
( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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ΘΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΠΙΤΟΙΚ᾽ 5 ΡΕΕΕΑΓΕ 

ΤῊ Ἐχροσίογς Ογεοὰ Τροίαριθμ! 18 ἱπτεπάθα τὸ ἀο ἔογ 
τς ρῥγεβεπὲ ρεπεγαοη τῃ6 ψγοσκ δοσοπιρ 8ηε 4 γῪ Πθαη 
ΑἸ ογ᾽8 'ἴπ τῆς ραβϑέ. ΟΥ̓ ἐπα ἱπῆμεποςε οὗ Πεᾶη ΑἸέογα᾽ 5 
Βοοῖκκ ἐβεγε 18 πο πεεὰ ἴο βρεᾶῖς.0 [{ 15 αἰπιοβὲ :πΊρ 8851:8]6 
ἴο εχαρρεγαῖε (ἢ6 βσοαϑβ ἀπά υβεβι]ηεβ8 οὗ Πδαη ΑἸέογα᾿ 8 
ΠΟΠΙΠΙΘΠΙΔΓΥ ἷπ ρυτίηρ ΕΠρ]15}.-ϑρεακίηρ βιπάεπῖβ ἰπίο 
Ῥοββεββϑίοη οὐ τς δοουπιυ!αίεὰ γαβα}8 οὐ τῃ6 ἰαδοὺγβ οὗ 
ΒΟ οΙΑτβ ᾧρ ἴο (ἢε ἄπιε [ἃ νψγᾶ8 ρα] 8Π64. Εἰ πιδάε ἐπε 
Βεβὲ οὐ σα! δπά Ἵχερεῖῖοαὶ ΒΕ]Ρ8, ργαν: συ 5] Υ ἀοοαβ810]6 Ο]Υ 
ἴο ἃ ἔδινν τεδάεγβ, ἴπΠε σοπιπιοη ργνιερε οὗ 411] εἀποαιεά 

Ἐπρ]Ιβῃπιεη. Πεαπ ΑἸξογά Πϊπιβεὶ ψουἹὰ ἤανε θεεη τῆς 
ἢτβε ἴο β4Υ (ῃαΐ ἢ υπάεγίοοκ ἃ ἴαβϑκ ἴοο ργεαΐ ἔὺσγ οπε 
τὰᾶη. ὙΒουρῇ ἢε ἰαδουγεά ψτἢ ἱπάεξατραθ]ςε ἀπΠίρεηςς, 

ἘΜΕΠΙΥ͂ γεᾶγβ ἱορεῖμεγ, ἔτοπὶ 1841 ἴο 1861, ψεγε οςουρίοά 
ἴῃ 8 υπάεγιακιπρ. ϑίποα ἢ18 {{π|6 τπ6 ψνθα ἢ οὗ πιδίεγί] 
οὐ {πε Νὲν Τεβϑίαπιεπς [48 δεεπ ϑ.ε 1] δοοιπ)α αἴηρ, 
απὰ πὸ οὔὲ [85 α8 γεῖ αἴϊζειηρίεα το πιᾶῖκε 1 Δσοεβ8:8ε 
1Π ἃ ]] δπά Ἴοπιργεμεηβῖνε ψᾶγ. 

ἴῃ τῃ6 ῥγεβθεηΐ οομπηπηεηΐατγ (πῈ ψόογκβ πᾶνε δεεῃ 
ςοτηπμ τε το ναγίουβ βοῇ αγθ, ἀπά ἴὲ 18 μορεὰ παῖ τῆς 

ςοπιρίεῦοη Ψ1} ΒῈ τεδομεὰ ψῃϊη ἔνε γεᾶῖβ ἔτοπι τε 
Ρτέβεπὶ ἀδῖθ, 1 ποῖ βοοπεῖ. Αβ8 ἴῃς ρίδῃη οὐ ΑἸξογά᾽ 8 

θοοκΚ μᾶ8 Ῥεβη τεβίεά ὉΥ {πιὸ ἀπὰ εχρεγίεποε, [ἢ ἢ45 θεεη 

δἀοριεά πεγεὲ ψίῃ ςεγίδίη πιοαϊ βοδίίοπβ, ἀπᾶὰ ἰξ 15 πορεά 
τπδὲ 48 μὲ σέβας ΕΠρ] 15}.-ϑρεακίηρ βιιμἀεπίβ Ψ}}} Πᾶνα ἃ 
νοσΚ αἴ οὔοα ὉΡ ἴο ἀαῖε ἀπηὰ ῥγδοῖοα! γ ἀβεῖα! ἴῃς 41} 
1ἴ8 Ράᾶγίβ. 



νὶ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΒ᾽ 5 ΡΆΕΡΑΓΕ 

τ τεπιδίῃβ ἴο δή 4 {πμαΐ τῃς ςοπιπιεηϊδίοτβ ἤᾶνα θθθη 

βεἸεςῖϊεά ἔγοπι νάγίουβ Ἵσμαγομεβ, ἀπά {πὶ ΠΥ ἤᾶνε ἴῃ 

ΕΥΕΓΥ οα8εὲ Βεεη ἰεΐξς (8}} ΠΙΡΕΓΥ ἴο εχργαβ8 {Ππεὶγ ΟΠ 
νίενθ. ΤῊΣ ρατγί οὗἉ ἴδε βἀϊῖογ ἢᾶ8 θθεη ἴο οἤοοβε {Πεπ], 

πὰ ἴο αϑϑίρῃ ἴπε {1π||18 οὗ βρᾶςε δ] ονεὰ ἴο εαςῇ δοοῖ. 

[η΄ 1818 αβϑίρηπιεπὶ ἴῃς ἰυάρπιεπε οἔ Πεᾶη ΑἸίογά [88 
ΔρΡρεάγεὰ ἴο δ6 βουχπά ἴῃ τἢε πιαίη, ἀπα 1: ἢ48 θ6Ὲῃ ρα ΠοΓΑΙ ]Υ 

(ο]]ονεα. 

Ὗ. ΚΟΒΕΕΥ͂ΘΟΝ ΝΙ(ΟΙῚ, 



ΡΕΕΕΑΓΕ 

Ιν {18 (ὐοπιπιθπίασυ οἡ {πε ΒΘΥΠΟΡΌςΑ] (σοβρε}8 1 ρίνε ἴο {πε 
Ῥυθ]ς {πε ἔγαϊε οὔ βέυ 165 σαγτίεα οἡ ἔογ πΊΔΠΥ γεᾶῖθ. ὙΠ εβε 
Οοβρεὶβ5 μανε ἴἌκεη ἃ πιογε ρονψεγίᾷι! δπὰ δδϑίάϊπρ Πο]ά οὗ πιε 
τη ΠΥ οἵδμεγ ραγὶ οὗ {πε ϑογρίαγεβ. [1 πᾶνε ἰδαγπὶ πιο ἢ 
ἔτοπι {με πὶ σοποεγπίηρ Οἢγιβὲ ἴῃ {Π6 σουγβϑε οὗ {ἢεβε γεαῖβ; 
ποῖ 4 {π||6 βίποε 1 δεράᾶπ ἴο ρύεραγε τΠ18 ψψοῦκ ἔοσ {πε ῥρσεββ8. 
Ιμᾶνε ἄοπε πιγ δεβῖ ἴο οοπιηλαπίοαῖε ψῃδὶ 1 ἤάνε ᾿δαγπεά ἴο 
οἴμεῖβ. 1 δᾶνε α͵80 ἰδ]4 υαπάσδγ σοπεγ δυο ργενίοιβ σοπι- 
τηεηϊδίογβ, ἀποίεης ἀπά πιοάσγη, ΨὮ1]1ε ἀνοϊάϊηρ {πε ρεάδητις 

Βαδὶε οὗ σγονάϊπρ τπῈ ραρε ψ τ Ἰοηρ 1818 οὗ ̓ εαγπθα πᾶπηαβ. 
Ι μᾶνε ποῖ ἢεβιίαῖεα το ἱπίγοάμοε ιοίδίοηϑβ, ἰπ [“4{|1π ἀπά 
Οτεεῖκ, ψῃῖςἢ βεεπιθά βιζεά τὸ τῆτονν ᾿ρῃξ οα τῆς πηεαπίηρ. 

ΎΠεβε, ψ 116 ροβϑεβϑίηρ ἱπίεγεβι ἔου 8οῃο αγϑ, πᾶν δὲ ραββϑεά 
ονεῦ ὉῪ ΕΠρ 8} τεδάεγβ ψιΠοὰς τλιιοἢ 1058, 48 ΤΠ ΕΙΣ 86 η86 18 
504} ἱπάϊςαῖεά,. 

[πιἢε οποα! ποΐεβ δεπεαῖῃ {πε στεεὶς ΤΈχε [Πᾶνε αἰπιοά 
Δἴ πλακιπρ ΘΑΒΠΠΥ Δ ΟςΕ5518]ε ἴο (Π6 γεδάεγ [ἢ 6 γεβ 18 οὗ {πε 
Ἰαθουτβ οὗ βοοἶαῖβ ψῆο ἢάνε πιδάβ τῃς τεχί {Πς ϑαδήεςξ οὗ 
ΒΡΕοΙ4] βἴυαν ; Ἔβρεοῖα! ν ἢο8ε οοπιαίπεὰ ἴῃ {πε πιοπὰ- 

πλεπῖὰὶ ψοσκβ οὐ Τιβομβεπάογεέ ἀπά Δι εβίοοῖξε απὰ Ηοτγί. 
Ἐκελάετιϑ ἄγε τεσιδϑίεα ἴο ρεγαβε ψῇμαΐ μᾶ8 Ῥεεη βίαίεά οἡ 
παῖ β8ιδήεςς ἴῃ τῆς [πιτοάυςίοπ, ἀπά, ἴῃ αϑίηρ {πῈ σοπι- 

ΓΑΕΘΠΙΑΓΥ, ἴο ΚΕΕΡ ἴῃ πληά {πὶ 1 πᾶνε αἰνγαγϑ πιδάς ψῆδὲ 1 
τερᾶτγὰ 88 ἴπε τηοϑὲ ργορδῦ]ε γϑδαάϊηρ τἢε δ4518 οὗ σοπιπιεηῖ, 

νεῖμεν 1 Πᾶνε ἜΧργεβϑ}γ ᾿ηαἰςαϊεα ΠΥ ορὶπίοπ ἴῃ {πε οι τς] 
ποῖεϑβ οὔ ποῖ. 

π᾿ τπε86ὲ ἀαγβ ομθ ψΠ0 41Π18 δ ἃ οοπιρεΐεπί {τεδίπηεπί 
οὗ τῆε Εναηρεῖ!ς παιγαῖίνεβ πιαδὲ Κεαρ 'π νἱθν οΟΥΕΟΔ] 



ΠΣ ΡΆΕΡΑΓΕ 

πιεῖῃοάβ οὗἉ Βαπα]ηρ (ἢ βίοσγ. [δανε {πΠ|6ἀ ἴο απϊΐε βοπὶς 
τηδάβυγε οὗ σΠςα] ἔγοθάοπι ἂἀπὰ οἀπάουσγ ἢ (ἢ τενεγεηος 

οἵ ἔβτῃ. [6 ἴῃ βρίτς οὔ ποπεϑὲ επάεανουγ, πᾶνε ποῖ 8ι6- 

ςεεάεά «αἰνναγϑ ἴῃ γϑα  ϑηρ ([15 1464], ἰεῖ 1 Βε ἱπιραῖεά το τῃςε 
Ιδοκ οὗἉ 5.κ1}} γαῖῃεγ (ἢδπ οὗ ροοά ἱπτεπέοη. 

Ι τίβε ἔτοπι {15 ἴ48Κ ψι ἢ ἃ ἀδερεπεά βεηβ8ε οὗ (πε ν]βάοηι 

δπὰ ρταος οἔ τῃε 1 οτὰ [εβι5 Ὁμγῖβε. [ἔν ῃαῖ 1 πᾶνε ψττίεη 

ΒΕΙΡ οἴδεῖβ ἴο ἃ δεῖζεγ απαογϑιαπαίϊηρ οὗ Η!5 πιηὰ ἀπά Πεατγῖ, 

Ι 5841} ἔδβεὶ δῖ πιγ ἰαδοὺγ 48 ποῖ δεεῃ ἴῃ νβίῃ. 
[π τῆε [Δ6]ε οἵ εγγαῖα οπ]Ὺ ϑιςἢ πιιβίακεβ 85 ΠΊΟΓΕ ΟΥΓ 688 

αβέεςῖ τῆε 8εη86 ἀγεὲ ἱποια δά ; Ομ 5810η8 ἀπα πη 5ρ Δοεπιεη 8 

οἵ ἀϑργαῖεβϑ ἃπά δοςεηΐβ πη γεεκ νογάβ, ἀπά τῃς [ἰΚε, δείπρ 

οὐ τε. [π πε ρῥγεραγαίοη οὗ {Π15 τ40]6ε 1 ἢᾶνε γεςεϊνεά 
νυ 4 8] αἱά ἔτοπὶ Μτ. ϑεγποη Βαγιεῖ, οὐ Μαηϑβῆς! ἃ (ο]]ερε, 

Οχίοσά, δπά ἔτοπι Μσ. [οῇπ Μαςξβδάγεη, οὔτῃε Ετεε Ὁδυσοῇ 

(Ο]]ερε, ΟἸαβρον. 1 ἐπ]ογεά τῆς Βεηεῆϊς οὗ Μτ. Μαςδάγεη᾽ 8 
αϑϑιβίαηος ἰη τεδαάϊηρ τΠε ῥγοοίβ οὗ τῇς βεοοπα μαὶῇ οἔ τῇε 
ψοτΚ, ἀπά οννε Πἰπὶ εάγπεϑῖ {Πδηΐκ8, ποῖ ΟΠ]Υ ἔογ ἱπογεαϑεά 

ΔΟΓΌΓΔΟΥ ἴῃ ἴῃς ρῥτίπιεά τεχί, Βαϊ ἔοσ πιαπύ ναἰυδ]ε βυρρα8- 
οη8. 

Τῆε ψνογβ οἵ Ὀσγ. σου] οἡυ Μαγκ δπὰ τσ. Ρ] απιπλθγ οα 

Γ[κκε, ἴα τῆς ἠπεογπαοπαί Ογίοαὶ Οὐονεμση 477, ἀρρεαγεά ἴοο 

ἰαῖς ἴο Βε ἴἄκεη δἀναπίαρε οὗ ἰῃ {ἢ18 σοπηπιεπίαγυ. 

Α. Β. ΒΕΌΚΓΕ. 
Οιάβοον. 



ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕΙΚ 

ἈΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 

ΜΑΤΤΗΕΥΝ, ΜΑΕΚ ΑΝῸ ΚΕ 



Ῥᾶξε 70, οοἱ. 

᾽ν» 

72. 
δι, 

85, 
88, 

92, 

οό, 

ΤΑΒΙΕῈ ΟΕ ἙΕΕΑΤΑ 

σ, Ἰΐῃε 2: ἔτοτῃ ἴορ, ἀεϊεῖς οοπισηα δῆεσ "' οἵταηὰ "". 
8, Ἰἴΐῃε 17 ἔτοτι ἴορ, “ον πέμφας »ταα πέμψας. 

2, Ὡς 3: ἔτοαι ἴορ, “ον ““Ῥατιίοϊς "" σεααῖ “ Ῥατιἰςϊρἷε". 

σ᾿, ἰϊῃς 3 τοις ἑοοὶ, ,“ο»» “ ϑ:’λάάυκεὶς ᾽" γεσαὶ “ ϑαΔάυςεαίς". 
2. ἰΐης 13 ἔτοτῃ ἔοοῖ, “ον πειράξω γ»εααΐ πειράζω. 

8, ἰΐπε 17) ποι ἴορ, “ον “ ῬΉγγοϊςυε᾽" γεσά “ ῬΗσγηίΐςδαε"; δραΐῃ, Ὁ. 333, οοἱ, 2, 
Ἰΐπς 6 ἔτοπι ἕοοϊ. 

ααὐἰτίοδὶ τοῖς, “ον “ δηὰ οἷά [,λπ διὰ ὅγτ. νεσγαίοῃς ᾽" γρααῖ " τηοκὶ οἱὰ 1, αἰτίη ἰεχίε, δπὰ ἰὼ 
5γτ. Ουγ.᾽", 

103, οἷ. 1, ἰἴπε 20 ἔτοπι ἰοοῖ, ,ογ σαπρὰ γεαα πονηρὰ. 

107, 

τοῦ, 
" 

" 

2, Ἰἰΐης 4 ἔτοπι ἔοοῖ, “ον ““νν. 24, 25" γεααΐ “νυ. 2ς, 36". 

:, Ἰΐῃς 1:3 ἔτοιι (οοῖ, ,“υγ “"' δυδοιδπῖῖνε " γοααῖ "' ξαθ)] υὩςιῖνο "". 

τι4, οὐ σαὶ ποῖς, ἰωνοτὶ τἰΒς ἔννο 125: οἰλυδεβ. 

114, (οἱ. 

τι7, 

110, 

129, : 

137, 

153. 

154) 

154, 

156, 
τόο, 
16ο, 

τό:, 

τό7, 

172, 

209. 

222, 

224) 

252, 

258, 
1754. 

280, " 

2, ἰΐπε 7 ἴτοπι ἴορ, ἀεϊεῖς βεαιίοοίου αἴτεον “ τὲ 
1, Ἰΐῃς τι ἔτοπι ίοοῖ, “ον δοξασϑῶσαν γεαα δοξασθῶσιν. 

8, ἰδ5ι Ἰΐπς, ἰπεοτγὶ “"ἰωτο " Ὀείογε "ἴδνν"". 

2.) ἴῃς τι ἴτοπι ἴορ, ,2ηγ Δῶτε γειά “ Δότε (ὩὮ βοῦια υχϊησς.)", 
-, Ἰίῃς 2 ἔγοτῃ ἔοοῖ, ,“σ» “ νετ."" γεααΐ “ ν.᾽"νϑ 

2, ἰπε 2 ἥτοηι ἔοοι, “ον “" τηλίκεβ ᾽" γρααῖ "“ ταλκε "", 
1, Ἰίπε 13 ἔτοιι ἰοοῖ, ον» κράσπεδαι γεαά κράσπεδα. 
2, ἰἴπεϑβ 1:7) δυὰ 3 ἔτου ίοοῖ, “ον “" εἰθίοεπες ̓̓ " γϑααῖ " εἰ ἰοἰηε5 ᾽". 
ι, ᾿ἴπε 25 ἔτοπι ἴορ, ,“ηγ εθαύμασεν γεαα ἐθαύμασαν. 
2). ᾿ἴπεβ 22 Δηἀ 24 ἔτοπι ἴορ, ,ον “" βυδρεηάεά 20" γεσά " βυβρεπάἀεὰ ,γοας Ἢ, 

2, ἰΐης 24 ἔγοιῃ ἴορ, ,σγ φάσκωλα »γτααὶ φασκώλια. 
8, ἰίῃε 4 ἔτοπι ίοοι, 20» ἐκτινάξετε γεααΐ ἐκτινάξατε, 

1, ἰΐπε το ἔγοαι ἴορ, “ον ""ν. 31, 32" γεαά “ Νν. 12, 33". 
Σ. ᾿ἰπα 17 ἔγοπι ἴορ, ,ρ» " νεσ. 47" γεασαῖ " ν. 47". 
2, ᾿ΐπα 8 ἔγοπι ἴορ, ,Ζἴἔο» αὐτοὶς γεαα αὐτούς. 

1, Ἰίως 3 ἴσου ἴορ, “ον “2 γφβείεοεν είν» ̓ " γεαα " 2 ν οβεξεεενείμν»"". 
2, Ἰίῃς 2: ἔγοῃς ἴορ, ,“ηγ κατησφαλήσατο γεαά καὶ ίσατο. 
ιν Ἰίως ᾿ς ἔσοπι ἔοοι, “ον “ ῥγδετῖι ᾽"" γεααΐ “" ὑταεετῖι ", 

1, ᾿ἴἴπα 26 τοι ἴορ, ,ἔ»" “"' ἱπιρετδηοτες ᾽" γεδαΐ " ἰτωρεγδηιτίοτει᾽". 
1, ᾿ἰΐῃα 3 ἔτοτῃ ἔοοϊ, “ον "' ἀϊξελεεὰ ᾽᾿ γεαα “" ἀεοεδεεὰ ", 

2, ἴτε ς ἔτοτα ἴορ, ,“η»» “" αἰκδίον" γεαά " ἀκείον"". 
186, Οτεεῖς ἰοχὶ, ᾿ἷΐπε 6, ,)ο»" ὁ ἐχόμενος γεα(ἱ ὁ ἐρχόμενος. 

280, «οἱ, «9, ᾿ἴπε 18 ἔτοπι ίοοι, “ον “ 2» εεἰμείσε᾽" γεααὶ " ξγνείκείσε", 

295. 

346, ὁ 

ἅ, ᾿ΐηϑ τ4 ἔσοπι ἴορ, “ἴον “ ἀϊξοιπι " γοαα “" ἀΐουωι"", 
:, πε τό ἔσο ἰοοίϊ, ,“η»» ἐνύσταζαν γεαα ἐνύσταξαν. 
2, ᾿ΐπα τ4 ἴσοπι ἰοοί, ,“ηγ ἐπισκέψασθέ γεααὶ ἐπεσκέψασθέ. 

2, Ἰίῃεβ 12 δῃὰ 10 ἔτοπι ἰοοῖ, μον "' ἴο βίγίκε ᾽" γεσαῖ "ἃ βίτοκε ", 
2. Ἰΐπε 8 ἔτοπι ἔοοϊ, “ον “" απέφρνιο᾽" γεασ “ απέφηρα᾽". 

ι΄, Ἰίῃς 8 ἔγοπι ἴορ, “ἴον “ ταἰπι᾽" γοασ “" τδυηῖ"", 

τ Ἰΐῃε τς ἔγοπι ἴορ, ρἷδες ἃ τυΐς αὔϊον "" Ηοὶν Οἤ δι". 

2, ᾿ΐτπιε 2 ἔγοτι ἴορ, “ον “νεῦ 34, Μι. νὴ 19" γεασαῖ " νεῖ. 24, Μί. υἱϊϊ. 29". 
354, {πε 13, Οτεεῖ τεχῖ, ἰπϑετὶ νέον δί(εσ οἶνον. 

358, (ςο]. 2, Ἰίΐῃε 15 ἔτοπι ίοοϊ, ,“σγ “ Ης᾽" γεαά “ εβυ5"". 
362, γ» 2) Ἰΐπε 13 ἔτοπι ίοοῖ, ,“η» “30 γναἍά “31. 
364, οτἰ τἰςα] ποῖε 9, ,ἼἜο» οτι γυσά οτε. 

5927 Ὀο]. σ᾿, Ἰΐμ6 8 ἔσο ἴορ, “σγ “ δὲς" γεαα " ἂς". 



ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΕ 1. 

ΟΟΝΟΕΆΝΙΝΟ ΤῊΗΕ ΤΗΆΚΕΕ ΟΘΟΘΡΕΙ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. ΤῊΕ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ. 

1. Τῆο ἴῆτος τοὶ αοβρεὶβ, Ὀεατηρ [ἢ6 Ὡδηγ68 οὗ Μαίμοεν, Ματὶς 

δῃηὰ [μἰἶκο, μᾶνο, ἀυτίηρς ([ἢ6 ῥγεβθηῖ σδηΐυσυ, Ὀθθη αἰ συϊϑῃοα ὈΥῪ 
επτίο5 σου ἴῃς ἑουσπ ὈΥ ἴῃ ΘριΠπεῖ ἐγησῤίεαί. ὙΤῆδ ἰσττὰ ἱπὴρ]16 8 

τῃαΐ {Πε8ὲ οβρεὶβ ἅτε 50 ᾿ἴκῈ οὔθ δηποίδμεγ ἰὴ οοηΐθηϊβ [μδΐ [ΕΥ̓ οδῃ 
Ὁα, δηὰ ([ογ ῥτοῆίδοὶε βίαν οὐρῇϊ ἴο ὕε, νἱενγαὰ τορεῖθεσ. Τῆδὶ βι0 ἢ 
ἰ5 ἰῇς δοϊ 15 οὐνίοιβ ἴο ἜυεσΥ τοδάθσ. Α βίπρὶα ρει 58] βυβῆςαβ ἴο 
50Π6 7 (παῖ {ΠΕῪ ἤᾶνα τηοἢ ἰῃ σοπηηοῃ ἰῃ Τοπίδηϊδ, διτδηροιηεηῖ δηὰ 

ῬΠΓΑΘΘΟΪορΥ ; δηά ἃ οογηραγίϑοῃ τὶῖἢ (ἢ 6 ἰουτῖ οβρ6] ΟἿΪΥ ἀξερθηβ 
τε ἱτηργεβϑίοθ. ὙΠοτα δνοιγιίηρ ἀρρθᾶγα αἰ εγεηί --- [ἰῃς ἰηοϊἀεηῖβ 

τεϊαϊεά, [Π6 Ἰῃουρῃϊ5 δϑοσι θεὰ ἴο [65}5, ἴῃ 6 ἴθγπλβ ἴῃ. ψῃϊοἢ (ΠΟΥ ἅτε 

ἐχργεββεα, τῆς Ἰοοδὶ 65. ἴθ νη ΐϊοῃ ἰῃ6 Οτοαΐ Ῥειβοῆαρε ψῇῆο ἰ5. ἴῃ6 
ςοποη 5υδ)]εοΐ οὗ 411 ἴ[ῃ6 ἔουγ ἡδιταῖίνεβ δχεγοϊϑοα Ηἰς σοιηδυκδῦ]α 
τεδοϊίηρ δηα Ὠδδ]ηρ τι ἢ] 5[1|68. 

2. Υεὶ ψ ἢ ]]6 τλ6868 ἴγεθ (σοβραὶβ ργαβθηΐ ΟὈίγιιβῖνε ταϑεη) δῆς 5, 

{ΠΕ αἰϑο Ἂχδιὶς ΠΑΡ Ϊν 1655 οἰ πιβῖνα αἰ βέσεμοθβ. ὍΤὨΘ αἰ βέτθηοαβ 
ἃτε τηδικεα ἴυᾳ5ὲ Ὀεσαυβδα ἴῇ6 Ὁοοκβ γα οὐ ἴῃε σψβοΐε 50 ||κ6 οπθ 
δΔηοῖμου. Οπα οδηποῖ ἢδῖρ δϑβκίηρ: ϑεείηρ ἴΠῸῪ γα 50 {{κῸ, ΨὮΥ γα 
ΠΕ ποὶ τοτὲ κε ΨΥ ἀο {πον αἰ βΈΣ αἱ 4110 Οὖ᾽ (ἢ6 πυδϑιίοῃ 
ΠΙΔΥ δε Ῥυῖ ἴπ6 ΟΠΟΓ ΜΑῪ: ϑεείηρ ἴποῖς ἃΤ6 50 ἸΏΔΩΥ ἰ(οσυποσαβίθβ. 

ἴὰ δδοὴ Οοβρεαὶ, ἤονν ἄοδθβ ἴξ σοπθ δρουξ ἰῃδι ποιν ϑιδηάϊηρ ἴῃ 656 
ΠΟΥ 411 Ὀθδαῦ δὴ βδϑὶγ τϑοορηίβα]θ ἰδγην ᾿ΙΚεηεβὺ Τῆς ἰάϊοσγη- 

ογαβῖθβ, ἱπουρῇ ποῖ δἰνγᾶνγβ 50 οἰνίουβ 8ἃ5 ἴῇς γεβθ δῆσο8, τα τἢ- 
τοϊβίδ κα ῦ]8, δῃὰ βογὰθ οὗ ἰῃεπὶ βίατε οὔθ ἰῃ 1ἴἢ6 ίδοασ. Εδοΐ Οοβρεὶ, 
45.» Δ8 ΒΟΠῚΘ ὨἸΔΙ[ΕΓ ὈΘΟΌ ΑΓ ἴο ἰΐ56 1; (ἢ6 ἢἤτβὲ δηάὰ τἢς ἰῃϊτά ἃ 
δίεαὶ ἀεα]. ἤδη, ν}]ὲ ἴῃ οογίδίη ῥρατίβ οὔ {ΠεῚῚ παιταῖίνοβ [ΠΟῪ 

(οἸονν τ[ῃ6 βατὴς ογάθσ, ἰῃ οἴμοι ρίδοες {ΠῈῪ ἀΐνετρε νι άεῖγ. Αραίη, 
Οὐδ οδηποῖ ὃδαῖΐ Ὀ6 5ἴγιοΚ νὰ ἴῃς αἰβέτγεηος δεΐνεθη τ (γος 
τεοοτάς ἰπ ταρασγὰ ἴο σταρογίηρ [Π6 νοτάς οἵ 7685. Ματῖκ ρίνοβ οοπὶ- 



4 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ῬαταϊϊνεϊγΥ ἴεν ; Μαίπειν ἀπά [|κ6 ΨΟΙΥ τωδηγ, δηᾶ ἴῃεβε ἴοσ (ἢς 
τηοβὶ ραιῖ νΕῪ ΜΕ δηα σαπλδγκαῦ]α, ἰπδοπηαοἢ ἴμᾶΐ οὴς ψνοπάθτβ 
ΟΝ ΔΩΥ οὴς υηάεοτιακίηρ ἴο ψτῖϊα ἃ ἢἰβίοσυ οἵ (ἢ γϑι᾽5 16 σου]ὰ ονετ- 
Ἰοοκ ἴθ. Μαίϊμιεν δηὰ 1κὲ δραΐη, νῃϊϊε Ὁ ρίνίης τηῦοῇ 
Ῥτογαίηθησα ἴο {πε τινογάβ οἵ [6ϑ5ι115, ἀἰθθγ νεῖν ψ ἄθὶν ἴῃ [ΠΕΙΓ σπδηηοΓ 

οὗ τεροχιίηρ ἴδεη. Τὴ οὐ σοἰϊθοῖα (ῃ6 βαγίηρβ ἰηΐο τηᾶ5565, 
ΔΡΡΑΤΘΙΙΥ οὐΐϊ οὐ ταραγὰ ἴο δπη!ν οὐ τπουρῆϊ; 1[ῃ6 ΟἿΠΕΙ ἀΐβρεῖβοβ 
1πεπὶ ΟνοῚ ἢἷ8 ρᾶρεϑβ, δη 85516}5 ἴο 1ῃθιῃ αἰδιϊηοὶ ἰδίοις] οσςδβίοῃβ. 

8. Ὑθεβε τεβειίδηςαβ δηά αἰβδθγθησεβ, ν᾿} ΠΊΔΩΥ οἰπεῖβ ποῖ 
τείειτοα ἴο, ἱμον δῦ Γαϊθα ἃ αιδϑίίοη 845 ἴο {Πεὶσ σᾶῦβ6. ΤῊΪβ ἰ5 λέ 

σγηοῤίϊεα  φγοδέονι, τονιατὰβ ἴῃ6 βοϊυτίοη οὐ ΜΙ Οἢ ἃ σουηῖ]655. ἡὰπι- 
ΕΓ οἵ ςοηιπθυϊίοηβ ἰ'ᾶνε Ῥδθη τηδάθ τη ἴῃς ἰα8ὲ Πυπάτεά γεατβ. 
Μϑὴγ οἵ ἴῃεϑ6 ἤανε ὨΟΝ ΟἿΪΥ 84 ἢἰβίοτίοδὶ οΟσ δηϊαυδγίδῃ ἰηϊεγεϑῖ, 
Δη τ τνου]ὰ δεῖνα ΠῸ υδεία! ρύγροβα ἴο αἰϊειηρὶ ἤδσε δὴ Ἔχῃδυβῖνα 

δεοοουηΐϊ οἵ τῇς ]οταΐαγε σοηηδοῖεα πὰ τἢ 5 ἰηχαίγγ. ὙΥΏΠ6 ποῖ ἰη- 
56 ῃ51}01]6 ἴο τῃ6 ἰαϑοϊπαίίοη οὗ {Π βυ)]εςῖ, ἄσνεῃ οὐ ἰϊ5 ουτίουβ 5146, 85 

ΔῊ ἰηϊεγοϑίίηρ ῬΧΟΌ ΕΠ) ἴῃ ΠΙΠΈΘΓΑΤΥ οτἰοἰδηι, γεῖ 1 τηυδὶ τεϑρθοὶ (Π6 

ίαεὶ τμαὶ γα ἴῃ [ἢ ψοῦκ ἅτε αἴτεοῖγ σοποεγηθά ἢ τῇς τηδίίεσ 
ΟΠΪΥ ἰῃ 80 (ἋΓ 85 ἰΐ δῇεοίϊβ Ὄχερεβίὶβ Ὅὴδ βίαϊεπηθηῖ τπεγείοσε πον ἴο 
Ὀε τρδάβξ τηυβὶ ὕ6 Ὀτοδά δηὰ Ὀγίοθξ. 

4. ΑΙ αἰϊεπιρίβ δἱ βοϊυϊίοη δάπηϊς οὔ Ῥεΐῃρ οἰδϑβίβεά ὑπηάδτ ἔουγ 
μεδάβ. ΕἸἰγθὶ τᾶν Ὅς τηβηϊοπεὰ ἰἢε Ὠγροιμεβὶβ οὐ ογαὶ ἐγααϊτίον. 

ΤῊ. Βυροιμοϑῖὶβ πηρ ϊε5 ἴπαΐ Ὀείοτε οὐγῦ οβραὶβ ἴμεῖθ ΨῸΙΘ ΠΟ 
στο τοοοτὰς οἵ ἴῃπ6 την οἵ [6505, οΥ δὲ ᾿δαϑβῖ ἤοὴθ οἵ ψ] ο ἢ 

ΠΥ τρδάβ ὑ56ὲ. ὙΠΕΙ͂Γ ΟἿΪΥ 5οῦγοα νὰ ἴπῈ6Ὲ ἀηνττεη γα! τοη οὗ 
16 »ποριογαδιϊα οἵ ἰῃαξ τα] βγυ, Ππανίηρ ἰἴ5 αἱ παῖς οτρίη ἴῃ ἴα 

ΡΟΛΙΙς Ῥγεδορίηρ δηᾶ τεδοῃίηρ οὔ ἴπ6 Αροβίίεβ, ἴῃ8 πίε ψῃὸ δά 
Ῥεδὴ ἡ ἢ 1ε505. ὙΠῈ βἰδίθπηεηῖβ τηδάβ Ὁ ἴῃ6 Αροϑίϊεβ ΠῸΠπι {ἰπ|6 
ἴο {ἰπι6, τερεαϊθα δπά δἀδεὰ ἴο 88 οσοδβίοη γεαυίγεά, σαυρῃξ ἃρ ὈῪ 
ΜΠΠῊΡ εατθ, ἀπ ἰγθαϑυγοαά ἀρ ἰπ (Αἰ Π Πα] πηβπλοτῖθϑ : ῬεΠο] ἃ 4}} (Πδΐ 

15 ΠΕρεββασυ, δοοογάϊηρ ἴο {πε ρδίγοῃβ οὐ 1ῃ15 Ὠγροιμεβὶβ, ἴο δεσουηΐ 

ἴογ 411 16 ἐνδηροὶῖς ρῃθποπιθπα οὗ τεβειηθίδηος δηὰ ἀϊβέγεποε. Τῆς 

ΤΕβΟ ΠῚ ΙΔηο68 ἅτε εχρίαἰπεά ὉγΡ ἴῃῈ ἰεηάθηου οἵ ογαὶ γδάϊτίοη, 
Ἐβρβοία!ν ἴῃ ποη-ΠΠΕτατΥ Ἔροοὴβ δηά ρεορίεβ, ἴο "βοοπης βίεγεοίγροά 
ἴῃ σομεηῖ5 Δηα ἄνεη ἴῃ ρΠγαβθοϊορυ, ἃ ἰσηἄθηου τηυοῇ ΠεΙρεά ὈΥ (ἢ 

Ργϑοῖῖοα οὐ οδιθομοιίςαὶ ἱπβίγιοιίίοη, πῃ ψηϊοἢ ἴΠ6 ἴθδοίεγ αἰοίαίε5 

βοηΐδηςες ΨῃΟἢ ἰδ Ρυρὶϊβ ἅτε δχρθοίεα ἴο σοπΊταϊξ ἴο τιδθιηοῖγ.ἦ 
ΤῊΣ ἀἰϊβεγθησθβ γα δοοουηῖθα (Ὸγ ὈΥ ἴῃε οτίρί δὶ αἰνεσβγ ἵπ 1Π6 

»ισριογαδίϊα σοτηταυηϊοαῖεα Ὁγ ἀἰϊβδγεηὶ Αροβίϊεβ, ὉῪ ἴῃ6 πιθάβυγε οὗ 

1 Οπ {δε ξυποξίοη οὗ οςαἰεο δῖ 45 μεϊρίπε ἴο βίεγεοῖγρε ἴπε ἜἼνδηρεῖίς ἰγϑάϊ το 
υἱάε ΜΥτιραι, 7Ζ.ε (ονεροοίίίοιι ΟΥ̓ 146 ρμν Οοεῤοῖς, ι8οο. Μτ. ΜΝ τρΩι ἰ5 ἃ 
τποτουρὰ "εϊΐενεῖ ἰπ τμς οταὶ ἰγδάϊτίοη. 
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Βυϊάϊν ἰῃβορασαῦϊα οπὶ οτδὶ ἰγδαϊ που ἄυθ ἴο ἀδίβοϊϊνα τΘΠΊΟΙΥ, 
δηὰ οἵ σουζβα ἴῃ ρϑᾶῖῖϊ αἷἰϑὸ ὉΥῪ ἴῃς Ῥδουϊαγ ἰδϑίθβ, δἰπὶα δηά ἰηάϊ- 

νἱἀυΑ] 65 οὐἨ τὰ6 τοβρθοῖϊνε δνδηρε ϑίβ. Τῆϊβ Πγροιῃεβθίὶβ ἢδ5 Ὀδδη 
ΠΠΙΘΗΥ ἴῃ ἴδνουῦ δηοης ἘΠ] 5 βοοΐδγβ, ἰπουρῇ ᾿ξ σα Ὀοδϑὶ {|κ6- 

δε οἵ ἱπῆβυθηῖ41 ϑβυρρογίειβ διηοηρ σοηιίηδηΐδὶ οτὶτοβ, δυο ἢ 85 

Οἰδβεῖεσ δηὰ Οοάει. [Ιἰ ροϊηϊβ ἰο ἃ ϑέγζγα ἐαμ:α, δῃηῃὰ Ἵοδηποΐῖ δα 

ΠΟΙ ες οὐδ οἵ δοοουηΐῖ ἴῃ δὴ δηάδανουγ ἴο εἘχρ]δίῃ ἤονν τσὶ θη 
τεσογάς οἵ ἴῃ δνδηρεὶὶς ἰγααϊ το ἄγοβθθ. ὙΤΏεσε νγὰ5 ἃ πιὸ ἀουδί- 
ἰεθβα θη Μηδὶ 'νγὰ5 Κπονῃ οὗ [6505 Ψψὰθ οὐ ἴῃ ᾿ρ οηἱγ. Ηον 

Ἰοηρ ἰμδὶ ῥσχίυττεἶῖνε ρῇδβα ἰαϑιθα 5 τηδίίεσ οἵ Ἷοη)εοῖυσε ; βοιηδ ϑΑΥ͂ 

τοῖα 80 ἴο 60 Α.Ὁ. [ἴ βθεπὶ5 ργουαῦϊε παῖ [16 ργόςεβθθ οἵ ἴγδῃϑ8- 
ἐευγίηρς ἴοι ἴῃ6 Πρ ἴο ἴῃ6 ρᾶρα Ὀδρδὴ σοῃβι ἀεγα Ὁ βοοηεγ ἴῃδη ἴῃς 

Ἰαῖεσ οἵ ιμ65εὲ ἀδῖεβιυ θη [πἰκεὲ νσοῖε, τὥδην αἰϊεπιρὶβ δὰ Ὀεθῃ 
τηδὰθ ἴο εἰ θοαγ τῃ6 ἰτδάϊτοη ἴῃ ἃ υυτ θη ἔοστὶ ([κ|κε ἱ. 1). ΤῊ Ϊ5 
Ῥοίϊηϊβ ἴο ἃ [ἰϊεγασγ ἢας Ψη]οἢ ψουἃ παίαγα! Υ ἀχοτῖ 115 ῬΟΨΘΥ 

Μ μπουϊ ἀοῖαν ἴῃ τείδσγεηος ἴὸ ΔΩΥ τηδίῖεγ ἰῇ ΨΏΪΟΝ τηθ ἰοοῖς δῃ 
ΔὐὈβογθίηρ ἰηίεγεθι. Απά ψῆδ τῃϊ5 Παίς ῥγανδὶϊβ ὙΥ ο5 ΔΘ ποῖ 
δι! σοηΐεπὶ ἴο τεπηαίη ἰῃ ἰρῃογδησς οἵ ψῆδί οἴμοι ἤᾶνα ἄοῃα ἰῃ 
τῆς β8ᾶτηὴς ᾿ἴπ6. ΤΊΊΕΥ ᾿ναηΐ ἴο 56ε6 εαοῇ οἵπεῖβ ποῖεβι Τῆς γτε- 

ϑυτηρίίοη {Πεγείοτε ἰ5 [πα 116 οὐαὶ ἰσδα ποη ἴῃ 41} ργοθδ Ὁ. ΠὙ νγᾶβ 

α βϑουῖοα [Ὁγ οὐγΐ δνδῃρα ἰϑίβ, ἃ νὰ ποῖ ἴῃ6 ΟἿΪΥ βδοῦυγοθ, ῥγοῦδῦΥ 

ποῖ ἐνεὴ ἴῃς οϊε βουτοαθ. ὍΤῆοτα νεῖ οἴμεσ νυηρβ ἀρουϊ (ἢ 6 
δεοῖβ, μα τνοχάβ, δηὰ ϑυῆετγίηρβ οὐ [6808 ἴῃ εχίδίδηςς Ὀείοτε ἴῃ ῈῪ 
τοῖς ; {Π6Υ ψετε ᾿ἰκεὶγ ἴο Κῆονν ἴῃε56, δηά {{ (πον Κηεν ἴἤεπὶ {ΠῈῪ 
νοῦ ποὶ ἀδβρίβα ἴπδπὶ, Ὀυϊ ταῖμεσ 86 1Π6ΠῈ 50 [ΔΓ 85 βεγνί σε ϊθ. 

Ιηπ [[κε5 οᾶδεὲ ἴῃς δχίβίσηςα οὐ δυο δαγογ ψγηρβ, δηά ἢἷ5 

δοαυαίηΐδηοα Μ Δ ἰῃ6 πὶ, ἀγα Ποῖ τηθγῈ ῥγεϑυτηρίίοης Ὀυϊ ἰδοῖβ ; ἴῃ6 

ΟἿΪΥ Ροΐϊηϊ οἡ ψἢϊοῃ ἴΠθτα ἰβ τοοῖὴ ἴοσ ἀϊβδεγθησς οὗ ορίηϊοῃ 15 ΠΟΥ 
ἴΔΥ ἣε ἴοοῖκ δἀνδηΐδαρε οἵ ἴῃ6 ἰαῦρουτβ οἵ ἢἷβ ὑργθάδοθὀοιβ. Γμαῖ ἢ 
ἀεειηεά τἢδπὶ υηδβαιἰϑίαοίοτγ, ἂἵ ἰδαδὶ ἀείεοιίνα, τηᾶγ Ὀε ἰηΐειτεα [ΤῸ Πὴ 
ἢὶβ. πηακίηρ ἃ πον σοπιΠδυϊίοη ; [Πα ἢ ἄτενν ποίῃίηρ ἴτοπὶ {ἢ εῈπὶ 15 

ΕΧίγειηεὶν ἱπιρτοῦαῦὶε. Μαυςοῇ σαη δε 5αἰά ίογ ἴῃς νίενν αὶ δηιοης 
1ῃ656. δα οῦ πυττηρβ Κπονῃ ἴο {μι|κ6 νὰ οὐγ οβρεὶ οὗ Μαγκ, ογ ἃ 

ῬοΟΚ 5 ρϑίδητα!ν ἰἀεδηιοαὶ νυ τ ἴῃ σοηίθηϊβ, δηὰ παῖ ἢῈ υδεά ἰΐ 
νΕΙΥ ἔτεεὶγ. 

ὅ. ΤΉΒ ἰαβδί οἱυβεσνδίίοη Ὠδίυγα! ν 1εδάβ ᾧρ ἴο ἴῃ βεοοηᾶ ἤγρο- 

τ 6515, ῃ]ο ἢ 15 τπαῖ ἴῃ6 δυΐῃοτβ οἵ ἴῃ 6 βγηῃορίίοδὶ (σοβρεῖὶς υϑεὰ δδοὶ 

Οἴμοτἶ5 ντρθβ, δαοἢ βυσοσβϑίνα τεσ ἰακίηρ δἀνδηϊαρε οὐ δδυ]οτ 

ςοπιπθυκίοης, 50 ἴμαὶ ἴπε βδεοοηά Οσοόβρεὶ (ἰπ {ἰπ|6) Ῥοιτονεά [ΠῚ 

[6 τοί, δηὰ {πὸ τϊγὰ ἔγοτη θοιἢ ἢτθὲ δπὰ βεοοπά. ΚΠ ἢ Ῥοιτον θὰ 

ἴτοῖὴ ψῆϊοῖ ἀδρεηᾶβ οὗ σουτβα οὐ ἴπ6 ογάδσ οἵ {ἰπ|ὲ ἰῃ ψῃοἢ ἰῃς 
τῆγεα οβρεὶβ ἀρρεαῖε. ὅ5᾽1χ ρογηγυϊαι 8 ἃγα ροβϑὶ Ὁ]6, δηᾶ ἘνεγΥ 



6 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΟὨ6 οὗ ἴπεπὶ 85 δὰ ἰἰ5 δἀνοσαῖεβδι Οηδ οὗ [ἢ6 τηοβί ἱπίδγεβίίηρ, ἴῃ 
νἰγῖας οὗ ἴῃ6 σοῦυγβα ἴξ ταῃ, ἰ5 : Μαίίζμεν, [κπκε, Μαῦς. ΤῊΪβ διγαῆρθ- 

τηεηὶ ψα5 σοηϊεηάεα ἴογ ὉΥῪ Οὐ οβθασῇ, δηὰ ὑ{||564 Ὁ Ὦγ. Εεγάϊηδηὰ 
ΟἈγβείδη Βδὺσ ἴῃ σοηπθοϊίο ἢ 5 ἰδτηουβ Ἰεηάθηῃσγ-ογ ἰοΐϑῃι. 
Οπμδβθδοῦ ἰουμάεα οἡ ἴδε ἐτεαυθηῖ ἐμαζέέν ἴῃ Μαιῖτ᾽5 5ῖ}]ε, ἴμαΐ ἰ5 ἴο 

δύ, ἴῃς σοπηδἰηδίίοῃ οὗ ρῆγαβεβ υβεᾶ σοῤαγαίεζν ἴῃ ἴῃ 6 βδηι6 σοῃηθο- 

τίοη ἴῃ ἴδ6 οΟἴΕΓ βγπορίίοδὶ (σοβρεὶβ : ἐ9., “ δἱ Ἄνθὴ σῇ ἴδε βυη αἰά 

5εῖ " ((. 82). [Ιη Π15 Ρῃδηομηθηοῃ, βοιμενῃδὶ ἰγοαυΘ ΠΥ ταουσηηρ, 
6 8 σοῃοϊυβῖνα ὑσοοῦ (μὲ Ματκ δαὰ Μαίϊῃενν δηδ [κὸ ᾿δίοσγα 

Ἀῃ), δηα βεγν  εὶγ οορίεὰ ἔτοτα Ὀοῖῃ ἴῃ ἀδβοτριϊννε ραβϑαρεβ. Βαδυτγ᾽5 
Ἰηϊεγαβὶ ἴῃ (ἢ6 αυσβίίοη νὰ5 1Πθο]ορίοδὶ γαῖμοῦ ἴμδη ᾿τεγαγγ. Αςσορί- 
ἷῃρ ΟμεβΌδοἢ β ταβυ 5, ἢ οπματρεάᾶ Μακ οὶ ΟἿΪΥ ΜΠῺ [ΠΕΓΑΤῪ 

ἀερεπάδηοθς οἡ ἢ Ὀσοΐπεσ Ὄνδηρο] ἰϑίβ,ρ ἤθηςς 15 δχρί δηθὰ ἢἰβ 
δταρῃϊς 51}16, Ὀυΐ αἷδο νι δια ἰεα ΤΠ ΘΟ]ορίοαὶ πδυῖγα! γ, ἐϑομενίης 
οὐ ἴῃε οὔς μαηά τς [υἀαίΞςτος Οἷά5 οἵὁὨ (ἢ6 ἤτβθί σσοβρεὶ, δῃὰ οἡ ἴῃς 

οἴμεν τἴῃ6 Ῥαυ]ηθ οὐ υηϊνογβα  ϑιὶς υἷᾶ5 οὐ ἴῃς (ῃἱγτὰ ; Ὀοῖῃ οἤᾶγδο- 

τοτίϑιίςβ, τς Πἰτεγασν ἀερεηάθπος δηὰ ἴδε βἰυάϊθα πθυΐγα γ, ἱπιρ  γίηρ 
8 ἰαῖει ἀαῖϊθ.0 ὅϑίποε ἴἤθη ἃ ρτεαὶ οἤδηρε οἵ υἱεῖ [5 ἴδκεὴ ρἷδςθ. 

Εοτ βοπὶα της ἴῃ6 ῥσγενδι!ηρ ΟΡ πο μᾶ5 Ὀθθὴ ἴμαΐ Ματκ᾽5 αοβρεὶ 
ἰ5 [16 δδη]εϑὲ ποῖ ἴΠ6 Ἰαϊεδὲ οὔ ἴῃς ἴῆγθθ, δηά (5 ορίηίομ ἰ5 {ἰΚεὶγ ἴο 
οι ἰϊ5 στουηά. Ἡο]ιζιηδμη οὔβεγνεβ {παῖ τῇς Μαιὶς Πυροιῃεϑὶβ ἰ5 

ἃ ὈγΥροιϊμεϑίβ πὸ Ἰοῃρογ, τηδδηΐηρ τῃαΐ ἰξ ἰβ δὴ ἐβιδὈ 5 θα (αοῖ. Απά 
Ὧς δηὰ τοϑην Οἴμεῖβ σεσορηΐίβα ἴῃ Μαγκ, εἰἴποσ ἃ5 γα ἤᾶνε ἴΐ οΥ ἴῃ δῇ 
ΘΑ ΘΓ ἔοστῃ, ἃ ϑοῦγος ἔογ ὈοΙῃ ἴῃς οἴδοτ βυπορίἰςῖ5, [ΠεγεΌ δοκηον- 

Ἰεάρίηρ παῖ ἴῃ Πγροίμαβὶβ οὗ τηυϊαδὶ ὑ56 1 Καννῖϑ6 μδ5 ἃ τηθάβυτε οὗ 
ττυτἢ, 

606. Τῆς τπἰγὰ Πγροίμεϑὶς ἴα ἴπαΐ οἱ ομέ φγένιεἑέυε Οοεῤρεὶ ἰτοτὰ 
Μ ΠΟ 411 ἴἴτες βυπορίβίιβ ἄγεν (Παῖσ τηδῖοτα. ὙῊΘ βυρρογίοιβ οἵ 

(ἷ5. νἱεν ἀο ποῖ δαϊϊανα ἴῃαΐ ἰ[ἢ6 δνδηρο ϑίβ υϑεὰ βοῇ οἱμοβ 

ὙΠ ηρ5Β. ὙΤΠεΐγ σοηιεπίίοῃ 15 [δῖ 41} γετα ἀθβρεπάθης οἡ οπς οτὶρίπαὶ 
ἀοουτηοπῖ, 8ὴ ζ)γευσρροίίμνι 845 Οδιτηδῃ βοθοἶΐαῖθ ο4}} ἰ(. ΤΉΪΒ 

Ῥηπηϊῖνε Οοβρεὶ ννᾶβ, ἐς ἀγῥοίλεεί, σοταργεῃθηβίνα Ἔῃουρἢ ἴο σονεΓ 

τὴ6 σι μο]Ὲ ρτουπά. Ετοῖὰ ἴξ 4}} [ἢ τῆῇγθε δνδηρα ἰβίβ ἰοοὶς πηυοῇ ἴῃ 
Ἑοιοη, μοπος {πεῖ δρτθαπιθηΐ ἰὴ τ]ΔΊΕΙ δηα ἰδηριᾶρα ἴῃ 50 ΤΏΔΗΥ͂ 

Ρίδοθβ. Βαυΐῖ δον δδϑουΐ {πεὶγ ἀϊνεσρεποίθῦὺ Ηον οδπια ἰξΐ ἴο ρᾶ595 

ταὶ σι τῃ6 βαπις ἀοουμηεηῖ Ὀείοτε ἰἢδπὶ ΠΟῪ ταδάθ ϑυοῃ ἀΐϊνεῖβα 
86 οὗ ἢ ΤΕ ΔθνΟΥ ἰ5 : ἰἃ ννὰ5 ἀπε ἴο ἴπ6 ἔδοῖ 1Π4ἴ 16 Υ υϑεα, ποῖ 
Ἰἀεηῖοδὶ οορίεβ οὔ οὴς ἀοουχηεηῖ, Ὀυὶ αἀἰϊβετγεηΐ τεσεηβίοηβ οἵ [ῃς 
βϑῖηθ ἀοοσυϊηεηί. ΒΥ [ἢ 5 Ηΐρῃϊ ἰηῖο [6 ἀατῖς τορίοῃ οἵ σοη͵εοίυγαὶ 

τεσθηβίοῃβ, ὙΏΘσθοῦ ΠῸ ἴτᾶοεῈ σεπηδίηβ, [6 ὥγευαηρεέενι ὨγροΟΙ Πα ϑἰβ 

1 ωρμωώ- Οοηερεδηέαν,, Ῥ. 3. 
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τγᾶβ 5εοοπάἀεδιηηδα ἴο ΟὈ]ϊνίοη. ὙΠ ἰδ ἄτα δϑβθοοϊδιε ἃ [ῃ6 Ποῃουτ- 
ΔΌΪς Ὠδηι65 οὗ 1,ἐϑϑίηρ δηὰ ἘΠοΏδβοση. 

7. Τῆς ἴου δηὰ ἰαϑὲ Ὠγροιῃδϑῖὶβ νγᾶβ ὑτορουμάθα Ὁγ ϑο ]εΐοσ- 

τωδοῆθτ. Ηε ἴοοϊκ ἴογ ἢΪ5 βίατιηρ- ροίηϊ ἴ[ῃ6 ψογά διήγησις ἴῃ ἴῃς ἱπίτο- 
ἀυςιίοη οὗἩ [λ|Κε᾿5 αοβρεὶ, δηά ἰουηά ἴῃ ἰξ (ἢ6 Πίηι τ(ἢδξ ποῖ ἴῃ οὴς 
Ῥτίπϊῦνε ΟΟβραὶ οὗ σοπιργθῃθηβῖνα ομδγδοίοσ ψὰ5 ἴῃ6 ϑβοῦτοθ δχ- 

Ῥ]οἵϊεὰ Όγ ουνῦ (οβρεῖβ ἴο ὃς ἰουηά, Ὀυϊ ταῖθογ ἴῃ τηδην Οοβρεϊείβ σοη- 
ἰαϊηϊηρσ ἃ τεοογά οὗ βϑοῖὴς σψογάβ οὔ ἀδεάβ οἵ 76βϑὺ5 τὰ πο [ἢ 6 
ττίϊες μδὰ Ὀεοοΐηθ δοαυδίηϊεα, δηὰ ψῇηϊοδ ἢ6 5ρεοῖδ!ν ἀεοῖγθά τὸ 
Ῥ͵έβειναθ. Εδοὴῇ οἵ οὐγσζ δνδῃρβἸϑδὶβ ἰ5 ἴο Ὀ6 σοησείνοα 85 μανὶηρ 50 
ΤΩΔΏΥ οὗ ἴπε56 ἰἶρεδές οὐ (οβραίεῖβ ἴῃ ἢϊ58. ῥοββδβϑίοῃ, δῃὰ σοηβίγιςϊ- 
ἴῃ ουἵ οἵ ἴπεῖ ἃ ἰᾶτρεγ σοηῃηδοίβα ϑβἴοτγ. [Ι͂ἢ 80 [ΔΓ 85 ἴΠΕῪ τηδᾶθ 
0.86 οἵ σορίε58 οὗ ἴῃς 5ᾶτης ἡἰξρεεῖς, ἴτε πουἹὰ Ὅ6 ἀρτθοιηθηξ ἴῃ οοη- 

ἰδηῖ5 δῃηὰ ϑἴγ]6ε ; ἷἱπ 50 (ΔΓ 85 ἴΠεῪὺ υϑεὰ Οοβρεϊεῖβ ρδου]ασ ἴο τη εὶσ 

τεβρεοῖϊνε οοἰϊεοιίοηβ, ἴΏοτα που 6 ἀϊνεζρθησε; δπὰ οὐ οουτγβα 

αἰνειϑ ἴῃ τῇς ογάθσγ οἵ ῃδιτδίίοη νὰ ἴο 6 δχρεοϊεα ἴῃ πττηρβ 
φομρ ]οα ἔτομι ἃ ἢδπά] οὗ ἀποοπηεοίεα Ἰεαῆεῖβ οὗ ἐνδηρεὶὶς ἰγαάἰτίοη. 
Ιῃ ϑρίϊε οἵ ἴῃς ρτθαῖ ἤᾶτὴε οὗ [15 δυΐδμογ, [ἢ ϊ5 Ὠυροιμεϑῖβ μᾶ5 ἰουηᾶ 
{π|6 ϑυρροτὶ 85 δὴ αἰϊθπιρί ἴο δοοουπίὶ (οὸσ ἴῃ6 ψῇοὶα Ῥῃεηοιίηθπηα οὗ 
«ῃς ΟοβρεῖὶβΊ Αβ5 ἃ βυδοσάϊπαϊς βυρρεβίίοη ἴο εχρίαΐῃ ἴῃς ργεϑθῆςβ 
ἴῃ ΔῺΥ οὗ ἴῃ6 Ξγηορίϊϑι5 οἵ εἰθιηβηΐβ ρβου αγ ἴο Ὠἰπηβεϊί, ἰδ 15. νου 
οἵ εοηϑίἀοταϊΐοη. ὅϑοπια οὐ ἴῃ6 ρατγίίου]διβ, σι 9., Ῥθου]αῦ τὸ μκα 

ΤΑ Ὧδνα ὕδθη ἰουηα ὈΥ ἢϊπὶ ποῖ ἴῃ ΔῺΥ ἰᾶγρε Το]]εοιίοη, Ὀὰΐ ἴῃ ἃ 
Ἰεαῆει, 45 οἴπειθ ὩΊΔΥ πᾶνε Ὀθοη ἀογνεα ποῖ ἴοτι ττίτδ βοῦυγοαβ 
ἴατρε ΟΥ̓ 51:18]1, Ὀὰϊ ἴτοπι ἃ ΡῬΌΓΕΙΥ ΟΥΑΙ βουτοθ ἰῇ ΔΏΘΜΨΕΙ ἴο ἰοςδὶ 
ἰηαυ 68. 

8. Νοπδ οὗ (ἢ6 ἰοτεροίηρ Ὠγυροίμιεβεβ 18 δοσορίδαὰ Ὁγ ἰϊβεὶ 85 ἃ 
58 Ἰ5[Δ ΟΊ ΟΥῪ 5ο]υκίοη οὐ ἴΠ6 βυπορίίοδὶ ῥὑγοῦ]θπὶ ὉΥ ΔΩ ἰᾶτρα ΠΌΓΩΡΟΓ 
οἵ οοπιρεΐδηϊ οΥο5 δὲ ἴῃ6 ῥγεβεηΐ {{π||. ὍΤῆδ πιδ)ουυ ἰοοῖκ ἴοσ ἃ 
βοϊυποη ἴῃ τῃ6 ἀϊγεοιίοη οὗ ἃ σοπιρίηδϊίοη οὗ ἴῃς βθοοπὰ δηά ἰηἰγὰ 

δγροίμεβεβ ἁὑπάεσ πηοάϊβεα ἰοσηβ. Τὸ ἃ οεγίδίῃ εἼχίθης ἴΠῈῪ τεοορ- 

Ὠἶβε 56 Οὗ Οὴς6 Ο05ρ6] ἰῃ ἀποίμεσ, ἀπά ἴπετα ἰβ δῃ δχίθπδῖνα ἄρτθα- 
τηθηΐ ἴῃ ἴπ6 ορίηίοῃ τῃδὶ ογ [ῃ6 εχρίπδϊίοῃ οὗ ἴῆ6 ρῃεηοιηθηᾶ ποὶ 
Οἠς δυΐ δἱ ἰεᾶβὲ ἵνο ῥγίπητῖνα ἀοοσυτηθηῖβ τηυβὲ Ὀ6 ροβίυϊαϊοᾶ. Ιῃ 

ἴπεβε πηδίίεγβ σεγίδ ΠΥ 8 παιδί η80]6, θυ ἰξ ἴα όπτῃ ἢ 116 τλακίηρ 
Οὐγβεῖνεβ δοαυδίηϊεα ἢ δὶ τᾶν 6 οΔ]16ἀ τῃς6 πηοϑὲ ργοῦρδῦϊε ψουκ- 

πρ Ὠγροιμεβίβ. ὙΜΉΝ 15 νίαν, 1 οΗξτ ἤθε ἃ Ὀτίεῦ οἰδιθιηθηΐ 85 ἴο ἴμ6 

Ῥτεβεηΐ (τεηά οἵ οὐϊτῖοδὶ ορίηΐοη οη ἴῃ βυθ]δοΐ ἴῃ χαεϑίίοη. 
9. Ια 15. ἃ (ἈγηΠαγ οὐβαγναϊίοη παῖ, Ἰεανίηρ οὖ οἵὁἨ δοοουπὶ τῃ6 

Τεροσῖβ οὐ ἴῃς τεδοῃϊηρ οὗ 76508 σοπίαϊηεα ἰπ ἴῃς ἤτοι δηὰ ἰπϊγὰ 

Οοβρεῖς, {πῈ τηδίϊογ {παὶ τοιηδίηβ, οοηβιβιίηρ οἵ ῃαιταῖῖνεβ οἵ δοϊϊοηβ 
Θηά ενεηΐβ, ἴ5 γΕΓΥ τηυοῦ (ἢ 6 βᾶπιῈ ἴῃ Δ}} [6 ἴῆγοα ΒΥὨορίϊϑίβ. Νοὶῖ 
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ΟὨΪ 80, ἴῃ6 τεῃηδίηοὺ ῥγδοῖοα! ν οοηδίδίβ οὐ ἰῃ8 σοηϊεηί5 οἵ [ἢ6 
βεοοπμα (οβρεὶ. [Ιἴ 5θεῖηβ 88 ἰῇ Μαίϊμιενν δηά [πκὸ δὰ τηδάβς Μαγς 
τῆς ᾿ταπιενοσκ οὐ {πεῖν βίου, δῃμὰ δαάβα ἴο ἰξ δὴν τηδίεσδὶ. ΤῊΪ5 
ΔΟΟΘΟΙΑΪΏΡΙΥ 5 ΠΟΥ͂ Ὀ6]ανθα ὈΥ ΠΊΔΗΥ͂ ἴο μάνα Ὀδθ ἴῃ6 δοίυδὶ [δεί. 

Τῆς ρῥγεναιϊηρ ἰάθα 15 ἴμαῖ οὐὖῦ Μαῖκ, οσ ἃ ὈοοΚ νεσγ {πκθὸ ἴΐ ἴῃ 
σομϊεηΐθ, νγὰ5 ὑηάθγ ἴῃ6 ογα οἵ ἴπ6 σοιαριϊοιβ οὐ {6 ἢτϑδὲ δηὰ ἰηϊγὰ 

Οοϑρεὶς νὭεη ποὺ ψτοῖθ, δηὰ νὰ υϑ6ἃ ὈΥ Ὀοϊῇ 8ἃ5 ἃ βουτοθ, ποῖ 

ΤΏΘΓΕΪΥ ἴῃ ἴῃ6 56ῆ86 ἴμαῖ ἴῃ  ἴοοῖ ἔτογῃ ἰδ 1ῃ}5 δηὰ τῃδΐῖ, Ὀὰξ ἴῃ τῃ6 
8686 οἱ δάορι[ηρ ἰΐ ϑυ βίδα! 85 ἰ νᾶ5, δῃὰ τηδκίηρ ἴ (ἢ Ὀαϑὶς 
οὗ 1Πεὶγ Ἰοηρεσ δηά τῆοσα εἰαϊογαΐα Ὡδγταῖϊνοθ.Ό. ΤῊΪ5 οτιάς βἰδϊθιηθηὶ 

οἵ σουϊβα τεαιῖγεβ αυδὶβοδίίοη. μαι ἴοοκ ρΪδοβ νγὰβ ποῖ [δὲ τῇς 
ΠΟΙΏΡΙΙεῖβ οὐ τῇς ἢτϑθὶ δηὰ τἢϊγσά (ὐοβρϑὶβ βίην ἰτδηβοσ ες τἢς 

βεοοηά, ραρεὲ ὈΥ Ρᾶρβ, 85 ἴῃ6γ ἐουπᾷ [1 ἴῃ τΠεἷγ τηδηαβοσὶρί, ταρσοάπος 
ἰὴ ἰϊ5. σοηϊεηῖβ ἴῃ (ῃ6 οτρίπαὶ ογάθσ, δηά Ἔδοὴ βθοϊοη ψέγῥαζῴη. Τί 

ἴῆαιῖ μαᾶά Ῥεεη ἴπεῈ οᾶβδα ἴῃ6 βυπορίϊοαὶ ργοῦίεη ψου]ὰ αν Ὀδεη 

ΒΙεΔΙΪΥ δἰ πλρ θα, δηά ἴβεγε νου Ὠαγάϊγ ἤᾶνε Ὀδθη τοοηὶ ἔογ ἀϊέ- 
ἔεγεηος οὗ ορἰηΐοῃ. Αϑ ἴῃε Ἵοδβ6 βἰδαηἀβ ἴῃ6 ογάεγ οὐ παιγαίίοῃη ἰ5 
ΤΊΟΤΕ ΟΥ̓ 1655 ἀἰδίυατθοα, δηἀ ἰΠ6γ6 γα την νϑγίδιοη 5 ἴῃ Ἐχργαϑβίοη. 
Ἴδε ᾳυεϑίίοη 15 ἴῃ ταϊβδεὰ : Οἡ ἴῃ ἢυροιμεϑὶβ ἰῃαϊ Μακ νὰ5 ἃ 
ΒοῦΓος ἔοσ Μαῖϊῃενν δῃὰ [πκθ, ἴῃ τοϑρεοῖ οἵ ἴῃ6 τηδίζεσ σοπῃπιοη ἴο 

4}} τ[ῃε ἴῆγεε, ἤονγ σαπὶῈ ἰ ἴο ρᾶ55 (δὶ ἴῇ6 νυῖεῖβ οὐ ἴῃ6 ἢτγβθὲ δηὰ 

τηϊγά (φοβρεὶς ἀενίαϊεα 50 της, δηᾶ ἰῃ αἰβεγεης νᾶγβ, το τΠεὶγ 
ΠΟΙηΠΊΟΩ βοῦτοα ἰῃ ἴῃς ογάδγ οἵ ἐνεηῖβ δπὰ ἰῇ βἰγίεῦ Τῇθ ρεηοσαὶ 

ΔΏΒΙΝΕΥ ἴο ἴῃΠ6 αμυδδίίοη, 50 (ΔΓ 85 Οὐάε 15 ζοῃοοῖηθά, ἰ5 ἴῃαὶ τῇς 

δα ὔομδὶ! πιαῖϊοσ δοϊθα ἃ5 ἃ ἀϊδίυγοίηρ ἱπἤσθηοθ. ὙὍὙΠμῈ ἐχρ᾽δηδίίοῃ 
ἐπ ρ} 165 1Παῖ, ψῃΘὴ τῃ6 ἀϊδιαγθίηρ ἱπῆἤμεηος ἀϊὰ ποῖ σοπης ἱπῖο ῥΪδυ, 
{πε οτρίηδὶ οσάεσ ψουἹά 6 τηαϊηϊαϊηθά. Αἀνοςαῖοθβ οἵ ἴῃς Πγροῖμεϑὶβ 
ἘΥ ἴο 5ῃονγ ἴῃμαὶ τῆς δοῖβ ΔΏΒΘΓ ἴο (ἢἷβ νίονν ; 1ῃδὶ 15 ἴο 58γ, {παῖ 
Μαγκ᾿β ογάεσ 15 (]οννεά ἴῃ Μαίίμενν ἀπά 1κε6, Ἔχοερί ἤδη αἷ5- 
ταγθαποθ 8 Ἔχρ]οαῦὶς Ὁ τὰς ἱπἤυδησα οὐ ἴῃ8 παν πιδίοτια!, Ομ 
ΜΠπϑίταϊοη τηᾶὺ ἤθτα Ὅς ρίνθη ἔτοὰ Μαίζῃενν. Ονίουβὶγ ἴῃ6 “56Γ- 
τοῃ οὐ ἴῃς Μουηΐ᾽"" δχοϑγοϊβθα ἃ ρονογία! [αβοϊηδίίοη οἡ ἴῃ6 πιηά 
οἵ τῆ6 ἀνδηρεὶ δι. Ετοῦλ (Π6 ἢτβὶ ἢς ἢ85 ἰξ ἰη νίενν, δηά ἢ ἀεϑίγεβ 
ἴο Ὀτίηρ ἰξ ἰὴ 85 500ῇ 85 ροβϑίῦ]ϊ8θ. Ὑπετγείογε, οὗ ἴῃς ἱηοϊάδηϊς οοη- 

πεοίεα ἢ ἴῃς σοπηπιθποειηθηΐ οἵ ἴ[ῃ6 (Δ  ]Πθδῃ ταϊηἰβῖγυ τερογίθα 
ἴη Μαῖκ, ἢε τεϊδίεϑ 5 ΡΥ ἴπ6 ο4}} οὔ τῆ6 ἴουγ ἤβῃε Αροϑβίϊθβ, 85 

το {τηϊδῃ τ(ῃ6 Οτεαὶ Τδδοῆῃογ ἢ αἰ5οῖρ]65. πο πιρῆϊ ἰοσπὶ δὴ 
δυάίεησε ἔοτ ἴῇ6 ρτεαὶ ᾿Ὀίβοοιγθθ ΤῸ (ῃδΐ ο8}} ἢ δρρεῃᾶβ ἃ ρβη- 
εἴα] ἀεβοηρίίοη οὗ τῃ6 (δ! ]θαη τηϊηἰβίγυ, βρεοϊ γίηρ 858. ἰΐϊ5 β]θηὶ 

{εαἴαγοβ, ργεδοηϊηρ οὐ ἰϑδοῃίηρ δηὰ ἢεα]ϊηρ. Ὑμδη ἢθ ῥτοοθθᾶβ ἴο 
ΠΠυβίταῖα βδοῖ ἀδραγίπηεης οὗἨ 1ῃ6 τηϊη βίγυ, ἰῃ6 ἰεδοβίηρ ὈΥ (6 ϑεῖ- 

το οὐ ἴμε Μοιηὶ ἴῃ σπαρίεοτβ ν.--νὶϊ., (ῃ6 Πααὶΐηρ ὉΥ ἃ βτοὺρ οἵ 
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ταῖγϑοῖεβ σοηῃίδιηοα ἰῃ ομαρίοθιβ νἱῖϊ. δῃηᾶ ἰχ., ἱποϊυάίΐηρς [86 ουγα οὗ 
Ῥείετ᾽᾿ 5 τοί μοι -ἰη-ἰνν, ἴ[Π6 Ψῃο]εβα]6. οὐγαβ οὐ ἴἢε ϑαῦθαιῃ δνεηΐηρ, 
δηὰ (ῃ6 Πεα]ῖηρ οἵ ἴπ6 Ἰερθζ, 41} γερογίβα ἴῃ [π6 ἢγβθὶ σμαρῖοσ οὐ Μαχῖκ. 

Οἱ οουγβα, ἴῃ τεραγά παίτμογ ἴο [Π6 ΒΕγπΊΟ ποῦ ἴο ἴῃς ρτοὺρ οἵ 
τηϊγαοθ σδῇ ἴῃ6 ἢἤτθὶ (σοβρϑὶ ἰδῪ οἷδίπὶ ἴο σῃτοποϊορίοαὶ δοσυγᾶογ. 

Ιη ἴῃς σοττεβροπάϊηρ ραγὶ οἵ ἢἷ8 πδττδῖίνθ, [6 (Ο]ον5 Ματῖκ οἰ ϑβεὶγ, 

τεροσίῃς ἴἢ6 οὐτε οὗ ἴῃς ἀδηιοηΐαο ἴῃ ἴΠ6 βυπαρόριε οἵ σδρεζηδυτη, 
οἵ Ῥεΐετ᾽ 5 τηοίπογ- η-1ἂνν, οἵἨ πηδὴγ 5οκ ρεορὶε ου ἴῃ6 54 0)4:} ἐνεηϊῃρ, 

δῃηὰ οἵ ἴῃεῈ Ἰερεῖ ἰῃ [86 βαπηα ογάεσ. Τἤεῖα ἰδ ΟἿΪΥ οὔθ ἀενίαιίοη. 

ΤΠ οΔ}} οὐὁἨἁΘ Ρεῖετ, ψἢϊοῖ ἴῃ [αὐκα τερίδοθς ἰῃαϊ οὗὁἨ τῆς ἕουτ, Ροῖεοσ δηά 

Απάτεν, [}4τὴε5 δηά [οῆη, σοηλθ5 είν τῇς Βα ΌΔΙἢ ἐνεηΐῃρ οὔτε 
δηά ἴῃ6 συγε οὗ ἴῃς Ἰεβρεγ. 

Τῆς νατγίϑι οῃβ ἴῃ 51}]6 γαίβα ἃ τῦοῇ 5υ τ] εΓ ααδϑίίοη, τυ] ἢ σδη 

ΟἿΪΥ ὃ6 ἄεαὶὶ νι δάθαυαδίεὶν ὉΥ ἃ ἀεία!]εα σοπηραγαῖϊνε ἐχερεβίβ, 

510} ἃ5 ἴμαΐ 80 δαμπηγαῦ} 7 Θχοτηρ  ῆςα ἴῃ ([ῃ6 ρτεαῖ ψοσκ οὗ 

Ὅτ. Βεγωμασά είβδθε οὐ ἴῇε ἀοβρεὶ οἵ Μαῖκ δηὰ [115 βυπορίίοδὶ 
ῬάγΆ]ε]ς.1 Θυῇῆοςε ἰξ ἴο 54Ὑ μεγε ἰδαὶϊ ἴξ ἰβ ποῖ ἀἰβῆσυϊΈ ἴὸ βυρρεβῖ ἃ 

νΙεγ οὗ σαυ565 ψῃϊ ἢ ταϊρῃς ἰεδά ἴο ἸΙΘγαΓΥ ἰϊογαιςίοη ἴῃ 186 ἀδ86 οὗ 
ἃ ϑουῦοαθ. ὍΠυβ, ἵ 16 βιγ]6 οἵ ἴπ6 βοῦσγοβα Ψψᾶβ ρου δγ, τα ΚΘ αν 

ἰῃαἰν!ἀυ Δ] 15τῖς, ΠοἸ]οαυΐαὶ, ἔδυ] ν ἴῃ ῥταπηπηασ, οὴθ οἂῃ υπάοτβίδηά ἃ 

ἰδηάεηοΥ ἴο Γαρίδοθ [ἢ656 οἰμαγαοίθυιβιϊοβ ὈΥ͂ ϑιῃοοῖῃη 655 δηά εἰερᾶηςα. 

ΤῊ βῖν]α οὗ Μαῖκ 5 οἵ ἴῃ6 σμαγδοίθσ. ἀδβοῦθεά, δηά ἰπϑίδηςεβ οὗ 

Ἰτοτασγ σοττεοίίοη ἴῃ {πΠ6 ράγα]]δὶ δοσουηΐβ οἂῃ δαϑὶὶν Ὁ6 ροϊηϊεά ουΐ. 

ΑΠΟΙΠΕΙ σδι156 ἴῃ ΤΟρογαίΐοη τηϊρῃϊ δ6 τηϊδυπάεχϑίδηάίηρ οἵ πε τηθδη- 

ἴῃς οὗ [6 ϑδοῦγοθ, οὐ ἀἰβί πο] αϊοη ἴο δάορι [6 τηθαπίηρ οΟὈνίου 5} ν 

βυρρεβιεάᾶ. Ὑνο {Ππϑίταιῖΐνα ἰηβίδημσεαθ ΤΩΔΥ Ὀε πηεηϊοηθα. [Ιἢ τὸ- 

Ῥοπίης ἴΠε βυάάεη ἢϊρῃϊ οὐ 6805 ποπὶ Οαρεγηδυπὶ ἴῃ ἴῃ6 ΘΑΓΪΥ 
τηογηίηρ, Μαῖκ τηᾶκεβ Ηἰπὶ βὰν ἴο ἴῃῆε ἀϊδβοῖρ᾽εϑ. ἴῃ σοηηδβοίίΐοη ὑἱ ἢ 

ἴῃς τρᾶβοὴ ἔοσ ἀερατγίυγε, “ το {ἰ}|ῖ8 απ οαπηθ 1 (οσίδ,᾽" 2.4., τοῦ ἴῃ 6 

Ἴσιυη. ΙῸ Τιῦκα τῃϊ5 5 τυγηθα ἰηΐο, “τΠπεοτείοτε ννὰβ 1 βθηῖ,᾽" 2.4.) ἰηἴο 

τῆς τυογία.2 Ιῃ τῆς ἱποϊάδηις οὗ τς {πυρὶ ΘΠΓΥ ἱπίο [Θγυβα θη), 

Μαῖκ τηακεβ [655 ὉΪ4 τῆς ἴνγο ἀἰβοῖρ]εβ. δᾶγ ἴο ἴ[πΠ6 ονηξγ οἵ τῃ6 ςο] , 

“ φἰγδ ρῃθναν Ηδ (7 6505) ψ1}} βεηα ἴξ Ῥδοῖ,᾽" 2.6., τοίαση ἰζ ἴο 115 ΟΏΘΓ 

σψὨΏοη Ηδσ [45 μαὰ Ηἰΐἰ 86 οἵ ἴ- [Ιη Μαῖϊπμεν τἢϊ5. 15. τυτηεα ἰμῖο, 

““ οἰταϊ ραν ἢς (16 οὐγπογ) ν}}}} βεῃ τῃεπὶ (1ῃ 6 855 δπα ἢεγ οο]) ᾽.ἢ 

Ὑεῖ δποῖμεσ βουγοα οὗ νεῦρα] αἰϊεγαίίοη τηϊρῃϊ Ὧδ ᾿ἰτοτγάσυ ταϑῖα δοιίηρ 

᾿ηϑιποῦνεϊν, Ἰεδαϊηρ ἴο ἴῃ6 ϑυρ βιὰ ΠΟ οὗὁ οὴθ νοσγὰ οὐ ρῇγαβε ἴογ 

ΔΠηοίπογ, πουϊ σοηϑβοίοιιβ γεδβοη. 

10. Τῆι [τ οἵ [Π6 τπδίζεσ σοιησηοῃ ἴο ἴδ ἴγες οβρεὶς, οὐ ψμδῖ 

ΤΩΔῪ ὉὈς «οα]1εα ἴῃς τῆρ]6 τταάἀϊοη. Βυὶ Μαίζμεν δηὰ 16 οοπίδϊη 

1.»α: αγωμευαησείίμνε τρια σεφέρσ ἐγνιοῤίϊελόη Ῥαγαϊίεενι, τ872. 

2 Ματῖ 1. 28, [μκς ἷν. 43. 8 Ματᾷ χὶ. 3, Μδίῃεν χχὶ. 3. 
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ταυοἢ τλοτα (ἤδη τη 5, ἴῃς δάἀαϊ θη 8] ταδίίογ ἴῃ Ὀοιἢ σοηβίβιηρ τηδίηἷν 
οὗ τυογαῖς αμπα αἀϊτεσμγεές οἵ [7εϑὺ5.. Ἐδοῦ ΟΟβρεὶ [45 ποὶ ἃ {{|6 
Ῥεου αν ἴο ᾿ἰ56!, Ὀὰϊ ἴπαγα ἴα ἃ ἰατρα διιοιηῖ οἵ ἰεδοῃίηρ τηδίετίδὶ 

οομμπιοη ἴο ἴῃ6 ἴνο, δηᾶ τπουρῃ (ἢ8 σοπιποη οἰαεπιθηΐ 8 ΨΕΙΥ 

ἀἰδγθ!ν τερτοάυσεα 85 ἴο ἢἰβίοτίς οοπηθούοη δηὰ ρτουρίηρ, γεῖ 

ἴδογα 15 ϑυσῇ ἃ ρεγνδάϊηρ 5: Π}}1τὶγ ἰῃ (πουρῃϊ δηὰ δχργαϑϑίοη 845 ἴο 
δυσροδὲ ἰογοὶ ον τῃ6 Πγροίμεβίὶβ οὔ ἃ ϑεοοηά βουζοα δ5 115 πηοϑὶ 
πδῖυγα! Ἔχρδηδίίΐοη. Αβϑυπηίηρ ἴμαΐ ἴῃ6 ἢτβε δηὰ {πἰγὰ Ὄνδηρε ἰϑίβ 
Ῥοιτονεα τπεὶγ παιταῖῖνα οὗ ἐψεέπές ἴτοῦὶ Μακ, διὰ τπαὶ ψῇαϊ ποοᾶς 

δοσουπίϊηρ ἔοτ ἰ8 πιδίην ἴῃ ἀἰάδοιϊς εἰδπγθηΐ, ᾿ἃ τνουἹὰ ἐο]οῖν τῃαὶ 
1015. Πγροίμειίοαὶ βεσοηά βουγοα ςοηβίϑιθα ΤΠ ΕΗ, { ποῖ ἐχο]υβίνεϊγ, 

οὗ ϑβδυΐπρβ βροίθῃη ΟΥ̓ τῆς [ογὰ [65815. ᾿νμεῖμεσ Ὀοΐῃ ἐνδηρε] ϑῖ5 

Ῥοββαββϑά [ἢ]5 βοῦγοθ ἰῇ ἴῃ6 58π16ὲ ἴοσῃι, δηὰ ἢδὰ βαςῇ ἢἷ8 οὐ ὙΑΥ 

οὗ υϑίηρ ἰἴ, 85 αἰοϊαϊεα ὉΥ ΗΪβ8 ΡΪδῃ, Οὐ ψθεῖθεσ ἰξ σάπια ἰηῖο {πεῖν 
μαηᾶβ ἴῃ ἀϊβεγεης τεσεηβίοηβ, ἑἰοστηθα ὑπάεσ αἴνειβα ἰηβμδηςσεβ, δηὰ 

τηϑδηΐ ἴοὸ δεῖνε αἰβίίποϊ ρυγροβεβ, δε αμεϑιίίοηβ οἵ ϑυδογάϊηδίς 

τηοηϊθηΐ. Τῆς τηδίη αυδϑδίίοη 15: Π]ὰ ἴῃθτα δχὶϑὲ δηϊθοεάθηϊς ἴὸ ἴῃ 

Πομροβίοη οὗ οὐγ ἢγβὶ δηά ταϊγὰ (οβρεὶβ ἃ Ἵο]ϊδοϊίοῃ οἱ ἴῃ6 ψοτὰβ 
οἵ Ομ γιβῖ, νοῦ Ὀοίῃ ἀνδηρε ἰϑῖι5 Κηονν δηὰ υϑεα ἴῃ σΟΠΊΡΙ ηρ τΠεὶγ 

ΤΩΘΠΊοἶγ5 οὐ (Ἶγ81᾽ 5. ρυῦ]ς τηϊηϊϑιγδ Μοάεσῃ ογζςοβ, δυο 85 

γεῖββ, νεηάς, Ηοϊίζτηαηη, 70] ἤθγ, σοῆσυῦσ ἷἰπ δηβατηρ [ἋΠ|5 

πυρϑιίίοη ἴῃ ἴῃς δἰῆηγηηαῖίνθΊ. ΤΏΘ ρεηεσαὶ ταϑυϊτ ἰ5 ἴῃαὶ ἴογ ἴῃ6 
Ἔχρ  δηδιίοη οὗ {πε Ῥβεποπηεπα ργεβεηϊεα ὉΥ ἴδ βυπορίίοαὶ (σοβρεῖβ, 
πιοάστῃ οτἰοἰϑτῃ ροϑίυϊαίεϑ ἴτο τπηδΐη τη βοῦγοαβ : ἃ ὕοοκ {|Κ6 

ΟὟΓ σδποηΐοδὶ Μαῖκ, ἱΓ ποῖ 1ἀεηκτίοαὶ στῆ 11, 45 ἴΠ6 δουτοβ οὗ (ῃς 

παιταϊίνεϑ σοπηΠ]Ο ἴο ἴῃε ἴἢγεε Οοβρεῖβ, ἀπ δποίμεσ Ὀοοῖκ οοηπίδἰπίηρ 
βαυηρθ οἵ 765ι15, 85 186 βουσοεὲ οἵ ἴΠ6 αϊάδοιίς πιαῖίεσ σοτητωοη ἴὸ 

Μαῖίπεοινν δπὰ [μκα. 
11. ὙΠεβα σοποϊ βίος, ὙΠΟ ταῖρῃς Ὅὲ τεδοπεα ρυγοὶν ὈΥ ἱπίθτηδὶ 

ἰηϑρθοιίοη, ἃτὲ σοπῆγπηβα Ὁ ἴῃς με] !-ηοντι βἰδϊθιηθηῖθ οἵ Ῥδρίδϑ, 

ὙΠῸ Πουτϑῃεα ἴῃ ἴῃς ἢγθὶ αυδτίεγ οὗ ἴῃ6 βεοοηᾶ οδηΐυτυ, σοηοεγηΐης 
Ῥοοῖϑβ δδουΐ (ῃγίϑὲ ντιτἴθη ὉΥ Ματκ δηὰ Μαιίῃεν. ΤῆΘΥ ἅγα ἴο τη ϊ5 
εἤεοι : “Μαγῖς, Ῥείπρ τῇε ἱπίεγρτείεσ οἵ Ῥείει, τοῖς οδγθίιυ, 
τπουρῃ ποῖ ἴῃ ογάθσ, ἃ5 ἢ6 σειηεῃρεγεα ἵπεῖω, [Π6 ΤὨΐηρ5 βρόκβη οὐ 
ἄομθ ὈγῪ Ομῆβι". “Μαῖϊμενν ψτοῖς ἴῃς Ζοσία ἴῃ 16 Ηεῦτεν ἰδη- 

δύδρθο, δῃὰ εδοὶὶ οὴς ἱπίογργειεα {{πεϑ6 45 ἢς οου]ά.᾽ } ΤΕ 5ἰδίθπλεηῖβ 
Ῥοϊης ἴο ἴνγο Ὀοοῖβ 85 ἴῃ6 [ουπίαϊηβ οἵὁἨ δνδηρεὶῖς στε ἰγϑα τἰοη 

ςοηίαἰηΐηρ, τηδίῖοσ ρυδτγαηϊθεα 845 τα] 4] 6 ἃ5 τεϑιίηρ οἡ ἴῃ6 δυο 
οἵ ἵνο δροβίϊεβ, Ῥείοσ δὰ Μαίϊμεν. Τῇὴβε ἢτγβὲ οἵ ἴῃ ἵνγο ῬοΟΚβ ἰ5 

Ῥχεβαδθὶν Ἰἀθητίοαὶ τὶ ΟΣ σαποηΐοαὶ Μασ, [τ 15 ποῖ δρδίηϑδε 1} 18 

1 ἘΠ56Ὀ];, Δ) ίονία Ἐερϊεείαςέξεα, ἸἰΌ. 111.) ο. 30. 
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1δαι Ῥαρίαβ τεργεβεηῖβ Μαικ᾽β τγοῦκ ἂ5 ἱποϊυϊηρ (Ὠΐηρθ σϑοξες 85 
τε] δ5 ἀοης Ὁγ ΟἸγῖϑι. ΕῸγ [ἢΪ5 15 ἴπις οἵ οδηοηΐοαὶ Ματῖ. Τμουρῇ, 
ῬΥ Ἴσοπιρατγίβοη τ Μαίπεν δηά [κ6, Ματκ 15 δχίσγεπηεὶν ταθᾶρτα 

ἴὼ ἴῃ6 αἀϊάδοιίϊς οἰομηθηῖ, γεῖ ἢ6 ἄοαβ ταρουΐ ΤΏΔΩΥ ΘΙ Γοιαγ Κα] 6 
5δγίηρβ οὗ }|εϑ805. Βυΐ ψῇδί οἵ ἴΠ6 οἵα Ῥοοϊῦ 15 ἴξ ἴο ὃς ἰάδῃ- 
τιπεά ἢ οὐγ Μααν γώπᾶ γαῖ οὔθ σου]ὰ 5Ὰὺ 0, Ὀδοδυβα 

τε Μαιίίῃεν οἵ Ραρίαβ 15 ἃ Ὀοοῖ οἵ Ζορία, ψ Ὠοἢ τὲ παίαγα!ν ἰᾶκα 
ἴο πιεᾶῃ ἃ δοοῖς οὗ ογδοίθϑ, οσ γε ριν ψογὰβ βροίκεη ὉΥ ἴπ6 [1,οτὰ 

7εθυβ. Βαυῖ, οὐ ἴῃς οἰδεῖ δαηά, ἰξ τορῃϊς ὕὉε ἀγριραὰ ἰμαΐ Ζορία ἰ5 

ΒΠΡῚῪ ἃ ἀδϑιρηδίίοη ἔγτοτη [ἢ6 ποτα ργοπηηθηΐς οὐ σῃαγδοίογϑιϊς ῥατῖ, 
δηὰ ΟΥ̓ ΠΟ πιεδῃβ8 Ὄχοϊυεβ δυςῇ παγγαίϊνοβ οὐ δνεηῖβ ἃ5 γὰ ηὰ ἴῃ 

τΑποηΐοαὶ Μαῖζμεν. [πάδοά, τ πρὶ θῈ ϑαϊά τῃαὶ ἰὶ νουϊά 6 ἀϊῆ- 
οὐἱξ τὸ σοιρ Ϊα ἃ οο]]δοϊίοη οὗ βαγίηρβ ἴμαὶ βῃουϊὰ 6 ᾿πιθγεβῦῃρ οὐ 

Ἔνθ ἱηῖ6 11 ρ 1 0]6 τψῃουΐ ἴῃς ἰηϊτοάυσιίοη οὐὗὁἨ πιοσα οὐὔ᾽ 1655 παγγαῖϊνθ, 

Δ γατα ΟἿὨΪΥ ὉΥ ΨΑΥ οἵ ργείδες οἵ ᾿ἰβίογοδὶ βεϊτἷηρ. Οτδηϊτίπρ (ῃαΐ 
ἴδε Ἰεδάϊηρ αἷπὶ νγὰ8 ἴο τεροτῖ νογάβ, ἃ τηἰηἰπιαπὶ διγοιης οὐὁἨ πατγαίίνα 
που ]ὰ 51}}} Ὀ6 Προαββάγυ ἴο πηᾶκα ἴῃ τεροτί εἤεοῖϊῖνε. Απά ἰξ πιρῃὶ 

δε δάάἀεα (παὶ ἰΐ ἴ5, ἰΏ τδηγν ἰηβίδποθϑ, ΟἹ ἃ ταϊηϊμλαπ) οὐἨ παττγαῖϊνα 

(δαὶ γε ηὰ ἴῃ σαποηΐϊοαὶ Μαιίμεν, [ἰ5 ᾿ιἰβίοτίς βἰδίεπηεηῖβ ὑείηρ 
ΒΕΏΘΓΑΪΥ τηθαρτα ἰῃ σοΙηραηίβοη ὙΠ ἴῃἢο586 ἰΏ Μακ δηὰ [μκε. 
Ηεηςε, ποῖ ἃ (εὖ ογίεἶἰοβ δηα δροϊορίϑιβ 51}}} ποῖά Ὁ τε οἷά ιγϑαϊ- 
ἴίοπ σῇ ϊο Ῥτδοιίοα!ν ἰἀθηιβεὰ (ἢ6 ζορία οἵ Ῥαρίαβ ψῖ τῃς 
Μαίεν οὔ ἴῃῈ Νεὲνν Τεβίδιηθηῖ. Βαυῖ ἴῇῆε Ζορία, δοσογάϊηρ ἴο 

ῬΑρίαβ, ψὰ8 ψυπθη ἰπ Ηδῦτεν, δηά οὐἵγ οδηοηΐοαὶ Μαιμαν ἰ5. ἴῃ 

Ὅτεεκ ψηΐςἢ ἄοεβ ποῖ γα ἴῃ6 αβϑρεοῖ οἵ ἃ ἱγαηϑίαιΐοθυ. ΤῊϊβ ἀἰῇι- 
οὐ “Δείδηάεῖβ οὗ ἴῃς οἱά νίενν ἀο ποῖ ἢβηά ἰηϑυγπιοιηίαθ]θ. Υοῖ 
86 ἱπιργεϑβίοῃ ἰεξ οῇ οηδ᾿β τηϊπὰ Ὁγ βυςῇ δροϊορεῖίς δἰἰεπιρὶβ ἰ5 ἴῃαὶ 
οἵ βρεϑοΐδὶ ρ᾽δάϊηρ, οὐ ρβεῦμαρβ, οὔβ οὐρῇῃϊ ἴο βαῦ, οὗ ἂῃ Ποπουγαῦ]8 

δίας ἴῃ ἔανουγ οὗ ἃ νϑῃβγδῦϊα ἱγδάϊτίοη, δηὰ οἵ ἃ ἴβθοσν ψμΐοἢ ρῖναοβ 

5, ἰΏ σαῃηοηΐοαὶ Μαίίῃενν, ἃ ννοτῖς ρτοσεδάϊηρ ἀΐγεσιγ ἔγοπὶ (6 Παηά 

οἵ Δλη δροβῖῖβ. 1{ ταὶ τἤθοῦν σου ὃς εϑιδ]} 56 α, τῃ6 ταϑυϊε νουἹὰ 

θὲ ΠΙΡΏΪΨ 5405 οΟΥΥ ἴο τῇδ ψῃο δἱ ρῥγεβθηῖ βίδπά ἰῇ ἀουῦί. 
Μεδηκίπια νγα πιαϑὲ θ6 σοηΐεηϊ ἴο δοφυΐθθοα, ὑτον 5 οηδΙν, ἰπ ἃ ἢγρο- 

(μεϑῖ5, δοοοσάϊηρ ἴο νἢϊον. γα ἤανα δσοθββ ἴὸ ἴῃς δροϑβίϊῖε Μαϊζονν 5 
κοηΠθαϊοη ΟἿΪΥ δ βεοοπὰ δαπά, ἰῇ ἃ σοβρεὶ ἴοπι δηοῖμου ἀπκηονῃ 

δυΐποτ μη ϊσῇ Πᾶ5 δβοτρεὰ ἃ ἴαγρε ροτίίοῃ, ἰζ ποῖ ἴῇς ψῇο]6, οὔ τῆς 
Δροϑβίοϊϊς ἀοουηιθηῖ. Ενδῃ οἡ 115 νίεν ψὰ ἢᾶνε [6 5αἰἰϑίδοϊίοπ οὗ 

(δε! ηρ {παῖ (6 ἴῆγεε ϑυπορίϊϑιβ Ὀγίπρ 5 ΝΘΥΥ ΠΕΑΓ ἴο τῇς οτίρίῃδὶ 

δγδ᾽ Δα εδαὺ νίΐπεβθεβ. Τῆς δββαηῖαὶ ἰάθη γ, ἀπλϊα πηυς ἢ ἀϊνεγϑι εν 

Ἷη (ογπῃ, οὗ τῃ6 νογὰβ δβϑου θεα ἴο οὐῦγ [οσὰ ἴῃ τῃῈ ἴνο σοβρεὶβ ψῃϊο ἢ 
ἄταν ροη ἴπε Ζορία, ᾿ηϑρίγθϑ οοηβάδηοσε ἰῃδὲ ἴῃ6 δνδῃρεὶῖὶο τοροτίς οὗ 

τῃεθ6 ινοσγάϑβ, ᾿πουρῇ ϑεσοπάδγυ, ατὲ δϊορεῖμεγ στο] Ὁ] 6. 
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12. Ἅνε Ἄσδηποὶ θυὶ ψοπάδν ἴῃ ἃ ψουῖς 50 ῥγεοίουβ 85 ἴῃς ζΖορὶς 
οἵ Μαίϊῃενν νγὰβ δον ἴο ρϑγβῃ, δπὰ δαγη βοῦν τῖϑῃ (μαϊῖ, {{ ροβ- 

5:0 ]6, 11 τῖρῃϊ ἐνεὴ γαῖ ὈῈ τοϑίοτεα. Αἰειηρίβ δ ρταιγιηρ τ]}ἷ5 
πδῖαγα] ἔδοὶϊηρ μάνα τοοθητν θδεθῃ ππδάβ, ἀπά σοπ)ξοΐαταὶ γεσοηβίτιο- 

Ἰοηβ οὗ 1ῃ6 ἰοβὶ ἰγβάβασε |ἰῸ Ὀείοσαε 5. ἴῃ δυο ψοῦκ 5 (ῃαὶ οἵ 

γγεπάϊς οἡ ἴῃε 7ξαζλίηρ 9ΧΓ ζεωδ, δῃὰ οἵ Β]αὶγ οὐ τῇς “42οείοζις 

Οοερεί. ΑΦοτίτσα! δϑιταδῖα οὐ ἰμθ8θ6 δϑβᾶγβ σδηποῖ ἤθε 6 ρβίνθη. 
Οἵ οουῖβα ΠΟΥ γα ἰεηίαιίνα ; ὩΘνε 6 1685 [ΠΕῪ ἀγα ἰηϊογοϑιϊηρ, δηὰ 

Ἔνϑη (ϑοϊηδιϊηρ ἴο 4}} ννῆο ἀδβίγε ἴο ρεῖ Ὀεμιπαὰ ἴῃ οχίϑιϊηρ τεοογάϑ, 

δηὰ δ5 Ὡξὰῦ ἴο ἰδ δοίυδὶ νγογάβ οὔ οὔὖγ [ογὰ 85 ροβϑίθὶθὲ. Απά, 
{που ρΡἢ δῃ ἀρργοδοῦ ἴο ἃ Ἷοηβεηβυβ οἵ ορίῃίοῃ τηδ  πενεσ Ὀ6 τγεδομοή, 

16 ἀϊδουδδίοη 15 βϑυγε ἴο ὕθδγ ἔγαϊξ ἰῇ ἃ στῆογε ἱπττηδία δοαυαϊπίδησα 
ψ ἢ τῃ6 τοδὶ δυϊῃεηςς ἐογπὶβ οὗ τηδὴγ οὗ οὔὐσγ 1,ογ 5 βϑαγίηρβθ.0 Α5 

ΔΏΟΙΠΕΙ δἰ ἴο 530 ἀββίγαῦ!]ε ἃ σεϑαϊῖ, οὔθ τισὶ ρῖνε ἃ οογαάϊΐαὶ ᾿νεϊσοτης 

ἴο δυςἢ ψνοτκβ 85 ἴῃαϊ οἵ Βθβοῦ οἡ  χήγαεαπορίεα Ῥαγαϊζοί 7 εχίς 10 
4)ε Οοεῤείς.Σ ἈΘβοῇ Ὀα]ΐεναβ ἰξ ροββίθὶς, τῆσουρὶ (πΠῸ6 ὑ5ὲ οἵ (οάεχ 
Βεζαβ, ἴῃε οἷά [14]14ῃ δηὰ ϑυτίας νεγβίοῃβ, δηὰ αυοίδιοῃβ ἔτοτι {πὰ 

Οοβρεὶβ ἴῃ ἴῃς δαγὶγ (δῖμεῖβ, ἴο ρεῖ Ὀεμίηαὰ τῆς ἰεχὲ οὗ οὐσγ οδποηΐςδὶ 

Οοϑρεῖβ, ἀπά ἴο γϑᾶοῇ ἃ ἴΠ|ῈΓ σεῆβοϊίοη ἴῃ ατεεῖκ οἵ ἴτὰ6 Ηεῦτεν οτὶρὶ- 

μὰ] ἴῃ ἴῃς οᾶ886 οὗ ἸὩΔΩΥ βαγίηρβ τεσοσάβα ἴῃ ἴπῈ Ζοσία οἵ Μαίίπεν. 

ΤΏΘγε Μ}}}} 06 νάτίουϑ δϑιϊπγᾶῖθ5 οὐ τ[ῃ6 [ἰγἰπϑῖς να]αα οὐ ἢἰβ δαἀνεπίατοιυβ 
αἰϊοιηρί. Ῥειβοηδιίυ, 1 ἂπὶ ηοῖ βδηρυίης τῃαΐ πλισἢ Ψ1]1 σοτὴα οὐΐϊ οὗ 

ἴ. Βυῖ οπα οδῃποὶ θὲ 50Ὺ (πδῖ ἰξ μὰ Ῥθθὴ πιδάβ, δῃὰ ὉΥ οὔθ ψ8Ὸ 
{ποτοῦ ρὮΪΥ Ὀε]ενεβ τπαὶ ἢ 15 δηραρεά ἴῃ ἃ ἔτ} {{] Ἰη6 οὗ ἰπαυΐτγ. [1 ἰ5 
ψν6}} ἰο Ἰδάγῃ ὉΥ δχῃαυβίϊνα Ἔβχρδγιπηθηΐ ον τ οἢ οὐ ον [Π||6 πᾶν Ὀ6 

εχρεοῖεά ἔτοτῃ ἴπᾶὶ αυδτῖοσ. 

18. ΑἸποὴρ ἴμοβα ψῆο δοοερὶ ἴἢ6 Ὠγροιπδϑὶβ οὐ ἴῃς ἴνχο 5ΟΌΓΟΘΒ 

ἃ ἀϊδτγθηοθ οἵ ορίπίοῃ οὐίϊαϊῃθ οὐ ἴννο βυδογάϊπαϊε ροϊηΐβ, υέζ.» ἢγϑβῖ, 

τῆς γτεϊαϊΐοη θείνψεοη τἢ6 ἴνο βοῦχοες υδεα ἰῇ Μαίϊῃεν δηά Το, 

Δη4, βεοοηά, ἴμ6 τεϊδιίοη εΐνεθη τῃ656 ἵψο οβρεῖὶβΊΌ Πὰ Ματκ 

Κηον δηὰ υ86ὲ ἴΠ6 Ζορία, δὰ ἀϊά Μαιίμειν Κῆον [Κ6, οὐ [0Κ6 

Μαιθμεν Ὦγ. Βεγηῃαγά δ εἶβδ δῆβνγαιβ {Π6 ΤΌΥΠΊΘΥ αιιδϑίίοῃ ἰῃ [6 
δίῆττηαῖίνα δηά τῃε ἰαϊῖεγ ἴῃ ἴῃἢ6 περαῖῖνθΊ. Ετοῃ σοτίαίη ρῇθπο- 

τηθηᾶ Ῥτοιρῃξ ἴο ᾿ίρῃϊ ΌΥ ἃ σοπηραγαῖϊνε 5ἴυμαγ οὗ [6 5γυπορί[5ῖ5, ἢ6 

τῆ ϊηκΚ5 ἰτ ἀδτηοηβίγαθ!α τπᾶΐ ἴῃ τδηΥ ῥῬαγίβ οὗ ἢ 5 παιταῖῖνα Μαδικ ἰεδῃβ 

1 γεπάις, 2 Ζεάνε ὅν, Ἐτβῖεσ Τῆς. Τῆΐβ ρατὶ οὗ ΝΥ επά᾽8 σοτῖς "88 ποῖ 

Ῥεδη ἱγαηϑβϑδῖςα, Ἠΐΐβ Ἔχροβίτ'οῃ οὗ (τ βι 8 νογὰβ ἢ88 Ὀδθη ἰγδῃϑίδιεα ὈῪ Μ65518. 
τ. ἃ Τ. ΟἸατκ, ἙάϊηΡυΓγρῃ. 

3. 7ῆε Αῥοείοίίς Οοεῤεὶ, τυλᾷ α στοαὶ Κεροπείγμοΐον οὐ 146 7Ζεχί, Ὁγ ]. Ἑυ]οη 
ΒΙαΑῖτ, τι896. Μτ. ΒΙαἰτ᾿β οὐἱεἰσαὶ ροϑβίτίοη ἀἰβέεσβ πὶ εἷγ ἔγοπι ΔΝ επάτ5, δπὰ ἢΐβ5 

“ δοείοίές Οσοεβεὶ ςοπιδὶῃβ πλυο ἢ πιοτα Ὀεβι 65 τνοτάϑ. 

8 Αμεργεαποπίσελο δαγαϊεϊεχίς τὴς αδρε Ευανιεϊίοη. 
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Οἡ δη οἷον πυττδη βοῦυτος, ΨῃΟβ6 δοοουηίβ οὗ Ἔενδηρεὶὶς ἱποίἀθηῖβ ἀγα 
τορτοάποεά ἴῃ ἃ πιοῦα (Αἰ [ΠΠ] τηδηηεγ ἴῃ [86 σοι ρδηΐοῃ ΟΌβρεῖβ, δῃὰ 
Θβρβο δ! ἴῃ Μαϊμεν. ΤῊΐβ βοῦστοα ἢθ ἴδκεβ ἴο "ὲ τῆς Ζοφὶα οὗ ἴδε 
δροβῖὶς Μαῖίενν. [11 (Ὁ]ον5 ἔγοπι 15, οὐ οουτβε, ἴπαὶ 1ῃὩ8 Ζορία 
νὰβ ποῖ ἃ γτῇεσα οοἸϊδοϊίοη οἵ βαγίηρβ, ὑαϊ ἃ Ῥοοῖκς σοηίδίηΐηρ ἢἰβίογιεϑ 

85 ΜῈ, βοῇ παιταῖίνεβ, Ζ.9., 85 ἴῃοβα τοἰδτίηρ ἴο 1(ῃ6 ρα]βίβ ἃ τηδη, 

τ8ε [δεάίῃρ οὗ τς 6000, δηὰ τῃ6 Ὁ] πα πῃ δἱ [το μῃο. ὙΤΏθ Ῥῃεποιῃ- 

εηὰ οὐ ψιίοἢ γεῖββ σεϑίβ ἢἷβ οᾶϑε ἅγε οἵ ἴνο Κίπάβ. ΟἿθ ϑτοὺρ 
φοηϑίϑίβ οὗ τηϊηθῖα ἀρτεοηεηΐβ Ρεΐνεεη Μαίζμενν ἀπά κ|κὲ δραίηβι 
Μαικ ἰπ παγαίϊνοβ οογηηοῃ ἴὸ ἴπ6 ἴῆΓΕΘ, 85, ἐ.93.» ἴῃ ἴῃς υὲ οὗ ἴδε 

νοτάς ἰδού ἀηὰ ἐπὶ κλίνης ἰπ ἴῃς ορεηΐηρ βϑηΐδθησα οἵ τῃε βίου οἵ ἴῃς 
Ῥαϊϑϊεὰ τῆ. Τῇ ἰπίεγεπος ἰδ ἴμαϊ {Π656 Ῥἤγαβθθβ ἅγὲ ἰάθη ἔγουῃ 
τῆς Ζορία, ἱτρ  γηρ οὗὁ σουΐϑε ἰῃδὶ [Π6 5ἴογυ ννγὰ5 ἴθογα ἴοσ (ῃοβα Ψῇο 

οἶοβα ἴο υδ6 1, ὙὨε οἴδει ῥτοὰρ οοῃηβίβίθ οὗ βαγίηρβ οἵ Γεϑὺ5 ἐουηά 
ἴῃ Μαικβ Οοβρεὶ, δηᾶ τερτοάυσθα α͵ϑὸ ἰῃ Μαίϊμον δῃηὰ [μα ἰῃ 
Ὠρλτν ᾿ἀδητίοαὶ ἕογπι, γεὶ τοὶ ἰδίθη, ᾿ξ 15. με], ότι Ματγκ, Ὀυΐ ἔτοπι 
τῆε Ζοσία. ὍΤῆδς οοηϊεπίίοη ἰ5 ἴπδὶ (6 οἷοβα ϑἰπΉ Αγ! Ὑ οαη Ὀδ 

δοοουηϊθα ἔοστ ΟἿΪγ ΟΥ̓ (ἢ6 δβϑυπιρίίοη ἴμαΐ Μαῖκ, ἂἃ5. Ψ6Ὲ}} ἃ5 [115 
Ῥτοῖθογ νδηρο ἰδῖθ, ἰοοῖκ ἴῃς ψογάβ τοῦ ἴῃ Ζορία. Αῃ ἰπβϑίδηςς ἰῇ 
Ῥοΐηϊ τηᾶῦ 6 ἰουπά ἱπ (ἢ6 τεβρεοῖίνα δοσουηίβ οἵ ἴδε σορὶν οἵ [6β5ι15 

ἴο ἴδε σμαῦρε οἵ Ὀεΐῃρ ἴῃ ἰεᾶριια ἢ ΒΕΘοΙΖζεθυθ. Ὑνοπάϊ ἀἰββεηίβ 
ἴτοτὰ ἴῃ 8 ̓πέδγθηςα οἵ Ν᾽) εἰβ8 'π Ὀοϊῇῃ οἷαθβεβ οἵ οᾶβεβΊυ ὙΤὴΘ οὔθ ῥτοιΡ 
οἵ δοίβ ἢ δχρίδίηβ ΕΥ̓ ἀββυπιίηρ (μα ΓὰκῈ μὰ δροθθθ ἴο ἴῃς ἢτδὶ 

«δῃοηΐοδὶ ροβρεὶ; ἰῃ ἴῇ6 βεοοηὰ ρτορ ἢε 5665 5 ΠΊΡΪῪ δοοίἀεπίαὶ 
Ποττεβροηάθησαβ Ὀεΐνθοῃ ἱπάερεηάεδηϊ ἰγδα ποθ ῥργεβοσνθα ταβρθο- 
ἐἰνεὶγ ἴῃ (Π 6 Ζορία ἀπὰ ἴῃ Μαῖκ.ἢ 

ΒΘΕΟΤΙΟΝ 11. ΗΙΒΤΟΒΚΙΟΙΤΥ. 

1. Ὑὴ6 Οοβρεὶβ φγέμιᾶ γαείε ψγεὰτ ἴῃ6 δβρεοῖ οὐ Ῥόοοκβ αἰπηίηρ 
δἱ εἰνίπρ ἃ ἴτυε ἰΐ ποῖ ἃ []] δεσουηὶ οὔ τῆς 16, ἀπά τῆοσα ββρβοία!!ν 
οὗ 16 ρυῦ]ς σάτεεσ, οἵ 7εϑὺ5 Οἢγίϑι, [6 Αὐΐποῦ οἵ ἴῃς (τί βιϊαη 
(αἴ. Εογ ΟἨγίβιίδῃβ, συτιηρβ Πανίῃρ δύο δὴ δἷπὶ τησβθὲ ροββοββ 
πηΐϊαυς ἰηπίοσεθι. ὙὍὙΠοῖα ἰβ ποίῃίηρ δὴ θαγῃεϑὶ δδ]θνοσ ἰῃ Οτίδὲ 
ΤΩΟΙῈ ἀαβίγαϑ ἴο ΚΠΟΥ {ΠἸ8η ἴῃ6 δοῖυδὶ ἰτυῖῃ ἀῦουϊ Ηἰπι: νμαὶ Ηδ 
βαἰά, ἀϊά, δηὰ εἐχρεγβηςθά. Ηον (αὰσγ ἀο τῇς θόοκβ, ἴμε βίιαυ οἵ 

νὨϊοΒ 15 ἴο δηρᾶρε Οὖγ δἰϊεηιτίοη, ϑιϊϑίγ τη ἰ5 ἀδδῖτε Τὸ ναὶ 
Ἐχίεηϊ τε θαυ ἢἰβίοτί δ ν το] 40 ]6 ὃ 

2. ΤῊΘ αμυοϑιίοη μᾶ5 Ὀδδη σεοθη! ῥγορουπάεα «πηᾷ ἀϊδουδθοοά : 

1»: Ζ2ελνγε ὅεθμ, Ἐτβίεγ ΤῊ], ΡΡ. 191-32. Οη ἴῃς αυσϑίΐοῃ ψβοῖποῦ ἐμ τὨϊτὰ 

ἐνδηρεῖ δὲ υϑεὰ ολποηΐςαὶ Μαιῖμεν, υ͵ἱάξ ἴῃς Αδλαναάδμρρ οἱ Ἑάνατγὰ ϑίπιοηβ, 
Βοπῃη, 188ο. 
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Ὑηαὶ ἱπίεγεδί ἀϊά τῇς δροβίοϊὶς ἂρὲ ἴδε ἴῃ ἴῃ6 δνδηρε)ῖς ἢἰβίοτγ, 
ἃηὰ ἴῃς σοῃοϊυβίοη αἰτίνεὰ δ (πὶ τῇ δα γ 16 οἵ [658 ἰπίογ- 
εβιβα ἰτ νεσν {π|6}1} Νον, ἴῇετε οδῇ θ6 ηἣοὸ ἀουῦί παῖ, σοιηραγίηρ, 
τῆαι ρὲ νι ([ῃ6 ῥγαϑθηΐ {π|6, ἴῃς 5ἰδϊθτηθηΐ ἰ5 ἱπιθ. γε ᾿ἷνθ ἰὴ δῇ 
δε ψ Ὦδη ἴῃ6 Ὠἰδίοτίοδὶ βρὶ πὶ ἰβ ἰῃ [6 δϑοθηἀδηῖ, ογεδίίηρ δὴ ἰηϑαῖΐ - 

ΔΌΪΈς ἀεδβίγε ἴο Κῃον ἴῃ 6 οτὶρίῃηβ οὗ Ἄνευ τηονειηδηΐῖ ἢ ]οἢ ἢᾶ5 δβεςίοα, 
ἴο ΔΩΥ εχίθηϊ, ἴῃ6 ἰογΐπηθβ οὐ ἢυπιδηϊγ. Μοτγβθονεσ, (Ο γίβιδη Υ 
μᾶ58 υπάετροης δῇ δνοϊυκίοη γαϑυϊτηρ ἢ ἴγρ65 οὐὨ 115 τε] ρίοη νη ἢ 
816, ΟἹ νάτγίοιιδ ρὑτουπάβ, υπϑβαιβίδοϊογυ ἴο σηδηῦ ἰπουρῃτία! ρετβοηβ. 

Ἡδξηος Πᾶ5 δίβεβῃ ἃ ρονγίᾳ! τγϑδοίίοη οὐ ψὩϊοἢ ἴῃς νναιϊοπινογαὰ ἰ5 --- 

“ΒΔΟΚ ἴο ΟΠγβι,᾽ δῃὰ ἴο νοι δά! οηδὶ ἰπίθηβιν α5 Ὀδθη ρίνεῃ 
ὉΥ τῆς σοηνϊοτίοη ἰμαΐ τηοάξδγη ἴγρεβ οἵ (ῃπϑιϊδηϊγ, Ποῖ σ δοοὶο- 
δἰ ἀϑίοδὶ, ρῃΠ]οβϑορ σαὶ, οὐ οἱ ειἰβεῖς, 41} ΤΏοσα ΟΥ 1655 οβίεσ, {{ [ἢν ἀο 

ποῖ νοῦν, ἰπάδγεπος ἰὸ τπ6 ἰδίοσις ἐουπάαιίοηβ οἵ ἴῃς (αἴ. 'γ6 

Βᾶνε ἰῃυ5 ἃ τεϊϊρίουβ 8ἃ5. Ψ6}1] ἃ5. ἃ βοϊθηιῆς ΓΘάΘΟῚ [ῸΓ ΟΥγ ἀδδϑίσε ἴο 

Κηον (ΠῸ δοῖυδ! 765ὺ5 οὗἁ ἢϊβίοσυ. [Ι͂ἢ τῆ6 ῥγιίπηῖνα οτα, (411 τγᾶβ 
ἔτεα ἴο (οἱϊονν 115 παῖϊνα ἰθπάδεπου ἴο Ὁ6 σοηΐεηϊ νι [15 ἱπητηθάϊαῖα 

οὐ͵]εςῖ, τὴς Αύδο Ζογα, δια ἴο σεὶγ οἡ 116 ἰηννατά ἱΠΠατϊπδίίοη οὗ [6 

Ηοὶγ ϑρὶπξ 5 ἴῃς βουγος οἵ 41} Κπονίεάρβα Ὠθοθββαῦυ ἴογ ἃ ροαϊγ [{{6. 
ΤῊ ἰπα! εγεησς τηϊρῃϊ σοη ΘΙ να ρᾶ55 ἰηΐο ἢοβα γ. ἘΠ τρῶς 

ὈυΒΥ ἰἴ56} ἴῃ ἰγδηβϑίογμλίηρ υπινεϊσοτηβ ἴδοϊβ 50 ἃ5 ἴο πιᾶκα ἴΠ6 ἢἰ5- 
ΤΟΙ 5εῖνε ᾿ΐ8 ρυγροβθε. Εογ πε ἰδίοις ἰηίεγεδὶ δηὰ ἴῃς τε]ρίουϑ 
8τ6 ποῖ ἰάἀεηςίςα]. ϑοίεησε ψδηΐϊβ ἴὸ ΚΠΟΝ (ἢς δοῖιαὶ ἔδοίβ ; σε] ρίοῃ 

ΜΝ Δηΐβ δοῖβ ἰο Ὀ6 5ιιοἢ 85 11] βεσνε 115 δηᾶϑ, [ἰ βοτηδίτηθβ 1464]1565, 

ἘΔΗΒΙΟσΙΏ5, Ἔν ἢ ἰηνθηῖβ ἢβίοσυ ἴο δοσοτωρ] 5} (Πἰ5 οὔ͵εοῖ. δε ἃῖδὲ 
ποῖ δῃι θα το ἀβϑυπης, ὁ 2γίογί, τῃαϊ δροβίοϊϊίς (τ βι η ΠΥ εἐπιϊγεγ 
ἐϑοδραά [15 ἱετηρίδοη. Τα βιιρρεβιίίοη ἴπαΐ τη6 (απ οὐἩ ἴῃ6 Ῥγῖτη!- 

ἔνα ΟΠυτος ἰοοῖκ Πο]ά οἵ ἴῃε 5ἴοτυ οἵ 7655 δῃά 50 ἰταηβῆρυτγεά ἰἱ 

τπδὲ ἴῃς ἴσὰς ἴτῆᾶρε οὗ Ἡΐπι 15 πὸ Ἰοῦροῦ σϑοοόνοῦδῦϊα, πόννενεσ βοαρίϊ- 
οΑ], 15. ἢοΐ ψίῖῆουϊ Ρ] ΔΒ. ὉΠ Πγ. ΤὨδ τῆοτα τηοάεγαϊα βἰδίοιηθηΐ ἴπαὶ 
της δροπβίο!ϊς Ομαγοῖ, ἢ] Κηονίηρ δηα δοσεριίηρ τηδην ἐδοῖβ ἀροὺΐ 
7εβυβ, γᾶ ποῖ ἱηϊεγεδίε ἃ ἴῃ ἴΠεῈπὶ 85 ἴδοῖϊβ, θιξ ΟἿΪΥ 85 αἱάβ ἴο ἰδϊ(ῃ, 

μᾶ5 ἃ ρυεδίθγ δον οἵ τεάβοῃ. [{ τηΐρῃϊ νν6]}] θ6 ἴμαῖ (ῃς τεδοπίηρ οὗ 
7εδθ05 ννᾶβ8 τεραγάεα ἢοῖΐ 50 πλιοΐ ἃ5 ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 5ΟΌΓΟΘ οὗ ἴῃ6 Κηον- 

Ἰεάρε οἵ ἱπιῖῃ, θυϊ ταῖθοῦ 85 ἃ οοπῆγυιαϊίοη οὗ Κηον]εάρα δἰγεδάγ. 
Ῥοββεϑβθά, δηὰ ἰῃδὶ ἴῃς δοὶβ δῃὰ εχρεγίδησεβ οἵ [6505 ψεγε νἱενε 

εἰν ἴῃ τῆς Ἰίρῃς οἵ νεπδοδίοηβ οἵ Ηἰβ οἷαίιῃη ἴο 6 16 Μεβϑβίδ!. 
τ ἀοο5 ποῖ ρτεδίϊγ τηδίίεσ ἴο ὺ5 ψῆδϊ ἴπ6Ὸ βϑουτος οἵ ἰηϊεγεδῖ ἴῃ [ῃ6 

ΘνΔηροΙς ἰδοῖσ 5 50 ἰοῃρ 8ἃ5 [ΠῈῪ δἵε ἰδοῖβ ; ἰ{ (ἢ6 ῥγϊπλ να 

ΟΒυχοῦ ἴῃ ᾿15 ἰτδά!οὴβ οοποεσηΐηρ [6505 85 5|ΠΊΡῚΥῪ υ{ΠΠ|5ρ δηά 

1 γηιάς οι ϑοάεπ᾽β Ἵβϑᾶν ἴῃ ἴῃς 7αεοοσίεεἦε Αὐλδαπάϊωεπρερ, σαγὶ τορι ἩΦ᾿ εἰς: 
“ἄεζεν Οειυλάνιεί, 1802. 
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ποὲ τηδηυΐδοϊυτίηρ Ὠἰϑίοιγ. ὙΏεΓα ἰ5 ρβοοά τεᾶβο ἴο Ὀεϊϊεανα ἰῃαὶ ἴῃ 
τῇς τηδίῃ ἢ ϊς ἰ5 (ῃ6 πὰς βἰδῖς οἵ ἴῃς οᾶ56. Νοῖ ΟἿΪΥ 50, ἴῇθσε ἅττα 

στοαηάθ ἔοσ ἴῃς ορίπίοη ἰμαὶ 1ῃ6 ἢἰβίογίς ϑρί γι ---- Ἰλίογεθι ἴῃ ἴδοῖβ 85 
[λοῖϑ --- ννγὰβ ποῖ νψνδηϊίηρ Ἔνεὴ δηνα [ἢ6 ἔδγνουγ οἵ ἴῃ δροβίοϊίς ἀρϑ. 

[τ τᾶν θὲ ψοσίῃ ΜΉ1]6 ἴο πιεηϊίοῃ βοηα οὗ ἴμεϑε, βεθίηρ ἴΠΕῪ πλακα 
ἴοσ ἴῃ6 ἰβιογίο υ οὗ 1ἴπ6 πηδίη θοάγ οἵ ἴῃ δνδηρεῖῖὶς ἰγαάιτοη οοη- 
οοτηίης ἴδε μογάβ, ἀδεάβ, δηᾷ βυβδσίηρθ οἵ [6ϑὺ58 85 ἴῃεβθε ἃῖ6 σϑ- 
οοτάαά, “.9.», ἰη ἴῃς (οβρεὶ οὗ Μαικ. 

8. Ιῃ 1τῃϊ5 οοηηξοϊίοη ἰδ ἄεβοσνεβ ἃ ραϑϑίης Ὠοῖΐος παῖ {Π6γ 

οχἰβιθα ἴῃ {πὸ ῥγιπηίῦνε ΟΠΓΟ ἃ ΡΑΥῪ ἰηϊογαβίθα ἴῃ ἴΠ6 ἰδοῖ-Κηον- 
Ἰεάρε οὗ [ε5805, [ἢ Κηον]εαρε οὗ Οῃγίϑὲ “ δἴζογ ἴῃ6 ἢἤδβϑβῃ " 1η Ῥαυϊπα 
Ρῆγαβεα, 4 Ο γίβε ραγῖγ. Ετοπὶ (ἢε σίαϊεπιθηῖ τηδάς Ὁγ 81. Ρδὰὶ] ἰηῃ 
τῆς τεχὲ ἴτοιὴ ψηΪοἢ τῃ6 ρῆγαβα ᾿αϑὲ αποϊεα ἰ5 ἴακβη, ἰξ πᾶ5 Ὀδεῃ ἰῃ- 
(ετεὰ ἰμᾶὶ {π6 ἀροϑίὶα νγὰ5 δητ γεν ἱπαϊβεγεης ἴοὸ ἴῇ6 ἢἰβίοτίοδὶ 
Εἰεπιεηῖ. ὙὍΤΠΘ ἰπίξεγεησε 566 ΠῚ5 ἴο π|ὲ ;αϑίῃ, Ὀαΐ, 06 15 ἃ5 ἰΐ τυ, 

ψηῃαῖ 1 δ ΠΟΥ͂ Ποποεγηθα ἴο ροίΐης ουξ ἰ5 τπαῖ, 1 5:1. Ῥαὰϊ υπάοτ- 
ναϊυεα τῃς ἰδοῖβ οὗ [ῃ6 ΡΕΙβοπδὶ τιἱηἰβίτυ, ἴΠ6γ6 νοτα ἴἤοϑα ψῇο αἰὰ 

μοῖ. Ὑπετῖα νγὰβ ἃ ΡΑΙῪ ψῆοΟ τηδᾶς δοαυδίηίδηοα τι τ(ἢ656 ἴδοῖβ ἃ 
ΠΕΟΘΒΒΑΤΥ 44] 1Εςαιίοῃ ἴογ ἴπ6 ἀροβιθβῃϊρ, δηὰ οὐ 118 στοιπά ἀξηϊοά 

1ῃὶ 51. Ῥαὰ] νγᾶβ δὴ ἄροβϑίῖθ. Τῆς δϑϑυπηρίίοη ἀπά θη γίηρ της Τυρίη- 

δεη τοηἀεῃου-ογ ἰςίβτα 8 ἴμδὶ ἴΠεγα γεγα ἔνὸ Ῥαγίί65 ἰῃ ἴῃ 6 δροϑβίοϊ!ς 
ΟΒυγοῦ ἱπίογεβίθα ἰ τἰβγαργοβθητίηρ [ε85 ἰῃ αἰβεγεηϊ ἀϊγθοιίοηβ, 

ΟἿδ νἱγίυδ!ν πιακίηρ Ηΐπ 4 ἤδῖτοῦν [υἀαϊδέ, [πΠ6 οἴδασ τηακίηρ Ηΐῃ ἃ 

Ῥδυ] πα υηΐϊνεγβαὶδῖ, ΠΘΙΠΕΥ ΡῬαγ δεΐηρ ψοσῖῦ οὐ ἱαρ] οἷς ἰταβῖ. 

ΤῊηΐβ. Πγροιαϑὶθ ργεβθηίβ ἃ βοῃπιθνῃαὶ αἰδίοτιεὰ νἱενν οὗ 16 5ἰτυδίίοῃ. 
1 νουἹὰ ῬῈ πϑᾶγεσ ἴἢ6 ἰστυϊῃ ἴο βὰν ἴπδὶ ἴἤθτε γὰβ ἃ ῬΔΓῪ ἱπῖστ- 

οϑιεα ἴῃ μιῆς δπρὰ δηῃοίῃεσ ἰηϊεσγεδῖεα οἰ εν ἴῃ ἐΐσας. ΤῆΘ οδ 
ναϊιεα ἰΔοῖα ψίϊθουϊ βθεϊηρ {Πεῖγ ϑἰρηϊίβοδησα; [6 οἴπεσ ναϊπθά 

Ἰάδας σψιῖπουΐϊ ἰακίηρ τη ἢ ἰτουδ]ς ἴο ἰπάϊοαῖα ἴΠ6 ἕδος βαϑὶβιυ Τὸ ἴῃ 

Ὀΐα5 οὗ ἰδ ἔοτταογ ΡδγΥ χα τηῖρῃς ὃς ἱημάενιεα ἴον Κηονϊεάρε οἵ πλὴν 

ἴλεῖϊς ἰη τῆς [ἰ6 οἵ 76ϑ5, ἴῃς βἰρηίβοδπος οὔ σῆς νὰ5 ποῖ ὑπάσοι- 
βἰοοα ὉΥ τῃ6 ἰγαηβητεῖ5 οὗἩ ἴῃς ἰγαἀ ίοη. 

4. ἔνεη σἰθίη ἴῃ6 Ῥαυ]ΐηε ῬαγΥ ἴβεῦε ψεσε ἴῃῇοβε ψῆῸ σγασα 
ἰηϊογεβίθα ἴῃ ἰδοῖβ δηα ἴῃ βοπῖα τηθάϑαγ δηϊπιαίθα ὉΥ τῃ6 ἰδιοτίο δὶ 

βρὶπῖ, 80 ἴδσγ ἴοι τεραγάϊηρ Ῥαδυ]ηϊδίβ πῃ βθηθγαὶ ἃ5 ἰάθδ]βίθ, τα 

Οὐρῆϊ ΡΓΟΌΔΌΪ ἴο τεραγὰ 8:1. Ῥαὰ], ἰπ ἢἶβ ραβϑίοῃ ἴοσ ἰάθας δῃά 
Δρρατεηὶ ἱπαϊβδιεησα ἴο Ὀἱορταρίης ἀεῖαὶ!, ἃ5 δῃ δχοθριίοη, ἀπὰ ἴὸ 
1ῖηκ οὗἩ ἴῃς πια]ογὶτν οὗ ἢΪ5. [Ὁ] ον σα 85 τῆθῃ ΜἢΟ, ν᾽ ἢ] 6 βυτηρδι βίης 
σ ἢ} 15 ὉΠΊνοΓβΑ ἰβπ), βῃαγοα ἰῇ ὯῸ 5124]}] τηθᾶϑθυσε [6 σΟΠΤΏΟΙ 

1ενῖβἢ τεδιῖβθ. ΟΥ̓ 1τῃϊβ ἴγρεὲ γᾶ ζΖωξε. Ὑπὲ αὔβεηςς ἴοτῃ ἢΐβ 

12 Οοπηιδίδηβ ν. τό. 
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Θοβρεὶ οἵ ὄἜνεὴ ἴῃς συάαϊπηεηῖβ οἵ ἃ ἀοείπης οὗ δἰοποιηεηΐῖ, 580 Ἷοῃ- 

βρίσυουβ ἃ ἰορὶς ἰῇ ἴμ6 Ῥδυ]πῃθ δρίβι]85, νν}}} Ὅς τετηδγκεα οἡ ἤεγε- 
δῇϊεγ; τηεδηϊ πη 1 αἰγεοῖ δἰϊθη ΠΟ 5ΙΠΊΡΙΥ ἴο 115 ορεηΐηρ βθηΐεηςα. 

ΤΠαῖ ῥτγείδίοσυ ϑβἰδίθηεηϊ ἰ5 (}}] οἵ ννογάβ δηὰ ρῆγαβεβ Ὀγεδι ηρ [6 
[Δοι-ἰονίηρ 5ρίΠὶ : Πεπληροφορημένων πραγμάτων, ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ 
ὑπηρέται, ἀκριβῶς, ἀσφάλειαν. ΤὮς αὐἴπογ νηῖβ ἴο ἄξαὶ σι ἰδοῖβ 
Ὀα]ϊενεὰ ; ἢδ νίβῃβ, 85 δσ 8ἃ5 ροϑβϑίῦϊ]ε, ἴο Ὁ6 ρυϊάεα Ὀγ τ[ῃ6 ἰο5 πον 

οἵ ογθ- 6 5565; ἢ6 ΤΘΔ5 ἴο ἴᾶκα ῥδῖῃ5 ἴῃ (ῃ6 δϑοογίδίητηθηΐ οἵ τῇς 

{π|ἢ} παῖ ἴῃς (Ππεηᾶ ἴογ γῆοβα Ὀεηθῆς ἢθ ᾿τῖῈ5 ΤΔΥ δἰϊδίη ὑπο 
οετίδίηϊγ. Τῇε αμεβίίοη ἤεγα ἰ5 ποῖ ΠΟῪ ἴασ ἢθ βυςοεθάθα ἰῃ ἢἰ5 
αἴπῃ ; ἴῃ6 ρῥοίϊηϊ ἰηϑβίβιβ ἃ οἡ ἰ5 ἴῃε αἰπὶ [156], 1ῃ6 ἰδίου δὶ ορὶ πὶ 

ενϊησεά. [ἀκ πιὰ πᾶν Ὀδθῃ ὑῃοοπβοί οι ἱπβυξησεά ἴο ἃ σοη- 
βἰάθγαῦϊε εχίεης ὉΥ τεϊρίουβ Οἷα, ῥτγεοοηςσεϊνεά ορίπίοῃ, δεοςερίοά 
Ομ γβίίδη Ὀε]ϊεί, ἀπὰ ἰβεγθέοσα τοὶ βϑυβηοι ΠΥ οπιῖςδὶ, δηὰ ἴοο δδϑ! 

βδι 5 ἢ ονίάεξηςε ; Ὀυὰϊ ἢ6 Ποηοϑιν ψδηϊεὰ ἴο Κηον [με Πἰδίοτίς 
τὰ. Απά ἴῃ 115 ἀδβϑίγε ἢε ἀουῦι]655 σεργεβεηϊεα ἃ οἷδββ, δηὰ 
ντοῖθ ἴο τηθοῖ ἃ ἀδθιηδηά οὐ 1ἴῃε ρατγῖ οἵ (γίϑιἰδη5 πὸ (εξ ἃ Κεθὴ 

ἱπίεγεδε ἰῇ ἴῃ6 γμιρμογαῤίἠα οἵ ἴῃς Εουπάετ, δηᾶ νψεγε ποῖ ϑαϊἰ5ϑβεά 

ἢ 1ἴη6 δουγοαβ δῖ σοιητηδηα οἡ δοσοιηΐ οἵ {Πεδὶγ ἐταρτωθηϊδυίηεϑ8, 
οΓ οσοδβίοηαὶ ψδηΐ οὗ ἀρτεειηεηΐ ἢ} εαοΐ οἴπετ. 

ὅδ. Τῆς ρῬεου]ίαῦ οΠαγασίεσ οὗ [ῃ6 ἀροβίῖα ψῆο βἰοοά δἱ {πε ποδά 
οἵ [6 ῥηπη να [ον δ Ομυγοῃ μᾶ5 δῇ ἱπιροτίδης Ὀδαγηρ οἡ [ἰ6 

ααυσδίίοη οὗ Ὠἰδίοποἰγ. ΕΓ ουὖζ Κηονίεάρε οἵ “είρ τὸ τὲ ποῖ 
ΠΟΙ ἀορεηάσδηι οἡ ἴῃ6 ἀοοσυτηεηῖα Ψῇοβε βίου οἰ Ὑ ἰβ ἰπ αυδϑιίοη. 
γνε πᾶνθ ἃ τρί ἃ ρβῃς}]-ϑκθίοἢ οἵ ἢϊπὶ ἴῃ [ῃ6 δρ 5[|65 οἵ 81. Ραυ], 
ΘΑ ΪΥ τασορη βαῦ 6 85 ἴΠᾶὶ οὗ τῃ6 βάῖὴβ τηδὴ οἵ ψῃοηὶ α Πᾶνα ἃ 

τόσα βηϊϑῃεα ρἱοΐαγτε ἴῃ τῇς ΟοβρεῖβΊι Α ρββϑηΐδὶ, ἔγαηκ, ἱπηρυ]βῖνς, 

Οὐἴβροκθη, ρεηεουβ, Ψὶἀθ-Ὠεατῖθα τηδὴ; ποῖ ριδοσουριεἃ ν ἢ 
τῆ θοτῖο5, ᾿Πορίςαὶ, ἱπαοηβιβίεηϊ, ΠΟ οἡ ΟἿ6 5146, ΠΟῪ οἡ ἴῇς οἴδεοσ; 

Ὀγανε γεῖ οονδγαϊγ, σαραῦϊε οὗ Πποῃεϑὶ ϑυμραῖῃγ ἢ ΟΠ τϑιίδη 
αηίνοτβα ἰβπι, γεῖ ἀηάεσ ῥγεββυσε ἂρὶ ἴο 5δἰάες ψἢ 7εν βῃ Ὀὶροῖβ. 

Α πιοβί υηϑαι ϑίδοίοτυ, ῥγονοκίηρ Ῥεῖβοῃ ἴο ἀθαὶ ψ ἢ ΓῸΓ δυο ἃ 

ΤΩΔῚ ἃ5 δῖ. Ῥαὺ], ψ ἢ ἢἷ5 βῃαγρὶν ἀεῆηεά ροβίτίοη, τποτγουρῃ-οϊηρ 
δάμεγεπος ἴο Ῥγποίρὶθ, ἀπὰ ἤἥτγιη σεβοίυαϊε ψ}}]}. Υα5, θυ αἷδο ἃ νῈΓΥ 

βδι βίαιοι βουτοα οὐ ἁ ἢγϑί-μβαηὰ τα ἰοηβ σοηῃοοτηΐηρ 6505; 81) 

Ἔχοοθηὶ Ἰῖη655, ἢ ἃ νοὰκ ἀροβϑθ. Α φουγίδ, ἃ ςορίουβ ἰοαηίϊαίη οἵ 

Ἰηϊοτπλδίίοη ἢε ψὰ5 Ὀουηά ἴο θ6. ὅν ̓ε ἀο ποῖ ηβεα Ῥαρίδᾶ5 ἴο 1Ε]] τ15 
1015. ὙΤΠῖ5 ἀϊδοίρὶε, ορεη-ῃπεατιθα δηὰ ορβη-τηου ΠΩ, τηυβδὲ 5ρθακ 

ςοποογηΐηρ ἢἷ5 Ρεϊονεά Μαβίεσ. 1ὶ ν}}} ποῖ ὍὈε ἰΙοὴρ Ὀεΐοσε ὄνου ρον 
Κηονβ Ψψῃαῖ ΠῈ 85 ἴο 16}] σοποεσγηίηρ ἴῃ 6 ΤΩ ΙΒ οὐ 1ῃε Ιρτά. 

1 ψου ϑοάεη, ἰπ ἴῃ Ἔϑϑᾶὺ ῦονε τεξεγγεά ἴο, ἰδ κε8 πὸ ποίϊοε οὗ [Κ᾽ 5 ργεΐδοθ. 
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Ῥαρίδβ τεροσίβ (δὶ ἴῃ Μαικβ αοβραὶ ψὰ πᾶνε ἰῃς ᾿ΠΠΘΓΑΤΎ τεοοσὰ οἵ 
Ῥείεῦ 5 ἰοϑίμηοηγ. ΤῊΣ ϑβἰδίθτηθηϊ ἰ5 Ἐπ γεν ογεαϊ]6. Ῥεῖοσ ψουἹὰ 
ΒΑΥ ἸΏΟΓΘ ἤδη Οἴδεῖβ ἀρουΐ [}6ϑὺ5; ἢ6 σου] 58} 411 ἴῃ ἃ νἱνίὰ ΨΥ, 
διὰ Μαικβ Ὠδιταῖῖνε τϑῆξβοϊβ ἴῃς 8ι}γ]16 οὔ δὴ ἱτωργεββίοπδυϊα αγθ- 
ἩΠη655, 16 ἴ Ὁ 4 (4 Π] τεροτὶ οἵ Ῥεῖεγ᾽ 5 υἱϊδγδῆσεβ [(ῃ6 ρϑηθγαὶ 
ττιἢ οὗ 115 ρἱοΐυσε οὐ 76ϑ5 τδῪ 6 ἱταρ] οἘΥ τε θὰ οη. Εοτ Ῥεῖεσγ 

45 Ὠοΐ ἃ τη8η ᾿ἰκοὶγ ἴο Ὀ6 Οἱαβθθα ὉΥ τῃδοϊορίοδὶ ἰεπάθπογ.  μβαΐ να 
εχρθοῖ ΠΌῸπι Ὠΐτη 8 γαίῃ ἃ σδηάϊα σθοϊαὶ οὗ [ἰηρϑβ 85 ἴἤ6Ὺ Ὠδρρεηβά, 
νἰίδουϊ τεραγὰ ἴο, ροβϑίθν σους ρογοθρίοῃ οἵ, ᾿πεῖγ Ὀεαγίηρ οὴ 

Ῥτεβεηΐ σοῃίσονοσβίαβ ; ἃ Του ἢ, γᾶου, ἀηνδγηϊβῃθα βίογυ, ππιηδηϊρυϊαιεα 

ἴῃ 116 ἰηϊετεβὶ οὗ ἰάθας οὔ 1ῃθουθ5 ΨὨϊοἢ ἅτ ποῖ ἴῃ 15 τωδῃ᾿β 1|π6. 
Ηον ἕαυ ἴῃ6 ῃαιταῖϊνεβ οὔ ἴῃς βεοοηά σοόβρεὶ Ὀδασ ουἱ [Π|8 Ἵμδσγδοίοσ 
ὙΠ] ἀρρϑᾶτ Ὠοσθαῖοσ. 

6. Τῆς οἴμει ἔδοϊ πῃηρηιοηθὰ ὈΥ Ραρίδϑβ, σέβ., ἴηι ἴῃς δροβίῖς 

“αμήάσιν νὰ ἴῃεῈ βουσοα οἵ ἴῃ6 δνδηραὶς ἰσδάϊ πο τεϊδιίηρσ ἰοὸ [ἢ 6 

τοογής οἵ 7655, ἢᾶ5 δῇ ἱπηιροτίδης Ὀδαγίηρ οἡ ἢἰβίοτιογ. Ουϊϑἀς 

τῆς οβρεὶβ γὲ ἤᾶνθ 0 ἱπίοτιηδίίοῃ σοῃοεγηΐηρ (ἢ 8 ἀἰβοῖρὶς βυςἢ 88 
τῆς Πᾶνα οἵ Ρεῖοσγ ἰῃ ἴῃ6 Ῥαυϊης Ἰεϊζοειβ. Βυΐ ΜῈ ΤΩΔΥ 58|6}} 8550 Π|6 

τῆς ται οὗὁἩ τῇς σοβρεὶ δοσουηῖβ νη οἢ τεργαβεηῖ ἢϊπὶ ἃ5 μανίηρ Ὀεδη 
ἃ ᾿λχ-ραῖμοσεσ Ὀείογα με ψγὰ5 οδ]δά ἴὸ ἀἰβοὶριεβῃρ. Ὑῆὲ βίογυ οἵ ἢ8 

ΟΔ]1, υηᾶετ τἣε πᾶῖηθ οἵ Μαίϊπδνν οἵ 1,ονΐ, ἰ5 ἰο]ὰ ἴῃ 411 (ἢε ἴἤσεα 

Βγῃορί 5, 85 15 4150 ἴῃς βἰρηϊβοδηῖὶ ἱποίάθηϊς οἵ τῇς ἰβαϑὶ (ο]ονίηρ δἱ 
προ 165ὺ5 το ἢ ἃ ἰατρα σοτῆρϑην οὗ ρυδ]ϊοσδη8. ὙΠεῖε ἰ8 

Τεᾶβο ἴο Ρεῖϊΐενε ἴπᾶῖ ἴῃ οδ] Πρ (ἢἷ5 αἰδοῖρὶς οὐγ 1οσὰ πὰ ἰῃ νίεν 
ποῖ τηογεὶν υἱτἰπχαῖα βασνίοα ἃ5 Δὴ ἀροβίϊθ, Ὀυὲ ἱπητηθα δίας βογνίος ἰῇ 
φοπηθδοτίοη Ὑἢ [Π6 τηθθίηρ νι ἴῃ Ρυ ἰοδηβ ; {πᾶῖ, ἰῃ δῃοτίῖ, [6508 
δϑβϑοςἰϊδῖεἃ Μαῖϊμενγ ἢ Ηἰπιβοὶῇ ἰμαὶ Ηδ πηρῃϊ υ5εὲ Ὠἷπὶ 45 δῃ 
ἰῃβίσαταθηΐ ἴοσ ἰηϊδιηρ ἃ Πηἰβϑίοη ἴο 1ῃ6 οἶαβα ἴο ψηίοῃ πς Πδὰ 
Ῥεϊοηρεά. Βαϊ ἱΓ τῃ6 Μαβίεσ τηΐρῃϊ ο]] ἃ ξ τηδῃ ἰὸ ἀἰβοὶ ρ βαρ ἴοΥ 

Οης ἔοπῃ οἵἉ ἱπιηπιεάϊαϊς βογνίςβ, Ηθ τηϊρῃς ο4}} ἢἰπὶ γ᾽ τότε ἴἢδῃ 
ὉΠ6. Αποῖμεῦ βεγνίος ἴῃ6 Ἔχ-ρα σὴ τηΐρῃῖ Ὀ6 Δ0]6 ἴο σεηεσγ ννᾶϑ 
ἴῃαὶ οἱ βεογείδσυ. [Ἃἢ ἢϊΐβ οἱά οσουραιίοη ἢς που] δ δοουδίοπιεα ἴο 

στη, δηα ἰξ ταῖρῃξς ῬῈ ΟΗ για ἀοθῖγε ἴο αἱὐΠ|56 τηδὶ ἰφεηῖ ἴοῦ 

ποίϊηρ ἄονῃ {Ππἰηρβ ψουῖγ οἵ τοοοσά. Τῆς ρα ψουὰ δὲ τηοβῖ ἰπ 

ἀεπηδηα ἴῃ σοηπεοιίίοη τ ἢ ἴῃ ἰεδοπίπρ οὗ ἰῃεὲ Μαβῖθσ. ὕῃε 
Ρτεβεγνδίίοη οἵ [μαὶ οἰειηθηξ οουἹά ποῖ ῬῈ βαΐεϊῃυ ἰγαβίβαἃ ἴο πλθπηοσῖθβ 

«αἀυἱΐα εαυ8] ἴο ἴῃ6 τεϊθπιίοη οὐ γϑηλδυκαῦϊς Πεδὶίηρ αςΐβ, δοσοπηρδηϊεᾶ 

ὈῪ ποῖ 1658 γειηδγκαιε βαγίπρβι Ὑὴδ υ86 οἵ τ[ῇ6 Ρεῃ δἷἵ ἴπ6 τηοπγεηὶ 
τηϊρῆϊ ΡῈ ἤδοεββασυ. Απά οἵ 8]1 ἴῃς τηειηθεῖβ οὐ ἴῃ 6 ἀΐβοϊρ]ε- οἴτοὶα 
106 ἐχ-Ρυ σὴ ννὰ5 (ἢ 6 Πα] οϑὲ τῦδη ἴοσ ἴπδὶ βεγνίςθ. ε ἅγεὲ ποῖ 

βυγρτίβεα, τῃογείοσα, {πὶ τῆς ιποϊίοη αϑθοίρηθα ἴοὸ Μααν ἴῃ Ἴοη- 

πεσείου τὶ τπῈ ἐνδηρεὶῖς ἰγδα πο ἰβ ἴΠς ῥτγεβεγναίίοῃ οὗ ἴμε Ζορίσ. 
2 



τὸ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ὙΠμαὶ ἰ5 7υδῖ (ῃΠ6 ρα ἢ6 νὰ5 διίεὰ ἴο ρεγίοττωη. Α5 ᾿π|6 δὲ να 

βυγρτίϑεα ἰῃαὶ Μαγκ᾿β Οοβρεὶ, ὑαϑεὰ οἡ Ῥείεγ᾽β γεςοεοίίοῃβ, σοηϊδίῃς 
50 {π|6 οἵ ἴῃ6 ἰεδομίηρ. Ῥεῖεσ ψὰβ ποῖ ἴῃ6 Κιηὰ οἵ τηδῃ ἴο ἴακε 

μοῖδβ, ΠΟΥ ψεγα αἰδοοῦγβαβ [Ὁ]} οὗ ἄθβερ τῃουρῃϊ ἰῃ6 Κιπά οὐ πιαῖογίαἱ 

Ὡς νβ {Πκεὶγ ἴο τευηθηλρθσ. αὶ νουϊὰ πλάκα δὴ ἰμά δ]! ] 6 ἱπργαϑ- 
βίοῃ οἡ πίτη νουϊά 6, ποῖ 1πουρῃϊ, θὰς εχιγδογάϊπαγν ἀεεάβ, δεσουη- 

Ρδηϊεά Ὅν 5τἰκίπρ ραβίαγαβ, οὐρίηαὶ Ὀτίθῦ τα ρ] 65 ἴο δι διταββϑίηρ 

πυεδίοηβ δηὰ (με {{κὰ; υ8ὲ δυςοῃ {Πρβ 85 6 ἢηά τεροτιεὰ 'ἰπ πε 
βεςοῃά Θοβρεὶ. 

Ετοῖὰ Μαιΐμονν ἴῃ6 Ρυθ]σαη τηϊρξς Ὀ6 δχρεοϊεά ποῖ οἠΪγ ἃ τεοοτὰ 
οὗ Ο γίϑι 5 ἡαελέηρ 85 ἀϊδιίηοι ἤοπλ Η5 δοϊϊοηβ, ὑᾳϊ δὴ ὑπραγίἑαζ 

τεοοσά. γε ϑῃμουϊά τοὶ ϑβυβρεοῖ ἢϊϊη ΔῊ τῇοτε ἴμδη Ῥεΐθσ οἵ 

τΠεοϊορίοαὶ Ὀἷδθ; ἰθαβδί οὐ 411 ἰῃ ἴῃ6 αἰγεοϊίΐοη οὐ 7υἀαῖδη. Α5 ἃ 
Δ] Π]οδη 6 Ὀεϊοηρεὰ ἴο ἃ μα ἀθητὶα σοϊηπλαηϊγ, δηὰ 45 ἃ ρυὺ- 
ἸΙσᾶὴ ἴθ νγὰᾶ8 δῇ ουϊοαδῖ ἴογῦ οτῃοάοχ [δεν8' [{ 5 Ῥγο Δ ὈΪγ ἴΠ6 

Ὠυπίδης βρίΐ δηὰ ν]ὰθ ϑυτηραίῃεβ οἱ [εϑὰ5 [πμΐ ἄγεν ἰμη ἔγοπι ἴῃ 6 

τεςεῖρί οἵ ουδίοτη. 10, [πογείοσα, νὰ ἤηὰ ἰὴ ἴῃε Ζορία ΔῺΥ ϑαγΐῃρη 

δϑου θεὰ ἴο [εϑὺ5 οὗ ἃ υῃϊνοιβα ἰϑιὶς σπασγαοίοσ γα ἀο ἠοῖ (δαὶ ἰῇ (ἢ6 

Ἰεαϑὲ ἰεπιρίεἀ ἴο ἀουαῦνι {πεῖς δυϊμεπιοῖϊγ. ΙΓ’, οα τὰς οἴμεγ Βαηά, νὰ 
τιθεὶ ψῖῃ ννοτὰβ οὐ δῇ ἀρρδεητ!ν ορροβὶίες Ἵμαγασῖοσ ΜῈ δῖθ ποῖ 

δτθδῖν δἰαπεὰ δηα στεδαγ ἴο Ἔχοϊαίτῃ, ΒεΠο] ἃ τἢῈ μαπᾶ οὗ δὴ ἱπίεγ- 

Ῥοϊδίοσ. Νῇς τδίῖῃεσ ἱπο]ῖηα ἴο 866 ἴῃ ἴῇ6 σοπῃδἰ πδίίοῃ οὐ βθδιλ ΠΡ 
Ἱπσοηρτύουβ εἰειηεηῖβ τῃ6 ενίάεπος οὗ ἌἽδηαϊά ςπτοηϊο!ηρ. [Ιἰ 5 τ[ῃ6 

ς8586 οἔ δὴ ποηδβὶ γεροσίεσ ἰακίηρ ἄονῃ (5 δηὰ ἴμαὶ ψιϊμουΐ ἀϑκίηρ 

Εἰπιβο  νΒεῖμογ τα δὴ Ὅς τεοοηοεὰ πῃ τῃαϊ. ὙΠαὶ ἃ ἄξερ, 

τηδηγ-ϑ θὰ τηϊηὰ [{κὸ τμᾶὶ οἱ [6505 ταὶρῃϊ ρίνε ὈιΓ ἴο βίδγι! ης 

Ῥδιδάοχεθβθ ἰδ πὸ ψίβε ἱπουθαϊδ]ε. Ὑπμετγείογα, πμουϊς ἀηάετίακίηρ 
ΤΟΒΡΟΠΒΙΌΙΠΥ [ῸΓ ἜνΕΓΥ Ὄχργεβϑίοη, ΟὴΘ ΠΊΑΥ νι ουϊ ἢαϑιϊαοη δη- 

ἄοτβε ἴῃς βεηϊπιεηὶ οἱ [0Π|᾿ομοσ, “ἰμαὶ ον δῇ ἀπᾶ δηῖ- εἰν βῃ, 

τανοϊυτοπάγν δηα σοηβεγναῖϊνα, 6 δηα οἷά, [τεεάοπιθ ἂηα ἡδιτον- 
ΠΕ65. ἴῃ Ἰυϊδρπιεηῖ, βδεηβδυουβ ἤορθβθ δηὰ ἃ ϑρί γι] 5πὶ Ὀ]ο μη 
ἰορεῖμεσ ῥγοβεηῖ δηά ιυτγο, τηεοῖ ἰορεῖῃεσ, ὈΥ ὯῸ τθδῃ5 ᾿ν ΘΑ ΚΘη5 ΟἹΓ 

ἱπιργεββίοῃ [πὶ [6515 γϑαὶν Πεγα βρθακϑ ᾽..ἷ 

1. Ὑῆε ππετα [αοὶ οὐ ἴῃς ρῥτγεβεγναϊίοῃ οὐ Μακ᾽β Οοβρεὶ ἰ5 ποὶ 

ψὶῆουϊ ἃ Ὀδατίηρ οὐ 16 αυεϑίίοη οὐ βίοτον. [Ιἢ [5 ον ΨΥ ἰΐ 

15: 1Άῆ65 ἴἰο ἴῃς ἰηἤυμεδησς οὗὁὨ [6 Ὠἰδίοτίς 85 αἰβιϊποῖ ἔγοτ ἴῃ 6 το]]ρίουβ 
βρὶπὶ ἴῃ ἴῃ6 εαγὶγ Ρετοά οἱ ἰῃ6 (γί ϑιίδη οτὰ. [{ νουἹὰ ἢοΐ ἢανα 
Ῥεδη δἵ 4]1 βυγρτγιϑίηρ ἴξ ἴα (σοβρεὶ μαᾶά ἔβ]]θη ουἱὐ οἵ οχίβίθηςα, 

βϑείηρ ἴΠαἱ ἰἴ5 σοηϊξηῖα ἤανα Ὀδθὴ δοβοσθα ἰηΐο ἴΠ6 τῆογε σοϊηργε- 

Βεηβῖνα Οοβρεὶς οὐ Μαῖίμεν δηά [μικ6ὲ. Αβϑυγηίηρ ἴῃ6 οοττεοίῃεββ 

1 Εὐπἰοίες ἐπ ας Δίεμε 7 είαπιεη, Ὁ. 231. 
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οἵ πιοάδσγῃ οτἰ τοδὶ νίεννβ, (ῃῆς Ζοσία οὗ με Αροβιὶε Μαίϊμενν ἢδς ἀϊβ- 
Δρρεαγθᾶ ; μον αϊά ἰἴξ σοτα δροαὶ ἰπδὶ ἴῃ6 βεσοῃά οβρεὶ αϊά ποῖ 
ἀἰβαρρεασ ]5ο, Ἔϑρθοίδν ἴῃ νἱενν οὗ 115 ἀείδβοϊβ, ἃ5. {ΠῈ}ὺ ψουϊὰ Ὀδ 
τερατάεά, σουῃιράαγίηρ ἰξ Μὴ [6 ἸΟΏΡΕΙ παγγαῖῖνεβ οὐ ἴῃ6 βδιε ἴγρεῦ 
ΜΥΒεῖμεσ τῆς δυΐποτβ οἵ ἴῃ6 ἢτϑθὶ δηᾶ {πϊγὰ Οοβρεὶβ αἰτηεὰ αἵ βυρεῖ- 
βεάϊηρ ἴῃς Ζορία ἀδηὰ Μαῖκ 15 ἃ αιδϑιίου ἴμδὶ πϑϑρά ποῖ ὃς ἀϊδουβθθά. 
Ετοπὶ 1Κε᾿8. ρῥγείαδος ἰδ τηϊρῃϊς ῥ]δυβιΥ Ὅς ἰηξειτεὰ ἰμαὶ 6 ἐϊά 

ἀϑρίτε δἱ ρἰνίηρ 50 []}] δῃὰ αι ἰβϑίδοίοσυ δὴ δοοοιηὶ οὔ ἴῃς 16 οὗ 
7εθι5 8ἃ5 δου τεηθσ βαη!εῦ δἰἰθιηρὶβ βυρεγήμουθΒ. ΠῚ ἢς αϊά πε 
Μὰ5 Ὠοΐ διασοοβϑίι!. Τῆς Οοβρεὶ ψιτπουΐϊ [ῃ6 5ἴοτυ οὗ [π6 ἰηΐδῃον, δηὰ 

τῇς ϑεσῦοῃ οἡ ἴῃς Μουηΐ, δηὰ τῃε ἀεία!ε ἀρρεδγϑῆσθβ δἴϊεσγ ἴῃ6 

τεδυτοοίίΐοη βυγνίνεά. [Ι{ τηΐρῃϊ Ὀ6 υπάετναϊυεά, ὙΤΠΕΓΕ 18 ενίάεησα 
οἵ ργδέδεσσεῃοθ δηᾶ ρῥδγτδ!Ὑ ἰοσ οὔθ ΟΟ5Ρ6Ὲ] 85 δρδϑίηβί δῃοί! ῈΓ ἰῃ 

Ῥαϊήβιῖς 1Πεγαῖασθ. ΟἸετηθης οἱ Αἰθχαπάτγία, ἰσὰς ἴο ἢἷβ ἢ Π]ΟβορἢΥ, 
υπάεγνα!υεα 4}} ἰῃ6 ϑυῃοριϑῖιβ ἃ5 σοπηραγεὰ νι ἴῃ6 ἰουπ Οοβρεὶ, 
Ὀεοάυβα 1ΠῸῪ ϑῃονεά τηεγοὶγ τῃ6 δον οἵ 7ε505, τ ἢ]6 τῃ6 ἰουτῃ 

Οοθρεὶ βδονεὰ Ηἰβ “φιγ. Αυρυδίίης τεραγήάεα Μαῖκ 85 ἃ τηδγα 

2εάεέψιές ἰοὸ Μαίῃεν, ἐφ ζαφμαῖς, ἃ5 Ὠ’ ΕΪΟΒΙΠΑΙ ἱστενογεηιν Ὀυϊ 
ποῖ ἱποοσσεοῖ τεηάειβ [6 ψογά. 2 511 Ματκ μεὶὰ 5 ρίαςε, πιεσα 

Ιάοκεγ ἴο Μαίίμειν [βου ρῃ βοὴ βϑυῃρροβεά πίῃ ἰο Ὀ6. Τὴδ τεάβοῃ 
τϊρϊ θ6 ἴῃ ῥρατὶ ἴμαὶ ἢ ῃδά μοί ἴοο βίγοηρ ἃ οὶ] Ὀείογε ἴῃ6 σομλ- 
Ρδηΐοη (σοβρεὶβ ἀρρεαγβὰ ἴο 6 εδϑὶὶν αἀϊδίοάρεά, δηὰ δὰ ἰο ὕὲ 

δοςερίεα ἰπ 58ρὶῖα οὐ ἀείεβοϊβ δηά δρραγεηΐ βυρεγῆπουθηθθθ. Βυῖ 1 

(Ὠΐηκ ἴΠθτο νᾶ αἰδϑὸ ἃ ΨΟΎΤΠΘΥ τϑᾶβοη, ἃ οογίδίῃ αἰ υβεαὰ τῇ δηκίι]- 

ὨΕ55 [ῸΥ ΕΥΕΙΎ 50γὰρ Οὐ ἰηίογιηδίίοη Ἴοηῃοθγηίηρ ἰῃῈ 1ογά 765ι5, 

ΘΒΡΕΟΙΔΙΥ βυο ἢ}! 85 ψᾶ5 Ῥε]ενεὰ ἴὸ γεβῖ οἡ δροβίοϊὶίς ἰθβ πον. 

Μαικβ οβραὶ ραββεά (οσ ἃ τεροτΐ οἵ ὅ8ϊῖ, Ῥαϑίοσ᾽5 σεϑιληϊβοθησθβ οἵ 
πε Μαβίεγ; ἱμεγείοσε ὈῪ 411] πιεᾶηβ ἰδὲ ἰξ Ὀ6 ῥγεβεσνθά, τῃουρῇ ἰΐ 

ςοηίδἰπεα πὸ δοοουμπὶ οὐ ἴῃς οἢΠ]ἀΠοοά οἵ 7εβυ5, δῃὰ νεγῪ ἱπηρετίεος 
τερογίβ οἵ Ηἰβ ἰεδοῃίηρ δηά οὐ [ἢε τσεβυσγθοιίοη, 11 νγὰ8 δροβίοϊϊο, 
τῃεγείογε ἴο Ῥὲ τεβρεοϊεα ; 85 δροβίοὶϊς ἰΐ τγὰβ ἱπιβινοτίθυ, ἴῃθγε- 

ίοτε ἴο θ6 ναἰυμεά. [ἢ βῃοτγῖ, ἴΠ6 ργεβεηοβ οὔ τῃ6 βεοοηὰ Οοβρεὶ ἱπ 

ἴῃς Νενν Τεβίδπιηξηΐ, 5ἰἀε ὉῪ δἰάβ ἢ Μαῖθονν δηὰ 1μικο, 5 ἃ νυ ἱῖ- 

Ὧ6855 ἴο ἴῃ6 ῥγένδίεηος ἴῃ [86 Ομυτοῇ οἵ ἴτε ἢτθὲ σδηΐυσυ οἵ ἴῃ6 
ἀῤείογίεα βρὶπι δοιΐηρ ἃ5. ἃ οἤδοῖς οη 16 γείίρίσιες 5ρὶ τ, ψῆοβα ἰῃ- 

βιἰησῦνε ἱπῦρυϊδε ψου]ὰ Ὀε ἴο οὐ] οταῖα ἰγᾶσοβ οἱ ἀἰβογερδηςυ, ἀπά ἴο 
ΒΌΡΡΓΕΘβ 4] ὑσὶ ηρ5 τεϊαϊηρ ἴοὸ 1ῃ68 ΟΠ ϑίδη οτρίπβ, νη ΐϊοἢ ἴῃ {μεσ 
ῥτγοβθηϊδίίοη οὗ 7εϑὰβ Ἔνθ βθειηβα ἴο 5ἰηκ θεῖον [ες ἰενθὶ οἵ τῃε 
Οδίμοῖς (81. 

8. ΤΠδ ἰοσγεροίηρ ἔνε σοηθίἀογαϊίοηβ 411} ἰεηὰ ἴο τηᾶΐκε ἃ ἔδνουτ- 

1 Ὑιώε δἰ ποῦς 22: Ευαηρίϊος, Ρ. 66. 
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ΦΌΪΕ ἱπηργεββδίοῃ 85 ἴο [6 ἢἰβίου οἱ οὗ ἴπ6 δνδηροῖῖς ᾿τδάϊοη ἰῃ 
ϑεμεῖαὶ. Μοζγε βρβθοΐδὶ σοῃβίἀθσγαοηβ ἅγα ἠδεάίῃ! ψἤθη ἴῃς ἰτδαϊοῃ 

6 ὈτΟΚΘῺ ᾧρ ἰπῖο ἀϊδιίηος ἀἰνίϑίοηθ. Τῆς ἰτδά πο σοηβὶβία οἵ ἴἤγεα 
ἴαγεῖβ. Ἑδϊϊ πουἹά τᾶκα ἴἤγες ἀδπημδηβ ἕοσ ἰπίοσιηδίίοη σοησογῃ- 

ἴῃς 115 οὐ͵εοϊ : τψῆδὶ ἀϊὰ Ηδβ ἴεδοῆ νῖιδῖ ἀϊὰ Ηὀδ ἀοῦ ον ἀϊὰ 
ἩΗς 5υβεγῦὺ ϑοὴῶβ (πίηκ ἴθαὶ τῇς ἢτθί δηά τηοβὶ ὑγρεῆὶ ἀειμδηὰ 
νου ὰ θὲ ἴογ ἱηίοιτηδίοῃ σοποοσγηΐηρ ἴῃς τοδοίηρ, δηᾶ ἴπδὶῖ οηΐγ ἴῃ 

τῆς βεοοῃά ρἷδος ψουἹά ἴἤθτθ ὅΤΟΥ ὉΡ ἃ ἀδϑίγε (οσ πδιταίίνεβ οἵ ἔδοῖβ 

δηὰ ἐχρεγίεηοεβ Ασοογαϊηρ ἴο Ηο]ϊζηηδηη ἴῃ6 ογάεσ νγᾶβ: ἢσβι ἴῃς 
Ζορία, τῇδε ἴῃς ραβϑίοπ- ἀγάτηα, ἴῃ ἴῃς δηεοάοϊεβ οἵ τηειλοσδῦὶα 
δεοῖβ.Ϊ [1 8ῃουϊὰ δε ἱποϊ πε ἴο ἰηνετὶ [Π6 ογάδυ οἵ τῃε ἤτβί ἵνο ἰϊδίῃϑβ, 

δΔηὰ ἴο 54Υ: ἴῃε Ῥαββίοῃη, ἴἢς Ζορία, ἴῃῆ6 ταεπιογαϊα ἱποίάθηϊβ. Βυῖ 

της ποτα ἱπηρογίδηϊς αιδβίίοῃ 15: ΠΟΥ (2 σδῃ [6 δνδηροὶὶς τεοογαάβ 
σοηοοζηίηρ ἴμε56Ὲ ἴῆτεθ ἀδραγτηθηῖβ οὐ τῆς ἱγαάϊτίοη ὃς {τυδιεὰ 
Οηϊγ ἃ ἔεν Ὠϊηῖϊβ οδῃ θεὲ ρίνθῃη ΌῪ γᾶν Οἱ Δῃϑνεσ Πεζα. 

9. ΤΠπε πδιταῖϊνεβ οἵ ἴῇες Ῥαββίοῃ, ρίνεη ἴῃ 41} ἴῃς ἴουσ (σοβθρεΐβ 

ΜΠ αἰθργοροτγιίοπαῖς ἔμϊη855, ἤᾶνε ἰαίεϊΥ Ὀδεὴ ϑυδ)εοϊεά ἴο ἃ 

Βεδιοηρ δηλ γϑὶβ ἴῃ ἃ βοδρίίσαὶ βρὶγτς τὶν] πρ ἰμᾶΐ οἱ ϑιίγαιιββ. 
ὍὯγτ. Βγδηάι,32 δἴϊεγ. ἀοίηρ [5 αἱπιοδὶ ἴἰἴο βῆακε οὐγ δ ἴῃ τς {γαβῖ- 

ΜΟΣΓΠΏ6855 οἱ ἴεϑ6ε ραϊμειϊς τεοογάβ, 5111 ἰεᾶνεβ ἴο ἃ5 εἰρῃξς ρᾶγ- 

τίου ϊατβ, γῇ ἢ ἀνε ἢς 18 σοηῃδβίταϊηε ἴο τεοορτίϑα 85 Ἠϊἰβίοτίςδὶ. 

ἼΠ686 ἅ16 : ὈΕίΓΑγΑΙ ὉΥ οδ οἱ ἴῃς ἱνεῖνε ; ἀββεποη ὈΥ 41} οἵ ἱδεπι ; 
ἀδθηΐαὶ ὉΥ Ῥεῖεγ; ἀδαῖὶῃ βεηΐεπος υπάθγ ἴ[ἢς Ἰοϊῃΐ σεβροῃβί Ὁ} οὗ 

7εν βῃ τ]οῖβ δηὰ Βοπηδη Ῥτγοουγαδῖογ ; δϑϑίβίδῃοε ἴῃ σδιτγίηρ ἴθ οΥοβ5 

τεηάεγεὰ Ὁγ ϑἰπιοη οἵ Ογγεηα ; σγυοϊβχίοη οἡ 8 ἢ] οα]δὰ (ο]ροίδᾶ ; 
ἴῃς σππη σπαγρεα ἱηάϊοαϊεα Ὀγ [ἢ 6 ̓πϑοτριίοη, “ Κίηρ οἵ ἴῃ 7εν5"; 

ἀεαῖῃ, ποῖ ρτεοθάεα ὉΥ ἃ ῥγᾶγε ἴογ ἴῃ6 στωυγάθγειβ, ΟσὐὁἠΎ ὉΥ ἴδε 
ἀεοθραϊγίης οτν, ““ΜῪ Οοά, τὴν Οοά;" αδἱ Ἰεαϑὲ Ὠεγαϊ δὰ Ὁγ « ἰουὰ 
νοῖςθ. [Ι͂π {πε86 ραγίϊουϊδιβ ὲ αν ἴπ6 βκαϊείοῃ οἱ {Π6 ϑίογυ, 8]] 
ἴμαῖ 5 πϑϑάξι! ἰο ρῖνε ἴῃς Ῥαββίοῃ ἱταρὶς 5ἰρι)ϊῆσδπος, δὰ ὄνεῃ ἴουτῃ 

ἃ υαϑῖὶθ ἴὼγ ἰῃεοϊορίοαὶ ἼσοηδίπιοϊΐοηβΊ ὙΠ ἰἸΐθηβ οπιτῖοά, τῃ6 
Ῥίοςεβα Ὀείοσε τῇς ϑαημεάση, ἴμε ἰηΐϊογνίενβ τὰ ΡιΪαῖα δπά 

ἩΗετοά, 16 τηοοκοῖν οὗ ἴῃς 5ο]άϊεσβ, ἴῇς ρῥτϑίδσθεπηαὶ ταϊθαθα οἵ 

ΒαΑτΌΡΔ45, ἴῃ βῆδεγβ οἵ ρββθσβυθυ, ἴἢς ἔνο [Ὠἰονββ, [ῃ6 ραγιίηρ οἵ (ἢ 

ταϊτηθηῖ, ἴῃς νψοτάβ ἴτοιῃ ἴῃς οτοββ, [6 ρτγεϊεγηδίαγαὶ δοσοιηρδηϊτηθηΐβ 

οὐ ἀεδίῃ, αὔθ 411] ποσε οἵ 1655 οἵ {6 παΐυγε οἵ δοςδββουίθβ, δ Πδῃοίηρ 

ΒΙΕΔΙΥ (ἢ6 ἱπηργεβδίνθηθθθ οὔ ἴῃς ρίςϊατε, ϑβυρρεδηρ δααϊτοηδὶ 

Ἰοββοῦβ, Ὀὰϊ ποὶ δἰϊοτίπρ [ῃ6 σπαγαοῖεγ οὐ ἴῃ6 δνθηΐ 88 ἃ ὑῇοΪα. 
Βυΐ ἔνθ δοοδβϑβουίαβ ἃῖα ἱπιροτίδηϊ, δῃὰ ποῖ ἴο ὃς Ἰἰρῃ!νγ ρίνεῃ 

1 γιάς “27α»:6- Οονερεενίαν, ΡΡ. 13:17. 
3. }ίε Ευαρρείέεελε Οσεφολέολέες «να ον Κύγεῤγμλας ἀες Ολγ είεπίλενες, 1803. 
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νοῦ ἴὸ ἴ86 ᾿θῃηάεσ ππεγοῖθβ οὐ βοθρῦοδὶ οσιἶοβ. ὍΤῊδ γϑδβϑοὴς δϑεϊρηδὰ 
ἴον ᾿τεδϊίηρ ἴθθπη 85 πη ϊβίοτίς ἂῖα ἢοΐ σοηνίῃοίηρ. ὙΏΘΥ σοπια 
ΤΔΟΘΕΪΥ ὑπάεσ ἴῆγες ἢοδάβ : ΤῊς ἰπἤσπδησα οἵ ΟἹὰ Τεβίδπηθηξ ργορῇεθογ, 
6 δῦβθῃοθ οὗ τιῖϊηεβθαβ, δηὰ τῇς ὑἷᾶς τηδηϊίδϑδὶ ἴῃ (ῃ6 δοοουηῖθ οὗ 

ἴῃς (π|4] δραϊηδὶ ἴπ6 [εν δηά ἰὴ ἴδνουσ οὗ τῇς (σδηῖεβ. ΒΥ σεῖς 
εἴέπος ἴο {86 ἢτβὶ ἃ σοὶ ρτοὺρ οὗ ἱποϊάδβηϊβ, ἱποϊαάϊΐηρ τῇς ΟΥΥν 

“ἘΠῚ, ΕἸΙ,᾽ τῇ ϑυμηηηαγν ἀἰϊβροθδεὰ οἵ. Τεχίβ ἴακοὴ ἔἴτοπλ Ῥβδίγη 

χχί!. δηά Ι54ϊ᾽δῇ [11]. οσβαῖϊβα σουστεβροῃαάϊηρ ίδοῖΒβ. ὙΠΪ5 15 ἃ ρταϊυϊουβ 

δϑϑυρίοη. ΤὨΘ ἔδοϊβ βυρρερίοα [ῃ6 Ῥσορῃξοίεβ, [6 ρτορῆδοίεβ ἀϊὰ 

ποὶ οὔεαῖα ἴῃς ἰδοῖβ. ΤΏΘ (δοῖς γεγο ἴθεσγα, δηὰ τῇ6 ῥτίπλ να ἀΪ5- 

εἰρίεβ Ἰοοκεά ουἱ ἔογ Μαεββίδηϊς ογϑὺΐθθ ἴο βαϊξ πεῖ, ΟΥ̓ ὙΑΥ οὗ 
ζυτϑηϊηρ τὨοτηβεῖνεβ ΨὮ δὴ δροϊορεῖίο, ἔογ ἴῃς τῃεϑῖ5, [6515 5 {π6 

ΟΠ ηθι. [ἢ δοῖῃβ οδβε5 ἴῃ [1ὴΚ5 οὗ ργοοί ἃτε εκ; πο οπὲ οουϊά 
μανε τπουρῆϊ οὐ ἴπε ἰδθχῖβ ὑη]685 ἴῃς ἔδοῖβ πδὰ δε πεσε ἴο βὰρ- 
ξεβὶ ἴῆε. Τῆς ρῥΐθα οὗ ἰδοῖκ οἵ νἱϊῆθβθεβ δρρὶϊεβ ἴο γαῖ ἴοοῖκ ρίδςβ 
Ὀείνεεη [ε5ὺ5 δηά [6 νάγίουβ δυςῃουε5 Ὀείοσε ἤοσα Ηδ δρρεαγεά : 
τε Ηἰρῃ Ῥπεβῖβ, Ριαῖα, Ἡετοά. Νδο, ἰξ ἰ5Β δβκεά, σεζεὲ ἴῃετε ἴο 

866 ΟΓΥἹ ἤεασὸ ἯΠΟ [ἰκεὶγ ἴο Ὅς ἀνδιίδρὶα 85 ΜΠΠ65565 (ὸσ ἴῃ6 

ἐνδηροῖὶς τγδάϊθοη Ἦνε οδηηοῖ [6]; γοῖ ἰξ ἰδ ροβϑίθ!ε ἴπεγα ννᾶβ 
υῖϊς βυβηοϊοηξ ονίάδησς, ᾿Πουρἢ 4͵50 ροββίὶα, ἀουθί]ε55, ἴπᾶὶ (ἢ 6 

ἐνδηρ  ἰϑῖ5 γα ῃοῖ ἴῃ 411 οᾶ565 δ]6 ἴο ρίνε δχδςοὶ νϑγ δῦ !α ἰηΐογτηδ- 
τοι, θα γεσα οὔ] ρα ἴο ρίνα 5 ΡΥ ἴῃς Ὀεβὶ ἰηἰοττηδίίοῃ οὐδ μαῦ δ. 

ΤῊΪ5, αἴ Ἰεδϑῖ, γα τῇδ οἰδίτω ἴοσ ἴῃθπὶ, (αὶ τΠῸ Ὺ αἀἰὰ τΠεῖγ Ὀεβὲ ἴο 

δϑδοοτίδίῃ τἴῃ6 ἴδοῖβι Α8 ἴο ἴῃ6 δἱϊθρεά ρτγε)υάϊςε Ἰεδάϊησ ἴο υπίαίτ 

ἀἰδιθυϊίοη οὗ Ὀίατης ἴοσ οὐσγ 1οτγὰβ ἀδαῖῃ Ὀεΐνεεη ἰ(ἢ6 7ον αι διι- 
ἰῃοπῖεβ δηὰ (ἢ6ς Ἐοπηδῃ φΌΝΘΓΠΟΙ, ΜῈ ΤΑΥ͂ δάμη (πὶ ποτα ΤΈτα 
ἱεπιρίαιοηβ ἴο δ οἢ ρατδ! γ, ατιϑίηρ οὐὐδ οὗὁἨ παΐυγαϊ ἀἰ5|1|κε οὐ τῃ8 
]ενβ δῃᾶ ὑπθαῦλι!ν παῖυταὶ ἀαδῖγε ἴοὸ ψίηῃ ἴῃς ἔδνουγ οὐ ἴῃοβε ψῆὸ 
με]ά τῇς τεϊῃβ οἵ Ἔπηρίγε. Ὑεῖ οὐ [πε νοΐ 1ἴ τῇᾶν ὕὉ6 αἰιττηεα παι 

ἴδε τερσεβθηϊδιίοη οὐ (6 δνδηρε ἰϑῖβ 15 ἰπίτ 5 ἢν ογθά 0] 6 85 ἴῃ 
ΠΑΙΤΏΟΩΥ ΜΠ 4}} γα Κῆον δὐουϊ [Π6 ῥηοΙραὶ δοίοτβ ἰη ἴῃς ρτεαὶ 
τταροᾶγ. 

10. ΝΠ} τερασά τὸ ἴῃς ἡαρλένηρ, ἴὶ 15 οὔ οουγβε οὈνίουβ ἴῃαὶ 81} 
τεοογσάεά βαγίηρβ οὗ εϑ5 ἀο ποῖ ροβϑε85 ἴῃ βίης αἰζεϑίδίοη. ϑοπὶθ 

νογάβ. ἀγα ἰουπά ἰῃ 811 (ἢγεε βυῃοριἰϑίβ, ϑοπης ἴῃ ἴνο, δῃὰ ποῖ ἃ ἔδιν ἰῇ 
ΟΠΪΥ͂ οἢ6. Ὗεῖ ἴῃ ΤΊΔΩΥ ἰῃβίδποαβ γγα Ἵδὴ δαὶ 85 ϑυγε οἵ ἴῃς δυϊῃεη- 
ΠΟΙ οὗἁ βαγίηρβ ἰουηὰ ἴῃ ἃ βίηρίε ὕοβρεὶ 45 οἵ {πὶ οἵ βαυίηρβ οσσυττίηρ 

Ἷῃ 41} (6 ἴῆσχεθ. πο οδὴ ἀουδιί, 4.9., ἴῃαι ἴῃς νοτγά, “τῆς ϑαθθαῖῃ 

γ͵ὰ5 τηδήϊς ἔοτσ τηδῃ, ποῖ πιδῃ ίοσ ἴῃς ϑαρί δίῃ," επηδηδιθα ἴτοτῃ ἴῃ 6 στεδὶ 

Μαβίοσ ἢ [1 15 νῈ]] ἴῃ τῇ ϊ5. σοῃπεοίίοη ἴο ἤᾶν Ὀείογε οὐγ τηϊη 5 186 
πιϊο9 δγ ψνΒἰ ἢ Ἰυάρτηεηΐ 5μου!α ε ρυϊἀεα. ΤῊ [ΟΠ] ον ΟΔΏΟἢ5 τηᾶΥ 
Ἱερίἰπγαίοεῖν Ὀς το] βὰ οἱ : -- 
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(4) ϑαγίῃρβ βυρροτίαα Ὀγ []] Ξγμορίϊοδὶ διἰαϑίδιίοη πηδᾶν Ὀς τοραγάεὰ 
85 ἰῃ συ ὐδίδησε δυϊμθηίίο. 

(6) ϑαγίῃρβ υῃϑδυρροτγίεα ὉΥ {ι]} σγῃορτίοαὶ αἰξεϑία θη πιὰ θὲ τε. 
φατάεὰ 85 δυϊπεηῖίς ἤθη [ἢεῖὶγ ἀῦβθηος το ἃ ρδγίίοι δῦ (᾿οβραὶ οδῃ 
6 εχρ δίηθα ὉΥ 115 ὑἷδῃ, οὔ Ὁ τἢ6 ἰαἸοσυπμογάᾶθυ οὗ 115 δυΐμποσ. ὙῊϊδ 

οονεῖβ μοὶ ἃ ἔδνν ΟἸἰβϑίοη5 ὈΥ [λικα. 
(ὦ ϑαγίηρβ ἰουῃᾶ ουἱγ ἴῃ ἃ βίῃρὶς (σοβρϑὶ πᾶν Ὀ6 δοσερίβα 5 δι- 

τηοηῖς ἤθη {ΠΕ ϑγηραίῃ δα ψῈ ἢ Δηα ἔοσὰ ἃ παΐαγαὶϊ σοσωρ]θπηθηΐὶ ἴο 

οἴδεσ νγε]]-ἰἰοϑίθαὰ βαγίηρβ. ΤῊ5 τοηλτκ ΔΡΡἾΪ65 ἴο ἴΠ6 ϑϑυϊῃρδ ἴῃ 
1λικα νι. 47, χν. 7, σοποογηΐηρ ἴῃς σοηποοϊΐοη Ὀείναεη {{π||6 ἰογρῖνε- 

6855 δηὰ {{{Π|6 Ιονε, δῃὰ δϑουΐ ἴθ ου οἵ δηάϊπρ τπἰηρβ Ἰἰοϑῖ, νης ἢ 

ΔΘ ΠΟΙ] ΕΠ ὨΐΑΓΥ ἴο (ἢ 6 βαγίῃρ ἴῃ 41} ἴῆγεθ ϑυηῃορτίϑίβ : “ 16 ψΠΟΪα 
παρὰ ποῖ ἃ ρἠγϑιοίϊδῃ ;᾽ ἴῃ6 ἴἴγαε βαγίηρβ ἰορεῖμεσ σοηβιιυτηρ ἃ {]]} 

ΔΡΟΪΟΡΥ ἴογ ἴῃ τεϊδίίοῃβ Ὀεύνψεθη [6505 δηά [ἢ 6 5ἰπίῃϊ. 

(4) ΑΙ βαγίῃρβ Ῥοϑϑθ85 ἰπίτηϑῖς ογθ 1} τ μ]οἢ 50 τς ρεηογαὶ 
᾿βίοτοαὶ βἰτααϊίοη. ΤῊΪ5 ἀρΡ] 65 ἴο (ἢ γίϑι 5 ἀπιρἢαγίβαϊς υἱίεγαηςεϑ, 
δῇ. 6]ειηθηΐ νΘΥῪ ὑγογλίηθηΐῖ ἰῃ Μαίζῃονν, Δη νεγὺ τηυοἢ τεβϊοϊεα ἴῃ 

[Κ6. 

(6) ΑἹ] βαγίηρβ πιᾶὺ Ὀ6 δοοερίβα ἃ5 εἰ [-αἰϊεβῖεὰ δηὰ πεδάϊῃρ πὸ 
οἴδεσ αἰϊοϑίδιίοη ψῃϊοῦθ Ὀθαγ ἴπ6 πη βία καῦ]ε δίδπιρ οὐ ἃ υηΐϊχυς 
τα] σίους ρεηίαβ, σῖβα ἄρον ἴῃ σαρδοϊν οἱ ἴῃ σϑροτίειβ, δηἃ ἃγα 

Τεροτίθα ΌΥ ἴῇθπ) 5ἰΠΊΡῚΥ 85 υπίοτρειϊ]6 πηθηλοῦίθθ οὗ τῇς ρτϑαῖ 
Τοδομοῦ Ὠαηάεά ἄονῃ ὉΥ ἃ [αἰ] ἰτδαϊίοη. 

Τα οὨϊεῦ πρυϊδε ἴο ςοἸδοίίης τἴῃ6 ϑαγίηρβ οἵ 7εϑ5 νγᾶβ ηοΐ ἃ 

ῬύΓΕΙγ ἰδίογίοδὶ ἰηϊεγεϑῖ, Ὀυὰϊ ἃ ἀδϑίτε ἴο ἢπᾶ ἴῃ ἰῃε ψογάβ οἵ [ἢε 
Μαβῖοσ. ψῃδὶ τηϊρῃϊ βαῖνε ἃ5 ἃ γτιΐθ ἴοὸ Ὀδ] αν ῦβ ἴοὸγ ἴῃς ρυϊάδησα οὗ 
1πεῖγ 6. Ἡξησε πῖᾶὺ ὃς οχρίαἰπεά (ῃ6 ἰορίοδὶ ρτουρίηρ οἵ βαγίῃρβ 

ἴῃ Μαίμονν ἀπά [μικθ, ἐβρεοῖδιν ἰῃ (ἢ6 ἰογπλθγ, Ζ.9., ἴῃ (6 τεητῃ 
οδδρίεσ, νῇοβα σταῦτίς τηϊρῃς ὃς: ἃ αἰϊγεοίογυ ἴοσγ ἴῃ ηγβϑϑίοῃ ψνοῦκ 

οἵ ἴῆε σμυγοῃ ; δηά ἴῃ ἴῃς εἰρῃιοεητῃ, νος πλρης ὈῈ Πεδάεά : ον 
τῆς. τρεπιθεῖβ οὐ ἴῃ6 (ἢπβίδη Ὀτοϊμεσμῃοοά ἃγεὲ ἴο θεῆανε ἰοννγβ 

εαςῇ οἴει. Τῆς αιδϑίίοη βυρρεϑὶθ ἰ1861[, νου ἃ τς ἰπῆυξηςσς οἵ 
1ῃ6 ρῥτδοῖῖοδὶ αἰπὶ Ὀ6 σοηβηεά ἴο γσγοωῤῥύιρ,) ουϊά 1 ποὶ ὀχίεηά τὸ 

πιοάϊβοδίίοπβ, ἐχραηϑβίοηβ, δα ἀ  Ἰοῦβ, ονεὴ ἰηνθηςίοηβ, ἴπαὶ ἴῃ6 ψογὰβ 

οὔ ἴῇῆε Μαβίεγ τοϊρῃϊ σόνεὺ 4}1 ργεϑθηΐ τοαυϊγοπηθηΐβ. δηα σοΙτοϑρομά 

ΓἹγ ἴο ῥγεβεηΐ οἰγουμηβίδηοσα δηά σοηνϊοιίοπδῦΡ Οἡ [5 ἰορὶς 
Ὑνεἰζϑᾶσκεσ τρᾶκαβ [πε (ο]]ονίηρ 5ἰδίεπιθηῖ : “το ἴῃ6 Ὀερίπηίηρ 
16 ττδαϊπίοη σοηδίϑιο ἃ ποὶ ἴθ τῆθτα τσταραιτίοη, Ὀὰϊ ἴῃ ταρειἰοη 
οοτἰηεα νὴ ἢ ογεαῖϊνε δοϊνίγ. Απά ἔτοπὶ ἴδε παίαγε οἵ ἴπ6 οσᾶβθα 
1815 δον! ἰποσεαβθα 845 {ἰπ|ὲ γαῖ οἡ. ΕἸυοϊἀατοης ρτενν ἰηΐο ἰεχί. 
ΤΣ 5ἰηρὶε βαγίηρ νγᾶὰβ τ} Πρ] 164 τ ἢ 6 πλυ Ρ] !]σδτίοη οὗἁὨ 115. 1.565, 

οὐ ἴμε ψογάβ ψεσε τείειγεαά ἴοὸ ἃ ἀβῆηϊϊ σᾶϑ6 δι) σογοθροη ΡΥ 
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τοοάϊβεά. ΕἾΏΑΙγ, ψοτάβ τοῖο ἰηβετιεα ἱηῖο [ἢ6 ἰαχὶ οὐ 76ϑ5ιι5᾽ 
5ΔΥΙηρ5, Ἔβρθ οἶδ} }Ὺ ἴῃ ἴ[ῃ6 ἴοστῃ οὗ ἰηβίδηςθβ οἱ πδζταῖϊνβ, ἡ Ὡ]οἢ γασα 

ΟἿΪ τηεδηΐ ἴο τῇᾶκε Ηἰβ υἱΐδγαῃοαβ τόσα αἰβιίηςος," "1 ὙῊΪΘ τηδῪ 
βεεπ ἴο ορϑῃ ἃ ἄοογ ἴο Ἰίσδμοθ, Ὀὰϊ βεσοηά τπουρῇς5 ἰεημὰ το Δ|1ΔΚ οὐγ 
ἔεαιβ. Τὴε δἰἷπὶ ἰἴβεϊΈ βυρρ θὰ ἃ αἰδοῖ ἴο ὑπάσε ἰτεεάοια. 705ὶ 
Ὀεοδιβε ἀϊϑοίρ!ε5 ἀεϑίγεα ἴο (οἱϊονν ἴῃς Μαβίεσ δηά πιακε Ηἰ5 πψογὰβ 

18εῖγ αν, 1 νου ννϊϑ ἴο Ὧ6 5υγα (δὶ 16 τερογῖβα βαγίηρβ ξᾶνβ 
το ἴῃς μἀονρλίς οἵ 7ε5805 δ ἰβαϑῖ, ἱξ ποὶ Ηἰΐ ἐῤεϊεύρια νεγδα. 

ὝΠΕοη μετα ἰβ γεάϑθοῦ ἴο δεϊϊεανθ ἴπαὶ ἴῃ6 ὕγοοθβα οἵ ἢχίηρ (Π6 
δα πἰοη γᾶ βυϑίδηι αν σοπιρ]οιθα νἤθη [Π6 τμειηοσυ οἱ [6815 ννᾶβ 

τεςεηῖ, δηὰ [ῃ6 τῇθῃ νῇΟ δα ὕδθὴ ψἱ Ηἰΐτι ψεσα δ παπᾶ ἴο ρυϊάς 
ΔηΑ σοηίτο] ἴἢ6 ῥσόσθβθβ. ἮΝ δἰζβάσκεσ γεῖηδσκα ἴῃδῖ νοῦ {{{π|6 οὗὨ 1ῃ6 
πδῖυτε οὗ δοογείίοη οὐ ρίηαϊεα εἰβοννῆθσα πη ἴῃ ἴῃ ῥα μἰἶνα σμυτοῇ, 

δηὰ ἴπαὶ τἴῃ6 ρτϑαῖ τηδβ8 οὗ ἴῃῆ6 Ὄνδῃραὶὶς ἰγδαϊ οη νγὰ8 ἔοστηθὰ ὑηάθῦ 
ἴδ ἰπθαδηςς οὗ ἴῃ Ἰἰνίηρ ττδαϊτοη.2 ΤΗδὶ ἰ5 ἴο β88γ, ἴῃς τεεάομ οἵ 

με δροβίοϊϊς ἂρεὲ ψὰ5 σοηϊσο ἰεὰ ὃν Κηον]εάρε δηᾶ τενεσεηοα. [ἰ 
νὰ9 Κπονῃ ἡ ῆαΐ ἴῃ6 Μαβίεσ. ῃδὰ ἰδυρηῖ, δηά ρτεαὶ τεϑρεοῖ ναβ 

ὉΠειβῃεὰ ἴοσ Ηἰβ δυϊμοπῖγ. [{ ἴΠ6τ6 νγὰβ ὩῸ ϑρογϑι ου5 σΟΏσΘΓη 

85 ἴο ᾿ἰεγὰ] δοούγδου, ἵπετε ψὰ5. ἃ Ἰογδὶ βο]οἰτυἀθ τῃαξ [ῃ6 πηδδηίηρ 

τοηνεγεὰ ὈΥ ψογάβ βου Ὀ6 ἴπι6 ἴο ἴπ6 τηἰηα οἱ ΟἨτΙβί. 

11. Τῆς ἱποίάεηϊβ οὗ τῇς 7εαΐηρ Μιοηϊβίγυ, νι ϊοἢ όσα ἴῃς ὈὶΚ 

οἵ ἴῃς παιταῖῖνε οἵ βνεηΐῖβ, ἅγα Ἷοτροαίεὰ υνἱϊ ἴῃς απαϑιίοη οἵ 
»γασί. ὙΤΏοβα ἕοτ ψἤοτῃ ἰΐ 15 δὴ αχίοτῃ [ἢδΐ ἃ τηΐγαο]α ἰβ ἱπῃροββίθ]ς 
8416 ἴειηρίεα ἴο Ῥγοπούησθ οὐ παῖ πλ Πἰ ΒΕ ΤΥ [Π6 ΘΙ ΠΉΓΊΔΤΥ δηὰ ϑνθαρ- 
ἵπρ νεγήϊοῖ, “πλέείογέεαί. ΤῊΪ 5 ποῖ ἃ ϑβοϊθηϊῆς ρτοσδεάσσθ. Τῇ 
πυερίίοη οὗἉ ἰδοϊ 5ῃου]ὰ Ὁ6 ἄθαϊτ ννἱἢ βαραγαίεὶν οἡ ἰῖ5. οῃ ῥτοιηά, 
δΔηᾶ τῃς ᾳαδδίίοη οὗ Ἐχρ]!οαὈ ΠΥ ἴα κθ ὡρ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴη6 βεοοπά ρίαςα. 

ὝΒετε ἃγα βοοά τεϑαβοὴθ ἔογ δα] ανίηρ ἴῃπαῖ ἴῃ6 ἢ δα] ρ τα ἱ ἢ ἰβίγυ, τα ΐγ- 
δοιίουβ οὐ ποῖ τηϊτδουϊουβ, γᾶ5 ἃ ρτεδὶ [δοϊ ἰπ ἴπ6 ρυὈ]Ϊς σάγθοσ οὗ 

7ε5υ5. Ηδεαϊϊηρ 5 δϑϑοοίδῖβα νὴ τεδοβίηρ ἴῃ 4}} ρεηθγαὶ ποίϊςεβ οὗ 
οὖν 1,ογάβ ψοσκ. Νίης δοίβ οἵ ἢθαϊϊηρ. βϑοπὶθ οὐ {Πθῖὴ νεγῪ ταπιδικ- 
ΑΌΪε, ἀζὲ τερογίβα ἰῃ 4}} [86 βγπορίίςδὶ ἀοβρεὶβι Τῆς Πεδ]ηρ οἰεπηθηῖ 

ἴῃ ἴῃς τ ὨΙΒΊΤΥ 15 50 ἱπίεσψονεη ψῖῖῃ τῆς ἀϊάδοϊο τηδὶ [ἢ6 ἰΟυτΊΓ 

οδπηοὶ 6 εἰϊπιϊηδίδ ψϊϊμουϊ ἀεβιγογίηρ ἴῃς νῇοὶς βίοτγ. Τῇ ἰ5 

(ἸΔΏΚΙΥ δοκπονϊδαρεά ὈγῪ Ηδτγηδοκ, ψῇο, ᾿Γ με ἄοεβ ποΐ ἀουῦι ἴῃ6 
ΣΘΑΙ οὗὨἨ τηΐγαοθβ, δἰϊδοῆεθ νεῦῪ {π|6 δροϊορείίΐς να]ϊὰθ ἴο {π6ηλ.ὅ 

Τῆς οσοδϑίοηδὶ ποίϊσεβ ἰὴ ἴῃς (βρεῖς οὐ σοηιεΠΊροσασΥ ορἰπί δ, 

ἱπιργεϑϑίοηβ, δηᾶ [ῃεοῦε5 τεραγάϊηρ Ὁ τίϑ᾽ 5 δοίίοηβ βρεὰκ ἴο βοϊηξ- 

(πΐηρ ΘχίγδοσαϊηασΥ ονεῦ δὴ αὔονα ἴῃ86 ργεδοῃίηρ δηὰ ἰεβϑοϊίηρ. 

1 7ΖΑε “4οείοϊές Αἴ ξέ, νοὶ. 11.) ». 62. 3. "4. 

8. Ἡπερίονν οὐ Ὄορνπα, νοὶ. '., Ρ. ὅς, ποῖς 3. 
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Μαιῖ᾽β ρταρῇῃϊς τεροζί οὗ [6 ἱπιργαβϑίοῃ ρτοάυσεα Ὀγ ΓΟ τίβι5 ἢτβὲ 

Δρρδαγδῆοε ἰῃ ἴῃ8 ϑγηδρορὰς οἵ (δρογηδυτη τοᾶῦ ὃς οἰϊεὰ 85 δῃ 

ἰμβίδῃηςε. “(μαι ἰβ 15) Α πον ἰοδοῃίηρ 1 --- ν ἢ δυϊῃοῦγ Ης 
οοπιτηδηάει(ἢ ὄνθὴ (ἢ6 υποίεδη βρὶ 5, αηὰ ἴμαῪ οὔοΥ ΗΪπ.᾽" } ΤῊΪ5 
5 ἃ νϑ δῦ ]α γετηϊηίϑοθηςθ, δηᾶ ἴξ ροϊῃῖβ ἴο ἃ ἀἄουδ]α βυγρηῖβε ογεαίεὰ 

ὉΥ 8η οτγρίμδὶ βίγίε οἵ ργθδοῃίηρ, ἀπὰ ὉΥ δὴ υὑηρτεοδάθηϊεα ροψεσ. 

5111 τροσε ἰβηίβοδηϊ τε ἴῃς ἰῃθοτῖεβ ἰηνεηίθα ἴο δχρὶδὶῃ δι Υ͂ 
ἴῇε ρονψεῖ. Ὑῃὲ Ῥμδγβεθβ δοσοιηίϊθα ἰοῦ ἱΐ, 85 ἀϊβρίαγεὰ ἴῃ {ῃ6 
αὐτο οὗ ἀδσιηοηίδοβ, ὉΥῪ [6 βιυρρεβίίοη οὗ δὴ δ᾽ ἰδησς ψ ΒΘοΙΖοθι. 

Ἡετχγοά ϑαἰὰ : “τ ἰβ ]οῆη νῆοια 1 Ὀεμεδάεα τίβεη ἔσο ἴἢ6 ἀδαὰ δηὰ 

Θχεγοϊβίηρ (6 ον ῈΣ οὐ ἴῃ 5ριπὶ νοτὰ ", ὍΤηδ οὴβ ἴθθοῦυ νγᾶ5 

ταδ]νοϊεηῖ, ἰῇ οἴδον δοβυγά, ὈὰΣ [Π6 ροίηξ ἴο θὲ ποιίοθαὰ ἰ5 [6 
Θχἰβίσθπος οὗ ἴῃς ἱμεοτῖεβ. Μϑὴ ἀἄο ποὶ ἱμεοῦβε δνουϊ ποίῃίηρ. 
ΎΤΠΒεΙΘ ψαγε ταηλαγ ΚΑ ]ς ἰδοῖβ ὈΓΡΘΠΓΥ ἀειηδηάίηρ οχρίδπδίίοη οὗ 
80η1)6 5οζῖ. 

Τῆς Βοα]ηρ οὶ οὗ [εϑὺ5 (ἤδη, βρεακίηρ Ὀγοδάϊγ, γεσα ἰο Ὀερίπ 

ψ ἢ ἰΔοῖ5. Ηον ἴπαν γα ἴο 6 δχραἰηθά, δηά ψῆδὶ (ΠΘῪ ἱἰπυρΡΙῪ 85 
ἴο ἴῃ6 Ῥεΐβοῃ οἵ (ἢς Ηφαϊθσ, ἀῦθ αιθϑίίοῃβ ἴοσ βοίεῃος δηὰ [ἢεοϊορυ. 
1115 ποῖ βοϊθηϊῆς ἴο πϑρίεοϊ ἴῃς ῥῇῃεηοίηεηα ἃ5 ὑπ οὗ ποῖϊςα. 

Α5 {π|6 15 ἰἴ βοϊθημῆς ἴο τβᾶκα [ἢ 6 5οϊαϊ!οὴ δᾶϑυ ὈΥ υπάετ-διδιεπηθηῖ 
οἵ ἴῃε ἰᾳοῖβ ἴο θ6 δχρὶδἰηθά, 85, Ζ.9., ΌῪ νἱανίηρ ἀδιηοηΐδοὶ ροβϑεϑβϑίοῃ 

8ἃ5 8ἃῃ ἱπδρίπαιν ἀἶβϑεδϑθε. [θηϊοηΐδοαὶ ροβϑαβϑϑίοη πιρῆς Ὅ6 δῇ 
ἱτηδρίπαγΥ ἐχῤίακπαζίο οἵ σοτίδίη οἱαβθε5 οἵ ἀΐββαβεβ, Ὀὰϊ ἰῃε ἀ15- 
ξΑ565 {πεηηβεῖνεβ ἍΕΓΘ 56 ΠΟ5 ΘὨΟΙΡἢ, 85 βειίουβ 8ἃ5 πιδάηθβθ δηὰ 
Θρ ερϑυ, Ὑϑοἢ ἀρρθᾶγ ἴο ἤανθ ἰοιτηθα ἴἢ6 ρῃγϑίοδὶ ἰ»α5]5 οὔ [ῃε 
τηαϊδάγ. 

ΕἸΏΔΙΙγ, ἰξ 15 ποῖ ἴο Ὅ6 βυρροβεά ταδὶ ἴπε56 ἢεαϊηρ δοῖβ, (μου ρῃ 

ἱπάυ τα ]6 ἰδοῖβ, πᾶν πὸ ρεγιηδηθηΐ το] ρίουβ να]ι6. ὙΠ 56 ἸῺ 
τῃε ενϊάδηςεβ οὗ ΓΟ γι βιδηὙ πᾶν Ὀείοηρ ἴἰοὸ δὴ δηϊᾳυδίεά ἰγρε οἵ 

δροϊορεῖίς, Ὀὰϊ ἴῃ οἴει ταβρεοῖβ ἴΠΕῚΓ ϑἰρτιίβοδηοθ 8 ρεγεῃῖαὶ. 
ὙΠεῖΠογ πϊγαουΐουβ οὐ ποῖ, [ΠΟΥ Θαυδ}γ τανθὰὶ (πὲ ψ]άἀε-οασιεὰ 
Ῥεμανοίθηος οἵ 7ε5805. ΤΏΘΥ ἴῆτον ἃ 5ἀ6 Ἰίρῃξ οὐ Ηἰβ ἀοοίπης οἵ 

Οοἀ δπῃά οἵ τηδη, δηα Θδβρεοίδ!ν οὐ Ηἰβ5 σοησερίίοη οἵ {με ἰά6δ] οἵ 

116. ὙΠῸ θα] ηρ ΠΛ ΠἰΒΊΓΥ ννὰ5 ἃ ἰδοὶϊξ δυΐ εεοῖίνε ῥγοίεδὶ δραίηβὲ 
δϑοθι οἶδ δηὰ τῃς ἀυαιίϑπι ου ψ ΐοἢ ἰξ τεβίθ, ἀπά ἃ ργοοῖ παὶ 

7εθὺ5 δὰ πο βγωρδίῃυ νὴ ἴῃς μαγὰ δηιμεβίβ Ὀεΐψαεη βρίτς δηὰ 
βεϑβῇ. 

12. Βείοτε Ἰεανίηρ ἴῃς τορὶς οὐ ἢἰβίου οἰ τυ, ἰξ τᾶν θ6 νεῖ] ἤοτα ἴο 

τοίου ἴο ἃ ᾿ἴπε οἵ δνϊἄάθηος νος, τπουρὴ ποὶ ψογκεά ουἱ, ἢ45 θεθῃ 

Βυρρεβίνε!υ βίο δα Ὁγ Ρτοίεββου ϑαηάδυ ἰῇ ἢΐϊ5 Βαπηρίοῃ 1,εοΐυτεβ 

1 Μδῖκ ὶ. 27. 
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οὐ ἡηῤῥίγαϊίοα. Ὅλ [ἢεϑὶ5 ἴο θὈ6 Ρῥτγονθϑᾶ ἰ5 “τπαῖ (ἢ6 ρτϑαὶ πηᾶϑ85 
οὗ ἴ[ῃ6 πατταῖϊνε ἴῃ ἴῃς ἢτθὶ ἰγεθ Οοϑροὶβ ἴοοῖκ 115 ϑῆαρε Ὀείοσε τῃς 

ἀεοίγχυςστίοα οὗ 76γυβαίειη, 2.2., ΜΠ 1655 ἴδῃ [ΟΤῪ γεᾶϊβ οἵ ἰῃς 

δνθηΐς "1. “Ὑγὰ5 ἴεῖα δνεγ," 8515 Ὀγ. ϑδηάδυ, “δὴ δδβίεσ ργοῦ τ 
(ογ ἃ οἤτίς ἴο ἀδοίάβ ψῃεῖθοσ ἴῃς βαγίηρβ δηᾶὰ Ὡδγγαῖϊνος ψἢἱο ἢ 116 

Ῥείοσγε ῃΐπι οᾶπὴθ ἔτοιῃ ἴμε ομβ 5ἰ4ς οἵ (ἢϊ8 ομαϑῃι οὐ ἴῃε οἵἴμεγῦ 
Αἰποὴρς ἴῃ6 ἰηβίδηςεβ ἢ οἰϊθβ ἅτ βοῇ ἃ5 ἴῃθβε: “1, (Πεγείοσε, 
ἴδοι αὐτὶ οἤετγίηρ τἢγ γί δὲ [ῃ6 δἱῖασ, δῃηάὰ τη σεμλθηθογεϑὶ ὑπαὶ (ΠΥ 

Ῥγοῖδοσ αὶ δυρῃϊ δραίηδὶ ἴἢ6ε,᾿" εἴς. “γοα υαηΐο γοῦ, γα ὑ]1π4 
δυΐάε5, ψὨ]ς ἢ 8ν, ἡ ΠΟβοανεὺ 5}4]} βυγθαγ ὮΥ ἴἢ6 ἰδρ]6, ἰξ 15 ποιβίηρ,᾽" 

εἴς. “8εθ (ῇου 16}] πὸ τδῃ, Ὀὰϊ ρὸ ΤΥ Ψᾶν, 5ῇον {Πγ86][ το τῃ8 
Ῥηεβυ," εἴς. Ὑμαῖ 15 ἴο βᾶν, ἴῃς δἱΐαγ, [6 ἰθηυρὶθ, (Π6 Ῥτεϑιποοα ἅγα 

5111} ἰῃ εχίβίθδηςθ. ΤῊϊβ ἰ5 ηοὶ ἀεξοϊβίνε ἃ5 ἴο ἴπε ἀδίβ οὗ οἵ σοβρεῖϑβ, 
Ῥυϊ [᾿ 5 ἀεοίϑινε 85 ἴο πιυςἢ οὗ τἴῃ6 τηδίεγίὶ σοηϊδίηθα ἰπ ἴμδθιὴ δανίηρ 

δϑϑιηθα ἤχεα σῃάρε, εἰἴπογ ἰῃ ογὰὶ οὐ ἴῃ τ 6 ἢ ἴογηγ, Ὀδίοσγε ἴῃς ρτεαὶ 
οἸἰϑ5 οὗ 15:86]. 

18. Ηἰϑιοτίοἰγ, θὲ 1 βΠΑΙΥ ποίςά, ἰ5 ποῖ ἴο θ6 οοηίουηαεά ν[ἢ 

ΔΌϑοϊυϊα δοσιγδαου, οὐ ρεγίεςϊ δρτοειηεηὶΐ Ὀεῖνεεη ράγα]]εὶ δοσουηίϑβ. 

Ἡατιαοηϊϑιῖς 5 ἃ (Ὠϊηρ οἱ ἰῃῇ6 ραϑῖ. [τ ννᾶ8 ἃ νν6]]-πηεδηΐ ἀ 50! ρ]1η 6, 

θυξ 1 τοοκ ἴῃ μαηά δὴ ἰηβοία ]6 ργοῦϊεπι, ἀπὰ ἰδ αάαἷγ τπρηϊῆεὰ τς 
Ἱπηροτῖδηςς οὗ ἃ βοϊυϊοη, Ἄνθη ἰᾧ [ἃ μδὰ θθθῇ ροβϑίῦ]8δ. Οὐ αδβιίοῃβ 85 

ἴο οσοαϑίοῃβ οἡ ΨΗΪΟἢ τερογίεά νγοσάβ δηὰ ςίβ οἵ [6518 ψεγε βροκβθῃ 
ΟΥ ἄοῃε, 85 ἴο ἴῃε ςοηηεοίίοηβ Ὀείνεθη βαγίηρθ ῥτουρεαὰ ἰοροῖθοῦ 

ἴῃ οὴς Οοβρεῖ, ἀϊβρειβεὰ ἴῃ ἴΠ6 ρᾶρθβ οἵ δῃοίῃε, 45 ἴο ἴἢ6 ἀΐνειβε 
ἔοττωβ οἱ βαυΐπρβ ἰὴ Ῥάγα]]θὶ σθρογίβ, γα [ὉΓ 115 ΠΟΙ͂ δεοοηάδσυ. Τῆς 

Ῥτοδά φιεβίίοῃ 6 ἃϑῖκ ἃ5 ἴο ἴπε ψογάβ οἵ 76βϑ5 15: πᾶνε ψὲ ἤεσγε, 
ἴῃ τῇς τιδίη, ὑγογὰ5 δοίυ δ! Υ βροΐει ὉΥ [65115, οὔθ ΟΥΓὁἩἨΘ ΜΙ] Θ, ΠΟΙ͂ ΟΓ 
1Πδη, ἴπ (ἢ5 σοῃμηθδοίίοῃ οΥ ἴῃ ἰδαῖ, πῃ δαραγαῖδ ἀρῇῃου 5Π15 ΟΥ ἴῃ σοη- 

πεοίεα ἀΐδοουζθε, ἰῃ τῃ6 ἰογπὶ τεροτίθα ὉΥ 115 οὐ ἴπδὶ Ἔνδηρε δῖ, οὕ 

ἴῃ ἃ ἴογτπῃ ἢοΐ δχδοῖὶν τοργοάυσεαὰ ὉγΥ δὴν οἱ ἴπϑηη, γεῖ σοηνουίηρ ἃ 

5686 500] ΕΠΕῪ τεῆεοιεα ἴῃ 41} [ἢ νετβίοηβἩ ἢ 15 1ἴῃ6 ΓΟγ 5 ῬΥΑΥΕΓ 
186 Τοτὰ β δ ψῃδίενεγ ἔπηῈ ρίνθη ἴο Ηἰΐ5 ἀἰβοὶρ!εϑ Ὁ [5 [6 “ ϑαπῦοῃ 
οὐ ἴπῈ Μουηῖ᾽ τιδάβ ἃρ οἵ γεὰὶ υἱζεγδηοεθ οἵ 76β5, ψμεῖθοσ 4}} 
ΒρΡΟΚδη δὲ οἠβ [{{π|6ϑ, ἃ5 Μαιίἢεν᾽β στερογί βεεπ8 ἴὸ ἱπΊρΡ}7γ, ΟΥ ΟΠ 

νᾶτίουβ Οσσδϑίοῃϑ, 8ἃ5 6 βῃου)ᾶ ἰηδγ ἔτοῦ) [μκε᾿5 πδιταῖϊνεΡ ΠΙά 

]6βθὺ5 δοΐυδιν 58Υ: “1 σᾶπια ποῖ ἴο ς4}} ἴπ6 τἱρῃίθουβ, Ὀὰΐ βἰ πη θΓβ,᾽ 
ΜΒοίΠογ ἢ τῆς δάἀαϊίοη, “ ἴο τερεηΐϊδησα," 5 11 βἰδηάβ ἴῃ [κκε, οσ 

νι θουῖ, 45 ἴπ ἴῃ6 ρεηυΐης τοχὶ οἵ ἴῃς βαπὶθ Ζορία ἴῃ Μαιίῃεν δηά 

ΜαῖκὺΡ Π1ὰ Ηδ βρθαὰκ (ἢ ραγαῦϊε οἵ ἴῃ ἰοβῖ 5Π6ερ --- ψῃθῖῃοτ ἴῃ 
Μαιμονν 8 ἔογγῃ οἵγ ἴῃ [λ|Κε᾽5, οσ 'ἰἢ ἃ ἴοστια αἰβεγίηρ νεγῦδ!} ἴτότω 

1 Ῥαρε 283. 
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Ῥοιὴ --- ἰο ἀϊβοῖρ]65, ἴο ῬΏΑΓβ6 65, οὐ ρεῖθπαρβ ἴο πείῖμογ, Ὀὰϊ το ῥυ]}- 

οδῃ8, γεῖ σοηνουϊῃρ ἰῃ 50ΠῚ6 ἔοσπιὶ δηά ἴο δοίης διάϊεησε ἴῃς ρτεαΐ 

τβουρῆς τῃαὶ ποτα τᾶ ἃ ρμαϑϑίοῃ ἴῃ Ηἰἴβ Ὠδαῖὶ δῃὰ ἴῃ [86 ποδὶ οὗ 
Οοά ἴον βανίηρ ἰοβῖ τηϑθη [ζ 8 στεαῖγ ἴο Ὀ6 ἀεϑίγεα (ῃαὲ ἀενουΐ 

τεδάειβ οἵ ἴῃε (σοβρε]β βΒῃου!ἃ Ὀ6 δπηδποὶραϊε ἔτοτῃ ἰεραὶ Ὀομάδρε ἴο 
ἴῃ (πεοϊορίοαὶ Πρπιεηΐ οἵ ἱποίτάηογ. ΤΙ] (ἢϊ5 5 ἄοης, 1 15 ᾿πηροϑβ- 

5:0]6 ἴο δηΐου ἴῃ (]] τῃ6 (οβρεὶ βίοιγ, οὐ ἔεεὶ [15 Ἂβϑθηίίδὶ ἴσα δηᾶ 
τοδ γ. 



ΓΗΑΡΤΕᾺΚ [. 

ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΕΚ. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1. ΟΟΝΤΕΝΊΞ. 

1. Τῆς βεοοηᾶ Οοβραὶ ᾶ5 ἢη0 δοσουηΐ οὗ (6 Οἰτιῃ ἀπά ἰπίδπου 
οἵ ]εβθυ5. Τῇδ παιγαῖῖνα ορθὴβ 11} ἴῃς ῥγοϊαάθ ἰο [6 Ρυ ]ς τΐηϊ5- 
Ὁ, 1Π6 ῥρσθδοίηρ δηὰ Ὀαριίδι οὐ [16 ρτορῃεὶ Ϊοῇῃ ; δηά {ῃ6 βεᾷι6ὶ 

τοηβίϑίβ οὗ ἃ σὰρί ἃ βἰκεῖοῃ οὐ ἴῃαὶ τα ϊη βίγυ 1 ἃ 56 17|65 οὗ ρταρῇῃϊς ἰδὺ- 

Ἰεδιιχ ἔτγοπη 115 σοτηιηθησθηηθηΐ ἰη ΟΔ]1|6 6 ἴο 115 ἱταρίο οἷοϑα ἴῃ [6τὰ- 

βδίεσσω. Τ|}5 ἰδοῖ δἰοῃβ γαῖβθθ ἃ ργεϑυπρίίοη ἰῃ ἰανουσ οὗ Μασϊκ᾽ 5 οἹαἰ πὶ 
ἴο ὃδ6 τῆς εαηιοϑὶ οἵ ἴῃς [ἤγεθ ϑυπορἕοδὶ σοβρεῖὶβΊΌ Οὐδοσ οσοηϑβίἀογα- 

τἰοηβ Ροϊηίίηρ ἴῃ ἴῃ6 βᾶγτηθ ἀϊγθοϊΐοη γα ἰΐϊ5 σοϊωραγαῖῖνα γεν! δηά 
ῖῃε πηεάρτθη 688 οὗ ἰΐ8 δοσοιιηῖ οἵ (τί βι᾽5 ἰ[ϑβδοῃίηρ. ΤῊΐβ (σοβρεὶ νυθὰτϑ 
τε ἀϑρεςοῖ οἵ ἃ ἢγβὶ βκεῖο!) οἵ ἴῇ6 πηθιηοσαῦϊθ σάγθεσ οἵ οὔθ Ψηο [δά 
Ῥεσοιδ δῇ οδ]εςὶ οἵ τε]]ρίουβ (αἢ δηά ἰονα ἴο [Π6 αἴτοὶς οὐ τϑαάθιβ ἴοσ 
πῦοβα Ὀεηθῆϊ ἰδ νὰ5 τις. Α5. ϑ ἢ ἰΐξ 5 δη τ 6 τὸ ργεοεάθηος ἴῃ 
8ῃ ἱπιγοάυςτίοη ἴο 16 ἴῆγθα βυῃοριϑίβ, [ΠΟ ρἢ, ἴθ οὐγ ἀεδιαι]οὰ σοιη- 
τηεηῖβ, ψγ6 [Ὁ] ον ἴἢ6 οΥδυ ἴῃ τνῃϊοἢ ΠΟΥ ἅτε ἀιταηρεα ἴῃ ἴθ6 Νειν 
Ταεβίαπιθηῖ. [Ι{ 15 σοηνθηΐϊθηϊ ἴο ἴακα Μαῖκ ἤγβι ἔοσ 1ῃϊ5 ΘΓ γθάϑοι), 

τῃαὶ ἔτοπὶ [15 ραρθϑ 6 οδῃ ἔογιῃ (ἢ 6 οἰθαγεϑί ἰάθα οὗ {6 βεηδγαὶ σοιγϑα 

οὗ οὖζγ 1ογά᾽ 5 Ὠϊδίοιυ δῇογ Ηδ δηϊεγεά οἡ Ηἰβ Μεβϑίδηϊς Ἵδ] ηρ. 

Ιῃ ποῆὲς οὗ (με ἴὔγεα (ἀοβρϑὶβ σὴ ννὲ ἥηα ἃ ἀεβηϊίϊε σΠτγοηοϊορίοαὶ 
Ῥίδη, Ὀὰΐ ἰἴ 15 ροβϑίῃ]6 ἴτῸΠΊ δὴν οης οἵ ἴθ πὶ ἴο ἰοσπὶ ἃ ρεηεσαὶ ἰάθα 

οἵ τῃε Ιεδάϊηρ 5ἴδρθβ οἵ [6 τηἰηϊβίγυ, δηα τηοϑὶ δαϑὶὶν δηά οἰθαεὶν ἐγοιὴ 
16 βεοοπά. 

2. Τῆς ἤγβι βἴαρε 5 ἴῃ 6 σγπαρορμέ τηϊηἰδῖῖγ. Αἴεγ Ηἰβ Ὀὰρ- 

ἴδηαι ἴῃ [6 Τογάδῃ δηά Ηἰβ ἰεπιρίατίοη ἴῃ (ῃ6 Ψψιἄεγηθθθ, [6515 

τεϊυγηεα ἴο Οα]εα ἀπ ὑθβρδῃ ἴο ργεδοῦ ἴῃς “" σοβρεὶ οὗ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοιῃ οὗ σοἂ᾽.1 Τῇε βυῃπαροσιςε ννὰβ ἴῃΠ6 βοεῆς οἵ [ἢ]5 ὑγεδοῃίηρ. 

Τῆς ἢιϑὲ ἀρρθϑδγδῃοθ οἵ [6558 ἰῇ ἃ βΥπδρορθ νὰθ ἰὴ (δρεγηδιη, 

ψβετ Ηες δἵ οὔςς τηδάβ ἃ ρτεαῖ ἱπηργεϑδίοη Ὀοϊῃ ὉΥ Ηἰβ5 ἀϊβοουγθα 

δηὰ ὈΥ τῃ6 οὐτα οἵ ἃ ἀετηοηίας.2 ΤΗΐβ8. νγᾶβ ϑβἰΊρΡῚῪ (Π6 σομητηθηςο- 

1 Μαῖκὶ. 14. 3 Μαῖκ Ϊ. 27. 
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ῃϊοηΐ οὗ ἃ ρῥγεδοῃΐηρ ἴουγ ἴῃ ἴῃ6 βγπάροριθα οἵ (4166. 6515 πιδάς 
ΠΟ 518 ἴῃ Ὁαρεγμαῦη. Ης Ἰεΐς ἴῃς ἴον [ῃ6 ἀδγ δεν Ης ργεδομεά 
ἴῃ ἰϊ5 ϑυῃάροριβ, ὙεῪ δαιν ἴῃ [ῃ6 τηογηίηρ Ης ἰεῖ 50 δηγ ἴῃ 
ἴα ἄδγ Ὀεσαιβε Ηε (εαγεά ἀεϊεητίοη Ὁ ἴῃ6 ρϑορὶθ. Ηλπ Ἰείς ἴῃ βυοῖ 

μαϑῖς Ὀεοαυβα Ηδ Κηον ἰπαῖ Ηδ οουἹὰ ῥγεδοῦ ἰὴ (6 ϑυῃπαροριιε5 
ΟὨΪΥ ὈΥ {ἰὸ οοπβεηὶ οὗ τἢ6 δυϊῃουίθβ, να] οἢ τπλῖρῃϊ βοοη 6 νἢ- 
Βε]ά {πγουρῇ 5ἰηἰβῖοσ ἰηβυθησθ. ὙΠὶβ ϑγπάροριιθ ῥγθδοῆίηρ παῖυγα! ν 
(οτπγεὰ τε ἢτδὶ ρῇαβε ἴῃ ΟΠ γβῦβ νοσκΚ.Ό ΤῊ βγπᾶρορας ρῥγεβεηϊεὰ 
ἃ τοδὰγ ορροτγίυηϊΥ οἵ σογηΐηρ ἰηΐο οοηΐδοι Μὰ [Π6 ΡΘΟρ]θ. ΑὮΥ 

Δ Ὠλῖρδς βρεαῖκ ἴῃετα ἢ (6 Ρογηγβδδίοη οὐ 186 συΐϊθσ. Βαϊ 6 
οου]ά ϑρεαῖκς ΟὨΪΥ 50 Ἰοῃρ 8ἃ5 ἣθ ψγὰβ ἃ δέγεονα ργαία, ἀῃα 7658, σοη- 
βοίουβ οἵ ἴῃ6 νίάἀε οἰεαναρε ἰπ ἰπουρῆϊ δηά [δε] ρ Ῥεύνθθη Ηἰτλβοὶ 
δῃᾷ ἴῃς βογῖθεβ, εουϊά ποῖ Ὀυϊ ἔδασ ἴπαὶ Ης νου]ά ποὶ γεπγδίη βυςῃ Ἰορ. 
1ι νγᾶ5 Ποὺ ΟΓ πενεσ, αἱ ἴῃς ουϊδαὶ οἵ ποῖ δὶ 8]}, 50 (αγ ἃ5 ἴΠ6 βυπαρορῖιδ 
85 σοῃσογηθά. 

8. ον Ἰἰοηρ [15 βυγπαροζιβ το ἰηἰ ΒΓ ἰαδίε ἃ ἰ5 ποῖ Ἐχργεβϑν ἰῃ- 

ἀϊςαῖεα. Α σοπβίἀεγαθϊε ρεγοα ἰ5 πρ εα ἴῃ (ἢ6 5ἰδϊειηεηῖ : “Ης 
Ῥγεδομεα ἴῃ {παῖγ σγπαρορθθ {πγουρῃουϊ 41] δ ]1|66 ".52. 10 5 ποῖ 

ὨΘΟΟΒΒΆΤΥ ἴοὸ ἴα Κα [ἢϊ5 δι τον, Θσρθοίδ]]Ὺ ἰῃ νον οὗ ἴῃ6 ρορυϊουβηεββ 
οἵ Οδ θα, δηὰ (πα της οὐ 115 ἴοννῃβ ἰάγρα δηὰ 53:24]}, 45. ἱπαϊ- 
οδἰεά Ὁ. ]οβερῆυβ.5 Βαϊ τῃ6 5ἰαίδιηθδπὶ τηυδὲ δ6 ἴακδβη ἰῃ εαγηεβὶ 

580 (ὯΓ 85 ἴο τεοορηΐβε ἴῃαϊ 7εϑὺ5 μά ἃ ἀ 6] θεγαῖθ ρἰδη ἴοσ ἃ βυγῃάροριε 
τοϊηϊβῖτυ ἴῃ Ο411|ὲς, ἀπά παῖ Ηδ οσαττίεὰ ἰξ ουξ ἴο ἃ σοηβίἀδγαῦ]ε ἐχίθηϊ. 

11 15 ποῖ ἱπιρτοῦδῦὶα ἴπαὶ ᾿ξ νὰ5 ἰητοιτυρίο 4 Ὀγ ἴῃς ἰηῆπεπος οὗ τῃ6 

80 τρθ5, Ψἤοτ ψὰ βηὰ ἱγίηρ ἴῃ ναῖϊ ίοσ Ηἰπη οὐ Ηἰβ8 τεΐυγη το ἴῃ 6 
Ῥτεδοβίηρ ἴους ἴο σαρεγηδυη,." 

4, νι τἰῃ6 δηεσάοϊς ἴῃ νηοῦ (6 βοτῖθε8 ἤρυταε 5 οδρίϊουβ 
οἤςο5 οὗ 7εθὺ8 ἃ πεν ὑῇαβε ἴῃ ἰἢῃ6 5ἴογυ Ὀθρίῃβ. Ὑῆς Κεγηοῖς οὗ 
τῆς ἢἤτϑὲ ομαρίοσ 15 ῥοῤμέαγεν, τῃαὶ οἵ ([ῃ6 ποχὶ 5 οῤῥοσίϊοηι. [ΙᾺ 

11}|5. Ἰυχίαροϑιτίοη τῇς δνδηρθὶϊϑὶ 18 ἢοΐ τηθσοῖν δἰυλίης δἱ ἀγαηγδίϊο 

εβεςι, θαϊ τεβεοιίηρ ἴῃ ἢἷδ Ὠδιταῖϊνα ἃ τϑαὶ Ὠϊβίουοδὶ βδεαυεποθ. Τῆς 
ῬΟΡυΪαΠΥ δηά ἴδε ορροβιϊοῃ ψογα σεϊαϊθ ἃ ἴο δαςῇ οἴπεσ 85 ουδὲ 
δηά εἤεοϊ. [Ιἰ 5 ἴγυὰθ [ῃαἴ Πανίηρ οὔσας δηϊογθα οἡ [ἢ ϊ5 βεςοηά ἴορίς, 
6 ρτοὺρβ ἰορείῃεσ ἃ βεγεβ οἵ ἱποἰἀεηϊβ {Πυϑιγαϊίηρ ἴῃ6 Βοβιῖ]ς διιὶ- 

ταἀ6 οὗ τῇς 5οθ65, ψῃΐϊοῃ ἤανα ἃ ἴορίοδὶ σαῖμεσ [ἤδη ἃ ἰεπιρογαὶ 
ςοῃηθδοκίοη, ἴῃ [15 ῬγορΔὈΪν [οἸ]ονίηρ ἴῃ6 δχδηρὶθ οἵ ἢϊβ νου, 

Ῥείεσ. ὍὙλεβε εχίεπα ἔγοπι οἢδρ. ἰϊ. 1 ἴο οἤάαρ. 111. 6, οοπϑευτηρς ἴῃς 

1 Μαῖκ  ]. 35. 3 Μαικὶ. 39. 

8. 7οβερῇυβ ρῖνεβ ἴῆς Ὠυσπιθασ οὗ ἰοτνῃ8 δὲ 204, ἴπε 8:14} 6ϑὲ Ββανὶῃρ 1 ζΟΟΟ ἰῃ- 
μαδιϊδηῖ8. ἐς ᾿ὶ8 Κέμε, οἴαρ. χὶν., δπὰ 2ε,. Ἅμα...» 11ϊ., 2, 3. 

4 σμδρ. ἱ᾿. 1. 
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Βεοοῃα ἀϊνίβίοη οἵ [ῃ6 5ἴογυ, Ἵαρ. ἱ. 14-4δ6 Ὀεΐηρ ἴῃς ἤτθι. Τῆε ἵψο 
(ορθῖμεῦ βεῖ Ῥείογε 5 ἴῃ6 ἴνο ἔοσοες ψῇοβα δοίίοη δηά ἰηιθγδοίίοῃ 
οδῃ ὃδ6 ἰτασδὰ τῆγουρῇους (ἢς6 ἄγάτηδ, δηὰά ψῆοβθε τεβυϊαηὶ Ψ1]} ὑὲ 

(06. οτοβϑ : [ἢ6 ἔδνουσ οἵ ἴῃῈ ρϑορῖίβ, ἴῃς 111-ν}}} οὗ {πεὶγ σαὶ ρίουβ 

Ἰεδάοτϑβ. 
ὅ. ὙΠΠΙΩ της βεοομα στοὺρ οἵ δηεοάοϊεβ {ΠΠπ|ϑιγαϊίηρ ἴῃε ἢοβ8- 

ἩΠῸῪ οὗἩἨ ἴῃς βογῖθεβ, ἃ ρίδοβ ἰ5 δϑϑίρῃβα ἴο δὴ ἱποιάθπιὶ ψῃϊοῃ οὐρῃϊ 
ποῖ ἴο Ὀς τεραγάεα δ5 ἃ τεσγε βυδογάϊηαϊθ ἀθῖδι} ὑπάοσ [πα σεηοσαὶ 
οδίεροσυ, Ὀυΐϊ ταῖῃεσ 85 ροϊηϊίϊηρ ἴο δποίῃπου ῥῇαβα οἵ οὐῦγ [σά 5 

δοιίν!Υ σο-ογαϊπαίς ἴῃ ἱπαροτίδηος σι ἴ[ῃ6 ῥγθδομίηρ ἴῃ (6 ϑγῃδ- 
δορυεβ. 11 τείεσ. ἴο (ἢ6ς πιϑοιϊηρ ψ ἢ τ(ἢς ιόέδαμς, δῃὰ ἴῃ σοη- 

πεοϊίοη τ τπδὲ [6 ο8]} οὗ 1,ενὶ ογ Μαϊίμεν.:. ὙπΠαῖ δοιίοῃ οἵ [655 
μαὰ ἃ ἀδοϊξῖνα οἴεοϊς ἴῃ δἱϊεπαίίηρ ἴπΠ6 βοτῖραβ, Ὀαϊ τηδαπίίμης τπδὶ 

ἶβθ ποῖ τῇς ἰπηρ ἴο Ῥ6 εἰπρῃαβϑὶθεά. ε μᾶνεὲ ἴο σεοορηΐίβε ἰῇ 
15. Ὧν πηονετηεηΐ ἃ βεοοηά ϑίαρε ἴῃ ἴῃ τη ΙΕ οἵ 658. ΕἸγϑῖ, 
Ῥγεδοῃίηρ ἱπ ἴῃς ϑυπάροριιεβ ἴο ἴῃ6 7εὺν8 οἵἠἨ σεϑρθοίδῦ]α σμαγδοίεσ 
δῃὰ ροοὰ τεϊρίουβ μαῦῖῖ ; πεχῖ, ἃ πιϊβϑίοη ἴο 126 ῥγδοιῖσα!!Υ Ἔχοοπλ- 
τηυηίοδῖεα, ποη-ϑγηαρορια- οίηρ, 50 οἶδ! ουΐοαϑί ρᾶτὶ οὗ ἴῃς οοπ.- 

ταυηΐϊϊγ. Μαικ, τᾶοσε ἰῃδη [5 Ὀγοΐμεσ δνδηρα]βῖβ, βῇουνβ ἢἷβ 56 ῃ56 
οἵ τῇς ἱπιροτίαπος δηά εἰρηϊβοδηςς οὗ 15 παν ἀδραγίιιγθ, ββρβοίδ!!ν 

ὃγ ἴῃς οὐβεγνδίοῃ: “ ἴΠεγα ννεγα τδηῦ (ρυ ] σα η5 δηά βἰπηθῖβ), δηὰ 

πεν (ο]ονεὰ Ηΐηι".2 Τηαϊ ἰ5 ἴο βδᾶὺ, ἴῃ οἷα85 νγᾶβ ἰάγρὲ δηουβῇ ἴο 

ἀετηαπὰ βρεοίδὶ αἰϊεηϊίοη, δηὰ {ΠΕῸΥ σψεῖε ἰην Πρ δἰϊεπίίοη δπά 

ΔΥΔΚΟηΪηρ ἰηΐογαβί ἴῃ [Π6πῈ ΟΥ̓ ἴἢ6 ἰπίοσγεθὶ ἴΠῈῪ οἡ {Π6ΙΓ 56. ἵνθσα 

Ῥερίπηίηρ ἴο ἴακε ἴῃ ]}650ὺ5 δῃὰ Ηἰΐ νψοῦκ. ΜΙπους ἀουθὲ [ἢ ϊς 
τηϊδϑίοη ἴο ἴῃ6 Ῥυθ]]σδη5 Ὀυ κα τοι οἢ ἸΆγροΓ ἰῃ ἔδοῖ τῃδη ἰΐ ἄοεϑ ἰπ 
ἴΠε Ραρεβ οἵ ἴῃ δνδῃρε ἰϑῖβ οὐ ἰῃ [πε 1πουρῃς5 οἵὗὁἨ ἁ ἀνεγαρὲα γεδάθιβ οὗ 
ἴμε Οοβρεὶ, δηᾶ ἴΐ τωυβὲ ὈῈ οηβ οὗ [ἢ Ἴᾶγθβ οὔ ἴδ ἰῃιογργείεσ ἴὸ 
τρᾶκε 1 ἀρρθᾶσ ἴῃ ᾿ΐ5 ἴτι6 αϊπηεηβίοηβ 5 ὙὍὙΠετε ἰ5 ποίῃίηρ ἰπ τΠ6 

Οοβρεῖὶβ πλογε οπαγδοίεγίβιϊς οἵ 765ι15, οὕ οὐ ἄβερεσ, πιογε Ἰδϑβίϊηρ 5ἰρ- 
πἰῆοσδησε 85 ἴο ἴπΠ6 παίαγε δηά ἰθηάδησου οὐ ἴῃ6 ( γβείδη (4 1ἢ. 

6. Τῆς ιμίγά βίαρε ἴῃ 1Π6 τη ϊη βῖγυ οὗ [6505 ψᾶ5 (ἢ6 [ογτηδίίοη οἵ ἃ 

ἀροῤίεαγαε. ΟΥ̓ τᾷ Ὀερίηηϊηρβ οὗ [ῃϊ5 τηονετηθηΐ Μαγκ ρίνεβ 8 
ἃ δ᾽Ἰπηρθε ἴῃ σΠαρ. ἱ. 16-20, νγεγε ἢ τεροτίβ ἴῃ68 ο8}1] οὗ ἴθ ίουσς 

Βϑηοπηθη, Ῥϑίεσ δηά Απάγεν, [}ἀπ|ὲ8 δῃηὰ Ϊ]}Όἤη; δηά ἰὴ ἴῃς νογάᾶςξ 

]εϑὺ5 15 τερογῖεα ἴο μᾶνε βροκθὴ ἰο {πε ἢγβι ραὶγ οὐ Ὀγοίμιοτ ἴῃ 6τὸ 

15 ἃ οἰθαγ ᾿μᾶϊσδίοη οἵ 4 ρύγροβα ἴο ραῖμεσ δρουΐ Ηΐτ ἃ βδηά οἵ πηθῇ 

ποῖ ΙΏΘΙΓΘΙΥ [ῸΓ ῬΕΙΒΟΏΔΙ βεγνίοθ δυϊ ἴῃ οτάθυ ἴο ἰτγαϊηϊηρ ἴου ἃ ῃϊρῃ 
οΑἰΠησ. 1,εν]᾽5 (α]], τερογίεα ἴῃ οἤδρ. 1ϊ.,) 15 δῃοίῃογ ἱπαϊοδίίοῃ οἵ 

1. ΟΒΔρ. ἱἰΐ. 13-17. 3 ΟὮδρ. ἱΐ. 15. 

8 γηαάς ποῖοϑ οπ (18 βεςῖϊίοιι ἰη Μδιίίμεν δηά ἰπ Ματῖς. 
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τῆ βάτηθ κὶπᾶ, Βαυΐ ἰξ 15 ἰὴ [16 βθοίΐοῃ οἵ τῆ6 σοθρεὶ Ὀερίππίηρ δὲ 
ομᾶρ. 11}. 7, δά δχίθηάϊηρ ἴο ομάρ. νὶ. 18, τμαὶ 1ῃ6 ἀἴδο!ρ]65. ῥγο- 
ΡΕΠΥ οοπμα ἴοὸ ἴῃς ἄοηῖ. Αἡ ἰηϊθητίοη οἡ 186 ρατῖ οὗ (ἢ6 ἐνδῃρο ἶβὶ 
ἴο ρίνα {Πεπὶ Ῥγογηϊίηθησα ἰ5 Ὀοίγαγεά ἰῃ 1ῃ6 ροϊηϊεἃ γᾶν ἴῃ ψΠΐοἢ Πα 

τοίειβ ἰο ἴπθπὶ ἴῃ 1. 7: “Απά 7655 τού 226 ἀέρεβίες πὶϊμάτον 

τοινναγὰβ ἴπῸ 564... Α ᾿|6 γα οἡ ἴῃ [06 βϑᾶτὴβ οπαρίεσ νὰ γϑδᾶ 
οἵ ἴῃς τοιγεπιεηὶ οὗ [6805 ἴο ἴῃ6 τηουηίαίη ΜΠ ἃ Ὀδηά οἱ ἀϊδοίρ[ε5, 

ουἵ οἵ ψῃϊοἢ Ηδ 5εἰεοῖβ δῇ ἰῆῃεῦ εἰγοὶς οἱ δυεένε Απά δἱ νατίουβ 
Ροίηϊβ ἰῃ 1ῃ15 ἀϊνὶδίοη οὗ (ῃ6 οβρεὶ 1ῃε ἀϊβεῖρ]ε-θΡαηά 15 τείειτεα ἴο 
ἴῃ ἃ ΨΜΑΥ ἴο ἱπάϊοαϊες ἴῃαὶ (ΠΟΥ ἅ.Ὲ ἀϑϑιηλϊηρ ἃ ὩΘῊ ἱπηροτίδηςε ἰο ἴΠ6 
τηϊηὰ οἵ [65υ5.ὃ 

7. Τῆΐβ ἱπρογίδηοα ψγὰ8 ἀπε ἰῃ ρα ἴο αἰπβαιἰϑίδοιϊΐοη νυ τῃ 6 
ταϑυ]: οὗ [6 ρεηεσγαὶ τ]ηἰϑῖτυ διηοηρ ἴἢ6 ρθορ]θ. 76805 ἢδαὰ ργεδοῃεὰ 

οἴϊεῃ, δηὰ μεαϊθὰ τδηγ, ἰῃ βυπᾶρορας δηά ΠιρῆνδΥυ, δηα δὰ θεσομα 

ἴῃ σοῃδεαυδησα ἴῃ6 ἰάο] οὐ 16 Ὠλᾶθ565 "νῆο ραϊῃεγεα ἴῃ ἰῃογεαβίηρ 
ΠΟΙΏΌΘΙΒ ἤτοτι 4}1 αυδτγίετβ, δηα οτονάεα δτουηὰ Ηϊὰ ψἤθγενοσ Ης 

Μοηῖ, ἃ5 ὰ τεδᾶὰ ἰῇ οἤδρ. 1. 1-12, Βυῖ [5 ρορυϊαγιῖγ ἀϊά ποῖ 

εταιϊγ Ηΐπ ; ἰζ ταῖμοσ θογεᾷ Ηΐπι. Ηδ ἀϊά ποῖ νυβᾶγυ ἰὴ νι Ὲ]}-ἀοίηρ, 
Ῥυι Ηἑὀς νβ ἀϊβαρροϊπιεα μι ἴπ6 ουϊοοπιθ. ΤῊ αἰξαρροϊηϊπλεης 
(οι δχργεβδίοη ἴῃ ἴῃς Ῥᾶγδῦϊε οἵ [6 βονεσ, ΜΏϊΟἢ νγᾶθ γε} ἃ 

οτοδὶ δϑιϊπιαῖς οὗ ἴῃ6 βϑυηαρορῖιθ ΤΩ ἰΒ ΤΥ ἴοὸ τἢ 5 5δα εδῇεςϊ : τωυοῇ 

βεεὰ βοψῃ; {Ππ|6 τα. Ετοπὶ [ἢ͵]5 σοπ)ραγαίνεὶν ἔγα [Π6 85. ΤΩ] ΒΙΓΥ 

Διηοηρ ἴῃ6 την, [6508 τυτηοα τ ῖτἢ γοαγηίηρ ἴο 1ῃ6 βυβοθρι 6 ἔδν 
ἰῃ Βορε ἴο βπηά ἴῃ ἰπδπὶ ἃ δορά 501] 1ῃαἱ 5ῃοιυ]ἃ Ὀτίηρ ἑοσῖῃ σίρε ἔγαϊῖ, 

τηϊγῖγ, βἰχίγ, οὔ Ἔνθ δὴ Ὠυηάτεοά (ο]ά. Αἴετ ἃ ἰΙοὴρ επουρὶ τἰπι6 ῃδὰ 

εἰαρθεὰ ἴο τπιᾶῖκα ἰξ ροβϑίθϊα ἴο [οτπὶ δὴ εϑιἰπιαῖς οὐ ἴῃ 6 ϑρίγιταδὶ 

οἰτυδιίίοη, Ης Ἰυάρεά πὶ ἴῃ 4 ἀϊδβεϊρ]6- οἴτοὶα ἰᾶὰῪ Η]5 ΟἿΪΥ ομδηςα οἵ 

ἄεερ ρεπηδηεηΐ ἱηἤμεποθ. Ηδηςα Ηδ παῖυγα!ν δουσῃϊ ἴο οχίγιοδίθ 
ΗΪπη56 1 ποτὶ ἴἢ6 οτονα, δηὰ ἴο ρεῖ δνὰὺ ἔγοπὶ (οἰ ]Ἰϑοπ5. ν ἢ ἀη- 

βυιραίμεῖίο βογίρεβ, (παῖ Ηδ τηΐϑ!ς πᾶνε Ἰείϑυσα ἴο ἱπάοοϊπηδῖς (Πα 
οὔόβθῃ Ῥαπᾶ ἴῃ ἴῃς τηγϑβίθγιθβ οὐ {Π6 Κιηράοτῃ οἵ θάνε. [,εἴβιισε, 
αυἱεῖ, τειγεπγεηῖ ---- (παῖ πλοσα δηα τόσα Ψᾶ5 Ηἰβ8 δἰπλ. 

8. ΤΠ5 ἀεδίσα (οὺσῦ ορρογίυ νυ ἴο Ραογίοττη [16 (ιηοιοη5 οἵ ἃ 
τοδϑῖοσ ἰδ πιδάθ τῆοσα δρρασθηῖ ὉΥῪ Μαῖκ (πὴ ὉΥ ἴπῸ νο οΟἴΠΕΓ 

ΒΥΠορ ϊϑῖ5. Ηδ σοπιθβ (αγ βιογί οἵ τπ6πὶ ἴῃ ἢΐβ γεροτῖ οἵ (ἢ γίβι 5 
τεδοϊηρ, Ὀυϊ 6 Ὀτγηρθ οὐδ πιὰ τότε οἰθατὶν τη ἴΠῈῪ Ο τίβῖ᾿ 5 

ἀδϑίγε ἔοσ υπάϊδιυγθοὰ ἰηϊοσοουτθο ἢ τῇ ἔνεῖνα, [Π6 ΥΘάβΟηβ ΤῸΓ 

ἰ, δηὰ τς ρετγϑίβίεηϊ εἤοτγίβ οἵ {Π6 Μίαβίεγ ἰο δοσοπιρ ἰδ Η5 οὐ]βθοῖ. 

11 ἰ5 ἴτοτη ἢϊβ ρᾶρεβ ψῈ ἰεάγη οἵ ἴῃς σρωαβές οἵ [6515 ἔγοπγ ἴῃ6 σγονν 5 

1 μετὰ τῶν μαθητῶν ΞΔ β Ὀεΐοτε ἀνεχώρησεν ἴῃ τῆς Ὀεκί ἰεχίβ. 

Ἅ ΟΒΔΡ. {. 12. 8. για Ἰἰϊ. γ1-35 ἵν. 1ο-25; νἷ, 7-13. 
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δηὰ ἴογλ {πε 5οτίῦεβ. Τῆδϑε δβοᾶρθβ, ἃ8 γερο ὉῪ Μαγίς, ἴακο 

Ρίασα ἱπ 411 ἀϊγεοιίοηβ ροβϑβί]β ἴογ οῈὲ ψῆοβε ψοτκ ἰΔΥ ἡ ἴῃ6 

ψεβίοση δδθοσα οἵ τῇς ὅεὰ οἵ Ἃδ]16εε: ἰοναγάβ ἴῃ6 ὮΠῚ Ὀδμὶπά, 
τονατάς τῃ6 δαϑίθση 5ῆοσζθ, ἰοιναγάβ ἴῇ6 πογίβεση Ὀογάοιϊαπα, ΕἾνα 

ἴῃ 411] ατ τηθηϊὶοηθᾶ : οὔθ ἴο ἴΐθ ἈΠ]; Ὁνο ἴο τὰ δαβίθσῃ βῇοσζο, 

βτθὶ ἰῇ δὴ δαβίναγα,;: τῇδε ἰῇ ἃ ποτίμου ἀϊτγεοίίοη ;" ἴνο ἴο {Π6 

ποιῇ, πτθὶ ἴοὸ τῇς Ὀογάειβ οἵ Ὑγγε δηὰ δἰάοη," πεχὶ ἴο [ῃε ποίρῇ- 

υουτῃοοά οἵ Οδεβαγθα ΡΠ ρρὶ. 5 ΑἹ] μδᾶ τῃ8 58ῃ)6 δηά ἴῃ νίαν : [6 

ἰπϑιγιοιίοη οὐ τῇς ἀϊθοῖρίεβ. 1 νᾶ5 ἴῃ σοηηδοίίοη ΜΠ ἢ (6 ἤγοι ταὶ 

1η6 “ ϑεσῆοῃ οἡ ἴῃε Μοιηῖ," οὐ ἴῃ6 Τοδοηϊηρ οὐ ἴῇε ΗΠῚ, τβουρῇ 

ποῖ τηεπίοηθα Ὀγ Μαῖκ, νὰ5 ἀου 1655 σοτημχπηϊσαϊδά. ΤΠδ βεοοηά 
δῃᾶὰ τπϊτὰ αἰϊειηρῖθ, ἴῃς Ηἰσἢϊ5 δοῦοβθθ ἴῃ 6 ἰδΐκθ, Ψγεσα ἀηϑασοαββίαὶ, 
υείηρς Πυδίταϊε ἴῃ (ῃ6 ἢἤτβι οα56 ὈΥ δῇ δοοϊἀθηϊδὶ πιεείϊηρ στῇ 8 
ἀεπηοηΐας, δπά ἰπ ἴῃς βεοοῃμὰ ὃγ ἴῃς ἀειεγπηδίίοη οὗἩ τῃ6 τηυϊ τἀ 6 

ποῖ ἴο ἰδεῖ 7655 ρεῖ ἀνΑῪ ἔτοπὶ (Πεῖ. Ὑπεγθίογα, ἴο πιᾶκα βυγα, [Π 8 
Μαβῖεσ μιδᾶ ἴο τεῖϊγε ψ ἢ Ηἰβ5 ἀἰβείρ]θ5. ἴο ἴ[ῃ6 ποτίμασγη ᾿ἰπλ}15 οἵ ἴῃ 6 

Ἰαπῆ, δηὰ ὄἼνεὴ Ὀεγοηά τπεπη, ἱπῖο (᾿επῖ]ε ἰεττιίογγ, ἴπαΐ ἴμετε Ηδ 

ταϊσιῖ, υηάϊδίατθεα, τα] κ ἴο Ηἰβ5 ἀϊδοῖρ]εβ αϑουΐ τῇς ογίβὶβ ἰῃαὶ Ηδ 
ΠΟΙ Οἰεαυγ ρετοεϊνεα ἴο Ὀ6 ἀρργοδοϊίηρ. 

9. Τῆεϑε ᾿αϑὲ βίρηῖθ οὐ [6585 ἴακα ὺ8 οἡ ἴο ἃ ροϊηΐ ἴῃ ἴῃ 5ἴοσυ 

(ΟΠ ΒΙ ἀθγαΌΪΥ ἴῃ δάνδηςα οὗ ἴῃ6 Ἔπά οἵ (ἢ τπϊγὰ βεοίίοη, οἤδρ. νἱ. 18. 

ΤῆΘ πιγαῖογίαὶ ᾿γίπρ Ὀεΐνγεεη τἢϊς ρἷδος δηᾶ Ἵἤδρ. νἱϊ. 27 5!Ἰοῖνβ υ5 ἴῃ 6 

Ῥτορσταβα οὗ ἴῃ6 ἀγάπα ὑπάοσ ἴῃ 6 δναγ- [θη ϑγίηρ ἰηβαθηος οὗ τῃ6 
ἵνο ρτθαῖ ἴογοθβ, ρορυ ϊατ!ν δηά Ποϑ γ. Τῆθ ταῦτ ὰς ῥτονβ 
ἀνοΥ ἰάγρατ {Π 1 τθᾶοῃεβ 16 ἀϊπγεηβίοηβ οὔ ὅθ00,5 ἀηὰ τς δημλν οἵ 
με βοῦῖθεβ Ὀδοογηθθ δΥΘΓ ΤΏΟΓΘ δοιιῖθ ἃ5 ἴῃ6 ἀϊνεγρεηςε οἵ ἴῃς νγᾶγϑβ 
οὗ ]εϑι5 ἴοτη {πεῖ Ὀδοοτηθβ ἱπογθαβὶ ον πηδηϊεβδῖ, δηὰ Ηΐ δὺ- 

Βοίτόῆος οὗ {πεῖὶγ ἀοοίτίηαε δηᾶὰ βριτὶϊ τϑοεῖνε τῆοσε υηγοβεινεά 
ἐχργεβδίοῃ Αἤεῦ ἴῃ6 δησουηΐεγ νι [6 βοτῖθεβ οσσδβϑίοηθα Ὀγ 
τῆς περίεςξ οὗ (ἢ ἀἰδε!ρ]6-οἰτοὶς ἴο σου ΡΥ ἢ ΒΔΌὈϊηἰςΑ] οσυδίοηιβ 

ἴῃ ἴῃς τηαϊίοτ οἵ σοτγετηοηΐαὶ δὈ]υϊίοηβ, [6505 (εἶς (Πας ᾿ξ γᾶς ἃ τῆδτα 

ηγαϊζει οὗ ττθ ἤδη ἴῃ6 δητηΥ οὗ ΗΙ5 ἴοεβ νουἹά ουϊπιίηαίε ἴῃ ἢ 

εἤοτί ἴο σοπηραθ8 Ηἰβ ἀεαῖῃ. παῖ Ης ἢδά ποῖν ἴο ἐο {πογείοσγα 
γᾶς ἴο Ῥζερᾶτε Ηϊπηβεὶ ἀπ Ηΐβ αἰβοῖρ]ε5 ἔογ ἴῃ6ς επά. Ασοοοσά- 
ἰηρῖγ, Μαηκ τεροτγίς τῃαῖ αἴεγ ἴῃπαΐϊ ἱποίάθεης [6585 ψεῦς (ἤθησα 

ἰπῖο τῆς Ὀογάετβ οἵ Τγτε δηά ϑἰάοηῃ, ἀδϑίτίπρ ἴῃ πὸ οπς βῃου)ά 

Κηον." ΗεἜ οουϊά ποῖ ὈῈ πᾷ δνθὴ ἴμετγθ, δηά 50 ἴο πιᾶῖθ ςιΓΟ 

οὗ ῥγίνδου Ηβδ β6επὴ5 ἴο ᾶνε πιδᾶάβ ἃ νὰθ Ὄχουγβίοῃ ἱπῖο ἢθαίμεῃ 

τουτί οσγ, τπτουρῃ Ὑγτα δηὰ διάοῃ, ροβϑβϑινγ δογοθθ ἴῃ6 τηουῃ: 

1 ΟΒδρ. 11}. 13. Ὁ ΟΒδΡ. ἷν. 35. 8. ΟΒδρ. νἱ. 30. 4 ΟΡ. νἱΐϊ. 24. 

δ Ομδρ. νυἱϊ. 272. δ᾽ σδρ. νἱ. 44. 7 ΟΒδρ. νἱϊ. 1-22. 8. ΟὮδρ. νἱϊ. 24. 
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ἰαϊῆς ἰονατάβ Παπιαβοῦβ, δηὰ 80 ἰῃγουρῇ εσᾶροὶῖα Ῥδοῖκ ἴο 

Θά Πεο.Σ ὙΤμθη (οἰϊοννεά, δῇξεσ δὴ ἰηΐογναὶι, [ῇἢ8 δχουϊβίοη ἴο 
Οἰδεβάγεα ῬἈΠΡΡΙ, ἔοῦ νοῦ τηθηοσα ὉΪα ἃ5 ἴῃς οσσαβίοῃ οἡ Ψῇϊοἢ 

Ρεῖοσ οοηίεββδεα ἢ Ὀεϊϊεῦ τμδὲ ἢἷ5 Μαβίεσ νὰβ ἴῃς (ἢ γτβὶ, ἀπά ἴῃς 

Μαβίεγ θερδᾶῃ ἴο 16}} Ἠΐ5 ἀϊβοῖρὶεβ ἴῆδῖ Ηβ νψὰβ ἀδϑί πὰ δὲ Ἰοπρ ἰο 
βιῆεν ἀθαῖῃ δἱ (ἢς παηάς οὗ ἴῃς βουρεβ.2 

10. Ετοηὶ τπᾶΐ ροϊῃξ οηναγάβς Μαῖῖίκ γεϊδίθβ ἴῃῆ6 ἰδϑὶ ϑοθηθβ ἰῇ 

ΟΆ]1εα, τῇς ἀδραγίασα ἴο ἴῃ6 βουΐῃ, σῇ [ῃ6 ἱποίάθηϊβ οἡ ἴῃ νψᾶν, 
(6 ΘΠΙΓΥ ἰηΐο [6γαβαίθτα, ἢ τῃ6 5αστίηρ Ἰηοϊἀεηῖϊθ οὗ 16 Ῥαββίοῃ 

γεεκ, δηά, ἤμα!ν, ἴμε ἱγαρὶς βϑίοσυ οἵ ἴῆς οπιοϊβχίοη. ΤὨτσουρπῃουῖ 

1815 ἰαῖοσ ρατί οἵ ἢἷβ ηατταῖϊνε ἰξ 15 ενϊάθηΐ τῃδὶ [6 ομα ρτεαῖ 1Π6π|6 
οὗ σοηνεγβαϊίϊοη Ὀείνεθη [6805 δηά Ηἰ5 αἰβοῖρ]ε5 ννὰβ [6 οσοβϑϑ: Ηἰβ 

οἴοβθ δηᾶὰ ῃεῖτβ, ἴῃ6 Ὡθοθβϑίυ οὐ 5ε! βδουῆοα [ῸΓ 411 ἴῃ6 (ἢ (], 
ἴῃς τεναγβ οὗ ἴἤοβεα ψῃ0 Ἰογαιν Ὀδαγ τ εἷγ σσοϑβ, δηα ἴῃΠ6 ρθη] 65 

ΔΡρΡοϊηϊβα ἔοσ ἴῆοβθ ψῇοββ συ] ηρ 5ρί γιϊ 5 διῃοη.ὃ 

ΘΈΟΤΙΟΝ 11. ΟΗΑΚΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ. 

1. Τῆα ουπἰδηάϊηρ, οδατδοίετγίβιϊς οὐ Ματκ 15 γεαζέερι. 1 Ὦδνε ἴῃ 
νον Ποτθ, ποῖ ἴῃ6 ρταρῃϊο, ἀδβοπρίνα, ΠΠἸΘτασῪ δίγ]6 νἢϊ ἢ ἰδ ρεπα- 
ΤΑΙ δϑοτθεὰ ἰοὸ Ματῖ, Ὀὰϊ 1ῃ6 υῃγεβετνθα τηδηηεῦ ἴῃ ΜὨϊοἢ ἢ6 ῥτα- 
βεηΐς ἴἢ6 ρείβοῃ δηὰ Ἵπαγδοίετ οἵ [655 δηά οἵ ἴῃς ἀϊβεῖίρίεΒβ.1 Ηβ 
βἰαῖθβ (αοῖβ 85 1ΠῸΥ Ματα, ἤδη οἠδ τηὶρῃϊ Ὀς ἰοτηρίεα ποῖ ἴο 5ἰδῖβ 

ἴπθπὶ δὲ 411, οσ ἴο δχῃίθίς δηλ ἴῃ ἃ φυδάμπεά ᾿ρῆι. Ηπ ἀεϑοῦθαβ 
ττοῦι (ἢς 16, ἀνοϊἀϊηρ ἰοηΐηρ ἄονῃ, τγεϊίοθηςθ, ρθηθγα  5ε Ἔχργεββίοη, 
ΟΥ δυρ ιοτηϊϑς οἰγουπηοσυ!οη. [Ι͂ἢ [ἢ}5 τεβρεοῖ ἴπθσα ἰ5 ἃ στεαῖ σοῃ- 
ττάϑὲ Ὀεῦνθεη ἴπ6 βδεοοηὰ Οοβρεὶ δηὰ τῃ6 (ῃϊγά, δηά ἰξ 5 ον θη 
ΜῸ ἢανα τηδάθ οὐγϑαῖνεβ δοαυδιηϊοεὰ ψἢ [6 ρδου] τε οἵ [ῃ6 ἵνο 

Οοβρεὶς αὶ νὰ ἂὲ δὺ]6Σ {ΠΥ ἴο ἀρρτεοίαϊς ἴ᾿οβα οἵ εἰἴγεσ. Τῇδ 
ἀϊβεγεποε ἰ5 τῃ]5. [λικε5 Ψψῃοὶε βἰγ]ε οὐ ργδβθηϊδίίοη 15 τῃδη αν 
ἱηβυδηςεα Ὁ. ἴῃς ῥγεβεηΐ ροϑβιϊίοῃ οὔ [6805 δῃηὰ ἴῃ6 ἀἰβοῖρ]65 : [6505 
(ῃ6 τίβεη δηά εχαϊιεὰ 1ογά, ἴῃς ἀϊβοῖρῖεα Αροβίῖεβι Εοῦ Ματῖζκ [65:15 

5 ἴῃς 6515 οἵ ἰϊβίοσγ, δηὰ (ἢ6 ἀΐβοῖρ]65 ἃγὲ 5ἰ πρὶν αἀἰβοῖρ 65. [κα 
ΤΙ65 ἔγοπὶ ἴῃ6 νἱεν-ροϊῃξ οὗ τενεσγεηῖίαὶ (ΑΔ, Ματκ ἔτοαι ἴῃδὶ οὗ 

Ἰονίπρ νἱνά τεςο]εοιίοη. [{ 8 ἱπηροβϑίθὶα ὈΥ ταρὶἀ εἰϊδίοη οἵ ἰη- 

βίδησθθ ἴο ρίνε δὴ δάδβαυδίε ἰάθα οὐ ἴμεβε αἰϊβιϊηρυ ϑηρ ἐξαΐαγαϑ ; 

41} τῃαϊ σδὴ ὈῈ ἄοῃε ἰβ ἴο τείεγ ἴο ἃ [εν ἜΧΔΠΊρ]65 ἴῃ ἐχρίδπαίίοη οὗ 
ΨΠΔΓΙ πθδῃ. [Ι͂ἢ Ματκβ ραᾶρεϑβ, [εβ51:5 ὑείοσε Ηδ Ὀερίηβ Ηἰβ5 ρυ Ὁ ]ς 

ΤΔΓΕΟΥ ἰ8 ἃ ἐαγῥέρίγ. Αἱ ἴῃς ἰεπιρίδίου Ηδ ἰβ ἐγένοη Ὁγ ἴῃς ϑρίτγις 

Σ ΟΒδρ. νἱΐ. 21. 3 σΒδρ. υἱδ. 27-33. 

8. γ᾽ άε οὮΔΡ. ἴχ. 33:50; χ. 23:45. 4 σΒδρ. τἱ. 3. 
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ἰηίο τς νι] ἀθγηεββ ΗἰΐΠ. ἢτβθδὲ δρρεάσαῆηος ἴῃ ἴπῈὸ βγηδροριια οἵ 
ΟΔΡεΓηΔΌΠ 15 50 ΤοπΊαΓ 4 0]6 (ἢδϊ ῬΘΟΡΙῈ 54Υ ἴο δαςῇ οἴδεγ: “ ηδὲ 
5 1η15ὺ Α ποῖΐν τεδορίηρ ὙΠ δυϊμουν οοτητηδηάεῖῃ Ηδ ὄνθῃ 
ὉΠΟΪεΔῺ 5ρ τῖβ, δηά 1ΠῈῪ ΟὔδΥ Ηπι." 5 ἘΑυγ πε (ΟἸ]ονίηρ τηοσζηϊης 
Ηε πρᾶῖκοβ ψνῃδὶ 85 ἴῃς ἀβρεοῖ οἵ δὴ υηδοσουηίδῦϊα δηᾶ υηάϊρηϊβεά 
Βίρης ἴοπὶ Οαρεγηδυτη.Σ Βγ-αηάγ ἤθη Ηδ ἰ5 (γῪ εηρτοβθοὰ 
ἴῃ ΗἰἴβΒ ἰεδοῆίηρ δηᾶά ἢθδιϊηρ τ ηἰβίτῖθ5 Ηἰβ σοϊδῦνεβ σοτὴς ἴο 
τεβουῦα Ηἱπὶ οπὶ Ηἰβ8 δηϊῃυβίαϑμι, ἀδειηΐης Ηΐϊη Ὀεϑάς Ἡδγαβεὶ." 

Οὐ ἴμε ἄδν οἵ ἴἢ6 ραγαρ]θ- ἀϊβοουσβε ἴοπιὶ ἴῃ Ῥοαῖ ΗςἬς τηδκεβ 
Δηοίμεν Ηϊρῆϊ, Ηε βαγίηρ ἴο ἴῃς ἀἰβοῖρ]65 : [δἰ ἃ5 ρῸ ονεῦ ἴο ἴῃ6 οἴου 
βἰάθ; [ΠῈῪ ῬτοιρΡΕΥ οὐαγίηρ ογάειβ βάθη ρίνεη δηὰ σδιγυίηρ 

Ηἰπὶ ο΄ ἔτοτα ἴῃ ογονά, Ἄνθη 85 Ηξ νναϑ. “Γοναγάβ ἴῃ 6 δπά, οἡ [ἴῃς 

δϑοεηῖΐ ἴο 7εγυϑβαίειη, [εϑ8ὺ5 ροθὸ8 ὑδίοσα ἴῃ αἰἴβοῖρίεθ, δῃηᾷ Ης 
ΤΩΔΏΠΕΙ ἰ8 βῃοἢ (ἢαϊ ἴἴοβα ψῆο (ον ᾶἃῖαὲ διμδζεὰ. 5 ὑὕβεη Ηδς 
βεηᾶς ἴοσ ἴῃ6 οοἷξ οὐ ψῃϊοῆ Ηδ τίάθβ ἱηίο ἴθ Ηοὶγν Οἰΐγ, Ης διὰ 9 
τῆς ὕνο ἀἰβοῖρ!ο5 Ῥγοηλῖβα ἴο 16 οὐνῃεσ (παΐ ἴῃς οο]1 Μ}}} 6 τοϊυγηθά 
σθθη Ηε Πά45 δά Ηἰβ υβε οἵ 

2. Τῆς τϑδ]ίϑη οὐ Μαῖκ τηδῖκοβ ἴῸΥ ἰἴ5 ἢἰβίογίοιγ. [τ 5. ἃ 
Βυλταηῖες οἵ ἢτβι-μαηα ταροτίβ, βϑιοἢῦ 8ἃ5 οπε τηΐριιϊ ἐχροοῖ Ποῖα 
Ῥεῖοτ. Ῥεῖθσ σϑνεγθησθθ ἢΐβ τίββῃ 1 σὰ 85 τηυοῇ 85 [ΔΚ6 ΟΥ̓ ΔΩ 

ΟδΕΓ πιᾶη. Βαυΐ Π6 ἰ5 οπβ οὔ ἴῃ τηβῃ ψΠπ0Ὸ ἤᾶνα θθθὴ νψ] 6505, 
δηὰ ἢ βρεᾶκβ ἔτοπλ ἱπά 6] }0]6 ἱπιργθβϑίοηβ τηδᾶθ οὔ ἢΐβ ἐγεὲ δηά 
δδτ, ῬὮΠ6 Τυ ΚΕ ταροτίβ δὶ βϑοοῃ- Παηα ἤοπὶ το δοοουηΐβ (Ὸσ 

πε πιοϑὲ ρατί. ὙὍὙΠδ 5816 τεδὶ ἰβηὶ 8 ἃ βίγοηρ ἃιραπιθηΐ ἰῃ ἔανουγ οὗ 
Μαικ᾿β ῥγουιν. 11 ϑρεᾶκβ ἴο δὴ δαη]ν ἀαϊς Ὀείοσε ἴῃς βο]ηρ οἵ ἀ6- 
οοπαπὶ Π8α Ὀεσοπιε ΠΟὨ ΓΟ] Ρ 45 ἰξ ἰ5 βββὴ ἴο Ὀ6 ἴῃ [λικε᾿5 Οοβρεὶ. 
Ματκ 15 186 δγομαῖς (οβρεὶ, νγτθη ὑπᾶθγ 1ῃ6 ἰηβρίταϊίοη ποῖ οὗ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ Κα Μαίϊμεν, οὐ οἵ ργββεηΐ γανεγεησε ᾿ἰκ6 κα, θὰϊ οὗ 
(μαϊγ ομεσιβϑθα ραϑὶ πηθιηογίεβ. [ἢ ἰΐ ψγα ρεῖ πθαγοδὶ ἴο [86 ἴπιι6 
δυδπ ῬΘΙΒΟΏΔΙΠῪ οὗ [515 ἴῃ 4}} ἰῖ8 οτἱρίηδ! γ δηα ῥρόνοσ, δηὰ ἃ5 

ςοἰουτεά ὈΥ ἴπε {π|ὲ δηὰ [πε ρίαςβ" Απὰ τῃε ομαγαοίθσ οἵ 76 505 
Ιοβθβ ποῖ ΟΥ̓ ἴῃς τοαδ]βιῖς ργεβθηϊδίίΐἼοη. Νοιῃίηρ ἰ5 τοἱά {παῖ 

πεεάβά το ΡἈὲ μά. Τῇ Πουλεϊἰεϑὲ ίδοῖβ στερογίεά Ὀγ [6 δνδηρε  ἰϑὶ 
ΟὨΪΥ ἰποῦθαϑε Οὐχ ἰηίεγεβὶ δηα οὐγ δάτηϊγαϊίΊοη. Οης ψο ἀεβίγες ἴὸ 
566 [Π6 [655 οὐ ἢἰβίοτυ ἴπὰ]γ ϑῃου ἃ σοη ΜΕ] ἴῃ6 ρᾶρεβ οἵ Μαγκ ἢτγϑῖ, 
ἴθεη ρᾶ55 οὔ ἴο Μαίϊῃενν δηὰ 1μΚ6. 

8. ΒΥ σοτηρδαγίδοη ΜΠ τη6 σοτηρδηίοη Οοβρεῖὶς Ματκ δςκβ ἃ 
«οπβρίοσιουπ αϊάδοιϊος αἰτη. Τὴ ρύγροβε οὗ ἴῃς ὙΠ ΕΓ βεαπιβ ἴο Ὁ 

1 ΟΒδρ. ἷ. 12. 3 ΟΒδρ. ἱ. 27. δ᾽ ΟΒδρ. ἱ. 35-28. 4 σδρ. ἰἷ]. 21. 

δ ΟΒδρ. ἷν. 3ς. δ σΒδρ. χ. 32. Τ᾿ ΟΒδρ. χὶ. 3. 

8. »Ἱάε ΤΟΙ 1 Ζπιληη, “7α516-- Ορνενεετείαν, Ὀ. 7. 
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ΤΑΔΙΏΪ ἦυ5ῖ ἴο [6] ψῆᾶῖ ἢ6 Κηονβ δϑοιῖ }68058. ϑόπὶθα ἕδνα ττἰοὰ 
ἴο 5ῆονν ἴμαὶ [ἢ]5 Οοβροὶ 15 δὴ δηάδθανουγ ἴο τεδά ἱηίο [6 Ὄνδηρεῖίς. 
ἩἰβίοσΥ [6 ἰάθας οἵ Ῥαυ]ηΐβηλ.Ϊ Οἰἤθῖβ μάνα τηδἰηϊδίηθὰ τμᾶὶ τῃς 
Ρυτροβα οὗ ἴῃ6 νυτίϊοτ 5. ἴο οὔβοσνε ἃ ϑβίῃαϊθά, οδἱουϊαῖθά πδαΐγα! ν 
Ῥεΐννεεη Ραυ]ηΐϑπι δηά Τυάαίδιῃ.2 Γἤεδα ορροδβίία νἱδῖννβ ἴὩΔΥ Ὀ6 
Ἰεῖς ἴο ἀεβίγου εδοῇ οἴμετ. Οἰἴδεῖβ, δραίη, ἤανε ἑουπὰ ἰπ ἴῃ6 Ὀοοϊς 

ἃ αοπίτδυϊίοη ἰοναγὰβ δϑιδ] βίηρ ΟΠ γβιϊδηβ ἴῃ ἴῃς (ἢ τῆαὶ 
]658ὺ5 ψὰβ ἴῃ6 Μεβϑίδῃ, νῆδη ἰμᾶΐ (δ ἢ νὰ ἰπΠθὰ Ὁ ἃ ἀεϊαγεά 
βθοοπά οοιηίηρ.᾽ Α αἰάδοϊίς ῥτορταηπια ἢὰ5 ὕβεὴ βυρροββά ἴο "6 
Ηἰηιεα δ ἴῃ τῃ6 ορϑηΐϊησ ννογάβ : ΤῊ Ὀερίπηίηρ οὗ ἴῃς Οοβρεὶ οἵ 

76θὺ5 Ομτϑῖ, ἴῃ6 ὅοὴ οἱ Οοά, δηὰ δἰϊεηηρίβ ἤᾶνε θδεὴ τηδάβ ἴο 

8ῆοινν (ῃαϊ ἴῃ ἴΠ6 56α.6] [ῃϊ15 Ῥγορτδιωσηβ ἰ8 βίεδαιγ Καρὶ ἴῃ νίεν. 1 
δἴη ὈΥ ΠΟ Τῇ 8Δῃ5 δηχίουβ ἴο ἡδραῖϊνε ἴἢ656 ἰαϑὲ βυρρεβίίοῃβ; 41} 1 58 
5 τῃας ἴῃς ἀϊάδοιϊίϊς ραγροβθα ἰ5 ποῖ ῥγοιηϊπθηῖ. Τὴδ τευ βθθπ5 ἴὸ 

βᾶγ, Ὠοῖ: κὙἼΠ656 ἃγα ψετἜὴ (παῖ γε τλδὺ ὈοΙανα (πὶ [6508 5. ἴῃς 
Ομπβῖ, τῆς βοὴ οἵ Οοά," ὕὰῖ τόσα βἰ πρὶν : “ ΤὭεθε ἂτα ψγ θη τῃαϊ 

γε ΤῊΔΥ ΚΠΟΝ 6515. ΤῊϊ5 αἶθὸ τηαΐκθθ ἔογ ἴῃ 6 ἢ βίου Ὑ δηα ΘΑΠΥ 

ἀαῖς οἵ τς ἀγοῆαϊς (οβρεὶ. 
4. Ατηοὴρ ἴῃθ πιοῦα οὈνϊίουβ οἰαγδοίογίϑιϊος οὔ Μαικ᾽β ΠἴεγασῪ 

Β΄γ}]6 ἅτ ἴῇ6 υ86ὲ οὗ ἄιϊια] ρἤγαβεβ ἰῃ αἰθβογίριϊνα ραββᾶρεβ, ἃ {ἰκίπρ' 

ἴοσ ἀἰϊπιϊημυϊῖνεθ, οσσαβίοηδὶ [διϊηΐδπιβ, (ἢ ἰτοχιδηὶ δτηρὶοντηθηΐ οὗ 

εὐθύς ἴῃ παιταῖϊναε, δηὰ οὐ ἴῃε ἢϊβίουιοδὶ Ῥγεβεηῖ, θοῇ ἰεπάϊηρ ἴοὸ 
νἱνη655, δῃηὰ ρίνίηρ ἴπ6 ἱπηρτεδϑίοη οὐ δὴ δγε- νη 655. ΤῊς τουρῃ 

νβουῦ δηὰ οτυάθδ ρτδιητηδῦ {τευ ε} ΠγΥγ ποιίοεδῦϊες ἴῃ Ματκ᾿5 τερογῖβ 
βιγεηρίῃεη (ἢ 5 ἱπηρτεβϑβίΊοη. ΤὨΘ 5.γ]6 5 σο ]οαυαὶ ταῖμε (ἢδῃ ΠΠΓΘΓΑΓΥ. 

Το 1Πϊ5 ἴῃ ρατὶ ἰΒ ἀπα ἴῃ6 υπδαιϑίδοίοτυ βίαϊθ οὐ ἴῃ6 ἰεχί. Μαικ᾽β 
τουρῆπε85 δηὰ οτίρίηα!  τγαγα ἴοο ταῦ ἢ ἴογ [Π6 βογίθε5. ΤΉΕΥ οου]ὰ 
ποῖ ταδὶ {Π| τον πδὰ βιῃοοίϊμῃεὰ ἄονῃ Ὄνογυτΐηρ ἴο σοπηηοηρΐδοα. 
Ἡττηοηϊβίπρ Ῥγορθηϑβιε68. αἰδὸ ἃτ6 γεβροηβιῦε ογ 106 τυ] ρ]ἸοἰτΥ οὗὨ 
νατδηΐβ, ἰῃ6 1655 ἱπηροτίδης (οβρεὶ θείης ἰογοθα ἰμΐο σοηξογγν νυ ἢ. 

[Π6 τόσα ἱπηροτγίδηϊ. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 11. ΑΥΤΗΟΚ, ΠΕΘΤΙΝΑΤΙΟΝ, ΌΑΤΕ. 

1. Ὑπὸ Οοβρεὶ ἰἰ5ε]Γ οοπίδίηβ πὸ ἱπαϊοδίοη 8ἃ5. ἴο ψῆο ψντοῖε ἴξ- 
Ὑπαϊ ἴπ6 ττίίο γγὰβ οὔθ Ὀδαγίηρ ἴἢ6 πᾶπὶῈς οἵ Μαγί τεϑίβ 5016} 7} οἡ 

δῇ εροϊεβίαβιίοαὶ ἰγαάἰτίοη ννυῆοβε τοὶ θθηεθα ἴμετα ἢᾶ5 Ὀδεη ΠΟ 
ἀϊθροβίοη ἴο ᾳιδδέίοη. ΤῊ Μαῖκ τείειτεα ἴο μαβ Ὀθεὴ ἴτοτῃ ἴῃ. 

1 80 Ῥῇεϊάετγοτγ ἰπ ἃἷ8. ὥγελγέρίεκἐδερ. 

3. 80 Ὦγ. Βαὺυγ δῃὰ οἵδεγ πιειηθοῖβ οὗ τῆς ΤΟΡίηρεπ 80 οο]. 

8 80 Ὦτ. Βεσπματά ὙΝ εἶββ8, υἱαάῖξ ας Μίαγεμς Ευαπφείδενε, ἘΤΟ]εἰὰῃρ, Ρ. 23. 
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οαιϊοϑὲ {ἰπ165 11} ἢονν ᾿ἀδημβοα τ ἢ τἴῃ6 Μαγκ πατηδὰ ἰη Αοςίβ χίὶϊ. 12, 
85 ἴῃς 5οὴ οὗ ἃ Μαϑῖγ ; ἴπ χἱϊ. ὅ, 18, 48 ἴῃ αἰϊεηάδηϊ οὔ Ῥδὰὺὶ δηά 
Βαγπαῦαβ οὐ ἴΠεὶγ τη βϑϑίοη ἸΟύγηΘΥ ; δπά ἴῃ χν. 399, ἃ5 ἴῃς ἰγανο!!ηρ 
Ποτηραηίοη οὐ Βαγηδῦαβ δίοῃε ἃἴεσ ἢ6 μδὰ βερατγαϊβα ἤοτῃ δὰ; 

4150, ἰη Οο]οβϑίδῃϑβ ἱν. 10, 5. [ὴ6 οουδίῃ (ἀνεψιός) οὗ Βαγηδραβ ; δηᾶ, 
ΒΏΔΙΪγ, ἴῃ 2 Τἰπιοῖῃ ἷν. 11, δῃὰ Ῥμι]δηοη 24, ἃ5 τϑηάθγίηρ ἰι5εᾷι] 
56ΙΝΊ065 ἴο Ραυ]. 

2. Τῆς οχρδηδίοηβ οὗ [6 νβῃ ουβίοτῃβ, Ζ..3.,) σδγειηοηΐαὶ τυ αϑῃϊηρβ 
(εδαρ. νἱῖ. 8-4), δηὰ ννογὰβ βοβ ἃ5 Τα συγ, ἀπά ἘΡὨΡΠαῖμα, 
δηά τῃε ἰξοθηΐοδὶ ἰεστα “ σοτητηοῇ ᾿᾿ ΟΥὙἁ ““ ἀῃο]θδη ᾽ (ν. 41, νἱῖ. 84, νἱ]. 2) 

Ῥοϊηϊ ἴο ποη- ον ]ϑἢ τεδάειβ, ἀηὰ ἴ[ἢ6 υ56 οὗ [,Δ[1η|50}5 15 πηοϑὲ πδίθγα! ν 

δοςουηϊεά (οΥ ὈΥ ἴῃ6 βαρροπίίοη [μδὶ [ῃ6 ὈὉΟΟΚ τγᾶ5 στ δ ῃ δτηοηρ δηᾶ 

ἴου Βογηδη (τ βιδηβ. 
8. ΤΙ ἀαίες οἵ ἴῃς (σοβρεὶβ βϑηθγαῖν πᾶνε Ὀδθη ἃ βυδ͵εοϊ οὗ 

τηυο σΟηΤΟνΕσσυ, δηα ἴῃ6 επά]εβ5 αἰνευβι οὗ ορίῃίοῃ τηθᾶῃβ τῃδὶ 
1τῃ6 νι μοὶε τρίτου Ῥεϊοηρβ ἰάγρεῖὶν ἴο [ῃ6 τερίοῃ οἵ σοη͵δοίυσε. Τῇ 
ΨΕΙΥ ἰαΐε ἀαΐεβ ἀϑϑίρῃβα ἴο ἴπεβε τυ ηρβ Ὁγ ἴῃ Τυθίηρεη βοῃοοὶ ἅγα 

ΠΟΥ͂ ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ δραπαἀοηεᾶ. ΒΥ ΠΊΔῺΥ σοτηρείθηϊ οτἰτο5 τῃ6 ϑγμῃορί!- 

οδἱ (ὐοβρεῖὶβ ἃῖὲ ρἰδοβα νὲ}} ψιτηΐηῃ (ἢ6 ἢγβθὶ σθηΐατυ, 58ν, Ὀεῖνγθθῃ 

ἴῃς γεαῖβ 60 δπὰ 80. Τὸ οοπάεβοθπα Ὡροὴ ἃ ῥγεοῖβε Ὑεασ ἰ5 ἰπη- 
Ῥοβϑῖθ]ιε. Οης οδηποῖ ὄνθῃ ἀεϊεσμηης πῖϊῃ Δρβοὶαῖς σοηβάδηςα 
ὙΒεῖΠοΣ ἴῃς εατ]οϑὶ οὐ ἤθη, “.4., Μαγῖκ, νγὰβ τσ Ὀείοστα οὐ δίϊεσ 

16 ἀεκαυςοη οἵ 7εταδαίειη. Τῆδ Ροϊηϊ οὗ ρῥγδοιίοδὶ ἱτηρογίδῃςς 15 

δοῖ ἴῃς ἀδῖε δἱ ψῃϊοῃ ἃ σοβρεὶ ννγὰ5 σοτῃροϑββά, Ὀαϊ [ῃ6 ἢϊδιοτίοδὶ ναῖπα 
οἵ 15 τηδίογιαἰβΊ [ἢ [ἢϊ5 τεϑρεοῖ ἰῃς οἰαἰπβ οἵ Μϑῖκ, 85 6 ἢᾶνβ 566ῃ, 
βἰδηα ἢ ρἢ.ἷ 

1 Ου [δ8 Αρρεπαϊχ οἔὗ Ματγῖς, οβδρ. χνΐ. 9:20, υἱαῖξ Νοίεβ σα ἴοε. 
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ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1. ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

1. Α5 μᾶ95 Ὀδδη ϑἰαϊεά ἴῃ οἴδρ. ἱ., (6 Ὀυκ οὐ Μαιῖκ᾽β παιταίῖϊνα 15 
Βυ ϑιδη14}}γ ἰακθὴ ὑρ ἰπῖο Μαιίῃενβ ἰοῆρεσ δίοιγ᾽γ. Βυῖΐῖ ἴο (μαΐ 

πδῖταῖϊνε οὐ ἴῃ τοῆαὶς (όβρεὶ ἰ5 δά ἀδα τηυσοῦ πεν πηδίοσίαὶ, σοη- 

βἰβίίηρ τηδΐηἷγ οἵ ἴῃῆ6 ἰεδοῃίηρ οὗ οὐῦ 1 ογά. ΤῊϊΒ ἰδδοϊηρ 85 
τερτοάυσεά ἴῃ (Π6 ἢτβθέ σοβρϑὶ σοηβίϑίβ ῃοΐ οἵ 5ῃποτῖ ρτερπδηΐ βθῆ- 

ἰδῆσθθ δ ἢ 85 Μαῖκ [85 ργεβεγνεα, Ῥὰϊ οὗ σοηηῃεδοίεα ἀϊξοουγβαβ οὗ 

οοηϑίἀθγαῦϊα Ἰθηρῃ --- [6 Ἰοηροϑὶ δηά 1[ῃ86 τπηοϑὲ ἱτηροτγίδηϊ θείΐηρ τῃαὶ 

ΤΑΥΑΙ ΠἸΥγ Κηονη ἃ5 16 “ϑεγῆοη οὐ ἴῃ6 Μουηΐϊ ". Ὑνμεῖμεσ ἢ 5 
σομπηεοϊεα οἤατδοίεσ ἰ5 ἄπ ἴο ἴῃ6 ὙΤδδοῇΕΥ Οἵ ἴο ἴῃ6 ἐνδηρο δὶ Πᾶ5 

Ὀεδη ἀϊδβρυϊεά, ἴῃ6 Οἷα5. οὗ ογ [ἶσα] ορίπίοη Ὀδίπρ βἰτοΟΏρΡΙΥ ἴῃ ἴάνουγ 

οἵ ἴῃς Ἰαϊζοσ δἱιθγηαῖίίϊνθ.1 Ἐχίγεπηβ νίθνβ οἡ εἰπε δἰάθ ἃ ἴο Ὀ6Ὲ 

δνοϊάἀεά. ὙΤῇαὶ [6515 υἱϊεγεά ον βῃογί ΡΠΠΥ ϑαγηρβ 15 ἃ σταϊυϊουβ 

δϑϑυτηρίίοη. [Ιἢ σοηηθδοίίοῃ 1} ἀο]!θεγαῖς εβοτίς ἴο ἰηβίπιοὶ τῃῈ 
ἀἰδβοίρ᾽θϑ, ἰῇ. ῥγθϑυγηρίίοη 15 ἴῃ ἕανουγ οἵ σοπίϊπαουβ ἀϊβοουτθθ. Οἡ 

τῆς οἴπεῦ πη, ἴῃ βοπια οἱ ἴῃς ἀϊβοουγθεβ γεροτίεα ἰῃ Μαίίπεν, ἐ.., 

ἴμαϊ ἴῃ σἢαρ. χ. οὔ δροβίοϊίϊος ἀυτ65 δηα {τἰρυ]δίίοηβ, ἀρρ]οτηθεγαίοῃ 

δ ἀρραγθηῖ. Τὸ νψῇῆδϊ 7ε505 ϑαϊὰ ἴο ἴῃ ἔνεῖνα ἴῃ βεηάίηρ {Πεπὶ 

ἰοσῖῃ οὐ {πεῖς (δ θη τηϊβϑίοη τἴῃ6 δνδηρε δῖ, παίαγα γ δηά ποῖ 

ἱῃδρρτορτίαϊεϊγ, δά ἂς ψερῃνγ ψοταὰς ἢ ϊο) ὈΕΑΓ ΟἹ ἴΠ6 πιοτε τηο- 

δηΐου 5. τηϊδϑίοη οὐ ἴπε δροβίϊεθ ἂἃ5 ἴῆ6 ργοραρδηάίβίβ ἰη ἴῃ6 ψἱάς 

νοῦ οἵ ἴῃ6 (ΟΠ γιϑιίδη (ἢ. Αϑἰιηθαγ ἰηβίδπος οἵ βἀϊϊοτίαὶ σοση- 
Ὀϊηδιίίοη οὐ Κἰηάγεα τρδίῖεσ ΟἿΪΥ τορίοα!ν σοηηεοῖεα τᾶν Ὀς ἰουπά 
ἰη ἴπ6 ραγαῦοὶς ἀΐβοουτθαε. Μαίῃενν5 βενθὴ ραγαῦ 65 ὑγεῦε ἀου 1655 

4}1 Βροκθῃ ὈΥ 7655, θαϊ ποῖ ἰῃαϊ ἀαγ. Τῇ ῥαγαῦϊεβ βροκεη ἴγοτὰ 

τῇς Ὀοαΐῖ νγεγα ὑγοῦδῦν 411 οὔ οὔθ ἴγρ6, ργεβθηϊτίηρ τορείῃευ ἃ οἰ δ] 

τενίεν οἵ Οἢγϑι 5 ραϑὶ τ ἸΘῪ διηοηρ ἴῃ6 ρεορὶθ. Οἡ τῃε οἴδεσ 

Βαηά, 1 πὶ ἱποϊϊηεα τὸ τηϊηῖκς τῃὶ τς σοηϊεηϊβ οἵ οἤαρβ. χν!ϊ!. δηά 
ΧΧΙΠ. ἰοῦ (6 τηοϑῖ ραγτὶ Ὀδίοηρ ἴο ἴῃς γεβϑρεοῖϊνα οσοδβϑίοηβ ΜΠ Ώ 

ψΠἰοἢ ΠΘΥ ἅτε σοηηξοϊθα ἴῃ ἴῃς (οβροὶ. Τὴ (ο4}} ἴοσ οάγεξιὶ 
Δαἀιποηϊίοη ἴο [6 ἴνεῖνε δὲ σδρογηδὺπι ὰ5 ὑτρεηΐ, ἀηὰ ἴῃς Μαβίοσ 
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σψουὰ πᾶνε τυ ἢ ἴο 580 ἴο Ηἰβ οἤεηδίηρ αἰβοὶρίεβ.1 ΤὭδη ποϊῃίησ 

οοὐἱὰ Ὀ6 τηογα βιάηρ τπδη ἰπαΐ [6515 βῃουὰ δ ([ἢ6 οἷοβε οἵ Ηἰς 

1 ἀεἰίνεσ ἃ ἤπαὶ δηὰ ἢ1]} ἰβϑ πον ἀραίηδί (ἢ 6 βρυσγίοι 5 βδῃσι 
νηοῦ Ηδ μαά οἤξῃ οπιοϊβεα ἴῃ ἃ γαρτηθηΑ ΤΥ ΨΜΑΥ, δπὰ σμῃϊομ 
γγὰ5 ΠΟΥ͂ δ ἰδϑδὶ ἴο δια Ηἰβ ἀδαίῃ. 

2. Τῆε τηδίη ἰηΐογεδὶ οὐ ἴῃς αυδδίίοη ὩΟΝ Ὁηᾷεγ ςοηβίἀογαϊίοη 

τενοῖνεβ δτουπά ἴῃἢῈ “ ϑειπίοη οὐ [πὸ Μουηὶ". ὙὍμαὶ ἃ ἀϊβοουγβα 
οἵ βοῆια Ἰεηρίῃ νγὰβ ἀδ]ϊνεσεά οἡ ἴῃ6 τηουηίδίη ΓΚο᾽ 5 ταροτῖ Ῥγονεβ. 

Ιμκκο, ὄνε ἰῃ [ῃϊ8 οᾶ56, Ὀτεαῖκβα ὉΡ τηυοῇ οἵ Μαίϊπενν᾽ 5 οοπηβοῖθά 

τρδίϊοσ ἰηῖο βῃοτί βερασζαῖβ υἱϊεάῆςθβ, Ὀυϊ νοὶ ἢθ ἄρτεαεβ σι Μαῖ- 
ἴηενν ἴῃ δϑουιίηρ ἴἰο [6505 βοπλθίῃϊηρ |Κὲ δὴ οτγαϊϊοῃυ. Ὑβουρᾷ 

τους ἢ ΔΡΡτενίδιεα, ἢἷβ τεροτὶ οὔ ἴῃ6 ἀϊβοουϊθα 15 51] ἃ ἀϊβοουγβα. 

ὙΤῆδ ΟἿΪΥ αιιοϑίοῃ ἰ5 νη ]οἢ οὐ ἴ[ῃ6 ἴνο σοπηθθ5 Πθασγοῦ ἴῃς οτίρίπαὶ ἴῃ 
Ἰεηρίῃ δηά Ἴοηίεηϊβ. Νον, ἴΠ6 ἔβα] ϊηρ 15. ἃ ΨΘΙῪ παίαγα! ομς ἴμαὶ 

7εθὺ5 οουϊά Βατάϊγ μάνα βροκεὴ 80 ἰοῆρ ἃ αἴβοουγβαε δ5 Μαί πεν 
Ῥυΐβ ἰηῖο Ηἰβ τηουϊῇ αἱ οηβ {{π|6, ἀῃά ἴο ἃ ρορυϊὰσ δυάΐθποαε. Βαυΐ 

ἔνο αυσϑιίίοηβ πᾶνε ἴο Ὅς ἀϑκβεα ἤδεγε. ἢ1ά [}ε85 δάάγεβϑ ἃ ρορυϊαγ 

δυάϊεηςε ὃ ΠὈΙὰ Ηδξ ϑρεβαὶ 4}1] δ οὴς ἴθ ἰπ (ἢ6 86ῆ86 οἵ ἃ Ἷοῃ- 
ἔμπυοι ἀϊδοουγβα οὐ οὔθ ΠΟῸΣ οΥΓ ἴνὸ Πουγϑ᾽ ἰδηρίῃ ὃ 1 81 5.ΓΟΠΡῚΥ 
πο! ποθ ἴο ἀῆϑννεσ Ὀοϊῇ ααεϑιίίοηβ ἴῃ ἴῃς ποραῖϊνθ. 6515 δἀἀγεββεά. 

Ηϊμβεῖ το ἀξωῤῥε; ἨΗΐ ἀϊδοουϊθβα ννγὰ8 “σελ, ποῖ Ῥορυϊαῦ 

Ρτεδοῃϊηρ--- 2 ἑήσεΐε, τοὶ Αγγρσια. Δπὰ τὴς {ἰπ|6ὸ οσσυρίοα ἴῃ σοτη- 

ταυηϊοδιίηρ {παῖ ἰεδοῃϊηρ νγὰ5 ὑγοῦδοϊνυ ἃ ψγεεῖκς ταῖποσ ἴδῃ δὴ Βουτ. 

Μαΐπεν 5 τεροτῖ, ἴῃ οἤαρ5. ν.-ν]}.,ὺ ἴῃ ἴῃαϊ οαθ6 Μ}}} αν ἴο 6 
νἱενεὰ 845 ἃ ϑδυυητηδυ οἵ ναὶ ἴῃς ατεδὶ Ταδοῦοσ οαἰά ἰο Ηἰς5 ἀϊ5- 

Οἰρίεβ ἴῃ ἃ ἰείβυγοὶν ὙΑΥ ΟἿ 5:1 ΠΕὙῪ ἰορίος. ταἰδιϊπρ ἴο ἴῃς ΚΙηράοῃι 
οὗ Ηξανθη, ἀυπηρ ἃ βεδβοὴ οἵ σγείγθαϊ οὐ [ἢ6 βυτγηπς οὐ ἴπ6 ἢ}15 ἰο 

186 νεϑὶ οὔ {π6 (δ᾽ ]εαη 1,Κ6. [Ιηβιθδά οὐ οδιηρ ἰἃ ἴῃς «δόργηιοῦε 
ΟἹ ἴῃς Μουηῖ, γγὲ 5ῃου]ἃ τῆογθ ργορειὶν ἀεϑίσηαίς ἴἃ τὴς ΖΖσολἧρη ν᾽ 

ον ἦς Εἰ. 
8. Τῆς ἱπβεγίοη οἵ ρτεαῖ τηδββθς οἵ ἀϊάδςοιϊϊς τηδίζεσ ἰηῖΐο [ἢ 

Γτάιηεποῦκ οἵ Μαικ᾿β παιγαῖϊνε εαΚθὴ5. ΟἿΤΓ 856ῆ86 οὗἩ ῳ[Π6 ῥγορτεβϑβ 

οἵ {6 ἢιἰβίοσυ ἰπ τεδάϊηρ Μαίῃεν. τῇἊς αἰάδοιϊϊς ἱπίεγεϑὲ ονοῖ- 

βῃδάονεα ἴῃς ἢἰδίοτίοδὶ ἴῃ ἰἢς ενδηρο] 5 οὐῇ πιὶπά, ψῖ [6 
ΤΕΒΪΣ (Πδὲ ἢΪ5 βίου ἄοεβ ποῖ ργϑβεηῖ (8 δϑρεοὶ οὗ ἃ [|ξ6- ἀγάπη 

βίδα τηονίηρ οα, Ὀυΐ ταῖμεσ τηδὶ οὗ ἃ το] δοϊίοη οὗἨ ἀϊβοοιγβαβ 

{γ ]5 64 τ 5] ρῆς Ὠἰϑίοσγίςαὶ ἱπιτοάυσϊίομβ. ΤῊ “ϑεπῆοῃ οἡ 

τὴς Μουηΐ᾽ σοηηθβ ὑροῦ 5 Ὀδίοτε νὰ ἃῖα ριδραγθα ίογ ἰΐ. Τὸ 
δρριθοίδις ἴἃ ἔΠῪ να τηιϑὶ τα] δα ἰῃδὶ Ὀείοτε ἰξ γᾶ βροκθὴ 65.185 

1 Ἐὸὼρ7Ὶ ἔυτίθοῖ σετηλυκβ οὐ [815 ροΐηιϊ υἱα Ν᾿ οῖθβ ου (ῃς ϑεσπιοη δἱ ἴδε θερίπηίηρ 
δηὰ Ὡγουρβουῖ. 
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δᾶ ρῥγεδοῃεά ἴῃ ΠΊΔΩΥ ϑυμαρορῖιεβ δηα ἴο τηδην 5ίτεεῖ ογονγάβ, δηά 
ἐῃδῖ 4 Ἰοῆρ δῃουρῇ τ Ὠδά εἰαρβεὰ ἴογ ἴ6 Ῥγεδοῦεσ ἴο ἔεεὶ ἰῃδὶ 

Ηἰ5 τηϊηίβιυυ μδὰ Ῥεεὴῆ ἴο ἃ ἰαῦρε εχίεπε (τυ 1685, δηὰ (ἢαϊ ἴο 65- 

14 0}15} δηὰ ρετγρεῖααίς Ηἰβ5 ἰηἤπεηοε Ηδ πιυθῖ ΠΟΥ ἀενοῖς ΗΠ πιβεὶΓ 
ἐο ἴα σατο ἰπϑίγισιίοη οὗ 4 ἀϊβοὶρ]ε-εἰσοῖε. ΤῊδ τηἰβοθ δηθουϑ- 
655 οὐ ἴῃ6 ρδιδῦ]6- ο]]δοϊίοη ἴῃ οἤαρ. χὶλ. Πιά65 ἔγοηὶ ἃ5. ἴἢς ἔδοῖ 
ταὶ ταὶ ἀδν 16805 νὰ5 δἰἰπρ ἴῃ ᾿αάρτηθης οἡ Ηΐβ οὐ ραϑβί 
ΤΑἸΠΙϑίγΥ δηα ργοπουποίηρ οἡ ἰξ ἴῃ6 νετγάϊοϊῖ : Μυςῇ 5664, {π||6 ἐσαϊτ; 
80 75 γὴν Ηἰπη56}Γ ἰοσ διἰθηίηρ μοησθίοτιἢ 1655 ἴο ἴῃ6 τῆδηγν δηὰ 

τῶοσα ἴο 6 ἔδνυ. 
4. ΠΕ (ῃε σοπμηδοϊίοηβ οἵ Μαιιῃενν᾽ 5 ἀϊβοοῦγβεβ ᾶἃτ6ὲ ἴορ ο Δ] 

Τδῖμοτ ἴῃδι) ἰοιηροταὶ, δηα [ῃ6 β5θῆβ6 οἵ ὑγορτθβθθ ἰὴ ἢϊ5 πδιταῖϊνε ἰ5 

Ποτηραγαϊίνεὶγ γαῖ, ἴθετα 15 ἃ πδηϊζεδὶ οοιτεβροπάθηςα Ὀεΐνψεθῃ 

τῆς ἀϊδοουτθοβ π6 ἱπηριῖε5 ἴο [6505 δηά [ῃς ψμοὶς οἰγουτηβίδηςεβ οὗ 
106. εἰπηὲ5 ἴῃ ψῃϊο [65ὺ5 ᾿ἰναά, ΤῊΪβ στϑυλδυῖς ἀΡΡ] 165 Ἔβρθο αν ἴο 
(6 οὔ οἰδπὶ οὐ ΡὨατγιβαίβη, ψΏϊοἢ ΟσσΌΡΙ65 50 ῥτοϊηίηθηΐ ἃ ῥἷδοθ 

ἴῃ ἴῃς ἢτϑὶ οβρεὶ, 85 οοπιηρατεά, ἐ9., ἢ (ῃς (Πἰγά, ἴῃ ΒΟ ἰῃδὶ 
εἰειηθηΐ τείίγαβ σοπιραγαι νου ἱπίο ἴῃ Ὀδοκρτουηα. Καϑεη οοπῆϊςοϊ 

Ῥείνψεθη οὐγ [οσγτὰ δηὰ τῃς ϑογίθεβ δῃηὰ Ῥῃδγβθαβ ννὰ5 ἱπανὶ 0 ]6, δηὰ 

ἴ[ῃ6. διηουηΐ οἵ σοῃίτονεγβίδὶ τηδίοσγίαὶ ἰπ τῇς ἢτθὶ (οβρθὶ 5ρθδκβ8 
ΒΤΟΏΡΙΥ ἴῃ ἕδνουγ οἵ 115 βά δ] Υ το ἴδοϊ ἴῃ [ἢ]5 ρατΐ οἱ ἰἴ5 τεοοζά, 

Ἔνθ 85 ἴῃ6 υπίαᾳιια αυδ]Ὑ οὗ τἢς δηϊὶ- Ῥῃδγίιβαίο βαγίηρβ δου θα ἴο 
7εϑ5 Ὀθᾶῖβ ΨΠΏ655 ἴο [Πδῖγ οὐ βίη} γ. [Ιἢ τ[ῃ6 Τεδοῃίηρ οἡ 86 
ΗΙἾἸ τῇς χείδτεησθβ ἴο ϑοηίδιη δηᾶ Ῥῃδγιβαίβῃχ ἃγθ, ἃ5 Μὰ5 Πιίιηρ, 

τῇς οὐ ςἰϊδεά ραγίϊεβ οὶ Ὀείηρ ῥγεβεηΐ, ἀἰάδοϊίς σαῖμοῦ [Πδη σοη- 

ττονετβίδὶ, Ὀὰϊ {ποτα σὴ Ὧε ΠΠπ||ὰ ἀουῦὲ ἰῃαὶ [6505 ᾿ψου]ὰ ἴαϊκα οςοα- 

βίοῃ ἴῃεγε ἴο ἱπάϊοδϊς ἴῃς ἀϊβεγεηος δεΐψεθη Ηἰβ5 τε] ρίουβ ἰάεδδβ δπά 
(ῃοδε ἰῃ νορὰς δὲ ἴδε ἴπι6. δῖε ἰἴ 15 ποῖ Μαίίζῃμεν ἰμαὶ δᾶ άς, Ὀυϊ 

Ιακς τῃαϊ Ομ 8. 
δ. Τὶ 45 Ῥδεῃ τηδϊηϊαίηεα ταὶ Μαιίῃεννβ δοοουηΐὶ οὔ ουγ 1, οταἶβ 

1οδο ΐηρ 15 ποῖ υπϊΐογτλ ἴῃ οΠαγαοίοτ---ἰβ, ἰηἀεεα, 50 ἀϊβογεραηΐ 85 ἴὸ 

βυρρεδὶ αἰβετοηῖ μδηάβ της ἰῃ αΐνεῖβα ἰπίθγεδί δηὦ νἱἢ σοη- 
βΒοϊης τπδοϊορίοαὶ δἰταάε5. Ὁ ΕἸςμΠ.4], 4.9. 15. οὐ ορίῃηίοη {παῖ 
186 Ρῥυπγῖνε Μαιθονν ψὰ5 ἴῃ6 αι εϑὶ τὴ Οοβρεὶ, δἀπᾶ (ῃαὶ 18 

οοπίθηϊθ ΨΕΙΕ τηυοῇ [ἢ6 βδῃη6 845 ἰἴοβε ἰουηὰ ἴῃ οδῃοηιοδὶ Μϑικ ; 

Ῥυϊ πᾶ, ᾿Βτουρ Ὀεΐπρ ἴῃ6 δαηίεϑὶ, ἰξ δά εχοθριίοηδὶ δυϊμοτι, 

δηὰ νᾶ5 ἱπεγείογε ᾿ἰαθ]ς ἰο θὲ δάάεά ἴο νι ἃ νίαν ἴο ἐγ βῃϊηρ ἰΐ 
ΜΠ σαρροτῖὶ ἴῃ ἴῃς ἰαδομίηρ οἵ ΟἸιϑι ἔοσ ἀδνεϊορίηρ ΟΠ τ ϑιϊδηϊγ.ἢ 
Ὀ᾽ΕἰοίμΑΙ σουπίβ ἃ5 ἸΏΔΩΥ 85 ἰοτγίγεῆνε ““Απηδχϑβ," ρτδάυδ!γ ἰη- 

τπτοἀυσεοα ἰπ (ἢϊ5 νᾶγ, ἱποϊυάίϊηρ τ[ῃ6 ἰδίου οἵ 1ῃ6 ἱπίδῃου, τΔΥ 

1 26: Ξνιαρρές. 
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ῬΑΓΔΌΪΕ5, Ὡυτηθτοῦβ. ρᾶββᾶρεβ Ὀδδγηρ οα ἴῃ6 Ῥεῖβοῃ οἵ (τγίβὶ, [ῃς 
ΟΒυτοῦ, ἴῃ6ὲ Βδϑυπεοίίζοη, ἔα ϑεοοηά Αἀνεηῖ, εἴς. Ετοπὶ [ἢ 5 
φιεβίίομαρις Ὠομοῦγ οὐ Ὀδοοτηΐηρ “8 Ρῥἷδοβ οἱ ἀβδβροβὶς" (οσ πον 

τηδίοτ4], 85Ἅ Ὦγ. Εβιίη Οαγρεηῖοσ οδ]]ς ἴτ,1 Μαῖκ, δοοοσάϊηρ ἴο 

Ὁ ἘΠΟΒΙμαὶ, νὰθ ρῥτοίεοϊε ἃ ὉΥ [15 ρτθδαῖοσ ΟὈὔΒΟΌΓΥ δηὰ ἰη(οτῖοσ 

Δυϊποτγ ; ἤδηος [15 τηοάδϑὶ αϊπηθηβίοηβ, ἃπᾶὰ ϑῈΡΟΎΟΥ το] Δ] θη 655 
ἰῃ ροϊπὲ οὗ βάε]!ν ἴο δοῖυδὶ ᾿ἰἰδίογις ἰγυτῇ. 

ΤῊΐβ ἸΠΘΟΙΥ ἰ5. Ρ]δι51016, Δπα τνα ἅγὲ ποῖ θη δὰ ἴο βὰν ἃ 2γέογὲ 
μαι ἴξ μᾶθ. Ὧο Ἰουπάαδϊίοη ἰη Δεῖ. Αἀάϊτίοηβ ἴο ἴῃς (σοβρεῖς πϊρῃϊ 
οἴεαρΡ ἴῃ Ὀείοτε ἴθευ Ὀεσαπια Ἵδῃοηΐοδὶ, ἃ5 ἴΠΕῪ οτγαρὶ ἴῃ αἴεγναγάς 

τῆγουρῃ ἴῃς ἀρθηου οἵ σοργίϑί8β.Ό. ὙΠΟ βαγὶπρβ δῦουϊ ἴῃς ἰπαἀεϑίγαοι- 
δΠΠγ οὔ ῃς αν (ν. 117-19) ἀπά τῆς ἰουηάϊηρ οἵ τ[ῃ6 Οπατοῦ (χνὶ. 18, 19) 
ταίρς φοσοίδίν Ὅ6 ΕΧΑΠΊρΡ]65 ἰῃ Ροϊπί. Βυΐ ροββί ὉΠ ὴῊΥ 15 οὴς (Ὠΐηρ, 

ῬιΟθΔΌΙ ΠΥ δηοίμεσ. Τὸ ῥγζονεὲ αἰϊνειβιγ οἵ ᾿απᾶ οὐὔ᾽ ϑυἼοεββίνα 

ἀεροβίῖϊα οὗἨἁ ἀνδηρεῖὶς τταἀιποη ὈΥ τθῃ ἰἰνίηρ αἱ αἀἰβεγεηΐ τἰπγεβ, 

δηά δοϊΐϊπρ ἴῃ ἴῃ8 ἰηϊεγεβὶ οἵ ἀἰβιίποϊς οὐ ὄνεὴ ορροδβίηρ ἰθηάδθῃς 65, 
ἰτ ἰΘ ποῖ δῃουρῇ ἴο ροΐηϊ ἴο -ἀρργθῃΐνγ σοηῇβίοιϊίηρ εἰεηθηῖβ δηὰ 
Φχοϊδίτη : “ Βεῃοὶ ἃ ἃ Οοϑβρεὶ οἵ Ἵοηϊγδαϊοτίοης ".2 Οἡ [ἢ158 ἰορίς 1 
ΤΏΔΥ τεῖεγ τεδάθιβ ἴὸ ψῆηδὶ πὰ δε δἰγθδαν ϑἰδίθαἃ ἰῃ αἰβουββίπρ 
τς ϑυδήεςις οὗἉὨ ἴῃς ἰδίου οὐ τῇς (οβρεῖβΊ ΑΠάῚ πιᾶὺ ἤεγε δαά 
ἀμαῖ ἴἃ νου] ποὶ Ὀς ἀϊῆουϊ ἴο σοησεῖνα ἃ 5ἰϊυαθοη ἔοσ ψῃϊοἢ τῃ6 
Οοβρεὶ ταῖρῃς πᾶν Ὀδθὴ νη ΌΥ ΟἿΘ Ιηδη, ἃ5 ἰΐ ΠΟΥ͂ 5ἰδηάβ. 
Ὁτγ. γεῖβθ, ἰηάεεά, [85 ϑυσσεββϑία γ ἄοης (ἢ ἴῃ ἢϊ5 ψοῦκ οὐ ἴῃ 

Οοβρεὶ οἵ Μαῖϊδμενν δῃηὰ [15 ραγδ]]εὶβ ἰηῃ [κ6. Ηδ οοηρσεῖνες [δε 
Οοβρεὶ ϑβυρβίδηϊαιν 85 6 ἤανθ ἰξ ἴοὸ πᾶν ὕδβθη ντί[θη 5ΠΟΓΕΪΥ 
δῇοσ τῆς ἀεδίσιοϊίοη οἵ [δγυβαίαπὶ δηᾶὰ ἰἢθ [εὐνϑῇ ϑιαϊθ, ἤθη ἴῃ 6 

(ἢ οὐ [ενϑ ΟΠ ϑιίδηβ ἴῃ (ἰῇ Μαββίδῃϑηρ οὗ [6515 ψουά 6 
ΒΟΓΕΙΥ 5ῃάκθὴ ὈΥῪ ἴῇ6 δνθηΐϊβ : ἴῃ6 ρῥτογηϊβεά Μεββίδηϊς Κίῃράοπι 

ῬΑΒΒΙΠΡ ΑἸΑΥ ἱττοι Π νυ ΔΌΪγ ἤἴοτλ στὰ] δηὰ ἰακίηρ ὑὕρ ἰἴ5 δροάβ 

πος Οεηῖ]ε5. Τῆς Οοβρεὶ τῃαΐ ννὰβ ἴο ηγεεῖ [ἢ]5 βἰζυδίίοη νου 

μβανε ἴο βδον ἰμαΐ [6ϑὺ8 νγὰ5 ἰηἀεεα [ῃς Μεββίδηϊς Κίηρ, ἰπ σψῆοβα 

ἨβίουΥ πῆδὴῦ Ρῥτορῃδίίς οὔδο]θ5 [ουπᾶ ἰΠεῖγ []ΒΙπιθηῖ ; (μαι Ηδ αἰά 

Ηἰβ υἱπιοϑὶ ἴο ἰουπά τῃῆε Κίηράοτῃ ἴῃ [5γαε], θὰ: ννὰ5 ἐγυβίταϊθ ὉῪ 

(ῃ6 ἀῃθε]1εΓ οἵἩ 16 ρεξορὶε, δπὰ Ἂβρϑοΐδ!ν οὐ ἰΐ5 τυ]οτβ ; τῃδϊ, {Πετα- 

ἴοτβ, ἴῃ6 Κίῃράοιῃ νὰβ ἀγίνθῃ ἰοτίῃ οτὶ 7 ον ϑἢ 501}, ἀπά γὰ5 ΠΟΙ 

ἴο Ὀ6 ἰουπά τηδίη]ν ἰπ τ[ῃ6 Οδπί]α ΟΒυτοῇ, ἀπά ἔπεσε μα Ὀδδη Ἰεῖς 

ἴο ΙΞγ86] ΟἿΪ δὴ ἰῃμεπίδηος οἵ νος; [ῃδὲ τπουρῇ 765ὺ5 δα ῥτε- 
ἀἰοιεά 115 ἀοοτῃ Ἠπδ πανεηε]εβ5 Ἰονεὰ ΗΠ ρβορίβ, ῃδά Ἰουδὶν δηὰ 

1. Ζᾷε δ ἴγε 7άγες σοεῤεῖς, Ρ. 370. 

3 Ὅτ. Ἐβεπ σδγρεηΐογ, ἴπ τὰς ἀροόυθ υγοτῖς, Ρ. 363, τεπιδυῖκβ : “ ὙΤΌΪ 888 ἴδε 
Ἔτϑὶ σοβρεὶ Ὀδεη οδ]]οἀ ἃ " 6ο5ρεὶ οὗ σοῃιγδάϊοιοη8 
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Ἰονίηρὶυ βουρῃῖ ἢεῖῦ ροοά, ᾿δά βροκθὴ ψ ἢ τανθζθπος οὐ μοῦ Οοά- 
δίνεη ἰᾶὶν (ἢ ]]6 ἰγθδιηρ ἢ ἀἰδγεθρεοῖ ΒΑΟΌίηἶοαὶ ἰγδα οη5), δηά 

μοηουγοά 1 ὈΥ Ῥεῖβομδαὶ οὔβεγναησθ. Τἢϊ5 Πγροῖπαϑὶβ (αἰ ταδεῖβ 

ἴῃς τεαυϊγεπιθηῖβ οὗ ἴπῈ οα56ε. 1 σονοῖβ ἴἢ6 ῬΠαποτηεηᾶ οὗ ἴῃς 
(ο8ρεὶ, δηὰ [ἰΐ 15 σοιῃρδίθ!α τη ἀμὴν οὗὨ ρίδῃ δηᾶ δυϊμουβῃὶρ. ἢ 

ΘΕΟΤΙΟΝ 11. ΟΗΑΛΕΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟ5. 

1. Τῆς τοοβὲ ουϊδίαπαϊηρ οΠαγδοίογίβιὶς οὗ ἴ[ῃ6 ἤγβί (οβρεὶ ἰ5 ἔμπας 

1 ρΡαϊηῖβ ἴῃ6 ἸΠ6-ἰπηαρα οὗ ]}6505 ἴῃ 2γοῤἠε(ιε εοἰσμγς. ἍΜΏΠΕ ἴῃ 

Μαῖκ 7εβϑὺ5 ἰ58 ῥγεβεηϊθα τϑδ] β[ !ΟΑ}} 85 ἃ τηδῃ, ἴῃ Μαῖίμεν Ηδ ἰ5 
Ῥτεβεηιεὰ 85 ([ῃ6 Οὐγίρί, νετηοα 45 βοῇ ΟΥ̓ ἴῃ6 Δρρ] Δ Ι  Ὑ οὗ τδην 
Ῥτορμείίς οτδςῖεβ ἴἰο ἴῃς ἀβῖαι!ς οἵ Ηἰ5 ομ]ἀῃοοά, Ηἰ5 ρας ταϊηἰβίυ, 
δηά Ηἰδ ἰαϑὶ βυβεγηρ5. 

2. 1 τῇς τεαϊίβμη οἵ Μαζὶ τβακθβ ἴοσ ἴῃ ἢ βίου οἱ οὗ [15 οβρεὶ, 
τῆ. ῥτορπεῖῖο οοϊουπηρ 50 σοηῃβρίσιουβ πῃ Μαιίῃον πδϑά ηοὶ ἀδίταοὶ 
ἴτοῦλ ἴῃ6 Ὠἰδίοτιογ οὐ [5 δοοουηῖβΊι ΤῊΐβ ἔδαΐυγα τῇδ 6 ἄπς ἰῃ 

Ῥᾶιὶ ἴο {πε ρειβοῆδὶ ἰαϊοβυῃογαθυ οἵ ἴῃς ψγῖοσ δηά ἴῃ ρατὶ ἴο ἢΐ5 

ἀἰϊάαςξς αἰ. Ηδ τηᾶὺ πᾶνε δϑὶ ἢἰτηβαὶῇ ἴο νεγγ ἴἢ6 (Πεδ5ὶ5, [6505 

(Π6 ΟὨγίβι, ἔοσ ἢϊ8. ον δι ἰϑίδοιϊοη, οὐ ἷζ τῇΔῪ ἤᾶνθ Ὀθθὴ ΠΕΘΟΘΒΒΔΤΥ͂ 

ταὶ Ὧς 5ῃου]ά ἀο 50 ἴῃ οτάεσ ἴο 5ἰγεηρίῃεη τῇς ἰαἰτῃ οὐ ἢἷ5. τοὶ 

τεδάειβ. [Ι͂ἢ εἰἴθε οαθαὲ (ἢ6 ῥγαϑυτηρίίοη 5 ἴῃαὶ ἴτ6 ορεγαϊΐοη ἢδ 

ψ͵ὰ5 δηραρεὰ ἴῃ Πσοηβίβιεα ἴῃ ἀἰδοονοτηρ ῥγορ εις ἰεχίβ ἴο ΔΏΒΥΕΣ 

ἴλοῖβ τεδὰν ἴο ἢἷβ παπᾶ, ποῖ ἴῃ ἢγϑϊ τηακίηρ ἃ ςο]]εοϊίοη οἵ ἰεχίβ δηᾷ - 

θη ἰηνεητίηρ ἰαοῖς σοΙτεϑροηάίηρ ἴο πε. Τῆς [δοῖβ βυρρεβιεα 

ἴῃς ἰοχί5, ([ῃ6 ἰεχῖβ ἀἰὰ οὶ οτεαῖς ἴῃς (δοῖβ, [που ρἢ ἴῃ βοπηθ ἰηϑίαμοαβ 

1ΠπῈν πῖρηῖ ἰηβαεηος τἴῃ6 τηοάβ οὗ βἰδίίηρ ἰδοῖβ. [ἢ [5 σοηηθδοιίοη 
1 5 ἱπηροτίδηξς ἴο ποῖ ἴμαὶ ἴῃ6 δνδηρο δὶ ἀρ] 65 ἢἷδ8 Ῥτορῃαίο 
τηοιβοά ἴο 6 νος οὐ ἢ 5 πηδϊοτίαὶ, ἱποϊυάίηρ τπᾶὲ πῃ ἢ 5 σοπητηοῃ 

ἴο πἰπι ψ Μαῖκ. Ηδ [5 ἢϊ58 ὑγορῃείίο ογᾶο]εβ γεδαγ ἴο Ὀε διϊδοῃβα 
ἃ5 ἰαθεῖὶς ἴο Ἔνθηΐβ ψῃϊοῦ Ματῖς ΓΕρουῖβ 5 ΠΠΊΡΙῪ 85 τηδϊίεῖβ οἵ [δοῖ. 

Τῆυβ Μαγκ᾽β ἀγὺ βἰαϊδτηθηῖ, κ1Ώ6Υ ννεηΐ ἰηῖο Γδρεγηδυηι,᾽ 3 τείειπτίηρ 

ἴο []εθὺ5 δηὰ Ηἰβ5 (Ὁ]]οννεῖβ ργοοθεάϊηρ πογίμνγαγ 5. ἔγοτη (ἢ βοεῆς οὗ 
τῇς Ὀαριίππι, ἰπ Μααν 5 μαης ἀβδϑυτηθϑ ἴἢ6 σῃαγδοῖεσ οὗ ἃ βο]επΊη 
δΔηπουποετηθηΐ οὗ δὴ Ἔρος ἢ-πηακίηρ ἐνθηΐ, ψ ἤΈΓΕΌΥ δὴ δησίεηϊ ογᾶςὶς 

ςοποστηΐηρ ἴῃς δρρθατγίηρ οἵ ἃ ρτεαῖ ᾿ἰρῃϊ ἴπ Οδ]]θε οἵ ἴμ6Ὲ Οὐ ηιῖ]65 

τεσείνοα 115 ΠΙΠΒΙπιοπι. ὃ Αραΐη, Μαγκ᾽β τηαι(οτοοί- οὶ τεροτὲ οὗ [Π8 

εχίεηβῖνα ἢθα]πρ ἑαποιίοη ἴῃ Οαρεγηδαπὶ οἡ ἴῃς ϑδῦρδῖῃ ἐνεηΐηρ ἰ5 
ἴῃ Μαίζμον δάοσῃηεα ψ ἢ ἃ Ὀεαυταὶ] οἰϊαϊίοη ἔτοπι [5αἰδἢ᾽5 ἰδπιουβ 

1 γέαε ΝΝ εἶ588, ας Μᾶαιλᾶμ- Ξυασνιρείίεηε ναὶ τείησ Ζωκαςι βῥαγαϊίοίοη, Ὁ. 10. 

3 Μαῖξκ ἱ. 21. 8 Μαῖῖ. ἷν. 12:17. 
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οτδοῖα σοῃσογηίηρ ἴδε ϑυβεπηρ βεγνδηΐ οὐ 7}επονδῃ.Ϊ Οποθ τόσο, 

ἴοὸ Μαγκ᾿β βίγωρὶε βἰδϊεσηθηΐ (μὲ [ε805 σι τπάτεν Η 56] ἴο τῃς 568 

Δεν ἴῃ6 (οἰ ἰδίου πῃ τὰς ῬΠαΓγίβθαβ, οοσαϑοηθα ὈγῪ ἴῃς ἢδα]ηρ οἡ 
ἃ ϑαΌΡαιῃ οὗ τῃ6 τοᾶὴ υἱτ ἃ Ἡ] ποτε μαπᾶ, ἴῃς ἢτϑὶ ἐνδηρο ϊσὶ 
αἴϊδομοβ ἃ πε ρῥτορῃεῖίς ρἱςΐυτα, ἂἃ5. 1 ἰο βδῇον τεδάεις τῇς τὰ 

]εθὺ5 245 ορροβεᾶ ἴο ἴῃς 765ὺ5 οἵ Ῥμαγίβδαὶς ἱπιαρίηδίίοη." Ἑτοτὴ 
1μεθῈὲ ἰπβδίδηςεβ γα 566 ἢΐβ τηϑῃοά. Ης [5 ποῖ ἱηνεηίίηρ ἰδίου, 

Ρυῖ ᾿δηΠοηρ ἰδίου ΜΠ Ρσορμεῖίς ετ δΪΑζοηγηθηῖβ ἔογ δροϊορεῖὶς 
ΡύγροβἝϑ, οὐ ἴοσ ἰποσθᾶβα οἵ εὐϊβοδίΐοῃ. ϑιςῇ 15 ἴῃ 12ςΐ, γε οὔβεζνε, 
ἤθη τὰ ἤᾶνα ἴὰ ἴῃ ΟἿΪΓ ῬΟΥΟΙ ἴο σΟὨΓΟΪ ἢ 5 βἰδίεηθηῖβ ὈΥ σοπῃρδτί- 
8580ὴ ψη Μακ; δυο Ὲ ΠΔΥ Δ55ΠπΠΊ6 ἴοὸ Ὀ6 ἴῆ6 ἔδλοϊ νΏθη νὰ 

μανα ποῖ παῖ ἴῃ Οὐγ ῥοννϑῖ, 85, Φ.,5..ὄ ἰη (6 παιταῖῖνε τεϊδιηρ ἴο τῃ6 

Βίπ δηὰ ἱπίδπου οἵ 6505, 'ῃ νι οἢ Ῥτορῃετίο οἰ οἢ5. ἀγα ἀπυβΌ Δ] Υ 

δϑυηάαηι. ὙΠΕῈ αυεβίίοῃ 845 ἴο ἴῃ6 ἢἰβίογ οι γ οἵ τῃαϊ παιταῖϊνε [85 
ἰἴ5 οσῃ ρεουϊίαγ αἰ βηου 165, ἰηῖο νοῦ Σ ἀο ποὶ ἤεγε εηΐεσ. Τῇα 
Ῥοΐδ! 1 ἢ ἴο τηᾶκα 15 ἴῃαί ἴῃ 6 πυπηλθγοῦβ ῥγορῃδίο τθίδγεηςεβ οἽδϑὶ 

τὸ δάάϊομδὶ βηδάονν οὔ ἄουδὶ οἡ ἰΐ8 ἰδίου οι γ. Ηετε ἴοο τῃ6 
ἐὐδηρο δὶ 18. 5 ΠΊΡΙῪ αἰϊδοῃίηρ ῥτορηδίϊς οσὐδοὶαβ ἴοὸ ψῆαῖ ἢδ τεραγάβ 

85 Ἠϊδίοτίς ἀδία. [{ἰηνεπῦοη μᾶ5 θθθὴ δ ψοῦῖκ ἰἃ ἢά5 ποῖ Ὀδεη ἴῃ 
δὶς ἱπιαρὶπαϊίοη. ΤῊϊΪβ ἰ5 τηδηϊεθῖ ανθὴ ἔτοπὶ ἰῇ θῖν ν θα 85 οὗ 
50π16 οὗἩ [δ οἰϊαιίοηδβ, βυς ἢ 85 “Ουΐϊ οἱ Εργρὶ ὕανε 1 οδ]]εα τὴν ὅοη,᾽" 

“ἘΔΟΠΕΪ ψϑορίηρ ἕου ἤοσ οἰ] άγθη,᾽ δηὰ “δ 5114}]} ὈῈ οδ᾽εὰ ἃ 

Ναζάστεης "0. ΨλΎῸ ςοιϊά ὄνεγ πᾶνε τῃουρῃϊ οἵ ἴπεϑ6 ὑῃ]655 ἴῃ 6γα 

μαά Ὀεεη {τδαϊοηδὶ ἀαία δοςοοριθα Ὁγ τῃ6 (ΟΠ γβιίδη σοιηπλη}Ὑ (ἀπά 
Ὀγ τῇς ντίϊοσ οἵ 1ῃ6 (σοβρε]) 85 ἔδοϊβὺ ΤὭς ἰδϑὲ οἰ δι] οη 15 Ἔβρθο δ! ν 

(χτ-[εἰο με. 11 15 ἱπῃροβϑίθία ἴο βὰν ψῆθησς ἰἴ 15 ἴἄκεη; ἰΐ οουϊὰ 
Πανογ ἢᾶνε δηίεγεά ἰηΐο (ἢ6 τηϊπα οὗ Δὴγ οπς υὑη]68585 ἴῃς ἴδοϊ οἵ 

ἴμε βειΠουηεπὶ ἴῃ Ναζαγοίῃ δά Ῥεεὴ ἴθδγε ἴο θερίῃ ν τ, ογεδίίηρ ἃ 
ἀεβῖγε ἴο βπά ἴογ ἰΐ δἷβο, ἰΐ δ 4}1 ροβϑβιἷβ, βϑοπὶθ ὑγορῃειίο δηξςὶ- 
Ῥαϊοη. 

Τεβα ῥσορῃοῖς ραβϑᾶρθβθ βενεα {Πεῖὶγ ρύγροβα ἴῃ ἴῃ6 δροϊορεῖϊς 

οἵ ἴῃ6 δροβίο]!ς δρθ. ΕῸΓ 8 πον {πμεὶγ ναῖε ἰα ποῖ δροϊορείϊο, 
εχοαρὶ ἱηάδεά ἴῃ ἃ ΨΑΥ͂ ποῖ σοῃίθηραϊοα ὈῪ ἴῃ6 δνδηρεῖ δι. ὙΠΕΙΓ 
οσοαβίοηδὶ ΘΑ ΚΉ685 85 ὕτοοίβ οὗ ἴπε Μαεβϑίδῃβηρ οἵ 7655 οδὴ δ6 
ἀΠ|Π|564 ἴῃ [86 τηδῆποῦ ἅῦονα ἢἰηϊεὰ δἱ ἴῃ βυρροτγὶ οὗ τῇς ἢἰβίογι οἰ Υ 

οὗ 86 δνδῃρεῖς ἰταδιιίοη. Βαΐ τη6 οἤϊεῦ ρεγιηδηεηΐ ναῖαθ οὗ ἴΠ 658 
οἰϊδιίοηβ 1165 ἴῃ τῆς Ἰρῃϊ ἴδ Ὺ ΤΟΥ οὐ ἴῃς Ὄνδηρο δι᾿ 5 ονῃ οοη- 

οορίοῃ οὗ [6505. ε 566 ἴτοτη ἴπεπὶ ἴπαϊ ἣς τπουρῃϊ οἵ [6505 85 

(6 Τῆρῃε οὐ Οδ]1}|ε6, ἴῃ6 ϑγπιραίμεῖῖς Βεαγεῦ οὐ Ἠυπιδη 5 ΠρᾶνΥ 

δυγάςφῃ, ἴμε Βεϊονεά οἵ σοά, ἴῃε Ῥεδοεπιακοῖ, (ἢ Εποπά οἵ ψϑαᾶῖ- 

1 Μαῖι. υἱ!. 17. 3 Μαῖί. χὶϊ. 15:.2:. Οἱ Ματῖς ἢ. 7. 
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π655, ἰΣ Μδη ψῆοὸ δά ἴξ ἴῃ ΗΪη Ὁγ ρὶβ δηά ρτᾶςεβ ἴο ρεγίοπω ἃ 
ΟΠ 515 ρατί ἴοσ 4}} (η6 ννο]ᾶ. ὙΓΌΪΥ ἃ ποῦϊε σοποεριίοη, νη ϊοἢ Ἰεη5 
ῬδγΘΏηΪ8] ἰπίθγεβί ἴο ἴΠ6 ἰεχίβ ἴῃ ]Οἢ 1ἴ 15 δια οαϊεά. 

3. ἴῃ ἴῃς ἰογτεροίηῃρ τειηαῦκβ 1 πᾶνε δηϊοὶραϊο ἃ ἴο ἃ οεοτίαϊη 

οχίθηϊ παῖ τοϊαῖθς ἴο ἴῃς αμποϑιίοη οἵ αϊάδοϊς αἰ. Τὶ {πε ἤτοι 

(οβρεὶ μᾶβ βϑυσῃ δὴ δἰτη ἰ5 οὑνίουβ ἔτοτὰ ἴῃ σαγεία] τηδηηετ ἰῃ ψ Ὦ]οἢ 
τλε ῥγορῃεῖίο διριπμμεηΐς 5 εἰαοταίϊε ἃ. Τὴε ρύυγροβα ἰβ ἴο σοῃῆγπηι 
7εν δ (ἢ γιϑεδηβ ἴῃ [6 (41 (Πᾶὶ [6505 15. (ῃ6 ΟΠ τϑι. ὙΠῸ ρύτροβα 
15 τενεαὶεα ἴῃ [ἢ6 νϑῖν ἢγθὶ βεηΐθβησα δηά ἴῃ τῆς ρεηξδίορυ ἴο ψῃοὶ 
1 [Οτβ ἃ ρῥτείδεσθ. “07Τῃὴε ὕοοϊκ οὗ ἴπ6 ρεηετγαίίοη οἵ [εθὺ5 Οτῖϑῖ, 

τη6 ὅοη οἵ φανέ, τὰς ὅοὴ οἵ «δγαλαν»." Τῆς ὅοὴ οἵ αν ἤγϑι, 

Ῥεοδυβε οὐ ἴῃδι δηρβ ἴῃ6 Μεββίδηϊς οἱαίτῃ ; [Π6 ὅοὴ οἵ Αὔὐγδαῆδηι {|Κε- 

τβε, Ὀδοδυβε {πᾶς τηδῖκεβ Ηΐτη ἃ [6νν) ἃ [6] ον - οὐ Γγτήδῃ οἵ ἴῃοϑα 
ἔοσ ψῇοβε θεηεῆὶ (ἢ6 Οοβρεὶ ἰ5 ντθη. Τῆθ ραηθδίορυ ἰ5 ἴῃ6 ἤχει 
σοι ΠὈυϊίοη ἴο ἴῃ6 δροϊορεῖϊς ἀτριῃπιθηῖ. ὍΘ Ἰορὶς οὐ ᾿ξ 5 [ἢΪ5: 
“Τῆς Ῥβαὶη)5 δηά Ῥιορῃεῖβ ργεάϊοϊ ἴῃς. σογηϊηρ οὗ ἃ ργεαῖ Μεββίδηϊο 
Κίῃρ νῇο 5}4}} "6 4 ἀδϑδοεηάδηϊ οἵ [8 ἤουβε οἵ Παν]ά ; 115 ρα δ οοΥ 

βιονβ ἴῃαϊ [6515 ροβϑϑεβϑϑθαά [παΐ αυδὶβοδίίοη ἴοσ Μεϑβϑίδῃβρ. Ης 

5 [16 τοά ουἱ οἵ [μ6 βίεπι οὔ 76556. ὙγΒοανεσ σοτηριϊεά {πε 
Βοηθδίορυ αἰὰ ἰξ ἀηάθγ ἴΠ6 ἰτηργαβϑίοη ἴπαΐ ρῃγϑιοαὶ ἀδβοθηὶ ἔτοιῃ 

Πανὶ ννὰβ ἱπα Ἰβρεηβαῦϊα ἴο [6505 Ὀείηρ (6 ΟΠ οι. Βαῖ ἴξ ἀοεϑ ποῖ 

ἴοονν ἰμαὶ ἴῃ6 ρεπθδίορυ νγὰ5 τηδηυίδοιυγεά ἴο βεγνε τῃδΐ ρύγροβα. 
Τῆς ἀεβοεηΐῖ ἤοτῃ Πανία τηϊρῃϊ Ὅς ἃ πε]! -Κηοννῃ δος αἰΠ|5εαἀ ΟΣ δῃ 

ΔΡοϊορεῖίς δἷῃῃῆ. ΕῸ. υ8, ἰῃουρῇ ἃ (δεῖ, ᾿ξ 15 οὐ πο νἱῖαὶ σοπβθαιθηοθ. 

Ουτ (ἢ ταὶ [6505 ἰ5 ἴῃ (ητίδὶ ἀοεβ ποῖ τγεβῖ Οἢ ΔΠῪ 5.0]. δχίθγηδὶ 
διουηά, Ῥυαΐ οὐ 5ρί ταδὶ ἤΐπεθα ἴο 6 τἢς ψοι]β ϑανίουτ. γε 

τενεῖβα ἴπ6 Ἰἰορὶς οὗ ἴῃς εν δ Οῃυτοῆ. ὙΉΘΥ τεαβϑοηεά : Ὀεοϑι5ε 
Ῥανιἀ5 ὅοη, [πετείοσε ἴῃς Ὁ γι. δε τεδβο: Ὀεοάυβε ἴῃ6 (γί, 

τθογείοσε Πανὶ ἀ᾽5 ὅοῃ δ Ἰἰβαβί ἴῃ βρίγίι.} 
4. Ἰῃ βρεακίηρ οἱ ἰῃς ΠΠΠαταῪ οΠαγδοιογϑιϊος οἵ Μαίζπεν ἰἴ ἰ5 

ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ ἴο ΚΕΘΡ ἰῇ τὐϊηά τῃδἰ βουὴς οἵ {Π656 πὴᾶὺ σοηλα ἴτοτὰ ἴῃ 6 
Ζορία οἵ ἴῃς δροβες Μαίζμεν, δῃὰ τῃαὶ οἴμειθ πᾶν Ὅς ἀπὰς ἴο (ἢ6 
δνδηρο δι. Οτίοβ ἀβοῦῖρθθ ἴο (ἢ6 ἃροϑβίο!ς βοῦγοε οδτίαϊη ῬὮΓΑβ65 

οἵ ἐτεαυεηΐ τϑουσγθηςσθ, βαοἢ 85 καὶ ἰδού, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πατὴρ ὁ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς. Απιοηρ ἴῃε ἐξαΐατεβ οἵ ἴΠ6 δνδηρο ϑ 5 οὔσῃ βίγὶς [Π6Ὺ 

τεοοχηῖβε ἴ[ῃ6 ἐτεχυξηΐ 58 οὗ δυο ψόοσβ 85 τότε, λέγων, προσελθών, 
ὄχλοι, ἀποκριθείς, ἀναχωρεῖν, λεγόμενος, ἀῃ!ὰ 5υοἢ Ρ ΓΑΘ65 85 τί σοι δοκεῖ, 
σομβούλιον λαμβάνειν, κατ᾽ ὄναρ, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. ΒΥ σοτῃραΠθοΠ 

στ Μασκ, ἴῃς 5:γ}]6 οὐ τηϊ8 (οβρεῖ ἰβ σπιοοῖῃ δηὰ Ἵοιτεοῖ. 

1. »ιάε τοῖεβ ου Μαίι. 1. 53. σε ἊΝ εἰβ8, ἡήαζδᾶμο- Ευαρρείλωσε, ΡΡ. 23:4. 
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ΘΈΟΤΙΟΝ 11. ΑΥΤΗΟΕ, ὈΕΒΘΤΙΝΑΤΙΟΝ, ΠΑΤΕ. 

1. 16 ἴᾷες νίενβ οἵ πιοάθσῃ οτγίοϑ ἃ5 ἴο ἴῃς σεϊδιίοη οἵ ἴῃ ἢγϑϊ 
Ὁἰποηΐοδὶ ὥσοβρεὶ ἴο πὸ Ζορία, σογηρ! 6 Ὁ ἴπ6 ἀροβῖῖς Μαίίῃεν, 

θ6 Μ6}} ουπάςά, ἴδῃ τῃᾶὶ δροβϑίῖβ ννγᾶβ ποῖ ἰΐ8 δυῖμοσ. Ἦἢο τῃ6 

ἐνδηρε ῖϑὶ τγὰβ ἰ5 ὑπκηονῃ. Ὑηαΐὶ ἢ6 νγὰ5 ἃ [6 ἰ5 ΠΙΡὮΪΥ τόρ], 
τηαῖ Ὠ6 νγγᾶβ ἃ Ῥαϊεϑιἰηἰδὴ 7ενν ἢᾶ5 Ὀθθ βΘΠΘΓΑΙΪΥ ἀϑϑυτηδα ; Ὀυΐ ΤΥ εἰ55 
4115. τῆς ἴῃ ααρβίίοη. Τιαΐ ἢ ντοῖθ ἴῃ Οτεεκ 5 πεϊᾷ ἴο Ὀ6 
Ρτονθά ὃγ [6 56 ψῃϊο ἢ τηδῖκεβ οὗ ἴπ6 ϑαριυδρίηι ἰῃ ἢ15 οἰϊδι]Οἢ 5 

οἵ ΟἹΪά Τεβίδιμθηῖ ργορἤῆεου, δηὰ Ὺ ἰγᾶςεβ οἵ ἀδβρεπάθδηος οὐ {ῃ6 

Οτεεῖκ αοβρεὶ οὔ Μαῖκ. Βυῖ τῇς νίενν ἴπδὶ οὐὖγ τεεκ Οοβρεὶ οἵ 
Μαῖίῃεν ἰβ ἃ ἰγδῃϑίδϊίοη ΟΥ̓ Βοῆ ὑηκηονν ἢαπα ἔτοπὶ ἃ ὈΟΟΚ νυ ἢ 
{86 5βάπηε σοηϊδηίϊβ ἰη ἴῇς Ηδῦγον ἰοηραθ 511}} ἢ45 ἰῖ5 δἀνοοαῖεθ5, ἀπηοηρ 
ΠΟΩΣ ΠΊΔΥ Ὧδ τηρητοηδα βοῃδῃΖ, οἵ Τυδίηρεη.ἷ 

2. Τῇς ἀεϑβιϊηδιίίοη οὗ ἴπΠεὲ Οοβρεὶ νγὰβ ἰῇ 41} ὑσγοῦρδὈ Ὑ ἴο ἃ 
ΠΟΙΏΤΏΠΠΪΥ οὐἠἨ ἁ 765} ΟΠ τβιίδηβ, νῆοθα ἢ ἰἃ νὰ8 ἀεβδίρποαά ἰο 

βσεηρίμεη. Ηον ἰΐ νψὰβ διῖεα ἴο βογνε [5 εηὰ ἢδ5 Ὀεεη ἱπάϊοαϊθα 

ἴῃ ϑοοὔοῃ 1. ὃ ὅ. 

8. ὙΠε ρῥτόῦαῦὶς δῖε ἰ8 βου αῇεγ ἴῃς ἀσβίτυοίοη οἵ [ῃ6 
7ενῖϑἢ ϑιαῖθ. ϑοπὶα ἰπίηρβ πᾶνε δοθῆ βιρροββα ἴο ἱγταρὶν ἃ πιυοῇ 

Ιαῖεν ἀδῖβ, Ζ.., [ῃς σοιηηηἰβθίοη ἴο ἴῃς ἀἰβοίρ]ε5 ἰῇ ομαρίεσ χχν]!. 18, 

σ ἢ 115. Ἔχρ τοῖς Ὑτίη εν, 115 ργοπουπηοθα υηϊνεγβδ]ϑη), δηα 115 ἀοοίτη8 

οὗ ἃ βρ᾽ Πῖυδ] ργεϑεῆςθ. Οἡ ἴμεβε ροϊπί5 ἴμ6 τεδάθσ ἰ5 τοίδιτεά (οὸ 

ῖῃ6. σοτηπη θη Υ. 

1. γέ ἰδ Ορνερεδρίαν εἶδον ἀας Ευσπρείέμηε ὧδε ἀείϊήρεν, ἡήαπάσης, Ἐλαϊ οἰ τὰπρ. 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. ΤῊΕΞ ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

1. Ταῖκεβ Οοβροὶ ἱποίυαδες τηυοῇ οἵ [ῃ6 παιταῖνα οὗ Μαῖκ δηᾶ 
Ϊατρε ρογίίοηῃβ οἵ ἴ[ῆς ἀϊάαςστίο πηδίϊοσ σοηϊαϊηεα ἰη Μαίῃενγ. ὙΤὭοτα 
816 ὨΠΠΊΘΙΟΙΙΒ ΟΠ 5ϑοἢ5 ἰῃ Ὀοΐῇ ἀδρατγιτηθηΐθ, θὰ οἡ (ἢ6 οἴδεῦ 

Βαπά α͵βδο σοηϑίἀθγαῦ]α δά οηβ, Ἔϑρθοίδ!ν ἰῃ ἴῃς ἀϊάδςοιίς εἰειηθηί. 
ΤΙ τηϊγὰ δνδηρο δε ἢΔ5 ρτθδῖν δηπ με 1ῃ6 ἰτεάβυσε οὐ (ἢε ρατγὰ- 

ὈΙε5, ἔου ἴξ 5 ἰῇ 115 ἱπιροτίδης αἰνίβίοη οὗἠἨ ἁ ὡοὐγ 1,ογά 5 ̓εδοῃίηρ 

ἴπαὶ 5 Ρδου Αγ σοηιπθυϊίοη ΟΠϊοθν ἸἰεβΊι Τὴ διηουηΐ οὗ πὲν 
Τηδίϊευ βυβῆοαβ ἴο σζαῖβα ἴῃ6 αυσβίίοη 8ἃ5 ἴο 115 βδοῦσοαθ. [{ οδὴ ΠδγΑΪΥ 
θὲ ἰπουρῶς τῃᾶὲ (ῃ6 δυΐδου οὐ τῆς ἢτβθε αοβροὶ ψου]ὰ ἢανε οπιριιεα 

80 τηῦςἢ νδὶυδῦ]6 τηδίεγδὶ, ῃδα 1ζ ἰαΐη Ὀείογα ἢΐ5 ἐγα ἴῃ τῇς Ζορίὶα. 
Τῆς Πγροιμεβϑὶβ οἔὗ ἃ [Πἰγτά βδουγος, {πογείοσγα, τε γ ϑυρρεϑίβ ἰ(5ε]Γ 
-- ἃ οοἸ]δοἴίοη οὐ του! ]βοθῆσθ5 αἰβιποϊ ἔγοη Μαῖκ δηὰ (6 Ὀοοκ οἵ 

Ζορία, “ἤδησς Τακε ἄταν δυοῦ Ὀδαυτλι] Ῥαγαῦ]ες 8ἃ5 (ες Οὐοά 
,δαηιαγίίαη, ἴῃς δεύβεὰλ λεισαδομγ δρὰ τἴῃ8 ὄϑηζμο μρᾶρε, τῃ8 

Ῥνοήρα ,ϑ0., ἴῃηε ὥηζωεί δικιυαγά, αζαγμς απαά Φίσές, αὐὰ τῃ6 

»Ῥλαγίφες απο Ῥμόῥίεαπ. ὙΤῇδθ σπαρίατβ οἡ ἴῃ ἱηΔ ΠΟΥ δηὰ οἡ ἴῃ6 τὰ - 
βυτοοιίοη, 50. εηϊγεῖγ αἰβεγαηῖ ἴτοπὶ ἴῃ6 Τσοιτοβροηαίηρ οἤδρίοιβ 
ἴῃ Μαίίμεν, πιρῃῖ συρρεβῖ ἃ ἰουγίἢ βοῦγοθ, ὉΠ]655 ΜῈ ΒΌΡροβε [παῖ [Π6 
τῃϊγά Ἰηοϊαἀεα {π 656. 

2. Τῆς ἀϊπδιπρυιίοη οἵ [ῃ6 τηδίθτδὶ ἴῃ [ἢ15 Οοβρεὶ διγεϑίβ δἰΐθη- 

ποθ. [Ι͂π|ἴῃε δαυὶν ρατὶ οἵ ἴῃς ἢἰβίογυ, οτη Ἵμαρίετβ ἵν. 31 το νἱ. 16, 
186 διΐμοτ (Ὁ]]οννβ ὑσεῖγ οἰοβεὶν πῃ ἴῃς ἰοοίδίερβ οἵ Μαῖῖ. ὙὡΤἤθη 
ΠΟπΊ65 ἴῃ ἃ ἀϊρτεββίοῃ, Ἂχιεηάϊηρ ἔτοτη νὶ. 17 ἴο νιἱϊ. 8, σοπίαϊηϊηρ ἃ 

νεϊβίοη οὗ ἴῃ6 ϑοσγπίοη οἡ ἴῃς Μουηῖ, [ῃε 5ἴοτίεβ. οἵ ἴῃ68 (βηϊυπο 

δὰ ἴῃς Νίάον οἵ Ναΐη, ([ἢς Μεββαρεὲ οὗ ἴῃς Βαριἰϊϑὲ στ τοϊδῦνα 
ἀϊδοουϊθα, δηα τῇς ᾿οτηδῃ ἰῃ ϑἰπιοπ5 ἤουβ6. ὙΤβεγεαῖεσ Κ᾿ 5 

Παῖταῖϊνα ἀραίη ἤονγβ ἰθῃ Μαικβ οῃαηηοὶ το ἴἢ6 ραγαῦϊε οἵ [ἢ 

ϑοννεσ οηνατάβ ἴο ἴη6 οπά οὗ ἴῃς ΟΔ]Π]ΠΘαῃ ταϊηἰβίγυ, 85 σερουγιθα ἴῃ 
ἴῃς βεοοηὰ Οοβρεὶ (Μαῖκ ἷν. 1 το ἰχ. ὅθ. ΙΚ6 ν]}]. 4 το ἰχ. ὅ0), ΟΥ̓ 
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ταὶ [6 ψ᾿ΒΟΪῈ ρτοὺρ οὗὨ ἱηο!ἀδηῖς σοηπίδἰ θα ἰη Μδῖκ νἱ. 4 το νἱϊϊ. 26 
ἰδ οπαἰεα ἴῃ κκ6. ὙΠεη δἵ ἰχ. ὅ1 Ῥερίῃβ δῃοίμεσ ἸοηοῚ αἰρτεββίοη, 

ἐχίεπαϊηρ ἔτοπὶ ἰμαῖ ροϊηὶ ἴο χν]. 14, σοποίβιηρ πηαίηγ οὐὨ ἀϊάδοιίς 

τηδίϊοσ, δῃᾶ Ἴοηϊαϊηΐηρ [6 ἰᾶΓρΡΟΥ συγ οΓ οὗ [μ|κ6᾿΄5 ρμδου αγ σοη- 

επὐἰρυϊοηβ ἴο [ἢ6 δνδηροὶὶς ἰτδαϊίοη. ὙΠογθαῖοσ Οὐγ δυῖῃου Ἰοΐη5 
πε σοιηρδηυ οὗ Μαῖκ οὔσβ τῆοσθ, δηά Κϑαρβ ὑεϑίἀθβ ἢ ἴο ἴπ6 
εμά οἵ ἴῃὩ6 Ῥαββίοῃ ᾿ἰβίουγ. 

8. ΤΗΐβ ἸεμρΊΩΥ ἰπϑεγιίοη ἀδβϑίτογβ ἴῃη6 ϑεῆβε οὐ ῥγοόρτεϑθθ ἰὴ ἴῃ6 
βἴογ. Τὴ 5ἰγθᾶπὶ ψ]θη5 οὐΐ ἰηῖο ἃ ἰᾶακβ, ψ τη ἢ οἢ ΔῊΥ πιονε- 
τηθηΐ ρεσοδρθε 15 ταῖμοσ οἰγοῦϊασ ἤδη τοι ηθαγ. [1 ἰδ ἃ ἀορ- 
τηδίίς βεοϊΐοῃ, δηα δΔὴΥ ἱηαϊοαϊίοηβ οὐ {ἰπὴ|86θ δηὰ ρίδος ἰξ Ἵοοπίδϊῃβ 

816 οἵ ᾿{{|6 να] ἔοσ ἀδθιθσγηϊηΐηρ Βα Θης6, ΟΥ ροϊητίηρ οὐΐ ἴῃς 5816- 

οὐδδίνα βἴαρεβ οὗ ἴΠ6 ᾿ουγηθυ τονναγάβ ΓἜγυβαίθτη πῃθητοηθα ἰη ἰχ. δ1. 

1: πᾶν δὲ αϑηγπηαά, ἰηἀ6 64, (μα΄ Γπτουρῃουϊ (ἢἰ5 σο5ρεὶ ἴῃς ἰηίογεϑὶ 

ἴῃ Ὠἰβίοτίς βεαυθῃςβ οὐ ἰῃ ἴῃ6 οαυϑαὶ σοῃηθδοϊίοη οὗ δνθηΐβ ἰ5 εκ. 

Βοιηθπη65, 85 ἰῇ ἴῃς ἱηοϊάδης οἵ (ἢ γίϑιβ ἀρρβάγδῃησα ἴῃ ἴῃς βϑγηά- 

ξἕορῃε οὔ Ναζαγείῃ, ἴῃς δυΐϊῃοσ, σοῃϑοίουϑιΥ δηά Δρραγεηιν ψ πῃ 
ἀε!θαγαῖς ᾿ηϊθητίοη, ἀδρατίβ ἔτοπὶ ἴῃ6 σῃγοποϊορίοαὶ ογάθσ2 ὙγΠαῖ- 

Ἔνθ, ἰμογζείοσε, 6 τηδδηΐ ΟΥ̓ καθεξῆς ἴῃ ἢΪδ ῥγείδος, ἢ σδηποῖ ἢανα 

ἱπιεηἀεα ἴο δα ἴδαῖ ἢ6 Παά τηδάβ ἰξ ἃ ᾿ἰεδάϊηρ δἷἰπὶ ἴο διγάῆρε ἢΐβ 

πηλίοτϊα] 85 [Δ 8ἃ58 ῬΡοβϑϑίθ]α ἰῇ [6 ἴτὰθ ογάθσ. οὗ ὄνθηΐβ. 9111 1655 

οΔῃ ἰἴ αν Ῥθθη ἢἰβ ρύγροβα 50 ἴο 586εῖ ἔουϊἢ ἢ5 βἴουυ ἴῃδι 1 5ῃου!ά 

ἌΡΡΘασ ἃ ἢιἰδίοτίς ἀγάπα ἴῃ ψῃΪοἢ 41} δνθηῖϊβ ῥσεραγε ἴοσγ δηά 
βίεδ]γ Ἰεδα ἃρ ἴο ἴῃ68 ἤηδὶ οαἰαϑίστορῃθ. Ὑνῆθη δἱ ἰχ. 22 μὰ ἢπά 
]εϑὺ5 δηπουποίηρ ἕοσ (ῃ6 βγβὶ {{π|6 {παῖ “τῇς ὅοὴ οἵ Μδῃ πιιβὶ 
ΒΕ ΠῈΣ τη ὴΥ τι ϊηρ5,᾽ ἰἰ [4Κ65 15 ΟΥ̓ ϑυγρτίθβθ. Νὸο τεᾶβϑοῃ ἢδ5 δρρϑαγϑά 
ἴῃ τῆς ῥῬγδνίουβ Ὠδυταῖίνα ΨΥ 1 5Βῃου]α σοπηα ἴο [ῃ4ϊ. [1 85 ἱπάθοα 
Ῥεδῃ τηδάβ οἱεασ ὈΥ ϑυπατυ ἱπαϊ!σαιοηβ---αἱ Ομαρίογ ν. 21; ν. 80, 838 ; 
νὶ. 7-11; νἱῖ. 84, δ0---ἰῃαϊῖ ἴπετε ννγὰβ ποῖ ἃ ροοά υπάειβίδηάϊηρ ὃ6- 
ἵνεθῃ [6815 δηά ἴῃ ϑοῦθεβ δηὰ Ῥῇδγίβεεβ; Ὀὰαΐ ἔτοτη [μΚε᾽᾿5 παγ- 
ταῖῖνα ὈΥ ἰἴ5ε! Γ γα σου ποῖ ἤανε ραϊμεγεα τῃδξ πηδίϊετα 'γεῖα 50 

Β6ΠΟυ 5. ΤΟ ἱπῃηροσίδιγξ οὐηἰβϑίοηβ ΔΠα ΟἿ6 ἰγβηϑροϑίοη ἀγα ἰΆΓΡΟΪΥ 

τεβροηϑίθὶες ἔογ 115. κ|κ6 ἰεᾶνεβ οὐδ [116 οΟἰ]ἰδίοη Ὀδίνγεθη [655 

Δηἃ τῇῆ6 ῬὨαγίβεεβ ἴῃ γεΐεγεηοθ ἴο [Π6 ννδβϑϊηρ οἵ ἢδηάβ (Μαγκ νἱῖ. 
1-283, Μαῖι. χν. 1-20), ἀπά ἴμε ἀεπηαῃᾶ ἔογ ἃ κίρῃ (Μαῖκ νἱϊ!. 11. 
Μαῖξ. χνὶ. 1); 6 ἰἤγονβ ἴ[ἢ6 ὈΪΑΘρ ΠΕ πλουβ ἰηβίπυδίίοη οὗὁ ἃ ἰδαᾶρι 

μι ΒΕΕΙΖΕΡ ἱπίο ομαρίθγ χὶ., Ῥεγοηά ἴῃς ροίης δἱ ψῃίοῦ ἢ 
ἱπϊιτοάμιοθ5 {πῸ ἢγθε δηπουποοηθηΐ οἵ ἴῃς Ῥαβϑίοη, Ὑπεζείοσγο, (ἢ 6 

1 Τῃ [Βα πηδίη, ἐμδὲ 18 ἴο 88 Υ, ἔοσ 1κε᾽5 Ῥδβϑβίοῃ ᾿ἰβίουυ οοπίαϊπϑ ἃ πυπιθεσ οὗ 

Ῥεου ασ εἸετιεηΐβ. 

3 ΟΒδρ. ἵν. 16:30; σέ ν. 23. 
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ὨΘΟΘΘΘΙΥ (δεῖ) οἵἩ [μαι ἱταρίς ἰβδ ἰ5 ποῖ ἀρραγδθηΐ ἰῇ [6 βθῆββ {παὶ 
τ ἰ6 106 ᾿πενίαδὶα τεβϊ οὐ «4υ565 ψΪοἢ μάνα Ὀεθὴ βῇονῃ ἴο Ὀ6 
ἴῃ ορεγαϊίϊοη. Εοὸὺ 1κκα (ῃ6 δεῖ τοίετβ βχοϊβίνεὶΥ ἴο ἴῃ6 ῥσορμεῖίς 
οτδοὶθα ψηϊο ῥγεάϊοῖϊθα Μεβϑίδἢῃ 8 ϑυβεγτηρθ. 7655 τσὶ αἷθε 1 
18656 οτδοῖθβ ἀγὲ ἴο δ6 (Π]||δἅ. Απά ἴογ ἢΐπι ἰΐ 15. ἃ τηαϊζεσ οἵ Ἵοουζβε, 
Δα 50 ἢὲ {τεᾶῖβ ἰξ ἰῇ ἢ5 δΙγαῖϊνθ. Τῆς δηηουποειηθηΐ οὗ ἴδε 
Ῥαββίοῃ ἰ5 ἢοΐ Ὀγουρηϊ ἰῇ ἃ5 ἃ δὲν ἀεραγίυσα ἴῃ ΟΠ γίϑι᾽8 σοτηπληί- 

οδἰίΐοη σι Ηἰἴ5 αἰδοΐρίεβ, 8ἃ5 ἰῇ [6 σοϊηρδηίοη Ὡδιταῖϊναεβ, ἢ 

Ἰηἀϊοδιίίοη οὐ ἴῃ6 ρίδοβ, δῃά ϑοϊδπηη ἱηιγοάιοίουυ ρῆγαβθθ : “Ηδ 
Ῥαρβδη ἴο ἰϑᾶοῖ ἤδη", [1 15 τεροτγιθα ἴῃ ἃ αυϊϊα σαϑυδὶ ψγαΥ, 85 ἴΐ 
ἦς Ροβϑεβθθ τὸ ρδγίίουασγ ἰπηροτίδηςθ. [Ι͂ἢ σοπηθοϊίςοη τἱτἢ (ἢ 5. ἴς 
ΤῊΔΥ Ὀς ποίεα [πὶ [κκθὸ ρῖνοβ ἃ νεῦγ ἀείεοιϊϊνε τεροτὶ οἵ ἴῃοβα 
νι ογάβ οὗ οὖῦσ [ογὰ Ἴοποοτηίηρ Ηἰβ ἀδδῖῃ ψῃϊοῇ ΤΩΔΥ δα 544 ἴο 
σοηίδίη [ἢ6 ψαιπὶβ οὗ ἃ ἸῃΘΟΥΥ 85 ἴο [5 βἰρηϊβοδησθβ' ἘῸΣ ρασγίίου ας 
τοδάδιβ ἃῖε σείειτεα ἴο ἴῃ6 ποίβϑβ. 

ΒΘΈΟΤΙΟΝ 11. ΟΗΑΚΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ. 

1. Οης νεῖν τηδικαα ἰδαΐυγα οὐ [ἢϊ5 σόοβρεὶ ἰ5 ψῇδὶ, ἔοτ ψδηὶ οἵ 

ἃ Ὀοῖῖος ψοτά, τῇδ δε οδ]δὰ τῃ6 ἐώ καίδαϊίονι οἵ ἴῃ ομαγαοίοσβ οἵ 
7εβθ05 δηὰ ἴῃθ ἀϊβοῖρθβ. “Γῆθβθθ ἅγαὲ Ἵσοηϊεπ)ρίδϊθα ηοὶ ἴῃ ἴῃς Ἰρῃϊ 
Οἵ πλϑιηοσυ, 85 ἰθ Μαῖκ, θυΐϊ τῆσουρῃ (6 Ὀτρ ΠΥ σο]ουγεά τηεάϊαπι 
οἵ (αἰ. ὙὉὙΠ6 δνδηρεῖδεὲ ἄοαθ ποῖ ἰοσροὶ ἴπαΐ τε Ῥεϊβοηδρεθ οἵ 

ὙΠΟ Π6 ψγῖοβ ἃ16 πὸοὺ ἴ(ἢ6 Εἴδθῃ [ογά, δηὰ τε Αροβίϊεβ. οἵ τς 
Ομυτοῆ. 76βθὺ5 ἀρρβϑᾶῖβ ψ] ἢ δὴ δυγεοὶα τουηά Ηΐ Πεδά, δηά [ἢς 
(Δυ]ῖ5 οὗ ἴῃς ἀἰδοῖρ!εβ ἃγα νΘΥῪ θη θυ μαηάϊεά, ὙΤῆδ ττυϊῃ οἵὗὨ {|ι|5 

βἰδίδιηθης δὴ δὲ νογ θα ΟὨΪΥ ὉΥ ἃ ἀοίαι δὰ βίυάγ οἵ τῇς Οοθρρεὶ, 

δῃὰ τεδάειβ ψ}]} βηα ἱηαϊςαϊίΐοης οὗἨ ἁ ρτγοοῦ δἱ ἀρργοργίῖε ρίδοβθβ ἴῃ 
1ῆε ποῖεβ. [{ ἀρρ]ῖ65 δαυδιν ἴο ἴῃ6 Μαβίεσ. δηὰ ἴο Ηΐβ ἀϊβοίρ]ββ, 

τπουρῃ ϑοη ϑοάδη, ἰῃ [ῃ6 ἁγίίοὶα δἰγθδάν τοίθιτεά ἴο, βίαῖθϑ ἴπαὶ (ἢ 6 

ἰομάθῃου ἴῃ αισβϑίοη δρρεᾶγβ τδίηγ ἴῃ ἴῃ6 ῥγεβθηϊδίίοη οὐ τῃ6 

οοηάαοι οἵ ἴμ6 ἀἰποίρ]6β, ἀγαννίηρ ἔτοπὶ (ῃ6 βυρροβεά ἰδοῖ τῃ6 ῥτὲ- 
ςδγίουβ ἱπέδσεηοα ἔπαὶ ἴῃς Αροβίοϊι. Ὁῃυγοῇ Ταγεὰ 1π||6 οὐ ποιῃίης 
ἴου ἴῃε δαγῃν βίοι οἱ 65υ5.: Τῆς ἀο]ϊοαῖα ἰτγθαϊπηθηὶ οἵ ἴῃ6 

ἀἴϑοιρ]65. 15 σευ δ ΠΥ ΝΕΙΤΥ ἀρραγεηῖ. [λι1Κ6, ἃ5 ϑοῆδῃζ σειηᾶσκβ, Ἔν σ 

Βρᾶγεβ ἴῇ6 ἔνεϊνε ; δϑρθοίδ!ν Ρεῖεσ. Τῃδ βἴεση ψοτά, “Ὁεῖ ἴῃες 

ῬΘὨϊηα π16,᾽᾿ ἰ5 ποὶ ἴῃ τἢϊ5 οϑρεὶ. Τῇδ Ὡατταῖϊνα οὗ ἴῃς ἀθηΐαὶ ἰβ Δῃ 

ἰηϊεγοϑιίηρ βυθ)εοὶ οὗἉ βίυαγν ἰῃ [Π]|8 σοηηθοίίοη, Βυῖ ([ῃ6 ψΠοῖς θοὰγ 
οἵ ἴῃς ἀϊδβοῖριεβ ἅτε ἰγεαϊεὰ σι δαιδὶ σοηβίἀογαίίΐοη. Ὑηοὶγ ἔδυ 5 

--ἰξμοσγδηοθ, τγϑακ (Αἰ, τιυΐυαὶ τίνα! 65--τᾶτα δοκηον)εάρεά, γεῖ 

1 γιάε 7ΖἼεοίοσίεολε Α δλακάίμηρεη, Ὁ. 133. 
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τους πε Μὴ ϑρατγίηρ Ββαηα. ϑοῖὴβ παιγαῖϊνεβ ἴῃ πο ἢ {{|656 ἔδυ] 5 
ΔΡΡΕΔΙ ΨΕΙΥ ΟὈἰΓαδίνοὶγ, Ζ.9.,) ἴῃ 6 σοηνεγβαίίοη δῦουξ ἴπ6 Ἰεάνθεη οὗ 
ἴε Ῥματγίβθθβ, ἴῃ6 δι τίουβ τοαυθϑὶ οὐ Ϊατηεβ δηὰ 1 ἤη, δηὰ [ῃ6 

δηοϊητίηρς ἴῃ Βείμδηγ, ἃ οῃλιεα, ἃ5 15 ἰϑο (ῇς βίρῃξς οἵ 411 τῆς 
ἀἰϑοῖρ!εβ αὲ ἴῃ68 δρργεῃθηβίοῃ οὐ {πεὶγ Μαβίεσ. Τῇ ψεαῖκ (αἰ οἵ 
ἴῆε ἀἰβοῖρ]θ5. 15 ναῦν τ] Ϊγ οΠμαγαοίοτιβεά. “ Ώοσα ἴα γουσ (Αἰ ἢ ὃ 
515 [εϑὺ5 ἴῃ [Π6 βϑἴογπλ οἡ (ῃ6 ἰακε, ἴῃ [κῈ᾽5 νετβίοῃ οἵ ιἴλε βἴοτῃ, 
ἰηβίεδά οὗἨΘἁ υϊτεπηρ [Π6 ταργοδομίαὶ ννογὰ : “ΠΥ ἃτθ γε σονδταὶν ὃ 

Ηδᾶνα γε ποῖ γαῖ (1 } ὙΒαῖγ (δ]αγα ἴο ψψαῖοἢ ἴῃ ἴῃς ραγάθη οὗ 
Οειῃβειηδηθ ἰ5 δροϊορει αν ἀθβογίυβα 5 βἰβερίῃηρ ,ἴ0γ τογγοῖσ. [Ιὴ 

᾿5 ροτίγαϊζατε οὗ ἴῃ6 1 γα [6505 ἴῃ6 Ἔνδηρε ϑὶ ρῖνεθ ᾿γοιπθῆσθ ἴο 

186. δἰττιθαΐε5. οὗἩ ροόνεσγ, θεηθνοϊθησθ, δηα 5! πη] 655. Πε ρίςείοτίαὶ 

εἤεοϊ ἰ5 ὑχουρῃξς ουῦ ΟΥ̓ Οπηϊδδίοη, δ ρΡαβῖβ, αηὰ υπάοτϑίαϊθπηθηῖ. 

Αἴηοηρ ἴῃ6 Οπλἰϑϑίοηβ δῖα ἴῃς σϑδ δὶς ὑνοσὰ δουδ {Παὶ νὰ 
ἀεβ]εῖῃ, δθοιυιΐῖ “ ἀορϑβ᾽" ἴῃ τἢε ϑἴοτιυ οἵ ἴῆε νοπδὴ οὐ (απαδη ν] οὶ 

ἰἴ5. ΠΟΙ τνδητίηρ, δηα [6 υνἤ}] ΟΥὟ οἡ [6 (τοβ5 : “Μγ Οοά, μὴν 

Οοά! Απιοηρ ἴπε [Πἰηρ5 δι ἢ ϑβθα ἂτὲ ἴῆοβε [δαΐυσγεβθ ἴῃ δοῖβ οὗ 

μιεα! τσ τ οἢ 5πον ἴῃ6 ρτεδίῃθββ οἵ ( γίβι᾽β πηρῃϊ δηά οἵ ἴῃς θεηδῆϊς 

ςοηΐοιτοα, Ῥεΐετ᾽5 ποῖ μευ-ἰη-ἰδν 50 ἘΈις ἴτοπὶ ἃ ργέαίέ ἴξνευ; δηᾶ 

{6 Ιερεσ ἰ5 μι οἵ Ἰερύοϑυ. ὙὍὙῆδ Βαπά τεβίογεα οἡ ἴῃ ϑαυ δι ἰ5 τῃ 6 
γίρά! Βαμα, ἴῃ σεηϊτατίοπ᾽β βογνδηΐ 5 οἠβ ὠἴαγ ἴο Πίτη, ἴῃς βοῃ οἵ 
(6 ψίάονν οἵ Ναίῃ ἰ5 δὴ ομῖν 5οὴ, ἴπ6 ἀδυρῇῆϊεγ οἵ [γι δῇ ομν 

ἀαυριΐοτ, τἰῃ6 δρι]θριίς ῬΟΥ δὲ ἴἢ68 ἢ} οὗ Ὑτγδηβῆριτγαϊίοη δὴ ομῖν 

οἢ] 4. ὙὍὙὴδ Βο]ϊης55 οὗ [6515 ἰβ πγαάθ σοηβρίοιοιβ ΟΥ̓ [6 Ῥχοιηϊηθηςα 

δίνθεη ἴο ῥταγδῦ ἰῇ σοπηθοιίοῃ τῇ οτις4] οσοαβίοηβ, δηὰ ὉΥ ἀπάετ- 
οἰδίαπηεηΐ ψΏετα ἴῃ6 ἱῃοϊάθηῖβ τεϊαίεὰ τηρῃξς ἴο {Π-ἰποιγαοιθ τηϊηᾶς 

566 Πὶ ἴο σογηρτγογηἶβα ἱπαΐ θϑϑθηςα] οπαγαςίεσίβιῖς [κ6᾽ 5 Ὡδιταῖνοβ οὔ 

186. οἰεδηβίηρ οἵ [6 ἴθπιρὶε δηά [ῃ6 ΔρΟΩΥ ἴῃ (ει μβαπηδηθ την δα 
τοίοιτε αὶ ἴο 85 ϑἰπκίηρ {Πυδίταῖνε ἰηθίδησθς οὗ (6 ἰαϊΐϊεσ, Τὸ [ῃ6 

ΒΔΠΠ6 ΟΔΙΕΡΟΙΥ ΠΥ 6 ταοίειγε τῇς ἱγεαϊπηεηϊ ὉῪ Γὰκα οἵ τῆ6 δηῖϊ!- 
Ῥῃατίϑαϊς εἰεπηεηΐ ἰπ (ἢ γϑι'5 τοδομϑίηρ. Μαυςῇ ἰ5 οπγἰοαᾶ, ἀηα τνῃαῖ 

ἰ5 τεϊαϊ θὰ 15 βοβεηεᾶ ὈΥῪ Ῥεΐπρ ρίνεη, τηυσῃ οὗ ἴζ, ποῖ 85 βροκδθῃ 

αὐοιί, Ὀὰαϊ 85 βροόκεὴ ἐσ, Ῥατγίβθεβ ὉῪ 76ϑὺ5 ἃ8 ἃ ρυεδὶ ἴῃ {πεὶγ 
Βουδε58.ἷ 

2. Τῆς ἱπἤσεποθς οὐ τῃ6 (ΟὨἩγίβιίδη σοηβοίουβηθββ οὐ τἢ6 {πη ἴῃ 
ΠΟ 6 τοῖς 8 ἴγάσθαῦ]α ἢοῖ ΟἿΪ ἱπ μ|κ6᾿ 5 ῥγεβθηϊδίίοη οὐ τὸ 
Ομαγδοΐετβ οὐ 7655 δηὰ Ηἰβ ἀϊβοίρ]εβ, θαΐϊ ἴῃ 5 δοοουηὶ οὐ (τί ϑιβ 

τοαοῃΐηρ. Ηδ 5866πὶ5 ἴο πᾶνε ἰῃ νίενγ τῃγτουρῆουϊ [ῃ6 τ56 οἵ [ῃ8 
1οτά᾽ἷδβ τνοτα5 ἔου ὑγεβδεηΐ ρυϊάδηςθ. ἮΝ εἰζδᾶς κοῦ ἢα5 δηἀοανουτοά ἴο 

ΔΏΔΪγβ6 ἴῃς αϊάδοιίς εἰδηηεηὶ ἴῃ τ1ῃ6 τηϊγά Οοβρεὶ ἰηῖο ἀοοιηαὶ ρίθοαα 

ΤΊμΚς νἱϊ. 26:ςο; χί. 37-52; χὶν. 1-24. 
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Ῥεαγίης οἡ ἀεῆηϊίε τεϊρίουβ αυσϑίίοης δηά ἱπίθγεδὶβ οὐ ἴῃ6 ῥτγίτηϊνα 
ΟΒυτοῃ.Σ ὙΠΪΒ τπὰ  Ὀ6 σατο ἴοο (αγ, θυΐ ἴΠ6 Ἰάδα 15 ποῖ δϊορεῖμοῦ 

Ὀά456 1655. [Ι͂ἡ 115 Οοβρεὶ ([ῃ6 50-Ὁ]]6 ἃ “ϑοσπίοη οἡ ἴῃ6 Μουμῃῖ᾽" 15 
ΤΘΑ]γ 4 «ϑέγηποῦ; (Κεγγρσια τοὶ 2 ἐάσελε) ἀε]ϊνεγαα ἴο ἃ (τ βιίδη οοη- 

διεραϊϊοη τ [ἢ 411 τ[ῃ6 ἸΙοςδ] δηᾷ ἰδ ρΟΓΑΓΥ τηδίζοσ οἰ πηι δηα ΟὨΪΥ 
1π6 υπίνοτσαὶ δηὰ ρεγεηηίαὶ τεϊδίηθα. ΤῊΒ 5ᾶπ|Ὲ δάδρίαιίοη ἴο ργθβθηΐ 
Δα ρϑηεσγαὶ υ86 5 Δρραζεηΐ ἰῃ ἴῃ6 ψογάϑβ, καθ᾽ ἡμέραν, αἀἀεα ἰο δε 
Ιᾶῖν οἵ οτοββ- δεασίηρ (ἰχ. 29). 

8. Τῆς αμυεδιίοη τηδὺ ὃς ἀϑκεὰ ψῃθίθοσ [Π15 δάἀαδρίαιϊίοη οἵ τῃ8 
τηδίζοσ οὗ ἴἰὸ ἐνδηραὶὶς γα οη ἴο ργαϑθηΐ σοηοδρίίοηβ δηά ηδϑάς 

ἰ5α ἴο Ὀ6 5εῖ ἄονψῃ ἰο (Π6 δοοουηΐ οὗ [κ6 ἃ5 δὐϊϊοσ, οὐ 15 ἴο 6 
τορατάοα 848 δἰγεδαυν εχιϑίίηρ ἴῃ (ἢ6 ἀοουπιεηῖβ ἢῈ υϑε4. Οη [ἢ ϊ5 

Ῥοίΐπι ἴπογα πιὰ Ὅς τοοτῃ ἔοσ ἀϊβδγθηοα οἵ ορἰηίοη. 1. Ῥγεἶθβ ἰπ' ὨΪ5 
ΠοΙητηΘηΙΔΙῪ οὐ [κὲ (Μεγεῖ, εἰρμῖῃ εὐἀϊιίοῃ) ἱποϊηθθ το τἢς ἰαϊίεῦ 
δἰϊογηαῖίϊνε. ὙὍΤῆυβ, ἴῃ τείεσεπος ἴο 1μ|Κ6᾽᾿5 τὰ νογϑίοη οὗ Ῥεῖίογ᾽ 8 

ἀεηΐαὶ, ἢ6 τειηασκβ: “Α τὩΟΠΒΙΓΟΙ5. ᾿ὩΪηἰ Πηϊδίηρ οὐ ἴῃ6 οἤξηος 1{ 

Ι[μκκε δά Μαγκ᾽β δοσοιιηῖ Ὀδίογα ἢϊπι᾽"); δηὰ ἢξ δοςογαϊηρὶν (πίῃ Κ5 
Ὡς Παά ποῖ, Ῥυΐϊ υβοᾶ ἰηϑίοδα ἃ [εινίβῃ (Ογιβιίδη δοῦγος, ρίνίηρ ἃ 
τοϊἰραϊεὰ δοοουηΐ οὗ Ῥεΐετ᾽β βίῆ. ΟὐὨ βυοῇ ἃ βουτοα ἢε ἤπαάβ ἵγᾶδθϑ 
τπτουρμουΐϊ 1μι|κε᾿5 Οοβρεὶ, 1[ο]]ονίηρ ἴῃ [ΠῈ [Οοίδίερβ οἵ Ὦσγ. Ρδὺ] 

Ἐεΐηθ, ῆο δά ῥγονίουϑὶν δηἀθανουγεα ἰο εβίδ Ὁ] ἢ τἢς εχίβίθησα οὗ 
ἃ Ῥγεοδηοηΐϊοδὶ [μ|Κ6, 2.6., ἃ ἢγβθὶ διίθεπηρί ἴο ψοῦῖκ ὉΡ ἰηΐο ἃ ϑ5ἰηρὶε 
νοϊαπηα ἴῃ6 ἐνδηραὶὶς ἰγδ  Ποη5 ἰὴ Ματῖ, ἴῃ Ζορία, ἀμ οἴμοΓ βούγοαϑ, 
αἴϊοσ ἴῃ6 τηδπηεγ οἵ ἴθ [ηἱγτά οβρβὶ." ΤῊϊβΒ τῆᾶῪ Ὀ6 ἃ ρῥεγίεοι Υ 
Ἰεριπιαῖς Πγροιῃθϑίβ (οσ βοϊνίηρ σογίδίη ἢ ΥαΤῪ τοῦ !επη5 οοηηεοίεα 
ἢ 115 βρέ], δηά τῃ6 διριπηθηὶ ὉγῪ ἢ Εείηθ 566 5 ἴο εϑίδὈ- 

᾿Ιβ ἴτ 5. δ ]εὰ οἢ 115 πηουῖ5. ἴο βϑυίουβ σοηβι ἀθσαίΐἼοη. Βυῖΐ 1 

ΒΑταΪν ταϊηκ ἰξ βυβῆοεβ ἴο δοσουηΐ (ογ 411 [ἢ6 ἴγαςεβ οὔ βἀϊίοσίαὶ Ἃ15- 
ογοϊίοη ἰῇ [μπκο5 Οοβρεὶ. [Ι{ ἄοεβ ἤοΐὶ πιαῖϊογ ψῇδὶ ἀοοσυμηεηΐβ 

Ικὸ υδεᾶ ; ἢα οχογοίϑεα ἢ5. ον υάρτηθηΐ ἴῃ υδίηρ ἴπεῖη. [1 με 

ἀϊά ηοῖ, δί5 τεϊαιίοη ἴο ἴῃς ποῦκ οἵ τεάδοιπρ ἴῃ6 πηθιηοῖγς οὐ [65.1.5 

Ῥεςοπῆεβ 80 οοϊου ]εβ5 ἰῃαὶ οπα [4115 ἴο 566 ηαΐ οσσαβίοη ἴῃετα νγὰ5 

ἴοσ τῃαϊ ἱπηροβίηρ ῥγείδίοσυ δηπηουησεγηεηΐ ἴῃ ἴΠ6 ορεηΐηρ ββϑηΐεηςα. 

Α Ρηϊηϑῖνε ΤκῈ νᾶ τεδαν ἴο ἢΐβ Παηά, δηὰ ἣἢς ἀϊά ποῖ Ἔνθ 

ςοπίπθαϊε ἴο ἴξ ([ἢ6 σοϊουγ οὐ ἢϊ5 ον τε]ρίοιιβ ρευβοῃδ! γ. [ηΐδη- 

τίοῃ, 45, ρύγροβε ἴο υὑ{|||56ὲ [6 τηδίθγίαὶ ἴοσγ εαϊβοαίίοη οὗ Ὀε αν 5 

ΜΕΙΘ 4}} [Πετο Ὀδίοσα ἢ6 Ῥερᾶη. Ηδ ἀϊά ψῇῃαῖϊ Αἀάεά, ρεγῆδρ5, ἃ 

1 Μὲαε Ἀϊβ ζύγείεγ εεολερηρον δέν ἐς Ευασρροίίεελεη Οερολέορλέε, ἀτιὰ Ἠϊβ “ῤοείογίς 
Αξε, νοὶ. Ἰϊ. 

3. ἴμις υον Ζανιογέξεδε ζ δεν ἰογεγεη ἐς Σιξας ἐπε Εσυαηροίέμνε μραῖ 44οείείς 
Ζερελέελέε, τϑρ1. 
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ἴεν δηθοδοίεβ. δηὰ ϑαγίπρβ ρίεδηεα ἔοτι οἴδποσ βουγοβθβ, οσὰὶ ΟΥ 

στιτῖοη ! 
4. Νοιυν οίδηἀϊηρν [815 ρεγνδάϊηρ τορασγὰ ἴοὸ ψῆδΐ πᾶ Ὅδ Ποτ- 

Ῥιθμθηβίνοὶυ οδ]εὰ φὐῤεαζέον, ἴῃ6 δυῖμοσ οἵ ἴὴ6 ταἰτὰ οβρεὶ σδηποὶ 
7υβῖγ θῈ ομαγρεὰ σι ἱπαϊβεγεηος ἴο Ὠἰδίοσὶς ἴτὰῖᾶ, ΗἔἜ ῥγοΐδββἝβ 
ἰπ [8 ῥχείδοβ ἴοὸ βανε ἰῃ νἱϑν σεγίῤεα, δηὰ ἴμε ῥγοίεβϑίοῃ ἰ5 ἴο θ6 
1ΔΚοὴ ἰῇ δασῃεϑῖ. Βυῖ 6 15 στιηρ μοὶ 85 ἃ τὥδσο σἤγοηίοϊοσ, θαΐϊ 845 

ΟΠ6 56 κίηρ ἴο ῥσγοιηοΐς ἴῃς τεϊρίουβ μϑὶίασα οὗ ἴῇοβα ἴογ ψῇοπὶ 6 

ψτϊῖο5, ἀηἀ 50 πιυβὶ βίσίνε ἴο οοιῃθίμς δοούγδου, βάθ!γ ἰοὸ ἐδοῖ, Ψ ἢ 
Ῥγδοῖίοδὶ ὑἘΠγ. ὙΤῊς ἰἀϑὶς ἰ5 ἃ ἀε]οαῖς οὔθ, δηᾶ ἜἽχεουΐοη νίϊδουϊ 
ἘπῸσ οὗ Ἰυάρφτηεπμι ποῖ βᾶϑγ. Ενδθη ψΏΘσΘ τηϊϑίααβ ἃτα τηδῆβ, ἴῃ 6 
816 ποῖ ἴο Ὀ6 οσοῃίουμάεα νι δα (ἢ, ΝΟΥ βῃουϊά ἴ Ὀ6 ίοι- 
δοϊζεη ἴπαὶ 1Κε᾿8. ῥβουατίεεα σὴ θὲ αἱ βεὰ ἔοσ ἴῃς δροϊορειίς 
Ρύροβε οὐ εβιδ! ἰβηϊηρς ἴῃ6 ρϑηθσαὶ Ἵγαα!}}Ὑ οὐ Ά τἴῃ6 δνδηροὶὶς 
πδάϊπίοη. [κε οἱμϊίβ τυοῃ. Βυῖ ἰξ ἄοεβ ποῖ ἰο ον ἴμαὶ ἢς αἰά 
ποῖ Κηον. Ηδ τὩΔΥ οὐ Ἰῃ ἘΠ ΟΏ ΔΙ τ ηαὶ ἢ6 Κηονβ Ὀὰϊ ἄοα5 ποῖ 
οᾶτε ἴο τεροῖῖ.0 1κὲῸ οἴῃ υηάετγοίδίεβ, ΔΝ δῖ ἃ ψπῖογ ἴοηθ5 ἀονῃ 

6 ἰ5 ἱεχηρίεά ἴο οὔ. ΒΥ 5|Π|ΡῚΥ υηάἀεγδίδιηρ, ἰπδίεδα οἵ οηλτηρ, 

δε Ὀεοοῖμθβ ἃ ταϊποίδης δηὰδ ἱἰμεσγείοσε σα] νυ ἱῖπθ85 ἴο [ἢ6 
Ἰμβιοσογ οὗ 186 τηαϊϊοσ 580 ἀβαὶϊξ ψ. [1κὰ οἰἴεξη βἰαῖθβ βιγοηρὶγ. 

Εἴθε μὲ δά 5. ραγιίου]ατβ ΠῸπι (116 Γ Ἰμ οστηδίίοη οὐ ἢῈ δχαρρογαῖθβ 
ἴον ἃ ρΡυῦροβθ. Ἐνβῃ ἴῃ [6 Ἰαϊίεσ σᾶϑα Ὧθ ψ]ηΈβ565 ἴο [86 {γυῖῃ οὐ 

106 Ὀα54] ῃἠδιταῖῖνθΊυ Α ντίίεσ ὙΠῸ Πᾶ5 ἰάθαβ ἴο δι ΟαῪ ἰ5 ἰδιηρίοά 

ἴο ἱπνθηὶ θη ἢ οδηποὶ πᾶ ψῇαῖ 1} δι ἢϊ5 ρυγροβε. [μ|κὲ 
ἀϊὰά ποῖ ἰηνεηῖ Ὀυΐϊ δἱ τηοϑδὲ ἰουςμεα ἃρ βίογιεβ ρίνεη ἴο ἢἷβ. μαπά 
ἴῃ {υβυνο Ὧν ἰτδα ἰοηβ. 

δ. Τὴθ δυΐδοσ οἵ ἴῃς {πϊγὰ (οβρεὶ ἀνονεαϊν μαὰ ἃ ἀϊάδοιϊς αἰπι. 
Ης ντοῖβ, 50 ἰΐ ἀρρθαῖβ ἔγοίῃ [Π6 ῥγείδοθβ, ἰο Ἷοῃῆγηι ἰῇ ἴῃς (ὩΠῈ 

ἃ ἴπεμπᾶ οδ θά ““τωοβὲ ἐχοθιθης (κράτιστε) ὙΠΕΟΡ 5," εχρεοκίηρ 
ῬΙΟΡΔΟΌΪΥ [μὲ τ[ῃ6 ὍΟΟΚ του] υἱεἱπλαῖεὶγ ὍῈ υϑεῖὰ] ἔοσ ἃ ψίάδθσ εἴγοῖθ. 
Βαϊ ἴδετε ἰ5 Ὡ0 ἴτΔ66 οὗ ἃ ἀοπιηδης {μεο]ορίοαὶ οὐ σοηϊγονεσβίαὶ δἰπλ. 

Τὴθ πηῖοσ, 2.3.» 15 ποῖ ἃ δαμζίριδεέ ἴῃ τῇς σοηῃίτονεσϑίαὶ βοηβε οὗ 188 
ποιά. Ηδβ 15 ἀουθῖ]εβ5 ἴῃ βυτωρδῖηγ σὰ ΟΠ ΞΕ δὴ ἀῃΊνογβα ἰση), ἃς 
ΔΡΡΕΔΓΒ τοι ἢ 5 βηϊβῃίηρ (Π6 αχυοίδιοη ἔτοπὶ ϑαίδῃ Ὀερπηΐηρ ψ ἢ 

“ΤΏς νοίοβ οὗ οὔθ οἵγίηρ ἰῃ ἴῃς ν]ἀεσηθ55," δηὰ δηαΐϊηρ στῇ, 

“ΑἹΙ βεβϑὴ 5ἢ}4}} 566. 1ῃ6 βαϊναϊΐοη οἵ σοά᾽" (ἰϊ. 6). Ὑεῖ, ἴῃ οἵμεσ 
Ῥίαςα5, Ζ.3., ἴῃ 1ῃ6 ὨἰδίογΥ οἵ 1π6 ἱπίδῃου, ἴῃς ϑβαϊναϊΐοη Ὀγουρῆς ὈῪ 
]εθὺ5 ἰδ σοποείνεα οἵ ἃ5 Ῥεϊοηρίῃρ ἴο [βδ6], [ῃ6 Ἵῃοβθῃ ρβϑορὶβ 

(τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἰ. 08; σ' 11. 10; νἱ!. 16; χῆΐ. 16; χίχ. 9). Ὑῆε δυῖΐμοσ 

5 ποῖ ὄνβεὴ Ῥδυ]ηϊδὶ ἴῃ ἃ [ῃεοϊορίοδὶ 5θῆβα, ἃ5 ἴῃ6 δῦβεπος ἰτοπὶ ἢΐβ 
Ῥᾶροβ οὗ 411 ψογάβ οἱ [|6805 θεδσίηρ οὐ ἃ ἴβδοσυ οἵ δἰοῃεπηθηΐ, 

Δεν τετηδεκεα οὐ, βυβηοιθητγ ῥργονε8. ΗἜἬ δρρϑᾶῖβ ἴο δε δῃ 
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εοἰεοιίς, ταῖμογ ἴμδη ἃ πᾶὴ Ὑοβθα πλϊπὰ 18 ἀουηγίϊπαῖθα ὉΥ ἃ ρτεαὶ 
τυ ηρ ἰάεα. Ὀἰβεποῖ, 1 ποῖ σοηῇϊοϊίηρ, ἰεηἀθηςσίθβ οἵ σα]ϊρίουβ ἱγρθβ 

βηὰ Πουβετοοῖη ἰῃ ἢ Ρᾶρθθ: δι! πα αηϊνουβα  σπλ, [εν ]ϑἢ ρατ- 
Ἐσυϊατίθηι, ΕΒ οηΪς βοςίαὶ ἰάθαῖβ, [88 ὈΪαββεάηθθβ οἵ ρονεγίγ, ἴῃ 
Ῥταῖβε οὗ δἰπηβρίνίηρ. (σεηίδι εν, Κίη 655 οἱ ἰδπιρασ, 15 ἴῃ 6 ῥειβοῃδὶ 

ομαγαοϊεσίβιίς οὐ [86 δνδηρε δι. Απά ἰἢ τἢθγεὲ ἰδ οης τῃϊηρ ποτα 
ἴπᾶπὰ Δποῖθεσ ἢθ ἀδβίγαεβ ἴο ἱποιιϊσαίδ: οἡ ἢἰβ σεδάδθιβ 1 ἰ5 (ῃ8 

δγαείομσηέος οἵ (Ὠτϑι. ““γογάβ οἵ ρτάςε᾽᾽ (ἰν. 22) ἰ5 ἢἷβ σοηρτε- 
Βοηβῖνθ {{|6 ἴοσ τἴῃη6 υἱϊετάηοθβ οἵ [658,9 δηὰ ἢΐβ αἷπὶ ἔγοτῃ ἢτγθι ἴο 

δὶ ἰβ ἴο δον ἴῃ68 ϑανίουγ 85 ἴῃ6 {πἸδπά οἵ [6 βἰηίαὶ δηὰ ἴῃς βοοίαὶ 

ουϊοαϑί, δηἀ ἀνεη οὗ ἴῃοβα ὙὙῆ0 βυθεσ 51} ἕοσ {ΠΕΣ ογίπιεβ (ν]]. 96- 

ὅθ; χίχ. 1-10; χχίϊ!. 89-43). 
60. Τε Ἰἰΐθγαγυ ἀβϑρθοὶ οἵ (ἢ]5 (ὐοβροὶ 5 ἃ σοϊρὶεχ ὑῬῃεηοτηθηοῃ. 

Αἱ {ἴπιε8, Ἐβρεοία! γ ἴῃ [86 ῥτγείδςβ, ομβς ρεῖβ ἴῃς ἱτηργεβϑϑίοη οὗ ἃ 
τεσ μανίηρ δὲ ἢΪβ8 σοπμηηδηᾶ ἃ Κηον]εάρε οὐ ὅτεθκ ροβϑί]α. ον 

ἴοῦ οὔθ ἴο νῇοπὶ ἰΐ ννᾶ5 ἢϊ58 ῃδίϊνε ἰοηραθ, δῃ δχρετί δὲ οὔσθ ἴῃ [ῃ6 
νοσδῦυ αι δηά ἴῃ ρταιηγηδίῖςδὶ βἰταοίαγε οἵ ἴῃδὲὶ ἰδῆρυαρε. Βαϊ 
ἴλτ Οἴἴεῃεσ τῃ6 ἱπιρσεβϑίοῃ ἰ5 [ῃδὶ οὔ ἃ 7εὺν [Ὠἰηκίηρ ἴηὴ Ηδῦτενν δηὰ 

τεβεοϊϊηρ Ηεῦτεν ἰἀἸο ἰπ ρῆγαβα δηᾶ Ἴοπβίγαοιίοη, Ηεὐγαϊβηηβ 

δΔΌουηα, Θβρθοίδ!Υ ἴῃ ἴῃς ἢτθε ἵνο Ἵπαρίετθ.Ό Ὑῖνο δχρ᾽δηδίίοης τα 
ῬΟΒΘΙΌΪΕ : Τηδᾶὶ [6 δυΐμοῦ νᾶ σϑαὶ]ν ἃ [6νν, [πὶ ἢΪ8 ἡδίυγαὶ βίγ]8 
νὰ5 Ηδοῦτον-Οὐδακ, ἴῃ ΠΟ οαθε 1 ψουα ἢᾶνε ἴο Ὀ6 βῆονῃ (ῃδὶ 

τῇς ῥγείδοα νὰ πὸ βϑσἢ τηδγνθιουβ ρίθος οἵ οἱδβϑίοἰβπη δε ἃ]] ; 

οἵ ἴῃαὶϊ ἢ6 νὰ ἃ (ὐδηι]θ ψνο}} νοῦβοα ἴῃ ατεαῖ, Ὀὰϊ βοιηθνῆδὶ 5]αν 5 

ἴῃ ἰδ οορίουβ 86 οὗ [ον 5}- τ βι δ βοῦγοαβ, συ ἢ 85 ἴῃ6 ρυτλἶνα 

ακς ἴοσ ψῃίοἢ Εείπα σοηίεπάϑ. 

ΘΕΈΟΤΙΟΝ 111. ΑὕΤΗΟΚ, ὈΕΒΤΙΝΑΤΙΟΝ, ΒΑΤΕ. 

1. Ὑπε δυΐμογ οἵ 16 ἰπϊγᾷ οβρϑὶ ννὰβ αἷδϑο ἴῃ6 δυΐδοῦ οἵ [ἴῃ 6 

Αοῖθ οὗ ἴῃ Αροβίίεβ, 8ἃ5 ἀρρθδαῖβ ἰῇ οἤαρ. 1. 1 οὗ [6 Ἰαϊΐίεσγ ψόσκ, 

ΜΠοτα (ἢ πάπα οὗ ὙΠΘΟρΡΏ 5 τϑουτθ.Ό ΝοθοΥ θοοΚ ὑεατβ 1116 
πᾶπα οὗ [ῃ6 ψτϊεῦ, θα ἀπ] Ογηὶ δηοϊθηΐ {γα ΠΟ ἢ ἀϑογῦα5 ἰ το 1Κςο, 

16 σοτηρδηίοη οἵ Ῥαὰ], δηά ὈΥ οσοιραίίοη ἃ ῥΡῇἢγϑίοίδη ((Ο]. ἱν. 11). 
Ετοτῃ ἴΠ6 ῥγείδοβ ἴο [ες (οβρεὶ νὰ ραίῃμαεσ ἴτῃαϊ ἢ6 Πδα πο ρεγβοηδὶ 

Κηον]εάρε οὗ 6505, Ῥυΐ νὰ δ γεὶγ ἀδρεηάδηϊς οἡ ογαὰὶ δηά ψτθη 

τιδα!οη. 

2. Ἑτοτὰ ἴῃ6 ῥτγείδςεβ οἵ ἴῃς (οβρεὶ δηά ἴῃ6ς Ῥοοῖς οἱ Αςῖβ. νὰ 
Ἰεάσῃ ἴῃθαῖ (ἢ6 δυΐϊῃοτ ψτοῖθ ἔογ (ἢ6 ἱπηγηθαϊδία Ὀθπθῆϊ οἵ ἃ βίῃρὶςε 
ἱηάινίἀυα!, ἀρράγθηογ ἃ πηδη οὗ ταηΐϊ, 5δὰῪ ἃ Βοϊηδὴ Κηϊρῃς. 11 15 
Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο [ὩΓῸῚ ἴῃὶ ἃ ἰάγρθσ οἰτοὶθ οἵ τεδάδθτβ γγὰ5 ποῖ σοῃ- 
τεπιρὶαϊοα εἰἴπον ὈῪ ἴῃ νυττεσ οὐ Ὁ [πε ἢγβι τεοϊρίεπι οὗ ἢἷ8 νόοτκ. 
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8. Τῆς ἀδίε οδῃηοῖ ὃὈῈ ἀεβηϊεῖγ ἤχεά. Ορίῃίοῃ ταῆρεθβ τοῖα 

Α.Ὁ. 68 ἴο ἴῃς ΕΑ γεαῖβ οἵ ἴῃς βεοοηά οεηΐυγ. ΑΒ ἰδίβ ἃ ἀδῖε 85 
ΒΔ Α.Ὁ. 90 ἰ5 οοτηραῖοὶς π τἴῃ6 ττϊΐοσ Ὀδίηρ, ἴῃ [5 γουηρογ 
γεδῖβ, ἃ οοϊηρδηίοη οὗ 51. Ῥδὺὶ ἴῃ 5 ἰδίθσ τββί ΔΤ τηονθηθηΐβ. 

ΤῊΘ 5111 Ιδῖογ ἀαίε οὗ α."Ὁ. 100 οὐ 106 πουἹὰ θὲ στεαυϊγοα 1 ἴξ σοῖο 

ςετῖδίη, βοῇ [1 ἰ5 ποῖ, (μαὶ ἴῃ6 ντίίεῦ υϑοὰ ἴῇς “4ππφιίδέος οὗ 
7οβερδυβ, ποῖ πεσε Ρυ] ἰδ α ἀρουΐ (ῃ6 γεὰγ 938-94. Ὦγ. ϑαπάδυ, 
πῃ δὶ ψοσκ οππεὰ 2 πεεφὲγαίδονι, ἜΧργθθθῈ5 ἴΠῈ υἱεῖ πᾶ Αοἰθ νγᾶ5 
ψτϊτεη ἀρουΐ Α.Ὁ. 80, δῃηὰ ἴῃς σοβρεὶ βοπῖα {ἰπ|6ὲ ἰῃ ἰῇς ἔνε γδδτβ 
Ῥτεοδάϊηρ, 



ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΜΓ. 

ΤΗΕ ΤΕΧΤ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΓΑΝΌΜΑΕΚΒ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΤΕΘΤΘ ΟΕ 
ἘΚΕΑΘΙΝΟΞ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. ΤῊΕ ΤΕΧΤ. 

Τῆς Οτεοῖ ἰοχὶ ρίνεη ἴῃ 1ἢ18 ψοῦκ 6 ἴῃαιὶ Κηονῃ ἃ5 ἰἢς 7Ζχίως 
Μαρβίμς, οὐ νὨϊοῃ ἴῃ6 Αὐἱμογϑεᾷ Μεγβίοη οὔ ἴῈ Ναὸν Τεβίδπηεηϊ 
56 υαϑεᾶ. Ἐρτεβθηίηρ ἴδ6 Οτεαὶς ἰεχὶ ἃ5 Κηονῃ ἴο Εγδβπλι5 ἴῃ (ἢ 6 

βἰχίθεαηιἢῃ σδηΐυσυ, δηᾶ αϑβοοίϊδίε ἃ τι [Π6 Ὡδηηεβ οὗ ἴνο ἴδιηοιβ 
Ῥηηΐεῖβ, ϑίερῃεη δηᾶ ΕἸζθνῖγ, ψἤοβα βαἀϊίοηβ (ϑιερἤδη 5 ὅτά, 160, 
ΕἸΖεν τ᾿5 2πά, 1633) ψετεὲ ρα) δμθα ψἤθη (ἢ 8 ἀρραγαΐυβ αἵ οοϊητηδηᾶ 

ἔου Ἀχίηρ [πε ἴσια ἰαχὶ τγᾶβ βοδηΐυ, δηὰ ψῃθῃ ἴῃς 5οίεηςς οὗ ἰεχίυδὶ 
ΟΠ ἰςἰδηὶ ννὰ5 ῃθογη, ἰξ ΤΊΔΥ 5εθπὶ ἴο Ὧ6 ΘηΓΓοὶγ ουΐ οἵ ἀδῖε. Βαϊ 
ἰϊ 5 δῇ ἱπηροτγίδης ἢἰδίοσιοδὶ τηοηυτηθηῖ, δηὰ ἰδ 5 ἴῃ Οτεοὶκ οτίρίῃδὶ 
Δηϑοτηρ ἰο ἴῃ6 ΕὨΡ 5 Ταβίαπιθηΐ 511} ἰαγρεὶν ἴῃ 86 ἰῃ ρα} ]1ς 

ΜΟΙΘΠΪΡ δηΐ ἴῃ ῥγναῖα τοδάϊηρ. Μογβονοσ, μηδ ἴπῸ ἐχροτῖβ ἴῃ 
τηοάδσγῃ οτἰἰοἰδπὶ ἤᾶνα ἀἄοηθ τηυοῇ ἴοὸ ῥγονίἀβ ἃ ρυγεσγ εχ, {μεὶγ 
ἡυάρπιδηῖθ ἴῃ ΔῊ οα865 ἀο ποῖ δοοοῖά, δῃηά {πεῖγ σθϑυ]ῖβ σδηηοῖ 
δ τεραγάξα 45 ἤμπαὶ. [ἰ 15 σαγίδίη, πονγθνεσ, (ἢδι τῇς ἰεχί ὑγεραγεά 
ὈΥ 5υςοἷ 50 ῃ οἶα ἃ5 Τιβομεηάογί, Ἴταρε]ο5, ἡ εϑίοοιῖς δηὰ Ἡοτῖ, δπά 

τῃ6 σοΙΡΑΠΥ οὗ εἐχρετῖβ ἰο ῇοπὶ γα ἀγα ἰπδενιεα ἔογ ἴῃς Κενίβεά 
Ψετβίοη, τὲ ἱποοπιραγαῦ νυ βυραγίοῦ ἴο ἰμαὶ οἵ ϑίερμεη οἵγ οἵ ΕἸΖζενίτσ, 

Δηά τῃαὶ {ΠΕῪ πτυϑὲ Ὀ6 ἴάκβθὴ ἰηΐο δοσουηΐ ὈΥ δνοτΥ σοιηρεΐθηϊ οοπὶ- 

τηθρηίαῖοτ. Τῆαϊ πηεδὴβ ἰῃδὶ ἴο ἴΠ6 ἰοχί τηυδὲ Ὀ6 δηπεχεά οπ τοδὶ 

Ὡοίεβ ϑῃονὶηρ 4}1 ᾿τηροτίδηϊ νατίουβ τεδάϊηρβ, ψἱτ δοόης ἱηάϊσδίίοα 
οἵ ἰῃε ἀοσυπΊθηϊαιγ δυϊπου Ὑ ἰἱῃ (Πεῖγ ανουσ, δηὰ οὔ (ῃ6 ναϊὰς 

αἰϊδοῃεα {πεγεῖο Ὁγ οεἰθυταίε ἃ δάἀϊϊοτβ. ΤῊΐβ δοσογάϊηρὶ πᾶ5 θδεη 
ἄοῃε, ΝΟΥ ἱπηρογίβοι Υ οὐ σοῦγβα, 51}}} 11 ἰδ Ὠορεὰᾶ βυβηοϊθγ ἴον 
Ῥτδοῖίοαὶ ρύγροβαβ. δ αγίδίοηβ ἢοΐ δβδοϊίηρ ἴἢς ββῆββ, θαϊ πλετεὶν 

(8 5ρ6 Πρ ΟΥ σταιητηδίϊοδὶ ἰοτπὴβ οὗ νγογᾶβ, ἥανε Ῥδεὴ ἕοσ ἴῃς πιοβὶ 
Ῥατὶ ἀϊβγερατάεά. ὙΠΘΓΘ ἃγα ΤΊΔΩΥ νδγί Δ Οἢ5 ἴῃ [Π6 5ρ6]]ηρ οὗἨ ῬΓΟΡΕΣ 
τδῖηεϑ, οἵ ψῇῃϊοὶ ([Π6 (οἸ ον] ρ᾽ ἀγα 5δΙΏΡΪ68 : ---- 
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Ναζαρέτ Ναζαρέθ ΤεθσημανῊ Τεθσημανεί 

Ματθαῖος Μαθθαῖος Ἰωάννης ἸΙωάνης 
Δαβίδ Δανείδ Ἰεριχώ Ἰερειχώ 
Ἠλίας ἬἨλείας Μωσῆς Μωυσῆς 
Καπερναούμ. Καφαρναούμ. Πιλάτος Πειλᾶτος 

Απιοπρ οἴδεσ ἰῃϑισηϊβοδης νατίδιοηβ τᾶν θὲ τηθποηδα τῆς ρσοβθῆςα 
ΟΥ ἄρβθῆσα οὗ ν ἤμαὶ ἴῃ νεῖῦβ (ἔλεγε, ἔλεγεν) ; [ῃ6 οπηϊβθίοη ΟΥ̓ ἰῃ- 
βετίίοη οἵ μ (λήψομαι, λήμψομαι) ; τῇς. Δϑ5᾽ τα Π]Δ ΠΟ οὐ ποη-Δϑδι τ] δος 
οἵ ἐν ἀηά σὺν ἴῃ σοιηρουπά νετῦβ (συζητεῖν, συνζητεῖν ; ἐκκακεῖν, ἐνκα- 
κεῖν) ; ἴῃς ἀουδ!ίπρ οἵ μ, ν, ρ οἵ ἴμ6 τένεῖβε (μαμμωνᾶς, μαμωνᾶς ; 
γώνημα, γένημα ; ἐπιρράπτει, ἐπιράπτει) ; ἴῃ6 σοηιποιίοη οἵ αἰϑῥαποϊίοπ 
οὗἁ 5.114 0]68 (οὐκ ἔτι οὐκέτι); οὕτως ἴοΣ οὕτω; ἴῃς δοτγίϑδε (Ὀσπβ εἶπον, 

ἦλθον, εἴς., τερίδοαα ΟΥ̓ ἔοστῃβ ἰῃ α (εἶπαν, ἦλθαν) ; 5βίηρ!ε οΥ ἀουδ]α 
δυρτηεηὶ ἴῃ σετίδίῃ νετῦβ (ἐδυνάμην, ἠδυνάμην; ἔμελλον, ἤμελλον). 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΓΑΝΌΜΑΚΚϑ. 

1. ὕρ ἘἸῚ 1831 εὐἀϊϊοτβ οὗ ἰῆε Νεν Τεβίατηεης ἴῃ Οτεεὶς ῃδαᾶ θθθ 
Ἄσοηΐδηΐ ἴο [Ὁ]]ονν πῃ ἴπ6 ψακε οὗ ἴῃς 7Ζχίμς Αἰ δεῤήμς, Ὀγλγ δά ΐησ 
ποῖες ἱπαϊοαῖηρ ροοὰ τεδάϊηρβ σψηϊοθ ΠΟΥ δά ἀϊδοονετοὰ ἴῃ [ἢ6 
ἀοουμηεηῖθ δοσθβϑίῦα ἴο 1π6πὶ ἰῃ {περ ἴθ. [Δοπηηδηη ἰῃ ἰῃαὶ 

γεᾶγ ἰπδυρσυγαίεα ἃ ὩΘῊ ΟΥ̓ ΟΔΙ εἴα ὉΥ ὑπηπηρ ἃ ἰεχὶ οοηβίτυςιοα 

αἰτεῖν ἄοτὰ δηοίεηξ ἀοουπιεηῖα πους [6 ἰηίεγνεηίοη οὐ δΔῃΥῪ 
Ῥηηϊεά εἀϊίοῃ. [Ι{ 15 ποῖ ρίνθη ἴο ῥίοῆθοῖβ ἴο βηΐϊβῃ ἴῃς ψοσκ {Π6Ὺ 
θερίῃ, δῃὰ 1,Δοῃπιδηη5 εἤοτε Ἰἰυάρεά ὈΥ ῥγεβθηΐ-ἀδὺ ἰεϑῖβ ὰ8 ἴᾺΓ 

ποι ρεγίεοι. “Τηβ ρτεαὶ δάνδησθ τγνὰ8 πηᾶιγεὰ ΟΥ̓ ἴοο ΠΔΙΤΟΝ ἃ 
βεἰεοοη οἵ ἀοοσυτηεηῖβ ἴο δὲ ἴδκβὴ ἰηΐο δοοουηῖ, ἀηα ἴοο αὐ βο δ! ν 
τριὰ δὴ εἸωρὶογτηθηὶ οὗ ἴθθπι, ἀπ α͵βοὸ ΟΥ̓ ἴοο 1{π||6 σάτα ἰπ οδίδίπίηρ 
Ῥτεοῖβα κηονθάρε οἵ βοπῆβ οὗ {πεὶγ ἰοχίβ " (γ)εβίοοϊς δηὰ Ηοτχί 5 
εν Ζεείαν»ερί, εγοαμείίον, Ὁ. 18). “ΓΙΒοΠοηδοτί ἱπ (ὐσειτηδην δηὰ 
Τταρο] 165 ἴῃ Ἐπρίαηά νου ΠΥ (ΟἸον θα ἃρ 1,ΔοΠπηδηη᾽5 εβοτίβ, δηὰ 
τηδς ἱπιροτίδπὶ σοῃτΠθυϊΐοης ἰοναγάβ τἢς δβοοτίδίητωθης οὗ ἴπ6 
ὅπ τοχὶ ΌΥ δάοριίῃρ 85 ἴπεὶγ τηδΐη ψυϊάδθ [Π6 πιοϑὶ δηςίεης Μ95., 

ἴῃ ῥἷδος οὗ τῆς ἰαῖεγ ἀοουτηεηίθ ΜΉΪΟἢ δα ἐοστηβὰ (με Ῥαϑὶβ οἵ τῇς 
ΘΑΙΪΝ Ρτίηϊεα βαϊϊίοηβ. Τὴ οτοαὶ βἀϊίοη5 οὐ ἰῇ Οτεεκ Νὲεν 
Τεβίδσηθηϊ ὈΥ ἴμεβε βοῃοΐδγβ δρρεᾶγεά δρϑουΐ ἴμ6 βάτηθ [{π|6 ; Τίβοῃθη- 
ἄοιῦβ εἰρἢῃ οἀϊίοη ((ἢ6 ἱπιροτίδηξ οπεὲ σῃϊο ἢ βυρεῖβεάεβ ἴῃς 
ΘΑ] ογ) Ῥεατηρ ἴῃε ἀδία 1869, δηὰ ἰῃῈ πψοῦκ οἵ Ὑτγερε]]ε5 Ὀείηρ 

ΡΟ πῃοα ἰῃ 1870. Τῇ ομαγδοίοτίβείς ἐξαίυστε οἵ Τίβοῃεπάογβ 
οὐϊίοη 15 τῆς Ρῥτγεάδοτηϊηδηΐ ἱπηροτίδηος αἰϊδομεά ἰο ἴῃς ρτεαὶ (οάοχ 
διηαϊςυ5 (), ψ τῃ6 ἀϊδοονεῖγ οἵ ὙΏΙΟΝ 5 πδῆ!θ 15 σοῃπεοῖαά, 
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ΤῊΣ ἀείδοϊ σοχηηοη ἴο ἰξ ψιτ τῇς εὐἀϊίοη οὗ Τγερο 65. 15 {8 Πυτὰ ἴοὸ 
ἄδδὶ] οὔ δὴν οἷδαγ ρηποῖρὶς τὴ ἴῃ6 Ὠυμλθσουβ ἰηβίδῃσθβ ἴῃ τ Π]Οἢ 
ἴῃ6 δηοίεηϊ ἰεχίβ οὐ Ψῃϊοἢ τΠΕΥ Ρῥδοςά ἰπεὶγ σεϊίδηος ἀο ῃοΐ ἃρτδε. 

ΑΙ] ροεβ βιῃοοίῃυ βεη Οοάοχ ϑἰμδϊ πους δηὰ σοάοχ ψαϊοδηυβ (Β) 
δΔη4 Οοάεχ Βεζαα (Π) δηά ἴῃς πιοϑῖ δποίθηϊ νϑυβίοῃβ Ὁ6ᾶγ ἴῃ 6 5816 
ταϑπιοην ; Ὀυΐϊ ψηδί 15 ἴὸ Ὀ6 ἄοῃα σῆθη (6 {πιβιοα ρυϊάε5 (Ο] ον 
αἰνετρεηῖ ραῖῃβ 

2. Τὸ 5 ΌῪ ἴῃς δῆβννευ ψϑοἢ ΠΟΥ μάνα ρίνθη ἴο [ἢ ϊ5 αυσϑίοῃ 

ἴὰαι νεβίοοῖ: δηὰ Ἡοσὶ ἤᾶνε τηδὰθ δὴ Ἔρος -τηδκίηρ σοηυϊ!οἢ 

ἴο ἴῃς βοίεῃος οἵ ΒΙὈ] οὶ Οποίβη ἰὴ ἴῃ6 ἢἤγβι νοϊαπηθ οὐ {μεῖς 
τοοηυτηθηῖλὶ ψοτκ, 7259 Δαν 7 είανιο ἐπ 1ὁ6 Ογίρίπαΐ Ογεεξ, 

Ῥυθιβῃεὰ ἰῃ 1881. Ἐο]]ονίηρ ὑρ Πίηῖϊ5 ἴἤγονῃ οὐδ ὈΥ Θαγ] δ ἰῃ- 
νεϑηραίοτβ, κα Βθηροὶ δπὰ Οπεβθδοι, ἴμοῪ ἀἰβοσιπηπαίε ἃ ἰἤγεα 
ὮΡΕ8 οἵ τεχί ργενδίεηϊ ἴῃ δηοίεηϊ {ἰτη65, θείοσαε ἴῃς ρεποα οἵ βοϊεςιὶς 
τον βίου μοῦ ἄχεα ἴο ἃ ρτεδὶ Ὄχίεηϊ (ἢ6 Ἵμδγδοῖοσ οἵ ἴῃς ἰαχὶ ἰῇ 

δου] υ86ὲ ἰὨτουρπουϊ τῇς ΜΙᾶΑάΙΕΘ Αρεβ δηὰ οἡ ἴο ἴῃς ἀδνῃ οἵ 
τηοάδτῃ οπιϊοίβα, Τὸ ἴμεβε ἴγρεβ ἴπεν ρᾶνα ἴῃ πᾶπιθ5 ἤἤείορη, 

“«κχαμκάγέαη, ἀπὰ διεμέγα. ὍὌῃα αϑὲ δρί[μαῖ 15 ἰο θ6 υπάετδίοοά 

ΟἿΪΥ ἤδη νἱενεα ἴῃ σεϊδτίοη ἴο ἴῃς οἴμπεσ ἴνο. ὙὍΤῇθ Ῥγεβίθσῃ δπά 
ΑἸεχαμάτίδη ἴγρε5 οὗ ἰεχὶ δὰ νεῖν μῈ]]-τααυκοα ομαγαοίετιϑοβ, ΤΠα 
γγεβίοσῃη ννᾶ5 ραγαῤὝγασίο, τὰ ΑἸεχαπάπδη ζέίεγαγγ. ὙὍΤῇδ ἱεημάθῃου 

οὗ τὲ οπὲ νγὰβ ἴο διίεσ {π6 ρυπηϊῆνα ἴαχὶ ΟΥ̓ Ἔχρδηδίοιυ δά] οἢ5 
ψ ἢ ἃ νίεν ἴο βἀϊδοδίοη, τηδᾶάς ὈΥ πη ΝΟ σοπηθϊπεα ἴο ἃ οετγίδίῃ 
δχίθηϊ ἴῃῈ [πποιίοηβ οὗ σοργὶδὶ δπὰ Ἴσοπηπηεηϊαῖοσ. ΤῊδ το πάθηου οὗ 

ἴῃς οἴδμοσ νὰ ἴο ῆργονς ἴΠ6 ἰεχὶ ἔτοπιὶ ἃ ᾿ἰἸογαιν ροϊηϊ οἵ νἱεν ὉῪ 
ΒΟ ΑΙ τεβηειηθηῖβ.Ό. ὙΠῸ πεμήγαὶ ἰαχὶ 15 Ὡδαϊγαὶ ἴῃ [ῃ6 5εῆβε οἵ 
ἀνοϊἀϊηρ οί ἴῃε86 ἰδεηάεηοίεβ δηὰ δἰπηίηρ βίθδα γ δὲ ἴῃ6 (Αἰ Ππ|] 

Τερτοάυοιίοη οὗ [ῃ6 ἜχεπΊρὶσ ἀϑϑυπιθά ἴὸ ἀρργζοδοῦ ἰπ 115 ἰεχῖ 85 
ΠΟΑΓ 85 Ῥοββϑίυὶα ἴο [ῃ6 δυϊορταρῆβ. Α ἰεχὶ δάπογίηρ ΠΟΠΈΒΪΥ ἴο 
115 ῥτορτάγωτια ουρῶϊ ἴο Ὀς ἴῃ τηοβὲ τε 80 ]6 συϊάθβ ἴο ἴπ6 οτίρίηδὶ 
Οτθοὶς Ταβίαπιθηϊς 85 ἰξ ργοοθεάδα ἤοτὰὶ (ἢ μαηάᾶβ οἵ ἴῃς ντίθυβ, 
ταλκίηρ ἄυπε δ] οαηοα ΤῸΓ ΕἸΤΟΙΒ ἴῃ ἴἢ6 ΘΧΘΠΊΡΙΑΓ δηα [ογ τη ϊβίακεϑ ἴῃ 

ττδηβοτρύοη. ὙΤὮΒ τεϑυϊ οὗ ἱηνεδραϊΠοη πᾶ5 Ὀδθὴ ἴο 0507 1815 

εχρεϑοϊαδϊοῃ. 
8. Τῆς πιαΐη τοργεβοηϊδῆνα οἵ ἴῃς Ἰεβίεση ἰεχὶ 15. Ὁοάεχ Β6Ζδ8 

(Ὁ), εοπίαἰηΐηρ ἴῃς οβρεὶβ δηὰ ἴε Αςῖβ. Οὗ ἴῃ6 ΑἸοχδῃάτσίδῃ ἰοχὶ 
ἴθατα ἰ5 ΠῸ ρᾷγα δχδίῃρῖθ. ΤῊϊβ ἀϊνεγρεηΐ βίσεδπι Ὁγοκε ὉΡ ἱηίο τὴ]]15, 

δηά Ιοβὶ ἰἰ56][ 85 ἃ πηϑσε οἰδηθηΐ ἰῃ τηϊχϑα ἰοχίβ, πκὸ ἴῃοβα οἵ σοάθχ 

διηαίους δηὰ Οοάεχ Ἐρἤγαθπι (0). [Ιτ 15 ἱπηρογίδης ἴο ποῖβ ὉΥ 
16 νὰῪ ἰπαὶ ἴπ686 πᾶηιεβ ἄο ποῖ ἀδηοίε Ἰοοὰὶ ργεναίθῃησθ. ὙὍὙῃὲ 
Ἡεείογηι ἰεχὶ ψὰβ ποῖ τΏθγοὶν Ἡγεβίεσσῃθ. τη αἰνεσροηῖ 5 εδῃλ 
ονειῆονεα 115 ὈδηκΒ δηά ϑρτγεδὰ ἰἴ56}{ σι άεὶγ ονοῦ ἴῃ ΟὨυτγοῇ, 
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τεδοῃίηρ Ἔνθ ἴθθ Ἐδβί, Ηρξῃσος ἴτ8065 οὔ [15 ἰπῆἤυχδησε ἅτε ἴὸ δ6 
ἰουῃα ποῖ τηθγοὶγ ἴθ ἴῃς οἷά [1,[ἰη νεγβίοῃβ, δυϊ αἷ5οὸ ἴῃ [ῃε ϑυγτίδςο 
γΕΙΒΙΟΏ8, 4.9.» ἰὴ Μηαΐ 15 οδ᾽ϊδα ἴῃς (Ουτεϊοηΐδῃ ϑγγίας, δηὰ ἰῃ {86 
τεσ ηγ ἀϊξοονετεά ϑγτίας νεγβίοη οὗ ἰῃῇ6 Εουγ οβρεῖὶβ, οἷ τΩΔΥ 
θὲ ἀἰϊξιϊησυϊϑῃεὰ 845 ἴῃ6 ϑιηδίι(ίς ϑγτίδο. ΟὐὁὨ τῆς ἠδιῖγαὶ ἰεχὲ, ἴῃς 
διεαῖ, σοηδβρίοπουβ, πΠοηουγαῦ]α τηοηυπιθηὶ 15 σοάεχ Καηεαπως (Β), 
Ἄοοηἰδίηίηρ' [ἢ6 Οοβρεῖὶβ, Αςῖβ, δηᾶ (δίῃοϊ]!ς ερίβῖ]ῖεβ, δὰ ἴῃς ορίβιϊεβ 

οὗ 8ι. Ῥαυ], 5 ἴδ 85 Ηεῦ. ἰχ. 14; δῃηά Ὀείηρ, Ἵβϑρεοίδ!ν ἴῃ τὴς 

Ο(οβρεὶβ, ἃ ὨδΑΙ ρυτε τερτοάυοϊίοη οὗ ἃ ἰεχὶ υπϊηβιεηοεά ὈΥ ἴδ 
τοηάδηοῖεβ οὐ ἴπε Ἡγεβίετῃ δηᾶά Αἰδχαηάγίδη ἰαχίβ σεβρεοίίνεὶγ. Τὸ 

1ῃ15. ΜΒ5., θεϊοηρίηρς κα Οοάδχ ϑἰπαίκίουβ ἰο (ῃ8 ἰουπ σδηΐυγγ, 
γγεβίοοϊξ δηὰ Ἡοτῖ, αἴεσ δρρί γίηρ ἴο ἰξ 411 δνδι]αῦϊβ ἰεϑδὶβ, ἀβϑίρῃ (Π6 
Βοποὺσ οὗ θείην οὐ ἴῃ6 ψῇΠο]ς ἴἢ6 δαγοϑῖ ἀρργοδοῦ ἴο ἴῃς οτίρίηδὶ 

ΕΠ ἴῃ οχίβίεηςθ, αἰ ναγβ ΝΟ σΤΏΥ οὗ τεβρεοῖ δηά οἰΐδβη ἀεϑβοσνίηρ ἴο Ὀ6 
Το] εὰ πθη ἰΐ βίδημθ δοῃθ δραϊηβὶ 8411 σοΐῆεῖβι Α νεῦυ ἱπιροτγίδηϊ 
ΠΟῃΟΙιβίοη ἰζ ᾿ξ σδῃ δ 5Ξυδίαϊπαά. 

4. Ιῃ τεσθηΐ γεαῖβ ἃ οοσίδίη σϑϑοίίοῃ δραίηβὶ ἴῃς ογ οὶ] σαβυ 5 
οἵ ΜΝΥεβίοοιξ δηά Ηοτῖ ἴᾶ5 Ὀδθὴ πιδηϊξοδίηρ ἰἴ5ε]{ ἰὸ τῆς εἤδοὶ οὗ 

ἱμαρυϊηρ ἴο πῶ δῇ ονεσνθθηΐηρ δϑπχαῖς οἵ (οάεχ Β, δηδίοροιβ 
τὸ ἴμδὶ οἵ Τιβεῃεηάοτγί ἕογ σοάεχ δῶ. ϑοῖηξ βοῃοΐαγβ, βϑυσἢ ἂ5 ἘΘβοἢ 

ἷῃ επί δηὰ Βδιηβαυ ἰῇ ἴἢ]5 ΠΘΟΙΠΙΓΥ, ἀἷα αἰβροβθά ἴὸ ἱπϑὶβὶ 

1μδι ποτα νά]ὰθ βῃουὰ 6 βεῖ οὐ (οάεχ Ὁ ; ἴδε ἔογηιεγ βηάϊηρ ἴῃ ἰΐ 
1ῃς ΡὈτποῖρα] τ] Π 655 ἴοσ τ6 ἰοχὶ οὗ [πΠ6 (σοβρεῖὶβ ἰῃ ἰμεὶγ ρσγεοδηοηίοδὶ 

βίδρθ, [6 ϑϑυσγωρίίοῃ Ὀεΐηρ ἴμαΐ ἤθη τἢ6 ἰουτ-οβρεὶ Ἵδῆοη νγᾶ8 
ςοηϑβίπιοϊεα [Π6 ἰεχὶ ἀπάσγννθης ἃ ςετδίη διηοιηὶ οἱ τενἰϑίοη. Τῆς 

το] ψουτὰ οὗ [ῃἰ5 Οοάοχ 15 οης οὗ 86 υηβει δα ᾳιδϑιίοηβ οἵ Νεν 

Τεβίδιμεηϊ ἰαχίυδὶ οτοίβῶ. [ηϊεγαϑίίηρ σοηιτ ας ΠΟἢ5 μάν Ὀδεη 

τοδάς ἴο ἴῃς ἀϊδοιδβδίοη οἵ ἴῃ6 αὐσδίίοη, βυοἢ ἃ5 ἴμοβα οἱ Ϊ. Κβϑηάεὶ 
Ἡδιτίβ, δηὰ ποσὰ τηᾶὺ Ὀε ἐχρεοῖϊθά. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1111. ΟΚΙΤΊΟΑΙ, ΤΈΘΤΘ ΟΕ ἘΕΑΡΙΝΟΒ. 

1. Τῆς ἤχαδιίοη οὗ τπῸ6 ἴσῃ ἰεχὶ 15. ποῖ ἃ ϑἰπ}ρ1]6 τηδίίεν [κα τἢδὶ 

οἵὗὨ (ο]]ονίηρ ἃ ϑίηρίε ἀοσυπιεηῖ, πονγενοῦ ἰγυβυνοσίῃυ, κὸ Οοάεχ Β. 
ΕΟ εὐϊῖοῦ τδῪ ἤᾶνα ἢἰ5 Οἷα5 ἴῃ δνουγ οὗ 15 ογ (μαὶ Μ5., θαυϊ 

411 εὐϊίοτβ τϑοορηΐβδα ἴπ6 ΟὈ]ραϊϊοη ἰο ἰακε ἰηΐο δοσουηΐ 411 δνδὶ]- 

ΔΌΪ6 βσουτοθβ οὗ ενίάξησε --- ποῖ τλογοὶγ τῃ6 ρτεαὶ υποίλὶ Μ89. οἵ 
δῃοίθηϊ ἀδῖεβϑ, Ὀὰϊ τ[ἢ6 ουγβῖνεβ οἵ Ἰαΐθσ Ἵβηϊυγίθβ, δηά, Ὀοϑίάθς Οσεακ 

Μϑ55. οἵ Ὀοϊῃ Κἰηάς σοηϊδίηίηρ ἴΠ6 ψῃοΪε οὐ ἃ ρατὶ οἵ [6 Νὸν 
Ταβίαπιθηῖ, δποίθηξ νειβίοηβ, [αἰΐη, ϑγιίδο, Ἐργυρίίδῃ, εἴο, δηά 

πυοίαιίοηβ ἱπ ἴῃ6 Θαγγ ΕδΙΠετθ.Ό ΤῊ ονίάθηςε σἤδη (ἹΪγ δαἀυςεά 
15. ἃ ἴοστηϊάδθὶα αῇαϊσ, ἀδτηδηίῃρ το ϑρᾶος ἴοσ [15 Ἔχῃὶ δἰ οα 
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(σἰΐηεβ5 Τιβομβεηάογα εἰρδιῃ οαἰϊίοη ἴῃ ὕγὸ ἴαῦρε οοίδνοϑ), δηὰ τῇς 
Κηον]εάρε οἵ δῇ ἐχροσί ἔοσ ἰΐϊ ἀρργεοϊδιίοῃ. [Ι͂ἢ δυςἢ ἃ νοτῖκ δ5 ἴῃ6 

Ῥταβεηὶ ἴῃς βϑρᾶοθ οδηηοΐῖ ὃς δἤογάβα τοσ οδὴ ἴῃς Κπονίεάρε ΡῈ 
Ἔχρεοϊοά ὄνθὴ ἴῃ ἴῃ6 δυΐδοσ, μοὶ ἴο 58Υ ἰῃ δἷβ τεδάειβ. ΕᾺῸ]] Κηον- 
Ἰεάρε οὗ τε οππςαὶ ἀκα τῆτουρῃ ἢτγθί-αηα βιυϊεβ Ὀεϊοηρθ ἴο 
ΒρΡΘο δ ἰϑῖβ οἷν, γῆο βᾶνθ πιδᾶς [Π6 τηδίϊεγ [ἢς βυρ)εοὶ οὗἩ ΠΠΠεἰοηρ 

Ἰαθουσ. ΑἹ] οὔθ οδὴ ἀο ἰβ5 ἴο {1568 ἰῃ 16] Πρ ΠΕ ἘΠΕΙ͂Γ σοϑυ]5. Βαυῖ 

Ῥεοδυθε 4}1} οδηηοΐ δε ϑρβο αἰ ϊϑὶ ἰΐ 15 ποῖ ρῥγοῆί]εβα ἴο πᾶν ἃ 

}ατγηιδη᾿5 δοαυδἰηίδηοθ ψ ἢ [ἢ 6 τεϊδενα ἔδοῖβ. [{ 15 (Π6 δἷἰπη οἵ [86 
οὔ τίοα] ποῖεβ μἰδοθα θθμθαῖὶῃ (6 Οτεεὶς ἰεχὶ ἴο αἰά τεδάθτβ ἰο 186 
αἰϊαϊητηθης οἱ δυο δὴ δοαυδίηΐδησα, δηὰ ἴο περ ἴμθπὶ ἴο ἕοσ δῇ 

1η16] Πρεηὶ ορίπίοῃ 85 ἴο ἴΠ6 οἰαἰπι5 οἵ τίνα] τεδάϊηρβ ἴο στεργεβεηὶ ἴῃ 6 
ἴτας ταχῖ, Εογίυηδίεϊυ, [Π|5 οδη Ὀς ἄοηβς ψίϊπουῖϊ δἀὐάδυςίηρ ἃ νεσὺ ἰΙοης 
ΔΙΤΑΥ οἱ Ψ]Ώ65565. 

2. Ἐοὸν ἰξ ἴὐγὴ8 ουὖ ἴπαὶ ([Π6τῈ ἃγθ οουίδίη τοὺρβ οὔ νυ ϊηθββ65 
ψ ἢ ἢ οἴξη ρὸ ἰοροίπεοσ, δηά σψῇοβα ᾿οϊηΐ (αϑι ΟΠ 5. ΝΕΙῪ ἡνεἰρἢῖγ. 
ννεβίοοϊξ δπὰ Ἡοτὶ μάνα οδγθίιν βρθοϊβεὰ [ἢε56. ΤΟΥ τᾶν ἤεῖα 
Ῥε ἱπάϊςαίεά : --α 

Εογ ἴῃε Οοβρεὶβ ἴῃ πηοδὶ ἱτηρογίδηϊς δηά δι πογϊ δεῖνα στοὺρ ἰ5 
ΝΒΟΘΙ, 8. 

Ιῃ τη15 ὅτοὺρ 1, δηά 38 ἤανε Ὠϊπατίο ποῖ Ῥεδη τείειτεά ἰο. 1, 
(Ὁοάεχ Ἐερία5), ἰπουρ Ὀεϊοπρίηρ ἴο τῇς εἰρη σδηίυτγ, τεργεβεηΐβ. 

80 δποίεθηϊ ἰεχῖ, δΔηα 15 οἴϊΐδη ἴῃ δρτεδηθηῖ ψ]ἢ δ ἀηὰ Β, 838 Ὀεϊοηρβ 
ἴο [ῃ6 ουγβῖνε οἷ455 (ἢ ἢ ἀγα ἰηαϊοαϊοα Όγ ἤρατο5), Ὀὰϊ 5. ἃ ΠΙΡΏΪΥ 
νδυδὈ]α Οοάδσχ, ᾿πουρῇ, {Κ6 411 συγβῖνεβ, οἵ ἰαῖς ἄδῖϊθ. [Ι͂ῃ ἢὶβ 2 )ο- 

ἐρονιφηα ἴο Τιϑομβεηάου 5. Νεν Ταβίατηεηϊ, ᾿σ. σάθρασ θη ΟΥ̓ΘΡΌΓΥ͂ 
αυοίεβ (ρ. 469) νῖῖἢ ἀρρτγονδὶ [ἢ ορίηΐοη οἵ Ἐϊοἤμογη ἐμαὶ [5 '5 ([ῃ6 
“αυδοὴ οὗ ἴῃ6 ουζβῖνοα ἡ, [ἡ (ἢ6 ἄδονα ρτουρ, ἃ ΜΠ] Ὀς ηοιςεά, 

τεργεβεηϊδινεβ οἵ ἴῃς ἀϊβεγεης δηςίεηϊ ἴγρεϑ -- Ν εβίεση, ΑἸεχαηάτγίδη, 
Νεαῖγαὶ (Ὁ, ἐξ, Ο, ΒΛ) ---- ἀγα υηἱϊϊοά. ὕνῆδη [ΠδῪ ἄρτθα ἴῃ ῥγδϑυτρίοη 
τῃαἱ να ἥανε [ἢε ἔπιε ἰεχί 15 ΝΕΤΥ Β.ΓΟηρ. 

θη Ὁ [(2]}}5 ουὖυὐδ γὲ ἤδανε 511] ἃ ὨΙρΡΏΪ ναίυδθὶα οτοὺρ ἴῃ 
ΝΒΟΙ, 838. 

Ὕνοη ὈΓ «πὰ 8358 ἄτορ οιὖἽἭξ ἴπθτα τοιηδΐηθ ἃ ΨὙΘΥΥ {ΠυΒΌΝΟΣΓὮΥ 

σοπη ἰηδίίοη ἴῃ δ ΒΙ,. 

ὙΠεγΕ τα, Ὀθϑί68 ἴἢθβε, βθνεγαὶ ὈΪΏΔΙΎ σομη δἰ παίϊΐοης οὐ ρτεαῖ 

ἱπηροτῖδηςθ. Τῆβ [ΟἹ] οννίηρ 15 ἴῃς 15ὲ ρίνεῃ Ὁγ γγεϑίοοι: δηά Ηοτχῖ ἴοσ 
ἴδε Οοβρεϊϑβ : --- 

ΒΙ, ΒΟ, ΒΤ, ΒΞ, ΒΌ, ΑΒ, ΒΖ, Β 88, δηά ἴογ ϑ81. Μαῖκ ΒΔ. 
Ιῃ τῃ656 σοπιἰηδιίοηϑ βοὴ πον ἀοοσυπιοηΐβ τηάκα {Ποὶσ ἀρρϑάγδηςσθ. 

Τ ςἰδηάς ίογ τς Οτγεοκ ἰοχὶ οἵ τῇς ατδεοο- Τῃεραῖς ἐγαριηθηῖβ. οὗ 

51. 1Κὸ δηὰ ὅ5:. Τοῦ (ςδητυτΥ ν.» ἀποίεηϊ δηὰ ποη-  δβίβγῃ). 
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Ἐ -Ξ (ταρταεπίβ οὗ 8.. [βκε (οεπί. νἱϊ!., σοπηραγαῖίνεῖγ ρυτγα, ἱβουρῇ 
βῃονιηρ ταἰϊχία σα). 

Α ἰ5 186 νε]-Κηονῃ Οοάδχ ΑἸεχαπάπηυβ οὗ ἰῃς ΗΠ σεηίυτγ, ἃ 
οἢίεῖ τεργεβεηίδίινε οὐ τῃ6 ““ ϑγτίδη " ἰεχῖ, δὶ ἰ5, ἰ(ῃ6 τενίβεὰ ἰδχὶ 
Ἰουηθα ὈΥ 7υάϊοίουβ δο]δοῖίς υ56 οὗ 4}1 οχίβιίηρ ἰεχίβ, δῃᾷ τηεδηΐϊ ἴο 
θὲ “ἔφ δυϊμογίίδιῖνε Νεὲνν Τεβίδιμεης. Τηΐϊ Οοάεχ οοῃίδίηθ πϑατὶν 
1ῃ6 ψῆοὶς Ναὸν Τεβίδιηεης δχοαρὶ Μαίίζιον 85 ἴατ 85 Ἵμαρῖίεγ χχν. ὅ. 

Ἐοτ ἴῃς (σοβρεῖϑ ἰξ 15 οὗ ἢο ἱηδερθηάθηϊ νᾶ]ὰθ ἃ5 ἃ ψ]η655 ἴο ἴμῈ ἴτὰ8 
τεχῖ, Ὀυϊ 115 ἀρτεεηγθηΐβ ἢ Β ἅγα ἱπηρογίδηϊ. 

Δ ΞξΞ (οάεχ 5δηῃραεηβίβ, 8 σσϑεοο- δίῃ Μϑ8. οἵ ἴμε τεητῃ σεπίυτγ, 
δηἃ Βανηρ ΠΊΔΩΥ δησίθηϊ τοδαϊηρβ, ἐβρεοία!ν ἰῃ Μασ. 

Το ἴῃεϑ86 δυϊῃοητεβ μὰ ἴο Ὀς δάάδβά, ἃ5. σοηϊαἰηϊηρ δποίθηϊ σϑδά- 

ἴηρβ, Δηά οἴἴξη δρτεαίηρ ἢ τἴῃ6 θεβδὲ Μ55., Ὁοάεχ Ῥυγρυτοὰβ Βοβ- 
βδπβηβίβ (Σ), ρυ δ βῃεὰ ἰῃ 1883, εἀϊοὰ Ὁγ Οβοὰγ ὕοη Οεὺυμαγάξ; οὔ 

τῆς οἰχῖῃ σδηΐατγ, σοηϊαἰηΐηρ Μαίίμενν δὰ Μαγκ ἰῃ 8]. Πὰς ποῖα 
Βᾶ5 Ῥδεὴ ἴακδβη οὗ ἴῃε τϑδάϊηρβ οἵ [8 Μϑ. 

ΤῊς ἐογεροίηρ ταργαϑθηΐ ἴῃῇ6 οἢϊεῖ δι ουε58 τοίοιτθα ἰοὸ ἴῃ ἴῃ6 
οὐϊτῖςαὶ ποῖεβ. [Ἃἢ ἴμεβε ποίεβ 1 μάνα ποῖ υῃίίοιτηῖν ἱπάϊσαϊθ τὴν 
Ρετβοηδὶ ορἱπίοῃ. Βαΐ ἰῃ ἴῃ6 σοπιηηδηίδγυ Σ ἤᾶνα αἰννᾶγβ δἀορίεα ἂς 
τῃ6 5υδ͵εοϊ οὗ τεπλατκ [Π6 τηοϑῖ ργουδΌ]α τεδάϊηρ. Ἐδίθσθηοθ ἴο τηοά- 

ΘΙ εὐϊΐοτβ ἢ848 θη οἢἰ ον ταϑιτοϊεα ἴο Τιβοῃεπάοτγί, δπὰ Ἰεϑϊοοιξ 

δηά Ἡοτγτί, πηεδηίηρ {ΠεγΘὈΥ πὸ ἀερτγθοίαιίοη οὗ πε ψοσκ ἄοης ὈΥ οἴθοῖβ, 
Ὀαϊ 5 ΠΡῚΥ τεσορηϊβίηρ ἴῃ656 45 ἴῃς ηγοβῖ ἱπῃροτίδηϊ. 

Μ55. νεγα οογτεοῖθά ἔτοτῖ {ἰπη6 ἴο τἰπ6. (Οοἴτεοῖεα οορίεβ ἅγα σὸ- 
[οιτεά ἴο ὉΥ οττῖο5. ΌΥ Ἰειίετβ ογ ἤριιγαβ : 1.5, δὲ" (41 σδηϊ.), δ (61ἢ 
ςεηϊ.), δδς (7 σεηϊ.), Β5 (τὰ οεηϊ.), Βὲ (101 σεμΐ.). 

Βεβί ες {πῃ δρονε-παπηεά ἀοουπηεηΐβ [ἢ ς ἐΟ] ον αηοα]ς ἀγα οσοδ- 
ΒΟΏΔΙΪγ τείεγγεα ἴο ἴῃ [ῃ6 ογ σαὶ ποίεϑ :- 

Ἑ εοἁ, Βα53)116π5ὶ5. 81} ςεπίυτΥ ((οβρεῖβ πελυΪ επεῖγε). 
6 οοἀ, ϑεἰάς6}1}. οἵἢ οὐ τοῖἢ σεπίυγυ ((ο5ρεῖ8 ἀςεξεςσιίνε). 
Κ' ςοἀ. Ογρτίυ8. οἵδ ςεπίυτγ ((5Ρε}5 σοτῃρ)εῖ6). 
Μ οοἁ. ᾿ς Οδπρβ, Ραγίβ. οἵ οεπίυσυ ((οβρεῖβ σομιρ] είς). 
Ν εοἀ. Ρυγτρυτγευβ. Οιἢ σεμίυγΥ (ἐγαρτηεηῖβ οὗ 411 {π6 Ο5Ρε18). 
Ρ οοἀ. συεὶ »μεγγίδηυβ 1. Οιῇ σεπίυτυ (ἔγαρπιεπίβ οὗ 4}} ἰἢς οβ8ρε]5). 
Ο ςοὐ. συεὶρμαγουίδπυβ 1. κ(ἢ σεπέυτΥ (ἐγαρτηςπὲβ ἔγοπι ΓΚε δηὰ 10). 
Ε εοἀ. Νιιεηϑἰ5, ᾿πάοη. ὁιἢ σεπίυτΥ (ἐγαρηηεπῖβ οὗ 10Κ6). 
ὕ εοἀ. Ναπίαπυβ Νεπεῖυβ. οἱἢ οὐ τοϊἢ σεπίυγυ (Οο5ρ6}8 Ἔπεῖγε). 
Υ οοὐ. Μοβᾷυςηῖς: ἡ φεπίυγΥ (ςοηϊλῖπ8 Μαίιμενν πὰ Μαγκ, ἀπά 1 αἶα ὨςδγῪ 

ςοσῃρὶεῖθ). 
Χ εοὰ. Μοπδςεηβ18. οἵἣ ΟΥ τοῖἢ οεπίυγυ (ἐγαρτηεηῖβ οὗ ἃ}1 (ῃ6 Οοβρεϊβ8). 
Ζ εοἀἁ. Ὠυ ᾽πε ηβίβ. ὅιἢ σεπίυτυ (ἐγαρτηεηῖβ οὐ Μδιίμεν). 
Γ εοἀ. Οχοπὶεπϑὶβ εἰ Ρεϊγοροϊ ἴδῆυβ. τοῖἢ σεηΐατγΥ (ἔΟὰΓ ΟΟ58ρε}8, Μαιίμεν δηὰ 

Μαζκ ἀεέεςείνε). 
Α εοἀ. Οχοπίεμπϑὶβ Τίβοῃ. οἱἢ σεπίυτγ ([κκε ἀπά Το μη ςπεϊτγε). 
ΤΠ οοἀ. Ῥεϊτγορο]αηυβ ΤΊβοῃ. οἷ σεητυτΥ ((οβρεῖβ πεαιν σοπηρ]εῖς). 
ᾧ «οἁ. Βεταϊίπυ8. σἱἢ σεηίατγ (Μδίμεν πὰ Μασὶς στ ἰδουπλς). 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΓΥἹ. 

{ΤΕ ΚΑΤΌΞΒΕ. 

Τῆς (οἰ ονίηρ ἰ5ὲ οὗ νοσῖκβ ἱποϊυ δ ΟἿὨΪΥ ἴῃοβ6 οἢεΗν οοηϑυϊεά, 
ΜδηΥ οἴδειβ ἃγα ὁσοδϑίοηδὶν σείθιτοά ἰὸ ἴῃ ἴῃ6 ῃοΐ68. 

1. Το τῆς ργε- είογηγαίίοῃ μετα θεϊοηρ--- 

ΟΒΙΟΘΕΝ᾿ 5 Οὐηενιέηία»» πε ἡαξλει. ΒΟΟΚΒ χ-χυϊ!. ἴῃ ατεςκ (Μαῖι. χίἱϊ. 236-- 
χχίὶϊ. 33), [Ὡς τοτηδίπάδσ ἴῃ ἃ 1,411η ἰγαπβι αἴίοη (]]ερογίοδὶ τῇ εἰ μβοὰ οὗ ἰῃΐετ- 
Ῥτείϊδιϊοῃ). 

ΟἨἩΚΥΒΟΘΤΟΜ᾿ 5 δῆονείϊέες ον ἡαϊέλειυ. ΤὨς Οτεεῖς ἰαχὲ βϑερασγαιοϊυ εὐϊιεὰ ἴῃ ἴἄτες 
νοἶβ. ὉῪ Ὧτ. ΕἸ ἃ (ννγε}} τνοστἢ ρεγυ881). 

ΤΕΚΟΜῈ᾿ 5 Οονενιεμέαγέμς ἐπ ἡαέίλαεινε (α ἈαΒῚῪ Ρεγέοττηδηςε, Ὀυΐ πόγίῃ σομβυϊ 6) 
Αὐοῦθϑτινε. 22ὲ ϑερφιορφ δονείρ ἐρε σιορεξ. 

ΤΗΕΟΡΗΥ ΑΟΤὺ5. (121 οαπίαγγ, ΑτοΟίβμορ ἴθ Βυϊρατία). Ορνερεφηαγὶλ ἐν 
φμαίμον Ευαηρείἐείας, Ογαέεε. 

ἙΕὐυτηγυμιῦβ ΖΙσαΒΕΝ 5 (στοαῖς τποηκ, 1208} σοηίατυ). Οὐηεριερίαγίες ἐπ φμαίμον 
Ευαρρείέα, Οναέες εἰ Σαΐπε. Ἑὰ. Ο. Ε. Μαιιδδεὶ, 1792 (4 οσμοῖοςς νου). 

2. τοι ἴῃ 5ἰχίθοηιῃ σδηΐυσυ ἀονησπατγάϑ --- 

ΟΑΙΥΙΝ. Οονινερ αν ἐπ Εἶν σισηέαηι ἐκ Ευασνρείἑείές ἐγ ίδμς . .. εονηβοσέξανε. 
ΒΕΖΑ. «“4πποίαξίογες ἐπε Λίρυμηε 7 εία»εεηίηηε. τ5ς6͵ 

Μαιροναάτῦβ. Ορνεριθη αν ἐπ φμαίμον Ξυαρρεδέείας ((αἰδο]]ο). 1506. 
ῬΕΙΟΘΑΕΙ (Ρτίς6). Ορνεριθ αν ἐπε ναγίος Δ’, 7. “δγος (Ἰποϊαάϊπρς Μαιίμονν δπὰ 

1υΚς, ΡΒΙΟΙορίςα], τε ο]Αβϑὶοαὶ Ἐχαηιρ᾽εβ, σοοί). τόδο͵ 

Οκοτιῦβ. «προίαδέορες ἐπ Δ. 7. (ἐτυάϊτα δηὰ 5111} σου σοηδβυϊΐηρ). τόμ. 
ΓΙΟΘΉΤΕΟΟΤ. ὔργαες Ἰεόγαίεας εἰ 7Ζιὐριραίεας. τό44. 
Ἡεινβιῦβ. δσογαγνε ἐχον οἰαέίογεε σα Δ, 7. “όγέ χχ. τδός. 
ἘΑΡΗΞΙ.. «“41πηποίαέίοηες Ῥληϊοέορίεαε ἐπ Δ. 7', ἐς Χεηοῤλοηέε, Ῥοϊγδίο, 4 γγίαπο εἰ 

Τεγοανίο. 1747. 
Οἰξακιῦβ. Οδεεγυαέίομες σαογας σα Ξυανιρείίμηι 7 αἰ λαεί. 1713. 
ἍΟοΙΕ. Οωγας ῥλέϊοίορίεαε εἰ ἐγ τσας ἐπ Δ’. 7. Ἑὶνς νοΐβ. 1741. 
ΒΟΗδΤΤΟΕΝ. ὔἴονας ἰεδγαίεέαε εἰ 7Ζαἰνεμάϊεας ἐρε Δ). ΖΤ'. 1733. 
ἍὝΕΤΞΤΕΙΝ. δίνην 7εείανισιένε Ογαφομηι ([}1}1 οὗ οἸϑβϑὶς οἰϊδεοπβ). 1751. 
ΒΕΝΟΕΙ. Οηονίορ Λίουΐ 7Τεείαπεερΐ (απ ας). 1734. 
ῬΑΚΛΙΒΕΤ (ΕΤεπ ἢ ραβίοσ αἵ Τοπάοη, Τ 17γ6ς). Οὐετεγναέίονος ῥλέϊοϊορίεσογεβίεας ἐπε 

σαεγος Δ᾽. 7. {όγος. 1752. 
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ΚΥρκε. Οὐτεγυαέίορεδς ταεγας ἦε Δ᾽. 7Τ΄ ἐδγος. 1755. 

ΕΙΞΝΕΚ. Οδεογυαέίογες σαεγας ἐρ ΔΊ, Τ'΄ ἐδγος (Ἰὰς τῆτες 1α8ῖ πδιιςὰ, κὰ Ῥτίοαευβ, 

δρουμὰ ἰπ οἰδϑβϑὶς ἜἼχδιαρ] 68). 176). 

Ιοκενεκ. Οὐτεγυαέέονιες σά Δ. Τ΄ ς Ράξίονιο Αἰ εκανάγέκο (οὗ τὰς δᾶτης οἷλ88 25 
δρβδεὶ). 1777. 

Κυτνοει, Οονεγερρεέσγίμς ἐμ ἐϊδνος Δ. 7. ἀξεέογεος. 1807. 

ἘΚΙτΖθοηκ. ναπρείξενε Μσλαεὶ γεκερσμ. 1826. 

ἘκΙΤΖθοηΕ. υανηρείέμνιε Δαν εἰ γέεερεεμέξ (Ὀοῖἢ ΡΠ] ορ 81). 1830. 

Ὅε Ἅεττε. Αμγχρεζασείος ἐχερεέσελές ἡαπαῤμελ σνε Δ’. ΖΤ' 186-48. 

ΒΟΚΝΈΜΑΝΝ. «δελοίδέας ἐπ δμεας Ξυαριρεέμρε. 1820. 

ΑἸΕΟΚΡρ. 736 Ογεεξ 7Τερίανεεμί. ἘΟυτ νο]8. 18496ι. 

ΕἸΕΙΡ. Οὐΐμενε Διογυίζφρσε. 1864. 

ΒΙΕΕΚ. «5 γηοῤρίἑεεάε Εγξἰᾶγερρ ἀεν ἀνγεὶ ἐγ σεέοι Ευανισείΐεη. 1862. 

Μευεκ. Ονενιερίανν ον (ἦς σιν Τεσίασπθρί. ϑίχιῃ εὐϊίοη (Τ. ἃ Τ. ΟἸΑτΚ). 
Μευεκ. Εἰρδτι εὐϊτίου ὉΥ τ. Βεγηβαγά ΑΝ εἰ8β8 (2727απάσιυ «πα ὅ7ανγ, ἸΑτρ ον 

Ὗ εἰ55). 1890.92. 

Μευεκ. Εἰρδιὰ εὐϊείοη ὉΥ ]. ὟἮ εἶ88 (ϑοῃ οὗ Βεγπβασὰ ΑΝ εἶββ; Ζιεκξθ, 4180 ἰᾶγββὶγν 
τὰς οὐϊτοτ᾽ 8 ψογΚ). 1892. 

Ἅγειβθ. 2α-: ἡήανγειεευανσελένενε γα τεΐρις σγπσῤίήσελτε ῬαγαϊἬείερε (ἃ σοπιτὶ δυκίοη 
ἴο οοπιραταῖῖνε ἜἼχαρεβίϑ ἰῃ ἴῃ 6 ἱπίεγεβι οἵ 18 οἶς 4] νίεννβ οἡ ἴῃς βυῃορεῖςαὶ 
Ῥτοθ] ἐπι). 1872. 

ὝΕι55. 2 ας ἴα λάμεευανροίίνενι τρια σείης Ζιμεασ- βαγαζοίορε (α ψιοτὶκ Οὗ β'τηῖασ 
Τδβαγδοίετυ). 1876. 

Τὐττέκοτη. 25::ταἱ α᾽ 7ρέοηβγδίαζίον ὧδ φμείφμες ῥαγέίες ὧς ἢ υασρρης σείονε δαξρ 
ΜΜαζίλέκι. 1864-76. 

ΘΟΗΑΝΖ. Οηεγεφρζαν δεν (ας Ευαρρείδενε ἀδς ἀεέῤέρονι ἡ7αλάμς. 1879. 
ϑ0ηλάνΖ. Οοηερερίαν δέν ας Φυαρρείέμνε ες ἀφίδλρεη ἤαγομς. 188ι. 

Θ0ηΆνΝνΖ. Οοηρερι»ίαν δεγ ας Ευαπρείέμπε ες ἀφέδήρεη Ζμεας (686 [Ὦγαα σοπι- 

ταβηϊασίεβ ὉΥ ϑοίδηζ, ἃ Οδίμο]ς ᾿μβοϊορίδη, ἂς ροοά ἱπ 4]1 σεβρεοῖβ, 
ΒΡΘΟΐΑ ΠΥ να ]6 ἔου ραϊγίβιῖς γείβγθῃ 68). 1883. 

ΟΌΡΕΤ. Οονερεδρ αν των ΓΕ υασρρῆε ὧδ δαΐπ δε. γε οἀλίοη, 1888.80. 
Ηλην. φας ξυανρείίμηε ὧδε δμεας. Ὑνο νοΐβ. 1802:.94. 

ἩοιτΖζμανν. 25 γμοῤρεξεν ἴὰ ΤἸαπαά- Ορρεπεοραγ τνε Δύεμέρ ΖΤεσίαηιορ (Δὰ- 
ναποςὰ Ραϊ νΔ]080]6). 1892. 

7ε (ανεῤγιάρε Ογεεξ 7ετίαπιορεῖ 707 δελοοῖς αγνια Οοίίερες; Ἕαἠλευν, ἥήαγξ, αγα 

Ζμζε. 1801-93. 

Τϑε ψε]]-Κηονηῃ Ἰεχίοαὶ πὰ ρταπηηιαίῖςαὶ Πμ6ῖρ8, ἱποϊυδίπρ Οτίπηπι, Οτεπιεσ, 
ὙΝίηεγ, δπὰ Βυϊεέπιδη, ανε θεε οοπβυϊεά, Ἐτεσαεπί γϑέεγεποα μ88 θθθη τηδάς ἴο 
Βυγίοῃ᾽ 5 δγρίαχ 7 ἐἦε ἥοοσις να ΤΈρ:ε: ἐπ Λίσιο 7 2ἴανιοη (Τ. ἃ Τ. ΟἸΑΓΚ, 1894), 

Ῥοιὴ Ὀεσδυβε οὗ 115 ἐχοοιεηος δηὰ [15 ἀοοςβ5: 1} ὴ  ἴο βιυάεηίβ. 
Α πεν εὐϊίοη οὗ ΝΥ μετ β σγανεπεαίᾳᾧ (τὰς εἰρη) ΌῪ ΘΟ ταί βαε] 15 ἴθ σουτϑςα 

οἵ Ρρυδ᾽ϊοατίοη ; 4150 οἔ Αἴμάρμερ Ὀγ Β]455. 
Τὰ ἴδε ποῖεϑβ, [πε πιδίξεγ σοπητποη ἴο ἔπε ἴῆγες σοβρεὶβ 18 πλοϑὲ ξ}}Ὺ ἱγεδιεὰ ἴῃ 

Μαιΐμον, [88 ποῖββ ἴῃ ἴῃς οἵδε ἵνο αοβρεὶβ Βεΐπρ δί ἴμεβε ροΐῃίβ βυρρ᾽ ει ΑΤΥ 
δηὰ οοτηραγαῖϊνε. 

ΤΒε τραγρῖπαὶ γεΐθγεηςθϑ ἴο ραβϑϑᾶρεϑ οὗ ϑου!ρίυγε ἃγΘ ΒΙ ΠΊΡῚῪ ΒῸΡΡΙ᾽ ΕἸ ΘΠ ΑΤΥ͂ 
ἴο ἴποβε ἴπ ἴῃς ποῖςϑβ. - 

1 9 πορεά [παᾶἴ πιοβὲ δ γεν διϊοπβ υβεὰ ν1}} ποεὰ πο βρεοίαὶ εχραπαιίου, μὰϊ 
ἴδε ἔο!]ονεῖπρ 1406 τη Ὀ6 ὨεΙρέα] :--- 



όο ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Με. ΞΜαιδεν. 

ΜΚ. -Ξ Μασγκ. 

κι ΞᾷΊΚε. 

Ο. Τ. ΞΞ ΟΙἹά Τεβιίδιμεης. 
Ν. Τ. Ξ- Νεν Τεβιδιμεπηῖ. 

ϑερῖ. Ξξξ ϑεριυδρίὶηῖ. 
Α. Ν. ΞΞ Αυϊδοτβεὰ Νεγβίοη. 
Ε. Ν. ΞΞ ΚενίΞεὰ Νετγβίοη. 

σ. Ν. Τ. ΞΞ ὐδοινδγ σε Νεν Ταβίδπιεπί. 
Τίβο. -Ξ. Τἰβομῃβεπάοτέ. 

Ττεξ. ΞΞ Ττερςε!]ε8. 

Ν. Η. Ξ-. Ννεβίοοιξ δὰ Ἡοτσῖί. 
5. ΞΞ, ΝΝ εἰβ8 (Ὁστ. Βεγημῃατζα). 

Ἐξγρί. ΞΞ Ερυριίδηῃ νοϑγβίοῃβ (υἱς., [Ὡς ἔττο ἐο] ον ηρ). 
Οορ. -Ξ- (ζορτῖς (ς41|1εἀ Μειηρμῖς Ὀγ Ἧ. Η.). 
88}. ΞΞ ϑαμίαϊς (ςδεὰ ΤῃεἊεῦαὶς Ὁγ Ἷ. Η.). 
5 ττ. ΞΞ ϑγγίας νευβίοῃϑ. 
Ῥεβῃ. τξ, Ρεβῃϊο (ΞΞ ϑυγίδῃ Ψυϊραῖοε). 

5υτγ. συγ. ΞΞ Ουτεϊοπίδη ϑυτίαο. (Εογ στεεὶς εαυϊναϊεηι σἱσε ΒδεῖΒ- 
ει 5 Ξυανιρε εν αρνμερεε). 

ὅγγ. δ΄. Ξξξ δἰπαδίτς ϑυτίας (γθοθηῖν αἀϊβοονεγεά). 
1,1ϊ. ΞξΞ 1,δτπ γϑγβίοῃβ. 

ψυϊγ. ΞξΞ νυϊγαῖς (]εγοπις᾿β τον βίοη οὗ οἱὰ τη υεγβίοη). 

γε ι. 1,2:. ξξ νεῖυϑ 1,λεῖπα (ΟἹ ὰ 1, βιΐη, γεξεσγεὰ ἴο 4130 48 [{.-Ξ [{4]4). 

ΤῊς οοάΐοεβ οὗ ἴμ6 οἱ 1,δἴΐπ ἀγὲ ἀἰβε ρα βῃ δὰ ὈΥ̓͂ 
τῆς Ἰεοιίοτβ α, ὁ, ς, εἴς. 

Μίπυβς. ΞΞ Μίπυβου! ((οάϊςος8), ἀποῖμεσ πᾶπιθ ἔοσ ουγβῖνοβ. 



ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΤΈΛΙΟΝ.: 

1. σ᾿ ΛΒΙΒΛΟΣ " γενέσεως ἸΉΣΟΥ Χριστοῦ, "υἱοῦ Δαβίδ,3 υἱοῦ " ὅ:α. “᾿ς. 

᾿βραάμ. 2. ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν τὰ 4, 

668. Σχσί. 13; χχχὶϊ. 9. 1ὰᾶ, ἱ. 4. 168.1. 64; ἐδ, 6. 
Ὁ νος. 18. 

ς χἱξ, 65; χχ, το; χχὶΐ, 42. 

6 ἰὼ ΤΑ Ε, (.6 δδονεὴ ἰ8 ἰαῖθυ Δ Β δᾶνε εἰπιρῖγ Κατα Μαθθαιον. Οὐδὲ ΣΎΤΒΟ 
ἐχρδηδεὰ ἔοσσωβ οοςασ. 

3 Δαβιδ ἰ6 ἑουπὰ ΟὨΪΥ ἰπ πιίηυδο. ΜΒ δανε Δανειδ. ΤΉΪ ἰδ οὔς οὗἉ βενεσγαΐ 
νατιδιίοηβ ἐπ δρε!]ηρ οςουττίην ἰῃ [86 Βαποδίοεν, διηοηρ ΒΙοἢ τῦδν Ὀ6 παπιςὰ βοοζ 
(νεςσ. 5) -ξΞ ξβοες ἰῇ Ν.Η.; 
ὑπ Ἐοε ἃ ἰἰδὲ οὗ δυο 
Θοερεῖδ νἱάς Ρ. 53. 

ΤῊΞ ΤιτΕ. Ὑδα τε οὔ (δε νοτά εὐ- 
ἴῃ ἔδε βεῆϑε οὗ ἃ Ὀοοῖς πῃᾶυ δὲ δ8 

οἷά δ5 τῆς Τεαελπρ οΥ ἐλ ἐτνεῖυς ΑῤοΞείϊες 
(Ὀίδαελε, 8, τι, 15. Μὲιαά4 ϑαπάδυ, Βανιῤ- 
ἐρπ 1,σεένγες, 1803, Ρ- 317, ἢ. 1). Τῆς 
ψοσὰ ρδβϑεὰ [πγοιυ ἢ ἴῆγος βίαροβ ἰη ἴῃς 
μἰδίοσυ οὗ [18 υ86. ἘΕἶγβι, ἱπ ἴδ οἷάες 
Οτεεῖς αυΐδβοτ (Ηοπ., Οὐ. ἢ, 152, 166), ἃ 
γειφαγά ἴοτ Ὀτὶηρίηρ οοά (ἰάϊηρπ ; αἷβὸ ἃ 

"δὰ φοοὰ εἰάϊπρε Ὀτουρῆὶ 
Ναχὶ, ἴῃ Ἰἰαῖος ασεεῖκ, 

ἥξκτεπος ἴὸ ἴἰῆς ροοᾶ πεννβ οὗ ἀοά, τῃς 
οὗ βαϊνδλϊοη. ΕἸ ΠαΙγ, ᾿ξ ςᾶπια 

ὩΔΙΏΓΑΙΥ ἴο ἀεποῖς ἴῃς ῬΟΟΚΒ ἴῃ 
τ ΔΝ ἴδε αοΒρεῖ οὗ [εδὺ8 τννᾶβ ργεβεηιεᾶ 
ἴῃ δίβιοσὶς ἔοσπι, 85 ἰη ἴῃς δίδαολε δηά ἰῃ 
Ἱπεῦη Μ., 4ῤοϊ. ἱ. 66, Ῥίαϊ. εοπ. ΤῊ. 
1οο. [π 86 εἰεε8 οὗ ἔμ Οοβρεῖβ ἐδε 
νοτὰ τεϊδίηβ 18 ϑεοοπά βδεηῆβδ, ψνἢ]]ς βυρ- 
ξεκίπρ (ὃς ταϊγά. εὔαγγ. κατὰ Μ. τηεᾶπ5 
ἴδε ξοοά πεῖν δ5 γεάδιιεὰ 0 υυσίτἰπρ ὃῪ 
Μ. κατὰ 5 ποῖ -- οὗ, ἢοζς κατὰ Ματθαῖον 
'- Μα' δὲ ἰξ τμ6 δεπβεὲ ψεζε: Τῇε 
δΟοΚ οΔ]1εὦ ἃ “' ΘοΒρεῖ" ντίἴδεη ὃν Μαῖ- 
ἰδεν, (νέας ἘτίεΖβομα δραίπβὲ 8 86 

νίενν, δΌΡ; ΌΥ Κυϊποεῖ.) 
Οπάρῖσε 1. ΤῊΕΞ ΟἘΕΝΚΑΧΟΟΥ ΑΝῸ 

Βικτη ον [κῦυα.---Ἴ6 βεπεδί οοΎ παν 

γασίδιίοπβ ἰῃ τῆς 8 
(νεσ. 5) -- Ιωβηδ, Ν. Η. ; Ματθαν (νεῖ. 15) -- Μαθθαν, 

ῬεΙΠ τς οὗ παπιεβ ἰπ [86 ἴδτος ἤγϑε 

τελά!ν ἀρρεασ ἰῸ τ8 ἃ τηοδὲ πηρεηπίαϊ 
Ῥερίπηίηρ οὗἩ ἴδε Θοερεῖ. Α ἄτγν ἴΐδε οὗ 
παπεβὶ [Ιὲ ἰδ (ὃς {ἰρυΐϊα τίς τ86 
αὐοβραὶ ρβᾶυβ ἴο ἴδε δρίγίε οὗ [υ.ἀδίβη. 
ΤΒο ]εννβ βεῖ πιο βίογε Ὺ βεπεδϊορίςδ, 
δηὰ ἴο ]ενν δ ΟἸγίβιίαπα ἴῃς Μεββίδῃ- 
βδϊρ οἱ ζδειο ἀερεηάεά οὐ ἰΐ8 Ῥείηβ 
Ῥιονεὰ ἰπαᾶὶ Ηβ ννᾶβ ἃ ἀεδοεπάδηϊς οὗ 
Ῥανίά. Βυὲ 86 τηδίξες οδη βαγάϊγ ὃς 
8ο νἱῖαὶ )ὧβ τδαϊ. γε τῶλυ ἀϊειϊηριυι βῃ 
Ῥείνεεῃ τῇς αυεδιίοη οὗ ἔδλοϊ δπά τς 
αυεδέίοη οὗ ἔδι8. [ἐ πᾶν θὲ ἐπὶ [εβ8 

εὖὑ- ν͵88 τε} ἀεβοεηάςὰ ἴτοτλ Ὀανί ἀ--- τ ΔΎ 
τοίηρεβ ροίπι τμαὲ ΑῪ ; ὃυῖ ἐνεη ἰξ Ηδ 
ψεῖς ποῖ Ης ταῖρμς 5111 θὲ ἴῃς ΟὨτίεε, 
τὰς 1811 οὔ Ο. Τ. ἰάεα!β, δε Ὀείηρετ-ίη 
οἵ ἰδῆς δίρμεβι ροοά, ᾿ξ Ηε ροβεεββεά 186 
Ρίορεὶ ςῤίγίέμαὶϊ αυδ!βοδέίοθβ. ὙΝΠδὲ 
ΔΙ Πουρ ἴδε ΟἾγιδὲ ννετε ποῖ Ῥανί 8 
ΒΟ ἰῃπ ἴ6 Ρῃγπίοδὶ δεπβαεὺ Ης ννᾶβ ἃ 

ἴεβὲ αὔες ἴδε ογάεσ οὗ Μοεϊοδιβεάες, 
του ἀγενεαλόγητος ; ΨὮΥ οὶ Μεκδίδἢ 
τηάες ἴΠ6 βᾶστης σοῃάϊείοπ ἢ Ηδ πιίρῆξ 
511} θ6. ἃ βοῃ οἵ Ὀανίά ἴῃ ἐδ βεπβε ἰῷ 
ὙΏΙΟΒ ]οΒη ἴδ6 Βαριῖδὲ νγῶβ ἘΠ) 2}---ἰῃ 
δρὶπὶ δηὰ ρονγεῖ, σελ] βίην ἴδε ἰάεδὶ οὗ 
ἴδιο Πεῖὸ κίηρ. Τδε ἱΚίπράοπι οὗ Ρσορβεοῦ 
ζςαγηα ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ δρίγιτυδὶ βεῆβε, ἡ ὮΥ ποῖ 
Αἷβο ἴῃς κίπρ ὃ Ὑ8ε ἔνο δδηρ ἰορεῖδες. 
Ῥδὰ] ννδβ ποῖ ἂῃ ἃροβεῖς ἴῃ ἴδε Ἰδριεἰπκίδε 
Βεπβ6, ποῖ οπὸ οὗ ἴδ τηδιη ψῆο δαά δεεη 
ΜΠ 76 δι; γεῖ Β6 νγᾶ8 ἃ ΝΕΙῪ τεδὶ δροείΐο. 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ 1. 

᾿Ιακώβ. Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 

80 πιίρῃι ]εβὺ8 Ὀς ἃ ΟἩγῖδε, ἐπουρῃ ποῖ 
ἀεβοεπ δὰ ἔσο Ὀανίά. ὅ8:. Ρδὰϊ υυτἱϊεβ 
(6. {11, 29) : “Ἴἶ γε θὲ Ὁ γίβι᾽ 5, ἴδῃ ἂζὲ 
γε Αὐγαῃδηιβ βεεά"". 50 τηϊρῃξ ννεὲ βᾶγ: 
ῚῈ 7εβυ8 ννᾶβ δὲ ἴο δε ἴπε ΟἾγῖβε ἰῃ ροϊπὶ 
οὗ δβρίτίτυδὶ εαυϊρπιεηξ, ἔπεη γ88 Ης οὗ 
τδε εεεὰ οὗ Ὀανίά. ὙΠετῖα ἰδ πΠ0 οἶδας 
ενίάεποε ἴῃ ἴδε αοβρεῖβ ἐμαὶ [εβὺ5 Ηἰπι- 
8ε! ἢ δεῖ ναῖυα οη Ὀανίάϊς ἀδβοεηῖ; πεζὰ 
ἅτε βοπὶα (πΐηρε [δὲ βεεπὶ ἴὸ ροϊπὶ ἴπ6 
Οἴμας ΨΆΥ: 4.5., ἴπε ᾳυςδιίοη, “ΜΝ ΏΟ ἰβ 
ΤΩΥ τηοῖδοσ ἢ " (Μδέϊ. χιΐ. 47: ΜΙ. 1. 33), 
δηὰ τὰς οἴδοτ, “ παῖ τπιηκ γα οὗ ἴδε 
ΟἸγίβε, νῆοβε βοῇ ἰ8 Ηςεῖ"" (Μαῖϊ. χχίϊ. 
42, εἰ ῥαγ.). Ὑδετε ἰβ τεάβοη ἰὸ Ῥεϊΐενε 
ἔδιδε, {κε 81. Ραυϊ, Ης νουϊὰ ἄγρὰυς ἔτοτι 
δε δρίτἰτυαὶ ἴο τς ξπιεαϊοείςαι, ποῖ υἱες 
φεγεάᾶ: ποῖ ΟἾτῖβὲ δυ8βς οσὰ Ὀανίά, 
Ῥυὲ τοτη Ὠανίά, αἱ Ἰεαβϑδὲ ἰάθβα!γ, Ὀεσαυδα 
ΟΒσίβε ου οἵδε πίρδες στουπάβ. 

Ψνες. σ. βίβλος γενέσεως κιτιλ' ον 
ταυςἢ ἀοε8 {Π|8 Πεδάϊηρ οονεσ : Ὡς ᾿ῃοῖς 
Θοθβρεὶ, ἴμε ἔννο ἤγβι οδαρίεσβ, [ες ννδοῖς 
οὗ ἰἢε ἤτβὲ οῃαρίεσ, οἵ οὐ ἱ. σ- σὺ ΑἹ] 
ἔμπεδα νίεννβ πᾶν ὕεθη ποῖά. Τῇα ἤσϑι 
ὃγ Εὐυτῆγ. Ζίραν., ν8ο ἀγρυδά: (δε ὈἰΓἢ 
οὗ ἰῃε σοά-τηδη ννὯ8 ἴῃς ἱπιροτίδηξ ροἰπῖ, 
διὰ ἱηνοϊνεά 411] (πε ταβὲ ; ἱποζείοσς ἴδε 
ὅς σονεῖβ τῆς ἡνῃοΪς Ὠἰδίοσυ παιηεά 
ποτὶ ἴῃς τοδὶ ἱπιρογτίαπε ρατὶ (ἀπὸ τοῦ 
κυρέωτέρον [έρονῳ). ϑοῖηῆς τηοάεγηῃβ 
(Εὐγασά, Κεὶϊ, εἰς.) πᾶνε ἀείεπάεά ἰδς 
νἷενν οπυ 86 βτουπὰ ἴπᾶὶ {πε οοτγεβροηά- 
ἱπῷ εἰς ἰπ Ο. Τ. (ἀεη. νἱ. 9; χί. 27, 
εἰς.) ἀδποῖεβ ποῖ πιεγεῖν ἃ ψεηεδϊορίοαδὶ 
115ὲ, δυῖ ἃ Βίβίοτυ οὗ ἴπς ρεζβοῦβ ᾿νῆοβε 
ξεπεδίορν ἰδ φίνεη. ὙΤηὰβ ἴΠ6 ἐχργεβδίοη 
18 ἰδίκβη ἴὸ τηεαῃ ἃ δοοὶ οἡ ἐδε γε ο 
Ολγὶεέ (ἰδὲς ἄς νἱῖα ΟὨτίβιὶ, Μαϊάοῃ.ἧ. 
ἀξωποι ἴδε δβεοοηὰ νἱενν δπά τς τπἰτά 

εἰδ8- Μεγες στεπιασκβ ἔμπας δὲ ἱ. 18 ἃ 
πὸνν δερίηπίηρ ἰ5 τηδάς, να 1ἴ. σ τυ 
οὐ 8δ8 1 οοπιϊπυίΐηρ {πε βδπς βίοσυ. Τῆς 
ταοβῖ ροῦδϑῦϊς ἂἃπά πιοδὲ ρθῃευα! 
δεοςερῖςἀ ορίηίοη ἰβ ἰπαὲ οὗ Οδἰνίη, ΒεΖᾶ, 
δηὰ Οτοῖυβ ἔμαὲ ἐπα δχργεββίοσ ΔΡΡΙς8 
ΟΥΪΥ ἴο ἱ. 1-17. (Νόοη 6βὲ βδδο ἱπβογιρίίο 
τοι τὶ, βεά ρασίςυϊλςε ρῥγίπιαθ 406 
νεϊυξ Ἔχίγα σογρὺ8 Ὠἰβίοτίας ργοπιίηδὶ. 
Οτοιίαβ.) 
Ἴησον Χριστον. ΟΠ τἶδβὲ πεῖε ἰβ ποῖ δῇ 

Δρρεϊ] δεῖνα Ὀυξ ἃ ργορεσ πδπις, ἰπ δοοογά- 
δῆς νη ἴΠῸ ὑβᾶρε οὗ πε Αροβίοϊίς 
δξε. ἴῃ δε Ῥοάγ οὗτῃε ἐνδηρεϊ βεῖς Β18- 
ἴον ἴδε νογὰ ἰβ ποὲ ἔδυ υδβοά : ΟὨΪΥ ἰπ 
ἴδε ἱπιτοδυσίοτγ ρασίβ. (Μίης ΜΚ. ἴω σ; 
]οδη ἱ. σ7.) 

3. Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ “ἐκ τῆς Θάμαρ" 

υἱοῦ Δ., υἱοῦ Α. Οὗ Ὠανὶά τες, Ὀδοδυβα 
ἢ δῖ πδῖὴς νν88 δϑϑοςίδίεὰ ἔῃς τῆοσε 
δρεοίῆο ῥγοπηῖβε οὗ ἃ Μεβϑίαπίς κίηρ; οὗ 
ΑΡτγδῆδπὶ αἷβδο, Ὀδεοαυσθδε ἣἢς ΜᾺ8 ἴα 
Ῥαιτίδγο οὗ ἴῃς τος δἀπὰ ἤγβε τεοϊρίεης 
οὗ ἴῃς ρῥγοπιῖβε. Ὑπὲ βεπεδίορυ βοθδ 
ὯῸ ζυγίῃες δδοκ, Ῥεοδυδε (6 Οοβρεῖ ἰβ 
ντιτεη ἕο ἴδε Ϊενβ. Ευΐϊῆγ. Ζίρ. 
Βυρρεβίβ (δαὶ ᾿Ῥανίά ἰδ ρἰδοεά ἄγδβὶ 
Ὀεδοδυβε ἢδ νν8 ἴῃς Ὀεῖῖος κποννῃ, 85 ἴδ 6 
1688 τεπιοῖθ, 88 ἃ ρτεδὲ ρζορδεῖ δηὰ ἃ 
τεπονπεὰ Κίπρ. (ἀπὸ τοῦ γνωρ! ρον 
μᾶλλον ἀρξάμενος, ἐπὶ τὸν παλαιότερον 
ἀνῆλθεν) ὙΤῶς νοσγὰ υἱοῦ ἰῃ ὈΟΓΒ οἄδβεδ 
ΔΡΡΙΐεβ ἴο Οπγίβι, [εὲ οἂπ γεΐεσ ρτδπι- 
τηδιοα!ν το Πανὶ, 85 πῖᾶην ἴδε ἱξ, ὈυΣ 
τε οἵπες τεΐεσεποθ ἰ8 ἀεπιαπάδά ὃγ [Π6 
ἔαςϊ τπμδὶ νεῖ. 1 ἔοσπηβ ἴπε βαρεξαξειρεῖοπ 
οὗ τὴς ζΟ]]ονν πη χεηδαίορυ. 80 νεῖββ- 
Μενεσ. 

νν. 2:|6.0ὙἩ. Τδε ρεηεαδὶ ἀιϊνίἀε8 
ἱπέο ἔδτες ραγίβ : ἴσζοῦὶ Αὐγμαπὶ ἴο 
Ῥανὶὰ (νν. 2-64) ; οπιὶ αν ἐο ἴδ ςδρ- 
εἰντν (νν. 60-11); ἴτοτῃ ἴῃς Ταρείνίεν ἴο 
ΟΠ γίβε. Ο οἷοβεσ ἱπβρεοϊίοη ἱξ ἔυγηβ ουὲ 
ἴο θὲ ποῖ 80 ἀτγ 88 ἰξ αἱ ἔγβὲ ἀρρεδγεά. 
ΎΒοτα ἃγε ἴουςἢςΒ δεῖς πὰ ἴπετὲ ὩΙοὮ 
ἱπιρογὲ ἱπίο ἱξ ἂῃ εἴῃῖςδὶ βίρηίβοδηςε, 
βυρρεδιίηρ ἴδς ἰάεα ἐπαὶ ἴεὲ 18 τῆς ψουκ 
ποῖ οὗ ἃ ἀν βριδυνι 7εν δῃ ρεπεδίορίβὲ, 
Ῥυὶ οὗ ἔπε ἐνδηρεῖίβε ; οἵ. δὲ ἰεαβδὲ ψνοσϊοὰ 
ονεσ ὉΥ Ὠίπι ἰῃ ἃ ΟἸγίβιίαπ βρίσγιε, ἢ ἐπα 
βκεϊεῖοη ννγὰβ ρίνβη ἴο δίβ ἁ. Το 
ποῖς ἴπεβ6 ἰ8 ἴῃ οὨίεξ ἱπίεσοβε οὗ ποῦ- 
Ἑδϑ᾽ηΐς8] Ἔχερεβίβ. 

γν. 2-6ι,. καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 
ΤΒῖδ ἰ8 ποὶ πεοαββᾶγυ ἰο ἰδς ρεηεαίορίοδὶ 
Ἰΐηα, Ῥυῖ δἀάεά το βᾶῪ Ὺ ἴῃς Ψψδνὺ ἰμαῖ 
Βε Ψ8ο δεϊοηρεά το ἰδς ἐτἷρε οὗ Τυάδῃ 
δεϊοηρεὰ αἷ5ο το αἰΐ δε ἐγὶδεβ οὗ ἰβγαεῖ. 
(Ννεἶββ, Μαιιβᾶυξενδηρ.) . .. Νες. 3. 
τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζειδὴ δἀδεά 
ἴο Ῥεζαζ ἴῃς Ἴοοπιϊπυδῖος οὗ [δε 1ἰπα, ἴο 
βυρρεδὲ 1ῃδὲ ἰξ τνγὰϑ ὉνῪ ἃ βρεςῖϊαὶ ῥγονὶ- 
ἄεηςς τδαὶ τῆς ἸΔτξες γ88 ἄγει Ὀοσγῃ (ας. 
Χχχυῖ!, 27-30). Τε Ἔνδηρεῖίδβε ἴ8 οἡ ἐμ6 
οὐτοοῖκ ἕος ἴδε ἀπυβιδὶ ος ργείεγηπδίυγαῖ 
ἰπ Βίβίοσυ 88 ρῥγεϊυδε ἰὸ τῇς Ἵγοννηΐην 
ταδινεῖ οὗ ἴπε νιτρὶπ δίγτι ἢ (αταάυβ 
δυΐυτυβ δὰ Ἵγεδεπάμπι ραγίυπι ἃ νἱγρίης. 
ατοι.).--ἐκ τῆς Θάμαρ. Μεηϊίοῃ οὗ {π6 
τλοῖπεν Ψ ΠΟΙ ὑππεο δἃηὰ υη- 
υϑυδὶ ἔτοπὶ ἃ ψεπεαϊοφίοασϊ ροὶπὶ οὗ νίαν, 
δηὰ ἱπ ἐπὶβ ο886 οπα ΨψουἹὰ βδγυ, ῥγίνά 
)αεὶδ, ἱτηροϊϊεἰς, τεπιϊηδΐηρ οὗὨἨ ἃ διαγάϊν 
τελάδθϊς ὐϑὴ (αεη. χχχνιϊϊ. 1:3-26). ἵὲ 
ἰδ τῇς ἤγβὲ οἱ ἔους γείεγεποαβ (0 τηοῖπεῖϑ 

“ποσσααα 



3---1ο. 

4. ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάβ - 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

"Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν 
Ναασσών - Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών. ς. Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε 
τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ. Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ. 
᾿Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί. 6. ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαβὶδ 
τὸν βασιλέα. Δαβὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς 1 ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα 3 ἐκ 
τῆς τοῦ Οὐρίου 7. Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ: Ῥοβοὰμ 
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιά - ̓Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ασά- 8. ᾿Ασὰ δὲ 

ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφάτ᾽ ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωράμ " ̓Ιωρὰμ 
δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν - 9. ᾽᾿Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωάθαμ - Ἰωάθαμ 

δὲ ἐγέννησε τὸν Αχαζ - Αχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εζεκίαν - το. Ἐζεκίας 

10 βασιλεὺς οτηϊεϊεὰ ἴῃ δ᾿ Β, ἔουπά ἴπ ΟΙ.. Μορὲ τιοάεσγῃ εἀΐϊοσγα ογηίξ. 
3 50 ἰῃ Δ. Σολομωνα ἰῃ ΒΟΙ, δηά τηοβὲ ὑποία]β. 

ἴῃ τδε δηοδϑίευ οὗ 16βυ8, σοποογηΐηρ 
ΨΠοπ) οα τηϊρδϊ πᾶνε εἐχρεοιεὰ ἴμῈ 
ξρμραίορν ἴο ο 6 ἀϊδοζεεῖ βίίεηςς: 
τηᾶσ, Βδμδῦ, Ευϊῃ, Βαδιίπβῃςεῦα; ἴτας 

οὗ ἴπεπὶ δἰ: ννοσηεη, δηὰ οας, Κυϊῃ, ἃ 
ἰοτείρῃεσ. ἍΥῸΥ ἅτε ἴμεν πιεπιίοπεά 
ΒΥ ΨᾺΥ οἵὗἁ ἀεΐεπος δξζαϊπβὶ βἰπίβῖες τηΐβ- 
κοπδισυςτίοη οὗἩ τς ᾽ΠῚ οὗ ]εβυδ ὺ 50 
Ὑν εἰδιείη : ὕε ταςίταε. ᾿υἀδεογυπι οδ]εο- 
ὕοηϊ οοουττετεῖυσ. ουβεῖεββ ἵπετγα 18 ἃ 
τη Π1Δ] τεΐεγεπος ἴο [πὶ Ὀἰγῖ ὑπάετ δοῦλε 
μρετῖ, Ῥυῖ ἴς 18 ποῖ Πἰκεῖγ παῖ τῇς ἐνδη- 
ξεῖϊϊδε νουἹά ςοπάεβοεπά ἴο δροϊορίβε 
Ῥείοτς τῆς ας οὗ υπηρεϊϊεΐ, ἐνεη τμου ἢ 
Βα τηῖρῃς ππᾶ τηεᾶπβ οἵ ἀοίῃρ 80 ἴῃ ἴδ8 
]εν δ Βαδὶς οὗὨἨ ρἱογγίπρ ονεὲσ ἔπιε πιίδ- 
ἀεεάβ οὗ δηοοβίοσβ (ὮΝ εἰβίεἰη). Μυοῖ 
τῆς ρτόδαῦῖς ἰδ ἴδε ορίπίοη οὗ ἴδε 
ἘΔΙΠεΙ, νο ἔουπά ἴῃ ἴῆεβε ὨδηΊδβ ἃ 
οτεβῃδάδονίηρ οὗἁ ἴδε ρταςίουβ ομασγαςίες 
οἵ τε Θοβρεῖ οὗ ]7εβ8, δ8 ἱὲέ ψψεσε ἐΐδ 
Οοεῤεὶ ἱπ ἐπε ρεπεαίοργ. ϑοῦδηζ ἔο]]ονν8 
τδς Ἑδίδεσβ, εχοερὶ ἴδμαὶ δα τἘπίπκ8 ΠῈῪ 
δᾶνε ονεῖ- επιρῃδβιβεά ἴδε εἰμ μὶ εἰετηεηξ, 
ες δπάβ ἴῃ ἴδε πιεηϊίοη οὗ ἔπε ἴουτς 
ψοϊηξη ἃ δίπε οὗ αοά᾽β στδος ἰῃ Οτίβι 
ἴο ἴδ εἰπῶ δηὰ »εἰσεγαδίε: ἘΔΠΑΡ δηὰ 
Βαδιβεβεῦα τοργεβεπίίηρ ἴῃς οπς, Ταπηᾶς 
δηὰ Ευϊδ τδε οἴμεσ. Τῆὶβ νἱενν σοτὰ- 
τηεπαᾶδβ ἰδεῖ ἴο τδηΥ ἱπίεσργείεγβ θοιἢ 
Οδιμοῖὶς δπὰ Ῥχοιϊεβίδηϊ. ΟἸμεῖβ ῥγείεσ 
ἴο Ὀγίηρ ἴ8Ὲ ἔουσ οδδεβ ὑπάεσ ἴῃς οδῖε- 
ἔοτΥ οἵ τδς ““ἰγαογάϊνανν Ἔχεταρ βεὰ ὈῪ 
ἴδε ςῶ5ε οὗ Ῥεῖεζ ἂδπά Ζειδῃβ. Τῆεβε 
ψοσλεη 411} Ῥεοᾶσλς τηοίδετβ ἰπ ἴῃς Ἰἰπς οὗ 
ΟἸγῖβι᾿Β ΔποςβΈσυ ὈΥ̓ Βρεοΐαὶ ρσονίάεηςς 
(ννεῖββ- Μεγεσ). Βουδεῖεββ (18 ᾽8 δἱ Ιεϑὲ 
Ῥασὶ οἔεβεσηοζαῖ. Νίςδοίβοη (Ν ενν Οοπ,.) 
1δίηκα τθαὲ τδς ἱπιγοάδυςείοη οὗ Ταπιᾶσ 
δηὰ Ευϊδ ἰα δι δηοϊ ΠΕ εχρίδίπεά ὉΥῪ 
ἙἘπυτδ ἵν. τ, 12, νἱεννεά δ5 Μεβδβίδηϊς, οὗ 
ἙΔΠᾺΡ Ὁ δες σοηπεοίίοη νυ [δα 
φδσ ες 1εὅτι6 (]οβμυλ), δῃὰ οὗ Βαϊμβμεδα 

δεοδῦδβε βῇς τνῶβ ἴδε πηοῖδεῖ οὗ ἃ βεοοπὰ 
Ἰπε ουϊπιίπαιῖίηρ ἴῃ ΟΒγίβε, 886 Ευτῇ οὗ ἃ 
τος ουϊπιὶπαιϊίηρ ἱπ Ὀανίά.---Ν τ. ὅκα, 
τὸν Δαβὶδ τὸν βασιλέα, Πανίά ἐλε Κίηρ, 
1ῆ6 τ|1]ς θεΐπρ δάἀάεά ἴἰο ἀϊδείηρυ ἢ Βΐτὰ 
ἴτοτὰ ἴπ6 τεδῖ. [ἰ βεγνεβ ἴῃς βᾶτης ρυγ- 

85. 28 ἰΓ Ἀανίά δαά Ῥεδθὴ νυτθη ἴῃ 
δε ἰεϊίετβ. Αἱ Ἰεηρτῃ να αγτῖνα αἵ τΠ 

διεδλὲ τουδὶ παπιοὶ Τῶς τηδίοσίαἰβ ἴοσ 
τῆς ἤτϑε ρατὶ οὗ [ες ψεπεδίορυ ἂτς ἴδκεπ 
ποῖ Ευὶ ἷν. 18-22, απὰ 1 Οδτοη. ἰΐ, 
8-15. 

νν. 6»-1ο, ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, υἱάδ 
δῦονε. Τῆαε ομίεξ εαΐαγα ἴῃ τπ18 δεοοπὰ 
ἀἰνίβίοη οὗ τῇς ρεπεδίορίοδὶ ἰδθ]ς ἰβ τῆς 
οπλϊββίοῃ οὗ ἴῆγες Κίηρβ δείννεεπ Ἰοσᾶπι 
δηὰ ὕΖίδῃ (νες. 8), νὲς., Αβαζίδῃ, ᾿οδβῃ, 
Ατωδχζίδῃ. Ηον ἰβ ἴδε οπιίββίοῃ ἴὸ 
Ῥε εχρίαίπεά ἡ ΒΥ ἱπδαάνεσίεηεος, οσ ὉΥ͂ 
ἱπιοπίιοη, δπά ἰξ τῆς Ἰαίίετ, πὶ νυν δῖ νον ὃ 
7εγοπὶς δνουγεὰ {πε δβδεοοηά αἰϊτετηδίίνα, 
δηὰ βυρρεβίεά ἵννο γεδβοῃβ ἔοσγ ἴῃς ἱπέεη- 
τίομὶ οὔκ ββίοη.---ἃ νυ βῃ (ὁ Ὀτίηρ ουὖἱ ἴΠ6 
πύτηθρεσ ἰουτίεεη (νεσ. 17) ἰπ τῆς βεοοπὰ 
πο οὗ τπ6 ρεπεδίορυ, δῃηὰ ἃ ἀεβίγε ἴο 
ταπὰ τῆς Κιίηρβ ρδββεὰ οὐὲν ἢ τΠὰ 

βίδτῃρ οἵἉ ἐλεοογαίϊς ἐϊεραϊέν. ἴπ εεοξ, 
τιδηϊρυϊαιτίοη ἢ ἃ ργεβεπίδδϊε ὄχουβα. 
Βαυὶ τῆς ἐχουδε ψουἹά ᾿ιδει ἔν οἵας οπχδ- 
δίοῃβ, 4.9.» δηδ Μαηῃδββοῦ, Ψῆο, 
ΜΈΓ 88 στεδῖ οἴη εσβ Δ8 Δηγ. Οπε οᾶπ, 
ἱπάεεά, ἱπιαρίπε ἴε Ἔνδηρε δι ἀεβίπηβ το 
ἐχεγλρ ἐν ἴῃς βενεγν οὗ ἴῃς Οοβρεΐ 88 
ΨῈΠ 88 118 ξγᾶσς ἱπ ἴπῸ σοπβίγιοιοη οὗ 
τῆς 1181--ἰο Αγ ἰπ εβεοῖ: αοά τεβίβεει 
ἴδε σΣτουά, ῬυΣ Ης ρίνεϊῃ ρταος ἴο ἴπ6 
Ἰονῖν, δπὰ δνεῃ ἴδε ἴον. Τῆς Ὦγρο- 
τῆεβι8 οὗ πιαηϊρυϊαϊίοη ἴῃ τπε ἱπίεγεβι οὗ 
δυτηδοῖ!ς πυπὶ οδη βίδπά οὐ ἰΐϊβ οὐγῃ 
Ῥαδὶβ υἱτῆουϊ ΔΩΥ ῥτεΐεχ.Ό [ὁ ἰβ ποῖ 
ἴο θ6 βιρροβεά δαὶ ἴῃς ὄἌνδηροὶ δὲ ννᾶϑ δὲ 
811 ςοποεζηθά ἴο πλᾶΐα βυγε ἴδαὲ πο 1ἰηὶς 
ἴῃ τδς ᾿ἴπὸ νναδ οπη τις, Ηΐ8 οὔ οοὔςεσζῃ 



64 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1. 

4 κξιη δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῇ " Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμών" ᾿Αμὼν 
τεσ. 17. εν, τ. δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν " 11. Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ 

Κίρξι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς " μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 12. Μετὰ 
Ομγομ ν. δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος, ᾿Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ" 

τα (μεν. Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ" 13. Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε 
ζω κίε τὶ φ, 45. 

σπουὰ θὰ ἰ0 τηλῖκ δυσε ἴπδὲ πὸ παᾶπὴθ 
ἀρρολγοὰ (δαὶ ἀϊά ποὶ Ὀεΐοηρ ἴο {π6 [ἰπα. 
Ἧς οδη Βαγάϊν ἤαᾶνα ἱπιαρίπεά τπδὲ δῖ8 
118ὲ τνῶβ οοταρίζες ποτὰ Ὀορίπηΐηρ ἴὸ επά. 
Τδυδ ΝΔΒΒΒοη (νεσ. 4) νγαβ ἴμε μβεδά οἵ με 
εἰἷδε οὗ ̓ υάδΒ δὲ τς Ἐχοάυβ (Νυπι. ἱ. 7), 
γεῖ Ὀεῦνοεη Ἡκσεοπ ἃπὰ μἰπὶ ΟὨΪΥ ἔννῸ 
πᾶπιεδ ΟὐΟΣ---ἰΟΌΓΣ ΠΑΠΊ6Β (ΟΣ 400 ὙΕΆΓβ. 
Ἑδοῖ παπια οὐ βεπεγδίίοῃ σεργεβεηῖδ ἃ 
ςεπίυσΥ, ἰη δοοοσάδηος ψτ8 Οεποβίβ χν. 
13-16.. ὙΒ6 ψβεπεαλίορίβὲ πῆδυ δανε δαὰ 
τῶιϊ5. ραβδαψα 1ῃ νίεν,, θᾳὲ Ὡς πηιδὲ βαν 
Κηονη δαὶ ἴδ δοῖπαὶ! βυςςεββίοη εσῃ- 
Ῥχσδαςεὰ στωοσα ᾿ἰπκ ἔδδη ἔους (υἱέ ϑομδης 
οὔ νεζσ. 4). Τῆς Βυροιδεβίβ οὗ ἱπδάνες- 
ἴδηοθ ΟΥ̓ ΕἾΤΟΣ ἴῃ οοπδυϊίηρ ἴδε ἰεχὶ 
οὔ ἰδε Ο. Τ΄, ἔανουτεὰ ὉΥ δοπιθ 
τοοάσσζη ςοτηπηεηϊδίοζγβ, ἰβ ποῖ [0 Ὀ6 δ. π|- 
ΤΩΛΓΪΥ περαῖϊίνεά οπ [86 δτουηά οὗὨ δῃ 
4 ῥνίοτὶ τἈθοτυ οὗ ἱπεισαπου. [ἢ ἴδ Ρροδβ- 
αἷδῖςε τπαὶ ἴῃ τεδάϊηρ τ Οἤτγοη. ἰϊ. σσ ἴῃ 
τῆς ϑερῖ. ἴῃς εγς ἱεᾶδρὶ ἴτοπὶ Ὀχοζίας ἰο 
᾽οζίας, ἀπά 80 ἰεὰ ἰο οπιϊδβίοη οἵ ἱξ ἀπά 
τῆς ἴνο Το] νης παπιεβ, (Αζαρίας, ποῖ 
"Οζίας, ἰδ τῆς τελάϊηρ ἱπ ϑερῖ., Ῥὰὲ ννεἶδβ8 
δ5β0πη68 ἴπαὶ ἴδε Ἰδιίετς, ΑΖΒ 8 οτ ρίπδὶ 
Ὡᾶπις, ταυδὲ ἢᾶνςε δβίοοά ἰῃ ἴῃς ςορὺ υβεὰ 
μᾺ τὰς οοπείσυοῖος οὗ ἴδε ρεπεδίορυ.) 

Ὅς ἐχρ᾽ δηδίίοη, βοννενεσ, ἰδ οοη]εοίαγαὶ. 
Νο ςετιδἰπίν, ἰηάδεεά, 18 διαί πα 0]ε οα δα 
ταλίϊεσ. Αδ ἃ ουσίοδί Ὑ ἰπ 1Π6 ἰβίοσγ οὗ 

αϑἰδ5 την ὃς πηεπεοποά ΟΠ γγβοβίοπι᾽ Β 
διοῖς οὗ ἀεαϊϊηρ στ (18 βοἷτε. Ἡανίης 
Ῥτορουπάεά δενεζαὶ ῥγοῦίεσιβ γεραγάϊηρ 
τῆς ξαμραΙο εν, ἴδε οπιϊββίοη οὗ ἐῆς τες 
Ἰΐπρβ ἱποϊυάεά, Ὡς ἰεᾶνεβ τ8ϊ]8 οπβ υη- 
δοϊνεὰ ου ἴδε ρἷεα δαὶ ἢε τηυδβὲ τοὶ ἐχ- 
Ἰαΐῃ δνεσγιμίηρ ἴο δίβ Βεάσεσβ ἰεβὲ τ8 εν 
ςοσηα |18ι1688 (να μὴ ἀναπέσητε, ον". 

ἷν). ϑοβδὴσ ῥγαῖβεβ ἴδ ρευάεπος οὗ 
ἴδε εἷγ ατεεῖς ογαῖοσ. 

Ψψετ. τι. ᾿Ιωσίας ἐγεν. τὸν ’Ιεχονίαν. 
ὝΒεσε ᾽ἰ8 δἂπ οπιίβδίοη ἢεσς δἷ8ο: Ε]1Ακῖπὶ, 
δοη οἵ ]οβίδῃ δπά ἔδίδος οἵ ]θοοηίδῃ. 
11 ννῶβ ποῖεά δηά τηδάε ἃ ρστοιπά οὗ 
Σεργοόδοῦ ἴἰο ΟὨ γί βεῖδπα Υ 
Μαϊάοπαῖυ, δεειθεά ΌΥ τὰς ἀϊδιουϊεν, 
Ρτοροβεά ἴο βυδβιίτυϊο ἔοσ ᾿εοοηΐδι, [εδο- 
Ἰλικῖτη, ἴῆ6 βεοοηὰ οὗ ἔουγ βοῃ8 δβδογίδεὰ 
ἴο ]οβίδῃ ἴῃ τ186 ρεπεαίοψίβε᾽ 5 ϑουζοα (1: 
Οδτου. {ἰϊ. 14), Ὑ ΒΕ ΌΥ ἴῃς εχργεβδίοι 
τοὺς φοὺς αὐτοῦ ψουϊά τειϊαίη ἰΐ8 
παῖυσα! δεῆβο. Βυῖ, ἩὮ1ς τῆς ἔννο Ὡλπηε8 

ΟΓΡΏΥΤΥ. 

816 Ῥεῖδδρδ δἰ πη δῆ, ἴο Ῥ6 πιΐ8- 
ἰδκεη ἔος εαοὰ οἴδοσ, ἰξ 18 ἀψαίπβὲ [86 
ΒΥροιδεβὶβ ἃ5 ἃ βοϊυϊίοη οὗ ἴῃς αἰ ῆ υὙ 
τπαῖ Πεδοϊαἰκίπι ἀϊὰ ποὲ βῃαγε ἴῃ ἴ86 ςδρ- 
εἰν! (2 Κίηρβ χχὶν. 6), "Ὡς τῇς ψψοτὰδ 
οἴ νεζ. ΣΣ βεὲπὶ ἴο ἱπιρὶν ἴδδὲ τῆς ἀσδβοθη- 
ἄσπι οὗ ]οδἰδἢ τεξετγεά τὸ ννῶβ δββοοίϊδιεᾶ 
μώ ἡ τυ ὈΕΡΕΝΤΕΡ ΙΗ Βεβαλο, Τῆς οτος 

ἐκι ὥνοᾳ ῬτΟῦΔ, 
ΒΌΡΡΙΥ ποι ΚΟΥ ἴο ἴδε βοϊυκίοη. Ἰοδίας 
Ὁσηρβ υ8 οἵδε Ὀγίπκ οὔτΠε ρετοά οἴ εχὶ]ς. 
νι Ὠὲ8 παπὶς ἐδδὲ ἀο ἐδ} ἰἰπὶς σοσηεδ 
ἰηῖο 186 πιίηά οὗ τῆς ψεπεδίοριδι. ὟΒο 
15 ἴο τεργεβεηὶ ἰξ ἴῃ τῆ Ἰης οὗ βυςςαββίου ὃ 
Νοῖ ]εποϊακίπι, ἔος τπουρῃ ἴῃς ἀεροτίῖδ- 
τίοῃ Ὀεραη ἴῃ Ηἷβ τεῖίρῃ ὃς νῶ8δ ποῖ 
Βίπιδβεῖ ἃ ςαριϊνθ. [ε τηῦδὲ ῬῈ Ϊεςοπίαμ 
() εποϊαϊκῖη), μἷβ δοῦ δὲ ἴδε βεοοηά στὸ - 
τλονα, Ψ8Ο νγῶβ ἀπιοηρ ἴῃς οδριϊνεβ (2 
Κίπρβ χχίν. 15). Ηΐδ “ Ὀγείβιγεη ᾿ γε 818 
τποΐεβ, βοηβ οὗ [οβίδῃ, δίβ ρταηδίδιπεσ; 
Ὀγθῖδγοη ἴῃ δοοά, απὰ Ὀτεϊδγεη αἷθο δ 
τεργεβεηϊδείνεβ οὐ ἃ ςαϊδυχίξοιιβ ἐἰπγε--- 
(νις ἊΝ εἰδ8- Μεγετ). ὙΒετε ἷἰβ ἃ ραῖμοα 
ἰῃ {818 δβεοοπά αδἱϊυβίοη ἴο ὕὈσγοίπεοσ- 
δοοά. “]υάδλῃ δηά μἷβ Ὀσείδγεη," ρᾶτ- 
ἴδκεῖβ ἰπ ἴῃς ργοπιῖβα (α͵8ο ἰῃ ἔδε βδο᾽ουσῃ 
ἴῃ Ἐργρῇ); ““]εςοπίδξ απὰ μἰβ Ὀδγεΐξγεη,᾽" 
ἴδε φεπεγϑίίοη οὗ ἴδε ργοπιηΐβε εοἱἱρβεά. 
Ἐογδν ἰῇ τᾶς ἄσδε, υὰΣ ποὶ νϊέδουξ 
Βορθβ. ὙὍῆδ οπιίββίοη οἵ ΕἸϊακίπι (ος 
7εδοϊαϊκῖπ) βεσνεβ ἴῃς βυδογάϊπαϊς ρυζ- 
Ῥοκς οἵ Κεερίηρ ἴδε βεοοηά ἀϊνϊ δίοη οὗ [89 
ηοδίοου νυ τδῖπ Βα ἡυπιδεῖ ἰουτίεςῃ.--- 
«τοικεσίας : [ἰτεγαῖ Υ ἐλαηρε οὗ αδοάε, 

ἁεροτιδείοη, “ οαττγίπρ ἀὐναν,᾿" ἰδὲε ατεεὶς 
ἔοσ μετοικία οἵ μετοίκησις.--βαβυλῶνοε : 

Ὠἰεῖνε, ἐχργεββίηρ τὰς ἐδγηπέπις σα φμεῆς 
ζυἰά, Μνίπεσ, δ 30, 2 ἃ, δηὰᾶ οὖ. Μαῖϊ. ἱν. 
15, ὁδὸν θαλάσσης, χ. 5, ὁδὸν ἐθνῶν) .---ἐπὶ 
τ΄ μ.» Αἱ ἐδε εἴπῃς οὗ, ἀυτίηρ, ἴῃς ἔπης Ὀεΐη 
οἴϑβοπις ἰδηρίῃ; [86 ργοςςβ8 οἵ ἀδβροσίβιίοῃ 
νεῖ οὔ ἔοσ γβᾶσβ. Οὔ. Μὶς. 11. 26, ἐπὶ 
᾿Αβιάθαρ, υπάες τε Βιρῇ ρεϊεβιμοοὰ οὗ 
Αδίδίπασ, αηά ΜΙκ. χίϊ. )6 ἴογ ἃ ἰτιᾶς 
υ8ς οὗ ἐπὶ ἰῃ τεΐεγσεηος ἴο ρίδςος, ἐπὶ τοῦ 
βάτον---αἱ τῆς ρίαλος βεσε ἴῃς βίοσγυ οὗ 
πα Ῥυδῇ οσουτα, Μετὰ τ΄ μ. ἱπ νεῖ. 12 
τηδᾶῃβ αὐέεν ποῖ ἀμγίηρ, ἃ8 βοτῖε δᾶνθ 
ΒΌΡ » ἰδ ὈΥ τακίηρσ μετοικεσία 
ἂ5 ἀεηοιίηρ ἴδε δἰδίο οὗ εχιῖς. Μά οὔ 
1816 ἘτίΈΖβος, 
ν. 12:15. ἴῃ ἴδὸ ͵ἴδδὲ ἀϊνίείοα ἐδῸ 
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᾿Ελιακείμ - 14. ᾿Ελιακεὶμ δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾿Αζώρ᾽ ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ" Σαδὼκ δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ - ̓Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ 15. ᾿Ελιοὺδ 
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ: ᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν" 
Ματϑὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ " 16. ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσήφ, ε κατιο 6χ- 

τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη "᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστό. [τ τκοῖ, 
11. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως Δαβίδ, γενεαὶ δεκατέσ- [{|εξὰ: 

σαρες᾽ καὶ ἀπὸ Δαβὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος, γενεαὶ ἘΡΗΌΝ 

δεπελίορίοαὶ ἰδδϊς ἐβοᾶρεβ οὺσγ οοπίτοϊ. 
Αἴες Ζεγυῦραῦθαὶ πὸ πᾶπια οὐοῦυσβ ἱπ 
ἴὰς Ο. Τ. Με πιῖρβε Βανε εχρεοϊεά 
ἴο πὰ Αδἰυά ἰπ τ Οἤσοῃ. 11]. το, ψῇετε 
ἴδε οἰ] άτεη οὗ Ζεσυ δ θεῖ τε ρίνεπη, Ὀυὲ 
ΑΡίυά ἰδ ποὶ διῆοηρ ἴδεση. ὙὍῆ6 τουδὶ 
ἙΑταῖγ βαηῖὶς ἱπῖο ορβουγῖγ. [{ ἄοεβ ποῖ 
ο ον παῖ πὸ Ρδῖπβ ψγεσε ἴδκθη ἴο ῥσα- 
8δσνε ἰπεὶς ρεπεδίορυ. Τῶς ῥγίεβϑίβ ΤΏΔΥ 
ἢᾶνε Ὀεεη ἀπΠίρεηῖ ἴῃ δε πιδίϊεσ, ἀπά σὰ - 
φογάβ τῇδυ βᾶνε Ὀξεη ῥγεβεῖνεὰ ἴῃ {πα 
τετηρίς (ϑοβαπσ). ὙὙπὲ Μεβϑβίαπίς ἢΟ 
νουά δε ἃ πιοῖϊνε ἴο οφαγεδιϊπεββ. ἴη 
ΔΠΥ (856 ννε πηπδῖ ΒρΡροβε ἴῃε δυῖβμοσ οἵ 
186 ρεπθδίορυ Ῥεΐοσγε υ8 ἴο φίνε μογε ννπδὶ 
Ὡς ἔαπά. Ηε εἰ οι τοπδίσιοῦ [ 
ἱπιαρίῃ ἴβι. τδς 1151, 1Ὲ ποῖ ρυιαγ- 
αηιερα ἀν ̓Π7ΆΠ|ΌῚῪ δοουτγδαῖς ὉΥ 118 ἰπβεσ- 
τἴοπ, τγᾶβ βις ἢ} 45 τηῖρῆς τεδβοηδῦϊν 6 
εχρεςϊεά το βαϊίϊβέν ΗἩεῦτον ταδάεσϑ. 
Απμὰ τῆς εἴοοτπῃ οὗ ἴῃς πίρδε οὗ Ἰερα!!8πὶ 
ΒΓ Ὦ Ὁτοοάβ ονεσ 1] [ῃίπρβ Ῥεϊοπρίπρ' ἕο 
εδε Ρεσίοά, τλῖ8. ρεμεδίορυ ἱποϊυάςά, τὲ '8 
ἃ ςοπκγίοτι ἴο {ππηἶ τμδὲ τῇς Μεββϑίδῃβαίρ 
οὗ ]εβ8 ἄοεβ ποῖ ἀερεηά οὐ ἴῃς δυβοϊυϊς 
δοζυσαον οὔ ἴδε ρεπεδιορίοδὶ ἵγες. 

Ψψεσ. 16. ᾿Ιακὼβ... τὸν ᾿Ιωσὴφ: ἴδε 
δεπεδίορυ επὰβ νι γοσεῤῥά. Ιΐ 18 ἴμεη 
ῬΙΕΒΌΓΤΛΘΡΙΥ 88, ποῖ Μαιυδ. Βυὶ ἴοσ 
δροϊορεῖίς οὐ ἀορτηδίϊς Ἴοῃβίἀεγαίίοπβ, 
ὯΟ οὔς νου εἐνεσ ἢανα τπουρῆς οὗ 
ἀουδεῖπρ 183. Ὑνμαῖ ογεδῖεβ ρεγρι εχ! Υ 
18 ἴδε ]οβερῃ, να οα]1εά τῃς Βυβραπά 
(τὸν ἄ; ) οὗ Μδζυ, ἰβ ποῖ στεργεβεηϊεά 
45 ἴδε δίμες οὗ Ϊ]εϑυ8β. ὙΠετα 18 πὸ 

ἴῃ τη18 οα86, ἐπουρῇ βοπὶα βὰΡ- 
Ροβς ἴδπαϊ ἔπεσε νγΑ8 οὐ βίπαὶυ, δ8 ἴπὰ 
ΒεπεδΙΟΡῪ οᾶτας ἔτοτι ἔπε μβαπὰ οὗ βοπια 
7εν δα ΟἸγιβείδη, ννβο τεραγάεά 6808 88 
ἴδε ὅοη οὗ ]οβερῇ (Ηοἱίζηιαπη ἴῃ Η. Ο.). 
ΤΒε δίϑπαϊΐέϊς ϑγγίας Οοάδα ΔΒ “" ἸΟΒΕΡὮ, 
ἴο ψβοτὰ "8 δεϊτοιίπεά Ματν δὰ Νὶτ- 
εἶῃ, δεραέ 1εβι8,᾽ Ὀυῖ ἰξ ἄοεβ ποῖ αἱτεσ 
ἴδε δίοσυ οἴβεγνῖβε ἴο ςοττεβροπὰ νἢ 

7οβερμβ ραϊεσηῖγ. Τμεσείογε 7 βερἢ 

τη ΟὨΪΥ͂ ξᾶνε Ῥεδη ἴδε Ἰεξα] [λῖπεσ οὗ 
]εθ08. Βαυε, ἰε [8 διρυεᾶ, (δὶ ἰΒ ποῖ 
ΣπουρὮ ἰο βδιϊβέν {με τεϑυρροβιείοη οὗ 
«τὰς νοῖε Ν. Τ., υἱΖ., ἴῃαϊ [ε8ὺ8 ννᾶβ πε 

δοῖυδ] βοη οὗ Ὀανίά (κατὰ , στα. ἱ. 
3); ἱπεγείογε πε ρεηεδίορυ "πηςέ ὃς τὲ 
οἵ Μαδῖν (Νὅβρεη). Τῆΐβ σοποίυϑίοη οδπ 
θε τεςοηοϊεὰ ἱὮἢ τῆς οἵποῖ αἰτεγηδεῖνα 
ὉῪ τῆς αββυπιριίοη παι Μᾶγυ ννδβ οἵ ἴῃς 
βᾶτας {|0 ἀπά ἔδυ ἃ8 ]οβερῇ, 8βο ἰμαὶ 
τῆς μεπεδίορυ ννὰβ Ἴοτηποη ἴὸ δοῖῃ. 
Ταῖβ ννὰβ ἴμε ραϊγίβεῖς νίαν, ὙὉῆς δος 
ΤΩΔῪ ἤᾶνα ὕδεη 80, δυΐ ἰϊ ἰ8 ποῖ ἰηάἀϊοδιοά 
ὃγ ἴπς Ἔνδηρεῖίβι. Ηἱ8 αἷπι, υπἀουδιεά!γ, 
ἰβ ἴο 8εῖ ἔοστῃ [εβὺ8 85 ἰῃς ἰςρίτἰπιαῖς βοη 
οὗ ]οβερῆ, Μδσγυβ πυβραπά, δὲ Ηἰβ Ὀἰγιδ, 
δηὰ ἐπογεΐοσε ἴῃ ρσορεσ ἢεὶσ οἵ Πδνι8 
ἴδγοπα.---ἐξ ἧφ ἐγεννήθη Ι. Τῆς ρεουϊίατ 
ΤΆΔΠΠΟΙ οὗἩὨ εχργαββίου ἰδ ἃ ἢίης ἰδαῖ 
βοσηθιῃίηρ οὔ οὗ ἴῃς υἀδυδ] σουτβε δὰ 
Βαρρεηςεᾶ, δηὰ ργερᾶγεβ ἔοσ ἔπε ἐο]]οννίης 
εχρίδηδιίοη : ὁ λεγόμενος ὅς ; ποῖ 
ἱπιρὶ γίπρ ἄουδι, θὰξ βυρρεβίιηρ ἴδδὶ ἰῃς 
οἰδίπλ οὗ ]εβὰ8 ἴο {πὸ τ|6ὸ Οἀγίσέ τσᾶβ 
νϑ]ὰ 15 Ης ννεσε ἃ Ἰεριεἰπιδῖς ἀδβοεηάδπὶ 
οὗ ΘΑΥι 88 ἴῃς ρεπθδίορυ βῃοννεὰ Η πὶ 
ἴο Ὀ6. 

γες. 17. πὲ δνδηρεῖ δὲ ρδυδεβ ἴο ροϊπὶ 
ουἱ τῆς βιγτυσίυτο οὗὨ Πἰβ ρεπεδίορυ : ἴζγες 
Ραγῖβ ἢ Τουτίδδη τε πΊροσβ ΘΔΟΐ ; Βυ1:- 
τηείτίς δὶ, στηδλοσγαῦϊε; πᾶσαι ἄοεβ8 ποῖ 
ἱπιρὶγ, ἃ8 Μεγες δπά ΥΥ εἰ88 τπῖηκ, τπὲ ἴῃ 
τῆς ορὶπίοῃ οὗἨ τῇς ἐναπρε ἰδὲ πὸ Ἰἰπκ8 
τε οὔτε, Ης βρεᾶκβ βἰ πιρὶν οἵ ννδαϊ 
1168 υπάδγ τῆ εγθ. Ὑδεῖα ἴδον ἃζα, 
ἑουτίεοη ἰῃ εδοῦ, σουηξ δπὰ βδι βΕν γουτ- 
5611. Βυὲ τῆς σουπείπρ ἔυγηβ ουαϊ ποῖ ἴο 
Ῥε 80 εδϑΥύ, δπὰ ἢδ8 ρίνεῃ τγἷβε ἴο ρτεαὶ 
ἀΐϊνετρεποε οὗ ορὶπίοηυ. ὙὍΤῇς ἀν᾽ βίοῃ 
πδῖυσα! Ἵν βυρρεδίεά Ὀγ ἴῃς τννογάβ οὗ ἴδε 
εχ ἴ8: ἔσοπὶ ΑὈγδαμδηὶ ἴο Ὀανίά, ἰογηιΐ- 
πδιΐηρς ἅγβὶ βεσίεβ, 4; ἴγοπὶ Ὀανίά, μεδά- 
ἱῃῷ βεοοηᾶ δβεγίεϑ, ἰο ἴπ6Ὸ σδρι ιν 88 
{ἰπηξ, ἐνδ., ἴο. ]οβίαῃ, 14; ἕοπῃ {86 
οδρεν εν τεργεβεπιεά Ὁ Ϊ]εοοηίδῃ ἴο 
ΟἈγὶςέ, ἱποϊυδεά δ ἤηδὶ ἴοστη, 14.- 80 
Βεηρεῖ δἀπὰ δε νεῖϊε. 1{ οὐ]εςείοη ὃς 
ἴάκεη ἴο οουπιίηρ Ὀανίά ὑνῖςε, ἴπ6 
Ὀτεϊῶσγεη οὗ ]εςοοπίδῇῃ, παι 8, Ὦϊ8Β ὑπο]68, 
ΤΩΔΥ Ὅς ἴδκεη 88 τεργεβεπιίηρ ἴδε σοη- 
οἰμάϊηρ ἴεζτὴ οὗ βετίεϑ 2, ἀπά [εοοηϊδ ἢ 
ἩΙΠΊΒ6ῖΣ 88 ἴῃς ἤγϑὶ πιεσηῦεσ οὗ βϑεσίεβ 3 
(Νν εἶβ8- Μεγετ). ὙὍῆὲε ἰδεπεῖοαὶ πυτηρες 

5 



66 ΚΑΊΑ ΜΑΊΘΑΙΟΝ Ι. 

ε ΠΣ 37; δεκατέσσαρες " καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ 
ΒΤ , χνῇ. Χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες. 

18. τος. 
ἶν. 4. 18. ΤΟΥ δὲ ᾿Ιησοῦ ῖ Χριστοῦ ἡ γέννησις ὃ οὕτως ἦν. δ μνηστευ- 

᾿ πο 1. θείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν 
{κι χχὶ.2 

"ΜΙ χα. 4. αὐτούς, ἢ εὑρέθη 'ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ᾿Αγίου. 

Τα ο. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ’ δίκαιος ὦν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παρα- 
οἴη. Υ. 7. Ἁ. 

1 Β ἱηνεγίβ τῆς ογάεσ οὗ τῆς παπιδς (Χ. 1.). 

19. 

!ι. Χ, ἰῃ ΝΌΟΙ, εἰς. ννεῖββ (Μεγες, 
δι} εα.) τεπηδικβ Β Ὧ88 ἃ ργεΐεθηςε ἴοσ “" (ἢ γίβι 1εβὰβ᾽᾿. 

3 Τῇε Ῥεβὶ οἷά Μ55. τεδὰ γενεσις, .. 
βοτίδε ἴο Ὀσίπρ ἴπε ἴεχὲ ἱπῖο σοπέογγν υνἱ" 

ἐννῆσιξ ἰβ ἀουδιῖε88. ἃ οοτγεςιίοω οὗ ἴῃς 
ἐγέννησε ἰη {π6 ρεῃεδίοργ. 

8 γὰρ οπιϊιτεὰ ἰπ ἃ ΒΟ΄, εἴς. ΤΒε βεῆβα ἰβ οἴεαγες νυἱτμουὶ ἰζ, 

ἰπ τῆς ἴἄτες ρατγὶβ 'β οἵ πο ἱπῃηρογίδπος ἴῃ 
ἰδεῖ, [1 ἰ8 ἃ πυπηεγίς αὶ βγυπιῦοὶ υπιτὶπρ 
τῆτες ρετοάβ, ἀπά βυρρεβιίπρ' ςοπιραείβοῃ 
ἷπ οἵπες τεϑρεοῖβ, ἐ.9., 88 ἴο ἀϊβσεηι 
ἴοτπιβ οὐ ρονετηπίεηι --ἰ πάρε, Κίηρβ, 
Ῥτίεβίβ (Εὐτῆγ. Ζίεν τπδοσγαον, τιοη- 
ΔΙσῆν, ᾿ἰεγαγοῦγ (ϑοἤδη2), 411 βδυτηπηεά 
ἃ ἴῃ ΟὨεῖβε; οἵ 85 ἴο ἴβγβεὶ β ἔογίυπεϑβ: 
ον, ἀεοϊίης, γυὶη --- γεδοτηριίοπ υγ- 

ξεπεῖγ πεεάεά. 
νν. 18-25. ΤῊΞ ΒΙΒΤΗ ΟΡ ΪΕδυ8. 

ΤῊΪΒ βεοιίοη ρῖνεβ ΗΝ ταρπδεῖου ψὨ ἢ 
'νεσ. 16) ἰεδβ υ5 ἴο Ἔἐχρεςῖ. 

δ αονθαος ἐλε 7μεεϊβεαίϊον οὗ ἐκε 
δεπεαίορν (ϑο 8:2), βΒμοννίπρ τμ δὲ ΨνὮ]]1Ὲ 
ἴπε ὈἰγΠ γΜ88 ἐχοθρίϊζοηδὶ ἵπ παίυγε ἴὶ 
γεῖ τοοῖκ ρίαςε ἱπ βυσῇ οἰγουτηβίδηςαβ, 
ἴπδι 1658 τηῖρῆς )υβεῖν θὲ τε: ἀγάεὰ 88 
τῆς Ἰερίεἰπχαῖε δοη οὗ Ϊοβερῆ, δπὰ ἴπαγο- 
ἔοτε μεῖς οἵ αν ἀ᾽ 5 ἴἥγσοπε. Τῆς ροδίτοπ 
οὔ τπε πᾶπιὲ Τοῦ δὲ |. Χ. δἱ {πες πεδά οὗ 
1ῆε βεπΐδηςε, δηὰ (πὰ τϑούυσγοπος οὗ {πὸ 

Εὰ ν.- 

. μνηστευθείσης . . . αὐτοὺς 
ἰπάϊςαιεβ τῇς ροβίξίοῃ οὐ Μδγν ἴῃ τεϊδιίομ 
ἴο ]οβερῇ ἤδη πεῖ ῥγερπάπου ννᾶ8 ἀϊ8- 
ςονετεά. Βεϊεῆγ ἱξ ννδβ---ειϊγοιῃεᾶ, ποῖ 
τηδιτῖεά. Πρὶν ἣ συνελθεῖν πιεᾶπ5 δείοτε 
πεν σΑπια ἱορεῖπεσ ἰῃ οπς ὨοπΊδ 85 τηδη 
δηά υυὲς, ἴι Ὀεὶηρ ἱτιρ!ςἀ {πα τπδὶ τννουἹά 
ποῖ ἕακε ρῖαςε θεΐογε ππδσείαρθ. συνελθεῖν 
τηῖρἢϊ τοΐοσγ ἴο βεχυδὶ ἱπίεγοουγβε, 80 ἕδσ 
85 ἴῃε τιεδπίπρ οὗ ἴῃς ννοτά ἰβ οοποογηςὰ 
(ϑοεεῤλ. Απεῖᾳ. νἱϊ. 9, 5), Ὀὰϊ τῆς ἐνδηρε- 
1158 νουἹά ποῖ {πὶ πῖκ ἢ πεοθββαγυ ἴο βῖδία 
τπαῖ Ὧο βυςῇ ἱπίογοουγβε δά ἴδκθη ρἷδος 
δεΐτννεξη ἴῃς δεϊιτοιπεά. Τῇδὶ ἢς ᾿ννουϊά 
τερασζά ἃ5 ἃ τηδῖίες οἵ οουγσβε. Ὑεῖ πηοβῖ 

οὗ εἶς ἔδίμειβ 8ὸ υπδεγβιοοῦ (ἢς ψοσά; 
Δηὰ βοζηξε, ΟΠγυβοβίοπι, ἐ.6., ςοποεϊνεὰ 
7οβερῖι ἀπά Μϑγὺ ἴο Ἂς [ἰνίπρ ἱορεῖπεῖ 
δείοτε πηδετίαρα, Ὀυϊ οἱης εοπ εν δίέμ, ὯΔδ- 
Ἰενίηρ τὴῖ8 ἴο πᾶνε ὕεεπ τε υϑυδὶ 
Ρτδεῖῖςα. ΟΥ̓ {πίβ, ποινενεσ, ἔἤεσε 'ἰβ πὸ 
βϑιἰβϑίδοϊοσυ δνίδεπος. Ὅὴῃε βεπβα δῦονα 
αϑδίρπαά ἴο συνελ οοττεβροπάβ ἴο ἔπε 
νεῖ παραλαβεῖν, νεῖ. 20, παρέλαβε, νεῖ. 
25. ]οἢ τηθᾶπβ ἴο ἴδκε ποιηδ, ἀορεμηε 
ἀπεεγε. ὍὙῆε βυρροδβεά γεᾶβοη ἔος {ΠῸ 
ΡῬτδοίϊςε αἰϊερεὰ το πᾶνε Ἂχ βεςὰ ὃν Οἤγυ- 
βοβίοστῃ ἃπὰ οἵπεῖβ νν88 ἴῆς ργοϊεοτίοη οὗ 
18ε ὈείτγοιΠεὰ (δι ἀσφάλειαν, Εὐυτῆν.). 
Οταπιπιασίαπβ (υἱήε ἘτιιΖβοἢ 8) βὰν ἔπδὲ 
πρὶν ἢ ἷ5 ποῖ ἔουπά ἱπ ποίει Ακες, 
1πουρῇ οἴϊεη ἰη πιά ἀ]ε Ατιὶς. Εος οἵδε 
ἰπϑίδηοαθβ οὗ, ψι ἢ ἰηδβηϊῖῖνε, υἱός ΜΚ. 
Χχῖν. 30, Αςῖδ νἱΐ. 2; ψίϊδους ἣ Μι. 
χχνὶ. 34, 75. Οη ἴδε οοηδίτυςτοη οὗ 
πρὶν ψἱἢ ἔπε νατίουβ τηοοάβ, υἱάς Ηετ- 
ταδηῃ εἀ, Νίρεσ, ΚΙοιΖ εἁ. Πδνατγίιβ, δηά 
αοοάννίπ᾽ 5 ϑγηίδχ.---εὑρέθη... ἔχουσα: 
εἰρέθη, ποῖ ἦν. (80 Οἰεδγίυβ, Οδϑξεεγυ. 

υ. Μαί., ἀπιὰ οἵἴμεγ οἱἷάδεσ ἱπίο- 
Ρτείειβ) Ὑπετε ψν88 ἃ ἀϊβοονεῖυν δηά ἃ 
Βυγρτῖίβε. [{ τν88 δρράγεπὶ (ἄς νεῖ); 
διὰ τὸ ἀπροσδόκητον (Επι}γ.). Ὁ 
ΨΠοπὶ ἀρρᾶσεηῖ ποὶ ἱπάϊςαιεά. Τεγοπια 
ΒΆΥΒ: “Νοη 0 ἱΐο ἱηνδηῖα εϑὶ πἰδί ἃ 
7οβερ, φυΐ ρεπε ᾿ἰσεπεία πλδγῖια}} ἔμτυγας 
υχογιβ οπηηΐδ πονογαῖ"".--- ἐκ πν. γι Τῆΐδ 
ν 8 ποῖ ἀρραζεπῖ; ἰξ δεϊοηκεά ἰο τῇς 
τερίοη οἵ ἔδι. ὙὍὙΠε ἐνδηρεῖτοι μαϑίαπ 
ἴο δἀὰ τῃ18 ἐχρίδηδιίοη οἵ ἃ ραίπδι ἕδος 
ἴο τεπῖονβ, ἃ8 4υϊοκὶν 85 ροβϑίθὶε, 811 
οὐςδβίοη ἴὺγ βἰπιβίεσ Ἴοπ͵εσῖασθ. ΤΒ6 
εχργαββίοῃ ροϊπιβ ἂδἴ οποε ἴο ἱπηγηεάϊαϊο 
ἀϊνίπε εαμσα ἐν, ἀπὰ το τῆς Ποῖγ ομασαςῖες 
οὗ τῆς εῇξοι : ἃ βοϊδηγη ῥτοίεβὶ ἀραϊηβὶ 
Ρτοίδης τποιιρῆῖβ. 

γε. το. |. ὁ ἀνὴρ: ρῥτοϊεριίς, ἱπιρὶν- 
ἱπρ Ροββεββίοῃ οὗ ἃ ἢυβῦδη᾽ 5 γὶρῃϊβ δηὰᾶ 
τεβροπβ δ 1πἰε8β. Τῆς Ῥειϊγοιπεὰ πιδη πδὰ 
ἃ ἀυϊν ἱπ πο τηδίεον - δίκαιος... δειγμα- 
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δειγματίσαι,1 ἐβουλήθη λάθρα 3 " ἀπολῦσαι αὐτήν. 20. ταῦτα δὲ Σνεῖ. 31,35 
αὐτοῦ ' ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου "ἢ κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῴ, ΜΝ χα. 12 

(ἴῃ τεΐ. ἴο- 
Δ δυ5- λέγων, ““᾿Ιωσήφ, υἱὸς Δαβίδ, μὴ φοβηθῇς " παραλαβεῖν Μαριὰμ ὃ δι 

τὴν γυναῖκά σου" τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ἐεθαρο ἵχ.4- 
«Ἁγίου. 

αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν." 

21. τέξεται δὲ υἱόν, καὶ " καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν " χᾶ, 13, τὸ, 

22. 

Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ " ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ ( Κυρίου διὰ “τς ἣ Π 
ἰὶ, 4τ. 

Ῥ οΒΔρ. 1. 15; 11. 3; χχίϊ, αι. 

ΔΒ δηά 35 Βνα [86 βίτηρίς νετῦ (δαιγματισαι). 
Ξλαθρᾳ ἰπ ΝΗ. 
Σ Μαριαν πη ΒΙ, (ΥΝ.Η. εχ). Τῇε Μαριαμ οὗ (δες Τ. ΒΕ. ΡγοΌΔΌΙΥ οοτλεβ ἔσο ἐπε 

Βἰβίογυ οὗ ΟΠ σίβι᾽ β δἰσὶἢ ἴῃ Τὺ ἱ., 11. 
4 ΤὩς ατίϊοῖς του δείοσε κυριου ἰ8 ογχϊεἰεὰ ἰπ ἴῃς Ὀεϑὲ Μ59. 

τίσα.ι. Ηες ν»85 ἴπ 4 βίγαὶϊ δεϊνίχε ἔννο. 
Βείπρ δίκαιος, υϑῖ, τἱρπίεουβ, ἃ τεβρεςῖεσ 
οὗ τῆς ἴανν, Βς ἀδοϊά, ποῖ ονετοοῖς ἐπα 
Δρράσζοηῖ ζΔ 1; οἡ ἴδε οἴδες πδηά, ἰονίηρ 
ἰῆε ψοπλδη, ἢς ἀεδβίγεὰ ἴο ἀθαὶ νυν Ποῦ 
85 Ἰεῃ θεν 88 Ῥοβϑίδίε: ποῖ νυ Ἱβῃὶηρ ἴοὸ 
Ἔχροβε ἀε7 (αὐτὴν ἱπ Δη επιρῃδιϊς Ροϑβί- 
πο Βεΐοτε δειγματίσαι- (πε ἰονεά οπε. 
νν εἶβ8- Μευεσ). ὅϑοπιε (ἀτοιίυβ, ἘτίτΖ- 
βοῆς, εἴς.) ἴαϊκεε δίκαιος ἰπ ἴδε δεῆβε οὗ 
δομίέας οὐ δοπιὶρπίίας, 48 1 ἰἴὲ ἢδᾶ Ῥδθη 
ἀγαθός, 50 εἰ᾿τιϊηδεηρ ἔπε εἰειηεης οἴσοη- 
Εἰς: ἐβουλήθη «ν΄. αὐτήν. Ηε ἤπα!ν 
τεβοϊνεά οὐ ἴῃς ἐχρεάϊεηϊ οὗ ρυϊτἰπρ Ποῖ 
ΔΙΝΑΥ ῥγίυαίεῖγ. ὙὍὨς δἰϊεγηδεναβ ὑγέγα 
Ἔχρόβυσε ὈΥ Ρυδ]ῖο τερυάϊδιίοη, οὐ αυϊεῖ 
ΤΑποοϊ Πρ οὗ πε Ὀοπᾶ οὗ Ῥείγοιῃαίι. 
Αβδεςιίοη οδοβε ἴδε ἰδῖϊεσ. δειγματίσαι 
ἄοες ποὶ ροϊηϊ, 458 βοῆς πᾶνε ἱπουρῆῖ, ἴο 
)υάϊςοϊα] ρεοσεάυτα Ψ ἘΠ 118 ρθη γ, ἀδδῖῃ 
Ἦν βίοπίηρ. λάθρα Ὀεΐοτε ἀπολῦσαι 15 
ἐπιρβαῖῖς, δηᾶ βιρρεβίβ ἃ ςοηίγαβὶ δὲ6- 
ἔνθεη ἴνο ΑΥ85 οὗ ρεσγίοιτηϊῃρ ἴπε δςῖ 
Ροϊηιεᾶ αἱ ὈῪ ἀπολῦσαι. Νοίε πε 
ΒΥποηυτηβ θέλων Δηὰ ἐβουλήθη. Τῆς 
ἄοστλεσ. ἀεποῖθβ ἱποίϊϊπδίίοη ἰῃ βεπεῖδῖ, 
1ῆε ἸΔϊοτ 4 ἀεἰ Ῥεγαῖε ἀεοϊβίοη Ὀεῦνεςη 
ἀϊδετεηι οουτδ68---παἰκίέ (υἱάέ ου ΟΠ δρίει 
χί. 27). 
νῸ) 20-2:. οεεῤὴ ἀεἰἰνεγεά ὕγον; ἀϊς 

ῥεγῤ᾽εχὶέν ὃν απρεϊές ἱπέεγῥοσίίοη. Ἡον 
Το ΒΒ ραϊηξαῖ, ἀϊδιίγεββίηρ, ἀϊδβιγαςιην 
τουρῆς με μά δρουῖ με πιδῖτεν ἄδυ δπὰ 
τἰρδὲ σαπ ἢε ἱ ἰπεά. Ἐεϊίεῖ ςαπὶς δὲ 
ἰχβὶ ἰπ α ἄσεδωι, οὗ νοῦ Μδῖγ Ῥν85 τπ6 
δυδ]εοι.---ταῦτα . . - ἐνθυμηθεντος : {με 
ξεπίῖῖνα «αὈϑοΐϊυϊς ἱπάϊοδίεβ τῆς {πη οὗ 

τὰς νἱβίοη, δαπᾶ ἴμε νεγῦ τῆς δἰδίς οὗ 

ταϊπά : τενοϊνίηρ ἴῃς τηδίζεσ ἰπ τπουρῃὶ 

αἰδοῦς οἷεας ρειςεριίίοη οὗ ουΐρει. 
ταῦτα, ἴδε δοουκαῖϊνε, ποῖ ἴδε ρεηϊῖνε 
νι περί: ἔνθ, “περί τινοῃ -- Οορτέαγε ἀε 
γε, ἐνθ. τι «α αἰξφμίά φεομηι γέῤμέαγε. 

Κύμπεσ, ὃ 417, ο.---ἰδοὺ : οἴξη ἰῃπ Μὲ 
δἴϊες ρεπίεῖνα δϑβοϊυϊε ; νἱνίά ἱπίσοάυο- 
τίοη οὗ ἴῃς δηροῖῖς ἀρρεάγαπος (Υννεῖββ8 
Μεγεῖ).---κατ᾽ ὄναρ (δῖε Ὗατεεὶς ςοη- 
ἀετηηεά ὃν Ῥῃγγηίοῆυβ. Μιίάδ 1, οθεοκ 
ΡΒ γγῃ., 423. ὅ νου ῥσε- 
Ῥοβίτίοη ἴδε οἰαβϑὶς εφυιναίεπε), ἀυτίηρ ἃ 
ἄγεατλ σεβεοϊίηρ ρσγοβαηὶ ἀ᾽ βιγαςιίοῃβ.--- 
υἱὸς Δαβίδ : τῃς ἀπρεὶ δάάγεββεβ. [οβερῃ 
ἃ8 βοὴ οἵ Ὀανίά ἴο δννάκεη {πε πογοίς 
τηοοᾶ. ΤὍδα τἰπἰ6 σΟΠΕσπβ {πε νίενν παῖ 
ἴῃς ρεποδίορυ ἰβ ἴπαὶ οὔ Ϊοξερῇ.-- μὴ 
φο ὅγε: ἴα 18 βυτηπιοηεὰ ἴο ἃ Ξυργεγης 
δοῖ οἵὗἉ [411 5ἰπιίασ ἴο τῇδε ρεγίογγηεά ὃν 
πε ποσὶ βετοεβ οὗ ἐῆε ΒΙ ]ς, ῆο ὉῪ 
ται τηδάθ {παῖς ᾿ἰναβ βυ δ] πιο. 
γυναῖκά σον, ἴο ΔΚε Μάᾶγγ, 88 τῆν ννἱΐς, 
80 ἰῃ νεῖ. 24--τὸ. .. ἁγίον : περαιίνίησ 
186. ΟΒΕΓ δἰϊεγηδίίνε ὉΥ ᾿ς ἣἢς ν88 
τοττηθηίθά, ὙὍδε οδοῖοε [ἰε8 θεΐννεεῃ 
ΝΟ ΘΧίΓΕΠΊ68 : τηοϑὲ ὉΠΠΟΪΥ, οἵ τῇς Πο]!- 
εϑὲ ροββϑί]8β. Ὑνῆδι 8 οσίβίβ 1---νεσ, 21. 

- Ἰησοῦν: Ματγ ἰΒ ἀδουΐ ἴο ὕδᾶσ 
ἃ 505, δαῃὰ Ηβδ ἰβ ἴο Ὀεᾶσγ (ἢ βἰρηϊβοδης 
πᾶπης οὗ 7χέδησ, ὙὍὙδὲ βέγίε '8 Δἢ δοβο οὗ 
Ο. Τ. βἴογυ, αεῃ. χνί:. στο, ϑερί., τῆς 
δίτι οὗ Ιβδᾶς δπὰ τδαὲ οὗ 7εβυ8 Ῥείηρ 
τῇεγεῦν ρἱδοβά βἰάς ὃγῪ βἰάβ 28 βίγηῖδσ ἰῃὰ 
τπεῖνγ ῥχγεϊεγηδίυγαι σμαγαδοίοσ.---καλέσεις : 
ἃ ςοπηπιδπά ἴῃ ἔογτῃ οὗ ἃ ργεάϊοϊίοη, Βικ 
ἴδετε 'β ἐποουγαρεηθηξ 85 νν6}1 88 ςοπι- 
ταληὰ ἴῃ τπἰ8 διΐυτο. [{ ἰβ τηθᾶηὶ ἴο 
Βεῖρ ]οβερᾷ ουΐ οὗ "ΐβ ἀουδεβ ἱπίο ἃ τηωοοὰ 
οὗ Πετοίο, γεβοϊυίς δοϊΐοη. Οδδβα ἔζοῦ 
Ῥγοοάϊηρ δηχίουβ τπουρδέ, ἐὨίηκ οὗ τῇς 
οΟΠΠὰ δδουῖ το θεὲ θοῖπ δβ ἀεβεϊπεά ἐο ἃ 
ἡ οᾶγεεσ, ἴο ὃ6 δίρη δ βεὰ Ὀγ Ηἰβ πϑζης 
6808 --- [ἰἐὔἴοναβΒ ἰῇεξ Βεῖρει.---αὐτὸς 

γὰρ... ἁμαρτιῶν αὐτῶν : ἱπίεγρτεϊαιίοη οὗ 
δε πᾶπια, 81}}} ρατγί οὗ πε δηρεῖίς βρεεοῖ. 
αὐτὸς επηρῃδεέϊς, δε δηὰ πο οἴβος. δίῃ, 
ἱτιριγίπβ 8 Βρίγίἴυ8] ςοποερείοι οὔ βγαοῖ 8 
πεεά. 
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4 15. νἱ!. τς. τοῦ προφήτου, λέγοντος, 23. ὃ “᾿Ιδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ 

τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι 1 τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ,᾽᾿ ὅ ἐστι 

τ ΜΚ. ν. 4; μεθερμηνευόμενον, Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. 24. Διεγερθεὶς 3 δὲ δδ 

Ἰσιδί ας, Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 
41κ.1.3,. Κυρίου" καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25. καὶ οὐκ " ἐγίνωσκεν 

αὐτήν, ἕως οὗ ' ἕτεκε τὸν ὅ υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ὅ καὶ ἐκάλεσε 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿ΙΉΣΟΥΝ. 

1 Ὁ 888 καλεσειξ 85 ἴῃ ϑερῖ. νεσ. οὗ 18. νἱϊ. 14. 
3 ξτα αραΐπ, ἃ5 ἰῃ νοῦ. 19, ἴπ8 βἰπιρὶς νεγῦ ἐγερθεὶς ἰΒ υϑεά ἱπειαδὰ οὗὨ ἔμ ςοπὶ- 

Ῥουπὰ οὗ Τ. Ε. ἰπ δε δεϑβῖ ἐεχί5 (ἢ ΒΟΖ). 

δ. οπιἰεοἁ ἴῃ ἐφ ΖΔ αἱ., Ὀταοκοῖεά ἴῃ ΝΗ. 
ὁ ον ἰ8 οὐχτεὰ ἰῃ Β δηὰ Ὀτγαοκεῖεά ἴῃ ΝΗ. 

δ Ἰῃριῖεδά οὗ [6 ννογὰβ τον νιον αἱ 
Μ55., τλε Ἐργρίιίδη νεγβίοηβ δηά 
Ῥῶτγαβε οὔτ. 

γν. 22-223. Τὴε ῥγοῤῥεέϊς γεξεγεμοσ. 
ΑΒ ἴξ ἰδ (π6 ἐνδηρε βε β ὩδΌϊε ἰο οἱίε 
Ο. Τ. ργεορδεβοίεβ ἴ σοηπεοιίΐοη ὑἱτἢ 
Ἰεαάϊπρ ἱποίάςηιβ ἱπ τπε [1 οὗ [εδβυ8, ἰξ 
ἰθ παῖϊυγαὶ, νυ πιοϑὲ τεσεηξ ἰπιογργείεσγβ, 
ἴο τεραγτά πεβε ννογὰβ, ποῖ 8Ἃ8 υἱζεγεά 
ὉΥ ἴτε δηῆρεὶ, Ὀυϊ 48 ἃ οοτηπιεηΐ οὗ 
τῆς παγαῖοσ. Ὑῆ6 δποίεηῖβ, ΟἾτΥ., 
ὙΒεορἢγ., Ευίϊῃν., εἴς., ἄορι {πε ἔοτγ- 
τῆεσ νίενν, δπὰ ΝΜ εἶββ-. Μευεγ σοπουζγβ, 
ΨΏΠςῸ δάπιτίηρ ἐπδὲ ἰπ ἐχργεββίοῃ ἴΠπΠανῪ 
τενϑᾶὶ] πε ενδηρε 815 βίγ] 8. [Ἃπ βιρροτί 
οὗ {Π|8, ἰξ πλῖρῃε Ὀς υτρεά παῖ τδς 5ὺρ- 
ϑεϑιίοη οὗ δε ργορῃεῖίς ογδοὶα ἴο 1π6 
πιϊπὰ οὗ ]οβερῃ ννουϊά ΡῈ δῃ αἱά ἴο ἰδίῃ. 
11 βρεᾶκβ οἵ ἃ βοὴ ἴο δε ὕοσγῃ οἵ ἃ νϊἱγρίη. 
ὙΝῊν 5ῃπουϊά ποῖ Μδτγὺ ὃε τῃδῖ νἱγρίη, ἀπά 
δες ΤΠ ἃ τπδὶ βοη ὃ [πὶ ἴδνουγ οὗ [ξ 50 
8 τῃ6 ςοπδιίἀογαιίίομ τῃδῖ οἡ {πε ορροδβί(8 
νίενν τῆς ρῥγορπμεῖῖς γεΐεσεηςα σοπΊεβ ἴπ 
ἴοο ϑοοη. ΝῺ 5ῃουϊ!ὰ ποῖ τῆς Ἔνδηρε ϑε 
ξο οπ ἴο ἴδε επὰ οὗ ἢἰβ βίογυ, ἀπά πεῃ 
υοΐε τῃς ργορμεῖὶς ογαοῖε ὃ ΕἸ παν, ἰξ 
γε δϑϑυπηα [Πα ἰπ τῃς 456 οὗ 4]] οδἤεο- 
εἶνε ρῥτγεϊεγηδίυγαὶ τηδηιεϑίδιίοηβ, ἴΠθγα 
158. Δη ἀηβυγοῖπρ Βι δ] εςῖϊνε ρβυοποϊορίοδὶ 
βἴαϊβ, 6 πιυδὲ σοποίπάε ἐπδὲ ἀτιοπρ {Πα 
τπουρῆῖβ ἰδαῖ ννετε ραββίπρ τπτουρῃ 
7οβερῃ 8 πιὶπὰ δὲ 1τῃ18 οσιβίβφς ὁπ6 ννὰ8 
(δὲ ἴῃ Πὶβ ἔπη ἐχρογίεποα 848 ἃ “850 
οὗ Πανὶ ά,᾽" βοπιεϊπίηρ οὗ σγεᾶῖ ἱπυρογίαπος 
ἴοσ τῆς τουδὶ τος δηά ἴοσ [βγϑεὶ ννᾶ8 
δῦουξ ἴο πάρρεη. Ὁῇῆε οτγδοῖς ἴπ ψφυεβέίοη 
τηϊρῆϊ τεδάν βυρρεβὶ ἰι86 1} 45 Ἔἐχρ δἰ πίπρ' 
τῆς παίυτε οὗ {πὸ ςοπιλίηρ Ἔνεηῖ. Οη δ]] 
ἴπεβα ρτουπάβ, ἰξ βθετη8 σεββοηδθὶς ἴο 
οοποϊαάς {παῖ τπ6 ἀνδηρεῖ δὲ, ἴῃ τ 18 σᾶβς, 
τηεδπβ {πὸ Ργορῆεου ἰοὸ ἔογπὶ ρατγί οὗ 16 
δηρεῖῖο υἱέογάποα. 

Ἐσ. 22. τούτο δὲ... ἵνα πληρωθῆ. 
ἵνα ἰα ἴο δε ἰδκοη ἤεῖο, δπὰ ἱπάδεά αἱ- 

τον πρωτότοκον, 3 ΒΖ ἱ, 33, βοπηε οἷά ἵ,δείπ 
γτ. Ουτ,, Ὦᾶνα ΒΙΠΊΡΙΥ νιον. 

., ἔουηὰ ἰπ πιδην Πορίεβ, ἰ8 ἀουδι1688 ἱπιροτγίεά ἔγτοτῃ ΓΚ. ἰϊ, 7. 
Τῆς ἐχραπάςά 

ΨΆΥΒ ἴῃ βυςῇἢ οοπηξοιίοηβ, ἰπ ἰΐ8. βέγιςξ 
τεῖῖς βεηβ6ὲ. τΤῶῆςε ἱπίεγεϑε οἵ τῇς ενᾶη- 
ξεῖϊδε, 88 οὔ δὶ! Ν. Τ΄ νυτίξεγβ, ἰῷ ρσορῆβου, 
88 γον τεϊϊρίουβ. Εοτ διαὶ Ο. Τὶ. 
ογᾶςίεβ πδά εχοϊυβῖνς τείεγεηοα ἴο 1πῸ 
ἐνεπῖβ ἱπ ἴδε 16 οὗ ]1|ε818 ὃὉῪ νος ἢ 
{πον νεῖ {]ΗΠ|εΔ. ὙΤῇε νιγρίη, ἡ 
παρθένος, Ξυρροβεά ἴο ὃς ρτεβεηὶ ἴο τῆς 
ευα οὔ τῆς ὑγορβεῖ, ἰ8 ἔπε γουπρ ννοπΊᾶπ 
οὗ Ναζαγεῖῃ δειϊγοιῃεὰ τὸ ΙὈβερῇ πὰ 
Παγρεπίεσγ, πον ἐουπά το ῬῈ ννἢ οὨ]]4.--- 
᾿Ιδοὸὺ... ᾿Ἐμμανονήλ: ἱπ τῇς οτδςὶα 
8458 δῖα φιοιεά, ἕξει (τ΄. ἔχονσα, νες. 18), 
ἷ5. Βυθδιτυτεά ἔογ λήψεται, δΔηὰ καλέσεις 
ςπδηρεά ἰηῖο {π6 ἱπηρεγβοπδὶ καλέσουσι. 
Ἐπιπιδηιεὶ Ξε “ἢ 5 αοᾶ," ἱτιρ᾽ γίης 
ἴηι αοά᾽ 5 πεὶρ ν"}} σοπλα τπγουρ ἴῃς 
ομὰ ]εβὺ8. 1ἴ ἄοεβ ποῖ πδοαββασιΥ ἱπ|- 
ῬΙν τπ6 Ἰάςα οἵ ἱποαγηδιίοῃ. 

νν. 24-25. ὅοΞεῤῥἢ μεείἑαίες πὸ νιον: 
ἱπιτηεάϊαίε επεγρεῖῖς δοίίοη ἰακεβ [π6 
Ρίδες οὗ ραϊηῖῃϊ ἄουρ. Ευζηγτηίυβ 
45Κ8: ΝῊ ἀϊά ἢε 50 δδϑβιϊν ἔσγυδὲ (Ὡς 
ἄγεαπὶ ἰῃ 80 ρτεαὶ ἃ πηδίϊεσ ὃ δηά δη- 
ΒΜΜΕΓΒ : δεσᾶυδα ἴδε ἀπρεῖ τενεδὶςὰ τὸ 
Βίπι ἔς τπουρδε οἵ Πὶδ οὐνη Ὠεδζῖ, ἔοσ ἢ6 
υπάετθιοοά ἰμδὲ 116 τπεβϑθηρε πιυβὶ 
Ἦδνε Ἴοοπὶς ἴτοπη αοά, ἔος αοά δἷοπε 
ὑπωδὰς τε ἐβούξθεβ οὔ τε πρατί.-- 
Ὕ Ξλ τὸ τα ν: τἰβίηρ ἃρ ἤοπῃ 
πε βίεερ (τοῦ βαλῶ: ἴῃ ἜΤ ΑΝ δε δαὰ 
δὶ σοπιλγκδῦϊα ἀγοδπι, οἡ τὲ πιαπΊοσ- 
4016 πίρῃι, δε ργοσεεάδεά ἐογίμνν ἢ ἴὸ 
δχεουῖς της ὨὈϊνίπα οοτῃητηδηᾷ, ἴῃς ἤτϑῖ, 
οὔ εἴ, ρεγῆδρβ 5οἷε δυβϑίπεββ οὗ τῆαϊ ἀδν. 
--καὶ αβὲν . .. αὐτοῦ. Ης ἴἰοοῖκ 
ΜαῦῪ ἤοπὶα 85 [8 ννἱΐε, (παΐ ἤεσ ο- 
βρτείηρ πιρῃς Ὀ6 δί5 ἰερίεἰπηαῖα βοὴ δπὰ 
δεῖς οὔ Ῥανί ά᾽ 8 τῃτοῃς.--- νεῖ. 25. καὶ 
οὐκ ἐγίνωσκεν... νῖόν : ἀϑοίαίς Ὠδδίτυαὶ 
(ποῖς τῆ ἱπιρεγέεοι) δοβείπεηοα ἔτοπι 
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τλλτῖα] ἱπίεγοουγδε, [86 δοῖς ρυσγροβε οὗ 
ἴδε Βαβίθηςὰ τηδισίαρε Ὀεϊηρ (0 ἱερτεἰπιῖβα 
τῆς ςὨ1]1ἃ.---όως : ποῖ {{Π] τῆ δη, δηά δῇϊοσ- 
νατὰβ ἡ Ἡετζε σοσηεβ ἴῃ ἃ φνζείϊο υέεχαία 
οὗ (πεοϊορυ. Ῥαδιγζίβιις δηὰ σδιμοῖϊς 
ΔυΐΠΟΥβ ΒΑ  : ποὲ 1111 ἔπε δπᾶ πενεῖ δἱ 
411, συατάϊηρ ἴ8ε βαογεάπεββ οὔτπε νἱγρὶη 8 
ΜΟΠΡ. ἕως ἀοεβ ποὶ βεῖίϊε ἴῃς αιεβίίοη. 
Ιι ἰδ βᾶϑὺ ἴο οἷϊε ἰπβίδποεβ οἵ 118 0868 88 
Εχὶπρ 4 {ἰπῆ ὉΡ ἴο ννῃΐοῆ ἃ βρεοϊβεᾶ 
ενεηὶ ἀϊὰ ποῖ οσουγ, νἤξη 88 ἃ τηδίϊεσ οὗ 
ἔλοι ἰξ ἀϊά ποῖ οσσὰγ δὲ 4]. Ἑ.,., αεη. 
νἱ, 7: τῆς τανε τεϊυγπεὰ ποῖ 11] τῆς 
τλίοιβ γεσς ἀγα ὉΡ ; ἰῃ ἰΔςῖ, πενεσ τα - 
τυτηοά (Θ΄. ΒδηΖ). Βυῖ τε ργεϑυπιρτίοη 8 
811 (ἢὲ οἵδε ΨΑΥ ἴπ ἴῃς οδβα Ὀείογε 8. 
ϑυδϑεαυεπὶ ἱπίεσοουσβε ννᾶ5 ἴῃς παῖυσαὶ, 
Ἱ ποῖ (δς πεοδββᾶσζυ, Ἴουζβε οὗ τπίηρβ. 
17 186 ἐνδηρεῖδε μδὰ ἔδ! τ δβ τπε Οδίπο 8 
ἀο, με νου]ά πᾶνε ἰδάκεη ραὶπβ ἴο ργενεηὶ 
ταϊβυηἀετβέδηΐπρ.---υῖόν : τπ6 εχίεηάεά 
τοδάϊηρ (Τ. ΕΚ.) 15 ᾿ἱτηρογιεὰ ἴτοπὶ ΓΚ 
τ. 7), ψνετε ἔπεσε δὲ πὸ νατιδηῖβ. 

ν ἰβ ποῖ ἃ βίυτη ] ηρ- δος κΚ τὸ 
186 “Παπιρίοηβ οὗ ἔπε ρεγρείιδὶ νἱγρί πεν, 
Βεζδυβς 186 Μγοέ πᾶν ὃς τ οπίν. 
Ευτηγπηίαβ αφυοῖεβ ἰῃ ῥσοοῦ [βδίδῇῃ χ]ῖν. 6 : 
“41 ὅτὴ (δ ἢτϑῖ, δῃηὰ 1 δπὶ {πὸ αβί, ἀπά θ6- 
εἰάς Με ἴδοσε ἰ5 πο αοά."---καὶ ἐκάλεσεν, 
δε (ποῖ 5Πε) οδἹεὰ {πὸ ομ]ὰ [ε805, {πὲ 
δβἰδίεπιεηὶ τείεγγίπρ ὈδΔοῖ το ἴῃς οοπηπιδηά 
οὗ 186 δηρεὶ ἴο ]οβερῇ. Ννὕπβομε βαυβ 
(δὲ Ῥείοτε τπς δχῖϊα τῆ6 τηοῖποσ, δἵϊοσ 
116 Ἔχῖὶα {πε ἴδίπεσ, σγᾶνε ἴῃς πᾶπὶς ἴο 
τᾶς “με δὲ οἰτουπιςοϊδίοη (Νενε Βεϊἐγᾶρε 
“7 Εν ἀμ εγμηρ ἀν Ἐυαπροίεη, Ὁ. τ: 
ΟΗΆΡΤΕΚ 11. ΗἸΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΒ ἷν- 

ῬΑΝΟΥ ΟΟΝΤΙΝΌΕΡ. Τῆε Ἰεδάϊηρ δίτῃ οὗ 
της ἐναηρο σε ἰπ {Πἰ8 σμαρίεσ ἰδ ποῖ ἴὸ 
Εἶνε Ὀϊορταρῃὶς ἀειδὶϊβ 88 ἴο τῇς εἰπια 
δηὰ ρίδος οἵ Ομ σίβι᾽β Ὀίγιῃ. ὙΠαδε δῖα 
ἀϊξροβεά οὗ πὶ δὴ ἱπισοδυςίογυ βυθογάϊπαϊα 
οἴαυβε τὴ ἃ ρεηϊεῖνε δοβοϊυϊε σοπδβίγυο- 
τίου : “]εβϑὺ8 Ῥεΐῃρ Ῥογῃ ἴῃ Βει]εἤετὰ 
οὗ ]υάδεα ἴπ {δε ἤει: οἵ Ηετγοὰ ιδς 
Κίηρ": τῃδῖ ἰβ 411. Τα τηδίῃ ρυγροβε 
18 ἴο δῇονν ἴδε τεσδριίοη ρίνεη ὉΓ ἴῃς 
φοσά ἰο 86 πενν-θοση Μεββίδηϊς Κίηρ. 
Ηοπιαρε ἴσοτῃ δἴδσ, Βοβίη δἱ Βοπια; 
ξοτεξβαδονυίπρ ἴῃς ἐογίυπεβ οἵ ἴῃ πὸνν 
(ΑἸ : δοοερίδποες ὉΥ ἴῃς Οεπιῖ]εβ, το- 
ἡεςείοη ὃν ἴτε 7εἣννβ; Βυς ἢ ἰ5 ἴπε Ιεββοῦ 
οὗ 118 ποενν βεςοϊίοη. [ὲ 8 Ὠἰβίοτυ, Ὀυῖ 
ποὶ οὗ ἴδε ρῥγοβαὶς βοζῖ: Πίβίοσυ ἃ 
τεϊϊρίουβ δῖα8β, δαπᾶὰ ψεδτίηρ ἃ Ὧδὶο οὗ 
Ροεῖσγυ. ὙΤῇὴς δίογυ ἔοπιβ ἃ πδίιγαὶ 
βεαυεῖ 1ο {86 Ῥτεςεάϊηρ δοοοῦπ. Τῆς 

Ὁ οδαρ. υἱϊίέ, τὰ; χχίν. 47. ὕκ, χεϊΐ, ορ, 

δὲ ἱπ νεῖ. 1, 8ἃ8 ἴῃ ἱ. 18, ἰδ δἀνεσεαίίνε 
οηἱἷγ ἴο ἴδ εχίεπηε οἵ ἰακίηρ τῃς διϊεπείοι 
ΟΗ͂ οπα ἰορὶς ἀπά ἢχίπρ 'ἰξ οὔ δποῖδεσς 
οοπηςοίαά δπὰ κἰπάγεά. ΤΗΐβ, δοοοσγάϊηρ 
το ΚΙοιΖ, ννῆο τερατὰβ δὲ 88 ἃ γε ΔΚ ἔοστη 
οἵ δὴ, ἰ5 τς οτἰ ρΊΠ 4] ἔογος οὗ [πε ραγιῖοϊο. 
Ηε βαᾶυβ (ἰπ ευαγίως, Ὁ. 355): “1118 
Ῥασιΐουϊα δἂπὶ νὶπὶ παρεῖ, υἱ δράυοδε ποὸβ 
Δὺ εΔ τε, 4086 ρῥιοροβίϊα εβῖ, (γτδῃπβέεσγαϊ 
4ὺς δὰ ἰά, φυοά, πιῖβδα 1114 ρτίογε σε, τὰ 
ΡΓῸ νεζοὸ ροπεηάυτ 6586 νἱάδαίυτ᾽". 

γν. 1-12ὥ. Μ πὶέ οὗ ἐπε Μαρὶ. Με ει. 
1, ἐν Βηθλεὲμ: Τῇς ἢἤγϑε δἰπε οὗ τῇς 
ὈἰγΠρίδος, ἀπά πὸ δίπε ἐπδὲ Βεῖδϊε- 
Ὦεπὶ ἰ8 ποῖ ἴπΠ6 Ὠοπὶς οὗ ἐπε ζαπηῖϊν.--- 
τῆς ᾿Ιουδαίας : ἴο ἀϊξι᾿ηρι δῆ ἰὲ ἔτοτη 
δηποῖπεσ ΒειΠ]επεπὶ ἰη αα1Πεε (Ζεδυ]οη), 
παπιθὰ ἴῃ ]οβῆπα χίχ 15. Ουζ Βεῖδ]6- 
Βεπὶ ἰ8 ςδ)]]εά Βει ]επετη-] δῇ ἱπ χ 
ϑδπι. χνὶϊ. 12, δπὰ Ϊετοπὶὲ τβουρπε ἵὲ 
βῃουϊά Ὀς 80 ντίτεη ἢ οτο--- ΒΕΓ] τὴ 
οἵ ]υάδῃ, ποῖ οὗ ᾿υάδεοδ, τακίηρ ἃς Ἰατίες 
ἴοσ ἴπ6 πῆς οὗ ἴῃς ψψῃοῖα παιϊίου. Τῆς 
ΠᾶπῚδ τηθδπδ “Ποιβε οὗ ὑγεδᾶ,᾽" δηά 

ἱπὶβ (ο τῆς ἐδγι Ππὴ ὴν οὗ τῆς πεὶρῃθουτ- 
οοά; δδϑοιιὶ βἰχ πλ1168 βου ἢ οὗ [γα βδίθπι. 

--ἐν ἡμέραι, “ἴῃ πὲ ἀδνβ,᾽ Δ ΝΕΓῪ 
νᾶραε ᾿Ἰπάϊςδιίοη οὗ εἶγηε. [υκε αἰπιβ δὲ 
ΤΏΟΙΕ ἐχδοίπεββ ἰπ ἴπεβε πηδίίεσβ. [ἱ ἰβ 
ἐπουρῃ ἴος οὐσ ἐνδηρε δὲ ἴο ἱπάϊοδις 
τὲ τῆς Ὀιγ οὗἩ [ε808 611 νπίπ τῃς 
εν] εἰπὶς τεργοβεηιϊεά Ὁν Ηεγοά. Α πᾶπὶς 
οὗ εν] οπλδη ; οδιεὰ (Ὡς ἀτεδῖ; ρτεδέ ἴῃ 
δηεγρΥ, ἰπ πιαρηίἥσεηοα, ἱπ νἱο κε άπεβΒβ ; 
ἃ ςοπίἀεογαῦ ας ρεγβοηᾶρα ἱπ ΤΊΔΠΥ ὙΔΥΒ 
ἰῃ της ἰδίου οἵ [βγδεὶ, ἀηιὰ οἵ τῆς ννογ]ά. 
Νοὲ ἃ Ϊονν, πἰβ δίπεσ Απίίραϊοσ δὴ 
Ἑάοτηΐϊε, ᾿ἷ8 πιοῖπεσ δὴ Ατσδρίδη--ἰῆς 
Βοερίε δπ48 ἀερασίε ἃ ἴγογη Τ]υάδῆ--- 
τῆγουρῃ ἴπε ἱπῆμεπος οὐ Απίουυ δρ- 
Ῥοϊπιεά Κίηρ οὗἩ υάδεα ὉΥ ἴπε Κοτηδη 
βεηδῖε δδοιυΐ ἔογῖν γεᾶγβ Ὀεΐοσα (ῃς δίστῃ 
οὗ Οῃγίβε. Τῇας δνεπξ βεσα τεοοζάδὰ 
τπεγείοσα ἰοοὸῖκ ρίδοε τονγασβ ἰῆς οἷοβε 
οὗ δ΄᾽5 ἰοηρ τείρῃ; ἰ επάϊηρ ἴοσ ἃ οάγεεῖ 
δἰδοκεπεὰ νυν τδην ἀδες ἀεςά8.---ἰδοὺ 
βάνοι “Βεβοϊά 1 ἱπιτοδυοίηρ ἱπ ἃ 
ἰνεῖν ᾿ΆΠΠΟΙ ἴΠε6 πεν ἱπεπὶε, δηὰ ἃ 
νεῦῪ ἀϊθεγεπὶ οἶδβθ οὔ πῆὲπ ἴτοπιὶ ἴῃς 
τεϊρπίηρ Κίῃρ οὗ ᾿Ἰυάδεα. ἩΗἩετγοά, Μαρὶ; 
πε οπὲ τερεεβεπίϊπρ ἴῃς υπροάϊν εἷε- 
ταεηΐ ἴῃ ἰβγδαῖ, [ῃ6 οἵδεσ {πε θεβὶ οἰδπηεπε 
ἴῃ τῆς αεπεῖῖς τνοστά ; Μαρὶ, ποῖ κΚίηρβ 
88 (ῃς ἰεβεπά τηδκεβ ἴῃεγὰ, Ὀὰξ Βανίην 
ἰηβυδηος ἢ Κίηρβ, ἀπά ἱπιεγπιθάἀ]ηρ 
του ἢ ὉῪ δβίσοϊορίοδὶ ἴοσα ἢ τῆς ἔοσ- 
ἴμποβ οὗ ἱπάϊνἀυ418 ἀπά βεορίεββ. Τῇ 
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ἅνν. 7,9, το; χχίν. 29. 1: Οος. χν. 41. 

ΒοπΊ οὗ ἴδς Οεμεεβ σου ποῖ θὲ 
ὀπει τα Ὁ ψοτΠίες τεργαβεηϊδιίνεβ, ἰπ 
Ψ Ποπὶ ρόνεσ, ννἰβάοτη, δηἃ 4150 δἴτοσ, 
βυροτγϑε τίου τηεεῖ. -- μάγοι ἀπὸ ἀνατ. 

“ Μαρὶ ἴοσλ ἴῃς δαβδὶ οδηιε---8Ὸ 
τῆς ψοτάβ πιυδὲ 6 ςοππεοίεά : ποῖ 
“ολτὴα τοῦ ἴδ6 δαβε"; ἔσγοπὶ (ες δδβῖ, 
τς ἰαπὰ οὗ τς δυητίῖβε ; νᾶρὰς ἱπάϊοατοη 
οἵ Ἰοςαϊ!ν. Ιὲ ἰβ ναί ἴο ἱπαφυῖγε νμδξ 
Ρτεςοΐβε σουπίγυ 8 τηεᾶπί, ᾿που βρῇ οοπι- 
τηεπηιδίοσβ ἤάνε ἱπαυΐγεά, δπὰ δγὰ ἀϊνίἀεά 
ἰπῖο ποβῆα σᾶπιρβ οπ ἴδε ροίπι: Ατδρία, 
Ῥειβία, Μεάϊα, Βανγίοῃυ, Ῥαγίῃίδ ἃτὲ 
βοηε οὗ {δε γίναὶ βυρρεβίίοπβι Τῆς 
ἐνδηρεῖ δὲ ἀοεβ ποῖ Κπονν οὐ σᾶσε. Τῇ 
εδβὶ ρεηεγα!ν 5 [ἢ ς βυϊτδοῖς ραγὶ οὗ ἴῃ 6 
ψοτὰ ἕος Μαρὶ ἴο οοπης ἴγοπὶ οὐ {πὶ8 
εἰτδηά.---ες Ἱεροσόλυμα: πεν δτείνεά 
ἂἱ ]εγυβαίθπι, {πΠ6 Ταρίία], (π6 παίυγαὶ 
Ρἷδςε ἴοσ βίγδηρεσβθ ἴο οοτηε ἴο, {πε Ῥσεςίβα 
βροῖ οοηπεοίεά ψτἢ τΠεῖγ εγγαπὰ ἴο ὃς 
ἀειοτγηίηςὰ ὃν δυγῖθεγ ἱπαιίσγ. Νοῖα 
1ῃ6 ατεεκ ἔοσπι οὗ 6 πδῖηβ, υϑὰδ] ἢ 
Μεαξῖδεν, Μακ δηὰ Ϊοῆη. [πη 1υκα, 
της Ηεδτενν ἴοσγπ μι ἰδ υβεὰ. 
Βείογεμβαπά, οπεὲ ψουϊὰ ἤανε εἐχρεοῖεά 
τῆς δτϑὲ Ἔνδηρε δε ννει της ἔοσ 7εννβ ἴὸ 
πᾶν υδεά τῆς Ηδεῦτενν ἔοσπῃμ, δηά ἴῃς 
Ῥαυϊίπε Ἔνδη ρα {πὸ ατεεκ. 

νεῖ. 2, ποῦ... ᾿Ιουδαίων : ἴδε ἱπ- 
αυΐτγ οὗ ἰπεὲ Μαρὶ. [Ια ἰ8 νεγὺ Ἰδοοηΐς, 
φοπηδίπίηρ 8Δπ δββεσίίοη ἢ ἃ αυεβιίοη. 
Ὑηα δββογιίοη ἰβ οοπίαϊπεά ἴῃ τεχθὲς. 
Ὑμδῖ ἃ Κίπρ οὗ τπε 1ενν8 δά Ὀδθη ὕογη 
ψγᾺ8 πεῖς ἱπίεγεπος ἔγοπὶ ἴῃς ϑίδγ [ΠΥ 
δά βεεῆ, δηὰ ψαῖ {παν βαίά νγὰβ ἴῃ 
εἴεοςε τῆυβ: τπδλὲὶ ἃ Κιηρ μᾶ8 Ῥεδη 
Ῥογῃ ϑοιπενῃεγα ἱπ {Πὶ8 ἰαπὰ γε ΚΠΟΥ 
ἴτοπι ἃ βία ψγὲ ἕδνα βεεὴ δζίβίηρ, δπά 
ΜῈ ἀεβίσε ἴο πον Ψῆοσα ἢ6 οἂη Ὀ6 
ἐουπά : ““ἰηδίρτια ἢος σοποῖβδς ογδιοηΐβ 
ἐχεπηρίυπι,᾽ Ετιῖζεοδα. ὙΠς Μεββίδηϊς 
Βορε οὗ {πε [ενν8, δηὰ τῆς δϑρίγατίοη 
δἴξες τνοτ ἀ- νἀ ἀοπιίπίοη οοππεοιεά 
νὰ ἴἴ, ψετα Κποῃ ἴοὸ πε ουϊδίἀα 
ψοσϊ ἃ, δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ἐεβιϊ που οὗ 
ῃοη-ΟἸὨ γι βιίδῃ υντϊεγβ δυο Δ5. Ϊοβερῆυβ 
δηά ΤαοίέυβΒ. Ὑῆες νἱβίε οὗ τῆς Μαρὶ ἴπ 
αὐυεβὲ οὗ {πε πεννιῬογῃ Κίπρ ἰ8 ποῖ ἰη- 
οτεάϊδε.---εἴδομεν . . . ἀνατολῇ, ννε Βανν 
Ηΐϊδβ βἴασ ἐμ ἐὲς γίδίηρ, ποὶ ἴῃ τῆς δαϑέ, 
88 ἰπ Α. ΄., ἴδε ρίυγαιί θείῃ υϑεὰ ἴογ 
τδδὲ ἰπ νσ. σ. ΑἸνναγβοη ἴῃς οὐπ]οοῖ, πὸ 
διεανεην Ρμεποπιθποη εἼδβολρεὰ τῃεπὶ ; ἱξ 
“νῶ8 νἱβὶ0]6 88 8οοῦ 48 ἐξ βρρεαγοὰ ῦονς 
τὰς δΒοτείζοῃ. νὔδλί ννᾶβ {δί8 
φεἰεβιίαδὶ ρογίεπε ἢ 88 ἰξ Ῥῃεποπίεπδὶ 

βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν Ἥ ἀστέρα ἐν τῇ 

ΟὨΪΥ ὃ δὴ δρρεδγαπο ἱπ {86 βδᾶνεπβ 
ταϊγδου]ουϑῖν ργοάυςεά ἰο συΐϊάς τῆς ννῖδ6 
τε ἴο Ἰυάδεα δἀπὰ Βειῃ) δεῖ; οὐ ἃ 
ταδὶ δϑίγοποπηῖοαὶ οὐὔ͵εςῖ, ἃ σάσε Ἴοη- 
)υποιίοη οὗ γἰαπεῖο, ΟΥ ἃ πεν εἴδγ 
ἀρρεδσίηρ, δηὰ ἱπνεβίεά ὃγ τηεη δάάϊοιϊεὰ 
ἴο δϑίγοίορυ νυν ἃ ςεσγίδίῃπ βἰρηίϊοαδπος : 
ΟΥ τηνι ῃίςδὶ, ποι μοσ ἃ ταϊγδοιίουβ ποῦ ἃ 
πδίυγαὶ ρῃεποπηεποη, Ῥαΐϊ ἃ ογοδιίοη οὗ 
τῆς τεϊρίουβ ἱπγχαρίαιτίοα τνοτκίης οα 
βἰεπάει ἀδία, ϑυς ἢ δ8 ἴῃς ϑίασ οὗ δοοῦ 
ἰπ ΒαΙβαπι᾿Β ργορῃεςίεβ ὃ ΑἹ] ἐπ6ϑε νίεινβ8 
Ὧανε Ὀεεη Πεϊά, ϑοπια οὗ δα ἐδίῃεσβ, 
Εβρϑοῖδ!ν ΟΠγυβοβίοπι, δάνοοαϊεά ἴῃς 
ἢτϑβῖ, υἱα., ἴπδὲ 11 ννγὰ8 ἃ βίδσ, ποῖ φύσει, 
Ὀυϊ ὄψει μόνον. Ηΐ5 τελβϑοπβ ννεσε βυς ἢ 
88 ἴῃεϑ56 : ἰξ πηγοναὰ ἔγοτῃ ποζίῃ ἴο βουϊἢ ; 
ἴς ἀρρεαγεὰ ἰπ τῆς ἀδγίπις ψῃ}]ς της 
8.1 5ῆοῃα; ἰξ ἀρρεδγεά δηὰ ἀϊβαρρεδγεά; 
ἰ ἀεβδοεηδεά ἄοινη ἴο ἴῆε ἤουβε Ψδεῖα 
πε σὨ ἃ ἰᾶγ, δπὰ 80 ἱπάϊςαϊεἀ τῆς βροῖ, 
ΜΝ ὩΪοἢ σοι] ποῖ Ὅς ἄοπε Ὺ ἃ βίας ἴῃ 
τς βκν (Ηοπι. νἱ.). ϑοπιε πιοάδγῃ οοπὶ- 
ταεπίδίοτβ δᾶνς ἰδ ά ὑπάες σοπίτι δυξίοη 
τῆς ἱπνεϑεϊσαιίοπβ οὗ δϑίσοπογηεσβ, ἃπὰ 
ϑυρροβεά {6 ἀστήρ (ὁ δᾶνα Ὀεεη οης 
οὗ βενεζδὶ ταῖς ςοη)ιπςιίοηβ οὗ ρῥίδπεϊβ 
οσουττίηρ ἀδουϊ τῆς Ῥερίππίπρ οἵ οὖς 
εγᾷ οσ ἃ ςοπιεὶ οὐβεγνεὰ ἴῃ Οπίηα. Μέάε 
τῆς εἰδθογαίες ποῖὶς ἱπ ΑἸΐζογάβ ἀτεεῖκ 
Τεβίαπηεπε, Τῆς (δίτὰ νίενν 8 ἴῃ ἕανουγ 
ΜΠ ἢ δἰυάδηϊβ οὗ Ἴοοπιραγαιϊνς τεϊρίοι 
δηὰ οἔὨἉ οτίεἰςίβη, νῆο δ΄ βίγσεβδδ οὐ ἴῃ8 
ἴδοι {πὶ ἴῃ ἀποίεπι {ἰπηε8 ἴῃς ἀρρεάγαπος 
οὗ ἃ 8ῖ2 ννᾶ8 Ἔχρεοϊεά δἱ τῃς δίσι οὗ 
411 ρτεαῖ τῇεη (Ὀς Ννεῖῖε), δἀπά ψῇο 
ἐχρεοῖ ταγιποϊορίοαὶ εἰεπιεπὶβ ἱπ {πε 
Ν. Τ. δ8 να} ἃ ἱπ τῆε ΟΙΪά. (Μὲώε 
ἘτὶΖβοῆς, ϑίγαυβ5, ἴ,. ]., ἀηὰ Ηοἰϊζεηδπη 
ἴῃ Η. 6.) Τδεβε ἀΐνεγβε ᾿βεοσίεβ υν1}] ργο- 
ῬΔΌΪν αἰνναγβ ἢπά τμεἰς δρεϊέουβ ; ἴῃε ἤσβε 
δίλοηρ ἴδε ἄενουϊ ἴο ΨῬῃοπὶ ἴΠ6 τηῖγϑο- 
υἱουβ 8 ΠῸ βιυπΊὈ] πρ-ὈΪοοΚ, τῆ βεοοπά 
δηοηρ ἴμοβα 8. νῆα δοοεριπρ ἴδ 6 
ταϊγδουΐουβ ἀδβῖγε ἴὸ γεάϊπος ἰξ το ἃ πιὶπ- 
ἱπγυπι, ΟΥ δὲ ἰεαϑὲ ἴο ἀνοϊᾷ [18 ὑπηεοαβ- 
ΒΑΓ εχιεηβίοη, ἴῃς τπϊτὰ ἀηοηρ πλεη οὗ 
Ὡδίυγα! δεῖς ῥγος ν εἶς 8. 1 ἀο ποῖ ργοΐεββ 
ἴο δὲ 4Ὁ0]6 ἴο βείεἰϊς τῇς ᾳυεβίίοη. 1 
οοηΐοηξ τγβεῖξ νἱἢ ἐχργεββίηρ ρεπεγαὶ 
δοσυΐεβοεποε ἰῃ τῆς ἰάεα ἴπγοννῃ οὐδ ὉῪ 
ϑρίποζα ἴῃ ἢἰβ ἀϊβουββίοῃ ου Ὀσορῇεου 
ἴῃ τδεὲ Τγαεοίαξμς ἐπεοϊορίὶεο-ῥοίἑξεομς, ἰμαὶ 
ἰπ (ἂς ολξε οὗ ἰδῆς Μαρὶ ννὸ δανα δὴ 
ἰπβίδηςε οὗ ἃ βίρῃ ρίνεη, δοοοτητηοάαδιϊεά 
ἴο 186 [4136 οριπίοῃβ οὗ τἥεῃ, ἰο ρτιὶάς 
τδετὰ ἰο τε πῆ. ὙΠ τ βοΐα δ βίεπι 
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"ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ." 
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3 ᾿Ακούσας δὲ “ δΕεἴΗ ν- ο, 
Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς 1 ΄ ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ - ει ϑθας 
4 καὶ "συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, 

δ ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν, ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. ς. οἱ δὲ εἶπον 3 
Ε «δδρ. χχὶὶ. το. ]οδῃ χί. 4). Αςίδ χίν. 27). 

Ἡρώδης ἰπ 3802. ἴῃ τῆς Τ. ΒΕ. πε ογάεσ οἵ τε ννογὰβ ἰβ ςοηίογπιεά 

ἯΙ. τ4.- 

19 
το ἴδαι ἰπ νοσ. σ. 

οἵ τἰδίηρ). 
{ εἴδρ. ῥιέη 

16. 1.κ ὶ. 
15. τΡοεϊ. 

ΒΟ). Αςίδ χχίϊ!. 20 (τὶ περί τινοε). 

3 {παν ἴῃ ΔΒ. ΑἹ] δυςῇ ἴογπιβ ἕανα Ὀεδϑη Ἴοττεοιεά ἰπ ἴδε ἴεχὲ νῃϊςἢ τῆς Τ. Ε. 
τεργεβεπίβ απὰ πεςᾶ ποῖ ᾿ς δυγῖδες ποιίςςεά. 

οἵ δβίσοϊοψυ νν8β ἃ ἀεϊιβίοη, γεῖ ἰξ πιίρῃι 
δε υβεὰ Ὁγ Ρτονίδεποε ἴο ρυϊᾷς βεεΐίκειβ 
αῆες αοἁ. Τῆε εχρεοίδιίοη οὗ δὴ δροςῇ- 
τιρκίηρ ΙΓ ννᾶβ8 οὐττεπῖ ἴῃ πε εδβὶ, 
βρτεδὰ ὃΥῪ Βαδγυϊοηΐαπ [εν Τὶ ἰΐ 
πὐψδς ἱπίοσεβὲ Μαρίδπε ἵπεγε ἴδ ὩῸ υνῖβε 
ἱπογεάϊδ!ε; τῃδὲ τδεὶς δβισοϊορίοαὶ ἰογε 
πρμῖ ἰελὰ τπεπὶ ἴο σοηπδοί βοὴ υη- 
Κπονῃ οεἰεβείαί ὑῬῃεποπίεποη τυ τς 
φεενδίεπι εχρεοϊδιϊοι ἰβ ̓ ἰκαινῖβε ογε 10] 6. 
πη ἴδε οἵδε παπᾶ, ἐπδὶ ἱερεπμάδγυ εἶε- 
τηϑη8 τηῖρῃς ρεῖ πιϊχεά ἂρ 'π ἰῃς ΟΠ τίβ- 
εἰδὴ ἐγαάιτίοη οὐὁἨ τς βιατ- υϊεά νἱδὶϊ 
τοῦδε Ὅς δὐτηἰεὰ ἴο Ὀε ρΡοββίθϊε. Ιὲ 
τειηδίηβ ἴο δάά τῃδῖ {πε τδὲ οὗ πε ννυτὰ 
ἀστήρ, ποῖ ἀστρόν, 88 ὕεεῃ βυρροβεά 
ἴο πᾶνε δὴ ἱτηροσίδηϊ δεαγίπρ οὔ ἴδε 
ηυδδίίοη 45 ἴο 1πε πδίυτα οὗ ἴῃς Ῥῆε- 
ποηθποη. ἀστήρ πιεᾶπβ δὴ ἱπάϊνί ἀυ4] 
5ἰδσ, ἀστρόν ἃ σοπειε!!]διίΐοθ. Βυῖ ἱπ {πε 
Ν. Τ. τ|ϊ5 ἀϊδεϊποιίοη ἰδ ποῖ οὐβεσνεά. 
(Μέ4ε Τιακε χχί. 5; Αςίβ χχνὶϊ. 2ο; Ηςῦ. 
χί. 12; δηῃὰ Οτίγητ᾽' 5 ̓εχίεοπ οἡ ἴῃς ἵννο 

Κατ, ὁ βασιλεὺς Ἢ ώδης ἐ ες. 3. εὺς τα : 
ασιλεὺς ΤΕΣ τῆς παῆης, ποῖ ΧΡ: 

ἢ ΨΥ. 1, πε επηρηῃδίς ροβίτίοη βυρρεβί- 
πᾳ ἴμδξ ἱε ννᾶβ 88 κΚὶπρ δπὰ Ὀεοδυβε Κίπρ 
ἴλδὲ Ἡετγοά ν"δβ ἰγουδεά. Το ἰογείξπεσ 
Δηᾶδ υὑϑύτροῦ ἐεαλτεὰ ἃ τγἶναὶ, δηὰ τῇς 
ἵγσδπιὶ ἐεατεὰά τῆς τῖναὶ νουϊά ὃς ννε]- 
οοσῃῆθ. ἴε ἰδκεβ [ἰπ||ὲ ἴοὸ ρὰΐῖ ενί]- 
ἄοεεβ ἰπ ἴεσασ. ΗἜ δά τσεϊρηβά ἴοπρ, 
ΤΊΣ γαῖα ΕΑΓ, πὰ (ῃ6 Ῥῃδείβεεβ, 
δεςοσάϊης ἴο ]Ὀβερ (Α. 1. χνῖϊ. 2-4), 
Βαδά ργεάϊειεά παὶ Πίβ ϑπῊνγ ννουϊὰ 
εἴς ἰοηξ ἴοβε ἰἰβ ρίδος οἵ ροινε. Ηἰβ8 
ἔεακ τῃετείοσε, ᾿πουρἢ ἴῃς οσςαβίοη τηᾶ 
Βξεσῃ ἱπείρπίβοδηξ, ἰδ ἜΝΕΥ ΨΥ οτεά- 
ἰδ16.---καὶ πᾶσα Ι., ἀουδιῖϊεδα δῇ ὄχδρ- 
ξειαιίοη, γεῖ βυϊρβιίδπιίδιν ἔσὰς. Τῆς 
δρίείε οὐ ἐς οἰ ννὰβ βεγνίϊς δηὰ βεϊββῃ. 

Βοννεὰ ἰο ροάϊεεβ ρονγεσ, ἀπά ςαγεὰ 
ἴοε Ἰβεὶς ονῖ ἱπίογεδι γαῖμα τπδη ἴοσ 
Ἡετοάδ. Ἐὲεν ἰη ἴδδὲ 80-ς]1εἀ δον 
«οἷἐν μδᾶ μεδίεμυ βγτηρδίδεβ ἢ τγὰῖ 
απὰ τίρδι. Βεῖμες ἴδε Κίηρ᾽ 8 6 λγ8 
ΜεῖῈ βτουπαεθα Ἂς ποῖ ἔμεν Κκπαν ποὶ 
τος οασεῶ, [ε ννᾶβ ἐπουμὴ (δαὶ {86 ἴεᾶτα 

εχίδιεἃ. ὙΤδε ννοτἱἁ ἰβ συ]εὰ ηἠοί ὉΥ συ 
Ῥυὲ ὃν ορἰπίοη.--πασα: ἰδ1 λυμα 
ἐεπλϊ πίῃς ἤετε, οἵ ἰ8Β ἡ πόλις υπἀετοιοοά ἢ 
οἵ ἰβ ἰξ ἃ οοηϑβίγυςτίοη, σα Ξε σεη, οὗ 86 
ἱπῃπαθιταπῖβ ὃ (ϑομδηΣ). 

γευ. 4. Ηενοαῦς πιέασηγές, --- καὶ 
συναγαγὼν ... τοῦ λαοῦ. ΚγΔβ τῃϊἰ8 ἃ 
τηεεῖηρ οὗ πε ϑαππῃεάτγιη ἡ Νοὶ {ἰΚεΐγ, 
845 ἴῃε οἰάειβ δε ποὶ πιεπεοηθά, ννῇῆο 
ἂς εἰβεννῃειε παιηεὰ δἂ8 ἴδε τεργε- 
βεηίδιίνεβ οὗὔ (ἢε ρεορίς, σίας χχνί. 
3, “ τῆς οἤϊεῖ ρῥείεβϑίβ, βοσίθεβ δηὰ εἰἄεγβ 
οἵ ἴδε ρεορίε ". Ηστο νε τεδά οἠΐυ 
οὗ ἴδε οὨίεῖ ρῥχίεβιβ δπά βογὶδεβ οἵ τῆς 
Ρεορίς. ὙὉὍῆὲ δτγιίοϊες ἰβ ποῖ τερεαϊεὰ 
Ῥείοσε γραμματεῖς, ἴῃς τνο οἶδββεδ Ὀεὶπρ 
)οϊπεά τορσεῖμες δβ τῆς {πεοϊορίςδὶ ὅχ- 
Ῥειῖβ οὔ ἰδὲ ρεορίςε.: Ἡεγοὰ Ἴδε 
ἰορεῖβες τῃ6 ᾿εδάϊπρ πιεπ αἴποηρ τἴδ6 
ῥείεβϑῖβ δηά βογίδεβ ἴο σοηβυΐξ [Πεπὶ 85 ἴὸ 
με δίτιΠ-Ρίαςς οἵὁἩ Μεββίδῃ. Ηοϊσπιαπη 
(Η. 6.), αββυπιίηρ τῃδῖ ἃ πηεεϊίηρς οὗ ἴδε 
ϑδαηπαοάγίπι ἰ8 τηθᾶηΐ, υ8685 ἔπε ἰδοϊ 88 δῇ 
διφυτηδηῖς δραϊηδὶ ἴῃς Ἡἰδβιογίοι ἐγ οὗ τδ8 
παῖσαῖϊνο. Τῆς Ηετοά οἵ Πίβίογυ βῖενν 
τις ϑδπ)ιδάτιϑιβ ἡ Ποΐεβαὶς, δηὰ ἀϊὰ πὶ 
Ῥεβὲ ἴο 10]] ἴο 8βίεερ Μεϑβϑίδηϊς πορεβ. [1 
ἰβ οἷν ἴπε Ηετοά οἱ ΟΠ βϑείδπ Ιερεπά 
τῃαῖ σοῆνεπεβ ἴῃς ϑδημεάτγίπι, ἀπά τηβκοβ 
δηχίουβ ἰπαυϊγίεβ δρουϊ Μεββίδ᾽ β Ὀἰγι ῃ- 
Ρἶδςθ. Βυῖ πε ρϑβὲ ροϊϊον οἵ ἴῃς κίης 
δηὰ δἰβ ργεβεπὶ δοιίοῃ, δ8 τερογίς ἃ ὉΥ 
τῃε ἐνδηρο θὲ, ἤδης ἰορεῖμεσ. Ης ἀϊΐδ8- 
οουγαρεὰ Μεββίδηϊς ἢορεβ, δηά, πονν ἴῃδὲ 
πεν πᾶνς τενίνεά ἱπ βρίϊε οἵ Ὠἰπ), ἢ 
πτϑὲ ἀδαὶ τυ ἴπαπὶ, ἀπ Πἰβ ἤγϑί βῖερ 
18 ἴο σοπβυϊε {πῸ Ἐχρογῖβ ἵπ 88 αὐἱδὶ ἃ ΝΥΑΥ 
85 ρουβίε, ἴο δβςεγίαίπ ἴπ6 ννπεγεδῦουιβ 
οὔ δε πενν-Ὅοση οἶ]14--- πυνθάνετο, εἰς. : 
ἰτ 8 ἢοῖ ἃ πίβίογίςδὶ φυεβείοη Πα βυι τι ΐ 8 
ἴο ἴΠ6 εἐχρεγῖβ 85 ἴὸ εις ἴῃς ΟὨγίβε 
μδ5 Ῥεεῆ Ὀοζῃ, ος 88}] Ὀς, θυϊ ἃ τπεο- 
Ἰορίςαὶ οπε: ψῆεσε, δοςογάϊηρ το {6 ἃς- 
ςορίεά ἰταάιτίοη, ἰΒ Ηἰ8 ὈἰτίΒ-ρίδςε} 
Ηξεηος γεννᾶται, ρτεβεηΐϊ ἴεη86. 

γν. 5-6.5. Τὰς ἀπετρεν 0) ἐδ ἐχῥενί5.--- 
οἱ δὲ ν δῖος. Τδίδ ἴβ ποῖ ἃ Οδσγίβ- 
τίαῃ ορίπίοῃ ρυὶ ἱπῖο τς πιουΐὰ οἱ 188 
βοῦῖθεβ. [τ τννᾶβ ἴδε Ἀπόνοῦ ἴο Ὁ6 εχ- 
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Ι Βογ οαἶγ. αὐτῷ, “Ἔν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ 

5.18 βαλε προφήτου, 6. “Καὶ σύ, Βηθλεέμ, γῆ ἸΙούδα, ' οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἴ 

Ἐλαεν ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα- ἐκ σοῦ γὰρ ' ἐξελεύσεται "ἡγούμενος, 

χα! 16. ὅστις ' ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ." 7. Τότε Ἡρώδης, 
1]Θ μη χχί. 
] 6. 16, Αε λάθρα! καλέσας τοὺς μάγους, " ἠκρίβωσε παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον 
ΧΧ. 28. 1 
Ῥεῖ, να. τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 8. καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε, 

τῷ Πεγε δηᾶ 
ἴα να. τ, “ἐ Πορευθέντες " ἀκριβῶς " ἐξετάσατε 2 περὶ τοῦ παιδίου " Ῥ ἐπὰν δὲ 

Κειααϑία, εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἔλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ." 
:-- Ὁ 

ἔλβειο, νυν. οοἶδρ. Χ. 11. ]οΒῃ χχ. 18. Ρ͵Κ. χί. χ2. Γκ' χί. 34 {τἰτὰ δος. δ0}.). 

λ λαθρᾳ 48 ἰπ ΐ. το ἰῃ ὟΝ.Η. 

3 ξξετασατε ἀκριβὼως ἰπ ΣΞ ΒΟΌ, »Βΐοι ἀοςογάβ τα Με. 5 υϑυαὶ ογάεσ. 

Ῥεςιεά ἕτογα ἴΠ6πὶ 848 τεβεῤεη ἐπε οὐττεπὶ 

ορίπίοῃ οὗ ἴδε εἶἴγιβ. Τῆς Τάγρυπὶ Ρυΐ 

Ὡροπ δε ογαοῖς ἰπ Μίοδῃ ἃ Μεββίδπίο 
ἱπιετργειδιίοη (ΥΝ εἰδείη, ἀπά ὙΝ ἄπβοδο, 
Βεϊιγᾶρε). Ὑεὶ νι τΒς Ταϊπγυ δῖ [Βς 
Μεββίδῃ ψῷβ ἴδε οὔθ ψῆο βῃπου]ὰ σογλς 
ἴοτῖ ἴτοπὶ ἃ βίγδηρε, ὑπκποννῃ ΡΪδςα 
ὑνέρεῦ Ρὶε 1, ἐκγοη ἀες Ταἰνιμά, Ῥ. 342). 

Ἰάς οὐ 1818 ροΐπε ϑοῦδηζ, ο αυοίεβ 
ΘΟΒερΩ 88 ἀεπγίπρ πε βίαϊεπιεπὶ οὗ 
ΨΥ εἰβιοίη, δηὰ γεΐεσβ ἴο ( εἶβιβ 88 οδ)εςῖ- 
ἱπρ ἴλαι (πῖβ νίενν δρους Μεββίδῃ᾽ 8 διγιῃ- 
Ρίδςβ ννᾶὰβ ποῖ ουτγεπὲ ἀπιοηρ ἔπε ]εννβ. 
(Οτίψεπ ο. Οεἴβυπι, '. 561. Οὐ 70 δη νῇ!. 
27, δῃὰ 42.)---ὕτως γὰρ γέγραπται, εἴς.: 
Τῆς ϑοτγίριυσε ργοοῦ πᾶ Μαββίδῃ᾽ 8 
Ὀἰγιῃ-ρίδος νναβ Βει]εἤεπὶ [5 ἴά κε ἔτοτα 
Μιςδῆ ν. 2. πε ογδοῖε ρυῖ ἱπίο {Π6 
τπιουτἢ οὗ [8 εχρειῖβ σοηβυϊεά Ὀγν Ηετγοά 
τεςεῖνεβ ἰϊ8β βῆαρε ἴτοπὶ ἴῆε παπά οἵ ἴπε 
ἐνδηρεῖῖβὶ. [τ νδῦῖεβ νεσὺ σοηβί Ἔα 
Ῥοῖδ ἴτοπὶ τῆς οτίρίπαὶ Ηεῦτενν δηά 
ποῖὶ ἴπε ϑερῖ. ὙΠὲ “1εαϑε" Ὀεςοπιεβ 
“Ἐν ΠΟ πηδδη8 ἴπο 168ι," “Δηοηρ τς 
τηουδαηάβ" δεοοῦεβ “δηοηρβ ἴπε 
Ῥείποαβ," δηὰ πὲ οἱοβίπρ οἴδυβε, “ψνμῸ 
8.411 τυῖς ΤῊ Ρεορὶς ἰβγϑε]," ἀερασγῖβ 
ἄοπι ἴἢε ρῥγορῃεῖίς ογδοῖς αἰτορεῖμεσ, 
Δηπὰ Ὀοτζοννβ ἔγοῦὶ 2 ϑᾶπ). ν. 2, αοά᾽ 8 
Ῥγοπιῖβε ἴο αν ἃ ; ἐπε Ἵοοπηεοιίπρ 1ἰπκ 
ΔΡΡδταεπαν Ῥεὶπρ τὰς ροεῖῖς ψοζά ἄε- 
βογίρεῖνε οὗ ἴῃς Κίπρὶγν Τυποϊίοῃ οοπηπιοη 
το τῆς ἵνο ρῥίδοεβ-- ποιμανεῖ ἰη Μιίιοδῃ 
ν. 3, ποιμανεῖς ἱἰπ 2 ϑ4π). ν. 2. 
ὙΠῈ βεοοπάὰ νατγίβιίοη αγίβεβ ἔτοπὶ ἃ 
ἀϊθετεπὲ ροϊπείηρ οἵ ἴπῸ βαπὲ Ἡδῦγον 

νοτά ΜΔ, πατρὶ τε διηοηρ ἴῃς 

τοουβαπά8, ἜΡΩΣ -Ξ ἀπηοηρ ἰδς Βεαάβ 

οὗ «πουβαηάβΒβ. ϑυςῇ ἔδοϊβ αἃγὲ ἴο ὃβ 
ἴάκθη 45 ἘΠῸῪ βίαπά. ὙθεΥ ἄο ποί οοτ- 
τεβροηᾶ ἴο τπιοάεσῃ ἰάεδβ οἵ ϑογίρίυσα 
Ῥτοοῖ, 

νν. γ, 8. Ἡεγοά"ς πεχὲ σέοῤ.---τότε 
Ἡρώδης... : σότε, “τεσυθηῖ 
ἔοττουΐα οὗ ἰταπβίείοη νυ ἱ ουγ Ἔνδη ρα] ἰβέ, 
ο΄ νν. τό, 17} 1], 1, 5) 11, δἴο. Ηετοὰ 
ἰβῃεά τὸ αβοασιδίπ ρσγεοίβεϊυ ἤθη ἴῃς 
οἰ τὰς Μαρὶ μδά οοπιε ἴο ννοσβῆϊρ νγᾶβ 
Ῥοτη. Ηδ δββυπιεά τμδὲ ἴῃς ενεπὶ ψουά 
ΒΥποξγοηΐβε ἢ ἐπε δδοθηΐ οὗ (Π6 βἴδγ 
ψΒΙοἢ τῆς Μαρὶ δὰ βεδη ἰπ [8 τί βίῃ, 
δηὰ νυ πιο 51}} σοπιϊηυεά ἴο Ὀ6 5βεεῃ 
(φαινομένου). Ὑπετείοτε ἢε πιδὰς ρᾶτ- 
τίουϊας ἱπααίτγίιεβ (ἠκρίβωσεν) 48 ἴο {πε 
εἶπα οὔ {πὸ βἴασ, ἐνδ., τπε εἴτα οὗ 18 ἢτϑε 
ἀρρεδτίηρ. Τηΐβ νν88 ἃ ὈΪΠπά, ἂπ δῇεο- 
τιίοη οἵ ρστεαδΐ ἱπίεγεβὲ ἴῃ 411} τπαὶ σεϊδιεά 
το τῆς οἢ]ἃ, ἰπ ἤοβε ἀδβιίπίεβ Ἔνεη πὰ 
βίδσβ "ψεσε ἰηνοϊνεά.--- ες. 8. καὶ πέμψας 
νος αὐτῷ: δἰ ΠΥροοσίδΥ ψψεηξ ζυγί θεῖ. 
Ηςε Ὀαάε τπὸ βίγαηρεγβ δὸ ἴο Βει ἢ] ἤ6 πὶ, 
Βηὰ ουὖἱ τῇς ΨΠεσθαρουῦῖβ οὗ ἴῃς οἢ!ά, 
σοπηθ Ὅδοκ αδπὰ τεῖϊ πὶπη, τπᾶὲ ἣε «αἷβὸο 
πιῖρῆς ρὸ δπά ψγνογβῃΐρ Ηἰπι. ΔΝ οσβῆίρ, 
ἦν, ταυτάετ ΣῈ “Ιπογεάϊδῖς πιοῖῖνε 1 "ἢ 
(Η.Οη. Ὑεβ, 88 ἃ γεαὶ τηοῖϊνε ίοσ ἃ 
ταδὴ ἶκὲ Ἡεγοά, Ὀυ: ποῖ 48 ἃ ργείϊεηάεά 
οηα, δηὰ αυἱϊς ΠΠΚεῖγ το ὃς δεϊϊενεά ὈΥῪ 
1μεβ6 βίτῃρὶβ, ρυϊ]εῖεββ βοὺβ ἔγοπὶ ἴδς 
εαϑῖ.---πέμψας εἶπεν: (δες Ξεοπάϊπρ νγᾶ8 
ΒΥποσοπουβ νἱ 8 ἐπε ἀϊγεςτοη8 δοςογά- 
ἱπρ το θεν εἴξε, ργῖοσ δοοογάϊπρ ο Μεγεσ. 
1: 18. ἃ φυεβίίοῃ οὗ πο ἱπιρογίδποε μέγα, 
Ὅσαι ἰξ 5 βοτηδῖϊ πη68 δΔΠ ἱπιροτίδηξϊξ 4068- 
τἴοπ ἴῃ ννῆαῖ τεϊ τίου ἴπλε δοϊίοη ἐχργεββεάᾶ 
ὉΥ ἴδε δογίβὲ ραγίϊοἱ ρας βίδηβ ἴο ἔπδξ 
εχργαββεὰ ὈΥ εἷς [ο]οννίης βηΐϊε νεῖ. 
ὙΠῸ ταῖς ςεγίδίπν ἰβ τπδὲ ἴῃς ρατιϊςῖρ!ς 
ἜΧργαββεβ δῇ δοίίΐοῃ ροίπρ Ῥεΐοσε: οἣς 
ταῖπρ μανίηρ μαρρεηβά, δποῖδεσ ἱμετα- 
δἴϊεγ τοοῖς ρίδοασ. Βαῖ τ ῃασα 18 δ ἱπιροσ- 
ἴᾶπε οἶαββ οὗ εὌχοθριίΊοπβ. ὙὙᾷ8ε δοσῖβε 
Ῥαχιοἰρὶα “᾿τῦλΥ Ἔχργεββ ἔπι οοἰποίάεπί 
πῇ τῆδὲ οὗ τῃ6 νεγῦ, νἤεη ἴῃς δοιίοηϑ 
οὗ {πε νεζῦ δπὰ {πε ρασίϊςῖρῖε δὲ ὑγδο- 
εἰσ! οπε᾿. ἀοοάνίη, ϑγηΐαᾶχ, Ρ. 52, 
δηὰ υἱάφς ατιῖοῖϊες πεῖς τείεσσεὰ ἴὸ ὉΥ 
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9. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν - καὶ ἰδού, ὁ ἀστήρ, 4 Νέα, σε. 
ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, " προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη 1 "ἐπάνω 

1ο. ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάρησαν Χαρὰν δ, ν, 14) οὗ ἣν τὸ παιδίον. 

(νι αὖ- 
τὸν Ἡ. 

μεγάλην "σφόδρα - 11. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εὗρον ' τὸ ἀκί!.  ὸ 

᾿ἐσταθὴ ἰῃ ΙΒΟΌ. 
83; χνὶϊ!. 41; χὶχ. ες; χχνΐ. 82; χχνίϊ. 54. 

3 αἰδον ἰπ 411 υποῖα18, φυρον ΟὨΪΥ ἴῃ πλίπαδο. Οαπια ἰπ ῬγορΔΌΪν ἔτοσι νας. 8 (ευρητὸ). 

Ῥιοῖ, Βαϊ δηϊίπε ἰῃ Βίδί. ϑαεγα., 1884, 
οη ἴῃς δρρ]!ςδιίοῃ οὗἩ ἁ {Πϊ58 γτυῖε ἰο ἴδε 
Ν. Τ᾿, ἰη ἩΒοἢ πλὴν ἱπβίδησεβ οὗ ἴῃ6 
Κιπᾶ οσους. Μοβὶ τεφυεηῖ ἰῃ (πε αΟΒρεΐβ 
ἰ5 ἴδε εχργεββίοῃ ἀποκριθὲς εἶπε, νν» ΠΙοἢ 
ἄοεβ ποῖ τηεᾶπ “ μανίηρ ἤσβὲ δπεννεγεὰ 
με ἴδεη ρῥτζοοεεδεὰ ἴὸ βαυ," ὃυϊ “ἰπ 
δηϑψεσίηρ 6 βαϊὰ ἡ. Ὑτᾷῇε οαβε Ὀεΐογε 
18 ΠΊΔΥ Ὧε οπα οὗ [π΄5 Κὶπά. Ης 5βεπὶ 
ἴδεπι ὉΥ βαγὶπρ “" ὅο δηά βεδγοῆ,᾽" εἴς. 

γν. 9, 1.0. ΤᾺφς Μαρὶ ρο οπ ἐλεὶγ 
εγγαμά ἐο Βεξλίελενι. ὙὮΕΥ ἀο ποῖ Κηον 
48ὲ ψᾶγ, ὃυςὲ τῃς6 βία ρυΐϊάεβ ἔδμεῖι. 

: Ἰοοκίπρ' ἃΡ ἴο Βεάνεῃ 88 
18εγ βεῖ ουῦ οἡ πεῖς ἰουγπεν, ἴπεῪ οπςα 
τπιοῖο Ῥοδοϊά πεῖς πεανθηὶν ρυϊάε.--- ὃν 
εἶδον ε. τ. ἀνατολῇ : [8 {πε πιεδηΐηρ 
ἰἴῶδλι ἴπεν πδᾶ βεεὴ ἴῃς βίδσ οὐΪν δὲ [18 
τἰϑίηρ, βπάϊπρ τπεὶς νὰν ἴο [εβὺ8 ψνἢ- 
οὐδ [15 ρυίϊάδποε, απ ἴδαὶ δραὶπ 
ἀρρελιεὰ Ἰεδάϊηρ ἔἴεπὶ ἰο ΒειΠ]εμεπὶὺ 
80 Βεηρεῖ, δηὰ αἴξεσ τη Μευεσ. Αραϊπβι 
1818 ἴα φαινομένον, νεῖ. 7, ΜΏΪΟΒ ἱπΊρ]1ε8 
ςοπεϊπυουβ νἱβὶ ὈΠΠ γ. Τῆς οἴδυδε ὃν 
εἶδον, εἴο., ἰ5 ἱπιτοδυςεά ἴον ἴπΠε ρυγροβε 
οὗ ἸΔεπιϊβοαϊίοη. [τ ννὰβ {πεὶγ οοἰ αβιαὶ 

ἰᾶς αρρεατίηρ δραϊη.--- προῆγεν : ἰΐ 
ἕερε ποίων δεῖσες δεῖ (ἱπιρεγίεο) 4}1 
τὴο τᾶν ἘΠ], τε νίπρ δὲ Βειδίεῆεπι, ἱξ 
τοοῖκ ᾧρ 18 ροβίτἴοη (ἐστάθη) τὶρῃι ονες 
τδε βροῖ γῆετε ἐῆς μὰ νναβ. ὙΠ6 βίδσγ 
Ξεεπχεὰ ἴο ρῸ Ῥεΐογε ἴπεπὶ ὃῪ ἂη ορίίς8] 
{Ππβέοη (ΥΝ εἶβ8- Μενοτ) ; ἰξ τεα!γ, ἴῃ τ 
νίενν οἵ ἔῃς ενδηρεῖίβε, ννεηῖ Ὀεΐογε δηά 
εἰορρεά ονεῖ ἴῃς πουβε (Πε εἴς, νῃο, οὗ 
οοῦσβα, τεξατάς 1818 88 ἱπηροβϑβὶὉ]ε ἰῃ ἔδοι). 
ψετ. το, ἰδόντες δὲ. . . χαρὰν μεγάλην 
σφόδρα: δβεείηρ ἴδε βίδσ βίδπάϊηρ ονὲσς 
ἴδε βδοσεὰ βροῖ, 1ΠῈῪ ψψεγε ονετογεά. 
Ὑμεῖς αυεβὲ τνὰ8 δῖ ἂπ οπά; {πεν ἢδά 
δὲ 1λϑὲ τεδοπεὰ ἴῃς ροδὶ οὗ πεῖς Ἰοπρ 
ἦουσῆευ. σι ἃ ἴανουτίϊς Ψοτά οὗ 
οἷς δνδηρε δε, δη ἃ Βεσε νεσν ἀρργορτγίδϊε 
δἴϊτες μεγάλην ἴο ἐχρτε88 ἐχυδεγαπὶ ρἰδά- 
πε88, εςξίδεις ἀεἰ σι. Οπ πε σοῆνου οὗ 
ἴδε βίας, Ἐσίἐζβοῦς τεπιασκβ: “ Ευϊὶ ςετὶς 
βίεἶ!δε ροπῦρᾶ ᾿δπὶ ρτανΐ τεϊαρογε ἀΐρηδ"".. 
ϑοπις οοηπεοξ ἴδε βεείπρ οὗ ἴῃ6 βἴδσ ἴῃ 
νεσ. τὸ ὙΠ ἐπε Ῥερὶππίηρ οὗ ἰπ6 ᾿ουγῃο 
ποτα Ϊεταβαίεπι ἴο Βειῃϊεῆεηιλ. ὙΠΕΥ τα- 
Ἰοϊςςἄ, καγβ Ἐπτῆν. Ζίξ. ὡς εὑρόντες τὸν 
ἀψευδέστατον ὁδηγόν 

ες. τσ. Το Μαρὶ ἐπίεν απὰ ἀο ποπιαρε. 
π- καὶ «. « τ. οἰκίαν : ἴῃς ἀοπδε. πΊυκΚα 
πε δμβερμεσάβ ἡπά τς ΠοΙγ ἐἈπιν ἰπ ἃ 
εἰαδίς, ἀπὰ τῆε Ποῖ ΟὨ]]ἃ ᾿γίπρ ἰπ ἃ πιδη- 

; ταροποῖϊδθῖς ΌΥ δδβυπιῖπρ ἐμαὶ (Ὡς 
δρὶ αττὶνεὰ δίϊετ ἴπογ μδά Τουηά τεῆιρε 

ἴῃ ἃ ἔτη δ δβδουβε (Εῤίῥλαπ. Τἀεοῤβλν.).--- 
εἶδον τ, π. αὐτοῦ: Ῥείϊοσ {πὰπ ν, 
ΜΏΙΟἢ βεαπηβ ἴο πᾶνα Ῥεδη ἱπιγοδυςοὰ ὃγῪ 
πε σοργίδιβ 88 ποὶ οπὶγ ἴῃ 861 δυϊ δ] ς 
ἴο τῆς 5ιτυδιίοη, Ὀυϊ τεϊενίηρ [πῃ 6 τποηο- 
ἴον οδυδεοὰ ὈΥ ἴοο τεαυεπὲ υβς οὗἉ εἶδον 
γα 9, 1ο). Ἴδε Τὰ τοί Ηἰς πιοίλεν, 
Οϑερἢ ποὶ πιεπεοπεά, ποῖ ἱπιεπιίοη- 
ΑἸ, ἰδὲ πὸ ψτοηρ βυδβρίοϊοπβ σηΐρῃι 
οὐους ἴο ἔπε ΟἋεηιε8 (Καδαηπης ἐπ 
Αφμῖη. Οαΐ. 4π’.).--καὶ πεσόντες . .. 
σμύρναν. ὙΠΟΥ ᾿οπΊα, δαβίεσηῃ ἔδϑῃίοῃ, 
ΜΠ [011 Βαη 8, ἃ8 Ῥεῆῖδβ ἴῃΠο86 Ψ ἢΟ δπίοσς 
ἰηῖο τῃ6 ῥγεβεηςς οὗ ἃ κΚίπρ. ΤΕΥ ορεη 
τῆς ὈοχαβΒ ΟΥἮ 88. Κ8 (θησαυροὺς, δοπια 
δηςίεπε σορίεβ βεαπὶ ἴο ἢᾶνε γεδὰ 
τε βδοουΐοβ, ννῃῖϊς ἢ ατοῖίυβ, νυν ργοῦδα- 
ὉΠ ν, τοραγάβ 48 δὴ ἱπίεγργεϊδιεϊναε ρῖοββ 
παῖ δά ἰουπά [8 νγᾶν ἱπῖο ἴῃς ἴεχέ, υἱάδ 
Ἐρίρῃαπὶυβ Αἄν. δεσ. Αἰορὶ., ς. 8), απὰ 
Ῥσγίῃρ ἔοσῖῃ ροίά, 7γαηλίποεπϑς διὰ πιγγνὰ, 
τῆς ἵννο ἰδῖῖες Ῥείῃρ ἀγοπιδῖῖς ριιπὶβ ἀ8- 
ἘΠεὰ ἔτοπὶ ἴγεςβ.- -λίβανον, ἱπ οἰδββὶς 
Οτοοκ, τὴ6 ἴτε, πῃ ἰαῖεσ αἀτεεῖς δπὰ 
Ν. Τ., ἴδε ρυπὶ, τὸ ΞΞ- 
λιβανωτός, υἱάε ῬΏγγη. εά. ΜΥΜῊ Ῥ.- 
187). Τῆε ρὶἤβ ννεγα οὔ τῆγες Κίπάβ, βεπος 
τῆς ἰηΐεγεπος παῖ τῆς Μαρὶ ννετε ἑΐγεφ ἴῃ 
πυπιρθοσ. Ὑμδῖ [ΠΕ νεγε ἀΐηρς ν)8ἃ5 ἀδ- 
ἀυςεα ἔτοπι ἰεχῖβ ἰη Ῥβδὶπηβ δηὰ Ῥγορῇο- 
εἶεβ8. (4. 9., Ρβαὶπὶ ᾿ἰχχιΐ, το, ᾿ἰβαϊδῃ ἰχ. 3), 
τεάδιοιηρ {πα Κίπρϑ ᾿ννουἹά ςοτὴς ἀοίηρ 

ἔοπενε δηὰ Ργίπρίηρ ρἣβ ἔο Μεβείδῃ. 
Τῆς Ιερεπά οὔεδε τῆτες Κίηρβ ἀδίεβ 88 27 
Ὁδοῖκ 88 Οτίρεη, ἃπά ἰβ Ῥδαυτι] θαϊ Ὀᾶδε- 
1ε88. 1ἰ γτὲν ἢ εἰτης ; Ὀγ-ἀπά-Ὀν {πε 
Κίπρβ ψγεσς ξυγηϊβῃεά ϑνἱἢ παπιεβ. ΤῈ 
Ἰερεπάδγυ βρίγιε Ιονεβ ἀςβηϊἝεπεββ. Τῆα 
εἰ ψουἹὰ δὲ ργοάυςίδ οὗἩἉ τῆς ρίνετβ᾽ 
ΠΟΥΠΙΓΥ, ΟΥ ἴῃ ΠΙρΏ εβίεεπιὶ δηᾶ ΘΟβε 
{πετε. Ηδπος 86 ἱπέδσεπος ἄγαννῃ ὈΥ 
δοῖὴβ ἴδαϊ τῆς Μαρὶ νεῖς ἔγοπιὶ Ατγαρίδ. 
Τὰ Οτοιίυβ: “Μγεῆα ποπηίβὶ ἴῃ 
Ατγδυῖϊα παβοίϊϊυσ, πες ἴπυ8 πὶϑδὶ δρυὰ 
7αῦδεοβ Ασδῦιυπὶ ρογιϊοπελ: δε οἵ δυτί- 
ἰεγὰ εἰ ἔε!ἰχ Ασαδὶδ". οἱ δπὰ ἱποθῆβα 



74 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1. 

παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ κεὺὐ; τὲς προσεκύνησαν 
(ἡ. τἱι ἀρ. αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς "θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ 

χὶ!. 
Ἡεν. χὶ, 

35. δῶρα, χρυσὸν καὶ “λίβανον καὶ " σμύρναν. 12. καὶ χρηματισθέντες 

46 (πιοον- κατ’ ὄναρ μὴ ἣ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ " ἀνεχώρησαν 
τη). ᾿ 

α Κεν, αν! εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 
13. 

ν [δμη χίχ. 13. ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοῦ, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται 
« Ἐὰ. κ᾿ δ. κατ᾽ ὄναρ᾽' τῷ ̓ Ιωσήφ, λέγων, “᾿Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ 
ἀεὶ αὐ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν 

αν δ, (α, εἴπω σοί: μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι 
ἐν. 18 ἶ - αὐτό." 

τι, : 14. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς 

1 δδδ κατ οναρ ἐφανη 48 ἰη ἱ. 20 (ΥΥ.Η. πιλγρὶη). 

(λίβανος) ἅτε πιεπεϊοπδά ἱπ ᾿βαίδῃ ἴχ. 6 
διποηρ ἴπε ρἰῆβ ἴο θὲ Ὀγουρῆς τὸ [βγδεὶ 
ἰῃ πε ροοά εἰπις σςοπλίηρ. ὙὉῇῆε (δίμογα 
ἀεἰσῃιεά ἱπ αβϑίρηΐπρ το τπ686 γι οὔ τς 
Μαρὶ ταγϑβιῖς πιεαπίηρβ: ροϊὰ δ8 ἴο ἃ 
κίηρ, ἰποθῆβθε δ8 ἴο (οά, πιγτγῖ ἃ5 ἴο 
οπα ἀεδιϊπεὰ ἴο ἀϊε (ὧφ μέλλοντι γεύσα- 
σθαι θανάτον). ἋΑτοιίυ8 δίγυοκ ἱπῖο ἃ 
πεν ἰἰπα : φοὶά Ξξ ννοῦκβ οὔ πιετοὺ ; ἰποθῆβ8 
ξῷ ριᾶγεσ; πιγσγῇ -- ρυγίιγ---ἰο τῇς ἀΐ8- 
ξυδὲ οἵ ἘτίϊζΖδοῃα, πο τποιρῆς βυθοῦ 
τιγδβὲὶς ἱπιεγργεϊδιίοπβ Ὀεπεδίῃ 80 ρτεδῖ 
ἃ 5:Πποἶδτ. 

νει. 12. ΤἈλεὶν ῥίοιι εγγαπα γε ϊφὰ, ἐκε 
Μαρί, τυαγπεὰ ἰο ἀτεῤ ομέ ο7) Η ἐγοά": τραγ, 
γεέμγη κόνις ὃν αποέμεν γοαά.---- τισ- 
θέντες ροϊηϊδ ἴο ἀϊνίπε συϊάδηςς φίνεῃ ἴῃ 
ἃ ἀγεδπὶ (κατ ὄναρ) ; ἰὸς ανα αεεεῤίο, 
νυϊγς. Τῶε ραβεῖνεβ, ἱπ ἔπε βεῆβα οὗ ἃ 
ἀϊνίηε οτᾶςὶς ρίνεη, ἰουπά οδἰεῆν ἴῃ 
Ν. Τ. (Ετέζβοῆε δἥες Οᾳφβαυδοη). 
νναβ τῇς ογδοῖς ρίνεπ ἱπ ἄπβννεσ (ο ἃ 
ΓΆΥΟΙ ἴοσ ρυϊάαποςε ἢ Ορίηίοπβ ἀϊβες. 
ἘΔΥ Ὀε ἀβϑυτηεά ἤΠεγα, 88 ἰῃ ἴπε ςΆ5ς οὗ 
Ἰοβερὰ (ἰ. 20), ἐμαὶ τῆς Μαρὶ μδά δηχίοιιβ 
τπουρῆι8 σοτγεβροπάϊηρ ἴο ἴῃς ἀϊνίπε 
ςοπηπγχαηίςδιίοη. Πουδὶβ παὰ ἃγίδεπ ἴῃ 
«πεῖς πιϊπάβ δδουὶ Ἡεγοά 8 ἱπίεπείοηϑβ. 
ΤΒεγ πά, ἀουῦε1ε885, μεαγὰ βοπγείῃϊπρ οὗ 
δἰ8 Ὠἰδίοτυ δἀπά Ἵπαγαδοίεσ, δηὰ ἢϊβ τηδη- 
ΠΟΙ οὐ τεβεοιίου τῆν πᾶνε ἀρρεαγεά 
βυδρίςΐουβΒ. Α βκ 1} ἀϊββερωῦϊεγ, γεῖ ποῖ 
αὐυΐϊα βυςςοεββίαυϊ ἱπ ςοποδαὶπρ ἢῖ8 πάτα 
ἀγροβε Ἔνεη ἴτοπὶ ἴΠε86 ψ}161688 πλεῃ. 
δῆος 8 βεηβε οἵ πεεὰ οἵ συίάδηςε, ἱξποῖ 

ἃ ἔοττγηδὶ ρει τίοη ἴοσ ἱξ, πιᾶὺ ὃς ἰάκδη ἕος 
εταπιεςά. Ὀϊνίπε ρυΐϊάδηςς σοΟπΊΕ8 ΟὨΪΥ ἴο 
Ῥιεραιεὰ μεαγῖβ. Τῆε ἄγεδπὶ γτεῆεςῖβ ἴῃς 
δηίεοεάεηι διδῖε οἵ τηϊπά.--- μὴ ἀνακάμψαι, 
ποῖ ἴο ἴυγῃ Ὀδοὶς οἡ ἐπεὶς βίερβ ἰοννδγάβ 
7εβὺυ8 ἀπά Ἡεζγοά. Ἐτχίϊζβο!:ε ὑγαίβεβ [8 
Το! οἷν οὗἨἩ τοῖβ ννοτά 85 ἱπιρὶ γίπρ ἴμδὶ 
ἴο ζο ὉΥ͂ 7ετυδβαῖεπι ννᾶβ ἃ τουπήλρουϊ 

ἴοτ ἰτᾶνςεγα τοπὶ ΒΕΙΠα] τὸ ἰδς εδϑβί. 
Αραᾶγὲ τοῦ] ἴῃς αυςϑβίίοη οἵ ἑδοῖ, βυιοἢ ἃ 
1πουῆιὶ ἀοε8 ποὶ βεςπὶ ἴο ὃε ἴῃ ἴπε ηνἱνὰ 
οὗ 1π6 ἐνδηρεῖίδι. Ηε ἰβ ἐπί πκίηρ, ποῖ οὗ 
τῆ βῃοτγίεβι γολᾶ, δυὲ οἵ ἀνοϊἀΐϊηνς Ηετοά 
π-ἀνεχώρησαν, {πεν ψἱτπάγεν ποὶ ΟΠ 
Βοτηεννασάς, υϊ ΔΔΥ ἴτοπὶ Ηετγοά᾽ Β 
πεῖρῃρουτῃοοά. Α ψογὰ οἵ “τεᾳυεηΐὶ 
οσούττεηοε ἱπ οὖς αοβρεῖ, ἔουσ ἐἰπλεβ ἴῃ 
1ηϊ8 σπαρίοσ (νν. 13, 14, 22). 

γν. 13-23. ΕἸρλείο ἘρΡί, πιαφδαονό ἱμ 
Βείκίελιόηι, γείνῃ ἰο Νακαγείμ. ὙΤδεβςε 
τῆτες βίογίεβ ἢᾶνε οπε αἷἰπῆ. ὙὍὙΠῈΥῪ ἱπάϊ- 
οἂῖς ἴῃς οὔμδπβ Μῆϊοἢ Δρρεᾶσ ἴῃ Ὀερίη- 
ηἰηρθ-- ονιΐνα ἔἔοβι ἐμέδε σοἷεμπὲ 
(Ονιᾷ). Τῆς ἰοσίυπεβ οὐ Ο γί βείδηϊεν 
οτεβῃδάοννεά ἱπ (Π6 δχρεγίεποςβ οὗ {πὸ 
Βοῖγ ΤὨ]ἃ : ννεἰσοπμεὰ Ὀγ αεπεῖεβ, ἐνὶ] 
επιτεοαιεὰ Ὁγ εννβ. “ἼΒ6 γε] οοηίδηῖβ 
οἵ {πεδ8ε βεοϊίοῃμβ επηδοάν δη ἰάςδὶ δἱπὶ"" 
(ϑοῃδηζ). 

νν. 13-15. Εἰϊφλι ἰο Ἐργῥί. Μετ. 13, 
φαίνεται: αϑϑυπιηρ [παῖ ἘΠῚ8 ἰ8 ἴδ σοτ- 
τεςὶ τελάϊπρ, τῆς ἢϊρῃε το Εργρὲ ἰδ 
τεργεβεηιθὰ 88 ἐΠ]ονγπρ οἷοϑε οη ἴδε 
ἁἀεραγζίυτε οὔ τῆς Μαρὶ; ἔε Ὠἰβίοτγις 
ΡῬτεβεηΐ, νἱνί ἀν ἱπιγοάυςίπῳῷ οπα βοῆς 
δῆες δηοῖδεσ. Α βυδ)εςίϊνεα δίδῖε οἵ 
δΔηχίες ἰ8 αῖα δ'8δὸ ἴο ὃς ργεβυπχεά. 
ψνΒεηςε ατί βίης να σᾶπ ΟὨΪΥ σοπ)εςξαγα. 
Ὀϊὰ τῆς Μαρὶ ρίνε ἃ πίπε, πιεπεοηΐῃ 
Ἡετοὰ 8 πᾶτηξ ἰπ ἃ βἰρηϊβοδηΐϊ τηᾶππεσ 
Βε πὲ δβ ἰὰξ πιδὺ, [ βερῇ ἷ8ο ψεῖβ ἴῃς 
περοββδσυ ἀϊγεςιίο.--- Ἐγερθὰς. . . εἰς 
Αἴγυπτον : Ἐργριῖ--πεᾶσγ, αἰδηάϊγ, ἂπά 
της τεῖυρε οὗὨἨ 8.86} 8 δποδϑβίοσβ ἰῃ ἄδυβ 
οὗ οἷά, ἱζ α'5ο πεῖς ἤουβε οὗ ϑοπόκξο.- 
παράλαβε, τακε ν»ἱἢ ἃ νὶενν ἴὸ πᾳ 
ςᾶτα οὗ (ςν. ]οδη ἱ. σι, “ἴδ ονῷ τε- 
οεἰνεὰ Ητπι ποῖ," βον); δεπέρπε, 
Ἐτεζβοιε--ίως . .. σοί: εἰἴπες σεπε- 
ταῦ, {Π|1 ρῖνε δες ἐυγῖπες ογάθσδ 
(ἘτιΖϑο δ); οὐ ἘΠῚ 1 61} τπδς τὸ τεσ 
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"τελευτῆς Ἡρώδου 1(. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ ὦ Κυρίου γ Βετε οΩΙ 
διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, “Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μον." 

ι6. Τότε Ἡρώδης, ἰδὼν ὅτι "ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, " ἐθυμώθη 
λίαν, καὶ ἀποστείλας " ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ ᾿ 

ϑερί. 

Ὦχχ ῖρ; 
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς “ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ “ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ αν! δι 
τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. 17. Τότε ἐπληρώθη τὸ « ἔξ οηὶν 
δε. χχχ. 2. 
οὐἶγ. Οἵ. Αςεί χχὶν. 27. 

ΤΊ ΒΟΡ, εἰς., οτὐἱξ του, 

(Μεγεσ, ϑοῆδηΖ); βεπβε ἴῆς βαπὶς; [ἢς 
εἶπα οὗ βυς ἢ πεν ἀϊγεςτίοη ἰ5 ἰεΐ νᾶρτς 
(ἂν ΜΒ 508.).-- γὰρ: ρῖνεϑ γεᾶβοῃ 
οὗ ἴδε ςοπηπιδηά.---τοῦ απολέσαι αὐτό: 
Ηετοά᾽β ἄσβξ ρύσγροβε νγᾶβ ἴο Κὶ}} Μαγυβ 
δὰ αἴοπο. Ης αδεσναδγάβ Κις πλᾶπν 
ἴο τῆδκε βυτε οὗ ἔπε οὔθ. Τῆς ρεηϊῖνε 
οἵ τῆς ἱπβηϊεῖνε ἴο δχρῦεβθ ρύγροβε 
Βείοπρβ ἴο σοσηρδγαίνεϊυ ἰαῖε ατεεκ. 
τ ὀσουτβ σοπβίαπεῖν ἰπ ἔπε ὅ5ερῖ. δηά 
ἴπ Ν. Τ᾿ -ονεγ. 14. ὁ δὲ ἐγερθὲς: ]οΒερῇ 
ΤΟΠΊΡΕΪΥΎ Ἔχεσυΐεβ ἴπε σοτηπιδπά, γυκτὸς, 
ἴογε ἐῃς ἄδυ, ἱπάϊςαϊτπρ δἰδιπὶ 45 ννῈ]]} 

45 οδεάϊεποε. ὙΠα ννογάβ οὗ {πε σοπὶ- 
τηαπὰ ἰπ νϑσ. 13 δῖα τερεδίεά ὃν πῆς 
ἐνδηροὶϊβὲ ἰῃ νεσ. 14 ἴο δηιρῃαβίβε πὸ 
οδεάϊεπε βριγιξ οὗἩ 7οβερῇ.--- ἐσ. 15. καὶ 
ἦν ἐκεῖ, εἴς. : [πε βῖαυ ἱπ Ἐργρί σᾶπποῖ 
δανῈ Ὀδδθη ἰοπρ, ΟἿΪν ἃ ἴεν πιοπίῃβ, 
Ρτοδαδῖν, Ὀείογε τῆς ἀεδιῃ οἵ ΗἩετζοὰ 
(Νὄβρεη).---τῖνα πληρωθῇ : ἀποίῃετ ῥτο- 
ῬΒεῖῖς σεέεσεπος, τἢϊ]58. εἰπε ρτοσεδάϊηρ 
ἀἴσεςῖὶν ἴτοπι ἴῃς ἐνδηρεϊίδι ; Ηοβϑᾶ χί. 
1, εἴνθη δξεσ τῆς Ηςῦγεν, ποῖ ἴῃς ϑερῖ., 

ὙΠΟ ἢ ἕο 2 Π88 τέκνα αὐτοῦ. ΤῊς ογᾶςο]ε 

βἰδίεβ ἃ ;ἰβίοτγιςδὶ ἴδοῖ, ἀπά οδῃ ἐπεζείοσε 
ΟΠΪΥ θὲ ἃ ἰγρίςδὶ ργορίεου. Το Ἄὄνεπὶ 
ἰπ ἴδ ἴθ οὗ τς ἱπέδπε [6808 ΤΥ 566 πὶ 
ἍΠ ἱπείρτιβεοαπε δι] ἰτηεηῖ. Νοῖ 580 ἀϊά 
ἰξ ἀρρεᾶσ ἴο ἴηε Ὄνδηρεῖβῖ. Εοσ ἢἰπὶ 81] 
ἐνεηῖβ ἰπ δε 11 οὗ τῆε ΟἸγίβι ροβϑεββεὰ 
τιταπβοεπάεης δἰρηίβοδηςε. νηδαϑ ἰξ δῇ 
Ἔνεπὲ δὲ 411} οτἰεἰοίβτη δβκβ. Ἀϊὰ τῆς 
ἴλεϊ βυρρεδὲ ἴῃς ρσγορβειῖς σείεγεηςθ, οσ 
ἀϊὰ τῆς Ῥσορῆεου οτεαῖα ἴπ6 ἕδοϊ ἡ [ἴῃ 
τοΡΙγ, δα ἰὲ βαϊὰ τῇδε τῆς παιγδιϊνεβ ἰπ 
1818 οδβαρίες οὔ τπ6 Ἱπίλπου 81} μδᾶπηρ 
τορεῖμετ. [17 δὴν οπα οὗ 1πεπὶ οοουττγεά, 
411 τηῖρῃε οοσυσ. Τῇβ τηδῖπ αυδϑβέοη 8, 
ἰ8Β Ἡετοά᾿ 8Β βοϊοίτυδε οτεάϊθ]ε ὃ ΙΓ 80, 
τδεπ τῆς σδυξίοη οὗ τπε Μαρὶ, ἰῃς δϊρῃς 
το Ερυρῖ, ἴδε πιᾶάββδσγε δὲ Βει ἐμ πὶ, 
τῆς τεΐσσῃ δὲ ἴδε ἱγγαηῖ δ ἀδδῖῃ ἴοὸ 
Ναζασείῃ, ἀζε 411 εχυδιν ογεάϊδ]ε. 

νν. 16-.8. ΤῆεΎ πιαξβαςγε. Τότε: 
οπιίπουβ ἑλεε. ΨΝΏεη πε νν88 οεγίδίπ 
τῆλε τς Μαρὶ σψεσε ποῖ ροίῃρ ἴο οοπὶς 
Ῥδοκ ἴο τεροζὲ τνῆδὲ πεν μδὰ ἰουπὰ δἱ 

ὈῚ,Κ. χχὶϊ. 4: χχὶϊἱ, 32 (Αςίδ οὔϊεο). ς ΟΕ. ἐν. 13; νἱ δ, 34; χν. 22; χὶχ' σ. ἀ Βετὸ 

ΒειΠ]εμεπὶ, Ἡετγοά τνὰ8 εηγαροὰ ἃ5 οπα 
ψΠο πδά Ρεβὴ δείοοϊεά (ἐνεπαίχθη). Μαά- 
ἀεπεᾶ νἢ ἀπροσ, ῃ6 γοβοῖνεβ οἡ τῆογα 
τγυσα]εης τηδάβυσεβ ἤδη ἣς δὲ βσβὲ ἰπ- 
τεηάεά: ΚΙΠ 411 οὗ ἃ ςετίδίη ἂρὲ ἴο τηδκε 
δισε οἵ [ἢ6 οπε---δι ἢ ἰ5 ἢΐβ βᾶναρε ογάδγ 
ἴο δὶ5 οὐβεχυίουβ Πιγεϊ 'πρβ. Ἱπογεάϊθὶς ὃ 
Απγτπρ 15 ογεάϊδ]ε οὗ ἴῃς πιᾶη Ψῇο 
τηυγάετεὰ Πἰδ οὐνη νυἱΐε πὰ βοη8. Τῆΐβ 
ἀδεὰ ςῇοςκβ ΟἨγιβείδης; Ὀυξ ἰξ 8 ἃ 
ΒΠΊ411 Δῇδιγ 'ἴπ ΗἩοτοαβ σάγθοσ, δπὰ ἴῃ 
᾿ΟΠΙΕΙΠΡΟγΆσΥ ἤἰβίογυ.--ἐν Βηθ, καὶ ἐν 
πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτές, ἰη ΒεΙΠΙεἤ ἐπ), ἀπά 
αγομπα ἴθ τπ6 πεϊρῃθουτῃοοά, ἴο πιακα 
αυϊῖα βυγα.---ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω: 
τῆς πιεαηίηρ 18. οἱεασ.---ἃ]} σμ!] άγεη ἔτοπὶ 
Δῃ ΠΟῸΓ ἴο ἵψνὸ γεᾶγβ οἷά, Βυϊ διετοῦς 
πΊΔΥῪ δ6 ἴδκθη εἴτ 6 88 πηδβου]ίης, ἄρτος. 
ἱπρ ἢ παιδός υπἀετγβιοοῦ -- ἔτοπὶ ἃ ἵννο- 
γεαγ- οἷά Ἵῃιὰ, οὐ 88 ἃ πειΐεσ δάϊεςξίνα 
ιϑεὰ 485 ἃ πουηΞεΐτοπὶ ἴπῸ ρὲ οὗ ἔνοὸ 
γεδᾶγϑ, α ὀἱμιαίμι 45 'ῃπ Νυ]ρ. Ὑμεῖς γα 
Βοοά δυϊπογίειεβ οα Ῥοίῃ 8:4ε8β. ἘῸσ ἃ 
5: ΠΊ}18τ Ρῆγαβς, υἱάδι Πσἤτγοη. χχνὶϊ. 23, ἀπὸ 
εἰκοσαετοῦς. ἨἩετοά πιδάε ἢἰ5β πεὶ ννϊάς 
ἐπουρῃ; ενὸ γεασβ δηβυγοὰ δῇ δπιρὶα 
ταδτριη.--κατὰ τ΄ χο... μάγων. Ευτῃγ. 
Ζίᾳ. Ἰπβι8ῖ8 ἴῃδξ τπεβε τνοτάβ πηυβὲ Β6 σοη- 
πες, ποῖ ψ τ διετοῦς, Ὀυς νν ἢ κατω- 
τέρω, Ρυϊείηρ, ἃ σοπιπιᾶ δἴϊεσ [Π6 ἔογπ,εγ 
τνοτᾷ, δἀπὰ πόϊ δος ἴπ6 ἰδξίοσ. 1ξ, ἢς 
δίξυςβ, Ἡεγοά πδά ἀδῆπίξεῖν δβοετιαίπεά 
ἔἴτοτὰ τῆς Μαρὶ πὶ τπῸ οἢ]ἃ τουβὲ Ὀς 
ἵψο γϑᾶγβ οἷά, ἣἢς νουἹὰ ποὲὶ πανε Κι Πεά 
ἴδοβε γουηρετ. ΤΕΥ πιδάς ΜαγυΒομ "ἃ 
γουηρεῖ; Ηετγοὰ Καρὲ {πεῖγ εἶπα δηά 
δὐάδεὰ 4 πιατρὶπ: πλάτος ἕτερον αὐτὸς 
προσέθηκε. [Ιἐ ἄοεβ8 ποῖ 8εεπὶ ἴο τηδέζεσ 
ΝΕ τς. Ἡετοὰ ψουϊά ποῖ θὲ νεγυ 
βογυρυΐίουβΒ. Ηδ ψγὰ8 {|κεῖγ ἴο δδὰά ἃ 
ταλιρίὶπ ἰπ οἰἴπασ οαβε; δεῖίονν ἰξ ἘΠῸῪ 
τηδὰβ [886 ἃρα ἴννὸ γεᾶσβ, δῦονε ἢ {πεν 
τηδάς ἰξ [ε58---νεσ, 18: 81}}} ἀποίπεσ ρσο- 
Ῥεῖὶς τεΐδγεησς, ]1Θγεπλ. χχχί. 15, γε εν 
τερτγοάδυςεά ἔτοπὶ ἴῃς ϑερῖ. ; ραϊπεῖῖς ἀπά 
Ῥοεῖεῖς σατγίαϊηϊυ, ᾿ξ τς τεϊεναηςα 6 ποῖ 
ςοηβρίςυοιθὶυ ἀρρασεηῖ, ὙΠα ἐνδηρε δὲ 
ἱπεγοάυοεβ ἴ86 ῥγορμεῖίο ραββᾶρε ἰπ [18 
οᾶβε, ποῖ ψ τ ἵνα, θὲ ὙΠ τότε, βυρ-. 
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θὲν ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 18. “Φωνὴ ἐν Ραμᾶ ρεμίου τοῦ προῷ γ 
ε ΟΝ. χἥ!, ἠκούσθη, θρῆνος καὶ 5 κλαυθμὸς καὶ Ἐδδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ 
4 ἀδο νῇ, ε κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελε" παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ 

7. ν »»» 
Ε υἱῖδ δος. εἰσι. 19. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου 

δετο ομῖγ. κατ᾽ ὄναρ φαίνεται ὁ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ, λέγων, 20. ““᾿Εγερθεὶς 
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν 

Ἀ Άοπι. χί. 9. Ἰσραήλ " τεθνήκασι γὰρ οἱ Ὁ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου." 
1 εν. ν. το 21. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 

ὑπινε ἐτί ἦλθεν ὅ εἰς γῆν Ἰσραήλ. 22. ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος 'Ἢ βασιλεύει 

1 ϑια ἴῃ ΒΟῸ ; νπὸ πο δος. [0 βίγϊε οὗ Ενδηρ. (Ὁ εἰβ8 ἰῇ Μογετ). 

3 θρηνοᾳ καὶ οπ. δ᾽ ΒΖ ; Ρῥγορδθίυ ἰηισοάδυςεὰ ἐο σοτγσεβροηᾶ 18 ϑερί. 
5 ηθελησε ἰπ ὉΖ. 

4 φαινεται κατ οναρ, ΒΖ. 

δαισηλθεν ἰπ ΒΟ. 

δεβιῖνε οὗ ἃ δ] ΒΙπιεπὶ ποῖ τεραγάεά δ8 
ΘχοϊυβῖνθΊ, ὙῃῈ ψογάβ, ὄνθὴ ἴῃ {πεῖς 
οτὶρίῃαὶ ρίδος, δὲ πίρῃϊν ἱπιδρίπδεινε. 
Τῆς βοὸπε οὗ Κδομεὶ ψεδρίηρ ἴοσ Ἀγ 
οὨ]άγεη 18 οπς οὗ βενογαὶ (δ δδυχ, νῃϊο ἢ 
Ῥαββεά δείοτε πε ῥγορῇοῖ β εὺς ἴῃ ἃ 
νἱϑίοη, ἴῃ ἃ ἀγεδπὶ νυνὶ, οὐ ἀννακίηρ, 
δε {εἰς το θὲ βψεεῖ. [ὃ ννᾶβ Ροείσυ ἴο 
Ῥερίπ νι, δηά ἰξ 18 ροείγυ μεσ. Βδοῆεὶ 
ἀρδίῃ ννδθρ5 ονϑῦ Ποῖ οὨ]άγθη; Πεγβ, 
Ῥεσᾶυβα 5ῆ8 ιν8 Ὀυτίεὰ (ποτε, {πῈ ῥτο- 
Ῥμεῖβ Βαπιδῆ, πεᾶῦ αἰδεδῆ, ποιῇ οὗ 
7εταβαίεπι, βιαηάίηρ ἔογ Βει] ἐμ θη 848 ἴὰγ 
ἴο (πΠε βουῖϊῃ. Ὑῇῆε ρῥγορῃειῖίς ραββαρε 
ἀϊά ποῖ ογεδίς ἴῃ τηδββδοτζε ; ἔπε ἐγδάϊπίοη 
οὔ πὰ πιδϑβᾶοσα τεοδ! !εὦ ἴὸ πιπὰ τς 
ῬΙΌΡΏΘΟΥ, δπὰ ἱεά τὸ ἰϊ8 Ῥείη αυοίεά, 
1δουρῇ οἴ ἀουδεία! ἀρροβίϊεμεβϑβ ἴπ ἃ βίγιςξ 
Β6ῆ56. ΪΔοΡ᾽5 θεϊονεά ν"ἱΐε βεεπὶβ ἴο 
μάνα οσουρίεά Δη ἱπχαρίπαενε δος δἷβὸ 
ἴῃ ΒΔΌΙπΙΟΔΙ Πξογαῖαγα. ΝΥ ἄπβοπε φυοίεβ 
[818 ἥτοτῃ ἴῃ λίιἀγαβελ: “ΝῊ ἀϊά ἸΔοοῦ 
ῬυΓΥ ΕΔΟΠΕΙ οα ἴμε γᾶν ἴο ΕΡῃγδίδῃ οἵ 
Βει !εμεπὶ ἡ (ἐπ. χχχν. 16). Βεοδυβε 
ἢς ἔογεβαν πὲ {πὸ ἐχί]εβ υνουϊά δὲ βοπγε 
Ταΐαγα εἰπλ6 Ρ485 [πὶ νυ, ἀπά ἢς δυτίεὰ 
Ἀλ6σ ἵπετς τηδὲ 8ῆε πιρῃς ργαν ἴοσ {π6πὶ 
(Βεϊἐγᾶρε, Ῥ. τι]. Ἐδομεὶ ννδβ ἴο τε 
Ἡεῦργον ΤΙΆΠΟΥ ἃ πιοῖπεσ ἔοσ [βγδεὶ ἰῃ 1] 
εἰπιθ, βυτηρδιπειῖο ἱπ 411 πες ομ ἀγεπ᾿ 8 
ταϊβίογίυπεβ. 

γν. 1ρ0-21. Φέοτεῤῃ᾽ς γείμιγη. Τελευτ- 
σαντος δὲ τ. Ἥρ: Ηετοά ἀϊεὰά ἰῃ 750 
υνα. ἴῃ 8 γοῖ ἢ γεᾶσ, δὲ 7εγίομο, οὗ ἃ 
Πουσῖῦϊς Ἰοδίῃβοπιε ἀΐβεδβε, τοϊζϊεῃ ἴῃ 
Ῥοάγ 88 ἰῃ βουϊ, δ ορείπει ἂἃπ ὑηνῃοΐε- 
Βοπὶς τηδη (υἱάε οβερῇ, Βεῖϊ, ἱ. 33, 
1-5; Απτῖᾳ., χνῖϊ, 6, 5; Εὐδερ., Η. Ε,, ἰ. 
6, 8). Τῇε πεννβ οὗ 88 ἀδαῖῃ ψουϊά ΗΥ 
δ ΠΕΪγ, δἀπὰ ψουἹὰ ποὶ ἴδκε ἰοὴρ ἴο 
τεδοῦ Εργρὲ. Τβεῖα ψουἱὰ δὲ πὸ πεεά 

οἵ πῃ δηρεῖ ἴο ἱπέογπι [οβερὴ οὗ δια ἕλοι. 
Βυϊῖ Πἰ5 δηχίειεβ ννουἱὰ ποῖ τπεγείοσε ὃς 
δῖ δὴ επὰ. ΝΟ ννᾶ8 ἴο βυοςεεά Ηετσοά ὃ 
Μίρῃς με ποὲ Ὀ6 δηποίπεγ οὗ {πε βᾶπα 
ἴγρε δ Μίρδε ἀϊβοτάεγ δηά Ἴοπέιβίοῃ 
ποῖ ατίϑε ἢ ἵὑΝνουϊὰ ἴ θὲ βαίε οσ "86 ἴο 
τεΐυγη το Ραϊδϑεϊπε ἀυϊάαποε ννδβ 
δραῖη πεεάεά, ἀεβίγεά δηὰ οδιαϊπεά. 

ἰδοὺ ἄγγελος. .. λέγων : [πε ρυἱά- 
ἃπος ἰβ σίνθη Οὔσα ΠΊΟΓΕ ἰπῃ 8 ἀγεδη) 
(κατ᾽ ὄναρ. Τῆς δηχίουβ ᾿πουρδιβ οὗ 
ἴπε ἀαγτίηχε ἃτα γεβεοιεὰ ἴῃ τῆς ἀγεατι 
Ἐν πίρμιε, δηά ἐπε δηρεῖ!ς τηεββᾶρε σοπλεβ 
ἴο Ρυϊ δῇ πὰ [ο υποεγίδίπίγ.- νοῦ. 20. 
Ἐγφῳθὰς... Ἰσραήλ: ἰξ ἰΒ ἐχρτεββεὰ ἴῃ 
1Π6 ΒΔΠ16 ἔεγΓΠῚ5 ἃ8 ἴποβε οὗ ἔπε τηεββᾶρε 
ἀϊτεοιίηρ δῖρῃε το Ἐργρῖ, εχοερὲ οἵ 
σουτεα ἴπδὲ τπ6 ἰαπᾶ ἰ5 ἀἰϊβεεηῖ, δηά 
πε ογάες ποῖ ες Ὀυϊ γεέμγη. “ Ατίβε, 
ἴακε τπ6 οἰ]ὰ ἀηὰ Ηἰ8 πιοίμει." Τῆς 
ννοτὰβς γε ἃ8 ἃ τείγαίπ ἰπ τῆς [6 οὗ 
7οβερὴ ἐπ ἰμοβα οτίεῖςαὶ τηοητῃ5.--- τεθνή- 
κασι γὰρ: ἱπ {815 βεπεγαὶ ΠΊΔΠΠΕΙ ἰβ {πῸ 
ἀεαιϊῆ οὗ Ἡειοά τείειγεά ἴο, 45 ἰξ ἰῇ 
διυάίουβ ἀνοϊάδηςε οὗ τπε ἀγεδάεά παπΊο. 
Τῆεν ἃῖὲ ἀεαά. ΤὩς ρίυγαὶ δεῖς (οἱ 
ζητοῦντες), 48 οἴϊΐεη, εχργεββεὰ ἃ επεγδὶ 
Ἰάεα, ἃ οἶδ85, που ρῃ οπὶγ ἃ βίπρὶς βεΐβοη 
8 πιεᾶηΐὶ (υἱάς Ννίπετ, δ 27, 2, δπά 
Ἐχοάῃβ ἵν. 190). Βαξ τ1πΠεῈ τλᾶπηαῖ οὗ δχ- 
ῬΓεββίοη τῆϑῪ ἱπάϊοδιε ἃ ἀδδίγε ἰο ἀϊ58ὶ- 
δῖε σοπῃρ εἴν [Ο5Ὲρ ἢ 5 Δρργεμεπβίοηβ. 
Ἤ6γα 8 ποῖῃηρ, πο Ῥεσβοῃ ἴο ἴδασ: ροΪ 

γεῖ. 21. ὁ δὲ ἐγερθεὶς. . . Ἰσραήλ: 
Ριοζηρὲ οδεάϊεηος ἔο!]οννβ, δὰῖ νυκτὸς 
(νεσ. 14) 18. οπιτεθὰ [818 τἰπιθ. ]ἸΟΒΕΡἢ 
ΤΟᾺΆΥ Μαὶξ 1] ἀαγ; τῆς πιδιίοῦ 18 ποῖ 
80 ὑγρεπί. ὙΠεη τῃς Ψοτζά ννδβ φεῦγε. 
[τ ννᾶβ ἃ δῖρμε ἴος {{{πΠ,| ἐνεσν δοὺς οσ 
ταϊπυῖα ἱπηροτγίδπε. 

νν. 22-23, ϑείέϊεπιεμέ ἱπ Νακαγείά ἴα 
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ἐπὶ} τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,2 ἐφοβήθη ' ἐκεῖ] [οε ἐκεῖσε. 
᾿ ᾿ : κ δ Ανὶ ἐν ὍΒ. χνῆΐ, 40, 

ἀπελθεῖν - χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ ἢ μέρη τῆς Ἰομα αἱ. δ, 
ἵε ΠΟ. χν. 21; χνὶ. 13. ΜῖΙκ. νὴ ο. 

1 Οπιῖξ ἐπὶ 3 Β δηά βενεσζαὶ ουγϑῖίνεβ. ἍΝ ἐπὶ ἴἢς ὑδυ8] σοηδίγυςείου ; (Βαγείοσα 
͵ι8 οπιββίοη Βασα ῬγοῦδΌ!Υ σογτγεςῖ. 

Ξ.ΝΒΟ ρίδοςε Εΐρωδον ἀῆετ τ. πατ. αντου, 

Οαϊδϊεε. Ἰοβερῇ ταεϊυσηβ νὰ τηοῖμος 
δπά μὰ τὸ ἤσγαεὶ, Ὀὰ: ποῖ ἴο [υάδεα 
ἃπά ΒειΒ] ἐμ πι.---ἀκούσας... Ἡρῴδου: 
Αὐοδοἶδοβ σείρτιβ ἰη Βὶβ δι μεγ᾽β βίεδά. 
Α πιδὴ οὗ Κιπάσεά πδῖυσγε, βυβρίςϊουβ, 
τπυσυϊεπε (]οὈβερῇ., Απξ., τ7, 11, ᾿ ἴο δὲ 
ξελτεὰ απὰ δνοιάςά ὃν βυςῇ 88 δά Ἵοδιιβε 
ἴο ἔδαγ ΐβ {δῖ μεσ. --βασιλεύει, τεῖρη8, ποῖ 
ἰῃ ἴδε δέγίςς βθῆβε οὗ ἔπε ψοσά. Ηβ 
ἐχεγοίβεὰ ἴῃς δυϊπογεν οὗ δῃ εἰ ππαγοῦ, 
νὴ ἢ ργοπηΐβα οὗ ἃ τουδὶ εἰ] 15 ἢθ ςοη- 
ἁἀυςιεά Πἰπιβεῖ 50 45 ἴο ἄεβεσνε ἰ:. [π 
ἴλεϊ δε εασηεά αῃίϑῃπιεης. Αἱ Ηεγοά᾽ β 
ἀεδλί τᾷῈ Ἐοσβδη εγήρετσος ἀϊνί θεά Πῖ5 
κίηράοπι ἱπίο ἔουγ ραγῖβ, οὐ ψΒ ἢ ἢδ 
βᾶνε ἵἴνο ἴο Ατσομείδυβ, Ἂπιρσδοὶπρ 
7υάδλολ, ΙΔυπιαδα δηὰ ϑδπιατία; ἴῃς οἵα 
ἵνο ραγῖβ γεσε δϑϑίρτιεὰ ἴο Απεῖραβ δπὰ 
ῬΈΠΕΙ, αἴϑο βοῃ8 οὐ Ἡεγοά : ἴο Απιίρδβ, 
6 41πΠ|εε ἀπά Ῥεγδθᾶ; ἴο ΡὮΠΡ, Βαΐδηςδ, 
Ττλοδοη ἶβ δηᾶ Αὐγαηῖῖὶς. ὙΠΕΥ ὈοτΓα 
τῆς (16 οὐ Τείσασοῃ, συΐεσ οὗ ἃ Ἰουσίῃ 
μὐ Ο5ΕΡἢ., Απῖ., 17, στ, 4).--ἐφοβήθη 
κεῖ ἀπελθεῖν. Ιτ 8 ἱπιρ!εὰ τπᾶὶ τὸ 

δεῖε]ς ἴῃ }πάαεα νν48 ἴΠῈ παῖυγαὶ σουγβα ἴο 
ζοϊϊονν, ἀπά ἴπαὶ ἴὲ ννουϊὰ πᾶνε δδεη 
ο]οννεὰ Ῥυϊ [ῸΓ ἃ β8ρεοΐϊδὶ ταᾶβοῃ. 
ϑοίδηΖ, ἰδκίηρ ἃ Πίηξ ἔτοπὶ Αυριβίϊπα, 
βυρρεβῖβ ἰμαΐ Ἰοβθρῇ νυν βῃεὰ ἴο βεῖε]ς ἰπ 
7εγυβαίεπ,, ἀεεπιίηρ παῖ ον ἐπα πιοβὲ 
δ ᾽ς Ὠοτης ἔος ἴπΠε Μεββίδῃ, δυῖ ἔμπας 
αοά ἰυάρεά ἐπε ἀεβρίβεά ΟΘ4!1Πεὰ ἃ θεϊξεγ 
ττδϊηίηρ βοποοϊ ἔοσ ἴῃς ἔυτυτε ϑανίουν οὗ 

ῬΙΙςδΔηβ, βίππεσβ δηά Ῥδρᾶπβ8. Τῆϊβ 
ὙΡοιμεβὶβ Ρο65 οὐ ἴδς δβϑυγηριίοη (πὶ 

τῆε οτρίπαὶ βδεδαὶὲ οὔ ἴδε (δι ν τνᾶ8 
Ναζαγειίς. ἐκεῖ: ἴδῖς ατεεῖκς ἴος ἐκεῖσε. 
1ῃ Ιδίες ατεεῖς δυΐϊποτβ ἴῃς ἀϊβεϊηςσείοη 
Ῥεΐνδεη ποῖ ποῦ, οἱ οὗ, ὅποι ὅπου, 
ἐκεῖ δηὰ ἐκεῖσε ῥτδςι σαν ἀϊθαρρεαγεά. 
Ευϊπετίοσα 5 Νεῖυ Ρλγγηίολιις, Ῥ. 114. 
Μά ἴος δποῖμποσ ἱπβίαπος, [ὺΚὲ χχὶ. 2. 
Οἰπεῖβ ἐχρί δίῃ ἐπα βυθδβεϊξυϊίοπ 48 ἃ σᾶβε 
οὗ διϊγδοϊίίοη Ἴςοπιπιοη ἰῃ δάνεγρβ οἵ 
Ρίαςε. Τῆς ἰἄεδ οὗ τεπιαϊπίηρ ἰβ 'π ἔπε 
τηϊπὰ τ Ης ξεδσζεά ἴο ρὸ τπιῖπεσ το δοϊάς 
ἐλεγε. Μίαες 1,οΌες κ᾿ 5 Ράγγη., Ρ. 44, ἀπὰ 
ἘπιΖοοῆε. --χρηματισθεὶς τῆς Γαλιλαίας: 
ραὶῃ ογδουϊδ σουη5εὶ γίνει ἴῃ ἃ ἀγθᾶπ), 
ἱπιρὶ γίπρ αραὶπ τηεηΐϊδὶ Ρεγρί εχ ν δπά 
πεεᾶ οὗ ευϊάαλπςαθ. Οοίηρ ἴο αδίϊϊες, 
7νάδεα θείης ουὖἱ οὗ ἴδε αυεβιίοη, ννᾶ8 
ποὶ ἃ πιδίίεσ οὗ Ἴοουζδς, 88 ψὰ βῃουϊὰ 

Βᾶνε Ὄχρεοίδσά. ὙΤῇε πδεγαῖίνε οὗ {π6 
ἤγβε ἀοβρεὶ ἄρρεδγβ ἴο ὃς οοπϑβίγιςϊοα οἡ 
πε αββυτηριίοη ἴπαὶ ΝΑζδαγεῖῃ ννᾶβ8 τοὶ 
ἴῃς οτἰχίπαὶι μοπὶεὲ οὗ τῇς ΒοΙν ἐδπηΐγ, 
δηὰ ἰο σϑργεβεηῖ ἃ ἰτγδάϊτίοη ἴοσ ᾿ν Ὡς ἢ 
Ναζατζεῖῃ ννὰβ τῆς δάοριεά ποηὶς, Βεῖῃ- 
16πεπὶ Ὀείΐηρ τῇς οτἱρίπαι. “Τῆς ὄνδη- 
ξεῖῖβε ἀϊά ποὲ Κπον δὲ Ναζαγειῃ 
ΜΔ5 ἔπε οτἱρίπαὶ βεδὲ οὐ [6 ἐλπιγ." 
ΜΝ εῖβ8, Μαῖι. ἐνδησ., Ρ. 98. 

Ψεῖ. 23. κατῴκησεν. κατοικεῖν ἴῃ 

ϑερῖ. ἰβ υϑεὰ τερυ]αγὶν ἔοσ βεῖυιι ἰπ τῆς 

8Βεηβε οὔο ἄννεῖ!, απὰ νυ ἐν ἰπ Πὰκο δηὰ 
Αοῖβ (νὰ χε, 4; Αςίβ ἱ. 20, εἴς.) ἰπ τπ 8 
ΒΔΓ 85εη86. εις νἱ1 εἰς ἰξ δε επ)8 ἴοὸ 
τηθδῃ ρβοΐηῃρ ἴο 8εῖεἰς ἱπ, δάοριϊπρ 48 ἃ 
δοπιο, ἴῃς ἀϊβεγῖςε οὗ σ΄ 4166, τς ρατγιῖ- 
οὐἷαγ ἴοννῃ οα]]οὰ ΝΑΖδγεῖ.---αἰς πόλιν 15 
ἰἴο ὃδ6 ἐάκεη δἷοπρ νυν κατῴ, ποῖ νυ ἢ 
ἐλθὼν. Αττίνεά ἰη α411Π|εε Πα ἰγαηβέεσσεά 
ἢ5 ΠΑΤΟΝΥ ἴο Νζαγείῃ, 85 αἰϊεγνναγάβ [εβ80ὺ5 
ταϊσταιοὰ το Οδρεσπδυπὶ ἴο σΑγγ οἡ ποτα 
Η!δ5 πὶ βῖγυ (ν. 13, ὑνβεσα 6 54Π16 ἔΌ πὶ 
οὗ Ἔχργεββίοῃ γεςιΓ8).--- Ναζαρέτ, ἃ ἴοννῃ 
ἰπ Ιονγεγ σ δίιϊδα, ἰη τΠ6 ἐγίθε οἵ Ζεδυΐοῃ, 
πονβεγε πχεητοηεὰ ἴῃ Ο. Τ᾿ οὐ ]οβερδυ. 
-- ὅπως πληρωθῆ, εἴς. : 4 ἤπα] ρτορΠειίς 
τείθσεηος ψπαϊηρ ῸΡ {ΠῸ Πἰβίογυ οὗ τπε 
ἱπίαπου. ὅπως ποῖ ἵνα, 45 υδυκὶ, μι νι 
ταυοῖ ἰῃς βᾶτης πιδαηίηρ. [Ιἐ ἀοδβ ποῖ 
ἈΕσΘββαγν ἱπιρὶν ἴπας ἃ ργορἤεῖξὶς οσβϑοῖα 
ςοηϑβοϊουβὶν ἱπῆπεποβά [οβερῇ ἰπ τηακίη 
ιἰ8. οποίος, θὰ: οπὶν ἐπδὶ Ἐπ6 ἐνδηρε βὲ 
ΒΑ ἰῃ πὲ οποῖςα ἃ ζ]Π] πιεπὶ οἵ ρσο- 
ΡΒεοΥ. Βυὲ νΒαῖ ρτόρῆεου ὃ ΤῊ γεΐεγεπος 
15 νᾶριε, ποῖ ἴο Δ᾿Ὺ Ρατγεσυϊαι ργορῃεῖ, 
Ῥυξ το {πε ῥτορῃεῖβ ἱπ ρεπαῦαῖ. [π πὸ 
Οτε ρΡἷαςε οἂπ δΔ᾽ΥῪ ϑυςοῇ βίδιεπιεηξ ὃ6 
ουπά. ϑϑοπὶῈ πᾶνς βιρρεβίεὰ δὶ ἴἰ 
οοουττεά ἰπ βοπθ Ῥζορπειῖὶς δοοῖκ ος 
οτδοϊα πὸ ἰοηρεῦ Ἔχίδπε. ““θοπ δϑίς,᾽" 
Βᾶγβ Εὐἴῆγ. Ζίρ., “ ἰπ γνῆδε ργορῃεῖβ ; 
γουῦ νν}}} ποῖ ἢπὰᾶ : πιδην ργορῃεῖὶς θοο 8 
ψνεσα ἰοϑὲ ᾿" (αἴεσ σῆγγυβ.). ΟἸεατίυ8, πῃ 
δῃ εἰδδογαῖε ποίε, αδίϊς ποῖ δἀορτίηρ, 
βίαίεβ ψ ἢ ενίάεπι βυπιραῖῃν 1Π15 νίενν 
88 πεῖϊά ὃν οἴπεῖβ. Τεγοπιε, ἐο]]ονν πα 
τῆε 1εὐνί88: βοῃοΐδγϑ (εγυἀπὶ Η Ὀγδεογαπι) 
οἔὗ Πὶξ εἴπγα, εἰ ενεὰ τπῸ τείεγεπος ἰο θὲ 
ΤΑΔΙΏΪΥ ἴο βαίδῃ χί., πεσε τηεπιίοη ἰβ 

τοδάς οἵ ἃ δγαποῖ (2) ιδᾶῖ 5}}3}} 
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ἐπι εἰς. Γαλιλαίας, 23. καὶ ἐλθὼν ' κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ᾽ 
ΚΟΥ ἢ ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, Ὅτι Ναζωραῖος κληθή- 
(ἐν). σεται 

1 ΤΗΪβ βρε εν 18 ἰουπά ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ, δπὰ δάοριςὰ ὃγ .Η. Ναζαρεθίπ ΟΣ, Οἰδες 
ἔοττηβ οσουτ, 

Βρτίηρ οὐἕ οἵ 658ε᾽ 8β τοοῖ. Τῇηῖξ νίενν ἰ5 
δοςερίεά ὃν πιοϑὲ τηοάεγη δβοῃοΐδγδ, 
Οδίμοις δπὰ Ῥχγοϊεβίδηΐ, {ΠῸ πᾶτε οὗ πὰ 
ἴοινη θεΐπρ νίεννε ἃ 45 ἃ ἀεγίνδεινε ἴγοπὶ 
δε Ηεῦγεν ννοσά (ἃ ἐδπηϊπίπε ἔογγα). Τῆς 
ερίτμεῖ Ναζωραῖος νν1}} ἐῆβ πλεδη: “1δα 
τῆδῃ οὗ Νδζαζείῃ, ἴῃς ἴονη οἵ τε οὔ- 
δῃοος". Ὁε ΝΥ εἰϊε βᾶὺβ : κ"[π ἴῃς βρίτὶς οἵ 
ἴδε ἐχερεῖῖςοδὶ τηγβεϊςίβγ οὗ πε εἰπις, δπὰ 
ΔΡΡΙ γἵηρ νῆδὶ ἴῃς [εν σα] εᾶ δή, άγασοῖ, 
ἄεερες ἱηνεδιϊραιίοη, ἔπε ννογά ἰβ υβεά ἰῇ 
ἃ ἀουδῖε δεπϑὲ ἱπ δι! υδίοπ δὲ οπος ἴο 

ὭΣ, Ιβδίδῃ χί. 1, δῤγονέ, δπὰ το ἴῃς 

πάπα οἵ Ναζαγειῇ ". ὙΠοα τὺ ὃς 
βοπηείδίηρ ἱπ ἴῃς βιισρεβίίοη ἔμπας τῃδ 
τεΐεσεηςε 15 ἴο ᾿υάρεβ χει. 7: ὅτι Ναζιρ- 
αἷον θεοῦ ἔσται, πὰ τπε ἰάςα : οηα ᾿ἰνίησ 
ρᾶτῖ ἰπ 4 βεοϊυδεά ἴονη. (80 Εὐγτεσ 
ἰπ ες Βεάεπίμηρ ἀδν δἰδὶ. Οεοργαῤλὶφ 
78ν ἃ. δὶδ. Εχερέδε, Ρ. 15.) 

Τδῖβ ἤπαὶ ργορδεῖῖς τεΐεγεπος ἰπ {πὸ 
Ἠἰδίογυ οἵ ἴῃς ἱπίδπου ἰ5 ἔπε νγεδκαβὶ Πἰπκ 
ἴῃ τῆς ομιαίπ, [1118 ννδβδίεἁ εῇοσγι ἴο ἔγυ 
ἴο βῆονν [18 ναῖπβ ἰθ πὰ ῥσορδεῖς ἀγρι- 
ταεπὶ, ἱἰπβίεδὰά οἵ ἀοίηρ 118, δροϊορ βῖβ 
Μοῦ] δοῖ τότ νυ 86 ῖν ΌΥ ἔγαηΚΙΥ σεοορ- 
ηἰβίηρ ἔπς νεδκπς88, ἀπὰ ἀγανίηρ ἔτοπὶ 
ἰϊ δὴ διρυπιεπὶ ἴῃ ἵδνουτσ οὗ Ὠἰδβιοτίοἰν. 
ΤΗΐβ πᾶν νεσΥ Ἰερ!ἰπηδίεῖν Ὁς ἄοπς. Οὗ 
411 τῇς ἱποίάθηίβ πιεπιοηεά ἰπ τἢ|8 
οδαρίεσ, τῆς βει!ετηεπὶ ἴῃ ΝΑζαγεῖῃ ἰ8 
τῆς ΟΠἿΥ οὔε ψὰ ἤᾶνα οἵδεσ τγεδηβ8 οὗ 
νεγγίησ. ὙΝΒεῖΠπεσ ἰτ τνᾶβ τῆς ογὶ ρίπαὶ 
οΥὐ ἴδε δάοριεὰ Ποπιε οὗὨ 7681:18 πᾶν δὲ 
ἀουδείαϊ, ὈὰΣ ἔγοπι τῆδην τείεγεποςβ ἴῃ 
τῆς ἀοδρεῖβ γε πον ἔπδῖ ἰἴξ ννΔ8 Ηἰβ5 
Βοπα ἔγοτῃ σά ποοὰ Ε1}1} τηαημοοά, [Ιη 
118 οἂβς, ᾿πεγείογε, νγε οδγίδι ΠΥ ΚΟΥ 
ἰδὲ τῆς Βιιβιοτίς ἕδος βιιρρεβίεά τῆς 
Ρτιορδεῖὶς σεΐεσεπος, ᾿πβίθδα οὗ ἴῃς ῥτο- 
ῬΏΕΟΥ οτεδίίηρ ἴῃς ἰδίου. Απά [(δς 
ΨΕΙΥ ᾿νε Κη 688 οὗ (ἢς ῥγορπεῖίς τεΐεσεπος 
ἷπ 1818 ἱπβίδηςς γαῖδεβ 4 ρτοβυγηριίοη 
τῆλ (πὲ ν48 ἴῃ6 πδίυγε οὔ {πε σοηπες- 
τίοπ Ὀείννθεη Ῥσόρπεονυ αδηά ἢἰϊβίοσυ 
τπγουρῆους. [Ιἐ ἰβ ἃ σανδαὲ δρδίηβε πὰ 
οτεἰσαὶ τπεογν τηδὲ ἴῃ τΠ6 βεοοπά Ἵμαρίεσ 
οὗ Μαιίίμενν ψῈ ἴᾶνε δὴ ἱπιαρίπαγυ ἢΐ8- 
ἴοσυ οὗ τὰς ἰῃίδπου οὗ εβιιβ, ςοσῃρι]ςά τὸ 
πιεεῖ ἃ ογανίπρ ἔοσ Κπονϊεάρε οπἡ ἴδα 
δυδήεςϊ, αηὰ δάαρίςά ἴο {πε τεφυϊτοπηεηῖ8 
οὐ {Αἰτ, τς τυάϊπιεπὶβ οὗ 6 βίογυ 
ςοπείβιίηρ οὗ ἃ οοἸ!εοιίοη οὗ Μεββίδηϊς 

Ρτορδεςοῖςβ---τἰὴς βία οὗ ]δοοῦ, ρείωοεβ 
Ὀτπρίπρ ρἰ8, Κδομαὶ τυθερίηρ ἴχ δεῖ 
οἰ άτεη, εἰς, ὙὍῃὰ ἰαδὲ οὗ {Π6 γτο- 
δεῖς τείεσεποοθ ψουϊὰ πανες δνα 
οοουττεὰ ἕο Δην οηε, ἡ ΠεῖΒοσ ἴΒς ἐνδη- 
δε 18ὲ οὐ ΔΠΥ Οἴπα ἀπκπονπ βοῦγοα οὗ 
τῆς ἐταάϊτίοη, ὑπ|6 885 ἔπεα πδὰ ὅδε ἃ 
ἴδλοξ ρμοίῃρς Ὀεῖοσε, ἴπε βεϊιεσηεης ἴῃ 
Νδζάσεῖῃ. Βυὲ ρίνεη με ἴδοι, πεῖς 
νγ85 ἃ βίσοηρ ἀεβίγε ἴο ἢπά βοζης δ᾽] υϑίοσ 
ἴο τ ἴπ τῆς Ο. ΤΌ ἘδίΓΒ ννᾶβ δδβι!ν 
δαιϊβϑῆσά ; τῆς ζδίηϊοδε δ] υβίοη οσ Ὠϊπε 
νου ἀο. ΤὙδδῖ ψνᾶβ ἰπ {π|8 οδβο, ἀπά 
ῬΙΕΒΟΤΊΔΟΪΥ ἴῃ τηοϑὲ σᾶδβεβ οὗ ἴῃς Κίηά, 
τῆς ρῥγοδίεπῃη νὰ νος ἢ ἀπε ΟἨ τί βιίδη 
τηϊηὰ ἴῃ τπε Αροβίοϊ!ς ἂρὲ ν"δβ οσουρίς: 
ποῖ οτεδιίηρ ἢἰβίογυ, δὰ ἀϊδοονετγὶπρ ἴῃ 
ἐνδηρεῖὶς ἔδςιβ ὄνεὴ ἴδε πιοβὲ τηϊπαῖα, 
τορῃεεῖς Π] Β]πιεπῖβ. Τῆς ἐνδηρεϊ βι᾽ 8 

1τάεδ οὗ δι] ΒΙπιεης πιᾶν Ἵβονοκε 8 51:||16, 
Ῥυς [τ πιρῆι αἰ8δοὸ ἀνναίεη ἃ ἔξεϊπρ οὗ 
τδη κα πεβ8 ἰπ νίενν οὗ δε δᾶ5 θεδη 
βἰδιεά. [ἐ ἰβ ἢ πὰ ῥγορδειὶς τε- 
ἔεγεηςθβ ἰπ ἴ[πῈ Οοϑραὶβ 8ἃ5 ἢ βοηρβ 
νπῖδουῖ ννογάβ. ὙΠα σΟΠΊροΟβοσ ἢδ8 ἃ 
ςογίδίῃ βοεῆς οἵ βίδίε οὗ τηϊπὰ ἴῃ Πίβ 
νίενν, δπὰ νυτῖϊεβ ὑηάοσ 118 ἱπϑρίγδείοῃ. 
Βυῖ γοῦ ἅγε ποῖ ἰῃ ἢίβ βεοσεῖ, απὰ ςάπποῖ 
61} ἤδη γου μδᾶσ τπῸ πιυδὶς ψνῆδὲ ἴξ 
τηδᾶπβ. Βυΐ Ιεῖ τῆς ΚεῪ ὃὈς ρίνεη, ἃπὰ 
ἱπιπηεάϊδῖεῖν γου ἤπά πεῖν τηεδηΐπρ ἱπ 
πε πιυδίο. ΤΠ ριορἤεοῖεβ ἅτε δα 
τηυβὶς ; πε ΚΟΥ ἰ8β τῆς Πἰβίοσυ. αἀΐνεπ 
τῆς Ρτορῃαοῖεβ δοπα δηά γου σου ΜῊ 
ἀΙβςυϊ ἱπιαρῖπε τῆς Ὠἰδίογυ ; ρίνεπ τῃ 6 
διἰίδίογυ γοῖι οἂπ δαϑὶΐν υπάεγβίδπὰ πονν 
τεϊρίουβ ἴδπου πυρῆς ἀΐβοονες οογγεβ- 
Ῥοηάίῖπρ ργορῃβοίεβ. Καὶ πε ργορπεοίςβ, 
οὔςα 5βιιρσραβίεά, πιῖρῆϊ τεαςὲ οἡ ἴδε ἔδοϊβ 
δηὰ ἰεδὰ ἴο Ἰεσρεπάδτζυ πιοάϊ βοδιίομβ ἰβ οἵ 
οουγϑα ποῖ ἴο ὃς ἀεηϊεά. 
ΟΗΑΡΤΕΝ 111. ΤῊΒ ΜΙΝΊΒΤΕΥ ΟΥ̓ 

ΤῊΞΕ ΒΑΡΤΙΒΥ, ΑΝ ΤῊΞ ΒΑΡΤΙΒΜ ΟΡ 
]Εβυβ. Τηΐβ οπαρίες δπᾶ ραζὶ οὗ τῃ6 
πεχὲ, ςοπίαδίπίηρ ἴπεῈ παγγαῖῖνς οὗ τῇς 
τεπιριδιίοη (ἰν. 1-11), ἔογπι ἐπε ῥτεϊὰς ἴὸ 
1Π6 Ρυδ]ς πιϊηἰϑίσν οἵ [εβυ8. 1 δη, οὗ 
Ψ Ποῖ νὰ ἢᾶνα ποῖ Βεαγά Ὀεΐογε, Ἀρρεᾶγδ 
88 σοπβεογαίίηρ [6808 ἰο Ηἰβ Μαεβϑιδηίς 
οΔ1Π[|Ππρ ὈῪ Ὀαρέϊδβπη, δηὰ ἔγοτῃ ἴῃς Ὀαρίίδπι 
7εβυ8β ρᾶ5568 ἴο ἔπ βοεῆς οὗ στῃοσαὶ (τσί αἱ. 
ἴῃ δῖ γϑᾶσ οὗ ΟἸγίβε᾽ Β [1 (βεβε ὄἌνεηῖ 
Ὠμλρρεηθὰ ἰβ ποῖ ἱπάϊοαίθοδ, Τῇ πον 
παιγαῖῖνε Ῥερίῃβ νὰ ἐμῈ νᾶρις ρΡῆγαβα, 
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1. χ. " Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις " ἐκείναις " παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ « Ο). Ἐχ. 1, 
βαπτιστής, “κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας, καὶ 1 λέγων, 

11,23. [6. 
Χχχν!ὶ. 1. 

2. “Μετανοεῖτε “ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν." 4. Οὗτος ΤΡ τυ 
βοϊυίε πες. 

8826 δῦ- 
ς ρδββίπ ἰη Μι. ΜΙ. ἃ ΓΚ. ἰα τεῖ. ἰο τῆς ήπμάοτα οἵ ΟΘοά. ὡθ Ἐςσ. χχχὶϊ. 5. ἁ Ο. 

) ἐγγίζομεν, Ἡ «Ὁ. νἱῖ. το, δΔηάὰ ἔγγνος, νεῖ. 22 (-ἰοῆς 0 κδερβ υς πεᾶζ ἰο 6οά). 

Ἰ καὶ οπἰεὰ ἴῃ 3 Β δηὰ Ἐργρί. νεγβ8. 

“ἴῃ τπο8ς ἄδγβ᾽. Βυῖ ἰξ ἴ8β οὈνίουβ 
ποῦ τς Τοοπῖοπίδ ἴδαὶ 1688 88 ποὺ 
τελοπεὰ τηδπποοᾶ; Ηἰβ ἰπουρῃῖβ δηά 
ἐχρετίεποεβ ὅγε ἴδοβε οἵ τηδίυζε γεᾶζγβ, 
Ετοπὶ σπΙἀποοά ἴο τπηδπποοά 8 δη δῇ- 
βοίυϊς ὈΪΔπκ ἴπ οὐ αοβροὶ. Τῆδ Ἔνδηρθ- 
᾿ῖϑὲ ψίνεβ ἃ ρεηδβίβ οἵ (ἢ γίβι 8 Ὀοάγ, δυῖϊ 
ΠΟ ρεπεβίβ οὗ Ηἰβ8 πιὶπὰ. Αβψε βεὲ ἰΐ 
ἰη ἴδε βεαᾳιεῖ, 1 8. ἃ πιίγαοϊς οὗ ννϊδάοπι. 
1ι ἴοο, ἀουδεῖεββ, πδὰ [15 ρεπεϑὶβ δπὰ 
Βιίβίοσυ, θυ: ΠΟΥ ἅτε ποῖ ρίνεπ οὐ ἄνθη 
Βίηιεά δ. Οπτίβε 18 υδῃεγεᾶ οἡ πε 
ὅζεης ἂἃπῃ ὑπεχρίδἰπεᾶ ρεοάϊγΥ. Οπε 
ψουϊά Κα το Κπονν ονν Ηε γεδοῃεά τῃϊ5 
πηρτεςεδεπιεᾶ Πεῖρῃι οὗ νἰβάογη δπά 
δῖᾶςς (Πὰκς 11. 52). ΤἼΣ οπὶγ ροβϑβίδ]ε 
βουτος οὗ Κπονεᾶρε ἰβ γεαβοηΐηρ δοΐκ 
ποτὰ ἴπε ουξοοσηε ἴῃ ἐπε ἢ.}}- στοννη τηδῃ. 
7εβὺ8β ργεῖσ, ἀπά τε πὶ γεβυϊε ΠΊΔΥ 
τενδδὶ τῇ ραγῖ πε τηεδὴ8 δηὰ ργοςδὶβ οὗ 
βίονῖμ. ὙὍὙπε δπι- Ρῃδείβαϊς βρίγις δπά 
οἰελη-ςυΐ ἀδβογίριίοηβ οὗ Ῥμαγίβαὶς νυ 8 
ἱπιρῖγῪ δπιίεσεάεπι βδίυγ, μβεσθαρθ ἱπ 
ἘΔ ἰπῖςδὶ βομοοῖβι ὙΒα Ῥδγϑῦ 68 πᾶν 
ποῖ ἴᾶνες θεεὴ δ0ὸ ἐχέξνριῤουγθ ἃ8 ἴἤδῪ 
βέεπ), Ὀυϊ πιδὺ 6 ἴπε τὶρε ὅτυΐϊς οὗ 
Ἰοπξ ὑτοράϊης τπουρδε, τη ρ8 πεν δηὰ 
εἰ οἷά. 

᾿ γν. :-6. ζολη δε Βαῤ[ἐίδέ σῤῥέεαγς 
Μαιῖκ ἱ. χ-ό, Γυκα 11. 1-6). 6ΓΟ Σ. 
ν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις: [πε {ἰπ|6 
ὙΠδη τηοϑὲ ναρυεῖν ἱπάϊοαιεά. [ὐκε᾽8 
παιγαϊϊνς πεῖς ([. 1) ργεβεηίβ ἃ ρτεδί 
ςοπίγαβε, 85 ἰζ ν τ σοπεςίουβ ἱπῖεηΐ ἴο 
δυρρὶγ ἃ ψαπῖ. [0})Π᾿3 πιϊπἰβίγυ 8 Πατα 
ἀφιεὰ ψἢ τείεγεπος ἴο πὰ ρεπεζαὶ 
Βίβίοσν οὗ ἴῃς ννοτ]ά, ἀπά Ομ γίβϑι᾽Β ἂβὲ αἱ 
Ηἱΐδβ δαρείβπι ἰβ ρίνεη. [Κε᾽ 8 πλει οά ἰ8 
τῖοῖς βϑιϑίδοϊοσυ ἰπ ἃ Πἰβίοτίςδὶ ροϊπί οὗ 
νίενν, Ῥυϊ Μαιπενν᾽᾿ Β πιάπποῖ οἵ πϑγγᾶ- 
τίοῃ 8 ἀγαπηδιῖς ιν εἤεςῖίνε, Ης ρδβ8ε8 
ΔΌΓΟΡΕΪΝ ἴο ἐπε πεν τἴππηθ, δηὰ ἰεανεβ 
γου ἴο μιιε88 ἔδε Ἰεηρίῃ οὗ με ἱπίεγναδὶ. 
Α δἰπιϊασῖν ἱπάεβηϊε ρῆγαβε οοουγβ ἴῃ 
ἔπε βίουυ οὗ Μοβεβ (ἔχ. ἰϊ. 1). Ὑμεγα 
Ὧ858 Ὀδεῃ το ἀϊδοιββίοη 45 ἴο ννῆδὲ 
Ρετίοὰ οὗ εἰπιεὲ ἴ8ε ενδηρεῖδε Ππδὰ ἱπ 
νίενν, ϑοῖηθ ΒΔῪ ποτα, δχοερὶ {παῖ οὗ 
τῆς ἐνεπῖδ ἴο ὃ6 τεϊδλίεά. “1π ἰῆοβε 
ἄγ," τηδϑῃβ δἰπιρὶν, “ἴῃ ἴῃῈ ἀδυβ 
ψ ἤδη τῆς [Ο]]οννίπς ἐνεπῖβ μαρρεπεᾶ᾽" (80 
Ευΐδγ. Ζὶᾳ.). Οἰδετβ βυρρεβῖ εχρίδπᾶ- 
τίοπβ ἐπράεῚ ου ἴδε τεϊδείοη οὗ οὖς ἀοβρεὶ 

ἴο ἰξβ βουγοββ, 4.9., 0δεὲ οὗ ἃ βουγος πῃ 
ΜΗΪΟΝ πιοτα ν'88 ἰοϊὰ δῆῇους ]Ιοῆπ, οὕ 
δητιοἰραιίοη οἵ Ματκ 1. 9, Ψῇεγε τῆς 
Ρἤγαβα ἰβ υϑεὰ ἰπ σείδγεποε ἴο ΟἸιγίβι᾽ 8 
οοπλίπρ ἴο δε ᾿Ῥαριϊδεᾶ, ΡΙΓΟΌΔΡΙΥ τὸ 
δεϑίῖ οοῦγβε ἰβ ἴὸ ἴδίκε ἰξ 45 γείεγγίηρ Ῥδοῖὶς 
ἴτοῦλ {πε δροβίοϊϊς ἂῦὲ ἴο τῆς ρτεδὶ 
ογεδῖϊνε ἐΡΟΟἢ οὗ ἔπε ἐνδηροϊὶς Πίβίοσυ τε 
“1ὴ τδοξε πιεπιογαῦϊε γεᾶγβ ἴο νυ Ὡς ἢ τνα 
Ἰοοῖκ ὑαοῖ υνἱτ νυν δια] τενεγεπὶ γάζα "".---- 
παραγίνεται ὁ |.: οη ΔΡρΡεδῖβ οἡ ἴδε 
βίαρε οἵ Πἰδίοιγ -- -Πιβίοτίς δ] ργεβεηΐ, υ8ε ἃ 
“0 ρῖνε ἃ πῆογα δηϊπιδίε βιδίεπηδηΐ οὗ 
ρᾶβῖ ε εηΐ8" (ἀοοάνπ᾽Β ϑυπίαχ, Ρ. χ1). 
710 μὴ ὁ βαπτιστὴς, ννε11] Κηοννπ ΌῪ {818 
ερίῃεῖ, δηὰ τοίεισεό Ἃς ἀπάει 1πᾶὶ ἀε- 
βἰξηδιίοη Ὀγν ]οβερῆιβ (Απιῖᾳ., χν . 5, 2, 
οἷν Ὠίοῃ ἐν ϑομῦγεγ; ζεισίεἈ Η] Ξίονν, 
ἄϊν. 1,, νοΐ. 11,, Ρ. 23). [8 ουτγέπον 
πδῖυγα! ν δυρρεβὶβ παῖ [ΟΠ πη’ 8 δαρείβπι 
ΔΒ ΡΔΓΟΪΥ ΟΥ ὙΠΟ δη οτί ρί παν, ποῖ 
ἴο ὃς σςοηίουηάεα νν ἢ ργοβεῖγις Ὀαρείβη,, 
ΜΗ ΟὮ ΡεσΠΔρ5 ἀϊὰ ποῖ ἐνεὴ εχίβὲ δὲ [πδιὶ 
εἰπιε.-- κηρύσσων, ῥγεπολὶηρ 885. ΜΕ] 88 
Ῥαριεἰβίηρ, Ππεγαὶ ἀπ τπε ἀρργοδοῦ οὗ {δε 
Κιιράονι οὗ Ἠταυεέη, διδπάϊπρ εβρεοίδ!ν 
ἴῃ Ν, Ὑ. ἴοσ ρτγοοϊαπιδιίοπ οὗ ἴῃς ροοὰ 
Ὧεν8 οὗ αοά, ἀϊδείπος ἔτοτῃ διδάσκων (ἰν. 
23); ἃ 8οϊεπιη ψψοτὰ ἴοσ ἃ πηοπηεηΐουβ 
τηδλίτει.--ν τῇ ἐρήμῳ τ. ᾿Ιονδαίας : Βοαπα 
οἴ τῆς πιϊηϊβῖγυ, [6 ραβίυσε δπάβ ᾿γϊῃρ 
δεΐίνεεη τε ςεπίταὶ γάηρε οἵ 81}18 δπὰ 
1ῃ6 Ἰογάδη δηά τ1ῃε ᾿Ὀεδά 8εᾶ, ποὶ 8]] 
Ῥεϊοηρίπς ἴο ]υάδεα, Ὀυὲ οὗἩ 1Π6 βδηϊε 
οδαζαςοῖεσ; βι180]6 δοεπα ἴοσ βυοῦ ἃ 
τ ηἰβίγυ. 

Ψες. 2. λέγων ἱπιτοάυςε5 ἴῃς Ὀυγάξη 
οὗ δὲβ ῥγεδοῆίηρ.--μετανοεῖτε. Κεῤεπὲ. 
Τῆαῖ Ψᾶβ ]ομηΒ ρτεαᾶὲ ψψογά. ἴἴδϑυβ 
υδεὰ [ξ αἶδο ψΠεπη ες Ῥερδη ἴο ὑσγεδςῖ, 
δυϊ Ηἰβ ἀϊδιϊποιῖϊνε τνδιομννοσὰ τγ88 
Βείϊευε. Τῆς τννὸ νδιομννοτάβ ροὶπξ ἴὸ 
ἀϊετεπε σοποεριίοηβ οὗ ἴπῈ Κιηράοῃμ. 
7οππη’ 5 Κίηράοπι νι88 δῃ οδ͵εοξ οὗ δινϑι] 
ἀγεδά--- [εβυιβ᾽ οὐ ρίδὰ ννεΐςοπῃε. ὍΤῇὲ 
τηεββᾶρα οὔ πε οπς νψ)88 ἱεραὶ, οἵ πε οἵδιεσ 
ἐνδηρεῖῖο. Ομδηρα οἵ πιϊπὰ Ϊομη ἀεοπιεὰ 
ΨΕΙΥ παραββᾶν 88 ἃ ριερδσζδίίοη ἔοσ 
Μεββίαῃ᾽β δάνεηιϊ.---ἧ βάσιλεία τῶν οὐὖ- 
ρανῶν. Τῆς Κίπράοηι οΥ Ἡεαυεη. ΤὨΪδ 
τἰἰε 18 ρεουϊας ἴο Μαίπεν. ἴω τῆς 
οἶδεν ἀοβρεῖβ ἰξ 18 ςα]]εὰ τῃς Κίηφάοηι οὗ 
Οοά. Νοὶ υδεὰ εἰξδιες ὈγΥ ]οῃπ οἵ ὉΥ͂ 



8ο ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1Π. 

ἡνῶς αὶ, 5. γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὅπὸ 1 Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, ““" Φωνὴ 
[8 ΡατΑΙ. βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, “ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου " εὐθείας ποιεῖτε 
οἵ αι νόσῃ τὰς “τρίβους αὐτοῦ." " 
ῬΑ (τρι 

ε κὰ χχὶΐ. 

4. Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ὅδ ἔνδυμα 
αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν 

τα, αν: αὐτοῦ - ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν 3 " ἀκρίδες καὶ μέλι ' ἄγριον. 

τοξ ξεδεταιῖν 8 ΜΈ. νἱ. 5, 88, Β ΜΚ. δ. Βον. ἰχ. 3,7. ἐμὲ ἃ. 6. 7αάε τ (βατοῦ). 

 νπὸ ΠεΙα 88 ἴῃ ἴΐ, σ7 ἰηβίοδά οἵ δια 'ἰπ  ΒΟ.. 
Ξᾳντου δῆεσ ἣν ἰη ΒΟ... ΤὲΆς Τ. Ε. ἰδ βυδρίοἰουῖν βεηοοιῃ, 

7εδυ8, βᾶγ8 ΔΝ εἶβ8, δι το Ῥ6 δβογίϑε ἴὸ 
ἕῆς ἐνδηρεῖδι. ὙὙΠετε ἀοεβ ποῖ βεοη ἴο 
Ῥε δὴν υὑτρεηὶ γᾶβϑοῃ ἴοσ 18 Ἰυάφσπηεης. 
[π᾿ Ῥδηΐεὶ ᾿ἰ. 44 ἴῃς Κίπράοι 18 βροκεη 
οὗ 88 ἰο δε βεῖ ὑὉρ ὃν “(Πε ἀοά οὗ 
Βεᾶνεπ," δηὰ ἴῃ τς [Τυδαίβεϊς Ἰοὰ 
Ρτενίουβ ἴο ἴῃ ΟὨτίβιϊδη εγα, ἤθη ἃ 
ἐταπβοοπάεηξ οοποερίίοη οὗ αοά δερδῃ 
0 ῥγενδίὶ, τῆς. υ86 οὗἨ μεᾶνδη 45 ἃ 5γῦπο- 
γα ἴος αοά ςαπιε ἢ, Ουδῖοπι πιὶραξ 
οᾶσυδε ἰξ το δὲ επηρίογεά, Ἔανεη ὈΥ ἴποβα 
ὙΠῸ ἀϊά ποῖ βυπιραϊπίβε τ τῆς σοη- 
οοριίοη οὗ αοὰ 45 ἰγδηβοθηάεπε, ουϊδίάς 
αηά ἴλτ ο᾽ τοπιὶ (ἢς ν»ογὰ (υἱάε ποίῖε ἴῃ 
Ἡ. Ο., Ρ. 55). 

Μετ. 3. οὗτος γάρ ἐστιν, εἴς.: [ἢς 
Φνδηρεῖβὲ πεγε βρεᾶκβ. Ηε ἢπάβ ἰη Ϊοῇπ 
τῇς τηδη οὗ ρσορῆδου Ψ}ῆὴ0 ργοο δ᾽ π15 ἰῃ {Π6 
ἀεβεσὶ ἴῃς πεᾶῦ δάνεηι οὗ [επονδῇ σοπλίη, 
το ἀεϊίνες Η18 ρεορίε. Ηε υοίεβ ]σαία 
ΟἾΪγ. Μδικ (1. 2) φυοῖεβ Μαϊασλὶ αἷςο, 
ἰδεπενίηρ Ομ, ποῖ οηἱν ἢ ἐπε νοῖςα 
ἴῃ τῇς ἀεβεγι, θὰ ἢ ΕΠῚ ἢ. 5814} 8 
Βογαϊ 18 ποῖ τηδγεῖν ἃ ἴγρε οὗ ]οῆπ ἴῃ 
τῆς νίενν οὗ πε Ἔνδηρεῖίβε; ἔπε ἔννο ἃγαῈ 
ἰδοηεῖςαῖ, ὙΠὲ ᾳυοίδείοη [οἸ]ονν8 τῆς 
ϑερί., εχοερὶ ἴπδὲ ἔογ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἰ5 
βυϊϑειυιεά αὐτοῦ. Νοῖε Ψ ἤοτα Μαίπεν 
δίορβ. [μκῸ, τῃς υπίνοτβα δὲ, σοε8 οἡ ἴοὸ 
τῆε επά οὗ εἶς ογδοῖθβ. Τῆς πιοάε οὗ 
ἱπεγοάυοίπρ ἴδ6 Ρῥγορῃμδιεὶς οἰϊδιίοη ἴ8 
Ῥεου] ας. “ὙΠΒ 18 6," ποῖ “τῇδε ἰξ 
Τηῖρῃε ὃ6 (1611ε4. Μγεῖββ (Μεγεῦ) 
ἘΒΙΏ ΚΒ ἘΠ 18 δὴ ᾿πάἀϊσδιίοη ἐμαὶ ἢς ραββαρε 
ἰδ ἰάκεη ἴτοπὶ "πε δροϑβίοϊὶς βουγοα ", 

Ψνεσ. 4. αὐτὸς ὁ 1. ὙΤπε βίογυ 
τεϊιγηβ ἴο ἴῃς Ὠἰδίοσίςδὶ ρεΐβοη, [ μη, 
δηὰ ἰάδεπιῖῆεβ πἰπὶη νἱ ἴῃς Πεγαϊά οὗἁ 
τοΡρπεου. “ΤΗΪ8 βαάῖηθ ]οῃη." ὙΠδη 

ἴδιοννο 4 ἀεβοτίριίοη οὗ ἢϊ8 ννᾶν οὗ {{{π-- 
Ηἰδ8 οοιΐπρ πὰ Πί8 ἔοοά, {πε ἀδία 8 οοπ- 
νογίηρ ἃ π{||Κὲ ρίοιυγε οὗ (ἢ τπηδῆπεσ 
οὗ {πε πιδῃ : Πβ ἢδθϊῖ5 σοηρτιουβ ἴο ἢ 8 
νοσδιίοη.---τὸ ἔνδυμα ἀπὸ τριχῶν καμή- 
λον: δίβ οπματαςίεγίβεὶς (αὐτοῦ) ρίεος οὗ 
εἰοιμίηρ ψγὰ8 ἃ του ρ τυὰς ρατπιεηξ νόνεῃ 
ουξ οὗ οΔπ)6}᾽ 8 ἢδῖγ, ποῖ 88 ΒοπὶῈ ἥδνα 
1πουρῃξ, ἃ οΑπ)ε] 8 δκὶπ. Δ ε τεδά ἱπ 
ΗδεΡ. χὶ. 37, οὗ βῆξερ 5κὶπβ δπὰ ροδὲ 

βκίηβ ψόσζῃ ὈΥ βοπηῈ οὗ Θοάβ βαϊηίβ, δυς 
ποῖ οὗ οαπιεὶ βκίηβ. Ἐτ Ζϑοῆς ἴδε 
δε ορροδίϊε νίενν, απὰ ατοῖῖαβ. Ευίαγ., 
Το] οννπρ ΟΠ γυβοβίοπι, βαυβ: “ο ποῖ 
5. πο Ψονς Πΐ8 ραγπηεηΐ, οσ ὑνῆθηοα 
δε σοὶ Πίβ ρίγάϊε ; ἔογ τῆογε ννοηάδσῆμ ἰ8 
ἰε ἐπδὲ ἢς βῃουϊὰ ᾿νε ἔγοπι οι ἀποοά τὸ 
τιβηβοοά ἴῃ 80 ἱπμοβρίτδο]ε ἃ οἰἱπηδὲς "". 
]οδη ἰοοῖκ Πὶ8 [Ἀϑηιοη ἴῃ ἄγεββ ἔτοπὶ 
ΕΠπηδῃ, ἀεβογιρεά (2 Κίηρβ ἱ. 8) 88 “δὴ 
δαὶγν τῆδη, δπὰ ρἰγὲ πο ἃ ρἰγάϊα οὗ 
Ἰεδίπεν δρουΐὶ δῖ8 ἰοίῃβ᾽". [Ιζ πεδά ποῖ 
ὃς ἀουδιεά {πδὶ τππ ἱπνεδβίπγεηξ [5 Πἰδίογί- 
(ΑἹ, ποῖ ἃ ἱερεπάδτζυ Ἵγεδίίοη, ἄπ ἴο τῆς 
ορίπίοη ἐπὶ ]οῆπ ννᾶ8 ΕἸ}}8}} γεάϊνίνιυϑ. 
Τῶε ἱπηιτδτίοη ἴῃ ἅτεββ ἄοεβ ποῖ ἱπυρὶν ἃ 
ἀεβίγε ἴο Ρ888 ἕοσ ΕἸ), ὈὰῈ Ἔχργεββεβ 
ϑ ΉΠ]ατν οὗὨ τιοοά.--- δὲ τὶ ὀφῆ: 6.1] 
ἀϊεῖ, 8ἃβ. ῬΟΟσΣ 8Ἃ8 δὶβ οἱοιῃίπρ, τνᾶ8 
πιεδῃ.--ἀκρίδες : (ἢς 48ὲ οὗἉ ἔουγ Κι πάβ οὗ 
εὐϊδίε Ἰοσιυβῖβ παπιεᾶ ἰπ ἴεν. χί. 22 
(ϑερι.), 5:1 ἴὲ βεεπὶβ υϑεὰ Ὁγ ἴῃς βοὸσγ 
πη τη6 εαϑ8ῖ ; ἰερ8 απὰ ννἱῆρϑ βιτρρεὰ οβ', 
δηά (ἢς τεπιδίπάες Ὀοϊϊεὰ οσ σοδβίεά. 
“ΤῊΣ Βεδυΐηβ οὗ Αταρία δἀπὰ οὗ Εδβὲ 
]ογάδῃ Ἰαπᾶά εαὶ πιᾶην ἰοςυδίβ, τοδβίςὰ, 
Ὀοϊεὰ οὐ δακεά ἰπ ςαῖκεβ. ἷἴπ Ασγαδία 
ΠΟΥ ἃγὰ βοϊά ἱπ 186 πιασκεῖ. τΤῇον 
ἰαϑίαε ποῖ Ὀδάϊυ '᾿ (Βεησίηρεσ, Ηεδγαϊδελε 
Αγολάοϊορίε). Ἑυϊῆγ. τερογὶβ ἴο δε 
βάγια εἤξεοι 28 ἴο ἢἰβ οὐνῃ εἰπιδ: ΠΊΔΠΥ 
δαὶ ἰξ ἴῃ ἔποβα ραγίβ τεταριχευμένον 
(ρ'οκΙεἄ). Νοῖ ρίεαβδαηξ Τοσάν αστετον 
ΟὨΪΥ ἴο Κεεῦ υηρετ. [ἔννε τῇδ ἔγυϑὲ 
Ἐρίρῃαπίιυβ, δε ΕΒ οηίεϑ, ἱπ ἐμεῖς ἀνοτ- 
βίοῃ ἴο δηϊπιαὶ ἔοοά, στυάρεά ἐπε Βαρεῖβι 
Ἔνεη ἴπδὲ ροοσ ἀϊΐεῖ, δηὰ τεβιγιοϊεὰ Ἠἰπὶ 
ἴο οακε8 τηδάς Ψ ἢ Πόπεν (ἐγκρίδας ἐν 
μελίτι), ογ το Βοπεν δἷοπθ. Μίαάε ΝΊςμοὶ- 
80η᾿ 5 Οοϑῤεὶ ασοουγάϊηρ ἐο ἐδ Ἡ εὗγειυς, Ὁ. 
34, ἃπὰ τῆς ποίεβ ἴπετε. Αἶβ8ο ϑυΐοθγ᾽ 8 
Τῆεσαμγμδ, βυῦ. ν. ἀκρίς.---μέλι ἄγριον. 
Ορίπίοπ ἰ8 ἀϊνίἀεὰ δείννεεη δὲθ ΒΟΠΟΥ 
δηά ἐγεξξ ὨΟΏΕΥ, ἱ.6, οποΥ πηϑὰς ὉΥ τὰ 
668 ἰπ ἴγθεβ οσ ῃοΪε8 ἱπ [6 σοςΐκβ, οσ ἃ 
Ἰφυϊά Ἔχυάίηρ ἴτοπὶ ρΡα]π)8β δπὰ ἢρ ἔγεεϑβ. 
(Οπ 18 4ῖ83ο οοηβυῖ Νίςποίβοη, Οοεῤεὶ 
οὗ Ηεδνειυς, Ρ. 35.) Βοιῖῆ ννεσε υϑεὰ ἃ8 
Ἰοοᾶ, Ὀυῖ οὐ ἀεοϊβίοη ββου!ὰ ἱποϊΐης ἴο 



,--). ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 81 

5. Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία) Θωα. τίη. 
καὶ πᾶσα ἦ ᾽ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου - 6. καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ΠΝ 
Ἰορδάνῃ 5 ὅπ᾽ αὐτοῦ, " ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 7. 45. Μι. 
᾿Ιδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ κ Ἀξιοι κοὰ 
βάπτισμα αὐτοῦ,5 εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿ Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς " ὑπέδειξεν Ξ|Ὸ τοι 

8 ιν δεῦϑο ἰῃ Αςῖδ χίχ. 18, Ιδιαϑὲ ν. τ16. 10Έ. χίϊ, 44; χχυΐΐξ. 533. Σὐκ. εἰ. γ. ὍΝ εἰ 7 ἀᾶτρο 
τοπδὶ. δὴ μὲ δε;}δ6). 

1 ϑοῖὴς οορίεβ (05 33) δᾶνε παντεξ αῆεῖ ἐβαπτ. 

ΣΝΒΟΔ αἱ. Βανε ποταμω αὔδὶ ἴορ, ὨϊοὮ 6 φοτῖδες τᾶ πᾶνε οπϊεεᾶ δ5 
δυρεζτῆυοῦε. 

δαντον Οπἰξεὰ ἴῃ δ Β δηὰ Ὁγ Οτίζεη. 

νεξείλθῖας Βόπευ, οπ ἴδε δἰτηρὶς στουπὰ 
ἘΡΕς ἢ πεὰς ἐπὸ σοῦτες ἔσοά, Βεε δοη. 
ΜΒ ἃ ἀεἰςογ, ἃπὰ 18 δεβοοίδιεὰ νυν 
τας ἰπ ϑοτίρευτε ἱπ ἀεδοσὶριίοηβ οὗ ἃ 
1] ἰαπᾶὰ. ὙὍὙΠς νερείδο!ε ρεοάυοι 
νουὰ βυΐε θεβὲ 1οὨπ᾿ 5 ἰδϑίε δηά βίδα. 
“ Ηδθιϊδιοσὶ βου δίηϊβ σοπρτυυπι εβέ, 
ποη ἀεἰ!ςἷ45 οἰθογυση, βοὰ πεοαββϑι δῖθπὶ 
δυπίδηδε σΑγηὶβ Ἔχρίεγε.᾽" [Ϊεγοπηα. 

γν. 5.6. Ἐἤεείς ο7 Ὑολη"ς ῥγεασλίηρ. 
Κεπιδσκαῦϊε Ὁ. 8 ἀρρβάσγδῃος, 8 π168- 
βᾶξε, αηὰ δ΄8 πιοζαὶ ἰπεςηβιῖγ, [οῆπ πηδάς 
ἃ δτελῖ ἱπηρτεββίοθ. ὙΠΟῪ τοοῖΐς δὶπῈ [ῸΓ 
ἃ ριορῃεῖ, ἀπά ἃ ρζορἤαῖ ννὰβ ἃ πονεῖν 
ἰη ἴποβε ἄδυβ. Ηἰβ πιεβϑβᾶρε δρρεδίεὰ ἴὸ 
τα οοτηπιοη Μεββίδηϊς πορε, δηὰ ρτο- 
εἰαἰπιεά 1 ΕΠ] πιεπὶ το θὲ δὲ Παπά.---Τότε, 
ἐδδη, σαῦεσαὶ ποῖς οὗ τἰπις, τεαυεηξ ἴῃ 
τιῖ8. ἀοβρεῖ---ἐξεπορεύετο ἱτηρετίεςι, ἀε- 
ποῖΐπρ οοπεϊπυςά δοιίοηυ. Τῆα πιονεπιεπὲ 
οὗ οουτβα νγᾶβ στδάνδὶ. [ὲ Ὀερᾶπ οἡ 
ἃ 5Π18}} 8.16 δηά βίβδάϊυ γρτενν {{]] 
ἴι τεδομεὰ Ἵοϊοββαὶ ἀϊπηεπβϑίοηθβ. Εδοὶ 
ἐνδηρεῖϊδε, ἰπ πὶβ οὐῇ ΨΆγ, δβᾶδγβ 
ψ ηθ585 ἴὸ [π|8 [τκὲ 5ρεᾶκβ οὗ 
ετοννάβ (ἰ1. 7), Μαῖκ δπὰ Μδαιιιειν 
ξῖνε βτδρῃϊς ρδγιίουϊαγβ, βίπηΐας, Ὀυΐ 
ἴῃ ἀϊνειδβε ογἄεσ. “"Α]1 Ἰυάδεα δηὰ 81] 
τῆς 7εγυβαϊετιεβ," βαγβ Ματὶς.Ό Τοεγυ- 
βαΐετῃη, ᾿υάλεα δπά τῆς ]ογάδη Ἴςουπίγυ, 
Μαδεῖδεν. Ὑὴηε ἰδίογιοαὶ οτάεσ τννᾶβ 
Ῥιεο δου ἐμε τενεσβε οὔ παῖ ἰη ΜΙ δι Πενν᾿ 5 
Ὠλσταῖϊνε. Εἶγθδε οᾶπια ἴποβε ἴτοτῃ (ἢς 
βυττουπάϊπρ σοῦπαγ --Ῥεορὶε ᾿ἰνίηρ πεᾶς 
τς ]ογάαπ, οα εἰϊμεσ βἰὰβ, ἰθ ψνῃδὶ ἰ8 
τονὺν οα]1οἀὦ ΕἸ. ασποσ. Ὑδεη τῆς πιονε- 
πιεηϊ Ἔχιεηδεά ἴῃ τυϊδεηίηρ οἶγοῖεβ ἱπίο 
]υάλεδ. Εἴπαῖν 1 αἤεοϊεά σοπβογναδῖϊνα, 
ἀϊελιπίι! }ετυβδί ἐπα, δον ἴο Ὁ6 ἰουςπεᾶ 
Ὁγ πεῖν ρορυΐᾶγ ἰηυεηςε8-- “Ἱεροσόλυμα, 
τἰῶε ατεεκ ἔοστη ἤετα 88 ἴῃ ἰϊ. 3, δπὰ 
ξεπΕΣΆ ΠΥ ἱπ Ἐπ|5 Οοβρεὶ. [Ιἰ ἰβ ποῖ βαϊά 
αἰϊ Ἰετιβαίετα, 45 ἱπ Μακ. Ὑὴα γεηλδτκ- 
4016 τηϊηρ ἰ5 παῖ ΔΠῪ σᾶπλα ἴγοπι Πδὲ 
ηυλεῖες. ϑίδπάϊηρ ἤτϑβὲ, δηά υνἱπουῖ (ἢ ς 
“1411, ἴῃς τσείεσεηςς πιεδῃ8 ἐυδη [ετυβᾶ- 

Ιεπ. ΤΒε πᾶσα ἰπ ἴδε οἵδε ἔνο οἴδυβες 
ἰ8 οὗ οουτβε δη Ἴεχαρρεγδαίίοη. [ἐ ἱπιρϊεβ, 
ποῖ (παῖ ἀνεῖυ Πυπηᾶπ δείπρ Ψεηΐξ τὸ τῃ 6 
]Ἰοτάδη, ὈυξΣ τμαᾶὲ τπὰ τηονθηεπὶ ψγᾶ8 
ξόπεγαί. ΤῊΣ ὀνδηρεῖ᾽βι ἐχργεβδεβ Ἠἰπι- 
8617 [υδῖ 388 ψῈ βδῃοιυϊὰ ὧἄο ἰῷ ἃ βίπηῖασ 
᾿ςᾶ86ὲ. Πᾶς ΜΠ τῆς ἀτιῖοῖα τππεᾶπβ “ τῆς 
Μδο]6,᾿" τους “ ἐνεγυ ".-ῖΝεσ. 6. καὶ 
ἐβαπτίζοντο, ἴπε ἱπιρετέεοι αραίθ. ΤΉΟΥ 
νοεῖς δαριϊεεά 845 {πεν οαπιε--ἐν τῷ ᾽Ἴορ. 
ποταμῷ. Τῆς ψΝοτὰ ποταμῷ, οπγίτεὰ τη 
Τ. ΚΕ. ΌΥ 411 πιεᾶπβ ἴο δε γτεϊαϊπεά, ἢ 0}1 
Ῥτοβδὶς βογῖδεβ γταϊρῃϊ ἀδεπὶ ἰξ δυρετγῆσου, 
88 81} γδη κπενν τῆς Ἰοτάδῃ ννῶβ ἃ χίνεσ, 
ὃυς τπετε 18 ἃ του ἢ οὗ παίυγα ἱπ ἰδ νυνί ἢ 
Βεῖρβ 08 ἴο (811 ἃρ {πε βοςπε.--ὗπ' αὐτοῦ, 
ὃν δίτα, ἴῃς οπε τπῆδη. Ιοῆπ ψουά ποῖ 
Μη οσουρδίίοη, ὃ8: εἰδίηρ βυςἢ ἃ οσσοινά, 
οπε ὃν οπε.---ἐξομολογούμενοι: ςοηΐεβ- 
βίοῃ Ψ88 ἱηνοίνεά ἴῃ τς δοὶ οἵ βιδ- 
ταϊεἰπρ ἴο δαρείδπι δὲ τῆς ῃαπάβ οὗ οπεὲ 
ΜΏοβα ῥγεδοῆίηρ δά ἴοσ ἰΐῖβ δυτάεη, 
Εερεπί. Βυῖ {Πεγα νγὰ8 Ἔχρ]ϊοῖε οοηίεβ- 
βίοη, ἔγδηκ, 811] (ἐκ ἱπίεηβιῆθϑ), οὐ τπ8 
Ῥατὶ οὗ ρυϊε-υτάεπεά πλεπ πὰ τνοπιθῇ 
Βἰδὰ το ρεῖ τοϊεῖ 8ο. Οεπεγαὶ οἵ βρεοίδὶ 
ςοπίεβϑίοη ὃ Ργοδαῦὶν Ὀοῖ, πον οπᾶ, 
πονν ἴῃς οἰῇετ, δοςογάϊηρ ἴο Δ οϑυ ΠΟΓΆΘΥ 
δηὰ τιοοά. Οοηξεββίοη ννᾶβ ποῖ Ἔχδοιεὰ 
88 ἃ ςομαϊϊἐϊο εἰπε ψπα ποη οἵ Ὀδριϊβπ), 
Ῥυξ νοϊυπίατγ. Τῆς ρατγιϊοίρις πιέληβ, 
ΨΠΠς Τοπίεββίηρ ; ποῖ, Ρτονϊ ἀεὰ 1Π6 
οοπίεββεά. Τι8 σοπίεββιοη οὗ βίῃβ Ὁ 
ἱπάϊν!ἀυ.418 ννᾶἃ8 ἃ πὲνν (πίη ἰῃ [βγδεΐ, 
ΤΠεῖς νγ88 ἃ οοἰ]εοεῖνε σοηίεββίοη οἡ ἔπ 6 
Ειεαὶ ἀδὺ οὗ δἰοπεπιεπε, δηά ἱπάϊνί υδ] 
ςοηίδββϑίοῃ ἴῃ οοτίαὶπ βρεοϊβεά Ἵδβεβ 
(Ναπι. ν. 7), Ῥαϊ πὸ στεδῖ βροπίβδπεουβ 
Βε υπρυγάεηπηεηξ οὗ ρεπίϊθεπε βου]8--- 
ἜΝΟΤΥ πιδη ἀραγῖ, [{ τηυβὲ ανε Ῥεθη 8 
βἰγγίηρ βίρδι. 

νν. γ-το. Ῥογάς ο7 γεδμλε απὰ τσαγη- 
ἱηρ' ἰο ππτοείσοπιε υἱδίονς (Ἰακς ἰἰϊ. 7.9). 
Ψνες. 7. ᾿Ιδὼν δὲ, εἴς. : Δἀπιοπᾷ ἴποβα 
ΠΟ νι ϑεὰ τῆς Ἰοτάδη ννεγε βοπΊε, 
ποῖ ἃ ἔενν, τῆδην ἱπάεεά (πολλοὺς) οἵ {πε 
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Ἐν 
οἵἴος 
ἰάεδ οὗ “τ8ὲ οοτηίης, Ὑταῖμ," υἱάε Ἐοπι. ἰἱ. 5. 
1{π| 1]. 8, ΟἹ. Ῥε. ἰν. 4; χ. 6; χὶν. σ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

μα ὑμῖν " φυγεῖν ἀπὸ " τῆς μελλούσης ὀργῆς ; 
Μιανὶ. δ, ἀξίους 1 τῆς μετανοίας " 9. καὶ μὴ " δόξητε “λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, 

᾿ τ ὙΒοδα. ἱ. το. 

1Π]. 

8. ποιήσατε οὖν καρποὺς 

Ῥ ΟΕ. νὲ. γ; χχνὶ. 44. ᾳ ΟὮ. ἴΣ. 21. 

Ἰ καρπὸν αξιον ἰπ  ΒΟῸ δηά τῆδην οἵδεσ πηοίαἶβ. ΤΠ τελάϊηρ ἴῃ Τ. ΒΚ. (υπά 
ἴῃ 1) πᾶν ρῶν οοπηα ἰηῃ σοῦ [Κ. 111. 8, ψΒοτα ἰξ ἰ8 απ άϊδρυϊεά, ν 

ῬΗΔΛΕΙΒΕΕΒ ἀπὰ ΘΑΟύΟΕΕΒ. Τῆς ἢσβὲ 
τηεηξίοη οὗ εἶλββθβ οὗ βου (ες αοβρεῖὶς 
πᾶνε τηυοῦ ἴο βὰν, ἴδε ἴογηιοσ θεὶπρ ἴῃς 
Ἰεραὶ ργεοϊβίαπβ, νἱγσίυ:οϑὶ ἴῃ τεϊρίοη, 88 
Ἰαίίες {πε πθῆ οὗ αϑαὶτβ δπά οἵ (ἢς 
νοσὶά, Ἰαγρεῖν Ῥεϊοηρίπρ ἴο τῆς βδᾶςεσ- 
ἀοίδ] οἶ488 (οοηϑυῖϊε ΕἸ πδυβεη, δὲς 
Ῥμανίφτᾶεν μπά αἷς ϑαάδάμοᾶεγ). ὙΒεὶγ 
τεβεποα δὲ [πε βοεῆβ οὗ [9 νη ταϊη βΊΓΥ 

18 οσεάϊ]ς. Ὀτγαννη ἀουθε]658 ὉΥ τηϊχεά 
τηοϊίνεβ, 88 ρεῖβοῃβ οὗ πεῖς γρε βεπὸ- 
ΤΑΙΙΥ ἃτα, γιοσγαὶ βίο ποῖ Ὀεΐηρ ἰπ 
τΠεῖς ᾿ἰπε; ρδγιΥ οὐτίουβ, ΡΑΓΕΪΥ ἔλβεί- 
ῃδίδά, ΡΑΓΕΥ σοπε ἴ0 ΒΡΥ; ἰῃ δΔη δπὶ- 
δίφροι βίδις οὗ πηϊηὰ, πειέμες ἀεοϊ Ἔα 
π᾿ ΒΥΤΊΡΔΙΗΥ ποῖ ργοπουηςεάϊν Ποβίῖϊα. 
Ιῃ δῶν οᾶἂβε {πΠῈὺ οᾶπηοΐὶ γαπιδίη ἰπ- 
ἀϊῆετεπὶ ἴο ἃ πιονοεπιεηξ δῸὸ ἄδξερ δηά 
νδεβργεδά. 80 πεσε ἘΠΕ ἅτε ; σοπιὶπρ᾽ 
ίο (πὴ) ]ομ π᾿ 8 Ὀαριίβπι, ποῖ ἴο Ὀ6 ὈΔΡ- 
εἰδξεὰ, πος σοπιὶπρ ἀραϊμδέ, 88 δβοπὶα 
(Οἰδατγίιιβ, 4.5.) μανβ ἐἘπουρδέ, 85 1 το ρὰυῖ 
της πιονεπιεπὶ ἀοννη, Ὀυϊ οοπηίηρ ἴο υνἱῖ- 
πι685 ἔπε βίγδηρε, πονεῖ ρῃεβποζηεποῃ, δηὰ 
ἔοτπι (πεὶγ ἱτηρσαββίοηβ, ἰοῖῦπ ἀϊὰ ποῖ 
τᾶκα {Πεπὰ ἡνεΐσοπθ. Ηἱ8 βρίγίξ ννὰβ 
«τουδιεά Ὁ {πεῖς ργεβεῆοθ. ϑϑἰπιρῖίς, 
δαηβίτῖνο, πιογαὶ πῖυγεβ ἰηβιηςείνεῖν 
Ἀγ πκ ἄοπὶ {Π6 ργεβεηςε οἱ ἱπβίποεγίἐν, 
ἀυρ! εἰν ἀπὰ ογαϊίηε55.----ἰδὼν: πον ἀϊά 
πεν ςοπιε ὑπᾶστ ἢἷ8 οὈβεγνδιίίοη δ ΒῪ 
ἀποῖς ροϑίκίοη ἰπ τῆς οτονὰᾷ οσγ οἡ ἴῃε 
ουϊοκίτῖβ οὔτ, ἀπά ὃγ {πεῖτ ἀβρεοῖ ὃ ον 
ἀϊὰ πε ἰάεπεν ἀπὲπὶ 45 Ῥμαγίβεεϑ δπὰ 
ϑαάάδυςεεθ ὃ Ηον ἀϊᾷ τῃς Πεγγηῖῖ οὗ {πε 
ἄεβετὲ Κπον ἔδετα γεσα βαοἢ ΡΕΟρΙε ἢ 
τ νν8 ]οπ᾽ 8 Ὀιιδίπε88 ἴο ΚΠΟῪ 4}} (Ὡς 
τηογδὶ οπαγαςιεγίβεοβ οὗ Πἰ5 [ἶπ6. ὙΠαβα 
ψγεῖς ἴδε τηδίζειβ ἱπ τοῦ Πα ἰοοῖκ 
ΒΌρΡτεπις ἱπίογεβῖ, ἀπὰ ἢε ἀοιδε1ε55 ἢδά 
τηβδῃ8 οὗ ἱπέογπγίπρ Πἰπιβεὶἐ, ἀπά ἴοοκ 
Ῥαΐπβ ἴο ἀο 8οβ. ἴὲ πιᾶν ὃς δββϑυπχεά 
τῇαι ἢῈ Κπον ψῈ}} δῦουξ τῇς Εςεέηες 
ἸἩϊνίης ἰπ Πὶβ πεῖρῃρουτῃοοά, ὃν ἐπε 
βἤοτεβ οὗ ἴε Πεδὰ 968, βοπιεννῆδε δῇϊεγ 
Ηὶβ ον ἴδβῃίου, δηὰ δδους τῆς οἵδετ 
ἴνο οἴδββεϑ, ννοθα ὥδυπίβ ννεγα [6 
ξτεαὶ οεπίσεβ οἵ ρορυϊαϊίοη, ὙΤπεῖα 
ισῆξ ὃς Ἐβδεποβ ἴοο ἴῃ ἴῃς οτονά, 
τῃουρῇ ποῖ βίηρ!εά ουῖ, τς Πίβίοτγ οἰδεῖ. 
ἶϑε Βανίηρ ΠῸ οσοδϑίοῃ (ὁ τηξητίοῃ 
18:5π|.-- ἰγεννήματα ἐχιδνῶν : δυάάεη, ἱτ- 
τερτεβδίδα ουϊδυτθὲ οὗ ἱπίεπβϑαε πιογαὶ 

ἀνειβίοθ. ἈΝ νίρειθ ὃ ὙὉΒὲε ἀποίεπε 
δηὰ τηράϊεενα! ἱπίεγργείεσ (γυβοβ., 
Αὐγρ., ΤΒεοΟΡἢγ., ΕπεΠγ.) πδὰ τεοοῦγες ἴῃ 
εχρἰαπδίίοη ἴὸ ἰδς ἔδδὶς οὗ ἴῃς γουηνῦ 
νῖίρες εδεϊηρ [15 τηοῖ ποτ 8 νοῦ. Τῆς 
ἴεγπὶ οὐρῆὲ γϑίμαεσ ἴο Ῥ6 σοππεοίδά ψἸΠ 
ἴῆε 1ο]Ἱονίπεα Μψνογάβ δρους ἢδεΐηρ ἔγοῦι 
ἴδε σοπγίηρ γαίῃ. ὙὍὙῆς βεγρεηΐβ οὗ δἱΪ 
βοσγίβ ἰυγκίπρ ἴῃ {πε βεῖϊάβ ες ψνῆεπ (δα 
ΒΕ ]ς ἰδ δεῖ οἡ ἢτα ἴῃ Παγνεβί ἰπ ργε- 
Ῥαζδιίοῃ ἴοσ πε ψἱπῖεσ βου ϊηρ. 6 
Βαρεῖβε ἰκαηβ τῆς Ῥηαγίβεεβ δηὰ ϑ8δά- 
ἄυοςεςβ ἴο {Ππ͵ε56 δεγρεπίβ ἤδείηρ ἴοσς ἐμεῖς 
᾿ῖνε5 (Εὐττοῖ ἰη Ζειέξελγέ Κὼγ ΜΊΦςςϊοη5- 
ἀμπάθ μπὰ Κεϊριομϑισὶ ςϑεησελαΐέ, τ8οο). 
Ριοΐεβδβος α. Α. ϑπιῖῃ, Ἰσίογίςαὶ 
Οεοργαῤὴν οὗ ἐὰσ Ἡοῖὶν Τιαπά, Ρ. 495, 
δυρρεβίβ {πῃ ἢγεβ ἀπιοὴρ ἴῃς τυ βογυῦ, 
ἷπ ἴδε πίριος βίγεῖομεβ οὔ ἴῃς ]ογάδη 
νΔΠεγ, οπδβίηρ δείοσς ἔπεπι ἴῃς βοογρίοηβ 
δηά νἱρογβ, 85 ἴῃς Ρα5818 οὗ ἔπε πιείδρῃοσ. 
ΎΠΕΓα 15 στὶπὶ ΠυπΊουΣ 88 ὙνῈ}} 28 στδῖῃ 
ἰπ τῆε βίτ τὰς. Τα ἐπιρῃδβὶβ ἰ8 ποῖ 
οὐ νΐίροτγβ Ῥαξ οἡ Μεείηρ. Βαϊ τῆς ἐε] πεν 
οὗ ἴδε σοτηραγίϑοῃ [168 ἴῃ ἰῃς ἴαςξ τῆι 
τῆς ερί(μεξ 8118 ΝΕ ψνε]}. [Ιἐ ἱπιρ! 168 
παι 1Π6 Ῥἢδσείβεεβ δῃά ϑαάδάιιςεεβ αγέ 
Βεείησ. ΤΕΥ Πᾶνα οαπρῆὶ 8110 ΒΕ τμ6 
ἱπίεςτοη οὗ τερεπίδποε; γεῖ Ϊοδη ἄοεβ 
ποῖ δεϊΐενα ἰῃ 118 ἀδρίἢ οἵ ρβεγπιδπεηῆςε.--- 
τίς ὑπέδειξεν: {δεῖα ἰβ βυγρτγίβε ἰπ ἴΠ6 
ᾳυεβιίίοθ. Οδη ἰξ Ὅς ροββίδϊε ἴπδὲ ὄνεη 
γου πᾶνε ᾿θαγπεὰ ἰο ἔεασ ἴῃε ἀρργοδοβίηρ' 
οτἰβὶβ Ὁ Μοβὲ υη]|Κοὶν βομοΐδτβ.--- φυγεῖν 
ἀπὸ: ρτιερηδηὶ ἴοσ “ἔεε δηά εβοᾶρε 
ἔγοπι ᾽᾽ (Πὲ ΝΝν εἴῖε). ὙΤῇε δοσγῖβὲ ροϊπίβ ἴο 
Ῥοϑβι ΠΠἸγ, ροΐπρ ἢ νεγὺθ οὗ πμορίηρ 
δηὰ ῥγοπιίβίηρ 'ἴπ 18 βεηβα (ΥΝΊΠΕῚ, 
ἢ χίῖν. 7) ο). Τῇαδ ἱπιρ!εὰ ἐπουρδὲ 18 
τῆδὲ ἴτ 18 ποῖ ροββϑίθ]6 Ξξξ, νῇο εποουγαρεὰ 
γου ἴο εχρεοὶ ἀε]ίνεγαποα ἢ Ὑῆε δογίβι 
ἴατῖδεσ δἰ ρηὶῆεβ ἃ πποπιεπίδγυ δοῖ : πον 
οΥΓ πενεῖ.- -τῆς μελ. ὀργῆς, (ες ἀδγ 
οὗἨ ντϑῖῃ ἱτπηροπάϊηρ, ρτγεϊδϊηρ τπὲ 
δάνεπι οὗ ἴπε Κίηράομῃ. ὙΤῇῃς ἰάεα οὗ 
ναὶ ᾿ν88 ρῥιοπγηίπεπξ ἴῃ 1ΟΠ π᾿ 8 τηϊπά: 
τῆς οοπιίησ οὗ (πὸ Κιίπράοτη δὴ αὐνίιϊ 
Αῇαὶτ; ΜΙ οββί δ Β ̓νοσῖ Ἰᾶυρεῖν ἃ νοσκ οὗ 
)υάρπιεηι, Βυῖ πε τοβα ἄδονε ογάϊπαγυ 
7εν 8} ἰάδδϑ ἰπ' τΠἰ|5: {πεν ςοποείνεά οὗ 
τῆς ἡυάρπιεηξ 48 σοποεσηίηρ ἴμ6 Βεδίμεπ 
ῬΕΟΡΙ6Β; Ὡς ᾿πουρῆὶ οὗ ἱξὲ 88 ςοποεγηίης 
τῆς ροάϊε88 ἰπ 1βγδεὶ--- εσ. 8. ποιήσατε 
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Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ- λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ Θεὸς " τἰδε νας. 8 
ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 
καὶ! ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίξαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον 955. 

μὴ "ποιοῦν καρπὸν καλὸν " ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

το. ἤδη δὲ 19, δ 
1. 

1ο; 
11. δῃογο,εῖς., 

ν. 30; ἐκ 

Ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς 3 ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν - ὁ δὲ ὀπίσω μου ΣῊΝ 

ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ννεε 
ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα, ΓΝ 

1{κ. αἱ. 16. τ Οοτ. χν. 9. 4 Ὅος. {]. 5 (Ξ- δι τῖτ ἰη). 2 Ὅος. ἱϊ. τό (πρός τι) 

1 και οτηϊτεα ἴῃ  ΒΟΌΔ δπὰ πηοβὶ πιοάεγη εἀϊίοκδ. 

3 βαπτιζω υμας ἱπνετίεά ἴῃ ΔΒ 1, 33. 

οὖν, εἰς. “ἸΩ, τἤδη, γε ἅτε ἴῃ δαγηεϑὲ 
δῦους Ἔβοᾶρε, ργοάυςς ἔτυϊξ ψνοσῖῆν οὗ 
τερεπίδηος ; σαρεηΐδποθ τῆξᾶπη8β πΊοτε 
1ῆᾶη οοηίεββίοῃ δηά δείπρ ὑαριϊβεά.᾽" 
Τδδὲ ταπιασῖὶς τὶρς ὃς δρρὶϊεὰ το δἱ] 
τῆλ οατης, Ὀυξ ἰε οοπίδίηεὰ δὴ ἱππυεηο 
ἴῃ ταίεσθηοςς ἴο τε Ῥμαγίβεεβ δπά 
ϑαάάδυςεςϑ [δαὶ {ΠῸῪ εῖς ἱπβίποοσε ὄνεῃ 
πον. Ηοπεβὲ γερεπίδηςβ οδιγίεβ ἃηεηά- 
ταεηξ δίοηρ ννἢ τ. Απιοπάπιεηϊ ἰ8β ποῖ 
εχρεοϊεά ἴῃ (88 σΑ56 Ὀδοδυδβα ἴῃ τορεηῖ- 
Δηςς 18 ἀἰβρεϊνεά ἰη.---καρπὸν, (Ο]166- 
εἶνε, 45 ἴῃ αΔ]. ν. 22, ἔγυϊξ ; [δ τεδάϊηρ 
ἴῃ Τ. Ε. ἰ8 ῥγοῦδοὶ νυ Ὀογγοννεά ἔσοτῃ 
1 ῈΚα Π|. 8. ΤΕ βίηρυϊασ ἰβ ἱπίγ βίο! ν 
18 θεῖος Ννοσζά ἴῃ δά ἀγεβϑίηρ Ῥῃδσγίβεεβ 
8Ὸ ἀϊά ροοά δοιϊΐίοπβ, θυ Ψψεῖς ποῖ 
δοοά. Υεῖ Ἰοΐῃ βεϑὴβ ἴο αν ἱπου]- 
οδιεὰ τγεϊογπηδιίου ἰπ ἀείδι! (Πὰκα {{]. 
10-14. [τ ψ88 [6δὺ8 Ψῆο ρῥγοοϊδίγηβά 
ἴδ ἱπυναγάπεββ οὗ ἰτὰς πιογα! γ. Εταϊε: 
ἴδε ἄρυτε βυρρεβίβ ἴπδὲ οοηάυςξ 18 ἴῃ 6 
ουΐοοτης οὗ εββεπίϊαὶ ομδγαςίεσ, ΑπΥ ομα 
οἂπ ἄο (ποιήσατε, υἱά6 αεη. ἱ. 11) δοῖβ 
εχίεγηδιν ροοά, δυϊ οηἷν ἃ ροοά πηδῃ 
ςἄπ ρτονν ἃ ΟΙῸΡ οἵ τὶρῇῃς ἀςοῖβ ἀπά μδθϊ8. 

Νν. 9-οΗ. Ῥγοίεεὶ απ τυαγπίηρ. καὶ 
μὴ δόξητε... τ᾿ ᾿Αβραάμ; ἴδε πιεδηΐπρ ἰ8 
Ρἰδίη τ ἀο ποι ἱπηιαρίπε τπδὲ μανίηρ Αὗτδα- 
διάπὶ ἕο τλῖ πεν 11} ἄο ἱπβίεδά οἵ γερεηῖ- 
δης6---ἰἢαῖ 411 οἰ] ἄγε οὗ Αργαμαπὶ τα 
βαίε πίονα δεῖς. Βυῖ (πε ὀχργεββίοη 
ἰβ ρεουϊαγ: ἄο ποῖ ἑλίηιὰ ἴο σαν ψἱ πίη 

᾿ γουγβοῖναβ. Οπς Ψουϊὰ πᾶνε εἐχρεοϊεά 
εἰἴδες: ἄο ποῖ τϊηκ νη γουγβεῖνεβ, 
ΟΥ, ἀο ποῖ βᾶυ, εἰσδ. ΔΝ εἰδείη τεπάεχγϑβ: 
“6 δηἰπιυῦπὶ ἱπάυςε δὶς ἀρυὰ νοβηχεῖ 
οορίξατε," {8 νποπὶ Ἐτ Ζβοῦθ βυὃ- 
βίδηι αι! ἄρτθεβ - ὧο ποὶ ργεβιιπιε ἴὸ 
δᾶγ, οὗ. ῬΆΪ. 11]. 4.-- πατέρα, ἐδίπετ, ἴῃ 
δε επλρῃδῖῖς ροϑβίτίοη Ξε νγε Βᾶνε 88 {Δί Πεσ, 
Αὐγάδβᾶπι ; ἰξ 15 σπου ρῈ ἴο θὲ Ἦἰβ ο] άγεπ: 
186 βεοζεῖ ἐμουρῆῖ οἵ 41} ἀπδρί τευ] 71ενν8, 
ΑὈγαμ πὶ οἰ] ἄγε ΟἿΪ ἴῃ ἴπῸ ἤδβῃ. 
Ιε 15 ργοραδὶς μδὶ ἐπεβε ψοτάβ (νν. 9, 
10) τγέτε βροίκαῃ δὲ ἃ ἀϊβεγεηξ εἰπιθ, δηὰ 
0 4 ἀϊδετεηξς διάΐεηςθ, ποῖ τηρεῖν ἴο 
Ῥματίβεοα δπηάὰ ϑαάάυςεεβ, Ῥυὲ ἴο δας 

Ῥεορίβ βδπεγαῖιγ. ν. 7-12 ΔΙΘ ἃ νΕΙῪ 
οοπάεηβϑεά ΒιπΊΠΊΥ οὗ ἃ ργεδοβίηρ 
ταἰἰΒίσΥ π᾿ Ὑν ΒΟ τῆδην νεῖ ΠΥ τνογὰϑ 
ψεῖα βρόκδϑῃ (1ὰκα {{ϊ. 18), ἴπε86 Ῥείηρ 
βεϊεςϊεὰ 48 πιοβί γεργεβδηΐδιϊνα ἀπά πιοϑὲ 
τεϊεναπὲ ἴο [86 ρυγροβε οὗ ἔπε Ἴνδηρε βι. 
γν. γ-8 οοηϊαίη ἃ νΜοτά ἔοσ (ῃς ἰεδάθιβ οὗ 
τῃ6 Ῥεορίςε; νν. 9-10 ἔοσ ἔπε ρεορὶς δἱ 
ατρε; νν. 11:12 ἃ Μογὰ τὸ ἱπαυίΐγειβ 
δῦουϊ τῃ6 Βαρείβε᾽ ΒΒ οὐνη γεϊδιίοη ἴο 1πῸ 
Μεβδίδῃ.---Νεσ. το. ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη... 
κεῖται: Ἰυάρπιεπε ἰ5 δὲ μβαπᾶ, Τῆς ἀχς 
848 ὕεβη ρἰδοβὰ (κεῖμαι -ΞΞ ρετέεςξ ραβδῖνε 
οὗ τίθημι) αἱ τμε τοοῖ οὗ ἐπε ἔσεα ἴο ἰδὺ ἰξ 
Ἰονν 48 βορϑί}βϑὶυ ϑδσγθεη. ΤῊΐϑ ἰ8 πὸ 
ἄοοπι οἴ δνεσυ ποη-ργοάυςείνο ἔγαϊ ἔγαα.---- 
ἐκκόπτεται, (Π6 ργδβεηΐ ἴδηβε, Ἔχρζαβδῖνα 
ποῖ 80 τοῦ οἵ ἴῃς υδ08] ῥγδςίίςβ 
(ΕπίΖβομε) 48 οὗ ἐπ πϑᾶσ ἱπενίιαρὶα 
ἐνβηῖ.---μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἱ; σα56 
ἰξ ργοάυοθς ποῖ (μὴ οσοπάϊτίοπα!) ροοά 
ἔταϊ, ποὲ πηθγεῖν ἔγαϊς οὗ βοπὶα Κὶπά, 
ἀερεπογαῖε, υπρϑδίδθϊε.---4- πῦρ βάλ 
λεται, υβείεββ ἔοσ ΠΥ οἵδμε ρυγροβε 
ἐχοορί ἴο ὃς ἥτενοοά, 88 ἰς ψοοὰ οὗ 
ΤΩΔῺΥ ἔγυϊ ἴΣῈ68 ἰ8. 

νν. 11,12. Ἅοῖη ἀεβηες τὶς γεϊαίίου 
0 ἐπε Μεεείαμ (Ματῖκ '. γη.-.8; Τὰκς 1. 
15-1)). ΤΗΐβ Ρῥσορπεῖίς ψοσὰ νουϊὰ 
Τοπλ ἰδῖα ἴῃ ἴῃε ἄαν ψῃθη ἴῃς Βαρεῖβι 
ἕλτας ννὰ8 δ ἰΐβ ῃεῖρῃϊ, ἀπά τβεπ Ὀερᾶπ 
ἴο {π|ηκ ἰξ Ῥοββίδίες πα τηῖρῃε Ῥὲ ἴδε 
ΟἾγίβε (υκα 1. 15). Ηἰἴ8 δηβνγεσ ἴο 
ἰπαυίγίεβ οἰ δί μιν δχργαββεὰ οὐ ῃἰπιθά 
νν88 πη δϑιδτίηρ. Νο, ποῖ τῆς ΟἸτσίδβε, 
ἴδετς 15 ἃ Οογηίης Οπ6. Ηδ Ψ1] Ὀς Πεσα 
βοῇ. 1 ἤᾶνβ τὴν ρἷδοθ, ἱπιροτίδηξ ἱπ ἰ18 
οῇ ΨψΑΥ, Ὀὰϊ αυΐξε βεοοπάδευ ἀπά δυῦ- 
ογάϊηαϊθβ. ]οδη τδηκΚΙΥ δοςερίβ (πα ροβί- 
εἰοη οὗ Βεγα! ἃ δηὰ ἐοσοσυμηοσ, δϑεὶρηςα 
ἴο δἰπιὶ ἰπ νεσ. 3 ὃγῪ (Π6 οἰταϊίοη οὗ τ88 
Ῥιορδεῖίο ογαοῖς 845 ἀςβοσίρεῖνε οἵ δἰβ 
τα βίσυ.--- ἐγὼ μὲν, εἰς. ἐγὼ επιρδαῖϊο, 
Ῥυξ τυ πε ἐπιρῃ 818 οὗ βιδογάϊπδείοη. 
Μγ ἢιποιίοῃ ἰ8 ἴο δαρεῖβε νι ἢ τσαΐον, 
ΒΥΓΊΡΟΪΪς οὗ τερεπίδποε.--- δὲ ο. μ. 
ἐρχόμενος. Ης Ὑπὸ ἰ8β υ8ὲ οοπιίηρ 
(ργεβεηὲ ρασίοῖρ!ε). Ηονν ἀϊά [οδπ κῆπον 
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1. ΗΙ. 1. βαστάσαι - αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ πυρί. 
ν 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΠῚ. 

12. 

τ νη δ; οὗ τὸ ἥ“ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ “ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, 

ἔλρήτια καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν “ ἀποθήκην,, τὸ δὲ ἄχυρον 
εἰ τι 1. 26. 

α ΜᾺ ἰχ. 43. κατακαύσει πυρὶ " ἀσβέστῳ.᾽᾿ 
κ ἐπ 17. 

1 ΒΙ, ἢᾶνς αντου ἀῆεν ἀποθηκὴν (ὙΝ.Η. πιᾶτρ.). 1, οπῖβ αυτον ἅδε: στον. 

τῆς Μεβϑβίδῃ ννᾶβ ͵ι:8ὲ σοπηίηρ ἢ [Ιὲ νν88 
80 ἰπίεγεπος οση δίβ ἰυάρτηεηϊς οἡ ἐπε 
τοοσαὶ οοπάϊτίοη οὗ ἔπε εἰπε. Μεββίδῃ 
Ψψ»88 πεεάεᾶ; Ηἰἴβ ψγοῦῖκ ννᾶ8 γσεδὰυν ἴογ 
Ηἰπιὶ;; ἴπα πδείοπ νν88 γτίρε ἴογ ἡναάρυμεμξ. 
]υάρταεης οὔβεῖνε, ἴοσυ τπᾶὶ ννᾶ8 {πῸ 
ἑαποιίοη ὑρρεγπιοβὲ 'π [8 πηὶπά ἴῃ σοη- 
πεςείοη ψνἱεἢ ἐπ Μεββίδηϊς δάνοηϊ. Τῆςβα 
Ὄνο νοσβεβ ρίνε 05 ΟΠπ᾿8 ἰάεα οὗ [Π6 
ΟἸτῖβε, θαβεᾶ ποῖ ου ρεζβοηδὶ κπονίεάρε, 
δυὲ οἡ τοϊϊρίουβ ργεοοηςεριίοηβ. [ΐ 
ἀἰβῖετα πἱάοεῖν ἔτοπι (πὸ ταδὶ. [Ιοἢπ 
οἂπ πανα πον {{π||ὲ οἵ [688 οπυ ἴδε 
ουΐος δἰάθ, Ὀυϊ δα Κπενν ἴ68588 οἵ Ηἰβ 
βρίγιε, Υε σάπποῖ υπάετβίδηά ἢὶβ γογὰβ 
Ὁ Π|688 ΜῈ ρυᾶβρ (π|5 ἔδλοῖ. Νοῖς {πε 
αἰιϊδυϊεβ Π6 δβοσῖρεβ ἴο ἐπε Οοπλίηρ 
Οπε. ΤΠε πιδίη Ὁῆς ἷ εἰγεμ ε λ- ἰσχν 
ρότερος ΚΠ ν υπίοϊἀςα ἱπ {πε δβεαμεῖὶ. 
ΑἸοηρ ψἱ ϑίγεηρσίῃ ροαβ ἀἰριέγ---οὗ 
οὐκ εἶμὶ, εἰς. Ηξε ἰ5 80 ρτεδῖ, δυριυὲ ἃ 
Ρεγβοηδᾶρε, 1 πὶ ποῖ ἢὲ ἴο ὃ6 Η!5 8ἴανε, 
οαττυίηρ ἴοὸ δηὰ ἔγτοπὶ Ηἱπὶ ἔοσ ἀπά δῇεσ 
86 Ἦΐ8 βδη 4418 (4 5'ανς᾽ 8 οδῆος 'π [΄υάδεα, 
ατεθος δπὰ Εοπιε). Απ Οείθηίδὶ πιδρηῆ- 
«επὲ Ἴχαρρεγαίίοη. --αοὐτὸς ὑμᾶς ἤαπ. 
τίσει, τεῖϊυγη5 το ἴῆς Ρονεῖ οὗ Μεβϑβϑίδῃ, ἃ8 
τενεδὶςὰ ἴῃ Ηἰβ ψνοσίκ, νὨΙ ἢ 15 ἀεβοσί θεά 
45 ἃ δαρίίδπι, {πε Ὀεῖῖε ἴο ὑτίπρ οὐὲ 
τῆς ςοπίγταβε ᾿Ῥεῖννεεπ Ηἰπὶ δπὰ Ηἰϊβ 
Βυχηδ]ε ογεσυηπεσ.---ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ 
πυρί. Νοῖδδίε πεαὲ ᾶἅγε ἴδε ννογάβ, ἐν 
πνεύματι ἁγίῳ. ΤΕΥ πτυβῖ Ὀε ἱπίεγρτεῖεὰ 
πῃ Βαττιοτν ὙΠ Π ΟΠ π᾿ 5 βιίαπάροϊπι, ποὲ 
ἕτοτα νῃδὲ [εβὺ8 ργονεά ἴο δε, οὐ ἰῃ τῆς 
Ἰίρῃε οὗ 81. Ῥδυ]β ἱεδοπίηρ οὐ ἴπα 

ΟἿΥ ϑρίγι:, ἃ8 {πε ἱτησηδπεηῖ βουγοα οὗ 
βαποιβοδιίοη. ὙΠὲ ννῇοϊε Ὀαριϊβπὶ οὗ 
τῆς Μεββίαῃ, 88 οῇπ Ἴοοποεῖνεβ ἰξ, ἰβ 
ἃ Ὀαριίδπιὶ οὗ ἰυάρπιεπέ. Ιτ 1188 δδεη 
δεπεγα! νυ βυρροβεὰ πὶ {πε Ηοῖγν ϑ5ρίτιε 
Ὦεσα τεργεβεηίβ πε ρτᾶςα οἵ ΟΠ γίβι, δηᾶ 
πε ἤγε Ηἰ8 υάϊοῖαὶ διποϊίίοη ; ποῖ ἃ ἔδνν 
Βοϊάϊηρ ἴῃδε Ἄνεη {πε ἤγα 15 στδοίουβ 48 
Ρυσγίπσ. 1 τπλίηκ τῃδὲ τπε ρτδος οὗ ἴῃς 
ΟΒγίϑε ἰ8β ποῖ βεῖε δὲ ]1. Τῆς πνεῦμα 
ἅγιον 8 ἃ ΒίοΙΓῚΥ νυἱπά οἵ ἱπάρτηεπε ; 
ΠΟΙ͂Υ, 48 βϑγεερί πρὶ ΑΥΨΔΥ 411 [Πδὲ 15 [ἴρῃς 
δηὰ νου ε55 ἐπ πε πδιίοη (Ὡς, δἴτεσς 
δε Ο. Τ. πιδππεσ, ἰ8 οοποείνεά οὗ 5 ἔπε 
βυῦ)εςε οὗ Μεββίαῃ᾽ β δοϊίοπ, γαῖ μεσ τπδῃ 
τῆς ἱπάϊνϊἀυα41). ὙΤε ἤτε ἀσβίσουβ ψνῃδὲ 
4ς ψίηα Ἰεαᾶνεβ, ]1οὮπ, τὰ πὶ τυ 

Ρτορδεῖίς ἱπιαρίπδείοσ, ἐπί πκβ οὔ ἕῆσεα 
εἰεπιεπίβ 88 τεργεβεπεηρ τῆς Πιποζίοηβ 
οἵ Ὠἰπλβε! ἀπά οὗ Μεββίδῃ : τσαίεγ, τοϊμά, 
.νε. Ἠς δαρεῖίβεβ. νν τ ννϑίεσ, ἴπ τῇς 
τυπηΐπρ βίσεαπὶ οὗ ἰογάδη, ἴο Ἐπ] 6 πὶ 
τῆς οἷν ΨΥ οὗ εβοᾶρε, διηδπάχηοης. 
Μεβδίδῃ ν"}}} δαριείβε ἢ υνϊπὰ ἀπά ἢτα, 
δ ορίηρς ἀνα ἀπά σοηπβυτηίηρ ἴῃς ἱπὶ- 
Ρεπίϊεπε, Ἰεανίπρ Ῥεδίπά οπὶγ ἴῃς σὶρῆι- 
εουβ. Ῥοβϑιν ΪΙοδη Πδά ἰπ πιϊπὰ τῇς 
Ῥτορδοῖὶς ννογά, “"οὐγ ἱπίφυΐεῖεβ, {κα τῆς 
Μη, πᾶνε ἰδ κα υ8 ἀνναν,᾽ 18. ἰχῖν. 6; 
ΟΓΥ, 48 ΕἼτγεσ, ῆΟ 1 βπά αἷβδο ἴακεβ 
πνεῦμα ἰπ ἴῃς δεη8ε οὗ “ ν͵ἱπηὰ," βυρρεβίβ, 
186 “πὰ οἵ Οοά,᾽ βροκεη οὗ ἱῃ 8. χὶ. 
7: με βίτοπρ εαϑδὲ νγπὰ ὑνῃϊ ἢ ΠΗ 
τῆς ρτα58 (Ζειἐδολγιε γὰν Μ|Ιϑοίοπσλμνάσ 
μηά ΚεϊϊρσιοηΞισὶ Ξςεησολαζέ, τ800). Οδεγ, 
Οανιδνί ρὲ Ο. Τ΄, ἰπο!ηε5 ἴο ἴῃς βᾶπια 
νίενν, ἀπά τεΐεγβ ἴο 18. χὶὶ. τ6: “ὙἸΒου 
88.811 ἔδῃ ἔδεπι, ἀπά τῇς νυἱπὰ 88.411 σᾶγγυ 
1ῃ δ πὶ ΑΥνΑΥ ᾿᾿. 
ες. 12. ΤὨΪβ νεσ. ἔο]]οννΒ ἊΡ νδσ. σὰ, 

δηά ἐχρ  δἱπβ τε Ἰυάϊςί 4] ἀςτίοπ ἐπι επηεὰ 
ὃν νἱηά πὰ ἢτε.--οὗ τὸ πτύον ε. τ΄ χ- 
αὐτοῦ. ὙΠ οοπδίγυοτίομ 8 ναγίουβὶν 
υπάετβίοοά. Οατοτῖίμβ ἴα Κ68 ἰϊ Δ5 ἃ Ηςῦγα- 
ἰ8πὶ ἴοσ ἐν οὗ χειρὶ τὸ πτύον. Ετ[Ζϑοῦα 
ἴλκεβ ἐν τ᾿ χειρὶ αὐτοῦ 45 ερεχερειίςαὶ, 
πᾶ τοηάογβ : “"ἤοβς ΜΠ] δὲ δα ἕδη, 
υἱκ., ἴῃ ἨΐβΒ Ββαπά "3, Μεγεσ δπὰ γ εἰβ8 
ἰᾶκε οὗ 48 δϑϑίρπίπρ ἃ τεᾶβοῆ: “δ 
(αὐτὸς οὗ νεῖ. 11) Ψῆοϑβε ἔλπ ἰβ ἰῃ δδαπά 
δηὰ ψῆο ἰ8 τπογϑΐογα δϑϊβ ἴο ρεγἔογπι ἴπ 6 
Ῥασὶ δββίρτις ἴο Ηἰπι". Ὑδη [Ο]]οννΒ δη 
ἐχρίαπαιίοη οἵ τῆς "ποάμς οῤεγαμάϊ,---- 
δια καθεριεῖ ποτα διακαθαρίζω, Ἰἰαῖε ἔοτ 
οἰαββίς διακαθαίρω. ΤὨε ἰάεα ἰ5: Ηξ 
ΜΙ Ηἰ8 ἕδη Μν}}} τῆγονν ἃρ τς Ἡποδῖ, 
τηϊχε τ (Π6 ΤΠ ΔΗ, τπδὲ τῆς ννϊηα τηδῪ 
δῖον τς “πῆ ανγᾶν ; Ηδ Ὑγ1}} τ[Πεῇ ΤοοἸϊεοι 
πε ϑβίγανν, ἄχυρον (1π Οτεεῖς ττίτετβ 
ἈΒΌΔΙΪΥ Ρ᾽υταὶ τὰ ἄχυρα, υἱάε Οτίπηπ1), 
δηὰ δυτη ἰξ νυν ἔτε, ἀπὰ οοἱεος τῆς 
ψνμεδὶ ᾿γίηρ οπ τῆς τπγεβῃίηρ ἤοος δπὰ 
βίοτα ἰξ ἰπ ΗἰβΒ ρσάπασυ. 980 5841} Ης 
ἸΠπογουρῃϊν (δια ἱπιεηβ ἐγ] Πρ) οἰεαπβε Ηΐδ 
ἔοου. Απά ἐῆς βινεερίπρ πὰ ἀπά τῆς 
Τοηδβυπλίηρ ἤτε ἃ (ἢς Ἂμ] επὶ8 δπὰ 
τηδάβυσα οὐ Ηἰβ ροψεσ; βίγτοηρες ἴῆδῃ 
πλῖπε, 845 ἔδε ἰεπηρεβὲ δηά {πε ἀδναδβίδιϊ πε 
βαπιεβ ᾶἃτὲ πιΐρμεῖεσ τπᾶπ τῆς βίγθαπ, 
ΜΟΙ 186 88 ΠΥ εἰεπηεηῖ.---ἅλων, ἃ ρίαςθ 



12-ιϑ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ ὃς 

13. Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Υδετε οηϊγ: 
ἔος ἴογος 

Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 14. ὁ δὲ οἱ ΩΝ 
. . ἢ» 

Ἰωάννης 1 " διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, “Ἐγὼ "χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ 

βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; " 

εἶπε πρὸς αὐτόν,2 ““Αφες "ἄρτι" οὕτω γὰρ " πρέπον ἐστὶν ἡμῖν χίϊ, το 

ὙᾺ ]οΒὴ χἱϊΐξ. 37. 1 Οος. χἱϊὶ. 2 (αον, ορρ. ἰο ἔαϊ. εἶπνο). 
. χὲὶ. 13. 

οσδεῖ.). 
" 

Αςίδ 
ΝῚ 3, κ᾿ ἰ 6. 15. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ε ἢ. χίν. 

7.8 

(ἐδ πια 
Ὁ Βοθ. ἰϊ, το. ΜΝ δος. δὰ 

1 Ἰωάννης οτηϊτεὰ ἴῃ δ Β βδῇ. νεσβ. (ΥΥ.Η. οπιῖξ.) 
3 Ἐὸς 

1815 τεδάϊπρ' δεςοτάβ δεβὲ ἢ της ἀϑᾶρε οὗ τῆς Ενδηρεῖῖβι. 

ἴῃ ἃ βεϊά τηδάε ἔστη ὉΥ ἃ τοϊΐεσ, οσ ου ἃ 
τοΟκΥ Ὦ1]} ἴοὸρ εχροβεά ἴο τῆς ὕγεεζε.-- 
ἀποθήκη πηεᾶηβ ρεποσαιν δὴν Κίπά οὗ 
βίοτε, δηά ΒΡΈΡΙΕΥ ἃ ρταΐῃ βίοτε, οἴξῃ 
υπάετρτουπὰ, ΒΙδεκ ἴδε {πε ερίμεῖ 
ἀσβέστῳ ἀρρ]ϊεά ἐο ἴῃς ἔτε 485 δἰ ρηϊ γἱπρ : 
ἱπεχεηρι βῆδθ]ς 111 41} τῇς τεῆιβε ὃς 
ςοπδιυτηεά, [τ ἰ8δ ὑδυδν υὑπάετβιοοά 
δυβοϊιτεῖγ. 

γν. 113-17. Ἄἔέξης ἀῤῥεαγς, Ηὶς δαῤέϊςνι 
απά ἰίς ἀεεονιῤανίπιεπίς (Ματὶς ἱ. 9-τὶ; 
[μακο {||.21-22). ες. 13. Τότε παρα. ὁ 
1. «νὐν Γαλιλαίας : ἐλέη, δἴτεγ Ἰοῆπ δὰ ἀε- 
δοσδεὰ τῆς Μεοβϑβίδῃ, αῤῥέαγς οπ ἐπε ξεεηξ, 
παραγίνεται, τῇς Πἰδίοτις αὶ ρτεβεπί ἀρδίη, 
85 ἰπ νεζ. σ᾿, ὑν ἢ ἀγαπιδῖὶς εβεςε; 2 ῦορι 
Οσαϊἑ δε, νοετα Ης 45 ἰἰνεά βίηςς οἢ"]ἃ- 
ποοά, ζεξμς, πε γθαὶ Ὁ" γίβε ; πονν ν εἶν 
ἀϊῆεγεης ἔγοσα τῆς ΟἾτγίβε σοηςεῖνεά ὃγ 
τε Βαρεῖϑε ννεὰ Κποὺ ἔγογση {πε ννῆοϊε 
ἐνδηρεῖῖς μἰβέοσν. Βαϊ 5Βῃυςεπρ ΟΥ̓ Κπον- 
Ἱεάσε ρψαϊπεγεά ἔγοπι οἵδε βουγοαβϑ, ννὰὲ 
ΤῊΔΥ οδίαίπ βἰρπίβοδης ᾿ἰπῖ8 σοποεγηίηρ 
τῆς βίγδηρογ τοτη 6Δ11εῸ ἔζοπι πε ργεβεπὶ 
παιταῖϊνε. Ηε ςοπΊε5 ἔπὶ τὸν |. πρὸς τὸν 
Ἰωαν., τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ. ΤΊ ε56 
νογάβ αἵ οῆςε βιιρρεβῖ ἃ σοπίγαβι δεῖννεθη 
εβι8 δπὰ τε ῬΠαγίβεεβ δηὰ ϑαάάυοεεβ. 
ΒεῪ οᾶπιε ἴο {πε Ὀαρίίβπλ 848 ἃ ρΡπεποπΊῖε- 

ποη ἴο 6 οτ σον οδρεινεά, 7εβιιβ 
ςοπιεβ ἐο ἴδε ]ογάδη (ἐπὶ), ἐοισαγάς τῇς 
Βαριῖβὲ (πρὸ) ἴο επίεγ ἱπῖο ρεγβοηδὶ 
πεηά!γ σεϊδιίοπβ ἢ Πίπὶ (νἱάς Το ἱ, 
:, πρὸς τὸν θεόν), ἰπ οτάετ ἴο ὃς Ὀαριδεὰ 
ὈῪ δίπι (γεπίεῖνε οὗ δα ᾿Ἰηδηϊτῖνα Ἔἐχργεββ- 
ἱπρ Ρυγροβε). 7|6β508 σοπιεβ ποσοῦ ΡὮΪῪ 
ἵπ δυηρδῖῃυ ὙΠ [ΙΟἤπ᾿8 πιονεπιεηΐ, 
δῃδείηρ δί8 ρδβϑίοῃ ἔογ τἰρῃιθουβπεββ, 
Πν ἀρργεοϊδεῖπρ 186 βυτηθοῖ!ς βἰρτιῆ- 
᾿ᾶποα οἵ [μιὶβ8 Ὀαρίίδπι, ἀπά ποῖ ΟπΪγ 
ΜΠ προ, Ὀυϊ ἐαρεσ ἴο δε Ὀαριἰβεὰ ; (ῃς 
]Ἰοτάδη ἱπ Ηἴ8 πιὶπά ἴτοτη ἴῃς ἄδν ες 
ἰεανεβ ἤοπιε. ΑΔ νεῖν ἀϊβεγεπε ρεγβοῃ 
1815 ἴγοτῃ τς ἰεδάεγβ οὗ 1β8γ8ε], Ῥῃαγίβϑαὶς 
οὐ ϑαάάδυςαῖο. Βυῖ {πε βε4ιεὶ βυρρεϑβίβ 
ἃ ςοπίταβὲ αἷβο Ὀδείψεεπ Ηιτ δπὰ ἰοῆη 
δἰπηβεϊῖ, 

αντον Β Δπά ἴϊ. νξ. ζΞοΡ. νεγβίοῃβ βᾶνε ἀντω. ὙΠπουρΡῊ νελκὶν διϊεβιεὰ 
ΝΗ. δάορε τ, 

γν. 14:15. γοΐπ γείμϑδες. Ιὲ ἰδ ἰῃ- 
βίγυςείνε το σοπλρᾶζε ἴῃς τῆτες δυποριίίοδὶ 
δνδηρο 8 ἰῃ {πεῖς σοβρεςῖίνε παγγδιῖνεβ 
οὗ τῆς Ῥαρεῖβπιὶ οὗ ]εβϑὺ8. Μαεκ (ἰ. 9) 
βἰσυρὶν βιδίεβ ἴῃς ἕδαςς. Μαῖίδεν τερογίβ 
Ρεγρ εχίείεβ οσεαίεὰ ὃν ἰπε ἀεβίγε οὗ 
]εβὺβ το δὲ Ῥαριϊβεὰά ἰῃ (πε πιίπά οὗἁ 
7οῆπ, δπά ργεβυπιαθν ἱπ ἐπα πιϊπάβ οὗ 
ΑἸ γιβείδηβ ἔοσ ποτὶ ἢς ψτοῖς. [κε 
(111. 21) ρᾶββεβ ᾿ἰρμεῖν ονεσ τς δνεηὶ ἰπ 
ἃ Ῥαγιοιρίαὶ οἴδιιβε, 858 ἱξ οοπβοίουβ (παὲ 
6 ννᾶβ οἡ ἀεϊἰςαῖςε στουπά. ὙΠε ἴἄτεα 
πδιζγαιίνεϑθ Ἴχῃίρὶ βυσοεββίνα ΡΠ 8868 οὗ 
ορίπίοῃ οη τῆς βυδ)εςοῖ, ἃ ἕδος πος ψ Πἢ- 
ουὖ Ὀεατίπρ οἡ ἴῃς ἀδίββ δπά γεϊδιίοπβ οὗ 
1πε τῆτες αο5;:ο]ῖ58.. Μαιεῖμεν τεργεδαπῖβ 
τῆς ἱπιεσγγτηεάϊαιε ρῆδδθὲ. Ηἰἷβ δοοουπὶ 
ἰθ ἱπεγίπβίοδ!γ οσςάϊίδϊε. --- Κεσ. 14. 
διεκώλνεν : ἱπιρετίεοςϊ, ροϊπιίηρ ἴο ἃ 
Ρετγϑίβίεπε (ποῖς {με διὰ) δας ππϑασσεβδ- 
{ω] αἰξεπιρὶ ἴο ργενεηῖ. Ηἰ8β τεᾶβοῃ ννᾶβ 
ἃ ἴδοϊηρ ἐπι 1} εἰ ποτ νν 88 ἴο δε Ὀαριϊδεά 
{πε τεϊδείου οὐυρῆς το ὃς ἱπνετιεά. Τὸ 
υηδετβιαπαά ἘΠ 15 ἔεο]π ρ ἴτ [8 ποῖ ΠεσαββατΥ 
ἴο ἱπηροτῖ ἃ Υ ἀενεϊορεὰ Μεβδβίδιν)ς 
ἘΠδοϊορυ ἱπίο ἱξ, ἱπιρυτίηρ το ἔπε Βαρεῖϑε 
411 τῆδὲ ννὲ Ῥεΐΐενε οοποεγηίηρ [688 δ8 
πε ΟἨγίβε δηὰ πε βίπ]εββ οὔθ. 11 ἰβ 
ἐπουρῇ ἴο βῦρροβε {παὶ ἴῃς νἱδβίτοσ ἔγοπὶ 
ααϊες μαά πηδᾶς ἃ ρτοίουπά πιοσζαὶ ἱπ|- 
Ῥεαββίοπ οἡ ίτ ὉῪ Ηἰ5 δβϑρεοῖ δηὰ σοη- 
νεζβδιίίοπ, δηὰ δινακεηεά μουρῆϊβ, 
Βορεβ, ἱποίρίεηε σοηνίοτίοηβ 48 ἴὸ γνῆο 
Ης πιῖρῃὶ Ῥ6. Νὸοσ οὔυρῆϊξλ νε ἴο ἴακε ἴοο 
βειουϑὶν ἔπε Βαριῖ81᾽ 8 βίδίεπιεπῖ: “1 
Βᾶνε πεεά ἰο ὃὲ δαριἰβεὰ οἵ Τῇεε". 
Ἡϊδβεγίο πα ῃδὰ ῃδὰ πο ἐπουρδὶ οἵ θείην 
Ῥαριϊδεά Εἰ πηβεῖ, Ης νν88 ἰῇῆς Ὀδριΐίβεσ, 
τὩοῖ οπε ἔδεϊηρ πεςὰ ο ὃς Ῥαριϊδεά ; [ῃς 
ζεπβοῦ οὗ βίππεβϑ, ποῖ ἴῃ86 βυτηρδίδεις 
[ε]]ονν-ϑίππεσ. Απὰ ἴυβὲ πεγε ἰ6β τῆς 
ςοπίγαβε δεΐνεεη Ιοδπ πὰ [}6βυ8, δπά 
Ῥεΐννεεπ τς ΟΠτγίδε οὐ [οὔ π᾿ 8 ἱπχαρὶπα- 
τίου δπὰ τῆς Οἢτγίδε οἵ σϑδὶῖγ. ἰἴοδη 
ΨΜΆ8 δένεῖε; Ϊεδ8 ὑγ»ᾶ8β βυγῃρδίπείίο. 
]οῆπ ννδβ ἴῃε θαριίβεν οἵ βίπποσβ; [6 δὰβ 
ννβῃεά το Ὅς Ὀαριϊίδεδ, 45 ἰξ ἃ βίππεγ 
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«ΤᾺ, Η, ος. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην." 
οδοΐ. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΠῚ. 

Τότε ἀφίησιν αὗτόν. 16. Καὶ 
ἦα Σ ἧς βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς Σ ἀπὸ τοῦ ὕδατος - καὶ ἰδού, 
({σἱιἢ διὰ, 
Αςῖδ νυἱΐ. 
56). 

1 βαπτισθεις δε ἰῃ δὲ ΒΟ νᾷ. δα. ζορ. 

3 Ἐοσ ἀνέβη ευθυς δὴ Β πᾶνε ενθυς ἄἀνεβη, 

5 Β μᾶ5 ηνεωχθησαν. 

4 Δ)2}8Ε οπιῖ ἄντω. 

ΗΪπιβεῖε, ἃ Ὀτοῖδοσ οὗ ἔπε βίηξα!. [Ιη ἴῃς 
Ἰρῆε οἵ τιῖβ οοπίγαδε ψῈ γε ἴο υηάεγ- 
βἰδπά δε δαριϊϑπὶ οἵ 6818. Μδηγ εχ- 
φἰαηδιίοηβ οὗ ἰὶ πᾶνε θεεη ρβίνεπ (οσ 
1η68ς6, υἱάς Μεγετῖ), πιοϑεῖν ἐπεοϊορίςδὶ. 
Οπς οἔτδα πιοϑὶ [δα 5:8 ]ε 8 τμδὲ οἵ Δ εἰ85 
(Μαῖι.-Ἔναδη.), τπαὶ ἴθ δοοοσάαποε Ψ ἢ 
πε βυπηδοὶς βἰρπίἤσδηος οὗ 1πὸ τἴϊε δ5 
ἀεποΐηρ ἀδαιῃ ἕο δὴ οἷά {π{π᾿δηά τἰβίηρ 
το ἃ πεῖν, ]εβὺ8β οἂπιῈ ἴο θὲ δαριϊβεά ἴῃ 
τῆς βοῆβε οἵ ἁγίηρ ἴο ἔπε οἷά πδῖυγαὶ 
τοϊδιϊίοηβ ἴο ρᾶζεηΐῖβ, πείρῃθουγβ, δηὰ 
φατίθν (δἰ πρ, ἀπά ἀενοιίπρ Η πιβεὶῇ 
Βεποεξζογιἢ το Ηἰβ ρυδῖϊς Μεδββιαπίο νοςᾶ- 
τίοη. Τῆα ἴσας βοϊυϊίοη 15 ἴο δ6 ἔουπά 
ἴῃ τῆς εἰς] βρῃεσε, ἰπ (ἢ 6 βγτηρϑίδεις 
βρίσίε οὔ 1688 ψῃὶςῃ πηδάς Ηἱπὶ πιδίπ- 
τῖπ δὴ δἰεευάθ οἵ βοϊἀδγν υν ἢ ἴῃς 
δἰπξαϊ ταῖμεν (μ8η αβϑαπιε με ροϑβίτίοη οὗ 
οτἰεὶς απὰ Ἰυάρθ. [1 ννᾶβ ἱπιροββίθ]8 1οσ 
βιι ἢ δὴ οὔδ, οἡ ἴδε ρτουπὰ οἵ θεΐπρ ἴῃς 
Μεββίδῃ, οὐ ενεπ οὐ τῆς ρτουπά οἔ δἰη- 
Ἰεββῆεββ, ἴο γεᾶῖ 1 πη 5 ὈΑρι πὶ 85 ἃ 
τηῖηρ ἢ Βιοῃ Ηδ Πδὰ πὸ σοποογη. 
Τονε, Ὡοΐ ἃ βεπβ6 οὗ ἀϊρῃ!ν οΥ οὗ πιο] 
ΤΑ ἰαβϑηεββ, τυ συϊὰς Ηἰβ δοιίοῃ. 
(δπ ψε οοηοεῖνε βἰμ]εββῆθβθ δεῖπρ 50 
ξοπβοίουβ οὗἉ ἰϊβεῖ,, ἀπά δἀορείϊπρ 88 ἰϊ5 
ῬΟΪΙοΥ δἱοοίης88 ἔτοπι βίππειβ ἡ ΟΠ σίβι 8 
Ὀδρεΐβπι τηῖρμς ογεϑῖς πιϊϑυπάεγβίδηίπρ, 
Ἶυ8ὲ 85. Ηἰβ δββοοϊβείηρ νυ ΡΟ σᾶπ5 
Δηᾷ βἴηποιβ ἀϊά, Ης νγᾶ8 οοηΐεπί ἴο ὃς 
τ διπάοσβίοοά. : 

νεσ. 15. Τῆς τεδβοηΐπρ ὙΠ ἢ 
1688 τερὶἰεβ ἴο ]οῃπ᾿β βογυρὶεβ ἰβ οἤαγ- 
δοίεγίβιῖο. Ηἰἴβ5 δηβύγεῖ 18 βεπιε, ταὰ- 
Βρεοιίῖ, ἀϊρπιῆεά, βίπιρῖς, γΥ ες ἀεερ.--- 
ἤΆΑφες ἄρτι---ἀείετεπεῖα!, Πα] ἐγ εἰ ἀϊηρ, 
γεῖ βίγτοηρ ἴῃ 118 ΝΘΥῪ δεη ]εηΈ85. Ποα8 
ἄρτι ἱπιρὶν 8 ἰδοῖϊ δοςερίδμος οἵ ἴδε 
ΒΙΡῊ ροβίτιοη δϑβϑίρῃεά ἴο Ηἱπὶ ὈῪ Ἰοΐπ 
(Ν εἰβ8- Μεγεῦ) δ΄. Μὲ πιᾶὰν τεδὰ τῃδὲ 
ἱπῖο ἰτ, 0} 1 ἄουδεὲ ἱξ ἐς βυρρεβείοῃ 
ἄοεβ ᾿υϑεῖϊοε ἴο τπε ἐεεϊϊπρ οὐ |εϑ8118.--- 
οὕτως γὰρ πρέπον, 4 τ]ὰ ννοτὰ ἡνἤεη ἃ 
ΒΈΓΟΠΡΘΙ τηΐρῃξ πᾶνε Ῥέα ὑδεὰ, θεσδυδβε 
ἴτ τείεγβ ἴο ]οῆπ 85 ννεὶ}] 88 [εβὺ8: βειίπρ, 
θεοοτηΐηβ, σοηρτυουβ; υἱές ἨΘΌ. [ΐ. το, 
ἍΠεγα τῆς δᾶπια ψνογά 18 δε ἰπ σείεσεηςα 
ἴο ἔδε τεϊδιίοη οὗ αοά ἐο ΟΠ τῖβι᾿Β βυῆετγ- 
ἷπρ8. ““ἼτὈδοᾶπια Η!πι."-- πᾶσαν δικαι- 

5 ἀνεῴχθησαν ὃ αὐτῷ “ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατα 

οσύνην : ἐπΐΒ τηεᾶπβ τότε ἔπη πηθεῖθ 
186 δᾶσ, τῆοσα ἴβδη οουϊὰ Ὀ6 ἐχρίαἰπεά ἴὸ 
ἃ ταδη {κε Ϊοβη. Τὴε Βαρέιβὲ δὰ ἃ 
Ραβϑβίοῃ ἔοσ στ βῃθουβπεββ, γεῖ μἰβ σοποθρ- 
τίοη οὗ τἱρῃξεουδβηθδβ νν88 ΠΆΣΓΟΥν, ΒΈΥΘσΟ, 
Ιερα]. Τεὶγ [4688 οὗ τὶ ρβέδουβης88 βερδ- 
ταῖεά {πε ἵψῸ πιεη ὉΥ ἃ ψίάς συ] νΒιςἢ 
ἰβ σονετοά ονὲσ Ὁγ τπιὶβ ρδηθσαὶ, αἰπιοϑὶ 
ενδδῖνς, ρῆσγδαβε: 81] τὶ ρῃεδουβηθεβ οὐ 
νον ἴοσπι οὗ το Τῆς δβρεοΐδὶ ἔογηι 
ταεδῃΐϊ 15 ποῖ ἐῆε πιεῖ σοῃῃρ ίδηςς νυ ἱἢ 
16 οτάϊπαηποα οὗ Ὀλριίβπι 88 δάπιίπἰβιεγεὰ 
ὉΥ δὴ δοςγεάϊϊεα βεγναηὶ οὗ αοά, δυΐ 
Βοπιθίπίηρ ἔασ ἄδερεγ, νυν οἢ τῆ6 παᾶνν οτὰ 
ΜΠ υπίοϊά. Ιομη ἀϊὰά ποῖ υπάετβιδηά 
{πῇ ἴονε 18 πε ζ 1 ]]Πππρ' οὗ τῆς αν. Βυῖ 
Βς 8ᾳνν ἴπαὶ ὑπάδσ (πε πιὰ ννοσάβ οἵ 
]εβὺ8 ἃ ΝΟΥ δαγηδϑὲ ρύσγροβε ννὰβ ἢἰά. 
80 δὲ Ἰεηρίῃ ἣς γἱεϊἀεά-- τότε ἀφίησιν 
αὐτόν. 

νγν. 16,17. Τέε ᾿ἀρῤῤήκ ὑυλυον αεεονῖ- 
ῥαπίνιεηές. ὙΏδδ6 πᾶνε Ὀεθη νδγίου δ᾽ Υ 
νίεννεά 48 πιεᾶπὲ ἔοσ {πῸ ρεορῖίς, ἔοσ 8 
Βαριῖβε, ἀπά ἔογ [εϑυ8. [ἢ τὴν ἡυάρτηεπε 
1πὸν σοποογῃ [6808 ΡυποῖρΑ ΠΥ δηὰ τη τῃς 
βτβὲ ρίαςθβ, ἀπά δῖε 850 νἱεννεᾶ ὃ. τς 
δνδηρεῖδι. Απά δ8 ννὲ γα πον πηδκίπρ 
της δοαυαἰπίδηος οὗ [6518 ἔοσ τῆς ἢσγδὲ 
εἶπα, δπὰ ἀεβίσίηρ ἴοὸ Κποὺν ἴῃς βρίσίξ, 
τδηπασ, ἀπὰ νοσδίίοη οὗὐ Ηἰΐπὶ ψἤοβα 
τηγβίεγίοιβ γῆ πᾶ8 οςουρίεὰ ουτ 
δἰιεπείοπ, Ῥν6 τΊΔΥ σοη πα ΟἿΣ σοπητηθη 8 
το 8 δβρεοῖ. Αρρίγίηρ τῆς ξεϊπεῖρις 
παῖ ἴο 41] οδ]εςῖῖνε ϑυρεγηδίυγαὶ ἐχρετσί- 
δῆς 68 ἔπεσα δὲς δῦ) εοῖνε Ῥβϑυοποϊορίοδὶ 
ἐχροσίθποθβ σοσγεβροηάίηρ, γα σὰπ ἰεᾶση 
ἔτοπὶ ἔμπα ἄονε- Κα νἰβίοη ἀπά {πε νοῖςα 
ἔγοπὶ ἤδάνεη ἔπε πουρῆ 5 ΠΟ δά 
Ῥεβη ραβδβίπρ ἱῃπγοιρῇ {πε πλϊπά οὗὨ [εβὺ5 
δἱ 1818 οί εἶσαὶ ρετίοά. Ὑμεβα ἐπουρῆιβ 
ἰτ πηοβὲ σοποοσῃβ τὶ8 ἴο Κπον; γεῖ ἰΐ ἰ8 
ἦ.5ὲ ἔπεβε ἐπουρηῖβ ἐμαὶ ῬοΙ Ὀεϊΐενοτα 
δηὰ πδιυγα  ἰϑεῖς ὑπ θ 6] δνεῖβ ἀγα ἴῃ ἄδηρεῖ 
οἵ ονετ]οοκὶηρ ; ἴπε οπε τῃγου βρῇ τεραγά- 
ἱπρ τῆς οδ[εσέϊυς οσουτγγθῆςεβ 848 δίοπε 
ἱτηροτίαπι, ἐπ οἵἴβεσ Ὀεσϑυβα, ἀδηγίηρ 
της οδ]εοῖίνε οἰεπιεπὲ ἱπ πε Ἔχρογίεπος, 
1ΠῈΥ τυβῇ το ἴπῸ σοποΙυϑίοη τπαξ ἔδοτε 
ΨΆ8 Ὧ0 εχρεγίεπος δὶ 411. ΨΥ Βοσθδβ ἐπα 
ἀγα ἰβ τπδὲ, νμδίανοσ 8 ἴο Ὀ6 βδὶά 25 ἴο 
ἴμς οδ)εςῖῖνς εἰετηςπε, ἐπε βυδ)εςεῖνα ἂς 
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βαῖνον ὡσεὶ 4 περιστεράν, καὶ . ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 
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17. καὶ ἰδού, ἀ οΒ. κα. τ; 

φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, ““ Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ΠΝ 
ἐν ᾧ " εὐδόκησα." 5 

ἘΜΒ οπῖξ και. 

ε (ἢ. χἱ!. τᾶ; 
χνὶΐ. 5. ἋΣ 
Οος. Χ. 5. 

Ὁ. χ. 38 (411 νεῖ ἐν δηά ἀδι.). 

2 ΜΟΙ, δανε ηνυδοκ., τ δῖοΒ Τιϑοδοιάοτί [0]οὐτα. ΥΝ.Η. δ ἱπ Τὶ Ε. 

811} ἐνεπῖβ ἰδ τεᾶ] : 186 Ἰπουρῆῖβ τεβεςίεά 
Δηὰ δυτηροϊβεά ἐπ τΠῈ νἱδβίου δηᾶ τῆς 
νοῖςε. 

νεῖ. 16. εὐθὺς τᾶν Ῥε σοπηεοίοά 
ψἱἢ βαπτισθεὶς, τ ἀνέβη, οὐ νἱτἢ 
ἠναύχι ν ἴῃ δε ΤοἸ]ονίηρ οἰδυβε ὉΥ ἃ 
Βγρετρδίου (ατγοῖυ8). [{ 18 σΟΠΊΤΩΟΩΪΥ 
ϑηὰ ςοισγεςιῖν ἰάθη δίοηρ νὰ ἀνέβη. 
Βυι: τῆν βᾷν βίζγαίρῃίιννδυ δδοεπάεά κὺ 
Εὐυίῆγ. ρῖνεβ δῇ δῆβνοσ ὙὙΏΙΟΒ πῆΔῪ ὃς 
υοϊεὰ ἴος 118 αυαίπίπεδββ: “ὙΠΕΥ ΒΥ 
ἱ Ϊομη δά τῆς ρεορὶβ υπάδσ ννδίῖεσ ὕὉ 

το ἴδ πδοῖς 1} ἘΠ γ πὰ ςοπίεβδεὰά {μεῖς 
δίῃ, ἀπά τῃδὲ [εϑὺ8 μανίηρ ποῆβ ἴο ζοη- 
ἔε88 ἰδετίε ποῖ ἰπ 6 εἶνε". Ἐτζβοδς 
Ἰδλυρῆδ αἱ {πε ροοὰ τηοηῖκ, θὰ: ΘοΒδηΖ 
δυδαιδητίδ!ν δάοριβ 8 νίεν. Ὁποῖα 
πλίρθε Ῥς “οσγβε ἐχρ᾽ δηδιοῃβ.--- καὶ ἰδοὺ 
ἠνεῴχθησαν, εἰς. ΥΠεη [εδ08 Δβοεηάεὰ 
ουϊοξίῆς τναῖετ με Βεάνεπβ ορεπεάδηὰ Ης 
(1518) 8ανν τῆς δβρίσὶ οἵ αἀοά ἀεβοεηδίηρ 
ἃ5 ἃ ἄονε οοστηίπρ ὕροῦ Ηΐπι. Ασοοτάϊηρ 
ἴο πηᾶην ἱηιεγργείειβ, ἱποϊυἀϊπρ' τηδὴν οὗ 
τῆς Εδίμεγβ, (Ὡς οσουζγοῆςσα 'γᾶ8 οὗ ἴῃς 
πδῖυτα οὗ ἃ νἱβίοη, (Ὡς ἀρρεᾶγαπος οὗ ἃ 
ἄονε οοπιίηςῷ οὐὔξ οὗ 1ἴῃ6 Βεᾶνεηβϑ. ὃ 
εὐαγγελιστὴς οὐκ εἶπεν ὅτι ἐν φύσει 
περιστερᾶς, ἀλλ᾽ ἐν εἴδει περιστερᾶς-- 
ΟἾσγβ. όνε-ῖκε: ψνμδὶ τνα8 πε ροϊηξ 
οἰςοτηρασίβοη ἢ ϑινς πιονεπηεηξ, ἀοοοτγά- 
ἴῃρ ἴο βοπὶς ; βοΐς ρεηῖὶε τηονθπιεης 88 ἴΐ 
βἰηκβ ἄοννῃ ο [18 ρἷδος οὗ τεβῖ, ἀςοοζάϊπρ 
το οἴδεῖβ. Ὑπὲ Εδίμεσβ ἱπϑἰβιοα οη ἴῃς 
αυδ τε οὗ τῆς ἄονθ. Ευΐῆγ. βυπιβ ὰ 
1πεβς ἴδ: φιλάνθρωπον γάρ ἐστι καὶ 
ἀνεξίκακον " ἀποστεβοῦ Ἣν γὰρ τῶν 
νεοσσῶν ὑπομένει, καὶ οὐδὲν ἧττον τοὺς 
ἀποστεροῦντας προσίεται. Καὶ καθα- 

τόν ἐστι, καὶ τῇ εὐωδίᾳ χαίρει. 
εἴθε τῇς ἄονε ροββεββεβ 411 {ἢ688 

αυδιιτῖε5--- ΡΒ ΠΑ πιπγορυ, ραιίθηὶ ἊἽπάυγ- 
ὅπες οὗ στοηρ, σοπιίηρ ἰονίηρῖν ἴο ἰῃοβς 
νῦο πᾶνε τορρςεά ἰξ οὗ ἰΐβ γουπρ, Ρυτγίν, 
ἀεῖσμε π᾿ βυνεεῖ 5π|6118--1 κπονν ποῖ; 
Ὀυξ 1 ἀρρσγεςίδίε {πε ἱπβίρῃς ἱπίο {πα 
βρίσῖε οἵ Ομγίθε Ἐς ἢ βρεοϊἐγίπρ βυοῖ 
ρατσεϊςυϊατβ 'π ἐμε ἐπι] επιδῖϊς εἰρπίποδηςοα 
οἵ τῆς ἄονε ἱπιρ|]ε8. ΨνΠδὶ ἰ8 {π6 Ο. Τ. 
ϑδδὶβ οὗ ἴδε βδυτωδο! ὃ Ριοῦδίν ἄεη. 
υἱ , 9, Ἰο. Οτοιίυβ δἰηἴ8 αἵ 1815 μους 
Δἰιορεῖδες δάορεηπρ ἰῆς νίεν. Τὺ ψψε 
οδιδίη ἃ σοπίγαβι Ὀείννεε [οἢπ᾿5 σοη- 
ςερείοπ οὗ ἐπε δρίγις ἀπά ἐμαὶ οἵ [εβι}8 δβ 

τεβεοιεά ἰῃ 186 νἱβίοη. Εος Ϊοδη ἴδε 
εἰ δίετα οὗ ἴδε δρίτὶς τνᾶθ (πε βίοσῃυ 
νὶπὰ οὗ ἰυάρτηεης ; ἴος [6808 ἐῃς ἄονε 
Μὰ τῆς οἷννε ἰεαῇ αἴεσ ἴῃς ᾿υάρτηεηι ΌὉῪ 
ΜΔΙΟΣ ῬνΆΒ ρϑϑῖ. 

γες. 17. οὗτός ἐστιν : (δὲ ἰδ )6 [ἢ δά- 
ἀτεββεά ἴο ἔπε Βαριϊβε; ἰὰ ΜΚ. ἰ. ο. σὺ 
εἶ, )8 16 λάάτεξεεὰ ἴο [ςε8ι8.---ἐν ᾧ εὐδοκ: 

ἃ Ἡεβτγαΐβπι, ς 3 ΥῈΠ «--εὐδόκησα,6οτ- 

ἰβῖ, εἰ μοῦ ἰο Ἔχρύεββ μαδίξυδὶ βαιίβέδο- 
είοη, δέϊες τῆς τωᾶπποσ οὗ ἴδς ἀποηιὶς 
Αοεῖϑε (υἱάς ἩεττηδηηΒ Κίρεν, Ῥ. 169), ος 
ἴο ἀεποῖες τῃ6 ἰπηδσ δνθηϊ τειν ροοά 
Ιεάβυτε ἀεςίδεά 861 οὔσας ἕοσ δἱΐ ἔογ 
πη. 80 ϑοῆδῃζ; οὔ ννίπεσ, ὃ 40, 5, οῃ 

ἴδε υβς οἵ {πε δογίβι. εὐδοκεῖν, Δοσοτάϊηρ 
ἴο ϑίυτΖ, δε  ίαϊεείο Μαεεάοπίεα εἰ Α416κ5- 
απάγίπα, ἰδ ποῖ Ατις θυ ΗεἸ]εηἰδῖῖς. ΤῊς 
νοῖος τες 8118 ἀπ ὰ ἴῃ βοπὶε γηεᾶβυγε Ἔοῆοδθβ 
18. χὶτ. σ, “ Βεβοϊά ΜῪ βεγνδηῖ, 1 ὑρῃοὶὰ 
Ηἰπι; ΜΥ Ἄοἤοβεπ οπς, ΜγΥ βου] ἀεϊρἢ 8 
ἴη Ηίτλ. [πᾶνε ρυὲ ΜΥ βριεἰξ ἄροη Η!π}.᾿" 
Τῆς 6 “8οη" τεςδὶϊϑ Ῥβ. ἰΐ. 7. 
Τακίηρ τῆς νἱβίοη, δες νοῖςς, δπὰ τς 
δαριίβαλ τορεῖθε 88 ἱπιεγργοιίης {πε 
᾿οπβοίουϑηεβ8 οὗ [68:18 Ῥεΐοτε δηὰ δ {δ!5 
εἰπιε, ἴπ6 [Ο]]οννίηρ ἱπέδσσεποεβ τε 8ι}- 
δεβιεὰ. (1ὴ Τῇ πιϊπά οἵ εϑὺ8 δὰ Ὀεθη 
ἐχεγοίβεά ἰὴ ἰπουρῆξ ὕροη τῆς Μεββίδηϊς 
νοοσδιϊοη ἰπ τοϊδιίοη ἕο ΗἰἾβΒ οὐγῃ ἔαΐυτα. 
(2) Τῆε οΠίεῖ Μεββίδηϊς ομαγίβη δρρεατεὰ 
ἴο Ηἰπι ἴο δὲ βυπιραίῃυ, ἴονε. (3) Ηἰβ8 
τεϊρίουβ διιπὰς τοννασάβ αοὰ ννᾶ8 (παὶ 
οὗ ἃ ϑοη ἰοιναιάβ ἃ Εδίπεσ. (4) 11 ννδϑ 
τῆγουρ ἴδε βεπβα οὗ βοπβῃίὶρ δηὰ ἴδε 
ἱπίδηβε ἴονε ἴο τῆθῃ ἔπαὶ ννᾶβ ἱπ Ηἰβ 
Βεατὶ ἴῆδι Ης ἀϊδβοονετεὰ Ηἰ8β Μεβϑβίδηϊς 
νοςδίίοη. (5) Ρτορπεῖϊς ἑσχίβ γᾶνε ἀϊΐγες- 
τίομ ἔο ἀπὰ εὈΡρρΡ]Ἰε πιδδηβ οὗ ἐχργεβϑδίοῃ 
ἴοσ Ηἰβ8 γεϊϊσίουβ τηβάϊδιίοηβ. Η!5 πιϊπά, 
κα ἔῆδὲ οὗ Ἰοῆῃ, ννὰβ δ} οὗἨ ργορποῖϊς 
πυἡξίογαηςοοβ, δυὲ ἃ ἀἰετεης οἶα88 οὗ ογσᾶςΐδβ 
διδὰ αδἰἰγαςιίοπβ ἔοσ Ηἷω. Τῆς βρίσὶε οὗ 
7οδη σενεϊ!εὰ ἴῃ ἱπηαρεβ οὗ ἅνγε δηά ἴεσ- 
τοῦ. Τῆς ἔσπίος βρίσιε οὗ [εβι15 ἀεἰ!ρῃιεᾶ 
ἰῃ ψογάβ ἀερίοτηρ ἴῃς ἰάςαὶ βεγναπὲ οἵ 
Ασοὰ 88 οἰοιῃεά νν»ἱ ἢ τηθεῖπεββ, ραϊίεπος, 
τυϊβάοσῃ, δηὰ ἴονε. 

ΟΗΑΆΡΤΕΚΊ ΙΝ. ΤῊΞ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ, ΑΝῸ 
ΤῊΞ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΡ ΤῊΞ ΟΑΙΓΈΑΝ 
ΜΙΝΊΒΤΑΥ. [18 'Π ΟΥΕΙΥ ΨΑΥ οταά 0 ]6 
ἴδε τ Ὀαρείβαι οὗ [εδ8 νἱτἢ 18 οοπ- 
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δῖκ. 11. 22; 

Ιν. 

ΙΝ. 1. τότε δ1 Ἰησοῦς " ἀνήχθη εἷς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, 
ἦν. 5. Αἵ ᾿ 
ἐκ τς ἐλ Ὁ πειρασθϑῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2. καὶ ᾿νηστεύσας ἡμέρας τεσσαρά- 

.Χ.γ. 

Ἡεῦ. χιἰϊ!. ᾿ῷ (1ο ἰΙεδά ὕρ ἔγοτῃ ἴδε ἀεδά). 
δεῶδε). ςς ΟὮ. νὶ. 18-20; ἰχ. 14. Α-εῖΣ χἱἰϊὶ. 4. 

1 Β οπιῖξβ ο; Ὀγδοκεῖςεά ἰῃ ΥΝ. Η. 

πεοιεὰ ἱποίάδη!8 βῃου!ὰ ὃς {ο] ον ε Ὁ 8 
δεᾶβοη οἱ πιοσγδὶ {τγίαὶ, ογ, ἴο Ἴχρζεβδ ἰὲ 
τῆοτσα βΈπεγαγ, Ὁ ἃ Ρεγίοά οἱ γειγεπιθηΐ 
ἔος δαγῆεβϑὶ ᾿πουρῆϊ οα τῆς ἑαΐογε ΟΑΓΘΟΣ 
8Ο δο᾽Ἔπ)ηἷγ ἱπδυρυταῖεά, Βεεγεπιεπὶ 
ἔοι Ῥγᾶγεσ δηὰ πηεάϊιαιίοη ννᾶ8 ἃ ῃιδδϊϊ 
ἢ ]εβι8, ἀπά ἴὲ ννὰ8 πανεσ πηοσε ᾿ἰκον 
ἴο θ6 ρυξ ἰπ ργδοῖίος ἴπᾶπ πον. Ης μδὰ 
Ἰεῖ Βοπλε ὑπᾶεσ ἃ ροννεσία! ἱταρυΐδε νυν ἱτἢ 
ἴδε ]ογάαπ ἀπά Ῥαρείβπι ἰπ νίῖεν. Ὑ{Τῆὲ 
Ῥαριβηι ννὰ8 ἃ ἀεςιβίνε δεῖ. νβδίενοσς 
τοσε ἰξ ταῖρῆς πιοδη, ἰξ πιεαπὶ ἔδγενε]! τὸ 
ἴδε ρδβὶ [πὶ οὐ οὔβοιγιεν διὰ σοπβεογδιίοη 
ἴο ἃ πενν, δίρ, υπίφυε νοςαἰίοη. [{ τε- 
ταλϊπεά πονν ἴο γεαῖϊβε ὃν τεβεςτίοη ννδδὲ 
τη 18 οα]Πἶπρ, τὸ ψἢϊοῃ Ης πδὰά Ὀεδῃ δεῖ 
ἃρατὶ Ὁν Ϊοΐπ δπὰ Ὁγ ἤεδνθηὶν ΟτηβῃΒ, 
ἰηνοϊνεὰ ἴῃ Ἰάεβ, Ἔἐχεουϊίοη, δηὰ Ἔχροσί- 
δῆς. [τ ννᾶβ ἃ ἴάγρε, ἄξερ, ἀϊθῆουε βυδ- 
ἦεςι οἰ διυάν. ὕὐπᾶες ροννεσι! βρίγίταδὶ 
ςοπβίγαϊπῖβ [6818 ῃδά ἰἌκεῆ ἃ ρτεδὲ ἰεὰρ 
ἰπ ἴδε ἀδγκ, ἰξ οὴς πᾶν ἄλγε ἴο ΒΔῪ 80. 
ννδδὲ ννοηάοσ τ, ἰῃ τ6 ββᾶβοη οὗ τεῆςς- 
τίοη, ἐεπερίδεϊοπβ ἀγοβε ἴο ἀοιυδί, βῃγίηϊ- 
ἱπρ, τερτεῖ, βίγοηρ ἱποϊἱπδείοη ἴο ἰοοίς 
δδοῖς δπὰ γεϊυγη ἴοὸ Νζδγεῖ 

ἴῃ 18 Ἔχροσίεπος [6818 τννᾶ8 δἷοπε 
ἱηννατάϊν δ8 ΜῈ] 8 ουξνατάϊΐγ. Νο 
οἴεαγ, αἀεαυδίε δοςουπὶ σου]ᾶ ὃς φίνεη οὗ 
ἴ. Ικ οουἱὰ οηγν δὲ αἰπιὶν βῃδάον ἃ 
[ογιἢ ἴῃ βυπιθοὶ οἵ ἰῃ ρᾶταρῖθ. Οοπε οδῃ 
υπάδετγείαπά ποῖν ἰῃ οης σοβρεῖ (ΜΚ.) πο 
δἰιεπηρέ 15 πηδᾶς ἴο ἀεβογίυε τῆς Τοπιρίδ- 
τἴοη, Ὀὰὲ ἴῃς ἕαςϊ 18 βἰπιρὶν βίδιεά. ἁἀ 
ἐξ ἰβ πιυςἢ τλογε ἱπχρογίδιιε ἴο στᾶβρ ἴῃ8 
λοι 848 ἃ ριδδὶϊ γεδ!  ἱπ ΟἾ ΓΒ Β ἸΠΠΕῚ 
ἐχρειίεπος ἴδῃ ἴο πιδίπίδίπ δηχίουβ Υ 
τῆς 1ἰζεσαὶ ἰσυῖδ οὗἨ Ἐπεὶ τεργεβεηίδιίοη ἱπ 
Μαῖῖ. δηὰ 10κε. [Ιπ τῆς ἄρδι οὗἉ ἐδ ἢ 
δηὰ υπθεϊϊεῖ ονοῦ (ΠῈ δβιιρεσηδίυγαὶ εἷθ- 
ταεηῖ ἴῃ [Πς βίογυ 811 βεῆβε οἵ ἴῃς ἱμινασά 
Ῥυςοδοϊορίοαὶ ταδὶ ϊν τῆϑὺ Ὁς ἰοβῖ, δηὰ 
ποιπίηρ τεπιαίη Ὀὰϊ δῃ εχίοσγηδὶ ταΐγαοι- 
Ἰοιι5, [πεδιίγὶοαὶ ἰγαπβδοϊίοη νμϊοἢ πειεγῖγ 
[4118 ἴο ἱπιργεββ ἴῃς ἰεββοὴ ἐμαὶ [εβὺ8 
ΜΔ8 νει Δ Ὁ] τεπιριεὰ 45 ννε ἄγε, δβαυεζοῖν 
δῃὰ ἴοσ ἃ ἰεηρτῃ οὗ τἶπις, θεΐοσγε ἴἢς ορεη- 
ἱπα οἵ Ηἰβ ρυδ]ῖς σάγεοσ, ἰπ ἃ γερσεβεηΐϊδ- 
ἔνε τηδηπεῖ δητςραιίηρ [ῃ6 Ἔχρογίεποοβ 
οὗ ἰαῖες δία. ΑἸ] αἰἱεπιρίβ ἴο ἀΐβροβε 
δυτητηλιῖν οὗ τῆς ΨΠοΪε τηδιϊοσ ὉῪ τεΐεγ- 
ἐπος ἴο βἰπλίϊας ἐεπιρίδιίίοη ἱεσεμαᾶς ἰῃ ἴῃς 
οἂδα6 οἵ οἴδει τεϊρίουβ ἱππίαῖοτα ᾿ἰκα 
Βυάάπα τς ἴο ὕὍε ἀεργεςαίεά.Ό Νογ 

Ὁ δεείάεδβ ρασϑὶ}. 1: (ος. υἱΐ, 5. ἑ Ὑδοδβα. ἰ1]. 45 (βδῦδ 

δου] ἃ οπα τεδά νυ ἴακε ὑρ τ 86 
Ὡπεοσν μὲ 6 ἀειαϊεὰ δοοουπὲ οὗ {8 
Τεπιριδείοη πη Μδέϊ. ἀπά 1ὺκς ἰ8 δἰπαρῖν 
ἃ «οπιηροβικίίοη δβυρρεβίεὰ ὃν Ο. Τ. 
ῬΆΤΆΙ1εἰβ οὐ ὃν γεῆβεοιίοα οἡ τῆς οτιεἰςαΐ 
Ῥοίπιβ ἰπ ΟἸσίβε ΒΒ βυδβεαυεπὲ Πἰβίοσυ. 
(8ο Ηοϊεσπιδπη ἴῃ Η. 06.) ε βῃουϊά 
ταῖδες τεραγὰ ἴὲ δἃ5 μανίηρ 18. υἱκίτηδῖς 
δουγος ἰη 8δῃ δἰἰεπιρὲ ΌὉῪ [6818 ἴο σοηνοῦ 
ἴο Ηἰβ ἀϊδβοὶρεβ. βοπηδ ἔδιπὲ ἰάθα οὗ ννῆδε 
Ηε δδά ροπε τῃγουρῆ. 

νν. 1--11.- Τλε Τενιῤίαϊοη (ΜΙκ. ἱ. τ2, 
3: Γυκὲ ἵν. 1-13). ει. τ. Τότε, ἴδε, 
ἐταρὶ γίηρ οἷοβε οοππεοιίίοη ψνἱἢ ἐπε ἐνθηῖ8 
τεοογάεα ἰῃ ̓ Δβὲ σπαρίεσ, Ἔβρεςί δι ἰῃς ἄς- 
δβοςηὶ οὗ τῆς ϑρίτί:.---ἀνήχθη, ννᾶ8 Ιεὰ ὕρ, 
ἰηῖο τῆς Πίρπετ, πιοσα 8ο[᾿ΠτᾶγῪ τερίοπ οὔτῃς 
ν]άεγηαδβ, {πε μδυπὶ οὗ νὰ Βεδβῖβ (ΜΚ. 
ἰ. 13) ταῖδεσ ἴπᾶπ οὗ πιεη.---πὸ τοῦ 
πνεύματος. ὙΤΠε ἀϊνίπε ϑρίτὶϊ ἢΔ5 ἴο 40 
ψΙ οὖν ἀλτκεῖ ἐχρεσίθησεβ 8ἃ8 ᾿νῸ 1] 88 
ἢ οὧὖῖ Ὀτίρδέ, ἰογουβ οὔθβ. Ηε ἰβ νι 
τῆς βοπβ οὗ αοᾶ ἴῃ {δεὶς σοπῆϊοιβ τνῖτἢ 
ἄουδε ποῖ ε88 ἴδῃ ἱπ τμεῖγ τηοπιεηῖβ 
οἵ ποῦδῖε ἱπιρυΐδβα δπὰ δεγοῖίς τεϑβοῖνα. 
Τῆς δβᾶπὶὲ ϑρίτιι ΨῆῸ ὕὈγουρῆς 1εβὺ8 
ἴτοπι Νᾳζδγεῖῃ ἴο τῆς ]ογάδη αῇβεγινασὰ 
ἰεὰ Ηἰἱπι ἴο ἴξς βοεπὲ οἵ εἰ]. ὙτΤῇὲ 
τπεοτν οὗ ἀεξετίοη πἰπίεά δὲ Ὁγ Οδινίη 
δή δάοριεὰ Ὀγ Οἰββαυβεη ἰβ θαβεὰ οὔ ἃ 
δι ρογῆς!δὶ] νίενν οὗἩἉ τεϊρίουβ ἐχρετγίεπος. 
(οά᾿Β ϑρίτιξ ἰβ ἤενεγ τῆοσς ὉΠ ἃ πιᾶπ 
ἴδῃ ἱπ ἢῖ8 βρίτίξυδὶ βιγιρρίθβ. |1|68ὺ8 
ΨΆ8 τα ΠΕΠν ἱπιρε!]εὰ ὃν (πὸ ϑρίτιε δὲ 
τι ῖ8 εἰπια ω ΜΙ.᾽8 ἐκβάλλει). Απά 88 
πε ροννεσ εχεγίςὰ νν88 ποῖ ρῆγϑίςδι Ὀυὲ 
τισὶ, ἴῃς ἕδοϊ ροϊπῖβ ἴο ἱπίεπβε στηθηϊδὶ 
Ῥτεοοςυρατῖίοη.---πειρασθῆναι, ἴο ὃς ἰεπιρ- 
τεὰ, ποῖ πϑοεββδείὶν ςονογίηρ ἴῃς ψδοὶς 
ἐχροτίεπος οὗ ἴῆοβε ἄδυβ, Ὀυϊ ποιίηρ 8 
δρδοίδ!ν ἱπηροτίαπε ρἤμδβε : ἴο δε ἱετιριθά 
ἑπίεν αἰϊα.---πειράζω, ἃ ἰαῖετ ἔοτπι ἴος 
πειράω, ἰῃ οἸαβεὶς ατεεῖς, ρσίπλαγυ πηεαπίης 
ἴο δἰἱεπιρῖ, ἴο (ΤΥ ἴο ἀο ἃ τπὶπρ (υἱάς ἔος 
τπῖ5 86 Αςίβ ἰχ, 26, χνΐ. 7, χχῖν. 6); τπεῃ 
ἱπ δὴ δἰπίςδὶ βεῆβα Ἴοτηποη ἰπ Ο. Τ. 
δηὰ Ν. Τ., ἴο ἴτν οσ ἰεπιρὶ εἰἴδεῖ νυ 
ξοοὰ οὐ ψ ἢ δά ἱπίεπι, δββοοίδιεὰ ἴῃ 
8οπΊε δχίβ (ε. σ., 2 Οος. χἰϊἱ. 5) ἢ δοκι- 
μάζω, κιπάνεά ἴπ πιεδηΐπρ. Νοῖς ἴδε 
οπηββίοη οἱ τοῦ ὑὈείοτε ἱπβηϊῖνε.--ὑπὸ 
τ᾿ διαβόλου: ἰπ ἰαῖες [ον ]8ἢ ἘΒΕΟΙΟΡῪ 
186 εν! ἰβ τς ἀρεηὶ ἱπ 411 ἐεπχριδιίοη 
ψἹΠ εν} ἀεδίση. [ἢ τῆς φαγῖΐεσ ρεγοά 
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κοντα ἷ καὶ νύκτας τεσσαράκοντα,2 ὕστερον ἐπείνασε. 3. καὶ προσελ- ἃ ὁ πειρ. αϑ 
θὼν αὐτῷ δ 4 ὁ πειράζων εἶπεν,5 “Εἰ υἱὸς εἴ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ ἜΡΟΝ 

λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται." 4. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε, ““ Γέγραπται, ε Ο δΐκ. ἰκ. 
“Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ δ παντὶ ῥήματι «ἀν χνΐϊ. τ. 
ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.“ 5. Τότε ᾿ παραλαμβάνει αὐτὸν ὅ Ὁ. κενῇ 

ὁ διάβολος εἰς τὴν 5 ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν ὁ αὐτὸν ἐπὶ τὸ “Σ᾽ Ἐν 

1--ὸ. 

Ἰτεσσερ. ὈΟΙΏ Ρἷαςεβ ἴῃ ΒΟΙ,. 

Ἴτεσσαρ. Ὀεΐοτε νυκτας ἴῃ δὰ Ὁ (Τί5..). 

5ΞΝΒ οὐκῖς (μὶβ αὐτω δηὰ δ ΒῸ ἰηβεγῖ οὴς αῆες ἀπῶν (ἢ υἱῖ καὶ Ὀείοτε εὐπτεν). 

ΒΟ, εἰς., ἰπβεγὶ ο Ὀεΐογε ἀνθρωπος, 

δ᾽ ΟἿ Βᾶνε Φ; ἐπι ἴῃ ϑερί. δπά γεϊαἰπεά Ὁγ Τίιβοῖ, δπὰ ΝΗ. 

4 ἴῃ ΒΟΌΖ :, 33, 2ο0 (Τί βοἢ., 
ἴο π' ψει, 

1δε ᾿ἴπε οὗ ϑεραγδείοη Ῥεΐννεεπ {πὰ ἀϊνίπα 
δηὰ ἴδε ἀϊδθο!ς ννᾶ8 ποῖ 80 οδγείυν ἀς- 
βπεά. [Ιπχ ϑδΐπ). χχῖν. 11 αοά ἱεπιρῖβ 
Ῥανὶὰ τὸ πυσῶθεσ πε Ρθορῖθ; ἴῃ σ σἤτγοη. 
χχὶ. αὶ ἰξ ἰδ δαΐδῃ.--- νεῖ. 2. καὶ νησ- 
τεύσας. Τῆς ἔδπιὶπρ ννᾶ8 βροπίδῃεοιιβ, 
ποῖ δϑεςεῖῖο, ἄμε ἴο τηεπίδὶ ργεοσσυρδίίοη. 
ἴῃ βυςΒ ἃ ρίδςε ἴμεγε ννᾶ8 πο ἰοοά ἴο Ἂς 
δαά, Βυῖ 7εβ08 ἀϊὰ ποὶ ἀεβίσε . ὙὉὙῇῆε 
δοτίβι ἰσηρ]ῖε8 τπδὲ ἃ ρειϊοὰ οἵ (δϑείηρ ργε- 
ςεάεά {π6 βεπβε οὗ ἔυπρεσ. Τῆς ρετίοὰ 
οὗ ἰογίγν ἄδλγβ δηὰ πίρῃιβ τηδὺ δὲ ἃ τουπά 
ΠυπΊδοῖ. εἰνασεν, Ηε «δὲ ἰαβδὶ {εῖϊ 
Βυηρες. ΤΗΐβ νετῦ [κε διψάω ςοπίταςι5 
ἴῃ α ταῖδμεσς ἴδῃ ἢ ἰπ ἰδῖεσ ἄτεεκ. Βοιῖῇ 
ἴᾶκα δὴ δοςυβαῖνε ἰπ Μαιῖ. ν. 6. 

νγν. 3-4. Εἰ γε ἐενιῤῥαἐΐοπ, τὨτου ἢ 
Βυηρεσ. δεῖ. 3. προσελθὼν, ἀποῖδετ οὗ 
τῆς ἐνδηρε  βι᾿ 8β ἕανουτίς ννογάβ, ἱπΊρ} 168 
1ηδὲ τῆς τετηρῖοσ ἰΒ ςοποείνεὰ ὃν {πε 
παιγδῖοσ 88 Ἀρρζοδοῃίηρ ουϊννδσἷγ ἴῃ 
νίϑι 16 ἔοστι.---εἰπὸ ἵνα : ̓ἰτεγ ἢν “ Θρεακ 
ἐπ ογάος ἴπδὲ "". ὅϑόπιε ρτδγητηδγίδηβ 866 
ἰπ [15 υϑὲ οὗ ἵνα τῖτἢ {πε βυδ)ιηοῖῖνα 
ἃ ΡΙορτεββ ἰπ {πὸ ἰαίεσ Μαςεάοπίδῃ 
ατεεῖκ οηννασάβ ἑονναγάβ πιοάδγη ατεακ, 
ἴῃ ψὩῖοἢ νά ν ἢ βυδ)]υηοῖνε ἐπισγεὶν 
βυρειδεῦεβ τῇς ἱπβπίτινε. Βυϊιπιᾶπη 
(αγανι. 97 ἐπε Ν. Τὸ βλχ9 τὲ {με οεξ 
ἀενίδιίοῦ ἐπ πε Ν. Τ, ἴτοπὶ οἰδββὶς 
υβᾶρε 8 ἐμαὶ ἵνα Δρρεᾶγβ ποῖ οἠἱΐὺ δῆες 
ςοπιρίειε ῥγεάιςδίεβ, 88. ἃ βίδιετηθηΐ οἵ 
ἀεείση, Ὀυὲ δἴϊεγ ἱποοηιρίεῖς ῥσεάίσδίεβ, 
βυρρίὶ γίηρ {δεῖς πεοεββαγυ οοπηρ᾽ επηεπῖβ 
(.,. Μικ. νὶ. 25, ἰχ. 30). εἰπὲ Πεῖα ΠΊΔΥ 
δε οἰδεβεά δπιοὴρ νεγὺβ οἵ ςοπηπιδηάϊης 
ὮΙ κε ἵνα αἴἴεσ ἐδεπ).---οἱ λίθοι 
οὗτοι, {πεδε βίοπεβϑ ἰγὶπρ δδουῖ, ῃἰπιπρ 
αἱ τῆς ἀεβεγὶ Ἵσμδγαςίοσ οὗ ἴπε βοβπε.-- 
ἄρτοι γεν., τὲ τπε τυάς ρίεσεβ οὗ βίοπε 
πιᾶν ὃς τυγηεὰ τιϊγδουϊουβὶν ἱπίο ἰοανεβ. 
νεῖεα (Μεγεσὴ ἀϊβρυῖεδ (δα υδυαὶ νίενν 
ἴδαιῖ τῆς τεπιρειδείοη οὗ 7688 ἴΔῪ ἴῃ {πε 

ΜΝ.Ὴ.). ὙΒὸ γεδάϊηρ ἴῃ Τ᾿ ΚΕ. σοπίοσγπιβ 

βυρρεβιίοη ἴο υ8ὲ Ηἰβ πιίγδουΐουϑ ρονγεσ 
ἴῃ Ηἰβ ον Ῥεποού. Ης μδά πὸ βυςῃ 
Ῥοννεσ, δηὰ [{ Ης διά, ννῆν βῃουϊὰ Ης 
ποῖ πι8ς ἰξ ἴον Ηἰβ οὐνῇ ὕεπεῆε 48 νν6ῖ] 5 
ΟἾποῦ πθπ᾿βὺ Ηε οοιυϊὰ ΟὨΪΥ 641] ἱπίο 
ΡΙΑΥ ὉΥ {411} τῃε ροινετ οὗ αοά, ἀπά ἴξς 
τετηρίδιίοῃ ἰδὰὺ ἐπ ἴῃε βυρρεβίίοη τῆδὶ 
Ηἰςβ Μεββίδηϊς νοσδιίοη ννᾶβ ἀουδει] ἰέ 
αοά ἀϊά ποῖ σοπῖε ἴο Ηἰβ δμεῖρ δὲ {Π|8 
τἴπγ6. ΤΗΐβ ΒεῈπΠΊ8 ἃ τεῆπειηεηῖ. Ησυηρος 
τεργοβθηῖβ πυπᾶη ννδηΐϊβ, ἂηὰ [ἴδ 
αυδδιίοη ννᾶ5: Ψῃεῖμες Βοηβῆϊρ ννᾶβ ἴο 
τοδᾶη δχαπιρίίοη ἴτοπὶ ἴπαβε, οσ ἰογαὶ 
δοςερίδηοα οἵ {πεπὶ 48 ρασί οὗ Μεβ- 
82 8 ἐχρεγίεηςθ. Αἱ δοΐϊοπι ἴπε ἴββυς 
ταϊβεὰ ννᾶβ βε ββῆπεββ οσ βε  ἔβδογίῆςς, 
δε πβῆπεθβ ψουϊὰ πᾶνε δεεη βἤοννη 
εἰἴπεσ ἰη 1ῃ6 56 οὗἩἨἁ ρεγβοῃδὶ ροννεσ οἵ ἰῃ 
ἴῃς ννίβῃ ἴῃδὲ αοἀ ᾿νου]ά τι86 ἰϊ.---Ν ἐσ. 4. 
ὁ δὲ ἀποκ. εἶπεν : ΟΠ τίδι᾽ 5. ΤΕΡΙΥ ἰπ 1818 
᾿ςἂϑθϑς 828 ἱπ {πε οἴδειβ ἰβ ἔδκβὴ ἴτοπὶ 
Βευϊθγοποσν (νι. 3, 8ϑερῖ.), νδοῃ 
ΒΕΘΠῚΒ ἴο πᾶνὲ Ὀεεπ οης οὗ Ηἰ85 ἔδνουτί(ς 
Ὀοοκβ. [18 πυπιαπε βρίτίε νυν τ ἢ ανν5 ἐνθη 
ἴον ριοϊςοιίπρ {πὶ απίπιαῖβ ᾿νου]ὰ ςοπὶ- 
τηεπὰ ἰξ ἴο Ηἰ8β πηὶπὰ. Ὑπὲ νοζὰ χυοτεὰ 
ΤΑΘΆΠΒ, ΤΊΔΠ 18 ἴο ἰΐνε 4 {πε οἵ δι τ ἰπ 
δηά ἀερεπάβηςαε οὐ αοά. Βιεδά ἰβ ἃ 
τλεῖα ἀδίδὶ! ἰῇ πδὲ 1146, ποὲ πεοεββασυ 
τπουρἢ ἀβυδιν ρίνεη, ἀπὰ βυγα ἴο ὃ6 
βυρρίεά ϑδοπιέδοιῦ, ΔΒ Ἰοπιῷ 48 ἰξ 8 ἀβϑβίγ- 
Αὐἷε. Ζῆν ἐπὶ 18 πυηυδυᾶὶ, Ὀυξ ροοά 
ατεεκ (6 ννειε). 

νγν. 5-7). ϑεοοπά ἱἐενιῤίαἐΐοη. τότε 
παραλαμ. ... τοῦ ἱεροῦ: τότε [85 τῃς 
ἔοτες οὗ “πεχὲ,᾽" δπὰ ἱπιρῖϊε8 ἃ οἴοβεσ 
οτάεσ οὔ βεαθεπςοε ἔπδη [μπκε᾿Β καὶ (ίν. 5). 
παραλαμβάνει, ΠἰδίοτίοΔ] ργεβεπὶ ΠΏ 
ἀγαπιαῖὶς οἤξεςί ; βεῖζεβ μοϊά οὗ Ηἰπὶ δπὰ 
οατγίθβ Ηἰἱπὶ ἴο.---τὴν ἁγίαν πόλιν: 
76τυβαίεπη 80 πδπιεὰ δ8 1 νἱἢ αἤεοϊίοπ 
(νἱάς ν. 35 δηὰ εβρεοίδ! ν χχνῖϊ. 53, 
νηεγα (ἢ ἀεβίριιδιίίοη τσεουγβ).--- τὸ 



9ρ0ο 

Ὁ δι 
ἴπ ἐκ. ἰν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ἵν. 

6: διὰ ἢ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, 6. “ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, 
ο. ᾿βάλε σεαυτὸν κάτω: γέγραπται γάρ, “Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 

τμ. χνὶ! οὶ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς 
εἰ. 4. 

Ηδδ. χί. 2ο. πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ. " ἡ. Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿ἸΙησοῦς, “Πάλιν 
Σ1Ὰ, χ. .5. γέγραπται, “Οὐκ ’ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου." δ8. Πάλιν 

τσοις δ: 9. παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν 

ΚΦ Νἱ 39. αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν " δόξαν αὐτῶν, καὶ 

1 Ἐοτσ λεγε Ζ 885 φπαν. 

πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ : δοῃης Ῥαᾶτί οὗ [δα 
τετηρὶς Ὀεατὶπρ (πῈ παῦε οὐ “πε 
νἱηρίεῖ,᾽" δηὰ ονετπαηρίηρ ἃ ῥτεοίρίςα. 
Οοπηπηδηϊδίοσβ Ὀυϑυ ἐπεπηβεῖνεβ ἀΐβουβδ- 
ἱπς ννβαῖ ῥγεοίβεϊυ δπὰ πόσα ἰξ ννᾶ8.--- 
νεῖ. 6. βάλε σεαντὸν κάτω: ΤΗΐβ 
Βυρρεβιίοη βίγοηρῖὶν πιᾶκεβ ἴογ πὸ 
ΒΥΓΊΌΟΙΙΟ ΟΓΥ ραζγϑῦοϊϊς παίυσε οὗ τῃ8 
ψ ΠΟΙΪε σταρτεβεπιδιίοθ. Ὑὴῃὲ πηδὰ ῥτο- 
Ῥοβδὶ ςουἱὰ παγάϊγ δε ἃ τεπιρίδιίοη ἴὸ 
ΒΟ, ἂἃῃ οης 48 [68ι18, οἵ ἰηἀεεὰ ἰο δῃ' 
ταδῃ ἴῃ 5 βεῆ86ε8. Τῆς ἰγδηβὶς [ἤσουρ 
6 αἷγ ἔγοπι ἴῃς ἀεβεσὶ ἴο ἴῃς ννἱηρίεῖ, 
{|κὸ δαὶ οὗ ΕΖεκίεὶ, ςαττιεὰ Ὁ ἃ ἴοοκ οὗ 
8 Βαὶγ ἴγσγοπὶ Βαῦγίοῃ ἴο Τ76γυβαὶεπι, 
ταῦδβὲ Βᾶνε Ὀεεῃ “'π ἴῃς νἰδίοπβ οὗ αοά " 
(ΕΖεῖκ. νι. 3), δπάὰ {πε βυρρεβιίοη ἴὸ 
Ταβὲ ΗἰπΊβεῖ ἢ ἄοννη ἃ ρδγαροῖις δίς δὲ ἃ 
ο[488 οὗ τεπιριδιίοηβ, 48 ἴῃς ὄχουδ6β ἰῃ 
ἴδε ργδδὶς οὗ ἐὰε ϑδιιῤῥεν (1ἷ. χὶν. 16) 
βἰηρὶν σταργεβεηῖς ἴπῸ οδίεροσυ οὗ ῤχεέ- 
οοοηῤῥαίίοα. ΜΝΏΔΙ ἰΒ τῇς οἶ488 σεργε- 
βεηϊεάλ Νοὶ ἰεπιρίδιίοῃβ ἰὩγοιρῃ 
ὙΔΗΠῪ ΟΥ Ρῥγαδβυπηρίίοπ, δυϊ ταῖμεσ ἴὸ 
ΣΘΟΙΙΙ688 δβοᾶρε ἔγοπὶ ἀεβρεγαῖς βίζιδ- 
τίοηβ. Τῆς βεοοηά [επηριδιίοη, {κα 6 
ἢτβι, δεϊοηρβ ἴο ἴῃς Τδίεροσυ οὗ πεεά. 
Τῆς ϑδίδηϊς βιιρρεϑείοη 18 μι ἔπαγε οδη 
θὲ πο ϑβοῃϑῃϊρ ψν πεσε ἵπεῖε ἃΐθ βυς ἢ 
ἱποχίσσδδῖε βἰτιιδιίοηβ, ἱπ ργοοῦ οὗ νοι 
6 Ῥβαίξας ἰ8Β φυοϊεά (58. χοὶ. 11, 12).--- 
γέγραπται, ἰϊ βιαπ5 νυνΤτϊτεῃ, ποῖ ργεοίβοὶν 
88 ϑαίδη αυοῖςβ ἰἴ, ἴπ6 οἷδυβε τοῦ 
διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σον 
Ῥείῃρ οπιτεὰ. Οπ επἰβ δοσουηΐξ πΊδῃ: 
οσοπηησπίδίοτβ οὔδῖρε ϑαίΐδῃ νι 
ταυτ]δείηρ δηά ἐαἰδηνὶπρ ϑοσίρευγε.--- 
Ψεῖ 7. 7Ἶεβὺ8 τερ ἰεβ ΌῪ ἀποῖμες υοΐδ- 
εἴοη οτὶ Ὀεαξ. (νί. 16).---πάλιν, οη τῆς 
οἴδες δαπᾶὰ, οὶ οἼοπίιγλάϊοιϊπρ δῖ 
υδ! γίπρ : “ Βογρίυτα Ρὲσ βογίρευγαπι 
ἱπιεγργεϊδηδα δὲ Ἴοπο πάλ," Βεηρεὶῖ. 
Τῆς τείεγεποθ ἰδ ἴο ἴμε ἱποίάεης δὲ 
Ἐερμιάϊπλ (Εχ. χνυὶϊ. 1-7), εις ἴδ 
Ρεορὶς νἱγέυα!!γ ομαγρεὰ ἀρὰ ψὮ Ῥτίηρ- 
ἵηρ ἴδεπι ουὲ οὗ Εργρὲ ἴο ρεγίβῃ ψἱτῃ 
ἀδιγδῖ, [ἢ βοεῆς οὗἨ (ἢϊ15 ρεϊυΐαπε ουὐϊϑυτδὲ 
τερεϊνϊηρ [86 σοπιτηδηηογαῖϊνε πάσης οὗ 
Μαββαῖ δἂηά Μεχγίραῃ δεοᾶυβε ΠΟΥ 

τεπιρίεᾶ Ἰεδβονδῆ, βαγίηρ : “15. ]εμονδῇ 
Διηοηῦ Ὁ8 οἵ ποῖ ἢ" Απ δηδίορουβ 
βἰτυδείοη ἰπ τῆς [ἰῸὶ οὗἨ ]1εϑὺ8 πᾶν ὃς 
Τουπὰ ἰῃ Οεέλεοηαπε, ετε Ης ἀϊὰ ποῖ 
Τοπλρ ἰπ οσγ ἰετηρί, Ὀυϊ υἱτετεὰ ἴπ6 βυδ- 
τηϊββίνα, “1 ἴὲ Ὀ6 ροββίδ]ε". τῇς ἰεᾶρ 
ἄονη δὲ ἴμδὲ ογὶβὶβ 'νουϊὰ πᾶνε οοπβίβιθά 
ἴῃ βεακίηρ Ἔβϑοᾶρε ἔγοπὶ (ἢς ςγοββ δὲ ἴῃς 
ςοβὲ οἵ ἀυῖγ. Τῆς ρῃγϑῖςα! [41] ἔγοπι ἴδ 
ἰππδοῖὶα ἰ8 Δῃ δπλθίθπὶ οὗ ἃ τῆογαὶ (4]]. 
εἴογε ραββίπρ ἄοπὶ 188 ἱεπιρίαιίοη 1 

ποῖδ {π8ῖ τ1ῃ6 Πγροιμεβίβ τῃαὶ αὶ νν88 ἃπ 
ΔΡΡΕΘδὶ ἴο νη Υ ρσεβυρροβεβ ἃ ογσονὰ δἱ 
ἴῃς ἔοοϊ ἴο ννἱῖπεββ ἴλε ρεγίοσῃηδπος, οὗ 
ΜὨΙσἢ ποτα 18 πο τηεπίίοῃ. 

νν. 8-ιο. Τλίγά ἐενιῤίαίίοη. εἰς 
ὄρος ὑψηλὸν λίαν, 4 πιοιπίαίη Πίσῃ 
ἐπουρῃ ἴογ ἴπεῈ ρυγροβε. Ὑτβεῖα ἰ8 πο 
Βυοἢ τηουπίδὶη ἰπ τῇς ψοσὶ, ποῖ ἐνδῃ ἴῃ 
τε Πίρπεβὲ τάπρεβ, “ποῖ ἴο ὃς βουχῆὶ 
ἔογ ἴῃ τογγεβιγίαὶ ρεορυαρῆγ," βδᾶγ8 δε 
γνεῖῖθ. Τα νἱβίοῃ οἵ 811} τῆς Κίη σάοπι8 
δηὰ {πεῖ ρίοσυ ννᾶβ ποῖ ρῃγβίςαὶ.-- -τοῦ 
κόσμον. Ναὶ ννοτὰ ἢ Ῥαϊεβιὶπε πηεγεῖν, 
οζς 81] τῆς ννοσϊὰ, Ῥαϊεβίϊπε Ὄχοεριεὰ ὃ 
οὐ 411 τε ννοσά, Ῥαϊεβιίης ἱποίυδεά ὃ 
ΑΙΙ τπε86 αἰϊεσπδιῖναεβ πᾶνε Ὀδθη 500- 
Ῥοτίεά. Τῆς ἰδϑὶ ἰ8β ἴῃς πιοβϑί {ἰκεὶν. 
ὙΠ βεοοπὰ Παγπιοηΐβαβ Ὑἢ ἴῃς ἰάδα8 
οὗ ᾿ςοπίεπηροσασυ [|ενν8, πο τεραγάεὰ 
τῆς πεδίμεη ννοσ] ἃ δβ ἀϊβιίποὶ ἔσοπὶ ἴΠ6 
Ἡοῖγν [δηὰ, 88 δῬεϊοηρὶπρ ἴο ἴδε ἀενὶ!. 
ΤΒε τεπηρίεσ ροΐηιβ ἴῃ ἴδε ἀϊτεοιϊίοη οὗ ἃ 
υηίνετθαὶ Μαεββίαηϊς δπηρίσε, δηὰ ο] δὶ πηβ 
Ῥοννεσ ἴο γίνε εἴεοῖ ἴο τς ἀδζΖζΖιίης 
Ῥγοβρεςοῖ.--- ες. 9. ἐὰν πεσὼν προς 
κυνήσῃς μοι. ΤΙΐδ ἰ8 ἴδ ςσοπάϊτίοη, 
δΒοπιᾶρε ἴο ϑαίδῃ 88 (Π6 βυρετίοσ. ἃ 
Ὡδῖνα βυρρεδβιίοη, αὶ ροϊπεὶπρ ἴο ἃ βυδι]ς 
ἔοττη οὗ ἰετηρίδιίοη, ἴο νΙο 811 δπὶ- 
Ὀἱείοιβ, 861ςϑεεκίηρ τῆδη δυσουπρ, [Πδὲ 
οὗ ραϊηίηρ ρονγεσ Ὦν οουιρσοπηῖδα ὑνὮ 
αν]. Τὸ ἄδηρες [8 ρτεδίεδι ἤθη (δς 
εηὰ ἰ8 ροορά. ““ἼἸΠε πὰ βδηῃροιῆςεβ ἴδ6 
ταεδῃβ." Νονοσε 8 ποπηδρε ἴο ϑαίδῃ 
τῆοσα οοπηήοη ἤδη ἰπῃ οοπηθδοϊίοη ἢ 
βδοσεὰ οδυβεϑ, [26 ἰπίογεδιβ οὗ (ππτἢ, 
τὶ σμεουβηεββ, αηὰ αοά. Νοιδίηρ ἰεβῖ8 
Ῥυσίεν οἵ πιοξῖνα 80 ἰβογου ὮΥ 88 ἱεσιρία- 



6--τ3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟἹ 

λέγει αὐτῷ, 9. “ Ταῦτα πάντα σοι 2 δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς 1 γεν πᾳ 
μοι." το. Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “᾿Ὕπαγε,3 Σατανᾶ " γέγραπται Ἔἰταγα ἴῃ: 
γάρ, ’ Κύριον τὸν Θεόν σου "᾿ προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ " λατρεύ- πα νηῖδ ἀςο, 
σεις." [Ι1. Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος. καὶ ἰδού, ἄγγελοι ἰα 1. ἱν. 

προσῆλθον καὶ " διηκόνουν αὐτῷ. Ἐρνο ἰν 
12. ΑΚΟΥΣΑΣ δὲ ὁ Ἰησοῦς ὁ ὅτι Ἰωάννης ἢ παρεδόθη, ἀνεχώρησεν ἢ ΠΑΝ 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 13. καὶ “ καταλιπὼν τὴν Ναζαρέτ, ἐλθὼν δ ΜῊ 

κατῴκησεν αἷς Καπερναοὺμ τὴν "παραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις ἡ ἐτλτην 

τ Βεῖϑ οἱἱγ ἴω Ν. Τ᾿, ἰω 8ορί. (ω.2., 2 ΟΒτοα, ΥΩ, 1). 

ἩἸΜΒΟΌΖ δᾶνα ἀπεν (πιοβὲ τηοᾶ. εἀά.). 

3 σαντα σοι (τ. 'ΒΟΖ νἱἢ βενεσγαὶ ουσβῖνεβ. 
3 ϑοπιε Μ55. (Ὁ1.,Ζ) ἱπβεσῖ οπισω μου, οὈνίουβὶγ ἱπιροτίεά ἴτοπι χνΐ. 23. 

401. οὐχίε 9 ΒΟΏΌΖ ; ργοῦδδδὶυ τἰῃς ἱπβεγιίοῃ 8 ἄπ το νεσ. 12 οοπιπιεποίηρ ἃ ἰβββοη 
ἴῃ Γιδοοπαγίεβ. 

δ ΤΗΐβ πδηλε ἰ8 βρεῖξ καφαρ. ἴπ ἴῃς οἷάες Μ55. (3.0), δίς ἢ 15 δδορεεὰ τὩσουρῆ- 
οὔὖἱ ὃν ΝΗ. 

Εἴίοπβ οὗἁ ε8 οἶα88. Οπτίῖβὶ ννὰ8 ρζοοῦ 
δραϊπβὲ (με. ὙΠὸ ρῥτίπος οὗ ἴῃς ψνοσί ἃ 
Ἰουπά ποιδὶπρ οὗ 1[Π18 βογτὲ ἰη Ηἰπὶ (Ἰομη 
χίν. 30). [Ιη Ργδοῖῖςε {πὶ8β ποιηᾶρε, ἰξ 
]εβὺ5 μδβαὰ ὕεεῦθ ἱ]Πἱπρ ἰο τοπᾶες ἰΐ, 
ψου]Ἱὰ πᾶνε ἑδκεη με ἔοστῃ οὔ οοποι διε ρ 
ἐδ ῬΒδγίβεεβ δηά ϑαάδιοεςβ, απὰ ραπάᾶετ- 
ἴῃς ἴο ἴδε ργεὐυιάϊςεβ οὗ ἴπ6 ρεορίε. Ης 
ἴοοῖκ ΗΒ ονῃὶ ρδῖῃ, δῃὰ δεοᾶγης ἃ Οἢ γί δύ, 
πείϊμες δῆες ἴῆς ἴγρε ἱπιαρίπεὰ ὃν τῇς 
Βαρεῖβε, ποῦ ἀεροζαϊηξ ἴο τῆς Ιἱκίηρ οὗ 
δε ]εν8 δηὰ {πεῖς ἰδδάειβ. 850 Ης 
ξαϊπεᾶ υπίνετβδὶ εἐπιρίγε, θὰϊ δὲ ἃ στεδῖ 
οοβί. -ν᾿ν ες. το. αγε σατανᾶ. 7Τεϑ8118 
Ραϑβίοπδίευ τερεῖὶβ πε ϑαίϊδηϊς διιρ- 
ξεβίίοη. Τπῆε ὕπαγε σ. ἰ8 ἴτυς ἴο Ηἰβ 
οδαγαοῖεσ. Τῆς βυρβεδείοηϑ οὗ ψοσὶ ἀϊν 
τυϊβάοση δἰννδυβ γουβεὰ ἱπ Ηἰπὶ ραϑβϑίοηδία 
ανειβίοῃ. Ὑπὸ ὀπίσω μου οἴξοπιε Μ55. 
ἄοεβ ποῖ βδυΐϊὲ 118 ρίδςα ; ἰξ 18 ἱπιροτίεά 
ποῖ Μαῖϊ. χνὶ. 23, ψποσα ἰξ ἀοεβ δυΐϊῖ, 
τῆς ἀρεῃὶ οἵ ϑαΐδῃ ἱπ ἃ ἱετηρίδιίοη οὗ 
ἴδε βᾶσς βογί Ῥεΐηρ ἃ ἀϊβοῖρίαβ. Οίβι 8 
δηλ] ννοσὰ ἴο ἔπ ἰεπιρίος 18 δὴ δϑβοϊυϊε, 
Ῥετεπιρίου Βεροπε. Ὑυγεῖ Ηε ὄοοη- 
ἀεβοεπάς ἴο βυρρογὶ Ηἰβ δυϊποσγί λίνα 
περαῖῖνε ΌΥ ἃ ϑοζγίρίυγε ἰοχέ, αραίῃ ἔγοπλ 
ες. (νὶ. 13), 5108} γῪ δάαδριεά, 
προσκυνήσεις δείῃρ 5υνδι(υϊεά ἴος 
φοβηθήσῃ (ιδε μόνῳ 'π βεσοπά οἴδιιβε 8 
οπιτιοὰ ἰπ ϑιννεῖς᾽ Β ϑερί.). [1 τδκεβ ἴτε 
δοουβδλέῖνε Βεῖα ἰπβίοδα οὗ ἀδίϊνε, 48 ἰῃ 
νες, 9, δεοδυδβε ἰΐ ἀδηοῖεβ ὑνοσβῃὶρ ργορεσς 
(ννεῖββ- Μεγεγ). δε αυοιαίίοη 5ἰδίεβ ἃ 

ἱπείρ!ς ἱπ ἘΠΕΟΓΥ δοκπον]εάρεά Ὀγ 41], 
ἰη βον δασά ἴο “ψοσῖς ἴἴ ουὔἵ {Δ ἘΠ] ἴῃ 
πε] 

Ψετ. τι. τότε ἀφίησιν: ΤἸΒεη, τ Πεη 
ἴδε Ῥεγεσιρίοσυ ὕπαγε μὰ Ῥεεῃ βροίεῃ. 

Νοιπίηρ τγᾶὰβ ἴο θὲ τηδάς οἵ οὔς ψ8ο 
ψου ἃ ποῖ ἀο εν] ἰδ δι βορὰ ταὶρδξ οοπΊα. 
π-καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι. ΤὨε δηρεῖβ ννεῖῈ 
ταϊπίβι ετὶπα ἴο ΗἸ πὶ νἱτ ἰοοά, ρῥγε- 
ΒΓΔ ΟἾν, 1π [Πα νίαν οὗ τῆς ἐνδηρεϊ δι. 
1 τηῖρμε δὲ τακθη ἰπ ἃ ννἱάεγ βεῆβε 88 
βἰρηγίηρ παῖ δηρεὶβ πιηἰβίεγεά ςοη- 
ΒίΔΠΕΥ ἴὸ οπ6 Ψ ΠΟ ἢδά ἀεοϊἀεαϊγ οἤοβεῃ 
1ῃς ραῖῃ οὗ οδεάϊεπος ἴῃ ργεΐεγεπος ἴο 
ἴδδῖ οὗ 56] ρ᾿ εδβίηρ. 

νν. 12-25. Βερὶηπὶηρε ΟΥ̓ ἐλε Οαἰδίδαν 
τοϊηϊοίνγ (ΜΚ. ἴ. 14, 15; [υκ. ἵν, 14, 15). 
ἴῃ ἃ ἴενν τρί βίζοκεβ (6 δνδηρε δὲ 
ἀδβογῖθεβ ἴῃς ορεηΐηρ οὗ ἴῃε Μεββίδηϊς 
ΨΟτΚ οὗ 6808 ἴθ Οδ}1|δ6. Ηδς [ᾶδβ ἴπ 
νίονν {πὸ ρτεαῖ ϑεπίοη οἡ {π6 Μοιηῖ, 
δηρά {πὰ ργοὺρ οὔ Ψοηδεγ ἄεεάβ πε 
τηθᾶῃ8 {πεγααίϊεσ 0 τεροτῖ, ἀπά 8 ρῖνεβ 
ἢγβὲ ἃ βυπηπασυ ἀεβοσιριίοη οὐ ΟἾσίβι᾽ 8 
νατίεὰ δοιίν τε 8 Ὁγ ΨΑΥ οὗὨ ἱπίγοδυςιίοη, 

νν. 12, 13. ἀκούσας δὲ... Γαλιλαίαν: 
ποίε οὗ ἔπιε. 7εβ8ὺ8 γτεϊυγπεά ἴο Θ αἱ] ες 
οἡ δεαγίηρ ἴπαὶ Ἰοῆη ννὰ8 ἀεϊϊνετεά τρ, 
ἐ.6., ἴῃ {πε ργονίδεηος οὗ σοά, ἱπίο ἴῃς 
μαπάξβ οὗ ἢΐ8β. Ἔσπεπηῖεβ. Εὐυγίῃεσ ραγιῖςιι- 
1λτβ ἃ8 ἴὸ 1ῃϊ18 ἃτὲ ρίνβη ἰῇ Ἵοπαρίεσ χίν. 
ΤΟ γίβε᾿ Β πὶ πἰβέγυ ἴῃ Ο411|6ὲ Ῥερϑη πε η 
τῆς Βαριεἰϑι᾽ 8 σᾶπιε ἴο Δη επὰ ; πον ἰοῃρ 
δἴϊεσ πε θαρεϊβπι δηὰ ετηρίδιίοη ποῖ ἰη- 
ἀϊςαῖϊθά. Μγεἶββ (Μεγετ) τίη κβ {παῖ ἴῃ 
πε νίενν οὗ τπ6 ἀνδηρεῖίβε ἴδ ννᾶβ ἰπι: 
τηβάϊδιοῖν δίϊτεσ, δηὰ τπδὲ ἴῃς τείεγεηος 
ἴο ]οΠη 58 ἱπιρσγίβοππιεηξ 18 πηδᾶπὶ Β ΠΡ ῚῪ 
ἴο εχρί δίη δε Ἵποίςς οἵ (4]11 66 88 τῃπ6 
ΒΡΒεγε οὗ ἰδδουτσ.--- ες. 13. Ναζαρέτ. 
7εβι5πδιυγα!γ νεπεῖο Νδζάσγείῃ ἤσβῖ, δυς 
Ἧς ἀϊὰ ποῖ ἴδγγυ ἴπεγε. --κατῴκησεν εἰς 
Καπερναοὺμ. Ηε Μεπὶ ἴο δεῖ{|6 (458 ἴῃ 
ἰϊ, 23) ἰῃ σαρεσπαῦσι. ΤῊΐβ πιρταιίοη ἴὸ 
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ἘΟΡΙ ΕΞ, Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου 
ἃ ὡΠ, αἰ 6. τοῦ προφήτου, λέγοντος, 15. “Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, 

᾿ῃ ̓ . ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16. ὁ 
ἴσγβδῃβ.). 

ν Οἱ. χὶ. 7, 
λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει 1 εἶδε φῶς 2 μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις 

30: χἰΐ. τ. ἐν χώρᾳ καὶ "σκιᾷ θανάτου, φῶς "ἡ ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 
ΜΚ. ἱν.:. 

νοτγὰ υἱάδ 
Οτίσωσλ' 5 
βῪ7ἐνλ 

17. ᾿Απὸ τότε "ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, ““Μετανοεῖτε᾽ 
ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.᾽᾿ 

“" παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν 
18. Περιπατῶν δὲ ὁ Ἰησοῦς " 

νν αβαΐῃ χἱ!, λεγόμενον Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας 

21. Οἵ. Ἀεῖα χ' 6. 

Ἰσκοτια, ΒΌ. 

3 ᾧως Ὀείοτο εἰδεν ἰπ ΒΟΟΣ (ΝΝ.Η.). 

3 Τῆς ὅ5γτ. Ους. (Βδείῃρεη) οπιῖῖβ μετανοεῖτε δεΐοτγε ἡγγικε γαρ. 

40 Ι. Τουηὰ ἱπ ΕΓ.Δ ; οπιῖς 9 ΒΟῸ (Ὀερὶπηΐὶπρ οὗ ἃ πενν ἰεββοη). 

Οαρεγηδιτὶ 5 ποῖ ΟΥΠΊΔΙΥ ποϊδὰ ἴῃ ἴῃς 
οἵἴμες (οβρεῖβ, θὰᾳϊ Οδρεγηδυπὶ Ἄρρεδσβ 
ἰπ 411 τῃ6 βυποριῖίϑῖβ 48 [πε πιαίῃ ςεπίγα 
οὗ Ομ γίβε'β (δ εαη πιϊπἰ βέγυ. --- τὴν 
παραθαλασσίαν, εἰς. : δι βςο! ἐπι ἀεῆπεὰ 
ὃν ἵπεβα Ψογᾶβ, “οὐ {πεῸὸὶ βεὰ (οὗ 
(8111ε6}, ου τς ςοπῆπεβ οἵ Ζεδυΐαη δπὰ 
Ναρβίῆδι Ὁ. ὙΜῈΙ Κποννη τπὲπ, πονν 
οἵ ἀοιδεδιϊ βἰευδιίοη, Ὀεὶπρ πο ἰοηρεσ ἴῃ 
εχίβίεηπος. Τεὶ Ηῦπὶ δὰ Κῆδη Μιηγεῆ 
οοπιρεῖς ἕο ἴπ6ὸ ποποὺσ οὗ [Π6 5,ϊδ. 
ὙΠε Ἔνδηρε σὲ ἀδβοῦῖθα8 τῃ6 ροβίτοπ ποῖ 
ἴο 586ιἰβίν τ6 οὐ οϑι ιν οὗ φεοργαρῇεγβ, 
Ῥυῖ το ρᾶνε ἴ{π6 ΨΆΥ ἔοσ Δποῖδῃεσ ρσορῃεῖίς 
τείεγθηςθ, 

νν. 14-|6. 7]ε808 σῆοβαε σδρεζγηδυπι 
85 Ὀαβὲ βυϊςεὰ ἴος Ηἰβ ννοσκ. ὙΤῇεῖε Ης 
ν 88 ἴῃ τῃς Βεαγὶ οὔτ Πα ννογὶά, ἰπ ἃ δυθν 
τοντ, δηὰ πϑᾶῖ οἴμεσϑ, οὐ ἴδε βῆοσε οὗ ἃ 
8868 [δῖ ννᾶβ8 [}]1 οὗ ἤβῃ, δπὰ οὔ ἃ ργεδὶ 
ἱπιεγηδιίοηδὶ πίρῆνναυ. Βυῖ ἴπ6 ὄνδη- 
δο θὲ βπᾶάβ πὶ τῆς Ἵποῖςβ ἃ {1 Π]πιεπὶ οὗ 
Ῥιορῃεογ--Ἶνα πληρωθῇ. ΤΕ ογδοῖς 18 
τεργοάυςεά ἔγοπὶ 18. νὶ]ϊ. 22, ἰχ. 1, ἔγεαὶν 
Το] οννίπρ τπε οτἰρίπαὶ νυ ρίαποθβ δὶ 
1πε ϑερί. Ὑῇε βιγ 76 8 νεσγ Ἰαςοηίς : ἰαπὰ 
οὗ Ζεδυίυη δηά Ἰδπᾶ οὗἩ ΝρῃιηΑ!}, ννὰν οὗ 
πε βεὰ (ὁδὸν ἀρϑοΐυϊε δοουβαίίνε ἴοσ 

“ἽἼ -- υέγοιι5, υἱάε ΜΝΜίπει, ὃ 23), 
ΕΣ 

Ααἴτἶες οὗ τπε (εηιε8, ἃ ρίδος ννβεγε 
Ιᾶσα5 τηϊχ, ἃ Ὀογάδγ ρορυϊδιίοη. Τῇ 
εοἴδυβα Ρτεςεάϊηρ, “ Βεγοπὰ ]ογάδη,᾽" 18 
ποῖ οτἰεά, Ὀοσδυβα ᾿ἴ 18 νϊεννεὰ 48 ἃ 
τείεσεπος ἴο Ῥεγϑεᾷ, δἷβο ἃ βϑςεπης οὗ 
ΟΠ γῖβυ᾿Β πιϊπί βίγγ. τσ νεῖ, τ6. ἐν σκοτίᾳ, 
16 ἀδικηδθβ τεξεγγεὰ το, ἰπ τ1πεῸ νίενν οὗ 
ἀπε ενδηρεῖϊδι, 8. ργορδδὶν ἴμαΐῖ ςδιιϑεὰ 
ὃν {πὸ ἱπιρτίβοητηήεπὶ οὐ τπε Βαριϊδὲ 
(ειίσβομε). Ύῆε οοπβοϊδιίοη σοπΊ85 ἱπ 
{πε ἔοσπὶ οὗ ἃ τεῖος ᾿ΐρῃι, φῶς μέγα, 

Βτεδῖ, ἐνεὴ ἴῃς ρτεδίεβι. Τῇε τβουρβὲ 
185 επιρῃαβίβεδ ὉγΥ τερεϊτἰοη πὰ Ὁν 
δπμαποεὰ ἀεβοσίρεϊοη οὗ ἔπε ὈῬεπὶρμιεά 
βἰευδτίοη οὗ ἴῃοβα οὐ οτ πε ἰἰρμὶ 
ΑΙΪ865: “ἷπ ἴΠε νεσν Βοπὶα ἂπὰ βῃδάδον, 
οὗ ἀδαῖπ ᾽"; ΠΙΡΗΪΥ ρταρῃὶς δηά ροειίς, 
ποῖ ἈβΡηκΆΡίς, οννενεσ, ἴο πε οἰτἰε8. οὗ 
τδε ρἱδίη τηοσςε (ἤδη ἴο οἵποσ ραγίβ οἵ ἴῃς 
Ἰλπὰ ; ἀδβογίρεϊνε οὗ πιίβεσυ γαῖμα ἴπδπ 
οἔ 5ἷπ. 

Ψψεῖ. 17. ἀπὸ τότε. . . κηρύσσειν: 
ΑΠετ βεξεπρ ἰπ Οδρεγηδιπῃ [εϑὺ5 θερᾶπ 
ἴο ργθᾶοῃ. Τῆς ρῆγαβε ἀπὸ τότε οἥεπάβ 
ἴῃ ὕνο ννᾶυβ, ἢγβὶ δ8 τεδυιπάδπι, ὑείπρ' 
ἱπιριεὰ ἴῃ ἤρξατο (Πς ννεῖῖε); πεχὶ δ8 
ποῖ οἰαββίς, θεΐηρ οπε οὔτε ἀερεηεγαςῖεβ 
οὔτῃε κοινή. Ῥδτυπίομυβ ἔουδ 48 ἔκ τότε, 
διὰ ἱπδίγυςῖβ ἴο ΒΔ} τγαῖῃεσ ἐξ ἐκείνον 
(Ποῦθεςκ᾽Β εἅ., Ρ. 45)--κηρύσσειν, ἴδε 
Βδιὴδ ννοζὰ 48 ἱπ ἀββοσίδίπρ' τῃ6 τηϊπ βῖσυ 
οὔ τη6 Βαρεῖβε (ἐπ. τ). Απὰ {πε πιεββᾶρα 
ἰ8 πε βαπι6---Μετανοεῖτε, εἰς. ““Εερεπῖ, 
ἴοσ {πὲ Κίπράοπι οὗ βεάνεῃ ἷἰβ δὲ μαπά." 
ΤΒς βᾶγηβ ἴῃ τσογά Ὀυξ ποῖ ἴῃ ἑλομρλέ, 88 
ὙΨ1]1 ἀρρεᾶσ βοοπ. [1ξ τῇδ βεεπὶ 88 {τῆς 
ἐνδηρεῖίδὲ τηεδηΐς ἴο σαργεβεηξς [εϑ81}5 38 
δἰ πιρὶν τακίηρ ὑρ δπὰ σἼοπιϊπυΐϊηρ πὰ 
διγεϑιδὰ τηϊηἰϑίγυ οὗ [ῃς Βαριϊϑε. 80 Ης 
"ν88 ἴπ ἔογπι δηά ἴὸ ουϊνγατὰ ἀρρεάγδηςε, 
Ῥιυξ ποὲ ἴῃ βρίγιι. Ετοπὶ ἴῆε νεῖν ἢζβῖ, 
8Ὧ8 [Δ8 ὕξεῃ 8εὲπ ὄνεῇ ἱπῃ Ἴοοπηεοιίοη 
ἢ της Ὀαριθπι, ἴπετε Ψν88 ἃ ἄδερ- 
βεδίϊεὰ ἀϊβειεηςε θείννεεπθ ἴδῈ ἵννο 
Ῥτδομοῖβ. Ενεη Εὐτηγ. Ζίρ. υπάετ- 
βίοοὰ 18, τηοηκ [που ρὴ πε νν88. Ἐερεηῖ, 
δα βᾶγβ, ἢ} Ἰοῆη πιεᾶηὶ “ ἷπ 80 ἴδ 88 
γε πᾶνε ασγεὰ" τ ἀπλεπάπηδης ; ΨΠ 
7εβυβ, “οπὶ ἴῃς οἷά ἴο τπε πεῖν " (ἀπὸ 
τῆς παλαιᾶς ἐπὶ τὴν καινήν) -- ἃ οῇδηρε 
ποσὶ νη. Εοσ τπῸ ἐνδηρεῖ δε τΠ|8 
ννᾶβ8 ἴῃς δρβοίυϊς Ὀερίπηίηρ οὗ ΟἸγίβι᾽ 5 



14-33. 

"ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν - ἦσαν γὰρ  ἁλιεῖς.1 
λέγει αὐτοῖς, ““" Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 
20. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21. Καὶ 
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19. καὶκχ δεζγα οηἱ 
9 ἷἱῃ Ν. τ 

προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβε- ἢ τ νι 
ϑαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου 
τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν. καὶ ἐκάλεσεν 

22. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν αὐτούς. 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

Ζ ΓΗ. χὶ. )φ; 
Χχν. τς. 

ἃν ἢ ἐν 
Πεγε οὔἿὟ 
(ἔγυς ἰεχῦ); 
ΜΠ δος. 

23: Καὶ " περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς,3 διδάσκων ἐν ταῖς Χκμπο τσὶς 
συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ 

Δ ΝΟ Βᾶνε αλεεῖις, Β ἀλειειξ. 

ἘΝΝΒΟ Βᾶνε εν ολη τη Γαλιλαια. ΤῊΣ δςς, (Τ, ΚΕ. 88 ἱπ Ῥ, εἰς.) ἴδ τπ6 πιοσα 
δυδὶ ςοπείσιςείοη, Βεπος ργείεγγεά Ὁ δηοίεηε γνίβετθ, Β οῃγβ ο [ησους. 

τηϊηἰδαγ. Ης Κποννβ ποιῖβίπρ οὗ δὴ 
εασ]ϊες δοιϊνίγ. : 

γν. 18-22ὦ. Οαϊΐ οΥ ὕοων ἀϊεοίῥ[ες. 
ΤΒε ρῥτεοεάϊηρ νϑσὺ βεπεγαὶ βίαϊεπιεπέ 8 
[ο]ονεὰ ΌΥ 4 τῆοζε δρεοϊῆς παιγδίϊνε 
τεϊδιϊηρ ἴο ἃ νεσζὺ ἱπιροτίδης ἀεραγίπιεηὶ 
οἵ ΘΟ σιβι'8β ψοσκ, ἔπε ραϊπεγίηρ οἵ ἀϊ8- 
οἶρ]εβ. Ῥιβοὶρ!εβ ἀγα γεξειτεὰ ἴο ἱπ τΠ6 
ϑεσίοῃ οἡ ἴδε Μουῃηὶ (ν. 1), ἱπεσγεΐίοσε 
{εξ 18. πιεεὶ τμδὲ ἰδ 6 βῆοννῃ ἢον [6 βυ8 
οἄπιε ὃν ἴμεσθ. Ηδετε γὰ πᾶνε βἰ πρὶν ἃ 
βδσηρῖε, ἃ δἰπί δὲ ἃ Ῥγοζεββ δἰ ννΑυβ ρΟΙ ΠΡ 
οὔ, ἀπά νος Πδὰ ργοῦαθὶν δἀναποεὰ ἃ 
οοηϑίἀοταῦθ!α ννᾶὺ Ὀεΐοσγε ἴΠ6 βοσιῇοη νγᾶ8 
ἀε!νετεά. --- περιπατῶν δὲ: δὲ δἰ ΠΊΡΙΥ 
ἱπισοάπςεβ ἃ πὸνν τορίς, ἔπε εἰτηθ ἰ8 ἱπᾶε- 
Βηϊῖϊε. Οπὲ ἄδυν ννδεη [6808 τν88 νγ8]κ- 
ἱηρ δίοηρ ἴδε βεάβῃογς Ης βδ8νὺνγ ἔῦγο τπεη, 
Ὀτγοίβεσβ, πᾶπιο8 ρίνεπ, ΕΥ̓͂ Οσουρδῖϊίοη 
Ββδεῖβ, ἔπε τηδίῃ ἱπἀπβίσυ οὗ ἐπε ἸοσδΙν, 
ἴδιαι ἰσορίοδὶ βεὰ (500 ἔδεξ Ῥοῖονν Ἰενεὶ οὗ 
Μεάϊιτεγσδηθδη) αὐρουπάϊηρ ἴῃ ἤ8βῃ. Ης 
βδνν ἴῃ επΏ, την δᾶνε βεεὴ (ἢεπὶ θεΐοσγς, ἀπά 
ἴδεν Ηἱπι, δηὰ ἐπουρῆε ἔποπὶ ΠΙΚεΙν πηθη, 
δηὰ Ηε βδίά ἰο {με πὶ, νϑσ. το: Δεῦτε. “ 
ἀνθρώπων. Ἑτοχτ {πε πιοβὲ ογί εἰς] ροΐπε 
οὗνίενν ἃ δεμυῖπε βαγίηρ οὗ [6808 6 
Βτβὲ ἀϊδεϊποινεῖν ἱπάϊν!υα! τννογά οὗ ἐπα 
ΟΠ] δη πλίη ἰβέσυ 48 τεοοσάεά ὃν Μαδιδεν 
δηὰ Μασ. Ε11]] οἵ βἰριιβοδηςα 88 ἃ βεϊΐ- 
τενεϊδιίοη οὗ ἴδε βρεᾶκεσ. Αιὐποσίδεῖνε 
γεὶῖ ρεηΐαὶ, ἱπάϊςδτίηρ ἃ ροοιὶς ἀεὶ ϑεῖς 
τεηρετγαπιεηὶ ἀπά ἃ ἱεπάεπου ἴο ἤρυγαῖϊνε 

Ἢ; δεϊταγίηρ, [πε τυάϊπηεπῖβ οὗ ἃ 
δίαα. ἴον νἱππηΐηρ πιεῃ ὉΥ βεΐεςξε πιεη. 
Δεῦτε ρίυταϊὶ ἔοττα οἵ δεῦρο -- δεῦρ᾽ ἴτε, 
δεῦρο ἑείπα πῃ δἄνετδ οὗ ρίαος νι 186 
ἴοτος οὗ οοτηπιαπᾶά, ἃ νογὺ οἵἩ σοτηπιαηά- 
ἱπρ Ὀείηρ υπάετβιοοά : Βεγε  δἴξεσ πιὸ; 
ἱπιρετίαὶ γεῖ κίῃάϊγ, υβεὰ δραίη ἰῃ Μαῖέ. 
χί. 28 υνἱ τεξεσεποα ἴο ἴδε ἰαρουσίηρ δηὰ 
Βελνγ-λάεη. δαῦτε ἀπά ἁλιεῖς (:ε βεᾶ- 

ΡεΟΡ 6) ᾶγε Βα π1ρ]68 οὔ οἷά ροεῖϊς ννοσάβ σε - 
νἱνεά ἀπά ἱπιτοάυςεὰ ἱπίο ργοβε ὃγ Ἰδίες 
Οτεεκ νντίξογβ.--- εσ. 2ο. Τῆς οἤεοϊ τρδβ 
ἱπηπγεάϊδιε : εὐθέως ἀφέντες. ΤῊΪ8 566 ΠΊ8 
δυγργδίπρ, ἀπά ψγὲ Ὠδίυσα!γ ροκίυϊδίς 
Ῥτενίουβ κπον]εάρε ἴῃ ἐχρδπδιίοη Βιυῖς 
811 ἱπάϊςαιοπβ ροίπε ἴὸ τῆς υπίαιεῖν 
ἱπηργεββίνα Ῥθγϑοῃδιν οὗὨ [εβ8, Ϊοῃπ 
{εἰς ἰε ; με δυάίεηςε ἴπ (ῃς δγπαρορῖιε οὗ 
Οδρεσγπδυπι εἶς ἴξ ου ἐῃε ἢγϑέ ἀρρεάγαπος 
οὗ εβι8 ἴβεγε (ΜΚ. ἱ. 27) ; ἔδιε ἔουν βββδσ- 
τηθη ἔεϊς ἱε.---δίκτνα, ίβληστρον ἰῃ 
νεσ. 18. ἴῃ χίϊὶ, 47 ὁσοὺυσβ ἃ {πἰγὰ ᾿νοσὰ 
ἴοσ ἃ πεῖ, σαγήνη ; δίκτυον (ἔτοπι δικεῖν, 
ἴο τῆγονν) ἰδ {πε ἐξπεταὶ πᾶπια ; ἀμφί- 
βληστρον (ἀμφιβάλλω), δηγτΐπρ σαϑὲ 
Ὁτουηά, 6.6΄., ἃ βΑΙπλοπῖ, ΠΟΤΕ ΒΡΕΟΠΟΑΠν 
ἃ πεῖ ἴῆσονγῃ τυ τπὰ Βαπάᾶ; σαγήνη, ἃ 
δινεαρ- πεῖ ςατγτίεδ οὐδ ἴῃ ἃ Ὀοδὲ, τἤδπ 
ἅγανῃ ἴῃ ἔτοπὶ τῃς ἰαπά (υἱάφ Ττεποῆ, 
Βυποηγτηβ οὗ Ν. Τ', 8 64).---Ν εσ. 21. 

ους δύο, ἀποίπει ραὶγ οἵ Ὀγοίμεσβ, 
]Άπιεβ δπὰ Τοῆπ, βοπβ οὗ Ζεδεάδ, τῆς 
ἔουσ ἱορεῖμεσ Δπ ἱτηροσζίαπε ἰηβιδίπηθηῖ οὗ 
ἴῃς ὑνεῖνε. Τῆς ἤσβι ραὶγ νγεσγε σβείπρ 
τπεῖς πεῖβ, πε βϑεοοπὰ τψεῖθ πιδπάϊπρ 
ἴδεπι, καταρτίζοντες, ὙΠ {Πεῖσ ΓΈ ΠΟΥ, 
πτνεγ. 22. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες. ὙΠΕΥ 
ἴοο ἐο]]οννεὰ ἱτηπιεάϊδίεϊν, Ἰεανίηρ πεῖβ, 
Βῃΐρ, δπὰ γαέλμενγ (υἱάσ Μκ, ἴ. 20) 
Ὀεἢὶπά. 

νν. 23-25. ϑδηηιριανν ἀροοιπέ ὁ ἐκε 
Οαϊ ταν πιΐπίςίγγ. Α ζοΙουτ688 ρεπογαὶ 
βιδίεπιθηξ βεγνὶπρ 88 ἃ πιεγα ῃγαϊπάς τὸ 
ἘΠΑρίοτβ ν.-ἶχ. [τ ροϊπιϑ τὸ ἃ τηἰπί βέσυ ἴῃ 
α11Π|ες, νατί ἃ, ἐχιεπβῖνε, ἀπά ἴατ-ἰτηεὰᾶ, 
ςοποείνεά ὃν {πὸ ἐνδηρε δε 295 δηϊεοθάεπι 
ἴο {πε ϑεῆοπ οπ δε Μουπῖ; ποὶὲ 
ΠΕραββαγιὶν οονοσίπρ 8 ἴοπρ ρετίοά οὗ 
εἰπλθ, ἱπουρῃ ἰξ τῆς ἐχργεββίοῃ “ τοδοῆ- 
ἱῃρ ἴῃ τῃεῖγ βυπδροριθβ᾽" ὃς ῥχεββαὰ ἴξ 
ταῦβὲ ἱπηρὶῪ ἃ ροοά την ΘδΌ δι ἄδγβ. 
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Β6Β. ἰχ. 35; θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν ἢ" μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΝ. 24-5. 

24. καὶ 

« ὄμεχιν. εἰ ἀπῆλθεν] ἡ "ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν καὶ προσήνεγκαν 
ἃ ὥδ, νι, αὐτῷ πάντας τοὺς “κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ " βασάνοις 

16; ἰχ. 1ὰ 
αἱ. 

ΕἾ ἰε. χνί. 43, 
48. 

συνεχομένους, καὶ 2 δαιμονιζομένους, καὶ ᾿σεληνιαζομένους, καὶ 
παραλυτικούς- καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 25. καὶ ἠκολούθησαν 

ἀνσχσον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἵερο- 

σολύμων καὶ ἸΙουδαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

1 80 πῃ ΒΌ (ΝΝ.Η.), ξηλθεν ἰπ 0. 
3 ΒΟ οαιῖι και, ΜΕΘ ἰδ ἰπ ΟἿ. Τα ἴοσοε οἵ και -- δηά εβρεοίδ!γ. 

ΤΒαε τιϊπίβίτυ Ἔπηρσγαςοά ἰὮγος ἐπ ποι οῃβ : 
διδάσκων, κηρύσσων, θεραπεύων (νεῖ. 
23), ἰεδομίπρ, ργεδοπίηρ, πε πρ. 6808 
ΨΆ8 8η δυδηρε ἰβξ, ἃ πηδβίεσ, ἀπά ἃ ἤβδαῖθς 
οὗ ἀΐβεδβε. Μαῖϊ. ρυΐβ ἴδε ἰεδοπίηρσ 
υποοη ἢτβεὲ ἰπ δοοοσάδπος ἢ {πε 
ςπαγδοῖεοσ οὗ δἰ8 ροβρεὶ. Τῆε ἤτγβι ροβρεὶ 
ἰδ ψψνϑαὶς ἰῃ 1πῸ Ἔνδηρε βεὶς οἰεσλεηὶ σοη1- 
Ρατεὰ ψῖτῃ ἕμς ταϊτὰ : διδαχή 18 πιοτα 
Ῥτοπγίπθηῖς ἰῃδη κήρυγμα. ΤΠε Πεαὶηρ 
ξαποείοη ἰ8 τοργεβεηιθὰ 45 δχεγοϊβο οἢ ἃ 
Ἰατρὲ βοαΐεα : πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν, ΦΝΕΙΥ ἴοτπλ οὗἩἨἁ ἀΐδεδβε δπὰ 
αἰϊπιες. Ευΐῃγ. Ζίρ. ἀεῆπεβ νόσος 848 
τηε οἰτοηῖὶς βδυρδνειβδίοη οὐ πεῖ (ἡ 
χρονία παρατροπὴ τῆς τοῦ σώματος 
ἕξεως), μαλακία 45 ἴῃε ΜγεᾶΚπεβ5 ἴῃ ὑνΠῖ ἢ 
ἰξ Ὀερὶπβ (αρχὴ χαννώσεως σώματος, 
προάγγελος νόσον. Τῆς Βιι]εοῖ5 οὗ 
ποδϊϊπρ ἂζὸ ἀϊν! δὰ ἱπῖο ἔννο οἶά5568, νεσ. 
24. Ὑδὲν ὕτοιρῆς το Ηἰπὶ πάντας τ΄. 
κι. ἐχ. ποικίλαις νόσοις, 411 ψνὩΟ ννετα 
αϑῇιςῖεά ννἱτῃ νατίουβ ἀΐβεαβθβ (βο ἢ 848 
ἔενεσ, ἰδεργοβυ, δἰ ἰπάπεβ8) ; δἷβο ἴῆοββα 
βασάνοις συνεχομένους, 5εἰζεὰ νυν} ἀ8- 
64868 οὗ 8 τογπιδητίηρ πδίυτε, οὗἨ νι ἢ 
ἴδτας οἴδ886ε8 δῖ παπιεά--ἰἣς καὶ ἴῃ Τ, 
Ἑ. δεΐογε δαιμον. 18 πηϊδ᾽εδάϊηρ; ἴΠ6 ἔο]]ον,- 
ἵπρ “νογὰβ ἀζὲ ερεχεββείςαδὶ : δαιμονιζομέ- 
γονς, σεληνιαζομένονς, παραλυτικούς -Ξ 
ἀεπιοηΐδοβ, ερίϊερεῖςβ ({πεῖὶγ 56  ΖΌΓΕΒ 
Το]ονίηρ τῃε ρῇαβεβ οἵ [π᾿ πιοοπᾳ)ϑ, 
Ῥαγαϊγιὶςβ. ὙΠεβε ἐογπὶβ οὗ ἀΐβεαβε δῖὲ 
ΒιΑΡΐ ΔΙ οδ]]εἀ τοτηηεηῖ8. (βάσανος, 
ἢγϑὶ ἃ τουςἢ-βἴοπε, 1Δρῖ8 [υγάϊιι8, 85. ἴῃ 
Ριπάατγ, Ργιμία, χ. τος: Πειρῶντι δὲ καὶ 
χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός ; 
τῆεη δὴ ἰηϑίσυπιεπι οὗ ἰοτίυγε το εχίγδοϊ 
ἀατῃ ; τΠεπ, 88 πεγα, ἰοσπιθπιίπρ [ΟΣ ΠΊΒ οὗ 
ἀΐϊβθαβαβ.) ὍΤῇε ἔδπιε, ἡ ἀκοὴ, οὗ δυο ἃ 
ταλγνεῖουβ πλἰπίβγΥ παίυγα! γ δργεδὰ 
νἸάδεῖγ, εἰς ὅλην τὴν Συρίαν, ᾿[πτουρῃουξ 
1Π6 ψΠο͵]6. ργονίπος το ψῃϊοἢ Ῥαϊεβεπα 
Ὀεϊοπρεά, δπιοηρς Οδπῖεβ 48 ὙνῈ}} 48 
]ενδ. Οτγονάβ ραϊμετεά δγουπά (πε 
νοπάεγία! Μη ἔτοπι 411 αυδγίεγϑ : υναβῖ, 
εαϑῖ, πογί, δου; Ο41|66, Πεοδρο δ 
οὐ ἴδε δδβίοση βίάς οὗ τῆς ἴδε, [εγυβδίεπὶ 

δηὰ Ἰυάδεα, Ρεγδεα. ΝΙΝ ἌνεγΥ αἷϊον- 
πος ἕοσ ἔπε ἐχαρρεγδίίοη οὗ ἃ 18 τ 
δοςουπῖ, {15 ΒρεΔ ΚΒ ἰο δη εχίγδογάι ασΥ 
ἱπιργεϑϑβίοη. 

ΟΠΜΆΑΡΤΕΒΒ Ν.ΝΙΙ. ΤῊΞ ΒΕΕΜΟΝ ΟΝ 
ΤῊΕ Μοῦυντ. Τῇὶβ δχίεπάεά υἱζεγδησα 
οὗ 688 οοπιεβ ὕροῦ 118 848 ἃ βιγργίβα. 
Νοιμίπρ ροὲβ δεΐίοσε ἴο ργερᾶῖε υ8β ἴὸ 
ἐχρϑοὶ δηγιῃης 50 ἰγαηβοεη θην ρτεδῖ. 
Τῆε ἱπιργεββίοη πχδάς οἡ ἴπε Βαριίβι, τς 
Ῥεορὶβ ἴπ Ὁδρογηδὺπὶ ϑυπδροραε (ΜΚ. ἱ. 
27), δπὰ {6 ἴους ββῃδγπιεη βρθᾶκ ἴὸ 
ννἱβάοπι, ρονγεσ, ἀπά ρεγβοῃδὶ οδδγπηι, δυΐ 
ποῖ 50 88 ἴο τίδκε ὑ8 ἴᾶΚε ἔπε βεσϊηοη 
88 ἃ 1Πὶπρ οὕ σουγβε. ΟἿΚ βιγρσίβα ἰβ 81} 
ἴδε ρτβαῖεσ {πᾶὶ ἴπεγα ἰβ 80 Πππι]ε δηϊα- 
ςεἄεπε παγγαῖϊνθ.. ΒΥ δἂηῃ εβοσὶ οἵ 
ἱπιαρίπαιίοη ψὲ ἤᾶνε ἴο σεδίῖβε {παὶ 
τηυςἢ ννοπὲ Ὀείοσε---ρσεδοῃίηρ, ἰεδοδίηρ, 
ἱπίαγνίανγβ ϑνἱἢ ἀϊδοὶρ!εβ, σοπῆϊςι8. ντἢ 
Ῥμδσγίβεαβ, ΟἹἹΥ οποα τηεπιϊοηδὰ ΠιΠετῖο 
(111, 7), γεῖ ετε τῆς Ιεδάϊηρ τΠπεπὶὲ οὗ 
ἀϊβοουζβε. 

ΤΠΕ βεοιτῆοη Ῥεΐοηρβ ἴο ἔπε ἀΐάαελε, 
ποῖ ἴο πε ἀεγγρηια. 7688 8 πεγα ἴῃς 
Μαβίες, ποῖ {πε Ἔνδηρεῖίβε. Ης δβοεπὰβ 
πε ἈΠῚ ἰο ρεῖ αν ἴοτῦ ἴῃε οτον 8 
δεῖονν, ἀηὰ τῆς ἀΐβοῖρῖε9, πονν θεσοτηε ἃ 
ςοηπδίἀεγϑοῖς Ῥαπά, ραΐπες δρουῖϊ Ηπι. 
Οἰδεῖβ ἅτε ποῖ Ἔχοϊυ δε, θυ: [πε μαθηταὶ 
τε {886 διάΐϊεποα ρζορεσ. ὙὉΤῇε ἀϊβοουζβα 
ΤΊΔΥ τεργθβεπὶ ἴπῸ τεδοῃίηρ, ποὶ οὗ ἃ 
δίηρίε ἤουσ ος ἄδυ, Ὀυϊ οὗ ἃ ρετίοά οὗ 
τειγεσηεπξ ἔγοση δὴ δχοιτπρ, εχ πδυδιίηρ 
Ταἰπίϑγν δεΐον,, δηᾶ 411] ονοὸς (δες ; 
τεβὲ Ῥεὶπρ βουρῆξ ἴῃ νατίιίοη οὐ ψγοσῖ, 
δνδηροῖϑὲ δπὰ ἔδδοῆες δ᾽ιεγηδίεῖγ. ἋΑ 
Ὀοξῖεσ πᾶπηὲ ἔοσς {686 Ἵοπδρίεγβθ ἴδῃ ἴΠῈ 
ϑόγηιοη οη ἐλε Μοιμέ, ΜὨΪΟὮ βυρρεβὶβ ἃ 
εοπεῖο αὐ ῥοῤμίμηι, ταῖρμε δῈ Τὰε Τεαςκ- 
ἱπρ οπ ἐμ Ηϊ|]. Ικ τᾶν Ὀς ἃ οοσῃδὶπᾶ- 
τἰίοη οὗ βενεγαὶ ἰβεϑϑοῆϑ8. Οπ6 νεσΥ 
ουϊβίαπάϊηρ τορὶο ἰ8 Ῥῃατγίβαϊς γἰσῃίθουβ- 
Πε85. ΟΠγίβε ενίἄθπιῖνγ τηδλάς ἰξ Ηἰβ 
Ῥυιβίηεβϑ ἱπ οπα οὗ τῇς 11] ἰεβϑοῦβ ἴὸ 
ἀεῆπε σοπίγονεσβίδ!ν Ηἰἶβ ροβιείοη ἱπ 
τείεγεηςα ἴο ἴῃς Ῥσενδι! ηρς ἴγρς οἱ ῥίεῖϊγ, 
ΜΏΪΟΗ ννὲ ΠΊΔΥῪ ΔΒΒΠ|6 ἴο ἢᾶνα Ὀεεη ἴοὸ 



Ν. 1-. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 95 

ΜΝ. σ᾿ ἸΔΩ͂Ν δὲ τοὺς ὄχλους " ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος - καὶ ἢ καθίσαντος α απο 
αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ 1 οἱ "μαθηταὶ αὐτοῦ 2. καὶ “ ἀνοίξας τὸ δι: χίν. 
στόμα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων, 3. ““" Μακάριοι οἱ " πτωχοὶ Με τίρα. 

ἰῃ χἰδὶ. 48. Μιἱεο. ἰχ. 35. 
ς ἐσεαυεηὶ ἰ σοβρρ. τοὰ Αεῖδ, δονδετζε εἶδε ἰῃ Ν, Τ. ἃ δικαίῳ 
1.1. 4541; Χ. 23. ἔ ΟΝ. χί. 5. ὕκ. ἐν. 18. 

1. ἱν. 20 αἱ., ἰδίγδηβ. αἶθο ΗςΌ. ἱ. 3, ἰγαῃ δ. σ Οοσ. νἱ. 4. ρὲ. ἢ δς ἢ (σννεκ). 
ἴῃ χἱϊὲ, 35. 6 χὶ. 6; χἰϊί, τό. 

1 Β οπρῖῖξ αυτῷ ; Ὀγδοϊκειεά 48 ἀουδεδι ἴῃ ΝΗ. 

Ηἰπι ἃ βυδ͵εςε οὗ ἴοηβ δηά οσατοίι] βιυᾶν 
Ῥείοσε ἴῃς ορθεηΐηρ οὗ Ηἰβ ρυδ]ὶς ςάγεεσ. 
Τῆε ροτιίοπβ οὗ 1πε ἀϊβοουγβε νυ μι οἢ θεᾶς 
οὐ ἴμδὲ βυδήεοε σδπ δ ρΡἱοἰκεά ουΐ, ἀπά 
οἴπετα ποὶ γεϊδείηρ ἱμεγεῖο εἰϊπηϊπαιεά, 
ἃπὰ νὰ πᾶν 540 1 ννὲ Ἵἤοοβς ἰδὲς ἴῃς 
τεβυϊίηρ δοάγν οὗἉ ἐεδοῃίηρ ἰβ ἴῃς ϑογσῆοη 
ου ἴπε Μουηΐ (580 νη εἶ88). Ῥεσῆδρβ ἴῃς 
«τ 15. τπδὶ ἴΠ686 ροσίίοῃβ οσπηεὰ οπε 
οἵ ἴδε Ιεββοῦβϑ ρίνεῃ ἴο ἀϊβοῖρ!εβ οἡ ἴπ8 
ἈΠ ἴη τπεἰς ΠΟΙ πάλ βυπηπιεγ βοῃοοῖ. Τῆς 
Βεδιϊζυ 68. πιῖρῶξ ἔογπι ἀποίμογ, ἰπβίσγις- 
τἴοηβ οὔ Ῥσᾶυεσ (νὶ. 7-15) ἃ τπἰτά, 
δἀτηοηϊκίοηβ δραϊπδι σοονεϊουβηεββ ἂπὰ 
οᾶτε (νὶ. 19-34} ἃ ἐουσίῃ, ἀπὰ δὸ οὔ. Α8 
656 οδαρίεγβ βίαπά {πὸ νδγίουβ ρᾶγῖβ 
σοΠοτα δηὰ βυτραῖῃῖδα νοηάεσ ΠΥ 80 88 
ἴο ρσεβεηΐ ἴπε ἀρρδάᾶτδπος οὗ ἃ υὑπὶϊν; 
Ῥυῖ τῃδῖ πεεᾶ ποῖ Πίπάεσ υ8 ἴτοπὶ τεσζατγά- 
ἱπρ ἴῃς ΨΠοΪς 88 ἃ 5311] οοπιρί πδιίϊοη 
οἵ οτἰ ρίαν ἀϊβεϊηςε Ἰεββοηβ, ροββεβϑίπῃ 
δε ρεποσὶς ὑπ οὗ ἴῃς Τεδομίηρ οη 
τῆς ΗΠ]. Τῆηῖβ νῖενν 1 ῥγεῖεσ ἴο τπαὶ 
Ψ ΠΟΙ τερατὰβ ἴῃς βειτίοῃ 848 ἃ ςοπὶ- 
Ρεηάϊυπι οὗἨ ΟἸσΙβε 5 ν πος ἀοοιτῖπε (Ὡς 
ννεῖεε), οὐ τῇς »Ἰαρηα ελαγία οἵ ἴῃς 
κίηράοπι (ΤΒοΐυςοκ), ᾿πουρῃ ἔπεα ἰ8. ἃ 
«τα ἴῃ παι 16, οὐ 88. δἃπ ογάϊπδιίοῃ 
ἀΐϊβοουτβε ἴῃ οοππεοίίοη τυ ἢ τπ6 βειτπηρ 
δρᾶζὲ οἵ τπε Ὑ νεῖνε (Εννα! ἅ), οσ ἱπ [8 
οτὶ ρῖ τα] ραγῖβ δὴ δηξὶ- ῬΒδγίβαϊο πηδηϊξεβίο 
( εῖ55- Μεγετ). Εοι ὄοοπιρατίβοη οἵ 
Μδιῖπενν᾿ 8 νετβίοη οὗ ἰδς ἀΐδοουτεε ΠΗ 
1υκο᾿Β 5εεὲ ποῖεβ ου [Κ. νὶἱ. 20-40. 
ΟΒδρ. ν. 1-2. ἱηπέγοάιοίονν Ξἰαίεπιεηξ 

ὃγ “υαπρεῖτί. ᾿Ιδὼν δὲ . εἰς τὸ 
ἔδος. ΟἩ τίς δβοεηάεά τῃ6 Ὧ1]], δοςογά- 
ἰῃρ ἴο βοπιε, βεοᾶυβε ἵμεγε ν"ὰβ στῆογε 

τοοπὶ πεσε ἴοσς ἔπε Ἵγοννὰ ἴπδη δεῖονν. 1 

Ῥχείες ἐπε νίενν τνεῖ] ρὰῖ ὃν Εὐτῆγ. Ζίᾳ.: 

ΦῊΗς δεορεπάσδα {πὸ πεᾶσ ἈΠ], το δνοιϊὰ 

τῆς ἀϊη οὗἩἨ πε ογονά (θορύβονε) ἀπά ἴο 
εῖνςε ἱπβεγυςείοπ τνΐῖπουι ἀϊδιγαςιίοη ; ἕοσ 
Ἡς ραββεά ἔγοσὴ πε Πεδίίηρ οἱ ἴπς Ὀοάν 

το {πὸ οὐτε οἵ βου]ϊ5θ. ΤΠΐβ ν85 Ηἰ5 μδθὶς, 

Ραββίηρ ἄοπι ἐμδὲ ἴο {π|8 ἀπά ἴτοπὶ {μῖ8 

ἴο τπδὲ, ρτονί ἀϊηρ νατίεά θεπεῆι." Βαὲ 

“6 πιυϑὲ δὲ οπ ΟὐΥ μυλιὰ ἀραϊπβὲ ἃ 

ἄουδ!ςε πιδυπετβιδηδίπρ παι πιρῃὲ ΡῈ 
βυρχεβιεά ὈΥ πε πἰδίεπιθηὶ ἴῃ δ, 1, 

τῆδὲ ]εδὺβ νεηξ ὉΡ ἴο τῆς πιουπίδϊῃ, 85 

ἱξ ἴω δϑοεῖς γειϊσετηεηΐς ἔτοπὶ ἴῃς ννοσ]ά, 

δηὰ αὐ άγεββεᾶ Ηἰπιβεῖ ἢ πεηςείοτι τὸ ΗἰΒ 
ἀἰδοίρίεβ, 88 1 {πεν αἷοης ννεζθ τπ6 
οὐ)εςῖβ οὗ Ηἰβ οᾶγε, ογ ἴο ἱεδοῖ ἔδ6 πὶ δη 
εβοϊοσίς ἀοοίϊσίπε ἢ ΐοἢ [6 πλυϊεῖ- 
τὰς Βαὰ πὸ σοποεζῃ. [|6β8ι8 ᾿ψᾶβ ποῖ 
ταοηδϑβῖϊς πη βρίγιι, δηὰ Ης δΒαά ποῖ ἵνο 
ἀοοιτίπα8, ομα ἔος ἴῃς τήϑην, ἀποίῃες ἴοσς 
τς ἔενν, κα Βυάδάῃα. ΗἹβΒ Πιίσῃοεὶ 
τεδοπίηρ, ἔνε ἴῃς Βεδεϊςυεβ πὰ τἢς 
Ῥεῖ} ἀϊδοουτβε ἀραίηϑὲ οᾶγε, νγᾶ8 
τηεᾶηῖΐ ἴος πε τλ]οη. Ης ταυρδὶ 
ἀϊβεὶρίεβ δαὶ ἴον πιίρῃὶ ἰδοῦ τῆς 
νοι] δηάᾶ δοὸ ὃε 8 ᾿ἴσῃι. Εογ τδίβ 
βύχροβο ΗἰΚ ἀϊδβοὶρ᾽ε8 οᾶπὶς ἴοὸ Ηἰπὶ ἤθη 

ς 8δῖ ἄονη (καθίσαντος αὐτοῦ) τα κίηρ 
τς τεδοπεσ᾿β ροβίτίοη (ἡ ΜΚ. ἱν. σ, ἰχ. 
35. ΧΙ. 3). [υκτεγοῖἢ (Εςεαὶ ἀ᾽ Ππἰενῤγέ- 
ἐαέϊοπ, Ῥ. 65) ἴδκεβ καθίσαντος 48 τηδδη- 
ἱπρ ἴο σἂπὴρ οὐκ (εαρεῥεγ), ἴο γεπηδὶπ ἴοσ 
ἃ ἴἰϊπι6, 48 ἱπ 1Κ. χχῖν. 49, Αςῖβ χνὶϊ!. τα. 
Ἡς, 1 βηά, δάοριβ {ῆε νίενν 1 ἤᾶνα 
ἰηάδϊοαιοὰ οὗ ἴπε βεγπίοη 848 8 0 Π1ΠῈ 
οὗ 1 τῇς ἀϊδοουζβεβ οὗ [6818 οἡ ἴδε Β] 
ἀυτγὶπρ ἃ βογουσγη οὗ βοπιὲ ἀυγαϊίοη. Τῆς 
ἈΠῚ, τὸ ὄρος, πιδν ὃς πιοϑὲ ῃδίυγα! 
δκεπ ἴο τήεδῃ [ἢς εἰεναϊεά ρἱδῖδαι: 
τἰθίπρ ῦονε {πε βεᾶβῃοταε. [Ιὲ ἰβ ἰάϊβ ἴο 
ἰηααῖτα νἤδὶ ραγιουΐας ἈΠ] 18 ἱπεεηάεά. --- 
νεῖ. 2. ἀνοίξας τὸ στόμα: 5οϊἷεπὶπ 
ἀεβογίρείοῃ οὗ τῆς θερίπηΐπρ οὗ ἃ νψεῖ μεν 
ἄϊδοουγβε.--- ἐδίδασκεν, ἱπιρετίεςς, ἱπιρὶγ- 
ἱῃρ' ςοπείπυεὰ ἀΐδοουτβα. 

ν. 3-ι|2:. Τε Βεαϊξιιαεθ. ϑοῖὴβ 
πεβεταῖ οὐβεγνδίίοηβ πΊΔῪ με ΡΠ ἱπῖγο- 
τος τῆς ἀειαίεὰ εοχερεδίβ οὐ {πεδε 

Βοϊάβη ψογάβ. 
ι. ὙΠεν δγεδῖπε {πε βρίσι οὗ [ῃς βοεπε. 

Οη τῆς πιοιπίαίῃ ἴορβ ἃννδῪ ἔγοπὶ ἴῃε 
Ὀυεῖα δηὰ {πὸ βυ] τν δαὶ οὗ [Π6 τερίοη 
δεῖονν, τῇς αἱζ οοοΐϊ, ἐπε δίας βδκῪ ονεῖ- 
μεδᾶά, φυΐϊεὲ 411 δγοιπά, δηὰ ἀϊνίῃς 
ἀσᾶπαυ εν νη. ΝΥ ς ἅτε πεᾶγ ἤεᾶνεη 
Βετα. 

2. Τῆς οτίρίπα!ν οὐὗἨ ἁ {πεβε βαγνίῃ 
888 Ῥεεῃ ἀἰδραιεά, Θδβρεοίδ! ν Ὁ πέσει 
7εννβ ἀεβίσουβ ἴο οσβάϊε τπεὶς ΒδΌΡὶ8 
ὙΠ ἢ δυο ἢ ροοά {Πππρ8. ϑοπῖε οἵ {πεπὶ, 
4.6.. ἴῃς τῆϊγά, ταν Ὀς ουπὰ ἴῃ βυῦ- 
βίδπος ἰη ἴῃς Ῥεδίϊεσ, δη ἃ ροββί Ὁ τΏΔ ΠΥ, 
οἵ 411] οὔ τπεπι, Ἄνθη ἰῃ ἴῃς Τα. Βαυῖ 
ψδὶ ἴοη ) ὙΠΟῪ δτο ἰη τῆς Ταϊπ)υά 88 
ἃ ἔενν ρταῖπβ οὗ ννῆοδὶ ἰοβὲ ἰη ἃ νδϑὲ βθᾶρ 
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ειμε παῖ τῷ πνεύματι. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ ὅ βασιλεία τῶν "οὐρανῶν. 4. 
ἔοτ 186 ἴκ. 
οἵ 6. ἰπ μακάριοι ἱ οἱ ὃ πενθοῦντες " ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 5. μακάριοι 
Μι. μυὲ 

ἰμίο δε Βαριίξε᾽' β πιουιῃ, ἕω ἰϊ, 2. Ἠΐδ, οὶ ΟὨγίει' 8, δες. ἰο ἽΝ εἰεϑ εἰ αἱ. 8 ΟΒ. ἰχ, :ς. 

1 ΤῊΣ 2πά δηὰ 3γτὰ Βεδιίτυάεβ (νν. 4, 5) ἅτε ἰγαπβροβεὰ ἰη Ὁ, πηοβὶ οἷά ᾿μδεϊη ἰεχίβ, 
δηᾶ ἱπ 5γτ. Ους. Τίβοῃ. δάοριβ 118 οσάεγ. 

οἵ «πα. Ὑῇῆε οτί ρί παι εν οὗ [6βι.8 1168 ἴῃ 
Ρυϊκίηρ ἴδε ἄπε ναῖε οἡ ἴπε88 που ρ δ, 
οοἸεςξίης ἴπεπὶ, ἀπᾶὰ πιδκίηρ τπῈπΊ 88 
Ῥτοπιίπεης 88 6 Τα Οομπηπιδηἀπιεηῖβ. 
Νο ρτεδίεσ βασνίςς οδῃ ὃ6 τεπάεσαά ἴὸ 
τηδηκίηὰ ἴπλη ἴο σεβοὺδ ἔγσοτῃ οὐδοῦ 
περί εοϊεὰ πλογαὶ σοσητ ΟὨ Ρ Δ ς 68. 

3. Τῆς εχίβίεποα οὗ ἀποῖπεσ νογβίοη οἵ 
τῆς ἀΐϊδοουτβα (ἴπ ΓΚ, ἢ νατγίης 
ἔοτπιβ οὔ ἐπε βαγίηρβ, δ88 τγαϊβεὰ ἃ 
αυεδιίοη ἃ5 ἴο ἐπε οτὶρίπδὶ ἕοστη. Ὀϊά 
Ομ σίβε, δ.5., 8. ““ Βίεββεά (δε ροογ᾽" 
ΓΚ) οὐ “ ΒΙεββεὰ ἴδ βοὸς ἰῃ βρίτγίξ" 
{παν} ΤΠἰβ γαῖβεβ ἃ ἰαῦζεσ αιεβιοη 88 
ἴο ἴῃς πιᾶππεῖ οὗ ΟἸγίβι᾽Β τεδοϊιίπρ ὁπ 
18ὲ δ}. ϑώρροβε οὴς ἀδν ἴῃ ἃ ψεεϊκ οὗ 
ἰπβίσυςιίοπ τνὰ8 ἀενοῖϊεά ἴο τῆς βιδ]εοὶ 
οὗ Βαρρίπεββ, [18 οοπάϊιίομβ, δῃηὰ Πείγβ, 
ΤΆΔΩΥ τπίπρβ ταῖρῆς Ῥ6 Βαϊ οη εδοὴ 1δδά- 
ἱπῷ ῥγοροβιίκίοῃ. Τῆς ἵβετὴς Ψψουᾶ δα 
δηπουποεᾶ, ἐποη δοςοπιραηϊεδ νἱτ 
εχραπβίοηβ. ἃ πηοάδσπθ δὈορταρμο 
που πᾶνε ργείαοσεά ἃ ἀΐβοουγβα |Κ 
118 νει δὴ ἱπιγοάιοίοτυ δοσουπῖ οὗ ἴπα 
Τεδοπεσ'β πιειποά. Ὑοσε ἰ8 πὸ δι ἢ 
δοοουπὲ ἰῃ ἴῃς αοϑρεῖβ, Ὀυϊ ἴπεγα ἃγα 
ἰποίάθηϊαὶ ποιίσεβ ἔγοπὶ ψὩϊοἢ να οδη 
Ἰεᾶσῃ βοπιενηδλί. Ὑὴηα ἀϊβοὶρῖεβ δϑκεά 
ᾳυεδβείοῃϑβ ἀπά ἴῃς Μδβῖεσ δηβινεγθά {πεπ}. 
7εβὺ8 Ἔχρ᾽αἰπεὰ βοπιε οὗ Ηἰβ ραγδῦϊεβ ἴο 
τς νεῖν. Ετοπὶ ςογίδίῃ ρασίβ οἵ Ηἰβ8 
ἐεδοπίηρ, 85 γτερογῖβά, ἰξ ἀρρεᾶσβ (πδῖ Ηδ 
ποῖ οἠΐν υἱϊετεὰ ρτεᾶϊ τπουρῃϊβ ἴῃ 
δρδοσίβεϊς ἔοσπι, θὰ: οοςδβίομ δι δη- 
Ἰατζεά. Ὑῃὲ ϑειπίοη οἡ ἴδε Μουπὲ 
ςοπίδὶπβ δὲ ἰεαϑὲ ἔψὸ ἰηβίδηςεβ οὗ βυςο ἢ 
εηϊλεροπιεηῖ. ὙΠῈ {παβίβ, “1 τὰ ποῖ 
οοπλα ἴο ἀεβίτου δυὲ ἴο 16] ᾽᾽ (νεςσ. 17), 
ἰ8 σορίουϑῖν ἐ]υδιγαῖεά (νν. 21-48). Τα 
οουηβεῖ δραὶπϑίὶ σῶσε, ΠΟ 85 ἃ {πεϑὶ8 
τηῖρδι ὃς 5βιδιεὰ τῆυ5: ““ΒΙεβϑεά δγὲ ἴῃ8 
ολγο-γες,᾽" 18 ἀγΡΙν ἐχραπάςὰ (νν. 25:84). 
Ἐνεη ἰπ οπα οὗ ἔπ Βεδιϊτυάδβ τα δηά 
ἴτΔ068 οὗ Ὄχρ᾽απδίοσυ δπἰδγζεπιεηῖ; ἴῃ 
τῆς 1Δ5ὲ, ““ ΒΙεββεὰ ἂζε {δε ρεγβεουϊεά ", 
τ ἴδ ρεσῆδρβ (ἢς τηοβί βίδγι! ηρ' οὗ 411 ἴῃς 
Ραγδάοχεβ, ἀπά ψουἹὰ πεεὰ επἰδιρεπιοπὶ 
ξεῖν, δῃὰ βοπῖε ρασῖβ οὗ πε Ἴεχρδηβίοῃ 
να Ὀδαη ῥγεβεγνεὰ (νν. 10:12. Οα 

1π|8 νἱὲν Ὁοΐῃ ἰοτπιβ οὐ ἴῃς ἢτβε 
Βεαιϊξυάε πιῆ Ὀ6 αὐϊεπείς, μα οπς 45 
ἐπεπιθ, ἴπεῈ ΟΕ 88 Ἴοτησηεηῖ, Τῆὲ 
τπεπιε ου]ά δἰνναγβ Ὀ6 Ρυΐ ἴῃ πε ἴενναβὲ 
Ροββίδὶς ννογάβ ; τ ὅσβι Βεδπτυάε ἔἤεγα- 

ἴοτε, ἃ8β Τκ6 ρΡυῖ8 ἰϊ, Μακάριοι οἱ 
πτωχοί, Μαιΐπεον ργεβεγνίπρ οπα οὗ ἴἷς 
Ἐἐχρϑιβίοηβ, ποῖ Πεο}ββδγι Υ {Π6 ΟὨΪΥ οπε. 
Οἴ οουζβε, ἀποῖδπεσ νίενν οὗ {πε ἐχρδηβίοῃ 
ἰ8 ροββίδὶς, παῖ ἰξ ργοσεεάδδά ποῖ ἔγοπι 
ΟὨσίβε, δυξ ἔγοτι ἴῃς τγδηβηλτεγβ οὗ Η18 
βαυίηψβ. Βυῖ τΠἷ5 Πγροιμεβὶβ 8 ποῖ ἃ 
ψΠϊς πλοσα Ἰερὶεἰπηδῖς οἵ {ἰκεῖὶν τπδπ τπῸ 
οἴποσ. 1 πιᾶκα τῃϊ8 οὐβογναδίίοη, ποῖ ἰῇ 
με ϑρ γι: οὐ δὴ δπιϊᾳυδίεὰ Ἡατπιοηίϑβεϊς, 
δυΐ ΒΙΠΊΡΙΥ 88 ἃ σοπίσι θυ τίοη το Ὠἰδιοσίςδὶ 
οσιεἰςΐβση. 

4. Ἑδςἢ Βεαίυδς Παᾶ8 ἃ γϑδϑοῃ δη- 
ῃεχεὰ, {π4ἰ οὗ τε ἤγβε Ὀεδίηρ “ ἴογ τΠεΐσβ 
ἰβ τῆς Κίπράᾷοπι οὗἩ πεᾶνεη". ὙδΕῪ ν 
ἰπ τις ἀϊἴετεης Βεδετυδεβ 88 ἐμοβαίανε 
[τ ἰδ ςοποείνδδίε δδὲ ἰπ τῃς οτἱρίηδί 
{Ππεπιδ8 ἴδε τεάβοη ἀππεχοᾶ (ο ἰῃς ἤσεξ 
νν88 σοπΊπιοη ἴο ἔπ οπὶ 411. [Ιξ νγὰ5 ππᾶογ- 
βἰοοά ἴο δε τερεδιεά [κε τῆς τεϊταὶπ οὗ ἃ 
βοην, οσ ἴ{κε τῆς ννογάβ, “ Ὠΐτη ἀο 1 ς81]} ἃ 
Βιδῆπιδπδ," δηπεχεὰ ἴο τηδην οὗ τῇς 
τηοσα] βεηίεποαβ ἴῃ ἴα Εοοίδβῖερβ οὗ ἴδα 
1ἱὲν»ν ἰπ τῆς Βυάδάπιίεε σαποη. “ Ης ψῆο, 
ΨΠεη δβϑαϊϊεά, ἀθεβ ποῖ τοϑίβε, θὰϊ βρεακβ 
τη] άϊγ το Ἠἰβ τογπιθηζοσβ---ἢπΊ ἀο 1 08]] ἃ 
Βεδῃπιαπα.᾽" 80 “" Βεββεά ἔπε ροοσ, ἔος 
1πεῖσβ ἰ8 ἴπῸὸ Κίηράοῃῃη οὗὁἨ δεανεη᾽"; 
“δ]εββεὰ ἴμεν ΨῆῸ πηουγη, ἴος," εἴς. ; 
“Ῥ]εββεά {πῸ πηδεῖ, τπΠῸ ὨυπρτΥ, ἴοσ,᾽" δἴο. 
ὙΠε δοῖυδὶ σεαβοηβ δηπεχεά, ἤθη ἴποῪ 
νυ ἔτοπι πε σεΐγδίη, ἃτε ἴο ὃς νἱεννεά 48 
εχρί δηδίογυ σουλπηδπίβ. 

5. ἴἴ Π48 Ὀδεη πιαϊηϊαίπεά τπδὲ ΟἹ] 
οογίδίη οἵ ἴῃς Βεδιίειάδεβ Ὀεΐοης ἴο ἴῃς 
δυϊπεπεὶς ἀϊδοουτβα οα πὸ τηουπῖ, δα 
τεβῖ ροββίἷγ θαβεά οῃ ἔγις ἑορία οὗ }εβιιβ 
ΒΡΟΚΘη δ δηοῖποι {ἰ{π|6, θείην δάάδεά 
Ὁ ἴμε δνδηρο δε, ἴσὰς τὸ 88 δαδίς οἱ 
τηδββίηρ ἴῃς ἰεδοπίηρ οὗ [6805 ἱπ ἰορίςδὶ 
δίουρβ. ΤῊΪΒ ἰ8 {πε νίενν οὗ ΚΝ εἰ58 (ἴῃ 
Μαῖς. ἔνδη., δηὰ ἱπ Μεγε). Ηδε ιπίπκ 
οηἷν ἴῆχεε γα δυιπεηιϊὶο---ῆς ἤτϑε, τηϊγὰ, 
δηἃ (ουτι---Α]} ροϊπεῖπρ ἴο 86 τἰρῃϊεουβ- 
Πεβ8 οὗ ἴπεῸὶ κίπράοῃ ἃ8 {πεὲ6ὶ σιρρρρεηηι 
δον: ἰῆς ἢγβὶ ἴο σὶφῃϊδουβηθβθβ 88 
ποῖ γεῖ ροββεββεᾶ; [ῃ βεοοπὰ ἴοὸ 
νυ Δηΐϊ 88 ἃ οδι186 οὗ βοσσονν; ἴδ6 πϊτὰ ἴὸ 
ΠΕ λἐδουβπεβο 88 δὴ οὐ͵εοϊ οὗ ἀεβῖγα. 
ὙΤΠῖ8. νίενν ζοε8 τ τῆς τῆς ἴδε 
ΟἸὨσίβε᾽ β ἀϊβοουγβα οὔ ἴῃς 81] παά τεῖεσ- 
εποα δχοϊ υϑίνεῖυ το ἔπ6 παῖυσε οὐ σις απὰ 
18156 τἰ ξδιεουβη 688. 

6. Α ἢηδὶ], πιυςῃ [685 ἱπιροτίδηξς χυε8» 
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οἱ ἱπρᾳεῖς - ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 6. μακάριοι οὗ τ σΒ. αὶ. “; 

πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην " ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. Ῥεῖ, ἧι .. 

ὅσου ἴῃ τεΐεγσεπος ἴο ἴδε Βεδεϊευ 68 18 ἐδαὶ 
τ Ὡς τεϊαῖεβ ἴὸ {δεῖγ πυπιῦεσ. Οπα 
ψουϊὰ 5ΞΔΥ δἵ ἃ ἢσβι ρίδπος εἰρῆϊ, οουπείης 
ΨΕΙ. 10 ἃ5 οπε, νν. 1ἵἵ, 12 Ὀεΐπρ 8ῃ εη- 
Ἰατρεῖηασπε.Ό Τῇς ἰτγδάϊίομαὶί πυπΊδοσ, 
Βοννενεσ, ἰ8β βενεη---νν. 10-12 Ὀδεὶπρ τὸ- 

ἀεά 845 ἃ ἐγδηβί(ου ἴὸ ἃ πεν τορίς. 
ΕΝ δεεπὶβ αιδϊἔγασνυ. 6 Ποῦ, δηχίουβ 
ἴο ΘΒΙΔΌΠ5} ἂῃ ἀπδίορυ υἱὲ {πε Ὠεςα- 
ἴοσιε, πλϑῖκεβ ουξ ἔδῃ---ϑανεῃ ΤΟΠΊ νεζ. 3 
ἴο νεσ. 9, νεσ. 10 οὔθ, νεσ. 1σ οπς, δηά 
σεῖς. 12, τουρῇ Ἰδοκίηρ ἴῃς μακάριοι, [ῃς 
ἰαηῖδ ; [15 οἰαὶ πὶ τεϑεϊηρ ὁπ τῃς δχυϊεῖηρ 
ποτάβ, χαίρετε καὶ ἀ ιᾶσθε. ΤΕΐ5 
βάνουτβ οὗ ἘδΌὈΙ πο 8] ρεάδδηίγυ. 

γες. 3. κάριοι. ΤΗΪΒ ἰ8 οης οἵ [ῃς 
νοτὰβ νῃϊοῦ ἤᾶνε Ὀδαη ἐγδηϑβίοστηθα ἂηά 
Ἐπηοῦὶεά ὉγΥ Ν. Τ᾿ υβεὲ; ὈῪ Δϑβϑοοίβίίοῃ, 
85 ἴῃ 186 Βεαιυάδ685, νἸὮ πἀηυδιαὶ σοη- 
ἀϊίοπβ, δοοουηιεδ ὈνΥ τε ννοτ] ἃ τηΐϊβεσ- 
86]6, οὐ ἹὮ στᾶσα δηὰ ἀϊβῆουϊε οοπάιοϊ, 
4.0.» ἴῃ Ἰομη χἰϊ, σ7, κ᾿ γε Κποὸν ἔπ 658 
τηῖπρβ, άρρῪ (μακάριοι) ἅτε γε ἰἔ γε ἀο 
{ποτ ". Νοίδθϊα ἴῃ {πΠ|8 σοηπεςίίοη 18 
ἀπε εχργεββίοη ἰῇ σ Τίπι. ἱ. σὰ, “"ὙΠα 
Θοϑβρεῖ οὔ τπε ρίογυ οἵ ἔπε παρρὺ αοά᾽". 
Ἴδε ἱτηρ!οἀ ττυτῃ 18 τπᾶὶ ἴπὸ ᾿αρρῖπαοβ88 
ΟΥ̓ ΠΕ ΟΠ γι βιίδη αοά ςοπβίβιβ ἰπ Ὀεΐηρ ἃ 
Ἐεάεεπηεσ, δεασίηρ {πε Ὀυτάεη οὗ τῆς 
σνοσ 5 8ἰη δηὰ τηΐϊβεσυ. Ηον ἀϊῆετεηῖ 
ἔτοτῃ ἴῃς Ἐρίουτοδη ἰάςα οὗ αοὰ Ουτς 
Μοσγὰ “ ὈΪεββε ̓̓  τεργδβεπίβ ἴπε παν οοη- 
«εριΐοη οὗὨ [εἰϊοῖεν.--οἱ πτωχοὶ : πτωχός 

ἴῃ ϑερῖ. βίδηάϑβ ἔογ ΤΩΝ Ρ58. εἶχ. τό, ος 

Ὃν ΡΒ. χὶ. 18: ἐὰλδ ῥόον, ἰδκεῃ Ἄνθη ἴῃ 

τῆς πηοβὲ δϑϊεςὲ βεῆβε, "εν ἀεὶ, Τοτγευ!]!, 
δάν. Μασ. ἵν. 14. πτωχός Δηὰ πένης 
ογβίπαι!γ ἀϊδετεά, (6 ἰδίξες πιεαπίηρ 
Ροοσ 858 ορροβεά ἴἋο τσίςϊ, ἔπε ἐὈσΠΊῸΓ 
ἀεβείταεε. Βυὲ ἴῃ ΒΙΌΙς ΑΙ ἀτεεῖς πτωχοί, 
πένητες, πραεῖς, ταπεινοί ἅτε υϑεὰ ἰπα 5- 
οτι πη δίεϊν ἔοσ [Π6 88π16 οἶΔ88, τῇς ροοσς 
οὗ Δη ορριεββεᾶ σουπίσγ. γιά Ηδιςξ, 
Ἐ:5αγς οὐ Βιδιίεαὶ αγεέεζ, Ρ. γ6. Τῆς 
ἴεσηλχ 15 υϑεὰ Πεῖα ἰπ ἃ ργερτδπὲ βεῆ8ε, 
δὐϑβοϊαξε δηᾶ ὑπαι}18εἃ Αἱ Ιεδϑὲ ἕο Ὀθερίῃ 
Ψ ΠΗ; φυλιβοδίίοπβ σοτης δέϊεσ. ΕἼΟπῚ 
πτώσσω, ἴο ζςοναῖ ἱπ ἀϊδρίγιπιεπὲ δηᾶ 
ἔελτι, αἴνναγβ υϑεὰ ἴῃ δῃ εν] βεῆβε {{] 
ΟἸσίβε ἰδυρδὲ {πε ροοσ πΊδη το {ΠῚ ὰρ ὶβ 
Βεδά ἴπ ἴορε δπὰ ϑεἰἔγεβρεςῖ ; ἰῃ8 νεσῪ 
Ἰοννεβὲ βοςί] οἶ85 ποῖ ἴο δε ἀδϑραίγεά οἵ, 
ἃ ἕυξωτε ροββϑίδ]ς ενεη ἔοσ ἴΠ6 τηδηάϊοληϊ. 
ΒΙεββϑεάπεςβ ροβϑβίδὶε ἔοσ πε βοογ 'π Ἔνθ 
85εη8ε ; ἴδεν, ἰπ σοτηρδγίβοη "ἢ οἴποτβ, 
ὑπᾶες πὸ ἀϊ5ΑὈ 1165, γαῖμεσ Τςοηέγαγὶ- 

Β, χχν. 
84. Ἠεῦ. νἱ. 12. ΚΚΟΠ. χίν. 20. 

86 -- δυο 15 ἴῃς ἤγβὲ ἂπὰ ζυπάδιιεπίδὶ 
Ἰεββοῃ.--τῷ πνεύματι: ῬοΒ51 1 11π|68 ἃτα 
ποῖ ςεζίαϊητῖ68; ἴο ἴυγη ἴ86 οὔα ἱπῖο ἴδε 
Οἴδεσ (δα βοὺἱ οὐ ν"1}} οὗἩ τῆς ἰηάὶνίάυδὶ 
τηῦδὲ σοτλε ἰη, ἴοσ 8ἃ8 Εὐΐῃγ. Ζίρ. αυδῖπεν 
ΒΑΥ8, ΠΟΙ πα ἰηνοϊυπέδγυ οδῃ ὉΪ658 (οὐδὲν 
τῶν ἀπροαιρέτων μακαριστόν).. “πη 
δρίτς 18, τπετείοσθ, δάἀεά ἐο ἄδνεῖορ 
δηᾶ ἀεῆηπε τπε ἰάδα οὗ ρονεσίγ᾽υ. τῇς 
ςογηπιεπῖ οἡ ἴῃς ἴπετῆς ρά5868 ἔγοπὶ [86 
Ἰονεσ ἴο 1π6ὸ Πίρῃεσ βρίεσο Ὁ σίβι 8 
ἐπουρῆξ ἱπουάδ8 [πε Ρῃγβίοαὶ δηά βοςίαδὶ, 
Ῥυῖ ἰξ ἀοεβ ποῖ επὰ (πεσε. [,ὑκὲ 5Βεεπὶ8 
ἴο πανα πε βοοίδαὶ δβρεοῖ ἱπ νῖίενν ἱπ 
δοοογάδποε ννἱτῇ οπα οὗ 158 επδηοίεβ δπὰ 
{με ἱπηρονετίβῃεά οςοηάϊτίοη οἴ πλοβὲ τηετη- 
Ὀεῖβ οὗ {πε δροβίοϊϊς Οπυσοῦ. τὸ [ἱἰπι|ῖῖ 
ἴδε πιεδηΐηρ ἴο παῖ ννεγε ἃ τηϊβίακα, Ῥυς 
ἴο ἱποίυδε (πὶ οΥ ὄνὲπ ἴο Ἐπιρῃδβίβα ἰΐ 
ἴῃ ρίνεῃ οἰγουπιβίδποαβ ννὰ8β ΠῸ εἴτζοσ, 
Νοῖς τμδὲ τῆς ρῆγβίςδὶ δηά βρίγίξυαἹ ἰδῪ 
οἷοβε τορεῖμεσ ἴθ ΟἾ γίβιβ τηϊηᾶὰ. Ης 
Ραββεὰ βαϑιγ ἔγοπι οῃβ ἴο ἴῃ οἵδεσ (]οδῃ 
ἶν. 7:1Ο; ΓΚ. χ. 42, 5ε6ὲ ποῖεβ {πεζε). 
τῷ πν. 15, οὗ ςουζβε, ἴο θὲ οοπηεδοῖδά υἱτἢ 
“τωχοὶ, ποῖ νν»ἱτἢ μακάριοι. Ῥοος ἐπ ςῤέγί 
ἷβ ποῖ ἴο δ6 δε οδ]εοιίνεῖϊγ, 48 ἰξ βρίγίς 
ἱπάϊςαιϊεά {πε εἰεπηεπὶ ἰηπ ννϊοἢ τῆς 
Ρονεγτῖν ἷἰβ πιδηϊξεβῖ-- -Ροοῦ ἱπίεϊ]δοῖ: 
δ Βογλῖη68 ἱπρεηΐο εἰ γα ἀϊίοης ράγιπὶ 
βοτγεηίθβ᾿ (ΕΣ Ζβο ἢ) τῷ τὰς νηπίοι ἴῃ 
Μαῖι. χί. 25; δυΐ βυδ]εςιίνεῖγ, Ροοσ ἰπ 
τῃεῖγ οὐνῇ δδίβαιη. δε  -δϑεϊπηαὶς ἰ8 ἑῃς 
εββεέῃςε οὗ ἴπε πιδίϊεσ, απὰ ἰβ ςοπιρδιίδὶς 
ΜΠ τε] ὑνθα τῆ. ΟἾΪΥ τῇς ποῦδῖς τπϊπΚ 
ΤΩΘΔΠΙΥ ΟΥὗἩἨ ἰπεπηβεῖίνεβι Ὑἢς βου] οἱ 
βοοάπεββ ἰ8β ἴῃ τπ6 τηδπ ψνῆο ἴ8 γϑδ]]}ν 
Ὠυπηθῖθ. Ῥονεσῖν ἰδίά ἴο πεᾶτὲ ρᾶ8568 
ἱπίο τίσῃεβ. Α πίρῃ ἰάςαὶ οὗ 11ξ6 1168 
Ῥεπεδῖῃ 411. Απὰ τῆδὲ ἰάςαὶ ἰ8 τῆς 1ἰπκ 
Ὀείννεθδη [πε βοςίαὶ δπὰ (ἢς ϑρίγίξιδὶ. 
ΤΠε ΡοοΥ πιῇ ρΆ55865 ἰπῖο ἴΠ6 ὈΪεββεάμεββ 
οἵ τῆς Κίπράοπι 848 ϑ0ὺπ 88 δ σϑδ]ϊβεβ 
ΜΠδῖ ἃ τηδῃ ἰβ οσ ουὐρῆϊ ἴὸ Ῥε. Ροοσ ἴῃ 
ῥθπς οσ ὄνεη ἰπ οἰμαγδοίεσ, ΠῸ πΊδπ ἰ5 

Βξατεᾶ 0 ἢ88 ἃ νἱδίοη οἵ πηδπ᾿ 5 ομίεῦ 
εηὰ δηά ςπίεῖ ροοά.---αὐτῶν, επιρῃδιὶς 
Ῥοβίτίοη ἐλεὶγς, ποῖθ ἴξ ννε]], 80 ἴπ τῆς 
Τοϊ]οννίπρ νεσβοβ8 αὐτοι δηά αὐτων.---ἐστι, 
ποῖ πιεγεὶν ἱπ Ῥτοβρεοῖ, δυὶϊ ἱπ ῥγεβεηὶ 
Ῥοββεϑϑίοη. Τῆς Κιηράοπι οὗ πδᾶνεπ ἰ8 
οὔεπ ρσγεβεηϊεὰ ἰπ ἴῃς οβρεὶβ δροςᾶ- 
Ἰγρεῖςδιν 88 ἃ ἰπΐπρ ἱπ με ἔμέυτα ἴο ὕα 
Εἶνεπ ἴο 186 ΨΟτΙΉΥ ΌῪ ψγᾶν οὗ δχίεγηδὶ 
τεςοτηρθηβθ. Βιυὶ {}]|8 νῖενν ρεγίδί 8 
ταῖποσ ἴο {Ππ6 ἔοσπι οἵ τπουρῶς τπᾶπ ἴο τη8 
Ἔβϑεποα οὔ πε πιδίϊεσ, (ἢ γίβε βρεᾶκβ οἱ 
τὸ Κἰηράοπι μεῖς ποῖ 85 ἃ Κκπονῃ 4υδη- 
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1Η6δ. 1.17. ῆ. μακάριοι οἱ 1 ἐλεήμονες " ὅτι αὐτοὶ " ἐλεηθήσονται. 8. μακάριοι. 
ἘΝ τ οἱ "καθαροί τῇ καρδίᾳ " ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν “ ὄψονται. 9. μακάριοι 

. 13, 
16.Ὺὸ αὖτ Τίπι. ἱ. 4; ̓ΐ, 22. 

εἰν, δαῖ δ8 ἃ τΐηρ νἤοβε παΐυσε Ηδ 15 ἴῃ 
τᾶς δοῖ οὗ ἀεβπίπρ' ὉΥ ἴῃς Δρῃοσγίβπμβ ΗἜς 
οἰΐετβ. 1780, ἴΒεπ ἰξ σοπαὶβίβ Ἔββεπεδν 
ἴῃ βίαϊεβ οἴ τηϊπὰ. [8 νη, 118 οὐγ- 
βεῖνεβ, ἰῃς ἴσυς ἰά6δ 4] Ὠυπιδη. 

ΨΜεῖ. 4. οἱ πενθοῦντες. Υ͂ΏΟ ὅτα 
ἔδεγ ὃ ΑἹ] ψνῇο οὔ δῃγ δοοουηῖ ρτίενε ὃ 
Τθεη τδῖ8 Βεαδιϊυάς ψνου]ὰ ρίνε υἱίεταποα 
ἴο ἃ ᾿πβοσουιρηροίηνς ορεϊπηβπι. Ῥεββιπιὶβίβ 
ΒΆΥ δαὶ [πεῖὲ ἅσε στηδην ρτίεΐβ ἴοσ νηΐ ἢ 
ἴδετε ἰ8 πο τεπιεάυν, 80 τήδην ἰμδι 1{{π 18 
ποῖ ψγοσῖ Πἰνίπρ. Πϊά ]εβι8 πηθᾶῃ ἴο 
τηθεῖ (Πῖ8 ροβίξιοη ἢ ἃ ἀϊγεςς περὰ- 
ἔνε, ἀπά ἴο αϑὔἕγπι ἰπδὲ ἴβεσα ἰβ πὸ 
δούσονν ψ τους τετηεάν ὃ [ ποῖ, ἱπθη 
Ηξε ρτορουπάβ ἃ ρυζζίες ρτγονοκίηρ 
βου ρ με] βομοΐδσβ ἴο αϑὶς: ΝΥ δὶ ρτίεῖ 
ἰ8 τπδὲ πῃ ἢ Ψ11 νπϊπους (211 ππὰ ςοπι- 
ἔοτι ὺ ὙὙὝδετε οἂπ ὃς πο οοπιέοτί Βετα 
ἔδεσε ἰ8 πο ρτίεί, ἴος ἴπς ΝΟ ἰάεδβ δσα 
οοττεΐαιίνε Βυΐξ ἱπ πιοβὶ οϑβεβ ἴπογα 
δ πο δρραζθηΐ πεοαββδσυ οοηπεοίίοῃ. 
Νεςαββάσυ οοπηδοίίοῃ ἰ8β δβϑεσίεαά ἰη {8 
ΔΡΠοτίβη, νὨϊοἢ ρίνεβ ὺ8 4 οἷπμα ἴο ἴπ6 

8 ἀξδβογίρε 85 οἱ πενθοῦντες. ὙΠεῖγ 
Οὐ] Ἰὰς βοῖσονν τλσβὲ Ὀε ος ᾿ς ἢ σΟπι- 
18 1156}, ἃ ρτίεἴ [μὲ 888 ἐδε τοῖηρ ἰξ 
ἴενεβ ἕος ἰῃ πε νεῦὺ ρτίεί. ὙὉὍΠὲε οοπι- 

οσὶ 18 ἔθεη πὸ ουὐϊννατά ροοῦ. [ἰ 1168 ἴῃ 
ἃ τῖρῃς βίδῖε οὗ βου!, απά ἔπδι 18 ρίνεπ 
ἴῃ ἴῃς βοσγονν πίοι Ἰατηεπίθ ἔπε ἰδοκ οὗ 
ἴι. Τα βοσζονν γανϑδὶβ ἰονε οὗ ἴῃ 8 ξοοὰ, 
δηά «παῖ Ἰονε ἰβ ροββϑεββίοπ. [ἢ 80 ἴδ: 848 
811 κὶπὰβ οὗἩ βοσονν ἰεπὰ το δὐνάκθῃ σε- 
Βεοιίοη οη ἴδε τεαὶ ροοὰ δηά 111 οἵ πυπηδῃ 
1|ξπ, ἀπά 8ο ἴο ἴββυς ἴῃ [ἢ Πρ ΠΟΓ ΒΟΙΓΟΥἤ 
οὔ τῆς βουΐ, ἰῃς βεοοηὰ Βεαδιϊτυᾶδε τλδῪ ὃς 
ἴακεη δϑβοϊυϊεῖν 88 ἐχργεββίπρ ἴδε ἰεηά- 
ἜΠΟΥ οὗὨ 811 ρτίεἴ ἴο ἐπὰ πῃ ςοηβοϊδείοη.--- 
παρακληθήσονται, πιυτε. ΤΠε οοπιέοτε 
8 ἰδίεπε ἰπ ἴδε νεῚῪ ρτίοξ, Ῥαϊ ἔἴογ ἴῃς 
Ῥιεβεηξ {ποῖα ἰβ πο ςοπβοίουβ ἴον, δυῖ 
ΟἿΪΥ ρΡοΐρπαπὲ βοσγοΐ. Τῇις ἴον, Βον- 
ἄνεσ, ΨΜ1}1 ἱπενι τα Ὁ οοπλα ἴο Ὁ ἢ. Νὸ 
ΠΟΌΪῈ πδίυσς δοϊάθβϑ Ῥεγπιδη θην ἴῃ [Π6 
Βουβε οὗ τηουτηΐηρ. Τῆα ριοδῖεγ [δα 
βοῖσον πὸ ρτεδίοσ ἴῃς υἱεϊπιαῖα ρἰδάπεββ, 
τδε “ον ἰπ τε Ηοῖγ αδοβὲ" πιεπεοπεά 
ὉΥ 51. ΔῈ] διηοπρ ἰῃς δβϑβαηι 18 οὗ τῆς 

ἰηράοπι οὗ αοἀἁ (Εοπι. χίν. 17). 

γε. 5. οἱ πραεῖς: ἰῃ 8ερί. ἴος Ὁ 

ἴῃ Ῥβ8. χχχνὶϊ. σσ, οὗ εὶς ἢ {18 Βεδετυάς 
δ ἂῃ δοῦο. Ὑῶὲ πιδη Ψ0 βυβεσ ντοηρ 
νη ϊδοαῦς ὈΙεΐεσπ 88 οὐ ἀδβῖγα ἔοσ γενθηρα, 
ἃ οἶλβ8 Ψῆο ἰπ τ 8 ννοσ]ὰ δὲ δρί ἴο ρὸ ἴὸ 
ἴδε νν8}1. [Ιπ τΠ18 σαβὲ ψὲ βῃοιϊὰ πανα 
εχρεοϊεὰ {με Τεδοδες ἰο επὰ ἢ δα 

ὁ εβ. χίΐ, 14 (δϑείης Οοά). 

οομητηοη τείγαϊῃ : {πεῖσα 8 τπΠ6 Κίπράοπι 
οὗ Βεάνεη, 1πᾶὶ θείης ἔπε οπἱν τμὶπὶ 
ΠῸΥ ὅτε Πἰκεῖν ἴο ρεῖ. [|]}εδπ Ρϑι 
Εἰςδες Βυπιογουβὶν δαϊὰ : “Τῆς Εσεης ἢ 
δαᾶνε {με ἐπιρίτα οὗ πε ἰαηά, ἔπ Ἐπρ ϊβα 
ἔπε δπιρίγα οὗ τπε δεᾶ; ἴο ἴῃῆε εσηιδηβ 
Ῥεϊοηρβ ἴπ6 δπιρίσα οὗ τῆς αἱγ᾽", Βιυὲ 
Ἰεὲὺϑ ῬΓΟΠΉΙΒΕΝ ἴο ἴδε γεεκ τῆς ΤΡΙΤΟΣ 

6 5δοϊϊά εασζι--κληρονομήσουσι τὴν 
γῆν. ϑυτεῖγ 4 βιδγι πη ΒΑΡΔΙΟΣῚ Τμδαι 
τῆς τηεεῖκ βΒῃου!ά πὰ ἃ ἰογεπιοβί ρίδςς ἱπ 
τῆς Κιίπράοπι οὗ πεᾶνθηὴ ἷβ νεσυ ἱπέίεϊ- 
ΠεΊοο, δυξ “Ἰηδβογῖς τῆς οαγιΒ"---ἴδε Ιαπά 
οἵ Οαπδᾶπ ογ δὴ οἵδπες ρατέ οἵ {πί8. 
Ρίδηεῖ---ἰβ ἰξ ποῖ ἃ ἀεϊιδῖνα ρῥγοτηΐβα ὃ 
Νοῖ αἰτορείβετ. [18 δὲ Ἰεδδὲ ἴσι!ε ἃ8 ἃ 
ἁἀοοίτπα οὗ νπογαΐ ἐεπάεηεγ. Μεεκηδββ 
δῇτεσ 811 18 ἃ βονγεσ ὄἼνδὴ ἴῃ τΠ18 ννουϊά, ἃ 
«νοσὶ ἀ-ςοπαπετίηρ ῥγίηοῖρὶε " (Το υοίη). 
ΤΠα πιεεκ οὗ Επρἰαπά, ἀγίνεη ἴτοσῃ ἐμεῖς 
παῖῖνα ἰαπά Ὁγ τοὶ ρίουιβ ἱπίοϊεσγαπος, 
Βᾶνα ἱηβεσίιεὰ της σςοπείπεηξ οὗ Απιεγίςδ. 
ΜΝ εῖβ8. (Μεγεσὴ ἰβ φυϊξα βυγε, Ββονενεσ, 
1μαὲ τηϊ8 Ἐπουρῆς νὰ8 ἔα (ραπς Κεγη) 
“τοῦλ ΟἸ τί Β ταὶ. 1 νεπέυγε τὸ τη Κ 
δος 18 τηϊβίδκεη. 

ὙΠε ἰηνεῖβα ογάες οὗ ἔπε βεοοπὰ δηᾶὰ 
ειγὰ Βεαδιιυάεβ ἑουπᾶ ἰῃ Οοάεχ Ὁ, δηὰ 
ξανουτεά ὃὈΥ δβοπὶα οὗ ἴῃς Ἐδίμεγϑθ, ς.ρ., 
7εγοόπια, πιρῶς Ὀ6 Ρ᾽δυδβί ον )ιδεϊβεὰ ἐν 
1ῃε αἰῆπὶςν Ὀεΐνψεεη ρονεσν οὗ βρίγῖὶ δηὰ 
τηδεκπεββ, δπὰ ἴπ6 πδίυσαὶ βεαιεηςς οὗ 
ἴῃς ἴνο ῥγοχηΐβεβ : ροββεβϑδίοῃη οὐ ἴδε 
Κιπράοπι οὗ βεάνεη δηὰά ἱπμεσγίίαπος οὗ 
16 εαγσῖ8!. Βυῖ [86 σοπηεοίίοη θεπεδῖῃ 
τῆς δυγέλςα ἰδ ἴῃ ἕδνουσ οὗ (Ὡς ογάεσ 88 ἴξ 
βιδηβ ἴῃ Τ. Ε. 

Ψψεῖ. 6. { πε οδ]εςξ οὗ ἴδε πη 
δηὰ επῖγβὲ μά ποῖ Ῥεεη πιεπεϊοηςεά τἢϊ8 
Τουτἢ Βεαιίτυάς τννουἹά μάνα θεεη ρᾶσζαῖ]ε] 
ἴῃ ἴοσπι ἴο ἴῃς βεοοηὰ: Βεβεεά δα 
ΒυηρτΥ, ἴος ΠΟῪ 5841} Ὀς δ11εἡ. ὲε 
βῃουϊά ἐπεπ ἢᾶνε δηοῖπεσ δρβοίυϊε αβῆγ- 
τηδλίίοη τεαυϊσγιηρ αυδ!βοαιίοα, δηὰ 
ταϊβίπρ ἴδε πυεδίοη: δὲ βοσὶ οἵ 
Βυηρεσ ἰβ ἰδ νυ οἢ 18 δυγα ἴο ΡῈ βαιἰβῆεά ὃ 
Τβαῖ πιρδὲ Ὀε τδε οτίρίπδὶ ἔοστλ οὗ 86 
ΔΡΒοσίβῃι ἃ8 ρίνεη ἰῃ 10ὺΚ6. ΤὮΟ ἄπδνγεσ 
ἴο 86 φυεδβείοη ἱξ βυββεδιο ͵θ. Βἰ πΊ11ὰγ τὸ 
παῖ. ρίνεῃ υπάες Βεδιϊυᾶς τ. Τῇα 
Βυῆρεσ ΨΠΟδα βαιβίδοιϊίοη ἰβ βιῖσε '8 τμδῖ 
ΜΕΙΟΣ σοηίδίπβ [18 οὐνῃ βαιϑίδοιίοη. [Ὲ 
ἰ8 ἴῆς Ὠυπρες ἔος πιογὰὶ ροοά. Τῇ 
Ῥαββίοῃ ἴος σὶρῃίθουβηεβθβ ἰ8 σὶ βῃϊεουβ.- 
Π6585 ἴῃ (π6 ἄεερεβὲ ϑ6ηδβα οὗ τῆς ψοτσά.--- 
πεινῶντες καὶ διψῶντες. ὙΠεδε νεγῦβ, 
1|κ6 411 νειῦβ οὗ ἀεβίσα, ογάϊπασι γ ἴδ 
186 φεηίϊεῖνε οὗ πε οδ͵εοςῖ. Ηετε δπά ἰῃ 
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οἱ " εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ 1 "υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. μακάριοι οὗ Ρ Βετο οαίν. 
Ὧ6 νεσῦ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης - 10. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὶ αὶ πὸ 

λαντοι οτηϊεεὰ ἰπ ΦΟῺῸ ἱξ, να]. εγτ., Ὀσγαοκοίεά ἴῃ ὙΝ.Η, 

4 υἱοὶ Θ. 
ΓΚ. χχ. 956. Ἀσα. νἱϊί. τ2, 1ο. ΟἱΑ!. ἐ, α6. 

[τ πᾶν Βᾶνες Ῥεεῃ 
οπιίτεοά Ὀγ κονεαοίείεμέον ἀπὰ ἴξ βεεπηβ πεοάςὰ ἴος ἐπιρῃβδίβ. 

οἵδες ρἶβδοςβ ἱπ Ν. Τ᾿ ἔδεν δῖος Βς ἀσοῦδα- 
ἔνε, (πὸ οὈ͵εοῖ Ῥεὶπρ οὗ 4 βρίγίτυδὶ 
πδίυγε, ν ὨΙς ἢ οπα ποῖ τρεσεῖν ἀεβῖσεβ ἰοὺ 
ΔΙτοΙραῖα ἰῃ, Ῥὰξ ἐο ροββθββ ἴῃ ᾿ν Ποῖα. 
ἵπεῖ, ὃ χχχ. 1ο, ἔδιι8 ἀϊβεϊησιιΐδηεβ της 

ἴνο οοπδίγυς οη8 : διψῆν φιλοσοφίας -- 
Ἰ0 ταἰτδὲ δῇες ρἈ]οβορῆγ ; διψ. 

αν -- ἰο πῖτβὶ ἔογ ροββεββίοῃ 
οὗ ΡΒΙΠΟΒΟΡΩΥ 85 ἃ ψῇοϊε. ϑοπὶς βᾶν 
δοῦρε ἰδδὲ διὰ ἰ5 ἰο 6 υπάοτϑοιοοά 
θείοσε δικ., δηὰ ἐμαῖ ἴῃς πιεδηΐϊηρ ἰδ: 
“ ΒΙεββεᾶ ἴμεν Ψ8ο βυ ες πδίυγαὶ θυρεοῖς 
δηά τηϊγεὲ οη δοοουπὲ οἵ τἱββιθουβηεββ ", 
ατοεῖυβ υπἀετβίαπᾶβ ὉῪ δικ. ἴῃ6 ὙΑΥ ΟΣ 
ἀοςίτίης οὗἉ τἱριδοιβηεββ. 
ες. γ. Τμὶβ Βεδειαάε βιδίοβ ἃ βε]- 

δειίη Ἃ ΟΥἨ {86 πιοσαὰὶ ψνοσϊὰ. τὰς 
ἐχοσοῖβε οὐ πλεσου (ἔλεος, δοϊΐνε ρἱτν 
τεπᾶβ ἴο εἰϊοῖϊξ πλΈσοΥ ἔγοπι οἴμεγβ--- 60. 
δηὰ πεη. ὙΤὮς ςοδίοῖ τεΐδεγεηος τηδὺ δε 
ἴο ἴ8ς τηεσοῦ οὗ αοά ἰπ δε παῖ ανναγὰβ 
οἵ τῆς Κἰηράοπι, θὲ πε ἀρρ!οδξίοη πεεὰ 
ποῖ Ῥα τεϑβίσίςιεᾶ ἴο (8ῖ8. ὙΠε ἀοοίτίπα 
οὗ ΟΒσῖβε δδουπάβ ἴῃ ργεδὲ δἰῃίςδὶ ργίπ- 
οἱρ[εβϑ οὗ πηΐνεσβδὶ ναϊιάϊν: “δ (δαὶ 
ΒυσὈ] εἰ Βἰπιβεῖῦ 6.411 Ῥς ἐχαϊεά,"" “" τὸ 
δῖτα (δὲ ΒΔ 8841} θὲ ρίνεη,᾽"" εἰς. Ὑδί8 
Βεβδιίευάς βυ Δ Ὀ]Ὺ Ο]]οννΒ ἴμς μγεςεάϊπρ. 
ΜδτῖοΥ ἰδ δῃ εἰεσηθπὲ ἰπ ἰγυς τἰρῃίθουβ- 
πεβ8 (Μίς. νὶἱ. 8). [Ια ΨᾺ8 ἰασκίηρ ἴῃ 
ῬμΒαδτσγίβαῖς τἱρῃιεοῦβηεβ (Μδίϊ, χχιῖὶ. 23). 
Ιε πεεάβά τῦῦομβ ἕο Ῥὲ ἱπουϊοαιεᾶ ἴῃ 
ΘΒ σίβι᾽ β τἶπιε, γε π ΕΥ̓ΡΙΡΆΕΥ νγ»88 ΚιΠεὰ 
ὉΥ ἴδε {δεοσὺ δαὶ βυβοτπρ 48 
Ρεπ ΔΙ οὗ βρεοΐδὶ βίῃ, ἃ ἴπεοσν Ψ Ὡς ἢ 
ἴοβε εγεά ἃ μι Ἐ||ε88 ἴγρε οὗ τἰρῃϊεουβηθβ8 
(ϑ. 1 2π2). Μέεσου τῶδυ ὃὲ ργαοιίβεὰ ὃγ 
ΤΩΔΓΊΥ τηεβη8: “ποῖ ὈΥ ΠΊΟΠΟΥῪ δίοπε,᾽" 
βᾶγβ Ευτῆγ. Ζίρ., “Ῥυξϊ Ὁγν ψοτά, δηὰ 1Ὁ 
γοῦ Βανε ποιμίηρ ὃν ἔξδγβ᾽ (διὰ δακρύων). 

γες. 8. οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ: τ΄ καρ. 
ΤῊΔΥ ὃε Δῃ εχρ᾽απδίοσυ δάάικίοη ἴοὸ ἰπάϊ- 
εἰς ἔπε στερίοη ἵπ ψ;οἢ ρυτ 8ῃον5 
861, ὙΤμδὲ ρυσίεν ἰβ ἰῃ τῆς Πεαγὶ, τῆς 
δεδλῖ οὗ τμουρῆε, ἀσβίσε, πιοῖΐνε, ποῖ ἱπ 
τῆς ουξνατὰ δςοῖ, ζοεβ ψἱτπουϊ βαγίῃ, 
ποῖ ΟἸ γε β ροὶπὲ οὗ νίενν. Β]ε5 
τδς ῥεσε. Ηετα ἴδετε ἰβ ἃ νά γσϑηρε οὗ 
βυρρεϑιίἼοη. ὙΠπὲ ρύσα τΊΔῪ 6 ἴδε βροῖ- 
1ε88 οσ ἔδ 1688 ἴπ ρεησσζαῖ; ἴῃς σοπείπεηξ 
ὙΠ βρεςῖδὶ ταΐεσεηςε ἴο βεχυδὶ ἱπάυ]- 
ξεποε---ἰοθς ΨΠΟΒΕ νΕῪ {ποιρῃῖδ 
ἅτε οἴεαπ ; ΟΓὁἁΘΥ̓Πε ρύῦτα ἴῃ πιοῖίνε, 6 
εἰηρ!ε-ςτηϊπάεά, 86 περ ὯΟ δεεκ {πὰ 

ἰδηράοι 8ἃ8. ἴπ6ὸ σηρρεμηι δοπηπι ἸΏ 
υπάϊνἀεὰ εαγι. Τῆε ἰαβὲ ἰ8 τὰς τηοβὲ 
τεϊενδηϊ το ἴῃς ραηογαὶ ςοπηςξοϊΐοη δηὰ 
τῆς πιοδὲ ἀεβεγνπρ ἴο 6 ἱπβίβίεα οῃ. 
ἴῃ τπ6 ννογὰβ οὗ Αὐρυιβείηβ [δε ρερημεῖμρε 
ΤΟΥ 1 ΔΌονα 411 [86 εἰνιῤίεχ εον. Μοσαὶ 
Βἰ ΑΡ] ον ἴθ ἴῃς οατάϊπα! ἀεππιδηὰ ἰῃ 
ΟἨγιββ εἰπῖςσβ. Ὑδὲ πιᾶὰπ ΨῆΟ 8898 
αἰιαϊπεὰ τὸ ἴξ ἰβ ἴῃ Ηἰβ νίαν ρογίεος 
(Μαῖς. χίχ. 21). ννίμους ἱεὲ ἃ Ἰατρε 
Ἡυπλεσίς δ] 118ὲ οὗ νἱγίυεβ ἀπὰ ροοά Παδὶΐβ 
ξοεϑ ἔοσ ποιμίηρ. ὙνΠΒ ἰὲ Τἤαγδοίοσ, 
ονγαν οὶ ἔΑυΪΥ ἴῃ ἐσπηροσ οὐ οἰμοσγινίδε, 

8 δηποδίεὰ δηά τεάδετηβά.-- τὸν θεὸν 
ὄψονται: ὙΒεῖγ τεννατά ἰβ τῆς δεδείῆς 
νἱβίοῃ. ϑόγμε ἐπίπκ τε σείεγοηςε ἰβ ποὶ 
ἴδε δου εν οἵὨ οἷδασ νἰβίοη δυξ ἐο 18 στᾶσα 
ξήνίορο οὗ βεείῃρ ἴῃς ἕδος οὗ ἴῃς Οτεαὲ 
ἴῃ (8ο ΕτΙΖϑοῦς δηὰ 5. ἤδη). “Τῆς 

ἐχργαεββίοη [88 18 οτἱρίη ἰπ πε ψγαυβ οὗ 
ελβίθγῃ ΠΟΠΔΌΟ ΝΒ, γῆ γΆγοῪ βῃονν ἐἤδτη- 
βεῖνεβ ἴῃ ρυδὶῖς, 8ο τπδὲ Ομ τῃς πιοβὲ 
ἱπεϊπιδῖα οἴσο!ε θεοὶ τῆς τουδὶ σουηίθη.- 
δῃηςε ᾿᾽" (5.142) Ξε π6 ρυσε ἤανε δοοθββ 
ἴο ἴῃ6 411 Ῥὰϊ ἰπδοσδθββίθῖε. ΤῊΐβ ἰάθα 
ἄοε8 ποὲ βεβηὶ 0 Βαγπγοπίβα νυ ἱτἢ ΟἸσίβε"β 
ξεπεγαὶ ΨΨΆΥ οὗ σοποεϊνίπρ αοά, Οπ {δε 
οἴπες Βδηά, ἰξ νγὰβ Ηἰβ δὶς τὸ ἱπβίβε οὐ 
δε ςοπηεοείοπ δεένγεθη οἶθᾶσ νἱβίου δπὰ 
τηογαὶ δἰ ΠΈΡΙ ἰοἰ ΠΥ ; ἴο δάςἢ τῆδὲ ἰξ ἰ8 τῆς 
βἰηρίὶε ἐγε τπδὲ ἴβ [}]1 οἵ Ἰίρῃς (Μδῖι. νἱ. 
22). [ἐ 18 ἔσγυβ ἔπδὲ τῆ ρυγα 884}} ἕδνα 
Δος688 (0 Οοἀ᾽ 5 ργεβεῆςβ, δὰὲ ἐΐδ ἐσυτῃ 
ἴο δε ἰηϑἰβίε οἡ ἴῃ σοππαδοϊίοη ψἱεἢ Ἐδ18 
Βεριίτυάς 18 τὲ ΞΒγου ρἢ γί τν, βίηρ!ε- 
Ὧ658 Οὗ πιίηὰ, {ΠῈῪ ἀτα θαι βεά [οσ βϑείηρ, 
Κηονήηρ, γυΐγ σοποείνίηρ αοά δηά 81} 
πὲ τεϊδῖεβ ἴο {π6 πιοσδὶ υηίνετβαε. [Ἐ ἰβ 
ἴδε Ρυτε ἰῃ Βεαγὶ ψγῇῆο γε δθϊβ ἴο βεε ἀπά 
δᾶν ἐῃαῖ “ἴτυν Οοὰ ἰ58 σοοά" (Ρ5. ἰχχίϊ!. 
1ὴ ἀπά τίρμεν τὸ ἱπέεγρσεε τς ᾿ βοΐ 
Ῥεποπιθμᾷ οἵὗἁ [16 ἰῃ τεϊδείοη ἕο Ῥχσο. 
νἰάεποθ. ὙΠΟΥῪ τλαὶ! δ6εαὲ, βδγ8 7εβυβ, 
ςαδβιίηρ Ηἰΐβ ᾿πουρῆϊ ἵπίο Ἔβοῃδιοϊορίςαὶ 
ἴοτηυγ, Ὀυϊ Ηδ τπηεᾶπβ ἴῃς ρῦσε ἀγα τῆ 
ΤΏΔΣη ΨῈΟ βεα; [86 ἀουδ]ε-πλϊπάεά, τῆς 
ἐνο-δουϊεὰ (δίψνχος, [ἀπλε ἱ. 8) τγδη 5 
δ] πᾶ. Ὑπεοραγίδοι ΠΙυαβιγαῖεβ με ςοη- 
πεοίίοη Ὀείνγθεη ρυσίυ ἀπά νἱβίοπ ἐμ: 
ὥσπερ γὰρ τὸ κάτοπτρον, ἐὰν ἢ καθαρὸν, 
τότε δέχεται τὰς ἐμφάσεις, οὕτω καὶ ἡ 
καθαρὰ ψυχὴ δέχεται ὄψιν θεοῦ. 
γε. ο. οἱ εἰρηνοποιοί: ποὲ ΤΛΟΓΕΙ͂Υ 

ἴθοβα ν8ο πᾶνε ρεᾶςε ἰπ {πδὶσ οὐγῃ βουΐβ 



1οο ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Υ. 

τΆραι ἐκ. τ οὐρανῶν. 11. μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι, 
Εἰ 

18. 
ΔΙΊ, Κ, χ. 21. 
ἢ τες. 46. ἐμοῦ. 

καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν 3 " ψευδόμενοι,5 ἕνεκεν 
12. χαίρετε καὶ " ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ "μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 

Ἢ γὴν ᾿ τοῖς οὐρανοῖς - οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 

1 Τΐδ ψοτζά (1π ΟΔΣ) ἰ5. οπιϊειεὰ ἴπ 848}. [ὲ τῇλν ἰἰανε Ὀεεη δάδοά (ο πιδῖςς δα 
βεπδε οἷεᾶσ. 

3 καθ υμῶν Ῥεΐοτε παν ἰπ Ὦ, 

8 Οὐηἱτοά ἰη Ὁ ; ἐουπὰ ἴῃ .ΒΟ αἱ. 

τῆτουρὴ Ρυγίτν (Αυρυβεῖπε), ος ἐπε ρεᾶοςθ- 
ἰονίπν (τολμα, ΜΝειβιςίη), Ὀυὲ ἢς δοεῖνα 
Πετγοῖς ὑσοσπηοῖεσβ οὗ ρβεᾶςβ ἰῃ ἃ τνοτὶ ἃ ἢ.}} 
οἔὗ αἰϊεηαδιίοπ, ρασίυ ρδββίοη, δηὰ βιγίξδ. 
Τοῖς εἰοτίβ ἰἌγρεῖν οοπβίβὲ ἴῃ ἱκεερίηρ 
αἰοοῦ ἴτοπη βεοίϊίίοπδὶ βεγεβ δηὰ (πὰ 
Ραββίοῃβ ψὩοῃ Ῥερεὶ ἔπετὰ, ἃπὰ ἰἰνίπ 
ἀγδηαυΠν ἴοὸς ἂἀπὰ πὶ τῆς ννοΐθ. 80. 
τθῃ ἢᾶνο ἔδν {(τἰοπβ, ΟὨτίβι, ἰῃς τά 68] 
Ῥεδοα- τη Κοσ, νγνδ8 δίοπα ἰῃ ἃ ἰἰπης ρίνοη 
ὯΡ ἴο δεοιαγίδη ἀϊνίβίοη, Βυῖ {Πὰν Πᾶνα 
ταεῖς σοπιρεηδαϊίοη---νϊοὶ θεοῦ κληθή- 
σονται. ἀοά ονπῖβ ἴδε ἀϊδονπεά δηὰ 
ἀϊθιγτυδιεὰ 8 Ηἰβ βοῦβ. ΤΠΟΥ 581} Ὀς 
οαΠεἀ θεσαυθε πεν ἀγό. ὙΠΕΥ 8411 Ῥὲ 
οδἰϊεὰ δὲ ἴῃς στεδῖ σοῃβιυπ)πΊδίοη ; ΠΥ, 
ενδη Ὀείοσε ἰπδὶ, ἰῃ αῆεσ ρεπογδιίοηβ, 
ΠεΩ ΡΑΣΕῪ βέγίίεβ δπά ραββίοῃπβ ἢᾶνε 
ςελβεά, πὰ πιδὴ ἕδνα Ἷοπὴα ἴο 866 ΒΟ 
σοσς ἴπ6 ἴσυὺς (ἰεπάβ οἵ ἴδε Ὀϊνίπα 
ἰπίογαβὲ ἴῃ δ οἰ δαδεανμένο τς πξ 

νν. 1ο-12. οἱ ι «. δικ. 6 
οτὶρίπαὶ ἔοσῃι οὗ ἰἰς βραιτυάε ννᾶ8 Ῥτο- 
ὈδΟΐν: ΒΙεββεὰ τς ρεογβεουϊεά. Ὡς 
αὐάδεὰ 'ννοτάβ οηἷγ βίαια ννῃδῖ ἰβ ἃ πιδίϊεσ 
οἵ οουτδε. Νὸὼο οπς ἄεβεῖνεβ ἴο ὃς οαἱϊεὰ 
ἃ Ῥοιβεοιίεὰ οὔθ υὑπΐεβ8 πὰ βιεσβ ἴογ 
τὶρῃϊεοιβηςβϑ᾽ δακε. Τῆς ρεγβεουϊεὰ 
ὙΠΟ ὅτε ποῖ πηεγαῖὶν τῆεπ ΨὯΟ δᾶνα 
Ῥϑδβεᾶ πγουρῇ ἃ οογίδίη ὄχρεσγίςποα, Ὀυῖ 
Ὥδη ψῆο δεᾶς δδἱἀϊπρ ἴγᾶοθβ οἵ ἱξ ἴῃ 
τπεῖς ομαγδοίεσ. ὙΠΕῪ ἀγα πιαγκεὰ τηδη, 
δηὰ Ὀδᾶς (ἢ βίδιῃρ οὗ ἐγίαἱ οπ {μεῖγ ἔδοεβ. 
τ αστεβδίβ ἔπε ποιϊοςς οὗ τῇς ρδββει-ὃγ: 
οοτηπιδηᾶδ Ηἰβ τεβρεοί, ἀπά θέοπι 5. τῆς 
ᾳυεβείοη, ΝΟ δπὰ ψνῆεποε ἡ ὙΠΕῈῪ ἅτε 
νεΐεγδῃ βοϊ ἀϊθγβ οὗ γἱρῃἰθουβῆςββ ἢ δη 
πη βία Καῦ]ς αἷς οὗ ἀπις , ΒΟΤΘ ΠΥ, ἂἀηὰ 
δυογᾶπου δρουϊ [ποηι.---οΟῷὑτῶν ἐστὶν ἡ β. 
το οὐρ. ΤΉ ςοπιπιοη τοϊγαίῃ οἵ 11 πε 
Βεδιτυάαβ 8 ἜΧΡσ ΒΒ γερεδίεὰ Βοσε ἴο 
Ηἰπε ἐπαᾶὲ {πεῖσβ οπιρῃδεςδ!ν ἰ8 ἐπα 
Κιηράοπι οὗ ξεανεη. [εὲ ἰβ ἴῃς ργορεῖ 
ξυετάοη οὗἨ τῆς βοϊάϊες οὗἁἩ τὶρῃίεουβ- 
Ὧδ88. [Ιὲ ἰ8 δῖ8 ποῦν, πη Πὶπὶ ἰῃ 
τῆς ἀϊδοὶρ! πο 8ριτξ ἀπά ῆς δΠεσγοὶς 
ἰεπρε ἀενεϊορεὰ ὈγΥ ἐτῖαὶ].---ννεσ. 1ἱ. 
μάκαριοί ἐστ. Τῃεὲ Τεδοῆες εχ- 
Ραιίαϊεβ 8 ἰζ ἰξ νγεσε ἃ ἑανουτγίίς πόσης, 
Εἰνὶηρ ἃ ΡῬεζβοῃδὶ ἴυγῃ το Ηἰβ ἔωυσῖμες στὸ - 

Βεςιίοπβ, “ΒΙεββεά δἵεὲ γἊ., [8 ἷΐ 
᾿κεῖν τμδὲ 1εβὺ8 ψουἹὰ 5 80 ΘΑ 
οὗ τῆϊ8 ἰς ἴο ἀϊδβοὶρίεβ ἡ νγουϊά Ης 
ποῖ νναῖξ Ε11 [ὃ ςαπὶς τῆογε πεασῖνῪ ψ τ ΐπ 
ἴῃς τάηρε οὗ ἰπεὶγ ὄἼχρεγίεποε ἡ ΝΆΥ, 18 
ἴδε ποῖος ἀϊκοουγβα δδουὲξ ρεγβεςουκίοη 
ποῖ ἃ τοβεδοϊίοι ὈδοΚ ἱπίο ἐπε ἱεδοβίηρ οὗ 
ἴδε Μαβίεσ οἵ δε ἰδῖες τίδηςεβ οὗ [ῃς 
δροβίοϊίς ἃρε, ἰ8δὲ βυβεγίηρ ἀϊβοὶρ!εβ 
τιῖρῃς ΡῈ ἱπβρίγεά ὃν ἴῃς τπουρῃς ἐμαὶ 
ἐμεῖς οσγά μά 80 βροκθη δ [{ ἰβ ροββίδ!ςβ 
το θεὲ ἴοο ἱπογεάυϊουβ βεσε. [{{πτννᾶβ ποῖ 
ἴοο βοοῇ ἴο βρεᾶκ οὗ Ῥμασγίβαϊς σἰρβίθουβ- 
688 ἰδ 88 ποῖ ἴοο βοοῦ ἴο βρεᾶϊς οὗ 
βυβετίης ἴοσ ἴσα τὶ ρῃίεουβηθδβ ὙΤδῈ 
Οτε νν8ἃ8 βιχτε ἴο ρίνα γίβε ἴο (πε οἴδοσ. 
Τῆς ἀϊδβοῖρ] 6 οἶτοῖα τᾶν αἰγεδάν ἤδνε δδὰ 
εχρεσίεηςς οὗ Ῥηαδγίβαίς ἀϊβέδνοισ. [ἢ 
ΔΩΥ οϑδε Ϊ1}εϑὺ8 Βα} Οἰεδιὶν ναὶ ννὯβ 
ςοπιίης. Ης Βαὰ Πδά δὴ ἀροοδίγρβε οὗ 
{πε ἀατκ ἴσξατε ἴῃ ἴα βεαβοῃ οὗὨ ἰεπιρίἃ- 
τίοη, ἀπά Ης ἀεεπιεὰ ἰξ δβεκίηρ ἴο 18 τ8ς 
νοὶ! ἃ {{π||6 τηδὲ Ηἰβ ἀϊβοῖ ρ!ε8 ταίρβε σεὶ 
ἃ βἰίπιρβε οὗ ἰξ.---ὅταν ὀνειδ 0... 
ἕνεκεν ἐμοῦ: {Π|πβέγαϊῖνς ἀειαι18 ροϊπείηρ 
ἴο Ρεζβιβίδηϊς σϑίεπιϊεββ ρεγβοουκζίοη Ὁ 
νογὰ δηὰ ἀεεάᾶ, ουϊπιηδιίηρ πὶ ἱ]ευΐ, 
τα] ςίουβ, ᾿γίηρ ἱτηρυϊδείοπδ οὗ ἔμε στοεβ- 
εβὶ βοσί---πᾶν πονηρὸν, ἜΟνΕΙΎ σοηςεῖνδδῖς 
ΤΔἰυπΊην --- ψενδόμενοι, ἰγίπρ, ποῖ τρεγοῖν 
ἴῃ τ86 βεῆβῈ {πὲ ἴῃς βιδίετηεηΐϊβ ἃτα 
ἕαϊβε, δυῖ ἴῃ ἐπα βεῆδὲ οἵ ἀεὶ δογαῖεῖ 
ἱηνεπείηρ ἴδε ποβὲ ἱπιργοῦδθϊε 1165; {πεῖς 
ΟηΪν ἐχουβς Ὀείηρ ἰδδὲ νἱοΐεης ῥσεϊυάϊος 
Ἰεδάβ ἔδιε ςα]υπηπιδίοσβ το τπίπις ποιμίηρ 
ἴοο 6ν1] ἰο ὃς δε]Ἰενεὰ ἀραἰπϑὲ τῆς οὐ͵εςοῖβ 
οὗἨ ἐπεῖγ πηδῖϊς εν ἐμοῦ, ἕο. Ηἱΐπι 
ΨὯο [48 υπάδετίακοη ἴο τηᾶκα γοὺ ββῆοιβ 
οἴ πιεη. Ὁο γ9» τερεῶς Το] οννίπς;ς Η πὶ 
Νὸο τβᾶβοῃ ννἢγ.--- εσ, 12. χαίρετε καὶ 
ἀγ. Ιῃ βδρίϊε οὗὨ ]], Ἶου, δχυϊιδιίοῃ ἰβ 
ῬΟΒ58:016---πᾶν, ἱπενίιαῦϊε. 1 ποὲῖ οπΐν 
Ἔχβοσὶ γου ἴο ἱξ, δα 1 1611 γου γοῦ οδπηοῖ 
μεῖρ Ῥεὶπρ ἐπ ἐμῖβ πιοοά, ἰξ ὁπος γοὺ 
ἴτονν γουγδεῖνεβ ἐπε βἰαβεο δ! τηϊο 
ἴἰδς νατίατς οὔ αοά. ᾿Αγαλλιάω ἰβ ἃ 
βίγοηρ νογὰ οὗ Ηε]]δηϊβεῖς ςοίηαρς, ἔγοτα 
ἄγαν ἀπὰ ἄλλομαι, ἴο ᾿εαρ πηυςῇ, δἰρτϊν- 
ἴῃ ἰγγεργεββίθ]ς ἀεπηοηβίγαιινα ἐάπεννς 
ΤὨβ ἸΟῪ ἰδ ἱμδβερδγαθδ ἔτοπι (δε Ὠετοῖς 



11-οῖ3, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΟῚ 

13. “Ὑμεῖς ἐστε τὸ "ἅλας τῆς γῆς ̓  ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ᾿ μωρανθῇ, 5 Μκ. ἰ-. 

ἐν τίνι " ἁλισθήσεται ; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι 1 ἔξω, 
ΤΙ. χὶν. φς. Ἐσοσῃ. ἱ. 22. τ Ὁος. ἱ. 20. 

1κ. χὶν. 
(ζοϊ. 

ν. 

τῇ Βεῖε δηά ἰῷ ΜΚ. ἰχ. 49. 

2 βληθεν ἰπ 33ΒΟ :, 33, Οσίξε, ννὩ ἢ οαττίεβ δίοηρς ὙἱΒ ἰτ ἰδ οτωϊεδίο οὗ και 
αδϑεῖ ἄξω. 

ἐεῶρεῖ. [εξ ἷἰ8 ἴδε ἰου οὗ ἰδ Αἰἱρίπε 
οἰϊτηδες βίδηἀΐηρ οὐ ἴῃς ὯῸΡ οὗ ἃ βῃον- 
εἰλά πιουπίαίη. Βαὶ ἴδε Ὑεᾶςμεσ γίνε 
ἴννο τεᾶβοῃβ ἴὸ πεῖρ ἱπεχρεγίεποςά ἀϊδ- 
οἷρίεβ ἴο σίϑε ἴὸ ἴδδὲ πιοζὰϊὶ εἰεναϊίοῃ.--- 
ὅτι ὁ «ον οὐρανοῖς. Εος εν] 
πεδιησης οὐ εὐ β πεῖ ἰδ 8 ςοπὶ- 
Ρεηβδῆηρ τεινασὰ ἱπ Ββεάνεθ. ΤὨΐβ ορε, 
νελὶς πον, ψὰϑ βίζοπρ ἱπ ρχίπηίίινα 
ΟΠ βεϊδηίν, απὰ στεδῖὶν Πεὶρεὰ πηᾶγῖντβ 
δηὰ σοπέεββοχγβ. ὡς γὰρ ε«. τοὺς 
προφήτας. Ιἔννο ἴᾶκε ἴδε γὰρ 48 ρἰνίπρ 
ἃ τεᾶβοῃ ἴοσς ἴῃς ῥσζονίουβ βιίδίετηεηϊ ἴπ6 
βέπβε ν1]1 Ὀε : γοῦ ςαπηοῖ ἄουδε ἴπδὶ τπ 6 
Ριορβεῖβ νῇο βυῆετοὰ [ἰκαννῖβε πᾶνε 
τοςεῖνεά δπ εἴεσηδὶ γενναγὰ (580 Βεηρεὶ, 
ἘπίΖζϑοβε, ϑοῦδηζ, Μογεσ, Νν εἰβ8). Βυῖ 
ὟΣ ΤΊΔΥ ἴᾶκε ἰξ 48 ρίνίπρ ἃ οο-ογάϊπαϊε 
Τεᾶβου ἴοσ ἰοὺ -Ξ γα ἅτε ἰπ ροοά οοπι- 
Ρᾶηγ. ὙΤῆῇεῖε ἰβ ἱπβρίγαϊίοη πῃ ἴδε 
“ βοΟΩΪΥ {ἘἸἸοννβρ οὐ ἴΠ6 ρζορμεῖβ,᾽" 
υϊε 45 τῆυο 45 ἰῃ τπουρδι οὗ {δεῖς 
Ροβίδυπιουβ τεννασὰ. [{ 18 ἴο ὃς ποϊεὰ 
τδδὲ ἴς ὑῬσορῃεῖβ τπεπίβεῖνεβ ἀϊὰ ποῖ ρεῖ 
ταῦ ἢ οοπηίοτί τοῦ δυο ἰπουρ ἢ 8, ἀπά 
τῆοσς φζεηεσγα] ν [Πδι {Πεὲν ἀϊᾶᾷ ποῖ τίβε ἰὸ 
δε Ἰογουβ πιοοά ςοπιηαπάεά ἴο Ηἰ8 
ἀϊδοίρ!εβ ὈὉγ ]εβϑὰβ; διυιῖ ψψεζε ἀεβροπάϊηρ 
δηὰ φυοτυΐουθΒ. Οὐ {μαὶ 5ἰάς, μεγεΐοσε, 
ἴπεγα 85 ΠΟ ἱπβρίγαίίοη ἴο Ὀ6 5οῖ ἔγοπι 
τηϊηκίπρ οὐ ἵπεπι. Βυῖ {πὰ ννεῖα 
ἸΠποσου ὮΪΥ Ἰογαὶ ἰο τὶ ρῃιεουβπεββ δὲ 411} 
Βαζατιάβ, δηὰἃ τεβεςιίοη οπ ἐπεῖγ ποῦς 
ΟΆΓΕΕΙ ψν»88 διεἃ ἰο ἱπέεςϊς ἀϊδοὶρ]ε8. νυ τῇ 
δεῖν βρίγιι.---τοὺς πρὸ ὑμῶν : τννοτάδ 5Κ11- 
]γ οβοϑεη ἴο γαῖβε ἴπε βρίγιῖ. Βεΐοσε γοῦ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἱπ ἐπα Ὀυϊ ἴπ νοσδίίοη ἂπά 
ἀεδβιίηγ. Ὑοῦν ῥγεάδοθββοσβ ἰπ πιποιίοη 
ἃπὰ βυβετίηρ ; ἴ8κε ὼρ {πε ρῥγορδεῖίς 
βυςοεεβίοη δηδ δίοηρ ψ ἢ ἴτ, ΟΠ εειΠγ, 
[8 τηρυ]διίοηβ. 

ννν. 13-ι6. Τί δεῖῥίο γμπεξίοηα. Ι ἰδ 
δίς οτεάϊθ]ς ἴπᾶὲὶ ἴπεβς δβεηίθηςεβ 
ἰογχηεά ρματὶ οὗ ἴδε Τεδομίηρ οἡ ἴα 
ΗΣ1. 16βὰ5 πιῖρῃῖ ΒΑῪ ἴπεβς τὨϊηρΒ δῖ ἃ 
οσιραγαινεϊυ εαεῖν ρετίοά ἴὸ {πε πιδῃ 
ἴο ψῆοπιὶ Ης μαὰ αἰγτεδάν εαἰὰ: 1 νν}}} 
τᾶΚε γου ἥβῇςσβ οἵ τῆηεη. Τῇβ διποίίοηβ 
δεεὶρσηςά ἴο ἀϊπεὶρίεβ πετα δσὰ ἢοΐ πΊοῦα 
ἃτηδιτίουα ἔμδῃ ἴμδὶ αἰϊυάδεά το δὲ {πε 
Ὀπ)ε οὗ {δεῖς ΎΒε τεὸν δβεοιίοη 
τεβὶβ οὐ δῖ ροεβ Ὀεΐοσγο, δηὰ ροβιυϊδίεβ 

ἴοη οὗὨ τὲ διἰγίδυϊεβ πατηεὰ ἱπ 
ὃς Βελδεευάεβ. ὙνΊ Δ ἔδεδε ἰῃς ἀϊδοῖ 168 

11 θὲ Ἰηδεεᾶ τἢς 881: οὗ ἰῆς εαττῇ αὐτὰ 
18ε Ἰρδι οὗ πε ννοσ!ά. Ψ ΑΙ ἱπιροσίαπὶ 
αποιοηβ ἃγτε ἱπάϊςαιεάὰ ὉΥ τπ6 ἔννο 
ἤἄρυτοβΒ. ΝῚΪ “οἷς οἱ ταῖς μέϊϊὲμς Ὧ8Β ἃ 
Ἐοπιᾶῃ ῥγόνεῖρ (Ρ]πγ, Η. Ν., 31, 9). 
Βοιῖμ παγπιοηΐβα τ, της Ἰδίεοσ ροὶπεβ 
ἘΧΡΙΕΒΒΙΥ ἴο, ἃ υπίνεῖβαὶ! ἀδϑείπδιίοη οὗὨ 
ἴδε πονν γεϊρίου. Τῇε βυῃ ΠΙρδίεπϑ 4]] 
Ἰαπάβ. Βοιὰ δἷβο βῆον ἢονν δ᾽!δὴ ἱξ τγῶβ 
ἴτοσὰ ἢ δἱπηβ οὗ Ὁ ῃγίϑε ἴο ΡῈ τῆ ἰδᾶοῆεσς 
οὗ δῇ εβοίεσὶς ἔβίτῃ. 

γεσ. 13. ἅλας, ἃ ἰαίε ἴοτπὶ ἔοσς ἅἄλς, 
ἅλος, πιαδουϊπθ. Τῆε ρσορογιίεβ οὗ βαϊξ 
ἃτ6 δβϑυμηεά ἴὸ ὃδ6Ὲ κπονη. Οου)- 
τααπίδίοσβ μᾶνα δπυπιεσαιθά ἔουσ. ϑ8ῖὲ 
ἰ8 Ῥυγα, ῥγαδβεσγνε8ϑ ἃρδίηβε Ἴοτζυριίοη, 
εἶνεβ ἤλνους το ἔοοά, ἀπά 88 ἃ πιδηυσίηρ 
δἰεσηθης Πεῖρ8 ἴο ἔεγι 86 ἰἢς ἰδπά. Τῆς 
Ιαϑὲ πιαπειίοπεά ρῥγορεσίυ 8 βρεοίδιν 
ἰπβίβιοἃ οὐ ὃν ἔξρδρς, ΜὴῸ ὅπάβ ἃ 
τεΐδσεηςα ἴο ἰξ ἴῃ [κ. χῖν. 35, ἀπά {πίη Κθ 
[τ 15 αἷβδο ροϊπιεὰ τὸ μεγε ὃΥ τἰ6 ὄχρσεβ- 
βίοη τῆς γῆς. ὙΤὴε ἢτβῖ, ρυσ νυ, ἰ8 ἃ 
φμαῖην οὔ δ]: ῥὲγρ 56, ταῖμεσ τπᾶπ ἃ σοη- 
ἰοπ οα ΨΠὶοδ [18 Πιποιίοη ἰῃ παῖυτα 

ἀερεπάβ. τῇς βεοοηὰ δηὰ ἰῃϊγὰ δῖα 
ἀουδεῖεββ ἐπ πιαὶπ ροίϊη(β ἴο θὲ ἰῃϑίβιὰ 
οπ, δηὰ (δε βεοοπὰ πόσα ἴῃδη ἴδ ς τῆϊγὰ 
ἃπά αὔονε 411. 841: διτεβίβ οσ ργενεπίβ 
186 ῥγοςεββ οἵ ρυϊγείδοιίοη ἴῃ ἔοοά, δὰ 
τῆς οἰεἰΖεη8 οὗἩἉ ἴῃς Κίπράοπι ρεσίογηι [Π6 
βᾶτης ἔυηοιίοη ἔος {π6 δασίῃ, ἐμδῖ 18, ἔοσ 
τῆς Ρεορίε ῆο ἄννε]! οα ἰϊ. [ἢ ϑομδηΖ᾽ Β 
νίενν ἴπεῖθ ἰ8 ἃ οσοηδιβίοη οὗ {πὰ 
τλεῖδρῃοσ ἢ ἰἴ8. πλοταὶ ἰηιεγργεϊδιίοη. 
ἘτίιΖβοδε {ἰπλϊῖ8 τΠῈ ροΐπε οὗ ςοπιρατίβοῃ 
10 ἱπάϊβρεηβδθίεπεββ τ γε ἅτ. 48 
ΠΕΟΒΒΆΣΥ δη οἰεπιεπξ ἰῃ τῆς τνοτά 48 
581 [8 ; ἃ πεοάϊεβϑὶν Ὀαϊἃ ἱπιεγργεϊδιίοπ. 
Νεοαββασυ οαγίδίηἷϊγ, ας ΝΥ ἀπὰ ἔογ 
ψνὮδι ὃ)---τῆς γῆς πιρἢς πιεδη ἴῃς Ιαπὰ οὗ 
βγϑεῖ (᾿ς με} 18, Βεγρῤτεάϊ σι), ας ἴδ ἴ8 
τλῦεδ πρῖνγαι τὸ ἴακε ἰξ ἴῃ ἐϑ Μἱάοϑὲ 
εἰρστιίβοδπος ἰῃ ΠΑΙΤΊΟΩΥ ΨὙΙΤΏ κι ὲ 
Ἠοϊ]εζπιάπη (Η. 6.) βεῖβ κόσμον πλερβ 
πε δοσουπὲ οὗ τ1π6 Ἔνδηρεῖβι, δηὰ τπΐπκ8 
γῆς ἴῃ τῇς ΤΟΝ βεηδο τῆοσε ρβροίτα 

ε νίεννβ οὗ [ε808.---Ν οσ. 14. . 
ΤΠο Νυϊραῖα τεπάεβ ἴῃ 6 νεῖ παρώνεν 
Βεῖίεσ Βεζὰ δηὰ ἘΕγδβπιιβ, ἐμγαίμαέμς 
)μεγῖέ. 1{ῆ6 841: Ῥεοοπιε ἱπϑὶρίἅ, 50 ἃ5 
ἴο ἰαοῖς ἰἴ8 ργορεσ ργεβεγνίηρ νἱγίας. 
(δη (δἰβ μαρρεη ἡ γεῖββ δηᾶ οἰδεῖϑ 
ΤΟΡΙΥ: [{ ἄοεβ ποῖ πιδίίες ἔοσ ἴδε ροΐπὲ 



Ι1ΙΟ2 ΚΑΊΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ν. 

ἈσδτΝ δ. καὶ "καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14. Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς 
Ἠεῦ.χ. 49. τοῦ κόσμου " οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη " 15. 

Υ μαεῖ Ῥεϑα. 
τα. χἱ!, οὐδὲ ᾽ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

1 Ομ ειεά ἰῃ Μ55. παπγεὰ 'ἰπ ὑγεοεάϊηρ ποίδ. 

οὗ ἴῆε οοτηρασίβϑοθ. εῖδδρβ ποί, ὃδαῖ ἴὲ 
ἄοεβ πιδιῖϊος ἔος ἴδε {ε]Ἰο Ὁ οὗἨ τῃ6 
ταδῖδρμοσ, ὑνῃοἢ 18 πιυς ἢ πλογα βίσι ΚΙ ΡῚΥ 
ἂρὶ 1 ἀερδηεσαου δὴ μᾶρρεη ἴῃ ἴδ 
πδίυγαὶ 88 ννῈ}1} 88 ἱπ' ἴπῸ βρίγιτυ δὶ βρῇεσο. 
Τὴν ἀροὸ Μαιυπάγεϊ! πιαϊπιδίηεά τπδὲ ἰὲ 
τὐδιή, δηὰ τηοάεσγη ἔγανοῖογα σοη βγη ἢ18 
βιαϊεπιεηῖί. ΕΌΓΓΕΟΣ ΒΑγ8: “"'ὰ8 ἰξ ννᾶ8 
οὐβεγσνεά ὉγῪ Μαυπάγοὶ! 200 γβᾶζβ ΔΡΌ, 80 
ἰξ δ8 οἴδη εξ οὐβεγνεά ἴῃ οὖσ (ἰπΊὰὲ 
τπδὶ 5α1]ϊ [Ιοβεβ βοσηεναῖ οὗ [15 ΒΒΑΓΡΠ 658 
ἰπ πα βίογεμουβεβ οὗ ϑγυτία δπὰ Ρδὶεβιίπε. 
Αδιμεγεά ἰη ἃ βιδίε οὗ ἱπιρυσίτγ, ἴξ αηάετ- 
ἔοεβ ὑἱἢ οἴδες βυξδβίδησεβ ἃ Ἵβεηιῖςδὶ 
Ῥτοσαββ, ὉῪ ψηοῆ ἰξ Ὀδοοπιε8 τοᾶ]ν 
δἃποῖδες βογί οἵ βιυ, ψΠ1ς τεϊδι πίπρ [18 
οἷά ἀρρεᾶσδηςε" (Ζέφολέ. γῶν Μ. μηά 
Ἀ.., 1890). Α ὄ58ἰπιῖϊας βιδίεηθης ἰ8β πιδὰα 
ΒΥ Τβοιηθοη (Γψαηπά απὰ Βοοξ, ὑ. 381). 
Ἴβετο ἰδ πο σοοπὶ ἔοσ ἀουδὲ 45 ἴο νῃςῖ Ποῦ 
τε οαδε βυρροβεᾶ οδῇ δάρρεὴ ἴῃ ἴπὲ 
δρίτίταδὶ βρῆεγε. ΤῊ “ 8411 οἱ ἴῃς εδγίῃ 
οᾶῃ Ὀεοοπα ποῖ οἠΐν ρδγίϊα!ν ὃδυΐ 
ΨΠΟΙγ, Ποροϊεβδὶν ἱπδιρίά, Ἰοβίηρ ἴῃ 
4υδιεῖεδ Μ Ὠϊοἢ σοπβείταϊε [8 οοηβεγνδίῖνα 
Ροννεσ 88 βεῖ ἔοσίἢ ἰῃ ἴδε Βεαδιϊυεβ δηά 
ἴῃ οἵδε ρδγίβ οἵ Ὁ γί βι᾽ 8 ἰβδοξίηρ (ς. 5.» 
Μαι. χνὶν.). Ετσδβγηυβ ρίνεβ ἃ σε] βεὶς 
ἀεβοτίριίοη οὗ ἴῃς οσαυδβεβ οὗ ἀδβεπεγδου 
ἰπ τπε8ε ννογὰβ: “ 81 νεβίσι πιογθβ δισγίης 
δἀῖοσα ἰαυάΐβ, ουρίἀϊαῖα ρεοιπίαδγιπι, 
βίυάϊο νοϊυρίδῖυπι, ἰδ] άϊπα νἱπάϊςαπάϊ, 
ταεῖὰ ἱπίλπιίδε ἀδπιποσιπὶ δυὺΐϊ τηοσίβ 
ἱπίδιαδιὶ,᾽" εἴς, (Ραταρῃ. ἴῃ Ἐνδπ. Μϑῖι.). 
--ἰἼν τίνι ἅλις. Νοῖ ἢ νΠδὶ 8411 πα 
80 πεοδββᾶσυ βδϊτἰπρ Ῥγοζθββ ὃς ἀοῃεὴ 
Ῥυὲ ἢ δαὶ 8π6}} τῆς ἱπδίρι ἃ βαὶς Ὀς 
βαϊιεὰ ὃ Ὑῆς πιεδηΐπρ ἰ8 ἐπδὲ {πε Ἰοβὲ 
ῬτΟΡοΓΙΥ ἰβ ἱγγεοονεσγαῖθ. Α βἴδσῃ βίδῖε- 
πιοηῖ, τεπηϊπάϊπρ τ18 οὗ Ηδδ. νἱ. 6, Ὀυὲ 
ἴσας ἴο ἴπ6 ἴδοι ἱπ [86 βρίγίτυδὶ βρῆογε. 
Νοιδίηρ 5ο πορεῖςββ ἃ8 δροβίδϊε ἀϊβοὶρὶς- 
βδὶρ τυ ἱτἢ ἃ Ὀσίρῃς ραβὲ θα ἰπὰ [ἴ το ΜΠ Οἢ 
1 Π458 Ῥεσοπα ἀκοῦς ὕθξοη ἰῃ ἴδε βρίτίξ, 
επάϊηρ ἰῃ ἴῃς ἢεβῃ.---εἰς οὐδὲν, υ8εῖ6 88 
ἴον βδϊείηρ, ροοά ἔογ ποίμιίπρ εἶβε ΔῃῪ 
τιοσα (ἔτι).---εἰ μὴ βληθὲν, εἰς. ΤῊΪΒ ἰ5 ἃ 
κίπὰ οὗ δυπιοτοιβ δἰϊτεσιίπουρῃς: ὄχοερὲ 
ἰπάεεά, οαβί ουῖ 85 γεῆιβε, ἴο 6 ἰγοάιϊθη 
ὑπάοτ ἰοοὶ οὗὨ πιδῃ, ἱ.ἐ., ἴο πιᾶκε ἔοοῖ- 
Ῥαῖδῃβ οὐὅ. Τῆς τεδάϊηρ βληθὲν 18 πχυςὴ 
ἴο Ὀὲ ῥγεξεσεά το βληθῆναι, 48 ρἰνίπρ 
Ῥτοπηίπεπος ἰο καταπατεῖσθαι 8485 [δα 
τηδίη νεγῦ, Ροἰϊπείηρ ἴο ἃ κἰπά οὗ υ8ὲ 
ἴο ννὨίοἢ ἱπδιρίἀ βαὶξ σᾶῃ αῇτεσ 41] ὃς μυΐ. 

Βυὲ νῆαῖ ἃ ἀονποοπμα: ἔγοπὶ δείηρ 
βανίουγβ οὗ βοοί εἴν ἴ0 ΒΡ ᾽ γἱπρ πιδιθγί 318 
ἔοτ [οοϊρδιῃβὶ 

γε. 14. τὸ φῶς τ΄ κι ὙΠε Ἰἰρπε, πα 
δύῃ οὗ {ῃς πιογὶ τνοσἱά, οοποεϊνεά οὗ 48 
11 οὗὐἨ ἐπε ἀδγκπεββ οὗ ἱρπογᾶποα δηὰ 
βίη. ὙὍῶαε ἀϊδβοῖρ!ς διποιίοη 18 πον νἱεννεὰ 
85 {ΠΠππλϊ παιηρ. Απά 8 ὑπάεγ ἴῃς ἤρυτε 
οὗ 841: ([πΠ6 ἄδηρες νασηεὰ αραϊπδὲ ννᾶβ 
τὲ οὗ Ὀεςοπιίπρ ἱπείρἃ, 8ο βετα ἴδ6 
ἄδηρεσ ἴο Ὀε δνοϊἀεὰ ἰβ ἐῃδι οὐ οδβουγίηρ 
{πε ἰρῃϊ. ὙΠς Ἰίρῆς νν}}}} βῃϊπα, τμδὲ 18 
118 πδίυτς, {{ ραΐπβ Ὅς ποῖ δίκη ἴο ἰάδε 
ἴτ,-τοὺ δύναται πόλις, εἰς. ΑΒ ἃ οἰ 
βἰζυδῖς οα ἴδε ἴορ οἵ ἃ ἢ1]1 σαπποὶ ὃς 
πιά, πεῖ μαγ οἂπ ἃ ᾿ἰζδὶ [21] ἴο ὃς βεεηῃ 
ὯΠ|ε58 ἰξ δὲ Ἔχργεβϑὶν ργανθηϊαά ἔτοπι 
Βῃϊπίπρ. ΝΟ ρϑὶπβ πεεά ἴο δε ἴδκε ἴὸ 
βεουγα (παῖ [Π6 ᾿ἰρῆξ 8}}8}} βῃϊπθ.0 Εοσ 
τῆι ἰε ἰδ ἐπουρῇ ἴο ὃς ἃ Ἰἴρῃ. Βυῖ 
ΟὨγίϑεὲ Κποὸνν τπδὶ ἔπεσε ννουἱὰ Ὀε βίσγοηρ 
τεπιριδιίίοη ἴογ ἴπε πε {πδὲ πὰ ἱξ ἴῃ 
ἔδοπι το ὃς ᾿ἰρτ8 τὸ πἰάς ἐπεὶ ἴσθι. Ιἐἔ 
ψουὰ ἅγανν ἴῆ6 ννοῦ]ά 8 αδἰϊεπιίοη ἴὸ 
τῆεπι, δηὰ 80 ἐχροβε ἴπεπι ἴο ἴῃς 11] νν}}} 
οὗ βυοῇ 88 δῖε ἴῃς ᾿ἰρῆς. Ὑμβοτζείογε Ης 
Βοεβ οη ἴο οδυξίοη ἀϊβοίρ᾽εβ ἀραίπβι ἴῃς 
ῬοΪΐοΥ οὗ οδβουγαιίοη. 

γεῖ. 15. Α ρδγδδοϊίς ψογά ροϊπείηρ 
οὐυἱ τπδὲὶ βυοῇ ἃ Ροϊϊου ἱπ τῆ παῖυγαὶ 
ΒΡΒοτα ἰδ ὑπποαγὰ οὗ ἀπά δρβυτγά.---καί- 
ουσι, ἴο Κίηάϊε, ασρεμάεγε, οτάϊηαγ 
ΠΕΌΪΕΣ Ξε μγέγε; ποῖ 45 Βεζᾶ {πουρῆϊ, ἃ 
Ἠεργαδίβπι ; Ἔχδηρ 68 οοοὺς ἱπ ἰαῖα ατθεκ 
δυίποσβ (υἱός Κγρκε, Οὗϑεν. 8ας.).. ὙΠε 
Ἄρσυτε ἰ5 ἰακοπ βοσὶ Ἰοννγ ςοιζαρε [1 6. 
ΎδΠετα ννᾶ8 ἃ ργοεοζίηρ βίοῃε ἴῃ ἴῃς ννδ]] 
οα ΜὮΙΠἢ ἴῃς ἰαπὶρ νν88 δεῖ. ὙὉὙπὲ ἕουδα 
οοηβίβιεά οὗ ἃ βίπρ]ε τοοηλ, 80 ἔπαὶ {πε 
τίτν ᾿ἰρπε βυβῆοεὰ ἰογ 411. [ἐ τηῖρῃι πονν 
δηὰ τπδη ὃς ρἰδοεά υπάθγ ἔπε "ποάϊης, δπ 
λει πεηνγασε ρτδίη τηεάβυσε, οὐ ἀπάσγ {ΠπῸ 
Ῥεὰ (ΜΙκ, ἱν. 21); Βίρῇ, ἴο Κθὲρ οἰεασ οὗ 
Βειρεηῖβ, ἱπεγείοσε ψιπους ἄδηρεγ οὗ 
βεϊτΐπρ ἰξ οὐ τε (Κοείδβνεϊά, 24 Οε- 
ἐὐ κεμκίσοεν, Ῥ. 305). Βυῖ τπλὶ ψουϊὰ ὃς 
τῆε ἐχοεριίοη, ποῖ τδς τυϊε--οηε οσοδ- 
ΒΙΟΠΔΙΪΥ ἕοσ βρεςοίαὶ γθαβοηβ, ρεσῆδρβ ἀυτ- 
ἱπῷ ἴα πουτῖβ οὗ βίεερ. ϑοῆδῃζ βδυ8 
τῆς ἰάτὴρ δυτηςφά 41] πἰρῃε, δηὰ ἴπδὲ ἤδη 
πεν Ψψαηῖεά ἀδγκπαβ8 ἐποῪ ρυΐ ἰξ οη ἐδε 
ἤοοτγ δπά Ἴονετεὰ ἱξ νἱεπ τῆς “ ὈυΒΠεῖ ",, 
ὙΒοΪΌςΚ αἷβο τη κ ρεορῖς ταϊρς οονεσς 
{πε Ἰίρῃε ἤδη πεν νβῃεὰ τὸ Κεορ ἰξ 
δυτηΐηρ, γε ἔμεν δὰ οοςδδβίοη ἴο Ιεᾶνα 
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τὴν λυχνίαν καὶ "λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 
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16. οὕτω λαμψάτω «1, χυὶ!. 
22, 

τὸ φῶς ὁμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ " καλὰ ἀείαχῃ, 

ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
[οἱ 

6. 
δο,. Με 

πεν χα Μν τίν; δὶ ἴδε κα δνορίο οἵαν ζοοα ΤΣ ̓ς 

1816 τοοῦῦ ἴος ἃ {ἰπ|ῤ. εῖβθ, οὐ ἴπ6 
οἴδες μΒαηᾷᾶ, {πίη κβ τ ννουἹά δὲ Βδὶ υπάες 
8 ζονοσ ΟὨΪΥ ῃθη {ΠΥ ννδηςεὰ ἴο Ρυὲ 11 
ουὖὲ (Μαιι.-Ἔνδη., Ρ. 144). Βυὲ νν88 ἰΐ 
ἔνες ρὰξ οὐἱλ Νοὶ 80, δοοοσάϊηρ ἴὸ 
Βεηξζίηρεξ (Ηρ. Ατοῖ., Ρ. 124). . 

γει. 16. οὕτως. [ο γε 85 {ΠεΥ ἅο ἱπ 
ςοἰίαρε 11ἴὲ : ΔΡΡΙῪ πε ρδγαρίε.---λαμ- 
ψάτω, Ἰεῖ γοὺυς ᾿τρῆξ βῃϊμε. Ποπ᾽ θὲ 
τπιδᾶηβ ἴο ργενεηξ ἰξ, τυσηϊηρ ἴῃς τᾶγε 
εχοορίίοη οἵ μουϑεῃοϊά ῥσγδςίίςς ἱπίο 18 
ταῖς, 80 εχεϊπ συ βηϊηρ γόους ἰἰρηϊ, ος δὲ 
Ιεαϑὲ τεηδεσίηρ ἰξ υϑεἶςβϑ. Οονναγὰβ Ἷᾶῃ 
αἰννᾶγβ δηὰ Ρ᾽διιβίθίε εχουβεβ ἴος ἴῃ6 
ΡοΪίον οὗ οὐβουγαιίοη---τεᾶϑοπβ οὗ ργὺυ- 
ἄεπος δηὰ υνἱβάοτι ; ρταᾶυδὶ δοουβίομι- 
ἴῃγ οὗ πιδῃ ἴο πεν ἰάδδβ ; ἀείεγεπος ἴο 
λα ὑγελυάϊςε8 οἵ ροοὰ πιεη; νοίάδηςς 
οἴ ταρίυτε ΌῪ ῥζεπιδίυσε οὐ βροίκε πη 88; 
δα ρεπεσγαῖν ἴπς ἔτι σεδβϑοη ἰβ ἔξαγ οὗ 
υπρίεαβαπὶ οοπβεαύξηςεβ 9 οπαβεῖξ, 
Ὑπεῖς ςοπάποϊ 16βὺ8 σεργεβθηΐβ 88 ἀϊ8- 
Ἰογαῖιγ ἰο ἀοά--ὅπως, εἰς. ΤΕ βμϊπίπρ 
οὔρῆς ἴτοτι ἴμε ροοά ᾿νοσβ οἵ ἀϊβοὶ ρ!εβ 
Ἰοσῖῆεβ αοά ἰδε Εδίμπες ἱπ Βεᾶνεῃ. 
ε πἰάϊηρ οὗ δε 1ρδι πηεᾶπβ8 νν ΠΟ] ά- 

ἱπρ ρίοτγυ. το ἱεπιρίδίίοῃ δγίβεβ ἵγοπὶ 
18ε ἕλος: -ἃ βίεσῃ ἴἂνν οἵ ἴμε πιογαὶ ννοτ] ἃ 
ἰϊ ἰϑ-τῖδαι ᾽υβὲ Βα τηοβὲ ρίογυ ἰ8. ᾿ἰκεὶν 
το δοοζὰς ἴο ἀοά, ἰεδβὲ βίοσυ σοπιεβ ἴοὸ 
τῆς Πρδι-Ῥεᾶσες; ποῖ ρίογυ Ὀπὲ ἀϊββοπους 
δηὰ εν] ἐγεδίπιδηξ Βἰ8 βΒῆασε. ΜδηΥ δα 
τεδυ Ἵπουρῃ ἰο ἴδε ἐμεὶγ Πρὰς βῃϊπα 
ἤδη ΒΟΠΟῺΣ σοτη68 ἴο ἐπεπιβοῖνεβ. Βυΐ 
ἐκεὶν “Ἰιρδς ᾽ 15. ποῖ ἴγὰς πεανεη- κίπἀϊεὰ 
Ἰϊρδε; ἐμεῖς οσκβ ἄγε ποῖ καλὰ, ποῦϊε, 
Βετοῖς, δυϊ πονηρὰ (νῖϊ!. 17), ἱβποῦίε, 
ψοσι ἢ ]εββ, δὲ δεβδὲ οὗ ἴῃς Ἴοηνεηίίοπαὶ 
ἴγρε ἰπ ἐδβϊομ δπιοηρ τεϊϊρίουιβ ρεορίε, 
διὰ ψτουρῶς οἔδῃ ἴῃ ἃ βρισίὶ οὗ νδηϊν 
ἃηὰ οβίεπιδίίου. Τηΐβ ἰδ ἐλεαίγίοαϊ 
δοοάπεβϑ, ννἩἰΟὮ 18 ἐπ ρΠ ΔΕ οΑ ΠΥ ποὶ ψνμδὲ 
7εβὰβ ψνδηϊεά. Ευΐῆν. Ζίρ. βᾶγβ: οὐ 
κελεύει θεατρίζειν τὴν ἀρετὴν. 

Νοῖε ἐπδὲ πεσε, ἔοσ τς ἢγϑὲ εἶπγὲ ἰπ τῃς 
αοερεῖ, Ομτίβε᾽ Β ἀϊβείηςεῖνε ἤᾶπης ἴοτ Οοά, 
«ἘΈΔιδεῖ,᾽" οὐουτΒ. [Ιἰἴ σοπιεδ ἰπ 88 ἃ 

τοίη οἵ σουσβε. Ῥοεβ ἰξ ργεβυρροβα 
Ρσονουβ ἱπβισυςείοη ἢ (50 Μεγεῖ.) Οης 
ταῖσῃε πανα ἐχρεςοίεά 8ο ἱτηροσίδηϊ ἃ ἴορις 

45 ἴῃς πδέίυτε δηὰ παπιε οἵ αοά ἴο δᾶνες 
ζοτταεὰ τῆς δυδ)εςξ οἵ 4 ἀϊξείηοι ἰεβϑοῃ. 
Βυι ΟἸτίβε᾽ β πιεῖ μῃοὰ οἵ τεδοῃίηρ ννᾶβ8 ποῖ 

δοδοϊαβιὶς οσ ἕοστυδὶ. Ης ἀεβηβά ἴεγπιβ 

ἘΥ ἀἰφεγίνεϊεαξΐρ μσό; Ἑαίμεγ, Ζ.6., 88. ἃ 
πᾶτε ἴος αοά, ΌΥ υδίηρ ἰξ 48 ἃ πιοῖῖνς ἴο 

ποῦῖς οοπάυςι, Τῆς πιοῖϊνε βυρρεδίεά 
τῆσγονβ ᾿ἴρῆς οἡ τἴῆ6 πᾶπιθ. ἀοά, νὰ 
Ἰεᾶγῃ, ἃ8 Εδῖπεσ ἀθ! ρμτβ ἰπ ποῦΪε σοπάυςϊ, 
88 Ὠυπιᾶη {λίποι βηά ἸΟΥ̓ πῃ δοηβ Ψ8ο 
δοαυΐξ ἐπεπιβεῖνεβ Ὀγανοῖγ. [Ϊ|6808 ΠΊΔΥ 
μᾶνα ρίνεη ἰογιωδὶ ἱπβιγυοιϊΐοη οὐ ἴδε 
Ροΐϊπε, δυϊ ποῖ πεοδ}ββασίὶν. Τῆηΐβ ἢγβέ υ8ὲ 
οὗ ἐδ τ|]6 18 νεσυ βίρτιιβοδηῖ, [18 γεἰΐ, 
βοίεπιῃ, ἱπιργεββίνα : γοὺγ Ἑαίῃετ, Ηδ 
Ψ)Ο ἰ58 ἴῃ ἴπε Βεάνεηβ; 80 ἀρϑὶπ ἰπ νοσ. 
45. [8 δυρρεβίϊνς οὗἩ τεδβοηβ ἴοσ δ! ἢ- 
ξυ]πεβ88, σεδϑοῃβ οὗ ἰονε δηὰ σενδοζθηοα. 
[1 Πἰπιβ δὲ ἃ τεβεοιεὰ ρίογυ, ἴῃς στεννασγά 
οὗ Βογοῖϑθϑβ. ὙὉὙηα ποῦϊς ψνοσκβ ᾿πίοἢ 
Ἰοτὶ ἐν τῆς Ἑδίμεσ σενεδὶ ἴῃς ννοσκοσϑ ἴο 

8βοῆϑ. Τ7Τῆε ἀουδ]ο-δϑἰ ες ἀοςιτίης οὗὨ 
τη 15 Ἰορίοῃ οὗ 6808 18 (μδὲ {Π6 ἀϊνίηε ἰ8 
τενθαϊθά ὃν ἴδε Βετοὶς ἰῃ Βυπιδη ςοηδυςξ, 
δηὰ ιπδὶ ἴῃς πιογὰ]ὶ βεῖο 18 ἔπε ἔσῃ ε βοὴ 
οὗ αοά. [εδβὺ8 Ηἰπιδβεῖῦ ἰ8 τ[ῃς Πίρδεδβι 
1Πυδιγαϊίοη οὗ τ{πῈ τννοζοϊά τγυτῃ. 

γν. 17-206. εξης ἀεῆηπες Η!ς ῥοΞιἐΐοη. 
Αἱ τῆς ρετῖοά οὗ [Ὡς Τεδοβίηρ οἡ ἴῃς ΗΠῚ 
7ε805 ἔεἴ: ςοηδισαίπεά ἴο ἀεῆηε Ηΐ5 εἰδ!- 
οδὶ δπά τεϊρίουβ ροϑβίτἰοπ 411 σουπὰ, στ ἢ 
τείεγεπος ἴο τς Ο. Τ. 48 ἔπε τεοορπίβοά 
Δυϊμοσίγ, δηὰ 4180 ἴο σοπίεπΊΡΟσΑΙΥ 
Ῥτεβοηϊδίίοπβ οὐ τὶρῃίεουβηεββι Τῆὲ 
ἀϊξοὶρ!ε8 μαά αἰτεδάν μεαγά Ηἰπι ἔεδςῇ ἱπ 
ἴδε βυπδρόριεβ (Μδίε. ἵν. 23) ἰπ ἃ πλᾶπποσ 
ἴπδὲ δὶ οτος διζεβίοά διϊεπιίοη δηά δά 
Βεάγεγβ ἴο τεσορηΐβε ἰῃ ΗΪπΊ ἃ πεν ἴγρα 
οὗ ἰδδοπος (ΜΚ. 1. 27), επιίγεϊγ ἀϊβειεηι 
ἔτοπι ἴδε βοσίρεβ (ΜΚ. ἱ. 22). Τᾷῇε βεῆ- 
ἴεποεβ δείοτε υ8 οοπίδίπ ᾿υβὲ δυο ἃ 
βἰδίεπηεπεὶ οὗ ἴῃς Τεδομογ᾽β διἰτυδθ 45 
{δε ργενϊουβὶυ αυνακεπεὰ βυγργίβε οὗ Ηἰβ 
δυάίθθοαβ ψουϊὰ Ιεδὰ τ185 ἴο ὄχρεςῖ. 
ΎΠετγε ἰδ πὸ τεάϑοη ἴο ἀουδὲ {πεῖς δυδ- 
βῖδητ αὶ δυςτπθητ ον ἘΠΟΌΡ ἢ ΓΠῸῪ πᾶν ποῖ 
τερτοάυσος ἴῃ6 ρῥγδβοῖϑα ψογάὰβ οὐ ἰδ 
δΡΘΆΚεσγ; πὸ στοιπά ἴοσ {πῸ βυρρεβιίοῃ οὗ 
Ἡοϊεζεηδηη (Η. 6.) δαὶ 8δο ἀεοίδεὰ ἃ 
Ῥοϑίτίοπ εἰπεῖ ἔοσ οσ ἀραϊηβι ἔπε ἴἂνν ννᾶ8 
ποῖ Π{κεῖγ ἴο ὃς ἴἌκϑὴ ὕρ ἰη Ογίβε᾽ 5 {ἰπλ6, 
δηὰ ἐπαὲ νὰ πιυδὲ βηά ἰπ {πεβε νν. δὴ 
δπιϊ- Ραυ]ης ργορτάσησηα οὗ τῇς [υἀαἰϑίδ. 
Αἱ ἔγβὲ ρίαπος ἔπε νδγίουιβ βίδιεπηθπὶβ 
ΤΑΔῪ ἌρΡΡδᾶσ ἱποοηβίβίεηϊ τ] δας ῖ οἴπεγ. 
Απὰ δββιπιης ἱπεῖγ ρεηυίπεηθβδ, ἘΠΕ 
ταὶς δαβιϊυ Ὀ6 πηϊδιιη ἀογβιοοὰ, πὰ ρῖνα 
τἶβε ἴο ἀϊβριῖθβ ἱπ ἴπε δροβίοϊίς αρε, οσ 
Ῥε ἴδκεὴ ποϊὰ οὗἉ ἰῃ σῖναὶ Ἰηϊεγεϑίβ. ΤὮἊ 
Μοσάβ οὗ ρτελῖ Ἔρος Β-τηδκίηρ πῆξῃ ζεπε- 
ταῖν ἢανε τηϊ5 λίβα Ὑδβουρῇ ἀρρδσεπεν 
οοπίγαάίοιοτν (εν πλϊρῆς 411] ργοοεεά 

π.-αὰ- 
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Ὁ νἱὴι8 ὅτε 
Βεσε δυά 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ν. 

1. “Μὴ "νομίσητε ὅτι ἦλθον "καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς 
προφήτας" οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 

“ Δλέγω ὑμῖν, ἕως ἂν “παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, "ἰῶτα ἕν ἢ μία 
18. ἀμὴν γὰρ 

Ὑπτν ἴσς, ἱ κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. 
οζΓ δῇ 
δεουβ. νὴ ἱπέ. 
(οτ. ν. 17. }8πηεβ ἱ. 16. ε ἤεγε οἷ. 

ἴτοῦι [ἢς πηδηγ-δἰἀεὰ τη οὗὨ [εἐδι}8, πὰ 
θὲ 80 τεροσίεἃ ὉῪ ἴδε ρεπίαὶ ΘΑ] Π]!εδπ 
Ρυλ]οδη ἴπ πἷ8 Σορία. Ὑῆε Ῥεβὲ ρυϊάε ἴο 
186 πχεαηΐηρ οὗ δε τηοτηεπίουβ ἀεοίαγα- 
ὕοη πεν οοπίδίη 18 δΔοαφιαίπίδηςε ννιἢ δα 
βεπεγδαὶ γε οὐ Ογίβι' 8 ἐεδοιίπρ (υἱάε 
γνεπάε, δὲς εἶνε Ἅ σοι, ἰϊ., 330). Νετθαὶ 
Ἐχερεβὶβ Μ}}} ποῖ ἀο τρις ἴοσ υ8. ἵνε 
τησϑὲ δείπρ ἴο 186 ννοσάβ βυπιρδίπεῖς 
ἰμβίρβι ἱπίο τπ6 ψνποὶς βἰρπίβοδηςς οὗἁ 
ΟὨ γιβε Β πιϊπἰβίσγ. Ὑεῖ ἴῃ6 ρᾶββᾶρε Ὁγ 
861} νεῖ! ψνεϊρμεά 18 πῆοσα ᾿ἰυπληουβ 
τῆδη δὲ ἢγβέ ᾿ξ ΠΊΔΥ 8661). 

ες. 17. Μὴ νομίσητε: Τῇεβε ννογάβ 
Ὀεῖγαν ἃ σοπβοίοιιβηεββ ἰῃδὲ {ΠΕσΘ τν88 
τηδὲ ἴῃ Ηἰβ ἰεδοπίηρ δηὰ δεδγίηρ ψνῃϊοῃ 
ταὶρμς ογεαίς βυςῃ δὴ ἱγηργαββίοη, δπὰ 
δῖα ἃ γτοίεβὶ δραίηϑε ἰακίπρ ἃ βιγίδοας 
ἱπιργαββίοη ἔος {πε {γα ῃ.---καταλῦσαι, ἴο 
αὑτορδῖα, ἴο βεὶ δβίἀς ἴῃ ἔπε δχεγςοῖβε οὗ 
Ἰερί5᾽ατῖνε δυϊμογιν. ὙνΠμαὶ ἐτεεάοπι οὗ 
τηϊπᾶ [8 ἱπιριεὰ ἱπ ἐπα θᾶγε βυρρεϑίίομ 
οὗ {Π||8 88 ἃ Ροβϑβ δ ΠΥ 1 Τὸ της οτάϊπαγν 
τεϊϊρίουβ [ενν (6 τηεγα σοποεριίοη νου Ἱά 
ἌΡΡΘδγ ἃ ργοΐδπιυ. Α ρτεαῖεσ ἴπδη τπ8 
Ο. Τ., Ἰβδὴ Μοβεβ δηὰ ἴπε ρτορῇῃείδβ, ἰ8 
Πεῖα. Βυΐῖ {πὰ Οτεδῖεσ ἰ8 (11 οὗ σενεῖ- 
εῆος ἔοσ πε ἱπβεϊξυτίομβ δηὰ βδογεά 
Ῥοοκ8 οὗ Ηἰβ ρεορίε. Ηε 8 ποὲ φοπηα 
ἴο ἀἰδαππο εἰἴπος ἐπα ἰἴᾶνν οσ ἴῃς ῥτο- 
Ρμεῖβ. ἢ Ῥεΐοτε τ. προφ. ἰ8 ποῖ -- καὶ. 
ἘἼ1μαν " δηὰ ““ Ῥχγορδεῖβ᾽᾽ ἅτε ποῖ [δ κεη 
δεῖς 88 ὁπ ἰάθδ - πε Ο. Τὶ. ϑογίρίυγεϑ, 
Ὧ8 ἴανν, ρτορῃβίβ ἃπᾶ Ῥβ]π)8 ΒΕ} ἴὸ 
Ὀς ἴῃ 1Κ. χχιν. 44, δυῖ 48 ἀϊβϑείπος ραγίβ, 
ΜῈ ταίεγεποε ἴο νης ῃ ἀϊβεγεπε διεῖ- 
τυὰε58. πιρῃς σοποείνδου 6 ἴάκεη υρ. 
ἢ ̓ πλρ|1ε8 τῃδὲ της αἰτία ἄς ἀοίυδ!ν τἀ κε 
ὉΡ ἰ5 πε βᾶπὶς ἰονναγὰβ Ῥοῖῃ. ὍΤῇε ρτο- 
ΡὮδῖ8Β ἅτε ποῖ ἰο δε Ἴςοηποείνεδ οἵ 45 
Ποπιηρ ὑπο (6 σδίεροσυ οὐ ἰαν 
(ΝΥ εἶβ8), θυ: δβ τεϊαϊηίηρ {πεῖς ἀϊβεῖπο- 
εἶνε οπδγαοίεσ 48 σγενεδίεῖβ οὔ ἀοάδβ 
πδίυτε δηὰ ργονίάεηςθ ΟἸτῖβι 8 διε α 
τονναγάβ ἴπεπὶ ἰπ πὶ σλρδοῖΥ ἰ8 τῆς 
ΒΑΠΊ6 48 ἴπαὶ τονναγὰβ ἴπε' ἷανν, τπουρῇ 
τῆς ϑεγπίοη οοπίαίπβ πὸ ἱ{ΠΠιγδῖίοῃβ 
ὑπᾶεγ παῖ πεδά. “ἼΤἸῇς ἰάεα οἵ αοά 
δηὰ οἵ βαἰναϊίοη νῃϊοἢ [6508 τδυρῆς Ὀοσα 
1πε 88π|6 σγεϊαιοπβ ἴο ἴῃς Ο. Τ. γενεϊδείοη 
88 Ηἰβ ἀοςιτίης οὗ τἱρῃμίεουβπεββ ἴο {πε 
Ο. Τ. Ἰᾶνν᾽ (Υνεπάε, δ) ὲ6 1,. Ὑ.., 1., 344). 
-- πληρῶσαι : τῆς ςοπίτηοη τεϊδεϊοη ἰ8 εχ- 
Ῥιεββαά ὉΥ ἰ8ἰ8 ὑεῖ ψνογά. ΟὨσίβε 

ς ἰπ δδπὶεὲ δεῆδβε Αςβ ν. 38, 39. 
{1.κ. χνί. 17) (κερέα ἰῃ ῬοΙὶὨ ρἱ]. 

Εοπα. χὶν. 295. - ἁ ΟὮ. χχὶν. ἤ τι, χνὶ, 17. 8 
Δ: 

Ρτοίεβίβ ἰδὲ Ης ςᾶπ)ὲ ποῖ 88 δὴ δὗτο- 
δἴοτσ, Ὀυϊ 48 ἃ γμβίϊεγ. ΨΥ αὶ τόϊε ἀοαβ 
ε ἐπεσθῦν οἷδίτι ὃ ϑυοἢ ἃ8 δεΐοῃρβ ἴο 

οὔθ ψῆοβε δι[(ἰϊυὰς 18 δὲ ὁποα ἔγεα δπὰ 
τενογεηιίαὶ. Ης δι δῖ]β Ὁγ τεαὶ ἰϑίηρ ἴῃ 
ΠθοΥΥ δηὰδ ργδοῖίοα δὴ ἰά68] ἴο πο 
Ο. 7. ἰηβειτυϊτίοπβ ἀπά γενεϊδιϊοπβ ροΐηΐ, 
δυξ ψῃῖοῆ ἸΠεῪ ἀο ποῖ δἀεηιδίεϊν 6χ- 
Ρῖαβ8. Ὑβεζείοσα, ἰῃ 1] Β]1Πἰπρ Ηδ πδοεβ- 
ΒΑ δογορδίεβ ἴῃ εἤεςος, ψνὩ1ς τερυάϊ- 
αἴϊηρ ἴῃ6 βρίγ οὗ 8 ἀεβίγογεσ. Ηε 
Ὀτίπρβ ἰπ 4 ἴα οὗ ἴδε βρίγί: ψῃο ἢ 
οᾶποεῖβ {πε ἰανν οὗ {δε Ἰεϊίεσ, ἃ Κίῃράοτη 
ΜΒῖοἢ τεδ ἰβεβ ὑσορμεῖὶς ἰάθαΐβ, ΨὩ 116 
βεϊτίηρ δϑὶἀθ {πε ογυάε ἀδίδὶ 8 οὗ ἐδβεὶς 
ςοποερείοη οὗ Πς Μεββίδηὶς εἰπΊς. 

γν. 188-10. ὙΠ6βε νεῦβὸβ ΕΔ οἡ ἢτβε 
νῖενν ἃ ]υἀαϊβεὶς Ἰοοῖκ, δπᾶ πᾶνε Ὀδθη 
τερατάεά 45 δῃ ἱπίεγροϊδιίοη, ος βεῖ ἄοννῃ 
ἴο 186 οτεάϊε οὗ δὴ ονετι-οοηβεσνδῖϊνα 
δνδηρεῖίσῖ. Βυϊ {ΠῈν τπῆᾶν θὲ σεοοηςοϊεὰ 
ΜΠ} νεγ. 17, 88 ἀῦονε ἱπιεγργείεά. 6508 
ἔχργεβϑεβ πετε ἰπ ἐῃε βίγοηρεϑι τΔηπΕσ 
Η!8 ςοηνίςτίοη ἔπας τπ6 ᾿νποῖς Ο. Τ. ἰ5 
ἃ Ὀϊνίηα τσενοϊδιίοη, δηὰ παῖ τποείοσα 
ἜΥΕΙΥ τηϊπυΐϊεδῖ ῥγεοαρὲ [88 τεϊ ρίοιι8 
βἰσηϊδοαπος νοῦ τῦδὲ Ὀε τεοορηϊβεὰ 
ἴῃ {μὲ ἰάεδὶ δ] Β] τηεπι.--- Ἀμὴν, ἔοτιυϊα 
οὗ 8ο]επιη δββενεγαίίοη, οὐϊεη υβεὰ ὃῪ 
16βυ8, πενοῦ ὈΥῪ δροβίϊεβ, ἔοι πὰ ἀου]οά 
ΟΠΪΥ ἴῃ ουγἢ αοβρεῖ.---ὅως ἂν παρέλθῃ, 
εἴς. : ποῖ ἱπιεηάδεά ἴο ἢχ ἃ ρμετίοά δες 
ΨΒΙΟ ἀπὲ ἰἴᾶνν Ὑν 1} ρᾶβ8 ἀὐνᾶν, θυὲ ἃ 
ΒίΓΟΠΡ ᾿ΑΥ Οὗ βαυΐπρ πεῦέν (580 ΤΒοΐτποκ 
δηὰ ΚΝ εἰ58).---ῶτα, (ἢ 5π141εβὲ Ἰεϊτοσ ἴῃ 
τὰς Ηεῦτεν δἱρῆδθεῖ.---κεραία, {πε Π{π||6 
Ῥσγοϊθοϊίηρ Ροΐηξ ἰῃ βδοπὶς οὗ ἴπε ἰεϊίεσγβ, 
4... οὗ ἴπε Ὀα86ὲ ᾿ἰπα ἴῃ Βείᾳμ; Ὁοιῃ 
τοργεβεπεπρ ἔπε τϊηυτίδ ἴῃ τῆς Μοβαὶς 
Ἰερ᾽ϑδϊίοη. Ὁ γίϑε, που τοί! ορ- 
Ῥοββὰ ἴο {πὲ βρίτγιξ οὗ ἔπε βογίδεβ, ᾿νου]ὰ 
ποῖ δἷϊονν ἐῆογη ἴο πᾶνε ἃ πηοποΟρΟΪΥ οὗ 
ΖεΔὶ ἴοσ {πε σοπ)ηδπάσπηθηίβ ρτεαῖ δηά 
ΒΙ1ΔΙ1, [ἐ ννᾶβ ἱπηροτέδπί ἱπ ἃ Ροϊεπ)ῖοδὶ 
ἱπίεγεβε ἴο τῆδκε τῃϊ8 οἷςασ.--οὐ μὴ πο, 
εἰ! ρεὶς δ] τε ἀο ποὶ ἔβας ἰεβι. γὲάς Κῦδποετγ, 
Οταπι., 8 516, ο; αἷἰβο ἀοοάν]η᾽ 8 ϑγπίαχ, 
ἈΑρρεπάϊχ ἰΐ.--τ-ξως ἂν π. γεν., ἃ βεςοπὰ 
Ῥτοιδβίβ ἱπισοάυςεὰ ννἱἢ ἕως ἐχρίΑπδίοσυ 
οὗ τῆς ἢτβὲ ἕως ἂν παρέλθῃ; υἱῶδ 
Οοοάνπη, 8 510; ποῖ βαγίηρ ἴῃς βαπὶς 
ταίηρ, δυῖ 4 Κιηάτεά : εἰεγηδὶ, ἰαβιίηρ, 
111 δάδαυδιεῖγ (1 ]1εἄ ; τῆς Ιαΐζες πὸ 
ΤΆΟΓΟ Ἔχᾶςῖ βίδιεπθηῖ οὗ ΟἸ εἶβι᾿ 5 ἸἘπουρῆι. 



17---2ο. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ τος 

19. ὃς ἐὰν οὖν ὁ“ λύσῃ μίαν τῶν ἢ ἐντολῶν τούτων τῶν ἔλαχίστων, καὶ ε]οδ ν. 18; 
διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἔλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾷ ς-. 
τῶν οὐρανῶν - ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται 

20. λέγω γὰρ ὁμῖν, ὅτι ἐὰν μὴ ἔμ 
'περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν 1 πλεῖον τῶν ’ γραμματέων καὶ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

νἱΐ. 23; χ. 

.1 ὥ, χν. 3; 
χἰχ. 17; 

7οΒα χίιϊὶ. 

φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὙΠ Ὰ πῖρα 
11, 1ο. ΟἹ. 

Ἔσοπ;. ν. 15. | εἶτ. εἰἱρί. ςουϑῖ. τ [οΒῺ ἰδ. 2. 

᾿υμὼν Ῥεΐοτε ἡ δικ. (Ξ γομν τὶ ρὨξεοῦβη685) ἱπ ΒΓΔ αἱ. Τὶ ΚΕ. 458 ἴῃ 5ΌΣ. 

γες. το. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ, εἰς. : οὖν 
Ῥοϊπείηρ ἴο ἃ παῖυγαὶ ἱπέδεγεπος ἔτοσπῇ δὶ 
ξοε8 Ὀεΐοσαθ. ΟὨγίβιβ νίαν Ὀεὶπηρ δυο ἢ 
88 ἱπάϊςαιεά, Ης πηυβὶ 80 ἰυάρε οὗ ἴδε 
βεῖίεσ δε οἵ δπυ ἰδτνβ πούγενεῖ 51.18]]. 
ΝΒ εα ἃ γεϊρίουβ βυβίεπι δ 8 ἰδϑίε Ἰοπρ, 
ἃπὰ 18 ἡψεδείηρ τονναγάβ [18 ἀεοὶϊ πε δηὰ 
(411, τῆεστε τε αἰνναυβ βυς ἢ πιεπ. Τῆς 
Βαρεῖϑβὲ ννᾶβ ἴῃ 5Ο0ΠΊ6 γεβρεςῖβ βιςἢ ἃ πηδη. 
Ηε βεεπιβ ἴο πᾶνε τοίδιν περϊεςιεά τς 
τετιρ]ς ννοσβἢΐρ δηὰ βδογεὰ {εβιῖναϊβ. Ηξε 
βῃαγεά τῆς ργορμειίο ἀΐβρυβε δὶ ἐογπηδὶ- 
δπι. Νοῖς πονν τνμδῖ Ὁ γίβε 5 Ἰυάρτηεης 
δουξ βυς ἢ τε δ] ΠΥ 18. Α βοτίὸς οσς Ῥματὶ- 
βεῈὲ ψουϊὰ τερασζὰᾷ ἃ Ὀγβάκεῖ οὗ ἐνεῃ ἴπ6 
Ιεαβὲ οοτηπηδπάσωθηϊβ 8ἃ5 ἃ τηϊβογεδηῖ. 
7εβὺ8 βίπυρὶν 9415 Ὠἰπὶ τῆς ἰεαδέ ἴῃ δα 
Κιηράοπι οὗ Ηξανεη. Ης ἴδκεβ ἴοσ 
βταπιεά τπδὲ ες 15 ἂπ εἀγηεβὶ πηδῃ, 18 
ἃ Ραββίοῃ ἴοσ γἰρῃιθουβηβββ, ἢ ϊςἢ 15 ἢ ς 
ΚΕΥ ἴο Βἰβ ἰςοποοϊαβεϊὶς σοπάυςι, Ηδ 
τεςορηίβεβ δὶπὶ Ἐπεγοίοσε 848 ροββεββίῃρ' 
ΣΟΔΪ τόσ] ψοσγίῃ, θυϊ, ἰῃ νἱγῖαα οὗὨἨ δἰ5 
ἱπηραῖίεπε ταάϊοαὶ-τείογπιες τεπηροσ, ποῖ 
δτεαῖ, οἠἷΐν [{ππ|| ἱπ της βοαὶα οἵ ἔγιια 
τηογαὶ νδίπεβ, ἰῃ βρὶϊς οὗ ἢϊ8 δαγπαβδίπϑϑβ 
ἴῃ δοιίοη δηὰ βἰποογίτυ ἴῃ ἐθδοῃίηρ. ΙΟῃπ 
τῃε Βαρεῖβὲ ννᾶβ ροββί νῪ ἴῃ Ηἷβ πηϊπά, 
ΟΥ βοπὶῈ Οἴμεῖβ ποῖ Κποννῇ ἴο ὺ8 ἴτοπὶ 
τῆς ἀοβρεῖ5.---ὃς δ᾽ ἂν ποίησῃ καὶ διδάξῃ, 
εἴς. νε Κπονν ποὺν ψῇο ἰ5 ἰεαβδῖ : ὑνῇο 
ἰβ ρτεαῖ ὁ ὙῆῈ πὴ Ψῆο ἄοεβ δπά 
ἴεδοῆεβ ἴο ἀἄο 411 πε ςοτπηπιαπάβ ρστεδῖ 
πᾶ 5.28]} ; ρτεαῖ ποῖ παπιεὰ δυῖ υπάετ- 
βἰοοά---οὗτος μέγας. Ϊεβϑὺ8 Πᾶ5 ἴπ νίενν 
Ο. Τ. καἰπῖβ, ἐπε ρίεςν τεῆεςξεὰ ἴῃ τῆς 
Ῥβαδίιες, ψβοσα ἴῃς ρτεδῖ εἰ ῖςδὶ ἰαννβ δπὰ 
1π6 ρσεςερὶβ γεβρεοιπρ σἰϊυ] ἀγα ὈοΒ 
ΑἸΙΚε τεβρεςοϊεά, δπά πῆεη ἱπ Ηἰβ ον 
εἶπα Πἰνίηρ ἴῃ Ἐπεὶ βρίγιξ. [π ϑυςοῦ νγν88 
ἃ 5ννεεῖημοβϑ ἃπὰ ριδοίουβηεϑβ, ακίπ ἴο 
τς Κιίηράοπι 45 Ηε Ἴοοποεϊνεὰ 1ξ, ἰαςκίηρ 
ἴῃ τῆς οδαγαδςίεσς οὗ τἰῃς ᾿ιοι-πεδάεὰ ἰδν- 
Βγεᾶκεσ. ΤΒς ρεηίδ!ν οὗ ]εβϑ08 τηδάς 
Ηἰΐπι νας 1π686 δυνεεῖ βδϊητν βου}8. 

Ψεσ. 2ο. Ηξετγε ἰβ8 δποῖπεσ ἔγρε 511], 
ἰδαῖ οὗ 1π6 βοσίρεβϑ δηὰ Ῥῃδγίβεαβ. ἵνὲ 
μᾶνα μαὰ ἔνγο ἄερτεαβ οὗ ννοσίῃ, τῆς {π||6 
ἀπά ἰἢς ρτεδῖ. Τπ18 πεν ιγρα ξίνεβ υ8 

1Πε ποσὶ] Ζεγο.---λέγω γὰρ. ΤΒε γὰρ 18 
βοιπεν παῖ ρυζείϊηρ. ες εχρεοὶ δὲ, 
τακίπε οὺς διϊεπιίοη ΟἹ ἴνὸ ἴγρεβ ἀς- 
βοσιρεά ἴῃ τῇς ρῥτενίουβ βεπίθπος δηὰ 
βχίπε, ἰξ οὔ ἃ ἀιϊβεῖποξ οπε. Ὑεὶ {πεσα 
ἰδ ἃ Ὠίάάδεη Ἰορὶς Ἰαῖεπὶ ἰπ τῃε γὰρ. [ὲ 
εχρ! δἷἱπβ {π6 ἐλάχιστος οὗἩ τῃς ρτενίουβ 
νεῖβε. Τῆς δϑῖπαϑὲ σϑίογιηςεσ ἰ8 ἃ βπ18]} 
Τδαγδοῖεσ ςοπιρατεά σὰ πα βδψεοῖ 
ῃ οἰ εβοπηα ρεσίογπιεσ, θὰϊ ἢς ἰβ ποῖ ἃ 
ΠΊΟΓΆΪ πὰ ]πν. ὙΤμδὲ ρίαςε ἰβ σεβοσνεὰ 
ἴοσ ἃποίπεσ οἶδ88. 1 οδὶὶ Ὠΐπὶ ἰδαβὲ, ποῖ 
ποιῃηίπρ, ἴος τῃε βογίδε 18 ἴῃς Ζετο.-- 
πλεῖον τῶν γρ. κι΄ Φ., ἃ ςοπιρεπάϊουβ 
Ποτηρατίβοη, τῆ ικαιοσύ δεΐπ, 
υηάετβίοοά ἀδιεῖ πλεῖον. ΟΝ ἰδία: 
τηδηῖβ ςοποδγηΐπρ ἴπα65ε οἶλββεβ οὗ (ῃ6 
7εν βῆ σοπιπιαηϊεν, εἰβεννῆετε τεοογάεά, 
εηδῦϊς ὰβ ἴο υπάεγβιδηᾷ ἰῃς νεγάϊοι Ης 
Ῥιοπούποεβ ἢεσθ. ὙΠεῪ ἀϊῆετεὰ ἔτοπὶ 
186 ἴο οἰαββεβ παπᾶ ἴῃ νεσ. 1:8, ἰῆυβ: 
ΟΙαβ8β 1 δεῖ αϑίάβ τῆς ἰεαβὲ σοπιπιδηά- 
πλεηί8 ἕο ἴπῸ βαᾶκε οὗ ἴῃς ρτεᾶῖ; ςοἷδβ8 2 
ςοπϑβοίεπιουβὶν ἀϊὰ 411, στεᾶς δπὰ β.ηδ]! ; 
οἶδ88 3 βεὶ δϑὶάς ἴῃς ρτγεαῖ ἔοσ {πὸ βακε 
οὗ πε {{π||6, Ἐῃ6 δἰ ἢῖςαὶ ἴοσ τῆς βᾶκε οὗ 
ἴδε τἰτυδί, τῆς ἀϊνίης ἔος τῆε βακε οὗ τῆς 
ἰγδάϊείοπαὶ. Ὑπαὶ ἔῆγενν πο πὶ Ουξβίάα 
τῆς Κιίηράοτη, ννῆεγε ΟἿἹῪ τῃς τηοσγαὶ ἢδ8 
ναῖας. Απά τῆς βεσοπά ἰ5 ρτεδίεσ, μίρῃεσ, 
ἴπᾶπ τμ6 ἢἤγϑε, θεσαυβα, ννϊς Ζεαΐ ἤἴοσς 
τῆς εἰ ίςαὶ 18 ροοά, βρίτιε, ἰεπιρεσ, ἀΐβρο- 
5ἰτίοπ μ48 βυργεπης ναΐμε ἰπ ἴῃς Κίπράοτῃ. 
ΤΉεβα νϑ]υδείοπβ οὗ 7εβιιβ ἀγα οὗ ρτεαῖ 
ἱπιροτίδηςεα ἃ8 ἃ Ἴοηϊτγιδυϊίοη ἰονγασάβ 
ἀοβηίηα 18ε πδίυγε οὗ τῆς Κιηράοπι 88 
Ηε οςοποεϊνεά ἴξ. 
Νοιδῖμα, πῸες, δτεδῖ: ἴδμεγε 8 ἃ Ὠίρῃες 

Ειαὰς 5111}, τῃς Πίρθεβε. [τ θεϊοπρβ ἴἰὸ 
ΟὨγῖϑε Ηϊπιβεῖῖ, τῆς Εὐ1Π]Π1ετ, τ ῆο ἰδ 
ΠεΙΠοσ ἃ βορῃϊἰβεῖςαὶ βογίθε, ποῖ δὴ ἱπ|- 
Ῥαιίεπε τείογπιεσ, πος ἃ βίγιςξ ρϑσίοσπηοι 
οὗ 411 ἰανβ ρτεαὶ δπά βῃ)δ]1, νναἰκίηρ 
Ἀυπλ ον νι αοά ἰπ τῆς οἷά νγᾶγβ, υνἱτῃ- 
οὐ τπουρῃξ, ἀγεδπὶ οσ ρύγροβε οὗ οἕδηρς, 
Ὀαξ οπα νγῆο ἰΐνεβ ἀδονε τῆς ραϑὲ ἀπά 88 
Ρτεβεπὶ ἰπ τῆς ἰά6δ], Κποννβ παῖ ἃ οἤδηρο 
18. ἱπηρεηάἀϊηρσ, ὈὰΣ ννῖβῃεβ ἰξ ἴο ςοπα 
ἔεμεῖγ, πὰ 80 48 ἴο ἀο ζ1}1 ἠυβείος το 41} 



τοῦ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ν. 

κ σαι, ἰχ. 21. Ἠκούσατε ὅτι " ἐρρέθη 1 τοῖς ' ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις " ὃς δ᾽ ἂν 

1 «φαίη νες. φονεύσῃ, " ἔνοχος ἔσται τῇ " κρίσει" 22. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς 
ἐπα ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ 2 ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει - ὃς δ᾽ 
Ῥευ ἢ, ἐἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ἱρακά,δ ἔνοχος ἔσται τῷ “ συνεδρίῳ" ὃς 
(ἰδίαι; τῷ στ ἀδὶ, Βεῖε ἔουτ εἶτηεε; ὐ τ κε. οὗ ρυηΐεμέ. ΟἿ. χχνὶ. 66. ΜΙ. χίν. ὅς. 4 (ον. ν. 1:7. 

Ὁ οὔ (86 ἰτἱδυηαῖ, Βεσε ΟὨΪγ. ο ΓΗ. χχνί. “ς. Μίκ. χίν. 55. Χχ. 66. Οἶεη ἰη Αςἰδ. 

1 φρρηθη ἰπ ΒΏ; ἰοχὲ ἰπ ΜΔ αἱ. ῥὶ. (ΥΝν.Η.). ἐρρέθη ννᾶ8 πιοζτα υϑ02] ἰῃ ἰδίες 
Οτεεκ. 

3 φἰκη 8 Δὴ δποίεης ρίοββ ἑουπὰ ἴῃ τηϑην ἰδία Μ58. δυΐ οὐχίιςά ἴῃ δ3 Β, Οτίρεπ, 
Μψυϊραῖς, ἀπά ἴῃ τῆς δεβὲ πιοάεγη εἀϊτίοῃ8. 

δραχα ἴῃ δ "Ὁ δδς (Τίδο.); τεχέ πὰ ΜΡΒΕ (ΥΝ.Η.). 

τ8δὲ ἰ8 ἀϊνίπε, νδηογαῦῖς, δπὰ οἵ ροοὰ 
τεπάσπου ἱπ τῆς ρᾶϑὲ. Ηἰΐδβ ἰβ με υὑπίψυς 
δτεδίπεββ οὗ ἴπ6 τενεγε πεῖ σοηβογνδῖινα 
γεῖ τες, ΒοϊΪά ἱπαυρσυγαῖος οὔδ πενν εἰπὶς. 

γν. 21-26. Εἰγεὶ ἐϊΠπμδέγαξίοη οὗ Οἡιγὶ 5:5 
σέλίεαὶ αἰ μάε, τακο ἴσου ἴμ6 ϑιχι ἢ 
Ο(οτηπιαπἀπηεπῖ. [πὸ Τοππεοίίοη ψἱ 
115 ἀπὰ τῆς Το] οννΐπρ' ἐχειηρ! Ποδεῖοπβ οὗ 
ΟἸ γίβε᾽β εἰ σαὶ πηειϊποᾶ, τῆς ἱπιεσγργεῖεσ 
8 δπιραγγαββεὰ ὉῪ πῃ ἰοπρ- ςοηππυεά 
βίγίἔεβ οὗ τῆς τπεοϊορίςαὶ βοϊιοοῖβ, νυνί ἢ 
πᾶνε ὑσουρῆι θδοκΚ ἴἢς βρίτίις οὗ [6 ρ.4115π|, 
ποτὰ μι ϊοἢ τῆς ρτεᾶὲ Ἰδδοῆοσ δουρὶ ἴο 
ἀεϊϊνες Ηἰ8 ἀϊβοῖρίεβ. [1 Ψ1} θὲ δεϑὶ ἴο 
ἰσίοτε ἔμεβε βίσιεβ αηἃ ρὸ βἰθδά!ν ὁπ 
οὐχ ΨΆΥ.---Ν εῖ. 21. Ἠκούσατε. ΤΠΣ 
φοσητοῦ Ρεορῖε κηενν πε ἴαν» Ὁ Ππεδγίηξ 
ἴι τεδὰ 'ἴπ τς βδυπάρορυς, ποῖ ὉΥῪ 
τελάϊηρ ἰξ τπεπιβεῖνεβ. Τδε δοχίβὲ ἐχ- 

68868 δὲ ἴΠῸῪ νεγε δοςυβίοτηεά ἴο 
«Ἄσ, Δῃ ἰηβίδηςε οὗ ἴῃ 6 ““ ρῃποπιὶς ᾿᾿ 86. 

ὙΒοΙΪυοΚ {πίη 8 ποτα τῆδυ ὃὲ δλη δἰ υδίοη 
ἴο ἴδε ἰταάϊτίοη οὗ ἴδ 58οσίδεβ, Ἵοαδ]᾽εὰ 
ϑλωηα.--- τοῖς ἀρχαίοις τηΐρῃϊ τηεδῃ : ἱπ 
δηςίεηξ ἐΐγεός, ἰο ἴῃς δηςϊεηῖβ, οὐ γ τῃ8 
Δποίεηῖ8. Τῇε δβεοοπά ἰδ ἰῃ δοοοσὰ ψ ἢ 
Ν. Τ᾿ ὑβᾶρε, ἀπά ἰβ δάοριεὰ ὈΥῪ Μεγεζ, 
ΝΝν εἰβ8 απὰ Ηοϊιζαιδηη (Η. 6.). Ηον ἔλσ 
δ. κ ἄοες ΟἸγίβε ρὸ ἰῃ ᾿βουρῃε Τὸ 
Μοβεβ οἵ ἴο Εζτα ἡ Ὑῆε Ἐχργεββίοῃ ͵8 
νᾶρυε, πὰ πιίρβὲε σονες ἴῃς ψῃοΐςε ρδβῖ, 
δηὰ ρεσῇδρ8 ἰ8 ἱπίεηάδεά ἴο ἀο Βο. Τπετα 
ἰδ λὸ τϑᾶβοη ἃ ὀγίογὶ ΜῈ τῇς στ εἰς πὶ 
Βῃουϊά ὃς τεβίσίοιεὰ το ἔς ἱπιεγργεϊδείοη 
οὗ τῇς ἴανν ὈὉῪ ἴῃς βογίρεβιυ Ογίβεβ 
Ῥοδίξίοη 88 1 8]1εν ἐπε] εὰ Ηἱπὶ το ροὶπὲ 
ουξ ἴῃς ἀεἔεςῖ5 οὗ [Ὡς ἴᾶνν ἰ1561, ἀπὰ νς 
ταυκῖ ὃς ργεραγοὰ ἴο πὰ Ηἰπι ἀοίῃρ 80, 
δηὰ τδεγα ἰ8 γεάβοη ἴο Ὀεϊϊενε ἴῃδὶ ἴῃ τΠ6 
δβεαιεὶ Ης δοῖυ δ! ἀοε8 (50 ΝΥ επάε, Ψ,. Κ..» 
ἰϊ., 332).--Οὐ φονεύσεις. . . κρίσει. 
ΤΒΙΒ ἰδ ἃ φοσγεοὶ βιδιεπιεπέ, ποξ Οὐ οὗ 
ἴδε Ῥματγίβαϊς ἱπεεγργεϊδεῖοπ οὗ ἴῃς ἷανν, 
δυῖ οὗ {πε ἴανν 1156], ΑΒ ἃ ἴα ἔοσ {πε 
1 οὗ ἃ παιίοη, ἰξ οουἹὰ ἑοσ θά δηὰ ρυπίβῃ 
οηἶγν με ουξννατὰ ἂςι. Βΐ ͵υβὲ βετε ἴδ 
ἐπ ἀδίξος ἃβ ἃ βιιπητηδγυ οὗ δυπηδη ἀυ{γ. 

τ τεϑιγταϊποὰ {πε εηᾶ ποῖ τῆς Ῥερίππίηρ 
οἔιγδηβρτεββίοη (Εὐῃγ. Ζίρ.).---ἔνοχος -- 
ἐνεχόμενος, ν»ἱτἢ ἀδιῖνε οὗὁἨ τῆς {τἰδυπδὶ 
Βετε.--- ες, 22. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν. 
ΟἸ σίβὲ βυρρ]16ε8 ἴῃε ἀείεςξ, ἃ8 ἃ ραϊπίεσ 
Π115Β ἰῃ ἃ τυάς ουκπε οὗ δ ρίςϊζυγε 
σκιαγραφίαν), δᾶγβ Ὑπεορῆγ. Ης ροεβ 
ΔΟΚ οἡ ἴῃς τοοῖβ οὗ ογίπις ἴῃ τῆς ἴεεὶ- 

ἱπρβ: δηρεζ, Ἴςοπίειηρί, εἰς.--πᾶς.... 
αὐτοῦ. νεῖν οπε; υπίνετϑαδὶ ἱπίεσγάϊος 
οὗ Δπρτν ραββίοῃ.--- ἀδελφῷ, ποι ἰπ ὈΙοοά 
(πε οἰαββιςδὶ πηθδηΐῃ ρ) οσ ἴῃ ἔδίτἢ, δυὰς 
ΌΥ Θσοπιτηοη ὨιπΊδηϊγ. Τα ἱπιρίεά 
ἀοοιγῖπε 15 ταὶ Ἔνεγυ τηδη 5 ΤΊ Ὀσοῖδοσ; 
ςοπιραπίοη ἀοοίγίπα ἰο ἴῃς υηϊνογδαὶ 
Ἑδιπεγμοοά οὗ αοά (νες. 45).---εἰκῆ ἰ5. οὗ 
σουτβε ἃ δἷοββ; πυδὶβοδιίοη οὗ ἴδ6 
ἱπεεγάϊοϊ αρδίηϑι δῆρεσ πῦδὺ ὃς τεαυίγεὰ, 
Ῥυὲ ἴξ ννᾶ8 ποῖ ΟΠ γιβιβ πδθϊξ ἴὸ ΒΌΡΡΙΥ 
φυδηβοδίίοηβ. Ηἰ5 αἱπὶ νγᾶβ ἴο ἱπιργεββ 
ἴπε πιδίη ἰάεα, δῆρεσ 4 ἀδδάϊν 58ιη.--- 
κρίσει, Πεῖς 45 ἴῃ νεῖ. 21. ΤΠῇε γεΐεγθηςα 
ἰβ ἴο πε Ῥγονίποῖδὶ ςουτγὶ οὗ βενεη (θευξ. 
χνὶ. 18, 2 Ὁἤσοῃ. χίχ. 5, ]οβερῇ. Απὲ. ἵν. 
8, 14) ρΡοββϑεϑϑίπρ' ροννὲσ ἴο ρυπίβῃ οαρίτδὶ 
οὔεηςεβ ΌγῪ {πε βδυγογά. Ἡγίβε᾽ 8 γογὰβ 
ἅγε οὔ σουζβε ποῖ ἴο ὃς ἵδη [ἰτ γα ]ν 48 
1ξ Ηε ψεσγε ἐπδοείπρ τμδὲ πε δῆρτυ τδῃ 
Ῥε (τἰεὰ 848 ἃ οἽγίπυιηδὶ. 80 υπάετβιοοά 
Ης ψουϊά δὲ 5Βἰπιρὶν ἱπιγοδυοίηρ δῃ ἐχ- 
τεπβίοη οὗ ἰεραὶίβπι. Ης ἀεβεῖνεβ ἴο ρῸ 
Ῥείογε {πε βενεπ, Ηδ βᾶύ8, τηεδηΐϊῃρ ἢ 18 
88 ρτεδῖ δῇ οἤεπᾶες 828 ἴπε δοηιίοίἀα 
ὙΠΟ ἰ8 δοῖυδ!ν ἐγῖεὰ Ὁν {πεπ. 
Ῥακά: ἱεῖ υπιγαηβ]αιεὰ ἰπ Α. Υ. ἀπά 

ἘῸΝ. ; ἃ νογά οἵ {π||Φ πιεδηπίηρ, τεπάεγεὰ 
ὉΥ {πτοπιε “ ἰῃᾶπὶ8 δὰξ νᾶοὰπβ δῦϑαια 
οεγεῦτο ". Αὐριυιδῖϊπε 5 γ8 ἃ εν (οἱ ἃ Πὶπὶ 
ἰξ ννᾶβ ποῖ ρτορεγὶγ ἃ ψοζά δἱ 811, θὰῖ δῇ 
ἰπεεσ)θςιίοη Κα Περι. ὙΒΘοΟρΡὮΥ. ρῖνεβ 
85 Δῃ δηυϊναϊεηϊ σὺ βροίκεπ ὈΥ ἃ Οτεεῖς 
ἴο ἃ πιᾶη Ψῃοτὶ ες ἀοβρίβεά. Απὰ τμ6 
τῇδῃ ὑνῆο σοπηηλτβ [8158 τὶν] οἴξηςς (48 
ἰξ βεεπ8) πιυϑὲ ρὸ Ῥείογσε, ποῖ ἴῃς ρζο- 
νίηςῖα! δενεη, υὲ ἴπε βυργεπὶς βενεπίυ, 
τῆς δαημεάτίπι (Βδὲ (τε τῆς τηοϑβὲ μείπουβ 
οἤξηςεβ δηὰ βεηίεποεὰ ἴο δε βενεγεδὶ 
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δ᾽ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρόφ. 23. ἔχειν τι κ. 
τινος Βετα. 

᾿Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ ΜῈ. αἱ α5. 

μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τὶ κατὰ σοῦ, 24. ἄφες ἐκεῖ τὸ 0. Ατοῦ 
χχὶν. τὸ 

δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον 3 διαλλά- (πρόςτινα). 

γηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 

᾿μετ αντον Ὀεΐοτε ἐν τ. οδῶ,  ΒΌΙ,. 

Ῥεπαίεῖςβ, σ. 5.» ἀεδῖῃ ὃν βιοπίηρ ! Τεὶνίδὶ 
ἴῃ ἀρρεᾶσδηςς, ἴῃς οἤεηςς ἰβ ἀεδαϊν ἴῃ 
ΟἸτβε᾽ 8 εγεβ. [1 πιεᾶῃβ εοπέεμιῤῥέ ἴοτ ἃ 
(εἰ]ονν-πλαη, ποτα ἱπμυπιᾶπ τΠδη δηρεῖ; 
ἃ νἱοίεπε ραββίοῃ, ργοπιριίηρ ἴο Ψψογάβ 
ἀπά δοῖβ οἴδῃ Ὀιεσῖν τεστειεᾶ ννμεη 
τδς οὲ ἔεσῶρεσ ςοοΐβ ἄονντι. Μωρέ, ἰξ ἃ 

Οτεεῖς ννοσὰ, ἔς ἐαυϊναϊεης ἔοσ 23 Ξε 
τ 

(οοἵ, φοοά ἔοτ ποϊδίηρ, τροσδῖν νογίῃ 688. 
[τ πᾶν, 85 Ῥδυΐυβ, δηὰ αἴτεσ πὶ Νὄβρεῃ, 

βυρρεδῖα, ὉὈς ἃ Ηεῦγονν ννοτγά, [10] 

(Νυπι. χχ. 24, Πευζ, χχὶ. 18), ἃ σερεὶ 
δραϊπβὶ αοἁ οὗ δραϊπβὲ ρδγεπίβ, ἴδε πιοϑῖ 
᾿ΟΓΉ1ε88 οὗ Τμδγασίειβ. Αραίπβὲ {Π|8 
Εἰεϊά (Οτΐυτ Νοσνίςθη 56) τεπλδγκβ τ δι ̓ξ 
πίουὰ Ὀς ἴῃς ΟΠΪΥ ἱπβίδπος οὗ ἃ ρυζγε 
Ἡεῦτενν ψννοσά ἱπ ἴῃς Ν. Τ΄ [Ιη εἴτπεσ 
ςᾶ8ε ἴῃς ψψοσγά Ἵχργεβδεβ 4 πῆοσα βασζίουβ 
ἴοττη οὗ ςοηϊετηρί (μὰπ Κατα. Εδοδ εχ- 
Ρζεββεβ ςοηϊοτηρί ἴοσ ἃ τηδπ᾿ 8 πεδὰ -- γοῦ 
βίυρίά! Μογέ Ἔχργθβ8εβ σοπίεπιρὶ ἴογ 
δί5 πεασῖ ἀπὰ Ἵσμδγαςῖεσ ξξ γοῦ βοουπάσοαϊ. 
Τῆς τες κίεββ υ586 οὗ βυιοῦ ορρζονγίουβ 
ερ μεῖβ [εβὺ58 τεραζάςα 48 ἔπε βυργεπ 
οἥεηος ἀραὶπϑῖ πε ἰᾶνν οὗ Πυτηδηϊν.--- 
ἔνοχος... πν Ης ἄεβεσγνεβ ἴο ρο, 
ποῖ ἴο ἔπα βενεὴ οἵ ἴῃς βενεπῖυ, Ῥυξ ἴὸ 
861, δὲ8 5ἰπ διιορεῖπε ἀδιγπδθῖίε. 
Ιζυίϊποεὶ εἰμ τμῈ πιεδηΐηρ ἰδ: Ηδ 
ἄεδεγνεβ ἴο ὃς Ὀυγπεά δἰῖνε ἴῃ {πὸ νδ]]ς 
οἵ Ηἰηποῖλ : ἐς ἀΐρπμς ἐπέ φμὶ ἱπ υαὶ 
Ηϊηπονιὶ υἱσι5 οοπιδηγαίηγ. ΤὨϊ8 ἰπ- 
τετρσείϊδιίοη ηάβ 1{π||6 ἀρρσοναῖ, Ὀὰὲ 1 8 
ποῖ 50 ἱπιργοῦδῦϊα ννβεπ ννὰ σεπηθπλθεσ 
ψ δὲ ΟἸγίδὲ βαϊά δῦοιυς ἴῃς οἤεπάεσ οὗ 
τὰς {π||6 οπεβ (Μδιξ. χνι. 6). Νείιμες 
Ὀυτηΐπρ αἰϊνε ποῖ ἀγοινῃίπρ νγᾶ5 δοί ΠΥ 
Ρῥιδοιίβεά. [π ἴμεεε ννοσάβ οὗ 1|εβὺ8 
Δραϊηβὲ ΔΏΡΕΣ δηὰ Ἴοηϊεπηρὶ ἔπεα 8 Δ 
ἅβρεοὶ οὗ εχαρρεζγαϊίοηυ. ὍΠΟΥ ἅτε ἴπε 
διοηρ υἱίεσαπος οὗ οπα ἱπ Ψῇοπι 8}]} 
ἴοιτηβ οὗ ἱπβυσπηδηὶν τουδεά {ξεἰ!ηρ8 οὗ 
Ρδββίοπδῖες δ ῃμογσσεηςε. ΤῇεΥ ἄγε οὔ ἴῃς 
υϊπιοβὶ νας 48 ἃ τενεϊδιίοη οὗ ςδαγδοίεγ. 

γν. 23,24. ἩοϊιΖτηδηη (Η. 0.) τερϑτά8 

ᾳ ἤεγα ΟἿΪ 
. ἰὰΝ 

τῆι656 νοῖβ68, 85 γγ ε 1] δ5 τῆς ἔννο Το! οννίηρ, 
88 δΔῃ δάάϊπίοπ ὈΥ ἴτε ἐνδηροῖῖδι. Βαϊ 
με Ραββαρεὲ ἰβ δὲ ἰεαβὲ ἱπ τπογουρῃ 
ΒασγλοηΥ ΜΒ νμδῖ 8 Ὀεΐοτε, 48 νψε]! 
88. Ὑνἢ τῆς ψμοὶς ἀϊβοουγβε.--- Ἐὰν οὖν 
προσφέρῃς, ἱΓ ποὺ ἀγὲ ἰπ τῆς νεγν δοὶ οὗ 
Ρτεβοπείηρ τπίης οὔεγίπρ (ργαβεπὶ ἔθηβε) 
δἱ τπε αἰτασ.---κἀκεῖ μ' ἧς - - .- κατὰ 
σοῦ, ἀπά ἰϊ βυάάεη!ν ἤδβῃεβ τβγουρῃ ἐὮῪ 
τηϊπὰ πεῖς ἐπαὲ του Παβὲ ἄοπε βοπιὸ- 
ἰδίῃ ς ἴο ἃ ὑγοΐπες τηδη διϊεὰ ἴο ρσονοκε 
ἌΠΡΤΥ ἐδεϊϊηρ ἰπ πίπι. ὙΥμδὶ ἐπεπ Οεῖ 
τγουρῃ νἱτῆ ἸΠΥ Ἰνοσβηΐρ 28 ἔδβί δ8 
Ροββιδίς δπά γὸ ἀϊγεοιῖν δέϊεσ δπὰ τηᾶκα 
Ῥεδᾶςε ψ τ ἴῃς οἥεπάςά ὁ ΝΟ, ἱπίοσγυρι 
ἴδε τεὶ!ρίουβ δοίίοη δῃηά ρὸ οἡ ἰδδὶ 
ετταπά ἤγεῖ.-- ἐκεῖ. 1,Δγ ἰξ ἀοννῃ ὁπ 
ἴδε βρὺς οὗ ἔπε πιοπιεηξ Ὀεΐοτα {πῸ δἷτασ 
ψ πους Βαηάίηρ ἰὲ ἴο ἔς ῥχγίεβδι ἰο ὃ6 
οἤεγεὰ Ὀγ Πἰπι ἰῃ ἐῃγ βεεδά.-- καὶ ὕπαγε 
πρῶτον. ΤῊς πρῶτον ἰβ ἴο Ὀε ἰοἰπεά το 
ὕπαγε, ποῖ ἴο {πε [Ο]οννίπρ νεσῦ 88 ἰπ Α. 
Ν. δηὰ ΚΕ. Ν. (πρῶτον βἰαπάβ δέϊεσ ἴῃς 
νΕΣῸ 4150 ἴπ ςῇδρβ. νἱ. 33, νἱΐ, 6). ΕἾσβι 
ἔοι τεπιονς ἴπγβοῖε ἤτοπὶ ἴῃς ἰεπιρῖς, 
τελκ ΟΗ͂ τῇγ ννοσβῃΐρ, τπουρῃ ἰξ πιᾶν 

βεεῖῃ ρτοίΐδης ἴο ἀο 3ο.---διαλλάγηθι.. .΄. 
καὶ τότε. .. πρόσφερε: πο ςοπίεπηρὶ 
ἔοτ τεϊ!ρίουβ βεγνίςε Ἴχργεββεὰ οἵ ἱπιρίεά. 
Ἡοϊεζηλδηη (Η. Ὁ.) δβίβ, ἀϊὰ 1εβι8 οὔες 
Βδοσίῆοα ὃ ἀπά δῃδβινεσβ, μδσγάϊγ. [1π δπῪ 
ςᾶβε Ηε τεβρεοιςά τῆς ργδςοῖίςς, Βαΐ, 
τεοουοϊ]δείοπ Ῥαΐοτε βαςγιῆςε: πηοσα  ν 
ϑεΐογε σγεϊ!ρίοπθ. ϑιρηπίβοαπε υἱίογδηςε, 
ἢγβὲ δῃπουποεπιεπὶ οὗ ἃ ρτεαὶ ῥσγίηςὶρῖς 
οἔἴϊεη τερεδίεά, βγυβιθπχδιοα!γ περί εςτοά 
ὈῪ ἔπε τε]! ρίοη οὗ τῃ6 εἰπε. Ῥίαοαδιὶ ἐν 
Ῥεΐογε βδοζίῆςβ, μιόγονγ Ὀεΐοτε βδοσίῆςς, 
“αὶ αϑεοέίοη ἀλὰ ἀμὲν Ὀείοτε βαςγίῆςε ; 
80 Αἰννᾶυ8 ἴῃ ΟΠ τίβι᾽'Β ἐεδοῃὶπρ (Μδῖι. ἰχ. 
13, χν. 5). π ρε: ργεβεηῖ; βεῖ δδοιιΐ 
οἴδετίπρ : Ρ]ΕΠΕΥ οὗ τἰπὶς πονν ἕοσ τῇς 
βδογαά δοϊίοη., 

γν. 25,,χ. ὙΤπεῖα ͵ἰ8β πιυοῖ τηοσα 
τεδδοῦ ἴοσ τερδζάϊηρ τπ|8 ραβϑᾶρε 28 δῇ 
ἱηϊεγροϊδιϊοπθ. [Ὲ 18 ςοπηβοῖϊεά ομἱυ 6χ- 
ἴογηδιν (ὈΥ (ἢ τείδβγεηςεβ ἴο Ἴουσζίβ οὗ 
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33. παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ. 
ἀχῃ. σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἔως ἂν ᾿ ἀποδῷς τὸν ἔσχατον ᾿ κοδράντην. 

"27. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,2 28. Οὐ μοιχεύσεις - ἐγὼ 
δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς ὃ 

ν. 

26. ἀμὴν λέγω 

1 ΤΗΙβ βεοοπά σε παρ. ἰ8 οπιτιεὰ ἰπ 3. Β. [ΓυκεἾΒ ἰεχὶ πᾶν πᾶνε βυρρεβίεά {86 
δάάϊείοη. 

3 τοις ἀρχαιοις ἰΒ ΨψΑπεπρ ἰη Μ55. εχοερὶ ΜμΤΔ. 
5 ξκιθυμησαι τῖϊπουξ ῥγοποῦη, δ" ( ΤίβοΒ.); ΜΠ ἄντην, ΒΌ], αἱ, (ΝΗ. 

Ῥγδοκεῖβ) ; ἰεχὲ ΜΣ. ἀντὴν ργοραθὶῃυ ἴῃς ἴσυς τεδάϊηρ. 

Ἰαννὴ ἢ γνμαὶ ροεβ Ὀεΐοσε, ἀπά ἱξ ἰβ ουὲ 
οἵ Κεερίηρ νὴ τμς ρεηεσαὶ ἀσξ οὗ τῇς 
τεδοπίπρ οὐ {πε 111. [τ οσουτβ ἰῇ ἃ 
ἀϊδετεπε οοηπεδοϊίοη ἴῃ ΓΚ χίϊ. 58, 
ἴδετε 88 ἃ βοϊεπιπ νναγηΐηρ ἴο {πε 1 εν 188 
Ῥεορῖβθ, ου ἰΐϊβ ννᾶὺῪ ἴο ἱπάρπιεπε, ἴο τα- 
Ῥεηῖ. Μεγεῖ ρίεδάβ (δαὶ τε ἰορσίομ 
πιρμς Ὀς τερεδῖεὰ. [Ιὲ πηῖρῃς, Ὀὰὲ οἷ 
ἡ 8υ140]6 οσςδβίοηβ, δηὰ ἔμπα ἰεδοπίηρ 
ου ἴδε 81] ἄοεβ ποῖ β6επὶ ἴο οὔεσ βυςῇ 
δῃ οοοδβίοῃ. Κυϊΐποοὶ, Βίεεκ, Ηοϊζπηάπῃ, 
νεῖββ ἀπά οἰδμεῖβ τερατὰ τη ννογὰβ 848 
Τοτείρῃ ἴο ἐς σοππεοϊίοη. Εαίεσσίηρ ἴο 
{πε ἐχροβίτοη ἰπ Πῦκε, 1 οὔεσ μεσα ΟὨΪν 
ἃ ἴεν νεῖῦδὶ ποίεβ πιδίηἶν οπ Ῥοίϊπὲβ ἰῃ 
Μ ΒΟ Μαίῖμεν ἀϊ εσβ ἕγοτη ΓΚε.---ἴσθι 
εὐνοῶν, ὃς ἰῃ 4 οοποϊἸδίοτν πιοοά, τεδν 
ἴο φοπις ἴο ἴεγπβ ὙΠ γοὺς Ορροπεηῖ ἰη 
ἃ Ἰεραὶ ργοςεββ (ἀντίδικος). Ιἴ 18 ἃ οᾶβα 
οὗ ἀεδι, ἀηά {δ ἴννο, ογεάϊςος ἀπά ἀδῦίοσ, 
8ΓῈ οἡ πε ννᾶὺ ἴο {πε σουτὶ ψψδγε {ΠῸ 
τηυβὶ Ἄρρθᾶσ ἰορεῖδεγ (Ὠβυΐ. χχί. 18, χχν. 
1). Μαιῖδενν᾽ β ἐχργεββίοῃ ἱπιρ 168. νν}]}- 
ἰπρηεββ ἴο ζοπΊα ἴο ἰεγπΊβ δι σἈΪῪ Οἢ 
{πε ἐγεαίέογ᾽ς Ῥατῖ, ἀπᾶ τπεὸὶ ἀεθίοσγ ἰ5 
εχβοσίεά το πηιεεὶ Πίπὶ μα] ψγὰυ. [πὸ 8 
δὸς ἐργασίαν ἴἄτοννΒ {πε νἹ]ΠΠΠρπε88. οα 
τῆς οἴποι βἰάς, οἵ δἱ ἰϑδβί ἱπΊρ} 168 τπδὲ τ᾿ ς 
ἄερίοσ νν"]} πεεά ἴο τῆδκε 8η δἤογί ἰο ὑσίηρσ 
τῆς οτεάϊιος ἴο ἰδγηηβ8.-- -παραδῷ, ἃ πιυςο ἢ 
ταὶ δος νγοτὰ ἔπη 1 Κε᾿8Βκατασύρῃ, ΠΟ Β 
Ῥοίηϊβ ἴο τουρῇ, τυάς μδηά]ηρ, ἀταρσρίηρ 
8π ἀην]Πηρ ἀδθίοσς δἰοηρ νυ μεσ ἢς 
νου γαῖμεγ ποῖ ἐδ. ὑπηρὶ ν δε οἰῆοετ 
οὗ ἴδε οουτί ΨΠοΟΒΘ6 Ὀυδίπεββ ἰξ νγἃ5 ἴὸ 
οοἴϊεοῖ τπὰ ἀεῦι δπὰ ρεπογα!ν ἴο ΟΔΥΓΥ 
ουἵ {πε ἀεοϊβίοη οὗ 1π6 πάρε; ἴπ Γυκα 
πράκτωρ. --κοδράντην -- φιιαάνγαν:5, 655 
τῃδη ἃ ἔδει πίηρ. [ὑκς Πᾶ5 λεπτὸν, Π417 
τῆς ναἴυς οἵ ἃ κοδ., {ΠεΙΘΌΥ 58 γεηρτ Πεπί πα 
τῆς δίδίεπηεης τηδι τῆς ἱπηρτβοπεᾶ ἀεὈίοῦ 
ΨΊ ποῖ ὄβοᾶρε Ε1} μα 48 ρδίᾷ δ}1 δῈ 
ΟΥΕΒ. 

γν. 27-3ο. δεοονά ἐἐΠιοἰγαίοη, τακεπ 
πολ ἴδε βενεπῖ σΠοπιπηδπάπηεηε. Α 
σταπά πιογαὶ ἰᾶνν, πῃ ὑτίεῖ Ιαρίαγυ βιγῖς 
ξυλτάϊηρ τδ6 πιδιτίεὰ γεϊδιίου δπὰ τῇς 
βδηςτν οὗ βοπθ. Οἴοουτδε ἢ Ηεῦτεν 
Ἰερίϑαῖοσ σοηδεπιπεά ἰυ8ὲ δἴξεσ ἀποίπεσ 

τηδῃ 8 Μη] ; ἰξ 18 Ἐχρσεβϑὶν ργοϊι διε ἴῃ 
ἴδε ἴδηι ςοπηπιδηάπιχοπε. Βαϊ η ῥγαςιςαὶ 
ψοσῖηΡ 88 ἃ ρυ δὶς ἴανν ἔπε βιδιαίε [δὰ 
τηλῖῃ βἴγεδβ οὐ ἴῃς ουϊνατά δςῖ, δηά τὲ 
ννὰβ ἴδς [επάεπου οὗἩ ἔπε βογίρεβ ἴο ρῖνε 
εχοϊυβῖνα ρχοπιίηξηςς ἴο [Π18. ΤὨετείοσε 
ΟἸεῖβεὲ ὕὑσίωρβ ἴο τῆς ποηὲ ψπδὲ ῬοΙἢ 
Μοβεβ δηὰ τῆς βογίθεβ ἰεςῆ ἱπ τς Ῥδςκ- 
βτουπά, τῆς ἱπννατά ἀεβίτε οὔ ψδίοἢ 
δάυεεγΥ ἰδ τς ἔγυϊε---Ν ἐς. 28.--- βλέπων: 
ἴδε Ἰοοκεσ ἰβ βυρροβοά ἕο ὃς ἃ μυξϑαπά 
ΜὮΟ ΟΥ̓ δἰβ Ἰοοῖκ Ψγοηρβ δῖϑ οὐνῃ τἱΐε.--- 

γαῖκα, τηαττίεά οἵ υππιγαττιίεά.---πρὸς τὸ 
ἐπιθυμῆσαι. ΤῊΘ ἰοοῖκ ἰβ βυρροβεά ἴο 
Ὀὰ ποῖ οσαβιυδὶ Ῥυξ ροτείβίθης, ἴῃς ἀεβίσα 
ποῖ ἱῃνοϊυπίασυ οἵ πιοιηδηίδσυ, δυΐ 
ομεγίϑμεά στ Ἰοπρίηρ. Αὐυρυδβείης, ἃ 
βενεῖα [πάρε ἰπ βοὴ πηαίξοτβ, ἀςῆῃεβ ἴΠ6 
οἴεηςε τδ08 : “Οὐἱ Πος πε εἴ πος δηΐπιο 
διϊεηάεσγιε αὐ δᾶπὶ ςοπουρίβοδι ; χυοά 
ἦλτα ὕοη εδὲ εἰἘΠΠ|Πτὶ ἀεϊεςοιδιίοπε σαγηΐβ 
βεά ρίεηε ςοπβεηῖίγα 1  ἀϊπι᾽" (6 βεσ. 
Βοιΐηῖ). ΟὨγυβοβίοπ), ἴπε πηθγοῖ 658 
βοουερε οὗ τῇς νίςεβ8 οὗ Απεοςῃ, 5δγ8 : 
ὁ ἑαυτῷ τὴν ἐπιθυμίαν σνλλέγων, ὅ 
εἡμολρ ἀναγκάζοντος τὸ θηρίον πεισι 
γων, ἐμοῦντι ογισμῷ. ὉΠΊ. 

χν!!. μευ Καδοὶδ ἃῖ5σοὸ οσοπάετηηςὰ 
Ὁπομδβία ἴοοόῖκβ, υὲ ἴῃ ον οοδῖβα ἃ 
δίγῖες οοπιρατεᾶ σὴ [|εϑὺ8 ἰεῖ τδῖ8 
ηυοιαϊίοπ ρίνεη ὈΥ Ετζϑομε δῇον : 
“ Ἰηΐμεηβ νεὶ ἰπ τηϊπίπιυτη ἀϊρίξυπι 
επιίηδε εϑξ ἃς βὶ ἱπίπεγεῖυσ ἱπ Ἰοουπι 
Ρυάεηάυτη ". Ιη Ὀεῖίεγ ἰᾶϑὲς δζε ἴδεβα 
δαγίπρβ αυοϊεὰ Ὗγ ννὕπβοῃςε (Βεἰιτᾶρε) : 
“ΤῊς ἐγε δηά τῆε πεαγὲ δις {πε ἵν Ὸ 
Ὁτοκεσβ οὗ βίη ᾿᾿; “ Ῥαββίοῃβ Ἰοάρε οἠΐν 
ἴῃ Πἰπὶ ΠΟ 56ε68᾽".--ο-͵Ὗὡὐτὴν (Ὀγαοκεῖεά 88 
ἀουρεα! ὃν ὟΥ. ΗΣΣ τε δοουδαῖνε αἴες 
ἐπιθ. ἰβ γαστε δπά ἰδίε.---ἶνε σᾶπποὲῖ θυ 
τπῖπκ οὗ ἐπε Ρεγβοηδὶ γεϊδιίϊοπβ ἴο τνοσηδῃ 
οὔ Οπε Ψῇο υπάετβίοοά 850 ΨῈ}] {πε βυδεῖς 
ΒΟῦΓΟΟΒ οὗ Βεχ 8] 5ἷηῃ. 8584] ννὲ βδὺ ἴθι 
Ἦε νν.88 ἱεπιρίεὰ ἰπ 411 ροΐῃίβ 88 ΜῈ 8ζα, 
Ῥυϊ ἀεσδίτε ννὰ8 Ἔχρε δὰ Ὀγ τῆς πιρἢ 
Ροννεῦ οὗ ἃ ρυτε ἷονε ἰο ψῃϊο ἢ εἐνεγῦ 
νοπηδη ΔΒ 88 ἃ ἀδυρῃίεσ, ἃ ϑἰβίεσ, οἵ ἃ 
Ῥεϊγτοιῃεὰ; ἃ βαοσεὰ οὐ͵εοςξ οὗ ἔεπάες 
τεϑρεοῖν 



46---31. 

ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.1 
σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" 

οσυμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ 
40. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκαν- 

δαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ - συμφέρει γάρ σοι ἵνα 

ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς 

σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 

γέενναν. 
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29. εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός γ ΟἈ. χνί. 
6,8, ρᾶγδ]]. 
τ οε.ν ϊί. 

Π ἔμ. αν ϊὶ. 
δν ἢ ἵνα. 

31. “«Ἐρρέθη δέ, ὅτι8 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω μὰν ὠμδὴς 

1 Β δᾶ φαντον. 

3 Ἐοσ ἴῃς γεδάϊηρ ἰπ ἔεχὶ 3 Β πᾶνε 64 γεῖνναν απελθη Τῆς Τ. ΕΚ. 15 ἀουδεῖεβ 
Ὀεεη ςοηΐοσπιεὰ το ἰῃς τεδάϊηρ ἴῃ νεσ. 22. Ηδὰ ἱἰΐ βἰοοά Βεῖς ἰπ τπ6 ςορίε8 υδϑά Ὁγ 

δε 5ογῖδεβ ἴεν νουἹά ποῖ μάνα βυϊβιϊτυϊεά τῃς τεδάϊηρ πὶ δ᾿ Β, 

5 Οπεῖϊ. δῷ ᾽Ὅ1, 

νν. 29,3... Οομμϑεὶ ἰο ἐπε ἐεπιῤῥεά, 
εχργεββίηρ κεεη ρεζοερείοη οὗ ἴῃς ἄδηρεσ 
δηὰ εἰσοηξ τεςοἱ] ἔγοτὰ ἃ βίη ἴο ὃ6 βδῃυππδὰ 
δἱ 411 δαζατάβ, ενεῆ ἘὈΥῪ εχοϊδίοη, 85 ἰξ 
ψεῖς, οὗ οἥεπάϊηρ τιθηλθεῖβ ; ἔνο παρε, 
εγε πὰ δαηά, εγες ἤγβί 88 πιεπιϊοπθὰ 
Ῥείοτε.---ὁ ὀφ. ὁ δεξιὸς : τ(ῃς γἱρλέ εγε 
ἀεεπιεά τς πιοσζε ῥτεοίουβ (1 ϑδπι. χὶ. 2, 
ϑδ.ἢ. χὶ. 17). πα] εν νος. 30 ἴῃς τίρῃὶ 
Βαπὰ, {πὸ πιοβὲ ἱπάϊβρεηβδθὶα ἔοσ ννοσκ. 
Ἑνεη ἴδεβε γίρλςξ ταερεσβ οὗ {πε ὈΟΑΥῪ 
τουδὶ ρο. Βυξ 245 ἴ8ε τεπιδίπίπρ' ἰεΐξ ἐγς 
δηὰ μδαπὰ Ἵδη 5311}} οὔεμά ἰξὲ 18 οὑνίουβ 
δας ἔἤεβε οουηβεΐβ ἅτε ποῖ τηθλπί ἴο ὃῈ 
1Δκεη ᾿ἰτεγα!γ, θὲ δΥτγη 1 Δ] }ν, 48 6χ- 
Ῥιεββίπρ δεηυοιβ εῆοτξ ἴο πιδδίεσ 
Βεχυῃδὶ ραββίοη (υἱάφ τοι 8). Μυι|4- 
ὕοη ψηΐ ποί βεῖνε ἴδε ρυγζροβε; ἰξ ΤΏΔΥ 
Ῥτενεπὶ (ῃς ουϊννατὰ δοῖ, δυΐ ἰξ Ψ1}} ποῖ 
εχεϊηρσυϊϑῃ ἀεβίτε.--σκανδαλίζει, σαυδε 
ἴο βευπηδῖς, ποῖ ἑουηὰ ἰη ατεεῖς δυΐμογβ 
Ῥυϊ ἱπ ϑερῖ. ϑίγαςξ. δπὰ ἴῃ Ν. Τὶ ἱπ ἃ 
τ᾿τορίςδὶ τῆοσαὶ βεῆβδθ. πε ποὺυῃ σκάν- 
δαλον 18 4'5ο οὗ εηυεπὲ οσουττεποδ, ἃ 
1δῖς ἔοττι ἔοσ σκανδάληθρον, 8 {τᾶρ-8:|ςΚ 
νἢ δε οα ἱξ τίς ἢ Ῥείη τουςπεά (δα 
᾿ᾶρ δρτίπρβ Ηδβυομίυβ ρῖνεβ 48 ἰΐ8 
εὐσήναϊεηξ ἐμποδισμός. [Ιἰ 15 υϑεὰ ἴῃ ἃ 
Ἰϊξεσαὶ βεῆβϑα ἱπ 1,εν. χῖχ. 14 (ϑερε).-- 
συμφέρει. .. ἵνα ἀπολ.: ἵνα υ»ἱῖἢ δ0}Ὁ- 
ἡ)υπςεῖνς ἱπδίεδά οὗἨὨ ἰπβηϊεῖίνε (υἱάε οπ 
«ἢ. ἵν. 3). Μέεγεσ ἱπείβίβ οἡη ἵνα μανίῃφ 
Βεῖγα 88 δἰννδυβ 118 τεἰϊς βεπβε δηδ ργαίβεβ 
Ἐπίζδοῆς δ8 αἷοπς ἱπιεγργειίπρ ἴδε 
Ῥαβδᾶσε οοιτεςῖν. Βυΐῖ, 45 Νν εἰβ8 οῦ- 
βεῖνεβ, {δε πηεῖς ἀεβιγυςτοη οὐ [ἢς 
Πλεπῖθες 8 ποῖ ἴπε ρυτροβε οὗ ἰΐϊ8 εχ- 
εἰβίοπ. Νοῖς δα ἱπιργεββῖνε βοϊεπΊη 
τερευείου ἰῃ νεῖ. 30 οὗ τε (βουρῆϊ ἴῃ 
νεσ. 20, πη ἰδαπεῖςαὶ ἰατπὶβ βᾶνε ἴπδὲ ἴοσ 

ἢ ἴ6 δυρδιϊευιεά, ἴῃ τῃς ἔπι τεδάϊηρ, 
ὙΒι8 Ἰορίοη οοουστε ἀρϑίῃ ἴῃ 

Μαῖίβεν (χνῖ. 8, 9ο)ς.0. εἶδα (Μασς.- 
Ἐνδηβ., 326) {πίηκβ ἰξ ἐδ ἰϑκθὴ ἤετα 
τοπὶ τῆς Αροβίοϊϊς ἀοσυπιεηῖ, ἐ,ε., 
Μαιιμενν᾿β ὈοοΚ οὗ ἱκορία, ἀπά {ἰετα ἔτοπι 
Μαζκ ἰχ. 43-47. 

γν. 31-32ὥ. Ταϊγὰ {Πἰμπίγαξίοη, ϑυῦ- 
οτάϊηδϊε ἴο τπε ργενίουβ οὔς, ςοηπεοϊδά 
ἢ τῆς βαπὶα ρεπογαὶ ἰορὶς, 5εχ τεΐδ- 
τίοηβ, ἐπεγεῖοτς ἱπισοάυςςα 1688 ἐΟγτ, Δ] }Ὺ 
ΜΠ ἃ βἰπιρίε ἐρρέθη δὲ. ΤΗΐΒ ἰπβίδπος 
ἷδ ςεγίδι ΠΥ ἀϊγεςιεὰ ἀραῖπϑὲ τῆς βογίθεβ 
ταῖμεσ δὴ Μοβεβ. Τῆς ἴανν (Πδυϊ. 
χχῖν. 1) νν88 πηδδηὶ (0 πλϊτὶρ δῖε δπ εχίβιϊπρ' 
ὑβᾶρσε, τεραγάεδ 88 ενὶϊ, ἱἰπ τνοχηδῃ β 
ἱπίεσγεβε, ὙΠ βογίθεβ Ῥυβίεά τπετηβεῖνεβ 
80] εἷγ δδουΐ ρεϊιίηρ (πε 81} οὗ δεραγαδιίοῃ 
ἱπίο ἄυς Ιεραὶ ἔογπη. ὙΠΕῪ ἀϊά ποιβίηρ 
ἴο τεβίσγαϊῃ 16 υπ͵]υδὲ οαργίοα οὗ 
Βυβθδηάβ; ἘΠΕΥ ταῖπεῦ ορεπεά ἃ νᾶες 
ἄοοτ ἴο ᾿ίσεηςς. Τῆς ἰδϑν σοπιεπιρίαϊεά 
85 ἴῃς ρτουπά οὗ βεραγδίίοῃ ἃ βίγοῃηβ 
Ἰοδιπίπρ, ρτορδοὶν οὗ βεχυδὶ οτἱρίη. Τῆς 
ἘΔΌΡΙ5 (1πε βοῇ οο] οὗ Θμῃαπιπιαὶ Ἔἐχοεριοά) 
τεοορηϊβεὰ ᾿ἢἰπιβίοδὶ ἀἰβικεθ, ἐνεη ἃ 
ἕΔΠΟΥ ΙῸΣ ΔΠΟΙΠΟΙ ἔδίγε ννοπηαπ, 88 
δυβηςίεης τεᾶβοθβ.0 Βυὲξ ποὺ ΜΕΓΟ 
Ζερίουβ ἴο δανς {πε Ὁ1] ἰῃ ἄυς ἔοτπι ἐπδὲ 
τῆε ννοιηδῃ πιὶρῃξ ὈῈ δῖε ἴο βον 886 
Μ88 ἴες ἴο τῆλε δραίη, δηὰ πον 
ῬτορΔΟΪΥ Παϊξογεά τπετηβεῖνεβ ἘΠῈῪ νγοτα 
ἀείεπάϊηρ ἴῃς τὶρῃῖβ οὔ ψοπθη, Βγανθ 
ταθῃ ] [6815 ταϊβεά τῆς ργενίουβ χυδβιίοη, 
ἃ δϑβετίεἁ ἃ τῆοσε γαάϊςδὶ τίρῃι οἱ 
Μοτηδη---ποί ἐοὸ δὲ ῥιιὲ ατόαγν, Ἔχοερὶ 
Ψ ΕΠ 5ΠῈ ρυΐ Ποιβεὶ Γ ἀνγΑὺ ΌΥ ὑπίλίτΠ ]- 
πεε8. Ηε ταϊδεά δἅπὲν ἴῃς ρῥτορῃεῖῖο 
οτΥ (Μα]. 11, χ6), 1 λαέε ῥμέϊμιρ ατσαγν. 1ὲ 
ν»88 Δῃ δςῖ οὗ Πυπιδηϊεν οὗἉ ἱπηπΊΘ 56 5 στ ϊ- 
ἤσδπος ἔοσ οἰν  ΠἸβατίοη, δηὰ οὗ γᾶσὰ οουῦτζσ- 
δε, ἕος Ηβ ν88 βρῃιίπρ βἰηρίε- παπάς 
ραίηβε ψ εἶν ρῥγενδίεπε, ἰοηρ εβιδθ- 
1ἰβδῃοά ορίπίοη δηά οιιβίοπι.---ἀπολύσῃ: 
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Ὁ Βογα απὰ αὐτῇ ὃ ἀποστάσιον 32. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ 1 τὴν 
ΧΙχ. 7. 

ς Αςἰδ χχνὶ. 
γυναῖκα αὐτοῦ, “ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι 3" 

49. 20ογ. καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται.ὃ 43. Πάλιν ἠκούσατε 

ἁ βκίρσεν ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ 4 ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ 

«ΐος ἰῆ τοὺς ὅρκους σου" 34. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ " ὀμόσαι ὅλως - μήτε ἐν 

ὁ Οἶρ αχηι. τῷ οὐρανῷ ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ" 35. μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι 
ἡ μὰ ἐὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ " μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι ὅ πόλις 

δι ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως " 
κατὰ), νΕΣ. 
35 (ἢ εἰ). {1 χχ, 43. ΗδΡ. ἱ. 13. 

1 πας ο αἀπολνων ἰη Ν᾿ ΒΓ. Δ αἱ. 

3 Μ2|ἘΒ0 δΒᾶνε μοιχενθηναι. 
8 ὙΠ οἴδυδε και ος ἐαν. . . μοιχαται 

Ιῃ Β ἱξ τ!ηβ ο ἀπολελυμένην γαμησας. 

τῆς. ὄοοττεβροηδιηρ ψοσά ἱπὰ ἀτεεῖς 
δυΐποτβ ἰΒ ἀποπέμπειν .--- ἀ ν 
-- βιβλίον ἀποστασίον ἱπ ὈὨευῖ. χχὶν. 
Τα δυβραηᾷ ἰδ ἴο ρῖνε πεῖ Πεὺ ἀϊβι)888], 
ΜΠ ἃ Ὁ11 βιδείηρς τμᾶὲ δῆς 8 πο ἰοῆρεσ 
ἢΐ8 ἴ. Ὑῇς βίπρυίασ ἔογηι ἱπ τὸν ἷβ ἴὸ 
Ὅε ποϊεά. Τῆς τεπάεπου ἰπ ἰδίας αγεεκ 
ΨᾺ8 ἴο βυρβείϊυξς τὸν ἔοσ τα, ἴῃς ρἱυγαὶ 
δπάΐηρ. Μίάε Τοῦτο, Ῥάγγη., Ῥ. 517. 
-παρ. Δ. πορνείαᾳ : ἃ τηοβὲ ἱπιροτίδηϊ 
ἐχοεριίοη νος [858 ρίνθη τῖβε ἴο πιυς ἢ 
ΓΟ ΓΟνΕΙΒΥ ἴδαξ ὙΨ1}} ργοῦδοὶν ἰαβὲ 11] 
τῆς νου 8 επάὰ, ὙὍῇε ἔἤγβὲ φυεβιίοη ἰδ : 
Ἀϊὰ ΟὨμγῖϑε τε! βὰν τῖ8, οὐ 8. ἱξ ποῖ 
ταῖβε δῃ Ἂχρίδπδιοσυ δ|οββ ἄυς ἴο 6 
ἐνδηρεῖίδι, οσ ἴο ἰῇ ἰγδάϊείουη δα 
ξοϊοννεά Ὀς Μεῖιο, ὙΝεῖββ, ΗοϊιΖ- 
ταδηη (Η. 6.) τακε {πὸ ἰδέϊες νίενν. ἷὲ 
Ψουἱά ςοτίδίηἶγ θα ἴῃ δοοογάδπος ἢ 
ΟἸγίβε β πιᾶπποσ οὐ ἰεδοῃίπρ, υδὶπρ 
βίζοηρ, ὑγίεῖ, ὑπαυδιϊῆεά δββεγίίοηβ ἴὸ 
ἀτίνε μοπθ υηζδγαασ οὐ ἀηινεϊςοπια 
«τυ ἢ 8, 1Σ ἴῃς ψογὰ δ Ης βροῖαε ἱξ ἰοοῖκ 
ἴπε ἕοσαι ρίνθη ἴῃ 1. χνὶ. 18: “ΕΝΕΓΥ 
οπα ρυϊεηρ ἀυνᾶὺ 8 δε ἀπά τα ηβ, 
Δηοῖπασ οογηγη ει δάυϊεγν ᾿᾿. 88 
νν88 ἴπε διείηρ ννοζά ἴο δ6 βροΐίβῃ ὃγῪ οὔα 
Ψ»8ο Βαϊεά ρυϊείπηρ αινᾶὺ ἴῃ ἃ {ἰπ|6ὲ ἤθη 
ἷξε ννὰβ οοπιπίοη δηδ βαποιίοπεὰ ὃν ἴδε 
δυϊποσγίεῖεβ. Α βεοοηὰ αυαβιίίοη 15: παῖ 
ἄοεβ πορνεία τηεδῃ ὃ ϑοἤδηΖ, ἃ πιδβίεσ, 
88 Ὀεσοσηεβθ ἃ Οδίμοϊϊς, ἰῃ 1818 οἶδββ οὗ 
πυεδίίοπβ, επυτηεσαῖαβ ἔνε βεηβεβ, ὃυξ 
ἀεοίάε5 {παῖ ἴτ πιδαπβ δά] ογν οοπιπγτεὰ 
ὉΥ ἃ πιδιτίεὰ ᾿νοηδη. ϑοιηβ, ἱποϊυάδίηρ 
ΒδιΠπρος (Ολγι ςἐοπέλει μπὰ Κίγολπε: Τῆς 
Εἰγοὲ Αρο οΓ Οἰιγὶ ἐἰαπὶέν ἀπά ἐλε Ολπηγελ, 
νοἱ. 11. ἀρΡ. 111.), ταὶς 1 πιθδπ8 ἑογηΐςδ- 
του. Τςοπχηλειεά Ὀεοΐοτε πιαιτίαρε. Τῆς 
Ῥτεάοπηίπαηέ ορὶπίοπ, θοῇ ἀποῖθπὲ δηά 
τηοάετηῃ, ἰ8 ἴπαὲ δἀορίεὰ Ὁγ ϑοῆδηζ. αὶ 
τηϊγὰ χυεκείοη ἰ8: Ῥοεβ Οἢτίβε, ἀββυστηηρ, 
δε ᾿νοσάβ ἴο βανῈ Ῥεεῆ βροκεη ὃγ Ηἱπ), 

36. μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι 

ξ (δ 5 εἰεῖς ἴοσ ]. Βετα δῃά ἴω Ῥα. χινί!, 3. 

Τοεχὶ ἰπ Ὁ αἱ. 

ἰ8 ψαπεηρ ἰπ Ὁ δηά Ὀγδοκεῖεᾶ ἰη ὟΝ. Η. 

τεσορηῖδα δι] εσν 88 ἃ στουπηά οξαρβοΐαξς 
ἄϊνοτος, οὐ ΟὨΪγ, 88 Ὁδίβοϊϊςβ ἰεᾶςῖ, οὗ 
βαραζδίϊοῃ ἃ ἐογο δὲ τβϑηξα ὁ 18 ἰξ ροββί δ] 8 
ἴο Ὀς αυϊξε Βυχα 88 ἴο {|}|8 ροϊπεὺ Οπα 
1πῖπρ 18 ςεγίδίθ. ΟἾγίβε ἀϊά ποῖ σοπις ἴο 
Ῥς ἃ πον ἰερίβίδῖος πιακίηρ ἴαννβ ἴοσ 
βοςΐαὶ 112. Ηδ οᾶπιε ἴο βεῖ ὑρ ἃ δίῃ 
εἰπῖς αὶ ἰάςα], αηὰ Ἰεανε (μδὶ ἴο ψοσῖς οα 
τλθπΒ πιπάβ, Τῆς ἱεπάσπου οἵ Ηἰβ8 
τεδοβίηρ 8 ἰο σγεδῖα ἄξεερ δνεζβίοῃ ἴὸ 
τυρίυτε οὗἨ ἁ πιδιτίεά τεϊδιίοθβ. ὑπαὶ 
δνογβίοῃ πιρῃξ ἔνεη ρὸ ἴπε ἰεηρτ οὗ 
ΒὨ ΓΙ πκίπρ' ἔτοπὶ βενεσγδηςς οὗ ἴδε τἰ6 ἐνθη 
ἴῃ τῆς ςά8ε οὗ οπεὲ ψψῇο δά ἐοτίεϊεά 81} 
οἰαίπιβ. Ὑ8πὲε ἴδϑὲ οἴδιιβε ἰβ Ὀγδοκεῖεά Ὁ 
ΝΥ". Ἡ. 48 οἵ ἀουδείυ! ρεπυίΐίπεπεβθ. ἴξ 
βιδῖεβ ὑπαυδὶ ἤεαϊΥ ἐμαὶ το πιδιτυ ἃ ἀϊ8- 
τηϊββθᾶ ννε 18 δάυϊεσγ. Μεγεσ {πίπκβ 
παῖ {πε φυλαὶ! Ποδιίοη ἀπ] ΒΕ} ἀϊδγηϊββεά, 
ἦ.4., ποῖ ἕο δάυϊξεσυ, ἰβ υπάετεβιοοά. 
Υν εἰββ (Μεγεγ) ἀβηΐεβ τϊ8. 

γν. 33-37. Ἐοιιχέβ ἐϊ με γαξίοη : εοπ- 
εἐγπῖηιρ οαὐλδ. Α πον ἴπετας, τπεγείοσα 
ξοστιδ γ ἱπισοδυςς 88 ἴῃ νεσ. 2:. πάλιν 
Ῥοϊηῖβ ἴο ἃ πεν 56γί65 οἵ {ΠΠπ5ἰταῖίοῃ8 
(Υνεῖββ, Μι.-Ἔνδη., Ρ. :65). ὙὍδμε ἤσγβε 
δεγίεβ ἰβ ὑαβε οἡ (ἢς θεοδίοριις. Του 
Βῃδ!ξ ποῖ δύνεᾶσ Ζ8]|5εἰνγ (1μεν. χίχ. 12), 
δὰ (ποὺ 5ῃαϊ!ε ρεγίοσπι ὑπίο τῆς [ογὰ 
τῆν νοῖνβ (Νυτῃ. χχχ. 3; Ὀευξ, χχ δ, 22). 
Ὑνμδῖ ἰβ νσοηρ ἴῃ ἔπεβε ἀϊεέα ὃ Νοιδὶπρ 
βᾶνθ ψηδὲ ἰβ ἰεῖ υηϑαϊά, ΤΏ βοῦῖθεβ8 
τλϊβρίδος ἃ {πε ἐπιρῃδϑίβ ὙΠεῪ μδά ἃ 
δτεδὶ ἀβαὶ ἴο 88γ, ἴῃ βορῃίβεῖοδὶ βίγῖς, οὗ 
πε οδίῃβ πὶ ψεσα Ὀἰπάϊηρ δπά ποὲ 
Ὀιηάϊηρ, ποιδίπρ ἀῦους ἴῃς διπἀαπγεηίαὶ 
τααυϊγεπηεπῖ οὗἉ ἔστ ἴπ ἐῃς ἱητναγὰ ρᾶγίβ. 
Αραίη, ἐπεγεΐοσε, [εϑὺ8 ροαβ Ῥδοῖκ οη {πα 
Ῥτενίουβ φυσδείοη ; ϑμουϊά τποτα Ὀς δὴ 
πεεᾶ ἴοσ οδιμβὴ --- νεσ. 34. ὅλως, 
εηρμδῖῖς τὸ παντελῶς, ἀοης βεᾶς σέ 
αἰϊ. Αδμαὶῃ δῇ ὑπαυδιηεὰ βιἰδιετηεηξ, ἴο 
Ὅς ἴδκεπ ποῖ ἴῃ τῆς Ἰεϊϊες Δἃ5 ἃ πεν ἷᾶνν, 
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οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.: 437. ἔστω 3 δὲ Β « (οτ. . 
ὁ λόγος ὑμῶν, "ναὶ ναί, οὔ οὔ: τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ Ἰΐταξεν. 

πονηροῦ ἐστιν. 38. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ᾿᾿Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλ- [καὶ ες 34. 
Υ, 

40. Ὅευϊ. χἰχ. 21. 

᾿ΜΒΙ, ρἷδος ποιησαι Ὀεΐοτε ἢ μέλαιγαν. ΤΈς Τὶ. ΒΕ. τερτγεδεηΐβ δῃ εἴγε Ὁγ {86 
Βοῦῖθεβ ἴο ξίνε ἃ βιηοοῖμογ τεδάϊηρ. 

ΞΈος ἐστω (Ὁ, ΔΠΟΒΣ πᾶνε «σται, ὙΠΟ, εχργαββε ἴῃς ἱπ͵υποιίοη ἰῃ ἴδ 
δσοηρεϑὲ ῬᾺΥ δἃηὰ ἴ8 ἴο 

δυῖ ἱπ (ἢς δβρίσίε δ8 ἱπουϊοδεηρ βυς ἢ ἃ 
Ἰονε οὔ ἰσυϊ τῆδῖ 5οὸ δ δ ννε ᾶἃζὲ Ἷοῃ- 
ςεσηςεά ἴεσε 58.411 ὃς πὸ πεεὰ οἵ οδίῃβ. 
1Ώ εἶν! 116 τῆς πιοδὲ συ Π]} πηδη Ὧδ8 ἴὸ 
τᾶκε δὴ οδῖι βεοδυβε οὗ {πε ὑπίσυτἢ δηά 
ςοπεεαυςηΐ ἀϊδβίγυβε ρσενδι!ἶΐπρ ἱπ ἴδς 
νοιϊά, δηὰ ἴῃ ἀοίπρ 50 πε ἄοεβ ποῖ βίῃ 
δραϊπδὶ ΟὨγίβε᾽ Β ἰεδομίηρ. Ομεβὲ Ηΐπι- 
ΞΕ} τοοκΚ δη οδῖδ Ῥείοστε ἰῃς Ηἰρἢ Ῥχίεβε 
(Με. χχνΐὶ. 63. Μηδὲ το] οννβ (νν. 34- 
6) ἰ8 ἀϊτεοιεὰ ἀραίηβε ἴμε σαβυϊβῖσυ νυν δϊοῖι 
Ἰαϊά βίγεββ οὐ δε Ψψοζάβ τῷ κυρίῳ, δηά 
ενδάεὰ οὐϊιραϊίοπ ὈΥ τακίπρ οδἵμβ ἴῃ 
ΜΠΙΟΝ τῇς ἀϊνίπα πᾶπὶὲ νὰ8 ποῖ 
ταεπυοπαά : ΌῪ ποᾶνεπ, δατίῆ, [ετυβδίθπι, 
οὐ ὈῪ οπε᾿β οὐνῶ πεδά. 7εβ818 ροϊπὶβ ουΐϊ 
τῦδε 411 συ οδίδβ ἱηνοίνεά ἃ τεξεγεηος 
ἴο αοἄἅ. Τηὶβ ἰ8 βυ ῆς ΠΕ οὈνίουδ ἰῃ 
1δς οςᾶδβε οὔ τῆς ἤτβε ἴῆτεε, ποῖ 80 οἷϑβᾶγ ἴῃ 
οᾶϑβς οὗἁἉ πε ἐουτίῃ.---λευκὴν ἢ μέλαιναν: 
δῖος 15 πα οοἴους οὗἩ οἷά ἀρε, ὈΪδοῖκ οὗ 
γουϊῃ. Με οδπποὲ διε [Ὡς Ἵοΐϊουσς οὗ 
ΟἿς διαὶγ 80 ἃ5 ἴο τηᾶκε οὖγ μεδὰ ἰοοκ 
γόαπρ οἵἱὁ οἷά. Α ,μονξονὶ νὰ Ἄςϑῃποῖ 
τῖπρ' ου οὖς Ππελὰ δὴν οὐυγβε ἘΥ φει] ᾿ 

οὗ ἜΘ παῖς βυδάδηΥ τυ πἰτεπεά πρὶ 
Ῥε ἴδε βυπιροῖ. Ῥσονίδεπος δίοπθβ οδῃ 
ὉΙαϑὶ ουσ 168. ὙΒς οδῖἢ ὃν ἴδε πεδά ἰβ 
ἃ ἀϊτεςϊ ἄρρεὰὶ το αΘοά. ΑἹ] ἴμεβε οδίῃβ 
81:6 πάϊηρ, ἱἰδετείοσε, βᾶγβ Ϊεβυβ; δυὲ 
ὙΠΔΕῚ πιοβῖ νυν 8 ἴο ἱπιρτεβδ οὔ Ὑοὰ ἰδ: 
ἄοπ᾿ βινεᾶσ δὲ 41]. Οὔβεγνε ἴῃ υ8ὲ οὗ 
μήτε (μοἱ μηδῶ το σοππεοΐίπεθς ἀϊβετεης 
ἐνδϑῖνα οδἕῃβ ἃ5 ἔοσυηηρ ἃ Ποπιορεπεουβ 
ξῖουρ. νίπεσ, βεςξ. ἵν. 6, επάοσβεβ πε 
νῖενν οὗ Ηεστττηδηη ἰη ῆρες ἰπδὲ οὔτε πὰ 
μήτε τε αἀϊμηοέϊναὶ, οὐδέ ληὰ μηδέ ἀϊ-- 
γωποεσαί, διὰ βᾶγ8 ἴδαι της ἰδίϊεσ δά 
περδέϊοη ἴοὸ περαϊίοη, ψὯ1] 6 ἴῃς ἔογπιες 
ἀἰνϊάς 4 βίηρίε περαϊΐοη ἱπίο ρᾶζγίβ. 
7εδὰ5 ἄγε ἐπὶ πκ8 οἵ ἔδεβε Ἴναβίνε οδίῃβ 
85 ἃ Ὁδὰ ςοἶΔ58, ἴεπ βρεςῖῆεβ ἴπεπὶ οἢ6 
δῇῆες τῆς οἵπεσ. Αὐνὰν ἢ ἔπεπὶ οὴς 
δηὰ 411, δπὰ ἰεὶ γους νοσά ὃς ναὶ ναί, 
οὗ οὔ. Ὑμαῖ ἰβ, ἱξ γοὺῦ νηὶ ἴο ρῖνε 
δδβυζδηςα, ες 1 ποῖ Ὀε ὃγΥ δὴ οδῖδ, δυΐ 
ἘῪ βἰπηρὶς τερειοη οὗ γουγ γές δηά πο. 
Ατοείυβ ἱπιεγργεῖβ: Ἰεῖ γοῦγ γε οσ ΠΑῪ ἴῃ 
τοογὰ Ὁς ἃ γεᾶ Οἵ ΠΑΥ ἴῃ ἀεεά, Ὀ6 48 ροοά 
ὯΣ γος ψογὰ εὐθη ὑπβυρροτίεά ὉΥ 8Δη 

Ῥγείεσσεὰ (Ν. Η. οχ πγαγρίη). 

οδῖῇἢ, Τῆὶβ Ὀγίηρβ τῇς νεζβίοῃ οὗ Ὁ γίβι 8 
βαγίῃβ ἱπ Μι. ἱπῖο οἴοβες Ἴςοττεβροηᾶ- 
εῆςς νἱτἢ 148. ν. 12. ἥτω τὸ Ναί ναὶ, 
καὶ τὸ Οὔ οὔ. ΒεΖα, νἱτἢ τνοπὶ Αςδςεϊϊα 
(Βεγαργεάϊι) ἀρτεεβ, τεπάσγϑ, “ 1,εἰ γους 
δἰηττηδῖῖνε ἀΐϊδοουτϑε δῈ ἃ βἰπιρίες γεᾶ, 
δηὰ γους περαῖίνε πᾶγ "". τὸ δὲ περισσὸν 
ἴδε βυγρίαβ, ψῃαὶῖ ροεβ Ῥεγοηά {μεβα 
εἰπιρῖς ψγογάβ.-- -κ τοῦ πονηροῦ, Παταϊν 
“ποτλ ἴῃς εν! οης," πουρῃ πιᾶην 
δποϊεπέδη  πηοάδση ἱπεεγργεΐεσβ, πο υδΐπρ 
Μεγεσ, δᾶνε 80 υπάετβιίοοά ἰξ. Μαυοσ 
ΒΑΥ8 ἴῃς πευϊεσ “ οἵ ενἱ] " ρίνεβ ἃ νεγῪ 
ἰηϑιρἱ ἃ τηεδηΐπῷ. [πη κ, ποινενοσ, ἴμαὶ 
ΟὨγίβὲ ὄχργεββεβ Η πηβεῖ τα]! ϊγ οὐκ οὗ 
τεβρεοὶ ἔοσ ἔπε πεοαββυ οὗ οδίδμβ ἴῃ ἃ 
νψοσ]ὰ 011] οὐὨἨ ἁ {ΔΙβεῆ. Ι Κηον, Ηὰ 
ΤΩΘΔΠΒ ἴο βᾶγν, (πὶ ἴῃ ςεγίδίπ οἰγοιπὶ- 
βίδποθβ βοιηεϊῃίηρ δεγοπὰ γεᾶ πὰ πᾶ 
Ψ}}1 Ὅς τεχυϊγεὰ οἵ γου. Βαϊ ἰξ ςοπιεβ οὗ 
ενὶ!, ἐπ εν] οὗ ἀπίσυΒέμ!πεβ8. ὅες ἐμὲ 
τῆς δν} ΡῈ ποῖ 'ἴπ γοῦ. Οβεγγβοβίοπ, 
(Ηοπι. χνὶϊ.) δβκβ: Ηον εν] ἰξ ἴξ ὃ6 
(οὐ Β ἴανν ὃ δηὰ δῆβνγεῖβ : Βεοδυβδε τς 
αν ννᾶ8 ροοά ἰπ 18 βεδϑοθ. ἄἀοὰ δοϊεὰ 
Ἶκε ἃ πυζϑεὲ ψῆο ρίνεβ (πε Ὀτεᾶβέ ἴο δῃ 
ἱπίδηϊξ ἀπά δβεγνναγάβ ἰδυρῆβ δὲ ἰξ πε 
τ τνδηῖβ ἰξ δῇῆοσ ννεδπίηρ. 

γν. 38-42. Εἰ ἐΠείγαξίοκ, τοτα ἴῃς 
ἴανν οὗ ςοπηρεπβαιίίοηθ. Ψεσ. 38 οοῃέδίπβ 
τῇς ἴδεπιε, τπε [ο]]οννίηρ νν. ΟἸσίβε᾽ 8 
οοπιπιεηῖ.--- Ὀφθαλμὸν.... ὀδόντος. Αἡ 
εχᾶςοϊ αυοίϊδιίοη ἔτοπι ἔχ. χχὶ. 24, ΟἸγίβι' 8 
οτί εἰς δπὶ τα σοποεγηβ ἃ ρσεςθρὶ ἴτοπι ἢ ς 
οἰάεβε οοάς οἵ Ηεῦτενν ἷδνν. Ἐτί ζβομα 
εχρίδίπβ ἴδε δοουδαίίνεβ, ὀφθαλμὸν, 
ὀδόντα, ὈΥ βυρροβίπρ εἶναι ἴο ὃς υὑπάετ- 
βἰοοάᾶ: ““Υε πᾶνε πελγά δας Μοβεβ ντοί6 
ἴπδι δἂπ ἐὺβ 884}1 6 ἴογ δὴ εγς". Τα 
βἰπιρίεβὶ εχρίδπδιίοη ἰβ ἔδαὶ [δὲ ἵνο 
ποὺπΒ ἰη ἴῃς οτίρίηδὶ Ραββᾶρε ἃσε πηᾶογ 
τῆς φονετητήςης οὗ δώσει, Ἐχ. χχί. 23. 
(ϑο ννεῖββ δηὰ Μεγες δῆες Οτοίίυβ.) 
Τεγβεῖν ἐχργεββεά, ἃ βουπά ῥπρεῖρις οἱ 
οἶν!] Ιἂνν ἴοσ 186 συϊάαπος οἵ τῆς Ἰυάρε, 
δοιεὰ οἡ ὈΥ αἰπιοϑὶ 411 ρεορῖεβϑ, Οῃγιβι 
ἄοεβ ποῖ οοηδεπιη ἰδ : ἱ ραγίίεβ οοπια 
δείοστε τῆς Ἰυάρε, Ιεξ Βἰπι ὈΥ 411 τηδᾶῃβ 
Εἶνε ἰαὶς σοτηρεπβδίίοη ἴογ ἰη)υγί 68 τὰ- 
οεἰνεά, Ηδε εἰπιρῖν ἰεᾶνεβ ἰϊ ου ὁπ βἰά6. 
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1 ζἈ. αχνὶ. μοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος - 39. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ 

Πωὰ τὶ πονηρῷ" ἀλλ᾽ ὅστις σε ' ῥαπίσει ἐπὶ! τὴν δεξιάν σου ἢ σιαγόνα," 

κί. νἱ. 
(Η. 

στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην 40. καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ 
ἡ τΣ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον" 41. καὶ ὅστις σε 

1 Ἐοὸγσ ραπισει ἐπὶ ΝΣ πᾶνε ραπιζει (ρτε8.) εἰς. ΤῊε επι οὗ ἴδε Τ. Ε. σοπίοσῃβ 
ἴο [Ὡς ρᾶσδὶϊ. ἴθ Γυκα. 

3 οι: σον σιαγονα ΒῸ πᾶνε σιαγονα σὸν. ΤίΞοδ. (18 ὁ) οπιϊβ σον. ΚΗ. 
Ἐγδςοῖεςς ἱξ. 

“ὙΒουρῃ ἴδε Ἰυάρε τηῦσδὲ ρῖνο τεάγεββ 
ἤδη ἀεπιλπάεα, γοῦ ἃτε ποῖ Ὀουπὰ ἰο 
δὶς ἰξ, απὰ ἰξ γου ἴᾶκε ΜῪ δάνίος γοῦὰ 
ΜΠ ποῖ." [Ιπ ἰακίπρ ὑρ τἢ18 Ροβίτίοη 
7Ἔβὺβ ννᾶβ 'π ΒΔυπΊΟΩΥ ἢ ἴῃς ἰανν ἰϊβεῖ ἢ 
ψ Ὡς οοπιδίηβ ἀϊββιυδδίνεβ αρϑίηβε νἱη- 
ἀϊςέύνεπεβθ, 4.5., εν. χίχ. 18: “ὍΤδου 
Βῃδῖ: ποῖ ἄνδηρε ποῖ ὅεᾶσ δὴγ δτυάρε 
ἀραϊπδὲ 6 ΤΠ ἄτεη οὗ (Ὺ ρεορὶε᾽. 
Τῆς ἴδυϊε οὗ ἰῃς δβογίρεβ ἀϊά τοὶ 116 ἴῃ 
εξΑϊπβαγίηρ (πἰ8 ἀπά ἱπισοδυσίηρ ἴπε γμς 
ἑαϊοπῖς ἱπῖο ργίναϊις 116, θὰ τῃ ρίνπρ 
ξτεδίεσ ῥγοπιίπεπος ἴο ἔπε ἱεραὶ ἴΠδπ τὸ 
τῆς εἰδῖςδ] εἰστηεηῖ ἴῃ ἐπε Ο. Τ' τεδομίηρ, 
δηά ἴῃ οσουρνίηρ ἐπαπιβεῖνεδβ τλδί ΠΙῪ νυ Ἰτἢ 
ἀϊδουβδίηρ ἔπε οαβυϊβίσυ οἵ ςοπιρεπβδίίοῃ, 
4.5.. ἴμε ἰϊεπὶβ ἴο ΡῈ ςοπιρεηβαϊεὰ ἴοσ ἴῃ 
ἃ οδβὲ οὗ ψουπάϊηρ--ἰῃς ρδίη, ἴπ6 οὐτα, 
τῆς 1ο88 οὗ εἶπις, [6 βῆαπις, εἴς., δηὰ τῇς 
ΤΊΟΠΟΥ ναῖθα οὗ τπ6 ἡ Πο]6. 6805 (υγπεὰ 
τῆς τηὶπάβ οἵ Ηἰβ ἀϊβοῖρ!εβ ἀννᾶὺῪ ἴγοπὶ 
{πε86 εἰν δ! εἴα τὸ τῆς ρτεδὶ περίεςῖςά 
δἰ πος δ] ςοτητηοηρίδςα. 

ψεῖ. 39. μὴ ἀντιστῆναι : ταϑἰ8ὲ ποῖ, 
εἰῖπος ὉῪ «πάξανουτίηᾷ ἴο ῥσενεπῖ ἱπἼυγΥ 
οζς ὈΥ ββεκίπρ γεάγεββ ἴοσ ἱξν τῷ ἔονη ᾧ, 
ποῖ {πε ἅἄενι!], 48 Οὔγυβ. δηὰ ΤὨθορῆν. 
τπουρῆῖ ; εἰῖπες ἐμ 6 εν} ἄοεσ οἵ τς Ἂν!] 
ἀοίῃξ οζ ἄοπε. Ορίπίοῃ 5 πιυςἢ ἀϊνἀεὰ 
Ῥεΐννδεη ἐπα ἰδβὲ ἴννο πιεαπίηρβι Τῆς 
56η86 ἰ5 πε δΒδπΊ6 ἴῃ οἰΐπεσ οαδὲ. Τῇδ 
Α. ΨΝ. τἀκε8 πονηρῷ 48 πευΐεγ, ἴδε 
Ἑ. Υ. δβ πιδβουϊηθ. Τῶα ἔοσπιεσ ἰ8 οὐ 
τῆς ψνῆοϊε ἴο θὲ ρῥγείειτεά. [πβἴδηςεβ 
οὗἉ ᾿π͵ΌτΥ ἰπ νΑτίουβ ἔοστηβ ἅτε ποχὶ βρεοῖ- 
Βεὰ το {Πυβίταῖϊς ἴπε ρεπεγαὶ ργεοερῖ. 
ΎΠεβε ἰπ͵υγῖίεβ ἤᾶνα θθαη νδγίουβὶν ἀ18- 
εἰησυϊδῃεά--ἰο ὈῬοάγ, ἀπά ρσγορεσῖυ, δηὰ 
πεεάοπι, ὙΒοίυοῖ ; ἐχοηῤῥίωνε οἱἐαΐην ἐπ- 
7σίαε, ῥγϊυαέαε, ζογεπ5ὶς, ομγίαἰἰς, ΒεΆρεῖ; 
Ἰη)υσῖε5 οοππεοϊεὰ ᾿νἢ Πποποῦτς, τηδίεγίαὶ 
ξοοά, ννᾶβῖε οὗ τἰπι|6, Ασα 185, ννῇο ροϊπῖβ 
οὐς ἴπδξ ἔπ6 τοϊδιίοη οὗ ἴδε τἥτες, ἔχ. ἱπ 
νν. 309-41, ἰ8 (πὶ οὗἩ δΔῃ δηϊὶ-οἸ πγᾶχ, ἰη- 
)υτίεβ ἴο ποποὺς Ῥεΐπρ ἴεῖξ πιοβῖ, δηὰ 
ἴδοδε ἱπνοϊνίηρ ννδϑβίε οἵ {ἰπὶς Ἰεδϑὶ.---ὅστις 
“νον ἄλλην. ἴπ τῆς [Ο]ονίηρ ἰπβίδποεϑ 
ἴδετε 8 ἃ οἰϊπιᾶχ: ἱπ’υγυ ὑγοοςεάβ ἴσοπὴ 
δὰ ἴο ψγοσβθ.0 [ΐ 8 πδίυγαὶ ἴὸ Ἔχρεοὶ 
με 88π|ε ἰῃ 1ῃ15 πα. Βαῖνπεη ἰδς τῖρμὶ 

οδεεῖς 845 Ὀεεη βίγυςκ, 8 ἰξ δῇ ἀρρτᾶνα- 
τίοῃ ἴο βιγῖκε ἴῃς Ιεθ ὃ ὙΒοϊυςκ, ΒΙ ες, 
δῃὰ Μεγεσ βυβεοοῖ ἴλδὲ τῃς τὶρμὶ οὨεεὶς 
18 ΟὨἿΪΥ παπιεὰ ἢγβι δοοοζάϊηρ ἴο σοτητηοη 
ουδίοπι, ποῖ δυρροβεά ἴο Ῥὲ βίγυοϊκ ἢσεξ. 
ΑΟἢο115 σοηςεῖνοβ ἴπ6 τὶρῃε σμεεκ ἴο ὃς 
βίγυςοϊς ἄτϑὲ νὰ της Ὀδοῖ οὗ τῆς δδηά, 
ἴπεπ ἴδε Ἰεῖ ἢ ἃ τεϊυγῃ βίσοκε ἢ 
ἴδε ρδὶπι, μαγάε ἔβδη ἴπε ἤγει, αηὰ ἐχ- 
τεββίηρ ἰπ ἃ ΠΙρἤ εν τηξάβυγα ἱπίθητίοπ το 

1η51}11.--- ῥαπίζω ἴῃ οἶα55. ατεεκ Ξ το θεδὲ 
ψὶ τοάβ; ἰδίοσ, ἀπά ἴπ Ν. Τ'., ἴο βυιῖς 
ἢ τῆς ραϊπὶ οὗ πε παηά ; υἱάφ  οδεςκ, 
ῬΆγγπ., Ῥ. 175.--Ν ες. 40, κριθῆναι -Ξ- 
κρίνεσθαι ἰῃ 2 Οοντ. νὶ. 1, ἴο Βὰ6 δὲ ἰᾶνν 88 
ἱπ Α. Ν. ατοείυβ ἴδκεβ 'ξ 45 πιεδηϊῃς 
εχίγα-ἡ ιάϊς 4] βέγι δ, νὮ1]ς δάἀτηϊείηρ τηδὶ 
ἴδε ννογά ἰ5 υϑεὰ ἰη πὸ ἠυάϊοῖα! δεῆβς ἴῃ 
τῆς 8ερῖ., 4.0.., ]0Ὁ ἰχ. 3, Εδοΐεβ. νὶ. 
1ο. Βεζᾶ πδά ργενί ουβῖν ἰᾶκεη ἴῃς βδπια 
νἷενν.---χιτῶνα, ἱμάτιον. ΤὮε οοηϊεπιίοη 
8 βυρροβεά ἴο Ὀ6 δρουὶ ἴῃς υὑπάει ραγ- 
τῆδηῖ οζσ ἴδς ἰυηΐς, ἀπά τῆς δάνϊος ἴ8, 
ταῖμεσ ἴῃδπ ρὸ ἴο ἴδνν, ἰεῖ Βῖπι Ὦδνε ποῖ 
ΟΩΪΥ ἱξ δυΐϊ α'βδο καὶ, [ἢ ποῦ οοβαν 
ὌΡΡΕΙ τοῦε, πηδηῖὶς, ἰορα. Τῆς ροος 
πῆδῃ πιρῆς πᾶνε βενεσᾶὶ πο 8. ΟΥ̓ Βἢ γῖβ 
ἴοσ σἤδηρε, Ὀὰξ Οηἷν οπα ὕρρεζ ρψατγιηςπί, 
υϑεὰά ἴοτ οἷοι πίηρ Ὁ ἄδν, ἴοσ Ὀεά-ςονες 
ὉΥ πίρπμε, τπετείοσε Πυπηδπεῖν ἔογϑι άεπ 
ἴο δε τεϊδίπεά ονεσ ηἰρῃϊ 88 ἃ ρἰεάρε, Εχ. 
ΧΧΙΊΙ. 26. 

γει. 41. ἀγγαρεύσει, σοτηρεῖ ἔπ66 ἴο 
δὅο οπε τηἶΐε ἴῃ Α. Ν. δηά ΕἸ ἡ. Ἠδῖςἢ 
(Ε:5α»5 ἐπ Βἰδιίεαὶ Οτγεεῖ, Ρ. 37) τη τὲ 
ταδδηβ οοτηρεῖ {πες ἴο δαγῦν ἅς δαρραρε, 
ἃ ΝΕΙῪ Ῥτοῦδοϊα γεπάδογίηρ ἴῃ νίοενν οὗ {πε 
Βἰβίοσυ οὗ {πε ννογὰ δ5 ἣς ρῖνεβ ἱξ. ἃ 
Ῥεχγϑβίδη τνογἄ, ογ ρίπδηνυ, ἱπισοάυςεά ἱπίο 
{πε ατεεκ, [,δτἴπ|, ἀπά ΒΔΌΡΙηὶς ἰαπριαρεβ, 
ἴ: ἀεποιςεά ἢτβι ἴο γτεαυϊβίεἴοη πηεη, δεδβῖβ, 
θεδϑβῖβ οζ σογνευδποαβ ίοσ ἴῃς σουτίοτ 508- 
ἴθπὶ ἀεβογίρεά ἱπ Ἡδτγοά. νἱϊ!. ο8, Χεη. 
Ογς. νἱϊ. 6, 17; πεχῖ ἴῃ ροβί- οἰδββίςδίὶ 
ι8ε υπάεγ {ΠῈ βυσςεββοσβ οἵ ἴῃς Ῥογβίδῃϑ 
ἐπ τῆς Εδβὲ, απὰ υὑπάεσ τῆς Βοπηδη Ἐπ:- 
Ρίτς, ἴὲ 885 δρρ᾽εὰ τὸ πε ἑοσοεά ἰγδη8- 
Ῥοτί οὗ τα] ταγν Ὀάρρᾶρε ὈΥ ἴα ἰπ]αδ1:- 
Δηῖβ οὗἨ ἃ σουηῖγΥ [Ὠχοῦ ἢ νν ϊο]ν ἰγοορβ 
ΜΕΙΘ ραββίηρ. Ηδίςῃ σεπιᾶσκβ: “ΤΠα 
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᾿ἀγγαρεύσει ἢ μίλιον ἕν, " ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο. 42. τῷ " αἰτοῦντί ! 
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(ΓΕ. σχνίΐ. 
32. ΜΙ. 

σε δίδου 1 - καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι 2 μὴ ἀποστραφῇς. χν. ::. 
τῷ εσε ΟὨΪΥ. 

43: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ᾿Αγαπήσεις τὸν ἢ πλησίον σου, καὶ μισήσεις ἡ ἰοϊοννοά 
τὸν ἐχθρόν σου " 44. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 

εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας 
ὑμᾶς,Σ καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, καὶ ' διωκόντων 

ἐξ κτα. 
Βεζε δηΐ 
ἐπ κ. χὶἰϊΐ, 
58 (ἐπί 
τινα 
δαὰεά). 

ὁ ὙἱτΕ δος. οὗ ρεσβοῦ δβεϊκεὰ βεσο. ΟἿ. νἱ. 8. 1.1, νἱ. 356. ρ ΟΕ. χίχ, το. κα). 

1 δος ἴῃ  ΒΏ. διδον (Τ. ΒΕ.) οοπίοτηιβ ἴο 1ψυκο (νὶ. 30). 

3Ξ.Ὑ}.Η. εἶνε δανιζασθαι αἴες ΜΙ, Β"ὉΔ. 
5 0ηε οὗἉ ἴδε πιογε ἱπιρογίδης νδγίουβ γεδάϊηρβ οοουσβ πεσθ. Εζοτιὶ ευλογατε ἴο 

ὑμας 18 οἰ τἰεὰ πὶ ΔΒ, βοπς ἀποίθηϊ νεσγβίοῃβ (ἱποϊιἀϊπρ ὅγε. 51η.), ἀπά βοπ)ς 
ουτθῖνεβ. Τῆς οπκττεὰ ἐπε ΤῊΔΥ Ὅς τερατάθα 85 δῃ ἱπιροτίαιίοη ἴῃ ἃ δαττηοηϊβεὶς 

( δρίγιξ τοσι 1. νἱ. 27. 18 Ἰεῖ οὐυξ ὈῪ τηοβὶ τηοάεση εἀϊζοςβ. 

4 τῶν ἐπηρεαζοντων πυμας καὶ 4150 τναπίϊπρ ἴῃ ΒΒ, ἀπά δἷβο ἱπηροζίεά ἴοσω 1κ. 
(Ἱ, 28). 

εχίεης ἴο ψ Βῖοἢ δῖ8 δγβίεπι ὑγεναϊεὰ 18 
δέεη ἰη ἴδε εἰαβογαῖα ργονίβιοῃβϑ οὗ τῇς 
Ἰδῖες Κοπιδῃ ἴανν: απραγίας ᾿ἄτης ἴο ὃς 
οης οὗ ἴποβε πιοάεβ οὗ ἰδχίπρ Ῥσορεγίυ 
ψ ς ἢ, ὑπάες τθς νἱοίουβ βγβέεπι οὗ τῃ8 
ἐπιρίγε, ταϊπαὰ ὈοΙΉ ἱπάϊνί 18 ἀπά ςοπι- 
πλαπιτ168᾽. Αἡ ἰηδβίδηςε ἰῃ Ν. Τ. οὔτῃς 
56 οἴ τῃς ψοσγά ἰη τ|ϊ8 ἰδίοσ βεῆβε ὁσοῦσβ 
ἰη Μι. χχνῖ!. 32, ΜΚ. χν. 31, ἰπ τείεσεηοα ἴο 
ϑίπιοη σοπιροϊεὰ ἕο σᾶστυ ΟἾ γι᾿ 8 οσοββ. 
Ὗνε πιδὺ Ἵοηςεῖνς ἴδ ςοπιρυϊβίοη ἴῃ τῃ6 
Ῥτεϑεηὶ οᾶβε ἴο ργοςεεὰ ἔτοτη ἃ τα Αγ 
τηδῃ.--μίλιον, ἃ Ἐοπιδη πιῖ]ε, ἀρουξ τῦοο 
γατάβ, ἃ ἰαῖε ννοτά.-- -δύο, ἱπ ροϊπιὶ οἵ εἴπηε, 
τῆς δάἀάτιϊομαὶ πιΐϊα τὸ ννο, μετα δηά 
Ῥδοκ, ἢ ρτζορογιίζομαι ἐδεῖρυς, ἃ 
ἀεοίἀεὰ οἸίγηαχ οἵ μαγάβῃιρ. Βξ ἱξ ἰ5 
ποῖ πηεσεῖὶν ἃ φιεβείοη οὔ εἶἰπιθ, 48 Αςμ6]15 
τη. ὙΠα βεῆβε οἵ ορργεββίοπ ἰβ ἰη- 
νοϊνεᾶ, βυδ)εςιίοι ἴο Δι γασΥ τα αγῪ 
Ῥονεσ. ΟὨσίβι᾿β οουηβεῖ 18: ἀο ποῖ βυ- 
ταῖξ τὸ δα ἱπενιιδθϊα ἰπ ἃ βἰανβῃ, β0}]} εη 
δρίὶπί, βατδουσίηρ ᾿πουρδμδβ οἔτενοῖι. 
τῆς βεγνίςβ ςβεεσίν, ἀπά πιοσα (ἤδη γοὺ 
ἅτις δϑεκεά. Ὑπὸ οουηβεὶ 15 ἔδτ- τεδοῆιην, 
ςονεπηρ ἴδε ςα56 οἵ ἴδε εν ἰβῃ ρεορὶς 
δβυδήεςι τὸ (6 Κοπιδη γοῖα, ἃπά οὗ βίανεβ 
βενίηρ Ββασά πιδβίεσβι Τῆς ἴπγες οδδεβ8 
οἵ ποῃ-τεβίβέδηος ἅζε ποῖ τηξᾶπῖ ἴο ἐοβίεσ 
Ὧη δϑ)εοϊ βρίγιι. Ὑου ροίΐπι οὐξ τῆς 
δίρθες ᾺΥ ἴο νἱςίοτγ. Ηδ {πᾶὶ τηᾶρ- 
τΔΠἰΠΊΟυ ΒΙ.Ὺ Ὀεδγβ Ον ΘΓ ΟΠΊΕ8. 

νει. 42. ὙΤΗὶβ οουπβεὶ ἀοεβ ποὶ βεεπὶ 
ἴο δείοπρ ἴο ἔπε βᾶπι6 Ἷδίεβοσυ 88 ἴδε 
τεςεάΐπρ' ἔἤγεε. Οπε ἄοεβ ποῖ {πἰπκ οὗ 
δεὶπρ οὐ Ῥοσγονγῖπρ 88 δη ἱπυγυ, Ὀυὲ 

αἱ πιοϑδὲ 48 ἃ πυΐβαποε. ϑοπὶς πᾶνε 
ἀουδιεά τπ6 ρεπυΐηεπε88 οὗ ἴῃς Ἰορίοῃ ἃ5 
ἃ Ρᾶσι οἵ ἴδε ϑεσσίοη. Βυΐ ἰξ ὀσουτβ ἴῃ 
1ὰκε 8 σεάδοϊτίοι (νὶ. 30), τγαηβϑίογπ)εά 
ἱπάεοά 8980 88 ἴο τῆᾶκε ἰξ ἃ οδβϑὲ οὗ ἴδε 

βιυγάγ Βερραν το Βοῖρβ Ὠἰπιβεῖῦ το ψῃδὶ 
δε ἄοεβ ποῖ ρεῖ ἴοσς ἴῃς δβκίπρ. ὕγεζε 
ἔδεσε ἰἀϊς, Ιανν]ε88 γαπΊρβ ἰη Ραϊεβιίηα ἴῃ 
οὖς [υογὰ β εἰπια, ἀπά νουϊὰ Ης Ἴσουπβεὶ 
δΌΟἢ ἰγεδίπιεπὶ οὗ τπθτὰ ἢ [1 80, ἰἰ ἰβ (Ὡς 
εχίσεπιε ἱπβίδηος οὗ ποῖ γαβίβιϊηρ ενἱ].--- 
μὴ ἀποστραφῇς νἱἢ τὸν θέλοντα ἰπ 
δοουϑαῖνε. Οπηα Ψψουϊὰ Ἔχρεςὶ τῆς ρεηί- 
ἔνα ΨΙῈ τμς τη άϊς, τε δοῖῖνε ἑακίηρ δῇ 
δοςυδαῖϊνε 1 ρεηϊεῖνα, Ζ.6.» 2 Τίπι. ἰν. 
4, τὴν ἀκοὴν ἀπὸ τῆς ἀληθείας, Βυϊ τῃς 
τγπδίεῖνε βεηϑε ἰ8 ἱῃτε]]Πρί0]ε. [πὸ τὐτη- 
ἱπρ' ΤΑΥΒΕΙΓ ΑΥνΑΥ ἴτοσῃ δποῖπεσ, 1 ἔσσῃ 
Εἰπὶ ΑΥΨΑΥ ἔτοπὶ 6. Μίάε ἨςὉ. χίΐ, 25, 2 
Τίπλ. 1. 15. 

γν. 43:48. δέχίλθ απὰ βπαὶ ἱ{Π|μς- 
ἐγαίίον : ἤγονι ἐπε 1 ατῦ οὗ ̓ νε. Τὸ Δῃ 
οἷά ραγιῖ8] ἔογπι οὗ τῆς 1ανν }εββ ορροβεβ 
ἃ πεν υπίνεζϑαὶ οης6.---  εσ. 43. ἠκούσατε 
ὅτι ἐῤρέθη : Ξαϊὰ ψῇετε, ὉῪ ποῦ, δπὰ 
δδουξ ννῃοπι Τὰ βεπίίπεπε 6βὺ3 
ΒΌΡΡΟΒεβ Ηἰβ ἤδᾶζεσγβ ἴο ἕδνα βεδσά ἴ8β ποῖ 
ουπὰ ἴῃ 80 τΊδηΥ ᾿νοτὰβ ἰη ἔπε Ο. Τ. 
Τῆς Βτιβὲ ρασῖ, “"" Τβοὰ βπαῖ: ἴονε τὴν 
πείσῃ θουΓ,᾽᾿ οσουζβ ἴῃ ἴμεν. χίχ. σ8. Τῆς 
φοπίγαγυ οὗ (6 βεοοηά ραζὲ ἰβ ἐουπά ἱπ 
Ἐχ. χχιῖ. 4, ΨΒεγα. Βυπιδηϊν τοινατάβ 
τῆς βίγαγίηρ οσ ὀνετρυτάεπεά δεδβὲ οἵ δῃ 
ἘΠΕΙῚΥ 18 δπ)οϊηθβά, [Ιξὲ 18 ἴο ῬῈ Βορεά 
τπδῖ ἐνεη τῆς βοσγίθεβ ἀϊά τοὶ ἰη ςοἱά Ὀἱοοὰ 
δἰῃ ἀρβίπϑε [ἢ ς βρίγιὶ οὗ τῃϊ8 ργεσαρὲ ὉῪ 
τοϑο πίη πιεη ἴο ἷἶονε {πεῖν ρτίναϊε ἐτίεπάβ 
δηᾶ παῖς ἐῃεῖσ ργίναςε ἐπειηΐθβ. Πος8 
πλησίον ἴπεπ πιεᾶη 8η [βγαεϊίεε, ἀπά 
ἐχθρόν ἃ ἀΘεπεῖϊε, δῃὰ τγᾶβ τπ6 δυΐϊε οὗ 
ἀπε ἰγδάϊίοπδὶ ἴὰνν οὗ ἴονες ταδὶ ἰξ σοη- 
Βηεὰ οὈ]ραιίοη νυ πὶπ παιίοπδὶ Πἰταΐι5 ὃ 
ΤΒο ςοπίεχί ἰπ ἴμεν. χίχ. 18 ρίνεβ πλ. παῖ 
86η86: “ἼΠου 5ῃδ!ϊ ποῖ θδᾶσ ΔΎ Βτυάρε 
δραϊπβὲ ἴῃς οἰ σε οὗ ἔῃ ρεορὶς Ὁ. Οη 
τῆς οἴπες μαπά, ἴῃς ἱεπάδπου οὗἉ [βγδεῖ" 9 
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ᾳἰταπείτίνε- ὑμᾶς " 45. ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι 
εχ Ιγ Ὦι 

ἢ. δ. ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 

οοἱγ ἴῃ Ν. τὸν ἥλιον αὐτοῦ " ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ " βρέχει 

46. ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας 

εἶκε . 18, ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ἴ ποιοῦσι ; 
Ν 441 Χ 

20. 45. ν. 1). 

1 Θοπὶς εὐϊίοτβ, Το] ουνίης ὨΖ, ργείες ουτως ἴὸ τὸ αὐτο. ἿΝ.Η., ψ 8 1]ς γεϊαἰηίης 

τὸ αντο, ννΠοἢ ἢ85 (πε βυρροτὶ οὔ 3 ΒΙ,, ραξ οντως οη ἔδε τηλτρίη. 

εἰεςείοι, ἀπὰ οὗ ςεγίαίη ἔεχίβ (υἱάς Ἐχ. 
ΧΧΙ., Ὀδαξ, νἱὶ.), ννῶᾶβ ἕο ἐοβίεσ δνδγβίοῃ 
το τῆς ουϊϑίάς παιίίοηβ, δηὰ ἔτοπὶ Εζτᾷ 
οηννατάβ τῆς βρίγιε οὗ ᾿υἀδίθτι ννὰβ οπς οὗ 
ἱπογεδϑίηρ Ποβε εν τοννασάβ ἐδ ρογίνι--- 
υἱάς Ἐπίδετ. ὙΤῶς βαγίηρ αυοϊεά ὈΥῪ 
7685, 16 ποῖ δπ Ἔχδοὶ τερογῖ οὗ Κδϑδίηίςδὶ 
τεδςδίηρ, ἀἰά πὸ ἱπ)ιβέιςς ἴο 18 σεηεγαὶ 
αδἰεἰευάθ. Απὰ {πὲ ἀνεγαρε 7ενν ἴῃ τη 18 
τεβρεοὶ ἐοϊ]οννεὰ τῇς ρυϊάαπος οὗἨὨ 818 
τεδοῆοτῖθ, ἰονίπρ δῖβ οἶπ σουπίγυπηθη, 
τερατάϊηπρ ψἱἢ ταςὶδὶ δηὰ ταὶ ρίουβ 
δνοσβίοη ἔποβα ὈῬεγοπά ἴῃ ρΡᾳ8]ε.--- εσ. 
44. ἐχθροὺς πιᾶγ δε ἴάκΚεη ἴῃ 4]} βεηβεβ: 
πδίϊοπαὶ, ργείνδίῖε, τεϊ ρίουβ. 1εβὺξ αρϑο- 
ἰυϊεῖν περαῖϊνεβ Ὠδίγσεά 88 ἱπῃυπίδη. 
Βυὲ τς δεαιεῖὶ βῆονβ (παῖ Ηξ 885 ἱπ 
νίενν [πε ἐπεπηῖεβ ἡν ποτὶ ἰΐ 5 τηοβὲ αἰ - 
ουἱε ἴο Ἰονε--διωκόντων : (Ποβα ννῆο 
Ῥεγβεςυῖε οἡ δοοουηξ οὗ γε] ρίοη. Τῇ 
οἴδυθεβ ἱπιροτίεά ἱπίο τῆς Τ, ΒΕ. δοτη 
[κὲ πᾶνε ἃ τῆοσε βξηεσαὶ γεΐθεγεποε ἴο 
δηπλ 65 Αγίβι ἢ ρ ἴγοπὶ ΔΠΥῪ οδι56, Αἰ ΠουΡἢ 
1ΠῈν 4180 τεσεῖνε ἃ ΝΕΓΥ δ ρπδῖῖς πιθδη- 
ἰπβ Ψ Πα ἴῃς οαυβε οὗ 4]]6παϊΐοη. ἰδ 
τεϊρίουβ ἀϊβεσεποεβι Ὑπετα ἅτε πο 
δαῖτα άβ 8ο δἰτίεσ ἀπά συΐῃ]εββ 45 τπ 058 
οτἰἰπδιπρ ἐδεσεῖπθ. Ηον Βαγά ἴο ἴονε 
τῆ Ρεγβεουῖοσς ννῆο πη Κβ πε ἄοεβ αοάὰ 
βοσνίςς ὈῪ πεαρίπρ ὕροῃ γοὺ 41] τηᾶπποσ 
οὗ ἱπάϊρηϊιῖεβ. Βυὲ τε πιδὴ ΨῈῸ οδη 
τε)οῖςς ἴῃ Ρεγβεουκτίοη (νασ. 12) σδῃ ἴονα 
Δηὰ ῥσγὰν ἴον ἴδε ρειβεουιῖοσ. Τῆς 
οἰεαναρε Ὀεῖννθδαεη ΟΠ γίβιϊδπβ δπά αη- 
Ῥεϊΐενετβ ἴοοῖκ δε ρίαςς οἵ δαὶ Ὀδείψεεη 
16 οἤοβθη σᾶςα δπά ἔπε αεἊπεεβ, δπὰ 
ἰεπηριεἀ το {πε βδπὶς 5ἰῃ. 

γν. 45-47. ΟΠΒαγδοίθγ βεῖοδιν Ἰοδγ ἰπ- 
ἀυςεπιοηῖβ ἴο ΟΌΔΥ {πε ποδοῖν ἰανν ; {{κ6- 
πε88 ἴο αοὰ (νετ. 45) ; πιογαῖ ἀϊδιἱποιίοη 
δηοηρ πιεῃ (νν. 46, 47).---νἰοὶ τοῦ 
πατρὸς ὑμῶν: ἰπ οτάες πὶ γε τπηᾶν ὃ6ὲ 
ἰπάδεά βοῃβ οὗ αοὰ; ποδίεςςο οδίϊρε; 
(οά᾽8 βοπβ πηυδὲ ὃε ἀοάϊ!κα. “ Ἑδίπεγ᾽" 
αραίη, Τῆς πεῖν πάπα ἕος αοᾶ οζουτβ 
βἰχίδεη εἰπ168 'π ἴῃς ϑεγπιοη οἡ ἴπὸ Μουπὶ; 
το απ] ατῖβα ὈῪ ταρειοη, ἀπ ἀεῆπε 
ὃν ἀϊξοτί πιϊπδιίπρ υ56.---ὅτι, ποῖ -Ξ ὅς, δυὲ 
τηεδηίηρ “ δδοδυβε '᾿: ίοτ 50 γοὺς Εδίμει 
δοίβ, δηά ποῖ οἰδεγννίβαε οδὴ γε ὃς Ηἰβ 
βοῃ3.---ἀνατέλλει, Ξοπτειπη65 ἱπέγαποίεἶνα, 

ἃ8 ἴῃ Μι. ἱν. 16, 1. χίϊ, 54, Πέτα 
ἰτδηβίτείινα, αἷ8ὸ ἱπ ϑερῖ., δε. ἐἰϊ. 18, 
εἴο., δηὰ ἴῃ βοηῖε ατεεΐς δυΐδοιβ (Ρίπάδσ. 
Ιβἢ. νἱ., Στὸ, 4.9.) ἴο σᾶς ἴο τίβε. Τῇε 
86 οἵ καίειν (νεῖ, 15) δηὰ ἀνατέλλειν ἴῃ 
ΔῊ δοίϊνε βεῆβε ἰ8 ἃ τενῖνδὶ οὗ δὴ οἷά 
Ῥοειὶς υδεὲ ἴῃ ἰαίες ασεεκ (εχχ. οὗ τῃ6 
ἰοστπλεσ ἴῃ Εἰδποτ).-- βρέχει Ξε φιιέ(Νυϊᾳ.), 
βαϊὰ οἵ αοά, 48 ἴπ ἴἴς δχργεββίοῃ ὕοντος 
τοῦ Δίος (Κυρκε, Οὗξεγυ. 8.... Τῇ 
υ86 οὗ 1πΠ18 ννογὰ αἷβο ἴῃ τῃϊ8 βεῆβε ἰβ ἃ 
τενῖναϊ οὗ οἷά ροεῖίς ὑβᾶρε.---πονηροὺς, 
ἀγαθοὺς ; δικαίους, ἀδίκους, ποὶ πηεῖεα 
τερει τίοη, ὙΤΠετε ἰ5 ἃ ἀϊβεγεηςε Ὀεδνεεη 
ἀγαθός ἀπά δίκαιος 5ἰπ|}|}2. ἴοὸ {πὶ 
Ῥεϊννεεῃ βεηδγοιβ ἀπά ᾿υ5ῖ, πονηροὺς 
ΤΩΔΥ ὃς τεηάετεά πίρρατγάϊγ---οἱάς οἡ νὶ. 
23. ΤΟ βεπείηγεηϊ [πὰ Ὀεσοπη685 : “ αοὰ 
Τλκε8Β Ηἰβ δ τγίβε ὁπ πἰξρατάϊν δηὰ 
ξεπεγοιυιβ ΑἸΚα, ἀπά Ηἰβ γαίῃ {411 οπ 7υβὲ 
δηά υπ͵υϑ, Α ἰπηῖϊασ ἱπουρῆς ἰπ 
ϑεπδοα, δὲ δεμῖζ. ἵν. 26: “81: ἄεοβ 
ἱπηιταγίβ, δ εἰ ἱπρταῖῖβ θεπεβοία, πᾶπὶ εἰ 
Βοαίδγαι 8 δοὶ οὐίωσ, εἴ ρίγαι 8 ραίεπέ 
τηλτία ". Τδθ ρον οὗ ἴπε ἔδοϊ βἰδιοὰ 
τὸ ἰηβιεπος 828. ἃ πιοῖϊνε ἰβ ΨΠΟΪΥ 
ἀεβιγογεά Ὀγ ἃ ραπιῃεϊβιϊς σοποερεϊοη οὗ 
(οά 85 ἱπάϊβεγεηιϊ ο τηογαὶ ἀϊβεϊ ποι οΏ 5, οσ 
ἃ ἀείεδιϊς ἰάεα οὗ Ηἰΐπιὶ 458 ἱγαηβοοηάεπε, 
ἴοο ἔδσ ᾶδονε ἴῃς τνοτ]ὰ, ἰῇ ἤδάνεη, δ5 ἰξ 
ψεσα, ἴο 6 αοἷε ἴο ἴδκα ποῖς οἵ βιςῖ 
ἀϊβεγεποθβ. τῆς ἀϊνίπε ἱπιρατ δ! ν 15 
ἄυε ἴο πῃηδρπδηϊπιγ, ποὲ ἴο ἱπάϊβεγεηςα 
οὐ ἱρμπόσᾶηοα, Αἀποίδεσ ἱπιροτίδης γε - 
Βεροιίοη 18 ἐπδὲ ἰῃ (18 ννοσὰ οὗ [6808 ννςὲ 
Βηά ἀϊδιίηςι τεοορηϊτίοη οὗ πα ἕδος ἴπδὶ 
π᾿ Βυπιδᾶη {6 ἴπεγα ἰ8 ἃ ἰᾶατρε βρῆεγε 
(ϑυπ δπά γα, πον πλυςῃ ῆεβε οονετ 1) 
ἴῃ ψΠοἢ τλδη ἀγα τγεδίοὰ Ὁγ Ῥχονίδεπος 
ἱγσγεβρεοι νεῖν οὗ σμασαςίεγ; Ὁ πὸ πηξᾶπβ8 
ἃ τιδῖίες οὔ σουτβε ἴῃ ἃ 7}εννϑἢ τεδοῆεσ, 
106 τοπάδηου δεὶπρ ἴο ἰπβϑὶϑὲ ου ὄχδοῖ 
οοτγεβροηάεηςε δαίψεεη ἰοὲ ἀπ Ἵἤπδγδο- 
ἴεσ ὑπάεσ ἃ ρυγεῖν γεϊσι υϊτῖνε σοποερίίοπ. 
οἔοά᾽ 8 γεϊδιίοῃ ἴο πιδῃ.---ν εσ. 46. μισθὸν 
Βεζα, δηὰ ἔτεα {ἰπλθβ ἰπ πεχί ομαρίοσ; πα 
οὔ βενεγδὶ ννογάβ υβεά ἴῃ 118 σοππεοιίοη οὗ 
τπουρπε--περισσὸν (νετ. 47), τέλειοι (νετ. 
48)--πανίπρ ἃ ἱερϑὶ βουπηά, δηά οαρδδῖς 
οὗ Ὀείηρ πιίβυηδοτοίοοά. Τῆδ βογίδεβ 
δηὰ ΒΔΌΡΙ5 μδὰ πιυςἢ ἴο βᾶγ δρουϊ πηεγίξ 



45-48. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ τις 

41. καὶ ἐὰν " ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς 1 ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν «5 ΟἩ. “. 1:5, 

ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω 23 ποιοῦσιν; 48. ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς ( 

"τέλειοι, ὥσπερ ὃ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὁ τέλειός ἐστι. 

κ χ. ΓΝ 
«᾿ (811- 
υἱἱηρ [86 
Ὁ, 568). 

τ ΟΒ. χἶχ, 2:. ἴδγηδδὶ. 4; 1, 2. ΠΑΝοΝ 

Δ Μδὴγ Ἵοορίεβ δδνε Φφιλους, θυὶ αδελφονς 15 τῆς τεδάϊηρ οὗ 9.80 Ζ. 

3.ΜΒ0Ζ βἢᾶνε εθνικοι ἰπβίεδά οἵ τέλωναι ἀπά τὸ ἀντο ἴοτ ουτω. ὅς δεῖον,. 

Ξωὼφἴη Δ ΒΌΙΓΖΣ. ὠσπερ ΡοΟΒΒΙὈΪΥ ἃ ΠΠεγάγυ τεπηεπιθηῖϊ οὗ τἢς οτος. 

4 οονρανιος ἰπϑίεδά οἵ ο ἐν τ. ονρανοις ἰπ ΤΙ ΒΌΙ,ΖΣ. 

ἃπά τενναγά---οἱάς ὙΝεῦετς, δὲς 1,εὐγε δα 
Ταϊνιμά, ς. χίχ. 8 59, οη (86 ἰάεδα οὗ 
ϑεςδῦιῃ (πιο). ὙΤοιδ!Ὺ ορροβεὰ ἴο 
ἙΔΌδΙπίβπη, 1688 ἀϊά ποῖ ἴοβε Ηἰβ 
Ὀαΐαπος, οὐ δἷϊονν Ηἱπιβεὶζ το ὃς ἀσγίνθη 
ἰηῖο εχίσειηθβ, δῆεσς ἴῃς υϑι.8] ΠΊΔΠΠΟΙ 
οὗ οοπίτονογβία δῖ (Ῥτγοίεβίδηϊβ δηά 
Οδίμο!ς5, 4.6.). Ης βρεᾶκβ οὗ μισθὸς 
ψπουϊ βοσυρία (οἷ, οἡ ΓΚ. νί. 32).--- 
τελῶναι (τέλος, ἰαχ, ὠνεόμαι), ἤγϑε πιεη- 
ἴοη οὗ 4 οἶδβ88 οἰΐεη σείεγσεὰ ἰὸ ἱπ τῆς 
(οβρεῖβ, υπρορυΐδσ θεγοηὰ τΠεὶγ ἀδβετίβ ; 
τῃετγείοσς, πκὰ νοπλεπ ἀπ᾿ ΒΕ }γ ἰγθαῖεὰ ὉῪ 
δΒυθθαπάθ, δεκίεπάεδ ὉΥ Ϊεβϑυ8; τῇς 
Ἀυγθ]ς ἀρεπηῖβ οὗ ἔπε ρτεαὶ ἔδιτηεσβ οὗ 
ἰαχεβ, ἀϊβϑι κεὰ 28 σεργεβεπίίηρ ἃ ἑοσείβη 
γοκς, δηὰ οἡ δοοουπὶ οὗ ἴοο ἔτεφυεπὶ 
ἃςί8 οὗ ἱπ) υβεῖςε, γεξ υπιδᾶη δηὰ Κιπάϊν 
τη Ἐπεὶσς ον οἶΔ55, ἰονίηρσ ἴμοβα ἕῆδι 
Ἰονεᾶ ἰπεππ. 7|εβ808 ἴοοῖκ δἀναπίδρε οὗ 
1815. σμαγαοϊοσγίβεῖς το νυ {πεὶγ ἴον ὉῪ 
{πἰοπάϊν δςοῖβ.---Νεσ. 47. ἀσπάσησθε, 
“ΘαΙαῖε,᾽" ἃ νεγΓῪ βἰίρῃι ἀϊβρίαν οὗ ἰονε 
ποῦν ους νν εβίεγη ροῖπι οὗ νίενν, ἃ πιεσε 
οἰνη εν; πλοῖα βἰρπίβοδης ἴῃ ἴῃς Εδβε; 
Βυτηθο]ς Πετε οὗ {τ εη αν γοϊδιίοπβ, πεπος 
ΤΒοΐυςκ, Βίεεϊκ δπὰ οἰδεῖβ ἱπίεγργεῖ, “ τὸ 
δοῖ ἴῃ ἃ ἔτεπαϊνγ τηδηπεσ," νν πο, 88 
Μενγετ τετηδεκβ, ἰ5, 1 ποῖ πε εἰρη βεαέϊο, 
αἱ ἰεαβὲ πε αὐεισηὶβεαίίο.---περισσὸν, 
υδεὰ δάνετθ 4 1}γ, ΠΠ ΘΠ “ἀπὲ νν Ὡς ἢ ἰ5 
ονεοῖῦ δπά δδονε᾽"᾽; Α. Υ., “""τπῦοσθ᾽" ; δεαζε, 
ττορ δ ]Π]ν Ξε ἀϊβείπρυϊβμεά, απυβυδιν ροοά 
τὸ ““αυά τπηᾶρτιυπι, εχ πη τη, ἱπϑίρπα ᾿᾿ 
(Ρτίς θυ), 8ο ἴπ Εοπλ. 111. σ. [ἢ ΡΙυϊδτοῆ, 
Κονεμίμς, χὶ., οὗ οὁπς ννῆο ἐχοεϊ]εὰ ἱπ οαϑῖ- 
πᾷ Βοζοβοορεβ. Οὐ γίβε "νου ἀννάκεα 
ἐπ ἀϊδοίρ!εβ ἐς ἀηαδιτίοα ἴο οχοε. Ης 
ἄοεβ ποὶὲὶ ννῖϑῃῇ τεῦ ἴο δ6 πιογδὶ 
πιεάϊοοτίειεβ, περ οὗ ἀνεσᾶρε τη δ! Υ, 
Βαϊ το δὲ πιογαῖν βυραγίοσ, ὑποοπιπιοη. 
ὙΠὶβ βεαπὶβ ἴο σοπιε ΡῬεγ]ου ΒΥ πεᾶσ ἴο 
δε βρίγίε οὐὁἨ Ἐπαγίβαίβπι (ς,, Οἱ. ἱ. 14, 
προέκοπτον), Ῥαὲξ ΟΥἿΪΥ δεεπ8. ΟἨσῖβὲ 
ςοπηπιοηβ δεῖτιρ βυραοσίοσ, ποὶ ἐπί πκίπρ 
Οπεβεῖῇ βυρετίοσ, ἔπε Ρμδιϊβαὶς Ἵπᾶγας- 
τετγίςεῖς. 71υϑ5εἴη, ΑΡΟΙ. ἱ. 15, πηῖχεβ νυ. 
46 δηὰ 47, ἀπὰ ἔοτ πε; ισσὸν ρυΐβ καίνον, 
ἃπὰ ἴον τελῶναι, οτ ἐθνικοὶ, πόρνοι. “1ἴ 

γε ἴονα ἔβοβε ψψῆο ἴονα γοῦ ψψῆδϊ πεν 
{πῆρ ἀο γε ἴογ ὄδνεὴ ἰοζηϊοδίοσβ ἀο 
1118.᾽"---θνικοὶ, Ποῖα δ8 δἰβεινῆεσζε ἴῃ τῆ 6 
(οβρεΐβ δββοςίδιεὰ στῇ τελῶναι (Με. 
χυῖϊ, χ7). Α ροοά πηδπν οὔ δε ρυδ] ςδη 8 
ψουὰ ὃς Οαπε 68. Εοσ ἃ εν ἰξ ννὰ8 ἃ 
νίτῖας ἴο ἀεβρίβε ἀπά βῆυπ δοίἢ οἰαββοβ. 
Βυγεῖν ἀϊβοίρεβ Ψ1}} ποῖ Ὅς ςοπίεηι ἴο 
ὃς Οὔ ἃ πιοσϑὶ ἰενεὶ ἢ πο Νοῖα 
παῖ 1688 8668 βδοπὶςΣ ροοά ὄνθὴ ἰῃ 
ἀεβρίβεά οἴδ58ε8, βοςῖὶ ουϊοδβῖβ. 

Νες. 48. Οοποεϊμαάϊηρ ἐχλονίαξίοη. οὖν, 
ἔτοπὶ δῃ δηςίεηὶ ἔογῃ οὗ ἴῃς ρατιϊςῖρῖε οὗ 
1Πὸ νετγῦ εἶναι (ΚΊοιΖ, Φεναγ.) τΞ “ τῆϊηρ8 
Ὀείηρ 50; εἴθ ἃ σοϊϊεςῖῖνα ἱπέδσεποθ 
ἔτοπὶ 411 ἐῃδὶ βοεβ Ὀείογε (νν. 21-47) οσ 
45 ἃ τεῆεςιίοπ οπ ἰῃς ἱπηπιεά διε ῥτε- 
οεἄϊηρ ἀγρυπιεηῖ. Βοίῃῃ οοπὶὲ ἴο {πὸ 
βᾶπιε ἱπίηρ. αοάϊκε ἰονα 18 οοτητηεπ θὰ 
ἰπ νν. 44-47, Ὀυῖ τῆς ρίϑε οὗὨ 81] τῆ εἰχ 
{Πα βιγδιίοπβ οὗ ΟἸγίϑε ̓ 5 ὑνᾷὰὺ οὗ (πἰπκίηρ 
ἰδ: ἴον ἴδε (ἸΠΙΠ πη οὗ τῆς ἴαν; 
ΟὈνϊουδῖγ, Ἔχοερὲ ἱπ ἰἢς ςδβςε οὗ οδίῃβ, 
ΨΒεγα [τ ἰ συ τ(ῃδὲ 18 επ)οϊπεὰ. Βυῖ 
ἀσυἢ 845 ἰἴ8 δουγοε ἰη ἶονε ; ΕΡΉ. ἱν. 15: 
ἀληθεύωντες ἐν ἀγάπῃ, ““ττυϊπίπρ ἰξ ἴῃ 
Ιονε".--ἔσεσθε, πιΐυτα, “γε 5881] θὈε᾽" τ 
ΒΕ.---ὑμεῖς, γε, Ἐρλβμδεις! ἰπ σοηίγαϑι ἢ 
τελ. δηὰ ἐθν., ψῆο δς Ἵοοπίεπε Ψ ἢ 
τλοσϑὶ ςοπιπιοηρίδος ἀπά Ἴοηπνεηιίοηδὶ 
βίδηάατγάϑ8.--- Τέλειοι, 'π ρεπεγαῖ, πηδη νῆο 
δδνε γτεδομεὰ τἢς Ἵπά, τουομεά (ἢ ἰἄεαὶ, 
τμδὲ δὲ Ἰεαβὲ {πεῖς ρύυγροβεα, ποὲ βαιἰ3ῆεά 
σ ἢ δηγτπίηρ βμογῖ οὔἱξ. ΤΏς τέλειοι ἀγα 
ποῖ τῆεη ννἱ ἢ ἃ ςοηςεῖϊ οὗ ρετγεςτίοπ, δυὰς 
ΔΒΡίγδη8---επ 80 86ὲκ ἴο διϊδίη, Κα 
Ραυΐ: διώκω εἰ καὶ καταλάβω, ΡΗΪ]. 1. 
12, πὰ [|κ6 Ὠϊπὶ, οἰηρίε-πεμάεά, τμεὶς 
πιοίίο: ἕν δέ. ϑἰηρ]ε-πιϊηἀεάπεββ 8 ἃ 
τηλικεὰ οδμπαγδοιϊεσγίβιϊς οὔ 411] ρεηυΐπα 
οἰξίζεηβ οὗ τῆς κΚίπράοπιχ (Μὲ, νἱ. 33), 
δηὰ νῆδὲ ἴῃς ΒΙΌΪς πιεδηβ Ὀγ ρετγίςοϊίομ. 
ΑΙ! πιεῇ Ψῆοὸ διϊδίπ πᾶνε οπς ργεδῖ 
τυϊπηρ αἷσι. Ὑὴμδῖ δἱπὶ ἕοσ ἴπε ἀϊβείρίε, 
8ἃ8 Ποῖα βεῖ ἐοχίῃ, ἰ8 ἀοά  κεηδβ8---ς ὁ 
πατὴρ . .. τέλειός ἐστιν. Οοά ἰ5 ννῆδι 
Ηἱΐβ βοπβ δβρῖγε ἴο ὃεῈ; Ηδ πενεΐ βίῃκβ 
δεῖονν ἴπ6 ἰἄεαὶ : ἱπηράαγιίαὶ, Ὀξηϊρπδηΐ, 
δταςίουϑ ἰονα, Ἔνδη ἴο ἔπε ὑπηινοσγίῆυ ; ἴος 



116 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ νι. 

δρυσννα ΥἹ. τ. “"ΠΡΟΣΕΧΕΤΕῚ τὴν ἐλεημοσύνην 3 ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν 
ΚΙῚΣ τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ " θεαθῆναι αὐτοῖς " εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ 
ἘΝ ἫΝ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς ὃ οὐρανοῖς. 2. ὅταν οὖν 
χα μ. ποιῇς " ἐλεημοσύνην, μὴ ὁ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑπο- 

Ὁ ΟΒ. χχὶϊ!. Η Ἁ “ . ᾿ ᾿ς 9 5. Μὰ, κριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς " ῥύμαις, ὅπως 

εὐ ;͵. δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν 
ἤγαδο ἰὩ 
διε νἢ, το. Τοῦὶι ἐν. γ. Αςἰδ Χ. 8; χχίν. 17... δ σ Οοε. χυ. 42 διὰ δευοσαῖ ἰἰγηθβ ἰω αυοὶ. ὁ ἴδ, 
χίν. 2:. Αςὶδ ἰχ. σι; χὶΐ. :ο. 

1 ὃς αῆεῖ προσέχετε ἴη δ 1.,Ζ, ἱπβεσίεά ὃν Τίδβοῃ. πὰ ΝΗ. νἱεῖπ Ὀγαοκεῖβ. ΒῸ 
δβανα πὸ δε. [᾿ τοῖρῆς δάνα (4]|6ἢ οὐ ὈΥ εἰπκΐας δηάϊηρ (τε) ; οὐ ἴδε οἵδες Βαπά, 
ἴξ νου βιδηὰ βεσε ἀρρσορτίδιεϊυ 28 ἃ οοππεοιίηρ ρατιϊοὶς οὗ ἰγαπϑίτίοη. 

392 80 Βᾶνε δικαιοσυνὴν ; ἀουΡεῖ6 88 ἴδ ἴγσυς τεδάϊπρ,, 88 ἃ ψεπεζαὶ οδυξκίοη ἀραίπβὲ 
φουπέοτίεϊξ τ ιδουδη 685 τ᾽ 88 ἴο ὃς Ἰοοκεὰ ἴος ἤσβε; ΤῊ Ῥατείσυϊας Θχδιηρὶςεδ: 4[π|5, 
Ῥιάαγεσ, ξλϑίϊηρ. 

3 Τίεςξ., οα 86 δυιποσιν οὗ 3 Ὁ 1, 33, οπιϊξβ τοι. 

παῖ, ποῖ αἱἱ ςοποοίναρίς διγίδυΐῖεβ, 18 
ννδδὶ [8 ἰη νον. ὡς, ποῖ ἴῃ ἄερτες, ἐμαὶ 
Μεῖς ἃ ἀϊδοουταρίηρ ἀετηαπά, δυϊ 'π 
Κιπά. Τῆς Κιπὰ νεσν πεοαββασυ ἴο ὃδ6 
ετρβδβίβεά ἴη νίενγ οὗ ουὐγτοηξ ἰάθδβ δπά 
Ῥιγδοῖίος, ἱἰπ δῖος ΠΟΙ πεβ8 νγᾶ8 ἀϊ8- 
βοςϊδιεὰ ἔγοπὶ ἶονβ. Τῆς αν “' Βε ΒοΙ͂γ 
ἔοσ 1 δηὶ Βοῖγυ  (1μεν. χὶ. 44) νγὰ8 τδκεη 
περαϊίνεϊγ δηά ψογκεά ουΐ ἴῃ βεραζδιίοη 
δοτη {{1|ὸ τερυϊεά βίη. 6805 ρᾶνε ἰξ 
Ροβίτῖνε ςοπίςηῖθ, δηὰ ψογκεά ἴξ ουΐ ἴῃ 
Εταςίουϑ Ιονα. 

ΟΗΆΡΤΕΚ ΥἹἽ. ΤῊΞ ὅΕΈΒΜΟΝ Οον- 
τινῦεῦρ. Ετοῖὰ ϑογῖρε ἴανν, τῆς τηδίη 
1πος οὗ νν. 21-48, ἔς ὙεΔοἢοσ ρΆ8868 ἴο 
δρελῖς οὗ Ῥμαγίβαίς ρεδοῖἷΐσθ: εγ. 1 
ἀεβοσίδεβ ὑπεὲ ρεπεγδὶ ἽἼπαγδοῖεσ οὗ 
Ῥμαγίβαϊς τἰρῃίεουβηεββ. Ὑπδη [οἷον 
ἴῆτες βρδοίαὶ ὄχαπρίεβ: αἰνις, νν. 2-4; 
ῥγαγεν, νν. 5-6; γαϑέϊηρ, νν. τ6-1τ8, ὙΠα 
ἰτδηβίτἰοη ἴτοπὶ [6 οὴς ἴξεπὶς ἴὸ {πὰ 
οἴδεσ ννδβ δἰπιοβὶ ἱπενιιδῦϊε, απὰ ννε πιᾶῦ 
ὃε βυζα ἴ8δὲ ννῃδὶ (0]1ονν8 ἑογιηθά ραζὲ οὗ 
μι ἱπβίγσυςτίοη οἡ ἐς ΕΠ]. 

Ψψεῖ. 1. προσέχετε (τὸν νοῦν υὑπάει- 
βἰοοά), ἰο αἰϊεηδ ἴἰὸ; δΒεζε, ψἱἢ μὴ 
[οονίηρ, ἴᾶκε Ὠεεά, Ῥς οὐ γόους βυδε 
δραϊηβί.-- δικαιοσύνην, ποῖ ἐλεημοσύνην 
(1. Ε.),18 πε τεδάϊηρ ἀςπιδηάεᾶ ἴῃ ἃ ρεπε- 
ΤΆ] ἱπιγοάδυςίοτν βιδιεπιεπὶ. Αἰπ18 ἰοστηεά 
ἃ ΝΕΙΥ Ῥτοηχίπεπὲ ρᾶγὶ οὗ Ῥῃαγίβαϊς γσἰρῆς- 
δουϑηεβδ, ἀπά νγ»8 ἱπ ἘΕΔΌὈϊπίς 8] ἀΐαϊεςὶ 

οδ]]εὰ τἰρῃεεουβηςεββ, ΠΡ (υἱάς ΝΥ εδετ, 

. 273)» Ὀυξ 1 28 ποῖ τῆς ψνῇοῖς, δηὰ ἴὲ 
18 ἃ ΠΔΠ16 ἴοσ ἴπε ψνμοἷς σδίθροσυ {παῖ 18 
ψδηϊεά ἱπ νοσ. σ. [ἢ 7εβϑὺ8 βροῖἜε ἴῃ 
Αταδπιαὶς Ης πιὶρῃϊς, δβ [υἱρμείοοι (Ηοσ. 
Ηεθτ.) βιιρρεβίβ, υδε πε ψοζὰ ἐσεάαλαῇμ 
Βοιἢ τῃ τῆς ἔτβὶ δηά ἰπ τῇς [ο]οννη, 
ἄγε νεσθεβ; ἰῃ ἴδε ἢτγδβὲ ἰῃ (ἢς ζεες. 

86ηβε, ἱπ (86 Οἴδεῖ ρἴδοεβ ἴῃ δε βρεοίαὶ 
βεῆδς οὗ 4] πι8.--ὄμπροσθεν τ. ἀνθρώπων. 
Ιπ ομᾶρ. ν. τὸ ΟἾσῖβὲ οἼοχηπιαπάβ 
ἀἰϊδοὶρίεβ ἴὸ ἰεὶ {πεῖς Ἰίσῆς ϑῃιϊπα δφίογα 
νιόη. Ἡειε Ης βεεπὶβ ἴο εη͵οίῃ (Ὡς 
ζοπίσγασυ. τῆς οοπιγδάϊςτίοη 18 ΟΠΪῪ 
Ἀρρασεπῖ. Τῆς ἔνο ρίδοςβ τδυ Ὀε ςοπΊ- 
διπεά ἰῃ ἃ βεπεγδὶ τυῇῖς ἴδυ8: 58ον 
ψ Πεη ἰοπιρίεά ἴο ἀΐάξ, δίάε ᾿ ἤδη 
τετηριοὰ ἴο :ἤοισ. ὙΠ Ῥμαγίβοοϑ μεσ 
ἐχροβεά, δηὰ γίιεϊἀδεὰ, τὸ τῆς ἰαδίζος 
τετηριδιίίοη. ὙΠῸΥ ἀϊά τπεὶς τἰρδίεουδ- 
688, πὶ τὸ δμαθήναι, ἐο δὲ 5:εν. 
Τπεῖς νισίας 88 ἐῤεαίγίεαί, ἀπὰ τῃαὶ 
τηεδηὶ ἀοίῃρ ΟὨΪΥ τπίηρθ ΨδίοΒ ἴῃ 
τηδίϊες δηά τηοᾶάς ὑγεσε σοπηπηοηἶΐυγ δά- 
ταϊτεά οὐ Ὀεϊϊενεά ὉΓ ἴῃ ἄοοτβ ο 86. 
ΤὨΐ8 βρίσὶὶ οὗ οβδιεηίδίοη Ομ σίβι Βεσς δηὰ 
εἰβενεῖε τεργεβεηῖβ ἃ8 πε ἰελάϊπρ 
ἐεδίυτς οἵ Ρ αγίβαϊβῃ,.---ε δὲ μήγε, ἃ 
ςοπιδίηδιίοη οὗ ἔουγ ρᾶσιῖς!εβ ἔγεαυθηεῖν 
οςουσείηρ ἰπ ἴῃς ἀοβρεῖβ, πηεδηίηρ : ἐν αὐ 
ἰεαφέ γε ὧο μποὲ αἰξενά ἰο ἐλὶς γμΐε, ἔδεη, 
εἰς. γὲ ἰδ ἃ νεζγ εχργεββίνς ραγιίοϊς, ἀθ- 
τἰνεά Ὁγ ΚΙοιζ, θευαν. ἰϊ. 272, ἔτοτη ΓΕΩ, 
ἡ.4.,. ΕΑΩ, οζ. ἔτοπι ἄγε, ἀπά εχρίαἰπεὰ δ8 
τηβᾶπὲ ἴο στεπάοσ ἴῃς δεᾶγος αἰϊεπιίνε. 
Βδϑυπηεῖπ, ἀϊββεπεῖης ἴτοῦὶ ΚΊοῖζ' 8 
ἀετιναϊίοη, ἄρτεεβ βυ βεδηεῖδ!ν τυϊτ ἢ Ηὶδ 
νἱενν οὔ 8 πγεληίηρ 88 ἰβοϊδιίπρ' ἃ βουρδι 
ἔτοτὰ 411 εἶδε πὰ ρίδοίπρ ἱξ δἷοης ἴῃ 1868 
Ἰίρδς (κέεγεμολμηρεν ἄδεν Οτὶφολὶ ϑοὶφ 
Ῥανέϊκείμ, Ὁ. 54) τ, “ Μδικ τὰν ψοσγάβ, 
ἴος ἰξ γου ἄο ποῖ 881 δάνίβε ἴῃ βη,᾽" εἴς.--- 
μισθὸν οὐκ ἔχετε: οὔ μισθὸν, υἱάεν. 46. 

Ὧδ6 πηεδηΐπρ ἰβ ἴπδὲ τῃεδιίσίοδὶ νἱτυδ 
ἄοεβ ποῖ οουηξ ἴῃ ἴδε Κίηράοπι οὗ Οοά. 
Εἰρμε πιοῖίνα 8 εββεηταὶ μετα. ὙΒοσα 
ΤΏΔΥ ὃε ἃ τεννατά, πεσε τησδὲ Ῥς, εἶδα 
τθεδιτίςαὶ σεϊρίοη ψνουϊὰ ποῖ Ῥ6 80 
φοσητηοη ; δαὶ τ ἰ8 ποῖ παρὰ τῷ πατρὶ. 
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μισϑὸν αὐτῶν. 3. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἔλεημοσύνην, μὴ γνώτω ἡ 
ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 4. ὅπως ἢ σου ἡ ἐλεημοσύνη 1 ἐν 
τῷ 'κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, αὐτὸς ̓ Άοπι.Ε ορ 

1 Τίδοἢ. δᾶ ἢ σου ἐλεημοσυνη ἡ, [0] ονήπρα δ᾿ Ὁ (η σ΄ λα ἡ. Μοεὶ πιοάετη 
εὐϊίοτβ 85 ἴῃ ἰεχί. 

5ΜΒΙ, οπγε αντος, το ἰ8 ἑουπά πῃ Ὦ, 

νν. 2-4. Αἱνιερίυἱηρ. ει 2. ἐλεημο- 
σύνην, τΕΓΟΥ ἰῃ ρεηεσζαῖ, θυ βρες ἔς Δ} 
Αἰπ)8, ἃ8 ἃ σοπΊοη τηοάε οἱ βῃονίηρ 
τλεῖου. Οοζρασαε οὺσ ψοσά Ἵπασγίιυ.-- 
σαλπίσης : ἴ0 Ὀς υηάετϑιοοά πιεϊλρΠοτί- 
ΟΔΙν, 8ἃ5 ποτα ἰ8β πὸ δνίἄεηος οὗ τῆς 
1πογαὶ ῥγαοιῖσθ. Εὐυσγοσ ρίνεβ {Π158 ἤτοτὴ 
Οοηβι! ννεϊβιεὶπ ἴο ΠΠ|πϑῖγαῖς τῆς τνοτά. 
πε ἃ πιδη (ἴῃ ᾿απιαβουβ) ννδπῖβ ἴὸ ἄο 
8 δοοὰ δεῖ ψψῃϊο ἢ πλδᾶῪ Ὀγὶηρ ἃ δ] εββὶη 
ΌΥ ΨΥ οὗἉ ἀϊνίπε τεοοπρεηβε ὁπ ἢ 8 οὐνῃ 
ΤΑυλΪγ, Φ.5., ΘΑ ἴο ἃ βἰοἰς μη], ἢς 
ἔοεβ ἴοὸ ἃ ννδιῖε-δγγίεσ ἢ ἃ σοοά 
νοῖςθ, ρῖνεβ πἰπὶ ἃ ρίεος οὗ πιοπεν, ἂπὰ 
δΔγ8 “Θ6Ὁ 1], {.ς., ρῖνε τῆς τΠὶγϑῖν ἃ 
ττεβὴ ἀσίηκ οἵ νναῖεσ. Τῶς ννδῖεγ- οασγίεσ 
8118 Ὠ18 βκίη, ἴδ κὸβ ἢί8 βίδηδ ἴῃ τῆς 
ταλικεῖ, δῃὰ δίηρβ ἴῃ ναιὶεὰ ἴοπεβ: “ὁ 
τλίγεῖν, οοπῖς ἴο τῇς ἀσὶπκ- οδγίηρ,᾽" {116 
Εἶνες βεδπάϊῃρ Ὀγ, ἴο ννῆοπι ἴπε σδγγίοῦ 
ΒΑΥΒ, ἃ8 ἴῃς {Πιτδῖν ἀγίηκ, “ αοἀἁ ἐογρὶνς 
ΤῺ δἰπβ, Ο ρίνες οὗ (ῃς ἀγίηκ" (Ζεελέ. 
Πιν Μ. μπά Κ., τϑρο. Μὲάε α8ο μἰβ ὕΚγαπά- 
ἐγμηρέη ἀ. ἀ. Η. 1... 437).-- ὑποκριταὶ, 
βίαρεο- ρίαγογβ ἰῃ οἰδβϑίςβ, υϑεὰ ἴῃ τ. 
ἰπ ἃ πηοτδὶ ἀπά 5ἰηἰβῖεσ βεῆβα, δπὰ ἔοσ 186 
ΑἸ βείδη πεϊπὰ ἢδανην Ὀυγάεπεά νν ἢ ἐν] 
εοπποϊδιίοη --ἀγῥοεγιίες [ ΟΝ ΜΑὶ ἃ ἀεερ- 
επίηρ οὗ 186 πλοῦδὶ βεῆβε 8 ἱπιρ!ἰεὰ 1π 
τῆς πεν τηεαπίη ἢ Τῆς δρδοσγεηςς οὗ 
δοίίηρ ἴον εβεος ἰπ τεϊσίοη 8 ἄυε τὸ 
ΟΠ γῖβε β τεδοβίηρσ. [{ [45 ποῖ γεὶ αυϊία 
δαπίβεά τῆς τπηϊηρ. ὙΠεῖα ἀγὰ τε ρίουβ 
λοῖοσβ 51}}}, δά τοῦ ἄγαν ροοὰ Ὠοιιβε8. 
--ὠΟαυναγωγαῖς : ὙνΏεΙα 4]πΠ|8 ψεῖς οοΪ- 
Ἰεοϊεά, ἀρὰ ΔΡΡΆΓΕΠΕΪΥ 4150 ἀϊβεγι δυϊεά.--- 
ύμαις, 5ἰγεεῖδ, ἰπ δαβίεσῃ οἰδεβ ΠΆΓΤΟΥ, 

Δη65, ἃ ἰαῖε τηδδηΐηρ ; ἰῃ φασὶῖε ατεεΐ - 
ἐπιῤείμ5-- ηβεῖ. Μὲάες Ἐυϊποτίογ᾽ 5 Νῖσ 
Ράνγμ., 488... ΟΥ. πλατειῶν, νετ. 5. 
πλατεῖα, δυρρ. ὁδός -- ἃ ὑτοδὰ εἰτγεεῖ, -- 
δοξασθῶσιν: ἰπ οἴᾶρ. ν. 16 ἀοά ἰξ 
εοποείνεά 48 τεςίρίεπε οὗ ἰῆς ρίοτυ ; 
δεῖς ἴδε αἰπιβρίνε, ρίνίπρ ἔοτ τῃδὲ 
Ρυζγροβε.--ὠἀἀμὴν ἱπιτοάδυςίηρ ἃ δοΐεπιη 
βίδιεπιοηῖ, ἀπὰ ἃ ΨΕΙΥ βαιίουβ οὁπ6 ἔοσ 
ἴῃς ραγιίεβ οοποεγηά.--ἀἀπέχουσι, ἴπεγ 
μανε ἐπ γμὶ!; ἐβεῦ ὙΠ] ρεῖ πὸ πιογα, 
ποιδίπρ ἴοτχ Οοά: 80 ἴῃ ΓΚ. νὶ. 24, 
ῬΏΪ]. ἵν. 18 (υἱέ οπ ΜΙκ. χίν. 41). Τῆς 
Βγροοτίία Ρϑγο ἄοεβ ποὶ Ῥείϊενε 1818, 
Ῥᾶτογ ἄοεβ ποῖ ςᾶζε, 80 ἴοῃρβ 88 ες βεῖβ 

ἴδε ἀρρίδυβε οἵ δί8 ρυδϊς.--Ἶ ες, 3. μὴ 
γνώτω : ἰπ ργονεγθῖαὶ ἔοττη ἃ σουπβεῖ ἰὸ 
ῶνφ ἢ 5ιπηρ ἰοἰῖγ. [εξ ποὶ ὄνθη ΤΥ 
εἷς παπά, ἰξ ροββί δε Ἄνεη τ γβεῖζ, κπονν, 

8111} 1658 οἵπεσ πιδη; ρὶνς ἱῖπουξ βεῖζ- 
ςοπβοίουβηςββ οὐ βεϊξ-σοιηρίδοεπου, 86 
τοοῖ οἵὗἩ οίεπιδιίίοη.--δν τῷ κρνπτῷ: 
Κποινῃ ἴο ἴῃς τεοϊρίεης, οὐ Ἴσουγβα, δῖ 
ἴο πο οἴδεσ, 50 ἴδσ 88 γοῦ: ἃ σοπςοσχηςά, 
μαγάϊγ Ἔἐνὲπ ἴο γουτβεὶῖῖ, “ΡΠ Ἰποοηϊ, οἴ 
τάπλεη ἰδίθης,"᾿ Βεηρ.--ὁ βλέπων ε. τ΄ κ', 
ΠΟ βεεῖῃ ἴῃ τῇς ἄδγκ. “ Αςᾳυαίπιεὰ 
ΜΠ 41} τῆν ννΑγβ.᾽" 8. οὌχχχίχ., ἃ 
ςοπγέοτε ἴο {πε βἰῃοογεῖν βοοά, ποῖ ἴο 
ἴῃς Ἄσουπέεγέεί [8.--- ἀποδώσει σοι : 8 (ςες- 
ταἰπῖγ : δηὰ ποῖ τηεγεῖὶγ οὗ τπ6 διΐιγα. 
Το τεννδγὰ 15. ργθδεηῖ; ποῖ ἴῃ {πε ἔουπὶ 
οὗ 58εἰ -σοπιρίδοεηου, θὰξ ἰῃ τῆς ἰογπὶ οὗ 
βρίπῖυδὶ Πεδ] ἢ, κα παΐυσγαὶ θυογᾶπου, 
ψΠδη 411 ρἢγβίοδὶ διηςιίοηβ ννοσκ ψεἰ, 
Α τιρμε-ππάεὰ πῆ 18 ΠΑΡΡΥ ψϊῖδουξ 
τεβεςιηρ ΨΩ; 18 18 τῆς Ἰογ οὗ Ἰἰνίηρ 
ἴῃ ΒυπΊΠΊΕΓ βυηδί γα πὰ Ὀγαοίηρ πηουη- 
ἰδίῃ αἷἱσ. Ὑπε ἐν τῷ φανερῷ ἤετε ἀπὰ ἰπ 
νν. 6 δηὰ 18, ἃ ρ'ο88 Όγ βοπιε βυρεγῇςϊαὶ 
ςοργυἶβι, ἱρπογεβ ἴῃς ἱηνναγά ργεβεηϊ γα - 
νειὰ, ἀπὰ Ἀρρεδὶβ ἰῃ ἃ πεὺνν ἔοσπι ἴο ἴδ 
βρίγις οὗ οςἰθηϊαϊίοη. 

γν. 5.6. Ῥγανεγ. ὡς οἷ ὑποκριταί, 
85 ἴῃς δοίοσβνυ Ὗνε βῃγιπκ ἔἄοπὶ (πς 
Βαγβῆπεββ οὗ ἴῃς ἰεγπὶ ““Πγροοσίξε "". 
76ϑθὺ8 ἰ8 ἰπ 1ῃ6 δοὶ οὗ Ἵγεδτίπρ ἔπ πεὺν 
ταεδηὶηρ ὉῪ ἴῃς υ8ε οὗ Δη οἷά ποζὰ ἴῃ 
ἃ πεν οοηπεοοιίοι.-- φιλοῦσι βίδηάδ ἴῃ 
Ῥίαςς οὗ 8η δάνειῃ. ΠΕ ἰονε ἴο, ᾶσε 
νοπῖ, ἀο ἰξ 1 ρίεάβυτε. Τῆΐβ σοη- 
βίγις το 8 ΠΟΤ ΠΊΟΠ ἴῃ οἰαβϑὶοβ, ἄνθη ἴῃ 
τείεσεπος ἴο ἱπδηϊπηδίε οδ᾽]εςῖβ, θυὰξ ἤδτα 
ΟΥΪΥ δηὰ ἴῃ Μί. χχίϊ!. 6-7) ἰῃ Ν. 
ἐστῶτες, οτάἀϊπαγΥ διιτυδε ἰπ ῥγᾶγεσ. 
στῆναι Δληά καθῆσθαι Ξεεπὶ ἴο δε υδεά 
ΒοπΊευ ΠΊ68 νους ἐπιρῃδϑίβ τὸ ἀδποία 
δἰ ΠΊΡΙΥ Ρργδβεηςε ἴῃ ἃ ρίδος (50 Ῥείςδειβ). 
-Οσνναγωγαῖς, γωνίαις τ. πλατ. : υδιδ] 
Ῥίαςεϑ οἵ ργᾶγεσ, δβρεοία!ν ίοσ ἴῃς 
“Δοίοσβ," ψΠεγα πιεη ἄο σοπρταρδῖα, ἴῃ 
16 δυπᾶροριις ἴογ ννοσβῃίρ, δὲ (δε 
ΤΟΥΠΕΙΒ οὗ ἐπε ὑὉτοδὰ βίγεεῖβ ἴοσ (δῖ οἵ 
δυδβίπεββ; Ρῥίεπίν οὗ οὔβεγνεβ ἰῇ Ὁοῖῃ 
᾿ᾶδε8. Ρύδγεγ παὰ ὕεεη τγεάδυςεά [ο 
δυβῖςπὶ ἃπιοηρ ἴπε [εἐνν8. Μειποάϊκίηρ, 
ΜΙ διδιςἃ Πουγβ ἂπὰ ἐογπιβ, Ὀεζδη δἴϊει 
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ΕΒ. χνὶ.2).5 ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ." 

ΚΑΊΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ νΙ. 

5. Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ 2 
8 ΟΒ, χχῇ!. ὥσπερ ὃ οἱ ὑποκριταί, ὅτι ὃ φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς 

6.ὄ κ, 
46. ται γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν ὁ φανῶσι τοῖς 

ἀνθρώποις - ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι δ ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 6. 
1 ΘΒ. χχίν. 

46. ;κ, 
Σἰϊΐ. 3, 24. 

σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ᾿ ταμιεῖόν ὁ σου, καὶ κλείσας 
δίς, χκχίς. τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ - καὶ ὁ 
12 αἱ. ἴῃ 
8ερῖ. πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.ἴ 

Δ ΜΒῸ οπις. ΤΗΐβ εἶπα 1) ροε5 ψὩ ἴῃς ΜΘ55. βίο πᾶνε τΗἷβ τεδάϊπρ. 
Ῥουδιῖς88 ἃ εἴοββ, υἱάς Ὀεΐονν. 

3 Ἐὸς 
οἴπες εἀϊίοτβ. 

δῷ ἰὴ . ΒΌΖ. 

4 αν οπηϊττεὰ ἱἰπ  ΒΌΙ,. 

δ οτι οἠγϊτεὰ ἰη ΜΒΌΖ. 

ἢ ονκ σὴ δ Β πανε προσευχῆσθε οὐκ ἐσεσθϑε, αἀοριεὰ ὃν ΚΝ Η. ἀπὰ 

δ ταμέεον ἱπ ΝΗ. 980 ἴπ  ΒΌΙ, (ταμιον, δ Ὁ). 

ΤΉΝ ΒΌΖ οῃιϊξ ἐν τω φανερω, [οἷον εὖ ὈΥ τηοϑὶ πιοάετη βἀϊξοζβ. 

Ἐξζτα, δπηὰ ρτεν ἱπ (δες ]υάαϊδεὶς ρῬετίοά ; 
᾿σγαςθβ οὗ ᾿ξ ὄνθὴ ἴῃ τε ἰδίεσ θοοῖβ οὗ 
Ο. Τ., 4.9... Πδπ. νἱ. το, τ (υἱάφ ϑομυίεζ, 
Α1ε. ΤΒεοί.). ΤὮς ποὺς οὗ ργᾶγεῖ πιῖρμὲ 
ονετίακε ἃτηδη δηγνδεῖς. Τῆς" δοίοτβ᾽" 
ταῖρῆι, ἃβΒ ἢε δεῖξε βυρρεβίβ, θεὲ ρἰδὰ 
ἴο δα ονετίδκθη, οὔ ὄνθῆ ἄγσγδηρα ἴοσ ἰΐ, 
ἷπ βοπιὲ νγε]1-τεαυεηιεὰ εἶδος, τ ὅπως 
φανῶσιν τ΄ α. ἰῃ οτἄες (πὲ [ΠΟΥ ΤΊΔῪ 
ἌΡΡεδσ ἴο τε, ἀπά ἢδνς ἰξ τεπιδικεὰ: 
δον ἀενουῖ  Νοσ, 6: τὰς ῥγᾶγθ ἰῇ 
ςοπίγαβι ἴο ἔπε ἐπεαίγιςαὶ ἴγρε.-- σὺ δὲ, 
του, τὴν ἀϊδβεῖρίε, ἴῃ ορροδβίτίοη το ἴῃς 
“ δοίοιβ ".--- ὅταν, ννδη τῆς βρίτὶξ τηονεβ, 
ποῖ ΨΏθη [πὰ Οὐδίοπηδευ ποὺς ΤΟπΊΕΒ, 
ποεάοπι ἔγοπι σὰς ἴῃ ῬΓΑγεΙ, 88 ἰπ 
αβιϊπρ (Με. ἰχ. 14}, 18 ακθὴ ἔοσ 
εταπιεά --- τὸ ταμεῖον, δῖε ἴοτη ἔοτ 
ταμιεῖον (ΠΤ οῦεςκ, Ῥάνγγνη.ν 403), ἢτβι ἃ 
βίοσθ- μαπροσ, ἴμεη την ρΐδςε οὗ ρτγίνδου, 
ἃ εἴοβει (Με. χχίν. 26). Νοῖε ἴμε σὸν 
δϑεῖ ταμ. αηὰ θύραν ἀπά πατρί, 811 επι- 
Ῥμδβίβίπρ ἰβοϊδιίοη, ἐὰν οἴοβεῖ, ἐὰν ἄοοσ, 
ἐὰν Ἑδιίῃεσ.--- κλείσας, ςΑτο Πγ δῃυϊεην 
1 ἄοοτ, τῆς ἄοοτ οἵ πίῃς οννῃ τείσεδι, 
ἴο Ἔχοϊυάα 411 θὰ: τὴν Ἑδίμεγ, ἢ 858 
ΤΑυΟ ἢ δεῦρο 88 1 γοῦ ννεσεὲ δῦουϊ ἃ 
δυῖεν ἂοι. Ὑνμδὶ ἀεϊίσδον οὗ {εεϊΐηρ, 
88. ΜῈ] 88 εἰποεεῖεν, 8. ἱπιρ!εὰ ἴῃ 41] 
1η18; βτεδίν ἴὸ ὃς τεβρεςιεά, οἤξεῃ 
βἰππεά αραϊπϑβι.--τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ης 
ΨὮΟ ἰδ ἴπ ἰῆς βεοσεῖ ρίδςε ; ρεσῇδρβ 
ἢ Δ] υδίοη το οὐ Β ῥγεβεῆςς ἱπ ἴδε 
ἀλεὶς ΒΟΙΥῪ οὗὨ Ποῖϊεβ (Ας ἢ 6118). Ης 18 
ἴδοῖο ἱπ ἃς ρΐδος ἔγοπι Ψ Ὠ ἢ 411 ἔα ονν- 
τοῦ ἃζα εχοϊυδεᾶ, 18 ϑοοίδὶ ργάγε 
περαϊίνεά ὃν 1818 ἀϊτεοίοιγ ὃ Νο, δυῖ 
ἐε ἰ8 ἱπιρίἰςὰ ἐμαὶ βοςίδὶ ργάγεσ νν 1 θὲ 

ἃ τεδὶν ΟὨΪγ ἰπ ῥγορογίίοη 88 ἰξ ῥτο- 
οεεάβ ἔτοπὶ ἃ ραϊπεγίηρ οὗ πιεὴ δςοιι8- 
τοπιεά το Ὀγίναῖς Ῥγδυοσ. 

γν. γι15. Ἐηγίλεν ἱηςίγμοέϊοη ἱπ 
ῤγαγεαγν. ΜΜΗεῖδβΒ (Μι.-Ἐνδῃ.) τερατάβ 
1π18 ραββᾶρε 848 δῃ ἰηϊεγροϊδιίοη, μανίπρ 
ὯΟῸ ΡῬσόροσ ρἷδςα ἰῃ δῃ δηϊ- Ῥῃαγιβαὶς ἀϊ8- 
οουζβα. Βοιῇ ἴῃς ορίπίοῃ δηά [18 ὑτουηά 
ἃγε ἀουδιία!, ΑΒ τεραγάβ {πε ἰδίξοσ, ἰξ ἰ5 
ἀγα (δὲ ἰξ ἰβ ἀπε ργαςεῖςα ἰῃ Ῥγαυοσ 
τῃαῖ 18. ξοσπλδι νυ οτἰ εἰς δε, ὼς ἰξ ἄοδβ 
ποῖ [ο]ονν ταὶ {πε ῬΠαγίβθεβ ψετε ποῖ 
ΟΡ ἴο ἴδε βᾶπὶὲ σαῆβϑυσαε. ὙΠΕῈῪ πιρῃὶ 
τᾶκε ἰοῃρ ῥγδυείβ, ποῖ ἰῇ ἱρπογδῆςς, 
Ῥυῖζ ἰπ οβιεπίδιίοι (Ἰυπξϊεγοῖ ἢ), ἃ8. ἃ ἀϊ8- 
Ῥίαν οἵ ἀενοιίομαὶ ταεπὶ οσς ζεᾶ]. Βυὲ 
δραγὶ ἔγοπι ἴῃς αυεβείοη οὗ χεΐξσεπος ἴὸ 
ἴῃε Ῥῃατγίβεεβ, ἰτ ἰβ {|κεῖγ {παὲ ῥγάγεσ 
τπηάεκγ νδτίοιυβ ἀϑρεοῖβ ἔοσπηεά οης οὗ ἴῃς 
δ) ες 5 οὗ ἱπβίγυςείοη ἰπ ἴπῸ οουτδε οὗ 
τεδοπίηρ οἡ πε ΠΠ]Ὶ νΒογεοῦ ἴμε86 σμᾶρ- 
ἴδῖ8 ἅτε ἃ ἀΐρεϑβε. 
γε. κὰ βατταλογήσητε; ἃ ἅπαξ λεγ. 

ἴῃ Ν. Τ΄, ταγεῖγ δηγνῆετσε, δηὰ οὗ 
ἀουδιδι ἀετίναιίοη, ὅϑοπὶε (Εγαβπιμβ, 
4.6.) αν ἐπουρῆς ἰδ ννᾶβ ἐογπιεὰ ἔτοπὶ 
Βαίϊυβ, [Ὡς βίδιπιπιοσεσ πιαπιϊοπεά ὈΥ 
Ἡετοά. (ἵν. 155), οἵ ἔτοτῃ ἃ ἔεςδϊε ροεῖ οὗ 
186 πᾶπὶς 0 τηδὰς ἰοπρ γτηπβ 8}}1 οὗ 
τερεϊοηβ (ϑυϊάα8, ,εχισοη), Ὀὰαξ πιοβὲ 
πονν ἱποῖῖπα ἴο τῆς νῖενν ἐπδὲ 1ὲ 15 ὁῃοπιᾶ- 
τοροεῖῖς, Ἡεβυοβίυβ (1.εχ.)} ἴακαβ ἐπῖβ 
νίενν οὗ τῇς Κιπάγεά ννογᾷά, βατταρίζειν 
(ἐμοὶ μὲν δοκεῖ κατὰ μίμησιν τῆς ῆ 
πεπο Ἰσθον, 1 Ροϊπιβ ἕο τῆ τερεϊτίοη. 
νους οπὰ οὗ {πε βᾶπια ἴοσπιβ οἵ ννογὰβ 
85 ἃ ΒιίΔΙΊΓΊΕΙΟΣ ἱπνο ππιδγν τερεδῖβ (δ 6 
8ΔΠ16 5} ]ς, {κὸ τῆς Βδαὶ υνογβῃρρεσβ 
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1. Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, ὥσπερ οἱ ’ ἐθνικοί3) τι. 4] 
δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν " εἰσακουσθήσονται. 8. μὴ ποίει); 
οὖν 'ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς - οἷδε γὰρ ὁ πατὴρ ὃ ὁμῶν ὧν " χρείαν ἔχετε, κ Τα 1. 13. 
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 

γν.). 

Αςίε χ. 31. 
9. οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς . τόον. χἶν. 

ΗδεὉ. ι. . 
1 ΘΒ. νἱΐ. 24, 26; χἰϊὶ. 24. πὶ ΟΒ. ἐπ. ἦς; χχΐ. 3. 

1 ΝΒ Βᾶνο βαττα,, ννἘΐοἢ ΤίθοΒ. απὰ ΥΚ.Η. ἕο ον. 1, 88 ἰπ ἑεχέ, Ὁ Β85 βλαττολ. 
58 απὰ ὅ5'υχι. Ουγ. ἢᾶνε υποκριται, 

Σ᾿ΝΒ 84ῇ. νεγβίοη δᾶνε ο θεὸς θεΐοσε ο πατὴρ (ΥΝ. Η. υἱεβίη Ὀγδοίκεῖβ). 

Βῃουξίπρ, ἴτοπὶ πιοσπίπρ {1 ποοῦ, “Ὁ 
Βαδὶ, ἤεᾶγ 8 (1 Κίῃπρβ χνὶϊ!. 26, ες: 
Αςῖ8 χῖχ. 34, “ταδὶ 185 Ὠίδπα οὗ τἰδς 
Ἐρβεβίδῃβ ᾿). ὙΠΐβ τερειίοη 18 ςμᾶγδο- 
τετίβεὶς οὗ Ῥαρᾶπ ργᾶγεσ, δαηὰ ψἤδηῃ ἴΐ 
τεσυτβ ἴῃ ἴῃς Οἤυτοἢ, 858 ἴῃ βδυΐπρ' τη} ΠΥ 
Ανεβ ἀδἀπὰ Ῥαίογποβίοσβ, ἰξ 18 Ρδρδῃὶβπι 
τεάϊνίνιι8.---ἐθνικοί, {πε δεοοηά οὗ τες 
τεΐεγεηςεβ ἴο ῬΑρδη8 (ν. 47, νἱ. 32) ἴῃ τῇς 
ϑεῆοη οἡ ἴῆς Μουπί, ποῖ το ᾿ς ψοηάδετοά 
δι. Τῇε Ράρδπ νογὶἀ νν88 πᾶς δὲ παπά 
ἴου ἃ 7ενν θεϊοηρίπρ ἰο ΟΘδ!]εα νυ ἱἢ 118 
τηϊχεᾶ ρορυϊαϊίοη. Ῥαρϑη ουβίοπιβ νου 
86 ἔαλγηϊϊασ ἴο (δ᾽ δαηβ, δῃὰ ἴτ ννᾶβ 
πδίυγαι {πὶ }εβι5 5Βῃου ἃ υ8ςὲ ΤΠ πὶ 45 ννῈ}]} 
85 ἴδε Ἰπεοσυ πὰ ργδοῖίος οὗ βογίρεβ δπά 
Ῥμασγίβεεβ ἴο ἀεῆπε ὈΥῪ σοπέγαϑέ ἴγυε ρἰεῖν. 
--πολυλογίᾳ, ἐερεχερεῖίςαἱ οὗ βατταλογ. 
Τῆε Ῥαρϑπηβ τπουρῆξ τμδῖ ΌΥ επάϊε88 
τεροιἰοηβ δηὰ πιδην νογάβ πον ννουά 
ἱπίοσπι ἐπεὶγ ροάβ 88 ἴο ἐμεὶγ πεςάβ δπά 
ΨΕΔΙΥ ἴποπι (“1Δἰςἰρᾶτε ἄδοβ᾽") ἱπίο 
διαπῖηρ τθεῖς τεχυεβῖβ. Μεσ. 8, οὖν, 
ἰηέειβ ἴπδὲ ἀϊδοῖρ]εβ πηυβὲ ποῖ ἱπηϊϊδίς δα 
Ῥγδοίίοςς ἀεδβοσίδεά, Ῥεοᾶυβε ἰὶ ἰ8β Ραρδῃ, 
ἀπά Ὀεςαυβε ἰδ ἰβ αρβυσὰ. ἘΒερειτἰοῃ 
δ, τηοόσγεέονεσ, Ψ ΠΟΙ υὑποδιεὰ ἴοι --- 
οἶδεν γὰρ Τῆς ἀοά νδοπὶ 7εβι8 
Ῥτοοϊδι πΊ5--- γοὺγ Ἐδίπεοτ"---Κποννβ δε- 
ἰοτεμπαπά γόους πεεάβ. ὙΝΉΥ, ἴπεη, ργᾶν 
αἱ 411) Βεοδυβα ννε σδηποὶ σεοεῖνα ὕη- 
ἰε58 ννγε ἀδβίσε, δπὰ ἰξ ννεὲ ἀεϑίσε, ψ6 νν 1] 
ῬΤΑΥ; 4150 βεοδιβε {πὶπρ8 γογῖ ρεϊτίηρ 
ἅτε ΜΝ ἀβκίηρ. ὉΠΙΥ Ρτθν ΔἰννΑΥ8 48 
ἴο ἃ Βείῃρ νε]] ᾿Ἰπίογτηθά δπὰ ν"]]πρ, ἴῃ 
ἴεν ψογάβ δπὰ ἴῃ 1418. ΧΨ Πὰς δυοῃ 
τθουρῃῖβ ἴῃ πήπά, 1εβ8ὺ8 ργοοεςάβ ἰο ρίνε 
ἃ 5ΔἼρ]ε οὗ βιιϊεα ]ε Ῥγαγθσ. 

Υν. 9-:13. Τὴε Τιογά᾽ 5 Ῥγαγεγ. Αραὶπ, 
ἴῃ ΓΚ. χί, 1-4-υϊᾶσφ ποῖθβ ἴπετε. δεσγε 
Ι τεπηαγὶς οπἷν παῖ [κΚε᾽5 ἔογπ), ἴσυς 
τελάϊηρ, ἰβ 5ῃποζίεασ ἴπᾶη Μαιῆονν᾽β. 
Οὐ τΠ18 ρτουπὰ Οατηρβδυβεη (ας Ο εδεΐ 
ἀες Ἡετγμ) ἀτρυεβ ἴος ἰἰ8 ογ ρίαν. 
Βαϊ Ξυγεὶγ Μαιιπενν᾽ Β ἔογπὶ 15 βῃογι Δπι 
εἰεπιεηίδγυ ἐποι ἢ ἴο δβϑιίϑεν 411 τεδβοη- 
ΔΌΪ]ε τεφυϊγεπιεηῖθ ΤΣ αμεβιίοη 88 ἴο 
ἴδε οτί ρίπδὶ ἔογτι σαπηοὶ δε βειἰεὰ ου 
δυςἢ ρτουπᾶβ. ὙΠε ῥγάγεσ, 38 βετς βρίνεη, 

ἷ8, ᾿πάεεάδ, ἃ τηοάεΐ οὗὨ εἰ πιρὶ ον. Βε- 
βἰάεβ τπε φυεϑβιίοη 88 ἴο ἴῃς οτί ρίηαὶ [οσπὶ, 
ἴπετα 18 ἀποῖπεσ 88 ἴο τῇς οὐ σί παν οὗ 
τᾶς πιαίϊεν. ΜΝ εἰβίθιη βᾶυβ, “τοΐα ἢδες 
ογδίϊο εχ ἔοσπιυ δ Ἡεργαεογυπὶ ςοποίη- 
παῖβ εβι ᾿. ς δνεῖῖς, δῇεσγ αυοξίπρᾳ 
1686 νοζγάβ, αδϑϑογίβ ῃλϊ, αἴ 41] τῇς 
ἙΔΌΡΙηἰς 4] βοῃοϊδιβ πᾶνε ἄοπε πεὶς υἱ- 
τοοϑὲ ἴο δάάδιυςς ρδγα!]εἶβ ἴτοπὶ 76νν 88 
δουσοεβ, {πε [μογὰϊβ ῬΎΔΥΟΙ ἰδ ῃ πο 
ΤΏΘΔΙΒ βδῆοννη ἴο Ὀς ἃ Οδηΐο, ἀπά ἰπδὲ ἰὲ 
Τοηίδίηβ ἐοῃοαδ οἠΪγ οὗ ννε]}-Κπονη Ο. Τ. 
ἃηὰ Μεββίδηὶς ἰάεαβ δηὰ ὄὌχργεβϑβίοῃβ, 
δηὰ τῃϊ8 ομἱγ ἴῃ {πε ἢτβε ἔννο ρει οη8. 
ὙΠ πιᾶὺ ὃε ἔπε δοῖυδὶ ἕδοῖ, θυς τμετε 8 
ΠΟ πεαά ζοσ δὴν Ζεαὶ ἰη ἀείεπος οὗ τῆς 
Ῥοβίτίοῃ. 1 που] ὃ6 νϑσὺ 8ουσζὺ ἴο {πίη Κ 
παῖ τὰς πιοάεὶ ργαγεγ ννὰ8 δρβοϊυϊεῖν 
οτρίπαῖ. [τ ννουϊά Ῥὲ ἃ τηθδποθοἷν 
δεοσουπὲ οὗ {πε σποβεη ρεορίε ἱξ, δίτεος 
1πουβαπάβ οὗ γεδῖβ οἵ ἔρδοιαι τγδίηἰηρ, 
{πον ἀϊά ποῖ γεὶῖ κπονν ννῆδι ἴο Ῥσδὺ ἴοσ. 
7εβ08 πιδάε ἃ πεῖν ἀεραγίυσε ὃν ἰπδῦρι- 
ταῖὶπρ (1) τεεάοπι ἴῃ ργᾶγεσ; (2) ἰσυβεία!- 
Πε88 οὗ βρίσιε ; (3) βἰ Ίρ οὐ ἴῃ τπδηπεσ. 
Ὑῆε πιεγα πιλκίηρ οὗ ἃ πενν ῥγάγεσ, ἰΐ 
ΟΠΪΥ ὈῪ ἂρὶ οοη)πποιίοη οὗ ἃ ἴενν σῃμοίος 
Ρῆταβεβ ραϊμεγεά ἔτοπὶ ϑογρίυσε ογ 7εν- 
ΙΒ Ρῥγάγεσ- οοΚβ, ννᾶ8 δῃ δβϑοίίοῃ οὗ 
Ἠθεγῖγ. Απά, οἵ οουτβς, ἴῃς ἸΘῪ 
οδιδίπβ ἴῃ τεΐεγεπος ἴο ἴπε παν ἔογῃι 88 
ΜΕ] δ8 ἴο ἴῃς οἷά. Μὲ πιδᾶὺ υ8ὲ ἴδε 
Ῥαϊιοσποβίεσ, δαϊ ννε ἀγα ποῖ θουπά ἴο υ85 
ἐξ. [1 ἴ5 ποῖ ἴῃ ἴυσγῇ ἴο Ῥεοοπιε ἃ ἔει 8. 
Ἑείοσπιεῖθ ἀο ποὲ ατίϑα ἴο ὅγεακ οἱά 
ξειτετβ οἡἷυ ἰῃ ογάοσ ἴο ἔοσρε πενν οπϑβ. 

ψεσ. 9. οὕτως, ἴδυδ, ποῖ δῇἴεγ ἴδ6 
εἰμηὶς πιᾶππεῖ.--- προσεύχεσθε : ῥταβεπί, 
ΡΙΔΥ 80 Παρ ἰταΑΠ}γ.---ὑμεῖς : 48 ορροβεὰ 
ἴο ἴῆε Ῥαρδῃϑβ, 88 πηεῃ (:.4.) γῆ Βεΐϊενςε ἴῃ 
δῃ ἱπιε! ]!ρεπε, ν]Πἶπρ αοά, γους Εδίμοσ. 
Ἴδα ρῥγάγεσ Ψ ΠΟ ἢ [Ο]]οννβ οοηδἰβῖβ οὗ βὶχ 
Ῥειτοπβ νυν ῖοἢ μᾶνα οἥδη Ῥεεπ εἰδθοτ- 
δἰεῖν εἐχρί αἰπεὰ, νυ ἢ Ἰεαγηεὰ ἀϊβοιιββίοηβ 

ἃ οἡ ἀϊδβρυϊεᾶ ροϊηϊβ8, ἰεανὶπρ {πε τεδάεσ 
ψ ἢ τδε {δεϊ τς ἐμας τΠῈ πὲνν ἔογση 8 ΔΏΥ 
τϊηρ Ὀαϊ δἰπιρὶε, ἀπὰ νοηάδεγίηρ πονν ἰὲ 
νοὶ ᾿δπης ἱπίο υπίνοιβαὶ υ86. ἀοβρεῖ 
Βδ8 θεὲ τὐτηεὰ ἱπίο ἂν, βρίγιξ ἱπίο 
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8: Ῥαξ ΕΙ. Πάτερ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, " ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" 1ο- 
, βϊκ 3) διθέτω ἡ βασιλεία σου - "γενηθήτω τὸ θέλημά σου, "ὡς ἐν οὐρανῷ, 

42. Δςεῖίε χχί. 14 (βδσηε Ῥδγαϑβε). 

Ἰεϊίετ, Ῥοςῖυ ἱπῖο ργσοβε. δε διδά Ὀείξεσ 
1εὶ ἐπ18 ῥγάγοσ αοπε ἰζ ννεὲ οδῃποὶ οδίοῃ 
18. ᾿γτὶς ἴοπε.--- Πάτερ. [πε Β ἔργπι 
τοι παπὶὲ βίαπάβ ἱπιργεβδίνεϊυ δίοπε, 
Ῥυὲ τὰς νογάβ δββοοίδιεὰ νὰ ἰὲ ἴῃ 
ΜαξίδεννΒ νεζβίοῃη οὐ ἐπ δάάγεββ. ἅτε 
ΕΥΕΙΥ ΨΆΥ βυϊιαδῖς. Ναγηε δπὰ ερίἔπεὶ 
τορεῖῃει---Ἐδίπεσ, ἰῇ μεάνεη---Ἔχργεββ 
τενογεηξίαὶ ἔγιβε.---"Ὁ. του σον: 
βτϑὶ ρει οη --δαπςιβεά, Πα οννεά ὃς 
ΤῊΥ πᾶπιε. Ετίίζβομε μοὶάβ ᾿παὶ σὸν ἴῃ 
1158 ἀπά τῆς πεχὲ ὉνΟ Ῥει  ἰΟἢΒ 8 ἐπηρῃδ- 
τἷς, σοῦ ποῖ σου εποϊϊτς. Τῆε βυρρεβίίοῃ 
εἶνεβ ἃ βοοὰ ἀϊτγεσείοη ἔοσ πε ἐχροβίϊογ -ξ 
ΤΑΆΥ Οοά τὰ Εδίδει-οἁ οὗ Ϊ7εϑι8 Ὀε- 
οοσῆς ἴῃς οἠς οδήεςϊ οὗὨ ΜΟΓΒΠΡ 411 {8 ε 
ννοσϊὰ ονεσ. Α νεσὺ πδῖυγαὶ ἴυσγῃ οὗ 
τδουρδε ἰπ νίενν οὗ [Ὡς Ῥγενίουβ γεΐδσεηςς 
το τῆς Ῥαραπβ. Ῥαρᾶπ ἤγδύεσζ Οοσσζε- 
βροπάςά ἴο τε παίυγε οἵ Ῥαρδὴ ἀείτ᾽ε8 
--ἰηάίβεγεης, οδρτίοίουβ, τη ρῃίθουβ, 
τη]ονίηρ ; πιυοἢ βρεακίηρ, ἰϊεγδιίοη, ἄυη- 
πίηρ νγ88 πεεἀεὰ ἴο ραίη {πεὶγ εὰσ.0 Ηον 
δΙεββεὰ ἱξ τπεὲ ψποῖὶς ραπίμεοη οουἹά ὃς 
δυνερὶ ΑΔΥ οἵ [411 ἱπίο οοπίετηρί, ἀπά 
τῆς οπςα Ὑνοσβ ΡΣ] ῬΙΜΙΡΙν Ὅε, τη ἔδοῖ, 
τυογβηϊρρεά, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ επὶ γῆς; ἴοτ 
τ 15 οἴδυϑε ἀρρεπάςά το {πε τϊγά ρει ίοη. 
ΤΩΔΥῪ Ὅς Τοποεῖνεά 848 οοτηπιοη 10 811} {πε 
δτϑὲ τες. Τῆς Οης Ναπιὶε ἰῃ πεάνεῃ 
ἴδε Οπε Νδπιε ου εὐγίῃ, δπά γενεγεηςεὰ 
οἡ δαγίῃ 88 ἴῃ βεάᾶνεηῆ. ἴὐπίνεγβδ βπι ἰ8 
Ἰαῖεπε ἴῃ ἐπῖβ ορεπίηρ ρεϊ τίου. Με 
οᾶπηοῖ ἱπιαρίης [6808 88 τηεβηΐῃ ν᾽ ΤΔΕΓΕΪΎ 
παῖ τπς πδιίομδὶ αοά οὗ [βγδεῖ πᾶν Ὀς 
ἄυἹγ Βοπουγεὰ νυν πίη ἔπε Ὀουπάβ οὗ Ηἰ8 
οννῃ ΡΘΟρΪα. 

Ψνες. το. Ἐλθέτω ἡ ία σον: 
βεοοηᾷᾶ ρειτοη. Τδς ῥσγάγοσ οἵ 811] 1ενν8. 
Ενεη ἴδ ΒΑΡΌΐ8 βαϊὰ, ἐπὶ 18 ΠῸ Ῥσγᾶυεσ 
ἴῃ Πὶςἢ πὸ πιεπιίοη οὗ ἴδε Κιπράοτῃ ἰδ 
τηδάς ΑἹ] ἀερεηάβ οἡ δον ἴδε Κιίπράοσι 
ἷβ οοηοεϊνεά, οη ννβαϊ ᾿νε ννᾶπέ ἴο οοπηδ. 
Τῆς Κίηράοπῃ ἰΒ δ8 ἴῆς Κίπρ. [{ 18. τπε 
Κιπράοπλ οὗὨἨἁῇ τῆς υηίνετβαὶ, δεπίρτδπε 
Ἑδίδεσς νῆο Κποννβ ἴπε ννδηΐβ οὗ Ηἰ5 Ἵἢ]]- 
ἅγεπῃ δπὰ Ἵοᾶγεβ ἔοσ ἐμεῖς ἱπίεσγεβέβ, ἰοννοσ 
βηά Πίρμετς, ἐμαὶ ]εϑι18 ἀεβίγεβ ἴο σοπηδ. 
ἴξ 1} σοτας νυ τῆς δρτεδὰ οὗ ἴπε τνοσ- 
δΐρ οὗ τῆς Οπε γε Ὀινίης Νάπιε; τπ6 
δίοσπ8] αοά γυϊϊηρ 'π ὅταςοε ονεσ Ὀεἶϊεν- 

τη, σταίεξα! πεη. Τῇ νἱεννεᾶ, αοὐ 5 
Ἰσπράοπι εονιθς, ἰΒ ποῖ δἴννδυβ ἤεγε, 848 
ἷπ τῆς τεῖρῃ οὗ παῖυγαὶ ἰδνν οσ ἱπ {πε 
τῆοσγαὶ ογάεσ οὔ δε ννοσ]ά.--- γενηθήτω τ΄ θ. 
σ΄: ιπιγὰ ρειϊοη. Οδτηρῆδυβεπ, θεπὲ 
οἡ τιδὶπιδίηΐπρ ἴΠῈ βυρεσίοσ οσί ρίπδΙ εν οὗ 

ῬΑςῶ νἱΐ. στ (ὡς καὶ). 

ΓΚε᾿Β ἔοτπι ἐπ ΠΟ ἘΠ 8 Ῥεϊπίοα ἷἰθ 
ναπεηρ, τεραγὰβ ἰξ 48 ἃ πεσε ρΡεπάδηϊ ἴο 
ἴδῃς δεοοηά, ὑπίο] ἀϊπρ' [18 πιεδπίηρ. Απὰ 
ἰξ ἰβ ἴσῃ 'π ἃ βεῆβε ἴπδὲ δὴν οπὲε οὗ 186 
ἴῆγος ἤσβι ἐρσρτος ἐπιρ]ε8 86 τεβῖ. 
Υεῖ {πε τηϊτὰ [88 [18 ἀϊδείηοι ρίαςς. Τῆς 
Κιηράοπι, 48 [εβϑὺ8β ργεδομεά ἱξ, νγὰ8 ἃ 
Κιπράοπι οὗ ζτᾶςε. Τᾷε βεοοπὰ ρει ίοη, 
ἐδπεγείοσςα, 8 ἃ ργάγοσ ἴπδὲ αοά ΒΒ ργαείομις 
ΜΔ] πᾶν ὃς ἄοπε. Τῆς τὨϊτά, οα τῃς 
οἴπεσ Ὠδηά, 8 ἃ ὑγάγεσ ἴμδὲ ἀοά᾽ Β ςοπὶ- 
τηληάϊπρ 1] τῆλ δὲ ἄοηε; (δαὶ ἴδε 
τρις 88 ἀραίπβϑε πεῈὸὶ ΤΟ ΠΊΔΥ δνεσυ- 
ψΠετγε ργανδίϊ.---ὡς ἐν οὐρ. καὶ ἐπὶ γῆς. 
Ταῖβ δάάεπάυπι, ποῖ ψίτμους ἀρρ]ἰοαιίοη, 
ἴο 411 τῆτες ρει ἴοηδ, ἰ8 βρεοίδ! γ ἀρρὶϊ- 
οΔΌΪε ἰο {π|8 οὔβθ.0 Ὑσδηβίαιεὰ ἱπίο 
τηοάσσγη ἀϊαϊεςξ, ἰξ τηεδπβ ἴπδὲ τῆς ἀϊνίπα 
Ψ] πιᾶν Ὅ6 ΡῬεγίδβοιυ, ἰάεαδ!ν ἄομς οὐ 
1Π|8 δασίῃ : δ8 ἱπ ἤδάνβῃ, 80 αἶβο, εἴς. 
Τῆς τεΐδγεηοε ἰβ ργοῦδοϊν ἴο ἴδε δηρεῖὶβ, 
ἀεβοσίρεά ἰῃ Ῥβ. οἱϊ., δ ἀοίπρ αοά᾽ 8 
οοτησηδηἀπιεπίβ. [ἡ ἴδε Ο, Τ. τπ6 δῆρεὶβ 
81ε ἴδε 18 οὗ αοάΒ ν"}}1 ἱπ παίυσε 458 
ΕἾ 28. ἴπ Ῥγονίδεηςε. Τῆς ἀεβηΐης 
οἴδλυβς πηρῃς, ἐπεγείοσς, Ὁς ἰἌκεη 88 
τχεδηΐηρ : πιὰ αοά᾽ 5 τ} θεὲ ἄοης ἱπ τῇς 
τλογαὶ ΒρΠετα 88 ἴῃ ἴῃς παίυγαὶ ; Ἔχουν, 
ἰνναυβ, Ἔσνοσυ ῃεσα, 

τεοηΒ. ἃγε τεραγάεἃ Τῆς ἔοσεροίης 
ὃΥν Οτοιίιβ, δηὰ δἴζεσ δίπι Αοἢς 15, 48 ῥίαᾳ 
ἀφείάενία, εὐχαί, ταῖμετ (Πᾶη ρει τίοπβ 
Ῥτορει-- αἰτήματα, [|κὲ ἴῃς (ΟἸοννίης 
ἴδτεα. Τῆς ἀἀρεποιίου ἰδ ποῖ σταϊυϊξουβ, 
Ῥυξ εξ ἰβ δὴ εἐχερεῖίοαὶ τεβπεπιεπὶ ψ ΐοα 
ΤΊΔΥ δὲ ἀϊδτερατάεά. Μοζγε ἱπιρογίδηξ 
ἰ8 ἴξ ἴο ποῖς ἐπαὶ δε ὅγϑὲ στοὺρ τεΐεγβ ἴὸ 
τῆε ει ῬΌΡΙΙς ἰπίετεϑῖβ οὗ αοὰ δπά 
ΗἱΪ8 Κιπράοπι, ρΙαοεὰ ἢἤτγβε ἤδγε δ8 ἰῃ νἱ. 
33, ἴδε δεσοῃὰ ἴο ρεγβοπδὶ πεθάβ. ὙΒοα 
15. ἃ οογγεβροπάϊηρ ἀϊβεγεποα ἴῃ πε πιοάς 
οὗ εχργεββίοη, (ἢς νεγῦβ δεὶπρ ἴῃ τῆς 
τοϊγά ρεγβοῦ ἱπ ὅσοὺρ 1., οδ)εςεῖνεα, ἱπι- 
Ῥεγβοηδῖ; ἰῃ ἴδε βεοοηὰά ἰῃ ὅτουρ 11.» 
βυδ)εςείνε, Ρεγβοηδὶ. 

ἜΓΟῚῚ. Σομγίᾷ ῥείοπ. τὸν 
μῶν : ψῇδίενες τῆς δά)εςεῖνα αυαὶ ἔγίης 
ρτον ΠΊΔΥ τε, ἰξ ΤΏΔΥ δε ἴδίεη ἔοσ 

ετρρίοά ἴῆαι ἰξ ἴ8 ογάϊῃασυ δγεδά, ἑοοά 
ος ἴδε Ῥοάν, (πδὲ ἴβ ἱπέεηάεά, ΑἹΙ 
δρ τυ! βίη πιγβεῖοαὶ τηβαπίη οὗ 
ἐπιούσιον ἀτε ἴο ὃς ἀϊδοατάεά,. 8 8 
ἴδε οπς Ρ0}2ΖΙἸπρ' ψοτγὰ ἴῃ της ργάγεσ. [᾿ 
8 ἃ ἅπαξ λεγ., ηοΐ οηἷγ ἴῃ Ο. ἀπά Ν, Τ., 
δυΐ ἴῃ ατεεῖκ ᾿τογαΐυσε, 88 κονγῃ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴο υ8, Ὀὰϊ ἀνεη ἴο Οτίρεη, ψῃο 
(Ρε Ογαέϊομδ, ςᾶρ. χχνὶϊ.) βιδίεβ τῃμδὲ ἱξ 
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καὶ ἐπὶ τῆς γῆς᾽ 11. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν 3 ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν ᾳ Βεῖε κπά 
σήμερον" 12. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ "ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς 

ἴ {κ, χί, 
(μοὶ 

ατοεκ ᾿ἰϊεζαίυσε). 

1,Μ9.8ἘΖΔ δηά βογηδ ουγβίνεβ οχϊξ τηβ. 90 τηοβὲ τηοάδγῃ εἀϊΐοσβ. 

β ποῖ ἔουπὰ ἴῃ δὴν οὗ ἴς ατεεῖβ, οσ 
υδοὰ ὈγῪ ρῥείναϊε ἱπάϊνϊάυα]8, ἀπά ἴδδὲ ἰξ 
86 εΠ18 ἴο δε ἃ οοἶπαρε (ἔοικε πεπλάσθαι) 
οὗ τε ἐνδηρε  δίβ. [Ιζ 5 σεγιδίηϊν ποῖ 
1 κεὶν το ανε ργοοεεάεά ἔγοπὶ οὺγ ἴνογά. 
ΤΙῖβ οπε ψνογὰ βιυιβῆοεβ ἴο ῥγονς {μδῖ, 1 
ποῖ αἰννυβ, αἵ ἰεαβὲ ἴῃ υἱίετίηρ {π|8 
Ῥγάγεσ, }εβ8 βροκε ἰπ Αγδπιδεᾶῃ. Ης 
νου] ποῖ ἱπ δυο ἃ σοπηδοϊίοη ὑ86 Δῃ 
οὔβουγεα ννογὰᾷ, υπίδηλ]Ἕας, ἀπά οὗ ἀουδι- 
ἴα] πηιεαπίπρ. Τῆς ῥσγοδίεπι ἰ8 ἴο δοοουπὲ 
ἴον ῃε ἱποογηΐηρ οὗ βυςῇ ἃ ννοσζά ἱπῖο τῆς 
Οτοεῖκ νεγβίοη οὗ Ηἰβ ἀουθε]εβ8 βἰπιρὶς, 
Διίίεβθ, δπὰ ννῈ]]- υπδοτβίοοά βαγίῃρ. 
ΤΒε ἱεαγηεὰ ἃγε ἀϊνίἀεὰ 85 ἴο ἰῆς ἀεγίνα- 
ἴοπ οὗἨ τ1πεὲ ψνογὰ, Βανὶπρ οἵ Ἴουγδα 
ποῖπίηρ Ὀπὲ οςοη͵εςσίυτα ἴο ροὸ οθ. ϑοπὶδ 
ἀετῖνε 1 ἴτοπιὶ ἐπὶ ἀπὰ οὐσία, οἵ {πε ρατιὶ- 
εἶρ!ε οὗ εἶναι; οἴδεῖβ ἴτοπὶ ἐπιέναι, ΟΓΥ ἡ 

σα -- (πε Δρργοδοῃίηρ ἄδὺ (ἡμέρα 
υπάετβίοοά). [πὸ πα οᾶϑε ψ ρμεῖ ἃ 
φυδ!ταῖῖνε βεηβε-- -σεδά ἴοσ βυϑἰβίεπος, 
δγεδᾶ πεεάεά δηὰ 5υβοίεπε (τὰ δέοντα 
καὶ αὐτάρκη. Ρτον. χχχ. 8, ϑερί.), 
ἰῃ ἴδε οἴπεσ, ἃ τεπιροσαὶ---ὅσεδά οὗ τῃς 
ςοπιίηρ ἀδν, ῥάπερι φηοί απ (Ν Ὸ]ρ., 
κ., χὶ. 3), “ ἀδγ Ὀγεδά ". Εππες 
ΡΑτῖν ἀσριι68 δραίπεὶ ἴπε οἴπεσ ου ρταπι- 
ΤΏΔΕΙΟΔΙ] ρστοιυπάβ, 4.6.» {πὶ ἀεγίνεά ἔτοπὶ 
οὐσία τῇς νοτά βῃοιυϊά Ὀς ἐπούσιος, δηὰ 
ἴπδὲ ἀετίνεὰ ἴτοτι ἐπιοῦσα ἰ μου! ὈῈ 
ἐπιονσαῖος. ἴῃ εἰἴπεῦ οαδεὲ (πε ἀϊ8- 
Ρυΐϊδπίβ ἂῖὲ τεδᾶν νυν {πεῖ ἀπδινασ. 
Ἀποῖμεσ βοῦσος οὗ διρυπιεηΐ 8 βυϊταῦϊε- 
ὯΕ688 οὗ ἴδε βεῆβϑεὲ. Ορροπεηΐίβ οὗ {πε 
ἸΘΠΊΡΟΓΑΙ Β6ΏΒ6 Β4Υ ἴπδὶ ἴὁ ΡΎδΥ ἴοσς 
ἰο-πιούτονν ΒΒ ὑγεδά 5ῃὴ8 ἀρϑιπϑδὲ ἴῃ8 
οουπβεῖ, “Ὑακα πὸ τπουρῆε ἔοσ πὰ 
τηοστονν," δπὰ ἰπδὲ ἴο ργᾶν, “Οαἶνε ὰ8 
ἰο-ἄδν οὖ ὕὑγεδά οἵ ἰο-πιοσσον," ἷἰβ 
Δὐοϑυτὰ (ἐπεῤέδιες, Θυΐςες, Τπεβαυγυβ, 8ιν. 
ἐπιούσιοα). Οπ ἴῃς οἵδεῖ 5ἰάς ἰὲ 5 βαϊὰ : 
Οταπεῖηρ πὲ ἴμς βεῆβε ““ βυβῆοίεης ᾿᾿ 
ο8η δα ροὲ ἴτοπὶ ἐπὶ, οὐσία, ἀπά ρταπείηρ 
ἰϊ8 ἀρρζοργίδίεη}ββ, πον σοπιεβ ἰξ πὶ 
ἃ 5ἰπηρίεσ, Ῥεϊζεγ- κπονη ψογά τννᾶ8. τοὶ 
οδοβαη ἴο γτερζεβεηΐ 80 ρίδίῃ ἃ πιδαπίηρ ὃ 
Ἑδεὶν ἐγαάϊεϊοπ βῃουἹὰ πᾶνε δῃ ἱπιρογίδπι 
Ῥεαίηρ οπ ἐδε υεβιίοα. Ιἰρπιίοος, ἰῃ 
ἴδε ἀρρεπάϊκ οὐ ἴῃ6 ψογάβ ἐπιούσιος 
δηὰ περιούσιος, ἱπ δ'8 ννοτῖκ ““ Οἡ ἃ ἔγεβὮ 
Κενίξίοη οὗ τῆς Ν. Τ΄,᾽" βυπιπηαγίβεβ ἔς 
ενϊάεηοςς ἴο :8ῖ8 εἴεοςς: Μοβὲ οὗ {δε 
ἀτεακβ ἐοϊΐονν Οτίρεη, ψῆο ἑανουτεὰ 
ἀετίναιϊίοα ἴσοπὶ οὐσία. Βυϊ Αταπιηαῖο 

ΘΟ τβείδπβ ρὲ ἔος ἐπιούσιος Μαλαν -- 
οσαβείϊπυπη. (7εγοπὶα Ἴοσηπι. ἱἰῃ Με.) 
ΤΒε Ουτειοηΐδη ϑγτίας ἢ88 ννογάβ πιεδῃ- 
ἱπρ, “οὖς Ὀγεδά σοηιίπυδὶ οὗ τῆς ἀδγ ρῖνα 
858. Τῆς Ἐργρίϊαῃ νεζβίοῃβ ἢδνα 
βίτλ]ὰς τεδάϊηρβ. μὲ οἱά [,δεϊπ νεσ- 
βίοῃ ἢδ8 φνοέίἀϊαπμηι, τεϊαὶπεὰ ὈῪ ]εγοπῖα 
ἴῃ τανιβίοη οὗ 1.. Ν'. ἴπ 1. χὶ. 2, ψ Πα 
δεῤενοιδείαπίαίενι ἰδ ρίνεθη ἴῃ Μι. 
νὶ. τι. ὙὍΤῆε τοβεπηοην οὗἩ ἴπεβὲ δαγὶν 
νεσβίοῃβ ἰ5 ἱπῃρογίαπίε ἰπ γείεγεπος ἴο ἴῃ 
Ῥτπηεῖνε βεῆβς διἰιδομεὰ τὸ {πε ννοτζά. 
5111 τῆς ᾳυεβιίοη τοπγδῖπβ: Ηον δοοουηξ 
ἴοσ τῆς οοἴπαρε οὗ βυςἢ ἃ ψνογὰ ἴῃ ατεεκ- 
Βρεδκίῃρ αὐ πρὸς ἔοσ τῇς ἐύλὴν εἰν 
Εἶνε υ8 ἰο-ἀΔΥ ν, Μι.)) ος ἀδιὶν 
(τὸ καθ᾽ ἡμέραν, Ῥα[ο)" τῆς Ὀτεδὰ οὗ 
ἰο-τοστονν ἡ [πη ἢῖ5 νδίυδθ]ς βίαν οἡ 
“Τῆς Ιοσάδβ Ῥγᾶγεσ ἱπ τῇς εδεὶν 
Οδυσοῦ "ἢ (Τεχίς απὰ δίμαάϊος, 1801), 
Ῥείποίραὶ Οῆδβε μδ8 τηδάς δη ἱπιρογίδηξς 
Τοπε υείοη το ἴῃς βοϊυϊίοη οὗὨἉ {Π18 ἀϊῇ- 
οὐἱν ὉῪ ἴδε βυρρεβίίοη {πα ἴῃς ςοἰπαρα 
Μ 85 ἄυς τὸ ἰτυγρίοα! οχίρεηςῖὶεβ ἴῃ οοῆ- 
πεοιίοη ἢ τῆς ὑ8ὲ οὗ ἴπὸ ῥὑγάγεσ ἐμ 
ἐλε ευεπίηρ. Αββυγηΐηρ {πὶ {πε οτί ρίπαὶ 
Ῥεικείοη νν88 ἴο {πε εῇξεοϊ : “τὸ ὰδ ρῖνε, 
οὗ ἴδε ἄγ, οὐὖζ ὑγεδά," δηά τπδὲ τῇς 
ἀτεεῖς ἐαυίϊναίεηε ἕο ἴῃς ἄδῪ νγὰβ8 ἧ 
ἐπιοῦσα, ἴπε δάϊεςιίνε ἐπιούσιος ννᾶ8 
οοἰπεά το πιᾶκὲ ἴδε γὑγάγεσ βυϊδοῖς 
αἱ 411] ἤουτβ0 [1π {δε πιοσπίπρ ἴξ 
νου τηϑδη {πὰ Ῥγεδᾶ οὗ 1π6ὸ ἄδν ποῦν 
Ῥεξυπ, ἴῃ πε ἐνεπίπρ τε Ὀτεδὰ οὗ 
το-πιοσσονν. Βυῖ ἀενοίίομδὶ σοπβογνα- 
εἶδτι, ψνΠ1]ς δἀορείηρ τῃ6 πεν ννοτὰ 88 
οοηνεηίδης, ψουὰ οἷΐηρ ἰο τῆς οτίρίπδὶ 
“οἱ τῇς ἀαγ᾽"; ἢεποεὲ σήμερον ἱπ Μαιί, 
δηὰ τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἰῃ Τὐκε, ἀἴοπρ ν ἢ 
ἐπιούσιος. Οη τπε ψΠοῖς ἴῃς τεπιρογαῖ 
Ταεδηΐηρ Βεατ8 ἴο ἢᾶνα ἴπε ν"εἰρῃί οἱ 
τῆε ἀγρυτηθπὶ ὁπ ἰΐβ 8ἰάς. Εὸσ ἃ 0] 
φἰδιεπιθηΐ οὗ (πε οᾶβῈ οἡ πὶ βίάε υἱάδ 
[ΓΛρμιίοος ἃ8 αῦονε, δπὰ οὐ ἴῃς οἴδοσ 
τῆς αγιῖοὶς οἡ ἐπιούσιος ἴῃ Οτεπιετ᾽ 5 ΒΙΌ. 
ΤΠοοϊ., ΝΥ. Β., γι Αἰῇ., 1803. 

ψες. 2. ΕΠ ῥοξἶοπ. ὀφειλήματα, 
ἐπ οἰδβϑὶςβ ᾿ἰτεγαὶ ἄςθιβ, ποτα τηόγαὶ κερί, 
518 (ἅ; ίας ἱπ [Κ. χὶ. 4). Τῆς τῆοσγα 
τοδη ἄδεῖτε αοάἀ δ ν"ἱ]} το θὲ ἄοπε πὲ 
τῆοτσε ςοπβοίουβ ἴΠΕΥ ἅγε οὗ βμοσίςοπγίπρ. 
ΎὟΒε ποσὰ Ἴοοπβοίουβ οὗὨ ρεζβοπαὶ βῃοσγῖ- 
οοπχίπρ, ἴπε πῆοσα ἱπδυϊρεπε ἰονναγάβ [Π6 
ἔλυϊι8 οὗ οἴπεῖθ ενεὴ πε σοπιπιτοᾶ 
ραϊηβὶ τποπιβεῖνεβ. Ηδηρσε ἴῃς δάἀάεά 
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ἘΝ έν ἀφίεμεν 1 τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν" 13. καὶ μὴ ᾿ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
τὰ αἰ. 4 πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ 
θὰ ΣΧ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 14. 

δῖαν ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ ὥ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει 

ἘΚ. χί. 4. καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος - 15. ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώ- 
Ὁ ΜΚ. χὶ. 25. ᾿ κ Εἰ 
ἔοπι. ψ.᾿ ποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,δ οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παρα- 

μι δι. πτώματα ὑμῶν. 16. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ 4 οἱ 

ὙἼΚ. αχὶν. ὅποκριταὶ σκυθρωποί:  ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν," 
νι ν. το, 2ο. ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες - ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι δ 
Ἀεὶ χὶϊὶ. 
41. ]6τῆε8 ἰν. σἱ4. 

1 493ΒἘΖ δᾶνε ἀφηκάμο, δἄοριεά Ὀγ τηοάδτη δάϊξοτβ. αφιεμεν (Τ. Κ.) δ48 ΡγοῦθδΡ]ν 
οοσας ἰῃ γοσὶ [Κα (χι. 4). 

3 Τῆς Ποχοΐορυ οτι σὸν... ἀμὴν ἰ8 ΜΑπεηρ ἱπ Ὁ ΒΖ δηὰ ἰ8 τεραγάεά ὃν τηοβὲ 
τοοάσση ογιτῖςβ 88 δῇ δποίεηΐϊ Πἰτυγρίςδὶ ἱηβεσιίοη. [1 ἰβ ἐουηά ἴῃ ΚΑΣ αἱ. 

5 τὰ παραπτωματα αὐτῶν ννδπείηρ ἴῃ δὴ Ὁ, οπχϊτςά Ὀγ ΤΊΒο;,, Ὀγαοκεῖεά ὃν ὙΝ.Η., 
τπουρὰ ἐουπά ἱπ ΒΙ.. 

“ὡς ἰῃ ΜΙ ΒΌΔ. 
δ Έοσ αντῶν Β [88 ἐαντων. 

6Τι, Ε. [δ8 οτι ἢ 1... ΜΒ ΒΌ οπξ. 

ψνοσάβ : ὡς καὶ ἧ. ἀφήκαμεν, εἴς. [Ιἐ ἴδ 
παΐυσδὶ δηά οοιηΐοσιηρ ἴο ἔδε βίποεγε 
βουϊ ἴο ραξ ἴῃς ἔννο τπϊηρβ ἱορεῖμεσ, ὡς 
τπῆῦβὲ 6 ἰᾶκεῆ ΝΕΙΥ βΈπεγαυ. Τῇε 
Ρτάγοῦ ῥγοσθθάβ ἔγοπὶ οἕἹ]ά-Πἰ κα Πρδγίβ, 
ποῖ ἴτογῇ στήθη ἰσαϊης ἴῃ {πὰ ἀἰβεϊποιοπβ 
οὗ τπεοΐορυ. ὙΤῆε οοπητηεηΐ δρρεηάδεὰ 
ἷπ νν. 14, 15 ἱπιγοάυςεβ δὴ εἰεπίθηὶ οὗ 
τεβεοιίοη ἀϊθῆςυε το τεσοηςῖε νυ ἐπα 
ΒΡοπίδ πε οὗ {πὲ ῥγᾶγεσ. [ξ 15. γτο- 
ῬΔΌΪΥ ἱπιροτίεἀ ἔτοπὶ δῃηοῖποσ σοππεοιίοη, 
“.Ρ.. Μι. χνίϊ!. 35 (δο ΝΥ εἰββ- Μευε). 

Μετ. 13. δίχίλ ῥεξ ἐον ; ςοπδὶβίβ οὔ νο 
ταθΠΊΡογβ, οηα αυδί γίπρ οὐ Πἰπυηρ πὰ 
οἴδμοι.--μὴ. .. πειρασμόν, εἐχροδβε υ8 
ποῖ ἴο τηοσαὶ ἰσίαὶ. ΑἹ] ἐτῖδὶ 15 οὗ ἀουδι- 
ἴω] ἰβϑυθ, δῃὰ τῇδυ ἱπεγεΐοσε πδίωγα! ν 
Δπὰ ἱπποοεπεῖν δε βῆσυηκ ἔγοπι, Ἄνθη ὉΥ 
ἴῆοβε Ψῆο κπονν πδὲ τῇς τεϑυ]ῖ τῆδὺ Ὀ6 
οοά, σοηβτπηδίίοη ἴῃ ἴδε δπὰ νίτίυς. 
ΤΏ ῥσαγεσ ἰ8 σεγίδί ΠΙῪ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεηὶ ΚεΥ 
ἰτοῖὴ ἴῃς Βεδιϊτυάς ἴθ Υ. το. Τἤογα 
76θὺ8 βεῖβ Ὀεΐοσε πε ἀϊβεῖρ!ς. ἃ πεζοῖς 
ἴεπιρεσ 45 ἴπε ἰάεαὶ. Βυΐῖ Πετε Ης ἄοεβ 
ποῖ δδϑυτης ἴῃς ἀϊβοίρὶε ἴο μᾶνβ αἰζαϊπεά. 
Τῆς [ογά᾽ Ῥγάυεσ ἰβ ποῖ πΊ γον ἴοὸσ 
Βεζοθβ, δυῖ ἴοσ ἰῆε εἰπϊὰ, {πε ἱποχ- 
Ρετίεπςεά. ὙΒΕ ἴεδοπεσ ἰβ οοηβιἀεγαίε, 
δηὰ δ᾽Ίοννβ {ἰπ|6 ἴοσ γτεδοδίηρ ἔπε Πεὶρῃιβ 
οὗ Βεζγοίβσῃ οἡ νυν ἢ 8, ἥαππες βῖοοά 
Ψ Βδη ἢς ντοῖς (,. 2) πᾶσαν χαρὰν 
ἡγήσασθε, ἀδελφοί μον, ὅταν πειρασμοῖς 
περιπέσητε ποικίλοις .---ἀλλὰ, πο ρυτεῖν 
δάνετγβαϊίνε, οΑποοὶπρ ργενίουβ οἰδιβα, 
δυξ οοπῆτγπιιπρ ἰὲ δηὰ γροίηρ ἔυγῖπο 

(ϑοῆδηΖ), ἵἰπ δοοογάαπος νυ οτἱρίηδὶ 
τηεδηίηρ οὗ ἀλλὰ, ἀετίνεά ἔτοπη ἄλλο οτς 
ἄλλα, δηὰ 5ἰσηϊ γίηρ τμδὲ ννμδὲ ἰβ ροὶπρ 
ἴο ὃς βαίά 15 δποῖπες {πίηρ, αἰϊμά, ἴῃ 
τεϊδιίοη ἴἰο ψνμδὶ ἢ848 Ὀεθῃ βαϊά, ΚΙοίζ, 
Ῥευαν. ἰἰϊ., ῬΡ. 2: μεδά υ8 ποῖ ἰηΐο 
ἰεπιρίδιίομ, οΥὁ 80 ἰεαὰ ὑ8 ἰπδὲ νγὰ ΠΊΔΥ 
Ῥ6Ὲ βδίβ τοίη ὃν}: Μααν ἴῃς ἴδϑιια Ἴνὸῖ 
6 Ὀεπεῆςεηι.---οὖσαι ἀπὸ, ποῖ ἐκ; {πε 
Ἰαϊέοσ ὑνουἹά ἱπΊρὶγ δοῖυδὶ ἱπιρ! οδείοη ἴπ, 
τς ἔοσγηεσ ππρίϊου ἄδηρξεσ τλεγεῖγ. Βοιῆ 
οσοὺς ἰῃ Ν, Τ. (οπ ἐπε ἀΐβεγεηος οἱ 
Οδπρῆδυβεη, ὰ8 α. ἄεβ Η.). -- τοῦ 
πονηροῦ, εἰἴπεῖ τηλβουϊηθ ΟΥ παουΐετ, 
ΜΒΙΟἢ ὃ Ηδτε δρδϑΐη ἴμεσε ἰβ ἀπ εἰαθογδαῖς 
ἀεραῖβ οπ ἃ οοπηραγδιϊνεϊυ υηϊπιρογίδπε 
4υεδέίοη. ΤΒς ῥγοραθι ΠΥ ἰβ ἰπ ἔλνουγ 
οὗ {πΠ6 πιαβου]ης, ἐς εν] οπα. Τῆς 
Ἑδβίεγηῃ πδίυγα!ν τπουρῆς οὗ εν] ἰπ ἐπε 
φοποτεῖθ. Βυῖ Με 88 πδίυγα!ν [πη κ οἵ 
τ ἴῃ τῆς δϑβίγαςϊ ; ̓μεγείοστε τῆ οπδηρε 
ἄοτῃ Α. Ν. ἴπ ΒΕ. Ν. 18. υπίοτιυηδῖς. ἷΐ 
ΤΏΔΙΒ ἴπε ταδὶ! ΠΥ οὗ ἔπε 1, ογά 8 Ῥγαυεῦ οα 
ννεβίεση 1ρ8 ἴο βᾶν εἶνε υ8 ἴτοπὶ [ἢ ς 
ενὶ] οπε. Οὔβεσνε ἰξ 18 πιοσδὶ ον], ποῖ 
ῬὨγϑβίοδι, [δε ἰ8 ἀερσεςοδίεά.---ὅτι σοῦ 
ἐστιν... Αμήν: 4 [᾿ἰλυγρίοδὶ «πάϊηξ, 
Ὧο ρΡατῖ οὗ ἴδε οτἱρίπαὶ ργαγεζ, ἀπά ἰεπά- 
ἱπρ ἴο ἴυσγη ἃ σεϊϊρίουβ σεδὶγ ἱπίο ἃ 
ἁενοιίοπαὶ ἔογπι. 

Οη νν. 14-15 υἱάδ ὑπᾶοσ νοῦ. 12. 
γν. 16-18. αξέϊπρ. Μετ. τ6. ὅταν 

δὲ: τγαπδίείοη ἕο ἃ πεν τεϊδιεά τορῖς.--- 
σκυθρωποί, οὗ 58Δἀ νίξαρε, ονετάοπε οὗ 
Οουγϑα ὉΥ ἴδε ““Δοίοτβ ". Ἑδβιίηρ, [Κα 



13---22. 

ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
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17. σὺ δὲ νηστεύων " ἄλειψαί σου τὴν χ ΜΙ. νί. 15. 
ἱ. νἱὶ. 38, 

κεφαλήν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι: 18. ὅπως μὴ φανῇς τοῖς 46. Ἰατῖοε 
ἀνθρώποις νηστεύων,: ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ 2 καὶ ὁ 

ν. 

πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 2 ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.ὃ 

10. “ Μὴ " θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ γ 1. χί!. τ. 
ΟΠΊ. 11. 5. 

βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται " διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι " ἀζοτι αν 

20. θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε ς (5. Σὶν. 
βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. Ἧτο, 

21. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν," ἐκεῖ ἔσται καὶ " ἡ καρδία 

ὁμῶν." 22. Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός 5 ἐὰν οὖν ὁ 

1Β ρΐδοεβ νηστενων Ὀεΐοτε τοις ανθρωποις. 

3 κρνφαιω ἱπ  ΒΌ. 

ΞΜΒΌΙ, οτηῖὶ ἐν τω φανερω. 

4ΜῊῈ δᾶνε σου, ννὨϊοὮ τιᾶκεβ ἔπε τοῆεξοϊίοη πιογε ροϊπεεᾶ, 
δ᾽ Β οπιῖϊβ και. 

6 αἀΔά58 σον. 

ῬιΆγοσ, ψγ88 τεδυςεὰ ἴο 8 βγβίεζῃ ; ἐννῖςε ἃ 
Μεαῖς ἰῃ ογάϊπλτν Ῥμαγίβαὶς ργδοῖίςε : 
Ὑδυτβάδλν δηὰ Μοπάδυ (δϑοεπὶ δπά 
ἄεβοεπὶ οὗ Μοβεβ οπ 81πη41]), δγιϊβοῖδὶ 
Ἰοοπὶ ἱπενί ας ἱπ βυοῖ οἰγουπιδίαποαβ. 
Ἢ Οὐοδβίοηδι ζδβιίηρ, ἱπ οἰτουπηβίδποαβ 

οἵ ξεθυῖδο ἰϊοιτίοη, {πε Βίοοτι ΜΠ Ρὲ 
τεαῖ (,Κ. χχίν. 17).--- φανίζονσιν.---ὅπως 
φανῶσιν, ἃ Ρ»ἷδγ ὕροῦ ψογάβ, τῆδυ ὃ8 
τεπάετεὰ ἱπ Επρῖθῃ “ἴμεν ἀϊδβῆρυτγε 
ἀπᾶὶ [ΠΕΥῪ τῆλὺ ἤρυτο". [Ιπ Οεδγπιδη: 
1 πϑ]οπιῦας τηδοῆδη, βίομπερασ τνεγάεη 
(ϑεῆδηζ δηὰ Υν εἰ85).--- ν εσ. 17. ἄλειψαι, 
νίψαι: ποῖ ὩδΟΕΒΒΑΥΙΪΥ 845 1 ῥγερδγπρ 
ἴοσ ἃ ἔεαβε (Μεγεγ ἂπά Δ εἰβ5), δυῖ 
Ῥεποσγηίπα ἴπε υδὺ8] ἀδην ΔὈΪυ ΟΠ 8 
ἴος ςοπηίοτε ἀπά οἱεδη]πε58, 8δο ἀνοϊάϊπρ 
Ῥαιδάς οὗ ἔδϑείπρ ΌΥ περίεςς οὗ ἐπεπὶ 
(ΒΙεεκ, Αςδε 18). 
Το ἐοσεροίηρ ἱπουϊοδξίοηβ οὗ βίποεσν 

Δηὰά τειν ἴῃ σεϊρίοη σοηπιτίθυϊς ἰπ- 
ἀϊγεςεῖν το 186 1Πυβιταϊίοη οὗἩ (ἢς ἀϊνὶπε 
πᾶπις Εδίπε νυ Ὡς 18 Βεσε δραΐη ἀεβπεᾶ 
ῬΥῪ ἀϊβοσιτηϊηδεπρ υ8586. ἀοά ας Ἑαΐπες 
ἀεβῖτεβ ἴπεβε 4υ8}1{|68 ἴῃ τνογβῃίρρεζϑ. 
ΑἹ! οἷοβε σεϊδιίοῃβ (ἔδῖμεσ, βοη, πυβθδηᾷ, 
ΜῈ) ἀεπηδπὰ ταδὶ δβδοιϊίοῃ 88 ἀϊβείποι 
ἴτοτλ ραγαάδ. 

γν. 19-34. Οομπϑεεὶς ἀαραϊηςὲ εουείοι5- 
πέβς απὰ εαγέ (τερτοὰυςεά ἰπ ΓΚ. χὶϊ. 22- 
34, ὙΠῺ εχοεριίοπ οὗ νν. 22-23, νυ ἢ 
ΓεΆρρθᾶσ ἰπ [ἷκ. χὶ. 34-36). Απ ἱπίεσ- 
Ῥοϊδείοη, δεοοσάϊπρ ἰο νν εἰββ. Πουεῖεβ8β, 
1 τῆς ϑεσπίοα οὐ ἴδε Μουπὲ ννᾶ8 ἐχ- 
οἰυκίνεῖγ δὴ δητ- ΡῬΒαγίβαὶς ἀΐβοουζγβε. 
Βυλ 1818 ΠΟΙ ταΐρῃξ ΝΟΥ ΨνῈ}] Πᾶνα 
οττηθὰ οπς οὗ ἴδε ᾿εββοηβ οἡ ἴδε 811}, ἰπ 
φοηππεοϊίοη ἢ τΠῸ ρεπεγαὶ τπεπὶς οὗ 

τῆς Κίηράοτι νΠΙοἢ πεεᾶϑ ἰο δε δεβπεά 
ἷπ οοηίγαδὲ ἴο τνοσ  ἀ]π658 ποὶ 1688 ἴπδῃ 
ἴο βρυτγίουβ γρεβ οἵ ρίεῖγ. 

γν. 19:21. «φψαϊμξέ δοαγάϊηρ. 
θῆσαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, (τελβιγεβ 
ΡΟ εὐαγῆ, δπὰ ἰπεγείοστε δίῃ ϊυ, 
τηδίοσίαὶ, ρεγβῆδοὶς, οὗ ννπδίενεσ κι πά.-- 
σὴς, τιοίῃ, ἀδβίγυςείνε Οὔ ΟΟΒΕΙ͂Υ ραττηεηίβ, 
οὔθ Ρῥσογηϊπεηΐ βοζὶ οὗ ἰγεάβυσγε ἰῃ τῃ6 
Εδβι.-- βρῶσις, ποὶ πηετεῖγ “ τυβε,᾽" υῖ ἃ 
δεπεσὶς ἴδγηὶ ἐπι γδοὶπρ ἴῃς ΠΟΪ6 ο1458 
οἴαρεηςβ νυν] ςοἢ εδὶ οσ σοπϑυπλε ν᾽] Δ 0168 
(8. ΒεΖα, Ετγίιζβομε, ΒΙεεκ, Μεγεσ, εἴς.). 
Ἐτοβίοπεπιὶ. βεὺ οογζοβίοπεπιὶ αυδηλ δεῖ 
ἀεποῖδε, φυυτῃ νεῖ νεβϑῖεϑ ἃ {ἰπεὶβ ναὶ 
νεϊιβίαῖς εἰ ρυϊτεάϊης εγοάυπευγ, ναὶ 
Ἰσπαπὶ ἃ οςοβδίδυβ εἰ σατγῖθ, ἐσυσηθηταπι ἃ 
οὐτου !οηῖριβ, αυδῖεβ τρῶγας Οταεοὶ 
νοοδηῖ, να] τηεῖδ}}} ἂΡ δεγυρίπε, ἐεγγυρίηδ, 
ετοάδυηίυγ εἰ οοττοάυπευς (ΚΥυρκε, Οὔ. 
84ς.).---διορύσσουσιν, ἀΐξ [Ὠτουρἢ (οἶδν 
νν8}15), εαβίεσ ἴο ρεῖ ἰῃ 80 δὴ (Ὡγουρῇ 
σΑτοίν Ὀατγεὰ ἄοοσβ (ἀραίη ἰη Μαιι. 
Χχῖν. 43. Τῇ {πεῖ νου ποῖ ἢπά 
τυ ἢ ἴῃ βυςοἢ ἃ οι5α.---Ν ἐγ. 2ο. θησ. ἐν 
οὐρανῷ : ποῖ τε ΠΕΑΝΘΗΪΥ ἰγαΆβιγαβ, ΒΔΥ85 
ἘτιῖΖβο δ, 48 ἴπαὶ ννοι]ά σεαυΐγε τοὺς 
Ῥεΐογε ἐν. ατγδγηγηδίίοδ!ν ἘΠ18 18 ςοτσεςῖ, 
γεῖ ργδοιίοδ!ν ποᾶνεηὶν ἰγοάβασε ἰβ 
ταεδηΐ.---νεσ. 21. ὅπου θησ.. .. ἐκεῖ 
καρδία. Τῆς τεβεοιίοη ρόοεβ Ῥδοῖκ οἡ 
πε περαῖϊνε σουπ5ε] ἱπ νεσ. 190. ὯὨο ποῖ 
δοουτηυϊαῖα ΘΑ ΠΥ ἰγεᾶβυσαβϑ, ἔοσ πη 
γοὺυσ πεῖ Ψ}}}} ἴπετε, ἤθεα ἴτ 
οὐρῆῖ ἴο δὲ ἱπ πεᾶνεπ υἱἢ αοάἁ ἀπά τς 
Κιηράοπι οὗ αοά. 

νν. 22-24.-. Ῥαγαδῖε οΓ ἐπε ἐγ....Α 
ἀμῆουϊε μαᾶββᾶρε; Ἴοπηδοϊίοη οὔξβουζα, 
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ὁ κκ αι 8. ὀφθαλμός σου " ἁπλοῦς ἦ,1 ὅλον τὸ σῶμά σου " φωτεινὸν ἔσται " 24. 
Τκ. αὶ, τ, ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ἧ, ὅλον τὸ σῶμά σου “ σκοτεινὸν 

Υ̓δ τιν, ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; 

Π, 
σ ΤΒεει. 

χνὶ.13.24. Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, 
χα καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει" ἢ ἑνὸς “ ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου " κατα- 

ὁ οἷν ἐὐῖη, ᾧ σει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ 'μαμμωνᾷ.2 25. διὰ 
1 Ὁ. 

χνΐ. 13. ΒοιΣ. ἱϊ. 4 α΄. ΓΙᾺ. χνί. 15. 

1  Βεΐογε ο οφθαλμος σὸν ἀπλονς ἰη ᾿Β. 
5 μαμωνα ἰη 411 υποῖα]8. 

δηὰ ἴτε ενδησεῖίς τερογὲ δρρᾶγεῃεν 
ἱπαρεγεοῖ. ὙΠ ρδγᾷ]]ε] ραββδαρεὲ ἰῃ 
Γυζκε (χὶ. 33-36) ρίνε5. {π|| Πεῖὶρ. Τῇα 
ἤρυτε δπὰ [18 εἰ ποδὶ τπιεδηΐηρ βεεπὶ ἴοὸ 
Ὅὲ πιίχεά τρ, πιοιδὶ διίγιρυῖθβ δβογρεᾶ 
το τῆς ῬΌΥγΒΙΡΑΙ εγς ΜΒ τε τΠ686 
511} γίνεϑ ἰἴρῃς ἴο τῆς δοάγ. Τῇ οοη- 
ξιβίοη πιᾶὺ ὃς ἄυε ἴο ἴδε ἕδος παὶ ἴπὰ 
ἐγε, θεβίἀεβ Ὀείηρ ἴῃς ογρᾶπ οὗ νἱβίοῃ, 
ἰ8 1Πε βεδὶ οὗ ἐχργεββίοῃ, γανεδὶϊηρ ἰηνγασὰ 
ἀϊβροβίκίουβ. μγυϑίοδ ἷν δε αυδίτ68 
οὐ ΜΏϊοδ νἰϑίοη ἀδρεπάβ ἃγτε ἤεδι ἢ δηὰ 
ἀϊξεαβε. Τῇ Πεδί τυ γε ρῖνεβ ᾿ρμι ἕος 
411 Ὁοάϊϊγ ξυποιίοπβ, ννδῖκιηρ, ννογκίῃρ, 
εἴς. ; {πε ἀϊδοαβεά εξ πΊΟΓΕ οὐ [688 [418 
ἴπ (18 βεγνίςς. 1ζ τς τηοσγαὶ ἰ8 ἴο Ρὲ 
ἴουπά ΟὨΪΥ ἴῃ 48ὲ οἴδιιβε οὗ νεσ. 23, 811 
Βοίηρ Ὀείοτα δεΐπρ ραγδῦϊθ, ἴεη ἀπλοῦς 
ταυδβὲ τηεδῃ βουπὰ δηᾶ πονηρὸς ἀϊεελεεά, 
τοδδηῖηρβ ΜΙ Ο᾿, ἢ ποῖ ᾿ηδάπι!5510]6, ὁπ 
γεῖ ἀοεβ8 ποῖ Ἔχρεοῖ ἴοὸ πὰ Ἔχργεβδβεά ὈῪ 
ἴδεβα ψοσάβ. ὙΠΕΥ βεοπὶ ἴο ὈΕ σῃοβεη 
δεοαυβε οὗἩἨἁ Ἀ:πεὶς Δρρ] ς ΔΌΣ ν το τῆς 
τῆογϑ] βρῆεζγε, ἰῃ νυ βὶσ ἢ ἘΠΕῪ πυρῆς βυϊε- 
ΔΌΪ το (88 σοπηεξοιίοη πιεᾶη “ ᾿ἰθεσαὶ "" 
δηὰ “ πἰρραγάϊν "ἡ. ἁπλότης οὐουτβ ἱπ 
τιῖ8. βεπβε ἰῃ Εοχι. χίὶὶ. 8, απὰ Ηδίςϊ 
(Εββαγβ ἰπ Β. α., Ρ. 80) δα8 βῆοννη τπδὶ 
πονηρός Οὐουτα δβενεσγαῖ εἰπηε8 ἰπ ϑερῖ. 
(51:.) ἴῃ τῆς βεῆβε οὗ πίρραγάϊυ, ρτιᾶρ- 
ἰπξ. Ηε δοοογάϊπρυ τεπάεγβ : “Τῆς 
ἰατὶρ οἵ τπε Ὁοάγ ἰβ ἴῃε εγβ. 1{τπογεΐοτε 
τηΐπα ἐγα ὃς ΠΙΌΈγαὶ τ Υ ννποῖς ον 541] 
δὲ Δ οὗ Ἰΐρπε; Ὀυῖ 16 τοῖὶπε ἐγε δὲ 
τυάρίηρ, τὴν νος Ῥοάγ 8.41} θὲ Κ0]} 
οὗ ἀδτκπεββ.᾽ ΟὗὨ Ἄοουζδο 118 ᾿Ιεᾶνεβ ἴῃς 
ἀϊβῆσυ!ν οὗὨ {πὲ ταϊχίπρ οὗ πδίιγαὶ δπὰ 
τοοσαὶ υὑπίουςδεά. δ ρμᾶββαρε ἰ8 
εἰΠΠρεῖςαῖ, δπὰ πιῖρμὲ Ὀ6 Ρῥδγαρῆγαβε 
τῆ: ΤὴΘ αγς ἰβ ἴῃς ἰδπὶρ οὗ ἴῃς Ὀοὰγ: 
Ψ ἤδη [τ ἰ5 ΒεδΥ νῈ δεα (0 ἀο ουὖς 
ἀδιν ψνοσκ, με ἀϊδεαβεὰ νν ἅτε ἰπ 
ἀλιίπεββ. 80 ψτἢ τῆς ἐγς οὗ {πε βου, 
ἀδε Πεαγῖ, βεἂΐ οὐ ἀδϑβῖγε : ννῆδθη ἴξ ἰβ ἔγεθ 
ἔτοπη ςονοϊουδβης88, ποῖ δΔηχίουβ ἴο Βοατά, 
8}1 ξοεβ ννε]} υυἱτἢ οὺζ βρίγίευδι Πιποϊοπβ 
πονε οἤοοβα δηά δοὲ ννϊβεῖγ. Βεπ 
ξογάϊά ρδββίοῃβ ροββ6ββ ἱξ ἴῇεζε ἰβ ἄδεκ- 

πεβ8 ἩΪΝη ἄδορες ἴδ παῖ ψδὶοΣ 
ΔΠΠΙςῖ8 της [πὰ πιδη. ες πιϊβίδία ἴῃς 
τεϊδιίνα ναῖυς οὗ τπίηρβ, οἤοοβε ἴῃς 
ψνοσβα, περίεςς 6 Ὀεϊίετ, οὐ ἥδίξες ουτ- 
βεῖνεβ {πὶ γε σᾶη μᾶνε ὈΟΙἢ. 

Ψψεσ. 24. Ῥατγαδίε ο7 ἐξα ἐενο πιαβέεγς. 
Οὐδεὶς : ἴπ {με παίυγαί βρῆεσε ἰξ ἰβ ἱπι- 
Ῥοββί]ς6 ἴοσ ἃ βἷανε ἴο βεγνε { Ὸ πηδϑίεσβ, 
ἴοσ εαςἢ οἱδίπηβ εἰπὶ 88 88 ργορεσίυ, δπά 
πε β'ανε τηυβὲ γεβροπά ἴο οτς οἵ οἴπεσ οὗ 
τῆς οἷαί πηβ ἢ ἐπεῖσα ἀδνοιϊίοπ, εἰςπεσ 
ποπὶ ἴονε οσ τοπὶ ἰηΐεγεβί.- --ἢ γὰρ. .. 
μισήσει... ἀγαπήσει: δὲ πιᾶγ ἴδᾶκε (Ππἰ8 
οἴδυβε 48 γεξεσγίηρ ἴο ἴῃ οαβε οἵ βοπεβὲ 
γτείεσεποθ. Α βίανε 8:88 δί8 {πεὲ8 δπὰ 
ἀἰβ! κε ΠΚα οἴμες ποθ. Απᾶ Πα Ψ}}} ποῖ 
ἀο τρΐηρβ Ὀγ μαῖνεβ. Ηἰβ ργεέεγεηςς Ψ]]] 
ἴακε τῆς οσπὶ οὗ ἴονς, δῃὰ δίβ ἀνεγβίοῃ 
παῖ οὗἨ παῖε.---ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, εἰς. : 
1η18 οἴδιιβε πᾶν ὃς δε 858 τείεττίπρ ἴὸ 
{πὸ δε οἵ ἱπίεγεβί. ὙΠε βίανς πᾶν ποῖ 
ἴῃ 88 μεαγὶ οᾶσε ἴοσ εἴιμεσ οὗ τῆς τἰναὶ 
τπιδϑίεσβ. Βυΐ Πα πιυβὲ βεεπὶ ἴο οᾶτα, ἃπά 
πε τεϊδίϊνα ρονγες οὐ [επιρεσ οὗ οὔε 88 
οοπιρατεὰ ἴο τῆς οἴδμεσ, πιὰ ΡῈ ἔπε 
στουπά οὗ δί8 ἀεοϊβδίοπ. Απᾶ δανίηρ 
ἀεοϊάεά, ἢς δἰΐδοῃεβ δἰτηβεὶξ, ἀνθέξεται, 
ἴο (ῃς οπε, ἀπά οβιεπιδιίουϑν ἀϊβγεραγά8 
τῆε οἴδοσ. [Ι͂πη οζάϊηδσευ οἰγουτηθίδηςεβ 
ἴδετε νουἹά Ὀ6 πὸ σοοτὰ ἔοσ δυο ἃ οοπι- 
Ρειϊείοη οὗ πιδβδίεσβι Βαϊ ἃ οἂβε πηϊρῃὶ 
οοουγ ἰη τἰπιε οὗ ννᾶσ ἤδη {πε οοπαϊεγεᾶ 
ψνεσε βοϊά ἱπίο β8ἴανεσυ.---οὐ δύνασθε, εἴς. 
Αρρ]οαιίοη οὗ τῆς ραγδαδῖς ἴἰο αοὰ δπά 
ελγι ἢ ροββεββίοπβ.--- μαμωνᾷ, γε Δ] ΡοΓ. 
βοηϊβεά «-- ΟΡ] υΐυ5, ἃ οἰμαί δες: ϑγτίδς, δπὰ 
Ῥυπὶς ψογά (“ Ἰχσσὰπὴ ρυπῖςα πιαπιπιοη. 
ἀϊοίτυτ," Αὐρ. ἄς 85. 12.) ἀεγίνεά ἴτοτὰ 

ἸΘῸ Ξξ ἴο οοποϑδὶ οσὐ ὯΝ ἴο ἐτυξὶ 
Ξτ τσ 

υἱάό Βυχίοτί, Ζ4χ. Ταῖνι., Ὁ. 1217). 
ες πιεδηΐπρ 8 ποῖ, “γε οδηποῖ βεῦνδ 

αοὰἁ πὰ πᾶνε γίομεβ," Ὀυϊ “γε οδηποῖ 
Ὁε {Αἰ ἸΏ] τὸ αο δηὰ πιᾶκε δῃ ἰἄοϊ οὗ 
Με ἢ ".. “Νὴ ἀϊχίς, φυΐ μαδεῖ ἀϊνίτἰα5, 
βεὰ χυΐ βεγνίξ ἀϊντε115,᾽" ]ἐγοόπις. 

Ὗν. 25-34. Οοιιϑεὶς ἀραϊπδὲ (αΥ6. 
Μοχὸε βυϊιδοϊε ἴο τῆς οἰτοιηχδίαποεδβ οὗ 86 
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τοῦτο λέγω ὅμῖν, μὴ ἐμεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ 1 τί ε ΟΒ. σ. το. 

πίητε᾽ μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, 
ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ; 26. ᾿ ἐμβλέψατε εἰς 

τί " ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν χί!. :5. 
χ. 41; 

ῬΆΏΪ] ἵν. δ 
(νασίου 

τὰ ᾿ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ ἢ σπείρουσιν, οὐδὲ " θερίζουσιν, οὐδὲ αὶ ὍΝ. ζχῇ, 
συνάγουσιν εἷς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά: δ΄ ΜῈ: 

οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον ' διαφέρετε αὐτῶν ; 27. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύνα- ΕΑΝ 

δ (ἰδδὶ ἰδτεθ αχχ. πιϑίδ 
ΣΧ. 12. ΚΙΟΒΩ ἰν. 

οεἰοαη. 1 Αεῖδὶ, σχ (μι εἰ 
ἐρ Ὴ ΨΉΣ Ὑ  ττνὴ 

ΤΤΊΒεεν. 
). 58. νι! , οο; χἱἱἹ. 4. 1.κ' υἱϊὶ. 5. Αεὶς 

ἢ τι πιητε ἰῃ Β. Τδίδ οἴδιιβε ἰβ τγαπείης ἴῃ ἢ, οαχϊκἐεὰ ὃν Τίδοἢ., δηὰ Ὀγαςκεῖεά 
ΕΗ 

ἀϊεοῖρίεβ ἔβαη ἔδοϑο δραΐϊπδὲ δπιδβδίπρ 
ἀπεξραι τῶ: “ὙΨῺΥ δβρεᾶδὶς οὗ ἰγεδβυγεθ ἴοὸ 
18 ΨΏΟ ἂτε ποῖ Ἔνδῇ δι. οὗ [Π6 πεοεβ- 
βλσὶεβ οὗ πὶ [εἰ ἰδ ἕοσ Ὀγεδὰ δπά οἱοιἢ- 
ἷῃρ ψὰ δζἵὲ ἰῃ ἰοσπιεπε᾽" ([υττεγοιῃ).--- 
γει. 25, διὰ τοῦτο: Ὀεζᾶυδε γὲ οδη Ὁδ 
τη] τὸ αοἁ τΠτουρῇ σᾶγε 8 τννε 1 8 
τῆστουρἢ ςονείουβη6858.--μὴ μεριμνᾶτε: 
μέριμνα ἔτοπι μερίς, μερίζω, Ὀεσαυβε ςατθ 
ΉΡΡΑΙ ἃπὰ ἀϊξίσαςϊβ τἴ8ε πηλὶπὰ, Τῆς 
νετῦ ἰ8 υϑεὰ ἰπ Ν, Τ. ἴῃ ναγίουβ ςοπβέγιο- 
οπβ δῃηὰ βεῆϑβεβ; δοζηξίϊπηεβ ἰῃ ἃ σοοά 
δέη86, 85 ἰῃ Σ (ος. νἱϊ. 32: “ Τῆς υη- 
τηλιτίεἃ ᾿ᾶτα ἴοσς ἰῃς τδῖπρβ οὗ ἴῃς [οτγά,᾽ 
ἃπά χίὶϊ. 25 ἴῃ τεΐεσεποςε ἴο [ἢε τηετ θεοῦ 
οὗ τε Ὀοάγ Πανὶπρ {πε βάγηθς Ἴδε ἔοσ 
εδοὺ οἴμεσ. Βυΐϊ ἐδε εν] βεῆβε ρζεάογι- 
ἰηδίεβ. Ὁμαὶ ἰβ ἤεσε ἀερσεοδίεὰ 18 ποῖ 
ψοσκ ἴοσ ὑσχεδὰ δηὰά σγαϊπχεπέ, Ὀὰϊ ὙΟΣΤΥ, 
ἼμΑὍ0οΙ Ἔχοσοεηᾶδυβ εβὶ, βοϊ οἰευάο το ]]- 
εηάλ,᾽" ]εσοτης.---οὐχὶ ἡ ψυχὴ... ἐνδύ- 
ματος: τῇς 13} ποῖ ἴπε βουϊ; ἴῃς παίυγαδί 
116 ἰδ πιοσε ἴδῃ ριεαέ, δηὰ τῇς Ῥοάγ ποτα 
τλδη ἴδε εἰοέλὶπρ ΜΏΪΟΣ ῥγοίθοῖβ 1, γεῖ 
ἴμεθε ρτεδῖες ἰπίηρβ ἅτε ρίνεπ ἴο γοι 
αἰγελάγ. ὅλῃ γοὺ ποῖ ἰγυβὲ Ηἰπὶ ΨῃῸ 
ξᾶνε ἴῃς στεδῖεσ ἴο ψίνε (ἢς ἰεβα- Βαυὶ 
ἃ βαγίπρ ἴἰκε 118, 116 18 ποτε πη τηδδῖ, 
ἰπ τῆς πιουτῆ οὗ εϑ08 18 νεῦν ρῥγερηδηῖ. 
τ επάβ το ἢ οὖγ ᾿ῃουρἢῖβ αῦονε τηδίοσί- 
Αἰΐϊδπὶ ἴο ἃ Ἰοδυ οοποεριίοη οὗ τηδῃ 
οἰδεῖ επὰ, [ἐ 18 πιογε (88 δπ διριπιεπί 
ἀραϊπϑὲ οᾶζα, ἰξ 18 ἃ ἔτ -τεδοπίηρ ῥσϊηοὶρῖς 
το Ῥε δεβοςοίαιεὰ νυ {παὶ οἵπεῖ ἰορίονι--- 
ἃ τῇδῃ 18 Ὀεϊίες ἴπδὴ ἃ βῆδερ (Μαῖϊ. χίϊ. 
12). -νες. 26. ἐμβλέψατε εἰς, ἤχ γους 
ἐγεβ οὔ 80 48 ἴο ἴδίκς ἃ ροοά ἰοοῖ αἱ (ΜΚ. 
Χ, 21, χῖν. 67). ---τὰ πετεινὰ τοον.» ἴῃς Ὀἰγά8 
ψοβς εἰεπιδηξς 18 ἴΠ6 δἱἷν; Ἰοοῖ, ποῖ ἴο 
δάγαϊγα πεῖς ἔτος, οαγοΐθβϑ πηονοπλθπίβ οα 
(ες ψἴηρ, Ὀὰ: ἴο ποίεε ἃ νεσζὺ τεΐεναπε 
ἴλοι---ὅτι, ἐπδὲ τυῖῖδουῖ το1} ἐπεν ρμεῖ (πεῖν 
ἰοοὰ δηά ἸΙἱνε---σπείρουσιν, θερίζουσιν, 
συνάγονσι «- α.: [6 υδι18] Ορεγδίίοη8 
οὔ ἢ υβραπάτηδῃ ἰπ ργοἀδυοίῃς [Π6 5ΒιΔ}Ε 
οὔ 8. [π δ 6βς ἴπε Ὀἰτάβ μανα πὸ ρασῖ, 
γεῖ γοὺς Εδιβεῖ ἐεεάει ἢ ἴπεπ. Τῆς 
οἌσενοσῃ ταὶς τερὶν ἴο (Π18: γ68; ΠΟΥ 

ἔεεά τΠεπηβεῖνεβ δὲ ἘΠ 6 ἔδγηιεγ᾿ Β ὄχρεπβε, 
δῃ δὐάϊείοπα! δουγοα οὗ δηχίεςν ἴο Ἡἰπὶ. 
Απᾷ τΒς ογπὶς ὑπθεῖϊενοσ ἰη Ῥγονίδεηςεα: 
γε, ἰπ ΒυΠΊΠΊΕΣ ; Ὁ ἢονν ΠΊΔΠΥ Ρατί ἢ ἰῇ 
νἱηΐος ΓΠγοὰρἢ νναπὶ δηὰ ςοἱἁ Ὺ 7εβ85, 
Ετεαλΐεβι οἵ 411 οριϊπικὶβῖβ, που ρἢ πὸ 
ΒῃδηΠον οΥ ἱρπογᾶηὶ οπα, αυΐειϊν δάάβ: 
οὐχ ὑμεῖς μϑλλον διαφέρετε αὐτῶν: ἀἄο 
ποῖ γε ἀϊθες ςοπβίἀεγα οἷν ἔτοπὶ ἐδαπὶ) 
ΎΠΟΥ ἴατα, οαυ {πὸ πος, τνε]}, αοά᾽ 8 
ΒυΠΊΡ]6 ἐγόαέμγές. ΝῺ 5μουά γον ἔεασ, 
Ῥέη, αοὐ δ ελίϊ γεν ὃ 
ες. 27. τίς δὲ, εἴς. ΤἼς αιιεβιίοῃ τηθδῃβ: 

οἌτε 18 ἃ8 ὈΟΟΙΪε88 88 ἰξ ἰβ ἡδεάϊεββ. Βυΐῖ 
ἔπετς ἰ8 πιο ἀϊετεποε οὗ ορίπίοῃ 28 ἴὸ 
ἴδε ῥτγεοῖβε ροὶπε οὗ πε αυεδίίοθ, οεβ 
ἴς τηεδη, γνῆο ὈΥ σᾶζε οδῃ δάά ἃ οιδὶι ἴο 
δ18 μεῖρῃς οὐ ῃο οδη δάά ἃ βῃογῖ βρᾶςς 
οἵ τἰπιε, τεργεβεηιεᾶ Ὁ ἃ οὐδίε, ἕο τῆς 
Ἰεπρῖμ οὗ πὶβ [π᾿ ἡλικία Δδἀπιὶβ οὗ 
Οἰἴμεσῦ δεῆβθε. [ἔ πιδᾶπβ ςἐαίηγε ἱπ [Κ᾿ 
χῖχ. 3; αρε πῃ Ἰοππ ἰχ. 21, Ηςδ. χί. τσ. 
Μοβὲ τεςεηΐ Ἴσοσηπιεηΐϊδῖοιβ ἕδνουσ τῆς 
Ἰδιῖογ ἱπϊεγργειδιίοπ, οἰ εν ἱπβυεποςεά 
ὃγῪ τῆς πιοπϑβιίγοβίευ οὗ δε βυρροβίτίοῃ 88 
τείεσγίηρ ἴο βίδίυσε. Ἅνμο οου]ὰ ς4]] 
δάάδϊηρ ἃ οὐυδίε, τὰ ἔεεῖ, ἕο ἢῖβ μεῖρῃι ἃ 
ΨΕΓΥ 5Π|8]} πηδιίεγ, (ῃς ἐχργεβϑίοη οὗ 1Κ. 
(ἐλάχιστον, χίϊ. 26) }) Τῆς δρρ]ϊςΑιίοη οὗ 
ἃ τηδᾶβιγε οὗ Ἰεηρτῃ ἴο Ἰδηρτῃ οὗὨ ἀδγβ ἴβ 
7υδδεά Ὁν Ῥβ. χχχίχ. 6: “Ὑδοὺ παβὶ 
τηδᾶς τὴν ἀδγβ 88 βαπάργελδιῃβ", Βυῖ 
Ὡς. Εἰεϊά βιγοπρὶν ρῥγοίεβίβ ἀραϊπβὲ ἔῃ 
πενν τεπάεσίηρ. Αἀπιλκείπρ, οὗ ςουζβα, 
ἔμπας ἡλικία ἰ5 ἀπηρίρυουβ, ἀπὰ παῖ ἴῃ 
οἰαϑβίς δυῖμοσβ ἱξ οἴϊθηοσ πιεδῃ8 ἂρε ἔμᾶπ 
βίδίυγε, ἴδ ἰπδίβιβ πὶ πῆχυς ἰ8 ἀδοίβἶνα. 
““πηχυς," δὲ τετηδσκβ (Οἱ. Νοσ.), “ἰδ ποῖ 
οπὶν ἃ πιεᾶβυγε οὗ ἰεηρίῃ, μυξ τῆλε Ὀν 
ΨΠΙΟΒ ἃ τηδη 8 σέαΐηγέ ΜΆΒ ῬΤΟΡΕΓΥ 
πιεδβυγοᾶ." Εὐυΐζῆγ. οὐ τπϊβ ρῥΐἷδος 
ΤΕΤΊΔΓΚΒ: “ καὶ μὴν οὐδὲ σπιθαμήν (ΑἸ 
ουὐδ1]) οὐ δὲ δάκτυλον (4 2418 ρατί): 
λοιπὸν οὖν πῆχυν εἶπε, διότι κυρίως 
μέτρον τῶν ἡλικιῶν ὁ πῆχύς ἐστι. Τῆυ5 
ἃ Βῃογί πιᾶπ 18 τρίπηχυς, ἃ [41] τηδῃ 
τετράπηχυς."" Βυῖ δον ἅτ6 Ψψε ἴο μεὶ 
ΟνοΓ {Π6 πιλοπβίσοβιυ οὗ ἔπε βυρροδίτίοι ὃ 



χχί. ὅ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΥΙ. 

ται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ ἢ πῆχυν ἕνα; 28. καὶ περὶ 
ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ "κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς 
αὐξάνει - οὐ κοπιᾷ,1 οὐδὲ νήθει ἷ - 29. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολο- 

τ αὶ βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως " ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 
85.1.1 "ὀλιγόπιστοι; 31. μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες, Τί φάγωμεν, ἢ 
οἵἉ ρτα 85). 

ΘΒ. χῆΐ, 26. ΜΚ. ἐν. 28 (οἵ φταῖη). χ Οος. ἡ]. χὰ (οἵ 847). 
8. ΟΠ. νἱϊϊ. 26; χίν. 31; χνὶ. 8. 1. χὶὶ, 28. 

ᾳ δεῖς δηὰ 1 ἶκ. χὶ. “8. τ ΓΒ. χί. 8. 

Δ 9Β ἢᾶνε ρίυγαϊβ (ΥΝ.Η.). Τῆς βἰπρυϊατβ ᾶἀγὲ ἃ ργαπιγηδιϊοδὶ οοτζεοζίοη (κρινα 
πευξ. ΡΪ. Ποπ1.} ΏΟΙΠΥ υππεοεββασυ. ΤΗΕ [1168 ἃγε νἱεννεὰ βἰ πρὶν. 

Τυττεγοῖς μεῖρ8 υ8 πεῖε ὃγ βπάϊηρ ἰη τῆς 
αυεβίίοη οὗἩ ῳ Ϊεβ8 ἃ τείεσγεπος ἴὸ ἴδε 
δτονῖῃ οὔ τπς Πυπιᾶπ θοάν ἔγοπι ἰπΐδπου 
ἴο πιαίυγιγ. ΒΥ τῆι ᾿πβθπϑι]ς ῥγοόῦαβ8, 
ΔεοςοπΊρ ἰσπεὰ ἘΠπγουρῆ ἴπς αἱά οὗ ἐοοά, 
Αοάβ δὰάβ8 ἴο ὄνεσν πυπίδῃ Ὀοάν ποσὰ 
1πᾶη οπα οὐδ. Ηον ἱπηροβϑιῦίε ἕοσ 
γου ἴο ἀο ψῆδι αοά ἢδα8 ἄοπε νἱΐμπους 
γόους ἐπὶ πκίηρ οὔ] Απά {{Ἡς- ἐξά γου 
ἀυτγίηρσ ἴπε Ρεγοά οἵ στοψιῆ, οδῃ γοῦ ποῖ 
ἔγιϑὲ Ηἴηι πον νΒδη γου αν οεαβεά ἴο 
ξτον ὃ 

γν. 28-3..υ0. Ζεδδοη ἤγομι ἐδε ἤοιυεγς. 
καταμάθετε, οὔϑεῖνε ν»Ὲ]] (Πλὶ γε ΠΊΔΥ 
Ἰεᾶση ἐμβοσουρῃὶν της ἰεββοη πεν τεᾶςῆ. 
Ηεῖα οπἷἱν ἰῃ ΝΤ., οἴἴϊδη ἴῃ οἱ δϑϑίςβ. 
Αἴβο ἰῃ ϑερῖ., 6.9., ὅδ. χχίν. 21: Τῆε 
πη οὐβεγνεά πεῖ (Εεθεκ8Π), Ἰεαγηίη 
μεσ ἀϊδροβιτίοη ἴτοπὶ πες δοίίοπβ.---τὰ 
κρίνα, ἴῃς ἡ ι Ῥογσίσεηι, Ἐπιῤεγογ᾽ς 
εγοῖση, δοςοσζάϊηρ ἴο Ἐοβεηπιῦϊες δηὰ 
Κυϊποεῖ ; τῆς τεὰ ἀπεπῖοπε, δοοοζγάϊπρ ἴο 
Εσυγγες (Ζβοδι. τὰ Μ. υπὰ ΚΕ.) στονίπρ 
Ἰυχυτίπην υὑπᾶάες ποτ Ὀυβῆε8. ΑἹ] 
βοννεῖβ τεργεβεηϊεά ὈΥῪ τῆς [᾿ἰἷγ, βαϊά 
Ευτῆν. Ζίρ. ἰοπᾷ ἃρο, ἂπὰ ργορδοϊν δε 
ἰ8 τίρῃι. Νὸ πεεὰ τὸ ἀΐβοονεσ ἃ ἤοννεσ 
οἴτατε Ὀεδυΐν 48 ἴῃς βυδήεςς οὗ γοσλδγκ. 
7ε58ι5 ψουἹά ἤανε βαϊὰ {πε βάτης ἰπίηρ οὗ 
(Π6 βποινάτορ, {πε ῥγίπηγοβε, ἴῃς ὈΙΔΕΌε]] 
οἵ ἴπε ἀδίϑυ. Αἴδεσ ἀγροῦ 5Βποιυϊά ςοτης 
ἃ Ῥαυξ6. Οοηβίάες ἰΠ68ε ἥοννεσβ  ὙΠθη, 
αἴϊζεσ ἃ ἔδνν πιοπηξηϊβθ᾽ γεῆβδοϊίοη : πῶς, 
ποῖ ἱπιίοσσοραῖϊνα (ΕἸ Ζϑο με), θὰ εχ- 
Ῥτεββῖνε οὗ δἀπιγίγαίίοῃ ; νᾶρις, ἀουθιι] 
νεῖμεν τπ6 ρτοντῇ 8 δάπηιγεᾶ Ὧ8 ἴὸ 
πΒεῖρδι (Βεηρεῖ), ταρὶ ἀϊεν, οὐ ταῖβ οὗ πγυϊ- 
τἰρ! οαἰίοη. ΨΝῊΥ τεέεσ τὸ στον δὲ 411} 
ῬτοΌΔΟΙν ἢ τδοῖε τείεγεπος ἴὸ φιαβιίοι 
ἴῃ νεσ, 2). Νοῖβ ἴπε νϑγὺβ ἱπ τῃ6 ρ]υγαὶ 
(υἱάδ οτἰτῖςα! ποῖ 65) τ ἃ πευΐεσ ποπιΐ- 
ῃδῖϊνε. Τὴα {ΠΠ|6ὲ5 τὲ νἱεινεὰ ἰηάϊνίά- 
ὉΔΙΪΥ 45 1ἰνίηρ Ὀεΐπρβ, αἰπιοϑὲ 85 {τ εηάβ, 
δηὰ βροκεβη οὗ νυ τῇ αβεςοιίοη (ΥΝίηες, ὃ 
58, 3). ΤἼε νετῦ αὐξάνω ἴῃ δοῖῖνε νοίςα 
15 ἰταπϑίεἶνα ἴῃ οἷ855., ἰη γαηβιεἶνα ΟὨΪΥ ἴῃ 

Ἰδῖεσ νυτίτεγβ.--- κοπιῶσιν, νήθουσιν : Ππἃ 
νἱγοσυπὶ εδῖ, αυἱ ρτυπὶ οοἶυπί, πος 
ταῦ] εγαπὶ ἀοπιίδεάδτυτη (Ἐοβαπτ]] 6). 
Τῆς ἰογπιεσ νεγ βεεπὶβ ἴὸ ροϊπε ἴὸ πε 
1011 τυβεγεῦν δγεδά 18 εαγπεά, ἢ Ῥδοκ- 
ννασὰά ρίαπος δὲ τς σοηάϊιοηβ οὗ πυπιδη 
τον ; τῆς ἰαιίεγ ἕο ἴῃς ᾿ἰρβίοσ ᾿νοσκ, 
ΨΥ ΒΟΓΕΌΥ εἰοἐμίηρ, τἰῇ6 πὲνν βυδ͵εος οὗ 
ταπηδτκ, ἰβ ρτεραγεά.---Ν τσ. 29. λέγω δὲ: 
τς βρεᾶκες ἰ8β σοπβοίουβ Ηδ σηδκεβ ἃ 
βίγοῃρ βίδιεπιεηΐ, δὰ Ηε τηθαπ8 ἴϊ.- -οὐδὲ, 
ποῖ Ἔνεη ϑοϊογιοη ἴδε τηδρηϊβοεηΐ, τηοβὲ 
εἰοτγίουβ οὗ ἴῃς Κίηρβ οὗ ἴβγδεῖ, δη ἃ οπ 
βῖδιε οσοδβίοῃβ τηοϑὲ ρβοσρεουβῖν διιἰγεά, 
- ἕν τούτων: τῇς 1168 ἂτε ἴῃ νίενν, δά 
οἠς οὗ ἔπεπὶ ἰ8 βίηρὶεά ουξ ἴο νὶς ψὮ 
ϑοϊοπιοη.--- ετ. 30. εἰ δὲ τὸν χόρτον. 
Αρρ!ιςδιίοη, Τα Ὀεδυῖ δα! ἤοννεσβ πονν 
1οβε ἐμεῖγ ἱπάϊνιἀυ δ] γ, δηὰ ἀγα τηεγρεά 
ἰπ τπε ρεηεσὶς ργαςς : πλεγα ψεθάβ ἴὸ ΡῈ 
οὐκ ἄοννη δηά υβεά 48 μεῖ. Τῆς παίυγαὶ 
δεηεϊπιεηΐ οὗ ἰονα ἴοσ ἤοννεγβ ἰβ βαοσί ες 
ἴον τῆς εἰῃίςαὶ βεπιίσηεπε οὗ ἴονε ἴοσγ 
τήδῃ, δἰ πη ρ δὲ σοηνϊ ποίη Ηἰπὶ οὗ αοὐά᾽ 5 
οᾶγε.-- κλίβανον (Αἰτὶς κρίβανος, υἱάε 
Γοῦεοκ, Ῥλγγη., 179), ἃ τουηά ροῖ οὗ 
εδιίποηνναγα, πάγον δὲ ἴορ, μεαϊεὰ ὉγῪ ἃ 
ἢτε νι πίη, ἀουρῇῃ βρτεδά οἡ {πε βίάεβ; 
Βεδυτι! βοννεσβ οὗ γεβίεγάδυ (8 υϑεά 
ἴο ὑσερᾶζγε Ὀγεδὰ ἔοσ πιεπ !] ὀλιγόπιστοι: 
βενεσζαδὶ {ἰπ|68 ἰη σοβρεΐβ, ποῖ ἰπ οἰ αϑβίςβ; 
ποῖ σερζοδοῃ Ῥὰξ επσουγαρίηρ, 85 ἰΐ 
δαπίοτίπρ ἴΠ6 σαγαννόσγη ἱπίο ἔα. Τῇ 
ἀπ που ν 5 ἴο ρεῖ τ6 σαγαινοσγη το οοη- 
βίάδσ π656 {πίηρβ. ὙΠΕΥ πᾶνε πΠῸ ευα 
ἴον νὰ ἤοννειβ, ΠῸ δᾶσ ἴοσγ ἴῃς βδοπρ οὗ 
Ὀἰγάβ. Νοῖ 80 ]ε8:858. Ηε παά δη ἴη- 
ἴεηβε ἀεὶ σε ἴῃ παῦσε. ΔΝΙῖπ 6855 ἐπ6 
βεπείπιεπε, “ ϑοϊοπηοη ἴῃ 11 ἢΐβ ρίοτγ,» 
ΔΡΡΙἸεὰ τὸ ἃ νν]ὰ ἥοννεγ ' ὙΠεβς ροϊάεη 
Ψογάβ ἃγα νδίυδθ]α 48 σενεδιίηρ Ηἰβ 
Βεηίαὶ ροεῖϊῖὶς παῖυτθ. τον τοῆςξςξ αἷβο 
ἷπ δὴ ἰπίεγεδιπρ ΑΥ ἴπς λοίάαγ τιοοά 
οὗ τῇς πουτγ, ΠΡ οα πε ΠΠῚ ἀὐνᾶν ἴτοπι 
δεαῖ, δηὰ ογοιν 8, ἀπά Πιυιπίδη πιίβεσυ. 

γν. 31--323:. Κεμεισεά εαχλονίαἐϊοη 
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τί πίωμεν, ἢ τί περιβαλώμεθα ; 32. 
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πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 1. αἰ, δ᾽ 
Κοπι. 

"ἐπιζητεῖ ἴ. οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι " χρήζετε τούτων Ηεδ. χί. 
ἁπάντων" 33. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν υ Τὰ χι. 8. 

».ρ ΠΕΡῚ . Βοπι. χνί. 
δικαιοσύνην 3 αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα “ προστεθήσεται ὑμῖν - 34. μὴ 2 (κει. οἱ 
οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον " ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς. 

" ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ " κακία αὐτῆς. 

1 τ ΟὨ. χ. 25. 1: Ρεῖ. ἰν. 3. 
βᾷ Ατηοϑ 1]. 6. Ἔχις, δὶ Υ 

.). 2 

ἔδει. τς σ. 
ν ΜΚ. ἰν. 24. 

{{|χιϊ. 31. 
ΗεὉ. χὶϊ. 

χ Βεζα ΟἿΪΥ ἰα Ν. Τ. ἴῃ βεῶδα οὗ ἰγουδῖς. ϑερί. Ἐςεῖ. υἱΐ. χς; χὶϊ. 

1 Αποΐδπεσ ρταπηπγδεῖςαὶ οοτγεοίίοη (πδαξ. ΡΙ. ποπ,. ἔθνη), δ᾿ Β πᾶνε επιζητουσι. 

3Μ92|}Β οπιῖξ τον θεον, ἀπὰ Β ἴγάπβροβεβ {Π6 πουῃβ Δπηὰ ἢδ8 τὴν δικ. και τὴν βασ. 
αντον. ΤίΞοἢ. ἀπά ΚΝ. Η. τεϊδίπ τς ογάοσ 8 ἰη Τ᾿. Ε., οπλίτῖηρ τον θέον. 

5 τα ἐεαντῆς ἰῃ ΕΣ (Δ τα περι αντης)ςο Β᾽Ἴ, ἢᾶνα 5Βἰ πῃ ρὶν αντης. 

αραϊπεί εαγό. Μετ. 31. οὖν, ρο68 ὈΔοΚ 
ἡ νεσ. 25, τερεδιίπρ ἴπε Ἴσουπβεὶ, γα- 
ἱπέογοεά ὃν ἱπιεγνεηίηρ ἀγριγηεηΐ.--- ἐσ. 
32. τὰ ἔθνη, ραὶπ ἃ τείθσεηςε ἴὸ 
μεδίμεη ρσαςῖῖςε ; ἱπ νἱ. 7 ἴο τπεῖγ 
Ῥαϊϊοίορυ ἴῃ ῥγᾶγεσ, πεσε ἴο τῃ6 κΚὶπά οὗ 
δ᾽ εβθίηρβ θεν εαρεγῖν δϑὶς (ἐπιζητοῦσιν) : 
ταδιεσίδὶ ΟὨΪῪ οσ οπὶςΗΥ ; ὑγεδά, γαϊτηςπῖ, 
ψνεδῖ τῆ, εἴς. 1 πονεῖ στεαὶ δε πον ἴσυα 
πε εἰδϊειηεηὶς οὗὨ [}6βϑὺ8 15. {Π11 τεδὰ τῃ6 
Μεάϊε Ηγνιης, ἴῃς ῥγάγεσ Ῥοοῖ ἂπά βοηβ 
Ῥοοκ οὗ τς [πάϊαπ Αγγαπβ. ΝΒ τδὰ 
ἐχοεριίοη οὗ ἃ ἔξνν Ὠγυπηηβ ἴο Καγμηα, 
ἴθ ψΠϊοἢ βἷπ 15 οοπέεββδεά δηᾶ ρδσζάοῃ 
Ῥερρεά, πιοβὲ ὮγπΊηδ, Ἔβρεοίδ!ν ἴδοβε ἴο 
Τηιάγα, ςοηιαῖῃ ρτάγεῖβ ΟΠἿΥ ἴοσ πιδῖεγίαὶ 
ξοοάβ: οονβ, ἤοῦδεβ, βίθεῃ ρδϑβίυγεδβ, 
Βοοά Βαγνεϑβῖβ. 

Το υἱἊεἶε58 πιεη ποῦ ρμἰνεβὶ νυῖνεβ, 
᾿Απὰ Ἰογίυ! πιδικ᾽ δὲ τπεὶσγ )ου] 658 ̓ ἶνεβ ; 
Του ρίνεξε κοῦ, οουτΑβεου, δίΓοὨ Κ, 
Το ξυλτὰ τΒεῖὶς αρεὰ εἶγες ἔγοπὶ τοῦ 2. 
1,ληάβ, Ἰεννεῖβ, μογβεβ, πεγάβ οἱ κίπε, 
ΑἹΙἹ κιηάβ οἵ τε! τἢ το ρίἐι5 οἵ τηΐπς. 
ΤΥ ἐπιεηά 8 ἤξνεσ βἰδίη ; Ηἰβ πὐὶσῃςὶ 
15 πενες πογείε ἰη τῆς θρῆι. 
--Ὀς. Μυΐσ, δαμελν Τεχίς, νοῖ. ν.» Ῥ. 137. 

---οἷδεν γὰρ ὁ πατὴρ ν.: Ὀἰδοῖρ]ε8 πκιιδὶ 
τῖϑε αῦονε ἴπ6 ράρδη ἰενεῖ, εβρεοίδ!ν 88 
18εν νοσβῆὶρ ποῖ 1πάγα, ὈὰῈ 4 Εαέλεν ἱπ 
ἀεαύεη, Ὀεϊϊενεὰ ἱπ ἀνεη Ὁ τπ6 [πάϊδη 
Ασγδῃβ, ἱπ ἃ τυιδε ννᾶὺ, υπᾶδσ [Π6 πᾶπια 
οἵ γαιβ-Ρίίασ, Ἡξεανεη- δῖπεσ. γὰρ 
εχρίἱπβ ἴῃς ἀϊβετγεηςε θεῖνεεη ρᾶρδηβ 
δηὰ ἀϊξοίρίεβ. ὙὍῇο ἀϊδοῖρίε Π88 Εδίπεσ 
ΨΠῆὸ Κπονϑ, δἀπὰ πανεσ ἔογρεϊβ, Ηἰβ 
ΟἾΠάτεη 5 πεδάβ, ἀπὰ ψνῆο 8 50 γτεραάεὰ 
ὉΥ 411 ννῆο τγυἱν Ὀεϊΐενε ἴπ Ηἰπι. ϑυςῇ 
(ἈΠ ΚΙ15 οατε. Βυϊ δυο δίῃ ἰ8 
Ῥοββίδίς οηἷν ἴο ἴῃοβε νῆο σοπιρὶν Ἀν 
1ῆε (οἹονῖπα ἱπ)υποιίοη. -- Ν τ. 
ζητεῖτε πρῶτον. ὙΠεΙς ἰ5 ςοηβίἀθγαῦ]ς 
νατίαϊίου ἱπ ἴδε ἰεχὲ οὗ {π|ὶ8 σουπηβεῖ. 
Ῥεγῆδαρβ ἴπεῈ πεᾶγεδὲ ἴ0 {πε οτίρί πὶ 18 
1πε τεδάϊπρ οὗ Β, ᾿νμς ἢ οπιῖῖβ τοῦ θεοῦ 

στ Ν᾿, δπὰ ἱπνετὶβ π6 ογάες οὗ βασ. 
δῃηά δικαι. ϑεεῖκ γε Ηἰβ (π6 Ἐδίδετ᾽β) 
τὶ ϊδουβηεββ δπὰ Κίηράοπι, [πουρῃ ἰξ 
ΤΊΔΥ δ6 ἀραϊπϑι {15 {παῖ ἴη Πυκα (ΧΙ. 31) 
τῆς Κιηράοπι, ΟΠΙῪ 8 τηεπιοπεᾶ, πρῶτον 
Αἶϑο Ῥεὶπρ' οτηϊειεά : 5: εκ γε Ηἰβ κίπρ- 
ἄοπι. ΤὮϊ5 πᾶν πᾶνε δεεη δα οτἱρίηδὶ 
ἴοτπι οὔ ἴῃς ἰορίοη, 411 θεγοπὰ Ῥείηρ ἰη- 
Ἰεγρτείδιίοθ, σὰς ἐδουρῇ υππαοαββᾶγυ. 
ϑεοκίηρ {πε Κίηράοπ) τρεᾶπβ βεεκίπρ 
στ ρμιεουβηθθβ 48 ἴπεῈὶ φηρεηεμρε δοτιμηῖ, 
δηά τπεὲ πρῶτον ἰ8 ἱπιρί]!εὰ ἱπ βιιοἢ ἃ 
υεβῖ. ϑοπῖε (Μεγεσ, ϑενίη, Αςῃο 58) 

ἀπϊηκ {μετα ἰ8 πὸ βεοοηάᾶ, ποῖ Ἔνθ ἃ 
βυδοτάϊηαϊε βεεκίηρ δες βαγίῃ]ν ροοάβ, 
411 τπᾶῖ ἰο Ὅς Ἰεἴξ 'π αοά᾽β δαπάβ, οὖσ 
8016 οοηςεγη ἴῃς κίηράοπη. Τῆδὶ ἰβ ἰπ- 
ἀεεά τῆς ἰῴδδὶ μεγοῖς δἰίευάε. Ὑδῖ 
πὐκολρε να ἰξ φοπιδβ ἴο δε ἃ αυδδίίοη οὗ 
τϑῖ δπὰ βεοοπάᾶ, βυργεπης δηὰ βυδοζάϊ- 

πδῖβ, δπὰ {{ πε Κίηράοτῃη ὃς ἱπάεεά ἢγϑβι 
ἰξ ΜΠ] ΚΕαΡ 411 εἶβε ἴῃ 118 ργορεσ ρίδος. 
Τῆς πρῶτον, |ἰκὲ τπῈ6ὸ ῥγάνεζ αραϊπϑβι 
ἐεπιρίδιίοη, ἱπάϊοδιεβ σοηβίἀεσγαίίοπ ἴοσ 
ΜΕ Κπεββ π πε βίποεσγε.---προστεθήσεται, 
8ἢ 411 θὲ αἀάεά, ἱτιρ  γίηρσ ἴδδὲ τ 6 πιδίη 
οδ͵εςι οὗ φιιαβὲ νν}}} σεται ν Ῥε βεουγεά, 

νεῖ. 34. Ἐμιαὶ ἐαπογίαέϊο ἀραϊη5ὲ 
εαγε. Νοῖ ἴῃ [,ὑκ6᾽᾿ 58 Ρδγδ] 6] βεςιίοη, 
τπετεΐοσε τεραγάεὰ ὃν ὑνεῖββ δ8 ἃ τε- 
Βεοσιίοα ἀρρεηδεὰ ὃν {πε ἐνδηρεϊβι, ποὶ 
ἄγανῃ ἔτοπι δροβίοϊίς ἀοοϊγίπε. Βαΐὲ ἱξ 
ΝΕΙΥ ΒΕ ννῖπάβ ὰρ ἴπε ἀΐδβοουτβα. [ἡ- 
βἰεδὰ οἵ βαυίηρ, σᾶσε ποῖ δρουϊ ἰοοᾶ δπά 
ταίτηεπί, ἴῃς Τεδομοσ πον 58 Υ8 ἤηδΙΪΥ, 
σᾶτα ποῖ ψ τῇ τοίεγοποβ ἴο ο-πιοόγγονν, 
εἰς τὴν αὔριον (ἡμέραν υπάετϑιοοά). [᾿ 
᾿ΟπΊε5 ἴο ἴῃς 58π|Ὲὲ τϊπρ. τὸ τεβίγιοϊ 
ςᾶτα ἴο ἴο-ἀδγν 18 ἴο τηδϑίεσ ἴξ δοβοϊυϊεῖΐγ. 
[τ|58 τὰς τὰΐαγα ἀπὲ Ὀγεεάβ δηχίεϊν ἀπά 
Ιεαᾶβ το ποατγάϊηρ.-- μεριμνήσει: ἔμευτε, 
ΜΙ ἴογςα οὗ Ὧπ ἱπηρεγαῖίνα -ὸ ἰδεῖ ἔτ, ἐν ἢ 
δεπίεῖνε (αὐτῆς, ΝΝ.Η..) 1κε οἰδεῖ νετθβ οὗ 
ςξᾶγε; ἰπ νδγ. 25, ΝΠ ἀοου8. --ἀρκετὸν: ἃ 
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Δαν! 57. ΨΠΙ. 1. “ΜΗ "κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε᾽ ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε, 
1.,3.27; κριθήσεσθε" 2. καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ' ὑμῖν. 

: ὰ ἔχαι, 4, τί δὲ βλέπεις τὸ "κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, 
41. 

1 Μοβὲ υποίδ]β δᾶνε τμ6 βίωηρίς μετρηθησεται. ΤΏς οοτηρουπὰ (Τ. ΕΒ.) [8 ἴῃ 
τηΐπυες. ἀλη Σ. Ὀουρεῖεβ ἰξ ςαπι6 ἐπ οτἰρίηα!ν τοσὶ Γκ. (νὶ. 38), ΔΙ τδετε τῆς 
τοοβῖ ργοῦδδρίε τεδάϊηρ. 

πεῖρα εὐρωῤνλε »ῃ 88 ᾿ που; ἃ 
Βυβῆς! ἐπογ.---τῇ ὋΣ εδοἢ βυσοεβεῖνε 
ἄδυ, ἴδε δζιίοὶς μι ρ Ἰδυεῖνε.ς ἡ κακία, 
ποῖ [86 τηοζγδὶ ον] θυ τῆς ρῃγβίςαὶ, [6 
ΤΑΐβεῖυ οὕ δῆιοιϊοη οὗ 16 (ποῖ οἰΔββίςαδὶ 
ἰπ τηῖβ βεπδε). [ἢ ἴῃς νοσάβ οὗ Ὁ γγβ. 
Η. χχίϊ., κακίαν φησι, οὐ τὴν πονηρίαν, 
μὴ γένοιτο, ἀλλὰ τὴν ταλαιπωρίαν, καὶ 
τὸν πόνον, καὶ τὰς συμφόρας. νεῖν ἄΔΥ 
[48 βοπὶεὲ βιισἢ ἰγουῦ]εβ: “ 81:188 Δ8ῆ1ς- 
τίοπεβ, 4138 ηἰ8}]} δδέ πδεοεββα πηεῖὰ ςο- 
ἁἀυρίίςατε". Εταβηπιαβ, Ῥαγαῤἧ. ἘτίΖοο πα 
ῬΙόροβεβ ἃ ρεουϊίαγ διγδηρειηεπίῖ οὗ (δς 
τνογὰβ ἰπ ἴῃς δεοοηὰ δηὰ {πιστά οἰδυδεβ. 
Ῥυκείηρ ἃ [01] δίορ δῆεσ μεριμνήσει, ἀπὰ 
τεϊαϊπίηρ τῆς τὰ οὗ ΤΕ. δείοτε ἐαντῆς, 
ὃς Ὀτίηρβ ουξ {Π|8. βεῆβε: Τῆς τπίηρβ οὗ 
ἰιβεῖ ἢ ἀγα ἃ βυ βηοίεπου ἔος εδοῇ ἄδυ, υἱΖ.» 
τῆς εν] τπεγεοῦ. 
Οήάρτεε ΝΙ]. ΤῊΞ ΘΕΈΚΜΟΝ (ον- 

ΤΙΝΌΕΡ ΑΝῸ ΟἸΟΒΕΡ. Ὅῆε Τοοηπίεηΐβ οὗ 
118 ομαρῖες ᾶτε 6885 οἱοβεῖγ σοηπεςίεὰ δηὰ 
τῆοζε τη ἰβοο ]πθουβ τ 8π ἰπ ἴῃς Ὁ Ο ῥγε- 
ςεάϊηρ. [πη νν. 1-12 ἴπε ροϊεπι)ὶς δραϊηβδί 
Ῥῃασίβαϊβπι βεετὴβ ἴο Ὀὲ σοπιίηυεα ἀπά 
ςοποίυδεά. Νν. 6-τι ΝΥ εἶβ8 τεραζγάβ 858 
Δη ἱπιεγροϊδιίοη ἐογείρπ ἴο ἴπε σοπηδο- 
τίου. [Ιὲ βεεπὶ8 δεβὲ ποῖ ἴο ὃς ἴοο 
δηχίουβ δδοιυς ἀϊβοονεγίηρ σοππεοίίοηβ, 
Ῥυξ ἴο ἴδκα ἴπ6 νγεὶ βΥ πιογαὶ βεπίεηοαβ 
οὔ τῆς Ἑοπαρίδσ 88 πεν βίδπά, 48 επηθοάγ- 
πᾳ Ἰδουρπεβ οὗ ΟΠ γίϑε δὲ ννμδίενεσ εἰπλα 
υἱϊετεὰ, οὐ ἔπε ἈΠ] οὐ εἰβεννῆεγε, οἵ ἱπ 
ψηδίενεσ σοπηδοϊίΐὟοη. ϑαοίΐοῃ 1-5 
οοείαι ν ἄεαϊβ ἢ ἃ Ῥμασγίβαίς νίος, 
τπαῖ οὗἁ Ἔχαϊείηρ ουγβεῖνεβ ὉΥ ἀϊβραγαρίηρ 
Οἴδπεῖβ, ἃ ΝΟΥ ΟΕΔΡ ΨΥ οὗ διίδί πίη 
τοοσαῖ βυρεσίογιυ. |ε8058 ψουϊὰ πᾶν 
Ηἰΐβ ἀϊβοὶρίεβ τίβε αὔονε Ῥδρβϑῃβ, 
ἰὴ ἀράν, δάάδυςςοβ, Ῥμαγίβαςβ, Ὀυϊ ποῖ 
Υ ἴδε πιεϊποά οἵἉ ἀεϊγαοιίοη. 
ν. 1-5. Αραϊπεὲ ἡμαρίηρ. Μει. τ. 

δὴ κρίνετε, [μάρσε ποῖ, Δη Δὐβοϊαἴε ργο- 
ἰδίείοη οὗ ἃ οοπιπίοπ ΠαΡὶς, ἐβρεςῖδὶν 

ἰπ τὶ! ίουϑ οἶτοῖεβ οὐ τῆ Ῥῃαγίβαις ἴγρβ, 
πῃ ΨΠΙΟΝ τηυοῖ οὗὁἩ 1π6 αν] ἴπ ἢυπιδπ 
πῖυτε τενϑαὶβ ἰἴβεῖ. “Ὑμδὲ Ἰενίυ, 
διαβίο, Ργε)υάϊοε, τηδίενοίεποε, ἱσπογϑηςα; 
ΨψΠδὶ νϑ πηι δηὰ ἐροιίϑπη ἰπ πιοϑὲ οὗ ἴῃς 
)αυάρτηεηιβ ργοπουποεά ἱπ τῆς ποσὶ ἃ " 
Ἰμυτίογοῖῃ), ψμάρε ποῖ, βαϊά ΟΠ γίβι. 
μάρε, ἴξ ἴΒ γοῦν ἀ, βαϊά ἔς ας ἢ 

Ῥ  εἰ18:8 οὗ ἰαβὲ ςαπίυγυ ᾿Βγου ἢ ἃ {ἰτεσ: 
ΒΡοΚεβπηασ, οἰεὶπς ἰπ ῥγοοῦ Μαῖϊ. χχίϊι, 
33, ὙΠεη ἴῃς Ῥηδγίϑεεβ ἃσὲ Ὀἱαπγεὰ ἕο 
περί εοιίηρ “υάστιεπε". Μιάς ἘΪΈΒΟΝΙ, 
Οεεολίολις ὧδ Ῥιοέϊδηριμδ, ἴν, Ὁ. 328. 
Ηον ἴατ δρατὶ ἴπε ἴννο ἰγρε8 1---ἶνα μὴ 
κριθῆτε: δη ἱπιροτγίδηξ, [ξ ποῖ 86 δἰ ρἤιεβὲ 
τηοῖϊνε ; ποῖ τηεσοῖν ἃ σεΐεγεηςς ἴο ἴπ6 
ἤπα] Ἰυάρπιεης, θυς διδιηρ ἃ αν οὗ ἴῃς 
τηογδὶ ογάεσς οὗ [Ὡς ψνοτὶὰ: τᾷ ἰυάρεν 
8811 ὃς ἰυάρεά ; το ννῃῖς ἢ δῆβινεσβ ἴΠ6 
οἴπετ: Ψο Ἰυάρεβ Ὠἰπιβοὶ ἢ 56.411} ποῖ δα 
ἡυάρεᾶά (1 Οοτ. χὶ. 31). [π᾿ Εοπι. ἰΐ σ 
8ι. Ῥαυΐὶ δον τοίειβ ἴο πε [ενν 85 
ὁ κρίνων. Τῇε τεΐεγεηςε ἔπαγε ἀπά Πογα 
ἀεῆπεβ τπς πιχεδηΐηρ οὗ κρίνειν. Ι᾿ 
Ῥοΐπί8 ἴο ἴμε πδρῖς οἵ Ἰυάρίπρ, δηὰ τῆς 
Βρί γι: 45 ενίποςα ὃν (δῆς Ὠδριῖ, ςεπβοτίουβ- 
Ὧ688 1εδάϊηρ ἱπενι δ Ὀὶν ἴο βίηἰβίεσ υἀρίηρ, 
80 ἴπαϊ κρίνειν 18 ῥτδςιο Δ }}Υ εαυϊναίεης το 
κατακρίνειν οἱ καταδικάζειν ὟΝ νὶ. 37). 
-ἐν ἂρ, εἰς.: Νυϊχαιββίπηυπη. πος 
δρυά Ἰυάδλεοβ Αἀαρίυπι, βᾶγβ 1ἱρδιίοος 
(Ηος. ΗςὈ.). ΟΥ̓ οουτβε; οης ψουϊάὰ 
ἐχρεοῖ βυοῦ πιαχίπηβ, θαβεὰ οπ δχ- 
Ῥεζίεπος, ἴἰο ὃε οὐττοηΐ δηοπρ 8]] 
Ῥεορὶεβ { ατοιίυβ ἔοσ ἐχδπΊρ! 68). 1 
18 ἴδε ἰεχ ἑαϊϊοπὶς ἴθ ἃ πεὲνν ἴογῃι: 
ελαγαείεν ζὸν ἐμαγαςίεγ. ΪἸεβὺβ τῆν πᾶνε 
Ἰεασηεά βοπια οὗ πεβὲ πιοδὶ δάδρεβ δ 
ΒΟΠΟΟΪ ἰπ Νζαγειῆ, 838 ε ἢᾶνε 411 ψβεπ 
Ὅογβ ἰεασπεὰ τῆδην ροοά τπὶπρϑβ οὐἱ οὗ 
ους Ιεββοη Ῥοοΐβ ἢ πεῖς ςοἸ]εςεἰοη8 οὗ 
εχίσαςϊβ. Τῆς ρΡοΐηίϊ ἴο ποίϊοε 8 ννῃδὲ 
τῆς πιὶηά οὗ ]εβϑ}8 δϑβϑἰπι]διεά---ἢς Ὀδοὶ 
ἴῃ τῆς ινἰβάοπι οὗἨ ΗἰΒ ρεορῖε---ηᾶ τῆ8 
Ἐπλρἢδϑὶβ ἢ νΗο ἢ Ης ἱπουϊςαϊεὰ (ἢς 
Βεβῖ, 80 38 ἴο δηβϑιγε ἴὺσ ἰξ ρειτηδηεπὶ 
Ἰοάρτῆξης ἴῃ τπὸ πιϊπάβ οὗ Ηἰβ ἀϊβεῖρ]ς5 
ἃπά ἴῃ {πεῖς τεοογάβ οὗ Ηἰβ ἐεδοδίηρ. 

γν. 3:56. Ῥγουεγὸ οΥ ἐπε νιοὲφ απὰ 
ὅδανι, Αἶβδο οὐγζεηῖ διηοπρ εν8 δηὰ 
Αὐδὸϑ (υἱάε ΤὙποῖυςκ).---κά, » ἃ τηΐϊηυῖα 
συ ρασίίοῖε οὗ ςμαῆ,, ννοοά, εἰς.--- δοκός, 
ἃ νοοάεη θεδηὶ (ἰεέ ἐν, ἔτοηι δέχομαι) οΥ 
)οἷδῖ, ἃ τηοῃβίσουβ βδυτῆδοὶ οὗ ἃ ρτεδὶ 
ἔδλυϊε. Α Ῥδᾶπὶ ἰπ {πε εγε ἰβ ἃ πδῖυγαὶ 
ἱπιροββί ἢ ΠΥ; οἷ τῃς οαπιεῖ δηὰ (δα 
πεεάϊε εγθ. Τῆς Εδβίεση ἱπγχαρσίπδιϊοη 
νΑ8 ῬῖΌπα ἴο δχᾷ, ἰξοταῖϊοῦς ΤΠὶβ ἰδ ἃ 
οΑ86 οὗ ἐπ φμοφιις (ἔοπι. ἰἴΐ. 2), οὐ γαῖ μεσ 
οὗ “ποὺ πλοῦ πλοσο "Ὁ. ΤΟ ἔλα 8 ΠΊΑΥ 



:--ὸ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ “δοκὸν οὐ ὁ κατανοεῖς ; 4. ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ς 11. νἱ. ἐτ, 
ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου καὶ ἃ ἔζ. νἱ. κε; 
ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; ς. ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν ἀείετανί!. 
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δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε ᾿διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ὯΔ 
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 6 
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὁμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε" Ξ 

ΟΩ. 
1. χἰί. 24, 

. α . οι. 
. Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί. ἵν᾽ το. 

δια 
{0 ἘΒ. χὶϊὶ, 44. 1 Τίτ,, ἰϊ, .. Κεν. χνίϊ. 4; χυΐδὶ, τό; ὅπ ῶν, 

ἩΦΒΣ Βανς ακ, γΒῖοΒ ἰδ ῥχείεσσεἁ ὉῪ πιοδὲ τηοάδγῃ εἀά. Ὑν εἶββ βυβρεςῖβ οοῦ- 
ἀοσταῖεν ἴο ἴδε εἰς ἰῃ ἐκβαλω. 

;ΝΒΟ ρΐδος ἐκ τον οφθ. σον Ῥεΐοτε τὴν δοκον, 80 ρἰνίηρ ἴο 1π6 σεηβοσ᾿Β οὐντιὶ ογδ 
ἅτε επηρῃδδίβ. 

Ὁςε οὗ ἴδε βᾶπιε Κκίπά : κάρφος, ἃ Ῥεῖ 
4«βεῆ, δοκός, σοπιπιετοίδὶ ἀἰϑῃοηθδίν οα 
ἃ ἴαχε βοδὶε--ἴδου τπδὶ Ἰυάρσεδβε ἄοεβὲ 
ἴδε δᾶτης ἘΠίηρ8᾽" (Εοπλ. ἰ!. 2); οὕ οὗ ἃ 
ἀἰδετεηξ βογῖ : πιοσδὶ ἰαχίν ἱπ {86 
Ῥυδίοαη, ὑγίάε δηᾶὰ ἱπῃυπιδηιν ἴῃ ἴδ6 
Ῥμαγίβες ψῇο ἀεβρίβεά πίτα (1.Κ. χυ, 9- 
14).--ΚΣβλέπεις, οὐ κατανοεῖς : [ῃΞ σοηίγαδὲ 
ἰβ ποῖ θεΐνψθεη θεοίηρ δηὰ {41]ἰἸππρὶ ἴο βεε, 
Ῥαυϊ δεΐνεεη βεείῃρ δηὰ ποῖ Ἅοποοβίηρ ἴο 
8εε; ἱφπογίηρ, σοηβοϊουβὶν ονοτοοκίηρ. 
ΤΣ οδηβοσίουβ τῆδῃ ἰδ ποὲ πδοαββασιυ 
ἱφποσαηὶ οὗ ἢίβ οὐντὶ ἔδυ ]15, Ὀὰϊ ἢε ἄοεβ 
ποῖ εξ 815 πλϊπὰ τεβὲ οἡ ἔπε. [{18 τόσα 
Ρεδϑᾶηξ ἴὸ (Ὠἰηκ οὗ οἴμεσ Ῥεορὶς᾽ 8 ἴδυ]18. 
-τνες. 4. ἐκβάλω, Βογίειοεν, φοπίσπος 
ἔνε, Βτβὲ ρεζβοῃ, βιρρ]ε8 Ὁ οὗ ἴπ- 
Ῥεγαῖῖνε ψ ῃϊοἢ 18 γΑητηρ ἴῃ ἤτϑὲ ρεζβοῃ; 
ἰλίκεβ βυς ἢ τνοτάβ ἃ8 ἄγε, φέρε, ΟΥ 85 
Βεῖε ἄφες, Ὀεΐίοτε ἱ. Μιίαε ἀοοάννη, 
δεοίίΐοῃη 255. Εοσ ἄφες τηοάετπ Οτεεὶς 
[κ5 ἄς, ἃ ςοπίγδοιίοη, υδοὰ ὙΠ τῆς 
βυδ)αηοιίνε ἵπ ἰδὲ βτδὲ δπὰ Ὠισὰ 
Ῥειβοηὲ (υἱάε Μίποεπε δηά Ὀ οκβοη, 

οὐεγπ Ογεεῖ, . 322). --- ει. 5. 
ὑποκριτά: ὑδεοάυδα Ὧς δοῖβ 88 πὸ οὔς 
ἐδουΐά Ὁ ες Ἴο πα8 ἤτγβε τείοστηεᾶ 
δΙη,βο, Ὑμδὲ μαϑὲ ἐδομ ἴο ἄο ἴο 
ἄεοίαγε τὴν βιδιαῖε δ᾽ Ρ.]. τ6.-- δια- 
βλέψεις, του τ᾿ Ὁ}} βες οἱεαγῖυ, υἱάς ΜΚ. 
νἱϊϊ, 24, 25, Βεγα ἴῶτγεε σοτηρουπᾶβ οὗ 
ἴδε νεῖ οσους, ν ἢ ανά, δῃὰά ἐν. 
Ἐγιζβομς τἰκεβ ἴπ6 δυΐυσε 88 δὴ ἰπὶ- 
Ῥειδῖίνα ἀπά σεπάειβ: 56 οονριῤομεῦε αα 
αἰϊφμία, σμγαγε; 1.6.) δεῖ ἢ ἴδεη τὸ 
[ὃς ταϑῖς οὗ, εἴς. 

Ψψει. 6. ΑΙ εονιῤϊονισπίαγγ εομρμϑεῖ. 
Νο οςοηπεςπρ ννοσὰ ἱπίγσοάιιοεβ (ἢΐβ 
δεπίεπος. ἱπάεςἃ τῃς δὔβεηςς οὗ Ἴοη- 
πεοιίπρ ρασεὶς]ε8β 18 ποιοθδῦῖς [πγουρῃους 
ἴδε Ἑπαρίεσ: νν. 1, 6, 7, 13ν 15. [{ ἰ8 
ἃ ςοἰϊεςείοη οὗ εἰμίοαὶ ρεδτὶβ βίγυηρ 
Ἰοοβεῖγ ἱορεῖμεσ. Ὑεῖ ἴξ ἰ8 ποὶ ἀϊβῆουϊς 
ἴ0 δυρρεβὲ ἃ σοπηςοίΐηρ ᾿ἰηκ, τπυ5: Ε] 
δᾶνε βαϊά, “" ]υἄρε ποῖ,᾽" γεῖ γοῦ πιυδὲ 
Κηον Ρεορίε, εἶβε γοὺ ν"} τηᾶκε ργεδὶ 

ταϊϑίακεβ, βῦο ΒΒ 85, εἰς. Μοτσαὶ οσίεἰςἰβπὶ 
18 ἱπενίιδθθ. [1}εβϑ8 Η: πε} ῥγαςιβεὰ 
τ, Ηε )υάρεά [δε Ῥατίβεεβ, Ὀὰϊ ἴῃ ἴῃ 6 
ἱπίεγεβὲ οὗ Βυπηδηῖν, συϊάοά Ὀγ ἴμ6 ἴνν 
οὗ ἷονθ. Ης ἰυάρεά τῃ6 ῥγουά, ρῥτε- 
τεπείουϑ, δηά ἌἼσυεῖ, ἰῃ Ὀεμ αἱ οὗ τῆς ννεακ 
δηὰ ἀεβρίβεά. ΑἹΪ ἀερεπᾶβ οπ ναὶ να 
)υάρε ἀπά νὮγ. Τῆς Ῥμασίβαϊς τηοῖϊνε 
ΨΔ5 Ἔροτῖίβηι; ἵπε γίρἣϊ πηοιῖίνε [8 ἀδέεπος οὗ 
ἴῃε ἀοινπιτοάάεη οἱ, ἰῃ σετίδίπ οᾶδ68, δε. 
ἀείεηος. 50 ἅεγε.--- Δότε([ἢ δοπλε στηίπυβς.), 
βάλητε, ουτίουϑ ςοπιθ παίίοη οὔ τηρεγαῖῖνα 
δηᾶ βυδ͵]υηςιῖνε; ἃ 5 πΉ}Π τ σοπη δ᾽ πδιτίοη ἴῃ 
πεχὶ οἴδιιβο οὗ ἔσῖυτα ἱπάϊοαῖῖνε ψἱΠ δυδ- 
7υπεοῖῖνε : καταπατήσουσι, ῥήξωσιν. Οἡ 
ἴη6 υδὲ οὗ {πε διΐυτα δἴϊεσ μήποτε δηὰ 
οἴδες ἤηδὶ] ραγιῖς!εβ, υἱάφ Βυτίοη, δγμέαχ 
ΟΓ ἐλε Μοοάς απὰ Τεμϑες ἱμ Ν. Τ. Οτεε, 
β8τρο.---τὸ ἅγιον, τοὺς μα; ἴτας: νῃδὶ 
ἴδ τῃε ΒΟΙ͂Υ τδίηρ, ἐρδι ἐᾷ τὰν ἃτε τῆς 
εαγὶϑὺ [Ιῃ ἃ τηοσαὶ δρῃοτγίβηη βρεςίαὶ 

τη ἀδοδίίοηβ ἃσε ποῖ ἴο ὃε εχρεοϊεά, δπὰ 
νγο τα ἰεξζ ἴο οὖσ οὐνῃ ςοπ͵εοΐυτεβ. ΤῈ 
“ΠοἾγ " δπά τπεὸ “ ρεδγὶβ᾽" πγιδὲ ἀεῆπα 
τπεσηβεῖνεϑ ἴοσ εδοῦ τηάϊνίἀυα] πὶ Ὠἰ8β οὐνῃ 
ἐχροτίεπςε. ὙὮΟΥ ὅγε ἴπε τπϊπρϑ νυ Ὠ ἢ 
816 δδοσεὰ δηά ρζεοίουβ ἔος ἃ πηϑδῇ οἵ 
ννοσηδῃ, δη ν Ὠἱοἢ πδίυσαὶ ἔδεϊπρ ἰεαο 68 
115 ἴο ὃς οδτείαϊ ποὶ ἴο τννδϑίε οσ ὄχροβε ἴο 
ἀεεβεογδιίοη. Εοσ [18 ρυγροβε Κκπονϊεάρε 
οὔτδε ννογ]ά, ἀϊβογι πιϊηδείοη, ἰβ Ὡθοαββᾶσυ. 
Ὗνε πιυβὲ ποῖ ἰγεδὶ 411 βεορίε δἱΐκε, δηά 
δον οὖν] 4165, το] ριουβ Ἔἐχρεγίθποςβ, 
Ῥεδὲ 1πουρηΐβ, ἰεπάεγεβι βεπετηθηῖβ, ἴὸ 
ἴδε ἄγβι σοπῖεσ, ϑθυΠΕβΒ, γεβοῖνο, ρῸεΒ 
δίοηρ ννἱΕἢ δἰποεσίεν, ἄθρίδ, τεβπεπιεηῖ. 
ἴῃ δ]1 βῆγμεββ ἴπεσα ἰ8 ἱπλρίοῖς Ἰυάρπιεπι 
οὔτῃε Ἰερτεἰπιαῖε Κη ἃ. Α πχοάδβι γοσηδῃ 
δηση ΚΒ ἥγοτα ἃ τῦδη ΨΒομΣ πεῖ ἱπβιίπος 
ἀϊβοοσπβ ἴο ὃε ἱπίρυσε ; ἃ οἰ ά ἔγοπὶ 
811 μασά-παιυγεὰ ρεορῖς. ΒΟ δ᾽δπιεβ 
ΜΟτηΔΠ ΟΥ ΟΠ] ὃ [εἴ Ὀὰὲ τὰς ἱπδιϊποὶ 
οὔβεϊ: ργεβεσνδιίοῃ.---κυσίν, χοίρων. ΤΙΣ 
Ῥεορὶς ἴο ὃὈὲ ἐεατεὰ δηὰ βῃυππεά ὅστε 
ἴδοβε γερζγεβεηίεά ὉῪ ἄορβ δαπά ενίπε, 
τερατάεὰ ὈΥ εν 88 βῇῃδπηοΐεϑβ ἂπὰ 

9 
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ε ςΒ. 'α. τ καταπατήσωσιν; αὐτοὺς ἐν 

χ. 42. 5 ὑμᾶς. Εἰ ραν ἐς 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΥΙ 

τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες 
ἡ. Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: ζητεῖτε, καὶ 

ἐχεαζ εὑρήσετε" ἢ κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 8. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν 
εὖ λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.3 

τος αἱΐ ὑ6, 9. ἢ τίς ἐστιν ὃ ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
Αςῖα χίι. 
16. Ἐν. ἄρτον, μὴ λίθον ᾿' ἐπιδώσει αὐτῷ; το. καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ 

20. 
11, χὶ, τα; χχίν. 30, 42. Αςῖία χυ. 90; χχνίϊΐ. 1:5. 

1 καταπατησουσιν ἴῃ ΒΟΙΧΣ. Ψνεἶδθ αραίπϑε τηοϑβὲ οὐ τς τϊ πα ἐπ οοτηδίηα- 
τίοη οὔ τῆς ὅς, πὰ, ἢ τμ6 δυδ]. (ρπξωσιν ἱπιροβδβίδίς. Ης δβοσίρεβ ἕῃς τεδάϊπρ 
ον ἴο ἃ οςοηδιβίοη οὗ ον ἢ ὡὦ. Καθ ἴον. 

3 ἀγοιγεται ἴῃ Β Οορ. ὅγτ. Ουτ. ΝΗ. ἴῃ τιδιρίη. ὙΝ εἶββ ἀεοίδεβ ἴος ἐμἷ8 τοδάϊηρ. 
5 ΒΙ, οὔ ἐστιν, ἃπά ἀπιοηρ τηοάεγη οἀϊΐοτβ Ττες. απὰ ΝΗ. 

4 Ἐος «αν αἰτήσῃ δ ΒΟΙ.Δ δανε αἰτήσει. Τίδοι. δηὰ ΥΚ.Η. δάορι ἰδΐ8. 

δΈΟ: και ἐαν αἰτηση ΒΟ Πᾶνα ἡ και αἰτησει, ᾿ὨΙΟΙ τηοάετη οί ς8 ζοποσαῖ 
δάορι. 

τποίεδη δηΐμηαῖβ. ὙΒεσε γα βυςἢ ρεορῖε, 
ὈΠΒΔΡΡΙΪ, ενεπ ἱῃπ ἴδε ῥυάρπηεπε οὗ 
οδασγίεν, πὰ τῆς βῃγεννά κπονν ἔπεσι δηὰ 
Ὥρδι Βὴγ οὗ {πεπὶ; ἴὺσ ἢὩο0 ροοά οσδη Ἵοοπια 
οὗ, οοτηγαάεβῃϊρ ἢ ἴΠεπὶ. Ὀ᾿βουββίοηβ 
88 ἰο ψΠεΐπες ἴῃς ἄορβ δηὰ τς βυΐης 
τερτεβεηὶ ἴννο οἶδβδεβ οὗ πίεπ, ΟΣΓ[ἨὁἋ ΟΩΪΥ 
οὔς, ἅτε ρεάδηςις. [1 ποὶ {πε βάση πον 
ἃτε δἱ ᾿εδλβδὲ βίπη δῦ; ομα ἰη (ἢΐ8, τηδὲ 
1Π6Υ γε ἴ(ο ὃς ἀνοίάςἃ. Απά ἰϊ 18 στδίυ- 
ἰϊουβ ἴο ἰἰπιῖε τῆς βοορε οὗ ἴῃς βποῖηε ἴο 
τδε ἀροϑεῖεβ δηὰ τπεὶγ νου ἴῃ ργεδοῃίηρ 
τὰε ξοϑρεῖ. 11 ἀΡΡΙ᾽Ὲ8β ἴο 411 οὐζεπβ οὗ 
τς ἱπξάστα, ἴο 811] ψῆο πᾶνε ἃ ἰσεδβυγα 
τὸ συατὰ, ἃ ΠΟΙΥ οὗ Πο[1ε8 ἴο ργοΐεςϊ ἔσο 
Ῥιοίδηε ἱπίσιιβίοη,---᾿ήποτε, ἰεδῖ ρεῖ- 
οδδποε. ὙΝΒαὶ ἴβ ἴο δε ἐεαγεά ὃ--- κατα- 
πατήσονσιν, ῥήξωσιν : ἰτελάϊηρ υπάοτ 
ἴοοϊ (ἐν τ᾿ π., ἐμείγμπεπίαί, νἡτῃ, ἄς 
Μνεῖϊε ; αγνιοηρ, δΝ εἰβ8) ΟΣ Ῥϑδσὶβ 
(αὐτονς), τεπάϊης γουτγϑεῖνεβ. Ηδγα 
ἀραὶπ ἴπετε ἰβ ἰτουδίς ἴοσ (ῃς οοπι- 
τοδηϊδίοσβ 48 ἴο δε ἀϊβιγίδυϊτίοτ οὗ ἔπε 
ἀγδηλρ! εν δηά τεηάϊηρ Ὀεῖννεοη ἀορβ δηὰ 
βυνίης. ὕο Ὀοῖὰ ἀο Ὀοϊῃ, οὐ ἔπε δνίης 
Ῥοίῃ, οὐ ἔπε βινίης ἔπε γαστρί ίηρ ἀπά τπὰ 
ἄορβ ἴδε τεπάϊπρὴ Ὑπὲ ἰδιίεσ ἰ8. {πε 
νίενν οὗ Ὑπεορηγίδοι, ἀπά ἰτ πᾶ8 δεεη 
οϊοννεά ὉΥ βοπὶῈὲ πηοάσγηβ, ἱποϊυάϊη 
ΑΟδε] 15. Θη {πῖβ νίενν ἴῃς βίγυςίυτε οὗ 
τῆς βεπίδηςα ῥτεβεπὶβ ἂἃη εἜχαπιρὶε οὗ 
ἐπάνοδος οἵ ὑστέρησις, τπε ἢἤτϑξ νεγὺ 
τοίοσγίηρ ἴο ἔπ βεοοηὰ βυδίεοι ἀπά τῆς 
βεοοηδ νεζὺ ἴἰο τῆς ἢγβὲ βυδήεοῖ. Ὑπὸ 
ἄορε---δἰγεδῖ ἄορβ, ννἱϊδουε πηαβίεσ, Πἰνίπηρ 
οὐ οὔδ!---τεηά, Ὀεσαυβε δὶ γου Πᾶνα 
τγονῃ ἴο ἔπεπὶ, Ῥειθαρβ ἰοὸ ῥγορ ἰδία 
τῆεπι, Ὀεηρ οὗ υποοσγίαίη ἰεῖηροσ δἱ {πε 
Ῥεδί, ἰ8 ποῖ ἴο τπεὶς Πκίηρ; τμε βινίπα 
τεατωρίς ὑπάες ἴοοι ννῃδὶ Ἰοοκεὰ [κε ρεᾶβ 
Οἵ δοοῖπδβ, Ὀυϊ ἴυσηβ ουΐ ἰο Ὀ6 υπαδίδο]α. 

ΝΟ οὐσίουβ ΟΡίΠΙΟΏΒ τλᾶὺ ὃς ποϊεά. (1 
Τδδὶ ἅγιον τεργεβεπίβ δὴ Ασζαηιδὶς ὙνΌσι 
τοεδηΐπρ εδι-οσπδγηεηΐβ, βρόν θείης το 
ΡῬεαιῖβι. Τηὶβ νἱενν, οὔος ἔανουτεά ὈΥ 
Μίοδδςο18, Βοϊϊεη, Κυΐποεῖ, εἴς., δηὰ 
τπεγεάῆοσ ἀϊβοσεάιεά, ἢ88 Ῥδεη τενϊνεᾶ 
ὉΥ Ηοϊεζτηαπη (Η. Ο.). (2) Τδὶ ὀφθαλ- 
μός (νν. 3, 5) πιεᾶηβ, ποῖ ἴπ6 εγς, δυῖ ἃ 
νΠλρε τοσὶ!. 80 Ευττεσ. ϑίγδηρε, πε 
ΒΑΥ8, ἐμαὶ ἃ πᾶ βῃουϊὰ ποεά ἴο ὃς ἰοἱὰ 
ὉΥ ἃ πεῖρξρους τῃδι ἢς 888 ἃ πιοίε ἴῃ ἢ 
εγς, οἵ [ῃδὲ ἰξ βῃουϊᾷ ὃς ἃ ἔδιιϊε το ρσοροβε 
τὸ ἴακε ἱξου ἢ Απά ννῆδὲ βεπβε ἰπ πα 
ἰάδα οὗ ἃ Ὀεᾶστῃ ἴῃ (ἢ εγε ἢ Βιυῖ ἰγδῃβίδϊα 
τῆε Ατγαγηδίο ννογά υδεὰ Ὁν 76βι8, «ψεί!, 
δηὰ 811 18 οἷεδσ ἀπά πδίυγαὶ. Α πείρῃδους 
Εἶνθη ἴο ἔδυϊε-ππάϊπρ 5θὲ8 ἃ 8181] ἱπ- 
Ῥυγν ἰπ ἃ ν1Π]Πρετ᾽Β νν6}} ἀπὰ ἐδυπεη ον 
οἴετδβ ἴο τεπῖονε ἰ. Μεδηϊξίπης 18 οὐνῇ 
ΟΥ̓, ἱπ ἰδ δῦβεηος, ἕδτονν 4 δέχ ἰηίο 
δῖ8. οὐνῃ ΜῈ]]} ἀΖῆμοι: ͵ 7)ὼν Μ. «πὰ Κ. 
Μίάε αἶδο Ἡγανάφγμηρεη, Ὁ. 222). 

γν. γεῖι. «ἀπιοπλέϊονι (0 ῥγαγδν ; ῬὉτα- 
ΒΌΡΡοβεβ ἀεζεισεὰ Ἄπδεσ ἴῸ ῥσγᾶυοσ, 
ἐεπιριίης ἴο ἀουδὲ 88 ἴο 1ἴ8 ὑπ γ, πὰ 
ςοηβεαυεηι ἀϊβοοηκίησθαπος οὔ ἐπε ργαςτίος. 
Α ᾿εββοῃ πῖοσς πίυσαὶ δἱ ἃ ἰδίεσ βίαρε, 
ψθεη πε ἀϊδοίρ᾽εβ δά ἃ πιογε ἀενεϊορβὰ 
τεϊρίουβ ὄἐχρεγιεποθ. ὙΤδε ψΠοΪς βυδ᾽εςὶ 
τόσα δἀεαυιδίεῖν μαηάϊεά ἴθ [κε χί. 
1-13.--ψνεσ. 7. Αἰτεῖτε, ζητεῖτε, κρούετε, 
τῆσεοΐοϊ ἐχμοσγιδείοη ἢ ἃ νον (ο 
ἱγιρσεββίνθηςββ,; ἢγδί {Π|Ππεγαῖν, τΠ θη ἐνσίσα 
ἰῃ ἢρυταῖνε ἰδηξυάρε: δεεῖς 88 ἴογ ἂπ 
οδήεςς Ἰοβῖ, Κποοῖκ 85 δ ἃ ὑδιτεά ἄοοσ, 
Δρρτορτίαίε δῆες τὲ ρϑγδθῦϊεὲ οὔ {πὸ 
πειρῆρους πὶ Ῥεὰ ({κ. χὶ. 5-8. ΤΒο 
ΡτΟπο οὗ πα ἢ 18. βιδίεἀ Νὴ οοττα- 
βροηῃάϊηρ, ἰεγπηβ. θήσεται, σετε, 
ἀνοιγήσεται.--Ν ες. δ, ἱξεταιίίοη ἴῃ ἔογην 

Βείΐοσα ραβϑβίπρ ἔγοπι ἴμεβε νεγβεβ ται 
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ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11. εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, ᾿ οἴδατε 1 τὰ. χῇ. σᾶ, 
Ἰδόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ (υἱάε “ἧς 
ὑμῶν ὃ ἂν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 12. Πάντα Με. χενῇ. 
οὖν ὅσα ἂν] θέλητε ἵνα ' ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὁμεῖς αἴξ κι, Ἢ 

Ἱποιεῖτε αὗτοῖς - οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. ν. ΤΉΝ 
17. 

χχ. 42; χχὶ. 40; χχυ. 40,45. ΜΙΥ. 19,20. κ' ἱ. 420 αἱ. (τ ἄδε, οἵ ρετέζα ἴω αἱ] 10, συ, 545: 
οὐδοα εἰτοά. Κΐοι σδ0α! ἰῃ οἰδεείςε). 

1 Ἐὸτ ἂν 30 δᾶνα εαν, νυ ϊο ἢ μα8 Ῥεεὴ δάοριεά ὃὉν Τίβος. ἀπά ΚΝ Η. 

οὗ ἃ ζεπεσγαὶ Ῥεσροσίβοης πᾶς γὰρ, ἴοι 
ἜΥΕΣΥ οὔς, αἰς.---“ ετ. 9, ἢ δηδννεῖβ ἴο ἃ 
δίδίε οὗ πιϊπὰ νυ δὶς ἀουδίβ τυ μεῖπες αοὰ 

ἷ Δ Ἄπενεῖ τὸ ρταγες 8. Δ ΟΣ δὲ 
ἔξει εἶνεα νβδὲ ψε ἀεδίσε.---τίς ἐξ ὑμῶν 
ἀν; ιρυπιεηὶ ἤοτι ἃπαΐορυ, ἴτοῦλ {86 
Βυπίδη ἰο ἴδε ἀϊνίπε. ΤΕ ςοηβίσυςοι 
ἷ8 ὕσοκεη. [πβιεδά οὗ χοίηρ οὔ ἴο ΒΑ Υ 
νδδῖ δε τηδη οὗ ἴδε ρϑγβϑθϊε ννἹ]}} ἄο, (δε 
βεηΐθπος οὔδηροβθ ἱπίο ἃ βίδίετηεπε οὗ 
ναὶ 6 Ὑ11 ποῖ ἄο. Ψν εἰ] ἰπάϊςαιεὰ ἰῃ 
ΜῊ." ἰοχὲ ὉΥ ἃ --- δες ον. Τῆς 
Δηπδοοϊουϊποη οουἱδ ῬῈ ἀνοϊδεδ ὉΥ 
οὐ την ἴδε ἐστι οὗὨ Τ. ΕΒ. αῆες τίς απά 
μὴ δείοτε λίθον, πε δα δβεηίεποα 
νουϊὰ βἰδπά : τίς ἐξ ὑμῶν ἀν.; ὃν αἰτήσει 
ὁ νἷὸς αὐτοῦ ἄρτον, λίθον ἐπιδώσει 
αὐτῷς. Βυὲ τῇς ὕγοκεὴ βεπίεποε, ἰξ 
ΜΟΣΒα πηᾶσ, ἰ8. Ὀεϊῖε τῇεϊοσίο. -- μὴ 
λ, ἐπιδώσει, ε νν"}}]} ποῖ ρίνε Ηἰἷπὶ 8 βίοπε, 
Ὑ1 πε ὃ Βετεδά, βίοπε ; β'βῇ, βεγρϑηΐῖ. 
Ἐδβεσηδίδηςς 18 ἱπιρ] ες, ἀηὰ {πὸ ἰάεα 5 
ἰδαῖ ἃ λίπε τῆλ τῆιδε δἰβ οἱ 48 
τεφυαβὶ Ρυΐ ἴηἰγ ΜΠ] ποὲ τηοοῖς Ηἰπι. 
ατοιῖι8 ᾳυοίεβ ἴοτῃ Ρίδυϊαδ: "ΑἸΐετα 
τλῆ ἴοι ἰαρίάεπ), ραπεπὶ οβίεπίδϊ ἃ]- 
ει... Ευστας βυρρεβὶβ ἰδδι ὃν ὄφιν 15 
ταδδηῖ ποῖ ἃ ᾿ἰΐοσαὶ 86 ἢ, δυξ ἃ δοδ[Ἂ- 
1ε55 Βε;, τπετζείοσα ρσομιδίεεά το Ῥε εαἴδη 
{εν χὶ. 12), ΒΕρεπΈ κα, ἑουπᾶ ἴῃ ἴΠ6 

οἵ Θαϊεε, ἴῆγεε ἔεεε ἰοηρ, οἄεῃ 
σδαρῆῃ ἰπ τς πεῖβ, δηᾶ οὗ σουτβς ἰἤσονῃ 
ΔΌΦΥ ἴκὸ ἰΠς ἀορῆβῃ οὗ οὖσ νυδίεσβ.-- 
ψετσ. ἱσ, πονηροὶ, ποτα] ν εν]], ἃ βίσοηδ 
ψνοσζά, ἴΠ6 ψψογϑὶ ἐδίμεγθ Ῥεΐηρ ἴδε ἴὸ 
τερτεβεηΐ [ἢε οἶλ58, ἴῃς ροΐπὶ Ὀείηρ τΒδὲ 
Βαγάϊν πε ψψοτϑὲ νν1}} ἰγεαὶ {πεῖγ ομ]άσεη 
85 ἀεδοσίθδεδ. ὙΒετῖε 8 πο ἱπίεητίοη τὸ 
ἴδᾶςβ ἃ ἀοοίτίης οὗ ἀεργανίευ, οἵ, ἃ8 
ΟΒεγβοβίοτῃ βᾶυβ, ἴο Ἷαϊυπηηΐαϊς Ὠυτηδῃ 
παίωσε (οὐ διαβάλλων τὴν ἀνθρωπίνην 
φύσιν). ὙΠ εν] βρεςῖδ!ν ἴῃ νίενν, 88 
τεφυϊτεά ὉῪ {δε Τοππεοίίοη, 8 8618 588- 
πεδ8, ἃ ρτυάρίηρ βΒρίγις : “1 γε ἴΠεη, 
νἴοδα ον πϑίυγα 5 γαῖμα τὸ Κεερ νη δὲ 
γου ἢανε ἴῆδη το Ὀεβίον ἴδ οἡ ΟἴἤΠΕΣΒ, 
εἰς." (Ηδίςῃ, Ἐββδγϑβ ἰπ Β. 6τ., Ρ. 81).-- 
οἴδατε διδόναι τοἰεἰϊς ἄλτε, Μαϊάοη. 
Μνειβιείη ; ταῖμεγ, βανὲ ἴδε βεῆβεὲ ἴο 
Εἶνε; «ἰτῦ τῆς ἰπβηϊεῖνα δ ἰπ ΡΏ]]. ἱν, 

12, 1: Τίπι. ᾿ϊ. 5. Ῥεῖπαρβ ψὰ βπουϊά 
ἴακςε (6 Ρῇγαβε 85 Ὧπ εἰεραπὲ ἐχργεββίοῃ 
ἴον ἴδα βἰπιρίε δίδοτε. 90 Ραϊδίγει.-- 

τα, ἴουγ {ἰπε8 ἴῃ Ν. Τὶ ἕοσ ἴδε δἱεὶς 
δῶρον, δώρημα ; ἁ εἰδ8 ροοὰ 
ποῖ ΟὨΪγ ἴῃ 4υλιτν (Ὀτεδά τοὶ βίοπα, εἰς.) 
Ῥυὲ ἀνδὴ ἱπ πλδᾶδβιγε, βΈπετοῦβ, ρἰνίηϑ 
τὰς οἰ]! ἄγεη τπογε ἔμδη ἴμοΥ δβκ. 
μᾶλλον, α γονγίϊογὶ ἀτρυτηεηίῖ.---ὖ πατὴρ, 
εἴς., {πε ΒΔίδε ψἤοβε Ὀεηίρηδαπε ἡδέυτε 
μ8αβ αἰτεδάν βεεὴ ἀεοϊαγεά.---σεσ. 45. 
ἀγαθὰ, τοίη σβ επιρμδείςδιγ, ἐπεί ρηία 
ἄοπα, Ἀοδβεηπι., δηὰ οὐ ψοοά (748. ἰ. 
17, ἃη εοδο οὗ [8 υἱἱεταποο). ΤῊϊ8 ἰεχὶ 
ἰ8 οἰαβϑὶς ἴοσ ΟὨσίβε᾽ β ἀοςοίσίπα οὐ ἴδ6 
Ἑαδιβεγβοοά οὗ αοά, 

γε:. 12. τὰδ ροίάδεθ γμΐξ, οὖν 
Βεζα ῥγορδϑῖν Ῥεοδῖβε ἴῃ τΠ6 βοῦτζε, οὶ 
καὶ ἴῃ αυοϊδιοη ἰη ΗΘ. ἱ. 6. Τῇε οου- 
ποριίοῃ παδὲ ὃς ἃ πηδίξες οἵ ςοπ͵εσξατε--- 
ΨΙὮ νετ. ΣΙ, 8, “ Εχίεηά γουγ ξοοάπεββ 
ἔτοσὰλ οὨ]ἄσεη τὸ 411," Ἐσιίζβοβα; στ 
νεσ. 11, Ὁ, “[πιίδῖε τῆς ἀϊνίπε ρσοοά- 
πε88,᾽ Βεηρεῖ; νἱ1ἢ νἱΐ. 1-5, νν. Θ.ῚΙ 
Ῥείηρ δη ἱπίεσροϊδείοη, νν εἶββ αηὰ Ηοῖεσ. 
(Η.Ὁ.). ΓΚ. νἱ, 31 ρίαςεβ ἱξ αἴϊοι (δε 
τεσερὲ οοπίδίηεὰ ἱπ Μαίϊ. ν. 42, δπὰ 
ηάξ, ἴῃ 88 τεσοηβίγυοτίοη οὗἉ ἴδε ἰορία 

(1. 7.ν ἵ. 61), [ΟἸοννβ ἐδδὶ οἷυς. : 
τπουρδὲ 18 σαγίδί εἶν ἰπ βυτιρδίην στ 
τῆς ἰεςδομίην οὗ Μαῖϊ. ν. 38-48, ἀπά 
τοῖς νεσΎ ΜνῈ}}] Ὀε ἐχρουπάδά ἴῃ ἐμαὶ 
οοπηπεςίίοη. Βυΐ ἴ86 τηδδηΐηρ ἰβ ποῖ 
ἁἀερεπάεπί οη σοππεοιίίοη. ΤῊς βεηΐοποα 
δ ἃ ΜΟΣΊΠΥ οἶοβα ἰο [ῃς ἀΐδοουγθε Ῥερίη- 
πίηρ δὲ ν. 17. “Ἐαβροηάδης υἱξείτηα 
Ῥεῖ πλ8,᾽" Βεπρ. Ηδεσε δ8 ἔδεῖς “"ἴανν δπὰ 
ΒΓΟΡΗΘΙΣ νος να ΨῚ βυδ) υηςεῖνε αἴτεον 

ἥτε, ἰπβίεδά οὗ ἱπβηἰτῖνε.---πάντα οὖν 
6. ποιεῖτε αὐτοῖς. Το ἴανν οὗ 
πδῖυτε, βάγβ Ἐοβεημιῦ ες. Νοῖ αυϊίε. 
Μνειβιείπ, Ἰηδεεά, ρίνεβ οορίουβ πβίδποαϑ 
οὗ βοχιειπίηρ βίπιϊασ ἱπ Οτεεκ δπὰ 
Εοπιδη ντίϊετβ δηὰ ἘΑΡΡίηὶ αὶ βουγοαβ, 
δηὰ ἰῃς πιοάεγη βοίεηος οὗ οοπιραγαῖῖνε 
ταὶ ζίου ἐπα ]εβ τ8 ἴο τυ ὶρὶν τμδαι, 
Βυΐ τεσθηὶ οοπιπηεηίδίοσβ (που ἀϊης 
ΗοῖεζΖ., Η.0.) πᾶνε σεσηδσίκαὰ παῖ, ἰῇ 
μεδβε ἱπβίδῃοςβ, ἴὩς συ ἰ8 βιαϊδά ἰῇ 
περαξίνε ἰεῖτηβ. 80, ἐ.4., ἰπ Τοδὶξ, 
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τῷ (κ δα 13. “" Εἰσέλθετε διὰ τῆς " στενῆς πύλης " ὅτι " πλατεῖα ἡ πύλη, 

εἴνένν καὶ Ῥ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί 

τα ἤθμ εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς " 14. ὅτι στενὴ ἡ πύλη, καὶ " τεθλιμ- 
αἶκ αὶ, μένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες 
ο ἧδε οαὶν ἴω Ν. Το βενεσαὶ εἰπιες ἰω ϑθρέ. 

ΟὨΪΥ ἴῃ ἔδο ϑεῶϑο οἵ ςοηίταοιοά. 
ῬΒεῖα οἿΪγ ἰῃ Ν. Τ., δορί. Ῥε. οἰ. (ἐν.) 25. ᾳ Βεῖθ 

1 ῃ πύλη ἰ8 ννδητίηρ ἴῃ δὴ ἀπά τηδὴν δίμεγβ (Οἱ ἐπ). Οτίρ.), δῃ ουχεεεά ὃγ ΝΗ. 
ἀπά ὑτακειεά ὉΥ Τίβοῃ. Δ εἶβ8 τίη κβ 1ξ νεγυ βυβρίοίουβ. 

3 ϑοτλε φορίοΒ Βᾶνε τι ἴοσ οτι δηὰ οπξ ἢ πυλη, Ὀυϊ ἴῃς ἰεχὲ δ ἰξ δίαπάβ ἰβ 
δρρσζονεά ὈῪ 

ἷν. 15, ὃ ἴς, μηδενὶ ποιῆσῃς, φυοιϊεὰ 
ΌΥ Ἦλιεὶ Ὥ ῥυ τ οὔς 0 δϑικεὰ δίπὰ 
τὸ τεδοῖ ἴδε ψ ΒοΙς Ἰᾶνν νυν 116 με βιοοά οἡ 
οης ἰεζ. ϑ8ὺ αἷδο ἰῃ ἴδε βαγίπρ οἵ σοη- 
ξυςίυδ: “ο ποῖ ἴο οἴβειβ ψῆῃδῖ γοῦ 
νου ηοὶ νυ ϊβῃ ἄοηα ἴο γουγβοῖζ" Ι[μεξξε, 
Ολίμεβο Οἰαςεῖοα, ἱ. το ἢ. ὙΠῈ περδῖνα 
ςοηῆπεβ 8 ἴο0 ἐδ τερίοη οἵ ἡμέ; τἰᾷς 
Ῥοβίεινε ἰδ Κε8 υ8 ἰηΐο ἴῃς γεδίοῃ οὗ φέμεν- 
οϑὲέν οἵ βγάσο, πιὰ 50 δαγαοεβ Ὀοϊἢ ἰᾶνν 
«πὰ ΡῬιορμείβυ ε ψιβῃ ταῦθ τότε 
ἴδῃ να σδῃ οἶδ πι---ἰο ᾿ς μεϊρεά ἴῃ πεεὰ, 
ἐποουγαρεά ἰη βίγυρρίεβ, ἀείεηἀεὰ νΠεη 
τηϊβγεργεβεηίεδ, ἀπά δεξίεηδεὰά ψ ἤδη 
οὖσ Ὁδεΐς ἰβ δὲ ἴπε νναἱ]ϊ. Ογῖβε νουἹά 
δᾶνα ὺὑβ ἀο 411} ἰπαὶ ἱῃπ ἃ τιδρῃδηϊπιουϑ, 
Ῥεπίγηδης ννᾶῪ ; ἴο ὃς ποῖ τῃετγεῖν δίκαιος 
Ῥυὲ ἀγαθός.-- νόμος καὶ προφῆται: ρεῖ- 
δ8Ρ8 ἴο ἃ οεγίδίῃ εχίεπί ἃ ουγγθης ρῆγαβα 
Ξε ΑΙ] ιπδὲ 18 πδοἊββᾶγυ, δυῖ, πο ἀουβί, 
αι οι υ τπχεδηῖ; Ἐπεγεΐοσε, πᾶν ἢεὶρ α8 
ἴο υπάεοτβιδηὰ τῆς Βιαίεπιοηὶ ἱπ ν. 17, 
“1 ρλης ποῖ ἴο ἀεδβίσου, Ὀὰὲ το 1Η1]᾿". 
ΤΒε ροϊάεη τυῖς νγᾶβ ἴχἂνν ἃπὰ Ῥιορμεῖβ 
ΟὨΪΥ ἴῃ δῃ ἰάεαὶ βεῆβε, δὰ ἴῃ ἴῃ βᾶπιθ 
δεῆβε ΟὨΪγ ννᾶβ ΟἾτίϑὲ ἃ (ἸΠ]1ετ.---  ιάς 
ννεπάις, [,. ]., 11.341. 

νν. 13, 1. Τὰς ἰωο τοαγς (1. 
ΧΙ, 23-25). Ετοπὶ [88 ροΐπε οηννασάβ 
ψῈ αν ἡ ηδὲ οοτητηεηίδζοτβ 811 [πὰ 
Ἐῤίϊορμε οἵ ἴδε βεγπιοη ἱπισοάυςε ννἱἢ- 
ουξ οοπηδοϊίηρ Ρδσεῖς]ς, ῬΟΡΘΙΟΙ το ραγῖ 
οὗ ἔπε ἰεδομίηρ οἡ ἴδ ΠΙ], ρασεά Πεσα 
Ῥεσᾶυβε ἴμδὲ ἐεδοῆίπηρ 88 τεραγάεά 88 
ἴδε δεβὲ ρυΐάς το {πε τίρμβε νὰν. Τῆς 
Ῥᾶββᾶρε ἰἴβεῖ 7 Ἴςοηϊδίπβ πὸ οἷυπε ἴο (6 
τῖρῃς ννᾶὺ Ἴχοορὲ τδδὶ ἴξ 15 τς νὰν οἵ ἐδδ 
ἥκω. Τα Δ]ΠΘσοτΥ αἷδο ἰ8 οὔβουγε ἴτοτι 
118 Ὀγενίγ. [18 τῃς ραῖς δ ἴῃς Ῥεείπηΐπα 
οἵ επά οὗ ἰδῆς ΨΑΥ, ΟΥἮ ἃ16 βδαῖε δη 
ΨΆΥ ΡῬιδοιοαΙΥ οπα, [86 ΨΨΑΥ ὨδΙΓΟΝ 
θεοδυβε ᾿ξ ρᾶβ8868 σου ἢ ἃ πᾶσσον ἄοοτ- 
ΨΜΑΥὺ οββίθ!)ν Ομ γίϑι Β Ῥγεςαρί ννᾶβ 
δἰταρὶνυ, “ δηΐεσ [πγου ρἢ ἴΠ6 πᾶγσον ραῖθ " 
οζ “ἄοοσ '" (θύρα, [κε 8 ννοτά), τῆς 
τεβϑὲ δεὶπρ ρίοββ.---πύλης, ἴῃε ἴαγρε εη- 
ἴσαπος ἴο δῃ εἀὐϊῆςε οἵ οἱἐγ, 85 ἀϊβεῖπος 
ποτὰ θύρα, ἃ οσοτηπηοη ἄοοσ; Ρειῃϑῃ8 

Ἢ. Τί δοξ. Ὀγαοκεῖβ ἡ πυλὴο 

σδοβεη Ὁ [υἷς, δεοδῦδα ἰῇ κεορίηρ ὙΠ Ὦ 
ἴδε ερίπεξ στενῆς.---ὅτι, εἴς. : εχρίδπα- 
ἸΟΣΥ͂ ἐπϊαγρεπηεηξ ἴο υηΐοϊἃ ἀπὰ επίογος 
18ε ῥσεςερῖ.---ἡ ὁδὸς : ἴνγῸ ννᾶγ8 8τὲ σοη- 
ἰταβίεά, εἰἴδος ἀεβογί δεὰ ὉΥ [8 4υλ] ἴδ 5 
ἀπά επὰ. Τὰ “ΨΑΥ ἴῃ πε ἤρυζο ἰβ ἃ 
οοπηπλοη τοδᾶ, Ῥυϊ [πε ἰοσπὶ σθδά ν 
βυρρεβίβ ἃ τηδηῃοεσ οὗ [ε. Τῆς ΟΠ γί βείδη 
τεϊ ρίοπ ἴ8 γεαυ θη οδ]1εἀ “ Π 6 ΨΥ 
ἴῃ Αοῖβ (ἴχ. 2, χίχ. 9, εἴς). Τῇῆε στο 
τοϑὰ ἰδ επεεπκιεϑεὰ δὲ πλατεῖα ἔν 

ύχωρος, ὑγχολὰ δηὰ τοοπῦ, ἃπά 858 
Ἰεβάϊαα ἰὸ ἀεδιγυςτίοη (ἀπώλειαν). ΤΒε 
τίρῃι ννᾶν (πὰ ραῖς, ἡ πύλη, ἰΒ ἴο ὃς 
τοϊδίηεά ἴῃ νεσ. 14, που ρῇ οπιεά ἴῃ 
νεῖ, 13) ἰ8 ἀεβογίρβεά 88 στενὴ καὶ 
τεθλιμμένη, πᾶττονν ἀπά οοπίγδοϊοά, δηά 
88 ἰεαάϊηρ ἴο [1{ε.--ἰωήν, ἃ ρτερπαπὲ 
ψοσά, ἴτας ΠΠἴδ, όσῖἢ [ἱνίηρ, ἴῃ νὩϊςο ἢ 
τθη ταδί δε πε επὰ οἵ {πεῖς Βεΐηρ---ῃς 
ΔῊ Πεβἰ8 οὗ ἀπώλεια. ΤὮδ οπε ἰδ (δ 
ΨΆΥ οὗ {πε τηδηυ, πολλοί εἶσιν οἷ εἰσερ. ; 
δε οἵδε οὗἩἉ τῃε ἔενν, ὀλίγοι. .. οἱ 
εὑρίσκοντες. Νοῖςε τε ννοτὰ ““ Βπάϊηρ"". 
ΤΠ ννᾶν ἰβ 80 πᾶστουνν ΟΥὁἁ 80 υπϊτοδάδη 
τδαῖ ἰξ τλδὺ δαβὶϊν Ὅ6 τιϊββεά. [{δβ ἴο 
ὃε βουρῆς ἕο. [Ἃ“ὐκε δυρσρεβίβ ἴδε ἰἄεα 
οὗ ἀϊ ῆου εν ἴῃ βαυδεζίπρ' ἴῃ ἘΠγουρἢ [86 
ΨΕΓΥ ΑΓΓΟΨ ἄοοσ. Βοίῇ ροϊπίβ οὗ νἱεν 
Βανςε {πεῖς ἀπαίορυς ἰῃ 16. ΤΠε ρῥγδοιῖ- 
οδἹ] δρρ] ςδιΐοπ οὗ {818 σουμβεῖ τεαυΐγαδ 
δβρίγίευδὶ ἀϊβοεσγητηεπί. Νὸο νεσῦδὶ ἀΐγεο- 
ἸΟΥΥ ΨΜῊ]1 Πεῖρ υ8. Νδιτοῦν δ Ννδβ ποῖ 
Ῥμδτγ βαιβπιὶ ἃ ὩᾶτΟΥ ΑΥ, πᾶ ἐἢς τχοη- 
δϑιῖς 1 ἀπά ρἱεἰῖϑτι ἢ 118 δενογα συ]οδ 
ἴοσ βερδσζδίίοη ἔοπι ἰἢς “νοὶ " ἴῃ 
διγυδεπγεηΐ, ἦγεβ8, εἴς. ὃ 

γν. 15-25. γαγπίηρ αραϊηςὲ ῥεεμάο- 
γοῤλείς. Αμραῖη, ψἰῖδους οοπηεςείης 
Ῥδγίῖϊοῖας δπά ροββί οἷν ποῖ ἃ μαζὶ οὗ 1π6 
ϑασήοῃ οὐ ἴῃς Μοιπί. Βυΐ ἴδε τῆοσα 
ἱπιροτίδης αιςϑείοη Πεσα ἰδ: Ποε8 (δΐ8 
βεςιίοη δεϊοηρ το ΟἸτίβι᾽ Β ἰθδοπίπρ' δἱ ]], 
οσ μαβὶς δδεη ᾿πισοάυςεά Ὀγ τπε Ενδηρεῖίδὲ 
παῖ [4156 ἰεδοῃεσβ οὗ δος ἄδυβ ἀρρϑᾶσ- 
ἴῃ ἴῃ τδε ΟΒυτοῖ τορι Ὀς οοπάετηπεὰ 
ὑπάες ἴδε δυϊδμουῖγ οὐ ἴδε Μαβίεσ) 
(ΗοϊισΣ., Η.Ὁ.).. Μνμαῖ οἼςδβίου δδὰ 
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15. "Προσέχετε δὲΪ ἀπὸ τῶν "ψευδοπροφητῶν, οἵτινες τ ΠΗ. χ. 17; 
νὶ, 6, τΣ. 

ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι "λύκοι Π ἀκ (ὁ 
ἅρπαγες. 16. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν " ἐπιγνώσεσθε αὐτούς " μήτι ἀπότινο), 

. ν. 
᾿συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλήν, 
οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ δ: τὸ δὲ “ σαπρὸν 

ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17. τι, 24 αἱ. 
τ Αεἴεχχ. 29 
ἔτορβ.νδο πῃ 

δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. 18. οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν ας 
υ (Γῇ. χί, 27. 

καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ν (ἢ. χίΐ, 
ποιεῖν 10. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ ἴδ᾽ δα). 

ΜΒ οπιῖξ δε (8ο ὟΝ.ἢΗ.). 

τ ΟὮ. χὶὶ. 44; 
αἰ, (8, Ἐξ. ἵνν ὃν 

3 .ΜΒΟ Βαᾶνε σταφνλας. Τῇε Βἷπρ. σοσηδβ ἴγοπὶ ἴ«Κ. (νὶ, 44). 
5 Β ἢ85 ποῖει καλους (ΥΝ.Η. τηδτρΊη). 

4 Ἐος ποιεῖν δ δλ8 ἐνεγκεῖν (Τίβο;. Βο(Ὲ Ρίδοςβ, ὟΝ. Η͂. τϑὲ ρἱ αςε). 

ΘΟ σίβε ἰὸ βρεαῖς οὗ ἔαϊβε ργορῃείβὺ Τῇβ 
τείεσεπος οδῃ Βαζάϊνυ ὃς ἰο ἴπε Ῥηδγίβεςβ 
οἵ ἴῃς Κα ῖβ. ὙΒΟΥ ΨΜεῖε τηεῃ οὗ ἰγδάϊ- 
ὕοπ, ποῖ ρχγορβεῖϊ, εἰἴπασ ἰῇ (ἢς ἴτας οσ 
ἴῃ ἴῃς [3156 βδεηβεὲ. Βυῖ, ἀραγὲ ἴτοπὶ 
1δεῖ, ἴβετα τιῖρῃς Ὀ6 Δποίπον οἶδ88 οὗ 
τλθη ἴῃ ονϊάδπος ἱπ οὐγ 1 οτά  ἄδν, 8Ο 
ταῖς 6 50 Ἵοπασγαςίεσίβεα. [ξ νγὰ8 ἃ 
πιο οἵ τεϊρίουβ Ἔχοϊξεγηεηῖ; (ἢ ἔοτος οὗ 
οὐδίοπι Ὀγοίοη, ἴπς ἄδερ Τουηϊδὶπβ οὗ {π6 
80] Ὀυγϑείηρ ἑοσί ; ψυῖη658 ἴΠ6 ογονν 8 
Ψ80 10] οννεά ]οβη ἀπά ἰξεῦθι δηᾶ τῃς 
βἰσηίβοδηξ βαγίπρ δρουῖ ἴῃ Κιηράοπι οὗ 
Βεάνδθη βυδεγίηρ νἱοΐεπος (Μαῖίξ. χὶ. 12). 
ϑυςἢ εἰπε 8 ΚΑ] τσ ἴτας Ρῥγορῃεῖβ δπὰ 
αἶφο βρυτίουβ οὔξϑ, 80 ἴδσ ἴῃ γεϊϊρίουβ 
βυταραῖαυ 1 ρτανδί πὶ ἐπε πυδίδβπηβ, θα ς 
Ῥεπὲ οὐ υ]]|5ῖπρ ποτὰ ἔοσ {πεῖς οὐνη 
δἀναηίαρε ἰπ ραὶῃ οσ ἰπῆἤυπεηςε, τηθη οὗ 
τε ]υάλα ἴγρε. [Ιἢ βδυοῖῇ πιεῃ, 88 ἴ8 
ἸΚεῖν, εχίβεεά, [εβι8 ννουϊὰ ἤανε δοπλε- 
τοίην ἴο βᾶὺ ἃδουΐϊ {π6π|, ἃ8 δδουϊ 81] 
ΤΟΠ ΕΠΊΡΟΓΆΓΣΥ τε] βίοι β ρ᾿Ἰεποιιεηᾶ. 

γεῖ. 156. Προσέχετε ἀπὸ, ἰακε Πεεὰ 
ἴο δηὰ θαννᾶσε οἵ.---οἴτινες, 1 πηεδη, δι ἢ 
85.--ἐν ἐνδύμασι προβάτων. Οτοῖίι8, 
Εοβεηπι. δηὰ ΗοΐιζΖ. (Η.0.) ἰακε (μ15. 8 
τεΐογσίης ἴο ἴ8ε ἄγεββ ψόσγῃ (ἐν μηλωταῖς, 
Ἠεῦ. χί. 37) 8ἃ8 τῆς υδυλ] Ὀλάρε οὗ ἃ 
Ῥιογρδεῖ, ὈυΣ ποὲ ψίζπουϊ τγείεγεηςα ἴὸ 
18ε ρΡἰδυβῖθ!ε τηδηπεσ οὐ {πὲ ψνβᾶγεσ; 
ἀεςερεννε ἀπά πιεδηῖ ἴο ἀεοεῖνε (Ζεοπᾶτγ. 
ΧΙ. 4); σεπεῖε, ἱῃποοθεῆς 88 βῆεερ; 
δρεακίηρ ν “ ἀποιοη,᾽" δηά 411 δαὶ 
ἀεςείνίηρ “ 1Π6 νεῖν εἰεοῖ ᾽ν. ὙΠῈ πιδηπεῖ 
ἴοτα ἴπδπη ἐμῆς ἄγεββ ἰβ ἀουθεῖεββ ἰῃ- 
τεηδεά, ἔσωθεν δὲ: πίδηπες δᾶ πδίυγα 
αἰτεῖν ἀϊβεγεης ; υνἱτδίη, λύκοι ἅρπαγες ; 
διεεάγ, βοστηεεϊπλεβ ἔῸΓ βόοννεσ, ἀγη δ του8 
ἴο ὃς ἤσεε ; οὐϊδῃ ἴοσ φαίη, ποπαυ. Τδα 
Ῥίάαομε βρεδκβ οὗ ἃ ἴγρε οἵ ρτορδεῖ 
ΨΠΟπὶ [ἢ ΡΠΒΠΥ πᾶπιεβ ἃ χριστέμπορος 
(εδᾶρ. χίἹ.), α Ολγί ἐς πιεγολαπέ, ὙΒεῖα 

Βᾶνθ δἴνναυβ δεθη ῥγορῇείβ οὗ ξῃϊβ ἔγρε, 
“ἰδοῦ οὐδ (ὁ δὶβ ραίη " (18. ἱνὶ. 11), 
Ἐνδηρεῖ- πλοτομδηῖβ, ἰσαάσσβ ἰῃ τγεϊρίουβ 
τανῖνδὶ. --- ες. 16. ἀπὸ τ. καρπῶν. 
ΒΥ δε παᾶῖυτε οὗ ἴδε οαβε ἀϊβῆσυϊε τὸ 
ἀείεςς, Ῥυξ ἀϊδοογηῖρ!]α ἔτοπι ἐπεὶγ γγμέέ, 
--ἀἠπιγνώσεσθες. Ὑε 541} Κπονν ἐδοϑπ 
1Ὠγουρὴ ἀπά τπγουρῃ (ἐπί) [ἢ γα βίυάν 
σᾶγο ἢν {πε ουὐΐοοτης οὗ πεῖς τ δοῖς 
ΨΨΑΥ οἵ 116. 

γν. 1τ6-2ο. 4: ἐπὶ αγρεπιεπέ ἰη ῥαγαδοϊὶς 
Μαεμίοπ οπ ἐδδ ῥγιιείβίε ΟἹ ἐδεέϊηρ ὃγ 
“μι. Νοτ. τ6. μήτι, ἀο {πεν Ρεγῆδρϑ, 
τι βυρρεβεηρ ἀουδὲ ψἤετε ἔπεα ἰ8 
ΠΟΩΘ τῷ πδῃ πανεσ ἀο Το] ]οοῖ, οσ τπίηὶς 
οὗ ςοἸἸεοτηρ, ξταρεβ τοῦ (Βοτπβ οἵ ἤρϑ8 
ἥἔτοσα {Π|511ε8.:. Απὰ γεῖ ἴῃς ἰάδα ἴ8 ποῖ 
ἀρϑυτά. Τπεῖα νέα ᾿ποσηβ "ἢ ρταρα- 
π|κ6 ἴτυΐε, πὰ {πί86:1 685 ἢ μεδάβ {κα 
ἢρ8 (ΗοἹιΖ., Η.Ο.). Βαυῖ π ὑπ6 παίυγαὶ 
ΒΡἤετα ἴπεβε σαβεπΐδησεθ πενοσ ἀε- 
οεἰνεᾶ ; πιδῃ 8ᾶν δὲ 4 ρίαποαβ δοὺν ἴδ6 
τηδίϊες βίοοΐᾶ.---νεσ. σ7. Αποῖποσ {1108- 
τταϊίοη ἴτοπὶ ροοά δπᾶ Ὀαά ἴτεεβ οὗ ἔδ6 
βᾶπια Κίπά. ἀγαθὸν, Βουπά, δΒεΔΙΓΩΥ ; 
σαπρὸν, ἀερεπεταῖα, ᾿πγουρἢ ἃρε οσ βαὰ 
8011, Ασροοτγάϊπρ ἴο Ῥῆτγγῃ., σαπρός ννᾶ8 
Ῥορυϊαεῖν υδεὰ ᾿ηβίεδά οὗ οἰσχρός ἰπ ἃ 
τηοσαδὶ βεη8ε (σαπράν οἷ πολλοὶ ἀντὶ τοῦ 
αἰσχράν, Ρ. 377). ἘδΟοἢ (τες ὑτίηρ8 ἔοσίἢ 
ἴτυϊξ Δηβνγοτηρ ἴο ἰΐ8. σοηῃάϊιίοῃ.---Ν ἐσ. 
18. οὐ δύναται, εἰς. Νοιπίηρ εἶδε ἰδ 
Ῥοββίδ!ς οἵ Ἰοοκεά ἕο ἰῇ παίυγε.---  εσ. 
19. Μεη ἴοοῖς οἡ 118 48 80 Ἵοογίδίη μδὶ 
δεν ἄο ποὶ δεβίίδίες ἴο ουὐ ἄονῃ δηὰ 
Ῥυζη ἃ ἀερεπεγαῖε ἴσεθ, 88 ἴξ ἰξ ψνεσ 
Ῥοββί δῖε ἴὲ τηῖρῃς Ὀτίηρ ἔογιἢ ροοά ἐγτυΐξ 
πεχὲ γϑᾶσ.---μὴ ποιοῦν, ἰΓ 1 ἄο ποῖ, (πδὲ 
πος δβοοσίαίπεά. δ γεῖβ8 {π|πκ8 {πὶ8 
νεσβα [8 τηροτίεἃ ἔτοπι [1]. το, δηά ἑογεῖρῃ 
το τῆς οοππεςείοῃ.---Ν σ. 2ο. ἄραγε: ἤπδὶ 
ἰῃέεγεηςε, ἃ νῦν ᾿ἰνεῖν δηά ἔογοῖ Ὁ] 6 οοπιὶ- 
Ῥοβίτε ραζγίίοὶς, ἀραίη ψἱἘὮ δἰ πλιὰ εβεςς 
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μ, αὐτούς 

11. 
ὙΒοδε. ἱ. 
το αἱ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΥΙ, 

εἰς πῦρ βάλλεται. 20. ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε 

241. “Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν - ἀλλ᾽ ὁ "ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου 

τ ΜΚ ἰχ, 98, τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 22. πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν " ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
. Κὰ ἵ. 20. Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,2 καὶ "τῷ σῷ ὀνόματι 

Ὁ. χί. ᾿ 
«3 (τινι τι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιή- 
οτι, Αεἰ 
αχίν. χ4). σαμαν; 23. καὶ τότε "ὁμολογήσω αὐτοῖς, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς " 

ΔΜ ΒΟ Βᾶνε τοιβ Ὀδείοτε ονρανοις, νος Τ. Ε., ΓΟ] ον προ τὴν Μ895., οπιίτβ. 

ΜΒΟΙ.2Ζ μᾶνα ἴτε δυρτηεηὶ δὲ ἴδε Ὀερίπηίπρ (ἐπροφ.); δάοριεὰ ὈΥ πιοάετῃ 
ςἀϊίοτβ. 

ἴῃ Μαῖὶ. χνὶΐ. 26.Ἡ Τῆς γε βῃουϊά δᾶνε 
ἰϊ8 8111 ἴοσος ἃ8 βὶ πρὶ πρ ουὐΐ ἔος βρεςίδὶ 
αἰτεπείοη ; “δ ἰεαβὲ ἔγοπι ἐμεῖς ἔγυ 5, ἐξ 
ὉΥ πο οἵδεσ πιεᾶπβ ". [{ἐ ἱπιρ.168 παῖ ἴο 
Κπον τς [Αἴ8ς ὑτορδεὶ ἰβ πατά. Μεγ. 
22 εχρἰδίηβ νυ. Ηες δᾶ8β 80 τοιοῦ ἴο 
ΒΑΥ, Δηὰ βῆον,, ἴοσ Ὠἰπηβεῖζ: ἄδν:}8 ςαβὲ 
ουΐ, 5008 βανεά, βρίγίτι] 1 ποῖ Ἀπ δομὰ 
ταίτδοϊεβ ἄοηε. Ψνμαὶῖ οἵπεσ οἵ Ὀεϊίε 
“τυ νουϊὰ γοὺῦ μβανεὺ μαι ἴῃ 
βἤοσι 18 [πε ἰεβὶ ἡ Ποοίσίπεα, ροοά πιογαὶ 
εἴεὴ 15 τἰὸ [α]8βε ργορῆεὶ πεο}ββαγν ἃ 
ἔαϊβε ἰεδςῃεσ οσ δΔΠ ἱπηπιοσαὶ τῆὰπ ὃ Νοῖ 
παοαββαενγ τπουρ ποὲὶ υπίτεαιθηί. 
Βυϊ ἢς ἰ8 δἰννδὺβ ἃ εἰ αεέδιηρ. τηδῃ. 
Τὴ ἴτὰθ ρζορπεῖ ἰβ ΟἸτίβε- κα, ἐ.6., 
οΑγα8 ΒργεΠΊΕἾν ἔοσ ἰγυτἢ,, τὶ ρ πιθοῦ βη 688, 
ἩυΣΊΔΗΣΥ; ποῖ δὲ 411 ἔογ δἰπιβεῖξ, ἢἷ8 
Ῥοοϊκεξ, 18 Ροβιτίοῃ, ἢἰ8 16. Νοπα δυῖ 
Βυ ἢ οδη οἤερσιίνεϊγ ργεδοῦ Οπγίδε. ΤΠΐ8 
τερετιτίοπ οὗ ἐς [βουρῃε ἰπ νεσ. 16 18 ποῖ 
ἴον τιεσα ροεῖςδὶ εἤεςι, 88 Οδεσ (Ὁδγῦ. 
6. Τ.), (οΠ]Πονίπρ 1εοὉ (δαργεά Σἱέεγα- 
ἔμγέ, Ὁ. 105), ΒΕ 6:8 ἴο ἘΠῚ ΠΚ, 

γν. 21-23. Ῥαΐεε ἀϊ εἰ ῥ᾽ εολὶῤῥ. Ἑτοτα 
ἤαϊξε ἰδβοθεῖβ πε ἀϊδοουτδα πδίυγα! ν 
Ρᾶββεβ ἴο βρυσίοιιβ ἀϊβοῖρίεβ.υ [υυκε᾽8 
νεσβίοῃ οἼοηίδίηβ ἴῃς κεγηοεΐ οὗ {π|8 
Ῥαββασε (κε νὶ. 46). ϑοπιεῖπίηρ οὗ 
ἔπε κίἰπά ννᾶβ5 ἴο ὃς ἐἼχρεοιεὰ ἰη ἴδε τεδοῆ- 
ἴηξ οη ἴδε 811. Ὑνπαὶ πιογαὰ {ἰκοῖν ἴδῃ 
τῆδὲ ἴδε Μαβῖεσ, γῇο ἢδά βροκεὴ βυςῇ 
νεῖ ἰτυῖϊῆβ, βῃουϊά βᾶγῪ ἴο Ηἰβ 
Βεᾶγοσβ : “"1π νδίῃ γε Δ] πιὶς Μαβίοσ, 
ὉΠ1688 γα ἄο {πε {πηρβ ὙΠ ἢ 1 ΒΑῪ "ὃ 
ΑΒ8 ἰξ βίδῃηδβ πεῖς ἴῃς ἰορίομ Ὧδ8 Ῥζο- 
ῬΑὈΪΥ, 88 ΝΥ εἶββ βδυρρεδίβ (Μαιῖ. Ενδηρ., 
Ῥ- 210), υπάετρομς εχραπβίοη δηὰ 
τοοἀϊβορίίοη, 80 8ἃ8 [0 ρῖνε ἴο ἐδ εἰ|6 

“1 οτά," οτἰρί πα! πὶ , Τοδοδεσ, τὲ 

δ] βεῆβε ἱξ ὕοσε ἤθε δρρὶϊεὰ ἕο ΟἸτίβὲ 
ὃν ἴδς Αροβιοϊϊίς σβυτζοῖ, ἀπά ἰο πιαῖκε 
τἰῆε νναιπίηρ τεῖεσσ ἴο ἔαϊβε ργορδεῖβ 
οἵ τῆς Αροβίοϊίϊς ἂρὲ υβίηρ ΟἾτίβι 8 

Ὥδτης δηᾶ δυϊμουῖ εν ἱπ βδυρροτί οὗὨ δηῖϊὶ- 
ΟὨτίβϑείδη ἰεπάδποϊθθ, βυοῦ 28 δηῖὶ- 
ποπηδηΐβηι (ἀνομίαν, νεῖ. 23).--- εἴ. 2:. 
ὁ λέγων, ὁ ποιῶν: ΟΥ̓ ΔΙ1, νεῖμεν ἀϊδβοίρίε 5 
οΥΓ τεδοῆοσϑ, ἔπε ρτγί ποῖρῖς Ποῖ ἀ8 σοοά ψν]ἢ- 
οὔ Ἔχοεριίοη τμδὶ ποΐ βαγίηρ “ Ἰνοσγά "" 
Ὁυϊ ἀοΐπρ' αοὐ 8 ν}} 18 πὸ σοπάϊτοη οὗ 
ἄρρσοναὶ δηά δάπιτίδηςς ἱπίο τῆς Κίηρ- 
ἄομβ. ϑαγίῃρ “"Ἰνογὰ "᾿ ἱποίυιάεβ ἰακίπρ 
7εβὺ8β ἕο Μαβίεσ, δπά [᾿ἰβίεπίηρ ἰο Ηἰ8 
τεδοδίπρ ἢ ἀρρσγεςϊδιίοη ἀπὰ δάπιῖγα- 
εἴοη ; ἐνεγυπίηρ δβδογὶ οὗ οδγγυίπρ ουὖἱ 
Ηἱἰβ8 ἐεδοπίηρ ἱπ 116. [π᾿ οοπηβδοιίοη 
ψΠΠ δυο ἸΟΩῪ 1πουρῆῖβ 48 ἴπε Βοδιῖ- 
ἰυάεβ, {πε ῥγεςερὶ ἴο ἴονε ἐπεπιῖεβ πὰ 
ἴδε δἀπιοπίτίοη ρδίηβε οᾶγε, ἵἴδεσθ ἰβ ἃ 
ξτεαὶ ἱεπιρίδιίου ἴὸ βυδδιϊυῖε δβεπεὶ- 
ΤηΘΠί8] οἵ εεϑίμεις δάτηίγαιίοη ἔοσ Βεγοίς 
ςοπάιυοι.---τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου. 
ΟἸτίβε᾽ 5 βεῆβε οὗ Ηΐ8 ροβίτίοῃ ἃ8 Μαβίεγ 
οἱ Τοστὰ νᾶβ8 ἔγεες ἥοιὴ εροϊίβωη. Ης 
ΨΆΒ δ ΡΥ ἴῃς ὅϑοη ἂηά ϑεγνδηῖΐ οὗ ἴδε 
Ἑδίποσ, νῆοες "Ἱἱ}} ΗἜ πὰ 411 ψῇο 
ο!ονν ΗἾπ πιυδὲ ΟὔεΥ ; "Ἐν Εδΐδεσ βεσε 
ἔοσς Ἦν δγβὲ πιο σεῖς 33: ἐν β πρός 
τῇ πε τεῶὶς ἀγεδαᾶ ἰυάρτηεηι 
ἄδυ οἵ Πξμοναῖ εχρεοίεά ὉΥ 41] 7ενν, 
ποτε οὐ [ε88 βοΐεπηη ἄνα; ἃ νΟΓΥ 
ἕτανε τεΐεσεηςε.---τῷ σῷ ὀνόματι: [τίς ες 
τερεδίεδ, πε πιδίη ρτουπὰ οὗ πορε. 
Ῥαβὲ δοῃίενεπηεηῖβ, ρτορμεϑγίασβ, ἐἜχοσ- 
οἰβπιβ, πιΐγϑοϊεβ τε γεοϊϊεὰ; δαϊ [Π6 
οἰίεῖ ροΐπι ἰηϑιβιθὰ οἡ ἷβ: 411 τνῶβ ἄοπε 
ἰπ ΤῊΥ πᾶπιε, μοπουσίηρ ΤΏςΘ, 88 ἴδς 
βοῦγος οὗ τννυϊϑάοπη δηὰ ροννεσ.--- ες 23. 

ὙΒεη ἘΠΕ ταλία (δ8 ῥχοίεβίδ- 
εἴοπ, ἴ8ε Ἰυᾶρε Ψ{] πιακε ἃ Ἴουπίες- 
Ῥεοϊεβιδιίίοη.---ὁμολογήσω αὐτοῖς, 1 ν}}] 
ονη ἴο ἴδε. Βεηρεῖ β οοτητηεηΐ ἰδ: 
ἀρεγῖε, Μαρῃα ῥοἐδείας Ὠυ)ι ἀϊςι. Βαϊ 
δετα 18. ἃ οεγίδιπ δροϊορειϊίς ἴοπα ἴω 88 
εχργαδβίοῃ, “1 111 ςοπίςβ8β " (“ ργοίεββ," 
ΑΟΝ. ἀπά Ἐ.Ν.), δβ ἱξζίο βᾷῪ: 1 ουρῶε ἴα 
Κπονν πλθπ ΨΏΟ οδπ ΒΑΥ͂ 80 ΠΠΓἢ ἴοσ 
Ἐπεπιβεῖνεβ, θὰϊ 1 ἄο ποί.---ὅτι, τοοϊϊα- 
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" ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ “ ἐργαζόμενοι τὴν 4 ἀνομίαν. 24. Πᾶς οὖν" τὰ μι 
ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους,; καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω 
αὐτὸν 3 ἀνδρὶ " φρονίμῳ, ὅστις φκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ὃ ἐπὶ τὴν 

εὐ κχνὶ. 
ΣΟ, 

πέτραν: 25. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ὁ τς 
ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ ᾿ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε "ὁ δὲ δι το; 
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26. καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς 
λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, 

ἴῶ βοὔεο οἵ Ῥοδὶ δραίηδι, 

Χχὶν. 45; 
Χχν. 2, 4. 

ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὰ 
Ξε ΟἈ. σχχίϊΐ. 1, Ἢ βεῖδ. “οἰ 

1 Β οπιῖῖβ τοντονς, ὑνδΐοἢ 8 ὑγσαςκεῖεὰ ὃ ΝΗ. Ιἐ βεβαῖβ πεεάεὰ, δηά τῆλ πᾶνε 
ΦΑ1|εἐπ οὐκ Ὁ ποιησοοῖ. 

3432 Βᾶνε ομοιωθησεται ἴος ομοιωσω αντον. 850 Ὗ Η. 

δαντον Ὀεΐοτε τὴν οἰκιᾶν ἴῃ ᾿ΒΖΣ, 8ὸ ρίνίπς ἴπε Ῥγοποῦη ἄσα επιρμαδίο--- ἀΐς 
Βουβε. 

ἔνε, 6 ἐχδοὶ ψνογάβ ἀϊσεςε τερογιοὰ.--- 
οὐδέποτε: πενεῖ, δὲ Ὡοὸ ροίηξ ἱπ {πδὲ 
τεσλδσ ΚΑΌΪς σᾶγεοσ ἡ θη 80 σδην οηάοτ- 
ὰϊ] τδϊπρ8 νεσε ἄοπε ἱπ σὴν πᾶτιε.--- 

ὡρεῖτε, εἴς. : δὴ ε0ῆο οἵ ΡΒ. νἱ. 9, 
δηὰ ξεπίθηοσα οὗ ἀοοηι, κα Μαῖὶ. χχν, 41. 

νν. 24-2.ὼ. Εῤϊϊοριες (1(Κ. νἱ. 47-40, 
ΠΟΙ 8εε ἴοσ Ἴοπιραγδῖίνε Εχαραβῖ8). 
οὖν, νεῖ. 24, ΤΊΔΥ ὃς ἰλίκεπ 28 γείεστιηνρ ἴὸ 
δε ψβοῖς ἀΐβοουτδε, ποῖ πιεγεῖν ἴο νν. 
21-23 (ΤΒοίυςκ δηά Αςἢε 5). ϑυςῇ ἃ 
ΒΌΝΙ πε υἱέεγαηςα οοιὰ ΟἸΪἿ δὲ ἴδε 
ξταπὰ βηδὶς οὗ ἃ ςοπβί εγαῦϊς ἀΐβοουγθε, 
Οσ βεσίςβ οἵ ἀϊβοουσβεβ. [{ 8 ἃ ἄϊ Ἂεπάϊη, 
οὗ ἃ Ῥοάν οἵ ἐεδοβίης οὐ ὑπρατα]]εὶ 
νεῖρδε, ἀϊριίν, αηὰ Ῥεδυῖγ. Τα τού- 
τονς δῆει λ. (νετ. 24), ᾿βουρῃ 
οπτεὰ ἰῃ Β, πεγείοσε Ὀγδοκεῖοὰ ἴῃ 
Νν. Η., ἰβ. Ἰδβογουραὶν ἀρρτγοργίδῖθ. [ἢ 
ΤΩΩΥ ἢδνε [4]|16ἐἢ οὐδ τὨγουρἢ 5 πΊ 1] 
επάϊηρ οἔτῆτεε δυςςεββίνε ννογάβ, οὐ πᾶνε 
Ῥεεη οπητιεὰ ἱπιεπεοηδ!ν ἴο τῆακα ἐπα 
βἰδιεηεηῖ [ο] ον Δρρὶΐοαθὶες ἴο {πὰ 
ΨΒοΪς οὗ ΟΒτβι᾿ Β ἰ[οδομβίησ. [18 οπιὶββίοη 
ΜεΆΚεΠ8 ἴπα ογδίογίςδὶ ροννες οἵ ἴδε 
Ῥάββαξο. [τ σουζτβ ἴῃ νετ. 26. 

γε. 2,Ἁγ Πᾶς ὅστις. δνεῖε τῆς τελὰ- 
ἰηρ ὁμοιώσω δὐοριεά, {πῖ86 ψου]ά Ῥὲ ἃ 
ολ5ε εἰἔμες οὗ διϊἱγδοιϊίοη πᾶς ἴος πάντα 
ἴο ἄρτες ἢ ὅστις (Ετί ΖΒΟΠΕ), ος οὗ ἃ 
δγοΐκεη Τοπδβίσυςεοι : ποηληδένα, ψνἱἢ- 
ουὖῖ ἃ νεγὺ ςοτσγεβροπάϊηρ, ἔογ τῃεϊοσίςδὶ 
εἴεςι, (Μεγες, υἱέ ΝΝίπετ, δ 1ΧΙϊ]., 2, ἃ.) 
-- ὀκούει; ποιεῖ: Βελτίπρ δηὰ ἀοίπρ, Ὀοῖἢ 
τηυβῖ ρὸ τορεῖδετ; υἱέ [Απλεϑ ὶ. 22-25, ἴος 
ἃ ςοπηπιεηίδυυ οἡ ἢ ΐδ ἰοσίοπ, “ Ὠοίηρ" 
Ῥοϊπίβ βεπεσαιν ἴο γεαίεένγ, ἀπᾶὰ παῖ ἴτ 
ΤΩΕΔΠ8 ΒρεΟΙ ὅς Δ ἀερεπάβ οη πε πδέυτα 
οἵ τῆς καυίπρ. “" Β᾽ εββεὰ ἄγε {πε ροοσ ἰῃ 
βρὶ τ "ἢ; ἀοίῃρ ἴῃ τπδὲ οᾶδε πιβᾶῃβ δεῖ 
Ῥοος ἴῃ βρίγίί.0 Τὸ δνδηρεῖϊς δᾶζγβ {116 
νοτὰ δλ5 ἃ ἰερ8ϊ] βουπά, δυῖ τ6 ἀοίπρ 
ΟΒείδι μδλὰ ἰπ νἱενν πιδβᾶηὶ ἴῃς ορροβί(6 

οὗ ἰερα] 8πι απά Ῥμαγίβαϊ βι,. ----ὦ 2 
σεται, ποῖ δὲ ἴδε Ἰυάρτηεπε ἄδγ (Μεγετ), 
Ῥυξ, εἰπεῖ 841} δ6 δββίπιϊ]δίθ ὉΥ ἢ18 
οννη δοιίοη (ΥΥ εἶβ8), οσ τῆ ἔπέυγα ραβεῖνε 
ἴο Ἕ ὩΣ αεεγυπὰ - ἐὀπεραγαπάμε 
“:ὲ ς118).--- φρονίμῳ: ΔΡ8 ἴῃς δεδβί 
τεπάοείηρ ͵ἰ8 “(δου κατ αν ΕΝ ἴγρε οὗ 
Τδῃ πηοδηξ Τοπβίοσβ νυν 61} νϑδὶ ἢ ἰβ 
δϑουῖϊ, δῃηὰ σδγοβιν δάορίβ τρεᾶβυγεβ 
δβυϊεά ἴο δἰβϑ ρυσροβθε. ὙΠῈ υηδετιακίπρ 
οὐ Βαπά ἰ8 δι]άϊηρ ἃ Που56---ἃ βοσίοιιβϑ 
υδίπε5θ---ἃ οιιϑα ποῖ Ὀεὶπρ πηεδπὶ ἴοσ 
δον), οὐ ἔος δε πιοπηεπῖ, ὕὈυϊ ἴον ἃ 
ἰλβιϊης ἢοπιθ. Α ννε]}-βεϊεςιεὰ ἐπι] ηλ 
οὗ τεϊ!ρίοη.---τὴν πέτραν: τἢς ἀτιϊςῖα υϑεὰ 
ἴο ἀεποῖς ποῖ δη ἱπαϊνί ἀπ] τοοῖ, δυῖ ἃ 
ςαϊεροτυ---ἃ τος ΚΥ Τουπάδιίοη. 

γεν. 25. Νηδὶ ἔοϊϊονβ βῆονβ ἢἰΐβ 
νϊδάοπι, ᾿υ8ε18εἃ ὈῪ ἀνεπίβ ννϊο 6 δά 
δπεϊοὶραϊεά δηὰ ργονί ἀεά ἴος ; ποῖ δοϑίσαςς 
Ῥοβδβ Ὁ. 1ἰ6 5, πὲ ΠΠΚΕῖγ το παρρεη ὄνεσυ 
χοΑΣ,- ἐσεῖαια ἴο Ὦάρρεπ πον δηά ἱπεη. 

Βετγείοτα ἴῃς ργυάεπος ἀϊβρίαγεά [8 ποῖ 
εχοεριίοηδὶ, Ὁυς ᾿υβὲ ογάϊπασυ σοπιτηοη 
βεηβε.--καὶ : οὔβεῖνα ἴῃς ἄνα καὶ ἰπ 
βυοσςαεβϑίοη---ἂη αἰοαυεης ῥοϊγεγπάείον, 
88 ΡΙΑΓΩΠΊΔΙΪΔΠ8 ΟΔ]} ἰξ ; ποῖς [30 ἴδ8 
τγιῆτη οὗ ἴπ6 βεπίεηςα ἰπ νὨΪΙΟἢ 186 νγὰσ 
οὔ ἴπε δἰεπηθηῖβ ἰ8 ἀδβοσι δε : ἄοννη οςλπια 
τῆς ταῖη, ἄοννῃ συϑῃεά (ἢε τίνοσβ, δῖαν 
τε νυἱπάβ; βιάάδηῃ, [61], τεττῖδε.---προσέ- 
πεσαν͵ ἴΠεν [61] ὕροη ἐπδὲ ουβε ; γαῖπ θα 
τοοί, γῖνεσ οπ ἐουπάαδιίοη, ννὶπὰ οἡ νυν 8118. 
Απά ψβδῖ παρρεπεὰ δ καὶ οὐκ ἔπεσεν. 
ΤῊς εἰεπηςηῖβ 611] οπ ἰδ, Ὀαῖ ἰξ ἀϊὰ ποῖ 
[Α1].----τεθεμελίωτο γὰρ: ἔος ἃ ξοοά τεᾶβοπ, 
ἰξ νὰβ ἰουπάεά οὐ τε τοοῖκ. Τῇ 
δυΠ]άες μδὰ βεβη ἴο [Πδῖ. 

νυν. 26-27. μωρῷ, [εἐϑ8 5Ξε6π|8 Βοζε ἴο 
οἴεηά ἀραιπβὶ Ηἰβ οὐνῃ ἰεδοδίηβ, ν. 22, 
δυὲ ΗεἬς βρεᾶκβ ποῖ ἰπ ἴοῃ οὐ οοη- 
τεπῖρὲ, δυῖ ἴῃ ἄξαρ 688, πὰ ψἱτἢ 
Βυπιᾶπς ἱπίεπε ἴο ῥγενθηὴξ δυο 20]. 
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ΒῈχ ᾿ γι. ὃ ὅστις ὀκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 1 ἐπὶ τὴν ἄμμον - 87. καὶ κατέβη 
χὶ, ἐν 

ἱ οἱ. 

(811 ἰῃ 

ἀοςοιτίπε). 
) ΜΙ. ἱ. 23. 

αἷ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέ- 
ΕᾺ μαι κοψαν 3 τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε" καὶ ἦν ἡ " πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.᾽᾿ 
Τῆς, ̓  ἐπ ὰ 28. Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὃ ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 
ἐομη τιν .' ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 29. ἦν γὰρ διδάσκων 

αὐτοὺς ὡς 3 ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς." 

Ἰαντον Ὀεΐοτε τὴν οἰκιαν ἰῃ Ὁ ΒΖΣ 258 ἰῃ υεσ. 24. 
3 θοπης ςορίεβ ανε προσερρηξαν. 

3 «τελεσεν ἰπ ΦΒΟΖΣ. 

4 Αἢες γραμματεῖς ΒΔΣ πᾶνε ἀντων (ΥΥ.Η. ἀπά οἶδες οὐϊξοτβ). ϑοπιθ Ἴοορίεβ 
δἀά και οι φαρισαιοι (ΥΝ.Η. πγατρὶπη). 

ννΒεζείῃ ἴδῪ τῆς βεοοπά θυ !εγ᾽Β [01]Ὺ ὃ 
Νοὲῖ ἱπ ἀεἸ!θεγαίεῖν βεϊεςεῖηρ ἃ δά 
Ἰουπάδιίοη, δυϊ ἴῃ ἰακίπρ πὸ ᾿πουρῆι οὗἁ 
Τουπάδείοη ; ἱπ Ὀερὶππίηρ ἴο ὈυΠὰ δὲ 
Βδρμαζαζά δπὰ ἀπυνἤεσε ; οπ ἴοοβα βδηᾶ 
(ἄμμοφ) πεᾶς {δε δεὰ οἵ ἃ πιοιπίδίῃ 
τοσσεηῖ. Ηἱἰ8β ἴδυϊε γὰ8 ποῖ δὴ εσσοσ ἰῃ 
)αάρτηεπέ, δυῖ ἱποοπδίἀεταίεπεββ. [ξ ἰβ 
ποῖ, 85 8 ΠΟΓΩΠΊΟΠΙΥ δυρροβεά, ἃ ᾳφυεϑίίοη 
οὗ ἵννο ουπάαξίοπβ, Ὀμῖ οἵὁὨ Ἰοοκίπρ ἴο, 
ἀπά περὶ εοεὶηρ ἴο Ἰοοκ ἴο, πε ἐουπάδιίοη. 
1π ἴδε παῖυγαὶ βρῆετε πὸ πίῃ ἱπ δϊ8 
86Π86ε8 σοΠΊΠΊΪ 8 800 ἢ ἃ τηϊβίακε. Βυῖ 
αἴτει ἱπιργοραῦὶς οαϑε8 πᾶνε ἴο θὲ 
βυρροβεά ἴῃ ρᾶγϑῦϊεβ ἴο 1 υβίγαῖα Ὠυπηδη 
ΤΟΥ πὶ τε! ρίοη.---ν εσ. 27. καὶ... ἄνεμοι: 
εχδοῖῖν (ἢς 5δπιῈ ῬΡἤγδϑεβ 88 ἰῃ νεῖ. 25, ἴο 
ἀεβογίθε τῆς οποοπὶα οὗ {δε βίογπι. -- 
προσέκοψαν: ἃ ἀϊβετεπί ννοτὰ ἴογ πε 
Αββδυϊο οη ἰ(ἣς δουβε--βίσαος ὑροπ ἰΐ 
τνἰεἢ ᾿πιπηοάϊαῖε ἔαιαὶ εῆεος. [{ ννὰ8 ποῖ 
δι ἴο δίδπά βυς ἢ του ρἢ παπά]πρ. Τῆς 
διυάες πδά ποῖ τπουρῃξ οὗ βυςῇ δὴ 
ἐνεπευδι γ.--ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις 
αὐτῆς μεγάλη : ποῖ περςεββΑγ ΠΥ ἱπιρὶ γίπρ 
τῆι [ νγᾶ8 ἃ ἴατρε Ὀυ !ἀϊπρ, οὐ τπδὲ τῆε 
ἀἰϊΞαβίοσ ννᾶβ οὔ ἴδιρε ἀϊπιεπβίοηϑβ, κα τη 8 
ζοἸϊαρβε οὗ ἃ ρτεδὶ Ἷδβί]ς, δὰὲ ἐπὶ ἴῃς 
τυαΐη ννᾶ8 σοπιρίεῖεΊ. ὙΤῆς ἔοοἱ᾽ 5 Πποιιβα 
ννεηΐ ἄοννη {{Κὸ ἃ ἤουβα οἵ ςατάβ, ποῖ οπα 
βῖοης οἵ ὕγίοϊκ [εἴς ου δηοίμεσ. 

ΑἸεροτ βίπρ' ἱπτεγργεϊδιϊοη οὗ τῆς γαίῃ, 
τίνει δηὰ ννίηά5, πὰ οὗ πε ἐουηδαϊίοηβ, 
5 το Ῥε δνοϊἀεά, δυὲ ἰξ ἰ5 Ῥεγιίπεπε ἴο 
5 κ, ναὶ ἀείεςιϊβ οὗ ομδιδοίες ἰῃ (δ6 
ΒΌΠετΕ οὗ τεϊ!ρβίοπ ἃγε ροϊπιβὰ δὲ ἱπ (δμῖ5 
ἱπυργεβδβίνε ρδγϑθο]ῖο ἰορίου ὃ ὙΝΏδι Κὶπὰ 
οὗ το] ρίοη ἰβ ἰξ τπαὶ ἄδβεγνεβ ἴο θ6 50 
Τπδζγδοίεσιβεά ϑ Τῆς [00]15}} ἔγρε ἰ8. ἃ 
τεῖ!ρίοπ οὗὨ ἱπιηιἰδείοα ἀπά υἱῖβους ἴογε- 
ἀπουρῃι. ΟΠΠάτεπ οἷα δὲ δυϊάϊηρ 
Βουβεβ, δεοᾶυβα ΠῈῪ Πᾶνα δθὲπ {Πεῖτ 
βεηίοσβ ἀοίηρ ἰξ. ὙὙΠεῖα ἅτε ρεορίε ννῆο 
ΡΙΑΥῪ δὲ τε βίοη, ποὲ τεδὶ ἰβὶπρ ννῆδὶ 
τεϊ!ρίοη ἰ8 ἔογ, Ὀὰξ ἐο]Π]οννίηρ ἰαβῃίοη, 

ἀοΐπρ 48 οἴμειβ ἄο, δηά ἰο ΡῈ βεεῃ οὗ 
οἴμετβ (Μαῖϊ. νὶ. τὸ. Ομ άγεη θυ] 4 
Βουδεβ ου ἴδε 5εᾶ βαπά θεῖον πὶρῇ-τἰὰ8 
ταδτκ, ποῖ τη κὶπρ οὗ τῆς εἰς ννίοἢ ΜΠ] 
ἰπ ἃ ἔενν ἤουγβ τοὶ! ἰπ ἀπά βύγεαρ δννᾶὺ 
τπεῖτς πουβεῖει. ὙΒοΓα γε πὲπ νπο πᾶνα 
τεϊρίοη ἴος ἰο- ἄδυ, δὰ τῆ ϊηκ ποῖ οἵ ἴδε 

ἴα] ἴο- ΠΟΙΟΥ͂, ΤΑΥ͂ ὑτίηρ. 
ΨΝες. 28. Οοπεϊμαϊηρ Ξςἑαΐενιει ας 0 

ἐὰφ ἱπιῤγέδεῖοη τισάς ὃν ἰδέ ἀϊδοοιγεο. 
Α 5ἰπηῖΐατ βιαϊεπηαπὲ οοουτα ἴῃ ΜΚ. ἱ. 22, 
27, ΜΏεηςε ἰΐ τιδὺ πᾶνε Ὀεεη ἰγαηϑβέεγγεα 
ὉΥ Μαίιμενν. [τ πιᾶὺ ὃς δββϑυπιδά τἢδὲ 
80 υηΐαις ἃ τεδοῦοῦ 45 [658 τηδᾶς ἃ ρτο- 
Ἰουπά ἱπιρτεββίοπ ἴπε νεῦῪ ἤτϑε {ἰπιεὲ Ης 
ΒΡΟΚα ἴῃ ῬΌδΙΪς, ἀπά ἀπὲ πε ρεορῖε 
ψου]ὰ ἐχρτεββ ἐμεῖς ἐεεϊπρ5 οἵ βυγργίβε 
πὰ αἀπηιγαϊίοη δὶ οποαθ.0 Τῇε ννογάβ 
Μεατζκ ρυῖβ ἱπῖο ἴδε πιουῖῇ οὔ ἴῃ δυάϊΐεποα 
ἰπ (ἢς βγπαρόρις οὗ Οδρεγηδυπὶ ἅτε ἴο 
τῆς 16 (υἱάφ σοτητηθηῖβ ἴπ6τ6)]. ΤΠΕΥ 
βἂν, δηὰ βαια (Πδὶ Ὁ τίσι 5 ᾿ννᾶὺ οὗ βϑρεᾶκ- 
ἵπῷ νν858 πανν, ποῖ ΠΠκε ἴπδὲ οὗ ἴπΠ6 βογῖθεβ8 
ἴο ψῃΐίοῃ τὰν δαά Ὀεεη δοουβιοπγοά. 
Βοιῇ εὌνδηρε βία τὰκ πε ροίπι οὗ 
ἀϊθεγεηςε σοηβίϑε ἴῃ “ δυϊ μουν ̓, 

Νεσ. 29. ὡς ἐξουσίαν ἔχων : ἘτΖΒοἢς 
ΒΌΡΡΙΪε5, δἴϊεν ἔχων, τοῦ διδάσκειν, ἀηὰ 
τεπάογβ, Ηε ἰδυρῃϊ 45 οπα πανίηρ ἃ τίρδε 
ἴο ἰεδοῇ, δεςαιβε Ηδ Ἵοουά ἄο ἴξ ννε]], 
“δοῖζε εἰ ρετγίτε," ἃ πιαβίεσ οἵ τῆς δχῖ. 
Τῆς ᾿πουρῆτ 65 ἄθαρεσ. [1 15 πη εἰ ῃὶςδὶ, 
ποῖ Δη διιἰϑεῖς οὐ ϑίπεῖῖςαὶ οοηίγαβὶ (πδὲ 
5 ἱπίεπάεά. Ὑπῃὲε βογῖρεβ βρᾶκεὲ ὃν 
δυϊποτίεν, τεβεϊηρ' 4}1 ἔμεν βδὶά οἡ ἱτγδάϊ- 
τἰοπβ οὗ ννῆδι δά ὕεεῆ αἱά δεῖοτε. 
7εβὺ5 βρακε τοίέᾳ δυϊῃογίευ, ουὐ οὗ Ηΐβ 
ον 5ου], ἢ ἀϊγεςε ἱπιαϊίοη οὗἉ τγυτῇ ; 
δηά, τπετγαίογε, ἴο [πε δηβινεῦῖπρ βου] οἵ 
Ηἰ5 πεᾶγεῖβ. Τῆς ρεορῖς σουϊά ποῖ χιυῖϊία 
εχρί δίη {πε ἀϊβεγεηςα, ἰδ τῆδιὶ ννὰβ δῖ 
{πεν ΟὈβουτεῖν ἔεϊξ, 

ΟΠΜΑΡΤΕΙΒ ΝΊΤΙ]., ΙΧ. ΤῊΣ Ηξαῖῖνο 
ΜΙΝΙΒΤΕΥ ΟΡ Ϊεϑυ8. Τῆεξε ἴννο οἢδρ- 
ἰετ5 ςοηβίβι πηδί ἱν οὗ πηίγαςῖε παγγαῖῖναϑ, 

ΣΟΎ ΎΠαΣ; 
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ΝΠ]. τ. ΚΑΤΑΒΑΝΤΙ δὲ αὐτῷ 1 ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ « ὁ". «. δ; 
ὄχλοι πολλοί - 2. καὶ ἰδού, " λεπρὸς ἐλθὼν 3 προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, 

“Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με ἢ" καθαρίσαι." 

Χὶ. 5; χανὶ. 

3. Καὶ " ἐκτείνας τὴν 
χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, “Θέλω, καθαρίσθητι.᾽" καὶ Ἀ. ἄπ 

χυϊϊ, 14, 17. ἐς τεῖεδ τὴν χεῖρα οἴϊεη ἰη 8ερί. δῃά {ποθ 8 .}γ ἰη δ Θονρεῖο (ΟΒ. χἱ!, 19, 79. Ζίς.. 

ΤΈος καταβαντι δε αντω (δε τελάϊπρ οἵ δ αἱ. λἀοριεά ὃγ Τίεο.) ὅΒΟ πανε 
καταβαντος δὲ 
τηδίϊς δ! “ ἱπηργονεπηεηῖ 

αντον. Ζ δδ8 ἴπε ρεη. 4150 (και κατ. αν.). ΤΗΕ ἀδιῖνα ἰβ8 ἃ δίατα- 

3 Ἐὸσ ελθων (ἴπ ΟΚΙ,, εἴς.) ΒΔΣ βᾶνε προσελθων. ΤΏΣ προς δᾶδ ῥιοῦδὺϊυ 
ΦΠΙεΩ οὐὲ τΒτουρῇ ποπιοοοῖ. (λεπροε). 

8΄3ΒΟΖ οπιϊξ ο ἴησους, νὨϊςἢ Τ. ΒΕ. οἴϊεη ἱπέσοάδυςθ8. 

18ε ρτοδίεσ πυτῦρος Ὀεὶπρ τερογίβ οὗ 
Βεδϊηρ δοὶβ ρεσέοσπιδά ὉῪ ἥρω πἷπα ἴῃ 
411, θεὶς ἴῃς βεοοπὰ ρατὲ οὗ ἴῃς ριο- 

Ἄτητὴς 5κεϊοῃεά ἴῃ παρ. ἱν. 23-25. 
ες ψοηάεγίυ! ννοσκβ ἂτε ποῖ ἴο δ6 

τεφατάεὰ, λῆες ἴῃ6 πάππε οὗ ἔπε οἷάες 
Δροϊορίϑῖβ, 45 ουϊδεπείαὶ ϑ'ρῃ8 ἀρρεπάεά 
ἴο ἴπε ἰεδομίηρ οπ ἴῃς ΠῚ ἴο ᾿πνεβὶ ἰὲ 
Ὑἱἢ δυϊπογῖγ. Ὑπδῖ ἐεαςῃίηρ πεεάεά 
πο οχίεγηδϊὶ ογεάδεπιεῖδβ;; ἰξ ϑροκε ἰογ 
ἐϊδε]ἢεπ 45 πον. Τῆεβε Πἰβίοσίεβ ἃτα 
δῇ ἱπίερταϊ ρατὶ οὗ τῆς εἰ γενεϊδιίοπ οὗ 
7εβὺ5 ὉῚ ννοσά δηὰ ἀεεςὰ; {πεν ἂτε ἀε- 
τιοπβίγαιοηβ ποῖ πλογεῖν οἱ Ηἰΐβ ροννεσ, 
δυῖ λρονε 811, οὗ Ηἰ5 ϑῤίγίέ. Ὑπετγείη 1168 
«πεῖς ςΠϊεῦ ρετπιδπεηῖ ἱπίεγεβι, νυ! ἢ ἰ5 
εηεγεῖγ ἱπάερεπάεπε οὗἉὨ 41] ἀϊβρυϊεβ 88 
ἴο 1ῃς 5:πἰς εἶν τηϊταουΐουβ σπδσβϑοῖοσ οὗ 
τε ενεπῖβ. ΤῊΐϊβ8 ςοἸϊεςσιίοη 8 ποῖ 
διτδηρεὰ ἴῃ ΤΠτγοποίορίςδὶ ογάοσ. Τῇ 
σοηπεςῖίοη 15 ἰορὶςδὶ, ποῖ ἱεπιρογαὶ. 
Ομάρτεε ΥΠ|. 1:-4.: Τὲς ἰεῤεν (ΜΚ. 

ἷ. 40-45: {κν. 12-16). ΤΠΪΒ ἰ5 τῆς ἢτϑι 
ἱπάϊν! δὶ ἂς οἵ πεα]ηρ τεροτιεὰ ἰπ {Π|8 
σοϑρεῖ, οἴαρ. ἵν. 23-24 σοπίδὶ πίπῷ ΟἸΪΥ 
ἃ βεπεῖαὶ ποιΐςε. [118 ἃ νετῪ τεπηδγκαῦὶς 
οης. Νο ἵβεοσν οἵ πιογδὶ ἐπεγαρευείςβ νν}}] 
ὥνδῖ] Βεῖε ἴο εἰ πλπδίες (ἢς τηϊγαουϊουβ 
εἰεπηεηῖ, ΙΤΙΈρσοϑυ ἰ5 ποὶ ἃ ἀΐβεαϑθε οὗ 
ἴῃε πεενεβ, ἀπγχέπαδῖς ἴο ἐπιοιίοηδὶ ἐτεδῖ- 
τηοηῖ, Ὀυϊ οὗ ἴδε εοκίη δηᾶ τῆς δεβῇ, 
σονετίηρ ἴδε οάν ν τ απϑὶ ρα ΠΕΥ βοσεϑ. 
Τα δβίουυ οσςυτβ ἴῃ 4}} ἴ(ἥτες ϑυπορίίςβ, 
ἃπά, 45 θεϊοηρίπε ἴο (ῃς {τρίς ἰγαάϊείοη, 
ἰβ οπς οὔτε δεβῖ διϊεβξίεὰ. Μαίίπεν᾽ 
νετβίοη 8 ἴῃς βῃογίεϑί πὰ βίτηρίεσε ἤετα 
85 οϊεη, Ηἷβ σοηςεση δεῖπρ γαῖ ἤεσ ἴο τε- 
Ῥοτὶ {πε πιαίπ [δςΐῖ ἀπά ννῆδι Ομτίβε σαϊά, 
ἴδῃ το ρίνε ρίοϊοτίαί ἀεῖαι 8. Ῥοββί Ὁ 
ἢς ρἶῖνεϑβ [1 Ὧ5 δε Τουπὰ [ἴ ἴῃ (ες Αροβιοῖϊ!ς 
Ῥοςσυπγεπῖ ῬοΙἢ ἰπ ἔοσπι δηὰ ἰη ῥοσίἐϊον, 
ἱπιπις ἀϊδιεἶγ αἴϊεσ ϑεσγπίοη οἡ Μουπί, 50 
Ρίδεςά, ςοπςεῖνδοῖ, ἴο ᾿Π]υβίγαῖς ΓΟ τῖσαι Β 
τεορεςι] διιτἄςξ ἰοννατὰβ (Β6 ἴᾶνν 48 
εἰδίεὰ ἰη ν. 17 (οὕ. νἱϊϊ. 4 δῃηά υἱάς ΥΝ εἰἶ58, 
Μαῖι. Ενδῃ., Ρ. 227)- 

νεῖ. 1. καταβάντος αὐτοῦ ((οτ {πε 
τελάϊηρ υἱάς αονε). |εϑὺ5 ἀεβοοπάεά 
ἴτοπὶ ἴῃς 8}}} τουννατὰβ σαρογηδυτ (νεῖ. 5), 
δυῖϊ να τπηυϑὲ δεινᾶγα τὲ τα ροείης τῆδι 
186. ἱπιπχεά᾽αιεῖνγ (οἱ]οννίης Ἔνεηῖς δἱ! 
Βαρρεηβὰ ἰῇετε, οσ δὶ ἂπυ οπς ρίας οἵ 
εἰπε, Μαζκ βεεπὶ8 ἴο οοππαοῖ {πὸ οὐγα 
οὗ τπῸ ἱερεῖ ν᾽ τῃ6 ῥγεδοηίηρ ἴους 
ἰπη α 411: (1. 40), ἀπὰ τηδὲ οὗ τῃ6 ραϊϑἰεὰ 
πλᾶη ννἱτἢ ΟἩγίβι᾽ 5 τοξυγη ἐπεγείγοπι (ἰΐ, 1). 
7ε8υ5 ῃδὰ δϑοεπάεά τῃς ἢ}}} ἴο εβοᾶρε (ῃ8 
Ῥδββυγε οἵ πυπιδη πες. Ης ἀδβοδηάβ, ἰῃ 
Μεαῖι.5 παγγαίϊνε, ἴο εποουπίεσ ἰξ δρϑίη--- 
ἠκολούθησαν, ἴάγρε οτοννἀβ8 γαῖῃεῖ δϑουΐ 
δηά (οἱϊοιν Ηἰπι. ---ἰδοὺ, τῃε 5βίρῃ πιαγκ οὔ 
πε Αροβίο!ὶς Ὠοουπιεπὶ δοοογάϊηρ ἴὸ 
Ὑνεῖϑ55; ἰΐ5 "νεῖν Τογπλαΐα ἔος ἱπισοάυςοιησ ἃ 
παττδιϊνο.--προσεκύνει, ῥτοδίγαϊε ὮΪΠΊ- 
561} ἴο τ1π6 στουπά, ἰη πε δο)εςὶ πιδῆποῦ 
οἵ κα! υϊδίίοη βαϊδδ]ς ἔσοπι ἂπ ἰπίεσίος ἴοὸ 
οπε ἀεδεπγεᾶ πιυςῇ βαυροτίου, ἀπά αἰβοῖοοπα 
ν8ο Πδά ἃ ρτεδῖ ἔδνουγ ἴο δβι.--Κύριε: 
ποῖ ἱπ)ρὶ γί ἰπ 1ῃ6 Ἰερεσ ἃ πίρῃες ἰἄθα 
ἀλη τπᾶὶ οἱ Μαβίεσ ογ ΕδὈὶ.---ὰν 
θέλῃς : τῆε Ἰερετ᾽5 ἄουδι ἰδ ποῖ δϑουΐ {πε 
Ῥοννεσ, ἔοσ ἢς ργοῦδοϊν Κποννβ ψνῆδῖ πγαῖ- 
νε]ου 5 πίη ρ5 ἢᾶνε Ὀεεη παρρεπίηρ οἵϊδις 
ἴπ δηά διουηὰ σδρεγηδυπ, υῖ ἀρουΐ {πὰ 
«οἰ, ἃ ἀουδε παίυγαὶ ἱπ οπα βυδετγίπρ 
ἔτοπι ἃ ἰοδίβοπης ἀΐβθβαϑθ. Βεβί 68, πη 
τῆοσα ελϑιϊν Ὀεΐΐενα ἰῃ πιϊγασυϊουβ ροννες 
τπδπ ἴῃ πιίγαςυΐουβ ἶονε. θέλῃς, ρτεδεηὶ 
50) ποῖῖνε, ποὶ δογίβι, ψνῃΐοἢ νουϊὰ εχ- 
ΡΙε55 βοτηειῃίπρ ἴπδὲ πιρῃς Πᾶρρεη δὶ ἃ 
ἕαϊυτα τἰπὶς (υτάς ΝΝίπες, 8 ΧΙ Ι., 2, Ὁ).--- 
καθαρίσαι---οὔ ςοιγδα {Π6 τηδη πηεᾶη8 ἴὸ 
οἴεαδπβε ὈΥ πεδϊΐηρ, ποὶ πηεγεῖν ἴο ρῖο- 
πουηςε οἰεϑη. ἢὶβ Π848 ἂπ ἱπηροτίδηϊ 
Ῥεδιΐῃς οὐ ἴπε πιεδηΐηρ οὗ {πε νογά 
ἰπ πεχὶ νος. --ἥἧψατο, ἑοπελεά δϊπι, ποῖ 
ἴο δον ἴπαὶ Ηδ νὰβ ποῖ ὑπάεγ ἴῃ6 
Ἰανν, ἀπά τηδὲ ἴο ἴῃς ρυτε ποιῃίηρ 18. υη- 
οἴεδπ ((ἢτγ8., Ηοη. χχν.), Ὀυὲ ἴο ανίπος 
Ηἰ8 ν]Πἰπρπεββ δηᾶ βυιηραῖηυ. Τῆο 
βίτειοπίπρ ουἱ οὗ {πε Παπά ἀοε8 ποῖ τηεδῃ 
τηδῖ, ἴῃ ἰουςπίπρ, Ηε της πε δε 48 ἔᾶγ οὔ 258 
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ἃ δεγὸ διά εὐθέως ἐκαθαρίσθη 1 αὐτοῦ ἡ ὁ λέπρα. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΝΠ. 

4. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
χ ανὶῇ, “4Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ 

ἶχ.2. Μ' 

53. 

προσένεγκε 3 τὸ δῶρον ὃ προσέταξε Μωσῆς, ᾿ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς." 
ἐς, Εἰσελθόντι δὲ τῷ Ἰησοῖ εἰς Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ 

Ε νεῖ. πῇ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν, 6. 
ε βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, " δεινῶς βασανιζόμενος." 

καὶ λέγων, “Κύριε, ὁ παῖς μου 

1 ΒΖΧΣ δᾶνε 186 [ε58 οογσγεςῖ, δὰξ ποπα ἴδμε [ε88 {Π|κεἶγ, ἐκαθερισθη. 

3 ΒΟ μᾶνε προσένεγκον. ἐᾷ 48 ἰπ Τ. Ε. 

8 ΤΏς ἀδῖϊνε ἰβ Βεῖα αἷβο ἃ οοϊγεοϊΐοηθ. ΒΟΖ δανβ ἴδε ρεῆ. δ5 ἴπ νοζ. σ. 

Ῥοβϑβίδ]ε ἰο ἀνοίἃ ἀεβὶ επιεηὶ δηά ἱπέεοϊίοπ 
(ννεἶββ- Μεγετ). [τ νναὰβ δςϊίοη ευἱϊιεὰ τὸ 
τε ψοσά. ὦ, “1 τοἱ 1 ρῥγοπουπορά 
ἴῃ ἄστη, οοσγάϊαὶ ἴοπα, σάγε δι  τεοογάεὰ 
ΌΥ 411 τς ἐνδηρεῖβιβ. καθαρίσθητι, 
πδίυΓΑΙΥ ἰπ ἴἢς δβεῆβα οὗ ἴδε πιδηΒ 
τεφυεβῖ. Βυῖ τὲ ννουϊά ἱπηρὶν ἃ τεδὶ 
ταϊγαςϊς, τπεγείοσε πδΐυγα ἰβεὶς ἱπίεγργα- 
ἴδτβ, {κα Ῥδυϊὰβ ἀπά [ζείπ), ἅσὰ ἔογσοςά ἴο 
ἴδλκε ἴῃς ψνογτά ἰπ τῆς βεῆβα οὗ ῤγοποιπος- 
ἱηρ᾽ εἰἴεδῃ, ἔπε πιεγὲ ορίπίοῃ οὗ ἃ βῃγεινὰ 
οὔϑεσνεσ. Τῶς παιγαῖϊνε οἵ Μαίζπεν 
Ῥατγεῖν ἰεᾶνεβ σοοπὶ ἔοσ (8 Πυροιμεβίβ. 
Τῆς οἵπεσ ἐνδηρε 88 50 Ὄχργεδ8 ἱπετη- 
δεῖνεβ 8ἃ8 ἴο εχοϊυάς ἱξϊ.---ἐὀκαθαρίσθη : 
τοτινν "Ὦ ἘΒς ἸΙερσοϑυ ἀϊβαρρεατεὰ 88 1 Ὁ 
τηαρίς. Τα τδῃ ᾿γν88 δῃὰ Ἰοοκεὰ ρεῖ- 
ἴδοι ννο]]. 

νες. 4. ὅρα, δες ἴοἶε! Ιοοΐ γου ]-- 
ἱτηρεσδῖῖνα 'ἴπΠ πιοοὰ δηὰ ἐοπέ (υἱάε 
Μαγίκ᾽β ρσσαρῇῃὶς δοσουπῖ). Ο γίβε ἐξασεά 
ἴῃς πιδὴ ννουἱά δε σοπίεπὶ Ὡ Ῥεΐπρ 
νν6}} πους Βείπρ οΒ οἰ Δ! ργοηουποεὰ 
οἰεδη---Ῥῃγβίοα!νγ Βεαϊεά, τπουρῃ ποι 
Βοοίδιν τεβίοσεά. Ηδεποε μηδενὶ εἴπῃς, 
ἀλλ᾽ ὕπαγε, εἴς. : Βρεᾶξ οὗ [ξ ἴο ποροάν, 
θυΐϊ ρο αὐ οπεε δῃὰ βῆονν [Ὦγβεῖ (δεῖξον), 
τῷ ἱερεῖ, το ἔπε ῥτίεβε πο δδ45 οπατρε οὗ 
Βυς ἢ πηδίζεζϑ. δἱ ννᾶ8 {πε ρύτγροβε οὗ 
τι ογάᾶεσ ὃ Μδην ροοὰ σοπ)ηηεπίδίοσβ, 
ἱποϊυάΐπρ ατοῖ., Βεηρ. δπὰ νν εἰβιεἴη, βὰν 
ἰξ ννᾶ8 ἴο ργενεηῖ {ῃ6 ῥγθβδίβ πεαγίπρ οὗ 
τῆς ουὐτε Ὀείοτε ἴπε τιδη σδπηε (ΠἸπρετίπ 
οη ἴδε τοδά ἴο ἴε]] 15 ἴ416ε), δηὰ, ἰπ βρίϊς, 
ἀεοϊατίηρ τδδὶ πα ννὰ8 ποέ οἴεσδῃ. Τῆς 
ἀγα ἢ 18, [688 ἀεδίγεδ ἐπε θεπεῆϊς ἴο ἢς 
ςοτηρὶεῖς, βοςί ιν, νοῦ ἀερεπάεά οα 
δε ῥσγίεβε, ἃ5 ννε]} 25 ρῃγϑβίςδ!γ. {188 
πιδῃ ἀϊὰ ποῖ ρῸ δὲ οὔςβ, δα "γου]ά ποῖ ρὸ 
δὲ 1].---τὸ δῶρον, υἱάφ 1,6ν. χίν. 1ο, 21; 
411 τιϊηρβ ἰο θεὲ ἄοπε δοοογάϊηρ ἴο τῆ8 
δ; πὸ ἰαχὶτν δησουγαραά, που ΡὮ ἴπ6 
ΟΠ οἶα] τοὶ ρίοη ννᾶβ {1{π|6 ννοσίῃγ οὗ τε- 
βρεςῖ (εὐ Μδῖῖ. ν. 19).---εἰς μαρτύριον, 48 
ἃ ςετιἤςαιϊς το ἔπε ρυδὶὶς (αὐτοῖς) ἔτοπὶ 
τῆς οοπεεκυτεά δυςποτν τπδὲ ὑπα ἴερες 
ννᾶ8 οἴεδη. Τῆς ἀϊτεοιίοη βῆοννβ ΟἩ γε 8 

σοηβάεπος ἱπ (ἢς τεαν οὗ πα οὐτα. 
ΤΒε ΨΏΟΪε βίοσυ ἰ8 ἃ ρίοϊυγε οὗ ομαγδοῖοσ. 
Τδε τουςἢ τενεδ]8 σγρῤαίλν; τῆς δοςοπη- 
Ραηγίηρ Ψογὰ, “1 ΨΠ], θὲ οἰεδη," 
Ῥτοζηρῖ, σοτάϊαὶ, ἰαςοηίς, ἱπηπίεηβε ἐπερῪ 
Δηὰ νἱταϊν; τῆς ἤπαδϊὶ ογάεγ, γανεγεῆςς 
ἔοτ οχίβιϊησ ἰηδβετυϊτίοηβ, ἔδασίεββπεςβ, 
ἢυχηδηα βοϊοϊτυάε ἔος ἴΠε βυ βεγεγβ αϊυσα 
ψνεἸ- θείης ἰπ Ἔν ε νυ δεηβα. 

νν. 5-:3. ΤὴὰῪες εεμπέμγίομ᾽ 5 50" ΟΥ̓ 
ϑεγυαπέ (1,Κ. νἱῖ. χ-το). Ρίδςεά ὃν Ὀοιἢ 
Μαῖῖμενν δἀπά Τὺκεὲ δἴεγ ϑειποπ οἡ 
Μουπῖ, ὈῪ ἴδε ἰαιίεσ ἱπηπχεάϊδιεϊν δῆτεσ. 
πνεσ. 5. εἰσελθόντος, δοτίδε ραζίϊοἱρ]ς 
ἢ δποῖπος βηΐϊΐα νετῦ, ροϊπείης ἴο 
ἃ Τοπηρίεἰεά δοιίοη. Ηε παὰ επίεγεὰ 
Οδρεγηδιπὶ τνῆεη ἔπε [οἸονηρ ἐνεπὲὶ 
δὨαρρεπεά. Οὔβεγνε τῇς ρεπὲτῖνε δὸ- 
βοίυτε ἀραίῃ νι ἃ ἀδέϊνα οὗ ἘΠ βαπὶα 
δυδΊεςι, αὐτῷ, [ΟἸ]οιννίηρ προσῆλϑεν. 
ἑκατόνταρχος, ἃ (επεῖ]ε (νεγὶ το), ῥτο- 
ῬΑΌΪ ἂπ οἢϊοες ἰῇ {πε ἃγτῖν οὗ Ἡεγοὰ 
Απιῖρδ8.---Νεσ. 6. Κύριε δρδίη, ποῖ 
ὨΕΟΕΒΒΑΥΠΥ δχργεβϑίηρ ΔΠΥ δάἀναπορά 
ἰάςα οὗ ΟΠ σῖβε᾿ Β ρεζβοη.---παῖς πηδᾶν τῆθδῃ 
εἰἴπεσ βοῃ οὕ βεσνδηῖ. [Ἃ,1ἰκὸ ἢΔ5 δοῦλος, 
δηά ἴτοπη ἴδε μαγπιοπίβεις ροὶπὲ οὗ νίενν 
118 δεῖ: ]εβ τῆς πιδίῖεσ. Βιυὲ πιδηγ, ἰη- 
οἸυάίηρ ΒΙεεκ δπά Νὴ εἴ88 (Μεγοτ), ἰῃβἰβὲ 
παῖ παῖς Πεῖε πιεδηβ 8βοῃ.--- βέβληται, 

τί, ροϊπείηρ ἴο ἃ οἤτοπίς Ἴσοπαϊείοῃ ; 
εα-τἰἀάδη ἴθ τῆς Πουβε, τπογαΐοσα ποῖ 
ΜῊ τῆὲ οσεπευτίοη. --- παραλντικός, ἃ 
ἀΐϑεδβε οἵ {πὸ πονββ, [πεγείοσα επιοϊίοπδὶ 
τεεδίπιεηξ πηῖρῆς Ὅ6 τπουρδι οὗ, μαά τῃς 
8Β0η ΟΠΪΥ Ὀεεπ ρεβεηῖ, Βυὲ ἢς οουἱὰ 
ποῖ Ἔνεη ὃς Ὁσουρῆξ οἡ ἃ βίγεϊοῃεσ 85 ἴῃ 
Δποΐποσ σαβα (Μδιῖ. ἴχ. 1ὴ θεσδιβα ποῖ 
ΟὨΪΥ παραλ,, ὕυϊ δεινῶς βασανιζόμενος, 
ποῖ δὴ οσάϊπδαυ ἐδβαίυσε οὗ ραγαὶ γ8ῖ8.--- 
ες. 7. ΤὮΐΒ 15 βεηςσγα!ν ἰΆκεπ 48 δῇ 
οὔεσ ου Ὁ γίβεβ ραγῖ ἰο ρὸ ἴο {π6ὸ βοιυβα. 
ἘτιΖοοῆα ἢπάϑ ἴῃ 11 ἃ ᾳπεβιίοη, ατγαηρίηρσ 
186 ννοτάβ (Τ᾿. Ε.) τῆ: καὶ, λέγει ἕ ὁ. 
1. Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν; δηὰ 
τοπάεείηρ: “ Αηά,᾽" βαϊτἢ 6505 ἐο δἰπὶ, 
(8Π411 5σο δηὰ πϑδὶ ᾿ἰπὶ ν᾽" -- ἰ5 τπδὶ 
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η. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,Σ “Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν." 
8, Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, “ Κύριε, οὐκ εἰμὶ ' ἱκανὸς ἵνα ! πίε ἵνα 
μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς " ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγον," καὶ ἰαθή- ἐκ νὰ, 
σεται ὁ παῖς μου. 9. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ᾿ ὑπὸ ἐξουσίαν, δ 6; υἱάε αἱ ΜΝ τσ. 

ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας - καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ κ  δ 
πορεύεται. καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται" καὶ τῷ δούλῳ μου, 
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ." 1ο. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε, 
καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ 

1Β δηά πιϑηῦ νεσβ. (πο υἀϊηρ ὅγε. Οὐχ.) οπιῖε ἐπε καὶ, 8δὸ ἰνίπα δὴ ἀχργαβεῖνε 
εἴοῃ. 

3.ΝΒ οπιῖε ο ἴησονς-. 

8 ἀχοκριθεις δε ἰη δ᾽ Β 33. 

4ΜΒΟ δᾶνε λογω, Δδορίεά ὃγ Ὀο(ἢ Τίβοδ. ἀπά ὟΝ. Η. 

6 ΝΒ αἱ. δῳά τασσομενος, δΔὐορίεὰ υἱτμΐπ Ὀγαοίκεῖβ ὃν Ἢ. “ Μαηϊεβιῖγ ουϊ οὗ 
κι," ΚΝ εἶἰδ8 ἱπ Μεγες. 

ψϑδὶ γοῦ ψἱβῃ ΤΒς ζοϊ]οννὶπρ νεγβα 
ἰμεῆ οοηϊαϊπβ ἴῃς οεπίυτίοη 5 ΓΕρΪγ. 
ΤΒ8 ἰδ, ἴο ΒΑ ἴδε ἰεδβὲ, ἱπρεηίοιβ.--- 
γες. 8, ἱκανὸς, (πες Βαριίϑι᾽ 5 ννοσά, ςδδρ. 
δΐιατ, δὰξ τῆς Τοοηβαυςξίοη ἀϊβετεηξ 1π 
1.88 ἵνο ρίδοθ, ἰδεῖς τ ἰπβπίεῖνα, 
Βεῖα αὐτῇ ἵνα: πὶ ποῖ δὲ 'π ογάες 
ἰδαι, ΤΒὶβ ἰ8 δὴ ἰηϑέαπος {Πυβιγακίπρ 
τῆς Ἔχιεπβίοη οὗ ἴδε υ8ς οὗ ἵνα ἰπ ἰαἴες 
Οτδβεκ, πῃΐϊοῃ ουἱηνπαϊεά ἱἰπ 118 βιιρεῖ- 
βεάϊηρ {δε ἱπβηϊεῖνε δἰτορεῖδεσ ἱπ τηοάεγπ 
Οτεεκ. Ουἡ δες Ν. Τ. ὑδὲ οὗ ἵνα, υἱάε 
Βυτίοπ, Μ. δπὰ Τ.., 88 το1-222. 48 ἴὲ 
Ῥεοᾶυδε πε ννᾶβ ἃ αδπεὶε ὃγ δίγιι, δηὰ 
αἶβο ρεῖμδρβ ἃ μεδίβιεη ἰπ γεϊρίοη, ἐπδὲ 
δε Βαὰ πϊ8 ἔεε πρὶ οὗ ὑπινογίΠίπεββ, οὐ 
ΨᾺ5Β ἴξ ἃ ΡυΓΕΙΥ Ῥεβθοπδὶ ἱγαϊτ ἡ [ἔ Βα 
ν 8 ποῖ ΟΩΪΥ ἃ ἀεπεῖε ὃυῖ ἃ Ῥαρδῃ, 
ΟΠ γίβε ̓᾿ Β τεδλάϊμεββ ἴο ρὸ ἴο ἴῃς δουβα 
νουἹά βίαπά ἴῃ σγεπιάγκαῦϊς σοπίγαβὲ ἴὸ 
Ηἰΐβ σοπάυοις ἱπ ἴ88 οαβε οὗ ἴδε ϑυτο- 
Ῥμεπίςίδη νοσαη. Βυῖ υἱάς [.Κ. νῖ!. 5. 
--οἰπὲ λόγῳ, Ξρεαῖς (ἀηὰ πε81])} υἱἢ ἃ 
ποτά. Α ὕατε ψνοζὰ ἴυδὲ ψῆοτε ἘΠΟΥ 
βἰαπά, ἢς τηΐη κα, 1} βυβῆος.---νεσ. 9, 
καὶ γὰρ ἐγὼ: ες ἀτριιεβ ἔγοπὶ ἢίβ οὐνῇ 
ἐχρεγίεσπος ποῖ ἢ δὴ δἱἷγ οὗ βεὶξ- 
ἴῃ πο, οὐ ἴδε Πφοπίγασυ πηακίησ 
τρὶς οὗὨἩ μῖ8 ροβίτίοη ἂ8 ἃ φοτηπιδηάετ..--- 
ὑπὸ ἐξουσίαν, δροκεη ἴῃ τηοάεβίγ. Ηβξ 
ταεᾶηβ: 1 αἷβο, ᾿πουρῇ ἃ ΨΕΓΥ ὨυπΊδ]ς 
Ῥεῖβοη ἴῃ ἔπε ἀγωῖυ, υπάετγ {πε δυϊθοσΥ 
οὗ ποτὲ ἱπηιροσίδηϊ οὔςατβ, 81}}} ἤανε ἃ 
᾿οπιπιδηὰ ονὸσ ἃ Ὀοὰγ οὗ πιδεὴ Ψῆο ἄο 
ἱπιριἰςῖεἶγ δ 1 διά {βεπ. Ετίεζβοδα 
τιρἶγ βυρρεβῖβ τμᾶῖ ἄνθρωπος ὑπὸ 

ν ἄοεβ ποῖ ὄἜχργεββ ἃ βίηρὶε ἰάει 
Ξ "διιηδὴ υπᾶάεσ δυϊποσίιυ". Ης τε- 
Ῥτεϑεπὶδ δἰ πη56 17 25 ἃ πιδη τσὶ ἐδ Δυι ποτὶ, 
Ἰβουρῃ ἱπ 4 πιοάεβὶ νᾶ . ΑςοπΊπια 

τηῖρδς ἢ δάναπιαρε ὃ6 ρίδοεά δες 
εἰμι. Τῆς σεπιυσίοη ἘΠ πα [6δὺ8 ςδῃ 
οἵάες δῦοιΐς ἀΐβεδββε 48 δ6 ογάεγβ ἢίβ 
βοϊάϊεγβ-- δὰ ἰὼ ἔδνεσ, Ραΐβυ, Ἰεργοβυ, 
ὅο, ἀπὰ ἰξ ν"}} σο. Ηΐβ βο᾽ἀΐετβ ρο, δῖβ 
βίανεβ ἀο ((αστγ, Ο. 6. Τ.). 
ες. το. [πὶ νεὲσ. 13 ννε δῖε ἰτοϊὰ τῆδι 

1εβυ8 ἀϊὰ τοὶ ἀϊβαρροίπε τῆς ςεπιυτίοπ᾽ Β 
ἐχρεοϊδιίοα. Βυὲ (δα ἱπίεγεβε οὗ (6 
εὐτε ἰδ εοἰ ρβεά ἔοσ ἴδε Ἔνδηρεῖβε ὉῪ τῃ6 
ἱπίεσεβὲ οὔ ἴδε Ηδδίεσ᾽β δάπιιγϑιίοη, 
σεγίδιπὶν ἃ τατηδύκαῦϊς ἱπβίαπος οὗ ἃ 
ποϊεννοσῖἣν Ἵμασγδοιοσίβεις οὗ [6βι8: Ηὶς 
ἀεϊρκέ ἐπ σἰρηαὶ νιαηϊ εείαΐίοης ὁ ζαϊέλ. 
Ἑαϊτῃ, Ηἰβ8 ργεδῖ νναϊοδινοτά, 848 1 ννᾶ8 8. 
Ῥδυ] 8. ΤΙ ναῖυε δεῖ οἡ ἔδί ἢ νναβ ποῖ 
ἃ τῆετα ἰάϊοβυπογαβυ, δυϊ τῃς τεβυϊὲ οὗ 
ἰηβίρμε ἱπίο 18 ποῦϊθπεββ δηὰ βρίτγιτιδὶ 
νίτιαε.---καὶ εἶπε: ΟἸτίδε ἀϊά ποῖ σοποδδὶ 
Ηἰβ δάπιϊταιίίοη ; ογσ Ηἰβ βϑδάπεββ ἤθη 
Ης τεβεοιεὰ παὶ βυςῇ ἔλὶτη 485 τἢΐ5 
(εηῖς Πδά βἤοννη ννᾶβ ἃ τᾶγε πίῃ ἰπ 
1-γαεὶ,---᾿Αμὴν : Ηε Βρεακβ β8οϊ επηηγ, ποῖ 
ψἰῖβουῦε ἐπιοιίοη.--- παρ᾽ οὐδενὶ: ΤῊΪ5 15 
ΤΏΟΙΘ βἰρηίϊβοδης ἴδαπ ἴδε τεδάϊπρ οὗ 
Τ. Ε., αϑϑί πιδῖεά τὸ 1,Κ. νι. 9. ἢς 
οὐδὲ ἱπηρ1165 1παὶ Ιϑγϑεῖ ννᾶβ {π6 βοσης οὗ 
ται ἢ, πὰ σοηνοευβ ἴῃς πιεδπὶπρ ποὲ ἐυδη 
ἴδετε. Βυϊ παρ᾽ οὐδενὶ πδαᾶπδ ποῖ ἐἜνδῃ 
ἴῃ ἃ βίηρί!ε ἰπβίδπος, δηὰ ἱπῃρ] 168 ἴμδὲ 
1411} ἴῃ ποίδοὶς ἄδρτες ἰ8β δὲ ἃ ἀΐϊβοουπὶ 
ἀτηοης ἴδε εἰεςῖ ρεορὶβ. ϑυςῇ ἃ βοεπείπηθης 
δῖ 80 δΑΥΪΥ ἃ ρεσίοα ἰ8 ποϊεννοσίῃυ 85 ϑῆον.- 
ἱπρῷ Βονν ἴδ [ε8ι8 ψνὰ8 ἔτοῦῃ οδμεσ βῃϊησ 
εχίγανδραπε Πορεβ οὗ βεϊἱπρ ὺὑρ ἃ ἴδεο- 
ογαῖῖς Κίηράοπι οὐἨ τἰρῃίεουβπεββ ἂπὰ 
ξοάϊ 688 ἴῃ [βγδεὶ. 

γν. 11-12ώ. ΤὨΐβ ἰορίοπ ἰδ σίνεπ ὈῪ 
1υκα (χιϊϊ. 28-20) ἰῃ ἃ ἀΐϊβεγεηξς οοηπεο- 
τίοπ, ἀπά ἱξ τῆλ ποῖ Ὅς ἴῃ ἰϊ8. Πἰβίογίςδὶ 
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Κ σΒ. χνὶ. τοσαύτην πίστιν 1 εὗρον. 

ΚΑΤΑΊΜΑΤΘΑΙΟΝ ΥἹΙ, 

11. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἄνα- 
ΤΙΝ τολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ "ὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ 

ἴδχὶ). 
᾿Ισαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν " 12. οἱ δὲ υἱοὶ τῆς 

1 ἢ, χχί!. βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς ' τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον " ἐκεῖ ἔσται 
13; χχν, 
80 (βδτα 
ῬΒ: 

42, “0; 
Χχν. 30 
δδληθ 

ῬΆσαξε), 

Ὁ ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων." 
τ Ὅδ. αι, τῷ ἑκατοντάρχῳ, “Ὕπαγε, καὶ 5 ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι." 

Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ὃ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ." 

14. Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδε τὴν πενθερὰν 

13. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς 

ἘΡΔΩΝ ἵν. αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν, 15. καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς 
52... ΑἸ 
ὅχνη δ, αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ "πυρετός καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει 

1 Αὐἱδογίτἰεβ ἀγα πιυς ἀϊνίἀεά Ὀείτνεεη ἐπε τεδάϊηρ οὐδὲ εν τω 1. . . . ἐνρον 

(Τ. Β.), ννΒίς ἢ ἰδ ἐουπά ἴῃ ΟΙΔΣ αἱ. (Τί8ς.8.), ἀπά παρ οὐδενι τοσαντὴην πιστιν ἐν 
τω ἰ. ευρον, [ουπά ἴῃ Β, οἱὰ 1,Δἰΐη νετβ8., ὅυτ. Ουτ., Εργρί. νεζβ8., δηὰ βενεσαὶ ουσεῖνοβ 
(Νν.Η.). Ὑδ ἔοσπιεσ 888 ργοῦδοὶν σοπια ἰῃ ροτι [,ἷκς. νἱΐ, 9. 

5Δ2)ἘΒΟ οπχῖξ και. Μὲάς Ὀεΐοννς 

8ΜΒ οπιϊξ αντον, α͵50 βυρεγῆμποιδ. 
4 απο τῆς ὡρας ἐκείνης ἴῃ ΟΔΣ. 

δος ἤεγε. Βὲ [8 ἱτωροτί ἰβ ἰπ ἐπογου σῇ 
ἐπκήποην ψ ἢ τῆς ρῥτεοεάϊηρ τοβεςτίοπ οα 
τὰς βρίγίευαὶ βίδις οὗ [βγδεῖ. Οπε ψῇο 
βαϊά τῆς οπς τίη ννὰβ ργεραγεά ἴο ΒΑ 
τς οἵδε. Αἱ ψηδίενες τἰπιῈ βαϊά τὶ 
ψουϊὰ γίνε οἴεποαθ. [Ιἐ 8 οπς οἵ [π6 
ΒδᾶνΥ δυτάοπβ οὗ ἴῃς ργορπεῖ ἴπδὲ Πα 
οαπποῖ Ὀ6 ἃ πιεῖα ραίγιοϊῖ, ΟΥὐὁΘ ΒΔῪ (οπΊ- 
Ῥ᾿ἰπιεπίδσν ἐπίῃ ρβ ἀρουξ μὶβ πδίίοη οἵ ῃὶβ 
Οδυτοῦ. ἀνακλιθήσονται: [ε818 εχ- 
Ρτεββεβ Ηἰπηβεὶξ πεῖε ἂπᾶά πγουρῃους 
τὴϊ5 Ἰορίοπ ἴῃ τα ἰαηρυαρε οὗ Ηἰβ εἰπ16 
δηὰ γμεορῖς. Τῆς ἔδαβε ψ ἢ [πα 
Ῥαϊγίδτοἢβ, τῆο ουἵες ἀδγκπαβ8β, ἴῃς εερ- 
ἴπᾷ ἂπὰ τπε ρηδβηίηρ οὗ θεῖ (οὔβεγνα 
16 ατιίοϊα δείοστεα σκότος, κλαυθμὸς, 
β 4, ἱτῃρ  γίπρ ἐπὶ 411 ἀγα 1 π|}|18 
ἴδοι τε βίοοκ ρῆγαβεβυ Τῆς ἱπηΑΡ ΙΥ 
ἰ8 ]εννϑῃ, δὰ ἐπε που ρδς 8 ἀπεὶ- [εν βῃ, 
ἀπἰνετβα βιῖς, οὐ Ρεγεππίδὶ ἔσυι 8 δπὰ 
ναΐπε. 

γες. 13. ὕπαγε, εἴς. : ςοτηρτεβδβεά ἱπ|- 
φαβϑίοπεὰ υπέίεσγαπος, βροκεθῦ υπάογ 
ἐπιοίίοη τ ὅο, 88 ἴδοι παβὲ δεϊϊενεά 6 
ἰξ το τῆξε ; ουζε 88 ἰποσουρῇ 48 τὴν (δι τἢ. 
ΤΠε καὶ Ῥείοτε ὡς ἰπ Τ'.. ΒΕ. 18 τῆς ἀαάϊτίοπ 
οὗ ρτοβαῖς βοσῖρεβιυ Μεὴ βρβακίηρ υηάες 
επιοϊίοη ἀϊβοασγά Ἂχρί εἰίνεβ. 

νεϊζβϑᾶοϊκες (πέεγεμελμηρεη ὥδεν ἀφ 
Ἑυασαμρ. Οεποῖ., Ὁ. 50) τετηδγκβ οὐ {δε 
[εἸϊοϊου8 Ἰυχιαροβιτίοη οὐ ἴπεβα ἴψνο 
παιγδῖνεβ γοϊδιίνεϊ νυ ἴοὸ ομδ δποῖδεσ ἀπά 
ἴο ἴδε ϑεγπίοη οαθ Μουπε. “Ἴη τῆε ἢτϑβε 
768ὺ8 848 ἴο ἀο νυ τἢ ἃ [ενν, ἀπ ἀεπιαπάβ 
οὗ Ὠἰπὶ οὈβεγνδῆος οὗ ἔπε ἰαιν. [π᾿ τῃὶ8 
τεβρεοῖ {πε δβεοοηδ βδεῖνεβ Ὧἃ8 ἃ Οοῦη- 
Ῥαπίοῃ ρίεοε, 1π6Ὸ βυδίεος οὗἨ δπεδιίπρ 

Ῥείπο ἃ δβεδίδεη, ρἰνίηρ οοσδβίοη ἴοσ ἃ 
νοτὰ δ τὸ (τς ροβίεἰϊοπῃ οὐ μβαίβεπβ. 
Τῆς ἔννο οοπιδίπεά ἅτε ΠΑΡ δρρεπάςεά 
ἴο ἃ ἀΐβοουζδε ἰῃ ΨὨΓἢ [ε8ὺ8 βίδίεβ Η 8 
δἰττυάς ἴο τῃ6 ἴανν, ογπγίη 48 σοπιρίθ- 
πλεπίβ οὗ βοῇ οἵδες ἃ ᾿οπηπΊ ΘΠ ΆΣΥ ΟὨ 
τῆς διἰδιειπεης." 

νν. 114-156. Ομγε οὕ α ἔευεγ: Ῥεΐεγ᾽: 
τιοἐλπεγοῖποἰαιο (Ματὶκς ἱ. 290-31; υυκς ἷν. 
38, 30). ΤῊΪΒ Ὠαρραεπεὰ τηυςἢ δλγίΐεσ, δἱ 
πε Ὀερίππὶπρ οὗ τῆς ΘΔ] Πεαη τη βέγγ, 
{πε βεσοηὰ πηίγας!ς- ἰβέοσυ ἱπ Μασ δπὰ 
Γακε. Μαγίς αἱ τῃῖ8 ροΐπὲ Ῥεοοπιεδ 
Μαιῖδεν᾽β ρσυΐάς, ἰπουρῃ πε ἄοεβ ποὲ 
ΤοἸἸονν ἱπιρ οί εἶγ. Ἑδοῖ ἀνδηροῖδε μδ5 
οδαγδοιοσίβιις ἐξδέσγεβ, [86 δίοσυ οὗ ἴῃς 
βεοοηᾶ δεὶπρ ἴῃε οτί ψίπαὶ. --- Ψεσ. 14. 
ἐλθὼν, σοπιίηρ ἥγονι (6 βυπαροριιε οὔ ἃ 
ϑαῦρδιῃ ἄδν (Μαζί ἱ. 29) ϑ ἢ ἐδ! ον- 
ΟΥΒΠΙΡΡΕΓΒ ποῖ πετα πδπιδᾶ. ὍὙΠα βίοσυ 
Βδγα ἴοβεβ [8 ἤδβῃ δπά Ὀἱοοά, δῃά ἰβ ουξ 
ἄοννῃ ἴο {πε εββεπείδὶ ἴδοι.---εἰς τ. ο. 
Πέτρον : Ρεῖες 848 ἃ πουβε δπὰ ἰδ 
ταδττὶεᾶ, δηὰ δἰτεδάν μα τεςεῖνεβ 18 ἀϊ8- 
οἷρὶς παπις (δέριοη ἴῃ Μασί).---πενθερὰν. 
1 16 Ρεῖεγ᾽ Β πιοϊδεγ-ίη ἶανν δὲ ἰ5. 111.--- 
βιβλη νὴν καὶ πυρέσσουσαν, ἱγίηρ ἰῃ 

ἃ, ἐενοετοά. Ηλδά εῆε ἰἌκεὴ 11] βίπος 
πεν ἰεῖς το διΐεπά ψοσβηΐρ, ἢ τπ6 
βυάδεππεβ8 οὗ ἐδνογίβῃ δίίδοκβ ἱπ ἃ 
τγορίςδὶ οἰπηδῖς ὃ βεβλημένην ἰ5 ἀραὶπεὶ 
1818, 88. ἰξ πδίυγα!γ βυρρεβὲβ δη 1]1η 688 
οὗ βοπῖα ἀυταίίοη ; δυῖ οὐ {π6 οΟἴδασ 
παπά, ἰὑ 8δῃ6 ῃδὰ Ὀεδη 111 ἔοσ βοπιὲ ἐΐπια, 
ΨῊΥ Βῃουά ἔΠ6Ὺ πεεά το εἴ] [89 δίτεγ 
οοπίης δ ΟΚ ἔγοπι ἔῃ 6 βυπάρορας ὃ (Μασ 
ἷ. 30). σπυρέσσ. ἄοεβ ποὶ περαϑβδι 

---- - . -.Ψ.. -------- --:-ττὖὔὐὔὸἀὔἥπ- ---- 
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αὐτοῖς. τό, “᾿Οψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζο- 9 ϑεπ|ε 
μένους πολλούς" καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς Ὦ. χίν. 

15,23; 
κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν: 1]. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ χανῇ τ, 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, “Αὐτὸς τὰς " ἀσθενείας ἡμῶν 
ἔλαβε, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν." 

δηά ]ὁ8α. 
ΡΊΚ, νΟ τσ; 

νἱ!!. α. 
Ἀεὶ 

18, ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὄχλους 3 περὶ αὐτόν, ἐκέλευσεν χανῇ!!. ο, 
ἀπελθεῖν " εἰς τὸ " πέραν. 

Τί". 
19. καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν 33. ᾿ 

15 Με. δὰ ΜΚ. (νες. 28, ΘΒ. χίν. χ. ΜῈ, ἵν 35 Αἱ), 

1 ἀντ ἴῃ ΒΟΣ αἱ. ἀντοιῖς (1π 1,4} Πᾶ8 οοπιε ἴῃ ἔγοτι ραγαῖ!. 

3Β Βδ5 οχλον; ἐᾷ οχλους, τνμίοἢ! οπος ἱπιτοάυςε τἣβ επίαγρεὰ ἱπίο πολλους 
οχλους (δ  ΟἸΑΣ αἱ.), ποῖ ἃ υδιια] ἐχργεβδίοῃ ἱπ Με, 

ἐπιρὶυ ἃ βετίουβ διδοῖς, δυὲ υἱάδ Τρὰΐος ἱν. 
38.-τ͵, ει. 15. ἥψατο. Ηε τουςπεὰ δες 
Βαηᾶ; δεῖε ἴο ουτα, ἰῃ Μασ τὸ γαίβϑε μος 
υρ.---ἠγέρθη, διηκόνει : δῇς τοβε ὕὑρ δἱ 
οηςε δηά ςοηπεϊπυςεά ἴο βεῖνε δ [ἢ στηεδὶ ; 
41} Ῥτεβεὴηῖ Ὀυξ [6818 οπὶν τεΐεσγεά ἴὸ 
δεῖ (αὐτῳ, ροἷυταὶ ἰηπ Μακ, Ῥυξ ἰη- 
ρρτοργίδϊς πεγε). Νοῖ οἠἱν ἴδε ἕενοσς 
δυῖ εἶς νΘΆΚηοΒ5 ἰξ οδυδεδ ἰεθ Πετ. 
“Οτάϊπασν ἃ Ἰοηρ τἰπιε ἰ8 τεαυϊγεὰ ἴον 
τεσονεγυ, Ὀυῖ {Ππεὲπ 411] τὨπΐπρβ παρρεπεὰ 
αἴ οηςε " ((Ὦγγυβε., Ηοπι. χχνὶϊ.). Νοῖ ἃ 
δτεδῖ τηΐσας]ς οὐ ἱπιεσγεβιίηρ ἔοσ δηγιίπς 
βαϊὰ ; ὉὈυϊ ἰξὲ Παρρεπεὰ δὲ δὴ δἌεῖν 
πὶ δηᾶ ἱπ τῆς ἀϊποὶρὶε ςοἰγοῖε; Ῥεῖεσ 
τῆς ἱπίοστηδης ; δηὰ ἴξ βῆονεά ΟἘ γί βι 8 
φ)γπιῥαέλγ (ναι. 17). 

ν. 16-1). Ἐυεηίς ο ἐκαὲ δαδϑαίᾷ 
ἐνεπὶπρ (Ματῖς ἰ. 32-34: ἴχακε ἵν. 40, 41). 
Α γρεπεσδὶ βἰδιεπιδηΐῖ, ννῆϊοῖ, αἰζοι ἱν. 
23 ἔξ παῖρδι μᾶνε δεξη ἀϊβρεηβεὰ ψ τ; 
δαὶ ἰξ ἰ5 ἰπ τῆς δουγος (Μδτκ) ἰπ πε βᾶπιε 
οοπίοχι, δηὰ ἰξ ρἶνεβ οὖσ Ὄνδηρεῖϊδι ἃ 
νεϊςοπης ΤΟρρογίπηϊν οὗ αυοιηρ ἃ ῥγο- 
Ὡςτἰς ἰαχὲ τῇ τοΐεγεπος τὸ ΟἩγίβι 8 Βεαῖ- 

ἱπρ ψοσκ. Μασ. τό. 

Χχχ. 8). 
οἵ ἂῆες βδυπβεῖ ἡ Μαζγῖς ἰβ πιογε Ἔχδεῖ.-- 

ν. πολλούς : ΨὮΥ ἃ οτοννὰ [σὲ (ῃεη, 
ὙὮΥ δδρεοίδ! ἀεπχοηίδοβ Ὁσουρῆς 

το ὃ6 πεαϊεὰ ἡ Εογ Ἔχρ᾽δηδίίοη ννὲ πιυϑὶ 
ἔο ἴο Μαικ. ὙὉΤῆε ργεδοῃίηρ οὗ 7εβυ5 ἴῃ 
ἴδε δσγπαροζυς τδδὶ ϑαρθαδίῃ ἄδυ, ἀπὰ τῃε 
εὔτς οὗ ἃ ἀφρομπίας (Ματκ ἱ. 21-28), Βαὰ 
«τελίεά ἃ ρτεδὲ βεηβαϊίοπ, δπὰ ἴπε γεβυΐὲ 
ἰδ ἃ «τονγὰ ραϊῃετεά δῖ ἴῃε ἀοοσ οὔ Ῥεϊεγ᾽β 
Βουες δὲ βυπβεῖ, ψνεη πε ϑδρθδῖῃ 
ἐπάςά, ἱ ἐπεῖς δἷςκ, Ἂβρεςῖδ!ν ἢ 
ἀετηοηίδςο8.---Νεσ. 17. Ῥιορδῃεῖὶς ςοἰϊα- 
ἔίοπ, ἀρροβιῖς, ἔε!οἰτουβ ; δειτἰπρ ΟΠ τίβι᾽ 8 

ἴῃ πιϊηἰδίγυ ἰπ ἃ ἔγσυε Ἰρῃε; ρίνίπα 
Ῥιοηίπεπος ποῖ ἴο ἴδε ἐπαυπιαίϊυγρὶς Ρυς 

ἴο ἴδ δυγηραίπεῖϊὶς ὅδρεοῖ ; ἴγτοπι ἴδῈ 
Ηδεδεενν οτίρίπαὶ, (ες ϑερι. πιακίηρ ἐῃς 
ἴαχε ([8. 1|. 4) τοῖεσ ἴο βὶπ. Τῇ 
Ηεῦγεν τϑίεσβ ἴο βίο κπεββεβ ἀπά ραίῃβ. 
1: ἰβ υ;861688 ἴο ἀΐβουββ ἴῃς ῥγεςίβε τγβδῃ- 
ἱπᾷ οἵ ἔλαβεν ἀπά ἐβάστασεν : ἰοοῖς ἀπά 
Ῥοζα, ος ἴοοῖς αηά θογε αἴσαν ; βυδ)]εςεῖνς 
ος οὐ)εςιίνε) ὙὍὌπε ενδηροῖ δε τνουϊά 
ποῖς, ποῖ πιεγεῖν (πὶ ]εβὺ8 δοίυ δ! ἀϊὰ 
τεπιονς ἀΐβεδβεβ, Ὀυϊ [πδὶ Ηδ ννδβ»η" πη 
ἴο ἄο 50; βυοῖ ννδβ Ηἰβ δθηῖ, 

γν. 1:8.34. Εχεμγείοη ἐο ἐφ φαξέονη 
σλογε ἱτά ἐές ἱπείάεπὶς (Ματὶκ ἵν, 35--ν. 
20; [μ0Κ6 νἱϊϊ!. 22-30). ὙΒεβ6 παιζδῖνεβ 
τλᾶκα ἃ ἰάγρε ἴδαρ ἑογινασά ἴῃ [ἢ Ὠἰβίοσγ. 
Α8 οὖ Ἔνδηρε ϊβε 18. ρίνίῃρ ἃ οοἱ]δοείοη 
οἵ μεδϊἱπρ ἱποϊἀδηΐβ, ἔς ἱπισοάδυςείοη οὗ 
νν. 18-22, αἀϊτείῥίε ἱπίεγυΐεισς, ἀπιὰ ὄνθῃ 
οὖ ννν. 23-27, ἃ παΐμγε ταϊγαςῖς, πεεβ δῇ 
εχρίδπδίίοθ. ὙὍῆε τεδάϊεϑε ἰβ ἰπαὶ πα 
ἑουπὰ {Ππε86 δββοοίδιεὰ τντῇ τῃς σδάδλτα 
ἱπεϊάεης, ἢΪ8 πγχδῖπ σοπσεσῃ, ἰπ ἮΪ5 βουτος 
οΓ βουγοαβ, πε ΨΏοΪς στοὺρ ἰῃ τῃ 6 Αροβ- 
τοῖϊς θοοσυτηεπὲ (58ο νν εἶβ8). Βεϑίἀεβ, δἃ8 
ἔπε ἐνδηρε δὲ ἀϊά ποῖ ἀρραγεπμε πιᾶκα 
Βἰπιβεῖ τῆς βίανε οὐ δῖ8. ρίδῃ, ἰξ ννᾶβ 
παῖυγαὶ! ἴο γίνε τορεῖδπει ἱποίἀθπέβ ἐπδὲ 
Ροϑββίἷυ (}) βαρρεπεᾶ ου τε βάπιε ἐνεπίδιῖ 
ἡουγπαν, ᾿πουρὰ Γυκα (ἰχ. 57-62) ρῖνεβ 
ἴδε ἀϊδεὶρὶε ἱπεεγνίεννβ ἰῃ ἃ ἀϊβεγεηξ ςοη- 
παοιίοη. 

Ψεῖ. 18. Ἰδὼν ... περὶ αὐτόν. ΤΙς 
Ἔνδηρε δὲ πα καβ ἃ ἀδβίγε ἴο ββοᾶρς ἔζοτη 
ἴδε Ἄοτοννά ἔπε τηοῖίνε οὗἩἉ τῆς Ἰουγπου. 
Τηΐ8 ἀεβίγε ἰ8 51}}} τῆογε ἀρρᾶσεηξς ἴῃ 
Μαῖκ, δυῖ τῆς ογονγὰ δἀπὰ τἢε εἶπα δα 
ἀϊβεγεπι. Τῆς ταυϊυάς ἔγοτη ψϊοἢ 
7εβὺβ εβοᾶρεβ, ἱπ Μαγίκ᾿β παιγαδῖίνε, ἰ8 
ἴῃπαι ραϊμεγεά ου ἴῆς βἤῇοσε ἴο πᾶσ 6 
ΔΙΔῸΪε-ἀἰϊβοουτβε ἴτοΠΊ ἃ δοδὲ οἡ ἴδε 
κε.---ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν. Οατοιίι5 ἘΠ ΚΒ 
1818. οἰ Πρτῖςαὶ ἔοτ : ἐκέλευσε πάντα ἐτοι- 
μάσαι εἰς τὸ ἀπ. Β6ΖΔ τεηάετε: ἐπ χὶξ 
Ξγογεεξίοπεηι τε Ἠς οτἄετεά ἀερδγίυγα. 
τοὺς μαθητάς [6 υπάετειοοά, ποι πιεη- 
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ΤΊ, ἰχ. 58; αὐτῷ, “ Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι, ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ." 20. Καὶ 
χὶ!. 
εἶν ἴα. 58, λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Αἱ 
ΕἾΚ, ἰχ, 58. μ τὸν 
ἃ (δ. χἰκ. δ, πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

ΡΣ: 
(ος. 

Ε 

᾿ ἀλώπεκες "φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ 

κατασκηνώσεις " ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 
ἔχει, ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ." 

χνὶ. εἶπεν αὐτῷ, “Κύριε, " ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ " θάψαι τὸν 

21. Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 1 

ἀβνμοῦ. πατέρα μου." 422. Ὁ δὲ Ἰησοῦς" εἶπεν ὃ αὐτῷ, “᾿Ακολούθει μοι, 
Υ . ΣΧῖν, 

18. 1(κ, ἰχ. “9; χνὶ. 22. 

1 ΜΒ οπιὶϊξ αντου, νὨϊοὮ ΠαΙα 85 οἤξη εἰξενβεγε οσουγβ ἰῃ Τ.. Ε., Ἡθοσς ἴξ ἰ8 ποῖ 
τεᾳυϊτεὰ. 

3 Ου ἴδε δυϊδοσῖν οἵ δ᾿, Τίβο. οπιἱὶίδ ο ἴησονς ἰουπά ἰῃ ΒΟΙ(Δ αἱ. 

8 λέγει ἴῃ ΒΟ, 

εἰοπεὰ Ὀεοαυβα ἴμεν δίοης οἽοουϊά ὃς 
ταεδπὶ.-- εσ. 19, εἷς, εἰπεῖ “ὁπό, ἃ 
βοῖδε"" ΑΥΝ εἰββ πιά νεῖν ἀεοϊἀεἀϊν Μεγεσ, 
ὙὯΟ 5808 ἴμαὶ εἷς πενεῖ ἴῃ Ν. Τὶ -- τὶς), 
οτ “δ εεγίαϊη βοτὶὈς,᾽" ᾿πάεβηϊξε τεΐεγεηςς, 
8ο Ετίϊζβομε, [ΑΠἶπρῦ Ὀδοκ οπ ϑυίςος, 
Ι., Ῥ- 1037, 8ηά τηογα σγεοαπεν ΒΊςεἰς 
δηά οἰπεῖβ. Μέαάε Νίπετ, αὶ χνι!. 9, ννῆο 
ἀείεπάβ ἴῃς ὑδὲ οἵ εἷς ἴογ τὶς 85 ἃ [εδίυτγε 
οὗ ἰαῖες ἀτεεκ.-- ατεὺς, ἃ δΒοτίδε!] 
ὄνδῃ οπα οὗ πδῖ πιοϑδὲ υπἰπιρσγεββίομδο]α 
οἶΔ4585, ἰπ βρίσὶ: ἀπά τοπάεπου υἱίεσν οΡ- 
Ῥοβεά ἴο ἴπε ννᾶγβ οὗ [εϑῦ98. Α 84υ] 
δποηρ ἴδε ρσορβείβ. ἮἯξ [88 δοίυδν 
ὈῬεοοπὶς ᾿νδιτηθὰ ἃρ ἴο βοπηείῃϊηρσ {Κα 
ἐπιμυβίασπι. Α βιγικίηρ (ἰδυῖς ἴο πα 
ταδρπεῖῖς ἱπῆσδηςς οὗἩ 7εβυ8.--ἀκολου- 
θήσω: αἰτελάγ πΊοζε οἵ [688 οὔ ἀϊβοῖρίε--- 
Ρεῖδδρε ἢ μδὰ ὕεεη ργεβθηΐ ἀυγὶπρ ἴῃς 
τεδοδίηρ οα της 81]1---ἢς Ῥγόοροβεβ ποὺ 
ἴο Ὀεοοπης ἃ οοπβίδηξ διίεπάδηεξ, δἀπὰ τὸ 
Ῥερὶπ δ οὔςβ, ροίπ οὐ {πὶβ ᾿ΟΌΣΠΕΥ 
ἢ τῇς οοπηραπίουβ οὗ [}688, ποὺ 
ὉΜΏ ἴ0 ἃ ἰᾶΥρεσ στοὺρ ἰῆδη ἴπε ἴους 

(Μδῖε. ἱν. ζ8 ἢ). Ουἱῖε Ποπεβεν πηδδηξ, 
Ὀυῖ---νεσ. 20, λέγει α' ὁ 1. 7]εβὺ8 ἀϊ5- 
«τυκίεά τς εἶα55, ἀπὰ ἴδε "παρ, ψὯο 
ταῖρμε ὃς Ῥεϊζον (πᾶπ ἴπ6 ἀνεγαρβ, 5811 
Ὡς ννᾶ8 ἃ βοσῖρε. Ογίβι 8 ἔδε! ἱπρ νγ885 
ποῖ δὴ υηγεδβοηίηρ οσ ἰπνίποὶ δε ῥτε- 
)ιάϊοε, δυξ ἃ βίτοηρ Ξυβρίςΐοπ ἀπά ἀνεγβίομ 
7υξβεά ὈΥ ἱπειρῃξ δηὰ εχρεσγίεηςα. 
Ὑπδετγείοτα Ηδ ρυγροβεῖν ρδίηϊβ ἔπ6 ρσο- 
δρεςῖ ἰπ βογηδτς οοίΐουτβ ἴο ῥγενδηΐ ἃ 
ςοπηεοίϊίοη ψνῆϊοἢ οουἱᾷά σοπς ἴο πὸ 
οοά.---οαἱ ἀλώπεκες, εἴς. : ἃ ποίδδ]ε δᾶγ- 

πα; οπς οὗ {δε ουϊβίαπάϊηρ ἰορία οἵ 
7688, ἰῃ βίγ]ας δηά βρίσί: ομαγαςιεγβεῖς ; 
ποῖ ἀυεγιΐουβ, 88 ἱζ Ἰαπιοπείηρ Ηἱ8 ἰοῖ, 
δῖ ΒΙΡΗΪΥ οοἱουτεά το τερεῖ δῃ υπάεβίτ- 
ΔΌΪα [0]οννεσ.Ό Ἐοχοβ ἤᾶνα Βοΐεβ, δπὰ 
δἰγάβ σγεβεῖησ Ῥίον, τοοϑῖβ (ποῖ πεβίβ, 
ΜΉΘ ἅτ υβεά ΟὨΪΥ ἴοσ Ὀτγεεάϊπρ), διέ--- 
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον : ἃ τεπιΑτκΑ ]ς 
ἀεδίρπαιϊίοη οσουστίηρ μετα ἴοσ ἴῃ ἔγβε 

ἔπιθ. [Ιεὲ πιδϑηβ τηυοῦ ἴοσ ἴῃς ϑρεᾶκεσ, 
ΨἼΟ δᾶβ οἤοβεη ἰξ ἀε θεγαιεῖγ, ἴῃ οοη- 
πεςιίοη νἱἢ ρείνδίε τεβεςείοηβ, δὲ νΒοβα 
πδίυσα νὰ οδῃ ΟΠΙΥ βιιε58, ΌῪ διυν οὗ 
16 πᾶν Οσσαβίοηβ ὁπ ΜΏΪΟἢ [6 Ὡδηλθ 
ἰθ υϑεὰά. Ηδετζε ἰξ βεεπὴβ ἴο στιδδῃ ἴδε 
τλδῃ 5 Πρ] οἰτεῦ (δοη οὗ πλδῃ Ξὸ πϑη ἱπ 
Ἡεῦτεν οἵ ϑυτγίδο), ἐὰδ μεῤγίυἱερεά Μαη: 
ποῖ ΟὨΪΥ πὸ δχοθρεοη ἴο δε τυῖε οὗ 
ογάϊπαγυ δυπίδη ὄχρεγίεηος ἰπ [π6 ννΑῪ οὗ 
Ῥείΐῃρ Ὀεεῖεσ ομ᾽, δὰ γαῖμα δη ἐχοεριίοη 
ἰπ δε γᾶν οὗ ὈῬεΐηρ Ψοζβε ΟΥΗ͂"; ἔοσ 1868 
ταῖς ἴδ, ἔπαὶ 411 1ἰνὶπρ ογαδίυσγεβ, ἄνα 
Βεδβίβ, δηὰ 5111} τῆοσε πηθῃ, ἢανε μεῖς 
δροάεβ, βοννενεσ δυπδῖε. [6 1 δε Μεβ- 
βἰδηίς, ἰξ ἰβ ἴῃ ἃ πιά ἄδη εηϊρτηδιῖοαὶ γᾶν. 
Τῆς ΨΠΟΪε βρεεςῦ ἰ8 βιιἀϊουθὶν επίρτηδ- 
ςαὶ, ἀπά οαἱἰουϊαιεὰ το ΟἿΣ] ἐς 5οσι θ᾽ 8 
ἐπιπυβίαβηθ. Μδαβ |ε818 βρεακίηρ ἱπ 
ΔΙΔΌΪΕΒ Ὦοσα, δπὰ Βἰπείπρ δῖ βοσῃδίῃίη 
γοπά (ἢς [ἰτεγα] ρείνδιίοπβ οὗ Ηΐβ 1 π 

88 ἃ Ψαπάεγεσ ἢ πὸ ἤχεὰ ἤοπηε ἢ Τῆς 
βοσῖδε πδά ἢΐβ8 βρίγίτυ αὶ βοπιεὶπ ἘδΟδίπίςδὶ 
τεαάιτίοπϑ, ἀπ νουϊά ποῖ Ὀς δἱ εαβε ἴῃ 
ἴδε σοπηρᾶην οὔοπε 0 ἢδά ὕσοόκεοη ἢ 
τ1ῆδπ. [εδ08 Ββαά πὸ ρίδος ψδεγε Ης σουϊὰ 
ἴαγ Ηἰβ μεδὰ ἰπ ἔπε γεϊρίοη οἵ Ἠΐδ εἰπῆς 
(υἱάδ τὰν γέ εκ Οῥεπ ἕαρε, οἾΔΡ. ἰχ.). 

νν. 21-22. Αποέλεν ἀϊδεὶῥ᾽ε. “Ἕτερος, 
ΘηοΙΠεσ, ποῖ ΟὨΪΥ πυπηεσίςδ!ν (ἄλλος), 
Ὀυϊ ἱπ ἴγρεὲ. Τῆς ἢγβι νγᾶβ δηϊῃυβίδβεϊς ; 
1Π15 οης ἰ8δ Ὠεβί(δίίηρ, δῃηὰ πεεάβ ἴο ὃς 
υτρεὰ; ἃ Ὀεῖίεῖ, τῆογα ταϊϊδθῖὶς πηδη, 
τπουρῃ οοηϊγαβιίηρ ὙΠ 18. πείρῃθους 
τἀπέλνουταῦϊγ.-τῶν μαθητῶν : τῇς εχ- 
Ργαβϑίοῃ βΒε}Π8 ἴο ἱπΊρ]Υ ἴπδὲ {πα βοσῖ δε 
ΜΆ5Β, ΟΥ̓Ϊπ 8ρῖϊ6 οὗ (π6 τερεῖθης ψοσζά οὗ 
688, ῃδά Ὀεοοπιε, ἃ τερυΐασ ἀϊβοΐρὶα. 
μδὶ 8 ροββϑίῦϊε. [{{πὲ βογίδε ἱπαίβιεά, 

7εβὺ8 νουὰ βυθεσ ᾿ἰπὶ ἴο Ῥεοοπῖα ἃ 
ἀϊδεὶρίς, 15 Ηε ἀϊά 7υ.445, ψΒοσα ἀουθ 1658 
Ης ᾿πβεϊπο νεῖ βὰν ΤΠγου ἢ ἔτοτι τ86 
Ῥερίπηϊπρ. Βαξ ποῖ [Κεῖγ. ὙΤῆς ἰη- 
ἔξγεποα τηδῪ ὃς ἀνοϊάἀεά Ὀγ τεπάοτίηρ νἱὮ 
ΒΙδεκ : ““Δποίδοσ, οπε οἵ δε ἀϊβοὶρ]ε5᾽".-- 



20--25. 

καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς." 
ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ 
24. καὶ ἰδού, “σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ 
πλοῖον "καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. 
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23. Καὶ ν μετα οοὶν 

ἱ ὶ αὐτοῦ. ὍΒ. σεὶτ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ει ἘΞ ν 

αι. 

ἰἐδεῖΒ- 
25. φᾳυκκο). 

χ νἱ!!. 
καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ; ἤγειραν αὐτόν, λέγοντες, τϑίτίτιρο. 

1 τὸ ογηἰτεᾶ ἰπ 5ΒΟ 33. 

Οἢ. χ. 
4 (ος. ἰν. 3 (νέαε ἔγοτῃ κηυοιν]οάφε). 

3ι μαθηται ἀντον τνδηείπρ ἴῃ δ. Β; δάδεά ογ οἴεδγπεβθ, θυϊ ποὶ πεεάεά, 

ἐπί ν : Βε νἰβδῃεά, Ὀεΐοσγα βεϊπίης 
ουἵ ἔτοτιῃΒ (δρεγηδυσα, ου ἴπε ἸΟΌΣΠΕΥ ἴο 
τῇς εἀδίεσῃ διά οὗ ἴῃς ἴακε, ἴο αἰϊεπὰ ἴο 
8η ὑτρεηῖ ἀοπηαβεῖς ἀυΐν ; ἴῃ δοῖϊ ἴο ῬΟΣΥ 
μδἰβ [δῖμεσ, [π πὶ οἰϊμηδῖς Ὀυτίαὶ παά τὸ 
12Κε ρίαςς οὐ ἴῃς ἄδυ οἵ ἄειίῃ. Ρεσ- 
τϊβϑίου ᾿νουά πᾶνε ἱπνοϊνεὰ νετν 1111|6 
ἀεῖδυ οὔτε νογαζε, ὕπ|ς88, νυ] ἢ ΟὮγγβοδ- 
τοι, '᾿γὲ ἰποϊυδς ὑπάεγ θάψαι 411 τΠδὲ 
ξοεβ αἷοὴσ ψἱἢ ἄεδαιῃ δηὰ δυτγίαὶ, ἂι- 
τληξίπς ΤΆΤ αἢαϊτβ, ἀϊδισι θα !οη οὗ 
ἰπδεγίίδπος, εἰς. Ὑδεγε νου]ά ποῖ ὕγο- 
ῬΑδΪγ Ὀ6 πιαςΒ ἐγουρῖε οἵ τῃδι βοσὶ ἱπ ἴδε 
οἂβε οὗ οὔς δοϊοηεῖπε. ἴο ἴδε |6δ808- 
εἴγοῖε. τ ες. 22, ᾿Ακολούθει μοι: ἴδε 
τερὶν 18. ἃ βίεσῃ γεΐυδβδὶ, ἀπά 16 σεάβϑοῃ 
ἈΡρΆγεη τ Βατά δπά υηϊεεϊίηρ-- ἄφες 
τοὺς νεκροὺς . . . νεκρούς: ψοτὰ ἴοι 
νοτὰ τ[ἢ6 βαπὶα ἴῃ [κὲ (ἴχ. 60), ἃῃ 
ππίοτρεῖίδθίε, τηγβείς, μασγὰ βαγίηρ. Ὑπε 
ἀεδὰ τηυβὲ ὃς ἰλκεη ἴῃ ἔννο 56ηβ68 - ἰεῖ 
δε δρί τι !Π}γ ἀςδὰ, ποῖ γεῖ αἷϊνε το ἴῃς 
οἰδἱπηβ οὗ δε κίπράοπι, δυγυ {πε πδιυγα! ν 
ἄἀελά. Ἐσίζεοῃε οὐ]εςῖβ, απὰ ἤπάβ ἰπ 
1ῆε βαγίπρ ἴῃς ραγαάοχ: “"1εὲ τε ἀεδᾶ 
ῬΌσΥ δας οἵποσ ἔπε Ὀεβὲ Ὺ ἔπε οδη,᾽" 
ὙΠΟ, 88 νν εἶδβ βᾶγβ, ἰβ ποῖ ἃ ραγδάοχ, 
δυϊ ποπβεπβθ. Αποῖδεσ εςοεπίσὶς ἰάεα οὗ 
βοτθ ςοπιπιεπίδίοτβ ἰβ {παῖ ἴ8ε ἢτγβε 
γεκροὺς τείειϑ ἴο (ἢς συεεῤίϊοπός, ἴῃς 
τοῦδε Βδατοῖα Ψ80 οδετίςἃ οὐκ της Ὀοάϊε8 
οὔ τδε ροος δὲ πἰρῃϊ, ἰη Ἡεῦτενν ρῆγαβε, 
τε πιο οὗ ἴδε ἀεδὰά. Τακε ἰδ δβ ψγὰ 
1, ἰὲ δεαπβ ἃ Βασά, μελγίίεββ βαγίηρ, 
ἀπῆουϊε το τεοοποῖς ἢ ΟἸτίβε᾽Β ἀε- 
πυποίδιίοη οὗ ἴδε Οοσῦδη ςδϑυϊβέγγ, ὈῪ 
ΨὩΙΟΗ Πυπηδηϊ ἂηά 814] ρίεῖν ννετα 
βδοιβοςά οἡ {πὸ δἷϊασ οἵ γεϊρίοη (Μαῖι. 
χν, 3-6. Βαῖ, ἀουδιεδ88, [εϑ}8 Κηενν ἴο 
ψἤοπὶ Ηξ 8 βρεακίηγρ. Ὅς βαγὶπῷ 
ἕδη δε υπδετβίοοά δηὰ ᾿υδεϊβεά ; θυὲ ἴξ 
(Δη 4180 νεσῪ βαϑὶϊγ 6 πκίβδυπάετβιοοά 
δηὰ δϑυξεά, δηὰ νος ἴο ἴδε πιῆ πὸ 
ἄοεβ κου Ετοπὶ ἴπεβ6 ἴννο ὄχδιηρίδβ ννα 
8εεὲ ἰῃδὶ [6808 μδά ἃ βιίδγι!πρ νὰν οὗ 
Ἐρελικίη, νος νου]ά οτεαΐς γεῆεοιίοη, 
Δηά 1580 ρὶνε τίβε ἴο σεπιαγ. Μά ου 
κι ἰχ, 5γ.-6λ, Μίετε ἐλγέθ ᾿ᾶβεβ σὲ 
εἴνεη, ἰδς αδονε ὕνο ἱποϊυάεὰ. 

γν. 23.-27. δέογνι οπ ἐδε ἰαὰς (ΜΙ. 

ἷν. 356-41, κ. νἱῖῖ!. 22-25). Μετ. 23. 
ἐμβάντι αὐτῷ πιΐρμς Ὀ6 οαἰϊεά ἃ ἀδεϊνα 
δὐβοίαϊε; ἰξ τ καη 88 ἀδεῖνε δῆϊες ἠκολού- 
θησαν, ἴῃς αὐτῷ αῇετ (μῖ8β νεῖ ἰδ 
βυρετῆυουβΒ. ΤἼΙΒ δῃοτέ βεπίεπςα ἰβ 
ονετοπαγρεὰ ἢ Ῥγοποῖπβ (αὐτοῦ δῆες 

).--τὐὸ πλοῖον (τὸ οπϊτεὰ ἰη 1.1κ.), 
ἴδε 5ῃὲρ ἰῃ τεδάϊπαββ ἰῇ δοοοζσάδηςς 
τενίουβ ἰπβίσυς το (νεσ. 1:8). τσ. 24, 
ὺ ἱπάϊςαἴεβ βυδάδη Τὁποοπιε.--- σε 

ἐν τ. θ., ΠΣ ΕΓΔ δὴ δαγίπαυδίςα οὗ ἴπ6 
8βεδ, ἴῃς ννδίεγβ βιϊγγεὰ ἴὸ ἐπεὶ ἀθρῖῃβ ὈῪ 
τε ννἱπᾶβ τείεισεά ἴο ἴῃ νν. 26, 27; 
λαῖλαψ ἱπ Ματκ ἀπά 1ωὐκκ -Ξ πυγτίςδηα. --- 
ὥστε, Ὠετε ψγἱἢ ἰηδηϊεῖνε, υϑεά αἰ8δο τα 
Βηΐϊξα πιοοάβ (4.9., (41. 11. 13). [πη τὰς 
οτς ςᾶ8ε ὥστε ἱπάϊςαί(ε8 δἰἷπὶ οσ ἰεπάβηςυ, 
ἰπ τῆς οἴμεσ ἴξ δβϑεγὶβ δοῖι8] γεβυΐ: (υἱέ 
Αοοάνη, Ρ. 221, αἶδο Βαϊπιεῖπ, ϑελμὶ- 
ξγανιπιαέϊᾳ, 88 593, 594). ΚΙοΙΖ, Θεῦαγ., 
Τν, Ῥ. 772, ρῖνεβ 48 ἴδε εαυΐϊναϊοης οὗ 
ὥστε, ἰϊὰ ἱπβηϊενε, ἐά μέ; νὴ ἰη- 
ἀϊςδῖϊνε, ἐέαφμε οἵ φμαγε.---καλύπτεσθαι, 
ΨΔ8 οονεγεά, πίάάδη, τῆς ννανεβ γί βίῃ, 
Ὡρἢ ἂδονς ἴδε Ὀοδὲ, ὑγεακίπρ οπἡ ἰξ, ἀπ 
ξταάυ ιν ΒΙΠἰπρ ἴὲ νἘἢ ννδῖοσ (οὐ, Μασίς 
Δηά1υΚε).---αοὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν: ἐγαπιαιὶς 
ςοηίταδί ξ υξ Ηδς ννᾶβ κἰβερίὶπρ (ἰπι|- 

τεσ), ἴδε βίοσπηῃ ποινΠβίαπάϊηρ. 
ἵϊιε ἃ δεπεσδὶ ἱπ τἰπὶ6 οὗ νγᾶσ 7εβι18 
βίερὶ ψπεπ Ης οουὰ, Ἠς δαά ἔδι!!επ 
Αϑῖεερ Ὀεΐοτς ἴῃ βίογτη Ἵδτης οπ, ῥτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ Ββογεν δῆες μον πὰ βιδγιεὰ ἔκ 
νἱ, 23, πλεόντων αὐτῶν ἀφύπνωσεν: 
ΨΈΙΕ πεν βαϊεὰ Ης ψεπὶ οἱ ἰο 3ἷεερ), 
βοοϊμεὰ ὃν ἔπε ρ!άϊπρ' πηοϊΐοπ. [ἐ νν88 
τῆ 5ἴεερ οὗ οὔ ννογσῇ Ὁγ δη ἱπίεπδβε [ἰξε, 
ἱηνοϊνίπρ οοπδίαπε βίσαίη οἡ ον δηά 
ταϊηά, Τῆς πιοηΐϊαὶ ἐεπβίοῃ ἰβ ἀρράζγεπὲ 
ἱπ τμ6 ννογὰβ βροκεη ἴο ἔπε ἔννο ἀϊβοῖ ῥ᾽ 68 
(νν. 20-22.. ΔΜοτάβ {κε ἴῆεβε δῖα ποὶ 
Βροκεη ἴῃ ςο]ὰ δὶοοά, οὐ νίϊπους τναβία 
οὗ πεύνουῦβ ροννε. Εἰομαγσὰ Βαχῖες ἀε- 
βοσῖδεβ Οσζογηννεὶ! ἃ8. “οἵ βυςἢ νἱνδοίυ, 
ΒΠατῖῖν, δηὰ δοῦν 88 δποῖπεσ πιδ 
δδαῖδ ψπεη ἢς Πα ἀγιηκεοη ἃ οὺρ ἴοο 
ταυοἢ " (Βεϊαυίϊδα Βαχι.). “Ὀγυηκεη, 
Ῥυῖ ποῖ ΜῈ τνῖπα," ἢ ἃ στεαὶ Ἔρος ἢ- 
ταακίηρ ἐπιπυδίαβη. Τα δβίογπι ἀϊά ποῖ 
ψΑῖκς ἴῃς βίεερεσ. Α ἰεπηραϑβῖ, (Π6 βυ ᾽1π|6 
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Υ ΜᾺ ἵν. 40. “Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα." 426. Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Τί 

 Βετε διὰ 

ἴδε νἱηὰ 
πὰ τεὰ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, 
(Ρε. εν. 8). 

ἃ Ὦετε δῃά 
ΤΑΙ]. 

ν δὰ χίῃ, :. {κι 1. 29: νἱῖ. 39. 1 ]ΌδΒὴ ἰἰΐ. σ᾿ 

Υ δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι ; " 

ῬΑταΙ, οἱ ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο " γαλήνη μεγάλη. 
Τότε ἐγερθεὶς "ἐπετίμησε τοῖς 

21. οἱ δὲ 

“Ν Πρταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ 

ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῶ ; "ἦ 

1 μας, ἀποίῃετ δἀάϊκίοη ἴος οἰεάγπεββ, νναπιὶηρ ἴῃ δ Β; πιοῦὲ Ἴχργεββῖνε ψἱεβουξ, 

5.ΝΜ2ῈΒ γᾶηβροβε νπακ. ἄντω (50 Τίδο;., ΝΥ.Η.). 

ἰπ πδίυσε, 8 ἃ ᾿Ὁ]ΔΌν ἴο ἃ στεαὶ βρίγίξ. 
ΤΒε Ἑδίμειβ νἱεννεὰ πε 5'εερ δπά ἰῃς 
βίοσπι τμδοϊορίς δι, ὈΟΓΒ διγαηρεὰ ἴος 
Ῥείοτεμαηά, ἴο ρίνε εἰπια ἔογ οοννδζάϊςε 
ἴο δον ἰΐ56 1 (ΟὮγγεβ., Ηοη. χχν ].), ἴο 
1εῖ τῆς ἀϊδοίρ!εβ Κποιν {μεῖς νεάκηαβ5 δπὰ 
το δεουκίοπι ἐδεπὶ ἴο ττἰα]8 (Τ ΒεΟΡἢγ].). 
Α ἀοοειῖὶς Ομείβε, ἂῃπ ὑπγεαὶ τηδη, ἃ 
τηςαιτίςαὶ αῆαῖγ!--- νεῖ. 25. προσελθόντες: 
οπςε οἴ ους ἐἀνδηρεί 518 ἰανουτγίτε ννοτγάϑβ.--- 
ἤγειραν: ἴεν ΜψΟυ]ά ποῖ πᾶνε ιννακεά Ηΐτὶ 
ἐγ θεν ςουϊὰ ἢᾶνε Πεϊρεά ᾿ξ, ὙΒΕΥ ἡνεῖα 
δεηυϊηεῖγ ἰειτῆεά, ᾿πουρῃ εχρεγεποεά 
Βλίϊοτβ δοουϑβιοτηβὰ ἴο τουρἢ ψεδίμεσ.- 
Κύριε, σῶσον... ἀπολλύ : Ἰδοοηΐς 
βρεεςἢ, νετῦβ υποοηπεοίεά, υἱΐζεταπος 
οὗ [εατ-δίσιοκεη πεη. [κ6᾽5 ἐπιστάτα, 
ἐπιστάτα ἰ8 εαυδι}}ν ἀεβοσίρεῖνε. ΗΟ 
οουϊά εεἸ1] ἐχδςῖν τυ μδῖ {παν 8αϊ4 ) ΑἹ] 
ἴδγες Ἔνδηρε βι8 τεροτὶ ἀϊ εγεπε!γ.---Ν ες. 
26, δειλοί, ὀλιγόπιστοι, Ης «ςΠϊάεβ ἐλέη 
δεβὲ, τε πε υνϊπάβ, ἴῆς οἰϊάϊηρ πηεᾶπὲ 
ἴο ςαἷπ) ἔβα. Οονναγάβ, πιεπ οἱ ᾿τπ||ς 
[Α118 Ὁ Βασβὴ ἰπ ἴοπε Ὀυϊ Κίπάϊν τηεδπὲ; 
ἐχρτθδϑῖνα γε! οὗ Ῥεγβοπδὶ ἔβαγ!εββῆς 58, 
1ο μαΐπη δβοεπάεπου ονεῖ ρδπίο-βίσίοκαη 
δρίσιῖϑ (οὐ [υυκε).---τότε ἐγερθεὶς : Ης Πδὰ 
υἱιετοὰ τδ6 ῥγενίουβ τνογάβ δδὲ Ηξ ἴᾶυ, 
τδεη νἱ8 ἃ βυάάδη ἱτηρυΐδε Ηδ τοβα δηὰ 
δροΐκς ἱπιρετίαὶ ψψογάβ ἴο [Ὡς εἰεπιεηΐβ: 
απίνιος ἀτδοὶ; ἰοτανι " ἐνῖμε, ἀπίμάε μοι 
εονιῤοεμῖέ (Βεηρεὶ). ΤᾺ : 
Ἐς πεδυκοὰ πον 1 ψουϊα Βᾶνε θεεπ 
εηουρῇ ἴο τερυκε ἴῃς νϊπὰβ νυ πὶοἢ οαυδεά 
{δε ἐλτρυι θὰ τλῳ ἴῃ πε γϑίες. Βυῖ τπε 
ΒΡεεΟἢ ννᾶ8 ἱπηραββίοπε δηά ροειίς, ποῖ 
βοἰεπιίβς.--- γαλήνη μεγάλη : ἀπιϊπειῖς το 
σεισμὸς ν ΥΕΙ. 24.--ῬἾ εσ. 27, οἱ 
ἄνθρωποι: Ὑῃοὺ Ναιυγαι ν οπς ννουϊά 
ΒΆΥ ἴδε ἀϊδοίρ᾽εβ στ ]εβὺδ ἰῃ πε Ὀοδῖ, 
οαἰεά πιεη ἴο δυΐε ἴ8ε γαρὶς δἰζυδιίοη. 
Βυὲ τῆδην τπῖπῖκ. Οἴμοσβ ἂγα τείεισεά ἴο, 
τάδ ὑπαοσυδλίπιεά ἢ 1Ἔβ08: “ χυΐθυ8 
ποηδυπὶ ἱπποίαεγαὶ ΟὨγίβιιβ " (Ο(αὶνίπ) ; 
εἶπες 8 ἴῃς ἀϊδοίρ᾽ε8 ἰῃ ἐδα Ὀοαῖ, απὰ 
τείειτεὰ τὸ αἷοπε (]}εἴόσηθ, Μεγεῖ) οἵ 
Ἰοϊπιῖγ (Π)ε ννεῖιε, ΒΙθςκ), ος ῇο δίϊεγ- 
νιὰβ πελγὰ {πε βίογσυ (Ηἰαγυ, Εὐυΐδγ., 
Ἐσίιχεοβε: “Βοπιίηεβ, αυοίφυος δυ}ὺ8 

τίεπιὶ πυπευπλ δοςερεζδηὶ," δπά 
εἰ55). ΗἩοϊιζπιδπη (Η. Ὁ.) βᾶγβ ἔμεν 

ταῖρῃς ὃς ἴῃς τηθη 'π ἴῃς οἴδπες βδίρβ 
τηεπιίοηδά ἱπ ΜΚ. ἱν. 36, θυξ ἱπ τεδι τυ 
δε ἐχργοββίοῃ πΊΑΥ δἰ πρὶν Ῥοίης ἴο ἴῃ 8 
οοηΐγαβὲ θεΐννθεη πε ἀϊβοὶρ]ε8. 848 τηεῃ 
δηά τῆς ἀϊνίπε ρονγεσ ἀϊβρίαγεά.---ποτα- 
πός . ... οὗτος, δῖ τχᾶπηεῖ οὗ ρεσβοῃ ἢ 
Τῆς πγοζγε οἰδβϑὶς ἔογπὶ ἰ5 ποδαπός -- ἴτοτὰ 
νῆδι ἰδηὰ ὃ ἤεσε Ὀοσγῃ ἢ Ῥοβϑι ΟΪΥ ἔγοπι 
ποῦ δΔηὰ ἄπο, ννἱῖῃ ἃ εὑρμοηίο ὃ (Ραββον). 
ποταπός, ἰῃ ἰδλίει ι.86, Ξ-- οἱ ψῇηδὶ βοσ ὃ 
υἱάφ 1, οΌεοκ, Ρῆγγπ., Ρ. 56.--- ΤΠὶβ δίοσυ 
οὗ {πε τρὶς ἱγαδιξίοη ἰβ ἃ ρεπυίπε σα- 
ταϊηΐβοεηςα οἵ ἀϊβοὶρίε Ὁ. ὙΠεῖεα ννᾶ8 ἃ 
βίογπ), ]68118 δἱερὶ, ἴῃς ἀϊβοὶ ρίεβ αὐνοίκς 
Ηϊΐπι ἴῃ ἴεσιοσ. Ηδ τορικεὰ τῆς υνἱπάβ 
πὰ ψανεβ, δηὰ ἔπεν ἐοσιπνντἢ δυθείεά, 
ΤΠς ΟὨΪγ εβοᾶρε οὗ πδιυγδιβπὶ ἔγοτῃ ἃ 
ταϊγαοῖϊς οὗ ροννεσ ος Ῥχονίάεπος (ΥΝ εἶββ8, 
1 εδέπμ Ὑεπ) ἰδ ἴοὸ ἄεπν ἴδε οδυδαὶ 
βεαύυδηοα θεΐννεεη ΟἾγίδι᾽᾿Β νογὰ δηά τῆς 
εηβυΐηρ οαἰπὶ ἀπά βυρρεβὲ ςοἰποίάδποα. 
Τῆς βίογηι βυάδάθῃ ἰῇ [18 σίβε, Ἔα! 
βυάάεη ἰπ ἰϊ8 101}. 

γν. 28-34. Τὰε ἀερνιοπίαος ο7 Οαάαγα 
(ΜΙκ. ν. 1-20, 1κ. νἱϊ, 26-390). ΤῊΪ8 
πατταῖϊνε ταὶβεβ βαξεῖίπς αυεκείοπβ οἵ 81] 
δοζτίβ, ἀπηοηρ ἵπεπὶ ἃ βεοξταρμίοαι οτ 
τοροϊορίοαὶ οὔς, ἃ8 ἴο (ἢε βοεης οἵ (δε 
οσουγίοποα. Τα νατίδιϊοηβ ἴῃ ἴμα τεδά- 
ἰηβε πῃ τε ἴὔγεε βυποριίίοδὶ βοερεὶο 
τεῆεδος τς ρεγρί εχ εἰεβ οὗ ἴῃς βογίῦςεβ. 
ΤΒαε ρΐἷαςε ἴῃ 18 εβε σεδάϊηρβ Ῥεᾶγβθ ἴῃγες 
ἀϊδείηος παπηεβ. [ξ 8 οδιἱεά ἐπε τεγγίιοσυ 
οὔ τς σαάαγεμές, ἴἰὴ6 Οεγαξεηές, ἀπὰ τῇς 
Οεγρέσεμες. ΤὮς τελάϊηρ ἰπ ΜΚ. ν. σα 
ἴη Β, δηά λθορεκά Ὁγ ὙΝ.Η,., ἱδ ΓΙ νῶν, 
ἃηὰ, βίπος ἴῃς ἀϊϑοονεσυ ὉΥ͂ βοπιδοῦ 
(ζαμπὰ αμάὰ Βοοῖ, ἰϊ. 374) οἵ ἃ ρΐαςα 
οδ]]εὰ αετβα οἵ Κοζβᾶ, πθᾶσ ἴδε δδβίοσῃ 
8Βδῆοσε οἵ ἴδε ἰαΐκς, ἔῆεγθ ἢδβ Ὀδεῃ ἃ ρτον- 
ἱπρ σοπβεηδὰβ οὗ ορἱπίοη ἰῃ ἕδνους οὗ 
Οεγατα (τοὶ ἴο Ῥε ςοπίουπάεά νἱἢ 
(εγαβϑα ἰῃ Οἰϊεδά, ἔννθηῖν πε εδδὶ οὗ, 
ἴδε Ἰοτάδπ) 85 ἰδς τὰς πᾶπια οὗ ἴδε 
δοαπε οἵ ἴπ6 βίοσυ. Α ρίας πρᾶσ ἴῃς βεᾶ 
Βεεπηβ ἴο ὃς ἀεπιαηάεά ὈΥ ἴδε οἰτουτῃ- 
βίδποςβ, ἀπὰ αδάδλγα οὐ ἴδε Ηἱἰεζοζηαχ 



26--20. ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ τᾷς 
28. Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν, ς 68. χανμ!. 

“ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι αηρηον 
χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης . ἐκ 
29. καὶ ἰδού, ἔκραξαν, λέγοντες, “5 Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ,8 υἱὲ τοῦ « “5555... 

1 ῬΒαῖ. δραΐῃ ΕΥ̓͂ ὙΔΥ οὗ 
δηὰ δἀοριεὰ ὃν Τίδοι., νν.Η., εἴς. 

3 80 ἰη δ᾿ ΟΣ, αἱ., ΜεΙΊΡΒ. νετβ., Οτίρεη. 

Τίτα. ἰἰΐο Σ 
({εΔ. χυΐ, 8), ὁ ΜΙ, ἱ. 24. ΣΚ, ἵν. 94. 

τησηδεῖςαὶ οοτσεςεῖοι ἔοσ τῃς βεη. 868. ἱουπὰ 'π 080 

Γαδαρηνων ἴῃ ἐδ ̓ΒΟ“ΔΣ αἱ., αδοριοά 
ὃγῪ ΤίδοἙ., Τεερ., ὟΝ. Η., νν εῖββ. Με Ὀεῖονν. 

5 Ἰησοῦ ἰδ Μναπείπρ ἴῃ δ ΒΟΙ.. Οοιηεθ ἴῃ ἄοτ ΜΙ. Μοάεγῃ άϊξοσβ οσχΐξ. 

ΜΒ ἴοο ἕλσ ἀϊβίδης. Τα ἴσυς τεδάϊησ 
ἐπ Μαῖεδεν (ν. 28) πενοσίμοἶεββ ἰ5 Γαδα.- 

νῶν. Ηε ρῥγοθδθϊν [0]1ονν8 Ματὶίς 8 
μ᾿ ευϊάς, Ῥυὲ τς ν]αρε Οεγαβα δείησ 
οὔβουτε δπὰ Οδάδσα νγεῖϊ Κπονη, Ὡς 
Ῥσεΐεσβ ἴὸ ἀεῆηε ἴδε Ἰοσδι εν ̓ χ ἃ ξεπεγαὶ 
τείεσεπος τὸ ἴἢς [ἰαδζίεσ. Ὧθ6 πᾶπηα 
Θεῖρξεβα νν»ᾶβ ἃ βυββοθεῖοπ οὗ Οτίρεη᾽ 8 
στολὰς ἱποϊ ἀπ! ἴῃ ὯϊΒ Οομαλπ δ πίδγυ οα 
]οβη, ἱπ εοππεοίίΐοη ἢ ἴῃς ρΐίδοβ 
παιηεὰ ἰπ Ἵοδᾶρ. ἱ. 28, Βείβαρθασα ος 
Βείδδηνυ, ἴο 1Πυβιταῖς ἴῃς σοηδιδίοη ἴῃ 
τς ροβρεῖ ἱπ σοηπεοῖίου ὑἱξἢ ΠΆΔΠ,68. 
Ηἰβ Ψψογάβ ἃσε : Γέργεσα, ἀφ᾽ ἧς οἱ 
Γε ἴοι, πόλις ἐβχοία περὶ τὴν νῦν 
κ γην Τιβερι λίμνην, πρὶ ἣν 

παρακείμενος τῇ λίμνῷ φ᾽ οὗ 
δείκνυται τοὺς χοιρούς ὑπὸ τῶν δαιμόνων 
καταβεβλῆσθαι (1η Εν. ΙοΔη., Τ. νἱ. ς. 
24). Ρτοῖ. 6. Α. ϑη, Ηἰςίονγίοαϊ 
Οεορναῤῆνγ, Ὁ. 459, ποῖς, ργοηουῃοαδβ 

“Ἰπροββιδὶς ". Βυῖ Πα τηεᾶπβ 
Θεγαβα ἱπ Ῥεοδροῖ!β, {Πἰγίγ-ϑίχ τι] 8 
ΔΥΆΥ. Ηε δοςερῖβ Κἤεῖβα, ᾿νῃϊοἢ Πα 
ἰάεπειῆςβ στ Θεγρεβα, ἃ8 ἴδς βδοεηα οὗ 
πε ἱποίδεηξ, βέδιίηρ [δὲ ἴὲ 18. ἴῆς. ΟὨΪΥ 
Ῥίαςς ου ἴδε εαβὲ ςοδβὲ ψβεσγε ἴδε βίδθερ 
Ἦ118 σοσης ἄοντ ἴο ἴδε βδοτσε. 
ες. 28. ϑύο, ἐτσο, ἰῃ Ματὶκς απὰ ὐὺϊ6 

Οης. Ασοογάϊηρ ἴο βοπηθ, 4.5., ΗοΐεΖ- 
τηᾶηη (Η. Ο᾽, 6 το ἱποίυ 68 τῆς οᾶβα 
τεροσζιε ἰῃ ΜΙ. 1. 23-27, [Κ. ἱν. 31-37, 
ογχτιεὰ Ὀν Μαιδενν. ὙΝ εἰβ8᾽ Πγροιμεβὶβ 
ἰδ ἴδαι ἔπε ἔνο ἰβ ἂῃ ἱπέεσεπος ἔγζοσι 
ἴδε Ῥ᾽αγα εν οὗ ἄεπηοπβ βροκεὴ οὗ 
ἷἵπ 8δ᾽5 δβουγος (υἱάς Μαιϊ.-Ἔνδη,, ἢ. 
230). ΤΕ Πατιτηοηΐβὶβ ἀϊβροβεά οὗ ἔπε 
ἀπ ΟΕ ὉΥ ἴπε τεπηασκ τμδὶ ἔπεσα τηῖρῃςὶ 
Ῥε ἴνο ᾿πουρῇ ΟὨΪγ οπς ἰβ βϑροίεη οὗ ἱπ 
δε οἴδεῖ δοσουηΐβ, ρεγῆδρβ Ὀεοᾶυδε ἢς 
8 ἴπε πιοσα νἱοίεπε οἵ ἴπεὶ ἵψὸ (80 
Αὐρηκεηε δὰ (αϊνίη) ---κ τῶν μνημείων, 
Ἴδε ρῥγεοιρίἔουιβ 1118 ὁπ ἔπ6 ελβίεγπῃ βῆοσε 
ἅτε ἃ 1ἰπχεβίοης ζογηγαϊίοη {11 οὗ οᾶνεβ, 
ΒΟ νεγα ἀουθΉ 1.88 υδεά ἴογ Ὀυγγίης 
18ε ἀελά. Ὑβεῖα πε ἀεπηοπίδοβ τηδάς 
“Βεῖς Ἄοοηρεηΐαῖ Βοπιε.-- χαλεποὶ λίαν, 

Βετῖος εχοθεάϊπρίγ; λίαν, οης οὗ οὖς 
ἐνδηρε δι᾿ Β ἰανουτίϊς ττοτάβΌ ὙΤδεβα 
ἁἀετηοηΐδοβ γεῖε δὲ ομς τνουἱά ςΔ]] 
ἀληρετοὺῦβ πιδάπιεῃ ; πδῖ, ψῇῆδίδνες 
ΤΏΟΓΘ; πὸ ἰἰρῆὲ πιδιζοσ τὸ ουγα τ δπ), 58: 
ὉΥ ““τηογδὶ τπεγαρευείοβ "". ---- ὥστε Ρ' 
ἰσχύειν, ἀραὶπ ὥστε »»ἱτἢ ἰηΒηϊεῖνε (ἢ 
μὴ ἴον περδεῖνε). ΤΕ ροΐπε ἰβ ποὲ ἐῃδὶ 
ποδοαν ραββεὰ τῃδὲ ψᾶγ, δυὲ τῆδὲ ἐπα 
τέβεηοε οὗ [Π6 πηδάπιθη ἐεηάθὰ ἴο πγακα 

1 ἃ ρίαςε ἴο ῬῈ βῃυπηφδὰ δ8 ἀδηρεγουβ. 
Νοβοάν οαγεά ἴο ρὸ πεᾶγ ἔβεπι. Ογίϑβι 
οάπης πᾶσ ἐπεὶγ [Δὶς ΌῪ δοοίάεπε, μὰς δ 
Ψουἃ τοὶ βᾶνα Ῥθθῃ βοαγεά τπουρῃ Ης 
μιά Κποννῃ οὗ {πεὶσ ρσεβεπος. 

γε. 29. ἰδοὺ ἔκραξαν : δυάάεη, βίατί- 
Ἰΐπρ, ἀπεδγίῃ!ν ογγ, Βιξεά το ββοοῖ υγθαῖς 
Ῥεῖνεβ. Βαῖ ποῖ ἔπε οσὺ οὗ τηδη δϑουξ 
ἴο πγΆ Κα δῃ αββδυῖϊ. Ὑδὸ πιδάσπηθη, νἤοτὶ 
811 ἐελτεὰ δπὰ βῃυπηδά, ψψόγα βυδάπεά 
ὉΥ 186 ἀϑρεοὶ οὗ ἴπ6 βίγδηρεσ ψῇο παὰ 
ἃιτίνεὰ ἰπ ἐπα πεϊρῃρουγμῃοοά, Τὸ 86 
ΔΚΘΏ 848 ἃ ἔδεϊ, ἔδιίενει βίσδηρε δηὰ 
ταγβῖεσίουβ, ραγιν εχρ᾽αἰπθά ὃγ τῆς ἔδει 
ἴμδῖ ]εβὺβ ννὰ8 ποῖ αἰγαίά οὗ ἔπεπὶ δηΥ 
τῆοσε ἔμδη Ης δαὰ δεδθη οὗ τῆς βίοση. 
ΤΕΥ {εἶς ΗΐΒ ρονγεσ ἴῃ [με νεσυ ἴοοῖκ οὗ 
ΗΪ8 εγες. τί ἡμῖν καὶ σοὶ : Δη ἀρρτορτῖί- 
6 Βρεθοῦ ἔνε ἰπ [π6 πιουτῇ οὗ οης 
ἀεπιοπίας, ἔοσ "6 8 8 ἱπ [ες δῆς οὗ 
τῃε Ἰερίοη οὗὨ ἀεν}8 {δὶς ν. 8) ΌΥ ψΠΙΟΒ 
Βε ςοποείνεβ δἰ πηβεῖξ ροββεββεά. [Ιἀεηῖὶ- 
με ΒἰπΊβ6} ψὮ τς ἀσπιοηβ, δε 

ἼΠΚ8 ἔτοπὶ ἴπῸ6 πὸὺνν οοσηοσ ΨΠἮ δὴ 
ἰπϑιϊηςεῖνε ἔξεϊϊπρς τπαὶ Ηδ 18 ἃ ἴοε.---υἱὲ 
τοῦ θεοῦ: ὁ ἅγιος τ. θ. ἰπ ἴῃς ΟΔρετηδυπι 
ΘΥη 6 486 ; βίσγδηρα, Δἰπιοβί ἱποσεά- 
1016 ἀϊνϊπαιίοη. Υδὲ "" ᾿πβαπὶτν ἰ8 πιο ἢ 
πεᾶγοσ ἴῃς Κίηράοπι οὗ αοάὰ ἔπη τνου]Ἱά!γ- 
ταϊηἀεάπεββ. ὙΒεῖς τνᾶβ, ἀουδεῖεθδ, 
βοσιθιῃίηρ ἴῃ ἔα ᾿ν Βοῖς δβρεοῖ ἀπά πηδη- 
πεῖ οὗ [εβυβ νἸοἢ ν88 βεῖεά ἴο ῥσοάυςς 
ΑἰἸπιοβὲ ἰπβιαπίδπεουβῖν ἃ ἄδερ, βρίγίτυδὶ 
ἱπηργεββίοῃ ἴο ννῃίς ἢ οὨἰἀ-1[κα, βἰτιρα, 
ἱηρεπυοῦβ βου ]8 κα ἴθς ΟΔ]]Ἔδη ββῆο- 
τηθῃ, βίωι), γεῖ Ποπεβι-βεασζίεά τηδῃ 
κε ἴοβα ψῆο πιεῖ δὲ Μδεθειν᾿Β ἔδαβέ, 

Ιο 



1454 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΝΗ]. 

ἔκατηα ρες, Θεοῦ; ἦλθες ὧδε ἱπρὸ ' καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς ;" 20. Ἦν δὲ μακρὰν 
ἕν. 

5(ὅ-. ἀπ᾽ αὐτῶν δ ἀγέλη χοίρων πολλῶν " βοσκομένη. 31. οἱ δὲ δαίμονες 
ἘΝ ΜΝ παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, 

Ἢ τὰ νυ. 1. ἀπελθεῖν 1 εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων." 
Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν βιδπῖς “ Ὑπάγετε.᾽ 

ΣΧ , 

“ εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν 
42. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

15, χοίρων 3. καὶ ἰδού, 'ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων ὃ ' κατὰ 

ἘΡΑταΝ αρά τοῦ ὁ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 
(Αςεις 

μὴ 47, ἐπί τιναΞ. Ι μαχεῖ! 

1 Ἐοσ τῆς τεδάϊπρ ἔπιτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν ἰη Τ. ΕΒ. ΝΒ Βᾶνε ἀποστειλον; δάοριεά 
ὉΥ πιοάετῃ εἀΐΐοτβ. Τῆς Τ΄ Ε. σοπίογπιβ ἴο [Κ. (ν{1}. 32). 

3 Ἐοτ εἰς τὴν ἀγέλην των χοιρων ὦ ΒΟ Βᾶνε τους χοιρονς (ΤΊΞο"., ΝΝ.Η.). 

ΞΊΜΒΟΔΣ οὔ των χοιρων. 

τελά!γ δυττεηάδεγοά τπεπιβεῖνεβ, Μεη 
ἢ εμδιϊειεά σγεάβοη αδἷβο ἔεῖϊξ ἴπε 
8Ρ611, 116 τς νῖδε ἀπά {πε βίσοηρ- 
ταϊηδεὰ ἰοο οἴδη υβεὰ (εὶς ἱπῖεϊϊεςξ, 
υηᾶος τἢς ὈἷΔ5 οἵ ραββίοῃ οὐ ργεὐυάϊος, ἴὸ 
τεδίδε τς ἕογος οἵ ἔγυῖῃ. ἴπ 818 νγᾶν 
ΜῈ πιᾶῪ δοοουπὶ ἔογ ἴπς ργοπηρί γεοορηι- 
εἰοη οὗ ]εβ8 Ὀν πε Οδάλδζεης ἀειηοπίδο. 
ΑἹΊἹ τΠδὲ 18 πδοδβϑάσγυ ἴο Ὄχρί δίῃ 1 18. {πε 
Μεββίδηίς ορε ργέναϊδηϊς ἰη Οδάδγα δ8 
εἰβενῆεγε, δηά τῆς βίρδε οἵ [εβ0.8 δοϊπρ 
οἡ 8ῃ ἱπγργεββίοπδοϊε βρίγις ̓ (Βτγυςς, Τὰδ 
Μιναομίοις Εἰενισμέ ἱπ ἐπε Οοεῤεῖς Ῥ. 
187).---πρὸ καιροῦ : δεΐοτε {πε ἀρροἰϊπιδά 
εἰπις οἵ ἰυάρτηεπί. ὙΠα δζιίςϊε ννδπείπρ 
δεῖς Ὀεΐοτε κ᾿ 45 ἱπ οἴμεγ ρῆγαβεβ ἴῃ 
Ν. Τ', 4.5.. ἐν καιρῷ, Μαῖί. χχὶν. 45.-- 
ασανίσαι, ἰο ἰοττηοηξ ΜΠ ρδίη ἴῃ 
δάεβ, ἀδβοσί θεά 45 ἃ ρἷδος οἵ ἰοσγηεπὲ 

ἴῃ ἐκ, χνί. 28, ο7. νετ. 23. ἃ 
εἴ. 30. γ: ἴπε Νυἱραῖς τη άθγβ 

ποη ἰοηρε, ΝΥ δά βἰοοὰ ἰῃ ἐπε ατεοῖ 
Ὀείοτε μακ. Βυΐ (δεῖα ἅγε Π0 νδγίδπίβ 
δεῖες. Μαῖκ δπά {ὰὺκὲ ἢανε ἐκεῖ, νυν ἢ 
ἵνεβ τίβε (9 Δη δρράσγεηΐ ἀἰβοσεράπου. 
ὮΥ δρρᾶσεπῖ, πᾶν ςοηΐεπά, Ὀεοδι58 

δοίῇ ἐχργεββίοπβ ἂς τεϊδίϊνο δηὰ εἰδβεὶς : 
αέα αἀϊδέαπες, γεῖ νἡτπη νίενν ; ἐλεγε, ἴῃ 
τπᾶῖ πεὶρῃδουτποοά, Ὀμῖ ποῖ αυϊίε δἱ 
μαηά. ἘἙἸβπεῖ τείεβ ἴο 1,Κ. χν. 20: 

κρὰν, “εἰ ἰλπλεπ ἰπ οοπβρεοῖα, αἱ, 
ας. χν. 20: Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν 

ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατήρ᾽΄. Οη 
ἐκεῖ ἴα τεπηασκβ: “ ἀοςεῖ ἰπ ε8 τερίοης 
εἰ νἱοἰηΐα ἔυΐβ86, πες ἀϊβιαπιίδπιὶ ἀδβοτὶ- 
οἱ", Δ εῖββ δραίπβὲ Μεγεγ ἀεπίεβ 
τῆς τεϊαιἰνίεγ οἵ μακρὰν, ἀπά ἰΔκε8 ἴξ 48 
τηδδηίηρ “8 Ἰοπρ νΑΥ ΟΥ̓ ΏΠ]|6 νἱ 5.16. 

ομένη : (Δ΄ τεπιονεά ἔτοπιὶ ἦν, ἀπά 
ποῖ ἴο θὲ ᾿οἰπεά υνἱἢ ἰξ 48 ἰδ τῆς [δεάϊπς 
ψνεῖε τῃ6 πηδίπ ροίπὶ, ἀηὰ ποὶ γδῖίπεγ {πὸ 
δαϊείειες οἵ ἴῃς Πετά τπετε. ὙΤῆὲ 1] 
αἰϊεβιεά τελάϊηρ βοσκομένων Ὀτίπρ8 ουὐἱ 
πε πιεδπίηρ δεϊίεσ, Α Βεχά οὗ ϑιννῖπα 

ϑ πο ἢ ψετα ἐδεδίηρ ἱπ [86 ἈΠἔΡ ρδβέυγεβ. 
Το δἊνίης, ἀουδε]εβ88, ϑεϊοηκοᾶ ἴο αεη- 
ι|ῖε58, ψῆο δρουπάεδ ἱπ Ῥεζγδβδ.---Ν ἐσ. 
31. οἷ δαίμονες : ὑπυδβι] ἀεβίρηδιίοη, 
ΠομπΊΟΩἶ δαιμόνια.-- παρεκάλουν : τς 
τευεβὲ νν88 πιδάς Ὀ΄ ἴδε ροββεββεὰ ἰῃ ἴπ6 
πᾶπης οὔ ἔπε ἀεπηοηβ. --ἀπόστειλον : ἴδε 
τεδάϊπρ οὔτῃς Τ. ΒΕ. (ἐπίτρεψον ἀπελθεῖν) 
τλκεη ἴτοπὶ [κα εχργεββεβ, ἰῃ ἃ πιάετ 
ἴοτπι, ΟΠ γβε᾿ Β βῆδγε οὗ γεβροῃβι Ὁ: ἰπ ἃ 
ἀτδηβϑδοϊίοη οὗ βυρροβεά ἀουδιδι ομαγας- 
ἴε. Ὑῆα ἀεπιοπίδο ψουϊὰ πᾶνε πὸ 
δοταρῖε οὐ {παῖ βδοοῦθ Ηἰ8 τεφιιθϑὲ ννᾶβ: 
1 γου ἅτε ἴο οαβί υ8 ουΐξ, βεηά υ8 ποῖ ἴο 
ἢ, δυὲ ἱπῖο ἴδ δνίης.---ὑπάγετε: 
ΟΠ τίβε᾽ ΒΒ ἱδοοηῖς τερῖν, υϑυδιν τακεη το 
ταεδῇ : δὼ ἱπῖο ἴΠ6 βυνίης, δῖ ποῖ πεςαθ8- 
ΒΑΣΙΪΥ τηεδηΐπρ' ποῦς ἴηδη “ Ῥεροηα᾽". 80 
ΝΝνεῖββ, ννῆο ποῖ ἀ8 παῖ [εϑ8 πδὰ πὸ 
ἱπιεητίοη οὗ Ἔχργεβϑίηρ δοσυίεβοεηςα ἰπ 
τε ἀεπιοηΐας᾽Β τεᾳυεδί. (Μαΐέί. Ενακ. 
δηὰ Νν εἶβ8- Μεγεσ, “" Ηΐννεξ πιίξ εὐς 8...) 
-ινεγ. 32. οἷ δὲ . χοίρους : ἴδε εἢ- 
ἴταπος οὗ ἴῃς ἀδπηοπβ ἱπίο {πε βινίπε 
οουἱά ποῖ, οὐ ςουτβε, δε ἃ πιαῖϊϊες οὗ 
οὈδβεγνδίίοπ, δὰ οὐἱν οὗ ἱπίεγεπος ἔγοπὶ 
ψ δι [ΟἹ] οννεά.---ἰδοὺ, ἱπιτοδυςΐπρ ἃ βυά- 
ἄεπ, βίδγι!πρ ἐνεπι--ρμησεν πᾶσα ἡ 
ἀγέλη: δε πιὰ ἀοιννηγυϑῃ οὗ τῆς Πετ 
ονεῖ ἴῃς ργεοίρίος ἱπίο ἔπε Ιακεὲ. Αβϑιπι- 
ἱπρ ἴδε [}}} τεβροπβι ΠΥ οἵὗἩ [εβ8 ἴοσ (ἢς 
ςδιδβίσορῃε, Ἔχροϑβίϊοτβ ἤανε Ὀυβίεα ἴῃ δ πη- 
8εἶῖνεβ ἰῇ ἱηνεηίίης δροϊορίεβ. Ευζῆγ. 
εἰνεβ ἴουγ γϑᾶβϑοηβ ἴοσ ἴῃς ἱγδηϑδοίίοη, 
τῆς ἐουτγίῃ θείης τμδὶ ΟΠ ἐπετεῦν σου]ὰ 
ἱε θ6 οοποϊυβίνεϊγ βδοννη ἴπδὲὶ τπε ἄεν! 8 
Βδά ε΄ τπε ἀεπιοπίαςβ. Ἐοβεησηῖ!ες 
Βυρρεβίβ (πὶ ΝΟ πιεη ἅτ νοὶ ἢ τήογα 
ἤδη ἐνεσ 50 τὭΔΩΥ βνίπθ. Τῆς ἰονγεβὲ 
ἄεριῃ οὗ Ῥδῖποβ ἴῃ τῃϊ8 ᾿ἴπὲ νν85 τουςπεά 
ὃν ΔΝ εἰβιεἴπ ννῆεπ ἣς βυρρεδιεά παῖ, ὉΥ͂ 
οὐτείηρ υρ {πε ἀτονπεά βιντης, βαϊεἰπρ ἐπε 
ταεαῖ οἵ πιακίης βπιοκε- ἀτίεὰ Παπὶβ (}ρε- 
ο56ς ῥέγηα3), ἃπηιὰἃ 56] Πρ ἴΠπΠεπὶ ἴο ὅεη- 



30-4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

33: οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν 
πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34. καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις 
ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν ' τῷ 2 Ἰησοῦ " καὶ ἰδόντες αὐτόν, παρεκάλεσαν "ἡ 
ὅπως ὃ " μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

ἐκεῖθεν). 

1 Ἐὸγ συναντησιν (ΟΙΔΣ) δ :, 33, Ββᾶνε νπαντησιν (Τίβοβ., ΝΝ. Η.), ἃ ργείδσαδι 8 
ψοτὰ, Μιάε Ὀεϊονν. 

3 Τὸ: τω (Β) δὲ Βανε του, δἀοριεὰ ὃγ Τίδοδ. αηὰ Ῥαϊ ἴῃ τηδσρίη ὃγ ΝΟ, 
5 ον οπωξ Β δδ8 ινα. 

1Πε8 ψ8ο ἀϊά ποῖ οδ]εςε το εα βυβοςαιεά 
ΔΗΪτΊΔ]8, ἐπε ονγηεῖβ Ψουϊὰ ἐβοᾶρα 1058. 
Βυὲ τς Ἰελτπεά Ἴοζηπηεπίδίοσς τηῖρῆς ὃ6 
)εβιΐπρ, ἴοσ Βς ἴὔγονβ ουξ ἴῃς βιρρεβιίοη 
ἴοσ ἴδε Ῥεπεῆξ οὗ πιεη ψνῇοπὶ ες ἀεϑογῖθε8 
88 πεϊῖδες [οννβ, ἀαπεῖῖς8, ἢογ ΟὨ τί βείδηβ. 

γν. 33-34.- ΤᾺΣ τεφιοὶ. ἔφυγον: τς 
ΒνΠεποσὰβ θεὰ, Νὸο ννοπάεσ, ἰπ νῖενν οὗ 
ΒΌΓΒ ἃ ἀϊδαβῖεσ, [0 ἴῃς ἀδιηοπίδοβ, ἴῃ 
16 ἢἤπαὶ ραζοχυβπὶ δεΐοσε σεΐϊυση ἴἰὸ 
δβδηϊίυ, μδᾶά δηγιπίηρ το ἀο τυ Ὀτπρίπ, 
ἴξ αδουῖ, ἴῃς δυρεγβεικίουβ ἴοσσοσ υνἱξ 
ΨΒΙΟὮ ἴΠῈῪ νετα τεραγάεά που] δἀά ἴοὸ 
ἴδε ρδηΐς. --άπήγγειλαν : ἐδεγ τεροτῖεά 
ννδδῖ δδά παρρεπαεά ἴο τμεῖγ πηδβέειβ δπά 
ἴο ἀνεσυθοαυ {πεν ταεῖ ἴῃ τῆς ἴοννῃ.--- 
πάντα, γΒΑεῚ μδὰ ἐβάσχος τῖς τὐή τόν 
καὶ τὰ τ΄ γιζο : παν σου 
ποὲ Κηονν  , δῦους ἴδε 
ἀεπχοηίαοβ. Τῆς τείεγεποςα πηυβὲ Ὀς ἴὸ 
βοῖὴς νἱβίδϑὶς ςοπηδοιίίοη δεῖνεοη (πα 
Βεδανίους οὗ ἔπε πιαάπιεη δηὰδ (δες 
ἀεβίγυςιίοη οὔτῃς πετᾶ, ΤΠΕΥ ἰοϊά τἢς 
Βίοσγυ ἔγοτι {πεῖς οὐ ροὶπὲ οὗ νίενν, ποῖ 
δἴϊες ἱπίεγνιεννίηρ [6808 ἀπά Ηἰβ Ἴοπ,- 
Ῥᾶπγ.--ν ες. 34. πᾶσα ἡ πόλις : δπ εχ- 

βεζαϊίοη οὗ οουγδο, ο΄ δοσουηΐβ ἴῃ 
Με δηά 1υ0Κε.---εἰς ὑπάντησιν... 1.) 
ἴο ἃ πιεειίησ ψῖ 1|εβῦ8. ΤΒΘ που 
οσουτβ ἀρδΐῃ πῃ Μαῖϊ. χχν. σ, δπὰ ]οἢπ 
χίΐ, 13; ἱπ Μαῖξ. χχν. 6 ἀπάντησιν ἰ5 
υδεά ἱποϊεδά οὗ ἰϊ. εἰς ἀπαν. οςουβ ἰπ 

ϑερί. ἔοσγ ΓΡΩΡ. ΤΒα ἔννο πουπϑ 

816 ᾿ἰτ||6 ἀβεὰ ἱπ᾿ ατθεῖς δυΐποιβ. ΤΠῈ 
οδδηρε ἔϊοπι οπε ἴο ἴῃε οἴμες ἱπ Μαῖεξ. 
Χχν.:,6 ἱπηρ1165 ἃ 5] ρἢι ἀϊεγεποα ἴῃ τλθβη- 
ἴηρ ; ὑπάντησις -- ΔοςΙἀεπι4] ομᾶπος, οὐ 
ΒΘ} Ὺ τηεεῖϊίπρ ; ἀπάντησις : Δη Ορδη 
ἀεβξίρηεά τηεεϊίηρ. ὙΤΠε βίεδ ἐγ οπαγδο- 
ες οὗ ἴδε πιθεϊίπρ' ἰτηρ ες ἰῃ ὑπὸ 15 ννεἱ] 
ΠΙυδιταῖεά ἰπ Α Τήσαν, νοσ. 28, οὗ {πὶ8 
πδισδῖῖνε. ΤΈς βίδίεσηεηϊ δὶ τπε τ Ποῖς 
οἷν στεηΐ ουἱ ἴο πηεεῖ 7εϑ08 ἱπηρ] 165. ἃ 
τεροσὶ Ἰδυίηρ τῆς Ὀίατηα οὗ ἔπ οσσύσγεποα 
οὐ Ηϊω. Βυὲ Μαιῖιπενν᾽β δοοουπὶ ͵ἰβ 
ΨΕΙΥ Βυγηγηδσυ, ἀπά πηυβδὲ Ὀ6 ΒΌΡΡΪε- 
τηεηϊεᾶ ὉῪ ἴδε βἰδίεπιεπῖβ ἰῃ Μδικ δηά 
[ὐκο, τοσὰ ΠΪΟΒ 11 ἀρρεᾶγβ παῖ βοσὴς 

ςατης ἴτοστὶ ἴδε ἴον ἴο ἱπαυΐγα ἱπῖο τῆ 
ταδίίεσ, ““ἴο βεα ψῆδι πδά παρρεηρά,᾽" 
ἀπά τπδὲ ἰπ ἴῃς οουγβε οἵ ἐπεὶς ἱπαυίτίεδ 
ἔμεν πιεῖ 1688 ἀπά ἰεαγπεά ᾿νμδὲ {παν 
Βιδά ποῖ Κπονγῃ Ῥεΐοσγε, (δε οὔδπρε τμαὲ 
μά οοπῖα ονὰσ (πε ἀεπιοπίδο. [ὲ νγαβ 
οἡ μεῖς ρίνίηρ ἰπ ἐμεῖς τερογὲ ἴο ἐδεὶσ 
[ΕἸ] ονν-ονγηβηιεη, σοππεοιίπρσ τ οὐτα 
ΜῈ τη6 οαἰδϑίσορδε, ἐμαὶ τῃ6 δοιίοῃ σθ- 
Ῥοτγιεὰ ἰπ νεσ. 34 ἴοοκ ρίαςς.--- εν. 34. 
παρεκάλεσαν: βᾶπιε Μοτά 48 ἰπ ΕΓ. 31 
ἴπ τεΐετεπος ἴο ἴπε ἀεπιοπίδοβι ὙΉΘΥ 
ἀϊά ποῖ ογάεσ οἱ ἀγίνε Ηΐπὶ ουϊ. ὙΠΕΥ 
δεξομράξ ἴῃ ἰετπὶ8 γαβρεοῖῖ! ἀπά ὄνεῆ 
ϑυδάυεά. ὙΠΕΥ ννεῖεὲ αἰταίά οἱ ἁ [ἢΐβ 
δίγδηρε πη, γῆο οου!ά ἀο 5υοἢ ψοπάεγ- 
1] τδίηρβ; δηά, τ 411 ἄμε τεβρεοῖ, 
πεν ᾿νου]ὰ ταῖμες Ηδ νουἹὰ τυὐϊιπάγαν, 
ἰτοτὰ τπεὶγ πεὶρῃδουγῃοοά. 
Τη8 Ψψουϊὰ Ῥὲ δὴ οδοϊοίά ἔαϊς, ἴῃ 

ΨΒΙΘΗ ἀϊβετεπε νεγβίοηβ ὑνεσα βυσα ἴὸ 
ατῖβα, ννβεγεὶπ ἕδος δηά εἼχρ᾽απαιίίοη οὗ 
ἴλοι ννουἹά ρεῖ πιϊχοά ἃρ ἰορεῖμεσ. Τῆς 
ΨΝΕΓΥ ντι ΔΕ ΟΠ8 ἰπ ἴῃ βγποριίςαὶ δοοουηΐβ 
ὙΠ πε88 ἴο ἰΐ8 βυ δβίδηςδὶ ἢἰβιογίςϊεγ. 
ΤῊς Δροϊορίβε᾽β ἐαβὶίς ἰβ εαδῪ ἤεζβ, ἂἃ8 
ἀϊδείπες ἴοπὶ ἴπαξ οὐ τῆς ᾿μαγπιοηίβῖ, 
ΨΈΙΟΒ ἰβ ἀϊδῆσυϊς. ὙὮΘ δββαπεῖαὶ οὐ πα 
οὗ ἴδε βίογυ 18 [ῃ1ϊ58.΄ Α ἀεπιοπίας, αἰΐας 
ἃ τηδάπηδπ, σοπ)68 ἴτοπὶ ἴπ6 ἰοπηδ5 ἱπ ἴπ6 
1ἱπλεβέοῃς ςᾶνββ ἴο πηεεῖ [6808, εχ! δἰεἰπρ 
ἴῃ Ὀεμανίους δηά σοηνεγβαίίοη ἃ ἀουδῖα 
φοπϑοίουβηεββ. Αδκεὰ ἢὶβ πᾶπὶς, δ6 
(4115. Ὠἰπιβ6 1} 1ερίοη. [πὶ ἴπ6 παπις οὗ 
ἴδε “Ἱνερίοη " πε θερβ ἴδαῖ τῆς ἀεπιοηβ 
ΤΏΔΥ δηίοσ [Π6 δυνίπθ. [6818 ογάεγβ ἴῃ 68 
ἄεπιοπβ ἴο ἴεᾶνε μεῖς νἱ εἴσω. 5Ποσεν 
Αἴϊετ ἃ Βετά οὗ βυῆπε ἐεεδϊηρ οὐ τῆς 
8118 τυβῃεά ἄονγῃ ἴῃς βίεερ ἱπίο τῆς. βεᾶ 
δηὰ ψεσ ἀγονπεᾶ. Τιδάϊείοη σοπηδοιθά 
πε τυβῇ οὗ ἴπε βυνίπε νυ ἴδε ἀδπηοηβ 
Ἰεανίηρ' ἐμεῖς ἰογπλοσ νἱςεῖπι δη ἃ ἐπιετίη 
ἰπίο ἴπεπι. Βαξ, 88 αἰγεδάυ τετηαικεὰ, 
18ε σαυβαὶ σοηπεοιίοη οουΐά ποὲ Ῥε ἃ 
ταλῖίεσ οὗ οὐβεγνδέίϊοπ δυὰς οηἱν οὗ ἰη- 
ἔετεηςθ. Τδε τυβῃ πιϊρῃϊ, 88 Ῥνεῖββ 
βυρρεβίϑ, ὃς οαυβεᾶ Ὁγ ἴδε πιᾶπ, ἰπ Πί8 
βπαΐ ρδζοχγυβϑπ), ομαβίηφς ἴδε. Βυὶ 
παῖ αἷβο 18 πηδίϊε οὗ ςοπ͵θοῖυσαο. Τα 



μι. 
Φ νι ἰδίαν πόλιν. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

ΙΧ. 1. ΚΑΙ ἐμβὰς εἰς τὸ 1 πλοῖον " διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν 
ἃ. καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης 

ΙΧ. 

ανὶ. 26. βεβλημένον" καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παρα- 
ΓΚ, 1. 
(ῃ ϑμίου λυτικῷ, “““ Θάρσει, τέκνον, ἀφέωνταί 5 σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ὃ 

ΒΟΥ ΟΒΡΕΝ ΟΕ. χίν. 2) (ρίασ., ἴο ἐ8ὸ 8). Μ. χ' 49. 

1 τὸ οταἰἰοὰ ὃν  ΒΙ,Χ, 

3.) Πᾶνε δε ἔοττ αφιενται (Τίεο8.» ΝΜ. Η}). 
8 ΤΒο τεδάϊπρ ἀφεωνται σοι αἱ ἀμ. σὸν ἰη Τ. Ν. ἰ8 τοπι [Κ. (ν. 20). ΜΒ πᾶνε 

σὸν αἱ ἀαμαρ. 8885 σοι αἱ αμ. 

τελῖ οαυδβε οὔ ἔα οςδιδβιγορὮς 18 ἃ τιγβίεσυ. 
Ἐοδβδηπιῦες βυρρεβίβ ἰδὲ δὲ ἃ δποὶ 
Ββεᾶβοῃ οὗ ἴδε γεᾶσ οπε ἰῃ ἃ μεζσά οἴ βίης 
ταῖρμε υὑπάετρο ἃ τηοζοὶά βείζυσγε, Ὀερίπ 
ἴο τῦη ν]ν ἀρουῖ, ἀπά ὃς ἐοϊοννεά 
βεφυδοίουδιΥ ὉῪ ἴδε ψμοῖε ἤος. Ης 
ταεητίοηβ δῃ ὀσουσγεηος οὗ ἴδε Κίηὰ δὶ 
Ετἕυτί, τεοθηῖ ννδεη πα ντοῖς. [υξτετοί, 
ὯΟ γαιοηδιίβέ, ϑυββεδῖα “ἐ νεγιῖρο,᾽" Ρεζ- 
ταϊτεἃ ὈΥ [6808 ἴο Ὀ6Γ8}1} τμ6 βνίπα, ἴμδὲ 
τ8ε ἀεπηοηΐας τπιϊρῶϊ ἤᾶνε ἰπ {πεῖς θ6- 
Βανίουσ ἃ βεηβίϊ]ε βίρῃ οἱ ἀεϊϊΐνετδηοςςε, 
δηά 580 Ὅε τἰὰ οὗ δἰβ ἤχεδ ἰάεα (νίάε 
μίβ Εςεαὶ Ὀ᾿Ιπίενῥ., λεῖα Ῥαγῖίε, Ρ. 27, 
ποῖθ). Οπ πὸ παῖυσε οὗ ἀεπιοπίδοδὶ 

βϑαεββίοη, υἱδ ΤᾺ Μιγασμίομς Εἰονιεμέ 
1π ἐπε Θοιβεεὶ ΡΡ. 172-ἰοο; υἱάς 4180 
ποίεβ ου Μαγκ. 
ΟΠΑΡΤΕΚΊΧ. ΤῊ ΗΒΑΣΝΟ ΜΙΝΊΒΤΕΥ 

Οοντινυερ. ν. 1τ-8. Τὴπκ ῥαϊεἰεά πιαη 
{βικς ἰἰ, στὰ ; Πυκὲ νὶ, 17-26). ετ. 1. 
μβὰς : [6818 σοτηρ!!εὰ ἢ τς τουδὶ 

οὗ τῆς πιοσὴ οὗ ἀεσγᾶβα, ννῆο δαά ἱπεὶ- 
τηδῖςά 80 Ρ᾽δίπὶν τῆδὲ πεν ἀϊά ποὲ τννᾶπὲ 
ΔΠΥ τοῖς οὗ Ηἰβ οοπιρᾶηγ. νΒαῖδνες 
Ηἰΐβ ρυγροβα ἰἱῃ οσζοββίῃρ ονεὲς ἴο ἴδε 
ξαβίεῃ ΒΟ τῆλ ἤἢδανε ὕεεδη, ἰδ νγ28 
τυβιταϊεὰ ὈΥ ἂῃ ἐνεπὲ ψῃ ἢ 'π βοπια 
τεβρεοῖβ Ψ88 δἂῃ υὑπεχρεοιεὰ ἀϊβαβίεσ. 
νδβ ἰξ τεβὲ οὔἱν οὔ ἃ πεν βρῆεσγε οὗ 
ψνοῦκ Ηδ νν»85 βεεκίπρ ἴποσε ὃ Μιάδ ποΐεβ 
ου Μαχκ.---εἰς τ. ἰδίαν π.: επιεσίηρ {π6 
Ὀοαὶ ν πίοἢ μδά ὕεεπ πιοοστεὰ ἴο ἔδε 
δῆοτε [εβ88 τεϊυσπεά ἢ Ηἰ8 ἀϊδοῖ [68 
ἴο Ηἰς οἱση οἰ, ἴο ἀϊπεϊπρυΐδῃ ἱὲ ἔτοτῃ 
Οεγαβα, ἴπθ οἷἵγ παὶ βῇυς [18 ργαΐεβ 
βξαῖπϑι Ηἴπι ; 80 πᾶηηεὰ ἤεζγε Οοηΐγ. 

ἤδη ρῥγεοίβεϊυ ἴῃς ζο ] νης ἱποίάεης 
Βδρρεπαϑά οαπποῖ Ὀς δβοεσίδίπεά. κε 8 
ἱπάϊαοείοη οὔ εἴπηε 18 ἴῃς ναριιεδβὲ ροβϑβίδὶε; 
“ρῃ οπα οὗ ἴδε ἀλγβ᾽" Μαῖίῃον δηά 
Μαεῖκς εἶνε ἰὲ ἱπ ἀϊβεγεηε βεφύξηος, δὺς 
πεῖς παδιγαῖῖνεβ ἤανς {π|8 ἰῃ οοτηπίοῃ, 
δαὲ τον τρᾶκε ἴδε ἰποίάεπε οσςὺσ οα 
διτῖνδὶ ἰη Οδρεγηδιπὶ δέϊοσ δῇ ὄχουγβίοῃ ; 
ἷπ εἰἴμεν σαβε ἴῃς ἢσβὲ τηθπιοηςά, ᾿πουρἢ 
ποῖ ἴπε βᾶτης ἰῃ Ῥοϊῃ. Μὲώς ποΐεβ θυ 
Μασ. 

ει. Δ. καὶ ἰδοὺ: πυβυδὶ ἔοττωυΐα ἴοσ 

ἱπισγοδυςίηρ δὴ ἱπιροτίδης ἱποίάθηϊ.--- 
προσέφερον, ἴδε ἱπηρετίεςξ, ἱτιρΙ γίηρ ἃ 
τοςε88, [Ὡς ἀεῖλ1}8. οὗ νι ϊςῃ, οχίσετηεῖν 

τπτογοϑιίης, ἴπς ἐνδηρε δὲ ἄοε8 ποῖ ρίνα. 
ΒΥ οοπιραγίβοη υἱτἢ Μασίς ἀπὰ Πωυκε ἴδα 
πδιγαῖϊνε ἰ8 σῆξᾶρτε, δπὰ ἀείδοϊξϊνε ἐνεπῃ 
ἴον ἴς ρυζροβε οὐ Ὀγίηρίπρ οὐὲ δε 
εαῖυτεβ ἴο ψνῃϊοἢ (Βς ἐνδηροῖβὲ δἰίδομαβ 
ἱπιρογίδηςξ, 4... ἴῃς ναῖυς δεὲ ὈὉῪ [ςβ8 
ου τῆς ,αἰδ ενίηςεά. Ηἰβ εγε 18 πχεὰ 
οὐ ἴδε οπε ουϊδβίδηδίπρ ποναεὶ ἐεδίυσε, 
τε νοσζὰ οἵ |}ε8018 ἱπ νεσ.0. 6. [ἴῃ 
νίενν οὗ ἰξ Ὡς ἰβ σαγεβαϊ, νν1]ς οπιἰτεῖηα 
ταυςῇ, τὸ τηοπίίοη παῖ ἴῃς ἱηνδι ἰπ τΠϊ8 
ταν βεβλημένον ΣΙ ἴο 76δβυ5, ἐπὶ 

ς βεβλημένον, ᾿γίπρ' οα΄ ἃ σουοῆ, 
Το δε 8ᾶτη8 σᾶυδβα ἼΡΑ ἐξ ἰ8 ἄὰς παῖ ἃ 
βεροῃὰ ςαβε οὗ ρδγαϊγβίβ ουγεὰ ἤἥπάβ ἃ 
Ῥίαςε ἴῃ τ 18 οοἸϊεσκίοπ, τπουσῃ πε ἔνο 
᾿ᾶ8εβ ἢανε ἀϊβετγεπε {εδίιγαβ : ἴῃ ἴῃ οης 
ῬὨγβίοδὶ τογηλεηΐβ, ἰπ ἔπε οἵδε πγεηϊδὶ 
ἀερτεββίοῃ.--πίστιν αὐτῶν, ἴΠ6 [ΑἸ οὗὨ 
τῆς πλεη νῆο μα Ὀγουρῆῖ (πε δἷοκ πηδη 
ἴο Ηἰπη. ὙΤῇε ςοπιπιοη αββυτηριίοη μαι 
ἴδε Ἰαιῖες ἰ8β ἱποϊυδά ἱπ ἴπε αὐτῶν [8 
ϑαβεὰ ου ἀορτπηδιῖς ρτουπάβ.---θάρσει, 
τέκνον : ἢ βυν δ βυγε ἀϊαρτιοβὶβ 6βϑὰ8 
8668 ἱπ τῆς τηδὴ ποῖ ἐδ δὰὲ ἄεερ 
ἀερτεββίοη, δϑβοοίαιβεὰ ργοῦδοϊν νι βδά 
ΤΑεπΊοτίεβ οὗ τηϊδοοπάποϊ, απὰ υἱξεγίη, 
Βτδὲ ἃ κίπάϊν πορε-πβρὶσίηρ Ψοσζά, βὺ 
8Β ἃ ΡῬἈγδιοΐδῃ τηΐρῃς δὐάγεββ ὁ ἃ 
Ραιίεης : σμδεγ ὑρ, Ομ} Ης ἀεα18 ἔγδε 
Μὴ ἴῃς ἀΐξεδβε οὗ ἴῃς βου] --- ἀφίενται : 
7εδὺ8 ἀεοίαγεβ ἴε ἴογρίνεπεαθ οὗ ἢἷβ 
βἷῃβ, ποὲ ψνἱἢ ἴῃς δυϊπουῖν οὗ δῇ εχ- 
ςερτίοηδὶ ρεγβοη, Ὀυϊ νυ] ἢ Βυτηρδῖην δηὰ 
ἱπβίρῃϊς, 28 ἴπθ ἱπίεγργεῖεγ οὔ ἀοά δ νἹἱ]ὶ 
δηὰ {πε ανν οὗ (6 υπίνετθε. Ὑμαῖ ἴανν 
ἰδ τῃδξ ραβὲ εἰτοῖ πεεά ποῖ δε ἃ ἀοοζω; 
παῖ ννε τῆδῪ ἴᾶκε ρδσζάοη ἕο ρτδηϊεὰ ; 
οτρίνε οὐγδβεῖνεβ, δηά βίασί πεν. ΤϑςἊς 
ἴδνν Ποϊάβ, [6805 Ὀεϊενεά, ῬοιΏ πῃ τῆς 
ῬὮγδίοδὶ δηὰ ἴῃ τῆς πιογαΐ βρῆεῖε. [ἴῃ 
ςοπηδίηίηρ ραγάοη ὑἱ 8 Πεα προ οὗ ὈοάΥ 
ἀΐξεαβε ἴῃ ἐπῖβ οᾶβε, Ης ννῶβ υἱγίυδι 
δηπουποίησ ἃ βεπειδὶ αν, “ ὟΒΟ 
ξοτρίνειἢ 4}} πίῃς ἐπέφμϊἐἶες, Μ᾿ὯΟ Βοδίειδ 
811 τὴ ἀἷδεαδες,"" Ῥε. οἰϊὶ. 3. 
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3. Καὶ ἰδού, τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, ““ Οὗτος 4 βλασ- δὰ ἐπὶ 
φημεῖ." 4. Καὶ ἰδὼν! ὁ Ἰησοῦς τὰς “ ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, 7 .νν. Ἠὴ) 
κΑνατί ὑμεῖς 5 ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ς. τί «ἰεοϊαιεῖν. 

γάρ ἐστιν 5 εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ᾿Αφέωνταί ὃ σοι 4 αἱ ἁμαρτίαι " ἢ ἘΣ 
εἰπεῖν, Ἔγειραι ὃ καὶ περιπάτει; 6. ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει « Οἷ, σαν, 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας,᾽ (τότε λέγει τῷ ἀὰ τὸς 
παραλυτικῷ,) ““ Ἐγερθεὶς ὁ ἄρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν ε πε ἢ ὃν 
οἶκόν σου." ἡ. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. τι. 

Μι. χὶχ. 
84. 1.Ἀ. χνὶ. 17 (ἢ δος, δηά ἰηΐ). 

1 Ἐογ ιδων (ΞΟ, Τίβο 8.) ΒΜ Βᾶνε εἰδως. ΤὮε ἰσπάεπου οἵ ἰἢε βογίδεβ νουἹά ὃς 
ἴο υ86 ἴδε βᾶπιε ννοζά 88 ἴῃ νεῖ. 2. ὮΝ... μδβ ειἰδως ἰπ τεχὲ δυλ Ὀταοκείεά, ἰδων ἰπ 

οἴπετ. Τὸ πεῖ ΜΆ8 10 ἔογρῖνε. [ὲ ἰβ 

ταλίρίη. 

5 ΝΒΟΡ οπιῖϊ υμει. 

3 ἀφιενται ΜΒ. 
4 σου ἴῃ ἡ ΒΟΌΙ,. 

δ γγειρε Δ ΒΟΌΙΣ. 
4 γγειρε ἰη Β δηά Ὁ νὴ καὶ ; ἔδε πιοτε ἔοσςῖδ]ς ττογά. 

Μες. 3. τινὲς τ. γραμματέων : δοπηε 
ξογὶδες Ὀτεβεηὶ οἡ 118 οσσδβίοη. Οπλΐπουβ 
λςὶ ἀυΐγ ἱπιτοδυςεά ὃγ ἰδοὺ ; [18 5ἰρπιῆ- 
οδποα δ} πιοσς ἀϊβείποιν τεοορηίβεά ὉῪ 
Γακο, Ψῆο ρἶνεβ ἰξ ργογηίπεης τηθητίοῃ 
δὲ ἴῃε Ὀερίπηΐπρ οὗ Πἰ8 παγγδῖϊνε (νεσ. 17). 
ϑυτε βίρῃ οἵ τῇς εχίεητ, ἄερίῃ, δηά 
αυδιεν οὐ ΟὨ γί βε᾽ Β ἰαβυφηςο, βλοσψημεῖι 
οὗ οουζβε; ἴα ῥσορῃεῖ αἰννᾶυβ 15 ἃ 
βοδηδαδίουβ, ἱσγενεγεηῖ ὈΪΔΒρἤετηεσ τόσα 
πε σοηνεπίίοπδί Ροΐπὶ οἵ νίεν. Τῆς 
βουῖθε5 τεραγάεα ἐογρίνεπεββ ρυγεὶν ὑπάες 
ἴδε δβρεςῖ οἵ ργεγοραῖίνε, δπὰ ἱπ 5361:- 
ἀείεπος ]6βὺβ πλυϑὲ πηεεῖ ἴπεπὶ οἡ πεῖς 
ον ὅτουπά. Ηἰϊξ ἅπδννεσ Ἴονεῖβ ἰῃς 
ΨΠοΟΪῈ οαβ6. Ὑδετῖε 8 ποτα ἴΠ8π ργεγορᾶ- 
ἔνε ἱπ τῃς πιδίζοσ ; ἔδεῖε ἰβ τῆς τίρῆῖ, 
ἀυῖν, Ὀτίν! χε, ἀπά ρόννεσ οὗ Ἔνεσυ τῆδῃ 
ἴο Ῥγοπιοῖς (ἈΠῈ ἴῃ ραγάοη Ὁ ΠοδΑσΥ 
Ῥτοοϊαπγδιίοη οὗ ἰβε ἷανν οὔ ἴῃε τηοσγαὶ 
μοῖϊά, ΤῊΪ8 ἰ ἀδαὶς ἢ ἢτβί.- εν ἐσ. 4. 
ἐνθυμήσεις : [εἐ508 ἱπιυϊίνε! Υ τεδὰ {πεῖς 
τθουρἢ 5 245 Ης τεδά ἰῃε πιεπίδὶ βίαῖς οὗ 
186 5:.Κ πιδη.---ἶνα τί: εἰ]! ρεῖςα] ἴοσ ἵνα 
τί γένηται υηδετβιοοά τ ἰπ ογἄεγ τῆδι 
παῖ τῆᾶῪ Πάρρεπ, ἀο γου, εἴς. (σἱάε 
ΒΑυπιϊείη, δ8ελπί. Ογαηι., 8 6ο6, δπὰ 
αοοάν! πη 5»7),η., 331). ---  εσ. 5. 
εὐκοπώτερον (ΐτοπι εὖ ἀπὰ κόπος, τνῆεπος 
εὕὔκοπος ; ἰπ ΝΟΤ. (ἀοβρεΪβ) οτὶν ἴδε 
ςοπιραγαῖϊνες πευΐετ 8 ἰουπά, 885 Ὦοτε). 
Τῆς πυεδιίου 88 ἴο δϑϊ]ν, δύναμις, 18 
ἢιθὶ ἀϊβροδεά οὗ; ὙΠ ἢ ἰ5. δαδὶεγ.--- 
εἰπεῖν: ἴπεῪ τὲ ὍὈοΓ Α41|κὲ δεαϑὺ ἴο 
δγ; τῇς νῖ21 πιδῖϊες 8 βαυίῃς ὑἱτῃ 
εἤεςι ϑαγίπ ἤοζε βίδπάβ ἕο ἀοίηρ. 
Απὰ ἰοὸ ἀο ἕῆε οπς τδίὶπρ ννὰ8 ἴο ἀο τῇς 

ἱπυρ!εὰ παῖ [Ὁ ἰ8 δαβίεσ ἴο ἐογρίνα ἴμδη 
ἴο πηᾶκα ἃ ραϊβίεὰ πηδλῃ βίοηρ. Ὁ γίβε 
πηοδη8 ἴμδὶ ἴπε οπα ἰβ ογάϊπαγυ, ἴπε 
οἴδας εχιγδογάϊμδγυ ; ἔπε οὴς ἰβ νυ πίη 
ἴδια βοννεῖ ο δηγῪ πῆδῃ, ἴἢς οἵπετ δεϊοηρβ 
οηἷν ἴο ἴπ6 Ἔχοςρίοπαϊὶ τῆδη ; ἔπεσα ἰδ ὨῸ 
δββυπιριίοη ἰπ ἀδοίασίηρ ραγάοη, ἔπεσα ἰ8 
βεείεποῖθῃ ἴῃ βαγίηρ “" δγίβε δπὰ νυδῖϊς"".-- 

ἐσ. 6. ἵνα δὲ εἰδῆτε: ἰταη5ϑἰτίοη ἴο ἐδε 
οἴδμεῖ δβρεοῖ, ἰῆδι οὗ ἐξονσία, δς ρΡοΐπε 
ταϊβεὰ Ὀγ ἴῃς βογῖδεβ ννἤδη {πεν ἰοολεά ἃ 
οδαγρε οὗ δ᾽ βρῃεμγ.- -ὁ υἱὸς τοῦ ἀν., 
ἐπὶ τῆς ΥῆΣ: ἴπε86 ὑνο ρῆγαβεβ ροϊπί δὶ 
βυρροβεά ἀϊβδθ 1168 ἴοσ ὑτεινίπει “Ἐοτ- 
Εἰνεπεββ ἰδκεβ ρίαςς ἱπ ἤδανεῆ, δῃηὰ ἴβ8 
ἴῆς εχοϊυβῖνε Ὀγεγορδῖίνε οὗ αοἄ,᾽" ννᾶ8 
πε {Πεδ8ἰ8 οὗ ἴῆε βογῖδεβ1 “1ἰ τῇδ ὃς 
εχαγοίβεά Ἄνθη οἡ δεαγίῃ, δπὰ ΌῪ ἴδε ὅοπ 
οὗ Μαδη," 18 ἴπε σουπίετ {πεδὶβ οὔ Ὁ" γίβι. 
ὙΤδοτιείοσε “ϑοὴ οὗ Μδη᾽" τηῦυβὲ ὃ6 ἃ 
16 ποῖ οὗ ἀϊσηῖν Ὀυὲ οὗ Βυπι]αιίοη. 
Ηετα τὸ οηςὲ ψῆοπὶ γε τπϊπὶς Πρ ΒΕ οὗ ; 
ενθη δ οδη ἔογρῖνα. λέγει. εδ0ὺ8 
ϑέορβ βδοζὲ ἰπ Ηἰβ βρεεοῖ ἴοὸ ἴῆς βογίθεβ 
δὰ ἴυσπβ ἴο ἔπε βίοῖς τηδη, βαγίηρ : 

ειρεα, εἴς., αἶβο ἰῃ γνεσ. 6, ἱπιγαηβίεἶνα. 
Ὡς τεδάϊηρ ἔγειραι ἱπ Τ. Κ., νετ, 6, ἰΒ ἃ 

ςοτγσεοξίοη οὗ διγίβ, ἔπ 6 86 οὗ τῆς δοῖϊνε 
ἱπίγδηβι νεῖν θείης ςοπάετηπεά ἂἦ 

Δτητηδτίδηθ. Ἡδεπος τΠΐ8 ναγίουβ τϑδά- 
ἴῃ αἰνναυβ οὐοῦτβ. (}}) 6 ϑυΐάα5, διν., 
ἂηὰ Βυϊίτηδη, Ογαρινι., Ὁ. 56.) 
κλίνην, ἃ Ἰίρῃὲ ρίεος οὗἁ διτηίευτε, δαδῖϊν 
Ῥογίδθ]ε. --- ὕπαγε: 411] ἴτε δειίοηβ, 
αγίὶοίηρ, ἰἰείπρ, τοαϊκίπρ, ὌἬοποϊυδῖνα 
ενϊάεπος οἵ τσεβίογσεὰ ρβοννεζ. --- εσ. 
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να, 87 8. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν, καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεόν, τὸν δόντα 

ὑκώονς ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 
3ι(- 9. Καὶ " παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ 

τ ᾿ . , ᾽ 
τας ω ὸ "τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, ““᾿Ακολούθει 

1. . ΤΥ 
{κ ν. 
(Ηεῦτεν 
ἰάΐϊοπι; ψ΄ Νίαπι. χχὶϊ. 20). 

“Καὶ ' ἀναστὰς ἠκολούθησεν 2 αὐτῷ. 
21 5 ἀνακειμένου ὃ ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ 4 ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 

ἰε ΟΒ. χχίϊ. το; χχνὶ. γ, 2οὃ. ΜΚ. χίν. 8. ἵυὶ κ, χχὶΐ. α.. 

10. Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ 

1 εφοβηθησαν ἰπ Τ᾽ ΒΌ (Τίβοξ., ΝΗ.) εθανμασαν ((1.Δ αἰ.) αἶνεβ ἃ οοπιπηοηρίαςς 
ἰάεα πιοζε ἴο ἴῃς ἰδβῖε οὗ ἴῃς βογῖθεβ. 

3 ηκολουθει ἰη ΝΜ Ὁ (Τί 5.8.). 

3 ἀγακειμένον αντον ἰῃ δῇ Ὅ, 88 ἴῃ ἰεχὲ ἰπ τηοϑὲ Μ58. 

4 και ογίεἀ ἴῃ Ὁ. 

7. ϑαίά, ἅἄοπε; ἃ οΘοηνίποίηρ αγ- 
εμπιεηέμηι αὐ δοπιίπεηι. ἍΝΏΟ ΨΜουἱά 
ἀϊξρυϊε τῆς τίρμε ἴο ἔογρίνε ἴο οὔς ψῆο 
ςουἹά ἀο παῖ, οτ ρεγβῖβι ἰπ τῆς οδάᾶτρα οὗ 
ὈΪΑΒΡΉ ἐΠῚΥ ἀραϊπβὶ Ηἰπὶ ἡ Αἱ εδϑὲ ἴποβα 
ΨὯο ἀο 11 σεῖ {1||6 δυτηρδίῆυ ἕγοπι ἴπς 
ταλ88 οὗ βρεοίδῖογβ.---εσ. 8. ἰδόντες 
οἷ ὄχλοι. Τῆς ρεορίε δγε ἴτες ἔἴτοτι (ἢς 
Ῥεῖ ᾿εαϊουβίεβ δπά ρεάδηιϊς {πεογίεβ οὗ 
τῆς ῥγοζεββίοῃμδὶ οἷδββ; Ὀγοδά ἕδεῖβ βεῖ]ς 
τῆς πιδίῖετ ἴοσ ἴπ6π|.0 ὙΠΟΥ ΡῥγοῦΔΌΪΥ 
δὰ πο βοσυρ᾽εβ δρουὲ ἴῃς ἰογρινίπρ, δυὰς 
ἱξ πεν μδὰ τῆς πιίγαοῖς τνουἹὰ ρυῖ Δη ἐπὰ 
τὸ ἴδει: τῇς νμιαρζεδέ δας πο ἂηὰ 
Ῥονεῦ ἃ ψἱϊπεββ οὗ πὸ πορ-αῤῥαγεηὶ 
(ποιεῖται τὴν φανερὰν [ἐξουσίαν] τεκμή- 
ριον τῆς ἀφανοῦς. Εὐτἢγ.).---ἐφοβήθησαν, 
1ΠῈῪ ἐδαιεά ; πιᾶὺ ροϊηϊ ἴο ἃ σπᾶηρε οὗ 
τηϊπἃ οπ ἴδε ρατὶ οὗ βοηβ ψῆο αδἵ ἢἤγβι 
ΜεῖῈ ἱηῆυσεποεδ ὉΥ (ς ἀϊξαρρτονίπρ 
τηοοά οἴ τῆς δβοσγὶίρεβ. ὍΤῇα βοϊειηπ ἔγσοννῃ 
οὗ ἴποβε ννῆο Ρᾶ85 ἔοσ βδὶπίβ δῃὰ υνἷδε 
τάδ 8 ἃ ἑοσγηϊάδοϊς {πὶπρ, τηακίηρ Δ ηΥ 
οοννατ8. Βυῖ πον ἃ πενν ἔδασ ἴδκεβ {πε 
Ρίαος οὔτε οἱ, ρεγῆδρβ ποῖ υνἱῖβουῖ ἃ 
τους οὗἁ βυρετβιίτιοη. 

νγν. 9-:ι3. Τε ῥιιδίίραπ ζεασὲ (ΜΚ. 
1ϊ. 13-17: κι ν᾿ 27.332). Τῆς ροΐηϊ οὗ 
ἱπιεγεβὶ ἔοσ {πε ἐνδηρεἶβὲ ἴῃ 1Π18 παγγᾶ- 
εἶνε ἰ8 ποῖ {πε εαἰΐ οὗ ἴῃς ρυ δ] ςαπ ἀϊδβοΐ- 
Ρΐε, Ὀυι τε ἴδεαβὲ ποῦ ἰοϊοννεᾶ, ἃ 
[ελϑὲ οὐ ρυδ]ίςσδῃβ δηὰ “βἰππεσβ᾽" δἱ 
ΜΒ 1608 νγ88 ρζεβϑεπὶ ργοο δἰ πηΐῃ, 
ὉΥ δοιίοη ννῆδὶ Ηε ἔογπλεσὶν Ρέσοϊαίπιοή 
ὉνΥ Ψοζγά: ἃ βίπῆι ραβδί πὸ ἀοοΐη. Τῆς 
δίουυ, ἱβουρῃῇ ποὶ ἃ πηϊγαοὶς- ἰβίοσυ, 
βηάβ ἃ ρίαος πε Ῥεζᾶυβε ἴξ {0]]ονν8 
τῆς ἰαβὲ ἴἸὴΏ Μασκ, ἴπ νβοβε αοβρεὶ δα 
ἱποίδδης οὗ τῆς ραϊβίεά πιῇ ἔοστηβ τῃπε 
δτβὲ οὗ στοῦρ βεγνίηρ ομς δϊπ|---ἴο βῆοιν 
τῆς Ὀερὶππίηρβ οὗ ἴῃς ςοπῆϊος Ῥεΐννδεῃ 
]εβὺ8 ἃπὰ τῆς τεϊϊσίουϑ ἰεδάειβυ Τῆς 
ΒΔΠΊ6 τοπΊατκ ἈΡΡΙΪε5 ἴο ἴπε πεχὶ βεοιίοη. 
γε. 9. παράγων ἐκεῖθεν: ρδϑβείπρ 

δἰἴοηρ οπὶ ἴῃς βοθης οὗ ἴδε 1Δϑὲ ἱποίάεπι, 
7εβὰβ αγγίνεβ δὶ ἴῃς ουβίοπι- ἤουδε οὗ 
(δρεγηδαπι (τελώνιον) .---εἶδεν. .. Ματ- 
θαῖον λεγ.: ἴδετε Ηε βἂνν ἃ πιδῃ παπιδὰ 
διΙαξέμετο. (Οπ ἴδε ἰάεπιν οὐ Μαῖπεν 
ἢ ον ἰπ Μαῖκ δπὰ 1ὺκεὲ, υἱάς 
Μαγκ) σδρεζηδιυπὶ Ὀεΐηρ πϑὰσζ [πα 
Ῥουπάαεν δηθὰ οὐ πε σαγάνδη τοδὰ ὃ6- 
ὕνδεη Εργρὶ δηὰ ᾿Ῥδγηδβουβ, Μαιμοιν 
ψουϊά Ὀε ἃ ὈυδΥῪ πιᾶη, Ὀυῖϊ, ἀουδίε585, 
ΟὨτβι δὰ ἢε πᾶνε πιεῖ Ῥεΐοτε.---ἀκολ- 
οὔθει μοι: [ε8.8 ἀοϊεά οἡ Ηἰβ οὐγῆ ρ]Δπ8, 
Ῥυῖ {πὸ τεοεηΐ ἐποουπῖοσ 1 {Π6 δοσῖρεβ 
νουϊὰ ποῖ 6 ψιπουϊ ἰπῆυδησα οη (8 
παν ἀερδτῖυγε---ἰῆς (4}1 οὗ 4 ῤιδίϊεαπ. 
τ ννᾶβ ἃ κιπά οἵ ἀεῆδποε ἴο ἴδε ῥβδσίυ 
ΨὯῸ οΠογίβῃεά παγά 1πουρῃϊβ ποῖ ΟΠΪΥῪ 
δῦους ραγάοη ὃυξ δρουξ ἴἤοβε ΨΠῸ 
πεεάδεὰ ραγσάοῃ. Απ ἱπιροϊϊεϊς βαρ πε 
ψοσ] ἀν ννῖδα ὑνου]ὰ βαν; βυγε ἴο Ἵογεαῖα 
Ῥτεδυάϊοε. Βυῖ τποδεὲ ψηὸ ἅτε ἴοο 
δηχίουβ ἴο σοποί δῖα (ες ρῥτγεϊυάϊοεβ οὗ 
τῆς ῤγέξεμὲ ἂο ποιπίηρ ἴογ τῇς γμέμγε.--- 
ἀναστὰς ἠκολούθησεν: ρτοπιρὶ σοπιρῖ!- 
8Δηοςδ, Ρτο Δ ΌΪΥ ν τ βοπης δϑιοηβῃπιεης 
δἱ ἴῃς ᾿ανϊτδιίοη. 

Ψετγ. το. καὶ ἐγένετο, εἰς. Τῆς πδεγᾶ- 
εἶνε οὗ τπἰ8 ἱποϊάδπε ἴῃ 411 γε ὅ5γῃ- 
ορεῖϑῖβ ἰβ ςοπἀεηβεά, δπά ἔπε βίϊυδίομ 
ποῖ οἷεασ. νμδὲ δουδε ἰβ πιϑᾶηὶ (ἐν τῇ 
οἶκ.), δηὰ Ὧν 80 »"παην (πολλοὶ) ἡ 
ΦΎΒΕΙΕ Μαῖα πιᾶπυ,"" Μακ σεπλασίβ, 
ἐπιρμδιῖςα!ν (11. 15), ἀῃὰ ἐπε ἰδοὺ Πεῖε 
ἱπιρὶ 68. τηδὲ βοῃ)ει πρ ἱπιρογίδπε ἰοοκ 
Ρίαςσθ. [κὲ ἰπέειβ (ἴοσ ννεὲ πεεὰ ποῖ 
ΒΌΡΡοΞε ἱπάερεπάεπι ἱπέογπχαιίοη) παι ἐξ 
8. ἃ 7εαςὲ (δοχὴν), ἀπά, ἀουθε]εββ, ἢς ἰδ 
τίρῃε. Βυῖ ρίνεη ὉΡ Ψἤοτη ὃ [μονὶ, 
δοοογάϊηρ ἴο 10κ6. [τ πΊΔῪ πᾶνε Ὀδεη 
80, δυῖ ποῖ πεϑοεββασιϊν 8δ8 ἔπε ῥτίτης 
τλονοσ ; Ροββί ίυ, πᾶγ, Ῥχοῦδοϊν, 88 ἴδε 
δρδηὶ οὗ πἰβ πενν Μαβίεσ. Ουζσ τπουρδίβ 
Βᾶνε Ὀδοη ἴοο πιυς δίαββεά ὈῪ ἴδε 
ϑϑυσηριίοη {πὶ τῃς (411 οὐ Μαίπειν ἰπ 



δ--1. 

ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 1ξι 

11. καὶ 

ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “Διατί μετὰ τῶν 
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 
Ἰησοῦς 5 ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς, ““Οὐ χρείαν 

13. πορευθέντες δὲ μάθετε τί 'ἐστιν, : 

“ὩΕλεον ὁ θέλω, καὶ οὐ θυσίαν "’ οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ΝΣ Ἢ 

ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. 

ἀλλ᾽ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.᾽" ὅ 

" 
12. Ὁ δὲ μι , 

. ἰχ. το. 
ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες 1. νι. 9. 

Αεῖεχ. 17 
(- πιεδηβ). 

ὁδε8 
νἱ. 7. 

1 λέγον ΜΝ ΒΟΙ, (Τίδβοι., ΝΝ.Η.). εἶπον ἴῃ Ὁ αἱ. 

5 ΜΒ οπιῖξ Ιησους (ΤίΞοϊ., ΝΝ.Η.). 

ΣΊΜΒΟΌ οπιῖξ αντοις (Τίβο;., ΝΥ. Η.). 
4ΝΒΟΏΌ Βᾶνε ελεοβ. ελεὸν ἰ8 ἃ ρτδπ). Ἷοσ, 

τίοη. 

118 βεοϊίου ἰ8 {πε πιδίη τπίηρ, δπὰ {πὲ 
{ελβῖ δῃ δοσοσηρδηγὶπρ ἱποϊἀεπί, ἃ ἕδγε- 
Μ6}1 {εδϑὲ οἵ ΜαιδενἾἢβ ἱπ  ΠΙΟΉ 7688 
ραϑβδίνεϊν ρατίοοις. Τῇε τσυῖῃ, ργορδϑὶγ, 
5 [δλὲ τῆς 6411 ννᾶβ ἃ ρτεϊπιπαγυ ἴο ἴῃς 
ξεαβὶ, ἴδε ἢσϑὶ βίερ 'π ἴδε ψογκίηρ ουὔΐ οὗ 
ἃ Ρἷδῃ. 7ε6β05 δ᾽ ΠῚΒ δὲ ἃ πηϊβϑίοῃ διῆοηρ 
δὲ τερσοραϊεὰ ςοἰαϑβεβ, ἃπὰ Η8 ἢγβὶ βίερ 
ἰ8 ἴπε 541] οὗ Μαῖδβενν ἴο ἀΐδβοὶ ρ!εβῃΐρ, 
δηὰ Ηἰβ8 βεοοπὰ 1ῃς ραϊπεγίηρ τορεῖδεσ, 
τῆγου ρα Βἰπι, οὗ ἃ ἴασρε Ὠυσρεῖ οὗ ἴπ65ς 
οἴδββεβ ἴο ἃ βοςΐδὶ επιεσιδίηπιεης ἢ πὰ 
Ῥίδος οὗ πηεεϊίηρ θείῃ, Ροββίδγ, ποῖ ἃ 
Ρείναῖς μουδβε, νμείμεσ ΟἾσίβι᾿Β οσ Μδῖ- 
πεν 8, Ὀυϊ ἃ Ρυ δ]. Π411. 16 ΜαιῖιμεννΒ 
δοιβςε οἵ ϑίπηοπ Β (1π ννίο ἢ [εβϑὺβ ῥτο- 
ὈΔΡΪν μδά Ηἰβ ἤοπηθ, υἱάε Μαικ)ὴ ννᾶ8 
ἴαῖγε δπουρῇ ἴο πᾶνε ἃ χυδάγδηρυϊαγ 
οουτῖ, τε ραιπεγίηρ πιὶρμε Ὅ6 τΠεγα, 
ψβεγε, δοοογάϊηρ ἴο δε, Αγολαοίορὶε 
ἀεν Ἡεδνᾶεν, Ρ. 408, τιεεῖϊϊπρβ οὗ νδζίου:β 
ΒοΥίβ Ῥγεσε μεῖϊά, [π᾿ δὴν Ἵᾶβε ἰξ ννᾶβ ἃ 
ετεδὶ αἴαϊς-- -βοοσεβ, ροββί οἷν πυπάγεοάβ, 
Ῥγεβεπῖ, ἴοο ἰαγρε ἔογ ἃ γοοπὶ ἱῃ ἃ ἤουδε, 
8 Ἄοοηνεητῖίοῖς τηεεϊίηρ, 80 [0 Βρεβκ; ἃ 
τηεεῖίηρ ἢ βυοῃ ρεορὶα ἰη ἴῃς ϑυπᾶ- 
δορυςε ποῖ Ῥεΐπρ Ροβϑὶδίς. ον ἤιγι μεσ 
ΤαπΊασ ΚΒ υἱάφ οὐ Μαικ.---τελῶναι καὶ 
ἁμαρτωλοὶ: ρΡυδ]οδπ 5 πδίυγδ!γ, [δ Μαῖ- 
πεν Ψψ45 ἔπε Ποβὲ, Ὀυϊ ἢν ἁἅμαρ Ης 
ΜΔ8 ἃ Ταβρεοῖδῦ]ε πλᾶπ; ἃζτε ἴπε ἅμαρ. 
Βἰ ΠΙΡΙΥ [86 τελῶναι 48 νἱεννεά ἔτοτη ἴῃ 6 
ουϊεϊάς, 80 παπγχεά ἱπ δπεϊςὶ ραϊίοπ οὗ τῇς 
Ῥῃατγίβαϊς ἀδβοσὶ ριίοη οὗ ἴῃς ραγίγΥ 51 
]εβὺ8β νγὰβ πε ἰωνίζεγ, {ΠῈῪ τηρῆϊ ὃς ἃ 
ἀϊξιϊποῖ 1485, απ ψνοσβα, νεσν ταδὶ βίη- 
πεῖβ, ἴοσ Ηἰβ αἰπὶ νγὰ8 ἃ σηϊββιίοη ΔπΊοηῦ 
ἴδε βοςίαὶ Ῥασίδῃβ. 

Νεσ. τσ. ἰδόντες οἱ Φαρ. Ηδστε ννγᾶβ ἃ 
ξοοά οἴδπος ἔος ἴῃς οτιεὶς8, ΤΑΙ 8 
δοδηάαίουβ αϑ'δίτ)---τοῖς μαθηταῖς. ΤἼΕΥ 
Βροῖς ἴο ἴῃς ἀϊδβοῖ]65, ροββί ον, 48 Ἐυΐῃυ. 

δ εὺς μετανοιαν 8 νγαπεΐηρ ἰπ ΨΦ ΒΌΔΣ. [ε|8 8 οἷθᾶς οᾶβε οὗ βαγπιοηί δίῃ ρ δβαίπγἹ]α- 
Κα οὐ ΓΚ. ν. 32 ἴογ 118 εἴεςι οἡ ἔῆε βεῆβε. 

Ζὶξ. βυρξξεβῖβ, ἴο δ᾽'επαῖε ἴμ6πὶ σοσῃ (π6 
Μδβίεσ, ροββί οἷν Ἰδοκίῃρ οουγαρε ἴο δἴίδοκ 
Ηἰπὶ ἴδος ἴο ἔδεε. 

Ψψεσ. σ2. ὁ δὲ ἀ. εἶπεν: ἴο ΠοπΙ ἢ 
εις ἴῃς ἔδυϊε- ἥπάετβ ργεβεπὶ ἴοὸ ἤθαγ 
--οὐ χρείαν, εἰς. : Βοπγεϊπίπρ βἰ λας σἂπ 
Ῥε οἰϊεὰ ἴτοπὶ οἶδβϑβὶς δυιΐῃοιβ, υἱάδ ἰη- 
βίδῃςεβ ἰη αἀτοίίυδβ, Εἴϑηοσ, δηὰ νν εἰβιοίη, 
ΤὨε οτὶ ρί παι 1168 ἐπ (δε ἀρρ!ἰςδιϊοη τ 
ἴῃς ρΡῃγϑίοϊαπ ροαβ ννμεῖς ἣς 8 πεεάεά, 
τπεγείοσς, 1 πὶ ἤοτα δπιοηρ ἰῃς ρεορὶς 
γου ᾿σοπίεπιρίυουϑῖν ἀεδίρστδῖς ρυ δ] δ π8 
ἃηὰ βίππεῖβ. Τῇς ἢἤτγβι ἰπϑιδίπηςπὶ, [ῃϊ8, 
οὗ ΟἸσίβε᾽ Β ποῦϊς ΔροΪοργ ἔον δββοοίδείϊησ 
ΜῈ τπῈ τερσορδῖεβ-τ-α ρτοαὶ νογά. 
γες. 13. πορευθέντες μάθετε: ἃ σοπιπηοη 
εχργαϑδίοη ἃπιοηρ ἴῃε ΕΔΌΡΙΒ, Ῥυξ [ΠΟΥ 
πεναῖ βϑηΐ πῆδῃ ἴὸ ἰεᾶγῃ τῆς ραγίίςυϊασ 
Ιεββοῃ ἴπδὲ αοά ῥσγείεγβ πογου ἴο ϑδοσί- 
ἢςε.---καὶ οὐ, ἄοεβ ποὲ ἱπιρὶγ παῖ βδοτί- 
βος ἰδ οὗ πο δοοουπί.---ἔλεος (ἔλεον ἰη Τ. 
Ει, ἃ σοττεοιϊίοη Ὁ ἴπε βογί 68), δοοιιβᾶ- 
τἶνε πευῖετ. Μαβουϊπε πουπδ οὗ 2πὰ ἀε- 
οἸεπϑίοῃ ἂζε οϊδβη πϑυῖεσ 3γά ἰῃ Ν. Τ᾿ δὰ 
ϑερί.---ἦλθον: [6805 βρεᾶκβ 88 οπς μανίπρ 
ἃ τηϊββίοῃ.---ἁμαρτωλούς : δηά ἰξ ἰ8 ἴο τπ6 
Ββίπξῃϊ, ἱἰπ ρυγβυδπος οὗ ἴπε Ῥειμεῖρίδ 6πὶ- 
Ῥοάϊεὰ ἱπ ἴδε ργορδεῖίς ογαοῖς---ἃ πιϊββίοη 
οὗ πιεῖογ. Ὅᾷμὲ ννογάβ ἰσχύοντες, νετ. 
12, Δπὰ δικαίονς, νεῖ. 13, ΠδΙΌΓΑΙΥ 50ρ- 
ρεβῖ ἴης Ῥῃασίβθεβ 85 ἴῃς οἶδλ88 τηδδηΐ. 
ὙΝ εἰββ, αἰνναυβ πεγνοιβὶῃν δἰγαϊὰ οὔ δ]βρογ- 
ἰϑίπρ ἴῃ ςοππεοιίοη τ ράσαθοῖ!ς υἱξετ- 
8ποαβ, ῥγοίδβϑϑβ, οοπίδηδίηρ {πὲ ἰξ ἰ8 
ἰπάϊθεγεης ἴοὸ τῆς βεῆβε οἵ τῃς ρδιδθϊε 
ὙΠΕεῖΠος {πεῖ 6 δὴν “ΨΠΟΙΪε" ΟΣ 
τὶ μίεουβ. Βαῖ τῆς ροΐητς [8 δ᾽απιεά ἱζῃετα 
Ὅς πο 8]]υϑίοπ. καλέσαι Πεῖε δ48 ἴδε 
Βεῃ86 οὗ οΔ]]ἶης ἴο ἃ ἔεαβέ, 

γν. 14-1)Ώ.. Τὰε ὕγαεί-φμεσέϊοη (ΜΚ. 
ἰϊ, 1τ8-22; κι ν, 33-390. Τότε. Ου; 
ἐνδηρε  ἰϑὲ πλακεβ ἃ ἰεπηροσγαΐὶ ςοππεοίίοη 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

Ὁ [5 ῬμϑΙ. 14. Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου, λέγοντες, 
τορίε νἱ. “ Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί 
οαῥεί. 3 σου οὐ νηστεύουσι;" 15. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Μὴ 
ἔβα). ϑύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ " νυμφῶνος πενθεῖν, “ ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ 

ΙΧ. 

ἴῃ ΡΑΓᾺ]!. 
ὲ δοὰ ΟΒ. 

χΧν. ΣΙ. Ν᾽ 
ἰδδαῖ; καὶ τότε νηστεύσουσιν. 

20. 

᾿Ργυμφίος ; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν 3 ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, 
16. οὐδεὶς δὲ "ἐπιβάλλει "ἐπίβλημα 

Ἀενίκνῖι. "ράκους ᾿ ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ - ἣἧ᾿ αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα 
33. 
δδζο δῃά [ἢ Ῥδγαῖϊ. τ: 

πρὸς Ῥῆγ. ἐπ ΜΚ. ἰδ, ασ. 
Βεζε, ἰῶ ραζγδῖ!., ἰῷ βασι βεῦβο. ΟἹ. 
ἃ πίϊβουὶ ας ἐο σασος ροῦα,  (, 

ΜΕ. χί. ). 8. Βεῖο δηᾶ ἰῃ ρβασα]]. 
1. 

1 πολλα ἰδ ἰῃ ἃ ἰδτρε πυτρες οὗ πποίαἱβ, ἰοϊυάδίης δ᾿ ΟΌΙΔΣ, Ὑε ἕξ Ἰοοῖκ κε ἃ 

Εἶοββ δῃά 18 νναπείπρ ἴῃ δ ΝΒ 27, 71. Τίδο;. δπὰ ΝΝ.Η. οπιῖξ, 

ουῖ οὗ ψνῆδὲ ἴῃ Μαγὶς 18. τῃηεσοῖν τορίοδί, 
Δποῖδες οἵ ἴδε ρτοὺρ οὔ ἱποίἀεηῖβ βῃοννίησ 
7εβὺ8 ἵπ σοηβιςὲ ἢ οὐγγοης ορίπίοη 
Δπὰ ργδοῖῖςε. Ἄ,βεζε ἰἃ ῃαρρεπεά Ἵδη- 
ποῖ ὃς ἀεϊεοττηϊπεά, Ὀυὲ ἰξ 18 Ῥγουρδὲ ἰῃ 
δρροβίτεϊυ δῆες ἴῃς 1εαδὲ οὔ πε ρυ Ὁ] σᾶπβ, 
βεγνίηρ ΜΠ 11 το ἱΠυβῖσγαῖς ἴπε ἔτεα 
υηοοηνεπίϊοηδὶ [πὸ οὗ ἴῃς 765811.8-οἶγοῖς.--- 
προσέρχονται... οἷ μαθ. ἰωάννον. ΤΈΣ 
ἱπιθιγοραπίβ μεῖς ἃγ ᾿οῃπ᾿β ἀϊβοὶρ]ς6β ; 
ἰῃ Μαγΐκ, ἀπκποννῃ ρεΐβοηβ αδομέ 1 δ 8 
ἀἰδοῖρίεβ στ τπεὲ ῬΒΑγίβοαβ ; ἰῃ [Κα, 
ΨὯΟ ἰγοδῖβ [Π18 ἱποίάεπι 45 ἃ σοπεἰπυδιίοη 
οἵ ἴῃς ἰαβὲ, τῆς ἔδυϊι-δηάειβ ἄγε ἔπε β8π|Ὲ 
85 Ῥείογε (οἱ δὲ. ΜδΙκ ργοῦδοὶυ ρῖνεβ 
τῆς ἴγυς δἴδίε οὗ ἰῃς ςᾶβθ. ϑοπΊε βεγβοῃβ 
ἀηκπον, δῖ Βοπ6 {ἰπ|6 ΟΥ οΟἴπεῦ, ἤθη 
οἴδιετ γε! βίου ρεορῖς σγγεσα {λβιίίηρ, δπὰ 
ἴδε 45.18-οἴγοῖα ὑνεγε οὈβεγνεά ποῖ ἴο ὕῈ 
[αβιϊηρ, οἄπηε πὰ γεπιαικεὰ οὐ ἴδῃε ἀϊ8- 
βἰδεπος.--διατί: τῇς ἰρίςποεληια νδηϊεὰ 
ἴο Κπονν δε τεάβδοθ.0 Βαϊ (ἢς ἱπιρογίδπι 
τηΐπρ ἴοσ υ8 8 ἴδε 7αεέ, ἰδαϊ [68:8 δπὰ 
Ηἰβ8 ἀϊδείρ!εβ ἀϊά ποὲ Ἴοοηέοτπῃ ἴο (86 
ςοπιπιοη ουϑίοτῃ οὗ τε! ρίουβ ρεορίς, ἰη- 
οἷυάΐηρ ἴῃς ἀΐβοῖρεβ οὗ τῆς Βαρίίδὲ. 1ὲ 
ἰδ ἴῃς ἢτγβθε ἱπβίαπος οὗ ἂπη δχίεπβίνα 
Ὀσεδοῖ ἢ εχ βιηρ σαὶ ρίουβ υβᾶρό.--- 
οὐ νηστεύουσι: ἴπε Ὀτοδὰ ραῖεπι ἴδοϊ; ἴἢ 
ἴδεν ἀϊά δὴν ἔδβιίηρ ἰξ νγὰβ ποῖ δρραγεηῖ. 
ει. 15. καὶ εἶπεν: Τῆς αυεβίίοη 

ἅτενν ἔτοτὴ Ϊ|εβ5 ἴῆσεα ὑσερηδηΐ Ῥᾶγᾶ- 
ὉοΙῖς βαγίηρβ: Ὀτγίρῃε, ρεπίδὶ, ζε! ἰο!ουβ 
᾿πηρτοπιρίυβ; ἴῃς ἤτγβε ἃ ΠΆΡΡΥῪ Δροΐο, 
ἴον Ηἰ8 ἀϊδβοὶρίεβ, ἔπε οἵπεγ ἵνο ἴῃς 
βιδίεπιεπὲ οἵ ἃ βεπεσζδὶ ργίποίρ]ς.---οἱ υἱοὶ 
τοῦ γυμφῶνος.ς Τῆε τηεῖα δυρρεβίίοη οὗ 
1πΠ|8 πᾶπια ἴοσ πε ἀἰβρίριεε ἐχρ δίηβ 81]. 
Ῥαγαηγτηρἢβ, ἔτἰεπάβ οὗ ἴδε Ὀτἀδομαπιθεσ, 
οοτηρδηΐοηβ οὗ ἴδε Ὀτίδερτοοπὶ, ΨΠῸ δοῖ 
ἴον Ὠΐϊηι ἀπὰ ἰπ ΠἰΒ ἱπίεσαβῖ, δηὰ Ὀγίηρ τ 
ὑείάς ἴο μἷπι. Ηον οδη ἴδμεν ὃς βδὰ (μὴ 
δύνανται πενθεῖν) ) Τῆς ροϊηΐ ἴο ποῖε ἰδ 
παῖ τῇς ἤἄρσυτε ννᾶ8 ἀῤῥοΞίίε. ὍΤΕ [8 
οὗ ]εβὺ8 ἀπά Ηἰ8 ἀΐβοιρεβ ννᾶβ ἴ'ἰκὲ ἃ 

ψεάδάϊπηρ᾽ ἔεαϑι--- πεν ἴδε ῥὈσίηοὶραὶ δοίογβ. 
Τδε ἀϊδοὶρ᾽ 68 ἰοοῖὶς {πεῖς ἴοπε ἴτοπι ἴδε 
Μαβίεσ, δο πὶ {πε υἱεϊπχδῖα ἕδος νναβ τῇς 
Δ] ν οὗἩ τῆς Ῥεγϑοπδὶ ρίειυ οὗ 7685. 
Βοσείη ἰδν δα τεάβοη οὗ ἴῃς ἀϊβεγεηος 

ςοπιπιεπίεά οη. [ὲ νγὰβ ποὶ ἱγγεϊἰρίοπ, 88 
πῃ τπὰ οἄβδε οὗ ἴῃς Ἴδγεῖθββ; ἰξ 88 ἃ 
ἀϊδετεπὶ ἴγρε οὗ τεϊ!ρίοη υνἱἢ ἃ Ἐδίμοι- 
αοά, ἃ Κιπράοτῃ οἵ ρτδςα ΤΟρβη ἴο δ], 
δορε ἔογ {πῸ ψψοσβῖ, δηὰ βρίγιυδὶ ϑροη- 
τδηπεῖῖγ.---ἐλεύσονται ἡμέραι. ΜνΠΪε τπὰ 
Βείδερτοοπι ἰ8 ΨἱὮ τπεπὶ 1 1 θα ἃ 
μνεάάϊπρ ἔεαβί ; πεπ Ης ἷἰβ δ κεη ἴσοῦι 
τποῖι ἰδ 111 τῶᾶκα 4 ρστεᾶὲ ἀϊβεγεπος ; 
ἐκέη (τότε) {86 γ νν1}} ρτίενε, δηὰ ἰμεγείογε 
ἴλβι : ἃ πίάάθη δ᾽] υβίοπ ἴο ἔπε 'ς ἐεπὰ 
ἔοσεβεεη ὉΥ 6808 οὗ {Π|8 ΠᾶΡΡῪ ἴτες [1ξς, 
1Π6 Ῥδηδὶῖν οὗ Ὀγεακὶπρ ννἱἢ ουδβίοπι. 

γν. 16, 17. Τῆς βυδδεϊευτίοη οὗ νησ- 
τεύουσιν ἴοι πενθεῖν, ἰπ τς οἷοβε οὗ νεσ. 
15, ἱπιρ! οἰ Εἶν βυρρεβίεὰ ἃ ργὶποίρ]ς νΒοἢ 
ἰδ ΠΟῪ δχρ ἰοἶν βιαϊεὰ ἴθ ρδγδθοῖὶς 
ἕογπι: ἴῃς ρτοδῖ ἰανν οἱ εοπργμὶέν ; ὑταςιῖςα 
τουδὶ φοπΐοσγη ἴο τηοοὰ ; [Πε 5βρίγιξ τηυβὲ 
ἀεϊεσπιῖπε ἴπε ἴοσῃβ. ὙΠΕβῈ βυίηρΒ, 
ἈΡΡΔΓΕΠΕΪΥ βἰτρῖα, ἅτ ϑογλονῃδίὶ δ8Ὁ- 
δίγῃιβε. ὙΠΕΥ πιυβὲ αν Ὀεθ ονὸσ 86 
μεδά οὗ ἴδε ἀνεσαᾶρε Οἢγίβιίϊδη οὔ τῆς 
δροβίοϊίο ἀρβ, δηὰ [ὐκε᾽ 8 νεγϑίοῃ βῆον"β 
τῆδι ἐπε ες ἀϊνεγβεῖνγ ἱπιεγρσζείςά. 
Οοπηπιοη ἴο δοῖδ ἰ8β ἐς 1άδα ταὶ ἰξ 15 
Ῥοοίίεββ ἴο πιὶχ δΒεϊδσορεπεοὺβ ἐπίηρβ, 
οἰὰ δπὰ πενν ἴῃ σεϊρίοη. ΤὨϊΐβ ουἱβ ο 
ΨΜΑγ8. [Ιἰ ἀείεηάἀβ ἴῃς οἱὰ 88 ννε]] 8 ἴδε 
πεν; ἴδε [λβιϊηρ οὗἩ ]ομπ᾿5 ἀϊβοὶρ]εβ 88 
ΜΕ]1 48 πε ποη-  βεῖπηρ' οὗ ΟἸ γίβι᾽ δ. [6815 
ἀϊὰά ποῖ ςοποοζη Ηἰπιβεῖζ ἀρουὲ Ῥμασίβαϊς 
Ῥγδοιίςς, θὰ Ηδ ννᾶ8 ςοποεγπεὰ ἴο ἀδίεπά 
Ηὶβ οντῖ ἀϊβοῖρ]ε8 ψτἱίμους ἀϊβραταρεπιεπὶ 
οὗ ]ομη, ἀπά αἷβο ἴο ὑγενεπὲ 10 Ππ᾿Β ΨΔΥ 
δηὰ τῆς τεβρεοῖ ἱπ Ὡς ἢ ν88 05} Ὁ 
ποῖά ἵἴτοπι ογεδιίπρ ἃ ῥγεὐιάϊςα αραίηβε 
Ηἰπιβεῖῖ. Τῆς ἀουθ]ς ἀρρ]οδιίοη οὗ ἐπ 
Ῥτίπορῖα νγὰβ ἐπεσείογε ργεβδεηὶ ἴο Ηἰβ 
ταϊηὰ.---Ν ες. τ6, οὐδεὶς... παλαιῷ. Νο 
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αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
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17. οὐδὲ " βάλ. ν πετε, 

λουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ Κῶπη αἰῃ, 
ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος, ἐκχεῖται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 1 " ἀλλὰ βάλ- ἦφοίαν, 

Χχ 

λουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότερα 3 “ συντηροῦνται. τ πὶ 
18. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχων ἐλθὼν ὃ προσεκύνει ν ἮΙ. 98 

αὐτῷ, λέγων, ““Ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν - ἀλλὰ ἐλθὼν χ πὰ ἦν. 
5 ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ " ζήσεται.᾽ 
ὁ ̓ Ιησοῦς ἠκολούθησεν " αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

1:4. Αεἰ 
ἶχ. 17 
(δδ πὶ 
ςοπεί.). 

19. Καὶ ἐγερθεὶς 

νΐ. Μι᾿. 
τ. Ἰοδβη ν. 44. Αςίδ ἰχ. 4ι. ἔσαν ἐΡΑΟΝ 

Ὁ Ἐοσ ἴδε ἔπαγε, ἰῃ πιοβὲ Μ55.., δὲ Β δανε ἀπολλυνται (Τίβςξ., ΥΝ.Η.). 

3 ΑἹ] υηςΐαῖα Βανε ἀμφοτεροι. 
Σ ΤΉε τεδάϊηρ ἰβ ἱπ οοπβιβίοπ βεσγε. Β. δὰβ αἴξ ἀρχων δὶς προσελθων, ῥΓΟΌΔΡΙΥ 

ἴδε συε τεδάϊηρ οὔὲ οὗ ψν ῃς Ὦ 411 νατίαπὲβ ἄγοβε {τις ἴοσ εἰς; εἰς ΟπΊ.; ελθων 
εἰς ελθων, ελθων.). 

ΦΝΟΡ δανς ἴδε ἱζῶρ. Β δ ἰη ἰεχί. 

οπε ρυξεῖῃ ἃ ἣνν ὑρῖ δῃ ἫΝ 
ἴεοε οὗ οἷοι (ῥάκος ἴτοπὶ ῥήγννμι) οῃ 
μᾺ οἷά γαστηεηὶῖ.---τὸ πλή; αὐτοῦ, ἴῃς 
ἈΠΙηρ, ἴῃς ραϊοβ: νυ ις ἢ Ε]18; οἔὨ ἱξ, ἡ. δ.» 
πε οἷά ραττηεηῖ, ποὶ οὗ ἴῃς ὑπ Ά}}1ςἃ οἷοι ἢ 
Ευτῆγ., Οτοιίυβ, 6 ΥΥ., εἰς.).---αοὀἴρει 
πὸ, ᾿Ἀ ΚΕ. ἔτοπὶ τῷ ἰδβαγβ ἰἰϑεὶ ἢ αινᾶὺ ὉΥ 

ςοηϊταςτίοη ᾿νε π ννεϊῖεά, τακίηρ ἃ ρατὶ 
οὗ τῇς οἷά ψαγπιεπεὲ δἱοπρ υνἱὮ ἰξ.---καὶ 
«ον γίνεται, ἀπὰ 50 ἃ ὍΟΓΒΕ τεπὲ ἴακεβ 
ἷδος. Τηΐδ ἰοοῖκβ ἴῃ ἑῆς ἀϊγεοεΐοη οὗ δῃ 

ΔρΟΪορῪ ἴογ οῆπ δπὰ δὶβ ἀϊβοῖρ᾽εβ (80 
ΥΥ εἰ58) τ ἴεν δηᾶά νψγὲ τὲ ἱπ βυτηρδίῃυ 
ἴῃ ἴδ τπηαῖπ, Ὀυὶ ἰδὲ ἐπ6πὶ ποῖ δϑβί πλ]αῖς 
τηεὶς ῥγδοῖῖςς ἴο οὐσβ; Ῥεϊζεσ γαπγδὶπ 88 
ΠΕ ἅτε; ἱπηϊδιίου νουἹά ΟΠΪΥ 5Ρο 1] ἃ 
ξοοὰ ἴγρε οὗ ρίειγ. δαὶ ἰβ ἴο δὲ ἄοπε 
ἢ τῆς ὑπδ]]εὰ οΙοΙἢ ἰ8 ποῖ ἱπάϊ!ςδιοά, 
Ῥυΐ ἰξ γοεβ ψἱπουϊ βαγίηρ. [εἰ ἰξ 
τεπιδίπ ὃν ἰδεῖ, ὃς Δ]Π]εὰ, ἀπά {ἤθη 
τυτηεά ἰηίο ἃ ροοά πενν ρατγτηεπί. 

γες. 17. ες πὲὺνν ρᾶσγδαδὶες οὗ τς 
τῖπα δηὰ υυῖπο- βἰκῖπ8 ἰ8 Ἰηϊγοάυςςά, ποῖ 
ΤΩΟΙΕΙ Ὀεσδυδε [Ὡς ϑρεάκεὶ ἰ8 81} οὗ 
τηδίϊζες, Ὀυς Ῥεσδιβε ἰξ σπΔὉ]ε5 ΗΊΠΊ ΔΡΕΥ 
ἴο βῇον δοιῇἢ βἰάεβ οἵ ἔπε υεδβείοη, τπ6 
τνοίοϊὰ δρρὶϊοαϊίοπ οὗ ἴῃς ργιποίρίε.-- 
οὐδὲ ιν: ΠΌΡΟΥ ρυΐϊβ πεν ννῖπα 
ἰηῖο οἷά βκίῃβ ; νέος ἀρρὶ'εὰ ἴο νίης, 
καιγός ἴο δβκίπ5 (ἀσκοὺς καινούς). νέος 
ἰδ πενν ἰπ εἶπε, καινός ἴῃ αυδ]γ. Τῆδὶ 
το ἢ ἰ8 πεν πὶ εἶπης ἀοεϑ ποὶ μεσ Αι Υ 
ἀειϊοτίοσαϊς ἢ ἀρὲ; ἰδ ΤΠΔΥ δνεπ ἱπὶ- 
Ῥῖονε. ὙΤμαὶ ψ ὩΙΟἢ ἰ8 πὸνν ἴῃ αι! ΠΥ 
Αἰνγβ ἀεϊετίογαϊεβ ἘΠ ἀρο, ΠἰΚα βκίπδ 
οζ οἱοιῃ, υἱάδ ὙτεποΝ 8 ϑγποηγρις, ἸΧ.--- 
εἰ δὲ μήγε, νἱάφ αὐ νὶ. τ: ἔννο ἀϊδαβέγουιβ 
ςοπβεφιδποςβ δῆδια: δκίπβ Ὀυγεῖ, πα 
δρῖε. Ὑῆε τεδβοη ποῖ βίας, δεϑυπηεὰ 
ἴὸ δα κποη. Νεν τἷῖπε ἐδσπιεηΐδβ, οἷά 

ἴοσ προσ-.; 

οἰκίπβ ἢανε ἴοδὲ ἐδοῖγ ἰουρῆπεβδ ἀδπὰ 
ΒιΓΟΙΟ ΠΑ ίεποβθ. “ὙΠΟ πᾶνε Ὀδοοπια 
δαζὰ Ἰεδῖδοσ δηά εἶνε ΠΟ πιοῦε᾽" (Κοεῖβ8- 
νεϊά, δὲ Οεἰ) επίσςο, Ῥ. 990). Τπαὶ (8 
16 οπς 58ἰάς---Κεθρ τπε οἱ ἰο τῆς οἱά.--- 
ἀλλὰ βάλλουσι... συντηροῦνται : 118 
15 [Ὡς οἵπεῖ---ἰῆς πὸνν ἴο τῆς ΠΟΥ ; πεν 
νης ἱπ τεβῃ βκίπβ, δῃὰ Ὀοιἢ ἃγα ῥγα- 
βεσνεὰ 85 βυϊῖπρ οπς ἀποῖμοσ. ΨΩ 
τείεσγεπος ἴο ἴπε ψο ρδγδῦϊεβ, ϑοῦδηζ 
Του ασκβ (Πδῖ, ἰπ τη6 ἢγβι, ἴῃ6 ροῖπε οἱ 
Τοπλρατίβοη ἰ8β ἴῃς ἀϊδεϊηςτίοη Ἔδπ 
Ῥασῖ δῃὰ ψ ποῖα, ἱπ τῆς βεοοπά ἴοσπι δηά 
ςοηίεηϊθ ἃγε ορροβεὰ ἴο εδοῇ οἴδεσ. 
50. δε πίπι, Ηοϊιζημδῃπθπ ἱπ Η.Ο. 
Νν εἶββ ἴακεβ Ῥοῖ ἢ ραγδῦϊεβ 45 Ὄχρίαἰηίπρα 
πε ρῥγαςιίςς οὗ ]οπ π᾿ ἀϊβοῖρίεβ, Ηοἱιζ- 
ΤΑΆΠΏ 848 ρἰνηρ τεάβοηβ ΨὮΥ ΟἾγί δε 8 
ἀϊβοὶρ]ε8 ἀϊβετγεά ἔγοπι 411 οἴπειβ.0 Τῆς 
τυ τῇ 48 ἀρονε ἱηάϊςαϊεά [68 Ὀεΐννεεη. 

γν. 18-26.0. ΤΑε ἀαωρλίεγ οΥΓ ϑαίγις, 
τοἱὰ ἱπίενίμάς (ΜΚ. ν. 21-4ώ3; [κ. νἱῖ!. 
40-56). αἴνεη Ὀγ Μαεῖδενν ἰπ ἱπισηεάϊαις 
ςοππεοίίοη ἢ} τῆς ἀϊδοουγδα οπ ἔδβι- 
ἱπρν θυῖ ὉΥ Μαῖῖ, δπὰ [κὸ ἐο ον ΐπς 
πίπι, ἴπ ςοππεοιίοη ἢ (ἢ τεΐυγη ἔσοπι 
τῆς εδβίεγῃ βῆοσε, δἴϊεσ ἰῆς βίογυ οὗ ἴῃς 
ἀεπηιοηίας. Μετ. 18. ἰδοὺ. .. λέγων: 
Εχδοῖυ ἴῃ βᾶσωης ἔογπγυΐα 848 ἴῃ νἱϊί. 2.---- 
ἄρχων, δλῃ ἱπιροτίδης ρεζϑοῦ, ἃ συΐεσ 
οὗ βυπᾶροριο, δοοογάϊης ἰο Μδαζχῖ.--- εἶς : 
Ῥεου ας Ππεῖα, Ῥυϊ (ἀκεπ οπὶ Μαγκ 
Μἤεῖς ἰξ ἰ8 {περί ]ς, της δβυρρίίδης 
Ῥείπρ ἴδετε ἀδβογίδε 85 ονέ οὗ {πε συ ]οτβ 
οὗ τῆς βδυπάρογυβ. ὙὉῇε νογὰ ρυζζΖὶεά 
τῆς βογίδεβ, ἀηὰ ραν γίβε ἴο ρτεδῖ νδτίδ- 
τίου ἰπ ἴῃς τεχι.---ἄρτι ἐτελεύτησεν: ΤῊΐ8 
βιδίεπιεπε οἵ Μαιΐμεν,, σοπιρασεὰ νἱεἢ 
ἴδοβς οὗ Μαεῖίς δηὰ [αὺἰκο, τ Ὠϊςἢ πιακο 
τε ἐδιῃες βαῪ δίβ ἀδυρῃίες ννὰϑ ἁγίηρ, 



154 
5 Ὦδζ6 ΟἿΪ 
ἴα ΝΥ. 
[ν.χν.39. ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ "κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 

δ ΟἿ. χίν. 
56: χχῇ!. ἐν ἑαυτῇ, ““᾿Εὰν μόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι." 

ΗΕ Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπιστραφεὶς ' καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπε, ““Θάρσει, θύγατερ 

Καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.. 

ΜᾺ, νὶ. 
35. Τὰ. 
ἵν υιβόχν, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε." 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΧ, 

20. Καὶ ἰδού, γυνὴ " αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα 
21. ἔλεγε γὰρ 

22. 

23. Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς 

1 στραφεις ΒΟῸΣ (ΤίοςΒ., ΝΗ). 

8α8 οτεδιεὰ ννοτῖς ἕο ἴδε Παγπιοηϊβίβ. 
Τῆς ραϊιγίβεὶς νίενν ((ἤγγβ., ὙΤΠΘορἢγ., 
Ευτἢγ.), ἴπδὲ ἐπε βιδίεπιεπὶ ψὰ8 δῃ 
ἱπέεσεπες ἔγοπὶ {πε οοπάϊτίοη ἴῃ ν Ὡς ἢ Ὡς 
Ἰεθ Πεσ, οσ ἃ πᾶῖυγαὶ Ἄχαρρεγαίίοπ, 888 
Ὀδδη δάοριεὰ ὃν πιᾶηγν. Ριοῦδθὶν ἰὶ ἰ8 
8δη ἱπδοουγδοῦ οὗ ἴῃς Ἔνδηρε 518 ἄπ ς ἴο 
ἀρ γενίδιίοηυ. Τῆς ρίγὶ ν88 ἀεδά ψβεη 
7εβὺ8 αγίνεὰ ; ἴδδὲ ννᾶβ 411] ὃς Ἵδγεὰ 
δρουϊ. Τῆε συΐεγ τπουρῆς [688 σουϊά 
ἀο δηγιπίηρ «λογί οἵ ταἰϊβϑίηρ ἔτοπὶ ἴδῈ 
ἀεδά, βανῈ Ἔνδὴ ἐη αγέϊοιιίο τπιογέϊσ. Βυῖ 
οὐ Ἔνδηρε δὲ σίνεβ ἢἷπιὶ ογεάϊε ἴοσ τῆοσα 
(αἰτὰ ; τπδῖ }εβι15 σδη Ὀγίπρ Ὀδοκ τότ τπ6 
ἀελά, αἱ ἰεαϑὲ νπθη ἀθδῖῃ 88 }.8ὲ τακεη 
Ρίδες.--ζἥσεται, ποῖ τεπιαὶπ Πνίηρ, Ὀυϊ 
τενῖνα, οοπῖα ἴο 11 δρδὶη  ΦΝΗΝΕΣ 
γετ. το. ἐγερθεὶς Δρρδτεπιὶν τείεσβ Ῥδοκ 
ἴο νοζ. 1ο, ἱπιρὶ γίηρ οἷοβε βεφυξεῆςε--- 
ελβιίηρ, [λβιίηρ, ἀγίπρ; δυο ἰ8 116 
ἱπάεεά. 

γν. 20-22. Τῆε βίοτυ 15 βυβρεπάβά δὲ 
1Π|8. ροῖπε ὈῪ δὴ ἱπίεγιάς.-- - τ. 20, καὶ 
ἰδού, ἃ πενν ἀρρ]ϊςαπὲ ἴογ μεὶρ Ξρρεδῖ5 οῃ 
τῆς δβοεῆς, οἡ ἴῃς ννᾺῪ ἴο [δίγυβ᾽ ἤουβε.--- 
γννὴ «νον ἔτη, ανοτηδη ν8ο ἢδά κυβετεὰ 
ὉΓ ἵὑνψεῖνε γε 88 ἔγοπὶ βοπης κί πὰ οὗ Ὀ]Ϊοοάν 

Β8υχ.--- : τοαϊβεῖς εδίυσε; ἴτοτη 
ὙΟΠΊΔΗΪΥ Βῃδπ)ς οἵ ἴδε πηοτδἁ βῃσίηκίπρ 
οὗ οἤτοηΐῖς 111-Πεδῖ ἢ, ογ ουὔϊ οὗ τεραγά ἴο 
86 ἴανν σοποεγπίηρ ὑποίξαηπεββ (1μὲν. 

χν.).---2κρασ-πέδον, Ηεῦτεν ΓΝ (Νυπι. 

χν. 38), ἔτίηρεβ δὲ {πε ἔουγ σογπεζβ οὗ ἴῃς 
ουΐετ ρατιτηθηὶ ἴὸ σογηϊπὰ οὗ ἴῃς ςοπὶ- 
τηδληάπιεηϊθβ. [πη ἄτγεββ [|ε818 ψγὙὲ5 ποῖ 
ποποοηζογγηϊβε. Ηἰΐβ πιᾶπεε, ἱμάτιον, 
μιδά 118 κράσπεδα [κε οἵπεῖ ρεορίε᾽β.-- 
ἥψατο, ἰουοῃεά οπε οὗ ἴῃς τ4556}8; τῇς 
1εαϑὲ ροββίρὶε ἄερτες οἵ οοπίδοϊ ἐπουρἢ 
ἴο δῆϑυσε 4 οἴγε, ννἱπους ποῖῖςε ; ἐδι τῇ, 
Βυρογβεϊοη ἀπά οὐπηηΐπρ οοπιδίπεά. 
ψετς. 21. ἕλεγε γὰρ ἐν ἐαντῇ : διιοῇ ννᾶ5 
δες {|||6 ρείναϊιες βοῆεσηε. Μεγ. 22, ὁ 
δὲ |. στραφεὶς καὶ ἰδὼν. Μδίεν᾽ 
πιγαῖΐνε ἤεγε ἰ8 βἰπιρῖὶς 848 Ἴσοπιραγεά 
ψ ἢ τῆδὲ οἱ Ματκ δπά 1υκς, ργοῦδοΙν ἃ 
ταπβοσῖρε ὅτοπὶ Αροβίοϊίς ᾿οσυπιεηΐ, 
φοποογηεὰ στηδίηἶἷνγ δθους πε ψογὰβ οὗ 
]εδθυ8. 80 ἔα ἃ8 οὔὐγ ὄνδηρε δὲ ἰ8 οη- 

οεγπαὰ τῃς εὐτηΐπρ τουηά οὗ [εϑὺ8 αγίρμε 
ες δῃ δοοϊάεηΐ, οὐ ἄυς ἴο ςοῃβοϊουβηδβθ 
οὗ ἃ πεγνουβ ͵εγί ἱπβειποϊίνεϊν υπάἀεγβιοοᾶ 
ἴο πέδη βοπιειῃίηρ.--θάρσει, θύγατερ, 
Ὡραΐῃ ἃ8 ἰῃ ἷἰχ. 2, ἃ ἴεγβε, οογάϊᾳὶ βυτη- 
βδεπσθς δὐάτεββ ; ἔδεε οὐ ά ἴο ἃ τηδῃ, 
εἴθ ἀαμρλίεν ἴο ἃ τηδΐυτα τνοπΊδῃ.--- 

πίστις, πο ποιίςς ἴβκεη οὗ τῆς βυρεῖ- 
βιϊτοη οσ ἴΠ6 οσυπηΐηρ, οηἷγ οὗ {πε ροοὰ 
εἷάε; τηδγκ (ἢς σῆγιῆπι: ἡ πίστις σὸν 
σέσωκέν σε, δραὶῃ ἰη ΓΚ. νἱΐ. 50, ὑνῆεσα, 
ΜΠ πορεύου εἰς εἰρήνην, ἰξ ἔοττηβ ἃ 
εουρίει. σωκεν, Ῥετίεςϊ, ποῖ ἔμπίυζα, 
ἴο σοηνον ἃ ἔδο!πρ οὗ ςοηβάεποα -- γου 
τε ἃ βανεὰ ψνοπδῃ.---καὶ ἐσώθη, πὰ εο 
8 τννᾶ8 τοπὶ ἔπδὲ ποὺυσ. Α ἔγῃξ βίοσυ ἱπ 
τῆς πιδίη, βᾶὺ ϑίγδυββ δπὰά Κείπ), βεγ Εἶν 
ἃ ο486 οἵ (Δἰτἢ-ουτα. 

γν. 23-26.0{Ὀ Τῆε παγγβϑῖίνε σεΐυσηβ ἴὸ 
πε οαβε οἵ 7αϊγιιβ᾽ ἀδυρῃίετ. Ψεσ, 23, 
ἐλθὼν. .. καὶ ἰδὼν, οἰγουπιδῖδπεὶδὶ 
Ῥαγιίοι ρίεβ ἰεδάϊπρ ὑρ ἴο τνῆδῖ 7εϑὺ8 
βαϊά, τπε τηδίῃ ἔδοϊ.---τοὺφ αὐλητὰς, εἰς. : 
τῆς αἰγὶ ννᾶβ οπἷν δὲ ἀεδὰ, γεὶ αἰγεδάγν 
ἃ οτοννὰ πδά ρδιῃπετεὰ δῦους ἴπε ἤουβα, 
Ὁγουρῆι τορσεῖπο ὈΥ νδτίουβ τηοιίνεβ, 
ΒΥΤΩΡΔΙΥ, ΠΊΟΠΕΥ, ἀεβίγε ἴο βῆαγε ἰπ τπῸ 
τηβαῖ δηὰ ἀσίπκ ροίηρ δὲ βυοἢ ἃ {ἰπηε (80 
τἰρπείοος, Ηοσ. Ηθῦ., μέ εάἄεγεμέ εἰ 
διδεγεπέ), ἀπὰ οὗ σουτβε τηδκίπηρ ἃ οοη- 
[υδεὰ ἀϊη.---θορονβούμενον, πε Ῥατῖ. τ ἃ 
τεϊδῖῖνε ὩὮ ἤπια νοῦ τὸ (6 οσγονά 
ΨΜΏΪΟἢ ννὰ8 τπηδκίηρ ἃ ἀΐϊπ. Τῆς οτονά, 
δεϑίἀε5 τῇς αὐλήται, εἰριςἶπε5, ἤπι- 
Ρίαγετθ, ψουά πους βοπὶὲ ἢπίγεά 
τιουγηΐηρ νοπΊεη (} εγεπὶ. ἰχ. 17), ῥγαβες, 
ΨΠοβα ἀυῖν ἰδ ννᾶ8 ἴο δβὶπρ πσηΐα ἴῃ ργαῖβε 
οὗ τπε ἀεδά. Μουτγηίηρ, {κε ὄἌνεγυ πα 
εἶδε, δὰ Ὀεεη γεδυσεὰ ἴο βυβίθσῃ, ἔνῸ 
βυῖεβ δπὰ ογἣς πιουγηΐπρ ᾿νοπιδη δὲ {πε 
Ῥυτία] οὗ α νἷἑε ἱπουμηθεηξς οὐ ἴδε 
Ῥοῦτεεε τᾶ (Ἰἱρδείοοι, Ηοσ. Ηεβ.). 
ἢς ρῥγαςιίςα ἴῃ ατέεςε ἀπὰ Εοπης νν88 

δἰ πᾶσ, ργοοῖβ ἰῃ ατοξίυβ, ΕἸβηοσ, Ννεῖ- 
δβἰείῃ. Μ᾽ άς αἷβδο Μαδεαυδγάς, Ἡαμάδιες 
ἀεν Κδνι. ΑἸ εγίπῆπιεν, νοὶ. νἱῖ., Ὁ. 341, 
μετα ἰτ ἰ8 βιδιεὰ ἰπδὲ ὉΥ ἴδε τνεῖνα 
ΤΑΌΪε5 ἴπεῈ πυπηροσς οὐ ἐϊδίοεὶπες νγ88 
Ἰἰπιϊτεὰ το απ, ἀπά ἐπᾶὶ Ὀεΐοτε {πὸ Ῥυηΐς 
ΑΓ, δἱ ἰεαϑὲ, ῥγαβες ψετε επιρὶ ογθά.-- 
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δ αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον “" θορυβούμενον, λέγει αὐτοῖς,} 24. ““᾿Ανα- Ὁ εν. αν. 
χωρεῖτε: οὗ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον, ἀλλὰ “ καθεύδει.᾽᾿ 

25. Ὅτε δὲ “ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν Ἅ; χκ. το. κατεγέλων αὐτοῦ. 

ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 
ἐξῆλθεν ἡ δ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 

ς 23. 
Καὶ ςε ΜΚ. ν. 3. 

Αεῖδ χα 

τ ὙΒεδδ.ν. 
26. καὶ τὸ (- ἰο 

Ὀς ἀεδά). 

ΜΙ ὦ. 31. 
27. Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ, ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο κα ἵν᾿ τ. 

τυφλοί, κράζοντες καὶ λέγοντες, “" ᾿Ελέησον ἡμᾶς, υἱὲ 2 Δαβίδ. Β ΘΒ. κν..2; 
28. ᾿Ελθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει τῶ 
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “ Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι ;" Λέγουσιν 
αὐτῷ, “Ναί, Κύριε." 

“Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν." 
29. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, λέγων, 

30. Καὶ ἀνεῴχθησαν ὅ 

αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί: καὶ 'ἕ' ἐνεβριμήσατο 4 αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, 1 Μκ. ἱ. 4. 

“Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.᾽"" 
αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 

1 Ἐρσ λέγει αντοις ἢ ΒῸ πᾶνε ελεγεν. 
3 Ἐοσ νιε Β δᾶ8 νιοξ. 

31. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ' διεφήμισαν Ἶς", χανίῃ, 

45. 

ΡΑτγδεϊνεῖν σοϊουτίεβ8 ἀπά υπί πιεγεβείηρ. 

δἥνεωχ. ἰπ ΒΌ. 

4 ἐνεβριμηθη ἰπ ΝΒ, ἃ [ε85 υϑυδὶ ἔοσπι ἀνοϊἀεὰ ὉΥ βοσίδεβ, 

Μνεσ. 24. ἀναχωρεῖτε, τεῖϊεΪ Ηἰϊτεὰ 
τπουτηΐηρ ἀϊδίδβίοϊ ἴὸ ]3}650}8, ΨῆΟ 
εἰλάϊν ανδὲ]β Ηἰπηβεὶγ οὗ Ἐπ|5 ὁρροτγίμη!ν 
οἵ ἀϊξηιββίηρ ἔπετη.---οὐ γὰρ ἀπέθανε, πο 
πεεά οὗ γουῦ γεῖ, ἕο ἴπε πηδίά (κοράσιον, 
ἀϊπι. ἴοσ κόρη, Ῥυϊ -Ξ ρυεῖϊα ἱπ ἰδῖς 
ατεεκ) ἰ5 ποῖ ἀεδά. Α ννεΐϊσοπιε ννογά 
ἴο παίυγαδαι ἰϑεῖς οοπηπιεπίδίοσβ, ρἰνίηρ ἃ 
Ρἰδυβῖῦ]ε 45:8 ἴογ πε Πυροῖμοβίβ οὗ δῃ 
Δρραγεηῖϊ ἀεδίῇ οἵ ϑνοου (ϑομιείεσ., Κείπι, 
εἴς.), ποῖ ἴο ὃὍε ἴακδῆ ρῥγοβϑδίςδι]ν 88 
τιεδπὶ ἴο ἄεην ἀεδίῃ. Ὑεῖ δε (ὦ. α 
ΤΙ) 1π|πκ5 ἴὲ ὀρθὴ ἴο αυεβιίοη ννπεῖπεσ 
ἰξ οὐρῆὲ ποῖ ἰο Ῥ68 ἴβδκεη ᾿ἰτεγαῖν, δηὰ 
ἀουθιδι τυ βεῖπεῖ κοιμᾶσθαι [8 ἐνετ υβεά 
ἴπ ἃ πιεϊδρπῃοτίοαὶ βεηβε ἰπ ἴπὸ Ν. Τ᾿ οἵ 
εἰβεννῆετε. Ὑὴα ἀετίβῖνε ᾿δυρῃίεγ οὗ (86 
ετονά (κατεγέλων) ἰ8Β ρσοοά ενϊάεξῃςε ἴὸ 
πε σοπίγαγυ.---ἐξεβλήθη : ποῖ ἴο ἢὲ 
ΡΙεββεά 48 ἱπῃρίγιπρ ρῆγβίοδὶ ἔοσος, 
μποπ υἱ εἰ πιαπίδιι5, Ξεὦ τυοῦό 7ι|55Ή 416 
{Ἐπιέξεςπο), ἃ ἴοῃε δπὰ τηδπποῖ ποῖ ἰὸ 

τεβίβιεα, (86 πουβε ἱπεγείοτε βοοῇ 
οἰεατεὰ οὗ πε ποῖβυ Ἵοτον ἃ.---νεσ. 26, 
ἐξῆλθεν ἡ φ., ἀραίπβε της υνἰβἢ οἵ [6βι18, 
ΨΠο ἀϊά ποῖ ἀεβίγε γαϊβίπρ ἴπε ἀεδὰ ἴο Ὁ 
τερατάἀεὰ 45 ἃ ρατί οὗ ΗΪ8 ογάϊπδαγυ ψψοσκ. 
Ῥεῖδδρβ {πᾶλ ννὰβ8 ΨὮΥ Ηε βαϊά : “"δῆε 
β'δερδῖῃ " (ΥΝ εἴ58, 1. 1., Μαγουϑ8- Ενδηρ.). 
μερτ ας γὴν ἐκείνην : ΝΥ εἶδ5 {Π|πκ5 {Π6 Ἔχ- 
Ῥτιαββδίοῃ ἱπΊρ 1168 ὑπαὶ τῃ6 ἐνδηρε ϑὲ 18 ἃ 
δίγαπρες ἴο Ῥαϊεβιίης (Ὁ εἰββ-. Μεγεῖ). Ὁ 

Ὗν. 27-3:.- Το δια πιοη.--- ΤῊ 5 
πηγίγας 6- παγγδῖϊνε ἀπά τῇς πεχὲ ἂγε σοπι- 

ΎΠΕΥ Ὀτίπρ ἀπάδσ ποιίςα ἔννο παὺν ἴγρεβ 
οὗ ἀΐβεδσβε, δ᾽ϊπάπεββ ἂπὰ ροββεβδιοῃ 
δοοοτηρδηϊεά ψἱἢ ἄυπηρπθβθ.Ό Τδε 
ἱπίεγεβὲ ἴῃ ὈΟΙδ οΑ568, ποινενεοσ, [68 ποῖ 
80 ΠΊΟΠ ἱπ τῆ6 οὐγεβ 88 ἰῃ τῃε ννογάβ 
ΒΡΟΚΕη.---νοσ. 27. τυφλοὶ, ὈΪπάπα55 
οοτηπιοη ἔτοσῃ ᾿ἰπηθϑίοπα ἀπδὲ πὶ της δἱσ 
δηὰ οπαπρίπρ ἰεπιρεγδίιτα.---νϊὸς Δ, 
Μεβδβίδπις δρρεϊϊδιίου, ἔγβε τς δά- 
ἀγεββεά ἴο [6ϑ8, ἃ ροὶπὶ οἵ ἱπίεγαϑὲ ἔοσ 
16 δνδηρε ϑὲ ; ποῖ νυεἰσοπιε ἴο 16ϑ8ι85, 
ὙΠῸ ἐεαγσεὰ τῃς δινακεηίπρ οὗ ἴα͵8ε εχ- 
Ῥεςϊδιίοηβ. Ὑπετγείογε Ηςδ ἴοοῖκ πο ποίϊςα 
οὗ τμ6τὰ οὐ πε ννἂὺ ἴο Η8 ἢουβα, νὨ Π ον 
Ηε τειγεά αἴεσ ἴῃς ἰαϑὲ ἱποίάεηι.---Ν ετ. 
28. ἐλθόντι εἰς τ. ο. προσῆλθον : {ΠεῪ 
1Ο]Ἰονν, απ [εϑι}8 δὲ 1δϑὲ ἴακεβ ποιῖίςς οὗ 
τπεπὶ, δβκίηρ ἴδ πεν πᾶνε (ἢ ἴῃ Ηἰ8 
Ῥονγεσ. Ηἰἴ8 ρῥτγενίοιιϑ Ἴοοπάπος τηΐρδι 
ἴῆγονν ἄουδὲ οα Ηἰ5 νυν] ηρτιαβ5, δας ταὶ 
8 ἀϊβρειεά Ὁγν βρεακίπρ ἴο {δεπι.--- ναί, 
ἃ Ῥτοπιρῖ ρἷδὰ γεβ ἰ8 {πεὶγ δῆβννεσ. Μίδσ. 
30.--φνεῴχθησαν, 4 Ηεδταίδῃθ. Τῆς 
7ενβ τπουρμι οὗ δΙϊπὰ εγθβ 88 βῃυϊ, δαπὰ 
οὗἨ βεείπθβ δυὐἊε8 88 ορεῃ.-- ἐνεβριμήθη, 
βίδσηϊυ επ]οϊπεᾶ (υἱάςε ΜΚ. 1. 43). ΤΠε 
ΔΙΔΡΏταβα οὗ Εὐτῆν. Ζίρ. ρίνεβϑ ἃ νἱνὶά 

1164 οὗ 1πΠ6 πιεδηίηρ, “Ἰοοκβᾶ βενεγεῖυ, 
οοπίγδςτπηρ Ηἰβ ἐγεύσοννβ, δπὰ βῃακίπρ 
Ηἰβ πεαὰ δὲ ἵδεῖη, δἃ5 {πεν δῖα ᾿νοηΐ ἴὸ 
ἀο ψνῆο υνἱβῃ ἴὸ τῆδκε βυγε ἴπᾶὶ βεογεῖβ 
ΜΠ Ὀς Κερὲ",-πνες. 31. ἐν ὅλῃ τ. γ. εἰ 
(υἱάδδ τατλδυκβ οἡ νεσ. 26). 



---.- 

10 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΧ. 

Χ ΟΒ. χί!. 22. 32. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδού, προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον 1 
1 Αςἰα χνὶϊ. 

31. τ Οον. " κωφὸν δαιμονιζόμενον.: 43. καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, 
νἱ. 2; χὶν. 
αι (βαπιο ἐλάλησεν ὁ κωφός - καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, λέγοντες, “Ὅτι 
τιάς ακὸ οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. 434. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι 
δίν. χἰϊὶ. 
4[αχχ, 13). ἔλεγον, “Ἔν τῷ ' ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 
"ὦ κι 23, 35. ΚΑΙ "᾿ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 

ἐαρονς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

δόκαδ,, ηῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν 

Δ ΜΒ οπιῖξ ἀανθρωπον. 

νυ. 32-34. Τὰε ἀπνιδ ἀδηιοπίας (1 κ. 
ΧΙ. 14). Α ὄ5]ρῃὲ παιγαῖϊνε, νεσῪ τηεᾶρτα 
ἴῃ σοπιρατίβοη νυ ἱἢ τῆς βίογυν οὗ πε αδγα- 
δεπε ἀεπηοπίας, ἴῃς ἱπίεγεδε ςεπίσίπρ ἴῃ 
τε. οοηβιςείης, σοτητηθηῖβ οὗ βρεοϊδίοσβ 
ΜΒΙΟἢ ῥσορδοΐν βεουτεὰ ζοὸσ ἱξ ἃ ρίδςε ἱπ 
τῆς Σορία οἵ Μαϊίῃενν. ες. 32. Αὐτῶν 
ἐξερχομένων:: ν᾽ Ἐ11ε ἴτε ἔννο ὈΠΠπά πλεπ ἀγα 
δοίης οὔοὐ ἴ1παν Ὀτίπρ ἀποῖποσς βυβεσεσ ἴὸ 
τῆς ρτεδὶ Ἡδαΐοσ; δὴ ἰποεββαῃξ βίσεδπι οὗ 
ΔΡΡΙΙοαπῖβ ἴοσ αἱὰ βοινίπρ ἰοννατάβ Ηἰβ 
ἅοοτ.---κωφὸν : ἀυπηρηεββ ἔπῸῈ ἀρράγεπὶ 
βυτηρίοπι. ΤῊς ἱἹνογά ΠῚ γα ν πλςδη8 δ᾽ υηῖ, 
δηά ἱπ Ηοπηετν (1]., 11. 300) 18 Δρρ!ἰβὰ ἴο ἃ 
νεάροπ. [ἢ Ν. Τὶ. ἰξ 18 υϑεὰ ν 1 τείετ- 
δῆς (ο ἴΠ6 δεηβ868 δηὰ (δου ἰε5, ἤοσε ἴῃς 
λου οὗἁἨ βρεεςἢ (νες. 33, ἐλάλησεν), 
ἴῃ χὶ. 5, παι οὐ βεδιίηρ.---δαιμονιζόμενον, 
1Ες ἱπέεσγεδ οαιδὲ. [δ ννᾶβ κποννῃ τῃδὲ 
τῆς ἀυτηῦπεββ 85 ποῖ ἄσε ἴο Δὴγ ρἢγϑί- 
ςδ] ἀείεςξ. ϑρεςεοῦ βθοπηδὰ ἴο ὃς ρσενεηῖ- 
«ἃ Ὀγ βοπῖε ἔογείβῃ βρίγίειιαὶ ροννεγ; ἔπε 
ΤαΘη8] ἀΐβεδεθ, Ῥοββιῖν, τη πο ΟΪγ.--- 
Ψνες. 33. ἐλάλησεν: πὲ ουτεᾶ, Βρεεοῖ 
{ο]]Ἱοννεά.---ἀθαύ ν: με οσοννὰ ργεβεπὶ 
τννοηάδετεὰ, πελγὶπρ οὴ6 βρεᾶῖκ ψψῇοπι ἴΠπεν 
δά 50 οπρ Κποννῃ ἴο ὃς ἀππ1Ὁ.---οὐδέποτε 
ἐφάνη, εἰς. : τῆυ8 τῆοΥ εἐχργεββεά {πεῖν 
ΒυΓρτῖβε ; {πε ἴἶκ6 νγᾶ8 ΠΕνΟῚ βεεῆ ἰπ 
15:86]. ἐφάνη ἰδ ἱπιρετβοηαὶ, (πε τείεσ- 
επος Ῥεΐπρ ἴο ἴῃ σἤδηρα ἰῃ ἴῃς πΊδῃ ; 
τῆς. τηᾶππεῖ οὗ δχργεββδίοη ἰ8 οο]]Ἱοφυΐαὶ, 
δηᾷ ἴξ 18 [416 ἰο ἀϊβοιι58 ἴῃς ῥγεςῖβε πηεδη- 
ἰῃξ οὗ οὕτως, Δηὰ ννῆδῖ ποπιίπδεννα '8 ἴο 
85 βυρρί!εὰ το ἐφάνη. Ιἱ 18 τῆογε ἴο ἴῃς 
Ῥύγροβε ἴο ἱπαυῖτε ΨὮΥ {Π|8 Βεαπλ ΠΡῚῪ 
πλῖηοσ πχίγαςῖς βῃουϊά τῆδκε 5ο ρτεᾶῖ δῇ 
ἱπιργεββίοῃ. Ῥϑῖμαρβ ψὲ βῃπουϊὰ ποῖ 
ἰβοΐϊαϊε ἰξ, θυῖ ἴακε ἴξ αοπρ νυν τ τπς οἴμεῦ 
ταδτνεῖς τῆι [ΟἹ] οινεὰ ἴῃ ας βυςςεββίοη 
88 Ἰοῖηξ οαυϑε5 οὗ δἀπιίγαιίοηῃ. Τῆς 
Ῥεορῖς ννεῖεὲ ψογκεβὰά ᾧἃρ ἱπῖο ἃ δίρῃ 
ταδᾶβυσε οὗ δϑίοπίβῃπιεπε ΨΏΪΟἢ, δἱ 1δβέ, 
Τουπὰ νεηΐ ἰπ ἴπεβε ννοσάβ 80 ἱπ δἤεςϊ 
ΕυτὮγ., αἶκο Ἐοβεηση ες (“ἰοῦ βῖρπα, ἰᾶπὶ 
δάπηγα 111, ἰᾶτη σεἰεγίετ, πεαὺς οοη- 
ἴδοῖυ ἰἀπίυτι, βεὰ εἰ νετῦο, οἵ ἱπ οπηηὶ 

3 92:Β5ΟΌ οἱ οτι. 

ταοσροστιτη σεηετε"}).-- ἐν. 34. οἱ δὲ Φαρ. 
ἔλεγον. Τῆς πιυϊιτυὰς δἀπικίγεὰ, διέ ἢ ς 
Ῥλαγίδεες βαϊὰδ. ὙΠΕΥῪ τὲ νυ δοίη, 
οἱοβεῖν ἴἢς ᾿νοσὰβ ἂπὰ δοῖβ οὗ [εβι18 δῇ 
Τογπιίηρ {πεῖς ἐπδοσῖεβ. ὙΠΕῈῪ πᾶνε σοὶ 
οπς ἔοσ ἴῃς οὐτεβ οἵ ἀεπιοπίδοβ.---ν τῷ 
ἄρχοντι τ᾿. ὃ: Ηε οδδίβ οὔξ ἀεπηοπβ ἴῃ 
τῆς ροννεγσ οὗ ἴδε ῥγίπος οἵ ἀεπιοηβ. 
Ῥτοθδῦϊν πεν ἀϊά ποῖ Ὀεϊϊενς 1τ, θὰ ἰξ ννᾶ8 
Ρίαυϑίθ]ε. ον ἀϊβεγεπεῖν πε νίαν 
ἴῃς βᾶπιῈ Ῥῃεπογίεποη (υἱέ οἡ Μαῖΐί. 
χὶΐ. 22 {.). 

γν. 35-38. ὙΤδεβε νεγβεβ ἰοοῖς ῬοΐὮ 
Ὀδοκνναγάβ δηὰ ἔογννασάβ, νυἱπάϊηρ "Ρ τῆς 
Ρτεοεάϊηρ παγγδίϊνε οὗ ννογάβ δπά ἀεεδβ 
ἔτοσῃ Ἵδδρ. ν. οηνναγάβ, δηὰ ἱπιγοάιυοίηρ 
ἃ πενν δβρεοῖ οὗ Οἢ γί βι᾽ 8 ὑνοσκ δηά ὄἼχροσὶ- 
εῆςς. Τῆς οοππεοίίοη νυ δὲ (Ο] ον» 8 
8 δἰγοηρεβί, δηὰ 1π6 νεγβεβ τηὶρῃϊ, ντἢ 
δἀναηϊαρςε, πᾶνς ζογπιεὰ ἴῃς σοπιπιεποε- 
ταεηΐ οὗ οἤδρ. χ. Ὑεὶ [ἢϊ5 ρβΈπεσαδὶ βίαῖε- 
πηεπὶ δρουΐὶ ΟΠ τίβι᾽ 5 ἰεδοπίηρ δηὰ Πεδ] πη ρ 
ταἰπ  βίσυ (νεζ, 35) ΟὈν! οὐ βὶν ἰοοῖκβ Ῥδοκ (ο 
ἷν. 23, 24, ἀπά, ἱπετγοΐοσε, δεν οπᾶβ ἴῃ 8 
ΒίοσΥυ ἴο Ψ ΠΟ ἴΠῸ Θδγ] ες ΒΟΠΙΠΊΔΙΥ 
ἀεβοσιριίοη οὗ τῆς πλἰηἰβῖσυ ἱπ Οδ]11ες 
ζογπὶβ ἴῃ ἱπισοδυςτοη. Ιξἔ ἰβ, δὲ τῆς 
Βᾶτης {ἰπ|6, τῆς ργεϊυάς ἴο ἃ βεοοηὰ δεῖ 
ἐπ ἴτε ρταπὰ ἀγαπιὰ (οδρ. ἰχ. 35---χῖν. 
12). [π τῆς ἢτϑι ἂςῖ [6508 ἢ88 δρρεαγεὰ 
88 8Δη οὐ͵εςϊ οὗ ρεπεγδὶ δάἀπιίγαϊίοπ ; ἴῃ 
δε βεοοηὰ Ης ἰβ ἴο ἀρρεᾶσ 85 8ἃη οὗὔΪεςξ 
οἵ ἀουδὲ, οτἰ εἰς 5πλ, ΠοβΈ ν. 

ψες. 36. ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους: ἱπ ἴῃς 
οουτβε οἵ Ηἰβ ννδπάεγίπρβ [εϑ8 δὰ 
Ὀρροιτυηιεῖοα οἵ οὐξεγνίηρ ἴῃς σοηάϊείοη 
οἵ τῆς ρεορίε, δπά δὲ Ἰεηρὶβ αττινεὰ δὲ ἃ 
οἶδασ, ἀδᾷπίϊε νἱενν 48 ἴο πε "πογαὶ αν 
γεϊρίοις οἰἐμαΐίοπ. Τὶ ΜΥᾺΒ ΝΟΤῪ βοσηῦσε, 
ΒΌς ἢ 45 ἴο τηονε Ηἰβ σοπηρβββίοη (ἐσππλαγ- 
χνίσθη, ροδὲ οἰΔββίοδὶ, 'ῃ αοβρεῖβ οπἱγ). 
Ἴδε βίδίϊε οὗ πΐπρβ βυρρεβίεά ἵνοὸ 
Ῥίοῖατεβ ἴο Ηΐβ πιϊπά : ἃ περϊεςϊεὰ ἤοοϊκ 
οἵ βῆεερ, ἀπὰ ἃ παγνεβὲ ροίηρ ἴο τναβῖα 
ἴον ἰδοῖκ οἵ τεᾶρεσβ. Βοιῇῃ ἱτηρῖγ, ποῖ 
οηἷν ἃ Ρἰε 1] οἱ σης οἵ {πε ρεορὶς, διὲς 
ἃ ὈΪΑπΊ ΟΥΙΠΥ περίεςξ οὗ ἄυγ οπ 86 
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τῷ λαῷ.Σ 46. ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, " ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ἃ Βετε οαἱν 
ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι 2 καὶ ἐρριμμένοι δ ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα 

τὶ περὶ; 
τὶ ἐπι, 

ποιμένα. 37. τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ““ Ὁ μὲν " θερισμὸς τ Ἰς 
πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι: 48. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισ- 
μοῦ, ὅπως " ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ." 

τηρϑλα, 
ο Οἢ. χἑϊὶ. 

μιν. 20. 
1κ.. τ... Ρ]μι. χ. 2. Ἰοδὴ σ. 4. 

1 εν τω λαὼω Ῥτοῦρδε ἰπ Ῥγοῦδοῖν τοτι ἷν. 23. ΒΟΙΌΔΣ οπιῖς (Τίδβοῃ., νΝ.Η.). 
3 ἐκλελυμενοι (Τ. ΕΚ.) ἰδ ἃ νΕΙῪ ΕΔ γ-δυρροτίςἁ τεδάϊπρ, Βανίηξ ΟΠΙΥ οπς ἰπγ. 

Ῥοτίδπι υποῖδῖ, 1., ου 118 δίάς, ΒΟῺῸΔΣ αἱ. Βανε ὀσκνλμενοι, ἀουδεῖεβα ἐδ ἔγυε 
τελάϊηρ. 

5 Τῆς νατίδοι Παῖς ἰδ βίη ρΙ ἃ πιδίτες οὗ Βρο]Ππρ : ἐρ. ἰπ ΒΟΙ, (ΤίβοΒ., ΝΝ.Ὲ.), 
«ρρ. (Τ. ΕΒ.) ΓΔ ρερ. Ὁ. 

ατί οὔ δεῖς τεϊ! ίουβ συ ϊάεβ---ἰῃς βδερ- 
εσάβ ὉῪ ργοίεββίουη ψιπους ἴδε βῇερ- 

Βεζτὰ Βελγὶ, [8ς βρίγιτυα] ᾿υϑθαπάπηδη 
νϊδουῖ δῃ ἐγς ἴοσ ἴδε νϊϊεηίηρ πεῖ 8 
Δηὰ 5.1}} το Ββαηάϊε πε βἰοκίθ.0 Τῆς 
Ῥμδγίβαϊς οοσηγηθηῖβ οἡ ἴπ6 Οδρεγηδιπι 
τηϊββίοῃ ἔδϑιῖναὶ (ἰχ. 11) ννεσε βυβιςίεπί το 
7} υβεν ἰἢς δάνεγβε Ἰυάρπιεηῖ. Τμεῖγ 
4υεβίίοη οὐ ἴπδὶ οσοδβίοη τπηεϑηὶ τυ ςὮ, 
δηά νψουϊὰ ποὲ δε ἐογροίζεη ὈῪ 68113.-- 
ἐσκυλμένοι, ἐριμμένοι, σταρῃϊς τνοτάβ, 
οἷεας ἃ8 ἴο ρβέηεγαὶ ἱπιροτῖ, τπουρῃ 
νδιϊουβὶν ὑπάετγβίοοά 88 ἴὸ ἐμεῖς ργεοῖβα 
τιελπίηρ. Τῷῶς ἴοιτηεσ. πᾶν στηξδῃ 
“βαγςά" (τοὶ σκῦλον, ΗοΐιΖ., Η. Ο.), ος 
“ἐἰυηίςοά ᾽ δηά εἰγεά οὐυὐ (ΝΥ εἰ88- Μεγετ), 
τᾷ ῥγαςῖῖςδὶ βεῆβϑε ἰβ “ Ἴεχῃδυβδίεδ ὉγῪ 
Ἰοπρ, αἰπιῖεββ τναπάεγίπρ, ἰοοῖ-δοσε δηὰ 
Βεεςε-ἴοση ". τΤΠε οἵμεσ ροϊηΐβ ἴο ἴπε 
παῖυγαὶ βθυεῖ---ἰγίηρ ἄοννη, δβοδιζεγεὰ 
ὅδουὶ (ῥίπτω), Βετε οὔθ, ἵπεσε δποῖμπεσ, 
οη (δε ἈΠ] βἱάς, ᾿υδὲ πεσε ἴπεν ἰουπά 
τδειηβεῖνεβ ἁπαῦϊε ἴο ΡῸ ἃ 816 ἔυσί μεσ. 
Α βοοῖκ οδῃ ρεῖ ἱπίο βυσῇ ἃ Ἴοπάϊίοη 
ΟΠΪΥ ἩνΒδη ἰξ δ45 πὸ βῃερμεσά ἴο οᾶγε ἴοσς 
ἴι δῃὰ συϊάε ἰξ το ἴ186 ραβίυγεβ. 

νν. 37» 38. θερισμὸς: ἃ πον ἤρυγα 
Τοοπηΐπρ ἴῃ ΔΌΓΟΡΕΙΥ ἰπ τπῸ παγγαῖϊνα, θυ Σ 
ποῖ Ὠδοεββαγ 80 οἷοβς ἰορεῖπεσ ἰῃ 
ΟἈτίβι᾽ Β τηῖηὰ. ὙΒε οὔς ἤριιε βυ15 ἴῃ 6 
τιοοά οὗ ραβαῖνε βυτωρδίῃυ; ἴμε οἵδες, 
τδαὶ οὗ εἰο Βασγνεβὲ, βυΐϊϊβ ἐπε τηοοᾶ οὗ 
δοῖίνε ρυγροβς ἴο Βεῖρ. [τ νψουἹά ποῖ ὃς 
Ἰοπρ ἰπ τὰς ςἄξε οὗ [εβι}8 δεΐοσε ἴῃ οὔς 
τοηοοά ρδεβεὰ ἰηΐο {πε οἵδε. Ηδ οουϊά 
ποῖ Ὀς ἃ πῆεζε Ρἰϊγίηρ βρεςϊδῖοσ. Ης 
ταῦδὲ δεῖ οὐ οοὶ ἃ πτηϊίββίοη οἵ δεῖρ. 
Τῆς Οδρεγπδυσῃ ἔξαβὲ νγ25 ἴῃς ἄγϑβι βίαρε; 
ἴῆς πιϊβδίοη οὗ ἴδε ὑνεῖνε ἴῃς δβεσοηά, 
Ἴδε νοστὰ ““ Βδγνεβδι᾽" ἰπηρ]1ε8 βρί σι] 
Ἐυξοςρ 1 γ. νεῖδβ ῥτοιεβὶβ δραίηβε 
τηῖθ ᾿πίετεηος 85. δἃἰ]ερογίβίπρ ἱπίδγργα- 
τδίοη οἵ ἃ ρασαβοῖίς βαγίπρ νὨ]Οἢ δἰ ΠΈΡΙ 
Ῥοϊηιϊς ἴο δες νης οὗ βυϊδῦ]ς Ἰαρουγεζβ 

(νἱάφ 1,. 1.,ὄ 1. 110). 80 ἷ8ο ϑοῆδηζ 
τηδϊπιδίηβ, δραίπβὲ Ευτῆγ., [πὶ ποῖ βιι8. 
ΠΘΡΕ ΠΥ Ὀὰϊ πεεὰ ἰβ ροϊπιεὰ το. Βυϊῖ, 
88 ἀραίπβε δ εἶββ, ἰξ 8 ρβεζίίπεπε ἴο δβκ: 
ννΠδὶ βυρρεβίεὰ ἴῃς ἤρυτε οὗ 4 αγνεβί 
1 ποῖ ροββι δι! εβ οὐ ραὶπ ἴοὸ τῆς 
κίηράοπι οἵ Οοά, ρίνεπ βυπιραιῃεις 
ψοΚοῖβ ὃ ΤῊΪΒ Πορεῦι] Ἰαάρτηεπι 48 τὸ 
τῆς Ρεορὶς οὗ τῆς ἰαπά, ςοπίγαβεεὰ ἢ 
Ῥματγίϑαις ἄεβραῖγ ἂπὰ ςοπίεπιρίὶ, ννῶβ 
οδαγδοίεγίβεις οὗ [6βι}8 (υἱάξ τὴν Κίηράονι 
οἵ Οοά, ςδρ. ν.).--ἐργάται ὀλίγοι: ῥτο- 
ἐϑβίουδὶ ἰαδουγεσβ, τηδη Ὀυδυίπρ ἔπεπὶ- 
δεῖνεβ ὑἱτ ἱπουϊσδιίοη οὗἨ ἁ πιοσαὰὶ δηὰ 
τε] !ρίουβ οὔβεγνδηοαβ, δρϑιπάδηϊς; δυὶ 
Ροννεσίβββ ἴο ννἱῃ (Ὡς ρεορῖὶς θεσδιβα υντἢ- 
ουξ δυτηρδίαυ, ῃορε, δπὰ Ἵσγεάϊδ]ς δοςεριῖ- 
Αὐΐε αοβρεὶ. Ὑπεῖγ διϊοπηρίβ, ἱξ ἅπυ, 
ΟἾΪΥ πιᾶκε δαὰ ψογβε---(βὺδ ἰερὶβ οὔ- 
εἰς δρτοίδπι ρεῦθεπι, Η!]1γγ). “Ἐδν " 
--ἃ8 γεῖ οπἱ]ν ονδ ἐχρεζῖ, δυϊ Ης ἰ5 ἔγαίη- 
ἱπρ οἵἴμεσβ, απὰ Ης [88 (διῇ ἰπ ργάγεσ ἕοσ 
Βεϊϊες πιεη δηά {ἰπ|ε8.---Ν ετ. 38. δεήθητε: 
τῃε ἔτδε βῖθρ ἴῃ 1} τείογπι---ἄεερ, ἀδνουῖ 
ἄεβίτε οὐκ οὗ ἃ ργοΐουπά βεπβα οὗ πεεά. 
Τῆς εἰπιε βίος δπὰ ουἕ οὗ ἰοἰπι--αοά 
τηεηά [1 1--ὅπως ἐκβάλη, εἰς. Τῆς ῥτδυ- 
εἴ, ἐχρζεβϑεὰ ἴῃ (εσπηβ οὗ ἴπῸ ραγαροῖς 
ἄρυτςε, ταὶ ν Ρροϊπίβ ἴο ἴδε υβῃεσίηρ ἴῃ οὗ 
ἃ τὸν εζὰ οὗ γᾶς δηὰ ἢυπιδηϊϊυ--- 
ΟἈνί βίαν ἃ8 ορροβεὰ ἴο Ῥῃατίβαϊς, Ἰεραί, 
ἘδὈ ἰπίςαὶ. [πιδε οἷά τἶπιε πιεπ τβουρῆς 
ἱξ ἐπουρῇ ἴο ςᾶτγε ἴοσ πεπΊβεῖνεβ Ἔνθ ἴῃ 
τε] ρίοη ; ἰπ τῆς πενν εἶπ)ς, τῃς ἱπηρυῖβε ἀπά 
αβῃίοα ψουὰ Ὅς ἴο οᾶσε ἴοσγ οἴδεσα. 
ἐκβάλη, ἃ βίσοπρ ψοσγὰ (.}.. ΜΚ. ἱν. 29, 
ἀποστέλλει), ἐνδη δἰϊονίηρ ἴοσ τῆς 
Μελκαηοά ἔοσος ἱπ ἰαῖες Οτεςκ, πυρὶ  γίῃ 
Ὀινίπα δυτηρδίῃν ὑἱἢ τπ6 ὑτρεπὲ πεςά, 
Μδη "πεςέ Ὁς γαϊϑεά ρ ΨὯΟ σδη Βεῖρ ἴδε 
εἰπθ. ΟἸπγίϑδεὲ μαὰ τποσουρῇ (418 ἰὴ ἃ 
θεπίσπδπε Ῥεονίάεποα. [ὑκὲ ρῖνοδ [δ ϊ8 
ἰορίοπ ἴῃ σοππαςιίοη ψἰτ τπς τηϊβείοα οὗ 
186 δενεπίν (χ. 2). 
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δ (Β. χὶϊ. 43. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χ, 

Χ, τ. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, ἔδωκεν 
Γ ἐ τ αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων " ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν, αὐτά, καὶ 

36 αἱ, Δα θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2. Τῶν δὲ δώδεκα 
ἀζαισαι). " ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα" πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος 

δ τ Πέτρος, καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ - ᾿Ιάκωβος! ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, 
ΠΕΣ καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Φίλιππος, καὶ Βαρθολομαῖος" 3. 

Θωμᾶς, καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης" ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου, καὶ 

Δ ΜΒ Βᾶνο και Ὀείοτε ἰακωβος. 

ΟΠΑΡΤΕΕ Χ. ΤῊΣ ΟΑΕΙΓΕΑΝ ΜΙΒΒΙΟΝ. 
Το Ῥερίηηίηρβ οὗ τῃς τηϊββίοῃ ἴο ἴῃ 8 
περίεοιεά “1οβὲ᾽" βῆεερ οὗ [δγϑεὶ πδὺ ὃς 
ἤουπὰ ἴῃ ἴδε Οδρεγπδυπι ἐεαβὲ (Ἰχ. το). 
ΑΒ {ἰπιὲ ννεπὲ οἡ [655 [εἶς ἱπογεαβίη ον 
ἴδε ρσζεδββυσζε οὗ (πε ργοῦϊεπιὶ δηὰ {πε πεεὰ 
ἔος εχίεπάεὰ εἴοτι. Μαιίμενν᾽Β 041] ννᾶ8 
ςοοπηεοίεά Ψἱ τῆς ἤτγβὲ βίαρε οὗ {δὲ 
τηονετηοηΐ, Δηᾶ παὶ ἀϊδοίρ᾽ε ννδβ8 ΟἾ τ βι 8 

πὶ ἴῃ Ὀτίηρίηρ τορεῖμετ τῇς ραιμοτίπρ 
οὗἨ ρυδ]ίοδπβ δηὰ βιῆπεῖβ. Ηδ 'ἰ8 ΠΟΥ 
δθουϊ ἴο ΕπΊΡΙΟΥ 411] {πε ἱπείπιαις ἀ8- 
οἷρῖεβ Ης [πᾶ8 οοϊεοιεὰ δρουὲ Ηἰπι δηὰ 
ἘΠσοῦρὮἢ δετη ἴο βριεδά ἴῃε πιονεπιεπὶ 
811 ονες Ο4111ὲ6ὲ. πεν ν}] Ὅς ἃ Ροοῦ 
βυδείίίυις ἔος Ηἰπηβεῖζ, γεῖ ποῖ Ἡ ΠΟΙῪ 
υ5ε 1658 ἴἰκ6 ἰῃς βοῦῖίβεβ, ἴογ ἴπεῪ δανε 
Βελτὰ Ηἰβ ἰελοπίηρ ουὐ ἴπε 81] δπὰ 
ἱπηδί θεἀ βοπιεννμδί οὐ Ηἰ8 βρίγίε οἵ ἴονε. 

Ὗν. 1-15. ΤὰὝε Τισεῖνε: ἐλεὶν παπιές, 
τπἰδοίον, αμπα γείαἰϊνυς ἱπείγμείίοης (ΜΙ. 
111. 14-10, νἱ. 7-13, κ. ἰχ. τ-6). 

ΨΜεῖ. 1. προσκαλεσάμενος : [8 ἀοε8 
ποῖ τοῖες ἴο τῆς “411 ἰοὸ Ῥεςοπὶς ἀϊβοῖρ[εβ, 
Ῥαΐξ [0 ἃ 0411 ἴο πιεῃ αἰγεδάν ἀϊβοὶ ρε8 ἴο 
ἐπῖεσ οἡ ἃ βρεοίδὶ πγϊββίοῃ.---τοὺς δώδεκα, 
ἐλ Τινεῖυε. ὙΠα αγιϊοΐε ἱτρ 68 τδαῖ ἃ 
Ῥοάγ οἵ ἱπιϊπιαῖϊε ἀΐβοῖρ᾽εβ, ὑννεῖνα ἴῃ 
ὨυτηΡετ, δἰσεδάν Ἵχίβιεά. Τῆς ἐνδηρο]δὲ 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ μαὰ Μκ. 1]. 14 ἰπ νίενν., Ης 
ΤΩΔΥ δἶβο τοῆεοξ ἰπ δἰβ ἰδηρυᾶρε ἰδς 
ἔξεϊηρ οὗἨ ἴῃς δροβίοϊϊς ἂρε ἴο ψῃίῖςΒ 
ἐπε Τισεῖσε “ατα ἔατηλ αν ἀπὰ ἰδτιουβ. 
ΗϊΒεγῖο νγα πᾶνα τηδὰς ἴῃς δἀοαᾳυαϊπίδηςς 
οὗ ἤνε οὗ δε πυπῖρες (ν. 18-22, ἰχ. 9). 
ὙΠεὶς (4118 ἃγε βρεοία!ν στερογιε ἃ ἴὸ 
ἱΠπδέγαῖα μὸνν ἴπς Ὀοὰγ οὗ ἔννεῖνε στενν.--- 
ἐξουσίαν, αὐἱδοτίγ, ποῖ ἴο ργεδςῖ, 85 γε 
ταῖρμι πᾶνε ἐχρεοίεά, Ρυξ το ἀεαί. ΤῊς 
Ῥιοτγηΐποηος ψίνθη ἴο Πεδλὶΐίπρ ἱπ (μΐ8 
ΤΩϊββίοη ΤΊΔΥ δυγριίβε ἂἀπὰ ἀϊβαρροίπι, 
δηά Ἔνεη ᾿επλρὶ ἴο επιεγίδίη ἰἢς βιιβρίοίοη 
παῖ τε οχαϊεὰ ἰάδαβ Ἴςοποεγπὶπρ ἔπε 
Τνεῖνε οἵ αῆες γεᾶγβ ῃανς Ῥεεη γεδά ἱπίο 
τε παγζαῖϊνα. ὑντὰ εἰεπιεηὶ 18 σεγίδ ΪΥ 
Ἰεαβὲ ῥγογηίηεπε ἰῃ Μαζί. Υεῖ ἴο Βοπὶα 
εχίεπε ἰδ τησβὲ δανς διδὰ ἃ ρίδος ἴῃ τπ8 
τηϊββίοη, Τῆς ρεορίε ἰῃ δες μὰ 81] 
Ὡρατὰ οὗ [εϑβ δηὰ Ηἰβ ψγοσί, δπά ἐξ νν8 

ΠΟ υ8ὲ βεπάϊπρ ([π6 Τνεῖνε υη1688 ἘΠΟΥ 
οσουϊὰ οαττν "ἢ ποτὶ βοπιειϊῃίηρ οὗ Ηἰ8 
Ροννεῖ.---πνευμάτων α., ρεπίτἰνς οὐ]εςξῖνα, 
858 ἷἰπ Ἰοδη χν!. 3, Εοτῃ. ἰχ. 21. ὥστε 
ἐκ. .. καὶ θεραπεύειν, ἀερεπάεπε Αἷξο 
οη ἐξουσίαν (ο7. τ Οος. ἰχ. 5), ὥστε "ἢ 
ἱπβηϊενε ἱπάιοατίηρ ταπάθπου οὗ πὰ 
Ρονεσ. πᾶσαν νόσον, εἴς., εςἢο οἔὗὨ ἱν. 
23. 

γες. 2. τῶν δὲ δώδ. ἀποστόλων: εἴς., 
ἴῃς δνδηρεῖίβε ἢπάβ μετα ἃ σοπνεηΐϊδηξ 
Ῥίδςος ἴος ρίνίπρ ἴπε πδπιοβ οὗ ἴῃς Ὑνεῖνα, 
οδΙεά ἤεγε ἴος ἴπε ἢγβε δηά ἴδϑὲ εἴσηθ 
ἀπόστολοι, υν»ἱτἢ τεΐεσεηςς δἱ οτος ἴο ἴῃς 
ἱπιπχεάϊαϊα πιῖποσ πη ββίοη (ἔγοτι ἀποστέλ- 
λειν, υἱάε ν. 5) ἀπά ἴο ἴδε ἰδίεσ ρτεδὲ 
οὔς. Οπε Πα]ΐ οὗ πεπὶ ἃγε ἴοσ 08 τπεγα 
ὉΆΠΊ68, ἀπὰ οὗ οπε οἵ ἔννο ὄνδη ἴΠ6 πδπγδ8 
τε ἀουδειϊ, υἱτετῖγ οὔδουτε, γεῖ, ἀουδι- 
1ε55, ἱπ ἐμεῖς εἶπε πὰ βρῆεγα ἐδιτ τα] 
νἱηεββεβ. ΤΉΕΥ ἃγε διγαηρεὰ ἰπ Ῥδίγβ, 
88 ἵ{ [ο]οννίπρ τς Εἰπὲ οὐ Μδγκ τπδὲ {πὸ 
Μετ βεηΐ ουἵ Ὁ ἐτσο απ ἐτῦο, ΘδοὮ ρδὶσ 
οοηπεοϊεᾶ ν᾿» ἃ καὶ (80 ἱπ [κὸ, ποῖ ἱπ 
Ματῖ).---πρῶτος: δ ἴῃε Πεδὰ οὗὨ τῆς [18 
βίδηδβ Ρεῖεσ, ἢγβῖ ποῖ ΟΠΙῪ ὨυπΊογ δ ΠΥ 
(Μεγετ) Ὀὰῖ ἱπ ἱπιροτίδηςα, ἃ βυγε πηδίϊοσ 
οὗ (αςῖ, του ἢ ῥσίεβεῖν ργεϊεπβίοῃβ Ὀδβεᾶ 
οη ἰξ ἂῖε ἴο ὃς ἀϊεγεραγάεά. Ηε ἴ8 ἤγβε 
ἰπ 411 τῆς [118:8.---ὦ λεγ. Πέτρος: ἃ ἴδοι 
αἰτεδὰν βἰαϊεά (ἵν. 18), πεῖς τερεδίεὰ 
ῬτοΟΌΔΟΙΥ Ῥεσαυδε πὸ ἐνδηρεῖ δὲ πδὰ ἢΐ8 
γε οὐ Μαγκ᾽β [ἰδὲ (1, 16) οὐ ροββί ΟἿ. ἴο 
ἀϊδείπ συ ἢ: 1Π18 ϑίπιοη ἔτοπὶ δποῖπεσ ἰπ 
τε 1ἰ5ῖ (Νο. 1). Νες. 3. Βαρθολομαῖος, 
6 τ, οης οὗ ἴδε ἀουδεξα] ἢδπὶ 58, οοπΊ- 
τηοηἶν ἰδεπιβοά ἢ Ναίλαμανΐ (Ἰομη 
ἱ. 46).---Ματθαῖος ὁ τελώνης, οπε οἵ ἔουτ 
ἴῃ {Π6 δὲ ΜΠ ἐρ (Πμεῖβ : Ῥεῖεγ ἴῃς 3γεέ, 
ϑίπιοη {δὲ πραϊδι, 7υάδλβ τῆς ἐγαϊίον, 
Μαῖδεν τῆς ῥηδίίσαπ ; Βυτεὶν ποῖ ψἹὩ- 
ουΐ τεάβοη, ἐχοαρὶ 48 δοποίηρ ἷχ. 9 
(Μεγετ). Μαιῖμεν βίδη 8 βεοοπὰ ἴῃ δίβ 
[: εγα, θεΐογα Τποσηδβ ἱἰπ Μαχὶς δηὰ 
ακε. οβιείοη δηὰ δρίτδεὶ 86, 

ἰηάϊςαῖῖνε, Εὐτῆγ. Βυβέεδίβ, οὗ πιοάεϑβιν 
δηὰ βεϊαρδβεπιεηΐ.---ννεσ. 4. Σίμων ὁ 
Καναναῖος: [κε ρίνεβ τὸν καλ. Ζηλωτὴν 
τὸ ἴῃς Ζεαϊοῖ, ῬοββίΪΥ ἃ ρίεος οἵ ἰη- 
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Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος ; 4. Σίμων ὁ Κανανίτης," καὶ ᾿Ιούδας ὃ 

Ισκαριώτης ὁ καὶ " παραδοὺς αὐτόν. 
5. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, 

λέγων, “Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ 15; 

ς δραίη ἰῃ 
τεί. ἴο 
υάλϑε, 
Ἢ. χχνὶ. 

χχν]ϊ, 

εἰσέλθητε 6. πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ ὁ πρόβατα τὰ ὁ ἀπολω- ἃ δ’ ὈΑΒΗ 
λότα " οἴκου ᾿Ισραήλ. 

ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

1 Ὁ Βδ5 Λεββαιος (εοςφ) αἴοπε. ΝΒ πᾶνε Θαδδαιος Δἴοηε. 

7. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε, λέγοντες, Ὅτι ς (ΒΕ. ΣΙ 
8. ἀσθενούντας θεραπεύετε, Πρηθρῳ νἱ]. 42. 

Τῆς τεδάϊηρ ἴῃ Τ. Ε. 
85 ἅδονε ἰδ βἰ Πρ ἃ ςοηῆδίε τεδάϊπρ ςοσηδί πίπρ [Ὡς ὑννο ὈΥ ἃ σοππεοιίηρ ρῆγαβο, 
ο ἐπικληθεις. 

3 ΒΟ Ι, βανε Καναναιος, ργο ΔὈΪΥ ἴῃς ἔγας ἴοττλ. 

8 θείοτε ἰσκαρ. ἰη  Β0Δ. 

Ἰοττιδϊϊοα Ὀαβεά οὔ ἂπ ἱπήερεπάεπε 
τοῖα Ὁ]Ὲ βουζοα, οσ ἢ᾽8 ἱπίεγργοϊδιίοη οὗ 

ἴδε Ηεῦτενν νοσὰ ΝΡ. ΎΤΒ6 ἴογχ 

Καναναῖος Ξες πὶ ἴο Ρε ραβεά οη {πε ἰάεδα 
τῃδιῖ ἰῃς ννοσά γείεστεά ἴο ἃ ρίαςας. ]εσοπὶα 
ἴοοῖκ ἱξ ἴο πιδδηὴ “οὗ Οδπδ," ““ἀε νίςο 
Ομδπα αδἰδΐδεδε". ᾿Ιούδας ὁ Ἰσκαριώτης: 
1χϑ3ὲ ἴῃ δἱἱ τῇς 115ῖ8, 48 Ῥεῖοσ ἰ8 ἢσεῖ. Τῇ 

ἴτας 15 σεπογα!ν ἴάκεη 48 ἀεποιίπρ τΠ6 
δος ἴο νος ἢ ἢς δεϊοπρεά : [πε πιδη οὗ 

ἱποαεμαν (ἀτοεῖι5) ; δυϊ πιοβὲ τεπάδσ; ἴῃς 
ταδη οὗ Κεγίοιἢ (1π Τυάδῃ, ]οϑἤπδ χν. 24, 
1ετ. χΙν!, 41); ἰπ τῆδὲ σᾶκα ἴπε οπα ποη- 
(αἱ δαη ἀϊβοῖρίε. Τῆς επάϊηρ, -ὠτης, ἰ8 
ατεεῖκ ; ἰπ Μαζί τις Ηεδτειν ἐπάϊηρ, -ῳθ, 
ἷβ σίνεδη. 
ν. 5-15. 1πεἰγμοίϊοης ἰο ἐδ νιἰδοίοη δ. 

γει. 5. Τούτους τ᾿ δώδ: Τλεεε, ἐδιε Τισεῖυε, 
7εβὺβ βεπὶ ἔοσίῃ, υὑπάθγ {πε ἰπ] υποιίοηβ 
Το] οννίπρ' (παραγγείλας .---εἰς ὁδὸν ἐθ. μὴ 
ἀπέλθητε. Ἠὶβ ῥγομιδικίοπ οσουτβ ἰῃ 
Μαῖῆενν οηἶν, Ὀυξ ἴτε ἰβ ΠΟ γεάβϑοη ἴο 
ἀουδὲ [18 δας πε πιο ἩΝΟΝΝ ἱπάεεά τῃδὲ 
ἰξ νὸπὶ ἱπουῖ βαγίπρ. ΓΠῸ νεΎΥ ρτο- 
διδιτίοπ ἱπιρ 68 ἃ ςοπβοίουβη 658 [δὲ οπα 
ἄἀδν τῆς αοβϑρεὶ νου] ρὸ {πε ννὰν οὗ ἴδε 
Οεπεῖϊεβ ᾽.81 485 Μί. ν. 17 ἱπιρ]]ε8. οοη- 
βοίουβπεββ {πὶ 216 |ΠΠἰπρ΄, 'ἴπ τΠε ρεα κατ᾿ β 
βεῆβα, ᾿νουϊά ἱηνοῖνε δπηυ]]ἔηρ.--- ὁδὸν 
ἐθνῶν, (ῆε ΨΑΥ ἐοισαγάς (Μενετῖ), τῆς 
δεηϊτῖνα δεΐπρ 84 ρεηίτῖϊνε οὗἨ πιοιίοη 
(τ Ζϑοῆς, Κυδπηεγ, ὃ 414, 4), ΟΥ 8. ὙΥΑΥ͂ 
τα οτ οὗ, ρασδ]]εὶ ἰο πόλιν Σαμαρειτῶν 
ἰῃ πεχὲ οἴδυδε.---εἰς π. Σαμ., ποῖ ἐνεπ ἰπ 
Θατηλτία βδῃουϊἃ {πὲν ΟΔΥΓΥ οπ {πεῖς 
τηϊββίΊοη, τῇς ρτγοπίδιἴοη ἰ8 ἰοίδὶ. 
πόλιν ἄοεβ ποῖ τεΐεγ ἴο πε οἰϊεῖ οἰ 
(Ετγδεπιυβ, Απποῖ., μιφέγοῤο 5) οὐ ἴο τῆς 
ἰοννῃβ 458 ἀϊδβεῖπος ἴτοπὶ ἴῃ6 γυσαὶ ραγῖβ 
τπγουρῃ ν πίοι δὲ Ιεαβὲ {ΠῸῪ πιῖρης ῥαος 
(ἀτοιῖϊα8). [ὲ πιδᾶῃβ δὴν Ἴοπβίἀθγδῦῖς 
οεπίτς οὗ ρορυϊατίἼοη. Ὑῆε ἴοννηβ δηά 
Υἱαρεβ τς ἱπουρῃῖ οὗἨ δ5 ἴῃς ηδίυγαὶ 

ΒΌΠεΙα οὗ ψοσκ (νεσ. στ). ΤΟ τεᾶβοη οὗ 
τπς ἀουδ]ς Ῥγοδιδιεἰοη 8 ποὲ ρίνεπ, Ὀυὺὶ 
ἀουθε1ε58 ἰξ ἰὰν ἴῃ τπ6 ρτουηάβ οὗ ροϊϊον 
Μηϊοἢ Ιεὰ ΟΠ γῖβε ἰο οοπῆπες Ηἰβ οννῇ 
ΟΙΚ ἴἰο Ιβγδεὶ, απ δ᾽8ο ἱπ τῆς οσυάς 
τεϊϊρίουβ βῖδιε οὗ τῆς ἀϊβοὶρ]68.--- ἐσ, 6. 
ἀπολωλότα, “τε ἰοφςέ 5ῇεερ,᾽" δὴ οχ- 
γοβϑϑίοῃ σοηβεοσαίεἃ ὃν ρτορῃεῖὶς υ86 

ἥγεν. 1. 6, ϑννεεῖ᾽β εἁ., χχνὶϊ. 6), τῆς ερί πεῖ 
δεῖ ἤγϑὲ ἱπιγοάδυςεὰ, οἴδη οσουγτίηρ ἰπ 
(οβρεῖδβ, νγὰβ υβεὰ ὃν [688 ποῖ ἰπ ὈΪαπια 
Ῥυξ τὴ ρἰῖγ. “Ἰμοϑῖ ᾿ 'ἱπ Ηἰἶβ νοσδϑυϊασν 
τρεδηῖ “ περίεςιεὰ ̓" (χ. 36), ἰπ ἄδπρει 
4150 οὗ οουζγβε, θυϊ ποῖ ἤπδι!ν δηὰ μορε- 
ΙΕββῖν ρίνεη ονεῦ ἴο ρεγάϊείοπ, βαὶνδῦϊβ 
ἱξ ταυς ἢ περάϊηρ βαϊναϊίΊου. Τῆς ἴοσπι 8 
δἰίοαὶ ἱπ ἱπιροτγῖ, δπὰ :πι|ρ|168 τπδὲ τῇς 
πλϊββίοη Πδὰ πιογαὶ δπὰ σοὶ! ρίουβ ἱπηργονε- 
πλοπὶ πηδίηἶν ἰῃ νον, ποῖ ποτα ρ;γϑίςδὶ 
θεπαῆϊ του ἢ ΠεδΙ πρὶ ἀρέπου; ἐδδοδίηνσ 
ταῖμεγ ἐπᾶπ πιϊγασυϊουβ δςῖ8,--νετ. 7. 
πορενόμενοι κηρύσσετε, 45 γε 90, κεέρ 
Ρτχεδοῃίηρ ; ραγιϊοὶρία δπά ἢπιῖς νεσῦ, 
Ὀοϊῃ ῥσεβεηῖ, Ριδδοηῃϊηρ ἤγβὲ ἰῇ {πὸ 
Μαβίεγ᾽β [που ρῃϊβ, 1 ποῖ ἴπ ἔπε Ἔναπρεῖ- 
ἰθ1᾽8 (νεσ. 1).---ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. ο., 
ἴῃς τπεῖὴς ἰδ, οἵ σουτβς, ἴῃς Κίπράοπι 
Ἰοηρεὰ ἔοτ ὃν δ], ςοηβίδπον οἡ ἔπε 1108 
οὗ [εβδῦ8. Τῆς πιδββᾶρα ἰβ: [{ δᾶς5 σοπλα 
πἰρὴ ἴο γοὺ δηά ἰβ πεσε. ΜΈ ρεπεγδὶ, 
θυϊ τις τηοζς, ἰὰ πᾶν ὃς ἴακεπ ἴοσ 
διδηϊεά, ννγᾶὰβ βαϊά. Τῆς δρργεπίίος 
ΔΡοβίῖεβ οου]ὰ 48 γεῖ πιᾶκε πὸ ἱπιθ ἶροης 
τπεοτεῖῖς βιδίθπηεης οοποογηΐηρ (πε Κίης- 
ἄονι, Ὀὰϊ {πὸ ν σου ὰ τε}] ποῖ ἃ [Πππ|ὲ ἀρους 
τῆε Κίηρ, ἴῆς Μαβίεγ ννῆο βεπὶ ἔπαπὶ, ἴῃς 
οἰίεῖ οὈ͵εοῖ οὗ ἱπίδγεβδε ἀουδιεβ8 ἔοσ 81] 
τεοαρίϊνα δουῖ8. [ἴννὰ8 ἃ λοιιβδ τηϊββίοπ 
(ποι ἰπ ϑγπαβοξυο) ου ψῃΐοἢ ἘΠΕΥ μετα 
βεηῖΐ (νεῖ. 12). Ὑ ΠεῪ Μετε ἴο ᾿ἵνε 48 συεβίβ 
π᾿ βεϊεοιεὰ ἀννο!!!ηρ8, ἵννο ἰπ οης, δπὰᾶ 
ἵἴνο ἴῃ δηποίδεσ, ἴοσ ἃ {ἰπ|δ, δπὰ πος 
Ῥτγεδοβίηρ ννουἹὰ τὰκε ἴῃ ἔογπὶ οὗ ἔαπλ ας 
οοηνεοτγϑαίίοη οἡ νπαὲ πεν ἢδά βεεη δηά 
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{Βουι, ,, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε,: δαιμόνια ἐκβάλλετε. “δωρεὰν 
εἶδ τιῖι. ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 9. Μὴ "κτήσησθε χρωσόν, μηδὲ ἄργυρον, 

τ ΑξαΊ, μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 1Ιο. μὴ πήραν εἰς ὁδόν, μηδὲ δύο 

ΕΥ ἐπὶ χιτῶνας, μηδὲ ὑποδήματα, μηδὲ ῥάβδον" ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς 

1 γεκρονξ εγειρετε ἰΒ νγΑπεΐηρ' 'π 1., Ὀυϊ τν οἷ] δειεβίεά Ὁν ΒΟΌΣ. Τῆς ροκίοω 

νατὶεϑ ἴῃ Μ595., δῆει δαιμ. ἐεκβαλλ, ἴπ ΡΔ, Ῥείοτε λεπ. καθαρ. ἱπ ΒΟΌΣ. 

δΒελτὰ ]16δι8 ἀο δηὰ βᾶυ. τΤῇῆδν νουϊὰ 
[81 ὉΥ ἴδε πουτγ, πεδὶπρ ἂςῖβ ψουϊὰ δὲ 
νΕΙῪ οςοδβίομαὶ, ομς οὐ ἵν ἰη ἃ νἱ]αρε. 
ες. 8. νεκροὺς ἐγείρετε. ΤΉῊΪΒ οἴαυβε 

ἰ8 τνδπεπα ἰπ βενεσαὶ (οάά., ἱποϊυάϊηρ 10, 

80 οἥξηῃ δββοοίδιεὰ ννἱτἢ Ὁ Β ἴῃ φοοά τεδά- 

ἰηψβ. [εὲ ἴ5, ποννενεσ, ἴοο Με} δἰἰεβϑέεὰ ἴὸ 
Ῥ οπιτοά. Ιἐ πγυβὲ εἰϊπεῖ Βᾶνε ἰουπά ἃ 
Ρίδος ἴῃ ἔπε δυϊορταρῇ, ος ἰξ τηυδὲ ἢανα 
οτερὶ ἴῃ 88 ἃ β'ο88 Αἴ ἃ ΨΕΣΥ εεν ρετίοά. 
Τῆς δνδηρε δι᾽ 8 δἰτὴ Βεοτηβ ἴο δὲ ἴο 
τεργεβεπὶ ΟἸγῖβὲ 88 επιρόννετίορ τε 
ἀϊδοίρ]εβ ἴο ἀο πε ψόοσκβ Ἦε ἰ8 τερογῖεἀ 
ἴο ἢανε ἄοπε Ηἰπιβεῖξ ἰπ σδαρβ. νἱῖϊ., ἰχ. 
ῪΤμδὲ ρυζροβς ἀεπιδηάβ (ἢς ἱποϊυβίοη οἵ 
ταϊδὶπρ ἔπε ἀεδὰ δ8 ἰἢς οσονπίηρ πιίγας]ς 
οὗ ἴπεὲ στοὺρ (ταϊβίηρ οὐ ἀδυρῃϊεσ οὗ 
αἰγι8). Ὑεῖ ἰξϊ ἰδ δαγὰ τὸ Ῥεΐϊενε ἴπαὶ 
ἐ μϑὸς ψουϊά ρίνε ρονγεσ ἴο ἴδε ἀϊβοῖρ]ε8 
ἴο ἄο, 48 δὴ ογάϊπαυ μαζὶ οἵ {πεὶγ 
τηϊβδίοη, ννμᾶὶ ΗἜ Ηἰπιβεῖζ ἀϊά οὨΪ οα 
οὔς οἵ ἵνο Ἴχοδρίίομδὶ οοςαβίοπβ.0 Τῇὲ 
Αἰτετηαῖῖνεβ βθετὰ ἴὸ ὃς εἰς ΠΕΣ δ δαὶ 
ἴο88 ἱπισγοάυςεά ἱπῖο τῆς ἰεχῖ, οὐ δῃ 

ἱπδοούγαου οἡ ἴπε ραγὲ οὗ [Ὡς ενδηρε δέ. 
Μεγες ἰδκεβ 186 ἴογπιθσ νίενν, ΝΥ εἰβδ 
ΔρΡΡδγεηῖὶν τῃς ἰδιῖεσ. Νὰ σδπποὶ ἴδε 
εἶα ρῆγαβε ἰπ ἃ βρίγίἰυδ] βεπβε, {πε οἵας 
οἰδυβεβ 411 ροϊπιίηρ ἴο ρῃγδίςαί τηΐγαςῖεδ. 
ὝΒιίβ οἴλυβε ἰ8 ποῖ ἰπ ἴθ δοσουπῖβ οὗ 
Μαῖκ ἀπά Γὺκὲ. Τα βενθητ οὐ {δεῖς 
τεΐυση (Ἰνυκε χ. 17) πλᾶκα πῸ πιδηϊτίοη οὗ 
ταϊδίηρ ἴῃ 6 ὀὐμῶς ΨΩ ἢ 

γες. 9. κτήσησθε: Νυϊκαίε : ποτε 
Ῥοδδίάεγε. 8: τῆς ῥχγοδι ἰκίοη 18 ἀϊγεςιεὰ 
Ὡοϊ τησγεῖϊγ ἃραϊπδὲ ροβϑεδβϑίῃηρ, ὃυῖ 
δραϊπβι αὐ τίνες (κέκτημαι, ρετγίεσξ Ξ- 
ῬοΒδβε58). ἼΠε αυσδίίοη 18 88 ἴο ἴῃς Βοῦρα 
οὔ δε ῥγοβίδιτίοη. Πος8 ἰξ γεῖεσ πλεσεὶν ἴὸ 
ὃς νΑΥ, οἵ αἷβο ἴο ἴπο τηϊββίοη ὃ ἴποπα 
ολδε ἰδ Ψ1}} ταθᾶη : ἄο ποῖ δηχίοιυβὶυ ῥσο- 
οὐτε οχίεηδβῖνε ργονί βίο ἔοσ γοὺγ ᾿ΟυγΠΕΥ 
(Μεγετὴ ; ἰῃ τδὲ οἵδες ἴτ νΨ1}} πηδᾶτ, πιοσα 
φοταρσε βεηβίνε!υ : ἄο ποῖ ργοζυζς ἴοσ ἴῃς 
ΨΆΥ, οἵ ἀυτίηρ 186 πιίββίοη, 86 ἰπίηρβ 
Ὡδηεᾶ, [Ιπ οἵμεσ ψοσγάβ, ἰξ Ψ1]] 6 δὴ 
ἰη]αποίου ἴο Ῥερὶπ δηᾶ σᾶσγυ ου τῆς 
ταϊβδίοῃ Μιϊδουϊ τενασά. ὙΤβουρῇ ἴδε 
τείεσεηος βεεβ ἴο δε «δεν ἴἰο τδς 
βιδγιίπρ ροΐπε, ἰξ τηυβὲ 6 ἱπ γεδ! εν τὸ 
{δεῖς οοπάυςε ἀυτίηρ τῆς πιίδβίοη. ὙΤὮεγα 

ννᾺΒ ΠΟ πεδὰ (ο βᾶῪ: ἄο ποῖ οδιδίη κοϊά 
Ῥείογε βίδγίίηρ, ἴοσ δαὶ ψγὰ8 Ῥγδοι δ! ν 
ἱπιροβδῖθῖθ. Ὑμεῖς 85 πεεὰ [ὁ βδᾶυ: 
ἄο ποὲ δίκα ροϊὰ ος βἰἷνες ἔγοση ἴδοβε 
ΨΠοπὶ γοῦ Ὀεπεῆὶ, ἴοσ ἰξ τνδβ {ἰΚεῖγ το Ὀ6 
οἥετεὰά, ἀπά δοσερίδπος οἵ ρίἤβ ψγουἹά δ6 
ΤΑΟΓΑΙῪ ῥγεϊυάϊςια!. ὙΤπδῖ, ἰμεγείοσγε, ἰβ 
ψμδὲ [εβυ8 ῥγομιδιῖβ, ἔγας ἴο Ηἰ8 Βδδὶὲ 
οὗ ἰπβιβείηρ οὐ ἴδε βυργεπια νδῖυς οὗ 
τηοῖῖναε. 980 7εγοπὶε (ςοπδεπιηδίϊο ἀναγί- 
εἶδε), Ο ,»,. ΠΗΙΐατγ, εἴς. ὃ δἷ80 
γνεῖββ. Ηοϊεσ. ΟΝ, ΨΉ1Ὲ σοπουττίης 
ἱπ τ δ ἱπιεγργειδιίοη, τὨΐηκβ ἐδ6 ργο- 
δΙδιομ 8υ8 Ὀεξῖες 186 οοπάυςϊ οὗ (ἢς 
ΟἈγὶξἰ-οπεγελαπές ἴθ ἴῃς ίἀαορῖς τμλῃ 
186 οἰχουπιδίδποεβ οὔ με ἀϊβοὶρίςβ. -- 
χρυσὸν, ἄργυρον, χαλκὸν : 84η δπίἰ- 
οἰϊπγαχ, ποῖ ροϊά, ποῖ βἰΐνει, ποῖ Ἔνεῆ ἃ 
Πορρεκ.---εἰς τὰς ζώνας, ἱπ γους ρίγάϊεβ, 
υϑοὰ ἴος (πἰβ ρυγροβς 88 ὙῈ}}] 48 ἔοσ 
ξαϊμειίηρ ὉρΡ {πε ἴοοβα στηδπίῖε, οἵ ἱπ 
Ῥυσδεβ βυβρεηδεὰ ἔτοπι ἴῃς ρίγάϊς. “1ὶ 
ΨΆΒ υδυδὶ ἴογ ἰχᾶνε!εῖβ ἴο ΟΑΓΤΥ ΡυΓγβαβ 
(φασκώλια) δυβρεηάεά ἔτοτῃ δεῖς ρίγάϊεβ, 
ἴῃ ΒΓ ἢ ἐδ ογ ςαττίεά (δε ρεπος" (Εὐτ8ν.). 
πτνες, το. πήραν, ἃ ΨΆ]εἰ ἴος πο ἀϊπρ 
Ῥτονίβίοηβ, β'υπρ ονεσζ ἴδε βδουϊάεσς 
7υἀΠ} χιϊ, το, πήραν τῶν βρωμάτων..--- 

χιτῶνας: ποὶ ἀνεπ ἴνὸ υὑπάεγ-ρατ- 
ταθῃῖβ8, βιϊγίβ; πα Ψψουϊὰ ΒΑ Ὺ νεΥ πεοαδ- 
ΒΆΓΥ ἴοι σοπιΐοτὲ δῃηὰ οἰςδη!πεβ8 'ἰπ ἃ δοὶ 
ΟἸϊπιδῖε, δηά ἴογ τγάνεῖεγβ αἷοπρ ἀυδῖν 
τοδάβ. [π Μδῖκ ἴῃ ρσοβίἰξίοσ βεεπὶβ 
ἴο Ῥ6 δραδίπβε ὑνεδιῖπρ ΝΟ δὲ ([Π6 βδπ)Ὲ 
πιε (νι. 8); πεῖς δραΐπϑε Ἵδιγγίπρ ἃ 
ΒΡΆΤΕ οπβ ἔοζ ἃ οὔδηρε. Ροββϑί]υ νν 
Οὐρῃξ ποῖ ἴο ἴᾶκε ἴῆεβε ἱπβιγυοιίοηϑ 
ἴοο ᾿ἰτεγα ν, Ῥὰξ ἰπ {πεῖς βρίγίιτ.-- -ὑποδή- 
ματα: {μῖ8 ἄοεβ ποὶ πλδᾶπ {πὶ ΠΟῪ 
Μεγ ἴο 5Ὸ Ραγείοοιεά, δυϊ εἰῖπες νυἱέδους 
ἃ ϑρᾶτε ρϑίγ, ογ νἱβουϊ τλοσγε βυδβίδπείαὶ 
Τσονεγίης ἴοσς τῆς ἵξεῖ (8068) ἰδδη τδς 
ἰδὲ βαπδῖβ [ΠΟῪ υϑυδιν τόσα --- τεσ 
8οῖεβ ἴο Κεδρ ἴδε ἔξει ΟΗ͂ δε Ππατὰ τοδά. 
Τιρμείοος (Ηογν. Ηδεδ.) ἀϊδιϊπρυΐθεβ 
δεΐνεοη ἰῃς ἴνο [08 : “ὑδὺ8 ἀεἰϊςαιϊοτία 
ἔπαγυπε οαϊςεῖ, ἀυτίοτίβ δίφυς ὉΠ ογίβ 
βδηάδιία "". Ηε βἰδλίεβ τπδὲ δεῖς ὑνεσα 
βδηδδῖβ, νῇοβα 8οῖεβ ᾿νεσς οἵ ψνοοά, δπὰ 
ὑρρεῖ Ραγὶ οὗ ἰεδίῃεσ, ἴδε ἔννο ᾿οίπεά ὉῪ 
ΠΔ118, δηὰ ἰπαὶ ΠΕ ὑγασο βοσηειπγοδ 
τηδάβ οἵ γιιβῆεβ οὐ ἴῃς δαγῖς οἵ ρδίτηβ. 



9--ἰ4 

τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ τιόι 

11. Εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, 
" ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστι - κἀκεῖ μείνατε, ἕως ἂν ἐξέλθητε. 5 ΟΒ. 11. 8. 
12. εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἀσπάσασθε αὐτήν. 

χχὶ. 
13. καὶ ἐὰν 1 

μὲν ἡ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν ἐὰν δὲ μὴ ἦτ μαι (. 
ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ' ἐπιστραφήτω. 
δέξηται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ὃ τῆο 

14. καὶ ὃς ἐὰν 3 μὴ “ δ Ὲ: 

χιτι, ἀάε 
οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἐκτινάξατε τὸν ’ κονιορτὸν ὁ τῶν ποδῶν ΧΙν, 51: 

ΤΊΜΒΟΙ, ογαηὶϊ οστιν. 3 αν ἰπ ΜΙ Β0Ι, 5 ΒΡ βἀά εξω. 
“0 αἀά εκ (Τίβς.). ΒῺῸ οταῖε (να Τ. Β.). ὙΝ.Η. Βαᾶνε ἰξ οἱ πιδρίπ, 

ράβδον: ποῖ ἀνε ἃ βι8] Τῇᾶδῖ οδπ 
μαγάϊν Ὅς πιεᾶαπ.0 ΕΕνθὴ ἔτοπὶ δε 
τοπιδηϊὶς οσ ρἰςϊυγεβαυς ροὶπὲ οὗ νίενν 
πε γγοοδβϑϑίο᾽ῳ οἵ Ῥιϊρτὶπη τη ββίοποτβ 
ψουϊὰ ποῖ Ὀε οοπιρίεις ψἱπουξ ἃ διδῆ 
«Δςἢ ἰπ τοῖς ἤδη, Ιποῖ ἃ περςεβϑίυ, 
δὲ ἰεδβῖ, 1ξ γγὰβ πὸ 'ἴυχυσυ. Μαζκ 811ονν8 
ἴδε βιΔ8, οσγεδεῖηρ ἱσουδῖς ἔος ἔπε Πατ- 
πιοηϊδῖβ. Οτοιίυ8β βυρρεβῖβ: πο βεοοηὰ 
βἰδῆ᾽ Ὀεβί 68 1πῸ οπα ἴῃ μβαηὰ ἃ Οδββίυβ, 
αυοίϊεὰ Ὀγ Ετί(ΖΒοῆε ἴῃ βοοσπ, βυρρεβίβ ἃ 
Β:Δ ΗΕ 5ῃοά νυῖ ἴσο (βοὶρὶο) ἔοσ ἀείεπος. 
ἘΡτγασά, νυ ἀρρτονδὶ οὗ ἀοάει, ἐδίηκ8 
οἵ ἴνο ἀϊδεγεηε ἴσσηβ ρίνεπ ἰο ἰδς 

Ατδηηαῖς οτίρίπαὶ ΣΤ ὯΝ ἢ Ξ 

εἰἴδες “ἸΓ γοῦ ἴακε οπς βίδβ ἴὲ ἴβ 
που ρἢ,᾽" οὐ “ἢ, εἴο., 1ξ 18 ἴοο τηυοῦ ". 
ἘεαΠν της ἀϊβογερδηοῦ ἰβ ποῖ ψοσίῃ 41] 
τοῖβ ἰσουῦῖε. Ῥσδοιοδιν τἰθς ὕγὸ νετ- 
εἰοῃβ οοσῆα ἴο ἴῃς βᾶπ|ςε τὨϊπρ : ἴαϊῖκε Ομ 
ἃ 5ιΔ ΗΕ, ἰᾶκε ποὶ ὄνεῃ ἃ βἰδῆ ; δε ἰδίϊεσ 
8 ἃ [πι|6 τῆοσγε Ὠυρεγθοϊοδὶ τπᾶπ τα 
ἕοττηεσι. ΝΊιμουϊ ἐνεη ἃ βΒιΔηῖ, ἰΒ [ΠῸ ἘΦ 
ῥὶμς μίέγα οἵ δυδβίεζε βἰ ρον ἀπὰ βεἷῖ- 
ἀεδηΐαὶ. Μεὴ ψ8ο οδετν οὐ ἴῃς δρί τὶς οὗ 
ἴμεδε ργεοερῖβ νν1}} ποῖ Ἰδροὺγ ἱπ ναίπ. 
ΤΒεὶς ἧς Ψ111 ργεδοῦ ἰῃς Κίπράοπι Ὀεϊξοτ 
πδῃ {πεῖς νοσάβ, οι πᾶν Ὁς ἔδεῦ]ς 
δηὰ Πεῖρίεββ. “ Νοιδίηρ," βᾶγβ Εὐτῆγ., 
“ἐςγεδίεβ δ πγλίγαϊίοη 80 πιυςῆ 48 ἃ βἰ πηρ]ς, 
ςοπιεηῖεά ἊἜ " (βίος ἄσκενος καὶ ὁλι- 

4). --- ἄξιος... τ. τροφῆς: ἃ 
τ ἀριπαταην τεσορηϊδεά. Α ἰαδουτες 
οὔ τῆς ἴγρε ἀεβοσιδεὰ ἰ8 ποῖ ΟὔΙῪ ᾿νΟσΊ ΒΥ 
Ὀυξ δυτα οὗἉ Πἰβ πηδδῖ; πεεά πᾶνε η0 ἽἿοη- 
ξεσῃ δδουϊ (δι. ΤῊΪΐβ ἰ8 οπε οὗ τῇς ἔενν 
βΑγίπρβ οἵ οὔὖγ Ἰοτὰ τεΐζειτεά ἴο ὮΥ 81. 
Ῥαυ Ν Οος. ἰχ. 14), ῇοβε οοπάυςς ἂἃ8 
δπ δροϑβεῖς ψΕ1} {Πυϑίταῖεβ τπε δρίγις οὗ 
τῆς ἱπβιγυςτίοπβ ἴο ἴδε Ὑνεῖνε. 

γν. 11-156. ἐξετάσατε (ἐκ ἐτάζω, ἔτοπὶ 
ἐτεός, ἴτὰς ; ἴο ἱπαυΐτε 85 ἴο ἔῆε {τυ τἢ οὗ 
ἃ τηλῖϊεσ). Α ποβῖ ἴο ῬῈ σδγϑί πόα 
ουξίῃ εαςἢ ρἷδςε: ποῖ ἴο βίαν νυ [Πς ἢτϑε 
νὯο οἤδεσβ.---ἄξιος ρμοϊπι5 ἴο ρεζβοπαὶ 
τῆοτδὶ ννοσίῃ, ἰῃς ἀεςίἀϊπρ ςοπείἀεγδιίοη 
0 Ὀς ροοάπεββ, ποὶ ψνεδίι ἢ (ννογῖἢ 50 

τῆς). ΤΕ Βοβῖ ἴο ὃς ἃ τηλῃ ζεποσα! 
τεϑρεοιςεᾶ, (μαὶ πο ρῥγεϊυάϊος 6 οτεδιεὰ 

ἰπϑὲ τῆς πιἰβϑίοῃ Ὧδε ΡῬτδεάϊςβείοηί8 
ἀϊηϊταβ βυβοὶρίεπεὶβ ἱπέδπηϑ ἀεδευγρεῖωτ, 
Ἑτοπλο).--- μείνατε: Ππανίπρ' οπςε βεουγεά ἃ 
οϑὲ, δϑὶἀβ σἱἱ Πίπι, 1 ἢ ποῖ δδουὲ 

βεεϊίηρ Ὀεῖϊζες αυλτίετβ δηὰ ἔλσε, δυγείῃσ 
ἴδε ἔξεϊπρβ οὗ ἴῃς μοβί, δπὰ ἀδιηδρίῃς 
ΥγΟῸΣ Τδδγδοίεσ, 828 56 .8εεκίηρ πιβῆ.--- 
νεῖ. 12. τὴν οἰκίαν, (ῃς Βουβε βεϊεοιϊεά 
δἴϊεσ ἄυε ἰηηυίτγν.--ἀσπάσασθε, βαϊυῖε ἱἰ, 
Ὡοῖ 88 ἃ πιδίίεσ οἵ {ογπηδὶ σουγίεδγ, Ὀυῖ 
ἢ ἃ βεγίουβ τηϊπὰ, βαγίηρ: ““Ῥεᾶος ὃῈ 
νὴ γου," τπιπκίηρ τῆ 816 οὐ ναὶ 
εδος ἔπε ἱἰπράοτῃ οδη Ὀτίηρ.---Ν ἐσ. 13. 
ἂν μὲν ἢ ἡ ὁ. ἀξία : αἴεγ 411 ραΐπβ ὕανε 
Ὀδεη ἰδκθη, ἃ τηϊβίακε τδῪ δὲ πιδάς; 
τετείοσας ἐπε ψοσίίπεββ οὗ ἴῃς ἤουβε 
8 Καὴ οὗ 88 υποειίδίπ (ἢ, ἱπ δῃ 
επιρμδιῖς ροβίτίοη, 8δο μὴ ἦ, ἱπ πεχὶ 
οἶδιιβε).---ἐλθέτω ἡ εἰρήνη. . . ἐπισ- 
τραφήτω. Τῆς τηδδηΐπρ ἰ8: 86 Ψψογά οὗ 
Ῥεδος Ψ»]]] ποῖ Ὅς βροΐεη ἷπ νδίῃ ; ἰξ νν}]} 
1688 ἴπε βρεᾶκοσ ἰΐ ποῖ ἴποβε δὐάγεβεεά. 
1 18 δἰννδγβ ροοὰ ἴο ννϊβῃ ρεδος δηά ροοά 
ἔο οἴπειβ, ποννενεγ ἴῃς νυ 88} τᾶν Ὀὲ 
τερεϊνεά. Ὑποῖα ἰβ ἃ ἰδοὶξ ννδγηίηρ 
δραΐηβὲ θεΐηρ ργονοκεά Ὀγ Ἵσῃυτ] ἢ ἐγεαῖ- 
πηεηῖϊ. ες. 14. ὃς ἐὰν μὴ δέξηται : ΟἸτῖϑὲ 
οοπίοπηρίδίεβ Δη υὑπίλνουγαῦδίε τγαβοὲ οὗ 
ἴδε πηϊββίοη ἐπ ἐπ Βοβῖ᾽ 8 πουδβα, οἵ ἱπ ἴῃς 
ἴοννῃ οΥ᾽ νἱ Παρ σεηεσαῖγ. Τῆς οοη- 
βἰσυοίίοη οὗ [Π6 βεπίεπος 8 ἀπδοοϊου ἢ - 
βιϊς, θερί ππίπρ' οὔς ννᾶυ, ἐπάϊπρ δποίδεγ: 
τῃεϊοσγιοδὶ ἰπ εἴεςιϊ, ἀπ βυϊτα δ] ἕο 6πιο- 
τίομδὶ βρεεοῦ; οὐ 1. χχὶ. 6: “π686 
τίη ρβ γε βεε---ἰἂγβ νν"1}} οοπλα ἰπ νυ οἢ 
ποῖ οπε βίοπς Ψ|1 θὲ ἰεΐξ ἁροπ δηοῖπεσ᾽" 
(υἱάε ΝΝΊπες, κὶ 63, οἡ βυςἢ ςοπβίγυςο8). 
-- ἐξερχόμενοι: ΨΠεη 84η υπτεςαριῖϊνα 
διιιυᾶς Π88 οπος Ὀεεη ἀεςϊδεάϊν τακεη 
Ρ, ἴπεγα ἰβ ποιῃίπρ ἴογ ἴξὲ Ὀυϊ ἴο γὸ 
ΑΔΥ. ϑυοἢ ἃ οτίβὶβ βδνεσεῖν ἰεβίβ [ἣς 
ἐσπιροσ δηὰ βρίγι: οἵ ργοπιοῖεσγβ οἵ ροοὰ 
οδι568. --ἀκτινάξατε τὸν κονιορτὸν: 8 
Βυτηδοῖς δοῖ ργαςιϊβεά Ὀγ τῆς Ῥῃασγίβεςς 
ΟΠ Ραββίηρ ἕγοτ παδίμθη ἴο 76νν 8ἢ 5οἱ], 
πε ἰογπιεσ Ὀεὶπρ τεραγάεά 845 υὑποίεδη 

1 
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κ ΟΒ. χἱ. 5, ὑμῶν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χι 

15. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, " ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ 
ἘΠῚ ξὲ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

χχὶϊί. 44. τό. “Ἰδού, ἐγὼ ᾿ ἀποστέλλω μᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων. 
αἰ πσαν κοΐ γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ " ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 

το. ΡΒ]. 

(υἰρδε., Ηοσ. ΗδὉ.): ἘπεΥ το ᾿ 
Ὡοῖ ἜΑ Υ ἴο ρΡετίογπι ἱπ ἃ σί ῃϊ βριγίξ ; ἴοὸ 
δρὶ ἰο Ὁς δε ουϊοοῦιε οὗὨ ἱττ ἰδιίου,, ἀϊ8- 
ἀρροϊπίσηεηξ, ἀηὰ ψουπάἀεά ναπίτν τὸ ἴΠῈῪ 
ἀἱᾷ ποι Δρργεςίαϊβ "κμσ, 1 αϑδπάοῃ {πεπὶ 
το {δεῖς ἑαίθβ. Οβγίδε πιεαπὶ {πε δοὶ ἴο 
δυτηθοἶϊβε τς τεβροπδι Ὁ] οἵ ἴπ6 ἰπ- 
Βιαδιτδηῖβ ἔοτ ἔπε γεβυ]ῖ Ξ 'εανε δε ρίδςς, 
εε! τς πὶ γοῦ πᾶνε ἄοπε γοὺς ἀυΐγ, 
ποῖ ἰῃ αῆρεσς Ὀυϊ ἴῃ βϑδάμεββ. Τῆς δεῖ, 
1 ρεζίοσιηεά, νουἹὰ Ὅε ἃ ἴἷαδεε ψογὰ οὗ 
ναγηίηρ (εἰς μαρτύριον αὐτοῖς, ΜαΙκ ἀπὰ 
ΓΚ). Οτοεξίυβ δηὰ ΒΙεεὶς υπἀετείδηά ἱὲ 
88 τηεδηΐηρ : κ“ψψὲ δᾶνε ποίδίηρ τῆογε ἴοὸ 
ἅἄο νῖὰ γου ᾽".---τ ες. 15. γῇ Σ. καὶ Γ΄: 
ϑοάοτη δηάἅ Ἃοπιοτγαῇ, αν αι ἔοσ 
ξτεδὶ ἰηἰαυϊν ἀπά νυ ἀοοπι (18. ἱ. 9), 
γῇ, ἰαπά ἴοσ ρεορῖε.---ἀνεκτότερον: γεῖ 
τῆς Ῥυηίβῃτηεπε οὗ ἴπεβα νυ ἱοκεὰ οἰ168, 
ἀγβεις τβουρῇ ἰτ ννᾶβ, ογσ ἴπε ρυπίβῃπιεπὲ 
8111} ἰπ βίοσε, πιοσῈὲ εηδυγαῦϊς ἐπ τμαὶ 
οὗ οἷν ος υἱαρε ψῃίο τεὐεςῖ8 ἴῃς 
ταεββᾶρε οὗ ἴδε Κίπράοῃ. Τῆΐδ ΠΊΔΥ 
βεαπ) 8ἃη δχδρρεγδιίοη, ἴπῸ υἱΐεγαπος οὗ 
Ῥαββϑίοῃ σαῖμεσ ἴΠδπ οὗ βορεσ ἰυάρτηεηῖ, 
Δηὰ ἃ ἀδηρειουβ {πίπρ ἴο ΒΔῪ ἴο γῶν 
ἀϊδοίρίεβ ἂπὰ δρρσζεπέος πη ββίοπασίεβ. 
Βυῖ ἴδο ρῥείποίρίε ἱηνοῖνεά ἰ8 ῥ᾽ αίπ: τς 
ξτελῖεσ ἴδε ρῥγίνιερε τεὐεοϊεὰ πε ρτοαῖεσ 
ἴδε οτἰπιϊπαὶ ν. Ὅδα υἱΐεγαποε τονεα]8 
τς δίρΒ ναῖυς ]εβὺ8 βεῖ οὐ ἴῃς σοοὰ 
εἰάϊπρβ. Ης οοπηπλϊβοίοηεά τ[ῃς Τυνεῖνε ἴο 
Ρτγεδοῖ. 

γν. τ6-.39. Ῥγοῤλεέϊς ῥίείμγε οὗ γμέμτε 
αῤοΞίοἱϊε ἐγὶ δμϊαέοης. ΑἸ ἱπιεγροίϊδείοη 
οὗἩ οὖς ενδηρεῖίϑε διε ἢἷ8 πιδῆπο οὗ 
ετουρίπε ἰορία οἵ Κιπάτεά ἱτηροσ. Τῆς 
ξτιεαῖει ρατί οἵ τῆς πηδίεγίδὶ 15 σίνεπ ἐπ 
οἴδες οοππεδοιίοηβ ἴῃ Μδγί, ἀπά εβρεςοί δ! 
ἐπ τ0Κ6. Νὸ ἐεξεϊϊηρ οἵ ἀεἸ]ςαον ββουϊά 
Ῥτιενεηΐ δνθὴ ἴῃς ρσεδοθεσ ἔτοπὶ ἰδκίηρ 
τοΐδ νίενν, 88 ἰδ ἀδβίγζουβ 811 βεηβε οἵ ἴῃς 
πδῖυγα] πῶ Ὁ τῆς δι ]εδη τλιβαῖση 
ἴο διρροβε ἔπδι [8 ρᾶββαρε ἰοστηεὰ ρατὲ 
οὗ Οἰμίεθε ἱπβίσυςτοηβ ἴο τῆς Ὑ Μεῖνε ἱπ 
οοπηεοιίοη πόσει, ἘΒελάϊηρ ἰπίο ἴῃς 
οαεῖν Ἴνεπὶ [ἢς Ἐπουρἢῖβ8 ἀπά δχρογίδποεβ 
οὗ ἃ ἰδῖεσ εἰπῆς νγὰ8 ἱπενίδοϊε, θυς ἴο ρεῖ 
ἃ ἴγυς ρίοίυτε οὗ {πε [πὸ οὗ [εβυι8 πὰ Ηΐβ 
ἀϊδοϊρίεβ, γα τωῦβὲ Κοὲρ ἴῆες ἴψο 88 
ἀϊδιίπος 5 ροββίθίς. ὙτΤἄδγε τᾶν δὲ ἃ 

α Ἷ7' "προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων - παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς 
᾿συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν " μαστιγώσουσιν ὁμᾶς - 

ἄουδε 86 10 νας. σ6ό. [Ιὲ βίδπάδ δὲ ἴπ6 
Ὀερίπηίηρ οὗ ἐδ ἱπαιγυςείουβ ἰο ἴδε 
ϑενεηῖν ἴῃ Τυΐο (Σ. 2), τ ΐςοδ, δοοογάϊηρ 
ἴο ὙΜεῖβ8 (Μαῖι8. Ἐνδηρ., Ρ. 263), ἅγὲ 
τειν τἢς ἱπδισυςείοηδ ἴο ἴδε Τνεῖνε 
πῃ τηοὶς πιοδὶ οσίρίμαὶ ἔοσα. Βαὲ ἱξ ἰβ 
ματὰ ἴο δεῖίενε ἰπαὶ 1εδὺ8 (οοῖς δηὰ 
εχριεββεά 80 μεβϑβίπχίβὲὶς ἃ νὶενν οὗ ἴδε 
(δἰ ]εαη ΥἹ]αρετα τὸ Ψψδοπὶ Ης νδδ 
βεηάϊηρ ἴῃς ὙΝεῖνε, 25 18 ἱπιρ]ϊεὰ ἰῃ δα 
Ῥῆτασε, κΒῆδερ διηοηρ ννοἶνεβ,᾽" ᾿βουρἢ 

ς ενϊἀεπεῖγ ἀϊὰ ἰποῖυάς οςξβδιοηαὶ τη- 
τεςσεριϊνίτγ ἀπιοην ἴῃς Ροβείδ᾽ς ἐχρεζίεηςςς 
οὗ τῇς ἀγδοισον ἩΗς πᾶν ἱπάεεά δανε 
βαϊὰ βοπιεϊπίηρ οὔ ἴῃς κιπὰ νυ δὴ 
υπάετδιοοά τείεσεηςς ἴο ἔπε Βοβε τ οὗἁ 
Ῥμασίβαϊς σε ρίοπίβίβ, Ὀυϊ 8 ἰΐ βϑιδηάβ 
ἀπαυα!βεᾶ, ἰξ βεεπιβ (0 Ὀεᾶσ ἃ οοἱουτίηρ, 
ἱπιρογιεά ἔτοπι ἃ ἰδῖες ρετγίοά. 

εσ. στό. ἰδού, βοπιειῃίηρ ἱπιροτίδπε ἰ8 
Οἷπρ ἴο ὃς βαϊά.--- γὼ, ἐπιρῃδιῖς, [εβὺ8 

18. σοῃβοίουβ [πδὲ ςοπηεοιίοη Ψ ἢ Ηἱπὶ 
ΨΠ1 θὲ ἃ βδουζος ποῖ οἠἷυ οὗ ροννεσ, Ὀυξ 
οὔ σους ἴο ἴδε Τὰν εἶνε.---ν μεσφ: ποῖ ἐο 
ΨΟἾνεβ (πρὸς λύκονς, ΟἾτγ5.). ΤΠΕΥ γεσα 
ποῖ βεηΐ ἴοσ τδδὲ ρύγροβε, εὶς νουᾶ 
Ὅς ἃ πιϊββίοη ἴο ἀεβισυςιίοη, θὰξΣ οα ἃῃ 
εἴγαηὰ οὗ νοι πδὲ ψουἹά ὃς δη ἰηςί- 
ἄεπι. ἐν 5 υϑεὰ Πετε ἃ8 οἤἥεγ, ββρεοὶδ!ν 
ἴῃ ἰδῖες ασὔεεῖκ υυεϊϊεσβ, ἱε ἃ νετῦ οὗ 
τηοϊίοη ἴο ἱπάϊςαϊα ἃ βυδβειεηῖ οῃγοηὶς 
βίδῖες, “ἴπὸ γεβϑυΐὲ οὗ ἃ ἴονα οὗ οοποῖβθ- 
παδ8᾽ (νίπες, 8. 50, 4, 8).--- γίνεσθε... 
περιστεραί. Τῆς δβετρεπῖ, ἴῃς δοςερίεὰ 
Ἐπ ὉΪεπὶ οὗ ννἱβάοτι (6 η. 1}. χα; 8. ἵν ϊ. 
5) ΤΥ, Βῃδγρ- ἰσῃιεὰ (τοι); 186 
ἄονε οἵὨ δἰπιρὶ ον (Ησο8. νἱϊ, χα, “ δι Πν 
ἄονε,᾽ ἄνους, ϑερε.).---ἀκέραιοι (α; κεράν- 
γυμι), υπηχίχε ἢ εν], ρυτεῖγ ροοά. 
Τῆς ἰάεα! τεβυϊεῖηρ ἔτοπὶ ἧς σοπγδὶπα- 
εἴοη 18 ἃ ὑγυάεηϊ βιπιρ ον ; ἀϊῆςυϊε τὸ 
τεδ] δε. ὙΠ ῥγονεῖῦ βεεηι8β (ὁ δᾶνδ 
Ὀεὰπ οὐττοηΐς ἃτηοηρ ἴδε ε8. “ αοὗ 
ΒΑΥ8: “ὙΠῸ πῆς (ἢ ς δγας ε8 ἄγε βἰτηρὶς 
85 ἴῃε ἄονα, Ὀυϊ ἀραίπδι ἴῆε Βεδίμεη 
οὐπηΐϊηρ ἃ8 186 βειρεηϊ ̓ " [δύ δδδοδο, 
Βεϊἰιγᾶρε).---Ν ες. 17. τῶν ἀνθρῶπων: 
ὙΝ εἰἶξββ, γεραγάϊηρ νεσ. 17 ἃ8 ἴπε θερίππίηρ' 
ΟΥ̓ δὴ ἱπιεγροϊδιίίοη, ἴδκεβ τῶν ψμεπεσὶ- 
ΟΑΙγ τε δε νμοῖε σαος οὗ τπεη οοποοίνεοα. 
οὗ 85 ου δε ννδοῖὶς Βοβίῖς ἰο ἐδ συ -- 
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18. καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς». ἀα, ο’. 
μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 10. ὅταν δὲ παραδιδῶσιν 1 ὑμᾶς, ὁ τὰ ἃ ὅσες, 

ἦν. τι (δδῶς 
μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε " δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ ἔδτακον. 
τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε3" 20. οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ ̓  14. (ϑδαι. 
τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὅμῖν. 21. 3 Παραδώσει δὲ ΜΑΣ νι, 
ἀδελφὸς ἀδελφὸν “ εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον - καὶ " ἐπαναστή- ε δ᾿ χανι. 
σονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ "θανατώσουσιν αὐτούς. 22. καὶ ἔσεσθε 9 αν 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου" ὁ δὲ "ὑπομείνας " εἰς ε ζ΄ ,τίν. 
χὶ!. τά. τ ΟὮ. χχὶν. 13. 1. χυἱϊὶὶ. ς. ἸοῖΣ αἶνον 

ἘΜΒ δανε παραδωσιν (Τίδο;., ΥΝ.Η.). 

5ΜΝΒΟ Βᾶνε λαλησητε -- δὲ γε Ουρδῖ ἴ0 βρεᾶκ. Τῆς ὅιϊ, ἱπά, (Τ. ΒΕ.) -- “δαὶ 
γα 1 δρεαῖς. Ὑὴὲε ἰογπηεσ ἰ8β ἴο Ὀς ρῥγείειγεῦ. Ὁ], οπιῖξ 186 νβοῖε οἴδυϑε ἴγτοτι 
δοθησεται ἴο λαλησητε, ἂπ εττοῖ οὗ 5βἰ πλλϊασ ἐπάϊηρ. 

κόσμος ἰπ τῆς ἴουτίΒ Οοβρεὶ (χν. 1ο; 
χνὶϊ. 14). [1 δεεπὶβ πιοσε πδίυσγαδὶ ἴο ἢπὰ 
ἴῃ ἰξ ἃ τοίδχεποε ἴο τῆς λύκοι οἵ νεγ. τό. 
Βενῶσς οὗ ἴῃς οἶα88 οὗ πδὲῆ 1 δᾶνε ἰῃ 
νίεν. 80. Ετδβ., Εἴβπογ, Εγί[Ζβοῆε.--- 
συνέδρια, {πε πίρῃει {τίθυπαῖ8β, βεϊεοϊθά 
ἴο 6βεπὶ σουγίβ οἴ υδέίος οἵ 811 ρτδάεβ, 
ἴο ἄεποις ἴῃς βεσίουβ πδῖυσε οὗ ἰῃς 
ἀδληρετς.---συναγωγαῖς. Τῆε δγπδρορυα 
8 τείειτεὰ ἰο ἤεσε, ποῖ πηθγεῖν 88 ἃ ρίδςς 
οὗ ψοσβῃΐρ, θυ 85 ἃ ἰυσί ἀϊς8] Δ5ΒεσΩ Ὁ] 
εχετοϊβίηρ ἀϊβοὶ πε δηὰ ἱπῆϊςιίπρ Ρεπδὶ- 
Ἐε5 (ατοι 5). Ἀτλοηβ πες ὙΆΒ βοουγρ- 
ἱπῃ (μαστιγώσονσιν, υἱ ςἴ8 χχὶϊ. 1ο ; 
μὲ δ τα; 2 Οος. χί. 24).---ν ες. 18. ἡγεμό- 
γας, ὑζονίποίαὶ ρονεσποσβ, ἱποϊυάδίηρ [Π6 
ἴδτες ἄερτεεβ: Ῥιοργδείοσβ, Ῥγοζοηβυΐβ, 
δληᾶ Ῥιοουταῖοσβ Ετοτὶ ἴῃς ροϊπὶ οὗ 
νἱενν οὗ ἴδε Ἴνδηρεῖ δι, πο οοποείνεϑ ἴπῈ 
ψΒοῖς ἀϊδοουσθε δἃ8 σοπηςοῖϊαά υἱτἢ τπὰ 
(αἰ θα πιϊβϑίοη οοπῆπεά ἴὸ 7|6νν8, 
τε ταΐδσεποε οἂῃ ΟΠΪΥ ὃς ἴο Βοτηδη 
ξονεῖποσβ ἰῃ Ῥαϊεεέϊπς. Βυΐ ἴῃ ΟἾτίδι 8 
πιά τἼδΥ ἀουεῖε88 πδὰ ἃ ἰᾶγρεσ βθορε, 
δηὰ ροϊπίεά ἴο ᾿υάἰοῖΑ] ἐτὶδυ]αἰοπ 8 ἴῃ ἐμ 6 
Ἰάγγεσ, αδηεῖ]ς τνοτ]ὰ. --ἰς τύριον. 
Ὑδε οοπηρεηβαιίοη ἔος ἴῃς ἱπογίπιϊ παῖε 
ΜΠ θὲ τὔδὶ ἤθη πὰ βίδπὰ οἡ {Πεὶγ 
ἀείειιος, ΠΟΥ 11 πᾶνε δὴ ὀρρογιυπίν 
οὗ υυἱιπεββίηρ ἴος ἰἣς Μαβίεσ (ἕνεκεν 
ἐμον) ἀπά τε Οδυβεὲ. Οὔβεγνε ἴδε φοπ- 
διηδέίοη καὶ δὲ ἰπ ἢτδε οἴδλυϑε οὗ (ἢϊ5 
νεῖος, καὶ Ῥείοτε ἐπὶ ἡγεμόνας, δὲ θεῖ 
ἰ- [ε ἱπισοάυσεβ 4 ἔυσίπει ραγιϊουϊαῦ 
πηᾶες ἃ ἀουδὶς ροὶπε οὗ νίενν, ἢ καὶ 
80 [ὯΣ 48 βγη ᾶσ, νυν δὲ 80 ἴδτ 88 ἀϊβεγεπὶ 
Βδυπ λείη, δελνίργανι., ὃ 675, αἶδο Ογ. 
αγίϊ κεῖ, 188, 9). Α πῖοτε ἰοσπι 8018 

ἴεηςε. ὴ ᾿ 
ν. 190-22. μεριμνήσητε, εἴς. : 8 

βεςοηὰ ὁ απξεὶ ἀραίμαι δηχιεῖν (Μδϑῖι. 
ν]. 25), τῖ8 εἶπε ποὶ ἂἃ8 ἴο ἰοοά δηά 
ταϊτηθηῖ, δυῖ 45 ἴο βρεεςῇ δὲ ἃ οσί εἰς] 

Βους. ΜῈ Ἔἐαυ8] ἐπιρμαβίβ : ἰἸσουδὶς ποῖ 
γουγδβεῖνεβ οἰἔπεσ 25 ἴο τηᾶππεῖ οὐ τηδίζεσ, 
ψΨοτγὰ οσ τβδουρῆς (πῶς ἢ τί). : 
τδουρῆῖ, νοσζά, ἴοπης, ψεβίυσο---νεσγ- 
τοίη τπδὲ ἰεπάβ ἴο ἱπῖρσεβ88---ἃ]} Ὑ}}} 
ξἰνεῃ δἱ ἴδο ογίεἰσδὶ ἄσην (ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ὥρᾳ). [Ιπ {δε ἴοσπιες ἰπβίδπος δηχίεϊν 
ννᾺ8 τοϑίγιοϊςά το τῆς ἀαν (Μείε. νἱ. 34). 
Εὐ11, αὐβοίϊαϊς ἱπβρίγαιίοπ ρὑγοτηίβεὰ ἴοσ 
τῆς Βυργεπιε πιοπηεηῖ.-- οὐ γὰρ ὑμεῖς, εἴς.: 
ποῖ γου δυῖ ἴῃς ἀϊνίπε ϑρίτι: τς Βρεᾶκεσ. 
οὐ, αλλὰ, ποη ἰδπὶ αυᾶπι, ἱπίογρεεῖβ 
Οτοιίυ8, ἐοϊονεά Ὁν Ῥτίσδειβ, ΕἸβπεῦ, 
ἘπίΖζβοῃε, εἴς. Ξξξ ποξῖ 80 πηιοῖ γοῦ 858; 
48 ἴξ ἰτ ψψεῖα ἂῃ δῆδιγ οἵ ἀϊνιβίοη οὗ 
Ἰαῦουσ, 80 της Οὐγδ, 50 τηυοῦ, δηὰ 
τοτα, αοὔδ. [ἢ ἰ8, ποννενοσ, 211 Θοά 8, 
δηὰ γεῖ ἃ1] οὐτβι [Ιξ ἰβ ἃ οᾶβε οὗ 
ἐνιριαηόέ ἀοϊίίοη, τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν, 
ποῖ οὗ ἃ ἰτδηβοεηάεπε ροννοσ οοπιλίηρ ἰπ 
ρου τ5 ἴο δεῖρ οὔὐγ ἱπῆσγηίεν, εκίπρ' 
οὐυΐ οὖς ἱπιρετέεοὶϊ βρεεςοῦ. Νοῖς τς 
ϑρίγιε ἰβ σδ]εά 1πῸ ϑρίτγίς τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν, εςο οἵ νὶ. 32. ϑοπιε οἵ τῆς 

δαίεβδε, πιοβὲ ἱπβρίγεδ υἱΐαεγαποεβ πᾶνα 
δζη ΒΡΕΘΟΙ 65 πηδάς ὈῪ πηεη οἡ ἰσίαὶ ἴος 
τεϊσίουβ Ἴοηνίοϊίοηβ. Αχοοά οοη- 
βοίΐεπος, ἰγαη 40} οὗ δρίτίς, πὰ ἃ ϑεπβ6 
οὗ δε ρτεδίηεββ οὗ {πὸ ἰββὺς ἱμνοϊνεά, 
τρᾶκε πυπΊδη ΒΡΕΘΟὮ δὲ βυςἢ {ἰπιεβ του ἢ 
ἴπ6 βυδ]πηθ. ὙΠεορῆγ. ἀϊδβεϊπρυΐβῃς8 
πε Βυπίδη δηὰ (δε ἀϊνίπα ἰῃ δας υἱξοτ- 
ΔΏςΕΒἴδυ8: ἐβεὶι ἠεχευνυ ΤμΝ τοιηδκα 
ἃ νβε δροΐορυ ( εἶν ἡμέ- 
τερον, τὸ δὲ σοφῶς ἀπο. ἐβσθοι με κα 
-π-ν εγ. 22. εἰς τέλος, ἴο ἴ86 οπά (οὗ τῆς 
τυ ]δι 8) ἀςβογί θεά (νν. 21-22) ; ἰο ἴῃς 
επά, δηὰ ποῖ πηεγεῖν δὲ ἴδε δερίηπίηρ 
(ΤΒεορῖν., Βεζα, σι ζβοῆς, ἮΝ εἶβ8, εἰς.). 
ΝΟ εϑβύ αΐηρ ἴο ἄο, ἤδη βιιςδ ἰη- 
Βυπηδηΐτε8 δηὰ Ῥαγθατγίεἶεβ ἃγα σοίπρ οπ, 
411 παῖυγαὶ! ἀπά ἰαπινγ δϑεςτίοπβ ουΐ- 
ταρεὰ. Βυῖ ες Βεῖρβ ἴο ἵκπονν, ἃ8 ἰβ βεῖϑ 
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Ὑ μοῖς ϑαν γέλος, οὗτος σωθήσεται. 23. ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει 
ἱμρίμμαν 

ΕΝ 
δε εοὰ ἀνθρώπου. 
μαι 
δυΐδοσα. 

οἱ ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
“τελέσητε τὰς πόλεις τοὺ 5 Ἰσραήλ, ἕως ἂν δ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 

24. Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ 

1 φτεραν ἰπ 38 (ΚΝ. Η. ἀλλὴν ἰπ πχαγρίπ). 

3 ΒΌ οπιῖξ ἴδε ασιϊοῖς. 

πάϊτες ον ἱπεϊπιαϊεά, τπαὲ μετα τὴ} 6 
δὴ εηὰ, ἐπαὶ ταϊϊρίουβ δηϊπιοβιεῖεθ ν"]]} 
ποῖ δδὶ ἴοσ ενε. Ενβθῃ Ῥεϑεου ον δηὰ 

ΠΠοϊΐπεετα χεὶ ὑγεᾶγυ οὗ ἐπεὶγ βᾶναρα 
ες Οη εἰς δος Βεζᾷ τεπλᾶσίβ : 
ἀεοίϊαγαι ἤδαις πιοπιεπίδποδη πεαὺς Ρεῖ- 
Ῥεΐυδτη δᾶης ςοπάϊτίοπεπη ἔοτε.--- ο 
σωθήσεται, ἀε, φειβ πα: Βε δηὰ πὸ 
οἵἴδες, 681] Ῥε βανεά, ἰπ ἴδε ἄδγ οἵ ἤηδ 
ννᾶτὰ (}14π|ὲ8 ἱ. 12, “" 5}41] τεςεῖνα (ῃς 
οζοόνγῃ οὗ [ἰξπ ᾽ἢ ; αἷδο, ἴος (πὲ ψνογὰ ἰβ 
Ῥτερηδηΐ, 8881 ὈῈ βανεὰ ἔτοπι πιογδὶ βῃϊρ- 
νοῦ κ. ον ταν ΤΠδγδοίεσβ ΡῸ πιίβει- 
ΔΌΪΥ ἄοννῃ (Ὡτουρῇ οοννατάϊοε δηὰ ἰδεῖς 
οὗ τηοσαὶ δδσςε ἱπ ἴῆς ἄδν οὗἉ {τ|8] 1 

νεῖ. 23. ὅταν δὲ: ἴπε τπουρπὲ τᾶ 68 
ἃ πενν οοπγίοτιίηρ ἴυγη, τηυςἢ πεεάεὰ 
ἴο τεοοποῖϊς ἀϊβεὶρ!εβ ἴοὸ τῇς ρτὶπὶ 
Ῥίοβρεοῖ. Ὑνπῆ σουγαρα ἃπά ἰογδὶν 
εἴοτι ἴοσ βεϊργεβεγνδίίοη ἰδ αυϊῖς 
ςοιηρδεῖρίθ. Ὑπεζείοσα, ἤδη ΤΕΥ Ρετ- 
βεουῖϊς πεῖς ἢἤεε ἴδεσε.---ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ, ἰη ἐλὶς οἰἴϊν, Ῥοϊπείπρ ἴο ἰξ, ἐλὶς 
βίδη ἀϊηρ ἴογ οπε.--- φεύγετε, ἤεε, νΕτῪ υπ- 
πεγοὶς δρρδζεπεῖγ, ὃδυῖ ἴ[ἢεὲ Ὀτγανεβὲ 
βοϊἀϊεσ, Ἂβρεςίδ!ν δὴ οἷά ςαπιραίρπεζ, 
ὙΠ ἀνᾶ1]} Πιτηβεῖ οἵ οονεσ ἤδη πε σδη. 

εἰς τὴν ἑτέραν: τῇς τεδάϊπρ οὗ ΝΒ [8 

το ὃε ῥγείεσγεά ἴο ἄλλην οἵ τῆς Τ.Ε., τπε 
ἰάεα Ῥείπρ: 8εε ποῖ πηεγεῖν ἴο δποίπεσ 
οἷῖν πυπιοείς δ} ἀϊδιίποῖ, Ὀὰϊ το ἃ οἰ 
Ῥταβυση δὶ ἀϊβετεπε ἰπ βρί τίς (οἱάφ νἱ. 24 
δηὰ χί. 16), ετε γοὺ ΠΊΔΥ ΠΟρΘ ἴο 
τεοεῖνο δεῖξε ἰτεαίπιθπι. Ὑ8ι8 πα 
βίρχμι, του Ῥεὶπῃ ἃ το τηδϑβισγα οὗ 
βεῖ - ργεβεγνδίίοῃ, 18 σαϊβεὰ ἴο [πε ἀΐρτίν 
οὗ ἃ ροϊϊον οὗ ργυάεηςς ἰπ ἴῃς ἱπίεγεβε οὗ 
πε οδυδε. ὮΥ ἴὔτονν ἀννᾶν 11 Ποσα 
δπιοπρ ἃ ποβιίῖϊε ρεορῖς ἤδη γοῖι ΠΊΑΥ ἄο 
͵οοάννοτκ εἴβεννῃετε ᾿--- ἀμὴν γὰρ: τελϑοη 
ἔν πε δἀνίςα δοίην ρίνεη ; πη ἱπὶ- 
Ρογίαπε ἀεοϊασαϊίοη, δηᾶἂ ἃ ρεγρίεχίπρ' 
Ους ἴοσ ἱπίεγρσγείεσθ.---οὐ μὴ, πᾶνε πὸ 
ἔελι ἰεδὲῖ, γε ΨἹἹ] Τετίδι εἶν ποῖ, πᾶνς 
Βηϊδπεὰ . [Ι΄ Ψδδὲ βεπβεῦ 
““δοπα ονεσ " (Α.Ν.) ἰῃ ἐπεὶς ἐνδηρε ἰδίην 
ἴους, οὐ ἄοπε {πε τνοσῖς οὗ ενδηρεϊ βίης 
Ἐδοτουῆϊν ὃ (αἀ Πάεὶ εἰ ἀνδηρεῖϊίοδς νἱτ- 
τοι ρεζίεςεἰοπεπ1--- ΗΔ). ὙἘε ἴοσπιεσ 
ἰδ δα τῆοσες πδίυσαὶ ἱπιεγρεοεϊδεέίου. Απὰ 
γεῖ ἰδς οοππεοιίοη οὗ τπουρδς δεεπιδ ἰὸ 

8 2 Χ οαιίϊ αν». 

ἀεπηδηά ἃ τηεηϊδὶ γεΐεσγεπος ἴο ἔδα δ! ΠΥ 
οὗ τῆς ννοσῖς ἄοπε. ὙΨΉΥ ἴδσγυ ἂὲ οπὲ 
Ῥίαςς 85 ἰξ γοῦ νεσε ὑπάεσ οὐ  ψαϊίοη τὸ 
φοηνετὲ ἴῃῈ ΨΒοΙΪς ρορυϊδιίίοη ἴο δε 
Κίπράοπι ὃ ΤΒε τπίηρ οάπηοὶ Ὅς ἄοπε. 
Ἴδε ὕνο νίεννβ τῆδυ δε οοπιρίπεὰ ἴπυ8: 
γε 412}} ποῖ ἤανε ροπς ἰπγουρ δα 
ἴοννμβ οὗ [βγϑ8] δνδηρε ἰδίην τἢδπὶ ἰῃ 
ἐνδῶ ἃ βι}ρεγῆοίαὶ τνᾶν, τηυςἢ 1658 ἴῃ ἃ 
τποσουρῆ-σοῖὶπ τηδῆπεσ. νεῖβθ δίκα 
δε νογά τελ. 88 ζείοσίπρ ποῖ ἴὸ πιίββίοῃ 
ψοσΚ Ὀυῖ ἴο ἢϊρδὲ Ξε γε 8411] ποὲ μανβ 
υδεὰ 811 [ῃ:ς οἶΕἰ65 88 ρίδοεβ οἵ γεῆιφε, ἱ.σ., 
ἴδετε νν1}} αἰννᾶγβ Ὀς βοῖῃε ρίδος ἴο δ 
ἴο. Τῆΐδβ ἴ8Β Ὀεπεδῖῃ ἴα ἀϊρηϊν οὗ τᾶς 
βιἰτυδιίοη, εβρεοίδ!ν ἱπ νἱοιν οὗ νἱἣδι 
ζο!ονν8.---ξως ἔλθῃ ὁ νἱὸς τ. ἀ. Ηετε 
δραὶῃ ἰΒ ἴῃς ρεουϊίας εἰἰἰς ὅδομ οὕ Μαπ : 
ἱπιρεγβοηαῖ, Ὀυξ υδεά Ῥχεβυ πιο 88 ἃ 
ΒΥΠΟΆγτῇ ἴον "1", ὙΥΠδι ἀοεβ ἐξ πιεδη 
ἰπ τηῖδ σοππεοιίοη δ Απὰ νῆδὶ ἰβ 6 
Τοπλίηρ τεξειτεὰ ἰοὺ ὙΤῶε ἰαϊίες αυς8- 
τίου οδὴ 6 Ὀεβὲ δηβινεσεὰ αἱ ἃ ἰδίες 
βἴαρε. [{ 88 Ὀδεη βυρρεβίεὰ παῖ τῃς 
τ]6 ϑοὴ οὗ Μβδη ἰβ ἤεγε υβεὰ ὃν (ἰπγίβὲ 
ἴῃ ορροβίτίοῃ ἴο ἴ86 εἰεἰ6 δον οὔ δ ανίά. 
ΤΠε τηεδηΐηρ οὗ νεσ. 23 οὐ ἔδαι νίενν ἰδ 
1818: ἄο ποῖ τπῖηῖκ [ξ πεςα: ἴο ΑΙ 
δὲ 811 παζαγάβ ἱπ οης ρίδεος. ὕόυτς νοεῖς 
ΔηυΠεγα δπὰ ἐνεσγνῆεγε τηυβὶ 6 ΝΕ 
ἱπηρετίεοῖ. Ἐνεῃ βυσοεβδ ΜΜ1 τηεᾶῃ 
ἄδλιϊυτε, ἴος δἃ8 βοὺὴ ἃ8 ΠΟΥ δᾶνα σα- 
ςεἰνεά τῆς εἰάϊῃρβ οὗ ἴδε κίπγάοπι ΠΟΥ 
ΜΠ διίδοῃ ψσοηρ ἰάεδβ το ἰξ, {πἰπἰκίηρ οὗ 
ἴξ 88. 4 πδιίοπαδὶ Κίπράοτι ἂπὰ οὗ πηὲ ἂἃ8 
τῆς ““8οη οὗ Ὀανίά ", Νὸο τποζουρᾷ 
ΜΟΥ σδη Ὀὲ ἄοηπε {Π]| δα ὅοη οὗ Μαπ 
Ἦ858 σοπΊΕ, ἑ.4., Ε1}} ἃ απίνεσβαὶ Θοβρεῖ ἔοσς 
Βυπηδη 8848 Ῥερὰπ ἴοὸ δε ρῥγεδοπεά 
([υξέετοιῃ). Ὑὶβ 18 ἃ ἐγεβῇ βυρρεϑιίοη, 
ποῖ ἴο δε ἀεβρίβεδ, ου 50 οὔβουζα ἃ βυῦ- 
͵7εςι. Ὑνὲε ἅτε οπὶγυ ἐεεϊπρ' ουσ ΨΨᾺΥ 88 ἴο 
186 πιεληίηρ οἵ βοπης οὗ ( γίβε᾽ β δυίηρβ. 
Μεαπιίμμε, 411 ἐβαὲ γε οἂπ δ6 βυτ8 οἵ ἰδ 
ὕϊδιῖ ΟὨγῖβε ροίπεβ ἴο δοπε Ἴνεηὶ ποὲ ἕὰσ 
ΟΥ̓ τπδὲ ν"1}} ρὰὲ ἃ ρεγίοά ἐο δς δροβίοϊίο 
τηϊββίοῃ. 

γν. 24, 25 Ροϊπὶ ἴο δῃοῖπες δουζος οὗ 
ςοπβοϊδιϊοη---οοπηραηίοηβδίρ τὐϊῇ {π6 
Μαβῖες ἱπ εἰ δυϊδείοη. Α δΒασγὰ ἴοὲ, δυῖ 
ταῖῃς 8ἃ8 ὙνῈ}} δβ γουγε; γοὺ ᾿νουϊὰ ποῖ 
Ἔχρεςὶ ἴο Ὀς Ὀεΐϊες οὔ ἔβδὴ πὸ Μαρίας 
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δοῦλος ὁπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ τός 

25. ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ "ἵνα γένηται ν ψίδο οι. 
ὡς ὃ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν α τνα Ἅπεῖ 
᾿ οἰκοδεσπότην 1 Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν,2 πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς ὃ τείας 
αὐτοῦ; 26. Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς - οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμ- ταν ἐπ 

μένον, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. Ἐν ς 

21. ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ "σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ ᾿φωτί" καὶ ὃ " εἰς τὸγξι, ἀξ; 

4,1. αἰ! 3. δἷὐκὶ 4. ἀἰδὸ δἰ ὡ 

Ὁ Β δἐδ οικοδεσποτη (ἀΔι.). ὙΝ Η. ρυὶ ιδϊ8 τεδάϊης ἰπ τς πηατρίπ. 

3 σπεκαλεσαν ἰη δ᾿ ΒΟΔΣ αἱ. ἀἀὐοριεά ΒΥ πιοδὲ εἀϊίοτβ. δῷ [48 τῆς τηἰ 416 γοΐςο. 
8. Β διδδὲ τῆς ἀδῖϊνε ἢεῖε δἷβο. 

δηὰ Τιοτά.---Ν ες. 25. ἀρκετὸν, ποῖ 86 ἴῃ 
νὶἱ. 34 ἃ πειῖεγ δάϊεςϊίνε υβεᾶ 85 ἃ πουπ, 
Ῥαυϊ ἃ ργεάϊςαϊς αυδὶγίης πε οἴδυβε ἵνα 
γεν., εἴς., 85 πουη ἴο νεγῦ ἐστι υπάετ- 
βιοοά. ἵνα γένηται ἰπβιεδά οὗἉ τῆς ᾿πῆπί- 
ἔνε; ὁ δοῦλος ἱπβίεδά οὗ τῷ δουλῷ ἀε- 
Ῥεπάεπε κα τῷ ἢ οη ἀρκετὸν, ὈΥ͂ 
αἰιταοιϊίοη οὗ ἴπεῈὶ Ὡδᾶγεσ νογά γένηται 
υἱάε ΝΥ πετ, 8 66, 5).---οἰκοδεσπότην (-τῇ» 
.)} ΡῬοίηϊβ ἴο ἃ τῆογε ἱπείπιδῖθ τεϊδιίοη 

Ῥεΐϊννεεη [ε515 δηά τῆς Τ νεῖνο, [πλὲ οὗ ἃ 
μεδά οὗ ἃ ἢουβε ἴο ἃ ἐδηλν, ἱπιρὶγἱησ 
ρτεαῖεσ ποπουτ ἔογ πε ἰδιεσ, ἀπά βυρρεβῖ- 
πᾷ 8ἂπ δά άςά πιοῖϊνε ἔος ρδίϊεπε δηάυγ- 
πος οὗ ἴδε σοπηγηοη ἴοι.--- οἰκοδεσπότης 
ἰβ ᾿ δὶς Το: ἘαΠίος ψπίδεα βαϊά 
οἰκίας δεσπότης, Τοῦ., ΡΏτγη., Ρ. 373. 
--βεελζεβοὺλ : δη ὉρΙ τοναίσυς ἐδις 
εχϑδοῖ ἔοσπὶ οὗ {πε ννοτὰά δηά πιεδηΐηρ οὗ 
ἴδε πᾶπὶὸ ἢδνα ρίνεη ποῦς ἰγουδὶθ τὸ 
ςοπητηεπίδίογβ τῆδη ἰξ 18 811 υνογῆ. Οοη- 
βυϊ Μεγες αὐ ἴος., Δ εἶδ (Μεγετ) τα- 
τηλτκϑ ἴῆδι ἴ[Π6 ἢδΔπ|6 οἵ ες Ῥείηςα οὗ πα 
ἀεπιοηβ ἰ5 ποῖ γεῖ 50}Πς ἘΠ Εἶν ἐχρίαἰπεά. 
Α αυεβιίοη οὗὨ ἱπίθγεϑί ἰβ : ἀϊά πε Ἔεπεπιῖεβ 
οἵ [εβϑι8 9411 Ηἰπιὶ Βεεϊζεδι] (ος Βεεῖζε- 
08), οὐ ἀϊᾷ τ δῪ πιεγεῖν τεργοδοῦ Ηἰπὶ 
νυ σοππεοῖίοη ἘΠ ΒεοΙ Ζεῦ) Δ εἰ88, 
τακίπρ νεσ. 25 Ὁ ἃ8 ΔἃΠ δχρ᾽ δηδίοσυ ρίοβϑβ 
οἵ τῆς ἀνδηρεῖῖβε, θδβεὰ οὐ ἰχ. 3, χίϊ. 24, 
δάοριβ τῇς διε νίενν ; Ὡς Μεῖίε δπὰ 
Μεγετ τῆς ἔοσπιθσ. Τῆς τεδάϊπρ οἵ σοάεχ 
Β, οἰκοδεσπότῃ, ἕανουτΒ [ἢς 5βεςοπά 
δἰιεσηαῖῖνε. Τῆς ἀδῖϊνε τεαυΐτεβ {πὰ 
νετῦ ἐπικάλεσαν ἴο δε ἴάκεη ἰπ ἴῃς βεη88 
οὗ ἴἰο οὐδὲ ὕὑρ ἴο οὔθ. ἀαβευπγὶηρ ἴπδὲ 
τἰῆε ενδηροῖϑὲ στεροσγίβ ννογτάβ οὔ 76βὰ8 
ἰπϑιεδά οὗ εἰνίπ ἃ ςοπηπιεηξ οὗ ἢΙ8. οὐγῃ, 
1ΠΕΥῪ πᾶν αυΐτε νν 61} σοπίδίη τῆς ἰπίογπηα- 
ἴοπ (παὶ, ἀπιοὴσ {πε οσοπιετηρίσουβ 
ερίτμοῖβ ἀρρ!εὰ τὸ [εἐ5ὺ8 Ὀγ Ηΐ8 ἐπεπιΐεβ, 
νγὯ5 τὴἷῖ8 πᾶτε. [ἴ πᾶν ἢᾶνε ὕδεεη ἃ 
δρίϊε] ρυη ρου ἴδε πᾶπὶς, πιδβῖεγ 
οἵ τῆς δοιιξε.---πόσῳ μᾶλλον ἱπιρ|1ε8 ἴῃ δὲ 
811} ψόοσβα πᾶγλδβ ἢ] ῬῈ ἀρρ]εὰ το ἴῃς 
ὙὝνεῖϊνε. ΠΤ ἱεέϊς γετῥοπ εἰ ἐυεπέης, τοτατκβ 

Οτοιίαβ, οἰκία ἱπ ργοοῦ δ ερίτπεῖβ 
γόητας, ἱπιροδβίοτε8, Δρρ]!ε ἴο {6 ἃροβ- 
1[ε8 ἀῃὰ ΟἸ τ βείδηβ Ὀγ (εἰβιιβ αηά σ]Ἱρίδη, 
δηὰ τπ6 τνοσὰβ8 οὗ Ταοίξυβ.: εοπυϊείος ἐπ 
οὐϊο κενιαπὶ ρεμεγὶς, ἀπὰ ἴῃς σεπεγαὶ υ80 
οὗ ἄθεοι 48 ἃ ΒΥποῆγτη ἴον Ο(Ἠγίβιίδηβ.--- 
οἰκιακοὺς (Δ φαίη ἰη νετ. 36), [ῃοβε Ὀεΐοηρ- 
ἱπῷ ἴο ἃ πουβεΠο]α οἵ Δ ΠΏ}ν (ἔτοπι οἰκία, 
ΜΏσηος 4'80 ἴῃς πιοῖς οοπηπιοη οἰκεῖος 
θελτγίης ἃ 5ϊ πΊ}]ᾶτ πηεδηϊηρ). 

γν. 26, 27. μὴ οὖν φοβηθῇτε: “ἔεας 
ποῖ," δηά δραΐῃ “ (εῶσ ποῖ " 1ῃ νοσ. 28, 
ἃηά γεῖ Δρδὶπ, 31, 8808 [εβϑυ8, Κπον πα 
Ψ6}} ννδδὶ τεπιριδιίίοη ἔπαγε τνουἱὰ θὲ ἴο 
ἔεδσ. οὖν σοππεςίβ Ψἱτ νν. 24, 25 ; ἔδασ 
ποῖ {δε ἱπονίτδῦϊς ἴογ 8411 οοηπεοῖεά ἢ 
ΠΊΣ 88 γοῖ ᾶΓς, ἴδε ἰΐ σαἰπιῖγ. γάρ δὺρ- 
Ρ᾽᾽ε5 ἃ τεάϑοη ἴογ ἔδαγίςββῃββδβ ἀτίβίπρ ουϊ 
οὗ ἐπεὶγ νοσδίίϊοη. [5 ἱηνοίνεδ ἱπ {Π6 
δροϑίοϊίς οδ᾽] προ (πὲ ἴῃοβε ννῆο Ἔχεσςοῖβα 
ἰξ βῃουϊά δἰίγαςξ ρυ δὶς διιεπιίοη. ὙΠοσο- 
ἕοσε, ἔδασ ποῖ νηδὲ οᾶπποῖ ὃς δνοϊἀεά ἰξ 
γου ννουὰ ὃς οὗ ΔΩῪ υ86. Εδδτγ βυι 18 ποῖ 
Δῃ ΔΡΟΒ[]6 Δι πΊοῖς ἤδη 8 βοϊἀΐεσ οσ ἃ 
βαῖϊοσ, πὸ θοΙΏ τ Κα σοοΟΙΪΥ τς τίβκβ οὗ 
{πεῖν ο41Π|Ππν.---ὠ κεκαλυμμένον, ἀποκαλυφ- 
θήσεται; κρυπτὸν, γνωσθήσεται: ἴδε ἵνο 
Ῥαΐτβ οἵ ψογάβ εἰη ρου ἃ οοπίγαβε ὃ6- 
ὑνεεη Μαβίεσ δηά ἀϊβοι ρίεβ 848 ἴο γεϊδιϊνα 
ῬΟδΊΙον. ΑΒ πιονεπιεπῖβ ἀδνεῖορ ΠΟΥ 
ςοπὶς πιο υὑπάδγ ἴδς ρυῦὶῖς ογο. 
ΑἸ σῖβε᾿β τεδομβίηρ δπὰ σοπάυος ψεῖς ποῖ 
Ψ ΠΟΙ σονετεά ἀπά Πἰάάδη. ὙΠεῖς ν88 
ἐπουρῇ ἘΥΠΆΡΟΙΝ ἴο ἐπϑυγα ΔπΊρ]ς οί εἷ- 
οἶϑηι δηὰ ποβεγ. Βαῖ, γεϊδείνεῖν, Ηἰ8 
τΑἸ ἰΒΊΓΥ ῬνΔ8 οὔβουτε σοπιραγεὰᾷ ἴο ἔπαξ 
οὔτε ἀροβὶῖδβ 'π δἴϊεσ γδᾶγβ ἴο νος ἢ τ 
δάάτεββ ἰοοΐβ ἔοσινασά, Ὑμοτζείογε, πιοσθ 
ποῖ 1658, [ἰ δυ]Διίοπ ἴο Ὀς Ἰοοκοά ἔοσ. Τὴ 
ζαϊυτεβ ἀποκαλ. γνωσ. νυ (ἢ ς τεϊδίϊνο 
νἱγίυδ! Ἔχργαβδ ἱπιεπιίοη ; οὐ ΜΚ. ἱν. 
22, ΝΜ Ὦετε ἵνα οςουζδ; ἴπ6 πίἀδη ἰΒ Ὠἰδἄδη 
ἴῃ οτάεγ ἴο ὃς τενεαϊεά, ὙΤηδὲ ἰβ ἴῃς ἴα 
οὗ ἴπε σάᾶβς ἴο ψνϊοἢ ἀροβῖεβ πιυβὲ γεσοη- 
οἶς τπεπηβεῖνεβ.--- ες. 27. σκοτίᾳ, ἔπ8 
ἄἀατκηςδββ οὗ τῆς ἰπίτα] βδίασε ; ἴπε Ὀεχίη- 
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Ὁ ΟΒ. χαὶν. οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν " δωμάτων. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χ. 

48. καὶ μὴ ᾿φοβηθῆτεϊ 

ἮΝ πῇ ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων Σ τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων 

ἐπ εἰς σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 

ε ᾿ Ρει. {. 
πωλεῖται; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν" ἄνευ τοῦ 

πατρὸς ὑμῶν: 30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι 

Ξ ξ 4ὴ ἠριθμημέναι εἰσί. 4:1. μὴ οὖν φοβηθῆτε“ πολλῶν στρουθίων δια- 

1 80 ἴῃ ΒΌΣ, δἀοριεὰ Ὁ  Η. Μαδηγν Μϑ895. Βᾶνε φοβεισθε. 

3 ΜΟΌΔΣ δαᾶνε ἴδε ΑἰἊεχδηάσγίδη ἴοτπι ἀποκτεννοντων. 

8 φοβεισθε ποτε ἰῃ δ ΒΟ ἀραϊπεὶ Ὁ. 

« φοβεισθε ἱπ δ᾽ ΒΌΙ, (ΤίβοΒ., Ἢ αἱ.) 

πίηρβ οὗ ρτεδῖ Ἔροςῃ-πιαϊκίηρ πιονοπγεπίβ 

ΚρΩΝ Αἰ ϑον τυεναθίς τῆς Ἰΐρῆι οὗ ρυῦ- 

Ἰίοϊεν ψἤεπ οαυδεβ Ὀερὶῃ ἴ0 τηᾶκα ἃ ποῖβε 

ἴῃ τῆε ννἱάς ννοσ]ά.---εἷς τὸ οὖς : ἃ Ρῆγαβε 
οὐττοηὶ δηοηρς τεεκβ ἴος οοηβάεπείαὶ 
οοπιπηιηϊςδιίοηβ. ΕῸσ βυςἢ Τοπηπιιπίςδ- 

τίοηβ ἴο ἀϊβοὶρίεβ πε δΌδΙ8 υϑεά ἴῃς ἴεγπὶ 

ὐπν, το ψηίβρει. λαληϑέν πιᾶγ ὃς 

υπϑετβιοοά -- ψῃδῖ γα πεᾶς βροίκεη ἱπίο 
τῆς εαι.---δωμάτων, οπ ἴδε τοοίβ ; ποῖ ἃ 
ἹΙΚεῖν ρίδιξογπι ἔτοπὶ οὺγ τνεβίεγη ροΐπὶ 
οὗ νΐίενν, δὰῖ τῆς Μαέ-τοοξεὰ πουβε8 οὗ 
τῆς Εαβὲ ἃσθ ἴῃ νίενν. δῶμα ἰη οἰαβδίςβ 
ταθᾶηβ ἤοιδε; ἰπ ϑερί. δπά Ν. Τὶ, {πε 

Βαϊ τοοῖ οὗ ἃ ἢουβε; ἱπ πιοάδγη Οτεεκ, 
τειγᾶςο. Μία Κεπηςεάγ, δονγοιβ οὗΓ Ν. Τ. 
Οτεεᾷ, Ὁ. 121.---“κηρύξατε, ρτοοϊαἴπι ὙΠ ἢ 
Ἰουά νοῖςς, βυϊτα δῖε το γοὺγ ςοπιπιαπάϊηρ, 
Ῥοϑίοη, νᾶες δυάϊεπος, ἀπά ρτεαὶ τῆ επια. 

νν. 28.-.3:..- Νεὲν δπιίδοιϊα ἴο ἔξ 
ἅταννῃ ἔτοτλ ἃ ρτεδίεσ ἔδασ, ἀπά ἔγοτῃ ἴῃ6 
Ῥϑίεγπαὶ ργονίδεπος οἵ αοά. φοβήθητε 

ἀπὸ |ἰκεὲ τῇς Ηεῦτενν Ἷ ἐπ, ὃδυῖ 

δἰθο οὴς οὗ βενεγαῖ ψνᾶυβ ἱπ νος ἴΠε 
ατθεκβ οοηπεοιεὰ {π|8 νεῖ ὙΠ [19 
οὔ)εςι.---τὸ σῶμα: τῃδῖ ἰδ 411 {πε Ρετβεου- 
ἸΟΥ 88 βυςἢ οδη ἰπυτε οὐ ἀεβου Ηξς 
ποῖ οπἷν οδηποῖ ἰπ)υσε τμε βουΐ, θυϊ τῇς 
τοῖα ἣς δ584118 τῆς Ῥγοῖςαὶ βἰάς {πε 
δῖε τῇς βρίτίτιαί.---τὸν δννάμενον καὶ 
ψ. καὶ σι ΝΟ ἰβ8 ἐπαιῦὸ Οοά, 5Δγ 
τοοβὶ οσοπιπιεηϊδίοσβ.Ό Νοῖ 80, 1 Ὀεϊϊενε. 
ννουϊὰ ΟΠ γίϑε ργεβεπὲ αοὰ υὑπάδσ {πὶ8 
ἀϑρεοὶ ἰῃ βιιοἢ οἷοθα σοηπεοιίοη Ψ ΠΗ τῆς 
Ἑδιθοῖ νὯο οᾶτα8 ἐνεῃ ἔοσ ἴῃ βράστοννβ ἢ 
ννμαῖ ἰδ τὸ Ὀς φιθδιν ἐεαγεὰ ἰ8 ποῖ πε 
βπαὶ οοηδεπηπαίίοη, δυὶ μαι ννῃῖο ἢ 1εδἀ8 
το ἐπ ἐεριρίαείοῃ το ἔογβακε τῆς σδυβς οὗ 
αοά ουἐὲ οἵ τερατὰ ἰο 861 {-ἰπιεγεϑὲ οσ βεῖζ- 
τεβενδίίοη. ϑΠΟΥΕΪΥ τἴῃε οουπδβεὶ ἰβ: 
ἰεᾶς ποῖ ἰῃς ρεσβεουΐοσ, δυϊ ἴ[Π6 [απιρίεγ, 
ποῖ ἴδε πιδῃ ψ8ο Κί118 γοῦ ἔογ γοὺς Πάεϊ- 
ἵν, Ὀὰῖ τπὸ πιᾶπ ΨΠῸ τναπὶβ ἴὸ δγ νοῦ 

οὔ, ἀπά τῆς ἀδν]] ννῆοξε ἀρεῖ ἣε ἰ8.---Ν ἐγ. 
290 στρουθία, ἀϊπι. ἔος στρονθός, 5π|}1 
Οἰτάβ ἰπ ρεπεγαὶ, βράσσονββ ἱπ ρϑγιίου- 
1Δτ.-- ἀσσαρίον, ἃ δτ458 ςοἰῃ, [αἰτίη ας, 
ἐν οἵ ἃ δραχμή -- ἀδουϊ ξΔ. ὙΤΒε 5π|211- 
Ὧ688 Οὗ ἴδ ὑγίος πιβκαβ 1 ργοῦδδὶς τμδῖ 
Βρδττον"β ἅτε πιεδηὶ (ΕἸ 125. 6). ΚΝ ε ἃγῈ 
δρί ἴο "νοπᾶος τμδὶ ϑῤάγγοτος Ὠδᾶ ἃ ργίος 
αἱ 411.---ν. .. οὐ Ιοοῖκβ ἴκὲ ἃ Ηεῦτγα- 
ἰδπι, Ὀυϊ ἐουηάᾶ «αἷδο ἱἰπ ατεεκ νυτίζετβ, 
“ἐ ρᾳηποῖ δα οΑ]]εὰ εἰπε ἃ Ογαςοίβπ) οἵ ἃ 
Ἡδεδγαίβηι ; ἴῃ ὄνεῖν Τοἂβδα ἴῃς νυτίϊοσ 
αἰπιβ αἱ ρτεδίες διηρπαβὶβ ἔπη τνουῦἱά 
Ῥὲ ςοηνεγεά ὃν οὐδείς, »ν»ῃϊ ἢ ΡτΤΟΡΕΣΙΥ 
ταςᾶπϑ τῇς βάπὶα [Ὠΐηρ, Ῥὰϊ πδά Ὀεςοπις 
ννελκεπεὰ ὃῪ υϑᾶρε᾽" (ὑνίπεσ, 8 26) .---ἐπὶ 
τὴν γῆν. ΟἾτγΒ. ῬαΑΓΑρΡΏγαΑΒβΕΒ : εἰς παγίδα 
(σοπι. 34)» 'νῆεπος Βεηρεὶ οοπ)]εοιυτεὰ 
δὲ τῆς ρῥτὶπηιεῖνε τεδάϊηρ τνᾶ8. ποῖ γῆν 
Ῥυϊ πάγην, ἴδε ἤτβι βυ]δῦϊς οὗ ἃ ἰἰτὶς 
υδεὰ τνοτά (41Ππιρ οὐ. Βυῖ ΥΜειβιείῃ 
πὰ Ετζβοῆς πᾶνε ροϊπιεᾶ ουἱ {πὲ ἐπὶ 
ἅἄοεβ ποῖ 8υἱϊ [δι τεδδϊπρ. ὙὉΤῆε ἰάδα ἰ8 
τηδιῖ ποῖ ἃ βίπρὶε βρᾶττον ἀϊ88 ἔγοπιὶ δΔηΥ 
οᾶυβε οὐ Μίπρ οἵ ρεζοῦ, δπά [4118 ἀεδά 
ἴο ἴδε εὐγίῃ, --ἄνεν τ. πατρὸς υ., Οτίβεη 
( Οεἴϑβυπι, ἱ. 9) γεπλαγκβ: “ ποίδίηρ υ86- 
ὋΪ Δπιοπρ πιὲπ Τςοπηδβ8 ἰηῖο δχίβίεηοα 
νους αοά " (ἀθεεί). ΟἸἾγδῖ Ἔχργεββαβ 
ἃ πιο δὐϑβοίυϊε (δ ἴῃ Ῥτεον!άεηςδ, 
“ἢ τηεληαϑβὲ ογοδίυσε ρᾶ5865 ποῖ ουΐ οὗ 
εχίβίθεπος υποῦδβεγνεὰ οἵ γους Εδῖμοι ᾽".-- 
Νεσ. 30. ὑμῶν, εἐπιρῃδίίς ροβίεἰοῃ : γοΟΗ 
Βιαῖγβ.--- τρίχες: οὔτε] ε νδ]ι6 411} τορεῖπεσ, 
ςᾶη δα ἰοβὶ ουϊ ἀειτίπχαπὶ τὸ .Ὰ οτ 
ΒεδΙ ἢ. --πᾶσαι, 411, ἐνεῖῪ οὔα νιθους 
εχοθριίοη.--ὺπριθμημέναι, ςουπίεά. Μεη 
ςουπὲ ΟΠΪΥ νδ]υδοϊς ἐπίπρβ, ροϊά ρίεςςϑβ, 
8ῆδερ, εἴς. Νοῖε ἴδε ρεγίεοι ραγιεοὶρίβ. 
ΎΠΕΥ πᾶνε θοοπ ςουπίεά οηοε ἴοσ 8}}, ἀπά 
τῃεῖς πυσηρεῖ ποϊεάᾶ ; οπς δαὶγ οαπποῖ 5Ὸ 
Δπιίβϑϑίπρ υπορβεγναά.---Ν τ. 31:1. “- σ. 
διαφέρετε: οποα ποθ, ἃ5 ἰῃ νὶ. 26, ἃ 
ςοπιραγίϑοη Ὀεῖννεεπ πιεη πᾶ Ὀϊγάβ 88 
ἴο ναῖυε: γε οὗ ποῦς ψνοτῖῃ Πᾶπ πΊΔηΥ 
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φέρετε ὑμεῖς. 32. Πᾶς οὖν ὅστις " ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν ε οἴεο οἾΚ, 
κἰϊ. δ(πίι8 

τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου “ διὰ 
τοῦ ἐνὶ οὐρανοῖφ. 33. ὅστις δ᾽ ἂν " ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν » Ὁ, χκνί. 
ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ 3 ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ Ἐὶἧτ. 

1κ. 

ἐν ὃ οὐρανοῖς. 34. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον ' βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν ' 1055 χχ. 
γῆν᾽ οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 35. ἦλθον 3. 
διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς 

85. [42.1ϊ]. 

μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς" 26. καὶ ἐχθροὶ 
τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. 37. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα 
ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος " καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ 

1 τοὺς θεΐοτε ουρανοις ἰπ ΒΟΣ. 3 καγω αντον ἴῃ  ΒΌΔΣ. 
8 τοῖς Ὀεΐοτε ουρ. ἰπ ΒΧ (ΥΝ.Η. ἄορι ἔδε γί. θοιἢ ἴῃ σ δηά ἰῃ 3). 

βρᾶστουβ; οπε παὶγ οὗ γοῦγ πεδά 88 τυ ἢ 
ΜΌΓΙΣ τὸ αοἄ 28 οης βράσσονν. “1 ἰβ ἃ 
Ἰοῖεβ ἴο βαύ δαὶ ἴπεῖα ἱβ ἃ ρτεδὶ 
ἀϊβετεηςς δεῖνγεεη ΠΊΔΩΥ͂ δράίγονδ δηά 
ἃ Βυπηδη δεΐην ᾽ (ΗοῖιΣ., Η.0.). Τπεσε 
ἰβ τϑδ]ν πὸ οοτηρατίβδοη δεϊνεεη ἔπεσ. 
[τ νᾶ ἷν ΒΌΟΝ βἰτηρῖα ςοσηρασίβοηβ (8δὲ 
716βυ5 ἰηβίηυλιεά Ηἰἴ86 ἀοοισίης οὗ τῆς 
δυβοϊ πο ἡψοστῃ οὗ πλδη. 

νν. 32,33. δοίονιπ γοζεγεπος ἐο ἐδ 
ἥκαὶ ωάρνιεπέ. οὖν γοϊπίβ Ῥαοῖς ἴοὸ 
νεῖ. 27, ςοπίδίπίηρ ἱπίυποϊίοη ἴο πιᾶα 
Ορεπ ρῥτγοοϊδιηδιίίοη οὐ ἴῃς {ἰγυτῃ.--- πᾶς 
ὅστις : ποπιίπαῖίνε αὐϑβοίΐυϊς δὲ ἴῃς πεδά 
οὗ τῃς δβεηίεηος.--δν ἐμοὶ, ἐν αὐτῳ: 
οὔβεσνς ἴπεβα ρῆγαβαβ αἰϊεσ ἴῃ νεῖ 1ῃ 
νεσ. 32 οοπιρασεὰ ψ ἢ {πὲ ὑ56 οὗ ἴπ6 
δοουβαῖνε με, αὐτὸν ἰῃ τῆς [Ο]]ονηρ 
νεῖβε: “᾿οηΐεββ ἐμ τῆς," “ἄξῃγ πιε,ἢ 
“ροηΐδ85 ἐπ Ὠϊπι,᾽" “ἄδην πίη". ΟΠτν- 
βοβίοτη Β ζοπητηδηΐ 8: Ῥὲ ΠΟηΐεβ8 ὉΥ ἴῃς 
ξτλος οὗ ΟἸτῖβε, ψε ἄξεγπυ ἀεβιϊταϊε οὗ 
βίαςς. Οτσίρε (Ογεπιεγ, Οσέφηαε, ἱ. Ὁ. 
80) ἱπιετργεῖβ πε ναγγίπρ οοπβίγυςτοη 
88 ἰηάϊςαιίπρ παι τῆς ῥγοῆὶ οὗ τῆς 1411}- 
[αι] ἀϊβεῖρ!ε 11ε8 ἴῃ ἐε]ΠἸονβῃΐρ νἱε ΟὨγῖβὲ 
δηά (ἢ 1085 οὗἩ τπ6 υὑπίαιτῃέυϊ ἴῃ τῆς ἰδοκ 
οὗ βυςἢ [οἸ]οννβηῖρ. (ὄρα δὲ, εἰ μὴ τὸ 
πλεονέκτημα τοῦ ἐν αὐτῷ ὁμολογοῦν- 
τος, ἤδη ὄντως ἐν χριστῷ δηλοῦται, 
ἐκ τοῦ, ““κάγὼ ἐν αὐτῷ " ὁμολογεῖν" τὸ 

κακὸν τοῦ ἀρνουμένου, ἐκ τοῦ μὴ 
συνῆφθαι τῇ ἀρνήσει τὸ “ἐν ἐμοὶ," ἢ 
τὸ ““ἐν αὐτῷ ". 

γν. 34:39. Τῆς ψδοῖς ἐογεροῖπρ ἀϊ8- 
οουγδα, ὉΥ ἰ8 δηπουποεπΊοηῖβ δηὰ ςοῦ- 
βοϊδιίοηβ, ἱπιρ} 165. τπαὶ ἀγεδᾶ εχρεγίεποαβ 
ἃτε ἴῃ βίοτς ἴοσς ἰῆς ἀροβὶὶεβ οἵ πε ἐδίτῃ. 
Τὸ τε ἱπεχρεγίεποε τπε υεδιίοη της 
Ὡδῖυγα! ν βυρρεϑὲ ἰἴ5ε]ζ, νἣγ ὃ Οδη ἴῃς 
πὸνν ταὶ σίοη ποῖ ργοραψαῖς [1861 αυΐεῖ]ν 
δηὰ ρεδοςϑῦϊυ ὃ |εβὺ8 πιεεῖβ ἴῃς 40168- 
εἴοπ οὗ τῆς βυγρτιίβδεά ἀϊβοίρὶς τῖτἢ ἃ ἀς- 

----- -- ----«. 

εἰάεὰ περδῖϊνε.---Ν ες. 34. μὴ νομίσητε, ἄο 
ποῖ ἱπχαρίπε, ἃ5 γοῦ ἅγε νεσν ᾿ἰ κεν το ἄο 
(σ,. ν. τη). --ἦλθον βαλεῖν: τῆς δὲ οὗ τῆς 
ἰπβηϊτίνας ἴο εχργεδβ δἰπὶ 18 Ἷουησηοη ἴῃ 
Μαῖϊ., Ὀὰϊ ΟἩγίβὲ ἢδβ ἤεγε ἰῇ νίαν τεβυϊὲ 
ταῖμεγ τπᾶπ μὰ ,) ΨΈΪΟΣ ὅσ ποῖ 
ολγεδι ν ἀἰκιϊπρυ δηςά ἰη ϑοτίριατε. Ἐὸς 
βαλεῖν [κε Πα5 δοῦναι, ροΒ5:Ἷγ τἱὮ ἃ 
ἔεεϊϊπρ ἴπᾶὲ τἢς ἔογπιες ννοσὰ ἄοεβ ποῖ 
δυἱξ εἰρήνην. [ἰ 8 υδεὰ ϑρεςία!ν Ἰ τα- 
ἔετεπος ἴο μάχαιραν. Τῆς δοτῖδὲ ροϊπῖβ 
ἴο ἃ δυάάεῃ βιπρὶε δοιῖΐοπυ. Ομ γίβε οαπις 
ἴο Ὀτίηρ ρεᾶςε οἡ δαγζίῃ, Ὀυϊ ποῖ ἰῃ δῃὴ 
ἰγηπηδάϊδιε τηδρίςδὶ νΑΥ; ρεᾶος δὲ ᾿δδὶ 
ττουρῃ ννὰσ (ὑνεῖίβ8β, Μαδῖι. Ἐνδπᾷ..).-- 
μάχαιραν : ΊαΚο δυθδϑεϊςα 68 διακέρισμόν: 
Ὡς οοπηεοιίπρ Πἰπκ τῆᾶν δὲ ἴπαῖ τς 

δινογσά αϊνίἀεβ ἰῆ ἵψὸ (Ηδεῦ. ἱν. 12). 
Οτοιαβ βᾶγβ ἴπδὲ Ὁν τῆς ψνογὰ {πεῖα 
βῃουϊὰ Ὀς υπάετβιοοά : “πο εἰ πὶ βεά 
ἀἰδβοίἀϊαπι ᾽".--ν ες. 35. εβοσγίριίοη οὗ 
τῆς ἀϊδοοτά.---διχάσαι, ἴο ἀϊνίἀα π΄ ἔννο 
(δίχα), ἰο βεραγαῖς ἰῃ {ξεϊίπῷ δπά ἰη- 
ἰεγαβῖ, ἤεγα οπν ἱπ ΝΟΤ.; νετῖῆεβ τε 
ἴσαι οὐὗἩἨ Οτοῖίιιβ᾽ σοτηπηεπε 8485 ἴο δ6 
“' βυνογὰ ᾽", --ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ. [Ιῃ τη δηά τῆς [0] νης 
οἴαυδεβ ἰξ 18 ἴς γομηρ ἴῃμδῖ δῖε βεῖ 
αρδϊπβῖ ἴῃς οἷά, “1η δ}1 ρτεδὶ τενοΐυ- 
τίοηβ οὗ (πουρῆς ἴδε σἤδληρε Ὀερὶπϑ ἔγοπι 
τῆς γουηρ ᾿ ἴδκε, Οαπιδεϊάρε ατ. Τ.).--- 
γύμφην, ἃ γουηρ νἱΐε, ετε 85 ορροβεὰ 
ἴο πενθερᾶς, ἃ ἀδιιρπίετ-π-Ἶανν. ---ν ἐσ. 36. 
ἐχθροὶ : τῇς ρῥτεάϊςαιε βίδηδίηρ ἢἤγβε ἕο 
Επη ΡΠ Δβὶβ; ἐπερεΐες, ποῖ ἐτἰεπ 8 8ἃ5 οὔθ 
νουϊὰ εχρεοῖ, [86 τηεπιρεσθ οὗ οπθ᾿ 8 
ἴΑταῖν (οἰκιακοὶ, 48 ἰπ νϑσ. 25). ΤὴΘ 
558 66 τορζοάυςεβ ἔγεεῖϊυ Μίςδῃ νἱΐ. 6.--- 
εἴ. 37. ϑυςῇ ἃ βίαϊς οὗ τηδίζεσβ ἱπιροβεϑ 

τῆς πεοδββν οὗ πιδκίηρ ἃ νεσὺ ραϊπξι) 
«ποῖος δεΐψεδθη τεϊδεῖνεβ δηά {τυτῃ.--- 
φιλῶν : {Π18 νετΌ ἀεποίεβ παίυσαδὶ αὔεο- 
τίοη 88 ἀϊβιίποι ἄοπὶ ἀγαπάω, νὩϊοΒ 
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168 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ Χ, 38--42. 

ἐμέ, οὐκ ἔστι μου ἅἄξιος- 38. καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 29. ὁ εὑρὼν 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 40. Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται - 

4; μενος προφήτην ’ εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται" 

τὰ αἰΐς, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται " 
Οὔ. Χ' 

20. 
1 εν. {{. 

15 (Ὠεσε 
Ϊγ το ο“» 

«οἱ γαίετ). μισθὸν αὐτοῦ." 

τὸς αν ἰῃ ΒΌ. 

Ῥοϊπίβ ἴο ἶονε οἵ δὴ εἰπίςδὶ κὶπά. ὙΤδἊ 
ἀϊδεϊποϊίοι σοττεβροπάβ ἰοὸ ἴπδι Ὀεῦνεεη 
ανιαγέ δηὰ αἀϊρεγε. Μὶάε Ττεπςῖ, ὅγπο- 
πγνι5, δῃὰ Οσοπιεσ, 8. ν., ἀγαπάω.-- 
μον ἄξιος. Τῆς Μδβίεσ 18 Ῥβεγοσῃρίοτσυ ; 
ὐβοϊυιϊεῖν ἀεπιδηάβ ρῥγεΐδειεπος οὗ Ηΐβ 
σᾶυβε ἴο 41] οἷαί πὶβ οἵ δασίῃ!]ν σεϊδιίοηβ. 
-- νεῖ. 38. σταυρὸν. ὙὝΠετΕ ἰβ ΠεΓΕ ΠΟ 
ἩΘΟΟΒΒΆσΥ Δ]]υδίοπ ἴὸ ἴῃς ἀεδίῃ οἵ [εβὺ8 
Ἡϊπηβεῖῦ ὉΥ οτυςϊβχίοα, τπουρἢ οπς 
Ῥοββεββίηρ βυςἢ ἱπδίρῃς ἱπίο τῆς οουτβα 
οὗ ἐνεηίβ, 48 [πἰ8 ννποῖὶς ἀΐϊβοουγβε ἰπάϊ- 
οδίθβ, τῆῦβὲ πᾶνε κπονῃ αυϊα νν 61] 
Ψψ εη Ης υἱϊετεά τ[ῃἢε6 ννοτὰβ ψνῆδὶ 
αναϊϊεὰ Ηἰπι56 1, τὴς νοσϑὲ Ροββίθ]6 ὑσο- 
δῖε ᾿ξ ποῖ ςεγίδίθβ. Τα τείεσεηςα 18 ἴο 
τῆς ουβῖοπι οὗ 6 Τοοπάεπιπεά ρεγβοῃ 
ολγγγίηρ ἢ18 οὐνῇ οσοββ. εδὶῃ ὃν ογιοὶ- 
Ἀχίοη, ᾿πουρἢ ποὲ ργδοιϊβεὰ διποπρ {πα 
1εννβ, νου] δὲ ξΑπ Πᾶς ἴο ἐπ επὶ τῆσου ἢ 
Ἑοπιδη οὐβίοῃ. Μέαάε ατοιίυβ ἔοσ ατεεῖκ 
δηά Εοιηδηῃ ρῆσγδβεβ, ςοπιαϊπίπρ ἤρυγα- 
τἶνα 4115] 08 ἴο ἴπε οσγοββ. ΤῊ 8 βεηΐεηςα 
δηὰ τῆς πεχὶ Ψ}}} σους ἀβδι5 ἰη τη 15 
αοβρεὶ (Μαῖς. χνΐὶ. 24, 25).--- εσ. 30. 
ρὸν «νον, ἀπολέσει, ἀκόλίσας, “ον. 
εὑρήσει: οτυςίΠχίοη, δαί ἱρποπιϊπίου, 
848 ἃ οσἰ πλίπδ]---Ὡουῖδῖα ; ὃδυῖϊ Βοσείδ]ς 
τπουρὰ ἰε ὃς ἰξ πιδᾶπβ βαϊνδιίου. Τῆΐβ 
Ῥαγδάοχ ἰ8 οπὲ οὗ Ο γίϑτ᾽ 5 στεδῖ, ἄεερ, γεῖ 
ὄνεῖ τὰς τνογάβ. [τ ἴὐγηβ οἡ ἃ ἀουδὶε 
βεηβς οὔ ἰἢς ἴεστὶ ψυχή 48 ἀεποίίηρ πον 
τῆς ἴοννες πονν ἴπε Πίρμονγ 116. ἘνοσΥ 
ψνῖβα τῇδ υπάετβίαπάβ δηά δοῖβ οη ἴῃ 8 
τααχίπι, “ ἁγίπρ ἴο ᾿ΐνςε᾽". 

νν. 40-42ὥ. Τῆς [ο]]οννὶπρ βεηΐθποαβ 
ταῖρι ὕανα Ὀεδη βροκδὴ ἱπ ςοππεοίίοη 
δαηὴ τῆς εατὶν ΘΔ] 16 ἀπ πγϑϑίοη, ἀπ ᾶγα 
δοοοχάϊηρΙ τεραγάεβά ὃν Δ εἰβ8β 48 τῆς 
ςοποϊυβίοη οὗ τῆς ἱπδιγυςοη8 [Πςη ρίνεη. 
1μυκς ρἶνεβ τπεὶς ρἰδὶ (χ. 16) δἱ {πε οἷοβα 
οἵ τῆς ᾿πϑίγυςείοηβ ἴο ἴῃς βενεπίγυ. Αἴϊτεσγ 
υἱξεσίπρ τῆᾶτν ἀνν τ] δίοσῃ βαγίηρβ, [6508 
ἰλκεβ οᾶτε ἴο τῇδε {πε ἰαδὶ σπεογίηρ. 
Ἧς ρτγοπιῖίβεβ ρτεαΐ τεννατάβ ἴῸ ἴῆοβε 

42. καὶ ὃς ἐὰν 1 ἢ ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ' ψυχροῦ 
μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὗ μὴ ἀπολέσῃ τὸν 

ΨὯΟ τεοεῖνα ἴμε πιϊββίοπαγίεβ, ποτε ὃν 
“ φρεπίηρ ἴῃς πουδα6β οἵ ἴα Ῥνῃοῖς ννογί ἃ 
το {Π6πὶ,᾽ ΟἤγΥ505.---Ν ες. 40. ἐμε δέχεται: 
ἤγβε τῃς ῥγίποιρὶς 18 ἰαἱά ἄοννῃ παῖ τὸ 
τεοεῖνε (δ πιεββεῆζοσ ἰβ ἴο σεοεῖνα τῆς 
Μαβῖεσ Ψῇο βεπὲ δἰπὶ (Μαῖϊ. χχν. 40), 45 
ἴο τεοεῖνς ἴῃς Μαβίεσ 18 ἴο γεςεῖνες αοά. 
--νεῦ. 41. Τδεη ἰπ ἴνο ἀϊβείηςι ἔοστηβ 
τῆς ἰᾶνν 18 βιδιεὰ τῃδῖ ἴο δεΐτίεπά ἴδε τε- 
Ῥτεβεηϊδιίνε οὗ Οἤγίϑὲ ἀπά αοά δηϑιγεβ 
τῆς τεννασά δεϊοηρίηρ ἴο παῖ τεργεβεηϊδ- 
εἶνε.---εἰς ὄνομα, δανίπρ τερατὰ ἰο τε 
ἴαλειϊ ἴπαὶ ἢς 18 ἃ ριορῃεῖ οἵ τἱρῃϊεουβ 
τῆλη. Ὑῆε ρσορδεῖ 15 ἴῃς ρῥχίποῖραὶ οὔ εςς 
οὔ τπουρῃῖ, παιυγαιν, ἰῃ σοππεςείοη ντἢ 
ἃ τηαϊββίοπ ἴο ργεᾶςῇ (τὰ. Βυῖ ΟἸγίϑε 
Κηονβ (νἱϊ. 156) ται {μετὰ ἂζὲ ἔαϊβε 
Ῥιορῇεῖβ 88 Μ6}} 48 ἴσυε ; {πεγϑίοσα ἔτοση 
νοοσδίίοη Ης [4115 ὕαοκ οὔ ρεζσβοπαῖ 
οὔδγαςίοεσ. Ἡδσσε 88 ὄνεσυννῆεσε Ψνε δεα 
δον )εδουϑῖὶν Ης πιδάς τῆς εἰς ἰη-- 
ἴεγαεϑὲ βυρσεπιθ. “86ς,᾽" βαὰυβ ΟἾσΥβ., 
ςοπησηεπίηρ Οἡ νεῖ. 8, “ον Ηδ σᾶγεβ 
ἔοτ τοῖς πλογαῖβ, ποῖ 1658 πη ἔογ 186 
τηϊγαςῖεϑ, βδῃονὶηρ ἴπαὶ τῆς τηίΐγϑοϊεβ 
νήἡϊπουξ [Πς τηοσγαῖβ ἀγα πουρῆῖ ᾽" (Ησοπι. 
32). 80 Πεῖε ες βδᾶυ8 ἰη εῇεςῖ: ἰεξ τῆς 
ΡῬιορῆεῖ ὃε οὗ πο δοσουπὶ ὑπ|6885 ἢ δὲ 
ἃ )υ8ῖ, ροοά πιδῃ. ὙΤῃς διηάλπιθηιδὶ 
πιδιζεσ 18 οπασζαςίοσ, δηὰά ἴῆς πεχὶ δεϑὶ 
τῆϊηρ ἰ8. βίποεσε σεϑρεοὶ ἴος 3, τὸ τῇς 
ἰδῖξεσ Ὁ" γίϑε ὑσγοπιῖβεβ πε τειναγὰ οἵ ἴῃς 
ἔοστηεσ. --ὦ δεχόμενος δίκαιον... μισθὸν 
δ. λήψεται: ἃ δίτοηρ, δοϊά 5βιἰαξεπιεπὶ 
ταδᾶς ἴο ὑγοτηοῖς ἔτ επάϊν ἔξεϊ πρὶ τονναγά8 
πε τῆοσγὰὶ πετοαβ οὗ τῇς ψουϊά ἰπ πα 
Βεαγίβ οὗ ογάϊπαγυν ρεορῖε ; ποῖ {π6 υἱέετ- 
πος οὗ ἃ ἀϊάδςεις τπεοϊορίαῃ βοϊεπιῆ- 
ΟΠ πιραβυτσὶπρ πἰ8 ᾿νογάβ. Ὑεῖ ἴποσε ἰ8 
ἃ ρτεδὲ ῥγίποϊρίε υπάεε γίηρ, Ἔββεπεῖδιν 
{πε βαπὶα 48 {παῖ ἱπνοϊνεά ἴῃ 851. Ρδυ]8 
ἀοοιτίης οὗ δε οδιίοη ὃν δ. Τῆς 
τδῃ ψνῆο [48 ᾿Εὐοάποβα ἐπουρῃ ἴο 
τενεσζοπος ἴῃς ἰδεαὶ οὗ ροοάπεββ δρρζοχὶ- 
ταδίοὶν οὐ Ῥεγίες εν σεδὶ βεὰ ἱπ δποίπεσ, 

ὩὩπτ-π πεν --α τ 
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ΧΙ. τ. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ̓ Ιησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα 
μαθηταῖς αὐτοῦ, " μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν « (Β. χὶ!. ο; 
ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

.40(τὶ 8 
ΝΥ να 

2. Ὁ ΔΕ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ " δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ ν Αείε ν. οἱ, 
Χριστοῦ, πέμψας δύο! τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, εἶπεν αὐτῷ, 3. “Σὺ κ᾽ 

χνὶ. 26. 

ΤΜΒΟΘΒΔΣ δᾶνε δια. ὄνο ἰβ ἃ Παγπηοηϊδεϊς Δββί πυ]διίοι ἴο 1, 

δου ποῖ ἰπ Ὠἰπιβεῖξ, 8], ἰη τῇς 
τηοσζδὶ ογσάεσ οὗ 86 υνοσ]ά, Ὀς οουηίεά 48 
ἃ ξοοὰ τηδῃ.---  εσ. 42. Τῆς ἰαβὶ ννοσζά, 
πὰ τε τοοδὲ ὑεδυί ; βροκεη ἢ 
ἄεερ ραῖῃοβ 88 δὴ δείἀάε ; δῦουϊ ἴῃς 
ἀϊδοίρ!εβ σδῖθοσ πᾶ ἴο πεῖ, τδουσἢ 
δεασὰ ὉγῪ ἴθεσω. ““μοβοανοσ 5}8}} ἀο 
186 5:18 168ὲ βεσγνίος, ννεῖς ἰξὲ δαϊ ἴο ρῖνα 
ἃ ἀτίπικ ἴο οὔς οὗ ἔδεβε {π||6 οπεβ (ἕνα 
τῶν μικρῶν τούτων, 4. Μαῖι. χχν. 40) 
ἰπ τῆς παπια οὗ ἃ ἀϊδβοϊρίε, 1 ἄεοϊδγα 
Βοϊ εν Ἔνθ Ὦδ 5411 υνἱίπουῖ [41] ἤανα 
δἰ8 ἀρρτορτίαϊς σεννασά.""--ψυχροῦ : εχ- 
Ρτεβδῖνε ννογά ἴοσ ψϑῖεσ, ἱπάϊσδείηρ τῃς 
αυδι εν να]υςὰ ὉΥ {πε (Πἰγβίν ; Πτεγα ν ἃ 
οὺρ οὗ τῃε εοοΐ, δβυρρεβιίηρ ὈΥ σοπίγαβε 
1μὲ δεδὶ οὗ ἴπε δύῃ δηά ἐῆε βδγος τηϊγβὲ 
οὔτδε ννεᾶσυ ἵγάνεῖΐετ. Νο 8:81} ὕοοῃ 
τπδῖ σὰρ ἱπ Ραϊεβιίπε ̓ ' “πη τῆϊ8 ποῖ 
πὰ ἀγγν ἰαπά, πεσε ομς δὴ νδπάδγ ἴοσγ 
πουτβ ψιπουῖϊ ςσοπλίηρ Οοἢ ἃ ὕσγοοῖς οὐ δῃ 
δοςεββί δὶς οἰβίεγῃ, γοῦ βδὺ "ὙΒδηκ γοι᾿ ἔοτ 
ἃ ἀτίπκ οἵ ἔγεβῃ νιδῖεσ Ὁ νεσν ἀϊβεγεπὶ 
{ξεἰΐπρβ ἰμᾶπ ννεὲ ἄο δἱ ποτης ᾽ (Εὐττεσ, 
Ἡνγαπάσγμηπρεη ἀμγολ ἀας Ἡεϊδρε 1 ἀπά, 
Ῥ. 118). --- ΕτΙΖΒοῆς τασλδτκβ οὐ (δα 
Ῥδυο εν οὗ ραγεῖοϊεβ ἰῇ νν. 34-42 88 ἱπάϊ- 
οδεης τῆς επιοιίοηδὶ οοπαϊιίοη οὗ τῆς 

ες. 
Οπάρτεε ΧΙ. |88ῦὉ58 Ἰυ  Εὴ ΒΥ ΑΝῸ 

Ἰυροιῖινα Ηιβ ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΒΙΕΒ. ες 
ἃτε ποὶ (0 ΒΌΡΡοβε Δηγ οἷοβε σοπηεοιίοη 
ἰπ εἰπε Ὀεῖτνεεη (ἢ ς ἐνεηίβ τεϊδιεὰ ἱπ ἐπῖ8 
οδαρίῖες δὰ ἴδ ΟΔ]1}|εᾶπ πιϊβδίοθ. Τῆς 
τενοζβε ἷ5 ἱπηρ! 16 ἰῃ τῇς νᾶρυς ἱπίγοάυο- 
ἸΟΓΥ διδίεπιεηῖ, παῖ μεη [658 δά 
ςοτπῃρ!εἰεὰ Ηἰδ8 Ἰηξίγαυςτίοηβ ἴο ἴῃς Τ νεῖνα 
Ηε ψγεπὲ δινᾶὺ οἱ ἃ τεδοδίηρ πὰ ργεδοῦ- 
ἱπφ ἰοὺς ἀιηοηρ ἴπε ἴοντιβ. Τῆς ἱπιροῖ- 
ταὶ τηΐηρ '8 ἴο τθαϊβε ἐπδὶ δ} παῖ 18 τε - 
Ιαϊεά Βεσς πιυβὲ πᾶνε δίκη ρἷδος δῆες 
ἰδεῖς δδὰ ὕδεη ἰἰπὴς ἴοσ ἴδ πηεῖμοάϑ, 
δἰπη8, βρί ξ, ἀπά ΨΨΔΥῪ οὗ 1 οὗὨ 16βϑ8 ἴὸ 
τοληϊδει ἐπεσηξοῖνοβ, δηὰ 80 ἴο Ὀδοοσηδ 
ἴδε βυδ)εοὶ οὗἩἉ βεποσζαὶ γεπιασκ. [ἰ ννᾶβ ἃ 
τηλίϊες οὗ οουζβε ἴδδὲὶ ἃ τῇδῃ οὗ β0ς.8 
ἄεριβ, οτίρί παι τῖγ, υποοηνεπιϊοπδιγ, 
ἘΠΕΙΡΎ δηὰ ἔδαγεββ ἱπάερεπάεπος ννουϊάὰ 
βοοπεσ οὕ ἰδίξες ργοόονοῖε οσἰτἰςίβτα οἵ 81] 
ϑηδλάςβ; ἴτοπὶ πη11ἃ, ποπεβὲ ἄουδὲ ἴο ἅἄε- 
εἰδεά τερτοραιϊίοη. Ηονενεσ ρορυῖΐδσ δἱ 
Βτιβὶ, Ης πιυβσῖ Ῥεσοπια δὲ δϑὲ σοπιρᾶσγα- 

εἰνεῖὶν ἰβοϊδιε ἃ. ΒΥ τῆς τἰπιε ἴδε ἐνεπίβ 
δεῖς τεϊδίεὰ οἼουτγεά, ἴῃς τεδοϊίοη δδά 
ΠΥ δεῖ ἱπ, δηὰ ἴδς παιγαῖϊΐνα βῆοννβ ον" 
εχίεπδῖνς ἰξ ννΆ8, Ὄπ γασίηρ υἱτΐη [18 
ΒΡΠεσα οἵ ἱπῆυεηςς ἐπε Ὀεβὲ ἰη τς ἰαπὰ 
τερτεβεηῖεά ὉῪ ἴῃς Βαριίϑε ; τῇς οοπὶ- 
ταεγοίδὶ οἶδββ γεργαβεηίεά Ὁ τῆγες οἰ 8 
παᾶιηεά; {πε ργοίεββίοῃδὶ οΪ4585---ἰῆς “" τυνΐβα 
δηὰ υπάετειαπάϊηρ ᾿᾿; ἀπά (δ ζϑδὶοίβ ἴῃ 
τε! ρίοη. 

γες. σ. ὅτε ἐτέλεσεν διατάσσων. Τῇς 
Ῥατγιίοῖρ!ς μδτς ἢ ἃ νετῦ εἰρη γίπρ το 
᾿εᾶβε ἃ8 οὗδη Ὑψ νετῦβ βἰρτϊ γί ἴο 
Ῥερίπ, οοπίίπυς, Ῥεβενεσε, εἴς., υἱάδ 
ΟΘοοάνηη, κὶ 870. ἐκεῖθεν, ἔτοπὶ [δαὲ ρἷαςε, 
ἴῃς ρίαος γθεγα τῆς πιίββίοη νγ88 ρίνεη ἴοὸ 
τῆς Τνεῖνε. ΨνΠεῖς τμδῖ 88 νὲ ἀο ποῖ 
ΚΩΟΥ; ΕΡΟΘΘΟΙΣ ἴῃ βοτης ρίδος οὗ τεῖϊϊγε- 
πιεηὶ (ἄδηβ ἰδ σεισαίϊς, τθγοιῃ).---πό- 

σιν αὐτῶν: {πε ρΡτοπουη ἄοεβ ποῖ τεῖδ 
ἴο τῆς ἀϊδοῖρ]ε8 (φαϑηταῖῃ 88. Ετί ζβοῆς 
τοῖηκβ, Ῥυὰῖ ἴο τῆς ρεορῖς οἵ Οαϊϊεε. 
ὙΜΏΠς Ης 8βεπὶ ουἱ ἴῃς Τ νεῖνε ἴο ρσεδςῇ, 
Ης οοπιϊηυεὰ ῥτεδοπίηρ Η πιβεῖ τ, ΟὨΪΥ 
δνοϊἀϊπρ ἴῃ Ρίδοεβ πεν νἱβἰτεά, “ ρἰνίπρ 
τοοτῃ ἴο ἴῃ επὶ ἀπά ἐΐπ)α ἴο ἄο ἐπεῖσγ υνοσῖκ, 
ἴοσ, ἢ Ηἰπι ργεβεηῖ δηά Ἠεαϊΐηρ, πὸ 
οης Ψουϊά πᾶνε σαγϑά ἰο σὺ πϑᾶσ ἴῃ εηι,᾽"" 
ΟΒγγβοβ., ἤοῃι. 36. 

γν. 2.6. Μερδαρε ὕγονι ἐκε Βαῤέϊεὶ 
Κ΄ νἱῖ. 18.23}.. νεῖ. 2. δεσμωτηρίῳ 

ἴτοπὶ δεσμόω, δεσμός, ἃ Ὀοπά), 'π ῥτίβοη 
ἴῃ ἴῃς ἐογίσεββ οἵ Μδοῆξγυβ ὉγῪ ἴπε Πεδά 
ϑεδ(] βερῇ., Απείᾳ.,18, 5, 2),8 ἕδος αἰγεδάν 
ΔΙΙυδεά το ἰπ ἱν. 12. ΒΥ ἐἢῖβ εἰπὶς ἢδ 28 
Ὀδεη ἃ ρείϑοῃηεσ ἃ ροοὰ ψὮ]]ς, Ἰοπρ 
Ἑπουρἢ ἴο ἄδνεῖορ 4 ῥγίβοη νιοοά.-- ἀκού- 
σας: ποὶ 80 οἷοβε ἃ ῥσγίϑοπος δυϊ τῃδὲ 
Εἰεπάβ δηὰ ἔοϊϊοννεῖβ οἂπ ρεῖ δοςαβ8 ἴο 
πῖπιὶ (ο΄. Μαῖξ. χχν. 36, 43).---τὰ ἔργα τοῦ 
χριστοῦ: {18 ἴΠ6 δυὐ)εςὶ ἱπ νος τῆς 
Βαρεῖϑε 8 οἰ ἐγ ἱπιεγεβιεά. ΝΝΉ δε 8 }6βὺ8 
ἀοίπρ ὃ Βυῖ ἴῃε ενδηρεῖίδε ἄοες ποῖ 
ΒΑΥ ἴπε ννοσΐκβ οὗ ζεξης, θυῖ οὗ ἐὰε ΟἈγὶςὶ, 
ἴ.ε., οἵ ἴδε τῆδῃ ὑνῆο νγὰβ δεϊϊενοεά ἴο ὃς 
ἴῃς ΟὨτίβε, ἴπ6 νοσκβ Ὡς ἢ νεῖς 80ρ- 
οβαά το ροΐπι Ηἰπι οὔ δβ τε ΟΠσγίβι. 
ἢ ψῆδῖ βρίγι: γερογίςα, ὑνβεῖποσ βἰ ΠΡῚῪ 

85 πεννβ, ὙΠ δΥπΊρδῖῃΥ ογ ψ ἱἘἢ ᾿εδίουβυ, 
ποὶ ἱπάϊςαιεά.---πέμψας: ἴῃε πεννβ δεῖ 
Ὁδη οα πγυδίπρ, ἀπὰ Ἰεὰ το ἃ πηεββαρὲ οὗ 

Ἰηαυίγυ---διὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ, ὉΥ δὶ8 
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ΦἼομα νι, εἶ ὁ "ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον “προσδοκῶμεν; 4. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
14 

καὶ βλέπετε" 5. τυφλοὶ " ἀναβλέπουσι, καὶ : χωλοὶ περιπατοῦσι " 
ἀκακ οι. λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσι - νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ 
12, 14 (411 τὶ δοςτβ.). 8 ΟΒ. χχ. ψῳ. ΜΙ. χ. 4:. 1. χυὶϊϊὶ. 4ὲ (-α ἴο ζϑοονος εἰφδι). 

Δ ΤΏς ἰοχίβ δον βοπῖς πηἰπηροτίαπε ναι δε οἢ8 ἴῃ τεῦ, ἴο ἴδε καὶ ἰῃ ἰδία δπᾶ ἰξε 
ζοϊ]οννίης οἴδυβεβ. [ἢ ἴδε Ρεδὶ Μ9595. ἔδπετῖς [5 ἃ και Ὀεΐοσε νέκροι. 

ἀϊθοῖρ!εβ, ροββίΪΥ ἴ86 βαπὶς πιεῆ Ψῆο 
Ῥεουρδι τῆς πενβ. Ὑπεγε ψουϊά Ὀε ςοη- 
βίαπὶ οοπιίπρ δηὰ σοὶπρ Ὀεΐννεεη Ο411|ε6 
δά Μδοββσιβδβ. {Τὴ οοπδβίσυςοπ ἰδ 
Ἡεδτσαίϊβεϊς τα βεηῖ ὃν ἴδε παπὰ οἵ.---Ν ἐγ. 
3. εἶπεν αὐτῷ, καἰά ἰο 165ι8 ὃν {δ επῚ, 
οὗὨ οουζες.---Σὺ εἶ: τῇς αυεδβείοη ἃ στᾶνα 
οπς πᾶ ἐπηρῃαιί ΠΥ εἐχργεββεά: Τλομ, 
ἃτὶ Τῆου ὁ ἐρχόμενος Ατὶ Τῇου Ης 
τ Ποπὶ 1 Βροζε οὗ 848 ἴῃς Οπα οοπιηρ δῆτε 
τὴς Ώεη 1 νν8 Ὀδαριἰδίπρ ἰπ ἴῃς ἔκγάση 
((ϊ. χχ)} [18 ἃ φυεβείοπ ᾿νπεῖποσ [6808 
Ὅς ἱπάεεά τπὸ Ολγισέ. 1ιυειογοῖῃ, Ρβδιπβ 
οα ἴπ6 Βγροιπεδβὶβ [πδὲ ἴοσ ρορυϊαγ [ εὐνΐδ 
ορίπίοη ἴῃς ΟἸγίδβε δηᾶ τς σοπιηρ πα 
(4 ργορδεὶ [Πκ6 Μοβεβ) νγεσε ἀϊβεγεηξ ρετζ- 
8ΟΠ8, ἱπίεσργεῖβ ἴῃς αυεβιίοη ἰἢὰ8: “Ατί 
Του, 1685, ννῆοπι 1 Κκπονν ἴο ὃς ἴῃς 
ΟἸ γίβε, 480 ἰῃς οοπιπα ΡῬτορδεῖ, οἱ πηδὲ 
νὸ Ἔχροοῖ δποῖδεσ ἴο δ]] τπδὲ τόϊε ὃ "---ἢ 
ἕτερον, ποὶ ἄλλον, νΕϊοἢ ᾿νουϊά Πᾶνα 
Ῥεὲπ πιο ἀρρσζορτίδίς οὐ 1υυϊζίοσοῖ 5 
νίονν ξΞξ ἃ πυπλεγίοδ!γ ἀϊδιϊποι Ρεσβοῃ. 
ἔτ. βυρρεβῖβ ἃ ἀϊβεγεηὶ Κίπὰ οἵ ρεγβοη.-- 
προσδοκῶμεν : πᾶν ὃς ρτγεβεηὶ ἱπάϊ δεῖνα 
(ἔος ΑΟΝΑῚ 48 ΒεζΖΆ δηά Εσίζβομα ἴδ Κα ἰΐ, 
ΟΥ γγεβεπὶ βυδήυποῖϊϊνς ἀε]! θεγαδῖϊνα τε 
ουρῆεννε ἴο Ἰοοῖ ὃ (Μεγεῖ-ΥΝ εἶδβ, Η οἷεΖ., 
Η.0.), τῆς Ἰαϊίεσ ργείεσδα δε. παῖ ννᾶβ 
τῆς απ οὐ ὑβυσμοϊορίςδὶ ρεηεβὶβ οὗ 
τῆς ᾳυεθιίοη ἢ ουδὲ ἴῃ Ιοδπ᾿Β οὐνπ 
ταϊηὰ, ος ἄουδε, Ὀγεά οὗ εῆνγ οἵ ἠεαίουδυ, 
ἴῃ τῆς πιϊπᾶϑ οὔ "8 ἀϊβοίρ]εβ, οσ ποῖ ἀουδὲ 
οη Βαριίβι'β ραζῖ, δυὲ ταῖπεσγ ἱποϊρίεπι 
ται ὃ ΑἸτεγηδῖίνα (2), υπίνεγβαὶ ἢ 
τῆς {λίπε (εχοαρὲ Τεγ]]δη, νἀ6 ἐδ 
ῥγαεογὶῤῥ., 8, 46 δαῤέϊς., το) ; (1) σοπιτηοη 
Δηιοπ Ως πιοάεγη σοπιπιεπίϑίοτϑ ; (3) ἔδν- 
ουτεὰ ὉΥ Κείπι, ὙΝεἰσβᾶοκετ, αῃὰ ΗοΪΖ., 
Η.Ο.: “Ῥερίππεηᾶὰς ᾿Ὀἱβροβιτομ Ζυπὶ 
ΟἸδυθεπ δὴ ]εβϑ Μεββίδηϊιδι Ὁ. Τῆα 
νίενν οὗ τῆς ἐλίΠετβ ἰ8 Ὀαϑεά οὔ ἃ βεῆβε οὗ 
ἄδοογυτα δπὰ ἱσηρ οῖς τεϊΐδποα οα τῇς 
οχαοὶ Πἰβίοσίςαὶ νδῖυς οὗἨ ἴπε βίδιεπιεπὶβ 
ἴῃ ἡουγί αοβρεὶ; Νο. (3), τῆς Ὀυδάϊηρ 
Καὶ ΒΥροιβεβίβ, ἰβ ϑαβεὰ οῃ ἴοο δβςερῖ!- 
(8] ἃ νῖενν 85 ἴο ἴπε Πἰδίοτγίς ναῖυς οὔενεη 
τῆς ϑυποριεῖςαὶ δοσουπῖβ οἵ οΠπ᾽ 5 δαγὶγ 
τοϊατίοηα ἱ 1εβυ8; Νο. (1) Πα5 Ἔνεῖγ- 
τηΐηρ ἰπ ἰι8 ἕδνου. ὙΤῆε εἤεοι οὗ οοη- 
Βπεπιεπὶ οἡ [ομπ᾿ Β ργορπεῖϊο ἴεπιρεσ, ἐΠ 6 

δεπεσγαὶ ἕεποσ οὗ τη 18 ομαρίες ψὩο οὗνί- 
Οὐδὶν αἰπιδ δὲ Ἄχῃὶ δἰεἰηρ ἴῃς πιοταὶ ἰβοῖδ- 
τίοῃ οὗ 6508, αδονα αἴ τῆς νἱάς ἀϊβετ- 
πος δεΐννεδη τῆς ἵννο πλδη, 411] στηλο ἔος 
ἰξ, 7]65υ5, [8 δὰ πον Ὀεοοπηα δνίάεπε, 
ᾺΒ ἃ νογὺ ἀϊβεσγεηὶ βοζὲ οἵ Μεββίδῃ ἔγοτι 
ψνμδῖ [πε Βαριῖβὲ μαὰ ῥγεάϊοιεὰ δηὰ ἀδ- 
βἰἀεγαῖεά (υἱάδ τετηδτκβ ου οἤαρ. ἰϊϊ. ΣΣ- 
15. ναῖε τνεῖς πε ἀχς ἀπά ἕδη δηὰ 
ἴῃς ΠΟΙ ψἱπά δπά ἢἔγε οὗ ἰυάρτηεπε 
Τοο πιυοῖ ρδείεπος, ἰοἰετάπος, βθηῖ!ε- 
Π658, ΒΥΤΉΡΔΙὮΥ, ρσϑη δ! γ, τα ]ἃ τνϊβάοσ 
ἐπ (δ 18 ΟὨγῖδε ἴοσ ἢἰ8 τδβίβ. 

γν. 4:6. Απδισεν οὗ πῤμεὶ γες. 4. 
ἀπαγγείλατε [. : ρκοὸ διδοῖς Δηά τεροτὲ ἰὸ 
οὐπ ἴοι ἀὶς βαιβδίδοϊοη.---ἃ ἀκ. καὶ 
λέπετε, ννῆδλι γοῦ τε βεείπρ' ἀπά δδᾶτ- 

ἴῃ 8, ποῖ 80 πλυςῃ δὲ [Ὡς τηοπΊεηΐ, ἐπουρῇῃ 
1 κα ρίνεβ ἰὲ τπαὶ (ἀτη (νίϊ. 21), υϊ 
ΒΔΌΙΌΔΙΙγ. ὙΠΟΥ ννεσα ποῖ ἴο 1611 ἐπεὶς 
τηδβῖεγ δηγπίηρ πονν, Ὀὰϊ [υδὲ δὲ ΤΠΟΥ 
διδά τοϊά Πίπι θείοσαε.0 Τῆς οπα πεν εἷδ- 
τηβηῖ ἰ8 (Πδὶ ἐπε ἔΔοῖβ γε βίδιςὰ 'π ἔεσπΊ8 
Βιιεά ἰο τεοδ]] ργορμεῖὶς ογϑοῖθβ (1βαίδῃ 
Χχχν. 5, χὶ. 1), 116, ἱπ μαζί, ἃ Πιἰβιοσὶς 
τοοῖϊδ] οὗ γεοθηξ πηίγαςε8 (Μδιι. νἱϊ!., ἰχ.). 
Ῥτγοῦδῦϊν τμε ῥγεοῖβε ννοσάβ οἵ [688 ἃγε 
ποῖ Ἔχᾶςεν τεργοάδυςοά, Ὀὰϊ τῇς βεῆθε ἰ8 
οὈνίουβΒ. ΤΕ! Ἰοῆη γοὺς βίοσυ ονεῖ ἀρδίῃ 
δηᾶ τεπιὶπὰ πἰπὶ οὗ ποβα ρσορδεῖϊς ἐεχίβ. 
1μεῖ Ὠἰπὶ βευάν τῆς ἔννο τορεῖμες δηά ἄγαν 
ΒΒ οὐνῃ σοποϊ βίο. [{ ννᾶβ ἃ νἱγίυδὶ ἰῃ- 
νἰτδϊίοη ἴο ]οἢπ ἴο γενίβϑε ἢϊ5. Μεββίδηϊς 
ἰάβα 'π ορε ἢς ψουϊὰ ἀΐξοονες πδὲ δἵϊοσ 
811 ἰουε ν»ᾶ8 ἴῃς ςὨϊεῖ Μεβϑίδηὶς Ἵμδγίβηι. 
πτν ες. 5. ἀναβλέπουσιν : υδεὰ αἷδο ἱπ 
οἰαββίοβ ἴοὸ οἴρξθ τεσονεσυ οὗ βἰρῃι.--- 
κωφοὶ, πεῖς ἰδκεὴ ἴο πηεαῃ ἐδαΐ, τπου ἢ 
ἴῃ ἰχ. 32, 33, ἰξ πιδδπβ ἀνμεδ, βΒμῃοννίηρ τῃδὲ 
τὰς ῥορβες , Ιβαϊδῃ χχχν. 5, 18 ἴῃ {86 
Βρεδκειῖβ τπουρῃίβ. --- πτωχοὶ: νᾶριε 
ννοσά, τη σῃς τηθδη [ἰτογα] ροοσ (ες ὟΝ.) 
οἵ βρί γίξυ δὶ ροοσ, οσ τῆς. οἱ ρεορίς ἰπ 
118 πδίϊοπδὶ πιίβεσν (ΥΝ εἶδβ, Μαῖϊ. Ενδῃ.), 
δεβὲ ἀεῆπεά ὃγ βιιςἢ ἃ ἰοχὶ δβ ἰχ. 36, ἀπὰ 
Β ἢ ἔδςῖβ 85 ἴπδὶ στεροζίεά ἰῃ ἴχ. 1ο-13.--- 
εὐαγγελίζονται : πηῖρας Ὀς πλίἀάϊς -- ἰῃς 
Ῥοοσ ῥγεᾶςξ, δῃηᾶ 8βὸ ἴδάκεη ὃν Ἐυιῆγ. 
Ζίξ. (αἴ83ο 8 δη δἰϊεγηδεῖνε Ὁγ ΤὨΘΟρ"γ.), 
ἴου “ψνῆδὲ σαη ὃς ροοσεσ μη ἤβμιηξ 
(ἁλιευτικῆς) ὃ" Τῆς ροος ἰπ {παὶ ςᾶβ6 - 
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4--1ο. 

,»»» λισθῇ ἐν ἐμοί. 
λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου, “Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον 

8. "κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου ' σαλευόμενον ; 
ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις 5 ἠμφιεσμένον; 136 
ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ ' φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν ἢ Ὁ 

θεάσασθαι ; 

ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

πτωχοὶ ᾿εὐαγγελίζονται - 6. καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν! μὴ ἔσκανδα- Ἠοῦ. ὦ 
Ἴ. Τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ΠΝ 
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ν. 2 

ν8 

0 ". ΕΝ 
7., ΧχνΊ. 

ἢ μον. 

41 
ἐδ ἐν). 

Ὁ, χίϊ, 
20 ([8. 

9. ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν ; προφήτην 4; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισ- ΕΝ 
σότερον προφήτου " το. οὗτος γάρ δ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, “ Ἰδού, ' “"- ἈαΙτη, 
ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς 

ἂν ἰπ ΒΡ (ὉΝ.Η.). 

᾿ Τρ λα 
κατα- ὰ 

Ἔοτα. χἱἱ!. 4. σ Οος. χν. ΔἸ ΑΔΙΕΣ 

ἘΝΒΌΖ οπιῖε ιματιοις, νη ἰςἢ μ858 σοτλε ἴῃ ἔτοπὶ [ἰς, (νἱΐ 25). 
8 ΒΟΌ οτοίϊ εἰσιν. 

43.822 πᾶνε προφητὴν ιδειν (οτηγίηρ ἴῃς 2ηἀ αυεκείοη 

δΝΝΒΌΖ οπιΐξ γαρ, νος ἢ μᾶ58 θεεη ἱπίσοάυςεά το οἶεας ἴῃς βοῦβε ΨὨοἢ ἴὲ ταῖμεῖ 
Ὀβουσεβ. ο 

ἴῃς Ὑεῖνε δεηὶ οὐδ ἴο ργεδοῦ τῆς κίηρ- 
ἄοῃῃ. ὙΤμδῖ, ἴοο, Ψψῶβ Ἵομαγδοίδγίδβεὶς οὗ 
ἴδε τηονετηεηΐ, ᾿που ἢ ποῖ ἐλε σμασαςίεσ. 
ἰβεὶς ἱπιεηἀςεά, ννὩϊςἢ ἰ5 ἴῃδιὲ τπς ροοσ, ἴδς 
δΒοο δ "γ ἱπδίρτιϊἤσαης πὰ περϊεςίεά, ἅτε 
ενδηρεϊἰβεὰ (ραδβίνε, 88 ἰῃ Ηςϑ. ἱν. 2). 
τονε ες. 6. μακάριος (υἱάε ν. 3), ροβϑεβεεά 
οἴ τᾶγε ξεϊἰςϊγ. Ὑῆε ψοσζά ἱπιρ|εβ τη δὲ 
ἴδοβε νῃο, οὔ βοπὶδ βτουπά ογ οἴπεσ, ἀϊὰ 
ποῖ βίη δὶς ονεῦ [6818 ὑνεσῈ ΝνΈΣῪ ἔξ, 
Ἐνεη ]οδη ποῖ ἀπιοὴρ πε! Οη σκαν- 
δαλίζω υἱάφς α. ν. 29. ἐν ἐμοί, ἰπ δηγ- 
τοὶπρ ταϊδιίηρ ἴο τὰν Ρυδὶίς πιϊπἰβῖσυ, 88 
δρρεδγίηρ ἱποοπβίβίεπι ἡ τὰν Μεββιαηὶς 
γορλξίοῃ, ᾿ ἐν 

ν. 715. νάρνιεπέ 077 ὅεφις εοηεένη- 
ἱπρ ΜῊ Βαῤἧὲ (1ἱκ. νἱϊ. 24-3ο). ΟΠδγδο- 
τεγ 881 411} τηδρτιδηίπιοῦβ, ἢ ἱς Ἰδτείηρ ἴὲ 
θὲ βεεὴ ἴπδὶ Ης ἰβ ἄινᾶγε οὗ οἢ π᾿ 1|π|ϊ18 
δηά ἀεΐεοῖβι Μεγ. 7. τούτων δὲ πορ- 
ενομένων : ὙὮ|1Ο [ΟΠ π᾿ 8 πλδββαηρετῖβ Ἰνεγα 
ἐπ τῆς ἃςῖ οὗ ξοὶπε, 768υ8 Ὀερᾶπ αἱ οπςς, 
νδουϊ δὴν ἀεῖαγ, ἴο πιᾶκε ἃ βίδίεπιεπε 
ψὩΙΟἢ Ης ἀεεπηεά πεοαββαγυ ἴο ὑσενεπηὶ ἰη- 
Ἰυγίουθ ἐπέεσεποςβ ἔγοπι πε πιεββασε οὗ 
ἴδε Βαρεῖβῖ, οσ ἔς σοπβίγυςτίοη Ης πδὰ 
ΡῬαΐ οη ἰξ δ5 ἱπιρί γίηρ ἀοαδὲ τεραγάϊηρ 
Ἡἱπιβεῖ,.---τοῖς ὄχλοις : [Π6 ἱπιεττοραιίοη 
δΒαᾶᾷ τακεη ρίδος ἱπ ργεβεῆςς οἵ τηϑῃγ. 
]εβὺβ Ψ88 δἰννᾶυβ ἰπ ἃ Ἵοζοψνψά, Ὄχοθρὶ 
ψ ἤεη Ηδ ἴοοῖκ βρεοίδί βῖερβ ἴο εἼβοᾶρε. 
Τῆε ἐρεοϊδίογβ δαὰ νναϊοῃεὰ νυν Ἰπίδγεβι 
ψΠδὶ Τεβὰβ ννουἹά βδὺῪ δδουὲ πε ἕδπιουβ 
ἴδη. ἸὙπετγοίΐοσζα, νριογέ τηυβῖ ὃς δδίά ; ἃ 
οἄτεδι! ορὶπίου ἐχργεββεά.---τί ἐξήλθετε 
κεν θέ : 1 πηῖρπε θὲ τακεη ἔογ 
ξτδηιϊεά ἐἢλι πιοβὲ οὔ πεπὶ πδά θδεη ἴποτα. 
Τῆς ᾿σαἰεοπειίςαϊ τιειποά οἵ βεδείπρ Ηἰ8 

--τοτιοοὃΨἅἔἘοὃΠ;ἔἍ - δῷ ἘΠ 

80 Τίβοῃ. απὰ ΝΗ. 

ορίηΐοπ οὐὔὁἨ ἁ Ιομη Ἰἰνεῖγ δηά ἱπιργεβ- 
βῖνε ἴο ΒΌΟΝ δὴ δυάδῆΖεηιςς. ὙΠΕΥ πδὰ 
ἕοπε ἴο βὲς 88 νν 6] δἂβ ἤεᾶγ δηὰ δὲ ὃδρ- 
τίϑεά, ουτίοπίεν ρίδυβ ἃ ρτεαὶ ρασὶ ἴῃ 
Ρορυΐαγ τε! ρίουβϑ πιονεπιεηῖβ.---κάλαμον. 
ΡΙεμῖν οὗ τεεάβ ἴο Ῥε βεεπ, ““Κνμδι ἃ 
νδβῖ βρᾶςς οἵ {πα [168 δεέννεαπ ἴῃς ἄδγ8 
οὔ τῆς Βαριῖβὲ ἀπά υ8] Ηον ἤᾶνε (6 
{ἰπ|6ὲ8 σὔδηρεά Ὑεὶ ἐπε βιγεδπὶ ἤοννβ 
ἴπ τῆς οἷά θεά. 517] γαμεῖν δῖοννβ τῆς 
ὑπ δηηοηρ ἴῃς βἰρδίπρ τεεάβ."-- Εὐττοσ, 
Ἡγανἀεγμηρέη, 185. ΜΆΠῪ οοτηπηεπίᾶ- 
ἴοτβ (ατοῖ., ννει., Ετίιζβομθ, Πα Νν. ἰη- 
βἰδὲ οἡ ακὶπρ καλ. ΠΠΕΓΆΙ]Ὺ τε ἀϊά γε ξο, 
εἴς., ἴο 566 8 τεςά, οὐ ἴπ6 γεεὰβ οχ τῆς 
7οτάδῃ Ῥαπκβ βῆακεη Ὁ τῆς νίπά ὃ ΤὨὶβ 
18 ῆαὶ δῃὰ ργοβαίοσ. Μαπηίξεβιϊυ τῆς ἱπάϊ- 
νἱἀυδ!βεὰ γερά ἰ8 ἃ ἤρυγε οὗ δη ἱποοη- 
βίδπι, νγεδὶς τηδη ; 7188 ἘποῸρΡὮ ἰπ ἸΟἢ π᾿ 8 
Ῥιεβεηῖ διίυὰς ἰοὸ βιρρεβὲ βυο ἃ 
τπουρδε, που ρἢ ποῖ το πεν ἱξ.---Ν ἐσ. 
8. ἀλλὰ δβδυπιε8 ἰῃς περαῖΐνε ἀπδυνες 
ἴο ἴῃς ῥγενίουβ υεβιίοη ἀπὰ εἰερβηιν 
ςοππεςῖβ ψγ ἢ ἰδ τῆς ΤΟΙ] οννίης τὸ “Νο; 
ΜΕ], τς η, ἀϊά γου, εἴς. ὃ.""---ἂν μαλακοῖς, 
πευΐεσ, ἱμάτιοις ποῖ πεοδδβασυ, ἴῃ ργεοὶ- 
οὐβ ρβασπηθηϊβ οὗ δὴν πηδίοσίαὶ, διϊκ, 
ΜνΟΟ] ἐπ, ̓ πεπ; τῆς ἤης ραγημεπῖβ βιρρεβ- 
τἶνε οἵ τεβηεπιεπῖ, Ἰυχύυτγ, οῇετιίη δον. ---- 
ἰδοὺ οἱ τ΄. μ. φοροῦντες : ἰδοὺ ροὶπίβ ἴο ἃ 
ψγο]-Κπονγῃ ἐγυξῃ, δεγνίηρ ἴῃ βδπὶς ρὺτ- 
Ῥοβε 8ἃ8 δή Πεῖε; ἴποβα αεενςξίοριεὶ ἴο 
νεᾶσ, φορ.» ἐΓεφυεηίδιίνα, 86 ἀϊδιίηςι ἴτοπι 
φέροντες, ψΨὨϊοδ ψνου]ά πιεδη δεδτίηρ 
Ψποῦς ταίεσεπος ἴο Βαδί!.---οἴκοις τ. 
βασ-, ἰπ Ῥαΐδοεβ ψηἱοἢ σουγείετβ ἔτεαυεπι. 
7εβὰ8 Κποννβ τμεἰς ΒεχίὈ]ς, διιρεγῆπε νναγ8 
ΜῈ]; πονν ἀϊδετεπὶ ἴτοπι ἔδοξα οἵ εἶα 
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Κ Οἱ. παὶν. σκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σον.᾿ 

ἿΝ Κ ἐγήγερται ἐν ' γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ " 

ὁ δὲ " μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν" 
τὰ ΟὮ. χχίὶΐ. 32. ΜΕ, ἵν. 38:1. 1Κ. υἱὲ. 28; ἰχ. 48. 

2. 
1 Βεσςε δηά ἰῃ 

με. νἱὶ. 28. 

τυδεῖγ οἷλὰ δπὰ τυάεῖϊν πιδππεγεᾶ, υπ- 
ςοπιρτοπηἰβίηρς Βαρεῖδι ᾿ἰ--πνεσ. ο. ὰ 
τί ἐξ.: οπς πιοσε αυεβιίοη, βμοσζίεσ, δυγυρῖ, 
πεοεάϊηρ ἴο 6 βιιρρίεπιεπίθά Ὁ δποῖπες 
(ΝΝ εἰ58- Μεγετ)--τνγ (πε, βαγίουβίν, 
Μεπὶ γε οὔ ἢ προφήτην ἰδεῖν ;---ἰο δες 
ἃ ΡῬνοῤῥεὲ )---΄ναί, γεαῖὶ τὶρῆς δὲ ἰδλβὲ; ἃ 
ΡῬτορπεῖ, ἱπάεςά, ἢ 411 τμδὲ οης ἐχρεςῖβ 
ἴπ ἃ ργορδεῖ--- νἱροόγοιβ πιογϑὶ οοπνίοτίοπ, 
ἱπιερτίεν, δίσεηρὶη οὗὨ ν}}]}, ἔξαγεββ ζεαὶ 
ἔοτ ἰγυ τ ἀπὰ τὶ ρῃεουβηεββ; υτέοτῖν τες 
ἰτοτὰ ἴῃς ἔξεθ!]επε85 ἀπά εἰπιθ- βεγνιπρ οὗ 
ἴδοβε πο ὑδεπᾶὰ [κα τεεάβ ἴο ὄνεσὺ 
Ὀγαδίἢ οὗ νἱπά, ογ ον οὐβεαυϊουϑῖγ δ6- 
ἴοτε ρτεδίπεββ.---καὶ περισσότερον π᾿, 
ἃ Ρτορῇεξ δηά πιοζε, βοπιειῃϊηρ αρονε {πὸ 
τυρίςδὶ ργορβεῖ ψίαε ου ν. 47). Τῆς 
οἴαιιδαε ἱπίισγοάυςοα ὈΥ ναί, 48 λέγω ὑμῖν 
βῆοννδ, ὄχρσγεβϑεβ Οἤγίβε᾽ Β οὐνῃ Ορίηΐοῃ, 
ποῖ ἴῃ ρεορὶε᾽β (Νν εἰ55). --- εσ. το. 
οὗτος. .. γέγραπται. Τἢε περισσό- 
τερον νετδεά δπὰ εχρ᾽αἰπεὰ ὉΥ ἃ ρτο- 
δοῖὶς οἰϊταῖίοη. ὙΥῆαε ογδοῖς 18 ἴάκεη 
τοπὶ Μαΐδοῃι [1]|.,) αἰϊοιεὰ βὸο 88 ἴο 
ταᾶκε ἴῃς Μεβϑίδηϊς τείδσεπος ἀρραζεηῖ--- 

υ ομαπσεὰ ἱπίο σον. ΒΥ δρρί γίπρ ἔπε 
οτδοῖε ἴο ]οδη, [6805 ᾿:ἀθητῆεϑ μίπὶ τ 
ἴδε πιοϑβεηρεῦ νΠοπὶ αοά νν88 ἴο βεπά ἴὸ 
Ῥτερᾶσε Μεβϑίδῃ 8 νγᾶυ. ΤῊΪδβ ἰ8 ἢϊ8 ἀΪ5- 
εἰποιίοη, περισσότερον, 45 σοτηρατεὰ νυ ἢ 
οἴπασ ρσορῃεῖβ. Βαϊ, δῇϊεσ 1, τ β 18. δῇ 
δχίογῃδὶ αἀἰβιϊποιίομ, 8δπ δος δπέ, 50 ἴο 
Βρεδκ. ϑοπῖα ργορῃεῖ τηυδῖ ῬῈ ἴῃς ἔογε- 
τύππεσ, ᾿ξ Μοϑβδἢ ἰ5 ἴο οοπὶς δὲ δὶϊ, τῆς 
14ϑι ἰπ ἔπε βειῖεβ ννῆο ἔογειεῖ! Η 5 σοπιὶπης, 
δηάὰ Ἰοῖπ Πᾶρρεπβ ἴο ὃὈς ἴπδὲ οπε--ἃ 
τηδῖτεσ οὗ ροοὰ ἔοσίιῃπε σγαῖπεσ ἔπδη οὗ 
ταοτὶῖ. ϑοιηειίπρ πιοῦα ἰ8 πεεάεά ἴο 
7αδειν τμὲ περισσότερον, ἀπά τηδῖε ἰΐ ἃ 
Ῥτορεῦ βυῦ)εσι ἔοσ ευΐοσγ. Ὑπαῖ 5 ἔοσίἢ- 
ςοπηΐηρ ἰῃ τῆς 5εααεὶ. 

γν.Ὶ τ1-12. Τῇϊβ 8 ἴῃς ἔωυγίδεοτ [5118- 
ςδἴίοπ οὗ τἴῆε περισσ. ἀεβίἀεταϊεά. Μετ. 
τι. ἀμὴν λέγω ὑμῖν. ΕἸγϑὶ ΟἸτίδε εχ- 
Ῥίεββεβ Ηἰβ ρεΐβοπδὶ Ἴοηνίςϊίοθ. ἰπ 
Βοίδιηπ ἴεγπιβ. νδῖ ἐοϊ]οννβ τοίεσβ ἴο 
798}πη᾿8 ἱπιγίηβιὶς ννοσῖῃ, ποῖ ἴο ἢ 8 Ὠϊβίοσίο 
Ῥοβίτίου 8458 ἴῃς Ἰογεγσγυηποσ. Τῆς ἰδίζεσ 
τεϑίβ οη ἴπε γὑγορδείϊς οἱϊδίίοη. Ὁ γίϑι᾽ 8 
Αἰπὶ ποῦν ἰβ ἴο βαῪ ἴπαὶ τῆς Βαδριϊβι᾽8 
εμαγαείον 18 εν] ἴο [18 ῥοκίέϊοπ : τῆδϊ 
ἢς ἰβ8 έ ἴο ΡῈ ἴῃς ἔογσεγσυππεσ. ΕῸγ 
ΘΟ γίβε θεΐπρ ἴῆς Ἰογευηπεσ ἰβ πὸ πηδέϊο 
οὗ ἴυοκ. ἀοά Ψ1 85εεὲ ἴπδὃὲ {πε σῖρπι 
τδῃ οσουρίεβ {πε ροβιοη; παῦ, ποῆς 
δυὲ τῆς τίρμς πὰρ σδῃ βυσσςββε ἢν Ρετ- 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ. 

ΣΙ. ᾿Αμὴν λέγω ὁμῖν, οὐκ 

ἔοστα τῆς ρασί. --- οὐκ ἐγήγερται, ἰδεῖο 
Βαῖ ποῖ αγίβεη ; ρδβϑίνε τυ τ ά16 
βΒεῆβε, δυϊ [Π6 τί ϑίησ πορ σὶμδ πηριΐμδ, 
“βιγγεχις αἰϊνὶπηἰαΒ, ηυοπιοάο δοχίβίυηξ 
νετὶ Ῥχορπεῖδε," Εἰβπεγ; οὔ Με. χχίν. 
ΣΙ, ΓΚ. νἱῖ. τ6, υἱάφ αἷδο Ἰυάρεβ ἱϊ. τᾶ, 
11, ο.-ἂν γεννητοῖς γυναικῶν -ἰ ΔΙΠΟΩ 
τηληκίηδ, ἃ βοίϊεπιπη ΨΑΥ οὗ ὄχργεββί πα 
ἴδε ἰάεα. Τῇς πιεδηίΐης, ποννενοσ, ἰβ ποῖ 
τπαῖ ]οδη 15 τὴηε ρτεδῖεδὲ τηδη πὲ ὄνοῦ 
Ἰϊνεά. ὙὮὨα σοπιρατίβοῃ τῆονεβ ὑἱπΐῃ 
πε βρῆετς οἵ ΗἩεῦτγενν ργορἤῇεου, δηὰ 
Ῥσδςτς δ! τηθᾶπβ: ἰοδη ἴῃς ρτεαίεβι οὗ 
811 [ῃς ρσορβεῖβ. Α Ροϊά ᾿υάρτηεπε ποῖ 
ΦΆΒΪν δοςερίεά ὃν {πὸ ρορυΐαςα, ψὯῸ 
Δἰνναγ8 {πη Κ τῆς ἀοδά στεδίος ἴπδη τΠ6 
τινίησ, ΟὨγίϑι ὄχργεββαβ Ἡ ἰπιδο}  βισοη ΡΥ 
Ῥεοαυβὲ Ης πιεδηβ ἴο ΒδῪ δοιῃεί πα 
δὲ πιῖρμε ἀρρεᾶσ ἀϊβραγαρίησ. Βυῖ Ης 
ἰα 'ἰῃ εαγηθϑὲ ἰὴ Ηἰ8 Πίρἢ δβιπιδῖθ, ΟἹΪΥ 
ἴε ἰδ ποῖ ἰο Ὀ6 υπάετβϑίοοά 845 δδββεγίί πρ 
7οἢπ᾽ 8 βυρογίοσι εν ἰπ 811 τεβρεςῖβ, 4.6.» 
ἴῃ δυϊποιβῃίρ. Τῆς ροΐπὲ οἵ νίενν ἰ5 
εαῤαεὶέν ἰο γεπάεν εβοοίυε φεγυΐοε ἐο ἐπα 
Κιηράονι ὁ. Οοά. ---ἢὃ δὲ μικρότερος. 
ΟὨγυϑβοβίοπιὶ. ἴοοκ [(ἢΐβ 88 τείετγίπρ ἴο 
7εδβυβ, δπὰ, σοππεςεῖπρ ἐν τ. β. τ. οὐρ. 
ΜΠ μείζων, Ῥτουρδε οὐξ τῆς βεῆβε: Ης 
ΨὯΟ 18 (ἴῃς 1658 ἴῃ ἅρε δηᾷ ἔδῃμε ἰβ στεδίεσ 
ἀπδη Τοῆπ ἐπ ἐπε Κίπράοπι οὗ Ηδανεη. 
Τῆς ορίπίοη πιὶρῃὲ Ὀς ἀϊβτεραγάεά 858 δῇ 
ἐχερεῖῖσαὶ οὐυτοϑίίν, δά ἰξ ποῖ θδεπ 
δἀοριεὰ ΌὉΥ 50 τηδηΥ, ποῖ ΟΥ̓ δπιοηῦ 
τῆς αποίεπὶ8 (Ηἰας., Απιδσ., Ὑπεορῆν., 
ΕπιΠγ.), Ὀυὲ αἶθο ἀπιοηρ πιοάεγηβ (Ετα53., 
Γὰτ., ἘΠ Ζβομα). Ιπ ἰἢς αρεῖγασε ἴξ 18 
ἃ Ῥοββί δὶς ἱπεεγργεϊδιίοη, δὰ ἰξ ὄχρσεββεβ 
8 ἴγυε ἰάελ, θὰῖ ποῖ οπα [6β8 ψγ)88 "ἰΚεὶν 
ἴο υἱΐες ἴΠεη. Νοὸ ἄουδε [οἶπ᾿Β ἰπ. 
αυΐτν δὰ ταϊβεὰ πε φυεβείοη οὗ Οἢτίβι 
βίδπάϊηρ, δηὰ πηρῃϊς βεοῦλ ἴὸ (δ]ῖ ἴοσ 
σοπιρδτίβοῃ δεΐννεεη αυεβίϊοπεν δηὰ 4065- 
τἰοπεά, Βυὶϊ ΟὨγίβε᾽ β πιδὶπ σοποοόση ννὰ8 
ποῖ ἴο ρεῖ ἔπε ρδορὶβ ἴο ἐπίηκ πίρηϊν οὗ 
Ηϊπηβεῖζ, δυῖ ἴο ᾶνα πίρῃ ἱμβουρῆῖβ οὗ 
πε Κίπράοπιθ. Ἦνῃδὶ Ης βαυβ, ᾿πεγείοσγε, 
ἰ5 δι δὴν οπε ἰη τῆς Κίηράοπι, (που ρῃ 
οὗ οοτηραγαῖίνεῖϊν Ππ||6 ἀσοουπέ, 18 ρτεδῖες 
τῆδη ]οῆῆ. Ἐνθη ἴα ἰ᾿εδβϑὲ ἰ8; ἴοσ 
του μικρότερος, ἐνεη ν»ΙἘἢ τῆς ἀτεϊοῖς, 
ἄοεβ ποὲ πεοδββδυ!ν τηδᾶπ μικρότατος 
(8ο Βεπρεῖ), ἰξ ἀπιουπίβ ἴο ἔμπα, Τῆς 
Δἰῆτπιδῖῖνε ΠοΙἀ8 ἐνεη ἱπ οᾶβε οὗ ἴδε 
Βίρμεβὶ ἄερτες οὗἉ ἱπίεσιοσίε νυ. ὙὉῇς ἰπι- 
ῬΠρβησα ἰ8 [δαὶ ]οῇπ τνᾶβ ποῖ ἰπ τπ6 
ἰπράοτηῃ 88 ἃ [ἰδιογίςα! πιονεπηθηὶ (4 
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12. ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι, ἦ βασιλεία α δὲ τοᾶ 

τῶν οὐρανῶν " βιάζεται, καὶ βιασταὶ " ἁρπάζουσιν αὑτήν. 13. πάντες 16 (παϊάδιο 

γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν 1 " 14. καὶ ο( ̓ Ἐδι ι. 
ἁρπαγ- 

μόν). 

ΤἸΜΒΟΌΖ δΒανε ἴ86 δυρτηεηῖ δὲ ἔδε Ὀερίπηΐηρς (επροφ.). Δ Πα πο αὐρτηεηί. 

εἰπιρῖς τρδίῖοσ οἵ ἴδοι), ἂπὰ ἔπε ροῖϊῃε οὗ 
τοπηρδτίβοῃ ἰ8 ἴῃς ἀοπηίπαηΐϊ βρίσ. Τῆς 
ΤΏΟΙΑΙ βίεγῃηςββ οὗ ἰοῦπ Ψγᾶ5 δ᾽8 στεδῖ- 
Ὧε58 δηὰ 480 Πὶβ ννεακπεββ. [ἰ τηδὰς 
δίπι ἀουδὲ [6δ08, κερὶ Πἰπὶ δἱοοῦ ἴτοπὶ ἴδε 
κίηψάοπ, αἀπὰ ρἱδοεὰ πὶ Ὀεΐονν δτν οπα 
ῆο ἰῃ ἴδε ἰεαβϑὲ ἄερτεε υπάετειοοά 
ΤΟ είβι' 5 σταςίουβ βρίγιϊ, .9., οπς οἵὗ ἴῃς 
Ὑνεῖνε οΔ]]εὰ ἴῃ χ. 42 “τῇδε ΠΕῚῈ Ομ 68 ᾽ν 
Με. 12Δ. Ὑῶἴε Ββίδίεπιεπὶ ᾿πδὲ σοπΊ- 

τοοηϊοά οὐ δὰ ἴο ὃς πιδάς 'π ἰδὲ ἰη- 
τεγεδῖβ οὗ ἰσυ ἢ ἀπά ἴῃς Κιηράοπι οὗ αοά, 
δυῖϊ μανίην πιδᾶς ἴξ [688 γενεγὶβ 18 
ἰεάδυτε ἴο ἃ ἴοῃε οὗ δυΐοσυ. Τῆΐβνεῦβε 
ἰμῷ οτεδίςἃ τη ἀϊνογβυ οὗ ορίηίοη, 
νι ἢ ἴς ννουἱὰ ἴδε Ἰοπρ ἴο τεσουπῖ. ἷ 
Βπὰ ἴῃ ἰ τννο Ἰπουρῆιβ: οπα ἐχρεεδβεᾶ, 
δε οἴδιος ἱπιρ!εὰ. (1) ΤΏοτα ἢ88 ὕεεη ἃ 
Ῥονψεσία! πιονεπιεπὶ βίποε Ομ 8 {ἰπὶ6 
τονναγὰβ τπε Κίηράοπι οἵ αοἄ. (2) ΤΒε 
τοονεπιεπὶ ἀετγίνεά ἰἰ8 ἰηϊκία! ἱπιρεῖυβ 
δοὴ Ἰοη. Ὑτ{Τὴῶὴς ἰαϊίες τπουρῆς ἰδ 
Ἰλίεπὶ ἴῃ ἀπὸ δὲ τῶν ἡμ. ἰωάν. Τῆς 
τηονεπιεηῖ ἀδιε8 ἔγοπι [οἤη ; πε πᾶ5 ἴπ6 
οτεάϊε οὗ βίδγείπρ ἰΞ. Τῇ ᾿πουρῆς 18 
εββεπείδὶ ἴο τῆς σοηπεοίίοη. [ΙΕ ἰδ ἴῃς 
υἱεϊπηαῖς ᾿υβεϊδοδείοη οὗ ἴῃς περισσότερον 
(νεσ. 9). ὙΤδε δροβεῖς Ῥαυΐ δὐδυςεά 48 
οπα δερυπιεηῖ ἴοσ δὶβ δροβίεβῃιρ Τα] εά 
ἷπ ᾳυεδβείοη ὈῪ Δ Αἰ8ὲ8 “κεζόςς, ΨὨΪΟἢ ἴῃ 
διὲβ νἱενν ννγᾶβ ποῖ δἂῃ δοοίδεπε δυϊ Οοά- 
ἵνεη, δηά ἄυςε ἴο ἤίπεββ ἔοσ τε ψοσῖ 
Δ Οος. ἰϊ. 1.4, 1, 1- 18). -- 99 ΟΠσγίδε πεγα 
ἷπ εἴδεσι ρίονε8 οὔ π᾿Β βέπεββ ἕοσ τῇς 
Ῥοβίείοη οὗ ἔογεγυπποσ ὉῪ {πὸ δυσςεββ οὗ 
ἢϊ8 πηϊπβγ. Ης δά δοιυδῖγν πιδᾶὰς 
ἴδε Κίηράοπι οοπιθ. ὙὍὙπᾶὶ ννᾶβ ἴπ6 ἴσυ δ 
θλβὶβ οὗ δ (π|6Ὸ ἴο τῆ8 ποπουγδαῦϊα 
ΔρρεϊἸδείοπ, “᾿ρσγερᾶσες οὗ τἴπεὲ νυ"; 
νπίδουι τῆδὲ [ἢ δά Ὀδδη δὴ εἰ ΡῈ {π|6, 
τπουρὴ Ὀαβεά οὔ δὴν πυπιδεῖ οἵ ῥτο- 
Ῥεοῖεβ. ὙΠδὶ βυοοαβ8 ῥιονεά βίηεββ, 
δάεᾳυδία ἐπάοντηθπι τ] ποτα] ἔοτγος, 
δηὰ ΡΟΨΕΙ ἴο ἱπιργεββ ἂἀπά πῖον πΊθῃ. 
ΤΌϊδ Ὀεΐῃρ βεεὲπ ἴο δὲ ΟὨγίβι᾿β πγεδηΐπρ, 
ἴδεῖθ ἰδ ΠῸ τοοῦῦ ἴοσ ἄουδὲ δ8 ἴὸ ἴδὲ 
απίνιμς οὗ ἴδε τνοτάβ βιάζεται, βιασταὶ. 
ὙΤΒΕΥ ςοπιδίῃ ἃ ἔδνουγαῦῖς, δεηϊρπαπι 
εδιπηδῖς οὗ [ἢ τηονεμηεηὶ φοίηρ οπ, ποῖ 
8η υηίλνουσδῦῖε, 88, ἀιηοηρ οἴπετβ, ὟΝ εἰδ8 
τλίηκο, ἰακίηρ τπὲ6 ψνοτάβ ἰὸ ροϊπὶ ἴο ἃ 
Ῥτιειηδίυτε διίετηρὶ ἴὸ Ὀτίηρ ἰῃ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοτῃ Ὁν ἃ [4186 ΨΆΥ 8ἃ5 ἃ ΡοϊϊεῖςαἹ ογεᾶ- 
ὕοη (ννεῖεα- Μεγεῖ). Οἱ οουτβα ἴδεσο 

ΜΕΤα ΠΊΔΩΥ ἀείεςί5, οὈνίουβ, ρίατίηρ, ἰῃ 
τῆς πιονετηεπῖ, 848 ἴπετα δἰννδυδ ἅΓα. 
7εβὺ8β Κηδνν {Πεπὶ νν6]}, θυ: Ηδ νὰ ποῖ 
ἷπ τ1πῸ τηοοὰ ͵υβϑὲ {πη ἴο τεοπιδεῖς ο 
{πεπὶ, Ὀυς ταῖπεγ, τδκίηῃρς ἃ ὕτοδά, 
δεπεγουβ νίονν, ἴο Ροΐπε ἴο 16 πιονε- 
τηεπὶ 28 ἃ οἷς ἃ5 σοηνί ποίη ῥγοοῦ οἵ 
70 Πη᾽8 πιογὰὶ ἔογες δπὰ πίβῆ ρτορπεῖίς 
επδοντηεπι, ὙΤῆε ἴννο νοτγάβ βιαῖζ., 
βιασ. εἰρπα! δε ἐπ νίρουτ οὗὨ {6 τηονε- 
τηθηῖ. 7δε Κίηράοπι νν88 Ὀείῃρ βεϊζεά, 
οἀριυτοὰ ΌΥ ἃ βιογπηίπρ ραγτῖγ. Τα 
νεῖῦ πτιρῃς Ὅς πιίδάϊα ν., δπά ἰβ βὸ 
1λκεη ὃν Βεηρ., "6686 νὶ αὐδδβὶ οδέγυάίι,᾽" 
ἴγυδ τὸ ἕδοῖ, Ὀυῖ τῆς ρδδββίνα ἰ8 ἀεπηδπὰεὰ 
ΌΥ ἴδε πουη [οἸϊοννίπρ. Τῆε Κίηράοπι 
ἰδ ἐοτς ἢ ν ἰακεη (βιαίως κρατεῖται, 
ΗἩεβυςυ8) ὉΥ ἴῃς βιασταὶ. ὙΠετῖς 8 
Ῥτορ δ Ϊν ἃ ἴδοὶς τεΐεσεηος ἴο τππ κὶπά οὗ 
Ῥεορὶς ῆὴο ψεσς βιοσγηίηρ τς Κίπράοπι, 
ἔγοπι ἔδε ροῖπε οὗ νίενν, ποῖ 80 πιυςἢ οὗ 
]εβὺβ, 45 οὔ ἴποβϑε ψῆο ἀεεπιεὰ {πεπιβεῖνεβ 
τῃς τρια! οἰτίζεηβ οὗ ἴτε ἱεηράοηι. 
“ ῬΌΒΙΙοΔπ8 ἃπά βἰππεγβ ᾽" ([χ. 9-12}, ἴῃς 
ἰρπογαπὶ (χί. 25. νῃαὲῖ δ σϑῦϑῖς] 
τηουρῶς Θογθε8 δηδ Ῥματίβεεβ. Οδυβὲ 
οὗ ργοίουπά καἰδέδοτίοη το [ε8.8 (νετσ. 25). 

γν. 13-156. Οοποίυκίοη οὗ Βρεεοῦ δδουΐϊ 
]1οππη. Μετ. 13. Τῆς τπουρῆς Ποῖα ἰβ 
Ὠίηιεά γαῖπες ἰπδῃ ἔν ἐχργεββεά, Ιἰ 
Βᾶ5 εξ βιρρεβιεὰ ἔπδὲ ἴῃς δεηβε νουἹὰ 
Ὀεοοτὴς Οοἰδᾶσγοσ ἰἔ νν. 12 δπὰ 13 ΜΈΣ 
τηδᾶς ἰὁὸ οἤδηρε ρίδοεβ (Μαϊἀοπαίυβ). 
ὙΠ8 ἱπνεγβδίοη τπῆῖρῃξ ΡῈ Ἰυϑιῆεὰ ὈΥ 
τείδγεποα τὸ ἴ[,Κ. χνὶ. τό, εσα ἴδε ἴνο 
τπουρῃῖβ τα ρίνθη ἴῃ τῆς ἰνεζβα οζάεσ. 
γΜνεηὰς (1... ].» 1. 75) οπ τῆϊ8β ἀπά οἵδες 
στουπάβ ἄτγᾶηρεβ ἴῃς νεῖβεβ 13, 14, 12. 
Βυῖ ἀνδὴ δἂβ ἴῃεὺ βίδπᾶ τῆς ννογτὰβ οδῃ 
θὲ πιδάς ἰὸ υἱεϊά αὶ δβιϊίηρ βεηβα, δδτ- 
τιοηἰβίηρ ἢ ἀπὲ ρέπεσαὶ αἰπὶ, ἴῃς 
εὐυἱονν οὗ οῆη. Τῆς βυτγίδος ἰάεα ἰδ 
{πᾶῖ τῇς ψνοϊς Ο. Τ'., ρσορῃεῖβ οὗ οοῦτβε, 
δηά ἐνβὴ {πε ἴἂνν ἴπ [8 ̓Ῥιξαϊοεῖνς δϑρεςίβ 
(Όγν βυπιδοῖϊς σἰῖεβ δηὰ ἐογεββαδονίηρ ἰη- 
βιΠτυ1]10Π5} Ροϊηιϊεὰ ξοτιναγά ἰο ἃ Κίπράοπι 
οὗ αοά. Ὅδε Κίπράοπι οοπιίηρ--ἰῃς 
θυτάεη οὗ Ο. Τ. τενεϊδιίοηυ. Βυὲ Ψψῃδὶ 
εη ὃ Τὸ νῆδὲ δηὰ πιᾶκα [ΐ8 οῦβεγνα- 
του ἡ Τὸ εχρίδίη ἴδε ἱπιρδίϊεπος οἵ ἴῃ 6 
βἴοσπιετβ : {πεῖγ ἀείοσπιϊπαιϊίοη ἴὸ δανα 
αἱ ἰαϑὶ Ὁγ 411] πιβεδῃβ, ἀπ ἴῃ βοΐῃβ ἔοσπι, 
ψῆδιὶ Πδά 8ο ἰοὴρ Ῥεεη ἑογείοἱ ἢ (Υν εἶβδ). 
Νο; δυὲ ἴο ἀεῆπε ὉΥ Τοπίγαβε μη 8 
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εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 
ἔχων ὦτα ἀκούειν,; ἀκουέτω. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ. 

15. ὁ 

16. Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν 
ταύτην ; ὁμοία ἐστὶ παιδαρίοις Σ ἐν ἀγοραῖς καθημένοις,} καὶ προσ- 
φωνοῦσι τοῖς ἑταίροις αὐτῶν, καὶ λέγουσιν," 17. Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, 
καὶ οὐκ ὠρχήσασθε- ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 

1 ΒΌ οπιὶξ ἀκονειν, νυ δῖ ἢ ἢ48 οοῖμδ ἴῃ ἔγοση Μίς. δηὰ 1Κ. ψεσς τὰς αἀάϊείοη οἱ 
τοῖ8 νοτά ἴο ἴῃς ρῆσαβε ἰβ ὑδιδὶ. 

3 καιδιοις ἴῃ 411 υηςα]8. 

8 καθημένοις Ὀεΐοτε ἐν ἰῃ  ΒΟΌΙ, εἷς., ψἱὨ ταῖς Ὀείοτε ἀγοραῖς ἰη δ3 ΒΖ. 

4ΝΒΌΖ δᾶνε α προσφωνουντα ... λεγουσιν, δΔηά ἴοτ ἐταιροις ΒΟΌΙΔΣ αἱ. 
δᾶνδ ετέροις. 

δ 3Β0Ζ οπξ υμιν, ννὨΪΟὮ τᾶν δᾶνε Ὀδεη δάάεά ἰο δεβϑβίπιαῖς ἸὩ ἤγδὲ οἴδαδβε. 

Ῥοβίείοη. Οὔϑβεῖνε ἕως !. ζοε8 ποῖ 18 
ἴῃς βυδ)εοῖ, Βαϊ ννἱτἢ ἐπα νεῖ. Ρτορμεῖβ 
(απὰ Ἔνθ ἰανν) ἐδ Ἰοδπ ῥγοῤλεείφά. ΤΣ 
βιιρφεβείοη 15 [μδὶ ἢε ἰ8 ποῖ ἃ πῆεγα Ἷοῦ- 
εἰπυδῖος οὗ ἴδε ργορδεείς 11π6, ὁπα πῖοσς 
τερεαϊίηρ ἴῃς τηεββᾶρε : ἴΒς κίηράοπι 
«οἱἱἱ οονιδ. Ηἱἷδβ διποῖξίοη ἰ8 ρεου δῖ δηὰ 
ἐχοοριίοηδι. Κνμδὶ ἰβ ἢ Μετ. 14 εχ- 
Ἰλῖπβ. Ης ἰβ ἴδς ΕἸ 48 οὗ Μαίδοῃι, 
ογαϊά οὗ τὰς ατεδὶ δυ, ὑβδεγεζ ἴῃ οὗ 

τῆς Κίηράοπι, ἴδε πιᾶπ ΨὯῸ δβᾶγβ ποὶ 
τοΊοἶΥ “τὰς Κιίηράοπι νν}}} οοπλα,᾽" δὰϊ 
“ἢ6 Κιίπράοπι ἰ8 Βεῖς; βᾶγβ ἴδ, δηά 
τηλκεβ βοοά ἴδε βαγίηρ, Ὀτίπρίηρ ἀδουῖ ἃ 
δῖ πιονετηεηΐ οἵ τερεπίδηοε.---αἰ θέλετε 

ἔξξασϑαι: τῆς ἰδεπεϊποδείοη οὐ [οδη ἢ 
Εἰ δ το θὲ ἰᾶκαη ονρρε σγαηο, ποῖ 88 ἃ 
Ῥεοβαὶς βἰδίε πιεῖ οὗ ἴδο:. Ηδεζε, 88 
αἴνναγθ, Ομγίβε ἰἄδθδιβεβ, 8εἶζεβ ἴῃρ 
εββεηιίαὶ ἐταῖῃ. ΙΟἤπ νν88 4] ἰῃς ΕἸ1] 4 ἢ 
ται νουϊὰ ἐνεῦ σοηλδ, νοσίν ἴ0 σαργα- 
βεηῖϊ δὶπὶ ἴῃ βδρίτιξ, δαηά ρεγίογπιίηρσ τῇς 
ξυποξίοη αϑείρπεά τὸ ΕἸ1|}4Ὁ} γεάίυΐυμς ἴπ 
Ῥιορῇςου. οτὴς οὗ τῇς Βδίπεγε ἀϊ18- 
εἰησυίϊθμεά ἐννο δάνεπίβ οἵ ΕἸ )}4}, οὴς ἴῃ 
βρίσίε ἰῃ ἔπε Βαρεῖβι, δποῖμεσ ᾿ἰτοσαὶν δὲ 
τῆς δεοοηά οοπλίης οὗ ΟἸτίδι, ϑεγνις 
ἐχερεβὶβ οὗ {δα ἰεϊξες. δέξασθαι Πᾶ5 πο 
εχργεββεά οὐ]εςῖ : δε οὐὈ]εςὶ 15 τῆς βἰδίε- 
ταξηῖϊ ΠΠονῖπει Ἰμυϊτξεσοῖ ἢ δυρρ]ῖε5 
“Π1π|᾽" τ τῆς Βαριϊδῖ. [Ιπ τῇς 
Μνεῖβδβ ἥπάβ α ἰδοῖξ δἰ υβίοη ἴο τῆς ἱπι- 
Ῥεηϊΐεπος οὗ {δε βεορὶε: Ὑε δε ποῖ 
ὙἱΠἔἶπσ Ὀεοαυβε γε κπον ἴπαὲ ΕἸ} Π᾿ 8 
ςοπιίην πιε8ῃ8 ἃ Βι1ΠἸΠΊΟΏ8 ἴΟ τερεπίδηςε. 
- ες. 15... Α ὄ ρτονεγϑίδὶ ἔοσπιὶ οὗ βρεδθςῖ 
οἴξῃ υδεὰά ὉΥ []|ε808 δεγ ἱπιρογίαπε 
αἰϊεζδηςοβ, ποῖς ἔος ἴῆς ἢἤγδὲ {πιὸ ἴῃ 
Μαῖι, τε ἰτυϊῇ ἀεπιαπάίηρ αἰξεπεῖνε 
διὰ ἱπιεϊζεπὲ βᾶσβ (εᾶσβ ννογί ἢ πανίηρ ; 
τλκίηρ ἰῃ τῆς ννοσὰβ δηὰ ἐλεὶν ἡπῤογῆ. 18 
τπαὲ Ἰοδη ἰ8 ΕἸ αῃ. [ΙΕ ἱπηρ] 165. συ οὶ--- 
τδαιὶ τὰς Κιηράοτῃ ἰβ Βετα δηὰ ἰδς Κίηρ, 
δηὰ (παι ἰδς Κίηράοπι ἰ8 τηοσὰὶ τοὶ 
Ροϊτἰςα!. 

γν. 1τ6-9ο.. Κωάρνιεμέ οΓ Ῥἔστις οπ 
Ηἰὶς γεϊϊρίομς εοπέεπιῤῥογαγὶες (Τὶς. νυἱὶ. 
31-35). [{ ἰ5 δάνίβανίε ποῖ ἴο δβϑυπ)α ἃ5 
ἃ τηδίίεσ οὗ σουτδα ἴπαὲ ἴπεδβε 'νογάὰβ νγεσγα 
Βροόίβῃ δὲ ἴπῸ βᾶτης {πὸ 85 {8086 ροίῃδ 
Ῥεΐοτε. Τῆς ἀϊδοουγδα σεγίδ ΠΙῪ Ἄρρβᾶγβ 
σοπεϊπυουδ, ἀηὰ ΠυκΚε ρῖνεβ [πΐ8 αζίετ- 
πος ἰῃ {δε 8ᾶπ|6 οοπηεξοίίΊοη 88 οὖς 
δνδηρεῖ δὲ, ἔσγοπὶ ὙΠΟ ΜῈ ΠΊΑΥ ἰηΐεσ 
παῖ τὲ βίοοά 80 ἴῃ ἰῃς σοπγιοη βουτγοα. 
Βυῖ ἐνεὲῃ ἔπεα ἴδε οοππεοίΐοη τ ΔῪ 
δᾶνα ὕδεεη ἰορίοαὶ τίποτ (ἤδη τεπηροζαὶ ; 
Ρίδοςὰ Ῥεβίάς ννβαὲ βοεβ Ὀείοσε, δεσαυβε 
ἐοηϊδίηΐης ἃ τεΐεσεπος ἴο Ϊοῆη, δηὰ 
Ὀεσάυβε ἴπα Τοπίεηϊβ ἅτε οὗ ἃ οτἰἰςαὶ 
παίυτε. Νεσ. τό. τίνι ὁμοιώσω: ἴδε 
ῬδγϑΌϊε ἰβ ἱπιγοδυςεα ὃγ ἃ ᾳιεκίίοῃ, 88 ἱξ 
τις τπουρῆς Πδά ᾿π8ὲ βίσυοῖκ Ηἰπι.---τὴν 
γενεὰν ταύτην. Τῇ οοοδδβίοη οἡ Ὡς ἢ 
186 ννογὰβ (ο]οννίηρ νγετε βροίκεη τνουἹὰ 
τηᾶῖε ἴξ οἰδασ νῃο ψνεγε τοίεσγεά το. Ουσ 
ξυϊάς ταυβέ ὃς ἴδ6 ᾿νογάβ {πεπιβεῖνεβ. 
6 δι )εςῖ8Β οὗ τεπιδκ ἂτεὲ ποῖ ἰῆς 

βιασταὶ οὗ νετ. 12, ποῖ ἴῃς ὄχλοι ἴο 
ψδοτ 6808 δά Ὀεεη βρεακίηρ. Νείπεσς 
816 πεν ἴδε νψῇῃοῖς ρεπογδιίοη οὗ [εν 
τπεη ᾿ἰνίη σιν ἱποϊαάίηρ 1εθὰ8 δπά Ἰοῆη 
(ΕἸβπεῖ) ; οὐ Ἄνεη ἴῃς Ὀυ]Κκ οὗ τῆς εἰν 5 ἢ 
Ῥεορῖς, σοπϊεπηροτγατίεβ οὗ ἰεδυ8β. [ἰ τνν88 
ποῖ ΟὨπείβείβ δαῦδίι ἴο τπῆᾶκε ϑενοῖα 
Δηϊπιδάνεβίοπβ ου ἴἴε “Ρεορὶς οὗ τς 
ἰδπὰ,᾽" νῇο ἔοσπιδά {με ἴαγρε τηδ) οὐ οὗ 
τδε ρορυϊδίίοη. Ης αἴνναγβ βροῖε οὗ 
ἴῆεπι Ὑἱἢ δυτηραῖῃυ ἀπά ῥἱγ {- 37, 
χ. 6). γενεά τπηὶρδέ πιεδη ἴδε νδοῖς Ρ 
οὗ πιὲπ ἔπεπ ἰἰνίπρσ, δὰ ἴξ τηῖρῃι αἷ8ο 
ταδδῃ ἃ ραγιίουϊας οἶΔ88 οὗ πιεῃ τηδικεὰ 
οὔ ὉΥ οετίαὶπ ἀεβηϊες οἰμλδγδοιοσγίβεῖςβ. 
116 80 υϑδά ἴῃ χίϊ. 30, 41, 42, 45; χνὶ. 
4. Τῇῆε οἶδββ οἵ “" σᾶςεβ "ἴδετε βροΐεη οὗ 
18 ἱπ οῆς οὯ5ε ἴῃς ϑογῖίρεβ δηὰ Ῥῃατσίβες, 
δηὰ ἰπ ἴδε οἷδοῦ {δε Ῥμδγίβεεβ δηᾶ 
ϑαάδυςςεβ. Ετσοπὶ ἱπίεγηδὶ ενίάεηςς ἴῃ 6 
τεΐεσεπος ἤασθ αἶβο ἰ8β πιδίπἷν ἴο ἴῃς 
Ῥμαγίβεαβ. [ἐ ἰβ ἃ οἶδβϑ νῆο βδροῖε οὗ 



15--το. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ της 

18. Ἦλθε γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσι, 
Δαιμόνιον ἔχει. 109. ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, 
καὶ λέγουσιν, Ἰδού, ἄνθρωπος " φάγος καὶ “ οἰνοπότης, τελωνῶν » 
φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων] 

Τκ. νὰ. 
ΠΗ 

ΜΒ δανς ἔργων, ΜὨϊοὮ ΤίδοΙ. δά ΝΗ. αάορι, ΤΡΟυΚΗ Βυρροσίεά ΌῪ ἃ ταδὶ 
ἍΠΑΥ οὗ Μ595. (ἱποϊυάΐϊηρς ΟὈ.) τέκνων 
τεαάϊης ἰδ κι. 

1εδὺ8 48 τεροτγιε ἰῃ νεσ. ο. ΔΏΟ οδῃ 
ἴδεν δανε Ὀεεη ὃυξ ἰἢς πίε ὙὯΟ δεκεά : 
ΜῈ ἀοεβ Ηε εαὲ νι ρυδ] ]οᾶπ8 δηά 
δίμηεσα (ἴχ. Σ1) ἢ Ὑεδβα νἱϊς σα] απληΐο8 
ἅτε δὶ μανα οοπια οὐΐ οὗἁ [παι ἔεδβι, ἰῇ 
ἴδε δᾶσηϑ βαποιπηοπίουβ οἰγοῖθ. Γὐκς 
ενϊὰς πεῖν υπἀετβιοοά τῆς Ῥμαγίβεεβ δπὰ 
ἰαινγεῖδ (νομικοὶ) ἴο Ὀς ἴῃς ο1458 τείειτεὰ 
ἴο, συϊδεά ρῥεοῦδθῖν ὉΥ πὶβ οὐγὴ ἰπὶ- 
ῬΓαββίοη 88 ἴὸ ἴπ6 ἱτηροσῖ οὗ τῆς ραββᾶρε 
4. {κ. νἱὲ. 30). --- παιδίοις. .. 
γοραῖς : ]|εϑ8 ἰκεηβ ἴδε Ῥῇμασίβαίς 

γενεά ἰο οἰ άτεη ἱπ ἴδε πιᾶσκεῖ- ρίδος 
ἰαγὶπρ δὲ πγδετγίαρεϑ δηὰ πιηεσαὶβ, 88 Ης 

[μαᾷ ἀσανείοαα οἴξῃ βεεῃ ἴπεπὶ ἰῃ ΝαζΖα- 
τεῖβ. Τῆς ῥΪδυ, 48 ἰ8 δρὲ ἴο βάρρεπ, 88 
εηάεά ἴῃ ἃ αυδττεὶ.---προσφ. τοῖς ἑτέροις 
.... λέγονσιν. ὙΠατε ἅτε ΝΟ ρδγῖϊεβ, 
ἴδε τιυδιςῖδηβ δηά πε σεϑὲ ὙΠῸ ἂγε εχ- 
Ῥεοιεὰ ἴο ἄαπος οζ πηουγῃ δοςοσάϊηρ ἴἰοὸ 
ἴδε ἕυπε, ἀπά ΠΟῪ ἅτε δὲ οσσοβδ ρυγροβεβ, 
ἴδε πιοοάβ ποῖ δρτεείηρ : ἑτέροις, ἴῃς 
δεδβὶ αἰτεκίεὰ τεδάϊηρ, πᾶν Ροΐηϊ ἴο 1818 
ἀϊβοσεράπου ἰπ ἴδτηρες τ ἃ βεἰ ἀϊ βεσεπην 
ἱποϊπεὰ.---ηὐλήσαμεν : ἴῃς ἤυϊε ἰπ πὶ8 
οΆ36 υδοὰά ἔοτ πιοιγιπηδηΐ, πο, 48 ἴῃ χ. 23, 
ἴο Ἔχρσεβ8 ρτίεἰ.--ἐθρηνήσαμεν : Με πανα 
ἐχργεββαὰ ρτίεζ ΌῪ βἰηρὶηρ ἤππογαὶ ἀΐγρεβ, 
{κα τῆς τιουτηΐϊηρ νοσηθη Πίγεὰ ἴοσ (ῃς 
Ῥύυγροβα (υἱάε αὐ ἰχ. 23). --ἐκόψασθε: ἀπά 
γε πᾶνα ποῖ δεαὶῖ γνοὺς ὑσεᾶαβδὶβ ἰἱπ τα- 
βροηβίνε βοσζονν. Ὑἢὶβ ἰ5 (πε ραγδθϊε ἴὸ 
ψδο ἢ 1ε8ὺ8 δά ὰβ ἃ ςοπιπιεηῖαγυ. ὙΠ Π- 
οὔὲ τὰς αἱά οἵ {δε ἰαϊῖεσ τῇς σεπεγαὶ 
ἱπηροτῖ ἰβ ρ'αίπ. Ὑῆε γενεά δηἰπιαάνετιεᾶ 
οἱ δῖς ᾿ἴκςε οἰ] άγεπ, ποὶ ἱπ 4 ροοά Ῥυῖ 
ἴῃ ἃ Ῥαά βεηβε: ηοΐ οὔἱ]- {κα δὺς ΟΠ Ι5ῃ. 
ὙΒΕΥ ῤίαγ αὲ τεϊϊρίου ; νι 411 ἐμεῖς 
βεοπηίηρ ξαιμεβϑίηςββ ἴῃ γα] τ {εἰ ῆςιβ. 
ΤΕΥ γα αἷ8δο δοκίς, ἔλϑεϊἀϊουβ, ρίνεη ἴο 

188 ἴδυϊ:-ππάϊηρ, δαϑιγ οῇεπάεά,. 
Βεβε ἃσε σεοορηϊβδῦϊα ἐξαΐυτεβ οὗ [86 

ῬΒασίβεεβ. ὙΒΕΥ Μετ ρτεαῖ Ζεδὶοῖβ δηὰ 
ἐοἰβίδηβ, γεῖ ποὲ ἰῃ δαζηεβὲ, σϑίπεσ 
ἴδτβ οὗ δαγῃδβίπεβδ, ἃ8 βεεῃ ἴῃ ἀϊβεσεπι 

ΨΑΥ8 ἴῃ ]οδπ δηὰ [ε508. Τα ὑνεσα παγά 
ἴο ρίεαβε : εαυ 81} ἀϊββδιιβῆςεά νυ ομ πα 
κὰ ἢ 1εϑὺ8; βαιϊδθεά τυ ποιῃϊης 
δυξ τπεὶς οὐ δγιβοίαὶ ἐογπηδ᾽ 5). 
ΤΟΥ νεῖ ἴδε ΟὨΪῪ τοθη ἴπ Ιβγδοὶ οὗ 
Ψἤοπὶ ἴπ686 τπΐηρσα οουἱά ΡῈ βαϊά τ 
ΕἸαρμαβίβ, ἀπά ἰδ σηᾶῪ ὃε ἰδίθῃ ἴος 

ΤΊΔΥ Ὅς ϑυδρεοϊοα οὗὨἨ Δββιπι]διίοη ἴὸ τῆς 

διαπιεά τδδὲ ΟἸγίβι' δ δηϊπιδάνεγβίοηβ 
Ψεῖς οἰϊοτεὰ Ὁ Ῥγοπουπςορά ἰπβίδποαβ οὗ 
τὰς ἔγρε.-- ες. 8. Ὑῆε σοτηπιεπίδγυ οἱ 
τὦῆς Ραγαῦῖς βῃονίηρ ἰδὲ ἰξ ννᾶβ τς 
τεςεριίοη ρίνεη ἴο Ἰοῆη πὰ Ηπι8ε] ἐμαὶ 
βυρρεβιεὰ 11.--μήτε ἐσθ, μήτε πιν. : εδἴ- 
πῃ δηὰ ἀγίηκίπς τῇς ἔννο ραγίβ οἵ ἀϊΐεῖ ; 
ποῖ εαἰίηρ πος ἀσίηἰίπρ ΞΞ σοπιαυκδον 
δὐδίεπλίουβ, δβοεῖῖς, τ8δὲ δἰθ τεϊϊρίουβ 
Βαδῖξ; μήτε ποὶ οὗτε, [0 τε88 ποῖ 
ΤΛΘΓΕΙΥ ἴῃς ἕλοῖ, Ὀυϊ ἐπε ορίπίοη δδους 
7οῆπ. Μιέδε ποῖεβϑ ου οδδρ. ν. 34.---δαι- 
μόνιον ἔχει: ἰδ ροβδεββεά, τιδά, νυν 
ἴδε τηδάπεθδ οὗ ἃ ρίοοπιυν δυβίεγιγ. 
Τῆς Ῥδατίβες οουἹά νγεασ ρ] οοπιν δἰγβ ἴῃ 
[ϑιίπηρ (ν!. 16), θυῖ [μι ννᾶβ σεέίηρ. ὙΒ6 
Βαρεῖβὶ νγὰβ ἰπ δεατηθβϑὲ [ἢ Ὠΐ8 πιόγοϑε, 
Βενογεῖν αὐβιπεπε 115. ΡΙΔῪ ἔογ τβδηι, 
δτὶτι τα] ΠΥ ἔοσ Πἰπι; δηὰ {Πὰν ἀ 8 1Κ6ὰ ἱξ 
δηὰ βῆγδηκ ἔτοπὶ ἰδ 88 βοιηειῃΐηρ ννεϊγά. 
Νοης Ὀυϊ Ῥῃατίβεεβ ννου]ὰ ἄδτε (ὁ βᾶῪ 
ΒΟ ἃ ἰπϊπρ ἀϑοὺυξ ἃ πιᾶπ 'ἰκε Ἰοῆη. 
ΎΠΕΥ ἅτε ἰννυ8 80 βςα, δη 80 τεδάγν ἴο 
)υάρε. Οτάϊπαγυ ρεορῖίς τνουἹά τεβρεοῖ 
πε αβοεεὶς οὗ ἔπε νυ] άεγπθββ, μου ἢ ἘΠΕΥ 
ἀϊά ποὶ ἱπγιίδξα δἰπ|.---Ν ἐσ. το. ὁ υἱὸς τ᾿ 
α-.: οὈνίουβίν [εβὰ8 Πετα σεΐεσβ ἴο Ηπ|- 
5861 ἴῃ τϊγά ρούβοη πεσε ννα πιὶρῃς ανα 
ἐχρεοϊεὰ ἴΠ6 ἤτβι. Αραΐῃ πῃ πονν [Δπη}}- 
ἰᾶτ 11:16, ἀεβπίηρ ἰ[861 28 νγε 5ὸ δίοῃρ ὉῪ 
νατὶςἃ υ86, Ροϊητίπρ [εβὺ8 οὐδ ἃ5 ἃ ὃχ- 
ςεριίϊοπδὶ ρεζβοῃ, ννἢ]]ς ἀνοϊἀϊηρ αἴ} οοη- 
νεπιίίοῃδὶ ᾿εγπὶβ ἴο ἀεῆης ἴΠε Ἔχοθριϊοηδὶ 
εἰεγιεηῖ.--- ἐσθίων καὶ πίνων : τῃ6 ““ϑοη 
οἵ Μδῃ᾽" ἰβ οπε ννῆο δδίβ δηά ἀσίηκβ, ἐ.6., 
ποη-Αβοαῖὶς δηὰ βοςῖδὶ, οὴς οὗ ἴῃς πιᾶγκβ 
ἱπεεγργοίδιίνε οὔτε εἴτε τ ἀμπίαη, 7γαΐογ- 
μαϊ.---καὶ λέγονσι, ἀηὰ {ΠΥ 84Υ: ψῃδιῦ 
Οπς ἰδ ουὐτίουβ ἴο Κπον. ϑυγεῖν τῃ 18 
βεηίαὶ, αἰεπάϊν ἔγρα οὗ πιαπῃποοά ψἹ]} 
Ρίδαβε ! -- ἰδοὺ, Ιοἷ βοδη δ ϊβεά βαηςεῖ- 
τηοπίουβηεβδ ροϊπῖβ ἐϊ8 ἤἥπρεγ δὲ Ηἰπὶ 
δηά υἱΐετϑ ρτοβϑ, Ουϊγαρθουϑβ οδ᾽ πηη68.--- 
φάγος, οἰνοπότης, φίλος, ἀῃ σαΐεν ΥῈὮ 
ΕἸ Ρ ἢ Δ8ἰ8 -οὸ ἃ ρἰυκίοη (α νοσά οὗ ἰδίας 
στχγεεκ, οῦ., ΡΏγγῃ., 434), ἃ τοὶπε-δίδδεν; 
δηᾶ, ψογβε ἴδῃ οἰἕπεσ, ἴος φίλος ἰ8 υεὰ 
ἐπ ἃ βἰπίβιες βδεῆβε δηά ἱτῃρ]1ςε8 παῖ [ε808 
ννδ8 ἴπ6 οοτηγαᾶς οὗ ἴῃς ννογβί σμδγδοίοσβ, 
δηᾶ [κε τῆοπὶ ἰπ ςοπάυςῖ. Α τηδὶςίουβ 
πἰοκ-παπια αἱ ἢσϑῖ, ἰξ ἴδ πον ἃ πᾶπια οὗ 
Βοπουῦς: ἴμε βίππεσ᾽ 5 ἴονεσ, Ὅς ϑοῃ οὗ 



«δίηφ). 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ. 

τὶ. 20. Τότε ἤρξατο "ὀνειδίζειν τὰς πόλεις, ἐν αἷς ἐγένοντο 

διςῦι. οἱ αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν. 21. “Οδαί σοι, 

ὁ, σ. 15 Χοραζίν, οὐαί σοι, βηθσαϊδάν, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο 

δε κε αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, "πάλαι ἂν ἐν ᾿σάκκῳ καὶ 

εὔροα, ἡ, Τέρον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ ἡμῖν. 23. Καὶ σύ, Καπερναούμ, 
: ἡ 1 ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα,} ἕως δου καταβιβασθήσῃ "- ὅτι εἰ ἐν 

ΟΣ ΑΝ Σοδόμοις ἐγένοντο ὃ αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ὁ ἂν 

ἕο δι οι ἰ 1.Κ.). 

Τ᾿ ΦΒΟΌΙ, ὅγζ. Οὐγ. τεδὰ μη εὡξ ουρανον υψωθηση, ψΜὨϊΟΙ τεοεης δὐϊίοτα δάορί. 
Νν εἶβ8 τπϊπῖκα ἴῈ μα5 πὸ βεῆβε, ἃ5 μη ἱπῃρ 168 ἃ πεζαῖϊνε δηδινεσ, δηὰ βίνεβ δα ἴδ ἔσθ 
τελάϊπρ ἣ ἕως οὐρ. ὑψώθης. 

3 ΒΌ δᾶνε καταβηση (ΝΝ.Η.). 

8 ἸΦΒΟῸ δᾶνε ἐγενηθησαν (Τίεοϊ., ΝΝ.Η.). 

4 ἐμεινεν ἴῃ ΒΟ (Ν.Η.). 

Μδη τδἰκε8 ἴπε8ς οδ᾽ υτηπίεβ 88 ἃ [δίηρ οὗ 
σουτβε δηὰ ροοβ οἡ Ηἰδβ ρτδοίουβ ῬΆΑΥ. 
11 18 ποῖ πεςοθββαγυ [0 γεῆςςς ἔπε8ε Ἵμασ- 
δοϊετίβιῖς8 οὗ [εβὰβ ἀπά ΪΙ͂Όμη Ῥδοῖ ἱπίο 
τὰς ρΡαγαδῖς, δηὰ ἰο ἰδεπιν ἐμεπὶ 
τπς Ρἱρίηρ δηά νναϊϊηρ οδ!άτεη. Ὑεῖ 
τῆς Ῥαγαδὶς ἰβ δο ςοπβίγιοιεὰ ἃ5 ἴο εχ- 
διίδιτ [πε πὶ νεσΥ οἰ Ασὶν ἴῃ τοῖν ἀϊδεϊηςξινς 
Ῥεουϊατίεἶεβ ὉῪ τεργεβεπείηρ ἴδ 6 οΠ] άγθη 
ποῖ τηεγεῖν Ἔπιρίογυεὰ ἴῃ οἷδΥ δη φυλττεῖ- 
Ἰπρ' ονοσ μεῖς ραπγθβ, ννῃοἢ ψουϊὰ ἤᾶνς 
βυδιςεά 48 ἃ ρἰοΐυτε οὔτδε τε ρίοιβ 7 εννβ, 
δυϊ 258 ρἰαγίηρ δἷ τηδισίαψεβ δηά ἔχῃεγαβ, 
τῆς ΤΌΤΤΊΘΙ Βυτηδο  ἰβίπρ τῇς ἰοΥ οὗ τπε 
]εδυ8-οἰτοῖς, τῆς Ἰαϊίετ ἐπε βδάπεββ οὗ ἴῃς 
Βαρείβε-εἶγοϊε (υἱάς τὴν Ῥαγαδοϊϊς Τεαελ- 
ἱηρ 97 ΟἈγὶϑέ, Ῥ. 420).---καὶ ἐδικαιώθη, 
εἰς. ΤῊϊβ βεπίεποας Έβτβ ἃ βποπιίς ΟΣ 
Ῥτονεσοΐαὶ δϑρεοὶ (" νεγῦβα ρσονεσγυίυσα 
τοάοϊετε ν᾽ ἀδητυτ,"" Κυϊηοςῖ, 5 πλ}]γῖγ, 
Ἐοβεηπι!]]ετ), ἀπά τῆς δογίβε οἵ ἐδικ. πιδὺ 
δε ἰᾶκθ 25 δη ἰπβίδπος οὗ ἴδε ρπογηίς 
δογίβι, εχργεδϑῖνε οὗ νυνῆδὲ 18 υβυδὶ; ἃ ἴδνν 
ἷπ ἴῃε πιογὰὶ βρίογε, 88 εἰβεννῆεσε τῇς 
δοτίβε ἰβ Ἔεπιρίογεὰ ἴο ἜἼχργεββ ἴῃς υϑιιδὶ 
οουτδε ἰῃ (πα παῖυγαὶ βρῆεσε, 4.9.» ἰπ 
]4τιεβ ἱ. τι. Νεῖββ- Μευγεγ βίγοηρὶν 
ἀεπίεβ ὑπαὶ ποτα ἃσγα ΔὴΥ ἰπβίδποςβ οὗ 
ΒυΟἢ υ8ὲ οὗ ἴῃς δοτίβε ίη ἴπε Ν. ΤΌ (Οη 
1Π|8 δογίβε υἱέ αοοάνίη, δγπέας, Ρ. 53, 
δηὰ Βδυπιϊεΐπ, 8 523, ΜΒ οτο ἰξ 8 ς411εἀ τῇς 
δογίδι οὗἩ Ἔχρεγίδηςς, “ ἀεσγ Ἐτίδῃγυπρϑ- 
ψΔΏΓΠεὶς ",.)-- ἀπὸ, ἴῃ, ἰπ νίενν οὗ (υἱέες 
Βυιχϊιπιδηηβ Ογαρι., Ρ. 232, ου ἀπὸ ἰη 

Ν. Τ.).--ἔργων : ἴδε τεαάϊηρ οὗ δ᾿ Β, ἀπά 

ἩΚεΙ͂γ ἰο Ῥ6 ἴδε ἴγυς οπς ἰυδὲ Ῥεοδιιβε 
τέκνων ἰ5 τῆς τεδάϊπρ 'ἴπ [ὺκεὲ. [τ ἰδ Δῃ 
Δρρεᾶὶ ἰο γεβυϊΐβ, ἰο ἡγμέέ (νἱϊ. 20), το τῇς 
ἔυῖϊυτο. Ηἰδβιοσίςαϊ ἰῃ ἴογπι, τῆς βίδίε- 

ταεπὲ ἰβ ἱπ γεα] εν ἃ ργορῆεου. Ἐβοῖ, 
ἰπδεεά (ἄργαῤλα, Ὁ. πὴ, τὸς ἐδικ. 48 
ἴῃς (εγσοπθουβ) ἰσαηβίδιίοη οὔτῃς Ηεῦγονν 
Ῥιορῃεῖς δαΐαστε υϑεὰ ἵπ ἴῃς Ατσαπηδίς 
οτὶρίπαὶ τξΞ ποῦν ψῈ ἅγε σοπδεπιηθὰ, Ῥυῖ 
ψΑῖ ἃ ννὮ116. ΤΗΣ καὶ δὲ τῆς Ὀερίπηΐηρς 
οὗ ἴδε οἶδυδε ἰ8 ποῖ τε "' θυ ̓". [τ βιαῖθβ ἃ 
ἔλοϊ 85 πηυσῇ ἃ πγαῖΐεσ οὗ οουζβα 88 18 ἴῃς 
ςοπδεπηηδιίοη οὗ [πε ἀηννῖβαὲ. Ν βάοπι, 
οοπάἀεπιπεά Ὀγ ἔπε οΟἸ βἢ, 18 αἴνναυβ, οὗ 
οουγβα, Ἰυβιίπεά ἴῃ τῆς ἰοῃς τὰπ ΌῪ δας 
ΨΟΣΚΒ οὐ ὉῪ δεῖ οπι]άγθη. 

γν. 20-.2. Κοἠεοίϊοης ὃγ εξ οπ 
ἐκε ΓΙ ΠΟΝ ρίυεη ἰο Ηΐνι ὃν ἐΐπε ἰοτσης 
Ὁ. Οαἰϊεε (Κ. χ. 13-15). ΜΝ τ. 2ο. τότε, 
ἐλέη, ςαπποῖ ὃς ρῥτεββεά, [Ἃκε ρῖνεβ 
186 ΤΟ] ονπρ ννογάβ ἰῃ ἱπβιίγυςεϊοηβ ἴο τη 6 
ϑενεπῖγυ. Τῆς τγεδὶ Πἰβιογὶςδὶ οσςοδβίοῃ ἰβ 
ἀπκπονῃ. [τ τΔῪ ὃὈε 8 τγαπιπίβοαπος 
ποτὶ ἴῃς ρῥγεδοῃίπρ ἴουσ ἰῃ ἴπε βυπᾶ- 
ξἔορυεβ οἵ Οαϊ]Πεε (Μι. ἵν. 23). ΤΒς 
τεβεδοιϊοηβ ψνοτα τηδάς δῇϊεσ 1εβ8 δδά 
νἱβί[δὰ τῆδηυ ἴοννῃ8 δπὰ ψτουρῆς ΤΊΔΩΥ 
ννοπάογ! ννοσκβ (δυνάμεις).---οὐ - 
γόησαν : τδ|5 ἴῃ ρεπεγαὶ δοϊ ; πὸ ἀξ, 
Ρεγπηαποπὶ οἤδηρα οὗ τηὶπὰ δπά δεδασῖ. 
ΟἸὨγῖβε ἀρρεαγίπα ἀπιοὴς τπδπὶ ἃ πἰπα 
ἄλυβ' ννοπάεσ, ἴδεη ἔοσροιίζϊεση ὃν τῃς 
τ Δ)]οτὶ ἐν Ῥγεοοςυρίεα νυν τἢ τλδίογίαὶ ἱπέεσ- 
εβῖ8.---  εσ. 21. Χοραζίν, Βηθσαϊδάν : ῆε 
ἔοσπιεσ ποῖ ἀρδίη τηθητοηεά πῃ Θοβρεΐβ, 
ἴῃς Ἰαϊξες βεϊάοση (υἱάς ΜΚ. νἱ. 45, νἱῖϊ. 
22: [Κ᾿ ἰχ, το), γεῖ βοθῆββ οὗ ἱπιροτίβηϊ 
Ἔνδηρεῖῖς ἱποίάεηίβ, χοῦ οοππεςίεά 
νἢ τῆς βυπαρορυα πιίηἰδίσυ ἱπ 4116 6 
(ἰν. 23. ὙΤΠε αοβρεἶβ ἂσς ὑτίεξ σεσοσὰβ 
οὗ ἃ τηϊπίβιγν Ἵοτονάεά τἱτἢ δναπίβ. 
ΤΠεβε ἴννο ἰοννπβ τηδΥ ὃς πδηηδά δος 
ν ἢ Οδρεγπδυγῃ θεσαυβα 411 ἔτεα τνεσο 
ἱπ νίενν ψετα ΟἨτῖδε βίοοά ψῆεη Ηδ 
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24. πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτό- ν 8. χχνι 
τερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί. 45. Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶκιδνν 
“ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ““" ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε 38, αν. τσ 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ " σοφῶν καὶ [ἴα φεδεα 

ἴοι 
τοθαν Ἐδ βαζαον 

ΔΝ ΒῸ Βανε {δε δίπιρὶς ἔκρυψας. 

αὐϊετοά ἐπα ταργοδοῖι} ννογάβ, βδὺ ου 
τῆς ἴορ οὗ ἴδε 8111 αονε Οδρεγηδυπι: 
Βειπβαιᾶβ οὐ 186 δαβίεσῃ 5δοσε οἱ ἰοσάδῃ, 
}.βὲ αϑονὲ σνπεσα ἰξ {4118 ἰηίο τῆς ἰακε:; 
Οδογαζίῃ ου ἴδε τγεβίεγῃ βἰάς οῃ ἴῃς τοδά 
ἴο ὕγτς τοπὶ Οδρεγηδῦυσῃ (Εὐγτεσ, 7 αη- 
ἀεγμηρέν, Ῥ. 370). ὙΠΟΥ τηΔῪ 4150 πανα 
Βδδη ρσοβρεσουβ Ὀυιβίπεββ σε γε8 βαϊεοϊεα 
ἴο τεργεβεὴξ [6 φςοτηπ,εσοίαὶ βἰάς οἵ 
7 εν δἢ παϊίοπδὶ 1. Ἡδπος ἴπὸ τείοσ- 
επςδ ἴο 7 γε ἀπὰ δίάοη, οἥεῃ ἴδε βυδ͵εςς 
οὗ ρσορβδεῖς απίτηδάνεγβίοη, γεῖ ποῖ 80 
δίαπηεοσίῃν ἰῃ πεῖς ἱπιρεηϊέεπος 85 ἴδς 
οἰεβ νοῦ Παὰ βεθη ΟἾγίδι᾽' 5 ννοσζβ.--- 
ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ: ἴῃ υἱδοῖκ βδοκοϊοιῃ, 
δηᾶ νἱϊὰ δϑῆεβ οὐ ἴῃς πεδά, οἵ. βίξεἰηρ 
ἴῃ Δ51ὴ68 ἷκε οὐ (11. 8). --- νεῖ. 22. 
πλὴν: τςοπιταςίεὰ ἔτοπι πλέον -- τποσο- 
ονεσ, ἴος ἴῃς τεβῖ, ἴο ρυξ τῆε τηδίϊεσ 
Βῃοτγεῖν; ποῖ δάνεγβαϊίνε πεῖς, ἰπουρῇ 
βοχηειίπιδ8 80 υδεὰ.---νες. 223. Τῆς 
ἀϊνετβιτν ἴῃ τῆς τεδάϊηρ μὴ ος ἡ ἕως, εἰς., 
ἄοεβ ποῖ δες: [ῃε βεῆβε. [π ἴῃς οπς 
ς886 ἴῃς ψοτγάβ δἀἀγεββεὰ ἴο Ὁδρεσηδυπ) 
εοηταίη ἃ βῖδίεπιεηῖ οὗἩ ἕδος ὃγ 6818; ἰπ 
πε οἵδες ἃ τείδσεποβ ἴὸ ἃ ἔδεε! ηρ' ῥγενδι]- 
ἰηφ ἴῃ Οαρεσηδυτι ἱπ τεραγὰ ἰο ἴῃς ἔδοῖδ. 
Τῆς ἕλος ἱτηρ!!εα ἱπ εἰ πεν οᾶβε 18 ἀϊ8- 
ἐποιίοη οα βοπῖε ρτοιπά, ὑγοῦρδοϊν ὃ6- 
οᾶυβα ΟΔρεγηδυπὶ τοῦς τῆδη 41} οἵδεσς 
Ῥίαοςβ νν88 ἑδνουσεά Ὀγ ΟΠ γίβι᾽ 5 ργσεϑθῆςβ 
δηὰ αςἴίνν. Βυῖ (δῖε πιᾶν, 88 ΒοπΊ8 
ταἰπς (τοι, ἔοβεπ., θὲ Δ είίε, εἴς.), 
δε ἃ τεΐίεγεποα ἴο ἰσδάβξ ρσζοβρεσί(γ. 
“ ἙΪοσεδαὶ Ο. ρ᾽βοδῖυ τηεγοδίυ, εἴ αυδὲ 
8114 εββε βοϊεπὶ ςοπηπιοάδ δὰ πιᾶσγε βιίδγ- 
πὸ υτγδίυτῃ ̓̓  (Θίου: Τα ταΐεγεπος ἴο 
Ὑγτε δηὰ ϑίάοῃ, ἱσαάς σεπίσγεδ, πιᾶκεβ 
1815 ποῖ δὴ ἰάϊε βυρρεβίίοῃ. Απὰ ἰξ ἰβ 
ποῖ υπἰπηροτίδηϊ ἴοὸ ἵκεαρ 1Π18 δβρεςὶ ἰῃ 
τηϊηᾷ, ἃ8 Οδρεσηδυπὶ ἢ ἴῃς οἵπε ἔνο 
αεἰκίεβ (ἤεη Ῥεοοσης τερσζεβεηίαῖίνεβ οἱ ἴῃς 
τδάϊηρ βρίτς, δηά βῆονν υ8 ὈΥ βδιηρὶς 
δονν ἴδδῖ δρίγιξ τεοεϊνεά ἴῃς αοβρεὶ οὐδε 
Κιηράοπι. Οδρεγηδυτῃ ἡ] υδιγαίεά {πε οοπι- 
τῦοη οδασαςιεσίβις τηοβὶ βἰρτια!γ. Μοβὲ 
Ρτοβρεοῦβ, τιοδὲ ὑσίνι!ερσεὰ βρίγι τ}, 
δηά--τηοκῖ ὑπδυτηρδίπεῖς, 6 ρορυϊδιίοῃ 
Ῥεὶπρ ἰδκεῃ δϑ ἃ ψῃοῖς. δου ἀπ 655 
85 υὑπχεςερίϊνε 85 ςουπίετίεϊς ΡΙ εἴν τὸ- 
Ῥιεβεηῖϊεὰ Ὁγ Ῥδατίβαίβπι, που ρὮ ποὶ 50 

ΧΊΚ, χ.ο.. Βα. χἷν. 1; χυ. 9. 
οἱ δεξίη- 

Σ ΊΚ. χ. εἱ (71ἐν 88). Με. χχῆϊ. ς4 (Ο τί οιΐδη). 

οβεπεῖνε ἴῃ ἴεπηρες δηᾶ ἰδηρυαφε. Νὸ 
οδἰυσπηην, Ὀαϊ ΒἰΓΡΙΥ ἰμνίποῖθῖς ἰπάϊδετι- 
επςε.---ὅως οὐρανοῦ, ἕως ἅδον : ρτονετῦ Δ] 
ἐχργεββίοηβ ἴος ἴῇε ρτεδῖεβὲ εχδ᾽ἰδιϊοη 
δηὰ ἀεερεβὶ ἀερτδάδιίοη. ΤΠε τεέεγοπος 
ἰπ τῆς ἰδεῖεσ ρῆγαβε 8 ποῖ ἴο ἴῃς δηῖυτε 
νι σ] ἃ, θὰ τὸ ἐπα ἰυάρτηεης ἀὰγ οὗὨ [βγαεὶ 
π᾿ δ ἢ Οαρεσηαυπὶ ψουϊὰ δα ἰηνοϊνεά. 
Τδς ρῥσορβεῖς δυα οἱ εαῦο 8εε8 Οδρετ- 
πϑυηι ἴῃ συΐηβ 85 ἰξ αἴεζυνατὰβ βαὰνν ἴῃ 
Ῥεδυξδι! τοτιρῖς ἀδπιο ἰϑῃ θά (ς ΒΑΡ. χχίν. 
2 

νν. 25-27. ἔζέξως τσογελίῤῥίηρ (Τκ. 
χ. 21, 22). [{ ἴδ υδιιαὶ ἴο (411 ἐν Ὲ δος 
αἱΐεσαπος ἃ ὑῥγαγεσ, δυῖ ἱξ ἰβ αἴ οὔςβ 
ῬΓΆΥΕΙ, Ῥγαίβε, δῃηἃ βε] -οοτησησηίης ἱπ ἃ 
ἄενουϊ δρίσὶῖ. ΤΏ οσοαϑίοη ἰβ ὑρκπονῃ. 
Μαιῖπον ρίνεβ ἰξ ἰπ οἷοβε σοππεοιίοη 
ἢ τῆς Τοπιρίαίης ἀραίπδε τῃ6 οἰτε8 
(ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ), Ὀυϊ Γυκα δεῖβ ἴὶ ἴῃ 
5111 οΙοβεσ ςοπηδοίίοπ (ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ) 
ἢ ἀπὸ τεϊυγη οὗ πε ϑενεπῖγυ. Ασοοτά- 
ἱπξ ἴο βοπὶβ τηοάεξγῃ ογίτοβ, ἰξ ἢδά πὸ 
οὐςαβίου δὲ 411 ἰπ πε [Ππ|Ρ οἵ ους [,οτγά, 
δῖ 8 Βἰ ΠΙΡΙΥ ἃ οοπγροβίκίοη οὗ 1,υκε᾽ 8, 
δηά Ὀοιτοννεὰ ἔτοπι πὶ ὉῪ ἴπ6 δυῖΐῃοσς 
οἵ Μαῖπεν: ἃ Ὦγιηπ ἱπ ψνπὶσῃ τπὰ 
Ῥαδυϊΐπα πιϊββίοη ἴο ἴῆς πδδῖῃδπ 85 τῃε 
νἱοἴίοτν οὗ Οἢγίβὲ ὀνεσ ϑαϊδπ᾽ βΒ ἀοπιϊπίοη 
ἵπ τῆς τννοτ]ὰ 18 ςεἰεῦχαιϊιεά, δπά ρίνεμ 
'π ςοηπαοιίοη νυ τῆς ἱπταρίηαγυ τηΐ5- 
δίοπ οὔ τὲ ϑενεπῖν (υἱάήε Ῥἢείδετετ, 
ὑτνοελγὶςίσπέλιι, Ρ. 445). Βυῖ [κε 5 
ῥσείδοε 8:18 68 ἴῃς Ῥείεῦ τπδὲ μα Πδά 
Ὠεῖα, 858 ζπγουρμουῖ, ἃ ἰγδάϊτίοη ογαΐ οἵ 
ντἰεῖεη [ὁ 5ὸ οη, δηὰ τῇς ΡεοΡασίον 5 
ἀπαὶ 1ὲ ννᾶβ [ἌΚεη ὈοΙ Ὁ πὶ ἀπά Ὁγ 
Μαῖίδενν ἴτοπὶ ἃ ςοπηηοη ἀοουπιεηΐ. 
Μννεπάς (1.. }..» ΡΡ. 90, 91) ψίνεβ ἰξ 8. δῇ 
εχίγαοι ἔγοπὶ ἴδε οὗ Σορία, ἀπὰ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἴπδὶ ἰϊ [0] οννεὰ ἃ γεροσῖ οὗ τῆς 
τεΐυγη οὗ ἴῃς ἀϊδοῖρ᾽ 68 (ἢς Ὑ νν εἶνε) ἔγοπι 
τῃεὶς πγδϑίοη. 

νεῖ. 25. ἀποκριθείς, ἀηδννετίηρ, ποῖ 
ποοεββασῖϊν, ἴοὸ δηγίμπίηρ βαϊά, δυϊ τὸ 
ΒΟΙΏ6 Ων ΤΟΠηΘηΣ ῥχζονοςδίϊννε οὗ βυςῖ 

του ρῆιβ.---ἐξομολογοῦμαί σοι ( - Ὁ 

ΓΤ ΤΠ, αεη. χχίχ. 35, εἴς). [1ἢ ἢ]. 6 

τῆϊβ σοπηρουπά πιεδῆβ ἴο τῇδκα {1.11} οοη- 
12 
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ΣΙΝ. κα. οἱ." συνετῶν, καὶ " ἀπεκάλυψας αὐτὰ " νηπίοις. 

“ εὐδοκία ἔμπροσθέν σον. 
ἃς χἥὶ. ). 
τος (τῷ οὕτως ἐγένετο 

81 (οε. 
το. Ρπΐ ὑπὸ τοῦ πατρός μου" 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ. 

26. ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι 
27. Πάντα μοι παρεδόθη 

καὶ οὐδεὶς ὁ ἐπιγινώσκει τὸν υἱόν, εἰ μὴ ὁ 

» ἘΣ αι πατήρ᾽ οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧὶ ἐὰν 
Ἐοαι. ἰΐ. 29. 
: Οος. ἐσ. Ἡδεθϑ. ν. 13. ς ΕρΆ. ἱ. 5,7. ΡΒ], ἱἱ. “3. ἀΣ Οος. χἰϊὶ. 12. 

1 φξυδοκια ἐγένετο ἰπ 3 Β, πιακίηρ ενδοκια πιοτα εἰ ρῃαδιίς. 

[(εδβϑίοθ (οὗ β5ἰπη]. Ηδετσε ἰξ ΞΖ [ο πλάκα 
δπδηὶς δοκηουϊεάρτηεπε οὗ ἃ 5βἰιυδιΐοη ἴῃ 
ἃ 5ρίτὶς ραγιὶν οὗ τεϑρπδιίοη, ραγιϊν οὗ 
τηδηκερίνίηρ.---ἔκρυψας. Τῆς [Δςῖ δίδιεά 
ἰδ τεξειτεά ἴο τῆς οδυδαιν οὗὁἨἩ αοά, δε 
τεϊ!ρίουβ ροΐπε οὗ νίενν ; Ὀαξ ἴξ Ὠᾶρρεπβ 
δοοοσάϊηρ ἴο ἰἴαννβ ψὩοἢ οδη δὲ ἀβοεσ- 
ταϊηςά.---ταῦτα : (ες εχδοῖ τεΐεγεπος ὑη- 
Κηονη, Ὀὰϊ (ῃε βιδίεσηεπε μο]ά8 Ψἱτἢ 
τείεσεπος ἴο ΟἸ τί δι᾽ 8 νμοἷς ἐδδομὶπρ ἀπά 
Βεδίϊηρ ταϊηἰβίσυ, δηά ἴδε τενεϊδιοη οὗ 
τῆς Κιηράοπι {πον οοπίδίπεά.---σοφῶν 
καὶ σννετῶν : [ῃς τείετεπος Ὠεγα ἀουδι- 
1ε88 ἰβΒ ἴο τῆς ΕΑδΡίβ αδπά βοσίδεβ, (ἢ ς 
δεορεριεά ἡ αϑαα τῶι οἵ ἐν νι βάοπι οὗ 
ἴαγαεὶ. Οὔ. σο καὶ ἐπ ων ἰη 
Ῥευε. ἱν. ἽΡΞὴνε ἴο τὰ ας Ὡς τεη- 
ἀοτίης “ ννἶῖβε δηὰ ῤγμάεηἐ᾽"" ἴθ ΑΝ. ἰβ 
ταϊ βἰελάϊηρ ; “" ννῖϑε ἀπά ππάδγείαπαϊηρ " 
ἰπ ΚΝ. ἴβ Βεϊξες. --νηπίοις ({τ. νη δπὰ 
ἕκος, ποπ-βρεακὶπρ) πιεᾶπβ ἴῆοβϑε ὑῆῸ 
ψεΙς 85 ἱρηοσζαπὶ οἵ βογίδε-ἷοτε 25 Ῥαδεβ 
(σ΄. ]ομη νἱϊ. 49 ἀπά Ηςδ. ν. 13). Τπεῖς 
ἰσηοόζάπος νγ88 {Ππεὶσ βαϊναιίοη, 5 ἔπ γ  Ὺ 
ε εβοαρεά πὰ πηεπίδὶ ργεοοςυραίίοη 

στ ῥτεςοποείνοά ἰάθαβ οπ τηοσὰὶ δηά 
τεϊ  ξίουβ βιιδ]εςῖϑ, νυν! ἢ τηδάς ἴῃς βοσίθεβ 
ἰπδοος}ββίδῖε το ἢ τίβι᾿ β ἰηῆυξηςε (υἱάδ τὰ 
Ῥαναδοϊἐς Τεαολίηρ, ῬΡ. 333,334). [6518 
Εἶνεβ τπαηκβ υἱτὰ 411 Ηἰβ8 Ὠεαγὲ ἴοσ ἴῃ 6 
τεςορεῖνιν οὗ τπ6 ῬάΡε65, ποῖ ἰπ τς βαπὶ8 
8εῃ86ε ΟΣ ἴο ἰδ βᾶτηςε εχίεηϊ ἴογ ἴῃς ποη- 
τεςερίίνε δείευάς οὗ ἴπε νν͵8εὲ (νὰ Ὡς 
Μγεῖϊς δηὰ Βεεκς δραίπβε Μευες δηὰ 
νεῖβ8). Νὸο ἀϊδβεϊποιϊίοη ἱπάεεά 18 δχ- 
Ῥτεββεά, δαῖϊ 1 γοεβ νἱπουῖ βαγίηρ, ἀπὰ 
ἴδε πεχῖ οἴδυβε ἱπιρ] 168 ἴξ.---  εγ. 26. ναί 
τελίθιπιβ ννἱτ βοίΐϊθεηη Ἂπρῃδϑῖὶβ ννῆδὲ 
ταῖς ἀρρεᾶσ ἀουθιζα!, υἱς., τπδὲ 1688 
88 ςοηίεπε τ της βίαῖς οὐ πχαίζεσϑ 
(υἱάε ΚΊοιΖ, Ῥευαν., '. 140). ΟΥ̓ νετ. 9.-- 
πατήρ: ποτηϊηδίίνε ἔοι νορσδῖϊνε.---ὅτι, 
Ῥεοδυβε, ἱπίσοδυςίηρ ἴΠ6 τεάβοη ἔος τη ϊ5 
ςοπίοηιτπηδηϊ.---οὕτως, 48 [6 δοῖυα] ἰδλοῖϑ 
δβἰδηάᾶ, ἐπι ρδαδῖὶς ("δίς πηαχίπιε θοῇ δἱϊτοσ," 
ἘτιΖβοπε).--εὐδοκία, ἃ ρίεδβυτε, δῃ 
οσσαβίοῃ οὗ ρ᾽δαβυσα; ἤδῆςς ἃ Ῥύγροβε, 
ἃ βἰδῖε οὗ πιδίίεγβ επηδοάγίπρ ἴῃς Ὀινὶπα 
ΜῊ, ἃ Ηδεϊεηἰβεῖς νοσγά, 48 ἰβ δἷο (ἢ 
νει εὐδοκέω ((Λ τ Οοτ. ἱ. 21, ΨΠεγα ἴῃς 
ψν πος τποιρὴς 18. δίπλα). ΟΠγῖδὲ τὸ- 
εἰσηδ Ηἰπιβεῖ τὸ αοά᾽ ν}}. Βυῖ Ηἰ8 

ἐγαηαυ εν ἰ8β ἄυς 1ἸΚεννῖβο ἴο ἱπείρμς 
ἱπῖο ἴδε ἴα ὉΥ ψ Ὡς πεν Ὀϊνὶπα 
τιλονειηεηῖϊβ ἢπᾶὰ βυρροσὲ ἃηοηρ [δὰ 
γήπιοι τλίπες {μΔπ ἀπιοηρ ἴῃς σοφοί.--- 
Μετ. 27. πάντα, 411] {πίπρβ ὨδοαββασΥ 
ἴον ἴδ τεα! βϑαϊίοη οὗ δα κίπράοτπι (Ηοἷ!Ζ., 
Η.Ο0.). Τῆς πάντα πεεά ποῖ ὃς τεϑβιτςιεὰ 
ἴο τπ6 διάϊηρ δπηᾶ σενεαϊϊπρ διποξίομδ 
(ννεῖδβ, Νὄβρεη). ἩΗϊ!άϊηρ, ἱπάεεδ, ννὰβ8 
ὯΟ διποιίοη οὗ ΟἾτίβε᾽ 5. 6 νν»Ὰ5 δἰνναυ8 
δηᾶ οὐἷν ἃ τϑνεᾶῖεσ. Εὸοσ ἰἴξ ργεβεηϊ 
71εβδὺβ 88 οηἷν ἃ ἔενν δαδες, Ὀυξ ἴδ 
ἕμξυτα ἰΒ Ηΐ8: ΟἸ γι βιϊδηϊτν τῆς οοπίης 
τεϊϊρίοη.---παρεδόθη, δοτῖϑι, ψεζε ρίνεη. 
Νν»ὲ πιίψῃε δανε Ἴχρεοίεά τις ἔχετε. [ἐ 
ΙΏΔΥ 6 Δποίδπες ᾿πβίδηςς οὗ ἴῃς δογίβε 
υδεὰ ἴος 6 Ἡεῦτεν ργορῃειίς δυο 
{ἰδὲ αὐ νεῖ. 10). [Ιἷπ Μι. χχνίϊϊ!, τ8 
δόθη ἀραίπ ἴο Ἔχργεββ πε βᾶτηε [πουφῃῖ. 
ΤΒε τεΐεσεηςε Ργο Δ ΪῪ 18 ἴο {π6 εἴεγπαὶ 
Ῥύτροβε οὔ ἀοάὰ: οὐ τῆς υδεὲ οὗἉ ἴῃς 
ϑογῖβὲ ἰη Ν. Τ., νἱάς ποῖς ου τπὶβ Ρ88- 
βᾶξε ἴῃ Οδπρ. α. Τ.--ἐπιγινώσκει, 
Ὡβογουρηϊγ Κποννβ.---τὸν νἱὸν... πατήρ, 
ΑἸ τίβι 8 σοπηίοσὶ πιὰ ἔς νδαβρτεδά 
ἀπθεΐϊεῖ δηὰ πκίβυηἀετειαπάϊπρ ἴῃ τε- 
ἔεσεπος ἴο Ηἰπιβεὶξ ἰ8β ἴμαὶ Ηἰβ Ἐαέλεγ 
Κπον 8 Ηἰπὶ ρεγίδβοι[ γ. Νὸο οπε εἶδε ἀοςβ, 
ποῖ Ἔνθ ἤοῆη. Ηε ἰβ υἱϊειν δἷοπε ἰπ 
τδς νοτϊά, ϑοὴ πεῖς 88 ἃ Θοάναγά 
τείεγεπος, πδίυγα!ν ατιϑίηρ οὐξ οὗ {δα 
βτυδιίοη. Τῆς ὅοη οὗ Μίαμ ἷἰβ οδιεὰ δὴ 
ενὶϊ ᾿ἱνεσ, Ης [8 ὑρΡ Ηἰβ πεᾶτὲ ἴὸ 
μεᾶνθῃ δηὰ βᾶγ8.: αοά πιγ Εδίπεσς Κηονν8 
τὴα, Ηἰβ ϑοῆ. Ὑῆὲε τπουρῆς ἱπ ἴῃς γβε 
οἴδυδε ἰδ σοπηεοϊδὰ ὉΠ [ἢ 18. οπςα ἴδ88 : 
πε ἔαΐυτε ἰ8 πλΐπθ, δηά ἕο ἴπε ργεβεπὶ 
ΤΩΥ Τοοπηΐοσε ἰβ ἰπ τς Εδίμετ᾽β Κηον- 
Ἰεάρε οἵ πιςε.---οὐὐδὲ τὸν πατέρα. .. ὁ 
υἱὸς : ἃ τεβεςιίοπ παῖυγα!ν βυρρεβίεά 
Ὁγ τῃς ἑοτεροίηρ βιδίεπηεπί. [ξ 5 ἱρῃο- 
τᾶπος οὗ ἰῃς Εδιπεσ ἰπαὲὶ ογεδῖθβ πι}8- 
οοποεριίοη οὗ ἴῃς ὅοη. Ὁοηνεπιίίοπα!, 
πιοσαὶ δηά τσεϊϊρίουβ ἰάβαὶβ ἰεδὰ τὸ σηΐβ- 
)υάρπιεπὶ οὗ οπεὲ ψῆο ὃὈγ 41] Ης 8ὰγβ δηὰ 
ἄοεβ ἰ8 γτενεδιἱηρ αοάἁ 45 Ης ἴγυϊν ἰ8 πὰ 
ν115. Ὑὴε πιδη Ψῆο Κπονν ἰθᾶβὲ δδουΐ 
σά ἃγὲ ἴμοβε βυρροβεά ἴο Κπουν σπηοϑβῖ, 
δὰ ννῆο ἤᾶνε Ῥεθπ πηοβὲ γεαάγ ἴοὸ ἰυάρα 
Ηἰπι, τπ6 ““Ψῖδα. δηδ υπάετβίδπάϊηρ᾽". 
Ηεπος τε δάάϊείοπαὶ σεβεςείοη, καὶ ᾧ 
ἐὰν βούληται ο ν. ἀποκαλύψαι. [εβὺ8 



26---20. 

βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 

χχίν. 36; χχν]ϊ. το. ΜΚ. χἰϊ!, 52. 

ῬΏΠεαι. 20 (5ἰς. ᾿ἰ. 27, ἴδε που). 

Βετα δϑβεγίβ ΕΠῚ.5 ἱπηροτίαπος 848 ἴῆς τὸ 
νελῖες οὗ αοά, βαγίπρ ἰῃ εἤεοῖ : κ᾿ Τῆς 
νἶδε ἀεβρίδε τὶς, ῬυΕ (ΠΕῪ οαπηοῖ ἀ0 
ψπουξ τ. ὙΤὨσουρἢ πὴ δἷοπα οἂπ 
εν διδίπ τῆδὲ Κπονϊεάσε οὗ ἀοά 
ΠΟ [ΠΟῪ ρῥγοΐδββ ἴο ἀδϑίσε δῦονς 81] 
τΐηρ8." ΤὨϊΞβ ννᾶβ ἴδετε δηά ἴδ {πὲ 
βἰτιρὶς Ὠἰβίογις ίδοῖ. [|[6βὺ8 νγδ8 ἴῃ 8 οὔς 
ΡεΙβοῦ ἴῃ ἴδσδθὶ ψῆὸ συν οοποεῖνεά 
αοά. Τδεῦυδε οἵ βούληται ἰβ ποτοε δῖε: 
ποῖ ἴο ψΒοσηβοανεσ Ης τενεδὶβ Ηΐπὶ, Ὀυϊ 
ἴο Ψῃοτηβοανεῖ Ης ἰβ ῥίεασεα ἴο τενεδὶ 
Ηἰπι. ὙΤΒε επιρἢδβίβ βεεπΊ8 ἴο 116 ου 
τῆς ἱπεϊπαίϊοπ, Μ ὨοτεΔ8 ἰῃΏ Με. ᾿. το 
θέλων Ἄρρεᾶσγβ ἴο ὄἜχργεβδ [ἴῃς τνϊβῇ, πὰ 
ἐβουλήθη ταῖδεῖ (ῃς ἀε]!θεγαΐς ρύγροβε. 
]εβὺβ πηδεῖβ ἰἢς δαυρθτν οοπίεπιρὲ οὗ 
16 ““νἶδε" ψΠ ἃ ἀϊρηϊβεά δββεσγιίοη 
τιαῖ ἰτ ἀδρεηάβ ου ᾿Ἷ8 ἱποϊπδείοη ψβεῖπες 
1ΠῸῪ ἅτε ἴο Κπονν αοά οὐ ποῖ. Οη [δὲ 
ἀϊδεϊηςείοη Βεΐψεεη βούλομαι Δηὰ θέλω, 
υἱάς Οτεπιεσ, ΨΝνδσιεγσθυς, 8. ν. βού- 
λομαι. Αςροοτγάϊηρ ἴο Ηἷπι 6 ΟΣ ΠΊΕΙ τα- 
τεβοηῖβ {πε ἀϊγεοϊίοη οὗ ἰὃ6 Μη], τῃε 

ἰμμεν τῆς 1} αοιῖνα (Αθεςι. Τεὶθῦ). 
Ηεποε βουλ. οςὯπ αἰννᾶγβ βιδπὰ ἴοσ θελ., 
Ῥυὲ ποῖ υἱός υεγεά. 

γν. 28-3.0..50υ Τῆς ργαείοιι5 ἱπυϊέαέΐϊον. 
ΕὉ1] οὗ Ο. Ὑ΄ τεπιηίβοεηςεβ, σοπλασκβ 
ΗοῖιΖ., Η.Ο., οεἰείη 15αίδἢ χὶν. 3 ; χχν 
12; ἵν. 1-3; ]6ζς. νί. τό; χχχὶ. 2, 25, 
ἃπὰ εβρθοῖδιν ϑίγαςπ νὶ. 24, 25, 28, 20 ; 
11... 23-25. Ὧε Ννεῖῖε διαὰ Ἰοπρ θεΐογε 
τείειτεά τὸ ἴῃς ἰαϑὲ-πηεπιϊοπεᾶᾷ ραββᾶρε, 
δηὰ Ρβείάετες μᾶ8 σεοεητὶν (ὕγελ., 513) 
τηδὰς ἰξ ἴῃς Ὀαβὶβ οὗ τῆς δββεσίίοῃ πὶ 
τῖ5 Ὀεαδυεῖξαϊ Ἰορίοη 18 ἃ ςοπιροβίτίοη ουὔΐ 
οἵ Βίγδαοἢ ὉγῪ ἴῃ Ἔἐνδηροῖϑι. ΤῊς ραββᾶρε 
ἴῃ Θιγαοῇ 18. 5 ἔοϊοννβ : ἐγγίσατε τρὸς 
μὲ ἀπαίδεντοι, καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ 
παιδείας. διότι ὑστερεῖτε ἐν τούτοις, 
καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα. 
ἤνοιξα τὸ στόμα μον, καὶ ἐλάλησα, 

σασθε ἑαυτοῖς ἸΒΑῚ ἀργυρίον. τὸν 
τράχηλον ὑμῶν ὑποθετε ὑπὸ ζυγὸν, καὶ 
ἐξιδάβασθω ἡ Ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν" 
ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν’ ἴδετε ἐν 
ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐκοπίασα, 
καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

28. 
Ἐ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ " ἀναπαύσω ὑμᾶς. 

ἔ υἱάε ΟὮ. ἱν. το. 
ἐδα βεηξα οἵ ψελγίηββ, ο}. 16. χὶ. 91, οὐ κοπιάσουσι. ϑίς. 1, 27, ἐκοπίασα). 
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ἔ λεῦ 
ὗ ὁ νἱ Δεῦτε πρός με πάντες οὲ δὲ νὰ ον 

29. ἄρατε Βεζθ δηὰ 
ἴῃ ΟἿ. 

ξ ὕετο δηά ἰη ] μη ἱν. 6. αν. ἰΐ. 3 τ τἢ 
δ χ Οος. Σᾶ. 

ΎΒεῖα 86 υὑπαυεβίίομδρῖν κίπάγεά 
τπουρῆῖβ ἀπά σογγεβροηάϊηρ ρἤγδβαβ, 88 
ἐνεῃ Κγρῖς Ροϊπιβ ουὔῖ ("" ϑγγδςι 468 τηδρηᾶ 
δἰ πα Πἰτααΐης ἄϊςίτ."), δἀπᾶὰ 1 δίγαοβ δὰ 
Ὀεεη ἃ τεςοσηϊδεδ Ηοῦτενν ρσορμεῖ οης 
οουἱά παν ἱππδρίηεὰ Μαιῖμενν ρἰνίπο 
1Π6 ρίδε οὗἉ τῃϊ8 τ διοσίοδὶ ραββαρσθ, Ῥσα- 
[λοεὦ ἢ δὴ “88 ἰξ ἰ8 υυτίτῖθη "Ὁ... ἴτ 18 
ποῖ Ἔνεη ἱποοποείνδοϊς ἴπδὲ ἃ γεδάδσ οὗ 
οὖς αοβρεῖ δὲ δῃ βαεὶν ρεγοά ποῖεά ου 
τῆς πιατρὶπ ρῆγαβεβ οὐδ ἔγοπι ϑίγας ἢ 48 
ἀεβοσίριινς οὗ τῆς αἰττυὰς οὗ τῇς οπα 
ἴσυς σοφός ἰοννᾶτάβ τηθῃ ἴο βῇον" ΠΟΥ 
Πρ ἢς ννὰ8 ἴο σοπηπχαπίςαϊς ἴῃ Κηον- 
ἱεάρε οὗ τῆς Εαίῃπες-αοά, δπὰ ταὶ δἷ8 
ποῖεβ ἰουηὰ {πεῖς νὰν ἱπίο (ἢς ἰαοχί. 
Βυὲ νν»Ὡγ ἄουδε ἴδε φεπυίΐπεηςββ οὗ ἐπῖ8 
ἰορίοπ ὁ 1ῖ βεεπιβ ἴῃ πδίυγαὶ ςοποϊ υβίοη 
οὗ ΟὨγίβεβ βο ]οαυν ; δχργεβδίηρ Ηἰβ 
ἱπίεηβε γεαγηὶπρ ἴος γεςερίϊνε βοποίδγβ 
δὲ ἃ ἴσης ψῇεη Ης ννᾶβ ρδί πῇ !ν οουη- 
βοίουβ οὗ τῆς ῥγενδίθπε ὑπγεοςεριϊνίγ. 
Τῆς νοτάβ ἄο ποῖ 5π|ε1} οὗ ἔπε ἰδπιρ. 
ΤΠΟΥ οοπὶς βίγαίρῃι ἔτοπὶ ἃ βαδδεηεά 
γεῖ τεπάεσν δβεοιοπδίθ, υπεπιρὶτετεά 
δεαζξ ; βίγηρὶς, ραϊπεῖϊς, βίηοεστε. Ης 
ἐβρῇ δανε Κπονῃ ϑίγδςῃ ἴτοπὶ Ὀογποοά, 
δηὰ εοθοεβ τῦΔΥ ἤᾶνε ὑποοηβοίοι δὶ ν 
βυρρεδίεἃ ἐπεπιδεῖνεβ, ἀπά ὕεεη υδεά 
1 τογαὶ ἐσεεάοπι αυϊῖα ςοπηρδι ὈΪγ νυ ἢ 
Ῥεσίεςς οτἱ ρίαν οὗ τπουρσῃι δηὰ ρῆγδξε. 
Ὑδετείεγεηος ἴο τυϊβάοπι ἴῃ νεσ. 10 πιᾶκεβ 
ἴῃς βυρροϑίτίοη ποῖ στδιυἱΐουβ ἴπδὲ [6808 
ΤΩΔῪ Ἔνεῃ ἢᾶνε Πδά (ἢ ράββᾶρε ἴῃ ϑίσαο 
ςοπβοϊουΥ ργεδεηὶ ἴο Ηἰβ τηϊηά, δηά 
τμδῖ Ηες υξεά ἱξ, μα1 28 ἃ φυοϊδιίοη, παῖ 
88 ἃ Ῥεῖβοῃδὶ τηδηϊξεσῖο Τῆς ρδββᾶρε 
8 ἔπε επά οἵ ργαγυεῦ οὗ ὕέξιις, πε ὅ0π 
οὗ ϑίσδοῃ, ἰῇ ψ Ὡς ἢ παῖ δαὶ ΐοῦ 6818, 
Ῥεγβοηδῖίηρ ννἰϑάοπι, αὐ άγεββεβ ἢ185 ἔε!ἰονν- 
τηβη, ἰηνιτηρ ποτὶ ἴο βϑῆατε ἴπ6 Ὀεπαῆϊβ 
ΜΈ σοφία δα8 σοηξεττεὰ οη Ὠἰπιβοϊῖ, 
ἍΝ βῃουϊά ποῖ 1εβι8 οὗ Νζαγειῃ οἷοβε 
Ἡἰς ὑργαάγες ψἱἢ ἃ δἰ πι ας δά άγεββ ἰπ τῃς 
Ὡᾶτηδ οὗ ννϊϑάοτῃ ἴο ἴῆοβα ΨῆΟ ἃγα τηοβὶ 
ἩΚεΙ͂ν το θεοοπῖς δὲ οι άγεη---ἤοβα 
Ψ ῃοΒ6 δᾶς βοσζον Παιῃ ορεπεὰ ἡ) Τῇ 
νἷενν τηῖρι πιεεῖ Μαγιίπηεδυ᾽ β οδ)εςιίοη 
ἴο τεραγάϊηρ [Π]8 ἱορίοη ἃ8 δαυΐδεπιῖο, πὶ 

4 ΟΓιδα ἀδονὲ ἴῃς ἘΝ. εῖνεβ τῆς (οἸτον- 
ἰηρ' ἰγαπϑίδείοη : “ γῶν Πεὰγ ὑπίο πιε, γα 
υπἰεαγπεὰ, απὰ Ἰοᾶρε ἱπ ἴῃς ἤουδε οἵ ἰη- 
βἰγτιςσιίοη. Θ6Ὺ Ὑεγείογε ὅγε γε ἰδοκίπρ ἰῃ 
18εβε τπίηρβ, απ γουγ 5ο0}5 ἀγα νεγΥ τῃ γϑῖν ὃ 
1 ορεπεὰ τὶν πιο ἀπά σρακε, Οεῖ Ὠωγ 

ἴου γουγδεῖνεβ πουϊ πιόπογ. Ῥυΐ γουγ 
ΘΟ υπάεγ ἴῃ6 γοκε, απὰ ἰἸεὶ γουγ 50] 
τεςεῖνα ᾿ἰπβιγυςοιίοη, ὅ6 ἰ5 αγὰ αἱ ἢδηά ἴο 
Βηά. Βεμοὶά νυ γοῖγ αγε8 ον ἴπαὶ 1 
Ἰαθουγεά Ὀὰϊ αὶ Ππ||6, απὰ ἰουηὰ ογ πιγϑβεϊζ 
πλιςὶν γαῖ." 
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ἐΑξίς αν. το, τὸν ἐζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός 1 εἰμι καὶ 
ὁ (Β. αἰ 4. ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ' ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 

εν. χὶν. 
1 ἡ 
ἀοταὶν. 

ΚΙΜΚ, νἱ. 35. οι. ἰϊ. 4. 

᾿πρανς ἰπ ΠΕ ΒΟΌ (Τίδοι., ΜΗ... 

ἴε ἴδ ποῖ σοπηρϑῖῖδῖς νυν τς Βα παν οὗ 
7εβὺ8 τῆλε Ης βῃουϊὰ 80 βρεαὶς οἵ Ηἰπι- 
8ε1 (δ εαὲ οΓ Αμέλογίεν, Ῥ. 583. ΨΥ 
βῃουϊά Ης Ὡοὶ ἀο 45 δποῖπες [εβὺ8 δά 
ἄοπε Ῥεΐοτς Ηἰπὶ: βρεῖς ἱπ τῆς πᾶῆης οὗ 
ννϊϑάοπι, ἀπὰ ἀρργορείαϊε μεσ διιγίδυϊεβ ὃ 

γες. 28. ὅτε: υἱάδ αὐ ἵν. το, ἀραὶη 
αὐυϊποτίτατῖνε δυὲ Κίπάϊν.---κοπιῶντες καὶ 
πεῷο γοι, ἴῃς ἰδιϊσυεὰ δηὰ Ὀυτ- 
ἀεηςά. ΤὨϊδ [8 ἴο δε ἴα κεη τηεϊδρῃοσίς δ! γ. 
Τς Κίπά οὗ ρεορῖς [εβ18 ἜἼχρεοῖβ ἴο δ6- 
σοσῆς “ ἀϊδοὶρ!ε5 ἱπάεεά᾽" ἅτε πηδὴ ἡ }Ο 
αν βουρδὶ Ἰοηρ, δαγη δεῖν, δας ἴῃ ναΐῃ, 
ἴον ἴἰῆς τωριμμηε Σ ὐ εμδνα τῆς Κπον]εάρε οὗ 
αοά, ὙΤδετε ἰδ ἢο Ὀυτάδη 80 ἤθᾶνυ 88 
μδὶ οὗ ττῦῖ δουρῆϊ δπὰ ποῖ ἰουπά. 
ΘοΠοῖασβ οὗ τῆς ἘΔΌδί5, ἴἰκὸ 8540] οὗ 
Τλεϑυβ, Κηον ἰτ νε]}. [πη οοπιίην ἴπδπος 
το ΟἸτίϑ8ι᾽ 8 βοῆοοὶ 1ΠῸῪ νου ἤηά τεβὲ 
ΌΥ ραββίῃρ ἤοπὶ ἰεϊῖεσ ἴο βρίγιζ, ἴτοπι 
ἔοτπὶ ἴο τειν, ἴτοπὶ ΠεάγθαΥ ἴὸ (α- 
ταἰπῖγ, ἴτοπι ἰγϑάϊεἰοπβ οἵ τῆς ραβί ἴο τῇς 
Ῥγεβεηξ νοΐος οὗ ἀοά.---καγὼ αηὰ 1 εἐπ|- 
Ῥμαῖιίς, ἢ βἰάς ρίαπος δὲ τῆς τερυϊεά 
“86 ῆῸ ἄο ποῖ ρῖνε τεβϑὲ (ἢ 
Μεγετ ἀσαίηβε ΝΥ εἰ85).---  εσ. 29. νγόν: 
οὐττοπῖ ρῆγαβα ἴο Ἔχργαβ8 ἴῃς σεϊδιίοη οὗἅἁ 
ἃ ἀϊδβεὶρίε ἴἰο ἃ πιδβίεσσ. Ὑὴὲ ἘΑΡΡὶ5 
Βροκε οὔ με “ γοκε οὗ ἴδε ἴανν". 7εβὺ8 
568 τπεὶς ρῆγαβεβ ΨΠ1|ς ἀγανπρ πιεη 
ΑΌΝΑΥ τοπὶ ἐμεῖς ἱπῆμπεηποε.---μάθετε ἀπ᾽ 
ἐμοῦ: ποὶ τηεοῖν ἰεάγη ἔγοση ΠΊΥ δχ- 
δτηρίς (Βυξιπιάπη, Ογαρι., 324; ὁπ, ἴῃδὲ 
ἴ6, ἕτοτη ἴῃς ο486 οὗ, Ῥυῖΐῖ, πιοζτε σοτῆρσε- 
Ἡεηβίνου, βεῖ γουγ ἰελσηΐηρ ἴτοπὶ πη ; 
ἕλκε πιὲ 28 γουζ Μαϑβίεσ ἴῃ γσεϊϊρίοη. Τῆς 
τοίηρ ἴο θὲ ἰεαγηεά 18 ποῖ πιεσγεὶν ἃ πλογαὶ 
Ἰεββοη, δυπηγ, δὰῖ τπῈ Ποῖς ττατῃ 
δαῦους αοά «πὰ τίρῃιεουβπεββ. Βυὲ 
τῆς πιοοὰ οὗ Μαβίεσ δηὰ βοῦοΐδσ στηυβὲ 
ςοτγεβροηᾶ, Ης πιεεῖὶς 45 ἴπεὺ δᾶνε θῈ- 
οοπὶς ὈΥῪ βοσγονίωϊ Ἔχροσίδσηοθ. Ἡδξπηοα 
ὅτι πραὺς . .. τῇ καρδίᾳ: ποὲ ἐλαέ, 
Ὁυϊ 70Υ 1 4π|, εἴς. δὲ σοπηςοκίοη 
8 ἴπεῖς Ὀεῦνδεπ τπὶ8 βρίγε δπὰ Κπον- 
Ἰεάρε οὗ αοὐ)» ὙΤηίΐβ: ἃ ρεουά πιδῃ 
φςαπποὲ κπὸν αοὰἁ. ἀοά Κπονεῖδ τπς 
Ῥιουά ἴδ οἱ (8. Ἴχχχνυι. 6), δπὰ 
ἴεν Κπον αοά δία οὔ. ἀοὰ ρίνειἢ 
τῆς ρήδος οὐ ἱπιίπιαῖς κπον)εάρε οὗ 
ἩΗ Ϊπιβεῖζ το ἐπε Ἰοννγ.---ἀνάπαυσιν : γεςέ, 
ΒΟ 48 σοσηε8 Ουρῇ βπάϊηρ {δε 
ἔτος Οοά, ος τπτουρῇ βαιβίδοϊου οὗ 
ἀεεῖτε, οἵ τῆς Βυπρεσ οὗ ἴπε βου].--- ετ, 

Ν᾽ -- 30. ὁ γὰρ ζυγός μου ἢ χρηστός, καὶ τὸ φορτίον μου ἔλαφρόν ἐστιν." 
2). 

30. ,» Κίηαγ ἴο ψγεᾶσ. ΟἾγίβι 8 
ἀοοείσης Αἰ8β δπά βαδιίβῆεβ οὖζ ψδοῖς 
δρ᾽τίτυδὶ πδῖυγε-- -τοᾶδοη, δεᾶσῖ, Ἴοη- 
βοίδποθ, “τῆς δυγδοὶ σοαϑοηδῦΌϊοηθβθ οὗ 
ΟὨείδβι "".-- φορτίον, [Ὡς Ὀυγάεη οὔ ΟὈ]χα- 
εἰοη.--ἀλαφρόν: ἰῃ οπα τεβρεοῖ Ομ γίβι 8 
Ὀυγάεη ἰδ8 ἴῃς μεδνίεβὲε οἵ 11] θεοδυδε Ηἰβ 
τΏοσδὶ ἰάεαὶ ἰ8 {πε πίρῃεδι. Βαΐ τὲ οῃ 
ἴλδὲ δοοουπε ἰξ ἰβ ᾿ρῃς, ΓΑ, ποῦ]α 
ἰάς 418 ἱπϑρίσε απὰά δἰἴγαςξ ; νυΐρασ ἰάθαδὶβ 
816 Ορργεββῖνε. Ο σίβε᾽5 οοπητηδηάπηεπὶ 
ἰ8 ἀϊδίσυϊο, θυξ ποῖ [κε ἔθδὲ οὔδα ΒδδΡί8, 
εγίευομς. (Μίας γι Οῥεπ Ἑαεε.) 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ]. ΟΟΝΡΙΙΟΤΒ ΨΙΤῊ ΤῊΚ 
ῬΗΑΕΙΒΕΕΒ. ΤῊΐδ σπαρῖίεν ἀο᾽ ᾿πεδίθβ (πς 
διονίηρ αἰϊεπαιίίοηυ Ὀεΐνεεη 1εβὺ8 ἀπά 
τῆς Ῥῃαγίβεεβ πὰ βογῖρεβ. Τῆς ποῖς οὗ 
εἰπις (ἐν ἐκείνῷ τῷ καιρῷ, νεῖ. 1) Ροϊπίβ 
ὉδΔοΚ ἴο τῆς βἰτυδείοη ἴῃ νΙοἢ ἐδ ργάγοῦ 
χὶ, 25-30 ννᾶβ υἱἱεγεὰ (υἱάξ νετ. 25, ᾿νῆεα 
ἴπε 5βαπὶῈ Ἴχρσγεβϑίοῃ ἰ8 υ8εἄ). ΑἹ] τῇς 
ἱποίάεπιβ τεοογάςἃ τενεδὶ ἴῃς Ἴδριείϊοιβ 
τηοοά οἵ βγεῖ 8 “"βδίπί8 δηὰ βᾶρεβ᾽". 
ΤΥ μάνα πον» ζοστηεά ἃ ἰποσουρῆϊν θδά 
ορίπίοῃ οὗ }εβὺ8 δηὰ Ηἰἱ ὄδοπιρδηγν. 
ΤΕΥ τεραγὰ Ηἰπὶ 85 ἱπησηοσγαὶ ἱπ 1ἰ8 
(χί. 10); ἱγσγεϊρίουβ, σαραδὶς δνεη οὗ 
ὈΙΆΒΡΒΕΠΙΥ (Αββυπιηρ (ἢ ἀϊνίηα Ρῥγα- 
τοραιῖῖνα οὗ ἐογρίνίηρ 5'η, ἰχ. 3); δῃ 
ΑἸν οὗ ϑαίδη ὄνεη ἴπ Ηἰἴβ8 θεπεῆςδηςα 
χὶ!. 24. Ης οδὴ ἄο ποιπίηρ τἰρδι. 
ες 5ΠΊ8 }|εϑὲ, πηοδὲ ἱπηοοεπὲ δοϊίοη ἰ8 

8ῃ οἤεηςε. 
νν. 1-8. Ρίμελίηρ εαγς οὗ ον ὁπ ἐΐὰφ 

ϑδϑαδῥαίᾳ (ΜΚ. ἰϊ. 23-28; ἴ(κ. νἱ. τ- 5). 
ϑαρῦδιῃ οὔβεγνάπος Μγ85 οπς οἵ ἴῃς ἰεδά- 
ἴῃς σαυβε8 οὗ οοπῆϊςς Ῥεΐννεεη [6805 δπὰ 
πὸ ρυλτάϊδηβ οὗὨ τοὶ βίου πὰ πιογαϊγ. 
Τηΐβ ἰ8 τῆς Ατβὲ οὐ βενεγαὶ δποουπῃῖοσβ 
τεροσίεά Ὺ ἴῃς ενδηρεῖ βε. Ασοογάϊπρ 
ἴο ΝΥ εἰββ ἣς ἔοϊΐοννβ Μαζί, Ὀυὲ υυἱτἢ βαγ- 
ἱῃρ8 ἰδίκεὺπ ἀϊγεςεῖυ ἔτοπὶ ἔς Αροβίοϊϊς 

ν.Ι, 2. ν: ἀλδεῖνε ρίυγαὶ, ἃ5 
ἱξ οτὰ σάββατεατος, οἶπεῖ οα8685 (ρεπί- 
τἶνς, βίπριϊας ἀπά ρίυγαὶ, ἀδεῖνο, βίπρυϊασ, 
δοουδδῖϊνα, Ῥίαταὶ) τε ἰοσστηεά ἔτοπὶ σάβ 
βατον (υἱάε νετ. 2).---διὰ τῶν σπορίμων 
ταῖρμε πιδᾶη τσοὺ ἢ ἤεϊὰβ δάαριεά ἴοσ 
νης σταίη, δὰ τἰῃς σοπίεχὲ τοαυΐγεβ 
εἰἀβ δοῖυδιν βοῦνη; δεῖ ἀβ οὗ Ἴοσῃ.--- 

ἐπείνασαν: ἴος τῇς ἴοτπι υἱάφ ἵν. 2. 
ΤῊ ψψογά βυρρὶϊεβ τῇς πιοῖίνς ἔοσ δα 
δοιϊίοα, νης Ματκ ἰεανεβ ναᾶζυε.--- 
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ΧΙ]. ε. ἘΝ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασι « μετα «οὰ 
διὰ τῶν "σπορίμων οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο Ὁ μεῖς ποδ 
"τίλλειν "στάχυας καὶ ἐσθίειν. 2. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον ς ἐδ ΘΓ; 

αὐτῷ, “᾿Ιδού, οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν, ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν τ ΤῊ 

σαββάτῳ." 43. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ ὁ ἀνέγνωτε τί ἐποίησε “τε τα; 
Δαβίδ, ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ; 4. πῶς εἰσῆλθεν Ἐν 154: 
εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους "τῆς προθέσεως ἔφαγεν, ᾿ Δ ϑιααίν, 
οὖς Σ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς βεδτ κα 

ἱερεῦσι μόνοις; 5. Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν ἐδ “π΄ 7. 
οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον ᾿βεβηλοῦσι, καὶ 8 ἀναίτιοί εἰσι ; 

1 ΊΒς ἀντος (ἸΣ) οοπιοβ ἔτοπὶ ΜΚ. (11. 25) ; ἰξ 'ἴ8 οπηϊειεά ἱπ 9 ΒΟῸΔ αἱ. 

3 ἔφαγον ἰη ΝΒ. 
δοίη ΒΏ. ὙΤᾷε γεδάϊηρ οἵ Τ᾿ Ε. (εφαγεν ον!) ἰ8 ἔγοπι ΜΙ. 

αντο: ΡοΙΒΆΡΒ ΕἸ ρῃδδὶβ ββουϊά ὃς 
1λ1ἃ οἡ τοῖβ νοσὰ, Νὸο βοοπεῖ πδὰ {δε 
δερππ το Ρἰυοῖς ἐᾶγβ ἤδη λυ] τγαβ ἐουπά, 
Ῥῃατίθοεβ οὐ ἴδε ουὐοοῖ ἔογ οἤεποεβ. 
80 Οασσ, σδιδ. 6. Τ.--Ν ες. 2. ὃ οὐκ 
ἔξεστιν π. ε. σαββάτῳ. Τῆς επιρἢ 8515 
δεῖς 1168 ου ἔπε ἰδδὲ ψογά. Τὸ Πεὶρ οπε- 
ΒΕ ὙΒεη ΒυπΡτΥ Ὡ (ἢ Βαπὰ ννᾶβ 
Βυπιδπεῖν ΔἸ] ονγεὰ ἱπ τς Πευϊετοπογηΐς 
αν (θεὰς. χχῖῖ, 25), ΟΠΪΥ ἴο ὑδς τῆς 
βἰοκὶς νγαϑ ἰοσδίἀάδη 5 ἱῃνοϊνίπρ νυδδῖβ. 
Βυϊ δοοογάϊηρ ἴο ἔπε βουῖρεβ "νπδὶ ννὰβ 
Ἰαννα] οὐ οἵδε ἄδυβ ννὰβ ὑπίδνν οα 
ϑαρϑαῖΐῃ, Ὀδοαυβε ρίυςκίπρ δᾶγβ τνᾶ8 
γεαῤίπρ. “ Μεῖεπβ ϑδδθαῖο να] ἴδ π|}}}υπὶ, 
τεῦβ εβι" (1 ἱρβιίοοϊ τεπάεσίηρ ἃ ρδββαρε 
ποσὶ ἴῃς Ταϊτηυά). Γυκς δά ἀ8 ψώχοντες, 
τυδθίηρ στὰ ἴῃς μαπάβ. Ης ἰοοῖς τ8ε 
οἥεπος ἴο ὃς ἐλγεσλίηρ. Μιοτζοβοορίς 
οἤεπος ἱπ εἰἴβεγ οδβε, ργονίηρ γίριά 
ἵαεῖα τλδῖϊος ἴῃ τς ἔδυϊ- βπάετθ. Βυῖ 
μοηεβὲ οδ)εςτίοη ἰξ ποῖ ἱποοποείναδίς ἴὸ 
οης ὙὯΟ το ΠΊ ετΒ ἴῃς ἱπιετγάϊςι ρἱαςςά 
ὃΥ οἷά ϑοοιεβῃ Ρῥἱεῖν οὐ ἴῃς υϑὲ οὗ ἴδε 
τάΆζο οὐ ϑαῦραῖῃ. Ἧνε τυυϑὲ Ὀς ͵π8ὲ 
ενεη ἴὸ Ῥμασίβεεβ. 

νυ. 3-8. Ολγίφἐ"ς ἀδίεπεε. ἴὶ ἴβ ἔννο- 
1οϊά. ἡ Ης 88: ε1ἀ8 ἀΐβοῖ ρ!εβ Ὀγ ἜἼχδιηρῖςβ: 
Ῥανίὰ δηὰ τῇς ῥτίεβίβ ; ἴο δοΐῃ ἴδε δ]1- 
Βηδοτβ νου ἀεῖεν (νν. 3-5); (2) Ης 
ἰπάϊοδῖεβ τῇς ργίποί ρ᾽εβ ἱπνοϊνεὰ ἱπ τῆς 
ἐχδσηρῖςβ (νν. 6-8). Τῆς οδβε οὗ αν 
Ψ85 Ἀρροβίίς δεσδιιβε (α) ἱξ ννᾶβ ἃ οϑβὲ οὗ 
ελείηρ, (δ) ἴξ ργορδῦϊγ Ππαρρεηεᾶ ου 
Βϑδδ δῖ, (ε) 1ξ ςοποεζηθᾶ ποῖ οὐἱγ θανὶά 
Ῥαυξ, 248 ἰπ ἔπ ργεβεηῖ πβίδηςς, γοϊϊοισενς ; 
τδβετζείοσε οἱ ᾿ αὐτοῦ, νεῖ. 3, ΟΔΙΟ ΠΥ 
δάάδεά. (ὁ) ἔσει ποῖ ἔοστη δῃ οἱἊεπιεηὶ ἴῃ 
ἴῆς ἀείεηςα, δυὰς ἰε Πεῖρβ ἴο δοοουπὲ ἔοσ 
τῆς τεΐεσεηος ἴο αν 8 οοηάιοι. [Ιῃ 
δαὶ νίενν [εδὰ8 πιαβὲ πᾶνε τεραγάεὰά ἴῃς 
ἃςι οὗ Παν!ά 8484 ϑαδθδιεὶς ἱποιάεπι, πὰ 

ἐδδῖ ἴὲ νᾶ8 πῖδὺ ποῖ ὈΠΒΔΕΟΓΑΙ͂ θὲ ἰη- 
ἔεττεά όοσῦ σ 84π|. χχὶ. 6. Μιὲάφ [ἰρῆι- 
ἔοοϊ, «ὦ ἴος.--- 8 νγ88 Ῥγο δ ΪῪ αἷ8ο (8 
οὐστεηὲ ορίπίοθ. Τῆς βᾶάτης τσεπιᾶσι 
ΔΡΡΙΪεβ ἴἰοὸ τῇς διϊεπάδηιβ οὐ δανίά. 
Ετοπὴ τῆς Βίϑίοσυ οἷς πιὶρῆς ραΐπες τῆλ 
Βαανὰ ννὰβ τειν δἴοης, δπὰ ΟΥ̓ ῥτε- 
ἰεπάεά ἴο πᾶνε οοπιραπίοπβ. Βυΐ Ἰΐ, 248 
18 ῬΡγοῦΌΔ0]ς, ἰξ ννᾶβ ὑβυδ!ν δβϑυτηεά ταὶ 
δε ννβ δοοοπηραηίεά, [Ἔδὺδνουά ὃς 75- 
τἰΠ64 ἴῃ ῥτοσεεάϊηρ οἡ ἐμὲ δϑδυπιρίϊοη, 
ψμδίονεσς {πε ἴδοϊ ψγὰ8 (υἱάφς ϑοῆδηζ, αὐ 
Ἰοε).---ετ. 4. εἰσῆλθεν, ἔφαγον, ἐξ 
επίεγεά, ἐδεν αἴθ. Ματῖίς μ88 ἔφαγεν. 
ΜΝ εἶβ8 Ἄεχρί δπϑ ἴῃς μαγβῇ οῆδηρε οὗ 80}- 
7εςῖ Ὀγ ςοπιριπαιίοη οὗ δροβίοϊ!ς βουγος 
ΜΠ Μαῖκ. Ὑῶὼε ἵνο νετὺβ ροίϊηϊ ἴο ἔννο 
οἴπηοεβ ἀραίηϑβι ἴῃς ἴᾶνν : επιεσίηρ ἃ ΠΟΙ͂Ὺ 
ῥίαοε, εαιῖτρ Ποῖ ὀγεαά. ὙὍῆε βίη οἵ ἴπε 
ἀἰβοὶρ᾽εβ νν88 αραίπβε ἃ ΠΟΙ ἐΐριδ. Βυΐ 
τῆς Ρείποῖρ!ε ἱηνοϊνεά ννᾶ8 ἴῃ βᾶπ)ὲ ΞΞ 
ςεγεπιοηΐαὶ τυΐεβ τηΔῪ Ῥὲ ονεττυϊεὰ ὉῪ 
Βίρμει οοπβίἀεγαιίοπβ.---ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν. 
οὖς ἱἰπ Μδῖκ δῃὰ 1ὺκε ἀρτθείηρ ἢ 
ἄρτονς, ἀπά Πεῖε αἷβο ἰπ Τ. Ε., θυ ὃ 
ἀουδεῖε858 ἰῃς ἴσις τεδάϊηρ ; ἀρδίῃ ῥσε- 
βεηπιίηρ ἃ ὑργοῦΐεπιὶ ἰπ οοτηραγαῖίνε ἐχεραβὶβ 
(υἱάς ΔΝ εῖδ8- Μεγεῦ). ὃ οὐρῆξ ἴο πλεᾶπ 
“4 ΜΏΙΟΣ ἐλίπρ ἰτ νὰ8 ποῖ ἰαννία]! τὸ ἄο,᾽᾽ 
Ῥυῖ ἴξ πᾶν Ὀς γτεπάογεά “ψνῃῖς ἢ ἀὐηά οὗ 
δνεαὰ," εἴς.---εἰ μὴ, ἐχοερέ, Δ βοϊαϊεὶν υἡ- 
ἰαννῖαϊ, ἐχοερὲ ἴῃ οαβε οὗ ρυΐεβιβ.--τν τσ, 5. 
Τμῖβ τείεγεηος ἴο ἴδε ργίεδίβ παῖυσα! ἵν 
Ιεδᾶὰβ ου ἴο τῆς ἐξεύπα ἱπβίδηςς ἱδκδη 
ἴτοπὶ {πεῖς δυβιεπδῖς Ὀγεδο οὗ ἴδε 
τεοππίςα! ϑαρθδιῃ ἴᾶνν ἰπ τῆς ἀΐϊδομαγρε 
οὗἨ βδοογάοιδι ἀυῖν.---ἢ οὐκ ἀνέγνωτε, 
δᾶνε γὰ ποῖ τεδὰ ὃ ποῖ οὗ Ἴουγβεὲ {πε 
βιδίετηεπε (ο] νης, δυὲ ἀϊτεςτίοηβ οἡ 
ΨΏΙΟὮ βύυςἢ 4 ςοπίγυστίοη οουἱὰ ὃς ρυϊ, 
88 πῃ Νυπιῦ. χχν. 9, ςοποετηίης ἴδα 
Ῥυτης οὔδεγίηρ οὗἉ ἵννο ἰδατηρβ. ΤΕΥ Βαά 
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8 ἐστιν. 6, λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι τοῦ ἱεροῦ μείζων ῖ ἐστὶν ὧδε. 
οἱάς 
νἱΐ. ο, τσ. 

11. 
ΔΕ.ΥῪ. 

ἴδ ραϑε, ἀνθρώπου." 
ἰῃ νασ. 37). 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ]. 

ἡ. εἰ δὲ ἐγνώ- 
κειτε τί ὃ ἐστιν, “Ἔλεον 3 θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν 'ὶ κατεδικάσατε 

᾽ τοὺς ἀναιτίους. 8. κύριος γάρ ἐστι καὶ ἢ τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ 

1 μεῖζον ἰη Μ᾿ ΒῸ αἱ. μειζων (1,Δ) ἰδ ἃ τηϊδ) άρεά δἰεπιρὶ ἂὲ σοττγεςι ον 

3 ΤῊϊβ ἰδ ἀποῖδμος ργαπηπιδιῖοδὶ οοττεςιίοη (σέάε ἰχ. 13), ἐλεος ἴῃ ἡ ΒΟΌ. 

8 και οπιίτιεά ἰῃ 9 ΒΟ, εἰς. 

τελὰ οἴεη Ἵδπουρῃ, Ῥὰξ μαᾶ ποὲ υπάετ- 
βἰοοά. Αβ8 Ευΐῆν. Ζίρ. τεπιασίκα, [6808 
τεργοδοῦεβ ἔπεπὶ ἴοσ ἐπεῖγ νδίη ἸδΌοΟυτ, ἃ5 
ποῖ υπάετγβίαπάϊηρ ννῆδὶ {πεν τεδά (μὴ 
ἐπιγινώσκουσιν ἃ ἀγανινώσ νδτ).Ξ: μον 
βηλοῦσι, ρΡτοίδληε, οἡ ἴδε Ῥπατίβαϊς νίενν 
οὔ πε ϑαῦδδιῃ ἴανν, ἃ8 ἀπ δυβοϊυϊε ῥσο- 
πιδιτίοη οὗ ννοσκ. Ῥεγῆδρβ πε ΡΒ ασίβεεβ 
τῃεπιδεῖνεβ υδεὰ τπϊ5 τνοσὰ 48 ἃ ἱεομηϊςαδὶ 
ἔεγπι, Δρρίἰοδῦϊες ὄνεθ ἴο ρεγγη!ββ 8] 8 
ϑαδθδιῃ Ἰαδουσγ. 80 ϑοῆδηζ δίϊεγ ϑοβότϊι- 
δη. 

κ γν. 6.8. Τὰ ῥγὶπείῤ[ϊες ἱπυοϊσεά. ΤὮ 
ἔαοϊβ βἰαίεἃ γαῖϑβε αυεβδίίοηβ 88 ἴο ἴδε 
τελβοῆβ. Τδς Ῥαδιίβεεβ ψεσῈ πιεῃ οὗ 
τυῖεβ, ποῖ δοουδιίοτηθὰ ἴο ργὸ ὕδοκ ου 
ΒΠΒε ρίεν, Ὅς ραββίοῃ ἴοσ τηϊπυῖίϑ 
1Π1εὦ τεβεςιίοθπ. ὙΤμε τεδβϑοηβ ἢδνε 

Ὀεαη αἰσεδάν πἰπιεά ἰῃ τῆς βιδίεπιεης οὗ 
ἴῆε ςᾶδβεβ: ὅτε ἐπείνασεν, νεῖ. 3; ἐν τῷ 
ἱερῷ, νετ. 5: ἀπ σεν, τῆς ἐδιηῤίε; Ἀαπιδῃ 
πεεάβ, πίρῆετ οἰαῖπι8. Τμεβε ἀγα γείεσσεά 
ἴο ἰπ ἰηνεγβε ογάεσ ἱπ νν. 6-7.---τ΄ν εσ. 6. 
λέγω δὲ ὑμῖν : δο΄επιη Δίηττηδίίοη, ν᾿ Ἡ 
ἃ ςοτίαίη ἴοης ἱπ ἴπε νοῖςε.---τοῦ ἱεροῦ 
μειζόν. ὙΠουρῃ ἔπε πιρμὲ ποὶ μᾶνε 
τῃουρδὲ οὗ {πε τηδίϊεσ Ὀείοσε, ἴῃς οἱδί πὶ 
οὗ τᾷε τεπιρὶς ἴο ονεῖσγυϊε ἴῃς ϑαῦυδιῃ 
ἵλνν ουϊά Ῥςὲ δάἀπιιτιεὰ ὃν ἴῃς ῬΠδγίβεαβ. 
Ὑβετγοίοσε, ]ε8ὺ5 σουϊὰ θδ486Ὲ οπ ἰξ δη 
δτρυπηεηξ α ἡογίϊονὶ. ὍΘ ϑδδρδιῃ παιδὶ 
ἵνα ΨΑΥ ἴο ἴδε τοπηρὶς δηά ἰΐβ ίρπεσ 

ἱπίεγεβίβ, ἐβογείοτε ἴὸ βοπιειίηρ' πίρμεσ 
8:11. ννΒαὶ νναβ8 1μδὲ βοπιεϊ βίη ὁ ΟἾ τῖβὲ 
Ηἱἰπιβεῖξ, ἀοοογάϊηρ ἴο ἴδε αἰτηοβὶ υπδηϊ- 
τοουϑ ορίηίοη οἵ ἱπξεγργεΐεγβ, δηςίεπί δηᾶ 
τηοάετη ; ψΏδηος ἀουδεῖε5β {πε μείζων οὗ 
Τ. ΚΕ. Βυϊῖ ]εβὺ8 πιῖρῃε θὲ τῆϊπκίηβ 
ταῖδες οὔ τῆς ἀἰηράοηι ἐξα οἵ τῆς κίπρ; 
ἃ ρτελίεν ἐρέεγεςέ ἰβ ἱπνοῖνεά πεῖς, (πδὲ 
οὔ ἴδε Κίπράοπι οὗ αοἄ. Ἐτίἐζβοδε ἰακεβ 
μεῖζον 45 -Ξ (εδομβίηρ πιεῆ, δπὰ οὐτίπρ 
πεῖ οὗ νίςς ἴδῃ ροίπρ οὔ. [τᾶν ὃς 
δεκεά: Ηον ἀϊὰ τῆς ἱπίεγεβὲ οοπὶς ἴῃ ὃ 
ΤὨς ἀϊδοῖρ᾽εβ ννεγα 10] οννίηρ [εβυ8, δυὶ 
Ψ αὶ 8 Ης δϑου ὃ ΨΥ δαὶ οτγεαιεά 
δε υτρεηογ ) ΨΠεπος οᾶτης ἴὲ παῖ ἴῃς 
ἀϊβοὶρ᾽ε8 πεεάςὰ ἴο ῥ᾽ υοἷς δᾶγβ οὗ βίδη ἀϊηρσ 
οοσῃ ὃ ν᾽ε ἀο ποῖ πον. Τδδῖ ἰβ οὔς 
Οὗ (δε τπῆδὴν ἰαεμπα ἱπ τῆς ἐνδηρεῖίο 
δἰδίοσγ. Βυῖ ἰξ τῆᾶν ὃς δδβϑυπηιεὰ τπδὶ 

11 οοπηεβ ἰπ ἔγοηι [6 ῥμᾶτα]!}, 

ἴδετε τ,ὲϑ βοιηει πίη ὑγρεπὲ ροΐπρ οἢ 
ἱπ ςοππεοιίοη ἢ ΟἾτίβι ̓ 8 πιἰπί ΞΊΓΥ, 
ὙΒΕΓΕΌΥ Ης δπά Ηἰβ ςοπιρδηΐοῃβ ἵνεσα 
ονεγίᾶκεη Ὁ Ὦ εχίσεπις πυηζεῖ, δο τπδὲ 
ΠΕ ψνεῖς ἔδίη ἴο δὲ ππργεραγεά ἰοοὰ 
(ἀκατέργαστον σῖτον, Εὐτῆγ. Ζὶρ. οῃ 
νεσ. 7).-τν εσ. 7. ΤῊς ρῥχίποίρ]ς οὗ μυπιδῃ 
πεεὰ εἰαἰεὰ πῃ ἴεγτηβ οὗ ἃ ἰλνουγίξς ῥγοὸ- 
Ῥειὶς ογδοὶς (1χ. 13).---οαἰ δὲ ἐγνώκειτε 

ον οὐκ ἂν κατεδικάσατε: [᾿ς ἔοτπΊ οὗ 
ἀχρζεβδίοῃ, ἃ ἐπὸ ἰπάϊοδεϊνα ἴπ ργοῦδεῖβ, 
ὙἹὮ ἃ ραϑὶ ἰη ἀϊοδιῖνα νυν ἂν ἰη ἀροάοβἰβ, 
ἱπιρὶϊεβ τπαὲ τῆς βυρροβί(ίοη 18 σΟΠΊΓΑΙΥ 
ἴο ἴδοι (Βυτίοη, Ν. Τ. Μοοάβ δπὰ Τεπβεδ, 
β 2438. Τῇε Ῥῃαδγίβεεβ ἀϊὰ ποῖ Κκπονν 
ψ παῖ ἴῃς ογαςῖς πιδαηῖ; ἤδποα οἡ ἃ ῥζγα- 
νίοιβ οοσαξίοη [6818 θδάς ἴπεπὶ ρὸ δηὰ 
Ἰεάσῃ (ἰχ. 13). 1{ πεῖς ρεάδπιεσυ δ πάςὰ 
ἔδεπὶ ἴο ἀϊδιϊηςτίοπβ οὗἩ δίρδες δηὰ ἰοννεσ 
ἐπ ἰπβιεκυκίοηβ, ος σγαῖμοσς πιδάθ ἴδ οπὶ 
τεοκοη {πε 1εδϑὲ ἔπε ρτεδῖεξε οοτηπγδηά, 
ταϊηυτία τεβιίηρ ορεάϊεηος, ᾿ξ 51}}} πόσα 
ἀελδεηεά {πεῖς πεδγίβ ἴο τῆς οἷαί πιβ οὗ 
ΤΆΘΙΟΥ δἂηὰ δυπιαπιγ. ΟΥ̓ οουζεα τῃϊ8 
ἰάοϊαισν ψεπὶ οπ ἔτοπὶ δαά ἴο 'νοζβε. 
Ἐὸοτ ἴπ6 [εἰν οἵ ἃ ἰδίες, ἐεπιρίεἶςβ8 {παν 
ἴῃς ἰανν ννᾶβ ρτεδῖεσ ἴῃδὴ ἴδε ἔεηρὶς 
ἩοΪιΖ., ἴπ Ἡ.Ο., ᾳυοιϊίπρ Δ εθει).--- 
ναιτίονς: ἀουνὶν συ |658: δ8 Ὀδνίά 

Μ 18 ἰπσουρῇ ἱπιρεσίουβ Βυηρεν, ἃ5 ἴῃς 
Ῥτίεβῖβ νεγα ἤδη βυδοτγάϊπαιηρ Θαρδία, 
ἴο τετηρίε, γεαυϊγεπιεηῖδ.---νει. 8. ΤῊ 
Μετ Ἰορίοη ἰ5 θεδὲ υπάετβίοοά ἤδη 
τακθη δἱοηρ νι ἰπδὶ ἴπ Μασ 1Ϊ. 27 ΞΞ 
ἴῆς ϑαρῦδιῃ ἔοσ τῆδῃ, ποῖ τπδῃ ἴοσ ἴδ6 
ϑαδδαιῃ. Τὰς ᾳυεδιίοπ ἰδ: ἢ οδδ ἐξ 
τρασεῖν βίδϊε ἃ ἔλςϊ, οσ ἄοεβ ἰξ αἷβο Ἷοῃ- 
τίη ἴῃς ταιίοπαὶς οὗ ἴῃς ίδοῖ ὃ τῇπδλῖ 
ἀερεπάβ οὐ ἴδε βεπβὲ ψγ͵ὰ ρίνε ἴο {868 
τες 805 οὐ Μαη. Αβ ἃ [δοβιπίςδὶ πᾶπιὲ -ξ 
Μεββίδῃ, 1ἴ βίαν δββεσίβ ἴπ6 δυῖποσ 
οὗ Ηἰπὶ ννῖῆο δεδγβ ἰξ ἴο ἀεϊεσηίπα ΠΟῪ 
τῆς ϑαρθαϊῃ ἰ8 ἴο ὃς οὐβεγνεᾶ ἴῃ τῆς 
Κίηράοπι οὗ αοἄ. ΑΒ ἃ πᾶπης οὗ Βυγη  ν, 
ταλκιπρ πὸ οδίτυβῖνε ἐχοεριίοηδὶ οἷδίπιβ, 
π|κε ὅοη οὗ δανίὰ οὐ Μεββίδῇ, ἰϊ δυρρεβὶδ 
ἃ τεᾶβοῃ ἴοσ ἴῃς ἰογάβῃϊρ ἱπ βυτῃρδίὮυ 
νὰ τς εἰσὶ ρῥγίποῖρ]α ἐπιροάϊεά ἰῃ 
πε ργορῃεῖίο ογαοῖὶς. Τα εἰ{]ς ἄοεβ οὶ 
ἰπάεεἀἁ πιεᾶῃ πιδηκίπαᾶ, ΟΓΥ ΔΩ πηδῃ, 
ἄονιο φμίυϊς, 88 ατοιίυβ δηὰ Κυϊηοεῖ 



6--αι. 

9. Καὶ ’ μεταβὰς ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 
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10. } 6Β. χί. τ. 

καὶ ἰδού, ἄνθρωπος ἦν τὴν; χεῖρα ἔχων " ξηράν - καὶ ἐπηρώτησαν Κ Ρατα!!. κπά 
αὐτόν, λέγοντες, “Εἰ ἔξεσι τοῖς σάββασι θεραπεύειν 3; " ἵνα κατη- 

11. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Τίς ἔσται ὃ ἐξ ὑμῶν γορήσωσιν αὐτοῦ. 

7οδα ν. 5. 

ἄνθρωπος, ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν 

Δ ΒΟ οὶ ἣν τὴν. Τε ἰεχὲ οἵ ΜΕ. δβ ἴῃ Τ. Κ. μα8 Ῥδδϑὴ ἱπβυεηςεά ὃγ δαὶ ἱπ 
Μι. (13. ἡ). 

3 80 ἰη ΒΟ ΑΝ. Η.), θεραπευσαι ἰπ δ ὈΙ, (Τί5ςἢ.). 
8 εσται ἰ8 οτηϊεἃ ἴῃ ΟἸΧΣ, δπὰ Ὀγδοκεῖεά ἴῃ ΚΝ.Η. 

τπτηῖ. Ιἔ Ροϊπίβ ἴο [εβυβ, Ὀυϊ το Ηἰπὶ ποῖ 
88 ῃ Ἐχοεριοηδ] πιδη (“ ἀεσ εἰηζίραγερε,᾽" 
νεῖββ), υϊ 48 τῆς γεῤγεςεπέαέιυς τῆλ, 
τηαϊπιδἰηΐπρ βοϊ δεῖν τ ἨυπιαπίεΥ, 
βίἰδηάϊηρ ἴοσ ἔπε ἀμριαν ἱπιογεβὲ, 45 86 
Ῥμασίβεεβ βἰοοὰ ἴοσ τς βυρροβεά αὐυίηδ, 
ἴῃς τεὰϊὶ ἀϊνίπε ἱπίεγεβὲ δείηρ ἰδεπείςδὶ 
νὰ τὰς Ὠυπιαη. ὙὍὙῇηε ταάϊοαὶ δητϊί- 
τη εβὶ8 θεϊννεεη [688 ἀπὰ ἴῃς Ῥμαγίβεεβ 
ΙΔῪ ἷπ τπεὶς τεβρεςῖῖνε ἰάεαβ οἵ σά. 1ὶ 
ἰς. ἱπιογεβιίηρ ἴο ἢπά ἃ ρ]ϊπιρβε οὗ ἴδε 
ττὺς 86εη8ε οἵ [Πἰ5 ἰορίομ ἴῃ ΟὨγγβοβίοπι: 
περὶ ἑαντοῦ λέγων. Ὁ δὲ Μάρκος καὶ 
περὶ τῆς κοινῆς φύσεως αὐτὸν τοῦτο 
εἰρηκέναι φησίν. Ηοπι. χχχίχ.---κύριος, 
ποῖ ἴο ἴδε εἤπεςι οὗ αὐγορδίίοη δυϊ οὗ ἰη- 
τετργεϊδιίοη πὰ σεβιογαιϊίοη ἴο ἴσας υ8ε. 
Τῆς ες ΚΙ ταδὶ 15 ἃ δεπεῆςεης ἱπβιίτα- 
τίοπ, αοάΒ Ποίαν ἴο ννεδσυ πίε, δηὰ 
τι Κιηράοιι οὗ ἤσανεη, νῆοβε τουδὶ ἰανῦ 
ἰβ ἴονε, [88 Ὧο ἱπίεγεϑὶ ἰῃ [18 Δ ο  τίοη. 

νγν. 9-:|4ᾳ. Α ϑαδδϑαΐίᾷ εμγε (ΜΚ. {ἰ]. 
τ--6:; [κι νὶ. 6-11): ποῖ πεοαββαγιν 
Βαρρεπίηρ ἱπηπιεάιαιεῖγ δῆεσ. Μαδίιπεν 
πὰ 1ωυκὸ (ΟἸονν Μασ 8 ογάεσγ, ψνῃ]οἢ 18 
τορίςδὶ, ποῖ μἰβεοτίς δὶ ; ἀποῖμεσ ᾿πβίδηςα 
οἵ ςοἰ βίου. 45 ἴο ϑαδθδι ἢ ορβεσνδηςε.--- 
Νες. 9. καὶ μεταβὰς... . αὐτῶν. Τῇε 
αὐτῶν δεεΠΊ5 ἴο ἱπΊΡΪΥ ὑπαὶ οὺς ἐνδηρεῖ- 
ἰδὲ τὩκεβ ἴῆε ογάε 45 οης οἵ οἷοββ ἴεπὶ- 
Ρογδὶ βεαυξηςε (Δ᾽ τίς βᾶυ8 βίγῃρ Υ “ ἱπῖο 
ἃ βυπδροριυς," [.. 1). [Ιῃ τῆδι οδβε ἰῃς 
αὐτῶν Ψουϊὰ τείες ἴο ἴπε ἔδυϊ- ἅπάϊηρ 
Ῥῃατίϑεεβ οἵ ἴῃς ργενίουβ παιγδῖϊνε, 
Ρίᾳυςα Ὁγ ΟἸγίβι'Β ἀείεπςς δπὰ Ῥεηῖ ου 
{τες πιιβοῃίεῦ (υἱάε ΜΝ εἰβ5- Μεγε). 
Τῆε παιγαῖῖνα σοπιοβ 'π ΒαρΡὶΪγ ἤετα 88 
ΠΠαβιγαϊτίηρς {πε βοορε οἱ τς ρῥχίποῖρὶς οὗ 
Βυτλδηῖν ἰαϊά ἄονῃ ἰπ σοππεοιίοη νυ "ἢ 
πε ρῥγενίουβ ἰποίάεης.--- τ. το. καὶ 
ἰδοὺ, πεῖς, 45 ἴῃ υἱῖ!. 2, ἰχ. 2, ἱπισοάδυςηρ 
ἰπ ἃ νεῖν τυδηπεσ πε βίοτυ. --ξηράν, ἃ 
ἀνν Ὠαπᾶ, ροββιν ἃ ζἈγλ}]1ᾶγ ἐχργεββίομ 
ἴῃ Ηδεῦγενν ραϊποΐορυ (Πε ΝΜ εῖϊε) ; υ8ε- 
1ε55, ἰῃετείοσε ἃ βειίοιιβ ἐπου ρἢ δ ςτίοη 
ἴοι ἃ οτκίηρ πιᾶπ (4 πιδβοη, δοςογάϊηρ 
το Ηεῦτεν ἀοβρεῖ, Ϊ|ετοπε αὐ ἰοε.), 
ἐβρεοῖδ!ν 1ἢ ἰξ τνὰβ (ἢς γί φλέ παπᾶ, 88 

ΤΙ ἱβ ἔουπὰ ἰῃ ΧΒΔ τεὶϊ. 

1υκες βιδίεβι Βυξ ἐδε οὔτε ψγᾶ8 ποῖ 
Ὀγρεπὶ ἴοσ ἃ ἄδυ, Ἴοουἱά 5βιαπὰ ονεῖ; 
«δεγείοτε ἃ ροοά ἐεβὲ οᾶβεὲ 88 δείννεεῃ 
τῖνδὶ οοποδρεοηβ οὐ ΘΑ δι ἶανν.---πηρώ- 
τῆσαν. Τῇ Ῥῃδγίβεεβ δβκεὰ ἃ φυδϑίίου 
δυρρεβίεά ΌὉΓΥ ἴῃς οᾶδβε, ἃ ἰΐ εῶρεσς ἴο 
βίοτοκε 1εβὺ8 δηὰ ρυῖ Ηἰΐπὶ ἴο τῆς ῥγοοῖ. 

Ατὶς ΒΆγ8 ἴμεν οὔβεσνεὰ Ηΐπι, ννδιἷπσ 
ἕο Ηἰπὶ ἴο ἴᾶκε τὰς ἰηϊείαεῖνο. Ὑδα 
ἴοττηδσ δἰξεγηδῖῖνε βυϊ8 τῆς Πγροιπεβίβ 
οὗ ἱπιπιεάϊαϊις ἱετιροσαὶ βεαυδηςα. --εἰ 
ἔξεστιν, εἰς. Αδϑετ λέγοντες ννε ἐχρεοῖ, 
δεοροτγάϊπρ ἴο οἰδβϑὶς ὑβᾶρε, ἃ ἀΐγεςξ 4υε8- 
τίου ψίπουῖ εἰ. Τῆε εἰ ἰ5 ἰπ 118 ῥίδος ἴῃ 
Μδικ (νεσ. 2), δηὰ τῆς ἰπῆυδηςε οὗ δίβ 
ἰεχὶ πᾶν ὃς βυδβρεοϊοὰ ἰὐνεῖβο ἃ8 εχ- 
Ρἰαἰπίηρ ἴῃς ἱποοτζγεοῖπεββ ἰῃ Μαίϊπεν. 
Βυι εἰ ἰπ ἄϊτεος αυςδβιίοπβ ἰδ ποῖ υπ- 
υδ08] ἱπ Ν. Τ. (Με. χίχ. 3; ἔκ. χίϊ. 
23, ΧΧΙΪ. 40), υἱάςό ὙΝιπατ, ὃ 57, 2, ἀπά 
Μεγεγ αὐ ἰος. ἴῃ Μαιϊκβ δοοουπὶ 
Ογῖβε, ποὲ ἴῃς Ῥῃδτγίβεεβ, ρυῖβ ἴπε 4ιι68- 
τίοῃ. 

γν. 11, 12ώ. Ολγίφἐς γεῤίν, Ὁ ἵψνο 
Ποτμε-Ὠγιιβεηρ αυεβιίοηβ ἃπὰ δὴ ἱτγε- 
5|5:10]6 σοηοϊυβίοῃ.---τίς... ἄνθρωπος. 
Οπε ἰβ ἰεπηριεὰ Βεζε, 88 ἴπ νἱΐ. 9, ἴο ρυΐ 
ἐπιρἢαβίβ θη ἄνθρωπος : 80 οὗ γου ποῖ 
ἀεδά το τῆς ἐεεϊϊηρβ οὗ ἃ πιᾶη ἡ ϑυςῇ 
αυεδίϊομβ 88 {Π|8 ἀπά παῖ ἴῃ 1Κ. χν. 4 
ἔο ἴο τῆς τοοῖ οὔ δε πιδῖϊεσ. Ηυπιδη 
ψΜ85 Ψηδὶ ννᾶβ ἰδοκίηρ ἱπ ἴἰῇς Ῥῃδγίβαϊς 
οδδγαςῖοσ.--- πρόβατον οπέ βὮξεει 
Δηβετπρ ἴο ἔπε οὴς ννοσκίπρ Βαπά, 
ψ ἤεποα ΡΕΓΠΔΡΒ 1κε᾿ 8 ἡ δεξιὰ (νὶ. 6).---- 
ἐὰν ἐμπέση. Τῇε οὯ86 βῃρροβεά τηϊρῆς 
αἷτε νγῈ 1] ΒάΡΡεη ; επος ἴῃ ἔπε ῥγοϊδβίβ 

ἐὰν υἱτἢ συ) ηςεῖνςα, ἀηά ἴῃ τς ἀροάοβὶβ 
τῆς ἤθΐυτε ἸΒυδίοι, Ν, Τ. Μοοάβ δπά 
Τεηβεβ, ἢ 250). Α βο δγυ βῆςερ πιϊρῃς 
[411 ἰπηῖο ἃ ἀϊοἢ οὐ ἃ ϑαδῦδι, ἀπά ἴδδι 
ἴθ Μηδὲ 118 οννπασ ννουἹὰ ἀο 1 δε “ψεῖε δῇ 
οτγάϊπασυ ἀνεσᾶρε ἤυσηδη Ὀείηρ, υἱς., 
ἴτ οὐυἕ δῖ οπος. βδὲ νου] [ἢ Ῥζλαγίξεε 
ἄον [8 δᾶβὺ ἴο βεεὲ ὑγῃδαῖ ἢε νουἹά ὃς 
τεπιρίςά ἴο ἀο ἱξτἢς οπε βῆεερ ννεῦε δ΄8 
ονῇ. Βυῖ ψνουϊὰ δε πᾶνε δἱοννεά βυιςῖ 
δοιίοῃ 48 ἃ ρεπεζαδαὶ γυϊεῦ οπθ ννουϊὰ 
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ἢ ςΒ, αν. τ εἰς ' βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 12. πόσῳ οὖν διαφέρει 
Ὁ διὸ αϑὐὰ: ἄνθρωπος προβάτου; ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι καλῶς ποιεῖν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘΑΙΟΝ ΧΙΙ. 

ΓΣ 

ἰὰ ὥτις 13. Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, “Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου.}" Καὶ 

προ Εν, ξβέτεινε, καὶ " ἀποκατεστάθη 5 ὑγιὴς ὡς ἢ ἄλλη. 
Με. ἱχ. 12 

14. οἱ δὲ 

(οζεόίοτα Φαρισαῖοι " συμβούλιον " ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ ἐξελθόντες ὃ ὅπως αὐτὸν 

βίαι). Ηοδ. εἰϊὶ. το (10 ἐτϑοάδ). 

ΔΜΒΙ, δανε σὸν Ὀείοτε τὴν χειρα. 

Ὦ ΟΕ. χχίϊ. τς; χχνὶϊΐ. ᾿,γ; χχυὶ!. ᾿β. 

5 απεκ. ἰῃ ΒΙΔΣ αἱ. Ὁ δα8 ἀποκ. 28 ἱπ Τ. Ε. 

εξελ' 

ἰηξες εὸ ἕοπὶ ἴδε ἕδοι [πὲ [εδι8 ἀσρυδὰ 
οὐ δυοῖ ηυεδιίοῃβ 4χ ζονεέσ:0. ἴπ ἴμαὶ 
ςῶδα ἴδε ἰδεοῦν δηὰ ργαοίίςς οὗ Ἴοη- 
ἸΟΏΡΟΥΆΤΥ Ῥματίβεεβ τηυβὲ δᾶνθ Ῥεεῃ 
τοῖϊάεν ἔδδη ἴῃ ἴδε Ταϊπλυάϊς ρετίοά, νΒε 
186 τυὴῖς νᾶ: ἰξ ἴπεῖς Ῥς πὸ ἄδηρεσ, 
Ἰεανε ἴτε δηϊπιδὶ ἰῃ ἴῃς ἀϊτο 1111 τῃ6 
τοοττον (υἱάα Βυχίοτέ, ϑγη. [υἅ., ς. χν!.). 
Οτοιίυβ βυρρεβὶβ ἔπαὶ Ἰαῖες [εὐννἱβῃ ἂν 
ΨΆ8 τηλᾶβ βἰείςίες ουἕ οἵ δαϊσεά ἴὸ 
ΟΒεἰβιϊδηβ.---Ν εσ. 12. πόσῳ οὖν διαφέρει, 
εἴς. ΤὨΪ8 '5 δποῖδες οὗ ἔποβα βἰπιρίε γεῖ 
[Ἀτ-τεδοβίηρ υξϊεσαηοεβ ὉῪ ΜὨΙσΩ ΟΠγίβὲ 
βυρβεβίεά ταῖμπες ἔπαπ ἰογπιυϊαῖεά Η 8 
ἁοςίτίπε οὗ ἐπε ἱπβηΐξε ψοσὶἢ οὗ πιδῃ. 
ΒΥ δον πιυς ἢ ἀοεβ ἃ πυτηδη Ὀείηρ ἀϊδεν 
ἴτοπι ἃ δῃβεερὴὺ ὙΤμδὶ ἰβ ἴῃς αιεβιίοη 
ΨΠΙΟΒ ΟἸ σι βιδη οἰν  Ἰβαϊίοη δ845 ποῖ ὄἼνθῃ 
γεῖ δἀεᾳυδίεϊν δηβυγεσεά. Τῆΐδ {Ππ|δ8ῖτα- 
οη ἴτοτη ςοπισηοη [6 ἰβ ποῖ ἴπ Μδγἷ 
δηδτυκε. Ινυκς μΔ8 βοπιειίπρ' 5: πλ 1] 
ἰπ τς ϑαρθδίῃ οὐτε, τεροτίςά ἱπ χὶν. 1-6. 
ϑοόχῆς οτίτἰοβ πη ἴπδὲ Μαίμεν ςοπὶ- 
δίποδ ἴπς ἴνο ἱποϊδεηῖβ, ἀγαννίηρ τοπὶ δἰ 5 
ἴνο βουζοοὸβ Μαζκ δηά τῆς ἴ,ορίδ.--- ὥστε, 
τηετοίοτς, ἀπὰ 80 ἱπισοδυςὶπρ Ὠετα γαῖπεῦ 
80 ἰπδερεπάδηξ βεπίεπος ἔπδπ ἃ ἄερεη- 
ἄεηιϊ οἴδυβε εἐχργεββῖίνε οὗ τεβιι.---καλῶς 
ποιεῖν: ἰη εἤδεςις, ἰο ἄο φοοά -- εὖ ποιεῖν, 
ἦ.4., ἰπ 186 ῥγεβεηὶ οᾶβςε ἰο μεαὶ, θερα- 
πεύειν, ἰΠουΡὮ ἱπ Αςῖβ χ. 33,1 Ὅος. νἱΐ. 
37, ἴδε ρῆγσαβε βεεπβ ἴο πιεϑη ἴὸ ἄο (πε 
τροσα νυ εἰρῶς, ἰη ν ἰοἢ βεηβε Μεγυεσ ἀπά 
Μνεΐδβ ἴακε ἰξ Βεσα αἷἰδο.υ Εἰβηδγ, δηά 
δῆες Εἰπὶ ΕἸ ἐσβοῆς, ἰᾶΚα ἰϊ 88 "αὶ ῥγίζείαγε 
ἀρεγε, Ῥοϊπείπρ το ἴδε επβυΐηρ πιίγβοϊς. 
ΒΥ 88 Ὀτίεῦ Ῥεορδεῖῖς υἱέεγαπος, [ε808 
δὕδερδβ ΔΥΑΥ ἴεραὶ μεάδηιϊσίεδ δηὰ 
οδϑβυϊδειίεδβ, δηὰ ροεδ βίγαίρῃξς ἴο δε 
μεατγὶ οὗ (δε πιαιίεσ. Βεηεῆςεηϊς δοιίοη 
ὭΟνΟΣ υπβεδβοηδοῦϊε, οὗ ἴδε Ἴββεηςε οὗ 
τῆς Κίηράοτῃ οὗ αοά; τπεζείοσε 28 ρες- 
ταΐβδιδῖς ἀπά ἱπουπιδεπὲ ὁπ ϑαῦρδὶ δ5 
οὐ οἵδπες ἄδυβυ ϑροίκεη ουὖὲ οἵ [6 
ἁἀερῖμβ οὔ Ηἰἴβ τεϊϊφίουβ σοπβοίουβῃςεβ, 
δηὰ ἃ ἀΐγεςϊ ςογο ΠαγῪ ἔγοπὶ Η 5 Ῥεπίρηδηὶ 

ΣΜΒΟΌΣ ρίἴαςε εξελθοντες αἱ δε Ὀερίπηΐηρ οὗἩ ἴδε δοπίεηςε (ἹἹΣ νἱτ καὶ Ῥείοσα 
ϑοντα). 

ΞΕΈΕΈΡΗΘα οὗ αοὰ (νέάε ἩοῖΐιΣ., Η. Ο., 
. 91). 

Ρ νυν. 13, 14.-. Τὴν ἰσρμα: ἐΐλε δαπὰ 
εμγεᾶ, απὰ Ῥλαγίταὶς {11- οὐ ἀξεῤοπεά. 
γε. 13. τότε λέγε. Ηδς διελῖβ ὃν ἃ 
τσογά : εἷπα εσοπίαείμ :οἷα σοεδ, φμοά πε 
φῤεεῖενι φηΐάσηι υἱοίαίε ϑαδδαίϊ δαδεγε 
}οίεγαέ (Οτοιῖι5) .--“Ἐκτεινόν σὸν τ΄ χ- 
Βτίεξ δυϊποειταῖῖνε ψογά, ροβϑεββίηρ 0 
ῬὨγβίοδ! δπὰ τηοσγαὶ ρονγεσ, σοπνευίηρ 
ἰδ ἴἰο ἴδε νἱδογοᾶ τηδηῖροσ, απὰ ἰη- 
δρίσίπρ ἄννεὲ ἰπ βρεοίϊδίοσβ.-- -καὶ ἐξέτ. καὶ 
ἀπεκατ. Τῆς ἀουδ]ς καὶ εἰρηΐβεβ 1με 
αυϊοῖς τεβυΐε (“ ςεἰετίαῖεπὶ παίγαςυ],᾽" 
ΕἸ5ποτ). ἀτοιίιβ τακεβ τῆς βεσοοπά νεγρ 
88 ἃ Ραζίίοἱρίε τεπάεσίηρ : ἢς βέγεϊομεᾶ 
ουξ δίΒβ τεβιοτεὰ πδηά, δββιιπιίηρ τπδὶ ποὲ 
11 τεβιογεὰ οοιὰ τῆς παπᾶ ὃς βιγεϊοῃεά 
ουῖ. Τῆς Πεδὶηρ δηὰ ἴῃς ουϊδίτειο ίηρ 
τῊΔῪ ὃε οςοποεϊνεὰ οὗ ἃ5 ςοπιεπηρογάπεουβ. 
--ὐγιὴς ὡς ἡ ἄλλη : τπ6 Ἔνδηρεῖϑὲ δδὐά8 
18᾽15 το ἀπεκατ, ἴο ἱπάϊςαϊς (ἢς ςοπρίεῖε- 
Πε88δ. ὄνε βΞῃπουϊὰ ἢανῈ εχρεοϊθὰ τπϊ8 
δάάδιιίοη στδῖπος ἴσο Τὺκε, ὯΟ ὄνοσ 
ἃἰτηβ δὲ πιακίπρ' ρχγοπλίηθηξ ἴἢς ρτεδίπεϑβ 
οὗ τῃς πιίγδοϊε, 48 νν6 1} 85 118 Ὀεηδνοΐεηςα. 
π-ν ες. 14. ἐξελθόντες : ονεταιννεά ἔοτ ἴῃς 
τηοτηςδηΐ, τῆς Ῥηατγίβαϊς υνἱῖηεββεβ οὗ τῆς 
τοϊγϑοϊς βοοη σεοονεζεά {ΠοπΊβεῖνεβ, πὰ 
Μεηΐ οὐὔἕ οὗ ἴῆε βυπδρογσιις Ὑνἱἢ Ποβῖ]ς 
ἱπίεηϊ.---συμβούλιον ἔλαβον, σοπϑδυϊεὰ 
τορεῖδεσ -- συμβουλεύεσθαι.---κατ᾽ αὐτοῦ, 
Δραίπδε ΗΠ. ἩΗϊπεγίο ἴδεν δὰ ὕεεη 
οοπίεπε νυν Βπάϊηρ ἔδυ; πον ἱξ ἰ8 
οοσης ἴο μἱοιτίηρ ραίπβὲ Ηΐβ8 [1{ε---ἃ 
αἰδυῖς το Ηἰβ ροννεσ.---ὅπως, εἴς. : τ[ῃϊς 
εἰδυβε ἱπάϊςαϊεβ ρθπεγα!ν (μ6 οὐὑ᾽εοξ οὗὨ 
{πεῖς ρἱοειίηρ, υἱς., τῆαῖ ἰξ ςοποετπεά 
τᾶς ἴς οὗἩ ἴῃς οὐποχίουβ οπε.0 ΤθΟΥ 
οοπδυϊεὰ ποῖ ἥἢον ἴῸ σοπιρᾶβ8 ἴδε 
επά, Ῥυὲξ δἰ ιν ἀρτεθᾶ τορεῖμες ἔδαὶ ἰξ 
ΑΒ Δηὴ επὰ ἰο δὲ βἰεδάϊυ κερὶ ἰῇ 
νίεν. Τῆς τηυγάσγουβ νν}}} 88 σοπις ἴο 
δίτι ἢ, της νΑῪ νν 11 [Ο]ονν ἰπ ἄυὰς οουγβε. 
ϑυςῇ ἰβ ἴπ6 ὃν] ἐσαϊε οὐ ϑαῦδαϊδ οοηΐτο- 
νογβίεβ. 



12---21. 

ἀπολέσωσιν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΥ ι8ς 

15. Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν - καὶ ο ΟἿ τὶ. 90 
ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι ; πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας " 
16. καὶ " ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μὴ ἢ 

17. ὅπως 5 πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 
φανερὸν αὐτὸν " ποιήσωσιν" Ἂ 

(νἱ ἰνα 
μη ββιβεσϑ). 

18. “Ἰδού, ὁ παῖς μου, ὃν ἠρέτισα" ὁ ἀγαπητός μου, εἷς ὃν δ βετε μοά 

“ εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου - θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν ᾳ νἰ:Β 
τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ" οὐκ " ἐρίσει, οὐδὲ " κ͵ 
ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 

δεςῦδ. 88 

εἰ 10. οὐδὲ βετο (ὑΎ. 

2ο. κάλαμον σ δ, 1. 
ὁ συντετριμμένον οὐ κατεάξει, καὶ λῖνον τυφόμενον οὗ σβέσει" ἕως ὁ γοῖς 

ἂν "ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 
ἄθνη ἐλπιοῦσι.᾽ 

ΜΒ οαῖὲ οχλοι, τι δίς! 8 ἱποοπβίβιεης ἢ πάντας. 

8 538 πανε δἰ ΠΙΡΙΥ ον. 

νν. 15-2:. Ὑεσις γείϊγες ; ῥγοῤλείίς 
ῥογέναϊἐμγε 97 Ηΐς ἐπαγαείεγ. ετῖδεϑ 15 
δηὰ τό δζὲ δὐγίἄρεά ἔγοπι Μς. ἐϊϊ. 7-12, 
ψΒΐο ἢ ςοπίαίπβ ἂπ δοοουηὶ οὗ ἅπ ἐχ- 
τεηεῖνα Πεδιηρ πλϊηἰβίσγ. ὙὍὙδα βεᾳμεὶ οὗ 
τὰς ϑαδραδῖίς Ἔεποουπίεσ 8 νΈσῪ νᾶρτιθ. 
ΎΤὮς οἷς ἔδοϊ ουϊδίαηάϊηρ ἃπά ποίε- 
νοσὮν ἰδ (Ὡς τ ἱτηάγανναὶ οἵ 7 εβιιβ, οοη- 
βοίουβ οὗ μανίην ξῖγοα ἄςερ οἥεηςες, δὰ 
δηχίουβ ἴὸ νοϊὰ ἱγαρὶς οοπβεαιθποοδ 
ἔοσ ἴῃς ργεϑεηΐ. [1ἰ ἰβ τὸ ἴπδὶ ἔδςὶ πηδίπὶν 
δαὶ (τς ενδηρεῖίδὲ διϊδομεβ δὶβ {δῦ 
ἰςίατς οὗ [68ι18, ἱπ ργορβειίς ἰδηρυαρε. 
ἢ ἰδ ὨΑΡΡΙΥ Ὀγουρῆς ἱπ πεγα, ΨΏεσα ἰΐ 

'π8 ὉΥ {δε ςοπίγαβὲ δεΐψεεη τῆς ταὶ 
ἧξπωι δηὰ ]1εβὺ5 δβ Ἴοποείνεὰ ὃν ἴδε 

μαγίβοεβ, ἃ τηϊδογεαπὶ ἀεβεγνίηρ ἴο ἀϊΐε. 
1 ἰβ ποῖ Ὠδοδββδσυ ἴὸ βυρροβε ἵῃδὲ 186 
Ἠἰδιογίςαὶ Ὀαβίβ οὐ 16 ριςΐυγα 8 ἴο ὃς 
ἰουπὰ εχοϊυδίνεϊγ ἴῃ νν. 15, τό, 1] ἴῃς 
τῶοσα ἴδδι ἴδε βιδίεπηεπὶ ΠΟῪ Τσοπίδίη ἰ8 
Ὁυϊ ἃ τηεᾶρτε τεργοἀυςιίοη οὐ Μς. 11]. 
7-12, οτοϊ πρὶ βοτς νυ δ0]ς πιδϊεσίδὶ, 
4.4(., ἴδε ἀετηοηίας οτΥ : “ὙὍΒου αγὶ ἔπ ς 
ϑ8οη οὗ αοά". Τῆς πἰβιοσὶς ἐεαίυγεβ 
Ἀπδνοτίηρ ἴοὸ {π6 Ῥγορδεῖῖὶος οὐ] ἴῃ 
τδε ἀνδηρο δι᾽ 8 πιὰ τᾶν ὃ6 ἰδκεη ἴτοπι 
δε Ὑγῃοῖὶς βίου οὗ Ομ γίβε᾽ 8 ρΌ ]Ϊς ᾿ξ 48 
δἰἐδοτίο το]ά, ἔγοπι ἴῃς Ὀαριῖϑπι οηνγασγάβ. 
Τᾶκε ρῖνεβ μῖ8 Ρίςίυτε οὗ ]εβυ8 δὲ ἴῃς 
δεχίπηΐηρ (ἰν. τό6-30) 85 ἃ ἐτοπιἰβρίεςς, 
Μαῖῖδεν ρῥίδοες πίβ αἱ τπ6 επὰ οἵ ἃ ςοη- 
εἰἀεταῦϊς δεοιϊίοη οὗ (86 βίοσυ, ἂὲ ἃ 
οσἰεἰςαὶ τὐτηΐης Ροΐπε ἴῃ τπὸ Βἰδίογυν, δπὰ 
δε τρεᾶπϑ ἴΠ6 τεδάεσ ἰὸ Ἰοοὶς Ὀδοὶς ονεῖ 
ἴδε ὙδοΙΪς ἕοσ νεσ βοδλιΐοα. Ὑπυβ ἕοσ τς 
εὐδηρεῖϊδὶ νεσ, 18 τΩΔΥ Ροΐπὶ ὕδοκ ἴο 
ἴιε δαριίδπι (111. 13-17)},  Βεη ἴπ6 νοῖςα 
ἥἴτοτὰ Βεάνεη οἂδεὰ 1ε5ι18 Οοά᾽ β Ὀεϊονεά 
8οῃ ; νεσ. 19 ἴο ἰδς τεδοπὶπρ οα ἴπ 6 81] 

21. καὶ ἐν’ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 
ε 

43. Αςἰ5 ἘΣ; 45. 
Με. ν. αἰ 
Σὶν. 3. 
ἷχ. 30. 

Ὁ νοῦ. 44. ΟὮ. χἱϊὶ. «4. Ἰ δ χ. 4. 

5 3 ΒΟῸ δανε ινα. 

4 Μοεὲ υποίαἶβ οπιΐὶ ἐν, ΔΙΌ ἰδ ἐουπά ἴπ Ὁ ἰξ. νᾳ. 

(νονίη, Ψ Ώεη [μα νοῖςε οὗ 16δὺ8 ννᾶβ 
εασὰ ποῖ ἱπ {πῸ βδίγεεῖ δυὲ οἡ [ἂς 

ταουπίδίη ἴορ, τοπιοῖς ἴτοπὶ (6 οτοννά 
θεῖον ; νεζ. 20 ἴο ἰῃς Βεδιπῷ πιϊπίβετυ 
διηοηρ ἴΠα δίοϊκ, ρῃγϑίςδιγ Ὀσυϊβεά τεςάβ, 
Ῥοος βαβσπης οτεδίυγεβ ἰῃπ ψβοσ [δ 
βδτης οἵ ᾿ξ Ὀυγηΐ Ἰον ; νϑσ. 21: ἴο βυςἢ 
βἰσηίβοδης ἱποίάεηιθ 85 ἴπδὲ οὗ ἴῃς ςεη- 
τυσίοη οὗἩ σδρεζηδυσῃ (νἹϊῖ. 5-13). Βιοδὰ 
ἱπέεγργεϊδιίοη βεσα βεθπβ Ὀεβδῖ. ϑοσης 
ἔεαῖυταδ, 4.6., ἴῃς τείεγεηςς ἴο Ἰυπάρτηεηϊ, 
νεσ. 20, βεοοπὰ οἴδυδε, ἅτε ποὲξ ἴο ὃ6 
Ῥτεββεά. 

ὙΤΠδ αυοίδιίοη ἰδ ἃ νεῖν ἔγεβ σγαργο- 
ἁἀυςτίου ἴτοπὶ ἰἢς Ηεῦτονν, νν ἢ οςοδβίοηδὶ 
δβἰὰε ρίδηςεβ δὲ {πε ϑερῖ. [{ 88 Ὀδδθη βυρ- 
ποιά τῆλιὲ τῇς δνδηρεῖ δε ἄγενν πεῖτῃες 
Ὅτὰ ἴῃς Ηεῦτγεν πος ἔτοσῃ ἴῃς ϑερῖ., δυὲ 

τοῖα ἃ Οδδϊδες Ταγρυπὶ ἴῃ ἀδ8ὲ ἴῃ δίβ 
εἴτις (Πνπξξεγοι ἢ). [κ᾿ 18 σεγίδίν ουτίουβ 
ἀπὲ ἣς ββουϊὰ βανα οχηϊειεὰ ἴ8. χἱϊί, 4, 
“Ἧς 5841] ποὶ [21] πος ὃς ἀϊδοουταρεά,᾽" 
εἰς., 4 πχοβὲ ἱτηροτίδηπε δά ἀϊποπδὶ ἐδδίωυσα 
πῃ τῆς ρἱςΐυτο τ Μεββίδῃ 8881} ποῖ ΟΪν 
τοῖ ὕγεακ τῃ6 Ὀχιϊβεὰ τοοὰ, ὃδυῖϊ Ης 
8411 ποῖ Ὀς Ηἰπιβοῖῦ ἃ Ὀγυϊβεά σεεὰ, θὰ 
ΒΠ411 Ὀγανεῖν βίαπά ἕος τ δηὰ τῖρδὶ 
111 τ Υ δὲ Ἰεηρτῃ ἰτυρῃ. Αἀπλχίγαδις 
διἰδίοσίς στηδίθγίαῖβ ἐο {ΠΠπϑίγαῖς ἐμαὶ ῥγο- 
Ῥειὶς ἰγαῖϊξ δῖα τοδν ἴο οὖσ Βαηᾷ πῃ 
ΟἸὨγῖβε᾿ 8 δποουπίοσβ ἢ τῆς ῬΠαγίβοαβ 
(ἰχ. 1- 17, χίῖ. 1-13). Εἰϊῆες Μδεῖποεν μα 
Το] οννοά ἃ Τασευτα, ΟΥ Ὀεεη πκίβἰεὰ ὈῪ 
ἴδε δἰ πι]αγίεν οὗ 18. χἱ, 3 ἀπά 4, οσ ῃς 
ΤαδΆΠ8 νεῖ. 20 ἴο Ὀεᾶσ ἃ ἀοιδ]ςε γεΐεσεηςς, 
δηὰ τεδά : Ηδ 8881} πείίῃες δγεαΐ ὕοσ ὃσ 
ἃ Ὀγυϊςεά τεεᾶ, ποτ δἰΐονν ἴὸ ὃς απμεποδεά 
εἰϊῃεῖ 'π οἴμεῖβ οσ 'ἰῃ Ηἰπιβοῖῖ τῃ6 ἔθος ῦ]ς 
βδτης : ἃ βίγσοηρ, ὕγανε, Ὀυογδηέ, Ὄνεῖ- 
νἱςἰοτίουβ Βεῖο, μεῖρες οὗ ἔπε νεακ, Ηἰπὶ- 
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22. Τότε προσηνέχθη ' αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός’ 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ 2 κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ 

νυ ΜΚ ἢ. τῳ. βλέπειν. 
Ἷ Ἧς οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαβίδ; ἯΣ 

23. καὶ " ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, “Μήτι 
24. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, 

18 αἱ, κε Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι 
ν 1 Οοτς. ἱ. ,΄᾿»ν»ν 

13; νἱ!. 33. τῶν δαιμονίων. 
Χ ἥν χὶ. ᾿ μ' 
Ἐοῃ. χ' 
16; χν ϊὶ. 
16. 

25. Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ὃ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν 
; εἶπεν αὐτοῖς, “Πᾶσα βασιλεία ἥ μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς " ἐρημοῦται" 

“καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς, οὐ σταθήσεται. 

1Β Ουτ. ϑγτ. Οορ. βανε προσηνεγκαν ν»ἱἢ} δαιμονιζομενον τνφλον και κωφον. 
Μοβὶ Μ88. ΣῚ ἱπ ΤΙ Ε. ΜΝ. δάορε τδε τεδάϊηρ οἱ Β, ρυϊζείηρ Τ. ΚΒ. ἴῃ τῆς τηατρίπ. 

3 9Μ3Ξ8Β0 δηὰ βοῖης νεγβίοῃβ οὔηϊξ τνφλον και, αἴ5ο ἴῃς και δείοτε λαλεῖν. 

5 32) Β0 οπιῖξ ο ἰησους. 

βεῖΓ ἃ βίγδηρες ἴο ὑψεδκηςβ8. -- ἰρέτισα 
νεσ. 18), ἂῃ Ἰοηὶϊς ἔοσπι ἰῃ υδ8ὲ ἱπ Ηεἰ]εη- 
ἰδιὶς Οσεεῖκ, ἤεσε οπὶν ἱπ Ν, Τ᾿, οἴϊεη 
ἰῃ ϑερῖ. ᾿Ξ αἱρέθμαι. Ηεδβυομίυβ ὑπο 
ἡἠρετισάμην ρίνεβ ἀδεαυίϊναϊεηι8 ἠγάπησα, 
ἐπιθύμησα, ἠθέλησα, ἠράσθην. --- κραυ- 
γάσει (νεῖ. 10), ἰαῖε ἔοτπιὶ ἕο κράζω. 
Ῥῃτγυπίσυβ, Ρ. 337» Ποῃ ἀετηη8 85 {Π τεγαῖς 
υ8ς οἵ κρα! ός ἰπβίεδά οὗ κεκραγμός. 
Οη ἴδε ψοτάς οὐδὲ κρ. Ρτίσδευϑ γεγηδικβ: 
“ ϑεηϊίο οἰασηοσεση ἱπῖε!ἶρὶ αυΐ ποία εϑὶ 
δηΐπνὶ οοτηπλοῖ εἰ εἢεγνεβοεητβ", Ης 
οἰῖεβ Ὄχδπιρὶςβ ἔγοπιὶ ϑεπεςα, Ρ᾽υἵδγο, 
Χεπορῆοη, εἴς. --- ἀκούσει 5 ἰΔῖε ἴοτ 
ἀκούσεται. Μειῦβ εἐχργαεββίηρ ογρϑηὶς 
δοῖβ οἵ βίαϊεβ ἤν γε αἷς ἴοττηβ ἴῃ τῆς 
ἔωϊυτε (υἱάς Ευϊπεγίογά, Νεισ Ῥλνγγτιίσις, 
ΡΡ. 138, 376-412).---ὅως, νετ. 20, [οἸονγεά 
ὃῪ βυδ)υποῖῖνε, ἢ ἄν 45 ἴῃ οἰδβϑίςβ, ἰπ 
ἃ οἴδυβε ἱπιτοδυςεὰ ὃγ ἕως τείεττίηρ, ἴο ἃ 
ζαΐυτε οσοπείηρεηον. --- τῷ ὀνόματι, νεῖ. 
21, ἀδίϊνε αἴτες ἐλπιοῦσιν ; ἴῃ ϑερῖ., 15. 
ΧΙ. 4, ἢ ἐπί. ΤΗΐδ ςοπβίσυςεϊοη Πετα 
οηἷν ἴῃ Ν. Τ᾿ 
ν. 22-37. ερμιοπίας δεαϊςά απά 

Ῥλαγίξαὶῖς εαἰμνιην γεῤεϊ ὦ (ΜΙ. 1. 
190-30; [Κ. χὶ. 14-2 -- Μι. ἰχ. 
32-34. ΤὍΤὴῇὴς δΒεαϊϊηρ οὗ ἃ δ]ϊπά δπά 
ἄυπιρ ἀετηοπίας [88 [18 ρίαςε πεγε ποῖ 
ἴος 115 ον βδᾶκδ, δ8 ἃ πηίγδοϊες, δυϊ 
ΒΙΓΊΡΙΥ 8ἃ8 1ῃς ἱπιτοάυςσιίοη ἴο Δῃοῖῃοσ 
ςοπῆϊςι Ῥεϊννεεη [6505 δπὰ ἴπε ῬΠδγίβεεβ. 
1 18 ἃ βίοσυ οὗ ψιοκεά σα απιην τερε]]ςεά. 
ΤΙς ἰταηϑιιίοη ἴσοπὶ τπε ἰδὶγ ρἱοΐυτε οὗ 
«ἢς ἴσυς ]εβὺ5 ἴο τηϊ5 πίάεουβ8 Ῥῃατγίβαϊς 
οδτίσδίυχε 18 ΠΡ ὮΪΥ ἀγαπιδιῖς ἰπ 118 εῆτεςς, 

γν. 22, 23. τυφλὸς καὶ κωφός, Ὀ]1ηὰ 
88 ΜῈ}1 85 ἀυῃ. ὙὉΠπε ἀδστηοπίας ἴῃ ἰχ. 32 
ἀυπιρ οἷν. Βαυΐ ἀυπηδηεββ ἤεσε 4150 18 
τῆς πηδῖπ ζδαΐυσε ; ἤδπος πη ἰαϑὲ οἴδυβα 
κωφὸν οπῖγν, ἀπά λαλεῖν Ῥείοτε βλέπειν ..--- 
ὥστε ἢ Ἰηδηϊτῖνε, ἐχργεϑϑίπρ ἤεσς ποῖ 
ταουεῖν ἰεπάδπου ὃὈιῖ ταδυΐὶ.--- εγ. 23. 
ἐξίσταντο : ποῖ ἱτηρὶ γίπρ δηγιβὶηρ εχ- 

σεριϊοπδ!ν τεπηασκαῦῖς ἰπ τς οὐτε; ἃ 
δβίδπάϊπρ ρῆγαβε (π Μαγὶς δὲ 1681) ἔος 
πε ἱπιργεββίοη τηδᾶς οὔ ἔπε ρεορῖςε. 
ὙΠΟ πενες ροὶ ἴο δὲ ἔδπη δ ν ἢ 
ΟἾσιβι᾽ 5 νοηάδγίαϊ νοσκϑ, 80 8 ἴο ἴδκα 
1π6πὶ 845 τηδίξζεγβ οὗ σουζβα. --- μήτι ἱπὶ- 
ἰκέμφ᾽ ἃ περδῖϊνες δῆβινεγ: εἶεν οδῃ 
τὰν Ὀεϊΐϊενε παῖ {πὰ ἕδος βεεπιβ ἴο 

δβυρξεβὶ Ξ οἀὴ {πἰ8 Ροββίν Ὅς, εἴς. ἢ 
Νοῖ πιυοῦ σδρδοϊυ ἔος (δὰ ἰη πα 
ἂνεζᾶρε [Ιβγδεϊε, γεῖ Ποπεαβί-πεάσιςά 
σοπιρασεδ ἢ τς Ῥδσίβεα. --- ὁ υἱὸς 
Δαβιδ: ἃ ρορυΐατ {{||6 ἴογ τῆς Μεββίδῃ. 

γε. 24. Οἱ δὲ φασισαῖοι. ΤΠΕΥ οὗ 
ζουτβα ἤᾶνα ἃ νεῖν ἀϊβογεης ορίηΐϊοη. 
Ιπῃ Μδεκ ἔἴεβε ψψεσα τῇεῃ οοπὶς ἀοννῃ 
ἔτοπὶ }6γυβαίθγη, ἴο ννδίοῃ, ποῖ ἴο ἴδῃ ποϊὰ 
οὗ εβυ5, Θ41ΠεῸ ποὺ θείην ὑπάογ ἴῃς 
ἀΐγεοι Ἰυτιβάϊοείοη οὗ τῆς ϑαπῃβάγίπι 
ἔλθη (υἱάεοη ΜδτΚ).--- Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει, 
εἰς, : τΠπεοτυ επιυποίαϊεά ἔοσ βεοοπὰ εἰπια, 
ὯΠ|655 ἰχ. 34 δε 8Δῃ δπιϊςϊραιίοῃ Ὁν ἴπ6 
δνδηρεϊἰῖ, ΟἹ ἃ βρυτίουϑβ τεδάϊηρ. Ὗνπδὲ 
ἀϊνεοιβϑν οὗ ορίηΐοη  ΟὨ γίβι᾽ 5 πτἰεπὰβ, 
δοοογάϊηρ ἴο Μαζξ, ᾿πουρδι Ηἰπὶ “ Ὀεβίάς 
Ηἰπι8. 1" --πτδά, Μεβϑβίδῃ, ἰπ ἰεαρυς ν ἢ 
Βεείζεδυϑ ἢ ἩΗεγοά ἢαὰ γεὶ δῃοίμεσ 
ἔβεοτυ : Π6 τλᾶγνο]]ουβ ἤεαὶθσ ννᾶβ ]οῆπ 
γεά᾽υϊυτις, ἀπ ἐπάοννεᾶ υντἢ 1η6 ρόννεῖβ 
οὗ ἴδε οἵμαγ ννοτῖά. ΑἹ] τ 5 ἱπιρ 1168 ἐπ αὶ 
τῆς Πελὶηρ᾽ ΠΊ ΠΙβίγΥ ννᾶ8 ἃ ρτεδὶ ἔδεῖ. --- 
οὐκ... εἰ μὴ: ἴδε περαῖῖνα ννγᾶὺ οὗ 
αἰππρ ἰδ βίγοηραγ ἴτπᾶπ τπῸ ροβίξῖνε. 
ες ῬὨαγίβεαςβ ῃδὰ ἴο δάὰ εἰ μὴ ὙΠΕΥ 

ννουἹὰ ρ᾽δάϊγ πανεεβαίὰ : “ Ης ἄοεβ ποῖ 
ςαβῖ οὐυἱ ἀεν!}5 δὲ 411". Βυῖτῃε ἔδοι ννδ8 
υἀπάεπίδοϊε; ἱπεγείογε ἴμεν δά ἴὸ ἰη- 
νεπὶ ἃ ΠΘΟΙΥ ἴοὸ πευίγαὶϑα [18 βἰρηίῇ- 
οδηςε.- ἄρχοντι, υνἱέδους σιίςϊς, τηῖρῃς 
τηδδῃ, ἂς ῥγίπος, τπεγεΐογε 016 ἴο ᾿οπι- 
ταυπίοαῖε βυοἢ ροννεσ. 80 Μεγεσ, ὟΝ εἶββ, 
εἰ αἰ. Βαυὶ {π6 δγίίςῖς τῇδ θὲ οπιττεὰ 
αἴεγ Βεελζεβοὺλ 45 αἴετς βασιλεύς, οΓ 
ου δοζοιηὶ οὗ τῆς [ο]]ονίπα ρεηίκῖνς. 
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26. καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τον Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη " πῶς 

οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 2]. καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ γ Βοπι. ἰκ. 
31. 2 (οτ.. 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι ; διὰ τοῦτο χ το. ΡΒ. 

αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταί. 
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

ΔἸ ΜΒῸ Βᾶνε κριται ἐσονται ὑμων. 

28. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ 3 ἐπμονα, 
τα(ίῃ δἱ! πε 
ἴο τϑδοὶ). 

3 Μοϑῖ υποΐδ]β δανε ἄγω αὐξεν εν Πνευματι θεον, οη ὙΕΐΟΝ 16 ἐπι ρΠαϑ8 οὐ ρῆϊ ἴο 116. 

80 ϑοῆδηζ. Δ Πεῖπες τῆς ῬΠατγίβεαβ 
δεϊϊενεὰ τ 18 ἸΠΘΟΥΥ τᾶν ὃς ἀουδιεά. ὲ 
ΜΆ8 ΘΠΟΌΡὮ (παῖ ἰξ ννᾶβ ρίδυβιϊε. Τὸ 
τεάβοη ἢ δυο ἢ πηδῃ ἰ5 ναΐη. Ὑεῖ [650 
ἀϊὰ τεάβοῃ ἔοσ ἴδε Ὀεηεῆϊ οὗ ἀϊβοὶ "168. 

γν. 25-30ὅ0.Ό. Τὰφ ἐδεονν 5)οῖῦσπ ἐο 
δὲ αὐειγά.---“ ετ. 25. εἰδὼς τὰς ἐνθυ- 
μήσεις. [|εβϑὺ58 ποῖ ΟΠΙΥ δεατά {πεῖγ 
τοογάς, Ὀυϊ Κπεν τπεῖς τπουσῆ ας, τπὰ 
τη] οΐουβ ἔδεε] ΡΒ νυ π ἢ ῥτοπιριεαὰ {μεῖγ 
ννογάβ, δῃὰ βίτονε 50 ἴὸ γτεβεπῖ ἴῃς οϑϑ3ε 
88 ἴο σοηνῖίος ἴπεπὶ οὗ Ὀαὰ (Δ ἀπὰ ἀϊ5- 
Βοπαβίγ.-- πᾶσα βασιλεία, εἰς. : δίδϊε- 
ταεπὶ οἵ ἂπ δχίοτῃ εἶν ἐχεγρ!ῆεὰ ἴῃ 
Βυπίδη Αδίσβ : ἀἰϊνί βίοῃ δία] ἴο βί δ Ὑ 
ἴῃ Κίπράοπιβ απὰ οἰξίεβ. --- σταθήσεται: 
1δὲ Τυΐυτε ραββίν ὙΠ ἀπ ἱπιγαδηβίεῖνα 
δεῆβα, υἱάήφ ΝΝίπεῖ, ἢ 38, 1.-τνεγ. 26 
ἈΡΡΙΪε8 ἴδε αχίοπι ἰο ϑαίδη. εἶ, ἱπίσο- 
ἄυςεβ ἃ δβἰπιρίες ματγιίσυϊασ βυρροβίτοη. 
νἡϊδουῖ γεΐδεσεπος ἴο ἰϊ5 ἐγαιῃ.---ἐμερίσϑη : 
ἴδε δοιΐβὲ Ὧ85 τῇς ἔοτος οὗ ἃ ρεζγίεοϊ. 
ϑαΐδη οδβίϊηρ οὐδ ϑαΐδῃ τῇεδῃβ δε]ξ- 
βιυϊ βοαιίου ; ἐῤδο ζαεέο, 5ε1}- ἀϊνίβίοπ τε- 
8115. Αραΐηϑὲ ἴῃς ἀγριπιεπὶ ἴξ τρις ΡῈ 
οδἠεοιεά: Κίπράοτηϑ πὰ οἰκίεβ ἀο 
Ῥεοοτης ἀϊνίἀεὰ δραίπβεὲ {ἰπαπηβεῖνοβ, σα- 
ξλιάϊεβε οὗ ἴδια Ἴοηβεαυεποαβ, ἣν 
ποῖ Α]5ο ϑαίδαδηὶ ΨΥ βῃουϊὰ ποῖ τπδὲὶ 
Βάρρεη ἰο ϑδίδπ᾽β Κίηράοπιὶ ὑν μοῦ [85 
δαρρεπεά ὄνεη ἴο ἴδε ΟὨγίβείδη Ομυγοὴ ὃ 
76βϑ08 βεεπὶβ ἴο δανε Ἵογεάϊ δὰ ϑδϊδη νντἢ 
ΤΏοτα δδίυϊεπαθ88 ἔπδη 18 ροββεβϑβεάᾶ ὉΥ 
βἰδίεβ, οἱτ68, πὰ σπυγοῆεβ. ϑαῖδῃ ΠΊΔΥ 
δε ψίςκεά, Ηε βᾶν8 ἴη εἴἶεςϊ, δυῖ δε ἰ8 
ποῖ ἃ ἴοοὶ. Ὑἤεη τ μ48 ἴο δε ςοπδίἀετεά 
τς σοτασηυηϊεῖεβ σογηπιῖς 2011168 ϑνϊ ἢ 
ἱπάϊνίδυα]8 ἀνοϊά. Μεὴ ννᾶσ δραϊηβὲ 
εδοὴ οἴπεσ ἴο {πεῖς σοτηπιοη υπάοίπρ, 
ψηο ψουὰ 6 ννῖβοσ ἰπ πεῖς οὐντὶ δβδίτβ. 
Ὅπε ϑαΐδῃ τηὶρῃὶ οαϑὶ ουἱϊ δηοῖπεσ, δυῖ 
ΠΟ ϑίδῃ Ψ}}} σαδὲ οὔκ Ὠἰπηβε!, Απὰ 
τῆδὲ 18 τῆς οαβα ρυὲῖ ὃν 1εβϑυ8. ϑοπΊε, 
4... Ὀς Ννεῖϊε δηά Ἐτσίϊζβοῃς, ἴδκε ὃ 
Σατανὰς τ΄ Σ. ἐκβάλλει 45 -- οης ϑαΐδῃ 
φαϑιίηρ ουἕ δῃοῖμεσ. Βυῖ {πᾶὶ 18 ποῖ 
ΟὨ γί βεβ τηεαπίηρ. Ηε 80 ρυῖβ [πε οδδε 
88 ἴο πιᾶκε (ἢς δὐδυγάϊου ενίάεπι. Ἐκ 
ἀγῥοίμεεὶ Ἠς δὰ ἃ τὶρῃξ το ρυῖ ἰξ 50; 
ἴοσ {πῃ ἸπεοσΥ ννᾶ8 ἴπαὶ ϑαΐδηῃ ἀΐγεοι Υ 
επηρονεῖςὰ δηὰ εηδυϊεά Ηἰπὶ ἴο ἀεἶϊνες 

τῆθῃ ἴτοπὶ δί8 (ϑαῖαπ᾽ 8) ροννεσ. ---Ν ΕΣ 27. 
Το πε [πονίουε σοηνὶποίηρ ἀγραπιθηξ 
ἱροῦ δάάςβ δὴ αγρεριεπέιαι αὐ πομνιίπένε, 
Αϑεὰ οπ {πε εχογοίβπη ἴπεπ ρῥτγαςιβεὰ 

δίηοησ ἴπε [εὐν8, νὰ νδίοἢ τ τνουἱὰ 
Δρρεᾶσ ἴῃς Ῥῃαδγίβεεβ ἰουηὰ ηο ἔδλυϊε.---οἵἱ 
υἷὰ ὑμῶν, ποῖ οἴσουτεε ΟΠ γί 5ε᾽ 5 ἀΐβοῖρ! ες 
(8ο πιοϑβὶ οὗ πε Εδίπετγβ), ἔοσ ἴπε ῬΠαδγίξαις 
Ρτελυάϊες ἀραΐηϑβι Ηἰπὶ ννου]ὰ δχίεπὰ τὸ 
{πεπὶ, ὈυΣ τῆθη δεϊοηρίπρ ἴο ἴῃς δ8Π16 
δοδοοῖ οἵ γεϊϊσἴουβ ἴγρε, {|ε-πυπάεά. 
ΒΥ τείεγτίπρ ἴο τπεἰσ ρετξογηηδηςαβ [6 δὺ8 
Ῥυϊ της ῬΠδτγίβεεβ ἴῃ ἃ 1] επη πᾶ. Ἱπες 
ΠΕ πιυϑὲ οοη δηλ ὈΟΙῈ ἔοσπιβ οἵ ἀϊΐδ8- 
Ῥοββεβδβίοῃ οἵ εχρίδὶπ νὮν πεν πχδάς ἃ 
ἀϊδεγεηςα. Ὁ μδὲ ἔμεν ψουά πᾶνε βαίά 
ψε ἄο ποῖ κπονν, δὰξ 18 8 ποῖ ἀϊβῆςυϊε ἴὸ 
δυρξεβῖ τεάβοῆβ. ὙὍδα εν 18} δχογοίβίβ 
ορεγαιςὰ ἴθ ςοηνεπίίοηδὶ ζΑβϑῃϊοῃ ὃν ὑ8α 
οὗ μετῦβϑ δπὰ πιαρίςδὶ ἔοσπγυἶθβ, ἀπὰ τδα 
ταβ0}15 ὑνεσα Ῥγο Δ ΌΪῪ ἰηδὶρηίῆςαπε, Τῆς 
τδοιίςα νν8ἃ8 βαποιοηδα ὃν ουδβίοπι, ἀπά 
ΔΓΠ}1685. Βαϊ ἰπ οαδιίηρ οὐ ἄεν 8, 88 

ἰπ 411 οἵπες τῆίηρβ, [6808 ννᾶβ ογὶ ρίπαὶ, 
πὰ Ηἰδ8 πιεϊποὰ ννᾶϑβ ἐοο εβεείμαΙ. Ηΐ8 
Ῥοννεσ, πηδηϊεβὶ ἴὸ δἷ!, ννγὰβ Ηἷβ οἤεηςε.--- 
κριταὶ. 6818 Ποὺ τῇδε ἴῃς {εἰ]ον- 
τοὶ εἰ οηἰβῖβ οὗ τῆς Ῥῃδγίβεαβ [εὶς Ἰάρεδ. 
Οπἡ ἃ ἔπῖυτε οοσαβίοη Ης ν"}}] πλακα [μη 
τῆς Βαρεῖβε ἐμεῖς ιάρε (χχὶ. 21-27). ϑυςῇ 
Βοτγηθ-Ὠγυβὲβ ἡνεσγε νογὺ ἱποοηνεηΐεπξ, 

Ψψεῖ. 28. Τῆε αἰϊεγμπαίϊυε: ἰξ ποῖ Ὁ 
ϑαΐδῃ ἴπὲπ Υ τῇς ϑρίγι: οὔ Οοά, 
ἢ δὴ ἱπονίϊαθὶς ἰηΐδγεπος 848 ἴοὸ ἴῃε 
ψοτκοῖ δηὰ Ηἰ8β ννοσκ.---ἐν πνεύματι θεοῦ. 
1υκε μᾶ5 ἐν δακτύλῳ θ, Τῆς ἔοτπιεῖ 
Β66ΠῚ8 ΠΊΟΓΕ ἰπ Κεδρίηρ τυ ἐπε σοππεο- 
τίοπ οὗ Ἰπουρῃὶ 88 ἀδίεηδίηρ τῃε εἰς δ] 
οδαγδοίες οὐ ΟἾγίβιβ νοσὶς δβϑα θεὰ ὈΥ 
ἴῃς Ῥματγίβεεβ. [1{, ἱπάεεά, ἔπε βρίσίε οὗ 
αοὰ νετε σεραζγάδά ἔγοπὶ ἰῆς ολαγίςριαΐξϊς 
Ῥοϊπὶ οὗ νίενν, 48 ἴῃς δουτοε οὗ πλϊγασυϊοιβ 
εἰλβ, τε ἔνο εχργεββίουβ ψουϊὰ ὃῈ 
ΒΥποηγτήουβ. Βυῖ ἴπεῖα ἰ8 τεᾶβοῃ ἴο 
δεΐϊενε ἐπὶ ὈῪ τῇς ἔἶτης οὺσ αοδρεὶ ννᾶϑ8 
νττῖεπ τῆς Ῥαυϊπε σοποδρίϊοπ οὗ ἴδε 
ΗοΙ͂Υ ὅτι ̓ἶ8 Ἰηἤπθηος 48 οἠϊεῆγ δἐλίεαὶ 
δηὰ Ὡηριαηεμέ, 48 ἀϊβιίποῖ ἴσοτὶ ἴπδὶ οὗ 
ἔπε ῥτίπηείνε ἀροβίοϊς σπυσγοῖ, ἴῃ Ὡς ἢ 
ἴ 88 οδαγίβπιδιὶς δηᾶὰ ἰσγαπβοθηάθηξ, 
μά καἰπεὰ ουγγοπου (υἱέ τὴν δέ. Ραμὶ"ς 



188 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙΙ. 

209. ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἷς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ 
σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν ἰσχυρόν; καὶ 
τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.2 30. ὁ μὴ ὃν μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ 

ΣΒΟΧΣ δαᾶνε ἰἢς εἰτηρῖς ἀρπασαι. 
ΜΚ. ος ἴἰο [με πεχί οἴδιβε. 

διαρπασαι (Δ ὉΙ.Δ αἱ.) οοπίοτηιδ εἰξπας ἰὸ 

ΞΜΝῸΣ (Τί5.Β.) μανε διαρπαση. ΒΟΙ, αἱ. ῥί. Ββανο διαρπασει, Ὧ6 ἰῃ Τ. ΒΕ. 

Οοποεῤέϊοη οΥΓ ΟἈγίείακὶἐν, οὮδρ. χί!!.). 
Α ἴχδοε οὗ ἴδε πενν Ῥαδιϊηε νειν ΠΊΑΥ ὃς 
ἰουηὰ πη Μί. χ. 20: “Ιἴ 8 ποὶ γε ἴῃαὶ 
βρεαῖς, θυϊ τῇς ϑρίγίξε οὗ γοὺσ Εδιίβεῖ 
βρεδίείηρ ἱπ νου". τῇς ἱπβυδηος ἴα 
«οἰἐλίπ, ἀπὰ ἴῃς ργοάυςς ἰ8 ποῖ υπϊηςς]]1}- 
εἰδῖε υἱϊεγαηος, ᾿ἰκα ἐμαὶ οὗ ἴπε βρεδίκεσ 
νὮ τοηρυεβ (1 Οοσ. χίϊ., χίν.), Ὀυς ννῖβϑε, 
βίῃοεσα ἌΡΟΙΟΕΎ ἔοτ τῆς (8. Βυς ΨὮΥ 
1ποη ἀϊά Τυΐκε ποὲὶ δάορε {πἰ8 Ραυϊίπε 
Ῥῆγαβε ἢ Βεοδυβα ομα οἱ δίβ πηδίῃ δἰπιβ 
ψ 88 ἴο Ὀτίηρ οὔ ἴδ ταϊγαςυ]ουβηςββ οὗ 
ΟἸὨγίβι βΒ μεαδὶϊπρ ννοσῖκβ; τμδὲ πεν ᾿νεγα 
ἄοης ὉΥ ἴδε νεσὺ ΙΝ τ οὗ ἀοἁ (Εχοά. 
νἱἱ!. 15).---φθασεν. Ἐς Σβοῦς τΔΚ68 ἐμ 18 
ψοσά βιγς Εἶν 88 δἰ ρτιἐγίπρ ποῖ τηετοῖν : 
τῆς Κιπράοπι οὗ αοά 88 σοσηε πίῃ γοῦ 
(ἤγγικεν, ΓΚ. χ. 9), δυῖ: [Πᾶ8 οςοπια 
πἰρῇ βοοπεσ ἴμδη γοὺ εχρεοῖϊεά. Τῆς 
ΤΟΤΕ βΈΠΕΙΔΙ δεηβα, δοννενεῖ, 5ε6πὶ8 
τοοβὶ δυ Δ0]6, 88 ἰξ ἴ8 ἴς υϑυδ] 56η86 ἰῇ 
ἴδε Ν. Τ. Τῇε ροίηξ δὲ ἴβϑβδυς 88: ἀο 
τῆς ονεηῖϊβ ἰπ ᾳυσβιίοη τηεᾶη ϑαίΐδη᾽ 8 
Κίπράοπι σοπιε οσ (οὐ 5 Κίπράοπι οοπὶε ὃ 
[εἰ πιυϑὲ θῈ οπε οἵ οἴεγ; πᾶκα ὉΡ γοὺγ 
τηϊηάβ νυν ϊοῖ.--τν ες. 29. Τὸ δΒεῖρ ἴδοπὶ 
ἴο ἀεςὶάε [εβὺ8 ἴὔσγοννβ ουἕξ νεῖ Ἀποῖμεσ 
ΔΙΔΌΟΪΪς τπ6 οὗ ἐἘπουρῆϊ.---ἢ, 1 411 τῆδὲ 

ἴμανε βαϊά ἄοεβ ποῖ σοηνίηςς γου σοη- 
εἰάεν (Πἷ8. Τῆς ρασγαρῖε ϑεεπβ ῥαβεὰ ὁπ 
18. χΙῖχ. 24, 25, δηὰ [ἷκε 411] Ογίϑι 8 
Ῥασδροϊὶς υἱξεταποεβ ἀρρεδὶβ ἴο οοπηπιοῃ 
δεηβ6ὲ. Τῇε ἔπεπῆε 15, βροϊ]ηρ ἴῃ6 
βροΐϊες, ἀπά ἴδε ἀγριπιθηςὶ {παὶ τῆς επῖετ- 
εἶδε ἱπῃρ 168 λοςεϊς ῥεγῥοςε ἀπὰ βυςοαββ 

τῇ 1τ σωῤενίον ῥοισεῦ. Τῇ δρρ]!ςαϊίοη 
ἰδ: ἔπε ἀεπιοηΐδς ἰ8 ἃ σαρίϊνε οὗ ϑαίδῃ ; 
ἰπῃ δβεεκίηρ ἴο οὐτε Ηἰπὶ 1 ον τηγβοϊ 
ϑαΐδη᾽ β ΦμδΡῚν ; ἴῃ Δοιυα ΠΥ ουγίηρ Ὠ᾽ πὶ 
Ι βῇονν τῇγβεϊ ῦ ϑαίδη᾽βΒ ηαςέῤν.---τοῦ 
ἰσχνροῦ: τῇς ἀτγίίοε 18 εἰἴμες ρεηοσίο, 
οσ ἱπάϊνί ἀνα! ἰϑίηρ αῇεῦ τῇς τηᾶππεῖ οὗ 
Ῥϑσδῦοϊὶς βρεεςβ. Ρχονεγθβ δηὰ ραγδῦϊε8 
Δββυτθ δοσυδίηΐαπος ἢ τοῖς οἤασδο- 
ἴεγβ. ἐλρωρορμμο: ἔατηϊκαςς (αεη. 
χχχί. 37); αι, βεῖζε (Ἰυάρεβ χχί. 
22).--- άσει, πιᾶκα ἃ οἴεδη βύνεερ οὗ 
ΑἸ] τηδὶ 'β ἰῇ ἴῃς πουβα, ἴδ οὐΠΟῚ, 
ϑουπὰ μαπά ἀπά ἐοοΐ, Ῥεὶπρ υἱέεγῖγ Βεῖρ- 
1ε588β. Τὴε ὑδὲ οὗ {π8 ςοπηρουπὰ νεῖῸ 
Ῥοϊπέβ ἴο ἴδε τπογουρῆπεββ οὗ ἴπῸ ουγεβ 
ὙΤΟΌΡΒΕ Οἡ ἀεπιοηίδςδβ, 88 ἰῃ ἴῃς ο256 οὗἁ 
τῆς ἀετηοηίας οὗ αδάλτα: αυϊεῖ, οἱοιδεά, 

δδῃς (ΜΚ. ν. 15).--τῆνεσ. 30. πε Ῥερὶπϑ 
αἴ {π|8 ροΐπε ἴο αν ἴδθ ἔεεϊϊηρ δαὶ 
δΒεῖα, 85 εἰβείνῃεζε, ουζ ενδηρε δὲ στουρβ 
βαγίηρβ οὗ κίπάτεά οδμασαςίος ἰπδίεδά οἵ 
ἐχαςιὶϊν τερτγοάυςίηρ ΟἸτίβε᾽8. ψοσάβ 88 
βροΐκεξῃ ἴο ἴῃς Ῥμδγίβεεβ. ὙΤμ Ἴοηπεο- 
θη ἰβ οὔδουῦγε, ἀπὰ (δε ἱπέεγργείδιίοπβ 
τῃετεΐοσες Ἴςοπῆϊοϊίηρ. Οπ ἢγεὶ νἱονν 
οὔς ψουὰ βὰῪ ἔπαὶ ἴῃς δάδρε βϑαζῃδ 
τοῦς δρρτορσγίδις ἰπ γεέεσγεποε ἰο 1υκο- 
ΆΓΤΩ ἀιβοὶρ᾽εβ οσ υπάδεοϊἀεὰ ποᾶγογ ἤδη 
ἴο ἴῆε ῬΒδγίβεεβ, νῆο πιδάς πὸ ργδίεῃος 
οὗ δεΐϊπῷ ου ΟΠ γίβε᾽ 8 δἰάς. ϑοηῖὶς δοσογά- 
ἱποὶν (“.5., ΒΙεεκ, αὔες ΕἸνεῖῖ δηὰ 
Οἱϊπιαπη) πᾶνε δο υπδετείοοά ἰξ. Οἰδετῖβ, 
ἱποϊυάδίηρ ατοείυβ, ΚΝ εἰϑεείη, ᾿ς δνεῖϊςε, 
ἴακε ἴῃς ἐγώ οὗἩ ἐπε δάδρε ἴο δε ϑαίδη, 
δηά γεπάεσ : ἢς ψνδο, ἴκα πηγβεῖξ, 8 ποῖ 
ἢ ϑαΐδη 18 αραίπβε μίση. Κυρῖε, Οὗ- 
δεγῦ. ϑ62., ΒΆγ8 : “ Ῥτϊπγα ρεγβοηᾶ ροβί(ἃ 
ἐδὲ ἃ βεγνδίοτε ὑζὸ φυδουπαυα δ]ϊα, ργο- 
νεγδι δ! εσ, πος βεπβα : φηὶ σοοὶμς σμΐης- 
ἄανι δεῖίία σμρε αἰΐο ρεγεμέϊς ποη ἐδ, ἰς 
ῤγο αἀυεγεαγίο σε ϑεγὶ σοί, Ομηι ἰρίέην 
ἐβὸ τὲ γε ἰῤεα αἀυεγεαγίμρι ϑαίαμας δ::ε 
οϑἰεμάεγίνι, πμὶἰα τῤεοὶς φοείμς ε7μ5 ῥοίεγο 
νυορατγὶ.᾽" ὙΤΪΒ σεσίδί ΠΥ Ὀτίηρβ ἴῃς βδγ- 
πᾳ ἱηῖο {πὸ ἢ τμε ῥγενίουβ ἰσγαίῃ οὗ 
τδουρῆῖ, δυς ἰΕ 1εβὺβ πδὰ τηεδπὶ ἴὸ βδῦ 
ἴδλι Ηξ βυγεῖνγ ψουϊὰ πᾶν εχρτοββεά 
Ἡ πλ8ε1 ἀϊ εσεηιογ. Τῆε Εδίμεῖβ (ΗἸᾶγυ, 
7εγοπια, ΟἾγγβ.) ἰοοῖκ ἴδε ἐγώ το Ὀε [ἐβι}8 
δηὰ ἐπε ὁ μὴ ὧν ἴο Ῥε ϑαίδη. 80 υὑπάετ- 
βίοοἄ ἴπε δάδαρε Ἵοπίδίπβ ἃ ἑουσι ἢ σοη- 
οἱυάίηρ, ἀγρυπιαηὲ αραϊπϑὶ ἰῃς ποιίοη οὗ 
ἃ ἰεάρσυς Ὀείννεθη [ε8ὺ8 δηά ϑαίΐδη. Μοϑβὲ 
τηοάστγη ἱπέογργαίεγβ γοίεσ ἴῃς ὁ μ. ὠ. ἴο ἴπ6 
Ῥμαγίβεεβ. ϑοῦδηζ, δΒονανοσ, υὑπάοτι- 
βίδηὰβ (6 βαγίπρ 88 τείεστίπρ ἴο ἴμα 
υηάεοϊἀεὰ ἀτηοηρ τα Ῥεορία. ἥπε ΟὨΪΥ 
βεγίουιβ οὐ)εςϊίοη ἰο ἐπὶβ νἱενν ἱβ ἴπαὶ τὶ 
τλθκαβ {πε βαυϊπρ ἰγσγεΐεναπε ἴο ἴῃς δἰξυα- 
τίοη.--σκορπίζει : ἰΔῖς ἴογ ἴδε δδεὶΐεσ 
σκεδάννυμι, υἱάε [οὉ., ΡΈγγπ., Ρ. 218. 
ΑΒ ἴο (ἢ8 πιείδρβοσ οὗ ραϊμεγίηρ δηά 
βοδιξεσίηρ, 8 παίυσαὶ δαβὶβ ἰβ οὶ 
ἀρρδσεηῖ. Βυΐξ ἰπ 11 οδβεβ, ἤθη οπα 
τηδῃ βοδίϊεσβ νμαὶ δποῖδβες ραΐδποεσε πεῖς 
δἰτὴβ δηὰ ἱπίεγεδίβ. ἃ: υἱίεσὶυ ἀΐνεγβε. 
ϑαΐδη ἰβ8 τῆς ἀσοῃ-γψαβέεσ, ΟἾγίδε (86 
ςοἸ]ςοῖος, ϑανίουτ. 

γν. 31, 32. Ἅεφις ἐπαπρες Η Σ ἰοπς 
ονι αγρωνιεμέ ἰο τοἷφηιη τναγπίπρ. Μετ. 



109-32. 

᾽ 
ἐστι. καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ, 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

" σκορπίζει. τεῦ 
λέγω ὑμῖν, Πᾶσα ἁμαρτία καὶ " βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώ- αν. 36. ἃ 
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21. Διὰ τοῦτο ΣΤ. χί. 23. 
χοτῶ; 

ποις" ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώ- « ΠΣ 
1 ἢ 4 ΜΝ , ΜκΟΝ, .δ; ποις: 412. καὶ ὃς ἂν3 εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, νἱΐ. 22. 

ἀφεθήσεται αὐτῷ - ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, 
ἘρΒ. ἱν. 
31 (εν! 

οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. ἐέρετῖν, 
ΓΒ. χχνὶ. 

ὅ5. ΜΚ. ἰἱ. γ; χίν. 64. ΙΒ χ. 33 (δ ζαίηδιὶ (οὰ). 

ΜΒ οὔτ τοῖς ἀνθρωποις, ννὨϊο ἢ δεεῖ ἴ0 ὃς ΒἰΠΊΡΙΥ δῇ δοῆο οὗ τ. αν. ἰπ 86 
Ῥτενίοιιβ οἴδιβε. 

3 οᾳ εαν ἴῃ πηοϑὲ ὑυποϊαῖ8. Ὁ δ28 ος ἂν, 88 ἴῃ Τ. Ε. 

8 Ἐοὸ: ονκ αφεθησεται ἰουπά ἴῃ πιοβὲ ὑποῖαῖὶβ Β ἢδθ ον μη αφεθη, ννΣῆϊς! ΝΗ. 
Ρίδος ἴῃ ἴδε πηλγρίη. 

31. διὰ τοῦτο σοππεςίδ ποῖ τηεγεῖν 
τεσεάϊηρ νεῖβα, δυῖ ἢ ἴΠ6 ΨΠΟΪς 
᾿γεροίηρ ὐρυπιεηῖ, Μαγκ πιοῖα ἱπὶι- 
τεβϑίνεϊν ἱπίσοάυςεβ {με Ὁ] βρῆεπηγ- 
οἷοι νΠτᾺ ἃ βοίεπιῃ ἀμὴν λέγω ὑμῖν.--- 

πᾶσα ία, εἰς. Α Ὀτοδά ῥζγοϊ ἐπι πασν 
ἀεοϊαταϊίοη οὗ ἐδε ραγάοπδυίεπεββ οὗ 
δυπΊδη 5ἰη οἵ 411 βοσίβ, δῃηὰ Ἄβρεοΐδιν οὗ 
51Π8 Οὗ [86 ἴοηριε, ὑνοσίῆν δηά Ἵβδγδο- 
ἰεγίϑεῖς οὐὁἨὨ ]ε808, δπὰ πιγαίκίηρ ννῆδὶ 
ΠΌΪΠ]ον 5 ποτε πηρίξεεῖνο τῇ το Π. 
βλασ. οὐκ ἀφεθήσεται: ροϊηϊοά, επιρΒαῖὶο 
ἐχοερείοη. Ἐνίάδεπεν ἰμς ϑρίγις ἤεγ ἰ8 
ἴᾶκεη οἰδίοα!γ, Ης τεργεβεηῖβ ἴῃς 
τλογὰὶ ἰάθδὶ, τῆς δοβοϊυςεἶῖν ροοά δπὰ 
δοῖγ. ΒΑ μεταΥ ἀραϊπδὲ [πε ϑρίσις 50 
σοποείνεά πὑπρδτγάοῃδοϊε---ἰπαὶ 18. οὐγ 
Τμοτά 8 ἀε!Ρεγαῖς Ἰυάρτηεηι.-- βλασφημία, 
ἰη)υσίουβ βρεςςῖ (ἔτοτ βλάπτω ἀπά φήμη), 
ἷπ βυςἢ ἃ ςᾶ86 Μ}}} πγχεδῃ βρεακίηρ οἵ ἴῆς 
ΒΟΙ͂Υ Οπε 85 ἰζ δ νγεσε ὑππΠοῖγ, οσ, ἰῃ 
τῆς δρϑίγαςι, Ἵοδηρ ροοά ενὶϊ, ποῖ Ὁγ 
ταϊδιιη ἀεγβιδπάϊηρ δας ἘὨτουρἢ Δητρδῖον 
ἴο ἴ!ε ροοά.--Νες. 32. 80 βεσίουβ ἃ 
βἰδίευχεπε ἡθεάβ ἴο ῬῈ σδυεί γ συδγάςά 
δραϊηδέ τι βαρρσεμεηβίοη ; ἐπεγείοσε [6808 
δἀάβ Δῃ Ἔχρ᾽δπδίοσυ ἀεοϊδγαδιίοῃ.-- -λόγον 
κατὰ τ. ὗ. τ. ἀνθρώπον. 7ε5ι8 ἀἶ8- 
εἰηριιίϑηεβ Ὀεΐννεεπ ἃ ννογὰ δραϊπβὶ {1Ὲ 
ϑοη οὗ Μδῃ δηά ἃ ννοσὰ δραϊπϑβὶ ἴῆς Ηοὶν 
αδοβ. ὙΤῇε τεΐεγεηςε ἴῃ ἴδε ἤοσπιεσ ἰ5 
ἴο Ηἱπη5ε]ξ, ργεβυτηδοῖν, που ΡὮ Ματκ δὲ 
ἴδε οοτγεβροηἀϊηρ ρἷδος ἢ88 “τῆς 8018 
οὗ τηϑη,᾽" δηά πὸ βϑρεςῖδὶ πιεπιίοη οὗ ἃ 
᾿ναάμολησαὶ βοῃ οὔ πιᾶπ. ΟἾγίβε ρίνεβ ἰδς 

Ατίβεεβ ἴο υηδετβίδηά τῃδιὶ τῆς φσγαυα- 
"πε Οὗ {πεῖν οἴεηςς 8 ποῖ ἰδὲ [παν μαναὰ 
βροΐκεῃ ενὶ] οὔ Ηἰπη. [|6εβ8ὺ8 μδά πο εχ- 
ϑεριμόπαὶ Βεη δἰ νεπῈ88 ἃ8 (0 Ραγβοῃδὶ 
οθεποεβ. Νὸοσ ἀϊά Ης πηεᾶῃ ἴο βισρεϑὲ 
ἴπαι οἤεποεβ οὗ τῇς κίπὰ δραίΐίηβιὶ Ηΐπὶ 
ὝΕΙΕ ΤΏΟΓΕ ΒΕΙΙΟΙ8 ΟΥἩ 1688 ΘΑ51:}Ὑ ραγάοη- 
Αὐ]ε ἰδδπ ϑυοῃβ οβδηοεβ ἀραΐϊηβὲ οἴπεσ 
ΤΆεπ, δύ, ἴῃς ὑσορῃεῖβ οἵ ἴῇῆς Βαρεῖβί. 
Μδηγ ἱπιεγρεεΐεσβ, ἱπάεςά, τπῖπῖκ οἴμετ- 

ννῖδε, ἂπά σταργεβεης ὈΪΑΞΡΗΘΠΙΥ ἀραϊπδὲ 
ἴῃς θοὴ οὗ Μδῃ 88 {με πίρῃεσ ᾿ἰηγὶς οὗ 
ἐλε ἐογρίνεδθίθ. Α ρτᾶνε πκίϑιδκε, 1 
ΒυπΊΡΙΥ τη. ]|68ὺ8 ννᾶϑ 25 ᾿ἰδδ]ε τὸ 
Βοηαδβὲ πιίβυπἀογβιδηἀϊηρ ἃ8 οἴβεῦ ροοά 
τάξῃ, ἴῃ 5ΒοπΊε τεβρεςῖβ τῆοσς [ἰδδ]ς τπδπ 
ΔηΥ, Ῥεοδυβε οὔ [πε εχοθριίοηδὶ οσί ρί πδ εν 
οἵ Ηἰβ οδβιαγαςίεγ ἀπά οοπάυοςι. ΑἹ] πεῖν 
τϊηρβ ἂτὰ 1ἰαδῖς το Ὀς πιΚὶβυπάετβιοοά 
δηὰ ἀεοτίεᾶ, ἀπά (ἢ δεβὲ ἴοσ ἃ νυν ϊα ἴο 
Ῥε ἰτεδιεὰ 48 ἣς ννοσβῖ. [εβϑ8 Κπανν τῆ 18, 
Δηὰ δἱἹοννεὰ ἔογ ἰ. Μδϑὴ πιίρμι τπεγα- 
ἔοτε Βοῃεβεῖν πιβυπάδετείδαπα Ἡ πὶ, ἀπά 
ῬὈς ἰῃ πο ἄδηρεσ οὗ ἔπε βὶπ αραϊπβὲ ἴῃς 
Ηοῖγ αμδοξὲ (ε.ς.., ϑαὺ] οὗ Ταγβυβ). Οἡ 
τὰς οἴμες μαπᾶ, πιεῃ πιίρμς ἀἰβῃοπεβεν 
σΑἸυτληϊδῖα ΔΠΥ ογάἀϊπαγΥ βοοά πηδη, δπά 
δε νεσῪ δᾶσ ἴῃς ὑπρδγάοπδῦϊε 8η. ἷἊὲ 
'8 ποῖ ἴπ6 »εαπὶ [δι πηᾶκεβ τῆς ἀϊβεγεηςς, 
δυῖϊ {πε δουτοε οἵ {πε ΙΑβρῆεσωυ. [1{τὴ8 
βοῦγος δα ἱρπογᾶπος, πρϊβοοποοριίοη, ἰ1]- 
ἱῃμέοττηεά ρῥγε)υάϊες, δ᾽ βρη δἀραίηβι 
τῆς 50ῃ οἱ Μδὴ υ"}} 6 βαυδ!ν ραγάοι- 
016 ἢ ΟΥδοσ δίπβ. 16 ἴῃς βουζος ὃ8 
ταλῖϊος, σοοϊεά ἀΐ5811Κε οὗ ἐδε ροοά, 861 ἢ ἢ 
Ρτεΐεγεηςς οὗ ψτοηρ, Ὀεοδιβε οὗ (πε δά- 
ναηΐδρε ἴξ Ὀτίη 5, ἴο ἴπε γίρῃς ννῃίοἢ Πα 
δοοὰ 56εἷ ἴο δϑβίδ  ἰβἢ, ἴπθη τῆς 8ἰπ ἰ5 
ποῖ δραίηβε (6 τηᾶπ δυὲ δραίπβὲ ἰδς 
οαυβε, δηά {πε Ὀἰνίης ϑρίσγίς ννῆο ἱπϑρίσεβ 
Βίηι, δηὰ τπουρῃ εἶα ἀρεπὲ Ὀς δυϊ ἃ 
Βυπθῖς, ἱπηροσίεος τηδη, [6 βίωποσ ἰδ 
Ῥεγ]ΟυΒΙν πϑᾶσγ τῆς ὑηρδγάοηδοϊς ροἰπί. 
7εβ8ὺ8 νυιβῃβά τπε ῬΏδγίβθεβ ἴο υηἀδεγϑίδηά 
ἀηδῖ, ἰη Ηἰβ Ἰυάρτηεηε, ἐπᾶὶ ννὰβ {πεῖν 
Ῥοβίκίοῃ.---οὔτε; οὔτε ἀπαῖγβε ἰῃς περᾶ- 
τίοη οὗ ρδγάοπῃ, Ἵοηοεϊνθά 48 αβεοϊηρ 
Ῥοΐδ ννοτάβ, ἱπῖο 118 ραγίβ ἔοσ βᾶκε οἵ 
εἰ μαβίβ (υἱάέ οὐ Υ. 34-36). Πορπιδιῖς 
ἱπίεσεηςεβ, θαβεά ου ἴῃς ἀουδὶε περαιίοη, 
ἴο ροββίδ!ς ραγάοῃ αῆες ἀεδῖβῃ, ἀγε ρσε- 
ολγίοιβ. [ἱρπείοοι (Ηος. ΗςὉ.) ἐχρί αἷμ 
τὰς ἀουθῖς περδιίοη ὉῪ τείεσεπος ἴο δα 
εν 8}: Ιερὰ] ἀοοίτίης ἐπαῖ, ἰπ οοπέγαβε 
ἴο οἴδες 5ἰπ8, ργοίδπίηρ ἴῃς πᾶπὶε οὗ αοὰ 



[90 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣῚ: 

33. Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ 
ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν" ἐκ γὰρ 
τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 84. Γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς 

δ. νἱ 45. δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν, πονηροὶ ὄντες ; ἐκ γὰρ τοῦ " περισσεύματος 
ΨΙ. 

8. ὕοι. τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 

εἶα. 
52. 

35. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ 

αἰῇ, θησαυροῦ τῆς καρδίας "ἐκβάλλει τὰ 3 ἀγαθά - καὶ ὁ πονηρὸς ἄνϑρω- 

35 τ υκτας πος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 36. λέγω δὲ ὑμῖν, 

ἀἷν τὴ, 4 ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργόν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν ὃ οἱ ἄνθρωποι, ὅ ἀποδώσουσι 
Αςεις χίχ. Ἢ 
ο. Ῥεῖ. πέρι 

ἶν. 5. 
αὐτοῦ “λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 37. ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου 

δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.᾽" 

1 Μοβὲ υποίδἱβ οὐχί τῆς καρδιας. [ἰ οοπηε8 ἔγοην [,ἰς. (νὶ. 45). 

3 Β αἱ. οπιῖὶ τα, ννϑϊςἢ, βοννενεσ, ἰ8 ἐουπά ἴῃ ΦΟΤΔΣ ἀπά τεϊδίπεά ὃ ὟΝ. ου 
δε πηδτρίπ. 

3 Ἐοσ ο «αν λαλησωσιν ΒΟ ἢᾶνε ο λαλησουσιν, Ὁ λαλουσιν. 

ςουἹὰ ὃε εχρίαϊεά οΟπν ὉῪ ἀεδίμ, υη- 
Ραγάομαρίς ἴθ ἐλπὶς 1ὲ. ΒΒ βρβεπιΥ 
δραϊπδὶ τῆς Ηοῖν αποδβῖ, βᾶγβ 6808, ἱπ 
οοηβοίουβ δητὶἐ πεβὶβ, ραγάοηδοϊς πεῖ Πεσ 
Βεῖς ποῦ ἴδπεσε : ““πεαὺς δηΐς τηοσίεπ), 
πεαὰς Ρὲσ πιογίετῃ "". 

γν. 33-3)η. Κιιάγεά Γορία. ΧΝῈὮ τῆς 
Μοσγᾷ Ἴοησογηίπρ ὈΙΑΒΡΏΘΤΙΥ ἐπε 861: 
ἀείεβηςα οὔ |ε808 δραΐϊπβὲ Ρμδείβαϊς 
ΤΑΙ απΊΠΥ τοδοβοά [18 ουϊπιπαϊίου ἀπά 
τΟΌΔΟΙΥ (48 ἴῃ Μαγκ᾽ 8 σερογῇ) ἰζ8. οἷοβε. 
Ὧδ δβεπίθηςεβ ἐοϊονίηρ βεοπὶ ἴο Ῥὲ 

δοοζεϊίοηϑβ σαῖδεσς ἤδη 8η ογρδηὶς ΕἸνΩ οὗ 
τῆς ἀΐδοουτβε. ὙΠΕΥῪ βυρδβίβητ δ !ν τα- 
Ῥτοάυςα βαγίπρβ ἰουπά ἰπ ϑεγπίοῦ οῃ 
Μουηῖ (νί!. 16-20), ἴπετε ἀϊγεοιεά ἀραϊπδὲ 
ἴαϊδε ριορδεῖβ, πεῖεὲ ἀραίηβε λίβα γα- 
Τρ οη βε8.--τ ες. 35 18 ἰουπὰ ἴῃ 1Κ6᾽ 8 
νεγβίοῃ οὗ τῆς ϑεγπιοη (νί. 45). ΤΕΥ 
τηῖὶρδς μᾶνα Ὀεε τγεπιαγκβ πιδάς ἴο ἴῃ 8 
ἀϊδοὶρῖεβ δδοις ἴδε ῬΠαγίβεεβ, 848 ἴῃ 
χνὶ. 6, ἐπουρῃ ἱπ {μεῖς ργεβεπὲ ἴογπι 
ἄϊτοςϊ δάάτγεββ ἰβ ἱπιριἰεὰ (υἱάε νετ. 34). 
Ὑδεὶς εββαητίαὶ ἱτηρογὶ ἰ8 ἰδὲ 1η6 πδίυτα 
οσ Ὠεαζτὶ οἵδ πιδῃ ἀείϊεγππαβ δῖ8 Βρεεοῦ 
δηὰ δοϊΐοη. Οαἰἴνθη ἴδε ἔγεε, ἴῃς ἔγυΐξ 
1ο]ίοννδ. τινες. 33. ποιήσατε -- εἴπατε 
(Εμεδγ. Ζίρ.), πάρε, ργοποῦηςε ; οδἱΐ 
Ῥοιἢ ἴτεε δηὰ ἔγυϊξ ροοά, οἵγ ενὶ]; {πῈῪ 
ταυβὶ Ῥοῖῃ ὃς οὗ οπς Κιπά, ἱπ ἴδοις δπὰ 
ἴῃ τπουρῆς (υἱάε ΚΥρκε, αὦ ἴος.).. ὙΠῸ 
τοΐετεηοα οὔ τὲ δάδρε πᾶβ ὕεεη 
τηυςἢ ἀϊδβουδβεά : ἴο ἴπ6 ῬΠδγίβεαϑ οσ ἴὸ 
Ομτίϑε δ Κγυρίε τερίϊεβ : ἴο Οῃγίβε [ἢ 
γοῦ οσοπποοῖ νὰ νν παῖ ροεβ Ῥεΐογε, ἴὸ 
ἴδε Ῥῃδσγίβααβ ἱ νυ εἢ ννπδῖ (οἱ οννθ. ΑΒ 
80 δάλρε ἴδε βαγίῃρ δάπηϊῖ8 οὗ εἰϊμεσ 
Δρρ!ςδεῖοθ. Τῆς Εδίπειβϑ ἑδνουτεὰ τῆς 
τείοσεηςε ἴο ΟὨγίδὲ, ννῆοπι ΜΙ αγας ἔο ον" 8. 
πινεσς. 34. Γεννήματα ἐχιδνῶν, υἱεῖφ {ἰ]. 
7. ]οδη δπά ]εβὺὰβ ἄριεβ ἰπ τπϊπκίηβ 

τῆς Ῥῃατγίβεεβ ἃ νἱρεσ-σοοᾷ, Βοίῖβ ςοη- 
ςεἶνε ἴπεπὶ 48 τόσα ν Πορεῖοβθ. Τῆο 
Βαριῖβε 'νοηάεγβ ἔπδὲ {πὲ ν βῃουϊά σοπις 
ἴο ἃ Ὀαριβπὶ οὗ τερεπίδηςε. [6808 {πΐπ Κα 
ἐδεπὶ ἴδ οπ ἴδε ΨΔῪ ἴο ἤπδὶ ἱτηρεηΐ- 
ἴεπςθ. Βυὲίῃςε ροίης Ης πιᾶκεβ μεῖς ἰβ 
παῖ, δεὶηρ ναὶ (ΠΕ ἃσε, ἔμεν σοᾶπποῖ 
Ῥυξ δρεὰκ εν]. ὙΤῇῆε ροίΐβοη οὗ ἱδπεὶς 
ῃδίυσε πιυβὲ σοπα οὐϊ 'ἰπ ἐμεῖς τνογάβ. 
ττνες. 35. ὃ ἀγαθὸς ἀ.: ροοά ἱπ ἴῃς 
86Π86 οὗ δεηπίρηδηΐ, ρταςίουβ, κίπάϊγ, [86 
εχίσζεπηα στηογδὶ ὀρροβίίε οὗ ἴῃς τηδϊσπαπὶ 
νἱρεγ- πδίυτα..--θησανροῦ : ἴῃ νεῖ. 34 ἴῃς 
Βεαγὶ 18 οοποαίνοα 88 ἃ ἰοιυπίαίη, οὗ 
ΜΒΙΟΒ βρεεοῦ ἰ8 τῆς ονεγῆον,, Βεγε 88 ἃ 
ἴγεάβυσε Ψψἤοβε βίοσεβ οὔ ἔποιρῆὲ δηά 
{εε]πρ ἴῃς πιουτ ἐγεοῖγ ἀϊϑιγίδυξα8. --- 
ἐκβάλλει δυρρεβίβ βρεεο δ οδδιδοιεγίβεά 
ὈΥ ΘπεγρΎ, ραβϑβίοπ. ὙΠεγα νᾺ5 πο ἰδοῖὶς 
οὗ εἐπλρμδβϑίβ ἰη Ῥηαγίβαϊς σοσῃηπηεπῖδ οη 
71ε808. ΤΕΥ Βἰββεά ουὲ {πεὶς πιδίενοΐςης 
ψοτάβ δὲ Ηιπὶ, δείηρ ποῖ πιδαγίῖθββ Ὀυῖ 
δαά-Πεαγιεὰά. Βυῖοῖ ἐεχεοτειςπεά ἴο οη 
ταδιρίῃ.---νεῖ 36. πᾶν ρ. ν : ΒΡΕΘοἢ 
Βεΐηρ ἴῃς ουΐςοπις οὗ ΜῊ ΡΩΝ πο πμοτὰ 
8 ᾿πδίρηϊβοδηξ, ποῖ Ἔνεη δαὶ ΨΠΙΟὮ ἰ8 
ἀργόν, ᾿πεβεοίυα! (α, ἔργον), ἱπεὶρίὰ, 
“ἼαἸε ἢν 1 18 δὴ ἰηάδχ οὗ ἱβοιρμεῖεβ8- 
Ὧ6588 1 ποῖ οὗ πηδίϊςσε. Τῆΐβ νεῦβα σοῆ- 
ταῖηβ δῃ ἱπιρογίδης νναγηΐηρσ, ὑοῦ Πεσ 
ΒρΌΚθη δὲ [Π|8 εἰπλε οἵ ποῖ.---ἶεγ. 37. ἐκ 
γὰρ τ. λόγων σον. [υᾶρπιεπξ ὉῪ τυογάς 
Ὦετα ταυβῖι ; ἰπ Με. χχν. 31-.46 
"πὰ επί ὉΥ 106 ρῥτεβεῆςα οὔ δῦβεπος οὗ 

ἱπὰ ἀεεάβ. Νὸο Ἴοοπιγδάϊοτίοη, ἔοσ ννοσάὰ8 
τα νἱεννεά 85 ἴδε ἱπάεχ οἵ ἃ φοοὰά οζ ὑδὰ 
μεατὲ: δά ροβίτνεῖγ, κε τῆδὶ οἵ 88 
Ῥμαγίβθεβ, ῆο βροκε νἱοκεάϊυ ; δαά 
περαιίνεϊν, κα τῆδὲ οὗ τὴε τπουρῆι]ς 58, 
Μ ΠΟ βρεαῖκ βεπβοίθββῖγ. Οἡ τῆς τόδοϊ πα 
οὗ ιῃϊ5 ρᾷϑϑαᾶσε οὔ. [1165 ΕΠ]. 



33--.41. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΟῚΙ 

38. Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, 

λέγοντες, “Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν." 30. Ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Γενεὰ πονηρὰ καὶ " μοιχαλὶς σημεῖον 6 (8. νὶ, 4 
{ἐπιζητεῖ - καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ 1.ε. 

τοῦ προφήτου. 40. ὥσπερ γὰρ ἦν ᾿Ιωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους ενήλεκι ΟΒ. 
τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν μὴ 

τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41. “Ανδρες 

Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτήν" ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ - καὶ 

ΤΜΜΒΟΒΡΙΣΣ ἱπϑετῖ ἀντω Ὀείοτε τινες. 

νυ. 38-45. Α εἰρη αϑλσά απὰ γεζμεεά, 
τοὶ λ΄ γεϊαξέυε αἰϊδοοιγες ([κ. χὶ. τό, 
209-36). Βοιῆ Μαῖς. 5 ἀπὰ ἵ1ὐκε᾽β τα- 
Ροτῖβ Ἷονου ἴδε ἱπιργεβδβίου ἱμαὶ ἴῃς 
ἀεπιδηά ἔοσ ἃ βίρτι, ἀπά {με επυποίδιίοη 
οὗ ἴῆε ϑαίϊδηϊς ἸΠΘΟΥΥ 885 ἴὸ ΟἾτγίβε 8 
οὐτε8 οἵ ἀεπιοπίδςβ, ὑγεσα Βυπο;σοπουϑ. 
1Ὶ ἴδεν ψετε τπ6 ἀεπιδηὰ νγ88 ἱπηρυάεπὶ, 
Βγροογίςαὶ, ἰπβυϊείηρ. Ταΐηῖκ οὗ τῆα 
τη ΠΟ ςουἹά 80 δρεδὶς οὗ ΟὨγίβι' 8 μ6]- 
ἱπρ τί βΕγΥ ὑγδηεὶη ἃ βίρτι ἐμαὶ ψουϊά 
βδιϊδίν [μετ 48 ἴοὸ Ηιβ Μεβϑβίδηὶς οἰ δἰ π1 ] 
-- ες. 38. σηρεον: νῆδὶ κὶπά οὗ ἃ 
δἰρι ὙΠΟ (πουρῆῖ ἴΠῈ6 οὐτεα οὗ ἀε- 
τηοηίδοβ ἃ βίρῃ ἔγοτῃ με, ἘΕἰβενῆοσα 
νὰ τελὰ οὗ {πεῖς δβκίηρ ἃ βίρτι ἴτοπὶ 
ἀφαυεη (χνὶ. 1). Ετοπὶ ννῆδι αυλτίετ νν8 
ἴδε βίῃ πονν δεκεά ἴο Ἴοπὶς ἴτοτιὺ 
Ῥειδαρβ ἴῆοβε ῆο τηδάς τς ἀεπιαπὰ 
Βλᾶ ηο ἰάβα ; ποίεε Κπον πος οαγεὰ. 
Τδεὶς φυσδιίοη σολὶν πιεδηΐ : ἴΠ656 8:01|8 
νοηΐϊ ἀο; ἰξ γοῦ ννᾶπὲ υ8 ἴο δεϊϊενε ἱπ 
γου γοῦ πιυδὲ ἀο βοτπηεϊίπρ εἶβε ἴμδη 
οαδὲ ουξ ἄεν!]8. Τῆς ἀρρδγεπὶ γεϑρεοῖ 
δηὰδ εαγηεβίπεβϑ οὗ ἴΐς τεαδϑὲ ἅτ 
ἐεϊρηεὰ : ““ἐδδοῃογ, νὰ ἀεϑῖγε ἔτοστῃ γομ 
(επιρμδεὶς ροβίεἰοῃ) ἴο ες ἃ βίρῃ". [ἰ 
τεπηηβ οπε οὗ ἴπε πιοοῖς Βοπιᾶρε οὗ ἴῃς 
δβοί ἄϊεγβ δὲ τῆς Ῥδββίοῃ (χχνίϊ. 27, 31).--- 
γες. 39. γενεὰ, 45 ἰῃ χί. 16, ἃ πιογαὶ οἶβ88, 
“αυδ6 ἱπ οπιηὶ τηδὶ τα εἰ ἱπιρτοῦρι δῖα 
νῖνι,᾽" ϑαίςες, 8. ν. γενεά.---μοιχαλὶς, υη- 
ταὶ ἢ] τὸ αοἁ 28 ἃ ννἱίε ἴο ἃ δυβδαπά, 
δρὶ ἀεβοτγιριίοῃ οὗ πιδξη ργοϊεβείπρ ροάϊὶ- 
Πεβ8 Ὀϊὲ ὑπροάϊν ἰπ ἔξει πὶ ητεῖ, 
Δη κε 8 δέϊεσ, 88 ἴῃ νὶ. 32 ; ςμαγδοϊοσίβεις ; 
τῆδη τπαὶ πάνθ πὸ ἰΐρῃξ ν᾿ πῖη οτάνε οχ- 
ἴεσηδὶ Ἔνίάεπος, νυν] ἢ ρίνεη τνουἹὰ Ῥε οὗ 
ΠΟ βεσνίςς ἴο ἴπεπι. Ὑπμετσείοσε: οὐ 

: ἴἘ Ὑ{Π6Ππ0Ὲ θὲ ρίνεπ εἰἴπεσ ὈῪ 
ἱκὴνς ΟΥὙ ΌΥ ΔηΥ οὔς εἶβ6. Ηε ἀεο!πεβ, 

ονΐηρ 1 ἴο δ6 νΔῖη, Νὸο βίῃ Ψ}] 
οοηνίπος πεῖ; ΨΥ γίνε οης ᾿---αἰ μὴ, 
εἰς, ; εχοερὲ ἴῃς βίρῃ οὗ Ϊοπᾶῇ ἴῃς 
Ρτορβεῖ, ψ μος ννὰ8 ΠῸ βρη ἰη {πεὶγ 
δϑεηδε. δι 8 τείεσσεά τοὺ Βυΐ ἴοσ 

ν δαὶ ἔο ον να βῃουϊά δᾶνε βαϊὰ : τῆς 
ῬΙΘΒΕΡΙρΕ οὗ τερεηΐδηςς ΕΥ̓ Ϊ]οηδῇ ἴο δ 8 

ἱπενιῖθβ. 8ὃ0ο {Κ. χὶ. 30 βεεπβ ἴο 
ἴδίκε ἰἰ. οπδῃ ῥτεδομεὰ γερεπίδπος ἴο 
με τῇεη οὗ Νίπενεῃ 88 ἴπ6 ΟΠΪῪ ᾿νΑΥ οὗ 
Ἔβοᾶρε ἴστοτῃ Ἰπάρτηεης. 71|εϑ08 ροίη!:8 ἴο 
τπδῖ Ὠἰδιοτὶς ᾿πβίαπος ἃπὰ βαγβ8: Βεννδᾶσε 
]1οῆπὰὴῆ νᾶβ ποῖ τῇς οὐΐγ ρῥτγορδβεῖίς 
τθᾶο Ποῖ οἵ τερεπίδηςα ; δυῖ, 48 Νί πονε ἢ 

15 μαϊὰ Ὁρ 88 ἃ τεργοδοῦ ἴο ῆς ρείβοῃβ 
δἀάτεκεεά, το βἰηρὶε Εἰπὶ ουϊλ ννᾶ8 δειϊίηρ. 
-πτνεσ. 40 ρίνεβ δὴ επιίγεῖγ ἀϊεγεης 
ἴση ἴο (δε τεΐεγεποαθ. Τῆς νεγβε οαπποῖ 
Ὁς ἙΤΠδΙ]οηρεά οὐ οτἰτῖςαὶ στουπάβ. [{ἰ 
18 δη ἱπιεγροϊδιίοη ἰξ πλυβὲ πᾶνε ὈεδοοπΊα 
8η δοςερίεὰ ρᾶτί οὗ ἴδε ἰεχὲ θείογε [86 
ἄαιε οἵ οὖς εαγίϊεδὲ Ἵορίεβι [6 ἰξ ὃς 
ξεπυΐπα ἴπεπ }|ε808 ροιϊπῖβ ἴο Ηἰβ σε- 
βυγγοςτίοη 88 ἴῃς ἀρργορτίδίβ βίρτηι ἔοσ ἂἃπ 
τη δεϊϊενίηρ, ρεπεγδίίοη, βαγίπρ ἴῃ εἤεςς: 
γου ν»}} σοπείπυς ἴο ἀϊβθεϊίενα ἰπ βρίξα 
οὗ 4111 οδῇ βὩΥ οὐ ἄο, πὰ δὲ ἴαϑὲ γοὰ 
ΜΠ ρὰῖ τῆς ἴο ἀεδίῃ. Βυῖ 1 ν}}} τίβε 
ἀραΐῃ, ἃ βίρῃ: ἴογ γοὺς σοηδιβίοη ἴξ ποῖ 
ἔοσ γουγ σοηνοβϑίοπθ. ΕῸΓΣ ορροβῖϊε νίεννβ 
Οὐ {πῖβ ἱπιεγρτειϊδείοη οὗ ἴῆε δἷρῃ οὗ 
7οὁπδῆ, υἱάε Μεγετ αὐ ἰος. ἀπιὰ ΗοἸἐζτααππ 
1η Η.Ο.-τ νεῖ. 4:1. Αρρ]!οαῖίοη οὗ τῇς 
τείεγεπος ἰῇ νεῖ. 390. Τῆς πιεη οὗ 
Νίπενεῃ ἃγα οἰϊεὰ ἱπ σοηδεπιπδίίοηι οὗ 
πε [Θννϑἢ ςοπιεπηρογασγίεβ οὗ [εβιι5. ΟΝ 
βίπηα ὑδ6 οὗὨ Πίβίοσὶς ραγαὶ!εἰβ ἵπ χὶ. 
20-24.---πλεῖον Ἰωνᾶ, ποτε ἔδδη ]οπδῇ, 
φ΄. νεῖτ. 6; τεῖετβ εἰπε ἴὸ }1εϑὺ8 ρεῖ- 
ΒΟΠΑΪΥ 48 οοπιραγεὰ ψἱ Ιοηδῃ, οὐ ἴὸ 
Η!8 πιϊπἰβίσυ 88 σοτηραγεά ψἱτῃ [ΟΠ ἢ 8. 
Ιπ τῆς ᾿Ιδιῖες οαβς {πε πχεαπίπρ ἰβ: [ποτα 
ἰθ ἴδ πῖοσε ἰῃ ναὶ ἰ5 πον ροίπρ οἡ 
δτουπά γοιυ ἴο βδυξ γοῦ ὉΡ ἴο τερεπίδπος 
τ8δη ἴῃ δηγιπίηρ ]οηδῃ βαίά ἴο 1πΠῸ τηεῃ 
οἵ Νίπενεῃ (δο Οτοῖίι5).--τ ες. 41. 

ίλισσα ἰδ πεχὶ ριεβδβεά ἱπίο 
186 βεγνίος οὗ ρυκείηρ υὑπδοϊΐενεῖβ ἴο 
8βῆδιιθβ. Τῶε ἴογπὶ βασίλισσα νν»ὲ8 σοη- 
ἀεπιπεᾶ ὃῪ Ῥἤγγηῃ., δας ΕἸβηεσ οἰξεβ ἰη- 
βίδῃοςεβ ἴτοπΊὶ Ῥεπιοβϑίπεηεβ δἀηὰ οἴμεῖ 
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εἴ αἱ δὰ. ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 42. ες βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ 

ἀρ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτήν - ὅτι ἦλθεν ἐκ 
ἘΝ α 3: τῶν ὃ περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος καὶ ἰδού, 

18. Ἦν. πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. 43. Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ 
ΕΣ Τὶ ἀρ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ' ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν, 

4 Ῥεῖ. ἰϊ, 
17. ]νά6 καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44. τότε λέγει, ᾿Επιστρέψω εἷς τὸν οἶκόν μου,1 

11 αι, νῃ. ὅθεν ἐξῆλθον " καὶ ἔλθὸν εὑρίσκει ’ σχολάζοντα, " σεσαρωμένον καὶ 
(ἴο δανἊῈὲ:Ἔ 

ζοίκοτεν. ΚΊΚ. χὶ. ας; χυ. 8. 

ΔΝ Β0Ζ τεδά ει τὸν οἰκον μον επιστρεψω. Το τεδάϊπρ ἴῃ Τὶ Ε, ἰδ δβαίηχγ διά 
το ὕἰ, (χὶ. 24). 

οὐ ντίϊετβ. [|. ΑἸΡεγα αἷδο (Οὔδβεσν. 
1101.) οἶϊε8 ἂπ ἰπβίδηςε ἔτοτῃη Αἰβεηδυβ, 

118. χιἰΐ, 595: βασίλισσ᾽ ἔσει Βαβυλῶνος. 
ὙΒε τεΐεγεπος ἰβ ἴο ἴδε βίουυ ἱπ ᾿ Κίπρβ 
χ. ἂπὰ 2 Οδζοη. ἰχ. Ἴοποεγπίπρ ἴῃ6 

- Οὕδδη οὗ 58πεδα νἱ βἰεἶπρ ϑοϊοπιου.---κ 
τῶν περάτων τῆς γῆς. ΕἸδηποῖ αυοίεβ ἴῃ 
περ φαδο λυ τ ἴδε εχβοιιλίίοῃ οὗ βοεῖδξου 
ποῖ ἴο στυάρε ἴο γὸ ἃ ἰοῃξβ ΨΆΑΥ ἴο Βεᾶσ 
18οες ῆο ρῥγοίεββ ἴο ἴεᾶςοβ δηγιμίηρ 
τδεῖι].---πλεῖον Σ.; ἀρᾶαίπ ἃ οἷαίπι οὗ 
Βιρεογίοσ Ὑ ἴοσ ἴᾶς ρῥγεβεηὶ ονασ ἴῃς ρτεδὶ 
Ῥεῖβοηβ δηά τπίπρβ οὗ τπῈ ρᾶϑι. Οἡ {δε 
αὐϑηῤδαυ ἐξοιίβιη οὗ ἔ8ε86 σοσῃρασίβοῃβ, 
υἱάδ ΤῊ «Αῤοϊορείίεα, Ῥ. 367; δηὰ τε- 
τλετῖρες ὑπᾶὶ 1εβὺ8 οἰδίπιεά βιρεγίοσ ΕΥ̓ 
ποὶ πηεγεῖν ἔοσ Ηϊπιβοῖ ἀπά Η1 ψνοσῖ, 
Ῥυΐ Ἔνεη ἕοσ ἔπ ἰεδδὲ 'ἰπ ἴδε Κιπράοπι οὗ 
Ἑδανεη (χὶ. σι). ᾿ 

γν. 43-45. Α οοπιῤαγίδοη. ς {κι 
ΧΙ. 24-26.{Ἠ ἘοττηεΣΪν [εβὺ8 μαὰ ᾿πκεπεὰ 
δε Ἔν] ταᾶος οὗ Ῥδαγίβαὶς τεϊρὶοηἰβίβ τὸ 
οδιάγεη ραγίηρ ἰπ ἴῃς πιατκεῖ- ρίδοο (χὶ, 
16-10). δῶν 6 8ε8 Ἔχρεϊ]εὰ ἀςπιοβ 
ἴο ἀερίος ἐμεῖς βρίγίξυδὶ οοηάπίοη. ΤᾺ 
βἰτλ!ευάς τπλονεβ ἰπ ἴδ τερίοη οὗ ρΡορυΐασ 
ορίπίοη, δἀπὰ ρίνεβ. ἃ ρ᾽ἰπιρβε ἱπίο 188 
βυρετγϑι ἰοη8 οὗ {πῸ {ἰπ|6. Υὲ ραίδες 
ἔτοτὴ ἰδ, ἄσγϑι, ἔπαὶ (Ὡς οἰἴῖεςιβ οὗ τῆς δγίβ 
οὔ εχοσοϊβῖβ νεῖα ᾿επΊροσᾶσυ ; δηὰ, βεοοηά, 
δ ρορυῖας ἵβεοσυ ἴο ἐχρίδίη τῃς δοίβ: 
δε ἀεηοη τείυσπεὰ Ὀεοαυβε ἢς οουϊὰ 
ποῖ Βηὰ ἃ ςοπχίοτίδοϊες βοῦς δηγνῇεσα 
εἶδε. Οἱ ἐδὶβ σἱάε 1 ἱρδείοος, Ηοτ. Ηςῦ. 
Ἴδε ραγδῦϊε τνᾶδ παίυγα!ν βυρρεβίεά ὉῪ 
πε οὐτε οὗ ἴδε ἀεπιοηΐας (νεσ. 22).--- 
Μες. 43. δι᾽ ἀνύδρων τόπων: ἴῃε Παυπίδ 
οἵ ἀεγηοπβ, 88 ρορυϊασῖν σοποεῖνεά, γεσα 
Ρίαςεβ ὑπ παῦε Ὁν πιεη, ἀεδβεσίβ δπὰ 

ἀνεγασάβ. Τῆς ἀεπιοη ἱπ ΤΟῦΪ88 νἱϊ:. 3 
ἴεβ ἴο ἰ8ς ρρατπλοβὲ ρασὶβ οὗ Ἐργρῖ; 

δηὰ ἱπ Βαζυςἢ ἵν. 35 ἃ ἰδπὰ ἀεβοϊδιεά Ὁγ 
δι ἰδ ἴο ἠλδασὶ ἰοπβηιδά ὟΥ ἀεγηοηϑ.--- 

αται ζητοῦν: [πε δρίτῖῖ ΚΕῸρΡ8 πλονίησ 
μα ἀεβὲ οὗ ἃ τοείης Ρίαςε; πιὸ ἃ 
δυπηδη δεὶπρ 6 ἔδεϊ8 111 δὲ εβϑε ἴῃ ἴῃς πηο- 
δοίοπουβ νγᾶδία οὗ βαπά.-- οὐκ εὑρίσκει: 

ἰπ Γκο εὑρίσκον. ΤΠ οἔδηρο ἴτοσι 
Διτὶς ρα ἴὸ ἤηϊϊα νεγ [8 Ἔχργεδβῖνα. 

ε ἕδι!υγε ἴο Ππὰ ἃ γεβϑεϊπρ ρίαςς νγᾶβ δῇ 
ἱπιρογίδης ἔδοϊ, 48 οἡ ἱξ ἀερεπάςεὰά τῃς το - 
Βοῖνε ἴο τεΐυγῃ ἴο {δε ἔοσπηες δϑοάε.--- 
γες. 44. σχολάζοντα σ. καὶ κ. -- υπ- 
ἰεηδηϊεὰ δηὰ στοδάυ ἴοσ ἃ ἰδηδηΐ, ἰηνὶτ- 
ἱπρ ὉΥ ἰϊ8 οἴεδη, οσπαιηςηϊεὰ ςοπάϊκίοη. 
Τα ερὶἐμεῖβ βἰ πρὶν ἀδβοτῖρε ἴῃ Ἰΐνεὶν 
ἰςτοσίδὶ τηδῆπεῖ ἴῃς τἰβὶς οὗ τεροββεβαίοῃ. 
υἱ πδίυσδ! ν ςοπητηεπίδίογβ βεεῖς βρίσιξυ δὶ 

εαυΐϊνδ! ἐπ ἔοσ μα πλ. Οτζηδιηεηίθα δον ἢ 
ΜΙ γγάοε, ΒᾺῪ βοῆς (Η αγυ, ΟὮγυβ., 
αοάει), ψἱῖἢ εἰμ, οἴδεῖβ (Οτῖρ., 16τ.» 
Εσυτῃγ., ὙΝ εἰββ, εἴς). Ὑῆε ογπδπιεηΐδ- 
τίοη τηῦδὲ Ὀε ἴο τῆς ἰδδβίς οὗ ἴδε ἰεπδηξ, 
Απά νψδδὶ ἰβ ἐπα Νείξμεν ἕοσ δίπ πος 
ἴον βιᾶςε, Ὀυϊ ἴοσ βίῃ οουπίετγίεϊκηρσ 
ἕδος; ἃ ἔοττῃ οἵ ρσοάϊίποεββ νους τΠ6 
Ῥοννεσ ; βαποῖν ννπίοἢ 18 Ὀὰὶ ἃ πιδβὶς ἴοσ 
τηϊψυγ. ὙΠῈ ουδὲ ἰβ ἀεςοταῖεά τα- 
Ρυξεάϊν ἔος ἀοά᾽Β οσουρδπου, γϑϑ]ν ἔοσς 
18ε ἄδν!]}᾽ 8. ; σαροῦν ἰδ 
οοπάδεπηηςὰ Ὀγ ῬΉγγπ.  “Ψδδη γοῦ Βεᾶσ 
οὔθ ΒΆῪ σάρωσον δά Πἰπιὶ ΒΔ παρα- 
κόρησον ".--Ν ες. 45. ἑπτὰ ἕτερα πνεύ- 
ματα, εἰς. ΤὨΐβ ἐεαίυσε 18 ἱπισοάποεά 
ἴο πᾶκε τῆς ῥίσῖυγε ἀπβννοσ ἴο ἴπ 6 πηοταὶ 
οοηάϊιίοη οὗ ἴδε Ῥῃδγίβεεβ 835 οοηοείνεὰ 
ὈΥ̓Ἄδθυο. ΤὨδ ρδγϑῦϊα βεῖε ρΆ8868 οὔϊ 
οὗ τῆς τερίοη οὗ ρορυῖϊασ ἱπιαρίπδιίοη δῃηὰ 
παῖυγαι ργοῦδΌ ἢν ἱπίο ἃ τερίοη οὗ 
ἄεερες ρβυοποίοριςδῖ ἱπβείρῃςΞ.Ό. ΝΥ 
δῃουϊά τῆς ἀεσπιοῦ ὑγηὶ δββοοίαιοβδ ἴῃ 
ΟΟΟΌΡΔΠΟΥ οὗἩἨ {πὲ Βουδεὺ ΨΝῺΥ ποῖ 
ταῖδες πᾶνε ἰξ 811] το Ὠἰίτηβε! 88 Ὀδείοσε ὃ--- 
οὕτως ἔσται, εἰς. ΕτΠίςΑ] Δρρὶ!οαιίοῃ. 
Τῆε ρεπεζαὶ ἐγσυτ ἱτηρ! θὰ δ: τηοσϑὶ ἀπά 
ταὶ ρίουβ τγεΐοσπι ΠΥ 6, Ὧ85 ὕεξῃ, 
βυςοεεάεά ὉΥ ἄξερεσ ἀερεπεγαου. Τῇ 
αυεδιίοη παιυγα!ν βυρρεβῖβ ἰἴ861{: τδαῖ 
18 τῆς Εἰδίοτίοδὶ γαηρε οἵ (δε δρρ᾽Ἰοδεου ὃ 
[ει δὲβ Ὀδεὴ δηβιννεγεά νασίουβῖν. Ετοτι 
ἴδε Ἰαννρίνίης Ε11 τῆς Ῥγεβεπὶ {πε (ΗἹ]., 
].τ); ἔἴοιι ἔπε εχίϊς 1} πον (ΟὮγγα., 
ατοιίαβ, εἰς.) ; ἴζοπιὶ ἵμε Βαρεῖβε Ε}} ΠΟῪ 
(νεῖββ, εἴς). ΟΒσίβδε ψίνεβ. πὸ δίπε οὗ 
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' κεκοσμημένον. 45. τότε πορεύεται καὶ ἢ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ 11.:. χἱ. 4ς. 
ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα " πονηρότερα ἑαυτοῦ, 

,« 61. χχίϊ. 
καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ 20 (οἵ 

τοιδ6). 
ἐκεῖ" καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν τ ΟἿ. χνί! 
πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 46. Ἔτι δὲ  ξοπιρατ. 
αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τ 
εἱστήκεισαν ἔξω, " ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 47. εἶπε δέ τις αὐτῷ, ἘΝ τ 

“δού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασι, ζητοῦντές “ὦ ΜῈ 
σοι λαλῆσαι." 3 48. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ εἰπόντι ὃ αὐτῷ, “Τίς [ὶᾳ ν τὸ 
ἐστιν ἡ μήτηρ μου; καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; 40. Καὶ 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ 4 ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, “᾿Ιδού, ἡ 
μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μους 50. ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ 
μήτηρ ἐστίν.᾽" 

1 Μ9)Β οσοῖι δὲ (Τίεοδ,, ΝΗ... 
5 Το ψβοῖε οἵ νες. 47 ͵β νγαπείηρ 'π 8 ΒΙ, δπά ἰ8 οπηἱειϑὰ ΒῪ ὙΝ.Ἡ, Τίβομ. ραΐδ 

ἀτ τίη Ὀγαοκεῖβ. [ξ 18 ἢ Ἐχρ δηδίοσυ ρῖοβ8. 

8 λέγοντι ἰπ 3 ΒΌΖ. 

4 ΝΣ οπιῖὲ ἀντον (Τί5.8.). ΒΟ τείδίη ἴὲ (ἿΝ.Η. τυϊτρίη Ὀγδοϊκεῖα), 

“δὲ ρετίοά ννᾶβ ἰπ Ηἰΐβ του ρῃ 8, ὕΠ16 88 
νε βηά οης ἰπ ἴῃς ερίδεῖ μοιχαλὶς 
(νεσ. 30), νυν Βίο ἢ τες 8118 ργορμεῖίς ομαυρεβ 
οἵ υπίλιτ δ ιπεβ8 ἴοὸ πες Ὀϊνίπε Ηυβραηὰ 
δεαϊπβι [βγϑεὶ, δηὰ ροϊπίβ ἴο (ῃς Ἔχῖϊε 88 
(δε οτίβίὶβ ἂἋὲ ψὩσοἢ 86 βογ ου δ ν τε- 
Ῥεπίεά οὗ τμαΐϊ βἷπ. [Ιἐ ἰβ ποὶ δὲ 1] ᾿ἰκεῖγ 
δδὲ ΟὨτίδε᾽Β νἱονν ννᾶβ [ἰπυϊιεὰ το ἴῃς 

Ἰοὰ ἀδιίηρ ἴτοτῃηῃ 10 π᾿ 8 τηϊηἰ βέγυ. 
ογδὶ ἴδννβ πεεὰ ἴδγρε βρᾶςςβ οἵ {πιε ἴοσ 

δάἀεφυδία ἐχερ  ᾿βοδιίοη. ΤῊ πιοβὶ ἰη- 
βίσυςξινε Ἔχετηρ! Βοδείοη οὗ τε ἄερεπε- 
ΣΆΟΥ ἀεβογεά ἰβ βυρρί!εὰ ὃν ἴῃς ρετγίοά 
ποσὰ ΕΖτεὰ {111} ΟἿ σίβι᾽ 8 ἔπιε. ὙΠ ΕΖεα 
εδηδεὰ ’"αέεγίαϊ ἰδοϊλιτγ. Βυΐξ ἴτοπὶ {πδὲ 

ἰοά ἀδῖεβ ἴῃς τοίη οἵ Ἰεραὶβπὶ, νυ δὶς ἢ 
Ἰδειδὰ ἱπ ἘΔΌὈΪ ΠΙβτα, ἃ πλοῦς ϑυρε]ς δπὰ 
Ῥετγηϊοίουβ ἰδοϊαῖσν οὗ ἴῃς ἰδέέεγ, [86 
τῆοτα ἀεδλάϊν τῆδὲ τὲ οσε ἴ86 ζϑὶγ δβρεςῖ 
οἵ Ζελὶ ἔος αοἀἁ δπὰ γἰρῃιεουβηςβδ. 

νν. 46-5ν. Τε γεϊαίϊυες ο77 ἐπι 
(ΜΙκ. 1. 331-35; [Κι νἱϊ. 109-21). 
Μαίιδενν δπὰ Μασίς ρίαος (μΐβ ἱποίδεης 
ἴῃ οοηποοιϊίοη ἢ ἴπς ἀϊδοοιγδα οσοᾶ- 
βἰοπεὰ ὉνῪ Ῥμασίβαὶς οδίυσηηγ. Γὺκε 
ἵνεβ ἰξ ἰπ ἃ υΐϊϊε ἀϊεγεμε οοπηςξοιίοη. 
με ροδβίτίοη δβδείρπεά ἰ ὉῪ Μαῖῖδμεν 

ἃηὰά Μδεῖ ἰβ δὲ ᾿ἰεδϑὶ δειΐηρ, δηὰ τπγουρῃ 
ἰξ οπες οἂπ υπάετειδπά ἔπε τποῖϊνεσ. Νοὶ 
νδηΐϊϊγ: ἃ ἀεδῖγε ἴο πῆᾶκα ἃ ραγδάε οἵ 
«δεὶς Ἰηῆυεπος ονεσ ἐμεῖς ἕατηουβ γεϊδιϊνε 
οη ἴδε ραγὲ οὗ τηοῖμο ἀπά ὕὑσγείῃγεη 
(Οδτγβ., ὙΒΘορἢγ., εἴς.)}, Ὀυϊ βο]!οἴτυάς 
Ὁη 5 δοοουηΐ δηὰ ἃ ἀεϑβίσε ἴο εχίσιςδῖς 
Ἡϊΐπι σοσὰ ἴσουῦὶς. Τῆΐδ ἱποίάδης βῃου ὰ 

θα νἱενγεά ἴῃ οοππεοίίοα τε ἴα βίδίε- 
τηεηὶ ἱπ ΜΚ, {Π|. 21 τπαὲ δτίεπὰβ ἐπουρῆς 
7εβὺ8 δεβίἀς Ηἰπιθε. ὙΒΟῪ νἱβμεά το 
τεβοις Ηἰΐτὰ ἔτοπὶ Ηἰπι56 17 δηὰ ἔσοπ τη 
Ὑθοβα {11 - Ὁ} Ἠς παά, ἱπιργυάεπεῖγ, 
ἘΠΕΥ Ῥγοῦδοῖν ἐβουρᾷι, ργονοκεά.---Ν ετ. 
46. ἀδελφοὶ, Ὀτοίδετε ἴῃ τἴπ6 παίυγαὶ 
δέῃδε, 80η8 οὗ Μδευ ὃν Ϊοβερῃ ὃ Ρτδ- 
ϑυπηδὈἷγ, ὉὰΣ ἀπ ἀπινείσοτης Πγροιδμεβὶβ 
ἴο ΤΏΔΩΥ οὐ ἰπεοϊορίςαὶ ρτουηάβ.--- 
εἱστήκεισαν, ρΡΙυρετίεςς, Ὀὰξ ἢ βοηβα 
οὗ ἱπιρεγίεοι (Εσῖζβομε). ὙΒΕΥ Βαά 
δδεη βίδηάϊπρ ὉῪ να [8118 ννᾶ8 βρεᾶκ- 
ἱπρ.---ἄξω, οα {πε ουεκίτιβ οὗ τῆς οσοννά, 
ΟΥ ουϊδιὰς {πε Βουδε ἱπίο ψῃϊο 6808 
επίεγοὰ (ΜΚ. 1. 10).--τνεσ. 47 (νναπείησ 

ἴῃ 3 .Β1)) βιδίεβ ννῆδὲ ἰβ ἱπιρί!εὰ ἰπ νεσ. 

48 (τῷ ντι), {πὶ βοπὶς οπα τερογίεὰ 
ἴο [εβὺυβ τῆς ργεβεῆςε οὗ Ηἰβ γεϊδεῖνεβ. --- 
γεσ. 48. τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μον. Οπα 
ταῖρῃε πᾶνε ἐχρεοιεά ΤΩΣ ουῖ οὗ ἀε]ΐ- 
οδου, ἴο ἢᾶνε βροΐκδαση οὐΐγ οὗ Ηΐβ 
Ῥχγείῆσγεη, ἰεανίηρ τς Ὀεασίηρς οὗ (δε 
υεδίίοη οα Ηΐβ πιοῖμες ἴο ὃς ἰπίεσταά, 
ὐ ([Πς πηεπιίοη οὗὨ ἢεγ ρανς ἱποσοδβεά 

εἰ ρἢδβίβ ἴο ἔπε (συ τῇ ῥγοοϊαίπιεὰ. ΤΠς 
αυεβείοη τερεΐβ ἃ ννε]]-πηεαπὲ θαῖ ἱρποσζαηὶ 
ἱπιογίεσεηος οὗ πδίυγαὶ δβεοιϊίου ἢ ἴῃς 
βονοτγείρῃ οἷδίτηβ οὗ ἀϑῖν. 1ε τενεδῖβ ἃ 
ΒΙΡΆΙΥ βίγυπρ βρί γι: εαβιγ το ῬῈ πιϊβιδκεη 
ἴοσ ἃ τηοσδϊὰ δπιμυδίδβπ).---  εσ. 40. 
ἐκτείνας τ΄ χο: δη εἰοφυεηὶ ρεβίυγε, 
ταρκίηρ τῇς ννοσἄβ {ο]] ον τη, ἕοσ ἴπο5α 
Ῥτεβεηῖ, βυρετῆυοιυ.---ἰδού, εἰς. ὙΠετῖο 
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194 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΠΙ, 

δ ὍΒ. χανί, ΧΙΠ. τσ. ἘΝ δὲϊΪ τῇ ἡμέρᾳ ἐκεινῃ ἐξελθὼν ὁ ̓Ιησοῦς ἀπὸ 3 τῆς 
ἵν. αὶ ΟἿ. οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν - 2. καὶ "συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν 

ζαίιν πρὸς ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι. καὶ 
τινα). 

ΤΜΒΣ οπιῖξ δε, τυ Ὠίο ἴῃς δηοίεπὲ τανίβοσθ βεαπὶ ἴο δδνε ἰπβοσίδα γερο δεν 88 ἃ 
ττδηβιείοπδὶ ρδσίὶοϊε. 

3.4.2 Βαᾶνο εκ (ΤΊ 5οἷ".). Β διδ8 πεϊπεῖ εκ ἢοσ ὡπὸ (Ὁ. Η. οπιῖε ὡπτοὸ δηά δδνε εκ ἰῃ 
ΤΑΔΙΡ ἢ). 

ΒΊΜΒΟΙΖΣ οπιῖξ το. 

ἃτ:ς ἰάεα! ἰδὲ, ργοτηοίεσβ οὗ ρεῖ βοῃεπιςβ, 
δηὰ τεϊϊρίουβ ἀθνοῖθεεβ μοὶ ἱξ νουἹὰ 
οοβὲ πο εῇοτί ἴο βρεαῖκ ἴδυβ; ποῖ δη δά- 
Ταϊσαῦ ες οἶδδα οὗ ρεορίε. [Ι{ ἀϊά ςοβὲ 
7εβὺ8β δῇ εβογι, ἴοσ Ης ἃ 
ψνάσα δελτὶ δηὰ ὑπὸ]! ρηϊεά παῖυγαὶ 
αἰεςιίοπθ. Βυῖ Ηε βαοτίβοεά ηδίυγδὶ 
αῇεοιίοα οὐ ἴδς αἰϊα οὗ ἀυΐϊγ, 48 Ης 
βΠΑΙν βαςτίβοεεά Ηἰ8 [ἰ{6.--ἶοτ. 50. 
Ῥεδηϊεέίοη οἵ βρίγίτυιὶ Κἰπβιηδπβηρ. Τῆς 
πίσθεβὲ Ὁσοϊμεσβοοῦ Ὀδβεὰ οἡ βρίτιτυ δὶ 
ΔΒιπίτν.---ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ: α δπογαὶ 
τεβεηΐ βυρροβίειου ἐχργεββε Ὁγ ἴδ6 50- 

)υποῖῖνε ΜῈ} ἂν [Ο]]οννεὰ ὉῪ ργεϑβεπὶ ἴη- 
ἀϊςαῖίνε.---τὸ θέλημα τ. πατρός μ. τ᾿. ἐν 
οὐρανοῖς : [Π18 ῬτΟΌΔΟΪΥ σοπιε8 πδαγεβὲ ἴο 
ΟἸὨτίβε᾽ 5 δοῖυδὶ ννοσάβ. [ἢ βιιο ἢ ἃ βοϊεπηπ 
αἱΐετᾶπος Ης ννὯ8 {ἰκεῖγ ἴὸ τιεπιίοη Ηἰ8 
Ἐδίδεσ, νῇοβα βυρσεπιε οἰ Ηἰ5 Β]1α] 
Βεαζῖ ὄενεσ ονπεὰ. Μαζῖκ μδ8 “πὲ ν}]] 
οἵ αοά"); Ιυκς “τῆσδε ψῆο ἤδᾶσ δηὰ 
ἄο ἴῃς νογὰ οἵ αοά" ; οδνίοιυείγ βεοοηά- 

Ἔμαρτεκ ΧΙΠ. [|ε8Ὁ8 ΤΈΑΛΟΗΙΝΟ ΙΝ 
ῬΑΒΑΒΙΕΒ. ΤΗς ἰταπβιιίοη ἴσοση ἴπ6 
ΒΌΪ]ΓΥ, βοπιῦγε δἰπηοβρβεσε οὗ Ἵμδρ. χίϊ, 
ἱπίο τῆς οδίπι, οἶεασ αδἱζ οὐ ΟἾσγιβι 8 
Ῥαγαδοῖϊὶς ννβάοπι ννουἹὰ Ὀς 48 νγεϊςοτης 
ἴο ἴδε Ἔνδηρεῖίβὲ 458 ἰΐ ἰβ ἴο υ8. Ὑεῖ ὄνβη 
Βεῖα νγεὲ ἀο ποῖ δἰϊορείμε Ἵβοᾶρα τῆς 
βδδάονν οὗὐἨ ὑηρεϊϊεῖ οὐ βρίσιδὶ ἱπδα5- 
ςερο δεν. Ψνε τεδά οὗ πιυςἢ ροοά βεεά 
νιλεῖϊοά, δαὰ βεεά βονῃ δἀπιοηρ ροοά, ἢ58 
οὗ 411 βοσίβ οαυρῆς ἰῃ ἴδε πες. Τα 
δἀορείοη οὗ {πε ραγζδδοῖίς τηεϊῃοά οὗ 
τελοβίηρ, ἱπάεεά, Πδά 118 οτὶρὶπ ἰπ ρατὲ 
ἰῃ ἀϊξαρροϊπιιπε εχραγίεποαβ ; ἐσ ῃ8 
τηϊβαρργεπεηάςεά, δοιϊίομβ τηϊβδυηδεσβιοοά, 
οοταρα ἶηρς ἐμῆς Τέδομεσ ἴο [11 Ῥδςοῖκ ου 
παῖυσγαὶ δηδίορίεβ ἴοσ Ἐχρίπδιίίοη δηὰ 
5εἰ Γἀεξεποθ. ΑἹ] τὰς δυπορείῖβιβ τεοορ- 
Ὠΐδβα ἴΒς ἱπιροτίδπος οὗἉ τ}8 ἴγρε οὔ ἐεδοἢ- 
ἱπρ ὉΥ τπεἰς ἔοσπιδὶ τηδηπες οὗ ἱπεγοδυςΐπρ 
τῆς Βτβέ οἵ ἴπε στοὺρ οὗ βενεπ ρδγβϑῦεβ 
οοπίαϊηεά ἰῃ Μαιμενν᾽β ςο]]εοιϊίοα, ΟΛ 
Με. χίϊ. 3; ΜΙ. ἱν. 2; 1Κ. νἱϊ. 4 
Μαιεδενν 8 ννᾶν οὗἁὨ τηδϑββίηρ τηδίζεσ οὔ [8 
Ββᾶπης Κίπὰ τηοβὲ εβδοιι δ! ἱτῆρταββαβ υ8 
ἢ τς δἰρηίβοαπος οὗὨ ἐπ8 ἐεαΐυσε ἴῃ 
ΘΟ γβι᾽ 5 ἰεδοίηρ τηϊηἰβέσγ. Ὑδαδὶ [εβϑ08 

ΒΡΟΚς 411 [π6 βενεὴη ραγδῦῖεβ ρτουρεὰ 
ἰορεῖμεν πὶ (818 σπαρίεσ δὲ οὔβ εἰπια ἰ8 
ποῖ οεγίδίπ οὐ Ἄνθη {ἰκοῖγ. [Ιἢ ἴδε οοτς- 
τεβροηάϊηρ βεοϊΐοη Μαιῖ σίνεβ οὔ ἔνο 
οἵ τῇς βενεὴ (ϑοῖσον δηδ δ μεέαγά δε). 
[μὰκς Βᾶ5 ἴῃς ϑοτῖσεγ οπἷγ. ὙὍῆὰ ϑοῖσεγ, 
τῆς Ταγές, δῃὰά τῆς γαρ πεὲ τᾶν μᾶνα 
ἐογπιεὰ ἃ βἰηρὶς ἀϊβοουγβα, 88 νεσυ οἱ οβεῖῦ 
«οπηδοῖδά ἴῃ βίγυσίυτε δηᾶά ἱτηροτί. 
Ῥεῖμαρβ ψὰ βῃουἹά γαῖμα βὰν διδὰ ἃ 
Ρίδος ἱπ 1π6 ἀΐϊβοουγβε ἔγοπι ἴῃς Ῥοδῖ, 
ΜΟΙ βϑετὴβ ἴο πᾶνε ὕδδεη ἃ σενίενν οὗ 
ἴῃς ραϑὲ πιϊηἰβίγυ οὐ 7688, Ἴχργεβδίπρ 
οἰίεῆγ ἀϊβαρροϊπίτηεηε ἢ τπ6 τοβυϊὲ, 
Μυοβ θεϑβίἀεβ ρδγδθῖεβ υνουἱὰ δε βροκεϑῃ, 
{8ε ρδγδθϊεβ δείηρ επιρὶογεὰ ἴο ροϊηϊ 188 
ταλογδὶ : πιο βεθάᾶ, {π||6 ἔγυΐϊς, ἀπά γεῖ 
ἃ Ὀερίπηΐπρ πιδάς ἀεβεϊπεά ἴο στον ; [86 
βἰταδίίοη το δε νἱενγεά υνϊτῇ ραϊίδπςς δἀπά 
Βορε. 7υβὲ δονν τηδην οἵ ἴῃς ρδγαῦεϑ 
τερογίεὰ ὃν ἴπ6 ἐνδηρε ἰβὲβ νγεγε βροΐβῃ 
τῆεη ἰδ ἰδ ἱπηροββίδ]ε ἴο ἀδεεγηχίηα. 

νν. 19. ΤΕ Ῥαγαδίε οὗ ἐδε ϑοιϑεν 
(ΜΚ. ἱν. σο; κ. νι, 4-8). Με. 1. 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. ΤῊς ρατΑῦϊς βίαπάβ 
π ἴ(ἢε 84πης σςοπηεοίίοη ἱἰπ Μαχῖκ (ποῖ ἴῃ 
1Κ6), Ὀυξ ποῖ 48 ζο]οννίηρ ἴῃ ἱτηπιοά δῖα 
[επροσαὶ βεαυεηοθ, ΝΟ βίγεββ ββοιϊά 
θὲ ἰαϊὰ οὐ Μαειιενν"᾽Β ΡῬῆταβα “"οη ἴδδὲ 
ἀδν ".--ὀῳξελθὼν τῆς οἰκίας : τῇς Βοιβα 
π᾿ ψψῃϊςἢ 716βὺ8 8 διρροβεά ἴο βᾶνε βεεη 
θη Ηἰὀ αἰεηὰβ βουρῆς ἴος Ηΐπι, 
τπουρῇ Μαδιμαν πλᾶῖτεβ πὸ τηθηεοη οὗ 
ἰε (υἱάς ΜΚ. [1]. 10).---κάθητο; 45 δὲ 
τῆς τεδοπίηρ οα ἴῃς Π1]] (ν. 1), βδυρρεδεῖνο 
οὗ Ἰεηρίπεηεά ἀΐδοουτδε. Τδς Τοδοποσ 
βδῖ, ἴῃς Πεδᾶγεσβ βιοοά.--- εσ. 2. ὄχλοι 
πολλοί, Ετεαὶ πυπηρεῖβ οὗ ρεορίε ἱπ 811 
{δε δοοουηΐβ, σοπῃρεϊηρ ἔς Τεαςῖες ἴὸ 
νι πάγανν ἴτοπὶ (ἢ βῆογςε ἱπίο ἴῃς βεᾶ, 
δηὰ, βἰζείπρ ἰπ ἃ Ὀοαῖ, ἰο δάάγεββ {μ6 
Ῥεορΐε βιαπάϊηρ ου (με πιδιρίπη. Μυςβ 
τηϊοζαϑῖ, ρορυ συ οὗἩ τῆ6 Ὑδδοθοσ 8111} 

εδί, δηὰ ὄνεῃ ρτονΐηρ; γεῖ Ης Πᾶ8 
γπιθὰ ἃ νϑσν ΒΟΌοσ εϑιϊπγδῖς οὔτ ναΐυς, 
88 ἴδε Ρᾶγαθ]6 [ο]οννίπρ ββοννβ.--- ν ετ. 3. 
ἐν παραβολαῖς : τηΐ5 πιειῃοά οἵἉ ἐεδομίησ 
ΨᾺ8 ποῖ Ρεουϊαγ ἴο [65818--ἰὰῪ: ννᾶ8 
ςοησηος ἃπιοηρ Εδβίεγηβ---δυϊ ΗΒ τ8ς 
οὗ ἰξ ννᾶβ υὑπίᾳυς ἰπ ἐεἰ οἰ γ δηὰ ἱπ ἐθα 



:--1ο, ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ τος 

4. καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὃ γετ. 48. πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν " αἰγιαλὸν εἱστήκει. γα αι. 

πολλὰ ἐν "παραβολαῖς, λέγων, ““᾿Ιδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. “2 

4. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ἃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν - καὶ ἦλθε] μανῇ: 30, 

τὰ πετεινά, καὶ “κατέφαγεν αὐτά -ς. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ ἀνα 

"πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν - καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε, διὰ τὸ ΡΝ 
μὴ ἔχειν βάθος 3 γῆς" 6. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος  ἐκαυματίσθη, καὶ αὐ ΓᾺ 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν, δ ἐξηράνθη. 17. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς 7088 1.17. 
ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ ἀπέπνιζαν ὃ αὐτά. 8. ἄλλα ΜΚ. ἰν. 5, 
᾿δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν ἑκατόν, εν, ἵν. δ. 

ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 9. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ὁ ἀκουέτω. ἐφ᾽ : 

το. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῳ, “Διατί ἐν παραβολαῖς ἢ 1ϑις ΓΝ 

88. ἷ. τα. 

1 Β Βαβ ελθοντα τα πετεινα κατεφαγεν, ννὩῖς ἢ ΝΗ. ρυὶ ἰα τδς ἰεχὲ, ραοίηρ ηλθον 
τ. π᾿ καὶ ἴῃ (δε τηλτρίπ. 

3 Β δδ8 της Ὀεΐοσε γης. 

59 μᾶνε επνιξαν (Τί6ς..). ΒΟΖΣ αἱ. Δηὰ πιδην πχίη. βάν ἀπεπνιξαν (ΥΝ.Η. 
Ὑἱ σπνιξαν ἰπ τλδγρὶπ), 

4 ΒΙ, οπιῖξ ακουειν, νυν οοπΊε8 ἔγοπὶ ρδγα!]]. 

ἐπὶ ος οὗ [86 [᾿εβ80η8 Ἴοηνεγεά. 
Αδδβίγαςὶ α ῥγίογὶ ἀεβηϊείοηβ οὗ ἴῃς ψνογὰ 
βεῖνε ᾿ἰτῖα ρυγροβε; τὰ ἰδάσῃ Ὀεβὶ ψνῃδῖ 
ἃ Ῥαγϑδϊς ἰβ, ἰπ τῆς τηουτῇ οὗ [ε8ι18, ὉῪ 
βιυάγίηνσ ἴδε ΕΙΣ Ηςε βροκε. Τἤεπος 
νε ψαίδεν τπδὶ ἴὸ 8) ἰπ ΡᾶγδὉ 68 
ΠΊΕΆΠΕ ἴο υδὲ {ΠΕ Δ ΠΉ 1] Αγ 'π πδίυγε οσ ἰπ 
δΒυπίδη 16 (ἴῃ με ἴογπὶ οὗ ἃ παγγδίϊνε οὐ 
οἰ δοτιν8ε) ἴο εὐ ρου ὑπ δηλ ας ἔσυ ἢ8 
οὗ τῆς 8ρί τίει] ννοτὶά, 

Νν. 3.9. Τὰε Ραγαδίε.---Νεῖ. 3. ὁ 
σπείρων: εἰϊπεῖ ὁ ρεπετίς, οσ ἴῃς ΘΟΜΟΣ 
οὗ τὰΥ 5βίογυ.---τοῦ σπείρειν: τῆς ἰη ἤηϊῖνα 
οἵ ρυτροβα ϑ ἢ ἀπε ρεπίτῖνε οἵὨ δτίίεϊς, 
νετυ “τεαυεηΐ ἰπ Ν. Τ. δηὰ ἰπ]δῖς ατεεῖ. 
-οϑεσ. 4. παρὰ τὴν ὁδόν: ποῖ ἰἢε 
πἰρῆνναν, οὗ ΒΊΟΝ ἴπετα γνεσα ἔενν, δυῖ 
186 Τοοίρδίῃ, οὗ ψῃῖοἢ τπετα γετα ΤΩ ΔΠΥ͂ 
τπτουρἢ οὐ Ῥεΐνεεη τῃς ἢεά8.---Ν ἐσ. 5. 
ἐπὶ τὰ πετρώδη, προ 5Π4]1οὸνν στουπά, 
ψΏετα ἴῃς τοοῖς τνν 48 πεᾶσ {πε βυγίδος (οὐκ 
εἶχεν γῆν πολλήν).- νεῖ. 6. ἐκανυμα- 
τίσθη, ἴι ψα8 βοογοῃεὰ (ΌΥ ἴῃς 5υπ) ((". 
Ἐεν. χνΐ. 8), ψ ῃῖο ἢ Πδά πιδάς ἰΐ βργίηρ 
ελιϊἰεβῦ : ΡΧΟΏΡΕΪΝ αυϊοκεπεά, βοοη 
ΚΙΠεά.--νεῖ. 7. ἐπὶ τὰς ἀκάνθας. 
ἘπιΖϑοῆς ρῥγείεσδ ἴπε τεδάϊπηρ ἐιᾳ Ὀεσαυβε 
τε βεεὰ {ε1] ποῖ οὐ ἴποτπβ δἰγεδὰν 
δρτυηρ ὑρ, Ὀυὲ οη στουπά []}} οὗἩ τπόγῃ 
βεοάβ οἵ τοοῖβιυ Βυῖ τἢς [ἰδἴῖοσ ἰάςα, 
ΨΒΙοἢ 158. ἴῃς ἴσας οπς, οαη Ὀε ἐχρσγεββεὰ 
αἴδο ὃΥῪ ἐπὶ.-- ἀνέβησαν: τε τποτη8 
ΒΡΙΔΠΡ ὉΡ 85 νγ6}1 25 ἴῃ 6 σογῃ, δηὰ ρτον- 
ἱπῷ πῆοῖς νἱρογουβὶν ραϊπεὰ ἴῃς ὕρρὲσ 
μΒαηά.---ἔπνιξαν. Εὐυτκῆγ. Ζίρ. βπάβ {818 
ἰάεα ἰῃ ἀνέβησαν, ἔος νος Β πα ρίνεβ 88 

ΒΥποῦγτη ὑπερίσχυσαν .--- ες. 8. καλὴν, 
ξϑηυϊπεῖν βοοά ἰαπὰ ἔτες ἴσοπιὶ 411 τῆς 
4υ}18 οὗ τῆς οἵδε τῆτες: βοῇ, ἄδβερ, 
οἰεδη.---ἐδίδον, γίεἸἀεὰ. Ιπ οἵπεῖ ἰοχὶϑ 
(1. 8, το; νἱϊ. 17) ποιεῖν ἰ8 υ5εά.--- 
ἑκατόν, ἑξήκοντα, τριάκοντα : 41] 5ατἰ8- 
ἴλοΐοσυ; 30 ρψοοάᾶ, ὅο δεῖϊζες, τοὺ δεβί 
(αεη. χχνὶ. 12).--- εσ. 9. ὁ ἔχων ὦτα ἀκ. 
ἀκ. Απ ἰηνϊίταξίοη το τπίπκ οἵ (ῆς Ὠἰδάεη 
τηεδηΐηρ, οἵ σαῖῃεσ ἃ πἰπὶ τῃδὶ πεσε ννὰβ8 
ΒΌΓἢ ἃ πηδδηΐηρ, Τῆς ἀεβοτίρτίοη οὗ τπ6 
Ἰδηὰ ἱπ νῃῖο ἢ τ8ε βόε σαί οἡ ἢΐ8 
ορεζαίίοηβ ψουά ργεβοηΐ πὸ ἀϊ βου εἶε5 
ἴο ἴῃς Βεᾶγεσβ : τ[ἢ6 Ῥεδίεῃ ρδίῃβ, ἴ868 
τΟΟΚΥ 8ροῖβ, ἴἢς ᾿ποσηγ ρδῖομεβ Ψεσζε 1] 
ἑαλτα δῦ ἐδδΐυγεβ οὗ της 6145 ἰῃ Ῥαϊδβείπα, 
δηᾷ τῆς ἴδιες οὗ ἴδε βεεὰ ἱπ εᾶσῇ Ἵδδὲ ννᾶ8 
πη δοοογάδπος υἱἢ σοτηπηοη δχρασγίεηςα. 
Βυῖϊ ΨὮΥ ραΐπὶ ἴῃς ρίοῖυτε ὃ ΝνΠδὶ ἰ5 
τῆς ποτα] οὗ ἴῃς βίοσυ ἡ Τδδῖ [εϑ08 ἰεῖ 
τδεπ ἴο Βηά ουϊ. 

γν. 109-17. Τὰδ ἀϊφοὶῥίες ατὰ απ 6χ- 
ῥίαπαίδοη, ὌὙθετα ἰβ βοπης αἰ συ ἴῃ. 
Τοττηΐηρ ἃ οἶδας ἰάεδ οὗ {μϊ8 ἱπιετϊυάς. 
νῃο αϑκεά ὃ Τῆς Ὑννεἶνε οηΪγ, οσ {πεν 
δηὰ οἴμεῖβ ἢ τΠετη, 485 Μδγκ βέδίεβ 
(Ϊν. το) }})}β Απὰ ψβεη [πηπιεάϊδίεϊ 
δἴτεσ ἰῃς ραγαῦ!β ννὰ8 βροίεῃ, οσ, ἃ8 ννᾶβ. 
τηοσς ᾿ἰΚεῖγ, αἴοσ ἴῃς ἱεδοβίηρ οὗ [ῃς δ 
ψ 8 ονεσ ἢ Τδ οης οετγίδίη ροίης ἰ8 παῖ 
δΔῃ εχρ᾽δηδιίοη ννᾶ8 δεκεὰ δηά ρίνςῃ.-- 
γες. το, διατί ἐν παραβολαῖς : Μαίίπεν 
τηᾶκεβ ἴῃς απεβιίοη τσείεσ ἴο (ῃς πιεϊμοά 
οὗ ἰεδοδίηρ, Μαῦκ δπὰ [κῸὸ τὸ ἴδ 
πιεδηΐηρ οἱ ἴδε ρϑγδῦϊεβ βροκεῃ. Ὑδαὰ 
ἴνο υεδβίίοπβ ὑνεσα οἰοβεῖὶν Ἵοοπηεςοίεά, 
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λαλεῖς αὐτοῖς; 11. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅτι ὑμῖν 

δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ 
οὐ δέδοται. 12. ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισι ευθ΄-" 

σεται" ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 13. 
θα ̓ . 3. διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσι, 

τΤΑςιο αν. καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσι. 14. καὶ ἢ ἀναπληροῦται 

14 χανίη, ἀπ᾿ 1 αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἡσαΐου, ἡ λέγουσα, “᾿Ακοῇ ἀκούσετε, καὶ 
καϊζε οὗ μὴ συνῆτε" καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 1ς- 
ΟΠ ῊΝ ἐ7ι ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὡσὶ " βαρέως 
τα ας ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν " ἐκάμμυσαν " μήποτε ἴδωσι τοῖς 
αχνῆν, .) ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ 
ρον τ 1 ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσωμαι 3 αὐτούς. τ6. Ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ 

1380 οπιῖξ σπι, ψΠΙοἢ τᾶν μᾶνα Ῥθθη δάδεά ὈῪ ἴΠ6 σταιηπηδείαπ ἴο στρδκα 86 
Ξοπβῖ, οἴεᾶσεσ. 

3 νασομαι ἰῃ τηοδὲ ὑποίαϊδ. Ἐσδάϊηρ οἵ Τ. Κ. ἴῃ ΧΔ. 

δηά Ὀοΐἢ ἀουδεῖςββ ἰῇ τῆς πλίηἀ8 οὗ ἴδε 
ἀϊβοὶρίεβι Α πιο δετίουβ αἰ βου Υ 
ἃτίβεβ ἰπ ςοηηδοιϊίοῃ νυν ἶτῆ ΟἿ γί βι᾿ 5 ἄμβυγεῦ 
ἴο [πεῖς ᾳυεβείοη, ψνϊοἢ βεςπὶβ ἴο βαῦ 
τῆδλε Ης δάοριεά ἴῃς ραγδθοῖϊς τηεϊμποὰ ἱπ 
οτάεγ ἰο μίάε τῆς ἐγσυΐῃβ οὗ ἴδε Κιηράοπι 
ἄοπὶ υπδρίγευαὶ τϊπά8. Νοίδιηρ ἰ8 
τῆοσγα ςοτίδίη ἴπδη ἐπδξ [6888 πεῖ τπεν ἀϊὰ 
ποῦ ςουἱὰ δάορι ἀπ βυςῇ Ροϊΐον, δηὰ 
τῆς ἐνδηρε ϑὲ8 δβογίδεὰ ἰὶ το Ηἱπὶ ἵπεῃ 
Ψψε ββουϊὰ πᾶνε πὸ αἰξεγηδιίνε δυΐ ἴο 

66 ΨΠῸ τοθεὲ νδο, κα ἩοϊΖηηδηη 
(ΗΠ. 6.) ἀπά 7] δεν (ἐς Οἱοίεληπϊςγεάση 
ἐόν ἢ ΡΡ. 131, 149, υἱάς αἶδο ἢὶβ 
ἱπιοίμηρ ἱπμ ας Ν. Τ΄, Ρ. 228), πιαῖῃ- 

ταῖη τπδὲ τῃ6 ἐνδηρε δῖ ἤανα πλίδιακεη 
Ηΐδ πηεαπίηρ, τεδάϊπρ ἱπέοπεοη ἴθ τῃς 
Ἰίσῃε οἵὁἨ γερμϊέ. ἸῈ 18 τηυοῇ Ῥείίεσ ἴὸ 
ἱπιραῖς ἃ τηϊϑίακε ἴο ἔπεπὶ ἴπδη δὴ ἴη- 
Βυπηδη Ρυγροβα ἴο ΟΒτίβι. 

γεσ. τ᾿. τὰ μνστήρια : [δε ννοτά, 848 
δεῖς υϑεὰ, τηῖρῆς βυρρεβὲ ἴῃς ἰάεδ οἵ ἃ 
ταγβίεσίουβ Ἵβοίετίς ἀοςισίης σοηοθγηϊηρ 
τῆς Κίηράοπι οἵ αοἄ ἴο ὃε ἰδυρῇξ ΟΠ ἴοὸ 
ἃ Ρεἰν!]ερεᾶ ἱπποσ οἰγοῖθ. Βα [πε ἰεγπὶ 
ἵπ τς Ν. Τ᾿ τηδᾶηβ ἐσυτπ8 οηςα πίάάδη 
ποῦν τενεδλῖεά, πιδᾶὰς ρεπεγα! ἢν Κποῦνη, 
δηὰ ἱπ {πεῖ οὐνὴ πδίυγε Ρασίδοι υ ἰη- 
το] 016. 80, 4.5.» ἰη ἘΡΏ. 111. ο, Οοἱ. ἱ. 
26. [6508 ἀεδβίγεά ἴο τῆλε ἴδε συ τῃ8 οὗ 
τῆς Κίηράᾶοπι οἵ αοά κηονσι το 411; ὈῪ 
Ῥδγαῦ]εβ 16 {πεν οουϊὰ ποῖ ΡῈ ὑπάετβιοοά 
οἴδεγννῖβε. ΗΒ αἷἱπὶ ΜᾺ8 ἴο εη]ρῃίεη, 
ποῖ ἴο τηγβεϊξν.--- εσ. 12. ΤῊΪΒ πιογαὶ 
Δροίδερτη ἰβ ρίνεπ οηἷΐν ἴῃ Μαῖ.. [εἰ 
Τοπίαίηβ ἃ ρτεαὶ (συϊῃ, συ βεῖπο βροίκεῃ 
ΟΣ ποῖ οη [δἰ8 οοςαβίοθυ. Εοσγ ἴδε ἌἿοη- 
αἰγιςιίοη, υἱάδ δὲ χ. 14.--περισσευθή- 
σεται: ρδὶπ ἷἰπ ΜΙ. χχνυ. 20, Ψἤεσο 

ἴῃς βαγίπρ [8 τερεαίεὰά. ΤῊΪΐβ υ86 οὗ ἴῃς 
Ρϑββῖνε ἴῃ ἃ πευῖεσ βδεῆβε Ὀεΐοπρβ ἴο ἰδία 
ατεεῖ.---νεσ. 13. διὰ τοῦτο ὅτι. Ματῖς 
πὰ [κε Πᾶνε ἵνα, τῃς ἔοτπιεσ αββίρῃηΐηρ 
8 τεᾶδβοῃ, ἴῃς ᾿ἰδιίεσ ἀβοσγι δἷπρ' ἃ ρυγροβε. 
ἴῃ Μαῖϊ. ]εδι18 βαυβ: 1 βρεδῖὶς ἰπ ραγδῦϊεβ 
Ὀεσᾶυβε βεεΐηρ ΠΕ ἄο ποῖ βεδ, εἰς. ; 
ὙὨΙοἢ Οὐρὶ παίυγα! ἴο πιθᾶπ: ΤΠΕῪ τα 
ἀ0}} οὗ ἀρργεμεηβίοῃ, ἐπεγείογε 1 ἀο τ 
Ῥεβῖ ἴο βη] ρθη {πεπ|.--ονν. 14,15. ΤῊΣ 
Ρτορβδεῖῖς οἰξαϊίοη, ρίνεη ὉῪ Μαῖμεν 
ΟἾΪΥ, ΠΊΔΥ Ὀὲ ἄυε το Πίπ), ᾿Ἰβουρῇ ρυΐ 
ἱπίο ἴδε πιουτἢ οἱ [6βυ8. [{ ἰβ ςοποεῖν- 
ΔΌΪε, Βοννενεσ, ταὶ [6808 τηΐρῆξ 86 
Ιβαϊδῃ 8 ννογτάβ ἴῃ ᾿βδίδ ῃ᾽ Β βριγίἴ, ἰδ.) 
ἰγσοηίοα!ν, ἐχργαβϑίηρ τῆς δίεῖες ἐεαϊϊησ 
οὗ οπε ςοπβοίουβ ἴπδὶ ἢἰ5 δεξὶ εβογίβ ἴὸ 
ἴδαςῇ Πὶ5 σουπίγγτηεη νου οἴεηῃ επά 
ἐπ ἔδίϊυσε, δηὰ ἵπ Πὶβ Ὀϊτεγηεββ σεργε- 
ΒΕΠΤΠΡ ΠΙΓΊ8ε 17 88 βεηΐ ἴο βῖορ εᾶγβ ἂπὰ 
ὈΠπὰ εγεβ. ϑυςῖ υἱτΐεταποεβ δε ποῖ ἴο 
Ὅς ἴακεὴ δ8 εἰ! θεγαῖς ἀορηηδεὶς ἱεδςῖ- 
ἱπῷ. 1, 48 βοπὶε αἷΐεσε, [ῆς ἐνδηρε δὲ 
50 ἴοοκ ἔδεπι, {πεν ἰδ] δὰ το υπἀετβίδηᾶ 
τῆς πιϊπὰ οἵ ἴῃς Μαβίεσ. Τδα συοϊδιίοη 
ἘΧΔΟΥΪν ξο οννΒ τῆς ϑερί. ες νεῖ 
καμμύω (νεῖ. 15, ἐκάμμνσαν) ἰβ οοη- 
ἀεπιπεὰ ὈΥῪ ΡῬὮγυη. 48 δαζράσουβ, [86 
τίρμι ψοσζὰ Ῥεὶηρ καταμύειν.---νν. τό, 17. 
Ιηὴ ΜΚ. (ἰν. 13) 1εβὰ8 τεργόϑοῆεβ ἴΠ6 
ἀϊδβοῖρ!εβ ἕοσ τπεῖς ἰρῆόγαπςε; μετα Ης 
οοηρτδίιϊαίεβ ἔπεπὶ οἡ πεῖς δου οὗ 
βεοίηρ δῃηὰ μεαζίηρ (βρίγιτ.211γ).---ὐμῶν : 
ἴῃ ἐπτρῃδεῖς ροείείομ, βυρρεβείηρ οοπίγαβε 
δείννεεη ἀϊϑοὶρ᾽εβ δηὰ τδς πιυϊιϊτυάε.--- 
ακάριοι, υἱάξ οῃ οἤδρ. ν. 3.---ὅτι βλ., 
εσδυδε, ἢοῖ ἔογ τολαέ, {ΠεΥ̓ 8εε.--ἀμὴν 

Ὺ ἱπιγοδυςίης, δὴ ἱπιροτίδης 
βιδιεσηεηίῖ.---προφῆται καὶ δίκαιοι, δδπις 
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ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπουσι - καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν,1 ὅτι ἀκούει.Σ 17. ἀμὴν 

γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ 
βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

18. Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείροντος.5 10. Παντὸς 
ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὃ 
πονηρός, καὶ ἢ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ - οὗτός πι Αεῖο νὯῖ. 
ἐστιν ὃ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 2ο. Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, 
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων 

1 Β οζηΐεβ υμὼν (Ὀταςκειεά ἰη ΥΝ.Η..). 
3 ακονουσι ἴῃ ΒΟΌΧΣ. ακονει 4 ρτατησηδιῖςαὶ οοττεςξίοη (πειξ, ΡΪ. Ὡοπ,. τα). 

3 σπειραντος ἰῃ ἾΒΧ. σπειροντος σΟΠΙΌΓΠΙΒ ἴο νΕΊ, 3. 

ςοτηδπδιίίοη ἂθ ἱπ χ. 41. Τῆς ἐε] οὐ 
ΠΟΥ Τοοηβίβίβ ἰῃ τὸ Ἐπίπρθ βδεεη δηὰ 
Βεατά, ΤΒα ρεγοείνϊπρ δεῆβεβ δηά ἴῃς 
τηΐηρβ ἴο "6 ρεζοείνε ΠΩΡΙΥ βοῇ οἵδεσ, 
πεῖεπες ὉΥ Ἐπετλβοῖνεβ γιοϊά επ]ουτηεπί. 
Τὶ ραββϑᾶρε 8 εἶνε ὉΥ Κ΄. (χ. 23, 24) 
ἴῃ ἃ τῆογς βυϊξδοὶς ςοπηδοϊίοη (τοροσῖ οα 
δεῖς πιϊββίοη ὉΥ ἔπε ϑενεηῖγ). Ηδετα ἰΐ 
οτεδῖαεβ ἃπ Ἴχαρρεγδαίεα ἱπηργεβϑίοη 88 
ἴο ἴδε οαχίεηι οὗ ἴδῈ πὸνν ἀερατίυτα. 
ὙΤΒς ρδγδδοῖϊίς ἐεδοῃίπρ οὗ |68:18, ἃ8 
ἐχερ! βεὰ ἰπ ἴΠ6 ϑόνεῦ ἃπά οἵδμε 
Ῥαζδῦϊεβ ἤεζς Ἴοϊϊεοῖεά, νὰ ποῖ δὴ 
ΔὈβοϊπ οἷν πὸνν ἔεαῖυσε. Ης Πδά δ'ννδαυβ 
Βδεῃ βρδακΙηΚ πποῖο Οἵ 1688 ἰῃ ρδγϑῦ 68 
(“ Εἴβδετβ οὔ Μεη,᾽" ἱν. το ; “ ϑαἷῖ οὗ τῆς 
ΕδειΒ," “Οἷἷν οἡὐ ἃ ΗΠ], ν. 13, 14; 
“Τὸ Βυϊάετβ,᾽" υἱῖ. 24-22; “ἽΜΒοΙε 
πεεὰ ποῖ 4 Ῥῃυβίοίδη," ἰχ. 12; “Νεὺν 
Θδζπιεηὶ δηὰ Νεὲν ΝΊπα," ἰχ. 16, 17, 
εἰς.). ϑοπῆς οὗ τῇς ράᾶγδθῖεβ π᾿ [Π18 
ςοπηφοκίοη, ἴδε Τγέασηζε δηὰ τῇς Ῥεαγὶ, 
δ. 6.» ΤΩΔΥ δ Ψεπ|8 ῥγεβεγνεὰ ἴτοσὴ βοπῖς 
Ἀὴ πδεκνΑ ἰοσροιϊεη βυπάροριις ἀϊΐδ8- 
ςουγθαβ, ΒΔ ἰδοβε ἀεϊϊνετεὰ ἱπ τῇς 
Ῥγεδοδβίπρ ἴους τπσγουρῃ (Δ]1166. 

νν. 18-23. [πέενῤγείαίϊον ὁ ἐπε ϑοτυεν 
ΜΚ. ἱν. 14-20; [κ. νἱϊ, χ1-15). Νεσ. 18. 
ἱμάς, ετηρμαῖίς, γε ῥγίνι!ερεά οπεβ.--- 

τεϊειτίης ἴο ἔα Βαρρίπεβ οἡ ψ Ὡς ἢ 
ἴδεν Βᾶανς Ὀεεη Τσοηρταιϊυϊδιεά.--- τ. τό. 
ἀκούσατε τ. π.: ποῖ, Βεᾶγ ᾿ς ονεσ δραίῃ, 
Βαῖ, δὲ ἰξ πιεδη8.---σπείραντος, δοτίδί, 
οὗ τῆς τᾶ Ψῆο βουνά ἴῃ ἴδε βίοσυ δὲ 
1το]ά.---Ν τ. 19. παι ἀκούοντος, ἰπ 
1ῆε σ496 οὗ δὴν οπς ΨγὯο Ποδγβ, “ἔοσ πε 
οἰαεβῖςὶ ἐάν τις ἀκούσῃ" ((4πιδ. α. Τ.). 
11 τδὺ Ῥε ἃ οϑβε οἵ ἱπίεισυρίεά ςοπβίγις- 
εἴοη, τε βεπίεμος δερίπηΐϊηρ ἢ τῆς 
ἱπιεπείοη ἴο τῖᾶκε ἴδε ρμεηϊτίνε ἀς- 

πάεηξ οὐ δῃ ἐκ τῆς καρδίας Ὀεΐοτε 
ἴρα ε (5ο ΟΝ εἰ588).---τὸν ν τῆς βα- 
σιλείας : ἰῃς οῖσεγ, ὑπ|ῖκα δε οἵδε 
ὉΥΑΌΪε8 ἱπ τπ|8 οπαρίετς, ςοπίδίηβ. πὸ 
{πε ἐδαὲ ἰξ οοποεσζης ἴπα κίηράοπι. Βυϊ 

ἷπ ΟἸσίβε 8 ἀϊβοουτβεβ [πδὲ αἰπιοδὲ ψεπὶ 
ψ πους βαγίπρ.--μὴ συνιέντος : “ ηοὶ 
τακίηρ ἱξ ἱπ," ἃ ρῆσαϑε Ψῃο ἢ ΠΔΡΡΙ͂Υ 
ςοτδιη 68 ἴπε6 ΡΒ γδίοδὶ ἕδος οὗ τῆς ραγαῦϊα 
ἢ τδς Βρυγδῖνε βεπβα.--- πονηρός, 
πα Εν] οπς, ϑαΐδη, τεργεβεπίεά ὃγῪ ἴῃ 
ἱπποοαηῖ οἰγάβ οὗ πε ραγαῦϊε. ννμδὶ ἃ 
ἀϊδδετεηὶ υ8ὲ οὗ {πε ἐπι] επὶ ἔγοπ [πὲ ἴῃ 
νἱ. 26 1---ἐν τῇ καρδίᾳ: νε Βῃου!ά Βαγάϊν 
ΒΑΥ ΟὗὨ (συ ποῖ υπάετβιοοά τπδὲ ἴὲ δά 
Ὀεεη βονῃ ἱπ ἴπε ἀεαγέ. Βιυϊ Βεαγὲ ἰ8 
υδεᾶ ἰη ϑογίρτυγε ἰπ ἃ ννἱὰς βεῆβα, 45 τῇς 
δεδῖ οἵ ἱπίεϊεςὶ 45 ννε11} δ8 οἵ ἐξεϊίπρ. 
Τῆς νοσὰ ἰπ ἴῃς ςᾶβε βυρροβεὰ ἰβ ἴῃ τῆς 
τηϊπᾶ, 45 ἴῃς βεδὰ 18 ἰπ ἴῆε ρτουπᾶ: οἡ 
ἐξ, 1 ποῖ ἱπ ἰξ; ἴπ ἴξ δ ψοσάβ, ἰξ ποῖ 88 
ἐγυτῃ.---οὗτός ἐστιν, εἴς., {π|8 ἰ8 Βε 
Βονγῃ, εἴς., βαϊὰ οὗ ἰπ6 τηδη, ποῖ οὗ ἴῃς 
βεεά. ϑίρῃ δηὰ τῃίπρ βἰρηϊβεά ᾿άδη- 
εἰδεά, οΥ “τῆ 15 15 τὶν Ὀοάν "ἡ. Ῥτορεσίυ, 
τῆς 5εεὰ βονῃ, εἴς., τεργεβθηῖβ {Π6 οαβα 
οὗ βυςἢ ἃ πίᾶῆ. 80 τπγουρῃουξ ἐπε ἰη- 
τεγργεϊδιίοη.--τνεσ. 2ο. μετὰ χαρᾶς λ.: 
τιῖβ ἰ8 τἴηε πὸνν ἔδαίασε ἴῃ ἴῃς βεσοπὰ 
ἴγρε δάάβά ἴἰο πε πεασγίηρ οὗ {πε ἤγβι; 
δεαγίηρ δπὰ γτεςεϊνίηρ ΜΠ Ὦ ον οδαταςίεογ- 
ἰδεῖς οὗ αυΐοκ εἐπιοϊίομαὶ μον πδίυγεβ, 
Ὁδυῖ ποΐ οὗ {πεπὶ οπἷγν. ἤδαρ δαζηδβῖ 
πδἔυγεβ δἷδο αν ΙΟΥ ἰῃ ἴσα Ἰουπά, 
Ῥυῖ ἢ ἃ ἀϊβεζεποε.---οὐκ ἔχει : ἱπειεδὰ 
οἵ τῆ8 ρασιῖς!ρὶ8 ἔχων ὑπάετς ἴῃς ἱπἤπεηςα 
οὔ ΜΚ.᾿8 τεχὶ (ὟΝ εἰ88).--- πρόσκαιρος, ἴεπη- 
ῥόταῖγ, ζ΄. 2 Οοτ. ἵν. 18.---τἶζεσ. 22. ἀκούων, 
τίς δίοης ρῥσγεάϊοδίεά οὔ τῃθ τηϊγὰ 

ἴγρε, δυῖ τεςεϊνίηρ Ῥοῖῃ πίε] εςίι 4} 
Δηα πηι πα! ἱπιρ!εὰ ; δνεγυιίης 
ὨΘΟΟΒΒΑσΥ Ῥγεβεηΐ Ἔχοαρὶ ρυγν οὗ Πεασῖ, 
Β'ρίεπεβα οὗ πὶπά, Ἡξεαγίηρ 18 ἴο ὃ6 
τάκεϑη πετα ἰπ ἃ ργερῃᾶπί β6η8ε 85 ἀϊβεῖπος 
ἴτοσὰ ἴπε Βεδγίηρ [ῃδὲ ἰβ πο μεαγίηρ (νεζγ. 
13).-- μέριμνα τ. α. ἀπάτη τ΄ π΄: τορεῖπετ 
Ξῷ ψοσ ἀπε 58. [18ὲ (ῸΥ ΠΊΟΠΕΥ δηὰ 
οᾶτε ρῸ ἰορεῖπες δηὰ δείινεεη {δεῖη 
ΒΡΟΙΪ τῇδηΥ Ὧπ δαγπαβῖ τγεϊϊ σίουβ πδίυγε. 
π-ἄκαρπος πιᾶγν τείες εἰπε ἴο τῃ6 πηᾶπ 
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Ὁ Μκ.ν.17. αὗτόν " 21. οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ " πρόσκαιρός ἐστι" 
ῃ 

τν. Ἠδ. γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται. 
οὔκ, 42. Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, 

14; Χ' 
5 λῦσε. καὶ ἡ “μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτουϊ καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου 

» ΜΚ Ιν.1ο. συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 23. Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν 

ΠΣ τὴν καλὴν 3 σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιών ὃ - 
4 Τπεδε. 
εἶ τὸ Ηδρ. ὃς ̓ δὴ καρποφορεῖ, καὶ ποιεῖ δέ μὲν ἑκατόν, ὁ δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ 

δε ΐ "τριάκοντα," 
13 ()). 

ᾳ δότε δῃά ἰα 1(κ. ἰ1, 15. Αςίδ χἱἱ, 4; χν. 36. σ ὅος. νἱ. 2ο. 2 Ὅος. χἱϊ, σ (). Ηθδ. ἱϊ, τ6 (νῖ 18 πον). 

1 9 ΒΌ οπιΐὲ τοντου, ννϊοῇ 5 Δη ἐχρδηδίοσυ δάάἀϊείοη οὗ τῆς βογίθεβ. 
ΞΜ ΒΟΙΔΣ δᾶνε ἐπὶ τὴν καλὴν γὴν ἰπδίεδά οὗ τῆς τεδάϊηρ ἰπ Τ᾿ Ε., ψνδίο ἢ ἐβόα 

νεῖ. 8. 

ὃ συνιεις ἴῃ ΜΙ ΒΏΌ. 

(Μεγεὴ οὐ ἴο ἴα Ψψοζγά (λόγον [κτ8ὲ 
ἔοτε ; Βεηρεῖ, ΝΥ εἰ88) ; βεῆβε ἴῃς βδπῖβ. 

ΎΒετε ἰδ ἔτυΐξ πὶ [Πὶβ σᾶθε ; ἴδε σσοὸρ ἄοεβ 
ποῖ ποῦ ἰη τῆς Ὀδάς:; ἱξ τεαςῆεβ (ἢς 
ταθη δᾶγ, Ὀυξ ἰξ πονογ τί ρθῃβ.---  εσ. 23. 
κούων καὶ συνιείς. Τῆε βρεοϊῆς ἐεδίυγα 

οἵ ἴδε ἐουτίἢ δηά δίοης βδιβίδοϊοσυ ἴγρε 
ἰΒ ποὲ ὕὑζτουρῆξ ουὲ εἰἴπας ἰη Με. ος ἴπ 
ΜΚ. ὕυϊ οπἷγ ἱπ 1. ὈΥ δὶβ ΒΔΡΡΥ 
Ἦγαβε : ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ. 
ἔμε τηῖγά ἴγρεὲ υπάετβίδηἀβ (Μι.) δπά 
τεςεῖνοβ ἱπίο τῆς πεᾶτὲ (ΜΚκ.), θυῖ τῃς 
{ουτ ἰπ δάάϊείοη τεςεῖνεβ ἱπίο ἃ οἴεδῃ, 
ἐ.6., ἃ “βοοά ἀπά ποπεβὲ,᾽ πεαγί.---ὃς δὴ: 
δὴ οοουτθ μετα ἕοσ (ῃς ἤγβὲ εἴπῃς ἰπ ΜΕ., 
Δηᾶ ΟἿΪΥ ἃ ἔενν {ἰπ|ὲ8 δἱορεῖπεσ ἱπ ἴῃς 
Ν. Τ., δυῖ αἰννᾶγβ ἢ πηαγκαά ὄχργεβ- 
φίνεηεδβ. Αοοογάϊηρ ἴο Ῥαββον δπά 
Βαῦπιϊεἰη (Ογανεναίτ ἃ, δ 66ο, ἀπὰ ὕπέεν- 
“μελμηρέη ὥδεγ Ο. Ῥαγελεῖπ, Ὁ. ο8), 
ςοηπεοίεά νἱἰτῦ δῆλος ἰη οτίρίη δἂπά 
τηβδηΐηβ, πὰ βἰρηϊ γίπρ πὲ τε τπίπρ 
βἰαϊεά 18 οἷεασ, βρεοῖδ! ἱπιροτίδηϊ, 
πδῖυτγαὶ ἰπ πε ρίνεη οἰγουπιδίδηςεβ.---ὃς 
δὴ ἤεῖα - ΨῆΟ, οὔβεγνα, οὔ οὗ Ἴοῦγβα. 
αἰνδη βυςοἢ ςοπάϊοηβ, ἔγυϊελι] 688. οοτ- 
ταί ταβυ]β. --- καρποφορεῖ, ὈτίπρειὮ 
[οτίἢ ἐτυΐϊξ δυο 88 ἰ8 ἀεβίγεὰ: σὶρε, υ86ὲ- 
[ι].---ὦ ἱπ 148ὲ οἴδυβε πᾶῪ ὃς ροϊπίεά 
εἰπεῖ ὁ μὲν, ὁ δὲ (Τ. ΚΕ.) οτ ὃ μὲν, ὃ δὲ 
(Νν. Η.). [πῆς ἔογπιογ οαβςε ἴΠ6 πχοδηΐπρ 
δ: τη τῆϑη Ὀγίηρβ ἕογῖ ἢ τοὸ ἰοϊά, {παῖ 
ταδῃ, εἰς. ; ἰπ τῆς ᾿αϊίες, δ 8 δοςσυβαῖίνα 
πουῖοες αῆοτ ποιεῖ, δΔηὰ τεΐογβ ἴο ἴῃς ἔγυϊς. 
Ορίπίοῃ νεσὺ τῦς ἀϊνίἀεά, δεηβα ἴῃς 
Βδτηδ. 

Ταὶβ ἱπιεγρτείδείοη οἵ ἴῃς ὅν. ταῖβεβ 
ἔνο αιεβιίοηβ: ΝΥδ8 ἰὶ πεεάεᾶ ἡ Ὅοςβ ἰξ 
το] εχρίαἰη δε ῥαγϑῦϊε ὃ ὑν Ὡς ἢ ἰδ ἴῃ 
εἴεοϊ ἴο δε: [οεβ ἰξ ρτοοοθὰ ἴγοτὶ 
]εδυδϑὴὺ ΑΒ ἴο τῆς ἐογπιεγ: Ἴουἱά ποῖ 
ἐνεὴ ἴδε ρεπεσαὶ ἤδᾶσγεσ, ποῖ (0 βρεῖς οὗ 

4 ν!ε Ὀεῖονν. 

τῆς ὙΜεῖνε, πη δετβίδηἃ πα Ραζϑαῦϊς νεῖ! 
ἐπουρῃ Ὅσας, ηο δίπε ἴμᾶὶ ἰξ τοϊαιεὰ 
ἴο ἴῃς Κίηράοπι νν88 ρίνεη, Ὀυΐ, 88 αἰτεδάυν 
τεπιδεκεά, {παὶ τηῖσῃϊ σὸ υἱέπουξ βαγίηρ. 
]εβὺ8 ἢδά 811 αοπρ Ὀδεπ υιβῖπρ βἰπλ! !τυ6 5 
ἐχρ  αἰπίηρ Ηἰβ τηεαηΐηρ σαῖμεγ ἤδη πεεά- 
ἱπρ ἐχρδηδιίου Ὑμεη ρᾶγαδοϊὶς βρεθοῖ 
νν 88 σοιηπιοη ὄνδη ἰπ ἙΔΌΡΙ πὶςαἱ οἴγοεβ, 
ἃ βδοῦτος δῖ οποα οὗ ἐπιεγίδἰ ππιεηΐϊ δηά οὗ 
Ἰρῆς το Πδᾶγεσβ. [π Μι.᾽5 στεροζὲ (6 
ἀϊβοῖ ρεβ ἀο ποῖ Ἔἐνεῆ δὶς ἂη Ἴχρίδηδίίοῃ, 
80 ἴπδὶ ἐπδὲ ρίνεθ φοπεβ ἢ ὺβ 88 ἃ 
Βυγργίβε (Ηοἱῖζ. ἰηῃ Η. 6.).. ΟἸτίβε᾽ 
δυάϊεηος πιρῆξ δἱ ἰδαϑὲ σϑΥΥ δυναὺ ἴῃς 
Βεπεγαὶ ἱπιργεβδίοη ἐπαῖ Ηξ νγὰβ ἀΐδ8- 
Βδιϊϑῆεά ἢ τῆς ταβὺ]ῖ οἵ Ηἰβ πη πίβίγυ, 
ἷπ ΠΊΔΩΥ σΑ86ε8 ἰη ΨΠοΝ Ηἰβ τεδοπὶπρ 
βεεπιοὰ ἴο Ηἰπὶ {κε βεεά ςϑβὲ οὐ ὑηργο- 
ἁἀυςῖῖνε Ρίδοεβ. [ὲ τηὶρῃξ τεαχυΐγε ἔασῖ ποῦ 
τεβεοιϊίοπ, πιοα ἴμ8η ἴῃς πηδ]οσ στε 
οαρδῦϊα οὗ, ἰο ςοπηργεβεπὰ ἴδ τεᾶβοηβ 
οἵ [Αἴϊυτε. δε! κπονϊεάρε δπὰ οὔβεῖνα- 
τίοη οὗ σπαγαςῖοσ ψψεσε πεεάεά ἕο {πῖ8. 
ΑΒ ἴο ἴδε ἱπιεγργείδιίοη ρίνεη, ἰδὲ μᾶ8 
θεεπ οδ)εοιεά (γεῖββ, 10]]Ἰομας, εἰς. 
τῆδι ἴξ 18. δἱἹερογίςδὶ ἴῃ τηςιϊμοά, 8ῃ 
παῖ, ὮΠς ροίπηρ ἱπέο ἀεῖδι8 88 ἴο ἴῃς 
νδτίουβ ρεσβοπβ δηὰ [πίηρβ πιεπιϊοηςά ἴῃ 
τῆς ρᾶγαθῖὶς δηὰ {πεῖς ἱγσηροσί, ἰ {4115 ἴο 
ξῖνε ἴπε οπς τηδίη ἰεββοὴ ὑνῃίς ἢ ἰτ, {πὸ 
ἜνεΤΥ Ραγδαῦῖς, ἰ8 ἀδβίρπεά ἴο τεδοῖ ; ἴῃ 
Βῃοζγῖ, ται νὰ οᾶπηοΐ 8ε6 ἴδε ψοοὰ ἴοσ 
πε ἴγεεβϑ. ΑΒ ἴο {Π|5 ἰϊ πιδὺ ὃς τεπιδγκεᾶ: 
(1) Τεγα ἰβ ἃ ἱδηρίθὶς ἀϊβέγεπος Ὀεινγεθῃ 
ΔἸἸερογυ ἀπὰ ραγαῦϊε. ΑἸ]εροσυ δηὰ ἱπίεσ- 
Ῥτεϊδιίοη ἄπϑννεσ ἴο δαςῇ οἵδ ρατὶ ὉΥ͂ 
Ῥατγὶ ; ρδγδῦϊς δπά ἱπιεγργείδείοη ἈΠβυνΕῦ 
ἴο εδοῦ οἵπες δ ψῃοΐεβ. (4) Οἢγίβε 8 
ΡΑΣΔΌΪε8Β ὅτε ἕογσ ἴδε πιοβὲ μαζὶ ποῖ 
ΔἰΙεροσίεβ. (3) [τ ἀοεβ ποῖ ἔοϊϊουνν (πδὶ 
ποης οὗ ἴπεπὶ οἂῆ 6. ΝῊ βῃουϊά {δε 
86 οὗ ΔΙΙεροτν ὃς ἱπιεγάϊοιεά το Ηἱπὶ 
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24. Ἄλλην παραβολὴν "παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων, ““Ὡμοιώθη ἡ τ «ξεία νεῖ. 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείροντι! καλὸν σπέρμα ἐν τῷ 
ἀγρῷ αὐτοῦ 2:5. ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους, ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ε μι. νἱ!. 
ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια "ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. ΕἾΝ 

ΤΉΝΒΜΧΔΗΠΣ βΒανε σπειραντι. 

3 ΒΝ ἰξ, νᾷ. βενεγαὶ ουτεῖνεβ δᾶνα ἴδ οοτηρουπὰ ἐπεσπειρεν (Τίδοι., ΝΝ. Η.). 

Μαὺ ἴδε ϑονεσ ποὲ ὃε δῃ δχοεθρίίοη ὃ 
ΤΆδε ἰὰ 15 Βὰβ θεεη δοΪν ἀγρυςὰ ὃν Ἐεὶπε 
ἴῃ ϑ,αλγδίοκεν Κῶν Ῥυοέ. Τἀεοϊορὶε, τ888, 
4. υ. (4) Τδε εχοϊυκίοπ οἵ 80-οδιἹεὰ 
ΔΙΙερογίβιηρ ἱπεεσρσεϊδιίοη τδυ ὃς οαττίεὰ 
ἴο ἃ ρεάδητίς εχίσεπις ἴῃ ςοπηδοϊίοη ννΠἢ 
811 τὴς ραγδῦϊεβ, 28 ἰξ ἰβ, ἱπάεςά, 'π ΤΥ 
ορίῃίοη, Ἂβρεοί ιν ὃν Νεἶβ8β. Ὑδυβνς 
ὅτε ἰοϊά ταὶ ἴῃ ἴπε βαγίηρ “ἴδε ψΒοὶς 
πεοὰ ποῖ 4 ρηγβίοίδη,᾽" [εβϑι8 ἀϊά ποὶῖ 
τλδδῃ ἴο βυρρεϑὶ [πὶ Ηδ νν88 ἃ ρῃγπιςἰδῃ 
Ῥυξ οὨἷγ ἴο Ὠίηι [π6 βρεοίαὶ οἰ δἰ πιβ οἵ ἃ 
οἶδβ8 ου Ηΐβ αἰξεπείου. Βαϊ ἴῃς υεβιίοη 
ΤΩΔΥ Ὅε δδκεὰ ἰῃ δν ΤΥ οᾶβ6: δῖ ννᾶ8 
τῆς ξεπεβὶβ οὗ ἴῃς ρδγαῦῖεῦὺ Ηον ἀϊά ἱξ 
ΕΙΟΝ ἷπ ΟἾτβι ΒΒ πηλὶπά Ὑμε ϑόνψεγ, 
46. ΜΝ Αβ ἴὶ ποῖ δυΐξ ὉΡ οἵὗὨ ᾿ΙΚεπεβϑεβ 
ΒΡΟΠΙΔΠΕΟΙΒΙΥ δβυρρεδιὶηρ {πεπιβεῖνεβ 
τον δηὰ {Πεπ; οἵ Ηἰπβεῖ ἢ ἰο ἃ βοννεσ, 
δηά οὗἩἨ νατίουβ οἶλββεβ οἵ Ἠεᾶγειβ ἴο 
ἀϊβεγεπε κί πᾶβ οὗ 8011} [πὸ τθδξ οᾶβε 
τῃ6 “ 4]Πἐροσγῖς αὶ" ἱἸηιεγργειδιίοη [8 Βι ΡΙῪ 
Δῃ ΔΠΔΙγ5818 οὗ ἔπε ρδγδῦϊε ἱπίο 118 ρεηεῖῖο 
εἰετηθηΐβ, νυν ϊς ἢ, ου ταδὶ νίανν, πᾶνα ποσὰ 
τῆλ τῆ πγεγεῖν ἀθβοσίρεννε ναῖυς δβϑὶρπεᾶ 
ἴο ἴΒεηλ Ὁν δγεῖβ8β. (5) Αβ ἴο τηϊββὶπρ' 
τῆς τηδίη ἰεββοὴ πιὰ ἀείδι 8: 18. ἰξ ποῖ 
ταῖμοσ ρίνεη, Εδβίεγη ἔδβῃίοη, τπσουρἢ 
τῃε ἀειλ:15 : τπε ργεδομίπρ οὔτῃς Κίηράοπι 
ποῖ ἰννδΥβ βιισοεββίῃῖ, ἔδιίυσε ἄυς ἴο τῃ8 
βρίστυδὶ οοηάδιτίοθ οὗ πεδγετβὺ Τῇῆδὲ 
8 ον ψὰ Ννεβίοσηβ, ἰῃ οὖσ δὐβίσαοϊ 
δεμεγαὶ βίην νυ, ρυὶ ἰϊ, ΤΠ Οτεητδ]8 
ςοπνεγεά τῃς ρεπεσγδὶ τὨγουρἢ σοποτεῖς 
Ραγιίουϊατβ. [|εβϑὺ8 ἀϊὰ ποὲ ρίνε δῃ 
δὐδίσαςε ἀεππίτίοη οὗ ἴτε Ἑδιπεγδοοά οὗ 
Οσοά. Ηε ἀεῇπεά ἰξ ὈγΥ ἴπε σοππαοιίοπδ 
ἴῃ ὮΙ Β ες υϑεὰ ἴῃς τπ|ς ΕἙδίῃεσ. Τῆδιὶ 
7εβὺβ ταϊκεὰ το Ηἰ8 ἀϊβεὶρεβ. ἀδους πὰ 
νδτίουβ δογίβ οὗ βεᾶσγεζβ, ἱπεῖσ βρίγιτι 4] 
βίδῖε, δῃὰ ννῆδὶ {πεν τεβεπλδίεά, 1 (Πἰηκ 
ἰμεγ βίοι Πἰκεῖγ. Ικ 18 ἀποῖμεσ 4υ68- 
τἰίοη ΨΒεῖδες Ηἰἷβ ἱπιεγρσεείδιίοη ἢ88 
Ὀεεη ἐχδοῖγ τερσοάυςεά ὈΥ δὴν οἵ [6 
ϑυποριβίβ, 

νγν. 24-2.ᾳ. Τάς Ταγες. ΤὨϊ8 ραγδθῖς 
[85 δοσης εἰεπηθηῖβ ἰη σοπηπιο ὙΠ ἰΠδὲ 
ἴῃ ΜΚ. ἱν. 26-29, επος (86 ποιΐοη οὗ 
ΤΑΔΠΥ οἰ ἰςβ ἐπὶ οης οἵ ἴῃς ἔννο 888 θθεη 
ἐοιτηεὰ ἔἴσοπλ ἴῃς οἴπεσ. Αβ ἴο Ψψδιοΐ 18 
τῆς οτἱρίῃμαὶ, ορίηΐοπ ἰδ τῆυοῃ ἀϊνί ἀεά, 
(Μ͵)4ε ἨοῖιΖ., Η. 6.) Βοίδ, 1 βῃουϊά αν. 

ΤΏς ταβεπ)δίαποα 18 δυρετῆοίαί, πε Ιεββοη 
επιίγοϊγ ἀϊβεσεπι. Τῆς ϑοισεν ἀδβοσῖθεβ 
Ῥαϑὶ ἜἼχρεσζίεηςεβ ; ἴῃε Ταγές ἰ8 ξιορβεεῖς 
οὗ ἃ ἔυζυτα δβιίδίε οἵ ἰδπρβ. Βυῖ πΊΔΥ 
ἱξ ποῖ ὃς ἃ ογεδιίοῃ οὗ δροβίοϊίς {ἰπ|68 
αὐ πο 186 τπιουτἢ οὗ [εβ8᾽) ΝΟ, 
οδυβε (1) ἰξ 8 ἴοο οτὶρίπαὶ δηά νγῖδε, 

δηὰ 3 ἴδετε ννεσα θεριπηΐηρβ οὗ ἴῃς 
εν] ἀεβογι θεά ὄνεη ἴῃ ΟΠ γῖβε 5 1Πεεπια. 
ΤΒίηϊκ οὗ 4 1υἀδβ ἀπιοπρ ἴδε Τνεῖνα, 
ψοτὰ ]εδὺ8 ἰσεδίεα οὐ πε ρσίηοὶρὶς ἰδιά 
ἄονπ ἴῃ ἴδε ραγαῦϊς, ἰοϊτηρς Ηἰπὶ τοπιαὶη 
δηοηρς ἴῃς ἀἰδοῖρῖαβ 61}1 τῆς 148ὲ ογίβίβ. 
11 πᾶν δᾶνα Ὀδεη δἰ8 ῥγεβεῆοα ϑιῆοηρ 
ἴῃς Τνεῖνε τπδὲ βυιρρεβιεὰ τπε ραγϑῦϊς. 

ψεῖ. 24. π' κεν, ἀρϑίῃ ἰῇ νεῦ. 31, 
υιβυδιν οὗ ἐοοά, Βετε οἵ ρᾶγδῦϊβ 88 ἃ 
τασδὶ δπιοτίδίητηδηῖ; υϑεὰ ΜΙ τείεσ- 
πο ἴο ἰαῖσς ἰπ Εχ. χχὶ. σ, Πευῖ. ἵν. .- 
-- ὡμοιώθη, δοτίϑε ἀδεὰ ῥγοϊεριῖο! ν ἕος 
πε ζυΐυτε ; οΛ τ Οος. νἱΐ. 28.---ἀνθρώπῳ, 
Ἰκεπεά ἴο ἃ "παρ, ἱπεχδοῖΐν, ἔογ : “τὸ 
ἴῆε εχραεσίδηςς οὗ ἃ τῇδ ψγο," εἴς., 
πδῖυσγαὶ ἰῇ ἃ ρορυΐασ βιγ]ς.--- σπείραντι, 
δογίδὲ δεοδυβα ἴῆς βεεὰ πδά Ὀεὲπ βοῇ 
ψΒεη ἴδε ἐνεηξ οὗ ἴῃς ραγδθ]ε ἰοοκ ρίδςε. 
-- καλὸν, γοοά, ρεπυΐης, ψίπουξ πιχίυσα 
οἵ οἴδετ βεεά8.--- εσ. 25. ἐν τῷ καθεύδειν 
Ξε ἀυγίηρ ἴῃς ηἰρδι.--ἀ. ὁ. ἐχθρὸς, ἰδ 
ἐπειην. δ εἰβ8β (Μδῖιῖ.- νδηρ., 347) [ΠΙηΚΒ 
1815 εδίυγε ΠῸ Ῥ5: οὔ τδε οτί ρίπαὶ ραγδῦϊε, 
Ῥυῖ ἱπιτοδυςεά το σοττεβροηὰ ἢ ἴδς 
ἱπιεγργεϊδιίοη (νθσ. 30), ΠΟ ΘηἘΠῚΥ Ῥείη 
πεεάςδά ἴο δοσουπῖ ἔοσ ἴῃς δρρεάσγδαηοε οὗ 
ἴδε “τᾶγεβ,᾽ ὙὩΙΟἢ ταῖρι στον ἐπε 88 
ΟΝ ἴτοπη βεεὰ ἱγίπρ ἀοσιηδηῖ πη ἴδ6 
στουπὰ. ΟἾτβι᾿ 8 ραγαῦϊεβ ὑβυ8}} σοπὶ- 
ΡΙΥ ἘΠ τδς τεαυϊγεσηεπὶβ οὗ παίυγαΙ 
ῬΓΟΌΔΌΙΠ ἐν, δας δοπηεείπηεβ πον πᾶνε ἴο 
ἀεραγὶ ἔσγοπι ἴπεπὶ ἴο πιᾶκε (Ὡς ρδγδῦϊε 
ΔΠΒΜΕΙ ἴο ἴῃ Βρίγίτυδὶ ἕδοῖ; δ.9., ὙΠεη 
411 τῆε ἱπνίτεἀ ἀγα γεργεβεηϊεά 88 γεξιβίηρ 
ἴο φοτης ἴἰο τῆς ἔεαϑδὲ (1,Κ. χίν. σ:6-24). 
ὙΠς ἀρρεάγαπος οὗ ἴδε “ ἴᾶγεβ᾽᾽ στηΐρῃὶ 
δε πιδὰς 4 ργεϊεγπδίῃυσγαὶι ὑῬῃεποσιεηοη 
ουἵ οὗ τοατὰ ἴο ἴδε ρΡεγίεοι ρυτῖν οὗ 86 
βεεά, ἀπά ἴῃς ρτεαῖ αρυπάδηπος οὗ δὰ 
τηδ ἴῃ ἃ Ποῖγν βοςίειυ. Α ἔενν βοδιϊεγεὰ 
ΒίαῖΚβ τηῖὶρῃς βρτίπρ ὕὉρΡ ἰπ ἃ παῖυγαὶ 
ψΑΥ, Ὀὰϊ ψΏεποα 50 τῆδηγ ᾿)---ἐπέσπειρεν. 
ἀε!!θοσγαῖεϊυ βοινεὰ οὐὉῦ ἴδε ψννῆεδί βεεά 
88 1ΠΙΟΚΙΥ 5 ἰῇ πο οἵδεσ βεεὰά ψεζε ποῖα, 
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ΜᾺ ἵν. 7. 26. ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος, καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη 
Ἱμῶν, τὸ καὶ τὰ ζιζάνια. 27. προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου 

εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; 
πόθεν οὖν ἔχει τὰ 1 ζιζάνια; 28. Ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρω- 
πος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ,2 Θέλεις οὖν ἀπελθόντες 

συλλέξωμεν αὐτά; 250. Ὁ δὲ ἔφη, Οὔ’ μήποτε συλλέγοντες τὰ 
πα ΟΒ.σν. τὸ. ζιζάνια, "ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 230. ἄφετε συναυξάνεσθαι 

πῶς 14. ἀμφότερα μέχρι " τοῦ θερισμοῦ - καὶ ἐν τῷ ὅ καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ 
Υ δετῖε δηὰᾶ 
ἴα νας. 3ο. Τοῖς "θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια, καὶ δήσατε αὐτὰ 

ν ἤεῖε δ 
ἴῃ Ἐχοά, εἰς δ " δϑέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε 
χὶδ, 22. εἰς τὴν ἀποθήκην μου." 

1 ΤῊΣ γί. τὰ ἴῃ Τ.Ε. (3 1.Χ) ἰ8 νναπεῖηρ ἴπ ΒΦ ΡΒΟΌ αἱ. 
3 Β. οπρῖῖβ δουλοι (ΛΝ. ἢ.) ἀπά ΒΟ δαᾶνε αντω λεγουσιν ἴος εἰπὸν ἀντω (Τ.Ε.). 

ΝῊ δᾶνε λέγ. αυτω (Τί8..). 

3 φησὶν ἴῃ 3|ΒΟ. 
4 ΒῸ Βᾶνε φως, Ψῃςἢ ὙΝ. Η. δδορί, ρυξείπρ αἀχρι ἀπά μεχρι ἴῃ τηατεΐῃ. 
δ τω (ἴῃ 801) ἰ8 οπιίτεά ἴῃ πλοβὲ πηοίαΐβ. 

5 εἰς οπἱἰεὰ ἰπ ΠΧἧὧ ἀπά Ὀγδοκειοά ἴῃ ἮΝ. Η. 
ΤῈ Βδ8 σνυναγετε (Ὗ.Η. ννἱἷτἢἢ! συναγαγετε ἰπ πιαγρίη). 

-ζιζάνια -- θῬαβίατά νῆεδὲ, ἀδτηεῖ, ἰοἰτμηι 
ἐενιμίεπέμηι, σοτησηοη ἴῃ Ραϊεβεπε (ΕὈτγασ, 
Ῥγανκάεγμηρεη, Ῥ. 203)ν Ρεγμδρ8 ἃ ϑεης 
νοτὰ. Αποῖπες παπὶς ἤοσ ἴῃς ρἷδης ἴῃ 
Οτεεῖκ 8 αἷρα (ϑυϊάα5, [.6Χ.).---Ἶ ες. 26. 
τότε ἐφάνη, ποῖ ἀϊδεϊπριδῃδοῖς ἴῃ ἴῃς 
ὈΙδάς, ποῖ 1 ἰὲ τεαομβεά ἴπε εαγ, ἔπε 
ΘΆ51}Υ 50 ὉῪ τῆς ἔοστη, ἰᾷς δἂγ ὑσαποβίη 
ουἱ τ ἱ τῇ Ρίο ΚΙ 68 ου δδοὺ ὑνίρ (Κοςίβνεϊά, 
Ρε δεσε, Ῥ. 25). τ. 27. οὐχὶ κ΄ σ. 
ἔσπειρας, εἰς. : τῆς βυγρεῖδε οὗἩ [πε ψγοτΚ 
Ῥεορὶς ατίβεβ ἕογσαὰ ἴῃς δχίεπὶ οἵ ἰῃς 
νὰ στον, τ δῖοἢ σουἹά ποῖ δὲ εχ- 
Ρἰαίπεὰ Ὁγ δά βεεά (νει 80 σαγεῖι! ἃ 
τηδβίε) οὐ παῖυσαὶ στον οὐδ οὗ δη 
ὑποίεδῃ βοῖ]. Τῆς ἰᾶσεβ ὑνεσε 811 ονεσ 
με Βεϊά.--- ες. 28. ἐχθρὸς ἄν.: δη 
ἰηΐδσεπος οπὶ ἴπε βίδίε οὗ τῆς δεϊά--- 
ἕαοϊ ποῖ οἰδπεγννῖβε οσ ρὑγενϊ ουβὶυ Κπόνντ.--- 
θέλεις .. . συλλέξωμεν, ἀεἸ 1 Ῥετδῖῖνε δυῦ- 
͵αποῖῖνε ἱπ τϑὲ ρεβθου ἢ θέλεις, πὰ 
Ἔγϑοη ; ποῖνα υβεα ἴῃ βυςἢ ςα8ς (Βυτίοῃ, 
ἢ δηά Τ., δ 171). ΤῊε βεγνδηῖβ ρσζοροβα 
ἴο ἀο ννβδῖ νγ88 ογάϊῃδεν ἄοῃς, δηά ἰβ 
ἄοπε 5111} (υἱάε ϑιδηϊεν, διπαὶ απὰ Ῥαΐες- 
ἐπα, Ὁ. 426, ἀπά Εὐγτεσ, Ἡγαπάεγμηρέη, 
203: ““τιεη, ψοσηθη δηᾶ οὨΠ]άσγεη νεσα 
ἷπ πηϑην βεϊάβ επραρεὰ ἴῃ ρυ]ίηρ τΠα 
νεεάβ,"" ἰῃ ψ πο δα ἱποίυδεβ “ ἄξῃ 
1 οἷς). --  εσ. 290. οὔ, ετηρβδαῖϊς ; 
Ἰαςοηῖς “η0,᾿ ἴογ βοοά σεᾶδβοῃ.---μή- 
ποτε: [Ἃἢς τίς ἰβ ταὶ ψῆεαὶ ἀπά 
κε ἴΆγ6Β᾽" ΤῊΔΥ ὃς υρτοοῖεά ἰορείδετ,--- 
ἅμα, υἷι} ἀδέϊνε (αὐτοῖς) Ὀυῖ ποῖ ἃ ῥσε- 

Ῥοϑίείοη, τ[δς 11 ρῆγαϑθε 'β ἅμα σὺν: 
“ὁ αἵ [ῃς βαπὶῈ {ἰπ|6 Ὑν1Π,᾽ 45 ἱπ σ ΤΉςΒΒ. 
ἷν. 17, ν. το. Οη [δ΄8 ψογά υἱάς Βοϑβ, 
ΕἸ. Ονγαδε., Ῥ. 463, ἀπὰ ΚΙοιΣ, Ῥόυαν., 
1... 97. Τῆς τοοῖβ Ῥεΐπρ ἰπἰετενίπεά, δηὰ 
πανίηρ 4 ἤτγπι Βοϊὰ οὔ ἴῃς 801], βοῖ8 νῆςεαδε 
δηὰ ἴλγεβ τηὶρῃς θὲ ρυ]εά ὰρ ἐορείμοτ. 
--ν ες. 3ο. Συλλέξατε πρῶτον: Ῥεΐοτε οὗ 
αἴϊος οὐκεηρ ἄοννπ {πε οτορ ὃ Νοὶ βαϊὰ 
ΨΉΪΘΕ ; ογἄεσς οἵ ργοοεάυσε ἱπιπιδίεσί αὶ, 
ἴοτ πον {πε ψνῆεαὶ ἰ5 γίῤῥε.---ϑήσατε εἰς 
δέσμας ; τῆς εἰς, οπγ!εἰεὰ ἴῃ δοπς Μ595., 
ἰβ ποῖ πεοδββδσζυ δείοσε ἃ ποι οὗ βδπὶα 
τηεληΐηρ ψΠΠ τῆς νετῦ. Εσίζβομα Ἐπ Κα 
1δε ἐχργεβϑίοῃ ψἱτουῖ ῥγεροβίείοη ποσὰ 
εἰεραηῖ. Μεγεσ αἷβο ογηὶῖβ, ψἱἢ ἀρρεδὶ 
ἴο Κῦμππει οἡ νεγῦβ ἢ ἀουδία δοουβᾶ- 
εἰνεβ.--- Τ 818. ραγϑῦϊε ετηδοάϊεβ τῆς ρτεδὲ 
Ῥτὶποίρὶς οἵ Ὀ44 πιδη Ὀείηρ ἰοϊεταίεά ἴος 
ἴδε βαᾶκε οὗ [ες σοοά. [{ τεϊεραίεβ ἴο [δ 6 
ἐπά τἢς Ἰυάρτηεης ψϑὶο ἢ ἐπε ςοηΐεπι- 
Ῥοσγασίεβ οὗ [6β808, ἱποϊυδϊπρ ἴῃς Βαρεϊβε, 
ἐχρεοιεὰ δὲ ἔπε θερίπηΐηρ οὔἴδο Μεβϑιδηὶς 
Κιίπράοτῃ (ΥΝ εἰβ8- Μεγετ). 

ν.31-35. Τὴὰξ Μιεοίαγά ϑεεὰ απὰ ἐλ 
1αυέη (Ἰ,Κ. χὶϊ!. τ8-21 (Ῥοῖδ) ; Μῖκ. ἱν. 
30-32 (Μυδίατὰ 8εεά)). Α οουρίεϊ οὗ 
Ὀτίεῖ ραγδῦϊεβ οὗ Ὀσίρῃιες ἴοης ἴδῃ δα 
ἔνο αἰγεδάυ ἼοπϑίΔεσεᾶ, ργεάϊοιϊίηρ στοαὶ 
εχίεπδῖνε δηὰ ἰηϊεηβῖνας ἀενεϊορτηδηϊ οὗ 
τὰς Κιηράοπι οἱ αοά ; ἔτοπι 1υυἱκε᾽ 8 πᾶττγα- 
εἶνα (χη. 10), Δρρδγεπεν ραγὶ οἵ ἃ 
Βυπᾶρόρις ἀϊδοουζβαε. [ΙΕ 18 ἱπισὶ βίαν 
Ῥτοῦδῦὶς ἐμαὶ [1εβι8 ἰῃ 411 Ηἰβ δά ἄγεβξβεβ 
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31. Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐνοῖς, λέγων, “Ὁμοία ἐστὶν 5 (8. αν. 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν " κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος 
ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ 32. ὃ μικρότερον μέν ἐστι πάντων τῶν 

σπερμάτων - ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν " λαχάνων ἐστί, καὶ γίνεται 
δένδρον, στε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ " κατασκηνοῦν ' ἐν 
τοῖς κλάδοις αὐτοῦ." 

Ὑ ΜᾺ ἵν. 32. 
1. χὶ. 
ἘοαΣ. τίν 

33: Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, “Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία Ἐδα 

τῶν οὐρανῶν "ζύμῃ, ἣν "λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα ἀεί ἢ οδ 

τρία, ἕως οὗ " ἐζυμώθη ὅλον." 
34. Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, "ὧν ανὶ. 6, 

καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐκ 2 ἐλάλει αὐτοῖς" 45. ὅπως πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, “᾿Ανοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα 
μου" ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 

Ὁ Ἤδιο πεὸ οἵ νγοσὰ ἰῃ τεσ. 31. 16 Πγ). 

1 κατασκηνοιν ἰη ΒΌ. 

(ος. ν. 6. 
ὃν νυ. 
Ῥτονεσι 

δ: Οοε, ν. 6. Οἱ. ν. ο. 

3 ουδεν ἰπ ΒΟΔ; ονκ ἰπ ΜΙο. ἵν. 34, Βεποα δεζα ἰπ ΤΕ. 

3 Β (ἀπά 40) οὔνβ 
οπρίβαίοη ἰῃ Β ἰδ δπ ονεσϑὶ Ιν 

ς δηὰ ἰο ἴῃ ρεορὶς υβεά 
τπῖοτς οἵ 1688 {πῸ ραγδδοὶίς τῃηεῖμβοά. Τὸ 
τὴϊβ εχίεπε ἰξ τυ ὃς ᾿ἰτογα!ν 'σὺς πὶ 
“ἐν ηῆουϊ ἃ Ραγαῦϊα βρακα Ηβ ποῖ υὑπῖοὸ 
ἔδετη " (νεσ. 34). 

Ἐ;. 31. σινάπεως: ἤοπὶ σίναπι, 
δὶς ἴος γάπν ἱπ Αἰεὶς, νοι ῬΏγγη. τα- 
ςογηπιεπᾶβ ἴοὸ ὃς υδεὰ ἱπδιεδὰ (1 οὈεςκ, 
288).---Ν ες. 32. ὃ, πευΐετ, ὈΥ αἰἱγδοιίοῃ 
οὗ σπερμάτων, ἱπβίεαά οὗ ὃν ἴῃ ἄρτεε- 
τχεηὶ ὙΠ κόκκῳ, πιδβου]ηα. --- μικρό- 
τερον, ποῖ 1688 ρεσῇδρβ ἴδῃ 411 ἴῃς βεεὰβ 
ἰῃ τδς ᾿ψνοσῖά. ἀπ Απιεσίοδη οοσγεβροηδεπὶ 
δεηῖ τὴς ἃ βδπιρίβ οἵ ἴπε βεεάβ οἵ {π8 
εοἰέοη ἐγσεσ, Μν Ὠϊς ἢ Ὧς τη ΚΒ ΟΒτίβε νουϊὰ 
πᾶνε πιδάς (ἢς 45:8 οἵ Ηἰβ ραγϑδῖς μαὰ 
ΗἩς βροΐκεῃ ἰξ ἴῃ Απιεσίοδ.---μεῖζον τῶν 
λαχάνων, ρτελῖες τπᾶη (411) τῃε ἀεγὸς. 
Τῆς Τοπιρατγίβοη ἱγηρὶϊε8 ἴπδὲ 1 ἔοο ἰ8 
δη Βεῖῦ. Ὑδεσε νου Ὀ6 πο ροϊπιὶ ἱπ 
ἴῃς δίδιειηεης ἴπαὶ ἃ ρἷδηὶ οὗ ἴῃς παῖυγα 
οἵ ἃ τες γτὲν ἴο ὃς ρτϑδίες ἴπδη 81]] 
βατάθεη Ββεσῦβ. ὙΤἢΐβ ἐχοϊυεβ ἴῃς την8- 
τατὰ ἴτε}, οδ]ἹἹεὰ δαίναάογα Ῥεγεῖεα, ἴο 
ΜὩὶοἢ δοπὶε πᾶνε τπουρδὶ ἴῃς ραγϑῦῖς 
τείετβ.---δένδρον, ποῖ ἰπ παῖυγε δυῖϊ ἱπ 
εἶζε ; δὴ δχουβδῦϊες Ἵχαρρεγαϊΐοη ἴῃ ἃ 
Ῥορυΐας ἀΐβοουτβε. Κοείϊβνεϊ ἃ τγεπηδκ 
οη ἴῃς στεδῖ ἰποτεαβεά ρτόνι αἰταϊποά 
Ἐγ ἃ Ρἷδηι βρσγίπρίπρ ἴτοπὶ ἃ βίηρὶς βεεὰ 
ψ ῬΙεπν οὗ τοοπὶ 411 τουπά ἰε (Ὁ 6 
Οεἰΐκ., Ῥ. 50).-- ὥστε μετα ἰηάοδίεβ δὲ 
οπος ἰεπάςποΥ δηά τεβυϊῖ, ἰαγρεὲ σπου 
ἴο τῆδκα (δῖ ροββϑίθϊε, δῃά 11 δεῖν 
Βαρρεηεά, Τβ δἰγάβ μδυπίεά (ῃς ρἰδηὶ 

ἰῃ ἴδς δγπᾶρο, 

τὰ 80 Τίβςῃ., ΜΗ. αἱ. ΜΜνεῖδβ βϑυρρεβῖβ ἰδὲ δα 
εἶνε. 

ἴἰκὸ ἃ ἴσεθ οὐ βδῆγσι. Μαεῖς τεΐεσβ ΟἹΪῪ 
ἴο ἴα ΡΟΒδι 11 (ἶν. 32).---κατασκηνοῦν 
(ζ΄. κατασκηνώσεις, νἱϊϊ, 20), ποῖ »"ἐἀμίατὶ, 
ἴο πιᾶκα πεβίβ (Εσϑβῇλι5), θυ το “ Ἰοάψε,᾽᾿ 
δἃβ ἰῇ ΑἸ. ἡ. Τᾷδε πιυδίατά ρῥίαπὶ ἰ8 δες 
411 οὗ Βυπιρὶς 8ῖζε, δπά ρίνεβ ἃ ν 
ταοάεβι ἰάεα οὗ {π6 ρσσοντῇ οὗἩἉ τῆς ἱκίηγ- 
ἄοπι. Βαϊ ἰξ βεγνδβ δάπηγαθὶν ἴο ὃχ- 
Ῥτεββ ἴδε ἱπουρδι οὗ ἃ ρτοντῇ δεγοη εχ- 
ῥεείαἰϊοπ. ΜΜΝΏοΟ Ψου]ὰ εχρεςὶ 80 εἰπγ ἃ 
βεοὰ ἴο ργοάυςς βυο ἃ ἴασρε δΒεσῦ, ἃ 
πιοηβίεσ ἴῃ τῆς ραγάθῃ ὃ---ν τ. 33, ὁμοία 
“ὦν. ζύμῃ, Κα ἴῃ τεβρεςὶ οἵ ρεγνδείνε 
ἱπήυεπος. [πὶ δορὶ πίςαὶ τπεοίορυ Ἰεανεη 
ΔΒ υδεὰ 848 ἃπ διε πὶ οὗὨ δνἹ] ἀδδίσα 
(ννεδεσ, Ρ. 221). ἐξ288 Βαά τπ6 σουγαρα 
ἴο υδὲ ἰΐ 88 Δη ἐπι] επὶ οὗ τῆς Ῥεβὲ [Βίηρ 
ἴη τῆς τννοτῖά, (πΠ6 Κίπράοτη οὗ αοὰ σοπιίης 
ἱπῖο τς πεᾶγὶ οἵ ἴῃ ἱπάϊνίάυα] ἀπὰ τῆς 
ςοπητηΠ11γ..---ἐνέκρνψεν, ἰά Όγ ἴῃς ῥτο- 
ςε88 οἵ κπεδάϊηρ.---ὅως οὗ ἐζνμώθη : ἕως 
νὴ τὰς ἱπάϊοαιίνε, τοίεσσίπρ ἴο δῃ 
δοῖυ δ] ραβϑὲ οσουσγεηςα. 

ΒοΟΙΒ (δεβα ρδγαρίεβ βου δον 
ἱΒΟΤΟΌΡΕΙΥ 6808 ννὰ8 αὐγᾶγα μδὲ στεδὶ 
τϊηρβ στον ἴτοπὶ πιπυϊς Ὀδρίπηϊηρβ. 
Ηον ἀϊετεπε Ηἰβ ἰάεδ οὗ τς οοπιίηρ οὗὨ 
τὰς Κίηράοπι ἴτοπι [6 οὐγτοπὶ οης οὗ ἃ 
Ἰογίουβ, τε μεν εταρίγα ςοπγηρ δυδάεηϊν, 
1 στον] ἰπβίελά οὗ ἐμδᾶὶ ἃ τπηυδίατά 

βεεὰ, ἃ [ἰπ||6 Ἰδανεη 1 
γν. 34, 35 σοπίδίη ἃ τεῆεδοιϊίοη ποσὰ 

80 4Ό]ς ἔοσ ἴῃς οἴοβε οἵ ἴῃς οο]εςείοη οὗ 
ῬΆΓΔΌΪεΒ ἱπ 1Π18 οπαρίεσ, Ὀσοῦρδε ἴῃ Πετα 
ΔΡΡΑΓΕΠΕ Ὀδοδιιϑς τῆς δνδηρεῖ δε 888 
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346. Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν ὁ Ἰησοῦς 1" καὶ 
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, ““ Φράσον 2 ἡμῖν τὴν 
παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ." 437. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς,8 “Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου " 

ἃ και 48. ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος " τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί “ εἰσιν οἱ 
Ἐπ ἴα υἱοὶ τῆς βασιλείας - τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ " 30. ὃ 

ενες, ως. δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος " ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια 
μὴν; ΑαΙΝ τοῦ 6 αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40. ὥσπερ οὖν 
20. 
ἶχ. 26 

ἔΟΒ, χνὶ, 

Ββον συλλέγεται τὰ ζιζάνια, καὶ πυρὶ κατακαίεται οὕτως ἔσται ἐν τῇ 

συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου 41. ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
23; αν], τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα 
γ. Ἐοαπι. 
Σὶν. 14. τὰ ' σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42. καὶ βαλοῦσιν 

τ ον ΕΙΣ; αὐτοὺς εἰς τὴν "κάμινον τοῦ πυρός " ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 

Δ 92}ΒὉ οπιϊξ ο . 5 38 δᾶνε διασαφησον. φρασον ΡΓΟΌΔΡΟΪΥ ΠΟΠΊΕΒ ἵτοπὶ ΧΥ͂. 15. 

5 92)ἘΒΌ οπιῖξ αντοις. 

ὑπάοτ δἰβ ἐγς Μαγῖκ'Β πασταῖϊνς, ἰπ Ὡς ἢ 
ἃ 5ἰπλαγ τεδεοϊίοη 18 διἰδομεὰ τὸ ἴῃῈ 
ἈΓΔΌΪς οὗ ἴῃς τπιυβίατά βεεὰ (ἰν. 33-34).--- 
εσ. 34. χωρὶς παραβολῆς, εἰς. : 16 τιϊ5 

ταπλδτὶς ΔΡΡΙΥ ἴο ΟἸτίβε᾽' β ρορυΐατ ργεβοὶ- 
πρὶ ξεπεγαῖγ, ἴμεπ τῃς Ραγαῦ 168 τεροσίςεά, 
πκῈ τῇς Πελίίηρ παγγαῖϊϊνεβ, ἅγε ΟὨΪΥ ἃ 
518} βεϊεςιίοη ἴσοπὶ ἃ ἴατρε πυπίρεσ, ἃ 
παρταηὶ ροϑῪ οὐἱεά ἴτοπὶ ἴπῈ ἥοννες 
ξατάεη οὗ Οἤγίβει' 5 ραγαῦοῖὶς υνϊβάουλ.--- 
ἐλάλει : ἱπιρετίεςϊ, ροϊπείηρ ἴο ἃ τεξιυϊαγ 
Ρῥγβοιίος, ποῖ πιεγεὶυ ἴο ἃ βίηρ!ε οοσδβίοῃ. 
-- ῦες. 35. Ρτχορδεῖὶς οἰϊδίοη ἔτοπι Ῥβ. 
Ιχχυηϊ. 2, βυρρεβίεά ὃγΥ παραβολαῖς ἴῃ 
ϑερί., βεοοηδ οἴδυβε, ἔγες ἰσϑηϑίδιίίοῃ 
ποι Ηερτενν.---ἐρεύξομαι ἱπ ϑερῖ. ἴος 

ΜΆΓΤ ἴῃ 8. χίχ. 2, εἴς, (ποξ ἴῃ ᾿χχνὶὶ. 

2), ἃ ροεεῖς ψνογά ἴπ Ιοηῖς ἔογπι, Ὀεδσίπ 
δβίσοῃ β, οοᾶσβε τηδδηΐηρ ; υδεὰ ἴῃ βοΐίεῃθ 
56ῆ86 ἰη Ηεἰ]εηίβεὶς ἀτεεκ. ΟΠ ε ναῖυα 
οὗ 118 οἰξδιίοη : ἃ βίρῃ {πὲ (λ6 ραγϑδοϊῖς 
τεδοπίπρ οὗὐ 7688, κα Ηΐϊ8 πεαδϊίηρ 
τηϊηϊβίσυ, νν88 δ βῆ οἰ εηΕἾΥ ουϊδιδηάίηρ το 
(811 ἔοσς τεοορπίτίοη πῃ 18 ννᾶγ. 

γν.36-43.ὄ 1 ἡπγβγείαεῖοι οὔ ἐπε Ταγες. 
Νοῖ ἴῃ Αροϑβίοϊίς ᾿ϑοσυπγοηῖ ; βὲγῖε τπδὶ 
οὗ Ἔνδηρεῖιβι ; τ 8868 ἴῃς ροϊηϊ οὗ ἴῃ6 
Ῥδγδῦῖς---8ὸ εῖβδ (Μαῖι.-νδηρ., μ". 
351. Βυὶ ἰΐ πέτα 8 “} Ῥεῖναϊς: 
ταῖς θεϊννεθη [6808 πὰ τῆς Ἰννεῖνε 88 ἴο 
1π6 πηορδηὶηρ οὗ Ηἰδβ ραγαῦῖεβ, 118 οης 
ννΑ5 Β0Σ6 ἴ0 τῆς βυδήεςι οὗ σοηνετβᾶ- 
τίου. [εἰδτοσς δοβέγυβα ἴπδη {πε ϑοῖσέν, 
ἰϊ Ιεββοῦ ἄεερεσ, ἴῃς ἴδοξ ἰξ ροΐπίβ ἴο 
τόσα πιγβίετίουβ. Τῆς ἱηϊεγργείδιίοη 
Εἴνεμ πιαὺ οἵ οουζβα ὃς νεῖν ἔγεεῖὶν τὸ- 
Ῥειοδυςεά.---Ν ες. 36. φράσον (διασ- 

4Μ3}8Β0 οπιὶξ τον. δ ΒΌ οπιῖξ τοντον. 

άφησον ᾿3) ἀραὶπ ἰπ χν. 15: οὔϑβεσνα 
τῆς υποεγεσηοηίοιυιβ βίγὶα οὗ τῆς τεφυσβί, 
ἰηάϊςαιῖνε οὗὨ ἱπείπγαιε απ] ΐατ τεϊδιίοηϑ8. 
ΡΣ Εἶνεβ δδ δαυΐϊνδίεπίβ ἔοσ 
ἐρά ει, δεικνύει, σημαίνει, λέγει, εἴς.--- 
ἰασαφ. ἰῃ Ὀευΐ, ἱ, 5 τ πιᾶκα οἷεδσγ, ἃ 

δβίσοηρες ἐχρσγεββίοῃ.--- ες. 37. ὃ σπεί- 
ρων: ἰδεπείπεά Πεγα νυν της 805 οὕ πιαη 
{ποῖ 80 ἰπ ἱπιεσργείδιίοη οὗ δϑοισε).-- 
κόσμος, ἴπε ννῖὰε ψΜοτ]ά ; υπίνοσβδβηι, 

-πτνες. 38. σπέρμα, ποὶ τἰῃε ννοτὰά {Π]18 
εἶτα, Ὀὰϊ τπε οὨΠ] άτεη οὗ τῆς Κίηράοτι. --- 
ζιζάνια, ἰῃς 5Ξοη5 οὗ τὴ6 τυϊοκεὰ οης (τοῦ 
πονηροῦ, ἴῃς ἀεν!]}).--- ἐσ. 39. συντέλεια 
αἰῶνος, ἴῃ επὰ οὗ τε ψνογὶ ἃ; ρῆσαβε 

υἷα ἰἴτὸ τπ18 ἀοϑρεῖ.---θερισταὶ 
γγελοι.  εῖβ8 ἐπίπκβ τ ΐἷβ Ὀοτγονεὰ 

ποπὶ Μι. χχὶν. 31, δηὰ ςεγίαϊηἷγ ποῖ 
οτὶρίπαὶ. Ῥασῆαρβ ποῖ 88 ἃ ἁἀορπηγαίίς 
ἱπιεγργειδίίοη, ὈὰὲΣ αὐἱές ΡΟΒΒΙΌΙΥ 848 ἃ 
Ῥοειὶς βυρρεδβείοη.--- ετῦ. 406. ΤἼΐΒ ἀπά 
ἴδε (Ο]]Πονν της νεγβαβ ἐπίαγρε οἡ ἴῃς δηδὶ 
βερδγαϊίοη.-- νεῖ. 41. ἀποστελεῖ: οἵ. 
οδαρ. χχίν. 31.- -συλλέξουσιν, οο]ϊεςξ, 
δηὰ 80 βεραγαῖε.-- -τὰ σκάνδαλα : αρδίγδοϊ 
ἔοσ ςοπογείθ ; [056 Ψη0 ογεᾶίε βίυ πη] [πὶ 
ὈΙοΟΚΒ ἔοσ οἵπεοσβ.---καὶ, εραξερεξεαι, 
ποῖ ἱπιτοδυςίπρ 4 ἀϊξείποι οἴ4885, Ὀὰϊ ἐχ- 
ῬΙαἰπίηρ ον ἐς οἶΔ58 αἰτεδάυ τείεγγεὰ 
ἴο ουδε Οἴποσβ (0 βίυτηθε.--- ποιοῦντας 
τ. ἀνομίαν: οΥ, νἱῖ. 23, Ποῖα ἴοσ ποι. 
βίδπάς ἐργαζόμενοι. ΗδΔ5 ἀνομίαν Βετε τῇς 
τεσ ηῖοδὶ βαπβε οὗ τε! ρίουβ 1 γε ηΐβαι, 
οΥὐ ἴῃ ρεπεσδὶ βεῆβε οὗ τιογδὶ ἰσγϑῃβ- 
Βιεββίοη ἡ Αββυπηίηρ ἴδ ἔογπιεῦ αἰἕοσηδ- 
ἴἶνε, Βοπὴς ογίἰοβ ἤπά Ὠεγα ἴδ β'ρη-τηατκ 
οὗ ἃ ἰδῖεγ δροβιοϊ!ς εἰπ)6.---  εσ. 42. ἐκεῖ 
ἔσται, εἴς.: Βεῖά το Ὀς ἱπαρρτγορτίδιβ 



36--,6. 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 
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43: τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος 
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 1 ἀκουέτω. 

44. “Πάλιν 3 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ 
κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς 
χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει, καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ," καὶ ἀγοράζει τὸν 
ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

Ἐεν. χνὶϊ. 
45. “Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ “ἢ ἢ εἴπγεβ). 

δ ἐμπόρῳ, ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας " 46. ὃς εὑρὼν ὅ ἕνα ᾿πολύ- 
τιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἴχε, καὶ ἠγόρασεν 
αὐτόν. 

ἩΜΨΒ οπιῖξ ἀκονεῖν. 

ὁδη χίΐ. 
᾿ Ρει. τ 
ΩΣ 

χχνὶ. 7 
(βαρυτ.). 

3 ΒΌ οπιῖϊ παλιν. 

5 πωλεῖ Ὀείοτε παντα ἰπ Ὁ. Β εἶνεβ πωλεῖ [ἢς βαᾶπης Ροβίεἰοῃ Ὀυὲ οσηΐβ παντα. 
80 ΝΗ. ψ τ πάντα ἴῃ πιαγρίη. 

4ΝΒ οὔίί. ΚΝ. Η. τεϊεραῖς ἴο πιαγρίῃ. 

δξυρων δε ἰη ᾿. ΒΌΙ, νετδ8. (Τίβο;., Ν.Η.). 

Βεῖς, Ὀεσαυβε ἴδε σηδβῃίηρ οὗ ἰδοῖῃ ἰ8 
οδυκεὰ ὃγ εοἷά, ποῖ ὃγ ἤτε (Ηοῖιζ., Η. Ο.); 
Δρρεορσίαϊε ἰῃ νἱῖϊδ. 12, νῆετς ἴῃς ἄοοπὶ 
ἐδ τεὐεσιίοη ἱπίο 6 ουἵες ἄδγκηαβ8.--- 
Ψψει. 43. ἐκλάμψουσι: υἱάε Ὀδη. χίὶϊ. 2, 
ὙΠΟ βοαπὶβ ἴο δε ἰπ νίενν ; δη 6δχ- 
Ρτεβδίνα ννογὰ βυρρεβιίϊνα οὔ ἴδε βὺπ 
Ἐπλεσρίης τοπὶ Ὀεπιπὰ ἃ οἱουὰ, Τδε 
τηϊχίυσε οὗ δηὰ εν] πιεη πῃ τ ϊ8 
ψοσί ἃ Ὠἰάεβ ἴῃς ομαγδοίεγβ οὗ ὈοΐΒ. 

νν. 44-53. Τῆγεθ οὐλεν ῥαγαδίες : 
ἐπ4 Τγεασηγο, ἐλ Ῥεαγὶ, ἐλε Νεί. Μετ. 
36 ψουϊά 5βεὲπὶ ἴο ἱπιρὶν ἐπδὶ τῆς 
ἀνδηρεῖ δε ἴοοκ ἴπεβα 8ἃ8 βρόκεὴ ΟΠΙΥ 
τὸ ἀϊβοίρ᾽εβ ἴπ ἔπε ουβαεὲ. Βυξ 48 ἴπ6 
Νεὲ ἰβ οἰοβεῖν Ἴοοηπεοιεά ἱπ τηεδηΐηρ 
νι τς Ταγες, ἰξ ᾽ἴΒ πιογα ργοῦδοϊς τῃδὲ 
ἔδεβε ρδγδῦϊεβ αἷβο ἃγε εχίγδοϊβ ἔγτοτη 
Ῥορυΐας ἀϊβοουγβεβ οὗ 7εβ8ι18, νυ ῃἱςῃ, {Κ 
811 τὰς οἴπεῖβ, ψου]ὰ ραίη στεδῖὶν [ἢ βεεη 
ἰπ (πεῖς οτἰ ψίπαὶ βεϊτπρ. ὙὉὍὙπα Τγεαϑηγε 
ἀηὰ τς Ῥεαγὶ ψου]ὰ δανε ἐμεῖς διτίηρσ 
Ρίδος ἱπ 4 ἀΐδβδοουτβε οἡ ἴπε Κιπράοτῃ οὗ 
αοὰ 85 ἴδε λίρλεσέ ροοά (Μῖ. νὶ. 33). 
πονεῖ. 44. ἐν τῷ ἀγρῷ: τἢς ἀγίϊο] 6 ΠΊΑΥ 
Ὅς ρεπεσίς, ἰηάϊςδεηρ τς βεϊὰ 45 τῃ6 
Ἰοςδίϊεν, 48 ἀϊβείποι ἴτοπὶ οἵδε ρίδοεβ 
φνῆετς ἰγεαβυγαβ νοῦς ἀεροβίιεά.--- ἔκρυψε, 
Βε δά οποὲ πῖοσὲ ννῆδῖ βοπῆς οὔς "δά 
Ῥτενίουβν πίδδεη; [ἢε ορσουγζεηςα 
Τοπηπίοῃ, ἴῃς οσοδδβίοῃβ νᾶγίουβ.--- χαρᾶς 
αὐτοῦ, ἰπ 8 ἰοΥ ταῖμεσ ἔῆδη τὨγουρἢ 
ἾΟΥ ονεῖ ἰϊ, 88 τῶδην ἴδακε τπ6 βίο, 
Ἰπουρἢ οῖΠ ἅγε δάπι!ββί]ς. 6 ΟΥ 
τδῖυγαὶ ἰπ ἃ Ῥοοῦ ρεαβδηῖ; ποῖ 688 80 
τῆς. οὐπηΐης Ρεοοεάυσε ἰξ ἱπβρίτεά; 
εἰδίςδ!ν ᾳυεδιϊοπαῦϊε, θὰΣ ραγαῦ 88 δῖα 
ποῖ σεβροηβίδῖς ἕοσ ἔπε τηογδιν οὗ ἐμεῖς 
τβασαςίεσβ.--- πάγει, πωλεῖ, εἰς., ἕους 

μιἰβιοσίς ῥγεβεηῖϊβ οὴς αῆες ἕῆς οἱἤογ, ἰπ 
ΒΥπιρδίθυ νὴ [86 ππάετ, ἀπά ντἢ νεῖν 
εβεςι.---πάντα ὅσα 411 τεαυϊγεὰ ἔος ἐπε 
Ρυτ ,» γδῖ [86 411 πηῖρῃϊ ποῖ ἀπιουπὶ 
ἴο τηῦςἢ : [8ε δεϊά πιίπυβ ἔπε ἔγεάβυτγα 
οὗ πο ρτεαῖ ναῖϊυε. Μνοσί ἢ ψὮΪ]ς, τῆς 
ἐγεάβυσα Ὀείπρ ἃ ρυτα ραίη, Τῆς ροϊπὶ 
οὗἩ τὰς ρδγϑθϊες ἰ8β τῆδξ {με Κίπράοπι, οὗ 
Βεανεὴ οὐϊνεῖρηβ ἱπ ναῖὰε 411} εἶδε, 
δηᾶ ἰπαὲ ἴπῆεὲ πιᾶη ΠΟ υηάεγβϑίδηβ 
τὴῖβ Ὁ} ἢ ρΙεάβυσε ραγὲ ἢ 411. 
Ιε πεῖρβ ἴο βῆονν τῆς γϑαβοηδθ ες 88 
οὗ ἴῃε βδογίβος ἔογ {πε κίπράοπι 76δὺβ 
ἀετιδηδρά, ον 

εἰ. 45. ἐμπόρῳ ζ. κιμ. Α 1 
ταογοῆδηὶς νὯο Ψεηΐ ἴο της μέλη ββμαοτίεϑ 
ἴο Ρυγοῆδβε ὅτοπὶ {πε ἀΐνοτβ, οὗ οουζβα 
βεϊεοιίηρ {πε Ῥεβϑὲ; ἃ οοπηοίββουσ ἴῃ 
ν δῖ Δ Ὁ] 68. ---ν εσ. 46. πολύτιμον: ρτγεοίουβ 
Ῥεσδυβε ἐχοδριοηδιν ἴαγρε, ννῈ}}-βῃδρεά, 
δηά ρυτε; βυςῃ γάτα, δαϊ τηεῖ ἢ πον 
δπὰ τῃεη.-- ἀπελθὼν : Πα [8 ἴάΚεη ὃΥ 8υτ- 
Ῥτίβε, ἢ88 ποῖ 88 τ υο ΙΕ ὨΐπΊ 88 νν}} 
Ῥύγομαβα 1 οη ἴῃς βροῖ, 5668 ἰξ ἰδ ννοστ ἢ 
δ18 ψΠΟΪΘ βἴοςκ, ἄρτεεβ ἴο ὍὈΌΥ δηὰ 
Ῥτιοπηίδβεβ ἴο σείϊυση ἢ τῆς ρτίςς.--- 
πέπρακε, ἠγόρασεν, 4 Ρεγίεοξ ὙΠ Δη 
δοτῖβὶ, Νοῖ ἴο δε ἀϊδροβεά οὗ ὃγ βαγίπρ 
παι τς ἔογπγεσ 18. δη “ δοσίβεὶς " ρεσζίεος 
(Βυτίοη, ᾧ' 88).-- πέπρακε ροΐηΐϊ8 ἰο 
ἃ τηοπιεηΐοιυβ βῖαρ, Δ κθὴ οποὸς ἔοσ δ]] 
δηὰ πανίπρ ἰδϑιϊηρ εἤεοῖϊβ. Α ρτεδῖ 
νεπίυτο, ἃ τίβκν βρεουϊδίίοηῃ. ὙΤῃε 
ἰγεάβϑυγα ἱπ πα πεῖϊά ννᾶβ ἃ δυσε ρδίη 
ἴον ἴῆε βπάογ, ὃυῖ ἰξ ταπαϊηθἃ το ὃς 
βεεη ψνδῖ ἴῃ6 ρεαγὶ τηδγομδηὶ ννου]ὰ ρεῖ 
ἴοσ πὶβ οπς ρεϑγὶ. Αἢες (ἢς βα]ς οὗ 8 
βίοοϊς ἰῃς ρυγοδαβα οὗ ἴπῈ οπα ῥδαγὶ ννδ8 
ἃ ταδῖίεσ οὗ οοῦγβε [}ἢ τῆς ἔογπες οἱ 



204 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΧΙΙ, 

} Βεῖρ ΟἹ Δ, “Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ 
βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ - 

ἀ μεῖς ουσ. 48. ἦν, ὅτε ἐπληρώθη, " ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, καὶ 
καθίσαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ᾿ ἀγγεῖα,; τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω 

51. Λέγει αὐτοῖς ὃ 

Χ. 34 

ἸΤΜΝΘ ἔκβαλον" 49. οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος - ἐξελεύσονται 

ἀγγεῖον. οἱ ἄγγελοι, καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων, 
4 δάε τος καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός " ἐκεῖ ἔσται ὃ 
ποῖθ τ. κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων." 

ἸΙησοῦς,2 “Συνήκατε ταῦτα πάντα ;᾿ὀ 52. Λέγουσιν αὐτῷ, “Ναί, 

τὸ υἱὰα κύριε. 5 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς ᾿ μαθη- 
ΚΟΝΝ τευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν ὃ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
παν! 57. οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ 

παλαιά." 

1 αγγη ἴῃ 80. 3 90 80 οπιῖξ λέγει α. ο. |.» 4150 κυριε ἀῇεῖ ναι. 

ΞΊΦΒΟΣ ἢᾶνε τη βασιλεια. ΤΏ τεδάϊηρ ἰῃ ΤΕ. 18 ἃ σταπηπιδιῖοαὶ οοτγοςεοι. 

1πε86 ἴνο ραγδῦϊεβ ἴἢς Κίηράοπι οὗ 
Ἡδάνεη ἀρρθᾶτβ 85 ες οὐ͵εςὶ οἵ 4 ρ'δὰ 
τδουρὰ δοοίἀεηϊαί βηάϊηρ οὗ ἃ βυγα 
Ῥοββεβϑβίοῃ ; ἰῃ ἔδεε ἰδίϊεσ 48 ἴπε οὐ)εςὶ οὗ 
φγείοιαξς φιεςὲ πὰ υεπέμγεδονις ζαϊ δ. 
Τῆς ἀϊδετεπος Ὀεΐνεεη βεοοῖβ ἂπά 
βπάετβ πιυβὲ ποῖ ὃε εχαρρεγαίεά, Τῆς 
ῬΕΑΣΪ πιεγοπδπὲ 88 δ͵50 ἃ ἥπάεσ. Νὸ 
οπα Ψψουϊά 5εῖ οὔκ Οὐ ἃ ἸουΣΠΟΥ (0 βεαῖκ 
οῆς υπίᾳυς ρεατὶ (Κοεῖβνεϊ ἡ). Ὅτε 
Βρί γί] 1458 6 τοργεβεηῖβϑ 816 βΒἜεεσβ 
αῆες αοά απ νίβάοπι, ἥπάςσβ οὗ ἴα 
Κίπράοπι οἵ αοά, οὗ ἃ ροοά ὈῬεγοπά δεὶς 
Βορε. ϑϑυοῇ β8εείκεσβ, όννενοσ, ἅτ οἡ 
τ8ς δζε "νὰν ἴο βπά. 

γν. 47γ.50ϑ. ΤὰΣε Νεί. σαγήνῃ, υἱάδ 
ου ἶν. 21.--ὲκ παντὸς γένους συν.: ἃ 
ταδίζες οἵ σουτβε, ποὲ ἱπιεπάεὰ Ὀαΐ ἰη- 
ανίτδοϊς ; ἰασγε τηονεπιθηΐβ ἱπήμπεπος 811 
βοζίβ. οἵ ρεορίε.---νεσ. 48. καθίσαντες 
συνέλεξαν: εἐαυα}νῪ ἃ πιδιῖεσ οὗ σουζβα: 
ἃ τδίηρ ἴο δε ἄἀοπε ἀεἰἸ εγαῖοῖυ, οὗ νυ πίο ἢ 
με δἰεἴπρ' αἰττυαάς 18. Δη ἐπ. Ὁ] επ.. ὙΠαγα 
8. ἃ εἶπα ἔος Ἄνεγυτ πίη; [86 εἰπῆς ἴὸσ 
Βοσίίπρ ἰ8 δὲ της ἐπὰ οὗ ἴῃς ββῃίηρ.--- 
σαπρὰ, υἱάς οη νἱΐ. 17. ᾽ν. 49, 50 οοη- 
ταῖπ ἴῃς ἱπιεγργεϊδιίοη ἰπ της ἢ τῆς βαάπὶς 
[οτΤΏΒ 848 ἰῃ 41, 42. 
ν. 51, 52. Οοπεϊεδίοη οΓ ἐδλε βαγαδοϊὶς 

εοἰϊφεξϊοιι.---  ετ. 52 οοπίδίηβ δῇ ἰπὶ- 
Ῥοτλὴς Ἰορίοη οὐ 7}ε818 ργεβεγνεᾶ ὃν 
ἴδεν οπἶγ, δἀπὰ Ἴοπηςοῖϊεά Ὁ δΐπὶ 

σὰ τῆς ραγδαθοῖῖς (εδομίηρ οὐ 6508. 
1 τοῖβ σοπηεοιίοπ καινὰ καὶ παλαιά οὗ 
σουζβα ροΐηιβ ἴο ἴῃς υ8ςὲ οἵ ἴῃς οἱ ἃ [Δ πΊ Πᾶς 
ἔλεῖς οἵ πδῖυτγε ἴο "ΠΠ]ϑἴγαϊς εν ν γενεαὶ θὰ 
{πδ8 οἵ ἴῃς κίηράοπι. Βυὲ ννε 5ῃουϊὰ 
ποῖ Ὀίπα οὐυτγβεῖνεβ ἴοοὸ βισζί εἶν τὸ (ἢ 18 

ςοππεοίίοῃ, κεερίηρ ἰπ πιὶπὰ Μαέεδεν"β 
μαδῖξ οὗ στουρίηρ ; 411 ἐς πιοζε παῖ, ἃ8 
ΜΜεπάς μ88 ροϊηϊεά ουἐ ( ὲε 1, εἶγε έτη, 
ἰϊ.. 3490). ἴῃς ἰάδα ἐχργεββεὰ Ὁγ γραμματεὺς 
ἄοεβ ποὶ ρεῖ )υβείςς, Ι[«( παίαγαι!ν ροίηιβ 
ἴο δεοαυδϊηΐαποα τ {πε Ο. Τ., δηά 
οοπιδίπεὰ ᾿ννῖτἢ μαθητευθεὶς ε. τ΄ β. ̓ ελο 68 
τλαῖ ἐπδὲ Κποιννεᾶρα δ Ὅδ υὑβεῖιν 
υπἰϊεᾶ Ὑν 1 αἰδοῖ ρ᾿εβαΐρ ἴῃ ἔπε ἴοτε οὗ 
ἴδε Κίηράοπι. [πη Υν εητ᾽ 5 ννογάϑ: “Οης 
τεπλδίηΒ ἰῃ ροββαβϑίοῃ οὗ τῆς οἷά, γεοοξ- 
ηϊβεά 48 οἵ ρεστηδπεηὶ ναῖυς, γεῖ 18 ποῖ 
τεβισίςιϊδὰ τὸ τὲ, δυϊ αἴοηξ Ψ ΙΓ τι Ροββεββαβ. 
ἃ ῥσζεςίουιβ πεν εἰεπιθηῖ ᾽".--μαθητεύειν ἰΒ 
Βεῖα υδεὰ ἰγδηβι νεῖν 88 1η χχν ϊ. το, 
Αοίβ χίν. 21.---ἐκβάλλει ροΐηΐβ ἴο ἴσεα 
ἀϊδιγι δυκίοη οὗ ἐγεάβυγεβ ὉῪ ἴτε πουδβα- 
Βοίάεσ. ἩἨς ργρίνεβ ουὖὲ πεν οἵ οἱὰ 
δορογάϊπρ το ἴῇς παῖυτε οὗ ἔδιθ ατγιίοϊς. 
ΤΒς πῆεγα βογίδε, Εδο ἰπίοαὶ ἱπ δρίσίξ, 
Ῥτοάυςεβ οὐἷν ἴῃς οἷά δηὰ βέαϊε. Τῆς 
ἀἰβοίρ!ε οὗ τῆε Κίηράοπι, κα ἐπε Μαβίεσ, 
8 Αἰννδᾶγβ ἐγεβϑῃ-πιπάεά, γεῖ Κποννβ πον 
ἴο ναῖιις 41} οἷά δβρίγιτυδὶ ἰγεαβυσγεθ οὗ 
Ηοὶγ Υνντῖξ ογς Ομ βείδη ἐγαάϊείου. 

γν. 53-58. ΜΡ Σέ ἐο Νακαγείλ (ΜΚ. νὶ. 
1:-6, ο΄. 1,Κ. ἱν. χ6-30). [πη ΜΚ. τ8ϊ18 ἰ8 
{πε πεχὲ βεοιίοη δες δε ρδγδῦϊεβ, 
ἀεάυςιίηρ ναὶ παά ργενίουϑὶγ Ῥεεῃ 
τεροτίεἁ ἴῃ Μί. (ςδᾶρβ. νἱϊΐ. ἀπά ἰχ.), ἃ 
μεν Βυγε βίρῃ ἰδὲ οἷἱγ Ἔνδηρεῖ δὲ 8 

Κ΄ υπάος 88 εγε. Ὗνε οδὴ ἤεζε βες 
ΒΟΥ Βε ιδηάε8 ἢΐβ βοῦγοε---β Ῥβιληδ] 
τεργτοάυοστίοη οὗ Ἐδε ςοηίεηΐβ, πο 8] νι βῃ 
ςοργίηρ οὗὨ βιγῖβ, εἀϊιοτίδὶ ἀϊξογειίίοη ἱπ 
ταρογίίηρ οεγίδίη ἀεῖαι]85. Νὸ δἰϊεπιρὶ 
βῃουϊά τηδᾶς ἴο Ἴοοππεοῖ τ τἣς 
οσεροῖίπρ ράββαρε, Ἴχοερὲ ρεῖῆπδαρβ ὉΥ 



47---58. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 2ος 

53. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, 
μετῆρεν ἐκεῖθεν" 54. καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν " πατρίδα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν  Βετο «πὰ 
αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι ἱ αὐτοὺς καὶ 

λέγειν, “' Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις ; 55. οὐχ οὗτός αἰ. 
ἐν. 4 
Ἴοδς 

ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ Ηδι ΣΙ τι. 
οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿άκωβος καὶ Ἰωσῆς καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας ; σ6. 
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ 
ταῦτα πάντα; 57. Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς, “ Οὐκ ἔστι προφήτης " ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ ὅ ο Μι, νἱ. ς. 
καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ." 
διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

1 ἐκπλησσ.- ἴῃ πιοβὲ πποία]β. 
5 Ιωσηφ ἴῃ ΒΟΣ. 

58. Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς, 
σ (ος. ἰν, 
1ο; χἰΐ. 23. 

Ιωσης ἰδ ΡΙΟΡΑΡΙΥ τότ ΜΙ, 

3 ΒῸ οπιῖξ αντου. δ 82 δᾶνε ιδια Ῥείοτε πατριδι; ΨΗΐοΒ ΤίδοΣ. δηὰ ὙΝ . ρἷδος 
ἰῃ πιατρίῃ. 

ἴδε φεπεσαὶ οδίεζοσυ οὐ ρῬγενδίεης υἢ- 
τοςερον" Ὑ ἴο Ὡς Ὦ αἶδο πε ξο]]ονῖπρ 
παιταῖῖνε (χίν. 1-12) τηᾶὺ ὃς τεϊεραϊεά --- 
ες. 53. μετῆρεν: ἰπ οἰαββίοβ ἴο ἔγϑηβίεγ 
βογλει ίπρ ἴτοτὶ οπς ρίδςς ἴο δηοίμεσ. 
Ἡεϊ]επίβεϊς, ἱπίγαηϑίεῖνα τα ἴο σαπῖονα οπ- 
861; οπς οὗ Μαδιμεν᾽ 5 ογάβ (χίχ, 1).--- 
Ψψεῖ. 54. πατρίδα, ἴῃ οἰλβδίοβ ἔαῖμετ- 
Ἰαπά. Ηξετε ἀπά π᾿ ρβγ811ε}8 ενϊάεπεῖν τε 
ταῖϊννε ἴοννη, δοῖα. Μία νεσ. 56 δηὰ 
{κ. ἵν. 1τ6.---συναγωγῇ, δίησυϊατ, ποῖ 
Ῥίυγαί, 88 ἱπ Ναυΐραῖθ. Οπα βγη. ἱπάεχ 
οἵ εἶζε οὗ ἔονγῃ (ἀτοιίυ5).---ὦστε, ψπΠ 
ἰπβηϊεῖνε: ἰοπάδπου ἂπὰ δοῖπδὶ σγεβυϊ, 
ὙΒΕΥ ψετε δβίοηϊβῃεά δηὰ βαίά : πόθεν 
.ος δυνάμεις, υνἱδάοπι δἀπὰ τηλγνο]]οιβ 
ΨΟΣΚΒ ; οὗ (ἢς ἰαϊῖες {ΠπεΥ δδά πεδγά, οὗ 
ἴδε ἴογπιεσ ΤΠΕΥ παὰ παᾶ ἃ βδγηρίε. 
Μνπῆεποε παῖ ἰ8β (δε αυσβιίοη ; ποῖ 
ποῖ βοδοοῖβ, ρδζεηίαρε, ἐἔδπυ, 
ΒοΟςΙ21 δηνίσοηπιθηξ, ΟΥ Ά πιεζα βιγγουιπάᾶ- 
ἰπρβ δπὰ οἰγουτηδίδηςεβ οἵ δὴν κΚἰηά.-- 
Μετ. 55. ὃ τ. τέκτονοᾳ υἱός: ΜΙκ. ἢ 28 
ὃ τέκτων, ψὩΐϊοΒ Οὐζ Ἔνδηρα ἰδὲ νοϊάβ; 
ἴδε δοη οἵ ἑὰς εαγῤεπέεγ, οὴς οἷν ἴῃ τῆς 
ἴοννη, ννε]} Κπονγῃ ἴο 41].---Μαρι; ὃ 
Ιάκωβος, εἰς., πᾶπηεδ ρίνεπ οἵὗἩ τιοῖπεσ 
δηὰ ὑσγοίδεσβ, ἴο βῇον δον νῈ}} {ΠῈῪ 
Κηον τ[Βς ᾿δοῖς ἕδη γ. Απὰ (μὲ8 οἴδες 
ταδῃ ἦυβϑὲ σοπης Ὀδοὶς ἰδ Βἰ τ ΡΙΥ δποῖπεσς οὗ 
τς ἔτι ὙΠΟΒῈ ἤᾶπὶῈ Πρρεπβ ἴο ὃς 
εβ8. ΨΥ ββουϊὰ Ηε ὃς 80 ἀϊβεγεηῖ ἡ 
Ὁ ἰ5 δὴ δρβυσάϊεγ, δὴ οἥεποες, ποῖ ἴο ὃς 

οοτηπηοηρῖλοο. Τῆς ἱτγεἰδιϊοη οὗὁἨ δα 
Ναζαγεᾶπβ ἰβ βαιβίδοϊοσυ ενίάεηςς οὗ πα 
εχισδοσγάϊηδγυ ἴῃ }65ι18.--- τσ. 57. Ῥσονετῦ, 
ποῖ εν ἢ πιεγεῖν, θυ σοτηπηοη ῬσοροσΥ 
οὗ πιδηκίπὰᾶ ; Ἴχδπιρῖεβ ἔγοπι ατεεὶς δηᾶ 
Ἐοταδλη δυῖμοσε ἰη Ῥγίςδευβ ἀπά ΝΝ εἰβιείῃη, 

ἱποιυάίΐῆηρ οης ἄοσταὰ Ρίηδαγ δρουϊ ἔδλπιε 
ἔλάϊηρ αἱ τῆς Αγ δεαγῖ (Οἰγτηρ. Οάς, 
ΧΙ. 3).-τνετ. 58. Ηετε δἷβο εἀϊεοσγίδὶ 
ἀϊδοτγειίοη 18 δὲ Ψψοσκ. Μδεὶίς βίδίεβ δὲ 
{68:8 ψγ»Ὰ8 ποῖ δὺϊε ἴο ννοσκ πιίγαοϊςβ ἰῃ 

ΔΖατεῖῃ, δηὰ ἴπδι Ης πιδγνε]δά δὲ {πεῖς 
τπηδεῖεῖ. Μαιῖμον σἤδηρεβ ἘΠΐ8 ἱπῖο ἃ 
βίδιεπιεηΐ ἐπαὶ Ηδ ἀϊὰ ἔενν παΐίγϑοϊεβ ἔβογα 
Ὀεοδαυδε οὗ {πεῖς ὑπϑεὶϊεῖ, ἀπά ῬΆ8868 
ονεσ ἴῃς τλᾶγνε πρὶ ἴῃ δ] εηςα. 
ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΙΝ. ΠΕΑΤΗ ΟΡ ΤῊΝ 

ΒΑΡΤΙΒΤ: ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝΤ ΟΡ ἃ ΝΕΝ 
ΒΙΝΊΒΙΟΝ ΟΥΡ ΤῊΞ ΕΝΑΝΟΕΠΙΟ ΗΙΒΤΟΕΥ. 

γν. 1-12: εαϊᾷ οΓ ἐπε Βαῤέϊει (ΜΚ. 
νί. χ4-20, 1υἱκ. ἰχ, 7-0). ὙΤΗϊ8 βεςιίοη 
ταῖρμὲ ἢ δἀναπίαρε πᾶνε Ὀεεπ ρίνεπ 
88 ἃ βῃοσί Ἄοδαρῖες ὉΥ ἰϊβεῖζ, απ ἃ πὸνν 
βίατε τηδάς ἢ ἴῃς εεάϊηρ οὗ δε 
τῃουβαπάβ Ὑνῃϊοἢ ἴογπβ ἴῃς ἢτγδὲ οὗ ἃ 
Βεσίεϑ οὗ πδιγδιένεβ ἱορεῖπεσ ρίνίηρ ἐδα 
βίοσυ οὗ ἐπε ἑαέεν (411}]|68π πιϊπἰ βίσυ (χίν. 
13-τχχ. 16. [Ιπ {πἰ8 δβεοιίοη (1-12) 
Μαῖιμεν 581}}} μδ8 8ῖ8. ἐγε ου Μασίς, ἴῃς 
ΒίΟΥΥ οὗἩ {δε δίς οἵ ἴδε Βαριίβε Ὀεΐπῷ 
πεῖς ἴᾷῈ ποχὲ δῆες ἰῆς βεοϊΐοη ἰῃ 
τείεσεθποθ ἴο τῃοῖμοσ δηὰ ὑγείδγεη, 
εχοαρεηρ ἴδε πιίββίοη οὗὐ (δε Τιυνεῖνο 
(ΜΚ. νἱ. 7-13) αἰγεδάν τεϊδίεἁ ἰῃ Με. (χ. 
5-15). Ιπάεεὰ ἴτοπὶ τπἰβ ροΐηξ οητνασάβ 
Μαῖῖπεν ζοϊοννΒ Μασ β οσάεσ. [π (τς 
ἑοτεροίὶηρ ρατὲέ οἵ τΐϊβ αοβρεῖ ἴδε 
μὰ εἰ ἴ8πι Ὀείννεοη ἰὲ δἀπὰ Μδκ 848 

Π ἀϊδιυσθρεά ὉΡ (π6 ἀεβίτε οὗ ἴδε 
ἐνδηρεῖίδε ἴο ἄγαν ἰδυβεῖν οὐ [πἰβ οἴπεγ 
βουζος, ἴδε Τυορία, δπὰ ἱπίσοάυςς ἰεαςὮ- 
ἱπ πιαίεγιαἱβ θεασίπῷ οὐ 411 [π6 τορίςβ 
βυσρεβίεά ἴῃ Β'8β ἱπισοδυςῖοΥ 5ικεῖς ἢ οὗ 
ΘΟ σίβι᾽ Β εαγῖγν Ο 41] 6 δη πὶ βέσυ: δ αοὶε, 
οἴ ΑΡΒ. ν.-ν!. ; ἀῤοπέοϊίς νεϊδείοη (ἷν. 18- 
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ὙΠ 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙν. 

ΧΙΝ. τ᾿. ἘΝ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρώδης ὃ τετράρχης ἴ τὴ» 
64 χαν!. 5 ἀκοὴν Ἰησοῦ, καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ, 2. “Οὗτός ἐστιν ᾿Ιωάννης 

ὃ Βαπτιστής : αὐτὸς " ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ 
Ομ]. τοῦ δυνάμεις " ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ." 3. Ὁ γὰρ Ἡρώδης κρατήσας τὸν 

δε. ν. τό. 

ἃ ζ8. χκῇ. ᾿Ιωάννην ἔδησεν αὐτὸν 5 καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ," διὰ Ἡρωδιάδα τὴν 
Μκ. 

Υἱ. 18, 1 γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 4. ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ 
(οι. νι τ 
Υἱ!. 5, 29. Ἰωάννης," “Οὐκ ἔκεστί σοι “ ἔχειν 

6 ΟΏὮ. χχὶ. 26. 
ὁ αὐτήν." δ. Καὶ θέλων αὐτὸν 

ΓᾺ ΕΒ ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς "προφήτην αὐτὸν εἶχον. 
Ῥίϊετα. «7. 

1 τετρααρχης ἴῃ ΟΖΔ. 80 ΤίδοΒ. δηά ὟΝ. Η., (βου ρΒ ΒὮ 8ρεῖ! δ8 ἰῃ Τ. . 

ΔΒ οὐ ἀντον, ΨὨΙΟΒ ἰδ δῇ ππάϊδρυίεὰ τεράϊπρ ἴῃ Μὶς., ννβδηςε ἴξ τἂν Βᾶνθ 
Ὀεεη ἱπηροσίςεά. 

ΔΒ τεδά εν φυλακὴ ἀπέθετο, ν Ὡϊςἢ Τίδοι. πὰ ΝΝ.Η. δδορὶ. 

4 90 οσηῖξ αγσε. Ὀεΐογε '. δηά ΒΖ ρίδοε ἀντω δῇεσ ἵν 

28), οὔδρ. χ. ; Βαῤῥἰεέ (εδαρ. [11.), οδαρ. 
χὶ. ; Ῥλαγίξεδς {ε8εΡ. 111, 7-0}, οβαρ, χὶϊ. ; 
ῥοῤμίαν ῥγεαρλίηρ (ἰν. 23), ομαρ. χίϊὶ. 
Οδαρβ. νἱῖῇϊ., ἰχ. ἀϊδβεασ (δε οτάες Ὅν 
ξτουρίηρ ἱποίδοπεδ 1]υεἰγαιίηρ [Πα Βεαΐ- 
ἴῃ ΤΠΙΠΙ ΒΕ Εν ΝΣ " ΞΕ πῇ 

Ἔ͵. 1. κείνῳ τῷ καιρῷ. ᾿ 
οοηπεοῖβ ἱ τεϊυγῃ οὐ Τνεῖνς ἴτοηι 
ἐδεῖγ τηϊββίοη (νί. 14), ΜΕ. δρραγεπεν 
ψ ἢ ἱμητηεδϊειειν Ῥεεοεάϊηρ βεςϊίοη. Βυὶ 
ἴδε ρῆγαβε τος 8 χὶ. 2ς, χίϊὶ. ἱ, δηά ἴξ 
ΤῊΔΥ δὲ ἴῃς δνδηρεῖϊδὲ ἰ8β ἰδ πκίπρ 
βοποτα!ν οὗ ἃ {{π|6ὰ οὗὨἨἁ ργενδι!ηρ ἰῃ- 
ΒΟ ΡΟ Πν (ΟΝ εἶδ8- Μεγετ).---Ἡ «: 
Ἡετοὰ Απεραβ, ἰείγαγο ἢ}: οὐ 6411166 ἀπά 
Ῥετζγᾷςᾶ ἴοσ τ ΔΠΥ Ὑ6ᾶγΒ (4-30 Α.}.), πηλετί εὰ 
το ἴδε ἀαυρδίοτ οἵ Ατεῖδβ, κίηρ οὗ Ασαδίδ; 
κε δίβ ἰδλίδες Ἡετοὰ [δὲ ατελῖ ἴῃ 
οὐπηίΐηρ, ἀπιθἰτίοη, ἀπά ἴονε οὗ ορίεπάους 
ἴῃ δυϊάϊπρ, δηά οἴμεγννῖβα, ψνπεγοοῦ ἴῃς 
πὸνν οἷν οἵ ΤΊθεγίαβ νγὰβ ἃ πῃηοηυπΊοηὶ 
(ϑεβύγεσς, Οδεελ. ἱ. 350).---ἀκοὴν, υἱάε ἷν. 
24. ΤΒ ἕδλπης οὗ Ϊεβι8 ρεπεισαϊεἀ αἵ 
λϑὲ Ἄνεῃ ἱπίο ἔπε τουδὶ ραΐδαος, ψβογα 
νετῪ ἀϊβεγεπὶ τηδτίεγβ οσςαυρίεά τἢς αἰίεη- 
τίοη, ογάϊπασῖ!γ.---ν ες. 2. παισὶν αὐτοῦ : 
ποὶ Πἰβ δοῇβ, Ὀδυϊ Πίβ δεσνδηΐίβ, ἑ.4., με 
ςουτγίίοσβ, Ἀν τΏδῃ ἰπ {πεῖσ νΑΥ, ποῖ 
τε πιεπὶαῖβ ἰῃ ἴῃς ραΐδοαε. Τῆς Κίηρ 
Μουϊὰ ῥγτορουπὰ 88 οὐὰ ἱμεοῦν ἰη 
ΤΑτ τ τΑ]κ, ποῖ ἰπ βοϊδηγη οοηοΐανο.--- 
οὗτός ἐστιν, εἰς. ἴὲ ἰ8 Ἐπ8 ΤΠΘΟΙΥ να 
Βᾶνς ἴο [δηκ ἔοσ ἴῃς πασγδῖϊνς ζο]οννίης, 
ΜΙ ἴῃ ἰδεῖ ἢ48 πο βρεοΐδὶ ςοππεδοιίοη 
νἢ [Πς ἐνδηροῖὶς ἰδίοσυ, που ἢ ἀοαδε- 
1ε88 Οῃ γί βεϊδηβ τνουϊὰ παίυγα!ν τεδᾶ νυ 
ἱπίεγεϑὲ πὸ [αἴ οὗ δε ἰοσεγυπηθσ οὗ 
εβ8. Τῆς Κίπρ 848 ἴδε Βαριἰβὲ ου ἴῃς 
ταῖη ; δηὰ τεπιδεκαῦῖς οσουγγθηςεβ ἰῃ 

ἴδε τεϊ!ρίουβ ψγοσὶ ἃ γσεοδ}} Ηἰπὶ δὲ οὔςδ ἴο 
τηϊπά, Ιἐ 18. Ἰομη] ἀς (αὐτὸᾳ) ἰ8 τίβεη ; 

ἐδεοσν Ὀεροίίοη οἵ τελοσβε; οὐᾶ ἐπουρῇ, 
Ῥυὲ Ῥεΐτες ἴδῃ Ῥμαγίβαὶς οὔ Ὀεροιίθῃ 
οἵ τχδϊενοΐεπος ; ὈΟΙΒ νυν πεββίπρ ἴο {ΠῸ 
εχίγαοσζάϊη ἴῃ ΘΒ τίρι᾽Β οατεετ.---διὰ 
τοῦτο: ἴδς ᾿ἰνϊηρ ]οπη ἀϊά πὸ πιίγας 68, 
Ῥυΐ πὸ βαγίηρ δι ἃ ἀεδά οπς γεάίυΐνμς 
οδη ἀο )--ἐνεργοῦσιν, ποῖ: ἢς ἄοεβ ἐδε 
ταῖρι ψοσίκβ, ρα: Βμ6 ρόνγεσβ (δυνάμει) 
ψοσκ ἴῃ Βἷπ), δε ροννεσβ οὗ ([Βς ἰηνίβϑι 0] 5 
ψοσὶά, ναϑὲ ἀπά νᾶρυδ ἰῇ ἴδε Κίηρβ 
ἱπχαρὶπαίίοη. 

ες. 3. γὰρ ἱπιρϊε8 (δὲ τῃ 6 [οἸ]Ποτνΐης 
βίοι ἰδ ἱπιτοάυςεά ἴο πιᾶῖε 6 ἰχπρ᾽᾿Β 
ἘΠοοσΥ πιεῖ ρθε. “ Εἴβθη ἱπλρ 1168 
Ρτενίουβ ἀεδίῃ, δπὰ δονν {πὲ οδπὶς δδουΐ 
τῦβὲ ὃς ἰοϊά ἴο ββονν ἴῃς ῥεγολοίορίοαϊ 
ξεπεβὶβ οὗ πα τβθοσυγ. [ἰ 15 τἴ86 βυρετ- 
βεκτίουβ ἰάεα οὗ ἃ τπιᾶη ΨὯΟ 88 τλυγάος 
οη διἰβ ςοπβοίεηςς.-- κρατήσας, εἴς. : ἔλεος 
τοίεσγοὰ ἴο δγεδάυ ἰῃπ ἱνο 12, χὶ. 2; Ὦειθ 
τὰς τεδβϑοη ρίνεῃη. Οὗ Ἴοουτβο Ηετοά 
βεϊζεά, Ῥουπά, δηά ἱπιργίβοηεἃ [Ϊ! μη 
τασουρἢ δἷ8 δρεπίβ.---διὰ Ἡρωδιάδα: ἃ 
ΜΟΙΏΔΠ ἤεῖα, 88 80 οῆεῃ, ἴπε οαιι5ε οὗ 
τὰς τγαρεάν.--- γυναῖκα Φ. : υἱάε οὐ ΜΚ. 
-τ ες. 4. ἔλεγε γὰρ ὁ Ι. Τῇε [πος 
δτεβεῖνε ἱπηρατίεςε, ἢ ἔοτος οἵ ἃ 
ξμρεηῖεςς. οὔη δαᾷ Ὀεδη βαγίηρ υ5ὶ 
οἴοτε ἢῈὲ Ψᾶ8 ἀρργεμβεπδεὰ (Βυτγίοη, 

Μοοάϑ δηὰ Τεηβεβ, 8 20).--οὐκ ἔξεστιν: 
ἀουδν υπϊδυνι! ; 88 δάυϊεσν, δηά 88 
τηαδττίαρα ἱκΒΐη ργομίδιτιςὰ ἄερτοεβ (1κεν. 
χνὶϊῖ, τό, χχ. 21).-- ες. 5. θέλων; εὐ 
το. Μαχκ ρίνεβ ἃ δ1116σ βίαϊεηθηῖ 88 
ἴο Ηεγοά δ ἔδεϊϊπρβ τονατά8 Ϊοῆη. Νὸ 
ἰπ)υδίος 18 ἄοης Ηετγοά μεῖς Ὀγ δβοσί ίηρ 
ἴο Πίπι ἃ νυν] ἴο δε τά οἵ Ἰοῦπ. ΤΒετα 
8τῈ ΑἰννΥ5 τηϊχεὰ ἔδε! πη ρβ ἴῃ βυςἢ ο8568. 
Οοίρασε (86 τγαϊδείοπβ οὗ Αἰοϊδίδάεβ ἴο 
ϑοογαῖεβ ἃ8 ἀεβοσίρεά ὃὉν Ρίαϊο (Συμ- 
πόσιον) .-- ἐφοβήθη τ΄ ὁ.: δαὶ ἔος οὔς 
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6. ἐγενεσίων δὲ ἀγομένων; τοῦ Ἡρώδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς [Οὗ Θεα. 
Ἡρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρεσε τῷ Ἡρώδῃ " 7. ὅθεν μεθ᾽ ὅρκου πκᾷε, 
ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν 3 αἰτήσηται. 8. Ἡ δὲ ἐπροβι- ε ζτω αἰ, 
βασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, “Δός μοι," φησίν, “ὧδε ἐπὶ ΣΝ 
Β πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. οἰ» 9. Καὶ ἐλυπήθη " ὁ Β΄. χί. 530. 
βασιλεύς, διὰ δὲ" τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε 
δοθῆναι το. καὶ πέμψας 'ἀπεκεφάλισε τὸν ὁ ̓Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. ἱ Μκ. νἱ. 16 
11. καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ- ο. 

12. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. 

Ὁ [κι ἶχ, 

αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα,δ καὶ ἔθαψαν αὐτό καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν 

1 98Β01.2 Βανε ἴῃς ἄδὲ, γενεσιοις ἀπά γενομένοις ἴοΓ ἀγομένων; [ἢ τεδάϊηρ ἰῃ 
ΤΕ. ἰδ ἃ στασηπιδεῖοαὶ οογγοοϊίοη. 

3 αν ἰη ΒΏ. 

3 ΒῸ Βανε λυπηθεὶς ἀπά οπιϊ δε. ΤΣ τεδάϊηρ οὗ (6 Τ᾿, ἰδ δὴ δίίεπιρε ὉῪ 
τεβοϊυϊίοη οὗ ἰἢς οοηβίγυςτίοη ο πλᾶκα ἴμ6 τηεαπίηρ οἶδᾶσ. 

4.382 οπιῖϊ τον. 

δΊΌΜΒΟΡΙΣ βενεγαὶ ςυζβῖνεβ πᾶνε πτωμα, ἔος ψνὨΐοἢ σωμα [88 Ὀδε βυῤδιϊυϊεὰ ἃ8 
τηοσς ἀεἰϊοαῖς. 

ΜΒ δανε αυτον. ἀντὸ ἰπ Μίς. (νΐ. 20). 

ταίηρ ; αἷϑο ἐδβαγεὰά αοὰ δηὰ ἢί8 Ἵοῃ- 
δβοίεηςα ἃ ἐἰέέϊδ, τοὶ ἐπουρῃ. Ιζ ἰβ ννε]] 
νἤεη ἰδ» 688 τῆεη ἰῇ ΡΟΨΕΙ ἔδδι δῃγ- 
τοίηρ.--ῦτι. .. εἶχον: ἴδε ἴοοῖκ ]ομπ 
ἴο ὕε, τεραγάθα πὶ 88, ἃ ρσορῆεῖ.--- 
εἶχον ἄοεβ ποῖ ὈΥ ἰἴ5ε} τηεδη ἴο Ποϊά ἴῃ 
διρἃ εβίεθπι (ἐπ ῥγείϊο λμαδεγε, Κγρίο). 
Τῆς ροΐπὶ 18 {πὲ Ἰοΐπ ἔοσ ἴῃς ρεορίβ 
Ῥαββεὰ ἴος ἃ ργτορῃεῖ, βεϊοηρεά ἴὸ ἃ 
οἶλβ8 οοπιπηιδηάΐηρ τε ρίουβ τεβρεοῖ (80 
Ἑπιζβοῆς, Μεγεσ, εἴς.). Μέάε χχί. 46. 

Μὲς. 6. γενεσίοις (4: Οὔς ἐχ- 
8 86 ρεηϊεῖνε αὐβοίυϊς 88 ἱπ ΤΕ.» 

ὙὨΙΟΒ [δὲ οἡ τΠαὶ δοοουπὶ ἰβ ἴο δα 808- 
εοἰεά, ὙΤδε ἀδῖϊνε οὗ τἰπιε. Βυὲ οδ 
Κι νὶ. 21, ΨΒετε ψῈ πᾶνε γενομένης 

δηὰ γενεσίοις οσουττίηρ, ἰορεῖμοτ, πὰ 
οἱ ΝΥ εἰδ8, ΜΚ.-Εναηρ., Ρ. 221, ὁπ δα 
Ἰιϊοσασν ςοππεοιίοη δεύνψεεη ἴ[ἢ6 ἔψῸ 
ἐεχίβ. Μοβὲ οοπιπιεηϊδίοσβ ἰᾶΚα γενεσίοις 
88 τείεττίηρ ἴο Ηετγοά᾽Β δίγιμάαν, ϑόοιης, 
4.6... ατοιίυ8, ἘΚ οὗ πε ἀπηϊνεσβδσυ οὗ 
ἴδε δοοεδββίοη ἴο ἰδῆς τῆγοης -Ξ δἰσιδΥ 
οὗ 88 γείρη. [ἴῃ οἰδβϑὶς ατεεῖς ἰξ τηεδπδ 
ἃ [ελϑὲ ἰπ ποποὺς οὗ ἴῃς ἀεδά οἡ {μεῖς 
Ὀἰσιβάδγ, γενέθλια Ὀεΐηρ {πε νοτά ἴοσς ἃ 
ὈἰγιΠάδγ ζεδβὲ, υἱάς Τ,οὔεςκ, ΡΉΏτγη., 103. 
1,οεβηςσ, Οὔβεσγν. δά Ν. Τ᾿ Ἂε. ΡῃΠ. ΑἸεχ., 
οἶϊεβ ἰπβίδηςεββ ἔτοπὶ ῬὮΪ]. οὗ ἴδε υδὲ οὗ 
ῬΟΙΒ ψοτγάβ ἰπ ἴμε βεῆβε οἵ ἃ διγίῃδαυ 
2ελ8ι.--- θυγάτηρ τ. Ἧρῳδ. : ϑαίοπιε ὈῪ 
πδτηα.---δν τῷ ἐσ, 1ΠῚΡ11ε8 ἃ ζεβίϊνε 
ἈΒΒΕΙΊΡΙΥ, δε Ὑ ἀεβογίδεά ἰη ΜΚ.-- Ν εσ, 
. ὡμολόγησεν, οοπέεβδεά ὈῪ ΟΔΙίἢ ; 
ΟὈΪ ραϊίοη ἴο Κεὲρ ἃ ργογηΐϑε γεν οι βὶ Υ 

εἰνεθ. ᾧὐ. ΜΙκ. νἱ. 2, νῆεγε ἴδς ἕἴαοϊ ἴδ 
τῶογα ΠΥ δἰδίεὰ. ΤΠ δοσουηῖ ἰη Μαῖι. 
βεϑῦηβ (πγουρπουξ βεοοηάδτγυ.-- - τσ. 8. 
προβιβασθεῖσα: ποι ““ Ὀείοτε ἱπβίγτυοιοά," 
88 ἱπ ΑΟὟΥ΄, Ὀυϊ ““ Ὀτουρδε το τπϊ5 ροΐηε᾽""; 
ὑτρεά οη. [{8που]ά γεαυΐτε ἃ ροοά ἀςΔ] οὗ 
“δἀυσαῖίην " το Ὀτίηρ' ἃ γουηρ ριτὶ τὸ πᾶ 
Βυ ἢ ἃ ρτίπὶ γεαυθϑέ. Βυΐ 8ῆ6 δά Ιεατηξ 
Βεσ Ιεββϑοη Ψε]}, δηά δβίκεξὰ τῆς Βαριῖβι᾽ 8 
Βεδᾷ, 48 ἰἔ βῇε μΒβαά Ὀεξη δβκίηρ ἃ ἔδνουτ- 
ἰϊς ἀϊδῃ (ὡς περί τινος ἐδέσματος διαλε- 
γομένη, ΟἾτγ8., ἤοηι. χἰν .). ΚΥρκε οἰϊεβ 
ἔννο ἰπβίδηςεβ οὗ ἴπ6 τᾶγε 86 οὗ [ῆς τνοτὰ 
ἱπ τἢς βεῆβε οὔ ἱπβέγυςτίοι--- ὧδε ποτα δηά 
πον, οη ἴδε βροΐ, ἐξαυτῆς ἰπ ΜΚ. Τμδὶ 
48 Δῃ Ἐβ86πΈ14] ρατί οἵ (πε τεαιιεδί. ΝῸ 
εἶπα παϑὲ Ὀς ἰεἢ ἕοτ στερεηίδποα. [1 ποὲ 
ἅἄοπε δἱ οπος ὑπάοσ ἰἢς ἱπῆυεηςς οὗἩ ψῖπα 
ἃπὰ δε πιοπιεπίδγυ ρταιϊ ποδιίοη ρίνεη 
ἘῪ {πε νοϊυρίυουβ ἄδηςα, [ἃ πυρὰς πονοῦ 
Ὅε ἄοπε δὲ 4]1. Τῇ β ἱπηρ 168 ἴπδὲ ἐμ ς 
Βαριῖίϑε 'γ88 δὲ μαπά, ἐπεγείογε τῃδῖ τπ6 
εαϑὲ νγὰβ δὶ Μδοΐδογυβ, ψἤεγε ἔπεσε νγᾶ8 
ἃ Ραΐδοα ἃ5 ννῈ1}} 8ἃ8. ἃ ἰογίσεβϑβ.--- ἐσ. 9. 
λνπηθεὶς : ρατίίοἱρίς υβεὰ ςοποεββίνεϊυ, 
ἐκοιρὰ ατίενεὰ ἢς ρταπίεά τῆς τεαυδδβῖ; 
τῆς ρτίεζ αυἱα σοτηρδεδῖε τὰ {δα 
«τυσυΐεπε δ ἴῃ ναῖ, 5.---βασιλεύς : 
ΟἿΪΥ ὉΥ οουτίεδγ.---ὅρκονς, ρἷυγαὶ!, βἰπ- 
συΐϊᾶτγ ἴῃ νεσ, 7; βροόίδη ἴῃ ρδββίοῃ, τῆοσα 
ἧκε ῥγοίδῃπε βινεαγίηρ ἴπδπ ἀεὶ! θεγδία 
πξίεσάποθ οὔσας ἴοσ 811] οὗ ἃ βοϊεπιη οδίδ. 
πινεσ. το. ἀπεκεφάλισε: εχρτεββῖνα 
Ψοτγὰ, 411 ἴοο οἱεαγ ἱπ τπηδαηίηρ, [Βουρἢ 
ποῖ ἰουπά π᾿ Αἰεὶς υϑαϑε, οὐ ἀρραζθητγ 
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τῷ Ἰησοῦ. 
εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν. 

ἐ Μκ. νἱ. 933. αὐτῷ " πεζῇ 2 ἀπὸ τῶν πόλεων. 

14. Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ὃ 
ᾧ ἔπ’ αὐτούς, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς " ἀρρώστους αὐτῶν. 15. ᾿Οψίας 

προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅ λέγοντες, ““Ἔρημός 

Κ Μῖ. νἱ. 
χ8; χνί. σ 
χα Ὅοε. χὶ. δὲ γενομένης, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙιν. 

13. καὶ ἀκούσας ἷ ὁ ̓ Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ 
καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν 

εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη 

τ ἄςα χανὶ!. ἔστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ ὥρα ἤδη ᾿' παρῆλθεν - ἀπόλυσον δ τοὺς ὄχλους, 
9 (βδῶβ 
86:86). ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα." τό. 

Ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν - δότε 

Δ ακονσας δε  ΒΌ1,Ζ. 3 πεῖοι Μ4]1,Ζ. 8 9 ΒΌ οπΐξο ἰ. 
4 ἄντοις ἴῃ πιοϑῖ πηοΐδ]8; ἐπ αντονς ΟὨΪΥ ἰῃ τηΐηυβ. ; τοπὶ Μὶς. 

5482 οπὶξ αντον. 

ΤΑΥ͂Θ ὑδεὰ κδἱ αἱ; ἃ μἱερείΐδῃ νοσζὰ 
δοςοτάϊηρ ἴο ϑ6ϊπιδβίιβ, οτεὰ ΡῪ Κγρίκε, 
Ὑ80 ρῖνεβ ἰπϑίδῃοςβ ἔγοπι δῖε δυῖΠΟσβ.--- 
Ψεῖ. τσ. ἠνέχθη, ποὶ Εχρτεββὶν βαϊὰ 
“ἔδεῖς δηὰ {π6π,᾽ δυϊ 411 ροὶπίβ ἴο ἱπὶ- 
τηεάϊαις ὑγτοάδυοιίοη οὗ τῇς πεδά οὐ ἃ 
ῥ᾽ δίϊος ἰπ ἴα Ὀδπαυειίηρ 8411 Ῥεΐοσε τ 
δυεεῖδ; στυεβοσης βίρμι ---ἐδόθη, ἤνεγκέ: 
ψ δαὶ ἃ πεῖνὲ ἴῇς δὶ τηυβὲ ἥανε πδά] 
δεῖ τοῖο παΐυγε ἰη ποῦ; ἴπῸ ἀπείη 
δηὰ (δὲ οοοἱὶ δοςερίδπος οὗ (ἰς Ποττί δῖα 
εἰᾶ ννεἷ! τηδίςδεά, --κορασίῳ: ποῖ ἴο δε 
ἸΔΚΟΩ βίγίονυ ; ἃ γουηρ υὑηπιατίεὰ 
Ψοτηδπ, 88, οὗ ἔνεπῖν (ΗοϊίΖ., Η. Ο.. 
Τῆς ἀαπείηρ οὗ ἃ πιεγα γίγὶ νουἹά μᾶνα 
Ὅεεη πο επίεσίδίππιεπὲ ἴο ἔπε βεπϑιδὶ 
σενεῖετβ. ΤὮς ἐγεδὶ ἰΔῪ ἰπ ἴῃς ἱπάδοεπογ. 
-τϑεσ. 12. πτῶμα: οσάτοδδε, υδεα 4080- 
Ἰατεῖγ ἱπ ἘΠ18 βεῆβε Οπὶν ἰῃ ἰαῖς νντίτοτγβ. 
Ἑδεῖϊεν Ἡυτίτεσβ νου ὰ δὰ πτῶμα νεκροῦ. 
Τόϑεοκ, Ρῆγγη., 375- 

νν. 13:21. εξως γεέϊγες ; Κζεεα προ 
ἐλομεαηάᾶς (ΜΙ. νἱ. 30-44; 10Κ. ἰχ. ΤΟΣ ̓ 
-- ν ες. 13. ἀκούσας, μανίηρ Πελτὰ οὗ ἐδ 
ἕλις οἵ Ἰοῦπ ἴτοπὶ 1οἤπ᾽5 ἀϊβοὶ ρ᾽6β8 (να: 
12). --ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν : νἱϊπάτειν ἴτοπὴ 
ψβεῖε ὰ ψν88 ῃεη ἴδε τερογῖ γτεδοῃεά 
Ηϊπι ; Ἰοςσδι!εν ποῖ ἱπάϊοδιεά, Ματκ οοη- 
πεςῖδβ {πε τειγεσηεπὶ ἢ ἀπε τεϊυσγη οὗ 
«ὃς Ὑ νεἶνε ἔτοτῃ ἰδεῖς τηϊθβίοη, δηᾶ τῆς 
τεροσί {Πὰν ρᾶνε, απὰ δβϑίζῃβ 85 τηοῖϊνε 
τεβὲ ἴογ ἴῃς πκίββίοπαγιεβι Τῆς ἵνὸ 
ενεηίβ πηὶρῃς βυποῆγοηΐϊβα, ἀπὰ Ὄβοᾶρα 
ποτὶ Ηεσοά᾽β ἀδηρεγοιιβ πεϊρῃ ουτποοά 
ταῖρθι Ὁς 4 Ἰοἷπὶ τηοῖίνε ἔοσ τειγεπιεης. 
Βυὲ αραϊπδι (π΄8 ἰδ τῆς βρεθάν τγεϊυση 
(νεῖ. 34).---ν πλοίῳ : παίυγα!ν βιιρρεβιβ 
ἃ Ρίαςε πεᾶγ (δε βεᾶ 88 βίδχι[ηρ-οϊπί. 
Βυὲ τ τῆδὺ 86 τδῖμεσ ἱπιεπάεά ἴο ἱπάϊ- 
εοδῖς ἱπ ψνῆδὶ ἀϊγεσιίοη τΠεῪ ννεσε ροῖΐπρ -- 
ἴο {πε εαβίεσγηῃ βἰάς οἵ τῆς ἷδακε.---εἰς ἐ. τ᾿ 
κατ' ἰδίαν. ὙΠεβε ρῆγαβεβ ἤδνα οδί- 
ταῖη!υ τόσα ροϊπὲ ἰῇ ΜΙκ. 88 τεξεγγίπρ ἴὸ 

6) 02Ζ δάά ουν, νν»ΐοι ὟΝ. Η. ρίαςς ἴῃ σηδσρίῃ. 

ἃ τηυϊείτυάς ἴτοπὶ Ψ Ὡς πον νυ ϊδμοά τὸ 
εβοᾶρε.---οἶ ὄχλοι : πο ρτενίουκ πηεπίίοη 
οὗ δε οτοννάβ, ἃπᾶ πὸ δἰπε {πδὲ [6808 
ἰβηεὰ το ρεῖ ΔΨΔΥ ἤοτῃ ἴβεσῃ; ἰοοκβ 
1|κὸ ἃ ἀΐρεδὶ οἵ ἃ Ἀ}11ες παγγαῖῖνε, βυςῖ 858 
ἴδαι ἰπ ΜΚ.---πεζῇ (οτ πεζοὶ), οη ἔοοι, δυς 
ποῖ ἱπιρὶγίπρ 1μδὲ 411 1: ταγαῖν νναῖκεά; 
1δεσα μεσα βιοῖς ἀπηοηρ ἴδετὰ ψγ8ο0 οσουϊὰ 
ποῖ. Τε ςοηίγαβε ἐβ βεύνεῖῃ δοὶῃρ ὉΥ 
Ββεᾶ δηὰ ροΐπρ Ὁγ ἰαπά. ΟΥ̓ Αςἴβ χχ. 13. 
ΟΙαββίοδὶ ἱπβίδαποαβ ἰῃ ῥῬῃϊϊοϊορίςαὶ οοπι- 
ταεηϊασίεβ (ΥΝν εἰϑιείη, Κγρκε, Εἴεδποσ, 
εἴς.).-- ες. 14. ἐξελθὼν, ἴπ τπῖ8 : 
πδίυΓΑΙ Υ τηεδῃβ ροΐπρ ἑοτιἢ ἔσοπι Ηΐδ τε- 
ἐγεαῖ, ἱπ ΜΙκ. (νί. 34) βοίπρ ουξ οὗ {8 
δῃϊρ, ἴῃς ογτοννὰ δανιπρ ατγίνεἃ οἡ ἴῃς 
βροῖ δοίοσγε Ηἰπι. ὙὍΤὸὺ Ὄβοᾶρε ἴτοπι ἴπ6 
Ῥεορὶβ αἰννᾶγβ ἀϊβῆουϊς, πον Ἀρρδγεπεν 
τηοῦς ἴπᾶπ ὄἐνεσ.Ό Ενίἀεπην 4 τἰπὶς οὗ 
ΒΡΕΟΪΔΙ εχοϊ επεπῖ, ρορυ δε αἵ ἴδ 
Βεῖρμε, του δοοοσγάϊηρ ἴο Εουπἢ 6ο8- 
Ῥεῖ αδουξ ἴο ὑπάετρο 4 βρεεάν ἀδοϊπε. 
--ἐσπλαγχνίσθηη ἀεροπεηὶ ραββίνε, 
δθεαῚ Ηε!]επίβεῖς, δπὰ Ῥαβοά οὐ ἴ88 

εὗτενν ἰάδα οὗ ἔπε Ὀοννεῖβ 45 {πε βεδὶ οὗ 
ςοπιραββίοῃ ; υϑεὰ ὉΥ ϑυπιπλδομυβ ἴῃ 
τγαηϑδείοη οὗ θυ. χί!, 9.---ἐθεράπευσε: 
Μεαῖκ ρίνεβ ργοπιίπεηος ἴο (ῃς εἰεπιεπέ οὗ 
ἰπβισυσίοη ; Βεδιίπρ δίοπες πιεπιϊοηεά 
Βογα. 

γν. 15-2:. ΤῪε {εεάϊηρ.---Ψετ. το. 
ὀψίας γενομένης: τηϊρδϊ τηεδῃ βυηβεῖ ἃ8 
ἴῃ νἱϊ, τό, Ὀὰϊ ἴτοπι ἴῃς πδίυγες οὗ 1π6 
΄ᾶβς τηυβὲ τηθδῃ δἤειποου ἔγοπὶ 3 ἰοῦ, 
ἴῃς ἔτβε οὗ τῆς ““ἴνο ἐνεπίηρβ᾽". Ἂ 
ΟΠΡΑΓΕ ΕΣ βρμϑη κι τὸ ᾿ "μο ἴοννῃϑ 
πελτ.--Ὃ ὦ παρῆλθεν, ἴῃ πιεληίηρ 
ποῖ τιραν, ΜΙ. 848: ἤδη ὥρας πολλῆς 
ΞξξΞ αἰγεαάυ ἴῃς μους ἰβ αἀναποεά. Νατγίουβ 
βυρρεβιίοπβ ἢανε ὕδεθ πιδᾶε: εαιΐηρ 
εἴτις (ατοῖ.), μεαϊπρ ἀπά ἰεδοπίπρ εἶπα 
{Ἐπεδδόδον ἁἀαγιπιε (Μεγεῦ) ἰ8 ρδβί. 

εἶβ8, υἷε πιοβὲ Ῥγο Δ ἢν, Δ Κε5 ὥρα 
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αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν." 

εἰ μὰ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας." 
αὐτοὺς ὧδε. 1 
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τ. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, “Οὐκ ἔχομεν ὧδε 
18. Ὁ δὲ εἶπε, “ Φέρετέ μοι 

19. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς 
Χχόρτους,2 καὶ ὃ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, "᾿ εὐλόγησε" καὶ " κλάσας ἔδωκε τοῖς ὦ κι κανὶ. 

μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20. καὶ ἔφαγον Χι 16. 6] 
πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν - καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἢ Ὡ 

41. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ ἢ“ 
πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 
ϑώδεκα κοφίνους πλήρεις. 

Β. χχνὶ. 
Αεἰν 

22. Καὶ εὐθέως ο Αεἰ- χχνί. 
1τ. ΟἿ. ἰϊ. “ἠνάγκασεν ὃ ̓ Ιησοῦς “ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ὅ ἐμβῆναι εἰς τὸ ὁ πλοῖον, 1. τι. 

καὶ Ὁ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. ἢ ΝΣ : ἘπΙ - 

23. καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὅρος κατ᾽ ἰδίαν ἢ 

1 ὡδε αντους ἰπ 4.ΒΖ. 
5 ΒΙ(ΔΣ οπιῖϊ και. 

Μκ. 
Χ. 42. 

3 ͵.,4ΜΜΒΟ Βᾶνε ἐπι του χορτου ; Ὁ {Π6 εἴπῃ. δἴβο, Ὀμὶ δοσακ. 
40 1. ναπιίηρ 'π ΦΒΟΌΔΣ. 

δ Μοβὲ υπηςΐΑ]8 οπιῖξ, Ὀυϊ ΒΧΣ τεϊαΐϊπ αντον. 

5 δηὰ βενείδὶ ουσβῖναβ (1, 33, 124) οπιῖϊ το. ὟΥ . ρμίδος ἰπ πιασρίῃ. 

τε ἔπιε ἕοσ βεηάδίπρ ἔπεπὰ ἀνὰ ἴο ρεῖ 
1οοἁ.---ἀπόλνσον: τπουρὴ ἰαΐς ἕο ἴῃε 
Ῥύγροβα, ποῖ ἴοο ἰδίο ; ἀϊ8π)155 ἔπετὴ ζοσίἢ- 
ντἢ--νεσ, 16. οὐ χρείαν ἔχουσιν 
ἀπελθεῖν, εἴς. : ἀνδῃ ἰΐ, 485 βοζὴθς {πΠίηκ, 
δῖ Παρρεπεὰ νγᾶ8 ἴῃδὶ υπάεγ τῆς 
τοῦτα] ἱπῆμεποςε οὗ ]65ὺ89 ἴῃς ρεορὶς 
Ῥτεβοηῖ ρεπεγουβῖν πιδᾶς ἔπ6 ῥσγονί βίοῃβ 
ἴῆεν Βαὰ Ὁγτουρδς ἢ τΠΘτὰ ἀνϑι] Ὁ] 6 ἔοσ 
1πε σοΠΊΡΔΩΥ δὲ ἴασρε, ἴῃς ομδγδοῖεσ οὗ 
]εβὰ8 δρρεᾶσβ ἤεγε ἴῃ ἃ οοτηπιδηάίηρ 
Ἰρῆῖ, Νὸο βἰξυδίίοη ἀρρθᾶσβ ἴο Ηἱπὶ 
ἀεδρεγαῖα, ΠῸ ογίβὶβ ὑπηαπαρεαῦϊθ. ΝῸ 
ποεὰ ἴοὸ ρο. ἄϊΐνε γε {πεπὶ ἴο δδϑῖ, 
τεβουγοαβ Ψ1}1 θῈ ἐογι ποοτηίπρ (οὐ. Εχοά. 
χὶν. 15). Απὰ τΠΕΥ τύεγέ, πον 6 σδηποῖ 
τε|1, Ὑῆε βίογυ 8 ἃ ἴϑδοϊ βυρρογιεὰ ὉΥ 
ἴδε ἐεϑεϊπιοην οὗὨ 41] ἔουσ Ἴνδηρε  5ῖβ, ποῖ 
8 ὕὈλ5εῖε58 ἰερεηά, οἵ ἃ γεϊϊρίουβ 41] ερόσυ. 
-τνεσ. 17. πέντε ἄρτους κ. δ. ἰχ Α 
νεγΥ τηοεβὶ ΒΌΡΡΙΥ ἔνεη ἔοσ ἴπε ἀϊβοίρὶ 8 
εἶγοῖς. ὙΠΕῪ δβεετη, ὑπ άεσ {πὸ ἰηἤυεηος 
οὗ ]εβυ8, ἴο πᾶνε Ὁδδθὴ ἃ οᾶγε- ἤγεα σουη- 
ῬΆΩΥ, ἰεἰτίηρ το-τηοστον ἰοοῖ δίϊτεγ ἰἰβεϊξ, 
“Ἰεάτη ἴα ΡὨΙΠΟΒΟΡὮΥ οὗ τε Τ νεῖνε, 
ἃπὰ πον ἔπε ἀεβρίβεά ἰοοά. Βείπρ 
νεῖνα ΤΟΥ ᾿δά ΟὨΪΥ 80 πὰς, ἀπά ἘΠΟΥ 
τε ραν ὑΡ ἴπεβε" (Οῆγγβοβ., ΗἩ. 
χΙχ). Εἰνε ἴοᾶνεβ δηὰ ἔννο ἤβδεβ, 81] 
ἴαι ὰ8 Κπονγῃ ἴο δε ἰπ (μδῖ νδβῖ 
φαϊμεσίηρ.--- εσ. 18. φέρετε, εἰἴς.: 
ΟἸ γίβε᾽'β ἱπιρεγίαὶ ΨΨΑΥ ἱπ οτιεῖσαὶ βίταδ- 
οπβ οἔεδη διγεϑὶβ δίϊεπείοη. “ϑιγείο ἢ 
ἕοσῖ 8 τε παπᾶ" (χίΐ. 13). “Βτίηρ 
δεῖ δίῖπες ἴο της. --- εσ. 19. κελεύσας, 
λαβὼν, ἀναβλέψας, ρατιίοἰ ρ[ε8. ψίτπουῖ 
ςορυΐα 411 Ιεδάϊπρ ὕΡ ἴο εὐλόγησεν, πε 
φεηῖγαὶ οἰίεῖ δἊοϊοη: ταρίἁ, φοπάεηπβεά 

πδισαῖῖνα, ὈγὶςἾὟΎ, 5Ι ΓΊΡΙΎ, τεοουπείπρ ἀῃ 
διηαζίπρ ἐνεηῖ.-- εὐλόγησεν ν᾿ ἀοουδβαᾶ- 
εἰνς (ἄρτονε) υπάετϑιοοά. Ης ὑ]εβεεὰ 
τῆς ἴοᾶνεβ δπὰ ἢ58ε5.---καὶ κλάσας 
ἔδωκεν, {πεη ἀϊν᾽ ἀΐπρ ἴπεπὶ ρᾶνα τπεπὶ το 
{πς ἰεοῖρίοϑ; μὲν ἌΝ ὮΓ ξᾶνε ἴο τῆς 
ταυϊεϊει άς,-- τῷ κι ἢ εὖ: 
αὔξων καὶ πληθύνων Πα Α ἐρωμόλω 
γες. 2οβ. δώδεκα κοφ. πλ. ἰβ ἱπ ἄρροβ. 
ΜΙ τὸ περισσεῦον τ. κε. ΤΠΕΥ ἴοοῖ 
με βυτγρίαβ οὗἩ [Ὡς Ῥσοκεη ρίεοεβ ἴο 18Ὲ 
ἐχίεπε οὔ {νεῖνε Ὀαβκεῖβ.---κοφίνονς, 

ἀηδυνοιὶηρ ἴο ἴῃς ἘΔΌδἰπὶςΑ] ΝΡ ἂ 

Ὀαβκεῖ οὗ οοπβίἀεσγδδϊε βίζε ("" εἴη ρσοββεβ 
Βεδδϊ τη 55," ὙΝἄπβομε). Εδοῖ οἵ Ὡς 
Ὑνεῖνε μαὰ οπε. ὝὕἷΠπε ψοσζὰ τεςδ]}8 τῆς 
ψΜῈ11-Κπόννῃ ᾿ἰπε οὗ ̓ πνεηδὶ (5 αέ. ἢ, 14): 
“ Ἰυάδεῖβ, φυογαπι σορῃίηυβ ΓΘ πυ πη 8 
ΒΌΡΡΕΙ εχ, οα ὙΠ ἢ δηὰ 18 Ῥεδτηρ οη 
{Π|5 ρίαςε υἱάε ϑοπδιίρεη (Ηοτ. Τὰ.) δηὰ 
ΕἸβηεσ. --νεσ, 21. πεντακισχίλιοι, ξοοο 
πιέη, ποῖ σουπείηρ ᾿νοσηθη δηὰ οπι ἄσεπ, 
ὙὨΐΒ ΒεΙρΒ υ8 ἴο διίίδοῃῃ:. βοπὶς ἀδβηϊξε 
πιεδηΐηρ ἴο ἴμε εἰαβεὶς νογάβ, ὄχλος 
ὄχλοι, 80 Φδαυεποὶγ οσουττίπρ ἴῃ τῃ6 
(οβρεῖβ. ᾿ουθεεββ Ἐπ18 ννὰβ δὴ ἜἼχοςρ- 
τίοπδιν στεδῖ ρδιπεγηρ, γεῖ ἴἢς ἰηΐδγεηςα 
δεεπ8 ἱερίτἰτηᾶῖς μὲ ὄχλος πηοᾶπί 
Βυπάτγεάϑ, ἀηὰ πολὺς ὄχλος ᾿πουδαπάβ. 

γν. 22-36. ΤὴἼχ γείμγη υογαρό (ΜΚ. 
νἱ. 45-56).--Νετ. 22. ἠνάγκασεν: ἃ 
βίγοηρ νοσά πεεάΐηρ δπ Ἴχρίαπαίίοῃ ποῖ 
Βεζε ρίνεῃ, βυρριεὰ ἰπ ]οπ νὶ. 15. Οὗ 
σουζϑα ἵπεσα νν88 πὸ ρῆνβίςαὶϊ ςοτηρυϊδίοῃ, 
Ῥυῖ ἔπεσε πιυϑὲ πᾶνε Ὀδεη ὑσρέπου οη 
ΟἸ σῖβι᾽ βρασῖ, ἀπά αην]ἴπρπα88 οη τῆς ρᾶτὶ 
οἵ ἀϊξοῖρὶε8β. Ετσισβοις οδἠεεῖς ἴο ϑρεςοΐδὶ 

14 
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προσεύξασθαι. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

᾿οψίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. 

Χιν. 

24. τὸ δὲ 
“ΜᾺ νἱ. ,κ8 πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν᾽' “ βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν 
ἴδιο τισβ, κυμάτων - ἣν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 25. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ 
ἐδ εἰ). τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε: πρὸς αὐτοὺς ὁ ἹἸησοῦς,Σ περιπατῶν ἐπὶ τῆς 

θαλάσσης." 26. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ὅ ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὁ 
ΤῊΝ νἱ, 9 περιπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες, “Ὅτι ᾿φάντασμά ἐστι." 

οτὰ 
χνὶϊ. 14 
(15)). 

καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 
Ἰησοῦς, λέγων, “Θαρσεῖτε ἐγώ εἶμι, μὴ φοβεῖσθε. 

27]. εὐθέως 7 δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ 
428. ᾿Αποκρι- 

θεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε" “Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε 
ἐλθεῖν 10 ἐπὶ τὰ ὕδατα." 49. Ὁ δὲ εἶπεν, ““ Ἐλθέ." Καὶ καταβὰς 

ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ 11 Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν 12 πρὸς 

ΔΈΟΙ μοσον. .. ἣν Β. βοπιὲ νεσββ. ἀπά τηΐπυββ. βᾶνε βεῖε σταδιους πολλονᾳ απὸ 
Ὑηῖ απειχεν, νὨϊςἢ ΚΗ. δάορι, ρυξεῖηρ τῃς τεδάϊηρ οὗ Τ.Ε. ἴῃ πιασρίη, Ιε ἰδ της 

δες υπάϊδρυϊεὰ τεδάϊηρ ἴῃ ΜΙκ. 

3 λθὲεν ἴῃ Δ ῈΣ νεσββ. 

4)Μ9.ἘΔΘ βενεζδὶ ουγβῖνεβ βανα ἴδε δοοῦδ. Βεζε. 

4 τῆς θαλασσης ἰπ  ΒΟΏ. 

Ἧξνθυς ἰπ ΜΒ Πεῖα ἃ5 πρλβρ ἐς 
͵8 ἃ ιαπάϊηρ νατίδιίοη. [ξ πὶ 

5 Οπιίε ο '. ΒΟ. 
δ οι δε μαθ. ιδοντες α. ἰπ ΒΌ. 

ἴῃ Μίς,, νβεπος ἰξ ολῪ βᾶνα οοσῦθ. [ἢ ΜΙ, δία 
ποῖ ὃς ἀραίῃ τείεσγεά ἴο. 

80 1. Ὀείοτε αντοις ἰῃ Β, οπϊἰεὰ ἴῃ 3 Ὁ, Ὀταοϊεῖεά ἰῃ ΚΝ. Η, 

9 ΤῊς ογάες οὗ ψοζάβ ναγίεβ βεσε. ΓΝ. Η., δες Β, βανε αποκ. δε ο Π' εἰπὲεν α. 

10 ΦΒΟΌῸΔΣ τηδην οὐυγεῖνεδ Ὦᾶνε ελθεὶν προς σε. 
1 Ασί, οπιϊειεά ἰπ 3 ΒΌ. 

Ἐπιρμδβίβ, δἀπὰ τοπάεσβ: “"δυοίοσ δεξ 
ἀϊδοίρυ δ, αἱ πᾶνεπὶ οοηβοοηάοτγοηϊ ".-- 
ἕως οὗ ἀπολύσῃ, 5υδ)]υηςῖίνε, Πετε υδεὰ 
σεῖς οριδιῖνε νουϊά Ὀς υδεὰ ἴῃ οἰδββὶς 
ατεεκ. ΟΥ̓ χνίϊὶ. ΕΥλῳ τἱᾶς Βυπῦπι 

“πτῦϑες. 23. ἢ ε ;: 
γα, Ἤϑδρδλε: ἴδε οτοννὰ [εβὺ8 τεῦτσά 
ἱπίο ἴῃς πιουπίδίποιβ σου πΈΓΥ Ὀᾶοῖ ἔγοπι 
ἴδε βδοσς, ρἰδά ἴο ὃς δἷοπε---κατ᾽ ἰδίαν, 
Ἔνεη ἴο ὃς τἱά οὗ ἰῆε Τ ννεῖνε ἴοσ ἃ βεᾶβοῃ. 
-- ύξασθαι: ““αοοά ἔος ρὑγάγεῖ ἴῃς 
τιουπίδίπ, δηὰ πε πίρδι, ἀπᾶ τς 580]}- 
τυάς (μόνωσι4), αβοτάϊηρ αυἱεῖ, ἔτεεάοπι 
ποσὶ ἀϊβιγαςτίοη (τὸ ἀπερίσπαστον), ἀπά 
ςαἴτα " (Εὐτῆγν. Ζᾳ.).---ὀψίας γεν. τείετδ, 
οἴσουζβεα, ἴο ἃ ἰαῖες ποὺγ ἴπδη ἰπ νεσ. 15. 
-νεσ. 24. μέσον, Δλη δάϊεςϊίνε ἀρτεείπρ 
νὴ πλοῖον (ὙΝίπετ, ἃ 54, 6), βἰρηῖ- 
Ὧδεβ ποῖ πηεσεῖν ἴῃ ἴῃς τη ες βεσὶς εἶ, 
δυϊ Δηγ ἀρρτεοίδδῖς ἀϊβίδηος ἔτοπὶ βῆοζα. 
Ῥτίςδειβ ρῖνεβ ἘχδπΊρεβ οὐ βυςἢ 86. 
Βαξίτμε τεδάϊηρ οἵ Β, ργοδδδὶν ἴο ὃς ργε- 
ἐεττεὰᾶ, ᾿τηρ!ε8 τη δὲ τῆς οαὶ ννᾶ8 ΠΊΔΠΥ 
βίδαϊ! (15 οσ 30, Ϊοῆη νὶί. 10 τὸ 3 ἴο 4 
τη ῖ168) ἔγοσῃ ἰῃς δαβίθγη βῇῆοτσε.---ὅὁπὸ τῶν 
κυμάτων: ποῖ ἰπ Μκ., ἀπὰ ροεβ νυἱῖπους 
βαγυίηρ; Ψῆεη ἴπεῖε ἀγὰ υυΐηάβ ἔπαγε νυν} 
θὲ ννᾶνεβ.-ἐναντίος ὁ ἄνεμος: νψῆαὶ 
νἱπά Ετοσὴ ψῆδὲ αυδτίος δονίηρ ἢ 

15 και ηλθεν ἱπ ΒΌ. 

ῆαῖ νῶ8 ἴδε Μιαγεῖπα ροίπει δηὰ ιδς 
ἀεβιϊηδεοη ὃ Ἡοῖΐιζ. (Η. 6.) βυρρεβῖβ 
ἴδαι τς νογᾶρε ννῶβ εἰἴπες ἴσοι Βεῖῃ- 
βαϊάα [1148 δὲ ἴα πιουῖῃ οὗἩ πε ὑρρες 
]Ἰογάδλη ἰο {πε ποσιἢ-ννεβίεση βδοσγε, οσ 
ἄοπὶ ἰῃς βουζῃ επὰ οὗ ἴδε ρμἱαίη εἰ- 
Βαιίῃα τοννασάβ Βειπβαίάα [υ]ἱ185, δὲ τῇς 
πογίἢ επᾶ, οἰείηρ Εὐγτεσ ἰῃ βυρροζὲ οὗ 
τῆς ἑεςοπά τὐρρϑν ωδεῖ υἱάε ἴῃ ΜΚ ες 
25. ΞΞ3 ἴο 6, ἰῃ δε εαεὶ 
τηοσπίηρ, πρυῖ, ἐπὶ το θ.: (δε τελάϊπρα 
ἱπ τὶς δηὰ τς πεχὶ νεῖβα νδγὺ δεῖνγεεη 
δεηίτῖνε δηᾶ δοουβαῖῖνε. ὙΠῈ βεῆδε ἰδ 
τους ἴδε βδῖηθς. Τῆς Ὄνδηρεῖδὲ πηεᾶπδ 
ἴο τεργεβεηξΐ [6818 28 σελ] ψαϊῖπα οπη 
τῆς 8εα, ποῖ οὐ ἴῃς ἰαπὰ δρονς ἴδε βεὰ ἴενεῖ 
(Ραυϊιβ, ϑοδεηῖςε). Ηοῖεσ. (Η. Ο.), τε- 
ξατάϊηρ ἰὰ 48 ἃ ἱερεηά, τείεσβ ἰο Ο. Τ. 
ἴεχίβ ἰῃ νος αοα νναῖκα οα ἔπε βεᾶ.--- 
ψεῖ. 26. φά! α: ὁ {||ε τους οὗὨ 
Βδῖοσ βυιρεγβεϊ τίου πδίυγαὶ ἱπ [πὸ οἰσοῦτα- 
βίδῃςςεβ ; ῬΡγεϑυρροξεβ ἴδε ἱπιργεββίοη ἴπδὲ 
ἴδεν βανν βοπιειπίηρ νγαϊκίηρ οἡ ἴδε δεᾶ. 
-τν ες. 27. ἐλάλησεν, [εϑὺ8 δροκε; ἴδς 
ψοσάβ ρίνεη (θαρσεῖτε, εἰς.), δυξὲ δε 
τλεῖς βουπὰ οἵ Ηἰβ νοΐῖος ψουὰ δ6 
ἐπουρῆ. 

γν. 28-32. Ῥείεγ-εῤὶ οὐδ, Ῥεουϊίας ἴο 
Με. Τῇε εἴοσυ ἰβ ἔσὰες ἴο ἔδε Ἵοδδζαςίες 
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τὸν ᾿ησοῦν. 40. βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν 1 ἐφοβήθη - καὶ 
ἀρξάμενος " καταποντίζεσθαι ἔκραξε, λέγων, “Κύριε, σῶσόν ΠΣ ανῶι, 
41. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ 
λέγει αὐτῷ, “Ὀλιγόπιστε, εἰς τί " ἐδίστασας ; " 32. Καὶ ἐμβάντων 3: (Ὰ, χανίη, 

αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, " ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος " 33. οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ Με ῖντο; 
ἐλθόντες 8 προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, ““᾿Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἴ." ΕΣ 

34. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν ὁ Γεννησαρέτ. 35. καὶ 
ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην ν1Κ, υἱ!. 8. 
τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἐύρόντοτν 

ἔχοντας " 
κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ " καὶ ὅσοι ἥψαντο, ἥ διεσώθησαν. 

1 Οπιεϊοά ἴῃ ΜΒ. 3 ἀναβαντων ἰη δ ΒΌ. 

36. καὶ παρεκάλουν αὐτόν, ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ “ϑνί ὅν 
σ Ρεῖ. 
20. 

ὁ γγαπείης ἴω ΜῈΣ. 
4 ΝΜ) 8} αἱ. Βᾶνε ἐπι ἰπείεδά οἵ εἰς ἀηὰ οπιῖξ τὴν γὴν». 

οἵ Ῥεῖες.---  εσ. 30. βλέπων τὸν ἄνεμον, 
δβεείηρ ἴδε τνυῖπά, ἐπδξ ἰβ, ἰς εἤεςβ ΗΝ 
1118 οης {πὶηρ ἴο 866 8 βίογπι ἴτοτὰ ἴπ6 
ἄεοϊκ οὗ ἃ βίουξϊ 5ῃϊΡ, ἀποίδεσ ἴο 866 ἰΐ ἰπ 
τηϊάβε οὗ τῆς ᾿ψανεβ.---καταποντίζεσθαι: 
δε νναϊκεά δὲ ἤγβῖ, πονν δε θερὶῃβ ἴο βἰηΐς; 
80 δὲ ἴδε ἢηδ] οί βί8, 80 δὲ Απιίοοῦ (6]. 
ἰϊ. χ1), 50 ὑγορδθϊν 411 [Ὡσουρῃ. Α βίσδηρε 
τηϊχίυγε οἵ βίγεπρτῃ δ ἃ ὑνεακπεβ8, Ὀγάνεσυ 
δηὰ ςοννατάϊες ; ἃ τηδῃ οὗ βεπεγουβ 1π)- 
Ῥυ 868 γαῖπος ἴδῃ οὗ οοηβίδπξς ἤγπι Ὑ]]. 
“Ῥεῖος νναϊκεά ου ἴδε τοααέεγ Ὀὰὲ ἔξαγε 
τῆς ενἱκαᾶ : δυο ἢ ἰ8 ΒυπΊδῃ παίυτε, οἴδη 
δομίενίης βτεδὶ τΠΐηρβ, ἀπά αἱ ἔδυϊς ἴῃ 
{||||6 τπιηρβ." --- (πολλάκις τὰ μεγάλα 
κατορθοῦσα, ἐν τοῖς ἐλάττοσι ἐλέγχεται, 
ΟΒγυβ., Η. 1.).-τνεσ. 32. ἐδίστασας: 
δραὶη ἰῃ χχνἱ!. σ7, ποννβεσα εἶβε ἰη Ν. Τ᾿ 
ποτὶ δίς, ἀουδῖε, ἤεπος ἴο Ὀς οὗ ἔνο 
τηϊπάβ, το ἄουδιὲ (εΥ. δίψνχος, [4π|ε8 ἱ. 8). 
--ἀὶ ντων αὐτῶν: [εδ08 Δηά Ρείε:.--- 
ἐκόπασεν: υϑεὰ ἴῃ πδτιταῖϊνε οὗ ἤσβί δ68- 
δηεοάοις ὃΥ ΜΚ., ἷν. 30 -- εχῃδυδβίεὰ 
1ϊ8ε] ((τοπὶ κόπος) .--- εσ. 33. οἱ ἐν τῷ 
πλοίῳ: ς΄. οἱ ἄνθρωποι ἰῃ νἱῖϊ. 27; Ῥτα- 
δυσηδοῖν τῆς ἀϊδοῖρ]ε5 δίοης τεξεσγεὰ ἴο.-- 
ἀληθῶς θ. ὑ. εἶ, ἃ ρτεαὶ Δάνδηςε οη ποτα- 
πός (νἱϊϊ. 27). ὙΤῇς αυεβιίοηῃ ἴξ ἱπιρῖϊεβ 
ὉὯοΟΥ͂ βεῖ[[εὰ : ὅοη οἵ αοά. 

γν. 34-36.5 δαΐε αγγίνυαὶ.---διαπερά- 
σαντες, Ππανίηρ οονοτεὰ (ἢ ἀϊβίδπος 
δεύνεεη τῆς ρἷδοε ψνβεῖς [6808 Ἰοϊπεά 
τῃεῖῃ δηά ἴπε 8ῃοσε.---ἐπὶ τὴν γῆν: ἴπον 
ἔοι ἰο ἰαπᾶ; ἴδε ρεπεγαὶ ἔδοϊ ἱπηροσίδπι 
δες ἴδε βίογπι.---εαὀὡς Γεννησαρέτ, τοῖα 
ἀεβηΐία ἱπάϊςδιίοη οὗὨἨ Ιοοαϊ ἐν, γεῖ ποῖ 
ΕΣ ἀεβηϊίε; ἃ ἀϊδβίσιςϊ, ποῖ ἃ ἴονῃ, τῆς 
τὶς ἢ ρἱδίη οἵ ἀεπηεβδγεῖ, ἔουσ πλ1168 ἰοπς 
δηά ἴψο Ὀτγοδά.--- ες. 35. καὶ ἐπιγνόν- 
τε, εἴς. : ἀραίη ΑΓ ἐχοϊτοτηεηῖ ἢ 
[18 υϑυΑ] ςοῃςοπγιδηῖβ. ὙΒς πηεῃ οὗ ἴδε 

ἷλος, ἤδη πεν τεοορηΐδεδ το μΒδά 
ἰαπάεά ποτὰ ἴῃς Ῥοδὲ, δεηξ τουπὰ ἴδς 
νοτᾶ: 688 δδ8 ςοπιεῖ ΤΕΥ, δτίησ 
τπεὶς αἰςὶς το Ηΐπλ ἴο Ὀς Βιεδὶςά.--- ἐγ. 36. 
παρεκ , εἴς. : {ΠΥ δᾶνα ποὺ ὑπ- 
Ῥουπάεά ςοηπῆάεηος ἰπ ΟἸσίβι᾽8 ουγδῖϊνα 
ξόνεια; τηΐηὶς ἰὲ ἐπουρῇ ἴο ἰουςἢ (μόνον 
ψωνται) ἴῃς μεπὶ οὗ Ηἰδ πιδηι]ς.---διεσώ- 

θησαν: {πεν δῖε ποῖ ἀϊβαρροϊηϊεά ; τῆς 
τους ἢ Ὀτίπρβ ἃ εονηεῤίείε ουτς (διὰ ἰῃ σοτ- 
Ροίεἰοπ). Ὑῇα εχργεββίοη, ὅσοι ἥψαντο, 
1πιρ|1ε8 (μαΐ 411 ῇο ννεγε οσυγεὰ τουςποά: 
τπδὲ νγὰ8 ἴῃς υηϊΐοστη πηεᾶη8. ΜΙς. 8 
ἐχργεββίοη, ὅσοι ἂν ἥ., ἰεᾶνεβ ἰπαὶ ορεη. 
πάρτε ΧΥ. ΑΒΗΙΝΕ ΟΕ ΗΑΝΟΒ; 

ΒΥΒΟΡΗΈΝΙΟΙΑΝ ΝΌΜΑΝ ; ΘΕΈΘΟΝῸ ΕΈΕΡῸ- 
να. Τῇς δοδῆς οβδηρεβ ἢ ἀγαπγδεὶς 
εἤεοι τοι ῬΡβεποζηεηδὶ ρορυϊαγίυ ου ἔμ 
εξαβίοσῃ βδδοσθ, ἀπὰ ἰῇ Οδηπεβασεῖ, ἴο 
ετηδἱτετεὰ οπιίπουβ ςοπῆϊοε ἢ ἴδ 
)εαίοιιβ συαζάϊδηβ οὗ [6νν βῆ ογιβοάοχυ 
δηά οὔ ποργαᾶχυ. Τα τεϊδείοηβ δεῖννεθῃ 
7εβὺ8 οὐδ᾽ ἴδε τεϊϊρίουβ υἱγέμοεὶ ἅτε 6- 
Ποσπηΐηρ πιοσα δηὰ πιοσε βίσαϊπεὰ δηά [π8 
οείβίβ οδποῖ δὲ [Ἀγ οδ, ὙΤμδὲ Ὀδοοπιοβ 
οἷεᾶσ ἴο [ε808 ποὺν, ἱξ ἴξ γὰ8 ποῖ δεΐοσθ 
(χνί. 21). 

γν. 1-2ο. ἡγγαςλὶηρ 97 κακάς (ΜΚ. νἱΐ. 
1-23).--- εσ. 1. τότε σοπηεοῖβ πδίιγα! 
ἢ ἰπιπηιεάδιαξεῖν ῥσεοάδϊηρ παιγαῖνα 
ςοποεσηίηρ ἴδε ρΡεορὶς οὗ Οεπηαβαζεῖ 
ΜΠ υπρουπάεά ΓΑ ἱπ [ε8ι8 βεεκίηρσ 
᾿ιφαϊΐηρ ΡΥ πεσε ἰουςῃ οὗ ΗΪ8 ραγπιεηῖ. 
ῬτοῦΔΟΙν ἴδε οπς βοῆς ἰεὰ ἴο ἔπε οἵποσ: 
ξιονίπε Ῥορυΐας επιπυβίαβπι ἀεερεηίη, 
δασίβαιϊς Ποβι γ.--προσέρχονται [δ 

ἀ, 1. 1 οἱ θὲ οτγρἱτιοά, [π6 β6ῆβα ἰ8 ἰδξ 
ςεγίδίῃ ρεΐβοῃδ Ἷᾶπηε ἴο [6818 ἔγοτι [6τι- 
βϑΐίεπ.. [{ 1 θ6 τεϊαϊπεά, τῆς βεπβε ἰ8: 
οογίδίη ρεζβοηβ δεϊοηρίπρ ἴο 7εγυβδὶθπὶ 
οᾶτὴς ἴτοπι ἰΐ, ἴῃς ργεροβίξίοὴυ ἐν δείπῷ 
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δ οί ἱ. 25 
(νἱε ἀπὸ). 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χν. 

ΧΥ. 1. ΤΟΤΕ προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
δ ΜΚ, νἱ!. 3, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι,2 λέγοντες, 2. ““Διατί οἱ μαθηταί σου 

5.0, 13. 
Ἰ ον, αἱ. 5 παραβαίνουσι τὴν " παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ; οὐ γὰρ νίπτονται 
1 θοῖ. τὰς χεῖρας αὐτῶν, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν." 43. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

Τοια. . αὐτοῖς, “Διατί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν 

«Μ, ΣΕ παράδοσιν ὑμῶν; 4. Ὁ γὰρ Οεὸς ἐνετείλατο, λέγων," “ Τίμα τὸν 
ΚΎΣΤΙΣ πατέρα σοῦ, καὶ τὴν μητέρα "᾿ καί, “ Ὁ "κακολογῶν πατέρα ἢ 

26; χχν!!. μητέρα θανάτῳ τελευτάτω “᾿ 
ΜΙ. ν. 

ΕἸΣ 
1 ΜΒ οτιϊϊ νι. 

ὑμεῖς δὲ λέγετε, 5. Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ 
. πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὁ ὠφεληθῇς, καὶ ὁ οὐ μὴ 

3 Φαρ. και γραμ. ἴῃ 9 ΒΌ. 

4 Ἐργσ ενετειλατο λεγων ΒῸ δᾶνε βίων εἰπεν. 

5 .422Δ Οτίξ. οαιίξ αντων. 
ΒΊΜΒΟΡ οπιῖξ σον. 

ΘΊΜΒΟΏ οπιῖτ και, νν δὶς ἢ αἤεςῖβ ἴῃς ςοπδίγτυςοη ; οἱάδ Ὀεΐον. 

«δαηρεά ἱπίο ἀπὸ Ὀγ διἰγδοϊΐοη οὗ {πὸ 
νετῦ. καὶ γρ.» υϑυ2}}Ὑ παπιεά ἴῃ 
ἴπνεζβε ογάοσ, 88 ἰῇ ΤΕ. Ουζ Ἔνδηρε δε 
τ Δ Κα68 ἴῃς ΨνΠο]ς ῬΑΓῪ οογης ἔτοπὶ Ϊεσυ- 
βδίεπι; ΜΚ., τὴ ποτε ρσοραδι!γ, ἴῃς 
βοσίθεβϑ οὔἱυ. Τῆς ρυδτγάϊδη8 οὗ ἰτδάϊτίοη 
ἐπ πὸ Οαρίϊαὶ μανε ἐμεῖς ἐνὶ] εγς οα [εβὺ9 
δηὰ ςο-ορεγαῖς ψ ἢ {πε ῥσονί ποδὶ σίροσ- 
ἰδβῖβ.--ν ες, 2. διατί οἱ μαθ. σου παραβ.: 
Ὧο ἱπβίδπος οἵ οἤεπος βρεοϊπεὰ ἰπ τῃ 18 
οΆ86, 88 ἰπ ἰχ. 10 δηὰ χίΐ. ᾿. Τῇα Ζεδίοίβ 
τηυδῖ ἤᾶνε ὅδεη τηλκίηρ ἰηααϊγίεβ ΟΥὁ 
Ρίαγίπρ ἴῃς 8ρῪ ἱπίο πε ρτγίναϊς δ} 8 
οἵ ἴῃς ἀΐδοίρ!ε οἶγοῖς, βεεκίπρ ἔοσ στουπάβ 
οἵ ἐδυϊε-ππάϊηρ (οΥ. ΜΚ. νἱι. 2).---παρα- 
βαίνουσι: κ5ἴτοηρ Ψψοτά (Μ|κ.᾿8 τη ἱ]άετ), 
αἰτίην Ὀγεδοῦ οὗ ἘΔΌΡίπῖςαὶ συ ]θ8. οα ἃ 
ἐνεὶ ἢ Ὀτεακίηρ {πε ρτεδίεβε τηογαὶ 
αννϑ, 88 ἰζ τῇς ἰὈγπιεσ ννεγα οὗ εαυδῖὶ 
Ἱτηροζσίδηςς ἢ ἀπε ἰδιῖεσ. ὙΠαᾶὶ {ΠῈΥῪ 
νεσα ννᾶβ ἄς! ρεγαίεῖυ τηαϊπίδἰπεά ὃν ἴδε 
“δοσίθε5 (υἱάφ 1 ἱρμεοου).---τὴν πράξοσιν 
τι πο: ποῖ πηϑγεῖν ἴπε Ορἱπίοῃ, ἄορπια, 
2᾿αοἰέμνε, οἱ ἴτε εἱάετβ (Οτοιίβ), δυῖ 
ὉΡϊπίοῃ Ἔχργεββεά ες εαἐπεάνγα, ουβίοτῃ 
οτἰ εἰπαῖεά νυ τῆ δυϊῃοσίεγ Ὀγ πε ἀποίεπίβ. 
Τῆς “ εἰάοτβ᾽ πεῖεὲ ἂὲ ποῖ ἴδε ἰἰνίηρ 
τυ οτθ οἵ ἴῃς ρεορῖς, δὺς ἔπε ραβὲ Ῥθᾶγειβ 
οἵ τεϊϊρίουβ δυϊ που, ἴπε πῆοσα σεπιοῖα 
1ῃς τῆοσε νεπεγαῦΐθ. ὙὍΤῆε “ ἰγδάϊιίοη "ἢ 
νᾶβ υπντίεη (ἄγραφος διδασκαλία, 
ἩΣβυοἢ.), τὲ “αν ὑροῦ ἴδε [ἰρ᾽ 
σεδοῃίπρ ὈάςοΚ, {κε ἐπε ττιεἴεπ αν (80 ἰξ 
τν88 ργεϊεπἀεὰ), ἰο Μοϑςες. Βδβεΐεββ δβ5εῖ- 
τίοη, Ὀυς Ὀεϊενεά ; (ποτγείοσγς ἴο αἰἴδοκ ἴῃς 
“παράδοσις ἃ Ἠετουϊεδη, ἀδηρετοιυβ ἴδβίκ. 
Τῆς 4βϑδ]δηῖ8 τεραγὰ {πε δοῖ ἱπιρυϊεά 85 
ΔΠ ὑππεαγά-οὔ τηοηβίσοιυβ ἱσηρίεῖνυ. Τῆδῖ 
15 νν ἣν {ΠΕῈῪ πιᾶκε ἃ βεπεγδαὶ οἤδγρε δεΐοσε 
3 ἐξ ίπρ τῆς ραζγείουϊας ἔοσπη υπάεσ νν ἰ ἢ 
1 οἥεπος ἰ8 σοτηπηεά, 80 ρίνὶπρ ἴδ6 
1αϊιεσ 28 βεγίουβ δῃ ἀϑρεοῖ ἃ8 ροββίρ]ε.-- 
οὐ γὰρ νίπτονται, εἴς. : ρταπτίηρ ἴῃς δος 

ἰξ ἀϊὰ ποὲ πϑο}ββαχιν τη ἀεὶ δεταῖα 
ἀϊδτερατά οὗἉ ἴῃς ἰγαάιείου. [Ιξὲ πηῖρδι θα 
8ῃ οςοδβίομαδὶ οδγαίδββηςβθ οἡ (τς ραγί οὗ 
βοπὶς οὗ τῆς ἀϊΐδοῖρ]εβ (τινὰς, ΜΚ. νἱῖ. 2) 
ΜΠΙΟἢ ἐνεη ἴῃς οἤδπεπάετθ τνουἹά ποῖ ςαγα 
ἴο ἀείεπά. Α εἰπιο-βεγνες πηῖρῃς δαβὶν 
Βανς ενδάβά ἀϊβουββδίοῃ ὈῪ ριυκείηρ τῃ8 
τηδίζεσ οὐ ἐπὶβ ρτουπά. Τῆς Ῥῃδγίβεεβ 
ΕΔΡ ΕΣ ἦν τῆς ψνοσβὲ σοῃϑβιίγυςτίοπ οη ἐπα 
δςῖ, ἀπά ]7εβὰ8β νγνὰ8 ἱποδρδῦϊε οὗ ἐϊπιε- 
βεγνίηρ ἰπβίποοσιυ, ἴυ8β σοπῆϊος νν858 
ἱπενῖδδ]ε.---νίπτεσθαι, ἴδε ῥτορεσ νογὰ 
Ῥείοτε πιεαῖ, ἀπονίπτεσθαι, ἤει, 
ΕἸβπες, οἰτῖηρ Αἰμεπδευβ, 110. ἰχ., σᾶρ. 
18.--- ν ἐσθίωσιν, Ἡεῦτονν ἰάϊοπι ἕος 
τακίηρ ἰοοά. ὙΠε περίεςς ομαγρεᾶὰ τνᾶβ 
ποῖ [Πδὲὶ οἴ ογάϊπαγυ οεαη] πεβ8, δυῖ οὔ τῆς 
τεσηΐοαὶ συ ]ε8 ἔοσ βεουτγίηρ σεγεπιοηΐδὶ 
οἰδαπηεββ. ὙΠ686 ἵνεγα ἱππυσηεγαῦϊε πὰ 
τὶ ἀϊσυ]ουβὶν πιϊπαῖα. Τὐρῃείοοῖ, τεξεστίης 
ἴο ςεγίαίη ΒΔὈδΙπἰςδὶ ἰγαςίβ, Βα 8 : “ἷεβε, 
δἱ νδοδῖ, εἴ βἱ μεσ ἰδεάϊιιπὶ εἰ πδυβεᾶσῃ 

ε8". 
γν. 3.6. Ολνί εἰς γοῤὶν ; σοπεβίβῖβ οὗ ἃ 

ςουπίεσ σπᾶγρα ἀπά ἃ ὑγορβεῖὶς οἰϊαϊίοη 
(νν. 7-9) ἰπ τῇς ἰνετβε ογάες ἴο δαὶ οὗ 
Μκ.--Νεσ. 3. καὶ ὑμεῖς : τῆς τεϊοτί, ἰξ 
7υβεϊβαῦ!ε, τῆς θεβὲ ἀείεπος ροββίδ]ς οὗ 
περίεςς ομαγρεᾶ -ῷ “"'᾿ψγὰ ἰγᾶηβρτεβθ ἴδ 6 
ττδάιπίοη Ὀεσᾶιδα ννα νηὶ ἴο ἵκεαρ ἴδ6 
οοπηπιαπάβ οἵ αοά: οδοῖςος ᾿ς Ὀεῖνεεη 
ἴπεδε; γοὺῦ τδκε τῆς ψτοπρ οδοῖςε 
ατανε ἰββυε σϑϊβεά ; πὸ σοιῃρζοπιῖβα 
Ῥοββίδὶς Πεσε.---διὰ τ᾿ π. ὑμῶν : ποῖ τυ] ε8 
τηδᾶάς ὉῪ ἴδε ρατγίίεβ δἀάἀγεββεὰ (ΥΥ εἰβ8- 
Μεγεῖ), ὈὰΣ δες ἰταάϊτίοη νος ἢ γ8 
ἰάοἰἶβε, γοὺς ργεοίουβ ῥαγαάοεῖς.-- ετ. 
ὁ γὰρ θεὸς : ςουπῖετ οἴατρε βυβδεαπείαϊοά, 
Τῆε αυεδιίοη δείηρ ἴδε να] τν οὗἉ τε 
τγδάϊείοη δηὰ ἰΐβ νδίυε, [18 εν] ἰξηάθπον 
τηῖρμε θὲ ΠΠ]υβισαϊοά δὲ ν"}}} ἱπ οοππεςῖίοι 
ἢ ΔΩΥ τηοσαὶ ἱπίεγεδί. [τ τπιὶρς πᾶνα 
Ῥεεη ᾿ΠἸυϑίγαῖεά ἀϊγες εν ἰπ σοππεςεοη 
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τιμήσῃ ἴ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ " 6. καὶ " ἠκυρώσατε ὁ ΜᾺ, νἱ. τ. 

τὴν ἐντολὴν 3 τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὁμῶν. 17. Ὑποκριταί, ἐ Μκ. νἱ!. 6; 
καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας, λέγων, 8. “ Ἐγγίζει μοι ὁ ΤΡΊΤΗΣ ΤΊ 

λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ ὁ ἡ δὲ ἤτουίκαίς, 
καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 9. " μάτην δὲ σέβονταί με, Ἂ 

Ε Βετο ἀπά ἰῃ ΜΚ. νἱ!. 7 (ἔτοκ 18. χχΐσ. 13). 

2 Οογ, 

ΣΊΜΒΟΌΔΣ δᾶνε τιμησει. τιμησὴ ΔΏΒΨΕΙΒ ἴ0 εἰπη, Δηὰ θείης πιδάς ἀδερεηάεπε 
Οῃ ος αν ὃν και ἰ8 ρᾶτί οὗ {π6 ῥγοίδβίϑβ. 

3 τον λογον ἴῃ ΒὨΌ (ὟΝ. Η.) ; τον νομον ἴῃ 40 (Τίβοξ., ΝΥ. Η. τπιαγρ.). 

8 Αὐρπγεηΐ δὲ ὕερ., ἐπροφ, ἴῃ  ΒΟΌΙ,. 

4Τῆς ΤΕ. ρίνεβ ἴδε αυοιδείοη ἰπ Δ}. ΦΒΌΙ, πᾶνε ο λαος οντος τοιᾷ χειλεσι 
μετιμα. Τίδοῃ., ΥΝ.Η. (οντος ο λαος ἀπά ἀγαπη ἴοτ τιμα ἰπ τηδγρίπ). 

ψ ἢ τοσὰὶ Ρυσν συέγοης Πογαπηοηΐαὶ, 
ὟΤὮς δοῖυδὶ βεϊεοϊίοη Ἵδμαγαδοίεσίβιὶς οὗ 
]εβὺβ δ8 ἀιωρπαηδ, πὰ ἐε!οἰϊουβ 48 δὃχ- 
ΤεΡΕοΠΔΙΙΥ εἶδαν.---τίμα͵. .. τελευτάτω: 
ΒΒ} ςοτηπιδπάπηγεπε (Ἔχ. χχ. 12), ννἱτἢ [18 
Ῥδηδὶ βαηοιϊίοη (Εχ. χχὶ. 16).--- εσ. 5 
βῆονβ δον δαὶ στοαὶ ἰδνν 18 σοπιργο- 
ταϊβεά.---ὑμεῖς δὲ τῇς επιρῃδιϊς 
δηθμεεἰ8 οὗ ὑμεῖς ἰο θεὸς, ἃ ροϊπίεά τε- 
Ῥυκε οἵ {πεῖς ργεβυσωριίοη. Ὅῆς βοσίθεβ 
τἰναῖβ ἰο ἴδε ΑἸπιίρῃν ἱπ Ἰερίβ᾽ατίοη. 
“Ὑε βαυ: τῃς ψογάβ {Ο]]οννίηρ ρῖνε 
ποῖ ἴῃς τῤεἰςείηπα ὑεγδα οἵ βοτῖρε- δας ῃϊηρ 
οζς ννῆαδι {πεν νουὰ δοκπονϊεάρε το δε 
1δς ἀγς οὗ πεῖς τοδοξίηρ, δῖ τπαὲ ἀτδ 
858 ]εβὺ8 Η πη5ε] υπάετβίοοά ἰξ τ “" ΤῊ 8 
8 αὶ ἴξ ςοπΊ68 ἴο."--“ Δῶρον ᾿᾽᾿ -ΞΞ ἰεῖ ἰξ 
Ῥε ἃ εἱᾶ οἵ οἥεγίηρ ἀενοίεὰ ἴο αοά, ἴο 
4ἰς ἰεπιρὶς, ἴο τεϊρίουβ Ῥύγροβαβ, ἱ..,) ἃ 
Οοτῦαη (ΜΚ. νῖϊ. 11); πιαρὶς ψογὰ τα- 
Ἰεαβίηρ οπὶ ΟὈΪραιίοη ἴο βδῆονν ΒΟΠΟῸΣ 
ἴο Ῥαγεηῖβ ἴῃ ἴμε ργαςιῖςαὶ νναν οἵ σοπίσγι- 
Βυξίηρ ἴο ἰδεῖς βυρροτ. Οἱ εν] οπιεπ 
ἐνεπ ἤδη ἴδε “ ρα" ᾿γ͵ὰ8 δοηά βάε, δ8 
ἱῃνοϊνίηρ, 8 διιβοίαὶ ἀΐϊνοτος Ὀεῖνεεπ 
τοὶ σίοπ δηὰ πηογαι εν ; ἘΔ 8}} 8]14]1η 6 ἱπῖο 
ἀϊδίηρεηυουβϑ ῥγεέεχίς οὗ νον ἴο ενδάβ 
Β1141 τεϑροπβί 1} 1π|68 ; τεδοῃίηρ πε ἰοννεϑὲ 
ἄερτῃ οἵ ἱπιπιοσαι ον νυν θα ἰανντηᾶκοσβ 
δηδ υπῆ]ϊ4] βδοῦβ Μεσε ἰπ ἰεάριθ ἴοσς 
φογχχηοη ΡεουπίατΥ ροῆὲ ὅοπὶ ἴπε 
πείλσίουβ ἱγδηβδοίίἼοη. ὕνεγε ἴῃς ἕδυϊ- 
Βηάειτβ ἰἴπ 118 σα86 σῃαγρεδῦῖς ἢ τα- 
οεἰν!σρ, ἃ ςοτηπϊββίοη ἔοσ ἱσαββοκίπηρ ἰπ 
ἱπίφαϊξουδβ ἱερ! δ᾽ αιίοη, Ιεϊτίπρ Βοη5 οἱ ἔοσ 
ἃ Ῥεσοεηΐδρε οὐ ψηδὲ {πε νου] Πᾶνε ἴὸ 
ἵνε πεῖς ραιεπῖβ ἡ Οτίρεη, ]εγοπΊε, 
ΒεοΡὮΥ., Τυυτίοτοῖῃ ἕδνους τη 8. νίενν, 

Ῥυΐ {Πέτα 18 ποιϊπίηρ ἴῃ {πε ἴεχὶ ἴο 75. ν 
τ. Ομ γίβι[β οἤαῖρε ἰ8 δαβεὰ οὐ ἴδε 
Ῥταςιῖίςε βρεοίῆεά ἐνεη αἱ [18 Ῥεβῖ : Βοπεβὶ 
Ρίεαάϊηρ οἵ ρτενίουβ οδ]ραιϊίοπ ἴο αοά 
88 ἃ δβιουπάᾶ ἴος περίεοιίίηρ ἅν ἴο 
Ῥασεηΐδ. τἱρπείοος (Ηογ. ΗςὉ.) υπάετ- 

βίδησδβ ἴῃε ἰανν 45 πηεδπίηρ παῖ τς ννοτὰ 

Οοτρᾶπ, Ἔνεπθ ἰπουρῃ ρτοίδπεϊ νυ δηὰ 
ΒΕΔΓΈΪΕΒΘΙΥ βροΐίεπ, Ὀουπὰ ποὶ ἴο Βεῖρ 
Ῥαγεηΐβ, δῖ ἀϊά ποῖ δἰπὰ τεβϑ!ν ἴὸ ρίνε 
πε ῥγορεσίυ ἴο βδοσεὰ ι8ε85. “αἁ 
ἀϊοαηάδ βιὰ ἰῇ βᾶσσοβ υϑὺ8 μεσ δες 
νεῦρα πυ]αΐεπυϑ ἱεπεδαῖις δὰ ποῦ 
Ἰυναηπάσπὶ ρμαῖσεπὶ ἰεπεδαίωσ ἰηνίοΐα- 
ἩΠππετ."--οὐ μὴ τιμήσει, με 5}|41] ποῖ 

ΒοΟΠΟΩΣ τὸ ἢς 15 ἐχειηρὶ ἔἴτοπὶ οὈ]!ραιίοπ 
ἴο : δ ἢ πα σὰ ]α ἰπ εἴεςς [ ποῖ ἴῃ ννοσάβ 
οὔτδε βοσίρεβ ἰῃ ἴπε οαβε. τΤῇῆὲε ἔπυτα 
Βεῖε Ὧ848 {πε ἴοτοες οὗ {πε ἱπιρεγαῖίνα 85 
οἴϊεῃ ἱπ ἔπε ϑερί. (υἱάφς Βυτίοη, Μ. δπά 
ΊΤ., 61). 1 τῆς ἱπιρεγαῖῖνε τηθδη- 
ἷπρ ὃε ἀεπίεά, τῃεπ οὐ μὴ τ΄ πιυδὲ 6 
τακεη 88 ἃ ςοτηπιεηΐ οὗ ΟὮσιβι᾽Β. Ὗα 88Ὺ, 
“Ὠοβοανοῖ,," εἴς. ; ἴῃ ἴδεβα οἰσουχη- 
βίδῃςςβ οὗ οουζβα ἣς ν"}}] ποί, εἴς. Α8 
πε ρδββᾶρε βίδηἀβ ἴῃ Τ. . τῆς οἶδυβα 
καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ, εἰς., θεΐοπρβ ἴο {πε 
Ῥτοϊδβίβ, ἀπά ἴὰ δροάοϑβὶβ γεπιδίπβ ὑη- 
εχργεββεὰ -- Βα 585}4]] θὲ ἔτεα, οὐ ρ 11|6 85, 
88 ἰῃ Α. Ν.---Ν ες. 6. ἠκυρώσατε, γε ἰπ- 
ναϊ!ἀδιεά, ὉΥ τηλκίηρ βυςῃ ἃ συὶς, τῆς 
δοτίβὲ ροϊπιίηρ ἴο τῃ6 ἔιπια ἤδη (δε ταὶς 
Μ 88 τηδῖβθβ.0 Οὐ ἰξ πᾶν 6 ἃ βποπιὶς 
δοιῖβ : 80 γε δὲ ννοηΐ ἴο, εἴς. Τῆς 
νεῖ ἀκνρόω Ῥείοηρβ ἴο ἰδῖοσ ατεακ, 
τπουρῃ ΕἸβπεσ οα}15 ἴῃς ρῆγαβε “θεπς 
ατδεςα.- -διὰ. .. ὑμῶν: δπη δοςοιπὶ 
οὗ γομν ἰτδαϊκίοη, δραίη ἴο τηδκ [ἴ 48 
τῆεῖς ἰάοἱ, ἀπά δβ {πεῖσβ δίοπε, αοά 
Βανίηβ πο μαζὶ ἰπ ἱξ, που ρῃ ἴῃς ΒΑΡ 8 
ἰδυρῖν τπδὲ 1 ν85 ρίνεμ ογα!γ Ὁγ αοά ἴο 
Μοβεϑβ.---νεσ, 7. ὑποκριταί: πο [Βουρῃὲ 
οὗ ςοποϊϊαείοη ; Ορθὴ ννᾶγ δἱ δ]] μαζαγάβ. 
“Αοἴοτβ,᾽ ἴῃ τπεὶς σελ] ἔοσ αοά, 48 11}ι8- 
τταϊεᾶ ἴῃ τπε σα56 ργενίουϑβὶν οἰϊεά, αοά 
Βτβῖ, ρβαγεπὶβ βεοοηά, γεὶ αοά ποὲΐ ἱπ ἃ}} 
ἀδπεῖσ που ρμε8.---καλῶς, ἀρροβίτεἶν, ἴο 186 
Ρυζροβε. [ἰβαίδῃ πηῖρῃϊ ποῖ δὲ τῃϊηκίης 
οὗ τε ῬΠατγίβεεβ, δυϊ ςεγίδίη!Υ ἴπε αυο- 
ταιῖίοπ 18 νϑσὺ ἔεϊἰςϊτουβ ἰπ τεΐεγεποα ἴὸ 
ποτὰ, Ἐχᾶς ον ἀεβογίθίηρ {πεῖς τεϊρίουβ 
ςμασγδοίεσ. Με. (οἴ]ονν8 ΜΚ. ἰπ υοκίηρ ; 

.----- - 
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ἈΒατο αρά διδάσκοντες " διδασκαλίας, ᾿' ἐντάλματα ἀνθρώπων. ᾿Ἠ το. Καὶ 
ἴα ὥοαρρ. προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Ακούετε καὶ συνίετε. 
ΡΣ απ. οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον - ἀλλὰ 
ΘΟῊΝ Δ: τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον." 

Ῥοίαμθ 12. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 1 εἶπον 2 αὐτῷ, “Οἶδας ὅτι 

Ἰ Βετο οῃὶν οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν ; ᾿ ὀ 13. Ὁ δὲ 
ΚΟΒ. χχίϊ, ἀποκριθεὶς εἶπε, “ Πᾶσα ’ φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ 
ἀνα, 16. οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. 14. ἄφετε αὐτούς " ὁδηγοί εἶσι τυφλοὶ 
ἐοαςα τ α. υφλῶν δ τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 
ΕΥΡ πεσοῦνται." 15. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, ““' Φράσον 
ΤᾺ. 

Δ ΜΒ δηᾶ βενεσζδὶ ουγβίνεβ οὔ αντου. 

.. τυφλων ΒΌ1.,Ζ Πᾶνε τυφλοι εἰσι οδηγοι (Υ.Η.). Νὴ δὲ 3 Ἰῃρίεδά οὗ οδηγοι. 
δε δβᾶπης ἱηνετίεὰ, οδ. εἰσι τυφ. 

πείτπες ἕο Πονσα οἱοβεῖγν ἴπς δερί. (18. χχίχ. 
13).-ννες. 8. ἡ δὲ καρδία, εἰς. : δὲ τμἰ5 

ἐπε τῆς οἰξατίοη ἰ8 ραγιὶουϊασῖγ ἀρροβίξε. 
ΒΟΥ ψαῖε ἔα οτὴ ἴῃς ἴσὰς ἀοὰ ἱπ 

ἐμεῖς τπουρδῖθ Ψῆο ἱπιαρσίηςά τῃαι Ης 
ςουἹά ὃς ρἰεαβεά ἢ οἰ πηδάς δὲ ἴπε 

π8ε οὗ 114] ρίειῖνγ. Οπγίβι' β αοὰ 
ὐμοστεὰ δυο Ποπιᾶσε, 5111} τῆοσς τὰς 
ι Ἰεοα] ργείεπος οὗ ἰξ. 

ν. ΤΟ, 1. Αῤῥεαὶ ἰο ἐὰ4 ῥεοῤίε: ἃ 
πιοσίαὶ οἴεηος ἴὸ ἴδε Ῥμαγίβεεβ ἀπά 
βογίδεϑ, Ὀυξ τηδᾶάς ἱπενίιδῦ]ες Ὁγ ΡΟ] ον 
οἴ ἴτδοϊ, τς πυυϊείταάε θεὶπρ 'ἰπ ἴῃς Ῥδοκ- 
δτοιπά πὰ ονετδεατίηρς 411.---ἀκόνετε 
καὶ συνίετε : αὐτυρί, Ἰδοςοηΐς δἀάγεββ ; ἃ 
ελιῖεββ, τεβοῖυϊῖς ἰἴομας δυάϊδ]ς.--- ἐσ. 
11. ϑίτηρίς ἀϊγεοϊ ἀρρεδὶ ἴο {πῸ τηοσγδὶ 
βεηβε οὗ τηδηκίηᾶ ; οπε οὗ ἴβοβε επηδηοὶ- 
Ῥαϊίπῷ ννοσὰβ ννῃϊς ἢ βύνεερ ἀὐνᾶυ ἴπε ςοῦ- 
ψεῦ8 οὗ γι βοῖαὶ βυβίεσηβ ; Ὀεῖϊϊεσ (ἤδη 
εἰαδοσαῖς δγριπιεπί. [ὲ ἰβ οδ]εὰ ἃ 
ΔΙΑ ὮὉΪ6 ἴῃ νδσ. 15, Ὀυὲ ἰξ ἰβ ποῖ ἃ ραγδὺϊς 

ἴῃ τῆ βἰσίςϊ δεῆβα ἀγγέ ννπδίενεσ ἰἴ τῆΔῪ 
ες πῃ ΜΚ. (υἱάε ποῖεβ ἴμεγε). Ῥδσδῦ]εβ 
ἃτε υδεὰ ἴο {Πυδίγαῖς ἴῃς εἰ ἰοαὶ ὃν ἴῃς 
πδίυσαὶ. Ταΐβ βαγίῃρ ἰβ [1861 εἴς Α] : τὸ 
ἐκπορενόμενον ἐκ τοῦ στόματος Γεΐεῖ8 
ἴο ψνοτάβ 85 Ἴχργεββίπρ ἱπουρῃῖϊ8 δηά 
ἀεβίγοβ (νεσ. 10).--οὐ τὸ ἐρ. εἰς τὸ στόμα: 
τεΐεσβ ἴο ἐοοά οἵ 4]] βογίϑβ ; ςΙεδη ἔοοὰ ἴδίκεη 
 ὑποίεδη μαπάβ, δηὰ ἰοοὰ ἰπ ἰϊβεϊ 
υὑποίεδη. Τῆς ἀτίῆ οἵ ἴῃε βαγίπρ ἴπεὸ- 
ἔοτε ἰδ : σεγεπιοηΐδὶ ὑπο εαππεββ, πονν- 
ανεσ ᾿διδβεᾶ, ἃ 5Π|21] τηδίϊεσ, πηοσὰὶ ὑπ- 
οἰδαπηθββ ἴῃς οπε ἐπίπρ ἴο δε ἀγεδάςά, 
Τδῖθ ροεβ δεγοπά τῆς ἰτδάϊτίοη οἵ τῆς 
εἰάεσβ,ρ, δηά νἱγίυδιν δὐσγοραῖεβ ἴδε 
1, ἐνϊεῖςΑ!] ἀϊδείποιῖίοηβ δεΐννεεη οἰδαπ ἀπά 
τποίεδη. Α βεπιίπιεπε ννογίῃν οὗ ]εδὺ8 
δηά βυϊξαῦῖς ἴο ἂῃ οσοδβίοη ψῃεη Ης 
ΝΥ 88 σουῃρα ες 0 δπιρμδβίβε ἴῃς βυροπῖς 
ἱπιροτίδποε οὗ ἴδε εἴξδιίςαὶ ἰη τῆς ἴανν--- 

3 λεγουσιν ἰη ΒΏΌ. 

δε εἰπῖςαί τρις αῖν ἐδ ἴδ οὗ αοά 
(τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, νεῖ. 3). 

γν. 12:14. ἰκεὶῤῥίες γεῤοτὲ ἱνιῤγεδείοη 
»ιαάε οη Ῥλαγίϑεες ὃγ ἐπε τοογὰ Ξῥοζεη ἰο 
ἐπε ῥεοῤίσ. Νοῖ ἴῃ Μαχκ.-ν ες. 12. 
ἐσκανδαλίσθησαν : ἀουδὶε οἤξεποε--() 
Δρρεαδϊϊηρ ἴο ἴῃς ρεορΐε δἱ 411; (2) υἱέεσίπρ 
“νοΐ ἃ Μοτὰᾷ τενοϊυκίοπαγυ ἴῃ ομασδοῖεσ.--- 
γες. 13. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἴς. : δὲ 
ἀἰβοὶρ]ε8 ννεσς δἰγαϊὰ, δυῖϊ [818 τνδβ ἰη- 
ἀϊρπδηι, δπᾶ ἰοοῖκ ὕρ δίρῃ ρτουπά --- 
φυτεία ἴος φύτευμα͵ 4 ρἷαπε, “ ποῖ ἃ 
ἃ ἤοννες δυῖϊ 4 ουἱειναϊεἃ ρἱδπὶ" 
(Οδπιρ. 6. Τ.), τείεσβ ἴο ἴῃς Ἐδθθίπίςδῖ 
δάϊίοη ἢ παίυσαὶ ἤρυτε ἕο ἀοοίεϊπε, 
δὰ 80 υδεὰ δοῖῃ ὉῪ ]εβὺ8 ἀπά Οσεεκβ 
(υἱάε ϑομδιΐρεη δπὰ Κυρκε). Κυρᾷκα σε - 
ΤΑΔΙκ8: “Ρεσγείπεϊς ῃὰς Ρδγαῦροΐδ περὶ τοῦ 
σπείροντος ᾽".--ὁ πατήρ μον: ἴῃς Βίδίε- 
ταεηΐ ἴῃ ἴῃς τεϊαῖῖνε οἰλυδβα 18 γα! ν τῆς 
τηδίῃ ροϊπὶ, ἐπαὶ τῆς ἰγδάϊτίοη ἰπ φυεβείοῃ 
ΨΆ8 ἃ τπΐηρ ἢ Ὠϊοἢ αοά 85 1εβὺ8 
οοποείϊνεά Ηἰΐπὶ Πδὰ ποιϊπίηρ ἴο ἄἀο. ΤῊ 8 
ἰ8 Δη ἱπιροτίδηι ἴεχὶ ἕος Ὁ σίβι᾽ 8 ἀοοίτίης 
οὗ δε ξλιμειμοοά 88 ἴδυρῃι Ὁ ἀϊ8- 
οτσί πλϊπδιίηρ υ8ὲ οὔτμε ἴεττὶ πατήρ. Τῆς 
ἰάεα οἵ σοἄ ἱτηρ!ςἁ ἱπ (π6 Οογρδη ἐγδάϊ- 
είοη ννὰβ ἴπδὶ Ηἰβ ἱπίεγεβὶ ννᾶϑ ἀπίδρο- 
ηἰδες το ἴδδὲ οὗ πυπιαπίῖγ. [πη ΟΠ γίβε 8 
ἰάεα οὗ αοάἁ πε ἔννο ἱπίεγεβίβ ἅγε οοίῃοῖ- 
ἄθηι. Τηΐβ ἰεχὲ βῃουϊὰ ὃς 8εῖ θεβίδ8 
χίϊ. 50, νυν ϊςἢ ταῖρμξ εν θὲ πιὶβυηάετ- 
βιἰοοδ δ8 ἰεαςῃίπρ ἂπ ορροβί(ς νίενν.-- 
ἐκριζωθήσεται. ΤΠὶβ ἴδ Ψμδὲ υ"}} Ῥε, 
ἂηὰ ψμδαῖ 7}εβϑὰ8 ννῖβμεϑ δηὰ ψνοσκβ ἔοσ: 
υρτοοιίηρ, ἀεβισιοιίοη, τοοῖ δηᾶ Ὀγδηςῇ, 
ΤῸ Ποιπργοπιίβα, ἔπε Ἐμπρ ΒΟΥ εν]. 
ὙΠε σεβροπβε οὗ ἴδε γα! εἰοη δ] δῖ8 τνᾶ8 
οσυοίχίοῃ.-- ες. 14. ἄφετε: ἴῃς ςΑ56 
Βορεΐεββ, Ὧ0 σεΐοσπι ροββίδ!ε; ου ἴδε 
τοδὰ ἴο συΐη.---τυφλοί εἶσιν οἵ : {πε 
τεδάϊηρ ἴῃ Β ἰβ νεγὺ ἰδοοηὶς ΞΞ ὈΠΙπὰ τπηθῃ 
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ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην. τό. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 1 εἶπεν, “᾿᾿Ακμὴν τὰ Βετε οηὶν. 
Ὁ Ἐοπι.ἱ. 21, 

καὶ ὑμεῖς " ἀσύνετοί ἐστε; 17. οὕπω 3 νοεῖτε, ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευό- ἐπὶ τ 19. 

μενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλ.- ὅς. ΚΚ 

λεται; 18. τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας 

ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

ΠΣ ν' 
Ὰ σ Οος. 1}. 

19. ἐκ γὰρ τῆς καρδίας 30. 75. 

ἐξέρχονται "διαλογισμοὶ πονηροί, " φόνοι, "μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, » Τβειε τὴ 

ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20. ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ννοτάϑ 

ἄνθρωπον - τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον." 
ΤΟΙΠΤΏΟΏ 
ἴο (πίε ᾿ἐδὲ 

21. Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου ας 

1.Μ9298ΒΖ οπιίε ταντὴν ἀπά ἰησους (Ὁ «160 οτηΐτδ 1.). 

ἅτε ἴδε Ἰελάεσβ, ἰῃς βιιρρεβιίοη δείπρ : 
ψε κπον δαὶ Πάρρεπβ ἰπ πὶ ολ86. 
Τὰς ροΐπε ἴ8 ἔπε ἱπενι δ επεββ οὗ συ ΐη. 
ναὶ τοἱ]οννβ Ἴχργεββε8 δὲ 885 δεεη 
αἰτελὰγ μἰπίθά.--τυφλὸς δὲ τ. ἐ, ὁδ. : [ἢ 
δΙΙΩά δΙϊπὰ Ἰεαὰ ; ὁδηγῇ, δβυδ)ιποῖϊνε, 
νἱῖὰ ἐὰν 245 υϑυλ] ἰπ ἃ ῥγεβεηῖ ρεηεγαδαὶ 
δυρροϑικίοῃ. ροι, Ὀοίδ : ἘδΡΡΙΒ 
ος βοσίρεβ δηδ τπεὶγ ἀϊβοιρίεβ. Ογίβε 
ἀεΞραίγεά οὗ {πε ἰεδομβεγβ, δὰϊ Ης ἰςά ἴο 
τεδβοὺς (ἢ ς ῬΕΟρΡΙε; ἤεηςε νν. 10, 11. 

γν. 15-2ο. Ϊπέενῤγείαξίοη οὗ Ξαγίηρ ἴῃ 
νεῖ. 11.--τετ. 15. Πέτρος, Βροκεβηγδῃ 
ἃ8 υϑι841] (ὁ θερμὸς καὶ πανταχοῦ 
πὶ ὄνων, ΟἾτΥΒ., Ηοπι. 11.).- παρα- 
βολήν, Βετε δἱ ἰεαβῖ, ψνμδίΐενεσ τῆδὺ δα 
πε οα86 ἱπ ΜΙ, οδῃ πηεᾶη οὐΪυγ 4 ἀδγίκ 
βαυϊηρ, σκοτεινὸς (Ὑπεορῆγ. ἱπ 
ΜΙκ.), “"οτγαῖίο οὔβουγα᾽" (ϑυΐςετ). ΤὩς 
ΒΑΥΪΏΡ, ΝΟΤΟΙΙ, ννᾶ5 αῦονς {με υπάἀετγβίδπά- 
ἱπρ οὗ δε ἀϊδοῖρ'εβ, οσ γαῖμεσ 'π δάναπος 
οὔ {πεῖς τεϊ ρίουβ διἱδϊ ππηεπῖβ; ἴοσ πιὲπ 
οἥξη ἄδεπὶ τπουρδῖϊθ ἀϊθῆου ψνεη, 
Ἰπουρ εαϑΥ ἰο υπάετβίαπά, (ΠΕ γε 
Ὠατὰ ἴο γέεείσε. ΤΠε Τνεῖνε Βδά ὕεεη 
ἃ Ἰἰτεῖς βοαπά δ! βεά Ὀγ ἴῃς βαυὶπρ 85 ννεὶ] 
8ἃ5 ἴῃς Ῥβασγίβες, ᾿βουρὰ πεν ἀϊά ποῖ 
ἹΚ6 ἴο 88 Υ 80 (καὶ αὐτο ἡρέμα θορνβού- 
μένοι, ΟὮγυ58.).---  εσ. 16. ἐκρὴν, δοςυβᾶ- 
εἶνε οὗ ἀκμή, {με ρΡοϊπξ (οὗ ἃ ννεᾶρογ, 
εἰς.) κατ᾽ ἀκμὴν χρόνου, αἱ τπ΄8 Ροΐηὶ 
οὗ της, σόϊ; ἴαῖς ατεεκ, δηὰ Ἴοη- 
ἀεσπηπεά ὃῪ ΡΏγγπ., Ρ. 123 (ἀντὶ τοῦ ἔτι). 

ετοί ἐστε. ΟἾτγίδὲ οἢϊάεβ (πὸ 
Τν εἶνε ἔοσ πηδκίηρ ἃ τηγβίεσυ οὗ ἃ ρἰ δίῃ 
τολῖϊες ("" αυᾶσε ρδζδδοΐίος ἀϊοϊαπιὶ ρυϊεῖ 
αυοά Ρίςυς ἰοσυΐυ8 εβί,᾽ 7εγοπηε). 
Δεῖν 53:πιρὶς δηά αχίοσγηδῖῖς ἴο ἴῃς Μδβίεσ, 
δυϊ “28 ἴξ ενεῦ αυΐϊίς οἷεασ ἴο ἴπε 
ἀϊδοίρ!εβ ἢ 1π βῦς ἢ πηδίίειβ 811 ἀβρεπάβ 
Οὐ Ῥοξββεββίπρ ἔπε τεαυΐβϑίίε βρισίξυδὶ 
βεῆβθ. ΕἌΞΥῪ ἴο 5εε ἤδη ὑοῦ ἢᾶνα δΥ68. 
-τ ες. σ7. ἀφεδρῶνα: Πετε ΟΠΪΥ, Ῥτο- 
ῬΑΌΙΥ ἃ Μαςεάοηίδη ψοσζά τῷ ῥγιῦν; ἃ 
νυϊγξας νοστὰ ἀπά ἃ νυΐρασ βυδήεςι  ΒΙοἢ 

το: θοΙἢ 
ἀουδί αὶ ἴδεσο. 

3ον ἰη ΒΌΖ. 

7εβυ8 νουϊά ρίαάν Βανὲ ἀνοϊἀδά, δὰ Ης 
ἴοτοςβ Η πηβεῖζ ἴο βρεαῖ οἵ ἰξ ἔοσ ἴῃς βαίε 
οἵ Ηἰβ ἀϊβοὶρίεβ. Τδεϊάδα ἰβ : ἔτοτ οοὰ 
ΠΟ πιογαὶ ἀδβϊειηεηὶ ςοπιεβ ἴο ἴδε 80]; 
Βο ἢ} ἀεβίεπιεπι ἃ5 ἔδεε ἰβ ρυσζεῖὶν 
ΡἈγβίςαὶ, ἐπῶν: τῆγουρἢ τὰς Ὀοννεῖβ 
τπῖο ἴῃς Ῥίϑος οὗ ἀϊδοβαγρε. Ἀουθεῖεββ 
εβὺ8 βαὶὰ 18, οἰμεσννῖδβε πὸ οπἊ νουἹά 
να ρυΐ ἰξ ἱπίο Ηἰβ τηουΐ. ψγεσς τῆς 

Ὑνεῖνε δὴ ἴῃς ννίθε ὃ ΡιΟΌΔΟΪΥ (Πα 
ΝΕΙΥ τιάθηςβ8 οὗ ἴῃς βρεεςῖ ἰδ δ τὸ 
τδϊηκ.- νας. σ8. ἐκπορενόμενα; νοτάδ 
τεργεβεπτίηρ ἰπουρ] δ ἂηά ἀεβίγεβ, 
ΤΟΥ ἀςῆ]ϊηρ, οὐ ταῖμος σαν! ηρ 
ἀεβίεπηεηι αἰτεδάν Ὄχίβειηρ ἰῃ τῃς Βεδγῖ, 
βεδῖ οὗ ἐπουρῃς δηά ραββίοη.--- ἐσ. 10. 
φόνοι, εἴς. : Ὀγεᾶςῃεβ οὗ ϑίχίῃ, ϑενεπίῆ, 
Εἰρῃῖῃ, ἀπά ΝΙπΝ Οοπιπιαπάπηεπιβ ἰῃ 
βιιςςεββίοῃ.---νεγ. 206. ἘΕπηρῃδίὶς ὅπαὶ 
τελϑββεσιίοῃ οἵ ἴῃς ἀοςισίηβ. 

γν. 21-λδ. Ἡγονιαη οὗ Οαμααη (ΜΚ. 
νἱϊ. 24-30). ΤΠΐβ Ἔχουτβίοη ἴο ἔπε ποσί 
ἰβ ἴδε τεβυῖϊὶ οὗ ἃ ραϑβϑίοπαιϊε ἰοηρίπρ ἴο 
ἐβοᾶρςε δ οπος ἔτοτῃ ἴῃς ἔενεσ οἱ ρορυ- 
Ἰατιτν δηὰ ἥγοτῃ ἴῃς οὐδμνι ἑποοίορίεσιπι οὗ 
ῬΠαγίβαεβ, ἀπά ἴο ὃς δίοης ἔοσ ἃ ννἢϊ]Ἂ 
ψ ἢ ς Ὑνεῖνςε, ἢ παίυγο, απ ἢ 
αοά. Οπςε οουϊά ννἱϑἢ τῆι ζ11ες ἀεῖδὶ]8 
μιά Ὀεεη ρίνεη 85 ἴο [8 ἀυγαϊίοη, Ἔχίςπι, 
εἰς. Βτοῖὰ ΜΙκ. ψὰ ἰπέεγ ἔπδὲ ἴ δὰ ἃ 
να δνεερ, ἰδδίεἃ ἴοσ ἃ Ἴοπβίἀεσγαδ!α 
εἰπιε, ἀπά νγῶβ ποὶ οοπῆπεά ἰο εν 88 
τεστοσυ. Μ᾽άδ ποῖεβ ἔδεσε. 

Ψψες. 21. ἀνεχώρησεν, οΓ. χίϊ. 15.-- 
εἰς τὰ μέρη Τ. καὶ Σ.: ἰοννατάβ οἵ ἱπίοῦ 
Ορίἰπίοῃ ἰδ τηυςἢ ἀϊν!ἀεᾶ. Ὀς ΥΝεἰϊε οἰτε8 
ἐπ ίδνουγ οἵ {πε Ἰαἴῖετς, ΜΕ. 11. 22, χνΐ. 23, 
δπὰ ἀΐβροβεβ οὗ ἴῃς ἀγρυπιοπὶ δραίηϑι ἴΐ 
Ὀαβεά οῃ ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων (νεῖ. 22) 
ὉΥ τῃς τεγηδσὶς τμαὶ ἰξ ἢδβ ἔοσος οπῖν ἰξ 
ὅρια, ςοπίγαγυ ἴο ἴῃε υὑβαρε οὗ ἔπε ενδη- 
δεἶϊδι, 6 ἴδκεπ 48 -Ξ- Ὀουπάατγίεβ ἱπβίεδά 
οὗ ἰογτίτοσίεβ. Οη τῆς νδοῖς, ἴδε οοη- 
οἰ υβίοη πηυβὲ Ὀς τπδὲ ἴδε παιγαῖίνα ἰεανεβ 
τῆς ροΐϊπὶ υποετίαίθ. Οὐ μϑυςδβοϊορίοδὶ 



Σιό 

καὶ Σιδῶνος. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χν. 

22. καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων 
ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν 1 αὐτῷ, λέγουσα, ““᾿Ελέησόν με, κύριε, υἷὲ ὃ 
Δαβίδ’ ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.᾽" 
ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. 

23. Ὁ δὲ οὐκ 
καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων 4 

ΠΥ αὐτόν, λέγοντες, ““᾿Απόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει “ ὄπισθεν ἡμῶν." 

ΡΝ 
τ: Μι. 

χνΐ,ο; χχὶ. 
28. ἀΤοσ. λέγουσα, “ Κύριε, ᾿ βοήθει μοι.᾿ 

ἔστι καλὸν ὅ λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.᾿ 
νἱ.2. Ηεδ. 
ἱϊ. 18. 

24. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, “Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα 
ἀν Ἀοα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ." 25. Ἧ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, 

26. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, “Οὐκ 

1 εκραζεν ἰη ΒΌΣ {5}. ΎΤἢε δοσ. ἐκραξεν ἴῃ 32 (Τίβο;. δηὰ ΥΝ.Η. τηᾶσῃ.). 
ε. Τῆς ἱηρετίεοε ἰ8 ἴσια το 1" 

Ξ,ΜΒΟΖΣ οπῖ αντω. δνιος ἰη ΒΏΌ. 4 ἡρωτουν ἴῃ ΜΝ ΒΟΌΧ. 
δ ουκ ἐστι καλον ἴ8 50 νεῖ ΒΕ δυρροτγίεά (411 τῆς στεδὲ υὑποῖδ]8 ψ ἢ ἐχοερεοπ 

οὗ Ὁ) δαὶ οὔς σδῃ Βαγάϊν τοΐυβε ἴο δοσερὶ 1ξ δ8 ἴπε ἴσυς τεδάϊπρ. Ὑεῖ πε τεδάϊῃ, 
οἵ Ὁ, ουκ εξεστι, 848 βίτοῃρ, οἰδίπηβ, [188 οὐ δοοουηῖ οὗἉ ἴΠ6 βενεγὶν ἰξ ἱπιρ| 168 δῃ. 
Ῥεοαυβε ἴῃς οἵδες τεδάϊπρ ἰ8 τπδὶ οὗ ΜΚ. 

βτουπάβ ἴῃς ῥγεβυπιρίίοη 5 ἰῃ ἕανους οὗ 
ἴῃ6 νίενν (παΐ 1εβὺ8 ογοββεὰ τῇς Ὀογάδσγ 
ἱπῖο μεαίμεη ἰεστίϊοσγ. Αἴοσ ἴπδῖ ἱπίοσ- 
νῖενν ν τ βαποιτ πηοπίουβ ΡΠ Ατίβεε 9 ννῇο 
τπουρδς τπὲ νΠοΐε τνοσϊὰ ουϊδίάς Τυἄεα 
υποίοδη, ἰὲ ψουϊὰ Ὀς6 ἃ τεϊγεβῃπιεηὶ ἴο 
ΟἸ τε ᾿ 8 βρίσίξ ἴο Ἵοσοββ ονεὲσ (ῃς ᾿ἰΐπθ δπά 
ἔεεϊ δὲ Ης νγα8 511}} ἴθ αοάβ ννοτγὶά, 
νὰ ὈΙας 5ΚῪ ονετπεδά ἂἀπά {πε βεᾶ ου 
118 Παπὰ δηὰ πιουπίαϊῃϑ οὐ παῖ, δ)Ϊ 
βῃονίηρ ἴῃς ρίογυ οἵ πεῖς Μακεσ. Ἡς 
ψουἹά Ὀγεδῖμε ἃ ἔξει, 1.88 5:ΠΕΠ᾿π|ρ’ αἰπιο- 
δρῆεγε ἔπεσα. - τ τ. 22. Χαναναία:; ἴΠε 
Ῥῃοεπιοίαπβ ννεῖεὲ ἀεβοοπάθὰ ἴτοπλ ἃ 
οοἴοην οὗ Οαπδδηϊίζεβ, ἴπε οτίρίπδὶ ἰη- 
μιδιϊδηῖβ οὗ Ῥαϊεβείης, αθη. χ. 15 (υἱάδ 
Βεηξίρες, Ηεδ. Αγεΐ., Ῥ. 63). ἰάδ 
ποῖεβ οὐ Μ|.---ὰἂ. με, ΡΥ ᾽πε, τῆς 
τι μετ᾿ πεαγὶ βρεαᾶῖβ.---νἱϊὲ Δ. Τῆς {τς 
δηὰ τῆς τεαυεβὲ ἱπιρὶν βοπῖς Κπον]εάρε 
οἵ ]ε8185β. δμεηςς ροῖῦὺ 'νδβ8 88ὲ ἃ 
τοβεϊγιεὐ (Π6ὲ ννεῖῖε) οὕ. μαὰ ἴδε 
Ἄτης οὗ [6818 βργτεδὰ Πυ8 ἴδσγ, {πε τεροτῖ 
οὗ ἃ ννοηάεσγίιὶ ἤδαῖεσ νῆο ραϑϑεά πιὸ 
τῆς [εν ἴοσ ἃ ἀεβδοεπάδπι οἵ ᾿ανιά 
Ἴδε ἰδιϊετ ἐνεσν ΨΑΥῪ ΠΚεῖγ, ολ Με. ἱν. 
24. ὙδΒετο ψουὰ 6 βοπιε ἰηΐδγοοιγβα 
θεῖν δοη ἴῃς Ὀογάογεγβ, ἰπουσῇ ἀουθι] 688 
αἶδο ρῥτγεὐυάϊςεβ δηὰ Ἂπηλ 68 --- ἐσ. 23. 
ὁ δὲ οὐκ ἀπ.: ἃ πεν 5ίγὶε οἵ θεμανίουτς 
ὁπ ἴδε ραγὶ οἵ Ϊ]εβϑυ8, Τῆς γόϊε οὗ ἰη- 
ἀϊδετγεπος νοι] οοβὲ Ηἰΐπὶ δη εβοσί.-- 
ἠρώτων (ουν ΝΥ. ἀπά Η. 48 ἰξ ςοπίτγαοϊεά 
ἴτοτῃ ἐρωτέω), Ὀεβουρῆῖ; ἰπ οἰδϑβϑὶςβ ἴῃς 
νει τηεᾶπβ ἴο ἰπαυῖγε. [Ι͂ἢ Ν. Τ᾿ {δε 
ΝΟ δ6η865 ἅγε οοπῃδίπεᾶ αἴδσ δηδίορυ οὗ 

ΝῺ. ὙΥΕς ἀϊβοίρίεβ εσε Ῥχγοῦδοὶν 

βυτρηβεὰ δὲ τπεῖς Μαβίεγ᾽β ὑπυϑυδὶ 

Ὀεδμανίουτ ; ἃ τϑᾶβοῦ ἴογ ἴἃ ψουϊά ποῖ 
οσοὺς ο δεη. ὙΠΟ οπδηρε ρῥΐδοαβ 
στ τῆς Μαβίεσ Βεγε, πε Ἰαγρεσ: μεασίεὰ 
Δρρεατίηρ ΟΥ̓ σοπιρασίβοη ἴῃ πᾶστον- 
μεατιςά.--ὠἀἀπόλυσον, ρεῖ τίά οὗ πες ὃγῪ 
δταπτπρ δος τεαυεβῖ.---ὅτι κράζει : {πεν 
ΜΕτῈ πιονεὰ ποΐ 80 πιυςἢ ὉΥ Οἱ 48 Ὺ 
ἀγεδαὰ οἵ ἃ βεπβδαίίϊίοη, Ὑπεῖε ννὰβ ἔασ 
ΤΟΤΕ ΒυπιραῖηΥ ((πουρ πίάδεπ) ἴῃ 
ΟἸὨγίβιβ μεαγὶ {πη ἰπ {Πεῖτβ.Ό Ὀδὲρ 
πδίαγοβ ἅτε οἰζεη τηϊβ) υάρεά, ἀπά βῃδιονν 
τοϑῃ Ἐπλβοα αἱ {πεῖσ ὄχρεηβε.--- ἐγ. 24. 
οὐκ ἀπεστάλην: 7658 8 οοπιρο!]εὰ ἴο 
ἐχρίδίη Ηἰσπηβεῖῖ, δηὰ Η5 ἐχρ᾽δηδιίοη ἰ8 
δοπά βάε, ἀπὰ ἴο 6 ἰᾶκεῃ ἰῃ δαγπββδί 48 
τηδδηϊηρ ἴπαὶ Ηδ σοπβίἀεγεὰ ἱξ ΗΙ8 ἄυτν 
ἴο τεϑίσιςϊ Ηἰ5 σηϊηἰβῖγυ ἴο [ϑγϑεῖὶ, ἴο ὃς ἃ 
βῃερπεγά θχοϊιιβϑίνεϊυ το {πε ἰοβὲ βῇεερ οὗ 
βγεῖ (τὰ πρόβατα τ. ἀ., εἴ, ἰχ. 36), 88 
Ης ννὰβ ψοηῖ ἴο ς8}} {πεπὶ νν πὶ δἤες- 
τίοπδῖε ρίν. ὙΒετα 88 Ρῥτγοῦδοϊν ἃ 
τηϊχίπσε οὗ ἔξεϊ ϊπρβ ἱπ ΟΝ γιβι 8 τηϊηὰ δὶ 
1Π|18. εἰπης ; ἂπ ἀνεσβίοῃ ἴο σεσοπισηεποα 
7.δὲ ἴπδηῆ ἃ πεδιίπρ πιϊπἰβίσυ αἵ 81]}-- 
8ἃ οἵανίπρ ἴοσ τεϑὲ δἀπὰ τειϊγεπιεπὶ; ἃ 
ἀἰβιπο!πδιίοη ἴο θεὲ ἄγανγῃ ἱπίο ἃ πιίἰ ΒΊΓΥ 
ἈΠιοηβ ἃ δεαδίμεη ρεορὶς, νοι νουϊά 
τοᾶτ ἴῃς Ὁπ|ΐγ οὗ ΗΒ σΆγεοσ 85 ἃ ὑσορῃεῖ 
οἵ αοὰ ἰο [βγεῖ (ἰπΠε ἀγαπᾶ οὔ Ηἰ5 16 ἴο 
Β6ῖν6 ἰἴ5 ρύγροβε πιυβί τεβρεςῖ τῆς Πἰτη 15 
οἵ εἶπιε δηὰ ρῖδςε); ἃ βεογεῖ ἱπο!παίοη 
ἴο ἄο τῃϊ18 Ψψοπιαπ ἃ Κίπάπεβϑβ ἴξ ἴ οου]ὰ 
ἴπ ΠΥ ῬΝΔΥ 6 πιδάς ἐχοαρίίοηδι; δηά ἰδϑὶ 
Ῥυὶ ποῖ ᾿εαβῖ, ἃ ἔδεε! πρὶ ἴμδὶ μεσ τεαιεβὶ 
νγ88 τε }}ν ποῖ ἰβοϊδιεὰ Ὀιι τεργεβεπίδινα 
Ξε ῖμε Οεπεῖ]ς νου] ἴῃ μεσ ἰην εἴη Ηἰπὶ, ἃ 
{ὰρίεῖνε ἔτοπη Η 8 οννῃ ἰδηά, ἴο σοπιε ονεσς 
δηὰ Πεῖρ ἴΠδπι, ἀπ οπγλθη οὔτῆς ἰγβηβίεγεηοα 
οὔτε Κιηράοπι ἔτοπι ενν 15} το Ράρδῃ βοἱ]. 
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27. Ἡ δὲ εἶπε, “Ναί, κύριε" καὶ γὰρ] τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν 
δψιχίων τῶν "πιπτόντων ἀπὸ τῆς ᾿ τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.᾽᾽ « ΜΚ. νἱῖ. 
28. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, ““Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἈΑΠ τῷ 
ἢ πὶστις " γενηθήτω σοι ὡς θέλεις." Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ' ἸΣΤΑ εν; 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Ὃ 

29. Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς 
Γαλιλαίας - καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὅρος, ἐκάθητο ἐκεῖ. 30. καὶ 
προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφ- 
λούς, κωφούς, " κυλλούς,Σ καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς α ΟΒ. χνἱϊ!. 
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ὃ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς 21. ὥστε ἐμῆς οὲ 
τοὺς ὄχλους ὁ θαυμάσαι, βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς 

ὑγιεῖς, χωλοὺς περιπατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας - καὶ 

1. Β οπιῖῖβ γαρ, ΨϊςὮ τπετείοις ὟΝ Η. ὑγαςκεῖ. Α8 ννεῖββ βυριξεβίβ ἰξ τῆδυ δανε 
ΤΑΙΙεη οὐἱ ῥὲγ ἑπεμγίανι, 11 βεαπιβ πρεάδᾶ, Μὲάε Ὀεΐονν. 

3 Τα ογάεσ ἰῃ ψ μοι τπεβ6 ἴουσ ννογάβ (χωλους, εἰς.) ἃτε ρίνεῃ νασίεβ. Β δδ8 
κνλλους δείοτε τυφλους, νῃϊοἢ ΝΝ.Η. δάορι. Τα ογάεσ οὗ Τ᾿. 18 βδυρρογίβαά οηἱΥ 
ὃγ ἰαῖε Μ55. 

8 αυτον ἴοτ του |. ἰπ  ΒΌΙ, 

δ δΠΔ8 ἀκονοντας. 

γν. 25-28.. Ἐπέγεαίν γεμεισδα αὐ οἷοςδ 
μαγίονς τοἱἐΐκ σμοζές55.-- -Ὗ τ. 25. 

ἰλθοῦσα, εἴς. Ρεγοῦδθϊν ἰῃς πιοῖπετ γεδὰ 
οοηῆιϊςε δηά ἱσγοβοϊυτίοη ἰῃ ΟἾγίβι β ἴδοθ, 
δηὰ ἴπεποα ἀγενν Ἔεποουγαρογηξεηῖ.---Ν ἐγ. 
26. οὐκ ἔστιν καλὸν, εἰς. : ΒεετηΪ ΠΡῚΥ ἃ 
μΒατὰ ψογά, δυιξ ποῖ 80 μαγά δ8 ἰξ βε6πΊ8. 
Εἰτϑῖ, ἰξ ἰβ ποῖ ἃ βἰπιρίε πιοποϑβυ]αδίς 
περϑῖϊνε, ἰεανίηρ ὯῸ τΟΟπὶ ἔοσ Ῥδγίδυ, 
δυξ δὴ δερυπιεηὶ ἰηνίεἶπρ ἔυσῖμες ἀϊ8- 
οὐδβίοη. Νεχῖ, ἰξ 15 ρἰαγίῃϊ, Πυπιογοιβ, 
δαπηιετίηρ ἰῃ ἴοπα, ἃ ρδγβῦϊε ἴο δε ἰδκεῃ 
ει ρταπο. ΤὨϊτά, 18 Ὠαγβῃεβδὲ ννογὰ, 
κυναρίοις, ςοπἰδίηβ ἃ ἰἸοορῃοῖε. κυνάρια 
ἄοεβ ποῖ οοπῆρατε Οδηῖ]εβ ἴο {πε ἀορβ 
“ἰϊδουϊ, ἰπ πε βίγεεῖ, δυὰς ἴο {πε ἢουβ6- 
Βοϊά ἀοξϑβ δεϊοηρίπρ ἴο τῇς [ἀτηῖν, Ὡς ἢ 

ε {πεῖς ρογίίοη ἵβουσῃ ποῖ ἴῃς Τἢ]]- 
ἅπας αν 27. ναί, κύριε" καὶ γὰρ, 
εἰς. : εαρεῖ δϑβεβεηῖΐῖ, ποὶ ἀϊββεπὶ, ἢ ἃ 
Εἰεαπὶ ἴθ ἴπῸὸ εὐὺς οπ Ρεγοείνίηρ τῇς 
δἀναπίδρε ρίνεη Ὀγ πε σοτηραγίβοη Ξε Υε8, 
τηάεεά, 1,οτά, ἕοσ ἐνεη, εἴς. Κυρκο οἰἴε8 ἂπῃ 
ἰῃβίδπος ἔτοπὶ Χεποόρἤοη οὗ ἴπ6 ςοπηδίηδ- 
τίοπ ναί καὶ γὰρ ἱπ (ες 5ᾶπιε βεῆβε.-- 
ψιχίων, ἀϊπιίη. ἔτοῦλ Ψίξ, ἃ δἰῖ, ογυπιῦ, 
ἰουπά οηἷν ἰπ Ν. Τ.΄ (μετα δπὰ ἱπ ΜΚ. 
νῖ!. )8, [κ. χνί. 21}, ἀποίῖδπεσς ἀϊπηϊπαῖνα 
Δηβυνασίηρ ἴο κυνάρια -- τῆς [1π||6Ὶ Ρεῖ 
ἄορβ, εδὲ οὗ ἐῃς τηϊπυῖς πλοσβεῖβ. Ουτί- 
Οὐϑὶν ἔεϊοἰῖουβ σοπιδίπδιίίοη οὗ σεν 
νἶῖ, Βυπη τ ἀπά ΤᾺ : ννῖς ἴῃ βεϊζίπρ 
ο ἴπε ρίδυΐῃ! κυνάρια δηὰ ἱπηρτονίπρ οα 
ἰ ΌῪ δἀάϊπρ ψίχια, Πυπη] ν ἴῃ Ὀεΐπρ 
ςοηΐοθης νἱτἢ (δ 5πλα]168ὲ ογυπλθδ5, ἐδ ἢ 

4 τὸν οχλον ἰη ΜΟΌΔ. 

5} οπιίβ [18 οἴδιβε. 

ἴῃ οοποείνίηρ, οὗ ἴῃς δεδι πρὶ δεκεά 88 
ΟΠΙΥ Βυο ἢ ἃ συ ἴος [6δὺ8 ἴο ρίνα.--- 
Ψψες. 28. ἱπηπιεάϊδια σοπιρ]ίαποθ Ψ ἢ 
Βεσ τεαιθδὲ νυν ἱπίεμβα ἀρῆς ἱπ Πὲς 
ΤΑ, ν ὨΙοἢ πιὰ πᾶνε τεςδ]]εά ἴο τηϊπὰ 
τπδῖ οὗ ἀποῖμεσς αςἊπης (Με. νι]. το]. --- 
ὦ γύναι: εχοϊαπιαιίοη ἴῃ ἃ ἴοης δητίοδεά 
ὃν τῆς Παγπιοηΐεβ οὗ πηδηϊοϊ ἃ εἐπιοιίοηβ. 
ὙΜ»δῖ ἃ σγείγεβῃσηδπε ἰοὸ ΟἾσίβι᾽ 8 μεαζῖ ἴο 
Ῥδ58 δοπι [δὲ ἀγεδσυ ρεβε]επιαὶ ἐγαὰὶ- 
Ὁ] Ομ δἰ ἰδπὶ ἴο {Π|8 υἱίεταπος οὗ 4 βἰπιρίε 
πϑορἰβιοαῖεὰ πιογαὶ πδίυτα οὐ Ράρδῃ 
801]. Τῆς τταπϑίτίοη ἔτοπὶ ἴῃς οἠς βΒοεπα 
ἴο ἴῃς οἵπες υποοηβοϊουβὶν βεγνεβ ἴῃς 
ῬύΓΡΟΒαΒ οὗ σοπδβυτζητηδίε ἀγαγηδίίο ἃγῖ, 

ν. 2931. Κείμγη ἰο ἐπα δ8έεα ο, 
ΟΘαϊεε (ΜΚ. νἱ!. 31-37). τον ες. 29. π 
τ. θ. τ. Γαλ., ἴο {π6 πεὶρῃδουγῃποοὰ οὗ 
τῆ6 ὅ8εΔ οὗ Οδ]1|66; οὐ Ὁ ΒΪΟΝ 5ἰάς ὃ 
Αςοογάϊηρ ἴο ΜΚ., {πε εδβίεσπ, δρ- 
Ῥτοδοῃεά ὃγ 8 οἰγουϊουβ ἰοιγηεν ἸΠγουρἢ 
δἰάοῃ δηὰ Ῥεοδροῖ!β. εἰ88 οοπίεπάβ 
πὶ Μιῖ. τηεδηβ ἴῃς νγεβϑίεσῃ βδῆοσγε. Τῆς 
ἀγα τ 8εαπιβ ἴο ὃς ἴπι Πα ἰεανεβ ἰξ νᾶρυε. 
Ηἰβ δοοουηὶ ἰβ ἃ πηεᾶρτε οοϊουτγίθββ σὰ- 
Ρτοάδυςείοη οἵ ΜΚ.᾽8. Ηξ ἴδκεβ πο ἱπίεσεϑβε 
ἴῃ ἴδε τουῖϊε Ῥαξ Οηἷν ἴῃ ἴῃ ἱποίάςπίβ δὲ 
1π6 ἴννο εγπιπὶ. Ης ἴδκεβ [εβι8 ποσί 
ἴο {π6 Ὀοτάεςβ οὗ Τυτγε ἴὸ πιεῖ 6 ννοσηδλῃ 
οἱ σαπδδῃ, απὰ δδςοῖκ ἰο 4116 το ἔδεὰ 
πε ταυϊτυὰς ἃ βεοοπά εἰπιε.---εἰς τὸ 
ὄρος, Δ5 ἰῃ ν. Ι, ἀπά Δρρδγεπεῖῦν ἔον τῆς 
Βᾶπ)ς ρύγροβε: ἐκάθητο ε., 82 ἄοννπ 
ἴδετε ἴο ἰδᾶσῃ. ὙΤῆΐβ δβοεηῖ οὗ ἴῃς ἢ1]] 
ϑοτγάοτίηρ ἴδε ἰακε 8 ποῖ ἰῃ ΜΚ, --  εγ. 
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τ ΜΝ χα α ἐδόξασαν τὸν Θεὸν Ἰσραήλ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΝ. 

32. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος 
ἴτῶο τελά- τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε, “ Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη 
μον Ο(. ἡμέρας 1 τρεῖς “ προσμένουσί μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι. καὶ 

΄ς 

αὶ ΧΙ, 23; 

ΡΊΨΗ 
Τίτο. ν. 5. αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, “ Πόσους ἄρτους ἔχετε; " 

7. καὶ ὀλίγα " ἰχθύδια." 435. Καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ὃ "ἀναπεσεῖν 
χ ΜΙκ. νἱϊΐ. 
ΥΜῖς. νἱἱἱ. 
ι ΜΚ. νἱ. 40 

Ἀσὶς ν. 7 ἀπολῦσαι αὐτοὺς "νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.᾽" 
ΟΣ (ΟῚ 

ν ΜΚ νἱ!. 44. Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,2 “Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ 
. ἄρτοι τοσοῦτοι, ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 34. Καὶ λέγει 

Οἱ δὲ εἶπον, ““ Ἑπτά, 

ἀθμοῖ); ἐπὶ τὴν γῆν: 36. καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας," 

(ἐπὶ τῆς γ.. εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,7 οἱ δὲ 

(-- ἀνακλίνομαι). ]Ἰοδη χχὶ. 20 αἱ. 

᾿ ᾿ τα] 
ἡμέραι ἰπ τηοϑὲ ὑποίδ]β. 

οὐνίυααίν ἃ σταταπιδίϊοδὶ οοσγεοίίοῃ. 

ΝΒ οπιῖξ. 
4 Βοσ και λαβων Μ᾽ ΒΌ Βᾶνε ελαβε. 

5 εδιδου ἴῃ  ΒΏΌ. 

30. χωλούς, εἴς. : ἴῃς Ρεορῖς ψϑηῖεά 
πεαϊίησ, ποῖ τεδοπίπρ, ἃπὰ 80 ὕγουσῃι 
1πεῖς βίος δηὰ βυβεγίπρ ἴἰο [6βι8.---ἔρ- 
ριψαν: πεν ἴδσεν ἴπεπὶ δὲ Ηἰβ ἐεεῖ 
οἰϊῆον ἰῇ οαγα- θα οοηἤάδηρςε, οἵ ἴῃ Παβῖε, 
Ῥεοδυβα οὗ ἴῃς ρτεδίπεββ οὗ ἴῃς πυπΊθεσ. 
Ατηοηρ ἴδοβε Ὀσουρῃϊννεσζε ςεγίδίη οἰαββεά 
88 κυλλούς, ΨΜΏΙΟ ἰ5. ἀβυα!ν ἱπιεγργεῖςά 
“Βεηῖ,᾽" 48 ψ ἢ τῆἢευπιδίίβπι. Βαΐ ἰῃ 
χν . 8 ἰξ 566 πὶ8 ἴο πιεδῃ “ πγυι]αἰεά "". 
Επυ τῆν. τακε8 κυλλοὶ -- οἱ ἄχειρες, ἀπὰ 
ατοεῖυβ ἀγριεβ ἕοσ 18. βεηβε, δῃά ἰηέεγβ 
ἴῃδὲ ἀπιοὴρ ΟἸτίβεβ ψνοσκβ οὗ Πεδ]ϊηρ 
σνεσε ταβιοσγδίίοβ οὐ ἰοβὲ 11π|ὃ8, που βρῇ 
νὰ ἄο ποὶ τεαὰ οὗ βῃς ἢ. δηγννμεσε εἶβα. 
Οη πὶβ νίενν ὑγιεῖς, νετ. 31, νν}}} τηεδῃ 
ἀρτίους, ἱγιέεργοκ.---Ν ετ.31. λαλοῦντας: 
τῆϊ5 ἀπά ἐπε ἕο ]οννίπρ ραγιςὶρ᾽εβ ἃσα υβεά 
βυρβιαπείνεϊυ 88 οδ)εςῖβ οὗ ἴῃε νεζῇ βλέ- 
ποντας, τῇς δοϊίοῃ ἀεποίεά Ὀγ (πε ραγίϊ- 
εἶρῖεβ δεῖπρ τπᾶὶ ψὩϊο ἢ τνᾶ8 βεθη.-- 
ἐδόξασαν τ. θ. Ἰσραήλ. Τἢε εχργεββίοη 
δυρρεβῖβ ἃ ποῃ-5γϑε! τα ογοννὰ πα βεεπὶ8 
τὸ πίπε {πὶ δἴϊετ 411 ἕοσ ουὐζγ Ἔενδηρε δῖ 
7εβὺβ ἰβ ὁπ ἴῃς εαβὶ βἰάς δπά ἱπ ἢεδίπεῃ 
τεγγίϊοσυ. Βαῖ ἐξ πιᾶν ροϊπὶ Ὀδοκ ἴο νεζ. 
24 ἐξυδέ τηεᾶη ἴδε αοἀ Ψῆο οοηίεττεά 
Βυς ἢ δνουσβ οπ ἰβγϑεὶ 85 ἀϊβείπος ἔγοσῃ 
τῆς πεδίμεη (Νν εἶβ8- Μευε). 

γν. 32-38. δεεορά ἐεεάϊηρ (Μ|κ. νἱῖϊ. 
1-0).-τνετς. 32. σπλαγχνίζομαι, “ἢ ἐπὶ 
88 ἱπ ΜΚ. νἱϊ!. 2, νν τῇ περὶ ᾿η ἰχ, 36, χίν. 
14. Ιῃ [ἂς ἤγϑβι {εεάϊπρ ΟἾγίβι᾽8. σοση- 
Ῥαβϑβίοη 18 πγονεὰ ὃν τῆς βίοκποβϑβ ἈπΊοηρ 
τῆς ταυπίτυάς, Ππεῖε Ὺ τπεὶς Πυηρατ.--- 
ἡμέραι τρεῖς : (Πδὲ {Π|8 15 ἴπ6 ἴσῃε τεδάϊηρ 
5 συδταηϊεςά ὃγ [Πς υὑπυβι] ςοηβίγυςιίοη, 
6 δοουβαῖίνε Ὀεΐπρ ννπδὶ οπὲ δχρεςίβ. 

ἮΝ ἀπά Οτίρεη βανεὲ ἔμ δοοιβ. (ημερας Τ.Ε.), 

8 Ἐοσ εκελ. τοις οχ. ἢ ΒΌ δᾶνε παραγγειλας τω οχλω. 

δ᾽ ΒΌ ἰηβεσί και Ὀείοσε ευχαριστησας. 

ΤἼΦΒῸ οπιῖὶ αντον. 

Τῆς τεδλάϊπρ οὗ Ὁ δδοριεά Ὀγ Εσίϊζβοῆε, 
ΒΙΟἢ ἰπβεγῖβ εἰσι καὶ λῆετ τρεῖς, [που ἢ 
ποῖ ἴο Ὀε δοςερίδὰ 88 ἴμε ἴσῃε τοδάϊηρ, 
ΤΑΔΥ ὃς νἱεννεά 28 ἃ βοϊυϊίοη οὗ τς 
ῬτΟδΙαπὶ ργαβεηίεά ὃν ἴδς ἴσὺς τεδάϊηρ, 
υἱάφ ὙΝίπετ, ὃ 62, 2.--7νήστεις, ἐλειίπρ 
(νη, ἐσθίω Ξἰπηαγ ἴο νήπιος ἔτοπὶ νη, 
ἔπος), ἤετε δηὰ ἴω ρδγδὶ]εὶ τεχὲ ἰπθπ ΜΚ. 
ον. Τα πιοῖϊνε οὗ ἴδε σηίγαςϊς ἰβ ποῖ 
τῆς ἀϊδίδποε ἔγοπι βιρρ Ιεθ Ὀυς τῆς 6χ- 
Βαυδῖεά ςοπάϊεϊοη οὗἨ τε ρεορίς δῇες 
βίδγίπρ ἴῆσες ἄδυβ ὑνἱτἢ [εβὰβ ὙΠ ἢ χυΐις 
ἰπδάδαυδίε ργονβίοη οὐίοοά. ΜΚ. βίδίεβ 
παῖ βοπηθ ννεσε ἴῶσ ἴζοπι ἤόσῃς (ν 1, 3), 
ἱγαρ  γίηρ ἴπδὶ τηοϑὲ ννεσς ποῖ. Βαυῖ Ἄνθη 
ἴποβε ννῆοβε ΠΟΠΊΕΒ ννεσα πεᾶγ πηρῃς ἕαϊπε 
(ἐκλυθῶσι, ΟΔ]. νὶ. 9) ὈῪ δε ννᾶν τῃσουρ ἢ 
Ἰοηξ [λϑιπρ.--τνεσ. 33. τοσοῦτοι, ὥστε 
χορτάσαι. ὥστε 1} ἱπβπίτίνε πᾶν 6 
υϑεὰᾶ ἴο Εχργεβ8 ἃ ζσοηβεάυεηος ἱηνοϊνεᾶ 
ἰῃ {πε δεββεῆος οσ 408} ὺ οὗ δῃ οδ]εςϊ ος 
δοιίοη, τπεγείοτε δες τοσοῦτος δηά 
βίτη δῦ ννογάβ ; υἱάε Κὔμηοι, ὃ 584,2, αα. 
--Οθεσ. 34. πόσους : τῆς ἀϊδοὶρῖε8 
ἢανα Ἰδγρεσ ΒΡ 168 Ἐπἰ5. εἶπα τπδη {πὸ 
ἢτβὲ διε ἴὔτεε ἄδγβ, δηὰ ψπεη [πα 
ΒΌΡΡ[ε5 οὗ ἴῃς πιυϊὰς ἀγα Ἔχῃδυβίεά: 
δέυεη ἴοανεβ δηὰ βενεζαῖ 8π|8}} ἢ8ἢ65.--- 
Ψγες. 36. εὐχαριστήσας, 4 ας ατεεῖκ 
νοσζά (" ἄοεβ ποῖ οσοὺυγ δείογε Ῥοϊγδίυϑ8 
ἰῃ τῆς βεῆβε οὗ ργαέϊας ἀρεγε""--- ΟΔτηῦ. 
Ν. Τι), ςοπάεπηπεάᾶ ὃγῪ Ρῆσγγῃ., ψῇο 
επ͵οΐπβ χάριν εἰδέναι ἱπειεδά (Το εςοκ, 
Ρ- 18). ΕἸδηεΣ ἀΐββεπίβ ἔτοπὶ τῆς ͵υάρ- 
τηεπὶ οὗ ἴῃς δηποίεπε ρταπιπιασίδηβ, οἰτίη 
ἰπβίδποεβ ἔγοτη Ὠεσηοβίμεπεβ, εἴς.---ν εἰ. 
37. ἐπτά σπυρίδας: δαβκείβ ἀϊβετγεηιϊ 
ἷπ πυπροῖ δηὰ ἰῃπ πᾶπὶε. Ἡδβυοῃίυβ 
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μαθηταὶ τῷ ὄχλῳ. 
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47. Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν - 
καὶ ἦραν 2 τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἑπτὰ " σπυρίδας πλήρεις. ΟἹ αν το, 
38. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ 30. γ 

παιδίων 

39. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς 
τὰ ὅρια Μαγδαλά.3 

ΧΥῚ. 1. Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειρά- 
ἴοντες ἐπηρώτησαν “ αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

1 σοι οχλοις ἰπ Ὁ ΒΙ, αἱ. 

8. Μαγαδαν ἰπ 
τελάϊηρ. Μαγ' 

3 ραν αἢετῖ κλασματων ἰη ΒΌ. 

ΒΏ, δἀοριεὰ ἱπ Τίβομ., ΝΝ.Η., εἰς., δηά ἀουδιίεβα ἔθ ἔγὰς 
5 ἃ κηοννῃ βυϊδϑείςυϊεὰ ἔοτ δη ὑπκποόνῃ. 

4 “πηρωτων ἰπ ᾿᾿ὶ (Τίδο". δηὰά ΚΝ. Η. πιᾶγρ.). 

ἄεβπεε σπυρίς: τὸ τῶν πυρῶν ἄγγος -- 
Ἡβελί-θαβίεῖ; ρεσζῆδρβ Ἴοηηεοίεὰ ψὮ 
σπείρω, δυρρεδιίηρ ἃ Ὀαβκεὶῖ πηδάς οὗ 
τορεο-Ὡςῖ; ῬΧΟΡΔΟΙΥ ἰαγρας ἴπδη κόφινος, 
ἴοι ἰορβεε Ἰουτπεγβ (ατοῖ8). ΟΥὐ᾽ ἀοεβ 
ἴδε ἀϊβετεπε πὰ οὗ δαβκεὶ ροὶπὶ ἴο 
ἀϊδετεης παιοηδι τυ; Οσεπί!εβὺ ἩΗ ]ασΥ 
τοηίεηάβ ἔος ΟΘἊπῆ!ε τες ρίεπίβ οὗ τδς 
βεοοπά δεββίηρ, ἢ ννοπὶ ΜΝ εβίοοις 
(Ολαναεέεγίεἐϊος οΥΓ Οοεῤεὶ Μιναεῖες, Ὁ. 
13) ἄρτεεβ.--“εσ. 30. Μαγαδάν: τἢε 
ἔστις τεδάϊηρ, Ῥίἷαος Ψ ΠΟΙ ὑπκποννῃ, 
σἤσηος ῥγοῦδοὶν τῆς νατίαηΐδβ. 
ΟΠΑΡΤΕΞ ΒΊΟΝ ΒΘΕΕΚΕΒΒ: 

ΟΑΕΒΑΒΕΑ ΡΗΙΠΙΡΡΙ. Αρδίηῃ ἃ ἀγαπιδίί- 
ΟΔΙΪῪ ἱπιρσεββῖνε ἰυχίδροβιείοη οὗ ενεηΐβ. 
Εἰτβὲ δῇ ογηίποιβ εἙποουηῖεσ ὙΠ} 1]]- 
αἰεοϊεὰ πηεῆ ῥγοξεββεϊυ ἴῃ αὐυεβὶ οὗ ἃ 
εἰψη, ἴπεπ ἴῃ ἃ ρἷδος οἵ σχείσεδί ἃ ὅγβε 
δηπουποοπηεηξ ἰπ δίδει Πρ} ῥ᾽ δίῃ ἰεγπλβ 
οὗ Δῃ Δρργοδοῃίηᾷ ἱγαρὶς οτίβίβ. 

γν. 1-12. Ῥειαπὰ 707 α εξ (ΜΙ. 
Υἱ, 11-21).--νες. σ. προσελθόντες: 
Οἧς οὗ Μιε.'8 οὔ-τεουτγτίηρ ἀεβογίρινα 
ψοσάϑ8.---φαρ. καὶ Σαδᾷ., ἃ πενν σοπ)ρὶπᾶ- 
ἄοη, ψ 1 δ᾽ πἰβέεσ ρυγροβε, οὗ οἴδββεβ οὗ 
ἴδε σογηπιυηἱ τ ποῖ δοουβιοπιεά τὸ δοὶ 
τορείδεγ; νἱάς δρϑγῖ, ἰμάεεά, ἴῃ βοςῖδὶ 
Ῥοβίειου δηὰ τζεϊιρίουβ ἱεμάεπου, δυὲ 
ταδὰς 4111ε8 ῤγο ἕξμι. Ὁ σοτπηγηοη ἀ 511 Κα 
ἴο ἴπε πιονεπιεπὲ ἰδεπεπεὰ υνἱτῇ [680.8. 
ΑΙγελάν βοσίρεβ ὃῪ τπεγηβεῖνεβ δὰ δϑκεά 
ἃ εἰρη (χὶϊ. 38). Νονν ἴδεν ἅσζε Ἰοϊπεὰ ὈγῪ 
ἃ Ῥαγίν σερζεβεηϊξίηρ ἴπε ῥγίεβεῖν δπά 
δονετηίηρ οἶδββεβ ἀθοπρ Ψ Ποῦ [Πς 
“ ϑαάδυςοεβ᾽" ννεγα ἴο ὃ6 ἐουπά (ΥΥ εἰ]- 
δαυβεη, ὲς ῬλαγίΞἄδν μὰ ας ϑασάπεαετ). 
ΜΙκ. πιεπίίοπβ οἷν πε Ῥηδγίβεαβ (νεῖ. 
11), Ὀὰϊ 6 τηᾶκεβ 1688 σεΐεσ ἴο ἴῃς 
Ἰεᾶνεη οἵ Ηετγοά ἱπ δε βυδβεχυςεηῖ οοη- 
νεβδϊίοη ὑπ ἔπε ἀϊφοὶρίεβ, ννπεπος 
τοῖὶρῆς Ἰεριεἰπιδίεῖν δὲ ἰηδειτεὰ {πε 
᾿βρῤκοῤοι οὗ τεργεβεηϊδεϊνεβ οὐ δαὶ 
δᾶνεῃ. Ὑ{δεβε Μι. οΔ]15 “" ϑ’αάδυςςςβ,᾽" 

Ῥιορδοῖν τῆς δεϊίετ- πον πᾶπιε, δηά 
᾿ὐροφίρον ἰδεπεῖςσαὶ ψ τῆς Ηετοά 
εάνθῦ. Τῆς “ Ηετζγοάϊδπβ᾽" ψετῖε, 1 
ἱπιαρσίης, βεορὶς ἔος ψῃοπὶ Ἡεσζοὰ δε 
ατοαὶ ννγὰ8 ἃ δεῖο, ἃ κἰπά οἵ Μεββίδῃ, 
811 τῆε Μεββίδῃ ἴθον σαγεὰ ἕοσ οσ δε! ενοὰ 
ἰῃ, οσα ψῆο Ἄοου]ὰ Πεὶρ νου! ἀϊγ- πὐπά ἃ 
Ιβγδῖῖεβ ἴο ὃς ῥγουὰ οὗὨ {πεῖς σου ΠΕΓΥ 
(υἱάς ατοῖίυβ οὐ ΜΙ. χνΐ. 6). 1ὲ ννδβ 
διῆοηῦ ϑαάδυςεεβ ἱπαὶ βυς δεῖο- 
ὙΟΥΒΠΙΡΡΟΙΒ ψγετε ΠΠΚεΙν ἰο Ἐς ἰουπά.--- 
ἐπηρώτησαν: πεῖε {|κ6 1Π6 βίπιρίε νετῦ 
χν. 23) -ε τεαυεβῖεά, ψ ἢ ἰπβηϊξίνς, 
πιδεῖξαι, ςοπιρίεῖηρ ἴῃς οδήεοξ οἵ 

ἀεβίτε.--- σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ : δεΐοτε 
ὑι: 38) οηἷγ ἃ οἷρη. Νον ἃ βρη ἥγονι 
εαυέη. Νμαὶ τηῖρῃς ἴπαὶ Ῥε) ΟἾγγβ. 

(Ηοπι. 1111.) βυββερῖε: ἴο δῖορ ἴμε Ἴσουζβα 
οὗ ἴδε δυη, ἴο δείάϊε τῆς πιοοῦ, ἴο ῥσο- 
ἅἄυος (πυπάστ, οΥ ἴο τραδες τὰς αἱγ, οσ 
βοτιηεϊηίπρ οὗ [παῖ βοτῖ. ὍΤΠαδε βιιρρεβ- 
τίοῃβ ν}}} ἄο 28 ννεὶ] 28 δῆν. ῬσοῦδοὶΥ 
τις ἱπιειτοραῖοσβ δὰ πο ἀεβηϊίε ἰάεα 
νι ρδὶ {Πὰν νδηιεά, Ῥεγοηᾶ ἀεδβίγίηρ ἴο 
δ θΑΓΓΆ88 Οσ Ποηρίυβ ΟΠ γίβ, 

γν. 2-.4. Ἀεῤὶγ οἵ ἐκηρπρῶν 2 δῃὰ 
3, ἸπΠοῸ ἢ ποῖ ἱπ Β δπὰ Ὀγδοκείφα ὃν ὟΝ. 
Ἡ., τᾶν δε τερασάεά 48 ρᾶσζί οἵ πε ἰεχε, 
ϑοιηεννῃδί βἰ πη ἶασ 18 [ἷς. χίϊ, 564-56. Οἡ 
δβοπὶς οσοδϑίοῃ 6808 τῇδ Ὦανα οοη- 
τταβίεά τῆς βῆγεννά οὐβεγνδίίοη οἵ Ηΐδβ 
ςοπίετηρογασίεβ ἱἰπ ἴπε πδίυγαὶ βρῇεσε 
ψ ἢ πεῖν βρίγιτυδὶ οδίσβεπςββ.-- ἐσ 2. 
εὐδία, ἄπε ννεδίμες 1 (εὖ, Διός ρεηϊείνε οὗ 
Ζεύς).---πυρράζει γὰρ ὁ ὁ.: [δὲ ἴδε εἰρη 
ξξ ἃ τυδάν βὺ ἴῃ πε ευδηίηρ (πυῤῥίζειν 
ἴῃ 1μεν. χὶϊ, στο, 24).--ννεσ. 3. χειμών, 4 
βίοσπι ἰο-δν; δἷρτι ἴῃς βᾶσηε, ἃ τυ ν 
δ ἴῃ ἴῃς »πογμίηρ. --- στυγνάζων, ἰδῖε υς 
εχρσεββῖνε -Ξ ἐγίσία οοοίσπ. Νο δρεοίδὶ 
ταεϊεοσοϊορίοδὶ 8Κ1}} πάϊοαιεά ΠΠεγε υ,ΟΩΪΥ 
16 ἀνεγᾶρε ρονεῦ οὗ ορβεγνδίίοῃ Ῥαβοά 
οῃ ἴεηςς, ΜΜὨΪΓὮ ἰ8 σοπηπιοη ἰ0 πηδῃ- 
Κιπά, Ιἰρμείοος οτεάϊι8 ἴα [εν ἢ 
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ἃ 8.ν, ἡ. 1.5.2. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Οψίας γενομένης λέγετε, "Εὐδία- 
ΒΑςία χανὶ!. πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός. 3. καὶ πρωΐ, Σήμερον ὃ χειμών - πυρράζει 

20 (ΒΔΓ. 
πέστοΝ γὰρ “στυγνάζων ὁ οὐρανος. 
ΘΒ. χχὶν. 

ὑποκριταί,2 τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ 

᾿ φοίῳαἰπιεῇ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε; 
εχ 24.4. γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ: καὶ σημεῖον οὐ 

δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου." ὃ 
ἁ Μκ. νἱ!!. ὲ ἢ Η ΜΙ λα καταλιπὼν αὐτούς, ἀπῆλθε. 

181. Ηοδ. 
νὶ. το; 
χἰ!, 4, τὸ ἄρτους λαβεῖν. 

Καὶ 

5. Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν “ὁ ἐπελάθοντο 
6. ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““ Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε 

(Ὦ ρεῦ.). 
ἐστ τε ̓  ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων." 17. Οἱ δὲ διελογί- 
(δεςυβ.). 

1 Ἑτοπὶ οψιας ἴο δυνασθε, επά οἵ νετ. 3, ἰδ Ὀτδοκειεά 45 ἀου θεῖα] Ὁγ τηοάετῃ οἀϊέοτα. 

Ὑδἢε ρδββᾶρε ἰ8 νναπιίηρ ἰπ ΒΥ ΧΓ, ϑυζς. συτ., δηὰ ὅ5υτζ. δίῃ, Οτσίρ., εἴς. 

3 Ὁ1,Δ οτίξ, 

δρεοΐδὶ ἰπίεγεϑε ἱπ βυοἢ οὐβεγνδιίοπβ, ἀπά 
Ομγῖβε ννὰβ Ὑ]ΠΠὴρ το οἷν ἴπεπὶ {Ὲ]] 
οτεάϊε οσ 5111} ἱπ τῆι βρῇεγε. Ηἰβ οοσυ- 
Ῥίαϊπε νγαβ ἔπαὶ παν βῃοννεά πὸ βοῇ 
δ ΚΙ] ἱπ τς εἴ ῖοδὶ βρῆεσε; ἴμεν οουϊὰ 
ποῖ ἀΐδβοεση ἴῃς β'ρη5 οὗ ἴῃς ἐἰτηεβ (τῶν 
καιρῶν : [Πε τεΐετεπος δείΐηρ, οὗ οουζγβε, 
οὨϊεΗ͂Υ ἰο τποῖὶγ οὐνὴ {ἰπ|6ὲ. Νεϊῖμεῖ 
Ῥῃατγίβεοβ ποῦ ϑαάάδυςθεβ δά δὴν ἰάεα 
τδαι τῆς επά οὗ ἴῃς [ενν]8ἢ βίδίε ννᾶβ 50 
ποᾶσ. ΤΕΥ 5αἱά εὀδία ψἤπεη ἴπεν βῃουϊὰ 
αν βαὰ χειμών. ὙΠΕΥ πιϊβίοοκ ἴῃς 
εἶπις οὗ ἄαν ; τπουρῆς τ ννᾶβ {πε ενε οὗ 
ἃ βοοά τίπιε σοπηηρ ἤθη ἰδ ννᾶ8 ἴῃ 6 
τηοσπίηρ οὗ ἔπε Ἰυάρτηεηι ἄδγ. Εὸγ ἃ 
Βιἰβιοτγίςδὶ ραγαδὶ!εἶ, υἱάο (δεῖν ε᾽ 8 Εγεποῖ 
Ἀευοϊμέϊον, Ὀοοΐκ 1ϊ., σἤδρ. 1., «ΑΞέγαεα 
Ἀεάπα.---Ψετ. 4. Μίάε ςῃδρ. χιϊ. 30. 

γν. 5-12. Τῆς οπε ἱπιροτίδπι {πὶπρ 
πῃ τῃϊ5 βεοίίοη ἰβ ἰῆς τεβεςτίοη οὗ 6818 
ου ψῶδις παά ἴυϑὲ ἴδκεὴ ρίαςς. Τῆς 
ἰϑιοτίς αὶ βεϊτίπα ἰ8 ποῖ οἶεασ. 6βὺβ Ἰεἴς 
ἴδε βἰξῃ βεεκεῖβ αῆεγ ρίνίηρ ἴῃεπὶ ἐμεῖς 
Δήϑννεσ, Ὁδαε ἀϊδοὶρῖε8 οὔοβϑβ ἴδε ἷακε; 
ἐπ νης ἢ ἀϊκεοιίοι ἡ νι οσ πους 
{πεῖς Μαβίευ ῦ)ῦ ὙΠεῪ ἰογρεῖ ἴο ἴακε 
Ῥιεδά. πε ὃ Οη βοιίηρ ουΐ οὐ δἴζεσ 
αττῖναὶ δἱ ἴπεὸ οἴπεσ δἰάς Ὁ ἐλθόντες εἰς 
τ᾿ π.ν νεῖ. 5, παίυγα! ΠΥ βυρρεβίβ πὰ 
Ἰδίϊοσ, Ῥυϊ, 48 ατοῖίιϑ σεπηαγκβ, ἴῃς νοτρ 
ἔρχεσθαι ἰπ «δε (οβρεὶβ βοπιεϊίπηε8 
ΤΩΘΆΠΒ γέ ποῖ υεμῖγε (υἱάε, ε.ρ., 1κ. χν. 
20). ϑυβθῆςε ἰξ ἴο βδὺ [πὶ εἰπεσ ἰπ ἐπα 
Ῥοδῖ οἵ δέϊτεσ αγγῖναὶ αἱ ἴπ6 ὁρροβίϊε 5ἰάς 
7εβὺ8 υἱέετεᾶ ἃ πηεπιογδῦ]ς τνοτά.--- ἐσ. 
6. ὁρᾶτε καὶ προσέχετε: δη δὑτυρί, 
πτρεπὶ δάἀπιοηϊπίοη ἴο ἰοοκ οὐ ἔοσ, ἴῃ 
με ἴο ἰδκε πεεὰ οὗ, ἃ ρΡῃεποπιεποη οὗἁ 
ὝΕΙΥ δἰπίβίεγ ἱπιροζῖ ; ἰπ ϑοοι 8 ἰάϊοπι 
“8βες δηᾶ ὕενναγε οὗ. Μοτα ἱπηρτγεββϑῖνς 
81} ἴῃ ΜΚ. ὁρᾶτε, βλέπετε, α ἀν} 

5, ΒΌ)1], οπιὶὶ τὸν προφητον. 4ΦΝΒΟΡ οπῖὶξ αντον. 

ἵν ογηρμδδὶβ ἰο ἰἴῇε οοτητηδπά 
ἀναδίπλωσις, ἐμφαίνουσα ἐπίτασιν 
τῆς παραγγελίας, ἘΕυτἢγ.). --- ξύμης : 
Ἰεάνεη, ἔπεσε ἽἼοποοϊνεἃ 485 δὴ ονὶΐ ἰπ- 
βυεπος, ννοτκίπρ, ποννενεσ, δίξεσ τῆς βδπὶς 
τηΔΏπετᾶ8 ἴδε ἰεάνεη ἰῃ {πε ρδγϑῦ]ε (χιϊ. 
33). [τ ἰβ ἃ δβρίτιϊ, ἃ σείἐρειςέ, ἰπβίηυαῖ- 
ἴῃ ἰἴβεῖ ἀνεγγννμετες, δηὰ βργεδάϊηρ 
ΤΟΤΕ δπά τῆογε ἱπ βοοίείυ, νυ ἢ [6818 
ἰπϑε πονεῖν βῆγαηκ ἔγοπὶ πῃ Ὠοστοσ, ἀπά 
ἔγοσλ Ψῃοἢ Ης νυ ϊδῃεὰ ἴο ριυασὰ Ηἰβ8 
ἀϊβοίρ]εβ.- -τῶν φαρ. καὶ Σαδ.: οπε 
Ἰεάνδη, οὗ ἴννο ρδγίίεβ νἱεννεδ 88 οῃβ, 
Πεπος τὸ δγίίοϊες δείοστε Σαδι, Τνο 
Ἰεᾶνεηβ βερδγδίεϊυ παπιεὰ ἱπ ΜΚ., ὃδυῖ 
δνεῃ ἴΠεγε Ἰυχῖαροβιίοη ἱπ πε νναγηΐϊηρ 
ἱπηρ 1165 Δ πεῖν. ΤῊ Ιεάνεδη οὐ Ρῃαγίβαϊβπι 
8. πιδάς τῃογου ραν Κπονῃ ἴο ὰ8 ἴῃ ἴῃ6 
Θοϑρεῖβ ὃν ἀείαιεά οπδγδοιϊεγίβδιίοῃ. 
ϑαάάυςα!βπὶ νεγὺ δβεϊδοτη ἄρρεϑγβ οἡ ἴδς 
βίαρβ, δηὰ ἔενν ννογὰβ οὗ [εϑι15 ςοποεγηΐηρ 
ἰξ γε τεοογάεά ; γεὶ Ἔεπουρῇ ἰο ἰπάϊοβδίς 
1158 σπδγδαοίεσ 848 βεουΐας οσ “ ννογ ἀΐγ "", 
Τῆε ἵννο οἴδββεβ, δηϊδροπίβιίς αἴ τΊΔΩΥ 
Ῥοϊπίβ οὗ δεϊεῦ ἀπά ργδςιῖςε, ννουἹά ὃς 
δ οπα ἱπ ἀϊΐβιῖκε οἵ βίηρὶς-ῃεασίεὰ 
ἀενοῖίοη ἴο ἔσυϊῇ δπᾶ τίρῃιτεουβηαβθβ, 
ψΒεῖμος ἰπ ἴῆ6 Βαριῖβὲ (1. 72) οὐ ἴῃ 
7.505. Τῆΐβ οοπιπιοῃ δοίΐοη ἴῃ σείεσεηςς 
ἴο εἰἴπε τοῖρε ποὶ Ὀὲ ἃ πιαίίζοσ οὗ 
Διταηροηθηῖ, ἂπά δας τσηΐρῃς Ἴοπὶα 
τ 115. ον οπαγαςίεσίβεὶς πιοοά; ἴδ8 
Ῥατίβεα ψἢ δίτε, δηϊπηοβίυ, [δα 
ϑαάάυσες υνἱἢ ροοά-παϊυτεά βοεριίοἰβηὶ 
δηὰ ἱπ ᾳυεβὲ οἵ δπιυβεπιεηί, 85 ὑνΠθῃ 
{ΠΕῈῪ ρῥγορουπάεά πε τἰἀἀϊε δρουϊ (δ 
νοσηδη τηδετε ἴὸ βενθη Ὀγοΐπεγβ Βοῖἢ 
τηοοάβ γανεαϊεὰ υἱΐες Ιδοῖκ οἵ δρρυεςίδιίοη, 
ὯΟ {π|επάβῃ!ρ ἴο θὲ ἰοοκεά ἔογ ἴῃ εἰἴπεσ 
υδτίετγ, 01} ἴο ὈῈ ἀγεδάεά. ---Ν ἐγ. 7. ἐν 
ἀντοῖς : ΕἰΠΕΙ δδοὶὶ τῆδη ἴῃ ἢὶβ ονῃ 
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ζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέγοντες, ““Ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. 8. Γνοὺς 
δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,1 “Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι 

ὅτι ἄρτους οὐκ ἔλάβετεξ; 9. οὕπω νοεῖτε, οὐδὲ " μνημονεύετε τοὺς ὁ: ὙΒοδε. ἢ, 
πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων, καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; 
10. οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων, καὶ πόσας σπυρίδας 3 

11. πῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτου ὁ εἶπον ὑμῖν προσέ- 
χεινδ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ; 
συνῆκαν, ὅτι οὐκ εἶπε προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 

ἐλάβετε; 

ΔΊΜΒΌΙΑΣ αἱ. οὐλίξ ἀντοις. 

ὃ σφυριδας ἰη ΒΌ. 

5 ἕο: προσέχειν ΒΟΙ, πᾶνε προσέχετε δε. 

ταὶηπὰ (Υνεἶβ8), οὐ διῆοηρ {πεπιβεῖνεβ, 
ἃρατὶ ἴτοπι ἴῃς Μαβίες (Μεγε).---ὅτι 
ΤΩΔΥῪ ὃε τεοϊτλῖῖνα οἵ - “" δεσδυβε᾽, Ης 
Εἶνεβ [818 νναγηΐηρ Ῥεσαυβο, εἴς. ; Βεῆδεὲ 
ἴδε βαπε.0 ὙὙπεν ἰδκε τῇς Μαβίεσ ἴο 
τρεδη: ἀἄοηΐ ὈΌΥ ὑτεδὰ ἴτοση ρεΐβοῃβ 
ϑεϊοηρίπα ἴο τπ6 οὗὐποχίουβ βεςῖβ ' οσς 
ταῖμεσ ρεσῆαρβ: ἄοη' ἴδκα γοὺς ἀϊγεο- 
ἰἰοβ 248 ἴο {6 ἰεάνθη ἴὸ υδεὰ ἴῃ 
δακίπρ ἔτοπὶ ἐπὶ φθδτιες. Μίάε Τιρδι- 
ἴοοϊ αὐ ἰος. ϑιυρίά πιίβίακε, γεῖ ραζάοῃ- 
ΔὉϊε πεπ νὰ τεπλεθες ἴπε ἀὈγυρίποβ8 
οὗ ἴδε ννασηίηρ δπά ἴῃς ννἱάς γῇ Ὀεΐννεεη 
Μαβίεσ ἀπά ἀϊβοῖ ρίβ : Ης ἃ ργορῃεῖ ἢ 
Ρτεβοίεηξ εγε, βεείπρ ἴμε ἔογοεβ οὗ εν]] 
δὶ ψοσκ δηὰ ννῆδι ἴμεν νγεῖς ἰεδάϊπρ ἰο ; 
18εν νου σοτηπηοηρίδος ρεσβοηβ ἰδοκίπρ 
ἰπϑίρῆις δπὰ ἐογεβίρῃι, Νοῖς τῆς β8ο]!τατὶ- 
πεβ8 οὗ Οἢσίβι.-- -Ν εγ. 8. ὀλιγόπιστοι: 
αἰννυβ {πἰπκὶπρ δου ὄγεαά, ὄδυεαά 
ἰπβιεδά οὗ ἴῆς Κιπράοπι ἀπά 115 ἔοσίυπεβ, 
νυ ΟΣ δἷοπε 16 Μαβίεσ ννᾶβ 
οοουρίςεά.--- Ἶν. 9, 1ο. Απά ν ἢ 80 {{π||6Ὸ 
ἐχοῦδα ἴῃ νίενν οἴ αυϊτε τεοθηΐ ἐχραγίθηςεβ, 
οἵ ψδϊςἢ πὸ νἱνίὰ ἀεἴδ:}8 ἅτε ρίνεη 88 ἐξ 
ἴο πεῖρῃίεθῃ ἴδ6 ταργοδοῖῦ.--νοσ. 1σ. 
προσέχετε, εἰς. : ννατπίηρ τερεδϊο ψἱἢ- 
οὐ δυσῖπες ἐχρίαπαίίοη, ἃ5 ἴμε τηθαπίηρ' 
νου πον 8βεϊ εν ςης.--- ἐσ. 12. 
συνῆκαν, ἔπε πον υπάετείοοί, δὲ ἰεαβὲ 
ἴο ἴῆς εχίεπε οὗ βεείπρ ἐπαῖ ἰΐ ννᾶβ ἃ 
ᾳυεϑείοη ποῖ οὗ Ἰοανεβ δυὶ οὗ δοπιείῃϊπ 
βρίσίευδὶ. Οπε οουϊά τνϊδῃ ἴπδὲ (μεν ἢ 
υπάετείοοά ἴδδὲ ἴσου ἴπε ἤγϑί, απὰ (πδὶ 
τὔεν μαὰ δϑκεά τπεῖς Μδβίεσ ἴο Ὄχρ δἷπ 
ΤΏΟΙΕ Ῥγεοίβεϊυ πε πδίυσε οὗ (δε εν]] 
ἰπβυδηςεβ ἕοσ {πεὶς δπὰ οὖς δεπεῆι. 
ὙΒοσΘΌΥ να τηρδι πᾶνε ἢδὰ ἰῃ ἃ βεπίεηςς 
ἃ Ῥδοίορταρῃ οὗ ϑδάάυοσδίβηη, 4.9.-- 
διδαχῆς, ““ἀοοιτίηε᾽" ; ἰμαὶ ννᾶβ 'ἰπ ἃ 

ΠεΙΑὶ ΨΑΥ ἴῃς ἱπιροτὲ οὐ δε ζύμη. 
αἱ 1 7εβὺ8 μδὰ εχρίαἰπεά Ἡΐγηβεὶῦ Ης 

νουϊά μανε διδά τῆοσε ἴο 88Υ. Τδε 

2 Τίαι, 

12. Τότε 

3 ΜΝ ΒΡ Βᾶνε ἔχετε (ΥΝ.Η.). 
Φ ἄρτων ἰπ ΜΙ ΒΟΙ,. 

5 τῶν ἄρτων ἴῃ ΒΙ,. 

ἄορνπας ἀπὰ οῤίπίοης οὗ ἴῃς ἔννο ραγίϊεβ 
ἐπ φιεβέίοπ ψεγε ποῖ ἴδε ψογϑὶ οὗ ἴῃ δ πη, 
δυὶ ἴδε 8ρίτίε οὗ ἰδεῖς 116: {πεῖς ἀἰβῃκα 
οὗ τεδὶ ροάϊπεβϑ8. 

γν. 13-28. 4 Οαεεξαγεα Ῥλεῤῥὶ (ΜΚ. 
νὴ, 2--τῖχ. τς [Κι ἰχ. 18-27). Τῆς 
οσοββίηρ οὗ ἔπε ἰδκε (νεζ. 5) ργονεά ἴο δῈ 
τῆς ρῥγεϊυἀβ ἴο ἃ βεοοπά ἴοὴρ εχουγβίοῃ 
ποσί πυνατάβ, δἰ πιῖΐατ τὸ τῃδὲ πηεπεϊοποὰ ἴῃ 
χν, 21; [{κῸ ἴξ [ο]οννίπρ οἷοβε ου ἂπ δη- 
οουπίες νυν 1Π-αθεοιοά ρεσβοηβ, δπὰ 
οτὶ ρίπηδιϊηρ ἱπ ἃ κΚίπάγεἁὰ τηοοὰ δηά 
ταοῖϊνε. Ἐοτ ἴμοβε Ψ8ο τεραζγά δε ἔνο 
[εεάϊπρβ 88 ἀυρί σαῖς δοσουπίβ οὗ ἴδε 
βᾶπ)ς Ἔνδηΐ ἴΠπεδ6 ἴννο Ἔχουτσβίοῃϑ ἃτ6 οὗ 
οουζδα οὔθ. “ΤΠε ἰάδα οὗ ἔνο ᾿οῦγπαυβ 
οη ΨὩϊςἢ ]ςβυ8 ονεγβίερβ ἴῃς Ὀοιπάδτί 8 
οὗ Ο411Π|εὸ ἰδ ΟἿΪΥ τῇς τεβϑυϊς οὗ {πὰ 
Δϑβϑυγηριίοη οὗ ἃ τυνοϊο!ὰ ἐεεάϊηρ. Τῇὲ 
ἴννο Ἰουσηευβ ἀγα, ἰπ ἴσῃ, ΟὨΪῪ ραγίβ οὗ 
οπε ρτοδῖ ἰοιγσπου, οὐ ΨΏΪοἢ 6888, 
ςοπιλίηρ οὔἱξΖιοῦ Πεδίμεη ἰεγσίίοσυ, ἢγβε 
τοῦσῃεβ δραὶπ ἴῃς 5301] οὔ ἴῆε ΠΟΙ͂ ἰδπά, 
ἰπ ἴῃῆε πεὶρῃρουτῃοοά οὗ Οδεβᾶγεᾶ 
ῬΒΠΡΡΙ." Μεῖββ, ᾿εδεη Ἄδσι, ἰϊ. 256. 
Βε [18 88 ἰξ πιᾶν, 115 νἱβίξ ἴο ἴδδιὶ 
τερίου ννᾶ8 ἅη ὄνεπί} οης, τηλγκίηρ ἃ 
οτῖβὶβ οὐ τυγηϊηρ-Ῥοΐης ἱπ [Ὡς Τσάζεοσ οὗ 
]εβυ8. Μὲ ὅγε δἵ τῆς θερίππίπρ οὗ ἴῃς 
ΒΔῊ δοῖ ἰπ τῆς ἱσαρὶο ἀγαπᾶ : [ῃς βῃδάον, 
οὔτε οἵοββ ποὺ [4118 δοσζοββ τῆς ρδίῃ. 
Ῥχδςιίοδιν τς ταϊηἰβισυ ἵπ Οαϊες ἰ8 
επάεά, δπά 6808 ἰβ πεσε ἴο Ἴοϊ]εοῖ Ηΐδβ 
τπουρδῖβ ἀπά ἴο ἄενοῖς Η] πβε] ἴο τς 
ἀἰβοιρ πίηρ οὗ Ηἰ8 ἀϊβοῖρ᾽εβ. Ρίδος δηὰ 
εἶἴτης. ἰηνῖῖα ἴο σεβεςείοη δηὰ ἐοσεοδβῖ, 
δηὰ αἴοτγά [εἰβυγε ἴοςσ ἃ Ἷδίτ βισνεὺ οὗ 
τῆς ΨΒοΪς βἰταδιίοη. Νοῖς πὶ δὲ τ8ΐ8 
Ῥοϊπὶ 1Κ. ραίῃ Ἰοΐῃβ 88 ἔεϊ]ονν-ανδη- 
ΕἾ1518 ἴῃ Π8 πασγδῖῖνε. Ὗνε πᾶνε πικίββεοά 
ἐπὶ τοτῃ χὶν. 23 οηνναγάβ (υἱάφ ποῖςϑ οὐ 
Κ.. 

εσ. 13. Ἐλθὼν: δΒετε δραίη μῖδ νετὸ 
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13. Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου 
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων, “Τίνα μεϊ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι, τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; 14. Οἱ δὲ εἶπον, “Οἱ μὲν ᾿Ιωάννην 

τὸν Βαπτιστήν ἄλλοι δὲ Ἡλίαν ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν 

ΣΊΜΒ δηά πιοβὲ νεσγβίοῃβ ογξ μα, νμοἢ 848 ὈγΟΌΔΟΙΥ οοτὴς ἱπ ἔτοσι ἴῃς ρ8γ811ε]8. 
Ὑῆε οπιϊδείοη οὗ με τεαυΐτεβ ἴπε, δῆτε εἰναι ἴο Ὀς ἀεϊεῖεά, 

ΤΊΔΥ τησϑῃ ποῖ ατεϊνίπρ δῖ, διιὲ βειτπρ 
ουἱ ἔοτ, οἵ ου ἔπε ννᾶν: μπέσγεσερς, ΘΟ ΏΔηΣΖ. 
80 Οτοιίαβ.: ομηε ἐγο ειεκετεῖμν, πορ με 
συεπέσοεί. τι Σβοῆς ἀϊββεηῖβ δπὰ γεη εχ : 
οςέφμανι ϑεπεγαί. ΜΚ. δδ8 ἐν τῇ ὁδῷ ἴο 

᾿ηάϊοαῖς νβεσε ἴδε σοηνετζεδίίοη θερδη. 
Οὐ ἴδε νῆοῖς Ὀοΐδ εχργεβδίοπθ ὅγε 
εἰαϑβεὶς, ἀπά ἴεαᾶνε υ8 ἔγες ἰο ἱοοδλῖς ἴδε 
ἐπϑυΐηρ δοεπε δἱ δὴν ροϊηϊ οἡ ἔπε τοδά 
ἴο Οδεβασεα ΡὨΣΠΡΡὶ, βᾶῪ δὲ ἴμε βροῖ 
ψεῖα ἴῃς οΥ δηά [5 βδυττουηάϊηρβ σᾶπια 
ἱπίο νίενν.---και ίας τ. φ. : ἃ ποίδδ]ε 
οἷν, τοπηδητίς δ! βιευδιεά δὲ ἰῃς ἔοοι οὗ 
ἴῆε Ιμεῦαπου τάηρε, πεᾶς ἴδε τηδίπ 
δουζοςβ οὗὁἨ ἴἢε ]ογάδη, ἱπ ἃ ἰἰπιεβίοπα 
σᾶνε, ἱπ ἴπε ργονίηςε οὗ ΘΟ υ]οηϊεῖ5, τυϊεὰ 
ονεσς ὉῪ {πε Ταίγασοῃ ΡΠΠΙΡ, επίαερεά 
δηὰ Ὀεδιπδβεά ὃῃν Πίπι νυ ἢ τῆς Ἠετοάϊδη 
Ραβϑίοη ἔος δυϊάϊπρ, απὰ ἐωγηϊβῃεά ἢ 
ἃ πε πᾶῖῆς (Ρᾶπεδβ βείοσε, οῃδηρεά 
ἱπίο Οδεβάσεα οὗ ῬῃΐΠΙΡ τὸ ἀϊβεϊπριυ ἢ 
ἔτοπὶ Οδεβᾶσθα οἡ ἴπε βε). “"Α ρίδςε οὗ 
ἐχοθεάϊηρῖν δεδυθι, ριστυγεβαυς βυτγ- 
τουπάϊηρβ, ννἱῖ ἢ νὩΙΟἢ ἦν βροῖβ ἴῃ ἴπ6 
Βοῖν ἰαηὰ οἂπ δε οοπιρατεά. δαὶ ἃ 
τυβῇ ΟὗὨ πίδην ψνδῖειβ ; ψῆδί ἃ ννϑδ] τῇ 
Δηά νατίεῖν οἵ νερείαιίοη 1" Εὐττοτ, 
Ῥγαπάεγμηρει, 414. Μὶαάε αἰβο τῇς ἀε- 
δβοτίρείοη ἴῃ ϑιδηὶεγ᾿ 8 δίμαὶ ἀπά Ραϊεεέϊησ, 
δηὰ ἱπ Ῥγοέεββος 6. Α. ϑπ|88 Ηἰδέογί αἱ 
Οεοργαῤὴγ οΓ ἐπε Ηοῖν 1, απά.---τίνα 

ν, εἰς. : Ὑἢ 115 σταπάὰ παῖυτγαὶ 
Βοεης ΡῬΟΒΒΙΌΪΥ ΟΥἩ ἀνεπ ῬγΟΡΑΡΙΥ (ὮΥ 
εἶξε παπΊε ἰξ ὃ) ἰπ νίενν, [6818 δαβκεά Ηἰ8 
ἀϊβοῖρ!εβ ἃ βρη ῆσαπε αυεδβιίοη πχεδηΐ ἴο 
Ἰεαὰ οπ ἴο ἱπηρογίδπι ἀϊβοΐοβυσεβι Τδα 
ηυεϑιίοη ἰ8 νατίουθίν τερογίεὰ Ὁν ἴῃς 
Βυποριἰϑὲβ, δηὰ ἴξ ἰβ ποῖ δαϑὺ ἴο ἀεοίάς 
Ῥεῖννθεπ ἐπε ἔοτπιβ. [1ὲ ψουά βεεπὶ 
δβἰτηρίες ἀπά πιογὲ πδίυγαὶ ἴο 45Κ, “" ννβοτῃ 
ἄο, εἴς., (μας 1 πὶ ὃ ̓᾽ (με εἶναι, ΜΚ. δηὰ 
1κ. Βυῖ, οα ἴῃς οἵπες παπᾶ, δὲ ἃ 
βοϊεηηη τηογηθηΐ [6808 πηρῃς ῥγεΐεσ ἴο 
ΒΡΕΔΚ ἱπηρογβοπδγ, δηὰ δβ: “ΠοστΣ 
«ον ἴάδείδε 805 οὐ Μάη ἰδ" (Με). Ταὶς 
εἰι]ς, 48 διιπεσίο επιρίονεὰ ὃν Ηἰπι, 
ψουϊά ποῖ ῥγευάᾶρε τς αυιδϑίίοη. [{ 
δὰ βεγνεά σγδῖπεν ἴο κεαὲρ ἴᾷς αιεβιίοῃ 
ψνῆο Ηε ννᾶβ, δονν Ηἰ8 νοσϑιίοπ ννὰ8 ἴο 
δε ἀεῆπεά, 'ἴπ βυβρεῆβε {1 τπῆθῶ μαά 
Ἰεαστπεά ἴο διίδοῦ πεῖν βεῆβεβ ἴο οἷά 
ννοσάβ. [Ι{ 18 ἱπιγί βίον ὑπ! Κεὶν ἴπαξ 
Ηε νουϊὰ ςοπιρίηε τῃς τνο ἔοστηβ οὗ ἴδς 

υιδϑιίοη, πὰ δϑὶς : “βου, εἴς., (ῃδὲ 1, 
ἴδε δοη οΓ Μαμ, ἃτηι ὃ 88 ἴῃ τῇς Τ. ΚΕ. 
Τῆαῖ οοπείἀετγαϊίοη ἄοεβ ποῖ βεῖι]6 ννβδὶ 
Μι. ντοῖς, δυζ ἰξ ἰ8 βαιἰβίδοίοσυ {πὶ τῇς 
θεβὲ Μ595. ἰεᾶνε οὔέ {πε με. Τδε 4υς5- 
τίοη βῆοννβ τπδὲ [εϑ8 δα δεεη τὨϊηκίηρ 
οἵ Ηἰβ ραβὲ πηϊπίβισυ δηὰ ἰΐβ σεβυ 5, δηὰ 
ἐξ πᾶν ἶδ ἰάκεη ἕο σγταπίεὰ {πα Ηε μδά 
Τοσπιεὰ Ηΐβ8 οὐγῃ εβιϊπλαῖς, ἀπά ἀϊᾷ ποῖ 
πεςά ἰο ᾿Ἰεᾶγῃ ἴτοπὶ ἴῃε Τννεῖνε μον Ηδ 
βῖοοά, Ηε λαά εονιε ἐο ἐδδ οομοϊμοὶον 
ἐλπαί Ηε τας ῥγαοέϊεα ἱν τοἱέκομέ γεϊαδὶς 
“Τοιοτοίηρ ομἐδὶ 6 ἐλε αϊδείῥίς εἰγεῖς, ἀλλὰ 
παῖ σοηνίοιίοη 8 τς ΚΟΥ ἴο 411 τῆδὲ 
[ΟΊ ονν8 ἐπ 1Π18 τηεσηόσαῦϊα βοαπθ. Ηον 
τῆς ᾿ἰπθπυθηεῖδὶ οἶλ8865, ἴῃς Ῥμασγίβεεβ, απὰ 
πε ρείςϑίβ δηὰ ροϊεἰςδὶ τηεη τ ϑαάάυοεεβ, 
Μοῦ δῆεοιεά ννὰ8 ἀρράσεηί. Νοιδπίησ 
Ὀυῖ ΠοΒΕΠΥ ννὰβ ἴο Ὀς Ἰοοκεά ἔοσ {Ππεγε. 
ΨνΙ ἐπε σοπησλοη ρεορὶς οπ ἴμε οἵπεσ 
μαπηὰ Ηε δαά ἴο τῆς ἰδϑὲ Ῥεὲπ ρορυΐασ. 
ΤΟΥ Πκεά Ηἰβ ργεδομίηρ, δπὰ πεν ἴοοκ 
ἐᾶρεῖ δἀναηίϊαρε οὗ Ηἰβ Πβαϊϊπρ' πὶ Πἰ βῖσγ. 
Βυῖ δαά πεν ροῖ 4 ἀεῆηίϊε ἔϊο, δὔουϊς 
Ηΐπι, 45 "νεῖ δ8 ἃ Κίπαάϊγ ἐδξεϊϊηρ' ἰονγασάβ 
Ηἰϊπι; δὴ ἰάθα ννεϊ]-τοοϊθεά, Πκεὶν ἴο θὲ 
Ιαβεῖπσ, ἐροοἢ- πλακίηρ, ἴῃς βίδγιίπρ-ροῖπε 
οὗ ἃ πενν τεϊρίουβ τηονεγηεηῖ ὃ « ἀϊά 
ποῖ δεῖϊϊενε ἴμεν πδᾶ, ἀπά Ηὰ οὐρϑοῖοά 
ἴο ἢᾶνε ἐπδῖ ἱπηργεββίοη οοπβιτηεά ὃὉγ ἴΠ6 
ΔΏΒΨΕΙ οὗ (ῃς Τινεῖνα, 8 ἰηἀεεά [ἴ νν88. 

γες. 14. Κεῤὶν οὗ ἀϊδείῤϊες : τα 
ἕεδηεσαὶ εἤεος Ὀεῖηρ: ορίπίοπβ οὗ ἴῃς 

οΡΐβ, ἔανουγαδὶς δὰϊ οτυάς, νἱπουϊ τε- 
Ἰρίουβ ἀεβηϊεπεββ ἀπά ἀεριἢ, ἢ πὸ 
Ρτογηῖβα οἵ ἤιΐαστε ουϊοοπλε.---Ἰωάν., 
Ἡλίαν., Ἵερεμ. ἩΗἰδιοτίς οδδγδςίεσβ, 
τεσθηϊ ΟΓὁὁ ἁ ΠΊΟΣΘ δποίοδηϊ, γεάίυϊυ!---παὶ 
πε υἱπιοβὲ ροββίδ]ε: ὑπαδὶς ἰὸ γίβε ἴὸ 
τῆς ἰάεα οὗ ἃ ΠΟΙ πὸνν ἀδρασζίυσε, οὐ ἃ 
δτιεαῖεσ ἴπΔπ δ᾿ Τπαγδοῖοσ ἴῃ ραβὶ ἢἴ8- 
ἴοσγ ; ςοηϑεγνδεῖϑηι παΐυγαὶ ἴο ἴῃς σοτηπηοπ 
τηῖϊπά. ΑἹ] τῆγεε ρεγβοηαρεβ ῃοβε σε- 
ἴυτη τηρὶ Ὀς ἐχρεοίεά ; ἴπε Βαριϊδὲ ἴο 
ςοπίίπυς ἰδ τννοσὶς οὰϊξ βδοσὶ Ὀγ Ηετοά, 
ΕἸ) ἢ το ργερασε ἴῆς γᾶν δηά ἄδν οὗ ἴῃς 
1οτὰ (μα, ἷν. 5), [εγεπλδῇ ἴο Ὀγίπρ Ὀδοῖς 
ἴδια ἀκ, εἴς,, Ὡς (1 Μδοςδρ. ἰϊ. 1-12) 
Ὡς παὰ πὰ ἰῃ ἃ οῶᾶνβ. 7ετγεηιδἢ ἰβ 
οἰδββεὰ ψἢ (ἃς οἵδπες ψνε!]!-Κπονστι 
Ῥιορῃεῖβ (ἢ ἕνα τ. π.), ἀπὰ ἴδε βυρροσγίεσβ 
οὗ ἴδμαῖ πγροιπεβὶβ ἅγε οδ]εὰ ἕτεροι, 88 
ἱγ το ἀϊδεϊη συ 5 ἴῃ επὶ ποῖ πλογεὶν ἡπιεσῖ- 



13--17. 

προφητῶν." 
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15. Λέγει αὐτοῖς, “ Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ; "᾿{6Ἀ. χανί. 
16. ᾿Αποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε, “Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ ἤν δ ας 

. Θεοῦ τοῦ “ζῶντος.᾽ 17. Καὶ ἀποκριθεὶς 1 ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 
14; Χ, «τ᾽ 

“Μακάριος εἶ, Σίμων Βὰρ Ἰωνᾶ, ὅτι "σὰρξ καὶ δαῖμα οὐκ " ἀπεκάλυψέ Οοὐ). 
50. Οαϊ. ἰ. τό. Ἐρδ. νἱ. 2. Η6δ. ἱΐ, τ4 (1:6 δαπῦο ῬΏγαξο ἰῶ 4]}}. 

1 αποκριθεις δε ἰπ ἢ ΒΌ, ουγεῖνεβ. 

ον (ἀλλοι) Ὀπὲ φεηεγίοδιν: ἃ ἰονεσ 
γε ψὴο ἀϊά ποῖ οοπηεοῖ [}|6εβὺ8 ψὐῃ 
Μεββίδῇἢ ἴῃ ἍΠῪ ὙΑΥ, αν θῇ 88 ΤΟσΟΓΌΠΠΕΊ, 
Ῥυὶ εἰωρὶν τδουρῆὲ οὗ Ηΐπὶ 85. οὔς ἴῃ 
βοτὰ ΔῊ οἷά ργορδβεεῖς ἽοπασγίβθΒ διδὰ 
Ὅεεη τενϊνεά. 

γν. :5, τό. Νεῖν φμεςέϊοπ απὰ ἀπ σισογ. 
-τνες. 15. ὑμεῖς δὲ, ἀπά γοὺ ὃ πιῖρδὲ 
διᾶνε βίοοά δἴοης, ρεσδαᾶρβ ἀϊὰά οτὶ ξί παῖ]. 
1688 ἰπνὶτεβ τπς Ὑψεῖνε ἴο ρῖνε Ηἱἰἱπὶ 
τρεῖς οσνη νίεν. Τα ἢγβι αυδβείοῃ ΨΜ88 
τολΙν οὐ ἱπιγοάποίοσυ ἴο ἴπ|8. [716βὺ8 
ἀδδῖσεβ ἴο τῦδκα δυγς ἔἐδαὲ Ης, οἰπεγννῖβα 
νἰίδους τοϊαδῖς [ΟΠ] ον ίηρ, 848 ἱπ Ηἰ8 
ἀἰβϑοῖ ρίεβ αἱ ἰεαβὲ ἴῃς πυςίευβ οἵ ἃ Ἵοπὶ- 
ΤΑΌΠΠΙΥ ἢ ἃ ἀεῆπίῖε σεϊρίουβ οου- 
νἱςοη 85 ἴο ἴδε τηεδηΐηρ οὗ ΗΒ πιἰ βίγυ 
διὰ πιϊββίοῃ.--- ες. τ6, Σίμων Πέτρος: 
ΠΟΥ, 85 Αἰ νΑΥ5 Βροϊεβηιδη ἴοσ ἴῃς Τ᾽ νεῖνε. 
ΎΒοστε τὴᾶν δε ἄξερεσ παίυσγεβ διποηβᾷ 
ἔδεπι (1 οδπ 3), Ῥὰϊ Ὡς 8. ἔα πιοβὲ Ἔπεῖ- 
ξεῖς δηὰ ουΐδβροκεη, «πουρῇ υδα] 
ἐτηοιίοηαί ταῖπεσ ἴπδη ἱπίε!]εοξιδὶ, βίσοηρ, 
85 Ῥαβϑίοπδϊς Ἵπδσζδοίεσ ἰβ, σαῖπες (ἤδη 
«ἰῷ ἴῆς δβισεηρίῃ οὗ (Πουρδῖ, οἵ οὗ ἃ νυν} 
βιεδάϊν σοπιγοῖεὰ ὉΥ 84 ἢγπι γυᾶβρ οὗ 

ἢ ργίποίρίεδ : ποῖ ἃ τοοῖς ἰη ἴδε βεῆβε 
ἴῃ ψΒι ἢ 8:1. Ρδυΐ νν88 οπε.--σὺ εἶ... 
τοῦ ζῶ : “ὝὍἍὝΒου ατί ἴῃς Οἢσίβε, ἴῃς 
ϑοη οὗ δε ᾿ἰνίπρ αοά," ἴθ ΜΙκ. βἰ πρὶν 
“Του ατὲ τῆς ΟὨτίβι," ἰπ 1,Κὶ “ἀπὸ 
ΟἸσίβι οὗ αοά ". Οπε᾿β ἢγβὲ ἐπουρῆξ 18 
τδαὶ ΜΙς, ρίνεβ ἴδε οτἱ ρίπαὶ ἔοσπι οὗ (πῃ 
ΤΕΡΙΥ; δηὰ γεῖ ἱπ νίενν οἵ Ρείεσγ᾽ 8 
νεδεπηεηξ ταπηρεγαπηεης ομς σδηποῖ θὲ 
Ῥεες Εν βυγε οὗ τδλῖ. Τῆς ἴοστῃ ἰπ Μὲ, 
ΓΕσίδἰ ΠἾῪ ἄπδνγεῖβ Ὀεδὲ ἴο ἴῃς τερὶν οὗ 
]εβι5, υἱάξ ου νεσ. 17. [Ι͂ἢ δὴν οδβε ἴῃς 
ετρῃδϑὶβ [1ε8 οὐ ἴπδὲ νυ ῖς ἢ ἰ8 σοπητηοη ἴο 
τῆς ἴἢτες τεροτσίβ : ἴῃς δβηστηδιίοη οὗ (ἢ8 
ΟἈγϊεἰλοοά οὗ ]εβυ8. ὙΤῇδὶ 88 ψνῆδὶ 
ἀϊδετεπιίαιεὰ τῆς ἀϊβοῖρίεβ ἴτοπὶ ἴδε 
ἔλνουγδῦϊ ἀἰεροσεὼ τουϊπυάθ. Τῆς 
Ἰδιϊεσ βαϊά ἰῃ Ἵεἤξεοῖ: δὲ πιοβὲ ἃ ξοσεσυπηοσ 
οὗ Μεββίδῃ, ὑσοῦδθὶν ποῖ ἐνεη (παῖ, ΟὨΪΥ 
ἃ Ῥτορδεῖ νοσῶν ἴο δε πδιηεά δἱοηρβί ες 
οὗ τς ννεἰ!- Κηόοννῃ Ρ μεῖβ οὗ [δβζϑεῖ. 
Τῆς Ὑνεῖνε [Ὠτουρῃ Ρεῖεσ βαϊά : ποῖ 
ΤΩΘΤΟΙ͂Υ ἃ ργορπαῖ οὐ ἃ ἔοσεγιηηεσ οὗ ἴῃς 
Μεεβίδῃ, Ὀυῖ ἴδε Μεβϑβίδῃ Ηἰπηβεῖ, ΤΒς 
τοτηλίπάεσς οὗ ἴδε σερῖὶν ἴθ Μί., ψνῃεῖδεσ 
Βροίκδη ὉΥ Ρείεσ, οζ αὐ δε ὃν ἴδε Ἴνδη- 

ξι (ον. χν. 
Ὁ ΟΆΒ. σχἱ. 25. 6]. ἱ. 15. 

ξεῖἴδὲ (Ἰο σοτεεβροπά, ἃ8 ἰξ ὑνεσς, ἴο 505: 
9Γ Μαπ ἴπ νετ. 13), 8 βἰ ΠΊΡΙΥ εχραπβίοῃ 
ΟΥ ερεχορεδῖὶβ [{ βροκθὴ ὃῪ Ρείεσ ἰξ 
δεῖνεβ ὁ β8δον δαὶ δε βδροῖς νἱἢ 
επιοίίοηῃ, ἃπά τ ἃ βδεπβε οἵ ἴδε στανὶ νυ 
οὗ ἔδε ἀεοϊαταιίοη. Τῆς ῥτεοῖβε ἴπεο- 
Ἰορίςδὶ ναῖμε οἵ τῆς δὐάεά οἴαυβε σδηποὶῖ 
δὲ ἀειεττηϊηεά, 

γν. 17.190. ϑοίενεπ αὐᾶγό5: 0 ΤΣ ο 
Ῥείεν, Ῥεουϊας ἴο Μέ., δπά οἱ ἀουδεῶϊ 
δυο πΌς ν ἰπ ἐπα νίενν οὗ πδὴν τηοάσσηῃ 
οτεῖςβ, ἱποϊυδἥῆης Ψνεηάς (Πὲς Ι,οἢγδ 
ϑέεσα, ἱ., Ῥ. 181), οἰἔμες ἂπ' δάδεπάσπι ὉῪ 
ἴῃς ἐνδηρεῖίδε ος ἱπιστοάυςςἃ δὲ ἃ ἰδίεσ 
ἄδίς Ὁγ ἃ τενίβεσ. Τῆΐβ φυσβίίοη φαπποῖ 
Β6 ΗΠ ἀϊβουδβεά μεῖς. [ἴ πιυδί βυβῆςα 
ἴο ΒΑΥ̓ 1παὶ ῥβυςποϊορίςδὶ σεᾶβοπβ ἃζε ἰῃ 
ἔλνουτ οὗ βοπιειβίπρ οἵ τῆς ἱίπὰ μανίπρ 
Ῥεεῃ βαίά ὃν ]1εβῦ8. ἴξὲ ψγὰβ ἃ ρτεδὲ 
οτἰτῖςαὶ τηοσηοπὲ ἴῃ Ηἰἷβ οᾶτεεσ, δὲ ννὩϊς ἢ 
Ηΐβ8 βρίσιε νγᾷὰβ ἀουθε688 ἴῃ ἃ βίαϊς οὗ 
δίρΒ ἰεπβίοη. Τῆς ἢσγπὶ ἴοῃς οὗ οσοη- 
νἱοτίοη ἴῃ Ρεῖετ᾽ β τερίν ΨψουἹά ρίνε Ηΐπ) 
ἃ τ 7}}} οὐἨἁ βαδιϊβέδοϊου ἀεπιδηάϊηρ εχ- 
τεββίοῃ. Οης ζδεῖβ ἴμαι μετα ἰ8 ἃ 
ἰδ ἰη τῆς παγδιίνεβ οὐ Μᾷς, δηά 1. : 

ὯΟ οοτηπιδηΐ οἡ ἴῃς ρασίὶ οἵ εβυβ, 88 ἰξ 
Ῥεῖεγ μλά ἀεϊϊνετεά ἐπιδεῖν οὗ ἃ τιεζε 
εγῖῖς σοπιπχοηρίαοθ. ες τηδῪ δ6 βυζα 
ἴδς ἴλςϊ ννὰβ ποῖ8ο. Τῇ ἔεσπ)β πὶ Ὡς ἢ 
7εβϑὺ8β βρεᾶκβ οὗ Ρεῖεσ ἂγὲ Ἵδπαγδοιϊεσγίβεϊς 
πτινάστη, ρεποσζοῦβ, υπβιητεά, Τῆς βῖγ! ας 
ἷβ ποῖ [Πδΐ οὗ Δη δος! εβἰδϑβϑεῖςδὶ εἀϊίοσ ἴδ γ- 
ἵπρ τπς Τουπάδιίοπ ἔος Ομυγο ροννεσ, 
ἃηὰ ργοϊαιτὶς ργεϊεπβίοπβ, δυὲ οὗ ἃ 
ὩΟΌ]ε-πιπδεὰ Μαβίεσ εὐἱορί βίης ἰῃ ἰπὶ- 
Ῥαββίοηςά ἴεσπὶβ ἃ ἴογαὶ ἀϊβεῖρίε. Ἐνδη 
ἴδε τεΐεγεποας ἴο τῆς ““Πυσο ἢ ̓ 18. ποῖ 
υπβεδβοηδῦῖς. ΨΥ μδὲ τηοσς ἡδίυσαὶ ἴδῃ 
τπδῖ 1εβϑ08, οοπβοίουβ ἴπαι Ηἰβ8 ἰδδουτε, 
ουϊδίάς τ(ῃς ἀϊδείρ!ε οἰτοῖς, βανῈὲ ὅεεπ 
υϊηεβ8, 80 ΓΔ 88 ρεζπιᾶποηξ τεϑυῖὶ ἰδ 
ςοποεγηςά, Βῃουά ἣχ Ηἰἶβ ἢορεβ οχ ἐμὲ 
εἰτοῖς, δἀπὰ Ἰοοῖς οῃ ἰξ 88 ἴῃς πυςοίευβ οὗ ἃ 
ὯΕΥ τερεποζαία Ιβδεὶ, δανίπρ ἴος ἐΐ8 
γαΐδοη ἀ᾽ δίνε τλλι ἰὲ δοςερίβ ΗΙπὶ 45 ἴῃς 
ΟὨγίβε  Απά ες πᾶπὶῈὲ ἕο ἴδ6 πεν 
[βγαεὶ, ἐκκλησία, ἰῃ Ηἰβ πιουϊῇ ἰ8 ποῖ δῃ 
ΔΩΔΟΒσοηΐβηι, [{ 8 Δη οἱ ἔτη] τ παπια 
ἴοσ τῆς οοπρτεραίίοη οὗὨ Ιδταεῖ, Ἰουπά ἱπ 
εις. (χνὶϊ, 26; χχίϊδ. 2) δῃά Ρβαϊπηβ 
(χχῖ!. 36), ῬοὶΒ Ῥοοῖκβ τνεΐ! κπονῶ ἰὸ 
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ἔβεσο δηά ἰῃ σοι, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὃ ἐν τοῖς ' οὐρανοῖς. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΙ!. 

18. Κἀγὼ δέ σοι λέγω, 
δοερεῖ, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν 

1. χχὶ. 36 ΟΝ.Η.); "ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι δου οὐ ’ κατισχύσουσιν αὐτῆς, 19. καὶ3 δώσω 
᾿τὰι χέζ σοὶ τὰς ἢ κλεῖς " τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν - καὶ ὃ ἐὰν 4 ̓δήσῃς ἐπὶ 
ΠΥ ΡΗΣ ΤΣ γῆς» ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς " καὶ ὃ ἐὰν δ ' λύσῃς ἐπὶ 
ΣΙ ΧΧΟΣ. 

1 08. χυἱϊὶ, 18. 

1 Β οπιΐίβ τοις, Ὡς ΝΥ. Η. Ὀταςκεῖ. 

8 κλειδας ἰη Μ8Β1, (ΝΝ.Η.). 

1ε8υ8.--- ει. 17. μακαρίος : ννεῖρἢ 
Ψοσά σμοόβεη ἴο ὄἜχρύεββ ἃ γάγε δηὰ ἢρὶ 
οοπάϊιίοπ, νἱτῖας, οἵ ἐχρεσίεπος ("πος 
νοολῦυϊο ποη β8οϊυπὶ δεδῖα, βεὰ εἰλπὶ 
τδτᾶ βίπυα ςοηάϊεϊο εἰρηϊβοαίυς,᾽" Βεηρ.). 
ΙΕ ἱπιρ]ῖε8 βαιϊβίδοϊίοη υνἱτῃ πα υδ! εν οὗ 
Ῥειετ᾿ 8 ἔδί ἢ. 6808 νγ88 ἠοῖ Θδϑ:}Ὺ βδί[8- 
βεά 28 ἴο παι. Ης νδηιεᾶ 0 πιδᾶῃ ἴο 
81 Ηἰπὶ ΟἸγῖϑε ὑπάεγ ἃ πιίβαρρσε- 
δΒεηβίοη ; ἤδῆςα (ἴῃς ργομίιτίοπ πὶ νεσ. 
20. Ης οοπρταιυϊδιεά Ρεῖετ ποὶ πλεγεῖν 
οπ Ῥεϊϊενίηρ Ηΐτὰ ἴο θὲ ἴῃς Μεββίδῃ, 
Ῥυϊ οὐ ανίηρ δῇ εββεητ δ! νυ τῖρῃς σοη- 
ςεριίοη οὗ ψῆδὲ τῆς τ|16 τηεδηΐ.---Σ. 
βαριωνᾶ: [.}] ἀεβίρπαιίοη, πᾶτης, ἂηά 
Ῥαϊχσοηγπιῖς, βυϊείηρ [πε ἐπιοίίοπδὶ βίδῖς 
οἵ ἴδ βρεᾶκεσ, δῃὰ ἴῃς βοϊεπηπ σῃδγαςῖοσ 
οἵ ἴδε υἱΐεταπος, δοῦο οὗ δὴ Ατγαγηδίς 
βουζος, οΥ οὗ ἴῃς Ατγαπιδὶς ἀϊδίεοὶ υϑεὰ 
τἈεη, ἱξ ποῖ αἴνναγβ, ΌῪ 76808.---σὰρξ καὶ 
αἷμα : 5ΒΥΠποηγτη ἴπ οὐσγοηΐ [ον 18} ΒΡΕΘΟὮ 
ἔοι “τδη ". ““Ἰπῆπιτᾶ “τεφυθηιίἃ πδης 
ἐογπχυΐαπὶ ἰοφιεπάϊ δά μίρεπε ϑοσγιρίογεβ 
7υάαϊςΐ, εααὰε ᾿οπλὶπεβ θεὸ ορροπυπῖ." 
ΙἸρμείοοι, Ηος. Ηερ. Μίάς νεῖ. 23. 
ΎΠετες ἰβ ἃ ἰδοὶς οοπιίγαβϑὲ δεΐννεεη Ῥεΐεγ᾽Β 
ἔαλϊτῃ, δπὰ {πε ορἱ πίοηβ οὗ τῆς ρεορῖὶβ δὲ 
τεοϊϊεὰ, ἃ8 ἴο βουσοαε. ΕἼἊβἢ δηά δἱοοά 
ΨΆ8 ἴῃς βουζος οὗ ἴπεβε ορὶ πίοηβ, δηὰ 
τῆς [Δοὲ ἰδ ἃ οἷυε ἴο ἴῃς τηεδηίηρ οὗ {π6 
Ρδσαβε. Τῆς οοπίγαβὶ βεΐννδεη ἴπ6 νῸ 
Βουζοεβ οὗ ἱπβϑρίγαϊίϊοῃ ἰ8 ποῖ τῆ ΨΘΓΥ 
ἕξεῃεσαὶ δρβέγαοϊ οὴς δεῖννεεπ ογεδίυγε! Υ 
ΨΜαΆη ΒΒ δηὰ Ὀϊνίης ῬΟδΕ (ννεπάι, 
Ῥὶε Βερνὶε ΕἸεϊσολ μπᾶ Οεἰσέ, Ῥ. 60). 
“ ἘΠεΒὮ δηὰ δἱοοά " σονοῖβ 411] πὶ οἂπ 
ςοπίτίδυϊε ἴο τῃς οττηδίοη οἵ γεϊϊρίουβ 
ορίπίοη οὔ πΠππ|ε ἱπεσίπϑὶς ναΐας---ἰγδάϊίοη, 
ουβίοπι, Δϑῃηίοπ, δἀυςαιίοα, δυϊποσίευ, 
τερατὰ ἴο ουϊννατὰ ἀρρεάγσαηθςβ. Ηἰϊΐαγυ, 
δηὰ δῆεσς δίπι 1υττογοίῃ, [268 ἐπε τὰ- 
ἔετεηςς ἰο Ῥ6 ἴο ΟὨγίβι Β ἤεβῇ δηά Ὀἱοοά, 
δηὰ μά ἰπ ἰδ ννογάβ τῆς ἰάεα: ἱξγου 
μΒαά Ιοοκεὰ ἴο ἣν ἤεβῃ γοῦ ψνουᾶ πᾶνε 
οΔ]1εἀ τὴς ΟἸτίβι, ἰὰς ὅοη οὗ Ῥαυϊά, ὃυς 
Βίρδμες συϊάδηςε ἢ85 ἰδυρῃὲ γοῦ ἴο (4]]} 
τὴς δοη οὐ Οοά.-- πατήρ μον: 118 ἴ8 
ἴο θ6 ἴδκεπ ποῖ ἰπ ἃ τηεγεῖν οπίοϊορίςδὶ 
δϑεηβα, δυΐῖ, εἰ ἰςΑΙγ, 80 88 ἴο δοσουπῖ ἔοσ 

4οανίη ΒΌ. 

5 ΜΝ ΒΌ οπιῖξ και. ΑΝ. Η.). 

δοανίη Ὁ. 

ἴδε ᾳυδὶεν οὗ Ῥείεγ᾽β 1418. Τῆς τὰς 
ςοποδριίοη οἵ ΟἸγϑιποοά νγ»88 ἱπβερδσγαδὶς 
ὅτοπὶ ἴῃς ἔγις σοποεριίοη οὗ σοἄ. |εβὺ8 
δΒιαᾶ εξ βιεδάϊ τνογκίηρ ἴος ἴῃ 6 ἔγαπε- 
ἑοστηδιίοη οὗ δοῖῃ ἰάεδβ, ἀπά Ης ςουπιεὰ 
οὐ ἴπ6 ἱνο ἥπάϊηρ επίγδηοςς ἱπίο ἔπε 
τηϊηά ἰορεῖμεσ. Νὸο οπε Ἴοου]ά ἔγυ!Υ οοη- 
ςεἶνε τῆς ΟΠτὶδὲ ψῇο δὰ ποῖ ἰεαγηδά ἴο 
{Πίπκ οὗ σοά δ5 ἴδε Εδίπες απὰ δ8 Ηὶς 
Ἑδίδεσ. Τβεγε ψεσγε τυ νο τανεϊδιίοηβ 
ἰπ οης: οἵ αοάἁ 858 Εδίποσ, δπὰ οἵ Οπσγίβε 
ὃν τῆς Ἑδίπεσ. εῖες παά Ὀεοοτης ἃ 
ΟἈγὶ ἐΐαη. 

γες. :8. κἀγὼ : επιρῃαξίς, βοπιεϊῃίησ 
Μαὶ ἱπηρογίδης δρουΐ το ὃς βαϊά ἴο Ρεΐεσς 
δηὰ δϑουΐϊ ἢΐπ.---πέτρος, πέτρᾳ, ἃ ΠΔΡΡΥ͂ 
ἴδῃ οὗ ψογάὰβ. Βοίῇ γε δρρεϊ]δϊνεβ ἴο 
6 ἰτδηβίδϊθά “που τὶ ἃ τοοῖ δηὰ ου 

τοῖδ τοςκ,"" τς ἔνο Βεΐηρ τεργεβεπίεὰ ὉῪ 

ἰδς βαπὶς ννοσὰ ἰῇ Ασγδιηδεδῃ (8389). Ξ τ 
ΕἸβενοσε ἴῃ ἴπε Οοβρεῖς Πέτρος ἰδ ἃ 
ῬΙΌΡεσ πᾶῆῆς, πὰ πέτρα ΟΠΪΥ ἰ8 υδεά ἰῃ 
πε βεῆβε οἵ τοοῖς (νϊϊ. 24. Ψνμαὶ 
ἔοΠΠοννΒ ἰ8 ἰῃ ἔοσπι ἃ ὑζοπ)ῖβε ἴο Ῥεῖεσ 88 
τοννασά οἵ Π᾽8 (δ. [ὲ 18 48 ρεγβοηδὶ 
83 ἴῃε πιοβί ζεδίουβ δἀνοοδίεβ οἵ Ραραδὶ 
ΒΌΡΓΕΠΊΔΟΥ οουἹά ἀεβίτε. Ὑεῖ ἰξ ἰ8 28 
τεπιοῖδ 8ἃ8 ἴπε ρμοΐεβ ἄοῦ) ψῇηδὶ ΠΟῪ 
τηδᾶη. [1 8 ἃ (ᾶ56 οὗ Ἐχίγεπιεβ πιδείίηρ, 
ΟἸὨγίβε ἀϊὰ ποῖ ἔρῃι ἴο ἀεαῖῃ ἀραϊπϑὶ οπα 
ἔοτπι οὗ βρίγιιυαὶ ἀεβροιίβπη ἴὸ ρυΐ 
δποΐδεσ, ἱἢ ροββίῦ]ε ᾿νοσβα, ἰπ 18 τοοση. 
Ῥεβϑοηδὶ ἰῇ ἔοσπι, {86 βεῆβε οὗ :ῃϊ8 
ἴλταουβ Ἰορίοπ οἂὴ δὲ δχρσγεββεὰ ἰῃ 
ΑὐὈβίγαος ἴειτιβ τους τείεγαεποθ ἰὸ 
Ῥαϊετγ᾽β Ῥεβοπδὶγ. Απά τῃδῖ βεηβε, ἱξ 
ΟΠ γίβε τοδὶ! γ βροκα ἴδε ννογά, σηυδὲ ὃῈ 
δἰ πιρίε, εἰεπηεπίαγυν, βυΐϊίαρὶς τὸ ἴδε 
ἱπιιιαὶ βίαρε ; υτῖΠ δ] τοϊ!ρίουβ ἀπά εἰς αὶ 
τῖμε ἰπδη δοοϊεβίαβιίοδι. ὙΠὲ πιοσα 
εςοΙεβίαβεῖςαὶ θγεὲ παῖς ἰξ ἴἰα πηοῖς νγα 
Ῥίδυ ἱπίο ἴῆς παπάβ οὗ ἴῆοβε ψῆο πιδίπ- 
ταῖπ τῃδι τῆς ράββαρε ἰβ δη ἱπίεγροϊδιίοη. 
Ιβπά ἰπ ἰἐ τἥγεε ἰάδαβ : (1] Τῆς ἐκκλησία 
18 ἴο ςοηϑίβ οὗ τηδπ Ἴοπέεββίῃρ [6808 ἴὸ 
6 τῇς ΟὨτῖβε, Τῆὶβ 18 ἴῃς ἐπὶ οἵ ἐπὶ 
τ᾿ τ᾿ π᾿ οἰκοδομήσω μον τ. ἐκ. Ρεῖεοῖ, 
δεϊϊενίης δαὶ ἰσαῖδ, 18 δας ἐουπάδεοη, 



1:8--2:. 

τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.᾿᾿ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 2:ς 

20. Τότε ϑιεστείλατοϊ 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 3 ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν Ἰησοῦς ὃ ὁ 
Χριστός. 

21. “᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ὁ δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, αι ΟἈ.ἱν.1); 
ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν ἔχιν, 
πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ 

1 φπετιμησεν ἰῃ Β0. ὙΝ.Η. ρίδος ἰξ ἰω ἔοχὲ τ διεστείλατο ἱπ πιλτρίη. ΜΙ. 
[δλ5 ἐπετίμησεν ἰη ἴῃς οοτγεβροηάϊηρ ρἷδος. 

3 ΒΟ οπιΐξ αντου, ψνὨΟἢ 80 οἴϊεῃ βίδηάβ ἰπ Τ᾿ ΚΕ. δεσο (86 δεδὲ ἰεχὲβ ννᾶηῖ ἰξ. 

ΦΜΒΙΧΓΔ οπίς Ιησους, 
4ΦΈοςσ ο ἴησους ΜΒ, Οορ. μανὸ ἰησονς Χριστος; Ὁ ἴησονς νἱίπουξς πα τί. 

Μνὶάο Ὀεῖον. 

δειᾳ !. Ὀεΐοτς ἀπελθεῖν ἱπ δ ΒῸ οὐυγδίνεδβ. 

δηὰ [86 δυϊ]άϊηρ ἰδ ἴο Ὀε οὗ ἃ ρίεος ἢ 
τῆς ἰουπάδιίοη. Οὔδβεσνα ἴῃς ετηρῃδιῖς 
Ῥοείεοη οἶμον. Τῆς ἐκκλησία 8 ΟἸγί5ι᾽ 8; 
ςοπίεββίηρ Ηἱπὶ δ ΟἾγίβὲ ἱπ Ῥεῖοσ᾽ 8 
δοῆβε δηά βρίτίς -- βείΐηρ ΟἸγίβείδη. (2) 
ὙΒς τδνν βοοίεςυ ἰβ ἴο ὃς -Ξ- ἐπε Κίπράοπι 
τελ]ἰβεά ου δεατίῃ. ὙΤῆΐβ ἰβ ἴῃς ἱπηροτγὶ οὗ 
νεῖ. 19, οἶδε :. ΤΣ ΚεαΥβ δὲ ἴπ8 
δΥπιδοὶ οὗ τπ|8 ἰδεπεῖῖγ. ὙΒΕΥ ὅγε τῃς 
Κογβ οὗ ἴῆε ραῖε νἱτπουΐῖ, ποῖ οὗ ἴῃς ἄοοτβ 
πίη. Ρεῖθς ἰ8β ἴπε ρδίθ- Κβεροσ, ποῖ 
τδε οἰκονόμος Ἱ ἃ ὈυποῊ οὗἩἨ Κεγβ παῖ 
ΟΡΘΩ 411 ἄοοτβ ἰῃ πἴῖβ μαπᾶάβ (δραϊπϑι 

εἰ88).---κλειδούχον ἔργον τὸ εἰσάγειν, 
Ἑυϊῃγ. Οὔβεσνε 1ἰ 18 ποῖ [ἢς Καυβ οἵ [6 
εἰπμγοῖ Ὀαὶ οὗ πε ἀἰπράονι. Τῆς τηδδη- 
ἱπρ ἰ8: Ῥεΐεσιϊκε ἔα ἰπ 16δὺ8 28 ἴδ6 
ΟὨγίβε δάπιη!8 ἱπίο {πὲ Κἰπεάοπι οἵ 
Ηξεάνεη. Α βοοίεςυ οὗ πηδῃ 80 δεϊενίηρ 
Ξε δε Κίπράοπι τβαϊἰβεά. (3) [π ἴῃς πεὺν 
βοοίεςν ἴπε γίρ λέεομϑηδες οἵ τῆς Κἰπράοτῃ 
ὙΠ11 ἢπά ἀρργοχί πηδῖς διιροάϊπιεπι. ΤῊϊβ 
8 τῆς ἱπιροτὶ οὗ νεῖ. 19, βεοοπά οἶδιι86. 
Βίηάϊηρ δηᾶά ἰοοβίησ, ἱπ ἘδδΡίπίοαὶ 
ἄϊαδϊεςς, πχεαπὶ ἑοσδι ἀἀϊηρ ἀπά ρεσγηϊτηρ 
ἴ1ο Ῥὲ ἄοῃηε. τε ᾿ἰυάρπιεηε οὗ {δε 
ἘἙΔΌΡΙ8. ννὰ8 τηοδϑῖῖυ ὕτοηρ: ἴδ6 τενεσθα 
οὗ ἴδε τἰρμιίεουβηεββ οὗ τῃς Κίπράοπι. 
Τῆς )υάρτηηεηι οὗ ἔπε πενν βοοίεῖν 88 ἴο 
οοηάμποι ψουἹά ὃς ἴῃ δοσογάδηςε ψ ἡ τ86 
τυ οἵ τηΐηρβ, ἐπεσείοσε να] ἰη ἤδάνβθῃ. 
Τδδῖ ἰβ ψῃμδὲ ]Ἔϑὰ8 πηεδηΐϊ ἴο βᾶΥ. Νοῖε 
τς ρετχίεος Δττὶοὶ [65 γον; 
λελυμένον -Ξ- 5:21] Ῥὲ 4 τπΐπρ Ὀουπά οΓ 
Ἰοοβεά οποε ἴος 411. ὍΤὰῇςἜ ἔγυτἢ οὗ 4]1 
(ἄγες βίδιεπιεπῖβ ἰ8 σοπάϊτίοπαὶ οἡ ἴδ6 
ΟἸὨσίβὲ βρίγις σοπεϊπυϊηρ ἴο σὰς ἴῃ ἴπα 
πον βοοίεϊγ. ΟἿΪΥ οὐ ἐμαὶ σοπάϊτίοη 18 
186 δἰδίαπιεπὶ δἀδουξ ἴῃς πύλαι δον, 
νεσ. 18, οἴδυβε 2, νϑ!ϊἅ. ὙΥμδὲ ργεςίβεῖν 
{ὃς νεσῦα] πιεδπίπρ' οὗ ἴῃς βιδίθηηεηι ἰ8-- 
λεῖπε τπαΐ ἴτε ραῖς8 οὗ Ηδάββ 58Π81} 
ὭΟΣ ΡῥΓΕνΔῚ ἰῃ ΤΟμπὴϊος δρδίηβε ἱΐ, 88 

ογάϊπαυν υὑπάετβίοοα; οΥὐἨ πιοσοῖν παῖ 
1ῃ6 γραΐεβ, οἴο., 881} ποὲ δ βίζσοηρεο 
πη ἰ, νπους τπουρῆξ οὗ ἃ Ἴοπῆϊοι 
(ὟΝ εἰ58), 18 οὗ πηῖποσ τηοπιδηΐῖ; ἴῃς ροὶπε 
ἰ8 ἴπαὲ ἰξ ἰδ ποῖ δὴ δϑβοϊυϊς ρῥγοπιίβε. 
Τῆς ἐκκλησία νν1}} θὲ βίτοηρ, επάυτίπρ, 
ον 80 ἰοπρ 88 ἔπε (4 ἴῃ τπ6 Ἑδίδμοσ 
πὰ ἰπ Ομγίβεὲ ἴῃς ὅοη, δἂπά πε ςῤίγίέ οὗ 
τῆς Ἐδίποσς δπὰ πὰ ὅϑοη, σγείρστι ἰπ ἰϊ. 
ὙνΠεη τῆς ΟὨγίβε βρίσίξ ἰβ ψψεαῖς τῆς 
ΟΒυτοῖ 111 θ6. γοακ, δηά πο τποσ οτεθβ 
ΤΟΙ ρονοσηπηθηΐβ, ΠΟΙ ΚαΥβ, ΠΟΥ ες] εβὶ- 
δϑῆα! ἀϊρηϊεῖαβ νν1}1 6 οὗ τηυοῦ Πεῖρ ἴὸ 

ἐζ. 
γες. 2ο. διεστείλατο (Τ. Κ.),“οπατρεά" 

(Α. ΜΝ.) ποὲ πεοβββαγιν γε δὴν βρεοΐδὶ 
δ Ρ ἢ Αβἰ8 -- ργαυΐέεν τηίσγάϊεσγε, Ὁυϊ ΞΞ 
τιομμὶέ (1 Οεβποῦ δηὰ ΕΣ Ζβοθε). ΟΛ 
ΗδΘὍ. χί!. 20, Ψἤοτα ἃ ΒίζΟΩΡΟΣ βεῆβ86 
ΒΕΘΠῚΒ τεαυϊγεά, Εος ἐπετίμησε ἱπ ΒΌ 
Βεῖα δηὰ ἴῃ ΜΙς. Ευτῆν. ρῖνεβ κατη- 
σφαλίσατο -- ἰο πιᾶκε δια ὈΥ ἰπ͵υπο- 
εἴοη.---τοῖς μαθηταῖς: 411 (πὸ ἀϊποίρ]68 
ΔῈ ΒΌΡΡροβεά ἴο βδὺ δπιεῃ ἴο Ρεῖεγ᾽ 8 
ςοηξεββίοη, ἐπἰηκίηρ οὗ αοά πὰ οὗ [εβι8 
88 δε {πουρῃῖ, που ΡὮ ΡοΒβιΟΪΥ ποῖ ψ ἢ 
εα018] εὐ ρἢαβὶβ οὗ οοηνϊοιίοη.---ἶνα. .. 
ὃ Χριστός : πο ἀεβίτε ἴο τη Εἰ ρῚῪ ΒΑΒΕΠΪΥ 
τεογυϊῖβ ἔοσ ἴΠ6 πδνν σΟπιΓ ΠΥ, ΒΌρΡτο πα 
τερατὰ ἴο 44] ὐὺ. [εϑὺ8 ννδηϊεά Π0 πηδῃ 
ἴο 0411] Ηἰπὶ Ολγίϑἐ 11 μα Κπὸνν παῖ ῃς 
88 βδυΐῃβ: ΠΟ ἤδΑΓΒΑΥ Οἵ δοποαᾶ οοη- 
ζεββίοῃ οὗ δΔηῪ νδῖίυς ἰπ Ηἷβ Ἔεγεβ.---αὐτός, 
[με βαπῆς Ἴοποσγηΐϊηρ ΒΟΠῚ οὐττεηῖ 
ΟΡἰπίοηβ αν ἴυδὲ Ὀδεη τεροτζίεά (νεῖ. 
14). ΙΕὲ νγᾶβ παγάΐυ πεοεββᾶσυ ἴο ἴδκε 
Ῥδὶπβ ἴο ργενεηῖ ἴῃς 121} ἴῃ Η 5 Μεββίδῃ- 
ΒὮΙΡ ἴτοτη βρσζεδάϊηρ ργεπηδίυγοὶυ ἷἱπ ἃ 
οσυάὰς ἔοσζωο. Εδνν ψουἹᾶ 9411] βυιο δὴ 
Οἠθ 8ἃ8 ζέξης ΟΠ σίβί, βᾶνα ὉῪ ἴῃς Ηοΐυὺ 
αοβὲ. Τῆς οπε ἰεπιριδιίοη ἐπεγεῖο ἴΔῪ 
ἴῃ 1Π6 βεπεγουβ Ὀεπεῆσεηοε οὗ 7ε8ι18. 

Ὗν. 21:-28Ὦ. «Ἂἀππομμποεριεμηέ οὗ ἐΐδ 

15 

πα σνα- τ᾽ τυ 
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διὰ γι. τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΙ. 

22. καὶ " προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος 

ὅκα ἄτι, ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων,1 ““ Ἱλεώς σοι, κύριε - οὐ μὴ ἔσται σοι 
5; 
46. 
οοα . Ηεδ. 

ῬΜΙ 

τοῦτο." 23. Ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ, ““ἵὝπαγε ὀπίσω μου, 

ὦ. Σατανᾶ, σκάνδαλόν μου εἴ 3 - ὅτι οὐ ἢ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ 

ὑπ 45. Βοαα. Υἱὲ. 5. ῬΆΪ]. 1, 5; 1], το. 

Δ Ἐρσ ἢρ. Ἔπιτιμαν α. λέγων, ΨὨΙΟΙ οοπίογτιβ ἴὸ Μίς., Β Βαδ λέγει «. ἐπιτιμων 
(ΝΝ.Η. πιαγᾷ.). 

3 εἰ ἐμον ἰη δὴ Β (Τίδοξ., ΝΝ.Η.). 

Ῥα:Ξἴοη τοϊἐκ γεϊαέϊος εοπυεγεαίίοη (ΜΙ. 
ΥἱΝ, 31--ῖχι σα; [ἱκ. ἰχ, 22-27).-- ἐσ. 21. 
ἀπὸ τότε ἤρξατο (υἱάε ἷν. 17) πιδικβ 
Ῥοϊητεάϊγ ἃ πενν ἀδραζίυγε ἰῃ τῆς ἴοσγτη οὗ 
εχρίϊοὶς ἱπεϊπηδείοπ οὗ δὴ δρργοδομίπρ 
Βπδὶ δηὰ ἔδιὶ οτβίβι Τίπια βυ 80 ]ε. 
Ὁἰδβεὶρῖεβ οουἹά πονν δεᾶτ ἴξ, ἰξ ςου]ά ποῖ 
ῬῈ πιο ἰοηρεῖ ἀεϊλγεά. []1εβὺ8 οουἹὰ 
Ὧον ἴλοθ (6 οτὶϑίβ ὑἱτ σοτηροβασε, 
Βανίηρ Ῥεδη βαιβϑῆεά ὉΥ Ῥείεγ᾽'β σοη- 
ζεβδίοη τμαὲ Ηἰβ Ιδθους νγδ8 ποῖ βοίπρ ἴο 
Ὅε ἰῃ ναὶπη. Ης ἴπεη δέραῆ ἴο βῆον, 
εἴς., ἴος 188 νγᾶβ οὔἱγ ἴῃς ἢγβὲ οὗ βενεσγδὶ 
ςοπιπιυηϊςαιίοηβ οὗ ἴῃε 8απὶῈ κΚὶπά.--- 

Χριστὸς αἢες ἰησοῦς ἰπ δ3Β ἰδ 8Δῃ ἰη- 

ετἰπαίςα!νγ ρσοῦδδῖς τεδάϊηρ, 88. ϑυϊίηα 
ἴδε βοϊεπηηὶ οὗ τῆς οσοαβίοη ἃπά βτεδεν 
εηπαποίηρ ἴδε ἱπιργεββίνεπεββ οὗ πε 
δηπουποεηεηῖ. 6588, ἐπε Ολγίςέ, ἴο θὲ 
οτυοίβεά 1 Βαυῖοπε Ἰνου]ὰ πᾶνε εχρεοϊοά 
18ε αγιίοϊβ Ὀεῖοσε Χρ.---πολλὰ παθεῖν, (ἢ 
δεπεγαὶ ἔλοϊ.---ἀπὸ . .. γραμματέων, ἴῃς 
ἴῆτεε οςοηπβευσηι ρατίβ οὐ ἴῃς ϑαπμεάσίηι--- 
εἰάεσβ, ρτγίεβίβ, βογίεβ.--- ἀποκτανθῆναι: 
οὴς διαστὰ δρβοῖδὶ ἴδοῖ, ὃὉς ἀἰδὰ.--- 
ἐγερθῆναι: {π|8 αὐἀδεὰ ἴο τῆᾶκε ἴδε 
οἵδεος ἴδοϊ ποῖ δἰτορεῖπεσ ἱπιοϊεγδθῖα. 
ες. 22. Ῥεῖεσ ἤεῖα Ἄρρεᾶζβ ἰῇ ἃ ΠΟῪ 

οδαγδοῖοσ; ἃ πιϊηυϊε ΔρῸ βρεακίπρ ὑπᾶθσ 
ἱπβρίγαϊίοπ ἔγοπὶ βεάνεη, πονν ὑπάδσ ἴῃ- 
δρίγαϊίοπ ἔτοπιὶ ἴπ6 ορροβίϊς αιυᾶσίετ.--- 
ρξατο, Ῥεβδη ἴο ςἰάς ος δἀπχοηἰδῃ. Ηε 

διὰ ποῖ ρεῖ ἕλσ. Α8 βοοῃ 85 ἢἰβ πιεδηΐπρ 
δεοδπια Ἀρράσζεηῖ ἣς ἐποουπίεγεᾶ ργοπηρῖ, 
δὑσυρί, Ρεγεπιρίοσν σἼοπίγαδιςτίοι --- 
εὡς σοι: ΕἸδπεῖ τεηάειβ σὶς δοηο ῥίαεὶ- 
ἄοφηε απο, Ὀὰϊ τλοϑὲ (Ετδβτηυβ, ἀστοί, 
Κυρκε, Ἐσίίζβομε, εἴς.) ἰδκε ἴξ τ αδςίἐ } 
αοά ἀνετὶ ἢ} Μεδεπιεπὶ υἱίετᾶπος οὗ ἃ 
πηδη ςοπίουπάεά δηὰ ποτε δ. Ῥεγίδεςεϊ 
Βοηεβϑὲ δηὰ ἴῃ οπὲ βεῆβε ἱβογουρηὶν 
οτοάϊδδ]ς, Ὀυι δυββοριίη τῆς αυσδίοη: 
Ὁϊά Ῥεῖεσ δαῆες ο8]} βεόυς ἀγὶδὲ ἴῃ 
ἴπ6 τις βεηϑεὺ ὙΠὲ Δπδβινεσ τηιδὲ Ῥε: 
Υεδ, εἰλίςα!γ. Ἠς υηδετειοοὰ ψνῆδὲ 
Κιπά οὗ πιδῇ ννδβ ἢϊ ἴο Ῥε ἃ (ῃτίβε. Βαυὲ 
δε ἀϊά ποὲ γεξῖ υπάετδίδπ ννῆδι Κίπά οὗ 
τεδδίπιεηΐ Β. ἢ ἃ τήδῃ σηϊρῃϊ ἐχρεοξ ἔσοπῇ 
πε ννοσϊά. Α ποῦῖε, δεπίζηδηι, σβ]ν 

τὶ δίεουβ τοᾶη Μαβδίδῃ τηυδὲ 6, βαϊὰ 
Ῥεῖεγσ; δυῖ ΨὮΥ ἃ πιδῃ οὗ δογγοῖν Ὧα 
δά γεῖ το ἰεᾶσῃ.---οὐ μὴ ἐσται, διΐυτε 
οἵ ρεγίεοϊ ἀββύγαησε : ἴξ Ὑ.1}} ποῖ, οαπηοῖ 
Ῥε.---ἶνισ. 23. ὕπαγε ὁ. μ. Σ.: (ζεπιεπάουβ 
οσυβηΐϊηρ τερῖν οὗ ἴπθ Μαβίεσ, ββονίηρ 
δον πλυο Ηδ ἔεϊε τῃς ἰεπηριδιίοη ; σαῖτα 
οἱ ἴπε βυτίδος, ἄδερ ἄονῃ ἱπ ἴῃς βου] ἃ 
νΕΥ ταδὶ ϑίγυρρῖε. ϑοπῖε οἔ ἴδε Εδίδεσβ 
(Οτίρει, ]εγουηθ) βίγίνε ἴο βοῆδῃ τῆς 
ΒΕΓ ΟΥἩἨ τπεὲ "πίεγαηος ὈΥ ἰακίηρ 
ϑαέαπας ἃ8 δΔῃ Δρρεϊϊδῖϊνε -- ἀντικείμενος, 
αἀυενγεαγίμς, σοπίγαγὶμ5, ἀπὰᾶ ροϊπεηρ οὐϊ 
τπδὲ ἐπ πε Τεπιρίδιίοη ἰῃ με νν] ἄδσηεββ 
]εβὺβ βᾶγβ8 ἴο ϑαίδῃ βίζωρὶνῪ ὕπαγε -Ξ- 
ἅἄεραγι, δυὰς ἴο Ρεῖες ὕπ. ὀπίσω μον -- 
ἴδλκε τὴν ρἷδος Ὀεδβίπᾶ πὲς δηά ὃδ ζο]- 
Ἰοννεσ, ποῖ ἰεδάες. Βυῖτμεβε σεβπεπ)θηῖβ 
ΟΠΪΥ ψνεᾶκεη (πὰ εἤεοι οὗ 4 “νογσὰ ψνῖο ἢ 
Βῆοννβ πὶ 1εϑὺ8 τεοορηΐβεβ παῖε Ηἰ8 
οἷά πο ἰπ ἃ πεν δῃὰ Ἴνεῇ πιοσα 
ἀληρεσουβ ἔογπι. ΕῸΣ ποῦς ἅσε πΊογε 
ζοττυϊ δὶς ἱπβίισυπηθηῖβ οἵ ἰεπηρίδιίοη 
πη ννε]1-τηδαηπίηρ αἰεπάβ, πὸ οᾶτε 
τῆοσε ἴοσ οὖσ Ἴοτηξοτί ἴπᾶη ἴὸὺσ ΟἿΣΓ 
οδασγδοίεσ. --σκάνδαλον: ποῖ “οβεηεῖνα 
ἴο πιδ,᾿ δυῖ “4 ἐεπιρίδίίοη ἴο τῆς ἴο 
οἤεπά,᾽ ἴο ἀο ψτοπρ ; ἃ νἱγίυαὶ δροίογυ 
ἴος υϑίπηρ {πε βίζγοωρ ψοζά Σατανᾶ, -οὐ 
φρονεῖς τὰ, εἰς., ἰπαϊοαῖεβ ἴῃς ροΐηξ οὗ 
τεπιρίδιίοη τὸ ποθ δίας α Ῥεὶ ῥαγέϊδιις 
(ΝνοΙ, οσ φρονεῖν, εἴο. -Ξ- Ξέμεῖεγε γεδις, 
εἴς. (ΚΥρκε), ἴο Ὀς οὐ αοά᾽β βἰάς, ογσ ἴο 
βίυάγ τῆς Ὀϊνίης ἱπίετεδβι ἰηβιεδά οὗ 188 
Βυπιᾶη. Ὅῃε ἱπιροτίδης αιεβείοη ἰδ: 
ἍΜ μδὶ ῥγεβοϊβεῖνγ ἂῦὲ ἴῃς ἴνγὸ ἱπίεγεβίβ ὃ 
ὙΠΕΥ πιυδὲ Ῥὲ 80 οοποείνεά 848 ποῖ 
δηείγεῖν ἴο σδηςεῖ τΠ6 εὐἱορίωυπι οἡ Ῥεῖετ᾽ 5 
ἔλϊῖῃ, ἡ ΒΙςἢ νν8 ἀδοϊασεά το 6 ποῖ οὗ 
πῃ δυῖ οὗ αοἅ. Μεγετ'᾽ 8 ςοπηπιεηΐ οἡ 
τὰ τ. ἀ.--ςοποετπεά δδουξ Πανίηρ ἴον 
Μεββίδῃ ἃ τῆεσζα εασίϊυ Πεσο δηά ρσίηοα 
(8ο ΝΝ εἰ88. 4180)---ἰϑ ἴοο ννἱάς, Κε τηυβὲ 
ταδίσοϊ (πε Ρῆγδβε ἴο ἴῃς ἱπβιίηςις οὗ βε]ῖ- 
βηεραγβῆου ΞξῷἭ ϑᾶνα υοὺσγσ [πὸ δὲ αἱ 
ΑΖζατάβ. Ετοτὰ (ΟἨχίβι 8 ροῖπὲ οὗ νὶενν 

τιδῖ ννδ8 ἴδε ἱπηροτί οὗ Ρεΐεσ᾽ 8 ϑυρρεδβείοη ; 
τείεσεηςε οὗ παίυγαὶ 1 ἴο ἄυν -- αοἀ 5 

τῃϊεγαβῖ, Ρεῖεγ Πίπιβεῖζ ἀϊά ποῖ βες ἴδε 
ἴδεδς ψεγα ἴῃς δἰϊογηδεῖνεβ ; μα τδουρῆς 



22--- 28, 

τῶν ἀνθρώπων." 
“Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἃ ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω 
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24. Τότε ὁ ἸΙησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 4 ΜΙ. τ. 
χχνὶ. 
(οἵ Ῥεΐότ'α 

τὸν "σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25. ὃς γὰρ ἂν' θέλῃ ἀεαία!) 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ᾽ ἂν "ἀπολέσῃ τὴν νι 

27. μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς χνϊϊ, 33. 
τ0Β. πανὶ, 

αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ " καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ 19. Βοι. 
τὴν “πρᾶξιν αὐτοῦ. 28. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὥδειυ μὰ νιν 
ἑστηκότων,δ οἴτινες οὐ μὴ ἦ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὸν ἐὔβαστ 

Κ, χχί έν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἦ ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ." Υ 
51. Αςἰδ 
χίχ, 18. 

Ἐοπι. νἱἹ. 13. ὅπ ] δὴ νἱἱ, 52. Ηοῦ. 1. ο. α λο χαχι γα. 

1 φαν ἰῃ 380. 

τῆς ἵνὸ ορροβίξε ἱπίεγεδῖβ σογῃρβϑεδῖε, 
δηὰ ὈΟΓΒ διξαί 016. 

νγν. 24-28. Οεηπεγαὶ ἱπείγμοξίοη ὁπ ἐΐε 
σμδγεοέ οὗ ἐλε ἐτῦο ἱπέεγεςές.---ετ. 24. 
εἶπε τοῖς μαθ.: ἰπ οΔ]πὶ, Βε!ςο]]εοιεά, 
ἀϊάαςεὶς ἴοπα {πὸ Ῥτιοσεβάβ ἴο ρίνε {πὸ 
ἀϊδοῖρ!ββ, ἰπ ἃ δοάυ, ἃ ἰεββοῃ γίδίπρ ουξ 
οὗ τῆς 5ἰζυδίίοη.---εἴ τις θέλει: τοιςλές, 
πο οοπιρυϊβίοη ; οὐ βιάζομαι, ΟἾτγ5., 
80 ταπγασκβ οἡ ἴπῸ τνϊβάοπι οὗ [6818 ἴῃ 
Ἰεανίῃρ ὄνεσυ πιδῃ ἔτεβ, δπὰ ἰγυβίϊπρ ἴο 
τῆς αἰἰταςτίοη οὗ ἴδε 1{{π: αὐτὴ τοῦ πράγ- 
ματος ἡ φύσις ἱκανὴ ἐφελκύσασθαι.--- 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν: πεῖε οηἱγν, ἰη- 
τεἰπγαῖεβ τπαὶ ἀἰβοι ρ[εβρ νν}} ο411 ος 
561 {-ἀδηϊδὶ, οσ βεϊ ϑυδοζάϊπαιίίοα ΟἾσυβ. 
ΠΠυβέγαῖεβ [πΠ6 πιεαπίπρ Ὀ. σοπδβίἀοτηβ 
πὶ ἰτ ἰδ ἴο ἄδην αμποέλερ τε ποῖ ἴο 
αϑϑὶδὶ ἢίπι, αν 41} Βῖπλ οὐ βιεσ οἡ δῚ8 
δοςουπὲ ψ ἤθη δα ἰδ ἴῃ ἀϊδβίγεβϑ.---τὸν 
στανρὸν ἴοοΐκβ κε ἃ (ταῖς ᾿πιγοδυςεὰ 
αἴεσ. ΟἸγίβε᾽Ββ ραββϑίοῃ. [Ιξ πεεά ποῖ ὕε, 
ονανεσ, Ρυπιβητηεηὶ ΡΥ οτζυοϊχίοη 
"8 Κπονη ἴο {πε [εν Ὠγουρ (6 
Βοπιδηβ, δηὰ ἰξ πιῖρδε ὃς υϑεὰ Ὁν [εβ8 
858 ἴδε βυτηδοὶ οὗ δχίγεπις ἰοσγπιεπὲ ἀπά 
ἀΐβρταςς, ὄθνεὴ ᾿δουρῇ Ηε ἀϊά ποῖ ἴδῃ 
Κπονν οεγίδἰηἶγ τμὲ Ης Ηἰπιβεῖῦ που] 
πιεεὶ ἀεαῖῃ ἰῇ παῖ ραγίίσυϊαγ ἔογαι. ΙΕ 
Ῥεοδπια ἃ Τφοπίτηοη ἐχργεβϑίοη, δυὰς ἴπ6 
Ρῆγαβε ἀράτω τ. σ. ψουϊά δουπά Πᾶτβῃ 
πὰ βιδσγιϊηρ πε ἔτϑε υϑεᾶ, Κ͵ΓΠὼε οα 
Με. χ. 38.---- ες. 25. Μίάε χ. 30. Τῆς 
Οδεβᾶγοδ οσίβὶϑ νν88 [86 πιοβὲ ἀρργορτίαϊες 
οοοδϑίοη ἴοσ ἴῃς ἤγβε ρῥγοπιυϊραίίοη οὗ 
118 στεδὲ εἰπίςαὶ ρῥτϊποῖρὶθς. [τ ννᾶβ 
ΟΠ γίβε᾽ β ἤσβει οοηισίθυςίοη ἰονναγὰβ ὑῃ- 
1οϊάϊης ἔδε δβἰρηϊβολποε οἵ Ηἰ8 βυβετγίηρ, 
βεϊτίηρ ἰξ ἑοσὶ ἢ 28 ἴῃς σεβ οὗ ἃ δά εν 
ἴο τ ρδιεουβηςεβ ἱπουπηθεπε οη 8]]. 

3 ὠφεληθησεται ἰη 3 ΒΓ, ουγείνεβ. 8 ἐεστωτὼων ἴπ  ΒΟΌΙΣ. 

νεῖ. 26. Τμῖδ δηά {πὸ ἠο]]ονήης 
νΕΙβ6Ὲ8 δβυρρεβὲ αἱάβ ἴο ργδοίίςα οὗ (6 
ῬὮΣΟΒοΟΡὮΥ οὗ ἁγίωρ ἴο [ἴνθβ. Τῆς βίδίἊ- 
πλεηξ ἴπ {Πὶ8 νεσβε 15 βεϊξενίάεης ἴῃ τῃ8 
ΒΡμεσα οὗ ἴπῸ ἰοννγεσ 116. [1 ὑγοῆϊξβ ποῖ 
ἴο βαίη ἴῃς νος ννοσί ἃ 1 γοῦ Ιοβε γοὺς 
114π| ἔοτ γοῦ σᾶπποῖ δπῆου γοῦσ ροββεδβίοῃ ; 
ἃ 116 ἰοβὲ οδπποῖ ὃ6 τεοονεγεὰά δὲ δὴν 
Ῥτίςθβ. ]6βι18 νν βῆ 8β Ηἰβ ἀϊβοῖρ]εβ ἴο υπάοσ- 
βίδηἀ πὶ ἰῃς βαπια ἴανν οδίδίπβ ἱπ ἴῃς 
δίρμος 16: παῖ της βου], τῆς βρίγτυαὶ 
1:6, 18. ἱποοπιπηδηϑυσγαῦῖε ὙΠ Δηγ ου!- 
Μαιὰ ροββεββίοῃη ποννενοῦ ρτεδῖ, δηὰ [ἢ 
ξοτίεϊτεὰ {πὸ 1088 ἰβ ἱσγενοοδῦϊς, ΤῊΪΐβ ἰ9 
οηδ οἵ {πε ςἢϊεῖ ἐεχίβ οοπίαἰπίηρ ΟἸτίβε 8 
ἀοςίτῖπο οὗἩ πε δϑϑοϊυΐς ᾿νοσίῃ οἵ τηᾶῃ δ8 
ἃ τηογαὶ βυρ᾽εςῖ, Εοτ ἴῃς πηδῃ ννῆο ρταβρβ 
τ 1 ἰδ εαϑῪ ἴο θὲ ἃ μεῖο δηὰ ἔδεε δὴν 
Ἐτρετίρηρε, Το 7εβὺ8β ΟΠ γίβε ἰὲ τνὰβ ἃ 

-ονϊάδης {ππῃ.--- ζημιωθῇ, ποῖ βυῆες 
ἰη]ΌτΥ ἴο, θυ ἔογίεϊς, ατοῖίιβ βᾶγβ τσὶ 
1δς νεῖ ἴῃ οἰδββίοβ 88 οπἱν πε ἀδίϊνε 
αἴας ἴδ ΞΞ ριμίοίαγε νιογίς, Ὀὰϊ ΚΥρκα δη 
ΕἸβπεσ οἰτε ἰπβίδηςεβ ἔγοτῃ Ἠετοά., Πίοω., 2 
Ηδ]., Ἐμοοιίε,, εἴο., οὗ [5 ὧδε Ψ ΙΓ δοου5- 
δἴἶνε.---ὠἀἀντάλλαγμα : Ξοπιειῃίηρ ρίνεη ἰμ 
ἐχομδηρο. Ολ τ Κίηρϑ χχ. 2, [οὗ χχνῆ!. 
15 (ϑ6ρ[.), ἃ ῥγίοα ἴο ῬὺΥ ὕδοῖ (δὰ 116 
Ἰοννεσ οσυ ίρῃεσ; Ὀοτῆ ἱπιροββίρῖς.---Ν ες. 
27. μέλλει ροΐηϊδ ἴο Βοπιείῃίηρ πεᾶσ δηὰ 
ςετίδίη ; ποῖς ἴπ6 διηρἤδες ροβίτοη.--- 
ἔρχεσθαι ἐν τ. δ., (6 σουπίετρατί εχ- 
Ῥεσίεηςς ἴο ἴπ6 ρδϑββίοη ; βίδίεἃ οὔ]ες- 
τίν ἰῃ τεέεσεηςε ἴο ἴῃς 8οη οὐ Μαη, 
ἴπε Ραϑββϑίοῃ βρόκβϑῃ οἵ ἰῃ ἰῃ6 βεοοπὰ ρεύδοῇ 
(νεσ. 21). ἴῃ ΜΙκ. θοῇ γε οὐ]εοιίνεῖν 
Ῥυῖ; Ῥυῖ τῆς ἀϊδβοὶρίεβ υπάεγβιοοά τὰ 
τεΐεσεῃοα ἴο θ6 ρείβοηδὶ (ΜΚ. νυἱῖϊ. 3:). 
Τῆΐ8. Ὀεϊοηρβ ἰο ἃ {πιγὰ ὮΡ οὗ ἰεχῖϑ 
ἴο Ὀς ἰακδὴ ἱπίο δοσουπὲ ἴῃ δῇ διξεπιρὲ 
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Δ Μκ. ἱχ. 68. 

δε ἶχ, 4. 
ΕἼ β 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΙΙ. 

Ικ. ἃ. ΧΥῚΙ. 1. ΚΑΙ μεθ᾽ ἡμέρας ξξ παραλαμβάνει ὁ ̓ Ιησοῦς τὸν Πέτρον 
τ (1.80. καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ " ἀναφέρει αὐτοὺς 

τ αΐ, εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 2. καὶ ἢ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 

ἧι ἤεοα καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ 

το ἢχ ἴδε ἱπηροτὶ οὗ τῆς {π|6---ἰῃοθς Ψ ὨΙοἢ 
τεῖεσ ἴο δροσαϊγριῖς βίογυ ἴῃ ἴδστηβ ἄγανντι 
ἴτοπὶ Ῥδηΐεῖ νἱῖ. 13. ἀποδώσει: 
τδε ὅοὴ οὗ Μδὴ οοσηεβ ἴο πιᾶκε ἤπδὶ 
ἀννασάβ. ὙΤὮθ τοίεσεποα ἴο ᾿υάρτηδης 
σοσηδβ ἱπ ἴο ὕσαος ὕρ ἀϊδβοῖρ!εβ ἴο ἃ 
Βετοῖς ρασῖ. [εξ ἰβ δὴ δά ἴο βρίγι8β ποῖ 
δαᾳυαΐῖ ἴο {Πΐ8 ρατέ ἴῃ νἱγίῃς οὗὨ [18 ἱπισ πϑὶς 
ΠΟΙ Πε58; γεῖ ποῖ τυοι οὗ δη δἰὰ ἴο 
ἴδοξβε ἴο ψνῆοπι ἴδε Βετζοῖς 16 ἰβ ποῖ ἴῃ 
ἰϊ8ε1 δὴ δείγδοϊΐοη. Ὅς δρβοίΐυϊε ὑνογἢ 
οἵδε ῖσυε Πξπ 5 ΟἸ τί βε᾽ Β ἄγβὲ δὴ ἢ! ] πα 
οὗ ἀιρυπιεηῖ; Πΐ5 18 πγεγεῖν δι  ϑι ἀΐαγγ.-- 
Ψνες. 28. Α ἐγ ἐπέεγῤγεέμνι, βυρροβεὰ 
ὉΥ βοπῆς ἴο τεῖεσ ἴο {πε Τσαπβῆρυγδιίοη 
(Ηἴασν, ΟΒτγβ., Εὐεδγ., ΤΟΡΟΡΗΥ" εἴς.); 
Ὁγ οἴει ἴο ἴῃς ἀεδβιγυςτίοη οὗ [τυ βδ] 6 πὶ 
(ννεἰδιείη, εἴς.) ; Ὁγ οἴπεῖβ αραΐπ ἴο ἴῃς 
οτὶ ὶπβ οἵ ἴπ6 ἴσοι ((αϊνίη, ατοίίυ8, 
εἰς). ὙὯῆὲ ρεπεγαὶ πιεαπίηρ οἂη δὲ 
ἰπέοισεά τῇ οοτίαϊπὲν ἔσγοπὶ τἴδ6 ρυγροβα 
ἴο διγηίβῃ δὴ δάάϊτίομδὶ ἱποεπενε ἴὸ 
Βάεϊεγ. [Ιεὲ ἴ8: Βε οὗ ροοά οουγᾶρε, 
τπετα Ψ1 θῈ. διῦρὶς οοτηρεηβδίίοη ἔοσ 
τὶ σοομ ; ἴος βοπὶα οὗ γοιι ὄνεπ Ὀεΐογε 
γου ἀϊδ. Τδῖβ βεῆβε Ἄχοϊυεβ {πε Τσδπβ- 
βρυταῖίοη, νὩϊο οᾶπια ἐοο Ξοοὸπ ἴο ὃε 
Τφοπηρεηβϑίοσυ. Ὑπὲ υὑποετίδιπιν σοπλῈ8 
ἴῃ ἰῃ σοππεοΐϊίοῃ νυ τῆς ἔογπιὶ τη ΜΜὨΙΟΝ 
π6 ρεπεσδὶ συ τ 18 βίδιεά, ΑΒ ἴο {πδῖ, 
ΤΟ σίβε᾽ 8 βΒρεεσῇ νν88 σοηίϊσο ἃ ποῖ πο γεν 
ὃν Ηἰβ οννη τπουρῆϊβ δὰϊ ὉγΥ {πε Πορεβ8 
οὔ ἐπε ἔαϊυτα δητεγιδίπεὰ Ὁγ Ηἰ8 ἀϊβοὶ ρεβ. 
Ἠδ διά ἴο ρῥσγογηῖβα ἴῃς δάνεηε οὗ ἴδε 
8οη οὗ Μδὴ ἰπ Ηἰβ Κιίηράοπι οὐ οὗ ἴδε 
Κιίηράοπι οἵ αοά ἱπ ρονεσ (ΜΚ.) νυ ἱεμῖπ 
ἃ δεπεγαίίοη, νῃδΐενοσ Ηἰβ οὐνῃ ἔοσδοαβὲ 
88 ἴο ἴῃς ζαΐυτε πιῖρῃς Ῥ6. Τῇδῖ πιὶρῃι 
Ῥοβίυϊαῖς ἃ νἱάεσ ταῆρε οὗ {ἐἰπὶῈ (ἤδη 
βοσηε οὗ Ηἰβ ᾿νογάβ ἱπάϊοδϊβ, ᾿υϑὲ ἃ8 βοπλβ 
οὗ Ηἰβ υἱξεγϑῆοοβ δηὰ Ηἰβ8 βεῃεσζδὶ βρί τὶς 
Ῥοβίυϊαϊας ἃ ννἱάε τάπρε ἰῃ βρδᾶοα ἔοσ ἴῃς 
Οο8ρεὶ (πηΐνεσβα ἰβη) τπουρ Ηδ οοη- 
ςεἰνεὰ οὗ Ηἰβ οὐνῃ πιίββίοῃ 88 1ἰπλϊεά ἴὸ 
Ιβταε]. 1 τῆς ἰορίομ σοποεγηίηρ ἴδε 
ΟΒυτοι (νεῖ. 18) θῈ ρεπυΐηπε, [εβι5 τησϑὲ 
δᾶνε οοποεϊνεά ἃ ΟὨτβείδη ἐγα ἴο ὃς δἱ 
1εαδβὶ ἃ ροβϑβι ὉΠ, ἔοσ νὮΥ ἔγουθ]ςε δρους 
ἐουπάϊηρ ἃ ΟΠυγοῖ ἱξ τῆθ υνἱϊηά-ρ νν88 
ἴο οοπια ἴῃ ἃ ἔενν γεατβὴ Τῆς νοσάβ οὗ 
7εβὺβ δδουΐ ἐῆε ἔπζυτα ῥχγονίἀβ ἔοσ ἔννο 
Ῥοβϑίῦ]ς αἰϊετπαιῖίνεβ: ἴοσ ἃ πϑᾶσ δάνεηϊ 
δηά ἴοτ δὴ ἱπάεῆηϊεῖν ροβίροηεά δάνεηϊ. 
ῊἫΐΪ8 ῥγοπ ῖβεϑ πδίυγα! Υ σοπίεπιρίαῖα (δ 6 
οττηεσ; τηυςοῦ οὗ Ηἰ5β ἐεδοπίπρ δδουῖ ἴπ6 
Κίηράοπι δδϑίϊν δι8 ἱπίο τς ἰαίζεσ.--- 

γεύσωνται θ.: ἃ Ηεῦτεν ἰάϊοπι, θὰξ ποῖ 
εχοϊυβίνεῖν δο. ΕῸΣ δχδιηρῖεβ οὔτμο ἤρυτεα 
οὗ ἐδβιίηρ δρριἰεὰ το ἐχῤεγίθμες, υἱάσ 
ΕἸβπεσ ἰη ΜΚ. Εος ἙδΌῦδιπιοδὶ υ86, υἱάς 
ϑοδδιίρεη ἂπὰ Ὑν εἰβεείῃ.-- -ξως ἄν ἴδωσι, 
βυ δ] υποῖίνε αἴεσ ἑ. ἄν 48 υδι8] ἰῃ οἰ αβαὶςβ 
δὰ Ν. Τὶ. ἰπ ἃ οἴδιιβα γείεσσίηρ ἰο ἃ 
ξαΐυτε σΟΠΕὨρΈΠΟΥ ἀερεπάϊηρ οα ἃ νετῦ 
τείεσγιηρ ἴο δπζυγε εἰ πα. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠ. ΤῊΞ ΤΕΑΝΒΡΙοῦπΑ- 
ΤΙΟΝ; ΤἸῊΕΞ ΕΡΙΈΡΤΙΟ ΒΟΥ; ΤῊΕΞ 
ΤΈΜΡΙΕ ΤΕΙΒΌΤΕ. Τῆτες ἱπηργεββῖνε 
ἸΔΌΙεαῦχ οοπηεοίεᾶ ὉΥ Ρῥσζοχίπιγ ἰῃ 
εἰπιθ, ἃ σοπισηοη ρῥτείϊεσηδίυσαί δβρεοῖ, 
δηὰ ἄξερ πιογαὶ ραϊῃοϑβ. 

γν. τῖβ: Τῆς Τγαμεβρωγαίίοη (Με. 
ἶχ. 2:13, 1ἷκ. 1χ. 28-36).---Ἶ ες. 1. μεθ᾽ 
μέρας ἔξ. ΤΗΐβ ῥτεοῖβε ποίβ οὗ {ἰπη6 

Ἰοοῖκβ {κα Ἔχϑαςὶ σϑοο]δοϊίίοη οὗ ἃ βέγιςἶν 
δἰδίοσίοδὶ ἱποίδεπι.Ό Ὑεὶ Ἡοϊιζπηδπη 
(Η. 6.) ἢμᾶάβ ὄνεπ ἐπ τμῖ8 ἃ πηγιῃίοδὶ 
εἰεπιοηξ, θαβεά οἡ Ἐχοάυβ χχίν. 16: τῆ6 
εἷχ ἄδγβ οἵ Μι. δπὰ Μίκ. δπά ἰἢς εἰρδε 
ἄδγβ οὔ 1.Κ., νατίουβ Ἐχργεββίοῃβ οὗ {πῸ 
τπουρδε ας θεΐννεεπ τῆς Τςοηπίεββίοη οὗ 
1πε οπς ἀϊδοῖρίε πὰ τῆς ἐχρεγίεηςε οὗ πα 
ἴῆτεε 4 σασογε τοεεκ ἱπιεγνεηεά, Οὐ ἴπεβα 
ἄδγβ ννὲ ἕανε πὸ ραγιίουϊαγβ, Ῥᾷξ οῃ πε 
ῬαΠποΙρίς {παῖ ἰπ ργειεγηδίυγαὶ Ἔχρογίθποαβ 
με βυδ)εςεῖνε ἀπά ἐπε οδ]εςῖῖνα οοτγα- 
Βροηά, νγε ΔΎ ἰεάγῃ ἔπε ρβυοποϊοριοδὶ 
απίεςεάεπιβ οὗ ἴῃς Ὑταπβῆρυτδίίοη ἔστι 
πε ΤὙταπβῆρυτγαίίοη 1ἴ8ε14,. ΤΠ τπουρῃῖβ 
πὰ ι4ἷκ οἵ {π6 σοτηρδην οὗ 76βι8 γος 
ἴδε ργείυάς οὗ τῆς νἱϑίοη. Α τπΐηρ ἱπ 
ἰι8ε1{ ἱπεσι βίο! ΠΚεῖγ, ἴοσ αἴεσ βυομ 
806 πη σοπιτηιπίοδίίοηβ 848 ἴποβε δὲ 
Οδεβάσεα ῬΈΠΙΡΡΙ τ τνὰ8 ποῖ ἴὸ θὲ δχ- 
Ρεοιεὰ {πὶ τηδίζεῖβ ᾿νουά ρὸ οἡ ἰῃ δας 
εδυϑοίτοῖς 88 ἰζ ποιδίηρ πδὰ παρρεπεά. 
Ὦ ἴποβε ἀδυβ [685 βου ρῃξ ἴο οχρί δίῃ 

ἴτοπὶ τς Ο. ΤΙ. τῆς δεῖ οἵ χνὶ. 21, βΒονίπα 
ἔτοσὴ Μοβεϑ, Ῥγορδεῖβ, αηὰ Ῥβαϊτηβ (1Κ. 
χχίν. 44) ἴῃς ἰαγρε ρίδος οςουρίεά ὉΥῪ 
δυβετηρ ἰῇ [(ἢ6 δχρογίεσηςα οὗ ἴδε 
τἰρῃίεουβ. Τὴϊβ ννουὰ ὃς αὐυἷξε 88 δε]; 
ἴα] το ἀΐβοῖρεβ βυπηπηοπεάᾶ ἴο Ὀφᾶσ τὰς 
ΟΓΟΒΒ 88 ΔηΥ οὗ τῆς τπουρδῖβ ἰῃ χνὶ. 25- 
28.---Πέτ., Ιάκ., ἰωάν. : [εἐβ8ι18 ἴ2Κε8 Ὑ1Ὦ 
Ηἰπὶ τἴ6 ἴδτεε ἀϊβοὶρῖεβ ἑουπά πιοβὲ 
οᾶρΑθΪῈ ἴοὸ υπάετβίαπά δηὰ βυτηρδίῃίβε. 
50 ἱπ ἀείπβειμαπαε. ϑυοῖβ ἀϊβεγεηςεβ 
εχίβε ἰῃ 411 ἀϊδβοῖρὶς- οἶγοϊεβ, δπὰ πεν 
σδηηοῖ θὲ ἰρηοσεὰ ὃγῪ τὰς ἔεδοδοῖ.--- 
ἀναφέρει, ἸΙεδάει ἃρ ; ἴῃ 118 δβῆβε ποῖ 
διδὶ; οὗ βδοσίῆςε 1π 48. ἰΐ, 21 δηά ἰῷ 



σ--. 

- εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ, “ Κύριε, ᾿ καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι - εἰ θέλεις, 
ποιήσωμεν ὃ ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ μίαν, καὶ μίαν 

5. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν Ἡλίᾳ." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3. καὶ ἰδού, ὥφθησαν ; αὐτοῖς Μωσῆς “ 
καὶ Ἡλίας, μετ᾽ αὐτοῦ “ συλλαλοῦντες.2 4. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
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Αεἰδ χχν. 

(πρὸς ἀλ- 

αὐτούς - καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, “ Οὗτός ἐστιν δαῦ ταν. 

υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα " αὐτοῦ ἀκούετε." ὁ 6. Καὶ κε τς 
. Σῖν. 

4τι. τ Οος. νἱῖ. 8; ἰχ, 15. 

1 ὠωφθη ΜΝ ΒΌ, νΒίοῆ, τῆς νετῦ οοπιίπρ Ὀείογα [86 ἔγῸ ΠΟΙ., ἰ8 ἱερί τηαίθ. ὙΒ6 
Τ. Ἐ. 18 ἃ σγαπιπγδεῖοαὶ ςογγεσξίοη οὗ ἀποίεηςξ γενίβεσβ. 

3.)Μ92Β ρΐδοε μετ᾽ αντον δῖε: σνλλαλουντες. 

8 ποιησω ἴῃ ΒΟ. Μὲάε Ὀεΐον. 

Ἡεῦ. νυἱῖ. 27, χίϊί. χ5.--ὄ ὑψηλὸν; 
Ταῦοσ τδς ἐγλαϊοπδὶ Σ δαύταῖα, ἃ ιτγδάϊ- 
εἴοη οτὶρίπαϊίπρ ἴῃ ἔουσιῃ οεπίυτΥ 
Μὴ Ογτ! οὗ ἢ εευδαίεπι δηὰ ]ἸεγοπΊα. 
Ἐεςεηὶ ορίηίοη ἔδνουτβ Ἠεσηοη. ΑἹ] 
ἀερεπάβ οὐ ψ μεῖμεῦ {πε βἰχ ἄδυβ ψετ6 
δρεηΐ πεᾶς Οδοβάσεα ῬἈΠρρὶ οσ ἴῃ Ἵοη- 
τηυοῦ8 Ἰουττιεγίῃρ. ϑίχ ἄδγβ νουϊά 
Ἰλερ {πεπὶ τὰ τ ΦἼΒῈ Μουηϊ οἵὗ Ὑταδε, 

αἴίοη ἄοεβ ποῖ σοποόσῃ βεορταρῆν ᾽" 
“δΉσιες. (Η. 6.).- ες. 2. μετά ορφώδη; 
ἐγαηςβριγαίμς 45, Μαυϊραῖε; Ὀερᾶπις 
αἰϊετεὰ 'ἰπ ἀρρεάσγαποε. ϑυοῦ ἰγᾶπβ8- 
ἐοττηδιίοῃ ἴῃ δχδίιθὰ βίδίεβ οὗ γηϊπὰ ἰβ 
Ρτεάιςαιεά οὗἉ οἴπεσϑβ, 6. 6΄., Οὗ [Δτ0 Ὁ] σἤ8 
(Ευπαρίυβ ἰπ 1. ΝΙΔ 22, οἰξεά Ὀγ ΕἸ8πετ), 
δηὰ οὗ Αἀδπὶ ψνβεπ παπλίηρ ἴπ6 Ῥεδβίβ 
(Εαὐτίςοϊι8, Οοά. Ῥεεμά. Υ. Τ.., Ῥ. το).-- 
ἔμπροσθεν αὐτῶν, 80 88 ἴο δὲ νἱδβ0 6 
ἴο τπαπὶ, σἱάφς νὶ. τ. [(ὑκ6᾽᾿ 8 πδεγαῖϊνο 
866 Π15 ἴο ΠΩΡΙῪ πὲ ἴῃς (τες ἀϊβοὶ ρ]ε8 
ψοῖα ἀβίεερ δὲ ἴῃς Ῥερὶπηΐπρ οἵ [πὲ 
βοδπο, θὲ ννακοηοᾶ ὉΡ Ὀεΐογα 118 οἷοβα. 
--καὶ ἔλαμψε... . φῶς: (πεβε ννοτάϑ 
ἄἀεβογιθε ἴδε Αϑρεοὶ οὗ τῆς ἰγαπβίογπγεά 
Ῥεῖβοη ; δος βυπ- γίρδς, ταἰϊπιεπὶ ρυγα 
ΜὮϊις.--ννες. 3. καὶ ἰδού ἱπιτοάυςε8β ἃ 
Ἰελάϊπρ δπᾶ σειηαγκαῦϊα 1εδίυσγς ἰῃ ἴῃ 6 
δβοεῆς: ὥφθη αὐτοῖς, ἴπεῖε Δρρεατεὰά ἴο 
τῆς ἰἔτες ἀϊβοὶρίεβ, ποῖ πεοαββαυ ΔΠ 
Δοβοϊυἱεῖγ τεὰὶ, οδ᾽εσιῖνα ρζεβεηος οὗ 
Μοβεβ δηὰ ἘΠῚ8. ΑἹ] ρυγροβεβ νουἹά 
ὃς βετνεά Ὁν δὴ δρρεάζαπος ἰπ υἱξίοη. 
δυβῆήοϊεπι οὐ͵εοιίν  ἰ8Β ρυδταπιεθά ὈΥῪ 
δε νἱβίοπ δείηρ επ᾽ογεὰ Ὁγ 411] {πε ἴῆτες, 
ὙΠΟ ψουϊὰ ἥανα Ὀεδη ἱπιργοῦδῦϊε ἢ 
Ῥυτοῖν βυδήεςιῖνε. Ἐεοορπίτίοη οὗ Μοβεβ 
δηὰ ΕΠ148 ννὰβ οὗ σοιιγβε ἱηνοϊνεά ἰπ ἴῃς 
υἱβίοη. Εοσς ἃ ταδί βιίς νἱίενν οὔ ἰδς 
οσούγτοπος (πε αυεβείοη ἃγίβεβ, πον ν 88 
τεοορηϊξίοη ροββϑιθϊε  Ἑσυίῃγ. Ζὶρ. 58 γ8 
τὰς ἀϊδοῖρίεβ μαὰ τεδά ἀεβογιριίοηβ οὗ 
ἴλτπουδ τηεη, ἱποϊυδίηρ Μοβεβ δπὰ ΕἸ1885, 
ἰπ οἷά Ηεῦγενν θοοκβ. Αποίπον βυρξεβ- 

4 ακονετε αντον ἴῃ  ΒΌ. 

τἴοη ἰ8 ταὶ Μοβεβ ἀρρεαγεά νἹὰ ἐδ 6 ἴδνν 
πῃ 8 παπᾶ, δαπά ΕἸ1828 ἱπ δἰβ ἢ 
Ἄοἤασῖοι.---σνλλαλοῦντες μ. ἀ., οοηνοτῖα- 
ἱπρ ἢ 1ε808, ἀπά, ἃ ζοεβ υἱϊδουξ 
βαγὶπρ (Κ. ἄοεβ βᾶὺ {1), οὐ ἴῃς τπαπια 
ἀρρόπτησξε ἴῃ 411 πυὶπάβ, ἴπ8 τηδίη τορίς 
οὗ τεοεπὲ σοηνεογβδίίοηβ, ἴῃς ὄγοςς; {Π6 
νἱβίοῃ, ἱπ 118 ἀγαπαξὶς ῥέγϑοπ δπὰ πεῖς 
τ41Κ, τεβεοιίηρ τῃς βίδῖε οὗ πηϊπὰ οὗ τῃ8 
Βεεσβ.---  εσ. 4. ἀποκριθεὶς ὁ Π. Ρεῖες 
ἴο {6 οπὶ αραΐπ, δυϊ ποῖ ρτεδεῖγ ἴο 18 
οτεάϊι.---καλόν ἐστιν, εἴς., εἰἴπες ἴξ ἷ8 
ξοοά ἔος ὰ8 ἴο 6 δεῖε -ΞΞ [ῆς ῥἷδος ἰβ 
ΡΙεαβδηῖ---80 ϑύδιν; οὐ ᾿ξ 18. νν6}} τῃδὲ 
ΨῈ δῖὲ μεζε--ννε ἴῃ ἀἰδοὶρ 68 ἴο βεσνε 
γοῦ δηὰ γοὺζ νἱβίϊΔηπί8-- δ εἶββ δηά 
Ἠοϊῖζτηδπη (Η. 6.). Ῥχίοδειβ, ἴῃ 1118- 
ττδιίοη οὗ ἴῃς ἔογπλοσ, οἱϊεβ. Απδοσεοη: 

Παρὰ τὴν σκιὴν Βάθυλλε 
σὸν“ καλὸν τὸ δένδρον. 

Τίς ἂν οὖν ὁρῶν παρέλθοι 
Καταγώγιον τοιοῦτον. 

--Οάε 22. 
ὙΠῖ8. βεηβε---αὔιαθμης ἐπί, ἱπ 4μὸ (ον»- 
τιον Ρι, ἰοσης, ἘτὶιΖβοθε ---ἰβ σΕΓΙΔΙΠΪΥ 
ἴδ πιοσα ροειίςδὶ, δὰ ποῖ πθοαββασὶν οα 
τπαῖ δοοουηῖ τῆς ἔσγιοσ ἴο πα τπουρῆϊ οὗ 
τς δρεᾶκετ, ἰῃ νίενν οὗ ἴπεῸὶ τεπιατκ οὗ 
ΓΚ. οπιιεά ἴῃ Μιε., ἰδδι Ῥεῖες ἀϊά ποῖ 
Κπονν ψῆδλὶ δε ννᾶβ8 βαγίηρ.-- ποιήσω, 
ἀε!θεταῖῖνε βυδβιδηεῖνε νυ ἱἢ θέλεις ρτα- 
ςεάϊηρ δηὰ νἱϊπουαι ἵνα; ἴπε βίπρυϊατ--- 
51.411 1 πιδίε ὃ---βυΐϊῖβ τῆς ἰογυναγάπαθϑϑ οὗ 
ἴδε τπδη; ἰτ ἰβ Ππίβ ἰάςβ, ἀπά 86 νἹ]] 
οατν ἰξ οὐὲ δίτηβε!!.- τρεῖς σκηνάς: 
τηλίεσίαὶ δὲ δαπά, Ὀγάποῖαβ οὗ ἔγεεϑ, 
Β,συῦβ, εἴς. ΠΥ τε ὃ Οπα Ῥεῖϊϊετ 
ἴοσ Ῥείθοῃβ ἱπ Ἴονειβε. Τῆς ψδοΐε 
Βοδείης ἃ βίυρίἀϊϊγ. Ῥεῖεσγ ἱπηαρίπεά 
ἴτῆδὲ Μοβεβ δῃά Εἰ125 μδά Ἵοπης ἴο βῖᾶδν. 
ΟἾγυβ. βυρρεδίβ ἐπᾶὶ Ῥεῖεσ δβοζε ἰη- 
ἀϊγες εν τεπεννβ ἴῃ ΡΟΪΐογ οὗὨ τεβίβιδπς8 
ἴο ροΐῃρ ὕρΡ ἴο Ϊεγυδαίετη (Ηοηι. ἱνὶ.). 

γν. 5-8. νεφέλη φωτειγὴ, ἃ ᾿υπληου8 

| 



ΧΥΙ]. 

. καὶ προσελθὼν ; ὁ ᾿Ιησοῦς ἥψατο αὐτῶν, καὶ 
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5.08. χανὶ, ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ᾿ ἐφοβή- 
τῇ ανί! θησαν σφόδρα. 
ξοαδι). εἶπεν, “ Ἐγέρθητε καὶ ἐμὴ φοβεῖσθε." 

{0 Ἐ. χχνὶ!. 
8. Ἐπάραντες δὲ τοὺς 

εἷξ ἘΠῚ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον. 

ν 1Ο. 
Ὁ ὉΒ. νὴ! ἱ. 

9. Καὶ " καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ 3 τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς 

(σία ἀπὸ, ὁ Ἰησοῦς, λέγων, “ Μηδενὶ εἴπητε τὸ 'ὅραμα, ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ 
ρον, ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ." ὃ 10. Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ 
δέκα ἐκνα μαθηταὶ αὐτοῦ,Ἔ λέγοντες, “Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν, ὅτι 

Ἢ... 
{δας ΟΣὴν ἴα Θοερεῖα αϑά ἰῃ Αοία (υἱ!. 91, εἴς). 

1 προσηλθεν ο Ί. και ἴῃ 3 ΒΌ ; ἀψαμενος αὐτων εἰπεν ἰπ 3 Β. 

3 εκ ἴπ ΒΟ αἱ.; ἀπο ἰῃ Σ. 

δάγερθη ἰη ΒΗ; ἀναστη ἴῃ 0. ὙΗ. ρίδος τῃ6 ἔογτμθσ ἰπ ἴῃς Ἔχὶ δπὰ ἴ86 
Ἰαϊῖες ἰπ πιαγρίῃ. 

4 αντον ἰηῃ ΒΟ δυϊ νΑπείηρ ἰπ ΑΙ.Ζ. 

εἱουά, 511} ἃ οἱουά Τςαρδθ]ςε οὗ οδβείηρ ἃ 
βῃδάον, ἰδουρῇ 4 ἰδὶπὶ οὔς (“ποῦ 
δάπιοάυπη δἰγαπ," Ετὶ[ΖΒο 6). ϑοχης, 
ταϊηκίηρ ἃ ββδάονν ἱποοιῃρδεδὶς ντὮ 
τῆς Πρδῖ, τεηάεν ἐπεσκίασεν ἐερεδαέ, εἰγ- 
εὐ πάαδαί. ΤΟαβπεῖ οἰϊεβ ραϑβαρεβ ἔτοστη 
ῬΏΠΟ ἴῃ ϑυρροζσὲ οὗ {18 τηεδηίΐηρ.--- 
αὐτούς. ΏΟΠπΙ ἢ ἴῃς ἀϊδοίρ!εβ ὃ [6808, 
Μοβεβ, δπὰ ΕΠῚ458 ὃ 11] τῆς οἷἰχ ὃ οὐ [Ὡς 
ἔννο οοἰεβιῖαὶ ν᾽ βἰαπίβ αἴοηε ἡ ΑἹ] ἴπεβὲ 
νίενβ μβανα θεεη δεϊά, ΤἼε βεσοηὰ δα 
τῶοσα Ῥχοῦδθϊε, Ὀυξ ἱτηροββίθῖες ἴο δὲ 
ςετίαίη.---καὶ ἰδού, ἀραΐπ ἱπιτοάυοίηρ ἃ 
τοδίη {εδίυγα : ἤγβε ἴπὸ ν᾽ βἰιΔηΐ8, πον 
τῆς νοῖος ἔσοπιὶ δεᾶνεη. Ἐεϊδιίοῃ οἵ {πε 
δᾶ ἴο ἴπε νοῖος {με βᾶπις 48 ἴδαϊ οὗ {δε 
δὺς ἴο ἴδε νἱ βἰϊδηίβ.---οὗτος : ([Πε νοῖςε 
Βροκδη τιῖ8 εἶπε αδομέ 6818; δὲ ἔδε 
Ὀαρείβπι ἐο Ηϊτι (ΜΙ. 1. 1χ), πηεδπΐ 10 Γ᾽ 
τῆς εᾶσ οὗ τῆς (ἔγεε ἀϊβοῖρ]ε8. Τῇ νοΐοα 
ἴο δε ἴακεπ ἴῃ οσοηπεοίίοη νὴ [86 
Δηπουηοειηθηξ οὗ ἴδε σοπιίηρ ραββίοῃ. 
7ε5ὺ5 αοά᾽ 8 ννε]]-Βεϊονεά 48 86]{-ϑδογίβο- 
τηρ.-- ἀκούετε αὐτοῦ : ἴο Ὀς τΔΚεη ἱπ ἴῃς 
8ᾶπηε οοπηξοῖϊίοη τ-- πεᾶσ Ηἰπὶ Βεη Ης 
ΒΡεδΚΒ ἴο γουῦ οὗἉ ἐΐέ εγοσ5. Ηπμπο αμάϊέε, 
περιῤε σοίμπι, ῥίεσπα βάο, ῥέεν εοξὶ οῖπο 
οὐεεφμίο, μη υδγεὶ αῤοοίοἰὶ ε ῥασίογες 
ῥγασϑεεγέΐγε, ἘΠΒΠετ. -- εῖ. 6. καὶ ἀκού- 
σαντες, εἴς.: ἀϊνίῃθ νοῖοεβ ἰδγγίν Ῥοὺσ 
τηοσῖδβ, Ἔβρεοία!νγ ὑνθεη ἔπεν βοπο δπά 
τεϊπίοτος ἄδερ πιονίπρ τπουρῆδῖβ υἱίη, 
πες. 7. ἁψάμενος ... εἶπεν : ἃ του ςἢ 
δηᾶ ἃ ψοσά, δυπιδῃ δπὰ κΚίπάϊγ, ἴτοπὶ 
6808, γεϑίοσε βίγεηρίῃ ἀπά σοσῃροβυτζε.--- 
ες. 8. Απᾶά βοὸ επάβ [δῈ νἱβίοη. --- 

ἐπάραντες τ. ὁ., εἴο., ταἰδίπρ' {ΠεῖΓ εγδβ 
ἘΠΕΥ 866 πὸ οπα Ῥυξ Ϊεβυ8. Μοβεβ δηὰ 
ΕἘΠῚ8 ροῆς δπὰ 71εβὺ8 ἴῃ Ηἰβ ἔδπι ας 
αϑρεοῖ ; τῇς ἀδΖζίϊηρ Ὀγὶρμέπεββ δου 

δηὰ ραττηεηβ νδηϊβῃςά. 

γν. 9-:3. Οοπμυεγεαΐίοθ τολίΐο ἀε- 
ϑοεπάϊηρ ἐμ ἈΠ|.---Ύ ες. ο. μηδενὶ εἴπητε: 
ἱπ]υποξίοη οὗ δεσσεου. ὙΠ σϑάβοη οὗ ἴῃ 8 
ἰπ)]υποτίοη 1168 ἰῃ ἴῃς παίυτε οὗἩ ἴῃς εχ- 
Ῥεγίεηςα. Μ βίοπβ ἃζὰ ἴοσ ἴποβε νῆο ἃγα 
[περαῖρά ἴον ἴετη. [{ Ὀοοίβ ποὶ ἴο τὰ - 
αἴε {πεπὶ το ἴποβε Ὧο γε ποῖ ἢξ ἴοὸ 
τεςεῖνς πε. Ενθῃ ἴδ6 (ἥσεε ψεσα 
ΟὨΪΥ ῥδγιίδι!ν ἤἰ; υνϊηαβθ ἐμεῖς ἴεσσοσ 
(νες. 6).---τὸ ὅραμα, {δε υἱπίοη, ᾿υ δι! γίης 
τδς νῖενν αῦονε ρίνεη οὗ ἴῃς εἐχρεσίεποα 
Βεϊά, ἀτηοπρ οἰβεγβ, ὉῪ ΕἸδβπεγ, Ἡεσάεσ, 
ΒΙεεῖς αηὰ Ννεῖββ. Ηεσγάδσ π8 βοπὶὲ 
ἢπα σαπλλσκβ οἡ ἴ6 Δπδορυ Ῥεϊνεδη ἴ86 
εχρεγίθηοςβ οὗ [ε808 δἱ Ηἰβ δαρεϊβτα ἀπά 
οὔ ἴδε Μουηΐ, ε8δἰχ ἄδγβ δῆδι [86 
δηηουποσηδηΐ δὲ Οδεβάγεα ῬΕΙπρρί, δηά 
1δοβε οἵ οἵμεγ πιδπ δ πε {ἰπια οἱ πιογδῖ 
ἀες ϑῖοπβ ἴῃ γουϊῃ ἂἀπὰ ἰπ ἴε πεᾶγ ῥγϑ- 
βεποες οὗ ἀεδί (υἱάς Ἠΐ5 ονι Ἐγίδςεν ὧδν 
Μεημϑοΐοη, ξὲ 18, 10).-τέως οὗ, (οἸονεά 
ἘῪ βυδ)]υποῖνα υἱπους ἄν ; ἴῃ 1818 οᾶ86 
(τ΄. χνὶ. 28) οπε οὗ Γυῖυσα σοπεηρεπον δὲ 
ἃ Ῥαᾶβὲ {ἰπ|. ὙΤμὲ ορίαῖϊνε ἰ8 υϑεά ἰπῃ 
οἰαϑβϑὶςβ (υἱάς Βυτίοη, ὃ 324). Νοῖ ἐΐ 
τε τεϑυγγεοῖίοη. [Ιξ 8 ηοΐ ἱπιρ δὰ τπδὲ 
7εδβιιβ νναὰ8 νεῖγ ἀεδβίγουβ ἔπαὶ πεν 8πουϊά 
τῆεη Ὀδθρίη ἴο βρεαῖ, διιξ οὐἱγ δὶ ΠΟΥ 
οουἱὰ τῆδη ϑρεᾶκ οἵ τῆς νἱϑίοῃ ἱπις]]1- 
ΒεΉΤνΥ δπὰ ἱπες]ρῖθγ. ΟΠ γίβι 8 ἴοπα 
ΒΕΕΠῚΒ ἴο ἢᾶνα Ὀδαη ἴΠδὲ οὗἩ οης πιακίηρ 
Ἰρῆς οὔ τῆς τεοθηΐ Ἔχρογίεηςς (88 ἴῃ 1 ἶς. 
χ. 20).-- εσ. το. τί οὖν, εἴς. : ἄοεβ δα 
οὖν τεῖες ἴο τῆς ρῥτγοβιδιτἰίοη ἰπ νοσ. 9 
(Μεγετ), οσ ἴο ἴδε δρρεᾶγαπος οὗ Μοβεβδ 
δηὰ ΕἸ145, 5:1} ἴθ τῆς πιηά8 οὗ ἴῃς ἰἢγεα 
ἄϊδβοῖρ] 68, δπὰ ἴπε Ἰδίεῃεββ οἵ ἐμεὶς σοπγΐῃ, 
(Εὐτῆγ., ΝΥ εἰ85), οσ ἴο ἴπε βῃοζίμεββ Ο 
τῃεὶς βίδυ ὃ (ατοιίιβ, Εσ ̓ Ζβοῆς, ΟἸβὮ., 
ΒΙεεκ, εἰς.). Ὀιβίουϊε ἰο ἀδοϊάς, ονΐησ 
ἴο ἐταρτηξηϊασίηθϑβ οὐ σεροζῖ; δῖ ἱξ ἰβ 
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11. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 1 ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς,2 ““Ἡλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον, καὶ ’ ἀποκαταστήσει πάντα ") νἱάε αἰ ΟἈ, 
12. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἡλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν» ἘΦ 
ἀλλ᾽ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν " 
μᾶλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν." 

οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
13. Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταί, ὅτι 

περὶ ᾿ωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 
14. Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν ὁ πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἀνθρω- 

1 ΜΒΌ1.Ζ οπιῖτ Ιησους. 3 ΒΌ οζηῖϊ αντοι!. 

5 ΜΒΌ οπιῖξ πρωτον, ψΗϊοὮ ΡΓΟΌΔΟΙΥ Πδ5 οοσηε ἴῃ ἔγοτ νεσ. σο, 

4.3.8ΒΖ 888. οπιῖΐ ἀντων. 

τιοδὲ πδῖυγαὶ ἴὸ ἴδ οὖν ἴῃ οοππεοίίοη 
νῖ ῥγεοθάϊηρ νεζβθ, οὐἷν ποῖ 88 σε- 
ξετρ ἴο ἴδε Ρῥχγοιδιείοα οὗὨ βρθες ῤγὸ 
ἐεπι., Ὁὰὲ το ἴπῈ ἀρράσγεης εἰ ρῃτηρ ἴοης 
ἢ ΨΠΙΟἢ 1εϑὰ8 Βροκε. [Ιζ τδε τεσεηὶ 
Οσουσγοπος 18 ποῖ οὗ νἱίαὶ ἱπιροτίδπος, 
ΨΥ ἴδεπ ἀο ἐπε 580τῖθεβ βᾶὰῪ 80ὲ ΤῸ 
Αγ πε εἰ ρἢδδβὶβ (νυν ὙΝ 658) ου πρῶτον, 
88 1 τῆε ἀϊδοῖρ!εβ σψγεῦα βυσργίβεά (πδὲ 
Μοβεβ δπά ΕἸ148 δά ποῖ ςοπΊς βοοπεζ, 
Ῥεΐοτε τς ΟὨγίβε, ἰβ ἃ πιϊβίακε. Τῇ 
δἀνεπινουϊά ἀρρεᾶσ ἴο ἴδεπὶ βοοη ἐπουρἢ 
το βδεἰβέν ἴῃς τεαυϊγεπιςηΐβ Οὐ ΕΠ 5οτ1068--- 
ἦαδε δὲ τῆς τῖρδε εἶπ, αἴοσ ἴπεὺῪ δδά τε - 
ςορηίβεὰ ἰη ͵εβυβ ἴῃς ΟὨγίδι τ Τῆου τί 
τῆς ΟἾγῖϑὲ νὰ Κπονν, δηά ἴοἱ ΕΠῚ45 18 
Βατε ἴο ὑγερᾶγε 86 ΨΑΥ͂ ἔοσ ΤῊΥ ρυβ]ῖς 
τεοορηίποη πὰ δοῖυαϊ Ἂπν ἰηΐο 
Μεββίαπίς ροννεῖ δπὰ ρίοσυ. Τῆς βϑυδάεη 
ἀϊθαρρεάσγαηος οὔ τῆς ςεἰεβιῖα}8 νου Ἱά τεπὰ 
ἴο ἄεερεη ἴῃς ἀϊδαρροϊπιτηεηΐ ογεαῖςα ὉῪ 
πε Μαβέοσ᾽ βΒ ἢ] πρ ἴοπε, 80 τπδὲ ἔπεα 
ἰδ ϑοπὶς ρχτουπά ἴος ἤπάϊπρ ἱπ οὖν ἃ 
τείεγεπςβ ἴο [μαι αἴβο.---νες σι. ἔρχεται: 
Ῥτεβεηΐ, 88 ἴῃ 1ΐ, 4, ῥγαδεσης ῥγο γμέμτγο, 
Ἑδρδεὶ (4ηπποέαϊϊοπές ἰῃ 8.8.), νῇῆο οἰτε8 
ἰπβίδηςεβ οὗ [Π|8 σηαϊαρς ἐερεῤῥογὶς ἴτοτὰ 
Χεπορδοη. ΝΟ (Οπγας Ῥλὶ1.), τείετστίπρ 
το Αρμεῖ, ργείετβ ἰοὸ ἢπά ἱπ ἔπε ργεβεηῖ 
δῖα πο ποῖς οὗ {ἰπις, Ὀὰϊ οπἷγ οὗ ἴῃς 
ογάεσς οἵ οογηΐπρ 88 Ὀεῖννεεη ΕἸ1 45 δηὰ 
Ομ τῖβι. [8 18 ἃ ἀϊάδοιϊς, {ἰπ|61}658 ργεβεπῖ. 
80 ΥΝ εἰβ8.---ἀποκαταστήσει πάντα. ΤΠἷ8 
ψοσάᾷ ὀσουτβ ἴῃ ϑερῖ., Μδ]. ἵν. 5, ἴοσ νος 
βιίδηάβ ἴῃ ΓΚ. ἱ. 17: ἐπιστρέψαι; τῇς 
τείεγεμος ἰ8 ἴο γεβιϊτυτίοη οὗἁ σῖρῃι πιογαὶ 
τεϊδιίοπβ θεΐννεθεη ἐδίποιβ δπὰ Ἵπιἰ ἄγε, 
εἰς. Ἑδρῇῃεῖ οἰϊεβ ἱπβίδῃςεβ οὗ 5ἰπλ}1ᾶγ 
τ8ε ἴτοπὶ ΡοΪγῇ. Τῆς διποιίοη οὗ ΕἸ148, 
88 ςοποεῖνεά ὈΥ ἴδε Βοσίδεβ, νγ88 ἴο ἰεδὰ 
Ιβγδεῖ ἴο τε Ογεαὲ Κεῤεπίαπεσ. γψὲάδς 
οη τηϊ9, ννοῦες, δὲς Σιελγεη ες Τ΄., Ῥρ. 
337-8.--- εῖ. 12. λέγω δὲ: [ε55 ἤπὰβ 
ἴδς Ῥγορῆεσυ 88 ἴο {πε δάνεηι οὗ Ε]188 
Δ]8]Π1εὦ ἰπ Ἰοῆπ τῆς Βαριϊβὲ, 80 8111} 
ξυσῖπος τεἀδυοίηρ δε βἰρηίποαπος οὗ ἴπε 

Ἰαῖς νἱβίΊου. Τῆς οοπίγαβι Ῥείη ἴδ 6 
τηεομδηΐοδὶ {τεσ  βπὶ οὗ ἴδε βοσίρεβ δηάὰ 
τῃς ἴτες βρίγίυδὶ ἰηςεγργειδέίοη οὗ 7εδι8 
οοσλςΒ ουξ μεσαθ.0 Ουτς 1,οσά ἐχρεοϊεά πὸ 
1τογαὶ σοπληρ οὗ Ε1)}4ἢ, βυοῦ δὲ ἴδε 
Ῥαϊιγιβεῖς ἱπίεσργείεβ (ΗΠ τυ, ΟἾτυβ., 
ὙΒδορῆν., Εὐυτῆγ., (0 μορροξοῖ Ηὶτὰ 
ἴο τεΐδσ ἴο ἴῃ νεσ. 1ἱ- δε Βαρεῖβε ννδβ 
811 της ΕἸ αῃ Ης Ἰοοκεά ἴονς.---οὐκ ἐπέ- 

γι ἴδεν ἀϊά ποὶ τεςογτιῖβα Ὠἰπὶ 48 
ΕΠ Δ, εβρεοίδ!ν ἴποβθεὲ πο ρτοῖδβ- 
βἰοπ αν ταυρῆς πδὲ ΕἸθΑ τουδὲ οοπῆα, 
της βογίδεβ.---ἀλλ' ἐποίησαν ἐν αὐτῷ, 
εἴς. Εδσ ἔγοπι γεοορηϊβίπρ ἰπ πίτη ΕἸ ἢ, 
ἃηὰ Τοτηρὶ γἱηρ ἢ ἢΐ8 βυπηπιοηβ ἴο 
τορεπίδποθ, ἴπεὺ τηυτάετγεά Ἦϊπὶ ἴῃ ταὰ- 
βΒεπίπιδπὶ οὗ τῇς δδγπεϑίηεββ οὐ δίβ 
εῇοτίβ ἰονναγάβ8 ἃ πιοσϑὶ ἀποκατάστασις 
[Πιοῦ, 88 τεργεβεπιίηρ ἰῃς Ζεὶέρ εἰς .).-- 
ν ἀντῷ : [ἰ{εγᾺ}}γ, ἴῃ ἢίπι, ποὶ οἰ Δβϑβίοαὶ, 
Ῥυς 5ἰπη ας σοπβίγυςσείοπ ἐουπά ἰῃ ἀεη. 
χὶ. 14, δηά εἰβενῃεσε (ϑερὶ.).---οὕτως : 
{ξδυβ τελάβ Ηἰβ οὐνῃ ἕδϊε ἰπ (ἢς Βαριίβε᾽ β. 

ΟΥ̓ ποτοῦ Ηδ υπάετβιοοά Ηἰ8 
εἰπε, δαπά πον ὅεε Ηθ ννὰβ ἔἴτοτι 
ΜΠ 05! οἢ8 ̓ --τνεσ. 13. τότε συνῆκαν : [86 
Ρδγδ!]εὶ ἄγαννῃ ἰεὶ τΠ6 ἴῆγεε ἀΐβοῖρ 68 866 
ΨΠΟ τῆς ΕΠ] Δ ννὰ8 αἰϊυδεά το Ὁγ τπεὶς 
Μαβίεσ. αὶ ἃ ἀϊβδεπομῃαηίσηεηῖ: ποῖ 
πε ρἱοτίβεά νἱβἰίδης οὗὨἨ τὰς πῖρῆς νἱβίοη, 
Ὅαυι ἴδε Ῥεπεδάςά ρῥγεδοδοεσ οὗ τῆς νυ ἱ]ᾶοτ- 
π688, ἴπε ἴτας ΕΠ: ΔὮ 1 

γν. 14-2.. Τὰς εῤὶϊεῤὲϊς δον τ 
ἶχ. 14-29; [κ. ἰχ. ΕΥο  πρέτ ἰεῦ 
τεροζὲ οοπιρατεά ἢ ΜΑ.---Ν τ, 14. 
ἐλθόντων: ἴῃς αὐτῶν οὗ Τ. ΒΕ. πιϊρδξ 
ΘΑΒΙΪΥ Ὀς οτηϊοα ἃ8 υὑπάεγβίοοά τοῦ 
ἴδε οοπηςεοιίοη.--γογυπετῶν, [1 ΟΓΆ]γ, 
ἴο [4]1 προτὶ τῃ6 ἱκπεεβ, ἴῃ Ὡς ἢ β6ηβα ἱξ 
νοῦ] παίυτα! ν ἴᾶκε τῃς ἀδεῖνε (Τ. ΚΕ., 
αὐτῷ) ; πεῖα υϑεὰ δοιίνεῖϊγ τε δοουβα- 
να ΞΞ το δεΐμεε ᾿ΐτη (ϑοῆδηΖ, ὟΝ εἰ88).---- 
ΨΝες. 15. σεληνιάζεται, ἢε ἰδ τηοοη- 
βίσυοκ ; τῆς βυτηρίοπιβ δ8 ἀεβογίβεά δὲ 
ἴδοβε οὗ δρί]ερδυ, νν ϊοἢ ἡνεσε βυρροβεά 
ἴο Ῥεοοπιε ἀρρταναιεά ὑυἱεἢ τῆς ρβαβεβ οὗ 
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κ ἡρθρς ἄνο 

Ἡ)κοὰ ἴα ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει 3" 
μεραὲ ἐμ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 

τινος, ΟΒ. μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι." 

ΧΥΙΙ. 

πος " γονυπετῶν αὐτῷ, καὶ λέγων, 15. “ Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, 

πολλάκις γὰρ πίπτει εἷς τὸ 
16. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς 

17. '᾽Απο- 
ΥΡΑΝ τς, κριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ““Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ ' διεστραμμένη, 
ζεῖ τῳ. ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν ὃ 
πα ας μοι ὁτὸν ὧδε." 

τ ἜΡΣ 1 
᾿ς Ὁ: 
11}. 13. (411 

ΓΒ φεῃ., ἐς 
δοςῦϑ. πλογα 

; ἕως πότε 
18. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν 

ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 
19. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον, 
Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; " 20. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 

τῷ εἰκεοίει). εἶπεν ὃ αὐτοῖς, “Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὁ ὑμῶν. 

"ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ 

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
1 αντον ἷἱπ πελεῖν 811 υποΐαῖδ. ἀντω ἰβ ἃ “ τηεοπδπίοαὶ γερει πίοι ̓ " (ΥΝ εἰ58) οὗ τὰς 

Ῥτενίουβ ἀντω. 

3 ξχεῖ ἰπ 4 Β1,Ζ ; 8ἃ8 8 τόσο δι δὶ τνογὰ ἰξ ἰδ ἰο ὃς βυβρεοίεά. ΝΗ. ἱπισοάυςα 
ἐπ υεἢ μοβιϊδείοῃ. 

8 μεθ υμων ἐσομαι ἰη ΒΟΌΖ. 

δ ΒΌ 33, εἴς., Βᾶνε λεγει. 

49) Β0 οπιῖὲ Ιησονς. 

6 ολιγοπιστιαν ἰῃ ἀδ Β ουγεῖνεβ, ἀηᾶ δάοριεά ὉΥ πιοβὲ εἀϊίοσβ, ἐβουσῇ αἀπιστιαν 
ἐπ ΟἿ δηά οἵδοσ υὑποῖδ]8β 88 ἱπνοϊνιπρ ἃ βενεσεσ στοδεοιίίοη ἢᾶ5 πιυςῖ ἴο τοοοσησηεη ἃ 
ἰτ. ὙὯῆα τεπάδηου ψουά θὲ ἴο ἴοης ἄοννη. 

ἴδε πιοοὴ (οἷ ἷν. 25).--κακῶς πάσχει 
ἔχει ὟΝ. Η. ἴεχῦ), ροοά ἀτεεκ. Εδρδεὶ 
Ν ἵνε8β ἘΧΔΠΡ]ε8 τοῦ ΡοΪγ. Ξξ 
βυθετβ Ὀδάϊγ.--- εσ. 6. τοῖς μαθηταῖς : 
τε πίπς Ιεἷ Βεδίη με 7εβ08 δπά ἴδε 
τῆτες δβοεηδςά ἔπε Μουηϊ. Τῆε ἔδπιε οὗ 
]εβι5 δπᾶ Ηἰβ ἀϊΐβοὶρ]εβ δ8 ἤφδίετβ πδά 
τεδομεά ἴῃς πεϊρῃδουτμποοά, ψνδεγενεσ ἰὲ 
τνλ8. ---οὐκ ἠδυνήθησαν: [πε οα86 θαΠή]εά 
τῆε πιδη οὗ τῆς ΘΔ] ]εδη πιἰββίοη.---ν ἐσ. 
17. ὦ γενεὰ : ἐχοϊαπιαϊίοη οἵἉ ἱπηρδξίδηοα 
δηὰ ἀϊξαρροϊπίπιεηξ, 88 ἱ οὗ οπβ νι 
ἰπ ΨΘΙ͂. ἀεί, ΟΥὁ ἄνεῖβα ἴο δυο νοῦ 
ἦαβὲ τβεη. ΚΒ γε τεξειγοὰ ἴο ψὸ οἂπ 
ὉΠΙΥ οοπ͵εοῖυτε, ἀπά ἴπ6 ρύεββεβ σα 
νατίουϑ. ΡῬΓΟΡΔΌΪΥ πΊΟΓΘ ΟἹ 1688 4]1 ῥγε- 
βεηῖ; ρᾶσεηῖ, ἀϊβοίρίεβ, βογίδεβ (ΜΚ. ἰχ. 
14). 6808 ννᾶβ [Δ ΑΥΔΥῪ ἴῃ βρί τ᾿ ἔγοπὶ 
811, Ἰοποῖγ, ὑγογσῃ ουὔϊ, δηὰ ἰΙοπρίηρ ἔος ἴ8ε 
εηὰ, 88 ἴδε πυδδιίοπ (οἸϊοννίηρ (ἕως 
πότε, εἴς.) Βῆοννβ. [{ 18 (π6 υἱΐεγαπος οὗ 
8 βπε-δίτυηρ πδῖίυγα, νεασυ οὗ ἴδς ἀυ]- 
6885, δίυρίάϊεν, δρί γί] ἰπβυβοθριὶ- 
ΠῚ (ἄπιστος), ποῖ ἴο βρεὰκ οὗ {πε 
ΤΛΟΤΑΪ ρενείβν (διεστραμμένη) 41] 
ἃτουηᾶ ΗΐπΠ. Βιυῖ ννὲ πηυβὲ δὲ σαγεξα] 
ποῖ ἰο Τεδὰ ἱπίο ἰξ ρεενίβῆμεββ οσ υῃ- 
Ειαοίουβπεββι [|εδὺβ παά ποῖ τε! 
δίονη {ἱεά οἵ ἀοίπρ ροοά, οὐ ἰοβὶ 
Ῥαϊίεαποα ψῖβ ἴῃς Ῥγυϊδεά τεεὰ δηά 
βιηοκίηρ ἵᾶρεσ. Τὸ ἴοπε οὗ Ηἰδβ νοῖςε, 
ἘΠΕ ταργοόδομ, ψουᾶ δον {Ππᾶϊ. 

ἔειμερε ἴβε οοπηρίαἰπὶ νγ85 βρόκεη ἰῃ δῃ 
υπάετίοπα, ᾿ι8ὲ δυάϊδὶς ἴο ἴξοβε πεᾶσ, 

δηὰ ἔπεπ, αἱουά ; φέρετέ μοι : ὑτίηρ πὶ 
ἴο πη6, βαίὰ το ἔπε οσοννὰ ρθπεγαῖυ, ἔμεσε- 
ἴοτε ῬΙυγΆ].---νεσ. 8, τὸ δαιμόνιον : ἴῃς 
ἔσει ἱπεϊπηδείοη ἴῃ τῆς πασγαῖίνε ῃδὲ ἰξ ἰβ 
ἃ οΆ86 οὗὨ ρΡοββεββίοῃ, δπὰ ἃ δἰπὶ 88. ἴο 
ἴδε ρεπεβὶβ οὗ τῆς {ἤδοτν οὗ ροββεββίοῃ. 
Ἐρί]ερβυ ργεβεηΐβ ἴο {πε δγβ [πε δϑρεοῖ 
οἔ τῆε οάν δείηρ ἴῃ τῃς ροββεδββίοῃ οὗ ἃ 
ἔογεῖρῃ ν7]}, δηὰ 411 ἀϊΐβεαβεβ στ  ὨΙΟὮ 
τῆς ποξίοη οὗἩ ἀεπιοπίδοδὶ ροββεβϑίοη νγᾶβ 
αϑϑοςίδιϑά ἢανε τῃϊ8 ἔξαίυσγε ἰῃ οοπηπιοη. 
“ 7υάδεϊβ τί τδιϊβδίπηπὶ ογαῖ τηοσῦοβ 
αυοβάδπι Ανίοσοβ, 608 ῬγδεβεγιπΊ, 
4υΐδυβ νεῖ ἀϊβιογίυπη εδὲ σογρὺβ ναὶ πιδηβ 
τυγραῖα οἱ αρίίδία ρῃγεηεβδὶ, τηδὶΐβ 
δβρί γι εἰυβ διιγίδυετε." [Ιἰρμείοοι, Ηος. 

οὉ., αὐ ἴος. Τῆς αὐτῷ δἢοες ἐπετί- 
μῆσεν ΠΑΙΏΓΑΙΙΥ τείετβ ἴο {πε ἀδπιοη. 

Πῖ5 τείδσεηςε ἰο Δπ 88 γεὶ υητηεπεοπεά 
βυδήεος Ν εἶββ ἐχρίδῖπβ ὃν τῆς ἱπῆυεπος 
οἵ ΜΚ. 

γεῖ. 19. κατ᾽ ἰδίαν: {πε ἀϊδοίρ!εβ8 
Ὧδνθ βοπὴβ ργίνδιε ἰδἱκ ἢ τῇς Μαδβίο 
85 ἴο Ψ»ῃδὲ ἢδ5 ἰδὲ Παρρεπεά.--διατί 
οὐκ ἠδυνήθημεν: {πὸ αυσδιίοπι ἱτρὶεΒ 
τῆδὲ τῆς Ἔχρεγίεποα ψγ88 Ἐχοςριοηδὶ ; ἴῃ 
Οἴμε ννοτάβ δαὶ οὐ ἐπεὶ αἰ εαη 
πιϊδϑβίου, δηᾶ, ρεγῆαρβ, αἱ οἵδπεσ εἰπιεβ, 
{πεν Πμαά ροββεββεά δπηά ἜἼχεγοϊβεά πεαϊϊηρ 
ΟΜΕΙ.--- εσ. 20. διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν, 
ΟΣ οηϊν, δηᾶ Ἰυδῖ οἡ ἴῃδῖ δοςουπὲ το Ὀς 

Ῥτείεισεά ἰο ἀπιστίαν (Τ. Ε.); ἃ ψοτά 
οοἰπεά ἴο Ἔχργεββ ἴῃς δοὶ Ἔχδςεγ : ἴοο 
1|π||ς (αι ἴον τῆς οσοδβίοη (οὐ, χῖν. 31). 



15---λ3. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 233 

ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβηθι 
" ἐντεῦθεν 1 " ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται καὶ οὐδὲν " ἀδυνατήσει ὑμῖν. αι ἔνθεν αν. 

21. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ 
νηστείᾳ." 3 ἱ 

22. ᾿ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ὃ δὲ αὐτῶν ἐν 

,ὰ ἴα ΓΚ, 
χνὶ. οό 

μπῇ 
ίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς : τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν ποιοίβετεὶ. 

ὁ Ἰησοῦς, “Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας “ ὧὯὲ ἕο 

Ἂν» 4 

εἰταιὶϊον 
ἀνθρώπων, 23. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθή- ἀκ πὴ 

ΕΏ. Χ' 5 

14). Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

᾿ μεταβα ἰπ δὲ Β; ἐνθεν ἱπ ΙΒΌ. 
3 ΤῊἷβ ψῃοἱα νεσβα ἰ8 νναπεῖπρ 'π ΜΒ 33, βοπὶς 1,δἰπ νεσββ., ϑ τ. νεζβϑ. (Ουσ. 

Ηΐεσ. ϑ[η.). ΟΥΓΙΔΣ δπὰ τρᾶπυ οἵπος υποίαϊβ μᾶνς ἰξ. 
Τοϊδιεά ἱπῖο ἴδ ἰδχέ. 

1 16 ἀουδί]εββ ἃ ρῖοββ 

ΜΒ σ ἰξ νρ. βανε συστρεφομένων οἰδηρεὰ ἰπίο [86 πόσο δαβὶϊν ὑπάετγβέοοά 
ἀναστρ. (Τ. Ε.). 

4 Β Πα8 ἀναστήσεται (Υ Ἡ.. πιδτρίη). 

ὙΠπδὲ ννᾶβ ἃ ρατέ οὗ ἴδε (σαυτῇ δὲ Ἰεδϑῖ, 
δηὰ τῃε ραγῖ ἰξ Ῥεσᾶπια ἴπεπὶ ἴο ἴδὺ ἴὸ 
Πελγι.---ὠἀδμὴν, ἱπιτοάδυοίηρ, 45. υδυδὶ, ἃ 
εἰμ βαγίηρ.---ὰν ἔχητε, 1 γε πᾶνε, 
8 Ῥίαβθηξς βεποσγαὶ βυρροβίτοη.---κόκκον 
σινάπεως ῥτονεΓΌ 8] ἔος ἃ 5π|8}} φυδητν 
(χι 1. 31), ἃ πλίηϊπηυτη οὗ δ. ΤΠ 
ῬΌΓρΡοΟΒΕ ἰβ ἴο Ἔχδὶς {ηε ροννεῖ οὗ ἐδίιῃ, 
ποῖ το ἱπβίπυδῖς ἐπδὲ τῇς ἀϊβοῖρεβ ἢανε 
ποῖ Ἔνεὴ [86 τηϊηϊπιυπ. ϑοῆδηΖ 88 γ8 
δεν μὰ πὸ πιίγδοϊς (δ 1} (“ Πἀ68 τηίγαςυ- 
Ἰογιπι"").-τῷ ὄρει τούτῳ, ἰε Μουπὲ οὗ 
Τταπβῆρυτγαϊίοη νἱϑῖδ]ς ἀπά ροϊπιεά ἴο. 
τοὶ α (-βηθι Τ. Κ.), 4 ΡοειίςΑ] ἔογπι 
οὗ ἱπιρεγαῖϊνε κ ἀνάβα ἴῃ Εεν. ἷν. 1. 
γίάς ϑεμαγεάςε} 8 ψγέπιεν, Ῥ. 115.---ὄἔνθεν 
ἐκεῖ ἴοσ ἐντεῦθεν ἐκεῖσε.--μεταβήσεται : 
βαϊὰ, ἄοπε. 1688 ἤεσε ἰπ εῇεςξ ς 118 
11 δὴ “ὑρτοοῖοσ οὗ πιουηίδί 8," ἃ 
Ῥῆγαβα οὐτταηΐῖ ἴῃ τῆς [Θὐν]8} ΒΟ ΠΟΟΪ8 ἔοτ 
ἃ ΒΔΌΡΙ ἀϊδεϊησυϊβῃεά ὈΥ ἱεραὶ ἰογε οἵ 
Ρεϑοπδὶ δχοαϊΐεσπος (Πἱρμιοοι, Ηον. 
Ἠεδ., αὦ Μι. χχὶ. 21, ΔΝ πβοπε).--- 
ἀδυνατήσει υξεά ἱπ πε {πἰγτὰ ρείβοη 
βίπρυϊασ οηΐγ ἴῃ Ν. Τ᾿ ἢ ἀδιῖϊνε τ ἰο 
Ὅς ἱπιροβϑβίδὶε ; ἃ τεπιπίβοαπος οἵ ΜΚ. 
ἶχ. 23 (Υν εἶ58).---νεσ. 2:1. Μίάε οὐ ΜΚ. 
ΙΧ. 20. 

γν. 22-23. ϑεοομά αππομησοριεὲ οΥ 
ἐλ Ῥαςξεῖοπ (Μὶς. ἴχ. 30, 31; κΚ. ἰχ. 44, 
45).-- ες. 22. συστρεφομένων α., ν᾽} }]6 
ἴδεν εσα ταονίπβ δδόσι ἃ τευπίτεἀ ὈῬαπά, 
--ὧἶν τ᾿ Γ᾿: {πεν δδὰ ροὶ Ῥδςοκ ἴο (δ! ες 
Ψ Πεη ἴδε βεοοηδ δηπουποοιηθηΐ νν88 
ταδᾶς, Μκ. βίδίεβ παῖ ᾿πουρῇ τεϊυσπδὰ 
ἴο ΤἈπλ αν βοθῆθβ [ε808 ἀἰά ποὶ νυν βὮ ἴο 
Ὅε τεςορηϊβεᾶ, πὶ Ηδ τηῖρῃξ οᾶστυ οα 
υπαάϊδιυσρεάᾶ τπ6 ἰηβίσυσιίοηπ οὗ ἴδε 
Τνεῖνε.-- μέλλει, εἴς. : [ῆ6 στεαῖ Φηρτοϑβ8- 
πᾳ βυδἧεοι οἵ ἱπβίσιςϊίοη νν88 ἔδα 

ἀοείγίμε ὁ ἐᾷλφ εγο55.---παραδίδοσθαι: ἃ 
πον ἐεδίυσε ποῖ ἰῃ πὸ ἤτβὲ δηπουηςε- 
τηοηῖ. Οἀτοιίυϑ, ἰπ νίαν οὗ τῆς ννογάβ εἰς 
χεῖρας ἀνθρώπων, {Π|πΚ8 ἴῃς τείεγεηςε ἰ8 
το αοἀἂ τμε Εδίπεσ ἀε] νεγίηρ υρΡ ἴῃς ϑοη. 
1 ἰδ γταῖποτ ἴο τεοεηΐ σεν δίίοηβ οὗ ἀ18- 
αῇεοτίοη ννἱτβίπη τἰῃς ἀϊβοὶρ᾽6- οἶγοῖς. Ἐὸσς 
1Γ πεσε ψεσε τῆγες ἀϊβοῖρ]εβ ννῆο βῃοννεά 
Βοηὴδ τεοερείνὙ ἴο ἐπε ἀοοίτίης οὗ τς 
οΓοβ8, ἴποσε νν88 οὔα ἴο τνῇοπὶ ἴτ ᾿νουἱά 
δε νΕῪ υὑπινεϊςοπηα, απὰ ψνο ἀουδεῖεββ 
μὰ ἐεϊξ νεῖν ὑποοπλογίδδ!α βίπος 86 
Οδαβάσεα δηπουποεγηθηῖ.--παραδ. οοη- 
ἰίηβ ἃ οονεγὶ δ᾽ βίο ἴο ἴΠ6 ρασὲ Ηδ ἰδ 
ἴο Ρἷαγ.---Νεσ. 22. ἐλυπήθησαν σφόδρα, 
Πα ννεγε 411 σγεδῖὶν ἀϊβισεββεὰ ; Ὀὰϊ πὸ 
οἣς 1Πϊ8 τἰπηε νεπτυγαά ἴο τεπιοηβίσγαϊε οσ 
δνδῃ ἴο δ8Κ ἃ φυεβιίοη (ΜΚ. ἰχ. 32). ΤῇἪε 
Ῥτγεάϊοιίοη οὗ τεβυγγεςιίοη βεεπΊ8 τὸ πᾶνα 
οσουπίεά ἴον ποιῃίπρ. 

Ὗν. 24-27. Τὰε ἐενιῤῖε ἐαχ.---ἰι Μι. 
οηἶγ, Ῥὰξ πητη δι ΚΑΟΪΥ ἃ ρεπυΐης Πιδίοτίο 
τευ) πίβοεπος ἴῃ ἔπε πιαΐη. Ενεη ΗοΪΖ- 
τααῆη (Η. Ὁ.) τεραγὰβ 1ἴ 45 Πίβίοσυ, ΟἹἿΥ 
8.81 ἀδνεϊορεά ἱπίο Ἰερεηά.---Ν τ. 24. εἰς 
Καπ.: ποπΊε δραίη δἴϊτεγ ἰεηρίπεηεά νδη- 
ἀεγῖπρ ἢ ἐδς βαιἰβέδοτίοη μοπια ρῖνεϑ 
ἐνδεῆ δῆεσ ἴπε πιοβὲ Ἴχπίϊσγαίίηρ μοὶ αν 
ἐχουγβίοηϑβ.---  εσ. 24. προσῆλθον οἷ, εἴς. : 
Ποπιε-οοτηίηρ οἴἴδη τηεᾶπ8 σείϊυση ἴοὸ 
οᾶτθ. Ηδτζα γα ἴδε σοοαίνεσβ οὗ ουδβίοτῃ, 
88 ΒΟΟΙ 88 ἴΠαγῪ ἤεᾶσ οὗ ἴπε δετῖναϊὶ, ἀς- 
τηλπάϊηρ, ἰτθυῖϊε. Ἑτοπὶ ἴῃς Μουπὶ οὗ 
Ὑταπϑῆρυταϊίοη ἴἰο πιοπεΥ ἀἀδπιαπάβ 
ΨΠΙΟἢ οἠς ἰβ ἴοο ροοσγ ἴο πιεεῖ, Ψῆδι ἃ 
ἀεβοεπὶ! Τῇα δχρεγίεποε μ88 Ῥεεη οἴεη 
τερεαίεὰ ἴῃ τΠῸ ἴϊνὲ8 οὗὨἨ 54] πῖβ, 808 οὗ 
Αοά, πιεῃ οὗ ρεηίυ8.---τὰ δίδραχμα: ἃ 
δίδραχμον νν48 ἃ σοἷπ ε4.4] ἴο τὸ Αἰεὶς 
ἀγαοῆπιδς, ἀπά ἴο τῆς [ενν᾽ϑῃ Π4]Ὲ βῃεκεὶῖ 
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4 ΒδτΘΟΩ 24. Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν 

τος 
εἶ τϑαμορι δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ 

ὁμῶν οὐ "τελεῖ τὰ δίδραχμα; 25. Λέγει, “Ναί. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥῚΙ. 

εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ 
Πέτρῳ, καὶ εἶπον, “ὯὉ διδάσκαλος 

Καὶ ὅτε 
: Δ ἐσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ ᾿ἸΙησοῦς, λέγων, “ Τί 

6. 
8 (Β. χχὶΐ. 

σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων ὃ λαμβάνουσι 
τ ἈΚ. τέλη ἢ "κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ᾿Ὡ ἀλλοτρίων ; " 

εἶβδας 5. 26, Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος," “᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων." Ἔφη αὐτῷ ὁ 
6. Ηδεῦ. χὶ. 9, 34- 

1.90 οὔοεί! τὰ πεζὰ (Τί 89.) ; ΒΟΙ, γεϊδίη ἰὲ (ΝΗ... 

3 εισελθοντα ἰπῃ δῇ (-τι Π); ελθοντα ἰῃ Β. Τίδβοϊ. δάορίβ ἴδ ἔοστηες; ἘΝ. τδὸ 
ἰδείεσ, υἱτἢ εἰσελθοντα ἴῃ πηατρίη. 

8 Β πᾶ τινος, ννὩΐο ἢ ὟΝ. Η. ρίδος ἰπ [86 πηατρίη. 

4Ἐοτ λέγει... 
ταπηπιδεῖςαὶ ςοτσεοιίοη.. 
ἰπβιεδὰ οἵ ἃ [ι]] βέορ 88 ἰῃ Τὶ. ΚΕ. 

-Ξ δρουὶ ἤῆεεη ρεῆςς; ραυδῦϊε δηπηδΙΥ 
ὉΥ ἜνΟΥῪ εν αῦονα ἔνα πὶν 88 ἃ ἰγίρυϊα 
τὸ ἴπε τεπιρίε. [εὲ νγὰβ ἃ {τἰρυῖς οὗ ἴῃς 
Ῥοβί-εχι]!ς εἰπε Ῥαβοά οὐ Ἐχοάυβ χχχ. 
13-:|6. Αϑας (δες ἀεβισυοίίοπ οὗ δε 
Τετιρῖς ἰδς τὰχ οοπείπυεά ἴο δ6 ραὶά ἴο 
πε Οδρίτοὶ (]οβερῆ. Βεὶ. 1. νἱϊ, 6, ἦ Τῆς 
εἶπιε οὐὁἨ οοἰδεοιίοα ννὰ8 ἵπ 186 πιοπῖῃ 
Αἄδε (Ματγοῇ).--τῷ Π. Ρεῖεσ ενἰἄθπεὶν 
τδς ῥτίποῖρδὶ πιδὴ οὗ ἴπε [6β8ι18- ἶσος ἴοτ 
ουϊβίἀετβ 28 ὙὙῈ}] 88 ἱπίεσηδιγ.---οὐ 
τελεῖ. ὙΠε τεςείνοτβ δῖα ἔδε!ηρ {Ππεὶγ 
ψγ. Εδβρεςὶ ἴοσ ἰῃς Μαβίεσ (διδάσκαλοφ) 
ταλῖεβ (μεπὶ ρὸ ἴο τῆς ἀϊβοὶρεβ ἴοσ ἰπ- 
οττηδεοη, ἀθή 1ΌῚΥ τς ᾳυεϑείοη ννᾶ8 
ΒΙΓΊΡΙΥ 4 τουπάδδουϊ πἰπὲ (μαὲ π6 ἴὰχ 
νγὰ8 ονετάιιοε.---εῖ. 25. ναί: [ἢΐ8 
Ῥτοπιρῖ, οοπβάδηξ δῆβυνεσ τῆδυ θὲ εἰἐπεσ 
80 ἰηΐεγεπος ἴσοπὶ ΟΠ γί βε᾽ 8 βεπεγαὶ Ὀεδ- 
ἱπρ, 88 Ῥεῖεσ υπάετγβιοοά ἰΐ, οὐ ἃ βίαϊε- 
ταδὶ οὗ ἔλοϊ ἱπιρ᾽ γίπρ Ραϑὶ ραγτηβηί.--- 
ἐλθόντα ἐ. τ᾿ ὁς ἼΠε πηεεϊίπηρ οὗ ἔδε ἰᾶὰχ 
οοἸ]εοῖοτβ τ Ῥεῖες δὰ ἴδκεη ρίδος 
ουϊείάε ; ἴξὲ πὰ Ὀεδη ποιϊςεά ὉγῪ ]68ι8, 
δηὰ τῆς ἀτίῆ οἵ τῆς ἱπέεγνῖενν ἱπβειποενεϊ 
υπάετϑιοοά Ὀγ Ηἰπι.---προέφθασεν, Δπῖϊς!- 
Ῥαϊεά Πίπι, ἤεγε οὐἷν ἵπ Ν. ΚΤ. Ρεῖεςγ 
ταβᾶπὶ ἴο σεροζῖ, δυϊ [}ε8ι8 δροῖα ἢγβῖ, 
Βανίπρ βοπιει πρὶ Βρεοῖδὶ ἴο βᾶγ, δπά ἃ 
βοοά τεᾶβοῃ ἕογ βαγίπρ ἰξ, [π᾿ οἵμεσ 
οἰσουπιδίδηςεβ Ης ψνουἹά ργορδῦϊν πᾶνα 
τα κθη πὸ ποῖϊςς, ὃ Ιε Ρεῖες ἴο πδῆδρε 
τε πιαϊΐϊεσ 88 ἣς ρίελβεά. Βυῖ τδς 
Μαβίεσ ἰβ ἄννᾶτε οἵ βοπιεϊμίπρ {πὲ ἴοὸκ 
ἵλος διηοηρ Ηἰβ ἀϊβοῖρ! 68. οὐ τῇς γᾶν 
οπῖα, ποῖ γαῖ τηεπείοηεά Ὀγ {πε ἐνδη- 

ξε σοὶ δυξ ἀδουξ ἴο δε (χνϊ. 1), δηὰ ἴο Ἐς 
τερατᾶεά 88 ἴῃς ἵκαὺ ἴο ἴδε πιεδηΐηρ οὗ 
τῖ8. ἱποίάθπε. ὙΠα βίοσυ οὗ ψνδδὶ [6808 
βαϊά ἰο Ῥείες δρουξ (πε [επηρὶα ἄν68 ἰδ 

Π. ΜΙΒΟΙ, δᾶνς εἰποντος δε (Τίεος., ΝΝ.Η.). Τῆς Τ. ΕΒ. ἰβ ἃ 
Τῆς δἀορείοῃ οὗ εὐποντος τεαυϊγεβ ἃ οοπητηᾶ δείοτα ἐφη 

τεδῖν τὰς ῥγεϊυάς ἰο ἴῃς ἀΐϊϑοουγβε [Ο]1ονν- 
ἵπρ οἡ ΠυτΉ Υ, δηὰ πὶ ἀϊδοουγεα ἰῃ 
ἴυτη τεῆδοῖβ ᾿ρδὲ οα ἰδ ργεϊυάε.---τὶ σοι 
δοκεῖ ; ρῆταβε οἥξη ἰουηὰ ἴῃ Μί. (χνίϊὶ. 
12, χχὶ. 28, εἰς.) ψτὮ Πἰνεῖν Το] οααίαὶ 
εἴεοι: ᾿νῆἢδὲ (ΠΙπὶς γου ὃ---τέλη ἢ κῆνσον, 
ουβίοπηβ οἵ ἰσίδαϊ; [6 ἔοσπιοσ ἴᾶχθβ οὔ 
ννΆγεβ, (Π6 ἰδίζεσ ἃ ἴᾶχ οἡ Ῥϑίβοῃβ -Ξ ἰῃ- 
ἀΐτεοι δηά ἀΐϊγεςξ ἰαχδϊΐοθὶ Τῆς αυεβείοη 
τείεσβ βρεοίδι ἷν ἰο {δε ἰδίϊεγ. --ἀλλοτρίων, 
[οτείξποσβ, ἱπ γείεγεηςα ποῖ ἴο [ἢ πδιίοη, 
Ῥυῖ ἴο τῆς τογδι Ἀπλῖϊγ, πὸ πᾶνε {πα 
Ρτίνίερε οὗ ἐχειηριίοη.---Ν τσ. 26. ἄραγε 
Οὐ ἴδε ἴογος οὗ [Πἰβ ρασίίοϊς υἱάδ δὲ νἱῖ. 
2οθ. 7ῆε γε ἰεπάβ επρμαβὶβ ἴὸ ἴδε 
ἐχαπιριίοη οὐ τῃς υἱοί. Ιε νἱγίυα! Υ 
τερ ἰε8 ἴο Ῥείεγ᾽β ναί τὸ ἵπεπ γοὺυ τηυδὲ 
δάπινῖε, ν δῖ γοῦγ Δπδυγεσ ἴὸ ἴῃς ΠςΟ]]εςῖοτβ 
βεειηεά ἴο ἄδην, ἴμαὶ τῆς ολ᾿ ίγοκ ἀτα 
πες. ὙΠε τερὶν 18 ἃ 7εμ α᾽ ξεῤνγὶέ. ΟὨσίβι᾽ 8 
Ρύτροβα ἰ8 ποῖ Βασίοι β ἴὸ ἄζζυς ἴοι 
εχεπιριίοη, Ὀυῖ ἴο ῥγαρᾶσε ἴπ6 ὙΆΥ ἕο 
ἃ πιογαὶ ἰεββοῃ. 

γες. 27. ἵνα μὴ σκανδαλ.; [πδὲ νγε ΠΊΔΥ 
ποῖ ογεδῖθ τηϊδυηδεγείαπάϊηρ 88 ἴο οὖς 
δἰιτυάς ὈΥ αβκίπρ ἐχετηρείοη οσ γεξυδίπα 
ἴο ΡΥ. Νὄδθρδη, ψί ἃ βίηρυϊας ἰδοῖκ οὗ 
ἐχαρεῖίοαὶ ἰπϑίρμς, Ἐπ κβ τῇς βοαπάαὶ 
ἀγεδάρά ἴδ δἃὴ δρρεάγδηςς οὗ ἀΐβαρστει- 
ταοπὶ Ῥείννεαη Μαβίεσ δηὰ ἀϊβοίρίε ὁ Ιὲ 
8 ταῖμεσ ογεαϊϊπρ ἴῃ ἱπιργεββίοη ἔπδὲ 
7εβὺ8 δηὰ Ηἰβ οἱ]! ονγεσβ ἀεϑρίβε ἰδ 
ἴθρὶε, δηὰδ ἀϊβαίον ἰΐ8 οἰαίτηβ.0 Απά 
τῆς αἱπὶ οὗ ]εβδὺ8 ψῶ8 ἴο ἢχ Ρεῖεσ᾽Β 
δἰϊεπιίοη οὐ ἔπε δος παῖ Ηδ ννδ8 
δηχίουβ ἴο ἀνοϊά ρίνίπρ οἤεπος ᾿παγοῦν, 
δηὰ ἰπ ἔδδὲ νῖενν αρβιδίπεά ἔγοπι ἰπδὶδι- 
ἵπῷ ου Ρεσβοπαῖὶ οἰδίηβ. ονὲσ πβὲ 
δε βρίτγιϊ οἵ δπιδιτίοη, τ μϊο 48 δεζυπ 
ἴο βῆον ἰ(β8ε 17 ἀιίοηρ Ηἱδβ ἀΐβοίρ!εβ, Ηδ 



24-17. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 233 

᾿Ιησοῦς, “ἴΑραγε ἔλεύθεροί εἶσιν οἱ υἱοί. 27. ἵνα δὲ μὴ σκανδα-α Βεῖο σεν 

λίσωμεν ; αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν 2 θάλασσαν, βάλε " ἄγκιστρον, ν Βεῖο᾿ οδὶν 
Ὶ . 

καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον " 
εὑρήσεις Ἶ στατῆρα ' ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἦ ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.᾿" 

καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, ν ΟΣ. ἀντὶ 
πολλῶν, 

1 σκανδαλιζωμεν ἴῃ ΙΧ, δἀορίεά ὈΥ Τίβο;. δηά ρἰδοεὰ ἰῃ τηᾶτῷ. ὉῪ ΚΝ Η. 

3 Μδὴγ ὑποίδ[β (δ ΒΙ.Δ αἱ.) οπιῖξ τὴν. 

δείβ Ηἰβ οὐνὴ βρίτίξ οὗ βεϊ ξεβδοεσμεπε 
Δηὰ ἀεβίτε 88 ὰτ 88 ροββϑί]8 ἴο ἰΐνὲ 
ῬεδοεδθνΥ Ὑνἱεἢ 411 τηθη, ὄἄνεη ψνἱ8 τθοβα 
Ὑ ψποπὶ Ης μᾶ8 πο τεϊϊρίουβ δϑηηιγ. 
-πορευθεὶς ἐ. θε0ι Οεπεταὶϊν ἴδε ἰηβίσαυο- 
τίοῃ γίνε ἰβ: ρΡῸ δπὰ ἤβῇ ἴοτ ἴῃς ΠΊΟΠΟΥ 
π ἴο ΡᾶῪ ἴδε ἰαχ.- -ἄγκιστρον, ἃ 
ΠΟΟΚ, ποῖ ἃ πεῖ, θεοδυβε νεῦὺ {π||6 ᾿νουἹά 
βυῆςε ; οὔς οὕὐ ὕνο ἢβῃ δἱ πιοεβῖ.-- 
πρῶτον ἰχθὺν: [Π6 ὙΕΙΥ ἢἤτβε ἤβῃ {παῖ 
φοπῖεβ ὉΡ ΜΠ] θὲ Ἄἐποιρῆ, ἔοσ ἃ σεᾶβοῃ 
εἰνεη ἴῃ τπε ζο]]οννίηρ οἴδι8ε.--- ἀνοίξας 
«ως στατῆρα: τς Μοτάβ ροϊπὲ ἴο βοπΊε- 
τΐηρ πιασνϑιοῦβ, ἃ ἤβἢ ὙΠ ἃ βίδῖεγ, 
τῆς δυτὰ ν»δηϊεά, ἴῃ [8 τη. Ῥδυΐὰβ 
βουρῆς ἴο εἰϊπιίπδῖς ἴδ 6 πηᾶγνε!]οιβ ὉῪ 
πὲς Ἀπ να εὑρήσεις ποῖ “Ηπὰά" δυΐ 
“ οδιδίη,᾽ ἐνδ., Ὁγ 8416. Βευβοῆϊαρ (Ὁ ας 
1εδεη ότι, Ῥ. 304) βυρρεβίβ ἐμαὶ 188 
:δ6 ΟὗἨἍ Δη διιρίρυουβ ννοσά Ἵσγεδῖεᾶ ἴῃς 
ἱπιργεβϑίοπ {παὶ [εϑὺ8 ἀϊγεοῖοά Ῥαῖοσ ἴο 
οαἴο 4 ἤβ8 τι ἃ οοἰη ἴῃ 18 τηουιῃ. 
Ἐναὶά (Οεφελίελέε ΟἸγίδέμα, Ὁ. 467) 
τ π ΚΒ [6888 βροῖε ΨΕΥΥ τῆυο ἢ 848 σα- 
Ῥοτῖεὰ, θυ ἔτοπὶ ἴῃς ἕδοι ἐμαὶ 1 18. ποῖ 
βίαϊεὰ δαὶ ἃ ἢβῃ ΨΠ ἃ οοΐη ἰη [8 
τοουτῇ τγᾶβ δοίπδ!ν ἐουπά, Πα ἰηΐδιβ πὶ 
τε ννοτάβ νγεσε ποῖ πηδδηΐϊ βεσίοιβὶ Υ ἃ5 ἃ 
Ῥγαςιῖοαὶ ἀϊτεςτίοη, Ῥὰξ ννεῖς ἃ βρίτϊοὰ 
Ῥτονεγρίαὶ υἱΐεγαποθ, δαβεάᾶ οὔ σῶσε 
Ἐχδτηρῖεβ οὗ τῆοηο ἰουπᾶ ἴῃ ἢβἢεβ. 
Ὑγ εἶβ8 15 οὗ ορίῃηϊοῃ ἴπδὲ ἃ βίσηρὶς ἀϊγες- 
τίου ἴο γὸ δηὰ ββἢ ἔοσ {πε τηεδηβ οὗ ρᾶυ- 
ταοπὶ νγ88 ἰῃ ἴῃς οουσδα οὗ ογαὶ ἰγαάϊτίοη 
ομδηρεά ἱπῖίο ἃ ἔοσπιὶ οὗ ἰδηρύαρα ἱπιρ]γ- 
ἱπρ ἃ πιϊγαουϊουβ εἰεπιεηῖ. τῆ νον 
ἈΒΒΌΠΙ68 ἴπδῖ ἴπ6 τεροτῖ ἱπ Μί. νδβ 
ἀοτίνεὰ ἔγοτι ογαί ἰσαάδιτίοη (υἱέ ὟΝ εἶβ8, 
ας 1,οδόη ὅζεει, ἰϊ. 47, ἀῃιὰ πὶγ δ΄ ἱγασμίοις 
Εἰονισπὲ πὶ ἐπό Οοϑσῤεῖ, ῬΡ. 231-5). ἴῃ 
ΔΠΥ ΤΆ56 ἴῃς τηΐτδοῖς, ποὲ δεὶπρ τερογιεᾶ 
85 μανίπρ μαρρεπεά, οδπποῖ ἤαᾶνα θεθη 
16 ἱτηροτσίδπτ ροίηϊ ἴοσ {π6 δνδηρεϊιδῖ. 
ναὶ δε ἰβ8 οι ςῆγ σοποεγπεά δδοιὶ ἰ8 ἴο 
τεροσὲ τῆς Ὀεδανίουσ οὗ 7}εβϑ08 οἡ ἴπε 
οὐοδβίοη, δηά 1ῃῈ ψογάβ Ηδ βροῖε τε - 
νελιηρ 18 τηοῖῖνε.---ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ: 
νατίουβ αυεδιίοπβ οσοὺς ἴο οπε ἤεῖα. 
Ὀιά τῆς οοἰϊεοίοτβ ἐχρεοῖ [6518 ΟΥ̓ ἴο 
ῬΑΥ (ἴος Ηϊἰτηβεῖῖ ἀπά Ηἰβ ψνβοὶε σοπ- 
ῬΔΠΥ), οσ ἀϊά τπεὶς αυδβιίοη τθδη, ἄοεβ 
Ηε αἶβο, ἐνεπ ες, ραυ Απὰ ΨὮΥ ΡᾶῪ 

ΟΠΪΥῪ ἕο Ῥεῖεσ δἷοηρ νὑἱ Ηἰπ,86 11) 
νεῖε 41] «6 ἀϊβοιρίεβ ποὲὶ 114 0]6: 
Απάτγενν, ]π|ὲεβ δἀπᾶ οῦπ ἔδεε, ἰπ 
Οδρεγηδυπῖ, ποῖ 1688 ἴπδπ Ρείεσ ἢ 88 
186 ἴδχ δ ΟΕ ΠΟ] δος, οΥ ἔοσ ἰαςϊκ οὗ 
Ῥονεσ ἴο δηΐογοβ ἰξ μά ἱξ Ῥεζοπια ργδο- 
τ ΠΥ 4 νοϊαη Τοηίσυιτίοη, ραϊά ΌῪ 
ΤΩΔΩΥ͂, περί εοιεὰ ὉΥ ποῖ ἃ ἔειν ὃ [ἢ {παῖ 
ς836 ἴξ ννου]ά 6 ἃ βυγρτίβε ἴο τηατν ἔπδὲ 
76βυ8, ψ η]]δὲ 80. ὑποοτηρτογηϊβίηρ οα 
ΟἴΠεΥ πιδίτοσϑ, Μγ88 80 δοςοτησηοάδιῃρ ἰπ 
τεραζὰ ἴο ποθ οΥ αιεβεῖοθβ. Ηδ νουἱά 
ποὶ οοπέοσῃι ἴο οὐυδίοπ ἷἰπ ἤλβίίηρ, 
ΘαῦΡδιΒ Κεερίηρ, ννδϑῃίηρ, εἴς., δας Ης 
τνουϊὰ ΡᾶῪ δε τοτηρὶς ἴᾶχ, (που ρῇ τεβιβαῖ 
ψουά ἤανε μδά πὸ τῇοζε βεζίουβ σεβυϊῖ 
ἴπδπ 5.10 ΠΕ ἴὸ ἱπογεαβε αἰγεδὰν εχίβεπρ 
11- Ὁ}. ὙΤὨΐβ. νῖενν βεῖβ 16 βεπεγοβίυ 
ἃ πὰ ποῦν οὐἩ ΟΠ τίβε᾿ 8 βρίγίε ἴῃ ἃ οἰδαγοσ 
ΕΠ ΤᾺ 

ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΝΠΠ. Μόοβαὶ, ΤβΑσνινα 
ΟΡ ΤῊΞ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ. Ιπ [Π8 δπά {δε 
πεχὲ ΝΟ Τπαρίοσβ ἴῃς Τςεπίτε οἵ ἱπίεγεβε 
ἰ8 π6 βρίγταδὶ σοπάϊείοη οὗ τῆς ΤΙ Νεῖνς, 
δηᾶ {πὲ πεοεββίιυ ἱπειεΌν ἱτηροβεά οα 
τηεὶς Μαβίοσ ἴο βυυϑήεος ἔποτὶ ἴο ἃ βίδσῃ 
ταῦτ] ἀϊδοὶρ᾽ πο. δα ἀδν οἵἩ Οδδβατοα 
δά ἱπαυρυτγαῖεά ἃ βριτίτυδὶ οτίβὶβ ἴῃ τῆς 
ἀἰβοὶρ!6- οἶσθα, νοῦ βεασομδά {π6πὶ 
τγουρ δηὰ τπγουρῃ, δηὰ τενεαϊθὰ ἴῃ 
τδεπὶ 411 ἴῃ οπε ἴοσπιὶ οὐ Ἀποίῃοσ, δπά ἱπ 
ἃ διδδῖεσ οἵ 1ε88 ἄερτεε, πιοσαὶ ψγεδκ- 
Π6858: ἀἰβίογδίν ἴο ἴῃ6 Μαβέεσ (χνίϊ. 22), 
ναΐη Δηλδίτοσ, ἰεαϊουβυ, ῬΑΓῪ βρίτι. 
ΤΩς ἀϊδίογαι ἀϊβοὶρὶς βεεπβ ἴο ἤᾶνθ 
τε ἴο πεαζῖ πόσα ἴπδη ἔπε οἴποσβ τπε 
Εἰοοπιν 51:46 οἵ πε Μαβίεγ᾽β ργεάϊοιίοῃβ, 
τε δηπουποειηεηΐ οὗ τῆς Ῥαββίοῃ ; δὶβ 
τοῖς δοπεβί-πεασίεά ςοϊηρδηΐοηβ εξ 
ἀβεῖς πλϊπβ σεβὲ ου ἔπε πιοσα μ᾽ εδβίπρ 
βἰάς οὗἩ {πε ῥργορμειὶς ρίςίατε, ἐξε ΕΑΓ 
ΔΡρτοδοῦ οὗ ἴδε κίηράοπι ἴῃ ροννεῖ δπά 
δίοτγ, 8ο ἴπδὲ νυ μ|1ε σεπιαϊπίπρ ἴσας τὸ 
με Μαβίεσ ἐπεὶγ ἢεξαγίβ δεοδᾶπης ἢγεά υυῖτῃ 
διη δ ἰουβ ραββίομβ. 

γν. 1τ--14. «Ανιδίέϊοπ γεδωλεά (ΜΚ. ἰχ. 
33-50; ΓΚ, ἰχ. 46-50, χν. 3-7, κνὶϊ. 1-4)}.--- 
γες. 1. ἐν ἐκ. τ᾿ ὥρᾳ: ἴπ τῆι που; ἴπ6 
ἐχργεβδίοῃ Ἴοοππθοῖβ ψνῆδὶ ἔθ ΠοννΒ ΨΥ 
τιοϑεὶν Μὴ τ τμς ἴᾶχ ἱποίάεης, ἀη ἃ βῆονβ 
ἴδαιῖ τῆς ἴνο τπΐπρδ ννεγα ἱπεϊηγδῖοῖν 4880. 
οεἰαιεά ἱπ τς ταὶπά οὗ τῆς Ὄδνδηρεῖίβι.-- 
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Δ ΟΒ, χί. 11; 
χχὶϊϊ. τα. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΠΠΙ. 

ΧΥΤΙ]. τ. ἘΝ ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, 
ικ ας λέγοντες, “Τίς ἄρα " μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ; 

. 2. Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ 

: ΕΝ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
τ:. 1. οὐρανῶν. 
χὶν. τα; 
χνἱὶ. 14. 

4. ὅστις οὖν "ταπεινώσῃ 2 ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, 

οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 5. καὶ ὃς ἐὰν 
ὁ ον αν. 5 δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἂν ὃ “ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται " 

ΔΊΜΒΙ, αἱ. οπιῖξ ο 1. 3 ταπεινωσει ἰη 411 υποίΑ18. 

8 ἐν Ὀείοτε παιδιον 'ἰπ ΒΌΙ,Ζ; τοιοντο ἴῃ ἡ ΒΙ.Δ ἴοσ (ἢς ποζς ὑδυδὶ τοιοντον ἰῃ 
Τ. Ε. (ἐν παιδιον τοιοντο ἰπ Τίβο;. ἀπά ὟΝ. Η.). 

τίς ἄραμείζων : γγῆο ἔδεη ἰ8 ρτεδίεσ, εἴς. ὃ 
Τῆς ἄρα πιᾶγ Ὀὲ ἰΔκεη 48 ροϊπείπρ θδοῖ 
ἴο {πὸ ἴᾶχ ἱποίδεπε δ8 βυρρεβιίηρ {πὰ 
ηυεδιίοη, Ὀὰϊ ποξ ἴο ἱξ δίοηα, ταῖπεσ ἴο ἴἱ 
88 ἴπε ἰΔϑὶ οὗ 4 βεγίεβϑ οἱ οἰγου πιβῖδηςοϑ 
τεπάϊηρς ἴο ἕοσος ἴδε αυεβιίίοη ἴο ἴπ6 
ποηῖ: αἀάγεββ ἴο Ρεῖδσ δ Ὁδεβδιεᾶ 
ῬΆΠΙΡΡΙ; ἴῆτγεε ἀϊβοῖ 168 βεϊεοιεά το ὃς 
Μ ἢ τῃε Μαβίεσ οἡ ἴπε ΗΠ] οἵ Τγδῃβ- 
ἢρυτγαϊίΐοη. Ἑτοτὰ ΜΚ. ψὰ ἰεάγη ἴπδὲ 
1ΠῸν δὰ Ῥεεπ ἀϊβουβδίηρ ἰξ οπ ἴπ6 ψνΑ 
ΒοπΊα.---ν τ. βασ. τ. οὐ., ἴπ τπὸ ΚιΙπράοπι 
οὗ Ηξανδη ; {πῖ8 18 ννδητπρ ἴῃ ΜΚ., 
ψΒεῖε ἴπ6 αυεβιίοη ἰβ ἃ ρυγεῖν ρεσβοῃδὶ 
οπα; νῆο ἰβ8 τε ρτεδίε (Ἀπιοηρ 8, 
ὍΟν,, ἴῃ γοῦὺΣ εβίδεπη) ἡ [π ΜΙ. τῃ6 
πυεδιίοη, ἐπουρῇ τείεσσίηρ ἴο {πε ργεβεηῖ, 
Ψ ΠΟ ἰς, εἴο., Ροϊπιβ ἴο ἴῃς ἔμτατα, δηὰ 
Ῥτεβθεηῖβ ἃ τῆογ βΈΠΕΟΓΑΙ δβρεοῖ, Ὀυΐ 
1πουρ ἰξ ννεᾶσβ δὴ δρβίγαοι ἰόοοκ ἰξ ἴοο 
δ Ρεγβοηδὶ ἰῃ γεν τὸ ῃϊο ἢ οὗ ὰ5 πον 
ἰ8 πε ρτοδίεσ ἴοσ γοι, ἀπὰ 58}}41}1 ἴπεσε- 
ἔοσε αν ἴῃς πίρδεσ ρίδος ἰπ {πε κίηρ- 
ἄοπι ννβεῃ ἰξ σοπιθβ ὃ [{ 18 ποῖ πεοαβδδγυ 
ἴο οσοποεῖνε Ἔν συ οπα οὗ ἴδε Ὑννεῖνε 
Ἰδπογίηρ ἰΐ βόλθρις δε τπιρῆε δὲ 1τῃ6 
βγϑὲ τῦδη. Τῆδ απεϑβίίοη ἔοσ πε πη Δ) ΟΣ 
ΤΆΔΥ πᾶνε ὕεεπ οπε 88 ἴο {πε τεβρεζιίνε 
οἷαιπιβ οὔ ἴδε πιοσα ῥτογηίπεπὲ πηβῃ, 
Ρεῖεσ, [14π|ε5, ]οἤπ, ες! οὗ πόση πηᾶ 
δᾶνε δά 8 ραγιβδη8β ἰη τῆς {π||ὲ Ὀδηά. 
--νες. 2. παιδίον: ἴδε ἴδ8Κ οὗ ]6βι8 ἰ8 
ποῖ πλεγεῖν ἴο σοπηπιιηϊςαῖς ᾿πδίσυςείοη 
υξ ἴο τεῦυκε δηὰ δὌχοζοίδβα δὴ ενὶ! 
δρίσί:, τπεγεΐοστα Ης ἄοεβ ποῖ ἰτυβὲ ἴὸ 
Ψοσάβ δἴοπε, ὃυξ ἴογ ἴῃς ρτεαῖεσ ἰπὶ- 
Ῥέξδε επςθε 1868 ἃ ΟΠ νὯο Πάρρεηβ ἴο 

ῬτΙέβεπὲ ἃ8 ἃ νεῆίοϊε οὐ ἱπβίσγυςτίοη. 
Τῆς Ἰερεπάδλγυ βρίγε νος ἀδαῦῖγ ἰονε8 
ςεγίδίπν ἱπ ἀεῖα!] ἰδεπιβεὰ ἐπε ομΠ]Πἃ 
ΜΠ Ιρπδιυβ, 88. ἰξ τπδὲ ινουἱὰ πιακο 
τῆς ἰεββοῦ Δ τῆς τῆοσὰ νδίυδοϊε 1--- 
γεν. 3. ἐὰν μὴ στι : 1Π|688. γα 
ἴμτη τουηά 80 88 ἴο ρῸ ἴπ ἃπ Τρροβίϊβ 
ἀϊγεςιίοη. “" Οοπνεσβίοη ᾿᾿ πεεδεὰ δηά 

ἀετιαπάςά, ἐνεη ἴῃ ἴδε οα86 οὔ ἴδεβε τίθη 
ΜὯῸ πᾶνε ἰδῆ 411 το ἴοϊϊον 7εβι8] ον 
ΤΛΔΏΥ ΝΟ Ρᾶ88 ἔογ σοηνετίδά, τερεπεσγαῖθ 
Ῥεῖβοπβ δᾶνε πεεά ἴο δε Ἴοοηνεγίςα ονοσ 
δξαῖη, τῆογε σγϑάϊοδ!!ν  ΟἾγΥΒ. γεπιασκβ: 
ΦὙΥς δῖῈὲ ποῖ δϑϊΪες ἴο σεᾶοῦδ ὄνθῃ 
πε ἔδυ] οὗ τς Ὑμεῖνε; ψε δ8κ ποῖ 
ΨΜΏΟ 18 ἴῃς ρτεδῖεβὲ ἴῃ ἴδε Κίηράοπι οὗ 
Ηξεάᾶνεπ, Ὁυϊ ννῆο ἰ8 ἔπε ρτεδῖεσ 'π ἴπ6 
Κιπράοπι οὗ Εδγιᾷ : δε τίςμπογ τπ6 ποσὰ 
ῬονγοσᾺ] " (Ηοπι. ἱν]ϊ1.). Ὑῆὸ τεπηατκ ἰδ 
ποῖ ἴσὰς ἴο ἴῃς 5ρίχις οὐ ΟἸγίβι. [Ἷἢ Ηἰ8 
εγεβϑ νϑπΠΙῪ δηὰ δπιρί τίου ἰπ ἐπ ς δρῆεγα 
οἵ ταὶ ρίοη ννεσε στᾶνεσ οἤεποςβ ἴῃδη τῃς 
βἰπβ οὗ ἰἢς ννογίἷϊγ. Ηἱβ ἰοης δὲ τπὶ8 
τἴτης 18 τηδσ κεν βενοσε, Δ5 ΠΊΌΏΟΒ 80 85 
Ψ Πεη Ηε ἀεπουποεάᾶ (πε νίςεβ οὗ ἴδε 
ῬΠαγίβεαβ, [τ ψ88 ἱπάεεδ Ῥῃδτγίϑαϊβπι 
ἰη τῆς Ῥυά Ηε Παὰ το ἄδδὶ νι. Βδβοῖ 
δυρξεβῖβ (πὶ στραφῆτε ἤδΓα 5ἰΤΊΡΙΥ τε- 
Ρτεβεηῖβ ἴῃς ἰάεα οἵ δεςσοπγίηρ ἀραΐπ 
οδί]άτεη, σογγεβροπάϊηρ τὸ τς Ηεῦσεν 

ἰάϊοτη τυ 568 Δ} -- πάλιν (4 πε5εν- 
εαποπί σεῖς Ῥαγαϊεἰεχίς κε ΜΈ. απά ΜᾺ., 

. 213).--ὡς τὰ παιδία, {κα τμ6 οπί]άτεπ, 
1Ώ ἀπρτεϊθητουβπαθβ. Α Κίηρ᾽ δ ςὨ]]ὰ 
δ)88 ΠΟ τῆογε τπουρῆὶ οὗ ργεαΐπεββ ἴδῃ ἃ 
Ῥερβαγ'β.--οὐ μὴ εἰσέλθητε, γε 5}4]] 
ποῖ ἐπίογ ἴῃ6 Κιηράοπι, ποῖ ἴο βρεακ οὗ 
δεΐπρ ργεαέ ἴπεγε. 708ὲ ψῆδὲ Ης βαϊὰ ἰὸ 
1π6 Ῥμαγίβεαβ (υἱάδ οα οΠδρ. ν. 17-20).--- 
ες. 4. ταπεινώσει ἀου δνι τῆς τηοβὲ 
ἀϊῆσυϊε τθϊηρ 'ἴπ τῆς Μνοσίἁ ἔοσ βαϊπὶ ἃ5 
ἔοτ βίπποσ. Βδρδῃεὶ (προ. ἴῃ 5. 5.) ἀϊ8- 
εἰπσυ βῆαβ ἴῆσος ἔοστβ οὔ 8βε 1 [- ἢ π]Ἰδιίοη : 
ἴῃ τηϊπά (Ρῃ1]. 1. 3), ΌῪ ψογάβ, δηὰ ὈῪ 
δοῖδ8, αἰνίηρ οἸαββίς αὶ ἐεχαῃλρ]65 οὔτμε Ἰδίίοτ 
ἵνο. [{ ἴβ βᾶϑυ ἴο διπ)ῦ]6 Ομ δβοὶ ἢ ὉΥῪ 
5ε1ἀϊβραταρίπς ννογάβ, οσ ὉῪ ἐγτόβοῖις 
ἃςοίβ, 85 ἤθη τῇς Εργρείδη τηοπκβ ΨΟΓα 
ποοάβ, Πκὸ ςὨ]]άτοη 8 οἂρ5 (ΕἸβπετ), θὰ το 
θὲ Πυπηῦῖς ἴῃ φῤίγίέ, ἀπά 80 δ! -Πἶκος 1--- 
ὁ μείζων. ΤὮε τελ]ῚνῪ Πυπλῦ]ε πλᾶῃ ἰ8 48 
δτεδὶ ἰπ ἴδε πιογαὶ ᾿νοσ] ἃ 85 Ὦς 15 σᾶγε. 
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6. ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν " μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων ὁ Ο7. ἐλαχί- 
εἰς ἐμέ, "συμφέρει αὐτῷ, ἵνα κρεμασϑθῇ μύλος δνικὸς ἐπὶ; τὸν δ Ων, 
τράχηλον αὐτοῦ, καὶ δ καταποντισθῇ ἐν τῷ " πελάγει τῆς θαλάσσης. « (δ᾽ ν. »», 
Ἴ. Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων - ἀνάγκη γάρ ἐστιν 3 ἐλθεῖν ε ὅξτο κυὰ 
τὰ σκάνδαλα. πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ,δ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον 

ἐμ ΟὨ. χίν. 

τὸ διὰ Β 
Αεἰδ χχνὶϊ, 5ὅ. ὙΠα ρὮγαδθα ἐν τ. π᾿ τ. θαλάσσης ΒΕΓ ΟἿΪΥ 

1 Ἐὸσ σπι 38Β1,Ζ δᾶνα περι. 

3 Οπλτεά ἴῃ ΒΙ, (ΛΝ. Η.); ἰουπά ἰπ ΝΜ (Τί5.8.). 

8 ακεινω ψγδητηρ ἰη ΜΜΌΕΒΙΣ; Τουπὰ ἱπ Β Ὀυξ ποῖ δάοριεά ὃγ ΝΗ. Γι Ιοοκβ 
Ἧκε δῇ δοΐο οἵ χχνΐ. 24, γεῖ ἰξ δῆβυνεσβ ννεῖ} ἴο 1π6 βοίΐδιηη ἴοπε οἵ οὖς 1, ογά 8 
υἵΐεσάπος ου [8 οσοδδίοη. 

γν. 5-7).-Ν ες. 5. δέξηται: τῃςε ἀϊ8- 
οουτϑε ΡΆ55368 δὲ (πἰ8 ροῖϊπὲ ἴτοτλ δεΐηρ 
οὨΠΠἀ.Πκὸ τὸ ῥταοίουβ ἱγεδίπηθηϊς οὗ ἃ 
ΤΠ] δὰ ννβαῖ ἰξ σεργεβεπίβ.--ν παιδίον 
τοιοῦτο: [86 τελὶ οὔ] ὰ ργεβεπὶ ἴῃ ἴδ9 
τοοῦλ ρΆ53ε8 ἱπίο δὴ ἑάώεαὶ ς ἢ], τερτε- 
βεηιίηρ 411 παῖ τΠ6 δρίσι οὗἨ ἀγυθιτοη ἴῃ 
118 δίγαρσρὶε ἔοσ ρἷδοε δπὰά βροννεσ ἰβ δρί ἴο 
Ἐταπιρὶε υηάες ἔοοι. 80 ἱπ εβεοι τῇς 
ΤΑΔ)] ΟΣ οὗὨ οοτηπιεπίδίοιβ ; 8 ἔδνν, ἰπ- 
οἰυάδίϊπρ Βεηρεῖ, Ὧεὲ Μεῖῖε, ΒΙβεκ, 
ΝΥ εἰ55, μοϊά ἐῆδι ἰῃς τεΐεγεπος 18 81}}} τὸ 
ἃ τελὶ οἰἹ]Ἱά. [π᾿ ἔδνους οὗ {πὶ8 νίενν 15 
1υκΚε᾽ 8 νετβίοῃ : “ὝΟΒΟ σεςείνειἢ ἐλπὶς 
εἰ α,᾽" εἴς. (ἴχ. 48). Βυῖ {πε οἴαυδε ἐπὶ 
τῷ ὀνόματί μον ταῖδε8 ἴῃς ΤΠ] ἀ ἰηῖο ἴῃ 6 
ἰάεαὶ βρῆετε. Τῆς τεςεριίοη σεαυϊγοᾶ 
ἄοεβ ποῖ τηθᾶῃ πδίυγαὶ Κίπάπεββ ἴὸ 
οἰ άτεπ (που μαι Α͵8ο0 Οἢγῖβι να] ες), 
Ὅαϊ εβιςαπιίηρ ἴπεπὶ 88 (6 ]]1ονν- ἀἰβοῖρ] 68 ἴῃ 
βρὶῖς οἵ τμεῖγ ἱπϑίρπίῆσαποθ. Α οπ]ά 
ΤΑΔΥ δέ βυςἢ ἃ ἀϊδβοϊρίς, δὰ: ἰξ τῇδυ αἷβο 
γεῤγεσεμέ βυς ἀϊδβοίρ]εβ, δηά ἰξ ἴ8 [18 
τερτεβεπίδεινε ξυποίίοη ἐμαὶ 'β ἴο ὃς δπὶ- 
Ρ᾿ιλβιβεά,-Ν ει. 6. σκανδαλίσῃ: {πε 
ορροϑβίίε οἵ τεςεϊνιπρ; ἰσεδιϊηρ ΠΑΓΒΗΪΥ 
δηὰ ςοπίετηρί μουν, 80 48 ἴο ἱεπιρὲ ἴο 
ὉΠΡΟΙ οὗ ἀπά δροβίαβυ. Τῆς ργίἀβ δηὰ 
βεϊἤβῃ διηδιτίοη οὐ ἴποβε ῆο Ρᾶᾷ85 ἴοσ 
επιϊποηΐῖ ΟἸ τι βεαπϑ τηδίκε πλᾶτυ ᾿πῆάεἶβ. 
--ἕνα τ΄ μ. το! οπε οὗ {π6 ἴᾶγρε ςἶλ88 οὗ 
1π|| οπεβ; ποῖ πηεγεῖν Ἵμ]Ἱὰ Ὀεϊΐενεσβ 
Βυτεῖγ, δυῖϊ 411] οὗ ψβοπι ἃ Ἵπι]ὰ ἰ8 (ἢ6 
ΘΙ] ἐπι, 88 τεραγάβ βοςίαὶ οἵ ἐςοίεβίββ- 
εἰςα] ἱπιροτίαπος. Τῆοβε νν8ο γε οδυβεὰ 
ἴο 5ζυπιδὶς δὰ δἰνναυβ {{π||6 οπεβ: 
“4 τῃδίοσεβ εηἷπὶ δοδηάδία ποη σεοίρίυπι,᾽" 
δζοσιθ. Οπὲε οὔ πεσ: “ Γεαυθηβ μηὲμς 

ἴῃ Ἦος οδρίϊε πηεπεῖο," Βεηρεῖ. Ταῖς ἰ5 
1ῆε ος ἰεχὲ ἰῃ ὙὨϊοὮ [6808 βρεακβ οὗ 
Ἡ πιβ6} δ8 τῆς οὔ͵εςὶ οὗἩ δῖ (υἱάε Τὰδ 
Κίηράονι οΥ Οοά, Ρ. 263).---συμφέρει. .. 
ἵνα: υἱάς οχ ν. 29ςὅ. ἘτίιΖεοοῆς ἤπηάβ 
Βεῖε δῃ ἰπβίδηςς οὗ διίσας(οη βἰπλ ]γ ἴῸ 
δῖ ἰπ χ. 25, καὶ ὁ δοῦλος, ὡς ὁ κ΄ ἀ. 
Ιηβιεδά οὗἩ εαγίηρ συμφέρει α. κρεμα- 

σθῆναι. .. ἵνα καταποντισθῇ, [τς 
ντίξεσ Ραΐϊβ ῬοΓἢ νεσῦβ ἰπ ἴῃς βυδ]ιποῖῖνα 
αὔες ἵνα.--μύλος ὀνικὸς. ΤΒε Οτεεκβ 
ςΑ]εἃ τῆς ὕρρος τα Π]βέοης ὄνος ἴῃ 888 
(δ ἀνῶτερος , Ηδεβγοδία8), Ὀὰς ἘΠΕΥ 
ἀϊά ποῖ υδε ἴπε δάϊεςεϊνε ὀνικὸς. ΤῊΣ 
τηεδηΐηρ ἱβεγεΐοσε 8 ἃ τη] βίοηε ἀσίνεη 
ΌΥ 8ῃ 888, ἰ.6., ἃ ἰᾶγρα οπε, 845 ἀϊβιϊποϊ 
ἔτοτὴ 5ΠΊ8116γ δἰζεά οπεβ ἀγίνβῃ ὃν τῆς 
Πιαηᾶ, σοπηπιοην υβεά πῃ εῦγενν ἤουδε8 
ἴῃ δποίεης τἰπιεβ. “νεῖ ϑυοῇ 4 ἰδαγρα 
βίοπε δε πυηρς δδουςξ ἴπὸ πεοῖκ οἵ τῆς 
οἤεπάεσ ἴο τῆᾶκα βυζτε ἴδδὲ ἣε δἰπικ ἴο 
τῆς Ὀοϊξίζοπι ἴο τῖβε ΠΟ πῆοσε ᾽᾿--- ϑυς ἢ 15 
τῆς τπουρμὶ οὗ 1688; βίσοηρ ἱπ ἼἿοη- 
φερείοη δῃὰ εχργεββίοῃ, γεν! ηρ ἱπίεπβα 
ΑὐΠπογεηςε.---ἂν τῷ πελάγει τ΄ θ.: ἰπ 
ἴῃε ἄεξερ μαζὶ οὗ ἴπ6 βεβὰ.0 80 Κυρᾷκε, 
ΨῆῸ ρίνεβ ἘΧϑΠΡ]ε8; δποίπες βἰρηίϊῇῆς- 
ΟΑΠΕΪΥ βίτοηρ ρῆγαβε. Βοῖῃ (ῃεβε εχ- 
τεββίοῃβ δᾶνς δε ἰοπεά ἄονῃ ὉΥ 
Κε.--καταποντισθῇ : ἀτοννηΐπρ ννᾶ8 

ποῖ ἃ ἔογπι οἵ σδρίϊ8] ρυπίβῃπιεπὶ ἴῃ 88 
δίηοηρ ἴῃς Ϊενβ. Ὑῇῆςε ἰάεα πᾶν ἤᾶνα 
Ῥεδη βυρρεβίεά ὃν ἴῃς τνογὰ ἀεποιίηρ 
τῆς οβεηςε, σκαν Βεηροῖ τα- 
τ τ ΚΒ: “ Δρροβίϊα ἰοσυτῖο ἰπ βεγπιοπς ἀα 
βοδηἄδῖο, πᾶτὴ δὰ ἰαῤίάενι οἴεμβίο εβι"" - 
“Ἰδὲ τῆ6 πιᾶπ ηΟ Ρυ(8 ἃ βίοπε ἰη ἴδε 
Ῥαΐῃ οὗ ἃ ὕγοίμεσ πᾶνε ἃ ϑίοπε δυηρ 
δδουϊ Πὶδ πεοκ,᾽ εἴο. Γὐἱρδείοοι βαρ ραϑὶβ 
88 ἴῃς ρῥἷδοα οὗ ἀγοννηΐηρ [με Πεδὰ 86ᾶ, 
πῃ ψποβα δῖε ποῖπιπρ ᾿νουἱὰ βδίῃκ 
ψίπους ἃ ψεῖρμι διϊαομεὰ το ἰτ, ἀπά ἴῃ 
ΜΒΙΘἢ ἴο ὈῈ ἀγτονπεᾶ ννὰβ ἃ πιδεῖς οὗ 
ἐχθογδίίοη.---νεσ. 7. οὐαὶ τῷ κοσμφῳ: 
νος ἴο ἴπε νψνοτίά, δἂπ δχοϊδπιδιϊίΐοη οὗ 
ΡΥ δὲ τπουρῆλ οὐ ἴῃς πρίβοσιεβ δαὶ 
οοπῖς Ὡροη πιδηκίπα τπγουρἢ δπιδίἴου8 
Ῥδβϑίοῃπβ. ϑοπὶς (ΒΙεεκ, δνείββ, εἰς.) 
ἴακε κόσμος ἰπ τῇς 86η8ε οὗὨ ἴπ6 ἸΠΡΟΑΪΥ 
ψοσὶ ἃ, 48 ἴῃ ἰδίες δροβίοϊϊς ὑβᾶρε, δπὰ 
τπεγεοίογα 45 οδυβίηρ, ποῖ βυβετγίηρ ἴτοηι, 
τῆς οἤεποεβ ἀερίοτεά. Τῆΐβ ἱπιεγργεῖδ- 
εἴοη 18 ἱερίὐπιαῖα Ὀυϊ ποῖ ἱπενίτδθ]θ, απὰ 
ἰξ βθετιβ δεϊῖογ (ο ἴδκο τε ψοζά ἱπ ἴπ6 
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ἔρχεται. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΟ. 

8. Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον 
αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ - καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 
χωλὸν ἢ κυλλόν,2 ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ 

πῦρ τὸ αἰώνιον. 9. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε 

1Βεγεδηά η αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ - καλόν σοι ἐστὶ ' μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν 

"ΜΙ πὰ εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ 

5. Ἀτιδἢ,, πυρός. 1ο. Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων" 
᾿ΨΣ ἐἶϑιι λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς ’ διὰ ’ παντὸς 

1 αντον ἴῃ ΜΙ ΒΌΙΣ. αντα ἃ ρτατωσηδίίοδὶ ςοτγεοξίοη. 

3 κυλλον ἡ χωλον ἰη δ Β (Τίβοϊ., ΥΝ.Η.). 

ποτα βαπεσγαὶ βεηδε οἵ Ὠυπιδηϊν σοη- 
οεἰνεὰ οὗ 48 γτίενουδὶν δβῆοϊεδ ν᾿ 
“ βοδη 18" υἱέδουϊ τεΐεγεηος ἴο ΨῆΟ ἰ5 
το Ὀΐδῃ!ς. ὙὙΠΕΥῪ ὅγε ἃ ρτεδῖ ἕλοϊ ἰπ τῃ 6 
Βἰβίοσν οὗ πιδηκίηά, ὉῪ ψβοπίβοανεσ 
οδυβοά.---ἀπὸ τ΄ σ΄ : ΕΥ̓ τεᾶβοῃ οὖ; ροϊπὲβ 
ἴο ἴῃς υἱεϊπιαῖα βουτοςα οὗ {86 τηίβεσυ.-- 
τῶν σκανἱ : ἴδε βοδπάδἱβ ; ἃ σεηθσγαδαὶ 
οδίεροσυ, δπὰ ἃ ὈΪδοκ οπε.---ἀάνάγκη γάρ : 
1ΠῸΥ γα ἱπεν δῦ ]ε ; ἃ (Δ ΔΙ Πν 88 ννεἶ] 85 
ἃ ἴδλοϊ, οα ἴδε ψίάε β.α]Ὲὲ οὗ τπε ψοτ]ά ; 
18εν οαηποῖ θὲ ργενθηϊθά, ΟΥἿῪ ἀερίοτεά, 
Νο ββδῖϊον ορεἰπιίβπι ἰπ ΟἸ γί δι᾿ νῖενν οὗ 
1:|6.---πλὴν : δἀνεγεαϊϊνς Πεῖα, βειίπρ᾽ 
τῆς νψοα ἴμαὲὶ ονεγίδκεβ ἵἴμῈ εἄμθ6 οὗ 
οϑδεποεβ, ονὸσ δραίηβι (παῖ οὗ ἴποβε ψνῇο 
δεβεν ἴτοτὰ ἴπεπὶ. δ εἰδβ οοηιθηάβ ἴῃ δὲ 
ἰε 18 ποῖ δἀνεγϑαῖϊῖΐνε ἤεσα ΔΠῪ τόσα ἴπδῃ 
ἰῃ χὶ. 23, Ὀυϊ βἰ πρὶν οοπάυςϊβ οτι [Πα 
ξδπεσαὶ οὐ] ΡΑὈΠ ΠΥ οὗ ἴπ6 ψγογὶ ἰοὸ τῃ8 

{Ππ οὗὨἩ Ἔνεσυ ραγίϊουϊασ οδυβε οὗ βοδη- 
αἱ, ἐνθὴ με Ὧα ἄοεβ ποῖ Ὀεΐοπρ ἴο 

ἔπε τνοτ]ά, 
γν. 8,ςφ. Ὑμεβε νϑῦβεβ ἅτε οὔ οὗ 

Μι.᾿8 ἀυαϊϊεῖεβ, θείη ἔουπὰ νὰ βοσης 
νατδιίοηβ ἰῃ ἰἢς ϑεγπίου οὐ τῇς Μουπὲ 
(οβαρ. 209-30). Καρθιτίοπ ρεσῆαρβ ἄμα 
ἴο υ8δε οὗ ἴννο βοιισοαβ, θὲ ἰπ βυπιρδῖδΥ 
ψν ἢ τῆς σοηπεροιίοη οὗ τπουρδὲ ἱπ θοιῃ 
4.68. ϑίηςε τπὸ οἤεπάες 15 τῆς ργεδαῖεσ 
Οβοσ ἰπ ἴδε επά, ἰξ ἰ8θ ψογῖἢ 5. ννἢ1Π|6 
ἴο ἴακε ρῥγεοδυϊίοηβ δραίηϑδὶ θεΐῃρ δὴ 
οβεηᾶετ.---Ν ες. 8. χείρ, πούς : τηεη- 
εἰοπθὰ ἰορεῖμες δ8β ἱπβίσυπιθηϊβ οὗ 
νἱοίεπος. --καλόν ... ἢ: τε ροβίεϊνα 
ἔοσ ἴδε σοπιραγαῖῖνε, ος ἢ υδεὰ ἴῃ βεῆβε 
οὗ νιαρὶς φμαηι. ἘΆΡΠΕεΙ δηὰ Κυρκε ςἰϊς 
ἰπβίδηςεϑβ οὗ {μ158 086 ἔτοπι οἰδβδίςβ' [ἰ 
ΤΆΔΥ ὃς ἀη ἱπιδιίοη οὐ Ἡδῦτγαν ὑδᾶρε, 
ἴῃ ἸνΒίο ἢ ἴῃς οοτηραγαῖϊνε ἰ8 ἐχργεββεὰ 
Ὁγ ἔπε ροείείνε, (ο]οννεὰ Ὁγ ἔπε ῥσβροβί- 
εἴοη ρεῖθ. ΝΑ τᾶγε οἰ δββϑῖςδὶ ὑβᾶρὲ [επ 8 
το Βεοοπὶς ἔγεαυεηι 'π Η εἰ οπἰβεῖς ατςοεκ ᾿ξ 
ἰε 6 ἐουπᾶ ἴο σοττεβροπά ἴοὸ ἃ οοπητῆοῃ 
Ἡεῦτενν ἰάϊοτῃ ᾿ (Οᾶστ, ἰῃ Οδηδ. Ν. Τ.). 
--κυλλὸν: ΜΠ τείδγεπος ἴο μαπὰ, πιυιῖ- 

ἰλιεά ; νναπείπρ οὔθ οὐ ῬοῖΒ δδηάδβ.-- 
χωλόν : ἰπ ἃ βίἰπιίϊας οοηἀϊεῖοπ τεραγάϊπα 
τῆς ἔδει (ο΄. χὶ. σ ; χν. 30).---νες. ο. 
ὀφθαλμός, τῇς εγς, τείεττεά ἴο δ8 ἰἢς 
τη δῃ8 οἵ ἐχρσγαβδίηρ εοπέφιῤέ,; ἰῇ οὮδρ. ν. 
290 88 ἱποϊκίπρ ἴο ἱμϑδέ.---μο! ν, 
ῬΙΟΡΕΣΙΥ βῃουϊὰ πιεδη Πανὶπρ ΟὨΪ οπα 
ἐγς ν, πδίυγα, Ὁυϊ ἤετε τῷ νναπεηρ δη 
εγε, ίοσ νν ιῖο ἴ86 πιοτε ὄχαςὶ ἰδτῶλ ἰ5 
ὅτε , νἱάφ 1 οὔεοκ, ῬΏτγγῃ., Ρ. 
136. 

γν. το-14. 5411 τὰς βυῦδήεος ἰ8 τῆς 
ΟὨΠ] ἃ 48 ἴδε ἰάθαὶ τεργεβεηιδεινς οὗ τῆς 
ἰηβίρτίβοδης, ἂρὲ ἴο ὃς ἀεβρίβεά ὃγ τῆς 
δυγθιείοαβΒ. Ετοπὶ {Π|8 ροϊηξ οπινασγάς 
Με. ροαὰβ ὑγεῖΐυ τοῦ δὶδ οὐπ ΨΥ, 
εἰνίηρ ἰορία οὗ [6βὺ8 ἴῃ ρεπεγαὶ βυτηρδῖηυ 
ψ ἢ τῆς ῥγεσεάϊηρ ἀΐϊδοουγθα, βεσνίηρ [6 
ΡύΓροδα οὗ πηογὶ αἰδοῖ ρ] πε ἔοσ ἀΐβοὶρ] 68 
Δδρισίηρ ἴο ρίδοςβ οἵ ἀϊβεϊποιίοῃ.---Ν ἐσ. 
10. ὀρᾶτε μὴ καταφ. : μὴ νἱ8 186 
800). ἴῃ δὴ οὐ)εςὶ οἴδιδε δέϊε ἃ νϑῦὺ 
πιεδηΐηρ ἴο ἴᾶκε Πεεά; σοπηπιοη Ν, Τὶ 
ὑδᾶρε; υἱάς Μαῖϊ. χχίν. 4; Αςῖβ χίϊὶ, 
40, εἴς.---νὸς, οηδ, ἀραῖϊη.---λέγω γὰρ: 
βογηθιῃίηρ βοΐεαπιηθ. ἴο ὃς βαίά.- οἵ 
ἄγγελοι αὐτῶν, εἰς. [Ιπ ρεπεταὶ δυβίγαςξ 
Ἰδῆρυᾶρε, ἴδε τὰῖρ ]εϑὺ8 βοϊετηπὶν 
ἀθοίατεα ἰβ ἴ[ῃδι ασοά, Ηἰβ Εδίδεσ, δκαϑ ἃ 
Βρεοῖδὶ ἱπίεσγεβε ἰῃ ἴπὸ ΠΠππ|6 οπεβ ἴῃ 41] 
56η868 ΟὗἩ {πε ννοτά. ὙΤΐβ ἰσυτῃ ἴθ ἐχ- 
Ρτγεββϑὰ ἰπ ἐεγπὶβ οὗ ἔα ουσγοηῖ 16 νν 58 
δεϊεῦ ἴῃ συλτάϊαη ἀπρεῖβ. [Ιπ {π6 Ἰδῖεσ 
ῬοοΚβ οὔ 0. Τ. (ΠὈδηίε]), ἔπαγε γε ριιδγ.- 
ἄϊδλῃ Δηρεἶβ οὗ παέϊοπς,; ἴῃς ἐχίεηβίοη οὗ 
τῆς ρτίνιερε ἴο ἱπάϊν᾽ ἀι415 νν88 ἃ ξυγίδετς 
ἀενεϊορτηθης. Ογίβι᾽β ννογβ ἅτε ποῖ ἴο 
6 ἴᾶκθῃ 88 ἃ ἀορτηδιὶς Ἔεπάογβοσηεηὶ οὗ 
τη ῖβ ροβί- εχ !δῃ θε εξ ἐχερ! βεὰ ἰη ἐδ 
βίοσυ οἵ Τοῦίς (ομδρ. ν»). ὙΤῇε βᾶπια 
τεπιασὶκ Αρρ ἰ68 ἴο ἴῃς ραββαρεβ ἰπ ΒΟ 
τε ἴᾶνν 15 βροίκεη οὗ 88 ρίνε. τὨγουρΒ 
Δηρβεῖὶς πγεάϊιίοη (Ας8 νἱ!. 53; 64]. Πὶ. 
το; Ηδεῦ. ᾿ἰ. 2). ὙΠε λέγω γὰρ ἄοεδ ποῖ 
τεδῃ “Π15 ὑε]εῦ ἰδ ἴσὰδ," Ὀυς “16 
ἰάφα ἰδ επηροάϊεβ, Οοὐ᾽β ϑρεοίαί ςᾶγε ίος 



8--τό. 

Ὁ βλέπουσι τὸ Ἐ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς 
ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.3 
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ΣΙ. Κιπίδρδγαθο 
, «κα δδεκεοηϊΐγ. 

12. Τί ὑμῖν 

δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἕν 1 Αςίε χα. 16. 
ἐξ αὐτῶν - οὐχὶ ἀφεὶς ὃ τὰ ἐννενηκονταεννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη 4 πορευθεὶς 
ζητεῖ τὸ πλανώμενον ; 13. καὶ ἐὰν ' γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω 

πατρὸς ὑμῶν ὅ τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται εἷς ὁ τῶν μικρῶν τούτων. 

νἱ. 16 

τς. Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ 3 " ἔλεγξον τ ὙΝ Σ 
αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ὁ ἐκέρδησας ο 1 δος. ἰχ. 

τὸν ἀδελφόν σου" τό. ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ὄτι ἕνα Ἐδὲ 11. 

1 Β δι88 εν τω ουρανῳ (ὟΝ.Η. πιάτρὶπ, Ὀγαοκείεά). 

3 Ψετ. τσ ἰ8 υναπεηρ ἴῃ ἐφ ΒΙν, 1, 13, 33, Ἐξγρείδη νεσββ., ϑγιτ. ]εγιβ. ϑίη., Οτίξ.» 
εἴς. ; ἀουδεῖεββ ἱπηροτίοα ἴγτοπι [κ 

δμον ἴῃ Β αἱ. 

ΤῊΉΜΒ οπιῖϊ εἰς σε. 

δα {Π|π|||, ἰ8 ἔγας ", ὙΒΐ8 8 δῇ ἱπιρογίδπε 
ἴεχὲ ἴοσ (ἢ γίβι᾽β ἀοοισίπε οὗ ἴῃς Ἐδίμεσγ- 
Βοοά. [Ιεὲ τδϑομαβ [πδῖ, σΟΠΊΣΑΣΥ ἴὸ ἴῃς 
βρίσι: οἵ τς ψοσὶἄ, πυμῖοἢ ναῖθθ8 ΟἿΪΥ 
τῆς ργεαέ, ἴῆς Εδίδες- σοα ςἄγεβ βρεοῖδ! νυ 
ἴοτ ἴπαιϊ τὶς ἢ 8 ἂρὶ ἴο Ὀ6 ἀεβρίβεά.--- 
βλέπουσι τ᾿. πρ. [ἴπ Ἑδβίογῃ οουτῖβ ἰϊ ἴ8 
τῆς οοπῆάοπεδὶ βεγναπῖβ ὯῸ βες ἴῃς 
ἴλος οὗ ἴῃς Κίηρ. Τῆς ἤρυτε 18 ποῖ ἴο 6 
ῥτγεββεά τὸ τῇς Ἵχέεπι οἵ πιδκίηρ αοά [Κα 
8η Εδβίεσῃ ἀεβροί.---εσ. 11 δη ἱπίεσ- 
Ροϊδείοῃ ἔτοπι 1,ἰκ. χῖχ. το, Φ. Ὁ. 

νν. 12:14. Ῥαγαδῖε οὗ Ξἰγαγίπρ φ«᾿δοῤ 
(κ. χν. 4-7); τλᾶγ 8εθπὶ 1658 Ἀρργορτγίδῖε 
Βεῖε ἤδη ἴῃ [κ0, δὰϊ δ48 Ἔνθ πεῖε ἃ 
δοοὰά βεἰείηρ, δπιουπείηρ ἴο ἃ οἰϊπγᾶχ τα 
Οοὰἃ οἄτεβ ποῖ οπὶν ἴοσ ἴπε ον γ δά 
ππ||6 Ῥὰς Ἄνθη ἔοσ ἔπε ἰον,---ἴμ 6 πΊΟΓΑΙ ΠΥ 
οὐγίηρ. ἴπ Ῥοῖῃ ρίδοεβ ἴῃ Ῥᾶγδθ]ε 
ἴθᾶομεβ {με ῥγεοίουβ Ἵομγδοϊθγίβε δ! ν 
ΟἸγίβείαη ἀοςοϊτίπε οὗ τῆ6 ννοσῖ οὗ {πε 
ἱπάϊν!ἀυΑ] αἱ ἴῃς 'νογβὲ ἰο σοά.---Ν ἐγ. χ2. 
τί ὗὑ. δοκεῖ 48 ἴῃ χνὶϊ. 25.---ἐὰν γένηταί τ΄ 
ἀ. ἐ. πρόβατα: ἰζ ἃ πιᾶπ Βάρρεη ἴο βᾶνα 
88 ἴαγρε ἃ ΛυτΩδΕΊ, γεῖ, εἴς.---καὶ π. ἕν: 
ΟἿΪΥ ομὲ βηδεγεῖ, Ουξ το 80 τόσ τὶ 
πορευθεὶς ζητεῖ: ἄοε8 Ὧξ ποῖ ΡῸ δΔη 
κεν τῆς οπε ὃ--  εσ. 13. καὶ... αὐτό: 
ἐπ τὶ λαῤῥέη τθαῖ ἢε ὅπάβ ἴ, [πη ΓΚ. ἢς 
βδᾶσοθεβ Π] ἣς ἤπάβ ἰϊ. --- ἀμὴν λέγω: 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ βοϊεταη, ἱὮ ἃ νἱὶενν ἴο {πε 
ΔΡΡΙἰςαϊίοη το [6 πιοσδὶ ϑρῆεγε οὗ ψῇῃδί 
ἴῃ τῆς πδίυταὶ βρῆεσε ἰ8 δε ἐ-ενϊ ἀεηῖ.--- 
ψέετ. τῷ, δρρ᾽ ἰοδίϊοη οὗ πε ρασγϑθῖε 1658 
επιρμδιὶς πᾶ ἴῃ [Κ.---θέλημα, 4 Ψ], 
ἔοτ ἂπ οδήεςς οἵὨἉ ν»]]].---ὅμπροσθεν τ. π. 
μοι: Ὀεΐοτε ἴδε ἴδςε οὗ ΞΞ ἔοσ, εἴς, 

., δν...»..----ὄ.ὺνὸ.;- 

. ΧΙΧ. 10. 
8 αφησει ἰη ΒΤ, (ΤίοοΒ., ΝΥ. Η.); Ὁ δαβ αφιησιν. 4 και δἤεγ ορὴ ἰῃ ΒΙ,. 

δεν ἴῃ ΒΌΙ1,. εξ 8 ἃ ρτατζηπιδίίςαὶ ςοττεοίίου. 

5.ΜΒ0 οπιῖξ και. 

Ὗν. 154-17. Ηοτο ἰο ἀεαὶ τοἰἐμ απ 
εγγίηρ δγοίλογ.--- Ὡς ἐγαπβίτίοη Πέστε ἰ8 
ΘΑΒΥ ἴτοπι ψαγηΐπρ ἀραίηβὶ ρίνίηρ, ἴο 
οουπβαὶ πον ἰο σεςεῖνε, οἴδηοεβ. Τῆς 
Ἰεστὴ8 ἅτε Ἵπδηρεά : μίκρος Ὀεροτηεβ 
ἀδελφός, εἰνὶπρ οεπος ποῖ βυϊεπρ ἴῃ 
ἰάδα οὗ ἴδε ἔοσπιοσ, δπὰ ἔος σκανδαλίζειν 
ΨῈ ᾶνε ἴπ6 τόσα βεπογαὶ ἁμαρτάνειν. 
-τνν. τό ἂηὰ 1:7 ἤᾶνε βοπιειδίπρ 
Δηδυνοσίπρ ἴο ἵπετῃ ἴῃ ΓΚ. χνὶΐ. 3, οοπηίηρ 
ἰπ ἔδετα δῇς ἴπῸὸ σὅτοὺρ οὗἉ ραγδθίεβ ἰῇ 
σὔΔρΡ8. χν. δηά χνὶ., ἴθ νος ἢ τπαι οὗ {πε 
ϑδερμεγὰ [88 118 ρἷδος ; ψβεηςε Ν᾽ επάϊς 
τεςορηίβεβ ἴπεβε νεσβεβ 48 8Π δυίϊῃεπιῖς 
Ἰορίοπ ργοραῦὶν οἱοβεῖν σοπηςοίεὰ ἢ 
τῆς ραγδῦϊε ἰπ τῆς σοτηπιοη βουγοα. Χεσ. 
17 δα τεραγὰβ ἃ8 δὴ δαάάίείοη Ὁγ ἴπε 
ἐνδηρϑὶῖβὲ οὐ ἃ ἰδῖεσ μαπά, Ἡοϊζπιδπη 
(Η. Ὁ.) τεραγάβϑ τῆς ψμοῖε βεοιίοπ (15-17) 
85 ἃ Ρῖεοε οἵ Οδυτοῦ ογάες ἰπ ἴῃς ἔογστῃ οὗ 
ἃ ἰορίοη οὗ {π6 Ἰνογά. 

γεσ. 1:5. “ρτήσῃ: δρατί ἴοπὶ δε 
ἀουδι] εἰς σὲ ἰοἸΠοννηρ, (ἢς τείεγεποα 
ἌΡΡΘαδζβ ἴο ὃς ἴο ρτίνδι ες ρεγβοῃδὶ οἤξηςεβ, 
ποῖ ἴο βίῃ δρδίπϑδε ἔπε ΟὨγίβείδη πδπια, 
ΨΠΙΟΝ δνεγΥ Ὁσοῖμεσ ἴῃ Ἰῃ 6 σοτηπη ΠΕ 
[88 ἃ τὶρῃς ἴο οἤδίίεπρθ, εβρεοῖδ!ν 
ἴποδβε οἱ οβεῖὶν σοηπεςίεά νἱτῃ ἐπε οἤπεηάοτ. 
Υδῖ ρεσῆαρβ ννὲ ουρῆξ ποῖ ἴοο τί ἀν το 
ἄγαν ἃ ᾿ἴπε θεΐννεεη 6 ἵννο ἰπ δη ἰἄεαδὶ 
ςΟΠΊΠΊ ΠΥ οὗὨ ἴονε. --- μεταξὺ σ΄. κ΄. ἀ. μ.: 
1ῃ6 ρΡῆγαβε ἱτρ]εβ {παΐ βοῦα οπε δ: 
18ε τίρῃι δπὰ ἀυῖΐγ οἵἉ ἰδκίπρ {με ἰηϊεία- 
εἶνε. 80 [Ἀγ ἰξ ἰ8 ἃ Ῥεσβοῃδὶ δῇδισ τὸ 
Ῥερίη ψῖ. ὙΤὙΒδ βἰπιρίετ ἀπά τῆοσα 
οἰαββϑίςδῖ ἐχργεβϑβίοῃ νου Ῥὲ μόνος 
μόνον .---ἀκούσῃ, Ὠεᾶτ, ἴῃ (ἢς δβεῆβε οὗ 
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ἢ δύο, ἴνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 
Ῥ Βετα οπὶγ 1]. ἐὰν δὲ ἢ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ " ἐὰν δὲ καὶ τῆς 
προ ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 

18. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα 

ᾳ (Β. χχ. 2, ἐν τῷ ' οὐρανῷ - καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα 
τὲ Τχρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ. 10. πάλιν 3 λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν  συμφωνή- 
γ. 9; χν. 
15. σωσινῆ ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, 

1 Β οπιῖῖβ τω ἤει {ἰπ|6 δηὰ δ Β βεοοπὰ εἰπε. 

3 Β δηᾶ τηδην οἵδε υποίδῖβ δδὰ αμην αἴτει παλιν (ΥΥ. Ἡ. ἰπ Ὀτγδοϊκοῖδ). 

8 σνυμφωνησουσιν ἰη ΜΝ ΒΟΌΓΔ (ΤίΞςοἢ.). 

δυρηλ της ἴο δάπηοπίκίοη.---ἐκέρδησας : 
ξαϊπεὰ 48 ἃ ,γἱεμά, 48 ἃ ζεϊἰοισ-πιέθιδὲῦ 
οὗ (ς Κίπράοπι οὗ αοά, οὐ 85 ἃ »παη ΞΞ 
βανεὰ δἰπι ἔγσοπὶ τηοσαὶ γτυΐϊη ὃ ΑἹ] τῆσες 
δἰιϊεγηδεῖνεβ ἤπὰ βυρρογί. 15 ἰξ πες}ββδγΥ 
οἵς ροββίδίς ἰο ἀεοϊάς ρεγεπιρίοσ! 
Ῥεΐνεςη δεπὶ )--τνετ. τ6. ἐὰν δὲ μὴ ἀ. 
Αδες ἃ ἢσϑι ζδίυγε ἔσὺ ἀραΐη, νυ δἀἀδεὰ 
ἰηῆυεποε.--παράλαβε. .. ἕνα ἢ δύο. 
ΤὨὶβ Ὀεδσβ 4 ἰυγίἀϊςα] ἀβϑρεοὶ (Θ΄. δηΖ), 
δυϊς ἴἴ ἄοεβ ποῖ τεδιν ρᾶβ8 ουὖἕὲ οὗ τῃε 
τωοσδὶ βρῆεγε: εἴδίοδὶ ἱπῆσεηος δἷοης 
ςοπίεπιρίαἰεὰ ; φομβεπβι8 ἴῃ πηογαὶ Ἰυάρ- 
ταθηξ οατγῖεβ νεῖρῃς ἢ τῆς οοηδβοίεπος. 
--ἶνα ἐπὶ στόματος, εἰς. : τείετεπος ἴο 
τῆς Ἰεραὶ ργονίβίοη ἰῃ Πευξ. χίχ. το ἴῃ ἃ 
Ἰϊογασυ τδῖμοῦ ἰπδη ἰπ ἃ ἱεραὶ βρίγίι.--- 
Μψες. 17. ἐὰν δὲ π. ἀ. ΤΥ ἢτϑβὶ ἃ τηϊηϊ- 
τηῦτῃ οὗὨ βοοία] ργαϑϑυγε ἂπὰ Περι δηὰ 
{τῆδι [41] ἢανε τεοουγβε ἴο ἴῃ ε πιαχὶ πλΠ1. 
--εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ: δρεαῖκ ἴο ἴδε 
“«ΟΒυτοῦ "--ἰς Ὀτοιπεγμοοά οὐ Ῥεϊΐενετβ 
ἰπ ἴδε ΟΠσίδε ὙΤηΐβ ἴο δε ἐπε νἱάεβε 
Ἰιπνῖς ἔοσς τῆς υἱεϊπχαῖς Βρῇεγε οὗ σιογδὶ 
ἰπῆυξπος, ἃ8 45 ἀγῤοίλεει τὴς Ἰιυάρτηεπηι 
οὗ 18 πεν οοπηηηϊεν Μν1}} σουηϊ ἔοσ 
τροσα ἴο ἰἰ8 σῃεγηθετβ ἤδη (Πδὶ οὗὨ 411] ἰῃ ς 
ψνοσϊὰ Ῥεγοπά.---ὅστω σοι, εἰς. : [ἢ18 
αϊηρ, τῆς οἤεηδες ρΡυΐβ Πίπιβεὶ ἢ ουϊβίάς 
ἴδε βοοίεῖυν, ἀπά ἵδεῖε ἰβ ποιπίπρ ἔοσγ ἰξ 
Ῥαυΐξ ἴο ἐγεδί ῃἰπη 88 ἃ μβεδίμεη οσ ἃ ρυῦ- 
Ἰσᾶπ ; ΨὨϊοΒ ἄοεβ ποῖ πιεᾶῃ ὑἹἢ ἰπ- 
ἀϊβετεπος οσ δῦβοισεπος, Ὀυξ σδσγθδ}ν 
ἀνοϊάϊηρ {εἰ ονν ἢ ἢ Ὠΐτὰ ἴῃ βίη, δπὰ 
βεείκίηρ μἷβ ροοά οπὶν 88 οης νμουΐ, 
ΎΒοτε 18 Ὡ0 σεΐεεηος ἰπ [ἢ 8 ραββᾶρε ἴο 
εοο εδἰαβιῖςδὶ ἀϊβοὶρ πε πὰ Οὐυτοι οεη- 
ΒΏΓεΒβ. ὙὙῶῖε οἷάεσ ἱπιεσγργείεσθβ, ἴῃ ἃ 
τπεοϊορίςο-ΡοΙ ἐπιῖςαὶ ἱπίεγεβϑέ, ννεσε ν 
δηχίουβ ἴο πὰ ἴῃ ἰξ βυρροζὲ ἔοσ δμεῖγ 
ἁἀενεϊορεᾶ ἰἄεαβ οἡ ἴπεβε ἰορίςβϑ. Τῆς 
ΟἾΙοΣ ᾿πίεγεβὲ οἵ Ὠἰβίοτὶς Ἴχερεβϑὶβ 8 ἴὸ 
ἄϊνεβε ἱξ οὗ δὴ δςοϊεβίδϑιίςδὶ ἀβρεοῖ 88 
ΤΩ 88 ροβϑβίδίς, ἔος ΟὨΪΥ 80 Ἵδῃ ἰξ βυϊῖ 
τῆς ἱπίεῖα! ρεσιοά, απὰ Ὅς υἱἢ ἀπ ῥτο- 
ΒΑΡ τερατάεά δἃ8 δὴ υἱΐεγᾶπος οὗ 

]εδι8. Αδ δυο ἴξ τὰν Ὅς δορερίεά, 
ΜΏΘη ἱπίετρσεῖθά, 88 ἄῦονε. [ἷἢὶ ἃ8 ψε 
ανε {τε ἰο βῆον, ἰξ ννὰβ πδίυσαὶ ἔοσ 
1:85 ἴο Βρεαῖκ οὗ ἃ πὸνν σοιηπΊυη Ὑ οὗἉ 
Αἰτἢ δὲ Οδεβάᾶσεα, ἰδ ννὰ8 εαυδ}ν πἡλίυγαὶ 
τῆδὲ Ης βῃουϊὰ τεΐϊυγη ὑροη τῆς ἰᾶδα ἴῃ 
πε Οδρεγηδυπὶ ἰεββοῦ οὐ ἈυΠΉ ΠΥ ἀπά 
Κιηάτεά νἱτγίι68, ἀηὰ τοΐδσ ἴο ἰξ 88 δὴ ἴη- 
βίσυτπηεδηΐ ἔος Ῥγοπβοεῖπε τίρμε ξεϊηρ δπὰ 
οοηδυςξ δπιοηρ ῥτοίεβϑεὰ ἀϊβοίρ[εβ. -- 
ει. τ8. Ἀεπενεᾶ ρῥσοπιίβε οὗ ροννεζ ἴο 
Ὀϊηά δηὰ ἴοοβε, {δῖ8 εἰπὲ ποῖ το Ῥεῖοσ 
αἷοπδ, 8ἃ8 ἰῃ χνὶ. 19, Ὀυΐ (ο 41] δε 
Τνεϊνε, ποῖ φμα Δροβίϊεβ, υυἱὲρ Ἔοςο  εβἰ48- 
εἰς] δυϊπμοσίἐν, Ὀὰ: φνα ἀϊβείρ!εβ, τυῖτῃ 
{δε εἰ ίοδὶ ρόννεσ οὗ τιοσα!ν ἀϊσϑοὶρ! πε ὰ 
τῶεη. Τῆς Ὑνεῖνε ἔοσ ἔπε πιοπιεηΐ ἃστε 
ον 1εϑὺβ τῷ [ἢς δεείδεία : ΤΟΥ ννεγα ἴῃς 
πυοίευβ οὗ ἱξ. Τῆς Ὀίπάϊηρ᾽ δηὰ Ἰοοβίηρ 
δεπογίς αν Ξὸ Ἔχογοϊϑίηρ ἰυάρτηεης οἡ 
ςοπάυςϊ ; πεῖε βρεοιβοδ!ν τὸ ἰγεδείηρ βἰπ 
ἃ5 Ρασάοηδθϊε οζ ἴδε σϑνεγβε---ἃ ραγίϊςι- 
1ατ ἐχεγοῖβε οὗ ἔπε δπιποιίίοη οὗ Ἰυάρίηρ. 

γν. 19, 2ο. Ῥγοριῖξε οὔ ἐπε ῥοισεν απὰ 
ἐγέθεπεε οΥΓ σοά ἰο ἐπεομγαρε εοποογά.--- 

Ἐσ. 190. πάλιν ἀμὴν: ἃ δεζςοπὰ α»η, 
ἱπιγοάυςίπρ ἃ πὲνν τπουρῆὲ οὗ ρδσγβὶ]εΐ 
ἱπιροτίδπος ἴο πε ἔογπηεσ, ἱπ νϑσ, σϑ. 
--ἐὰν δύο: ἵνο ; ποῖ τῆς τηεάβυσε οὗ 
ΟΠ τίβε᾽β ἐχρεοϊδιίοῃ οὗ ἀρτεεπιεηὶ πιο, 
Ηἰ8 ἀϊβοίρίεβ, Ὀυξ οὗ τῆς τηοσγδὶ ροννεσ 
τπδὲ 11ε8 ἰπ ἴῃς βίποεγε σοηβεηὶ οὗ Ἄνθη 
ἵννο πιϊπάβ. [ἐ ουϊνεῖρῃβ {πε πορρέμαϊὶ 
Δρτεεπηεπὶ οὗ ᾿πουβαπάβ ψνῆο πᾶνε πὸ 
τεὰὶ Ὀοπὰ οὗ υπίοῃ.--συμφωνήσωσιν : 
ἄρτες, ἀδουΐ ναι ὃ ποῖ πεοεββασ! ΟἿΪΥ 
ἴδε πιαϊίειβ γεξεγγεᾶ τὸ ἰπ ργενίουβ Ἴςοη- 
εχ, δυϊ ἀηγτμίηρ ςοποετηΐίηρ ἴῃς Κίπρ- 
ἅοτι οὗ 6οὰ.---περὶ παντὸς πράγματος: 
Ποποεζηϊῃρ᾽ ἜΝΈΓΥ ΟΥἩ ΔΠΥ͂ πιδίίεσ, οὔδηςαβ 
ςοπηπλἰεὦ ὈΥ Ὀτεΐδτεη ἱποϊθά οἱ 
σουΓΒ6.-- σεται: ἰΐ 5Π41} Ῥε; νψῇαῖ 
Δρβοίυϊε σοηβάεπος ἰπ ἑἰς ἴανν8 οὗ ἴδε 
τηογαὶ ννοτ]ὰ 1-- παρὰ τ. π΄ μι: ἔγοπι πῇ 
Ἑδῖμεσ. Τῆς Ἐδιπει-αοἁ οὗ 7}εβὺ8 ἐδ 
Βεῖεὲ ἀεβπεὰ 88 ἃ ἴονεσς οὗ ρεᾶος δηὰ 
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γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20. οὗ τ 8. κανίϊ 
γάρ εἶσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι " εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν 
μέσῳ αὐτῶν." 

21. Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε,; “Κύριε, " ποσάκις 

ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ ; ἕως ἑπτάκις ; " 

Αςὶδ ψἧιι. 
χίχ 

24. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾽ ἕως" ΓᾺ ἔν 
εἰἶκ αϑῇ,ς. 

1 ὙΒῖδ νεῖβα 'π σοάεχ Βοσδθ γὰπβ “ἴοσ ἔδεγε ὅσα ποῖ (ονκ εἰσιν γαρ), εἴς., 8 
σοῦ (παρ᾽ οἱ4) 1 δὴ πο' ἰῃ (δ τυιϊάβι οὗ ἔμιεπὶ᾽. ὅτ. δίῃ. [88 ἃ δἰπιὶ 

3 αντω ἀῆει εἰπε ἰπ ΒΌ (Τίδοξ., ΝΝ.Η., 

παϊετηδὶ οοποοσᾶά. [Ἃ}ἢ (μἰ8 νεῖβὲ Μὰ 
δανὲ ἃ οδϑε οὗ διἰγδοιίοῃ, οὗ ἴῃς πηδίῃ 
δυῦ)εοῖ ἱπίο ἴῃ6 οοηάϊείοπα! οἴδυβε. 
Ἐεξβοϊνεὰ ταν αικήος ΜοϑΙα τὰη: τὴνᾷ 
πρᾶγμα, ὁ ἐὰν αἰτήσωσιν, ἐὰν συμ. 
γήσοισον ως ὶ αὐτοῦ, γενήσεται αὐτοῖς.--- 
ει. 2ο. δύο ἣ τρεῖς. |εδι8 ἀεα]5 ἰῃ 
8.181] πυτηΡοτβ, ποῖ τοῦ πηοάεϑίυ ἰη Ηἰ8 
δηοἰραιϊίοπβ, Ῥὰϊ Ὀδοδιβα ΤΠΕῪ δι ἴῃς 
Ῥζεβεηῖ οοπάϊτίοη, ἀπὰ ἰπ )εδίουβυ ἕο με 
ΤΆΟΙΤΑΙ αυδὶγ οὗ ἴδς πον Ξοοίεῖγ- 
συνηγμένοι εἰς, εἴς., ποῖ ραϊπετεά ἴο σοη- 
"ἀέμυρφδὰ της ΤῊΥ πᾶπια, Ὀὰϊ ραϊπετεά 
85 Ὀεϊΐενοῦβ ἰῃ τῆς. [ἴ 18 ἃ ΒΥποῦγτῃ ἔος 
ἴδε πεὺν βοοίεῖγ. Τῆς δροίεεία ἰ8 ἃ Ὀοὰγ 
οἴ πιδη ραϊπετεὰ ἰοροῖβες ΌῪ ἃ σοπιπλοῦ 
τεϊδιϊου ἰο δε πᾶπιε οὗ ἴῃ ΟἸγίβε : ἃ 
ΟΒτιβείδη βυγμάροριςε 88 γεῖ σοπβίβιϊηρ οὗ 
ῃς Τννεῖνα, ΟΥ 48 τηδΥ οὗ ἴπεπὶ 88 Μεσα 
ΖΕΔ ος ἴῃ μεατί.---ἐκεῖ εἰμὶ ἐν, εἴς, : 
ἴδετε αρε 1, πον, ΜΊῈΔ 88 τηδηυ οὗ γοῦ, 
ΤΩ ἀϊδοίρίεβ, 88 ᾶἂσεὲ οὔς ἰπ δι δπὰ 
Ῥτοίδοεὶν ἰονε ; ποῖ ἱἢ ΔτΥ πιοτα ὄνεῃ 
οὗ γοι : ἴδγ Α'νΑΥ ἔγοσῃ ἴπε τηδη οὗ δπὶ- 
Βικίουβ, ποῖ ἴο δύ ἱἰγαίζογοιιβ, πηϊηά, 
ΎΒεῖς ἀρῈ] ἴῃ τείεγεπος ἴο πὸ ἔπτατο. 
Ἠΐβ ργεβεῆςς δχίοπιδιςα!]γ οοτίδίη, 
δετγείοτς Ὄχριεϑβεὰ 48 ἃ ργεϑεηΐ ἴδοῖ, 
Ἔνθ 1 τείεγεηος ἴὸ ἃ διΐυγα εἰπιε---ἃ 
Ῥιοπιῖβε πδίυγαὶ ἔσοπὶ Οπε]οοκίηρ ἔογυνασγὰ 
ἴο δὴ εαὶγ ἀεδί}. ϑ πηασ ἴῃ ἱπιροτγί ἴο 
Μι. χχνὶϊ. 2ο. Ἐογ βἰπηῖϊασ βαγίῃρβ οὗ 
ἂς ΕδΌδ᾽8 ςοποετπίηρ ἔπε ργεβεπος οὗ 
τὰς Ὀϊνίης Μα]εβῖν, οσ ἴηε ϑβεοβίπδῃ, 
Διηοηρ ὉνΟ οὐ ἴῆγεα βἰτεἰπρ ἰπ Ἰυάρτηεπὲ 
οζ κἰυάγίηρ [86 ἴανν, υἱάς 1υἱροτίοοι ἀπά 
ϑοδδιίρεη. 

νιν. 21, 22. Ῥεΐεγ'ς φμεξέϊοη αδομὲ 7ογ- 
εἰυίηρ.---ΤῊς βεοοπὰ οὗ ἴννο ἱπίεγρε!Ἰα- 
τίοπβ ἴῃ ἴῃς σουτβα οὗ Οἤσίβε᾽ 8 ἀϊβοουζβα 
(υἱῶν ΜΚ. ἰχκ. 38-41; 1,Κ. ἴχ. 49, 50). 
ὉΟὮ ννογάβ τους βεηβίεϊνες σοπβοίεποαβ, 

δηὰ (δες ἱπίειγαριίοπβ ψουὰ Ὅὲ ννεῖ- 
φοτηεά ὈΥ 6508 848 ρτοοῦ ἴδαὲ ΗἜ δαὰ 
ποῖ δροΐβη ἴπ ναίῃ.---εῖ. 21. ποσάκις, 
εἰς. : ἔῃς φυεϑιίοη παιυγα! ἢν ἅγοβα οὐ οὗ 
δε ἀϊτεςιίοπβ ἕο ἀεα] πρὶ τ λη οβεηά- 

τεδάϊηρ. 

Ὀγϑοκεῖς). δ οὔἹῖϑ ανυτω». 

ἱπρ Ὀτοίδεσ, ψνῃ!οἢ σου] ΟὨΪΥ 6 ςαττίεᾶ 
ουἱ ὈγΥ οης οὔ ρίδοδδίε ἀϊβροβιείοῃ. Τπεὶς 
Ῥτιεβυρροβίτίοη ἰβ ἰμδὲ ἃ διὸ ςοῃξεββοά ἱ5 
ἴο Ῥ6 ξοτρίνεη. Βυὲ μονν ἴὰσ ἰβ 18 ἴο 
ξοὺ Ι[ΙπΙΚ. χνῖϊ. 3 τε οδβε ἰβ ρυΐ οὗ 
βενθη οἤδδηςεβ 'π ἃ ἄλυ, δαοῖ ἴῃ ἴυγη τα- 
Ῥεηϊεά οὗ δπὰ ᾿σοπέεββεδ. [8 ἴδεγε ποῖ 
τεᾶβϑοη ἴοσ ἀοιδιίηρ [πε βίποοι Ὑ οὗ 
τερεπίδπος ἴῃ βϑυςἢ ἃ οαβεῦὺ Οὐ ἰβ τῃΐ8 
τοὶ δὲ ἰδαβὲ ἴῃε Ἵχίγεπι)ε {ἰπ|ϊ ὺ Θυς ἢ ἰδ 
Ῥεῖετ᾽β δε! ϊπρ. --ὁὡὁμαρτήσει; ἀφήσω: ἴτνο 
ξαΐυγεβ ἰπϑίεδὰ οὗ ποσ. σαντι 
ἀφήσω: Ηεῦτενν ἰάϊοπι ἱπβίεδά οὗἩ ὄτεεκ. 
πτξως ἑπτάκις: Ρεῖες τηεᾶπὶ ἴο ὃς 
Ἐποοῦβ, δηὰ πε Ψεης σοπδίἀογδῦ] 

ξεγομά τὰς ΒΔδὈΡίπίοδὶ πιεᾶβυγςε, ψδἰοα 
νγᾺ5 ἴῆχες {ἰπ|ὲβ (Δ πιοβ ἱ. 6) : “ αυϊσυπαυς 
τεπιλιββίομεη μεῖς ἃ ῥσζοχίπιο, πς υἱῖγα 
αὐδηὶ ες ρεῖδι,᾽" ϑομδιίρεη.--- τ. 22. 
οὐ: επιρδαῖὶς “πο᾽ ἴο δα ᾿οππεοῖεά 
ΜΙ ἕως ἑπτάκις. [18 ἴοτος πιὰ δα 
Ῥγουρῇε οὐἕξ ΌΥ ἱταπβίδιίηρ: πο, 1 ἰεἷ! 
γου, ποῖ {{Π], εἰς.---ἀλλὰ ἑ. ἑ. ἑ. : ΟἸτΙκι 5 
ΤΕΡΙΥ {8 τὴ6 βυδήεοξ οὐκ οὗ τῃε ἱεραὶ 
ΒΡΏετα, μετα ἐνεη Ρεῖΐεσ᾽β βυρρεβίίοπ 
1εῖε ἴε (βανθη εἰπιεβ ἀπὰ πὸ πιοσζε--- μαγὰ 
τα 16), ἱπῖο {πῸὸ Ὄνδηρεϊίς, δηδ πιδδηδ: 
ἐϊπιες τοὶ ἐδιομέ πμνιδέγ, ἰπ τα ῥ᾽ Δ ΔΌΣ γ. 
ὙὨὶδ δἴοηε ἀεοίάςβ Ὀεΐννεεη ἴδε ἔΨῸ 
τεπάεγίηρβ οὗ ἑβδομηκοντάκις 3 
βεναηΐγτϑενθη {ἰπιῈὲ8 δηὰ βενεη τ Ε{π|68 
βενβῇ, ἰη ἔανουγ οὗ τῆς ἰδϊζοσ 88 ρίνίηρ ἃ 
ἈΠΠΊΡΟΣ (490) ῥὈγδοιί δ! ἐαυδὶ το ἰηβηϊ- 
τυάς. Βεηρεΐ Ἰεδῃ8β ἴο ἑξῆς ἔογπιεσ, ἰαϊκίη σ 
ἴδε τογγηϊπδιίοη κις 88 Ἴονετίηρ ἴδε 
Ψ»ΠΟΪς υπῖθες βεναηίγτδενοη, ἂπὰ τα- 
οστίηρ ἴο αεη. ἱν. 24 8ἃ58. ἔπε ργοδδδϊε 
δουγος οὗ ἔδε εχργεββίοη. Θ᾽ ΠΗ] ΑΥΙΥ 
βοπης οὗ ἴῆς Εδίμεγε (Οτῖρ., Αὐρ.), θὲ 
νεῖτε δηὰ Μεγεσ. ὙὉῶδαε πῃηδ]ογίεν δάορε 
πε ορροβίϊε νίενν, ἀπηοηρ Ῥ ΟΠῚ ΤῊΔΥ δε 
παιηδᾶ Οτοιίυβ δπά ΕσὶιζΖβοῆς, ν8ο οἷϊα 
τε ϑυγτίας νεγβίοηπ ἰπ βυρροσῖ. Οοη 
εἰῖπες νίενν ἔπεσα ἰ8 ἱπεχασῖπεββ ἴῃ ἴῃς 
ἐχρσγεββδίοη. ϑενεπὶν ἔἰϊπιο8 βενε τα- 
αυΐγεβ ἴῃς ἱετταϊπδιίοη κὶς δὲ θοῇ ννογάβ. 
ϑενδηΐυ-δανεη {ἰπηεβ τεαυΐγεβ ἴδε κὶς δὲ 

16 
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- 5 Βεῖο οηἱγ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΝΠΙ. 

23. Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

2. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε " συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 
Ὺ Βεζθ 
ἸΩΌΒ.χχν. δούλων αὐτοῦ. 
10 (δασῖθ 
εοοπεὶ.). 

᾿ Βεῖὸ δά 

24. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν, προσηνέχθη 1 
αὐτῷ εἷς 2 ὀφειλέτης μυρίων “ ταλάντων. 25. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ 

ἸΟμιχχν. ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ ὃ πραθῆναι, καὶ τὴν 

α ΤῊ ανιι, γυναῖκα αὐτοῦ ὁ καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα εἶχε ὅ καὶ ἀποδοθῆναι. 
πῖον 26. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, Κύριε, " μακρο- 
]6ῃλεδ ν.). θύ μησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα σοιδ ἀποδώσω. 27. σπλαγχνισθεὶς δὲ 

᾿ προσήχθη ἰη ΒῸ (ΥΝ.Η.): 88 ἴη Τ΄ Ε., δὲ ΚΔ αἱ. (ΤΊ5οῈ)).. 
5 εἰς αὐτω ἴῃ δ᾽ Β (ΤίΞο;., ΚΝ. Η.). 8ΊΜΒΌΙ, οπξ αντον. 

4 ΝΒ οπιίε τῃϊδ αντον αἷδο (Τίες., ὙΝ.Η.). 
δᾺΒ [88 εχει, ἡ Ὡΐοἢ, ᾿υ8ὲ Ὀεσαυδα οὗὨ 118 βἰηρυ ϊαγιεν 28 ἃ ργεβεηὶ δἀτηοηρ ὑγοίοσίεεβ, 

ἰδ ἴο θὲ ῥγείεσσε ἴὸ εἰχε, τδουρῇ ἔουπὰ ἴῃ τιοβὲ ἐκθρ ἄτῃ Ρ 5: ᾿ 

5 ΒΡ οπιῖϊ. ἸΌΙ, Βανε ἐπ᾿ ἐμε. 

τᾶς εηᾶ οἵ ες βεοοπὰ ψοζά γδίπεγ τπδη 
δἱ επὰ οἵ ἤσεϊ: εἴι πεῖ ἑπτὰ καὶ εβδο... 
κις, οἵ εβδομ... τα κις. 

νν. 23-35. Ῥαγαδὶφ ο7 μπηιεγοϊζμ 5ε7- 
υαπὶ.--- ες. 23. τοῦτο δβυρρεβίβ 
τιδὲ τῆς αἷτὰ οὗ ἐπε ραγδῦϊε ἰ8 ἴο 78. 
ἴδε ἀρρασεπεῖν υὑπγεδβοηδῦϊε ἀςπιδπὰ ἴῃ 
νεῖ. 22: υπί|ϊτηϊεὰ ογρίνεποββ οὗ ἰπ- 
7 υτἶεβ.ι Αὔἔεσ 11, βᾶγβ [εβϑ8, ΒΏΡροβε 
γε σοιηρῖν Ὁ τῆς ἀετηδηά, ναὶ ἀο 
γοὺγ σαι ββίοηβ ἀπιουηῖ ἴο ςοτηρασζεὰ ἴο 
δὶ ἢδ8 Ὀδδη σγεπιϊεῖςὰ ἰο γου ὉΥ αοά 
--ἀνθρώπῳ βασιλεῖ: ἃ τηδλη, ἃ Κίηρ; 
κίηρ δὴ δβεσίπουρῃς ἀεπιδηάεά ὃν τῆς 
πᾶίυσα οὗ ἴδε ᾿δδε. Οὐἱϊν ἃ ριεαῖ 
ΤΑΟΠΔΙΟΉ οδη ἢᾶνα βς ἢ ἀενίοτθ, δᾶ 
ΤΡΡοτγίυπιν ἴο ἐογρῖνε βυοῃῇ ἀερίβ.--- 
συνᾶραι λογον (οὐυπὰ ἀραΐπ ἴῃ χχν. 10), 
τὸ Βοϊά ἃ σεοκοπίηρ.-- -δούλων : 411 ΑἸ1Κ 
Βεῖνδηΐίβ οἵ βίανεβ ἴῃ σαϊδιίίοη ἴὸ ἴδς 
Κίηρ. 80. δΒυπιᾶη ἀϊδεϊποιίοηβ δζα 
ἀννατίεά ἱπίο ἱπβίρηϊβοδπος ὃν ἴῃς ἀϊ8- 
ἴᾶπος Ὀείννεαη 811 τηεῃ ἀπά 6οά.---  εσ. 
24. εἷς: ομά βἰοοά ουξ δῦονε 81] πε 
τεδῖ ἔοσ ἴὩς τηδρηϊτυὰς οὗἩ ὨὶβΒ ἀερῖ, ψνΠο, 
τῃεγείοσς, Ὀεοοπιεβ ἴδε βυῦεοὲ οὗ τπ6 
βίοσυ. --ὀφειλέτης μ. τ΄ : ἃ ἀερίοτ οἵ, οΓ 
το τῆς εχίεπε οὗ, ἃ ἰπουβαηὰ ἰα]εηῖ8---Π 
ἱπηπίεπβε ϑ80π|, δᾶν ΤΉ] Οη5 βιθεπρ ; 
Ῥδυτήεηὶ Βορεΐεβ8β; [δὲ τπῸ ροΐπε ; δχαςῖ 
σαἱουϊδιίοη8 ἰάϊα οὐ ρεάδηϊϊο. [ὲ τᾶν 
Βεεπὶ ἴο νἱοἶδίε πδίυσγαὶ ργοῦδοι εν ἐμαὶ 
εἰπ|6 ννὰβ δουνεὰ ἴο ἱποὺς βυοῃ ἃ ἄδδι, 
ΜΟΙ Βρεᾶκβ ἴο πλαϊνεγβδίίοη (οσ υϑᾶσγβ. 
Βαὶ τῆς ἱπάοϊεπος οὗ δὴ Εδβίδσγῃ ζγοπδγο 
τουδὶ δα ἴδκδη ἱπίο δοοουηῖ, δπὰ τῃ6 
ΔΌδβεηος οὗ βυβίεπι ἱπ ἴπε πιαπδρεπιεπῖ 
οὗ ἤπαποε. Αβ Κοείδβνεϊά (Π)ε Οεἰϊ7κ., 
Ῥ- 286) τεπιᾶικϑ: “Α ταρυΐαγ σοηίῖγοὶ ἰ8 
ποῖ ἰπ τῇς βρίγίε οὗ τῆς Εαδβίεσση. Ηξςε 
ἰτυδῖβ υἱέοιῖν ννβεη δα ἄοςβ ἰσυδῖ, ἀπά 

8 σοι Ὀεΐοτε ἀποδωσω ἰη ΝΜ ΒΙ.,. 

ψΒεη [6 ἰοβεδ οοηβάεηος ἴξ 'β ἔοσ ὄνεσ." 
πτνες. 25. πραθῆναι... ἔχει: ἴῃς 
ογάδσ '8 ρίνεπ παῖ τῆς ἀερίος Ὀε βοϊὰ, 
ΜΙ 411 Ὡς παὰᾶ, ἐπεϊναϊπρ δὶς μ απὰ 
εἰϊϊάγεη; Ἠατὰ ᾿ἴπεβ, δὰ δοοοσζάϊηρ ἴο 
δηοίεπε ἴανν, ἴῃ τῆς νἱενν οὗ ψνὩοἢ τνῖξδ 
δηὰδ ομάγεη τνεῖε δἰπιρὶν ὀῤγοῤεγίγ. 
ΤΒίηκ οὗ {δεῖς λίβα ἰπ [ποβε δαγζϑδγουδ 
εἰπιεβ ' Βυϊ ράσδῦεβ σὲ ποῖ βοσυρυΐουδ 
οὐ ἴδε βοοε οὗ πιοσγδί ν.---καὶ ἀποδο- 
θῆναι : ἴπε ῥτοςεεάβ οὗ βαἷε ἴο δε δρρ ἰεὰ 
ἴῃ ραγτηεηὲ οἵ (Ὡς ἀεῦι.---Νεσ. 26. μακ- 
ροθύμησον : ἃ Ηεϊ]εηϊ πεῖς ννογά, δβοπιθ- 
εἰπε υϑεὰ ἰπ ἰῇς δβεηῆβε οἵ ἀδξεσσίη 
Δηρες (τον. χίχ. 1ἱσ (βερι), ἴδε οοττα- 
βροηάδϊηρ δάὐεςεῖνα ἴῃ Ῥβ. ἰχχχνΐ. 15; οἷ 
σ Οος. χίϊὶ. 4; σ᾿ Τῇςεββ. ν. 14). Τῇαϊ βεῆβα 
8 δυϊ Δ 0]6 Πεγα, θὰὲ τς Ῥγογηίπεης ἰάδα 
δ: ρῖνε τὴς {ἰπὶὲ ; γαῖ σοπΊεβ ἴῃ δῖ ἃ 
Ἰαῖεσ βίαρε (νεσ. 34).---πάντα ἀποδώσω : 
ΘΑΒΥ ἴο ῥγοπιῖδε; Ἦῖβ ρῖϑα:: δεῖξεσ νναῖξ 
ἀπά ρεὶ δἱἷ! ἴδῃ ἰακε ἤδβὶν τηεᾶβισγεδ. 
δηὰ ρεῖ ΟἡΪγ ἃ ρατὶ.-- ες. 22. σπλαγ- 
χνισθεὲὶς : τουςῃεά ννῖτἢ Ρἱἐγ, ποῖ υπ- 
ταϊχεά ῬΕΡΙΑΡΡ ΜΝ σοπιετηρί, ἀπὰ 4580- 
οἰαϊεὰ Ῥοβϑιθ]ν νυν ταρὶ ἃ τεβαεςοιίοη 48 
ἴο ἔπε Ὀεβὲ οουγϑς, ἴῃς Κίηρ ἀεοίάεβ οπ 
ἃ πιλρηδηϊπιουβ ροΪ᾽οΥ.- -ἀχπέλυσεν, τὸ 
δάνειον ἀφῆκεν : ἴννο Ὀεπεῆϊ5 σοπξετγγαὰ : 
βεῖ ἔτες ἔγοπιὶ ἱπιργίβοηπιεηῖ, ἄεδὲ δῦβο- 
Ἰυξεῖγ οδηςεϊεά, ποῖ τπεγεὶν ἐἰπια ρίνεπ 
ἴος ραγτηεξηῖ. Α ἰμἰγά Ῥεπεῆϊς ἱπιρ!ϊεά, 
φοπεηυδηος ἴῃ οβῆοα. ΤΕ ρο] ον δἀοριεὰ 
ἱπ πορὲ ἴπαι ἴξ Ψ}]1 δῆβϑυσς ροοά δε- 
Βανίους ἴῃ εἶπα ἴο σοπὶς (8. σχχχ. 4); 
Ρεγέεςεῖν ογεάϊ δες ἐνεπ ἰῇ ἂπ Εδδβίεση 
ταοηδζοῆ. 

γν. 28-34. Τὰιε οἱλκεν ςἱἰάδ ἡ δραν ῤίο- 
ἐπμγε.--- ες. 28. ἕνα τ. συνδούλων ἀ.: ἃ 
“)εΙἰοτο-οἴανε ἰΒουρῇ ἃ Ὠυπιδ]ε οης, ννμῖς ἢ 
Ὡς βδῃου!ὰ πᾶνε σεπιεπιρεσεά, δυῖ ἀϊά ποι. 
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ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 1 ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ " δάνειον ἀφῆκεν γ μετα οπὶγ 
αὐτῷ. 48. ᾿Εξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 1 εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων ὗν παν 
αὐτοῦ, ὃς ὥφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν "ἔπνιγε, ε εις πὰ 

Υ͂, λέγων, ᾿Απόδος μοι 3 ὅ τι 5 ὀφείλεις. 
αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὁ παρεκάλει αὐτόν, λέγων, Μακροθύμησον 
ἐπ᾽ ἐμοί,δ καὶ πάντα ὁ ἀποδώσω σοι. 

29. πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος 18 (οἱ 

ἰπε). 
30. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ 

ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕως οὗ 7 ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 
31. ἰδόντες δὲ ὃ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα" 

1 Β οπῇεβ ἐκεινου πεῖς (Ὁ. Η. ἰῃ Ὀσδαοῖςῖβ8) δηὰ ἐκεῖνος ἴῃ νεσ. 28. 

5 ΜΜΒΩΙ, οπιῖξ μοι. 

5 ΒΟ δηά οἴμοσ υποίαῖθ μανς εἰ τὸ ὁ τι (Τ, ἘΚ.) οηΐϊγ ἴῃ πιίπυβ., τοὐεοῖοά ὉΓῪ 
τηοάοτῃ εὐϊίοζβ. 

4 ει8 τ΄ π᾿ αὐτου οτηϊ [δὰ ἴῃ Ὁ ΒΟΏΌΙ, δηᾶ Όγ πιοδοτη εἀϊίοτο. 

5 80 ἴῃ Νὴ Β ἀπά σηδηγ υποῖδῖὶβ. ΟἿ, πᾶνε ἐπ’ ἐμέ. 
δ παντα ἰβ [ἐδ] διϊεβίεὰ δηὰ ὑπϑυϊδ0]ς ἴο ἢ ς 486. 

Ἰφως ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ, 

- ἑκατὸν δηνάρια: δοπηε ΒΕΥ 5}Π|πρβ ; 
δη υἱιεῖϊν ἱπδίρτιίῆςαπε ἀεὶ, ψϑϊοῃ, 
ςοπιίηρ οὐ ἔτοπι 1Π6 ὑγδβεηςς οἵα Κίηρ, 
σῆο διαά τεπιϊζιεὰ 80 συυςῖ ἴο Πίπι, ἢς 
βδουϊά ποὶ ὄνεὴ ἧανα τογγεσηρογοά, ἔὰσ 
1ε588Β Ὀδεη ἴπ ἴδε πιοοά ἴἰο εχδοεί.-- 
κρατήσας α. ἔπνιγε: 5εἰΖίπρ, Βς οποκεά, 
τηχοιεὰ Πίπι, δῖε τῆς Ὀγυΐαὶ πιᾶππεῖ 
ΔΙΠοννεὰ ὃγ ἀπεΐεπε ουβίοπῃ, δηἃ ενδῃ ὃν 
Ἐοπιδη ἷδανν. Τῆς δοὶ [οσείοκεηβ πΊΕγο!- 
1ε88 (τεδίπηοπὶ: ΠῸ τγαπιβϑίοη οὐ ἀεδι ἴο 
Ῥε ἰοοκεὰ ἴογ ἰῃ επῖ8 ᾳυατγίετ.---ἀπόδος εἴ 
τι δῷ. ἴΙπ πε εἴ τι βοπιε ἱπρεηπίουβ σοσι- 
πιεπίδίοιβ (Ετγίἐζβοῆθ, 4.5.) πᾶνε ἀϊδ8- 
σονεσεὰ τοῖς υτθαηῖν} (“ἢ Νοη δἷπε 
υτραηίϊαῖς ατδεοὶ ἃ οοπάϊτίοηΐβ νίπουϊο 
δριδσυπῖ, φυοὰ ἃ πυ}14 σοπάϊτίοης βυ8- 
Ρεπβυπὶ δῖ.) ὙΝ εἶβ8 σογῆδβ πεᾶγεσ πὸ 
τ ψ Πδη ἢε 8668 ἴῃ ἰξ δὴ δχργεββίοη 
οὗ “ πιοσοῖεββ ἰορὶς . ἩἨς ΜΠ] μανς 
Ῥαγπιεπὶ οὗ ψῇῃδίενοεσ ἰ8 ἄυς, ἵνεῖς ἰΐ 
οηἷν ἃ ρεπηγ.-- ες. 29. μακροθύμησον, 
εἰς. : τῆς ἰδοπείςα! τνογάβ ἢς υβεά ἢἰπὶ- 
561{}υϑὲ ἃ ἔδνν πὐϊπυΐεβ ΔρΡΌ, ταπηϊη ἀϊη δ 
Ἠΐπὶ βυγοῖν οὗ Πἰβ ροϑβϑίείοῃ 48 ἃ ραγάοπεᾶ 
ἀεδίοσ, δπὰ τηονίηρ Πἰπι ἴο {κα σοπάυςϊ. 
-- ν ες. 30. οὐκ ἤθελεν : πο Ρ᾽τγ ἀναΚεπεὰ 
ΌΥ τῆς ψνογάβ ψὩῖο δομορά ἢ8. οἶνη 
Ρειεῖοθ. “ΗὀἜε νουὰ ποῖ." [5 βυο δ 
οοπάυοι οτεάϊθ]ε ΤὙνῸ ταπιαγκβ ΠΊΔΥ͂ 
Ῥε πιδᾶς οἡ {π|8. [πὸ ραγδῦοϊίς παγγᾶ- 
τίοπϑ ἴδ ἱπιργοδαῦϊε 888 βοπιειίπηεβ ἴο δ68 
τεβοστίεά ἴο ἰο ἱἰϊΠυδίταῖς τπ6 υππαίυταί 
δεδανίους οὗἉ πιεη ἱπ τῆς 8βρί γί] βρθοῖς, 
“.5., ἴῃ τῆς ραγαῦ]ε οἱ τῇς εδδὲ ([κ. χὶν. 
16-24) αἷΐ τείυ86 ; ΟῚ απ] Κεῖγν Ὁ Βυς 
τὰς δοιίοη οἱ τῆς ραγάοπεά ἀεδίοσς ἰβ ποῖ 
580 ἱπιργοδαθία 88 1ξ βεεβ. Εἰς δοῖβ οὰ 

δουν ἰπ 1 ΒΌ. 

ἴῃς ἰπβιίποξς οὗ ἃ Ῥαβε πδίυγε, δᾶ αἷδο 
ἀουδι|ε85 ἰπ δοοογάδπος υνἱτἢ Ἰοηρ μαρὶϊα 
οὗ Βαιβῇ ἐγγαπηίοαϊ δεπανίους ἰοννασὰδ 
τλθη ἱπ δὶβ ροννεσ. Ἐνεσ ψΑῪ ἃ ὑδὰ 
ταδῃ : στεεάν, ρταβρίηρ ἱπ δοφυΐβίείοῃ οὗ 
νει ἢ, ῥγοάϊρα! τῇ βρεπάϊηρ ἱξ, ὑπ- 
ΒΟΤΌΡΟΪΟυΒ ἴῃ υδὶπρ δὶ ἰ8 ποῖ ἢἰ8 οὐχὶ, 
πινες. 31. ἰδόντες οἱ σ. ἐλυπήθησαν: 
τῆς οἴπος ἔε!]ονν-δεσναηῖβ ὑνεσα τε ῖν 
νεχεὰᾶ οἵ στίενεά. Αἱ ψβαῖ} τῆς ἕδία οὗ 
τῆς ροος ἀεδίου δ ΝῊ ἴπεπ ποῖ ΡΥ 
τῇς ἄεδι ἡ (Κοείδνεϊ). Νοῖ βυπιρβϑίδν 
80 ΤΟ Ὁ 88 ἀπηούδηςα δῖ ἢ πη ΘοΟπ, 
οοηδυςξ οὗἩ {πὸ τηεσο ε88 οὴμς ννὯοῸ δᾶ, 
οδίβίηθά πιεσου Ψῷ8 (ξς [ες] ηρ.--- διεσά- 
φησαν: τεροτίεά (ῃς γαείς (παγγαυεγμπέ, 
γυ!]ς.), ἀπά 80 ἔξσενν ᾿ἰρῃς οἡ τς σμᾶσδο- 
τεῦ οἵ ἴδε νιαη (ς΄. Με. χίϊῖ, 36, ὟΝ. ἀπά 
Ἡ.).---τῷ κ΄ ἑαντῶν, το ἐλδὶνγ οτση τηδϑῖες, 
ἴο ΨΒοπὶ ἐπεγείοσγε ἴΠῸῪ πιρῆς δρεαῖς οα 
ἃ τηδλίϊεν δῇεσιίηρ δἰ8 ἱπίεγεβί.---ν εσ. 32. 
δ. πονηρέ: ἴδε Κίηρ οουἱά υπάετβιδηὰ 
αῃἂ ονειίοοκ ἀἰβῃοπεϑῦ ἴῃ ΠΊΟΠΟΥ͂ 
πιδίζεσβϑ, δυξϊ ποῖ βοῇ ἱππυπιδηΐϊ οηᾶ 
νἱ Παΐηγ.---π. το ὀφειλὴν. ἐς: δυρε, υη- 
σουη Δ ]ε.---ἐπεὶ παρεκάλεσάς με, εΏ 
οὐ επίσεδίεὰ πὲ. [π ροϊπὶ οὗ δος Β 
δὰ ποῖ, δὲ ᾿εϑβὲ ἰη ννογάβ, δβδκοά τὸ - 

ταϊβϑίοη θυ ΟΩ]Υ {ἰπιε ἰο ρᾶγ. ηρεπεζουθ 
δ πηβεῖ ἢ, ἢς ννᾶ8 ἱποδραδὶε οὗ ςοποείνίῃρ, 
δπὰ τπεγείοσγε οὗ δρργεςίδεϊπρ βυς ἢ πηδρ- 
πἰβοεπξ ρεπεγοβίευ.---ν εῦ, 33. οὐκ ἔδει; 
Ψ»85 ἰξ ποῖ γοὺσ ἄμ ἢ δῃ δρρεᾶὶ ἴο [86 
86η8ε οὗ ἀδςεπου δηὰ ρτδιίϊτυάε.---καὶ σὲ 
“ον ἠλέησα, ὙΠεῖα νν88 οοη ἀεβοδηβίοη 
ἰῃ ρυκτίηρ ἴῃς ἔνο οαβεβ ἱορεῖβεσ 88 
Ῥᾶσ8116]. ὝὌεη ἰδπουεδηὰ δς(8 οἵ ἱογρίνο- 
Ὧε58 ΒΓ ἢ ἃ5 ἴῆε ουἱρτῖὶς ννᾶβ δεκεά ἴα 

' 
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καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ αὐτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 
32. Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε 

ὁ Βου;. χἱ!ὶ, πονηρέ, πᾶσαν τὴν "ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς 
ἢ ος με’ 33. οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε 

ἠλέησα; 34. καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς 
Ὁ Βογο οαῖγ. " βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.2 25. Οὕτω 

καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ὃ ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν." 4 

1 ξαυτῶν ἰπ ΒΟ, Ὁ 88 αὐτῶν 88 ἴῃ Τὶ ΚΕ, Μίαάε Ὀεῖονν. 
3 αντω οπιίτἰεὰ ἴη ΒῸ (ΥΝ.Η.). 

Ξουρανιος ἴῃ Ι͂ΒΌΙ,. επουρανιος 15 ποῖ οιιπὰ εἰδενβεζα ἴῃ ΜΈ, 

4 τὰ παρ. ἀντων ἅτε ψΑΠιΐηρ ἰπ ΣΙ ΒΌΙΙΣ δηά πιοβὶ εἀϊίογβ οπιίε ἐμ θη}. 

Ῥεγίοσρῃ Ψψουϊὰ ποῖ βαᾶνε δαυδὶϊεά ἴῃ 
διηουπηῖ οης δοῖ βο ἢ! ἃ8 ἢς δά ροῖ (ῃς 
Ῥεπεῆι οὗ, Τῆς ἴδοι ἰπ τῆς βρίγίτιιαὶ ΒΡ Βεσα 
φοτγεϑροηάβ ἴο [ἢ]3.--- ἐσ. 34. ὀργισθεὶς : 
το το͵8ὲ ἀηά εἐχίσγαπιε δῃρεσ. 
νισταῖς : ποῖ πῃηεταῖν ἴο ἴῃς ρδοΐεγβθ, δυῖ 
ο ἴδε ἰοτπχεηίοσβ, ψἘὮ ἰπβισυςοη8. ἠοῖ 
τεΓΕΪΎ ἴο Κεερ Πΐπὶ δδίε 'π ργίϑοπ {11} 188 
ἁεῦι ννᾶβ ραιᾶ, Ὀυξ 51}}} πιοσῈ ἴο πιᾶκε 
«ἂς ᾿ἴ οὗ τὰς ντεῖοῃΒ 48 τηϊβεγαῦῖα 88 
Ῥοββίδἷε, ὉῪ ρίδος οἵ ἱπιργίβοηπηεπῖ, 

ἰοη οὗ , ἀϊςεῖ, Ὀεά, εἴς., 1 ποῖ ὉῪ 
ἸΏ ΒΙΓυΠΊ η(8 οὗ ραίΐη. Τῆς Ψοσζά, οὔοβεπ 
(ο 8υἱὲ τῆς Κίηρ᾽β τηοοᾶ, τεργθββεπίβ ἃ 
ξιθηεοεῖνε ξεεϊ πρὶ ταῖμεῖ ἔμδη ἂη οδ͵εοιῖνα 
ἃςῖ. 
ψες. 35. Αἀῤῥι[ϊεαέίον. -- οὕτως : 50, 

νιν αξὶς πιμίαηαϊς, ἴου [εοἰΐηρβ, πιοῖίνεβ, 
ταειῃοάβ σγίβε ἴῃ ἴῃς πιοσγὰὶ βοαῖς ἤεη 
ΨῈ Ρᾶ88 ἴ0 [πε δΒρίγιτυ 8] δβρῇθτε. 80 ἰῃ 
δεπεγαῖ, ποῖ ἰπ 411 ἀεῖδιϊ8β, ου 1τη6 βᾶπὶὲ 
τί ποίρ!ε; τηδθγοῖ εββ ἴο ἴῃς τλεγο [ε88.---- 
ὁ πατήρ β- ὁ οὐρ.: [6808 ἰ8 ποῖ δἰταίὰ ἴο 
Ῥτίπρ ἴῃς Εδίμεγ ἰπ ἴῃ βυοῃ ἃ οςοπηδοτίοῃ, 
Ἑλδῖπεν Ης ἰβ βεῖα δραίῃ ἀεδηιδς τῆς 
Ἑδῖμες ὈΥ ἀϊδβογί πη παιῖϊηρ 86 οἱ [δ 
ὩΔΠΊΘ, 48 Οπα ΨἘΟ ἀῦονε 41] {πΠίπρ8 δῦῃοτβ 
ταοιο  ΙἜββηςββ.- μον: ΟἸτίβεὲ ἰ8 η΄ 1] 
ΒΥΓΊΡαΙΥ ἢ τς Ἐδίμες ἴῃ {Πί8.--- 
ὑμῖν: ἴο γον, ΤῊΥ οὐγῃ Ἵἤοβεπ ἀΐβοῖρ[65. 
--ἕἧκαστος : εΕΥΕΙΥ πιᾶη ΟὗἨ γου.---ἀπὸ 
τῶν καρδιῶν : ἔτοτη γΟὺΓ Πεδγῖϑ, ΠῸ Βῃδπι 
οἵ ᾿ΐρ ρδζάοῃ ; σεᾶὶ, υπγεβεγνεά, τπογουρῆ- 
Βοΐημ, δὰ ἱπ οοπβεάύεπος δρδίη δπὰ 
ραΐῃ, {ἰπ|ε8 ψπουϊ πυπηθεγ, Ὀεσδυβε 
τῆς βεατὶ ἴπο π68 {πὶ τνᾶγ. 
Οβάρτεε ΧΙΧ. ἘΆΑΒΕΨΨΕΙΣ, Τὸ Οατ- 

ΣΕΕ. [ἴῃ Μιε.᾽8 παγγαῖϊνε (π6 Ἰοιγπεν οὗ 
]εβὺβ ἴο δε βουϊῇ, τεροτγιεὰ ἴῃ νέσ. 1ἱὉ, 
τλλτκβ {πε οἷοβα οἵ [Ὡς ΘΔ] ΠΙεδῃ πλἰπίβίγγ. 
Νοῖ 80 οὈνίουϑὶγ 8ο ἰη ΜΚ.᾿5 (Ξεα. ποῖεϑ 
τδετο), που ρα πὸ Βἰπι ἰβ ρίνεη οὗ ἃ γεΐυγη 
49 Οαϊϊίεθ. [Ιεὲ ἰ8 ποῖ Ρεγίδοι Υ οἶδας 

ψΠεῖπεσ τς ἱποίδεπεβ γτεροτίθα δσὰ ἴο ὃς 
οοπρείνοα ἃ8 οσουγγίης δἱ 86 ϑουΐβεζῃ 
επὰ οὗ [δῆς ᾿ουγπου, οἵ οἡ ἴῃς ψγᾷυ ν ἐπίῃ 
(δ111ες ος νυϊῖπους. ὙΤΒε ἰδίϊεσ αἰϊεσηδ- 
εἶνε 18 ροββίδίε (υἱάδ ΗοϊιΖ., Η.Ο.., Ρ. 214). 
Τῆς ἱποίδεηξβ Ὀτίηρ ὑπάεσ οὺσ ποῖϊςς 
ἃ νατίεγ οὗὨ ἰἱπίεγεβεϊηρ οπασγαςίεζβ : 
Ῥματίβεεβ Ψ οδριίουβ πυςδείοηβ, 
ταοίβεῖβ νἱὮ ἐμεῖς ΤΠ] άγεη, ἃ πιδη ἴῃ 
αυεβὲ οὗ (δς σηρρερεερε δοππηι, αὐ νογὰβ 
ἃπᾶ δςῖβ οὗ εβιιβ ςοσγεβροηάϊηρ. Βυῖ 
ἴδε ἀϊβοῖΡ!ἰπίπρ οὗ τῆς Τννεἶνς 581}}} Ποῖ ἀ8 
1Πε σεπίγαὶ ρίδος οὔ ἱηίεγεϑι. [,48ῖ ομδρ- 
ἴον βδῃοννεά {πεπὶ δὲ βοβοοὶ ἰῃ ἴῃς πουβα, 
118 βῆοννβ {Π6πὶ δὲ βοβοοῖ ου τῆς ννᾶγ. 

γν. 1, 2. 7]1ηἰγοάμείογγ, ς΄. Μὶκ. χ. τ.-- 
γετ. 1. καὶ ἐγένετο... λόγους τούτους: 
δἰ πη} ἔογπιυΐδε δῖος ἱπιροτίδπε σγοιιρβ 
οὗ ἰορίᾳα ἱῃπ χὶϊ, 28, χί. ΟΣ, χἰϊὶ, 53.--- 
μετῆρεν : α«ἶδο ἱπ χὶϊὶ. 53, υἱάε Ὡοῖαβ 
πεῖς; ροϊπὶβ ἴὸ ἃ οἤδηρε οὗ βοεπε 
ΜΟΓΠΥ ΟἵὗὨ ποῖδ, 8ἃ8 ἴο Ναζαγείῃ, ᾿νϊςο ἢ 
]εβὺβ ταγεὶν νἱ βἰτεά, οἵ ο [πάδεδ, 48 Πεζα. 
--ἀπὸ τ. Γαλιλαίας. Τῇε νίδίε ἰο 
ΝΑζδγεῖῃ ννὰβ ἃ τιονεπιεπὲ τυ δίῃ (1}- 
Ιεθ. Τῆῖβ ἰβ ἃ ᾿ουγηεν ουξ οὗὨἩ ἰξ ποὲ 
πεςαββαγιν ἤπδὶ, Ῥυὶ 5ο ᾿βουρῃὶ οὗ ἴο 81] 
Δρρεᾶδγδῃος ὃγ πε δνδηρο] ἰδι.--- εἰς τὰ ὅρια 
τοὶ. πο το 1.1: ἱπάϊσαϊεβ εἰἴποσ τὰς ἀεϑβιῖ- 
πδῖϊοῃ -Ξ ἴο ἴδε σοδβίβ οἵ ̓ άδεα δεγοπὰ 
πε ]ογάδη; οὐ ἴδε επά απά ἴῃς ννᾶυ --Ἤ 
ἴο ἴῃς Ἰυάδεα ἰεγγίίοσυ Ὁ ἴῃς ΨΑΥ οὗ 
Ῥετζδεᾶ, ἱ.ξ., αίοηρ ἔπε δαβίεγσῃ βῆοτε οὗ 
]ογάαπ. [δ 8 ποῖ Πκεῖν ἴμδὲ τῆς ττίτασ 
Μουὰ ἀεβογίθε ϑουΐϊμεση Ῥεζαεα 88 ἃ 
Ῥατὶ οὗ ]υάδεα, τπεγαίοτα ἴἢς βεοοηὰ 
αἰϊετηδῖίνε 18 ἴοὸ ὃς ρῥτείεσσεά. Μ|. 8 
βίαιεπιοπὶ ἰβ ἰ(ἢδὲ [6508 τνεηΐ ἴο [δ 
οοκβίβ οὗ [υάδεδ ἀπά (καὶ, ἀρρτγονεὰ τεδά- 
ἱπρ, ᾿πβιεδά οὗ διὰ τοῦ ἰη Τ΄. ΕΒ.) θεγοηά 
]ογάδη. ὙΝ εἶ88 τη κΚ8 ἰδὲ Με. 8 νεγβίοῃ 
ἄτοβε ΟΠΊ πγίβϑιιηἀετβίαπάϊηρ οὔ Μῖς. 
Βυὶ δία υπάοτβίδηάϊηρ τὴν ἕδνα δεεπ ἃ 
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ΧΙΧ. σ. ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 

5" μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας « ΟΒ. χίῃ. 55. 
Ὁ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. 2. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ » 08, ἱν. 15. 

ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 3. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ . Φαρισαῖοι 
πειράζοντες αὐτόν, καὶ λέγοντες αὐτῷ,2 “Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ὅ 
ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 4. Ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ὅ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς, 5. καὶ εἶπεν, “Ἕνεκεν 
τούτου “καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα" καὶ “ Ἐν 7. 
προσκολληθήσεται ὁ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα Νὰ 

1 οι οτηϊτεἃ ἰη ΒΟΙ(Δ αἱ. 

ΣΊΜΒΙ, οπίξ ανϑθρωπω. 

3 αντω οτηϊίεά ἴῃ ΒΟΙΣΣ αἱ. 

ΦΊΒΌΙ, οπιῖὶ ἀντοις. 

6εα. ἱΐ. 

Ὦ δ48 ξ, 

δ κτισας ἴῃ Β,1, 22, 33, 124, 88}, οορ. (ΥΝ.Η.). 
4 ΤΏς εἰπιρὶς κολληθησεται ἴῃ ΒΌ αἱ. (πιοάοτῃ οἀϊίοτθ). ΤΈς σοπιρουπὰ (Τ. ΚΕ.) ἰδ 

οτὴ ἴ86 ϑερῖ. 

τστὰῦς ος, ἔος Μ|κ.᾽5 διδίεπιεηΐ ΠΊΔΥ τηεδῃ 
τιαὶ Ῥεσγδε νν88 (ς ἔτεϊ τεδομβά βἰδίίοῃ 
(Βοῖεζ., Η. Ο.), ἱτηρ  γίῃξ ἃ )ουσπου οἡ ἴῃς 
δδβίεσῃ βἰάε. Τῆς δβιιρρεβιίου παῖ {πε 
στίϊες οὗ (Ὡς ἤγβϑὲ αοβρεὶ ᾿ἱνεά οὐ {δε 
δλϑίεσῃ βίάες, δπὰ τρεϑὴβ ὉΥ πέραν [Πα 
τνεβίοσῃ βἰάς (εἰ ἔβοῦ ἀπά οἵδμεσβ), 888 
ταοῖ ψἱτ Ππ||6 ἕλνουτ,---ν εσ. 2. ἠκολού- 

: ἴδε ογτονγάβ ἔυ]ονν 88 ἰξ τπεγα 
δβαὰ Ῥδδθῦ πο ἱπίετγυρίίοη, ἰηπ Μι.; ἰπ 
Μκ., ψῆο Κπονβ οὗ ἃ {ἰπ|ὲ οὗἩ πίάϊη; 
(χ. 30), [ΠΥ τϑβδββοσηδ]ς (χ. 1).--ἐθερά- 
κπευσεν α. ἐκεῖ : ἃ ΠΕΔΙῚΠρΡ τηϊἰΒΊΓΥ σΟπΠΊ- 
τοθῆςα8 ἰη ἴῃς βου ; ἰπ Μί., ἃ ἐεδοβίηρ 
ταϊη  βίσυ (χ. 1). 
ας ἽΞΕΒ ὁ φμεσέϊοη (ΜΚ. χ. 

2.-9).-τ ες. 3. Φ. πειράξοντεν: Ῥδτίβθαεβ 
δαίπ, ἰεπιρτίηρ οὗ οουγβα ; οου]ὰ ποῖ δβὶς 
ἃ ηυεβιίίοη αἱ [}εἐβὺ8 ψιβουϊ βἰηίβίοσ 
τηοῖνε8.---αἰ ἔξεστιν : ἀΐγεοϊ ᾳυεδιίοπ ἴῃ 
ἰπάϊτεςε ἔοσηι, υἱάδ οἡ χὶϊ. το.---ἀπολῦσαι 
«νος κατὰ πᾶσαν αἰτίαν: (πε αυεϑιίοῃ 
ἷβ αἰ εγθ ΕἾ ἐοσγηυϊαϊεά ἰπ τῆς ἔνο 
δοοουηΐῖβ, δηὰ {πε δῆβδνες αἱ εσεπεν 
ἀττδηρεά. [Ι͂ἢ ΜΚ. ἴῃς ᾳυεβιίοη 8 αῦβο- 
Ἰυΐς τῷ ΠΥ ἃ πδῃ ρυιῖ ΥΝΑΥ ἢ18 νέα δὲ 
411} ἴῃ ΜΈ, τεϊαιίνε Ξξ πη, εἴσ. . .. ἔοσ 
ἜΝΘ τελδοηὺ ἴὕπάες [δε ἰαίίει ἔογπι 
τῆς ᾳυδδιίοη ΨΜΔ8 δὴ αἰζειηρὶ ὁ ἄγαν 
]6βὺβ ἱπῖο δ ἱπίεσγῃμαὶ ςοπίσονεσευ οὗ (ῃς 
Ἰενίβῃ βομοοῖβ 8ἃ8 ἴο ἴπε πιοδηΐηρ οὗ 
Ὅεας. χχίν. ἱ, δῃὰ ρυὶ Ηϊΐπὶ ἴῃ ἰἢς 
ἀϊετηπια οὗ εἰϊμες βανπρ ἴο οδοοβε ἴῃς 
ππρορυϊδγ δάς οἵ ἐμ βοῆοοὶ οἵ ϑμυπιπιαί, 

ψὯο ἱπιεγργεῖεά ΒΞ ΤΡ βισίςεϊγ, 

ΟἹ εχροδίηρ Ηἰπιβεὶ ἴο ἃ οβᾶσρε οὗ 
Ἰαχίτν ὃΥῪ Ἑ δίπα ὙΠ τῆς δοῆοο οὗ 
ἩΠΙεΙ. ΙΔ ᾿ἂϑ ἃ ρεῖυ βοῆεπιε, ὃυῖ 

οδαγαςίοσίδιις. ΥΒεῖπες ἐἢς ἱπιεσσορδηῖβ 
Κπενν Ψψῃδὲ ]εβὺ8 μδά ἰδυρῃξ οη ἐπε βυδ- 
͵εοὲ οὗἩἨ πιαιτίαρε δηὰ ἄϊνοσος ἴῃ (δὰ 
ϑεισίοη οἡ ἴῃ Μουπὲ ἰδ υποετίαίη, Ὀπὲ 
ἴῃ ΔΩΥ͂ οᾶ8ε 81] βογίρεβ δηὰ Ῥῃαγίβεεβ 
Κηενν ὈῪ τη18 εἰπε ννῆδι ἴο ἐχρεοὶ ἔγοπι 
Ηΐπι. Ἐὸοσ κατὰ ἴπ {πε Ξεῆβε οἵ φγοῤέεν, 
υἱάε ἰπβίδποεβ ἰῃ Ηδγπιαππ᾽Β Νίρεσ, 632, 
δηά Κγρκε.---νΝ εσ. 4. οὐκ ἀνέγνωτε : ἴδε 
ψογάβ αυοίεὰ δτε ἴο Ὀς ἐουπὰ ἱπῃ αεη. ἱ. 
27, ἰϊ. 24.---.- κτίσας : τῆς ρατεοῖρίε νυ ἢ 
διτὶοὶα υδεά δυϑιδηείνεῖν τὸ τῆς Οσεδίοσ, 
-- ἀπ᾽ δοεβ αἷοηρ ἢ ψνδδᾶὶ 
Φο]Ιονν8, ΟἿ γίβε᾽ β ρύγροβε θείῃρ ἴο Ἂπὶ- 
Ῥαβῖβε ἔπε ρτίπηιτῖνε βίαιε οἵ {πίη ρβ. 
Ἑτοσὶ τῆς Ῥερίπηίηρ αοἁ πιδάς πηδη, τὶς 
δηᾷά ἔεπηαδὶς ; βυϊϊεὰ ἰο εαοῇ οἴδποσ, πεεά- 
πρὶ εδοῦ οἵδες.--- καὶ θῆλν: “οἠς 
τηϑῖὶς δηά οὴς ἔδπιδὶθα, 80 ἰμαὶ ἔπε οὔς 
Βῃουϊά πᾶνε τῇ6 οπε; ἴον ἱξ ΗςἊ πδαά 
ννβῃεά τπδὲ 1π6 πιδῖε βῃου]ὰ ἀΐβπιββ οπς 
δηἃ τηδύτυ ἀποῖπεσ ες ψουϊὰ ἢᾶνε πιδάς 
ΤΆΟΓΕ ἔεπιδ 168 δὲ πε ἢτδι," Εὐυτῇγ.--- 
γες. 5. καὶ εἶπεν: Οοἀ βαϊὰ, ἘΒουρἢ τῆς 
ψνοσὰβ 88 ἴΠῈῪ βίδπά ἴῃ αεπη. πᾶν ὃς ἃ 
οοπεϊπυδιίίοη οὗ Αἀδηι8 τεβεςιοηβ, οσ ἃ 
τετηδλεῖς οὐ τε ψτίϊεσ.-- -ὄνεκεν τούτου : 
οοππηεροίεά ἴῃ 6δ6η. νυν ἴπε βίου οὗ τς 
ΨΟΤΏΊΔη πιδάς ἴτοπὶ ἴῃ σὶρ οὗ ἴῃ στηδῃ, 
Βεῖς ἢ τῃς οτὶρίη οὗ βεχ.Ό ὙὍΤῇς β6χ 
Ῥτίποίρ!ε ἐπιροτουβῖν ἀεπιδηάβ (δὲ 41] 
οΟἴδεν σεϊδιίοπβ δἀπὰ τἴἰεϑ, πόονγανασ ἱπεὶ- 
τηδῖς δπὰ βίτοῃρ, 5841] γίεϊὰ το 1. ὍΤδἊ 
ςοδεαβίοῃ [818 ἔοτςς Ἵγεδῖεβ ἰβ ἔπε στδβίεβι 
Ῥοββίδ]ε.---οἱ δύο: ἴπε8εὲ ννογάβ ἰπ (πὰ 
8ερῖ. δᾶνςε ποιπίπρ ἀπδυνεγίπρ ἴο ἔδεπὶ 
ἴῃ τπε Ηεῦγενν, θὰ ἘΠΕΥ ἃσα ἴσγυς ἴο τδς 
βρίτϊ οὗ πε οτἱ ρί ηΔ].--- αὀε σάρκα μίαν: 

ες τεΐεγεπος 18 Ὀχι πᾶσ! γ᾽ το τῆς Ρ;γἰςαὶ 
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μίαν; 6. ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία: ὃ οὖν ὃ Θεὸς 

ἃ Βεῖα δῃά ὁ συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.᾽᾽ 
ἴῃ ΜΚ. χ.Ἅ 

Ἴ. Λέγουσιν αὐτῷ, “ Τί οὖν 

9. Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν] ;" 

ὁ Μῖ. χ. 5; 8. Λέγει αὐτοῖς, “Ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν "σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέ- 
χνὶ. 
ἴϑευν τρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν" ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν 

χεῖ. τῇ οὕτω. 9. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 3 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, εἰ 
[]ο μὴ αν. 
ἃ ἀκεαα, μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται - καὶ ὁ ἀπολελυμένην 

ἃ ἱπ6.). Μ "» 
δι Ὅσον, πἰι. γαμήσας μοιχᾶται." 4 
Σ (ἰπΐ. δὲ 
Βαζε). 

1.Μ9401.Ζ οπιῖϊξ αντην. 
3 μη ἴος εἰ μη ἰπ τηοϑὲ υποίαῖδ. Τῆς 

4 Τῆε οἴαυβε καὶ ο απολ. 

10. Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Εἰ 
οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ ἐ συμφέρει 

3 Β0Ζ οἱἹὰ 1,κι. νεγββ. οπίξ οτι. 
τς τ παρουβα εἰ (Τ. Ἐ.) ἰ8. ΟὨΪΥ ἱπ πιΐηυδ. 

ΒῸ Βᾶναδ παρεκτὸς λογον πορνειας, [Ο]ονγεά Ὁγ ποιει αὐτὴν μοιχευθηναι ἰη Β. 

σας μοιχαται ἰδ οπχἰεὰ ἴῃ ΦΌΙΙΣ Ῥυὲ ἰουπὰ ἱπ 
ΒΟΔΖ. Το ἴσυς τεδάϊης ἀρ αμΕΓαὶ δηὰ ἴῃς ραββᾶρε Π88 ρυζσίεὰ εὐϊϊοτβ. 

δ᾽. Β οπιῖξ αντονυ, ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς στεαῖεγ πυπηδεῖ οὗ ὑποίδβ. 

ΒΕΒΏΪ υηἰγ. Βυΐῖ βεβῃ ἴπ Ηδεῦτγεν 
1πουρδὲ τεργαβεηῖβ ἴῃς Ἔπεσε τηὰη, δηά 
τε ᾿άεαὶ ὑμὶν οὗἩἨ πιασείαρε σονεσβ ἴδ 
ΨΠοΙΪς παῖυσε, [εἰ8 ἃ υπὶν οὗ δβουΐ 88 
ΜΕ] 28 οὗ θοάγ: οὗ βυπιραίῃυ, ἰηϊεγεβι, 
Ὄγροβε.--- ες. 6. ὥστε ννἱτῃ ἰηάϊςαιίνε, 

εχργεβδίηρ δοιαὶ σεβυὲ 88 ΟὨγίβε νίενν8 
τῆς τηδιϊεσ. ὙΠΕῪ αγό ΠΟ ἰοῆρεσ ἴννο, 
Βυὶ οης ἢἤεβῇ, οης βρίγίϊ, οπς ροσβοῃ.--- 
ὃ οὖν: ἱηΐετεπος ἴοτη αοά᾽δ νν}}} ἰὸ 
ταδπβ ἄυϊγ. ΤῊς οτεδιίοη οὗ βεχ, δπὰ 
τῆς δἰρῖ ἀοοιτίπε 88 ἴο {πε οομεβίοη ἰΐ 
Ῥτοάυςεβ Βεϊνγεεη τῆδη ἃπά ννοπιδη, ἰϑἰὰ 
ἄονῃ ἴῃ ἀεη., ἱπεεγάϊςς βεραγαιίοη. [οὶ 
186 Ὀἰνίηε ϑυζυρῪ ὃς δεϊά βαςιεὰ 
Ἡονν 5γι811} τῆς Ῥμασιβαὶς ἀϊβρυϊδηῖβ πλυδὶ 
Βᾶνα ἔεϊε ἰπ ργεβεπος οὗ βι ἢ ΠΟΙ͂ [βδοΒ- 
ἱπρν ΨΒίοΝ βοῦσβ αῦονε πε ραδγίίβαῃ 
νίεννβ ΟὗἨὁ ΠΟΠιΕΙΏΡΟΓΔΙΥ Ποπίγονογβ 1158 
ἱπίο {πε βογεπε σερίοη οἵ 146], απίνεσγβαὶ, 
δἴογηδὶ τὰ 1 ᾿ 

γν. 7γ-9. τί οὖν, εἴς. : δυςἢ ἀοοίτίης 
οουϊὰ ποὲ 6 ἀϊτες εν ραϊηβαϊά, δυὲ ἃ 
ἀϊβίουϊν ταῖρμς ᾿ς ταϊβεὰ ὈΥ δῇ ρρεᾶὶ ἴο 
Μοϑεβ ἀπά Πίβ εηδοίπχεηξ δρουΐ ἃ 81] οὗ 
ἄϊνοτος (Ὠευϊ. χχίν. 1). Τῆς Ῥμδσίβεθβ 
βοαὶ ἴο πᾶνε τεραάεὰ Μοβεβ δ8 ἃ 
Ῥδΐσοη οὗ ἴδε ργδοιίςβ οὗ ρυϊεὶπρ ἀννᾶυ, 
ταῖμεγ ἤδη ἃ8 οπς δεπὶ ου πριν ἰϊ8 
αν σεβυ]ϊ8. [|68ὺ8 σογγθοῖβ [ἢ18 δ 58 
ἱπηρσεββίοη. --- ες. 8. πρὸς τι, ὙΠ 
τεΐίδεσεπος ἰο.--σκληροκαρδίαν: ἃ νοτὰ 
ουπὰ Βετα δηὰ ἰπ βενεγαὶ ρδςεβ ἰη Ο. Τ. 
(ϑερι.), ποῖ ἴῃ ργοΐδπς ντίζεζβ ; ροΐπίβ ἴο 
ἃ βίδϊε οὔ βεασὲ ννῃΐο σδηποὶ βυῦγηϊξ ἴὸ 
ἴδε τεβίγαϊηϊβ οὗ ἃ δῇ ἀπά δοῖν ἴανν, 
Πτογα πηοϊτουπιοίδαάπεβθ οὗ Πελσί 
(θευι. χ, στό; 16. ἷν. 4).--ἐπέτρεψεν, 
Ῥετηγεά, ποῖ επ͵οϊπεὰ. Μοβεβ ἰ8 τὸ - 
δΡΘΕΟΙΙΠΥ βροκθη οὗ δ οὔς ννῆο ψου]ά 

εἰαάϊν ἢᾶνε νεϊοοπηεὰ ἃ δείξες βἰαϊε οὗ 
τοϊηρβ; πὸ δίαπιε ἱπηρυῖςὰ ἐχοερὶ ἴο ἴῃς 
εορὶς ψγῆο σοπιρα ες οὐ τσείεονιδα ϑυ ἢ 

᾿πιρεσέεςε Ἰερ ϑ᾽διίοη (ὑμῶν τννίοα ἴῃ νεῖ. 
8).--ἀπ᾽ ἀρχῆς, εἴς. : τῆς βἴαϊα οὗ μη ρ8 
ὙΠΟ τπιδάε ἴῃς Μοβαὶς σγυ]εὲ πεοαββαγΥ 
ΨΜΆ8 ἃ ἀεοϊεπβίοη ἔγοπιὶ τῆς ργίπιϊεινα 
ἰάεΔ].--  ετ. 9, υἱάε ποῖεβ ου Μί. ν. 31,32. 

Ὗν. 1τοᾶΔ. δϑιδ͵ιεσμόπὲ εοπυεγεαίίοη 
τοὶ ἐκ ἑὰς ἀϊτεῖῥ[ες.--- ΟἾἸτίβε᾽ 8 ἀοςίγίπς οα 
τλθτηαβε ποῖ οἷν βερασαϊεά Ηἱπὶ ἐοέο 
εαἷο ἴτοτα Ῥβατγιβαῖς ορίπίοπβ οὐ 81] 
βηδάβ, δυϊ ννγᾶβ ἴοο Πρ ὄνθη ἔοσ [δε 
Τνεῖνα., [Ιὲ νναβ ἱπάεεά ἕδσ ἴῃ δάνδποε οὗ 
411} Ῥσενίουβ οὐ σοῃί ΠΊΡΟΓΑΓΥ ΤΠΘΟΥΥ ἀπά 
ταςιῖίος ἱπ [Ιδγϑεὶ. ΤΟῦΔΟΪΥ πὸ οὔα 
ἴοτες Ηἰτῇ πδά ἐουπὰ 845 σηυοἢ ἴῃ τ ῆδὲ 

8 βαϊάὰ οὐ τῆς βδυδήεος ἱἰπ σεη. ἴἷὲ 
ΜΆΒ ἃ. Ὧεῖν στοδάϊηρ οὗ οἱά τεχίβ ὈγῪ οὔς 
ΨῈῸ ὕτουρδι ἴο ἴμεπὶ ἃ πὲ νἱανν οὗἁ 
ΤΩΔἢ 5 ννοσίῃ, δηὰ 511}} πιογα οὗ ννοπηδῃ  Β. 
ΤὨς εἰν μδά νεγν ἴονν νίεννβ οὗ ννοπΊδη, 
δηὰ τΠεγείοτε οὗ πχαστίαρε. Α υυῖξδ ννδβ 
Ῥουςδὲ, τερατάεά 88 ὑγορεζίυ, ὑβεὰ δ8 ἃ 
Βουδεῃοϊὰ ἀγυάρε, δηὰ ἀϊδβπιηίββεὰ δἱ 
ῬΙεαβυγε---υἱάς Βεηζίηρετ, Ηεὺ. Ατολ., 
ῬΡ. 138-146.--.ετ. το. αἰτία; ἃ νᾶριιδ 
νοζτὰ, Κνε βῃουϊὰ βδὺ: ἰἢ δυο δ6 18 
βίαϊε οὗἉ πιδίϊεσβ ἃ8 Ὀείινεεη μυβδαπά πὰ 
Με, δηὰ πὲ ἰδ ἀουθι]6ββ ναὶ ἰδ 
τλεδηῖ. 980 ἱπίεγργεῖςά, αἰτία ννουϊὰά τε 
χες, οοπάϊεϊο. (80 Οτοιίυ8.) Ἐτζβομς 
τεραγάβ ἴῃς ρῆσαβε ἧ ἀιτία τ. ἀ. μ. τ΄ γ. 
88 ἰπ ἃ περίίρεης ΨΑΥ Ἐχργεβδίηρ ἴΠ6 
ἰάδα: ἱ{ 1πα τθᾶβοη σοπιρε πρὶ ἃ πιδῃ τὸ 
᾿νε ἃ νε θῈ 80 βιγίπρεης (ῃ0 
βερασζδίίοη βᾶνε ἔογ δάυ]ξεγυ). 1{ να ἰπίοσ- 
Ῥτεὶ αἰτία ἴῃ τὰς Ἰἰρῃς οὗἩ νεγ. 3 (κατὰ π΄ 
αἰτίαν) {πε τννοτὰ νν}}} τηδᾶη οδυβε οὗ 
δεραγδϊίοη. Τῆς βεῆϑε ἰβ ἴδε βάτης, ὑπὲ 
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γαμῆσαι." 
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ΙΙ, Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ πάντες " χωροῦσι τὸν λόγον ε « (οι. νἱ!. 

τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. 12. εἰσὶ γὰρ " εὐνοῦχοι, οἴτινες ἐκ Β ΔΕ νι, 
κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω " καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνου- Ὁ 
χίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων " καί εἶσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν 
ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
χωρείτω.᾽ 

13. Τότε προσηνέχθη 3 αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, 
καὶ προσεύξηται" οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς" 14. ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἴπεν,δ “Ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ ' κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν 

1 Β Οτεΐἷς. οπιῖξ τοντον (ΝΥ. Η.). 

ΞΜ ΒΟΌΙ, δπὰ πιοβὲ οἴδες υποίαϊβ βανὸ ἴῃς Η]. πὶ ϑησαν. 

ὃ δυνάμενος χωρεῖν 

1. χα! 2 

Ἔπ:: ε ν, 

Ηοῦ. 
483 (βδ της 
εοοπεῖ. δος. 
δὰ ἰπί.). 

ΤΒε εἷηρ. (Τ. 
Ἑ. δῆεσ 1Ἰαῖθ ὑποῖαἱβ) 18 ἃ σγϑτλ. Ἷοζ. ἴο ςοσσεβροηὰ νϑπτ πευζ. Ρὶ. ποῦ. (παιδία), 

ΜΟΙ, δάά ἄντοις. 

ἴῃ ΔΩῪ νίενν πε πιδππεσ οὗ Ἴχρσχεβδίοῃ ἰδ 
δοιῃανν αὶ ΒΕ] ρ[εβ8, ἃ58 ννᾶβ ποῖ υππδίυγαὶ 
ἰπ ἴλε οἰγτουπιϑίδποεβ. Εὐτῆγ. ρίνεβ ὈΟΒ 
τοεαπίηρϑ -- αἰτία συζνγίας ἀπὰ αἰτία 
διαζευγνύονσα, υ»ἱτἢ ἃ ῥτεΐεγεπος ἔοσ ἴῃς 
Τοττηει.---ἀνθρώπον ἢετε -ἰ σἱγ, νιαγίέμα; 
ἰπβίδῃςεβ οὗ 1μ18 86 ἰῃ Κγρζε, Ῥαϊδίγεϊ, 
εἰς. 

Μετ. τ, ὁ δὲ εἶπεν. [6808 οϑίο 68 ὑὉρ 
ἴδε τοσηατκ οὗ ἴῃς ἀϊβοῖρ]εβ, ἀπ δἰίδοῃεβ 
ἴο ἰξ ἃ ἄεερεσ βεπβε {ἰαῃ ἴλοΥ ἱπουρδὲ 
οἱ. Τβεῖνγ ἰάεα ννᾶβ πὲ πηδσγίαρε νν88 
ποῖ Ψογ μανίηρ ἰἔ ἃ πιδῃ σπηυϑὲ ραϊ ὕΡ 
νἱ ἢ. 411} δε ἔδυ!8 ἀπὰ σαρτίςεβ οὔὰ ὑνοπιδῃ, 
νἱϊδουξ Ροββι ὉΠ οὗ ἐβοαρε, εχοερὶ ὉῪ 
δτοβθ πιιβοοηάυοι. Ης {πὶηκβ οὗ τῃς 
«εἰϊδαῖς βἰδὲς 88 ἰῃ οεγίδίπ οδβεβ ἀδϑβίγαδίς 
οἵ ῥσείεσγαθίς, ἱγγεβρεοῖίίνε οὗ ἴῃ ἀγανν- 
δλειν οἵ πηλετεὰ 11ε, ἀπά ταἰκῖηρ ἰὲ ενδη 
αἱ τῆς Ὀεδβί.---τὸν λόγον ἴπ8 νν}}} πηεδῃ : 
ψΠδὲ γου πᾶνε βαίά, τῆς βυρρεδβιίοη ἐπδὶ 
τῆς πητηλιτίςα σοπάϊιίοη 18 ργθίεσγαθϊε..---- 
Χι Ξε εαῤέγε, τεςεῖνε, ἱπ|6] οτυ δ !ν 
Δηὰ τόσ! ν, ἴοσ ἴῃ βυςῇ ἃ οδβε ἴδε ἔννο 
8:ε ἰπβερδγαῦϊε. Νὼὸ πιδῃ Ἴσδὴ υηδογεϊδηά 
845 ἃ τηδίϊες οὗ [Ππεοσὺ ἴῃς ῥτδέεγαὈ ]Θη 6 88 
οὔ εἰ θα ον ὑπάετ οσοτίαίπ οἰτουπιδίδηςςϑ, 
τηΐεβ8 ἢε δε σΑρδῦ]ε τηοσα!ν οὗ ἀρρσε- 
εἰατίηρ τ[δς ἤπτεε οὗ τῆ οἰγτουπιδίδηοαϑ8.--- 
ἀλλ’ οἷς : [818 ρῆγαβε ροίηῖϑ 
οἰ εν το τῇς πιογαὶ σαρδοιῖγ, [118 ποῖ 
8 ηυεβίίοη οὗἨ ἰἱπίοϊ]!!ρβεηος, ποῦ οὗ ἃ 
τογαῖν πδίυγαι ροννεσ οὗ ςοπείπεπος, ὈὰΣ 
οὗ αἰιαἰπίηρ ἴο βυςῖ 8 βρί τί] βιδίς ἔπδὲ 
{πε τεαβοῦβ ἴοσ. γεπ)διπίπρ ες το πὶ 
ταλιζιεὰ (168 58411 ργενδὶῖ ονεσ 811} ἔοσοεβς 
ττρίηρ οἡ ἴο τηδιτίαρε. 7|εϑ08 18 {πε 
ΨΠΟ]6 δυδ)εοξ ἃρ ουἱ οὗ δε ἴονν τερίοῃ 
οὗ πιεσῈ ρεζβοῃηδὶ ἰδβίε, ρεαβυγε, οσ σοῃ- 
νεηίεηςς, ἰηῖο (δε Βίρῃ τερίοη οὗ {δε 
Κίηράοπι οἱ αοὰἁ δηὰ ἰϊ8 οἶα πι8.--- ες. 
Δ ἰδ δῇ εχρίδηδίοσυ ΟοπιπΊΘη οα 

δέδοται.---αὐνοῦχος : Κεερες οὗ [δ δεά- 
Πάτρας ἰῃ δὴ Οτίεηιδαὶ βάσεπὶ (ἔτοπι 
εὐνή, Ὀεᾶ, ἀπά ἔχω), Δ ᾿εαίουβ οβῆςε, 
ΨΏΙΟΒ οουά ὃς πίτυς ΟὨἷνΥ ἴο βυοι 
88 ΨΕΣΕ ἱποαραῦϊε οὗ ἀϑυδβὶπρ {πεῖς ἰγυδε; 
Βεοηςς οὔς ΨῆΟ δα8 Ὀεεῃ επιαβουϊαίεά, 
1εδὺ8 ἀϊδείϊηρυ βῆεβ ἴσας βοτίβ, ἔψνὸ 
ῬἈγβίοδὶ δηὰ οπς εἰῃίοδὶ : (1) ἴποβα όσα 
ἃ ἀείεςε (ἐγεννήθησαν οὕτωε) ; (2) 
ἴῆοβα πλδάς βυςἢ ὉΥ δὶ (εὐνονχι Ψ 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων); (3) ἴποξε ΨδΟ 
ταᾶκε ἐβεπιβεῖνεβ εὐ ἢβ (εὐνούχισαν 
ἑαντοὺς) .---διὰ τὴν β. τ. ὀὁ., ἔοτ {πε Κίπρ- 
ἄοπι οὐ ΗἩεδνεη᾿β βᾶε. ΤῊϊβ ὄἜχρίδίῃβ 
τς ταοῖῖνε δηὰ τῇς πδίυσε οὗ δι ῃίςδὶ 
εὐπυοῃίδηη. Ἡδκτγα, ἃ8 ἴῃ χν. 17, [6808 
ἴουςῆεβ οἡ ἃ ἀεϊϊοδίς βυδήεος ἕο εαοῃ 
Ηἱβ8 ἀϊβοῖρ!εβϑ ἃ νεσὺ ἱπιροσίδης ἰεββοῃ, 
υἱκ.. ἴῇας ἐπε οἰαἰπιΒ οὐ (ῃε Κίηράοπι οὗ 
αοά δγε ραγαπιουηῖ; [πδὶ ν᾿ ἤδη πεοαββασυ 
ἔνε ἴδε ροννεγ! ἱτωρυΐβεβ ἰοδάϊηρ ἴὸ 
τηλττίαρε πηιϑὲ δε τεβίδιδὰ ουἱ οὗ γερασὰ 
ἴο {Πεπ2.---ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω : 
ὃῪ τ-ῃ18 ἤἥηδὶ ννογὰ 1εβι8 γεοορῃίβεβ ἴῃς 
βενεσὶΥ οὗ ἴῃς ἀεπιδηἃ 88 βροίηρ θεγοπά 
δε σαρδοϊτν οὗἉ 411 Ὀὰξ ἃ βεΐεςι πυπηθεσ. 
νε πιᾶὺ ἴδε ἰξ αἷδὸ ἃ5 δῇ δρρεᾶδὶ ἴἰο 186 
βρίσίτυδὶ ἱπις ρεηος οὗ Η 8 ΤΟ]]οννεῖβ τε 
8εε ἴῃδἱ γε ἀο ποῖ πηϊβοοηςείνε ΤῊΥ πηδδΏ- 
ἷπρ. [5 ποῖ πιοηδβιϊςἰβῃι, Ὀδβεά οῃ νουγβ 
οὗ 13π-:|οηρ σεἰ ῬδοΥ, ἃ ναβὲ θαϊείω! πιΐδ- 
ςοποερτίοη, τυγηΐῃ ρ ἃ ΠΗ Π ατν τεαυϊγεπηθης 
ἴο βυδοτάϊπαϊες ρϑβοηδὶ ἴο ἱπιρεγίαὶ ἰῃ- 
(εγεδῖβ, 48 οοοδβϑίοη ἀδγηδπάᾶβ, ἰηΐο δῇ 
εἰαδογαίς δβοειίς βυβίετῃ ἢ 

νν. 13-|56. Ολιάγεθ ὄγομράἐ ὕογ α 
διεςοίηρ (ΜΚ. χ. 13-:ι6; ΓΚ. χνηΐ. Χ5-17). 
--ν ες. 13. τότε: ἰζ τῆς ογάος οὗ ἴδε 
πιγδῖίνε τεῆεος τῆς ογάεγ οὗ ὄνεηΐβ, 
1818 ἱηναβίοη ΟΥ ἴῃς οί ἄγε τνὰ8 ἃ 
ΒΔΡΡΥ οοἰποίδεηος αὔες ποθ ψογὰβ 
δϑουξ ἴπε βδογεὰ δπά ἱπάϊββοϊυδ6 εἰς οὗ 
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λοε οοιει, πρός μὲϊ" ᾿τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν." 
{τ νὰ 5. Καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας,2 ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 

κ ἧξτο κοὰ τό. ΚΑΙ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ,5 “Διδάσκαλε ἀγαθέ,ὁ τί 

ἐπε ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ὅ " ζωὴν ἢ αἰώνιον ;" 17. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, 

ῳ- ΕΑ Χ. 25, ἴοε [86 τε μη δονμηι ἰὰ Θγθορ. αοερεΐδ. 

1 μείῃ ΒΟ; εμε ἰη 31.Δ. 

3 9 ΒΌΓ[Δ ρῥΐδος ἀντοιῖς αῆες χειρας (ΤίΞς., ΝΝ. Η.). 

4 ΒΡΙ, Οσίψ. Η1]. οπΐε ἀγαθε, ννμὶο ἢ ργοΔΌΪΥ οοπιαβ ἰπ ἔσοτι δε 
ὰ ΐ Ὀεεπ δβϑί τη ]αϊςά τπγουρβουΐ (νεῖ. 17) ἰπ Τ. Ε, ἱπάεεὰ, Με.᾽8 νετβίοῃ δδ8 

δσχω ἰη ΒΌ Οτίρ. (Ὁ. Η.). 

ταδτιτῖίασε δηὰ ἴδε ἀσγ οὗ βυδογάϊηατίησ 
ἐνοῃ ἰξ το ἴπ6 οἷαίπιβ οὗ ἴῃς Κίπράοτχη.--- 
π νέχθησαν, ραβείνε, Ὁ ὙΠΟΠῚ 
Ὁτουρῆξ ποὶ βαϊᾷ, ἴῃς ροϊηὶ οὗ ἴπε βίοσγυ 
δοίης μον [6βὰ8 ἐγεαϊεὰ τῇς Ομ] ἄγε .--- 
ἵνα τ΄ χ- ἐπιθῇ, τπλὶ ΗἬ »" αν αν Ηἰΐβ 
Βαπάβ οὐ ἔμεπι: ἴῃς δοϊίοη πᾷ ςοῦ- 
οεἰνεά οὗὨ 8δ8 ργεβεηῖ (Κίοίς σὰ 7ευαγ, 
Ῥ- 618).---καὶ προσεύξηται : [ες ἱπιροβὶ- 
τίοη οὗἩ παηάβ ννὰβ ἃ ὍΟΪ οὗ Ῥγᾶγεσ 
πὰ δ᾽εββίπρ, ροββίἷν ἴῃ τῆς πιηάβ οὗ 
ἴδοβε γνῆο ΠΑ ΜΕΝΙ 6 οἰ! άγεη ἰξ ννὰ8 
8180 ἃ ῥγοϊεοϊίοῃ ἵτοτῃ εν]] βρίὶ 8 (Οτίς.). 
-ἐπετίμησαν αὐτοῖς : ἴδε αὐτοῖς οὐρῃῖϊ 
ἐπ βίσίοι ρταπίτηδσ ἴο πλθᾶπ ἴῃς ομιάγεη, 
Ῥυς ἴἐ ἀουδιῖίεββ τείετβ ἴο ἴποβϑαὲ 80 
ὕσουρπὶ τμεπὶ. Τα δοιίοπ οἵ ἴ8ε ἀϊΐδβ- 
οἰρ!εβ νγῶβ ποῖ πεοεββδγι! τῆθγα οςἰουβ- 
ΠεβΒ. ἴὲ πᾶν πᾶνε ὕεεπ ἃ Οδ][εδη 
ἰποίάεηε, πιοΐπειβ ἴῃ ἰαῦζε Ὡυσθεσβ 
Ῥείηρίηρ {πεῖς Ππ||6 οπεβ ἴο μεῖ ἃ ρασγιίΐῃρ 
δΙεδβίηρ ἔτοπὶ ἴῃς ροοά, ννῖδε πιᾶῃ ΨῆΟ 
8 Ἰεανίηρ τΒεὶς οουπίσυ, ὑποδγθσηοη! Οὐ Β]Υ 
Ἵοτοννάϊηρ δτουπὰ Ἡΐπι, δῇεςιοπαίεΥ 
τοορδίηρ Ηἰπιὶ ἰῃ ἃ ΨΩΥ ἴδαῖ βεεπιεά ἴο 
0811 ἔος ἱπίεσίεσεηςθς. Τδὶβ δοῖ οὗ {δε 
τοοίμετβ οὗ ΘΑ] ες τενεαϊεὰ ποὺ τηυς ἢ 
πεν Ἰπουρῆε οὗ ]εβι5.---ν ες. 14. ἄφετε, 
ἢ κωλύετε: νἱβὶῖϊ5 οὗὨ (ἢ οἰ] άτεπ πενοῖ 

ἀπβεδβοηδοδίε; [ς}εϑ08 ενεῖ ἀεἰϊρῃίεά ἰὸ 
Ἰοοκ οῃ ἰἢς ᾿ἰνίπρ, ἐπι ]επιβ οἵ ἔπε ἴγὰς 
οἰτίσεη οὗ τῆς Κίηράοπι οὗ αοἂ ; ρΙεαβεά 
συ τλοπὶ ἴοσ παῖ {πεν ψνεγε πδίυσγαι!υ, 
δηὰ ἴογ ννδαῖ ἴΠῈῪ βἰρηϊβεά.---τοιούτων, 
οὗ δυςῖ, ἰ.6., ἐῃες οι] ἀ-ἰε; τερεϊοη 
οὗ δῃ οἷά ᾿ἰεββοη (χνίϊὶ. 3).---εσ. 15. 
ἔπο; ἐκεῖθεν; Ης ἀερατίεὰ ἴπεπος, 
ὯΟ τηδοαιίοη ννῆεποα οσ ΨΠίῖμεσ. ὙΠῈ 
ταβυ 8 οὗ {Π18 πγεειίηρ ἃγε σοποείνδοϊε. 
ΟἸ σίβείδῃβ πιδῪ ὅδνα Ἴσοοπῆςὲ οὔ οὗ ἰδδὲ 
ςοπηραηγ. Μοίπειβ νουϊὰ ποῖ ἔογγρεῖ 
Ἡϊΐπὶ νῆο ὈΙεββεὰ ἐπεὶς οπιάγεη οη πα 
ΨΆΑΥ ἴο Ηἰδ8 Ἴγοββ, οἵ 211 ἴο βρεᾶκ οὗ τῇς 
ἐνεηΐ ἰο πεῖ ννἤεη ἴμεν ἡ γετα οἱάετ. 

γν. 16-22.---Α ν»ιαρ ἱπ φιιεδέ οὗ ἐλ 
“ ςμηιριμι δομπηι" (ΜΚ. χ. 177-22; [Κ. 
χυ τ]. 18-23).---Αα ῬΠεποσήεποη 88 ν ΕἸ σΟπΊδ 

3 Δ) δᾶνε ἄντω εὐεν. 

Ἱ., ἴο τυ δίοδ, 

ἴο 1εβι18 88 ἴδιες νίδιὲ οὗ τἰῃς πιοΐβεσβ ϑἱτὮ 
τοῖς ΟὨ]άγεη : ἃ πῆᾶη ποὶ Ῥεϊοηρίηρ ἴο 
ἴῃς οἶα88 οὗὨ β8ε}{-βαἰἰ8ῆεά τεῖρίοηβῖβ οὗ 
ψ Ποπὶ Ης δαὰ δαὰ διυρί8 ὄἽχρογίεποα ; 
ψ ἢ ποσὶ ἱπρεηυούδβηεβθ, δῃ ρα 
ταϊπὰ, δπὰ ἃ ροοᾶ, ποπεϑὲ πεασῖ ; ἃ σῃδὶ- 
οοηίΐεπὶ ργορδῦϊν νἱπ τῆς ἰεαομίηρ δηάὰ 
Ῥτδοίίος οἵ ἴῃς ἘΔΌΡ18 δῃὰ βογῖθεβ οοπιΐηρ 
ἴο τῆς δηϊ- ΔΌΡίπίοαὶ Τεδοῆας ἰπ μορα 
οὗ Βεαγίηρ τοῦ Ηἱΐπὶ βοπιειδίηρ πιογα 
βαϊἰβέγνιηρ. ὙὉὙμε πηδίη ἱπίεγεδβε οὗ (Ὡς 
ΒίοῦΥ ἔοσ 8 ἴε8 ἴῃ τς σενεϊαιίοη ἰξ 
τηλκεβ οἵ ΟὨγίβε᾽ β τηεϊμβοὰ οὐ ἀεαδιίϊπρ 
ψ  ἰπαυίγοτβ, δηᾶ ἴῃ ἐδε βυθβεχιθηὶ 
οοηνεγβδίίοη νυν ἢ τῆς ἀϊδοὶρ]ε8. 

γες. τ6, ἰδού, ἴο 1 ἱπιτοάυςεβ ἃ βίοσυ 
ψοτῖῃ ἰε]]ΠἸπρ.---εἷς : οπα, βἰηρίεὰ οὐξ 
τόσ ἔπε σσοννὰά ὉγῪ ἢῖ8 δρργοδοῇ ἰονναγὰβ 
688, Ἀπά, 48 ἔπε πδγγδίίνα βῆονβ, ὈῪ 
8 δβρίγίτυαὶ βίαϊε. --διδάσκαλε: τ1ἢ 8 

τεδάϊηρ, νν ἢ ἢ ομΐεβ ἔς ερίμες ἀγαθέ, 
ἀουδεῖεββ ρίνεβ υβ ἔπε ἔγυς ἐεχὲ οὗ Μι., 
δαὶ ἴπ 411 ὑγοθδθ ιν ποῖ ἴῃς Ἔχαοὶ ἐεγηβ 
ἴῃ ν Βίοἢ τῆς πηδη δά ἀγεββεὰ [εβι8. δυο ἢ 
ἃ τᾶπ νν8 {ἰκεῖγ ἴὸ δοοοδὲ Ϊ|εδβὺ8 
Πουτίεουδίν 45 “ ροοά Μαβίες,᾽" 8ἃ89 ΜΚ. 
δηὰ [κ΄ Ῥοΐῃ τεροτ. Τῆς οπχϊββίοῃ οὗὅἁ 
τῆς ἐρίτπεὲ εἰπιϊπδῖεβ ἔτοπι ἔπε βίου [88 
Ὀαβὶβ ἴῸγ ἃ νεσν ἱπηροτίαπε δπὰ Ἵἤδγδο- 
τεσίβεϊς εἰθπιεηὶ ἵπ ΟὨγίβι᾽Β ἀεδ!πρ νἱἢ 
1818 ἱπαᾳυίγες σοπιαίηαά ἰῃ τῆς ᾳυδδιίίοη: 
“ὙΝῊΥ οΔ]1εβὲ δου τὴς ροοὰ ὃ " ννῃίο ἢ 
τ αδη8 ποῖ “ {δε ερί πεῖ ἰδ ποῖ Δρρ!!οδῦ]ς 
ἴο πιε, Ὀυῖ ἴο αοά οηΪγ,᾿" δι “ ἀο ποῖ 
ταᾶκε δβογίριοῃϑ οὗ ροοάῃεββ ἃ πιδίξεσ οὗ 
ΤΆΕΓΕ σΟυΓΣίΕ ΒΥ ΟΥ̓ ΡΟ ΘΠ 658. Τῇ οδδα 
͵β ᾿αύεκῃ ἴο ἴῃς υην]]ρτ688 οὗ ]6βὺ8 
ἴο θὲ οφἱεὰ Ολγίδέ ἰπάϊξοτιπλϊπδίεῖγ. Ης 
ψἰβῃεὰ πο πιδῃ ἴο ρίνε Ηἰπιὶ δὴν εἰπε οὗ 
Βορουὺς ΕΠ] μς Κπενν τδαξ ἢ ννᾶβ ἀοΐπρ. 
Ηε νγβῃεὰ τ 8 πιδῃ ἴῃ ραγιίουϊασ το τίη 
ΤΑΓΘ ΠΥ ὁπ τολαΐ 18 ροοά, ἀπά τσλο, 411 
ἴηε πιοσε πὶ ἴπεῖς ψνεσα Τςοτηρεῖίπρ 
ἔγρεβ οὗ ροοάπεββ ἴο Ἵσἤοοβε ἔτοπ, ἐπδὲ 
οὗ τὴς Ῥαγίβοοβ, δηὰ τπαὶ Ἂχῃϊδιιεὰ ἴῃ 
Ηἱΐδ οννῃ τεδοῃίηρ.---τί ἀγαθὸν ποιήσω: 
ἴδε ἀγαθὸν ἰ8 οπιἰεὰ ἰπ τῆς Ραγαϊ!εἶβ, 
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“Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός.; εἰ δὲ 

θᾶλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν," ' τήρησον ὃ τὰς ἐντολάς. 18. Λέγει 1 ΟΒ. χαβ. 

αὐτῷ, ““" Ποίας; Ὁ δὲ ᾿ἸΙησοῦς εἶπε, “Τό, οὐ φονεύσεις " οὐ ἐἰοκοις 

μοιχεύσεις" οὐ κλέψεις : οὐ ψευδομαρτυρήσεις" 19. τίμα τὸν ε' ἐὰν ταὶς 

πατέρα σου“ καὶ τὴν μητέρα - καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ᾿ 

σεαυτόν." 20. Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, “ Πάντα ταῦτα ὅ ἐφυλαξά- 

1 ος ἴδε οἶαιβε τὶ με λέγεις. . . θεὸς ἰπ Τ. ΒΕ.» ἢ ΒΌΙ,, τῆϑην νεζδβ. (Ἰποϊυ ἀΐηρ 

85γε. Ους. δηά 51η.) Οτιξ. τεδὰ τι μὲ ἐρωτας πέρι τὸν ἀγαθου; εἰς ἐστιν ο ἀγαθος, 
ν Ὡς τῇς Ε΄ Ν. δηὰ τηοβὲ πιοάεσῃ βἀϊζοσβ δάορί. 
ῬΓΟΡΑΡΙΥ τεβροπβίρὶς ἴοσ ἴῃς Τ. ΚΕ. 

ΞΜΒΟΩΙ, ρΐαςε εἰσελθεῖν Δἔτες ζωην-. 

8 τηρεῖ ἰῃ ΒΌ. 

Ὅαξ ἰξ 18 ἱπιρ!εἅ ; οὗἨ ὁοῦτβε ᾿ξ ννὰβ βοπηε- 
τοῖς ροοά ἐπᾶὶ ψουἹὰ πᾶνε ἰο ῬῈ ἄοπε 
ἴῃ οτος ἴο οδίδίη εἴεσπδὶ 1ὲ. ναὶ 
ξοοά 58:41}1 ἀοὺ Ἐτί(Ζβοδε [868 {18 88 
ποῖ -- φυία δοπὶ ζαείανι δ Ὁυὶ Ξε φμίά, 
φμοά δοπππι οἱέ, γαοίαπι δ τῇ δῖ ἰδ, ποῖ Ξα:. 
ψῆδὶ ρατουϊας ροοά δοιίοη 5}4]}, εἴς., 
Ῥυὶ τὰ “δὲ ἰῃ ἰὰς πᾶπὶς οἵ ροοά, εἴς. 
ΤὨΐδ ἰδ Ῥσοῦδοὶυ τὶρῃς. Τῆς πιδῃ νϑηῖβ 
ἴο Κπον ψδαῖ ἴῃς ροοά τε] ν ἰδ. .. 
ταξ ΌῪ ἀοίπρ ἰε ἢα πιδὺ δἰϊδίῃ εἴεγπηδὶ 
12. τ ννὰβ ἃ παῖυσαδὶ ἀμελεῖου ἴον ἃ 
του ρδί} πιδη ἰπ ἴποβε ψ μεη ἴῃς 
τεδοπίηρς δπά ρσϑοιίος οὗ ἴῃς τεϊϊρίουβ 
ευϊάεϑ πιδᾶς ἴξ τπε παγάςβε μίπρ ροββίδ]ς 
ἴο Κπονν δὲ ἔπε ροοὰ τεδῖ]ν ννα8. [11 18 
ἃ πιϊδιακε το ςοηοεῖνε οὗἁὨ [8 πιᾶπ 48 
δδκίης ψμδὶ βρεοία!ν βοοὰ {πίῃς Βς 
πήρῃξ ἄο ἰπ ἐς βρίτίε οὐ ἐδ ἴγρε οὗ 
Ῥῃδτίβεα ΨἢΟ ᾿ν88 αἰννᾶυβ δβκίηρ, ὑ μαΐ 'β 
ΤΥ ἀν δπὰ 1 Ψ}} ἀο ἰε ἢ (Βομδείρεη). 
νου! 7εβὺ8 δανε ἰουεά βυςἢ ἃ τῆ, ΟΥ̓ 
ψου]ὰ βυοἢ ἃ πιᾶῃ δᾶνε ἰεθ Ηἰΐδβ ὑγεβεηος 
φογγοτογμϊ ῥ---ζωὴν αἰώνιον: δῃ αἰϊοσηδῖνςε 
πᾶπις ἴοσ ἴδε σηερεσι δοπμηι ἴῃ ΟἾγίβ1᾽5 
Ἰοδοηίηρ, πὰ αἷβδο ἰῃ οὐγγεπὶ [εν 8} 
βρεεοῦ (ννάπεοϊε, Βοἑέγάρε). Τῆς Κίπρ- 
ἄοτα οἵ αοὰ ἰδ ἴδε πιογὰ οοτηπίοη ἴῃ ἴῃς 
ϑυπορεῖςβ, [ἃς οἴδμες 'π ἑῃς ἔουσιῃ ΟΘοΒρεϊ. 
- ες. 17. με ἐρωτᾶς, εἴς. : ἰξ Βεεπ18 
88 ἰξ ]εβιι8 Ἰπουρῆς ἔδε υεϑείοη βιυρετ- 
βυουβ (80 Νν εἶδα δηὰ Μεγεῖ), Ῥυΐ 118 
ν͵Ὧ8 ΟἿΪΥ ἃ ἰδδοδοσβ ψγὰν οἵ ἰεδάϊπρ οα 
ἃ Ρυρὶ] τε “οὔ σοῦγβε ἵπεῖς 8 ΟὨΪΥ οπα 
ΔΠΒΜΟΙ ἰο ἴδαι: αοά ἰ8 ἴπε πα ροοά 
Ῥείηρ, ἀπὰ Ηἰΐδβ τενεαϊεὰ Ψ}}} βῆοννβ ὺ8 
τῆς ροοά Ης ψουϊὰ πᾶνε υ8 ἀο". Α 
[Ἀταϊπας οἷά γαῖα, γεῖ πεν 88 ΟΠ γίβὲ 
ταεᾶπὶ ἰ, Ηον ορροβεὰ ἴο οὐγγεηξ 
τελοπίηρ ψὰ Κηον ἴτοπὶ Μί. χν. 4-0.-- 
εἰ δὲ θέλεις, εἴς., Ὀυΐ, ἴο ΔΠΒννεῦ γΟὺΣ 
φυεβιίοη ἀϊτεςῖγ, ἱζ, εἰς.---τήρει (ησον 
τ. ἐν.: ἃ ναρσυὲς ἀϊτεοιίου ἔπεπ τμδη ἕξ 

ΒΕΟΙῺ ἴ0 15 ΠΟ. γε ποῦν ἰμίηἰς ΟὨΪΥ 

4 ΒΟ οτηΐϊϊ σον. 

Ἡαττηοηϊβεὶς Δββἰ τ] δίοη ἰδ 

δ χαντα παντα ἰπ ΒΌ. 

οἵ ἴῃς Τεὴ ογάβ. Ὑπεπ ἔπεγε γε 
ΤΩΔΠΥ Τοπιτηδηᾶβ οὗ Οοα Ὀεβι 68 ἔπεβε ; 
δηά πιο πιοζὲ 8111 οὗὁὨἨὨἁ 1ῃ6 σεγίδες, 
Βεποα πιοβὲ παίυσα!υ ἴδε ἐο]ονΐηρ 4065- 
εἰοη.---Ν ει. 18. ποίας ; ποῖ -- τίνες 
(ἀτοιίαβ), θὰ ννβαῖ δογὲ οὗ σοπηπιδηάβ: 
ουἱῖ οὗ ἴῃΞ τιυϊυἀδ οὗἩ οοπηπιδηᾶβ ἀϊνὶπα 
δηᾶ Ὠυτηδη, ΠΟ ἢ ἄο γου πο  Ηδ 
μδὰ δ βῆσενά ριιεββ ἀουδί]εβ8, ὃδυῖ 
ναπίεά ἰο Ὅε δυτε. Οὐ γίβε᾿ δ τερὶ 
Το] οννΒ ἴῃ ἐδ]8 δηὰ βυθβεφυεηῖ νεζβε, 
αυοιίπηρ ἰπ ἀϊγεος ἔογπι ργείδοθα υνἢ τό 
της βἰχίθ, βενεηῖῃ, εἰρη, πἰπῖῃ, δηὰ 
δ1ἢ οοπιπιδη 8 οὗ {πε Πεσαΐορις να 
παῖ ἴο ἴονε ἃ πείρῃρους 88 ουγβεῖνεβ 
ἴτοστῃ [νεν. χίχ. 18. ΤὨϊβ ἰαϑὲ Οτίρεη τὸ- 
βατάεᾶ 88 δὴ ἱπίεγροϊδιίοη, δηὰ ὟΝ εἶβ8 
τηΐίηκΚ ἐμδὲ τῆς ἐνδηρο]βὲ μΒ88 ἱπισοδυςεὰ 
ἴξ ἴτοσῃ χχίϊ. 39 88 οπς ἴἢδὲ ςου]ὰ ποῖ ῬῈ 
Ἰεᾶ ουξ. {1 06 οπιϊεῖεά τῃς [18ὲ ἐπά8 σνἱτἢ 
τῆε ΠΠΠ, ἃ βρη βοδπεγ ἐπι ρ ἢ διῖς ροβίτίοη, 
τεπιϊπάϊηρ 8 οὗ Μί. χν. 4, ἀπά ρίνίηρ ἴο 
1τ8ε ννῆοῖς ἰδὲ δῃ δπετηεῖὶς τεΐεγεηος ἴὸ 
τῆς ἰεδοῃίπρ οὗ {πε βδογῖρεβ. [Ι}ἢ βεηδίηρ 
{δὲ ἱπᾳυΐγεγ ἴὸ τἴπε σεοομα (Δ 016 οὗἩ ἴῃ6 
Βερδίοσις δ8 ἴ86 βυπὶ οὗ ἀυΐγ, [6ϑὺ8 
ξᾶνε δῃ ἱπβιγυςζίοη ἀηγτπὶπρ Ὀα σοτηπιοη- 
Ῥίαςς, ᾿πουρᾷ ἰΐ βεεπὶ βο ἴο υ8. Ηδ ννᾶ8 
Ῥτοοϊαίπιπρ ἴπ6 βυρζοπίδου οὔ ἴῃς 
εἰλιίεαϊ, ἃ ταοβὲ ἱπιρογίδηξ βεοοπᾶ ᾿ἰεββοῦ 
ἔοσ ἴδε ἱηαυίτεσ, τῇς ἢἤτθε Ῥείηρ τἰδς 
ΠΕΟΘΒ51 ΟὗὨ τιδῖπρ τλογαὶ Ἔρὶπεῖ8 οᾶτα- 
ΠΥ ἀπά βἰποεγεῖυ. Ετοπὶ [86 δηβινεσ 
εἰνεπ ἴο {π18 βεοοπὰά ᾿βββοη ἰξ Ψν}}}} ἀρρεᾶσ 
ΜΒαγεαρουῖβ ἴῃῈ ἱπασίγεσ ἰ8β, ἃ ροΐϊης 
7εδβὺ8 ἀδδισεά ἴο δβοοτίαίπ. 

γν. 20-22. ὁ νεανίσκος, ἴΐς γονέλ; 
ψἤεπος Κποννπ ὃ ἔτοπὶ ἃ βρεςῖϊδὶ ἐγδάϊτίοη 
{Μογρὴ ; 83ῃ ἱπίδσγεποε ἔσοσῃ ἴῃς ἌἼχργεβϑβίοῃ 
κ νεότητός μον ἴῃ ΜΚ. χ. 20 (ΝΥ εἰ88)..--- 
ἐφύλαξα (-άμεν. Κυρκε ἀπά ΕἸβηοσ ἴακα 
δἰηβ ἴο δον ἴμδὲ [Π6 υδὲ οὗ [818 νεσὉ 

ἰδπά οἵ τηρεῖν, νετ. 17) ἱπ ἰῃς βεπβὲ οὗ 
οὔεγίπρ οοπηπηδηάβ ἰ8 ροοὰ ατεεκ. Μοσα 

λιτῶς 
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μὴν ἐκ νεότητός μου] τί ἔτι ὑστερῶ ;" 
α υἱάφ ΟΒ. ν. “Εἰ θέλεις " τέλειος εἶναι, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙΧ, 

21. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
ὕπαγε, " πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, 

οὐδ χιμιμ. καὶ δὸς πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ 3: καὶ " δεῦρο, 
ΟΒ. ἐν. 19; 

Ῥ ΧΙ 5 (δ, αἰ. α ἀκολούθει μοι." 

δεῦτε). 

22. ᾿Ακούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον,Σ ἀπῆλθε 
λυπούμενος - ἦν γὰρ ἔχων κτήματα " πολλά, 

43. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
“ρα απ ὅτι «δυσκόλως πλούσιος δ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

1 οσ εφυλαξαμην εκ νεότητος μον (ἔτοπι δ Ῥδτγα]].} ὁ ΒΓ, μανο εἰπιρίν Ἄεφνλαξα. 
3 ἐν ονρανοις ἰῃ ΒΟΌ. 

5 τὸν λογον (65 ἰπ Τ. Κ.) ἰπ ΟἿ ; τὸν λογον τοντὸν ἴῃ Β (ΥΝ. Η. ἴῃ Ὀγδοϊκεϊο). 
4 Β Βὲᾶβ χρηματα, ψὨϊςὮἢ ενεη ὟΝ. Η. Βανε ἀϊδιεραγάςά. 

δ πλουσῖιος ὄνσκολως ἰη ΜΙ ΒΟΌΙ,Ζ. 

ἱπιροτίδηςξ ἰβ ἰξ ἰο ποῖς ἔπε ἀεδοϊαγαϊίοη 
{πε νεσῦ σοπίδίῃϑ: 8411 {πε86 1 πᾶνε κερὶ 
ἔτοπι γουϊῃ. Τὸ δ [Άκεῃ 28 ἃ βἰπιρὶε 
[λςεῖϊ, ποῖ βιδίεὰ ἱπ ἃ βεϊξσίρῃίθουβ βριγὶϊ 
(Ννεῖββ- Μεγεῦ), σαῖδες βαϊν ἃβ. ὉῪ οπς 
οοηβοίουβ ἢ δὲ ἢς ἢδ5 ποῖ {Πεγεῦν τεδοῃεὰ 
τῆς ἀεδίτεά ροαΐ, τεαὶ σεβὲ ἱπ τῆς Πίρῃεδβε 
Βοοά ἔουπά. Τα εχεπιρίασυ [ἰἴε ῥίως 
εἴτε ἀϊδαι δίδοιου τλεδηὶ πιυςῆ : ἐπα ἢ6 
88 ποῖ ἃ τηογα] Ἵν ςοπιπηοηρῖδος τηδη, 
ἔυξ οπς ψΠ θη εἶἰε8 ἕο ἰπς ποῦϊε δηὰ 
ἔνε Βετοῖσ. Νὸ Ψψοπάεσς [|εβϑ8 ἔεϊξ ἴῃ- 
τεγαβίεά ἰῃ Πίπι, “ Ἰονεὰ ᾿ίπὶ " (ΜΚ, χ, 21), 
ἀηὰ (τἰεὰ ἰο ψίη Βίτῃ σοπιρίεξεῖγ. 1 πᾶν 
Ὀς δββυπιεὰ τῆδὲ ἴῃς πῆδη ἀρρτγεοϊδιεα 
1ῃς βυργεπις ἱπηρογίδπος οὗ (ῃς φέλίξαϊ, 
δὰ νᾶβ ποῖ 'ἴπ βυπιρδῖῆν ἢ [86 
ἰοπάσμου οὗ {πὸ βογίδεβ το βιιδοζάϊπδιε 
τῃς πιοσαὶ ἰο ἴδε σίτυαὶ, [Ὡς σοπηπιδηάβ οὗ 
σοὰ το τῆς ἰγαάϊίοπα οὗ τ[ῃς εἰάοτε.--- 
τί ἔτι ὑστερῶ : τε αυδειίοη ἱπεεγεβείηρ 
ἤγβὲ οὗ 41} δβ τενεδίηρ ἃ γε ψδηὶ: ἃ 
ξοοἃ 5γπιρίοτι ; πεχὲ 88 ὈῬείγαγϊῃρ Ρεῖ- 
Ἰεχίν Ξε 1 ἂπὶ ο ἴδε τίρῃι τοδᾶ, δοοοιά- 

ἴῃς ἴο γοὺγ (εδοῃίηρ ; Ὧν ἔπε ἀο 1 ποῖ 
αἰϊαίη τῆς τοδὶ οἵ {πε ἴσὰς ροάϊν [{{πὴ 
Τῆς ᾳυεδβεοῃ, ποῖ ἱπ ΜΚ., ἰ8 ἱπιρ!ϊεὰ ἰπ 
τῆς ἴοῆς οὗ {6 ρῥγενίουβ βίδίεσηεῃηϊ, 
Βεῖπες υἱτετεά οὐ ποῖ.--νεσ. 21. εἰ 
ϑέλες τέλειος εἶναι (οη τέλειος υἱάε ν. 
48): ἰδ γοὺ υυνἱβῃ ἴο τεαοῦ γοὺς επά, ἴῃς 
ἴγὰς 1 ἀπά ἐπε τεϑὲ [τ Ὀτίηρβ.- -ὕπαγε, 
εἴς, : ρο, 8ε}1} οΥ̓, ἀϊδισίυϊα το τῆς ροοζ, 
δηὰ τῆδη οοτῃς, ἔοϊονν πιὸ---ϑιιο ἢ; ἰ8 τῆς 
αἀνίος ΟἸτῖβε ρῖνεβ: Ηἰἶ8. ἤπαὶ ᾿εββοῃ ἔοσ 
118 ἰηφυίτες. [Ι{ ἰβ ἃ βυδ)εσιῖνε σουπβεῖ 
τεϊδεῖνε το ἴῃς ἱπάϊνίυΔ]. εβὺ8 δεὲβ Βς 
ἰ8 νγ611-ἰο-ἄο, δῃηὰ ἀϊνίπεβ τνποῖς τς ον] 
1168. 1|8 ἀουδια! {{πΠ6 σᾶγε8 ραββίοπδίεῖϊνυ, 
Βυρτεπηεἷν ἔογ ἴδε ἔγὰς 1{ξπ; ἀουδθείω! 1 
δε ὃς τέλειος ἱπ ἴῃε δβεῆβε οἵ οίτιρίθ- 
»πἰπάξάηεςς. [1 ἰβ ποὶ ἃ συεβιίοη οὗ οπα 
πῖογα τσ ἴο ἅο, Ὀυΐ οὗ ἰῆς εἰδίε οὗ [86 
Βεατέ, Ψ ὮΙΟΒ ἴπ6 δυρρεειίοη ἴο 8ε11 οἱ 

ΜΠ τεδὲ, Τῆς ἰηνίἰδείοη ο δεοοπι ἃ 
βρης ἘΡ 8 ΒΕΓ ΟἾΒΙΥ τηεδηΐῖ. [5ϑϑϑ, ψΨΟ 
τερε]!εᾶ βοπὶς οῆετίηρ {πεπηβεῖνεβ, Ἐπ Κα 
80 ΨΜ6]} οὗ ε:͵| πιδῃ 88 ἴο ἀδβίγε ᾿ἰπὶ ἔοσ ἃ 
ἀϊβοῖρῖθβ. Ηε σπηδίκες ἴπ6 Ῥσοροβδὶ λοῤε- 
“μιν. ΝΥ ββουϊ]ά 80 ποῦ]ε ἃ πιδῃ ποΐ 
Ὅε ἐφυδ] ἰο πε βαοτίῆςε ῦὺ Ης πιδῖκεβ ἰξ 
ψ ἢ τπς ἄγτη Ὀο]ο ἐμαὶ ἰπ πο ΟΥΠΕΣ νγΔῪ 
οδη (Πΐ8β πὴ Ὀδοοπλα ΠΑΡΡΥ. Νοδίδςξο 
οὐϊίρε. ὙΠὲ ποῦϊες ἔδε τῆλ (δ6 πιοσα 
ππιρεγαῖῖνε παῖ ἔπε Ὠετοῖς εἰεπιθηΐς ἴῃ 
δίπι πᾶνε 11 βοορε. Α ροϊεπεῖαδὶ δροβεῖς, 
ἃ Ροεβίδὶς Ρδυ ενβῆ, οδηποῖ θῈ ὨΔΡΡΥ 88 
ἃ τῆεσα ννεδί τυ πιεσοθαπὲ οἵ ἰαπάοννῃεγ. 
[18 “ἃ οουηδβεῖ οὗ ρεσζίεοϊοη,᾽" Ὀυὲ ποῖ 
ἰπ ἐς δβοεῖϊίς βεῆβε, 88 ἰζ ρονδῦῖυ ὑνεσα 
16 δυτε νὰν ἴὸ ἴῆς δίρῃμες Ομ βείδη 
1ξπ ; ταῖπογ ἴῃ ἴδε δεῆβε οὗ ἴῃς δάδρε : οἱ 
Πίπι ἴο ὑνϑοπ πλυ ἢ 15 ψίνδη 5841] τῖυς ἢ 
Ὀς τεαιίτοά.--- εῖ. 22. ἀπῆλθεν; πα 
ΨΟυ ἃ ἢᾶνε ἴο γῸὸ ἀννᾺῪ ἴῃ ΠΥ οΔ8ε, Ἔενθη 
{πε πλεδηΐ ἴο σοπιρὶν ἢ ἕῃς δάνίςε ἴῃ 
ογάεσ (ὁ οδιτὺ ἰξ Ἰηῖο δες. Βυϊῖ δα 
ψεηΐ ΔΥΔΥῪ λυπούμενος, ἱπ ρεηπυΐης ἀϊ8- 
ἴτε88, Ὀεοᾶυβε ρίδοεὰ ἰθ ἃ ἀϊ]επιπια 
δεΐνεει ρασίίηρ ψὶ 1 να ἢ ἀπά βοοίαὶ 
Ῥοβίτίοσ, δηὰ ἰογίεϊκίπρ (ἢε ἴοΥ οὗὨ ἀϊ8- 
οἰρίεποοὰ υπάες πη ἱτεὰ Μαβίεσ. 
Βδὲ νὰβ ἴπε ἤπαδὶ ἴβειεῦὺ Ὁ Ϊά “8 
Ἐπογηβ οὗ δνδζίος ἀεῆϊε τῆς τίς 80]] οὗ 
Πίβ βου} " (Εμπγ.ν δηὰ σεηᾶεσ ἢΐπ) ρεσ- 
τΑΔΏΘΏ Υ ἀπίταμι], οὐ ἀϊὰ ἢς δἱ ἴαβὲ 
ἀεοίάς ἴος ἐς ἀϊβοῖρὶς [εὖ Αε δε 
ΨοΣβὲ 86ς δε ἴῃς πιϊβολστίαρε οἵα ταῖν 
ΔΟΌΪς πδίυτε, δπὰ ἰακε οἂγὰ ποὶ ἴο [41] 
ἱπίο με νυἱϊρᾶς πιίδίακε οὗ βεείπρ ἱπ [15 
τπλᾶῃ ἃ Ῥμασίβεα ΨὮΟ οδηῆθ ἴο ἰεπιρὶ 
7εβυ8, αηὰ ψῆο ἰπ ῥσοίεββίηρ ἴὸ δᾶνὲ 
Κερὶ τῆς Τςοπημηδηάπηεηῖδ ῬνΜ85 ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ 
Ὀοδδβίδι! [ἴᾶσ. (80 ]1εγόσηα: “Νοῦ νοίο 
ἀἰδοεηεῖβ δεὰ ἐεπίδπεβ ἱπίεσσορας 9. 9 . 
ταδηίϊτυς δά οϊεβοθηβ ᾽ν.) 

γν. 23-27). Οοπυεγεαΐοη σπδιίηρ (ΜΙ, 
χ. 143-27; υκ, χνίϊ!. 24-27).---Ἶ ες. 43. 
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οὐρανῶν. 
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24. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι " κάμηλον διὰ τ οι μια 
τρυπήματος ἱ ῥαφίδος διελθεῖν,2 ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ εἰσελθεῖν." 

σοντο σφόδρα, λέγοντες, ““ Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι ;" 
25. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὃ ἐξεπλήσ- 

26. Ἐμβλέ- 
ψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““" Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν 
ἐστι, "παρὰ δὲ Θεῴ πάντα δυνατά ἐστι." 4 

27. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῴ, ““᾿Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν 

λ τρήματος ἴῃ Ν᾽ Β. 

8 Ἐοπι. ἰΐ, σ: 
(ὅδε ανην 
14). 

3 ΤΗς πηλ]οσῖν οὔ αποίαἶβ μάνα εἰσελθεῖν (Τί. .), ας ΒΌΧ πᾶνε διελθεῖν 45 πη Τ᾿ Ε. 
ΤῊΐβ τεδάϊπρ σεαυΐγεβ εἰσελθεῖν ἴῃ τῃε πεχὶ οἴδυδε (80 ἰη ΒΌ). 

ϑαυτου ψαπείηρ ἰπ ΜΒΟΌΙ,ΖΔ. 
4 ἐστι 5 οὐχί εὰ πῃ ΒΟΔ αἱ. Ὑπουρῇ ἰουπὰ ἰῃ ρδσαΐ!. (1,1κ..), ἴτοσι νυ βῖςῖ ἴε 885 

ῬιοΌΔΟΙΥ ὕ6οη ἱμηροτσίεά, ἰἢς δεπίεηοε ἰ8 πιογο ἱπιργεββῖνα ψιβοις ἴξ, 

ἀμὴν, ἱπιγοάυς 68 85 1818] ἃ 8016πλῃ Ὀξῖετ- 
δηςε.--πλούσιος: ἔπε τίοἢ πηδη 18 Ὀσοιρῃς 
οὐ ἴδε βίαρε, ποῖ 8 δὴ οδ᾽]εοϊ οὗ ξῦνυ οἵ 
δὰἀπιϊγαιίοη, ΟΣ Πα ἰ8 τὸ ἴδε ννογ ἀϊγ- 
ταϊηάςὰ, δι 48 ἀπ οὐ]εοὶ οἴ ςοπιπιίβεγβείοη, 
-- δυσκόλως εἰςελεύσεται, εἰς. : Ὀεοδιι86 
νὰ ἀϊ συν 58.411 ἢς επέεσ [ῃς Κίπράοπι 
οἵ ἥελνεη. ΤΠΪ8 ἰ8 βίαϊεαὰ 245 ἃ τηδίϊεσ οὗ 
οὈβεσναϊίοῃ, ποῖ ψβουῖ βυπιραΐῃγ, δπὰ 
ποῖ ἢ Ὧπν ἱπιεπίίοῃ ἴο ῥγοιιοῦησα 
ἁἀορτηδιοδ!ν οα ἔπε οαβα οἵ {πε ἱπααυίΐγεσ 
80 διά ͵υβὲ ἀερατίεά, 848 ἰξ ὃς ννεζὲ δῇ 
δὐβοϊυϊοῖν ἰοβὲ βου!, Ηἰΐβ οδβε βδυρρεδβιε 
τῆς τορῖς οὗ ἡνεδ! ἢ 885 ἃ πίἰηάγαηςε ἱῃ (ΠῈΣ 
ἀϊνίπε ΠΠ{ε.---δυσκόλως: τε δάϊεςιίνε 
δύσκολος πιαδη8 ἀἰβῆςυϊε ἴο ῬΙεαβα 45 ἴὸ 
Ιοοἁ (δυς, κόλον), ἤεποε τῆοσγοβε ; ἤεζε 
υιϑεὰ οἵ τΠίηρΒ, οὐουζγβ ΟὨΪν ἴῃ (8 βαγίηρ' 
ἴῃ Ν. Τι τ ες. 24. πάλιν δὲ λέγω: τε- 
ἐἰιεγαείοη ἢ ρτεδίεσ ετρμδβϑὶβ. Τῆς 
βίγσαηρε ἰδηρυάᾶρε οὗ [εϑ085 ἤδτα γενεδὶβ ἃ 
Κεεη βεῆβε οὗ ἀϊβαρροίϊπιτηεπηε δὲ (με 1085 
οὔβο ρζοχηϊβίηρ' ἃ τῆϑῃ ἴο ἴπε σϑδῃκβ οὗ 
ἀϊβοϊρίεμῃοοά, Ἧς βεεβ 80 οἱδαγὶν ννῃδὶ 
δε πηρῆξ θ6, γγεγ6 ἐξ ποῖ ἔογ δὲ τ βαγαῦϊς 
ΤΩΟΠΕΥ. κοπώτερον, εἴς. : ἃ σοτηράτίβοῃ. 
ἴο εχργϑββ ἴῃς ἰάει οἵ [ῃς ἱτῃροββίθϊα. 
ΤΒς ἤρυτε οὗ ἃ οαπλεὶ ροΐηρ τπγουρἢ ἃ 
πεεάϊε-εγς βανοῦσβ οὗ Εδβίεσῃ Ἴχᾶρρεγᾶ- 
τίοη. [ὃ παβ Ὀεδὴ σεγηδεκαὰ {παῖ (Π6 
νατίαϊίοη ἴῃ δε ῥᾶσγβϊεὶ δοσουπῖβ ἱπ 
τέβρεοξ ἴο ἴπ6 νγοσάβ ἔοσ ἃ πεεάϊβ δηά ἰΐβ 
ἐγς βῃονβ ἴμδξ πΠ0 οογγεϑβροπάϊπρ ργονεσὺ 
εχἰβιεὰ ἴῃ τμῃ6 ατεεῖς ἴοῆρς (δηλ. 
α. Τ.). Τῇεῆρυτε ἰβ ἴο θ6 ἰακεη 88 ἰΐ 
δβίδπάϑβ, δηὰ ποῖ ἴο ὃς “οἰν! 56 " (υἱάε 
Η. Ο.) ὃγ τακίπρ κάμηλος (οτ κάμιλος, 
ϑυϊἀ85) ΞΞ ἃ οδδῖε, οὐ 1ῃ6 ψίοκεῖ οὗ δὴ 
Οτίεητδὶ ἤουβθ. [τ πιὰν 6 πῖοζε Ἰερίεἰ- 
τηδίς ἴο ἘῪ ἴο ἐχρί δίῃ ἤον 80 στοΐεβαια 
ἃ ἔἤρυγε οουά Ὀεοοπια οὐττεηῖ ἐνθῃ ἴῃ 
Ῥαϊεβείηθσ. Εὐσγεσ βυρρεδίβ ἃ οδγηαὶ 
ἀτῖνες ἰεδπίηρ δραίπϑι δὶ8 σδπιεὶ ἀπά 

εγίπρ ἴο ρῃξ ἃ οοᾶτβε ἰπγεδὰ τῆγουρἢ 
τῆς γε οὔ πεεάϊς ἱ ἢ τυ ἰο ἢ ἣδ βανν8 
8 δδοκβ, δηᾶ, [Αἰ]Πἱπρ, βαυΐπρ ΜῈ 
οοπῖς] εχασρεγαίοη : 1 τηῖρμς μὰς τῃ8 
ΤΑπλεὶ τπτουρἃ τπ6 δγδ εδβίεσ (πδη τη ΐ8 
τογεδά (ΤδοΒῖ., ἔς Μ. υπὰ Β.).--- τρήματος 
ἤοτλ τιτράω, ἴο ρίΐετςε.---ἠλΣαφίδος, ἃ 
ννογὰ ἀϊδαρργονεὰ Ὁν Ῥῆσγυπ., ννῆο ρίνεβ 
βελόνη 48 τῃε οογζεοῖ ἰεσπ. Βυὲ υἱάδ 
Ἰμοῦες κ᾽ 8 ποῖα, Ρ. 90. Ιὲ ἰβ ποιίσεδδὶς 
ἀπὲ ΟὨγίβεβ ἴοης ἰ8 τη τῆοσγα βενασα 
ἴῃ σείδγεηςς ἴο νει ἤδη το ννεάϊοςκ. 
Ἑσυπυοδίβπι ἔος δε Κίπράοπι 5 ορτἰοπᾶὶ ; 
Ῥοβϑβεδββίοῃ οὗ ννεδι ἢ οα ἴΠ6 οἵποσ βδῃ 
566 ΠῚ8 0 ὃα νἱεννεὰ 48. 411 Ὁυὲ ἱποοπι- 
ῬΔΈΡΙ6 νυ ἢ οἰεἰΣοηβῃΐρ ἴῃ ἴῃς Κίπράοτ. 

γεσ, 25. ἐξεπλήσσοντο σφόδρα : (ἔα 
ΒΕΝΟΙΠΥ οὗ τπῃεὲ Μαβίογ᾽β ἀοοϊσίπε οα 
ὙνεΈΔΠ ἢ ἃ5 οἡ ἀΐνοτος (νεῖ. 10) νν88 τους 
ἴδῃ ἴμ6 ἀϊδβοῖρ᾽εβ οου]ά Ῥεᾶγσ. [Ιὲ τοοῖ 
τπεῖς Ὀγεδῖβ ἀνᾶυ, 80 ἴο βρεᾶᾷ.---τίς 
ἄρα, εἰς. : ἰξ δεεπιεά ἴο 1Π6π|ὶ ἴο γαΐβα ἴΠ6 
ᾳυεδιίοη 88 ἴο ἴῃς ροββί δι ΠΠπ  οὗὨ βαῖνα- 
τοη ραπογαῖ γ. ὙΠὲ αὐυεδίίοη ΤῊΔῪ τε- 
Ρτόβεης ἴῃς οσυτηυϊαῖίίνε εἴεοε οὐ {πε 
δυκίετα ἰεδομίηρ οὗ (6 Μαβίεσ βίηςε {πε 
ἄαγ οἵ Οδοβᾶσεα. Τα ἱπιρεγίεςς ἴεηβε οὗ 
ἐξεπλήσσοντο πιδγ Ροϊπί ἴο ἃ ςοπιίηπουβ 
ταοοά, ουἱπιϊπαῖίηρ δὲ μὲ πιοτιθηῖ.---ν εσ. 
26. ἐμβλέψας ἀεηποίεβ ἃ Ἰοοῖκ οὗ οὔβεγνδᾶ- 
τίοῃ δῃ ἃ βυπιρδίῆυ. [6811 5668 [ῃδι Ης 88 
πιδὰς ἴοο ἄδερ δῃ ἱπιργεδβίοῃ, ἀεργεβϑδίηρ 
ἰῃ εἥεςϊ, ἀπά Ὠαβίδηβ ἴο φυδ]!ν νμαὶ Ης 
δὰ βαἰά : “ψν τ]ὰ, πηεοεῖς γα βοοιῆ- 
ἱπρ τμεῖγ βοαγεά τηϊηὰ, απ γεϊϊενίηρ {πεῖς 
ἀἰθίγεββ " (Ογγβ., ονι. ἰχἰὶ]11.).--- παρὰ 
ἀνθρώποις, εἴς. : ρτγαρείοα!γ τμΐ8 τα- 
βεοιίοη δπιουπιεά ἴο βανίην ὑπαὶ δε 
Ῥτανίουβϑ τεπηασκ ννᾶ8 ἴο Ὀ6 Δ Κεη οπρ 
ξῖαμο, 8485 τοίεστίηρ ἴὸ ἐσμάσμον ταῖμεσ 
ἴδῃ τὸ γαεί. Ης ἀἱὰᾷ ποῖ πιδᾶῃ δαὶ ἱΐ 
ΨΆΒ 88 ἱπηροββίθ!ς ἔοσ ἃ τίοῃ. ηριαη ἴο δε 
βανεὰ 88 ἔοσ ἃ Ἷδπ)εὶ ἴο ρᾶ88 πγουρῇ ἃ 



252 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙΧ, 28--3ο. 

πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι" τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28. Ὁ δὲ 
᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές 

ε ΤῊ πο Ὶ8. 5. μοι, ἐν τῇ ᾿ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ. 
θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς! ἐπὶ δώδεκα θρόνους, 

51Ὰ χα "κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿σραήλ. 29. καὶ πᾶς ὃς ἢ 
δτ ες ᾿ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ 

ΥἹΚ, χαὶ τα. γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, "ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου," ἑκατοντα- 

πλασίονα ὃ λήψεται. καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30. πολλοὶ 
δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 

1 Ό1.Ζ πᾶνε καὶ αντοι (Τί. .), καὶ υμεῖς ἴῃ ΒΟΧ, νὩϊο Ὑνεῖδα (Ὠίηκ5 
ἃ τορος δηΐοδὶ Τςοπέοττηδιίίοη ἴο νμεὶς ἐπ ἢγαὶ οἷἶδυβε. ὟΝ. Η. τεϊαὶπ υμεις, Ὀυΐ ἴῃ 
Ῥσδοκεῖβ. : 

3 οστιᾷξ ἰῃ τηοβὲ υποίδἱβ. 

4 τον ἐμον ονοματος ἰῃ 3 Β. 

πεεάϊε-εγο, Ῥαϊ τπλὶ τε ἰεπάθηου οὗ 
ΨΕΔΙΙΝ ννὰ8 ἴο δοῖ ροννεγμι ν δ δῇ οὗ- 
βιἰγυςτῖνς ἰο ἴδε Βρίγιξυ αὶ 118ε. 

νν. 27-30. Α νεαεέϊοη (ΜΙκ. χ. 27-31; 
1Κ. χνῖϊι. 28-30).---Ν εσ. 28. εἶπεν δὲ Π.: 
ποῖὴ ἀερτγεββίοη ἴδε αἰδειρίεϑ, ΣΟΡτα- 
βεηϊεά Ὁγ Ρεῖΐεσ, ρᾷ88 ἴο βε! -οςοπιρίδοεης 
Ῥυογάπογ--ἰ πεῖς παίυγα! πιοοά.---ἰδοὺ 
Ροϊηιδ ἴο ἃ ἔδοϊ ἀεϑεγνίηρ βρεοίαὶ ποιίςς 
ἴῃ νἷενν οὗ [πε τεσεηῖ ἱποίάεηι.---ἡμεῖς, 
τσέ, Ὦανε ἄοπε ψνῆδὲ τπδὶ τηδη [βι]ε ἰὸ 
ἄο: Ἰεῖι 411 ἀπά το] οννεά Τῆεες.-- τὶ ἄρα, 
εἴς, : ἃ υσβίίοῃ ποῖ ρίνεη ἱπ ΜΙ. δηὰᾶ 
1κ., θυ ἱπιρ!εὰ ἰπ Ῥείοσ᾽ Β σεπηδσκ δηὰ 
τῆς ἴοῆς ἴῃ ΜὨΐοἢ ἰδ τνὰ8 υἱξεγεᾶ : δὶ 
5411 6 ἴο υ8 ΌὈΥ ΨΔΥ ΟὗὨ Γεροτίρεπ8ε ὃ 
ϑυγεῖν ννὲ 8881} αἰτδὶπ ψῃδαὶ βεεπὴβ 50 
μαγὰ ἔοτ βοπιε ἴο γεᾶςῃ.--- ες. 28. ἀμὴν: 
ἱπισοδυςίπρ ἃ βοϊδπλῃ βίδιεπιεηί.-- -υμεῖς 
οἱ ἀκ.: ποῖ ἃ ποτηϊπηδίίνα δϑβοϊυϊα 
(Ραϊαίγει, Οὖϑεγυ.), Ὀᾳὲ Ῥεΐηρ ἕασ ἔτοτη 
ἴδε νεῖῦ, ὑμεῖς ἰΒ τερεδϊεὰ (ἢ καὶ) 
αῆες καθίσεσθε.---ἐν τ. παλινγενεσίᾳ το 
Ὅε Ἄοοππεοιεὰ ὙΠ καθίσεσθε ζΟ]] ον πρ. 
Τὶ ἰ8 ἃ πὸνν τνογά ἰῃ ἢ αοβρεὶ νοςᾶρι- 
ἴατγ, απὰ ροϊπίβ ἴο 86 ρεπεγαὶ τεπεννδὶ 
-- “τε-ξεηεβίβ (πηονα εὔἰξ βεηθβὶβ ουἱϊ 
Ῥσδεεγὶς Αἀδυηιβ 11.» Βεηρ.)᾽"᾽ --ἰπ τῆς ἐπά 
οἵ τπε ἄαγβ, ΨνἩΙΟἢ οσουριεὰ 4 Ργοπ)ίπεπὶ 
Ῥίαςε ἰῃ ἤδννῖθῃ Δροοαϊγριΐο βορεβι Τῆς 
ςοἷουτίηπρ ἴῃ ἘΠῚΒ νεῦβα ἰδ 80 δίγοῃ δ] 
Δροοδίγριϊς 48 ἴο δανα βυρρεβίεά [δ6 
ΒΥροιεβὶβ οὔ ἱπιεγροϊδιίοη Οὐδείξεδςκευν, 
οἵ οἷα εν 8ῃ ΟΠγιβείδη δουσος (ΗΠ ρεη- 
3ε1Δ). Ιἐ ἷβ ποῖ π᾿ ἴῃς ρδγᾷ]]εἶβ, Ὀυὲ 
βοιμοί πίη δἰ πλῖ]ασ ὁσοῦσβ ἴῃ 1κ. χχὶϊ, 30. 
Οοχησλδηίδίοσβ ἱγαπϑἰδίς ἐδ ὶ8 Ῥχγογηῖβε, 80 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ [εὐ 8ῃ ἴῃ ἕοσηι, ἱπίο ΟὨ γί βιϊδη 
ἰάεα8, δοσογάϊης ἴο τπεὶς ἰδβῖε, γεδάϊῃρ' 
ἱπῖο ἰὲ νῆδὶ 8 ποῖ ἔδοῖα ἕοσ (δς 
ἀϊδοῖρεβ ψπεη ἰξ νὰ βροΐκεη.--- ἐσ. 20. 
ἀἀεπεσαὶ ρῥγοσηῖβε ἔοσ 811 ἐδιμ[ὰ] οπς8.--- 

8 ΒΌ οπιῖξ ἡ γυναικα---ἃ πιοδῖ ργοῦαῦ]ς οπιίβαίοῃ.. 
δ πολλαπλασιονα ἰῃ ΒΙ,. 

ἀδελφούς, εἰς. : ἀείαϊϊεὰ δρεςϊβοαδιίοη οὗ 
ἔδε (δΐηρβ τεπουπορὰ ἔοσ ΟὨσίϑβι.---πολλα- 
πλασίονα λήψεται: 5}:4]} τεςεἶνε τηδηὶ- 
Το αϊν τδ6 (Ὠηρ8 τεπουποεά, ἑ.ε., ἰῃ (Πς 
βηαὶ ογάες οἵ {πίπρβ, ἱπ τη πον-θογη 
ννου]ὰ, δἂβ. ποιδίηρ 8 βαίᾷ ἰο τπ6 Ἵοη- 
ἔγασγ. ΜΙκ. δπηά [1,Κ, πλακα τπε οοπὶ- 
Ῥεηβδίίοη ῤγεξεμὲ.---καὶ ζωὴν αἰώνιον: 
1818. Βίρῃες Ῥοοη, ἔδ6 φτμρερηηι δορί, 
ονεσ ἂπὰ ἂῦονε {πε Ἴοπιρεηβδίίοη ἴῃ. 
κιπά. Ηδεῖς δὰ Ἰαϊίες οοπηθβ ἢσγδι  ἰπ 
ςἤδρ. νἱ. 33 (6 οτγάεσ 18 γσενεγβεά.-- -Ἄ τ. 
30. πολλοὶ δὲ ἔσονται, εἴς., Ὀυϊ ΠΊΔΠΥ 
ἢτβὶ οὔδβ 8}81}1] ὃς ͵δαβί, απὰ 1δδὲ οπεβ 
ἢγβὲ. ἘσΈΖβοῆς σανεσβθβ ἔμ 6 πιδδηΐηρ τὸ 
ταν Ῥεΐπρ 1Δβ8ὲ β8!811} θὲ ἢτβὲ, βο πηδκίηρ 
τ βοςοτα ΜΠ χχ. τ6. ΤΠε νοτάβ 3ῖς 80 
διτδηρεὰ 88 ἴ0 βυρρεβῖ ἰδκίηρ πρῶτ. ἔσχ- 
δῃά ἔσχ. πρῶτ. 48 σοπιροβίτα ἴάκας ᾿ ῥέν! 
τοηάογίηρ : ΤΊΔΠΥ 58}8]1 Ὀς ἢγδι-ἰΔβίβ, ἀπά 
1ωϑ81- ἢγβίβ Ξξξ (ποσὰ 8.411 θῈ πῆδην γενειβαὶβ 
οὗ ροβίξίοη ῬοΪἢ νᾶυβ. ὙΤῆὶβ δρῃοσίβγη 
δάχ)8 οὗ τῆΔηΥ Δρρ᾿οαίοηβΒ. Ὅτε δῖα 
Ὡοϊ ΟΠΙΥ πΊΔηΥ ἰπϑίαποαβ ὑπάσγ πε απ 
οδίεροσυ Ὀυξ πᾶν σδίαροτίεβ : 4... Βγϑῖ 
ἐπ ἐλὶς τοογίἄ, ἴαδὲ ἴῃ ἴδε Κίηράς τὴ οἵ 
αοά (σ.5., ἴς νυ δ τυ ἰηαυΐτεῦ ἀπά ἐῆς 
ὙνΝεἶνεὶ) ; πτβὲ ἴῃ ἐΐρεδ, ἰδ8ῖ ἴῃ βονῈσ ἀπά 
ἥλτης (18ε Ὑνεῖνε δὰ Ρδυ]) ; ἢγει ἱπ 
ῥυίοϊϊερε, ἰαϑὶ ἴθ ΟἸσιβείδη ἰδ (71ἐν 
δηά αεμεῖ]ςα8) ; ἢτγβε ἰῇ σεαὶ δηὰ βεϊ]- 
βδοζίῆος, ἰδὲ ἴῃ 4υδῖν οὗ βοσνίος σου 
νἱδεῖπρ ἰμἤπεπος οὗὨ ἴονν πιοῖίνε (ερα] 
δηὰ ἐνδηρεῖὶς ρίεῖγ). ὙὍὙπα δρμοσίβπι ἰ8 
δάλριεά ἰο πεαυεηὲ δὲ ἴῃ νδτγίουβ οοη- 
πεοζίοπδ, ἀπ ΠΊΔΥ δᾶνς Ὀεεη υἱιοτοά οἡ 
ἀϊβετεπε οσοαβίοηβ ὃν 6βὺ8 (οὐ υκ. χίίὶ. 
30: [ἐν δηὰ Οσεηι]ε), πὰ τπε βρῆεσε οὐ 
118 δρρ! !οδίίου οἂπ ΟΠΙΥ Ὀς ἀείεττηϊπαά 

ἴδε ςοηίεχ. Ἡδσσε ἰξ ἰβ τῆς δβ8ὲ οὗ 
οβς ἃδονς ἱπάϊςαιεά, ποῖ ἴῃς ἢτγβῖ, 85. 

Ὑν εἶβ8. ποϊὰβ ; αἷδο Ἡοϊεζσηδπη (Η. (.), 
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ΧΧ, τ. Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωΐ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς 

τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 2. συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν "ἐκ αον σι, 

πϑηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. : 1κ. 
Αςῖδ ὶ. 18. 

4. Καὶ ἐξελθὼν " περὶ τὴν; τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν " ΟΕ. χανὶ!. 
τῇ ἀγορᾷ " ἀργούς - 4. κἀκείνοις 2 εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κἢ 
ἀμπελῶνα, καὶ ὅ ἐὰν ἢ δίκαιον δώσω ὑμῖν. 
5. Πάλιν ὃ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐννάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 

οἱ δὲ ἀπῆλθον. " ΟἾΜΣ "ς, 
14. Τίϊυο 
ἱ, 12. 

6. Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥὦραν 4 ἐξελθών, εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας 
ἀργούς," καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε “ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί ; ̓   γρίμος 

1 χὴν (Τ. Ε.), ἰουπά ἱπ Δ, ἰδ οπχτεὰ ἰη 9 ΒΟΏΌ. 

3 80 ἐπ ΟὈΙΣ; και εκεινοις ἰῃ δ Β δΔηᾶ τγδην οἴδειβ. 

3 ὃς αὔει παλιν ἱπ ΟΌΙ,.. ΒΧ οπιῖς δε (ΥΥ.Η. ἴῃ Ὀγδοϊκοίβ). 

«ΜΒΡΙ, οπιῖε ὡραν (Τίβοξ,, ὙΝ.Η.). 

τβου σα δἀπγιτείπρ τδαὲ ἔπεα τηᾶν δε 
ταίδσεηος αἷδο ἴο ἴπε δε οοτιρίδοθηὶ 
πιοοὰ οὗ Ῥεῖες. ὙΤῇε δὲ αἢετ πολλοὶ 
᾿τηρ 168 παῖ τηἷ8 ἰ8 ἐὰδ τείεσεηςα. [ἰ 
ἄοεβ ποῖ ἱπίσοάυος ἃ πεν βυδ)εοῖ, δῖ ἃ 
οοπίταβιεδ νίενν οὗὨἨὁ ἴδε βαπὶῈ ϑδυδ)]εςί. 
Τῆς οοππεοιίοη οὗ ᾿πουρῃὶ ἰβ: 58ε]ζ- 
βδοσίθος βυοβ ἃβ γουτβ, Ῥεῖδσ, π88 ἃ 
διεαὶ τεννατά, Ὀὰϊ ὕεννατε οὐ 56] }-οοτλ- 
Ῥίδοαπου, ὙΏΪΟ πᾶν 80 νἱίίαῖς τῃ6 
φυρίϊεν οὗ βεσνίος 88 ἴο τῆδκε οὴς ἢἤγϑι ἰπ 
βδοτίῆος 148ὲ ἰῃ [ἴῃς εβϑίεετῃ οὗ ἀοά. 
ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΧ. ΡΑΒΑΒΙῈ ΟΥΡ ΤῊΞΒ 

Ηοῦβκβθ; Το ὅ50νΝ8 ΟΡ; ΖΈΒΕΡΕΕ; 
Βυνὺ Μὰν ατ Ϊββῖσηο. 

γν. 1-16. Ῥαγαδὶε οὕ ἐλμε κοιγς, ρεου ας 
το Με., δηὰᾶ, ννδίενεσ 118 γτεαὶ σοηπεοίίοη 
88 Βροίεπ ὃΥῪ |εδυ8, ἴὸ Ῥ6 ἱπιεγργείεά 
ἰῃ τεϊαϊίοπ τὸ ἰϊ8 βεϊξἷπρ 88 πετε 
εΕἶνεη, νΐο ἢ ἰδ ποῖ ἱπῃροβϑβϑίδῖς. ὙΤΠς 
ΡῬΆΓΔΌΪς ἰ8 Ὀγουρμὲ ἱπ 48 1]υβιγαῖηρ τῆ8 
ΔΡΠΟτίβπι ἱπ χίχ. 30.---  εγ. ΩΣ. ἧμοία 

ρ εἴς.: ἰῃ8 θᾶ κ ἴο ῥγανίουβ 
δβεηΐδεηος δδουΐ ἢγβι-ἸΔβῖβ δπὰ [δϑι- ἢγβῖβ. 
--ἀνϑ. οἰκοδ. : οἱάδ χἰϊ!. 52.---ἅμα πρωϊ: αἱ 
«λιν ἄδννῃ (βίτἰ]ατ υ8ε οὗ ἅμα 1ῃ οἰΔ88|ς8), 
αἵ ἰπε δερίππίηρ οὗ τῆς ἄγ, νν ἰο ἢ νυν 
τεοκοπεά ἴτοῃῃ βὶχ ἴο εἰχ.---μισθώσασθαι : 
Βτίηρ 88 ἃ ρῥγογηίπεηξ ρἷδαος ἰπ {Ππ|8 
Ῥαχδοϊς, δὲ ἔμ ἤγβι, ἐπἰγά, βίχεμ, ηἰπι, 
εἰενεηῖῃ πουσ. ΨΝΏΥ 80 πιδν βεγνδηῖβ 
νδηϊςὰ ὑπαὶ ἄᾶγ ὃ ΤῊϊ8 ἔξαΐυσγε οδίδίηβ 
παἴυτγαϊ ργοδδὈὶ Πν Ὁ οοποείνίηρ τῃδῖ ἴὲ 
ἰ5 πε ϑεᾶβοη οὗ ρταρα- ραιμεγίηρ, ᾿ς ἢ 
τηυβὲ ΡῈ ἄοπε δὲ ἴδε ρτγορεζ {ἰπ|ὲ δπά 
ῬΙΟΙΊΡΕΥ; ἴῃς τόσα μαπηάβ ἰῃς Ὀείίεῖ 
Κοείεονεϊά, δε Οεἰϊ}1.).--- ες. 2. ἐκ 

ίον : οἡ ἴδε Ῥαϑὶ8 οὗ ἃ ρβεπῆΥυ; ἴδε 
Δϑτοδιεηξ δρίϑηρ ουἱ οὗ (ἢς οἤετ, δηὰ 
δεοερίδηοα, οὗ ἃ ἀεπατίιι8 45 ἃ ἀδγ᾽β νναβε 

δΊΜΒΌΙ, οπλϊξ ἀργους (Τίδοι., ΝΗ... 

(ϑο Μεγεσ, Ν εἶββ,εῖς.).--- τὴν ν ΞΞ 27 
ἀἱενι, ΟΥὙΪΥ ἃ βἰηρὶε ᾿- ἰ8 ἐμαῦ κωίέ μν 
ἴῃ τῆς ρᾶσδδϑίε.---ν εγ. 3. τρίτην ὥ.: τῆς 
τιίοϊε τὴν Ὀείοτε τρίτην ἰπ Τ. Ε-., οπιτιεὰ 
ἴῃ ὟΝ. Η., ἰβ ποῖ πεςεββᾶσυ δείοσε δῇ 
ογάϊηδ!.-- -στῶτας ἐ. τ. ἀγ.: τῆς πιᾶτκεῖ- 
Ρίαος ἔδεῖε 8 πεῖς, ἴῆς ρίαος ψ πεσε 
τηλβίετβ δἀπὰά πιεη τηεὶϊ.- - ἀργούς (α ἀαηὰ 
ἔργον), ποὶ -- ἰάϊα ἰπ παδίῖ, ῬὰΣ ὑπετῃ- 
Ῥίογεά πὰ Ἰἰοοκίηρ ἔογ τνογκ.--  ογ. 4. 
καὶ ὑμεῖς : πε Ππδά ροῖ ἃ [δὶς πυπηδοτ οὐ 
ψΟσ Καῖ ἱπ [86 πιογηΐπρ, Ὀυῖ ἢε ἰ8 ρεαβεά 
ἴο παν πῆοσα ἴὺγ δὴ υτρεπὶ ρίεος οὗ 
ννοῦκ. ὙΦὍῇῆε εχργαββίοη ἢ88 γεΐδεεηςς ἴο 
τῆς Μαβίεσ᾽β πιοοά γαίῃες (δπ ἴο (δε 
τλεπ᾿ 8 Κπονεάρε οὗ ννῆδὶ μαὰ ἴακδη 
Ρίαςοε δὲ {πε ἤγβε πουγ.--- ἐὰν δίκαιον: 
πο δαγρδὶῃ (ἢ 5 Εἶπα, ΟὨΪΥ ἃ ῥρτοπχίβα οὗ 
αὶς εαυϊίαῦ]ε ἀεαϊΐηρ, νν}}} 7.6: αἱ 
ἰεαςέ, εῖνε ἴῃ ῥγοροσγιίίοη ἴο ἰεηρί οὗ 
βεσνίος ; ργίνδίεϊυ ἱπίεπάβ ἴο ἄο πιοζβ, οσ 
αἱ ᾿εαϑὲ 18 (ῃδὲ ννᾶν ἱποϊπϑά.---  εγ. 5. 
ἐποίησεν ὡσαύτως: τερειτοη οὗ ἰἢς 
δοίίοῃ δὶ ϑἰχίῃ δηὰ πίπιἢ ἤουζβ; ποσὰ 
τῦθη 511 οπ βίγηνας ἐοοιϊίηρ.---Ἶ τ. 6. 
περὶ δὲ τὴν ἕνδεκ.: τῃε δὲ πιλΙκβ (ἢϊς 
βηδ] ριοοβάυσε δ8 ποϊονογίῃγ. δε 
Ῥείη ἴο ινοπάεσ δ 1} {18 Ηἰγίηρ, ψ ἤδη 
ΜῈ 566 ἰΐ ροΐπρ' ου ἐυέη αἱ ἐλπε ἰαςὲ ποιν. 
15 ἴδε πιαβέεγ ἃ δυχηογῖϑε Βἰγίηρ οὐξ οὗ 
Ὀεηανοΐεπος γαῖμα ἤδη ἔτοπὶ γεραγὰ ἴο 
{πε εχ ρεποίεβ οὗ τῆς ννοῦκ ὃ ϑοπὶς πᾶν 
τδουρδξ 8βο (Οἰββαυβεη, ἀοεῦεῖ, Κοεῖβ- 
να]ά), δῃὰ ἴῆεγε βεεπὶβ ροοᾶ στουπὰ ἔοτ 
ἴῃς δβυρρεβιίίοπ, που ἄνθη τ1π18 ὑῃ- 
υϑυδὶ ργοσεάυτα πᾶν δε τηδάε ἴο ἀρρεᾶσ 
Ῥτορδῦϊα Ὀν ᾿σοποεϊνίπρ τῆς πιδβίεσ 88 
δηχίουβ ἴο πηΐβῃ τῇς νοῦ ου Βαπὰ ἐδδὲ 
ἄδγ, ἰπ ννὩϊο σαδα ὄνεη δὴ δοιτ᾽Β ὑγοσὶς 
ποτὶ ἃ βυβῆςϊεης πυτηθεσ οὗ ν Πρ δῆ 5 
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δ ΤΑ ἱ]. 8.7. λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, 
ΤᾺ, χχθὶ. 5; Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἡ δίκαιον λήψεσθε.1 

Χχίν. 27, 
φο Δὲ 8. ᾿Οψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ " ἐπιτρόπῳ 

ε Σὰ Ἰπος αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς 2 τὸν μισθόν, ' ἀρξά- ἕ' ΣΧ.Σ. 4 - ϑ, [ ἵν. δ. Ἐσν. μενος ἦ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 

δ καὶ. τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον “ ἀνὰ “ δηνάριον. 
ΒΊΙΚ. ν᾿ 50 

9. καὶ ἐλθόντες ὃ οἱ περὶ 
1ο. ἐλθόντες δὲ ὁ οἱ 

ωρόςτινο). πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα ὅ λήψονται - καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ 
Ὁδα νἱ, 

ἐανδιαερί δηνάριον. 11. λαβόντες δὲ " ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου, 
τωρ), 12. λέγοντες, Ὅτι οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥὧραν ᾿ ἐποίησαν, καὶ 43 (μετ' 

το(αδδοὶ.). 
ἸΑεῖδ χν. 33. 8 Ὅος. χί. 856. ]δῆγδ ἷν. 13. 

1 Τῆς νοσάβ καὶ ο ἐαν.. . . ληψεσθϑε οοπης ἰπ ἔγτοπι νασ. 4, δπὰ ἅτε απ ἰπ 

ΜΒΌΙ,Ζ. 
3 ἀντοῖς νγδηιίηρ ἴῃ ξ801.Ζ, Ρυΐ ἑουπὰ ἱπ ΒῸ πὰ πιδὴν οἴβες υποίαϊβ (ΝΗ. ἱπ 

ταδερὶη). 

8 80 ἐπ ΜΟΙ, δπὰ πιδηγ οἵδεασ πηςΐαἱβ ; ελθοντες δε 'π ΒΌ (ΚΝ. Η.). 
4 και ελθοντες ἰη ΒΟῸ (ΥΝ.Η.). 

4 ἀνα δην. καὶ αντοι ἰη δ Β1.Ζ. 

δ πλεῖον ἰηῃ ΒΟΝΖΣ. 

ΤἼΊΜΒΏΌ οπιῖὶ οτι. 

τ ἄντονς ἡμῖν ἰη ΝΌ.Ζ. ΒΟΝ 88 ἷπ εχ. ὟΝ. Η., ἔογπημοσ ἴῃ ἰεχί, ᾿Ἰδείεσ ἰῃ πιασ- 
εἰμ. 

τΊΔῪ ὃς οὗ ναΐυε.---τί ὧδε ἑστήκατε, εἴς., 
ΨὮΥ εἰαπά γε ες (ἑστήκ., ρετγίεος 
δοῖϊνε, πευΐες ἰῃ βεῆβε, δπὰ υβϑεά 285 ἃ 
Ῥεβεπε) 811 τῆς ἀδγ ἰἀ]ε ὃ ὙΤὨς αυεϑιίοη 
ΔΏΒυγΕΙΒ ἰΐβεῖξ: 20 τηϑῃ νου]ά εἰδηὰ 41] 
ἴδε ἄδγ ἰπ τῆς πιαικεῖ-ρἷδος ἰάϊε υπ]6 88 
ὈῬεοᾶυδε ἢ '᾿ναπιεὰ ψοσκ δηὰ ςουϊὰ ποῖ 
δεῖ ἴτ--νες. 7. ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς: 
ἴδεδε ννοσάβ βαϊὰ (ἢ18 {πὸ τ τηατκεά 
ει ρἢδϑβὶβ τε γον ἰοο ρο, (μου ΡΈ ἰξ Ὀς 80 ἰδία. 
ΤΒῖ8 δηιρίογες νουὰ ῥγορδοὶν ὃς ἰδΙΚεὰ 
οὗ ἀταοηᾷ ἴδε ΌΣΚΟΙΒ 85 ἃ πᾶ Ψῆο δά 
4 Βοῦῦγ---α οδαγδοῖες; ἴΠῸῪ ταϊρῃξ ἐνεῃ 
Ἰδυρῖ ἂὲ Ηἷ8 ρβεου ας νᾶγ8. ΤῊς οἴδυξα 
δδουϊ ραγτηεπὲ ἴῃ Τ, Ε. 18 οὈνίουϑΥ οὐἕ 
οὗ ρίαες ἴῃ 1818 ςαδ6θ. Τῆς Ρᾶγ ἴδε ἰδϑβὶ 
ἔϑῃρ ψεῖε ἐπέ ἰὰ ἴὸ 88 ποὲ ψνόσὶῆ 
δρεακὶπρ δδουΐ. 

νν. 8:-12ὥ..Ὀ Τὴε ευεπὶπρ 35εἰ ενιοηΐ.-- 
ει. 8. ἀρξάμενος : ἃ ῥγερπδηῖϊ ψοτγά, 
ἱποϊυάϊπρ ποῖ οὐἱν ἔπε σοπητηεποεπιεπὲ οὗ 
ἴδε Ῥγζοςεββ οὗ ραγίπρ ὕὃυὲ 118 Ριόρτεββ8. 
ὙὝΠεῖα ἰβ δῇ εἰ ρβίβ, καὶ ἐλθὼν δεΐπρ 
υπάετειοοά Ῥείοτε ἕως (ΚΥρκε). Οτοιίυβ 
τἀοίηκβ τὶ ἄοεβ ποὶ ζγεδιϊν πιεᾶπ 
δερίπηΐϊηρ ἢ τδῈ ΙΔδὲ σοπλετβ, δῖ 
ποῦς τερατὰ ἴο ογάθσ οὐ Ἴοπιίπρ ἴῃ, 
80 παῖ πο οὴς βῃουϊὰ ες ονετϊοοκεά, 
Ης [4118 ἴο βες ἴδδὲ τῆς ἰάϊοβυηοσαβυ οὗ 
ἴδε πηαβίεσ 8 ἃ ἰεδάϊηρ ροίηϊ, ἱπάεεδ τῇς 
ΚαΥ ἴο ἴδ6 πιεδηΐῃρ οἵ τῆ6 ρασδῦϊε. ΤῊ 8 
δερίπηίηρ ννἱτἢ πε ἰδϑὲ 18 Δῃ Ἔσο ηετ ΟΥ̓ 
ἔγοτλ δἂη ογάϊπαγυ Ἔνογγ ἀδυ-"Ὲ ροΐης οὗ 

νίεν. Τῆς τηλβίεγ Ἵποοβεβ 0 ἄο 80: 
ἴο Ὀερὶπ τ ἴοβε 8Ὸ ἤᾶνε πὸ 
οἸαἰπι8.---τνν τσ. ο. ἀνὰ δηνάριον, ἃ ἀεπατίυ 
εαεΐ ; ἀνὰ ἰδ ἀϊϑετὶ Βαξῖνα Ξε “' δοςὶρίερδπε 
δίηρ ἀςπαγ.". Εος 1π|β ᾽8ε οἵ ἀνὰ υἱάδ 
Ἡετεπιδηπ᾽β Μίρεν, Ὁ. 576.---Ν ες. το. οἵ 
πρῶτοι: [δε ἱπίοτγηεάιδιεβ ρδββεᾶ νει, 
88 Ποῃ- 6556 η118] τὸ ἴῃς ἀϊδαστίς ρύγροβο, 
ν»Ὲ εεῖνε δὲ ἴῃς ἤτγβε, [Ὡς πιδη μτεά οη 
ἃ τερυῖας Ὀαγραὶπ ἱπ τῆς τηοτγηίηρ.--- 
ἐνόμισαν: {πεν Ππαὰ ποιϊοεᾶ ἴῃς ραγίηρ 
οὗ ἰῆε ἰα8ὲ ἢτβί, δπᾶὰ διδὰ ουγίουβὶ Υ 
ψαϊοπεά ἴο 866 οὔ δῶσ ψνῆδὲ {ΠῸῪ ροΐῖ, 
δπὰ {ΠεῈΥ οοτῆς ΜΙ ρτεαὲ ἐχρεςίδιοηβ: 
Ὁνεῖνε Πουτδ᾽ οτΚ, ἰΠετγεΐοσγε τνεῖνα εἰπιθ 8 
{πε βυπὶ ρίνεη ἴο ἔα οπα- οὺσ τηεη.---καὶ 
αὐτοί: βυγρτίδίπρ  ΟἸΪΥ ἃ ρεπην μα 
ἃ βἴγδησε, δοοεηϊείς τηδβδίεσ' Ης δαὰ 
δεθη εχρεοϊδιίοη ἴῃ {πεῖς ἔδλοθϑ, δηά 
δητὶςϊραιεά ν" ἢ ἀπλυβετηθπε τοῖς σπαρτίη. 
Ὑῆε ποπεΥ Ψ 8 ραίὰά ΌῪ {πε ονετ- 
δεοσ, δὰ Ὧ6 νγὰβ βίδηἀϊῃρ ΌΥ επ͵ογίπρ 
τῆε βοςεηα.--- οετ. 11- ὄγγνζον : ἱπι- 
Ῥεγίες: ; ἐπα ρτυπθ!ηρ νεηξ οα ἴτοπὶ 
τηδῃ ἴο πιᾶῃ 85 [ΠΟῪ ἵνεσε θείης ραϊὰ ; ἴο 
ἴδε ονεγβεεσ, θὰ δὲ (κατὰ) ἴδε πιαβίεσ, 
δηὰ εο {παῖ ἢς οουἱὰ ονετῆεδτ.--- τ. 12. 
Ὑπεῖγ ρτίενουβ ςοπιρίδίηξ.---οὗτοι, ἐλέδε, 
ννἱἢ ἃ γογκπιαπ᾽ 8 οοπίεσηρὶ ἴοσ ἃ βῃδῃ).- 
ψΌΤΚΟΓ. -- ἐποίησαν. ϑοπὶς (ννγεἰδέείπ, 
Μεγεγ, σοεδεῖ, εἰς.) τεπάδσ, τῤφπέ -Ὲ 
1ΠῈΥ ρυῖ ἐπ {πεῖς οὴς βουγ: ψἱζπουξ 
ἀοίπῷ ΔΠΥ ἵνοσκ ἴο βρεᾶὰκ οἵ, Τὲς νετῦ 



ἡ--τὸ, 

καὶ τὸν ̓ καύσωνα. 13. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν, Ἑταῖρε, } 1.. χί!. σε. 
οὐκ ἀδικῶ σε" οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ἌΣ 
καὶ ὕπαγε. 
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ἀ τς. 
14. ἄρον τὸ σὸν 

θέλω δὲϊ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί" 
15. ἢ οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς ; εἰ ὁ 
ὀφθαλμός σου πονηρός ἔστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἶμι ; 16. οὕτως 

ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι: πολλοὶ γάρ 
εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί." ὅ 

1 θελω ἐγω ἰπ Β (ἿΝ.Η. ἰπ τηδερὶπ). 3 ΒΌ1,Ζ οπΐε η. 
3 ο θελω ποιησαι ἴῃ ἐξ ΒΌ[.Ζ, 50 ρἰνίηρ ἴο ο θελω ἄυς ἜἐπηρβΒαβὶβ (ΤίβςΒ., ΝΝ.Η.). 
4ἢ ἴπ ΜΒΟῸΝΣ (Τίδβοβ., Υν.Η.). 
δ πολλοι γὰρ . . « ἐκλεκτοι νναπιίηρ ἴῃ 8 Β1.Ζ ; Ὀγουρῆε ἰπ ἔτοπι οδδρ. χχίϊ. χ4. 

8 υϑεὰ ἴῃ [μ18 8εηδ6 (4.5.»ὄ Αςἴ8 χν. 33), 
δηὰ οὔς ͵ἰβ ΒΟ: ΡΥ ἱεπιριεὰ ἴο δάορὲ 
τοῖβ τεπάοείπρ 88 τὰς ἴο ἴπε οοη- 
τοπηρίυουϑ ἔδεϊηρ οὔίδε ἔννεῖνα- Ποὺς πλεῃ 
ἴοσ τε οπδδους τε. Κυρκα σεηγδγίκβ 
δραΐϊπβὲ ἰὲ ἐμαὶ 1 ἐποίησαν μαὰ Ὀεδη 
ταεδηῖ ἴῃ 1Π18 βθῆβδ ΞΞ “ φοτωπηοσδίϊ 5ιηξ,᾽" 
τῆς ψοτὰ ὧδε -- ἐν τῷ ἀμπελῶνι τνου]ὰ 
μᾶνα Ὀδεη δάἀδεδ. Ῥεγῆδρ5 ἴΠς δβίτοηραβέ 
τεάβοη δραΐηβε ἰξ 15 [πὲ ἴ8ς οπε- ΒΟῸΣ 
τθῃ δά ψνοσκεὰ ἢ δας ροοά ν}]} 
(δαὶ ροεβ8 ψἱϊπουὶ βαγίπρ) τμδὶ Ἔνθ ῥσγε- 
υὐἀϊοςά ζε]]ονν-ψοσίκεσβ σου! ποὶ ἰσηοσα 
τῆε ἔδλςῖ. 80 Ψδ τηιϑβὲ (δκε ἐποίησαν -Ξ 
ψοτκεά.--- τὸ βάρος, τὸν καύσωνα : {πε56 
ἴῃς Ροΐπί8 οὗ {πεὶς σαβε: ποῖ ἐμαὶ {ΠῈ} 
δδά νψοσκεὰ μβαγά ψ με ἴῃς οἴδεῖβ παᾶ 
ποῖ, δὰϊ τῃαι {πεν δά Ὀοτπα ἴῃς Ὀυτάδη 
οὗ ἃ Ὑδοὶς ἀδυβ τνοτῖς, δηὰ νογκεά 
ττουρὰ ἴῃς πεᾶὶ οὗ ἴπεὲ ἄδγ, ἀπά ποὺ 
οαπὶα ἴο δὲ ραϊά, ΨεΑΥ δηᾶ βιγεδῖ- 
βἰαίπεά. (ϑοπὶς ἰδκε καύσωνα 88 τε- 
ζειτίης ἴο ἴῃς δβίγοοοο οὔ βου μ-οδβὲ 
νπὰ ; Βοῖ, ἄσν δπά ἀυϑβε- ἰάθη. Οὐ 16 
νη άβ οἵ Ραϊεβείπε, υἱάς Βεηζίηρεν, Ηεδ. 
Ανελ., Ρ. 30) Ὑμαι 88 οπβ ποὺσ ἴῃ 
τς Ιαῖς αβεσποοη, όνγενοῖ μαγά {πε αβὲ 
σοπλεῖϑ ψοσκαά, ἰο ἐπα} Απά γαῖ ἴΠ6Ὺ 
16 τηδάς 6402] (ἴσους) ϑυτεῖγ βοοά 
ξιουπὰ ἔος σοπηρδἰπε] 

γν. 13.156. Το πιαΞίεγ᾽ 5 γεῤῖγ.---Ν τ. 
13. ἑνὶ, ἴο οη4 οὗ ἴ[ελ. [ὲ Ψψουϊὰ πανα 
Ὀθεη υπάϊρηϊεά ἰο πιᾶκε ἃ βρεθοβ ἰῃ 
5εἰξάείεηος το [Ὡς ψῆοϊες σᾶηρ. Τῇαῖ 
ψου]ὰ ἢανς Ὀδεη ἴο ἴᾶκα ἴπε τηδίϊοσ ἴοο 
ΒΕΣΙΟΌΒΙΥ. Τα πιαβῖεσ βεϊεοῖβ ἃ πηδῃ, 
δηὰ αυϊςεῖν βρεαῖκβ ἢἷ5 πιϊπᾶ το Ὠϊΐπι.--- 
ἑταῖρε, [ϊεπὰ, οοτηγαάς; ἔλπι!ϊατ δπά 
κριῶν, ΟΦ’ Υκ. χν. 31.-τνεσ, 4. ἄρον 
τὸ σὸν, ἰδκε ἰπἷπε, (Ὧν δβιιρυϊαϊεά 
ἀεπαζίυβ. [ἐ ἰσοοκβ 88 16 τῃϊ18 ραγεουϊας 
ψ οτος μδά τεΐηβεά (πε Ῥόμηγν ΟΥ ΜΆΒ 
βϑαυςγ Ββαηάϊηρ ἰὲ Ὀδςῖ..---θέλω, 1 οἤοοβα, 
ἴξ 18 ΤΥ ρἰεαβασε; εαιρδίοα ἢν Βροκβη. 
διῶ ἡμήμς υεγδὶ ῥοίεείας, Βεηρ.--- 

τούτῳ τ. ἐσχ. : Οη6 οὗ τῆς εἷενεητῃ βοῦς 
τλθη δβἰηρίεὰ ουὲ δηὰ ροϊπιαὰ ἰο.---Ν τ. 
15. οὐκ ἔξεστι: τἰρῃς δββογίά το δοὲ 
88 δα ΤΠἤοοΒ68β ἱπ ἴδ6 τηδιίεγ.---ν τοῖς 
ἐμοῖς: ἴπ πηδίξετϑ ΜΠ τὴν οὐγα ἀϊ8- 
οτειίοη---ἃ ἰσυΐβηι; τ86 4πεδείοη ἰδ: τῆδὲ 
Ῥ6Ιοηρβ ἴο πὲ οδίθροσυ ἡ Εσίζβοδα δηὰᾶ 
Ὡς ΜΝ εῖϊα γτεηάδγ: ἰῇ τ οὐνῖ δῇαίγϑ; 
Μεγεγ: ἰπ {δε πχδίξεσ οὗ γὴν οὐντὶ ρσορεσίγ. 
--ἢ (Ν.Η.) ἱπιγοάιιςεβ δὴ ἐγ νετος 
τηοάς οὗ ρυκείηρ {π6 σας, ψὩϊοἢ ἐχρίαΐπβ 
δον ἴῃ ςοτηρ[ἰηδηῖβ δηὰ ἐδ πηαϑίεσ 866 
ἴδε πιδίζε βὸ ἀϊβεγεητῖυ, [μον βθαίηρ ἰῃ 
ἴξ δὴ ἰη)αδβεῖςς, ἢς 4 Ἰερὶεἰπχαῖθ Ἔχοσοῖβα οὗ 
818 ἀϊβοτείίοη.---πονηρός, υἱάδ οη νὶ. 22-24. 

θός, ρεπεγοιδ; ἀοίηρ τῆοσε ἔβδῃ 
7υβεῖςε ἀδπιδηάβ8. 80 Βεηρεῖ. ΟΥ̓ Εοπ). 
ν.  ἴογ ἴδε ἀϊδείποϊίοπ δείνγεεη δίκαιος 
δηά ἀγαθός. 
ει. 16. ΟὨγῖβε βεσα ροϊηϊβ ἴπ6 πιοσαὶ 

οὗ τῆς ρῥδγϑῦϊες -Ξ χίχ 30, πε ἴθσπιβ 
ἔσχατοι πρῶτοι «Βαπρίπα Ρίδοςβ, ἴῃς 
δεξίασ ἰοὸ δυΐὶ {πε βίοσυ. Ὑ}6 τηεδηΐηρ ἰβ 
τοῖς: [ἢε ἰΔ5ὲ 48 ἴῃς ἢγβῖ, δπὰ τῃ6 ἢσβε δ8 
τῆς ᾿Δϑῖ, 811 ἐγεδίεᾶ δῖκθο. Ὑτις, 411 ρεξ 
186 βαῖὴβ β8ιπὶ; δῖ ἰθαδὲ τῇς ἰδβὲ δηά 
βτϑὶ ἄο, ποιμίπρ Ῥείηρ βαϊὰ οὗ ἰδοβα 
δεΐνεεη; δῖ Π6 ροὶπε οὗ [ῃε ραγδθὶς ἰβ8 
ποῖ πὲ (ες τενναγὰ [8 1ῃς βαπι8. Τῆς 
ἀεπαγίυβ ρίνθη ἰο 11 ἰ8 ποὲ ἐπ σθηΐσαῖ 
ξεδίαυτα οὗ ἴῃς βίοσυ, δι {Π6 τοὴδἑ οὗ ἐδ 
τηδβίεσ, ΨΏΟΒα σπδγδαοῖοσ ἔσοπὶ ἃ οοτ- 
πιειοίαὶ ροΐηξ οὐ νίενν ἰβ ἀϊβεϊη Εἶν 
βοςοηκεῖίς, δηᾶ ἰ8 80 τεργεβεηϊδᾶ ἴὸ τηδκα 
ἰξ βεγνεὲ ἴῃς ἀϊάαςεϊςς ρυσροβε. Τῇα 
ταεϊμβοά οὗ (8 τηδβίεσ 18 σοσηπιοσοί ΠΥ 
ὉΠνοσΚαῦΪς ; οοπιρίπαιίοη οὗ {πὸ ἔνο 
Βυβίε πη οὗ 658] οοηίγαςς δηὰ θεπενοίδης 
ταυϑὲ ἰεδά ἰο ρεγρεῖιδὶ ἰγσουδῖθ. ΑἹ 
τλαβὲ 6 ἀδαῖΐς ἢ οἡ οηα ζοοϊίηρ. Απά 
τπᾶὶ ἰ8 ναὶ ἰἃ ΝΠ] σοπὶς τὸ ΜΠ ἃ 
τηλβίεσ οὗ ἴῆς ἴγρε ἱπάϊςαδιεά. ΗἜ υ"Ἱ]]} 
ΔΡΟ 8} ςοπίγαςϊ, ἀπᾶ εηρᾶρε 411 οὐ ἴδ8 
Ἰοοείης οὗ ξφμδτουεὶυ τεινγδγάϊηρ σεπεσουβ 
βεῖνίςθ. Τῃθ ρασδῦϊς ἄοεβ ποὶ ὑχίηρ 

---.- ----- ο΄ -- 



4:6 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧ. 

17. ΚΑΙ ἀναβαίνων ὁ ᾿Ιησοῦς ῖ εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς 
δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ 3 εἶπεν αὐτοῖς, τ8. “Ἰδού, 

ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται 
τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι - καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 
10. καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μασ- 
τιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι " καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται." 

20. Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν 

1 Β Ῥερίπβ {818 βεςείοη ἴμυ8: μέλλων δε α γεῖν [., ψΨ Εἰς ἢ ὙΝ.Η. δάορι απά Τε. 
Ῥίδοεβ οὔ σηδγρίη, δ εἶββ ἀρργονίηρ, νἱενίηρ ἴῃς τεαάϊηρ ἰη Τ᾿ Ἐ. 88 ἃ τοπγϊηἰδοεῦο 
οἵ ΜΙ. 

3 καὶ ἐν τῇ οδω ἰη ΝΜ) Β1,Ζ (Τίδο;., ΜΝ. Η.). 
8 εις θανατον ἰπ δὴ (Τίδο .). Β οπείεβ (ὙΝ.Η. θανατω ννἱεδίῃ Ὀτβοικεδ). 

τπῖ8 οὐξ ΔΙΠΪν, δ ἰὲ ψῖνεϑ ἴῃς βίοσυ οὐ 
οὔ 5βἰηρίε ἄδυ. Ιξ βιρρεβίβ γαῖμεσ [μδῃ 
δάἀεαυδιεῖγ 11ΠἸυδίγαῖςβ 118 οὐγτι πΊοσδὶ, 
ΨὮΙΟΒ [5 δας αοἀὐ ἄοεβ ποῖ ἴονε ἃ Ἰἰεραὶ 
δρίσί. [π ἰδ ραγαῦϊς ἴβε τῆεπ Ψῆο 
ννοσκεά ου οοητδοῖ, δπά, 88 ἰὲ οδηλα ουὖξ 
δὶ τῆς εηά, ἱπ ἃ ἰεραὶ ἐεπιρεσ, ροὶ {πεὶς 
Ῥεῦηυ, δυξ ννμδὲ δυνδὶ[β ἔῃθσὰ ἴῃ ζαΐαγα ἰ8 
ποῖ ἴο Ὀ6 εἐπιρίογεὰ αἱ α]]. δ οτίς ἄοπε 
ἧπ ἃ ἰεμᾶϊ βρισὶς ἄοεβ ποὶ σουηὶ ἰῇ τῃ6 
Κίπράοπι οἵ αοἄ. [πτενναγά ἰδ ἰβ 1αβὲ, οἵ 
δνδὴ πονῇεσε. ΤὨΪβ ἰβ ἴῃς ἐγοπά οὗ τῃ 6 
Ῥαγδῦϊς, δῃὰ 8ο νἱεννεά ἰξ [88 ἃ τηδηϊ δαὶ 
ςοηππεοιίοη νἢ Ρείετ᾽β βε] ςοπηρίδοεπὶ 
υεϑοη. Οὐ ἴδ᾽18 ρδγαῦρῖίς υἱάξ τὴν 
αγαδοῖϊς Τεαελίηρ οΥ ΟλγὶΞέ. 
γν. 17γ-1ι90. Τλιγά ῥγεάϊεέϊοπ οὗ ἐπε 
“5[οη (ΜΚ. χ. 32-34; [ἷ.. χνὶϊ!. 31-34).--- 
Ὥς βτβῖ ἴῃ χνὶ. 21 ; ἴῃε βεοοηὰ ἰπ χνὶϊ. 

22. ἴπίδε ἢἤσβε ἰξ νν88 βίδίε βεηθγα 
πδὲ ]εββ ννὰβ δδουξ πολλὰ παθεῖν. 
Ηξετε ἰδὲ πολλὰ δῖε ἀείαεὰ. [ἢ ἴδε 
βεοοηά πιεηιίοη ᾿γ»Ὰ8 πιδάς οἵ δείγαγαὶ 
(παραδίδοται, χνίϊ. 31) ἱπίο τῆς Παπάβ οὗ 
πιεη. Ἐετε ἴῃς “ πΊδη " τεϑοῖνε ἰηΐο 
τθβίβ, βοσῖρεβ, δηὰ επί] ε8.---ν τ, 17. 
γαβαίνων : σοίϊπρ υρ ἴτοπι Ρεσγδβᾶ ἴο τῇς 

τἰάρε οὐ ψὩϊοῦ τῆς Ηοΐγ Οἷἐν βίοοά. 
ΤΕ τεδάϊηρ μέλλων ἀναβ. πιᾶγ ἰπάϊςαία 
παι {πεν ἂς αἰγεδάν οπ ἔπε ννεβὲ 8:46 οὗ 
18 ]ογάδῃ, δπὰ δδουὶ ἰο σοτηπιθηςς ἴῃς 
δδοεηῖ (γ εἶβ8- Μεγει).---εἰς Ἱεροσόλυμα: 
ἕλος θείη πον ἰυγηεά ἀϊτεςιΐ ἐονναγάβ 
δγυβδίεπι, πουρ Ὡς πδίυσα!γ αγηβίονν μαι 

18 βοίηρ ἴο Βᾶρρεπ ἔδετγε.---κατ᾽ ἰδίαν: 
ἴδετε 18 ἃ Ἄσγοννὰά οὗ ρι]τὶπ8 σοίπρ {πῃ ς 
δᾶτης ΨΆΥ, 80 [6808 τημδὲ ἰδία δείὰάς Ηἶβ 
ἀἰδοὶρ!εβ ἴο βρεαΐς οὐ ἴδε βοϊδπηη ἐμεπια 
νας [8 Βρεοίδ!! τηεαηὶ ἴος πεῖς δδι.-- 
ἐν τῇ ὁδῷ, ἴῃ (δε Ψᾶγ, υἱάό ΜΙ. 8 
ἀεβοτιριίοη, νν ὨΙΟὮ ἰδ νου σταρμῖο.---ν ε. 
18. ύ ἀναβαίνομεν ἱ ἃ πηετηοτδῦ]ς 
ζαϊείι! ἀπαδαςίς ! Γξ ὀκοίκοο Ἰϊνεῖγ ᾿6χ- 
Ῥεςιαδίίοη ἰπ τς ΨΒοῖς οοπιραηγ, δυῖ 

δον ἀϊβετγεπὶ ἰἢς ἐπουρδίδ οὗ ες Μαδίες 
ποπὶ ἰῃοβε οὗ Ηἰἱβ ζΟ]]οννεῖβ '--- κατα- 
κρινοῦσι, πε 5411 βεηίεηοες Ηἱΐπὶ ἴὸ 
ἀφδῖῃ; ἃ πεν ἐξδίυγε.---  εσ. το. ἐμπαῖξαι, 
μαστιγῶ σταυρῶσαι, τΟΟΚ, δοουγρε, 
οτυςν ; 811 πὸνν Τεδίαγεβ, ἰῃ6 ἀείδ115 οὗ 
τῆς πολλὰ παθεῖν. Νοῖς τῇς ρᾶγίβ 
δβδίρτιεά ἐο ἴῃς νατίουβ δοίοτβ: ἰἢς εν 
σοηάοεπιη, ἴδε Οεπε]εβ βδοουσρε δηὰ 
οσυον. 

νν. 20-28. Τὰε ἐτσο 505: οΓ Ζεδεάεε 
(ΜΚ. χ. 35-45).-- ες. 2ο. τότε (ἴπ Μίκ. 
ἴῃς νᾶρσυοῖ καὶ), ἐλέη; ἰεὲ τ5 δορε ποῖ 
αυΐὶς ἱπιπηεάϊαεεῖν αἴτεσ, δὰϊ ἰξ πεεά ποῖ 
δδνο ὕδεπ ἰοηρ αἴϊεσ. Ηον βοοη ομιἸάσθη 
ἔοσξει ἀοϊεξωυϊ πεννβ ἀπά τεΐυγη ἴοὸ ἐδεὶσ 
ΡἷαΥ; ἃ Ῥεπεβοεπὶ ργονίβίοπ οὗἨ πδίυγς 
ἴῃ τδεὶς ᾿ςᾶβε, ἴπδὶ ρτίοῦ βῃουϊά θὲ Ὀυϊ ἃ 
ΒΟΓΏΠΊΟΙ ΒῆονεΙ. ΟΥἨΎ ϊά ]Δτηε8 δηὰ 
7οΒη ψ ἢ τμεὶς πιοῖμες ποῖ ἤδᾶσ ἴῃς βδά 
δηπουηςοεπιεηῖ, ρἱοιεπρ ροσῆαρ8 ἤθη 
τῆς Μαβίεσ ννᾶβ ργεάϊςτηρ ὃ μήτηρ: 
ἴῃ ΜΚ. τῇς ἔννο Ὀγοΐμεσβ βρεαῖ ἔογ {πδ- 
βεῖνεβ, Ὀυϊ [818 τεργοβεηϊδιίίοη 18 ἔσυς ἴὸ 
16. Μοιῖδειβ οδῃ 6 νϑγὺ Ὀοϊὰ ἴῃ τοῖς 
οὨ τε Β ἱπίεγεβι. --ἰτοῦσα, Ῥερρίηρ ; 
ἐπε ρει οποσ ἃ ννοπιᾶη ἀπά ἃ πδᾶσ τεῖ, 
εἶνε, ποῖ δϑΒῪ ἴο γεβδίβί.---τι : νᾶρυς; Π0 
νογῦδ!] ἰηάἀϊοαιίοη ἃ5 γεῖ νῃ δὲ ἰβ ννδηϊθά ; 
δες δειτυᾶς βδῃονγεά βῃε Πδά ἃ γεχυεδβὶ ἴὸ 
ταλῖε, ἴῃς τπιᾶπηεσ σανεαϊϊηρ ἐδδὲ ἰξ ἰδ 
βοιγεϊῃίπρ ἱπιροτίδπε, ἀπά αἶβο ρεσγῆδὶ 
1ῃδι ἴξ ἰβ βοπιειῃίηρ ἴ[πδὲ βδῃου!ὰ ποὶ 
δϑκεά.---νεῖ. 2:. εἰπὲ ἵνα: υἱάφ οἡ 
ἷν. 3.--καθίθωσιν, εἰς. τΞ ἰΪεῖ (πεπὶ δᾶνα 
πε ἢσβὶ ρίδοεβ ἴῃ δε Κίηράοπι,, δβἰξ- 
εἶπα οὐ ΤΥ τίρμε απὰ ἰἸεῖ παπὰ σε - 
βρεςιίνεῖγ. Αδετ ἐκ δεξιῶν, ἐξ εὐωνύμων, 
μ΄ ὧν 5 υηδετβίοοά τ οὐ ἴδε εἰρῃι δπὰ 
εἰξ ρατῖβ. Μιὲάθ Βοβ, Εἰ ῤεος Ονγάξεας, 
Ῥ. 184, ΨὙῆ0 ςἰτε8 Δη ἰπβίδηςε οἵ ἴῃς ἰδίξος 
Ῥῶγαβε ἔγοπι Ὠἱοά. ϑῖς. 80 (Πϊ8 ννὰβ 4} [δὲ 
οἄπης ουὔὲ οὗ ἴῃς ἀΐδοουτδε οὐ ΟἿ ]1-1Πκ6- 
ὨαΒ5] (χν ϊ!. 3 Η1.). Βυξ ]εβὺ8 μαὰ αἷδο 

πον 



τ7--ἀ. ΕὙΑΓΓΕΔΙΟΝ 2:7 

υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρὶ αὐτοῦ. 21. ὃ δὲ 
εἶπεν αὐτῇ, “τί θᾶλεις ; ὀ Λέγει αὐτῷ, “Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν 

οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, εἷς " ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων," ἐν καὶ ΘΒ. χαί!. 

τῇ βασιλείᾳ σου." 22. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, “Οὐκ 4 ἤδν 

οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, ὋΣ 
καὶ τὸ βάπτισμα, ὅ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθῆναι ;᾿᾿ δ Λέγουσιν 
αὐτῷ, ““Δυνάμεθα."" 23. Καὶ ὁ λέγει αὐτοῖς, “ Τὸ μὲν ποτήριόν μου 

πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε᾽ τὸ 

δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου,8 οὐκ ἔστιν ἐμὸν 910 8.χχν. 54, 

δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου." 24. Καὶ δ νοττος 

1 παρ' πα ΜΟΝΧΖ αἱ. (Τἴε.8.). απ’ ἰη ΒΌ (ὟΝ. Η. ἐεχέ, παρ τηατρίη). 
3 δε εὐπεν ἰηῃ Β. δ σον νηίίηρ ἴῃ 3 Β. 

ὁ σον ἀδεά ἴῃ ΑΙ ΒΟΝΖ αἱ. ΜΝ απιίηρ ἡ Ὁ. 

δΤΩς οἴαυδε και το βαπτισμα.. . . βαπτισθηναι ἰῃ {μ18 ἀηᾶ (δε πεχὲ νεσβα ἰδ 

οπιἰειεά ἱπ ΒΌ1.Ζ. [ἐ Βαβ ἀουδειεββ Ὀδεη πηρογίεά ἔγσοπι Μίκ. 

6938ΒἘὴ7Ζ οπιὶξ και. 

Ἷ καὶ ἰη 900 Ζ (Τίδ.8.), ἡ ἰῃ ΒΙ., [«αἴ. νεζβδ. σ, 33 (ἿΝ. Η. τηδγρίη). 

δ μον οτηιἱἰεὰ ἰπ  ΒΟΌῚΙ, αἱ. 

ΒΡοΚεη οὗὨ ἴξγοηεβ ἱπ ἴδε πον Οςπεβίβ, 
δηὰ παῖ βεεπιδ ἴο βανε ἤτεά {μεῖς ἰτηδσί- 
πδιίοη δπὰ βειπιυαίεὰ {πεῖ ἀπιδίτίοῃ. 
Απά “τδε ρεηῖῖς ἀπά Βυπιθ]ς ᾽ 7οβη νγ88 
ἴῃ 118. ρίοι ῖ ὈΟοπνεπείοπδὶ ἰάβαβ οὗ 
Δροβίοϊίς οβαγαςίες πεεά γεν βίοῃ. 

Ψεσ. 22. 768ι18 τχβεῖβ [μἰ8 θο]ὰ ρει του 
85 Ης πιεῖ ἴδε βογῖρε᾽ 8 οὔες οἵ ἀϊΐβοῖρὶε- 
δῃϊρ (ν1}. 10), αἰπιίπρ' δὲ ἀϊβεπομαηϊπιεης 
ὉΥ νοϊπείηρ ουὲ ψμδὲ ἰξ ἱπνοῖνεά : [Ὡγοης 
δηὰ βυβειίηρ μοΐπρ ἰορεῖδες. --- τὸ 
ποτήριον : ἴπε σΌΡ, ἐπι  ]ς πὶ οὗ ὈοΤΒ ροοά 
δηά εν ἰοτίυπε ἰῃ Ηεῦτενν βρεθςβ 
(Ρ8. χί. 6; χχὶϊ!. 5); Βεῖθ οὗ βυβετγίηρ, 
-} θα, γε ἅτε δϑϊε; ἴδε ρῥτγοτηρῖ, 
ἀεοϊάεά ἅπδννεσ οὗ ἴπε ἴννο Ὀγοίπεγ ἴὸ 
ψἤοτα 7εβ08 μδὰ δά ἀγεββεὰ Ηἰβ φυεβείοη. 
Ἠδά {πον τθεη δὰ το μεατὲ ψῃδὶ [6808 
δὰ βαϊά βῃοσι ίυ Ὀεΐοτε σοποογηίηρ Ηἰβ 
Ραββίοῃ, δηὰ βυῤδβεαυθηῖ τοϑυτγεςιίοη, 
διὰ πηδᾶς ὑρ {πεῖς πχπὰβ ἴο βῆδις Ηἰβ 
βυβετίπρβ {π8ῖ (ΠΕῪ ταὶρδϊ 80 γαίῃ ἃ πίβ 
Ρίαος ἰπ ἴῃς Κίπράοπι δὰ {πὲν 
Αἰγεδὰν σδυρῆι ἴῃς πιατίγτ βρίτε ἢ Ι{ 18 
Ῥοββίδῖε. αν ἴς 8. αἶδο ροβϑβίἷς πδὲ 
ἴμεν βροῖκα ψἱεβουῖ ταϊηκίηρ, κε Ῥεῖεγ 
οἡ ἐδ 811].---ν ἐσ. 23. τὸ μὲν π΄ μ. πίεσθε, 
85 ἴοσ ΤῊΥ ΟΡ, γε 81.811 ἀγίηκ οὔ ἰξ : ῥγε- 
ἀϊςεῖνε οὗὨ τ{π6 δῖυτα ἕδςξ, δηὰ δ'βδο Ἷοη- 
{εττὶπρ ἃ ρτίν!ερε τε 1 μάνα ῃο οδἠεσείοπ 
τὸ ρταπὶ γοὰ σοτηρβηίοηθηΐρ 1 ΤΩ 
βυβετίπρδ; ἴπαὶ ἔἕδνους τὰν ὃ6 ρτδηϊεά 
“ἰἰδουΐ σεἰβκ οὗ δϑιβε.---τὸ δὲ καθίσαι, 
εἰς., δυῖ 48. ἔοι βἰτἰηβ οἡ γίρῃε δηὰ ἴεδ 
᾿ιδπά, παῖ ἰ8 ἀποῖμει αϑαϊγ.- --οὐκ ἔστιν 

ΟΔ ἰπϑβεσζί τοντὸ δεΐοσζε δουναι. 

ἐμὸν δοῦναι --Ξ ἰ8 ποῖ ἃ πηδίϊος οὗ τηοτα 
ΡεΙβοηΔ ] ἴδνουγ ; ἐανουτί εἶδπι ἢ88 πὸ 
ἴδος ἤαγε; ἱξ ἀδρθηάβ οῃἡ ἤίπεββ. Τδμαῖ 

185. ἰῃς πιεδηΐηρ οὗ ἴῃς ἰδλϑὲ οἴδιιβε, οἷς 
ἡτοίμασται ᾧ. τ΄ π᾿ μ΄ τ ἰξ ἰδ ῃοξ δῃ 
αῇδιὶγ οὗ Δ  γαγΥ ἔανουσ οἡ ἐδα μαζί οὗ 
πε [Δία τὺ τῆοτα ἴπδῃ ΟἿ ΤΩ Ρϑτῖ. 
ΤὨτγοηςβ ἃγα ἔοσ ἔῆοϑα Ψῆο ἃζε δὲ ἴὸ ἰξ 
ου ἴῃεπ), πὰ ργεραγεά ὃν πιογδὶ ἐσίαὶ ἀπά 
ἀϊδοὶρ! πε ἴἰο Ῥθασ τῆς ποποὺσγ Ψψοσίῃιν : 
τοῖς ἀπὸ τῶν ἔργων δυναμένοις γενέσθαι 
λαμπροῖς--ΟἾτγβ., Ηοηι. Ιχν. Τα βᾶπις 
Ἑδίμεσ {Πυβίγαξεβ ὈῪ βιιρροβίηρ δῃ ἄγωνο- 
θέτης ἴο θὲ αβκεὰ ΟΥ̓ ἵννο διῃ]εῖθβ ἴὸ 
δϑδίρῃ ἴο {π6πὶ ἴῃς σγοννῃ8 οὗἉ νἱοἴογγ, ἀπά 
τερὶ γίηρ : “ἴδ 185 ποῖ πλὶπα ἴὸ ρῖνα, ὕυς 
τῆν δεῖοπες τὸ τπο88 τὸν ΨΠΟΠΣ {ΠΟΥ 
τε ῥγεραστεά ὃν βίγυρρίε δηά διγεδὶ᾽ 
(ἀπὸ τῶν πόνων καὶ πΩΡΙΣ ὑτωνὶ. 
ν. 24-28. Οονινιοέϊοη τπ ἐλ ἀϊοὶῥ ἰδ: 

εἰγεῖε.---Χεῖ. 24. οἷ δέκα: ἰῃς Τνεῖνε 
ΜΕΙΣ 411 οὐ οπς πιοζαὶ Ἰἰανεῖ, ποῖ οπα 
βιιρετῖος ἴο ἀπιδἰξίουβ ραββίομ, οἵ ᾿βαϊουιβ 
οὗ 'ὲ ἰπ δῃοῖμεσ. Ὑδεγείοτες με ςοηδυςξ 
οὗ τῆς ἐτσο τειν Ῥγονοκαὰ τῆς (εη.-- 
ἠγανάκτησαν Ῥαδδον ἀετίνεβ ἔγοπι ἄγαν 
δηά ἄγω, ἀπὰ ρῖνεβ 858 οτγἰρίπαὶ ββῆβε ἴο 
Ῥε ἰπ ἃ βίαϊε οὗ νἱοΐεης Ἔχοϊζεηηεης {ἰκὰ 
ὩΕν Μίης ἐεγπχεητίησ. Τῇα ἰδῆ ετα 
“τηδᾶ " δὲ ῆς. ἔν ; ΡΓΓΠῸ] ἐχδι διεἴοη ἴῃ 
τῃς εἰσουπηδίδηςαβ, Βιϊεά τὸ παῖς 7εβυ8 
ἄουδιε Ηΐβ οποῖος οὗ βυςοβ πιδσῆ. Βυΐῖ 
θεῖε ψεσα ποὲ ἴο ὃς ἔοιιπά.--- τ. 25. 
προσκαλεσάμενος : ]εδὺβ πδὰ το οΔ]] 
τεπὶ ἰο Ηἰπι, ἐπεγοίοσα ἔμεν Βαὰ Βδὰ 

17 
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τὰ ΟΕ. χχὶ, ἀκούσαντες οἱ δέκα " ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧ, 

25. ὁ δὲ 
ἐἐ μα Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, “Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν 
αν ἀκ, ἐθνῶν " κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι " κατεξουσιάζουσιν 
χἰϊ. τ4. 

ἢ ΜΚ. χκ. 41. αὐτῶν. 26. οὐχ οὕτως δὲ] ἔσται 3 ἐν ὑμῖν - ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν 
ἜΗΝ ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔστω ὃ ὑμῶν διάκονος " 2]. καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν 
16 τὰ ἴο 
ξεΐῃ 86 ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω" ὑμῶν δοῦλος - 28. ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ 

ὀνερονζῃ, ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τρονεῦ). ἀγθρω πο ἡ άι 
Ὁ ΜῈ τα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ " λύτρον ἀντὶ ἃ πολλῶν." 

Χ. 

80. ̓ Ζανῖε, χίχ. οο. ΝΌσω. χχχυ. 51). 

Δ ΜΒΌΖΣ οπιΐε δε. 

ᾳ ΒοιΣ. νυἱϊί, οο. Ηώ5. ἱξ. το; ἰχ, 68. 

3 ἐστιν 'ἰπ ΒΖ (ΥΝ.Η.). 
8 ϑογῃῆς Μ595. δᾶνεα ἐσται, ννὩϊςὮ 18 δάοριεὰ Ὀγ ἮΝ. Η. ἰπ ὈοΓδ »ΐἷδοθα. 

ἴῆς ἀεξοοπου ποὶ ἴο αυδιτεὶ ἱπ Ηἰΐβ8 
Ρίεβεποα. Δαρίκἐγο πον ῥγαεϑεμίε, Βεῃρ. 
---κατακυριεύουσιν: ἰῃ ἴῃε ϑερῖί. υδεὰ 
ἰη τῆς βεηβε οὗ συῖς, 6 6η. ἱ. 28, ΡΒ. ἰΙχχίϊ. 
8; δεῖα ἴδς οοππεοιίοῃ γεαυΐγεβ ἴῃς ἰάεα 
οἵ “Ἰοτάϊηρ ἱε ονεῖ," τῆς κατὰ δανίπρ 
ἰπιεηδίνε ἴογοε ; 50 4150 ἰῃ δε σῤαχ. ἱερ. 
κατε ν, [Ο]]ονίηρ τΞῷ ρίαν τῆς 
Ὅτδηι.---τῶν ἐθνῶν : τοῦ ἴῃ ε8ς οοςαβίοπδὶ 
τείεσοποεβ ἴο (πε ουϊβίἀς ρεορίεβ Ψὰ ρεῖ 
ΟἸτίβι Β ἰάεα οἵ τῆς Ῥαρβὴ ψουἹά ; {ΠπῸῪ 
βεεΐκ πηδιεσίαὶ ροοά (νί. 32), υδε τερει[οῃ 
ἴῃ ῥγᾶγεσ (νί. 7), ἂς δυδγεςϊ ἴο ἀεβροῖίς 

ς.--οἶ ι, [86 ρταηάεεβ.---αὐτῶν 
δἴϊτεσ 186 ἴννο νεγΌ8 ἴῃ ὈΟΚΏ ο8868 τϑίεγβ ἴὸ 
τῆς ἐθνῶν. Οατοίίυβ [4 Κ68 ἴῃς βεσοηὰ 28 
τείεστίηρ ἴο ἴῃς ἄρχοντες, ἀηὰ βηάβ ἴῃ 
πε ραββᾶρε [(Πἰ8 δεῆβε: [6 σχυΐεγβ, 
ΤΩΟπδσοἤβ, ἰογὰ ἰὲ ονεσ ἴπ6 ρεορίε, δηὰ 
«πεῖς ρταπάδεβ ἰογά ἰξ ονεσ {πεπὶ, ἴῃ8 
τυΐετβ, ἴῃ ἴαγῃ ; ἃ ρίσϊζυτα ςεγίδίηἶγ οἴη 
ἴτας ἴο 1ε.- Ῥεγῆδρβ ἴῃς ἱπιεπεϊοη ἰβ ἴοὸ 
βυσρεβὲ (πδὲ ἔπε σα]α οὐ ἴῃ6 πιαρταῖεβ ἰ8 
ποτα ορρσεδβίνα ἔμδη {πὶ οὗ {μεῖς σου αἱ 
τηδβίοιβ : ἴον βίσαϊπ {πεῖς δυϊμοτίυ, 
“]ρβὶ8 βᾶερε ἀοπιϊπὶβ ἱπῃηρεζαπιίογαβ," 
Βεηρ.--- ες. 26. οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐ. ὑ, 
1 ἰἴβ ποῖ 80 ἀπιοὴρ γου. Τῆε ἔσται οὗ 
ΤΟ ΚΕ. ἰβ ὑρσοδδδῖγν σοπίοττηεᾶ ἴο ἴτε ἵννο 
Το]]ον πρὶ ἔσται, Ὀυὲ ἰξ ἰΒ ἴγυς τὸ {πε 
τηθδπίηρ. ]εϑὺ8 βρεᾶκβ οὗ ἃ βῖδϊε οὗ 
τηλίίειβ Ης ἀσβίσαβ, θυϊ νοΐ ἀοεβ ποῖ 
αἴ εχίϑι. ὙὉὙῶῆςε ρῥσζεβεπὶ βρίγις οὐ τῆς 
εἶνε ἰ5 φρθοπείδ βεςυΐατ δπὰ ρᾶρδη. 

-π-μέγας, διάκονος: ργεαί,ες5 ὃγ φεγυΐϊος 
ἴδε αν οὗ τῆς Κίπράοπι οἵ αοἄ, ψΨ»ΠΕτεΌΥ 
Εἰεαῖηαββ Ὀεοοσηθβ ἃποῖπεσ ἱπίηρ, ποῖ 
Βεϊ [αββοτῖθὰ οὔ δισορδῖθδά, δυὲ ἔγεεὶγν 
οοποεάοά ὃὉΥ οἴδεῖβ.--ν ες. 27. πρῶτος 
ΤΩΔΥ 6 ἃ ΒΥΠΟΗΥΠΊ ἔος μέγας Ξ-- μέγιστος 
(Ός Νν.) ἀπά δοῦλος ἔοτ διάκονος ; οἵ ἱπ 
ΟΠ οα8ε8 ἱπογεαβεὰ βπιρῃδϑὶβ τῆδὺ Ὁβ 
ἱπιεπάεά, πρῶτος ροϊπιίηρ ἴο ἃ δίρμετ 
Ῥίδες οὗ ἀΐρηίγ, δοῦλος ἰο ἃ ἰοννεῖ ἀέρι ἢ 

οἵ βεγνυάς. Βυτίοη (Μ. δηά Τὶ. ἱπ 
Ν.Τ., δὶ 68) ἅπάπ ἰῃ ἴδε ἐνο ἔσται ἴῃ νν. 
26 δηὰ 27 ργοῦδθῖε ἱπβίδπος οἵ ἴ[μ6 ἐαἰγά 
Ῥεΐβοῃ διΐυσε πδεὰ ἱπιρεγαιίνεϊγ. 

νεσ. 28. ὥσπε αἱ ἴῃ Μῖς.; 
ῬοΙἢ ρἤγαβοβ ἑπιτοάμοί ταΐεσεπος ἴο ἔπε 
φερε ἐχεεῤίμε ἔβεηρεῖ) ἴθ ὃ 
επιρῃδίϊς ννδυ.---περ ἰεηάβ ἴοσςς ἴο ὡς Ξ- 
ἐνεξῃ 85, οὔξεγνε.--- ὑ. τ. ἀνθρώπου : ἂἃπ 
ἱπιρογίδης ἱπβίδποα οὗ {πε υδς οὗὨἉ τ τἰ{16. 
Οη ἴδε ργίποϊρὶε οἵ ἀεβηΐπρ Ὁγ ἀϊ8- 
οτἰπγιπδεῖηρ ὑ86 ἰξ πηεᾶη8 : ἔπε πᾶ νν 80 
τλᾶκΚα8 ΠΟ ῥγεϊεηβίοῃβ, Δββοσίβ πο οἰ δίσηβ. 
--οὐκ ἦλθε ροίηί8 ἴο ἐδε ςὨίε εηὰ οὗ Ηἰ5 
ταϊββίοη, ἴπ6 βεπεσδὶ Ἵμπαγδαοίεσ οὗ Ηΐβ 
ῬυδΙς 106: ποῖ ἴδδὲ οὗ ἃ Ῥγεέεπμάον Ὀὰϊ 
παι οἵ δεγυαπέ.---δοῦναι τὴν ψυχὴν, ἴὸ 
εἶνε Ηἰβ 1136, ἴο ἴπδὲ Ἔχίεης ἄοεβ {π6 
δεσνίςς ροἥ. Οὐ. ΡΏΪ. ἰΐ, 8: ι 
θανάτον, ἴπετα αἶδο ἴῃ ἐΠΠυδέγαιίοη οὗ τῆ 6 
Βυτλ ν οὗἩ ΟἸγβὲ. [κ 15 ἱσηρ! δὰ ἐῃδὲ 'π 
ΒΟΠΊς ὙΑΥ ἴδε ἀφαῖῃ οὗ ἴδε ὅοὴ οὗ Μαῃ 
ΜΠ θὲ βεγνίσθαθὶς ἰο οἴμετβ, [δ δηΐδεβ8 
ἱπῖο τῆς {{π ρίδη οὗ ἴπε ατεδὲ ϑεγνδηῖ.--- 
λύτρον, ἃ ταηβοπὶ, Ἵδαγδοίεσίιβεβ (Π6 
δεῖνίςθ, ἃποίμεσ πον ἴεγπὶ ἰῇ δα ὄνδη- 
Βεῖϊς νοσαθυϊᾶτγ, βυρρεϑίηρ ταῖῆος τ δλπ 
δοϊνίηξς ἃ ᾿πεοϊορίοδὶ ργοῦϊεπὶ 48 ἴο [86 
βίρηϊἤσαπος οὗ ΟἩγίβι'β ἀξαῖῃ, δπά δά- 
ταιεηρ οὗ ρτεδὲ νατίεῖν οὗ ἱπιεγρσζεϊδιίοη, 
ἔτοτῃ ἴδε νίενν οὔ Οτίρεη δηάδοῖπες Εδίδεις, 
ψ)Ὸ τεραγάδά ἢ γίβιβ ἀεαῖῃ 88 4 ῥγίςα 
αἰά ἰο τπ6Ὸ ἀευΐΐ ἴο ταῃβϑοπὶ πηδπ ἴτοηι 
οηάδλρε ἴο ίπι, ἰο (πΠδΔὲ οὗ ΥΥεπάξ, ψνῆο 

Βηάβ ἴῃ ἴῃς Ψψογά βίτηρῖὶν {πε ἰάεα ἐπδὶ 
με εἐχδιῆρὶε οὗ 7εβιβ ἰπ σαγγυίηρ ἴῃ6 
βέπδιρις οὗ βεσνίςε 48 [Ὧγ 48 ἴο ἀΐε ᾿επᾶβ 
Υ̓ ΨΥ ΟὗὨ τῆοτδὶ ἱπῆμπεηςε ἐο ἄεϊϊνες 

τλθη᾽ 8 πη 8 ἔγοπὶ ἜνεσΥ ἔοσπ οὗ βρίτίτυ δ] 
Ῥοηπάαρε (ὲς Πελιγε Ἄἔεϑδιι, ἰῖ. 510-517). 
11 15. δη ἱπιεγεβιΐηρ συεβιίοη, ΝΥ μα οἷυα 
οᾶη ὃε ἴουπά ἴῃ ἔμεουα ον ἢ Μοτγάβ, ἃ8 
Ηἰϊμεγῖο τερογίεά, ἰο τπ6 υ5εὲ ὃγ Ηἰπὶ οα 
115 οσςδίοη οὗ {πε ἔεγπὶ λύτρον, δΔηὰ ἰο 



25-34. ΕἘΥΑΓΓΈΛΙΟΝ 229 

29. ΚΑΙ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχώ, ἠκολούθησεν αὐτῷ τ ΟΒ. χχνί. 
ὄχλος πολύς. 30. καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἅ 
ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν, λέγοντες, ““Ἐλέησον ἕν, δι 
ἡμᾶς, κύριε,1 υἱὸς 3 Δαβίδ." 41. Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα τὶ 
Σσιωπήσωσιν. 

κύριε, υἱὸς Δαβίδ.᾽" 

ὀφθαλμοί,5 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον, λέγοντες, ““ Ἐλέησον ἡμᾶς, ε ἔμ, 
32. Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς "ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ 

εἶπε, « Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν Πὰ 33. Λέγουσιν αὐτῷ, ἰὼ Κύριε, ἵνα 

ἀνοιχθῶσιν ὃ ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί. 4 34. Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν: καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν αὐτῶν οἱ 

μιιὴ 
ἐπίσαῃδ. 

1 κυριε ἐλέησον ἡμᾶς ἰῃ Β1,Ζ. δ οπιῖϊ κυριε (ΤΊθ.8.). ϑατης οσάεσς ἰῃ γεσ. 31 ίη 
ΜΒΡΙΖ. 

Ξ υἱέ ἰη ΜΒΟΌΙΣ (ΤίβοΣ., ΝΝ.Η. τααγρίη). 

4 οι οφ. ἡμῶν ἰπ ΜΙ ΒΗΌΙ,Ζ. 3 ἀγοιγωσιν ἰῃ  ΒΌΙ,Ζ. 

Τιρς μσόλημ ἴῃ ΒΡ01Ζ. Τ. ΚΕ. ἴοϊονβ ΟΝ ἴῃ υδίηρ ἴδ τπῆοσα οοσωσωοη τοεὰ 

ὁ αντων οἱ οφθαλμοι ναπεηρ ἴῃ Ῥ ΒΌΙ,Ζ πὰ οὐ εὰ Ὁ τηοάστῃ εἀϊίοτα. 

ἴδε δεπβα ἰπ νὩοΒ Ηδ υ5ε8 ἰε ΜΜεπάϊ 
ςοπίεηάδ (Πδὲ [818 8 [ῃς Ῥεβὲ τηεϊμῃοά οὗ 
δειϊείης δὲ τῆς τηεδηΐηρ, ἃπὰ βυρρεβίβ 88 
ἴδε πιοβὲ ςοηρεπηίδὶ ἰεχὶ Μι. χί. 28.3ο. 1 
ἅδτεε σῖτ Ηἰπὶ 5 ἰο τρεϊμοά, θὲ τ{πϊπῖ 
ἃ δείϊες οἷυς τηᾶὺ Ὀ6 ἔουπὰ ἱπ ΜΕ. χνὶϊ. 
27, ἴῃς “οσά βροκε ὉΥ 76ϑ08 ἰῃ γείεγεποβ 
τὸ ἰῃς Τονιῥίς Τα. Τδδὲ νψογὰ δέραη 
1τδε βαἰκίηρ οουγδα οὗἨἁἧ ἱπδβίσυςείοη οα 
ΒαΠΊ  ν, 85 1818 νοσά (χχ. 28) ἐμάς ἰΐ, 
δηὰ ἴδε οπὰ δηὰ ἴπ6 δερίπηΐϊπρ ἰους ἢ ἰῃ 
τπουρμὲ δηᾶ ἰδησυαρε. Τῆς ἀϊάγασλνοη 
ννὰ8 ἃ λύτρον (Ἐχοάυβ χχχ. 12), 88 186 
1ὲ οὗ ἴδε ϑοῃ οὗ Μδη ἰβ γερσεβεηϊεά ἴο 
Ῥε. Τῇε ἴᾶχ νν88 ραϊὰ ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 
ΤΒε 11 ἰβ ο θεὲ φίνεη ἀντὶ πολλῶν. [5 
ἰξ ἴοο τπῦῦοβ ἴο βυρροβε τὲ 86 
(αρεσηδῦση ἱποίάεπε 88 ρῥγεϑεπὶ ἴο 
ΟΕ σίβι δ ππὰ ψ με Ης υἱϊετεά (δῖ5 
δι Κίπρ βαγίηρ, απὰ δαὶ ἴῃ ἴἢ6 δδυ]ϊες 
υξίεταπος νὰ μάνα ἴδε Κα ἴὸ (δες 
Ῥϑυοδοϊορίςὶ Ηἰβίοσυ οὗ δε ἴδεστὴ λύτρον) 
Οη εἰῖὶβ βυδήεοϊ υἱάξ τὴ  Ὀοοῖς Τὰδ 
Κιηράονι οὗ Οσοά, Ῥῃ. 238-241. 

Νν. 290-34. ΒΙ᾿πὰ νιοπ (πιλῃ) αὐ εγίελο 
(ΜΚ. χ. 46-52, [κι χνὶϊ, 35-43. Τῆς 
διασγιηοηϊβεὶς χοῦ απ 88 ἴὸ τὲ Ἰοςδὶν 
οὗ τῖ8 ἱποίδεπε (Ἰεανὶπρ' ]ετίομο ΜΕ. ἀπά 
Μκ., δηϊετίηρ, Κι) ἀπὰ τη6 πυπῖρεσ οὗ 
βεῖβοῦς διεαϊεὰ (οπς ΜΙ. δπὰ 1Κ., ὑνο 

1.) πλδὺ ὃς εξ ου οἠς βἰάς, 88 δῖβο ἴῃ 8 
τηοάεγῃ οσιεῖσαὶ δειεπιρίβ ἴο δοσουηὲ ἔοσ 
τδε οτἱρίπ οὗ ἴδε ἀϊβογερδηςίεβ. ὙΒοβα 
ἱπιοσεβίθα σηδὺ σοπβοϊε ἴοσς τς [ΌΣΠΊΕΣ 
Κεὶ! δπά Νόὄβρεῃ, ἔος ἴδε ἰαἴτες Ηοϊίζ., 

Η.Ο,, ἀπά ΥΝ εἶββ- Μεγες.--- εσ. 29. ἀπὸ 
Ἰεριχὼ πο ]εγίοδο, δὴ ἱπιροτίδηξ ἴονγῃ 
ἜΝΕΓῪ ὙΑΥ ; “τῆς Κεγ----ὃς " Ολίανεηπα ᾿ 
--οἴ Ραϊεβείπς ἴο δπν ἰηνδάδσ ἴγοσῃ τ ΐ8 
ᾳυδεῖετ " (ϑίδπιευν, δίπαὶ αμὰ Ῥαϊεςέϊης, 
Ρ. 305; [86 ΨΒΟΪα δοοουπὲ ἔδεσε γίνεπ 
βῃουϊά ὃς τεβδά), βἰξυδίςά ἰῇ δὴ οδϑὶβ ἴῃ 
186 Ἰυάδελῃ ἀεβεσῖ, σδυβεὰ ὉΥ βίγεδπιβ 
ἔτοτὰ ἴΠ6 τηουπίδίπβ ἀῦονα δηά βρσίπ, 
ἴῃ π6 νδ]]ευ ; ὙΠ ἃ βουτίϑῃίησ ἰταῆς 
δηὰ βπε δυϊάϊηρθ, Ηετοά᾽Β ραΐδος ἰη- 
οἸυάεὰ; ὕνοὸ Βουζβ ἀϊβϑίδπι ἔγοτη ἰἢς 10σ- 
ἅδῃ ; ἴτοπὶ ἴβδηςς ἴο δε βυπηπῖξ ἃ βέεερ 
ΟἸἐπὶθ τὨσγουρῇ ἃ τοοΚΥ σανίηθ, βδυπὶ οὗ 
τοῦ ετβ.---ὄχλος πολύς, ἃ ρτεδὲ Ἵτοννὰ 
ξοῖηβ ἴο ἐῆς ἔδαβε ἴῃ 7 εγιιβα]6π).---Ν δσ. 30. 

οὔύσαντες, εἴο. [Κα εχρ᾽δἰπβ ἰδὲ δα 
ὉΙΠπά πηδη Ἰεαγηΐ (αὶ [608 ννᾶ8 ραββίη 
ἰῃ δῆβνγεσ ἴο ἱπαυΐγυ βυρρεβίεά Ὀγ ἴδε 
ποῖβε οὗ ἃ οσσονά. Ηδς κπενν ψῆο 16βὺ5 
Ψα8: [Π6 ἔλπια οὗ 71εβὺ9 (ἢς Ναζᾶγεης 
(ΜΚ. ἀπά 1.Κ.)}, τλ6 στεαὶ Ἡξαΐεσ, μά 
τεδοῃεά 185 βασ.-- υἱὸς Δ, : ρορυΐατ Μεδβ- 
βἰδηὶς ΕΠ]|ς (ἰχ. 28, χν, 22).---ετ. 31. 
ἐπετίμησεν : βᾶπις Ῥνοτά 88 ἴῃ χίχ. 13, 
δηὰ ἀεποιίηρ βἰπιας δοϊίοα ἴοὸ τπαὶ οὗ 
ἴδε ἀϊδοὶρ] 68 ἴῃ σείεσεπος ἴο δα οι άγθη, 
ἄπε ἴο δβἰπηΐας τηοϊνεβ. Οβιοΐουβ γενε- 
τεποα δ88 Ρ]αγθά ἃ ἰαγρε μαζί ἰπ {πε δ΄8- 
ἴοτυ οὗ ἴῃς ΟΒυσοῖ πὰ οὗ τπθοϊορυ.--- 
μεῖζον ἔκραζον, τπδν οτἰεὰ οὐκ [Π6 ποτα ; 
Οὗ ςουγβθ, σϑργαββίοη Ἴνὸσ ἀείεδιβ ἰΐ- 
βεἴΓ; μεῖζον, δἀνετῦ, πεζὰ οτΐυ.---ν ἐσ. 32, 
ἐφώνησεν πιὶρῃὶ τλεδη “ δἀὐἀγεββεά τ θη" 
(Εσϊέζβο δ), Ὀυὲ “ οΔ]1εὰ {ἢ επὶ ᾿" 56επιϑ τὰ 



460 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙ. 

ΧΧΙ. 1. ΚΑΙ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ 
πρὸς 1 τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ 3 Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητάς, 
Δ. λέγων αὐτοῖς, “ Πορεύθητε ὃ εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι “ ὑμῶν - 
καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς - λύσαντες 
ἀγάγετέ μοι. 3. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε, Ὅτι ὁ Κύριος 

1 Β [88 εἰ ἴοσ προς, ϑΒΪσΒ ὟΝ εἶδα τἰμίκα 888 Ἴοπ)ς ἔτοτι ἔμιε Ῥαγαὶ!. 
3 ᾽5 τναηείπρ ἰπ ΒῸ (Τίβοξ., ΜΝ. Η.). 

5 πορενεσθε ἴῃ 9. Β01.Ζ Οτίρ. 

4 κατέναντι ἰῃ Ὁ ΒΟΌ1,Ζ (Τίβο., Τγρ. Μ.Η.). 
δαγετε ἰη ΒῸ (ΥΝ.Η. ἱπ πιαγρὶπ). 

δυὶϊξ τὰς δἰεαδιίοη Ῥεϊίες ; οἷ, ἴδε ραγα]]εἶβ. 
--πί θέλετε, οεἰς., ψΒαῖ ἀο γοῖϊ νυν βῇ πΊὲ 
ἴο ἀο ἴοσ γοῦ ἢ Νοὶ ἃ βυρεγῆυοιυβ συς8- 
εἴοη ; ἴεν νοσα δέρραγε 45 ΜῈ2]}1 88 ὈΪ πὰ ; 
πεν τηϊρῆε απ αἷνις (υἱάε Μίκ. χ, 46). 
Με. βαγβ ποίδίηρ δδουΐ {πεὶς Ῥεΐηρ Ῥερ- 

8, δυῖϊ τῃς αυεδβείοη οὗ 7688 ἱπιρ 1168 
πιπτν ες. 33. ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφ. ΤΠΟΥ 
ἀεδίτε τε ρτεαῖεσ Ῥεπεῆέ, ορεηΐϊηρ οὗ 
«πεῖς ἐγεβ, Ψ ϊο ἢ βθοννβ [πὶ τῆς εγεβ οὗ 
ἀδεὶς τιϊπὰ ψεσε ορεη 88 109 Ο τίβι 8 
Ῥονεσ δηὰ ν"Ἱ}]].---ἀνοιγῶσιν, 2ηἃ δοτίδι 
δι δ)]υποῖῖνα, ἴος Ὡς τῆς Τ. Ε. μ45 ἴῃς 
ΤΏΟΙΕ (ΠΟΙΙΠΊΟη 18ὲ δοσγίβε. --  εσ. 34. 
σπλαγχνισθεὶς. Νοῖςε ἴῃε ἐτεσυεηὶ τεΐε- 
δπςς ἴο ΟἸτίβι' Β ΡΥ ἰπ τη ϊ8. ροβρεὶ (ἰχ. 
36, χίὶν. 14, χν. 32, δηὰ Πετε).---τῶν 

μάτων, ἃ ΒΥποηγτη ἴογ ὀφθαλμῶν, 48 
ἢ ψ ἢ βοτης τεραγάὰ ἴὸ βίγὶς νης ἢ τῆς 
βοσίδεβ τιῖρῃς ἤανε Ὀεεη ἐχρεοιεά ἴὸ 
δρρτεοίαϊῖς, δὰξ πᾶνε ποῖ, νιπεββ 86 
τῆτεείο]ὰ τις οὗ [Πς 84π|ε ννοτγὰ ἴῃ Τ. Ε.-- 
ἠκολούθησαν, ἴπεγ (ο]]οννεὰ Ηἰ πὶ, κε ἢ ς 
τεϑὲ, ψίϊπους συϊάς (εἰπε λοάερο, Βεηρ.), 
80 βδῃονίηρ δὶ οπος τμαῖ ἐπεὶσγ Ἔυθβ ὑνεσα 
ορεηαὰ δηὰ τῃεῖτ μεατίβ ρτδίθι. 

ΟἤΆρΡΤΕκ ΧΧΙ. ἘνΝτβΥ ἵ'ντὸ Ϊξαυ- 
ΒΑΙῈΜ, ΕΤΟ.-νῆν. 1-1ι. Τὰε επίγγν (ΜΚ. 
χὶ. τοῖσ, [κ. χίχ, 29-44).--- εἰ. σ, ὅτε 

ισαν ἐ. Ἵ., τολφη, εἰς, ΤΠς ἐνδηρε δι 
ος8 ποῖ, [κα ἃ πιοάδγῃ ἰουσίβῖ, πγδκε 

ἔοστηδὶ δηπουποοπιεηῖ οἵ ἔπε ἀγγῖναὶ αἱ ἃ 
Ῥοΐπὶ πεᾶσ ]εγυβαεπὶ ἤεη πε ΗΟΪΥ 
Οἷτν οαπὶς ἤσβι ἱπίο νίαν, θυῖϊ ταίεσβ ἴὸ 
τῆς ἕλοι ἰπ ἃ βϑυδοτάϊηδίε οἴδυβε. Τῆς 
ταδηπεῖ οὗ δπίγυ 18 πε τῆοσε ἱπηρογίδης 
ταλλίτεσ ἔοσ Ὠίτη.---αἰς Βηθφαγὴ, ἰο Βεέλ- 
ῥβαξε -Ξ τῆς πουδα οὗ ἢρδ, πιεηπιϊοπθά 
δσα δηὰ ἴῃ τμε βυποριίοδὶ ρᾶγα}]6}8, πο- 

ψἤεῖα εἶδα ἴῃ Ο. οσ Ν. Τ΄, δυι ἔτουῃ Ταὶ- 
πιυάϊο βουγοεβ ἀρρεᾶσβ 0 ἤᾶνε δεεῃ ἃ 
Ῥεῖίογ Κπουνῃ δηά πιοῖς ἱπιρογίδηϊ ρίδος 
τηδη Βείμδην (Βυχίοτί, Ταὶπι. 1,εχ., Ρ. 
χδο1)ὴ. Νὸ ἴγαςε οὗ ἰξ πονν.---εἰς τ. ΓΟ, τ᾿ 
ἘΕλαιῶν, το τς. Μουπι οὗ ΟἸΪνε8 ; ἐδε εἰς, 
ἴῃ 411 τὰς ἴὥσες ρῆγαβεβ υβεά ἰο ἀεῆπε 

--- .--ο-ο-- » ἀρυμος, ἐν 

ἴδια Ροεϊείοη, πηδᾶπϑ πϑᾶσ ἴο, ἰουνναγάβ, ποὶ 
ἱπίο.---τότε, ἴΒεη, ἱπισοάπςϊηρ ψΒδὲἔοτ 6 
Ὄνδηροῖίβὲ ἰδ ἴ86 τηδίπ ενεπί.0 Βδηρεῖ β 
ςοχηπλεηξ ἰδ: υδοέμγα νιγϑέεγίὶ ῥίεμα ἱη- 
πειέμγ, ΤῈ 18 Ῥοββίδϊε το ἱπαηροτγῖ ἔοο »εμολ 
ΤΑΥ̓ΒΊΕΓΥ ἱπίο ἴῃς ἱποίδεπε ἐοϊοννίηρ.--- 
γεσ. 2. εἰς τὴν κώμην, {πδϊ ἰ8, παίϊυτα], 
δε οης παπιεά, ἱπουρῇ ἰξ ννὰ ἴδκς εἰφ 
δείοτε Βηθφαγὴ 485 -- ἱπίο, ἰξ τηῖρϊ ὃς 
Βεΐδιδηγ, οἡ ἐἣβ οἶμεγ 8ἰδε οὗ ἴῃς νδ!]ου. 
ϑόύὴς {πῖπκ (δ ἴννο ν]]Π]ᾶρῈβ ϑγεγα ῥσϑο- 
τἰςα! οπς (Ροτίεσ, Ἡαπάϑοοὶ ,"ν ϑγνία 
απὰ Ῥαϊεοίπε, Ὁ. 180).--ὄνον δ. καὶ 
“πῶλον, ἃ 516-285 ΜΠ Ποσ ἴοδὶ, ἐπ Ἰαϊίασ 
αἴοης πιεπιϊοηεὰ ἴῃ ρᾶγαδὶϊ. ; Ῥοῖἢ παπχεά 
Βεῖα ἴοσ ἃ στεᾶβοῃ ψῃϊ ἢ νν}}} ἀρρεᾶτσ.--- 
λύσαντες ἀγάγετε, Ιοοξε δηά ὑτίπρ ; νος 
οὐυἱ δϑκίηρ ἰεᾶνθ, 85 ἱξ {ἘΠ Ὺ ννεῦα τπαεῖς 
ονῃ.---ν τ, 3. ἐάν τις, εἰς. Οἵ σουζβε ἱξ 
Ψγ»88 ἴο δε Ἔχρεοϊεὰ τῃδὲ τῆς δςῖ ᾿ννου]ά Ὀ6 
Τμαϊεηρεὰ.---ἐρεῖτε, γε 5411 βᾶγ, διΐιγα 
ψ ἢ ἱπηροεγαῖίνε ἴοτος.---ὅτι, τεςϊτδεῖνα, ἰῃ- 
ττοδυςίηρ ἰη ἀϊγεσς ἔοστῃ πε ψγογάβ οὗ (ῃ 8 
Μδβίες.-- - Κύριος, ἴῃς 1,οτὰ οὐ Μαδξίεσ; 
ποὶ 8υτεῖγν -Ξ Ϊεπονδῇ (ΑἸδοσά, 6. Τ.), δὰὲ 
τδῖμεσ ἰο ὃς ἴδε ἰπ ΒΔΠ|Ὲ δεῆβε 85 ἰῇ 
Με. νιϊϊ. 25, οἵ ἰῃ νεγ. 30 οἵ 118 οἢδρ.--- 
αὐτῶν χρείαν ἔχει, Πα} πεεὰ οὗἉ ἔῆεπὶ; ἴῃ 
νῆδὲ βεηβεῦ [Ιοοκίηρ ἴο [6 βυπορ. 
παιεαῖίνοβ δίοηβ, οπε τηΐϊρδὶ παξαταῖ!ν 
ἰηΐεσ τμδὲ ἐς πεεὰ ννᾶβ ῥλγείεαϊ, ἄὰς ἴο 
τῆς ἐδεῖσιις οἵ ἃ ἐοἰ]βοπια, ἰδάΐουβ ἀβοεηΐ, 
Βυῖ δοοογάϊηρ ἴο τπΠ6 παγγαῖϊνα ἱπ 4(ἢ 
αοβρεὶ ἔπε βἰδγείηρ ροίπε οὗ [δ ἄδυ᾽ 8 
Ἰουγηεν ννὰβ Βείμδην (χίϊ. 1, 12). Τῆς 
Ῥτορμεῖῖς σεΐίεσεμος ἴῃ νασ. 4 δβυρρεβίβ ἃ 
ΠΟΙ ἀϊβετεπε νίενν, υἱχ., τἥλι δα 
ΔηΪΠπ1418 ννεσε πεεάεὰ ἴο δηδθϊε [6βὺβ ἴὸ 
δηϊαΣ Πεγυξαὶεπὶ ἰῃ ἃ τδηηεσ ςοηίοσηηδοϊς 
ἴο Ῥγορμεῖίο γεσυϊγετηεηῖβ, απ ὰ νογῖων οὗ 
τῆς Μεπϑβίδηϊς Κίηρ. Οης 18 σοηβοουδ 
οὔ οογίδίπ σεϊμοίδπος ἰο δοοερὶ 1Π18 88 
ἴῃς Ἔχοϊ υδῖνα βεπδε οὔ ἴῃς χρεία. 1 υεΐε- 
τοί βυρρεβίβ ἴπδὲ [6518 ἀϊὰ ποῖ νυ βῃ ἴὸ 
τηὶχ ἃτιοηρ ἴπε ογον ἃ οὗ ρἰ]ρτί πη οἡ ἔοος 
ἰεβὲ Ηἰβ γγῖναὶ βῃου]ὰ θεὲ ςοποεδῖεά δπὰ 



1---8. 

αὐτῶν χρείαν ἔχει" εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς." 
ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 46ὅτι 

. ῦ δι 4. Τοῦτο δὲκ« ατο σεν, 

5. “Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ᾿Ιδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, Ὡ ἰδ 
πραὺς καὶ "ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ 2 πῶλον υἱὸν " ὑποζυγίου.᾽ 
6. Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταί,“ καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν 8 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 7. ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν" ἐδ 
ἐπάνω ὁ αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν,ὅ καὶ ἐπεκάθισεν επάνω αὐτῶν. 
δὲ "πλεῖστος ὄχλος “ ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ " ἄλλοι δὲ ἘΠῸ ξ 
ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 

τοδὶ). « ὔος. χἷν. 2) (-πδὶ τποαῖ, δάν.). 

Α. 
24). 

δικὲ 
Ρει. 

ἰϊ, τό. 
8. ὃς Βεσε ΟἹ 

ἵν α 
(ΜΗ. 

ἃ ΜΚ. χὶν. 5. ἵἰ. χχίϊ, τ. ἈΟΣΈΟ, 

᾿ἸΦΟΡΜΖ2Ζ οπιῖξ ολον, ν Ἀἰςἢ ἰβ ἰουπά ἴῃ ΒΝΣ. [ἐ ἴδ Ῥγο Δ ὈΪΥ δη βοῆο οἵ ΟὨ. ἱ, 
22 (Ὁ εἰβ8) (ΝΥ. Η. οπιιε). 

3 καὶ ἐπὶ ἰπ ΒΝ. ΟἿ ἱὮ τηϑον Οἰμοτβ οπὴξ 18Ὲ ἐπὶ 88 ἰπ 7. ΚΕ. (ἐπὶ 
ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον ἰπ Ζεςξ. ἰχ. ο, ϑερί.). 

8 συνεταξεν ἰη ΒΟ. 

186 ἰπίετεβὲ δινδϊκεπεὰ Ὁγ Η18 ργθβδεῆςβ 
Ἰεββεηδὰ.---Ν ες. 4. ἵνα πληρωθῇ: ἵνα ἰ8 
ἴο ὃς ἰδίκεῃ Βδγε 88 δἴνγαυβ ἴῃ 1Π18 αοβρεϊ, 
πῃ ἰ[5 βισίςευ ἤπαὶ βεῆβθ. ϑυςὴ ἰβ [8 
νίενν οὗ δε ενδηρεῖίδε ἀπά τῆς νίενν ἢ6 
νβμ 68 δἰ8 τεδάειβ ἴο (Καθ. Βυϊῖ  ἀοε8 
ποῖ [οἸονν ἔσοπὶ [818 τὰδὲ ΟὨγίβε᾽ Β νῃοῖς 
δοϊίοῃ ὑργοςεεάεά ἔγοτῃ ἃ φοπβοίοιβ ἱπίθη- 
τἰοη ἴο ζ1Η}] ἃ ργορῆεου. Οη τὸ οοη- 
ἘΓΑσΥ, ἴῃ 1688 ἱπιεπείοη οὐ ΗἰἾβ ραγὶ τῃε 
ετελῖες ἰδ δροϊορειςς ναῖιις οὗ ἴῃς ςογγε- 
δροπάεηος δεΐψεθη ργορῆθου δηὰ ἔδοϊ. 
Αοκίοπ νυ ἱπεεπείοη τηΐρῃς βδον τμδῖ 
Ης οἱαϊπιεὰ ἴο Ὀ6, ποῖ ἴπδὲ Ης τσας, ἴῃς 
Μεββίδῃ. Ου τῆς οἵδε μβαπά, Ηἰἶβ γχἰρδι 
ἴο ᾿ὲῈ τεραιάεά δβ {πε Μεβϑίδῃ ψνουἹά 
δᾶνε βίοοά ψῇετγε ᾿ξ 88 ἰπουρῇ Ης πδὰ 
δηϊεγεά ]εγαβαῖεπὶ οα ἴοοι. ΤΠμδὶ τῖραι 
οδηηοῖ βίδηὰ οἵ 41] νυ τ ΔΠῪ βυςἢ ρυγεὶν 
εχίοσηδὶ οἰσουπχδίδηςα, ννἰςἢ οδη δὲ δεβὲ 
Ῥοββεββ ΟὔΪΥ {πε νᾶῖυς οὗ ἃ βυπῦοὶ οὗ 
ἔδοβα βρίσίταδὶ αυδ! 165 νν μἰοἢ σοηδάτυϊδ 
ἱπεσίπϑὶς δέμεββ ἔος Μεββίδῃβηὶρ. Βιυῖ 
7εβυβ, Ὡς ΔΠῪ ἀνγαγα οἱ ἰϊ8 δ ἰγοῖν 
βυδοτάϊπαϊε ἱπηροζίδηςε, πιὶσϊ αυἱῖα σου- 
οεἰναῦϊν δα ἴῃ [86 τηοοᾶ ἴο ρίνε ἴξ τ86 
Ρΐαςς οἷα 5Ξυπιδοῖ, 411 πε ποτε παῖ τε δοὶ 
“85 ἴῃ Βαιτίοην ΜΠ ΗἰΒ νΠοΙς ροΪοΥ οὗ 
ἀνοϊάϊηρ ἀἰδρίαν δηὰ ἀϊβοουγαρίηρ νυ ρα 
Μεεβίδηϊς ἰάεδβ δηά ορεβ. ΤὮεγε ννᾶ8 πὸ 
Ῥσειϊεηείουβηςεβ8 ἴῃ τἰάϊπς ἱπίο [Θγαβδίθπὶ 
οὨ ἴδε ἴοα! οὗ δὴ 288. ἴξ νγ8β γσαΐμεσ ἴ86 
ταδεῖς ἀηά ον Οτε επίεσίηρ ἴῃ ἐλαγαρέεν, 
δηὰ ἰῃ ἃ ομασζαοῖεγ ποῖ νγεϊσοσης ἴο ἴμ6 

ὦ ψοΣ αΪγ - ππάεὰ αγυβαίεπηταδ. 
Κᾷε δυτηροῖὶς δοὲ τγὰβ οὗ ἃ ρίεος ψἱ ἢ 
«ὃς υδὲ οὗ [ὃς τ1|6 ““Θοη οὗ Μδη,᾽" 
δῃυπηίηρ Μεδβίαπίς ῥσεϊβηβίοῃβ, γαῖ 
ταρκίηρ ἴδεῖι ἰῇ ἃ ἄδερεσ ΨγΑΥ.--- εσ. 5. 

4 ἐπ αντων ἴῃ  ΒΌ1,Ζ. 5ΊΜΒῸ οπῖτ αντων. 

Τῆς ρῥγορπειὶς φυοίδιίοη, ἔγοτι Ζεςἢ, ἰχ, 
9, Ῥτείδοε Ὀγ ἃ ρῆγδϑε ἔγοπὶ 1βδὶδᾷ ἰχὶϊ. 
αι, 1 δοόσὴς ἱνογάβ οπιτιεά, δπὰ να 
Βοπὶς δἰϊεγδίίοῃ ἴῃ δχργαββίοῃ ἃ8 σΟπΊ 
Ραγεά νυ} ϑερί. 

γν. γ7ι11. τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον: 
παῖ δοῖδ ψψεσς ὕγοιρῆς ἰβ σαγοῦ γ 
βρεοϊδεᾶ ἱπ νίενν οὗ [πε ργορμεῖὶς οσϑςὶβ 
88 υηδετϑίοοά ὈΥ {πΠ6 ἐνδηρεὶβε ἴο τείοσ 
ἴο ἔνο δηϊπηδῖβ, ποῖ ἴο οπα ὑπηάεγ ἔνοῸ 
Ῥάγα οὶ πᾶπιεβ. --- ἐπέθηκαν : (δε ἵνο 
ἀϊβοῖρίεβ βργεδά {πεῖσ ὈρρῸσ βαγπιθπίβ 
οη ἴδε ὉΝῸ Βεβδβίβ, ἴο πιᾶκε ἃ βεδὲ ἴοσ 
ἐμεῖς Μαβίετσ.---καὶ ἐπεκάθισεν ἐπ. αὐτῶν: 
1 τδς βεοοηά αὐτῶν ΡῈ ἴΔΚεη ἴο ἤδνε ἴῃ 
ΒΆΤΩΘ ΓΕΐεσθεηος 848 ἴπε ἤτβί τῆς πηεδηΐπρ 
ΜῈ] θῈ ἐμαὶ ]εβὺ8 βαὶ ὑροη δοῖἢ Ῥεδβίβ 
(αἰτεγπδῖεϊγ). Βυῖ τπἰβ ψνου]ὰ τεαυΐγα 
ἴῃς ἱτηρετίεος οὗ ἴῃς νετῦ ἱπειεδὰ οὐ τῃ8 
δοεῖϑι. 1{ βεθπὶβ Ὀεβέ, υνἱτἢ τηδηΥ δποίεηξ 
πὰ τηοάξσγῃ ἱπιογργείεσβ, ἴο σεΐεσ τῇς 
βεοοηὰ αὐτῶν το τῃς ρατγπιεπίβ, [που Ρ ἢ οἢ 
τῖ8 νίανν ἔπεσα ἰβ ἃ σεγιδίπ ἰοοβεηθ88 ἰπ 
ἴδε εχργεββίοη, 88, βίγ ον βρεβκίηρ, 
7εβὺ8β ΨψουἹά δἷὲ οχὰ Οἱ οὔθ οὗ ἔδπα 
τλδηΈ168, 15 Ης τοὰς οηἱυ οα οπε δηϊπλδὶ. 
ἘτΖβοῆς, τ» 116 τακίπρ ἴῃς βεοοπά ἀ. 88 
τεξεσγίπρ ἴο ἱμάτια, ε{|π|8 τῆς ἐνδηρε]188ὲ 
ΠλεΔηΒ ἴο ζαργεβεηὶ [6518 85 τί ἀϊπρ ου 
Ῥοτἢ δἰτογηδίεῖυ. ---ν τ. 8. ὁ δὲ πλεῖστος 
ὄχλος, εἴς., [ἢ πηοϑὲ ρατὶ οὗ 18ς ογονά, 
τοῖονν ἴῃς ἐχδσωρὶς οἵ ἴδε ἔνο ἀϊβοίρ]εβ, 
δηὰ βργεδᾶά {πεὶσ ὕὑρρεῖ μαγπιεηῖβ οὔ 
ἴῃς ὙγΆγ, 88 ἰξ νγεῖς ἴο πᾶκα ἃ οδγρεῖ ἴοσγ 
τι οὔ]εςι οὗ πεῖς ἐπι μυβίαβπ,, δέζεσ ἴῃς 
ΤΊΔΏΠΕΣ ΟὗἩ [πΠ6 Ρεορ]εβ ποπουγίηρ δεῖς 
Κκίηρβ (υἱάς ΜΝεικιείη, αἀ ἰος.). ι δὲ 
ἔκοπτον: οἴδεῖβ, ἃ 5π|8}1 ηὐτηροτ οοτη- 
Ῥαγαιίνεϊυ, ἰοοῖκ ἴο ουκτὶης ἄονγῃ Ὀγαηςῦθα 

--.... ---. τ οὐαί 
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6 ..4 9" οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, 

{(. χχνὶ 
τς. λέγοντες, ““Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ. εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 

4 ἀρριορ, ὀνόματι Κυρίου - ὩὭσαννὰ " ἐν τοῖς ὑψίστοις." 

ΟΒ. χχνΐϊ. 
51. Ηδεῦ. 
χὶϊ, 26 

1ο. Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, “ ἐσείσθη πᾶσα ἡ 
πόλις, λέγουσα, “Τίς ἐστιν οὗτος ; " 11. Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, 

12. ΚΑΙ εἰσῆλθεν ὁ ὅ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ," καὶ ἐξέβαλε 
«κεῖ πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας 

τὸς ὅγμι.α. τῶν " κολλυβιστῶν ὃ κατέστρεψε, καὶ τὰς ᾿ καθέδρας τῶν πωλούντων 

ΤΊΜΒΟΒΡΙ, δάὰ αντον. 

5 οτηϊεεά ἴῃ 9 ΒΟΔ. 

οἵ ἔγεεβ δηὰ βοδιξοσίηρ ἔπεπ ρου οη Π6 
ΨΆΥ. Ηδά {πεν πὸ ὕρρϑῦ εηΐβ, ΟΣ 
αἀἰά ΠΟΥ ποῖ οᾶτε ἴο δὲ ἴδεπὶ ἴῃ [παῖ 
να ὙΤὙΤμῈ ὕὈγαποῖδβ, ἰξ οὗ δὴν βἰΖζε, 
ψουϊὰ ποῖ ἴηρτονε ἐπα τοδὰ, πει ποῦ 
ἰπάεοὰ ννουϊά δε Ἔπίβ. [ἱρμείοοί, 
Ῥετοείνίης τ815---- ὁ Ὧος ἔογϑαη δαυϊδηΐοσῃ 
Ῥτοβίεσπεσγει""---ἰὨ 8 ΠεῪ υβεὰ ρατ- 
τηθηΐβ δηὰ ὅγαποῆεβ ἴο πλάκα ὈΟΟΙὮ8, 48 
αἱ (ἢςε ἔξαβε οἵ ἰαδεγηδοῖθβ. [11 ψ)ὲ8 ννε]} 
τηδδηὶ ας ἐπ] ατγαββίηρ ποτηᾶρα.---ν εσ. 9. 
οἱ ὄχλοι, ἐπε οτοινά αἰνίἀεὰ ἱπίο ἔνο, 
οπε ἴῃ τοηῖ, ομε ἰπ σϑᾶσ, [6808 Ὀεΐψεεῃ. 
--ἔκραζον : 1ἱρ Βοπιᾶρε οϊ!]οννεὰ τδς 
οατρεϊίηρ οὔτἢς ΨΑΥ, ἰῇ ννοσάβ δογγοννεᾶ 
ἔτοῦλ ἴπ6 Ῥβδίῖεγ (Ῥ8. Ἴχν ϊ!. 25, 26), δηά 
ναγουΒῪ ἱπίεσργείε ὉῪ Τοπιπιεηίδίοσβ. 

ὭὩσαννὰ τῷ υἱὼ Δ’ Ηοκβδηπᾶ (νε 
δἰπρ) ἴἰο τ86 βοὴ οἵ ᾿ανὶὰ (Βεηρεὶ).--- 
εὖ νος, εἷς. (απ ἃ ννε 880), "" Β]εββεά, 
εἰς.,᾽" τερεδίίηρ ψνογάβ ὅοσὰ ἴῃς ΗΔ411ε] 
υδοὰ δὲ ἐπε ραβδονεῖ βεᾶβοῃ.---ωσαννὰ ἐν 
τοῖς ἰᾷ τ ΊΑΥ οὔὖζ Ἡοβδππᾶ οἡ 
εατίἢ δ6 εοδοεά δηὰ σαι βεὰ ἴῃ ἤεάνε 
ΑΙΙ ἐπ ῖβ Βοπιαρο ὉῪ ἀεξεά δηὰ ψοσζὰ βρεᾶκβ 
ἴο ἃ ρτεδὲ εηϊπυβίαβπι, ἴπ6 ουΐοοτης οὗ 
τῆς ΟαἰΠεαη τηϊπί βίγυ ; ἴοσ {6 ογοννὰ 
ςοηδβίβίβ οὔ ἀδ]᾽}]}6ὲη8.. εσβᾶρβ ἴῃς 
ἱποίάθης δὲ 7εγίομο, ἔπε μεδϊϊηρ οὗ τπῸ 
δ]πά πηοη, δηὰ {πὸ νοοϊξεταιϊε {|6 θοη 
οἵ Ῥανίᾷ νἱτὰ πο {πεν βαϊαϊεά τΠμς 
Ἡδαΐετ, φᾶνε τῆς Κεγποῖθσ.0 Α {{|6 
τηλίζεσ τῆονεβ ἃ οσοννὰ ψ με ἰξ Βαρρεηβ 
αἵ ἴῃς σἰρῃε πιοπιεηῖ. Τῆς πιοοὰ οὗ ἃ 
[εβϊνε βεᾶβοῦ ννᾶ8 ου ἴἤῆεση.--- ετ, τὸ, 
ἐσείσθη: Ἔνεη Τογυβαίεπι, ἔσγοζεη ἢ 
τοὶ! ρίουβ ἔογπηδ  ϑπὶ ἀπά βοοΐδν ὑπ- 
ἀετηοπδίγαϊίνα, 'ννᾶὰ8 εἰϊτγεὰ ὃῪ ἴδ 
Ῥορυΐασ δπιμυβίδδπι ἃ8 ΌῪ ἃ τηὶρμν νἱπὰ 
οἵ ᾿Υ̓ Δ φαγῖμαυδκε (σεισμός), δἀηά 
δβεά (νεῖ. 1:1), τίς οὗτος ;--ὁ προφή- 
ἘΦ εἴς. 8 οἰτουπιδίαητία! δῆβνγεσ 
βρεοϊγίηρ πᾶτης, ἰος δ! γ, ἀπά νοςδιίοη ; 
ποῖ ἃ ἰονν- τομεὰ ΑπβνΕΣ 85 Ογυβ. (πὰ 

3 ο προφητης ἴησους ἴῃ 3 ΒῸ 888. οορ. 

4 τον θεον οτηί[ἰοά ἴπ  Β1, νεγββ. (ΥΝ.Η. οπιῖε ἰῃ ἐασχε). 

αἴτες Ὠΐπιὶ ϑοβδηζ) ἐπουρῃὶ (χαμαίζηλος 
ἣν αὐτῶν ἡ γνώμη, καὶ ταπεινὴ καὶ 
σεσυρμένη, Ηοπι. ᾿ἰχνἱ.), 48 ἱξ {ΕΥ̓ νγεῖς 
Δβϑῃατηθὰ οὗ {πεῖς γϑοεπὶ ουϊδυγεὶ οὗ 
δηιμυβίαβπι. ΕΔίΠοσ βροΐζαη ἢ ρῥτὶ 
τεῖῆε τοδη ἴὸ ψῆοπὶ Μὰ ἢανς δοοοσάδὰ 
Μεββίδηϊς ποποῦυσβ ἰβ ἃ οουπίγυπιδη οὗ 
οὐ8, 6808, εἴς. 

γν. 12-17. ὅ,εξμς υἱοὶἐς ἐπε Τενιῤίε 
(ΜΚ. χὶ. σὲ, 15-:9ο,). ἔκ. χίχ. 45-48).-- 
ες. 12. εἰσῆλθεν, εἰ. Ηε εηίοτοά 
τε Τοτρίε. βεη ἡ Νοιδίηρ ἴο δον 
τδαὲ ἴὲ ννὰβ ἄοὲ ἴῃς βᾶσῆς ἄδγ (υἱάς Μκ.). 
- ἐξέβαλεν. Τα ἔουτίῃ ΑοΒβρεὶ (ἴϊ. χ4 4.) 
τεροσίβ ἃ βίη ασ οἰ εατὶπρ δὲ ἴῃς Ῥερίπηϊης 
οἵ ΟὨ γί βι᾽ 8 τη βῖσυ. ΤΟ αιιδδιϊοηβ δανα 
Ῥεδθη πιυς ἢ ἀϊβοιδβδεά. Ὑνεσα ἔποσα οπα 
ΟΣ ἵν δοῖβ οὗ (ἢΐ8 κίηὰ ὃ δηά ἱξ οπὶυ οπα 
νᾺ58 ἰξ δὲ ἴῃς Ὀερίπηίηρ οὐ δἵ ἐδε επὰᾶ 
85 τεροτῖεά ὉγΥ [πε ϑυπορ. ὃ Ἡονενεσ 
ἴῆεδε 4υιεβιϊοηβ τῦδὺ δα ἀεοϊἀεά ἰξ πιὰ 
Ὀς τερατάεἃ 88 οπε οἵ ἴδε ἢἰβίοσίς 
ςοτίδίητία8 ἴπδὲ [6808 ἀϊά οπος δἱ ἰεδβὲ 
δηὰ δὲ βοτηδ {{π|ὲ βύνεορ ἴῃς Τειρίε οἶδασ 
οὗ τε υὑπμοῖν ἰγαβῆς σαγεὰ οπ ἴδετε. 
ΤΒς οοπβεηϊ οὗ ἴῃς δνδηρε δῖβ ἀπά [ῃς 
ΤΩΟΤΑΪ οτἰ ρίπαι εν οὗ 86 δοὲ νουοῇ ἔος 
τῆς ἔλοι.---πάντας τοὺς πωλ. καὶ ἀγ., ἴπς 
τις ποῖ τερεαϊοὰ δῇεσ καὶ. 96]1εγ8 
απὰ Ὀυγεῖβ νενεὰ 8ἃ85 οὔθ σΟΠΊΡΔΩΥ. 
Κιπάγεά ἱπ οσουραϊίοη ἀπά βρίτγις, ἰο δα 
οἰεασεὰ ουἱ ᾿ῃοίεβαϊε.---τὰς τραπέζας, 
εἴς. : {Πε58ε 180]68 ννεγε ἱπ ἴπ6 σουγὲ οὗ 
τῆς ἀδηῖ]εβ, ἰπ ἐπε ὈοοΙΠΒ (ἐαδεγηαδ) 
ΨΠαγε 811 ἐπίηρβ πεεάεά ἔος βδογίῆοδ 
ΜΈΣ βοϊά, ἀπά ἴΠῸ ΤΏΟΠΕΥ ΟΠΔΠΡΈΓΒ Βαϊ 
τεδαγ ἴο ρῖνε ἴο 81} ςοπιεσβ {πε ἀἑάγαεληια 
ἴον ἴ8ε ἰεπιρὶς ἴᾶὰχ ἰπῃπ δχοθδηρε ἴος 
ΟΥ̓ ΠΆΓΥ ΤΌΠΟΥ δἵ ἃ 5114]} ῥτσοῆϊ.--- 
κολλυβιστῶν, ἔτοτη κόλλυβος, ἃ 5Π18}1 
ςοἴη, οὔδηρε τῆοπαυ, πεῆςα ἀρίο; ἤδηςα 
θὲ ψοτὰ ἴο ἄξηοις ὅδοθς ἈΜΩΣ τταάδεὰ ἴῃ 
ἐχοῆδηρε, ςοηἀεπιηεὰ ὃν ΡὮτγπ., Ρ. 440, 
Ψ8ΠῸ ἀρργονίηρ κόλλνβος. ὙΠεορῆγ. 



9--17. 

τὰς περιστεράς. 13. καὶ λέγει αὐτοῖς, “ Γέγραπται, “ Ὁ οἶκός μου 
οἶκος προσευχῆς κληθήσεται "᾿ ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε! ' σπήλαιον }] 
λῃστῶν." 14. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ" 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 

γραμματεῖς τὰ θυμάσια ἃ ἐποίησε, καὶ τοὺς παῖδας 3 κράζοντας 
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Ὁδη χί. 38. 
Ἡεῦ.χὶ.38. 
Ἐδν. νὶ. 15. 

15. Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

Βεζε ἰῃ- 
ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ λέγοντας, “ Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ," ἠγανάκτησαν, ἐταῶε, 
16. καὶ εἶπον αὐτῷ, ““᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
λέγει αὐτοῖς, “Ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε, “Ὅτι ἐκ στόματος νηπίων 
καὶ ᾿ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ; 
ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 

1 ποιευτε ἰπ δἢ ΒΙ, (Τίβοι., Νν.Η.). 

1. χὶ. 4) 

17. [κ΄ 
Χχὶ. 23 (0 
δύςκὶε). 

17. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς 

3 τους ἀῆεσ παιδας 48 Ὑ,Ὲ]] 45 Ὀείοσε ἰπ ΒΌΙΝ. 

ΒΑγ8: κολλυβισταί εἶσιν οἱ παρ᾽ ἡμῖν 

ὮΝ ἐστι νομίσκατου, εἶτιλῆς, ἔστε ἐ ἐστι τος ὥσπε 
ὑν ὁβολοὺς ἢ τὰ ἔχομεν τυχὸν ἡμεῖς τοὺς 
ἡαν ἀπὸ δηὰ ϑυϊςετ).--- ὕρια (στ 

περιστεράς, ἄονεβ, (ΠΕ ΡΟΟΙ πηλῃ 8 
οετίηρ. Τῆε ἐγαβῆς τνν88 πεοδββᾶσυ, ἀπά 
ταῖρῃε δανε Ὀεεπ ἱπηοςεπῖ; δυὲ 186 
ἐταάϊπρ βρίγίι ϑοὸθη ἀενεῖορβ δῦιι868 
ΨὨΙΟἢ μετα ἀουδε}ε858 τατηραπὶ δὲ πὶ 
Ῥετίοά, πιαϊκίης ρδαββονεῖ {ἰπ|ὲ ἃ εν βἢ 
“ἬοΪΥ δὶς," ἃ στοίεβαυς δηὰ οἤξηβῖνε 
Ποπιδίπδιίοθ οὐ τεϊϊριοθ ἢ βῃδάν 
ΤΑΟτΆ ἰτν.---ν εν. 13. ραπται, ἰξ βἰδπ8 
ντἰτίεη, ἴῃ βαΐδῃ ἱνὶ. 7; ἔγοπλ ἴῃς ϑερῖ. 
δαὲ “ἰτῆ ομϊββίοη οὗ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, 
τειλίπεὰ ἱπ ΜΙ., απὰ ἃ ρεου αν 
δρριορσίδι8 τεββίοῃ ἰῇ ἴῃς οἰγουπ)- 
βίδποςβ, ἴδ δῦυβες ςοηδεπηηθδά δανίηρ 
ἴοτ 118 βοεπε (ἢς οουτὶ οὗ ἴδε Θεηι}1ε8.--- 
σπήλαιον λῃστῶν, ἃ ἄεῃ οὗ τοῦδεῖδ, ἃ 
βίζοῃηρ, ἐχργαββίοῃ Ὀοσσζοινεά ἔσοτῃ ἀποῖπο 
Ῥτορῆεὶ (1ετὔ. νἱΐ, σσ), ροϊπεὶπρ' ὑγορδθΥ 
ἴο ἴδε ἈνΆτΙςΟ ἘαῚ ύρμς οὔ τὴς ἐβόεῖα 
(τὸ φιλοκε ηστρικὸν ς 
ρώδι ΒΕορὮν.), τακίηρ δάνδπίαρε οὗ 
βἰπηρῖς ργονίης 418, ὙΤὮϊ8 δοῖ οὐ 6808 
[28 ὕδεη ᾿υδεϊβεά ὈΥ τε βυρροδεὰ τίρῃι 
οὔτἢς Ζεαῖοῖ (Νπ). χχν. 6-13), ΨὨϊοἢ ἰ8 
δὴ ἱπιαρίπασυ τἰρῃῖ: “εἰη υπῆηάθας 
Απῖῖκεῖ" (Ηοῖεζ., Η. 6.), οὐ ὉῪ ἴδε τε- 
οιτηϊῃῷῦ ἜΠΕΙ βεβειϊίηρ τπ6 Μεββίδῃ 
(Μεγετ). [ε πεεάεά πο οἵἴδεν ᾿πεδιβοα- 
του τθδη ἴδε ἱηάϊρσηαξίοη οὗ ἃ ποῦς βου] 
δὲ 5ίρδὶ οὗ βῃδπηεῖεββ ἀεεάβ. 76βὺ8 ννὰβ 
ἴδε ΟἿΪΥ Ρείβοῃ ἴῃ [βγῶ] ψῇο οουἹὰ ἀο 
βυο ἢ ἃ ἴπίηρ. ΑἹἹ οἴδεῖβ μδὰ γροὶ 
δοουδιίοπιεά το [δε εν!ϊ. 

γν. 14-17, Ῥεουϊδι το Με.--- τ. 14. 
τυφλοὶ καὶ χωλοὶ: [πδὲ τῆς δΙ᾽πὰ ἀπά 
Ἰαγὴς ἰπ τῆς οἷν βῃου!ά βεεῖκ ουἕ [6808 ἰ8 

ξο ΕΥ οτοάϊδ]ς, ἰπουρ τεροσιεά ΟἹ 
ἔν Μὲ ΤΠΕΥ ψου]ά Πα οὗ ἴδε τεοεηξ 

Βεα πα αἱ ]ετίοδο, ἀπά οἵ πιδην οἵδες 
ἃοῖβ οἱ Βεδίϊπρ, δηὰ ἀεβίγε ἰῸ ρεῖ ἃ Ῥεπε- 
δι ἴοσ {πε πηβεῖνεβ. --νεσ. 15. τὰ θαυμάσια: 
Βεσε οτἱν ἰῃ Ν.Τ., [86 ᾿νοηάδογίι! τπϊηρπ, 
8 Οοχηρτεμεηβῖνα ρῆγαβα ΔρΡΡρΆσεπΕΥ 
σποβεη ἴο ἱποί μὰς 41] ἰῃς ποίδρ!ς ἐπίηρβ 
ἄοπς ὉΥ εδ8ι8 (Μεγεσ), ἀπιοηρ Μη ὶςἢ 
ΤΑΔῪ ὃ6 τεοκοπεὰᾶ ποῖ ΟὨἿΥ πε οὐτεβ, πὰ 
δε οἰεδηδίηρ οὗἩ τῆς ἰεγηρίς, δὰ: τῆς δη- 
τηυδίαβηλ νι ἢ Ης πδὰ αινδκεπαὰ ἰπ ἐς 
ἌἽτονά, ἰο ἴΠ6 ῥτίεβῖβ δῃὰ βογίρεβ ρεσῇδρβ 
{π6 πχοβὲ οἤεηβίνε ἔδαϊυγε οὗ [πε βἰξυδ- 
εἰοῃ.---τοὺς παῖδας, εἴς. : [ἢ Ῥογβ ἀηὰ 
δἰ:18 οὔτε εἰν, ἴσας το ἴῃς βρίσίξ οἴ γουτῃ, 
οδυρδὲ υρ ἀπά εςμοςὰ ἰἢε οτγ οὗ τἢε ρ]]- 
δτὶτι ογοννὰ ἀπά βῃουιθά ἰῃ τς ἐεπηρ] ρσε- 
εἰποῖβ: “ Ηοβδηπᾶ, εἰς." ἠγανά γ 
{δεν ννασα ῥἰαυεὰ, {κα τῆς ἐξη (χχ. 24).-- 
γες. 16. ἀκούεις, εἴς.» [ς ΒΟΙ͂Υ πλεη δῖ- 
τοῖς τΠ6 ἰεᾶδβὲ οὈ)εοϊ οπδὉ]ς ῬΡῃμεποσηδηοη 
Ῥεσδυβε {ΠδΥ σουϊά ἀο 80 βαίεϊν ; ποὶ (δε 
ἐπι δυβίαβηι οὗ ἴ8ς ογονά, πε Μεςοίαπὶς 
Βογῆαρα, ἴῃς αςὶ οὗ ΖΕΔ], 411 ἀεερῖγ οἤξεη- 
εἶνε ἴο {π6πὶ, δὰϊ ἔπε ἱπηοςεπὲ βῃουϊβ οὗ 
οι άγεη εομοίπρ ἔπε ον οὗ βεπίοσβ. ΤἜΟΥ 
εσς ἔοσβοοῖ ἢ ὈΠΒΘΕΓΩΪ ἴῃ βυιςοἢ ἃ ρἷδος] 
Ἡγροοτίξε8 δπά ςονναγάβ ἱ Νὸο ἔδυϊς ἰουπά 
νι τῆς ἀεβεογδιίοη οὗ ἴῃε βδογεά ῥσε- 
οἰηςῖβ ὉῪ δἃπ ὑπῃδ]οννεὰ {γαῆῆο.---ναί, 
) 45, οὗ εομγϑε: οὗ, , ΒεΔεΥ, γϑα, ποῖ 
νους επ]ογπΊεπὲ οὗ ἴῃς σἰἀϊουΐουδ ἅϊ18- 
γε88 οὔ τῆς βαποιϊπηοηΐουβ ρυδγάΐαηβ οὗ 
τῆς ἐεπιρῖς.---οὐδ. ἀνέγνωτε 45 ἰη χίχ. 4: 
ξεϊοϊῖουβ. οἰεδείοη ἔτοπὶ Ῥβ. νἱϊ!. 3, ποῖ ἴὸ 
Ῥε ῥσγοβδί διν ἱπίεσρσεῖς ἃ 88 ἰ ςπι] άσγεη 
ἴῃ ἄστηβ ἴὮσεε ΟἹ ἕο γϑᾶγβ οἷά, 5:}}} Βείπρ' 
δυςκΙεά δοοοσάϊηρ ἕο ἔπε ουβίοπι οὗ 
ΗἩεῦτεν τηοιδεγβ, γεσα ΔπΊοηρ ἴῃς βδουῖ- 
ἴῃᾳ Ἰυπίοτβ. ὙΒδδα ργοπηρὶ ΠΆΡΡῪ οἰϊδ- 
τίοπβ βῆονν ον ἐαπη ας 1508 ννὰ8 ΠΏ 
τῆς Ο. Τ΄--Νν ἐσ. σ7. Βηθανίαν, Βείδδηγ, 
15 βιδάϊδίτοηι [ἐγυβαΐεπὶ(]οἤη χὶ. 18), ταδῖ- 
ἱπρ Ρίαςς οὗ ]εβὺ5 ἰῃ ἴῃς Ῥαββίοῃ ψεεῖς--- 



264 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΧΧΙ. 

18. Πρωΐας 1 δὲ ἐπανάγων 2 εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασε" 19. καὶ ἰδὼν 
συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ 
εἰ μὴ φύλλα μόνον - καὶ λέγει αὐτῇ, “ Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται 

1 Βοζο ἐπῖςς, εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη ᾿ παραχρῆμα ἡ συκῆ. 20. Καὶ 

ἐμὴν μὰ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν, λέγοντες, “Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη 
ἡ συκῆ; 

21. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω 
τῷ Αςίεχ, 20. ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ " διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς 

ἘοαΣ. 
8ο; 
]6ποὲ 
αἰν ας, ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἌΛρθητι καὶ βλήθητι εἰς 

ἃ τὴν θάλασσαν, γενήσεται" 22. καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ 
προσευχῇ, πιστεύοντες, λήψεσθε." 

23. ΚΑΙ ἐλθόντι αὐτῷ 4 εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες, ““ Ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; 

Ἰπρωι ἴῃ ΜΒ ΒΌ. 3 «παναγαγὼν ἰῃ ΝΒΙ,. 

δον Ὀεΐίοτε μήκετι ἰῃΠ ΒΙ. ὙΝαπεηρ ἱπ ΒΟ. 

4έλθοντος αντον ἴῃ ΦΒΟΌΙ,. Το τελάϊηρ ἰπ Τ. Ε, (ἄκι.) ἰδ ἃ σταγηπηδεῖςδὶ 
οοττδοϊίοη. 

ττὺς (τἰεη 8 ἔδοτε (υἱός Θίδηϊευ, 5. δηά Ρ.). 
--ὠὄνλίσθη, ραβεεά τῃς πίρῃῖ; βυγεῖν ποῖ 
ἴῃ πε ὀρβῃ δἱγ, 88 νν εἰβίείη δηὰ ἀτσοῖίυβ 
τπῖηκ. Αἱ μων εἰπηθ φυατγίετβ οουἹά 
ποὲ δδϑὶϊ ξοῖ ἴπ δε ςοἰϊν, δυϊ τπ6 
Βουβε οὗ Μαγίδα δπὰ Μδζυ νουἹά Ῥςε ορβῃ 
ἰο 685 (οι υἷ. χχὶ. 57). 

νυν. 18:22. Τὰς δαγγέηθ ἢρ ἱγεε (ΜΙ. 
χὶ. 12-14, 190-26). --ἼΠε δίοσΥ οὔυνο τπλόσῃ- 
ἱπξ Ἰουγπεγβ ἔτοπὶ Βείμδηυ ἴο 7εγυβαίεπι 
(ρα; ΜΚ.) 18 πεσε σοπιργθββεὰ ἰπῖο οῃς.-- 
ες. χ8. ἐπείνασε, Ης ἔε! πυηρτγ. Τῆς 
ἔλεοϊ βεθπηβ ἴο ἔδνους {πῃ Πυροιῃαβίβ οἵ ἃ 
δίνουδο ὑπᾶάες ἴῃ βκὺ ονογηὶρῃῖ. ΨΝῊΥ 
δῃουϊά οὔὐς δε Βυπργ ἰεανίηῃρ ἴπῸ 
Βοβρίϊαδὶς ἤουβε οὗ πτίεπάβὺ ΤὮῖβ νν 88 
Ὧο ἀϊθῆουϊεν ἔοσ (με Εδίῃειβ 80 γτεραγάεα 
τῆς δυηρεῖ 88. δββυπιεᾶ (σχηματίζεται 
πεινᾶν, Ευι}γ.).--νεσ. 19. συκῆν μίαν: 
εἷς ἰπ ἰαῖς ατεοῖΐς ννὰβ οἴϊεπ υδεὰ ἔοσ τις, 
δυῖ τη6 τηδαηπὶπρ ἢεγα Ῥσοῦδοϊν ἰβ 1ηδὲ 
7εβὺβ Ἰοοϊκίηρ δγουπὰ βᾶν ἃ 80] 1] σὺ δ 
τε6.--μβπὶ τῆς ὁδοῦ, Ὀν ἴῃς ναγϑβίάς, ποῖ 
πδοαββασν ἀρονε (Μεγει).---ἦλθεν ἐπ᾽ 
αὐτήν, ςαπιε οἷοβε ἴο ἰΐ, ποῖ οἰϊπηρεά {ἰ 
(Ετίζβοο).--εἰ μὴ φύλλα, Ἰεᾶνεβ οηΐγ, 
πο ἔτυϊς. ]εβ8ὺ8 Ἴχρεοίεὰ ἴο πὰ ὅτυῖϊε. 
Ῥεσβαρβ ᾿υὰρίπρ ἴτοπὶ ΘΑ] ]εαη ἐχρετγί- 
επος, ψεῖς ΟΥ̓ (ῃς ἰΔΚειβῆοσα τῆς ἢ 
εἰπλς τννᾶβ ἔβη τηοητῆβ ἰοηρ (]᾿ΟΒαΡἢ., ΒεΙΡ 
1. ἴν χοϑ, Μίαε ἨοϊίΖ., Η. 6.), θυῖ 
υἱὰφ οα ΜΚ. χὶ, 13.---οὐ μηκέτι, εἴς. : δς- 
ςογάϊηρ ἰο βοπὶς νυυίϊεβ [18 νγὰβ ἃ ῥγε- 
ἀϊοιίοη δαβεά οὐ ἔμ ορβεγναίίοη [παῖ τῃ 8 
τα ϑ ννᾶβ ἀϊβεαβεᾶ, ρυὲ ἱπ ἴῃς ἔοσπι οὗ ἃ 
ἄοουη. 80 ΒΙεεῖς, απά Ευγσεσ, 80 τε- 

ΤΑΣ 8: “ὝΒΕΩ βαἰὰ Ης, ψῆο κπονν πᾶ- 
ἄυγε ἀπὰ (ἢς Βυμηδῃ πεατγί, " ΤῊΐ8 ἔγθα 
ΨΙΙ βοου νπῖμεγ᾽ ; ἔοσ ἃ ἤᾳ ἴσεε ψἱτ [}1] 
Ἰεαῦ ἴῃ δαγῖν βρείηρ ψἱεβουξ ἔγαϊς ἰδ ἃ ἀϊ8- 
εαβεά ἴσος" (νδπάεσυηρσεη, Ρ. 172).--- 
καὶ ἐξ. παραχρῆμα, ο΄, ΜΚ.᾽8 δοσουηξ, 
--Ννεσ. 20. οἱ ὶ, εἴς. : τῆς ἀϊδεὶρ]68 
Μοπάετγεά αἱ πε ἐνιρηκϊαἐε νυ Βετίπρ οὗ 
τῆς ἴτεὰὲ. Ὁ ά ἔπεν ἐχρεςὶ ἰΐ τὸ ἀϊβ, 88 ἃ 
ἀϊβεαβεὰ ἴστε}, στδάυδν ᾿---  ετ. 21 οοη- 
ἰδῖπβ 4 ᾿πουρῆι βἰπηΐαγ ἰο ταὶ ἴῃ χνὶϊ. 
20,4.υ. τῆς συκῆς, [Π6 πιδλίϊζες οὗ ἴΠ6 
Βρ ἴτεε, 85 ἱξ ἰτ γεσα ἃ 5π|8}} αθαίσ, ποῖ 
ΜΟτΙἢ βρεακίηρ δῦουϊ. Ὑῆε φυεβιίοπ οὗ 
δε ἀΐβοιρ[εβ ἀϊὰ ποῖ ἄγανν ἔγοπὶ [6ϑ08 6χ- 
ΡΙαπδιίοῃβ 48 ἴο (ἢς πηοῖϊνε οὗ ἴῃς πηαΐε- 
ἀϊοιίοη. ΤΒς ουτβίηρ οὗ ἴδε ἣξ' (τες 888 
Αἰ Άγ8 Ὀδεη τεραγάθα 88 οἵ βυτηδοῖῖς ἱπ)- 
Ῥοτῖ, {με ἴγεε δείπρ ἱῃ ΟἿ βι 8 πιὶπά δῇ 
ἐγ ὈΪ6πὶ οὔτἢς [εννγβῃ ρεορῖε, Ῥ ἃ στεαὶ 
βίον οἵὨ τεϊϊριοῃ ἀπά πὸ ἔυΐϊξ οὗ ταδὶ 
ξοά!ϊπεββθ, Ταΐβ Ὠγροῖμεβίβ ἰδ ΝΕ 
οτγεάϊθ]ε. 

γγνν. 23-27. Ϊπίεγγοραίοη ας ἐο αμέλογὶξ 
(ΜΙ. χὶ. 27-33, 1ἱ. χχ. 18), ἡ Βογεν 
δα 401. ορεηβ ἔπε ἱπονιιδ]ε ἤπδὶ ςοπῆϊςς 
Ῥεΐνεεη [6808 δπὰ ἴδ σε !ρίουβ ἰεδάθσβ 
οὔτε ρεορίες.---  εσ. 23. ἐλθόντος αὐτοῦ 
ἃ. το ἴο: σοχηΐηρ οπ ἴῆα βεοοπά ἀδὺ ἰὸ 
ἴδε ταπιρὶς, πε ρίαςε οὗ οοποουζβα, ἤοσα 
Ηε νγᾶβ βυγε ἴο πηεεῖ Ηἰβ ἴοεϑ, ποιδίπα 
Ἰοδῖ ἴο βρεὰκ Ηἰἴβ πιὶπὰ ἴο ἐδμεπι.--- 

κοντι: γεῖ Ηε Ταπιε ἰο ἰεδοῦ, ἰο ἄο 
ξροά, ποὲ στηδγεῖν ἴὸ ἤρῆι. --- ἐν ποίᾳ 
ξουσίᾳ, Ὀγ ννβαῖ βοζέ οὗ δυϊμοτὶτυ ὃ τπ6 

αυδβέίοῃ ἐνεῦ αϑκεά ὃῪ ἴδε σερζεβεηϊδ 



18---28. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ δός 

24. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““ Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 
λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 

ποιῶ. 

ἀνθρώπων ;" 

45. τὸ βάπτισμα 3 ̓Ιωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐξ 
Οἱ δὲ διελογίζοντο παρ᾽ 8 ἑαυτοῖς, λέγοντες, ““ Ἐὰν 

εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ ; 

26. ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον - πάντες 
γὰρ " ἔχουσι τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην. 27. Καὶ ἀποκριθέντες οἷδε οι, 

ν, 

τῷ Ἰησοῦ εἶπον, “Οὐκ οἴδαμεν." Ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, “Οὐδὲ 
ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 28. Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ; 
ἄνθρωπος εἶχε τέκνα δύο,δ καὶ δ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπε, Τέκνον, 

1 ϑοπηδ οορίεβ ογΐὶ δε.  ΒΟῸ ἢδνε ἴξ. 

3 τὸ Ὀεΐοσε ἰωαννον ἱπ ΒΟΖ. 3 ΒΙ, δᾶνε εν (ΥΥ͂. Η. π᾿ Ὀγδοϊκεϊδ). 

4 ὡς προφητὴν Ὀείοτε ἐχουσι ἰῃ 3Β0Ι,Ζ (βο ἴῃ τηοάετη εἀϊεοη8). 

5 80 ἰη ΜΟΌΙ, αἱ. ὄνο τεκνα ἰη Β (ΥΝ.Η. ἰπ τπλδᾶγρίπ). 

6 καὶ ἰδ Τουπὰά ἰῃ ΒΟΌ δηὰ οἴδες υποΐδὶβ δυὰς τννδπείηρ ἰη 3 1.Ζ. 
ΜΝ Η. τεϊοραῖς ἴο 86 τηαγρίη. 

ἔνεβ οὗἨ δβίδυ ! βηςεἃ ογάοσ δπὰ οἰιβίοπι 
δὶ ςροοξβ-πιακίπρ ἰηϊἰδίοσβ 80. τῇς 
7υάαίδιβ ἱπεεσσογαίεά 851. ΡδᾺ] ἃβ ἴο ἢπὶ8 
τίρμε το θὲ Δπ δροβίϊε.---ταῦτα, νᾶρτε (οὐ. 
χὶ, 25) ἀπά οογσῃργεμεηβῖνε ὙΠΕΥῪ μᾶνς 
ἴῃ νίενν 411 τῆς οἤεηποεβ οὗ ψνῃϊο ]6βὺ5 
διδά δεδθη ριεγ, [πγουρδους ΗΒ πιϊπίβῖ συ 
--αῖ! ψ6}} Κποννῃ ἴο 1Ππεπν---  παῖενες Ης 
Βαὰ ἀοπε ἰῃ ἴδε βρίτίε οὔ ὑποοηναπιίοηδὶ 
ποεάοσῃ νν δίς Ης μαά εχδίδίιεά βίπος 
Ηἰ8 αιγῖναὶ ἴῃ ]εσγυβαίετη.--καὶ τίς : [86 
βεοοπὰ ᾳιυεδίίοη ἰβ ὈυΣ Δπ δοῆο οὗἩ {πε 
βτβεὲ: τῆς υδιν οὗὨ τπς δυιῃογῖεν (ποίᾳ) 
ἁἀερεπάβ ου ἰϊ8 βουσςε.---ταύτην, [5 δυ- 
τθοτίν, ἡ ΒΙΟΒ γου δεγοραῖς, ἀπὰ νυνὶ ἢ 
80 ΤΔΩΥ͂ ὈΠΡΔΡΡΙΪΥ δοκπον]εάρε. [ἰ ννα8 
ἃ αυεβίίοῃ 85 ἴο ἴδε ἰερίτπιαον οἵ ἀπ υη- 
ἀεπίδοϊ!ςε ἰπθυεηος. Τῆδι βρίγιευδὶ ροννασ 
δοοτεάϊ8 56} γὰ8 Ὀεγοπὰ τς σοπιρτα- 
Βεηδίοη οὗ ἴῃεβς ἰερ] 88. --- δῖ. 24. 
7εβὺ8 τε ρ ε8 Ὁν δῇ Ἔτη ρδσγαβδβίηρ σουηΐεγ- 
ᾳυεβείοη 848 ἴο ἴδε ταἰηἰβίγυ οὔ πε Βαριῖβε. 

ν ἕνα, πατάϊγ: ομδ αυεϑιίοη ἔοσ 
γουτ ""αην (Βεηρ.) ταῖδεσ : ἃ χυεβιίοη, οὕ 
ταΐηρ, οὔς δηὰ ἐΐῤε βϑανιθ (ςΐ, ἴοι εἷς ἰη 
118 βεῆβε αεηῃ. χὶΐ. 25, 26; σ Οος. 11}. 8, 
χί. 5), δὴ δηδίορουβ αι δβιοη 88 ννῈ Βῃουϊὰ 
ΒΑΥ; ΟΠ6 ΔΠΒΜΕΙ νΟΙΪ] ἃ ἀο ἔογ {Πεῖγβ ἀπά 
ἴοσ Ηΐ8.---νεσ. 25. τὸ βάπτισμα τὸ Ἰ., 
ἴᾶς δαριίδπι 848 σεργεβεηϊπρ [οἢ π᾿ Β Ποῖα 
τα 5Εγγ.---ἐξ οὐρ. ἢ ἐξ ἀνθ., ἴτοπι πεᾶνεῃ 
οΥ οπὶ τῆθη ἢ Τα ΔηΕ Πεδ515 18 ἰογεῖ 
ἴο Ἰερίεἰπλῖδε τηοάεβ8 οὐ τπουρῆς, ψ πο ἢ 
ψουϊὰ ςοπιρίπε ἴῃς ἵψὸ: ,ϑοηι ἢεάνεη 
δυὲ ἑγομρ ταδη ; ἰἢ ποῖ τσουρἢ τηθη 
ποὶ ἔτοπὶ πεάᾶνεη. ὙὍὙπὲ τηοβὲ σίραηῖϊὶο 
δηᾶ Ὀαϊεδι! ἱπβίδπος οἵ τπὲ8β ἐειβ8 ἰπ 
τηοάετη ἔπλεβ ἰ8 ἴπε ποϊοη οὗ Ἴδυγοῖ 

Τίβοξβ. ογηϊξβ δῇ 

βδοζασηςπίδ Δηἃ ογάεγβ ἀερεπάϊηρ οη οσάϊ- 
παιίοη. Οἡ {δε βδπιῈ ρῥγίηςίρίε 8ὲ. Ρδὰϊ 
88 ΠΟ δροβεῖς, θεσδυβε ἢἰβ ογσγάθσβ οδπιδ 
ἴο δίπι “ποὶ ἴτοπὶ τδῃ ποῖ ΕΥ̓͂ τηβϑη," 
68|. ἱ. ᾿.--ἐὰν εἴπωμεν, εἴς. ΤῊΣ δυάϊδ]ς 
δηὰ [ογπλδὶ δῆβννεσ οὗ [π6 βογίθεβ ννᾶβ 
οὐκ οἴδαμεν, ἱπ νετ. 272. ΑΙ] ἐπαὶ ροεβ δε- 
ἴοτε ἔγοτη ἐὰν ἰο προφήτην ἴ8 πε τεδβοηΐπρ 
ου ΨΏΙΟἢ ἰξ ννὰ8 Ὀαβεὰ, εἴπας ἀπβρόκθῃ 
(παρ᾽ οΥ ἐν ἑαντοῖς, ΜΙ.) οἵ Βροκεη ἴο 
ἐδοἢ οἵδετν (πρός, Μίκ. χί. 31); ποὲ 1ἸΚεὶν 
ἴο δανε ὕεεη ονεσῃεαγά, ρυιεββεὰ σαῖμοσ 
ποτὰ ἴἢε ρυΖχίεά εχργεββίοη οὐ {πεῖς 
ἔαλοεβ.--οαὐὐκ ἐπιστεύσατε: [ἢ τεΐετεηςα 
Β6ῖε πῆδὺ ἢ ἴο ]ομηΒ υνἱπεββ ἴὸ εδι8, 
ΟΥ ἴξ τῦδυ δὲ ρεπεγαὶ Ξε ΨὮΥ ἀϊά γε ποῖ τὸ- 
εἶνε 18 πΠηεββᾶρε 88 ἃ ΨΠοὶς ὃ---νοσ. 26. 
ἐὰν δὲ, εἴς. : ἴῃς τηοάς οὗ ἐχρτεβϑίοη Βοσα 
18 νυ κινατά. Μεγεσ ἤπάβ ἴῃ ἴΠῸ βεηίεηςα 
8ῃ ἀῤοΞξίοῤεδὶς τι" 1ἴ ννα 88 οὗ τηξη---ννα 
ἔεασ τῆς ρεορίς". Ὑνμαῖ {Ππὲν πηδδη ἰδ: 
ΜῈ πγυδβὲ ποῖ ΒΩ Ὺ οὗ πίβῃ, Ὀδσδυδε ΜῈ ἔδδσ, 
εἰς. (ο΄ ΜΙ.).---νεσ. 27. οὐδὲ ἐγὼ, εἰς, : 
7εθὺ8 ψὰβ ποῖ δαϑαιά ἴο δῆϑννεσ {μεὶγ 
αυεβείοη, θὰ: Ης ξεϊξ ἴὰ ννᾶ8 ποῖ Ψψοσῖ 
ΜΏ1ς εἰνίπρ Δη ἈΠΒΜΕΙ ἴο Ορροτιυηϊβῖβ. 

γν. 28-32. Ραγαδῖε ο7 ἐπε ἐτσο 2055, 
ἰῃ Μι. οηΐν, ἱπιτοδυςεὰ δῪ τΠ6 ζλτη αν 
ἔοστιυῖα, τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ (χνΐϊ. 25, χνιϊϊ, 
12), ἀπά μανίηρ ἴοσ 118 δἷπὶ ἴο οοπέγαβι 
πε οοπάπςξ οὗ ἴῃ ῬΠατγίβεεβ ἰονγαγάβ ἴπε 
Βαριῖϑε ντἢ τμδὲ οὗ τἴπε ρυδ]ςαπ8. Απὰ 
85 ἴῃς ΡῈ] ςδη8 δῖα βίγηρὶν υϑεὰ 88 ἃ 
[οἷ] το Ὀτίηρ ουξ πιοτε οἱ εαγῖν ἔπε Ῥῃαδγίβαὶς 
σπαγαοῖοσ, τῆς πηδίπ βυδ᾽εςς οὗἉ τεγηδγῖ, ἱξ 
8 ΒΙΡΏΪΥ Ῥγοῦδθὶς ἴπᾶὲ ἴδε βοὴ Ψψ8ο 
Τοργεβεηῖβ ἴῃ6 Ῥῃδγίβες ννῶβ πιεπιϊοηθὰ 
Ὦσβὲ, δηᾶὰ τῆς βοῇ ΨὯΟ ταργθβθηῖβ ἴδ6 



466 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙ. 

ΟἿ, χα , ὕπαγε, σήμερον " ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου.; 20. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
14. 70 
σα χγ; ἴχ.4. εἶπεν,Σ Οὐ θέλω ὕστερον δὲ " μεταμεληθείς, ἀπῆλθε. 30. Καὶ 
ἧι ἫΝ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, 

ῬΌΙΒ. χχνὶϊ. 
5. 4 0οτ. κύριε" καὶ οὐκ ἀπῆλθε. 31. Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ 
νἱ!, 8, .» 3.,.α 8 “ἡ . »4 ν α. 49 . 
Ἠῦ, νὶ!. πατρός ;᾿ λέγουσιν αὐτῷ, ““ Ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
8:. 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς 
32. ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς ᾿ἸΙωάννης ὅ ἐν 

40. « Ῥει. ᾧ ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ 

μένω πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ " ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ δ μετεμελήθητε ὕστερον 
δ“. τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 

Ὁ μον ἰδ ννλπίπρ ἰη Δ ΟΌΓΦΔΣ. Τίβοϊ., Ττρ.» οπιῖε, ΚΝ. Η. τεϊςραιϊς ἴο τπηατρίη. 

3 Β ἱπνεγίβ (ἢ6 ογάεσς οὗ {πε ἔννο δηβινεσβ, 80 [πὶ νεῦββ8 20, 30 βίδαπά ἴδ : ἄγω, 
κυριε, καὶ οὐκ ἀπηλθεν. προσελθων δε τω δεντερω εἰπεν ωσαντως. ο δὲ 

μεταμεληθεὶς απηλθε. ΤΠοΟυρΡῊ δυρροτίεἁ οἡ]γν ὉΥ βοπης 
18 τεδάϊηρ οὗ Β ςοπιτηεηβ [5617 458 {πε ἴσῃς οης, ἀπά ἴξ ἢ88 

Μίάς θεῖον. ϑυτσ. ϑίη. ἰβ ποῖ οπ ἴδε βὰς οὗ Β. 

εἰπεν. ουὅ θελω" υστε 
οὐτεῖνεβ δηὰ νοζβίοηβ 
Ῥεεη δάἀορίεά ὃν ΝΝ.Η. δηὰ ΥΝ εἰβ8. 

8ΊΜΒΡΌΙ, οπιῖῖ αντω. 

αποκριθεις 

4 Οἴ οουγβε 1818 βῃου!ὰ Ῥε ὁ ὕστερος οπ Β᾽Β τεδάϊηρ' οὗ νν. 29, 30. 80 ἰπ Β. 

δΊωαννης Ὀεΐοτε προς νυ. ἴῃ ΒΟΙ,. 

Ῥυδισαη βεσοπᾶ; [πὲ οτάοσ ἱπ ψδιοῃ 
ἴδεν βίδηὰ ἴῃ Β, δπὰ δδοριεά ὃν ὟΝ. δπὰ 
Η. Το ραζδθῖς, ἐβεγείοσε, βῃουὰ γεδὰ 
ἴῆυ8: “Α οςοτγίδίηῃ πηῆᾶῃ Ππδά ἴἔψο βοῃβ. 
Ἡς 544 ἰο οτς, ὅο Ψοσί, εἴς. Ηες τε - 
ΡΙεά, Ὑε5, βἰγ, ἀπὰ ψεπὶ ποῖ. Τὸ ἴδῈ 
Οἴμοι ἢς βαϊά τῆς βαπιε. Ηε τσερ ἰεὰ,1 
ὙΜ1 ποῖ, δηὰ δϊεσννασάβ νγεηὶ.""--- εγ. 28. 
τῷ ἀμπελῶνι : ςοπείδηϊ πεεά οὗ ψΟΥΚ ἴῃ 
ἃ νἱπεγατά, δἀπὰ οὗἨ ὡβυρετίπεεπάεησε οὗ 
ΜΟσίκεσβ.---νεσ. 20. ἐγώ : ἰλσοηῖς δηά βπὶ- 
Ῥῃδεὶς 48 ἰῇ εαρες ἴο οδευ---κύριε, ἢ 
811 ἀυς ξούδεηρει, δηὰ τοοβὲ Η]14] γεοορηΐ- 
τίοπ οἱ ραδίεγπαὶ δυϊῃπογίιν, τῇς ἵνο 
ννοτὰ8 τ οὖσ “ὟὙἴεβ, εἰσ ᾿.--νεσ. 30. οὐ 
θέλω, »111 ποῖ, 1 4πὶ τοὶ ἱποϊπεὰ ; γυάς, 
ΒΌΪΥ, υππιδηπειῖγ, ἀϊδορεάϊεπι, δηὰ 
τηλκίηρ πο ρσεΐεπος ἴοὸ ἢ]14] ἰογαῖεν.--- 
ψεσ. 31. Τὸ ἴδε φυδβείοη, ΝΝΏο ἀϊά τῆς 
411 οὗ τῆς ἔδίμες ὃ τῇς δῆβινεσ, ὑνῆεη τῃ8 
ῬΆΣΔΌΪΕ ἰ8 διταηρεᾶ 88 αῦονε, τηυβῖ, οὗ 
οουζβα, Ὀς ὁ ὕστερος ; ἰῃ6 "αγ-ΒΑγοτ, 
ποῖ ἴπ6 γεα-ϑαγεσ. [τ ἰδ ἃ ΨΨΟηάΘΙ Δ ΠΥ 
ΔΏΒΜΕΙ ΜΆ8 ρίνεη δὲ 411 νῇεη πα ρυγ- 

τῇ οὗ ἴῃς ρδγαῦϊε ννᾶβ 80 ἰσαηβραγεηΐ.-- 
ἣν λέγω ὑ.: ἱπιτοδυοίηρ δεῖε, 88 
ΘΥΒ, ἃ νετΥ ἱπηροτίδηϊ δββετίίοη, Τῆς 

βίδίεπηεης [Ο]οννπρ ψουὰ γίνε ἀεαά!ν 
οἴπεποε ἴο δες Ῥμαι  ρααι «τελῶναι, “πόρ- 
γαι, [26 Ρυ δ᾽ οαπ8 πὰ ἴδ Παιϊοῖβ, {πὸ 
νο βοςί δ! γ Ἰοννεδὲ ο145868. [68118 Βρεακβ 
Βεγα ἥγοση ἀθβῆβηΐθ κπονϊεάρε, ποῖ ΟΠΪΥ 
οὗ ναὶ δά παρρεπεά ἰπῃ οοπηεοίοη 
στ (6 Βαρεῖβε τηϊπιβέσγ, δὰ οἵ ἴδοϊβ 
οοηπεςίςἁ “" Ηἰ5 οση. Ης Πδ8 ἀουδί- 

δουδεὶπ Β. ϑοιῖα ουγθίνεΒ ἀηὰ νεγβίοπβ. 

1ε88 σεζηϊηίβοθηςεβ οὗ ἔπε “" Οδρεγηδυπὶ 
ταϊββίοη ᾽᾿ (οῇδρ. νἱϊὶ. 9-13) ἴο γὸ ὑροη.--- 
προάγουσιν, ο εΐοτγε,Δπεϊοίραῖε (προλαμ- 
βάνονσιν, Επιἢν.), ῥγεβθηξ ἴδῆβε: ἘΠΕ 
ἅτε βοίηρ Ὀεΐοτε γοῦ πονν ; αϑί ἢγβὲ, ἢγβι 
1.ϑὲ. Οδγυβοβίοπι, πη Ἡοπι. ἰχνῖϊ., ψίνεϑ 
8Δῃ ἰπίεγοβιίίηρ βίοσυ οὗ ἃ Ἴουγίεβδῃ οὗ 
διῖ8 τίτηα ἰη 1]υϑεγαείοη οὗἩ 118.----ν οἵ. 32. 
ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης: ποὶ πηοτεῖν ἱπ ἴῃς 
Β6π86Ὲ οὗ ρεΐπρ ἃ ροοὰ ρίουβ τηδη 
Ψ μοβς 1ἢῈ πὸ ἔδυϊε οουἱά δὲ ἰουηά 
(Μεγεγ; τς Ἑδίμετβ, Οῆευβ.,, Ευίῆν., 
ὙΒδορὮγ.), δὰ ἰπ {πε βρεοιῆς βεῆβε οὗ 
Τοϊ]οννίης ἐμεῖς ον ἰερα] αν. ΙῸ μη 
88 ἃ οοηδογναίϊνα ἰπ σε ρίοη ποῖ 1688 
ἴδῃ τἴπῸ Ῥδαγῖίβθεεβ. Ης ἀϊθβετγεά ἔτοσ 
τῆεπὶ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ θεὶπρ ἘΠοτου ἢ δίποαγα 
δηὰ ελγηεσϑί, ΤΕΥ οου]ά ποι, ἐπετγείογα, 
Ἔχουβα ἐπευηβεῖνεβ ἴοσ ποῖ Ὀεὶηρς βυτῆρα- 
πεῖς ἐονατὰβ Ὠπλ ὁπ ἴπς ρτουηὰ οὗ ἢ8 
Ὀεὶπρ δῃ ἱππονδίοσ, 48 {πεῪ οουὰ ΨἸ ἢ 
ῬίΔυβί εν πὶ τῃς οαβα οἵ [εβῃβ8. ΤΒε 
τηεαηΐπρ ἰδ08 1858: Ης ουϊειναϊεὰ Ἰεραὶ 
[ἱν κε γουγεεῖνεβ, γεῖ, εἰς.---ὑμεῖς δὲ 

ντες, ἤδη γε βῶνν δον ἴΠ6 ΚΑῚ τοοῖκ 
7οὮπ᾿ 8 βυπηηοπβ ἴο ταρεηΐ γε ἀϊὰ ποῖ 
δνθη ἰδίας ἰη τ[π6 ἄδλυν ἴοϊονν {πεῖς 6χ- 
δΔῖΏρΪς δπὰ οὔδηρα γοὺγ διε άθς. ὙΏΘΥ 
Ψ γα ἴοο ργουὰ ἰο ἴδκε δῃ Ἐχϑπιρίε ἔτοπΊ 
Ὁ] σα π8 δηὰ δασίοιβ.---τοῦ πιστεῦσαι, 

1ηῇ, οὗ τεβυῖς ννἱἢ τοῦ. 
νν. 33-46. Ῥαγαδίε 97 ἐλ γεδεϊἰομς 

υἱηε- ἀγεδεεγς (ΜΆ. χὶϊ. 1-12, ἱκ. χχ. 9-10). 
-π-νεὶ. 33. ἣν πο ἀ,, ΕΑΓ Δποίθοσ 
ῬΑγδΌΪε ; Βροΐίεπ δὲ [ἢ βαπια τἰπης, δπὰ 



320-38. 

33. “Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. 
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ἄνθρωπός τις] ἦν οἰκοδεσ- 
πότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ "φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε, " ΜΚ. χί!. τ, 
καὶ "ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ φκοδόμησε “ πύργον, καὶ ἐξέδοτο 35. ἘρΒ. 
αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 34. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν 5 ΟΕ. χχν. 
καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργούς, λαβεῖν χίϊ, τ. 

Ὁ εν. χίν. 
τοὺς καρποὺς αὐτοῦ" 35. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους 1, 801 
αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ "ἐλιθοβόλησαν. α Μὶ. αἷ, τ- 
36. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων" καὶ χίν. “8. δ 

ν ΘΒ. χχίϊϊ. 
ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς 5.. ΓΚ. 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων, Ἶ Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου 48. Οἱ δὲ ΑειεΎΪ. 
γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος " ν ἵκ ἀν, 
δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ κατάσχωμεν ὃ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 

1 τᾷ ΜΆΠΕΩΡ ἴῃ τηΔΩΥ ἀποίαΐδ. 

,.4. Ηεὺ. 
ΕἾΝ 

3 ἐξεδετο ἰῃ ΒΟΙ,. εξεδοτο ἰ8 ἃ στατηπιδιῖο αὶ οοττοςιίοη, 

δι σχωμεν ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ,Ζ. 

οἵ κίπάσεά ἱπιροσι. Τῇε ἀρχιρὲ ἱπισοάπο- 
εἴοη Ῥείσαγβ επιοϊΐοη. [|}|ε6β808 ἰβ αἰνᾶσε 
δῖ Ης ἢδβ8 ἔνεη τηοσίδὶ οἤξπος, δηὰ 
Βεῖα βῆονβ Ηΐβ κπονϊεᾶρε ὈΥῪ ἴογε- 
βδάονϊηρς Ηἶἷβ οὐγῃ ἄοοπ)ὶ. Τῆς ἔογγηεσ 
ῬδιΔΌΪῈ [48 εχροβεὰ τε ἱπϑίποαγιν οὗ 
τῆς Ἰεδάετβ οὗ ἰδγδεὶ, [ἢ18 ὄἐχροβαεβ ἔπεὶγ 
Ορεῃ σονοῖὲ αραϊπβὲ ἄνθη ἀέυΐηις δας ποσὶ τγ. 
--ἀμπελῶνα: ἰὶ 18 ἀηοῖπες υἱπεγαγὰ Ῥᾶτ- 
ΔὉΪ6. ὙΠΕΥ ψγεῖς Ὀοΐῃ Ρχοῦ δ) Ἷν Ἔχίεηι- 
Ῥοσίβεδ, ἴῃς οὔς βιυρρεβιίη, ς οἴδετ, 
τῆς ρίοῖυτε οὗ ποπάοϊπρ' οἰ πρὶ ἂρ ἴῃς 
ςοπιραηίοη Ρίοἴυσε οὐ πιϊσἀοἷπρ.--- φραγμὸν 
ἀ. περιέθηκε, εἰς. : ἀειαι]εὰ ἀεβοτίριιομ 
οὗ ἴδε ραΐπβ δίκεη ΌΥ ἴδε ἰαπάϊοσγά 'ἰπ τῇς 
φοηδίσυοιϊίοη οὗ ἴῃς νἱποεγαγά, Ὀαβεά οπ 
1βαἰδῃ᾽Β δοῃρ οὗ ἴδε νἱπεγαγά (οδρ. ν. 2), 
411} ΨἘὩ ἃ νίενν ἴο ἔτι ιπ658, ἀπά τὸ 
πυῖς οὗ τῆς δεδὶ Κιπά; ἴον τῆς οὐγησσ, δὲ 
Ἰεαϑβέ, 18 νεῖ ταυοἢ ἰῃ δαγπαβῖ: ἃ πεάρε 
ἴο ρτοίεοξ δραίηβὲ ψ]ὰ δεαβίβ, ἃ ὑσεββ 
δηὰ ναὶ {πδὶ ἴῃῸ ρτάρεβ πιδὺ ὃς βαυεεζεὰ 
δηὰ τἢς ͵υΐοα ῥγεβεσνεά, ἃ ἴοννεσ ἴῃδὲ ἔπε 
τὶρε ὅτυϊε πᾶν ποῖ ὃς δίοΐθη.---ἐξέδετο, 
Ἰεῖ ε ουἱ οὐ δἶγα; οἡ ἢ δῖ ταΓΓΊ8---ν οί Ποσ 
ἴος ἃ τεπὲ ἴῃ ΠΊΟΠΘΥ οἵ οἡ ἴπ6 »πδέαγεῦ 
δυβίεῃι, ρσοάυςε ἀἰνϊἀεὰ Ὀαΐννεθπ ον ΠΕΣ 
δηὰ νοσίκοσβ---οεβ ποῖ παῖε ἄρρεασ. Τῇς 
Ἰδῖξες 566 πΊ18 ἴο ὃς ἱπηρ]1εἀ ἴῃ ἐπε ραγα116}5 
ΜῈ χὶὶ, 2, ἀπὸ τῶν ἜΡταν: 1Κ. χχ. το, 

τοῦ καρποῦ) .---ἀπεδήμησεν, Ψεπὶ 
δὈτοδά, ἴο ἴανε 6 ΠΊ πδεύοιι, δηά αἷ5ο 
ἴο ρίνε {πεπὶ εἶπιε ; ἔοτ τῇς πονγ ῥ᾽ απιεά 
νἱῆθβ ψουἹὰ ποὶ Ῥεᾶσς ἔτυιϊξ [ῸΓ ἴννο οὐ 
ἴητεε γεᾶτβ. ΝῸ υπγεαβοηδῦϊθῃαβ8 ἴῃ 
118 Δηάϊ]οτά.---Ν εσ. 34. καιρὸς: ποῖ 
ΤΑΘΙΕΙ͂Υ ἴδε ββάβϑοη οὗ δε γεᾶγ, δυς ἴῃς 
ἰπὶε δ ΠΟ τῆς πὸνν νὶπαβ σηϊρῆς δε 
'Ἐχρεοϊςά ἴο ὕεασ.---τοὺς καρποὺς: τς 

τολιοῖε, ἌΡ Ασα ΠΥ ἱγαρ᾽ γίπρ' ἃ πλοπαν τεηϊ. 
ΤΠε πιοάδ οὗ ἔδηυτα ρσορδθὶν ποῖ ἰπουρδι 
οὗ ὉῪ τηἷβ ἐνδηρε δι.---αὐτοῦ Βμοι]ὰ ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ Ῥὲ τείεισεά ἴο τς οντεσ, ποῖ ἴο ἔπ 6 
νἱπεγαζὰ - “" δἰβ {τυε8,᾽᾽ 245 'π Α. Ν.-- 
Ψψεῖ. 35. λαβόντες οἱ γ., εἰς. Τῇ 
Βυβραπάτγηθη ἐγοαὶ [ῃ6 ΤΩ ββεηρεγϑβ ἴῃ ἴα 
τηοβὲ δαγρδγουβ δηὰ (γυσυ δηΐ τηδηπο: 
Ῥεδείηρ, ΚΠ πρ, βεοπίηρ το ἀδαῖῃ ; ΒΙΡΩΪΥ 
ἱπιρσοθαῦῖς ἰπ τῆ6 παίυγαὶ βρῆεγε, δυῖ 
ΔΠΟΙΒΕΣ ἱπβίδποε ἵπ ΜΏΟἢ ρᾶγδῦ]εβ μανα 
ἴο νϊοἶαῖε ἠδίυγαι ῥγοθδὈ εν ἰῃ ογάεσ ἴο 
ἀεβογίρε συν τπηεπ 5 σοπάυος ἱπ {πὰ 
δρί γι] βρῆεσγε. Οἡ ἐδείραν ΚΥρκε τε- 
ταπηασκβ: ἴῃς νει δέρειν ἴοι υεγόεγαγε ἰ8 
80 γᾶζα ἴῃ Ῥγοίδῃε νυτίτεγβ ἴῃδὲ βοπῖα αν Ὲ 
τπουρδὲ τμδὲ ἔοσ ἔδειραν 5ῃου]ά Ὀὲ τεδὰ 
ἐδῃραν, ἔτοπι δαίρω.---Ν ες. 36. πλείονας 
τ. π., τοτὲ (ἤδη ἴῃς ἤτβθε, ϑοπὴς ἴδκα 
πλ. 88 τείειστίηρ ἴο αυδὶν σαῖμεγ ἔπ δη 
ὨυΠΡοαΓ: δεέξεν τ Δ ἴῃς ἔοσπλοσ (Βδηρεὶ, 
αἀοεθβεῖ, εἰς.), ννϊο ἢ 8. 4 ἱερὶεἰπιαῖα Ὀυὶ 
ῃοῖ {ἰΚεῖγ σεπάδσίπς. ὙὍὙπε ἱπίεπιίοη ἰ8 
ἴο Ἔπηρμδβίβε Π6 ΠΌΠΊΡΕΣ ΟὗὨ ΡΈγβοηβ βεηΐ 
{φγορμειὼ ὡσαύτως: το ἀϊβεγεηςς ἰῃ 
{πε ἰσεαϊσηδηϊ ; βᾶνᾶρε τηοοά Ἵοἤγοηίο.-- 
γες. 37). ὕστερον, ποῖ δἴτεγυναγαβ σρεσεῖυ, 
Ὀυς ΒηΔΠν, ἴῃ 1Δϑὲ βέερ νγὰ8 πον ἴο ὃς 
τ1ΑΚεη, {δα τηϊββίοη οὗ τῇς βοῃ δηά πεῖγ ; 
Ἔχουβεβ ςοποείναθϊε πιἐΠεσίο : ἀουδῖ 45 ἴὸ 
οτεάεητία!β, ἃ ρσονοκίηρ' τηᾶππεσ ἴῃ ἴμοβα 
βεηξ, εἴς. ; ποῖ γεῖ Τφοποϊιβίνεϊν ῥτονεὰ 
τπδὲ ἀεϊθεγαῖὶς ἀεῆδποε ἰβ ἱπιεηάεᾶ, 
ὙΒ6 ρδιίδηξ τηδβῖδγ νν1}} πιακα (παῖ οἱεας 
δείογε ἰακίπρ ἤυσῖθες βίερβ.--ἐντραπή- 
σονται (ρ485. ἴος τηϊά.), [ΠΕΥ 11 δον 
τεβρεςῖ ἴο. [ἰ ἰβ δββυπιδά τῃδὲ ἘΠΟΥ ψΨ]]]} 
δανα πο ἀϊ συν ἴῃ Κποννίπρ Βἰπλ.---ν ἐσ. 
38. ἰδόντες: πεῖῖῃει πᾶνε ΠΟΥ; {ΠῸ 
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39. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 

40. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 
χ ΟΒ. χχνὶ. ἐκείνοις ; " 41. Λέγουσιν αὐτῷ, ““Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς " 
ἣν, ΓΝ καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδόσεται ' ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν 

27. Ἴομα αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 42. Λέγει αὐτοῖς ὃ 
ν. 30. 

, Ἰησοῦς, “Οὐδέποτε ἀνέγοωτε ἐν ταῖς ᾿ γραφαῖς, “ Λίθον ὃν " ἀπεδοκί- 
ἔτει μασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας " παρὰ 
Ηδεϑ. χὶΐ. 

Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ;᾿ 

1 εκδωσεται ἱπ 811 υποία]8 πεδυῖγ. εκδοσεται ἰῃ πλίηυδ. ΟὨΪΥ. 

τεςορηΐδβα δὲ οὔςς τῇς δοῃ δηὰ δεῖγ, δπὰ 
τεβοῖνε οσῖ δ οὐ ἀεβρεζαῖς σουζβαϑ, 
ψ Ποῦ δῖα δὲ οὔοβ ογιϊβά ουῇδβ. ὙΠΟ 
ε͵εςς 86 δβοη, Κι] Βῖπι, δὰ βεῖζε ἴῃς ἰη- 
Βετίίϊδποα. Τῆς δοιίοη οὗ ἴῃς ραγδῦϊε 18 
οοηβηεά ἴο ἃ βἰηρίε βεββϑοπ, τῇς π|εδ- 
ΒΕηρεῖΒ ΤΟ] οννίηρ οἷοδε οὐ βαοῇ οἵἴπετσ. 
Βαϊ [6808 οὈνίουϑὶγ μ48 ἰπ Ηΐβ ἐγε ἴῃς 
ΨΠοἷΪς Ὠἰδίογυ οὗ [βγαοὶ, ἔγοπὶ ἔπ βϑίεϊα- 
τηθηῖ ἰη Οδληδαπ {Π|] ΗἰβΒ οὐνῃ τἰπις, δηᾶ 
8ε68 ἰῃ ἰε αοὐ᾽β σάτα δρουὲ ἔγυϊς (α ΠοΙν 
πδῖϊοῃ), ἔς πιϊββίοη οὗ ἴδε βϑιςςεβϑῖνα 
Ῥιορμεῖβ ἴο ἰπϑίδε τπαὶ ἐγσυϊς Ὀς ἕοσίῃ- 
ςογλίηρ, ἃπὰ ἴδε ρεγϑίβίεπε περίεος δηὰ 
ἀϊδβίογαῖεν οὔδε ρεορῖε. Νερίδεέ, ἴοσ μετα 
Ψγ»Δ8 πὸ ἔπι τὸ ρίνε ἴο [Π6 ΠΊΕΒΒΘΏΡ ΕΓΒ, 
τπουρῃ ἴπᾶὶ ἄοεβ ποῖ οοπηβ ουξ ἱπ (ἢ 6 
Ῥατϑῦϊε. Τῆς δι καες ἰβ ἃ ΝΕΙῪ Βοῃῦσθ 
οὔς, δαὶ ἴδ ἰ8 Ὀτοδάϊν ἴσυθ. [βγααὶ, οἡ 
186 ψΠοΙς, μΒαὰ ποξ οηἱγ ποὶ ἄοπε αοά᾽β 
11, δυῖ μαά Ὀφάϊν ἱτεαλϊεά ἔδοβα ψῃο 
υὑτρεὰ πεῖ ἴο ἀο 1. ϑ8ε Κι!]ςὰ δες 
Ῥτγορπεῖβ (Μι. χχίιὶ. 37). 

νν. 40.46. ἈΡΡραμόπιο ὅταν οὖν 
ἔλθῃ ὁ κ-» εἴο.: »νβαὶ ννου]ά γοὺ ἐχρεοῖ 
τε οτος ἴο ἄἀο δῇεσ βυοῦ οηροίπρβ 
Βανε ὅὃδδη σεροτίεὰ ἴο δἰπὶ ὃ Οὔὗὔβεῖνε 
18 ϑυδ᾽ ποῦνε δἴες ὅταν ςοπιρατεὰ νυν ἱ ἢ 
τῆς ἱπάιοδεϊινα δῆεσ ὅτε, νεσ. 3.4. 
ὅτε φοϊπίβ ἰο ἃ ἀεβπίιε εἰπις ρϑϑβί, ὅταν 
ἰ8 ἱπάεῆηϊις (υἱάς Ἡεττηᾶπη, Μέρεν, Ὁ. 
437).-- ες. 41. λέγουσι, {πεν 5αΥ: Ψῃοὺ 
1π6 πιὲπ ἱποσί πη πδιθα, 1πουρἢ παν οουἱὰ 
ποῖ δυῖ βες [Πτουρἢ ἴδῃς πη νεῖ] οὗ [πῃ 8 
ΔΙΙεροσυ. ἴηῃ Μκ. δηὰ 1. τῆς ννοτὰβ 
ἌΡρεᾶγ ἴο 6 ρυΐ ἱπίο ΟἸγίβι᾽ 8 πιουτῇῃ.--- 
κακοὺς κακῶς ἀπολέσει: ἃ Βοἰεπιη ἴδοξ 
οἰαββίςδ!ν εχργοββεὰ (“ εἢ ατδεςὶ βαῖ- 
τηοηΐβ ρει εἰαπὶ ἰη Μαίίπδεο ᾽᾿-- αρδεῖ, 
Απποῖ.) -- Ης ΨἹ]] δαάϊν ἀεβϑίσου δαά 
ταδη.---οἵτινες, ΒΌΟΝ 848: 6 Ψ}}} ρίνε ουὧξ 
186 νἱπογατά ἰο πυβραπάτηδη οὔ ἀϊβετεπε 
βίδ:ρ.--τ. κ᾿ ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν: 
ἴῃς ἰσυϊδ ἰπ {πεὶς (τς (τα1|8᾽} δεδβοηβ, 
Τορυϊαῦν γεὰσ ὮὉΥ γεδι.--“εῖ. 42. 
οὐδέποτε ἐνένωτς εἴς. : ἃποῖδε οὗ 
ΟὨτίβι᾽ β ταρσγοτηρέυ ξε!οἰουβ αυοίδείοηδ ; 

ἴτοτῃ 8. Ἴχνὶὶ. 22, 23 (ϑερ.). ΤῊ 15 φυοίᾶ- 
τίοη σοπίδίηβ, ἱπ ραστῃ, Δ ποίΠο ρασγδαῦΐο, 
ἴῃ ΙΓ ἢ ἐῃς εἰεοιοα δηὰ τηυγάεγοα Βεὶγ 
οὗἩ (δ6 ἴοσπιεσ ραγαῦϊε Ὀεσοπιεβ ἰἢς σε- 
)εςιεά βίοπε οὗ ἰῃς Ὀυϊάετβ οὗ ἴδε ἴδεο- 
ογαῖίς εὐϊῆος ; οηἷγ, μονψενεσ, ἰο Ὀεσοπια 
ενδητυδ! ἴῃς δοοεριεὰ Βοπουγεά βίοπα 
οὗ αοά. Ιε ἰβ δὴ δρροβίιες οἰϊδεϊοη, 
Ὀεοδυδα ῬγΟΌΔΌΪΥ τεραγάεα ἃ8 Μεββίδηϊο 
ὃΥ ἴποβὲ ἵπ  Ποβα πδατγίηρ ἱξ νν8β πιδάε (ἰδ 
Μ85 80 τεραγάδα Ὀγ τῆς ἘΔΌΡΙ8--- ϑομδιῖ- 
ἔδη, αὦ ἴοε.), ἀπὰ Ὀεσδυδβε ἰξ ἱπιϊπχαῖεά 
ἴο 1πεπὶ παῖ ὃν ΚΙΠπρ ]εδὰ5 τπονῪ ψουἹά 
ποῖ ὃς ἄοπε ψἱ ἢ Ηἰπ).--- ἐγ. 43. 
τοῦτο, ἱπσάυςίηρ τῃςε δρρ]!ςαιίοη οὗ ἴπ6 
ογδοῖθ, δῃὰ ἱπὴρ Υἱπξ τῆαῖ τῃ6 ρατγεῖεβ 
δὐάτεββεά δε ἰῃς Ὀυ]άοτγβ Ξε ἐμεγεΐοτγε.---- 
ἡ βασιλεία τ. θ.: [ῃς ἄοοπι 18 ἐοτγίεϊϊυτα 
οἵ ρείνϊερε, τὰς Κίηράοπ)Ί ἰδκεῃ ἔσο 
ἔπεπλ δηὰ ρίνεη ἴο οἰἴδεζβ.---ἔθνει, ἰο ἃ 
ῃδιίου ; Ῥίον δεῖν, 88 Ῥδὺϊ 815 ἱξ, ἃ 
πὸ παίίοπ (οὐκ ἔθνει, οπι. χ. 10), δα 
τεΐεσεηος Ὀεΐηρ, ῥἱαἰμῖγ, ἕο {πε πεδίμεη 
ψοσ]ά, --- ποιοῦντι τ. κι α.: ΟΥ̓ [1ϊ. 8, το; 
νἱϊ, χ7, Ὀχγίηρίηρ ἴογιἢ ἴῃς ἔταϊ8 οἵ ἱς (86 
κίπράοπ). Ὑὲ πορα ἴπαι (πε πεν 
παίϊοη 1} Ὀγίπρ ἔογῖῃ ἴῃς ὅσυΐτ 5 ἐπα 
βτουηὰ οὗ ἴῃ ἰταπβίεσεπος. Οἀσοὰ εἴςςίδ 
ΠῚ ἃ νίενν ἴο υδοδιϊπεββ; ἃ υ8εῖε88 
εἷεςὶ Ρεορῖς 85 ἢο ῥγεβοσίρίϊνε σίρῃεβ.--- 
γεσ. 44. Τῇηΐβ νεζβε, ὑγαοκεῖεὰ ὃγ ὟΝ. Η., 
ἰουηά ἱπ {πΠ6 βᾶπὶὰὲ Ἴοοπηθοῖίοη ἱπ [ἷκ. 
(χχ. 18), ἰοοῖκβ σαῖμεγ {ἰκ6 δὴ ἱπίεγροϊα- 
τοῃ, γεῖ ἰξ βυ 18 ἴῃ βἰευδτίοπ, βεγνίηρ 88 
8 δοίειη τναγηΐηρ ἴο πε τε μεθ εῖηβ, 
εν] ἱπιαπιίοηβ ἀραίπβὲ ἴδε ϑρεάᾶκοσ. 
πεσὼν: Ὧδ ἡ Πο [4118 οὐ ἴῃε βίοπε, 88 ἰξ 
βιυτ Πρ δραίπβεὲ ἰδ (18. νἱϊ, 14).--- 
συνθλ. Ῥγόκεη ἰπ 
ΡῬίεοεβ, {κὸ ἂπ βαγίμθη ν}ββε] [4]Πἰπρ οα ἃ 
τοοῖ. Τῆΐβ σοπιρουπὰ ἰΒ ἔουπά οπὶγν ἱπ 
ἴδιας ατεεὶς δυΐμποσβ.---ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, 
οη ΨΏοτη ἱξ 8141] [41], ἴῃ Ἰαάρτηεπι. ΤΣ 
ἀϊβιϊποιίοη ἰ8 δεΐψεεη τπῆθη Ψ8Ο Ὀεϊίενα 
ποῖ ἰῃ τῆς ΟὨγῖβε ξῃγου ρἢ πιϊδυπάετγβίδη- 
ἱπρ δηά ἔἴοβε ψῆο τεὐεοὶ Ηἰπὶ τπγουρὰ 
δὴ ενὶϊ πεαζὶ οὗ υπϑεϊϊεῖ. Βοίδ βυβεσ ἴῃ 
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43. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 44. καὶ ὁ 
πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον "συνθλασθήσεται " ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ; εἼΧ, χα, 18. 

δλικμήσει αὐτόν" 45. Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἷα ΙΝ. χα. τ8. 
Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει' 
46. καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, 

ἐπειδὴ 3 ὡς ὃ προφήτην αὐτὸν εἶχον. 
ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, 

1 ΤΏ ψΒοΙς νεγ. (44) ἰβ οπιίτἰςά ἴῃ Ὁ, 33, οἷά 1,δεΐπ νετζβίομβ, Οτἷρ., εἰς. Τίβος. 
οὐδ αηὰ ΝΗ. Ῥγβοῖεῖ. ὙΝ εἰββ τεραγάβ ἐξ 48 σεπυίης, δηά τίη ΚΒ ἐμδὲ 11 μδά σοπηα 
ἴῃ ποσὰ [ἷς. ἰὲ ψου]ὰ Βανε βιοοά δῇδσ νεσ. 42. 

3 “πεῖ ἴῃ  ΒΌΙ,. 

φοηβδαυδηςε, δυὰϊ ποῖ ἰῃ 1Π6 88π|6 ἂν, 
οὐ ἴο ἐπε βᾶπὶεὲ εχίεη. Ὅμὰα οπα ἴδ 
Ῥσοκεη, Βυζὶ ἴῃ ᾿ἰτὰ ; τπ6 οἴδεῖ ογυβῃθὰ 
ἴο ροννάες, ψνῃϊ ἢ ἴῃς ννὶπάβ Ὀἷονν ἀὐγᾶγ. 
-ολικμήσει, ἴοπὶ λικμός, ἃ ννἱππηονηηρ 
ἴοτῖς, ἰο ψίππονν, ἴο βοδίϊεσ ἴο ἴπ6 υνἱηᾶβ, 
ἱπιρίγίπρ τεδυοείοη ἴο ἄυβὲ σαραῦῖς οὗ 
Ῥείπρ 80 βοδίζετεὰ -Ξ- ρτί πάϊηρ ἴο ροννάεσ 
(εομέεγεὶ, Μυϊρ.). ἙἘογ ἴῃς ἀϊδβειποιίοη 
τ Κδη ἰῃ (πῖ5. νεσβα, οὔ. σἤαρϑβ. χὶ. 6; χίϊ. 
31, 32.-κἷῆιει. 45. Τῆς ρείεβῖβ δπά 
ῬΒαγίβεεβ οὔ ουτβε ρεζοεϊνεὰ τε ἀτίἢ οὗ 
ἔμπεδα ραγαῦοϊὶς βρθεοῆεβ δροιὶ [6 ἵννο 
80ῃ5, ἰῆς νἱπο- ἄτεββεσβ, ἀπὰ ἰἢς γεϊεςιεὰ 
βίοηβ, δηά (νεγ. 46) νου Ἱὰ ανε ἄρρτε- 
Βεηάεά Ηἰπὶ οἡ ἰδε βροῖ (κ. χχ. 10) 
μδὰ {πον ποῖ ἐεαγεὰ ἴδε ρεορῖε.---ἐπεὶ, 
βίης, ἱπιτοδυςσίηρ ἔπε σεάβοη οὗ {πε ἔξαγ, 
ΒΆΠῚ6 48 ἰπ νεῖ. 26.---εὀἰς προφήτην -- ὡς 
ἼΣΟΙ, 26, Δηὰ ἰῃ χίν. 5, 4180 ἴῃ γεΐεγθηςς 
τὸ ]οη. Οη δὶ υδεὲ οἵ εἰφ νἱάε ΝΝίπετ, 

ὃ 32,4, ὃν 
Ομάρτεβ ΧΧΙΙ. ῬΑΒΑΒΙΞ ΟΥ̓ ΤῊΒ 

ΜΜΈΡΡΙΝΟ ἘΈΑΒΤ ΑΝ ἘΝΟΟΥΝΤΕΒΒ 
ΨΊΤΗ ΟΡΡΟΝΕΝΊΞΒ. --ν. 1-14. Τεέ 
γογαὶ τοεδάϊηρ.---ΤὨϊ8 ραγδῦ]8 ἴδ Ῥεου]ᾶς 
το Με., δηὰ ψνὩ 116 'π βοπὶα γοβρθοῖβ ΝΟΣΥ 
Βυϊίδ0]ς το πε βίτυδιίοη, τᾶν ποῖ υη- 
ΤΟΔΒΟΠΔΌΪ ὃς Βιβρεοϊεά ἰο ον ἰΐβ ρίαςς 
δοῖς ἴο ἔπ Ἔνδηρε δι᾽ 8 μδὺϊ! οὗ στουρίπρ 
Κιπάγεά πηδίίεσ. ὙΠπα βεοοπά ρατγὶ οἵ 86 
ΡΑΙΔΌΪς τείεγσίηρ ἴο {πὸ τῆᾶπ πους ἃ 
ψεδάϊηρ τοῦς πᾶ8 πὸ ςοπηεοιίοη ννἱἢ {Π6 
Ῥτεβεηῖ βἰυδιίίοα, οσ ἢ της ῬΠαγίβεαβ 
ΨΠῸ ἅτε βυρροβεὰ ἴο Ὀ6 δάἀγεββεά. Αη- 
οἴβες φιεβείοη 88 εξ πιυςὴ ἀϊβουδβεά, 
υἱκ., ΜἈΘΙΠετ ἘΠ 5 ραγαῦε τν 88 βρόκεη ὉῪ 
7εβὺ5 δὲ 411 ου δὴν οοςδβίοη, ἴδε ἰάθβα οὗ 
ΤΩΔΩΥ οτἰεἰς5 Ὀείηρ τπδῖ ἰξ ἰβ ἃ ραγαῦϊς οὗ 
ΘΟ εῖβε' Β τεοοηβίγυςιεά ὃν {πε ἐνδηρεῖβὲ 
Οἵ 50Π16 Οδεῖ ρβεΐβοῃ, 80 ἃ8 ἴο στῇδκε ἴΐ 
οονασ ἰδ δἷη δηὰ ἰδίε οὗ ἰδῆς ενβ, {πε 
ςΔ]Πἶς οὗ τῆς ἀεηῖ]ε5, ἀπὰ τἰῃς Ὀἰνίηα 
ἀεπηδηὰ ἔοσς τὶ ρβξεουβη 688 ἰη 811] τεοὶ ρίεηιβ 
οἵ Ηἰ5 στᾶςε. ὙὉΠε γεβεπιδίδηςε δεϊνεθη 

τὰ ᾿ ἣν 

8 εἰς ἴῃ Μ ΒΙ,. 

{5 Ῥασγδῦϊε δηά ἐβαὲ οὗ τῆς διῤῥενγ, ἱπ 
ΓΚ. χίν. 16-.24, ἰ8 οὈνίουΒ. Αδδιιπγίπρ 
πδῖ 7688 υττετεὰ ἃ ρᾶσγαθ]ς οὗ [15 ἴγρε, 
{πε αυξδιίοη Αὐίβεβ: Μϊοἢ οὗ τπ6 ἔνο 
ἔοττηβ ρίνεῃ ὉΥ Μὲ. ἀπά [ΓΚκ. Ἴοπιεβ 
ΠεΆΤΕΣ ἴο ἴδε οτίρίπα! ὃ ΤΒὰ ρεπετγαῖ 
νετγάϊοι 15 ἰπ ἔδλνουσ οἵ 1,υκ6᾽5. ΑΒ ἴο τδς 
αυεβιίοη οὗἨ ἐπ6 δυϊπδπείο γ οὗ Μι.᾽8 
Ῥδιδθϊε, τς πεσε ἕλος ἴτπᾶὲ τῆς ἔνο 
Ῥατγδῦϊε8Β ἤἕανε ἃ Ἴσοϊηηοη ἔποπὶς ἂπὰ 
ΤΊΔΠΥ ἔξαϊιγαβ 5 Π1}}8Γ 8 ΠΟ Ῥγοοῦ πὲ 
Ῥοιἢ ςουϊά ποῖ ργοςεεά ἔγοτῃ [ε888. ὙΝΩΥ 
βῃουϊά ποῖ πε ἰδίεσ ραγδῦϊα 6 6 βαπδ 
ἔπεπὶε παπάϊεά ὃν δε βαπὶς Ατεβὲ τ 
νατίιίοηβ 80 ἃ8 ἴἰὸ πηᾶκε ἰξ βοῦν ἃ 
ἀϊδετεπεὲ 116 ςοππεςίεά ρυτγροβςα, ἴδ 6 
ΘΑΥ ΕΣ Ὀεΐπρ, ἃ ρᾶγαῦῖε οὗ Ογαος, ἴῃ6 
Ἰαῖεγ ἃ ραγϑδῦϊε οἵ Κμάρηπιειέ ἀροῦ στᾶσα 
ἀεβρίβεδ οὔ δϑυβεά δ [1 τῆς ἀϊάαςεϊς 
αἷτὰ οὔ τπ6 ανο ρδγδῦ]68. ννᾶ8 88 [δὲ ἰῃ- 
ἀϊςαιϊεᾶ, τὰς τηειῃποὰ οἵ ναζίδιίοθ ννὰβ 
Ρτεΐδγδθῖβ ἴο 18 τι8ὲ οὗ ἵννο ρδγδδίεβ 
τοῖα! ν ἀποοππεοῖεά. “ἢ δὲ '8β οοπηπιοη 
Βῖνεβ ἐπ ρῃδδὶβ ἴὸ ννδὶ ἴβ ρεουϊίατ, δηὰ 
δ45 8 πιασκ ψῃδὲ ἴτ ἰ8 τηδε ἰβ Ἰυάροά "" 
(Τλε Ῥαναδοίϊς Τεαολιηρ οΓ Οὐγὶςέ, Ὁ. 
463. ὙΤῇς πιδίη οδ]εοϊίομβ ἴο {πὰ 
δυϊπεπιο ιν οὐ {πε ραγαῦϊε ἂσε ἰἴ5 
ΔἰἹερογίοδὶ σμαγαοῖεσ, δῃὰ [18 ἴοο ἀϊβιίηοι 
δηκο!ρΡαϊίοη οὗ Ηἰβίογσυ. Τῆε ἴογπιες οὔ- 
Ἰεοιίοη τεαδῖβ οὐ ἴῃς δϑϑυπιριίοα πὶ 
76808 υἱἱϊεγεὰ η0 ρδγδῦ ]68 οὔ ἢ δ᾽ ]εροσίςδὶ 
ἴγρε. Οχἡ {π|8, υἱάφξ τεγλαγκβ οἡ ἴδ6 
Ρᾶγδδῖς οὔ ἴῃς ϑοιῖσεν, ομαρ. χἰϊί. 

γεσ. 1. ἐν παραβολαῖς, τῃς ρΙυταὶ ἄοε8 
ποῖ ἱπιρὶν πιοτὸ ἤδη οὴθ ραγαδῖς, δαϊ 
ΤΆΈΓΕΙῪ ἱπάϊςαϊαβ ἐπε βιγίε οἵ δά άγεββ -ξ 
Ῥδγδθ  Ι Δ Πγ.--νεῖ. 2. γάμους, 4 
Μεάαάϊπρ ἔδαβε; ρίυγαὶ, δεοαιβε ἰῃς 
Ζεβεϊνιἰεβ ἰδβϑίεδ ἴος ἄδυβ, βενεὴῆ ἴῃ 
7υάρεϑ χίν. 17. Τῆε βυξβεθέίοη τῆδὲ τῆς 
ἔεδβι ἰ8 οοηηδοιεὰ ψῖτῃ ἔπε μαπάϊηρ ονεῖ 
οὗ {πὲ Κίπηράοτμ ἴο δε βοῃ (“" αυεπὶ ραῖοσ 
Βυςσαββοσοτὴ ἀδοΐίδγαγε νοΐοδδι,᾽" Κυϊποεῖ) 
ἰδ ποῖ ἴο ὃς ἀεδβρίδεά. Τῆς πιχατείαζα 
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Αι δετα δον. ΧΧΊΙ. 1᾿. ΚΑΙ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παρα- 
Σαν. το, ̓βολαῖς,1 λέγων, 2. “Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
χίν. 8 [π βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε "γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ 3. καὶ ἀπέστειλε 
Ὑτὰ δὶ » τοὺς δούλους αὐτοῦ " καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ 

ΠᾺΣ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 4. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων, 

χίν. τ4. Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις, ᾿Ιδού, τὸ " ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ὅ ταῦροί 
ς 

τιν Ὡς μου καὶ τὰ " σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα δεῦτε εἰς τοὺς 

ἰῃ Ν᾿ 

8, 4.. ΟἿ. σιτεντός ἴα ΤΩΝ, χν. 43, 27, 30). 

5. Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ μὲν" εἰς τὸν ἴδιον 
ἔοκορε, ἀγρόν, ὃ δὲ ὃ εἰς ἐ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ - 6. οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες 

2 ἄντοις αῆες παραβολαῖς ἰπ ΣΦ ΒΌΓ, (πιοάετη εὐϊίοσα). 

3 ητοιμακα ἰῃ ΒΟΌΙΣ ἀπά δἀοριοὰ Ὁγ τιοάεγη δἀϊίοσβ. 

8 οσ μεν, ος δε π ΣΙ ΒΟΙΟΣ, βενεγαὶ συεῖνεδ. 

4 φπὶ 'π Δ ΒΟΙ, 13, 33, 69, εἰς. 

δηὰ τεςορηίτίοη οὗ δε βοῇ δ8 μεῖγ ἴο [86 
ἰγοης πλῖρδὲ ὃς σοταδίπεά, νας νου 
εἶνε ἴο τῇς οοοδδίοη ἃ ροϊ εἰς] βἰρηὶῆ- 
δος, ἃπὰ τῆᾶκε δρρεάγαηος δὲ ἴδε 
ταλιτίαρε ἃ ἰεβὲ οὗ ἰογδῖῖγ. Ἐδβίεσῃ 
ΤΑοηδιοῖβ μὰ οἴδῃ σηδὴν δοῃβ Ὁ 
ἀϊβετεηι πῖνεβ, ἀπὰ πείγβηίὶρ ἴο ἴδε 
ὥἄγοπε ἀϊὰᾷ ποὲὶ ρὸ ὉΥ Ῥχίπιορεηίϊξυτε, θυϊ 
ἘΥ ἴδε ρίεαβυγε οὗ ἴδε βονεσγεῖρι, ἀείεσ- 
τοϊηςὰ ἰῃ ΠΊΔΠΥ οΆ8ε8 ὉΥ δῇεοίίοη ἴοὸσ ἃ 
ξανουτῖις υυέδ, 48 ἰῃ (Ὡς οδβ6 οὗ ϑοϊοπιοῃ 
(Κοειενεϊά, ἐς Οεἰ1}1.}---Ν ες. 3. καλέσαι 
τοὺς κεκλημένους, ἴο ἰηνίτε ἴῃς αἰτεδάν 
ἰηνιιοά. ΤῊΐβ βεσοοπᾶ ἱπνίδιϊου βεεπὶβ 
ἴο δοοοσὰ ν τ Ἐδβέοσῃ οὐυδίοτῃ (Εϑῖπεσ 
νἱ. 12). Ὑηε ἢγβὲ ἱπνιδιίοη τνᾶβ ρίνθη 
το (ες ρεορῖίε οὗ [βγδεῖ Ὀγ ἴῃς ργορμεῖβ 
ἴῃ τῆς Μεββίδηϊο ρίςζυγεβ οὗ ἃ ροοᾶ τἰπ|6 
οοπλίηρ. ΤΠΐβ ἀβρεοῖ οὗ ἴδε ρζορμεῖὶς 
ταΐηἰβῖσΥ ᾿γὰ8 νγεϊσοπχεά. [Ιβγϑεὶ πενεσ 
τεβροπάςά ἴο ἴδε ργορμεῖὶς ἀεπιαπά ἴοσ 
γί ρλέεομσηεϑς, ἃ8 ΒΏΟΜΗ ἴῃ 186 ράσγδθὶς οὗ 
1τδε νίπε-γαββοζθ, Ὀὰξ πεν ογα ΡΙεαβεὰ το 
δῶσ οὗ ἀοὐβ σταοίουβ νἱβίϊδίιοῃ ἰπ (δ 6 
ἰδιῖες ἄαγβ, ἴο ὃῬε ἰηνὶςά το ἃ ἔδαβὲε ἴῃ τῃ8 
ἱπάεδηϊις ἔπαγε εἰπε. Ηοῦν {ΠεῪ ννουϊά 
δοὲῖ νπεη τῆς ἔεαβδὶ νγὰ8 ἄπ τεπχδϊπεά ἴο 
Ῥε 586εη.---τοὺς δούλους, ἴῃς βετνδηΐδ, ἃῖα 
]οΒπ τπεὲ Βαρεῖβε δηὰ ]|εβὰ8 Ηἰπιβεῖδ, 
Ψμοβς Ἰοἰπε τλεββαρα ἴο ἵπεῖς ρεπεγαϊίοπ 
ΨΜ 88: ἴῃς Κίηράοπι οὗ Ηεανεῃ 18 δὶ μαπά, 
ἔελϑὲ τἰπς δὶ ἰδηρίῃ αγενεὰ.---οὐκ ἤθελον 
ἐλθεῖν. [δγδεὶ ἴῃ 41} μεσ ρεπογαίίοπβ δὰ 
Ῥεεη ΨΠΠἶπρ ἰπ ἃ ρεπεγαὶ νὰν, χυϊῖς ἰῃ- 
τεπάϊηρ ἴο οοπιε ; πὰ ἴπῸ ρεπογδίίοη οὗ 
]οπῃ ἂπὰ 7εβϑὺ8 ννεσε δ'βο νυ] πρὶ ἰπ ἃ 
δεποσαὶ αν, ἴζ ἰἴὲ παᾶὰ οπἱν ὕεεπ πες 
τῖρμι βοὴ ννῆ0Ὸ ψ88 ροίῃρ ἴο ΡῈ πγατσίεά. 
Ηον οουϊὰ {πεν Ῥε ἐχρεοϊςὰ ἴο δοςερὲ 
δε οὔδουτε Ναζάσεης ἴοσ Βγίδερτοοπι 

δηὰ Ἡεῖν ὃ--ννεσ. 4. ἄλλονς δούλους 
τεΐοτβ ἴο ἴδε Ὡροβεῖεβ τνβοβα τηϊηἰβεγυ 
ξᾶνα ἴο ἴπε βᾶπ)Ὲ ρεποζγαίίοῃ ἃ βεςοηΐ 
οδδηςε.--ἴπατε: ἴδε δβεοοπᾶ βεὶ οὗ 
ΤΑΕΒΒΕΏΡΕΙΒ ἃγα ἰπβίσυςιεὰ ννῆδὲ ἴο βᾶν ; 
18 εγ ἃζε ἐχρεοϊε ηοὲ πιεσγεῖγυ ἴο ἰηνίξε τὸ 
Ὀυὲ ἴο οονρπεηα ἴῃς ἔεδβὲ, ἴο ργονοΐε 
ἀεβίῖγε.---᾿ἰδού, ἴο δἴτεδὲ δἰϊεπιίοη.--- 

ἱστόν μον, ἴπε πιϊδάλγ τηθδὶ, δ8 
ἀϊδβείπος ἔτοπὶ δεῖπνον, Ὡς σάπια ἰδίες 
ἰπ τς ἄδν (υἱέ 1. χὶν. 12, πεῖς Ὀοίἢ 
τς παπιεὰ -- εαγῖν ἀΐππεσ ἀπά βυρρετ). 
ΜΗ ἰῃς ἄριστον ἴδε ἐεβείνίεἶε8 δερίη.--- 
ἡτοίμακα, ρετίεος, 1 πᾶνε ἰῃ τεδάϊηςβϑβ.--- 
ταῦροι, σιτιστὰ, 0015, οὐ οχεη, ἀπά ἐεὰ 
Ῥεδβίβ : βρεᾶῖκ ἴο ἃ ἔδαβί οῃ ἃ νϑϑὲ 80816. 
-τεθυμένα, εἰαίη, ἀηά τπετείοτε πιδὲ δ6 
εδίδη ψβουὶ ἀεἶῖαγ. Τἢς ψνοτζὰ ἰβ οῆεη 
υϑεὰ ἰη οοπηεοιίοη ἱ τῆς 5᾽αγίπρς οὗ 
Βϑοσιβοίδὶ νἱςεπιβ, δὰ τες ἰάεα οὗ 
βδογίῆςε πρᾶν ὃ6 ἴῃ νίενν Βεγε (Κοεῖβνεϊά). 
- πάντα, εἰς. : 411 ἐπΐπρβ τεδαγ, οοτῖς ἴο 
πε ἔεαβί. ὙΤΠ8 τπεββᾶρα ρυΐ ἱπίο δα 
του 8 οὗ ἴῃς ϑβεοοηά βεὲὶ οὗ βεγνδηΐβ 
ΠΑΡΡΙΥ ἄεβοσῖρεβ ἴῃς τηϊπίβίσυ οὗ δε 
ΔΡοβίϊεβ οοσηρατεά υἱτὰ τμδὶ οἵ ουγ Ι,οτγά, 
88 ποτα ὑγροηξ Οὐ ἀρρτεββίνε, ἀπ ργοὸ- 
οἰαιπιίηρ ἃ πιοζαὲ ἀενεϊορεά ροβρεῖ. 
“ΠΟΥ τδϊκαὰ δ5 ἰξ ψνεγε οὗ οχεῃ δηὰ 
εά Ὀεδϑβὶβ δηὰ {πε οἵμες δοοοπιρδηϊπιθηῖβ 
οὗ ἃ ἴεαβῖ, υἱἱἢ δὴ εἰοφασπος [688 
ἀϊρηϊβεά, θὰϊ πιοσς βιϊεά το ἱπιργαβ8 [ἢ ς 
ΤΩΙ] οα ἢ ἃ βεπδε οὗ (6 σίοδεβ οὗ 
Ὀϊνίπε ρτᾶςθ" (ΤὰαἊε Ῥαγαδοϊὲς Τεαελίπρ 
οΓΓ Ολιγὶ ἢ). 

γν. 5-7)7. οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον. 
Τῆς ΜΝυϊραῖε γεβοῖνεβ ἰῆς ραγιϊςὶρὶς απὰ 
τεβδηβἰδιςβ : “ περίεχεγυης εἰ αὐϊογυης,᾽" 80 
αἰ80 τῆς ΑΝ. δπά Εν. ; υβεῖγ, ἔοσ {δε 
ΡΑγιοῖρ!ς ροϊπίβ ουξ ἔπε βίδιες οὗ πιϊπὰ 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

τοὺς δούλους αὐτοῦ “ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 17. ᾿Ακούσας δὲ ὅττι, αἱ σι 
βασιλεὺς 1 ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ " στρατεύματα 3 αὐτοῦ ἀπώλεσε ἀκιαχίν. 
τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν " ἐνέπρησε. 8. Τότε λέγει " 11. Αεὰ 

1--τιο, 271 

τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ μὰ, "εν. 

ἦσαν ἄξιοι. 9. πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς ᾿ἰδιεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ κι τθὶ είς 
ὅσους ἂν εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 10. Καὶ ἐξελθόντες ν δεῖς οδὶν 

οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους ὃ εὗρον, ' δεν ἘΝ 
πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ὁ ὐμ ων" {νἀ κ᾽ 

ἰδτασο ἰω Μι.; βεσο, Ο. χχυΐϊ, 47), χυν ϊϊ. 12. Οἴϊει ἰῃ Αςἰδ δηὰ Εοδ. 
Τίς ρασί. 

Δ Ἐὸσ ἀκονσας δεο βασ. Ν᾽ ΒΙ, Βᾶνε ο δε βασιλενςε. 
3 Ὁ Πδ8 τὸ στρατενμα (Ττᾷ. ἰπ πηατρίη). 

4 γυμφων ἴῃ 31, (ΤίϑοΒ., Ν. Η.). δ ονε ἴῃ ΜῈ (ΕΗ). 

ΒΟ γανα τίβα ἴο ἴ86 σοηάυςὶ βρεοϊβεά. 
ΤΒΕΥ πτεαϊεά {δα Ῥεραδῖηβ, ἰηνίτατίοπ8 
δηὰ ρίονίπς ἀθδβογίρείομβ οἵ ἴῃς βεγνδηΐβ 
σὰ ἱπάϊβετεηςε.---ὃς μὲν, ὃς δὲ: τΠϊ8 
οη6 ἴο δὲβ οὐνῃ (ἴδιον ἔοτς αὐτοῦ -- ῥγοῤγίτς 
ἴοσ ἐμμ5) βεϊά, ἰῃαὲ οπς ἴο Πί8 ἐγδάϊηρ 
(ἐμπορίαν Βετε οπῖν ἴῃ Ν. Τ. Οὗ. τκ. δὲ 
1ῃ18 ροΐπε).---ν ες. 6. λοιποὶ, (Πε τεδὲ, 88 
ἰξ οἱ ἀμελήσαντες ψψεῖα ΟὨΪΥ ἃ ρατῖ, ἴῃς 
ξιεαῖες ραγῖ, οἵ ἴῃς ἰηνίϊεᾶ, ψ ἢ ]]6 τΠ6 
ἐχρσζεββίοη ὈΥῪ ἰἴβεῖξ ἡδίυσα! ΠΥ σοόνεγβ ἴΒ6 
ψ δος. ννγεῖββ δ πάβ ἰπ λοιποὶ ἃ ἴτᾶςς οὗ 
Ραϊοδίπρ : τῇς ρᾶγαῦ]α οὶ ρίπδι!ν τείεσγεά 
ἴο τῆς Ρεορῖςε οὗ [βγϑεῖ 88 ἃ ψῃοῖς, θυὶ 
Με. ἱπισοάυοεὰ ἃ τεΐεσεποας ἴοὸ ἴδε 
ϑυποάσίβιβ δπὰ πεσε 8δ8 ἔδεπι βρεοίδ!!Υ 
ἰῃ νἱὲν 8ἃβ {δε λοιποὶ. Κοείϑβνεϊ!ά 
τελεῖ οὐ ἴῃς ἱπιρσγοῦδ! τ οὗ ἴῃς 
Βίοσυ δὲ {Π18 ροϊπε : πιεῃ δὲ ἃ ἀϊβίδποε-- 
τυΐεσβ οὗ ργονίποςβ---ςου]ὰ ποῖ Ὀε ἰπνϊτεὰ 
ἴῃ τ1μ6 πιοτηίπρ ννἱτὰ τἢε ἐχρεοιϊδιίοη οὗ 
τθεὶς Βεΐῃρ ργεβεπῖ δὲ ἔπε ραϊδςς ὉΥ ζηϊά- 
ἄδυ. 80 (λυ τἢϊβ τηδκεβ ἔοσ {πε Πυροίμεβὶβ 
οὗ τετηοάο]!ηρ ὉΥ ἃ βεοοηὰ μαπά. Βυὶ 
Ἔνθ ἴῃ ΟΠτίβε᾽ Β δοκηονϊεάρεά ραγαῦῖεβ 
ἱππρσο Δ Ὁ: }1ε|68 ἃγε βοπηειπιεβ ἱπισοάυςεα 
το πιεδὲ τἰἢς τεαυϊγετηεηῖβ οὗ ἰῃς ολ56 ; 
4.5.ν ἴα 1.8 νεζβίοῃ οὗ ἴς ραγαῦὶς αἱΐ 
τεΐαξα. --- κρατήσαντες . . . ὑβ. καὶ 
ἀπέκτειναν : δἀοῖΒ οὗ Ορεη τγερε]!οη ἰπ- 
ενἰταδὶν Ιεδάϊπρ ἴο ννᾶζ. Τῆΐβ ἐδαίΐυγς, 
δοοοσάϊης ἴο δνεῖββ, [1ε8 ουϊβίάς πὰ 
Ῥίςιατο. Νοῖ 580, ἢ τπε πιασείαρε ἔεαβί 
᾿νἃ8 ἴο ὃς τῆς οοςαβίοη ἔοσ τεσορηί βίης 
τῆς Βοῃ 85 μεῖγσ, Ὑτἤθῃ γεΐιδβαὶ ἴο οοπια 
ταδδπὶ ᾿ἱΠΠοΙ ἀΐηρ μοτηαρε, τεῦ]! θη ἰπ 
τὰς Ὀυά, ἀπά δςοῖβ οὗ νἱοΐεπες ννεσε Ὀυὲ 
ἴδε πεχί δίθρ.--  εσ. 7. τὰ στρατεύματα: 
16 οΙυγαὶ δρρεᾶγβ βυγργίϑβίηρ, Ὀὰϊ (πα 
τηεδηίηρ βεεηβϑ ἴο δε, ποῖ βερασγαῖθ 
διηγίεβ βεπί οπα δἷϊξοσ ἀποίῃεσ, Ὀὰὲ ἴοσοαβ. 
-- ἀπώλεσε, ἐνέπρησεν : {πε Δ]ΠΕΡΟΤΥ Πετα 
ενίάεποῖγ τεΐετβ ἰὸ ἴδε ἀεβιγυοιίοη οὗ 

7ετυβαίεη ἢ; τὸ σρυσωοαὲ δραΐπεῖ 
δυϊπεηειογ, ἱξ χχὶν. νῆα ἃ νοτὰ οὗ 
]1εβυ8. Νοῖς δαὶ (με ἀεβίγυςεϊοη οὗἁ 
ζπείμδίεπι 8. τεργεβοηϊθαά 88 ἰδ κίηρ ρίδος 

ἴοσς τῆς οδιηρ οὗ ἴποϑε νἱουξ Ξὸ [86 
Οεπεεβ. ὙΠΐβ 18. ποῖ δοςογάϊηρ ἴο δα 
διἰβιοτίς ἕδος. ΤῊΪΒ πᾶ κεβ ἕοσ αυϊμβεπεοί ἐγ, 
88 ἃ ἰδίες δἱϊερογίβε νουὰ ανε Ῥδδῃ 
ΜΚΕΙ͂ν ἴο οὔβεσνες ἴδ ᾿ἰβίοσγίςδὶ ογάες 
(υἱάς ϑομδη 2). 

νν. 8-1ο. τότε: δἴτες {πε βεοοῃὰ βεῖ οὗ 
Βενδηΐβ, 88 ΠΊΔΠΥ 88 δυγνίνεά, Πδά τε- 
τυτηεᾶ δηὰ τερογίεὰ ἐμεῖς 111- δος 688. --- 
λέγει, Βε βάγβ ἴο ἐλένι.---ὅτοιμος, τεδάγ, 
πὰ τηοσε.--- ες. 9. ἐπὶ τὰς διεξόδους, 
νΑτίοα ΒΥ ἱπιεγργεϊοά : δὲ ἴδε οἽγοβδίηρ- 
Ρίαςεβ οἵ ἴδε οθθηιεν τοδάβ (Ετίζβομα, 
Ὡς Μεῖϊς, Μεγεσ, ὕοεθε]); οσ δὲ τδ6 
ἴδοαβ ἴῃ ἔπε οἰγ ψπεδηςε ἔπε στοαὶ τοδὰβ 
εδάϊης ἱπίο ἴδε οουπίσυ βίαγε (Κυρκε, 
Τ1μοεβπεσ, Κυϊποοῖ, Τγεποῖ, Ν εἰβ5). “Ας- 
οογάϊπρ 845 νγὰ ἘπΊρῃδβίβα οπα οσ οἷδες 
Ῥτερ. ἰπ ἴῃς ςοπιρουπά ψοτά, εἰξξεσ:: (86 
Ρίαςεβ ψβεπος ἴῃς τοδάβ τὰπ ουΐ, οὕ 
Οτίεπίαὶ τοδάβ ραββϑὶπρ ἱπῖο [ῆς ςοἰ 
τῆγουρῃ ραῖεβ᾽ (Ηοϊιζ, Η. Ο.)). Τὸ 
βεςοπά νίενν ἰ8 ἴῃ τῆοσε [ἰκεῖν ἡνετς ἰξ 
ΟΥΪν Ὀεσᾶυδβε, ἴμε {{π|ὲ ῥγεββίηρ, 186 
Ρίασε νἤεσε πεν ρυςβίβ ἅγε ἴο δ6 ἰουηὰ 
τλυδῖ 6 πρᾶσ αἱ βαπά. [π ἴδε ορεη 
δρϑοςβ οὗ ἰῃς οἰ, βίγσδηρεγβ ἔγοσῃ {86 
ΠΟΥΠΕΓΥ 48 νν6}} δ8 ἴπ6 ἰοννεσ ρορυϊδείοῃ 
οὗ ἴῃς ἴοννη οουἱᾶ ὈῈ πιεὲ στῆ; ἐπα 
ἐοτείψα εἰεπιεηὶ τὸ ἀεπεϊεβ, πηδίηἶγ ἰπ 
νῖενν.---Ν ἐσ. το. πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς: 
ποῖ ἰπ ἴδε πηοοᾶ το τηᾶκε ἀϊβιεϊποιίοπβ. 
τε ςοπηξοῖβ πον. δπᾶ ἀγαθ. ἰορεῖπεσ 88 
Οπς (ΟΠΊΡΔΩΥ ΞΞ 811 {δεν ἐουπά, οὗ 411 
βογίβ, δά οἵ ροοᾶ, ἰἢς πιδικεῖ- ρίδςα 
ϑινερὲ οεδη.--- ἐπλήσθη, νν45 Π]1εἁ ; 5αιῖβ8- 
τλοΐοτυ δῆτεσ τῃ6 τγτουδ]ε ἰπ ρειείπρ συεδίβ 
Αἵ 8]].--“αὐμφὼν, {πε πιαττίαρε ἀϊπίηρ- 
8.411; ἴῃ ἰχ. 15 ἴῆς γι ἀθομαπηθδοσ, 



272 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙ. 

ΚΊΜΚ. χσίῃ. 11. εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς ᾿ θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν 
55: 

ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου 12. καὶ λέγει αὐτῷ, 
Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁ δὲ ' ἐφιμώθη. 

ἀπ 13. τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ 
ἐν. 390. Εἶ πόδας καὶ χεῖρας, ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε3 εἰς τὸ σκότος τὸ 
Τίαδν δὶ ἐξώτερον - ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

14. πολλοὶ γάρ εἶσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί." 

 φιπεν αἴϊες βασιλευς ἴῃ 3 ΒΙ,, ουτγεῖνεβ. 

3 Ἐὸσ ἀρατε α. και εκβ. Ν᾿ ΒΙ, Βᾶνε δἰ τιρν ἐκβαλετε ἀντὸν (ἿΝ.Η.). 

Ὗν. 11-14. Τὰε νεαν τοϊἐκομὲ α τοεδάϊηρ 
ξαγικσηΐ.--- ΒουΡὮ τη18 ἐδδῖυσε μᾶ8 πὸ 
φοπησοϊίου ἢ τς ροϊεπιὶς ἀραῖπϑὲ ΠῈ 
ϑαπηεάτχίβίβ, ἰὶ ἄοδθβ τοὶ ζο] ον", ἃ8 Ἴνθη 
γνεῖβ8β (Μαιεμᾶυ8- Ενδηρ.) δάπητβ, ἴπδὲ 
εξ ναβ ποῖ δὴ δυϊπβεπεῖς ρατγί οὗ α ράγδδὶςε 
δροκεη ὉγΥ 7688. [ἐ ψουἹά ἔοστη ἃ βυϊῖ- 
ΜΙΝ Ῥεπάδῃης ἴο ΔΥ Ὑπρις οὗ ρτᾶςε, 48 
βδονῖηρ παῖ, ΨΒΠε τὰς ἄοος οὗ ἴδε Κίηρ- 
ἄοπι 'ἰ8 ορεῃ ἴἰὸ 4]1, ρβεζβοηδὶ Ποὶ 'πεὲ88 
οπηοῖ δὲ ἀϊδρεπβεὰ νυ ἱτἢ.---ν ετ. τι. θεά- 
σασθαι: ννε Δτε ποῖ ἴο Βάρρους {πὲ τῆς 
Κίηρ οἄπις ἰῃ ἴο ἰοοῖς ουὖἵ ἴος οἤεπάετϑβ, 
δυὲ τῖδεσ ἴὸ βῃον μἰβ ςουπίεπδπος ἴο μἰ8 
ξυεβῖβ ἀπὰ πλάκα ἴῃ επὶ υγεϊςοτης.---ἄνθρω- 
πον, εἰς. : ΨψὨϊΠς 6 ψγᾶ8 ροὶπρ τουπά 
Ἀπιοπρ ἴῃς φυεβῖβ 5:}}ΠἸπρ' Μψείςοπις πὰ 
8 Ὧ Βεῖε ἂπά ἵδεσε ἃ ρτδςίουβ ψοτζά, 
δ᾽8 γε ἰἰρῃϊεὰ οὐ ἃ τᾶπ νἱδους ἃ 
ψεϑάϊηρ τοῦς. Οπἷν οπε Μοτζα πιὶρῃὶ 
μᾶνε Ὀεεπ Ὄχρεοϊεά ἰπ δυο ἃ φοπΊρβϑῃυ, 
Ὀυϊ οπα βυβῆςεβ ἴο 1ΠΠυβέγαϊα ἴδε ῥγὶποίρῖς. 
--οοὐκ ἐνδεδ., ννε πᾶνε Πεῖεὲ 8Δπ δχδιηρίε οὗ 
οοοδβίουδὶ ἀερατγίυτε ἔτοπι {πε συϊς ὑπαὶ 
Ῥαγεϊοῖριεβ ἴῃ ἴῃς Ν. Κ΄ ἰακε μή 458 τς 
περαῖϊνε ἴῃ 41] τεϊαιίοῃ8.---ἾὟ ἐσ. 12. ἑταῖρε, 
Ὧ8 ἴῃ χχ. 13.--πῶς εἰσῆλθες ὧδε: (πε 
αυεδίίοη πλῖρῆς πιεᾶπ, ΒΥ ννβδὶ ννὰὺ ἀϊά 
Ὅὰ φοπῖς ἴῃ ἢ τῆς Ἰορὶς οὗ δε φυςδβίίοη 
ἴῃ, παὰ γοῦ επίεγεὰ ὃν ἐπε ἄοοσ γου 

ψουϊά Βᾶνε τεςεϊνεὰ Α νεδάϊπρ τοῦς 'ἰκε 
(ὃς τεβὲ, ἐπεγείοσες γοὺ πηυδὲ Ὦδνα σοπηα 
ονεσ ἃ ΜΆ] οὐ Ἐπγουρῃ ἃ ννἱπάονν, οἵ 
βουῆεδον βἰ'ρρεά ἰῇ υποῦβεσνεὰ (Κοείβ- 
νεϊά). ὙΤῇϊβ δββυτηεβ ἴπδὲ πὸ συςδῖβ 
σνετα δυρρὶϊεὰ ἢ τοῦαβ ὈΥ πε ἰεῖπρ᾽ 8 
βασνδηΐῖβ, νυ ἢ ἴῃ ἴδ6 οἰτουτηδίδποςβ ἰ8 
ἐπεγί πβίςδ!ν ὑσοραδῖς. ΑἹ! δὰ ἰο Ἴοπις 
ἴῃ ἃ ΠΌΣΙΥ 88 ἴΠεν Ψεσα, πὰ βοπὶς ψουϊὰ 
Ὦανα 20 διυϊξαῦς ταϊπηδηξ, ἄνθη ἢδά {ποτα 
Ὅαεη ἐΐπις ἴο μὰ ἰτ οη. ΑΥ̓͂ αϊ ἴῃς ουδῖοπι 
ΜᾺΒ ἰδ ποὶ ΝΕ οἷεασ. Τῇ ρδγδδὶε 
Ἰεᾶνεβ {818 ροίΐπε ἰη (ἢ: θαςκρστουπά, ἀπά 
δἰπΊΡΙῪ ἱπάϊςαϊεβ {πὶ ἃ βυϊεαῦ!]ε τοῦς νγ88 
ὩδΟαββδῦυ, πονενεσ οίαϊπεά, ὙΠ Κίηρ᾽ 8 
αυεβίίοπ ῬσορδΌΪΥ πιεᾶηβ, μονν ἀαγεά γου 
δοπὶς δίας νἱεδουϊ, εἴς. )---μὴ ἔχων : μὴ 

1015 τἰπ|6, ηοΐ οὐ, 45 ἰῃ νϑσ, σσ, ἱπυρί γίπρ 
Ὀίαπιθ. Εὐυϊπγπιίυβ ἱποίπἀεβ (πε 4υ68- 
τίοῃ 88 ἴο πονν ἴῃς πηδῃ γοῖ ἴῃ ἀπηοηρ [Ὡς 
τηΐπρβ ποὲ ἴο θὲ ἱπαυϊτεά ἱπίο, διὰ τὴν 
αὐτονομίαν (τεεάοτ) τῆς παραβολῆς.--- 
ὁ δὲ ἐφιμώθη, ἢς ννᾶ8 ἀυπιῦ, ποῖ 80 πιυς ἢ 
ὅτοῖη ἃ βεῆβε οὗ ρυΐε 85 ἔγοπι οοηδιβίοη 
ἰπ Ῥγδβεῆος οὗ ἴῃς ρτεᾶὰῖ κίηγ βπάϊηρ 
λυῖΐε, ἀπὰ ἔτοπὶ ἴδασ οὗ ρυηίβῃπιεηι..---- 
νεῖ. 13. τοῖς διακόνοις, πε δβετνδπίβ 
ναϊτηρ οἡ ἴπε ρυεβῖβ, οὐ, 1[,ἱ. χχίϊ. 27, 
]οῆπ ἰδ, 5.-- δήσαντες, ἐκβάλετε : ἀΐϑρτο- 
Ῥογιίοπαιϊς ἔμβ8, γε ἂς δρὲ ἴο {πίηκ, 
δῦους ἴῃς τυάς δοὲ οὗ δῃ ὑππΊδηηοεῖὶν 
οἷοννθ. ἘἙπουρῇ βυτεῖγν δἰ τιρὶν ἴο ἴυγῃ 
Βίπι οὐξ, ἰπβίεδά οὗ διπάϊπρ ἢίπὶ Βαπά 
ἂηὰ ἴοοϊ δἃ8 ἃ οσίπηπδὶ ργερδγαίοσυ ἴο 
βογῆς ἔεαγίῃϊ ἀόογζθ. Βυϊὶ πιαίίετβ οἵ εἰἰ- 
υεῖίς αὔε βεγίουβὶυ νἱενεά δὲ Ἴουγίβ, 
ἐβρεοίδιν ἰπ {πε ἕρϑι, δηὰ ἐπε Κὶπρ 8 
ἴεῖηρεσς 18 δἰσεδαυ τυβῆεὰ ὉΥ ῥγενίουβ 
ἰπϑυῖβ, νυν ἢ πλακα Ἠἰπὶ Ἰεδίουβ ἔοσ ἢὶβ 
Βοποῦσ. Απά {πε δῆρεσ οὗ ἴῃε Κίηρ 
Βέεγνεβ ἴῃς ἀϊάαςις αἰτη οὗ ἴῃ ρᾶγδῦϊς, 
ΜΒΙοἢ ἰ8 ἴο επέογος πε ἰεββοη : βίῃ ποῖ 
Ὀεοαυβε στδοε δδουπᾶβ. Αἴτεσ 411 τὰς 
ἄοοπι οὗ ἴπε οἤεπάεσ ἰβ βἰ ηρὶῪ ἴο ὃς 
τυγπεά ουἭ οἵ τῆς {εβεῖνε σμαπιρεγ ἱπῖο ἐμὰ 
ἄλικηεββ οἵ ηἰρδι ουϊείάε.---ἐκεῖ ἔσται, 
εἴς. : βίοοκ-ρῆγαβε ἀεβοσίρεϊννε οὗ τῆς 
τοΐβεγυ οἵ οπε οδβὲ οὔ ἰπίο {πε ἀδιπαββ, 
ῬοΞβίΙν πὸ ραᾶζτὲ οὗ (δε ραγαῦδῖς. Οπ 
1Π|5 ἐχργεββίοη Εὐσσγεσ τοτηδγκβ: “ον 
νεῖγά δπὰ ἐτρπε, ἔος ἐδε νναπάεγεςγ 
ΠΟ 48 ἰοβὲ πὶβ αν, δε πίρδε, ννῆεπ 
οἰουάθ σονοσ ἔς εοάνεηβ, ἀπά τὨσγουρἢ 
δε ἄδερ ἀδγκπεββ ἴΒς πον]ηρ δπά ἐςειϊῆ- 
Βτιϊπάϊηρ οὗ ὨυηΡτΥ ψοῖνε8 βέγκα τη δᾶγ 
οἵ ἴδε ἰοπεῖγ οὔςῖ Ττυΐν πο ἤρυτε σουἹά 
τλοζγε ἱπιργαβϑίνεῖυ ἀδβοσγίδε ἴδ ς δηρυ ἢ οὗ 
τῆς ἀοὐ-ἔογβακεη " (γαπάεγμηρεη, Ὁ. 
χ81).--τνετ. 14. πολλοὶ γὰρ: ἰξ, 48 
ταῖρῆϊ βυρρεβί, ἴπε ςοποϊυδιηρ ἀρβοσίβπι 
τείεσγοδ Ἔχοϊ υδίνοϊΥ ἰο τῆς δίς οὗ ἴδε 
υητοῦδεᾶ ρυεδί, να βῃουϊά ὃς οὈ]ρεά το 
σοποϊυάς τῃδι {πε βίοσυ ἀϊὰ ποῖ βυΡρΙΥ ἃ 
ξοοά [Πμυϑιγαιϊίοη οὗὨ [18 ἐγυϊῆ, οπἱν οπα 
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15. Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν τα Βετο οαἱν 
“ παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. Ν.Τ' 

τό. καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς ΕΆΚΕ 
αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν, λέγοντες, “Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι κα, 
ἀληθὴς εἶ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ δὲ ἦν 1 
"μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ " βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 

7 
(τ περί 
τινος). 

ο 2 Οος. χ. 7 
(τὰ κατὰ πρόσωπον). 

λ λέγοντας ἰπ δ ΒΙ, ἴῃ ἀρτεοπχοπὶ ψἱὮ μαθητας. ΤΈς τεδάϊηρ λέγοντες ΒΔ8 ΟΟΔΣ 
αἱ. ἴῃ ἰξβ ἑδνουσ, Ὀπὲ πηοάεσζη εἀϊξοτγβ ργείες (ἢς οἰβεσ. 

ουξ οὗ τῆδην ριεβίβ οδ᾽εὰ θείης τοὐεςιεά. 
Βυὲ {πε ρποπ)ὶα σελ]! ὶν ὄχρζεββεβ ἴΠ6 
ἀϊάαςτὶς ἀτιῆ οὗ πε ψνΒο]ς ραγδαδῖ68. Ετσοτλ 
βιβὲ ἴο ἰλβὲ δου ἡγεσα οδ]]εἃ, Ὀὰὲ ςοπ,- 
Ρδιδνε! εν ἰοοὸῖκ ρᾶζὲ ἰῃ (ἢς ἔεδϑβί, 
εἰἴδες ἴσοτὰ ἴδοῖκ οὗ ν"1}} ἴο Ὅς ἵδεῖε οἵ 
ἴχοτῃ οοτηίηρ ἐλ ἐΠες ἱγσενεσεπεῖγυ. 

Ὗν. 15.-2. Τὰς ἐγίδιίφ φμοείϊοη 
(Μικ. χίϊ. 13-17, υκ. χχ. 2ο-26).---Ἴπ ἐδῖ8 
δϑίαϊς βοδεπια ἔπε ϑυπαάγβῖβ, δοςογάϊηρ' 
το ΜΚ., ψνεσ ἔπ Ῥσίπηθ τονεβ, δίῃ 
οἴδες ρασίίεβ 88 ἴπεῖς ἀρεηΐβ. σε δε 
Ῥμαιίβεεϑ δοὲ οπ {δβεὶς οὐνῃὶ τηοίίοῃ.-- 
Ψεσ. 156. τότε, ἴδεπ, νἹὩ τεΐεγεηος ἰὸ 
χχὶ. 46, βεη (ες ϑυπεάσγιδίβ ννεσε δὲ ἃ 
1.85 Βονν ἴο γεῖ [6515 ἱπίο {Ππεὶσ ροινεσ.--- 
συμβούλιον ἔλαβον πιᾶν τεῖες εἰτπες ἴὸ 
Ριοζδββ: σοηβυϊίπς ἰορεῖμεσ ; οσ ἴο 
σαβυϊ: ἑοσιηδὰ ἃ ρίδη. ,» εἰεδες 
λοτυ (φμονιοάο, ΒεΖᾶ, τοῖς, Ἡ. Ο.), ψὨϊςΣ, 
Ββονανεσ, νου πλογε παίυγα!ν τακε (ἢς 
ξαΐϊυτε ἱπάϊοδεινςε (Ετὶ[ΖΒο ἢ 6), οτ, Ὀείίεσ, 
ἐπ ογάεν ἐλαί.---παγιδεύσωσιν, {πεν πιῖρσδς 
δΏβηδσε, δὴ Αἰεχαηάσίης ψογᾶᾷ, ποῖ ἴῃ 
οἰαβείοβ, μεῖς δπὰ ἰπ ϑερί. (υἱάδ Εςεὶ. 
ἶχ, 12).---ἂν λόγω, ὉΥ ἃ νοτά, εἶπας τῇς 
᾿πδϑεϊοπ (ΠΟΥ γεσα ἴο δϑὶς (δι᾽ ἐ σεως, 
ἐιηγὴ, οὐ ἴδε ἄπδυγεσ ἔθεον Ὠορεὰ Ης 
Ψουὰ εἶνε (Μεγεῖ). Εοτς ἴδε ἰάεδα, οἵ 
18. χχίχ, 21.---Νεσ. τ6. ἀπο. ουσιν, 
88 ἷἱπ ΜΚ. χίϊ. 13; ποσὰ ἰπες Πρ ]ς, ματα 
Ὁπ6 ννοηάοτβ ἢν ἴῃς βεηὶ οὗ Μίκ. βῃουϊὰ 
Ὅς βοπάειβ οὗ οἴπειβ ἱπβίεδά οὗ δοίη 
τπεπιβεῖνεβΊ Ὑὴὲ εχρίαπαίίοη πᾶν Ὁ6 
τῆαι τῆς Ιεδλάϊηρ ρἱοίξειβ ἔεῖϊς τ οπηβεῖνεβ 
ἴο ὃς ἀϊδβογεάιιεά τ 1εβὰ5 ὉΥῪ {πεῖς 
ποίοσίουβ διι(τυάς, δηὰ, ἐδβεγείοσς, υβεὰ 
οἴδπεοιβ τότε ᾿ἰκεῖν ἴοὸ ϑυοςεθά. Μοσγε 
τῆδη ἔδυϊ- Βπάϊηρ 15 πον ἱπιεηἀε---ενεπ 
1ο ἅτανν 1}6818 ἰπΐο ἃ Θοπιργογηϊβίηρ 
υτίεταπος.--τοὺς μαθητὰς ἀ., ἀϊδοίρ[ε8, 
ΔΡΡϑεπεῖν πιεδπὶ ἴο ὃς ἐπιρῃδβίβεὰ; ἑ.6., 
τεβοίανι, ποῖ πηλϑδίετδ ; γουπρ πΊεη, ᾿σα- 
ΒυΤΊΔΟΪΥ ποὶ ἱποθραδίς οἱ ἀρργεςίδιϊπρ, 
]εβυ8, ἱπ ψῆοβε οαϑὲ ἃ ἐγίεπαϊν ἐξα! της 
τονδιάβ Ηἰπὶ νγὰ8 τοὶ ἱποσγθάϊ]ς, 85 ἰπ 
ἴδε οδβδεὲ οἵ οἷάες ὭΣ οὗ ἐπε 

"πα τι " αγνῶν, νἱῖ 
ἩΣΣ Ν Ὡδπιεά δεῖε οἷν ἱπ Μαῖ., 

δββοοίαιεἁ ἢ ϑαάδάυοοες ἴπ Μϑο. υἱϊῖ. 
15; ΨΥ 80 ΟΔΙ]εὰ 18 ἃ πιδίξεσ οὗ οοῇ- 
7εςίυτε, δηᾶά τπθὸ συξββεβ ἅτε τΏΔΗΥ: 
τοίάϊενς οὗ Ἡετοά (7 εσζοπηε) ; εομγέϊεγς οὗ 
Ἡετοά (Ετιἔζβομε, το] οννίηρ ὅς. νεσ.); 
1ενβ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴα πογίδμογη ἐεῖγατ- 
οΐεβ ρονετηςὰ ΌΥ πηεηλθεζβ οὗ ἴῃς Ἡετγοά 
ΤΑΤΑΙΪ (Ιμυξίεσοι ἢ) ; ἰδνουτεῖβ οὗ πα 
Κοπιδη ἀοπιίηίοῃ (Οτίρ., ᾿ς ὟΝ.» εἴς.); 
Βυταρδίίβεγβ νἸἢ τῆς ἀδδίτο ἔοσ ἃ παϊίοπδὶ 
Κιηράοπιλ 80 ἔα ρταιβεὰ οἵ βιϊπιυϊαϊοά 
ὉΥῪ ἴδε τυῖε οὗ τῆς Ηετζοά ἔδπιϊγ. ὙΤΒα 
14ϑὲ τῆς πηοϑὲ ργορδθῖβ, δηὰ δάοριεὰ ὃν 
ΤΩΔΩΥ͂ : ΝΝεϊδιείη, Μεγεσ, νυ εἶββ, Κεῖ, 
ΘοπδηΖ, εἴς. Ὑμὲ Ὀεβὲ οἷυς ἴο ἔπε 
δρίγίε οὐ τῆς ΡΑΓ 8 ἐμοὶ δββοςοϊδιίοι 
νὴ ἢ ῬΠδτγίβεεβ μετα. [{ ργεβυπηδοὶν 
Τλσδῃ8 ΒΥΓΊΡΔΙΝΥ ΙΒ τς ῬΑγίβεςβ ἴῃ 
ἴῃς πιδίϊετ δὲ ἰβϑδῦθ; ἱ.4., παέϊοηπαί δηι 
Ὁεγσμ5 ὙΠ ]Παρ βυπλϊβϑίοῃ ἴὸ ἃ ἐογείρῃ 
γοκε; οπῖγ ποὶ τγεϊρίουβ οσ ἐῃιεοογαῖῖς, ἃ8 
ἷπ οἂδε οὗ Ῥμαίβεεϑ, θυῖϊ ςφομία, 88 
βυϊϊεά τπεη οὗ ϑαάάδυςαῖς ῥγοοϊινίτ65. 
ΤΒε οδήεςι αἰπιεά δὲ ἱπιρ]ε8 βιςο ἢ βυτη- 
ιν. Το ϑβυςοεςά ἐς δῆδγε πιυβϑὲ Ὁ6 
ἰάάεη. Ηδά τε ἔνοὸ ραγῖῖεβ Ῥδεὴ ὁπ 

Τρροβίξε 5βἰάεβ ]εβὺβ ψουϊὰ βανε Ὀδεπ 
Ρυϊ οἡ Ηἰβ συατά. ὙΒε πᾶπς οἵ {πί8 
ΔιΥ ΡῥγορδοϊΥ ογὶ σι παϊεὰ ἴῃ ἃ Κίἰπά οὗ 
ἀπο ϑβ Αδκν ἴοσ Ἡεγοά πε ἀσεδῖ. Μὲάφ 
οη χνὶί. 1Ἱ.--τι ντας, εἴς., ἴπε βπᾶσζε βεῖ 
ἢ τυ δβιυΐθηθβϑ, ἀπὰ ννε]] δαϊοᾶ 
ἢ ἢδιίεσγ, τς Ὀαϊξ σοπιίηρ ἢγβι.--- 
διδάσκαλε, ἰεδοθεῖ, δῃ ἀρρζορτίαϊε δᾶ- 
ἄτεββ ἔτοπὶ βοΐοἶδιβ ἰῃ βεδγοῦ οὗ Κπον- 
Ἰεάρε, ος ἀεβίσὶπρ ἴῃς βοϊπείοη οὗ Κποίε 
αυεϑίϊοη.---οἴδαμεν, γε Κπονν, ἐνεσυ οὙ 
Κπονβ. Ἐνεη Ῥμαγίβεεβ υηδοιβέοοά 580 
ἴα ἴπε οπαγδοῖεσς οὗ Ϊ}|651.8, ἃ8 Βδσα 
ἌΡΡΕΔΓβ; ἴοσ ἐπεὶ ἀϊβοὶρίεβ βὰν ψνῆδὶ 
1πὲν ἤδνε Ὀεδη ἰηβίγυςϊεά ἴο βαυῪ. ΤΒεγα- 
ἔοτς ἐμεῖς ἱπίαπιουβ ἔθεουυ οἱ ἃ ἰεαρυς 
ΜΙ} ΒεεΙΖε υὉ (χὶϊ. 24) νν88 ἃ βἰῃ αραϊπβὲ 
᾿ἰρμῖ; {.6., ραῖπβὲ ἐς Ηοΐγ ἀμοβί. 
Ῥδασίβαϊς βοβοΐδῖβ της ὄνεὲῃ ἔξεὶ ἃ 
βεπεϊπηεηίδῖ, μα] βίποοτα δάτηϊγαιίοη ἔοτ 
τῆς οπαγαςίεσ ἀσβογι θεά, παῖυγε ποῖ νεῖ 
ἀεδὰ π᾿ {8επὶ 45 ἰῃ ἐπεῖγ ἐεδοῆετβ. ΤΠ6 
Ροϊπῖβ ἱπ {πε οπαγδοῖεγ βρεοϊδεά δγε--- 

18 

πασανοῦ ------ 
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ῬΒετε οἷν 17. εἴπὲ 1 οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, 
ᾳ Βεζε, ἢ οὔ;" 

ἔξαῖες πειράζετε, ὑποκριταί ; 

18. Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε, “ Τί με 
10. ἐπιδείξατέ μοι τὸ " νόμισμα τοῦ κήνσου." 

Ἡμῖν οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20. καὶ λέγει αὐτοῖς,2 “ Τίνος. 
τς ΜΚ. χίξ. 16. 
τ. ἀκ, ας. ἧ “εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ "ἐπιγραφή; 21. Λέγουσιν αὐτῷ, “ Καίσαρος." 
Ὑν ΙΝ τότε λέγει αὐτοῖς, ““"᾿Απόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι - καὶ τὰ τοῦ 

ὁ ἤδσαῃ, κρά Θεοῦ τῷ Θεῷ." 22. Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν - καὶ ἀφέντες αὐτὸν 

Ἀρον αας ἀπῆλθον. 
8Β6Ώ86. 

Δ ξιπον ἴῃ 1.2, αηὰά δἀοριεᾶ ὃν Τίς. ἀπὰ ΚΝ. Η., τδουρὴ εὐπε ἰδ Ἰουηά ἰπ ΒΟ. 

3 Ὁ1,Ζ αδά ο ἴησονε δἴτες ἀντοιᾳ ἀπά ἊΝ. Η, μὲ ἰξ ἴπ τηαγρίη. 

5 ΜΒ οπιῖ! ἄντω. 

1ὴ βἰηςετὶιγ--ἀχληθὴς ; (1) βάεἰτεν, 85 ἃ 
( ἴου8 [οδοπει--- καὶ τ᾿ ὁ τ΄ θ. ἐν ἀληθείᾳ 
διδάσκεις ; (3) ἐεατίεββηεββ---οὐ μέλει, 
εἰς.; (4) πο τεβρεςίεσ οὗ π5-οὐ 
λέπειᾳ, εἴς. -Ξ Ψ1}1 δρεαῖς τἰἣς ἰσυτὰ ἴο 

411 δηὰ δδουξ 411] ἱπιραγίία!νυ. τῆς 
ςοπηρὶ πχεηῖ, θεβίἀε8. Ὀεὶπρ ἐγεδοῃεγουβ, 
28 ᾿πβυϊίηρ, ἱπιρὶ γίπρ [δαὶ [6 δὰ ννᾶβ ἃ 
το ΚΙ 88 βἰπιρεἴοη πο ὑνου]Ἱὰ ρῖνε Ηἰπι- 
8βεῖ ἀινᾶΥ, δπὰ ἃ ναὶπ πῃ ΨῆΟ οουϊά δ6 
βαιιετεᾶ. Βαυΐῖ, ἱπ γεαὶν, {ΠΕ Ὺ βἰππεᾶ ἱπ 
ἱρηογάηςαθ. ϑυςῇ πιεπ οουά ποὲῖ υπάοτ- 
δίδπὰ ἴδε σπαγαοῖεσ οὗ [εβὰ8 ἐπογουρηϊν : 
4... Ηἰδ Βυπμ]γ, Ηἰβ νἰβάοπι, αηὰ Ηΐ8 
Βιροτίοσ Υ ἴο Ῥαγιίβαη ροίΐῃηϊβ οὗ νίενν.--- 
γες. 17. εἰπὸν οὖν, εἴς. : ἴῃς 8πᾶγα, ἃ 
ηυεϑίίοπ 88 ἴο ἴμε ἰδυνβυϊπεββ ἐπ ἃ 
γεϊϊσίομς ῥοῖπὲ οὗ υἱεῖν (ἔξεστι-- ας ἐξέ, 
ατοιίυ5) οὗ ραγίπρ ἰϑυῖς ἴο Οβεβαγ. 
ΤΈς πυεβείοη ἱπιρ 168 ἃ Ῥοβϑβίῖς δῃ' 
πίβτῃ δεΐνεεη βυςο ἢ ραγπιεπὶ δηᾶ ἀυτν ἴο 
Αοἁ 48 ἰπεοογαῖῖς Ἡεδά οὗ τῆς παιίοη. 
Μίάε Ὅεαξ, χνίϊ. 15.---ἢ οὔ: γεβ οἵ ποὺ 
πον ἐχρεςὶ οσ ἀδβίγε ἃ περδῖϊνε δηβινεῦ, 
ἃπά πεν ἀεπιδηά ἃ ρ]αίη οπε-- σεοῥοησμνι 
χοἐμπάμηι, βεηβεῖ; ἔος δὴ οὈνίουβ τβάβοῃ 
ἱπάϊςαιεά ὃν [κ. (χχ. 20). ὙΠΕΥ ἀε- 
τηολπάεα πιοσα ἔπδη {πεν γαῖα τεδαν ἴὸ 
ἷνε, ἡ» βδίενες (πεῖς βεοσεῖ Ἰεδηΐηρβ; 20 
ἋΣ οὗ ἴδεπὶ ρίαγὶπρ ἃ πεζοῖς ρατί. 
Ὗν. 18-22. ΟἈγίε᾽᾽ 5 γεῤὶν αμὰ ἱΐς 

εεεί.---Νετ. τ8. πονηρίαν, ὑποκριταί, 
νυϊοκεάπεββ, μυροογίῖεβ ; ἴῃς ἔογπλεσ ἴπε 
ονδηρε 53:8 ψογᾷ, τῆς ᾿αἴῖαγ ΟὨτίβε᾽ β, 
θοΙῖῃ Ἰπογουρηϊν ἀεβεσνεά. [τὲ νὰ8 ἃ 
τϊοκεὰ ρἱοῖ αραϊπϑὶ Ηἰβ 1 νεϊ]δὰ ὑυπάες 
ΡΡΑΓΕΠΕΙ͂Υ βίποεγε σοτῃρὶ πλθηῖβ οὗ γουπ, 
Ἰηφυΐτετβ, δηἃ πιθῃ οὗ ἴῃ ψγογὶ ἃ ννῆο Ροϑβει 
88 δά τηίγεσβ οὗ βίγαϊ ΒΕ οσυνασγάηςββ.---Ν ες. 
19. τὸ νόμισμα (1,ατἷπ περπίδρια, ματα 
ΟἿΪΥ ἱπ Ν. Τ.) τοῦ κήνσον, ἴπε οὐττεηΐ 
οοἷη οὗἩ τδς {τἰρυῖς, 1.ε., ἰπ ψὨοἢ τῃς 
αἰδυῖς τνᾶβ ραϊά, ἃ τουπάδδους πδπης ἴος 
ἃ ἀεπασγὶυβ ἵματη. δηνάριον, ἃ Ἐοπηδῃ 

οοΐῃ, δβἰΐνες, ἰη Ὁ πίς ἢ τρδῖδὶ ἐγίραϊς τνῶβ. 
οἷά (ΡΙηγ, Ν. Η., 33, 3,15; Μαγᾳυαζάξ, 

Ὦδεη. ΑΙε., 3,2, 147).---Ν ες. 2ο. ἡ εἰκὼν: 
ἴδε οοἷη ρσοάυςεὰ Ῥότε δΔπ ἱπιαρε ; βεσῆδ) 
ποῖ πεοθββασιγ, ἰμβουρῇ ἘοπΊδῃ, 88 τδ8 
Κοχηδη συΐεσα ΕΤῈ νεσῪ οοπβίἀεγαϊς οὗ 
7εν δα ῥτεὐυάίοεβ ἱπ Ἐπῖὶ8β ἂ8 π᾿ οἵδες 
ταλίϊετβ (Ηοϊισπιαπη, Η. 6.), Ῥυι δὲ 
Ρϑββονοσ {ἰπ|6 ἔπεσα νουἹὰ Ὀς ρίεπιν οὗ 
οοἱπβ Ὀελγίπρ Οβδεβαγ᾽β ἱτηᾶρε δηὰ ἴη- 
βοσγίριίοπ ἴο δε μαᾶ Ἔνεπ ἰπ δε ροοκεῖβ 
οὗ νουϊά-δ6 Ζεδ]οίβ.---Ὗ ες. 21. ἀπόδοτε, 
πε ογάϊπασν ψοζγᾷά ἔοσγ Ῥασΐπα ἄυει 
(Μεγετ), γεῖ ἴδεσε 8 ροίπε ἱπ ΟὮγγβοβ- 
ἰοπλ᾿Β τετηδσ : οὐ γάρ ἐστι τοῦτο δοῦναι, 
ἀλλ᾽ ἀποδοῦναι. καὶ τοῦτο καὶ ἀπὸ τῆς 
εἰκόνος, καὶ ἀπο τῆς ἐπιγραφῆς δείκννται 
(Η. Ιχχ.)]. Τῆς ἱπιᾶσε δηὰ ἱπβοσγίριίοῃ 
δῃοννεά τπᾶὲὶ ρίσίμρ (νεῖ. 17) ἰτἰδαξε το 
Οδεβϑᾶσ 88 Ομἱν ρίνίηρ δαοῖξ ἴο Πίπι 
ΒΒ ονῃ. Τμΐβ 'νᾶ8 Δῃ0 πδηβινεσαῦῖα 
αγρμπιοηέμνι αὐ λονέπενι 88 αἀάτεβθεά 
ἴο πιεῇ ΨῆΟ ἢιδὰ πο βοζιρίε δροιὲ υβίπρ' 
Οδεβδαγ᾿β οοΐῃ ἴοσ ογάϊπασζυ ρυγροβεβ, δυὲ 
οὗ οουζδα ἰϊ ἀϊά ποῖ βεῖῖῖϊς ἔῃς αυξςδείοῃ. 
ΤΕ ρῥγενίουβϑ χυςβίίοη πιρας ὃς ταϊβεᾶ, 
Ηδά Οβεβᾶσ ἃ τίρῃε ἴο οοἷπ πΊοποΥ ἔος 
Ῥαϊεβείπο, ἐ.Ζ., ἴο τοῖα ονοὸσ ἰ ΤΟ οοἱῃ 
βῃονεά {παῖ ἢς ψὙ88 τυΐεγ ὧς ζαείο, Ὀυξ 
ποὶ πεςαββαγν ὧδ ἦμγε, Ὁπ|688 ου ἴῃς 
ἀοοίτίπε ἐπδξ πῖρῆε 18 τίρῃς. ὙΒα ταδ!γ 
ἱπιροτίδης ροΐπε ἱπ ΟἾσιβε᾽ ΒΒ δῆβινεσ ἰ8, 
ποῖ ψνῆδὲ 18 βαίά Ῥυΐϊ ψγηδὲ ἰ8 ἱπυρίεὰ, 
υἱς., ἴῃς πδιίοηδὶ ἱπάερεηάεπος 18. ποῖ 
8ῃη υἱεϊπχδῖε ροοά, πος ἴῃς ραιτίοεἶβηι ἐπαὲ 
ΒρδΒὶ8 ἔοσ ἰξ δὴ υἱεϊπιαῖε υἱγένε. ΤΠΐ8 
ἀοοίτίπε [6805 Πεϊὰ 'π σοτηπιου νἱτ τὰς 
Ῥτορβείβ. Ηβ νἱγέυ δ! δββεσιεὰ ἰξ ὉΥ 
ἀἰδειηρυϊδηίηρ Ὀεΐνεεη. τῃς ταΐηρθ οὗ 
Οδεβᾶς ἂἀπά ἰἢς τπὶπρϑβ οὗ αοἅ. Τὸ Βανα 
ἀτεδίεὰ ἔπ686 ἃ5 οπε, ἔπε ἰαϊξες οδίερο συ 
Δὐβογθίηρ ἴῃς ἔοσγπιεσ, ουά ἕνα ὅθθη 
ἴο ΒΥ : ΤῊς Κίηράοπι οἵ αοἄ πηεδηβ [868 
κίηράοπι τεβίογεά ο 1ϑγαεὶ. Βυ ἰγεδεϊησ 
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43. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ; λέγοντες 
μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, 24. ““ Διδά- 
σκαλε, Μωσῆς εἶπεν, "Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, " ἐπιγαμ- ε μετα οΩἿΥ 
βρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα Ν Ἷ: 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 25. Ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί. καὶ ὁ ἀπκγι θῶ, 
πρῶτος γαμήσας 3 ἐτελεύτησε" καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκε τὴν υ ΜᾺ χί!. 2, 
γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 26. ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ ἐκηρος 

τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 27. ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ὃ ἡ γυνή. ὅ7). ἤει; 
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28. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει,' τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή ; πάντες γὰρ ἴωδεει, 

ἔσχον αὐτήν." 29. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “" Πλα- 
16 (411 ἰω- 
{σδὩ8.). 

1 ΜΒ0Ζ οπιΐξ οἱ (Τίδο., Ν. Η.). Ιε πιὲρδὲ [411 οὐκ ὉΥ βίπι]αγ ἐπάϊπρ οὗ ργενίουβ 
ποτά. Μία Ὀεΐονν. 

3 γήμας ἴῃ ΦΒΙΣ, βενεσαὶ συγείνεβ. γαμησας δΔ8 ρχ ΟΣ ΔΌΪΥ Ὀεοη βυδδιϊυοά 88 [86 
ΤΆΟΙΕ ὑδυδὶ ννοτά, 

8 και ογχίτεὰ ἱπ 3 Β1,Δ, ἑουπὰ ἴῃ Ὁ ; ταῦ βᾶνε οοσης ἰῃ ἴτοτῦ Μίκ. 

4 ουν αῆες ἀναστασει ἴῃ Φ ΒΌΙ, 

ἔδεπὶ 858 ἀϊβείπος [6888 βαϊὰ ἰπ εβεςι : Τη6 
Κίηράοπι οὗ αοά ἰβ ποὲ οὗ ἐπῖ8 νοσὶά, 
ἰε ἴ8 ροββίδίε ἰο Ὀς ἃ ἔσυβ οἰτίζεη οὗ τπε 
κίηράοπι ἀπά γεῖ 4φυϊςγ βυδπηξ ἐο ἴΠ6 
εἰν! συῖς οὗ ἃ ἔογεῖρῃ ροϊεηϊαῖς. ΤῊ δ 
͵8 ἴῃς ρετπιδηςης ἀϊάαςοιὶς δἰρπίβοδηος οὗ 
ἴδε βῃγενά τερίν, βδίε ἀπά ἴσυς (ἐμένηε εἰ 
νέγενι, Βεηρεῖ), ὉῪ ΜΨὨΪςἢ 1εδὺ8 ουσνειεά 
ΗΪ8. ογδῆυ ἴοεβ.- εσ. 22. ἐθαύμασαν, 
ψοπάετχεά ; {δε ΤερΡΙγ ἃ ρεπυΐης δβυζρτίβα, 
{πεν παά ποῖ τπουρῆε ἰξ ροβϑβίδ]ς [δὶ Ης 
ςουἱά 5110 οὐυὲ οἵ ἐμεῖς Παπᾶὰβ δὸ Ἴοπὶ- 
Ῥ᾽εἴεῖν δπά 80 ββϑιϊγ. 

γν. 23-33. ΤὴΖη ϑασάμπεαϊς ἢ 
(ΜΚ. χιϊ. 18.27, κ. χχ. 27-38).--- ες. 23. 
προσῆλθον, ἀρρτοδοῆεά, θαὶ τ ἀϊετεηὶ 
ἱπίεηξ, αἰπγίηρ αἱ ἀπγυβεπιεπε ταῖποσ [ἤδη 
ἀεδάϊν τιϊβοπιεῖ. [6808 νγὰβ οὗ ΠΟ ρᾶσίγ, 
δηά τῆς νυκτὶ οἵἉ 411] τῆς ρατγιῖε8.---λέγοντες, 
ἢ οἱ, ἱπιτοάυςεβ {πε ςτεεὰ οὐ {δε 
ϑαάάυςεαβ; νυἱίπουι ἴε, δὲ {πεν βαϊὰ τὸ 
68:8. ΤΕΥ οᾶπις πὰ βαιά :  ε ἄο ποὶ 
Ἰενα ἴῃ ἴδε τεβυτγγοοιίοη, απ νὰ Ὑ1}} 

Ῥῖονς ἴο γοῦ [8 αὐβυγάϊγυ. Τῆὶβ ἰβ 
ῬιΙΟΌΔΡΙΥ Μιε.᾽8 πιεαηίησ. ΗςἬς νουϊᾷ 
ποῖ τοῖηκ 1 παραββᾶσυ ἴὸ εχρίδίπ {Π6 
ταπεῖβ οὔ ἴδε ϑαδάμυςεεβ ἴο [εἰν 5ἢ γεδάθγϑ. 
-τν ες. 24. Μωσῆς εἶπεν, δι ἰδ ρῃξ ἱπίο 
ἴδε του οὗ 41} ἰβ. ἃ ἔτες ςοπιδίπαιίοη 
οὗ Ὀεῦϊ. χχν. 5, 6, ἢ Οεπ, χχχνη!. 8. 
[π ἰδὲ ἰδέϊτες ἰεχὲ ἐς ϑ5ερῖ. πδ5 ἐπιγαμ- 

βρεύσαι ἴος ἴδε Ηςεδ. Ὧ 3) ΞΞ ἴο ρετίογπι 

ἴδε μαζί οἵ ἃ ἰευΐγ (1νατὶῃ ἔος Ὀτοϊμοσ-ἰη- 
αν") ΟΥ̓ τηδτγυγίπῷ ἃ ἀεοεδβεά ὕγοίπογ᾽β 
νάονν Βανί πο οἰ άτεπ. Αἢ ἀποίεπε 
οὐκδίοπη ποῖ οοπῆπεά ἴο [βγϑεῖ, ὃυΐ 

δοιίβεὰ ὉΥ Αγαδίαπβ δηὰ οἵδβεσ ρδορίεσ 
ἰρίδε Ἐναϊά, Αἰενέπῆνιεν, Ὁ. 1478; 
Βεηζίηρετι, Η. Α4., Ῥ. 345).---  εσ. 25. 
παρ᾽ ἡμῖν: τ818 ρῆταβε “Ὑἱ υ8,᾿ ἴπ 
Μαιῖδεν οἷν, βεεῖηβ ἴο ἴση δὴ ἱτηδ- 
δΊΏΑΓΥ οᾶβς ἱπίο ἃ ἔδλες (Ηοϊίσ., Η. 6.). 
Α ἴδοις ἰξ οουἱὰ παγάϊν Ὀς. Α8 Οῆσγγβ. 
ΒυπΊοΓΟΟ ΒΥ τεπηασκβ δῆοσ ἴῃς βεζοπά 
τὰς Ὀγοίμεγβ ψουϊὰ βἤσμη πὲ νοσηδη 88 
ἃ τπΐηρ οἵ ἐνὶ] οπιβη (οἰωνίσαντο ἂν τὴν 
γυναῖκα, Η. χχ.).---Ν ες. 26. ἕως τῶν ἑπτά 
.11 τῆς βανθη, ἐνς., ἘΠῚ τῆς πυτῦθεῖ ννᾶ8 
εχβδυδβίεά Ὁγν ἄεαίῃ. “ἴδβαυς 60 ἀυπὶ 
11: ϑερίεπι ἐχείηςεῖ εβϑθηῖ᾽᾽ (Ετ Ζεο ΠΕ). --- 
γεῖ. 28. οὖν, ἱπιτοάυςίηρ {π6 ρυΖΖὶϊηρ 
ηυςδιίοη δαβεὰ οἡ {πε οδ8ε βίδιεά..---- 
οἰδεῖ βυδ)εοῖ Ξε νποβα νν"] τῆς τσονιαη Ὀς ὃ 
οἵ Ῥεϊξζεσ, ἴῃς αγίῖςϊε Ὀείηρ νναπείηρ, ργε- 
ἀϊςαῖε τ οβα τοὺ ν"}} δῇς ὑεῦ ῳ. 
Γυκε, Πεγε γυνή [5 υδεὰ νΐςς.--- πάντες 
γὰρ ἐ. α., 811 ῃδά μετ, ἀηὰ {Πετγεΐογε (βυοῃ 
8 τῆς ἱτηρ!οὰ Ἐπουρῃι) 411 πμαά εαυδὶ 
τὶ ρἢι8. γε οἷενεσ ρυζχῖε, Ὀυξ ποὶ 
ἰηβαρογα ν ἀϊβῆς]: ἐνεη ἴογ Ταϊπγυάϊειβ 
ΤΠοτβδίηρς τηδίεσγί ἰδεῖς ἰάθαβ οὔὐ δὰ 
τεβυγεοιίοη ΠἴΠὰ, ΨμΟ σανε (ἢς δγεὲ 
διυβραπά {πε ῥχῖοσ οἷδίπι (ϑομδιΐρεπ). 

γν. 29-33. Ολνίςἐς ἀπςισεγ.--Οπα αἱ 
ἢσβὲ νοπάεσβ ἴπδὶ Ης ἀείϊρηπεά ἴο δῆβννεσ 
ΒΓ ἢ {τἰῆετβ; Ὀυ: Ηε ννδβ νΠπρ πιθα ΚΙ 
ἴο ἰπβίγυοι ὄνεη ἴδε ρεζνεζβε, δὰ Ης 
πενετ ἰογροῖ παῖ δετε τηΐσῆς Ὀς τεςερῖϊνα 
εαγηθδὶ γεορίὶς νυ πίπ οδγίησ. Τῆς 
ϑαάδάυςεεβ ἄγενν ἔγοῃ Ηἰΐπὶ οπε οὗ Ηἰ8 
δτεδὶ 'νογά8.---  εσ. 29. πλανᾶσθε, γε εἴτ, 
δββίοη εβϑβ ὑπργονοοδίίϊνες δίδιεπιθηῖ, 85 

1[ϑρεακίηρ ἱπάυ]ρεπαγ ἴο ἱρπογδηΐ πηεῆ.--- 
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νᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 30. ἂν 
γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται,1 ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι 
τοῦ Θεοῦ ἐν 3 οὐρανῷ εἰσι. 21. περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, 
οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, λέγοντος, 32. " Ἐγώ εἶμι 
ὁ Θεὸς ᾿Αβραάμ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; Οὐκ 
ἔστιν ὁ ὃ Θεὸς Θεὸς ὁ νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων." 43. Καὶ ἀκούσαντες 
οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

44. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς Σαδδουκαίους, 

ἡδύν ὅ᾿' συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, 3ς. καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν  νομικός, 
Ἀπὸ πειράζων αὐτόν, καὶ λέγων, 46. “ Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη 

Ὁ γαμιζονται ἰπ Δ ΒΌΓ, ; τῆς οςοτηρουπά ἴῃ τη ΔηΥ πποίαῖδ, 
3 ΜΒΙ, Βανε τω Ῥείογσε ονρανω. ὯὈΔΣ ουίξ, 

5. 92) 0 (Τίβο.) οπιῖξ ο. ὙΝ.Η. ἴῃ Ὀγδοκοῖβ. 

4Το βεοοπὰ θεὸς ἰδ ᾿ναπιίης ἰπ ΒΌΙ.Δ αἱ. Ιὲ δδ8 θδδθ δάδϑᾶ (ὁ τηδῖο ἴδε 
τοδδηίης οἷεᾶσ. 

δ καὶ λέγων 5 ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἃ πηθοπδηΐςλὶ αὐ άἀϊτίοη, [ἱ ἰ8 τναπεηρ ἱπ 4.81, 33, Ἐργρί. 
ναζϑα.; ἴουπὰ ἰπ ΔΣ, Τί βοδ. δπὰ ἿΝ. Η. οπιϊξ. 

τὶ ρίυτεβ απὰ οὗ αοά β ρονεσ, πε ἰἸδἴτεγ 
ἔοττη οὗ ἱρπογδαηςς Ὀείπρ ἄβαδὶς νυ τἢ ὅτϑι.--- 
γε. 30. ἐν γὰρ τ. ἀναστάσει τηῖρῃε ὃς 
τοπάετοά, ἢ Ετίίζβοῃς, ἱπ ἴῃς τα- 
βυττοοιίοη ἰΐε οσ βίδϊβ, που ρὮ ἴῃ βίσιοι- 
Ὧς88 ἴδε Ῥῆγαβε βῃου!ά Ὅς ἴδκεπ 85 ἱπ 
νεῖ. 28.---ὡς ἄγγελοι, 48 Δηρεῖ8, 80 ἴδ᾽ 88 
ταλιτίαρε 8 σοποεγηθᾶ, ποῖ πεοαββδγ 
ἐπιρὶ γίηρ βεχίεββῃεθθ 8ἃ8 ἴῃς Ἐδίπεγβ 
βυρροϑβεὰ.---ν τῷ οὐρανῷ τείετβ (0 ἴδῃς 
τεβυτγεςιεᾶ ἀελὰ (ΝΥ εἰδ8), ποῖ ἴο δηρεὶβ 
(Μεγεὴ Ξε {ΠῈῪ ἴἵνε δὴ δηρεῖῖς 16 ἱπ 
εἄνεῃ ; ὉΥ τῆς ἰτδηβίογπιίϊηρ ροννεσ οὗ 

(οά.--ννες. 31. ΤΒυβ ἴαγ οὗ ἔπε τηοάε, 
πον οὗ τὰς δοϊ οὗ τοουττοοιιοπ οὐκ 
ἀνέγνωτε, ἴᾶνε γα ποὶ τοᾶ' ΔΩΥ 
εἰπηεβ, Ὀὰϊ ποῖ ἢ ΟἿ τΙβι᾽5 ογεβ. γε 
Βπὰ ναὶ ψε Ὁτίηρ.---τὸ ῥηθὲν ὑμῖν, (μδὶ 
δαϊά ἰὸ γον; ἴο Μοβεβ ἢγβῖ, ὰϊ  ννογά 
ἐπ βεᾶβοη ἴος ἴπε ϑαάάυςαῖς βιδίε οὗ 
ταἰϊπά.---Ν τ. 32. Ἐγώ εἶμι, εἴς., φυοῖςά 
ποῖὴ Ἐχ. 11. 6. Ὑῆε βίγεββ ἄοεἊβ ποῖ [ἴΪῈ 
οἡ εἶμι, ἴο ννἈϊο ἢ ἔθοτγα 18 ποῖῃΐπρ οοττγα- 
βροῃάϊπρ ἰπ (πε Ἡεῦγεν, Ὀὺϊ οὐ ἴδε 
τεϊδείου ἱπιρϊεὰ ἱπ τῆς εἰἶε: αοά οὗ 
Αὔγαμδπ. Νοίς ἱπ (μϊ8 σοππεοϊίοη ἴῃς 
τερεττίοη οὗ τῆς Ὀϊνῖπε πᾶπις Ὀεΐοσα εβο ἢ 
οὗ ἴδε ραιγίατοῃ!δὶ παπιεβ, ἀπά πεῖε ἴπε 
ἁσιϊςὶε ὁ θείοτε θεὸς δας εἰπλε (ποῖ 80 ἰῃ 
ϑερι.). ὙὍΤῇῶο ἰάεα 18 ἴπαὶ τῃ6 Ετεγηδὶ 
οουϊὰ ποὲ βἰδπᾶ ἴῃ δυςἢ ἱπεπηαὶς ςοη- 
πεοιίοη υνἱτἢ τῆς πλεγεὶν ἰεπιροσαὶ. Τῆς 
διξυπίεηί μοῖάβ α )ογέϊογὶ ἴῃ τεΐεγεηςς ἴὸ 
ΟἸἾγῖξι ̓'β πᾶπὶς ἔος αοὰ, Βαέλκεν, νι Ὡϊο ἢ 
φοτηρεῖβ δε Ἰοζ 'π μυπηδη ἱτηπηοσίδ! γ, πὰ 

μὴ εἰδότες, εἰς. : ἀουδὶγ ἱξποζαηξ; οὗ (ἢς ἷπ τῆς ἱπιηπιοσίδι! υ οὗὨ «1, ἔον Οοά ἰ8 
Ἑδίδεσ οὗ 41} πιβη, ἤθεα ἢ τεχὲ συοϊεά 
ταῖρμς ἀνδὶ] ἰῃ Ῥγοοῦ οπῖῃυ οὗ ἴξε ἱπιπιογ- 
1α]ν οὗ τῆς ργεαέ οπές, ἴῃς Πεγοεβ οὗ ἴῃς 
τᾶςα.---Ὧὐὐκ ἔστιν ὁ θεὸς, ννἱῖἢ ἰῆς Ατιῖςϊα 
θεὸς ἰ5 δυδΊεςι, ἀπά ἐπε ἰάεα : αοά ἄοςβ 
ποὶ δεΐοηρ ἴο (με ἀςδά ; υτπουξ, ε νουἹά 
6 ρῥγεάϊςαϊε -- Ηε ἰβ ποῖ ἃ ἀοὰ οἵ ἴδε 
ἀεδά. Οπ βεοοπά θεὸς υἱάε οτἰεἰςα] ποίεβ. 

γν. 34-4ο. Τὰε ργεαέ εονιπιαμάνιεμὲς 
ΜΚ. χιΐ, 34).--ὶπ ἃ 511} πλογα στηαγκοάᾶ 
Ἔρτες ἴπᾶπ ἴῃ ἢ ᾿ᾶβε οὗἉ ἴῃς τῆδῃ ἴῃ 

4υεδὲ οὗ εἴεγπαὶ 1}, ΜῈκ.᾽8 δοσουηΐξ ργε- 
βεηῖβ (ἢς βυδήεςι οὗ {π|8 ἱποίάεπε ἴῃ ἃ 
τλοσγα ἰδνουγδῦϊα Ἰίρῃι ἰπδη ἴπδὲ οὗ Με. 
Τῆς ἀϊβέτγεπος πλυβὲ θὲ δ᾽ οννεὰ ἴο βίδηδ. 
ΜΚ. 5 νεγβίοῃ ἷ8 νγεΐςοπιε 8ἃ8 βῃονπρ ἃ 
βοοά βἰάς ἐνεπ ἰπ τῆς βοῦῖρε οὐ ῬΒδσγίβεα 
ννοσὶά,---νες. 34. ἀκούσαντες, Πεαείηρ ; 
τος νίδουῖϊ ρίεαδβασε, ({ 4150 νυν ἀππου- 
δηοα, δὲ {πε πη! ογπὶ βυοςα88 οὗ [6508.--- 
ἐφίμωσεν : εἰἸεποεά, πγυΣΖὶεά, ἔτοπλ φιμός, 
ἃ ται Ζσἷε (νεῖ. 12, υβεὰ ἰπ ᾿ἰτοταὶ βεηβςε ἴῃ 
ΒῬευϊ. χχν. 4).---τννεσ. 35. εἷς ἐξ αὐτῶν, 
οὔς οὗ ἴπ6 πε ΒΟ τλεί ἱορεῖμεσ ἴὸ σοῃ- 
Β1:, δῇες τυ ἱπεβδίησ ἴῃς ἀϊδβοοπηβίυτα 
οὗ ἴτε βογῖῦεβ, δειϊΐπρ ἱπ σοηςετὲ 
τπεπὶ, δηά Πορίπρ ἴο ἀο Ὀεϊϊες.---ἡνομικὸς : 
ΒαΓα ΟὨΪΥ ἱπ Μξ., βενεσαδὶ {π|ὲ8 ἴῃ 1Κ, 
ἴοτ ἴπε βογίδε οἶδββ τ ἃ πηᾶπ νγ6Ὲ]1 ὰἃρ ἰῃ 
τῆς ἴφνν.--τνεσ. 36. ποία ἐντολὴ : ψδαξ 
βοζῖ οὗ ἃ οοπισγδηἀτηεηϊ ὃ ἴξ ἰδ ἃ αυεδείοη. 
ποῖ δδουΐ δὴ ἱπάϊνϊἀυ2] σοτησηδηάσηεηξ, 
Ὁυὲ ἀρουΐ τς φυλ᾽ίεῖεβ ἐμαὶ ἀεϊεζηίης 
ξτεδῖῃεββ ἴῃ ἴῃς ἰερα] τερίοη. Τδῖδ δὲ 
ἃ αυεβιίοη οὗ (δε βοβοοῖβι ὙὍμδ ἀϊδ- 



30-.ϑῺ(.0.((. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 277. 
ἐν τῷ νόμῳ;" 437. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 1 αὐτῷ, “᾿Αγαπήσεις Κύριον 
τὸν Θεόν σου, ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐνν νιῖὰ ἐν 
ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 38. αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη 3 ἐντολή. σεῖγ; »Ιὰ 
39. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ," ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν. 40. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ 
προφῆται “ κρέμανται." ὅ 

41. Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 
λέγων, 42. “Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἔστι ;"" Βδοηξίη, 

ΟὮ ἃ ογοδδ). 

Δ ἕο: ο 8ε ἰησονς εὐπεν δ Β1,, Ἐργρέ. νεῖδδ., βᾶνβ ο δὲ εφη. 80 Τιτς., Τίδοι., 
ΜΗ. ννε. 

3 μεγάλη καὶ πρωτὴ ἱπ ΜΒ.01.Ζ. ΤΕ βοσῖδεβ πουἹά ὃς ρὲ ἰο ἱπισοάπος ἐῃς 
ἱμνεσίεά ογάεσ (85 ἱπ Τ. ΒΕ.) 88 ἐς πιοσζα πδίυσαι. 
5.48 ομηῖὲ δε. 
4Έοτ ομοια αὐτὴ Β [88 ΕἰΠΊΡΙΥ ομοιως, νΒϊοῃ ΝΗ. ρίαος ἱπ' 186 τηλερίη. 

Ῥεσδβαρβ ἴὲ ἰδ ἰῆς ἔγιια στεδάϊπρ. 

5 ΊΏ ΝΒΡΙΖΣ τς νετῦ σοπιεβ Βείΐοσε φε προφηται δηὰ ἰδ εἰηρυΐϊαν ; ἀουδεῖεβ8 ἐμ ς 
ἴσιο τεδάϊϑσ. 

αποεξίοη Ὀεΐννεεη [{π||6 δηᾶ ρτεδὶ νν88 σε - 
ςορπίβεά (σάφ “βαρ. ν. 19), ἀπά δε 

Οὐπάβ οὗ τῆς ἀϊδεϊηοείοη ἀεδαϊεά (υἱάς 
διέρεη, αὐ ἴος., ὙὮΟ ροεβ ἱπῖο ἴῃς 

ταῖίες δὲ ἰεηρτῃ). |]|εβὺ8 δδὰ δἰγεδυ 
τηδᾶς ἃ σοπίτὶ δυϊίοη ἰο (δε ἀϊδουδβίοπ ὉῪ 
βειϊξίωρ ἴῃς εἰ πολ] ἀρονε τδς σίτυδὶ (χν. 
1-20, (ζ΄. χίχ. 18-22).--- εσ. 37. ἀγαπ- 
ήσεις, εἰς. [εδὺ8 Τρ] 168 ὉΥ οἰεπρ Πευῖ, 
νἱ. 5, ΨΕΪΟΒ ἱπου!ςδῖεβ βυργεπιε, ἀενοῖοά 
ἴον ἴο ἀοά, ἀΔηὰ ργοπουποίηρ τ 8. τῆς 
ξτεαῖ {μεγάλην δηά ̓Ἰ ετοαῖοαι; ἤσβὲ (πρώτη) 
Τοτηπιδπάπηεηϊ. δες οἰαυδεβ τεξευσίη σ᾽ 
ἴο Βεαγί, βουϊ, δηά πηϊπὰ ἃγὰ ἴο θὲ ἴδκβη 
οὐπιυϊαιίνεῖν, 48 τηδαπίηρ ἶονε ἴο {ῃ6 
υἱξεττηοδὶ ἄερτεε; ἢ “411 [Πδὲ 18 
δίῃ ᾿ 8 (πάντα τὰ ἐντός μον, ΡΒ. οἰϊὶ. 
1). ὙΒῖβ σοπηπμαπάπιεπε ἰ8 οἰϊεὰ ποῖ 
ΤΊΕΓΕΙ͂Υ ἃ5 Δη ἱπάϊνίυα! ῥγεοερὶ, Ὀὰϊ 48 
ἱπάϊςδξίηρ [ῃς βρίσιε [ῃδὲ φίνεβ ναΐυς ἴο 
811 οὐδεάϊεηοε.- ες. 309. δευτέρα: ἃ 
βεςοπὰ οοτησηλπάτηεπὶ ἰδ δά άεὰ ἔτοτῃ 
κεν. χίχ. 18, επ)οϊπίηρ ἰονίπρ ἃ πεῖρῃ- 
ΟΣ 88 Οὐγβοῖνεβ. ἀσοοτγάϊηρ ἴἰο Τ. Ε., 
1818 βεοοπᾶ ἰ8 ἀεοϊατεά [κε ἴο ἐδ ἤσβε 

τὴ οὔθ. ΒΕυϊῆγ. Ζίρ. βυρρεβίβ ἴπδὶ 
εβὺ8 δὐάδεά (με δεζοπά οοπιηγαηἀπηεηὶ 

1ῷ ἴδοῖξ τεδυΐκε οὗ ἐξ ἄνηδε Ὅρος ῖο 
ἩΪπγβε]1}.-ν ες. 40. κρέμαται. 
7εδ8 νίπάβ ἃρ ΟΥ ἀεοίατίηρ ταὶ οα 

μεθα ἔντο Βδηρβ, ἰδ διβρεηάεά, [ῃε τνβοῖς 
Ἰανν, αἴ8ο ες Ῥχορῃεῖβ -- [ῃς πόσα] ἀσίίς 
οὗ ἴδε ψδβοῖς Ο. τ ἰδ ἰουδ; ὯΟ ἴανν οσς 
{πε τλαπζε οὗν ΟὗὨ ΔῺΥ νϑῖυθ βᾶνς 48 
ον ἰ8 ἴῃς βοι] οὗἉ ἰ. 80 7εβὺβ βοδτβ 
ΔΜΆΥ ἴΔτ ἀῦονε {Π6 Ρε Υ ἀϊδρυίεβ οὗ τῃς 
ΒοΠοοΐβ δδουξ τς τεΐδιϊνε ψψοσ ἢ οὗ 
ἰβοϊδιεά ῥγεοερίβ; ἰδβδοβίωηρ ἴῃε ογραπίς 
απηὶεν οὗ ἀυέγ. 

γν. 41-46. Οομρέον φμοξέϊοπ οὗ Ἴετμς 
(ΜΙκ. χίῖ 35.37η; Κι χχ. 41-44).Ξ-Νοὶ 
τηαεδῃΐ π]ΘΓΟΙῪ ἴ0 ΡυΖΖΙα οἵ βίϊεηςε ἴοεβ, 
οσ Ἔνθ ἴο Ὠἰπὶ ἃ τηγβίοσίουβ ἀοοίσι πε 45 
ἴο ἴῃε ϑρεδκεσζ᾽β ρβοίβοη, Ὀυξ ἴο πιᾶκα 
Ῥμαγίβεεβ δηὰ βοχῖδεβ, ἀπά ϑγπεάγιβιβ 

ΠοσΑΙΪν, γενίβε ἘΠπεῖσ νυ πος ἰάθαβ οὗ τῃ 8 
εββϑίδῃ δηὰ τς Μεβδβίδηὶς Κίηράοπι, 

ΨΏΪΟὮ Παά ἰεὰ τπεπὶ ἰὸ τε͵εςὲ Ηΐπ).--- 
ες. 42. τί ὑμῖν δοκεῖ; ψῆπᾶὲ τὨΐηκ 
γοῦ ὃ βσβὲ ρεῃεγα!ν οὗἩ ἰῃς ΟΕτίβε (περὶ 
τ᾿ ΧῊ; βεοοηᾶ πόσα ρατγιἰςυαγὶν 845 ἴο 
Ηἰβ8. ἀεβοεπὲ (τίνος υἱός ἐστι). --- τοῦ 
Δαβίδ, Ῥανί 8, πε δῆβνγεσ Ἴχρεοῖεά, 
Μεββίδδ μεμσὲ θὲ αν βοὴ: τἢδξ ννδἂβ 
ἴδε στεαὶ ἰάβα οὐ ἐδε βογίδεβϑ, Ἴδγγγίῃ 
δου ΨῈΒ 1ξ Πορε8 οὗ γτογαὶ ἀϊρηΐν ἀπά 
ἃ τεβιογεὰ κίηρἄοῃη.--- ἐσ. 43. πῶς οὖν, 
εἴς. : ἴδε αυεβείοη 18 τηεαηΐ ἴο ὕτίηρ ουἱ 
ΔΠΟΙ͂ΒΕΙ 5ἰάς οὗ Μεββίαδαμῃ᾽ Β τεϊδιίοπ τὸ 
αν ά, θαβεὰ οῃ δη δάἀπιἰ ον Μεεβίδηίς 
ογϑοῖθ (Ρβ, οχ. τὴ, δηὰ ονεσϊοοκεά ὃγ ἐξς 
βοσῖίρεβ. τῇς οὐ͵εος οὗἩἨἁ τῆς χυεβείοῃ ἰβ 
ποῖ, 88 βοῦς πᾶνε βυρροβεά, ἰοὸ ἄξην ἐπ 
ἰοίο ἴῃς ϑοπβῃΐρ, Ὀυὲ ἴο Ηἰπὲ ἀουδὲ 458 το 
ἴῃς ἐνιῤογίαπες δἰίαςῃεά ἰο ἰ. ὙΤΒίηκ 
ουὲ ἴδε ἰάδα οὗ 1 οσάβμϊρ δπὰ 966 ψῆεστε 



278 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙΙ. 43--...6. 

Λέγουσιν αὐτῷ, “ Τοῦ Δαβίδ. 43. Λέγει αὐτοῖς, “Πῶς οὖν Δαβὶδ 

χ Οἵ. πνεν. ἂν "πνεύματι κύριον αὐτὸν καλεῖ; 44. λέγων, " Εἶπεν ὁ 3 Κύριος 
σρθς τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 

δποπόδιον ὃ τῶν ποδῶν σου.᾿ 45. Εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, 
γ8 πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; 46. Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι ὁ 
ΣΝ λόγον: οὐδὲ " ἐτόλμησέ τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι 

ὐμδίαι, αὐτὸν οὐκέτι. 
1 ΜΒΌ1.Ζ ρυὲ καλει ἤτβε, Ὀὰὲ ἀΐθετ ἰῃ ἴδε οτάεσ οὗ κυριον ἀντον. 

30 ομϊεά ἰη 3 ΒΌΖ. 

4 «ποκ. αἀντω ἴῃ  ΒΌΙ,ΖΔΣ. 

εξ “11 Ιεδὰ γου, βαϊἃ 1|ε88 ἴῃ εἴδεςῖϊ, 
Ἴδε βογίθεβ. Ῥερᾶπ δὲ πε ψτοηρ ἐπά : δἱ 
τῆς ρΒγείςαὶ δπᾶὰ πηδίεσίδὶ, απὰ τὲ ἰἸαπάεά 
τῆδπὶ ἴῃ βοουϊαειεγ. Ι[{π{πὸν μαά Ῥερυπ 
νὰ Ιογάβῃὶρ ἰξ ψουϊὰ Βαᾶνε ἰεὰ {ἤεπὶ 
ἱπίο δα βρί για] βρῆεσε, δῃ ἃ πηδάς τ 6πὶ 
τεδλάγν ἴο δοςερί ἃ8 Οἠγίβὲ οπε ρτεδλίεσ 
1τλλη Ὀανίά ἱπ ἴδε βρίσίευδὶ ογἄεσ, [δου ρἢ 
τοῖα! Ἰδοκίηρ δα οοηνεπείοπαὶ σταπάευς 
οἵ τογᾶϊ ρεΐβοῃβ, ΟΠἿΪΥ δὴ υηρτζεϊεπάϊηρ 
8οη οὗ Μαηπ. 

σβάρτεκ ΧΧΙΠ]. ΤῊΣ αβεατ ΑΝτι- 
ῬΗΑΒΙΒΑΙΟ ὈΙΒΟΟῦΚΒΕ. ΤῊΪΒ 8 οἣς οὗ 
τε ρτεδὲ ἀϊβοοιγβεβ ρεου ας ἴο ἴῃς ἢσϑι 
αοερεὶ. ὙΤμδὲ βοπὶα βυο ἢ νγογάβ ψεσα 
Βροκεθὴ ὉΥ |[εβὺ8 ἴῃ εγυβαίαπὶ ἴῃ ἴῃς 
Ῥαββίοῃ ψεεῖκ πᾶν δε ἱπέετγεδ ἔτοπιὶ ΜΚ. 
χὶ!, 38-40, υκ. χχ. 45-.47. ΤΠα ἔδνν βεη- 
ἴδπςα8 ἴδοζα τορογίεὰ ἰοοῖκ {|κὲ ἃ ἴτᾶρ- 
ταδηῖ, ᾿υβὲ ἐπουρἢ ἴῸ 8ῆον (μδὶ ἴβεσα 
ταυβὲ δᾶνε Ὀεεη τηοτα---ἰοο πιεᾶρτε (δα 
“ὦ ἀν ρ.. θὲ ΝΝ.) ἴο πᾶνε εξ 41] δαὶ 
7εβὺ8 βαϊὰ ου βυο δ ἃ ἴάγρε ἱορὶς δὲ βυοῃ 
ἃ βοϊεπηη {ἰπθ. Α Με μν, ἀε!!θεγαίς, 
811, ἤηδ] βἰαίεπιεηῖ, ἰπ τῃς ἔογπι οὗ ἃ 
ἁγὶπε ἰεβεἰ πο Υ, ννᾶ8 ἴο Ῥε Ἴχρεοῖϊςα ἔτοπὶ 
Οἷς Ψῆο πδὰ 80 οἴεῃ οι ἰοϊβεά ἴῃς ῥτε- 
ν δ] τε ρίουβ ϑγβίεσῃ ἰπ δ οοοαβίοπδὶ 
ΤΑΔΏΠΕΙ ἰη Ηἰβ5 Οδιεαη πιϊηἰβέγγ---ἃ 
Βυπηπιίηρ ὑρ ἱπ (ἰἢς διελδ-αυλτίετβ οὗ 
βοιϊ δίβπι οὗ ραβϑδὲ ργορπεῖϊς Ἴεηβυγαδβ 
υττεγεά ἰπ ἴῃς ῥγονίποςβ. [πβῦοβ ἃ βπαὶ 
φιοίεβε σερεϊτιοπβ τηῖρῃς Ὀς Ἰοοκεά ἔοσς 
(Νὄβεη). [π δὴν οδβε, παῖδε 41} μα 
“νοτγ8 Βεσὰ Ὁγουρθε τορεῖβοσ μετα βροκεη 
αἱ τηϊ8 εἰπῆ οσ ποῖ, ἴῇς δνβδηρο δι ἀϊὰ 
ΜῈ]1 ἴο οοἸ]εςὲ τποτὰ ἱπῖο οπα Ὀοάγ, δηὰ 
δε οουϊά ποῖ πᾶνε ἱπίγοδυςεά ἢ ΤΟΙ ]ςο- 
εἰοη δῖ ἃ πιοζς ἀρργορτίδίε ρίδςβ. 

Ὗν. 1-12. ἱπέγοάμείίοπ ἰο ἐς ἀϊε- 
ἐομγ84.--- ες. τ. τοῖς ὄχλοις καὶ τ. 

ταῖς : (ἢς ἀΐδβοουγβε ἰ8 ἀδουξ Βοτῖθε 8 
διά Ῥῃδήβεεβ, δυῖ τῆς δυάΐδηςε 18 οοη- 
οεἰνεά ἴο ςοπβίβε οὗ ἴπε ἀϊδοὶρ᾽εβ δῃηὰ ἴῃς 
Ῥεορίε. Μεγες ἀδβογίρεβ τῇς δβἰἐυδίίοη 
ἔλα: ἰη ἴδε ἰοτεστουπᾶ [ε805 ἀηὰ Ηἰβ8 

8 νποκατω ἰη Ι͂ΒΌΙ, αἱ. 

ἀϊδοὶρίεβ ; ἃ {ππ||ὸ ἔυγῖπος οδ΄ ἐπ ὄχλος ; 
ἴῃ τῆς θαςκΚρτουηά τπὸ Ῥαγίβεεβ.---  εσ. 
2. ἐπὶ τ. Μ, καθέδρας, οη τῇς 5βεδὲ οὗ 
Μοϑεϑβ, βποτγὶ ἴοσ, ου ἴδε βεδὶ οὗ ἃ [βᾶσπε 
ΜΠοβα ζυηοίίοη ἰδ ψνὰ8 ἴο ἱπίεγργεϊ (δε 
Μοβαὶς ἂψ. ὙὍὙῇῆε [εὐνν8 βροῖίς οὗ τς 
τεδο μετ᾽ Β βεδὲ 48 ννὲ βρεᾶξκ οἵ ἃ ργοίδἝβοσ᾽ 5 
οἤδῖς. --ἐκάθισαν, ἰῃ εἤεςι, 4 σποπιῖς 
δοτίβι -Ξ εοίΐσμέ ςεἄεγε (Ἐτ᾽ἐΣβοῃς), ποῖ ἃ 
οᾶβε οὔ δε δογίβε υβθὰ 88 ἃ ρεζίεςξ -- ἕανε 
κε δηᾶά πον οσουρΥ, εἴς. (Εταβπιμ8). 
Βυσίοη (ϑγπέαχ) βεεβ ἰῃ (πἰ δηὰ οἱδοῖ 
Δογίβίβ ἰῇ Ν, Τ᾿ ἃ Ἰεπάεηου τοννασγάβ υδ6 
οὗ δοτῖϑε ἴος ρεγίδοξ ποῖ γεῖ τεαϊἰβεά : 
“χβείογίςδὶ ἤρυτε οη ἴπε ψγᾺυ ἴο Ῥεοοπια 
δτατηπιδῖίςδὶ Ἰάϊοπι, Ὀὰξ ποῖ γι θερσοπὶς 
ΒΟ Β,᾽" ὃ 55.--οἶ Φαρ. δνΥεπάς (Ζ,.. Κ.., 1., 
186) {πίη Κ8 τ 18 δῃ δἀάϊείοη ὃ ἴῃς ἐνδη- 
ξεἾ18ῖ, {πε βιδιεηγεηῖ 8  οΕγ ἀρρΙ γίπρ ΟὨΪΥ 
ἴο ἴδ 5βουῖρεϑ.--  εσ. 3. εἴπωσιν, βαγ, ἴῃ 
τῆς 5εῆβε οἵ επ]οϊπίπρ ; πο πεεὰ {ῃεγεΐογε 
οὗ τηρεῖν 45 ἴπ Τ. Ε.--ποιήσατε καὶ 
τηρεῖτε: Τῆς παίυταϊ ογάεσ ἰξ τῇς. ῥτε- 
νίουβ τηρεῖν ὃς οπιίἰεἄ. ὙΠε ἀΐνετβα 
ἴξηβε8 ἃ.ὸ βίη ποδηῖ, ἔς ἔογπλεσ ροϊπείηρ 
ἴο ἀειαι!εὰ ρεγίοσσηδηςς, ἴῃς ἰδίϊεγ ἴὸ 
Βαρίτυα! οὔβεγναποθ. (Ὁ γίβε βεσα τεοορ- 
τἶδεβ ἴῃς ἱερίτίτηαον οὗὨ ἴῃς βογίραὶ ἔμπο- 
τίοπ οὗ ἱπιεγργεϊδιίίοη ἱπ ἃ Ὀγοδὰ ννᾶγ, 
ΜΏΙΟΙ ΠΊΑΥ ἀρρεᾶσ ἴοο υπαυλ᾽ θεὰ δηάὰ 
ἱποοπιρδῖδ!ς ἢ Ηἰ8 ἐεδο πε δὲ οἵμος 
εἰπχοβ (Με. χν. 1:-20) (δο Ηοῖεζ., Η. 6.). 
ΑἸΙοννᾶπος πιυβὲ Ὅε πιδὰς ἴοσ Ομείβε᾿ 
Βαδὶς οὗ ἀπαηα Πφὰ βίδιεπηθηΐ, ἐβρεςοΐδ!ν 
δεῖς ψ ἤθη Ἧς ἰδ ροίπρ ἴο διἰἕδοκ ἱπ δῇ 
ὉπΟοΠΊργοπη βίη δηηες τς σοπάυςξ οὗ 
τῆς [16ννῖδ ἀοοίοτβ. Ης τπηδᾶηβ: 88 
τεδοβοτβ ἴΠῸῪ ἤᾶνς πεῖς ρίαςε, θα ὃ6- 
ψᾶτ6 οὗἉ (οἸ]οννίπρ {μεῖς ἐχδπηιρῖς.---ν ες. 
ἑ {Πυδέγαϊεβ τπ6 ῥγενίουβ βιδιεπηςηί.--- 
ἐσμεύονσι, εἴς., {ΠεΥ δίπά τορείδετ, 
κε βῆδανδβ, ἤεανυ Ὀδοκίοδαάβ οὗ γι} }68. 
ΤὨΪΩΚ, 6.9.» οὗ 1π6 ᾿πηυτηεσαῦ]ςα σὰ ]65 ἴοσς 
ΒΘΑΌΌΔΙἢ οὔβεγναηοα διπλᾶ τὸ ἐδαὶ ρτο- 
διδιηρ τυδθίηρ ετ8 οὗ οοσῇ δα ᾿νοτῖ--- 
ἘΠτεβῃίηρ. -- δυσβάστακτα τᾶν ὃς ἃ 
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ΧΧΙΠ]. σ᾿ ΤΟΤΕ ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς α Βεῖε σε!» 
,» α ὃ. ν᾽ Ἃ " . ἰοαυδιε 

αὐτοῦ, λέγων, 2. “᾿Επὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς κεπδείσεα, 
ΧΧ' 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι - 3. πάντα οὖν ὅσα ἂν] 
καὶ ποιεῖτε κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε" λέγουσι γὰρ καὶ 

εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν," τηρεῖτε 7ἀϊιι νι, 
. 3» δράγ- 

ματα). 1,κ, 

οὐ ποιοῦσι. 4. "δεσμεύουσι γὰρ 4 φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα,δ νι. 
καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς "ὥμους τῶν ἀνθρώπων - τῷ δὲ δακτύλῳ δ ἢ ἐμειδος 
αὑτῶν οὐ θέλουσι “ κινῆσαι αὐτά. 

, α 
αὐτῶν 6. φιλοῦσί τεῦ τὴν ᾿πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις, καὶ 

ΕΙκ, 

δηὰ ἔγο). 
Ἀεὶ χχίν. 5. (10 οχείίο, τλοέα ΡΒ.) εὰ 4 Ὅος. νΥἱ. Ιἱ, 13 (οὗ ἰμ6 Ὀγοαδάδεωίΐπᾳ οὐ εηἰδγχίης οἵ ἐμὸ Βεασίι). 

'ν. 7, ΦΒεζα οἹἱγ ἰὼ Ν. Τ. 

5. πάντα δὲ τὰ ἔργα 

ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἄνθρώποις. 

“φυλακτήρια αὐτῶν, καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων 

α, Β Βεῖο δοά 
αὐτῶν "Τὰ ἂν. 

ἃ πλατύνουσι δὲ τὰς ἔῃ, χανὶϊ. 
39. ΜΙε. 
χν. 20 (ἰο 
τονε τ89 
Βεδὰ ἴο 

το) 

1 «αν ἴῃ ΝΏΖΔΣ ; αν ἰη ΒὨῸ (Τίδοξ., ΝΝ.Η. μανε εαν). 

3ΜΒ01,2 οπιὶξ τηρεῖν. 

5 90ΒΌ1,Ζ ἱηνετὶ ἴῃς ογάοσ οὗ ἴδε ἔτννο νεσῦβ. Ὁ 88 ποιειτα, δε τεϑὲ ποιησατε. 
4 δε ἴῃ ΜΒΡΌΙΔΣ. 
ΒΊΦΙ, οπιὶϊξ και (Τίβοξ.). ΒΌῸΔΣ δανςε ἴδε ννυογάβ, ψῃϊς ἢ ΤΑΔΥ͂ Βᾶνα δνσβαστακτα 

φοτς ἱπ ποτὶ [Κ. (χί. 46), Ὀὰξ πλδὺ 4180 δ6 ἃ ρεπυίης τεδάϊηρ (ΥΝ.Η. ἰπ τπιαγρίπ). 

4 Ἐοσ τω ὃε δακτυλω  ΒΌΙ, τεδά αντοι δε τω δακ. 

ΜΒ οὐδ τῶν ἱματίων αντων. 

δρυσίουδβ τεδάϊηρς ἱπιροτίεά ἔοπὶ [Κ. χὶ. 
46, ὃδυὲ ἰξ διαῖεβ ἃ ἕδςϊ, δηὰ νναβ ἀουδε 658 
υδεὰ ὈῪ 6805 Οἡ Βοῃηε οσοβϑίοπ, [{5ῇοννβ 
ὃγ ἴδε ἂν {πὲ Ης μαὰ πο ἐπουρῆῖ οὗ υπ- 
4υδιδεὰ ἀρργονδὶ οἵ πε ἐσαελίηρ οὗ τῆς 
πνονμυσρεν . ὥμους, οἡ ἴδε Βῃουϊάετδ, 
τπαῖ 1ΠΟῪ πιᾶν ἔδεε τῃς 1.1} ψεῖρῃι, ἀε- 
τπιδηάδίηρ Ρυποῖυδϊ οοπιρ]ΐδηοε.---αὐτοὶ 
δὲ τ. δακτύλῳ, εἰς., {ΠΟῪ ἅτε ποῖ ψν}Πἰπῷ 
ἴο πῖονα οσ ἰουςῖ ἐπεπὶ ΨἱὩ ἃ ἤπρετγ; 
Ρῥτγονεσθίδὶ (Εἴβηεσ) ἔοσ Ψν}}} ποῖ ἴακε τῆς 
5ΠῚΔΙ16βὲ ἰσουδὶς ἴο Κεορ τπεῖγ ον γυ]ςβ8. 
Α βίγοπρ βιδιεπιβηΐ ροϊπεῖπρ τὸ ἴῃς βυδε]ς 
ψνΑΥ8 οὗ Ἔνδάϊπρ βιγιοῖ τὰ] ε8 ἰηνεηῖθά Ὁ 
τε 8οεῖθεβι “Τῆς ρίοϊυγε ἰβ οὗ τε 
τοῦ ῖεβα οατησὶ ΟΓὁὨἨἁ 8835 ἀτίνεσ ὑνῆο τῇδκεβ 
ὮΡ θυγάεῃβ ποῖ ΟὨΪΥ εᾶνυ, θυ υπνν εἰ ἀν 
δηὰ 80 ἀϊῆου!ε ἴο σᾶττγ, δῃὰά ἴπεπ ῥ᾽ δοὶπρ 
1ποῖλ οὐ ἴπ6 δηϊπιδ] 5 βῃουΐϊάετγβ, βίδπάβ 
ὃΥ ἱπάϊβεγεπε, γα βίπρ πο ἥπρεσ ἴο ᾿ἰββέεη 
οὐ ὄἄνεη δάΐυβε τε Ὀυγάεη᾽" (Οδστγ, 
΄. α. Τ.). ᾿ ᾿ 

γν. 5-7).- Το ἤοσεροίηρ βἰδίεπιεπί ἰ8 
οὗ οοὐτβὲ ἴο ὃς ἴακεπ δτρβἘ ργαπο. 
Τεδοπεῖβ ΨὯο δὍβοϊυϊεῖν ἀϊβγεραγάεα 
«δεῖς οννη ἴαννβ ᾿νουϊά βοοῃ ἴογίεϊ 81] 
ταβρεοῖ. [π ροίϊης οἵ ἕλος {πεν πιδᾶς ἃ 
ἔτεαλὶ βῇον οὗ Ζεαὶ ἰῃπ ἀοίπρ. 7|εδβὺ8 
τπεζοΐογο 5068 οἡ ἴο ἴδχ ἴπεπὶ τ ἀςτίηρ 
τοτὰ ἴον πηοῖῖνεβ.--- τ. 5. πάντα δὲ, 
εἴς., ἰπ 850 Δ 45 ἴΠΕῪ σΟΠΊΡΙΥ σνΐτἢ ἐπεὶγ 
ταῖεβ ΤΠΕῪ δοῖ ϑ ἢ ἃ νίενν ἴο Ὀε βεξη οὗ 

Τ γαρ ἱπ ΜΗ ΒΌΙ, οὐγδ, νεζβδ. 

3 δε ΐπ ΜΒΌΙΔΣ. 

τῆεῃ. ΤὨΪΐβ ἰδ ἃ τερει τίου οὗ δη οἱά 
ομάγρε (Με. νἱ.).---πλατύνουσι γὰρ, εἴς. : 
ἐΠυδίγατινα ἰπϑίδηςεβ ἄγαννῃ ἔγοτη 86 
ΡἈγϊδοιεγίεβ ἀπά (ἢς ἔδβ886}8 αἰἰδοῃμεὰ ἴὸ 
ἔπε ὕρρὲσ ραγπιεπί, ἔδε ἔοσπιογ δοίη 
Ῥτοδάβηςεδ, ἴῃς ἰδίζεγ Ἰεηρίμβεπεὰ ἰὸ 
αἰίγαοξ ηοϊίςα. Ὑπε ρ᾿γίδςίετίεβ (φυλακ- 
τήρια) ννεζε δῃ δάπιίγαδ]ς βυτηδοὶ δὶ οπος 
οἱ Ῥῃαγίβαις οβίεηϊδίίοη δηὰ Ῥματγίβαὶς 
πλᾶκο- δε ϊενθ. ὙΠ ψνεγε {Ππ||6 Ῥοχαβ 
αἰιδοπεὰ το ἴδε ἑογσεῃεδά δηὰ ἴῃς Ἰεῆϊ ἀγπὶ 
πολ τῇς δεδγέ, σοπεέδλίπίπρ ρίεςεβ οὗ 
Ῥαγοξπηεηΐ ψ ἢ Τοτιδίη ἐεχίϑ τι δὴ οα 
τῆεπι (Εχ. χιϊ, 1-τὸ, 11-17; Ὀδαξ, νὶ. 
4-το; χὶ. 13-22) σοηίδίηίπρ ἢρυγαῖίνα 
ἰπ)]υποϊίοπβ ἴο Κεὲρ ἵπ πιεπΠΊΟΥΥ Οοά᾽ 8 
ἴλνν8 δηὰ ἀδαϊπρβ, δογνναγάβ τηεοπαπί- 
ΟΠ ἱπίογργειεδ, νῆεπος τΠ 656 νί βίδα 
βυτηδοΐβ οἵ οδεάϊεπος οἡ ἔογσεμεδά δηὰ 
διττὴ. ΤΠε βίζε οὗ ἴδε ρῃγ]δοίετίεβ ἰη εχ 
ἴῃς πιεάβυτγε οἵ Ζεδὶ, ἀπά ἐπε τνυελγίηρ οὗ 
ἴατρε οὔεβ νγνὰ8 ἂρῖ ἴο ἴακο {πε ρίδος οὗ 
οδεάϊεποθ. [ὲ ψγᾶβ ἢ ἴῃς ῬΠΑγίβααβ 88 
ΜῈ ΟΑεῖν]ς 5 δἀνοτιϊϑίπρ Παιίεσ, 8Ὸ 
δβεηΐϊ ἃ σατῖ [Πτουρῇ ἔπε βίγεεϊ νυ ἢ ἃ υρα 
δαὶ ἴῃ ἴξ ἱπβιεδά οὗ πηακίηρ βοοά μαΐῖβ. 
Ἐστ ἀείαιβ οὐ βηγδοιογίεβ ἀπά ἐτίπραβ 
φοπβϊς νογκβ οἢ ἸΝΒ δηκίαυϊεῖς8. 
τυπά, ϑπάϊξεκοη Η εἰ ρεκῶνιον (χ 701), Βα5 
ἃ Τμαρίες (ρ. 796) οη ἴδε ἄγεββ οὗ ἰῃς 
Ῥῃδσίβεαβ ϑ ἢ Ρἱςἰογῖαὶ []υδισατῖίοπβ. ἷὲ 
88 Ῥεεη ἀϊβουξβεὰ ψμοῖποετ 186 πάτημα 
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κρϑσαῖ! αμά τὰς δ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, 7. καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 
45 γαῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββί, ῥαββί1- 

8. ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε, ῥαββί- εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὃ καθηγητής, 
ὃ Χριστός 3’ πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9. καὶ πατέρα μὴ 
καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ᾿ εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν,3 ὁ ἐν τοῖς 

Β Βαῖο οὐἱγ οὐρανοῖς." 1ο. μηδὲ κληθῆτε, ἢ καθηγηταί " εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ 
ἰ5 Ν. ΤῸ αθηγητής, ὁ Χριστός. 11. ὁ δὲ μείζων ὁμῶν ἔσται ὁμῶν διάκονος. 

12. ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται " καὶ ὅστις ταπεινώσει 

ἑαυτόν, ὑψωθήσεται. 

13. “Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι 
κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχό- 

ΤΉΜΒΙΙΔΣ οὐς δε βεοοπά ραββι. 
3 ΒΌ, βενεσζαῖ ουγβῖνεβ, Βᾶνε ο διδασκαλος ἱπείεδά οὗ ο καθ. ο Χριστος, ν Ὡς ἢ 

Βεδπ18 8 οἷοββ ἔτοτῃ νεσ. 1ο. 

δ υμὼν Ὀείΐοτε ο πατηρ ἰπ ΒΖ. 

4 ουρανγιος ἴοΓ ο ἐν τ. ονρανοιξ ἰπ ᾿ ΒΙ,. 
δ οτι καθηγ. υμ. ἐστιν εἰ6 ἰη ΒΌΪ,. 

φνλ. ροϊπίβ ἰο ἴπε Κεερίηρ οὗἩ ἔπε ἴδν οὐ 
ἴο ἴδε υδς οὗ ἔδεβε ἐΠῚΠ 08 88 διηυεῖβ ἴο 
ματιὰ ΟἿ Βᾶστη. Τῆς ἔογπηες νν88 ἀουδί- 
1ε88 οσί κί πα! γ ἴῃ νίενν, θὰξ {πῈ βυρεῖ- 
βιἰείουβ αρυβα ννουὰ βϑοοπ Ἵσεερ ἰῃ. ΤῇΣ 
ψοζὰ 18. ἴῃς εαυΐϊναίεης ἱπ Ἡε!]επϊβς 

Οτεεῖς ἔος ἴδε σβδιάεε νὰ ὮΪ, ὑζαγεῖβ. 

-τνει. 6. π κλισίαν: Ὑἱ ἢ ταὶ ρίουβ 
οβιίεηἰδιίοη σοεδ βοοίαὶ νδηϊυ, ἴονε οὗ 88 
ἤχει υἷδος αἱ {δαβϑίβ, δἀπὰ ἢτσβθε βεδίβ 
(πρωτοκαθεδρίαθ) ἰπ δυπᾶρορυςβ; 8δῃ 
ἰπβδιίίδθϊς πυπρος ἕοσς ργοπιίπεηςε.-- - ες. 
7. τοὺς ἀσπασμοὺς, {πε (11.81.41) δα]υῖα- 
εἰοτβ, ἰῇ ἐπετηβεῖναβ ἱπηοσδηῖ σουγίοβί 68, 
δυϊ οονεῖεά Ὀεοαυβε οἤετεδ ἱπ ρυ]ς 
Ρΐδοεβ, ἀπὰ 48 ἀεπιοηβέγαϊίοπϑ οἵ γεβρεςῖ. 
--ῥαββί, {πεγα]]γ, τὴν στεαῖ οης, [κα τῇς 
Ἑτεποῦ ἡῬποηϑί θην ; ἴῃ ΟἾ γί δι᾿ Β {ἰπ|6 ἃ πενν 
πε οὗ ποποὺς ἴον ἰδῆς 1 εν δα ἀοςίοτβ 
(υἱάς τἰλρπείοοι, Ετναϊά. Οεεολ. ΟἈγϊ5εὶ, 
Ῥ. 305; ἕαμῦτες, ἰϊ., Ρ. 315, ΠΟ βαγβ ἴῃς 
αἰεἶθ οατης ἰπίο υδὲ δίϊες τῆς εἰπης οὗ 
ΟἸ σίβι).---ν ες. 8. ὑμεῖς, γοιι, επηιρῃαῖὶς : 
δε Ὑνεῖνε, ἂπ δαγπεδὲ δείάς ἴο ἴπεπὶ ἴῃ 
εβρεςίδὶ (απ ἱπίεγροϊδιίοη ὉῪ τς ὄνδη- 
οἰἴ8ῖ, ὙΝ εἶβ8- Μεγεσ), Ὀς ποῖ γε οδ᾽εὰ 

ἔαρνὶ. ἣ κληθῆτε, “ο ποῖ 5εεῖ ἴο δε 
ο8116ἅ, ἱξ οἴβεσβ ο81} γου 15 1: 1} ποῖ 
Ῥ6 γοὺς ἤδυϊι ", Ἐπίῆγ. Ζίρ.--Ν ες. 9. 
πατέρα -- αὔδα, ἀποῖμες εἰς οὗἩἨ ποπουτς 
ἴον ἰδς ΚΑΌ 8 (ϑοπδιέρεη). ΤΒε οἷδυβε 
8 ἴο ὃς ἱτδηδίδιεᾶ : ἃ ἐδῖμεσ οὗ γου (811 
ποῖ ὕροῦ δαγίἢ -- ἀο ωοὶ ργοπουποε [818 
μδα παὴς ὙΠ τεΐίετεπος [ἰὼ τηξῃ. 
Μιὰς ΜΜίπετς, ὃ 64, 4ν ἃπά οὐ, Ηεδ. 11. 13. 

πρὶ τ ᾿ τα Κἰπάγεα δι 1} 
νεσ. 16), γσυϊάεβ, ἰεδάεσε ἰπ 

τπουρμῖ, ἀεδίγίπρ δὐ͵εοὶ ἀϊβοὶ ρ! εβδὶρ 
ἴτοπὶ ἴο!οννεσβ. Ονγαάαέϊο : Καδδὶ, ῥαίεν, 
ἀμεοίογν, Βεηρ. Ὄῆε τὨγεείοϊ ἃ οουηδεῖ 
βῆοννβ {πε ἱπίθπβεῖὶν δπιϊ-ργοϊδτίς βρίγίς 
οἵ ]εβιιβ. [ἢ βρὶϊε οἵ [Πΐ8 δαζπεδβὶ ὑγδση- 
ἱπρ ἴῃς ἴονε οὗ βέε ἐπμρεηὸς δηὰ ἰεδάετ- 
ΒὮῚΡ δ48 ὑγεναϊἰεά ἴῃ ἔης Ομυγοῦ ἴο ἐδε 
ἀειτίπγεπὶ οὗ ἱπδερεπάεηςος, ἴΠ6 βεῆβε οὗ 
σεθροηβι ιν, ἀπά Ἰουδαῖε ἰο Οοά.-- 
ὁ Χριστός: ἴῃ {Π|8 ρίαςς ᾿Ἰπουρὴ ποῖ ἴῃ 
νεσ. 8 ἃ ρατὶ οὔ με ἔσυε ἑδχῖ, δ ροββίΙ Ὑ 
8η δάἀϊειοη ὈΥ͂ ἴπ6 δνδηρεῖίβε (“ἃ ρζοοῦ 
παι Μδιῖπεν Βεσα βρεᾶῖβ, ποὶ [68118,᾿" 
Η. Ο.).--οννν. τα, 12, τερεδὶ ἱπ βυδβίδηος 
πε ἐεδομίπρ οὗ χχ, 26: χνίϊ, 4, ψνοσῖῃ 
τερεβιίπα δηὰ ὈΥ͂ Ὡ0 πιδᾶπβ ουΐ οὗ ρἷδος 
ετε. 
Ὗν. 13-31. ΤὰςἝ :εῦένπ τυοίς.--- Ὥετα 

816 εἰρδι, 15 νὰ σουηξ δαὶ ἴῃ νεσ. 13 οἵ 
Τ. ΕΚ, δυῖ 48 ἐπ ῖβ νεσ. 18. οὐγίεὰ ἱπ {πα 
δεβὲ Μ55. ἀπά ἀρρεᾶζβ ἴο θὲ ἃ ρ]οββ ἴτοπὶ 
ΜΚ. δπὰ [κ.1 ἐᾺ ποὲ οουπὲ ἰ. Μὲώε 
ποῖεβ οὐ ΜΚ. χίϊ. 4οὅ. Ὑἤαβε ο68 ΒεεῖΩ 
ἴο Ὀς δροόΐκεδη ἀΐγεο:ϊν ἴο τπ6 βοσίδεβ δηὰ 
Ῥμδγίβεεβ. δ εῖββ τεραγάβ ἐηϊ8 ἃ8. ἃ 
τβεϊογίςδὶ ἀροβίτορδε, τῆς ἀϊδοὶρίεβ δείπρ 
1δς τεδὶ δυάϊεηςς [πσουρβουῖ.---Ν ες. 14. 
ὑποκριταί. Μία αἱ νί. 2. ΤῊΪΐ8 ερί πεῖ 
8 ἈΡΡΙΙεὰ ἴο {πε βογίθεβ απὰ Ῥῃδτγίβεεβ 
ἴῃ δδοἢ οἵ πε ψοεβ ἩΠΗ ἰοτγίῆς ἱξεγαϊίοη. 
---οκλείετε, γε βδυϊ ἴῃς ραῖεβ οὐ ἴῃς ἄοοσβ 
οὗ {δε Κιπράοπι οὗ αοά, ςοποεῖνοά δἃ8 ἃ 
οἷν οὗ ραίδος. Ὑὴΐβ {πε τεαὶ εἴεςϊς οὗ 
τδεῖς δοιϊίου, ποῖ {δε οϑβϑίεηβίδίθ. ὙΒΕΥ 
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14. Οὐαὶ 3 ὑμῖν, 

γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, 

οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμο τον. χὶ. 
ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ ΡΤ 
τὴν ' ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα ᾽ προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν Ἐν 
υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16. οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ" ἀπ Π 
λέγοντες, Ὃς ἂν ὁμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν γι 

Δ ψεσς. 13 οπιτεά ἴῃ ῬΒΌ1,Ζ, βοπὶς οὐγείνεβ, νεσβίοηβ (ἱποϊπἀΐης ὅγε. 81η.), 
Ἑδίδεσε, δπὰ Ὁγ τπιοάεγηῃ εἀϊοσβ. 

3 ὃς τηυδὲ 6 δυρρ᾽!οἀ Βεῖο ἱξνες. 13 Ῥ οπιίετεά, 

οἷαίπιεὰ ἰο 6 ορεηίῃρ τε Κίηράδοτῃ 
Ὦ116 τεα]ν βδυϊεηρ ἰξ, δηὰ τπετείη 18. 
πεῖς Β: ἦδγ. ροσθεν τ. ἀ.: 88 τί 
ΨΕΙΘ ἴῃ τῇθη᾿ 8 ἔλοεβ, ἤθη ΠΟΥ δῖα ἴῃ 
ἴδε ἃςξ οὗ επιεσίηρ.-- -ὑμεῖς γὰρ, εἰς. ΟΑ 
ν. 206. ΤΒΕΥ ἰδουρῆς ἐπεπηβεῖνεβ 
ςεσίδίηϊυ τἱιίπ, Ὀυϊ πῃ ἐπε Ἰἰπάρτηεηϊ οὗ 
]ε8885, ψἱ 411 {πεῖς ραγαάς οἵ ρίεϊυ, 
ἘΠΕ ψεῖα σῖδουϊ.---τ, εἰσερχι υς, 
ἴδοβα ἴῃ ἴδ πηοοὰ ἴο εηΐοσ, ἰη τῆς δςῖ οὗ 
επίοσίης ; ἴΠ6 τείεσεπος ἰβ ἴο βίποεγε 
βϑείκεῖβδ δῇες αοά, δπᾶ τῇς βίδίεσηεπί ἰ8 
τπαὲ (86 βοσίθεβ ννεζὲ ἔπε ψγογβὲ δάνίβεγβ 
ΒΟ Ῥεδοῦδ οουἹὰ ρὸ το: δε εἤεςϊ οὗ 
τῃεῖγ ἐεδοδβίηρ ψψουὰ Ὀς ἴο Κεὲρ ὑπεπὶ 
ουἵ, Ὑμῖβδ ἰβ ἴῃς ροβίεϊοπ ἱπιρὶ δὰ 
τγουρδουῖ {πὸ ϑεσοη οὐ ἰῇς Μουπὶ 
δηὰ ἰῃ χίὶ. 28-30.---νεσ. 15. Τῆε βεοοπὰ 
ψῸ6 ἰδ [Ὡς σοπιρίετηεπε οὗ ἴῃς ἢτγεῖ : ἰξ 
τερσεβεηίβ ἔπε ἴα]βε Βυιάξϑι 88, Ψ Ὡς 
υἰτειῖν ἱποοτηρεΐδης ἕοσ ἴἢς διποίίοη, 
ΕΧΈΓΕΟΙΩΕΪΥ εαροῖ ἰο ἐχεγοῖβε ἴϊ.---περιά- 
γετε, γὙὰ τῆονα δῦουξ, ἱπιγσαηβίεϊνε, ἴῃς 
δοουβαῖῖνα ΤΟ]]οννίπρ, Ὀεὶηρ ρονετηεᾶ ΌΥῪ 
περὶ.---τ. ξηρὰν, [Ὡε ἀτγ ([4πἅ}, βοτηε- 
εἶπιεβ ὑγρὰ 15 5: ]ΠΑΥῪ υδεὰ ἔος {με βεᾶ 
(ἐχαπιρίεβ ἰῃ ΕἸβηεσ). ΟΛ ψυχρόν ἴος 
οοἷά ννδῖεσ ἰπ χ. 42: ΤῸ οοτῃρϑββ 8εᾶ 
δηὰ ἰαηὰ ἰδ ρτονεζῦία] ἴοσ ἀοίπρ' δηγιπίης 
στ ρτεδὶ ΣΖεΔ].--- π᾿ ἕνα π λντον, ἴο 
ταλῖκα ἃ σἰηρὶς ὑτοβεῖγιίθ. Τῆς ζεαὶ βοσα 
δδοτίρεὰ ἰο ἐπε Ῥμδγίβεεβ βεεπΊ8 ἱπ οηδ 
δβεπβο δ]εη ἴὸ ἐμεῖς ομαγαοῖοσ α8 ἀεβοσί δε 
ἰπ Τκ. χνῆ. τσ. Οπα νου]ὰ ἐχρεςὶ ἴπεπὶ 
ταῖμοσ ἴο ὃς ρ᾽βαβεᾶ ἴο ὃς ἃ βεϊεςὶ ἔδυνν 
βυρεσίοσς ἴο 411 οἵμοσβ ἔβδη ἰο ὃς δηἰπγαιϊεᾶ 
ἢ ἃ Ὀυτγηίηρ ἀεβίσε ἴὸ ραίη γεογυ 8 
ΨΥ ΒΕῖΠο οπὶ [εν ΟΥἨ Ὼ ἔτοπὶ (επι| 68. 
Εοτ δὴ εἶαδογαῖς ἀϊβουβδίοῃ οὗ ἴδε 
ηυεδίίοη Ὧἃ8 ἴο ἴῆς εχίβίθδηοε οὗ ἴδς 
τοβοϊ γε δίπρ βρίσίε ἀπιοηρ ἴῃς [εν τἱάδ 
αηεΣ ττοδῖῖ86 ἰη Μευβοδεη, Νου. Τεοί, 
ἐκ Ταὶ. ἐϊμαίγαέμνι, Ρ. 649. Μ᾽άδ α180 
νειδβιείη, σά ἰος. ΜΝάπβομο (Βεϊέγαρε, 
Ρ. 285) οἰΐεβ ραββᾶρεβ ὕοσ ἴῃε Ταϊπιυάᾶ 

ἴο ρήονε τδαὲ ἴδε Ῥμαγίβεες, ἔα τοῦ) 
δείηρ δάάϊοιεά το ρτοβεϊγιϊβίπρ, “γεσ 
ταίμεσ γεβεσνεά ἴῃ τηϊβ γεβρεοῖ. Ἧς Ἷοη- 
οἰυάεα (πὲ Μί. χχίϊϊ. 15 πηυβῖ τεῖεσ ποῖ 
ἴο τηδίκιηρ ῥσοβεϊγιεβ. ἔο [υἀδίϑηχ ἔγοπι 
(επεῖεβ, ῬὰΣ το πιδίείηρ δά ϊείοπβ ἴὸ 
{δεῖς βεοῖ ἔγοπι ἃπιοηρ [ενν8 (5 ἐεέϊγεγεῖ). 
ΤΠΐβ, μόννενοσ, ἰδ ἀραῖπβὲ ἴῃς τηδαπίηα 
οὗ π λντος. Αδβυπιίηρ ἴδε ἔδοὶ ἴὸ 
μαν ὕδεῃ δ8 βίαϊεᾶ, ἴῃς ροῖὶπὲ ἴο ὃ6 
ποῖςά 18 πὲ τῆς Ῥματγίβεεβ ἀπά βογίδεβ 
αἰπιεά οἰ εῆγ, ποῖ δὲ ὑσίπρίηρ πλθη ἰηῖο 
τῆς Κιηράοπι οὗ αοἄ, Ὀὰὲ ἱπίο τῃεὶς οὐνα 
οοἴετίε.---διπλότερον ὑ., ἰννοΐοϊὰ τῆοτε, 
ἀμῤίο φμανι, Ψαυίβεις, Κγρκε, να 
ἄνγᾶτα {παὶ 186 σοπιραταίίνε οὗ διπλοῦς 
(διπλότερος) ἀοε8 ποὶ οσοὺγ ἰπ ῥγοΐδπε 
νυ τὶίοτβ, πη ΚΒ ἰξ 18 υϑεὰ Ποῖα ἴῃ τα 
86η86 οὗ ἀεοείςδιϊ, Δηὰ τεπάεσβ, γε τηδΐζα 
πὶ ἃ βοὴ οὗ ξέλεμμα, τῦοσε ἵταυάδυϊδηῖ, 
τοσα δυροογιῖοαϊ ἴπδη γουτγδεῖνεβ. 
Βειιεῆν τὰς ἰάεα ἴ8: ἴῃς ποτε οοηνετίε 
1Πε ποτα ρεγνετῖςά, “76 Ὀεκεῆτίεσ ἀεβίο 
νεσκεῆγιεσ " (Ηοῖιζ., Η. Ο.). 

νν. 16-22ώ. Τὰε ἐλκὶγὰ τοοϑ τεΐετβ ἴὸ 
τῆς ]εδυϊῖγυ οὗἩ τῆς βογίρεβ ἴῃ ἴδε πχαϊξεσς 
οὗ οδἵῃβ ; ἴπε ροῖὶπεὲ επηρῃδβίβεδ, ἢονν- 
ενεσ, 8 {πεῖς βιυρίἀϊν ἰπ τῆ 8. ραγὲ οὗἅὨ 
τπεῖς τοδοπίηρ (ο΄. Μί. ν. 23 ἢ), Πότ 
ΟἸὨγῖβε᾿ β ἐεαςδίηρ 15 ἀἰτοοίεὰ ἃραϊπϑὲ τῃ6 
θεὲ οὗ οδίδβ δὶ 8]].---νεσ. 16. ὅδηγ. 
τυφλοί, διὶπά συϊᾶάεβ, ποῖ ΟΠ ἀεοείνοβ 
δυῖ ἀεςεῖνεά {Πεπηβεῖνεβ, ἰδ κίηρ βρίγιταδὶ 
ἱπείρμβε ὄν ἱπ ἴῆ6 δἰτιρίεβὲ πηγδίξοσβ. 
Τῆγες ἱπβίδποαβ οὐ ἐμεῖγ δΠπάπεββ ἴῃ 
τεΐεσεπος ἴο οδῖμβ αζὲ ἀΐγες γ ος ἰῃ- 
ἀΐγες εν ἱπάϊςαῖεά : οαιμα ὉΥ πε ἰεπιρία 
δηὰ τῆς ροϊά οὗὨ δε ἐεπιρίς, Ὁ ἴῃς αἰτας 
δηὰ τῃς οἤετίηρβ οη ἰξ, ΌῪ πεᾶάνεη δηὰ 
τῆς τἤτοης οὗ ἀοἄ {πετεΐη. Τῆς ργίποίρία 
υπδεγγίηρ ἘΔΌΡΙπίςδ] ἰυάρτηεπίβ 85 ἴὸ 
τδε τεϊδεῖνε ναῖις οὗ οδτῇβ βεεπη8 ἴο αν 
Ῥεεη: {π6 βρεοίδὶ ἕοστι πῖοσε Ὀϊπάϊης 
ἴδαη πε ρεπεγαὶ; ἱπεγείοτε ροϊά οὗ τᾷς 
τεπιρὶς τῆοσε ἵδη ἴῃς τεπιρῖς, βαοσίῆςε οα 
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καῦθβοῖ. ματο τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, " ὀφείλει. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙΠΙ. 

17. μωροὶ καὶ τυφλοί: τίς γὰρ 
Ἰδοοὶγ. μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός, ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων! τὸν χρυσόν; 

ΑΙ. χὶϊὶ. 4 
(ΟΝ... 
Αςὶ. 19; 

δῶρον; ἴδςεβ 

18. καί, Ὃς ἐὰν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν ὃς δ᾽ ἂν 
ὁμόσῃ ἐν. τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 

ἩΓΕ Ν τυφλοί" τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον, ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ 
20. ὃ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ 

19. μωροὶ καὶ 3 

οἴρικος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ 21. καὶ ὁ ὁμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν 

ποτ ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ ' κατοικοῦντι ὃ αὐτόν " 22. καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ 
σπανω 

δηῃὰ ζε;. 

1 ἀγιασας ἰη  ΒΌΖ. 

3 μωραι και οηγί δὰ ἴῃ 3 1Ζ. 
ἴο πηαγρίῃ. 

ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ " καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 

ΒΟΔΣ δ8 ἴῃ Τὶ ΒΕ. ; Τίβοϊ. οὐ; ἮΝ. σεϊεραῖε 

3 κατοικησαντι ἱἰπ ΟΌΓ,ΖΔΣ αἱ. κατοικουντι ἰη ΝΒ ἰξ. νυ]. ΤίδοΙ., ΝΝ.Η., τὰ 
κατοικησαντι ἰῃ πιδερίῃ, 

ΑἰΙϊᾶσ σπογα ἔπη αἰτασ, τἤγοπς οὗ Οσοά ἰῃ 
Βεᾶνεη τῆοσε ἴπδπ ἤεᾶνεη. ϑρεςί αἱ βίης 
ἰηάϊςαϊεά ρτεδίεσ εαγπεϑίηςββ. Ὁ ΒΕῖΒοσ 
18εδβε ἔοστλβ οἵ οαἱ ἢ ψψεγε δοίυ δ! υδεά 
ος οὐττεπῖ, δηὰ ψῆαὶ ῥγεοίβεϊ υ {δε 
τοεδηῖ, Ζ.5., βοϊά οὗ τῆς τεπιρὶς : νγ88 ἴζ 
Οτπδιηεπῖ, υἱεπδὶϊ, οΟΓΥἠἨΎ ἰτεᾶϑυσε ὃ ἰδ 
ἱπητηδίοτίαί, ὙΠΕΥ πιᾶὺ ἢᾶνε Ῥεεπ ΟΠΙΥ 
Βγροιμειῖςαὶ ἔοστηβ ἀδνίβεά ἴο {ΠΠυϑἰγαῖς 
δῃ ἀιρυσπηεηὶ ἰη ἴῃς βοῃοοΐβ.---οὐδέν ἐστι, 
ὀφείλει: τῇς ἐογπιυῖδς ἕο ποη-δἰπάϊηρ 
δηὰδ Ὀἱπάϊπρ οαίμδ; ἰξ ἰβ ποιδίηρ (6 
ΟδΒ, υἱκ.)}; 8ς ἰ5 ἱπάεδιεά, Ῥουπᾶ ἴο 

Ῥεζίοσττηδπος -- ΑἸὙΓῚ, -τνετ. 17. τίς 

γὰρ μεῖζον : [818 ἌΠΒνγΕΙΒ [Πἰ8 φυεβιίοη 
ΌΥ δϑβογιίηρ ἴῃς ορροβίίες ργίηςϊρὶς ἰὸ 
ται Ἰαϊά ἄονη ὈΥῪ ἴῃς Βαῦρὶβ: τῆς 
δεπεγαὶ ἱποϊυάε8 ἀπά 18 πόσα ἱπιρογίδης 
ἴδῃ τῆς ρατιςυΐατ, ΝΒ ἢ Ης ἀρρ]ϊεβ ἴο 
411 τῇς ἔῆτεε οαβ6βίνν. 17, 19, 22). ΤῊΐΒ 
ἰδ τῆς ποτα ἰορίςδὶ ροβίείοη, διῖ {πὸ 
ταδίῃ ροίης οὗ ἀϊῆεγεπος 18. νπογαΐ. Τῆς 
τεπάσπου οἵ {με ἘΔΌΡΙ8 ννὰβ ἴο επίδγρε 
ἴδε βρῆεσε οὐ ἱπβίηςεγςε, ἰάϊς, πηεδηΐπρ ε58 
δρεεοῦ. Ο σίβι᾽β αἱπὶ νγὰβ ἴο ἱπουϊοδί8 
δὈβοϊυϊα βίποοσίτυ τὸ αἴ ννδυβ τηθδη ννδαῖ 
γοῦ 88 ; ἰεῖ ποπὲε οὗ γοὺγ υἱξεγαηςεβ ὃὉς 
τρεσεῖν Ἴοηνεηπιίοπδὶ ρεπογα 68. ΒςῈ 
88 τυ ἢ ἰπ εαζπεβὲ ἤθη γοῖ ΒΔῪ “ὉΥ 
τῆς τεπιρὶς᾽ 88 ἤδη γὙοὺ ΒΩΥ͂ “" ὮΥ πε 
οἷά οἵ ἰῆε τεπηρὶς᾽" ; ταῖμεγ δε 80 ἰγυιῃ- 
ἔι τῆλε γου 5841} ποῖ πεεὰ ἴο 880 εἰΐποσ. 

γν. 23-24. Τε ζομγέμ τοος τεΐειβ ἴὸ 
εἰ Π6- ραγίηρ ([Κ. χὶ. 42).---ἀποδεκατοῦτε: 
ᾶ Ἠσϊεδίρες νοσὰ Ξ γα ΡΔῪ {{|68, 45 ἱπ 
αεη. χχνὶϊϊ. 22; ἴο ἴακε ΠῚ ἢ 68. ἔγοση ἴῃ 
Ἡεῦ. νἱϊ!. 5, 6.---ἡδύοσμον, ἄνηθον, κύμι- 
γον: ρατάεη Βεγῦ8--- τηΐπὶ (ΠΠ γα γ, ϑυνεεῖ 
Βι1 6} 6), α1]1, 4180 δγοπιδῖῖς, ουπλὶῃ 
(Κανιρεεῖ, αεττηδη) ἢ ἀτοπιδιὶς βεεάβ. 

ΑἹΙ πιδκεῖδθϊς οοτητηοά 68, υβεά 48 οοη- 
ἀϊπιεπίβ, οὐ ἴοσ τηεάϊοϊ πα] ρυγροβεβ, ῥγα- 
ΒΌΤΙΔΌΪ 411 Εἰ Ὁ]6, ἴπΠῈ ροῖπι είης 
ποῖ τπδὲ τῆς Ῥαγίβεεβ ψγεῖς ὙΠ} ἴῃ 
{πηε- ραγίησ, Ὀυῖ τπᾶὶ ἔπε ψεῖς εχ- 
ἐγεπιεῖ βογυρυΐουβ. Μέάε αγιίοϊεα ἴῃ 
δπ}Π᾿8 δ ίοέϊομανν οὗ ἐκ Βίδίε. Τῆς 
Ταϊτυά 8617, όνγενεσ, ἱπ ἃ βοπίδηςα 
αυοϊεά ὃν [ἱρπεΐοοι (“ ἀεοϊπηδῖῖο οἰεογυτῃ 
ἐδὲα ΕΔΌΙπἰ8᾽)) γεργαβεπῖϑ ἐς Πίπρ οὗ Ποσθ8 
88 Δτεβηοπιεηί οὗ τῆς ΒΔΌΡί5.---τὰ βαρύ- 
τερα: εἰζπεῖ, τῆς ννεϊρδιίετ, ἴῃ πε βεῦβα 
οὗ χχὶΐ. 36 (Μεγεῦ), ος ἴπε τπιοσζς ἀϊῆςυϊε 
ἴο ἀο, ἰπ (ῃ6 5εῃδε οὗ νεῖ. 14 (ὟΝ εἰβ8 δἴϊεσ 
ἘτίιΖϑοπε). Τ]α ἰάδα βεεπη8 ἴο Ῥ6 : [ΠΕῪ 
τηδάε ἃ ρτεδῖ δδον οἵ Ζεϑὶ ἰπ ἀοίπρ ννῃδὶ 
Ψ ΔΒ δΑϑυ, δηὰ βῃηϊκεά {πε βοτίουβ δηά 
πογα δγάυουϑ τεαυϊγεγηεηίβ οὐ ἀυίγ.---τ. 
κρίσιν, τἰρπίεουδ ᾿αάρτηεηί, ἱπιρ᾽ γίηρ ἀπὰ 
Ξεῖῆς ἴονςε οὗ τἱρμίέεουδῃπεββ, ἃ ραββίοῃ οτγ 
7υβείςα.---τὸ ἔλεος, πευΐοτ, αἴτες πε λβῃϊοσ. 
οἵ ἰαῖος ασθςκ, ποῖ τὸν ἔλεον, δ5 ἴῃ Τ. 
Ε. : πλεσου ; βΒδ]γ περίεοιεά ὈγΥ Ῥματὶ- 
8668, πΊυσἢ ἱπβίβίεά οα Ὁν 6808.---τ᾿ 
πίστιν, [Αἰτῃ, ἰπ τπς 86 ηβε οὗ βἀεἰτγ, ἴσὰ6- 
Ἠεαγιεάμαββ. Α8 ἃ ουτίοβὶ τυ ἴῃ ἴῃς ἢ ΒΈΟΣΥ 
οὗ εἐχερεβὶβ τῆδυ δε οἰϊεὰ ἴῃε 86 οὗἩἉ (ἢϊ8 
ἰεχὲ ὈῪ ϑοδβογιίηρδυΐβ, ἃ δυο ρίεδὲ οὗ 
τῆς εἰρμιδεηιῃ σαπίυγυ, ἰπ βυρροτὲ οὗ τς 
ἁυϊγ οὗ ᾿υάρίπρ ἴῃε βρίγίτυδὶ βίδϊες οὗ 
οἴδετβ (κρίσιν) ΡΜ άε ἘϊΙΒΟΏΙ, Ο ἐξελίολέε 
ες Ῥίεέϊδνπμδ, ἱ., 320.---ταῦτα {πε ρτεδίεσ 
τρΐπρ8 ἰαβὲ πιεπεϊοηςεά .---ὅδει, ἰξ νν88 γοὺγ 
ἄυτγ ἰο ἀο.---κἀκεῖνα, ἀπά τῃοβε {πιηρ8, 
τῆς εἰ Πίπρ 8, εἴς. - τ τε βεοοπάδλγυ 
ἄυεν ; 118 βυδογάϊπαϊε ρἷαςβ ταῖρμι . 
Ῥγουρῃι οὐξ Ὁγ τεηάετίηρ : “ΨψΠ]ς ποῖ 
περί εοτὶπρ ἴο ρᾶῪ τἰπε8 858 βογι ρου 
85 γου ρίεαβε", Βεηρεῖ {πίηκβ ταῦτα 
δηὰ ἐκεῖνα Πεῖα τείεσ ποῖ το (ες ογάεζ 
οὗ ἴδε ννοτάβ Ῥυξ (ὁ τῃε τεϊδεῖνε ἱπηροτῖ- 
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23. “ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι " ἀπο- κ 1. χί, 1; 
χνὶϊὶ. 12. 

'δεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε Ἠεὺῦ.νἱ 5. 
τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν" ΟἸΑΝ. Τὶ 
ταῦτα 3 ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 

οἱἐ οδιῦλίζοντες τὸν ᾿ κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον “ καταπίνοντες. 

25. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε 

24. ὁδηγοὶ τυφλοί, 6). 

τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ δεν. 

τ ἁρπαγῆς καὶ " ἀκρασίας. 
τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος," ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς τὶ, Ὁ ( 
αὐτῶν ἴ καθαρόν. 

. 40 ογ, 26. Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον ὅ", Ἦεϊ.; 
(ἴο 

1 τὸ ἕλεος ἰπ ῬΒΌΙ,.. τὸν ελεὸν ἃ σταπιηπιδίϊςαὶ οοτσγεςξίου. 
3 ὃς αἣεῖ ταντὰ ἰῃ ΒΟΙΔΣ. 

3 ἀφειναι ἰῃ 3 ΒΙ].. αφιεναι ἱπ ΟἿΔΣ αἱ. 

4 οι οπγϊιεὰ ἰπ 3 ΒΙ,, ὉῪ ονεγείρμι, Νν εἶ8β8 τ ϊηκ8. Τίβοϊ. τεϊαίηβ, ἮΝ. Η. οὐχ. 

δ οπιϊ εξ, ννϊςὮ, μοννενεσ, 8 ἰῃ ΦΒΙΔΣ, ἀπά ἰβ σεϊαϊπεὰ Ὁγ Τίβοι., ἮΝ. Η., 
δηά οἵἶδες εἀϊΐοσβ. 

5 και της ἴδ ἰπ ΜΒΟΙΙΔΣ αἱ., δα ἰδ οπιίιεοά δ Ὁ, ἀπὰ τᾶν δ6 ἃ παροψιδος 
τηεοῃδηΐῖοδὶ τερεεκίοη σοτλ νεσ. 25 (Τίβοϊ. οπιῖβ, ὟΝ. Η. Ὀσγας κεῖ). 

Ἴαντου ἰπ ΒῸ δηά δενεσζδὶ ουγδίνεβ, (ἢ παίυγαὶ τεδάϊηρ ἰδ καὶ τῆς παροψ. δα 
οτἰτεά. 

ἅποα οἵὗἵ ἴἢς {πΐπρβ (“ποῦ ῥγὸ βεγὶβ νεσ- 
δοτυπη, Βεἃ ρτὸ γαϊίοπε γεσὰπὶ "}). Ου {π|8 
νίενν “ἴδεβε " τηξδῃβ Πκμετραγίπξ. -- 
Ψεσ. 24. διυλίζοντες (διὰ ἀπά ὕλη, 
Ῥαββον), ἃ {{π||ὲ υβεὰ ψνογά, ἔογ ννῆϊς 
Ἠεβγοῖα8 ξἶνεε 88 ἃ ΒΥΠΟΏγΤΩ, διηθέω, 
ἴο Ββίσαίη τῆγουρῆ.--- τὸν κώνωπα, τὴν 
κάμηλον, ἐδε φηδῖ, ἐΐλφ οδπηεῖ : τοῖς 
88 υ8ι.2] ἱπ ῥτονεσδίαὶ βαγίηρβ. Τῆς 
Ῥίορεςσ οδ᾽εςξ οὗ ἴῃς ἔογπιεσ ραγί. 18 οἶνον : 
βίγαϊ πίη {πες ννΐῆς 80 88 ἴο τεπιονε ἴδ8 
τποΐεδη τηϊάρε. ϑυνδ]] οννὶπρ [Πε σατηεῖ ἰ8 ἃ 
πιοηδίγουβ βυρροβί(ίοη, Ὀυϊ τεϊεναηε, τῆς 
φΑπιοὶ Βεΐῃρ ἀποίεδη, σπενίηρ ἴπε οὐὰ 
δυϊ ποὲ ρΡαγίίηρ ἐπε ποοῖ (1,εν. χίὶ. 4). 
Τῆς ρεονεσῦ οἰϊπομαβ πε ἰεβϑο οὗ πα 
Ῥτενίουβ νεσζβα. 

γν. 25-26. ΕΣ τοοο, ἀϊτεςιεά ἀραΐπϑὲ 
ἐχίεγηδιβτῃ ([ἷκ.. χὶ, 390-41).---τῆς παροψί- 
δος, [Ὡς ἀϊϑἢ, οα ΨΠΙοἢ ν᾽απάϑινετε βεγνεά. 
1π οἶαβϑίςβ ἴξ πιοαηΐ ἰῃς τηςδέ, ποῖ ἴῃς ἀἰ8ἢ 
(τὸ ὄψον οὐχὶ δὲ τὸ ἀγγεῖον, ΡΏγγη., Ρ. 
176). Ἐυϊπεγίοτά (Ν νν ῬΏγγῃ., Ρ. 265) τε - 
τλᾶσκθ ἰπαὶ οὐζ ψοσγὰ “" ἀϊ88 ᾽ ἢδ8 τῆς 
βᾶτης διαί ρυεν.---ὅσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ: 
αὐτδίπ θοΙῚ οὺρ ἀπά ρ᾽δῖα ἂγεὲ [0]] οὗ, οὕὺ 
ποτ. ἐκ ἰ8 εἰπε τεδυπάδης οσ ἰξ ροϊπίβ ἴὸ 
τὰς ἔμ: 58 ἃ8 γεβυϊίηρ ἔτοπὶ ἔπε {πὶπρ8 
Το] οννῖπρ : Β]1εἀ ἢ νης δηὰ τηεδῖ ρυτγ- 
εδαβεά ὃγ ἴδε ννᾶρεβ οὗ ὑπ ρῃίεουβηςββ : 
Ἰυχυτίεβ δοψυϊτεὰ Ὁγ ρ᾽υηάετ δηὰ Ἰίςεηοε. 
ὝΒςε νεῖ γέμουσι οσουτϑ ἀρδίη ἴῃ νεσ. 27 

νι πουὶ ἐκ, ἀπά {ἢϊ8 18 ἱπ ἔδνους οὗὨ [8 
βεςοπᾶ νίενν. Βυΐ οη ἔπε οἴπος μαπὰ ἱπ 
νεῖ. 26 [6 νϑββεβ δα οοῃοεῖνεά οὗ δ8 
ἀεβ!εά ὃν ἁρπαγή δηὰ ἀκρασία, ἐδετε- 
ἔογε ργεβυ πη ν 48 Β]1εἀ τοίέλ τς τ. Ηετ 
85 ἴῃ νἱ. 22, 23, {πε Ρηγϑβίςαὶ ἀπά εἰ πίςδὶ 
τε πιϊχεὰ ἴῃ της ἤριιτε.---Ν ες, 26. φαρι- 
σαῖε τυφλέ: οὔδηρε ὅοπὶ ρἰυγαὶ ἴὸ 
δβίηρσυϊας ὙΠ ἰποτεαβεά δαγπεβίπεββ, απὰ 
ἃ οεγίδίη {τς ] π685 οὗ ἴοης, 48 οὗ οὔα 
Ψ8Ὸ ψουἹὰ ρἰδάϊγ ἱπάυςε τῆς ρϑιγ δά- 
ἀγεββεά ἰο πιεπά ἢἰβ ψανει καθάρισον : ἱ 
ἐκ, νεῖ. 35, 18 τά Κεη Ξξ Ὀγ, ἴπεπ τπὶβ νεσῦ Ὑ}}} 
ταεδῃ: βεὲ ἴπαϊ ἴῃς ννίπε ἴῃ τὰς οὺρ δὲ 
ὯΟ πῖογα ἴδε ργοάιιοξ οὗ τοῦθεγυ δηὰ υπ- 
Ὀτίἀ!εά ἀεβίγε ἕο οἵπεσ ρεορὶς᾽ Β ὑγορεσίυ 
(ΟΝ εἰ88 ἀπὰ Μεγεγ). Ου ἴδε οἵἢες νίενν, 
τπαῖτπε οὺρ 18 ΠΠΠεα ννἱ ἢ τῃ 86 νὶςα8, τῆς 
τλοδηΐπῃρ 1 Ὁς, ρεὶ τὰ οἵ τπεπὶ.---ἶνα 
γένηται, εἴς., ἰπ οτάετ τμαὲ τς ουϊϑίἀα 
ΤΩΔΥ Ὀδοοπὶς οἰεαη. Τῆς εἰς αὶ οἰεδη- 
Π688 8 ςοηςεϊνεὰ οὗ 48 ἐπβυγίηρ ἴῃ σοτα- 
τιοηΐαὶ. Οὐ, ἴπ οἵβες πογάβ, εἰδῖςαὶ 
ὉΣΙΥ ρῖνεβ 411 τῆς οἰεαπηεββ γου πεεὰ 
“411 (πίῃ ρ8. ἃγὰα οἰεδῃ υπίο γου," [Κ. χίὶ. 
41). Ρτγδριοαιν ἐπ 18 ἀπιουπῖβ ἴο ἐγεδιίης 
ςεγοσηοηΐαὶ οἰδαππαβ8β 88 οἵ ᾿ἰπἰ|Ὲ δοσουπέ. 
ΟὨγῖβι Β ΨΑῪ οὗ πη κίπρ δηὰ τῇς ῬΒατγὶ- 
βαῖς ὑνεγε γθαῖν ἱποοσῃρδεδς. 

γν. 27-28. δίχέλ τοος, τεϊεττὶηρ ἴὸ ἢῸ 
βρεοϊαὶ Ῥμαείβαϊς νίος, υϊ ρίνϊπρ 8 
διαρῃῖς ρἱοέυτε οὗ {πεῖς Πγροογίβυ ἴῃ 
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27. “ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι παρ- 
1 ΟΝ, ααν!!. ομοιάζετε 1 " τάφοις " κεκονιαμένοις, οἴτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται 
καὶ Δ Ὑ ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 
15. 48, οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, 
τς ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε 3 ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 20. Οδαὶ ὑμῖν, 
ϑηρὼς γι γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 

χ. 15. 
τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, καὶ λέγετε, 
30. Εἰ ἣμενδ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν ὃ 

τ ΊΚ, ν᾿ το, Ἶ κοινωνοὶ αὐτῶν ὁ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31. ὥστε μαρτυρεῖτε 
18 τ᾿ δαυτοῖς, ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας" 32. καὶ ὑμεῖς 

πληρώσατεῦ τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33. ὄφεις, γεννήματα 
Ἡεδῦ.χ. 45. 

1 Β « βᾶνα ἴδε βίτῃρίς ομοιαζετε, νν δίς ΝΗ. μίδοε ἰπ τῆς τηδερίῃρ 

3 ἐστε μεστοι ἴῃ  ΒΟΌΙ, 13,33, 60 αἱ. 

5 ἡμεθα ἴῃ ὈοΙΓδ ρίαοεβ ἰπ πιοβὲ πποίαἱβ, ἱποϊυάδϊηρ ὅ ΒΟΌΙ, 
4 αντων ὃδοίοτα κοινωνοι ἰπ ΒῸ (ΥΝ.Η.). 
δ πλη ἰῃ Β ὅο, σπληρωσατε ἰῃ Ὁ ; ὈΟΙΏ, δοοοτάϊηρ ἴο Ὁ εἶδα, ατἰ δίπσ ἔτοτι 

Ἀὰ αὐ αι ἴο υπάἀετβιδηὰ [86 βεῆθα οἵ ἴδε ἱπιρεγαῖίνε (ΟΝ. Η. Ββανὸ Β᾽Β σ᾿ ξ ἴῃ 
ταδιρ! ἢ). 

ἕξπεταὶ (ςΓ. 1.Κ. χί. 44).---νετ. 27. παρο- ἔπε ουΐοοπιε οἵ ἀϊεξέδηξε Πετο- γογβΒ Ρ..--- 
μοιάζετε, ἰη Β ὁμοιάζετε, υηάετ εἰἴπετ ἔοσπὶ 
8π ἀῤακ ἱερ.---κεκονιαμένοις (ἔτοπὶ κονία, 
ἀυβὲ, 5[αἰκεά 11π|6), ννϊ εἰν αβῆςά, τείεσσίη σ᾽ 
το ἴῃς Ῥγδςῖίος οἵ νῃἰτενναβῃῖηρ ἴῃς βερυϊ- 
οἾγαβ ἴῃ ἔπε πηοητἢ Αάδς, Ὀείοσε ραββονεσ 
εἶπα, ἴο τῆδκε ἐπεπὶ οοπϑρίουοιβ, ἰηδά- 
νεσγίεπηξ ἀρρτοδοῦ ἱανοίνίηκ. τποίδδπηςββ. 
ΤΕΥ ψουϊὰ Ρὲ ννεασίηρ ἵπεῖτ ἔγεβῃ οοδὲ 
Ἶι8ὲ τῆδπ, 8οὸ ἔδαῖ ἴπε σοτηρδγίβοῃ νγ88 
βεδβοπδῦϊῖε (υἱάε ΔΝεϊδιείη, αὐ ἴοε.).-- 
ἔξωθεν, ἔσωθεν, ἀραΐῃ ἃ οςοπίγαϑε Ὀεΐτνεεη 
νήἡϊδους ἀπά υἱπίη, ψΠῖοΒ τᾶν μαναὰ 
βυρρεδβέεά τῃς ςοπιρατίβοῃ.---ὡραῖοι, ἕαϊτ, 
ψἰδουῖ; τδς τεβοϊε δὰξ ποῖ ἴῃς ἱπτεπεοη 
ἰπ τῆα πδῖυσαὶ δρῆεγε, ἴῃς αἷπὶ ἱπ {πε 
βρίτίταδὶ, τῆς Ῥπατγίβεε Ῥεῖηρσ ςοποεγηεὰᾶ 
δῦους αῤῥεαγαπες (ομαρ. υἱ.).--- ὀστέων, 
εἰς., τενοϊἰηρ σοπίγαβε : ψἱπουϊ, χαϊῖα 
8δῃ αἰϊγδοῖῖνε ἐεδίυσε ἰπ ἴῃς ἰαπάβοδρε ; 
νη, ον ἀεαϊῃ-ταυρδε Ἰοδίμβοπιε- 
688. -Ἶ ες. 28. οὕτω, εἰς.: τῇς ἤρυγα 
Δρροβίϊε οπ Ῥοῖβ 5ἰάεβ ; ἴδε ῬΒατσγιβαὶς 
εἰβεαίετ ΔΡΡΑΓΤΟΠΕΥ βαϊ πεῖν; σελ! ν ἰῃ- 
νατάϊν, [1] οὗ ξοά εββηε88 δῃὰ 1] οσδ  "Υ 
(ἀνομία4), {πε τεβυϊε Ῥεΐπρ στοββ βυβίε- 
τηλῖϊς Βυροοσίδυ. 

Ὗν. 209-33. Εἰπαϊ τοος (1. χὶ. 47-48), 
ἀεαϊηρ νἱτἢ γεῖ ἀποῖμες ρἤδβε οὗ ἔυροο- 
τίδβν δἀπὰ ἃ πεν ἔοσπὶ οὗ δε ςοηίγαβε 
δεΐψεοη μους δηᾶὰ Ὁ ; ἀρράγεπὲ 
Ζεδὶ ἔοσ ἴπε Ββοηουτ οὗ ἀεοεαβεά ργορδείβ, 
τεδὶ δθδηϊον υνἱτἢ {πεῖς πιυγάσγογβ.---  ογ. 
29. οἰκοδομεῖτε, τηΔΥ Ροϊπί ἴο τερδὶσ οσ 
ἐχίεηβίοη οὗ οἷά Ὀυϊἀΐπρβ, οὐ ἴο πεν 
εὐϊῆςεβ, 1ἰκ6ὸ βοῆς πιοάδσῃ τῃοπυποηί8, 

» μνημεῖα, ΡΓΟΌΔΟΪΥ δΥΠΟΠΥΠΊΒ, 
τδουρῇ ἴδοτα τῆν μαννα Ὀεεπ πποπυπΊδηΐβ 
ἴο τἰᾷς ἀεδά ἀραγὶ ἔτοπὶ Ῥυγγίηρ ρίδςεβ, 
ἴο ΨΒΙΟΒ τς ἐοσπιεσ ὑγογά ροιηῖδ.--- 
προφητῶν δηὰ δικαίων δῖε 4180 Ῥτδοιΐ- 
οΑΙΪΥ ΒΥποηγτηουβ, ἱπουρὴ ἴῃς ἰαΐες 18 
αϊάος σαϊαροτυ.---κοσμεῖτε ροἰη! 0 ἀε- 
Τοτγαίίοῃ 88 ἀϊβεῖηοε ἵτοτῃ δι ἀϊΐηρ ορεζα- 
τίοπβ. Ἑὥσγες (Ὑγαπάεγμηρεπ, Ῥ. 77) 
δυρρεβίβ (παὶ |6δὺ8 μαὰ ἵπ νἱανγ (δ6 
ἰοτὴῦ οἵ Ζεοπασίδῃ, ἐπε ργορβεξ παπιεά ἱπ' 
τῆς βεᾳυεὶ, ἰπ πε νδ]εν οὗ ᾿ς βοβμαρμαῖ, 
ΜὩϊοἢ Βε ἀεβοσίρεβ 88 ἃ ἰονεῖν {{{||6 
τεπιρῖς 8 ογπαπιθηῖαὶ 841 ἀπά αυδτίοι 
ῬΊΠΑτβ οὗ τῆς Ιοπὶς οσγάες.---λέγετε : {ΠῈῪ 
ποῖ τῃεσεῖν που ρῆξ, οσ βαϊὰ Ὁγ ἀδεά, Ὀυὲ 
ΔΟΙΌΔΙΪΥ 80 ρμοϊπίεὰ ἴδε πιογδὶ οὗ ἐπεὶγ 
δοϊίοη, ποὲ ἱγιδιίπρ ἴο οἴδεῖβ ἴὸ ἄγαν 
ἴδε ἱπέεγεπος.--- ες. 306. ἥμεθα, ποὶ ἰῃ 
οἰδββίςβ, μην ἴῃ ὑδι8] ἔοσπι οὗ βίης. ἰῃ 
Ν. Τ. θείΐπρ αἷβο ταγε ; ἴῃς ἱπιρεσγέεςξ, δαὶ 
ταῦδὲ Ὀς ἐγαπδίαϊεά ἱπ οὖσ ἴοηρις, “ἰδ πα 
Ββαά Ὀδεη". Εος ἴδε ἱπιρετίεοξ, υδεὰ 
ΒῈπ ΝΕ βου δε ἃ ρἱυρετίεςξ, υἱέ 
Μι. χίν. 4, απὰ ςοηβυῖς Βυτίοη, ὃ 29.--- 
οὐκ ἄν ἥμεθα, τῆς ἰπάϊολιτίνε τ ἂν, δ5 
διαὶ ἰπ βυρροβίξίοπβ Ἷοηῖς το ἔδεὶϊ, 
υἱάε Βυτίοη, ὃ 248.---Ν ες. 31. ,» ὙΠ 
ἱπάϊςδεῖνα ἐχργαββίηρ σεβϑυΐξ τ ἐμεζεῖοσε. 
π-δαντοῖς, ἰο ἀπὰ Δραΐπβεὲ γουζγβεῖνεβ, 
]εβὺβ τελᾶβ πιοταὲ τηθδηΐηρ ἱπίο {δεῖγ 
ννογάϑβ [Βδη {πεν ἱπιεηάεὰ : ““Οὐὦν ἔλιπε ""; 
γεβὶ {πεὺ αγ γους ἐδιΠποσβ, ἱπ δρίσις 88 
ΜΕ δ8 ἴῃ Ὀ]οοὰ.--- ες, 32. καὶ, δηά, 5 
γε Βᾶνε οδιϊεὰ γουγβεῖνεβ ἐμεῖς βοῃδ, 



2)---36. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ὃς 

ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34. Διὰ τοῦτο, 
ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ ᾿γραμμα- χα οἱά Ο; 

τεῖς. καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν 

Β. 
χ ἕν, «6. 

μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως 
εἰς πόλιν - 35. ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον 3 
ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τοῦ αἵματος ᾿Αβελ τοῦ δικαίου, ἕως τοῦ αἵματος 

Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ 
θυσιαστηρίου. 36. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ὃ ἐπὶ τὴν 

ΤΜΒΔΣ Σ, 13, 33, 69 αἱ. οτπῖε και, Ἰουπὰ ἰπ ΟΌΪ,. 

3 εκχνννομένον ἴῃ ἢ ΒΟΌΔΣ αἱ., 1, 33 αἱ. 

8 παντα ταντὰ ἰπ ΒΧΔΣ (ΥΝ.Η. ἰῃ πιδσρὶη); 88 ἱπ Τὶ Ἐω ἢ Δ ΟΌΙ, να]. σορ. 
(Τίς. ΝΝ.Η. ἰπ τεχῦ). 

τὰ κενὸν ἰλγόμμόν ἴθ θς δε ἰηαεεὰ 
εἰ88).--πλη τε. Τῆς τεδάϊηρ πλη- 

18 ἀπε ἴο Ξῃτίπκίηρ οπ ἴῃς ἰάεα 
ςφοηνεγδά ὉΥ ἴἢς ἱτηρεταῖῖνθ. Τὸ {δε 
βᾶζας Ἷᾶυβε 15 ἄυς ἢς ρΡεγηϊββῖνε (ατοῖίιι8 
αἴ.) οὐ ἱγοηΐςαὶ ()ςε Ν.) βεῆβεβ ρμυῖ 
ρου ἴδε ἱπηρεγαῖῖναε. ΟἾγίβϑὲ τηεᾶπβ ννῆδὲ 

ε 8808: “ΕΠῚ ὑρ ἴδε τηεᾶβϑυσγε οὗ γοὺσ 
ζλιῃεῖβ ; ογοννῃ τμεὶγ ταϊβάθεάβ Ὁγ ΚΠ ηρ 
ἴδε ρσορδεῖ αοἂ δδ8 βεηὶ ἴο γομ. Ὧο δἱ 
1.λβϑὲ νβαῖ 48 ἰοὴρ Ῥεεῆ ἴῃ γοὺσ Πεδγίβ. 
ΎΒε δοὺς ἰδ οοπλε."--- ες. 33. Ανδὰ] 
εδηάϊηρ ἴο 4 ἰεσστίῆο Ἵδγρε, ἱπάϊσδείησ 
τῆδλι (ἢς τε ΨὴῸ δὲ ργεάεβιϊ πε ἴὸ 
δαρετίδνε υνϊοκεάπεββ σα ρρχορσγίιεϊν 
ἁἀοοτηςεά ἴο {πε υἱἱετπιοβὲ ρθπδὶῖυ.--ὄφεις, 

. ἐχιδνῶν ; δἰτοδυν βιϊρτηδιίβεὰ 48 
ἔω, ἔοοϊβ, ὈΠπᾶ, ἔμεν ἀγὲ πονν ἀεβογ δεὰ 
88 νεπογηουβ, τηυσάεζουβ ἴῃ που ρὮς ἀπὰ 
ἀεεά. ΟΥ΄. ἰϊϊ. γ.--πῶς φύγητε, ἴῃς ἀε- 
Ἰϊρετδεῖνε σοηυποῖῦνε. “ὙΠε νεῦρ οὗ ἃ 
ἀεἸ!δεταῖίνε φυκβίοη 18 τηοβὲ ἐγεαυθπ εἶν 
ἴῃ ἴδε δτβι Ρρείβοη, πὲ οσοδϑίοηδ!ν ἴῃ 
ἴδε Ξεςοηὰ οΥ {πἰγά, ΜΈ. χχιΐ!. 33, Εοῃ,. 
χ. 14." --Βυτίοη, ὃ 170. 

γν. 34-36. Ῥεγογαΐϊοη (1. χὶ. 409-51). 
-- ες. 34. διὰ τοῦτο. ΤΕ Βεη8ε γεαυΐγεβ 
Ἂἴῶδλι τι ῖβ Ὀς οοππεοίοά ᾿ἱτἢ ΒΟ νν. 32 
δηΔ 33. Τῇε ἰάδα ἰ8β ἴπδὲ 411 αοά᾿Β ἀεα]- 
ἰῃρδν ἢ 18γα6] πᾶνο Ὀεεη διγαηρεὰ ἔσο 
[ἃς ἔσβε 80 88 ἴο εῆβυζε (πδὶ ἴπε ρεπεσγᾶ- 
ἕο δὐάτεββεά 8411 811 ὑρ ἴδε τηεᾶβυσε 
οὗὨἍ [βγῶ ε}}8 συ δηὰ ρεηϑῖν. Τα τεΐεσ- 
δῆοα οὗ 8 ποῖ οςοπβπεά ἴο 
τῖθδὶ Βδλὰ βεεη ἄοπςε ἔοσ {παῖ ρεπεζαδιίοῃ. 
18 σονεσβ 811 τε ρεπεγδιίίοῃβ ἔγοπι Αὔεὶ 
δονηνατὰβ. ὍὙμὲ ἴοσηι ἰπ ΨὩΙΟΏ ἰἢς 
τδουρῆι 15 ἐχριεββεὰ δἱ ἢγϑθι οσζεαίθβ ἃ 
φοῦ ἱπιρσεββίοη : Ἐγὼ ἀ' . 
Βυϊ εἰπε ἴα ἐγὼ [8 υβεὰ ἰῃ ἃ δΒιρτζᾶ- 
ἰβίοσίοαδὶ βεῆβα, οσ ἴξ τηῦδὲ ὃς σερδσάεά 
88 ἃ βοτηευννδαῖ υπβυϊδῦϊς ψοσά, δηά τῆς 
δοετεςὶ ὀχρτεββίοῃ οὗ ἴῃς βουγος Ἰουηὰ ἴῃ 
1ρακο᾿ 8 ἣ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, τυνῖαΐ [0]- 

Ἰονγβ Ὀεοοπιὶπρ ἔπ8 ἃ υοίδιίοη, εἰμεν 
ἰπ τα] ἴτοπὶ δοπὶα ἀπηκπονγῃ υντιτἰπρ, 
88 ΤΏΔΩΥ ἰδίῃ, Οὐ ἴῃ [Π6 οοποερίίοη οὗ 
τῆς Βρεᾶδίκεσ. 1δ8εὲ 20 ἰπβϑιρεσγαδὶς ἀϊ8ῆ- 
οὐἹῖν ἰῃ ἰακίηρ Με. Β ἔοσῃι δ8 ἴῃς οτὶρί αὶ. 
Οἰβδδυβϑεη οοποεῖνεβ οὗ [εβ8 88 βρεδῖ.- 
ἱπξ, ποῖ 88 ἃ ρεβοῃδίυ ἰηνοϊνεά ἱπ τἢς 
11π|118 οὗὨἨ τετυροσγαὶ 1ξπ, θυ 45 ἴῃς ὅοῃ οὗ 
Αοά, 48 ἴπε εββεπίίδὶ τυϊβάοπῃ οὐ αοά, 
ΤὨς ἐγὼ πιρῃς Ὀὲ ᾿υδιϊδεά τὐἱέπους τὨϊ8 
Βίρἢ τεΐεσεπος ἴο ἴῆς Ὀϊνίηϊεν οὗ }6βι8, 
85 ῥγοοεεάϊπρ του Ηἰ8 ῥῬσορβεῖϊς Ἷοοη- 
Βοϊουδῃςβ8 ἱπ δὴ εχαδίίεὰ βίδϊε οὗ τηϊηά. 
ΎὙΠε ργορῆεῖ Παρ τυ Δ} δροκε ἰη τῆς 
πᾶπιε οὗ αοἄ. [6818 4150 δὲ βιιοῆ ἃ ρτεδὶ 
ταοηεηξ τηῖρῆϊ βρεδῖ,, 85 ἰΐ υνεγα ἰγλρεσ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ, ἴῃ (ῃς πᾶπιε οὗ αοἄ, οσ οὔ ννίβάο. 
Ἑεβοῦ, ἄργαῤλα, Ῥ. 274 ἢ., ἐεπάδανουσβ 
ἴο βῆονν {πὶ “τς ψιβάοπῃη οὗ αοά᾽" 
νν 8, {κε “τῆς 8οη οὗ Μδη,᾽" οπε οἵ δε 
8ε1-Δεκί ηδιοηβ οὗ 6818. νΒεῖπεσ παῖ 
Ὅε 80 οἵ ποῖ, 1 τῖηκ ἰξ ἰ8 οἷα ἔσοτῃ [δ 18 
Ῥαββᾶρε, δπὰ δἷ5ο ἔτοπι ΜΙ. χὶ. 28-30 
(υἱάδ τετηλικβ ἴπεγο), ἴπδὶ Ης ἀϊά βοτηε- 
ΕἰπΊ68, 88 ἰξ ννεσζε, ρῬεϊβοηδίς ννϊβάοιπχ. 
Τῆε ῥσεβεηΐ ἀποστέλλω, τερατζάβ ἴῃς ἢἰ8- 
ΟΣ οὗ Ιβγϑεὶ σμὸ φῤεεὶς αδίογηϊἐαξϊς, ἴοι 
ψὨΙοὮ ἴδε ἀϊδεϊποιϊίοη οὗ ργεβεηῖ δηὰ ραβδὶ 
ἄοεβ ποῖ εχίϑβι. --- τς τας, εἴς, : ἰῆε8ε 
ΠᾶΠλΟ6Β ἴοσ ἴπε ϑεπί οἰεασὶυ βῃον τῃδὲ 
Ῥαβὶ δπὰ ργεβεπὶ δγὲ θΟΓὮ ἰῃ νίενν. [1 18 
ποῖ τηεσεὶν ἴΠ6 ἀρ Ηές, γραμματεῖς (οἷ 
ΧΙ ΐ, 52) Ξ- ἄπο. τ ΓΚ. χὶ. 40, [παἴ ἃτὲ 
ἰπ νίον.---στανρώσετε, ἃ Ὠἰπί δὲ τῆς ἱτ- 
Ῥεπάϊηρ ἱγαρὶς ἐνεηΐ, ἴῃς ϑρεακεσ οπὲ οὗ 
τῆς ϑεηῖ.---καὶ ἐξ αὐτῶν, εἴς. : ἃ ρἴδλποε δἱ 
τῆς ἴοσίυπεβ οἵ τῆς Τνεῖνε. ΟΥ̓ οδδρ. χ. 
16-23.--τἶννες. 35. ὅπως ἔλθῃ : ἀϊνίης ἰη- 
τεητίοη σεδά ἴῃ ἴῃς Ἰρῆξ οὗ τεβϑυ]ϊ. αοά 
δεηὶ τηδββεηροῖβ ὑπαὶ ἴπεΥ τηῖρῃὶ ὈῊ 
ΚῆΠεᾶ, δηὰ τἢδὲ [βγαοὶ ὃν Κη! ρ μετὰ 
ταῖρῃς ἄεβεῖνε ἴο βυῆες ἰπ ἴῃς δηδὶ ρεπς- 
ταῖϊοπ ψεδίδ ἴο ἴδε υἱϊεττιοβϑί, Μὲάε οῃ 
Μι. χχιΐ, το.---αἷμα, (Ὠτίος παπιεὰ : “ ας 



286 ΚΑΤΑ͂ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙΠΙ]. 3)---30. 

ΤΟΣ αν, γενεὰν ταύτην. 37. Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς 
ΠΣ ΓΝ προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις 
γα, νς ἠθέλησα " ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, "ὃν "τρόπον ἐπισυνάγει 
ἘΠ ΩΣ "ὄρνις 1 τὰ " νοσσία ἑαυτῆς 5 ὑπὸ τὰς " πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε ; 

τ πις 38. ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὁμῶν ἔρημος ὅ- 39. λέγω γὰρ ὑμῖν, 
γαδῈ ἴἢ »»ν - 

χίι, Οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ἤν ἣπ ὀνόματι Κυρίου." 
2δ. 2 
1. 8. δδβεζε δηά ἰῃ {κ, χἱϊὶ, 44. 
ἶχ. ο; χἰΐ. τ4. 

Ὁ Βεῖὸ ἕω Ν. Τ. (Ρε. ᾿ἰχχχίν. 3). ΟΥΚ. χίϊ. 4. ΚΒ εν. ἱν. 8; 

Δορνιᾳ δείοσζε σπισυναγει 'ἰπ ΒΌΙ, 1, 33, 69 αἱ. 

3 αντὴῆς ἰη ΣΦ ΌΔΣ 33 (Τίδοἢ.). 
αντης, δυῖ τίη Ὀγϑοοῖβ). 

5 ΒΙ, οὔιΐξ ἐρη 
οπηβϑίοῃ ταί ρῃς 

Β διᾶβ πεϊϊμες ἀντὴης ποῖ εαντης (ΕΗ. Βανε 

» Ἰουπὰ ἴῃ νΕΓῪ πιϑὴν πηοἶα]5 (ΦΟῺῸΔΣ αἱ.) ἀπά νεοζείοπβ. Ὑπε 
8. δδδὶ πη ἰδιίοη το 1. (χίϊϊ. 35), τνβεσε Ὡς νοζά ἰβ ναπεηρ ἴῃ 

ταδὴν οὗ ἴδς δεδὲ Μ58., Ρυϊ ἰξ 18 τπῖοσε ᾿ἰκοῖν ἴο δ6 δὴ Ὄχρίδηδίοσυ ρίοββ. Ῥὲάε 
Ὀεΐονν. 

δος ἀϊείξας ὑπὸ δος νοῦβιὶ πᾶρηδ νἱ," 
Βεηρεὶ.---ἀπὸ τ΄. ἃ.» εἴς., τοτὰ ἴδε Ὀϊοοὰ 
οὗ Αὐεὶ, τῆς ἤγβι πιδγίγτ, τηεητοηθά ἴῃ 
τε ἄγϑβι Ῥοοῖς οὗ ἴς Ηεῦτενν ΒΙΡ]ε, ἴο 
τε δοοά οὗ Ζεοπατίδῃ, τῇς ρσορῇεῖ 
παγγεᾶ ἰῃ ἴῃς ἴ48ὲ Ὀοοῖκ (2 Οἕτοη. χχίν. 
2ο-22).---υἱοῦ Βαραχίου, (ες ἀεδίρηδιίοπ 
οὗ τῆς ἰΔ5ῖ δι οπε οὗ δε γηϊπου ὑσορβεῖβ, 
ΔΡΡΙΙεὰ μεῖς ἴο ἴπε οἴδες Ζεοματίδῃ, ὈῪ 
ἰπδάνεσγιεηος εἰἴπος οὗ ἔς ἐνδηρε ἰδὲ οἵ 
οΟὗἩ δὴ εαεὶν Ἴοργῖδβί.---ὃν ἐφονεύσατε, 
ὙΠΟπὶ γε (πτουρἢ γόους βρίγίιαὶ ἀποαβ- 
ἰογ8) ἷεν ; ἔαοϊ 48 βίδίεὰ ἴῃ 2 δτοη. 
χχίν, 21.---ν οι. 36. ἀμὴν : Ββοϊετηη ἱπῖγο- 
ἀυςιίοη οὗ ἃ βἰδιεγιεηὶ τοσγ]ς ἴο τὨϊπκ 
οὔ: 8ΐη8 οὗ οουπῖ]ςεββ ρεπεγαιῖίοηβ δοουπ)- 
υἱλείηρς ἴος ἀρεβ, αηὰ ρυηίβῃβά ἰῃ ἃ ἤπδὶ 
τερτεβεπίδιιννε ρεπεγδίίοη ; ἴγῃς, βούνενοσ 
τεῦ δ]ς. ᾿ δα ἴ ΔΦ Ἐοὶ 

γν. 37-39ς. 4ῤοςίγοῤηε « Ἡοῖν 
Οἷέν (υἷκ.. χίῖ!. 34).--ΕΑἶτα πρὸς τὴν πόλιν 
ἀποστρέφει τὸν ν. ΟἾτγϑ., Ἡ. ᾿ἰχχίν. 
πονεῖ. 37. Ἱερονσαλήμ, (Ὡς Ηεῦτενν 
ἕοσση οὗ ἴῃ πᾶπια, Ὄχοερίϊοηδὶ ἴῃ Μι., 
νεῦυ ρρζορείδις ἴο ἴῃ βοϊεπιη δἰξυδεϊοη. 
Τνῖςε βροκβη; ψὮΥ ὃ “1 ἰδ τῆς ΖΑ βῃϊοη 
οὗ οπε Ρἰἐνίηρ, Ὀεννδ!]πρ, ἀπά ρτεδῖὶν 
Ἰονίπρ," ΟἾτγϑβ. --- ἀποκτείνουσα, λιθο-. 
ἔσο: Ῥτεβεπῖ ρασιϊς! ρῖεβ, ἀεποιίπρ 

δῖ: δηά στερυῖς, πον δηά αἰνναυβ Ὀε- 
μανίηρ 50--- ΚΙ Πἰπρ, δεοπίηρ.---πρὸς αὐτήν, 
τὸ ἀν, ποῖ ἴο ἐΐές, θεοδυβοα δε ραζεϊςὶρίεβ 
816 ἰπ [πα ποπγμηδέϊνε, ΗΟ Ἱερονσαὶ 
8 νοσδίίνε: “δΧερΙυπὶ σοτηρε ]Δτίοπιβ 
Ῥεζ νορειίνιπι δὰ αυδπὶ ἀείποερβ ποὸη 
ΔΙΊΡ 5 βρεοίαίατ᾽" (ἘΤΙΈΖϑομ.). Οτοιίῃ5 
τεραγάβ ἴῃς ἰγαηβίτοη ἔγοπὶ βεζοπὰ ἰὸ 
τῆιτά μείβοῆ ἃ8 δὴ Οτίβπίδ  ἰ8π|.--- 
ποσάκις, ον οἴξη ; οὐ δῖ 'νοσὰ 88 
Ῥεεη αβεὰ τῃς ἱπέεσγεπος οἵ “τεαυδης 

νἱδὶἐβ ἴο [εγυβαίεση ποῖ τηεπεοηςά ἰπ [86 
ϑγηορεςβ. Βυῖ (ἂς 4ΔἸ]υϑίοπ να} ὅδ ἴο 
τῆε τοῖς ᾿ἰβίουυ οὗ [βγαεὶ (80 Οτσίὶρ., 
ΗΙ]., 76...) δπά ἐο τῆς ψ πος ρεορῖε, 88 
πε οἰ]! άτεη οὔ ἐπε πιείσοροὶβ, (ῃς 
ϑρβᾶκεσ 81}}} σοηεἰπυΐηρ ἴο βρεὰῖκ ἱπ ἴῃς 
Πδτης οὗ Οοά, 48 ἴῃ νεσ. 34, ἀπά ἱποϊυάϊηρ 
Ηἰπιβεῖ δἀπιοηρ οὐ Β δρεῃίβ.---ὄρνις, ἃ 
δἰγὰ οὐ ἔον]; δες ΡῬίδϊῖο, ἃ δεπ; 80 
δες, ἴπε Ἔπι ]επὶ οὗ δηχίουβ ἰονε. θερμὸν 
τὸ ζῶον περὶ τὰ ἔκγονα, ΟἾτγΒ. ὅ8ε 
ξϑίμεσβ μὲσ ομἱοκεηβ ὑπάοσ Πα τυ ηρ5 ἴοσ 
βεοίοκέῖοη δρϑῖπδεὲ ἱπηρεηδίπηρ ἄδηρει. 

Ἠΐδ8 1ε88 δηά 411 {πε ργορῃεῖβ ἀεβιγεά 
ἴο ἀο; ἃ ἰγυϊῃ το ὃς βεῖ ονεσ δρδίηβε [Π6 
βίαιἰεπηεηξΐ ἰπ νν. 34-35, νι οἢ 866 π18 (0 
δυρρεβὲ ἰπᾶὶ αοά᾽β αἷἱπὶ ψγὰ8 ἴβγϑε} 8 
ἀατηηδίίοη.---τὰ νοσσία (Ατιῖς, νεοσσία: 
ἔογπι ἀϊβαρργονεὰ ὃν ῬΏγγυῃ., Ρ. 206), πες 
Ὁγοοά οὗ γουηρς δίγάβ. ΟἿ 8. ᾿ἰχχχίν. 4) 
ΨΠετα, 88 Πεζα, ἃ ραϊπεῖίς 86 ἰβ πηδὰθ 
οὗ ἐπε δρ]επι.- -οὐκ ἠθελήσατε, γα 
νου ποῖ, Ἐπουρῃ 1 Ψψουά (ἠθέλησα). 
Μαηξβ οοπβεηὶ παοαεββδζυ.--- ὕεσ. 38. 
ἰδοὺ, εἴο., βοϊεπιη, βοσγονζη! δραηάοῃ- 
πιεηΐ οὗ τῇς οἷν ἴο ἰϊ8 ἔδιε.---ἀφίεται 
ὑμῖν, Βροκεῆ ἴο ἴδε ἱππαθίιδηιβ οὗ 
15γβε].--- οἶκος ὗ.», γουγ ΒοιΒα, ἱ.4., ἴῃς 
οἷν, ποῖ {πὲ ἐεπιρίε; ἔπε ρεορίε ἂς 
οοποείνεά οὗ 248 οπε γα ιν τοῦ μος, 
Μαπιίηρ ἰπ ΒΙ,, δπά οπιτεὰ Ὀγν ἫΝ 
ἰδ ποῖ πεοεββᾶγυ ὁ ἴῃς βδεῆβε.0 Ὧδε 
βϑηΐθηςς ἰβ, ἱπάεεδ, πιοσεὲ ἱπιργεβϑῖνε 
νους ἰε: “Βεδοϊά γοὺσ δουβε ἰβ 
αὐϑδηδοπεὰ ἴο γοὺγ Ἴαζγε : ἴποβε νῆὸ 
νου μανε βανεὰ γοὺ ρἰνίπρ ἃρ ἔαγίμεν 
εθογι . ννμδὲ ψ! άρρθὴ ες ἴο ὃς 
ἱπιαρὶηςβά ; υϑὲ νναῖ ἔρημος ἐχρτεββεβ--- 
ἀεϑοϊδείοη.---Ν τ. 39. ἀπ’ ἄρτι, ἔτοπι 
1118. τηοιηεηῖ, ΟἾγῖβι ΒΒ ργορῃεῖὶς ννοσὶς 
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ΧΧΙΝ. τ. ΚΑΙ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 1 καὶ α ραΓαῃ, ΟΒ. 

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. ΑειΣ ΜΝ 
. ὃ δὲ Ἰησοῦς 2 εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; ἀμὴν ἅς θεῖ: 
λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ μὴ 4 " καταλυθϑή- υ αρξαίη νν. 
σεται." 43. Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, προσῆλθον πονήμτε 
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν, λέγοντες, “Εἰπὲ ἡμῖν, Ἡρου πότε ταῦτα Οοερρ., 

ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς " παρουσίας, καὶ τῆς ὅ " συντελείας ΠΝ 
ςε : 

χἰϊὶ. 30. 

1 ἃπὸ τον ἱέρον ἐπορενετὸ ἰη  ΒΌΤΟΔΣ (80 πιοάετῃ εὐϊίογβ). 

3 Ἐοτ ο δε Ιησους  ἑΒΌΙ, αἱ. νετβίοηβ δᾶνε ο δε ἀποκριθειᾳ νἱΐδουι ἴησους. 

δ γαντα παντα ἰη Φ ΒΟΙΧ αἱ. Ὁ δ28 ἴἰδς ψογάβ ἰῇ βᾶτὶς ογάδσ 28 Τ. Ε. 

4 μη ἰ8 νναπείηρ ἡ ΒΟΌΓΧΔΣ αἱ. 

ἄοῃς ποὺ : ἰξ γεπχαΐῃβ οπῖυ ἴὸ ἀϊΐε.---ἕως 
ἂν εἴπητε: ἃ διΐυτε οοπεϊπρΈΠΟΥ ὁπ 
ψ Ὡς ἢ ἰξ ἀερεη 8 ψ Βεῖδποῦ πεν 5841} ἐνὲσς 
δεε Ηἰΐπὶ δρδίη (νν εἶἰβ8 ἰῃ Μεγετ). Ηδ 
ΨΜ1 ποῖ ἰἸσουδίε τμεπὶ ΔΎ τόσα 11}1 ἐμεῖς 
τηοοᾶ οὔδηρε δπὰ πεν Ὅς τεδάγν ἴο τε - 
ςεἶνε Ηΐπὶ ἢ ἃ Μεββίδηϊς βαϊυϊδίίοη. 

ΤΠς οχαυίϊδίες βη 8} οὗ 18 ἀϊβοουγβα, 
ἴῃ ἴῆ6 οαβε οἵ ογάϊπαγσυ ογδίοσβ, ψουϊὰ 
βυρσρεϑὲ ργεπιεάϊδιίου πὰ Ἴνϑη τυτίεἴηρ. 
Ὗνε δανς πο πιεᾶῃβ οὗ κπονίηρ ἴο ννδδὲ 
εχίεης [ε8ὺ8 μὰ ςοπβίἀεγοὰ Ὀεέοσεμαηὰ 
ν δι Ης νγὰ8 ἴο ΒΔ οὔ [ἢ8 τηοτηεπίοι 
οοοαβίοη. Τῆε γείεγεμοεβ ἴο ἴῃ νν»ῃϊτεὰ 
ΒΕΡΌ ΓΟ τοΒ δηά ἴῃς ἰοπηῦβ οὗ ἴῃς ὑσορπεῖβ 
βῶον (παῖ (6 βρεεοβ. νγὰβ ἴῃ μαζί δὲ 
Ιεᾶβὲ δἃπ ἐχέενιῤῥογεέ υϊϊεγαηςα. 
Ομάρτεβ ΧΧΙΝ. ΤῊΣ ΑΡοσασυύρτις 

Ῥιβοοῦπβε. Τῆΐβ ομαρίεσ δηὰ ἰΐβ 
δυποριίςαϊ ῥδγβ11ε18 (Μῖκ. χίϊὶ., υκ. χχί.) 
Ρτεβεπῖ, ἰῇ ΠΊΔΠΥ τεβρεςίβ, ἴῃς πιοβὲ 
ἀπθῆουε ργοῦϊεπὶ πῃ 6 ἐνδηρεῖϊς τοοογάβ. 
Μδὴν φιεβείοηβ τῆλ 6, ἢᾶνε Ὀξεξη, 
δβκεὰ οοποεγηίΐηρ {Πἰ8 ἀϊβοουγβα οἡ τη ρ5 
ἴο οοσς. ΔΝΒίςὮ οὗ ἴῃς ἴῆγες νεγβίοηβ 
ςοπΊ68 ποᾶγεβί ἴὸ ννδδῖ [εβὺ8 βαϊὰ ἡ [18 
Ηε 880 411 (ῃδὲ ἰβ πεζε γτεροσίε οὐ τ ϊ8 
οςςαβίου, οσ ἕᾶνα ννὲ ἴῃ τδς νεγβίοπϑβ, 
ποτα οἵ ᾽ε88, ἃ Τςοπιδὶπδιίοη οὗ νψνοσάβ 
ΒΡΟΚδη δἱ ἀϊβεσγεηὶ εἰπὲ ναῖε (δα 
τνογάβ δόσε ςοἸϊεςίςά, 411 οὗ {πεπὶ, οὐ ἀνε 
ἴῆε στεδῖεσ πυπηθεσ οὗ {Πεπὶ, ἐν εσ βρόΐκβη 
ΌῪ 6805 δὲ δὴν {ἰπ|ὸ; πᾶνε ἴῃς ἐνδη- 
ξεἰἰϑὲβ ποῖ ννοσκεὰ ἃρ ἱπίο (δς ἀϊβοουγβθε 
ἃ ]εν δῆ, οὐ [εν βῃ-ΟἸτβείδη, δροοδ- 
γρβα, οὐ ρίνεαῃ ᾧ8 ἃ οοτηροβίϊίοπ οὗ 
τδεῖς οννῃ, σοηβίβείηρ οὗ οεγίδίη ἱορία οὗ 
τῆς Μαβίοσ, 848 ἴῆε πυοίθυβ, ἢ δάάϊ- 
τίοῃβ, τηοάιβοδίίουβ, δπᾶ Ἴοπιπιεηΐβ ἴῃ 
τε ῖ δε οὗ βυθβεφιεηΐ ἐνεπῖβὺ ΕἸΠΑΙΪΥ, 
νι 18 τς ἀϊάαςες βἰρτιίβοδηςς οὗ ἴῆς 
ἀΐξβοουτθς, δὲ ἀϊὰ [εβ0ὺ8 πιεδη ἴο [εϑοῦ 
Ηἰΐβ ἀϊεοίρῖεβ τεβρεοῖϊηρ τῆς {μεπε8 
πεαῖεᾶ: τς Ευΐϊπ οὗ ἴῆς Ηοΐγ Οἰξγ, 

δ τῆς οτηϊιεὰᾶ ἰη Ὁ ΒΟΙ, 1, 33 αἱ. 

τῆς Οοπχίπρ οὗ τῆς ϑοη οὗ Μδη, δηὰ δα 
ἙἘπά οὗ (δε Αγψε, δηὰ πὸ σοπηεοξίοη 
δεύνεεη ἔμεδς {πίηρβὴὺ Α ἰδίου οὗ 
ορίπίοη οἡ ἔμεβε ἰορὶςβ οάπηοὶ ἢεῖε ὃ68 
Εϊνεη ; ἃ οοπβάξηϊς δἰζεπιρε δὲ δηδυνεσίπρ, 
τδε Φπεδεῖουν Ῥτορουπάεά 1 Δπὶ ποῖ ῥτε- 
διεά ἴὸ τῇδκα; Ῥαθδρ8 ἃ ἢη8] βδιἰ8- 
ἌΟΙΟΥΥ 8ο]υϊίου οὐὗἨ {πες Ῥγοδίεπι 8 οὶ 
δἰιαίηδθϊε. 1 οὔεσ οὔ ἃ ἔδνν βεηογδὶ 
οοπϑίἀογαιίοηβ ΨὩϊς ἢ πᾶν, δὲ ἰεαβέ, μΒεῖρ 
τοδάεγβ ἴο Ἀ88:1Π|6 ἃ σίρπε δειτυὰς ἐοννασὰβ 
ἴδε Ῥτοῦ]επὶ, δηά ἴὸ Ὀγίπρ το ἴῃς βίυαγ οὗ 
τδςε ἀΐδοουγδβε ἃ βυτηραϊπεῖς βρίτγίξ. 

1. Τδε εἰπε γὰ8 βδυ αθὶε ἔοσ βοῖγς 
δυςἢ πξΐεγδησες. Τα βἰειατίοη ννᾶβ (8: 
7εβ8 ἐχρεοϊϊπρ ἀβδῖῃ ἴῃ ἃ ἔδενν ἄδγβ; 
οοηνίποοά (παῖ τῆς τηογαὶ δπὰ σεϊρίουβ 
οοηάϊείοη οὗ ἰῆς [εν 88: ρεορὶς ἰβ ἢορε- 
Ἰεββὶυ Ῥδά, ἀπά ἐπδῖὶ ἱξ πιυϑὲ ἐσὲ 'οὴρ επὰ 
ἴῃ ἀϊδαβίες δπά σιυίΐῃ; βυτγσουηἀεἃ ὉΥ 
δἰεπάβ νῆο γε ἴο δε, δῆεσ τῆς ἀδοεᾶβα 
οὗ τποῖς Μαβίοσ, {πε πὶ βϑίοηδζίεβ οὗ ἃ 
ονν ΤΑΪ ἢ ἴῃ ἃ ἰγουδίουβ εἰπιθ, ἤθη δη 
οἷά ψογὶά ἰβ ροίπρ ἄοννῃ ἂπὰ ἃ ποὺ 
νου 15 ςοπιίηρ ἱπίο δείπρ. Ηετζε βυγεῖν 
ἷθ δῃ οσοαϑίοῃ ἕο ργονοῖς πε ργορβεῖῖς 
πιοοὰ Αἱ βυςἢβ βυργεπιὶε οσῖβεβ ὕγο- 
ῬὨεῖὶς υξίετδηςεβ, δροσδίγριίς ἐοσεςδβίβ, 
8:6 ἱπονίδῦϊε. Ηδστγε {παν ἀγα, νΒοτη- 
δοανοσ νγνὲ ἢδνε ἴο [δὴ ἔοσ [Ποπ. ΕἼΟΩΣ 
ὙΠΟ πῚ δὲ ΠΥ πιοτε Π|Κεῖν το μᾶνε ρτο- 
οεεάςά {μ8π ἴτοπι Ηΐπὶ νο δαά βυςῖ 
οἶδας ἱπβίρῃες ἱπίο ἐπε πιοσαὶ ἔογοεβ δὲ 
ψοτκ, δηὰ ἰηΐο ἴῃς βρίγίευαι ῥῃθηογης- 
ποῖον οὗ [86 εἰπιε ὃ 

2. ΤὮςε αἰπὶ οὗ δὴν ργορπείίς ἀϊβοουτβα 
7εβὺβ πιὶρδε ἀεἰϊνον δ {18 οί βίβ, εκὸ τῆ δὲ 
οὗ 411 ἔσὰς ῥγορῆδου, ννουἹὰ θὲς δἐλέεαϊ; 
ποῖ ἴο ἐοσείε!!, {κα ἃ βοοϊπβαγεγ, ὃυὲ ἴὸ 
Τογενδσῃ ἀπά ἔογεδγπὶ ἴδε τεργαβεηϊδείνοβ 
οὔα πενν ἈΠ, 80 ἴμδὶ {πεν ταΐρῆς ποῖ 
1οβε ἐπεὶς βεδάβ οἵ {πεῖ μβαγῖβ ἱῃ δῃ εν] 
ετγρ᾽ εχίηρ εἰπε---ποῖ ἴὸ σταιίἐν ουγίοδ 
υἱ τὸ ΤογΕΣν δρδίηδε οοπγίηρ (γίαὶ. 
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ἁ να μὴ τοῦ αἰῶνος ;᾿᾿ 4. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν οὐτοῖς, “ὁ Βλέπετε, 

χἰϊὶ, 

Αςῖ5 

τοῦ, ΜΝ. μή τις ὁμᾶς πλανήσῃ. 5. πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
ἣν ἄν ε. βου, λέγοντες, Ἐγώ εἶμι ὁ Χριστός: καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 

40. σ Οος. νἱϊϊ. 9; χ. ζ2Ζ. Οἱ. ν. 15. δῇ. χίὶϊ, 25; νεῖ μὴ δηά ἔπι. πὰ, Οοί. ἰ|.8, Ἡοῦ. ἐϊΐ, τα. 

3. Ῥχορδεῖῖς υἱΐεσαηοα ὙΠ δας δη 
αἷτὰ ψου]Ἱὰ ποῖ πεεὰ ἴο Ὀ6 εχϑδοῖ ἰῃ βίδίε- 
Τηξηίβ 85 ἴο ἀδίεβ δηὰ ἀειδι]8, θῃϊ ομἱν ἴὸ 
Ὅε ἴτε 88 ἴο ἴδε βεαυεπος δηᾶ ρεηογαὶ 
ομασγδοῖεσ οὗ ἐνεπίβ. Ετσοχῃ 811 ννὰὲ Κῆονν 
οὗ Ηεῦγεν ργορθεου ἰὲ ννγὰ8β ἴο ὃε ἐχ- 
Ῥεοϊεά τμλαὶ τπ6 ῥγορῃαβγίηρ οἵ [εϑ08 
ΨΜου]ὰ ροββεββ ομΪν (ἢ18 ἰδαϊζεγ Κίηά οὗ 
τυ τἢ, ἰῃβιεδά οὗ Ὀεΐηρ [κα ἃ "" Ὠἰβίοσυ οὗ 
ἐνεηῖβ δείογε ΠΥ ΟΟπΊε ἴο Ρ488 ᾿᾿. ε 
νεζβίοη οὗ ες δνδηρεϊὶς ἀροοαίγρβε παῖ 
1εαβὲ σεβοσηῦῖεβ ἴῃς ἀεβογιριίοη οὗ Ἐδ 
ἜΘΟΥ ποὺ αυοίεά ἔτοτη Βυξίετ᾽᾿ 5 4παίορν 
ἷ τί ἰϊ., οἤδρΡ. νἱ}.} ψν1}} σοπια πδᾶγεδῖ ἴο 

ς οτἱρίμδὶ υξίεσαηοαε. ΤῆΪ5 οοηβίδεσγα- 
σου {618 ἰῃ ἕδνους οὗ Μι. ἀπά ΜΚ. 

4. ΑΙ! Ρῥσορῃεῖίς οὐ δροςαϊυριὶς υἱΐεσ- 
8δηςαβ Ὦανε ΤΟ ἴῃ σοΙ,ΠΊΟη ; ρὮγδβεο- 
ἸΟΩῪ δηὰ ἱπιαβεσυ ἱεπάϊπρ ἴο ὈῬεοοπια 
βίετεοϊγρεά, ε Ργορδεῖς [᾿εγδῖυγα 
οὗ τῆς Ο. Τ. μαᾶ ᾿πάεεὰ ργονι:ἀεὰ ἃ 
νοςδϑυΐατγ, ψὨοἢ ὃν ἴῃς ΟὨτβείδη εγὰ 
μά Ῥεοοπὶς πογηγαῖίνε ἔοσ 411 βρεεοῦ 
ςοποεγηίπρ ἴδε ἔαῖατε. Ηδεπος [εν 58, 
7εννῖ88- ΟὨτβιίδη, ἀπά Ῥαυ]ίης υἱέεσαπςεβ 
οὗ τπἷβ Κπὰ νου ἴῃ τῆδην ρασγίϊου τα 
τοβουυῦϊες οπὲ δποίπεσ, ἀπά [τ πηὶρμς θα 
ἀϊθῆουϊ τὸ ἀεοϊάς ΒΥ τηεσε ἱπίεσηδὶ ενὶ- 
ἄεηςς ἔἴοπὶ ννῆδί οἰγοῖς δὴν ρδγίίςυϊαγ 
υἱΐεταπος οἐππδηδίθά. Βυΐ ἰζξ ἰβ ποῖ ργο- 
ῬΔΡΪε πὶ τῃς ἐνδηρε 818 νου ἱπισοάσος 
ἰπίο 4 ρμιοίεεβεά τεροσὶ οὗ 4 ἀΐϊβοοιιγβε 
ὃν 1808 ἃ οὐγγεπὶ δροοδῖίγρβε οὗ Κῆοννῃ 
᾿μήτο οτίσίπ υη1688 πε δᾶ τεάβοη ἴὸ 

ἴενα ἴπαὶ [ε808 δαὰ δάοριςά ἱξ, οὐ εη- 
ἀοτβεά ἰἰ8 ἰογεοαβὲ οὗ ἴπε ξαΐυτε (υἱάδ 
Μνείΐζβδοκες, νι εγεμελμηρεη ὧδεγ αϊδ 
Ἑσνυαηρ. Οεεολ., ΡΡ. 126, 551). 

5. Αἄβ ψκ δᾶνε βϑξῇ γεᾶβοῃ ἴο δεϊΐενε 
ἴλδὲ ἴπ ῥσγενίουβ τεροσίβ οὗ οὔὖγ 1ογά᾽ 8 
Ὀἰβοουγβεβ (4.9., οὗ ἴῃς ϑεγνριοθ ὁπ ἐλδ 
Μοιμηπὲ ἀπὰ οἵ τῇς Μ|Ιξίοπκ ᾿ὶσεομγσε, 
οδδρ. χ.) στουρίπρ οὗ Κίπάγεά πηδίεγι αὶ 
ἱσσεβρεςῖϊνε οἵ διβέογίςαὶ οὐσοδβίοη 88 
ἴακεπ ρίδος, δο νγε οδπηοῖ ὃε βυγρτγίβεά ἱξ 
Γδοε8 οὗ ἃ βίπηῖας ργοσεάυγε ργεβεπὶ 
τπεπιβεῖνεβ ἢετο. ὙΠ στογλδεῖς ΔρΡΡΙε8 
ἐβρεοία! ν ἴο ἴτε ἰδιῖεσ ραζί οἱ {πε 
οδαρίεσ, νν. 37-51, Ῥ ΠΙοὮ σοπίδὶη ἰορία 
εἰνεη ὃγ 1[,Κ. ἴῃ οἴπεσ σοππεοιίοηβ (οΠαρβ. 
χίϊ. δηά χν!].). 

γν. 1τ-3. Ζπηἰγοδμοίίοπ (οὐ. ΜΚ. χὶϊ. 
1-4; ΓΚ. χχί. 5-7).-τνετ, 1. ἐξελθὼν, 
ξοϊηρ ουἭ ἔτοπι ἴῃς ἐεπιρὶς, νυν πίπ νυ ῆοβα 
Ῥτεςίηςι8 τῆς ἰογεροίηρ δηϊξὶ- Ῥῃδτγίβαῖς 
ταϑηϊεβίο πδὰ θεεη βροκεη. Τῆς ροβίτίοῃ 

δδβδβίρτιεά ἰο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ Ὀείοτε {π6 
νετῦ, ἔπορ. ἰπ (Π6 Ῥεβῖ Μ9598., βυρρεβίβ 
ςοηηεοιίου νυ ἐξελθὼν. ϑοπλο, μόνγενεῦ 
(Ννεῖββ, ϑοῆδηζ, εἰς.), ἰπϑίϑβὲ πὲ τῆς 
ψνογάβ πλυδὲ θ6 ἴἀκθη Ψ ΠΏ ἐπορ. ἴο ρῖνε 
ἴο ἴδε ἰδίαν ἃ ἀεβηϊα ϑεῆβεὲ. [Ὃπ σαν 
1ΠΕΥ δῸ δἱοηρ ννἢ θοιῃ, τῆς [1] πχεδηΐπρ 
θείην : ροίῃρ οὐυἕξ ἴτοσῃ ἴπε ἰεπιρῖθ. Ηδ 
ΔΒ ΒΟΪΏΩ ΑΥΑΥ ἴτοπὶ ἰξ, ψ Ώεη, εἴς.--- 
ἐπορεύετο : ἴῃε ἱπιρετίεςι, ἱπάϊςαιίηρ δΔῃ 
δοιίοπ ἱπ Ῥγορτθββ ἤδη βοιηοίηρ εἶδε 
δΒαρρεηεὰ. πεσε ἰβ ἂῃ επαρμδβὶβ οῃ ἴδ 6 
ἰάεα οὔ με νεσ. Ηεξε ννὰβ ροίῃρ ΔΎ, 
κε οὔὲ ψῆο ἀϊὰ ποῖ πιεδῃ ἴο σεΐυσῃ. 
Ἡεηοε ἴδε δοιίοῃ οὗ (ἢε ἀϊβοὶρ]εβ πεχὲ 
τεροτιοά.---ἐπιδεῖξαι : ΕΥ̓ σᾶς ἴο {πεῖς 
Μαβίεσ, ροίῃρ Ὀεΐίογε ἱπ ἃ ἀξερίυ ὑγε- 
οοςυρίςἀ πιοοά, αηὰ ἰτεὰ το οὔδηρε ἴΠ6 
Εἰοοτιν οὐττεηῖ οὗ Ηἰβ ᾿πουρἢῖϊβ ὈὉγ ἰη- 
νης Ηΐπὶ ἴο ἴοοῖκ Ὀδοῖς αἵ {με βδογεά 
βίπιςέυσε ; ἱπηοοοπέ, τννοπιδη κε δῖ 
νδῖπ αἰξεπιρί.--τὰς οἰκοδομὰς : [δε 
ὙΠοἷΪς ῥσοὺρ οὗ Ὀυϊάϊηρβ Ῥεϊοπρίηρ ἴο 
τῇς Ποῖγ πουβε; βεσγακὶ ἐδεσο βρ᾽ επάϊά, 
88 ἀεβογίρεά ὃν ]οβερῆυβ (Β. Ϊ]., ν.ν» 5» 
6ὴ, ἀρρεδτίπρ ἴο οὴς δρργοδοβίηρ ἤἴοπὶ ἃ 
ἀϊθίαπος κα ἃ βπονν τηουηϊδὶπ ( ι 
χιόνος πλήρει) ἱορρεὰά νι} ρο δῃ 
Ρίῃηδοῖθβ, ΨὨΪοἢ ἴῸΣ ἔογῖν γεᾶγβ, ἱπ δἰβ 
Ναροϊδοπίς ρϑββίοπῃ ἔογ δτζγοῃίίεσξζειγε, 
Ἠετιοά ἐπε ατοδὲ μδὰ θεεη Ὀυϊάϊηρ ἴο 
{πε ξον οἵ αοά πὰ οἔὗὨ δἰπ,5ε]:.-- ες. 
2. ὃ δὲ ἐποκ., ὀμέ, δἀνετοαιίνεῖγ. Ης 
δηβινεγεᾶ, ἰπ ἃ τηοοά επιίγεὶν ἀϊβογεης 
ἔτοτὴ Ἐμεῖγβ, ---οὐ βλέπετε; ἄο γου ποῖ ξε6 
811 τμεδὲ {ΠίηρΒ ὃ -ὸ γου! δϑὶς πὲ ἴο ἰοοῖκ 
δὲ τπεπὶ, [εξ πὲ Δ5Κ γοῦ ἴῃ ἔχη ἴο ἴ8Κε ἃ 
ξοοάϊοοκ δἱ ἔπεπ|.---ταῦτα : {π68ὲ ἐλέη ρς, 
ποῖ δυ!]άϊηρβ, ἱπιρὶ γίπρ ἱπάϊβεσγεηος ἴὸ 
τῆς βρϊεπάουτβ δἀπιίσεὰ ὃν τῆς ἀϊβοῖρ]εβ. 
--οὐ ἀφεθῇ, εἰς.: ποῖ δὴ εχϑςὶ 
ἀεδοτγίριίοη ἐα ευεπέμ, Ὀὰξ ἃ βίγοηρ βίδίε- 
τῇεπὶ οὗ ςοπιίπρ ἀεβεγιςτίοη (ΌΥ ἢτο) ἴῃ 
Ρτορβδιίοδ! οοἱοιγεὰ ἰδησυαρε (Μίοδμ 
". 12; 76, χχνὶ. 18). 80 Ηοῖιζ., Η.0.-- 
νεσ. 3. Αἢ ἱπίεσγναὶ οὗἁ βίίεπος ψουᾶά 
ὩδίυΓΑΙΠΥ 9ΟἸ]ονν 50 βξθση ἃ βδρεεοῦ. ΤΗΐβ 
νεῖβα δοοογάϊηρ!ὶ Υ βῆοννβ ὰ8 [688 νυ 
ΗΪβ8 ἀϊδβοῖρ!εβ πονν ου ἴδε οἵδε βἰάς οἵ 
πε Κιάγοη, πὰ βἰξίηρ οὔ ἔΐς βίορα 
οὗ Οἱϊνεῖ, νι δος ἕυτπεὰ ἰοννατάβ 
7εγυβαῖεπὶ ; Μαβῖεσ δηὰ ἀϊβοὶρίεβ βιτεὶπ 
δρϑτί, δηά τπϊηκίηρ τπεὶς οὐνῃ τπουρῆᾷδ. 
ϑαιβῆεὰ παῖ τὲ Μαβίος τπεδηβ ννῆδὲ 
Ηε πᾶ βαϊᾷ, απὰ ποὶ ἀδγίηρ ἴο ἀϊβρυΐβ 
Ηἰβ5 γγορδεις ἱπβίρῃε, ΠΥ δςοςερὲ (δα 
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6. Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ " ἀκοὰς πολέμων. ὁρᾶτε, ὁ οἰάε ΠΒ. 
μὴ ᾿θροεῖσθε- δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι. ἀλλ᾽ οὕπω ἐστὶ τὸ τέλος. Μἱραῖα,ν. 
1. Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν: ἢ, -. 
καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοί,)2 καὶ σεισμοὶ “κατὰ “τόπους. εναρεεςτις 

ἱαχῆι δ 
1 παντα οτηϊεὰ ἰη ΌΒΙ, 1, 33, 200. ΤΒ6 βεηίΐίδηοο 18 τογς ἱπηργοβεῖνο τυἱδουῦίς. 

3,Μ92|Β0 α ὃ 4 8" οτηῖϊ και λοιμοι ροβϑβί οἷν ὉΥ βίγηϊδγ εηδίηρ (ΥΥ εἶβ8). ὙΒ6 νοσάδ 
ὃ16 ἴῃ ΟΔΣ αἱ. Μοά. εὐϊιίοπ8 ΤῊΝ (Ττς. Μ ταλι ἢ). 

λῖε ρσεάϊοιϊοά ἴος Τεγυβαίετη, δῃὰ ποὺ 
ἀεδῖτε ἰο κπον με με δηὰ μονν.---κατ᾽ 
ἰδίαν Ἰοοκβ [κ ἃ Ῥοῖτονν ἔτοπὶ ΜΚ., 
ν Ποῖα ἴτ τοΐεσα ἴὸ ἔους οὗ τῇς ἀϊδοίρίεβ 
φοτηίηρ δρατὶ ἔτοπὶ ἴῃς τεϑί. [1 ρόοεβ 
νϊδουξ βαγίπρ ἴμδὲ ποης δὺς ἴδε Ὑ νεῖνε 
“νεῖς ἴδετε.---τί τὸ σημεῖον τ. σ΄. π.» εἴς. 
Τῆς ᾳαεδείοπεσβ τοοῖς ἔοσ σταπίεά πδὶ 
8} ὔγες τδίηρε ψεηὶ ἰορείπεσ: ἀεβίγις- 
εἴοη οὗ ἰεπιρὶς, δάνεπε οὗ ὅοη οὗ Μδῃη, 
εηὰ οὗ ἴδε οὐττεηῖς ἄρε. Ῥδσῇδρβ ἴῃ6 
δββοοίαιίοη οὗ ἴῃς ἴἢγες πεῖρεά {Πεπὶ ἴὸ 
δοοερὲ ἴῃς ἢσβι 8 ἃ ἔδοϊ. Ψγείζβδοϊες 
(ὑπέεγεμελμηρεη, Ῥ. 549, ποῖς 1) βυσρεβίβ 
παῖ τῆς βεοοηὰ δηὰά επϊγὰ αυεβέοηβ ἅσα 
ΒΙ|1εἀ ἴῃ ΌΥ ἴδε Ἔνδηρεῖίβὲ ἐο οογσεβροηὰ 
ἢ (ἰδ6 ληϑννεσ. 90 δ]80 Ν εἶββ ἴῃ 
Μεγεῖ, ὙὍς »ιαΐη βυδ)εοξ οὗ ἱπξειτορᾶ- 
Ὥσοη ἰδ ἴδς ρὑγεάίςιεὰ συμ: ψῆθη Ψ1] 1Ὲ 
Βάρρεῃ, δηὰ Βονν 881] [ϊ Ὀς Κπονγτι θη 
ἐε 18 δὲ βαηά, 8ὸο 88 ἴο ὈῈ ρμτεραγεὰ ἴοσ 
τ} ΟΥ ΜΚ. απὰ 1κ., μεῖς τπ18 αἴοπς 
ἰ8 ἴδε δυδήεςς οὗὨἨ φυεδιίοη.--- παρουσία 
(ΠἸξεσαῖν ῤγέσεπεθ, βεοοπὰ ργεβεηςα) δηᾶ 

ια τοῦ αἰῶνος τε ἴδε (εςΠηΐοαὶ 
ἴοσσηβ οὗ ἔς δροβίοϊίς ἀρε, ἔοσ ἔπε βεοοηὰ 
δάνεπι οὗ ΟἸτῖϑε δηά ἴῃς οἷοβε οἵ {πε ργε- 
βεηΐ ογάεσ οὔπίηρβ, δῃ [ΠεῪ οσουτ πη ΜΕ., 
ΟἿΪΥ 80 ἴδ 48 ἴῃε αοβρεῖβ ἄγε σοῃηςεσγηβά. 
Όο ποῖ ἴδε ἰάεδβ αἷ8ο Ἰοπρ το παῖ ἀρε, 
δηὰ δὲ ποῖ ἴπε φυεβίίοηβ Ὦσγε ρυΐ ἰπῖο 
δε του οὗ ἴῃς Ὑψνεῖνε ἴοο δἀναηοεά 
ἔοι περ 5 πο »" ΡῈ 

ν. 4-|4.- δὲ οἰωαῖυδ ο “μά. 
ΜΙκ. χιϊὶ. ἐΕ Αι ἐξ μρεες 8-10).--ο ες 4. 
λέπετε: ἀραίῃ (υἱάδ νατ. 2), Ὀὰὲ Βετε Ξε 

δβεείο ἰΐ, ἐς δεεά, Οὗ Ηεϑ. [ϊ. χ2.-- 
πλανήσῃ, ἰεβδὲ ΔΩΥ οἠς ἀεοείυς γου; 
βσι κίηρ 86 Ῥγαςιίςαὶ δἰ δὶσαὶ κεγηοῖο οὗ 
ἴδε νδοῖε ἀεςοάϊθος 18 ὅπ ποῖ ἰο 
Δι οὐτίοδίιν, θὰΣ ἴο ρυατά δρδίπϑὲ 

ἀξοερηοπ δηὰ ἰεστοσ (μὴ θροεῖσθε, νετ. 6) 
--“βεδάβ Ἵοοοἱὶ, πεασζίβ ὕγανε, ἴῃ ἃ ἰταρὶς 
ἜΡΟΟδ.--- ες. 5. πολλοὶ ἐλεύσονται, 
εἴο., ἴδ 3ιγεέ οπιεη ἴπε δάνεπι οἵ ῥεεμάο- 
Μερείαλς. ὙΠΐδ ὅτεὲ τηεηείοηεά, αυΐϊς 
τιδίυγα!γ. Εύυΐπ οὐ ]εγυδβαΐετη δηά τῆ6 
πιδίίοη Ὑ}}1}1} σοσλς του ρὮ στενοῖς ἀρδίηβε 
Ἑοπιο, ἀπά τῆς ἀεερεβὲ σάυ86 οὗ στενοῖς 
1 θὲ ἴῃς Μεξσίαπις ἀοῤε ἃ8 ρορυϊαυὶν 
υηδεταίοοά. Μ᾽ οϊςαπίς οπὶρυτϑῖβ οὗ 

Μεβδίδηϊς ἔδληδειοϊβπι ἱπονίιδοῖς, 411 τα 
τότε ἴπαΐς ταν Πᾶνα ταὐεοϊεά τῆς ἴσυα 
βρίγίξααι ΟἸγίϑε. Το βορῆαδ ἰεβεῖῆςβ τὲ 
(18. ννᾶβ ἴῃς οδιεῦ ἱποδηῖνο ἴοὸ ννᾶσ 
δραϊπδὶ Κοπια (Β. ]., νὶ. 54). Τῆς αἷπὰ 
οὗ ἴ86 Ρορυϊας Μεββίδηϊς πορε ψγᾶ8 ἰπάε- 
Ῥέπάξοςς, δηὰ 411} Ἰεδάεγα οὗ τηονεπιεηΐβ 
ανίηρ ἴπδὲ ροδὶ ἱπ νίονν οδπὶα ἱπ 86 
πάη οὗὔ “ ΟΠείείβ," τ᾿ δοῖδοῦ 
ξοστη ιν δββυσηεά ἐμαὶ ἤδη οσ ποῖ. ἷξ 
ἰ5 ἀουδεδιϊ {ἢ δὴν ἀϊὰ Ῥεΐοτγε ἔπε ἀεβέγυς- 
εἰοη οὗἨ ]εγυβαίεταυ, θὰς τπδὲ ἄοαθβ ποῖ 
Ταϊοὶν ΟὨγίβε᾽ 8 ρσεάϊοοη, νυ ϊο ἢ ἰ8 6χ- 
σαββεὰ ἰῇ ἰοστηβ οὗ δῃ ἑάξα σδῖπεσ [ἤδη 

1ῃ τδοβηῖς δ] ἔοτπιβ βυρρεϑβίεα ὃγ ἕδος, Ιὲ 
ἷδ ποῖ 8 νυαΐξϊείπίι ἐκ ευέπέμ; γεῖ 
ΒΕ ΙΕ ἔγὰς, 1 νγεὲ υπδετβίδπά Ὁγ ὁπη6 
ςοπιίηρ ἴῃ πε πᾶπιε οὗ ΟΠ τίβε ἃ Ιεδάεσ οὗ 
ἴδε Βρδε ἔοσ ᾿ἰρεσίν (υἱπάίσονε {δεν αξὶς, 
ατοιῖυ8).---πολλοὺς πλανήσουσιν. ΤῊΣ 
Ῥοϊϊεῖοαὶ ΟἸγίβϑιβ, ἰεαάθσβ οὗ ἴῃς νγᾶσ 
δραϊηϑὲ Ἐοτης, ἀδοείνεά τῆς Ὀυϊκ οὗ τῃς 
δορί. 7εβὺ8 νυ βῃεᾷ Ηἰἴβ ἔο ]!ονγεσα τὸ 
οἷά ἐπείγεϊν δἱοοῦ ἔτοτηῃι {π6 πιονεσζηεηξ. 

Το ψάγῃ ἴδει ἀραϊηβὲ βυτηρδίῃἰ βίηρ υἱε 
ἴξ ννᾶβ ΕΥ̓ πὸ τηϑδῃβ βιιρεγῆσοιβ ΣΝ εκ. 
Χχίν. 21, Αοίβ ἱ. 6).---νἶνει. 6. δεεοηαῖ 
δίρη: τσαγς.---πτολέ! καὶ ἀκοὰς π.: 
νᾶσυς Ρῆγαβε βυϊξαῦὶς το {86 ῥσορπεῖῖς 
βίγἷε, ποὶ τῷ ευεπέμ; Ψ6Ὶ1 τεηδεγεᾶ ἴῃ 
ΑΟΝ. “ἐν 818 Δη ἃ ΓυΠΊΟΙΓΒ Οὔ νναγβ "᾿Ξ ψγ8:8 
Λεᾶσ δηὰ σεπιοῖε (Βεηρεῖ, Μεγεῖ), οσΣ 
δειξε: ““δοῖυδὶ δῃ τηγεδίεηςεδ᾽ 
(ϑρεαῖεγβ Οοημη.). ὙΤδα γείδσεηςε ἰ8 ποῖ 
ἴο ννᾶγβ δηγνῆεγα ἴῃ ἴδ ψοσὶά, Ὀυξ τὸ 
ἴδοβε ἴῃ [ἴῃς Ηοΐγ 1,δηά, τί βίηρ, 88 ἴμεν 
ΕΓΕ ΒΏΓΘ ΒΟΟΠΕΟΙ ΟΥ δῖος ἴο ἄο, ουὔΐξ οὗ 
Μεβδβίαπίὶς ἐδηδεϊοίβτηβ. ΟἸσίϑε βρεδῖκβ 
ποῖ ουὔξ οὗ ἑογεκπονϊεάρε οἵ ἴΠ6 δοίυδὶ 
ἔλοῖβ 88 τεροζίεᾶ ὉγΥ δοπίςΠΙΡΟΓΆΣΥ 
ειἰβίοτίδηβ δηά ςοϊϊεοῖϊεά ὉνΡ πηοάεσῃ 
οοτηπιδηϊδίοσβ (ατοξίυβ, εἴς.), σὲ ὉΥ 
Ρτορπεῖῖς Ἰορὶς : ρίνεπ Μεβδβίφηϊς Βορϑβ 
τηϊβάϊσεςιεά, ἢδπος γᾶγβ, ἤδηος συΐη.--- 
μελλήσετε, υΐυτε οὗ ἃ νετῦ, ννῆοβε νεσΥ 
τηδδηΐηρ ροϊηβ ἴο τῆς διῖυτε : γε Ψ}|}1 ΒῈ 
δρουῖϊ ἴο πεασ, Ὀγ.δπά-Ὁγ, ποῖ ἴοσ ἃ 
ΜΉ; οἴδηῃ ἀεϊυδῖνε εἰπηεβ οὗἨ ρεᾶςϑ 
Ῥείοτς ἰταρῖς {ἰπ|ὸ8 οὔὐ νᾶσ, μΜέαφ 
(γι γε 8 Εγεμοῖ Κευοϊμέϊοκ, Ὁοοῖκ 1.--- 
ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε, Ξεε, ὃς ποῖ δολτοά 

Ιο 
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ἘΜΚ,χι!.8, 8. πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ " ὠδίνων. 09. Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς 
Δειεὶϊ. 54. 
ττρέσοςν, εἷς θλίψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς " καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10. καὶ τότε σκανδαλισθή- 

σονται πολλοί, καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι, καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους 

ουΐ οὗ γους νἱἷϊβ (θροέω, οτὶ ρί πα }}ν Ξξ οσῪ 
δἰουά ; Ἰαΐες υδα (δννι ετσιν, 45 1 νυ τἢ 
Ὁ ΒοΟΙΘΆΣΩ ; πεῖ ρϑβδίνε ἰπ πευῖοσ βεηβε). 
ΤῊΐδ τείεγεηςς ἰο σουχίπρ τνᾶγϑ οὗ ᾿ἰδεγα- 
ἴοη νῶβ πδῖυγαὶ, απὰ πδοαββασυ ἰξ τῆς 
αἰπὶ ψ8 ἴο ἴοσι ἣν ἀϊβοίρίεβ αραϊπει 
δαΐυτε ἀνεηΐβ. Νανε Ποῖ ε88 δὲ [818 ροΐηξ, 
ἴῃ τῆς ορίπίοη οὗ στην ογίεἰς8, Ῥερίηϑ 
ἴδιο 5ο- δ] εὰ “" [εν 15} ἀροσδῖγρβε,᾽" ν δ ἢ 
ΜΚ. δπὰ αδες δἰπι Μι. δηά 1. δᾶνς 
ἱπιεσνονεη ἢ (ἢ ρσεπυίης υἱΐεγδηςα 
οἵ ]εβυβ. Τῆς ἰδίίεγ ἐπηῦσγδςςθβ 411 δρουῦϊ 
ἕαϊες ΟἸσίβέβ δηὰ δροείοϊϊς ἐγ δυϊδιου 8 
(4-5, 9-14, 22-23), ἴῃς ἴογπιεσ 811 ἀδουῖ 
ψ Αγ, Πίρσδι, ἀπά ἴδε ςοπιίπρ οὗ ἴπε 5οῃ 
οἵ Μδὴ νυ δυνἕὰ] δοοοτηρδηϊπηεηῖβ (7-8, 
15-22, 20-31). Μάς Υεπάς, Ι,. 1.» ἴ.ν, Ρ. 
1ο ἢ, ἤετε ἴδ6 ἔνο βεγίεβ ἂζὲ ρίνοιι 
Ξοραγαίοιν ποτὰ ΜΙκ., (ο]]οννίηρ ἱπ ἴδε 
ταδίῃ εἰβεηραοῃ. Τῆς οτἰζὶςδὶ 
ΔΗΑΙγβ8 18 ἱπρεηίουβ Ὀπμξ ποῖ σοηνίπο- 
ἷπρ. Ῥβευδο- ἢ γίβιβ ἰπ ἴπε βεῆβε ὃχ- 
Ρίαϊηθὰ δηὰ ννατβ οὗ Ἰἰρεγδίίοθ ννεπί 
τορεῖμες ἴῃ ἕαςϊ, δηὰ ἰξ ννὰβ πδίυσδὶ {ΠῈῪ 
βῃουϊά ρο ἱορεῖμετ ἰῃ ργορδεῖς τπουρῆῃῖ. 
ΤὨΘ Ῥοϊείοαὶ Μεββίδῃβ ἀϊνογοςὰ ἔγοπιὶ ἴῃς 
ῬοΙοΒ Ὀεσοῆς τπετε ρῃοβίβ, ΜὨοὮ 
ποδοάν πεεά ἔεδι.---δεῖ γὰρ γι. Ὑμεῖς 
ἐνοπίιαὶ οοπλπρ ἰδ ἃ ἀϊνίπε πεςεβϑίευ, 
1εῖ ἄνθη {πᾶς οοπείἀεγαιϊίοπ δοὲ 8456 ἃ 
βεάδίϊνε ; δηά ἴοσ [πε σοϑὲ σοηθστηῦεσ τΠδὶ 
τιε Ὀερὶπηΐπρ οὗ ἴῃς ἱγαρεάν ἰβ ποῖ τῆς 
εηά.---αλλ᾽ οὕπω τ΄ τ΄; ἴῃς εηά Ῥεῖπρ ἴῃς 
τϊηρ ἱπαυϊγεᾶ ἀδουϊ---ἰπς ἀδδιγυσίίοη οὗ 
ἴῃς ἰετηρῖε δπὰ 411 [ἢδξ ννεὴὶ δίοηρ νἱἢ 
ἱξιττν ες. 7. Ἑυγῖπες ἀενεϊορπμεπὲ οἵ {Π6 
νδι-Ροσίεπε, ροβϑί ον παῖε τῆς ρσορῃεες 
τδῆρε οἵ νίιϑίοη ννἱάεῃβ Ῥεγοηά (δα 
Ῥουπάβ οὗ Ῥαϊδβείης, γαῖ ποῖ πδοαββδγι  γ. 
[ἢ βυρροτῖ οἔὗὨἉ 1ἰπιίεἰὶπρ ἴῃς τεΐεγεπος ἴῸ 
Ῥαϊεβιίης Κυρκε φυοῖεβ ἔγοπὶ [οβερῆυβ 
ννοσγάβ ἀςβουίηρ τῆς Ζεϑ]οῖβ 45 οδυβίηρ 
Βι{16 Ὀεΐννεεη ρεορὶς δηὰ ρβεορίε, οἷν 
δηά οἰΐγ, δηὰ ἵἱπνοϊνίηρ ἴπῸῈὶ παίίοη τῇ 
οἶν!] ννὰσ (Β. 7.» ἵν.» 6).---λιμοὶ καὶ λοιμοί, 
λτοῖπεβ δηὰ ρεβίεποθβ, ἴῃς ἀδυδὶ 
δοςσοτηρδηϊπιεπῖβ οὗ ννᾶσ, Ἔἐνεσυ ΨΆΥ [κεν 
ἴο θὲ πατηεά ἰορεῖπες 85 ἰπ Τ. Ἐ.---καὶ 
σεισμοὶ, ἀπά φΑγΠαμυακεβ, τεργεβεπιίπρ 
811 βοσίβ οὗ ὑπυβυδὶ Ρἢγβίοαὶ ρμεποπιεπδ 
Βανίπρ' ῶ0 πδοδββαγυ οοππεοιίοη ψἱἢ τδα 
Ῥοϊϊεῖςαὶ, θὰ: ἀρρεβδὶϊπρ ἴο {πε ἱπιαρὶπδ- 
τίοη δὲ βυςῖ εἰπιε8, 8ὸ Βεϊρῃτεπὶπρ {πὸ 
ξἰοοπι. ϑενεγαὶ ϑυοῦ βρεοιβεά π᾿ σοπι- 
τηθηίδσίεβ (υἱάε, 4.6.» Θρεδκεσβ Ο., δπά 
ΑΙ ογᾶ, οσλὶ τνβοπι τῆς ραγιίουϊαγα ἅτε 

ᾳυοῖςά), Ὀυΐϊ πο βίγεββ δῃου]ὰ ὃς ἰαϊὰ ου 
τ86π).---κατὰ : τπηοβὲ ἴδιες [ἢ]5 88 
τηεδηίηρ ποῖ δλγίπαυδλκεβ ῥαςοὶρρ ὕγονι 
ῥίαοε ἰο ῥίαεε (Μεγεῖὴ ὉὈυξ Βεῖα δηὰ 
ἔδεε, ῥαςϑῖνι. Μά ἘΠ85πεῖ ἀπά Ἑδρπεὶῖ, 
ΠΟ οἷϊε οἰαδβεὶς εχαπιρῖίεβ.0 Οατοξυβ 
εῃυγηοταίεβ ἴδε ρΐδοεβ Ὑθεσα (δι 
οοουττεά.---Ἄεῖ. 8. πάντα δὲ: γεῖ 
ἴδεβε Ὀυὰὲ ἃ Ὀερίππίηρ οὗ ραΐπβ. [ἐ ἰβ 
ποῖ πεοαββδᾶσυ ἴο ἤηά ἧετε δῃ αἰἹυβίοη ἴο 
ἴδε ΒΑΡίηῖςΑ] ἰάθα οὗ τε δίγἢ ρδηρ οὗ 
Μεβδίδῃ, δυῖ δἰ ρῪ τῃεὲ υδεὲ οὗ 8 
Ὡδῖυχαὶ δηὰ εαυεπὲ ΒΙ Ιϊςα] επιδί ἐπὶ 
ἔοι ἀϊδίγεββ οὗ δῃν δοτί. Αβ ἴο ἴδε ἀδίε 
οὗ ὃς Βαρδίηΐοαί ἰάεα υἱάς Κεὶ!. Τῆς 
δερίμπίηρ; βυς ἢ δη δοουπιυϊαιίοη οὗ 
Βοιζοσθ πηῖρδι ψνεὶ] ἀρρεαγ ἰο ἴδε ἴη- 
εχρεσίεποςά τμς εἐπᾶ, Βδηος (Πα τετηδσὶς ἴὸ 
Ῥτενεηῖ ρδηΐς. 

γν. 9ο-14. Τλϊγὰ εἰρη, ἄτανστι ἴτοτα 
δροβίοϊις ἴεηςεβυ Τἢϊ8 ράᾶββασε 
Μνεῖββ τεραγάβ δ8 δἂπῃ ἴῃ Ἰδτίοη ἱπῖο 
ἴδε ρῥγορδεῖϊς ἀΐβοουσβε ὮὉΥ Μαῖμεν 
Το ]οννίης Μασ. Ιὲ Τεγίδί ΠΥ ταβεπΊῦ]εβ 
Μι. χ. 17-22 (πιυςἢ 1ε85, Βοψενεσ, [μη 
1ῃς σοττεβροπάϊηρ ρᾶββαρε ἰπ ΜΙς), δὰ 
ἱπάϊν!ἄυ4] ρῆγαβεβ σῇδυ ὃε ἱπεεγροϊδιίοπβ: 
Ῥυϊ δοτηδίίηρ οὗ τς Κίπὰ ννὰβ ἴο Ῥὲ εχ- 
μετὰ δεῖς. Ὑδε ἀϊβοὶρ᾽εβ νεσε ποῖ ἴο 

τηοτε βρεοίδίογβ οὗ ἴε ἰταρεὰν οἵ πε 
]ενν ἢ πδιίοη ἀεβίσογίπρ ἰδεῖ, ΤΠΟΥ 
Μετ ἴο δα δςῖϊνε (πε νὮϊ]6, ρσεδομὶης 
τῆς ροβρεῖ οὗ τῇς κίπράοπι, ρσοραραίίη 
τῆς πενν δι, Ὀγηρίηρ ἱπ ἃ πεν ὑνου]ά. 
7εδὺ5 ννουϊά ἕανε ἴπεπὶ ροὸ οἡ ψνἱἢ τπεὶς 
ψνοσΚ υπάϊπιγαοιεά Ὦγ ζαἶδε ἐπιθυβί 5Π|)8, 
ΟΥ ῬΑΙΙΚα ἴεσγοσβ, δπά ἴο [18 επὰ δββιγεβ 
ἔδοτη {παῖ [εν Μ}}}} πᾶνε Ὀοἢ ἴο ἀο δηὰ 
ἴο βυθες ἃ στοαὶ ἀδαὶ δείοσες ἴπε πα] 
οτἰβίβ οὗ }εγυβαῖεπι σοπηεβ. Τῆς στουπᾶ 
οὗ τ8ϊ8. Ῥγορμεῖῖς ἐοσεοαβὲ δ ἴο ἱπεῖς 
δχρεσζίεπος 18 (8 ἀπᾶὶ αοά “1 ποῖ 
Αἴϊονν ἴδε νοῦ Ης (1εβ85) ἢ 85 ἱπαυρα- 
ταϊεᾶ τὸ ρμεγίδβῃ. ὙΤῃε ροβρεῖ Ψ}} θὲ 
Ῥτεδομεὰ νυ ἱάεῖγ, νυν νδίονες {τίθ]α- 
τίοπβ ἴο ἴῃ ργεδοβεγβ.--- ἐγ 9. θλίψιν, 
Βοπὶ θλίβω, οεἰ βίη αΙν Ῥζεββυγε (στένωσις, 
Ἠεβυοδίι5), ἰη Ν. Τ΄ ἰτορίςαὶ, ῥγεββυγα 
ἔτοσα ἴδε ονὶ]8 οὗ 11ξε, δ! ςίοη. Αρϑιῃ 
ἷπ νεῖ. 20, ἰῃ τϑέδεγεπος ἰο ἴα [εὐν 88 
Ῥεορίε. Ὑῇε δροβεῖεβ αἷϑο ὅγε ἴο μᾶνε 
δεῖς ἐλ] ῥεὶς.---ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, τπ εν 
ΜΠ] ΚΙῚ γου. ΓΚ. χχὶ. τ6 ἢδ5 “"βοτης οὗ 
γου ̓  (ἐξ ὑμῶν). ὅϑοπὶς φυλ!βοδιίοη οἱ 
δε Ὀἷυαπε βιδίεπιεης ἰβ πεεάεά ; βυςῇ 85: 
ΠΟΥ νν1}} Ὀς ἴῃ ἴτε τπηοοὰ ἴο ΚΙ] γου (οι. 



8--Ἰπ. 

11. καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, καὶ πλανήσουσι πολ-! 
λούς᾽ 12. καὶ διὰ τὸ ᾿πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ’ ψυγήσεται ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν 13. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 
14. καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ 

οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. 
15. Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ ' βδέλυγμα τῆς “ ἐρημώσεως, τὸ ῥηθὲν 

1μι. χνὶ. 5. ον. χυϊΐ. 4, 5; χχὶ. 27. 

τέλος. 

]οΒη χνὶ. 2).---τῶν ἐθνῶν, ποῖ ἰπ Μαεῖς, 
Ὀηϊνεσβαϊδίηρ ἴῃς βιδιεπιεηξ -- μβαϊεὰ ὉῪ 
811 τς παδιίοηβ, ποῖ [εὺὐνγα ΟὨΪγ.---ν ἐσ. 
1ο. σκανδαλ, νται: πδίυσϑὶ βεαπεῖ 
οὗ δροβίοϊϊς τἰδυϊαϊίοα, πιᾶην ννεαῖ 
ΟὨτίβεῖδπβ τηδάς ἴο βδιυπιθὶς (υἱάς ΧΙ. 
21); [8158 Το] ον εὰ ἴῃ τυτγῃ ὉΥ ταϑευδὶ 
ἀεροδξαν, δηᾶά μαϊτεὰ (καὶ Ἃ 
εἴς.).--νες. 11. ψευδοπροφῆται, [4155 
Ῥτορδεῖβ. Τῆς σοππεοίίοη γεαυίγοβ ἴΠδὶ 
ἴμεδα βδῃουἹὰ δε ψἱιπίη ἔπε ΟὨ τί βιίδη 
ΠΟΙΏΠΊΠΠ ΠΥ (οἰ πεγινίδε ἴῃ νεῖ. 24), εἰνίησ 
[λῖϑε ρῥσεβεηϊδιίοηβ οὗ ἴῃ ἴδ 18 
ςοσγαρε τηοῖῖνεβ. Α σοπιηοη ἐδαίυγε ἰῃ 
ςοπηδοῦοη ἢ τονν τεϊϊ ρίουβ πιονο- 
τε (σἱάς ΟἹ Υἱΐ. 15).---Ν ες. 12. ἀνομίαν. 
ἊΝ εἰββ. δῃηὰ Ἡοϊεσεηαπη (Η. 6.) ἴδκε ιῃῖ8 
ἴῃ τῆς Ἰῆς βεῆβε οὗ δηξἰποπιΐϑη βπι, 
ἃ ᾿Ιδεσιίης ἔγρε οὗ ΟΒγίβεϊδη τυ ργεδοι θᾶ 
ὉΥ ἴδε ἔαϊεε ργορῃείβ οἵγ ἀροβίίεβ, ἴῃς 
νοσὰ ἴῃ τπδὶ βεῆβε οἴσουζβε ἴο ε οσεάιε 
ἴο ἴ26 ἰβότα ρος Τῆς ψοσγὰ 88 υβεᾶ Ὁν 
ΟὨγίβε ψουϊά πδέυγα!γ θεᾶς ἴῃς ρεηεσαὶ 
βεπες οὗ ροάϊεββπεβδβ οσ ἱπίᾳυϊεγ. γε 
ΤΑΔΥ ΜοπᾶδΣ δ ἴΠε ὑδὲ οὗ βυοῃ ἃ ννογὰ 
ἰπ οοπηεοιίοη τνῖτ πδβοεηὶ ΟἨσιβεϊδηϊεγ. 
Ιξ νουἹὰ τεχυῖγε 8 οοπϑβίἀεγαρίε εἶπα ἴο 
ΤΑΆΚα ΤΟΟΠ] ἔοσς διοῃ ἀερεπεαογ. Βυῖ 
δε νεσὺῪ Ροῖΐπε 1688 υνίβῃεβ ἴο ἱπΊργεββ 
5 τῃδῖ ποτα νν}}} θς τοοῦ ἔος ἐδαὶ Ὀείογε 
ἴδε ὅπ] ογίβίβ οἵ 1βγδεὶ ζοπηςβ8.--ψυγήσ- 
«ται; εἴς., ΨἹ1]] σοοὶ ἔπε ἴονε οὗ τηϑηγ. 
Ψ. 18. δὴ δρᾶχ εξ. 2πὰ διίυγε ρδδβϑῖνε 
οὗ ψύχω, ἴο Ὀτεαίῆθ. Οἷς οὗ ἰἢς 5δὰ 
ξεδίυτεβ οὗ ἃ ἀερεπεσαίς ἰἰτης ἰβ τμδὲ 
ενεπ ἴδε ροοὰ ἴοοβε ἐπεῖγ ἐεγνους.--- 
ἀγάπη, ἴονε οὗ ἴπ6 Ὀτοιδετποοά, ες 
ΟὨΐγ ἰῃ 118 βεῆδε ἴῃ ϑυπορίοδὶ αοβρεῖβ, 
τῆς ἀϊδεηοεῖνα νἱτίυς οΥὗἩἨ (ες ΟἸτίβιίδη, 
Μ ὦ ἃ πενν πδπλς ἴοσ ἃ πὸνν {πίηρ.--Ν ες. 
13. ὃ ὑπομείνας, ἢς αὶ ἐπάυτγειῃ ; (ῃς 
νεῖῦ υδεὰ Δρβοϊυτεῖν ὑἱίπους οὐ]εςῖ, 
ΤΒε ποῦῃ ὑπομονή ἰδ Δποίμες οὗ ἴδε 

εαὶ Ψοσάβ οὐ ἀπὸ Ν. Τ., 'ονε δηὰ 
αἴίδηςς, ρείπιδυ νἱγίυεβ οὔὐ δες 

ΟΝ βείδη : ἀοίηρ ροοᾶ, Ῥεδασίηρ 11]. 
ΤὨς επάυγδηςα οΑ]]εἀ ἴοσ 18 ποὶ τηθγεῖν 
ἰῃ ἴονε (ΕἸ ἔσβοῆε), ὈυὰΣ ἴῃ της ἔπ δηὰ 
11 οὗ ἃ ΟἸτίβείδῃ ἴῃ ἕδος οὗ 411 τε δν!]8 
δηυπΊιεταῖοά.---εἰς τέλος, ἰο ἴτε επά, 1.6., 
οἴ [δε θλίψις, 85 ἰΙοπῷ 28 ἴπετε δὲ {818 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Βεζο δοᾶά 
ἰὰ Δεῖ νὶ. 

δοϊυἱεγ). 
χιϊὶ. 14. 

τὰ ΜΙ. χἕδὶ, σφ. [ἈΚ χχὶ. 20. 

ἴο δηάυτο.--- σωθήσεται, 5811 δα βανεὰ ἰῃ 
με βεῆβε οὗ χνΐ. 25. Τῆς ἱπιρὶἰδά ἐγ 
υπάετ γίπρ 1815 ἴεβὲ 8 ἴδδι ἔθογο νν1}} Ὁ6 
Ἀταρὶς εἶπα ἴοσ ἃ 7.1] ουττίςυ]απὶ οὗ ἐσὶδὶ 
τεβίίηρ οπδγζδοῖίες δηὰ εἰδίηρ ἴῃς ἴσὺς 
ὅοσα ἴδε [415εὲ οἵ ἐειηρογασυ ( Ἠγἰβείδη..--- 
γες. 4 βέβετει τὸ ΒΆτηε ὐὐθε ΟΣ 
τερατὰ ἴο [Π6 ῥγεδομίηρ οὗ ἔς ροβρεὶῖ ο 
τὰς ἰήπράοτην, πα ἴδε ΡΓΣΔΟΝΙΩ ἱε ἴῃ 
ἴδε ψΒοῖς ψοσὶᾶ, ἴὸ 11 παξίοπβ, Ὀεΐογε 
τῆς εηά. Αδβϑυπιίηρ τμδὲ Πς ἰοττηΐπυβ 
'5 ἴῃς βδσης [ἢϊ8 βιδίεπιθηξ βϑαπὶβ ἱηοοη- 
βἰβίεπι τ τῃαὶ ἰπ χ. 22. Βυϊῖ (δε αἱπὶ 
8 ἀϊδετεπε ἴῃ ἴἢς ἔννο οῶβεβ. Ου ἴπ6 
«Ασα οοςδβίοη [εβὺ8 ᾿Ἰ8ῃ6α (0 Ἔπβυγε 
ἐπαῖ 411 Ιβγϑεὶ βῃουϊ ἃ μεᾶγ ἐπε ροβρεὶ 
Ῥείοτες ἔπε επὰ οᾶπιε; ἱμεγεῖοτες Ης 
ετηρῃδβίβϑεά τε βῃογίπεββ οὗ ἴῃς εἶπε. 
Ηετς Ης νυ βεϑ ἰο ἰπηρθββ οὔ ἴπ8 
ἀἰδοὶρ! 68 1πδὲ τὴς επὰ υν}]] ποῖ ΡῈ ἴογ ἃ 
ξοοά ΨὮΙ1ε, τπεγείοσε Ης διρμδϑίβοβ 
ἴῃε διηουπὶ οὗἨ ργεδοβίηρ δαὶ οδη ὃς 
ἄοπε. Ϊυδῖ οὔ {δι8 δοοουπὶ νγὲ τηῦβὲ 
ποῖ δίγαίη ἴῃς ρῆγαβεβ ἐν ὅλῃ τ. οἶκ., 
πᾶσιν τοῖς ἔθ. ὙΠΕῪ 5ἰΠ}ΡῚΥ τηδᾶδη: 
εχιςηβίνεϊυ Ἄνεὴ ἴῃ ἴπ6 πεαίμεπ ννογὶά. 
Βυὲ τλεγ ἢᾶνε τὰς ππεγιὶ οὗ βεϊείηρ Ὀείογα 
τὰς ἀΐδοιρςεβ ἃ ἴαγρε ργορτζαπηπιε ἴο ΘΟ ΡΥ 
τιεῖς πλὶπἀβ ἀπὰ Κεαρ ἴπεπὶ ἔγσοπι τηϊηκίης 
ἴοο πιο ἢ οὗ ἐπα σοτηΐηρ οαἰδβίσορδα. 

γν. 156-22. ΤὰεῪ “πὰ αὐ ἰαεὲ (ΜΚ. 
ΧΙ. 14-20, [,Κκ. χχί. 20-24).---ὅταν οὖν, 
ἤθη ἐλεγοίογε, τεϊεττίηρ Ρασεὶνγ ἴο τδς 
Ρτεοεάϊηρ τηεπίίοη οὗ ἴδε επά, ρδσεῖν ἴο 
τῆς εβεςς οὗἩ {πε μος ρσεσδάϊηρ βίδιε- 
τλεηῖ; “ΤΗΣ 1 πᾶνε βαίά ἴὸ ργενδηξ 
Ῥγεγηδέυγε δίδιπι, ποῖ, ποννενυοσ, 8485 [ἢ δα 
δηὦ Ψ]] πόνο οοππε; ἰξ Ψ|}1, ψ ἤδη 
τῃοτείοσα, εἰς." ; τῆς βεαιεὶ ροϊπείηρ ουξ 
τε δίει οι ἴδε ἐπά πον Βασι δηᾶά δὲ 
ἴο ἀο ψβεη ἰξ ἃ 8.- νγμα 
τῆς ἐρημώσεως: τς ἐδὸ δα ρογίεπε; 
νδαῖ ἡ Τα ρῆγαβο ἰ8 ἰδκεη ἔσοπὶ Ὀδηϊεΐ 
88 ΕΧργεβϑὶυ βίδίοά ἴῃ (Ὁ]]οννίηρ οἷαυδα 
(τὸ ῥηθὲν, εἰς.), υἱέας Ῥδη. ἰχ. 27, χί. 31, 
ΧΙ, τι. ὙΠεῖε ἂἀπὰ ἴῃ σ Μδος, ἱ. 54 ἰξ 
ΒΕΘΠῚΒ ἴο τεΐεσ ἴο βοπὶς ουΐγαρε οἡ [ϑυνβῃ 
τεϊρίουβ [δεἰ πρὶ ἱπ σοηπεοίίοη "Ἐπ 6 
ἐεπιρὶε (φκοδόμησαν β, ἐρ. ἐπὶ τὸ θυσια- 
στήριον ἀῖε ἴδε ννογάβ ἴἢ 1: Μᾶδος. ἱ. 54, 
βἰ πη ἰαγῖν ἰὼ νὶ. 7). [π ἃ ]εννβῃ δροςᾶ- 
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(τόπος, 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

τοῦ προφήτου, ἑστὸς ἐν "τόπῳ ἁγίῳ. (ὁ ἀναγινώσκων 
16. τότε οἱ ἂν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ ἱ τὰ ὄρη" 

17. ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω 2 ἂραί τι ἐκ τῆς οἰκίας 

ΧΧΙΝ, 

δΦ ΣΝ αὐτοῦ" 18. καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἄραι τὰ ἱμάτια" 
αὐτοῦ. 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 

19. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις 
20. προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ 

1 “4 πῃ ΒῸΔΣ αἱ. Ὑδα ρασαδῖ!. βᾶνε ειβ, δηά υ8ὲ ου ἐμαὶ δοοουπὲ ἐπὶ (8 31.,Ζ) ΠΊΔΥ 
ῬῈ ἴδε ἔγυε τεδάϊηρ. 

3. καταβατω ἰπ ΣΕ ΒΌΙΖΣ αἱ. (Τίδοξ,, ὙΝ.Η... 
8 τα ἴῃ ΒΙ.ΖΔΣ αἱ. τι ἰη Ὁ. 

4 το ιματιον ἰῃ Φ ΒΌΙΖΣ αἱ. Το ρίαγαὶ ἰβ ροϊπεῖθββ. 

Ἰγρβα, ΜὩϊοἢ τιῖθ ρδβδβαρα ἰ8β ΟΥ̓ ΒΟΠῚ8 
διυρροβεὰ ἴο ἔοττῃ δ ρατὶ οἵ, ἰξ τηῖρμς ὃς 
ἐχρεοϊεά ἴο ὕδᾶσ ἃ βιπηῖασ τηεδηϊηρ, ἃ 
τδομηῖοαὶ βεῆβε ἕο ἃ ϑιεγεοίγρεά εχ- 
Ῥτεββίοῃ. Νοῖ δὸ οἡ πε 11ρ8 οὗ [ε818, 
Ψ)Ὸ ψΜ88 ποῖ 86 βἷανε οἵ ρῆσαβεβ δυΐ 
τῃεὶς τηδβίεσ, υδίηρ ἴθεπὶ πτεεῖγ. ὙΠεη 
85 επιρϊογεὰ ὃγ Ηἰπι ἰδ πηυβὲ ροὶπε ἴο 
βοπεὲ ὑγοδᾶ, εδβίϊν γεοορηϊβαῦὶς ἴδοϊ, 
ΨΒΙΟ Ηἰβ (ο]]οννεῖβ σουἹὰ δὲ οὔσας δες 
δηά τερασγά 88 8 εἰρῃβὶ ἔοσ Ηϊγρῃξ; ἃ ἴδοϊ 
ποῖ τρεγεῖν βποοκίηρ τεϊ σίου ἔεεϊ ηρ δας 
τητεαιεπίηρ 1116, νος Ηδς ψουἹά Πᾶνα 
πὸ ἀϊθοὶρῖε βδογίῆςε ἱπ ἃ σαῦδε ὑἱ 
ἩΙΟΝ πον οουϊὰ Ὦανε ΠΟ βυτηρδῖδυ. 
ὙΠεη βπδῖΐν, ἴσας ἴο ἴῃς Ρῥτορπεῖίς 88 
ἀϊβιίηςε ἴτοπὶ τῆς Ἀροζβῖγρεις βέγὶθ, ἱξ 
τηυβῖ ροϊπξ ἰο βοπηδπίπρ γενεαὶ] πρὶ ρτο- 
δεῖς ἰπβίρῃε γτδίπεγ πῃ ἃ πϊγαουΐουδ 
τεβίρῃι οὗ βοπῆς Ὑεσυ βρεοίδὶ οἰγουπι- 
βίδπος οοππεοίεά ψἢ ἴῃ πᾶ. ΤὨΐβ 
οοπείἀεγαιίίοη βδυϊβ οὐδ ἔπε δβίδίυε οὗ 
Τίταθ οὐ σαϊίρυϊα ος Ηδάγίδη (} ετοσηε), 
«ὃς ογοοϊΐοη οὗ 4 διοδλίδεη αἱέασ, πὸ 
αἰτοοίεῖεβ ρεγρείγαίεά ἱπ ἔπε ἴεπιρὶς ὉὈΥ͂ 
(ἂς Ζεαϊοίῖβ, εἴς. Τυκε ρίνεβ ἴῃς οἷπα 
(νεσ. 2ο). ΤΉς Βοστοσ 8 ἴδε Κοριαη αγηιν, 
ἃηὰ τῆς τπίηρ ἰο ὃς ἀτεδάεδ δηὰ 8εά 
ἔτοπὶ ἰβ ποῖ Δὴγ γεϊϊρίουβ ουἵτασα ἰξ πιᾶν 
εγρεϊγαῖθ, δυὲ τῆς ἀδεοίαέίϊοη ἴτ Ψ}} 
Ἰπεν δ Ὀ]ν Ὀτίπσ. Τμδῖ 18 ἐδε διηρμδῖς 
τνοτὰ ἴῃ ἴῆε ργορῃεῖο ρῃγαβε.--ἐρημώσεως 
'θ ρεπίεῖινε οὗ Δρροβίεοῃ - [πῆς ΠΟΥΓΟΣ 
ΨΏΙΟΏ σοπβίβ(8β ἴῃ ἀεβοϊδιίοη οἵ τῆς Ἰδηά. 
Τῆς δρρεάγᾶποα οὗ ἴπεῈὸὶ Ἐοπίδη8 ἴῃ 
Ῥαϊεβείης ννουἹὰ δὲ οπςε θεοοπια Κποννῃ 
ἴο 411. Απά ἴεὲ νουϊὰ ὃς τἢς εἰρπδὶ ἴοσ 
Βῖρδε, οσ ἴὲ νουὰ πιεδῃ 1π6 επὰ πεᾶγ, 
ἰηονίτδ]ς δηὰᾶ τογγί]ε.---ῶδν τόπῳ ἁγίῳ, 
οὔς ῃδίυσα!ν ἘΠ Κ5 οὗ [86 ἔετηρ!ε ογ (ἢς 
ΒοΟΙ͂Υ εἰῖν δηὰ [8 δηνίτοηδβ, Ὀπὲ ἃ “ ΠΟΙ͂Υ 
Ρίαςς᾽" ἴῃ ἴῃς ργορβεῖὶς βίυε πιῖρῃξ πηεδῃ 
ἴδε Ποῖγ ἰαμά. Απηὰ []1εβὰ8 οδὴ μαγάϊν 
δανε τηεᾶπὲ πὲ ἀἶβοῖρ]65 ὑνεσα ἴο ννᾶιξ 
ΕἾ} τῆς δῖα δοὺς Βδά Ἵοσμδ.--- ὃ ἄναγιν- 

ὥώσκων, εἰς.: ἰδ ἰΒ τιοδὶ ἸΙΠΚε δῷ 
ἱπεεγροϊαιεὰ τγοπιαεῖς οὗὐἠ ἴπ6 ενδηροῖίδὲ 
διἀάϊηρ δὶβ σεδάθιβ ποῖς ἴδε οοστζαδ- 
Ῥοπάεηοε δεΐνεεη ΟἸγίβι᾽ Β γασηίηρ ψνοσὰ 
δηὰ ἴδε ἔδοϊ. [ἢ Ομ γίβιβ ονῃ του τἢ ἴξ 
ΨΟυϊά ἱπιρὶν ἴοο πιυς ἢ 8έγεββ ἰδἱὰ ου 
Ῥδηΐοῖ᾽β ννογάβ 85 ἃ γυϊάς, νῃϊοἢ ἱπάςοά 
1ΠῸΥ ἅτε ποῖ. [ἴῃ Μακ ἴδεῖε 18. πὸ 
Τεΐεσεηςα ἰο Ὠδηίεῖ, ἐποζεῖοσε ἴδ6 σὸ- 
ἔεγεποε ἔπεα πλυδὲ ὃς ἴο ἴῃς ροβρεῖ (οἱ 
τῆϊ8 νεγβε σοπβῖ γγεῖεδ. Μεγ εἴ. 

ψεσ. 6. οἱ ἐν τῇ Ἰ1.., ἴποβὲ ἰπ ᾿υάδεα 
ΨὯΟ ἢᾶνὲ πὸ μαζί ἴῃ τῆς βίγυρεὶςεο, νὰ 
Βρεςία! τείεσεηςε ἴο ἀϊβοίρίεβ οἵ [εβ8. 
Βεσθ ΨουἹὰ παίυσα! ν Ὀ6 βοπιε ἴῃ ἴ86 

εἶεν τδετείοτα ἴῃς οουπδβαῖ ἴὸ ΗὟ τησδὲ 
τεῖεσ ἴο ἃ ροϊπε οὗ {ἰπ|ὲ ἀπιεοεάεηι ἴο ἔα 
Τοσηπιθηοθπηθηξ οὔ δε βίερε.---ἐπὶ τὰ ὄρη, 
ἴο ἴῃς πιουπίδίηβ οΟυξϊβίάε οὗ ]άδεδ, ἐ.6.» 
εδδὲ οὗ ἴῆε ]Ἰογάδη; ρεπειαὶ 28 Ὀδῆϊβ 
Ριορδεῖῖς βρεεοῖ. Ὑπὸ δἼοῖυδὶ ρίαςς οἵ 
τεῆιρε ᾿νῶὯβ Ρεϊΐα, ἃ8Β ψὲ ἰϑδάγσῃ ἴγοπὶ 
ἙΕπβεδίυβ, Η. Ἑ,-, 11|.,)0 5, 3.--τῦν. σ7, 18 
νἱνί ἀν ἐχργεβ8 πε ἀγρέηον οὔ τς ΠϊρἘι.--- 
ὁ ἐπὶ τ. δ., εἴς., ἴῃς τὴλη οἡ ἴῃς πουβ8 
ἴοΡ πηυδὲ ΝῪ ψίϊπους βιορρίησ ἴο ρεὲ 
διῖῖςεβ οὗ ναῖυε ἱπ τῆς πουβε ἤν ἴδε 
ουϊδίς [αι ἀπά οἵ,---τὰ ἐκ τ. οἶκοι; 
εἰ!Πρείςα] τῷ τῆς τοῖπρβ ἴῃ ἰβ πουβα, 
ποηὶ 8. Βοιι56.-- ἐν τῷ ἀγρῷ, ἰεῖ τ86 
τλδῃ ἴῃ ἴδε δεῖά, ου πεαγίπρ ἴῃς ἐδλιαὶ 
τεροσί, ΗὟ 'ἰπ δἰβ ἰυηΐς, ποῖ τεϊυγηίπς 
Βοπὶα ἴοσ ᾿ὶβ ρΡρὲσ τοῦθ. “Νὸ τηδῃ 
ΜΟΥΚΒ ἰπ δἰ8 πηδηῖς, πε ρελβᾶπὲ ἰεανοδ 
ἰτ δὲ ποπῆθς, ΠΟῪ 88 ἰπ ΟΝ γίβε᾽ 8 τἰπ|6 "ἢ 
(Ευττεσ, Ῥγαπάεγμηρέη, Ῥ. 117).--νν. τον 
20 ἀεβογίρε ἔπε ραῖποβ οἵ {πε δβἰξυδιίοη: 
ψος ἴο ψνοσηδη ὙΠ οΠΠἃ, ἘΠΕῪ οαπποῖ 
ξεὶ τἱὰ οὗ τπεῖς Ὀυγάεη; ἀπά ἐο ψογιεα 
πυγδίηρσ, ἴΠῈῪ σαηηοὶ δραπάοῃ ἐδεὶς 
ΕΒ ΘΕαΒ τθὸ δα τὰν δὶ Ἐμεῖς πε Οὗ 
τῃεῖγ οἱοῖπεβ ν δεσμὸν τῆς φύσεως, 
Ἑυΐϊῆγ. ΟΛ Οδγγβ. δὰ ὙπθορὮγ.). Α 
τουςἢ ἐδῖ8 ᾿νοσῖδυ οὗ [65818, δίψῃ τηασὶς οὗ 
ξεπυΐπεηα88.--- Υε,. 20. προσεύχοσθε, 

-πττ--π-τ “κα 
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21. Ἔσται γὰρ τότε ο νἱάε (Β. 

θλίψις μεγάλη, οἷα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ » ἐκ, ΠῚ 

οὗ μὴ γένηται. 22. καὶ εἰ μὴ " ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι ΙΗ ἴδ 

οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ " διὰ δὲ τοὺς " ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται δέον αα 
αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 
ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 

23. Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε ὁ Χριστός, ἢ 

24. ᾿Εγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ἐμρ όστῃ 
ψευδοπροφῆται, καὶ "δώσουσι "σημεῖα μεγάλα καὶ "τέρατα, ὥστε ᾿ΡΡΑ ΞΟ 
πλανῆσαι,2 εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25. ἰδού, προείρηκα τΡοεία! 

εἰς ἢ. τὸ ΤΑΙ 
(Ῥεαι. χἐ!!, 1). 56 αἴτγαγο ρίυγαὶ δπὰ οουρὶοά τ σημεῖα (]68η ἵν. 48. Αςὶδ ἰΐ. το, 43, εἰς.). 

ΤΊΜΒΔΣ αἱ. οπιῖξ εν. 

3 πλανησαι ἰΒ ἴῃς τεδάϊη οἵ ΒΧΔΣ αἱ., ἀπά ργοῦδὈν ἴπ6 ἴσὰς οης. ΝῸ Βανο 
πλανηθηναι (Τί5ς.). [.Ζ ἢανε πλανασθαι (ὙΝ.Η. ν͵ἱῖῃ πλανησαι ἰῃ τηλτρίη). 

εἰς, (ἵνα μὴ ννἱἷι δυδ)υηςεῖνςε ἰπβίελά οὗ 
ἱπβηιᾶνε 88 οἥδη ἴῃ Ν. Τ. δῆεσ νεσϑβ οὗ 
εχπογιίηρ, εἴς.), Ργαν μ8ὲ γοὺς ἤϊρῃξε ὃς 
τοῖ ἴῃ ψἱπίες (χειμῶνος, σεηίτἶνε οὗ {ἰπλε) 
οζΣ οὐ ἴδε δαδδαέλμ (σαββάτῷ, ἀδέϊνε οὗ 
εἶπε). ὙὍὙμὲ ϑαδθαϊαγίαπίβπι οὔ τδῖ8 
Βεηίεπος ἰβ ἃ βιιγε βίρῃ παῖ ἰξ ννῶβ ποῖ 
αἱζετεά ὉῪ [6805, δυὶ ετηδπαίεά ἔγοτη ἃ 
1ενν ϑ8 βουτος, ΒΔῪ ΤΊΔ ΠΥ, 6.6΄., ΝΝ εἰζβᾶςκεσς 
(σπέεγεμελκμηρεη, Ρ. 124), ΜΝ εἰ δι ο ἢ 
(νγιε εν κι ορεάαπλε, 1., ᾿ 103) 8Ρ- 
τονίρ. Βυῖ ]εβὺ8 οουἱὰ {εε] Ἔνθῃ 
ος Βα Ρδϊασίδηβ, ἰἢ {πον νεσε Ποπαβί, 88 
ἴος ἴμβοβε ψῆο, [κὸ [οἢπ᾿Β ἀϊδβοὶ ρ[εβ, 
}αειεά.---νν. 21, 22. Τλδ εχίγεριϊέν οὗ 
16 ἀϊΞείγεξς.---Ἴ τ. 21 ταργαβθηῖβ ἰξ 48 
πηρδγδι!εἰεὰ θείοτε οὐ δἤοσ, ἰπῃ ἴθ γπλβ τα- 
οδἰ Πρ ἔμοβε οὗ Πδηΐεὶ χίϊ. α; νεῖ, 22 88 
ἱπιοϊεγαδῖς Ὁυϊ ἔοτ τῆς ϑ5ῃογίπεββ οὗ ἴμ8 
δροηγ.---ἐκολοβώθησαν (ἔτοπὶ κολοβός, 
κόλος, ταῦτ] διε) 1 τα ΠΥ το οὐ ΟΗ͂, 4.Ρ.» 
Βιδηάβ οσ ἔξεϊ, Δ8 ἰῃ 2 88π|. ἷν. 12; Βεῖα 
Βρυτγαιίνεῖν ἴο ουξ βῃογὶ (π6 εἰσηε: μίδὲ 
ὀγευϊα ΐ {μὶ55επὲ (Νυ]ραῖε). Ὅς δοσίβὲ 
Βεῖα, 88 ἴῃ ποχὶ οἷδυβς (ἐσώθη), ἰ8 υξεὰ 
σοϊερες ιν, δ5 17 τῆς ἑαΐυγα ὑνεσα Ραβῖ, 

1ῃ δοοοσγάδηος Ὑἱ8 ἴῃς ρεπὶυβ. οἵ Ρζο- 
Ῥἤεςγ.---οὐκ ἂν, εἰς. : [πε οὐκ πιυδὶ Ὀ6 
)οἰηεά το ἴῃς νεγρ, ἀπά τῆς πηεδηίηρ ἰἝβ : 
11 βεβἢ τνουϊά Ὀς ποὲ σαυεὰά ; Ἰοϊπεά ἴο 
πᾶσα ἰῃε βεπβε νουϊά ὃς ποὲ 411 ἤεβῇ, 
ἦ.6..) ΟὨΪΥ 8οπια, ννουϊὰ Ὀε βανεά.---ἐσώθη 
τείεσβ ἴὸ εβοᾶρε ἔτοπὶ ρῆγϑίοαδλὶ ἀδδίῃ; ἴῃ 
ψεγ. 13 [πε τεΐίεγεηοςε [8 ἴο βαϊνδιίίοῃ ἱπ ἃ 
Ὠίρμον βεπβε. ΤῊΐβ 8 ὁπ οἵ ἰῃς τεᾶϑοπβ 
ΨΥ [ἢ 6 ρατῖ οὗ ἴπε ἀΐβοουγεε 18 τεραγάεα 
85 ποῖ ρεπυΐηα. Βυὲξ βυγεῖν [εβὺ8 οαγεά 
ἴον ἴῇς βαίεϊν οί οἵ βοάν δπά βοχὶ] 
νἱάξ χ. 22, 3ο). ΤΠα ερίϑεϊες οὗ Βαγπδθδ8 
ἵν.) ςοπίδίῃβ ἃ ραββᾶσε δρουῖ βῃογίεπίης 
οὗ τῆς ἄδυβ, δϑοσίρεὰ ἰο πος. ὙΝ εἰἶζ- 
βᾶςκες (πέεγειελμπρόη, Ὁ. 125) ῥγεβδβεβ 
1815 ἱπῖο δ βεινίοε οὗ ἴῃς [εν ]5}} Δροςδ- 

'γρβε Βυροιπμεβίβ.---διὰ δὲ τ. ἐκλεκτοὺς : 
186 υδ8ὲ οὗ [18 ἴετπι ἰβ ποῖ ἑογείψῃ τὸ ἔπε 
νοσδὈυ Αγ οὗ [ε808 (υἱά χχὶϊ. 14), γεῖ ἱξ 
βουηβ βίγαηρε ἴο ΟἿΓ 678 88 8 ἀδβδίρπδ- 
τίοη ἴοσ ΟἸγιβείδηβ. [ε ὁσουτθ οἥδη ἰῇ 
τε Βοοῖ οὗ Εποςἢ, Ἂβρεοία!ν ἰῃ ἴδα 
διπιευάε8. ΤΏς Βοοκ Ῥερίπβ: “ΤΒ6 
Ψοτὰβ οὗ δε ὈΪεββϑίπρ οὗ ἘἙποςῖ, νδβεγε- 
ψῈ ἢ μα Ὀ]εββεά ἴῃς εἷεοὶ ἀπά τἰρδίεουβ 
ΨὯΟ Ψ111 θὲ 1ἰνίηρ ἰῃ τὰς ἄδγ οἵ ἰείρυ!λ- 
εἰοη νη 41} τπ6 ψίςκεοά δηὰ ροάϊεββ γα 
τεπιοναά" (υἱός ΟΠατῖεβ, Τὰς Βοολ οὗ 
Ἑποοἧ, Ῥ. 58). Ὑπὲ ἰάεα διίδοπίηρ ἴὸ 
τε νοτά ἤεῖε βεεπὶβ ἴο δὲ: [ἴῆοβε 
βεϊεοίεὰ ἴογ ἀεϊϊνετδπος ἴῃ ἃ {ἰπ|Ὲὲ οὗ 
βεηθγαῖ ἀεβιίγυσίίοη -π ες ργεβεγνθά. 
Απά τῆς ᾿Ἰπουρδὲ ἐχργεββεά ἰπ πε οἶδιιβα 
18 παι ἴπῸ ῥγεβεγνεά δε ἴο ὃς ργδβογνεσβ. 
ΟυἱἭ οὗ τερϑγὰ τὸ τπεὶς ἱπεεγοβββίοῃβ ΑΥΨΑΥ͂ 
διηϊά ἐς τπιουπίδίηβ, ἰΠ6 ἄδγβ οὗ ΠΟΥΤΟΣ 
ΤΙ δε βῃογίεπεάδ, ἃ ἐπουρὰε ΨΟΣΙΩΥ οὗἁ 
68:18. 
γν. 232-28. Ἑαΐξτε Ολγὶςὶς ἀραΐη (ΜΙκ. 

ΧΙ, 21-23, κι, χνίϊ. 23,24, 37).---Ν ες. 24. 
χρίστοι, ἰῃ τῆς 5Βδπὶ6 ϑεῆϑα 88 ἷπ 

νεσ. 5; ἴδετε γείεισεὰ ἴὸ 88 ἐδς Ἴδυβα 
οὗ δῖ τε ττουῦδῖς, ἤεῖα 85 ῥσοπιἰβίπρ 
ἀεϊνετάπος ἔτοπιὶ ἴπε ἰγουῦὶε {Ππὸγ, οὕ 
τδοῖσ Κα, ανε ογεαϊεὰ. Ψ παῖ νουϊά 
οπε ποῖ ρῖνε ἔοσ ἃ Ὀεϊϊνετεν, ἃ Μεββίδῃ 
δὶ δυο ἃ ἀϊτε ογίβὶβὶ Τῆς ἀεπιαηά 
Μοῦ ογεαῖα τπῈ ΒΌΡΡΙΥ, πῆεπη οἤεγίπσ 
τῃεπΊβεῖνεβ 88 ϑανίουγβ ἴτοπὶ Ἐοπιε᾽ 8 
Ῥονεσ, ψἢ ρτορδεῖβ (ψευδοπροφῆται) 
Ῥτθδοῖηρ᾽ 5Βπιοοι ἢ ἐπίηρβ, δηὰ δββυγίηρ ἃ 
ἀεβραίϊτίηρ ρεορὶς οὗ ἀεϊϊνεταηος δὲ ἴΠπ6 
ἰαβὲ βουτς.---μὴ πιστεύσητε, 885 [68118 
(νεσ. 23), ἀο ποὲ Ῥεΐίενε πεπὶ: η0 βαῖνα- 
τίοπ ροβϑβίδίε ; ̓ἰβίθδπ ποῖ, δυὶ Ης6.--καὶ 

ν, εἴς., δηὰ νν}}} γίνε ρτεδξ βίγῃβ 
δηὰ νοηάετβ. Τῆς ννογάβ γες8]} Ὀσαυῖ. 
χὶ. σ. ᾿εβρεγαῖς βἰιυδιίίοηβ σεαυΐγε ἃ 
2011 υδς οὗ 411 ροββί δας ροννεγβ οἵ ρεγβυλ- 
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ἘΌΒ. χανε! ὁμῖν. 26. ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ᾿Ιδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ 
3. 

186 
ἣν 8 ἐξέλθητε Ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 217. ὥσπερ γὰρ 
βηδμαΝ ἡ "ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, 

Ἰδταρ); Ϊ χυϊΐ, ,ι; οὕτως ἔσται καὶ  ἧ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 28. ὅπου 
ὕπια η γὰρ 2 ἐὰν ἢ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ " ἀετοί. 20. Εὐθέως 

ὦ ΚΣ ΡΙΡ, δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ 
7. Εαεν. 

λ ἥσυ; Υἱἕ!, 13 ΟΝ. Η.); χὶϊ. 14. 

1 Μοβὶ υποΐαἱβ (3 ΒΌ, εἴς.) οὔῖὶ και. 

βίοῃ: βίρτιβ αηὰ τνοηάοτβ, οσ ἴδε ρχείεπος 
οὗ τῆεπὶ: εαϑιϊν δοσερίε ἃ 88 βυοῖ Ὁγ ἃ 
ἐαλιπαιιοἰβεά πιυϊευάς, ἀπ ἃ βοπηει πε δῸ 
εἴενεσς δπά ρ᾽δυβὶ]6 58 ἴο ἰεπιρῖ ἴπε υνῖβε 
ἴο οτεάεηςε.---ὥστε, Ψ} ἰπβηίεῖνς τὸ 
ΕΧρτεββ ἱεπάεπου; οἤδξη ἱποϊυδῖνες οὗ 
ταβαΐε, θαΣ ποῖ Πετε.---αὁἰ δυνατὸν, 1 ΡοΕ- 
810]6, τῆς ἱπιρ!!οδτίοη Ὀεΐηρ τΠδὲ ἰξ [5 ποῖ. 
16 ἴὲ ψεῖε ἴδε οοπβεηιεηοα νουϊὰ θὲς 
ἴαιδὶ. Τῆς “ εἷεςῖ " (τοὺς ἐκλεκτού9) -- 
βεϊεςϊεά Ὀγ Ῥτγονίδεπος ἴοσ βδίεϊυ ἰη ἴῃς 
ον! ἀαγ--“ουὰ θὲ ἱπνοῖνεά ἱπ τἢς 
ξεπεγαὶ ςαἰαπιίςν. ΟἨγίβείδηβ, δὲ 15γδ6]᾽ 8 

εδῖ οτἱβίβ, ὑψεγε ἴο Ὀς βανεὰ Ὁγ μη δε ῦ 
ἴπ ρβευάο- πηοββίϑηβ δηὰ ρβευιᾶο- ρὑσορῃεῖβ. 
--νε ες. 25. ἰδοὺ π. ὑ., εὐηρδαῖῖς ποέα δέμε, 
βῃονίηρ ἐπαὶ ἵβεσα "1 ὍῈ ταδὶ ἄδηρεσ 
οὗ τιϊβρίαςς ἔδϊδὶ οοηβάεηςεβ. Ηδεπος 
ξατίδες εἐχρδιϊδιίοη οὐ ἔπε τορὶς ἰπ νν. 
δ-28 ἰη ρταρῃὶς, Ρἰτῆγ, ἰδοοηὶς βρεεςῆ. 
--ν ες. 26. ἐν τῇ ἐρήμῷ, ἃ [|κεῖγ Ρἷδος 
ἴος ἃ ΟἸγίβε ἰὸ δε (Μοβεβ, [βγδοὶ᾽β ἢγβὶ 
ἄε!νοτετ).--- μὴ ἐξέλθητε, ρο ποὶ οὐυἱ (εΛ 
χί. 7, 8, 9).---ν τοῖς ταμείοις (υἱάε νἱ. 6), 
ἰπ {πε δεοσεῖ ομαπΊρεῖβ, ἔπε ρίαγαὶ ἰη- 
ἀϊςαιϊίηρ ἐπα Κκίπὰ οἵ ρίδος, ποῖ δὴ 
Ῥαγείσυϊας ρίαςς. Βοιῃ εχρτγεββίοῃϑ---ἰῃ 
ἴδε ἀεϑετί, ἴῃ ἴα ββοσεῖ γεοα}δβε8---Ῥοὶπὶ 
ἴο ποῃ-ν 5 Πγ. ΤῊς [α͵8βς ργορῃεῖβ δ] 4 
ἴδε ρεορῖε ρὰῖ ἐμεῖς ἢ ἴῃ ἃ Μαββίδῃ 
ποῖ ἴῃ δνίάεηος, ἴδς Ογεαέ ὕπεεεη τ 
ΦΎὍΠΕ ποὺς 8 οοσης, δπά ἰῆε πηδη ἰβ8 
βοπιονδεσε, ουΐ οὗ νίενν, ποῖ ἴὰσ νυ, 
ἴδε τν ᾿νογὰ ἴοσ ἰτ ". [πιεγργείοσβ ννῆῸ 
Βεεκ ἔοσ Ἔεχασὲ Ὠἰβίογίςαὶ ἔυ] ] πιεπὶβ ροϊηϊ 
ἴο ϑίπιοῃ βοη οἵ Ααἴογαβ, δπὰ ]οῆη οὗ 
Αἰβοαῖα: (Πς ἔογπιεσ ἴἰῇς Μεββίδῃ ἴῃ τῆς 
ἀεβεσῖ οὔ Τεκοδῆ, σδιπεγίηρ 4 οοῃβάϊηρ 
τουϊευᾶὰς ἀρουὶς πὶ; τῆς διε τῆς 
Μεεβίδῃ ἰῃ ἔδε βεσσεῖ ρίδοςβ, ἰαϊκίηρ ροβ- 
βεβδβίοη οὗ [πε ἱπίεσίοσ ρατὶ οἵ πε ἴδγηρὶε 
ν ἢ 118 Ὀεϊοπρίπρβ ἰπ ες πη] βέγυρρὶε 
(υἱός Ποϑερῆυβ, Β. ]., ἷν., 9, 5 δἀπὰ 7; 
ν. 6, 1, δπά [υϊϊοτοῖῃ, αὐ ἰοε.).---Ν ετ. 
27. ὥσπερ γὰρ, εἰς. : με ςοπχίπρ οὗ ἴπε 
ἴτυ6 Μεββιδῆ, ιἀεηι θεά ἢ τς ὅοη οὗ 
Μαη, Ἴοοπιραγεά ἴο τῆς ᾿ἰρπιηΐπρ, ἴο βὺυρ- 
εδὲ ἃ ᾿ςοπίγαβε δεΐνψεεη Ηἰΐἱπὶ δπὰ ἴδε 
ἴος ΟἸτίβίβ 28 ἴο υἱεί δὶ έν, ἀπ ἃ δπέοσοα 

ΞΕ ΒΌΙ, οπιῖξ γαρ. 

τῆε οουπβεῖ ἴο ΡΔΥ πο δεεὰ ἴο ἴδοβε νῆο 
ΒΥ: Ηες 8 πεσε, οὐ Ης ἰβ τποσα.- - 
Μες. δ. πτῶμα, οδτολδε, 85 ἰῃ χίν. 12, 
4.υ.---ἀετοί, εἀρὶεβ, ἀουδε]εβ8 ἴῃς σαττίοη 
νυΐϊζυτεβ ἅγε πεᾶπὲ, Τῆς τοίδσεπος οὗ 
15. Ῥχονεσθίδὶ βαγίηρ, 8ἃ8 οἷά 8ἃ5 186 
Ῥοοΐκ οὗ ]οῦ (χχχίχ. 30), ἰῃ τη 18 ῥΐασε ἰ8 
ποῖ οἷεασ. [Ϊῃ τῃε Ρεβὲ ἰεχξὲ ἰξ σοπηεβ τῇ 
πους οοππεοϊίηρ ραγεοὶς, ἔς γὰρ οὗ 
Τ. ΒΕ. Ὀείηρ νναπιίηρ. [{ ψ σοηησοῖ ἰξ 
νὰ νεσ. 27 ἴῇε ἰἄάεα ν}} Ὅς (δαὶ 
Μεββίδῃ᾽ β ἡυάϊςῖαὶ ξαποξίοη νν}1 Ὁς 88 
τηΐϊνογβδὶ 48 Ηΐβ ἀρρεᾶάγαπος (Μεγες δηά 
Ννεῖδ85). Βυΐῖ ἀοεβ ποὶ νεῖ. 28 ἃ8 ννεἶΐ 258 
νεῖ, 27 τεῖεσ ἴο ψῇδὲ ἰ8 βαίά δρουΐ [86 
ἴαϊϑε ΟἸ τ βῖβ, ἀπά πιεδη: πεεά ποῖ ἴῃ 688 
Ρτιεϊεηάεά ϑανίουγβ ; ἰβϑγαεὶ σδῆποὲ ὃς 
βανεὰ: 88ε ἰβ ἀεδλά δηά πιιβὲ θεοοπῖα [Π6 
ῬΙΕΥ οὔδε νυἱυτεβ ἢ (80 Γυτεσοῖ.) [ἢ 
τπἷβ νίενν τῆε 16 8 Ρεορὶς δὲ ἴδε 
οᾶτοᾶβε δπά (ες Ἐοπιδη ἀγπν ἴδε εἀρῖς8. 

νν. 29-31. Τῇλε εονιηρ 97 ἐλε 805 οὗ 
Μαη (ΜΚ. χιϊ. 24-27, 1υἷκ. χχί, 25-28) ---- 
Τῆυδβ ἔασ [πε ἐβοβαιοϊορίςαδὶ ἀΐϊβοουγβα μὰς 
Ῥεεη ἐουπὰ ἴο Ῥεᾶγ οὔ ἴδε ρτγεάϊοϊεὰ 
ἱγαρὶς επά οὗ Ϊεγυβαίεση. Αὲ τπίβ ροίπξ 
πε παρουσία, νγΒιο ἢ, δοοογάΐηρ το ἴδ 
δνδηρεὶιβῖ, ννᾶ8 οης οὗ ἴπε βυδ)]εςίβ οα 
Μη ϊοῆ τῆς ἀϊδοὶρ[εβ ἀεβίγεά ἱπέοστηδιίοῃ, 
ὈεςοπΊε8 ἴπε {Πεπηε οἵ ἀΐβοουγβαε. ΝΥ Βδῖ ἰ8 
βαϊᾷ {πεγεοη 18 80 Ῥειρἰεχίπῇ 88 ἴο ἰετηρῖ 
ἃ ταοάεγῃ Ἴχροβίϊοσ ἴο νυ βῆ ἱξ δά ποῖ 
Ὀεοη ἴπεῖα, οὐ ἴο πᾶνε τγϑοουγβα ἴο 
οτίεἰςαὶ ἐχρεάδιεπί ἴο εἰἱπιπαῖς ἰὲ ἴτοπὶ 
τῆς τεχι. Βαυῖ ποιϊπίηρ ννου]ὰ ὃς ραϊποά 
Ὺ παῖ ἀπΐε88 να ροῖ τὶ, δὲ πες βᾶπι8 
εἶπε, οὗ οἵπες βαγίηρβ οἵ κιπάγεδ οῃδγ- 
δοῖες δϑογίρεά ἴο 16808 ἰῃ 186 αοβρεῖβ. 
Αηᾶ ἰδεῖε 866 πΠΊ8Β ἴο Ὀ6 ΠΟ σαϑᾶβϑοῃ ἴο 
ἄουδε ἔδαὶ βοπὶεὲ δυιςἢ υξέεγαποε ψνουἱἹᾶ 
ἴοτπι ἃ ρατὶ οὗ ἴδε Ἂβοπαδιοϊορίοδὶ ἀϊ8- 
οουζδα, Ἔἐνοη ἰζ {πε ἀϊδοὶρ᾽εβ ἀϊὰ ποῖ δϑβὶς 
ἰπβισυςείοη οἡ ἴδε βυδήεοῖι. Τα τενεῖα- 
ἰτίοπ 85 ἴο ἴῃε 1.8ὲ ἄδγϑβ οὗ [βγεῖ πδέυγα!ν 
Ἰεά ὰρ ἴο ἰξ, δηά τῆς Ῥεβὲ οἷυς ἴο ἴπ6 
ταδαπίηρ οὗ ἴδε Ραγμεία-Ἰορίοη ταν ὃς ἴο 
τερᾶτὰ ἴὶ ἃ5 ἃ ρεπάδηϊ το ἴπδλὲ τενεϊδιίοῃ. 

6ζ. 29. εὐθέως. Ἐδοΐ δνδηροἶϑὲ εχ- 
ῬΙδββθαβ ὨἰπΊδεῖῇ ἤετς ἱπ πἰ8 ονη ΨΨΑΥ, 
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ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ "φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ν Μκ. χἧ!, 
ἀπὸϊ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. ΕΣ 
30. καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ 3 
οὐρανῷ " καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ 
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 31. καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους 

αὐτοῦ μετὰ “ σάλπιγγος φωνῆς ὃ μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς νν : (οι. χν. 
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἔδει. ἵν. 
ἄκρων αὐτῶν. Ἰρι δίν, 

ΤῊΝ  δδνε εκ (Τί δο.). απὸ πῃ ΒΙΧΔΣ (ΥΝ.Η.). ΞΜ ΒΙ, ουχίξ τω. 

ΜΝ 1Δ οὐἱς (Τίβοδ., ΝΝ.Η. τεϊεραια ἴο [ῆ6 πιαγρίη). ΒὉ (και φωνηε) ΧΣ 
αἱ Ὦαλνε ἴξ δπὰ ἰξ ἰ8 ἀουδε1εβ8 σεηυΐηε. 
4ΒῚ, 13, 69 δἀὰ των δΔἤεῖ εως (ΥΥ. Η. ἱπδογῖ, θυς Ὀτδοϊκειςά). 

1. πιοδὲ οὈνϊουβὶν Ἀἀαρείης δἰδ τνογάβ 
ἴο βυΐϊε ἴδ ἔλςξ οὗ ἃ ἀείαγεά ῥαγμεία. 
Με.᾿8 νοζά πδίυσγα! τηδδηβ: ἱπιηηεάϊ- 
αἰεῖγ, [Ο]Ἱονίη οἶοβα οὐ ἴδε ενεηίβ 
ξοΐπρ Ῥείΐοτγε, ἴῇς ἐλ ῥεὶς οὗ ]Ἔταβαι θπι. 
Ὅπε οὗ ἴδε ννᾶυβ ὉΥ βίο ἰδοβε ἴο 
ΜΏοτα εὐθέως 15 ἃ βευτηδ]πρ Ὀίοοϊ βιγῖνε 
ἴο εναάς ἴῃε ἀϊῆου εν 18 το Ἰοοῖκ οῃ ἰξ 88 
8δη ἱπδοουγαῖς ἰγαπδίδιίοη ὉΥ ἴῃς ατεεῖκ 

Μαῖιδεν οὗ ὈΝΙΘ, βυρροβεά ἴο δε ἰπ 

Ηεῦχγενν οτἰρίπαὶ. 80 ϑοδοῖξ, Οορη. 
Ἐχ. Ῥορ.--- ἥλιος... σαλευθήσονται: 
ἃ ἀεϑοτιρείοη 1ῃ δίοοϊ ργορβεῖὶς βῆγαβεβ 
([8. χί. 9, χχχίχ. 4, 1οεἱ 1. χο, εἴς.) οὗ 
ννηδὶ τες ἴοὸ Ὁ ἃ ρέπεζδὶ ςοἱαρβε οὗ 
τῆς ΡΗγδίοδὶ υηΐνετθαε. [8 {παῖ τεδ!ν 
ννδδὶ ἰδ τηδαηῖ ἢ 1 ἀουδὲ ἰϊ. Ιὲ δεεπὶ8 
ἴο πὸ ἴδαὶ ἴῃ σις ὑσορμεεὶς Οτίεηϊαὶ 
βῖγ]ς ἴῃς σΟΙο5881 ἱπγαϑοτυ οὗ ἴῃς ρ;γβίςδὶ 
υηίνεσϑε ἰβ υϑεά ἴο ἀδβοσίρε {ς ροϊϊεἰοαὶ 
δηά βοοΐδὶ οοηβεαυδηςεβ οὗ ἴδε ρτεδῖ 
7εννι8} ςαἰδδίσορδμε : παιίοῃδὶ γυΐπη, Ὀγεαῖς- 
ἴῃζ ὕρ οἵ τεϊϊρίουβ ἰηβευ θη 8 δηὰ βοςδὶ 
δήξοι Τῆς ρἤῃγβίοαὶ βίαπάβ ἴογ (δε 
βοςοΐαὶ, 186 ββακίη οὗ πεάνεη ἔοσ τῆς 
Βῃαϊκιηρ οὗ βαγῖβ (Ἡδρραὶ ἰϊ. 6); οσ ἱπ 
ἴῆε ρχορῃειῖς ἱπιδρίπδιίοη ἴῃς ἴννο ἃγε 
ἱπά ἰββοι υΪΥ ὈΙεπάεά : βίδσβ, {πγοπαβ, 
οἷν νναῖ]8, ἰερῖεβ, εἤεῖε σεϊρίοπβ 
εὐπιδὶίησ ἄονν ἱπίο οἠς νδδὶ τηδ88 οὗ 
τυΐη. 1 τηῖβ Ῥς [π6 πιεδηΐίηρ εὐθέως ἰ5 
το ὃς δὲγίςεἶν ταίκεη.---φέγγος, ΔρΡΙοΔΌΪς 
το δοῖδ δυὴ δηά τῆοου, Ὀυξϊ οἴϊεπεσ 
Ἀρρ! εὰ (ο ἴπε πῆοοῦ οὐ βίδιβ; φῶς 
οἴϊεπεβὲ ἴο (86 βυπ, δυὲ αἰδὸ ἴο (ῆς 
τοοοῦ. Μέάε Ττεηςδ, 5γη5., Ρ. 163.--τ ἰΧἐς. 
30. καὶ τότε. Απιϊὰ ἴπε βεπεσαὶ οσϑβῃ 
νδδὲ Ιοηρίηρ νου Ἱὰ ατῖβε ἰπ ΟἸ γι βείδη 
Ἠδασίβ ἔοσ ἴῃς ργεβεπος οὗ ἴῃς ΟΒγίβε ] 
Το τ8ϊ8 Ἰοηρίπρ πε δππουποεπηθης ἰπ- 
ποδυοςεὰ ὉγΥ ἴπεβε ννοσᾶὰς “ δηὰ ἑλφη ᾽"" 

τεϑροηάβ.---τὸ σημεῖον τ΄ νί. τι ἀ, ΤΈς 
αυεδιίοη Ὑγδὲ ἰ8 (815 δίξῃ 888 σγεδιν 
βπριεχεὰ οοτηπιεηϊβδίοσθ, ΨὯῸ σηδῖα 

οογηΐηρ οοηξεβδίοηβ οὔ ὁ ἱρποσζᾷπος. 
“ νε τηυβὲ ποῖ Ῥὲ ροβίνε ἴῃ σοπ)εοΐυτ- 
ἱηρ,᾽ Μοττίβοη. “Ἄν μαὲ {πῖβ 38.411] ὃς 
ἴε 8 ναὶπ το ςοηεοίυτς," Οαηλυτίὰ 
ΝΎ. [8 ἴδε σχϑέεγεηος ποῖ ἰο Ὀδηίεϊ νἱΐ. 
13, “οἠς ἐάα ἴα ὅϑοη οὗ Μδη,᾽" δηὰ τπ6 
τλεδηΐηρ: ἴδε βῖρτι Ὡς ἢ ἐς ἴπῈ ὅ5οη οὗ 
Μϑπ, το ὕ. τ. ἀ, δεῖπρ ρμεηπίεῖνε οὗ 
δρροβυιὺ 8ὸο ννεῖββ αδὔδι ϑίοτσ δηά 
οἱ (.---ἰ( σημεῖον νἱοῦ, εἰ π1}}}8. ἐδ 1118 
αυΐθυ8 Ῥγοΐδηϊ ραββίπι υἱαπίυσ αυδηάο ἀἷ- 
εὐπὲ βία ἫἩρακλέος,᾽ :.4., “ νὶβ Ηδγου] 8 
8ε0} ἰρβε Ἡδγουΐεβ,᾿" Δ οἱ ζ, ὄνγας Ῥλὶϊ.) 
ΟἸσίβε Ηΐβ οὐνῃ βίρῃ, {κ6 τῆς ᾿ρῃιηίηρ 
οὐ ἴπ6 βυη, ΑΙ  εἀρηρίιμξι κα τότε 
κόψονται, εἰς. : ἃ οἴδυδε ποῖ ἱπ ΜΚ. δπά 
Οὔβουτα ἱπ πιεδηΐηρ ἢ; ΨὮΥ πιουγῃ ὃ 
Ῥεσαυβε ἴΠεῪ τεοορηῖβε ἴῃ τς Οοπίηρ 
Οπα {δεῖς ]υάρεῦ οὐ Ῥεοδυδε ἴΠῈῪ 568 
ἰπ Ηἰπὶ οπα ννῖιο Ββαά θεεη ἀεβρίβεά δπά 
τεὐεοϊεά οὗὨ πιεη, δηᾶ ρεπίἐεπεν (αἰκίας 
ἴὰς βίη ποπὶς ἴο ἐδεζηβεῖνἊεβϑ) δοκπον- 
Ἰεάρε Ηἰβ εἰαἰπιϑ ὃ ("" δεϊενεά οὐ ἴῃ τ86 
ψοσὶ ἁ, τ Τίπι. 11, χδ).---ρχόμενον. .. 
πολλῆς, ἀεδοτίρείοη οὗἩἉ τπ6 σοπλίηρ, ΒεσΘ 
88 ἴῃ χνΐ. 27, χχνί. 64, ἰῃ ἔεσγπλβ ἄγαννῃ ἴτο τὶ 
Βδηὶεὶ νἱῖ. 13.-τν τσ. 31. πι 
ᾧ. μι, νἸ ἃ ἰγυτηρεῖ οὗ πιῆ τυ βουηά, δη- 
οἴδες βίοοκ ρῆγαβε οὗ ὑρχορῃεῖίο ἱπηδρ σΥ 
(15. χχνίϊ. χ3).--- καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς 
ἐκλεκτοὺς α., ἀηά {ΠεῪ (ἴΠῈ δηρεῖϑ οσ 
ΤΩΘββεηβεΓ8) 5}4}} σοϊ]εοὶ ἐὰς εἰεεὲ (18 ἰπ 
νν. 22, 24), ΒΒονίπρ πὶ ἴῃς δάἄνεηξ ἰ8 
ἀεδογίθεά ἴῃ ἰεσπὶβ βυϊιεὰ ἴο τς βίξιιδ- 
εἴοη ῥσενίουϑίν ἁἀερίςιεᾶ. Ὑῆς ΟὨχίβε 
ζΟΠΊ685 ἔοσ ἴπε οοπγίοτὶ οἵ (ῃοξε ργεβεγνεᾶ 
τόσα τς ρεπεζαὶ γυΐη.---ὲκ τῶν τ᾿ ἀνέμων: 
ποῖ τηογεῖΐν ἴτοπὶ ἴμε τιουπίδίῃβ δαϑὲ οὗ 
ἴδε ]οτάδη, Ὀὰὲ ἔγοπι Ἔνεσυ αυδτίες οὗ 86 
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32. “᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν - ὅταν ἤδη ὁ 
Χ βεῖθ ἀπά κλάδος αὐτῆς γένηται "ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε 
ἐμ Μίς. 
ΧΙ, 28. 

Υ Βεῖο δηὰ 
ὅτι ἐγγὺς τὸ "θέρος - 32. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, 

ἴῃ ΜῈ ΧΙ, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
ΑΙ ϑο ΠῚ, παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35. Ὁ οὐρανὸς 

" ἐν καὶ ἧἦ γῆ παρελεύσονται,2 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. 
46. Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὃ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ 
οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν," εἰ μὴ ὁ πατήρ μουῦ μόνος. 37. Ὥσπερ 
δὲ δ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἴ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ 

1 ΒΌΙ, δάά οτι δῆεσ υμιν (ΥΝ.Η.). 
3 ΒΌΙ, τεδά παρελευσεται. ΤΈΣ ρΡΐυταὶ (Τ. Ἐ.) '8 ἃ ατατηπηαεῖςαἱ οοττεςξου. 

89 ΒῸΔ αἱ. οπιῖξ της δείοτε ὡρας. 

4 Αϑεσ ουραγων  ΒΏ, οἷά [,δἰΐη νεσϑ., δῃᾶ βοΐης ουγεῖνεβ δά οὐδε ο νιοξ, 
Ὑ ΒΊΟΝ ἰ8 Δἀοριοά ὈΥ πιοβὲ πιοάδγῃ εἀϊΐοσβ. 

δ γαρ ἰπ ΒΌ. δΊΝΒΌΙΔΣ οπιξ μον. 

εδἌτιἢ πεσε ΑΙ] βουΐβ ἀσὲ ουπά; 
εοδο οὗὨ 18. χχνϊϊ. 13 δραΐπ δυάί]ς πεσε. 
-- ἀπ᾽ ἄκρων, εἴς., εοῆο οὗ Ρἤγαβεβ ἰπ 
Ῥευΐϊ. χχχ. 4, 8. χίχ. 7. Τῆΐβ Ῥαγμβία- 
ἱορίοη ἴθ ποῖ ἴο ὃς τεραγάεά 88 ἃ ἀϊάδοιὶς 
δἰδιεπιθηῖ, δυῖ ΒΙΠΊΡΙΥ 88 ἃ λόγος 
παρακλήσεως ἴογ {πε οοπιΐοτί οὗ Δηχίουβ 
βρίτ8. ὙΝ ἴμδὲ αἷπὶ ἰξ παδίυγα! Ἵν 
Ῥΐδοςβ ἰξες Ραγωεία Μιιΐη (πε τεᾶοῖ οὗ 
ἔδοβε ἰξ ἰ8 ἀεβίρπεά ἴο σοηχίοσι. Αδὲεσ 
ἴδε τυΐῃ οὗὨ Ιβσδεὶ ἔπεσε ἰβ πὸ Πίβίοσυ ; 
οηἷγ ἴῃς ψίπά-υρ. εγυβαῖεπὶ ἀεϑισογεά, 
18 ουτίαίη [41158. ΟἾχίβε᾽ 8 ἀϊάδςτὶς ννογάβ 
βιυρᾷεβὲ δποῖίμες δβρεοῖ, ἃ ἀεϊαγεά 
Ῥαγεδία, υἱάς οἡ χνὶ. 28. Ετοπὶ ἴδ ἔοσα - 
ξοΐπρ εχροβίεῖοπ ἰξ ἀρρεδῖβ ἴμαὶ τῃ6 
ςογηΐηρ οὗ ἐπ6 ϑοη οὗ Μδῃ ἰβ ποὶ ἴο ὃς 
Ἰδεπειεὰ νἱἢ τὰς ᾿υάρτηεηϊ οὗ [ἐτυβαί θην, 
Ὀυὶ ταῖμες ἔοσσῃβ 118 ὑγείεσπδίωγαὶ Ὀδοῖ- 
ξιουπά. 

νυν. 32-26, Ῥαγαδοῖϊ!ς εἶοεε (Μῖὶκ. χιἰϊὶ. 
28-32, [Κ΄ χχὶ. 29-33).--- ες. 32. ἀπὸ 
τῆς συκῆς, εἰς., ἔτοπὶ {πε ἤρ ἴτεε Ἰδᾶγῃ 
ἰϊ8 ῥδγδαθὶα, ταρίἃ Ἵοοπάεηβεά βρεεοῦ 
δεδιιίηρς ἴῃς ἴεπβε βίδίς οὗ πηϊπά; Ἰεᾶγῃ 
ἴτοπὶ ἰδὲ κἰπᾶ οὗὨ ἔγεε (αγεῖοϊες ρεπεσίο) 
τε Ιεββοη ἰδ οἂπ ἴεδοῦ ὑἱἱἢ τεραγὰ το 
πε πηογὰὶ ογάεσγ: Τεηάες Ὀγαηςῖ, γουησ 
Ἰεαῖ Ξ-Ξ βυπηπγεσ ηἰρῃ. ϑοδοῖς, Οονιηι. Ἐκ. 
Ῥος., Ῥ- 125, τεπάειβ ἀπὸ τ΄ σ΄. οῥέ ἥειις 
ΞΞ ἤσυπι οοπίεπιρίαπάο. Οὐ 1Π6 ἴογπι 
εκφνη υἱάφ ποῖεβ οὐ ΜΚκ.--νεσ. 33. 
οὕτως κ. ὑ, 80 ἄο γε αἷξο ννῆεῃ γε 8εὲ 
811 ἐῆε5ς (Ὠίηρ5, τεσορτίϑε ἴπδὲ ἰξ 8 πὶ ρὮ, 
δἱ τἰῆε ἄοοτβ. Ὁ μιδὲ ἂγὲ “ τῆςβε ᾿πίηρ 8} 
νδαῖ 1} ὙἘ6 ἔοστηεσ γε ἴῃς (πίηρβ 
τοδηιοηεά ἰῃ νν. 15-21 (ὅταν οὖν ἴδητε, 
νεῖ. 15), ἴπε Ἰαιίες ἰδ ἴπῸ ία.--- 
Με. 34. ϑοίεπιπ δδβυγᾶπος παι δα 

τ ΒΙ, οι και. 

Ῥγεάϊςιεὰ 1 οοπὶς ἴο ρ888.---πάντα 
ταῦτα ἰδ πχοϑὲ πδίυγα! Υ ἰδκεη ἴο τηδᾶπ 
τῆς βᾶπις 1πίηρβ 48 ἴῃ νεσ, 33, ἴξε πγαίη 
βυὈ)εοῖ οὗ ἐπε ἀΐδοουσδε, ἴῃς ᾿ἱπηρεηάδίηρ 
ἀεδβιγυοίίοη οὗἨ ἴῃε [εὐν]ϑῃ δίδῖε. 7|6δι8 
ν88 αυ ςεγιίδίη (Πδὲ ἴπεν νου] ἢαρρεη 
νη τὰς πε Ἰἰνίηρ ρεπεγαιϊίοπ (ἧ 
γενεὰ αὕτη), ποῖ πηεγεῖγν ἰὨγου ρα 
ταἰϊγαουϊουβ Ἰοσεδίρῃε Ὀυξ τῆτουρἢ οἰεᾶς 
ἰπϑίρδε ἱπῖο [6 τόσα] ἔοσοεβ δὲ ννοσκ.--- 
ες. 35. Ῥεοϊαγαιίοη βἰ τι ασ ἕο παῖ ἴῃ 
οἤδρ. ν. σ᾿ σοποογηΐπρ ἴῃς ν᾽! ἀϊεγ οὗ 
πε ἴδνν. νας. 36. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας, οὗ ἰπδὶ ἄδλγ δηὰ 
Βους. ὕῶε τεΐεσεησε ἰβ ἴο ἐπε σοπηίηρ οὗ 
τὰς ϑοη οὗ Μδηῃ, ἴδε εχργεββίοη ἑβγουρῃ- 
ουὲ ἰἢς Ν,, Τ. πανίπρ τῆς ναῖυς οὗ δὴ 
“Ἰῃάϊβρυξαδῖε βχεά ἐεγηείμης ἐδεππίοις,"" 
ΜΝνεϊδεηθαςῃ, ὑψίεάδεν μη δρεάσηλε, Ῥ. 
15η.--οὐδεὶς οἶδεν, πο οπς Κποννβ, ἃ 
δβἰδίεπιεηὶ πηδάς πιοσε Ἔπιρῃδίϊς ὉῪ Δρρ]!- 
οδἴίοη ἴο ἔπε δηροῖβ οὗ ἤδᾶάνεη, δηὰ ὄνδθῆ 
ἴο ἔπε 50η (οὐδὲ ὁ νἱόςφ)Ξ Τῇε τηεδηίΐησ 
8 ποῖ δαὶ [6818 ἀϊβοϊίπιβ ενεὲπ ἴοσ 
ἩΙΪπιβεῖξ Κπονϊεάρε οὗ {μ6 ῥχγεοῖβε ἄδυ, 
ΤΟΝ, οὐ γεᾶσ οἵ ναὶ ἰῃ νεῖ. 34 Ηδ 
[48 ἀεδοϊαγεὰ ν}} άρρεη νη τ 
Ῥταβοηὶ ρεπεσζδίίοη ; ἡ δεῖμα, Φ.6., ἴῃς 
ογὶβίὶβ οὗ πε ψνὰσ ψνουά δῈ ἴῃ ὅ9 οΓ 
Α.Ὁ. Τῇδῖ 5 ἴοο ἰγίνία] ἃ τηδίξεσ ἴὸ 
πε βυῦ]εςς οὗ 50 βοΐεπῃῃ ἃ ἀεοϊδσγαίίοη. 
1ε ἰἴ8 δὴ ἱπεϊπχδείοη παῖ 411 βιἰδιεπηεπίβ 
85 ἴο ἴῃε {ἰπιε οὗ ἴῃς παρουσία τηυβὲ Βα 
τΆκεη ἴῃ ἃ 4υδ]:Πεἃ βεῆξε 85 γείοστίπρ ἴὸ 
ἃ βυδ)εςῖ οα ν ῃϊοἢ οετῖαῖπ Κπον εᾶρε ἰ8 
ποῖ διίδίπδοϊε οσ Ἄνθη ἀεβίγα]ε. [ἐ Ιου 
{κα 76βὺβ οοτγεοείης Ηἰπιβοῖῖ, οὐ υϑίπα 
ἵνο ΨΔΥ8 οὗ Αἰρασ ον οἣς ἔος σοηγίοτε 
(ἴὰ ννἱ} θὲ βοου), ἂἀπά οπὲε ἴοσ Ἵοδυκίοη (ἰξ 

---»». ---- “- 



32-τ.7.,3. 

ἀνθρώπου. 38. ὥσπερ' γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ 
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τοῦ ε ΤΑ. χνὶϊ. 

«κατακλυσμοῦ, "τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες,5 ἕ ὦν 

ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν ἢ κιβωτόν, 39. καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἰὰ] 
8 Ὠεζα δηά 

ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ὃ ἡ νεῖον αϑά 
ΤΈΣΩΔΙ 

παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

παραλαμβάνεται, καὶ μία ἀφίεται. 
42. “Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν 

ἔρχεται " 43. ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 

φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν “ εἴασε 

Δ ωᾳ ἴῃ 3 Β1.. 
3 ΒΌ ουδὲ και. 
ὁ μνλω ἴῃ ΒΙΔΣ. Ὁ 828 μνλωνι. 

ΤΟΔῚ οὶ δε 80 Βοοῃ 8ἃ8 Ἔνδῃ 1 ἐμῖπκ οσ 
γοῦ εχροοῦ. Ηἷδ σοῖς πιᾶπηεγ οὗ 

ἰηρ οοποοζηίηρ, ἴδε βοοοηὰ δάνεπε 
Βεασηβ ἴ0 πᾶνε ἴψνῸ ἴδοεβ; ρον ἀϊῃρ οῃ 
«ἂἢς οπς δαπά ἴοσ ἴξς ροββι ιν οὗ ἃ 
ΟἸ τί βεϊδπ εγα, δπὰ οὐ ἴδε οἵμος ἴοσ δῃ 
δοοεϊεταιεά βατοα μεγείονε (υ τκ 

νυν. 37-42. Ῥϑαίεκ ἐκεγεΐογε (Γ΄. ἴω. 
χνί!, 26.30, 34-36).---Ἶ ετ. 37. αἱ ἡμέραι 
τ᾿ Νῶε, ἴπε πἰδίοτΥ οὗ Νοδῇ υβεά ἴο {{1ι8- 
«ταῖς 6 υποεχιδίπίν οὗ τς Ῥαγωδία.---- 
νεῖ. 38. ἦσαν νἱτἢ τῃς (ΟἸ]οννίηρ, Ρατεῖ- 
εἰρίεβ ἰ8 ποῖ δὴ ἰπβίδηος οὗ ἴδε ρετί- 

εἰς ἱπερετίεςς. [Ιἐ ταῖμεσς βίδπἀβ ΕΥ̓ 
ἐιβεῖξ, πὰ τὰς ραγιίοεβ δ ἀθδβογίριϊνε 
ΡῬιεάϊςαῖεβι ϑοπῖα Ἵβᾶγρε ἴπεβε νη 
5ἰπίβίες τηεαπίηρ : τρώγοντες, δἰπιηρ δἵ 
οἰαϊῖοην δεοᾶυδε οἰΐεπ υϑεὰ οὗἨ Ῥεββίβ, 
τδουρ αἷβο, ἰῃ ἔμε βεῆβε οἵ εδτίηρ, οὔ πηξῃ 
(}ομη νἱ. 58, χιϊὶ, 18). 80. Βεζᾶ δηὰ 
ἀτοιίυβ; γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, εὖ- 
ῬΒοπ δεῖς Ιν ροϊπείηρ, δὲ βεχυδὶ ᾿ίσεηςεβ 
οὐ δοῖῇ 5465 (ΥΝ οἱ, “" οπηηΐα νᾶρὶβ 11 ]- 
ἀϊηΐδυ5 πιϊβοεδδπίυς᾽". Τῆς 1άδᾶ γαῖμεῦ 
βοδῃβ ἴο Ὀε παῖ 411 [ϊηρβ ψεηϊ οἢ 88 
τδιαὶ, δ8 192 ποιπίηρ νετε ροϊηρ ἴὸ μαρρεη. 
Ιπ ἴδε Ν. Τ., ἀπὰ Ἂβρεοϊ δεν ἴῃ δε ἰουτγιδ 
Θοβρεῖ, τρώγω Ξεεπὶβ ἴο δ6 υδεὰ Βἰ ΠΙΡΙΥ 
88 ἃ ΞΥΠοηγπὶ ἴοσ ἐσθίω. Ιπ κε πιαππεῖς 
411 ἀϊδεϊποιίοη δεῖνγεεη ἐσθίειν ἀπά χορτά- 
ζεσθαι (-- ἴο ἐεεά οδῖ]ε ἴῃ οἰαϑϑίςβ) 888 

ἀϊβαρρεαγτεά. Μίάε ΜΚ. νἱῖ. 27, 28, δπὰ 
φοπβιε Κεπηεάυ, δοιγεές οΥΓ Νεῖο ΤεΞία- 
"περι Ονεεζ, Ὁ. 82.--Ν τ. 39. οὐκ ἔγνω- 
σαν, {πεν ἀϊὰ ποὲ Κπον, 8βοἱ]., τῆδλὲῖ της 

βοοὰ ννὯ8 οσοπιίης 1 ἴξ ννᾶβ ὁπ ἔπεπ).--- 
Ψεῖ. 40, 41 φγδρῃιοα!γ {Πυϑέγαῖε 86 
βυάάεπηεββ οὗ της Ῥαγιισία.---εἷς εἷς (νετ. 
40) ἱπβεεδὰ οὗ εἷς ἑτέρος, 50 μία μία ἴῃ 
γεῖ. 41. ΟΣ τμε8ς ἰάϊοπι5 Ἡετιτηδηη ἴῃ 

4). Ἦερ. 
ἶχ, 4; χὶ. 

5.ΜῊῸ δᾶνὸ [ὃς δβἰπιρῖε γαμιζοντες (Τίδοι., ΝΝ.Η.). 

4 εσονται ὄνο ἴῃ ΝΒ. δ ἰῃ ὈοΙδ ρίαςεβ οὔτε ἰη  ΒΌΙ,. 

Ἴημερα ἴῃ ΒΌΔΣ, οὐυτγεῖνεβ. 

γῆρφεν (Ρ. 6) τεγηδεῖςβ : “" ϑαρίαης Εὐγαίβ- 
ταυτη "..-παραλαμβάνεται, ἀφίεται, οπς 
8 ἴᾶκεπ, οὴς ἰεῆ. ὙὙῆῶε τεΐδγεπος τη 
εἶἴτμεσ Ὀς ἴο δε δοϊίοῃ οἵ ἴῃς δηρεῖβ, νεῖ. 
31 (Μεγεὴ), οσ ἴο τῆς ᾿άϊςῖαϊ! δοιϊίοη οὗ 
τῇς ὅοη οὗ Μδῃ εεἰζίπρῃ βοπΊε, ἰεανὶπρ' 
ἴτες οἴμειθ (Νν εἰβ8- Μεγε). τς βεη- 
ἴεποεβ ἃγα ὑσορδοὶυ Ῥγονογοῖαὶ (Θοδοῖι), 
απὰ {δε ἰδιπι8 ΠΊΔΥ δάπιὶς οὗ ἀΐνοτβε 
ΔΡρἰςδιίοπ. Ηοννενεσ ἈρΡηςά, ἴδεν ροΐπε 
το ορροϑίϊε ἀεβείπίεβ.---ἀλήθονσαι, ρτὶπά- 
ἵπρ : ἀλήθω, ἰαἴε ἴοτ ἀλεω, οοπἀεπηηεά ὈῪ 
ῬΏσγῃ., Ρ. 151.--ἀν τῷ μύλωνι (Τ. Ε.), ἴῃ 
δε πΏ}}} ἀομσε.---, το μύλῳ ΜΗ.) ἱπ οσ 
ἱτἢ ἐπε τα ΠἸβίοπθ. ὍΠε τεΐεγεηος ἰΒ ἴο ἃ 
μη άπ], νυ ἢ ἢ τεχυϊγεὰ ἔνο το ψγοῦῖς ἰξ 
ψ ἤθη ρτίπάϊηρ νγ88 οαττίεὰ οἡ ἔοσ ἃ οοη- 
βἰάοσαθῖς εἰπια---υνοσηθ πη 8 ψοσῖκ (υἱαάδ 
Ἑοδίηβοη, ἱ., 485; Εὐττεῦ, γαπά., Ῥ. 97} 
Βεπζίηρεγ, Ρ. 85, Ψεῖα ἃ ἤρυτε ἰδ 
εἰνεη).--Ν τ. 42. γρηγορεῖτε, ψνΑῖοι, ἃ 
“του ΠΕ τεουγτίηρ ἐχμογίδιοη, ἱπιρὶυ- 
ἱπδ ποῖ πεσεῖν δὴ υηςεγίδίῃ Ὀυϊ ἃ ἀεἰαγεά 
Ῥαγμεῖα, ἰεπηριίπς το θὲ ΟΥ̓ ρυατά, ἀπά 50 
ταακίης δυο γορεδίςα ἐχμογίδιϊοηβ περαβ- 
ἐλ -- ποίῷ ἡμέρᾳ, οη ν»δὲ δοτ οὔ ἃ ἄδυ, 
ΑΥἿΪΥ ος ἰαῖε ; 80 δρϑίῃ ἱπ νδσ, 43, δὲ 

ννϑδῖ βοζί οὗ ἃ 'ναϊςῃ, βεάβοπδθῖὶε οσ υπ- 
δεδβοηδΌϊε. 

γν. 43-51. Τισο ῥαγαδίες : ἐπε ΤΑαὶεΐ 
δὰ ἐκε Τιῦο ϑεγυαηίς, επίοτοίηρσ [86 
1εββοη: ΨΝαἱςῇ |---τνετ. 43. γινώσκετε, 
οὔξεενα, ποέα δεηε.----αἰ ἤἥδει : Ξυρροπίείοη 
ΠΟΠΙΊΓΔΣΥ ἴο ἔδοξ, ἐπετεΐοσα νεγὺβ ἴῃ ρζοῖ. 
δηὰ δροά. ἱπάϊοδεϊνε.---ὁ κλέπτης, Δἀπηΐγ- 
ΔΌΪΥ βεϊεοϊθδὰ ομαγαςίεσ. [{ 18 πε Ἐπ οι᾿ 8 
Ῥυδίπεδ8 ἴο Κεὲρ ρεορὶε ἴῃ ἴπ8 ἀδγίς 88 ἴὸ 
186 εἰπε οὐ 818 σἿοπιηδ, ΟΥ 838 (0 δίβ 
οοπγίηρ; δὲ 41].---οἰκοδεσπότης Βυρρεδίβ 
τε ἰάδα οὗ ἃ στεαὶῖ πιδῃ, δυΐϊ ἴῃ γϑδί τ ἰδ 
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διορυγῆναι 1 τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44. διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε 
ἕτοιμοι " ὅτι τ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε,2 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 
45. Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ 
κύριος αὐτοῦ ὃ ἐπὶ τῆς θεραπείας ὁ αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ὃ αὐτοῖς τὴν 

ὁ 1, χἱϑ. ,2. τροφὴν "ἐν “καιρῷ; 46. μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ 
ἀῬεὰν δ. καύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 5 47. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

ΤῈ αν. ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 48. Ἐὰν δὲ 
τι, τ ϑς εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός 
πιὰ ἐν); μου ἴ ἐλθεῖν, 5 49. καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους," ἐσθίειν δὲ καὶ 
ἮδΌΣ, 97. πίνειν 10 μετὰ τῶν μεθυόντων, 50. ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ἐπὶ μὲν ἡμέρᾳ ἡ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ἣ οὐ γινώσκει, 51. καὶ " διχο- 

Βἴδμωηε ομήσει αὐτόν, καὶ τὸ ἢ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν " θήσει " ἐκεῖτ 
ἔς Ὁ ἔσταὶ ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

1 διορυχθηναι 3 1, ; δ8 ἰπ Τ. ΚΕ. ἰη ΒΔΣ. 

3 ον δοκεῖτε ρα ἰῃ 3. ΒὉ]Ι. ΣΊΒΌΙΙ, σ, 33 αἱ. οτΐξ αυτον. 
4 οικετειας ἴῃ ΒΙΤΔΑΣ (ΥΝ.Η.). θεραπειας ἰπ Ὁ αἱ. 

δ δονναι ἰπ  ΒΟΌΙΔΣ. διδοναι ἰ5 ἔτοτῃ [Κ. 

δ ουτωξ ποιονντα ἴῃ ΒΟΌΙ,. 

8.3.8 33 οπηἶ ελθειν. 

10 φσθιη δε και πινη ἴῃ ΒΟΌΙ,. 

ἰδ ἃ Ροοῦ ρεδβαηὶ ὍὯΟ ἰβ ἰῃ νίενσγ. Ηδβ 
Ἰΐνεβ ἱπ ἃ οἷδυ ἤουβε, νος οαπ ὃς ἄυρ 
τγου ἢ (δα: ἀτίεα Ὀτίο 8), νίάε διορυχθῆ- 
γαι ἰη 148: οἶδυβε. Ὗαεῖ ἢςε [8 με πηδβίεγ 
ἰῃ 88 μυπηδ]ς ἀννε!πρ (οΐ, οπ νΐ. 10) .--- 
Ψεῖ. 45. τίς, ψῇο, ἴᾶκεη ὉΥ ατοείυ8, 
Κυϊποεῖ, ϑοδοῖι, εἴς. - εἴ τις, τἱ φηὶς, 
Βυρροβίηπρ ἃ οδβεὲ. Βυξ, 88 Ετίζβοῃε 
οἰπίβ ουὔξ, ἴδε τείοϊς θείογε π᾿ δοῦλος ἰ8 

ἱποοηβίβίεῃξ ἢ τπ|8 86 η56.---πιστὸς, 
φρόνιμος : ὕνο ᾿πά ϑρεπβαδίς 404} 1ε|68 ἰπ 
Δῃ ὉΡΡΕΙ βεγνδηΐῖ, ἱπιδῖν δηὰ ἰυάϊοΐου8.---- 
θεραπείας (Τ. Ἐ.), βετνίος -Ξ- δοὰγ οὗὨ βεῖ- 
νδηΐβ, οἰκετείας (Β.. ΝΝ.Η.), Βουβεμοϊὰ 
Ξε ἀοσπηεβιῖςβ.--- ες. 46 δῆβυνεσβ δε αυε8- 
τἴίοη ὃγ ζε]οἰτατίοη.--- μακάριος, ἱπιρ᾽ γίπρ 
τῆδὶ τῆς νἱτῖας ἀεδβογίθε ἰβ τατε (υἹάς οἢ 
οἤᾶρ. ν. 3): ἃ τᾶστε βεγνδηΐῖ, Ψγῆο ἰβ ποῖ 
ἀετηοτα  βοά ὉνΥ ἀεῖαγ, Ὀυς Κεαρβ βίεδά- 
{Ἀβι]ν ἀοίπρ 818 ἀυϊγ.--ἐπὶ π. τ. ὑπά͵ 
χουσι, {μ18 οπς δπιοηρ ἃ ἱβουδδηά ἰ5 πὲ 
ἴο ὃς ρΡυῖϊ ἰπ Ἵοἤδερε οὗ τπε ψβο]ς οὗ πῖβ 
ταδϑῖοσ "δ εβῖαῖς.--- ες. 48. Τῇ οἵπετ 5146 
οὗ ἐδε ρἰοϊυτε--ὰν δὲ... ἐκεῖνος : ποὶ 
τῆς βάσῃδβ ἱπάϊνίάυαϊ, Ὀυϊ ἃ τηδη μ᾽ δοςὰ ἴῃ 
τῆς βάτχε ῥοΞέ (“ ουἱ εδάεπι ργονϊποία δὲ 
ἀεπηδηᾶαῖα,᾽" 5. μοῖι).---χρονίζει (αραὶπ ἴῃ 
χχν. 8) : ἴδε δεγνδπὲ Ὀερίῃ8 ἴο γεῆεςξ θυ 
ἴδε ἕαςι ἰπαϊ πἰβ ἰογά 15 ἰδίε ἴῃ σοπιίηρ, 
δηὰᾶ ἰ5 Δεπηοτα  βεά.---ἄρξηται, ἢε (πον) 
Ὀερὶπε ἴο ῥἷδὺ ἴῃς ὑσταηὶ (τύπτειν) δπὰ 

Ἴ μον Ὀείοτε ο κυριος ἴῃ ΣΙ ΒΟΌΙ, αἱ. 
ΦΊΜΒΟΘΡΙ, δδά αντου. 

ἴο ἱπάμπὶψε ἴῃ εχοεβ8 (ἐσθίῃ καὶ πίνῃ, 
εἰς.). Τοὴρ ἀεῖαν ἰ8. πδο ἴο Ῥιο- 
ἄυος βυςῇ οοπηρίεϊα ἀαπιογδὶ βδιίοῃ.--- 
γε. 5ο. ἥξει: [Π6 πηαβίεσ οοπιαβ δὲ 1δϑξ, 
δῃά οἵἩἉ σουγβε ἢ6 Ψ}}} οοπηα υπεχρεοίοά. 
Το ἀεῖαν μα8 δεεῃ 80 ἴοὴρ ἴπαὲ τμ6 υη- 
ΜΟΣΙΔΥ βεγναπὲ σοε8 οἡ ἷ8 Ὁδά 'νδῪ 25 ἰξ 
πε πιαβίεσ ψουά πενος οοπιὲ δὲ 8]].-- 
γες. 51. διχοτομήσει, ἢς ν»1}} οὐκ Ηίπι πὶ 
ΒΌΠαΕΥ 845 ὙΠ ἃ βᾶνν, ἃπ δοῖυδὶ πιοάδ οὗ 
Ῥυπίβηπιεηῖ ἴῃ δηοίεηξ τἴτηθϑ, δ ἃ ΤΟΥ 
Τοσηγηθηΐϑδίοσβ {ΠῚ Κ (Πδὲ [8 Ὀατθαγουβ 
ῬαΠΔΙΙΥ 18 βασι ου δῖ τηεᾶπὶ πεῖα. Βυῖ 1815 
οδη Παγάϊγ θ6, Ἔεβρεςίδ!ν 88 ἰῃ τῆς ἔο]1ονν- 
ἱπρ οἴδυββ {Π6 τηδη 18 βδυρροβεαὰ [0 ὃς 56] 
αἷϊνε. Ὅς ῥγορδδϊες πηεαηΐηρ ἰδ: υ"1]] 
ουἱ ΠἰπΊ ἴῃ ἔννο (80 ἴο βρ68Κ) ὑἹἢ ἃ το λὶ 
ΞξΞ (Ὡγαβῇ δίπι, τῆς ὃ48ε 8ἷδνα, υππλοσοῖ- 
ἔΗγ, 1ε|8 ἃ βέγοηρ ννογά, βεϊεςϊεά ἰῃ δγτη- 
Ῥαΐῃν ψἱ τῆς τπηαϑίεγ᾽ Β τάᾶρε. 850 ϑοβοίῖ: 
“νΟΓΌοΓθυ8 τηυ εἰ εἂπὶ οδδίϊρανι"". 
Κοείβνεϊά, δὲ Οεἰ)κ., Ὁ. 246, απὰ Οτίπηπι 
(Ὑπαᾶγεγ) δὰ 8 υβεβιέδπου. Βεζα δηᾶ 
Οτοξίυβ ἰηίεσρτεῖ : ψν1}} ἀϊνιάς Πὶπὶ τοτα 
{πες ΤΑ ΪΥ τε ἀϊβπι188 ἢ1π|.--- μετὰ τῶν 
ὑποκριτῶν, τ τς Ὠγροοτίτεβ, ἐ.Φ., αγδ- 
Βετνδπίβ, ὙΠΟ τηᾶῖα ἃ ρτεδὶ βῆον οὗ σε 
ὑηάδι τῃ6 πιδβίοσ᾽β ας, Ὁυϊ ἅσε ὑξίεσν 
περίίρεπε Ὀεπίπά ᾿ἰβ Ὁδοκ. [Ιη [Κ. τπ6 
ςοτγεβοοηάϊηρ ρῆγαβε ἰβ τῶν ἀπίστων, ἴῃ 
ὉπέΆ Πα]. 
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ΧΧΝ. τ. “ΤΟΤΕ ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα « 7οΒα χνί!. 
παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς "λαμπάδας αὐτῶν 1 ἐξῆλθον εἰς Σι ϑξον. 
ἀπάντησιν Ἶ τοῦ νυμφίου.3 2. πέντε δὲ ἧσαν ἐξ αὐτῶν ὃ φρόνιμοι," 
καὶ αἱ ὃ πέντε μωραί.. 3. αἵτινες 5 μωραΐ, λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας 

ἦν. 5; υἱῖ!. 
10. 

ὃ ΜΚ. νί. 13. 
Γκ, χ. ῳ. 

ἑαυτῶν, οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν " ἔλαιον - 4. αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἰπ ἤβαι! 
ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν ὃ μετὰ τῶν λαμπάδων αὐτῶν.8 Ε  ὼ 
5. Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου, " ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. 

δοοἰπεηρ). ΣΚκ, χνὶ. 6. Βον. νἱ, δ; χυ δ, 19 (ςογησιοσοο). 

Δ «αντων ἴῃ ΒΌΙ, (ΥΝ.Η.). 

3 νπαντησιν ἴῃ δὲ ΒΟ (Τίες., νν.Η.). 

Ηεϑ. ἱ. 9 
᾿υϑεά δὲ 
ἰεδδί8 ίοσ 

ς 4 "ὈἘεὶ. ἐ]. 95 (Ρε. Ἰχχνί. γ). 

Αδετ νυμφιον [5 Δὐἀεά και της γυμφης ἰπ 
ὩΣ ἰἴξ. νὰ]. τ. 8ίη., Οἵ., ΗΙ]., νν. Η. ρίδος επῖβ τεδάϊπρ ἴῃ τηαγρίπ, ἀπά ἴξ δ]! 
ἴοτ υσῖδες ἀϊδβουδβδβίοῃ. 

3 εξ αυτων σαν ἰῃ  ΒΟΌΙ,ΖΔΣ. 
Μίάε Ὀεῖονν ἴος δβϑοδ᾽ β νίενν. 

4 μωραι, φρονιμοι ἱπ  ΒΟΌΙΟΖΣ, βενεσαὶ ουτεῖνεβ. 

δ αι οπτοὰ ἰῃ ΒΘ ΒΟΌΙΖΣ, 33 αἱ. 

δ αἱ γὰρ ἴος αἰτινες ἰῃ ΒΟΙΣ 33. 

Ἰαντῶν ἴῃ ΒΟΌΔ. ΝῈ], Βανε πεῖ με ἀντ. ποζ ἐαντ. (Τίς ἢ.) 
8 Εἶγει αντων οπιίὶ ΜΒ01,Ζ. Ἐογ βεσςοπά 3) ἤανε ἐαντων. 

Οβάρτεπ ΧΧΝ. ὙὡΤΉΒΕΕ Ἐδβοβατο- 
τοσισαι, ῬΑΚΑΒΙΕΒ. Ὑμεβε Ρᾶγδῦϊεβ 
(εβρεςίδ!ν τῆς ἤτβὲ ἀπά {π|γά) δε ἀρργο- 
Ῥεϊαιεῖγ ἱπεισοδυςεά Ὁν Μί. αἵ [Π18 ρίδος, 
ὙΔΟΙΠεΙ δοίυδ!ν υἱΐετεά ἴῃ ἱτηπιεάϊαια 
οοπηδοιϊίοη τὶ τὰς ΟΙϊνεῖ ἀΐϊβοουτδα, οἵ 
ἀυτίηρ ἴῃς Ῥαββίοη ψψεεῖ, οὔ οἰπογινίβε. 
Ι΄ πῖβ τερτοδυοείοη οὗ ἴπ6 Ὁοοϊκ οὗ 
Τοςία, ννεηάτ ρἶνεβ ἴῃς στοὺρ οὗ Ῥαγδῦ!εβ8 
ἱπουϊοδιίίηρ οοηβίαπε ργεραγθάπεββ ἔοσ πε 
Ῥανεία, ἱποϊυδίηρ ἐλε ἵγαΐἐΐηρ ϑεγυαπίς 
([κ. χίΐ, 35-38) ; ἐλ Ταῖε (Μῖ. χχῖν. 43, 
44: [Κ᾿ χίϊ, 30, 40); ἐλε ὕῤῥεν ϑεγυαπέ 
(Με χχίν. 45-51:; κΚ. χίΐ. 42, 48), ἀπά 
ἐὰκε Τεη Μιγρὶπς (Μι. χχν. 1-12; κ. 
χὶ δὶ, 25), ἃ βοπιευνῃδι εδι]εσ ρίαςα (1.. ].» 
ἷ., ῬΡ. 118-122). 

νυ. 1-13. Ραγαδῖε οΥ ἐξε ὕΤεη Ῥέγρίπις, 
ἰπ Μὲ. οπῖγ.---ν ἐσ. 1. » ἴδε, ςοη- 
πεςείηρ ννἢδὲ (ον 'π {πε Ἔνδηρε 818 
τηϊπά τνἱρ τῆς τἰπια τεξεττοᾶ ἴὸ τὰ ἴδε 
Ῥτενίουβ ραγδΌῦϊς, ἱ.4., νυ τῆς Ῥαγμεία. 
--δέκα παρθένοις : ἐξ νἱτρίπβ, ποὶ 88 
πε υϑ808] πυπιροτ---88 ἴο ἴπαὶῖ 20 ἱπίοσ- 
τηλέϊοη ἰβ νδι4]6---υϊ 88. οὔμε οοπηπρ 
τελάϊγυ ἴο ἴπε πιίπά οὗ ἃ εν, 88 ψὲ 
ταϊῆξ ἰπ ἃ βἰ πι]σ οᾶβε βὰν ἃ ἄοζβῆ.-- 
αἵτινες, δυο ἢ; 248; αἱ πιϊρῃϊ ἢανε Ῥεεπ 
υδεᾶ, Ὀυϊ ἴῃς ἰεπάεποΥ ἰπ Ν. Τ. δηὰ δὶς 
Οτεεῖς ἰ8 ἴο ῥγείεν ὅστις (ο ὃς.---τὰς 
λαμπάδας α., τΠεὶς ἑογεὶές ςοπίβείηρ οὗ 
ἃ Μοοάξηῃ 5ἰδ" Βοϊά ἴω ἴῃς παπᾶ, νἱἢ ἃ 
ἀϊβῇ δὲ τῆς ἴορ, ἰῃ ψῃϊ ἢ ̓νᾶ8 ἃ ρίεςθ οὗ 
οἸοιἢ οὐ τορς ἀϊρρεά ἴῃ οἱἹ οὐ ρίτοἢ (υἱάδ 
Ιἰρβείοοι, Πογ. Πεδ.). Ἐυϊπετγίογά (Ν εν 
ῬΆνγημίοης, Ῥ. 131) βαγβ [πὶ λαμπάδας ἰ5 

Βεσα υδ6ά ἰπ τῇς 5εῆβε οἵ οἱ ἴδπηρβ, δηὰ 
ἴδαῖ η΄ τῆς ςοματπιοη ἀΐαίεςε λαμπάς 
Ὀεοᾶτπιε εαυΐϊναίεπε. ἴο λύχνος. --- εἰς 
ὑπί(ἀπ-)άντησιν : υἱάδ αἱ νἱϊ. 34.--τοῦ 
γυμφίου: τῇῆε Ῥτίδερτοοπι, νγῆο ἰβ οοη- 
οεἰνεά οὗ 88 σοπηΐηρ ΨὙ»ἱἘὮ Π΄8. ρΑΓ ἴο τῆς 
δουβε οὗ (ἢς ὑχίάς, ψμεσε [Π6 πιαισίαρε 
ξεαβὶ ἰ8β ἴο ἴακε ρίδοε, σοπίσασυ ἴοὸ (ἢς 
1814] [ΠΟ ΡὮ ροΟββιὉΙῪ τοὶ [ῃς ἱηνατίδοὶς 
οὐυβίοπι (Ἰυᾶρεδ χίν. 10). Ὑῆε ρασγδῦϊε δὲ 
1818. ροΐηξ βεεῖηβ ἴο δα δάδρίεὰ το τε 
Βρίγίτυδ] βίτυδιϊοη---ἰῆς ὅθοη οὔ Μδη 
οοπγπρ ἀραῖθ, Ἐδβοῦ τπίηκϑ καὶ τῆς 
νύμφης ἃ (τὺς ρματὲ οὗ ἴἢε οτίρί παὶ 
Ῥαταῦϊε, σἱπους νος ἴξὲ σαηποὲ ὃς 
υηδετβίοοά (ἀπμοδεγεαποπίϑολε Ῥαγαϊϊεὶ- 
ἐεχίε χε Μίὶ. ὠπὰ Μᾷ., Ρ. 300).--Ν ες. 2. 
πέντε μωραὶ, πέντε φρόνιμοι : εη.18] ηυπ- 
Ῥεῖβ οἵ Ὀοϊῃ, ποῖ ἱπίεπάε ἴο σεργεβεηῖ 
1πε ΡῬγοροζγἝίοη ἰῃ ἴπ6 5ρίτίευδὶ βρῆετζε; 
[οοἱ 88, ννῖβα, ποῖ Ὀδά δηὰ σοοὰ, Ῥυϊ ἱ'πι- 
Ῥτυάεπε δπά ῥτϑάεπε Ἐπουρμ 688 δηὰ 
τπουρμεῆ!. Ενεπ τῆς “ΤΟ ]8ἢ " τηΐρδε 
Ὅε νοτῪ διἰγαςιίνς, ἰονϑῦϊς ρἰσίβ; ρεῖ- 
ὯΔΡ5 πηῖρῃς πᾶνε Ὀδθη (πε ξανουσί(68 δὲ 
πε ἔδαβε : ἔοσ τυϊβάοπι 18 δρί ἴο ὃς οοἱά ; 
ἴοο 8 ἤγβθὲ παπηεά ἴθ Ῥεβὶ Μ99., δηᾶ 
ῬΙΟΡΕΙ͂Υ, ἴοσ (παν οἷδῪ τῆς οἰϊοῖ γόϊφ ἴῃ 
(ἢς βἴογυ, δπὰ γε ἢσγβὶ οπαγδοίϊοσίβεά ἴῃ 
1ῃε βεφαεῖ.---ν ες. δ ἔλαιον : [πε βἔδίε- 
τηεηῖ δδουὲ ἴῃς ἰοο βῃ, ἱπάϊοδείης ἴπ6 
πδίυσε οἵ Ῥγοοῦ οὗ ἐπεὶσ ἐο]γ, ἰ8 δαὶ 
πεν ἴοοῖ τπεὶγ ἰδτπὴρβ δὰ ἀϊὰ ηοὶ ἴδ κα 
οἱ. Νοπεὴ οἵ ΟἿΪΥ ποὲξ ἃ βυρρἷν βυϑῆ- 
οἰεηῖ ἔοσ δῇ ἘπηεγρεποΥ.---ροββίρ!ς ἄοῖδν ὃ 
Θοεδεϊῖ (Ὀὲε Ῥαναδεῖμ Ὑε5μ) ἀδοίἀδς ἴον 



6 ΟΒ. ἐξ, ο; 
χνὶ. 8; 
χχὶϊὶ. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χχν. 

ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. 2 7. Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ 
παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδα: αὐτῶν. δ 8, αἱ δὲ 

Ἐσπι. ΜΙ. μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον, Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ 
ΕΠ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 09. ᾿Απεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι, 
᾿Ἰπδίδῃηι 
οἱ ἐμὸ το. λέγουσαι, Μήποτε οὐκ’ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν πορεύεσθε δὲ δ 
ΔΣΣΕΤΙΣ μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας, καὶ ἀγοράσατε " ἑαυταῖς. 
ἴο τϑὶ δηὰ 
Διὰ ρεζγβ.). 

1 ἀρχεται οπιῖς ΒΟΌΙ.Ζ (Τίεοι., ΝΥ... 
3 Οζτηΐξ αντον ΜΒ (ΤίεςΒ., Νν.Η.). 

1ο. ἀπερ- 

8 ἑξαυτων ἰπ ΦΑΒΙΖΣ. 

4 ον μὴ ἰπ ΒΟΌΧΔΣ (ΚΝ. Η.), ουκ ἰπ 8.1.2 (Τίδςξ., ΝΝ.Η., ἴῃ πιᾶγρίπ). 
5ΎΩςε δεδὲ δυϊμογίεῖεβ οὐχὶ δε. 

τῆς ἔοσπιεσ νῖεν. Ηἰδβ ἰάςξα οἵ ἴἰὩς δος 
εἰτυδιίοη 8 [Ὠϊδ6: τῆς νἱγρὶπβ πηεεῖ δἱ (68 
γί θ᾽ 5 ἤουβε, ἴὩεγα νναῖὲ ἴπε δππουηςα- 
τλεπὲ οὗ δα ὑγίδερτοοπι 8 Ἀρργοδοῇ, 
ἴδδη 20» ἐπε γε ἐϊνιθ ὑτοςεεᾶ ἴο ἴἰρδὲ 
τδεῖσ Ιαπηρβ, ὑνβεγεῦροπ ἴδε ἔσο 'β ἤπά 
ἴδαι δεζα ἰ8 ποιπίηρ ἰἱπ ἰἢς ἀϊβῃ εχοερὶ 
ἃ ἄτγ νεῖ, δίς ροεβ οὐ Βῃογιν δες 
Ῥεὶπρ ᾿ἰρῃϊοὰ. [π᾿ ἕανουτ οὗ 1π|8 νίενν 8 
δάδυςεβ ἰῃς ςοπείἀεγδιίοη ἐπδὲ ἐπα οἵβεσ 
αἰτεγηδεϊνε πλακεβ (ῃς υνῖβα ἴοο υνῖϑε ῥγο- 
νἱάϊης ἴος ἃ τᾶσθ οοούγγεποθ εσγῇδρβ, 
Ῥυξ οπ ἴδε οἴδες δβαπὰ αοεθε])5 νἱεν 
τλᾶκα8 τῆς [ΟΟ]ἰΒἢ ἴοο ἰοο]ἰβῃ, ἀπά αἷβὸ 
ἱσταενδηῖῖν ΤΟΙ Βα, ἴος ἱπ ἴ88 οββε 
βυρροβεά πον ψουἹά πᾶνε Ὀεεη δί ἔδυϊ 
ἐνδθῃ ἱξ τς Ὀτίδερτοοπι Βδά ποῖ ἰαγγίβά. 
Βυὲ π6 νεζυ ροὶπὲ οὗ ἴῃς ρδγδῦϊβ ἰβ8 ἴο 
{Ππδίταῖς ἰἢς εἴεοῖ οὗ ἀείαγ. Οὐ δας 
νδσίοιιβ ννᾶυ8 οὗ οοπςείνίπρ ἴῃε 5ἰτυδείοη, 
υἱᾶς Τὰες Ραγαδοῖϊε Τεαολίηρ οΥ͂ ΟἈγίςί.--- 
νεῖ. 4. ἐν τοῖς ἀγγείοις : ἴπε ννῖδε ἴοοῖΚ 
ΟἹ] ἐπ ἐλς υεη:εἷς, ἱ.6., ἴῃ ναββεῖβ, υνἢ δπ 
εχίγα βυρρῖν, ἀϊβιίπος ἔγοτλ ἴμε οὰρ8 δ 
ἴδε ἴορ οὗ πε ἴογοῆεβ Ἴοηϊαίηίηρ Οἱ].-- 
γες. 5. χρονίζοντος τ. ν. : ΠΟ τοΆδοη ρίνεῃ 
ἴοσ ἀεῖαν, ἃ Ῥοββί ΠΥ ἱπ παῖυγαὶ [ἰἴδ, 
ἐλ Ῥοῖπὶ οπ νυν ῃΐῖςῃ ἐπε βρίτίξυδὶ ἰεββοπ, 
Ὀς τελάν, πίπρεβ. --- ἐνύσταξαν, {πε 
ποάάεά, δοτίβῖ, Ὀδοδυβε ἃ ἰσδηβίεπι δίδιε ; 
ἐκάθευδον, πὰ τεπιαϊηεὰ οτ βοπὶς {ἰπ|ὲ 
ἷπ δ'υπηθεσ, ἱπηρεγίεςι, θεσαυβα ἴῃς βίδϊα 
ςοπιϊπυουβ. ἔαιτ (Οδηρ. Ν, 7.) οἴτεβ8 
Ριαίο, ἊΑῤοϊ. ϑοῦῦ., 88 {υβεγαῖίπρ τΠ6 
ἀϊδβογί πιϊπδιίπρ υδ6 οὗ {πε ἴνο νεγὺβ ἱπ 
τεΐειεηοε ἴο ἴπε νὸ βίαρεβ οὗ βίβερ.-- 
πᾶσαι, αἰΐ, εἴεερ ἱπ ες εἰτουπιδίδηςεβ 
Ῥεσίδοι Υ παίωυγαὶ δηά, εἼνεγγιῃὶπρ Ῥείπρ 
τεδᾶν, ρεγίες εἶν ΠΑγπη}658.---  ετ. 6. ἰδοὺ 
ὁ γνδ οι: αἱ ἰεηρίῃ δὲ πιϊάπίρῃς ἃ ΟΥΥ 
5 ταίβεά ὃῪ βοπὶῈὲ οπα μοέ δβίεςερ---ἰο ! 
4116 δγίάσρτγοονι ; ἰαςοηῖς, τουβίπρ, ἢεασὰ ὉῪ 
411 δἱεερετβ.---ἐξέρχεσθε εἰς. ἀπάντησιν, 
ξο (οτίἢ ἴο πιεεῖίηρ : Π0 'νογάβ πδὲ οδῃ 

Ὀςε ἀϊδρεπδεὰ ψἱἢ μοτα εἰμεσ. Οὁ ἐοσίδ 
ψνΒεηςε ἢ οπὶ ἐδ Ὀτίε᾽5 Βουβε (αοεδε]) ; 
ἴτοῦλ βοπῖς ἱπῇ, οὐ ργίναϊς ἀνε! πη οα 
πε αν, ψ δες πεν δᾶνα τὐτηεᾶ ἰπ 
ου βπάϊηρ δαὶ {πὸ Ὀτγίδερτοοπι ἰδεγίεὰ 
ΒΙεεκ, Μεγεῖ, ΔΝ εἶββ). Οὐ ἐλὶς ροίπι 
Ὁεῦ 618 νἱενν 8 ἴοὸ Ὀς Ρτγείεισεὰ.-- ες. 

7. ἐκόσμησαν : {τἰτηπιεὰά, ος Ρτοςεεάεα 
ἴο {τῖπι, ἰος Ποῦ τῆς ἱπηρετέεςξ νου]ά 
δαᾶνε Ὀεεπ πιοῖς βυΐδθῖς. [π ἴῃς οᾶδε οὗ 
τῆς ἦνε 200]15} 1 ννᾶβ δῃ δοιίοη δἰτεπιριοὰ 
σαῖμεῦ ἔπδπ ρεσγίοστηεά, Βερυη τίποτ ἴῃ δη 
ςοπηρ!εῖεά.---Ν ες. 8. : 816 
{οῖπε ουΐ, 85 ἱπ ΕΟΝ.---Ν ες. 9. μήποτε: 
6βῖ, ἱγῃ ρ γί, ἀπὰ ρσίνίηρ ἃ τεᾶβοῃ ἴοσ, 
Δῃ ὑποχρτγαββεά ἀξοϊπαῖυγ Κυρία 
τεηάοτϑ, ῥόγβαβε, ἠστέαδδεν οἰείῃς ὀχδζηρίεβ 
ἥἴτοτῃ οἰδββίοϑ, δἷβο ΠΕΣ, αἰνίηρ εχ- 
Δτηρίεβ οπὶ ΡῃΠο. ἘΠδπεῖ βυρρεβίβ τῃδὲ 
ὁρᾶτε οἵ βλέπετε ἰδ υπάετβίοοά Ὀείοτα 
μήποτε. ϑεδοίῖ, ρυϊείηρ, ἃ οοπιπηᾶ δῇϊεσ 
ὑμῖν, ἀπά οπιετίηρ δὲ Δῇῆεῖ πορεύεσθε, 
τγδηβδῖεβ ἔῆυ8: 16βὲ ρεγοπδηςε ἔπαγε δ6 
ποῖ ἐποι δὴ ἴοσ ὑ8 ἀπὰ νοῦ, ρὸ τδίπε ἴο 
τπεπὶ τπδι 861], εἴς. ("πὸ ἰογῖς οἱευπι ποὺς 
ποδίβ πε4ὰς νοῦίδ βυιβῆςϊαϊ, Δρῖτε ροκίυδ,᾽" 
εἰς.).---πορεύεσθε, εἰς.: τηἰ8 Β6επὶ8 
ἃ οοἷά, υπρεπεουβ βυρρεβίίομ οἡ ἴδ6 
Ῥατὶ οὔ ἴτε νίβε, ἀπά δρρδγεπιίν υπΐσυςα 
ἴο Ψνῆδὶ νγᾶβ "ἰκεὶν ἴο ὁὀσσυγ δἀπιοηρ ρἰγὶβ 
αἱ δυςῇ ἃ {ἶἴτηὲ. Οουϊά τῆς οἱΪ τελῇν Ὀς 
οὶ αἱ βδυςῖἢβ δ ({ἰπ|ὸ οὔ πίρῃι ὃ δηά, 
βιρροβίπα ἱξ ςουἱά, νουϊὰ ρσοίπρ ποῖ 
(ἤγουν ἐπὶ οὔ οὗ ἴπε ἰεβιϊνίὶ 68 ὃ 
Αὐριυβιίηα Βαγ8 : ““ποῃ φοπβιϊδηιυπιὶ βεά 
ἱστ ἀδπείοπλ δβὲ ἰδία σεβροηβίο " (ϑεγπι. 
Χο... ἢ1.,8). Μοζγα πυπηδηεῖγ, ἰη ἐπα πιοάετα 
βρίγίι, Κοεῖβνοϊά βυρροβϑῖὶβ ἰδὲ [π6 
ταλιτίαρε Ῥγοςαββϑίοη ἴο πιχυβὶς δπά βοῃᾷ 
ΨΆΒ ΝΕΓΥ δίονν, ἀπά ἵπαὶ ἴποῦε νν 88 ἃ ἴδὶγ 
Ἵἤᾶπος οὗὨ ονετγίακίηρ ἰξ δἴεγ τῆς ρυτ- 
οδαβδε (0)ε Οεἰϊ7ᾷ., ῬΡ. 220). [ιεῖ υ5 
Βορε βο; ὈυῈ1 ἔδασ ννὲ πιυβὲ 21} δδοῖς ου 
ἴῃς ἴδοις παῖ “ δυάάδεη ἐπηεγρεηςίοα Ὀσίης 
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χομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ ἕτοιμοι 
εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. 
11. ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι, λέγουσαι, Κύριε, 
κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. 

ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 
12. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ᾿Αμὴν λέγω 
13. Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν 

ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν, ἐν ἢ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.1 
14. “Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ᾿ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους ́ 

δούλους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ" 15. καὶ ᾧ μὲν 

ΓΗ. χχὶ. 
Μικ. τον 
1. χν. 13; 
χχ. ο. 

ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ " κατὰ τὴν ἰδίαν 51 Π ἾΣ 

1 Τῆς Ψοτάβ εν ἢ ὁ νιοβ τ΄ α. ερ. ἅτα Οὔ ἰη ΦΑΒΟΌΙΧΔΣ 33 αἱ. ῥίηγ., ἀπά 
ἘῪ τηοάεγηῃ εὐϊξοσβ. 

ἱπίο ῥίαν ἃ Ἴςεγίαϊπ εἰεπιεπὲ οὗ βεϊ β8ἢ- 
Ὧ688,᾽" ἀπὰ ἰακε ἔπε δάνίςβ οἵ ἴῃς ννῖβε 48 
ΒἰΤΩΡΙΥ ἃ τεΐυβαὶ ἰο ῬῈ δυτάδηεδ τ Ὑρηγ 
τδεῖς πε σου γβ᾽ αϑαῖσβ. 

Μετ. το. ἀπερχομένων, εἴς., ἴδε ἔοοἸ 88 
τοοῖς {π6 δάνίςες δηὰ νεηὲ (ὁ θυγ, δηὰ 
ἵπ 20 ἀοίπρ᾽ αεἰφά ἐπ ἐκαγαςέεν ; ἸΟΟΙΙΒἢ ἴῃ 
ἴδιαι 28 ἰπ ποῖ βανίηρ ἃ βοοά βυρρὶν οὗ 
οἱἱ. Τὰν Ξλομά καὺε ρομε οπ τυϊἐπομέ 
οἱϊ, τῆς ρτεαὶ πηδίϊεγ βεὶπρ ἴὸ ὃς ἱπ εἰπε. 
ΒΥ τεοκοηΐηρ [18 88 ἃ ροϊπί ἴῃ τῃεἰς (01 
νψε Ὀτίηρ ἴδ ἔοο 80} νἱγρίπ8 ἱπίο ἈΠΔΙΟΡΎ 
σῖτα τῆς 1018} Ὀυϊ ες ἰῃ οΒΔρΡ. νἱΐ. 26. 
Μία Ἰοῖεβ ἴδεσς, δπὰ αἷδϑο Τὰς Ῥαγα- 
δοῖς Τεαρλῖπρ οΥ ΟἈγίσί, Ρ. 505 ἔ. Οὗ 
φοῦζβα, ου [Πἷ8 νιενν πα οἱ] 848 ἢο βίρηΐ- 
βοδπος ἴῃ ἴα βρίγιτυδ] βρῆοσς, [{ ρίδγβ 
8 δτεδὶ ρατί ἰπ ἴῃ ἰβίογυ οὗ ἱπέεγρσεῖδ- 
εἰοη. Εοσ Οὔσυβ. δαπὰ Εὐυτῆγ., ἴπε ἰάτὴρ 
Ξε νίγρίπιγ, δηά τῆς οἱ! τε ριγ, δπά τῆς 
ἐπλοξῳ ἰδ: ςοπιίπεπος υἱϊμουῖ ομασίεν 
ΨοσΊἢ]688; ἃ ροοά ἰεββϑοῦ. “Νοιῃίηρ," 
βᾶγ8 ἰῆς ἴοστηεσ, “18. ὈϊΪπάες τμδπ νἱγ- 
εἰμὶ πἱειους ρἱεν ; ἔδυ τΒς Ρεορὶε ἅτε 
υϑεά το (411 εἶς τ ογοῖε88 ἀἄδτκ (σκο- 
τεινού4),᾽" Ηοπι. ἰχχν!ϊ].---ἐκλείσθη ἡ θύρα, 
186 ἄοος ννᾶ8 βῆυϊ, Ὀδοδιιβα 811 {πε συιεβίβ 
ψγοῖς ϑυρροβεά ἴο ὃὈ6ὲ νη; πὸ δἷπε 
εἰἴνεη ὃγ ἴδε νῖβε νἱγρίπβ ἴῃδὲ πῆοσε ψετα 
ςοπιίηρ. Ὑ8ὶ8 ἱπιρσοῦδοὶε ἰπ ἴῃς πδίυσαὶ 
δρἤεσε.---  εσ. 11. κύριε, κύριε, εἰς., 
ταλβίοσ, τηδϑβίοσ, ορθῶ ἴο ὑ8; 84 ἰΔ8ῖ, 
υγρεηῖ, ἀεβρεταῖς δρρεαῖ, Κκηοοϊκίηρ Βαν- 
ἴβ Ῥτεοςάδά (1. χε! 25) ψἱϊπουξ τεβυϊε. 
Τᾶδς ἔδας ἰδὲ τποῪ ἅσε ποῖ ροίηρ ἴο Ῥὲ 
δἀτηϊειεὰά 28 βεἰζεά {πεῖς μεαγίβ.--- ες. 
12. οὐκ οἶδα ὑμᾶς, 1 ἀο ποῖ κπον γοῦ, 
ἴῃ ἴδε πδίυγαϊ βρῆεσε ποῖ ἃ ͵ υάϊοἰαὶ ρεπδῖεν 
ἴοι αιτὶ νὶπρ ἴοο ἰαῖς, Ὀυϊ Δη ἱπέεγεηςς ἔχοι 
ἴδε Ἰαΐε αγτείναὶ ἴμδὲ ἴΠο8ὲ νἱπους σαηποῖ 
δείοηρ ἴο ἔδεε δια] ραγῖίγυ. ΤΆς βοίδηχη 
ἴοπε, οτενες (ἀμὴν Δ. ὑ.), βῆονν5 ἴδαξ 
186. ϑρίσίειαὶ Βετ ᾿ἱηνδάεθ ἴδε πδίμγαὶ. 
Ῥχζοδευβ τείεσβ ἴοὸ 1. χί. 7 δ8 Βεϊρίπ, 
ἴο πη δετοίαη ἃ ἐπ ἰεπηρεῖ οὗ ἴδ Ἔρεθοξ 

ποτὰ Ὑΐη τα ἄο ποῖ ἰσουδῖς τῆς, τ88 
ἄοος ἰ5 βδυῖ.-- ες. 13. Ὑ8ὲ πιογδὶ, 

ορεῖτε, νναῖο ἢ ; ποῖ ἀϊγεοϊεά δρδίπβε 
δίεερ (νεσ. 5) δυῖ δραϊπβὲ 'δοῖκ οὗ ἔογε- 
τδουρῆι,. ὙΒα τεέδσεπος οὗ ἴδ ραγδδϊ8 
ἴο ἴδε Ῥαγμδία, δοςογάϊηρ ἴο ν εἶβ8 
(Μεγεὴ), 8 ἱπιροβεά ὑροῃ ἰξ Ὁγ ἴδε Ἔνδηῃ- 
βεῖϊβε. 

γν. 14-3.. Ραγαδὶε ὁ ἐκε Ταϊφηίς (οὔ. 
1Κ. χίχ. 11-28), δοοογάϊηρ ἰο ΥΝ εἶβ8 (Μέ.- 
Ἐν., 535) πὰ νγεπάϊ ([.. 7. ἰνν 145) ποῖ 
ἃ Ῥαγμβια- Ῥαυδῦϊε οσἱ ριπδὶϊγ, δὰϊ Βροκδη 
δἱ βοπιε οἵπεσ ἔἰπια, δπά ἱπουϊοδείπρ, {Κ 
ἴτε Ραγδδῖς οὗ ἴπ6 υὑπ͵υβὲ βιενναγά, 811} 
δηά Βάεϊτν ἴπ ἴδε ὑδ86 οἵ δδγί!γ ροοάβ. 
--νεῖ. 14. ὥσπερ: υβξοοίδα ςοπηρατί- 
8οη Ῥεΐννεεη ἴπ6 Ῥασγδδοΐίς ἢίβίοσυ δπὰ 
πε σουγδα οὗ τπίηρβ ἰῃ ἴῃς ἰείπράοπι, θὰὲ 
πο ἀροάοβίβ ςαγγυΐηρ ουἱ δε σοπηρατίβοῃ 
8 οπιίττεά.--- γὰρ Ωρ [168 (μαι τῃς ροΐπὶ οὗἁ 
Τοπιρδγίϑοη ἰ8 τη τῆς νὶενν οὗ ἴῃς Ἔνδη- 
ξεῖῖδε πε 54ΠΊ6 45 ἰπ π6 ῥσεοεάϊηρ ρασγᾶ- 
1ε.--ἀκποδημῶν, ἀρουΐ ἴο γο αὐτοδά.-- 

ἐκάλεσε, εἴς., ο4116ἀ Πῖ5β οννῃ βεγνδηΐβ δπὰ 
ἀεϊϊνετεὰ το ἔμεπὶ 15 τη δΠ8 ; ποῖ δΔη υῃ- 
παῖυγαϊὶ οὐ ὑπυβυδὶ] ρῥγοσεεάϊηρ ἱπῖγο- 
ἁἀυςεὰ ἀραίηδέὲ ῬΡγο Δ ΠΠΥ ἔοσ ἐπ βακα οὗ 
ἴδε πιοσδὶ 1εββοι ; σϑίμεγ τῆς θεβϑὲ τπὶπρ 
Ὧς οοὐἱά ἀο υἷι ἢ8 ποπεΥ ἴῃ Πὶβ δΌ- 
βεηςς, ἀἰνίἀϊηρ ἰξ ἀπηοπρ σΑγεξ Πγ βεϊεςιεά 
βἷδνεβ, δηὰ ἰεανίηρ ἴΠεπὶ ἴο ἀο τπεὶγ θ6βὲ 
ψτἢ τε, Ιηνεβιπιεηῖβ οουἹὰ ποῖ [Βδη Ὀς 
ταδᾶς 88 ον (υἱάφ Κοείδνεϊά, Ρ. 254).-- 
γες. 15. δύο, ἕν : (Ὡς πυπιθεσ οὗ 
τΑ]οπίβ ρίνεπ ἴῃ ἐαο οαβε οςοτγεβροηδεὰᾶ 
το ἴδε πιδβίεσ᾽ 8 [υάρπιοπὶ οἵ ἴῃς σλρδοῖΥ 
(δύναμιν) οὗ ἐαςἢ τλῆ. ΑἹ] σγετα βὺ}- 
Ῥοβεά το ὃς ἐγυβενοσίν ἀπά τηοτα οἵ [688 
οαραῦῖθ. Ἐνδη οπε ἰδίεπε τεργεβεηίεά ἃ 
ςοπδίἀεσαθὶς βυπὶ, δβρεοία!ν ἴος ἐδαὶ 
Ῥετίοά ψἤεη ἃ ἀδμαγίμς 88 ἃ ἄδυ᾽ Β ΝΆ 6. 
-- καὶ ἀπεδήμησεν, ἀπά ἴπεπ ἢε Ψεπὶ 
ΑΥΆΥ. 980 επά ἴδε δοοουπὶ οὗ ἴΐπ6 
τοηδβῖοσ᾽ 8 δοιίοῃ.---εὐθέως ΞΒου]ά Ῥε ςοη- 
πεοῖεά ΨἱὮ πορενθεὶς, Ἡ ΒΕΤΕΌΥ ἰξ ψαΐπΒ 
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ε δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 16. πορευθεὶς δὲ ; ὁ τὰ πέντε 
τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο 2 ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν ὃ ἄλλα πέντε 
τάλαντα. 17. ὡσαύτως καὶ δ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς δ ἄλλα 
δύο. 18. ὁ δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν ἐν τῇ γῇ,7 καὶ ἀπέ- 

κρυψεῦ τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 109. Μετὰ δὲ χρόνον πολὺν 9 
ἔρχεται ὃ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων, καὶ συναίρει μετ᾽ αὐτῶν 

λόγον.10 20. καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν 
ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας " 

ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς.}1} 21. Ἔφη δὲ 13 αὐτῷ 

1 ΜΒ οχηΐξ δε, τις ἰηϑετγιίοη οὗἨ ψ ΒΟ ͵ἰ8 ἄυς ἴο (ῃς ευθεως Ῥείης, ἴλκθα 88 Ὀαϊοηρ- 
ἵπρ ἴο ἀπεδημησεν. [{ Βῃου!ά δ ἴδίκεη ἸΏ πορευθεὶς (Τίδο., 7. Η.). 

3 ηργασατο ἰη Φ ΒΌΙ,. 

8 ξκερδησεν ἰῃ ΒΟΌΙΣ (Ὁ. Η.). δὴ Βαδ ἐποιησεν (Τίδ..). 
4 ΒΙ, οπιῖε ἐπῖ8 βεοοπὰ ταλαντα (ΥΝ.Η.). 

δ και οπγἱετεὰ ἴῃ 801, (ΤίεςΒ., ΚΝ.Η.., ἰπ ἑεχέ, ἰηβεσί ἴῃ πηδσρίῃ). 

δ καί αντος οπλἱ ΒΟΙ,. 

δ ἐκρυψεν ἰπ ΑΒΟΌΙ, 33. 

10 λογον Ὀείοτε μετ ἀντων ἰπ  ΒΟΌΙ;Σ. 

Ἴ γὴν ἰπ 81, (Τίβοξ., Ν.Η.). 

9 πολυν χρονον ἴθ ΒΟΌΙ,. 

Ἱ “τ ἀντοιῖς οπϊς Θ'ΒΌΙ,. 

18 ὃς οτχϊεἰεὰ ἰῃ  ΒΟΌΤΙΣ, αἷβο ἴῃ νεσ. 22 δῆτε προσελθων ἴῃ ΝΒ. 

δἰρηίβοσηος δ8 ἱπάϊοδλιεϊπρ ἴῃς ἰδπῖρεσ οὗ 
τῆς βεγναηῖ. Ης ἰοδβὲ πο ἐἶπιε ἴῃ βεϊτίπρ' 
δδουϊ ρἴδηβ ἴοσ ἰσαάϊηρ, ψνἱἢ 86 ἰαΐεπίβ 
δηϊτυδίεά το δὶπι (80 Ετσϊίζβοῆς, ὙΝ εἶδ8, 
Βϑοδδης, δηὰ ΗοϊιζΖ., Η. 6.).--τνες. τό. 
εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, (ταάεά ἰπ ος ὙΠ 
τδεῖα, υδεὰ ἰῃ οἰδβϑίοβ αἷβο ἴῃ {Π|8 βεῆβα 
δυὶ νἱίπους δὴν ρτεροβίκίοη Ῥείοτε 
ἀπὸ ἀδεῖνε οἵ τῆς πιδιίοσίδὶ.---ἄλλα πέντε, 
οἴδες ἄνα, ννῃςἢ Βρεβῖβ ἴο ἃ ςοπβί ἀεγδθϊς 
ογίοά ἱπ ἴῃς ογάϊπασυ οουγβα οὗἩ ἰγδάε.-- 
ζα 17. ὡσαύτως, ἰπ [ἰκς τγᾶππος ; παῖ 
δὐϑβοϊυϊεῖν ἴῃς βαπὶς Ῥζορογιίοη θεΐννεεπ 
ολρίτα] δηὰ ραΐῃ βϑῃουϊά ὃς πιαϊπιαἰπεὰ ἱπ 
τῆς ἔννο οἂβεβ ννᾶβ τοί Πἰκοῖγ Ὀυ: ροβδβίῖς, 
ἃπά 186 δυρροβίξίοη 8 σοηνεπίεπε ἴοσ [86 
Δρρὶἰοδεοη.--- ἐσ. 18. ξεν ἐν, εἴς., 
ἄυρ ἀρ πε εασζίβ, δπά ῃίά ἴῃ6 βίϊνες οἵ ῃἰ8 
ταλϑίεσ. Νοῖ ἀϊβῃοηςεβῖ---ἰμα πιδβίες δά 
ποῖ πιϊδ)ὶ υάρεά 48 ἴο {παϊ---αξ ἰηάοϊεπηὶ, 
τὐποηϊογρτί βίηρ, πη|ᾶ. Ψνμδὶ με ἀϊά ννδ8 
οἤξη ἄοπε ἔοσ βδίειυ. Τῆς πιδβίεσ πηρῶςϊ 
δᾶνε ἄοπε ἰξ δἰπιβεῖζ, δυὰς Βε ννδηϊςεά ἴπ- 
οὔζεᾶβε 88 ὙῈ11 28 ϑδίεῖγυ. [Ἷ1π 1Κ.᾿8 ρᾶγα- 
ὉΪ]6ε τς δᾶπς ἰγρε οἵ πηᾶπ Ὀυχίαβ δἰ8 
ῥουδά ἐπ α παῤἧιη. Α ἰαΐϊεης 88. ἴοο 
λ:8ε ἴο ὃ6 Ρυΐῖ υρ δὶ ννᾶγ. 

. 10-23.-ῖνες. το. πολὺν χρόνον, 
ἴδε τηλβίοσ τοίϊυσηβ δῇοσ ὦ ἰοηῃρ ἐΐνιξ, 
Δ ἱπιροτίδης εἐχρζαβδίου ἰπ ἃ ρᾶγδδϊς 
τεϊδλιίϊης ἴο τῇς Ῥαγμεία, 8δ8 ἱπιρ  γίη 
Ἰοὴς ἄεῖαγ.---συναίρει λόγον, τηδκε 
ἃ τεοκοπίημ, 88 ἱπ χνὶϊϊ. 23.---τ εῖ. 20. 
Ἴδε βτδὲ βεγνᾶπὶ ρίνεβ δἷβ τεροχῖ: 

Ὀσϊηρίπρ ἔνε δηά ἔνε, μ6 ργεβεηίδ ἔμεπὶ 
ἴο Π18 πηδδβίεσ, ἃπᾶ βδυβ: ἴδε, 88 1ζ ἰη- 
νἱεῖπρ δἰπιὶ ἰο βδιίϑδεν ἢίπιβοῖ ἢ ὉΥ σουπί- 
ἱπρ.--- ες. 21. εὖ, νγε 1] ἄοῃς ' Ὄχος]]οπε ! 
Ξε εὖγε ἴῃ οἰ δδδβίςβ, νὨΪ ἢ [5 ἔπε ἀρργονεά 
τεδάϊπς ἴῃ ΓΚ. χίχ. 17. Μεγετ ἴδίκεβ ἱξ 
88 δὴ δάνειρ, αυδίιγίπρ πιστός, δυὲ 
δβιδηάϊπρ' ἰπ 50 ἐπηρβαῖϊς ἃ ροβίτίοπ δὲ τπ6 
Βεδὰ οἵ τπε βεηίεηος πὰ 80 ἔδγ ἔγοῃι [88 
ψοσὰ ἰξ ἰ8 βδυρροβεὰ ἴο υδίϊεν ἴὲ ἱπενὶ- 
1Δ0]Υ πδ8 τῆς ίογος οὗ δὴ ἱπιετ)εςιίοη.-- 
ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἀενοϊεὰ ἀπά (Δ: Π] : 
ὉΜΟ Ὀγίπια νίγίαεβ ἐπ [Ὡς οἰγουπιδίλποςβ. 
Οη ἴδε δβεηβε οἵ ἀγαθός, υἱάε χχ, 15.---ἐπὶ 
π᾿ σε καταστήσω, 1 ὙΠ 8εὲ ἴ8ες ονεῖ 
ΤΏΔΩΥ ἱπίηρβΒ.Ό. Ὅς τηλβίεσ πιθδη8 ἴὸ 
τηδῖς ἐχιεηδῖνα ὑ8εὲ οἵ ἴδε ἰΔἴεπιβ δηὰ 
ἘΠΕΓΡῪ οὗ ομα 80 πὰ βξοννῃ ἢἰπιβεῖ 80 
εηἰπυίδβεῖς δηά ἐσυβινογίῆν ἰῃ ἃ 1ἰπιϊςᾶ 
ΒρΠετγε.--εἴξελθε ε. τ. χαρὰν τ΄. κι, σ. 

ἮΪ8 οἴδιιβε βεεπι8 ἴο ὃς ερεχερειῖίςαἱ οὔῃς 
Ῥτενίοιιβ οὔς, ΟΥ̓ 10 ΕΧργεβ8 ἴῆς βδπης ἰάδα 
ὑπάετ ἃ ἀϊβετεης ἴοσπι. χαρά [48 οἥεπ 
Ῥεδῃ ἴδε ἂβ τείεσγίπρ ἴο ἃ ἔδαβὶ γίνε 
Οη [Π6 οςςδβίοη οἵ {πε στηδϑβίεσ᾽β σείυγπ 
(8. ε Νεῖϊε, Ὑτεποῆ, εἰς.). Οἰδοῖβ 
(Εευξ5, Μεγες, Ὁ εἶβ5, ϑρεακεσβ Οορ τ.) 
ἴλκα ἰξ τῆογε ρεηεια!ν 88 ἀεποιίηρ (π8 
τηλβίογ᾽ 8 βἰδίε οἵ ου. Ὑπυ8 γἱεννεά, τ86 
νοσζὰ (ΔΚεβ υ8 ἱπίο τῆς δρίττυ δὶ ΒΡ ετε, 
ἴῃς ον οἵἩ ἴῃς Γοτὰ Βανιηρ ποιδιηρ ἰπ 
ςοπησηοη 8 τῆς δϑδὶτβ οὐ [ες Ὀδηὶς 
(Κευβ5, ΗἸςί. Εν.). ΜΗ εἶβα τῆῖπκΚ8 τῃ 8 
βεοοηὰ ἀεδοσίριίοη οὗ ἴῃς τεινασὰ ῥτγο- 
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ὁ κύριος αὐτοῦ, " Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, Β Βετο 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 
22. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε, Κύριε, δύο 

τάλαντά μοι παρέδωκας - ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς.} 

806 16 νεῖ; 

ὶ ἔδτο ὄριγ 
οἵ α τοδῃ. 
Ὁδῶ νὶ. 
(οἶα 

23: Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα προ ν 
δε νἱηά). 

ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ ; ΘΒ. χανί, 

κυρίου σου. 24. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε, ϊν. . ΝΣ 
Κύριε, ἔγνων σε ὅτι ' σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας, 1 δ 1)... 
καὶ συνάγων ὅθεν οὐ ’ διεσκόρπισας " 25. καὶ φοβηθείς, ἀπελθὼν Ῥέορετεν. 
ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐε τῇ γῇ ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. ὐρευ δας, 

χνὶ. 

26. ᾿Απο- ἴῃ Βοαι. 

χἰϊ. σὰ. κριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ Σ ὀκνηρέ, αἱ τὴν. 

ἤδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω, ὅθεν οὐ διεσκόρπισα " αι εν. χί, 

27. ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριον ὃ μου τοῖς ' τραπεζίταις - καὶ μαι ρὴν 
ἐλθὼν ἐγὼ " ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν "τόκῳ. 28. ἄρατε οὖν ἀπ᾽ Ὁ 1Κ. χίχ. 43. 

ΤΑΒΟΙΜΔΣ οπιῖξ λαβων. ΝΜ Βανε ἰξ. 
(ναπιίης ἰπ 3 ΒΌ1)) δὲ ἴ86 επὰ οἵ νεσ. 22. 

2 σεουν ἴῃ ΒΟΙ, 33. 

οεεάβ ἔτοπὶ ἔπ ἐνδηρεῖβὲ ἱπιεγργεϊίπρ 
τῆς ρδσαῦ]ε 8] εροσίς!ν οὗἩ Μεββίδῃ᾽Β σε - 
ἴση. Βυϊ ννὲ Ἔβοᾶρε (πἰβ ἱπέεσεπος ἰξ 
ψε ἴδίκα ἴδε ρῆγαβε “τῃ6 Ἶογ οἱ τὴγ Ιοτὰ "᾽ 
Δδτεῖμα ἸΟῪ οὗ ἰογάφκὶῤῥ (λενὶϊἶς ραμάϊὶ, 
ατοῖυβ, δπὰ ΕἸδπες δῇϊεσ ἰδ): Τῆς 
(Αἰ τδι] β'ανε ἰδ ἰο Ὀς τενγαγάεά ὃν δά- 
τηϊββίοη ἴο ἘΝ πῃ Ῥοββεββίοῃ, ραγῖ- 
πεσβῆῖρ. ᾧ". μέτοχοι τοῦ χριστοῦ ἰπ 
Ηεδ. ἕ ἐν τάνρος (“ [εἴονν8.") ψ τα 
ΟἾσίβε, ποῖ πλοσεῖν “" ραγίαϊκεγβ οἵ ΟὮσίβε", 
-τνετ. 23. Ριυδῖβα δἂπά τσεοοιηρεηβα 
ανατὰςεά ἰο ἴπε βεοςοηὰ βεγνδηῖ ἴῃ ἰδεηιὶ- 
«Ἀ] τετπιβ : σεννασά ἴ86 δᾶπια ἰπ σεςορηὶ- 
εἴοη οὗἩ ε4.4] ἀενοϊίοη ἀπὰ βάεἰ ἐν νυ ἱΒ 
ἀπααυδὶ ΔΡΙΠ ἃ 7π8ὲ ἴανν οὗὁἩ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοτῃη οἵ ἀαοά, πε βεοοπά δεαζίπῃ οἡ 
“ Ψγοτῖς ἀπά δναρεβ᾽" ἴὔεσε. Εὸσ ἴδ6 
Βχδὶ, υἱάδ οτι χχ. 1-ἰ6. Ἑυϊπυτηίυβ τε- 
πχατῖκβ ἴση ἡ τιμὴ διότι καὶ ἴση ἡ σπονδή. 

νν. 24-3ο.-- ες. 24. «ἰληφώς, 18ε 
Ῥετέεςε ραζιείςίρῖς, ἰπβιεδά οἵ λαβὼν ἰπ 
νοσ. 20, ὑεοδυβε (ἢς οπα ἴδοϊ 88 ἴο ἢὶπὶ ἰ8 
τῆδι Ὡς ἰβ ἴη6 πιᾶη ΨῆΟ [48 γεζείυεά ἃ 
ταῖεηι οὐ νος ἢς μᾶ8 τηδᾶάς πὸ ἠδέ. 
(8ο ννεῖββ ἰπ Μεγεσ.)---ἔγνων σε ὅτι ἴοτ 

ὅτι συν, ὈΥ αἰϊταοιίοη.--- σκληρὸς, 
““δγτὰ": ρταβρίπρ, ὑπρεπεσγοιβ, ἰδ κίπρ 
411 το Βἰπηβεῖζ, οδεγίηρ πὸ ἱπάυςεπιεηιβ 
ῖο ἢΠῖ8 βεσνβηΐβ, 8485 εχρίδίπεά ἰῃ ἴπ6 ρτο- 
νεσθϊαὶ εχργοββίοπβ ζο]]οννίπρ : θερίζων, 
εἴς.» τεδρίπρ εσε γοῦ ἀο ποῖ βονν, δπὰ 
καιϊπεγίηρ ψῆοσε (ὅθεν ἱπϑιεδὰ οὗ ὅπον, ἃ 
ψοσὰ εἰρηϊγίπρ ἐς ἰοοο, ἰμβίεδά οὗ ἃ 
ψοσζὰ εἰρη γίηρ ἐπ ίοοο; υἱάε ΚΥρκε ἴος 
ΟἾδεΣ Θχδυρ] 65) γοὺ ἀϊὰ ποὶ βοδίτεσ 

ΡΙΟΡΔΌΙΥ ἃ αἷοξδ, 88 ἰδ αἷδο ἐπ αυτοις 

8 τὰ ἀργνρια ἱπ δ. Β. 

ἢ 186 ἕλη -Ξ ἀρργορτίδείη Ἔνεγυ δίῃ 
Ῥτοάυςεᾶ οη δὶ πὰ Ὀγ πε ἴαδουτ οὗ ἘΞ 
βεγνδηΐῖβ, ἱπουϊ ρνίπρ [6 πὶ ΔΠΥ 5ῆδσα 
πτῆὸ ἱπάυςεπιεπε ἴο ψοῦκ ἴοσ δυο ἢ ἃ 
ουγηηυάρεοῃ ΟὗὨἨ ἃ πιαβίεσ : 81] οἱ], πὸ 
ῬΑΥ. Οοπιρᾶσγα τπ|8 νὮ 86 γεαΐ οπδτ- 
Δοῖεσ 88 τενεαϊεὰ ἰπ: “ Επίεσς ἔδου ἱπίο 
τῆς Ἶογ οὐ]ογάβῃίρ "..---τνεσ. 25. φοβηθεὶς, 
εἴς., ἐεασίηρ : ἴοββ οἵ ἴῃς ἰδίεπε ὃγ ἱγαάς; 
δε τουρῆε τδς οπς τπὶπρ ἴο τηᾶῖκε βυσα 
οὗ, ἰῃ ἔδε οδδε οὗ βιις ἢ ἃ πιδδβίοσ, υγᾶβ8 
1μδὶ ψῆδι Βς μαά σοὶ πιρῆϊ ὃς ςα72.--- 
ἐν τῇ γῇ : ἴπε Ὀτἰπιηεῖνα ῬάπΚ οἵἁ βεουτί ἐγ. 
Μίαδ χιι. 44.---ἴδε ἔχεις τὸ σόν : 5εε γόῦ 
δανε ψνῆδὶ Ὀεϊοπρβ ἴο γοῦ ; πο ἰάεα ἐδδαὲ 
ἴδια τηδβίεσ ννὰβ δπείεεὰ ποῖ ΟΠΪΥ ἴο 188 
ἰδίεπὶ, ὈυΣ ἴο ψ παῖ ἰξ τηΐρῃς δαγη.--- 
ψεῖ. 26. πονηρὲ (νἱάεέ οπ νί. 243), 
“Φ οΚεὰ " ἰδ ἴθ βέπεγαὶ ἃ πιεαπίηρ: 
τηεδη-ϑρί τ εὰ οὐ στυάρίηρ ννου]ὰ βυΐς τᾷ 
ςοπηεοίοη Ῥεϊίετ.--- πονηρὸς ἰ8 πε διτίπς 
τερὶν ἰο σκληρὸς, δηὰ ἴῃς ορροβὶϊς οὗ 
ἀγαθὸς. Ὑου ΟΔ1] της Βατά, 1 “411 γοιι ἃ 
οδυτ!; πὸ Πδαγὶ ἰὸς γόους ψογῖ, ὑη- 
κα γουγ ἐεἰον-βεγναπὶ 80 Ρυΐϊ Πῖ8 ψ Ποῖα 
Βεαγ ἱπῖο δἷβ ψνογκ.---ὀκνηρέ, 5ΒΙ ΟΙΒΩ ; 
8 Ῥοος ογεδίυσα δἰϊορεῖμεσ:: βυϑρίςίουβ, 
εἰσι, Πεασιεββ, βρίγ!εββ, ἰά]ς.-- -ἥδεις, 
εἰς. : ἃ αυδβίίοη, παπαῖ πιακίηρ πη 
δαπγϊββίουη ποῖ εχργεβδίπρ ϑυγρείβε οὕ 
δηρετ, Ὀυϊ ἰεδάϊηρ ὑρ ἴο ἃ Ἴοἤδιρε οὗ 
ἱποοηβίβίεπου Ξ [{ τπδὲ νν88 γουγ ἰάεδ οὗ 
τῆς, ΨΥ ἴδεη, εἴς.--νες, 27. ἔδει, εἰς., 
γοῦ οὐρδῖ ἴῃ ἐμαὶ σᾶβε ἴο δᾶνα οδβὶ ΠΥ 
βἰἵνεῦ ἴο ἴπε πῃοπαυ ἤδη ρεζθ, οσ ῬΆη Κεῖ. 
Τῆδαὶ οουἱά πανα δεεη ἄοπε νἱϊδουῖ 
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αὐτοῦ τὸ τάλαντον, καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ Χχν. 

29. Τῷ 

γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται ' ἀπὸ δὲ τοῦ 1 μὴ 
ΟἿ, χνὶ. ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

δοῦλον ἐκβάλλετε 2 εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον. 
:ο. 

30. Καὶ τὸν “ ἀχρεῖον 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθ- 

μὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
31. “Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ 

πάντες οἱ ἅγιοι δ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, 32. τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ὁ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, 
καὶ ἀφοριεῖ δ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ 

ΣΈΟν ἀπὸ δὲ τον ΒΌΙ, μαᾶνε τον δε (ΤίΞο., ΜΝ. Η.). 

3 ἐκβαλετε ἰη ΑΒΟΙΧΔΣ. 8ΜΒΌΙ, οὔτ αγιοι. 

4 συναχθησονται ἴῃ  ΒΌΙΣ. Το δἰπρυΐατ ἰ8 ἃ ρταπηπγδιῖςαὶ οοτγοςίοη, 

ὁ αφορισει ἰη ΜΔ (ΤίβοΒ,, ΝΝ.Η.). ΒΌ Βανε αφοριει 48 ἱπ Τ. Ἀ. (Ὁ εἰ). 

Ὁουδὶς οὕ σίβις, ἀπά ψτὮἢ ὑγοῖς ἴἰο ἴῃς 
ταδβῖεσ.--- γὼ, δρρδγεηεῖν ἱπίεπάεά ἴοὸ ὃς 
επηρδαῖίς, βυρρεβείηρ ἃ ἀϊδιγιδυϊίοπ οὗἁ 
οἰῆςεβ Ὀεϊννδθῃ δεῖνδᾶηὶ δηὰ πηδβίεγ- 
γουζβ ἴο ρυὲ ἰξ ἱπίο τῆς Ὀδηκ, πλίηθ ἴο 
ἴλκε ἴξ οὐἱ. 80 Εἰεϊά (Οὐέμνι Νονγ.), 
Ψ8ο, [οἸ]Πον πος ἃ δἰπὶ οὗ Οδγγυβ., ἴσϑπβ- 
1αῖςβ: “Απά 1 εδουϊά Βανε ροπα (ἐλθὼν) 
ἴο δε δαπὶς ἀπά τεοεϊνεά ὕδοκ τηὶπα ονῃ 
(ον ἀεπιαπάςα 10) τε ἱπίογεβε᾽"--σὺν 
τόκῳ, ᾿ἰτεταῖγ, ἢ οἩδβρείηρ : ἃ ἄρυτα- 
εἶνε πδπι6 ἴοσ ἰπίεγεϑὲ ΟἹ ΣΊΟΠΟΥ.--- ἐσ. 28. 
ἄρατε, εἰς., (Δκς (ῃς οπε ἰαἸςηὶ ἔγοπλ ἴπα 
τολῃ ΨΠῸ τηδᾶς πὸ υδς οὗ ἴξ, ἀηά ρῖνε ἴξ 
ἴο ἴῃ6 τηδῃ 80 0111 γγδκε »ποϑέ 86 οὗ ἷξ. 
--Ν τ. 29. Οεπεσαὶ ρείποῖρῖε οπα νυ ο ἢ 
1δς ἀϊγεοιίοη τεβίβ ροϊπεῖπρ ἴο ἃ ἴανν οὗ 
16, μασά ὃυῖϊ ἱπεχογδθίε.--- ες. 30. 
ἀχρεῖον, υϑεῖεβθΒ. Ῥαϊδίγεϊ τεηάειβϑ ἐπ- 
}ενίοσε; Κγρίκς, ἱμιῤνοδμνι, Βεὶπρ 
Ὠεεΐεβα, 6 τγῶϑ ὈΟΙ᾿ ἰη͵υτίουβ δηὰ υη- 
πεῖ. ὙὯὲ υϑεῖθβθ τῆδῃ ἄοεβ τοηρ 811 
τουηᾶ, δηὰ ποτε ἰδ 0 μίδοες ἴος ἢἰπὶ 
οἰδεῖ ἴῃ 8 ννοτά οὐ ἱπ ἴ6 Κίηράοπι, 
οὗ αοά. Ηἰΐδ ρἷαςς ἰ8β ἰῃ τῆς ουἵες ἀδείς- 
Ὧε88 

Ὀίδετεηος οὗ ορίπίοη ρὑγεναὶΐϊβ δ8 ἴο 
Ἡβεῖμες (815 Ραγαῦϊε τείεσα ἴο ἴδε υβὲ οὗ 
ταδίεσί αἱ ἴον [δε Κίηρσάοπ οὗ αοά, 
ος ἴο {86 υβ6 οἵ βρίτἰυ] ρὶ Ι ἰβ ποῖ, 
Ῥεσδδρβ, ροββδίὉϊς ο ἀεοϊὰβ ἱπ ἱρπογδῆςα 
οὔ τε Εἰ βιοτίςδὶ οοοδβίοη οὗ ἴδε ρδγδδῖς, 
ΟΣ ἰβ ἰξ Ὡεοαββασυ, 88 ἴῃς βᾶπὶα ἶδὺνν 
ΔΡΡΙ1ε8. 

ν. 31-46. Τι γκάρνπεμπέ ῥγοργανινιε. 
--Ἥ Μυςῖ ἀϊνετδὶεν οὐ ορίπίοῃ 28 ργεναϊε 
ἴῃ τεΐεσεπος ἴο (Πἰδ τεπλαγκδῦϊε Ῥάββᾶρε; 
δὲ ἴο 1Π6 δι: δ] εοῖδ οὗ {86 ἰυάρπιεπι, ἀπά 
δε δυϊπεπιοιν οὐὨ τπϊ8 Ἰυάρπιεπε ῥγο- 

Τη6 48 ἃ ῥζοίεββεά Ἰορίοῃ οὗ 76β811.8. 
τῆς Ἰυάσεά 411] πηδηκιπὰ, ΟΠ βείδη 

δοὰ δου. δ ιεβείαα, ος Ὁ" σίβεϊδῃβ οηἱυ, ος 

που-ΟἸ τί βείδη ρεορῖςβ, ἱποίυδϊηρ υπ- 
δεϊϊενίηρ ΘΒ, ος ἴῃ [εν 88 16 
Ἔχοϊυδεά ὃ Ενδη 828 θαγὶν δ8 Οτίρεῃ ἰξ 
Ψ 8 91εἰ (παὶ ἴδετε ννῶ8 τοοπὶ ἴος ἀουδὲ 
ου βυςῖ ροϊπίβ. Ης βδυβ (Οονριηι. ἐπ Ευ. 
Μ0): “Ὅἴυπλ βερτεραθυπο ρμεπίςβ 
ΟὔΠ658 δὉ οπγηΐδυβ αυΐ ἰπ οπγηῖ 8 ρε ποσῷ» 
εἰοπίδυβ ἔποσίηῖ, δῃ 1146 ἰδπίυπὶ αυδ 
ἴῃ ςοηδβυτητηδίίοης διετίπε ἀετεϊςΐαα, δυὰς 
1112ς ἰαπῖυτι φυδε ογεάϊ ἀδγιης ἰη Ὀδυπὶ ρος 
ΟὨΒτίβιυπι, εἰ ἴρ8ᾶθ αἴγυπη οἵηπεβ, Δἢ ποῦ 
ΟΠΊΠΕΒ, που 8818 δδὲ τηδηϊξδαίυση. ΤἌσιεη 
αυϊδυδάδηι νἱἀείυν ἄς ἀϊεσεπεῖδ ἐογυπι, 
υᾶς οταάϊδετυπε πδες εββὲ ἀϊοϊδ."" 
δοοηξ ορἰπίοη ἱποίϊηεβ ἴο {δε νῖεν 

ἴδαῖ ἴδε ῥγορταπηπὶς τεΐεσβ ἴὸ δεδίπεη 
Ῥεορῖς δηΐν , Δηὰ βεῖβ ἰοσῖῃ [86 ῥχίποιρί8 
οη ΨΏΪΟἢ ἘΠεῪ 5411 ὈῈ Ἰυάρεά, ΑΒ ἴο 
πε δυϊπεπιοίεν οὗ πε Ἰορίοη ογίεἰοβ μΒοϊά 
νν]ἱάο! ἀϊβογεραπὶ νίεννβ. ϑοια τερασὰ 
ἴϊ 8ἃ8 ἃ οοπῃηροβίτίοη οὗἩ ἴδε εἐνδηρεϊδβῖβ. 
80 Ρβεϊάετεγ, Ζ.5.» ΨΟ 5668 ἴῃ ἰξ 5  ΊΡΙΥ͂ 
ἴδε ἰτεγαγυ ἐχργεββίοη οὗ ἃ βεηΐδὶ πυσηδης 
ΨᾺΥ οἵὗἨ τερατάϊηρ ἴῃς Βεδίπεη οἡ ἔπε ρασὲ 
οὗ 186 ἐνδηρεῖ δι, ἀπ ἀπκπονπ ΟἸτγί βείδῃ 
δυΐδος οὗ ἴδε βεοοπὰ Ἴςεπέυγυ, Ψ πο πδά 
ΠΑ ἐπουρῇ ἴο δοςορὶ Οἤγίβεκε ἴονα 
οη ἴδε ρασζῖ οὗ ἴδε βεδίῃεῃ ἃ8 δὴ δαυϊνδ- 
ἰεπὲ ἔος Ο"γίβιίδῃ 1418 (ὐγελγίἐοκέκμνε, 
Ρ- 532). Ηοϊεζπιαπη, Η. Ο., αἶβο βεὲ8 
ἴπ ἰξ ἃ βεοοπά-ῃδηὰ οοτηροβίιίοη, Ὀαβοά 
οη 4 Εβάγδβϑ νἱΐ. 33-35, ρος. Βδς. ἰχχχίϊὶ, 
12. δγεῖββ, ου ἴδε οἵπες δαηά, γεοορ- 
ὨΙβ68 88 ὈΑβὶ8 δη δυϊπεπίς Ἰορίοη οὗ 
7εβυβ, βεϊεῖὶπρ ἴοσῖ ἴονε 28 {π6 ἰεβὲ οὗὅἁ 
ἔσπις ἀϊβοὶ ρΙεβῃὶρ, πο ἢ π88 Ὀδθη τνοσικοᾶ 
ονεσ ὉΥ ἴῃς ἐνδηρεῖβε δηὰ δἰϊοσεά ἱπίο 
5 ἰυδεπιοδε Ῥτορταπητὶς ἴοσ ἀεαέξλσμάονε. 

ἐπάν (Σ.. 3., Ρ. 186) τῃΐηκβ ταὶ ἐδ 
Ἰορίοη ἱπ [8 οτἱρίπδὶ ἴοσῃι νγῶᾶδ δυςβ ἃ 
Ριορταπίπηε. ΤΠ ΒΕ εΠ18 ἴ0 ὃς ἔπ πιοδὲ 
Ῥτοῦδθίε ορίπίοηῃ. 
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πρόβατα ἀπὸ τῶν ἢ ἐρίφων, 33. καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν 
αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 

34. “Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ ἰἱν. 5; ἱκ. 
εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν: ΠΕΡῚ 
βασιλείαν ἀπὸ “᾿ καταβολῆς Ἰ κόσμου. 35. ἐπείνασα γὰρ, καὶ τηλαὸ 
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν - ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με’ " ξένος ἤμην, καὶ ἘΡδ τ 
"συνηγάγετέ με" 36. γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με" ἠσθένησα, καὶ" ἐπ 58 
" ἐπεσκέψασθέ με" ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 37. Τότε 15,00 εθὲ 
ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι, λέγοντες, Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν {51} 18. 

τ: 

πεινῶντα, καὶ ἐθρέψαμεν ; ἢ διψῶντα, καὶ ἐποτίσαμεν - 
σε εἴδομεν ξένον, καὶ συνηγάγομεν; ἢ γυμνόν, καὶ περιεβάλομεν ; 

Ματ. 31. ὅταν δὲ, (ς ἀεβοτίρείοη 
Το] ον τεο8118 χχίν. 30, ἴο ψῃϊοῃ ἴδς 
ὅταν δεςτ8 ἴο σεῖετ.---ν εσ. 32. πάντα τὰ 
ἔθνη παῖυγα!νγ βυρρεβῖβ τ[ἢ6 πεδίῃοη 
ΡδορΙθβ δβ ἀϊβιίποϊ ἴτοπὶ 1εννβ, που ρἢ 
τὰς ἰδιίες πιᾶὺ ὃε ἱποϊπἀεά, ποΐντῃ- 
βίδπἀϊηρ ἴδ6 ἴαςς ἰπδὶ ἴπ οπα τεβρεοῖ 
«εὶς Ἰυάρτηοεπε δ Βαά αἰγεδάυν Ἵοπις 
(χχίν. 15-22).---ἀφοριεῖ: ἢἤτδε ἃ Ῥτοςεββ 
οὗ βερδγαίϊοῃ 88 ἴῃ {με ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 
ἴδε ρασϑῦϊε οὗ πε ἴδγεβ (χίιὶ, 40).---τά 
πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, τε 5ῆεερ ἔτοπι 
τῆς γουπρ βμοδῖβ. ϑῆςξερ δηά ρμοδίβ, 
του ἐεεάϊηρ ἰορεῖδεσ ὑπάετ [Π6 σᾶτα 
οὗ (26 βάπ)ε βῃερποσά, βεθπὶ οἵ μεῖς οὐνῃ 
δοοοζὰ ἴο βερδγδίε ἱπίο ἔννο φοπιρδηΐββ. 
Τεβίγατῃ δηὰ Εὐγτεσ ῬΘΑΓ ἸΏ 658 ἴο [Πϊ8. 
-νες. 33. καὶ στήσει, εἴο., ἴῃς θᾶτα ῥἷδο- 
ἱῃρ οὔ τῆς ρατιῖεβ αἰγεδὰγ λιάρεβ, με ροοὰ 
ου ἴδε τίρῃε, [πε εν] οἡ {πε ἰεἴξ ; βῆδερ 
ΘΠ] επ|5 οὗ ἴπ6 ἴοσπλοσ, ροδίβ οὐ {88 
ἰαῖιες. Ωγ Νὸ ριοῆς ἔτοπι ροδίβ, 
τους ἢ ἴτοσῃ βῆδερ ; ἴσο {πεῖς ννοοΐ, ταῖς, 
Ἰατηθβ, βᾶγβ Οἤγυβ., Ηοπι. ᾿ἰχχίχ. 1ζ08ὲ 
πὰ ον] οἄους βεοῦγα ἔοσ ἔπε ροδὲ [8 
ἀπρηνίδῦ]ς Ἐπ δ᾽ ετηδίϊς βρη βοαποα 88 
οἰδεῖ: “ἃ δηϊπηδὶ εἰ ΠΙΡΙἀϊποβυπὶ εἴ 
οἱϊάυπι" (τοι). Ι͂ηρεὲ ϑυρρεβίδ 
βίυῬοτηπμεβ8 8ἃ8 ἴῃς βἰπίβίεσ αι]. 
Μοτε ἱπιροτίδης 'ἴ8β ἴδε ροίπὶ τηδάς ὉῪ 
Ὑν εἴἶδββ τπδὲ ἴῃς νεῖν ἴδςοϊ (ἢδι ἃ βεραγαϊίοῃ 
ἷβ ΠεοαβϑασΥ ἱπηρ}168 τ8δὲ 411] ᾿γεσα οπα 
Βοοῖς, ἐι4., ἰδδὲ [ες ᾿υάρεά ἱπ τἢς νίενν οὗὅ 
7εδὺ8 ἃζγὰε 1] Ῥ οἰεεοῖπρ ΟὨΒτβείδηβ, ἀϊ8- 
οἷρ[εβ ἔσῃ οσζ 4ϊδε. 

γν. 34:40. οἷ εὐλογημένοι τοῦ πατρός 
μον, ΤΥ αι μογβ δίεββεά οπεβ, ἴδ6 
Ῥασιϊοίρα Ῥεὶπρ ἰῃ εῆεςς ἃ βυδβιαπεῖνα. 
-κληρονομήσατε, εἴς. : [Π|5 οἴδιϑε ΥΝ εἰ58 
τερατὰβ 8ἃ8 ἃ ρὑζοοῦ ἴπαὶ ἴῃε ρδγϑθὶθ 
οτἱρίπαιν τείεισεὰ τὸ ἀϊβοὶρίεβ, 8ἃ8 ἴοσς 
τῆετλ ΟἿ οοὐυἱὰ ἐπε Κίπράοπι ὃς βαϊὰ 
ἴο ὃδ6 ργερασεά ἔσοπι πε ἐοιιηάδιίοη οὗ 
τς ψοτϊά. Ψγεηάϊ, Βοϊάΐπρ ἴδε ογί ἰπαὶ 

38. πότε δέ, Ἐκ, 
: Ψίϊ, τό. Ἀκ Υῆ 

43. ]46.1. 
87. 

τεΐειεηςθ ἴο ἤανε Ὀεεῆ ἴο ἴδς Βεαίδεη, 
δγδοκεῖβ (Π6 ψγογάβ ἔγοπη οἱ εὐλογ. ἴὸ 
κόσμον 48 οὗ ἀουδιξι] δυϊπεπείςϊτγ.-- 
γες. 35. ἐπείνασα, ἐδίψησα, ξένος ἤμην, 
ΒΌΠΡΥΥ, [Ὠἰγβίν, ἃ βίγαδηρει, ΤῊς οἷδίτηβ 
οσγεδίῖεά Ὀγ {Π686 ΒἰξιδιίοΠΒ ἀγα Ὀπίνεσβα! ν 
τεοορηϊβεά ἐπουρῃ οὔσῃ περϊεοιεά; τὸ 
τεβροηὰ το {ῃεπὶ ἰ8 ἃ ἀυγ οὗ “ φοτησηοῃ 
Βυτηδηίν ".--σνυνηγάγετέ με, γε τεςεἰνεᾶ 
τὴς (ἱπῖο γοὺσ πουβ6) (οἷ ἔχοι χίχ. 18. 
τ-οὐκ ἔστιν ἀνὴρ συνάγων με εἰς οἰκίαν). 
Μεγεσ, νν εῖββ, δπὰ οἴπεσβ, υυἱτἢ βισίςϊασ 
δάμπεγεποθ ἴο πε 1ἴογαὶ πιδαπίηρ οὗ ἐπα 
νογάᾶ, τεπάεσ: γε ραϊοεὰ πὶὲ ἱπίο τδ8 
Ὀοϑοπὶ οὗἨ γοὺς ἔδπιϊν; ἘΠ ΈΖΒοθε: γα 
δαἀπιϊιεὰ τὴς ἴο γοὺς ἴ86]6 (“ βἰπηιΐ οοη- 
νἱνίο δά θυ δεῖ "᾽).--- ες. 36. γυμνὸς, 
ἠσθένησα, ἐν φυλακῇ, ἄεερεῖ ἄερτεεβ οὗ 
ταΐίβευ ἀεπηαπάϊηρ Ὠίρμει ἄδρτεαβ οἵ 
ομαγίν ; πακεὰ -- ἢ] οἶδά, σεϊϊθῦ ποτα 
ΤΟΒΕΪΥ (πδη ἴῃ οα86 οὗ δυηροσ οἵ {Πἰγβῖ ; 
βἷοϊκ, σα! Ππρ ἴοσ βυταραῖῃν ῥσοπιρείπρ ἴο 
Υἱϑὶ(8 οὗ βυσοοῦγ οὔ Ἴοηβοϊδιϊοη ; ἰπ 
Ῥτίβοη, ἃ βίἰτδιίου δὲ οῆςα ἀϊβογεάδοὶς 
δηὰ τερυϊβῖνε, ἀεπιαπάϊηρ ἔπε Βίρμεβὲ 
τοδᾶβισε οὗ ἷονε ἰπ οὴπς ΨΠο νἱβὶῖβ μα 
τίβοπεσ, [Π6 Ἰεπηρίδιίοπι Ὀεΐπρ βίσοηρ ἴο 
δϑῃατηεὰ οἴ οης νἱεννεὰ δ5 ἃ οί πηὶηδὶ, 

Δηὰ ἴο 5ῃσγίπκ ἴσοπι ἢΐ8 οοἱ]], ἴοο οἴδῃ 
ἄατῖς δηὰ Ἰοδιῃβοπιε.---ἔπεσκ με, 
1Π18 νγῦ ἰ8 οἴϊεῃ υδεᾶ ἱπ τῆς Ο, Τ. δη 
Ν. Τ. ἱπ [δὲ βεῆβε οὗ ρτδοίουβ νἱ ἰἐδείοη 

οὐ ἴδε ρδχὶ οὗ ἀοά (ἰὸς ἽΘ ἱπ δὲερε) 

(νἱάε ΓΚ. 1. γ8, ἀπά ἐπα πουη ἐπισκοπή 
ἴῃ ;Κ. χίχ. 44).-τνίῆνετ. 37. κύριε, ποὶ 
ΠΕΟΟββΑσῚ Ϊν δροκθη ὉῪ ἀΐβοιρ]ε8 βδυρροβεά 
ἴο ἵκπονν οὐ Ῥεϊΐενε ἱπ ]εβ8ι8 (Υν εἰ88). 
ΤΒε 16 δι8 τῆς ἠμάϊοϊα! ἀϊσηϊεν οὗἩ 188 
εἴβοη δάάγεββεά ὉΥ ννποσήβοανοσ υϑεά. 
ἢ ἀϊδοϊαἰπλίπρ ἔπε ῥργαῖβε δοσογσάςεὰ ἴῃοβα 
Ὑ2Ο (Δ}1 1πΠ6 Ἰυάρε κύριος νἱτίι δ! ἄδην 
Ρδῦβοηδὶ δοηυδιπίδπος νυ Ηἑπ,.--Ν τ. 
40. ἐφ᾽ ὅσον, ἴῃ 80 (δᾶ; 88 -- καθ᾽ ὅσον 
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39. πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ,; ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 

40. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ 

ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου 3 τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 
ἐποιήσατε. 

41. “Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ ὃ 

Ὁ ΜῈ χί ατ ἡ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ 
1. νἱ. «ἱ ΣΈ ΑΙΝ 
στα. χὶϊ. καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 
ἰδ," 

42. ἐπείνασα γὰρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι. 
φαγεῖν - ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με’ 43. ξένος ἤμην, καὶ οὐ 
συνηγάγετέ με" γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με’ ἀσθενής, καὶ ἐν 
φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ ὁ 
καὶ αὐτοί, λέγοντες, Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, ἢ διψῶντα, ἢ 

ν Βεῖθ δηὰ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 
[πα ζομα 
Με ἴὰ 45. Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον 

(Ἐσεῖς τίν. οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἔλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 
ἐμ 46. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς " κόλασιν αἰώνιον - οἱ δὲ δίκαιοι εἰς. 
χνὶ. 24 αἱ. ᾿ "» 
ἴβ 864). ζωὴν αἰώνιον. 

1 ΒΌ δᾶνε ασϑενουντα (ΤίΞο;., ΝΗ). 

3 οπιίῖβ των αδελφων μον, ῥγοΡΔΌΪΥ δῃ Ἔτσοσ οὗ βί πηΐας οπάϊηρ. 

ΊΜΒΙ, 33 οπιῖϊ οἱ, ἃ βἰηϊβοδηΐ οπλίββίοη. 
4 αντω δια ΟὨΪΥ τη ΐπ08. ἴο Βυρροτὶ ἰξ. 

(ΗεΡ. νἱΐ. 2ο, υϑεὰ οἵ εἰπὲ ἴῃ Με. ἰχ. 
15).--δνὶ ... ἐλαχίστων, ἴδε Ἰυάρε᾽ Β 
Ῥτείῃγεη δροΐεη οὗ 88 ἃ Ὀοάν δρασζῖ, ποῖ 
φμδ)εείς, Ὀυϊ ταῖῃετ ἐπςέγμηιθη ἐς, οἵ )υάρ- 
τωεπῖ. ὙΠὶ8 τηλΚα8 ἴοσ (η6 ποη- ΟἸτιβιίδη 
Ῥοπίείοπ οὗ (πε ἰυάρεά, ὙΠ6 Ὀτγεϊῆγεη 
ἅτε ἴδε ΟὨΠτιβείδῃ Ῥοοσ δηὰ πεεάν δηὰ 
βυδετίηρ, ἴῃ ἴῃς ἤγϑε ρίαςβ, Βαὲ αἱ εἰσηδίεῖν 
δηὰά ἰπίεγεπε δ! ν δὴν βυβετίπρ ρεορὶς 
δηγνεσς. ΟὨτιβείδη δι εσετβ γαρσαβθηϊ 
ΟἸγίβε, δαπὰ δυτηδη βυβεγεβ τερσεβεπὶ 
ΟΒ τί βεῖδῃβ.---τῶν ἐλαχίστων Β66ΠΊΒ ἴο ὃς 
ἷπ ἀρροείεἴοπ στ φῶν, κυρρεδείης 
ἴδε ἰάεα ἐπδὲ ἐπ6 Ὀγείῆγεη οὗ δε ὅοῃ οὗ 
Μδη δἵἪς ἴδε ἰπβίρηϊβοαπε οὗ πιδηκίπά, 
ἴδοβς {Κεῖὶγ το δε ονετϊοοκεά, ἀεβρίβεά, 
περϊεςιεά ζ' Χ. 42, χυὶϊ!. 5). 

ν. 41-46. κατηραμένοι, οὐυτϑεά, ποῖ 
ἐκε οὐτβεά (οἵ τναπιϊπρ), δηὰ υυἱῖπουῖ 
τοῦ πατρός μον. ἀαοὰ [48 πο ουτεεὰ 
οπεϑβ.---οὀᾷἢς τὸ πῦρ, εἰο., ἴῃς εἴεσπδὶ! ἤτε 
δ τερτεβεηϊεὰ 48 ργεραγεά ποῖ ἕοσ {πε 
ςοηάδεπιηεα τηεη, Ὀυξ ἴος τῆς ἀεν! δηὰ 
δἰθ ἀπρεῖβ. ννεηάε Ὀγδοκεῖβ ἴπῸ οἰδυβα 
κατηραμένοι. .. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἴἰο 
βυφρεβὲ τ8δὲ δ8Ὲ [9}|ε80183 βδροκε ἱξ {πε 
Ῥαββᾶρε σᾶη: 8Ὸ ΑΙΝΑΥ 'ΟΠῚ τὴ6, ἴογ 1 
ΨΜΆΒ ὨυηρτΥ, δἴο.--νν. 42, 43, 5 ΠΊΡΙΥῪ 
περϑαῖῖνε 411} (ἢς βιδιεπιθηῖβ ςοπίδϊπεά ἴῃ 
νν. 35, 36.---Ν ετ, 44 τερεδίβ ἱπ ΒΌΠΊΠΊΔΙΥ 
ἥοττι ἴδε τ ρὶν οἵ ες δίκαιοι, πενία εὶς 
"εμέαμαϊς, ταρὶ ἀϊν ἐπυπιεγαῖίηρ ἴΠε βἰδίθβ 

γίάε Ὀεῖον,. 

οὗ πεδεά, δηὰ ἀϊϑοϊαἰπιίηρ, τυἱδ τοίεσεηςς 
το 41], περίεςε οἵ βεγνίςς, οὐ διηκονήσαμέν. 
σοι; νεῖ. 45 τερεαῖβ νεσ. 40 ἢ [Πα 
οπηΐϊϑβίοη οὗ τῶν ἀδελφῶν μον δηὰ {Π6 
δάάϊιίοη οὗ οὐκ Ὀείοτε ἐποιήσατε.---Ν εἴ. 
46. κόλασιν, εῖε ἀηὰ ἱπ τ ]οῆη ἵν. 18 
(ὁ φόβος κόλασιν ἔχει), ἔτοπι κολάζω -- 
ταῦ] δείοπ οὐ ὑσγυπίηρ, ἤδηςα βυρρεβεῖνε 
οὗ ςοττεοῖῖνα γδίπες ἴλη οὗ νἱπάϊςινα 
ῬυΒΙΉπιοης 88 ἰΐἰ8 (τορίςδὶ πιεδηίΐηρ. 
ἢδ υ86 ΟὗὨἉ [Π18 ἴεγτ ἰῃ (8 ρίδος 8 οπς 

οὗ τῆς εχερειοαὶ ρστουπάβ τεβϑίεἃ οἡ ὉΥ͂ 
ἔδοβε ο δάνοοδίε τῇς “ἴαγρεσ Βορε"". 
Αποίδες ἰδ ἴῃς βἰσίοξ πηεδπίηρ οἵ αἰώνιος : 
δρεϊοηρ, ποῖ εν δϑιῖπρ. Ετοῦλ ἴῃς 
οοπηδίπδιίομ τεβυ 18 ἴῃ ρῆγαβε: ἃρὲ- 
Ἰοηρ, ΡῬσυπίηρ, οἵἀϊβοϊ ρ᾽ 'πθ, Ἰδανίπρ 
τοοτὰ ἔοσ ἴῃς ἤορε οὗ υἱεϊπχαίς βαϊνδιίοη. 
Βυὲ {πε ἀοοίτίπε οὐ ἴπε διΐυγα βίδιθβ 
πιυϑὲ Οἱεϊτηδίοῖν τεϑὲ οπ ἄθαρεσ Ἴοη- 
βίδεγαιίοπβ ἔμδη ἴποβε βυρρ!εὰ Ὁγ νεγῦαὶ 
ἱπίεγργείϊδιίοη. νεῖὶβα (Μι.-Ἐνδηρ.) 
δηὰ ὑγεπὰς (1,.ὄ 1.) τερατὰ νετ. 46 88 8δῃ 
ἱπιεγροϊδίίοη ὉΥ ἴῃ6 Ἔνδηρε  βῖ. 

ὙΠς ἀοοίτίης οὗὨ τπϊ8 ραββαρῈ ἰβ ἔδδαῖ 
ἴονε ἰ8. πε Ἵββεῆς οὗ ἔγυῃ σεϊ!ρίοη δηᾶ 
ἴδε υἱείπιαις ταδὶ οὗ οπδγαςίοσ ἔοσ 411 τηεῃ 
ΟἸὨσίβεῖδη οσ ποη- Ο γί βιίδη. ΑἹ] ψ8ὸ 
{τὰν ἴονα ᾶγε ἱπιρίϊοῖε ΟἸ τί βείδηβ. Εοτ 
δυο ἐνετυνμετε (ἢ Κίηράοπι ἰδ ὕχε- 
Ῥατεὰά. ὙΠῈῪ ἃγα [18 ἔγῃε οἰτἴζεηβ δηὰ 
(Ποά ἰ8 τπεῖς Εδίμετ, [πὸ οδιηρ ἔδοβα. 
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ΧΧΥΙ. :. ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ̓ Ιησοῦς πάντας τοὺς λόγους 
τούτους, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 2. “ Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας « ΗΑ 
τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ 

ὅρ. 

6δ; χν. 

σταυρωθῆναι." 4. Τότε συνήχθησαν οἷ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς] χί οἱ; 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν "αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ 
λεγομένου Καϊάφα, 4. καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν κρατή- ἔδίον, 

χχὶϊ. 
1οδπ ΕΠ 

νίαε 

1 καὶ οἱ γραμματεῖς οπκϊεϊεὰ ἱπ ΦΑΒΌΙ, (Τίδοἱ., ΝΥ. Η., ΝΥ 8.). 

Ο ἴονε ἰς Εδιδμοσ᾽β Ὀ]εββεά οπαβ 
7εβὺβ πιαὰς δῃ ἱπιροτίδης σοπισι δυϊίοη το 
ἴδς ἀοςιτίπο οὗ (Ὡς Εδιδβοσβοοά, ἀεβηίηρ 
ΌῪ ἀϊβοσίπηιϊπαιϊίηρ υϑ6 ἴδε {πες “ Εδίμεγ᾽". 
ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΝΊΧΧΝΙ. τὼωτῆξκ 

ῬΑΒΒΙΟΝ ἩΗΒΤΟΥ. Ὑ{Ὡῆεβε οπδρίεβ 
εἶνε ἡ εχοοριίοθδὶ δΐπεββ δηά 
τηϊπυΐδηεβ8 οὗ ἀδίδι! με βίοσυ οἵ Ὁ ῃγίβε 8 
λει βαδεγίῃεο δηά τεϊατῖνε ἱποϊθηΐβ. 
ὙΒς βίου ἧπάβ ἃ ρίδαος ἰπ 811 ἔουσ 
Εοβρεῖβ (Μίς. χίν., χν. ; 1ἱκ. χχίΐ., χχιΐ. ; 
ὉδΒη χνὶϊϊ., χὶχ.), βῃονίηρ ἴῃς ἱπίεηβα 

Ἰπίεγαβὲ ἔεῖς ΌῪ ΟὨ τι βείδηβ οὗ ἴπε δροβίοϊἱς 
ἴῃ 411 τῆδὲ τεϊαιϊεὰ ἰο {πε Ῥαββίοη οὗ 

ἐδεὶς Γοτά, ΟΥΠεῖδγεε βίγαϊα οὔ νδηροὶῖο 
τταάἀϊείοη τεϊδιηρ ταβρεοι νεῖν ἴοὸ ψῃδὶ 
]εβὺ8 ἐαμρ λέ, “δι Ηε ἀϊά, ἀπά ψῆδὶ Ης 
φσηϑδεγεά, τς ᾽λ8:- πατηεά χοῦ οΑπΊα 
ἤγβὲ ἴῃ οτίρίπ. Μεη οουϊά νγαῖὲ ἔοσ τὴς 
ψνογάβ δηὰ ἀεοάβ, δὰξ ποῖ ἴος ἴῃς δυνῆι]} 
(21ς οὗ βυβετίηρ. Ἐνεη Ηοϊεζτηδηη, ννῆο 
πί8 [86 τεδοπίπρ ἢτϑι, τεοορηΐβεβ ἴῃς 

Ῥβείοη ἄσγατια 88 ἴπεῈ πυοίευβ οὗ τῆς 
᾿ιδάϊείοη 88 ἴο τησπιογαῦΐες ἴδοϊβ δηά 
ἐχρεσίεηοεβ. [Ἃ}ἢη ἴῃς ἐοσπιδιίοη οὗ ἴῃς 
Ῥαββίοη Ἵξβγοηΐοὶς τς πηδίη ἕαοϊβ ννουἹὰ 
Ὡδίυγα!  οοπὶς ἤγεε ; ἀγουηὰ 118 πας ευ5 
ψουϊά ρσαίπες ρτδάυδιν δοογεϊίοηβ οὗ 
ΤΩΑΪΠΟΙ ἱποίδεπίβ, ὉΠ] ὃν τπ86 εἶπα {86 
ντιτεπ τεοογὰβ θερδη (0 6 ςοπιρι]εἃ 
86 οοἸϊεοῖίοη οἵ τποριογαδιϊΐα Ἠλὰ 
δδβιπιθᾶ τπεῸ ἔογπὶ ἰξ Ὀδᾶγβ, 88Ὺ, ἴῃ (Π6 
(οβρεὶ οὗ Μαζί; δε Ὠἰβίογσίς ἔσθ οη 
τε βοϊδιηπ βυδίεςοι, δὲ ἰεαβδὲ ἃ8 ΓᾺΔ 85 ἰΐ 
οουἱὰ Ὀς Δβοεγίαίπεά, Ὑῆε ρῥαββίοπεβϑ 
ἴοπς οὗ ἔδε παγζαῖϊνε ἰῃ 411 ἔους αοβρεὶβ8 
͵8 τεπιδγκδδῖς; πε βδίοσγυ ἰβ τοϊά ἰπ βυδ- 
ἅἀυεά δορεπέ, ἰῃ ἔενν βίπηρ]ς ψνογάβ, 88 ἢ 
ἴδε παιγαῖοσ ἢδὰ πο ἰηϊεγεβί ἰῃ ἴῃς τηδίϊεσ 
βὰνς ἐπλξς οὗ τμὲ ἀθέρα βῆ ἀπαθῶς 
παντα ηγοῦνται, καὶ τῆς 
ἀληθείας φροντίζουσι. Ἑαιὴν. Ἐἰδ. αἁ 
ν. 

ΟΒαρίεσ χχνΐ. δῃὰ ρδγδ! εἶ ςοπίδίη ἴπ6 
αποϊπέϊιρ, τῆς δείγαγαϊ, ἰμ6 Η οἷν διιῤῥεν, 
τε ἀροηγν, ἴδε ἀῤῥγελεηςείοη, ἴῃς ἐγίαὶ, 
τῆς ἀεπίαϊ ὃγ Ῥείεγ. 

γν. 1:-5. Ϊπίγοάμείονγ (ΜΚ. χὶν. 1, 2, 
1. χχί. 1, 2).-ῖνν. 1-2 οοπίδίη ἃ ὕσε- 
ἀϊςείοι Ὀγ 685 ἔνο ἄδγβ Ὀείοτς Ῥαββονεσ 

- ---ᾧὉ’ῖ,. .- 

οὗ Ηἰε δρρτοδομβίηρ ἄβδίῃ; γν. 3-Ὁ5 ἃ 
ποῖίςε οὗ ἃ ςοηδυϊδιίοη ὃν ἴῃς δυϊποσίεῖςβ 
88 ἴο δοΥ ἴδεν πιρῃξ οοπηραᾶβδα Ηἰβ 
ἀεδῖμ. [Ιῃ δα ρᾶγδι!εἶβ [Ὡς ἔοσγπηεσ ἰζεπὶ 
ΔΡΡΕΆγδ 48 ἃ τζεσε ἀδίε ίος τῆς ἰδιΐεσ, [6 
Ριεάϊςκίοη θείης εἰϊπιϊπαιςά.---Ν ες. σ. 
πάντας τ. λόγον τούτους, 411] (ἢς8ε δαγ- 
ἰπρβ, πλοϑδὲ πδίυσγα!ν δε 88 σαΐεσγίης 
ἴο 1πΠ6 Τοοπίεη!8 οὗ οἤδρβ. χχίν., χχν., 
ἸπουρῈ ἃ Ῥδοκνναγά ρίαπος δὲ {π6 ψποὶα 
οὗ ΟΠ σίβι᾽ 5 ἰεδοξίηρ 18 οοποείναδίς. Ὑεὶ 
ἷπ σᾶβὲ οὗ βυιςἢ} ἃ σοιηργεδεπεῖνα σεΐίσο- 
Βρεοὶ ΨΥ τεΐεσ οἷν ἴο ψοσάβ ἡ ΜΉ 
ποῖ ἴο ῬοΙΒ ἀϊεέα εἰ ζαεία "---Μ τ. 2. 
πάσχα, υϑεὰ ὉΟΙΒ οἵὨ ζεδιϊνα!, 85 Βεζε, 
δηὰ οἵ νἱ οἰπι, 48 ἰπ νεῖ. 17. Τῆς Ῥδββονεσ 
Νὰ μὰ οη ἴδε 14} οὗ Νίβδη ; {ἰ8 τεξεισεὰ 
ἴο πεῖα ἴοσ ἴδ ἢσγβι {ἰπηῈ ἰῇ οὺζς αοβρεῖ. 
τ--παραδίδοται, ρῥτεδεηΐ, εἰἴπες ἀϑοὰ ἴο 
ἄεβοσιθε νἱνιαγ ἃ ἔσϊυτε ἐνοηὶ (Βυτίοῃ, 
Μ. Τ.., 8 15) οζ ἰο δϑϑοςοῖδίς ἴξ ψν {δα 
[ελϑὲ ἀδυ 88 ἃ ἄχϊυγε (γίνεται), "’ ςαεηἄας 
ἄδν δηὰ ἀϊνίης ἄεογεε οἵ ἀεδῖῃ ἢχεὰ 
Ῥεγοπά τεςοδὶ] " (ΗοῖιΖ., Η. 6.), ος ἴο 
ἱπιρῖγ τδδὲ ἔπ Βεΐγαγαὶ ργοςεβ8 8 αἰγσεδυν 
θαραπ ἴῃ {π6 Ἐπουρῃὶ οὗ τῆς ἔα]8ε-Βεασίοά 
ἀϊδοῖρ[ε.---νεσ. 3. τότε, ἔννο ἄδυβ δείογα 
Ῥαββονεῖ.---συνήχθησαν ροϊπῖίΒ ἰο ἃ 
ταεεξίηρ οὗὐ ἴπῈ ϑαπηεάσίπι.---εἰς τὴν 
αὐλὴν ἀεποίεβ τῆς τηεειίπρ ρίδος, εἰπεῖ 
δε ῥαίαος οὗ ἴπε ΒΙρἢ ῥτγιθϑὲ ἰπ δοςοσγά- 
πος ἘΠ ἐπε υ8ς οὗ αὐλή ἱπ ἰδῖες ατεοῖς 
(Υν εἰ55), οσ τη οουτὲ δγτουπὰ ψῃϊοἢ τμ6 
Ῥαϊδεῖαὶ δυϊ]άϊπρβ ννετα ταηρεά (Μεγεῖ) 
Ξε αἰγίμηε ἰῃ Ψυϊραῖς, ἐο]]ονγεά Ὁν Οαἰνίη. 
Ιῃ δος Ιαἴίος σαβα ἴῃς τηεεϊτίηρ νου 6 
ἰπίοστηδι. [Ι͂᾿ ΔὴῪ οδβ86 ἰξ ΨᾺ8 δὲ πα 
δίρἢ ῥτίεβι β αυδγίεσβ ΠΟΥ πιεῖ: ὙΒεγε- 
ὕροῦ ΟἾΓΥΒ. σοηηδσκβ: “966 ἴ86 ἱπεχ- 
Ῥ δεαῖρῖς ςοτταριίοη οὗἨ εν 88 δθδίσβ. 
νίηρ ἰανγεββ Ῥγοοδεδιπρβ οὐ δαπὰ 

ΠΕ οομηθ (ο ἴῃ6 ΠίρὮ ρῥγεβὲ δεεκίηρ᾽ 
ΔΟΪΠΟΣ μετα ἘΠΕῪ Βδουϊᾶ ἐποουπίες 
δίπάγαηςς" (Ηοπι. ἰχχίχ.).---Καϊάφα, 
Οδίαρμδβ, βυγηᾶπιθ, ] βαρ ἢίβ πλπια. 
βενβηΐδεη ὑδᾶγβ ΒΙ ρἢ ῥτίεβὶ (υἱάς [Οβερἢ, 
Απῖ,, 18, 2, 2; 4, 3).-- ν ες. 4. ἵνα ὙΠῸ 
Β δ) υποῖῖνε δος ἃ νοῦ οἵ εῇοτί οἵ ὑίδῃ : 
ἴῃ οἸαβϑὶς ατεεῖς οἕεπες ὅπως » ἢ ἰιυυτὸ 
ἰηάϊςδῖῖνε (Βυτίοη, ὃ 205).--δόλῳ ὃγ, 
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σωσι δόλῳ, καὶ ἀποκτείνωσιν. 5. ἔλεγον δέ, “ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα 
μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ." 

6. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ 
ΜῈ εἰν. 5. λεπροῦ, Ἴ. προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ " ἀλάβαστρον " μύρου ἔχουσα 3 
ΠΝ βαρυτίμου,Σ καὶ " κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὁ αὐτοῦ ἀνακειμένου" 

ΨΥ. ς ΜΚ. χίν. 3 

(ῳ δ᾽ ἀπώλεια αὕτη; 

8. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅ ἠγανάκτησαν, λέγοντες, “Εἰς τί 
9. ἠδύνατο" γὰρ τοῦτο τὸ μύρον 7 πραθῆναι 

1 δολω κρατησωσι ἴῃ ΦΑΒΌΓΑΣ (Τίδοξ., ΚΝ Η., ΝΥ 6.). Υ. ΚΕ. βυρροτίεά οηἱγ ὈΥῪ 
τηαϊπαβ. 

Ξεχονσα Ὀείοτε ἀλαβαστρον μυρον ἱπ 'Β0]1, 13, 33, 69, εἴς. 

ὁ πολντιμον ἰπ ΣΦΑΌΙ, (ΤίθοΒ.) δ8 ἐπ Τ. Β. ἱπ ΒΓΔΣ (ΥΝ.ἢ.). 
ῬτοΟΌΔΌΙν ςοπι65 ἴτοστὰ [δ χιΐ. 3. 

4 4πι τῆς κεφαλης ἴῃ Δ. ΒῸ 1, 13, 60 αἱ. (Τίβοξ., ὟΝ. Η.). 
ΤΜΑΒΌΙ, αἱ. 9 εδννατο ἰπ ΒΔ. 

οταῖς, ἃ τχεϊδβοά ομαγαοίεσίβεϊς οἵ οἱεσγίςβ ; 
ἑπάϊρπα σοπομαἐΐο (Βεηρεῖ) ; σοννδγάϊν 
διὰ πλετοῖ!ε88.--- νεῖ. 6. ἔλεγον δὲ: δὲ 
Ροἰπίὶβ ὅδοῖκ ἴο νεῖ. σ, ΜὨΪοἢ ἤχεβ ἴΠ6 
δβδίοῃ ἰῃ Ῥάδββονοσ {ἰπ|δὰ, Ψ 816 ἰἢς 
γηεάσβῖβ τπουρμὲ ἴὲ ῥγυάεπε ἴο Κδερ 

οΥ̓͂ τῆς Βοῖγ βεάβοῃ ἴοσ σεάϑοη ρίνεη.-- 
μὴ, εἴς., ἴο ἀνοϊὰ Ὡρτοᾶσ δρὲί ἴο μάρρεῃ 
ἱ Ῥαββονεσ τη, [σβερῆυβ ἐξςές (Β. ].» 
ἰ., 4ν 3). 

νν. 6-13. Αποϊμεϊηρ ἵπ Βείλμαπν (ΜΚ. 
χῖν. 3-0, οΥ͂ ]ομη χίϊ. ᾿-τι). ϑδῖχ ἀδυβ 
Ῥείοτες Ῥδββονεσ ἰῃ ]οῆπ; πὸ ἐἰπ)ε ἄχεά 
ἰηῆ Με. δηὰ ΜΙ. Ὁετείαίπῖν νη 
Ῥαβεβίοη ψεεκ. Τῆς τπίηρ οὨἰεῆγ τὸ δ6 
ποϊςεὰ ἰ8 ἴδε βειεὶπρ οὗ 1π|5 ραῖ πεῖς βοβηθ,, 
Ῥεῖννεεη ρσίεβι ϊγ ρἱοιείπρ δηᾶ ἔαϊβε 
ἀϊδβείρ! εβῃρ. ““Ηδκιγεὰ δηὰ Ὀδϑεηεββ ου 
εἰΐπες παπὰ δηὰ ἔγας ἴονε ἴῃ ἴῃς πγίἀ8ὲ ᾿" 
{{παἰκῖηξ οὗ ἐλε Τισεῖυε).---Ν εῖ. 6. τοῦ 

Ἰησοῦ, εἰς. : ἱπάϊςαἴεβ ἔῃ6 βοεῆς, ἱπ 
Βείδδπυ, δπὰ ἱπ τε πουβε οὗ ϑ5ἰπιοῃ 
Κποννη 88 ἴῃε ἴερεσ (ἰε οὴς βροΐκεη οἵ 
ἐπ νἱϊ!. 2). Ὑπε μοβὲ οὗ 1. νἱῖ. 36 ἢ. 
νγ»)ῶ8 ἃ ϑίπιοθῃ. οη ἴδε οἵπεσ παπὰ, πε 
δοβὲ οὗ ]οΐπ χίϊ. τ ἢ, οὐ ἂὲ ἰεδβὲ ἃ ργο- 
ταϊπεηῖ συεβῖ, νν85 1,8ζᾶσυβ, Ὀγοῖμε οὗ 
Ματῖῃα δαπὰά Μδαυ. Ὑπηῖβ δπὰ οἵπεσ 
Ροΐπῖβ οὗ σεβεπιδίδποε ἀπά ἀϊβεγεῆςς 
ταῖβε ἴῆ6 αυσβιίοη : ἀο 411] ἴπεὲ ἴουγ 
ἐνδηρεῖ δῖβ [61] ἴῃς βᾶπὶῈὲ βίου ἱπ 
ἀϊθεγεπε νᾶγβὺ Οη {Π|8 ιδβιίοη δηά- 
1ε58 ἀϊνεγθυ οἵ ορίπίοη πδβ ὑγεναιϊ δὰ. 
ΤὮς ῬγορδὈ εν ἰ8 παῖ τἤετα νεῖε ἵν 
ποἰπιηρβ, ἴδε οὔς τεροτίεἁ νἢ 
νατιίαιίοπβ ὃὉγΥ Μι., ΜΙκ., δπά 71οδπ, τῇς 
οἴδες ὃγ κι; δηά τπᾶῖ ἴῇς ἵνο μοῖ 
βοπιοννδαὶ πιχεά πῃ ἴῃ ἰταάϊπίοη, 50 
παι τς ῥγεςῖβα ἀειδὶ!β οὗ ες! οαπποῖ 
Ὧον ὃς δβοογίδίπεάδ, Ηδρρὶϊ ἴπε εἰ ῃΐοδὶ 
Ὃς τεϊϊ φίουβ ἱπιροτὲ οἱ τῆς ἔννο Ῥεδυῖ 

πολντιμον 

δΊΜΒΌΙ, οτὔἶὶ αντον. 

οπλῖξ τὸ μυρον (ΤίδοΒ., ὟΝ. Η., ΝΥ 8.). 

βίογίςβ ἰβ οἷςασ.---Νεσ. 7. ἀλάβαστρον, δα 
“ ΔΙδθδβίεσ᾽" (ν886), [πε ἴδγπι, οὔ βία 
ἀεποιίηρ ἴδε τηδίεσγίαὶ, Ὀείπρ' ἰγδηβίοσσοά 
ἴο ἴδε νεββεὶ τηδάς οὗ ἴξ, κε οὺσ ψνοσά 
“ μ1155᾽" (ϑΡελκΚεγ᾽β Ο051.), 'ἰπ ςοπίτηοη 0.86 
ἔοσ Ῥγεβεγνίῃηρ οἰπίσηεηῖβ (ΡΊτν, Ν᾿. 111., 
3). Αῃ αἰδδαβίεσ οἵ παγὰ (μύρου) ννᾶβ ἃ 
Ῥτεβεπὶ ἔοσ ἃ Κίπ. Ατπηοηρ ἦνε ρσεοίουβ 
Ατιὶοῖεβ βεηὶ ὉγῪ Οδιλθγβεβ ἴο ἴῃς Κίηρ οὗ 
Εἰπιορία νγὰβ ἱποϊυἀεὰ α μύρον ἀλάβ. 
(Ηετοά,, [11., 20). Οπ τπῖ5 οἰπίπιεπὶ δηὰ 
ἰ8 βδουζοαθαὶ. υἱήάδ Τεβίγαηθ, Ναέωγαϊ 
ἩΗϊείονν οὗΓἹ ἐπε Βίδίε, Ρ. 484 (ᾳφυοϊεά ἰπ 
ποῖεβ οἡ ΜΚ.).---βαρντίμον (Πετε οπῖγ ἴῃ 
Ν. 7.), οἵ ρτεδὶ ργίοςς; {πὶ5 ποίεά ἴο 
εχρ δίῃ τῆς βεαυεὶ.---κεφαλῆς : 5ῃς ὕτοκε 
ἴῆε νᾶϑς ἂδπὰ ρουγτεά ἴῇῆς ᾿οπίεπίβ οἡ 
τῆε λεαάὰ οὗ 6508, ἐεεῖ ἴπ ]οῃη ; οι 
Ῥοββίδίε ; τησβὲ δὲ ςοπηδίπεά, 88 ὺ ἴῃς 
Ἡαττηοηίβιβ. -- εσ. 8. ἠγανάκτησαν, 48 
ἰπ χχ. 24. Τῆς ἀϊδβοϊρίε-εἰτοῖα ἐχρεσίεποθᾶ 
νατίουβ δῃπουδηςαβ ἴτοῖη ἢσβί ἴο ἷδβί: 
ϑυσορπεηιςίδη ψνοπίδη, τηοίβεσθ δπά 
ΟΠ άγθη, τη δἰ ἐίοη οἵ ξϑ0ιο8 δηὰ ]οδη, 
Μαγὺ οὗ Βείμδηνυ. Ὑῆς ἰδδὲ τῆς τηοβὲ 
βίπρυϊαγ οὗ 411. Ῥιοῦδοὶν 411 τπς ἀϊβοίρ]ε 8 
ἀϊβαρργονεά τῆογε οὔ ἰεββ'ί ἴὲ Ψὰ8 ἃ 
τσονιαπ᾽ς ἃςῖ, δΔηὰ {πεν ψεῖς πη. 8586 
νγὰ8 ἃ Ῥοεῖ δηά {πεὺ ννεσε βοπιενῃδὲ 
γιοβαῖς.- -ἀπώλεια, νναβία, ἃ ρζεοίουβ 
της τὔγονη ἀνῶγ. ΤῸ ἤοῪ τῆδηυ 
τῆϊηρβ (86 ἴεγπι τηὶρῃξ θὲ δρρὶϊεὰ ου 
δίπη τ ρτουπάβθ ὙὍὴς ἵνεβ οὐ ἴπ6 
ΤΩΑΔΓΙΥΤΒ, δ...) ἐμὶ δοπο  Τπμαῖ ἰ8β ἴδε 
αυεβιίοη ; ποῖ 80 εδϑιϊν δπβνεγεὰ ἃ5 
νυ ραγ αὐ ΠΠτατίαπ ἐαίηΚ. Βεβίάς (δία 
οσιἰοῖβαι οὐ ΜδγῪ ρἷδος Ῥεῖΐεσγ᾽ 5 γανοῖξ 
ἀραϊπβὲ ἴῃς ἀδδίῃ οὗἩ 7εβι8 (χνὶ. 22).-- 

εἴ. 9. δοθῆναι, εἴς., ἴο Ῥε ρίνεη (δε 
Ῥιοςεεάβ, βυ θεοὶ εαειἷγ ἀπάεγβιοοά) ἴὸ 
ἴδε ῥοογ. Ηον πιυςἢ Ῥεῖίες ἃ υβε ἴδῃ 
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πολλοῦ, καὶ δοθῆναι πτωχοῖς." το. Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς, “Τί ἑ κόπους ᾿ παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἁ τὰ αἰ. γὶ 
εἰργάσατο Ἶ εἷς ἐμέ. 11. πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν " δαὶ νἶ ». 

ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 12. βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο 

ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ " ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 13. ἀμὴν ὁ ]0δε χίχ, 
λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, ἔς 
λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη, εἰς ᾿ μνημόσυνον αὐτῆς." ΜΕ. χίν. ο. 

14. Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας Ἰσκαριώ- Δ τὴν 

τῆς, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, 15. εἶπε, “Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ “6 κ΄) 

Δ ηργασατο ἰη Ὁ (ΤίβοΣ., ΜΝ. Η.). 

ἴο τνᾶβίς ἴξ πῃ ἴπ6 Ἐχργεββίοη οἵ ἃ βεπίϊ- 
τρεπι] -νετ. το. γνοὺς, ρετοείνϊηρ 
τβουρ ποὲ Βοασίηρ. δε δᾶνε ΠΔΩΥ 
ταϑδῃ ΤΠουρΗ8 νὰ ψουϊά θὲ δϑῃλπ,εά ἴὸ 
ΒΡεΔΚ ῥ᾽ αἰηὶν ουΐ.---τί κόπους παρέχετε, 
εἴς., ΨὮΥ τοῦδ γε ἴδε ψοιπδηλ ἃ 
Ῥῆγαβο ποῖ σεαυδηΐ ἴῃ οἷαββϑίς δυΐποζα, 
ἘδΟΌΡὮ δἰ πηῖατ οπεβ σους, ἀπὰ ἐνεη 118 
Οοοαβίοπα!ν (υἱός Κγρκε); ἰουπά ποῖ 
ΟὨΪΥ Βεῖα Ὀυΐ ἰῃ ΓΚ, χί. 7, χνἱ!. 5, Οἱ. 
νἱ. 17, ἴῃ6 ἴδεὲ Ρίδςς ΜΟΥ ἴὸ 6 
δϑββδοοίδίεἁ τῇ τἢ18; 851. Ῥδὺϊ δπὰ τὰ 
Βεζοίης οὗ Βείδδην κίπάγεὰ βρίγίῖβ, 1140 ]68 
ἴο ““ττουδ]68᾽" ἴτοῖῃ ἴῃς βᾶπὶιῈὲ βδοζί οὗ 
Ῥεορίς δηά ἴοσς βἰπιῖ]ασ σθϑϑοηβ.-- - καλὸν, 
ποῦΐα, Βεγοῖς : ἃ ἀεεὰ ἄοπε υπάες ἰη- 
δρίγαϊίοῃ οὗ υποδίουϊδιπρ ἰονα.--τν ες. σὰ 
Βιρρεβί8 ἃ ἀϊβιϊποιίοη Ὀεΐννεαη ρεπογαὶ 
εἰ Ιο8] σαίεροτίεβ απὰ ἀυξίεβ δγίβιηρ ουὲ 
οὗ βρβοΐδὶ οἰγουπιβίδηςθβ. Οοπιπιοη τήεῃ 
τοοορηίβα ἴΠ6 ἔοσπιεσ. [{ [δ κεβ ἃ ρεπίυβ 
οΥ ἃ Ῥαββίοπδίε ἴονεσ ἴο 8ε6 δηά βυῆὶν 
ἄο {πὲ Ἰἰδίϊεσ. Μδγυ 8ὰνν δηὰ ἀϊὰά τπ8 
τῶτς (πίηρ, δηὰ 80 δοῃίενεά δη, ἔργον 
καλὸν.- ἐμὲ δὲ οὐ π', “8 δδπονν 
Ἰποῖεβ" (Μεγει).---Ν τ. 12. πρὸς 
ἐνταφ.; ἴο ῥσερασζε ἔοσ Ὀυγίαὶ Ὁ ει ρδὶπι- 
ἴπξ; 80 ΠΕΩΣ ἰβ τὴν ἀδαίῃ, τπουρῃ γα 
τπουρῃῖ ποῖ οὗ ἴξ : εἴεςι οὗἩ ἴπε ννοπιδη᾿ 8 
ἃςῖ, ποὲ δεῖ σοηβοίουβ ρυγροβε. Ὑπὲ 
ϑγτείας νεγβίοη ἰηϊγοάυςεβ ἃ φμασί. 8586 
ταθδηῖ ποιῃίηρ δυξ ἴ0 8ῃον δεῖ ἴονε, 
αὐἱοκεηοά ροββί ον ὈῪ ἱπειϊποξῖνς ἔοσθ- 
Ὁοάϊηρ οἵ 111. Βυὲῖ δῃ δἂοὶ ἄοπε ἰῃ ἴπδὲ 
δρί τς ̓ν88 ἴδε Ὀεβῖ πη αἰ πη ρ οὗ ΟἸ γί 8:8 
Ὀοάγ, οΥ ταῖπες οἵ Ηἰβ δοὶ ἴῃ ἁγίηρ, ἔοσ 
1886 ἴνο δοῖβ ψψεσεὲ Κίπάγεά. ΗἩδηςα 
Ὡδίυγα!γ ἴπε βοίεπιη ἀδοϊαγαιίοπ [ο]]ονν- 
ἰμᾷ, ΔΩ δββοπίίδὶ μαζὶ οὗ [πε βίογσυ, οὗ 
ἱπάυδίτ40]ς δυϊμεπιίοὶν.--τ ες. 13. 
εὐ. τοῦτο, ἐκὶ5 ροδβρεῖ, ἴῆε ροβρεῖΐ οὗ ζῶν 
ἄἀεδίἢ οἵὗἉ ἰονε.---ν ὅλῳ τῷ κόσμῳ : δἴϊες 
ὅπον ἐὰν τηΐρῃ!ς βεεπὶ βυρετῆυουβ; ποῖ 
80, δονανοσ: ἰξ βεῦνεβ ἴο ἱπάϊςαϊς ἴπ6 
ταμρα οὗ ἴ26 ““ΨΠΒεγεβοανοσ᾽": νἱὰθ 88 
1:6 ψοσὶά, πηϊνετβα!ν ρσεάϊοιεα ἴοσ 

εἰρ. ἰπ ΒΙ,.. 

ΟΒτβεϊδηϊςν, πὰ αἷδο ἕος ἔδε Ββεζοίπο οὗ 
τῆς δηοϊπεηρ. ΟὨΠγυβοβίοπι, 11 πδεγαείησ 
ΟἸσίβιβ ψογάβ, γεπιαγκβ: Ενθη ἴδοβα 
ἅν! πρ ἴῃ τὰς Βε ἰ8} 1815 (Βρεττανικὰς 
γήσονς) ΒρΡεΔΚ οὗ (ες ἀεεὰ ἀοπε ἰῃ ἃ 
Βουβα ἱπ ᾿υάδεα ὈΥ ἃ παγῖοι (οι. ἴχχχ.: 
ΟἾγγβ. ἰάδεηεῖῆεβ τἰῃς δηοϊπείηρ δεῖς 
σῖτἢ τῆδὲ ἰη ΓΚ. νἱϊ.). 

νν. 14-ιτι-66{. Ὑκάας οὔήογς ἰο δείγαγ 
ὑπ (ΜΚ. χὶν. το, τσ, κ. χχί!. 3-6).--- 

δτ. 14. τότε, ἴμεη, ἴῃε τοοῖβ οὗ τῆς 
δείγαγαδὶ 5ὸ τυ ςἢ ξαγίμες δος ἐμᾶπ πε 
Βείδδην βοεπο---ὐὶ δ ου χνῖϊ. 22, 23-- 
δυϊ 1πδῖ βοεπα ᾿νουἹὰ Πεῖρ ἴο ῥγεςοίρίϊδιϊα 
ἴδε ξαϊα] βίερ. Πβδῖῃ αἱ δβδὲ δ [μαπά, 
δοοοτγάϊπρ ἴο {1π6 Μαβέεγ᾽ 8 ννογάβ. ὙΒεη 
ἃ ὕὉᾶδε παῖυγε νουἹά ἔδεϊ ὑποοπ)έοσίδοὶς 
ἴῃ 80 υηννοσί ἀϊγ σοτάρδην, δπὰ ᾿νουϊὰ δὲ 
εἰλὰ ἴἰο εβοᾶρε ἴο ἃ τῆοσε Ἴοηρεπηίδὶ 
Δίηοϑρπεσο. [υἀδλ8 οουἱά ποῖ δγεδίῃς 
πεεἶγ δηιϊὰ (ἢ οάουτδ οὗὨ (πε οἰπέπιεπε 
δηὰ 411 ἰξ δα δ] επιοά.---εἷς τ, δ., οπς οὗ 
πε Ὑνεῖνα (1).---Νν ἐγ. 15. τί θέλετε, εἴς., 
ψΠδὲ ἃτὰ γε Πρ ἴο ρῖνε πε ΜϑεΥ 
δηὰ Τυἀδ5 ἐχίγεπης ὁρροϑβίϊεβ : 8ῃε ἔγεεῖν 
βρεπάϊηρ ἱπ ἴονε, δὲ Πρ ἴο 8611 μῖ8 
Μαβίεσ ἔοσ τοπευ. ναὶ Ἴοπέγαβίβ 'π 
τῆς ψοσ ἃ δηὰ ἰπ τῆς βᾶπηδ 5π|8]] οἶγοὶα 
ΤΔς πηεγοσπδγυ 8ρίτϊ οὐὕἵἩ 488 18 ποῖ 80 
ΔΡραζσεπὶ ἰπ ΜΚ. δηὰ 1,Κ.---κἀγὼ, εἰς. : 
καὶ ἱπιτοάδιυςΐπρ ἃ οο-οτάϊπδιε οἴδυβε, 
ἰπδιεδά οὗ ἃ βιυδοζάϊπαις οἴδιιβα, ἱπίγο- 
ἀυςεά Ὀγ ὥστε οτ ἵνα ; ἃ (ςοἸἸοηιι 41 18π| ος 
ἃ Ἠεδτγαίβηι: ἴπ6 ἰγαίτοσ πλεδῃ ἱπ βίγἷθ 88 
ἰῃ βρίγιι. -- ἔστησαν, {πεν ρίδοεὰ (ἰπ 
τῇς δαΐδηςε) -- νεϊρῃεά οὔβἱ. Μδην 
ἱπίεγρσεῖ : {ΠπῸῪ δρτεεὰά -- συνεφώνησαν. 
80 ὙἸδεορῆγ.: “Νοῖ 48 τίδην τδίηκ, 
ἰπβιεδά οὗ ἐζυγοστάτησαν ". ΤὨΐα οοτ- 
τεβροπὰβ ἢ ΜΚ. δπὰ 1,Κ., δπάὰ τς 
ἩΚΟΙποοά ἰβ τλδὲ τπε ππόπεὺ Ψουά ποῖ 
δ6 ρϑδιά 11} πὲ ννοῦκ ννδβ8 ἄοπε (τ ἐΖβο 86). 
Βυῖ Με. Π88 ἴδε ργορῃεςοίεβ ἐνὸς ἴῃ νΐενν, 
δηὰ υ868 Πεῖε ἃ ρτορῃειίς ννοσὰ (Ζεςῖ. 
χὶ. 12, ἔστησαν τὸν μισθόν μον τρι. ἀργυ 
ϑερῖ.), ἱπάϊβεγεπε 48 ἴο πὸ {ἰπιῈ νυν ἤδη 



410 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚ. 

ε βετο οαἷν ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; " Οἱ δὲ δ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια" 
δεῆδε. 

ΒΙΚ. χχὶϊ. 6. 
τό. καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει " εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. 

17. ΤΗι δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, 
λέγοντες αὐτῷ, ““ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα ; 

1βογὰ ουἱγ. 18. Ὁ δὲ εἶπεν, “Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα, καὶ εἴπατε 
Ἐν. χί. 8. αὐτῷ, Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ὁ 

τὸ ᾿ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου." 
καιρός μου ἐγγύς ἐστι πρὸς σὲ ̓  ποιῶ 

19. Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ 
ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

20. Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα. 421. καὶ 

ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει 
με." 4242. Καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος 

1 ΜΒΌΙ1Δ οπῖξ αντω. 

γτλεηὶ νᾶ τηδάς. Οοίηδά πλΟΠΕΥ νγᾺ8 
ἴῃ υδς, ὃὰὲ τῆς 5ῃεἶκε18β πᾶν πᾶνε Ὀδθ 
νεϊσβεά οὐδ ἱπ δπείαυς ζΑβΐομ ὉΥ πιθῃ 
ολτεῖα ἰοὸ ἄο δὴ ἰπίϊᾳυίϊέουβ τὨίπρ 1π ἴῃς 
τηοβὶ οσίβοάοχ γᾶ. Οὐ ἔδεσε τῆδυ μᾶνε 
Ῥεεῃ πὸ ψεϊφμίηρ ἰῃ ἴπε οἂδε, δὰϊ Ων 
τῆς υδὲ οὗ 8δπ ἀποίεπε ἔογπὶ οὗ βρεες 
αῆες τὰς ρῥγδοιίςε μβαὰά Ῥεοοπις οδβοϊεϊα 
(Εἰεϊά, Οἱ. Νον.). Τῆς ἀπιουπί -Ξ- ἀδουΐ 
ἴδιες οσ ἔουσ ρουπάβ δίειηρ, ἃ 8:141] 
801) ἴοσ βυςἢ ἃ βεγνίςε ; ἴοο Β: 81] δ Κ8 
Μεγεῦ, 0 δυρρεδίβ [δαὶ τἴῃ6 τεαὶ 
διηουης τνᾶϑ ποῖ κηονῃ, δπὰ [δὶ πε 
βιαπὶ Ψ88 ἄχεά ἰῃ ἴδε ἰγδάϊίοη ἴο βυϊ 
Ῥτορῆεου.--- ες. 16. εὐκαιρίαν, 4 σοοά 
οοολβίοῃ, ἔπε νεσῦ, εὐκαιρέω (ΜΚ. νἱ. 31), 
Ῥείοηρβ ἴἰο ἰδία ἀσεεῖςκ (οῦεςοκ, Ῥὰγγη., 

. 125). 
Ῥ ΩΣ “19. Ἅγγαηρενιεμές 70γ Ῥαξολαΐ 
Ῥεαεὶ (ΜΚ. χὶν. 12-16, 1,Κ. χχί!. 7-13).-- 
Ψψεσ. 17. τῇ δὲ πρώτῃ τ᾿. Τῆς βαςτεὰ 
βεᾶβοῃ ΜῊΝ Ῥερδῃ οὐ ἴδε τφ4 Νίβδῃ 
δηά ᾿Δϑιθά ἕοσ βενεὴ ἄδυϑβ, ψγᾷ8 ἔννο ζδαβίβ 
το δ ἰηῖο οης, ἴἢς Εδδβὲ οἵ ἴδε Ῥδββονεῖ 
δηὰ τε Εεαβὲ οὗ ἴη]εανεπεά Βεεδά, 
ἃηὰ ἰξ ψὯ28 οδ᾽ εὖ ὉΥ εἰϊβες πάγῃς ἰη- 
ἀϊβετεπεῖγ .---ποῦ, ὙΠεῖε ὃ Α ταῦθ πλοῖα 

Ἰεχίῃρ ᾳυεβείοη ἰδ: ψβεη ἡ Κδ5 ἴΐ 
ὁπ ἴδε δνεηίηρ οὗ ἴδε 13} (Ὀερίπηΐπρ οὗ 
141}), Ἃ5 [πε Εουγίῃ ΟΟβρεῖ 8εεπ)8 ἴο 88 Ὺ, 
οἵ οὐ ἴδε Ἔνεπίηρ οἵ ἴπε [ο]]οννὶπρ ἄδυ, 85 
τῆς δυπορεῖςαὶ δοοουπῖβ βεεὲτὶ ἴ0 ἱπηρὶν, 
«αὶ 7εδὺ8 κερὶ {πε Ῥάβοῆαὶ Εεαβδε ἡ ὙΠὶ8 
δ οὔα οὗ τὴν δατγηηοηϊβες ῬτΟΡΪεπιβ 
δεϊβίηρ ουξ οὗ δε αοβρεῖ παιτδῖῖνεβ ἔτοτὴ 
«δ΄8 ροΐπε οηνναγάβ, ου νυ ΒΙς ἢ 8η ἱπλσλδηβα 
διηλουηὶ οἵ ἰεαγηςά ἰδθουγ 888 Ὀεεη δρεηῖ. 
Ἴδε ἀϊδουβδίοηβ ἃἅσε ἰγκβοπιε, δηὰ {δεῖς 
κεβυ 18 υποοτιδίη; δηά {Πὰν ὅτε δρί ἴο 
ἴακςε ἰῃς δἰἰεητίοη οἢ [Δ τότε ἱτηροτίδης 
τολῖϊεσβ : ἴδ 6ββθη 818 οἱ ἴ1π6 τηονὶπρ 
δ]ς, σοπηῆοη ἴο 811] [6 Ὄνδηρο  ἰβῖ8. 
Ὗνο τουδὶ ὃς οοηίεπέ ἴο τοπιαίη ἱπ ἀουδὶ 

85 ἴ0 τ1ΔΠΥ͂ ΡοἰΪπί8.---θέλεις ἑτοιμάσωμεν, 
τῆε ἀεϊ!θεγαῖίνε δυδ᾽ πεῖνα, ψιδουξ 
ἵνα αἢες θέλεις.---νετ. 18. ὑπαγετε, γ0 
γδ ἱπῖο ἴπ6 οἰτγ, ἱ.5., 16γυβα]επ.--- πὶ 
τὸν δεῖνα, ἰο βυςἢ ἃ οπε, αν θη πὸ 
βυβηοίεηε ἀϊτεςιίοη. ΜΚ. δπὰ 1. ὅσα 
Τοσε δχρ οί, Μὲ. Βεῖε, 685 οῆβδη, 
Δ τενίαιεβ. Πουδε1ε88 ἃ ργενίουβ ὑπ άοσ- 
βίδπαϊηρ ῃδὰ Ὀδδη σοπια ἴο Ὀεΐννεδη [658 
δηὰ δὴ ὑηκηονῃ (ἰεπὰ ἴῃ [εγιβα] θη). 
Ἑυϊῆγ. δυρρεβῖίβ ἴδαὶ ἃ τουπάδρουξ 
ἀϊγεοϊίοη ννᾶβ ρίνθῃ (ὁ κεὲρ 1.1.ἀδ8 ἴῃ 
ἱξποτγᾶπος 88 ἴο ἴῆε τεηάεσνουβ.---ὁ καιρός 

.», ΤῊΥ τἰπλε (οὗ ἀεδῖ ἢ). ϑόῖηδ (τοῖϊι8, 
Ῥεδκεῖ᾿β ὕονι., σαγσ, Οδῦ. Ν.Τ.) Βπάὰ 

ἴῃ τῆς νογάβ ἃ γεᾶδβοη ἴος δπεϊςὶραϊηρ ἴδ ς 
εἶπις οὔ τπε Ῥαβοῆδὶ Εεδβὲ, δῃὰ 80 οης οὗ 
ἴδε ἱπάϊςαιίοπβ, ενεη ἰπ ἴῃ ϑυπορείςδ, 
ἔδαι ΠοΠ π᾿ 5 ἀδῖς οὔτῃς Ῥαββίοῃ ἰ8 ἔπε ἔσῃ ς 
οπε.--ποιῶ τ΄ π., 1 τῇδε οἵ ἱδερ (ργα- 
βεηΐ, ποῖ ζυΐυγο), 8. 8.4] ἐχργεββίοῃ ἴῃ 
βυοῖ ἃ σοπρεςιίοη. ἘΧΔΙΊΡΙ68 ἴῃ ΒΔρΒεῖ. 

ὰ τ᾿ μι: πιακίηρ τηϊγίεαη νὴ Ὦ τῆς 
Μδβίεσ, ἃ ϑυ 1: 8016 πυπηδετῖ ()μδέα φρατρία, 
ατοείαβ), θεΐνεεη της ῥγεβογ θά {ἰπη8 
οἵ ἴεη δηά ἱψεηῖγ. ὙὍδε ἰατιῦ μδὰ ἴο δ6 
επί γοῖν οοπδβυτηεά (Εχ. χὶΐ. 4, 3. Ἀϊὰ 
εϑὺ58 δπὰ (ὃς Ὑνεῖνε εαὶ τἴπ6 
δ ὃ 
γν. 20.-25ὅ. ΤᾺ ῥγέδεμος οὗ ἃ ἰγαϊέον 

αππομηοσάῦ (Μ|ο. χιν. 18-21, κ. χχίΐ. 
21-23).--ννν. 2ο, 21. ὀψίας δὲ γ. Ιἐ ἰδ 
ενεπίην, πὰ πε σοτῆρϑην ἃζα δῖ ΒΌΡΡΕσ, 
δηὰ ἀυτίηρ, πε τε] (ἐσθιόντων αὖ.; νετ. 
21) 1688 τηδάε ἃ βίδχι]πρ δηπουηςθ- 
ταεηῖ. Αἱ ψῃδῖ βίαρε ἰβ ποῖ ἱπάϊςαδις. 
ΕἸβπες βυρρεβίβ ἃ ἰαίς βίαρε : “Ουτὰ 
ἴετα οοπιεάιββεηῖ ; νεῖρεπία δὰ ἤπεϑηι 
οοεηΔ,᾽ Ὀεσᾶυδε Δ εαεῖν ἀπηουποδηιαηξ 
νουϊὰ πᾶν [Ποὦ ἀρρειίεε.--ονετ. 2:1. 
παραδώσει με, 541] Ῥεῖγαγ της. ἀεπεταῖ 
δηπουποετηεηΐ, νους ΔπῪ οἷς ἴο [Π6 
ἱπάϊνίἀυαϊ!, Ὧ8 ἱπ Μ|ς. νεσ. 18.---᾿ εσ. 22. 



τ6---1:6. 

αὐτῶν, “Μήτι ἐγώ εἶμι, κύριε; " 
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238. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, 
““ Ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ " τρυβλίῳ τὴν χεῖρα,2 οὗτός με παρα- καὶ Βετε κῃά 
δώσει. 24. ὃ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ᾿ ὑπάγει, καθὼς γέγραπται! 
περὶ αὐτοῦ " οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι᾽ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος." 

Βεζε διηὰ 
ἱπὰ ΜΙ, χίν. 
δι 

οἵ 

25. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπε, “ Μήτι ἐγώ 
εἰμι, ῥαββί;" λέγει αὐτῷ, ““" Σὺ " εἶπας." τὰ νοεῖ. ός. 

26. Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὁ ̓ Ιησοῦς τὸν 5 ἄρτον, καὶ εὐλογή- 
σας, ἔκλασε καὶ ἐδίδου ὁ τοῖς μαθηταῖς, καὶ ὁ εἶπε, “ Λάβετε, φάγετε" 

2 φιᾳᾷ ἐκαστος νἱϊμβουξ αντῶων ἰπ .ΒΟΙ,Ζ 33 (Τίβοι., Ν.Η.). 

3 τὴν χειρα δεΐοτε ἐν τω τρνυβλιω ἱπ 3.Β1.Ζ. 

8 ΒΟΙ.Ζ οαιΐξ τον. 
4 Ἐσ; εδιδον τ. μ. και εἰπε δ Β01.Ζ, οὐυτεῖνεδ, ἢάνε δονς τ΄ μ. εἰπεν. 

λυπούμενοι δεετηβ ἃ εαῖς ψογά, δηὰ {86 
ἀάιϊτίοη οὗὐὨἨὁ (ῃ6 δνδηρε δι᾿ ρεῖ Ψψοσὰ 

ρα ἀἄοεβ ποῖ πιᾶκεὲ ἰΐ βίζσοῃρ. 
Νοηδ οὗ τδς δοσουπίβ τε ἰβεϊ δ! ἐχ- 
ῬΙεββ ἴδε εβεοὶ ψῃϊοῖ τηῦβὲ μᾶνα ὕεθῃ 
Ῥιοάυςεά.---ἤρξαντο Βεῖρβ 0 Ὀτίπρ ουἱ 
ἴδε εἰτυδιίίοηι: {πὰ δέραπ ἴοὸ ἱπαυΐτα 
δῆες βοπ)Ὲ πηοπιεηΐβ οὗ της δβίοη  βἢ- 
τηεηῖϊ.-μήτι ἐγώ, εἴς., οὯπ ἰξ Ῥε 1 
ἐχρεοϊίϊηῷς οὐ δορίηρ ἴοσ ἃ περδῖϊνα 
ΔΉΒΝΕΙ; γεῖ ποῖ ἴοο βυγε: ΡγοῦΔΟΪΥ 
ΤΩΔΩΥ ΟὗὨ τδδπλ ψγεσα Ἴοπβοίουβ οἵ ἔδασ; 
ἐνεη Ρεῖος τηῖρδε Ὀς, φυϊία σοταρδιΟΙΥ 
στ δῖ8 ῬοΪάπεβ8 ἃ {{π||6 Ἰδίεσ.----νεσ. 23. 
ὁ ἐμβάψας, Βε νο ἀϊρρεά, ἀΐρ8, οἵ 8118}} 
πᾶνε ἀιρρεά. Ὅῆς δογίβε ρδσίςρίς ἀ6- 
οἰάεβ ποιδίηρ 88 ἴο (ἰπ|6ὲ, Ῥαϊ πλεγεὶν 
Ῥοίηίβ ἴο ἃ βίηρἷς δοῖ, ἃ5 ἀϊβιϊηςϊ τότ ἃ 
Ῥτοοςβ8 (ο΄. ἴπ6 ῥγεβεηῖ ἱπ ΜΚ.). Τῇβ 
εχρζεββίοῃ ἰῃ Με. ἀοεϑ ποῖ πεοαββαγν 
ἰάεπιῖν τς πιᾶῃ ππΐεββ νὰ τεπάοσ: 
ΨῃῸ μᾶ8 Ἶυβὲ ἀϊρρεὰ, δὰ ςοηςεῖνε οὗ 
7εβι8 δβ ἀϊρρίηρ ἱπηπιεάϊαιεῖυ δἴεγ (80 
ν εἶδβ8.) [π ἔδνους οὗ (Π΄8 νίενν ἴξ στῦδ 
Ὅε καἱά ἴδαϊ ἔπεσε νγὰβ ὯῸ βεῆβε ἴῃ τείεσ- 
τῖπρ ἴο ἃ βίηρίε ἂςὲ οὗ ἀϊρρίπρ, γε ἵμεγα 
νουά Ὅς ταᾶπΎ ἰπ ἴῃς οουτθα οὗ ἴῃ8 
ΤΑΕΔΙ, υη1658 τῆς οἰγουτηδίδηςεβ ΨΕτΕ Βυ 0 ἢ 
8 ἴο πιᾶκε ἱξ ἱπάϊςαϊε ἴδε ἱπάϊνίἀυ δ] 
ἀἴθοῖρὶς. ὙΠα πιεσε ἀϊρρίηρ ἰῃ ἴῃς βαπηβ 
ἀϊβῃ ψουἹὰ ποὲ ἰδεπεγ τς ἰγαίἴοσ, δ6- 
οἄυδα ἴπετε ψουϊᾶ 6 δανοσδῖ, ἴσας οὐ 
ἔουτ, δοίης τῆ. ϑάπια {πίηρ, δ σοσηρδην 
Ῥεὶπρ ἀϊνίἀεἃ ἱπέο ρΡεσῃμδρβ ἴῃγεε ρτοι 8, 
Ἑδοῦ μανίην ἃ βεραγδῖε ἀϊ8ῃ.-- -τὴν χεῖρα. 
ΎΠς δποίεπί8 υδεὰ {πεῖς παπάβ, ποῖ 
κηῖνε8 δηὰ ἔοσκβ. 500 51}}} ἴῃ τῆς ΕΔϑῖ.-- 
τρυβλίῳ. ἩΗδεδγοδίιδ σίνεβ ἴοσ (μἰ8 ψοσζὰ 
ΗΝ άφιον -Ξ- Δοείδδυΐυπι, ἃ νεββϑεῖ ἴογ 
νίπερατ. Ἡκσπος Εἴβπες {πη Κθ τῆς τα- 
ἔετεηςε ἰβ ἴο ἃ νεβ85εῖ [11 οὗ Ὀἰτίες ΠετῸ8 
αἰεερεά ἴῃ νίπερασ, ἃ ἀΐβῃῃ ρασίδκεῃ οὗ δἱ 

τῃε δορί ππίπα, οὗ 86 πιεαῖ. Μοζθ ῥζο- 
Ὁαδὶν ἴδε ννοσάβ Ῥοῖαι ἴο ἃ ἀϊ88 οοπίδιηἰης 
ἃ τηϊχίυτο οὗ ἔτυΐ!---δίεβ, ἤἄρβ, εἴς.--- 
νίηεζαν δηὰ βρίςεβ, ἰπ ν ῖο ἢ Ὀσοδὰ τνδ8 
ἀϊρρεά, δε οοἴους οὗ ὑτγίοϊκβ οσ σηυά, ἴὸ 
τετηϊπά {πεπὶ οὗ ἰδς Ἐργρἕδη δοπά 
(υἱάε Βυχίοτί, Σεχ. Ταῖνι., Ρ. 831). Τα 
ουϑίομῃ οὗὨ ἀΐρ; ἱπρ Βοῖε σείεσσεά ἴο ἰ8 
ΠΠ υδέγαιεὰ ὉῪ ἴπ6 1οἸ]οννίηρ ἴτοπι Ευστος 
(»γαπάεγμηρέη, Ὁ. 133): “ Βείοσαε: ὺ8 
βιοοῦ ἔνο ῥ᾽ δῖεβ, ὁπ Ὲ νυ βισοη ρῖν βρίςεὰ 
ταδοδζοηΐ, ([πΠ6 οἵμεσ ΨῈ ἃ ἀϊβῃ οἱ πὸ 
ουϊ ες κβ δηὰ οπίοπϑ. ϑροοῃβ ἴπεγε ἡγοσε 
Ὥοπα. ὙΠετγα Μεσα ἔουγ οὗ 8 ψῆΟ ἀϊρρεά 
ἱπῖο [86 βᾶπιε ἀϊ8}."᾿--νεσ. 24. ὑπάγει, 
δοεῖδ, ἃ εὐ ρῃεγηΐβια ἕος ἄεαῖῃ, ΟΥ̓ ]ομπ 
χὶϊ, 33.-τκαλὸν ἦν ψίπους τἢς ἄν, ποὶ 
ἀηυϑαδὶ ἴῃ ςοπάϊξίοπδ] βεπίεποςβ οὗ (Π|8 
βοζῖ : ΒΘΡΌΒΙΒΟΝ ΟΟΠΊΓΔΙΥ [0 ἕλοι (υἱάέ 
Βυτίοη, Μ. Τ΄, 88 248-90). 

Ὗν. 26-29ς. Τὰε Τιογά᾽ς ϑηῤῥεν (ΜΙ. 
χίν. 22-25; [Κι χχίϊ, το, 20).--- ες. 26. 
ἐσθ. δὲ αὐτῶν: 8ᾶπ|6 ΡῆγΑβε 88 ἴῃ νεζ. 
21, ἢ δὲ δἀδεὰ το ᾿ηἰτοάιος σποΐλεῦ 
τιειηοσδῦϊς ἰηοίἄεηὶ οὗ με ρϑβοδαὶ βιρρεσ. 
Νο ἀείδι18 σὲ ρίνθ τεραζάϊηρ δαὶ πηεδὶ, 
80 ἴδαι νὰ ἀο ποὲ Κηον Βον ἴασ οὖς 
Τοτὰ ἐο]]ονεὰ [δ υδι8] τουϊξίης, ἴος 
ψὨϊοἢ Τσοηβυῖο Γἱρπεοοι, ἤτον. Ηεδ., οτ 
ΘηλΠ 5 ίοέίομαγγ, ατιϊοῖα Ῥαββουέν. 
Νείιϊπες οἂπ νὰ ὙΠ οετίδϊηῖγ ἄχ ἴτας 
Ρίαςς οὗ τ οἷν ϑυρρες ἱπ ἔς ραβοδαὶ 
τΩΘΔ], οσ ἰῃ σεϊδίοη ἴο 86 δῃηπουποετηθηξ 
οἵ ἴῆς ἰταϊῖοσ, ὙὍὙῇα δνδηρεϊβὶβ ἀϊά ποῖ 
ςοηςεζῃ τπεσαβεῖνεβ ἀρουῖ δυο βυδοτγάϊ- 
παῖς τηδίϊεγβ.---λαβὼν, εἴς., μανίπρ ἰακεῶ 
8 ολκε οὗ ὑγεδά δηὰ ρίνεπ ἴπδηκβ Ης 
τοῖα ἰ, ὙὍ86 Ῥεπεάϊοιίοῃ ΤΔΥ δᾶνα 
Ὀεεη 8η οἷά ἔοσῃ) ρυὶ ἴο ἃ πεὺν 86, οἵ 
οτἱρὶ πδ].---εὐλογήσας 848 ποὶ ἄρτον ἔος 
115 οὔ]εςῖ, νος ἢ ψουἹά ἴῃ τῆδὲ ος486 βανθ 
Ῥεεη Ρἰδοεὰ δῇες ἰι.---δοὺς, εἴς., φἰνίης 
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τοῦτό ἔστι τὸ σῶμά μου." 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥ.. 

47]. Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον, καὶ 3 
εὐχαριστήσας, ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, “Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες " 

28. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς ὃ διαθήκης, τὸ περὶ 
πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 29. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 4 

οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτὶ ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος ὅ τῆς ἀμπέλου, ἕως 

Ὁ ΟΝ. χἰ!, τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν "τῇ 

ἐλ κῃ : βασιλείᾳ τοῦ " πατρός μου." 

Δ ΜΒΙΖΔΣ οπιῖς τὸ (Τίβος., ΝΝ Η., ΝΝ8.). 

3 καὶ ἰδ ἰπ Ὁ ΒΌ, Ῥυῖ ψναπεπρ ἰη ΟἸἿΖΔΑΣ τ᾿, 33. ΝΗ. ρυὲ ἰξ ἴῃ Ὀσγδοίκεῖβ. 

8 Ἐογ μον, το της καινης 3. Β1,Ζ δανε μον της, οπιϊκεἰηρ' καινης. Ὁ διᾶ5 [86 δδ)6 
ἢ καινης. 

ΦΜΒΌΖΣ οπιῖ οτι (Τίβομ., Ψ.Η.,ὄ ὑΜ 0). 
δ γενηματος ἴῃ ΑΒΟΌΣΙ, αἱ. ῥί. 

το ἴδε ἀϊδεϊρ[εβ; τς οδίκα Ὁσγοίκδη ἱπίο 88 
ΤΏΔΩΥ πιοσβεῖβ, εἰῖμεσ ἰη ἴῃς δςὶ οἵ ρἰνίηρ 
ος Ὀεΐοσγε ἴδε ἀϊβεγί δυξίοη Ὀερδη.---λάβετε 
φάγετε, ἴᾶκςε, εαἱ.---λάβετε οηἷγ π΄ ΜΚ. 
(ΝΝ. ἀπά Η.).---φάγετε ΡΓΟΌΔΌΪ Δῃ ἱπίετ- 
τείϊδεῖνα δάἀϊείοη, ἔσὰθ δας πη δοςββᾶσυ, 
ἐν ους ἐνδηρεῖβε.---τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά 
μον, 1818 ἰ5 τν δοάγν. Ὅς ἐστι ἰβ ἴῃ68 
οορυῖα οὗἁ βυπιῦοὶὶς δἰρηίβοδησθ. 7|εβὰ8 
δὲ 1Π18 βδοσεάᾶ τποθεῃς ι.868 ἃ ἐκοα νην 
δἰτηρίς, ραϊῃεῖϊῖὶς, δαπὰ ροεῖὶς βυτι ο 
ἯΙ ἀεδήη, Βαυῖ (Βὲ8 δγγαθοὶ [48 δδά τῇς 
ἕαϊς οἵ 411 τε σίου δ βυτηθο βπὶ, νΠΙ ἢ 18 
ἴο τὰπ ἱπίο ζει ϊβῃ ὑγοσβδὶρ ; ἰπ νίενν οὗ 
ψ πο τς αυεδιίοῃ 18 γδιϑὶπρ 1ἴ861} ἴῃ 
δοπια τπουρῃτδι! πιὶπάβ ψμεῖπες ἀΐβοοη- 
εἰπυδηςς, δὲ ἰεδϑὲ ἔοσ ἃ ἔπιε, οὔ ἴδε ἀ868 
οἵ βλοταπιεπίβ ννουἹὰ ποῖ Ὀ6 ἃ βεπεῆϊ ἴο 
τῆς τεϊίοη οὗ ἴπ6 βρίγι: διὰ τῆοζε ἱῃ 
Βιατιτηοπυ ὑὙἱὮ ἴπ6 πιϊπά οὗἨὨ ΟἸτῖβε τμδῃ 
τπεῖς οδίϊραίογν οὈβετγνδηοε.--- τ, 27. 
ποτήριον, ἃ οὔὕρ, ἴπε δγίῖςοὶς Ῥείη 
οταϊττεὰ ἴῃ δεδὶ Μ55. [5 Ἰάϊς, ἀπά ἰπ 
δρίγί: Ἐδϑδίπίοαὶ, ἴο ἱπαᾳυίτε νι μος ἢ οὗ 

6 ἴουσ οὔρ8 ἄγυπὶς δὲ 1π6 ρδβοῖδὶ ἐεδϑβί. 
ΤὨε δνδηρεῖῖβε μβδὰ πὸ ἱπίοσεβι ἱπ δυο ἃ 
ηυεκείοη.---εχαριστήσας : ἃ ἀϊβετεπι 
ψοσζὰ ἔγοτὰ παῖ υδεὰ ἰπ τείδσαποα ἴο ἴῃ8 
δτεδά, Ὀυϊ βἰ πη ασ ἰπ ἱπιροσὶ -- βανίπρ 
Εἰνεπ (πδηκβ τὸ αοά. Οὔὗδβεγνε, [6818 
Ὑγ8ἃ8 ἰπ ἴῃ πιοοά, ἀπά δῖε, αἱ τπμαὶ ἤουσ, 
ἴο ἴπδηκ δπὰ ργαῖβε, οοηβάεηϊ ἴπδὶ σοοὰ 
ψνουἹὰ οοπὶε ουΐ οὗ εν}. 1π ἀει ῃβεηδηα 
Ηδ νγᾶβ δϑϊε οὐΐυ ἴο τηρνιὶέ.---λέγων, 
εἰς. : ΜΙκ.᾿ 5 βιδίεσηεηὶ παῖ 411 ἄγαηὶς οἵ 
186 ουρ, Με. ἔυγηβ ἱπίο ἃ ἀϊγεςείοῃ ὉῪ 
]εβὺ8 ἴο ἄο 8ο, [ἰτυγρῖςαὶ ῥῬγαςῖίος ἰη- 
Βιυεποίηρ ἴδε τεροζὲ ἤεσα 88 ἴῃ φάγετε. 
7εβὺ8 ψουἹὰ δε ἴδε Γἐψεβὲ ψογάβ ροββί θα 
ἃ ΒῈ ἢ δὴ πουτ.--- ες. 28. τὸ αἷμά μον: 
186 νεγῪ ςοΐους οὗἩ τῆς ψγῖπε βυρρεβῖϊνε ; 
Ὦεπος οδἰϊεά αἷμα σταφυλῆς ἴπ Ὀευϊ, 

Χχχῖϊ, 14; ΤΩ Ὀϊοοά, ροϊπεηρ ἰο ἴδα 
Ῥαβείοη, [ἰκε τῆς Ὀγεακίηρ οὔτῃε Ὀγεδά.--- 
τῆς διαθήκης ((ο, ἴ8εὲ ἵνοὸ ρεη. μον 
τ. δ. ἀερεπάεπε οἡ αἷμα, νἱάς ΝΥ πετ, 
30, 3, 3), ἴδς Ὀ]οοὰ οἴτηε, οὔἴδε εουεπαπέ. 
ΤΠ ἱπιστοάυςοη οὗὨ ἴπὸ ἰάεα ἀρργορσίδι 8 
ἴο ἐπε εἰτουπιδίδποαβ: ἀγΐηῃρ πῆθῃ τηδία 
118 (διατίθενται οἱ οντας, 
Ευϊῆγ.). ΤΒε ερίτπεῖ καινῆς ἰη Τ. ΚΕ. ἰδ 
βυρετῆυουδ, Ὀεοαυβε ἰηνοίνεδ ἴῃ [Π6 
ἰάςα. Τῆς σονεπᾶπὶ οὗ σουγβα ἰβ παν. 
11 8 ]εγεηλ δ Β ἢενν οονεπᾶηξ οοπῖα 
δὲ ἰαβῖ, Τῆς δἱοοά οὗ {με οονεηδπεὲ 
δυρβεδβῖβ 8Δῃ Δπδίορυ δεΐμεεη ἰδ δηὰ τς 
ςονεηδηξ ΠὮ 18γδοὶ γαιπεὰ Ὁ βδοσίῆςς 
(Εχ. χχίν. 8).---τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνό- 
μενον: ἴῃς βιεδάϊηρ ἴοσ τῶδῃυ βιιρρεβίβ 
βδοσι θοαὶ δηδίορίεβ ; τῆς ργεβεηὶ ρδσίἰ- 
εἰρὶς νἱνίἰγ ςοποεῖνεβ {μαὶ νος ἰδ 
δῦουϊ ἴο ἤᾶάρρεπ 88 ποὺ Ἠδρρεπίηρ; 
περὶ πολλῶν 15 Δη δοο οὗ ἀντὶ πολλῶ 
ἴῃ χχ. 28.---εἰς ἄφεσιν ρτιῶν: ποῖ ἰῃ 
ΜΚ., δπὰ πᾶν ὃς ἃ σοπηηεπῖ οα ΟἸγίβι᾽ Β 
ψοσάδβ, βυρρίεὰ Ὁγ Μέ.; δυϊ ἰξ ἰΒ ἃ ἴγυ δ 
ςοπιηεηῖ. ΕῸς ψπδὶ εἶδα οουἱᾶά ἴδα 
ὈΙιοοὰ ὃς 5διεὰ δοοογάϊηρ ἴο 1,ονιἰςαὶ 
δηδίορίεβ δῃᾶᾷ ὄνεθ εγειλ δ ΒΒ πον 
ςονεηδπίῖ, νηοῦ ἱποίυάεβ δηηοηρ ἰΐ8 
ὈΙεββίηρβ 86 οοπιρίεια ἐογρίνεπεββ οὗ 
δἰ ὃ--  εγ. 20 οοπίδίῃβ ἃΠ ἜΧΡγα88 βίδϊε- 
τηεηΐ οὗ ἴδε ἕδςϊ ἱπιρ] δ ἃ ἴῃ ἐπε ργεςεάϊηρ 
δοιίοηβ, νἱα., ἰδδὲ ἀξ ἰδ πεᾶσ. [ἐξ ἰβ 
δε Δδβὲ εἶπε 1 νν [1 ἀσίηκ ρδβοῆαὶ (τούτον 
το γ., εἴς.) νὴ ἢ γοῦ. 1 ἀπ ἴο ἀϊς δὲ 
1215 ρδαββονεσ. Τῆς βεςοηὰ Βδίξοίῃς βεη- 
ἴδηςς 8 ποῖ ἴο Ῥε ἴἀκβη ργοβαίςαδι ῖγ. [{ ἰ8 
ἴ86 τπουρῆὶ ΟΥὗἨὨ τπηεεϊίηρ αραίη, Ὀὑτουρδὲ 
ἴῃ ἴο Ὀτίρῃμέεη τἢ6 ρίοοτῃ οὗ ἴδε ἰεᾶνε- 
τακίπρ (“ 8ὸ {τ Ζὰ ἀδπὶ 1,εὑεννοῦ! εἴη 
αεάδηκε δὴ ἀδβ Ν᾿ εἀεγβεμεη,᾽"" Ηοῖις., 
Ἡ.Ο.). Τὸ ἀϊδεπίδηρίε ἤρυτε ἔτοπι ἴδοϊ 
ἴῃ τ[λϊ6 ροεῖίς υἱέετδηςε δδουϊ ἴῃς πὸν 



27-35. 

30. Καὶ " ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “ Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν 
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21. τότε οΜῖ. χὶν.9.6 
(αδδοΐ. δ 
Βεσθ. 

τῇ νυκτὶ ταύτῃ. γέγραπται γάρ, “ Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορ- . 
πισθήσεται 1 τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης.᾽ἠ 32. μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί 
με; προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν." 33. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ, “ Εἰ καὶ 3 πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε 

σκανδαλισθήσομαι." 34. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Αμὴν λέγω σοι, ὅτι » τῶι 
ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν " ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με." 90,68. ν 

35. Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, “ Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε 
ἀπαρνήσομαι." Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. 

δο. 
]) δδα πἰτὶ. 
38; χνὶϊϊϊ. 
8). 

1 διασκορπισθησονται ἱπ ΑΒΟΙΙΣ. Το κίηρ. ἃ οοττεοίοι, 
3 καὶ οπιοὰ ἴῃ τιοϑὲ τπιηοΐδ]8. 

Ως ͵8 ἱπηροββίδῖθ. Ηδπος δυο οοτλ- 
ΤαΘΏ8 88 ἴποβα οὗ Βεηρεῖ δηὰ Μεγεσ, ἴὸ 
τῆς εθεςὶ ἰμδὲ καινὸν ροἰπῖβ ἴο ἃ πεν 
Κιμά οὗ νίπε (“" πονίϊαίεπι ἀϊοίξ Ρίδης 
βἰηρυϊατγαη,,᾽" Βεηρ.)ν βϑεσνεὲ πὸ Ῥωροδο: 
ὙΏΕΥ ἴύγη ΡΟΘΕΥ ἱπίο ῥσοβα, δηὰ ραῖμοβ 
ἱπίο Ῥδίβοβ. 
ὙΒε τεγηδεία 6 ἰγαηβαοιίοαυ πασγαῖεά γέγ, 

ἴῃ νν. 26-29 ν»88 Δη δοϊεὰ γλλοὶς Ῥτο- 
οἰαἰπιίηρ; δὲ οπςε ἐῆε δοϊ δὰ (πε ἐροςῆ- 
ταιίηρ᾽ βἰρτιβοδηςε οὗ ἔδε ἀρρεοδοδβίπρ 
Ῥαββίοθ. ἴϊ ββῖβ ἰῃ ἃ βιγικίηρ ᾿ἰρμὶ (Π6 
ῬΟΙΒΟΠΔΙΥ οὗἨ 7ε808; Ηἰ8 ογίριπαὶ γ, 
Ηἱΐ8 τεπάεγπεββ, Ηἰ8 τηδβίεσυ οὗ ἔπ βἰἴιδ- 
εἴσῃ, Ηἰ8 ςοπβοίουβηεββ οὗ δεῖπρ' ᾿Ὡσου ἢ 
Ηἱ8 11 πὰ Ηἰβ ἀεδῖῃ ἐπε ἱπαυσυτγαίοτ οὗ 
ἃ πεν ετἃ.--γ)β 1υἀδ8 ρχσεβεη ἡ ΠΟ 
οδῃ 611} 1,Κ.᾽8 παγγαῖϊνε 8βεεπΊ8 ἴο ἱπΊΡ Ὁ 
1τδαῖ δε 48. Με. δπά ΜΙ. ρίνα πο εἰζῃ. 
ΎΒΕΥ οδηποῖ πᾶνς τεραγάεά δἷ8 αῦβθηςα 
88 οἵ νίτ8] ἱπηροτίδηςα. 

γν. 3ο-.46. Οεέλεενιαη (Μς. χῖν. 26-42, 
1κ. χχιϊ. 30-46).---Ν ἐσ. 30. ὑμνήσαντες. 
τὰ τῃ 158. ραγιῖςῖρ]ς, τείεσσίπρ τὸ τπὸ ἰδϑὲ 
δοῖ νυ ἱεδίη ἴλς βυρρεσς σμαηηρει---ἰῃς βίηρ- 
ἱπρ οὗ τς ραβοβδὶ Ὦγπιη (1π6 Η 4116], ραγὲ 
Δ, Ῥβ. 115-118, ΟΓΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ πεῖῦ Βοῃρ, 
ατοιῖι8)--αννα ρᾶ58 πους, ἀπά δε τ 

Ἔκ ]ε808 δηὰ {πε ἀϊδβοὶρ]ςβ, δι βίης 
ουξ οὗ ἴδε αἰτυδιίοη, αὐγῖνα δὲ (ἢ6 βοεπα 
οἵ ἀποῖπεῦ βδοσεά πιεηλοσυ οὗ ἴπε ραββίοῃ 
ενεὲ. [ἷἢ, 85 ἰ8 βαϊὰά (1 ἱρπίίοοιῖ, ον. 
Ηεδ.), ἴὰ τννᾶ8 τεχυϊγεά οὗ 7εννβ μὲ {ΠΥ 
Βῃουϊά βρεπᾶὰ ραββονεσ ηΐρδς ἰῃ ]εγὰ- 
βαΐεω, ἴῃς βρίστι: οὗ [εβ8 ἰἸεὰ Ηἱπὶ εἶβε- 
τδετε---ἰονντάβ ἴῃς Μουπὲ οὗ ΟἸΐνεβ, ἴὸ 
τὲ φαγάβθη οὗ [86 ἀρόηγ.--- εσ. 31. τότε, 
τδεη, οὐ ἴ8ε γᾶν τπσουρῃ ἐπα ν δ] εν δ6- 
ἔνεοη [μα οἰϊγ δηὰ ΟἸϊνεῖ, ἴῃς νδ]]εν οὗ 
7εποβδαρμδὶ (Κεάγοπ), ϑβυρρεβῖϊνε οἵ ῥσο- 
ῬΒεῖὶς πηδιηοσίεβ (1061 111., Ζεςο. χίϊί., 
Χχίν.), ἰεδάϊπρ ὕ}, 8458 νν6]}}] δβ ἴῃ ργεβεηῖ 
πιυδείοη, ἴο ἴῃς τορίς.---πάντες, 411 ; ὁπ 

[αἰβε-μεαγίεά, 411] υνϊέπουξ ἐχοθρείοη ψεαῖς. 
--͵ἱν ἐμοὶ, ἰπ΄ ψμδὲ 18 ἴο Ῥεἴ8] της.---ν τῇ 
γ. τ᾿ 80 ποᾶσ ἰβ ἴῃς ογίβἰβ, ἃ πγδίίεσ οἱ 
ΒουτΒ. Τῶε ββαᾶον οἵ σδιββεηδηα ἰβ 
Ῥεριπηΐηρ ἴο ζ411 ου ΟἸγίβι᾽ 8 οννῃ βρίγίξ, 
δηά Ηδ κπονβ μον ἰξ πιυδὲ ἔλσε ψ ἢ 
Τδο ὑηρτχαραγεὰ ἔοσ ννῃδὶ ἰβ. σοπιίηρ.--- 

ραπται : ἴῃ Ζεοῆ. χὶϊ. 7, τε ον 
τεργοάδυοεᾶ ἴσοι ἴῃς Ηδεῦγενν.--ν ες, 32 
Ῥτεάϊςἐβ ἃ Ὀσίρμεεσ δαΐυτε το αἰϊενίαϊς (6 
ἴοοπι. ΤῊ ϑμερβοσγά νἹ]}] γεὶ αραίη μῸὸ 
σε Ηἴβ ἤοοϊκ (προάξω, ῥαΞέοτγις πιογε, 

ατοείυ8), Ιεδάϊπηρ ἘΠ 6π1.---εἰς το Γαλιλαίαν, 
τῆς ρίαςς οὗ τευπίοπ. Ὑδίβ νεσβε ἰβ γδηῖ- 
ἧπς ἰπ ἴ6 Εαγυζὰ Ἑταρτηεπῖ, ψοΒ 
Ηδγπδοκ ἐϑβαγάθ 58 8 εἰρη οὗ 1τἴ8 ρτεδὲ 
δπιφυΐιν. Ἐβο ἢ, ἄργναῤῖπα, Ὁ. 495.--- 
ες. 33. εἰ πάντες με α κν σονται, 
ἐξ, οὐ δἰ πουρῇ, 411 5841} Ὀς οἴεπάεά; [6 
δυΐυγα ἐπι ρ 165 στεδὶ ργο Ὁ  ΠΠ Ὴ οὗ Πα ο856 
δυρροδαὰ ; Ρεῖεσ 18 νην το σοποεάε τς 
πκεϊποοὰ οὗ ἐπε δββεγίίοῃ ἰπ γεΐεσεηςθ ἴο 
811 (ἢε τεβῖ. οὐδέποτε, 1, πεύεν, 
νοοτΊ ΠΕ δροίκεη ἀπά ἐγιΐγ, 50 7,47 ας 
ἂΦ ἀποτῦς λἰρσοῖζ; βἴποεσε ἴῃ δ 6] ΐηρ, Ὀυὲ 
ΜΈΔΚΕες ἴΠδη ἢς ἰ8 αὐυνᾶσε οἵ.--- ες. 34. ἐν. 
το τον, τερειτίοη οὗ βιδίεπηθηΐ ἰῃ νεσ. 31, 
νὴ δά άοά εἰ ρἢδβὶβ (ἀμὴν, εἰς.), ἀπὰ -Ξ 
πενοσ ὃ [Πἷ8 πίρμε 1 τε]} γου.---πρὶν ἀλέ- 
κτορα ἦσαι; τῇοτα οχᾶςΐ βρεοϊῆςδ- 
ἄοη οὗ ἴδε εἰπια ἴο πιαῖκα τῆς βίδίεμγεπε 
τῆοσε ἱτηρσεββίνα Ξξ Ὀεΐίοσα ἴπ6 ἄδυνι.--- 
ἀλέκτωρ, ροειίς ἔοττῃ ἔοσ ἀλεκτρνών. ΤῊΪΒ 
ἴον] ποῖ τππεπιοηςά ἴῃ Ο. Τ΄ ; Ῥσοῦ ὈΪν 
ἱπιγοάυςεά ἱηῖο Ῥαϊεβίίης αἴζεσ ἴῃς εχίϊα, 
Ῥοββίδ! Υ ἔτοπὶ Βαδδυΐοῃ (Βεπσξίηρεσ, Ρρ. 
38, 94). Νοὶ «ἰϊοννεὰ ἐο Ὀ6 Κερέ ἴπ 7εγι- 
Βδίετη δοοοσγάϊηρ ἴο 1ἱρδείοοε, δὰὲ (Βὲ8 
ἰδ οοηιγαάίςἰεά ὉΥ οἴδεῖβ (ϑομδείροη, 
ννὕῃβομε). [π δΔηγ οδβα ἴπε ριοῃι δἱἐίοη 
ψου]ὰ ποῖ ΔΡΡΙ͂Υ ἴο δε Εοπιδηβ. Τπουρα 
ὯΟ ἤεηβ πμδά δεδη ἱπ Τεγυβαίεπ, 1εϑ08 
ταῖς ἤδνε βροκεὴ ἴδε ᾿νοσάβ ἴο τγασὶς 



Ἀκῶι 18, 
το; 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

"ὝΣ 36. ΤΟΤΕ ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς “ χωρίον λεγόμενον 
Γεθσημανὴ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, “Καθίσατε αὐτοῦ, ἕως οὗ 

ἵν. 3, ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ." 32 42). Καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον 

ΧΧΥ.. 

ΤΟ Λο δα αὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου, ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ "ἀδημονεῖν. 
πὰ ᾽ 48. τότε λέγει αὐτοῖς, “" Περίλυπός ἔστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου " 

᾿ τρτϑαι μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ." 40. Καὶ προελθὼν ὃ μικρόν, 
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος, καὶ λέγων, “ Πάτερ μου, 

δρν Σ "εἰ δυνατόν ἐστι, " παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο" πλὴν οὔχ 
αν! 43, ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ." 40. Καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητάς, 

ἐὐΣ ἐὰ καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, “Οὕτως οὐκ 
35: 

Δ ΎΒΕ στεδάϊηρ νατῖεβ μεῖθ, βοπια Μ59. βανίῃρ εως ον (Β, εἰς.), ϑοτηδ εως ἂν (Ὠ1.Δ), 

βοῖηξ εωξ ου αν (0 Μ). 

3 «κει προσενξωμαι ἰπ  ΒΌΙ, 33 αἱ. 
8 80 ἴῃ ΒΣ (ΝΗ. ἴῃ τεχῇ). 

ψνεῖββ τοῖϊη κα 1818 ταδιρὶπ). 
προιλδὼν τῆς ἔσγὰς τεδάϊηρ. 

(δε εἰπιε οὗ πἰρᾷι.---τρὶς, τπτῖος, δυρρεβ- 
εἶνε οὗ ἀεηίαὶ ἴπ ἀρργαναίεά ὕονγπι; οἹ 
Ὡς, ποῖ ου ἴδ ρῥγεοῖϑαε Ὡυσηρεσ οὗ 
Εἰπιε5, 88 δὴ ἱπβίδηςβ οὗ τηϊγβοιΐουβ ὑσα- 
ἀϊςιίοη, βίγεββ βῃουϊὰ ας ἰαϊὰ.---Νεσ, 35. 
Ιπιεπβίβεὰ ρσοιεβίδιίου οὗ βάε τ --- καὶ 
Ῥείοτσε ἐάν (κἂν) ἱπιεπβῖνε, ἱπιτοδυςίηρ δΔῃ 
εχίσεπις οᾶβε, ἀεδῖβ ἴος ἴῃς Μδβῖεσ.-- -οὐ 
Μή, πιακίηρ ἴδε ρτσεάϊοϊίνς δυΐασε 6πὶ- 
Ῥδδιςδι!ν περαίνει ςεγίδί εν Ὑν}1} ποῖ. 
--ὁμοίως, δἰ πλ 1Αγῖγ, νεακεσ ἤδη ΜΙκ.᾽ 5 
ὡσαύτως. Με ἱπιργοῦδοῖς, {πη κ8 6 
ψνεῖιο. Βυῖ ἴδε ἀϊδβοὶρ᾽εβ νεγε ρἱδοεά ἴῃ 
ἃ ἀεϊοαῖε Ροβίου ὉῪ Ῥεΐεσ᾽Β ῥγοϊεβίαδ- 
τίοπβ, αηὰ τνουἹά βανε ἴο βὰν βοϊῃμεϊίπρ, 
δΒοννενεσ ἐδ πι- πεασιςάϊγ. 

γν. 36.446. Τλε ἀροην (80 οδ]]ϑ ἃ ἔτοτι 
ἴδς ψοτὰ ἀγωνία ἱπ ΓΙ, χχίϊ. 44, ἃ ἅπαξ 
λεγ.).--- ες. 36. χωρίον, ἃ Ρἷαςς 'ἰπ ἴπ6 
8εηβε Οὗ ἃ ῬΓΙΟΡΕΙ ΟΥ ἔδγπὶ τα τἱἱΐα ἴῃ 
Ψυϊραῖα, ἀρέγ, Ηϊτγ, Ογμηπάείῶοξ, 
ΝΥ εἰσβᾶςκοτ β ἐγαπδίδιίοη.---Γ[εθσημανῆ, 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ -Ξ ἸῸΦ ΤᾺ, δὲ οἱἱ ρτεββ. 

Θεβοσίριίοπβ οὗ τπ6 ρίαςβ ποῦν ἰδεπεβεὰ 
ψτἢ ἴε ἴῃ Εοδίηβοπ᾿ 8 Κσεεαγολες, ΕἙυττετ᾽ 8 
Ῥγανπάενμηρέμ, πὰ ϑιδηϊεν  δίηπαὶ απᾶ 
Ῥαϊεξέϊηδ. --- καθίσατε αὐτοῦ: Τ76εδὺ8 
διιδηροβ (μδί ἃ ροοᾶ ἀϊδίαπος 5841} δὲ 
Ῥεΐνεεη Ηἰϊπιβοῖῦ δπὰ τπς Ῥοάγν οἵ ἰἣς 
ἀϊβοῖρῖεβ ψῆεη Ηδ οπίεσϑ [86 νδίϊου οὗ 
18ε δῃδᾶον οὗ ἀεαϊῃ. Ης εχρεοῖβ πὸ 
Βεῖρ ἄοπι ἴδει.--ἐκεῖ, ἴῃετε 1 Ροϊπιίης 
ἴο τῇς ρίαος νἱ 5: 8] ε ἱπ τἴ86 τηοοπ]ρῃι.--- 
ες. 37. παραλαβὼν: Ηε ἴᾶκεβ {δε 
Βδίηθ ἴὔτεθ ἃ58 δὲ ἰ(ἢς ἰσγδηβῆρυτγδιίοη 
δἴοηρ ἢ Ηἰπὶ ἔμδὲ ΠΟΥ πᾶν 6 ΠΕΔΓ 
Ἑρουρῆ ἴο ργενεπὶ ἃ {δεϊίπρ οὗ αἱέες 

Μοβὲ υποίαϊα τεδὰ προσελθων (Τίες., ΝΥ Η., ἴῃ 
ὯΠ δδείπιϊϊδϊίοθ ἴὸ Με. 5 υδὺ ἐχργϑββίοῃ, δηὰ 

ἰβοϊδιίοη.-- -ἤρξατο, ες Ὀερᾶπ. ΤΉΪϊ5 
Ῥερίππίπρ τείεσβ ἴο τε ἀρρεάσαπος οὐ 
ἀϊδίγεββ ; ἴδε ἱηνναγά Ῥεριηπίπςῷ ολτια 
ξΑσ ες. Ης δὰ Ηἰδ8 Ζδεϊηρβ {1 Ἠς Βαά 
τεἀυςεά Ηἱΐ8 (οἸ]ονν πη ἴο ἴἶγοα; τπδη 
ΔΙΙοννεά ἴπεπὶ ἴο ἄρρεᾶϑσ ἴο ἴποβε ψῆο, 
Ἡς Πορεὰά, οουἱὰ θεᾶς {πε τανεϊδιίοη δηὰ 
εἶνε Ηἰπὶ ἃ {ππι||8 δγτηρδίῃγ.--ἀδημονειν, 
οὗ υποοτίαίη ἀετίναϊίΐοη. Ευϊῃν. οἶνεβ 
8858. ἰϊ8 εαυΐϊναϊεης βαρνθυμεῖν, ἴο δὲ 
ἀε)εοιεᾶ ος Πεανγ-Πελτιεά.---Ν ες. 38. 
τοτὲ λέγει αὐτ. : Ηε ςοπῆδεβ ἴο (δε ἴπτεε 
Ηἰδ8 βίδϊς οὗ τη νυ ἱῖπουῖ γεβοσνα, 8 ἰζ 
Ἡς ν͵ἱβῃεά ἴὲ το Ῥὲ Κκπονῃ ΟἿ ἴδε υβεὲ 
τηδᾶς ἴῃ ἴδε ερίβεῖς ἴο ἴῃς Ηεῦτγεννβ οὗ 
τη 18. ἡταηΐς πιδη!εβίδιοη οὗἉ ὑνεάκηςββ 88 
βῃονίης ἴπδὲ ΟἾγίδὲ οουἱὰ ποὲ ἢδνα 
υδυγρεὰ [πΠ6 Ῥείεβε οδῆος, δὲ τϑῖποσ 
ΒΙΓΊΡΙΥ βυδγηεὰ το ὃς πιδάβ ἃ ρῥτίεβε 
(οΒδρ. ν. 7, 8).---περίλνπος, ονετννΒεἰπηεά 
ἢ ἀϊδίγεββ, “ δθες ἀπά δες (τδυτὶρ " 
(ΥΝ εἰ85).---ξως θανάτον, τηοτίΔ!}} -- ἀδδῖῃ 
ὉΥ δπιϊοὶραϊίίοη, βῃονίπρ ἴπαι ἰἃ γδ8 τῆς 
Ῥαββίοηῃ ΨΠΗ 411 1158 Ποιζοῖβ υἱνι αν 
τοι ἰβεά (παῖ ψν88β Ἵοδυβίηρ ἴῃς ἀϊβίγεββ. 
ΗΙατγ, ἔσας ἴο 88 ἀοοειίς ἐεπάεπου, 
τεργαβεπῖϑ Οἢτῖϑὲ 88 ἀἰδίγεββεά ου δοσοουηξ 
οὔτῆε ἴῆτεε, {εαγίηρ ἴΠεῪ τλὶρῃς δορεῖμες 
οβε ἐμεῖσ ἐδ ἴῃ α μὰ τ τς τἄγες 
βἰδιίοπεά πδᾶσοσ ἔπ βοεῆβ οὗ ΔΡΌΠΥ ἴο 
Κεερ ννδίο ἔδεζσε.---  εσ. 39. μικρὸν, ἃ 
{{π|||6 βρᾶςβ, ργεβυταδοὶν Πδᾶσ σπουρῇ ἴοσ 
{πεῆὶ ἴο πεᾶς (οἷ. ΓΚ. χχίϊ. 41).---εὶ 
πρόσωπον, οὐ Ηΐβ8 ἕλος, ποῖ ὁπ Κπεεβ, 
δεηρηα ἀεπιὶ 5510 (Βεηρ.).---πάτερ, ἘΔΙΠετ! 
ΜΝ εἶβ8 ἱπ Μδεκυβ- Ενδηρ.. 8ε6π|8 ἴο {Πϊπῖς 
{πὲ ἴῃς οπα ννοσά ΑΌδᾶ νγδβ 41} ἔπ ἴσας 
Βεαγά, ἴδε τεϑδὲ οὗ τε ργᾶγος Ῥείπᾷ δὴ 



36--46. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 1ις 

ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 41. γρηγορεῖτε καὶ 
πὶ εσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα 
πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής." 42. Πάλιν “ ἐκ " δευτέρου ἀπελθὼν α Μκ, τἰν. 

προσηύξατο, λέγων, “ Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον; ἷχ. “(. 

παρελθεῖν ἀπ᾽ ἐμοῦ,2 ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου." περ ῖον 
43. Καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν ὃ καθεύδοντας - ἦσαν γὰρ - 
αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ " βεβαρημένοι. 44. Καὶ ἀφεὶς αὐτούς, ἀπελθὼν ν Μις, Εν, 

πάλιν, προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.δ 45. τότε ἘΣ; 

ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, “ Καθεύδετε τὸ ἔα} Ὁ 8 
λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε ἰδού, ἤγγικεν ἡ ὥρα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ “Ὁ 
ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46. ἐγείρεσθε, 
ἄγωμεν. ἰδού, ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με." 

Δ ΜΑΒΟΙΝΔ οπιῖξ τὸ ποτηριον (Τίβο,, ΝΝ. Η.). 

3 ΜΒΌΙ, οπιῖε απ ἐμον (ΤίΞοἢ., ΥΝ.Η.). 
4 παλιν ἀπελθων ἴῃ  ΒΟΏΌΙ,. 

9 Μοβὲ υποῖδὶβ οσῃϊὶ αυτον. 

εἐχραηδίΊοῃ δηὰ ἱπίογργείδιίοῃ ὉΥ ἴδ6 
ἐνδηρεῖίδε. Βυὲ ἱ ἔμεν πεασὰ οἱς τνοσὰ 
δεν οουἱὰ Πεδᾶς τηοτε᾽0 τῇ ρῥγᾶγος 
ὑπο ἜΣ Βυςο ἢ Ὗ τὴν οἱ αἰϑέτεια νουἹὰ 

ΕἸ ομέδωγεέ (ο΄. κρανγῆς 
ἰσχυρᾶς, Ηεῦ. ν. 7), αἱ ἐπῦλῃ ἀρεοκῖς 
Ῥείοτε τἢς ἀϊϑοῖρ]ε8 μδά εἰπ)ς ἴο [811 αβίθερ 
οσς ὄνεὴ μεῖ ἀσονυ.--- τὸ ἴον Το, 
τοῖϊ5 σὰρ (οἵ ἀεδι}).---πλὴν, εἴς., δον θεὶς 
ποῖ δδὶ ψίβῃ, Ῥυξ δ8 Του, ἐχργεββῖνεῖν 
εἰΠριεϊςαὶ;; πὸ ἀουδὲ βροίκεη ἴῃ ἃ δ πλοῦ 
ἴοπα, ἴδε βυδάυεά Δοςεπὲ βυρρεβιϊνε οὗ ἃ 
«μδηβο οἴτωοοά Ἔνεὴ ἱξδς τψογάς ἀϊὰ 
ποῖ ἀϊβείπο εν τεδοῦ ἰῃς δᾶσ οὗ ἔπε ἴἥτες. 
Ατοῖίυβ, ἴτοπι ἐμεοϊορίοδὶ βοϊϊοϊτυάεβ, 
ἴλκεβ θέλω-Ξθέλοιμι, “νε]]6πὶ" (““τπῖοσα 
Ἡεδγαθοσυπι, 4} πεαὺς Ῥοίθητ δ! επὶ 
πεαὰς ορίδιϊνυπιΊ πιοάϊπι Παῦεηϊ᾽»".--- 
γες. 4ο. ἔρχεται: ποῖ πεςαββαγν ἱπηγηςάϊ- 
δίεϊν δἷϊτεσ υξτεσίπρ ἴλε Ἰογεζοίηρ ὑσάγεος. 
7εδὺβ ταν μᾶνε ἰαΐη ου ἴῃς στουηὰ ἴοσ ἃ 
ςοπβίάἀεγαοϊα εἰπε βιἰεπι.--τῷ Πέτρῳ: 41] 
τες ννεῖε δβίεερ, δυῖ τῆς τεργοδοῃ 
ΨΆΒ τηοϑὲ δεν δἀάτεββεά τὸ Ρείεσγ, ἴδ 8 
ψουά-δε νδιίδης δαηὰ ἰοναὶ ἀϊβοὶρ]α.--- 
οὕτως: Εὐυΐῃγ. Ρυὲ5 ἃ πιατὶς οὗ ἱπίεσσοσα- 
πίοπ δες ε}18 ψοσὰ, νμοσεῦν νὰ ρεῖ τΠϊ8 
δεηβε: ϑοὴ [58 (πἰ8 ψπδαὶ 1 [88 σοπιας 
τοῦ Υἵου ψεῖα ποῖ δῦϊο ἴο νναῖοβΒ νὮ 
τὴς οπα Βουγ! Α βρίγιεὰ τεπάεσίηρ ἴῃ 
φοπβοπδηοα νὴ Ματκ᾽ 5 νετβίοη. 

νν. 42-46.Ύ Εαωγίμεν ῥγοργῦεος ὁ ἐλὲ 
αροηγ.---Τμαϊ 1688 μαὰ ποῖ γεῖ γεδοπεὰ 
Βηδὶ νἱεΐοτυ 18 ἀρράγεηξ ἔτοσῃ Ηἰβ οοπὶ- 
Ῥίαίηι ἀραϊμβὲ [6 ἀϊβοὶρίεβ1 Ης οδπὶς 
οτανίηρ, πεεάϊῃρ ἃ βυτῃρδίῃυ Ηδ πμαὰ 
δοῖ ροῖ. ΝΒ οπ δα πλοπιεπὲ οὗ συ ρἢ 

5 παλιν ευρεν αὐτους ἴπ ΙΒΟΌΓΙΣ. 

δΊΜΒΙ, Πᾶνε ἃ βεςοηὰ παλιν δἴτε: εἰπων. 
Τ το οὐ τεὰ ἴῃ ΒΟΙ,. 

οοπΊεβ Ης ν}}}} 6 ἱπάερεηάεης οὗ ἔπεσ. 
-τν ες. 42. λέγων, βαγίηρ; ΨΒετθυροη 
Ἰοϊονν τῇς ψνοσάβ, Μασκ βἰρν βιδέεβ 
τηαῖ ]εβὺ8 ργαγεὰ ἴο {πε βδαπὶς δῇξεςί.---- 
οὐ δύναται: οὐ ποῖ μὴ Ης Κπονν δαὶ 
ἴξ ἰδ ποῖ ροββίδϊε, γεῖ (ἢς νοῖος οὗ πδίυσε 
ΒΑΥ5 ΒΙΓΣΟΩΡῚΥ : ἡγοῦ ]ὰ {παῖ ἰϊ νγετε 1--νες. 
43. καθεύδοντας: Δραΐῃ 1 Ξυγρτί βίην, ΟΠ 
ΜΟΙ βὰν ἱηογεάϊθ]ς ου ἢσβὲ ἐμουρδῖβ, 
Ῥυΐ ποῖ οἡ βεοοπά. [ὲ ννᾶβ ἰδῖς δηὰ ἴΠῈῪ 
Μεσο βδᾶ, δηὰ βαάπϑδβ [8 βοροτίῆς.--- ἐσ. 
44. 7εβὺβ ἰεᾶνεβ ἴμθπὶ βἰεαερίηρ δηὰ ροεβ 
ΑΥΑΥ ἀραὶῃ ἴοσ ἴῃς πὶ οἰκεῖς, Ῥταγίηρ 
88 Ὀείοτεα.---Ν εσ. 45. καθεύδετε Δ. κ. 
ἀναπαύεσθε, 5'εερ πον πὰ τσεβέ, ποῖ 
ἰγοηῖςαὶ οσ σταργοδοῦδι ; ποῖ γεῖ Βοσί ΟἿ ΒΥ 
τχεδηΐ, δυξ σοποαββῖνα τὰ γα ΣΩΔΥ͂ 586 Ὲρ 
πὰ τγεβὲ λᾶς Ππποιν 80 ἴδε 881 πὶ ςοη- 
οετπεά; 1 πεεὰ πο ἰοῆρες γοὺσγ ννϑίοδίυϊ 
ἱπίεγεβῖ, Τῆς Μδβίοσ᾽ 8Β.1π|Ὲ οὗ νγεακηθδβ 
8 Ρααβ ; Ης ἰβ ργεραγεά ἴο ἕδος ἴδε τνογβῖ. 
--ἡ ὥρα: Ηε Ἔοχρεοῖδ ἴῃς ψοσβὲ ἴο Ῥερίῃ 
ξοσῖνῃ; τὰς σὰρ, ψῖοΒ Ης ρσγαγεὰ 
τυϊρμς Ρ488, ἴο δε ρυϊ ἱπιπιδάϊαιοὶν ἰπῖο 
Ηἰ8 μιηάβ.--- παραδίδοται, δείγαγα!ί (ῃς 
ἢτβι ΒίφΡ᾽ 0 τῆς ροϊπε οὗ Ὀείπρ τ ΚαΏ.--- 
ἁμαρτωλῶν, ἴῃ ϑγπεάτίβιβ, 8 νΒοπὶ 
]ιάαβ μὰβ δεδθὴ δαγραϊπίηρ. --- ἐγείρ. 
ἄγωμ., βδυιάδεη οἤἴδηργο οὗ πιοοὰ, οη 
δίρῃ8 οὗ ἃ μοϑιεῖϊε ἀρρζοδςῇ : αεῖβε, [δὲ 8 
ξο; Βροΐβῃ 88 1 ὉῪ ἃ ρεπεζαὶ ἴο Ὦϊβ ἀσῃῖν. 
--ὁ παραδιδούς, (Πα ἰγαἰϊτοτ [8 δεεη το δὲ 
οοπιίηρ. [1 18 ποεοεδθ]ς ἰμδὲ πτουρμους 
τῆς παγζδῖῖνε, ἰῇ βρεακίπρ οὗ δας δοξίοῃ 
οὗ Ἰυάξκ58, ἔδες νεγῦ παραδίδωμι ἰΒ υδεὰ 
ἰμβίεδᾶ οὗ προδίδωμι: (δε εἰ ἐχ- 
Ῥτεββεβ ἴδε ἰάεα οἵ ἀεἰϊνοτίπρ το ἀεαιϊῃ, 
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47. Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε, 

τ βετο οπὰ καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ “ ξύλων, ἀπὸ τῶν 
“εουάξεϊε. ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 48. ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν 

ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, λέγων, ““Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι - κρατή- 

σατε αὐτόν." 40. Καὶ εὐθέως, προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπε, ““ Χαῖρε, 

ῥαββί," καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 50. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 

“Ἑταῖρε, ἐφ᾽ ᾧ 1 πάρει ;" Τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 

1 εᾧ οἷη ΜΑΒΟΘΙ,Δ, εἰς. (πιοάετη εἀϊεοτβ). 

τὰς Ιαἰἴες οὗἨ ἀοϊϊνετίηρ ἰπῖο τπε παπάβ οὗ 
ἴδοβς ΨψὯο βουρῆξ Ηἰβ 1 (Εὐϊπν. οἡ 
νεῖ. 21). 

Τῆς βοεπα ἰπ ἴῃς ραγάδῃ 18 ἱπιγὶ δι δ! ν 
τοῦαῦῖς ἀπά ψίίμους ἀουδὲ Πἰδιοσίςδὶ. 

[μος ταπηρίδείοῃ τνᾶβ ἴὸ βύρργεββ γαῖμεσ 
ἔδπδη ἴο ἱπνοηξ ἰπ τεραγὰ Ὀοῖῃ ἴο ἴ86 
Ῥεπανίους οὗ εβὺ8 δηά ἴο ἴπαὶ οὗ Ηἰβ 
ἀϊβοῖρ!εβ. [ὲ ἴβ ποῖ [πε οσεαϊίοη οὗ ἴδεο- 
Ἰἰοσν, ᾿πουρῃ ἘΠεοΪοσΎ πᾶβ πηδάς ἰΐ8 ουνῃ 
ὑδὲ οὗ ἰξ. [ἐ 8 τεοογάςἀ βίτρὶν Ὀεοαυβα 
ἴξ ννᾶβ πονῇ ἴο πᾶνῈ μαρρεηβά. 

γν. 47-56. Τε αῤῥγελεπείομ (ΜΚ. χίν. 
43-52, 1,Κ. χχὶϊ. 47-53).---εἷς τ. δώδεκα, 88 
ἴῃ νεσ. 14, τερεδίεά ποῖ ἔος ἱπέογπηγαϊίοη, 
Ῥυξ 45 ἴτῆε [ἰτεσασν γεβεσιίοη οὗ τῆς 
οὭγοηῖς Ποῖγοσ οὗ ἴδε δροβίοϊίς οδυγοῖ 
παι βυςΒβ ἃ τῆίηρ βῃουϊὰ ὃὈε Ροβϑίυἱς. 
ΤΒαι ἰξ ννὰβ ποῖ οἠἱυ ροββίδε Ῥαὲ ἃ ἕδοϊ 
ἷβ οπὲ οὗ ἴδε αδἰπιοδὲ υὑπάϊβρυϊοἁ ςετ- 
τδῖπεϊεβ οὗ τῆς ραδββίοη ἢίβίοσυ. Ενεῃ 
Βτιαπάϊς, ψγῆο ἰτοδῖβ ἴπαὶ Πί βίου νοῦ 
Βοθρ οΆΠν, δοςερίβ ἱξ 88 λοι (6 Ετυαη- 
δεϊιδοῦε Οεεολιομές, Ὁ. 1τ8)..-- μετ᾽ αὐτοῦ, 
εἴς. : ἔπε ἀεβοτίριίοη οὗ ἴπῈ σοτηρϑην ἴο 
Ψ ΟΠ [υὯδ8 δος 45 συϊάς ἰβνάαριε ; ὄχ. 
πολ. ἰδΒ εἰδβίῖς, αηὰ σηϊρῆς πηεϑῃ βοογεβ, 
δυπάτεάδ, τπουϑαηάβ, δοοογάϊηρ ἴο {πα 
βἰδηάλγά οὗ Ἴοπιραγίβοῃ,---ὄχλος ἄοεβ 
Ὡοῖ βυρρεβὲ βοϊ ἀΐεσυ δ8 118 σοῃβεϊπθηΐδ, 
ποίῖμες ἄοεβ ἴῃς ἀεδβοτρείοη οὗ ἴῃς Δγπηβ 
Ῥοτγης---δινοτὰβ ἃἂηὰ βίανεβιυ [,ς. (χχιΐ. 
52, στρα’ ὺς τ᾿ ἱεροῦ) δεεπὶ8 ἴο ἢᾶνο 
ἴῃ Πἰδ πλϊηὰ ἴῃς ἰετηρὶο Ροϊϊςε, οοπϑβίβεῖη 
οὗ ρῥείεβίβ δηὰ 1,ονίϊε8 ὑἱ ἢ δϑβίβίδηϊβ, 
δηὰ τπ΄18 νἱενν Ἄρρεᾶσβ ἱπιγί βίο δ! Ῥγο- 
Ὅαδ]ς, [πουρὴ Βτδηάις (Ε. Ο., Ρ. 4) βοουῖϊδ 
ἱε, Ὑςε 7εννβῃ δυϊποσίεῖεβ ψουά τηακα 
ΔΙΓΔΠρ ΠΊεηΒ ἴο ἐηβυσα {Πεῖσ ρυγροβα ; ἴπ 8 
τεπιρὶς Ροϊῖςε ννᾶβ δὲ (πεῖς ςοτηπηδηά, δηὰ 
πεν νουϊὰ βεπὰ ἃ βυβῆςιεηιν ἰαγρε 
Πυπθες ἴο ονεσροννες ἴῃς [Ο]]οννεῖβ οὗ 
«δεῖς νἱςεἶπι, ποννενες ἀεβρεγαῖς τῃεὶς σα- 
βἰβίδηος.-- ες. 48. ἔδωκεν : τῇς ἰταϊΐοσ, 
8ἃ8 Ὧς Δρριοδομβεά πὸ ρίδος ῇεσε πα 
Βῆγοννἶγ ρυεββεὰ 1: ψουὰ Ῥε, ραῦς 
(ἀεά!έ, Ν ὰ]ρ.), πος ἀαά ρίνεη. Ηΐβξβ ρἷδπ 
Ψ88 ποῖ οἷξκ δηὰ ἀγὺ ἔοπὶ ἔπε ἔγβε. [ὲ 
βαβῃδά ὑροῦ Πἷπι 8ἃ8 ἢε ἅτονν πεᾶσ δπὰ 
Ὀεραη ἴο τῆϊηκ ον 8 ψουϊὰ τηεεῖ 
δίς Μαβίεσ. Τῇ οἷά Ἵοβάσγ οἱ π6 Μδβίεσ 

ταδβδβεσγίβ ἰϊ8ε 1} ἴῃ Ἦἰβ δουΐ, ἀπά δια ἔξεϊβ 
Ὡς πιυβὲ βαϊυἴο Ηἰπὶ δἰεςιοηδίεῖνυ. Αἢ 
{πὸ βᾶπιε ἰηβίδπε ἴἰ ἤλβῃεβ ὕροη πίπι ἐμαὶ 
ἴδε Κὶδ8 Ἐς ΟΙΒ βπιου!δετίηρ ἴονε 
δηὰ ςονδσάϊος σοπιρεὶ πᾶ δα υεϊ!δε ἃ 49 
ἃ βίρῃ. ἱποοπείβίεηϊ τηοῖῖνοβ ἢ Ὕεβ, δυξ 
δυο 18 Βυπιᾶη παίυτε, Ἔἐβρθοίδ!ν ἴω τ86 
]υάαβ ἴγρε: νο-δουϊεὰ τε, ἄγανψῃ 
ὈΡΡοβίϊε ὑνᾶυβ ΟΥ̓ δε ροοὰ πὰ ενὶϊ ἴῃ 
ἴδεπι; δεϊγαγίηρ ἰΙονοὰ οπεβ, ἔβεη πδηρ- 
ἱπρ τποπλβεῖνεβ.--- ες. 48. αὐτός ἐστιν, 
ες δπά ὕο οἵδεσς ἰ8 ἴδε πγδῃ.---Ν ἐσ. 40. 
κατεφίλησεν, Κίξβεὰ Ηἰπιὶ Πεδγεγ. ἴῃ 
Ἰαῖς ατεεὶς ἔδεσε νᾶ ἃ ἰδπάεπου ἴο 86 
ςοπηρουπάβ νυν ἢ ἴπ6 ἔοτος οἵ τῃς βἰπιρὶς 
νεγῦ, ἀπά τπ|8 8848 θεδη βιιρροβεὰ ἴο δε ἃ 
ολ8βε ἱπ ροΐϊπε (Ἂς ΝΥ εῖῖε). Βυῖ οοπιίη 
αἴες φιλήσω, νες. 48, ἴπΠ6 σοτηρουῃι 
ΝΕ ἰ8 Ρ᾽ αν υδεὰ ᾿ἱ ἱπιεπείοη. Ιὲ 
Οὐουτβ αρδαίῃ ἴῃ [ἰἰς. νἱ!. 38, 45, χν. 20, 
οὈνίουβῖν 8 ἱπιεηβῖνε ἔοσςα. ὙνΒαΐ ἃ 
τγεπηδηάοιβ ςοηΐγαδβὶ θεΐννεαη ἴῃς ᾿νοσηδῃ 
ἴῃ Θπιοη δ δουδε (1,ἷς. νἱ!.)} δηὰ ]1υάδδ8] 
ΒοΙἢ ἰκϊββεά [εϑ05 ἔδγνεπεν : ἩἱἘὮ βίσοη 
ἐπιοίίοη ; γεῖ ἔπ οης οουϊὰ πανε ἀϊεὰ ἔοσς 
Ηΐπι, τῆς οἴμες Ῥείγαγβ Ηἰπὶ το ἀεδίῶ. 
Βιά 7εβι8 σευηεηρας ἔμπα ψοσδη δὲ ἐμαὶ 
τηοπιεηϊ ἐ---  εσ. σο. ἑταῖρε: 50 πηὶρδϊ ἃ 
ταδβῖοσ βδίιϊς ἃ ἀἰβοὶρὶς, απὰ ἀϊβοὶρὶς ος 
ςοτηραπίοῃ ἰδ, 1 εἰπὲ, (ὃς βεῆβς οὗ ἴπ6 
ψογὰ ἤεῖα (80 Εἰβηςς, Ῥαϊαίσεῖ, ΝΟ, 
ϑοῆδηζ, σδσσ, στρ. Ν. Τ.). [ξ ἀπδυνεῖβ 
ἴο ῥαββί ἰπ {δε βαϊυῖς οὗ [υ.ἀ448.---ἀφ᾽ ὃ 
πάρει, υϑυ λιν τα κθη 88 ἃ αυςβιίοη: “ δὰ 
αυϊὰ νεηΐβι δ" Ψυϊρ. ὙΝΠεγείοσα αγὶ δοα 
ςοπιεὺ ΑΝ. “νοζυ δέδιε ἄυ ἀ}᾽ ννεὶΣ- 
βἄοκεοσ, Αραϊηβὲ {πϑ ἰβ ῆς ρτασζαπηγαδίίςαὶ 
οδ)εοιίίοη ἰδας ἱπβιεδὰ οὗ ὃ βῃουϊὰ μανα 
Ὀεεη τὶ. ΔΜ ίπεσ, αὶ 24, 4, πιαϊπιδῖπβ ταὶ 
ὅς πιίρῃε Ὀς υδεὰ ἱπδιεδὰ οἵ τίς ἰπ ἃ 
ἀϊγεςς αυεβείοη ἴπ ἰδῖς στοαῖς, Τὸ ρεῖ 
ονεσς ἴμ6 ἀϊβῆου εν ναγίουβ βυρρεβιίοῃβ 
μᾶνθ δεεῃ τηλᾶε; ἘΕτίιζβοῆς τσοπάεγ: 
πιεηᾶ, ἔος ψμᾶὶ ψοσῖκ γοὺ ἃσε Ἴοοσηεϊ 
ἰακίηρ ὃ -- οἷον. Οἰδμεῖβ ἱτεαῖ (π6 βεη- 
ἵεῃος 8ἃ5 εἰϊρεῖςαὶ, δηὰ βυρρῖν ψνογὰβ 
Ῥεΐοτθ οὐ αἴϊεγ: 4.0.» αν ἴοσ ψνβαῖ γοὺ 
δῖ: οοσῖς (Μοτσίβοῃ), οςσ πὲ γοι πᾶν 
οοπῖς ἔοσ, ἐλαὲ ἀο, Ἐ. Ν., Μεγεσ, ΥΝ εἰββ. 
ΤὨς ἰδϑὲ 18. ἰθδβὲ βαιἰβέδοϊοσυ, ἴος ᾿υάδο 
Βιαὰ αἰγεδάν ἄοῃε ἰξ, 88 1εβι5 ἰπβιϊηο νεῖ 
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ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. ς1. Καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ 
Ἰησοῦ, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, "ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ χ Μετ ον 
πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ " ὠτίον. 
52. τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “᾿᾿Απόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν] 
εἰς τὸν τόπον αὐτῆς - πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ 
ἀπολοῦνται. 53. ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι 3 παρακαλέσαι τὸν 
πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ ὃ δώδεκα λεγεῶνας ἢ (1. Ἐ0. 

ἢ ΒΔΠῚΘ 

ἀγγέλων; 54. πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαί, ὅτι οὕτω δεῖ «:. ]ομῃ 
:- χνίϊὶ. τὸ 

γενέσθαι ; (1. Ε.. 

55. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, “Ὡς ἐπὶ ̓ Ἀειοῖ, 16; 

λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων "συλλαβεῖν με; καθ᾽ ΗΝ 

ὃ σὸν ἀἕετ τὴν μαχαιραν ἱἰπ ΤΙ ΒΌΙ,. 

3 ἀρτι ἴτε: παραστησει μοι ἰη δ ΒΙ, 33 αἱ. (Τίδοι,, ΝΝ.Η.). 

8ΈΟΣ πλειους ἡ δὴ 

Κπεν. ἘἸΙΖΒΟΒο᾽Β βυρρεδιίοη 8 ἰω- 
δεηίουβ, ἀπά Ῥ 8. ἃ νγοσίἣυ τπουρδὶ ἱπῖο 
ΟΠ τίβε᾽ β πιουῃ. Ῥεσμδρδ ἔπ Ὀεβῖ βοἷυ- 
κίοῃ ἰ8 ἴο ἰδκε ἔπε ννοσὰ8 238 ἃ φυεβίίοη ἰῇ 
“δε, τπουρ ποὶ ἴῃ ζογρι. Ὀϊβοίρὶς, 
οσ Μ ὮΝ, οὐ 88 νης ἢ γου ἅτε ῥγεβεηῖ ἡ 
Οοπηγδάς, δηᾶ 88 ἃ οοτηγαβᾶς βετε 80 
]υάδβ ρῥγείεπάβὰ, δαπά ὃν τἢς ἰδοοηὶς 
Ῥῆγαβε 6βι18 δὲ οὔςδ βἰδίεβ ἀπ ἃ ὄχροβεβ 
ἴδε ρῥτγείεηςβ, ροββί ον ρΡοϊπείηρ ἴο {πε 
οσονά Ὀεμίηὰ ἴῃ ῥγοοῦ οἵ ἴπε σοπίγαγυ. 
80 ἱπ εἴεοις Βεηρ.: ὁ“ποοοίπα ΠΙυὰ εβὲ 
ου͵ὺβ σαυβα δὰ ε8᾽"; αἷϑο ϑοῆδηζ. Τῇα 
Ῥοϊπὶ 8 ἴπδὲ τῇς Μαβίες ρίνεβ πὸ ἴδϊβε 
ἀϊδοὶρῖς ἴο υπάἀετβίαπὰ τπδὶ Ης ἄοεβ ποῖ 
δεῖϊενε ἴῃ 18 ρασαδεὰά αβεςκίοη. 

γν. 51-54. Βίροοά ἀγατοη.---ἰδού, ἱπῖγο- 
ἅἀυςίπρ ἃ βεοοηά βοεῆς ἼἽοηπεοίεὰ ἢ 
πα ἀρργεβεηβίοη (οί, νεῖ. 47); ἴμε υβ6 οὗ 
ἃ Μεδροη ὃγ οπα οἱ ΟἸγίβιΒ ἀϊβοῖρ]εβ. ἃ 
αυἱῖς Π|ΚΕΙν ὀσουτγεπος 1 δὴν οὗ ἔβδηὴ 
Βαρρεπεὰ ἴο ἤᾶνε Ψψεδροηβ ἰπ {δεῖς 
μαπάβ, τῃουρἢ ψὰ τῇδ νοπάδσ δὲ παῖ. 
[τ πιῖρῃς Ρὲ ἃ ἴαγρε Κηϊε υβεὰ 'π οοηπεο- 
Ὀοη ΨΒ τπε Ῥάαβοῆαὶ ἔεαϑε. ὙΠΟ υϑεὰ 
πὸ νεάροη 8 ποῖ βαίά ὉΥ ἴῃ ϑυπορ. 
Βιὰ ἰὰεν Κπουν ὙΠὲ δτγιῖϊοῖὶς Ὀείοσε 
μάχαιραν πιΐρῃξ βυρρεβὶ ἴπδὲ ἴπ6 ψῃοῖς 
ΔΙᾺ ψνεσο διτηβά, εαςῇ ἀϊβεῖρ]ς μανίηρ 
τ βυγοτά. Ὑδο ἔεαγ μας {πεν πιὶρῃι Ὀ6 
Ἔχρίδίηβ τῆς ἰδρεηεββ οὗ ἴπε Ὀδαπὰ (ο]- 
Ἰονίηρς ]υἀ28.---ἶ ες. 52. ἀπόστρεψον: 
7εδὺβ οουἱὰ ποῖ ἐποουταᾶρε πε υ8ε οὗ 
ἈΙΙῺΒ ὉΥ Ηἰδβ ἀἰβοὶρ]εβ, πὰ ἔπ ογάεσ ἴο 
Βδδδῖπε [ἢ νεάροη Ηδ νψγ)88 βυγε (ο ρῖνα. 
ΤῊΣ δοςοπιρδηγίπρ Ψψογὰ, Ἵοοηίαἰπίηρ ἃ 
ξδπεγαδὶ ἰεραὶ τηχίπη: ἄγαν ἰῃ6 βινοτά, 
ΕΞ ἢ ἴΠ6 δννοτά (π6 βυϊθβεαιθηὶ 
ἰβίοσυ οὗ ἴδε εν δῇ ρβεορίς ἃ ἵγαρίς 

ΒΌ πᾶνὲ πλειω. Τῆς τεδάϊπρ ἱπ Τ᾿. Ε. ἰδ ἃ 
οοττεσείοη ὑποδ!!εὰ ἔοσ, 88 ἴμ6 οοπβιγιοιίοη ἰπ πλειω δ. λεγεωνας ἰΒ γ' 

διητηδίῖςαί 
ατεεῖ. 

ἐχεσηρ βοδιίοη οὗ [18 ἐγυ ἢ), ΒΔ ὈΙΥ 6η- 
ἴοσοεβ ἴπε ογάεσ. ΔΝ εἶβ8 πίη κα μδὲ τπ18 
ψνογὰ γσεοογάθά πόσα νν88 βροόκβθῃ ὉΥῪ 76808 
δ βοπλε οἵδιεοσ εἶπα, ἰξ δὲ 1], ἔοσ ἱξ ἀρρβδσβ 
ἴο 6 ΟΥΪΥ ἃ ἔτεε στεργοδυςτίοη οὗ Βδν. 
χι. τὸ (Μεγεσ, εἅ. ΝΥ εἶ58). Ταΐβ δηὰ 
πε ποχὲ ἔννο νϑῦβεβ ἅσε ννδηιίηρ ἴῃ Μὶκ. 
απὰ [Κ.-Ν τ. 53 ρίνεβ Δποῖμεσ σθᾶβοῃ 
ἔοσ ποῖ υϑίπρ τῆς δινοτά : ἴὸ ψγεσε αοά 8 
ΜΠ παῖ Ηἰ8 ϑοὴ βῃουϊά ὃε τεβουςὰ ἐξ 
οουἱά θὲ ἄοπε ἰπ ἃ ἀϊβεγεπέ γᾶυὺ. Τῆς 
ὙΆΥ δβιρρεβίεά ἰ5 ἀεβοσι δε ἴῃ τα]! ΑτῪ 
Ἰαπρυᾶρε, {πε νετῦβ παρακαλεῖν ἀπά 
παριστάναι δεΐηρ Ὀο(ἢ υβεὰ ἰπ οἰΔϑδὶςβ ἰῃ 
οοπηδοκίοη γ ἢ τα ξαγν σηδιξογβ, πὰ {πὰ 
ψοσά λεγεῶνας βΒυρρεδίίηρ πε Ὀδιι4]10Π8 
οὗ τῆς Εοπιδῆ ΔΓΠΊΥ.-- δώδεκα, τννεῖνς 
Ἱερίομβ, ὁπε ἴοσ εαςἢ οὗ ἔπε ὑνεῖνε ἀϊΐ8- 
οἰρ!ε5.--- πλείω, ἀνεῃ τῆογε ἔμδη τῃδὲ ναβὲ 
πυλδετ, Ὠἰνῖπα γοβοῦσοαβ θουηά]6885. ΤΠ6 
ἴτεβ ρίαν οὗ ἱπιαρίπδιΐοη ἀϊβρί γε ἴῃ τῆ ϊ8 
ςοποεριίοη οὗ ἃ ρτεδῖ ΔΙῚ οὗ δηρεῖβ 
ενίποοβ [πε οἰδβίίϊογ οὗ ΟἾσίβε᾽ Β βρίγίε 
δηὰ Ηἰβ ρεγίεοι βε! ι-ροββεββίοῃ δὲ ἃ οσίἰ- 
ο4] πιοπηεηῖ.---  εσ. 54. πῶς οὖν: τοίδτβ 
ο ὈοτΉ ἴογπβ οὗ αἰὰ, ἔῆδε οὗ ἴτε βινοστὰ 
ἀπὰ ἰπδὲ οὗ δηρεῖβ (ατοιίι8, Ετσί ἐΖβοβε) ; 
Τεβοῦ ἴῃ Ωγ ἔοσπιὶ ἱποοπϑβίβίεηι ἱ τῆς 
Ριεάϊοιεὰ ἀεβεην οὗ Μεββίδῃ ἴο 86 ἃ 
Βυβογεσ.---ὅτι οὕτω, εἰς., {πε Ρυτγροτέ οὗ 
811 ῥγορῃεεὶς βογίρίυσε ἰβ παῖ ἴῃυ8 ἱξ 
Βῃου!ὰ δὲ : Δρργεπεηβίοη δηά 411 ἴπας ἰβ 
ἴο Το] ονν. 

γν. 55, 56. ὅζέξμς εονπιῤ᾿ αἴης ΟΥ̓ ἐδ 
"πάρη οὗ Ηϊς ἀρῥγεμέμειοιν. ον κο τ᾿ 
ὥρᾳ, ςοππεοίβ υγἱῖἢ ἐκράτησαν αὐτόν ἴῃ 
νεσ. 5δο. Ηδνίηρ βαἰά ννῆδι ννὰ8 πδοδββᾶσυ 
ἴο τς Ὀεἰ]ίςοβε ἀϊβοῖρὶς, 1εϑὺ8 ἔυγῃβ ἴο 
ἴδε ρατῖγ γνῆο δαά οοπὶς ἴο διγεδὲ Ηΐπὶ, 
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ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ," καὶ οὐκ 
ἐκρατήσατέ με. 56. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῶσιν αἱ 
γραφαὶ τῶν προφητῶν." Τότε οἱ μαθηταὶ ὃ πάντες ἀφέντες αὐτὸν 
ἔφυγον. 

57. ΟἹ δὲ κρατήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν 
ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν͵ 

58. Ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἔως τῆς αὐλῆς 
τοῦ ἀρχιερέως " καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, ἰδεῖν 

Ὁ ΜΒΙ, 33 οσηἶξ προς νμας (Τίδοξ., ΝΝ.Η.). 

3 ἐν τω τέρω Ὀεΐοτε ἐκαθεζομην ἰῃ 81, 33 (Τίβςξ., ΝΝ.Η.). 
8 Β Πὲᾶ5 αντον ἀῆει μαθηται (ΥΥ.Η. ἴῃ πιαγρίη). 

4 ΒΌ Βᾶνε απὸ (ἸΝ.Η. ἰπ Ῥγδοκεῖβ). ΜΟΙΔ οπιῖε (Τί βοἢ.). 

Βεῖο οδ]]εὰ τοῖς ὄχλοις.---ὡς ἐπὶ λῃστὴν, 
εἰο. : [86 τνοτάβ πᾶν ὃς ἴάκεη εἰϊπεῖ ἃ8 ἃ 
ᾳυεβίίοῃ οσ 88 ἃ βίδίετηεηι οὗ ἕαςῖ. [πῃ 
εἰϊμες οἂδε ]εβὺ8 Ἴοχιρ᾽αἴηβ μαῖ (ΠΕ 
πᾶνε διτεβδίεδ Ηἰἱπ δ5 1 Η ψγεσα ἃ 
τοῦδες οσς οἵπεσς οσίπιῖηαὶ. Αἱ τοῦδεσ 88 
ἀϊδείηος ἴοπι ἃ {πιεῖ (υἱάς Ὑτεηςῇ, 
"Ομ γ»5) ἰΒ οὴς ΠΟ 0868 νἱοίεποα ἴο 
Ῥοβδεβ8 Πίπηβεϊ οὗ οἴδπεῖβ᾽ ργορεγιυ, δὰ 
ΟἸτίβε᾽ Β οοπιρίαίης 18 ἰπ ἴῇς ἔγβι ρἷδος 
ἴδαῖ τἘπεν δᾶνο ἐτεδίεὰ Ηἱπὶ ἃ8 οπα ννῇο 
τοδδηξ ἰο οὔει τσεβίβίδμοσ.Ό. Βυῖ ἰῃς 
τείεγεπος ἴο Ηἰἴβ8 ραδβὲ δαδίξ ἰῃ τε βεαιεῖ 
866 18 ἴο δῃονν πὶ Ηδς [85 ἀποίμεσ οοπι- 
Ῥἰαἷπε ἴῃ Ηἰβ τηϊπά, υἱΣ., τὲ τπγ Πᾶνα 
τεραγάεά Ηἰπι 85 οπς ἀἰάϊρρ ὕγονι 7μπέϊοα. 
Τδς αἰϊυδίοη 8 ἴο ἴῃς ἱηνδβίοῃ οὗ Ηἰβ 
Ῥείνδου ἰῃ ἰδς ραγάεη, ἀπά τς ἱσηρ δὰ 
δυρρεδιίοη παῖ ἔβεγ αν ρυΐ ἃ [Ἀ]86 
ςοηβίτυςείοη οὐ Ηἱἴβ ῥγοβεπος ἴδεσς. 
ΤὮεΥ τπῖηκ Ηδ μᾶ8 ὕδβεῃ βρεκῖπες Ἔβοᾶρα 
ἕτουι Ηἰ8 ἔδίβ ψβθη ἰη ἕδος Ης ἢδ858 Ὀεδη 
Ῥγδοίηρ Ηἰπιβοὶῖ ὑρ ἕοσ 1] Τὸ ψδαῖ 
ταϊβοοπείγυςτίοα ἴδ ΠοΙΐεβὲ ἀπὰ ποῦϊεβὲ 
δοιίοῃβ ἃζα ᾿ἰαδῖε, αηὰ μον πυτλ τη ρ 
το ἴδε Βοζοῖς δοὺῦ]} [ξὲ ννᾶβ Ἰποσου βῆὶν 
οπαγδοίεγίβεὶς οὗ 1εϑὺ8 ἴπαὶ Ηδ βῃουϊὰ 
ἔεδεϊ τῆς Βυπι]αιίοη, ἀπὰ ἔπαὶ Ηδ ββουϊὰ 
δὶ οπος ρἶνε Ἐχργεβδίοη ἴὸ ἴδε ζεεϊϊπρ. 
Τμΐβ ἀραϊπβὲ Βγαπάξ (ρ. 6), ῇο πίη κβ 
τοῖδ υἱΐοταηος ἰῃ πὸ τεβρεςξ δρργορτσίδίε 
ἴο ἴῆς εἰξυδιίοη.---καθ᾽ ἡμέραν, εἰς. : 
7εβὺ5 δϑκβ ἴῃ εβεοὶ ΨΥ ἴμεν ἀϊὰ ποῖ 
Δρρεεβεηὰ Ηἰπὶ ννἘΐ]ς, ἔοσ βενεσδὶ ἄδυβ 
ἰῃ βυςςεββίοη, Ης βαῖ ἱπ ἐπε ἰεπιρὶς ῥσα- 
οἶποῖβ τεδοίπρ. Τὸ {π|8 ἴ πῖρῃς θὲ 
τορι ἰεὰ τθαὶ ἐπαὶ ψν88 βαβίεγ βαϊὰ ἔθδῃ 
ἄοῃες, ἴῃ τηϊάβὲ οὗ ἃ πιϊβος!άπεουβ ογοννὰ 
ςοπιίδίπίπρ ποῖ ἃ ἔενν {ἰοπὰβ οὗ {π6 οὗ- 
ποχίουβ ἰεδοδεῖ (50 Βεδηάϊ). Βυὲ ψῃαῖ 
]εβυ8 18 σοποεσποά ἴο ροϊηὶ οὔ ἴ8, ποῖ 
ἴῃς ρας  Π ἢ Υ οὗἩ ἀγγεβὶ ἴῃ πὸ ἰεπιρίς, 
δὺς τπᾶὲ Ηἰ8 δεμανίους μαὰ ὕδεη ἔεαγ- 

1ε8β885β. Ηον οουϊά δεν ἱπιαρίπο ἴδαξ ἃ 
τῶῶθη ὍὯΟ βροΐίε Ηἰβ πλὶπὰ 80 Τρϑβηϊν 
οουἹὰ 5᾽1ηΚ αὐναὺ ἱπῖο δἰ άϊπρ- ΡΙδοαβ “κα 
δῃ ενἱ]-ἀοετ ὃ Βεχαπάϊ γτεΐηδγκβ ἰμδὲ (86 
ςοπιρίδίπὶ ἰΒ δά ἀγεββεὰ τὸ ἴτε ψτοηῦ 
Ῥείβοηβ: [0 [86 υηάδειϊΐηρβ γαῖπεσ τμδῃ 
ἴο [86 Βίεγασοθβ. [ξ ἰ8 δὐἀγεβεεὰ το 
ἴδοβε πο δοίυα!ν ἀρργεδεηάςά ]εβυβ, 
ψ βοενος ἔμεν μεθ. ἿΝΒΟ οοπιροβεά 
ἴμαὲ οτοννὰ ἴξ ψουϊὰ ποῖ Ὀ6 δᾶδβυ ἴῃ τς 
ἀδεῖκς ἴο κηονν.---Ν ες. 56, τοῦτο δὲ: ἃ 
ἔοσπηυϊα οὗ [μ6 δνδηρεῖδέ, ἱπιγσοδυςίης 
Δηοίδες τεΐεγοηος ὈΥ ]68118 ἴο ἴῃς ῥγο- 
ΡὨΘοΐεβ ἰῃ Ἐμεβε ἵεσμηβ, ἵνα πληρωθῶσιν, 
εἴς. εδβὺ8 σεοοηοῖϊεβ Η πιβς 1 τὸ τῃς ἰῃ- 
ἀϊρηϊν ἴῃ (86 πιδηπεσ οὗ Ηἰβ δτιγεβῖ, ἃ8 
τὸ τῆς δγῖεβὲ ἰἴ8ε1 ἢ, δηὰ 411] τῆδὲ ἰξ ἴῃ- 
νοϊνεὰ, ὉΥ ἴδε ἰδουρῆς ἐπὶ ἰ τνᾶ8 ἴῃ 
ΗἱΪ8 ““συρ᾿" 88 ἀεβογιδεά ὃγ ἴπε ργορμείβ, 
ΤΠ ρῥγορδεῖϊς ρἱςίυσθ οἵ Μεββίδῃ᾽ 8 εχ- 
Ῥετίδησα δος ἃ δ8 ἃ βοάδιϊνε ἴοὸ Ηἰδβ 
Βρίσίε, --τότε, ἴπεπ, ψμεη [ἴῃς ἀρρσε- 
Βεπβίοη 8δδὰ ὕεεη εβεςίεά, ἀπὰ τηθεκὶν 
βυδπιἰοὰ το ὉΥ 768ι15.---πάντες, ῬεΐεΣ 
ἱποϊυάεά.--ἄφνγον, Ηεὰ, ἴο δανε {86 πι- 
Βεῖναβ, βίπος {πεῖς Μδβίεσ οουἹά ποῖ ὃς 
ϑβανεά. ὙΤΠΐβ ἀποῖπες διτεσ ἄσγορ ἴῃ [86 
οὺρ : αρϑοϊυῖς Ἰοπεϊἑπαδ8. 
νν. 518. Βφήονε σαΐαῤδλας (ΜΙ. χῖν. 

53-6ς ; 1,Κ. χχὶϊ. 54, 66-71).---πρὸς Καιά- 
φαν, ἴο Οδίαρῃδβ, ᾿νῆο δεπὲ ἔπαπὶ ἑοσίῆῃ, 
ἃπὰ ψνῆο ἐχρεςοῖβ {πεὶσ γεϊυση 8 ἰδεῖς 
νἱοιίπλ.---ὅπον : ννδοτε, ἱ.4., ἴῃ ἐπα Ραΐδοθ 
οὗ (δίδρῆδϑβ.---Ὑρ. καὶ προ: δογίδεβ ἀπά 
Ῥτεβογτεσβ, ργἝϑίβ ἀηὰ ργεβγίεσβ ἰῃ νεσ. 
3. ΜΙ. πδγηεβ 811 ἴΠ6 ἴσχεο ; ἀουῦε]ε85 
πα ἴο ἴδε ἔδοι.--συνήχθησαν, 'νεῖα 
4556 π) ]ε ἃ, ννδιτηρ ἕοσ τς ατγγίναὶ οὗ ἴπ6 
ῬΑΙΥ βεπὲ ουὔϊ το διγεβῖ [δβ8β. [ἢ ΜΙ. 
ἴῃς Τοπιὶπρ ἱορείδες οὗ ἴῃ ϑδηβεβάγιηχ 
ἌΡΡεδβ ἴο ὃδε βυποῆγομοιβ Ψἱ τῆ6 
Ατεῖνὶ οὗ ]εδῦ8. ὙΤῊΪβ πιδεῖϊίηρ πᾶρροπβ 
ΨΠεη πὰ ψνοτϊἃ ἰβ δβϑίεερ, δπὰ νῆα 
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τὸ τέλος. 50. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὃς 
ὅλον ἐζήτουν "ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν θανατώ- ὃ 68. ἐς 

σωσι, ὅο. καὶ 2 οὐχ " εὗρον " καὶ πολλῶν " ψευδομαρτύρων προσελ.- ἣ 15. 
θόντων, οὐχ εὗρον.2 ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες ὃ 61. 8 
εἶπον, “Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ 5 διὰ τ. 

Ὁ ΧΥ, 

τριῶν “ ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν." 4 62. Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 5 Οἢ. χανί!, 
εἶπεν αὐτῷ, “ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου " καταμαρτυροῦσιν; τἶ, δέκ. 

Δ ΜΒΌΙ, ὅρ ἑΐ. σρ., Ἐξγρί. νεζβδ., ογηϊξ οἱ πρεσβντεροι, νὨΐοἢ οοτηεβ ἰπ οτ 
νεῖ, 57. 

Ξ Ἐοτ ἴῃς 
πολλων μαρτυρων π' 

8. ΜΒΙ, οπνῖε ψευδομαρτυρες. 

7υάϊςϊα! ἰπίᾳυ! Υ οαὴ δὲ ρΡεγρείγαϊεά 
αυΐοε]γ.--- ες, 58 ἰ8 ἴπ6 ῥσεϊυὰς ἰο ἴῃ6 
βίοσυ οἵ Ρεῖϊογ᾽β ἀεηΐαὶ, νυνὶ ἢ ἰβ τεβυπηθᾶ 
δ νεῖ. 69 αὔεσ ες δοοουηῖ οὗ ἴπὸ {εῖδ]. 
Θίτα εν ἴθ ΜΚ. 1Κ. ρἶνεβ [Π6 βίοσυ 
νους ἱπίεγγυριίοη.--- μακρόθεν, ἴτοπὶ 
δἴλε: Ῥεΐες {ο]οννεὰ ἢἰ8 Μαβίεσ, πανὶ 
ῆες ἃ ψὮΠς τεοονεγεά ἔγοπιὶ ἴῃ ρέπετ: 
Ῥϑηίς ; πιοσα σουγαρεοῦβ ἔπδπη ἴπε τεβῖ, 
γεῖ ποῖ οουγζάρεουβ Θπουρἢ ; 88 σπου ἢ 
οὗ ἴδε Πεῖο ἵπ ἢΐπὶ ἴο Ὀσίπρ' Πῖπὶ ἰηῖο ἰῃς 
τερίοη οὗἉ ἱετηριδιίοη.--ξως τ. αὐ. ς, 
ΜΕ, νεῖ. 54.---ἰδεῖν τὸ τέλος : [0 βες ἴπ6 
ἐπά; ἃ ροοά ἀτεεῖκ ρῆγαβε. Μοιίνεβ: 
ουσίοδὶ Ὑ δηἃ ποηπδβὲ ἱπίογεϑε ἴῃ τΠε ἕαίς 
οἵ μἷβ Ιονεὰ Μαβίεσ. 7εζοσης ριιβ ἔμεβε 
ΔΙτεσπδιϊνου : “ναὶ ἀηοσε ἀϊβοὶρη!! νοοῖ 
δυπίδηᾶ οὐτίοβἰίαϊε ᾽", 

γν. 59-68. Τε ἐγίαϊ.---Ν τ. 50. τ᾿ 
συν. ὅλον, ἴῃς τολοῖε ϑδῃῃοάτγι τ, φ΄. 
πάντες ἰπ Ηεῦ. [ἰϊ. τ6, ἢ διδίθιηδηΐϊ ἴῃ 
Ῥοῖδ οά5ε8 δάἀπηϊτείηρ οὗ ἃ ἔενν εχοεριίοηβ. 
- ψευδομαρτυρίαν, {,ε1:6 ενίάεποο, οὗ 
οουζδα ἰῃ βε ἔτει Ῥίαςο ἔτοπι τς ὄνδη- 
εἰϊ5 1 85 Ροΐϊπὲ οὗ νἱενν (μαρτυρίαν ἰῃ 
ἴω), θὰϊ βυρβίδπειδι ἴσυ ἴοὸ ἴῃς ἴδοϊ. 

ΎΒΟΥ Ψαπίοά ενίάεποο ἕο ἃ ἐογσεβοπα 
ςοποϊπδίοη ; 50 πιδίξεσ που ρἢ ἰξ νν 88 [α͵58 
{{ῖπ οπῖγ Ιοοκθὰ ἔγυς δηὰ υπρ ἐλί εν ἡγε] 
τορεῖμεσ. ]6βι8 νγ88 δρργεμεηάεά ἴο ὃς 
υἱ το ἀεδίῃ, δαπὰ τς {τ|8] ννὰ8β ΟΠἹΪΥ ἃ 

ξιϊπά, ἃ ἴοτπι τοηδεγεὰ πεοδββασγυ ὃν ἴῃς 
ἕλοι παῖ ἔπεσε ννὰβ ἃ Ῥιοουγαῖου ἴο ὃδ6 
βαι8ῆεά.---Ν τ. 6ο. οὐκ εὗρον: {πεν ἠουπὰ 
ποῖ (4156 υνἱῖπεβϑβ τῃδϊ Ἰοοκεά ρ᾽δυβίθ]ςα 
δηδ Ἰυβεϊβεά σαρίίαὶ ρυπίβῃσεηϊ.--- 
πολλῶν π. Ψ.: ἴ{ νγὰβ ποῖ ἔοσ "νηὶ οὗ 
πα 5868 οὔ Κίπά ; πιδην οβετεά {Πεπὶ- 
βεῖνεβϑ ἀπά πηδάς βἰαιϊεπιθηΐβ, Ὀυῖ 1ΠῈΥ ἀϊά 
ποῖ βεγνὲ ἴτε ρύγροβε : εἰἴπε {γίνιδὶ οὕς 
ἱποοηβίϑβιεβε; σοποείναθία ἱπ [ἢ 6 οἰχουπη- 
βίδῃοεβ : σοπηίπρ ἐογνναγὰ οὐ ἴδε βρὺτγ οὗ 
τς πιοπιοηξ ἔγτοπὶ ἴῃς Ἴγονὰ 'π Δδινεσ 
ἴο δπ ἰηνίτατίοπ ἔτοπιὶ ὑγαϊυδιςεὰ ᾿υάρεϑβ 

Δ88δε καὶ ουκ ἐνρον... οὐκ ευρον ΒΟΙ, νεῖδ8. δᾶνὲ και ονκ ευρον 
βοσυλδόντων Τίβομν ΝῊ. , νν 8). Ε 

4 Β οπιίῖβ ἀντον (Ὁ. Η.). 

δΑροΙ ἴοσ ἀδιηπαίοσυ ενϊάδηοθ. ὙΒοβα 
ΨὯΟ τεβροηδοὰ ἀεβεγνεά ἴοὸ ὃῈ βιίρτηδ- 
εἰϑεὰ δ8 ζα]18εὲ. Νόοης Ὀυξ Ῥᾶβε, τηϑᾶ ἢ 
οτεδίυσγεβ ψουϊὰ αν Ῥοζπς δνίάεπος ἴῃ 
ΒΓ ἃ (486.---δύο, ΟὨΪΥ ἔννο δά δηγιπίπρ 
ἴο βᾶγ ὑγοστἢ βεγίουβ διϊεητίοῃ.----Ν ες, ὅσ. 
οὗτος ἔφη, (μΐ5 ρετβοῃ βαἱὰ : {πδη [ον Β 
ἃ νετβίοῃ οὗ ἃ ψνοζσὰ τεϑ!γ βροόκεη Ὁ 
]εϑ8, οὗ ἃ διδσε πρ οπδγαοῖεσ, σοποετηΐηρ᾽ 
ἀεϑίγογίπρ δπὰ τερυϊ]άϊηρ ἴῃς ἰετηρῖα. 
Απ ἱπδοουγαῖς τεροτζέ οὗ 80 σοπιδσκδῦὶα ἃ 
βᾶγίπρ τηῖρῆς δαβιν ρὸ δὐγοδά, δηὰ {πὸ 
νεγβίοῃ φίνθη ὉῪ τῆς ὉΨΟ τὶ Πα 8568 βεοτη8 
ἕτοτὴ χχνῖϊ. 40 [9 ἤᾶνα Ὀδθ οὐττεηῖ. ΤΣ 
ταὶρῆε, τπεγείογε, ἕᾶνε Ῥοόσῆς στοηρ ενὶ- 
ἄεπος ψἱέπουξ Βεΐηρ [4186 ἰῃ ἱπίεπεοη.---- 
δύναμαι, ἰπ Δῃ ετηρδιϊς ροβίτϊοη, πηᾶῖκεβ8 
]εβὺβ ἀρρθᾶσ 85. οὔδ δοδβεϊηρ οὗ Ῥτείετγ- 
πδίυγαὶ Ροννεσ, δῃὰ τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, 
88 ἰΓγανοσθ ΕἾ ρδγαάϊπρ Ηΐβ ροννεσ ἴῃ 
ςοπηρδοιίοη ἱἢ ἃ βδογεά οὐ]εςῖ. ---διὰ τ΄ 
ἦ., ΠτοταΙν ἐλγοερὰ ἴἄγες ἄδγβ τε αῆεῦ: 
ἴοτ βίπλ]γ ὑ86 οὗ (Ὡς ρῥτγεροβίξίοη, υἱάδ 
ΑΔ]. . σ. Ὑῆε πιεαπίῃρ ἰ8: δες ἴἤσεα 
ἄδγβ 1 111} ςοπιρίεῖς τπε τεδυϊ]ἀϊηρ, 80 
τηδὲ διὰ ἴῃ εἴδεοι 18 -- ἐν ἐν ίοδα ἱϊ, τρ.-- 
Ψεσ. 62. ἀναστὰς ὁ ἀρ. : ἰῆς Εἰρῇ ρτίεβϑὲ 
ΤΟΒ6 ὉΡ ποῖ Ῥεοδυδε ἢς {εἰϊ ἴῃς ενίάεηςα 
7.8ὲ Ιεἀ το 6 νεΓῪ ϑ8εγίοιιβ, γαῖπεσ ἴῃ ἱγτὶ- 
ἰλιίοη θεσαυβα [6 πιοϑὲ ἀδπηδρίηρ βίαϊα- 
πλεηῖ8 ἀπιουηξαά [0 ποιπίηρ πιοσα βογίουϑ. 
Α πιδη οουἱά ποῖ θεὲ βεηϊεηςεά ἴο ἀεδιῃ 
ἴον ἃ δοαβίξηϊ ψνοζά (ἀτοῖῖι5). ---οὐδὲν 
ἀποκρίνη... καταμαρτυροῦσιν: εἶπες 
οης αυοδίίοη 88 ἱπ Ψυΐρ. : “ΠΏ τα- 
Βροηάεβ δὰ εα 4υδὲ ἰβὲϊ δάνεσβυπι ἴα 
ἐεβοποδπίυσ ὃ " οὐ ἔννο 88 ἰη ΑἹ Ν. ἂδπά 
ΕΟΨΝ., 80 αἷ8δο ννεϊζβδοκεσ: δηβιγεγεϑὲ 
Του ποιπίηρ ὃ παῖ ἀο {πεβ6 ννἱἴπε88 
ἀραίηδε Τῆδε ὃ Ιἐ ἰβ Δη δἰϊεπιρὶ οὗ ἃ 
δαβῆεά τηδῃ ἴο ἄγανν 1658 ἱπίο Ἔεχρίδηδ- 
τίοηβ δδουῖΐ ἴῃ βαγίπρ ψ ηο νν1}} πιακα 
ἰξ πιο δαπιαρίπρ 48 δνίδεπος δραΐπβὲ 
Ηἰπι. ναὶ δρουϊ 18 ργεϊεπιίουβ ννοσὰ 
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63. Ὁ δὲ ἸΙησοῦς ἐσιώπα. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

καὶ ἀποκριθεὶς ἴ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, 

ΧΧΥΙ. 

ζΒετε ουἷγ. “ἴ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς, εἰ σὺ εἴ 

ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ." 64. Λέγει αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς, “Σὺ εἶπας. 

Κἀκ ίτω πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον 
Ὁ Ὑἴε, διν. ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ." 

ἴδω (. ὅς. Τότε ὁ ἀρχιερεὺς " διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, λέγων, “Ὅτι 
τοὶ, οἱ ἐβλασφήμησε- τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ; ἴδε, νῦν ἠκούσατε 

ὩΡῳ 
Χχυΐ. ΣΣ 

ΕΜ χίν δσ. εἶπον, “Ὁ Ἔνοχος θανάτου ἐστί." 

τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ. 66. τί ὑμῖν δοκεῖ; Οἱ δὲ ἀποκριθέντες 
61. Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ 

τος. ἰν: πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ' ἐκολάφισαν αὐτόν - οἱ δὲ ἐρράπισαν, λέγοντες, 

μὰν ἃ 68. “ Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; ἢ" 

1 ΒΙ,Ζ νυΐ. σορῖ. αἱ. οτϊξ ἀποκριθειξ. 

ΞΜ ΒΌΙΖΣ 33 οπιῖῖ οτι. 

οὗ γοῦχβ; ἰδ ἱξ {πὸ 1πδὲ γου 54ἰὰ 1ξ, δηᾶ 
Μῆδὲ ἄοαβ ἰϊ πηϑδῃ ὃ---νἶνες. 63. ἐσιώπα: 
]6β8ὺ8 βεείηρ ἴῃς ἀσίῆ οἵ ἐπε ᾳυεδβιίοηβ 
ξανε ἴδε ΠίρὮ ῥγίεβὲ πὸ δββίβίδηος, δυῖ 
Τοπεϊηυεά 5᾽]εηι.--- ἐξορκίζω (ἐ ξορκόω τότε 
φοτπιοη ἰῃ οἰδββίςϑ). ὙΠ ὮΙΡΏ ῥτίεβε 
πονν ἴδῖκεβ ἃ πεν 1ΐης, βεείηρ' δὲ ἴμογα 
ἷβ ὯῸ οἤᾶποα οὗ σοηνϊοἰίΐοη δὴν οἴμες 
ΨΥ. Ηερυΐβ Ϊεἐδὺ8β οη Ηἰβ οδῖῃ 88 ἴὸ 
ἴδε σατγάϊηδ] αυεβιίοη οἵ Μεββίδῃβῃίρ.---- 
εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, εἴς. : ποὲ ἔννο 4068. 
εἰοηβ Ῥυξ οπε, ϑοη οὗ αἀοὰ δείηρ εχο- 
ξειίοαὶ οὗ τς εἰ|6ὸ ΟΠ τίβε, 17 Ης νν88 
ἴῃς οηεὲ Ης ννᾶβ ἴδε οἵπεσ ἐῤδο ζαείο.--- 
Με. 64. σὺ εἶπας: ἰπ ουττεπὶ ρῆτγαβε Ξε 
Ι δπι. 88 1εβι8 πιοσαῖν Ὀουπά ἰο δη- 
βυγοσ ἢ ΝῺ ποῖ οοητίηας δ᾽ἴεηι ὃ ΕἸἰγϑέ, 
186 ψΏοΙΪς πλϊπἰβίσυ οὐ [ε8ὺ8 μαὰ τηδάς 
86 αυεβείοη ἱπενίςαθε. ϑεἊοοηὰᾶ, ἴπὸ 
ΒΙρὮ ῥσίεβε ννὰβ ἔε Ῥγορεῖ ρβεζβοῃ [ο 851 
ἵ Ταϊγά, 1ἴΕ νὰ8 ἂπ ἱπιροσίδηϊς ορροτ- 
τυπ εν ἴον ρίνίηρ ἐχργεββίοη ἰο Ηἰβ Μεβ- 
βἰαηὶς βεϊ οοηπβοίουβηθββ. Εουσίῃ, 51] 6 πο 
νου]ά, ἴῃ ἔπε οἰγαυπιπίδηςεβ, πᾶνε διηουηῖ- 
δὰ το ἀεπίδί. --- πλὴν ποῖ --““ πονετίμα- 
1ε88,᾿"" Ὀμὲ ταῖπες τῷ ΠαῪ τόσα 1 πᾶνα 
Βοπηει πίη πιοτα βίδγ]πρ το (61 γου. 
ἍΝ Βα ἔο!ονβ ἀεβογίρεβ τῆς ἄιζυγο οὐ ἴῃ 
ϑοη οὗ Μδη ἴῃ δροοδίγρεις ἴεστηβ, δπὰ 
ἰ8 πιδδηΐ ἴο βυρρεβὲ ἴπε τπουρῆῦ: “τῆς 
Ἐπὶς ͵8 σοπηΐηπρ γπεπ γοὰ πὰ 1 5882]] 
οἤδηρε ΡῥΪδοαβ; 1 ἔπεπ (δε ]υάρε, γου 
τῆς ρῥείβοπειβ δὲ 1π6 ὉὈδγ᾽᾽". 

Ὗν. 6ὅς-68. τότε: Αἱ δὲ ἴπεῪ ἢᾶνς, 
οζ τδῖπ|κ πεν ἤᾶνε, Ηἰτι δὲ {πεῖγ τλθγογ. 
--διέρρηξεν, εἴς. : ἃ νΕΓῪ ἱτηροβίηρ, δοῖ 88 
ἴῃς ἐχργεββίοη οὔ για επιοϊίοη ; ἰῃ γα  ν 
ἃ 1ῃεδιτίςα! δοϊίοη ἀεπιαπάεα ΌΥ οἰδίοπλ 
δηὰ ρεγίοσπχεά ἴῃ δοοογάδπος ψ 8 συ]: 
Ἰεησίῃ δηὰ Ἰοςδ! εν οὗ τεπῖ, πα ψαγπιθηΐβ 
ἴο Ὀ6 τη (δε ποῖμεσ ; 411} οὗ ἴῃεπι, Ἄνθη 

8 ΜΒΌΙ,Ζ οπιῖξ αντον. 

ἱ ἴβοῖς ψεσα ἴδῃ, βαϊά τς ἘδΌΡίπίςδῖ 
ταῖς : ποῖς ἴδε ρίυγαὶ Πετο, τὰ ἱμάτια), 411 
βαρύς Α πορευ δὲ ἰρυθίοπι ΜΡΟΩΕ Ἐβείετη 
Ῥεορῖεβ. [τνν8 ΠΙρΉΪΥ ρσορεσ {πὲ Ποὶ 
τῆξη Βῃουὰ 86 επὶ ἀβοοκα αααια πα ΑΒΗ 
ὉΥῪ “ὈΙΔΒΡΒΕπΙΥ ".. --- ἐβλασφήμησεν : 
γναβίς ΡΙΔΕρΠοΙΩΣ ἔοσ ἃ τηδῃ τὸ .8}} Ηἰπι- 
861 Μεββίδῃ ἱπ ἃ σουπίυ Ψἤετα ἃ π|68- 
βίδῃῃ: νναβ ἐχρεοῖε ὃ Οδνίουβ Υ ἢοὲ. [Ἐ 
τοῖς δε το 0411 ομεβεῖᾷ Μεββίδῃ ἐλ  βεῖγ. 
Βυὲ παῖ ννᾶβ ἃ ροὶπὲ ἔοσ οδγεῖυ] δῃηὰ ἀδ- 
1:|ρεγαῖε ἐχαπιϊπαιίοη, ποῖ το ὃ6 ἴδκβη ἔοσγ 
ειαπῖιεά. ὙΠ Ἰυάρτηοηξς οὗἹἨ με ᾿ίρἢ 
Ῥείοδὲ ἀπὰ (με οὐβεαυίουβ νοῖς οὗ ἴδα 
ϑαπμθάσίτη ψγετα πηδη εβεν ργετηδίαγα. 
Βα ἱξ ἀοεβ ποῖ ο]]ονν ἴτοπὶ ἐΠ15 τῃδὲ [86 
ονδηρο ἰδὲ δοοουηὶ οὗὁἁἨἉ τπ6 (ταὶ 18. υη- 
Ὠἰβιογίοδὶ (Βγαηάξ, ρΡ. 62). Τῆς ϑδπμδ- 
ἀτγιβίβ, 885 τεροσῖεςδ, Ὀεμανα 5ηὸ "πογε.---- 
γες. 66. ἔνοχος θανάτου: ἀεαῖῃ ἴπ6 
Ῥεπδν οὗ ὈΪΑΒρμεπιυ, [ψεν. χχῖν. 15, δὰ 
οὗ Ὀεΐηρ ἃ ἴαϊδβε ργορῃεῖ, ἤδυϊ, χνἱ. 20. 
-τῦν. 6γ-68: το ἡμάϊςοϊ4] ἰη)υδεῖος βας- 
ςαβὰ ρεγβοηδὶ ἱπάϊρηϊεῖεβ : βριεῖηρ ἰῃ 86 
ἕλος (ἐνέπτυσαν), βηλϊτπρ ἢ τῆς ἤ5ὲ 
(ἐκολάφισαν, ποῖ Ατιῖς, κονδυλίζω υξεὰ 
ἰπδίεδά), οὐ ἢ τὲ ορεπ Παπὰ 
(ἐρράπισαν, οτἰρίπαι Υ ἴὸ δεᾶὰὲ ὑπ 
τοάτ). Ευϊῃν. Ζίρ. ἀϊβεϊπρυβηεβ τῃ 6 ννο 
1αϑι ννογάβ τῇ: κολαφισμὸς ἰ5β ἃ δίτοίκα 
οη ἴδε πεοὸῖκ νι τ[ΠῈ ΠοΙΙονν οὗἩ {πε παπάὰ 
80 88 ἴο ΠΔΚΕ ἃ ποΐβε, ῥαπισμὸς ἃ είγοῖκα 
ου ἴδε ἔδεε. Τῆς ρετγρείσαίογβ οὐ ἔπ688 
Ουΐγαρεβ ἴη ΜΚ. γε τινὲς δηὰ οἱ ὑπη- 

ται, τῆς ἔογπιεσ νογᾷ ργεβυπιδοὶν ροίηϊ- 
ἴῃς ἴο βοπὶὲ ϑαηπεάγίβιδβι [πη Μί. ἔπε 
οοππαοίίοη βυρρεβίβ ϑαπμεάγίβίβ δίοης. 
Ιποτεάτ0]6 παῖ ἴπεῪ μου οοπάεξοεηᾶ 
ἴο 80 ὕπνον ̓ ξ τος οοάϊπρο, οπε ἰβ ἴη- 
οἰἰπεά ἴο βαυ. Ὑεὶ ἴξ 88 ηἱρῃῖ, ἴδοτα 
Ὑν 85 ἰηΐξηβε ἀΐδῖικε, πὰ ἘΠῸῪ ταῖς ἐεεῖ 
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69. Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο! ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ προσῆλθεν αὐτῷ 
μία ’ παιδίσκη, λέγουσα, “ Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.") ῬΑτΑΙ.. ΤᾺ, 
10. Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων, λέγων, “Οὐκ οἶδα τί λέγεις.“ οὶ αι. 
71. ᾿Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν 3 εἰς τὸν " πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ ΠΑΡΑ, 
λέγει τοῖς ἐκεῖ, “Καὶ οὗτος ἣν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου." 

Θεὶ. 

. χνὶ, 20. 
Αεἴδ σ᾿ σγ7; 

72. Καὶ πάλιν ἠρνήσατο ' μεθ᾽ ὅρκου, ““ Ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον." 1 ὄν “ἦν; ᾽ 
13: Μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, 

(δα πη 
ῬὮγαβο). 

“«᾿Αληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ’ καὶ γὰρ ἡ "λαλιά σου "δῆλόν σεῦ 155Ὲὶ ἐν. 
ποιεῖ." 14. Τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν ὁ καὶ ὀμνύειν, “Ὅτι " ον ἂν. 
οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον." Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. η5. καὶ ἅν 
ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ δ ̓ησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ," “Ὅτι 
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ μα." καὶ ἐξελθὼν ἔξω 
“ἔκλαυσε πικρῶς. 

1 φκαθητο εξω ἰπῃ ΜΙ ΒΗΌ1,Ζ. 

5 Μ2ΒῈ0 οπιῖξ και Ὀοΐοζε οντος. 

ἴμεν ἀϊὰ αοἷ δβεγνίοα ὃγῪ ἀϊβρταοίηρ ἃ 
Ρτοϊεπάεσ. Ηεπος ἴδε ἰηνίτδεοη τὸ 1Π6 
ΨψΟυΪ-Ὅ6 οὨτίβε τὸ Ῥγόρῆεϑυ (προφήτεν- 
σονὴ ννο βπτοῖε Πἰπὶ ννῆδπ ἢς νν88 βίγσυοκ 
δεδιηὰ τπε Ῥδοῖκ ος ΓΙ πάξοϊεὰ (ΜΚ. χὶν. 
65). Τδυβ ἀϊά {Πεγ Π]] υρ τῆς εατὶγ πουτϑ 
οὗ δε πιοτηίηρ οἡ δὶ πιϊβεγαδϊα αἰρῃς. 

εἰσὶ οτίτῖςβ, 6.5., Βτγδηάι, Ρ. 69, 
αἶδο ΗοῖΐϊΖ., Η. Ο., βυσρεβϑὶ παῖ τῆς 
τοἱουγίηρ οὗ {π|8 ραββᾶρε 15 ἀγδινῃ ἴτοπὶ 
Ο. Τ. ἐεχίβ, βυο ἢ 8 Μίοδὴ ἱν. 14 (ϑερῖ. 
ν. 1, Α. Ν.), 18. 1. 6, 111. 3-5, 1 Κίηρϑβ 
χχὶϊ. 24, ἀπά (πᾶὶξ ῥγοῦδοϊΥ τΠ6 ἰαχὶβ 
ετεδῖθα {πὸ “ [Δοῖ5". Ὑδαῖ οὗ οουγβε ἰβ 
ΔΌΞΙΓΔΟΙΥ Ροββίθὶς, δυὰς (πὰ βιδίεσηθπε 
οἵ ἴδε δνδηρεὶ δε 8 ἱπιγί βία !ν Ργο- 
Ῥαῦϊε, δηά ἰἰ 18 το Ὀς ποϊεά ταὶ ποῖ Ἔνθ 
ἴπ Μί, 15 ἵπεσε ἃ “ἴπδὲ ἴξ τιῖρῃς Ῥς ζ.]- 
ΕΠςὰ 

γν. 609-75. Ῥεέεγ'ς ἀεηϊαὶ (ΜΚ. χῖν. 66- 
72, Τὶ. χχιὶ. 54-62). Τῆς ἀϊθοτερδηςῖεθβ 
οὗ ἴδο ἔουσ δοσοπηῖβ πετα ἃγε ρεγρίεχίπρ 
δα ποὶ δβυιιγρτγίβίπα. [τ ψουἹά θὲ αἰ σας 
ἴοτ ΔῺΥ οὔβ ργεβεηΐ ἰη {πε Τοπἢιβεά 
τγοπρ ραϊμεγεὰ υἱτΐπ μα ραῖδος μαῖα 
τι δὲ ηἰρῆς ἴο 1611 Ἔἐχδοῖῖν νῆδὲ μαρρεηςά. 
Ῥεῖες πιπιβεῖζ, τῇς ποῖὸ οὗ τῆς ἰδῖε, βαὰ 
ῬΙΟΡΔΡΙΥ ΟἸἿν ΠΑΖΥ τεςο]]εςιοπβ οὗ βοπδ 
Ῥαγιουᾶσϑ, πὰ πιρμὲ ποῖ δἰννδυβ τεϊδίθ 
ἴῃς ἱποίάεπε ἴῃ τῆς βάπες ψᾶγ. Ηδι- 
ταοηϊβιῖς οἤοσίβ ἀγα τνδβίεὰ {ἰπ|6. Οοπι- 
Ῥαγαίϊνε Ἔχερεβὶβ ΔΎ ραγεϊν Ἔχρ᾽ δίῃ ἢον 
Ὅπα παιγαῖϊνε, δὰγῪ Μι.᾿᾽5, ἅγοβα οικ οὗ 
Θηοίδετ, 4.5.» ΜΚ. (νγεῖββ, Μάδατζγουβ- 
Ἐνδηρ.). Βυῖ οπ {δε ψ ΠΟΙς ἰξ ἰ5. θεβὶ 
ἴο ἴᾶΚε δδοῦ νεγβίοῃ δγ {156 17, 88 ΟΠ 6 "δ 
οἵ τε Πρ ἃ βίοσυ, νυ ὩΙο ἰη τῃς πιαίη ἰ5 

ο ΟΕ. ἰϊ. :8. 
ΜΚ. ν. 
39. Ἰὰ ̓᾿ 
δι, 85. 

3 ΜΒ1.2 οπιῖς ἐἷ8 ἀντον. 

4 ΤΏε πη888 οἵ υποΐα]8 ἢανα καταθεματιζειν. 
δΎΒο δγιίοϊς 18 υνδητίηρ ἴῃ πιοβὲ πποίδ]8. ΦΊΜΒΌΙ, οπιῖξ αντω. 

δοςερίεἁ δνθὴ ὈΥῪ ντίϊετβ κα Βγαπάς 
ἈΒ ΟἿΣ ΟὗἉ [6 ςετίαἰπεῖεβ οὗ τῆς Ῥαξβίοη 
ΒΙΒίοσυ. 

γεσ. 69. ὁ δὲ Π.: δὲ τεδυπηςεβ ἴῃς Ῥεΐασ- 
αρίβοάς ἱπισοάυςεά δὲ νοεῖ. 58.---ἐκάθητο, 
γγΑ8 βἰζεἰηρ, ψνὮΠ6 τὰς Ἰυάϊςἰα! μγοςεθά- 
ἰπρ8 νγεσθ ροΐηρ οη.---ὐλῇ, Βεῖα πγεδηβ 
ἴῃς οουτῖ, αἰγίηπε; (ἢ ἐτῖα] ψνουἹᾶ τᾶκς 
Ῥίδος ἴῃ ἃ σμαπρεγ ψἰτΐη τὰς Βυ άϊηρσβ 
βυττουπάϊηρ τῇς οουτί.---μία πι, οπδ 
βεγνδηΐ ρίσὶ, ἰὸ ἀϊβείπσυ ἢ ἴτοῖι δποῖποσ 
τείεσγεὰ ἴὸ ἱπ νεζ. 71 (ἄλλη).---καὶ σὺ, 
γοῦ ἴοο, 88 ἰξ δῆς Πδά 5εβὴ [εβ08 ἱπ σοζη- 
ῬδηΥ νἱἢ Ηἰδ ἀϊβοίρ!εβ, Ῥεῖες οἷς οὗ 
ἔμεπι, γεοορηπίβδθϊς ἀρδίπ, ρεῦῆαρβ ἀυτίης 
ἴῃς ἰαβὲ ἔενν ἀδυϑ.---Γαλιλαίον: Ηδ ἃ 
(αἰ εαη; γου, ἴοο, ὈῪ γοὺσ ἰοηραε.--- 
ψεῖ. 70. οὐκ οἶδα, εἰς. ; αἰεοιδιίοη οὗὨ 
Εχίγεπις Ἰρποόσγᾶηςθ. 80 ἴδ ἔγοπὶ Κηον- 
ἵπρ 186 τῆϑη 1 ἀοπ᾿ ενεπ Κπονν ψ]αΐ γου 
816 1αϊκίπρ αϑουϊ, ΤῊΪΒ βαϊὰ δεΐογε αἱϊ 
(ἔμπ. πάντων). Εἰἶτεοι ἀφηϊαὶ, Ἔπίδιηρ 
οἴμειβ ἕο ἔοϊϊονν.---νετ. 71. εἰς το 
πυλῶνα, το οἵ ἰοννατὰβ ἢς δϑῖεναν, 
ἈΜΜΑΥ ἴτοπὶ {πε ογονὰ ἴῃ τῆς οουτι.-- 
ἄλλη (παιδίσκη), ἀποίπετ βανν Ηΐπι, ἀπά 
βαϊά, ποῖ ἴο ἢΐσῃ, Ὀυϊ ἴο Οἴποῖβ ἴἤθσα (μος 
ΕἌΑΒΥ ἴο εβςᾶρς |).--οὗτος, εἰς,, (Πΐ8 ρεῖ- 
8οπ, Ροϊπεῖηρ το Ἀΐπι, νν88, εἴς.---ετ. 72. 
μεθ’ ὅρκον: βεοοπὰ ἀεηίδὶ, τηοσε δῃ)- 
Εὔβες, νὰ δὴ οδίῃ, δῃὰ ποτε ἀΐσεςς 1 
Ὧν ἠοῖ ἔπε τηδη (τὸν ἄν.) .--Ν ετ, 73. οἱ 

ἑστῶτες, Ἰουπροῖβ; βεοίηρ Ρεῖδσ᾽ 5 οοη- 
ξαδίοη, ἃηὰ δπιυβίηρ (βεπιβεῖνεβ ὃν 
τογηγθητπρ Πίτη. --- ἀληθῶς, Ὀεγοπάὰ 
ἀουδὶ, γουῦ, ἴοο, ᾶγε οπς οὗ ἐῃςπι; οἵ 186 
ποιοτγίουβ ζϑηξ.-- λαλιά: ὙΒΕΥ δαά 

21 



422 ΚΑΤΑ ΜΑΊΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚΙ. 

ΧΧΥΊΙΙ]. 1. ΠΡΩΙΑΣ δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε 
θανατῶσαι αὐτόν 2. καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν 
αὐτὸν Ποντίῳ 1 Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 

3. Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς 3 αὐτόν, ὅτι κατεκρίθη, μετα- 
μεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 

Δ αντὸν Ποντιω οπιἰεὰ ἴῃ ΜΙ ΒΙΣ ; Ο οπιίῖβ αὐυτον. Τθο ψνοσὰβ ἃγε δῃ Ἔχρ᾽ δηδίοσυ 
Εἶοκβ. 

3 φαραδονςξ ἰπ ΒΙ, 33. 

Ἠεαγά Ηἰπὶ βρεαῖς ἵπ ἷβ βεοοπὰ ἀεηΐδὶ, 
ΨΒΙΟἢ 80 ἰεαβ Ὁρ ἴο ἃ (πἰστά. ἀδιίεαη 
ΒΡΕΘΟΝ τνδ8 ἀείδοϊνε ἴῃ Ργοπουποίηρ ἴΠ6 

Ευϊέυγαῖδ, ἀπά πιαϊκίηρ ζ) Ξ [---ν ες. 74. 
κα τίζειν (Ποῖα ΟὨΪ καταναθ. ἱπ 
ΊΤ. Ἐ., ργοῦδδίγ Ὀεϊοηρίης ἴὸ νυΐρας 
βρεεςῖ, Μεγετ), ἴο 9411 ἄοννῃ οὐγδεβ οῃ 
δ Ππλ5ε}ξ, βίρτι οὐ ἱγγδιίοη ἂπὰ ἀεβρεγα- 
κἰοπ ; 848 ἰοβὲ βεϊζοοπίγοὶ Ἴογιρί εἰεἶγ. 
--καὶ εὐθὺς: [δ δἴϊες τ} 18 ραββίοῃηδίε 
ουϊδυγει α εοοΐ ἐγετῦ.---“ Μᾶρπδᾶ οἰγουπι- 
βίδηκία," Βεηρ.---Ν εσ. 756. καὶ ἐμνήσθη: 
ΎΠα σοοῖκκ ογονΐηρ οδυβεὰ ἃ βιάάεη τε- 
νυϊϑίοη οὗὨ ἔδεϊϊηρ, δηὰ ἤλβμεἀ ἱπ ου 
Ῥεῖετ᾽Β πιϊπὰ πε ἰρῃὶ οὗ ἃ νἱν!ὰ τεςο]]δο- 
εἰοη : ἴῃς νψοζὰ πἰβ Μαβίεσ μὰ βροκεη.-- 
πρὶν, εἰς., τερεδίεά 88 ἰῃ νεῖ. 34.- 
ἐξελθὼν, ροίηρ ουξ, πείί μοῦ ἰπ ἔεδσ οὗ 
ΔΡΡτοπεηβίοῃ ὥς 9, ΕΌ1Πγ.) ποσὶ ἔγοτὰ 
βῆδπις (Οτεῖρ., ]6τ.}, Ῥυαξς τπδὲ ἢς πιῖρῃς 
ἔν πες σοῖῃ ἴο ρεπίϊζεπε ξεεϊίηρ.--- 

υσεν, ὑερι ἘΣΡῚΣ κε ἰδέην ὉΠῚ 
δακρύειν (] οἴη χί. 35), ἴο 5Π6( ἔξᾶγβ, 

Ομάρτεε ΧΧΝ]. ΤῊΞ ΡΑΒβ8Ι0ῸΝ 
Ηιβτοκυ Οοντινυβὺ.---νῆν. 1,2. Μονη- 
ἡηρ τισεέϊηιρ οΥ ἐλ δαη]εάγιι (ΜΚ. χν. 
1, [κ0 χχίῖ. 66, χχίὶϊϊ. 1).-- τ. 1. 
συμβούλιον ἔλαβον: εἰἰ8 σοπεουϊταιίοη 
ἴοοῖκ ρίας δἱ ἃ τηβεϊϊπρ οὗ ϑαπῃεάσίπι, 
νὩἰοἢ ν88 ῬγΟΌΔΟΙΥ ΟΠΙΥ ἃ οοπεϊηυδίίοη 
οὗ τῆς πἰρδε στηεειϊηρ, (πουρῇ τεραγάςα Δ8 
ζοττα δ! ἃ βεοοπά πιεεϊίπρ, ἴο Καερ σῖρῃε 
Ὑ τη6 αν ΨΨΗἰΟὮ Πυτηδηεῖν τεααυϊτεά, 
δὲ Ιεαβέ, ἔννο δἰ τεἰρβ ἰπ ἃ στᾶνε οι ΠΉ1Π8] 
σᾶβε; ἴῃς ϑαπῃεάγιβίβ ἱπ (8, 45 ἰῃ 41] 
τιΐηρβ, οαγεῖ ἴὸ οὔβεενα ἴδε ἰείίεσ, 
ΨὮΠῸ δἰπηπίηρ, ἀραϊπβϑὲ πὸ βρίσις οὗ τῆς 
ἷανν. Ὑποβεὲ ὯΟ ννεζε ργεβεηΐ δὲ ἰῇς 
πῖρδε τπηεειπρ ἈνουἹὰ βοδγοαὶν πᾶνε {ἰπ|6 
ἴο ξοὸ ΠΒοπιβ, 48 ἴΠε μεδγὶπρ οὗ τῆδηῦ 
νὐἱἰίπεββεβ (χχνί. 50) ννουά τάκ ἤουτγβ. 
Αδβοπὶ πηοτηθεῖβ πλσῆξ ὃς Ξυπηπιοπεά τὸ 
ἴδε πιοτηΐηρ πιεεείηρ (ΕἸ5ηετ), οὐ τηΐρδς 
οοσηε, Κπονίηρ ἴπδὶ ἴΠΕῪ νεγα ἐχρεοῖϊεά. 
- πάντες Ροϊπίβ ἴο ἃ 1]}} πιεεῖπρ, 88 
ἄοεβ αἷβδο τοῦ λαοῦ «ἴϊες πρεσβύτεροι. 
Ἴδε πιεεϊϊηςς ννᾶβ βυργεπΊεῖυ ἱπηροτίδηϊ, 

5 ὁστρεψε ἰη ἐγ 81, (ΤίβοΒ., ὙΝ.Η.,» ΝΥ). 

τπουρῇ ἴῃ οπα στεβρεοῖ 2γο γιά, Τμδ 
1δνν οἵ ουβίοπι τεφυϊγεὰ 4 ἀδδιῖ βεηΐθηςα 
ἴο Ὀ6 ΡῬειοπουποθὰ ἀυτγίηρ ἀδυ-ἰπια. 
Ὑδεγείοσς, {πε νοῖς οὗἩ ἴπ6 πιρῃὶ πηεειπρ 
Βιδὰ το θ6 Τογπηδιν σοπβττιεά. ΤΉΘη ΠΟΥ 
δά ἰο ςοηβίδες ἴθ ναὶ βῆαρε ἴῃς οδβα 
ΨΔ8 ἴο ῬΕ Ρυϊ 80 88 ἴο εῆδυγε ἔπε σοηβεπξ 
οὗ Ριαῖς το ἐπε Ἔχεουκζίοη οὗ {πεὶς βεη- 
ἴδῃς; ἃ πιοβῖ νἱδὶ πγαϊίει.---ὥστε θανα- 
τῶσαι αὐτόν, 8ο πδὲ ἴπαν περ! σοπιρᾶ88 
Ηἰ8 ἀδαῖῃ ; ἴπ6 ρῆγαβε δεεπὶβ τηϑδηξ ἴο 
φόνος Ὀοΐ δϑρεςῖβ οὗ ἴδ Ὀιυιβίῃθββ οὔ 
Βαηά: δα ἔουπιαὶ βεπίεηςς οὗ ἀδαϊῃ, 
δηὰ τῆς δάοριίοη οὗὨ πιεᾶπβ ἔοσ βεουσίπρ 
1δαὲ ἴξ της δ6 σατείεὰ ἱπῖο εἴεοι.--- 
ὥστε, Ὑἱ ἰπβηϊεῖνε, πεῖ δχργοββεθ 
τεπάδηπου : δλι ΗἊ βῃουϊὰ ἀΐς τῇς ἀγα 
οἵ 411 ἄοπθ. Τῇε σεβυϊὶ 88 γεῖ γαπχαϊπεὰ 
υποετίδίη.---Ν ες. 2. δήσαντες : πο τηεῃ- 
τίοη οὗ δἱπάϊηρ Ὀεΐοτγο πὶ ΜΕ. πδιγαῖίνα. 
1768ὺ8 νγχὰβ Ὀουπά ἂδἱ Ηἰβ ἀρργεμεπβίοῃ 
τῆ ἐϑιῖες ἀκῳ μαΥς Ῥδδη ἰδκεη οὔ 
υτἱηρ πε {τἴ4].---άπήγαγον, εἰο., ΠΟΥ 

Ιεά Ηἰπὶ αὐνᾶῪ δπὰ ἀεϊίνετεά Ηἰπὶ τὸ 
Ῥοπευβ ΡΙΙαῖς. Νὸο πιεπιίΐοη δὲ τῆϊβ 
Ῥοΐπε ψνῆδὲ πεν παά τεβοϊνεὰ ἴο 88Ὺ ἴο 
Ριαῖε. Τμδαὶῖ οοπιαβ ουξ ἰῃ Ρ Ϊαις᾽ 8 
αυεδεϊοπίπρ. Ριδῖα νγᾶβ ἃ νεσΥ ὑπάεβίσ- 
8016 πάρε ἴο οοτης ἴο ἢ δυο ἃ οδιδς, 
δ᾽ Ῥοοσ τεργεβεηίδείνε οὗ Κοπιδη δυϊδοσίεν ; 
88 ἀεβοσιρεά Ὀγ ῬΠΠΠΟ. ἀπά 1 βερῆυβ, ἃ5 
ἀεβεϊυςς οὗὨ ἔδασ οὗ ἀοά οἵ σεβρεοὶ ἔοσγ 
Ἰιβεῖίςε, 828 ἴπῸὸ υπ͵υδὲ ἰυᾶρε οὗ {πὰ 
Ῥάγδῦϊε ; Ὀυξ, πκα Ὠΐπι, δοςαβϑιδῖς ου [8 
βὰς οὗ βεϊ{εἰπίεγεβδί, 845, πὸ ἄουδι, ἰδ: 
ϑδημεάγίδιβ Κπενν νου ννε]}.---τῷ ἡγεμόνι, 
τῆς ρονεγηοσ; ἃ βεπεγαὶ {[{|6 ἴοσ οπεὲ 
ΘΧοσοιδίπς ΒΌΡΓΕΟΠΘ ΔυςΠΟΥΥ 88 σέργε- 
βεπίϊπρ ἴῃς επιρεγοσ, Τῆς πιοῖς δβρεοϊῆς 
16 νὰ8 ἐπίτροπος, ῥτοουγαῖοσ. ΤῈ 
ΟΥ̓ ΠΑΥΥ ταβίάθηος οὐ ρσγοσυσαίοσβ ννᾶ8 
Οδεβάᾶγεα, οἡ ἔπ βδεᾶ Ἴοδβῖ, Ὀυϊ ἰξ νγᾶβ 
1πεῖγ συδίοπι το δα ἴῃ εγυδαίεπι δὲ 
Ράββονασ ἔϊπια, υνἱ ἃ ἀείδοπηηςηὶ οὗ 
βοϊάϊετβ, ο νναῖο ονοσ ἴῆ6 ρυδ]ῖς ρεᾶςο. 

νν. 3.1.6. ΤὰςῪε ἀεεῤῥαὶν οΥΓ Ἅι4ας.--- 
Ῥεου ας τὸ Μαιίμον ; ἱπιοτεβιίηρ ἴο τῆ 8 
δνδηρε  βὲ 88 ἃ ἐδϑίϊ ΟΩΥ ἐνεπ ἔγοπὶ ἢ 6 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ :--τὸ, 42 κὶ 

τοῖς 1 πρεσβυτέροις, 4. λέγων, “Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα " ἀθῶον." « Βεῖο κὐὰ 
οἱ δὲ εἶπον, “Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει." 32 ς. Καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ΠΡ 
ἐν τῷ ναῷ,} ἀνεχώρησε καὶ ἀπελθὼν ἢ ἀπήγξατο. 6. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς Ὁ βαῖὸ Θαὶν 
λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον, “Οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν (Τοδίε {!, 

“ κορβανᾶν, ἐπεὶ “ τιμὴ αἵματός ἐστι." 17. Συμβούλιον δὲ λαβόντες, ε ἀδουσιν: 
ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ " κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. ἀρ αν δοὰ 

8. διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος, ἕως τῆς σήμερον. Οοτ᾽ Τί. οὐ 
9. τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ιερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, ὁ ἔδει. ἰχ. 
«Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν ς ὅδο οαἱγ. 
ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ 1ο. καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν 
τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος." 

1ἸΜΒΟΙ, 33 οπιῖς τοι. 3 ἨἌσψη ἰπ ἰδς τηοβὲ ἱπιροτίδης υποίαϊδ. 
5 ἐι4 τὸν γαὺν ἴῃ 81, 33, 60 αἱ. (Τίδο;., ΝΝ.Η., ΝΥ 85.). 

αϊβ6 ἀϊδβοῖρὶς ἴο ἴδε ἱπποζεῆος οὗ ]εβὺ8, 
πὰ τῆς τνυἱἱοκοάηςββ οὗ Ηἰ8 δῃθηγεβ, απ 
88 ἃ οὐγίουβ ἰπβίδηςθ οὗ ὑσορῆοου ὅ.]- 
Ἀ]ςά, -νες. 3. ςοπηςοῖβ ἴΠ6 σὸ- 
Ρεηίαποε οὗ Ὅλ τ ἢ της Ιεδλάϊηρ οὗ 
7εβυβ αὐνᾶὺ ἴο ΡίΪδῖς ψνῃῖςῃ Ὡς τεσασάςά 
88 βεδιίηρ μἰβ δίς. παῖ Βαρρεηεὰ ννβ 
δυΐ [86 ἡδίυγαὶ τεβοϊε οὗ [86 ἀρργεπεηβίοη 
ΥΒΙΟὮ ἢς δἰπιβεῖ πΠδὰ Ὀγουρμὲ δρουΐξ, απὰ 
δὲ ἀουδεῖεβ παὰ ἴπε παῖυσαὶ ἴββυς ἴῃ 
νίενν δὲ τῆς τηοτηεπὲ οὗ δρρσχεμεηβίοῃ. 
Βυὲ τεδοϊίοη πδᾶὰ δεῖ ἴῃ, ῬασὶΥ 85 ἃ 
πιδίῖες οὗ φύσας. τα ̓  εἰ Ὀποιθουϊ ες 
πιδῃ, ῬΑΓΕΥ δὲ βίμξ οὐ {πε ρτίπι τεδ! γ : 
[ΐ8 Μξριοτ Ἰεὰ μιν ββτὴ ΌΥ͂ ΠΙΒ ἐξ ὀβνουο δι 
(ὅτι κατεκρίθη).-- εληθεὶς, τερτεῖ- 
τπρ, τοίη νι παὲ μ6 μδὰ ἄοπε: νυ βίην 
ἰξ ψεσ υπάοπε.-- ἀπέστρεψε (ἔστρεψε 
Νν.Η. 48 ἱπ 158. χχχυὶ. 8), γτεϊυσηθὰ ἴπ6 
ἀπιγὶν Ρίεσεβ οἵἁ βἰΐνεσ, ἃ βίξῃ ἴῃ δύςβ ἃ 
πδῖυτε ἐμαὶ ἴῃς τερεηίδησα 88 δι ἃ8 ἰξ 
ΘΠ γ85 ΝΕΙΥῪ τεΔ].---τἥμαρτον, 1 Βἰπηρά, 
Ι ἀϊά «τοηρ.-- παραδοὺς ἅ. ἀ. εχρ[δἰπ8 
Ββον. Τῆε βἰππίηρ δηά {πε Ὀεϊγαυηρ ἃτὸ 
οῃς, ἱδπεγοίοσο (δες ραγιϊοἰρίς ἄοεβϑ ποῖ 
Ροίΐηε ἴο δῃ δοί απιεςεάεηι ἴο ἴπδὲ οὗ [πὸ 
τηδίη νετῦ.--αἷμα ἀθῶον, ἱπποςεηΐ δἱοοά, 
ἴοσ ἴῃς Ὀἱοοά οὗ ἂῃ ἱπποσεηΐ βεβοῦ. 850 
ἰπ δος, χχνὶϊ. 25. Ῥαϊαίγεὶ οἰϊεβ δχ- 
ΔΙΏΡΙ68 ἴο ῥγονὲ παι ασεεκ νυτίτεσβ υδεὰ 
αἷμα 48 -- ἄνθρωπος.--τί πρὸς ἡμᾶς; 
ται 86. ποῖ οὔ οοηρεζῃ.---σὺ ὄψει, ΙοοΚ 
ἴδοῦ ἴο {πδΐ -α “τὰ νἱά τ 5,᾽" ἃ [ΔῈ] 15π|. 
ΤΒς βεπεϊπιεης ἰϊβοὶΓ ἃ Οαίμίοηι. “ Δά 
ταοάυτῃ Οαἰπὶ Ἰοαφυυπίυγ νεγὰ Ῥγορεηίεβ 
(αἰηὶ " (ατοιία8).--- ες. 5. εἰς τὸν ναόν, 
ποῖ ἴῃ τπαῖ ρατγὶ οὗ πα ἐεπηρῖς ες ἴ8 6 

- ϑαππεάτίπι τηεξ (ατοιίυ8), οὐ ἰη ἴδ 
ταπΊρ]8 δὲ ἰαγρε, ἴῃ ἃ ρίαςς δοςβββίδ]β ἴο 
Ἰαγπιθη (Εσίἐζβοις, ΒΊΘεἶ), οὐ πεᾶγ [86 
τεπ)ρὶς (Κυρκεὴν Ῥυϊ ἱπ [86 ΒοΟΙΥ ρίδςα 

τοὗ αἰοπεπιεπέ 

[1861 (Μεγεσ, δγεῖββ, ϑοδβδησ, δες, 
Μοτσίβοη) ; 86 δοὲ οὗ ἃ ἀδβρεζαῖς πηδῃ 
ἀειϊεττιϊηοὰ ΤΠΕΥ βδουὰ σεῖ [86 τπηοπαυ, 
δηὰ ρεσπαρβ μορίπε, ξ πλῖρῆς δ6 ἃ ἰεἰπὰ 

ος ἰδ εἰη.--ξσήγξατο, 
βίγδηριεὰ Πίπιβεῖῖ ; υὑδυδ!γ τεοοποὶ!εᾶ 
ἢ Αοῖβ ἴ. 18 ὃῪ πα βιρροϑβιίτίοη δαὶ 
1π6 τορ ὕγοκεαυ ὙΤῇα βυρρεβιίίοη οὗ 
ατοεῖΐαϑ δας [πὸ νετῦ Ροϊπίβ ἴο ἀθδῖῃ ἔγοπλ 
εγὶς (“ ποη ἰδαύυεο βεὰ τηοϑϑετδ ") πᾶ8 
τηοῖ ψν ἱὮ {|| Ἄνοιιτ.---Ν ἐσ. 6. κορβανᾶν, 
ἴδ ἐγοάβυσυ, τεξεσσεὰ το ὉΥ {πί8 πϑπη6 Ὁ; 
10εθρῃ: (Β. 1. ἢ. 9, 4).--τιμὴ αἵμα 
στι; ἐχοϊυβίοῃ οὗ Ὀ]Ϊοοά τηοπου ἔτοπι ἴμα 

τεεδβυσυ, 8π εχίεπβίοῃ οἵ δε ἴανν δραϊπβὲ 
ἴδ ννᾶβε5 οὗ μδιϊοίσυ (Ὀεὰϊ. χχίϊὶ, ἐδ 
γες. 7. τὸν ἀγρὸν τ. κε ως, ἴῃς δΠεϊά 
οὔ δα ροτίες. ΤῊς 5Π|8}1π 688 οὗἉ ἔδεε ῥτῖςς 
[πιᾶ8 βυσρείεὰ ἴο βοπης (ατοιίυβ, 4.5.) μὲ 
ἐξ νναβ ἃ βεϊὰ ἴος ροϊίεσ᾽8β οἷν βοΐ σβεδρ 
Ῥεσαυβα Ψψογκεά ουὐἱ. Βυΐ πη τῃδὶ σᾶβε τὲ 
ψΟυἱα παίΐυγα!γ δα οΑ]]1εἃ ἐῃε βεϊὰ οὗ ἴπ6 
οἴξετϑ.--- ξένοις τιοϑὲ [Δ Κα 88 τείειτίπε ῖο 

ἴῶνε ὅτοπι οἵπεσς ἰδηἀβ ἀνίηρ δἱ ᾿εγυβαΐεπι 
δὲ ρδββονοῖσ {ἰπ|6.--ν εσ. 8. ἀγρὸς αἵματος 
τ᾿ αὐρεϊδανία: ΔΟΒΉΣ 18, παπηδ ὐθδοια 
ἐχρίαίπεὰ ἰπετε.---δως τῆς ν: 
ῬὮγαβο ἔγθαυεηὶ ἰη Ο. Τὶ Ἡἰρεσιν, εἰρα 
οὗ ἰδλῖο ἄδῖς οἵ ἀοβρεῖ, {πίηκβ ᾿ς ἸΝεῖξε. 

γν.9, το. Ῥνοῤλείίς γοΐεγεμεθ, τότε, 
88 ἰῃ 1ἴ, τ7, ποῖ ἵνα ΟΥ ὅπως.-- 
᾿ερεμίον, ΌΥ []ετεγιίδῃ, θ᾿ τεαὶν ὉῪ 
Ζεοματίαμ (χὶ. 13), ἴῃς τείδσσεπος ἴὸ 
]εγειιίδμ ῥοῦ ἄμε ἴο ἐδετο Ῥεΐπρ 
βογηδνν δὲ βἰπλ]]2ι ἰαχίβ ἰπ [πὲ ργορῃεὶ 
(χνίϊϊ. 2, 3, χχχὶϊ. 6-1:5) τυπηπίπρ ἱπ ἴῃς 
δνδηρο 185 πλὶπἁ. Α ρει εὐσοσ Μοσζα 
ΒΕΙΙΟῸΒ 8 ἴπΠ6 αυεδιίοθ ὙΠεῖπες ἘΠ 18 ἰδ 
ποῖ ἃ οΆ86 Οὗ ΡγΟρΏΘΟΥ οσζεδίίηρ “ ἔδοῖβ,᾽" 
ψὨεῖδες (πὰ νΠΟΪ6 βίογυ Βεσα τοϊὰ ἰβ ηοῖ 
ἃ ἰεφεηὰ στονίηρς ουὖἕ οὗ ἰῃς Ο. Τ. ἰεχὲ 



224 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥΙΙ. 

11. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἷ ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος - καὶ ἐπηρώτησεν 
αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων, “Σὺ εἴ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ;" Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ,2 “Σὺ λέγεις." 12. Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι 
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 
13. τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος, ““Οὐκ ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρ- 

ΓῚ 1: 
τυροῦσι; 

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 
14. Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἂν ῥῆμα, ὥστε 

ΔΊΜΒΟΙΣΣ μάνα ἐσταθη, ἴον ΨΨ᾿ΕΙΟΒ ἰδς βουῖρεβ βυδβεϊϊυϊεὰ τῆς τόσο ὑδυαὶ ἐστη. 
3 αυτω [88 ἴδε διρροτὶ οὗ ΑΒΧΔΣ, Ῥυὶ Τίεο;. ἀπά ΥΥ.Ἡ. (ἴπ ἑοχῇ) οα ἴῃς δυςβοσίε 

ΟΥ̓ΜΙ, οὐ ἰξ, 

ᾳυοῖϊςά. 80 Βεαπάϊς, ψῆο {δίπκβ τῆς 
ὑείγαγα! ἔπε Ων ἕδος ἰῇ πὸ βίογυ οὗ 
7πάα8, 411 τῆς τεβϑὲ ἰερεπάδευ (Ε. Ο., Ὁ. 
11). Τα τυ γδῖπεσ βεαπιβ ἴο Ὀ6 [πδὶ 
λοῖβ, ᾿ιἰβίοσιοδὶ ἰγϑάϊτίοπβ, βυρρεβιθα 
τεχῖβ πο ἢ οὐδποσινίβε νου πένοσ πᾶνε 
θεεδη ἴπουρῃϊ οὗ, ΤῊ πᾶν ὃς ἱπέεσγε 
ἴτοπι ἴπ6 πχαη!ρυϊδείοι πεσεββάσγυ ἴὸ πλδκα 
6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ Τοσγεβροηὰ το ἔπε ἔδοίβ: 
ἔλαβον, 1ϑὲ ρεβοῦ βίπρυϊασ ἰῃ ϑερῖ., 
ϑτὰ ρεζβοῃ δῥίυσδαὶ πεῖε Ξξ πεν ἰοοῖς ; {πὸ 
δχργαεβδίοη “τῆς οὨΠ]άγεη οὐ [βγϑεὶ " 
ἱπισοδυσεᾶ νυν ἀρράγεπὶ ἱπίεπείοη ἴὸ 
τοῖς ἰῆς πδιίοη σεβροηβίθϊα ἴος ἴπῸ 
Ῥείγαγαὶ ; ἴῃς βυδβιϊτατοη οὗ πε ρῆταβε 
“τἢς δεϊά οἵ [δε ροιίετ᾽ ἴοσ “τῆς Βοιιβε 
οὗ τῆς 1οτὰ ". Απὰά αἴεσ 411 τπε πηδηὶ- 
Ρυϊδτίοι μουν ἀϊδετεηὶ ἴπε οἰγουπιδίαποεβ 
1π ἴπε ἔννο οαβϑεβὶ [πε ομα οΆβε ἰδ ἰ8 
τῆς ῥγορμδῖ Πίτηβεῖξ, ναϊυθεὰ δὲ ἃ ρβεῖ(υ 
8π|, ἡνῆο οαβῖ ἢ[8 ὑσίςς ἱπῖο {πε Ηοιιδβο οὗ 
τῆς Ιοτά; ἰῃ ἴδε οἵεσ, ἰξ 18 τῆς ῥτγίεβίβ, 
Ψ πὸ Ὀουρδὶ τῆς 1 οὗ ἴῃς ργορῆεὶῖ οὗ 
Ναζαγεῖῃ ἔοσ ἃ 8π18]} πὶ, Ῥνῆο ρῖνα {Π6 
ΤΊΟΠΟΥ ἴοσ ἃ ροϊϊοι᾽ 8 ἤεϊά. ὙῇΠα οἠἱϊν 
ταδὶ ροΐπὶ οὗ σεβεπιίδποα 18 ἴῃς 5π|8}} 
ναῖυς δεῖ Ὡροη ἃ ρεορῇεῖ ἱπ εἰ πεσ οδβε. 
1 15 ἃ πιοβὲ υπβαιβϑίδοϊοσυ ἱπβίδηος οὗ 
Ῥτορδεῖίς δι ΒΙπηθηι, αἰπιοδὲ 8 πιο ἢ 50 
48 ἴμδὲ ἰπ Μι. 1ϊ. 22. Βυξ [18 νεζῪ ἀη- 
βαιβίδοϊοσίεβϑ πᾶ κεβ ἔος ἴδε Πίβίογιο 
οὗ ἴδε βἴοιγ. Τῇδὶ {πε ῥσγορῃεῖὶς τεχῖ, 
Οπςε ϑββοοιαίϊδὰ νὰ τῆς βίογυ ἴη τῆς 
τηϊη δ οὗ Ὀεϊΐενεγβ, τεδοῖς οἡ τΠ6 ΠΆΠΠΟΥ 
οἔὗἉ (οἰ Πἰπρ ἰΐ, 6.6.» 88 ἴο {πε τοείσλίηρ οἵ 
τῇς ῥγίος (χχνὶ. 15), ἀπά τῆς οδϑβεῖπρ οὗ 
18: ΤΠΟΠΘΥ ἱπίο ἴπ δ ΠΟΙΥ ρίαςς (χχνίϊ. 5), 
8 σοποαίνδῦ]6. 

γν. 11-26. ϑέεξως δείονε ῬίΪαἐε (ΜΚ. 
Χν. 2-15, [Κ΄ ΧΧΙΪ,. 2-7, 13-25).---Ν εγ. τσ. 
ὁ δὲ Ἰησοῦς: δὲ τεϑι)π)658 8η ἱπιογγυρίοα 
δἴοσυ (νεσ. 2).---σὺ εἶ, εἰς. : Ατῇ Του ἴῃς 
Κίηρ οἵ τπε [εννβ ὃ Τῆς αὐυεβιίοη τενεδ]8 
τῆς ἴογηι ἱπ νυ δίο ἢ τῆς Θδηπμεατίβιβ ρτα- 
βεπίεἁ {πεῖς δοουβαιίϊοη. ὙΠΕΥῪ δά 
ἐγαπδαιθὰ “" ΟὨγίβε " ἱπίο “Κίηρ οἵ τς 

7ον5᾽" ἴογ Ριἰαῖς᾽ Β θεηεῆὲ, 80 δϑιυϊοϊν 
εἰνίηρ ἃ Ῥοϊϊεῖοαὶ δϑρεοὶ ἰο δαὶ ὑπάες 
ἴα οἴδεσ πᾶπὶς ννᾶ8 ΟἹΪγ ἃ πθεϑαου οὗ 
τεϊ χίοῃ, οσ, ἃ8 ἃ Βοπιᾶὰπ τνουἱά νίεν ἰξ, 
βιιρεγβείοη. Α πιοϑὲ υπρσίηο ρα ῥζο- 
οεεάϊηρ, ἴον ἴπ6 σοηίεδββίοη οὗ [ε885 ἴμδὲ 
Ηδ ψ88 τῆς ΟΠγῖβε πο τῆοσς ἱπέεστεά ἃ 
ῬοΙτεῖς] δηϊπιυβ ἔμ δη πεῖς οὐνῃ Μεϑβείδηΐς 
εχρεοϊδιίοηβ.---σὺ λεγέις -Ξ γεβι Οπε ἰ5 
Πασάϊν ῥγεραγεά ἔοσ βυοῃ ἃ τερῖν ἴοὸ δ 
εαυίΐίνοοα! αμοβιίοη, ἂπὰ {πεῖ ἴ8 8 
τεπηρίδιίοη ἴὸ βεεῖς δβοᾶρε ΟΥ ἰδκίηρσ 
τε ννογάβ ἱπιεισοραιίνεϊγ Ξε ἄοϑδὲ ἔδοιυ 
δΆΥ 85οὴ οἵ εὌνδβίνεϊυ, ἢ ὙΠΕΟΡὮΥ. Ξε 
οι 880, 1 τῆλε 0 ίδίοπιεηῖ. Εχ- 

Ῥιδηδιίοηβ βδυοῦ 88 δῖε ρίνεῃ ἱπ Ϊομη 
χν δ. 33-37 ΜΕΓῈ ΟΟΓΙΔΙ ΠΥ ΠεΟΟΒΒΆΓΥ.--- 
γες. 12. Τῆε δοουβδίίοηβ πεσα τεξεσσεὰ 
ἴο ἀρρβᾶς ἴο ὅδνε Ὀεεῃ πηδάε ου ἔπε Ῥδοῖς 
οἵ Ριϊαῖε᾽β ἢἤγβὲ αυεβϑιίοη δπηὰ ΟΠ γίβι᾽ Β 
δῆδβννετ. Μαζί ἱπάϊςδῖεβ ἐπδὲ {πεν μετα 
ςορίουβ. [“ὑκ6 ἔοτπιυϊδίαβ ἴπῈὶ σμᾶτρα 
Βείογε Ριϊδῖε Ῥερὶπβ ἴο ἱπιεισορδῖα (χχίιὶ. 
2). ὙΤΒα ρυτγροβε οὗ {δεῖγ βίδιεπιθηῖβ 
τνου]Ἱὰ ὃς το βυϊδδίδητίαία τπς πιδίη οπαῖρα 
τπδὲ 1688 οἱαἰπηιεὰ ἰο Ὀς Κίηρ οἵ ἴδ6 
7εννβ ἰπ ἃ βεῆβα μοϑβϑεῖῖὶς ἴο Ἐοπιδῃ 
ΒιΡτεπιδου. ὉΝΠδὲ ννεσο τε πιαίεγίαἱβ 
οἵ ὑγοοῖδ Ῥοββίθ!Υ ρβεγνεσβε Ἴςοηῃβίσυς- 
τίοη οὗ τῆς Πεαὶπρ πιιπίβίσυ, οἵ τῃς σοη- 
βεαυδηΐ ρορυϊατί εν, οὗ ΟἾ γί βε᾽ 5 Ὀσυβαιεῖν 
ἱπάερεηάεπι διτυᾶς ἐοννατάβ ἘΔΌΡΙ ἴβτη, 
Βυρρεϑίίηρ ἃ ἀεῆληϊ βρίγιξ ρεπετδ! ν.--- 
οὐδὲν ἀπεκρίνατο (ποῖα υ86 Οὗ 1δὲ Δοτίδε 
πιϊδά]ε ἰπβιθδὰ οὗ ἴῃς πιογα υϑι8] ἀπεκ- 
ρίθη). 6808 πιδὰβς πο σερὶν ἴο ἴπεβε 
Ρ᾽αυβίδίς πηεπάδοίϊείε8, ἀείεπος ναῖίη ἐπ 
ΒΟ ἃ οδβ6.-- νοῦ. 13. ΡιΑῖε ποις 
Η!8 5ἰίεηςςε ἀϊτεοῖβ Ηἰβ8 δἰϊεπίίοη ἴο ννῃδὲ 
{πεν ἤᾶνε Ὀεδπ βαγυγίηρ.--- νεῖ. 14. καὶ 
οὐκ ἀπεκρίθη : 51} πο τερῖγ, τπουρῇ 
ὯΟ ἀϊβεεβρεςὶ ἴο πε ρονεῖπος ἱπίθηάεά, 
--ὥστε θαυμάζειν, εἴς., 186 ρονετῆοῦ 
ννᾶ8 ΝΕΙῪ πιο (λίαν, δὲ τῆς επά, 
επιρῃδῖϊο) δϑιοηίβῃεὰ : δὲ τῆς σίδεπεε, 
δηὰ δὲ ἴδε μισν; ἴῃς 5εηςβ δἰϊγαςιί πρὶ 



ττ---ἀο. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ γ2ς 

15. Κατὰ δὲ ἑορτὴν " εἰώθει ὁ ἡγεμὼν " ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ ε ΜΚ «. τι 
"δέσμιον, ὃν ἤθελον. 16. εἶχον δὲ τότε δέσμιον ̓  ἐπίσημον, λεγόμενον Αἰ τοῖς 

Βαραββᾶν. 17. συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, 5 ἀπιοίι. τ, 

“Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον᾽ ἐπι τα 
Χριστόν ;" 18. ἥδει γὰρ ὅτι ἢ διὰ " φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. ἐληθωμα 

19. Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ ἔράτιαια 
γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα, ““Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ - πολλὰ ; οτη. χνὶ.» 

γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν." 20. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ (55 
οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους, ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, ἢ ῬΒΠ 1. 16. 

δἰϊεπίίοη το ἔδο ϑ8ι1επεὶ Οπε.---α πεν 
ἴγρε οὗ εν τπ8. ὙΤῇς σεβυϊε οὗὨ ἢἰ8 
οὐβογναδίίοη ἰβ ἃ ἑδνουτγαῦϊβ ἱπιργαδϑβίοῃ ; 
δον ΤςουἹά ἰξ θὲ οἱὐτεγννῖβα ὃ ΡιΪδῖς ννᾶ8 
εν ἀθηονγ ποῖ δἱαγπιεά υς σἤᾶσρε 
Ὁτουρδι βέξαιιθε 7εβι8. Ὦγ Αρρϑ- 
ταπαὶγ δὲ ἤγθὲ ρίαπος ἢς βὰν ἰδαΐ ἴπ6 
ταϑη Ῥεΐοτς Ηίτη τνᾶβ ποὲ ᾿ἰκεῖν ἴοὸ 6 ἃ 
Ρτεΐϊεπάεσ ἴο τουδί τυ ἰῇ ΔΠΥ δεπβς ἴπαῖ πα 
πεςὰ του ]6 ΠΙπιβοῖῦ ἀθουϊ. Τῆς σὺ ἱπ 
8 εἰηρμαῖὶς ροβί το ἰπ νοῦ. ΣΣ δυρρεδίβ 
τῆϊ5 --; ον ἴῆε Κίηρ οἵ ἴῆε [εν] ὙΠεη 
ἰδεῖς 85 ποιδίηρ ἴοὸ ὕδᾶσ ουὲ {πε ῥσθ- 
ἰεπβίοῃ : πὸ ροβί[ίοῃ, ρῥγεβίϊρε, νγεδίτῃ, 
ΤΟ] οννίης ; ἢο ἴτοορβ, εἴς. (τοι). 

γν. 15-:8.. Αῤῥεαὶ ἰο ἐλε ῥεοῤίε.--- 
ΡιΑῖς, ποῖ ἱεχρεγιεποςᾶ ἴῃ [εὐνῇ δϊαισβ, 
πος ψ βουζ ᾿πϑίρδε ἰπῖο {πε ννᾶγβ οὗ πὸ 
τυ]τρ οἾ458, βυβρεοῖβ ἰδὲ ἴπεγα ἄγε ἴψο 
εἰάεβ ἴο [18 πηδίϊεσ. ὙὍὙΠὲῈ νϑγὺ δοουδβᾶ- 
εἴοπ βυρρεβῖβ (παὲ τς δοσυδεὰ πᾶ 6 
ἱπποοθηςὶγ ρορυΐασ, δηὰ (ες δοούβεσϑβ 
͵7βαουβ. Αἢ εχίβεῖηρ ουδίοπι ρίνεβ πὸ 
ΤΡροζιυηίεν οὗ ρυκιηρ τ[ἢ18 ἴο τῆς ε8ῖ.--- 
ες. 15. κατὰ ἑορτὴν, αἱ ἴεξαδι {{π|6 
(εἰηρμϊὶς {εςέϊς, Ἠεττλαηη, Μίρεν, Ὁ. 633), 
ποῖ 811 ἐεδεῖβ, Ὀὰὲ ἰδ ράββονεσ πιεδηῖ.--- 
εἰώθει, τνᾶβ δοουδίοπιχεά ; {ἰπιε ἀηὰ οἷτγ- 
ουπιδίδηςεβ οὗ ἴΠ6 οτί βίη οὗ (818. συδίοπι 
πηκπονη ; ἃ ουβίοη [ἰκεῖν ἴο δτγίδα 
δοοπεσ οἵ ἰδῖεσ, 48 ἰξ βυγιρο ἰβεά 86 
πδίυσε οὗ ἴδε ραββονεσ 248 ἃ ρϑββίῃρ ονῈσ 
(ὟΝ εἰβ8- Μεγεῖ), δηά μεϊρεὰ ἴο πιᾶκε ἴῃς 
ξονετηποτ᾽β ργεβεηοα δὲ [πὶ βεβϑοη ὑγεᾶῦγ 
ἃ σταοίουβ ἀβρεςῖ ; οἡ ἴπδὶ δοςοιπηὶ ρτο- 
ὉΔΌΪΥ οτἰρίπαῖπρ ἀπᾶες τ6 Εοτηδηβ. --- 
Μψες. 16. εἶχον : {πεγ, ἴδε ρεορὶς (ὄχλῳ, 
νεῖ 15).--ἐπίσημον : ρΡοϊπιίπρ᾽ ποῖ ἴο τμ6 
τηλρηϊτυάς οὗἨ [18 οτίπιε, θὰῖ ἴο ἴῃς ἔδοϊ 
τδαῖ ἔοσς βοπιβ στεᾶβοῃ οσ οἵδεσ ἢ6 ννᾶ8 δῃ 
οὔἤεςς οὗ ρορυΐας ἱπίεγεβι.---Βαραββᾶν, 
δοουβαῖϊνε οἵ Βαραββᾶς -Ξ δοη οἵ ἃ 
λίβες, ος ἢ ἀουδίε ρ, δηὰ τεϊδιπίπς 
ἴδε ν δὲ (ες επά, Βαγ- Ἐδῦρδῃ -- βοῦ οὗ 
ἃ ἙΔΌδΙ. [εγοπιε ἐπ ἷ8 Οοτη πη πίΆσΥ οἢ 
Με. πιδηϊτίοπβ ἐμδὲ ἰῃ τς Ηεῦτενν αοβρεὶ 
ἴϊε ννοσά τνὰϑ ἱπιεγργειεὰ π{ἰμς νιαρί  ἐγὶ 
ἐογμι. Οτίρεη πιεπεοηβ μα ἰπ βοπι 

Μϑ95. τ8ῖ8 πδη Ῥοτα ἴῃς ἤᾶπις ὕέεςμξ, δῃ 
ἰδεπεῖν οὐὗἨ πᾶπῖε ὑνοἢ τλδῖκεβ τῆς οοη- 
ἴτᾶϑὲ οἵ οπαγαοίθσ 811 πὸ τπῆοσο βιγίικίηρ, 
Βυῖ πὸ σοαάϊπρ ἢδβ {ππ||ὲὸ δυιποτίεν.--- 
ες. 17. τίνα θέλετε ἀτολύσω. Ηετα 
Ῥηαῖα βεαπὶβ ἰο ἴδκε ἴῃς ἱπιτἰαῖῖνα; ἴῃ 
ΜΚ. Πα ἰ8 ἄγβξ σεπχϊπάεὰ οὐ [Ὡς οὐυϑέοπι 
(χν. 8. Μ|᾿.᾿8. ψῃοῖα δοοουπὲ ἰβ ἔυ]1ες 
δηὰ οἰεβάασγεν.-- - βαρ. ἢ Ἴησ. Τῇ ἵνο 
πᾶῖηεβ ρυΐ Ὀείοτες ἴῃς ρβεορίε, 88 ρτγέ- 
ΒΟΠΊΔΟΌΪ Ὀοΐδ ρορυΐασ πιοῦα οσ ἴδξβ, 
Βαγαῦῦδαβ ἔον βοπὲ ὑπκποννῃ τσαᾶβοπ, 
7εβυ8. ὉῪ ἱπίετεπος ἔτοπὶ δείὶπρ οαἱεὰ 
“ΟΠ γίβε ", Νὼο ἔξαδνουτίἰ83π| ἱπιρίϊςά, 
Ριδῖε 18 ἔδεε ϊηρ 818 γᾶν, 'νϑηῖβ ἴο ὅο ἴδια 
Ῥορυϊαῦ τη πῃ ρ 48 βαΐεξί ἔοσ ῃἰπΊβεῖ.---ν ες. 
18. ἥδει, ἢε Κπενν, ρεγῆδρβ ἴοο βίσοηξ 
ἃ Μογά, ἴῃ6 ἕδος δείηρ [δὲ ἢ6 5ῃγεννάϊν 
βιβρεοϊεά---ηενν 5 πιεη, δηὰ ἰπϑβεπο- 
εἰνοῖγ ἀϊνίηδὰ τῃαὶ 1} 68118 ννὰβ ἃ ρορυΐασ 
ανουτὶῖα [π6 ῬΠατγίβεεβ νουἱὰ ὑς ͵εδίουβ. 
Τΐδ ἐχρίδίπβ ᾿ἰβ βαρ γγοϊά ἴῃ τεέετεπος 
το ἴδ τ{1|6 ““ Κίηρ οἵ τῆς [ενν8,᾿ αἷβο ἢΐ8 
οἴδεγίπρ {πῈ ἤᾶπὶε οὗ [ἬἜϑι15 ἴο ἔπε ρβεορῖε. 

νν. 19-2ο. 7πέεγὶπάς οΥ ῬΙαίε'ς τοῖγε, 
ἴῃ ΜΙ. δἴομε ργοῦδθὶυ ἱπισοάδυςεά ἴο 6ἐχ- 
Ἰαΐὶπ τὰς Ὀΐλ8 οἵ ΡιΪαίς ἰπ ἔδνους οἵ 
ἔμα ΔΡΡαίθηΐῖ ἱπ ἴπε βεφιεὶ (Ν εἶβ8- 
Μεγετ).--νεσ. το. μηδὲν, εἴς., ποιπίης 
ἴο ἴδες δηὰ [Πδῖ Ἰυ5ῖ οης ΞΞ, πᾶνε ποίπίηρ 
ἴο ἄο τυ: ῥγοσεεάϊηρβ αραΐϊπϑὲ Ηΐπ|.--- 
πολλὰ γὰρ : τεάβοη ἔογ ἴῃς Ἔτνδ 8ῃ ὑη- 
Ῥ᾽εδβδηϊ ἄγεᾶπὶ ἴῃ ἔπε πιογηΐϊηρ ( ν, 
το-ἄλν, εῦὶγ). Ὑῆς Πιἰβίογίον πὰ Ἢ 
ἱποίάδης ἰ8 οὗ οουτβα ἀουδίεά, (πε υ86 
τλλὰς οὗ ἴξ, στ Ἔπθε 15 πηεηῖβ, ἱπ 
Δροοσυρμδὶ νυ τἰηρθ (Αςία ΡΙ141) θείης 
Ρτεββεὰᾶ ἱπῖο ἴδε βεγνίςςΣ. Βυῖ [ἴ ἰ8 αυἱῖς 
οτοάϊ 016 πενεγίμεῖἝββ. Εἰγεῖ, τῆς τἶΐε οἱ 
Ριϊδῖε ταϊρῆς θὲ πεῖς, ἕοσ ἰξ δά θεοοῃια 
ΟὐϑίοπΊΑΣΥ ἔῸΓ υνῖνεβ ἴο ΔοςοηΡΔηΥ Ρτο- 
νἱης 8] ρονεῦποσβ. Ταςίτυβ, 4πηπη|. 11}.. 33, 
34, ΤΩ ΘΠ ΠΙΟἢ5 8η ἀηϑυςςεβδίῃ! διιεπιρὲ ἰμ 
τῆς βεηδῖε ἴο ρυΐ ἄοννῃ {1ὲ ρῥγδρεῖςς. 
ϑεοοπά, βῃε παά ἃ πυβραηὰ πὲ τωυοῖ 
πεεάεά ροοά δἄνίςο, ἀπὰ ννου]ὰ οἔἥεῃ φεὶ 
ἴι οπὶ ἃ βοοά νἶίε. Ταϊσά, ἱξ 88 ἃ 
ΜΟΠΊΔΗΪΥ δοῖ. 
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τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. 

αὐτοῖς, “Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν ;" 

“Βαραββᾶν."} 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚΙ. 

21. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν 
οἱ δὲ εἶπον, 

22. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, “Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν 
τὸν λεγόμενον Χριστόν ;" Λέγουσιν αὐτῷ 3 πάντες, ““ Σταυρωθήτω.᾽ 

1 ΜΙ. χ. “6; 23. Ὁ δὲ ἡγεμὼν ὃ ἔφη, “Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ;" Οἷ δὲ ' περισ- 
Ων τὰς σῶς ἔκραζον, λέγοντες, “ Σταυρωθήτω." 424. Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλάτος, 

αὐπῶν; ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ, " ἀπενί- 

ψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι ὁ τοῦ ὄχλου, λέγων, ““᾿Αθῶός εἰμι ἀπὸ τοῦ 
αἵματος τοῦ δικαίου ὅ τούτου - ὑμεῖς ὄψεσθε." 25. Καὶ ἀποκριθεὶς 
πᾶς ὁ λαὸς εἶπε, “Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν." 

Ὁ Βεῖς αοὰ 26. Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν " τὸν δὲ Ἰησοῦν ᾿ φραγελλώ- 

15: 

Δ τον Ὀεΐοτο Βαρ. ἰῃ ΒΙ,Σ, 33. 

3 αντω οπχίτἰε ἰη ΦΑΒΌΔΣ. 
4 κατέναντι ἰῃ ΒΌ (ΝΗ. ἱπ ἰοχὲ Ὀγαοϊκεϊεα). 

τ σας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 

5 ΝΒ 33, 69 οηιξ ἡγεμων. 
ΝΈΓΑΣ πᾶνε ἀπέναντι (Τίϑο.). 

δ᾽ ΒΌ οπΐξ τον δικαιον, ΜΠ οἢ το ΔὈΪΥ 48 ογερὲ ἴῃ ἴτοτη νδσ, 10. 

γν. 20ο-26.Ἡ Ἀεεμΐὲ ἐν ἀῤῥεαΐ ἰο ἐκε 
2εοῤ[ε.---Ν ες. 2ο. οἵ δὲ ἀρχ., εἴς. : [πε 
ϑδημεάσιβίβ δὰὺν ἴα ἀδηρεσ, δπὰ 8εῖ 
τπεπιηϑεῖνεβ ἴο δίδβ ἴδε ρορυΐατς ἡυιάρτηεπί, 
ποῖ βυσς ψνῆδι πιίρῃι οἰμογυνῖδε ρρεη-- 
ἢ δυοςδββ, ἔπεισαν. 80 ψπεη, αἣες 
ἄμε ἱπίεγναϊ, [ῃς φονεσποσ ρυΐ ἔπ6 4ι68- 
τίοη, ἴδς σερὶν 85 (νεσ. ῬΑ τὸν Βαραβ- 
βᾶν, ἀπά το τς ἤυσῖπεῖ αυδβιίου νπδὲ 
ἴπεη 88 ἴο Ὀ6 ἄοπε ἢ ]1εβὺβ: [Π6 
υηδηίϊτηουβ (πάντες) ΓερῚγ νν88 Στανρο- 
θήτω. Βεῖε ψγεσα ἴῃς τῇδ ψῆο μαά 
8 ἴενν ἄδλγβ αἂρὸ βῃουϊεὰ Ἡοβᾶππα [ἢ 
ἔδετο, ΠΟῪ βάδε; 1 αὐβεηῖ, ψῇγ  Ος 
ΜΕΤ ἴΠῈΥ βίἰεης, ςοννεὰ Ὁγ ἔπε ργενδι ηρ 
τηοοά ὕ--Ν εσ. 23. τί γὰρ κακὸν : εἰΠΠρεῖ- 
οΔ], ἱγωρ᾽ γίπβ ἀν Π  ρτιεβ8 ἴο σαττυ οὐ 
16 Ρορυΐας “1. (Ετίζβοβα, Οτοῖα8.) 
ϑοπιθ, Ῥαίαίσει, Βδρμεοὶ, εἰς., ἴδκε γὰρ 
88 τεδυηάδπι.-- περισσῶς ἔκραζον, {ΠΟΥ 
Κερί ογγίπρ οὐξ πιογὲ ἰουάϊγ. ᾧ΄. ΜΚ., 
ν δετὸ ἴδε οτοο οὗ περισσῶς σοηλ68 οὐΐϊ 
τόσα ἀϊδείποι!γ.--- ας. 24. ὅτι οὐδὲν 
ὠφελεῖ, (παῖ ἰξ ννὰ8 πὸ δος, Ῥυΐ ταῖμες 
ΟΠΙν ργονοκεά ἃ πιοσε βαναρε ἀεπχαηά, 
85 ἰ8 ἴδε “ΔΥ οὗ πηοῦβ.--λαβὼν ὕδωρ, 
εἴς.: ψιδδπεὰ ἢἰ8 δαπάβ, [ο]οννίπρ ἃ 
]εν δ ουδίοτι, πε πιδδηΐηρ οὗ ννῆϊςἢ 
411 ργεβεπὶ ΠΥ αηδετείοοά, Δοςοπηρϑην- 
ἰῃρ ἴδο δοιίου τ νετθ 8] ῥτοιεβίδιοπβ 
οἵ ἱπποςεῆςα. Τα 8150, ἈΝ τὰς δτὶπὶ 
τερὶγ οἵ ἴδε 6 (νεσ. 25), Ρεοιυ ας το 
ΜῈΣ ΓΝ ἐρααμίρ αὶ δἀάϊεϊοη ἢ εῖδο), 
--ονει. 26. τότε ἀπέλυσεν : ΡιΪΔῖς, ἰάςΚ- 
ἱπρ ἴα ραββίοη ἔοσ ᾿ιυβέίος, ᾿υάρεβ ποὲ 
δοςοτάϊπρ ἴο ἴῃς πηοτὶῖ8 Ῥὰϊ δοοογάϊηρ ἴο 
φοϊίογ. ὙΒεπ Ὦε ἀϊδοονετεά [δδὲ 16 βι5 

"ν25 ποῖ ἃ ρορυΐδσ ἰδνουτίξε, ἱπ ἔαοὶ δά πὸ 
ϊεη 5, πα ἢδὰ πο πιοσὲ πίεσαι ἰη Ηἰπὶ, 
Ῥυΐ δοιὰ 858 τῆς ρεορὶες ψίβῃςά, Ἰοοβίηβ 
Βαγαῦῦδβ δηὰ ἀεϊϊνεγίης 6808 ἴο ὃδ6 
ογυοίβεά, αἴτες δανίηρ ἄγδβε βυδ)εοιθά 
Ηἰΐπὶ ἰοῸ βοουγρίηρ (φραγελλώσας - 
“Παρεῖϊο, ἃ 1,αἰϊηῖβπὶ ΡΕΟΒΑΡΙν ϑοτιτονεά 
ὅτοπι ΜΕῚ; ϑυςο ἢ νγᾶθ ἴπ6 Ῥδγράσζουβ 
[δες οὔ {πὲ Βοπιδηβ. [1 ἰβ δ υὰθά τὸ 
Υ 7οβερδυβ (Β. ]., ν. χὰ, αὴ ἱπ ἔμεβα 

ἴθγπ18 : μαστιγούμενοι δὴ καὶ προβασανι- 
ζόμενοι τοῦ θάνατον πᾶσαν αἰκίαν 
ἀνεστανροῦντο τοῦ τείχους ἀντικρύ. 
Βταπάς «πίη 8 ἐπδὲ ἐπ 4]]Ἔρεά ουδίοηι οὗ 
τεϊεδβίηρ ἃ ργίβοπο δὰ 0 δχιβίδεηςς, δηὰ 
τπδῖ [ῃς βίογυν ἰπ ἴῃς οβρεὶβ ἄγοβα ουὲ 
οὗ ἂπ οὐοουζγεποα δὲ ἃ ἰδίες εἰπις, τῆς 
τεΐβαβε οὗ ἃ ργίβοπες δε βοῃ οἵ ἃ ΚδΌΌὶ 
ςοποογηαά ἰῃ ἃ τὰυπλυῖϊ. ὙὍΤῆς ΟἸ γί βιϊδηβ 
βαϊὰ : {ἘΠῈγ γεΐεδβε ἔπ βοῃ οὗ ἴῃ βαυῖδε 
δηά {πεν ογυςϊβεὰ οὖς 7εδι8, δῃὰ αἱ 1δϑὲ 
{δε ἱποίάοπε νν88 τεδὰ δδοῖς ἱπέο ἔῃ βίοσυ 
οὔ ἴδε Ῥαββίοῃ (Ε. Ο., ΡΡ, 94-105). 

γν. 27-31:. εις ἐλ «ῥογὲ οΥΓ ἐλε 
Ξοἰάϊενγ (ΜΚ. χν. 16-20).--Ν εῖ. 27. τότε: 
Ψ Βεη [ε5ι8 πδά Ὀεεη βεηιςηςδὰ ἴο ογυοὶ- 
Βχίοη.---οἱ στρατιῶται τ. ἧ.» [Ὡς δοίἀϊοῖα 
οὗ ἴδε ρονεζγηοσ, ἐ.5., 818 οάγρυδτά .--- 
παραλαβόντες, εἴς. : ἴπεγ οοπάυςιεᾶ 
]εβὺβ σοσὴ ἴῃ βοςῆδ οὗ ἠυάρτηεηε ([ἢ- 
οὐ) ἴο ἐπ πραιτώριον, ἐ.4., τῆς οβῆοία! 
τεβϑιάεηςε οὔτῆῃς ργοουτγαῖογ, δἰἔμες Ἡεσοά 8 
Ῥαΐαδςβ, οσ πίοσα ῬγοῦαΥ ἃ ραΐδοα οοῦ- 
πεοίεὰ Ψ δε ἔοσε Απηϊοηΐα, ἢ 
Ὀατγδοίκβ αἰϊδοπεᾶ, ὙΠῸ ψνοσά Π88 νασίουβ 
ταξδηΐηρβ : ἃ βΈΠΕσΑΙ ΒΒ ἰδηξ, ἃ σον ΓΠΟΣ 
τεβίάεηςς, ἴῃς Ὀάττγδοῖκβ οὗ Ὡς Ῥγδείογίδῃ 



81--32, ἘΥΑΓΓΈΛΙΟΝ 327 

27. ΤΟΤΕ οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν 
εἰς τὸ " πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν" 28. καὶ ο Μι. χν. 
ἐκδύσαντες 1 αὐτόν, περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην 3. 29. καὶ χη ΝΣ 
πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὃ αὐτοῦ, Χά 

καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν 4 αὐτοῦ - καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν 1:3 

αὐτοῦ, ἐνέπαιζον δ αὐτῷ, λέγοντες, “Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς δ τῶν 
᾿Ιουδαίων ." 30. καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτόν, ἔλαβον τὸν κάλαμον, 
καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31. Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ " 
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. 32. Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον 

1 ΒῸ πᾶ βοπιε οἷά 1,δεἱπ ςοάά. ἢανε ἐνδυσαντες, ννὩϊοἢ ΝΥ εἶδ8 τῆϊηκο δα Ὀδεη 
οἰδηρεὰ ἱπίο εκ. ἔγοπὶ ποῖ δεΐηρ υπδεσβίοοά. Μίάε Ὀεΐονν. 

3 χλαμδα κοκκινὴν Ὀεΐοτε περιέθηκαν ἴῃ ΦΒΌΙ, 60 αἱ. (Τίεςξ., ΝΗ). 
δφαι τὴς κεφαλης ἰπ δ Β1, 60. 

4 εν τὴ δεξια ἰπ ΦΑΒΌΙΣΙ, 33, 60 αἱ. 

δ ἐγεπαιζαν ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ,. 
4 ΒΔ δᾶνε βασιλευ (ΥΝ.Η. ἰπ Ὀτδοκεῖβ, ὁ βασ. ἰπ τηδγρίη). 

δυατά, τἢς Ῥτδείοτίδη ρυδγὰ ἰ[[86]4.--- 
σννήγαγον, εἰς. : ρμαϊπετεὰ ἀρουΐ Ηἰτα 
(ἴοσ βροσι) ἴῃς νβοῖὶς σπεῖραν, δἱ πιοϑὶ ἃ 
οοδοτί οὗ ὅοο, πιογα ργοῦδοϊν ἃ πιδηϊρὶς 
οἵ 2οο. (“" σπεῖρα, Δηγτπίηρ ἐτοί τέσά 
γομμα 'ἰκα ἃ ὃὉ411 οὗ {πτεδά, ἰβ α ἰγδῃβ]α- 
εἴίοη οὗὨ “ πιδηϊρυϊυθ᾽; ἃ ννίβρ οὗ μαγ." 
Οαττ ἴῃ Οδπι. Ν. Τ., σα ἰο..) Α ἴατρε 
Πυτρεσ ἴο Δββοπιδῖα ἔοσ βιιο ἢ ἃ ρύγροβε, 
Ῥυΐ Βοπιᾶῃ β8ο᾽ἀΐετβ δὲ ρᾶβδβονδσ {ἰπ|6 
ψ ου]Ἱὰ Αἰνναγβ ὃς ου {πὸ αἷεσὶ ἴοσ βεγίουβϑ 
τνοσῖκ οὐ βροσῖ, ἀπὰ πεσε "γν8ἃ8 ΠῸ οὐ ΠΑΤΥ 
οἴδηςε οὗ δο(᾿, ἃ τπηᾶη βεηϊοποεὰ τὸ Ὀ6 
ογυοίβεὰ ψνῆο ραββεά ἴος Κίπρ οὗ ἴπ8 
7ενβ. ΨΜμαῖ ποσὰ πδίυτγαὶ τη [Ὁ πηδκα 
βροσῖ οἵ Ηἰπι, ἀπά «Ὡγουρῇ Ηἱπὶ ἴο βου, 
τηεὶς οοπίαπιρε ἔοσ με 7ενν δὰ ρεορίεν 
(Ηοϊεστηαπη, Η.0.).---νες. 28. ἐκδύσ- 
ἄντες (ος ἐνδ.) α. : ᾿αϊκκίηρ οδ᾽ (ος ρυϊεπς 
οη) Ηἰἴ5 οἴοίεβϑ. [ἔννε δάορί [πὸ ἔοσπιεῦ 
τελάϊηρ, τῆς ἱπιριϊεά βἰεαδίίοπ ννἹ} Ὀς 
τπῖβ: 1εβὰβ ἄτγβί βἰγίρρεά ἔοσ βοουγρίηρ, 
ἴθεη τεοϊοιῃεά ; τΠδη Ξἐγίῤῥεά ἀραὶ δἱ 
διε οοπηπιδηςεπγεηΐ οὗ [πΠ6 πηοοκίηρ ῥγο- 
τε85. [ἢ τδς ἰδιΐοσ, 1818: [6818 δῇδγ 
δβοουτρίηρ ἰεὰ πακεὰ ἰο τῃε ργδείοσίῃπ), 
ἴδετε οἱοιμεά, 411 ὈὰῈ Ηἰβ8 ὕρρεῖ ρᾶγ- 
τοδηῖ, ἱπβίελὰ οὔ ψ Ὡς ΠΟΥ γαῖ οα 

ύδα κ΄ (Μεγετ).---χλαμ. κοκκίνην, ἃ 
βοδσὶεῖ οἴοαδκ, Ῥγοῦδοϊν ἃ βοϊ ἀϊεσ᾽ 8 τσαρινι. 
(δεῖ τεηάεσβ ἃ βοϊ ἀΐεγ᾽ 8 σεσγῇ, αη ἃ βαρ ρεβίβ 
ἴδαι ἴὲ πᾶν πᾶνε ἃ Μογῃτοῦς βοδτῇ 
οἵ Ριαῖς᾽ Ε (Ηετοά᾽ β, Εἰβπετ). Ὑπὸ τί ἀϊ- 
ουἷἱς ψου]ὰ θ6 πιοσα {{ξΞε||κὸ [ἢ ἰὲ ννᾶ8 
τε} ἃ ἤης ατιίςϊς τπδὲ πλίρῃι ὃς, οὐ δά 
Βδεη, Ψοσῃ ὉΥ ἃ ροϊεπίείε.--πλέξαντες 
σιἐξὰ., πεανίηρ ουξ οὗ [ποτηβ ἃ Ἴσζοόοψῃ ; 

ποῖ, ΒΑ Υ͂ Μεγεῦ δηά νεῖββ, δαγά αδπὰ 
ΒΒΆΓΡ, 80 48 ἴο οδυβε ρτεαῖ ραίη, δυῖ 
γομπρ, Βεχίθ!ς, εαϑιϊν ρἰδίιεά, τῆς αἱπὶ 

ἰηρ το τίάϊουϊς ποῖ το ἱπῆϊοξ ἰογίυγε. 
Ῥοββϑιθίν, δυὰϊ ἴῃς βοϊἀϊεσβ ψουϊά ποὲ 
τηᾶκα ἃ ροϊπξ οὗ δνοίἀΐϊηρ ρίνίηρ ραΐπ. 
ΎΠΕΥ ψουϊά ἴακε ψνηδὲ σάτα ἤγβὲ ἴο 
Βαηά.--κάλαμον, ἃ τεεὰ; Δρρδγεπεν 
ὑπάες ἴῃς ρον. οὗἩ ἐπέθηκαν, Ὀυὲ τεΔΙῪ 
πε οδήεοϊ οὗ ἔθηκαν, υπάετδιοοά.---γονυ- 
πετήσαντες : αἴἴετ (ἢ ἱπνεβεξυγε σοτλε8 
πε Ποπιᾶρε, ὉΥ ἰοννν ρεβίυγε δπὰ ψοῦ- 
ΒΠΙΡΩΙ βαϊυϊδείοη : χαῖρε βασιλεῦ τ. Ἰ. 
Ηδῖῖ, Κὶπε οὗ τῆς 1εννδ. Α τπποοκοσυ οὗ 
{πε ηδείοη ἴῃ ἱπίεπείοη 4υϊξε 88 τηυοῦῇ 8 
οὔ πε ρῬαγιίουϊας νἱ οι. Οεβηο (Οὐ- 
φεγυ. αὐ Ν. Τ.) δάάυςεβ ἔγοπὶ ΡΒ]. (ἐν 
ΕἸαεομνι, 6) ἃ Ὠἰϑιοσγὶς ραγα]εὶ, ἱπ νοι 
ἴδε γονῇ οἵ Αἰεχδηάσγία ἱγεαὶ βγη σὶν ἃ 
μαϊξννιειεὰ ρῥείβοα, Καγαῦαβ, (ἢ τοδὶ 
ἀεβίρη δείηρ ἴο ἰπβυῖς Ἡεγοά Αρτίρρα. 
ϑοπδηΖ δηὰ Ηοϊιζεηδπη 4130 γεΐεσ το τπ 18 
ἰπεϊἀεηϊ.--- εἴς 30, Αἱ τῃϊ8 ροϊπὲ του ρἢ 
βροσγῖ ἴυγῃϑ ἰηῖο Ὀγυῖδὶ (γεαίϊπιχεηξ, ἃ8 τδ6 
ταοπγεπὶ ἔος Ὄχεουξζίοη οὗ ἴπ6 βεπίεπος 
ἈΡΡτοβδοίμεβ.---ἐμπτύσαντες : βρίεἰηρ, Βυδ- 
διτυϊεά ἴος Κιββίηρ, τῆς ἢπαὶ δοὲ οὗ 
Βογηᾶρε, ἰοϊοννεὰ Ὁν βιγι κίηρ ἢ τδς 
πλοςοκ βοερῖτε (ἔτνπτον ε. τ. κ').---  εσ. 
31. ἐξέδυσαν, εἰς. : {ΠεῪ τοοῖς ΟΗ͂ τΠ6 
ΤΩΟΟΚ τουδὶ τοῦθ, δηᾶ ρυξ οπ δραίπ Ἠΐ 
οὐ ματτηθηῖϊβ (τὰ ἱμάτια, (ῃς ὑρρεῖ 
ξαιτηεηῖβ, Ὀυς ΨΥ (ῃς ρῥ]υγαὶ ὃ). ἶο 
τιεηξίοη οὗ πε ογοννῃ ; Ἰεΐ οπ δοοοσζάϊπα 
ἴο βοπὶς οὗ ἰδῆς δποίεηϊβ, Οτίρεη, 4. Κ΄. : 
“. Βεηε] ἱπιροβίία οἴ πυπαυδπὶ ἀειγαςῖα ᾽" ; 
δηά, δοοοτγαίηρ ἴο [8 βᾶπιὸ Ἐδίβεσ, οοῦ- 



228 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚΣ, 

ΡΟΒ. ν. 4-. ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα - τοῦτον ἢ ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ 
4 ]οδα ἱν. τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

ε εις νι. 33. ΚΑΙ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅς ' ἐστι λεγόμενος 
«Ἶσιν, κρανίου τόπος,;2 34. " ἔδωκαν αὐτῷ “ πιεῖν ὄξος ὃ μετὰ " χολῆς 

ὑαερὶς ΤΗΝ. μεμιγμένον " καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε“ πιεῖν. 

Δ 9 ἴῃ πιοβῖ υποὶβ]5. 

8 οινον ἰπ ΣΉ ΒΌ1, (Τίβοδ,, ΥΥ.Η.). 
Κουὶ ΜΚ. 

4 ηθελησεν ἰπ ΜΒΌΙΣ. 

βυπιεὰ ὃγ ἴδε Πεδά οὗ }εβι18 ("" σοηδυπιρία 
8 ολρίϊε [ε8}).-. ὙΤάκεη οἱ ἀουθεῖεβ88 
δἷοπρ νἱτ ἐπε τεϑὲ, ἔοσ ἴθεγε πυβὲ δ6 ΠῸ 
ΤΩΟΟΚΟΙΥ οὗ [εἰν οΥ ]6νν8 Ὀεΐίοτς ἴδ6 
αὉ]ς. ϑυςῖ ρῥτοςεεάϊπρβ ΟἿΪΥ ἴοσ {Π6 
δττᾶς κα (ΗοἱιΖ., Η.Ο.). 
νν. 32-38. Ογμεῖϊβαίον (ΜΚ. χν. 21:-27; 

1. χχί!!. 26, 35-38).--- ΤΠ]8 μαζὶ οὗ τὰς 
Βίοσυ Ὀερὶπβ νυν (Πα ο]οβίπρ ννοσάβ οὗ 
νοσ. 31: “πον ἰΙεὰ Ηἰπι ἀννᾶὺ ἴο ὃ6 
οτυςὶεά ᾿. ---ν ἐσ. 32. ἐξερχόμενοι : ροὶπρ 
ουξ (οὗ πα οἷϊγ) δοοογάϊπρ ἴο ἰδῖεσς 
Ἑοπιᾶη οὐυκίοτη, ἀπᾶ ἱπ ΠΑΓΠΊΟΩΥ Α͵50 
ΜΙ ]ενν βῆ ὑδαρε (Νυτλ. χν. 35,1 
Κίηρβ χχὶ. 23, Αςῖβ νἱϊ. ς8).---ἄνθρ. Κυρ.: 
ἃ τῆδῃ οὗ Ογτγεηε, ἱπ {ὐἱδγα, Ῥγεβα Δ ὈΪῪ 
τεςσορτιίβαδ᾽ες 85 ἃ βίτδηρεσ, ἢ νἤοπὶ 
1ιθεγεῖεδ πιρῆς 6 ἴδκεη.-- ἠγγάρευσαν, 
ἐοπβείεῦι ἃ ταὶ ίαγυ τεαυϊ δου. ΟἹ 
δὶ οὔαρ. ν. 41.-τῖδνα ἄρῃ τ. σ. 7ε658118, 
φαγεγὶπρ Ηἰ8 ογσοββ δοοογάϊῃρ (0 {Π6 οι18- 
ἴοσῃ, 88 Ὀσοκδη ἄοννῃ ὑπάοσ Ηἰ58 Ὀυγάςη, 
ΠΘεϊπβεπιαης, Ὀεῖγζαγαὶ, {πε οτγάςθαὶ οὗἩ ἐπε 
Ῥαβὲ βίθερίεββ πίρῃι, βοουγρίηρ, δᾶνε 
τηδᾶὰς ἴῃς βεβῇ εκ. Νὸο ςοτηραβδβίοῃ 
ἴος Ηἰπὶ ἵπ βηάϊηρ ἃ δβυδβιείταςς ; {πε 
ΟΓΟΒ8 πηυδὲ Ὀ6 οαττιο, ἀηὰ ἴῃς βοί ἀΐθγβ 
ΜΠ ποῖ.--σταυρὸν; δεα Οἡ ναζ. 35.-- 
Γολγοθά : νυ εἶΞ8 τεπιασκβ ου ἔπε ἀουδ]ς 

ν---δδεΐίοσε τῆς πᾶπις, ἀπά ἰῃ {πὰ 
Το! οννίπρ ἱπεογργείϊδιίοη ---ἀηὰ {Πιηϊκ ἴξ ἃ 
βἰρῃ τπδὲ Μί. 15 οοργίπρ ἴτοση ΜΚ. Οπς 
ΨΟοηάοιβ ἱπάεεὰ ψῆν Μι., νυ ττίηρ ἔος 
76νβ, βῃουϊὰ εχρί δίῃ δε ννοσὰ αἱ 41].-- 
κρανίου τόπος, ρίαος οὗ ἃ 5κ0}} (“ (α]- 
ναγίας ἰοουβ,᾿" Ψυρ., ψἤεπος “ Οδίναγυ "᾿ 
ἰπ Α. Ν.), οὗ 8κυ115 γδίῃες, βᾶνῪ τηδην ἰῃ- 
τεγργείειβ ; ἃ ρίδοοα οὗ Ἔχεουίίοη, βία }]}8 
ἹἸγίῃρ 411 δϑουῖ (71 ἐτοπλε βίασιεὰ {Π18 νίενη). 
Ἑεοεης ἱπιεγργείεσα (πο υδϊηρ 5. ἢ Δη2) 
ταοσζα παῖυγα! γ τἀ Κε [Π6 ψγοσὰ 88 ροϊπείηρ 
ἴο ἴῃς 5παρε οἵ τῆς 1]. ὙΠ Ἰοσδ!ν ἰδ 
4υΐϊῖε υποοτίδίη. 

Ψψες. 34. οἶνον μετὰ χολῆς μ.» ν»ἱπα 
ταϊηρ!εὰ Ἡ ἢ γα]. Μι. δδ8 ἐσμνυρνισ- 
μένον οἷν., ννἷπο ἀπιρρεὰ υνἱἢ τηγττῆ, ἃ 
ἀτίηἰς ρίνεη ΌΥ ἃ τπεσγοια! ουδίοπι Ὀεΐογα 
αχεουξοη ἰο ἀεδάεη ἴΠ6 βδεῆβε οὗ ραΐῃ. 

45. Σταυρώσαντες 

3 κρανίου τοπος λεγομένος ἰῃ ΝΥ͂ΒΙ, 1, 33 αἷ, 

νεῖδβ τα ϊηἶβ ἱξ ροββίδὶς δὲ οἱνοᾳ Ὧδ8 οοῦγδ 

Τῆς νης νου θὲ ἴ86 δοὺς ννἷπε οσ 
Ῥοβοᾶ υδεὰ δγ ΚοπΊιδῃ βοϊἀΐεσβ. [πη ΜΚ. 
7εβὺ8 ἀεο] πε {πε ἀσίπκ, ἀρρδγεπεῖν νυ ἱἢ- 
ουξ ταϑείηρ, ἀεβίσίηρ ἕο β εσ νυν οἶδα 
ταῖὶπά. [πῃ Με. ΗἜς ἰδβίεβ (γευσάμενος) 
δηά {πε ἀδοϊπεϑ, ΔρΡΡαγεηῖν δεσδιβα 
πηρδ]δίδοϊα, βαρ ραεβεηρ ἃ ἀϊδεγεηξ πιοῖῖνα 
ἴῃ τῆς οβέξτγετβ, ποῖ πΊεσου δαϊ ογυοῖν ; 
ταδὶ γεδίπηεηϊ ἴῃ ἴΠῈ νετυ ἀτίπὶς οἴετγεά. 
Το τ8|8 νίενν οὗ τῆς ργοοςεεάϊηρ ἰ8 βου θὰ 
ἴδε μετὰ χολῆς οἵὗὁἩ Μι.᾽Β τεχέ, ποῖ τιἱϊδουξ 
τῆς Ἰοΐπϊ ἱπβυεηςε οὗὨ 8. ἱχίχ. 22 (Μεγες 
πὰ νγεῖββ). Ἡγιηηοηΐβίβ βίσίνα ἴο σϑ- 
ςοηςοῖῖς ἐπε ἔνο δοοουπῖβ ὃν ἑακίπρ χολή 
88 βίρηϊγίπρ ἰπ Ηο]Ἰεηϊβιὶς ἀὑβᾶρα ΔΠΥ 
διτῖες ᾿ἰφυϊὰ (φμαπιυὶς απιαγί ἐπι, Ἐ158- 
Ὧ6γ), δΔηὰ {πεγεΐοσε ἀπιοηρ οἵπος πίπρϑ8 
ταυττῆ, ον. ν. 4, 1.πηεηξ. ἰϊ. 15 
(5ερε.), ἱἰπ Ὡς ἢ χολή βίαπάβ ἴοσ τὑνογπλ- 

νοοά, τον, τε οἰϊεᾶ ἰῃ ῥζοοῖ οὗ (8. 
τ 

Ακαϊΐπβε {πὸ ἰάθα ἴδε Με ᾿Β ἴεχὲ ἢδ5 Ὀδδη 
δἰτεγοά ἔγοπὶ ΜΙκ.᾽5 ὑπάες ἴπε ἱπῆμπεηοε οὗ 
Ῥβ. Ἰχῖχ. 22, 18 {πε σεϊεπίίοη οὗ οἶνος (ὅξος 
ἰῃ 5. δηὰ ἰπ Τ. Ἐ.) δπά εῆς δῦβεηςε οὗ 
ΔΠῪ τεαΐεγεθος ἴο (6 ραβϑᾶρε ἱπ τῃς 
υϑ08] 5|}1ς--- ““ τρδὲ ἰξ παρ δς θ6 Ζ01811:ὰ,᾽" 
εἴς. 

γες. 35. σταυρώσαντες (ἴοπὶ σταυ- 
ω, ἴο ἀτῖνε ΒίδΚαϑ; ἴῃ ἰδῖεσ ασεεκ, δπὰ 

ἴῃ Ν. Τ᾿, ἴο ἱπιραῖς οῃ ἃ βίακε, στανρός). 
ΑΙ τῆς ενδηρε ἰδῖβ ἕουῦς ἢ ΠΡ ΠΕ τῆς 
λοεϊ οὗ οτυοϊπχίοη, Βυττγίηρ ονες ἴδ 
ΒΡ πῶ Βυδήεοῖ 48 αυϊοϊκῖν 85 ροββίδίε ; 

ἴ,, πιοδὲ οὗ 8]1, ἀιβροβίηρ οἵ ἱξὲ ἱπ ἃ 
Ῥαγεὶοι ρα] οἴδλυβε, Μδϑηγ αυεβιίοπβ οα 
ΨΒΙΟΣ {πεῖς Ὧ848 Ὀδεη ταυοῖ ἀϊδουβδίοῃ 
βιρρεβῖ {πε πιβεῖνεβ, 6.9΄., ἃ5 ἴο τῆ βίσυς- 
ἴυχα ἀπά Τογπὶ οὗ [ἢ ογοββ: ἀϊά ἰξ ςοπείβε 
οὗ δῃ υὑρτίρπς Ὀδᾶτα (ῥαίης, Ξἐϊῤῥ45) ἀηὰ ἃ 
οἴοβ8 Ῥεδπὶ (ῥαΐέδιίιη, ἀπέφηπα), οὐ οὗ 
ἴῃ6 ἐογπιεσ ΟὨΪγ, ἴἢς παπᾶ δεὶπρ ηδιϊεὰ 
ἴο ἴᾷς Ὀεατ ἀῦονε ἴδε μεδά ἢ (50 Ευ]άλ, 
Ῥας Κνεις μπᾶ ἀφ Κγεμκίρμηρ, 1878). 
ναβ ΟὨγίβε 8 οσσοββ ἃ εγμζ εοπιμιΐϑϑα (ΤΊ 
ΟΣ ἃ οΥ̓́Να ἐπιρεῖσεα (ἢ } ΟΥ ἰδ [μῖ8 ἀἶδ- 
εἰποκίοη ἃ Ρυτεῖγν ἱπιασίπαγυ ομς, ἃ5 Εὐ]άα 
(Ρ. 126) τηδίπιδίηβ δραΐπβὲ [δῖ 1 ἱρ- 
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δὲ αὐτόν, " διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, " βάλλοντες ' " κλῆρον " ἵνα ε πα. αἰ, τ, 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου, “ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου 55: ἀεὶ, 
ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. 2 46. Καὶ ζ΄, πῶς 

καθήμενοι "ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 427. Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς πο γσε 
κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν “αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην, “Οὗτός ἐστιν ν τεῦ τα 
Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων." 48. Τότε σταυροῦνται σὺν τ: τ 

αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. ἐπ τὰ 

1 βαλοντες ἱπ 8 ΑὉ (ΥΝ.Η. ἴῃ πιαγρίη). 

ἰδδτῶθ 
δα: δε) 

ν Μίκ. χν. οό. Αεῖ σχυ. πων 

3 Ἑτοπὶ να πληρωθη [0 επὰ οὗ νεῖ. 35 '5 Οηγϊἰοἅ ἴῃ ΦΑΒΌΙΣ. [Ιἐ 888 ὑχορδθῖν 
ΤοτΩς ἴῃ ἔσο ]οδη χίχ. 24. 

εἷυδ, {11 ΕἸΪάΑ τε στεαῖ δυι που οἡ ἴῃς 
δι ]εςξ οὗ οτυοϊβχίοη ὃ ὙΠε ψοτίς οὗ τῆς 
ΤΆΟΓΕ τεςεηξ τίει βῃουϊὰ σεγίδίην ὃς 
φοπϑυϊεὰ Ὀείοτε οοπλπρ ἴο ἃ ἢπαὶ ἀε- 
οἰβίοῃ οὐ δε ἴοσηι οὗ ἴμ6 Ἵσοββ οἵ ἴπε 
ταειῃοά οὗ οτυοϊῆχίοη. Αποῖδες φυσϑιίοη 
δ, ψμδὲ ἀϊὰ [6818 σᾶ ἴο {π6 ρίδος οὗ 
δχεουκίοη : [ῃς ὑρτίρῃε ροβὲ οσ ἔπε Ἵγοββ 
θεδηὶ ἡ (πε ἰδἴῖεγ δοοογάϊηρ ἴο Μαϑ- 
φυδατάι, Κὔπι. ΑἸέδγ. νἱϊ, τ, τ). Απά ΠΟΥ͂ 
γνΑ8 Ηἰβ Ὀοάγ ἢἤχεὰ ἰο τῆς οσοββ: Ψεγα 
τῆς ἐεεῖ, 6...) παϊ δά ἃ8 Μ}Ε}1 48 πε μαηάϑβ, 
ΟΥ ΟΠΪΥ τἰεά το ἴῃς Ὀδαπὶ ΨἹῈ ἃ σορα οσ 
ἢ νη οἵ ἰεῖς ἔγεε  ὍΠε ρδββαρεβ 
οἰϊεὰ ἴτοτη δηςοίαπὶ δυΐποσβ Ὀθδσίηρ οα 
{δε βυδ)]εςῖ, Αττεπιίάδογιβ, ΡΙαιέιβ, ϑοηεοδ, 
ἅτε ἀϊνεσγβεῖν ἱπιεγρσείεά, αηὰ ἔπε ργδοιίςς 
ἄοεβ ποῖ βεεῖῦ ἴο ἤᾶνα δε ἱπνασγίδοϊε. 
Οτυοϊβχίοη ννα8 δ Ὀεβὲ ἃ γτυάς πιοάς οὗ 
εχεουκίηρ ᾿υβεςε, δηὰ, εβρεςί δι ἴῃ εἰπλα 
οὗ νν»8Γ, Βεεπὶ8 ἴο ανε ὕεεπ ρεσίογπηεά Ὁγ 
βοϊ ἄϊεσβ ἰπ ἀΐνεγβε δβῃϊοηβ, δοοογάϊῃηρ ἴὸ 
τῃεῖς πὶ (ἄλλον ἄλλῳ σχήματι πρὸς 
χλεύην, ]ο8ερἢ..» Υ. ΣΙ, 1; Ρ᾽δίεβ βῃονηρ 
νδτίουβ ἴογπηβ ἰπ ΕἸΪ4Δ). 5111} {πετα 
ννουϊά ὃς 4 ποττηδὶ πιοᾶς, δηὰ ἰῃ ἴπΠ6 οαβε 
οὔ ]εβυβ, γΒδη ον οπς οὐ ἵνο ψεγα ρα ἴῸ 
ἀδαδίδ, τὰ ψου]ὰ ργορδῦὶν Ὀε [ο]]οννεά. Η!8 
οἴΟ 88 ἢ88 βεπογα ν δδε βυρροϑεά ἴο ἤανα 
Ὅεδη ἃ ἐγηχ ἱριηιῖσϑα, Μἰτἢ τη δοςυβαιίοη 
οη ἴδε ροίπι οὗ πε ἀρτῖρπι ροβὲ αρονε ἴῃς 
οἴοββ Ῥεδπὶ, υνἱτἢ ἃ Ρερ  μεγεοη ἴο 5ἰξ. 
μεῖον Ηἰβ ἔξεϊ ννεγε ρίεσοεὰ υἱτἢ 
ΤΑ115 οδπποῖ Ὅδα οεείδι ἰν ἀείετηγπεά. 
Ῥαυΐυ8 ἴοοῖκ ἐπα περαδῖϊνε δἱάς ἱπ ἔπε 
ἱπίεγεβε οὗ {πε υροιμαβὶβ (πὶ [εβὺ8 ἀϊὰ 
ποῖ τγεϑιὶνγ ἀΐθ οὐ ἴῃ6 οἵοββ; Μεγεῖ 
δίΣΟΏΡΙΥ τηδίηἰδίπβ ἴῃς Τςοηίγατγν, υἱάε αα 
ἰος. Τε “αρτηεπὶ οὗ (δε Οοβρεὶ οὗ 
Ῥεῖεσ βρεᾶκβ οὗ ηδὲ18 ἰπ ἴδε παπάβ οἠἱυ : 
Φἤεη ΠΕ ἄγεν ἴπ6 π4118 ἴτοπὶ (6 
παπάβ οὗ ἔπ 1ογὰ "., Ευϊάα τδκ68 ἴῃ8 
δαῖμα νίενν, σεργεβεπεηρ ἴπῈ παπᾶὰβ 88 
Ὡαῖϊεά, ἐπ ἔεεϊ δ8 εἰεὰ το ἴῇς Ὀεδσῃ.---τὰ 
ἱμάτια: [πε ργοδΑὈ εν ἰ8 ἐπδὲ }ε8ι8 δά 
Ὀεδη εἰσίρε δυβοϊυϊεῖγ πακεά (γυμνοὶ 

στανροῦνται, Ατιεπ)ά., Οπεϊγοογίἐεα, 11. 
58). Οπ [τς ἀϊνίάἀϊηρ οὗ τπε ρασγηθηῖβ 
υἱάφ Ἰομῃ χῖχ. 23 ἢ. Τῆς ρῥτορδποιὶς τεΐεσο 
ἐποε ἵνα πληρωθῇ ἰπ Τ. Ε. δι8 {{π||6 
δυϊπογίεν, ἀπά βεθπηβ ἰπβεσῖς ἃ ἔγοπὶ Ϊ πῃ 
χίχ. 24, ἵν ἃ βοτῖδε ψῆο τπουρῆς τ πὲ 
ἴῃε Βὅτδὲ ενδηρεῖίβε βῃου!ὰ βᾶγ. Τῇ ΐβ ἰ8 
ἃ βεςοπά ἱπβίαπος μεσ ἃ οὔδηςο οὗ 
Ῥτορπεῖίς οἰτδιίοη ἰϑ ποῖ ἴδῃ δάναηϊαρε 
οἵ.---Ν ἐσ. 36: τπὶ8 βιδίεπιεπε δῦουϊ 86 
ἐχεσυτοπεῖβ βίη ἄοννῃ ἴο ννδῖοἢ [εϑὺ8 
τλΚεβ ἴῃς ρἷαος οἵ ἃ βίδιεπηθηὶ 88 ἴο ἴΠπὸ 
εἰπε οὗ εχϑουτίοη ἱπ ΜΚ. Τα ρυζροβα 
ΘΡΡΆΓΕΠΕΪΥ τνᾶ8 ἴο ρυτὰ ἀραίηϑὲ ἃ γεβοις. 
--νες. 37: τῃϊ8 ἑαςῖ ἰβ πιεππίοηεά ουΐ οὗ 
1ϊ8 Ῥγορεσ ρίαςβ. [{ ἰβ ργοῦδθ!ε ἐπαῖ ἴπ6 
ἰαοαγὰ υνἱτἢ τῃς δοουβαϊίοη νν88 ἔχε αὶ 
ἴοσ πε Ἵοὔοβϑβ νν88 εγεοίεάἃ, Αβ τὲ 

βίαπάβ ἴῃ Μι.᾽ 8 ἠδσγαῖίνε, ἴξ Ἰοοῖκβ {κα δὴ 
δίτεν- τπουρῆς οὗ {πὸ δβοϊ ἀΐθσβ 88 ἘΠΕῪ 8δὲ 
Κεερίηρ νναϊς, ἐποὶς ὅπη] |εϑὲ αἵ {88 
Ἔχρεῆβα οὗ τπεὶγ νἱςεἶπι δηὰ τῆς παιίοη ἴο 
ΜΒΙΟΒ Ης Βεϊοηρεά. Νμδὲ ἐπὸ συδίοτι 
ΔΒ 88 ἴο {Πἰ5 15 ποῖ Κποψῃ. ΟὗὨ ἴ88 
νᾶτίουβ νεγβίοῃβ οὗ ἴῃς ἰπβοσίριου ΜΚ.Β 
8 ἴῃς Βῃοτγῖεβῖ ; ΤῊΞ ΚΙΝΟ ΟΡ ΤΗῈ [εὺ}8; 
το τπῖ8 Με. ργεῆχε: Τῆΐβ ἰβ [ε8018.--- ἐσ. 
38: τότε ἰηϊτοάιϊοςβ πε ἕδος πηεπιϊοηεά 48 
8 δοςοιῃραηίπιεηξ οὗ ἴῃ οστγυοίπχίοη οὗἉ 
6505, νηϊδους ἱπάϊςαιίηρ [18 ρχεςίβε ρίαςθ 
1ὴ ἔπε οουζες οὗ δνεηΐ8. --στανροῦνται, 
τᾶς Πιδίοτγίοδί ργεβεηῖ Π Πἰνεῖν εἤξεοῖ; 
διὰ ρδββίνε, ῬΡΟΡΑΙν ἴο ἐτηρὶν ἴδδὲ 118 
δοῖ 88 ρεγίογπιβἃὰ ὃν οἵδε βοίἀϊεσβ. 
ΤῊΐβ νεῖν βιϊρμε ποῖος ρον ἱπίο δ 
᾿οπβίἀθσαῦα ἱποίδεπε ἱπ ἴῃς παηάδ οἵ 
[υκε. 

γν. 309-44. Ταμπίς οὗ Ξῤεοίαίογς (Μι. 
χν. 290-32; [κ. χχίϊὶ. 35-37, 30. Τῆς 
δὶ ἄτορ ἰῃ ΟἾσίβε 8 Ὀιεῖεσ οὺρ. Τὸ υϑ 
ἴξ πᾶν 56επὶ ἱπογεάϊ δας ἐπδὲ ἐνεη Ηἱ8 
ΜΟτδῖ δηθηλεβ οουἱὰ Ὅ6 ρΘΌΥ οὗἩ δηγ- 
τοῖπρ 80 ὑγυῖϊδὶ δ8 ἴο δυτὶ ἐδυπίδ δῖ οὔθ 
δυβεγίηρ [πε ἀροπίεβ οὗ οσιςπχίοθ. Βυΐ 
τάδ με 1εἰξ νεσῪ αἰ Πεγεηεγ ἴσοπὶ υ8, 
τδαπίκβ τὸ τῆς οἰν βίης ἱπῆσπεπος οὗ ἴπ6 
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α υἱάε ΟἿ, 
αχὶϊ!. ,.. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥΊΙΙ. 

39. Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, Ἶ κινοῦντες τὰς 
κεφαλὰς αὐτῶν, 40. καὶ λέγοντες, “ Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν 

τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν. εἰ υἱὸς εἴ τοῦ Θεοῦ, 

κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ." 41. Ὁμοίως δὲ καὶ 5 οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαί- 
ἴοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον, 42. “Ἄλλους 
ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, 
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν αὐτῷ.5 4.3. πέποιθεν 

ἐπὶ τὸν Θεόν ὅ - ῥυσάσθω νῦν αὐτόν,δ εἰ θέλει αὐτόν. 
Υ Ἐοπι. 
5 ἘΝῪΣ Θεοῦ εἶμι υἱός." 44. Τὸ δ᾽ αὐτὸ 

τὸ δα δέ. αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτῷ. 

1 δι νιοῃ θεον εἰ πη ΒὨ (ΥΥ͂. Η. ἴπ πιατρίη). 

εἶπε γάρ, Ὅτι 
καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ " συσταυρωθέντες ἴ 

3 ὁμοιως δἰ ΡΙΥ ἱπ ΑΙ, (Τίδ. .). ομοιως και ἰπ ΒΚ (ΥΝ.Η. ἴπ Ὀγαςκεῖδ). 

8ΜΒΏΌΙ, οπιῖξ ει. 

δςπι τω θεω ἰη Β (ΥΝ.Η. ἰπ πιαγρίη). 
Ἴ συν ἀντ ἴῃ 9 ΒὉ].. 

ΟἸ γίβείαη [δι , ΒΟ δ85 τηδάς (δ6 
νΠοῖς ἀεῖΔ}:}5 οὗ ἴῃῆε Ῥαββίοη δἰβίοσυ 80 
τενοϊείπρ ἴο τῃς ΟἸτγίβείδπ μεασῖ, Τῆεβε 
5ΠεεῖΒ ἂἱ (ἰς ρτεδὶ ϑυβέεσει ἃστε ποῖ ἰπ- 
νεηιεὰ 16] πλεῖ οὗ ργορῇεου (Ρ8. χχίϊ. 
7, 8; 80 Βταηάϊ), δυϊ Ῥεΐοπρ ἴο (πε 
σατίδίπεῖοβ οὗ {πε ἱγαρίο βίογυ 28 τοϊὰ Ὁ 
δα δυποριίβι8.---  εσ. 30. οἱ παραπορεν, 
μενοι, [δε Ράββεῖβ Ὁγ: ἴπ ρίαςε οἵ Ἄσσυςϊ- 
Ἀχίοῃ δεζείοτε πεᾶσ ἃ τοδᾶ; ροίῃρ ἴο οἵ 
ττοτὰ ἴδε τεπηρὶε βεγνῖςς8 (5 ῤέεαξζεγ᾽ς Οονι.):} 
ΟΥ οἡ Ψοσίκ- ἀδν Ὀιιϑίπεββ, ἴῃς 13(ἢ ποῖ 
τῆς σφ} οὗ τῆς πιοπῖῃ ἡ (Εσζβοῆς, 6 
Μνεῖε).---κινοῦντες τ᾿ κ- α., 5Βῃακίπρ οἵ 
ποάάϊηρ ἴῃς πεδὰ ἴπ ἴῃς ἀϊτεςτίοπ οὗ ἴῃς 
Οἴοββ, 88 ἰΐ ἴο δᾶὺ: ἴπαὶ ἰ8 ψῆδὲ ἰὲ Π45 
ςοσῆς ἴο.--- ες. 40. ὃ καταλύων ϑ ἡ 
ἀποκτείνουσα, χχίϊ!. 37), [πί8 ἀπὰ τῆς 
οἴμος ἑδυπὶβ βθεπὶ ἴο Ὀ6 ξοῆοςβ οὗ τνογάβ 
δαϊὰ ἴἰο οζσ δδουϊ [6818 δὲ (ἢς (ταὶ, οὗ 
ΜΝ ΠΙοἢ ἃ τερογὲ ἢ85 αἰγεδάν ζοόπα δδγοδὰ 
δταοηρ ἴπε ρορυΐλοες. ὙΝΒεῖδες ἴδε βαυ- 
πῃ δδους ἀεϑβισογίπρ ἴῃς τεπιρὶς νν 88 
οἴδεγννῖβε κηοννῃ οαπ ΟὨΪΥ ὃς ἃ πιαῖίεῖ οὗ 
ςοπ]εςίυτε.---αἰ υἱὸς εἴ τ. θ.: [εβὺ8 δά 
οοπίεβϑεδ ΗἰπΊβεῖξ το θὲ (ἢς ϑὅοη οὗ σοά 
αἱ τε (ταὶ (χχνὶ. 64).---κατάβηθι: (ῃς 
(οὰ οὗ επί8 ννοτὰ δπὰ 411 πιθῃ οὗ δε 
ψοτ] ἃ ἢανα Ῥυξ οπς πουρῆϊ 48 ἴο ϑοη- 
Βῃΐρ; οὗ Τσουτβε ἰξ τηδϑᾶπβ εἊἼχοεριίοηδὶ 
φνίνἱΐερε. Ναὶ ολη ἃ ϑ8οη οὗ αοά πᾶνε 
ἴο ἄο νἹῈΠ 8 οτοβ8 ὃ--- εσ. 41. ὁμοίως, 
εἰς. : οπα πιὶζῃς πᾶνε Ἄχρεοιεὰ ἰἢς ἀϊρτὶ- 
᾿λείεβ, ῥτίεβδίβ, βοῦῖδεβ, εἰάεσβ, ἴο ἤπᾶνὲ 
Ἰεῆ δαὶ Ιονγ-πιϊπάθαά νγοσῖς ἰο ἐπε πιοῦ. 
Βιυξ ἔπε οοπάεβοεπά ἴο ἐπεῖγ ἰθνεῖ, γεῖ 
νἱτἢ ἃ ἀϊβέσεπος. ὉΠΟῪ βρεὰκ αδομέ πε 
Βυβέτει, ἤοὶ ἐο Ηΐπι, δπὰ ἴῃ ἃ ἴοπε οὗ 
θεεοίεά βετζίουδπεβα δηὰ ζδίγηςβϑ.---νεσ. 

4 .π αντον ἴῃ δ ΒΙ,. 

ΦΊΜΒΙ, 33 οπιῖὶ αντον. 

8 ἀντὸν ἴῃ 41] υποίαἱβ. 

42. ἄλλους ἔσωσεν, εἴς., Ηδ δανεᾶ 
οἴδοῖβ, Ηἰπιβεῖῦ Ηδ ςαπποὶῖ βᾶνο. Βοῖῇ 
ἡμεῖς; τε ἴογπιεγ ἴεν οδη ποὺν αβοσά ἴο 
αάηλῖε, ἀπᾶὰ {πεν ἀο 580 811] {πε τηογα 
τοδάϊν τῃδὶ ἰτ βεῖνεβ 88 ἃ [οἱἱ ο (ἢς 
οἴει ἴαοι ραῖεπὶ ἴο δνεσγυδοάν. -- 
ασιλεὺς ᾿Ἰ. Μεεβίαπηϊς Κίπρ --- τὰς 

οἰαἰπι ἱηνοῖνεά ἴθ 1ῃς σοπίεββίοη δείοσα 
τῆς ϑαηπεάσγίπι, τεδυϊεὰ ὃν ἴῃς ογοββ, ἴοσς 
ψ8οῸ οουἱά Ὀεϊίενε (πὶ Μεββίδῃ νουϊὰ 
δε οτυοϊβεά )---καταβάτω νῦν, εἴς. : γεῖ 
1εῖ Ηἰπὶ οοπὶς ἄσνγῃ ποὺν ἴγοπλ ἔπ α ογοδδ, 
δηὰ νεὲ Ψ]}} δεϊΐενε οὐ Ηἱἰπὶ δὲ οπςεδ. 
ΤΠεβο ρίουδ βοοῆεγβ ὑγοίεββ ἱπεὶς γεδάϊ- 
ΠΕ58 ἴο δοςερὶ ἀεβοεπί ἴτοπὶ ἴῃ ΟΓΟ88 88 
πε σοποαβῖνε εἰρη ἥγονε ἀεαυόη ἴμεν παά 
Αἰννδγ8 Ὀδεη Δβκιπρ ἔος.--- εσ. 43. ΤΙ 
Ἰοοῖβ {κε ἃ πεσε εςδο οὗ Ρβ. χχῖϊ. 9 (ποῖ 
ἃ ᾿ἰτεγαὶ φυοϊδείοη ἴτοτῃ ἴῃς ϑερί., δονν- 
ενεσ, γαῖμεσ τεσδ!!πρ 18. χχχνὶ. 5) γαῖπεσ 
τπᾶπ ἃ ψοσὰ {Πκοῖγ ἴο 6 βροκεῃ ὃγ τῇς 
ϑαπῃεάγίιβιβι νμδὶ ἀϊά τπεγ Κηον ἀδουξ 
1πε Ρεγβοπδὶ ρίιν οἵ 7εϑι5} ἘΤΟΘΑΒΙν 
{πεν νεῖ αὐνᾶτα τἴπαὶ Ηδ υβεά ἴο οΔ]] 
αοά “Ἑδίδοσ," δηὰ {παὶ πιὰ ὃς τ 
διαβὶβ οὗ {πε βιδίεπηεηϊ, δἱοηρ ψἱι8 ἐπα 
ςοηίεββίοη οἵ ϑοπϑῆϊρ δείογε ἴε 88η- 
διεάτγίπι : θεοῦ εἶμι νἱἷός.---νῦν, ποτο ἴδ ἴῃς 
τἴπις ἔοσ τεβείηρ πε ναῖε οὗ Ηἱ8 ἰγυβῖ, ἃ 
1δυ51}1]6 νυἱοκεᾶ βπθοσ.--- εἰ θέλει αὐτόν, 

1 Ηε ἴονε Ηἰπι, δὴ επιρῃδίϊς ἱξ, τῆς ἴονα 
ἀϊδβργονεά ὃγ ἴδε ἔδοι.---θέλει 18 ἀδεά ἰπ 
τῆς βεπβε οὗ ἴονε 'π ἐπε ϑερέ. (5. χνἱϊ. 
20; χὶΐ, 12). Ῥαϊαϊγεϊ ρίνεβ Ἴχδῃρίθβ οὗ 
8 5: ΠΣ 86 ἴῃ Οτεεῖ δυῖῃοζα.--τ ες. 44: 
τὰς ςο-οτυςίβεά Ὀτίραπάβ ᾿οἱπ νυ τμ ἐπα 
τοῦ δπὰ {πε ῥτίεβίβ ἰῃ ταὶ ἀγυ.--- τὸ 
αὐτὸ: ἘτΖΒοῃς ΒυρΡ]ε5 ἐποίουν δῆες 
τἷα Ῥῇγαβε δῃὰ σεηάσγβ: (86 βαΐης τὶ πα 
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45. ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως 
ὥρας ἐννάτης - 46. περὶ δὲ τὴν ἐννάτην ὥραν ἀνεβόησεν 1 ὁ ̓ Ιησοῦς 
φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, “Ἦλί, Ἠλί,3 λαμὰ δ σαβαχθανί;" τοῦτ᾽ ἔστι, 
“Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με " ἐγκατέλιπες ;" 47. Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ αι μχ. νον 

ἐστώτων ὁ ἀκούσαντες ἔλεγον, “Ὅτι Ἡλίαν φωνεῖ οὗτος." 48. Καὶ 
2 , 

4 Τίτ. 
τ 

εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν " σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, Μερ κο 
καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν: 40. οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, ΕΙΣ 
“ἤάφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλίας σώσων αὐτόν." 9 35. 4008 

Ἀ ξεβοησεν ἰη ΒΙ, 33, 69 (Ττε.» Ν.Η.) τοπι ΜΙ 
3Έλωι, Ελωι ἰη Β (ΥΝ.Η. ἰπ τοχι). 

8 λεέμα ἴπ ΝΙΝ ΒΙ,; ἴδεζα ἃγε οἴμεσς νασίδηϊδ. 

4 εστήκοτων ἰη ΒΟΙ, 33. 
δ᾽ ΒΌ Βᾶνε ειπκαν (ΥΥ͂.Η. ἴῃ Ὀγβϑοκοῖδ). 

ΦΊΒΟΙ, δάά αλλος δε λαβων λογχην ἐγνξεν αὐτον τὴν πλεῦραν καὶ εξηλθον υδωρ 
και αἱμα (ΥΥ.Ης ἱπ ἀουδὶ]ς ὕγδοκεῖ8). 

ἀϊά τ86 τοῦδοτγβ, ἔοσ {πεν ἴοο γτεργοδοπεά 
Ηίΐπα (" ἰάδτ νετὸ δἰίαπι ἰδίγοηεβ ἐεοεγαυπῖ, 
πεῖρα οἱ Ἵοηνίοϊαι! δυπὶ᾽}). [1 8Ββεσῃβ 
δἰγρίες ἴο ἴδκε αὐτὸ 88 οης οὗ ἵψο δο- 
οὐδαῖίνεβ, ἀερεηάϊηρ οἡ ὠνείδιζον, αὐτόν 
ζο!οννίηρ (πε ἔσις τεδάϊηρ) Ὀθείπρ τἢς 
οἴδες. » ΥΝΐποσ, 8. 32, 4. 

νν. 45-40ς. Τραγάμεςς τοϊέλομέ ἀπά 
τοὶ λίπ (ΜΚ. χν. 3.35 {ο, χχῖ, 44-46). 
- νεῖ. 45. ἀπὸ ἕκτης ὥρας: [ἔτεα 
δΒουτβ, δοοογάϊηρ ἴο Ματὶς (νεγ. 25, οὕ. 
33), δἴϊεσ (ἢς οτγυοίῆχίοη ἴῃ ἄδγκηθβ8 
οὔπις ου. Ταΐβ ἰ8 {πε ἄγβὲ στεΐεγεπος ἰπ 
Μακίδενν ἰο ἃ εἰπιε οὗ ἀδυ. Τῇῆε ἀεῇβηίϊε- 
πε88 οὗ ἴπε βίδϊετηεπὶ ἐπ 1πὶ8 τεβρεοῖ 
ΒΕΘΙῺ8Β ἴο νουοῦ ἔοσ ἴῃς Πἰβιοσγίςϊεν οὗ ἴῃς 
ἔλοι βιαϊεά, Τοβα ΨῆΟ πὰ ἰπ ἴξ Ιερεπά 
οἵζ τωυτ ροΐπε ἴο {πε Εργριίδη ἀδσγκηθββ, 
δηά ργορδεῖίς ἰεχίβ βιιο 88 Απη08 νἱ, 9, 
70εἰ 11. 20, εἰς. (ποπα οὗ νοῦν, πόνγενεσ, 
816 οἰϊεὰ ὃν τῆς ἐνδηρε 81), 45 Ὄχρί αἰ πίη 
ἴῃς τἶβε οὗ ἐς βίοσυ. Τῆς σδυβε οὗ τη 18 
ἄδικπεββ ἰδ ὑπκπονῃ (υἱάδ ποίεβ οἡ 
Μασ). [τ οουἹά ποῖ, οὗ οουτβα, ὃὈς δῇ 
εοἰΐρβε οὗ τῆς βυπ δὲ Δ} τοοπ, Οτίρθη 
88} τι}8 ἀπά Ἴχρίδἰπεὰ {πε Ῥῃπεπογηεποη 
ὃν ἴδε Πυροιμεβϑὶβ οὐ ἄεξεηβθ πΊᾶ5568 οὗ 
εἰρυά πἰάΐηρ τὰς βὰπ. Οἰπεῖβ (Ρδυΐυ8, 
ὈενΝνεῖῖς, εἰς.) πᾶνε βυρρεβιεά ἃ ἀδγκεδη- 
ἱπρ βυςἢ 858 ἰβ 'νοπὲ ἴὸ ργεσεάς δη δαζίῃ- 
αυλκε. Τὸ ἴῃς ενδησεῖϑὲ τπε ἐνοηΐ 
ῬΓΟΌΔΡΙ͂Υ ἀρρεαγεὰ βυρεγηδίυγαί.---ἐπὶ π᾿ 
τ. γῆν, Οτρεη πὰ πῆᾶπν δῇοσ [πὶ 
ταβίσίοι [6 τείεγεηςα ἴο Ραϊεβιῖης. Τῇα 
παρτηοηῖ οὗ τῆς αοδβρεῖ οὗὨ Ρεῖεσ {{π|118 11 
τὸ Ἰυδαδὰ (πᾶσαν τ. ᾿Ιουδαίαν). [π τΠε 
τδουρῆε οὗ ἴῃς ἐνδησεῖβὲ Π6 Ἔχργεββϑίοη 
διαὰ Ῥγοῦδυϊν ἃ υνἱάθγ (Ππουρ ἱπάεβηϊα 
ταῆρε οὗ πιελπίηρ, ἴπ6 ννβοὶς δᾶ 
(ΝΥ εἶβ8) οὐ τες νβοῖς Ἐογηᾶπ τνογὶ ἃ 

1 ἰ8 δὴ ελιῖν δἀάϊεϊοη ἔτοπὶ θη χίχ. 34. 

(ατοεῖν8).---ξως ὥ. ἐννάτης : ἴῃς επὰ 88 
Ἔχδοῖΐν ἱπάϊςαϊεά δ8 ἴπε Ὀερίπηΐηρ, 
ἈΠΟΙΠΕσ βρη οἵ Ὠἰβίογιςϊγ. Ὑῆα ἕδος 
βἰδῖϊεά ργοῦδοὶν ἱπίεγεβιεά τῃε Ἔνδηρε βὲ 
Ὧ8 Δῃ ΘηΊ]επὶ οὗὨ πε βρίγίτυδὶ Ἔορ86 
πεχὲ ἴο ὃε τεϊαιεά.---Ν ες. 46. ἡλί, ἠλί, 
εἴς. : {1Π6 ορεπίηρ ᾿νογάβ8 οἵ 5. χχίΐ., Ὀὰξ 
Ῥδγεὶγν δἱ ἰεδϑὲ ἱπ Ασαγηαῖς ποῖ ἰη Ἡεῦγεν, 
ΨΠΟΪΥ 80 48 παν βδιαπὰ ἰῃ Ὁοάεχ Β 
(Νν.ΗῊ.), ἐλωί, ἐλωί, εἴς., σοττεβροηάίη 
Θχδοῖν ἴο {πε νεγβίοῃ ἴῃ Μαεκ ἠλὲ 
ἠλί, 16 1ῆ6 τὰς τεδάϊηρ ἰῃὰ Μαϊξμενν, 
ΒΕΕΠΊΒ ἴο Ὧδ Δη δἰίεσαίίοι! πιδάς ἴο βυϊξ 
ν μδὲ 9Ο]]οννβ, Πα ν τῃς υἱίεγᾶποα οὗ 
]εβὺ8 θθοοπιεβ ἃ πιίχίυσγε οὗ εῦγεν δπά 
Ατδτηδίο. [τ ἰ8β ποῖ {Κεὶγ παῖ 16ϑὰ8 
ψουϊὰ 80 ὄχργεβ8 Ηἰπιβεῖ. Ης νουϊὰ 
ΒρΡΟΑΚ ΠΟΙ εἰπε ἴῃ ΗἩεῦτεν οὐ ἱπ 
Ατγαπηδῖς, βαυΐπρ ἴῃ τῇς οἣς ςδβε: “ εἷΐ 
δἰ: Ἰατηδἢ δβανίδηϊ"; ἴπ ἴῆ6 οἴδποσ: “ οἷοὶ 
αἷοὶ Ἰεπηα βανδοῃίδηϊ". Τῆς ἴοσγπι τΠ6 
υἱΐεγδπος δβϑυσηθά ἰπ ἴΠ6 εαγίϊεδὲ ὄἄνδη- 
Βεϊϊς τεροτὲ ποῖρῃς ὃς 8η ἱτηρογῖδπε 
οἷυε. Τῆῖδ Βεβοῇ ἤπάβ ἰη τῆς γτεδάϊπρ οὗ 
Οοάεχ Ὁ, ψΐϊο ρὶνεβ τῇς ννογάβ ἰπ 
Ηεῦσεν. εβοι μοῖάβ τὲ Ὁ οἴζϑθη ῥγε- 
8εζνεβ ἴπε γεδάϊῃρβ οἵ ἰῆς ὕὕγευαηρείί, 
νος, σοηίγασυ ἰο ΝΥ εἶ88, 6 Ὀεΐίενεβ ἴοὸ 
πᾶνε σοηϊδίπεά 8 Ῥαββίοῃ Πίβίοσυ ἰῇ 
Ῥείθῇ ουῖπε (ἄργαῤλα, Ὁ. 53). Βεαπάε 
ἜΧΡΓΕΒ5Ε8 ἃ δίπλα νίεν (ΕΒ. Ο., ΡΡ. 
228-232). ΤῊ ῥτο Δ ὈΙΠ ν 8 ἐμαὶ [6808 
Βροῖκα ἰῃ Ἡδεῦτενν, [ὲ ἰβ πὸ δγρυπιεπὲ 
αρϑίηβε (8 τπᾶξ (ἢ βρεςϊδίοιβ τρὶς 
ποῖ υηδεοτβίδπά τνῆδὶ Ἧς εαϊά, ἔος δα 
αἰτεγᾶηος νν88 ποῖ τηεδῃΐ ἔογ (6 δδβ οἵ 
τθῃ. ΤΆς Πἰδιοσίον οὗ ἴπ6 ὀσουττοπςα 
8ι48 θεθῃ ς δ᾽] δὰ ἰπ αἰεβείοη οη ἴῃς ρτουπὰ 
τὲ οπα ἴῃ ἃ βίδϊς οὗ ἀΐγε ἀϊβίγεβϑ νουἹὰ 
ποῖ δχργεββ διὶβ ἐδεϊΐπρβ ἰῃ δοττοννεᾶ 
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Ὁ Βαῦο ΟΠ 50. Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ " ἀφῆκε τὸ " πνεῦμα. 
(θδα, τη. 51 Καὶ ἰδού, τὸ "καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύοϊ ἀπὸ 

«μετείη ἄνωθεν ἕως κάτω" καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν " 
ἩδΡ. 

νἱ. το; ἰχ. 
52. καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν, καὶ πολλὰ σώματα τῶν ὅ κεκοιμη- 

; χ, 20. μένων " ἁγίων ἠγέρθη, 53. καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν 
ἁ ἢ οι χν., 

18, «6. τἔγερσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ 
ὝΒ6δ8. ἰν. 
13, 15 αἱ. ᾿ πολλοῖς. 

6 ὮεῖΘ ΟὨΪΥ 
ἴῃ ὅοερρ. ΓΗδεθ. ἰχ. 564 (ρ858. δα ἢεσγε). 

ἐ ἐνεφανίσθησαν 

1 φις ὄνο Δἴϊες κατω ἰη ΒΟΙ, (Τίβοι., ΜΝ. Η.. 

3 ἡγερθη ἰΒ 88 υδυ8] [Πς βίη. ἴο δυϊ ἃ πευϊ, Ρῖ. ποῖ. ἡγερθησαν ἰπ  ΒΌΙ,. 

Ῥἤγαβθοβ. Τα αἰϊζεσπαῖϊνε 18 ἴπδὲ δα 
ΨΜοσάβ ννεσε ρὰΐϊ ἱπῖο ἴππ τηουτἢ οὗ [εβὺ8 
ὉΥ Ρεζβοπβ ἀδξδίγουβ ἴῃδῖ ἴῃ {Π|18 88 ἴῃ 41] 
Οἴδος σεβρεοῖβ Ηἰβ ὄχρεσγίαποα ββουϊά 
οοσσγεϑροπά ἴο γβορθεῖς δητοὶ ρδεοἢΒ. 
Βυὲ ῆο ψουϊὰά πᾶνα ἴπ6 Ὀοϊάπεββ ἴὸ 
ἱτπυρυῖς ἴοὸ Ηἰπι ἃ δβεπετιθπι ΜΈΙΟΝ 
δβεοπιδά ἴο ἰυδεΠν τ86 ἰδυηῖ: “μος Ηΐπὶ 
ἄεῖίνες Ηἰπὶ ἰ Ης ἴονε Ηἰπι" } ΒτδηάτΒ 
ἸΕΡΙΥ ἴο τμὶ8 15: [Θννδῃ Ὁ τ βεδπϑ ῃῸ 
Βαά ποῖ ἃ δίρῃ ἰάεα οἵ Ὁ γίβι δ Ρογβοη 
(Ε. Ο., Ρ. 245). ὙΠαῖ ἰπ βογης Ὁ" σι βείδη 
οἰσοῖθαβ τῆς οτν οὗ ἀεβεγίίοη ννᾶ8 δὴ οἤεπος 
ἈΡΡΕΆΙ8 ἔγοπι {πε γεπάετίηρ οὗ “ εἰϊ εἰ} ᾽ ἴῃ 
Ενδηρ. Ρειτὶ--- δύναμίς μον ἡ δ. μ. -- 
ΤΩΥ βίγεπρίῃ, τὴν βίγεηρίῃ. [18 Οηγἰββίοη 
ὉΥ [κῸ ργονεβ ἴμε βᾶπὶς [Ὠΐηρ.--πνετ. 
47. τινὲς δὲ: ποὶ ΒοπΊδῃ δΒο] ἄϊεσβ, ἔὸσ 
ἴδεν Κπενν ποιϊδίπρ δρους ΕἸῖαΒ; πιῖρῃὲ 
δε Ἠεϊ!επίβεὶς 1ἐν8 νῆο ἀϊά ποὶ υπάετι- 
εἰαπά Ἡεῦγεν οσὐ Ασαπηδθδη (τοι 8) ; 
Τοσα ργοῦαρν παδγίῖεββ Ῥθσδοηβ ΨὯΟ 
ΟἿΪΥ αῇεοϊεά το πιδυπάετϑίαπά, [ἃ γ85 
Ῥοος νγἱῖ, δῃ ἃ βῃονεᾶ 5π|8}1 σα ρον ἔοσ 
τυτηΐηρ ἴο δάνδηϊαρε ἰδ6 ννοσάβ δβροκεπ. 
Ηον τυςἢ τῆογε ἴο 1Π6 ρυγροβα ἴο πᾶνε 
βαἰά : Ηδδσ Ηἰπι! Ηες δοιυδὶν σοπίεββεβ 
ἴπαι Ηἴ8 αοἄ ἱῃ ῇοπι Ης ἰτιβίεά 88 
ογβακεη Π πὶ. ---νες. 48, εἷς ἐξ αὐτῶν, 
οης οὗ πε Ὀγϑβίδηδεσβθ, ποὲ οπα οὗ ἴῃς 
τινὲς, ΙΗ βοπα Πυπιᾶη ΡΥ, δοιΐηρ 
ὑπάες τῃῆ6 ἱπηρτεββίοθ, δον ρμοῖ ποῖ 
ἰηάϊςαιεά, ἐπὶ τε ϑυβετγεσ τνλδ δ]! οιεά 
ψἸ ἢ τῆϊγβε.---ὄξονς, δουγ πα, ροβοα, [πῃ 8 
ἀτίπκ οὗ Ἐοπιδπ εοἰάΐϊεσβ, στ δροηρα 
δηὰ τεεὰ δὲ παπᾶ, ἴοσ υ8ὲ οἡ βυοἢ 
Τοςοδδίοῃϑ.--- ες. 40 ᾳ: ΟἰΕΠες τὸ- 
Δυηπάδηιϊ σοα᾽εβοίηρ ΙΗ ἴδωμεν -ΞΞ Ἰεῖ υ8 
8εὲ6 (ο΄. οἴδρ. νι. 4), αρε υἱάξανιμς, 
ατοῖιβ (νἱάε αἷδο Βυτίοη, Μ. Τ., 8 
161), οΓΥ τξαπιηδ: Βοϊά, βίορ, ἀοπ ρῖνα 
Ἡΐ πὶ τῃς ἀτίπκ, ἰεῖ ὰ8 δεαὲ Πείμεσ Ε]148 
1 οοπλα (ἔρχεται, σοπιε8 ψἱτπουὲ {41}) 
ἴο δΒεῖρ Ηἰπ. Τῆς Ιἰαἰΐες 8 ἐπε πιοσα 
Ρτοραῦῖθ. ὙὍὙδα λοιποὶ Ὀείοπρ ἴο ἴδε 
δοοης οτεν. 086 τεπιδίηδες οὗ ἐδί8 

νεῖβα δδουῖΐ (ἢ δρεᾶσ [πγυβί---ηοῖμοσ, 
ἤπαὶ, δοὶ οὗ πιεου, βου ρῃ δἰεβίεὰ ὉΥ 
ἱπηροτίδης Μ55., βεεπηβ ἴὸ ὃς ἱπχροτίοά 
ποτὴ ]ο μη χίχ. 34. [τ ἰδ οπγἰδά πῃ ΕΟΝ.. 

γν. 5ο-56. εαίᾳ απά ἐΐΞ αεεροπιῥαηϊ- 
"ιεπές (ΜΙὶκ. χν. 37-41, 1. χχιῖ!. 46-40). 
--ν ες. 50. πάλιν, ροϊπείηρ δδοῖς ο ἴπ6 
ΟὟ ἷπ νεσ, 46.---φωνῇ μεγάλῃ. ΤΕΣ 
Ἑδίμεσβ ἐουπὰ ἰπ τῆς ἰουὰ οΥΥ ἃ ρῥσοοῦ 
παι 1εβ08 ἀϊεὰ νοϊυπίδειν, ποῖ ἴοτι 
ῬὮἈγβίοδὶ εχῃδυβίίοη. ϑοπιεὲ τηοάδσῃ 
ψτῖετβ, οα [ἢ σοπίσγασυ, τερασζά [6 ΟΥΥ 
85 ἴῃε υἱΐεταποα οὗ οπς ἁγίηρ οὗ ἃ 
ταρευεά Βεατὲ (Ὁσ. ϑισουὰ οὐ Τἀε 
Ῥλγδίοαὶ Οαμδε οΥΓ Ολγίδς εαίκ; 
Ἡδηπα, Τὴκά Τιαςξέ Τα» οΓ Οενἦ 1,ογά"ς 
ῬαςΞϊο"). Μι.᾽8 παιγαῖϊνε, {κε Μ|.᾽ 5, 
δῖνεβ ἔς ἱπιργεββίοῃη [δὲ ἔπε ΟΥὙ 'ν88 
ἱπαγιϊουϊαιε. Βαπάξ τσγεοορηΐϊβαβ πὶβ 
ΟΥΥ 88 ἢἰβιογίςδὶ.---ν ες. 561. καὶ ἰδοὺ, 
ἱπιγοάδυοίηρ, Βοθσηην ἃ 8εγίεβ οὗ ργεῖδ- 
πδῖυγαὶ δοςοτηρδηϊπιθηίβ, 411 θὰ τῆς ἤτϑὲ 
Ρεουϊίας ἴο Μι.--τὸ καταπέτασμα, τδς 
γνΕἸ] Ῥείννεθη τῃς ΠΟΙ͂ ρίαςε ἀπά ἴδε πηοβὲ 
Ποῖγ.--ἐσχίσθη: {Π18 ἕλοι, ἴπ6 τεπάϊπα 
οὗ πε νεῖ], 18 τηθπιϊοηεά ὉΥ 411] πὸ 
ϑυποριίβῖβ, (πουρὰ [Κ. ἱπιγτοάυςεβ ἰξ δὲ 
Δῃ ΕΑΙΪΥ Ροΐπὶ 'π ἴῃς πασγαῖίνθ. [{ τηὶρδε 
δανε βϑρβεηεᾶι 8ἃ8 ἃ πδῖυγαὶ Ἂνεπῖ, 8η 
δοςίἀεπίδὶ οοἰποίάεηςς, που ρἢ ἰδ ἰ8 ποῖ 
80 νἱεννεά ὃν {πε Ἔενδηροὶίβὶ. Α βυτῃροῖ!α 
Βοιίοη, δοοοσάϊηπρ ἴο Βιδπάϊ. Τῇ 
Ἰερεπάδσυ βρίγί ἴοοκ μοί οὗ ἐπΐβ ὄνεηξ, 
τοδρηϊνίηρ (μὰ τηίγαοϊς. ἴῃ τῆς Ηςῦγον 
αοβρεὶ τῆς τεπάϊπρ οὗ {πῸ νεῖ! 18. ἴσϑῃβ- 
Τοττλβὰ ἰηΐο {πε ἐγδοίυσε οὗ τῆς 1ϊπίεϊ οὗ 
τῆς τεπιρῖε : “ ϑυρειπιίπασε ἴθι ρ]: ἰη- 
ἢπίίας πιαρπίτἀϊη18 γαοῖυπλ 6886 δίαυθ 
ἀϊνίϑυπι ᾽᾿ ([ἐτοπὶς, 6ο»».).---καὶ ἡ γῆ, εἴο.: 
8δη δαγίμαυδκε, ργεσεάϊηρ δπὰ Ἴςοηάϊείοη.- 
ἱπρ ἴδε ρτεδίεβε πιασγνεῖ οἵ 11, [ῆε ορεπίηνσ 
οὗ τῇς ρταᾶνεβ δπὰ δῆς σαδυγγεοϊοη οὗ 
ΤΛΔΩΥ δβἰη8 (νν. 52 ϑηὰ 53). δε δϑδῦι 
εῖε (ο δ ἴῃ [ἢς τερίοῃ οὗ ΟὨσίβείδη 
Ἰερεπά. Οεσίδίπν τς Ἰερεηάδγυ βρίσγίε 
Ἰαιὰ Βοϊά οὗ ἐπΐδ ἐεαῖυτα τ ΠὮ στεδῖ εδρεσ- 
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54. Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, 
ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα,ϊ ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, 
““᾿Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς 2 ἣν οὗτος." 

55. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, 
αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ̓ Ιησοῦ ἅπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ " 
56. ἐν αἷς ἣν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ 
᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 

57. ὌΨΙΑΣ δὲ γενομένης, ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμα- 
θαίας, τοὔνομα ᾿Ιωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ" 
58. οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτω, ἠἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 

1 γινομενα ἴῃ ΒΌ. 3 ΒΌ Βᾶνε νιος θεον (ΥΝ.Η. ἴῃ τηδτρίη). 

8 8ο ἰῃ ΒΔ. ῬΟΌ δάνε ἐμαθητενθη, ννΐςἢ, ᾿πουρῃ δἀδοριεὰ ὉΥ Τίβο δηὰ 
ν Η. (εχὶ), πιδὺ Ὅς βυδρεοιε οἵἁ Δββι γα]! διίοη ἴο ἴδ ἔοτπι υδεὰ ἰῃ ΟἾΔρ. χί!ΐ. 52, 
χχνυ . το. Μιὲάδ Ὀεΐον,. 

τια88, εχραπάϊηρ δπὰ ροίηρ ἱπίο ἀειαί!ϑ, 
εἰνίηρ, 6.5., ἴὩ 6 παῖηεβ οὗ ἴῆοβε νῇο τοβα: 
ρταβαπν, 1βδᾶς, [8.0}, εἴς. (Ὑ͵|46 Εναηρ. 
Νιεοά., ς. 17, δηὰ Τὴέι Αεἰς οΥΓ Ῥιϊαέα ἴῃ 
ὙΠ1ο᾽ 5 Οοάεχ Αῤοεγγῥλως, Ν. Τ., Ρ. 810). 
-τν ες. 53. μετὰ τὴν ἔγερσιν αὕτοῦ, αἴτει 
τα ταί βίηρ (αςεῖνε) οὗ [εβὺ8 (Ὁγ αοὰ) ἱ.6., 
δἴϊος ΟὨγίδε᾿Β οὐγῃ τεβυσγθοίοη : ποῖ δῇεγ 
186 ταἰδίηρ (οὗ ἐμεπ}) ὉῪ Ηἱπὶ, 85 ξ αὐτοῦ 
νέα σεηίτινα βυδήεςίίνα. 80 Ετίζβοῆς, 
Ψνδο, Ὠοψνενεσ, ὑγαοκεοῖβ ἴῃς ρῆγαβα ἃ8 ἃ 
ἀουρεῖι! τεδάϊηρ. ἔγερσιν οσουτθ Πεῖα 
οηΐυ ἰῃ Ν. Τ.---ν εσ. 54. ἑκατόνταρχος -Ξ 
κεντυρίων ἰπ ΜΙ., ἴδε οβῆοες ἴῃ οἤῆαγρε 
οὗ τῇς ἀδιδοῃπιεηὶ εἐπισυϑίεὰά Δ τῆς 
Ἔχβουϊίοα, ποὲ πἰϊδεσίο τηεπεϊοηδά..--- 
οἷ μετ᾽ αὐτοῦ, εἴς. : τπῈ6ὸὶ ψΜΏοῖς τι ΠΠαγῪ 
ΔΙ πλάκα ῥίοιιβ γεῆεςιίοπβ ἰῃ Μι.; ἰπ 
Κι, ΤΠ τόσα ὑχο δὈ εν, (πε σαπευτίοη 

οηϊγ.---καὶ τὰ γινόμενα, ἀπὰ (ξεπετα!}) 
τῆε τηϊηρβ Παρρεηίηρ, ἴῃς δαυῖπαυακα 
ἱποϊυδεά. Ἑὸος ἃ βἰ πηῖϊασ υδς οὗ καὶ υἱάξε 
χχνί. 50.---υἱὸς θεοῦ : ΓΚ. δυϊδδεϊτυῖε 5. ἴοσ 
1818.“ ᾿υβὲ πιδη ". [π τῇς σεπίυσίοπ᾽ 5 
πιουῖῃ τῆς ννοτάβ νου Ἱὰ πιεδη ποτα ἔπ δη 
τδδῖ δηά 1688 ἴδῃ ῆς βεῆβε ἴπαν Ὁεᾶσ ἔοσ 
ἃ ΟὨτίβείδη τ ἃ πεῖο, 8ἃπ δχίγβοσάϊπασΥ 
ταδῃ. ΥὙ Έ 1.8 τεηάετίπρ ἰδ ἴο ἴδε ροίΐπι, 
Ὀεσᾶυβα {πε Κοπιᾶπ βοϊάϊεσ ἰ8 ςοποείνοά 
83 βαείηρ ἰῃ ἔπε ἐνθηῖδ ἴῃς δηρεῦ οὗ τῆς 
ξοὰβ αὲ τῆς τγεαϊπιθηὶ οὗ δῃ ἱπποςεπὶ 
τηδῃ.--τνεσ. 55. γυναῖκες, τοοιιεη, ὈοΪάετ 
εἴδη πιεη, ἰονα οαδεϊηρ οὐ ἔξασ. [κ. 
αϑϑοοίδίαβ υνἱτἢ ἐπαπὶ Οἴμοτα ςα]]εὦ οἱ 
γνωστοὶ αὐτῷ, Ηἰδ δοηυδίπίαηςε, ᾿ς ἢ 
ταῖξῃε ἱποῖαδς τῆς ἀϊδβοίρίεβ.0 Ὑβουρῃ 
1Πεν βεά ρδηὶς- βίγίοκεη ἘΠ τῆᾶν πᾶν 
ταὶ εὰ πὰ τεϊυγπεά ἴο βες ἴδε επά, 
εἰἴδεσ αἱοης υυϊῖβ μα ὑνοπιεη ος πιϊχεά ἴῃ 
τῆς οτοννά, δῃὰ δὸ βᾶνε Ὀεζοπις αυδ!βεὰ 
δίϊετννατάβ ἴογς ννἱϊποββίηρ ἴοὸ τνῆδὲ Πδρ- 

Ρεπεά. [Ιὲ 'ἰβ πο δγρυτηεπὲ αραίπϑι {118 
τῆδι πο πιεπιίίοη ἰβ πηδὰς οὗ ἴπεπὶ ἴῃ τῃς 
παισαῖῖνεβ. [8 πὸ ρατῖ οὗ ἔπε ρίδη οἵ 
πε Ἔνδηρε  δι8 ἴο ἱπάϊοδι ἴῃς βουσοεβ 
οὔ δεῖς ἱπίογπιδιίοη. Τῆς 'νοπηδη ἃσα ποῖ 
τηεπιϊοπεὰ ἔογ {Πἰ8 ρίγροβε, δυξ Ῥεοδυδε 
πον πᾶνε ἃ ρᾶτί ἴὸ δἰδὺ ἱπ ἴπ6 βααυεὶ. 
1 πον παά Ῥεεη ἱπιγοδυςεά δ8 ννἱπεββεβ 
ἰε νουἹᾷ ποὲ πᾶνε εεπ τηδάς 80 οἷεασ 
τδδιτθεν βιοοὰ “ δίασ οὔ" (ἀπὸ μακρόθεν). 
ἴῃ πκα τλᾶπποσ ἐμαὶ Ῥείΐογ ζο]οννεά ἢι5 
Μαβίεσ ἴο ἔδια ἰυάρταεπι δ4]} 8 τοϊἁ, ποῖ 
παῖ ἢς πιᾶν Ὅς ἃνδιϊδῦϊε 848 ἃ υνἱπεβ8, 
δῖ θεσᾶιδβε ἵμετα ἰβ ἃ βίογυ οὗ ἀεηΐδὶ τὸ 
τοῖαίῖς δὔουξ ἢίπι.---πολλαὶ, ναι», ἃ 
ετίθυϊς ἴὸ τῆ6 ἱπιργεββίοη τηδάθ οη 
ζεταϊπῖπε Πεαγίβ ὃν ἴῃς ΘΔ] }Π|εαπ πη ἱ πί βίγυ ; 
ἔοσ ᾿ξ ννᾶβ8 ἔγσοπι 6 411|ε τΠΕῪ οᾶπιε, 88 ἴῃς 
ΤοἸ]οννηρ οἴδιιδβε βίαϊεβ (αἵτινες, εἰἴς., 
ἀεβπίπρ ἵποτὴ 88 ψοηεη πο Κπενν Ηἰπὶ 
ΜΕ, ἰΙονεὰ Ηἰπὶ ννδγπηυ, ἀπά βεγνεά 
Ηἰπὶ ἁενοιεά!ν).---ν νεῖ. 566. ἐν αἷς : [ἥτεα 
οὐ οὗ ἴΠ6 την παπγεὰ, υνἱτἢ 4 γείεσοηςς 
ἴο ἴῃς βϑαυεὶ, οσ 88 ἴπ Ὀεδὶ Κπόνη. 
ΜΑΙ οὗ Μαράδίδ (βσβε τηεπίιίοη ἰπ 
Μι.), Μδτγυ, ἴῃς πιοῖπεσ οὗ ἃ ννε]}-Κποννῃ 
Ῥαῖγ οὗ Ὀτοίπετγβ, ἀπὰ ἴτε τπηοῖμες οὗ ἔβα 
80η8 οὗ Ζεδεάες (ϑαίοπιε ἰπ ΜΚ.). 

νν. 5γ-66. πγίαὶ (Μ. χν. 42-47, 
{Κ. χχῆϊ, 50-56). ἦλθεν, εἰς., ἔπετα οάπὶς 
(1ο τις ρίδος οὗ σγυοϊχίοη, πη οοηίγε οὗ 
ἱπίεγεβῖ ἰπ [ἢ6 ρῥγεοεάϊηρ παγγαῖϊνε) ἃ 
τῖση (ἀὨΚποῖνῃ ἴο γεδάδγβ), γίελ ({π|8 ἕδςι 
Ῥυῖ ἰη τῆς ἑοτείτοπε ὉῪ Μι.-- ὐσχήμων 
βουλευτής ἰπΠ ΜΚ. Οπ εὐσχήμων 
ῬΒγυπίοῃυβ τοπηασκϑ ἴδ (Π6 νυΐραᾶγ ἴδκα 
ἐξ 88 τὸ τίς, οὔ ἰη ροοά βοοίδὶ ροβίκίοπ, 
ΜΈΠς τῃ6 ἀποίεπιβ ἴοοΚ ἰξ 45 δρρί γίπρ ἴοὸ 
τῆς ποὺϊς οὐ ϑυπιπιείτιςαί, ΜΕ. πᾶν ὕ6 
{οΠ]οννὶης νυϊρᾶς υϑᾶσε, Ὀυὲ αἷδο νυἱἢ 
ἂπ εγς ἴο ἴ5. 1.9: “ὙΠ 186 τίοδ ἰπ 
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τότε ὁ Πιλάτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.ἷ 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚΙ. 

59. καὶ λαβὼν τὸ 
Ε μετα αδὰ σῶμα ὁ ᾿Ιωσὴφ “ ἐνετύλιξεν αὐτὸ 2 σινδόνι καθαρᾷ, ὅο. καὶ ἔθηκεν 
ῬΑ αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ " ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ καὶ 

8 ΜΙ αΥ (6 προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν. ὅ:. ἦν 

33). δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι 
ἱ ας 18. τοῦ 

οἱ 
ἈΠ τ 
αἱ. 

τάφου. 

2 
62. ΤΗι δὲ ' ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν 

4 Ὅσει Υἱς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλάτον, 63. λέγοντες, “Κύριε, 

ΕΣ ΤΩΝ ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

1 Μ8[1, οὔτε τὸ σωμα (ΤίβοἙ., Ν.Η.). 
8 ΒΌ δᾶνε εν Ὀείοτς σινβονι (ΚΝ. Η. ἱπ Ὀγαοϊκϑϑ). 

Ηἰ5 ἀεαῖῃ᾽); γον" Ανὶνιαίλαεα (Ἐδειδῖ- 
αἰτλ Ζορδίπι, τ ϑ4πὶ. ἱ. 1ὴ; ἐπ παπιὸ 
ϑέοτεῤλ, ἀπᾶ ἴῃς τεϊδιίοη ἴο }εϑι5 μὲ οὗ 
ἃ ἀιϊδοίῤϊε (ἐμαθήτενσε, ν»ϊοῖ, ἱἢ τὰς 
οοττζεςὶ τεδάϊηρ, 18 δὴ ἰπβίδπος οὗ {86 υ88 
οἵ [18 νεγῦ ἱπ ἃ πειιῖοσ βεηβε. Οὐ. χιίϊὶ. 52, 
χχνἱϊ. τὸ, Αςῖβδ χίν. 21).-τςννες. 58. 
προσελθὼν: ἴοπὶ ἴῃς οὔοββ [ 8ερἢ τὸ- 
ἴγηβ, δπὰ Ἀρργζοδοῖεβ Ρι]αῖς ἴο Ὀερ ἴ86 
Ῥοάν οὗ [68:18 ἴος δυτία!. [Ιπ ἔς οᾶβε οὗ 
τὰς ογυοϊβεά δυο ἃ τεαυεδὲ νν88 πεοαβ- 
ΒΆΤΥ, δι τῬν88 βεπεγα! ν σταηϊοά (“ Εοσυ πη 
π᾿ 4φιο8 δηἰπιδάνεγιυτ σογρογὰ ἤο ΑἸ ἰτοσ 
βερεϊ πῆς 4υ2πὶ δὶ ἄιοσιῖ ρειὰπὶ δὲ 
δγηλββυτγη ". ὕἹρίαη. ἄς Οδάδν. ρυηίξ, 

ἴπ ]υδβεϊπίαη, Οογῥης Ἅμν. Οἱἷνο. χὶν, 
24, 1). ΤῊ βεπετζαὶ ργδοιῖος νγ)88 ἴο ἰεᾶνα 
τῆς Ὀοάϊεβ ἰο ᾿ψαβῖβ' Τπὲ ρτίνιερε οὗ 
δυτία] ννᾶβ βοπιϑῖϊπι68 ρταπίβά οσ τοπεΥ. 
ΎΠοτα ἰ8 ποι ίπρ ἴο βῆονν [πὲ Ρι]Δῖα σοη- 
ἀεβοεπάςα ἴο βυοἢ τηδδηη 688, δἰ ἰδδδὲ ἴῃ Π6 
Ῥτθβεηξ ἰπϑίδηςθ, ᾿πουρῇ ὙΠΕΟΡΠΥ. βὺρ- 

18 τπδῖ ἢς ἀϊά.--- ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι, 
6 ογδεγεά ἰὲ ἰο δε ἀεϊνετεά.---  εγ. 50. 

ἐνετύλιξεν (Ἰἰ{{|6 υϑεά, ἔουηὰ ἱπ Ατίβιο- 
Ῥἤδης8), ψταρρεά.---σινδόνι καθαρᾷ, ἴῃ 
οἴοδη, ἐ.6.,) πανεσ δεῖοσε υδεά [᾿π6η.--- 
σινδών ἰ8 οὗ υποοτίαίη ἀετίναιίοη δηὰ 
νατγγὶπρ Ββεη86, θεΐῃρ δρρίἰεὰ το οἱοίῃβ οὗ 
ἄϊνετβαε στηδίεσίαι, ὈὰϊΣ πεσε βΈΠΕγα! Υ 
υπάετβίοοά 8ἃ8 πιεβπίηρ ᾿ἰπεπ οἱοιῃ, 
νταρρϑά ἴῃ βισίρβ τουπὰ ἴῃς ὈοὰῪ 88 ἰπ 
πὸ οἄβε οὗ πγυπηπιῖεβ ἰη Ἐργρῖ, ἴμ6 Ὀοάγ 
Ῥεΐπρ ἤτβε ᾿νδϑῃβά (Αςἐβ ἴχ. 37). Α8 ἴὸ 
1818 ΨΔΥ οὗ ρῥγεραζσίπρ ἀεαὰ Ὀοάϊθβ ἕο 
Ῥυγλ] ψὰ ἢᾶνα πὸ ἀεῖδιῖϊβ ἴῃ Ο, Τ. 
(Βεηζίηρεγ, Ρ. 163).--νεγ. ὅο. ἐν τῷ 
καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ἰῃ ἢΪ8. οἷο πεν 
τοπὶῦ, σθοθπεν ργερααά ἔοσ ΠἰπΊβοϊζ, 
ΤΗΐβ ποῖ Ὁγουρῆς οὐδ ἰῃ ραγδί!εἶ8.---- 
ἐλατόμησεν (λᾶς τέμνω) : ἴδε δοτίϑε ἴοτ 
{πε ρἰυρετίεοι, ἃβ ἴπ νεῖ. 55; ὃς διδά 
Βαῖνη οὐ Οὔ Ἴδα τοοῖκ ΞΞ ἐν τῇ, πέτρᾳ, Πς 
διιίο]ς ροϊπείηρ ἴο τπε ουδῖοπι οὗἨ τηβκίηρ 

δερυϊςῆγεβ ἱπ σοοῖ.--λίθον μέγαν: δα 
50.841 πιοάς οὗ βῃυϊείησ ἴῃς ἄοοτ οὗ [δα 
τοσὴδ; τῆς 1εννβ δ]! εὰ [πὰ βίοπα ροΐδὶ, 
δε το] ϊεσ, --ἀπῆλθεν: πε ἐπιοπιπιοπὲ 
ονεζ, ]οβερῇ ψοπὲ ἀν ἈῪ ; δυῖ τῆς Πεδά 
Οπε νν 88 ποῖ ἰεἴξ δοπε.--- εσ. ὅσ. ἦν δὲ 
ἐκεῖ, εἰς.» ὕυῖ, ἰῃ οοῃέγαβὲ ἴο ]οβερῇ, ἴδετε 
ὙΆ8 ἔπετα Μδγυ, ἴῃς νοπηδη οὗ Μαράαία, 
αἶβο ἴἰῆς οἵπεῖ Μδζυ, βιἰτεἰπρ ἰπ οηξ οὗ 
τῆς τουλὉ.--- τάφον ἤΠετε, 88 ἴῃ χχίμϊ. 27, 29, 
υϑεά οὗ ἃ ρίαος οὗ δυτία!, ποῖ οὗ ἴδε δοὲ 
οὗ Ὀυτία!. Τα ψοζά ἰ8 ρεουϊας ἰο Με. 
ἐπ τῆς Ν. Τ. 

γν. 62-66. Ῥγεεσαμέϊοκς αραϊπεέ ἐπεί οὗ 
ἐλε δοάν ; ῬΡεουϊίατ ἰο ΜΕ., ἀπά δπιοηρ {πῸ 
1ε88 Τεγῖδίη εἰαπιθηῖβ οὗ 6 Ῥαββίοῃ 
Ὠιἰβίοσυ, οὐἱὴρ [18 οτἱρίη δηὰᾷ ργζεϑθηςς 
ἴῃ τ18 Οοβρεὶ ἀρραγεπεῖν ἴο πε εχίρεη- 
ςἷε5 οὗ ἔπε ρῥγίπιτῖνε ΟΠ σι βείδη δροϊορεῖο 
δραϊηβὲ [ον 88 ὑπρεϊεῖ, νΠΐοἢ, ἃ5. 6 
ξαῖμε ἔἴτοπὶ νεσ. 64, πιυβὲ μανε βουρῇξ 
ἴο ἰηνα!] δίς ἐπα ἔα ἴῃ τπε ταβυγγεσίίοπ 
οὗ ]1εβ08 ὉΥ ἴῃς Ὠυροιμεβὶβ οὔ ἐπε 
δοσουπίίηρ [οΓ ἂἃπ ἘπΊΡῚῪ ρτᾶνθ. ΤΠ 
τταηβδοιίίοηβ δεῖ τεοογάδά εβεοίυδιν 
ἀΐδβροβε οὗ ἐμαὶ Ὠγυροιμποϑὶβ ὉῪ πηδκίπρ 
τηεῖς ἱπιροβϑίδε. [15 ἴπε βίοσυ ἴσυβ, οσὕ 
ταυϑὲ να, ἢ Μεγεσ, γοϊεραῖς ἰξ ἴο δα 
οδίεροσυ οὗ ὑπηϊβίογίοδὶ Ιερεπὰ ὃ Μεγες 
ἔουπά8 ἸΔΓΘΕΙ͂Υ οὐ ἴδε ἱπιροβδί Ὁ} οὗ 
ΟἸγῖβε ῥγεάϊοτίηρ 80 ἀϊβει ΟΕ 88 ἷβ Ὦοσα 
ἱπυρ!εά, ἐνεη το Ηἰβ οὐγῃ ἀϊβοίρίεβ, Ηἰδ 
τεϑυττγεσιίίοη. Τῆδι πλεᾶπβ ἴῃδὲ ἰῃς ῥτίεβίβ 
δηὰ Ῥμαγίβεεβ οουἱὰ πᾶνε δὰ πὸ βυο 8 
Ββοϊϊοἰϊυάε 458 ἰ8β δβοσίρε ἴο τῆἊπι. ΑἹ] 
ἴυγηβ οἡ (παῖ, [ΙΓ {ΠΥ Παά διιο ἔξαγθ, 
80 οτἱρ᾽ πδεῖηρ, ἰδ τνουἹὰ Ὅς φαΐϊές πδέυγαὶ 
ἴο ἴακε ργεοδυϊίοηβ δραϊίπϑὲ ἃ {τίει 1 
τδῖπκ ἰδ χυϊα ροββίδὶς ἔθδὲ ὄνδὴ ἱπάδ- 
Ῥεπάεπεῖν οὗ ἐπ βαγνὶπρ' ἴῃ οἕδρ. χὶϊ. 40, 
ἵνεῃ 88 Ξρόξεη ἐο Ῥῃατίβεββ, ἰξ μά βοπγδ- 
ον τεδοπεὰ {πεὶσγ εατθ (δὲ 1εβυ8 μδὰ 

Ριεάϊοιεά Ηἰΐ8 Ῥαβδίοῃ, απιὰ ἰπ βρεακίηρ 
οὗ 'ὲ ννὰβ οπῖ ἴο οοηπεςὲ ψἱ(ἢ ἰξ τῆς Ιάδα 



50--δ6. 

ἐγείρομαι. 
τρίτης ἡμέρας " μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 1 νυκτὸς 2 κλέψωσιν 
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64. κέλευσον οὖν " ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕω: τῆς κὶ Αεια χνὶ 
4. 

αὐτόν, καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν" καὶ ἔσται ἡ 

ἐσχάτη ' πλάνη χείρων τῆς πρώτης." ὄς. Ἔφη δὲ ὃ αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, ! μετο σε, 
«Ἔχετε ἢ" κουστωδίαν - ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε." 

08; 
δῆ 66. οἱ 

δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον τβεις κοὰ 
π ΟὨ. μετὰ τῆς κουστωδίας. χχυ ὶ, τσὶ 

1} 9} οὐῦἶξ ἀντου, Ἰουηά ἰῃ ΟἿ], αἱ. (ΥΝ.Η. ρίαςε ἰξ ἴῃ πιασρίῃ). 
3 γυκτος ΜνΑπεηρ ἰῇ ΤΏΔΩΥ υποία8 (ΤΊΒοΙ., ΝΝ. Η. οι). 

8 ΒΙ, δηά οἵἴδες πηςΐα185 οπχὶῖ δε (ΤΊ... ΝΝ.Η,, ἴῃ τηδγρίπ). 

οἵ τίβίηρς αραίη, αηὰ ἰξ ννᾶβ8 ἡδῖυσαὶ [μδί δὲ 
βιοἢ ἃ {ἰπ|ὲ ἸΟῪ βῃουϊὰ ποῖ ἀδδβρίβε βυοῖ 
τεροσῖβ. 

τ. 62. τῇ ἐπαύριον, ἐπε πεχὶ ἀδΥ, 1... 
6 1εἰνϊϑῃ ΘαδΌδις, ουτίουβὶν ἀεβογι θεὰ 
85 ἴῃε ἄδγ (ἥτις) μετὰ τὴν παρασκενήν, 
186 πιογε ἱπηρογίδηι ἄδν ἀεῆηπεά Ὁγ τεΐεγ- 
ἐποθ ἴο ἴπα [ε88 ἱπιρογίδηϊ, βυρρεδβίίῃ 
ἴδδε Με. Ὧδ8 πἷἰ8ϑ εγς ου ΜΚ. Β πασγδαῖϊνε 
(χν. 42. 80 Ν εἶββ- Μεγεῖ.---  εγ. 63. 
ἐκεῖνος : ςοπίεπιρίπουβ τεΐδγεηςε, ἃ8 ἴὸ 
οὔς ποῖ ΜΟΓΝΥ ἴο 6 παπιεᾶ, δπὰ ἴδ 
ΟΠ, ἃ [πϊηρ οὗ τἴπ6 ραβὲ γεπιονβά ἴοσ ἜἼνεῦ 
ΌΥ ἀεαδίῃ.---ὁ πλάνος: ἃ τναπάεγεσ ἴῃ τπ6 
βιβὶ ρίαος, ἔπη ἀεγίναινεϊν, ἔτοπὶ ἴῃ 8 
Τδαγαςίεσ οὗ ΠΥ γνϑηάσγεσβ, ἰῃ Ν. Τὶ ἃ 
ἀεοείνετ.---ἐγείρομαι, ᾿γεδεηΐ ἔογ ζυΐυτε, 
ἐχργαβϑίηρ βίσοηρ οοπῆάεηςε.--- τ. 64. 
ἕως τιτρίτης ἡμέρας: τῆς ἀεβηϊε Βρεοίβοδ- 
τίοη οἵ εἴπης ἤϑγε δπὰ ἴῃ νεσ. 63 τῆδυ ἤδνε 
Ὀεδη ἱπιροτγίεά ἱπίο ἴῃς 5ίοτυ ἰπ ἴῃς σουσβα 
οὗ τῆς τγδάϊτίοη.--- ἐσχάτη πλάνη, ἴδε 
148ϊ ἀδ᾽ υβίοη σὰ (ΔἸ ἰπ τἰῃς τεϑυτγσζθοίϊίοη, 
ῬεΙϊεΓ ἴῃ τε Μαβϑίδῃβῃρ οὗ [6βὺ8 δεὶπρ' 
τῆς ἤγβί.--- χείρων, ψψοτβε, ποῖ 80 πιυοῦ 
ἴῃ οδαγδοῖθσ δ8 ἰπ ἼἿοηβεαθεηοαβ, ΠΊΟΓΘ 
βεζίουβ.-- ες, 65. ἔχετε: ργοῦδο νυ ἱπ|- 
Ῥεταῖϊνε, ποῖ ἰηἀϊςδῖῖνε τε παν γοὺσ νας, 
ἴδε τεδὰάν δϑβοπὶ οὗ ἃ τηδη Ψῆο {πίη κΚ8 
ἴδετε ἰ8 ποῖ Π|Κεὶν ἴο Ῥ6 τηυςἷ πεεὰ ἔοσ ἴξ, 
Ῥυξ 848 πὸ οδ]εςιίοηβ ἴο ρτδί νυ ἐμεῖς 
ΙΒ} ἴῃ ἃ 5181} τηδιίεσ, 80 πιοβῖ τεσεπὶ 
ἰπεεγργείοσθ--- Μεγεσ, ΝΥ εἶββ, ΗΠ οἱεΖ. ΝΝ εἰΖ- 
βἄοκεσ, Μοτγίβοῃ, ϑρκ., Οοηι., ΑἸίοσά. ΤΠ6 
ΜΝυΐψαῖα τΔκαβ ἰξ δ8 ἱπάϊςατινε Ξξξ μαδείϊς, 
ΜΒ ἢ ΘΟΒΔη2 ἔο]]ονν8. ὙΤΗΐβ8 τοπάδγίηρ 
ἰγηρῖ 68 τἴθαὲ ΡΙδῖς ινιβῃεά ἔδεπὶ ἴο δὲ 
οοηΐεης νὰ νπᾶὲ {πεν πὰ αἰγεδάυ, 
εἰξδες ἐμεῖς ονγη τα πιρὶ 6 ̓ναΐοῃ οὐ βοϊ ἀϊεγβ 
αἰγεδάυ ρυΐ δὲ ἐμεῖγ ἀϊβροβαὶ. (δγγ( (πιὸ. 
'Ν, Τ.) ἀουδὲβ τῆς οσοττεσίπεεβ οὗ ἴῃ6 
ταοάετγῃ ἱπίεγρσεϊδιίοπ οη ἴῃς στουηά ἴπαὶ 
ὯΟ οἶδας Ἐχδπηρὶς οὗ ἴῃς υ8εὲ οἵ ἔχειν ἱπ 
ἴπε βθῆβ οἵ “ ἴο ἴδκε᾽" ὀσουγβ 'π εἰπεῖ 
οἸδϑβϑίοδὶ οὐ Ἡεϊεηίβιῖς ατεεκ. ---κουσ- 
τωδίαν, ἃ ξυαλτά, ἃ 1.δι]πἰ5π|, ἃ παίυγαι 

- ἂς παὰμαῖμα 

ψοτά ἴογ ἴῆε Βοτηᾶπ ΡίΪαία (ο π8ε.-- 
ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε, ἴῃς ἰῆχεα νεῖδδ: 

. ὑπάγ. ἀσφαλ., [οἸ]οινίπρ εας ἢ οἴπες 
νι πουϊ σοπηδοίίηρ Ραγιὶςῖϊεβ ἔογπι ἂἃπ 
δβυπάείοη “ ἰπάϊςδεηρ ἱπηραῖϊίδηος οἡ ἴῃς 
Ῥατῖ οἵ Ριαῖς (Ὁαρ. Ν. Τ.).--ὡς 
οἴδατε, 8ἃ8 γε Κη δονν.---νεσ. 66. ἠσ- 
φαλίσαντο ἰΒ ἴο ὃς ἰδκεπ νἱἢ ἴῃς δβὲ 
οἶδιυβ6.--τ ἧς κουστωδίας, ν Ποῖ 
Ῥοὶπίβ ἴο ἴῃ τηδίῃ πηβδῃβ οὗ βεουγίπρ' [Π6 
ἴοτρ δρϑίηβι ρ'υπάεσ. Τδε ἐλαόμα χης 
οἴδυδε.-- σφραγίσαντες τὸν λίθον---ἰβΒ 8 
Ῥδτγεπε 6β8 ροϊητίηρ ἴο δὴ δάάἰεϊοηδὶ 
Ῥιδοδυκίοη, βεδϊΐπρ ἴπῸ βίοπε, νν ἃ 
{πγεδά ονοσ ἰξὲ δπὰ βεαϊεὰ ἴο ἴπ6 τοτνρ 
δὲ εἰἴπες εηὰ. Τμα ψογίδν πιεη ἀϊὰ ἐπεὶς 
Ῥεβὲ ἴο ργενεηὶ τῃεξε, δηά---ῆς σεβυσ- 
τεοιίου ἴ 

Ομάρῖεβ ΧΧΥΠ1]. ΤῊΞ Ἐεϑυκ- 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟἜΕΒΑΥ ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝ. 

γν. 1τ-το. Τε οῤέη ργαυε (ΜΚ. χνὶ, 
1-8, Κ. χχῖν. 1-11).--τνεσ. στ. ὀψὲ... 
σαββάτων, ἃ ουτίουβ πὰ ρυ 22] πρ ποῖς 
οἵ τἴπι6, ἱποοηβίβίεπε νν ἢ 156 17 1 ἔγαῃβ8- 
Ἰαϊεὰ “1Ἰδῖεὲ οἡ ϑαδύδιῃ, ἰοννατάβ ἄδγ- 
Ῥγεακ οἡ ἴῃς ἢἤγβι ἀδν οὗ {πε ννεεῖς,᾽" δηά 
ΟὨ ἴπε δβϑδβυπιρίίοη ἴδδὶ τπ6 ἄδν 8 Β0- 
Ῥοβεὰ ἴο δερίῃ δηὰ επά δὲ βυπβεῖ, Ὑπδῖ 
ννουὰ ρίνε, 85 ἴῃς {ἰπλὲ δὲ νοι δε ὄνεπῖβ 
ἴο θὲ παιταίεά παρρεπεᾶ, ἴῃ δϑοζποοη 
οἵ οης ἀδΥ δπὰ ἴπ8 δδυὶν πιογηΐηρ οὗ {πε 
ποχῖ. Οὔσουτγεα 86 ἔνο οἶδυι568 γα πηεδηὶ 
ἴο ςοἰποίάε ἴῃ πιεαπίηρ, πὰ ἃ ΨΑῪ ουἱϊ 
οὔτῆε ἀἰΠἤσυν πιαδὲ ῬῈ ϑουρῆς. Οπα ἰ8 
ἴο ἴακε ὀψὲ 45 κα ῥοςέ, δῆεσ ἴῃς Θδδθδίῃ, 
οσ ἰδίς ἴῃ σοπιραγίβοη 1 ἢ ἴῃς Θαρδδίῃ, 
σαββάτων ἰπ οἴδυιβε τ δείπρ ἴῃ εἴεςς ἃ 
δεηίείνε οἵ οοπηραγίδοη. 80 Επίῃγ. ἀπά 
Οτοῖίας, νῆο ἕβκε σαββ. 88 ΞΞ [ες ΨΠο]ς 
Ῥάββονες ψδῖς, ᾿ς νείιςβ, νΜνεϊζβδοϊκεσ, 
εἰς. Αποίδετ ἰ5 ἰο ἴᾶκε ὀψὲ 48 Ξξ ποῖ ἰδέεσ 
{λιαπ, Ὀὰὶ ΙΔῖα ο11,) πὰ ἴο ἀββύστης (Πδὲ ἴδ ς 
ἄδγ 18 οοπςείνεά ἴο Ὀερίῃ ἀπά επά νυἱτἢ 
βυηγίβα δοοογάϊηρ ἰο τῆς οἷν! πιοάς οἵ 
τεςκοπΐπσ. 80 Κγυρᾷε, Μεγεγ, Νή εἶββ, 
Μοεί"οηυ. Αὐτποτίεϊεβ ἃγα ἀϊν ἀεὰ 88 ἴο 



426 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥΠΠ. 

ΑἿκ. χα, ΧΧΥΤΙΠ]. σ᾿ ὈΨΕ δὲ σαββάτων, τῇ " ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαβ- 
544, υἱάε 
Ὡοίε8 
Ἵδεσο. 

τάφον. 

βάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, θεωρῆσαι τὸν 
2. Καὶ ἰδού, σεισμὸς ἐγένετο μέγας ̓  ἄγγελος γὰρ Κυρίου 

καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, προσελθὼν 1 ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας, 
Ὁ Βατε οαἷγ καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3. ἦν δὲ ἡ "ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, 

ΓΌΚΝ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ ὃ χιών. 4. ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου 
αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες, καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ ὃ νεκροί. 
5. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί, “Μὴ φοβεῖσθε 
ὑμεῖς: οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. 6. οὐκ 

ἔστιν ὧδε: ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπε. δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 

1 και Ὀεΐοτε προσελθων ἱπ 9 ΒΟΙ,. 
3 9 ΒῸ οὔ απὸ τῆς θυρας (5ο Τίβοϊ. αηὰ ΝΥ, Η.). 

3 9 Β0 δᾶνε ὡς Πεῖε, απὰ ψ } 6868 ΓΔ ἰῃ επά οὗ νεζσ. 4. 

4 ἐγενηθησαν ἴῃ Ι ΒΟΌΙ, 

ατεεῖς υβαρα, Μεγεσ δπὰ ἣΝ εἶββ, δ. ́ ., ᾿οῦ- 
τεηάϊηρ ἰπδὶ ὀψὲ αἰννᾶγβ τῇήεδῃβ ἰδίεπεββ 
οὗ ἴῃ ρΡεζίοά βρεοϊβεά, δηὰ 81}}} σισγεπῖ. 
Ἡοϊιζηιδηη, Η. Ο., τεσηδυκβ τη δὲ ΟὨΪΥ ἔσο 
πε βεοοπᾶ οἴδλιιβε ἀο ννε ἰεαγῃ ἴπαξ ὉῪ 
τῆς ἤγβε ἰβ ποῖ πηεδπὲ ἴπε δνεπίηρ οὗ ἰῃς 
ϑδόθδι, θυῖ {πΠ6 ἐπὰ οὗ 86 πἰρῃς [ο]]ονν- 
ἰηξ, Ὄοοποείνεδ 48 5811} δεϊοπρίηρ ἴὸ 
186 ϑδδθδιῃ.-- -τῇ ἐπιφωσκούσῃ, Βα ΡΡΙῪ 
ἡμέρᾳ οτ ὥρς.--εἰς μίαν. σ., ἰοννατ8 ἀδγ 
οπς οὗ ἰῃς τοεεὰ (δαδδαΐξΐ ἴῃ ἢτδὶ οἰδυβε). 
--ὖλθε, σάπια, βίηρυῖας πουρὶ πιοσε (μη 
οπς ςοποετηεά, 48 ἰπ χχνΐϊ. 56,61. ΜᾶΑγῪ 
οὗ Μαράαϊαβ, εν ἀεπην 86 Πεγοῖηςα ἀπηοηρ 
δε ᾿νοπιεη.---θεωρῆσαι τ. τ΄, ἴο 866 ἴῃς 
Βερυϊοῖσε ; πο νψοσζά οὔ δποϊπιηρ, ἴμαῖ 
Ῥεΐῃρ Ἔχοϊυάδεά ὃν {Ππ6 βίογυ οἵ {πε ννδίςῃ. 
-- ες. 2. Τδε ραγιουϊατβ ἴῃ 1ἢ 15 ἀπά (Π8 
Το ]οννίπς ἔννο νεσβεβ ἀγὲ ρεουϊίαγ ίο Μί.: 
Βτϑῖ, δὴ εαγίπαυδκε (σεισμὸς), 45 ἴῃ χχνίΐ. 
δι; βεοοπᾶ, δὴ δηρεὶ ἀδβοεπάϊπρ ἴγοτη 
δεάνςεη ; τπϊγά, τη 6 δηρεὶ το πη ρ' ἀννὰν ἴῃς 
βίοπε ; ἔουγτίῃ, {πε δηρεῖ 5ἰ(ἰηρ οη {πα 
βίοπς 48 ρυδτά.---Ψετ. 3. ἰδέα ([Ἰατε ΟΠΙΥ 
ἱπ Ν. Τ΄; ἴῃ ϑερῖ., Πδη. 1. 13, 15)}ν 6 ἃρ- 
Ῥεᾶσγδηςε, ἀβρεοῖ (οἵ ἴπ6 οουπίαπδπος οὗ 
ἴδε διιρεῖ). Μιίαάε Ττεηςῆ, 5})5.ν Ρ.. 262, οῃ 
μορφή, σχῆμα, ἰδέα.---ὡς ἀστραπὴ (χχίν. 
27), 858 Ἰρῃιπίηρ--- δε! ΠΔπηε, ἀΔΖΖ]Ἰηρ. --- 
μι ἔνδνμα α.; ἢ᾽5 ταἰπιεπὲ 45 ἀϊδιίπος ἔτοπὶ 
ειἰϑ ἴλοε---ὠς χιών, νν»ῃϊ!ε 85 βηον (ς. Μι. 
χνὶϊ. 2).---  ετ. 4. ὡς νεκροί: ἔπε Κεερεῖβ, 
«γουρῇ ἔεατ οὗ ἰδ δηρεῖ, νεσε βῆδκβϑη 85 
ΌΥ δὴ δαγίβαιδκε, ἀπά Ῥεοδπὶὲ 88 ἀεαά 
"“πεη---διυρεβεά, ΠεἰΡ[ 655, ἰοἴδ!}ν ἱποδραδοῖ- 
(Διεά ἕος δοιίοῃ ὃν Ψψὰὺ οὗ ργδνεπιίηρ 
Ψηδὲ ἰβ δββυτηθά, ἐπουρῇ τοὶ ἀϊγεοιν 
βίδιεά, ἴο ἤδᾶνε μάρρεηεά, Τα ταϑυτγ- 
τοςιίοη ἰ8 ποῖ ἀεβογιρεά. 

γν. 5-7. Τὰν απ ρεῖ τῤεαὰς ἐο ἐδε 

τοοηιφη.--- μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, ἔεας ποῖ 
),4, ΜΠ ἴᾶςιῖῖ τείεγεπος ἰο πα συατγάϑ.--- 
οἶδα γὰρ: γὰρ ρίνεβ ἃ τεᾶϑοῃ ἔοσ ἰῃε 
δοοϊῃίηρ ἴοπα οὗ ἴῃς δάάγεββ.Κ Τῆς 
δΔηδεὶ σεσορηΐβεβ ἔποτὶ 48 ἔτπεπάβ οὗ ἴῃς 
ογυςβεά.--Νες. 6. οὐκ ἔστιν, εἴς. : ἢ 
νυ αῖ δυ δ] πα δἰ τρις εν πᾶ Ὀγενὶν 18 
186 διηαζίηρ βίοσυ (οἷά ] “Μεγβυβ ἢίς 
ἰηςἶδβα μΒαδεῖ ρεγαυδπὶ δρίδ" (Βεπρ.). ΤΒς 
1χβὲ οἶδιιβα 15 δείίες νἱέπους πε ερί πες 
ὃ κύριος, τοῖα ἰη Κεαρίπρ ψἱ ἢ τῆς ταβῖ. 
Βεηρεῖ ς4118 ἱξ ρίογίοσα ἀῤῥεϊαέϊο, αι, 
85 Μεγοτῖ τειηδσκβ, 1051 ὁπ ἴπαὶ δοοουπὶ 
ἰξ ννᾶβ πιοῖς ᾿ἰδϑῖὶς ἴο Ῥς δἀάδεὰ τπᾶπ 
οτηϊτεεά.---Ν ἐς. ταχὺ πορενθεῖσαι: 
ἱπισοάυοίηρ “αυ π΄ ἢὶβ ονὴ (6 
ἐνδηρο βι᾽8) ΤηΔΠΠΕΙ οὗ εχργαββίοῃ " 
(ν εἰ88) ἴπε σοπιπιαπὰ οὗ ἴδε δηρεὶ -Ἤ 
δο αυϊοκὶγ δηὰ {ε]], εἴς.---προάγει: ῥτα- 
βεηῖ; Ηδ 8 Ἄενεῇ πον ροίῃρ δείογε γοῦ 
ἱπῖο Ο411|6ς ; ἰπ δοοοσάδηςεβ ψίτῃ ἐπα ρῥσγα- 
ἀϊςτίοη ἰπ χχνὶ. 32 τῃ6 σίβεη ϑῃερδεσά ἰ8 
οῃ Ηἰβ νᾺῪ ἴο ἴδ ρῥγε-ρροίϊηξεά τεπάεζ- 
νοιβ.--ὄψεσθε, ἴπετα 58118}} γε 5:6 Η]πὶ, 
δηὰ ῬῈ δῦϊ]ε ἴο βδι βίῃ γουγβεῖνεβ (αὶ Ης 
8 ἱπδεεά τίβεη. ἢ Ἐπὶβ νοτά οπάβ 
{Π6 πηεβδᾶρε ἴο ἴῃς ἀΐδβοῖ ]68.---ἰδοὺ εἶπον 
ὑμῖν, ὈεΠοΙΪὰ 1 βαἰὰ ἰξ το γου -ξ ποῖβ ννμδὶ 
Ι 880, δηὰ βεε ἴξ ἰδ ἀο ποῖ οοπὶς ἴγυδ. 
Μαζγᾷ [88 καθὼς εἶπεν ὑμῖν -- 48 Ηε 5αἰά 
ἴο γου, γείεγγίηρ ἴο ἔπε Ῥγοπιῖβε οἵ [6βϑ08, 
δηὰ ἐοτπγίπῷ ραᾶγῖ οὗ τῆς πιεββᾶρε ἴο τπ6 
ἀϊβοΐρ!εβ. 

γν. 8-:ο. Αῤῥέαγαπος οΥ εϑης ἐο ἐπε 
τοοηϊδ ὁ ἐλιε ταν ἰ0ο ἀεἰϊνεγ ἐκεῖν 
πιέδσαρε. -- ες. 8, ἀπελθοῦσαι: [Πα 
τελάϊηρ οἵ Τ'. ΕΒ. (ἐξελθ.) ἱπηρ! 165 τπδὲ ἴΠῸῪ 
μά Ῥεεὴ υνπίπ τῆς τοτηῦ, οὗ νυν ἢ πὸ 
τηδηϊίοη ἰβ τπδάς ἰη δίδιϊῃεν. ὙΠΟ 
Ψεηΐ ΑἸΝΔΥ ἔγοπι, ποῖ ουἱ οὗ, (δ τοπ10.--- 
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Ἴ. καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδού, εἶπον ὑμῖν." 8. Καὶ ἐξελ- 

θοῦσαι 3 ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, 
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9. ὡς δὲ ἐπορεύοντο 
ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδού, ὁ 4 Ἰησοῦς ἀπήντησεν ὅ 
αὐταῖς, λέγων, “ Χαίρετε." Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ 
τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10. τότε λέγει αὐταῖς ὅ 
Ἰησοῦς - “Μὴ φοβεῖσθε - ὑπάγετε, ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου, 

ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὀψονται." 

ΔἸ ΜΒ 33 οπιίϊ ο κυριος (Ὁ. Η. τεϊεραῖε ἴο πιδγρίη). 

3 ἀπελθονσαι ἰπ ΜΙΒΟΙ, 33 (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

8 Ἑτοιὴ ὡς δ. ἐπορ. ἴο αὐτου ἴ8 οπἰεὰ ἴῃ ᾿ ΒῸ 33, 69 Δηὰ τηδηγ νεγαίοηβ, δπὰ 
Ἰεῆ ουξ ΌῪ πιοάδτῃ δἀϊίοτβ. Τδς ραβϑᾶρα πιᾶὺ πᾶνε [8]1Ἔπ οὐξ ὉΥ βί τη ας οπάϊπρ 
(αντου---αντου). 

4 ΒΟΡΙ(Δ οὐ 6. 

ἀπὸ τ΄ μν., ἀερεηάϊηρ οη ἀπελθοῦσαι, ἴῃ 
Μασῖκ οη ἔφυγον.--μετὰ φόβον καὶ χαρᾶς 
μεγάλης, νν»ἱῖ ἔεατ δηὰ ργεαὶ ἴου. Ὑῖ8 
υηίοη Οὗ ἀρρδγεηῖν ορροβίξε Ἂπιοιίοῃβ ἰδ 
τὰς ἴο πυπιᾶη παίυτα. ΑἹἹ ροννεσῇι 
εἰάε8 οὗ ρ᾽δάπεβϑ οαβε πεγνοῦβ (ἢσ}}}8 
ἔδαι ἔδοὶ κα ἔδασ δπά ἐγεπιθιηρ. ΟΛ 
Ιβαϊδῇ ἴχ. 56 ἀπά Ῥῃ]]. [1,. 12. Τῆς ἔεασ 
πὰ {γεπι δ ηρ 81. Ῥϑὺ] βρεδκβ οὗ ἰ8 ἴῃ 8 
ταβ} οὗ δὴ ἐχῃι]αγαιῖπρ σοπβοίουβηςββ 
οὗ μανίηρ ἃ ρτϑᾶὶ βοϊεπιη ννοσὶς ἰη παπὰ 
πᾶ τᾶςς ἴο συ, 8 ργίζε ἴο νίη.-- εσ. 9. 
καὶ ἰδοὺ, Δηὰ ὈεποΪά, Δηοῖ βυγρείβε 
(νετ. 2. ὙΠΟ ὅτε οὐ {π6 νᾶ ἴο [6] 
δε ἀϊξοῖ ρ᾽εβ8 μὲ τΠΟῪ γα ἴο ὃς ἔανουτεά 
ψ ἢ ἃ πγεειΐηρ πῃ ΟΑ11Π 66, δἀπὰ ἴο πεν 
δῖε ῥεϊνερεὰ ἴο πηθεῖ {πὰ τγίβεη Οπα 
τπεπηβεῖνεβ. ---πήντησεν, ο΄, οἤαρ. νἱϊϊ. 
34, χχν, 1-6.- -ἐκράτησαν, εἴς., ἴπεΥ ἴοοῖκ 
μοϊά οὗ Ηἰβ ἔεει δπὰ Ἴαϑδὲ ἱπεπιβεῖνεβ 
Ῥείοτες Ηΐπι; {π6 ρεβίαγε δεβιίηρ ἴδ ς 
οἰγουτηβέδηοαβ, δὴ υπ]οοκεά-ἴοσ πηεειίη, 
ΜΠ οπς ΠΟ δ48 Ῥεεη οτυςϊδεά δη 
Ὑνῆοβα δβρεοῖ ἰβ ρυθαῖϊυ ομαηρεά. [πὸ- 
Ῥοββίδίς ἴο γεβϑυπιὲ ἴδε οἱά {Ἀπίας 
τεϊδιίοηβ 45 ἰζ ποιῃὶπρ δὰ πδρρεπαά.--- 
ες. το. μὴ φοβεῖσθε: Κίπάϊγ ἴπ νγοτάὰ 
δηάτοπε, πιεδηῖ ἴο γεσονε ἴπε ΘΠ ΑτγΆ58- 
τηεηὶ νἱβ8:01ε ἱπ ἐμεῖς σηδηηοῖ.---ἥ πάγετε, 
ἀπαγγείλατε, ΔποῖπεΓ ἀβυγπάείοη 88 ἴῃ 
χχνί!. 656. ΤΕ ἱπβιγυσιῖοηβ ἴο ἴπε νοσηθη 
δἰ ΠΊΡΙΥ τερεδῖ, ἰπ πιυςἢ τῆς 5βᾶπὶε ννογάβ, 
ἴποβς ρίνεη ὃγ ἴπε δηρεῖ (νες. 7), ἢ τῆς 
ἐχοερ-:οη [δὲ ἴμε ἀϊδβοίρ]ε5 ἄγε βροίςῃ οὗ 
ὉΥ πε Κίπα!γ πᾶπηε οὗ " Ὀγείῆγεη "᾿, 

ΤὨς βἰ πη! γίν οὗ νν. 9, 1ὸ ἴο [οῇπ χχ. 
14-18 ἢ88 Ὀεεη γεπηαγκεὰ οἡ (υἱάς ΔΝ εἰ585, 
Μέεγεσ, οὔ νεῖ. 9). [1 8δᾶ8 Ὀεεπ ἰδίεϊν 

ΒΊΜΒΟ δδνε νπηντησεν. 

ςοτηπιοηπίεά οἡ ἱπ σοππεοεοη τῖτἢ ἐπα 
ἸΠεοτν οὗ ἃ “ουτ- ΌΒρεὶ σδποη " Ῥσϑ- 
Ρατεά ὃν ἴῃς Ῥγεβρυίεγβ οὗ Αϑία Μιπος 
ἴθ τη Ὀερίπηϊηρ οὗ ἴπ6 βεοοηά ςεπ- 
ἴαγγ. Μιὲάε εν ϑολίιδς ἀδ5 Μαγομς- Ευ- 
ἀπρεϊϊις εν Μ᾽εγ- Ευασηρεϊϊἐη- Καπον 
μπὰ ἀἱε ΚΙεὶπασί αἰϊδελεη Ῥγεσδγέεν, ὉΥ͂ 
Ὧτ. Ῥαὺ Ἐομεθαοῃ. Βοπγθαςἢ ΒΒ ἰάδα ἰ8 
τῆλε ψ ἤεη τ ]8 σδῆοη ννἃ5 ργεραζγεὰ [868 
εὐϊζοτβ αἰΐετεὰ πόσα οἵ [ε88 ἴῃς βίδίδ- 
τηεηῖβ οὔ πε ϑυποριίβιβ 88 ἴο ἴπ6 νἱβίοῃβ 
οὗ ἴῃς Εἰβεὴ ΟΠ γίϑὲ 80 48 ἴο δτίπρ μεπὶ 
δβοιησννμαὶ ἱπῖο ΠΑΙΠΊΟΠΥ Ὑἢ ἴἤο86 οὗ 
με ἴουσι ἢ! αοβρεῖ. Ἐοσ τπῖ8 ρυγροβα 
Μασκβ οτὶσίπαὶ επάϊηρ νναβ σδηςοϊ δὰ 
δηὰ τῆς ργεβεπὲ οπᾶ, νν. 9-20, ρυῖ ἰπ ἰἴ8 
ΡῬίδος. Τῆς δαἀϊίογίαὶ ργοσεάυσγε ἱπ {πὸ 
οδβ6 οὗ Μαίζμενν οοηβιβιεά ἴῃ ἱπβεγιίπρ 
νν. 9, 1ὸ ἴῃ τπε πατταῖϊνε, (υβ ῥγονί ἀϊπ 
ἴογ δἱ ἰεαϑδὲ οπβ νἱβίοῃ πῃ [Ἔχ βδ] επὶ, 8Π' 
ταλκίηρ τοοπὶ ἔοσ πιοσθ, ἀπά 80 σδῃςε]ΐης 
τῃε ἱπιργεββίοη οἴπεγννῖβα ργοάδυςεὰ τη δὲ 
7εβ8 ννᾶ8 βθέῃ οἠΐν ἰπ Οδ]1ε6. [ἢ 
Βυρροζῖ οὗ ἴπ6 νίειν παῖ νν. 9, το ἅτα 
δη εὐϊιϊοτίαὶ δἀδάϊιίοη δὲ ἃ Ἰδίες ἀδίϑ 
Βοεραοῦ δάδυσεβ τπ6 ἔἴδλος ἐπαὶ τῆ 8 
παισδῖιῖνα 88 ἅἃπ δρρεδγᾶπος οὗ Ἴοη- 
εἶπαν δα ἘΠΕΥ ἃγα οτηἰτεὰ, πὰ δἷβο 
18δὲ τῆς ἱπβίγυοιίοηβ οὗἨὁ ]6808 ἴο δ6 
ῬΟΓΊΘΩ 8ΔΙῈ ἃ ΠΟΤ ΘΟ οὗἉ ἴποβα ρίνθη 
Ἐγ τδε δηρεὶ. 

γν. 11-15. Τὰἐε ρμαγάς απᾶ ἐΐε ῥγίεεῖς. 
πτνεγ. 11. πορενομένων δὲ α., ννἢ!1ε [86 
ΜΟτηΘη ΡῸ ΟΠ {πεῖς ογγαπά, (ἢ ρυδτγάϑ, 
ΟγΘβιία 6 π, Ρ᾽ΑΥ ἐπεὶς ροοσ ρασῖ. ϑοπὶα 
οὗ τῃεπὶ (τινὲς) ρὸ ἱπῖο {πε οἷν δηὰ 
τοροσῖ ἰπη πεῖς οννῃ ΜΑΥ τὸ ἴῃς ρῥγίεβϑὶβ 1] 
τηδὲ βὰ8 μαρροηδά.---Ν ες, 13. ἀργύρια: 

22 
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ΙΣ. Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού, τινὲς τῆς κουστωδίας ἐλθόντες 
εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 
12. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, συμβούλιόν τε λαβόντες, 
ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις, 13. λέγοντες, “Εἴπατε, 
Ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμω- 
μένων, 14. καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ 1 τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν 

οι σον. νἱ!. αὐτόν, καὶ ὑμᾶς " ἀμερίμνους ποιήσομεν." 
2 (Υν8. 
οτα νἱ. 

16; νἱΐ. 43). 

15. Οἱ δὲ λαβόντες τὰ ὅ 
“ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος 
παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον." 

τ6. Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἷς τὸ 

1 ΒΌ δᾶνε υπὸ ἱπείεδά οὗ ἐπι (Ὁ. Η. ἴῃ πιδγρίη), ργοῦδδθϊυ Ῥεοδῦβε ἠκουσθη νγ28 
υηδετβίοοά ἴῃ 1[Π6 υδυ4] 86 η86. 

3.Μ42]8ῈΕ οπίξ αντον. 
4 ΒΌῚ, νυΐξ. δὐά ἡμέ 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ λίπος ἰφὰ ΟἸΚΕ, οπιίιε). 

τῆς ΒοΙγ πιϑῃ {μογουραὶν υηδετβίαπά τῃ6 
Ῥονγεῖ οὗ πηοπου ; δἰϊνεσ ρίεοεβ, βῃεκεῖβ 
81:6 πιεδηῖ.-- -ἰκανὰ ὈΓΟΌΔΡΙΥ τηξᾶπ5 ἤεσα 
ἃ Θοπείδεταθ!ς πυπιδεῖ, ποῖ ἃ πυπΊθοΣ 
βυβηοίεης το Ὀτῖδε ἴῃς βοϊάϊεγβ (Μεγεσ 
δηὰ ννεῖβ8). ὙΠῈῪ ρᾶνε ἢ ἃ ἔτεα 
μαπά. Τὶ βεπηβς οὗ ἱκανός 15 εαφυεπὲ 
ἴη τε Ν.Τ. Μίαε, 6.ρ.. ΜΚ. χ. 46, οὗ ἴῃς 
στον [οἱ]οννίηρ [ε8ι8 δὲ 7εγίοῆο, ἀπά 
Αοἰβ χχνίϊ. 9 (οὔ {1π1|6].---  εσ. 13. εἴπατε, 
ἱπιγοάιοίηρ ἴῃς 116 ἘΠΕ ρυῖ ἱπῖο {πὸ 
ταου 8 οὗ τῆς βοίἀϊεσβ. Ὑπε τεροσί ἴο 
Ῥςε βεῖ αὐγοδὰ δβϑυπιεβ ἐμαὶ ἔπεῖς 8. ἃ 
ἔαοϊ ἴο 6 δχρίαἰπεά, ἴῃς ἀϊβαρρεάγαποα 
οὗ τς Ὀοάγ. Απά ἰξ ἰ5 ἱπιρ!!εὰ {πὲ τ[Π6 
βίδιεπιεπὶ ἴο ὃς ρίνεη οὐἱ 45 ἴο [Πδΐὶ ννᾶϑ 
Κπονῃ ὉΥ ἴδε βοϊ ἀΐετβ ἰο ὈῈ {Αἶ86ε: ἱ.Φ., 
1πον νετα ρογίδο ιν ἀννᾶτα παῖ {πεν δὰ 
ποῖ δία αβίβερ δὲ πεῖ ροβί δπὰ ἴπδὲ 
ὯῸ ἔπε παδὰ ἰακεη ρίδαοε. ὙΠῸ ἰἰς ἔοσ 
ψΠΙοἢ τῆς ῥτίεβίβ ραϊὰ 850 τῦῦς ἢ ΠΊΟΠΕΥ 
18 βιιϊο! Δα]; ομς δ], ἀδβίγουβ ἴπ6 οἵθεγ. 
ΒΙεερίπρ βεπεῃαβ οουϊά ποῖ κποὺν νμδὲ 
Βαρρεπεά.-- - στ 14. ἐὰν ἀκονσθῇ, 
ἀμδει ἱξ τὴ᾽ϊθ σοπια ἴο ἔπε δδγβ οὗ, εἴς., 
88 ἴῃ Α. Λ΄, οὐ: ἱξ τηἷβ ςοπηε ἴο ἃ μεδγίπρ, 
ἃ τεἶαϊ, Ὀείοτγε, εἴς., 28 ἱπ ΕΒ. Ν. πιδγρίη. 
ΎΠε ἰδείοσ 18 ὑγείεγεά Ὁ πῆδην πιοάδγῃ 
ςοπιτηεηίδίοιβ. ΤἼ6 τεδάϊπρ ἐπὶ τ. ἡ. 
δβυϊϊδ ἴῃε βεοοηὰ βεπβε Ῥεβδῖ. ΟἿ σ Οοσ. 
νὶ. 1, 1 Τίπι. ν. 1το.---ἡἠμεῖς, επιρΠαῖὶς, 
ἱπιρί γίηρ ἃ στεδὶ ἰάβα οὗ τπεὶς ἰπήμπεπος, 
οὐ ἰδεῖς ραγί.---πείσομεν, Μ»1}} ρετβυδάθ 
δίπι; ον ποὶ βαϊά, πηοπεΥ οοπηοεῖνδοϊ 
ἴῃ πεῖς τηϊπάβ. Κυρκε τεπάεγβ : ν"Ἱ]]} 
ἌΡΡΘΔΒ6Ὲ ; 80 αἶβο [οεβπεσ (“ δ] απεπὶ 
Ῥᾶσατε ναὶ ργεοΐρυβ νεῖ ἀοηΐβ᾽"}), οἵτίπρ' 
Ἐχαπιρίεβ ἄοπὶ ΡῃϊΪο. ὙΤῇε ογάϊπδγυ 
δα εμέοῃς ἴον [Α41]ΠΠωρ δβῖεερ οὐ ἴδ8 
νναῖοἢ γ88 ἄεαϊῃ. ὕΟου!ά βοϊάϊεσβ ὃς 

Ἰά6 Ὀεῖον. 

5 ΜΒ οπιῖξ τα, νοι ΝΝ.Η. τεϊεραῖε ο ἴῃς πιαγρίη. 
ΟΝ Η. ἴῃ Ὀγδοεῖβ), ῃ δ αδὲ Ὀδοδυβα ἰξ ἰ8 ὑπυδβυδὶ ἰδ 

Ρετβυδάςα ὃν δὴν δπιουπὶ οὗὨ πιοπΠΕΥ͂ ἰο 
ταῃ βυςἢ ἃ τῖβί. ὃ ΟὐἁὨ σουτβε {ΠῸῈῪ πιῖρδς 
ἴακε ἴῃς τῆοπευ δηὰ ρὸ ΔΎΑΥ ἰδυρῃϊηρ 
αἱ τπῸ ἄοποζβ, πιεδηΐϊπρ ἴο 16}} τϑοὶςσ 
δεμεταὶ τς ἐγ. Οουά τς ρῥτίεϑία 
Ἔχρεοξ δηγίῃηρ εἶδε [ΙΓ ποῖ, οουἱὰ 
ἘΠΕΥ ρύοροβα {πῸὸὶ ρτζοΐεοξ βετίουοὶυ ὃ 
Τῆς βίογυ δδ8 18 ἀϊβηουϊείεβ.---ἀμερίμ- 
γους, εε ἴτοπὶ ρτουπάβ οὐ Δηχίείυ ; 
Ἑυδιδηϊεεά δραϊηβὲ 211] ροββϑίρίς πη- 
Ῥίεαβαπξ σοπβεαυθηςεβ. Βεηρεῖ β σΟΠ|- 
ταεηῖ οἡ [Π18 νεσβς ἰβ: “" Οὕδτη ἸΔθοσίοβυτα 
δΕΙΙατΣ πιεπάδοϊ! οοηίσα νετιἐδῖςπι !".--- 
γεν. 15. Ὑπίβ νεῖβε βίαίεβϑ ἰδὲ {π6 
βοί ἀΐεγβ ἀϊὰ 88 ἱπβισιςιεᾶ, 8ο οτί ρίπαῖῖπρ 
8 {πεῖ τβεοσυ, ψνοῃ, δοοοσζάϊηρ ἕο οὖς 
δνδηρε δῖ, νν88 ουγγεης ἴῃ 18 ἄδγ δὲ 1886 
πιο ἣε Ψτοῖα ἰη [ενν]βἢ οἰτοῖς8. 

γν. 1τ6-2οὅ. Τὰδτ »ιεείϊηρ ἱπ Οαἴϊϊες, 
Ῥεου ας ἴο Με.--- ἐσ. τό. οἱ δὲ ἕνδεκα 
μ.» πε εἰευέη, ποῖ πιεγεῖν ἴο ἀΐϊβοουπε 
7.άλ5, θαὲ ἔο ἱπάϊςαϊε ἐπὶ ψῆδὲ 9Ο]]ον, 8 
οοποογηϑ 6 ψγ6}1-Κηοννῃ Ὑψεῖνα (πλίπυ8 
οηε), ἔπε ἔαῖυτε Αροβεῖεβ οὗ (ἢ (Δ: Έ}.--- 
εἰς τὸ ὄρος, ἴο ἴπε πιουπίαϊη, ἃ. τοῦτ 
βρεοίῆς ἰηάἰοδείοη οὗ δε ἸοσδΙν [πη ΔΎ 
τανϊουδὶν τορογίβά. Οοπ)εοΐυγεβ πᾶν 
δὴ πιδάβ 48 ἴο ἴδε τηουηΐαίη τηθδηΐ, 

4.4.» [δι οη ΜΟΙ πὸ Ὁ1]1 ἐοδοίηρ νγδ8 
ςοτηπγηϊςαἰοᾶ, Απ ἱπιεγεβείηρ βυρροβείοη 
δυῖ υῃνογῆδῦϊε.---οὗ, Δ ἀὐνετξ -- ειδὶ, 
υϑεά ΡῬγερηδηΥ 80 848 ἴο ἱποίἀθ φμῸ : 
ψΒΙΒες [|ε808 μδὰ δά {πεπὶ ρο, ἂπά 
Ψ ΏοΙα Ης νἱβμεὰ ἔπεῖ ἴὸ τεπιδίῃ.---- 
ἐτάξατο : [{ (18 ροΐπίβ ἴο 8Δη ἱπβίζσυςείοη. 
Εἰνεῃ Ἵχργεβϑὶν Ὁν |]|681.5, ἰξ ἰ8β βίγδῃ 
ἴλας τῆς ἐνδηρεῖ δε 48 ποὲ σεοοσάδά 1, 
[1 ταῖμεσ βε6πΊ8 0 ῥγεβυρροβε δῃ ππάσγο 
βίδηάδίϊηρ Ῥαβεὰ οὐ εχρεσίεποαβ οὗ [88 
ΟΔ]Π|δδῃ πλϊπἰβίγυ ἂἃ5 ἰο ἕῃς τεπάεζνοιβ. 



11---το. 

ὅρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ̓ ἸΙησοῦς. 

νησαν αὐτῷ ]- οἱ δὲ ἐδίστασαν. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

΄7. 
18. καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἃ ΘΚ, νὶ. το: 

339 

καὶ ἰδόντες αὐτόν, προσεκύ- 

ἔλάλησεν αὐτοῖς, λέγων, “Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ὅ ἐν οὐρανῷ αι θὲ 

καὶ ὅ ἐπὶ 3 γῆς. 

ΔἸ ΜΒ0 33 ἰξ. οπηῖε αντω. 

3 ςπι γης ἴῃ ΑΔΣ αἱ. (Τί 5. }.). 

19. πορευθέντες οὖν ὃ 
(εἰπιΐϊας 

μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, μβγεδοε). 

“πι της γης ἰπ ΒΌ (ΟΝ Η͂ ἰπ Ὀγϑοκςῖβ). 

8 ουν 'ῃ ΒΔΠΣ, νετββ8. (ΥΥ. Η.). ΔΑ δῃὰ οἵπεγ ὑποίδ]8 οπιίὶ (Τί 5. .). 

ΤΩς τηρεϊίηρ ρίδος ψουϊά Ὅς δβοπὶα 
Ἑλταῖᾶν πδυηΐξ, το δ! Πρ πλδῶν Ραβὲ 8550- 
οἰδείοηβ δηὰ ἱποίἀβηῖβ, οπἱν ἱπιρασίθοι Υ 
τεοογάβά ἴω τς αοβρεῖβι [{ιῆετε τᾶ 
ΒΌΟΙ ἃ τγείγεαι δῆοηρ πε πιουπίδί 8 
οἔξδη τεβοσίε το, ἴὲ ννουἹὰ ἀουθε]ε88 θ6 
186 βοεπδ οὗ τῆς 1] ἐεδοίηρ, 48 ΜΕ] 45 
οὗ οἶδε υπσεοοσάδά ἀϊβοίρὶς Ἴχρετίεποθβ. 
Τῆς ἀϊδοῖρίεβ. ννουἹά πεεὰ πὸ ὄὌὄχργαβ8 
ἀϊτεοϊίΐοη ἴο ρὸ ἔπεσε. [πϑιηος νουἹᾶ 
δυϊάς ἐπεπλ.---ν ες. 17. Α νεσῪ πιεᾶρτα 
βἰιδίοπιεης, 6 ννμοῖὶς ἱπίεγεδε οὐ {δ 
ἐνδηρεῖίβε δείηρ δοβοσρεά Ὁγ τπ6 ννογάβ 
Βροκδη ὃν [εβ08.---προσεκύνησαν 48 ἴῃ 
νεσ. 9, δυῖϊ τς πιδῃ [658 ἀεπηοπβίγαϊνα 
ἴδῃ ἴῃ νοσηξῃ ; πο γτηεπιΐϊοη οὗ βεϊζίηρ 
7εδὺ8 ὃγ τῃε ἔξει.---ο δὲ ἐδίστασαν : ὕυΐ 
Βοὴς ἀουδιεὰ (εὐ. χῖν. 31, ἰπ τεΐεγεποα ἴὸ 
Ῥεῖεσ). ὙΠ[8 οἷδιβα βεεπὶ8 ἴο 40 Δ} Εν 
δηὰ [ἰπϊξ τῆς ῥγανίουβ βίδιθπηθηῖ 8 ἴὸ 
τῆς τννοτβῃίρρίπρ, εἰνίπρ ἐπ βεηβε: {πῈῪ 
ΜΟΥΒΒΙρρεὰ, ἐ.6., ἔπε πιοβὲ οὔ ἴδεπι, ἴοσ 
βοπθ Ψαγα ἰῃ ἄουδι. 80 Μεγεζ, ννῇο 
οἰτεβ ἴῃ βδυρροτί ΚΙοῖζ, 44 Ῥευαν, ννἤοβα 
βἰδίαπιθηΐ 18 ἴὸ (ἢς οἤξεςί (πδὲ ἴῃ ραββαρεβ 
οὗ τηΐβ Κὶπά ςοηϊξαἰπίηρ 8 εἴαυβε σι ῖτἢ δὲ 
νἱπους ἃ μέν ρτεοεάϊηρ, 4 υπίνετγβαὶ 
Δίβττηδιίοη ἰ8 ἤγθι πιδάβ ἂπᾶ ἔῆεπ ἃ 
ἀϊνίξίοη ξο!Ιοννβ, νὩῖ ἢ δμοννβ τπαΐ ἃ υπὶ- 
νοσβαὶ δϑησγπιδίίοη ψγὰᾶβ ποῖ γεδν ἰη- 
τεπάεά (Ρ. 358). ατίουβ πηεῖ μῃοάβ βανα 
Ῥεεη δάορίεά ἴο ρεὶ τά οὗ ἴδε υηνεῖ- 
ςοπῇα οοποϊ υϑίοη τπδὲ βοτης οὗ ἴδε εἴἌνεπ 
ἀϊὰ ποὲ ἄο Ποπιᾶρε, 4.0.» ὉῪ τἰακίπρ 
ἐδίστασαν 48 4 ρἱυρετίεοϊ (δ εεσβοῖε, 
ατοιυ8), οσ ὉῪ ἢπαϊπρ (πὰ ἀουδίετβ 
δθοηρ ἴδ 5οὺ πιεηπιἰοπεὰ Ὁγ 81. Ρδυϊ 
(1 Οογ. χν. 6), ογ ὄἄνεπ ὃγ αἰϊεσίηρ ἴῃ 6 
ἰεχὲ οἱ δὲ ἱπῖο οὐδέ (ΒεΖζα). Τῇε Ψῃοῖς 
πδζζϑῖϊνα 8 80 δτίεῖ δῃὰ νᾶρια 88 το ἰεηὰ 
διρροτε ἴο τῆς Βγροιβεβὶβ ἐμαὶ ἴῃ ἴδ ς 
ΔΡραδάγδηςς οὗ [}εϑὺ8 μεσ τεοογάεά να 
αν ποὲ οης ραγίίςυϊδ οσουτσγαποα, 
δυῖϊ ἃ ζεηεσαὶ ρίςίυστε οὐ ἴῃ ΟἨσίβιο- 
Ῥῃαηΐεβ, ἰῃΏ ΠΙΟἢ πιϊπρίεὰ σοηῇβίοιτίηρ, 
{ε6]πρβ οἵ τενεγϑηΐ τεσορτἰίοη δπὰ μεβὶ- 
τδιίοη 8ἃ8 ἴο ἴ86 ἰδδηεν οὗ {π6 ρεζβοῃ 
Ρίαγεά ἐδεὶς ρατί. ϑυοῖ ἰ8 16 νἱενν 
οὗ Κεὶ!, ϑιείππιεγεσ, δηὰ Ἡοϊίζγεηδπῃ 
(Η. Ο.. 

γν. 18-2.οὅ. ΤὝε βπκαὶ σονινἰςοίοη.--: 
γεσ. 1:8. προσελθὼν, Δρρτοδοπίηρ ; ἴδα 
Βρεδςΐ οὗἉ [εϑ08 ἰβ πγα͵εβείς, δὰῖ Ηἰ8 θεδγ- 
πᾳ ἰδ ἐεπάϊγν, τηεαπὶ ἴοὸ βεὶ ἔπεηι ἴτοθ 
ποπὶ ἄουδε απὰ ἔεασς.--- ἐλάλησε: τδὲδ 
ΤΩΔΥ 86: πὶ ἃ ψογὰ ποῖ βι ῆηο εν ἀϊρηί- 
βεὰ ἕοσ ἐπε σοτητηυπίςδιίοη τπδάς. Βυῖ 
ἰξ ἰ8 οὔἴδῃ υδβεά, ἐβρεοίδ!!ν ἴῃ Ἡεῦτγενν, 
ἰπ τεΐεσεπος ἴο ἀΐνιπε γενεϊδιίουβ (υσἱάδ, 
4.6.» οἤδρ. ἱ, 1ὴ.--ἀδόθη μοι, ἔπετα ννᾶ8 
εΕἰνεη ἴἰο πιὸ; [Π6 δοτγίβι 45 ἴῃ χί. 27, ἴπ6 
τπουρῆι οὗ νν ἢ δα] εσῦ ἰαχὲ ἘΠὶ8 ὑξῖοτ- 
δηςε τγεἰτεγαῖεβ δη ἃ δι ῆε8. Τα τεΐεσ- 
Θῃο6 ΠΊΔΥ ὃς ἴο ἴΠ6 τεβυττεοίίοη, δπᾶ ἐπ 
τηδδηίΐηα {παΐ {παῖ ἐνεηὶ ᾽ῤςο γαείο ῥἱαοεὰ 
7εβὺβ ἴῃ ἃ ροβίτοῃ οὗ ροννεσ. φ. Εοχη. 
ἷ, 4.--πᾶσα ἐξονσία, ενεῖν ἴοτπι οὗ 
δυι Βοσγίυ ; οοπηπιδπὰ οἵἉ 81] πγεδῃβ πεοεβ- 
ΒΑΙΥ ἴοτ ἴῃς δἀνδηοεπιεηὶ οἵ τε Κίπρ- 
ἄοτῃ οὗ ἀοὰ.---ἐν οὐρανῷ : 1Π18 Ροϊπί8 ἴο 
βαβϑίοῃ ου Ηΐβ ςεἰεβιίαὶ τσοπς αἵ τῆς 
τίρῃε μαπά οἵ αοά. 7688 βρβᾶκδ 88 ὁπ 
αἰγεδάυν ἱπ ἤδβάᾶνεῆ. ὙὌΠεῖε 18 ἢο δοσοῦπὲ 
οὗ ἴῃς δϑοεῃβίοη ἰῃπ Μι. [Ιε ἰβ οοποείϊνεὰ 
858 ἱπνοϊνεά ἴῃ 86 τεβυγγεοιίοη, ---πὶ γῆς : 
ὕροη δασίῃ, [πΠ6 ψνβοΐα δα. Τδς ἴνο 
ῬὮγαβεβ ἱορείδεσ ροῖὶπὲ ἴο ἃ υπίνεγϑβαὶ 
ςοδηνῖς ἀοπηϊηίοη. Βυΐ 50 ἴδ δ5 βασί ἢ 
8 οοποετηεᾶ, τς ἀοπιϊπίοη 8 ΟΠΪΥ ἃ 
τηδῖίεσ οἵ τἰρεϊ οὐ ἔβθοσυ, ἃ ὑγοῦϊεπ ἴο 
δε ψοτκεά οὐ. ἩΗδσπος νἢδὲ [Ο]]ονν8.--- 
ες. 190. πορευθέντες οὖν: ἴτε οὖν 
οπιτεὰ ἰπ τηᾶην ἴοχίβ ΔΡΕΪΥ Ἔχργαββεβ 
τε σοππεοίίοη. Τῆε ςοτητηϊββίοη ἴο ἴῃς 
ἈΡοϑ1εβ αγίβεβ οἵδ οὗ (ἢς. ροννεσ οἰαἰπχβά 
ΞΞ 811 ροννὲσ πᾶβ Ὀεεῃ ρίνεῃ ἴο τὴβ οὔ 
εατῖμ, δὸ γε ἐλεγείογε, πὰ τοακε τπ6 
ῬΟΨΨΕΣ 8 γβδ] "γ.--- μαθητεύσατε πάντα τὰ 
ἔθνη : τηᾶκε ἀϊβοῖρ!ε8 (δςῖ., οὔ αἱ χχνί!. 
57) 07 αἰ ἐπε παέϊοη:5 (οὗ. χ. 5, “ ο ποῖ 
ἰηῖο πε ννὰν οὔτε αΘη111ε8᾽".---βαπτίσ- 
ἀντες: Ὀαριίδηι (πε οοπάϊείοη οὗἉ ἀϊδοὶρ[6- 
ΒΕΪΡ τὰ, τῦδκε ἀΐβοὶρίεβ ὃν δαρεϊβίηρ ; (δς 
8βοἷς οοηάϊείοη, οἰτουτηοίδίοπ, ἀπὰ ὄνογυ- 
τπῖπρ Ῥαγιουατίβεῖς οὐ 1 υδαἰβεῖς τας Εἶν 
περαιϊνεά, ΘΟ είβείδῃ Ῥαρείβπι τγείεστεά 
ἴο πεζαὶ ΟΠΪῪ ἰῃ τμΐδ Οοβρεῖ.---αὐτοὺς 
τοίεσβ ἴο ἔθνη, ἃ εογι5έγ. αὐ Ξεμϑρι, ΔΒ ἴῃ 
Αοῖβ χν. 17; Εοπῃ. ἰΐ. 14. [Ι͂ὴ τδ6 
Δηδδαρεῖδβι ςοηίσονεγθυ αὐτοὺς τν48 ἰΔίκει, 
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ταν βαπτίζοντες 1 αὐτοὺς " εἰς τὸ "ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
σαι, νἷ. τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος, 2ο. διδάσκοντες αὐτοὺς 'τηρεῖν πάντα ὅσα 
ἔρια ἐνετειλάμην ὑμῖν - καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας 
(ἀἢ ψἱν7 ἕως τῆς " συντελείας τοῦ " αἰῶνος. ᾿Αμήν." 2 
εις 

δοςῦβ.). ἔνυέάε αἱ (Β. χίχ. 17. 

1 βαπτισαντες ἱπ ΒῸ (ΥΝ.Η. πιαγρίπ). 

ευΐάε αἱ (Ἐ. χἰϊ!. 30. 

βαπτιζοντες (ΤΙ Ε., Ν.Η., τἰεχὺ. Τῆὰ 

τεαάϊπα οΥΤ.Ε. (Ν ΔΣ) 15 ργοῦδοὶν ἃ οοπίοσπιδίΐοη ἴο διδασκοντες ἱπ πεχὶ οἴδιιβα. 

3 Τῆς Αμὴν ἰ8 ποῖ ἑουηά ἰη ΑΒῸ τ, 33, δά ἰβ ἰεῖζ ουξ ὉῪ τηοάετγη εἀϊίοσβ. 

ΒΥ ἴδε ορροπεηΐβ οὗ ἱπέδῃι Ὀδρεϊβπι 85 
τείεσείπρ ἴο μαθητὰς ἰῃ μαθητεύσατε, 
δῃηά {ππ νεγῦ ννᾶβ πεϊὰ ἴο πηεᾶῃ “ τεδοῦ ᾿". 
Εοτ βοῃιδ τεΐεγεηοεϑ ἴὸ Π]15 εχεϊηςξ σοῦ- 
ττονϑβυ υἱάς Νγ εἰβιείη, αὐ ἰοε., ἀπά Ηδετ- 
τοδηη 8 Μίρεν, Ὁ. 61.---εἷς τὸ ὄνομα, ἱπίο 
τε πᾶπΊς, ἱ.Ζ., 848 οοηξεβϑίηρ [6 ὨδπΊα 
ΜΏϊοῆ επηροάϊεβ ἴῃς εβϑϑεηος οὗ ἴδε 
ΟΠ σίβιίδῃ Ἵγεςά.---τοῦ πατρὸς, εἰς.: ἰξ ἰ8 
τῆς πδιης ποῖ οὗ οπα δυὲ οὗ ἴῆτες, ἔογπη- 
ἧπρ 4 θαριϊϑηηδὶ Ὑτίηὶν---Εδίμεσ, ὅοη, 
δηὰ Ηοῖν αποβϑεὲ. [{ 15 ποὶ βαϊά ἱπίο 16 
ΠᾶΠΊ68 οὗ, εἴς., πο ἱπῖο ἴῃς παπης οὗ {πε 
Ἑδῖπογ, πὰ ἔπε πᾶπὶὲ οἵ ἴῃς ϑοη, δηὰ 
τῆς. πᾶπηὲ οὗ ἴε Ἡοΐν αμοβῖ-- νπεηςα 
ταῖρς θεὲ ἀεάδυςεά τῆς ἰάεα οὖδ Ττὶπιν 
ςοπδεϊυτίηρ δὲ ἴῃς βᾶπια {ἰπιῈ ἃ Ὀϊνὶπα 
ὕπν. Βυὲ τοῖα ΨψουἹά φγοραῦῖν ὃὲ 
τελάϊηρ πιοσε ἱπῖο ἔπε ψογάβ ἴδῃ ννὰ8 
ἱπιεπάςά, -- ες. 206. διδάσκοντες α., 
τεδομίπρ τπ6πὶ, ργαβεηΐ ρατιϊοἰρῖε, ἱπ|- 
ῬΙγίπρ ἴπαὶ ΟΠ τι βείδπ ἱπβιγυςτίοη ἰ5 ἴο 6 
ἃ ςοπίϊπυου8 ργοςα85, Ποῖ βυδογάϊπαϊε ἴο 
δπὰ ρτεραείηρ ἴογ δαριίϑπυ, Ὀυϊ σοη- 
εἰδυΐπα δῆες δαρτίδπὶ ἢ ἃ νίενν ἴο 
ΘπαὈ]ηρ ἀϊδβοῖρεβ ἴο νναὶκ ννογ ΠΥ οὗ 
τδεὶς νοσαιίοη.---τηρεῖν : {πε τεδοῃίπρ' 8 
ὙΠ ἃ νῖενν ποὶ ἴο ρηποσὶς Ὀυ ἴο ργϑοίϊςα ; 
ἴῃς αἷπὺὶ ποῖ οτ ποάοχ ορίπίοπ Ὀὰϊ τῖρῃς 
1νίπρ.- πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν: 
τῆς πιηαῖεγίαῖβ οὗ ἱπβιίγυσιίίοηθ ἂτὲ ἴο ὃῈ 
ΟἸτίβε᾽Β οννπ τεδοπίηρ. ΤῊϊΒ ροϊπὶβ ἴο 
πε ἀεβίγα ει εξβ ἴοσ ἔπε ΟΠυγο ἢ 8 υ8ὲ οὗ 
Δῃ οΥΑΙ οἵ νυττεη ἰτδάϊξίοη οὗ (τί 8 
ννογάβ: ἐλέδε ἴο δε ἴῃς γυῖε οὗ ἴδ δηὰ 
Ῥτγδςῖῖςς.---καὶ ἰδοὺ, ἱπιτοάδυςϊηρ δπ ἱπι- 
Ῥογίαπε ργοπιῖβε ἴο ἴΠ6 πιιββιοηαγίεβ οὗ 
πε πενν υπηΐϊνεγβαὶ γε !ρίοη ἴο Κεερ ἴπεπὶ 
ἴῃ οουγῶρε απὰ ροοά πορε πὰ 411 ἀϊῆ- 
οὐΠε1ε8.---ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν, 1 τε Εἴδεη, 
Ἐχαϊιςά, Α11- ροννεγία! Οπα, νυ} γόοις ΤΩΥ 
ἈΡΟΒ1]68 δηὰ γερτγεβεπίδινεβ οηραρεά ἰῃ 
ἔπε Πετσοὶς ἰδβκ οἴ ργοραραῖίπρ {πε (δῖτῃ. --- 
εἰμὶ, αν», ποῖ νν1}} Ὁς, σοηνεγίπρ {86 ἔεεϊ- 
ἵηρ οὗ οετιαϊπῖγ, δι αἰϑὸ βροκεη ἔτοπι 
τῆς εἴεγηδὶ ροΐπε οὗ νίενν, σι ϑῤεεὶφ 
αείεγη ἐπ ἐἰς, ἴον ΜΏΪΟἢ ἀϊβεϊποιίοηΒ οὗ πεγα 
δηὰ ποτα, πονν δπά ἰῇεη, ἀο ποῖ εχἰϑβί. 

ΟΥ Ἰοδη νιϊϊ!. 58, ““ Ῥείοτε Αὐγαῃαπὶ γνῶ 8 
Ιδπ|". [πδὲ Εουγίῃ ἀοβρεὶ τπε οδίε- 
Βοτίεβ οὗ τῆς Αρβοίΐυϊε δηὰ ἴπε Εἰεγπδὶ 
ἀοηγίπαῖα ἐπτοθβμουξ - πάσας τὰς 
ἡμέρας, 411] τε ἄαγβ, οὗ ν πο, ἴὲ 18 
ἱπιρ! ας, ἔποτε τᾶν Ὀε πιδην ; τῆς νἱδία οὗ 
τε ἔχυσε ἰδ ἰεηρίπεπίηρ.---ξως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος, υπι}} τῆς εἰοξε οὗ 
ἰῆς οὐττεπὶ ἀρε, ψἢοη Ηες ἰβ ἴο οοπλα 
δραΐῃ ; ἃπ δνεπῖ, ποννενοσ, ποῖ ἱπάϊβρεῃβ- 
ΔὈΪε ἔος τῇς σοπγέοτὲ οὗ πλὲῃ ννῆο ἅγε ἴο 
Ἔπ]οΥ δὴ υπὶπίοτσγυριεα βρίτιτι δ] ρτεβεηςθ. 

Τῆϊβ ρτεαῖ ἢπαδὶ ψογὰά οὗ ]}|ε808 ἰβ 
ΜΟΓΩΥ οὗ (δε ϑρεᾶκεγ δπὰά οὗ ἴδε 
βἰτυδίίοη. Ῥειμαρβ ἰὰ ἰβ ποῖ ἴο ὃς ἴδκεη 
85 ΔΠ δχδσῖ τεροτῖὶ οὗ ψῃδί [εϑὺ5 βαϊὰ ἴοὸ 
Ηἰ8 ἀϊβοῖρ εβ δὲ ἃ ςεσίδίη ἔἶτηε δπὰ ρἷδος. 
[π ἴὸ τῆς τεδὶ δπὰ τπε ἰάδαὶ βεεπὶ ἴο 6 
διεπάεά ; ψμδὶ 1ε8ὺ8 βαϊἃ ἵπετε δπά 
ἀπεη ἢ νμᾶῖ τπ6 μυχοῦ οὗ {ῆῃς 
ΔΡροϑβίοϊῖς ἂρὲ πὰ ρτγδάιδι!ν σοπὴα ἴὸ 
τεραγὰ 48 ἴπὸ νν}}} οὗ τοῖς Είβεη Τοσά, 
ἢ στοννίπρ οἴδάσμαββ ἃ8 ἰἢε γεδγβ 
δἀναποεάᾶ, νι ρεγίεςϊ οἰδαγηεβθ δῆῖεγ 
[5τ86}᾽8 οὐ ϑίβ ῃαὰ σοπβ. γε ἤπά ἤεῖα 
(1) 4 ςοβπιὶς βἰρηίβοδηος δββϑίρηεά ἴο 
Οἤγῖϑβε (411 ροννεσ ἱπ πεάνεῇ δηὰ οχυ 
εατῖ ἢ); (2) δὴ δϑϑβοϊυεἶν υπίνεγβαὶ 
ἀεβεϊπαιϊίοη οὗ ἴῃς Οοβρεῖ; (3) Ῥαριίβηι 
858 ἴῃ τἰϊε οὗ δάπηγίββίοη ἴο ἀϊιβοὶ ρ  εβῃὶρ ; 
(4) ἃ τυά᾽πηεηίαγυ Ὀαριίβηηδὶ τυ ; ᾧ) 
ἃ 8ρίτἰϊαδὶ ργεβεπσα οἵ (ἢ γίβι βἰ πηασ ἴοὸ 
1πᾶὶ δροκεὴ οὗ ἱπ ἔπε Ἐουτγῖῃ ἀοϑβρεϊ, 
Το ιΠἰ5 πηεάβυγε οὗ Ὁείβείδη ἐπ] ρὨίθη- 
τηεπς τς Αροβίοϊϊς Ομυτγοῖ, 88 σεργε- 
βεπίεὰ ὈῪ οὔγ δνδηρε δε, μδὰ αιἱαϊπεὰ 
Ψ Πδη μὲ ψτοῖς ἢἰ8 ἀοβρεῖ, ργοῦδὈΥ 
αἴεγ τῇς ἀεβιγυςτίοη οὗ Ἄ ἐγυβδίθτη. 
Ὑπετγεΐη 18 βυτηπιεᾶδ ὑὕὉρ τῃ6 ΟΠυτοδ᾽ 5 
οοηξεββίοη οὗ ἰβίτἢ σοποείνεά 48 υἱϊετεὰ 
ὉΥ ἴδε Ἰρ8 οὗ ἴτπ6 Εἴβεη Οης. “Ἐχ- 
ῬΓΕΒΒΙΥ ποὶ 48 Μογάβ οὐ 76βι15 νναϊκίπρ 
ου ἴδε δαγίῃ, θυϊ 48 τνογάβ οὗ Ηἰπιὶ ψῆο 
ἀρρεαγεὰ ἔτοπη πεάνεη, ἴῃς ἐνδηρε δὲ 
ἤεγε ργαβεηῖβ ἱῃ 80 ΠΊΠΊΔΓΥ ογπὶ δὲ πὰ 
ΟΠ τβείαπ σουηηυπΥ Ππδᾶ ςοπὶς ἴο τὰ- 
ςορπίβε 88 ἴῃς ν"]} ἀπὰ τἣς ργοπιῖβε οὗ 
πεῖν ἐχαϊιςά 1,οσγά " (ΥΝ εἰβ8- Μεγει). 



ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. 

Ι. τ. ἌΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 1. 
2. ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ““᾿Ιδού ἐγὼ 4 ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν 

1 ΤΒε πε νιον τ. Θ. 8 νναπεηρ ἴῃ ἐδ δηὰ οπχἰεὰ Ὁν ΤίβοΙ. δπὰ ΥΝ Η. (1 ἰοχι). 
Μοεὲ υποίαἱβ δη ἃ πιδην νεσβ8. ἢᾶνα ἰξ. [8 Οπιἱβϑίοη 18 ὑσο Δ ὈΪῪ ἄυα ἰο βἰτητας δηά- 
ἷῃς. ΒΌΙ, οπιῖξ τον. 

3 καθως ἰη 3.Β1,Δἃ (ΤίδοἙ., ΝΜ. Η.). 

8 Ἐς εν τοις π. ἰπ τδην ὑποίαἶβ Φ ΒΌΙΔ 33, [«αἵ. πὰ ϑυγ. νεσϑ8.,) πᾶν εν τω 
Ισαια τω π.-. Τῆς ΤΕ. ἰ8Β ἃ ρτϑγῃ. οοσ. 

4 εγὼ ἰδΒ ἴῃ ΤΑΣ (Τίβο.), δυῖ νναπιίηρ ἰπ ΒῸ (ΝΗ... 

ΟΠΆΡΤΕΕ 1. ΤῊΞ ΒΑΡΤΙΒΤ. ΤῊΞΒ 
ΒΑΡΤΙΒΜ ΑΝῸ ΤΕΜΡΤΑΤΙ͂ΟΝ ΟΡ ΪΕδυϑ. 
ΒΕΘΙΝΝΙΝΑΒ ΟΡ ΤῊΞ ΟΑΠΕΑΝ ΜΙΝΙ8- 
τευ-τνν. 1-8. ΤὴῪς ἀῤῥεέεαγαπεε απά 
τοὐμῖςένγ οΥΓὙ ἐκε Βαῤ[ίϊκὲ (Μι, {ϊϊ, 1-12, 
1{κ. 11.1-18}.-τν ες. σ. ἀρχὴ, εἴο.: ΤῊ 
νΕΙΒ6 ΤΊΔΥ Ὀεδί Ὀ6 Δκδὴ 88 ἴῃε βυρετῖς- 
βοσίριίοη οὗ τε ψβοῖς αοβρεὶ, δηὰ 88 
τηεληίπα: εγε Ὀερίη8 τἴπ6 ἀοβρεὶ οοη- 
ςαγηΐπρ ]ε8ὺ8 ΟἸγῖβι {πὸ ὅοη οὗ ἀοά. 
80 νἱεννεᾶ ἱξ βῃουϊὰ 6 τηδάς ἴο βίαπὰ 
δραζῖ, νεῖ. 2 Ὀερίπηΐϊηρ ἃ πὲὺν βεοϊίοῃ 
88 ἰπ ἴδε ἀτεεῖκ Τεβίαπιεπε οὗ ὟΝ. δπά 
Ἡ. ἔνε οοπηεδοῖ νεῖ. 1 Οἱ οβαῖν ἢ 
νν. 2-4 ἴξ νν}}} οοπίδίπ {πε βιδίεπηεπὶ παῖ 
πε αοβρεὶ οὗἩ 1εβϑὺ8 ΟἸγίβὲ Ῥερᾶπ ψΒ 
ἴδε τοϊπίβαν οὗ τῆς Βαριϊβε. Οπ (πϊ5 
νίενν ἴπε ςοπηδοϊίΐοη οὗ {πε δβεηΐϊεηοθβ 
ΤΩΔῪ Ὁκ ἴδκεπ ἴῃ ἔννο ΔΥ8: Εἰ ΠΟΙ ΝΟΤΟΣ 
ΤᾺΔΥ Ὅς ᾿Ἰοϊπεά οἰοβεῖν ἴο νεῖ. 2, ἴδε 
τεβυϊεῖπρ βεηβα Ὀείηρ: ἴδε Ὀερὶπηΐηρ οὗ 
τε αοβρεϊ (γν88) δ8 ἱξ ἰ5 τί τεπ Ξ ννᾶδ 
ἴῃ δοοοσάδηςα ἢ τἴ86 Ῥγορῃεῖῖς οσγαςὶς 
τεάἀϊσείηρ ἴῃς ἱπίσοάυςτίοη οὗ Μαεββίδῃ 
» ἃ ἑοσεσιηπεσ, ἴδε βίοσυ οὗ τῆς Βαριῖβὲ 
τῆεη [οἱ]Ποννίηῦ 88. ἴδε 1] πιεπὶ οὐ ἴῃς 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ ; οἵ νν. 2, 3 ΠΊΔΥ ὃὲ Ὀταοκειεὰ 
Ὧ5 ἃ ΡΑτΙεΠΙΠεβίβ, δηἁ νεῖ. σ οοππεςίεά 
νὰ νεῖ. 4, γἱεϊἀϊηρ (Π18 βεῆβϑε: (δῈ 
θερίππίης οὗ ἴδε αοβρεῖ ννὰϑ οἵσ Ὀεοδπια 
(ἐγένετο) Ἰοῦπ τμ6 Βαριΐδε. ΑἹ] τῆγες 

ΜΆΥΒ ρίνε ἃ ρεσίδοι Ϊ σοοᾶ τηεδηΐηρ. 
1η ἔδλνουγ οὗ ἴῃ ἤσϑβι τὰν 5 τ1πε ἀρδεπεῦ 
οὗ τῆς δγιῖςϊες Ὀείοτε ἀρχὴ, ἀραίπβε ἱξ 
8ᾶ8 ὕεεη αδἰϊερεά (Ηοϊεζστηαπη, Η. 6.) 
τδδὲ καθὼς ἴῃ Μαιίμαν δηὰ Ματκ αἰννᾶγβ 
σοπηβοῖβ ἢ αὶ ροεβ Ὀεΐογς, πενὸσ 
ἰπιτοάυςεβ ἃ ὑζοῖϊδϑίβ ἃ8 ἴῃ 1. νἱ, 31.-- 
τοῦ εὐα Ἰ. Χ., τε ροοά πενν8 
εοπρεγηπὶπρ, ποῖ ῥγεαρλεα ὃν, ᾽. Χ. Ὀεὶπρ 
δεηίεῖνε οὐ]εςεῖνα; ποῖ αυἷτε [ἢ Ἔνδηρεὶὶς 
τεοοσά, θαξ οἡ ἐϊ8 νΑῪ ἴο [δὲ ἤηδ] πηθδη- 
πᾳ οἰ εὐαγγέλιον. “ΟΠ γῖδΒε᾽" Βεῖε ἀρρεᾶσβ 
88 8 ῬΙΟρΡεῦ ΠδηΊ6, 88 ἰη Μί. ἱ. 1:.---υἱοῦ τ΄ 
Θεοῦ : τΠῖ8 εἰε]ς, ἐνδη ἱξοπηϊεεά, 8 ἱπιρ] οἷς 
ἰπ τὲ τἰἰ6 Ολγίδέ, θὰῖ ἰξ 18. Ἔνεσυ ΨΆΥ 
ἹΚΕεΙ͂Υ ἴο βανε ἰοσπηεὰ ἃ ρατὲ οἵ δε 
οτίριμδὶ ἰςχέ, 88 ἱπάϊςατπρ ἴῃς ροίης οὗ 
νῖονν ἵπ ΒΊΟΝ [6808 18 ἴοὸ ὃς ργεβεηϊεά 
ἴο τεδάειβ οὗ πὲ ἀοβρεῖ.0 ΥὙΝηπους 
ΔΒΒ.ΠΊΪΏΡ ΔΠΥ Δοαυδίπίδπος οἡ ἴπε ρατὶ 
οὔ της Ἔνδηροῖϑὲ ἡ τῆς Θοβ8ρεὶ οὗ τπῈ 
Ιπέλπου ἱπ Μαΐζμεν ἀπά Τὰκε γα ΤΑΥ͂ 
δδῪ πὶ (Π 8 εἰ] 6 (Δ Κα8 (ἢς ρίδος οὐ τῃς 
ορεπίπρ ομδρίεσβ ἴῃ ἴπ68ε αοβρεῖβ. [18 
4}1} αι Μαγκ οβξεγβ ἴὸ ρταῖίἔν ἔπε ουὐγίοβ ἐν 
το τνιοἢ 686 σπαρίοσβ οὐνὲ τμεὶς ογρίη. 
ὝΝΒο ἰβ {πῖ8 ταπιαγκαῦϊε Ῥεγβοπαρα οὗ 
ψ βοτὰ γου τε ΗἜε ἰβ “1ῆε ὅ80η οὗ 
αοά". Ηον ταυοῇ τπδὲ ννᾶ8 πιεαπὲ ἰὸ 
ΠΟΏνΕΥ οᾶπποῖ ὃς σετίδιἶΎ ἀδιεγτηϊπαὰ, 

γν. 2-4. καθὼς ἰπιτοάτοαβ ἃ ργορδεῖία 
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σου ἔμπροσθέν σου.ἷ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1. 

3. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, “᾿Ἐτοιμά- 
σατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ." 
4. Ἐγένετο Ἰωάννῆς 5 βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ Σ κηρύσσων 
βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ς. καὶ ἐξεπορεύετο 
πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται" καὶ 
ἐβαπτίζοντο πάντες ὁ ἐν τῷ ̓ Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ,δ ἐξομολογού- 
μένοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 6. ἦν δὲ δ ᾿Ιωάννης ὁ ἐνδεδυμένος τρίχας 
καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων Τ 
ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Ἴ. Καὶ ἐκήρυσσε, λέγων, “Ἔρχεται ὁ 

“Ἐπ ὙἶΝ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς " κύψας λῦσαι τὸν 

1 ἐμπροσθεν σον οπκίτἰεἃ ἱπ Ὁ ΒΌΙ, αἱ. 118 ργορδδὶν ἔσγοτι Με. χὶ. το. 

3. Ὀείοτε βαπτιζων ἰπ 3.Β1.Δ (ΤΊεβο., Ττρ., ΝΝ.Η.). 

8 και ἰη Ὁ, αἱ. (Τί5..)}, θὰῖ νναπείπρ ἰπ 13, 33 αἱ. (ΝΗ. οπιἰτ). 

4 παντες Ὀεΐοτε και εβαπ. ἰη Β01.Δ. 
4 καὶ ἣν ἴῃ 381, 33, ἀπά ο δεΐοτα |. ἰη ΒΙΣ. 

οἰϊδείοη δ ρμγοϊδδὶβ ἴο τῆς Ὠἰϑβιοσγίςδι 
βἰαϊεπηεπὲὶ δϑουξ ἴοῃη ἴῃ νεσ. 4 ΞξΞ ἰπ 
δοοοτάδπος ψ τ, εἴς., Ιοἢ πη ἀρρεαγεά. 
ΤὨο ργορδμεεῖς σεΐεσεπος δηά {πε ἢ δίογίις δὶ 
βιλιθπηθηΐ δῖα ρίνεπ ἴῃ ἰηνεσϑε ογᾶδσ ἴῃ 
Μαῖῖπεν,.--ἐν τῷ Ἠσαίᾳ, ἴῃ Ι5αἰδῃ, {πε 
δοῖυδ] αυοϊδείοπ δεΐηρ ἴτοτη ἰβαίδῃ ἀπά 
Μαίδοιι (νεσ. 2) Ἴοπ͵οϊηιϊγ. Απ ἰη- 
δοουγᾶου ἀουδεῖεββ, θυξ ποῖ τπγουρῇ δη 
εἴτοσ οὗ πηεπιοσυ (Μεγεῖσ δὰ ΚΝ εἴ55), θυῖ 
«Ὠγουρῇ ἱπάϊβετεπος ἴο ρτθαίεγ ἐχδοῖ- 
πεβδ, ἴπε αυοϊδίίοη ἔτοπὶ βαίδῃ δείης 
ψπδῖ οΠἰεΗν οσουρίεά τς πιϊπά. [Ιἐ ἰδ 
βοπιοι πη Ἀδειοεσὰς ἴο αἰἰγδοϊίοπ ἴῃ 
ξτατηπιασ, [Ιἰ 18 Μαγκ᾽β οπῖυ γγορῃεῖς 
οἰταείοῃ οὐ δῖβ οὐνῃὶ δοοουηῖ.---ἰδοὺ Ὀερίη8 
τῆς ᾳυοιαιίοη ἔτοπη Μαὶ. 1}. σἉ φίνεῃ 85 ἰπ 
Μι. χί. το, ψἱ » Δεν προσώπον 
δηὰ ὁδόν, ςπδληρεά ἱπίο σον.--- ες. 3. 
Ουοϊατίοη ἔτοπι 18. χὶ. 3 δ8 ἰη Μί. 1]. 
3.-ον ες. 4. ἐγένετο ᾿1.: ἱπ δοοοσγάδπος 
νι, δηὰ ἴῃ Π]Β] πιεπξ οὗ, ἔπεσε ργορῃαιῖς 
δητιοἰραικίοηβ, αῤῥεαγεά Ἅολη.--- βαπτί- 
ἴων -- ἰῆς Βαριῖϑι (Ξυ δ5ίαπεῖνα ραγίς ]ε), 
παι τπ6 ξυποιίοη ΓΚ ννὩοἢ Ὧδε ννὰβ δεβῖ 
Κπονγῃ. --- εἮ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν : 1:18 
οἴαυδε (ἰηΠ [ὺκς, ποῖ ἰπ Μδιπεν) τηδῪ 
ῬΙαυβίδ!υ θῈ τεργεβεπίεά 45 ἃ ΟΠ τι βεαηϊβεά 
νεγβίοῃ οὗ 1οππ᾿ 8 δαριϊππι (νν εἰ85), δυῖ 
οὗ οουγβε [οππ᾿ 5 ργεδοῃίηρ δηὰ θαριϊβπι 
τωρ! εὰ ἐπὶ τ πλέῃ γεδ!ν τερεπιθὰ {πεν 
«“οὐἹὰ θ6 ἐογρίνεη (ΗοἹΖ., Η. 6.). 

γν. 5-8. δεῖ. 5 ἀεβογῖθεβ 1ἴπ6 ινἱάε- 
Βργεδὰ σμαγδοίεσ οὗ ἴπ6 τηονεγηθηΐ στη ἢ 
88 ἴῃ Μι., οὐγ ἰπαὶ ]υάδεα σοπΊεβ 
Ῥείογε ]ογυβαῖςπι, πὰ τῆς ἀϊπιγίοι οὗ πα 
Ἰοτάδῃ ἰβ ὕοὲ τηεπίϊοπαδά.- ες. 6 
«ἰεβοσίθεβ Ομ ΒΒ ΨΆΑΥ οἵ 1{{π 25 ἰη Μι., 

δυπαντον Ὀεΐοτε ἐν τω |. ἴῃ Ὁ ΒΙ, 33. 

Ἰεσθων ἰη 3 Β1,Δ 33. 

ἐνδεδυμένος δἰδπάϊηρ ἴοι εἶχεν τὸ ἔνδυμα, 
δηὰ ἔσθων ἴος ἧ τροφὴ ἦν.-Ν ες. 7. καὶ 
ἐκήρυσσεν, ἱπιτοδυςΐηῦ ἃ δρεςίαὶ δπὰ 
ΝΕΙΥ ἱπιρογίδπι ρατὲ οὐ ἢῖβ ἄδγγρι"α: 
ἱπίον αἰἰα Ὧὰ Κερὲ βαγὶπρ---δηχίοιιβ ἴὸ 
Ρτενεηῖ τηξῃ ἔτοτὶ ζοστηηρ ἃ ψτοηρ ἱπ)- 
Ῥτγεββίοῃ οὗ 88 ροβίϊἷοπθ. ὙΤῇηΐβ ἰ8 ψῃδὲ 
τοδίαβ τηδητίοη οὗ ἢΐβ πηϊηϊβέσυ γείοναπε 
ἱπ ἴθ ενδηρεῖῖς τσεοοσά.---λῦσαι τὸν 
ἱμάντα, το ἴοοβε τῆς Ἰλίομεὶ οἵὨ, ἰπβίεδά 
οὗ τὰ ὑποδ. βαστάσαι ; ἃ δίτοηροι εχ- 
Ῥτεββίοῃ οἵ βυδογάϊηδιίοη, ργαςι αν ἐπα 
βϑτῖθ ἰάδδ.--- εσ. 8, πνεύματι ἁγίῳ: 
καὶ πυρί οπιϊττεὰ, ννΒΕΓΕΌΎ {Π6 νίενν ὑσα- 
βεηίεά οὗ Μεββίδῃ Β ζιποϊίοη εςσοπιαβ 
1ε55 ὑιάϊοϊα!, τῆοσγα Ὁ τγβείδη. Μι.8 
δοςουπὲ ἤετε ἰδ ἔγῃες ἴο Ιοἤπ᾽ 8 σοη- 
Τςερίίοη οὗ ἴῃς Μεββίδῃ. ΜΑκ.Β νν88 ργο- 
ὈΔΌΪΥ ἱπῆπεποεά ὃν τῆς ἀδβιϊηδιίοη οὗ 
δὶ5 οβρεὶ ἔος αιἽπεῖῖε τεδάεσγβ. 

νν. 911. Υὴιε δαῤίϊδνι φΚέτα (Μι. 
1, 13-17; [Κι Πἰν 21, 22).---εσ. 9. ἐν 
ἐκείναις τ. ἧ. - ἰη ἴῆοβα ἄλγβ; δὴ ἰπ- 
ἀεῆηῖϊε ποῖς οὗ {ἰπ|6 ξ. 1 ομη ννᾶβ 
φατεγῖπρ οἡ ἢἰβ πη πίβίγυ οὐὁἩἨ φγεδοῃίηβ 
δηὰ Ραριϊϑἰπρ.---ἦλθεν Ἰησοῦς, σδπιδ 
7εβὰβ, ἢ νπδῖ {δε] ηρ8, 48 οοπιρατεὰ 
ἢ ῬΠατγίβεεβ ἀπά ϑαάάιςεςβ, υἱάφ ηοῖδβ 
οη Μι.---ἀάἀπὸ Ναζ. τ. Γαλ., ἴτοπι Νακαγείλ, 
ῬΙΓΕΒΟΠΊΔΟΪΥ Ηἰΐ8 ἤοπιε; οἵ Οαϊϊεο, ἰο 
ἄἀεῆης πε ρατὲ οὗ τε οουπίγν ἴοσ ουΐ- 
βίδετβ ; οἡἷγ Θ΄] 1} ες πιεπεϊοπεά ἴῃ ΜΈ.-- 
εἷς τὸν ᾿1.: ἐν ΠῚ ἀδιῖνς ἱπ νοῖὶ 5. Τῆς 
εχργεβδίοη ἰβ ρσερπδαηῖ, ἰπθ ἰάεα οἱ 
ἀεβοεπάϊπρ ἱπῖο ἰῆς τγίνεγ υείπρ ἰαῖεπε ἴῃ 
εἰς.---ὑπὸ ἴωαν., ὉΥ ]οῆπ; πο δεϑβίϊδτίοη 
ἱπάϊςαιεά ; οὗ, τεπιᾶγκβ οα ἴῆσες βυποριΐοδὶ 
πδιγαῖνεβ οἡ 1Πἰ5 ροΐπὶ ἰῃ Μι. Ιἐ ἀοεβ 
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ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8. ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν 30 μετα. τκ 
ὕδατι αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν 5 Πνεύματι ᾿Αγίῳ." 
ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς 
Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ ᾿Ιωάννου εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην." 
εὐθέως ὅ ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, 

ΕῚ 
[288 Ἔ 
Αεῖδ χχ 
ἮΝ οἵ 

ἐὰν ἡ 
ἴο δἱπὰ 
Ῥτίβοῃεγ). 

9. Καὶ" 

10. καὶ 

καὶ τὸ Πνεῦμα ὡσεὶ ὁ περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ Ἷ αὐτόν 11. καὶ 
φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, “Σὺ εἴ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν 
ᾧ 5 εὐδόκησα." 

ἔρημον. 

12. Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν " ἐκβάλλει εἰς τὴν «6. ἰβ Με. 
13. καὶ ἦν ἐκεῖ9 ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα, ἰῖν χ. 4. 

πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων " καὶ οἱ 
ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 

ΔΒ, 33, 69 νεζβ8. οπηῖξ μεν, ἀου δε1ε58 ἃ στδπ). οοσ. 0 Δῃβινεσ 0 δε. 

3 Τῆς ἤγβε εν ποῖ ἰῃ δ ΒΔ ουγείνεβ, [δ βοοοπά ποὶῖ ἴῃ Β[, (Τί βοϊ. οπιὲβ ὅσες, ΝΝ. Η. 
Ῥοι}). 

5. Β οπηΐβ και (ΝΗ. ἴῃ πιασρίπ). 

δΎΊΠε Ὀεβὲ (οχίβ ἕδνα ευθνς πηίοττηΐν ἰπ ΜΚ. 

Ἴ εἰς αὐτὸν ἱπ ΒΌ 13, 69. 

4 ει8 τὸν [. υπὸ [ω-. ἰπ  ΒΌΙ, 33, 60 αἱ. 

δ ως ἢ ΜΜΑΒΌ[Δ. 

5 σοι ἰη ΒΙΑΣ (Τίβοδ., ΝΝ.Η.. 

9ΜΑΒΌΙ, 33 οπιῖὶ ἐκεῖ, πιδδηξ οτὶ ρ Δ] ῬεσθδρΒ 88 ἃ βυυϊβείξυςς ἴος εν τῇ ἐρημω 
ξο] ον ΐηρ. 

10 γεσσ. ἡμέρας ἰπ 881, 33. 

ποῖ Ἔνδῇ ἄρρεᾶσ ψπεῖπες ]οπη δά δὴν 
βυϑρίςϊοη τπαὲ (Π6 νἱβίϊοτ ἔγοση Νζασγεῖῃ 
ν»28 ὁ ἰσχυρότερος, οἵ »»ῆοπ) δε παά 
δροκεπη. Τδε γηδπηεσ ἰη ψ Ποῖ τπ6 ὃΔΡ- 
εἰβπὶ οἵ [εβυβ '8 τεροζγίε [8 ἴῃς ἢγϑι ἰη- 
εἴδηςς οὗ ἴδε γεαίίερι οἵ [18 ΟΘοβρεῖ, 
ἴαςιβ δδουξ 19|ε88 βιαίϊεὰ ἱπ ἃ πακεὰά 
ΤΑΆΠΠΟΙ 48 οοτηρατοά, 4.9., ἢ ΓΚ, 
ὙΠῸ ἰ8 ἱπῆυεποεὰ ΌῪ τεϊρίουβ ἀδοογυση. 
-τ-ν ες. τό. εὐθὺς, 5ιἰγαϊρῃῖνναγ, ἃ 
λνουτίϊς νοτὰά οὐ ΜΚ. 5, ἰο Ῥε ἴδκεη 
τυῖἢ εἶδε -Ξ- 45 δοοῃ 848 ες Πδά δβοεηδεά, 
εἴς, Ηε σαῖοσ. ἘῸΥ β πη ᾶγ ἀδᾶρε ἰπ 
τεΐδσεποα ἴο εἶτα υἱάς Ἡετπιαπη, Μίρεν, 
Ῥ. 772.---σχιζομένους, Ῥείπρ τεπι ἀδιιπάετ, 
8ἃ 5βιδάξφη δνεηῖ; 8 βίγοηρες ννογά (ἤδπ 
τῆδῖ υδεά ἱπ Μὲ. ἀπά [κ. (ἀνεῴχθησαν 
--ῆναι). Τῆς Βυδίεςς οὗ εἶδε 15. [ε8118.--- 
εἰς αὐτόν: 18 τεδάϊπρ Ξυρρεβὶβ {πε 
ἰάεα οἵα ἄεβοεπε ποῖ τηθγεῖν ὑροη (ἐπὶ) 
δῖ ἐμέο Ηΐπι, δ8 1ξ ἴο κα τ} [15 δδοάς ; 
Βεποείοσιἢ ἔπε ἱπιπηδηςπὶ βριγίξ οὗ [6β8115. 

γν. 12,13. Τὰς ἐεηιῤέαίϊον (Μι, ἰἱν. 
ασασ; ΓΚ. ἵν. 1-13)}.--ν ἐσ, 12. ἐκβάλλει: 
πἰδβιοτγίς ργθβεηΐξ, πο υδοὰ ἱπ ΜΙΚ νὴ ἢ 
1νεῖν εβεςϊ ; ἱπιγοάπιςεβ ἃ πεῖν βιϊυδτίοη. 
Τα ἤτβε πίη τῆς ϑρίτιε ἄοεβ (εὐθὺς) 15 
το ἄνίυς εβὺ8 ἱπίο ἔπε ιν] άδγηςβ5, ἴῃς 
εἐχργεβϑίοη ποῖ ἱπηρὶ γίπρ ταϊυοίδπος οὗ 
{" ἴο ζο ἱπίο 50 "νὰ ἃ ρίαςς (ὟΝ εἰβ5), 
υἱ ἱπίεπεε μιεεοςειραϊΐοη οὐ πιϊηὰ. 

ΑἸΙοννΐης ἴος ἴῃς ννεακεηΐηρ οὔ τῆς βεῆβα 

ἰη Ηεϊεηϊϑεῖς ὑδασε (Η. Ο.), ἰε ἰδ ἃ νεῦῪ 
βίτοηρ Ψψοτιὰά, ἃἀπὰ ἃ βεοοηά ἱπβίδηςς οὗ 
Μκ.᾿5 γεαϊΐϑηι: εϑὺ5 ἐλγμδέ ουἱ ἱπίο ἴε 
᾿ῃποβρίδ]6 ἀδβοσέ ὈῪ ἴογος οὗ ἐλομρλέ. 
Βε Ννειῖε βαυβ ἴπαὶς ἴπε εἰς] δἰρηΐῆ- 
σης οὗ ἔπε ἱεπιριδιίοη 18 ἰοϑὲ ἴῃ ΜΚ. 8 
ταδᾶρτα πδιγαίϊνα, δηὰ παῖ ἴξ θεοοπηεβ ἃ 
ΤΆΘΓΘ τπηλγνε!ουβ δάνοπίυτα. 1 ἄδτηυσ ἰο 
τηῖ5. ὙΤῆς οἠς ψοτὰ ἐκβάλλει εςε}18 τῇς 
ΨΠΟΙε βίοσυ, βρεᾶκβ ἃ8 ἴδ 88 ΠΊΔΥ ὃς ἴῃς 
μηεῤεακαδίε. Μι. ἀπὰ ΜΚ. μᾶνε ἐστε ἰὸ 
ε}} ὰ8 ννῆδὶ παρρεηεά, Ὀυϊ πᾶν {ΠΥ 
δίνεη υ5 τηοσὸ ἤδη ἃ ἀϊπὶ βῃδάον οἵ ἰῃς 
ἔγἢ ὅν ες. 13. πειραζόμενος, Ὀεΐηρ 
τεπιρίοά, ργεβυπιαθὶν τῆς ψνμοῖς τἰπια ; 
ἀουδεεβ5 ἰῃς τοδὶ (σα. Ὑνο ρόννεῖβ δ 
ΜΟΥΚ 411 τπγουρῇ, ἴῃς Θρίγιε οἵ αοά δηὰ 
πε βρίγιε οἵ εν]].---Ἦν μετὰ τ. θηρ.: ποῖ 
πλεγοΐνγ ρἰοϊοσίαὶ οὐ ἱπίεπάβδἃ τὸ δϊπε 
ἄδληρετ; πιδδηΐϊ γαῖπεῦ ἴο ἱπάϊοδϊς ἢ τπ- 
ἱπμαθιτεὰ πδίυγε οὔ τῆς ρῖδοα ; πο βυρρ 68 
οὈιδΙ ΠΔὉ]6 ἔπογα, πυηροῦ ᾿πεσθίογα ἃ ρδτί 
οὔ τς εχρεγίεηος.---ο ἄγγελοι: δηρεῖδ 
85 ορροβεά, ποῖ ἴο ἄεν!]8 (ϑοἢδηζ), θαῖ ἰὸ 
δυπιᾶη δείηρβ, οὔ ψῆοπὶ ἰδεῖ Ὑγεγό 
ποῃς.-- διηκόνουν, πικίηἰδίετεά ; ἴῃ ν'ῆδὶ 
ΔΥ ποὶ βαϊᾷ, δυῖ ἱπιρί γίηρ ἐχμδυδβίίοη. 
ΤΠεβε ἔειν ἴουςῃεβ οὗ ΜΚ. βυρρεβὲ ἃ 
νἱνίά ρίοιυτε οἵ ἃ ερίτγίευ δὶ ογ ββ: ἱπέβηβα 
Ῥιεοςουρδιίίοη, ἱπϑιϊηςτῖνα τεῖγεδξ ἱπίο 
σΟηρΈΠΙΆ] ρτὶπὶ βοϊά68, ἐεπιρίδίϊοπ, 
βίγυχρῖο, ἤεῖος δπὰ ρτγοίγδοϊεδ, ἰββυΐπσ 
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14. ΜΕΤΑ δὲ] τὸ παραδοθῆναι τὸν ᾿Ιωάννην, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 2 τοῦ Θεοῦ, 
15. καὶ λέγων,5 “Ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς, καὶ ἥγγικεν ἡ βασιλεία 

ΔΙοναμα. 15 τοῦ Θεοῦ " μετανοεῖτε, καὶ ὁ πιστεύετε “ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ." 
16. Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε 

Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον 5 

ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς - 17. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
“Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων." 
18. Καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν ἴ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
19. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν 8 ὀλίγον, εἶδεν ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, 
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτί- 
ἴοντας τὰ δίκτυα. 20. καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς - καὶ ἀφέντε: 

τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν, 
ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

Δ μετα δα 'π ΤΟΔΣ (ΤΊδο.). καὶ μετα ἱπ ΒὨῸ (ΝΝ.Η.). 

3 τῆς βασ. οπιῖε Ὁ ΒΙ, 33; Ὁτουρδὲ ἴῃ ΌΥ Βοσῖθεβ 85 με υβυ8] ρῆγαϑε. 

5 και λεγων οπιίεἰεὰ ἰπ ἐδ ; Τίβο., ὟΝ. Η.., ἴῃ Ὀγδοκβῖβ ; ἰουπά ἰῃ ΒΙ.Δ, 

4 και παραγων ἰη Ι͂ΒΟΙ, 13, 33, 69 αἱ. 

δ Σιμωνος ἴῃ  ΒΙ,. 

ΤΕ. αβεϊπι διε το ΜΈ. ἱν. 18. 

6 Ἐογ βαλλ. ἀμφιβλ. (ἔτοπι Με. ἱν. 18) 3 ΒΙ, 33 πᾶνε ἀμφιβαλλοντες (Τίδοι,, ΝΝ.Η.). 

Ἴ ἀντων οΟπϊεεὰ ἰη 8 ΒΟΙ,. 

ἰῃ ϑδίκπαδβ, οδιΐπρ ἕος ῥτγεϊεσγηδίυγαι 
αἰά. 

γνυ. 1τ4-25ὅ. Τὰν Οαϊϊϊοαπ νιϊμὶ σένν 
δερὶης (Μι. ἵν. χ2-22; [,Κ. ἱν. 14).--Ν εσ. 
14. τὸ εὐαγγ. τ΄. θεοῦ : {λὲ Οοϑεῤεῖ οὐ 
Θοά, ἰλε ξοοᾶ πεννβ βεπὶ ὉῪ αοά ἴο πιεῃ 
ταγουρἢ [εβι8, ἃ βίγοηρ πᾶτης ἴοσ Ὁ μτίεῖ᾽ 5 
τλεββᾶρο.-- ει. 16. ἧ βασιλεία τ. θ.: 
τηἷ8 ἀδῆπεβ πιοσθ ργεοίβεϊυ ἴῃς ροβρεὶ 
]εβὺβ ργεδςῆμεβ. [ἐ 18 [ῃς ροβρεὶ οὗ ἴῃς 
Κιηράοπι οἵ αοἅ. Βυΐῖ ἐνεῃ {πἰ8 ἰδ 
νᾶρυε. ὙΠ Κίπράοπι πιδὺ ὃς ἀϊ ετ ΠΟῪ 
φοποείνεά : 88 8η ανῇι {ΠῚΠΡ ΟΓΥἿ 88 ἃ 
δεπεῆςεπε της. Ὑᾶε βιιπιπΊοηΒ ΓΟ]Πονν- 
ἱπρ ἴὔγονβ ᾿ἴίσῃε οἡ ἐϊ8 παῖυτε.---μετα- 
γοεῖτε καὶ πιστεύετε: “τΤαρεηΐ ᾿᾿ ΕΟΠΟ68 
ἰοὔπε Ῥτεδοῃίπρ, πὰ βάνουσβ οὗ ἂινε, 
αἱ “ δείϊευε᾽" ἰδ ἃ Ὧὲν ννοτᾶ, δπὰ ρζε- 

Βυτηαῦῖγ ἐλ νναϊοηνοτά οὐ [86 πεν 
ταϊηἰβῖγυ. Απὰ τῆς πάγη ἴογ ἴπε πηεββαρα 
το δε Ὀεϊϊενεὰ 5ειεῖεβ τπε παΐυγε οὗ 8 
Κίπράοῃι. 118 οοπιίπρ 18 φορά πέεσς (ἐν 
τῷ εναγγελίῳ)Π. Ἐὸοτ πιστεύειν ἐν, υἱάς 
(α]. ἰϊΠ. 26, Ερῃ. ἱ. 13.- νοῦ, τό. 
ἀμφιβάλλοντες : Ἰδὲ Ῥεοαυδα ἀϊδετεης 
ὅἄοτὰ Με.᾽5 ἐχργεβϑϑίοῃ, ἴο Ὡϊοἢ τῆς Τ᾿ Ε. 
δδδί πλῖδῖε5 Μκ.᾽8, ἰ ἰΚεῖγ ἴο θὲ ἔπε σὰς 
τελάϊην, ἀπά ἰβ νεγὺ εἘχργεϑβίνα : σδϑίϊην 
αὔουϊ (τπεὶς πεῖβ ἀπάεγειοοά, βεγα οπἱγ). 
--ν ες. σ7. γενέσθαι : 1 1} πιᾶκα γοὺ 

8 ΒΌ1, οπιῖϊ εκειθεν. 

δεεομισ, ἱτηρ᾽ γίπρ ἃ ρτδάυδὶ ὑγοοεβθβ οὗ 
τταϊηίηρ ; τπεγείοσε τῆς ἀϊβοὶρ᾽εβ οδ᾽εὰ 
88 ΕΔΙΪν 48 ροββίδ]ε.---  εσὶ 20. ὰ 
ισθωτῶν : πεν ἰεξὶ ἐμεῖς ἐδῖπεῖ  » 
ἱγοαὰ ἀϑϑὶδίαπίδ. ΤῊΪΒ [8 ἴάκεη ὈΥῪ βοπηδ 

85 ἃ πηεγεῖν Ρἱς(οτίαὶ σαῖς, θὰΣ οἴδματι 
}υβεῖγ τερασγὰ ἰξ 88. ἃ ἰουςῇ οὗ πυπηδηΐίγ. 
[1 οοπιίοτιεὰ ΜΚ. δπά χοῦ ἢΐ8 
νουςῃεσ Ρεΐεγ {πὲ {πὰ ἔνο Ὀγοίδοσβ ἀϊά 
ποῖ πεεὰ ἴο ἴεανε πεῖς [λίπος αἴοηδ. Ἧς 
ςουἹά ἄο νίτπουῖ τπεπ|. 

νν. 21-28, Εἰγδέ ἀῤῥεαγαμπος ἐπ ἐπε 
δγπαρορμα; ἢγεέ ἱπιῤνεβδίοης (1 κ. ἵν. 
31-37).-τῦνεσ. 21. εἰς πορεύονται : [6518 
δηὰ {π6 ἴουγ πεν]ν δοαυΐτεά ἀϊβοῖρ!εβ 
ἐπίεγ οἵ αγγίυδ αἱ.---ἰΚαπ., Οδρετγπαυπι; 
Βτϑὶ τπεητίοη. Ετοπὶ ΜΙ. 5 παγγδῖῖνε δίοπα 
ΜῈ Βῃουϊὰ ραίπει (δὲ 7}εβι8 διγίνεά αἵ 
Οδρεσγηδυπὶ οἡ Ηΐβ ννΑὺῪ πογιιναγὰβ ἴγοΐω 
186 δουιῃ-- -γοπὶ τς Ἰογάδη ἴο αδἱες, 
τε δἷοηρ ἴπε βῆογς οὗ τῆς ἴδλκε ἴοὸ 
ΟδρεγπδιπΊ.---εὐθέως : δεεπΠῚ8Β ἴο ἱπηρὶν 
δεγίναὶ οὐ ϑδῦρδῃ.--σάββασιν: ἀδῖϊνε 
Ῥίυγαι δ8 15 ἔτοπὶ σάββας ; ρίυγαὶ, δεῖ 
ἈΠΔΪΟΡΥ ΟὗὨ παηηεβ ἴογ ἔεαβὶ ἄδυβ (τὰ 
ἄζνμα, τὰ γενέσια, τὰ ἐγκαίνια) .--- 
ἐδίδασκε: Μι. ἱπ Πΐ8 ρεπογαὶ βυπηπιασν 
οὔ πε ΟΔ}}|6η πη βέγν ἀρρ]ε5 δοῖῃ τη ϊβ 
νοτγὰ δπά κηρύσσω ἴο (ἢ τίδι᾿ Β βσγπδρορις 
υἱϊετάποοβ., ὙΠεδ6, δάδάτεεβεδ ἴὸ ἃ 
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241. Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ " καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν 
εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε. 42. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ 
τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἣν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ 
οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 23. Καὶ 3 ἣν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος 
“ἐν πνεύματι " ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε, 24. λέγων, “Ἔα, τί ἡμῖν ὅδν τα 
καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδα“ σε τίς ᾿ἸΡγοῖαν 
εἴ, [ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ." 25. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς, λέγων, ΕΟ 

“φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ." 26. Καὶ ἔξ σπαράξαν αὐτὸν τὸ ΤΙ νον 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ κράξαν δ φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. ὃ Οδ ας Δ, 

41. καὶ " ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς αὐτούς, τ Σνϊς 

Ἀ φισελθων. .. εδιδασκε (Τ. Ε.) ἰδ τῆς τεδάϊηρ οἵ ΒΌ (ΥΝ.Η. ἐεχὲ). ϑοπιε σορίεβ 

οὔ εἰσελθων, ἀπά ρίδοε εδιδασκε Ῥείοτε εἰς τ. συν.; 850 1, (Τίβοξ., ΥΝ.Η., ἰῃ 
ταδτρίη. 8. τεϊδίηβ, Τ. Ε.). 

3 και εὐθὺς ἴπ 381, 33; εὐθὺς Ἰεῖς οὐὔξ Ὀεοδιβε ποῖ υπάοτβίοοά. 

8 «α ποῖ ἰπ ΜΒ... [ἢ ρῥγοΡΘΌΪΥ σουιθβ ἰπ τοι [Κ. (ἰν. 34). 

4 οιδαμεν ἴῃ δ 1,.Δ (Τίδοι., ΥΝ.Η., ἴῃ πιδγρίη), οιδα ἱἰπ ΒΟΌΣ ; Ῥγοδδδῖγυ οοστεοῖ. 

5 φωνησαν ἴη 481, 33 (Τίβοῃ., ΝΗ). 
δαπαντες ἰπ ΒΙ,; παντες ἱἰπ ΟΌΔ αἱ. 

ΤΊΔΟΓΌΔΣ πᾶνε προς εαντους (ΥΥ.Η. τηλτρ.). ΜΒ πᾶνε δἰ ΠΊΡΙΥ αντους (ΤίΞΟ,., 
ΝΗ. ἰεχὲ. Νν8.). 

Ῥορυΐας δυάΐεηος, ννου]ᾶ σοτηα πλοσα ὑσο- 
ῬΕΙ͂ υηάετ ἴῃς πεδά οἵ ζεγγρπια ἴβδη οὗ 
ἀϊάαεκε.---Ἴετ. 22. ἐξεκλήέσοντο : ἴδεν 
ΨΕΙΕ δπιαζεᾶ ; ἃ βίγοηρ νοσζά, βενεγδὶ 
εἰπγεβ ἴῃ ΜΚ. (Με. νί!, 28).---ὡὡς ἐξουσίαν 
ἔχων, εἴς. : ἃ εἰ πλὶϊατ τοτηᾶτκ ἰη Μι. νἱΐ. 
20 (3εε ποί68β ἔπεσε) ἀρρεπάεά το ϑεγπίοῃ 
ου Μουπι. Μᾷκ. ρῖνεβ πο ἀΐβοουτβα, δυξ 
ΟἾΪΥ ποίεβ ἴδια ἱπηργεββίοπ τηδάθ. “αὶ 
Ῥοοσ βιιδβεϊίϊυϊς ἴοσ ἔπ 6 Ὀδδυτι] ϑεγπιοι 
οὐ ἴῃς Μουπε᾽" (ϑομδηΖ). Ὀουθεῖεββ, 
θυῖ εξ ὧ8 θὲ {παηκῆι] ἔοσ δὲ νε ἄο 
δεῖ: ἃ τεοοσζά οἵ {δε ἱπιρτεββίοῃ τηδάς ὉῪ 
ΟὨτίβι δ νεσν ἢτβὲ δρρδάδσαπος ἰπ ἴῃ6 
ΒΥΠΔΡΌΡΙΙ, ννἱπεβδίηρ ἴο ἃ σἐγίζίπρ ἱπ- 
ἀϊυϊἀμαϊν. ΜΚ. οπιῖβ πιυςῃ, ἀπά 15 ἐπ 
ΤΩΔΠΥ ΨΑΥΒ ἃ πιξᾶρτε ἀοβρεῖ, Βυΐ ἴξ 
τλᾶκα8 ἃ ἀϊδβιϊποεῖνε σοηετιδιίοη ἐο {86 
νδηρεῖὶς Πἰβίοσυ ἐπ δλοισΐιρ ὃγ α ζετο 
γεαϊ δες ἰοποῖδες ((Π18. οπς οὗ ἐβειη) ἐκ 
γεπιαγκαδίὶε ῥεγεοπαϊ ἐν ο7 ὅἔέδιις. 

Ὗν. 23-28. ΤὴῪε ἀενποηίας.---Ἅ ει. 23. 
εὐθὺς : αἰπιοβί -Ξ- ἰδοὺ, Μαιιπονν5Β νογά 
ἴοσ ἱπίτοδυοίηρ βοπιεϊπίηρ ἱπηροτίδηξ. --- 
αὐτῶν, ἱπ ἐλεὶγ δγπαρορας, ἱ.6., 186 
ΒΥΠΔΡΌΡΙΘ οὗ ἴπΠ6 βᾶτηα πεπ ΨῃΟ πδά 
Ῥεδη βυγργίβεδ δὲ ΟΠ γίβι 'β ρσγεδοπίηρ. 
ΤΕΥ δγα ἴο ρεῖ ἃ πεν βυγρτῖβε, ᾿που ἢ 
οὔ ψουϊά ἤανα ὕεεπ ἐπουρῃ ἴοσ οἣς 
ἄδγ. ἕνε αἶβο ρμεῖ ἃ βυγργίβε, ἴοσ ΠΟΥΒΙΠΕ 
ἰπ Μαγκ᾽β βδιγαῖίνε {818 [2 ἢδ8 ὑσγερᾶσα 
08 ἴο ἐχρεοῖ βυσῇ δὴ ὄνεηῖ 88 18 σερογίεᾷ. 
Ιῃ Βῖβ βεπεσγαὶ βκείςἢ οἱ ἔπε (δ᾽ θαη 

τηϊηἰβίγυ (ἷν. 23-25) Μδίϊπονν σοπηδίηθβ8 
πε τῆτες ἐδαΐυγαβ : ργεδοπίηρ, ἰοδοΐπρ, 
δηᾶ κεαϊϊηρ.---ν κ΄ ἀ. -- το ἢ τὶ ἀποίεδη 
βρίσε (Μαϊδοημδίυβ, ΗοϊιΖ., Η. 6.), ἰπ 186 
ΡονοῚ οὗ, ροββεββεά Ὀγ, Μεγεσ, Νγ εἶββ, 
ΚεΙϊ, εἴς. Απ υποίεαη βρίσιε ἰβ Μαίκ᾽ 8 
βίδηδϊηρ πᾶτε ἔοσ ψῇδι Μδίπεν οοπ,- 
τ οἷν 04118 δαίμων οἵ δαιμόνιον .-- εἶ. 
24. τί ἡμῖν καὶ σοί, ν»ῆδὶ το εἰς ἀπά ἴο 
Ἴδετε. Τῆς ἀϊδεδβεὰ πιδη βρεβκβ ἴοσ (88 
ἀεπιοη ἴῃ ᾿ΐπὶ, ἀπά ἴῃς ἀεπηοη Βρ6ΆΚΒ ἴοσ 
τῆς ἐταίεσγη!ν 88. 411 μανίηρ οἣς ἰηίογεβί. 
Ἐοτ ἔπε ρῆγαβε υβεὰ ἴῃ ἃ δἰ ΠΊ} 18. βθβῆβδδ 
υἱάε τ Κιῖηρβ χνὶϊ. 18.---Ναζαρηνέ: ἤτγεε 
ςεγίαϊη ἱπιϊπιβίίοη (οὐ, νετς. 9) [δὲ 1}εβὺ8 
Ῥεϊοηρεὰ το Ναζασεῖῃ. Ὑῆε οοτγοβροηά- 
ἴῃς δάϊεςεῖνε ἱπ Μαῖϊβεν 18 Ναζωραῖος 
(1. 23). ἦλθες ἀ. ἧ. τᾶν Ὅς εἰἴπες ἃ 
ημεβιίοη οἵ 8ῃ δββεσίίοῃ, ἴῃς βεῆβε οἵ ἴῃς 
ΨΈΟΪ6 ραββαᾶρε δείηρ: Ἐπου γί σοσηα ἴὸ 
ἀεβίγου 8, ἔοσ 1 Κπονν ννε]] ννβο Του τὲ 
--ἰδε Ἡοὶν Οπε οἵ αοἀ (ΕτίἐΖβοῆε). Τα 
ερίτπεε, ἅγιος, ἀρρί!εὰ το [6515 8 ἱπ δῃ- 
ἘΠ α5ἰ8ο ἀκαθάρτῳ.---Ν τ. 25. φιμώθητι: 
υἱάς αἱ Μι. χχίι. 12.---νεσ. 26. σπαρά- 
ξαν, σοηνυϊείηρ, τπτοννΐπρ ἱπίο ἃ βρδβ8πὶ. 
ΤΒῖβ τονεδὶ8 ἃ οδαγδοϊοσίβεις οὔ (πὰ 
ταρῖδάγ ὑπάδγ ΨΠοἢ ἴῃ6 τηδη βυβετεά, 
Ης ἄρρεᾶτβ ἴο πᾶνε Ὀβδῆ δὴ ερίϊθρις. 
Τῆς αδάδγεπε ἀδπιοηΐας νγ85 ἃ πιδάπηδη. 
ΤὮβ νγαβ ἴπηε ἅπαὶ δὲ Ὀείοτε γεζονεῖγ.--- 
γετ. 27. ἐθαμβήθησαν : δηοΐπες Βίτοῃ 
ψοτὰ ρεουασ τὸ Ματκ κὸ [ΠΟΥ Μετὰ 
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λέγοντας, “Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾽ 
ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὗπα- 

κούουσιν αὐτῷ ;" 48. ᾿Εξῆλθε δὲ 3 ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς ὃ εἰς ὅλην 
τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 

29. Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον ὁ εἰς τὴν 
[Βετοβοᾶ α οἰκίαν Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου, μετὰ ᾿Ιακώβου καὶ Ἰωάννου. 

' πυρέσσουσα. 
Μι. νἱϊὶ. 
τῷ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο 

40. ἡ δὲ 
καὶ εὐθέως λέγουσιν 

Ὁ ἼΒΕ βοσῖρεβ δανε ἢαδιίζεπεά {86 ἰοχὶ παῖε ἱπίο οοτηπιοηρίδος, δηὰ Ἰεἢ ΟὨΪν ὁπ 
οδυδβε οὗ νοηάοτς ἱπβιθδὰ οὗ ἔνο. ΤΒς ἰγὰς τεδάϊηρ, Ὀεσαυβς τοδὶ ἰδεῖς, ἴσας το [{|6, ἴδ 

ἀουθεεβ8 ἐμαὶ οὗ 381,: διδαχη καινὴ κατ εξουσιαν και, ἰῃ ἩΠΙΟὮ κατ᾽ εξ. τδν ὃ6 
)οἰπεά εἰἴπες ἰο νμδὶ ροεβ Ῥείοσς οἵ ἴο ννδιδὲ [Ὁ] ον. 

3 καὶ ἐξηλθεν ἴῃ  ΒΟΌΙΔΣ. 

8 ΒΟΙ, αδά πανταχον δεῖ ευθυς. 1ἰ πᾶν πᾶνε [Δ] ]δη οὐ ΒΥ δἰ πλ τ εη ἀπ (αντον). 
4 εξελθων ηλθεν ἰπ ΒΌῸΣ οἷά [1.8εἷπ νεζδββ. (Ὁ. Η. ταγρ.). ὙΒὸ Τ.Ε. οοηέοσπιβ ἰοὸ 

νεῖ. 2:. 

δειοηίβῃςά, ἱ.6., δὲ [Ὡς βυάδάεη δηᾶ σοπι- 
Ῥεῖ τεοονεῖυ. ὙΠΕῪ βὰν δὲ 8 ρίδποα 
ἴμαϊ τπ6 δἰΐδοκ παά ποῖ σὺπ 118 υ5ι.8] 
ςουτβε.--ὦώστε ΠΠ ἴῃς ἱπῆπεῖνε Πέτα 
εχργεββδίηρ γαβυ]. --- συζητεῖν, ἴο δεεϊκ 
τορεῖμες; ἰῃ Ν. Τ' ττορίςδὶ] τὸ ἴο ἰπᾳυίγε 
οὗ οπα ἃποίδοσ, ἴο ἀΐβουββ. ΤῇῈ ννοστὰ 
ΟὐοΌΓβ βενοσαὶ ἐἰπιεβ8 ἰῃ Μακ.---τί ἐστι 
τοῦτο. ΤΒς αυεδβίίοη τεΐεσβ ἴο {π6 ἡ ΒοΪ]8 
ΔρΡρΡεδγδπος οὗ 9}ε808 ἰῇ [Π6 βυῃαροριδ 
ἴδλὲ ἄαν. Οπε βυγργίβε ζ]]οννίπρ οἷοβα 
ὁπ ἃποῖπεσ ρὑγονοκεά τννοηἀεγὶπρ' ἸηαυΪΓΥ 
8510 ἐπε νος ρΡῃεποπίεποη. ὙΠὲ ογάβ 
ΦοἸ]οννὶπρ βιαϊῖς τη ἱννοίοϊ ἃ ρτουπὰ οὗ 
τθεῖς δδίοηίιβῃτηεης : (1) διδαχὴ καινή 
κατ᾽ ἐξουσίαν, ἃ δἰγῖε οὗ ἰεδοπίπρ πεὶν 
85 ἴο δυϊποτίδἰίνεπεββ (επείγε!υ ἀϊεγεης 
ποτὰ δα ἴλη] αν ἴγρα οὗ [Π6 βοτὶ Ὀ68) ; 
() καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις 

᾿τάσσει, εἴς., αἷἶδο Ης Θςοτηπιδηάθίῃ 
ἴδε ὑποίεδῃ βριγῖβ 80 ἐπᾶὶ (ΠΟΥ ΟὟΘΥ 
Ἡΐτπ. Βοίβ εαυδιν υπϊοοκεά ἔοτ : {π6 
οττηε ἃ πιοσδὶ πιϊγαοῖς, τῃ6 ἰδῖίε ἃ 
Ῥἢγϑβίοδι ; Ῥοΐῃ τενεδιηρ ἂπ ἱπιρετίδὶ 
δρίγίξ δχεγοί βίην ΒΥ ονεῦ τῆς ταϊπάβ 
δηὰ Ὀοάϊεβ οὗ πηεη.--- ες. 28. ἡ ἀκοὴ, 
τῆς τερογῖ, 88 ἱπ Μί. χῖν. ἵ, χχίν. 6.-- 
εὐθὺς, εχρτεδεῖνε οὗἩ ἴῃς ΠΙΡΒηἰπρ βρεεά 
τ ΠΟΙ τυσηουσ ἔγανεὶβ τὸ πανταχοῦ 
“- πανταχοῖ, ἱπ ὄνεγυ ἀϊτεοίζίοῃ.---εἰς 
ὅλην τ΄ π᾿ τι Γαλ., ἃ νᾶρυς ρῆγδβα 
βυρρεδενε οὗ ἃ νἱάς τᾶηρα οὗ ςεἴγουϊα- 
τἴοη, Ἔνθ Ῥεγοηὰ τῆς Ὀουπάλτίεβ οὗ 
6116. Βυῖ πδξ οδη Βαγάϊν θὲ τιεδης. 
Εξοεπὲ ἱπίεγργείεσβ [Κα ἰϊ 88 τηδδῃίηρ 
ἴδδι τῇς ἴδπιε βργεδὰ ἱπίο ἴῃς Ο αἱ σαν 
επυϊγοππιοηέ ο7 Οαῤεέγηάμνι, αἴοηρ πα 
ἴακε ποσί αηὰ βουΐδ, ἀπὰ Ῥαοῖς ἱπίο ἴδ 8 
ἈΠ] σουπίγγ. 

Θίπη τιν δὲ οογίαίη ροΐϊπὶβ ἱπ 1815 
ἱποίάδης το ἴῃς δβδίοσυ οἵ ἴδε αδάδγεῃε 

ἀεπιοηΐδο, ἐβρεοίδ!ν ἴῃ τἢς ἀεργεοδίοσυ 
ΒΡΘΘΟἢ (νεῖ. 24, Μί, νιϊ!. 20), [Π48 
βυρρεβιεὰ ἴδε Πγροίῃοβὶβ οὐ θογσονίηνς 
ἡ Οἣς 5[άβ οἵ οἴμεσ. Κοίπι {πὶ πκ8 τ 18 
ποΐ ἃ τοῶἱ ἰδίου Ῥυΐ δὴ δοϊεὰ ργο- 
δττήπιθ, {{κὰ πὸ σἤδηρε οὗ νγδίεσς ἱπῖο 
νης ἴῃ 7 δπ ἰϊ., δὰ κα (86 ῥγεδομίηρσ 
Ῥιοσταπίτης ἰη κι ἱν. (1..ὄ 1., ὄἡϊ, τὸς, 
203), ἃ ποσὰ ἀυρ!!ςαῖς οὗ τῆς αδάατα 
δβίογυ. Δ εἶβ8 {ΠῚηκΚ8 ἴπῸ ννοτάβ δβροόκεη 
ὈΥ πε ἀεπιοηίας (νεσ, 34) ἂγεὲ Ῥοισονεὰ 
ἴτοπὶ ἴπδὲ βίογυ, ἂπά ἔπαὶ Μαζὶ στερτο- 
ἄυοεβ ἴῃς ἔεαίιγαβ νυ Ὡς ἢ Ῥεΐοσ νν88 
ΜΟηΣ ἰο ἀεβοσίῦε βυςἢ οαβϑε8. Τῆς [|{6- 
κε σεβεςιίοπβ οὗ ἔπε βρεςϊβδίοσβ (νεσ. 27) 
ῬΟΨΟΙΡΠΙΥ νη πα 88 ἔοσ (ῃς σϑϑὶ ἐν οὗ {6 
οσουστοηοα, 

γν. 290-31. Οεγε οὗ Ῥεέεν᾽ 5 νιοίδεν-ἰ"- 
ἰατο (Μι. νυἱῖϊ. 14, τα; ΓΚ. ἱν. 38, 30).--- 
ἐξελθόντες ἦλθον: ἐνεη 1 τῆς τεδάϊηρ οὗ 
Β (ρατγείοὶρ!ς απὰ νεσῦ βἰηρυϊατ) ὃς ἴπ6 
ἰσὰς ΟΠδ, 88 ἰξ ΡΓΟΡΔΌΪ ἰ5 υ8ὲ θεσαυβα 
τς πιοῖς ἀϊῆουϊ:, ἴἰῆς ἱπιριεὰ ἕδος ἰ8 
παῖ ]εβϑὺβ ἰεδ τῆς δγῃδρορσυς δοςοτι- 
Ῥαπίεά ὃν Ηἰβ ἀΐβοῖρῖεβ, ὑσορδῦϊν 81] 
ἥουτ, ποῦ δηὰ Απάσονν 88 ννο]}] δ8 
7Άτλεβ δπά Ϊοῆβη. 7ζ68:8 σᾶπια ἴτοπὶ (δ 
βυπᾶρορυς ἴο (ἢς δουβα οὗ 5ίπιοη δπά 
Απάτενν, τοί ἐλ ἐλέηι, απᾶ ννἰἢ 7 4π|68 δηὰ 
7οπη.--- ες, 30. πυρέσσουσα (5ᾶπι6 
ννογὰ ἴῃ Μαίίπεν), ἱενογεά, οἵ ἐενεσίβῃ, 
ἄουθ]658 ἃ σοπίπιοη οσούτγγεηςς ἰῃ ἴῃ6 
ἀδτηρ, τλδγβὮν ἢδίβ ὉῪ ἐπε ἴδκε.---λέγουσι 
αὐτῷ π. α.» Τογι νυ [ἘΠ ἀπ εν τ6}} Ηἰπὶ ἀρθουῦς 
Πατ, ποῖ πεοδββαγι 88 ἐεχρεοϊηρ Ηἰπὶ ἴὸ 
[68] Πεσ, Ὀυϊ το δοοοῦπε ἴοσ δεῖ δῦβεπος, 
ΟΣ 88 ομα πδίυγα!ν (6118 ἃ ἐτίθπὰ οὗ ἑδυλἶν 
του ]685.---τνεσ. 31:. ἤγειρεν, εἰς., Ηδ 
ἴοοῖ Βοϊά οὗ δεῖ ἢδπᾶ δηὰά 80 ταϊβεὰ πες 
Ὁ}, ἴδε συγα Δ Κίηρ ρίαςς 5 πηι] ἀπεουδβὶν. 
0 Μαίϊμεν ἴᾷς ἑομεὰ (ἥψατο) ἰδ 186 
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αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 21. καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς 
χειρὸς αὐτῆς 1 καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ ' πυρετὸς εὐθέως,2 καὶ διηκόνει αν. 

αὐτοῖς. 42. ᾿Οψίας δὲ γενομένης, ὅτε " ἔδυ ὃ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς 52... Δἴ 
αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους " Κ βοτα ἀρὰ 
33. καί ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν πρὸς τὴν θύραν. 34. καὶ 49 (6εη. 

ἐθεράπευσε πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις " καὶ δαιμόνια 
Χχνὶϊϊ, 11). 

πολλὰ ἐξέβαλε, καὶ οὐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. 

35. Καὶ πρωϊ ἔννυχον ὅ λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθε, καὶ ἀπῆλθεν εἰς 
ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. 36. καὶ '" κατεδίωξαν δ αὐτὸν 

ΤΊΜΒΙ, οπιῖϊξ ἀντης. 

ἀτιησ θεν 
3 ΜΒΟΙ͵, 33 αἱ. οπιῖξ ἐνθεως. 

5 ΒΌ Βᾶνε εδυσε, ν᾿ ΐο Ῥεΐπρ υϑεὰ ἐγαπβιείνεϊγ ὈῪ ἴδε Οσδεκθ 88 ΠΟΙ το 86 
φοττεςίεα ἱπίο εδν ὈῪ ἴδε ἀποίεηξ τονίβεγβ. 

. ἐν πολιᾳς. .. ἣν ΒΟΌΙ, 33 βᾶνε ἣν ολὴ ἢ πολις ἐπεσυνηγμένη (Τί5.., 
ΜΗ 

δεννυχα ἰη  ΒΟΌΙ, (πιοάεγη βἀϊεϊοπδ). 

5 κατεδιωξεν ἴῃ δ Β, ννΕΪΟΣ τονίβεσβ νου Ἱὰ σεδά τ οἤδπρα ἱπίο ἴῃς ῥἱυταὶ. 

ΤΎΜΒΙ, οἱ ο. 

τλθδηβ οὗ οὐσε. Ηοΐίζ. (Η. 6.) τὨΐηκα 
7ε8ι18 ἴοοῖκ ποϊὰ οὗ πες μαπά βἰπιρίν ὉΥ͂ 
ΨΆΥ οὗἉ ρτοαϊίηρ, δπά τπδὶ τῃς τεβυϊτ τν 88 
ἀπεχρεοιεά, ]εβὺ8 ἴπυ8 ἀϊδοονοτίηρ δῇ 
υπϑιδρεςίεά ροννεσ. 

νν. 32-34. ΟἩγες οπ ϑαδδαΐδ εὐεηϊηρ᾽ 
(Με. νι, τό, χ7; κ. ἵν. 40, 41).---Ν εσ. 
32. ὀψίας, εἴς. : Ἔχδοῖ ἰπάϊοαιίοη οὗ εἰπια 
ἘΥ ἔννο ρῆγδϑεβ, ου ἴπε γγῖναὶ οἵ ἐνδηΐπ 
ψΠ δὴ τῆ βυη βεῖ; Ἔνεηΐηρ ἃ νᾶρτς ρἤγαβα 
ΞΞ ἰαῖε αἴοσποοη. [Ιξ ννᾶ8β ϑαῤδαΐδ, απὰ 
τε ρεορὶς ννουἹᾶ νναὶξ ἘΠ] ϑυπβεὶ θη 
ϑαθρδίῃ οἱοβεά, Ἡδξεηςς (πα ἄουδὶς ποῖα 
οὔ τἶσηθ. 80 πιοβέ τεοοπξ ςοτητηδηϊδίοσβ, 
αἰδο Νιοῖος Απε. ἱπ Οτδπιογβ Οδίεπδε 
(ἐπειδὴ ἐνόμιζον μὴ ἐξεῖναί τινι θεραπ- 
εύειν σαββάτῳ, τούτον χάριν τοῦ σαβ- 
βάτου τὸ πέρας ἀνέμενον). Μαῖῖπεν δηᾶ 
1ὺκς ἀϊνίάες Ματκ᾿β ρῆγαβεβ βεΐννεεπ 
ἴπεπι. Τῆς ἢἤτβε βυῆοεά ἔοσς Μαίπειν 
Ῥεσδιβε ἢ βᾶυβ ποιῃπίπρ οὗ [18 Ῥείη σ 
ϑαδὺδαΐδ. ὙΠὶ8 ἱπβίδπος οὐ ἀμ!" ἴπ 
ἐχργεββδίοη ἰπ Ματσὶς ἢὰ5 ἄοπε βεγνίος ἴῃ 
ςοππεοιίοη τῆ τίεβῦδοἢ᾽ 5 Πυροί μεβὶβ 
{πὲ Μδκ 18 πιδάδ ὑρ ἔτοπι δ αιῖμειν δηὰᾶ 
Τυκε.--κακῶς ἔχοντας, 5.0 ἢ 45 ννΕΓα 
αἰϊπ δ, Ρεουϊ ας το Μαικ.---τοὺς δαιμονι- 
ζομένους : {Πετὴ Βρεοία!γ, Ὀεσδυβε οὔινμδὶ 
Βαρρεπεάᾶ ἱπ {π6Ὸ6 βγυπάρορυςδ.---νετ. 33. 
ὅλη ἡ πόλις, 4 ςο]]οαυΐαὶ ἐχασρεγδιίοη.--- 
πρὸς τ. θύραν: ἴδε ἀοοτ οἵ Ρείετ᾽ 5 πουδε. 
Μεγες τπῖπκ8 {πὶ ἴπ τΠ6 ἱπίεγνδὶ [εβ5ι8 
δά ροῆς ἴο Ηἰβ οἵνῃ Ποιιβθ, δηὰ (Πδὲ ἴξ 
ν 45 ἴπετε (ἢς ρεορῖίε ραϊπεγεά, Βυῖ 
ἄοεβ Μαικ᾽β ροβρεὶ {πίη οὗ 1}ε818 δ58 
μανίηρ ἃ τοβίάεηςς ἰπ Οδρεογπδυτῃ} 
ν εἰβ5 ἀπβδνγεῖβ 'ἰπ ἴῃς περαῖϊνα.---Ν ἐγ. 

34. πολλοὺς, πιδηγ; ποῖ 41) [Ἃἢ 
Μαίβεν νιᾶπν ᾶτὲ Ὁσγουρῃς δπὰ αἱΐ ἃζα 
Βιοδ]βά.---ἤφιε, ΑΙἴονν, ἱπηρεγίεοϊ, 48 1 τόσα 
ἀφίω υἱεῖ διιστηεπὶ οἡ ργεροβίτίοη, αραὶπ 
ἴῃ χὶ. τό; ῥγογϑμς δαγδαγα (Ἐτὶ[250}6).--- 
ὅτι ἥδεισαν α., δεοδυβδα ἔΠεΥ Κπενν Ηΐπι. 
Οπ ἴδε ἱπϑίρδε οἵ ἀδπιοηίδοβ οὔ δὲ Μι. 
νἱ", 28 Ε΄. 

γν. 35-39ς.. ΕἸΐρκὲ ὕγονι Οαῤέγπαμηι 
(κ. ἵν. 42-44).---ν ες. 35. πρωΐ, εατῖν, δῇ 
εἰδβεϊς ννοσά, ἴῃς 458 ννδίος ἔγοτι ἴἢσες ἴὸ 
δἰχ, ἀεβηεά πιοσε Ἴχδοῖὶν ὉΥ ἔνννχα λίαν 
ΞΞ πιυςἢ ἴῃ {πε πἰρῃι, δὲ της θερίπηίηρ οὗ 
πε νναϊο, οὐ δ ἴῃῆε ἀαγίς ποὺς Ὀείογε 
ἄδννη.--ἔννυχα 15 {πε πουΐεῖ Ρἰπγα] οὗ 
ἔνννχος, ποοίυτηδῖ, υϑεὰ 48 δὴ δάνειῦ 
(μεσγε οπἱν).- --ἀναστὰς, εἰς.: Ης τόξα 
ὑΡ, ψγεης ουΐ οὗ Οδρεγηδῦπι, γε πὶ ἀννΑ 
ἴο ἃ ἀεβογῖ, βοϊἰἕασγ ρίδος, δηὰ ἴῃεγα 
εηραροά ἱπ ῥσγάγεσ. [τ νγὰβ ἃ Κίπὰ οὗ 
Βιρῆς τοῦ Οδρεγηδυπι, π6 βοεῆς οὗ 
τοθα τοτηδσκαῦϊα οσουσγαεηςοαβ; “ Πϊρμε 
ἕζοτα ἔπε ἀπεχρεοιεά ταδί εν ἱπίο ΒΙΟΒ 
Η!5 ἰἸάεαὶ σοποερίίοη οὗ Ηἰβ οδ!ηρ Βαὰ 
Ῥγουρῆι Ηἰπι," ΗοἱτΖ., Η. Ο. Τα τοδὶ 
τεᾶδοη οὗ {πὲ ἢϊρῃς νναβ ἀουρεῖεββ ἃ 
ἄεβῖσε ἴο ργθδοῦ ἰῇ 88 τΏΔΠΥ βυπδροσίθδ 
88 ροβϑίρε Ῥεΐοσε ἴῃ Ποβε γ οὗ ἴα 
βοσίδεβ, ἱπϑιίηοιἰνεῖν ἀγοδάεά, Ὡδὰ εἰπια 
ἴο δςοῖ οὐβίγυςι νεῖν. [6δὺ8 πδά ἃ ρίδῃ 
οὗ ἃ ργτεδοῃίηρ ἴουσ ἰπ 4116 (υἱάε νετ. 
38), ἀπά Ης (εἶς Ηε οουἹὰ ῃοὶ Βερίη ἴοο 
βδοοθ. Ηε ἴεῆ 'ἰπ (ἰδὲ πίρμι, ἐφατίης 
ορροβίκίοπ ἴτοπὶ ἴῃς ρεορὶδϑ.--νεσ. 36. 
κατεδίωξεν : (οἰϊοννεὰ Ηἰπι ὑρ ; αἰπιοβὲ 
ΡῬυτουοά Ηἰπὶ 28 4 (υρίτϊνα; νετῸ βίη- 
δυϊλτ, ᾿πουρῃ πιοσε ἴπᾶπ οἠς ἐοϊϊοννεά, 
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Σίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ - 37. καὶ εὑρόντες αὐτόν,: λέγουσιν αὐτῷ, 
“Ὅτι πάντες ζητοῦσί σε." 418. Καὶ λέγει αὐτοῖς, ““Ἄγωμεν Ἶ εἰς 

δι δατοοοῖγ. τὰς ἐχομένας “κωμοπόλεις, ἵνα κἀκεῖ κηρύξω- εἰς τοῦτο γὰρ 
ἐξελήλυθα." 5 30. Καὶ ἦν“ κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 

49. Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυ- 
πετῶν αὐτόν, δ καὶ δ λέγων αὐτῷ, ““Ὅτι, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με 

καθαρίσαι." 41. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἴ σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, 
ἥψατο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, “ Θέλω, καθαρίσθητι." 42. Καὶ 
εἰπόντος αὐτοῦ," εὐθέως, ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 

ΣΊΜΒΙ, ἢᾶνε ευρον αντον και. 

ΝΒΟΙ, 33 δάήά ἀλλαχου, ἃ τᾶζε ᾿νογὰ (μετα ΟὨΪ ἰῃ Μέΐκ), ἀπά δρρδσζοπεν 
δυρεγῆμοιβ, ἐδεγοίοσε {ἰΚεῖν ἕο ὃς οπιϊτεά. 

ἀουρεῖεββ 186 ἴσὰς τεδάϊηρ, ςπαπρεά ἱπίο ἐξεληλνθα 
Ὀεσδυβς (Πα πιραρίηβ νν88 ποῖ υηἀετβίοοά δηᾶ ὑπάετ ἴἢ6 ἱπῆυεηςς οὗ κ. 

εἶ Οδρεσπδιπὶ 50 μαβεῖγ. Μέάε θεῖον. 

ΒΊΜΒΟΙ, 33 Βαανα εξηλθον, 

Ἔχρ᾽ δἰηίης νὮν Ης 
76β08 18 

4 λθὲεν ἱπ 3 Β1, σορ. Αςεἴδ. νετββ. (Τίβο!., Νν.Η.). ἣν ἰβ ἴτσοσῃ [ἷ,, (ἰν. 44). 

δ ΒΡ οπιῖὲ και γοννπέτων αντον, ρΟδδΙΡΙγΥ ὈῪ Βοπιοοοῖ. ἐδ1, πᾶνε καὶ γονυ. νυ ἱτἢ- 
ουξ ἀντον. 

4 )Β ὅο οπιῖ και. 

δαντον ἡψατο ἴῃ 3 Β1,. 

Ῥεέον, τῆς οἴ οὗ ἔμ6πὶ, θεΐπρ ᾿δουρῆι οὗ 
ταδίηϊγ. Α βίτοηρ ἴεγπὶ {κε ἐκβ ι, 
νεζ, 12, 811 δ᾽ 'οννάποο πηδάς ἔοσ ννεακεπεά 
ἔοτος ἰῃ Ηε]]δηϊβεῖς ὑδᾶρα.---  εσ. 37. 
πάντες ζητοῦσί σε: 411 β8εεῖς ΤΠδο, ποῖ 
ΤΑΟΓΕΙ͂Υ 811 τῆς ρεορίς οὗ Οδρεγπδιιπι, Ὀυὲ 
811 τῆς ψοσ]ά: “ποῦΟ ποη ἴα αὐδοτίς," 
Ἐτίσβοβε ; ἃ Το]οαυΐαὶ Ἔχαρρεγαδιίοῃ.---- 
Ψει. 38. ἄγωμεν: ἰεῖ υβ ρο, ἱπιγαηβίτινε ; 
ποῖ 80 υϑεᾶ ἴπ ατεεῖκ δυῖποζβ.---κωμοπό- 
λεις : ν]]Πᾶρα ἔοννῃ8 ; ἴον 8 88 ἴο Ἔχίεπε 
οὗ ρορυϊδτίοη, νἱΠ]Παρε8 85 πους νν8115 
(Κυρκε); Οὐ ἰαμς (ΒεΖα) ; Βεσε οὐἷν ἱπ 
Ν. Τ᾿, Ἰουπὰ ἱπ ϑέγδθο.---κηρύξω : τΠδὲ 
ἔθετο 1 τδὺ γέαολ, πὸ ψοτὰ οὗ Πεδίϊπρ ; 
Ῥεσδυβε πο ρατί οἵ Ηἰ8β νοσδιίοη (ΚΙοβῖετ- 
ΤΩΔΠΠ) ; Ῥεσαυβε βυδοτγάϊηδτιε ἴο ἴῃ ργεδοῦ- 
ἰηρ (ϑομδηΣ).---ξῆλθον: 1 οάπιε ουὔἵ (ἔτοπὶ 
Οαῤέγπαμπι, νετ. 35). ΤΠΐβ πΊΔῪ δ8εοῖα 
ἐγίυϊαὶ (ΚΕΙ1), θυ τὲ ἀρρεᾶγβ ἴο δε [δε 
τελὶ πιεδηίΐηρ, δά ἴϊ 18 80 υπάοτγβίοοά ὈῪ 
Μεγεσ, νν εἶββ, ΗοἱτΖ., δπᾶ ὄνθῇ ϑοῆδηζ. 
Τς Ἑδίμετθ υπάετβϑίοοά ἴδε τνογάβ 88 
τηεδηΐηρ : “1 δπὶ οοπια ἔτοπιὶ ἤδᾶάναη᾽". 
80 Κεῖ. Ιπ 118 οἴδυβε ν εἰβ8 πη 48 Ἂνὶ- 
ἄεηςς ἰΠδὲ ἰη Μκ.᾽᾿5 παγγδίῖνα [6818 88 πὸ 
Βόογης ἴῃ σδρεγηδυπι. Ηε 828 νἱ 5ἰτεὰ ἰξ, 
ἅἄοπε ροοὰ ἴῃ ἰξ, ἀηὰ πον Ηε ννδῃίβ ἴο ρΡῸ 
εἴβεννῆεγε.---ν εσ. 39. ἦλθεν (υἱάε οτἰτἰςαὶ 
ποίε68).---εἰς τι συν. πιδΥ Ὀε ςοππεοιεά νὰ 
ἦλθεν, ἀηὰ τῆς δεπίοπος Ψ]} τὺπ (δὺδ8: 
11ς οἄπης, Ργεδομίη, ἴο πεῖς ΒΥΠΔΡΌΡΊΕΒ, 

ἸΈοσ ο δε. δ3Β Ὁ Βᾶνα βἰ Πρ και (Τίδοι., Ν. Η.). 

ϑ ειπ. αντον ἰ5 ἃ ρἷοΒδβ, οπιϊτἰεὰ ἰπ Δ ΒΌΙ,. 

811 ονες α411|ες ; αἷ8δο οδϑείηρ οὔκ ἀδνί5, 
τῆς ΠεαΙϊπρ' πα πιβίσυ Ὀεὶπρ τοίεγσεά ἴο 88 
βυδοτάϊηδέε ἴο (Π6 ἐεδοπίησ. [να σοη- 
πεοὶ εἰς τὰς συν. ἢ κηρύσσων ἴῃς 
ψοσὰ “ βυηδροριεβ᾽" Ψ}} τεῖοσ ἴὸ ἴδ 
ΘΒΒΕΙΓΉ 168 ταῖπος ἔμδη (0 [86 ΡΙδοθβ -- 
Ριεδοβίηρ ἴο {πεῖς βυπαρορυεβ, 85 ΜῈ 
ταὶ με ΒᾺ. “ ργεδοῃίηρ ἴο ἔπει σΠΌτΟΠ 68 ̓ἢ 
οἵ “᾿οηρτεραίίοηβ᾽,. ΕῸΥ βιπΊϊασ 6Χ- 
Ρταεββίομβ οἰ. χὶ. το, χίν. 9, ]10 μη υἱῖ!. 
26. Τιῖβ δῃοζὲ νεζβα ςοπίδίπβ ἔῃ τεοογά 
οἵ ἃη εχίθηβῖνε ργεδοπίηρ ἴους, οὗ ΜΒ ΟΒ 
ποῖ ἃ βἰπρίς ἀϊβοουτϑε 888 ὅδε ρτα- 
βεῖνεά, Πουδιῖε88 βοῦς οὗ ἐπε ρδγαῦεβ 
ΨΕΤῈ Βρόκεη οἡ ἔμπεβε οσοββίομβ. Νοῖβ 
τις σγπάρορμε, ποῖ [με "»παγλεί ῥίαεε, ν᾽88 
τῆς βοεῆς οἵ ΟἸσίβεβ δάάγεββεβ ; Ηἰβ 
ψνοσκ τοὶ ρίουδ, ποΐ ρο] εἰς] (ϑοῃδηςΣ). 

γν. 40-.45. Τε ἱεῤεγ (Μι. νἱϊ!. 1-4} 
1 Κι ν. χ2-16).--- τ. 40. καὶ ἔρχεται, 
εἴς., δηὰ ἴπεσα σοπιοῖῃ το Ηἰπιὶ, πἰδβέοτίς 
Ῥτεβεηξ 88 80 οἴϊεη ; Παῖς [815 ἢαρρεπεᾶ 
ποῖ βαϊά, ῥοῦν δὴ ἱποίάεπε οὗ ἴδ8 
Ῥτεδοβίηρ ἴους ; “π᾿ οπς οἵ δε οἰτῖεβ," 
ΒαᾶυβΓ,κ.--ὰν θέλῃς δύν. : [πε ἱερεῖ [85 
δβεξη οἵ βεασά εῃουρῇ οὗ ΟἸγίβι᾽ 5 ἢβα! τς 
ΤΑΙ ΒΈΣΥ ἴο ὃς ΒΓΕ 88 ἴο ἰ;ς ῥοῖοέγ. Ηδ 
ἀοιυδιβ {πε νν1]}, πδέογα!ν ἔγοτῃ ἴῃς πδῖυγα 
οὗ πε ἀΐβεαβε, ἐβρεοίδιν [1 Ὀς ἴῃς ἄτδὲ 
οὐτα οὗ ἴῃς Κίπά, οἵ [ῃς Βτγδϑὶ 8οὸ ἔδσ 85818ῃ6 
ταᾶῃ ΚηοννΒ.---Ἶ ες. 41. σπλαγχνισθεὶς, 
δανίηςῷ οοπιραδείοηθ.Ό Ψαίοδβ σϑες 
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43. Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτόν, 44. καὶ λέγει 

αὐτῷ, ““Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς ̓  ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ 
ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε Μωσῆς, 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς." 45. Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ 
καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὦστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι " φανερῶς πα ]οδ υἱ!. 
εἰς πολιν] εἰσελθεῖν - ἀλλ᾽ ἔξω ἐν Ἶ ἐρήμοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο κα. Δα 
πρὸς αὐτὸν πανταχόθεν.ὃ 

1ΎΒΕ ογάεσ οὗ ἰῆς νοσγάβ νδείεβ ἰῃ τῆς Μ88. 

35. “π ἰὴ Β1.Δ. 
8 παγτοθεν ἰπ τηΔηΥ ὑποΐα]8 (Τίβοϊ., ΝΝ.Η.). 

ἴδε ρμοτγιγαίτυτς οἵ Ομ σίβ᾽ 5 ῥεγεοπα ἐν ἰπ 
τοῖθϑ. αοβρεῖ, Μκ.᾿ 8Β βρεοϊδὶ εν. τεσ. 42. 
ἀπῆλθεν, εἴς.: Δποίμεσγ ἱπβίδπος οὗ 
ἄυαϊν, τῆς ἸΕρτοβυ ες Πἰπὶ, ἀπά δ οἵ ἴὲ 
Μ 88 οἰεδηβεῦ, 1,1. Π45 ἴῃς ἰογπιεσ οὗ ἴῃ 8 
ἵνο ρῆταβεβ, Με. {πε Ιδιῖοι.---καθαρίζειν 
16. Ἡεἰεηπίβεῖς ἔοσ καθαίρειν .---Ν ες. 43. 
ἐμβριμ' ος, εἴς, : ΒΒ} ΠΡ’ ἃ Βενεσα 
ἀβρεςῖ, υἱάς ποῖεβ οὔ ἴῃς νογά δὲ Μι. 
ἰχ. 30, εβρεςίδ!ν ἔπ αυοϊαιίοη ἔτοπι 
Ἑυτῆγ. Ζὶρ.---ξέβαλεν α., τπγυδὲ Ηἰπὶ 
ουὔἕ οὔἴδε βυπδροριια οἵ ἴδε Ἵσγσονά. ἵἰ 
ἰδ ποῖ αυἱϊς οετγίδίπ ἀπὲ ἴΠ6 ἱποίάεπι 
Βαρρϑηςά ἴῃ ἃ βυγπᾶρορυς, ἐπουρἢ {πε ἰη- 
ἔετεηος ἰ8β παῖυγαὶ ἔτοσῃ ἴπ6 οοπηςοίίοῃ 
ἢ νεγ. 39. Γρεῖβ γεσα ποῖ ἱπίεγ- 
ἀϊοιεὰ ἴτοπὶ επίεσιηρ ἴπῈ βυπᾶρορια. 
ΎΒεβς ραγιϊσιδγθ ἅτε Ῥεουϊ ας ἰο ΜΚ., 
δηὰ δαΐοηρ ἴο Πἷ8 ομδγαςῖοσ βκεῖϊοπίηρ. 
Ηε ἄοεβ ποῖ πιεᾶπ ἴο ἱπιρυῖς σθὰὶ ΠΡΟΣ 
ἴο ]6βυ8, δῖ ΟἿἿΥ ἃ τηλβίθγῃι πΊΔΠΠΟΥ 
ἀϊοιδιεὰ ὉῪ ἃ ἀδβῖίσε τι τῃ6 Ὀεπεῆϊ 
8βου]ά Ὀ6 οοπιρὶεῖα Ξξ αννᾶν οὐ οὗἉ (8, 
ἴο ἴδε ρῥγίεϑδε ; ἀἄο ψῃδῖ {Π6 ἰανν τεηιῖγαβ, 
τδδὲ γοῦ πΠΊΔΥ Ὀε ποῖ οἷν οἰεδη δυῖ τα- 
ςορηϊβεά 85 βιοἢ ὈῪ ἐπ δυϊποτίε68, ἀπά 
80 τεοεϊνεά ὈῪ 1[Π6 ρεορὶς 88 ἃ ἰερεσ πὸ 
Ἰοηψετ.---  ετ. 44. εἰς μαρτύριον αὐτοῖς : 
ἔοτ ἃ ἰεβεϊ ΠΠΊΟΩΥ ἔτοπὶ ῥτίεβὲ ἴο ρεορίε, 
νἰΐδους Ὡς τῆς ἱερεσ ψουϊά ποῖ θὲ 
τεςεἰνοά 88 οἰεδη.---  ετ. 45. δῖ [6808 
{εατεὰ βεετβ ἴο πᾶνε αρρεπεά. Τῇε 
τηᾶπ Ψψεηξ δδουΐ {6} πρὶ οὗ Πῖ8 ουτε, δηὰ 
περ εςείης ἴπε πιεδπβ Περεββᾶσυ ἴὸ οδίδίη 
δοοίδὶ τεοορηίτίοι ἃ5 ουγεά.---τὸν λόγον : 
“6 πιδίίετ," Α. ἡ. Ῥειπαρβ ννε βῃουϊά 

᾿εγδηβίδῖα βέγίς ἶγ τς τοογά, ἐ.6., (6 
νοσά ]|6818 δροκα: “1 1, Ὀς ἴπου 
οἰεαη ᾽ν. 80 Ηοῖϊζ. δἴϊεγ Ἐτίζβομε. 80 
αἰ8δο Βυΐῃγ. Ζίρ. (διεφημίζε τὸν λόγον, 
ὃν « ὑτῷ ὁ χριστὸς, δηλαδὴ τὸ 
θέλω, καθαρίσθητι, ὡς μετ᾽ ἐξονσίας 
γενόμενον) .---εἰς πόλιν: ἴπε ταδιυϊς ννδ8 
ἴδδι [6805 οουἹὰ ποῖ επῖεγ ορεηὶν ἱπο ἃ 
εἶὲν, ἃ Ῥορυΐουβ ρίδςα, Ῥυΐ νγ858 οδ!ρεὰ 
1ο ταπιδίη ἴῃ γειγεᾶ βροῖ8β. Τῆΐδ οὐτα 

δηᾶ τῇς Ρορυ α πεν εξ οδιιϑεὰ τᾶν ἢδνα 
ςο-ορεγαιθὰ τὸ Ὀτίηρ ΟΠ γίβι᾿ 5 βυπαρόρια 
τηἰηἰβίγυ ἴο δὴ ὔγιρι ἰεγπιηδιίοη ΕΥ̓ 
δι ΓΓΙΠΡ ὉΡ δῆνυ. 7εβι8 ννὰβ δεΐνψεαπ 
Ὁνο ἤγεβ, δηὰ Ηἱβ ογάεσ ἴο πε ἱερεσ, βο, 
Βδονν {πγβεῖῖ, μΒδὰ ἃ ἀουδὶς τγεΐογεπςα : 
ἴο 86 πιᾶῃ᾿Β ροοά δηά ἴο {πε σοποϊ!! διίοτ 
οὗ {πε βογίθεβ δῃηὰ βυπδρόρις συΐεσβ.--- 
καὶ ἤρχοντο, εἴς, : ἀπὰ (5:1}}} πεν Κερι 
οοτηΐηρ, ἔτοπι 41} αυδγίεσβ. Ῥορυ δεν δὲ 
ἐϊ8 Βεῖριιι. ὙὙῆετς 18 ποιπίπρ οοττεβροηά- 
πᾷ ἴο νδσ. 45 'ἱπ Μι. 

ΟΗΑΡΤΕΞΚ 11. ΙΝΟΙΡΙΕΝΤ ΟΟΝΡΙΙΟΤ. 
Τΐβ σπαρῖεσ δπά τῆς ἢγϑβί βἰχ νεῦβε8 οὗ 
ἔπε πεχὶ γερογὲ ἱποίάεπιβ ψνῃϊςπ, τπουρῃ 
ποῖ τεργοβεπίεὰ δ8 Ὠδρρεπίηρ δἱ ἴῃ 
58Π|6 {ἰπ16, πᾶνε 411 οπς δἷπὶ: ἴο Ἄχῇῃ δίς 
7εβὺ8 45 Ῥεςοπγίηρ δη οδ]εςῖϊ οὗ ἀἰβίανουσς 
ἴο ἴῃς τεϊϊρίοιιβ οἴαββεβ, {6 βογῖρεϑ δηὰ 
ῬΠασγίβεαβ. ϑοοπεσ οσ ἰδίεσ, ἀπά βοοῦ 
τδῖποσ {π4π ἰαΐεγ, {Π|8 ννὰβ ἱπενίτδοῖς. 
68:18 ἀπά {πο Ὺ ̓νεγα ἴοο δητίγεῖν ἀϊεγεηῖ 

ἴῃ ἰπουρῃς ἀπᾶὰ ψγ8γ8 ἴοσ ροοά ν]] τὸ 
ῬΓανΔ1] θειινεεη πθῦλ ἔῸΓ δὴν ἰεηρῖῃ οὗ 
{ἰπ|Θ. [τε ψουϊά ποῖ ὃς ἰἴοπρ θεΐογε ἴπα 
πεν Ῥγορῆες νου δἰίσγαςι {πεῖν διτοπιίοη. 
ΤΠ Τςοπιπιεηῖβ οὗ ἴῃς ξξοριε ἱπ σδρεγ- 
πὺπὶ δβυπαρορις, ἀουδι]ε88 οἴδη τγα- 
ῬΡεδιεὰ εἰβεινμεγε, ου ἴῃς ςοηίγαϑὲ δεῖνα 
Ηἰ5 βίγ]ς οὗ τεδοπίπρ δπὰ ταὶ οὗ τῆς 
βοσίδεβ, νγουἹὰ βοοῃ γεδοῦ {πεῖς δαγβ, δπᾶ 
ψου]ὰ ποῖ ἰεπά ἴο ὑγοπιοῖε ἃ ροοά ὑπάετ- 
βίδπάϊηρ. Ὑπδῖ νν88 οὔς ἀδῆηϊϊε στουπὰ 
οὗ οἴεηοο, δηᾶ οἴμοῖβ ννεσα βυζε ἴο δγίβε. 

νν. 1-12. ΤΑ ῥαϊςϊεά πιαη (Μῖ. ἰχ. 
1:-8:: {Κι ν. 17-26).--ονετ. τ. Ὑπετγεδάϊηρ οὗ 

ΒΙ, (ΥΝν.Η.) ψ [ἢ εἰσελθὼν ἕο εἰσῆλθεν 
τη Τ΄ Ε., ἀπά οτηἰἰηρ καὶ μεΐοτε ἠκούσθη, 
δῖνεβ ἃ τυ ρρεαϊγ δπδοοϊουϊῃϊβεῖς σοη- 
βίγυςἰοη (" δηὰ επίεσίηρ ἀραΐπ ἱπῖο 
Οδρεγηδυπὶ δἴϊεσ ἄδγβ ἰξ ννὰβ πεαγά τῃδί 
Ἡς νᾶβ δἱ ἤοσιδ ᾽, ψῃϊοῃ τμδε Τὶ ΚΕ. 
νΕΥ πεϑιϊν τεσηονεβ. Τῆς Ποπϑίγυοιίοη 
οἵ τπε βεπίεηος, ἐνδη 88 ἰϊ βίδπάβ ἰπ τῆς 
οτἰ εἰσ! ἀρργονεὰ ἰοχῖ, τηδὺ ὃς πηδάς 
ΒΙΊΟΟΙΠΟΓ ὉΥ ἰακίηρ ἠκούσθη ποὲ ἰπι- 



410 ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ Π. 

17. σ᾿ Καὶ πάλιν εἰσῆλθεν 1 εἰς Καπερναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν " καὶ 3 
ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ὃ ἐστι’ 2. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, 

Δ 7ΉΒη ἢ. 6; ὦστε μηκέτι "χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τήν θύραν - καὶ " ἐλάλει αὐτοῖς 
δ ΟΝ, ἐν, 39. τὸν ἢ λόγον. 3. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτόν, παραλυτικὸν φέροντες," 
«Με. ίν. 6. " αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4. καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι ὅ 
ὁ δερο οαΙ, αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ὁ ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ " ἐξορύ- 

(ἰο ἀΐφ ουἱ 
86 ἐγε5). ἔαγτες χαλῶσι τὸν κράββατον," ἐφ᾽ ᾧ Ἷ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 

1 φισελθων παλιν ἴπ ΜΙ ΒΌΙ,; ΡγοΡΔΌΙΥ σοττεςῖ ᾽υ8ὲ θεσαυδα οὗ ἔπε Βαϊείπρ οοηβέ, 
ψῃοἢ τῆς Τ.Ε. ταςῖῆεβ. 

2..Μ8Β1, οπιῖξ και ; ἴογ ἰῃς οοπηεοτίοη οὗ ἔπ6 ννοσάβ υἱέ Ὀεΐονν. 

ΞΊΝΒΌΙΣ δΒᾶνε ἐν οικω (Τίβο;., ΝΗ. ἱπ (εχ). Βαυῖ εἰς οἶκον ((Δ αἱ.) ἰδ ἴο Ρ6 
Ῥτείεισεά 858 ἴδ τιοσε ἀϊῆουϊε, 

4ΝΒΙ, πᾶνε φεροντες προς αντὸον παραλντικον. 

δ᾽ προσέενεγκαι ἴῃ 81,33 (Τί Ξοἢ., ΚΝ. Η.). 
4 ϑρεῖξ κραβαττον ἰπ τηοβὲ υὑποίβδίβ. 

Ἰοπον ἰπ ΒΌΙ,.. εᾧ ὦ (Τ. Ε.) ἰδ ἐχρ᾽δηδίογυ. 

Ῥέζϑοπαῖν; Ῥυΐξ δὲ τεξεστίηρ (ὁ [65118. 
Ὁ επίεσγίηρ, εἴς., ννγὰ8 πεαγὰ οὗ δβ Ὀεϊῃρ' 

δὲ βοίηες (ϑοῆδης δηά Ηο]ιζγηδπη δἱΐεσ- 
τδιϊνεγ).--- πάλιν, αραΐπ, ἃ βεοοπὰ εἶπιε, 
ἷ. 21 τιεπεοηπίηρς ἴμε ἢτβε. δ 88 ποῖ 
Ῥεοπ ἴδετε ΔρΡρΆσεηΕἾὙ βίηςς Ης ἰεῖε ἴξ 
((. 35) οα π6 ργεδοπίηρ ἰοὺς ἴῃ 6Ά1Π|ες. 

ι᾿ ἡμερῶν : αὔετι ἀδγ8, οὐ, ΘΔ]. ἱϊ. χα; 
οἰαββῖςδὶ Ἴχαπιρῖεβ οὗ [18 86 οἵ διὰ ἴῃ 
ΜΝ ειβεεῖπ δηά Εἰβπεσ. Τὴ Ὄχργεββίοη 
δυρρεβῖβ ἃ ββογί ρετίοά, ἃ ἕενν ἄδγϑ, 
ΨΉΙΟΝ ΒΘΕΓῚ8 00 δ[οτί ἔογ [δε εἰπὲ τὸ - 
αυϊγεά ἔος πε ργεδοπίηρ ἴουγ, δνεῃ {Εἰ 
πδά Ῥεεη οὐξ ἐδότι ΌΥ δοβεῖϊε ἱπῆμπεποα, 
88 ἰδ ποῖ ἱπηργοῦαῦῖθ. ὙὍὙΠδ ῥγέβεποα 
οὗ βογῖδεβ δὲ ἔμ8 βοεπε ἰβ νΌγΥ βίσηη- 
ςαπὲ. ὙΠΟΥ ἄρρεᾶσ δΒοβεὶΐς ἴῃ διευάα 
οη ΟὨείβε β τείυγῃ ἴο σαρεσπάυπι. ὙΠΕΥ 
Ββαὰ ρῥγοῦδοΪυ δδεη δοίϊνε Ῥεΐοστε ἴξ. 
Ἐτι Ζβοῆς ἱγαπβδίεβ : ἐπέεγγεοίὶς ῥ γίδες 
αἀϊοδις. Ἑοι ἃ οοπβίδεγαδία ἔπις διὰ 
χρόνον νου Ὀὲ ἴπ6 ἀρρτγορείδις ρῆγαϑε. 

8 ρεῖ τά οἵ ἴῃς ἀϊ συν Ὁν σοππεοῖ- 
ἴῃ ἔξ ἡμερῶν “ἢ ἠκούσθη (ΚΙοΞίετ.), 
ἔπε τεϑυϊίηρ πιεδπίηρ θείηρ ἴπαΐ ἄδγβ 
εἰαρβεὰ δῇεσ {πὶ γγίναὶ ἱπ Ὁδρεγηδυπι 
Ῥείοτε ρεορίε Τουπᾶ οὐκ ἴπαὶ [6508 ννᾶ8 
ἴδετε. Ηε πδά θθδὴ δρβεπὲ ροβϑίδὶν ἔοσς 
ταοπίῃ8, ἀπὰ ργοῦδο]ν σεϊτυγπεά υ  ἜΕἶν..--- 
ἐν οἴκῳ οἵ εἰς οἶκον (Τ. Ε.) Ξ- ἂὲ Ποπια 
(π᾿ Ῥεΐεσ᾽β ἤουβε ῬγεβιιπηδὈ ]ν) ; εἰς οἶκον 
Βυρρεβίβ ἴῃς ἰάδα οὗἩ εδηΐγδῃςε.--- εσ. 2. 
συνήχθησαν πολλοὶ: ψἱ1ἢ πὰ εχῖγα- 
οτάϊπασυ ἱποίδεηιβ οὗ βοῆς ὑεῈ 8 οἵ 
ΤῊΟΠΕ8 Δ5Ὸ γεβῇ ἴῃ {δεῖ πιεσηοσυ, ἃ 

εαὶ ραιϊπογίηρ οὗ ἴδε ἐουγῃβρεορίθ νν 88 
ἱπενίιδδῖε.---ῶστε, εἴς, : (ἢ ραϊπογηρ 
ννᾺ5 ῬῃαηοτηἊΠδὶ ; ποῖ οἡἱν (ἢς Πουδ6 
8ΙΙεἅ, Ῥυὲ ἴῃς βρᾶςθ τουπά δροὺῖ τδς 

ἄοοτ ογονάβά---0 τοοτὶ ἔος τῶογε ρβορῖβ 
Ἔνθη ἔπετγε (μηδὲ), ποῖ [0 δρεδῖς οὗ νυϊτη. 
-τὸν λόγον : {πε ρῇταϑε ἢδ5 ἃ βεοοπάδγυ 
βουηά, 88 1 δὴ εςῇο οὗ ἴῃ βρεεςῇ οὗ {δ 
Ξβοθιοις ουτοῖ, ῬὰῈ τῃς τηεδηΐηρ ἰ8 
Ρίαίη. [6808 ννᾶβ ῥργεδςξίηρ τῆς ροβροΐ 
οὗ τῆς Κίπράοπι ψΒεη ἐπε ζο Ἰοννίπρ ἱποὶ- 
ἄεπε βαρρεηεά. Ῥχγεδοϊδίπρ αἰνναυβ ἤτγϑβε. 
πτνεσ. 3. ἔρχονται: ἢἰδίοτίς ῥτεβεπὶ 
νὴ Πνεῖν εβεοςι. ΤῊς αγγῖναὶ ογθαίδβ ἃ 
βίϊγ.---φέροντες : (Π18 ΠΊΔΥ πιεδῃ ΠΟΘ 
τπᾶπ πα ἴουγ ψγῆο δοίυδ!ν οαγγίεά [86 
δῖοκ τηδῃ (ὑπὸ τεσσάρων), ἔτεπ 5 Δοςοπ)- 
Δηγΐηρ. Τῆς Ὀεδγοῦβ στιϊρῃϊ Ὀε σεγυαηές 

ἰϑεθαπδὴ.. γεν. Τῆς ραγεϊουϊαγβ ἴῃ 
1Π18 νεσβα ποῖ ἱἰπ Μί., νῇο ἀϊὰά ποῖ σᾶσα 
πον δεν ἴουπά {πεῖς νὰν ἰο 6518; 
ἐπουρῇ ἕο πίπι ἰπδὲ ἔπε δβυςοεεάδα 
ξοριε ἀεῦχφο ἴσαι Ἡ Ε.): δεῖα 
οηΐν ἴῃ Ν. Τ. ἴο ἀρρσοδοῆ ; προσενέγκαι 
(ΝΝ.Η.), ἴο Ὀγίπρ ελϑθς (1Π6 δὴν τῆλ 
υπάετείοοά) ἰο Ηἱπὶ, [εβι15.---ἀπεστέγα- 
σαν τ. σ΄.» τεπχονοά (δε τοοῦ, ἰο ψὩ ἢ 
πεν ψουά ρεὶ δοσεββ ὉΥ δὴ οι[βἰάς6 
βίδισ δἰ ποσ ἔτοτλ ἔπε βίγεεϊ οὐ ἴτοπὶ ἴῃς 
οουγί.--ὅπου ἦν, ψΠεῖε Ηδ νψ88; ψΠογα 
ΜΜΆ8 (Πα ὃ ἴπ 8π ὕρρεσ σοοπὶ (1 ἱρβείοοῖ 
πᾶ Μἱτηρα), οὐ ἱπ ἃ σοοπὶ ἴῃ ἃ οπε- 
βίοσίεἄ ἤοιβς (ΗοἱτΖ., Η. Ο.), οσ ποῖ ἴῃ ἃ 
τοοῦῇ δὲ 411, Βξ ἴπ ἴπῸ αὐγίμηι ΟΥ̓ Φ051- 
ῥἰκυίμν, ἴῃς αυδάταηρί!ε οὗ [ἢς Βοιβα 
(Εαθεγ, Αγελᾶοί., 1αμη, Αγελκᾶοϊ.). Ιῃ 
ἴῃς 4δὲ-πιοεπεοηεά οαβε {ΠῸῪ ῬψουἹὰ πᾶν 
ἴο τεῆῖονα ἴπ6 ραγᾶρεῖ (βδ(ε απιεηξ, 
Ῥευξ, χχίΐ. 8) αηὰ ἰεῖ τῆς πηδη ἄονγῃ ἱπίο 
πε ορβῆ βρδςε.---ἐξορύξαντες : ποῖ δοπηε- 
τοῖηρ δάδικίοπαὶ ἰο δας ἐχρδηδίοτυ οὗ 
ἀπεστέγασαν -- ἴπεν υπτοοξεά Ὀγ ἀϊρρίῃ, 
τατουρ ἐπα τηδίεσι!----ἰ]ς8, δῖ, δῃ, 
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5. ἰδὼν δὲ} ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ, 
“Τέκνον, ἀφέωνται 3 σοι αἱ ἁμαρτίαι σου." 5 6. Ἦσαν δέ τινες τῶν 
γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι, καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν, ἡ. “Τίς οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας ; 
ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός ; "ἢ 

τίς δύναται 

8. Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς 

ὁ Ἰησοῦς “τῷ πνεύματι αὐτοῦ, ὅτι οὕτως δ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, (8. νἱῇ!. τα, 

εἶπεν αὐτοῖς, “Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 
9. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ᾿Αφέωνταί 8 σοι αἱ 

Ἰ καὶ ἰδων ἰπ ΒΟΙ,. 

38 33 δᾶνα ἀφιενται. ἀφεωνται ζοπέοτπι!β (ο [«ἱ, (ν. 20), ἀπὰ ἰ8 ἴο Ὀς δυδβρεοίεά. 

8 Ἐοσ σοι αι αμ. σου (τοπὶ [,.Κ.}) Δ ΒΌ.Δ Βᾶνε σὸν αι αμ. 

4 οτι ἰῃ Β (ἿΝ.Η. πιδγρ.). 
5ΊΩ (πε ΤΕ, ουτος οντω λαλει βλασφημίας, ννε ἀεῖες: [ῃς Πδηὰ οὗἉ Πατπηοηϊδίηρσ 

δηὰ ργοβαὶς γενίβεσβ οὔσε τὭΟγα. 

βλασφημει (3Β}1). Μία θεῖον. 
4 Β οχηἱῖβ οντως (ΝΗ. ἴῃ Ὀγδοκείβ). 

Τ λέγει ἴῃ ΜΝ ΒΙ, 33. 

δ αφιενται ἰῃ ἐ3Β. 

Ρἰαβίες.--κράβαττον : ἃ 5π|81} ροτγίδθ]ςβ 
σους, ἴοσ ἴπΠ6 ροοσ, ἔοσ ἔγανβὶ]οσβ, δηὰ 
ἔοι δἷοκ ρεορὶε ; Ἴσοοηδεπιπεά ὃν Ῥἤσγγπ., 
Ρ. 62; σκίμπονς πε οοττοςῖ ψοτὰ, 1, δεπ 
εγαδαίμς, ΜὨϊΟΝ πηᾶῪ πᾶνε ἰεὰ ΜΚ. ἰο 
086 ἴΠ6 ἴεγτη ἴῃ ἐπα ἰοχί.-- ετ. 5. τὴν 
πίστιν α., {μεῖς ἔα, ταὶ οὐδε Ὀεᾶγοιβ, 
βδονι Ὺ 1πεὶγ επεγρεῖὶς δοιίοη, ἔπ ς βίος 
τωᾶῃ ποῖ ἱποϊυδεὰά (οὐ τὴν πίστιν τοῦ 
παραλελυμένον ἀλλὰ τῶν κομισάντων, 
Νιςῖος Αηΐξ., Οτσάσπηεσ, Οδί.).--τέκνον, 
οὨά, νους τπ6 τὐρρύνν ἢ θάρσει οὔ Μι. 

νν. 6-12. Ὑδυβ ἔδσ οἱ ἴδε βἷοκ πιδη, 
πον Πα βοΐ ἴο [680.8, δΔηἃ ἴῃς βυτηραιῃειῖῖο 
τεςερτίοη ἢς πιεῖ νι. Νον (δα 5βογῖθε8 
Ῥερίῃ ἴο ρίαν ἐμεῖς ρατῖ. ὙΤΠεν πὰ ἐμεὶσ 
ὈΡΡοτ[ΌΠΙΥ ἵἱπ ἐπα βυπιρδιπεις ψνοσὰ οὗ 
7εβ08: ΤὴγΥ 5ὶπβ ὃς ογρίνϑη ἴπεε; ἃ ννογά 
ταοβὲ δυϊδῦϊε ἰο ἴῃς οᾶβε, δῃά νυν Ὡς ἢ 
ταῖρι μανε δεεπ βροόκεη ὈΥ δὴν πΊδῃ.--- 
τινες το γρ.: ὕἰκ. πιᾶκαβ οὗ [818 βίτηρὶα 
ἔλοϊ ἃ ρτεαὶῖ δῇδιτ: δὴ ΔββοΠΊΪΥ οὗ 
Ῥματγίβεαβ δηά ἰδύνυεσβ ἔγοπὶ 41} αυδγίεσθ---- 
(411|6ς, Ἰυάαεα, αγυβαίθγη, μαγάϊν βυΐϊῖ- 
δδϊς το ἴπε ἰπίεῖ] βίαρα οὗ Ἴοπῆϊιςϊ.---- 
ἐκεῖ καθήμενοι : 5ἰ(ἰἰπρ΄ Ποτὲ. 1 δε 

ἴασα 18 τὸ Ὀ6 Ὀγεββθᾶ [ΠΟῪ τηθδὲ Βᾶνα 
[δα φαΥΥ οἡ ἴπε βροῖ, 80 88 ἴ0 ρεῖ πεᾶγ 
ἴο 16818 δηά πεᾶς δπά βες Ηϊπὶ ἐΐ8- 
εἰποῖγ.---ν ταῖς καρδίαις α. : {πεν Ἰοοκεά 
11:κα τῆδη ββοοκεά δῃὰ ἀϊβαρργονίηρ. Τῆς 
Ῥορυϊαγίεν οὗ [6819 ργενθηϊεὰ ἔγες υἱζεσ- 
πος οὗ τῃεῖγ τπουρῃς. Βυῖ Δην οπα 
ςουἹά 566 ἴΠεΥ ννεῖε ἀϊϑρ᾽εαβεὰ ἀπά ψῃγ. 
[τ ναϑ ἰδὲ βρεεοῦ δϑουΐξ ἔογρίνδηββδβ.--- 
ας. 7. τί οὗτος οὕτω λάλει; βλασφημεῖ. 

Βα ἔπι6 τοδάϊηρ ἰ8 τι (Β, οτι) οντος οντως λαλεῖ; 

Β οπιῖτβ αντοις (ΝΗ. ἴῃ Ὀγαςκεῖ5). 

9 σον ἴῃ ΒΙ, αἱ. 

ΤῊ τεδάϊηρ οὐ Ὁ ΒΌΙ, ἴβ ἴα πῖογα 1{{6- 
1κὸ ἐπᾶπ ἴπαὲ οὗ ἴῃς Τ, Ε., νης ἢ 
ἜΧΕΠΊΡ]1ῆ68 ἴΠ6 ἰαπάσπου οὗ σοργίβιβ ἴο 
βίηοοῖῃ ἄονῃ ἱπίο ςοπιπιοηρίδος ᾿νμδῖ- 
ἐνοσ ἰβ βιγΚίπρ ἀπά οτἱρίπαὶ Ξε ΨΥ ἄοαβ 
τ᾽ 8 ρεβοη {Π8 βρεὰῖκ ἡ Ηδ δ] δβϑρἤετγηςβ. 
ΤῊς ννοτάβ βυρρεβί ἃ σταάυαί ἱπιβηβίῆςα- 
τἴοη οὗ ἴῃς ἔδυϊτ-ἢπάϊπρ πιοοά : ἤτβε ἃ 
δδπειδὶ βεηβα οὗ βιιγρσῖβε, ἔπθη ἃ ἔξε!ἱπρ' 
ΟΥ̓ ἱπιργορτίεςυ, ἔπ πὶ ἃ ἤπαὶ δάνδαπος ἴὸ 
τῆς τπουρδὲ: ΨΥ, (ΠΒ ἰ8 ὈΙΑβρῃ ον ἱ 
[τ νᾶ8 ποι πίηρ οὔέδε κιπά, Ὑγηδι 76βὺ8 
μαά βαἰὰ ἀϊά ποῖ πεο}ββαγιν δπιουπὶ ἴο 
τάοτα ἴπδη ἃ ἀεοϊαγαδείοη οὔ αοά᾽β ψ]]]ΐηρ- 
Ὧ658 ἴο ογρίνα βίη ἴο ἴῃς ρεπίϊεπι, ΤΠΕΥ 
τεδά {πε ὈΪΑΒρθεμν ἱπίο ἰξ.---Ν ες. 8. 
εὐθὺς ἐπιγνοὺς : [6818 τεδά τΠεῖτ [που ρΠ 8 
αἱ οπεε, δῃὰ (Ὠτγοιρ δηά τγουρῇ (ἐπὶ). 

ᾧ πνεύματι, Ὀν Ηἰβ εῤὶγὶέ, 45 ἀϊβείηςε 
ἕτοτὰ ἴδε δᾶγ, ἔμεν μανίηρ βαϊἃ ποιῃίπρ.--- 
νγν. 9, 1ο, υἱάφ ποίεβ8 οἡ Μί.---Νεσ. στ. 
σοὶ λέγω, 1 880 ἴο ἴπεα, ἃ ρατὲ οἵ ΟὨ τί δι᾿ 8 
ΒρΡεεςἢ ἴο (Π6 πιδη ἱπ ΜΚ., ποῖ {Π|Κεῖγν ἴο 
δᾶνε Ὀδεῃ 80 γϑδῖϊν ; ἰδοοηΐς βρεεςῖ, [π6 
ἔεννεβὲ ἡψοσάβ ροββίὉ]ς, Ἵοπαγαςίεγίβεϊς οὗ 
76808. εἰρε, ΠΊΘΔΠΒ Βοιηείῃϊηρ ποσὰ 
πη ἀρ (Ἐτ᾽Ζβο 6) Ξξξ οοπῖα, ἴδακα ὕὑὉ 
τὴν θεά. Τεβὺβ Ὀϊά48 πὶ ἄο ἔννο τῃΐηρ8, 
ἐδοῦ ἃ οοπουβίνα ὑζοοῖ οἵ τεοονεγυ : 
γίδο, (δ πη ρῸ ἴο τῇγ ἢουδε οἡ τπῖπε οὐνῃ 
ξεεῖ, τ τῆν δἰο κε οἡ ἐτν βῃμουϊάετ. 
πτ εν. 12 ἴο]8 μον (6 πιδᾶὴ ἀϊά 88 
δίἀάεη, το ἔπ6 δβίοπιβϑῃχηθηξς οὗἉ 41] βρεο- 
ταίοτϑ.---πάνταςφ, 411, ννἱῖπουϊ δχοεριίοη, 
βοιῖθεβ ἱποϊυάδεᾶ ὃ (ΚΙοΒί6σ.) [Ιεὲ πιΐρῃς 
μανε Ῥεθὴ 80 μαᾶ {πε βεηίΐεποα βίορρεά 
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ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειραι,1 καὶ 3 ἀρόν σου τὸν κράββατον, καὶ 
περιπάτει; 10. ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ὁ ἁμαρτίας, (λέγει τῷ παραλυτικῷ,) 11. Σοὶ λέγω, 
ἔγειραι,δ καὶ ὁ ἄρον τὸν κράββατόν σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.᾿" 

12. Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἴ ἄρας τὸν κράββατον, ἐξῆλϑεν ἐναντίον 8 
πάντων " ὥστε ἐξίστασθαι πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν Θεόν, λέγοντας," 

“Ὅτι οὐδέποτε οὕτως 10 εἴδομεν." 

13. Καὶ ἐξῆλθε πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14. Καὶ παράγων εἶδε 
Λευῖν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, 
“"Ακολούθει μοι." Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

1 φγειρε ἴῃ ΣΟ Ὁ αἱ. (Τί 6. .). 

15. Καὶ ἐγέ- 

ἐγειρον ἰη ΒΙ, (ΛΝ. Η.). 

3 καὶ ἰη δ ΒΔ (ΤΊ 5. .), οπιίε ΟἿΣ, (ΥΝ.Η. ἴπ Ὀγδοικαῖβ). 

ὃ τὸν κραβ. σον ἴῃ  ΒΟΌΙΣ. 

4 «πι της γης ἀφιέναι ἰπ ΟΌΤΑΔΣ (Τί5.}.). αᾧ. αμαρ. ἐπὶ τ΄ γι ἰη Β (ΥΝΗ. ἰοχε). 

δ Ἤγειρα 'π πιοδβὲ υποῖδἶβ. 

Ἷ καὶ ενθυς ἰπ Δ ΒΟΙ,. 

4 και οπιὶ  ΒΟΌΙ, 

4 ἔμπροσθεν ἴῃ 3 ΒΙ,. 

9 Β οπιίῖδ (Ὁ. Η. ἐπ ὑσγδοκεῖβ). Ὁ Πᾶ8 και λεγειν. 10 ουτωξ ουδεποτε ΦΒΌΙ, 

ἔδετα. Ἐοσ πὸ ἄουδε ἴΠ6 5ογῖδεβ ψεσε 88 
τους ἢ δβίοηϊβῃεά 88 ἱπεὶς πεϊρῃδουτα δὲ 
ψνΠαῖ ἴοοῖκ ρίδος. Βυϊΐϊ ἴπεὺ ννου]ὰ ποῖ 
Ἰοίῃ ἰπ τῆς ργαῖϑε ἴο οὐ ψὩοἢ [Το] οννεά. 
--οὕτως οὐδέποτε εἰδομεν : εἰ] ριϊς Δ], 
Ῥυΐ εχργεββίνα, βυϊϊεὰ τὸ {86 τηεπίδὶ 
τηοοᾶ -- 50 Ὲ ὩΘΥΟΙ ΒΑ, ἐ.δ., ΜῈ ΠΕνΟΣ 
8ἂνν ἴῇε 1ἰκς. 
Ν.Β.-- Βε εἰεε “" ϑοη οὐ Μδη ᾽" οδσουγβ 

ἰῃ τπἰβ παγαῖϊνε ἴοσ ἴπς ἢἔγϑε τἰτὶς ἴῃ 
Μκ.᾽ 8 Θοβρεὶ ; ἴοσ 118 ἱπιροζγῖ υἱάδ ου Μί. 

γν. 13-27. Οα!ϊ οὗ Γιουὶ, γεαφέ γοϊίοτο- 
ἐπ (Με. ἰχ. 9.13; ὕκ. ν. 27-32). ΤΠΪΒ 
ἱηςίάεπε ἰ8 ποῖ το Ῥε οοηςεϊνεὰ 88 ζο Πονν- 
ἵπξ ἱπιπιεάϊδιεῖν δῆεγ ἴπαὶ παιγαῖϊβά ἴῃ 
τὰς ἑοτεροίηρ βεοίίοῃ.--ν ετσ. 13 ἱπιοτσαρῖδ 
τε ςοπαπυν οὗ ἴῃς Πίβίοσυ. [{ βίδίεβ 
δαὶ 1εϑ8 ψνγεπὲ οὐ δραίη (ς. '. 1τδ) 
δἰοπρβίάε (παρὰ) {πε 5ε4, ἐπδὲ τπ6 πλυϊε- 
τιᾶς Το]]οννεὰ Ηἰπιὶ, ἀπά ἐμαὶ Ης ἔδυρῆξ 
δε. Α νεῖὺ νᾶριια ρεπεγαὶ ποίϊςε, 
βεγνίηρ Ππ||6 οἵπεσ ρύγροβε ἴῆδη ἴο ρίδος 
ἂμ ἱπίογναϊ Ὀεῖννεεη ἴπ6 ἐοσεροίπρ δπά 
Το] οννίηρ ἱποίάεπίβ.---τνεσ. 14. λΛευῖν, 
1μενὶ, τῆς δοη οὗ Αἰρῆδειβ, 86 πᾶπια 
δεῖς δηὰ ἰη 1. ἀϊβεσεπὶ ἔσοπὶ δι ρίνεπ 
ἐπ ἢτβε ροβρεῖ, Βυῖ τῆς ἱποίδεπι πιαπὶ- 
[ἀϑΕῪ τπς βᾶπιθ, ἀπά ἔπε πιᾶπ ἱπαογείογα 
Αἶβο; [κανὶ Πίβ οτἱρίηδὶ ἤᾶπις, Μαίεμεν, 
.ιἰ8 ἀροβί]ς ἤᾶσηθσ. ΜΚ. παῆγεβ Μδίπεν 
ἴῃ δ΄5 δροβιΐς 18ὲ ({1|. 18), θὰ: Βε [8118 ἴὸ 
ἰδεπεῖεν [86 νο, ἘπουΡἢ νμδὶ Ὠς βἰδῖεββ 
δδοις ἱ,ενὶ εν ἀεπεῖν ροϊπίβ ἴο ἃ 681] ἴο 
ΔΡΟΒιΙεβμΐρ βίτηι ας ἴὸ ἐμαὶ ἴο τῆς ἴουγ 
Βεβεγγιδη (Ϊ. τ6, 2ο).. ὙΤῇδ ςοπηρίϊες οὗ 

ἴδε Βγβὲ σοβρεῖ, μανίπο ΜΚ. θείοτε δΐπι, 
δηά, ποιίςοϊηρ ἴῃς οπιριὶββίοπ, βιυδϑιϊταϊοὰ 
πε πᾶπῖε Μαδίίπεν ἕοσ [νενἱ, δἀάϊηρ ἴο ἱξ 
λεγόμενον (ἴχ. 9) ἴο πἰπε {πὶ Ὡς Βδά 
δηοῖπεσ ΠΑπΊα. ολούθει μοι: ἃ ς8]] ἴο 
ἈΡΟΒ1ΙΘϑἢΐΡ (10 ἐδγπβ ἰάεπείςαὶ ἴῃς 41] 
ἴῆγεε ϑυπορεῖςβ), πὰ αἷβο ἐο ἐρεριεϊα ἐδ 
σεγυΐες ἵπ σοπηεοίίοη το ἐκ ἐπε νιϊδϑίοη ἰὸ 
ἐὰς ῥμδιίοαης (υἱάα οπ Μι.).---Ν ἐγ. 15. 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτου : ψοβε πουβεῦ  Νοὲ 
Ῥατγίεςιν οἱεασ, δὰξ 411 τπΐπ ρα ροΐπε ἴο 
τδαῖ οὗ [εν. ὝὝΠετιε ἰδ πο πιδπίίοη οὗ ἃ 
τεΐυγη ἴο Οδροσγηδυπι, Πεγς [6818 ἄννεῖς. 
ΤΠ ουβίοτῃ ουδὲ πᾶ δανα ὅδε οὐ- 
βἰάα τῇς ἴοννῃ, πεᾶσγεσγ ἔπε βῆογε. ΤΏδη ἰέ 
1π6 Ὠουβε οὗ }65808 (Ρείεσγ᾽ 8) παὰ Ὀεεη 
ταθδηΐ, ἴῃς πᾶπὶς οὗ εβὺβ βῃουϊὰ ἤδνα 
βιοοὰ δῆεγ οἰκία ἱπβιεδὰ οὗ δὲ {Π6 οἷοβαε 
οὗ ἴδε νεῖβεὲ. Τῇε πηαίη ροίΐηϊ ἴο ποῖς ἰ8 
{πὶ ννηδίενεσ πουβα 8 τηδαπῖ, ἱξ πιυβὲ 
ἢανε θεδη ἴαγρε δπουρῇ ἴο ἢᾶνε ἃ ἢ4]] οὕ 
Τουτὶ οΑρδὈ]6 οἵ δοσοπηπηοάδιϊηρ ἃ ἰΪασρα 
ὨΌΤΊΡΕες οἵ ρεορίς. ΕἼΣΓΟΙ Δϑβϑιπιεβ ἃ5 ἃ 
τηδίτεσ οὗ οουτβε ἴπδξ (ἢ ραιπεγίηρ 'ν88 
ἴῃ ἴῃς σουτῖ, “ετε ἰη ἔπε σουτὶ οὗ οὔ 6 
οὔ ἴΠ68ς τυϊπαά πουβε8 βαῖ ἴῃς ϑανίουσ οὗ 
τῆς Ἰοβὲ ἴπ τῆς πηϊάβε οὐὗἨἩ ρυδ᾽ίσαπθ δηὰ 
βίηποιβ᾽" (Μ,)απάογιμιροη, Ρ. 375).--- 
πολλοὶ, εἴς, ; »καν ἴο δα αίεη ἴῃ 
ελγηδδῖ, ποῖ βἰυγγεά νεῖ, 88 ΜῈ ἃτε δρί 
ἴο ἄο ψβδη να τὨίηκ οὗ (8 ἔδδβε ἃ5 ἃ 
βηνβέο ἐπίεγίδίητηθης ρίνεη ὉῪ Μι. ἴο 
͵8 φμοπάανι {τε 8, [εϑὺ5 Ὀεῖπϑ ποιῃΐπ 

τότε ἵμδπ ἃ ρυεβι.--σαν γὰρ πολλο 
καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ: Μᾷ, Βεῖε ἰδίκεθ 
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ψετο ἂν τῷ 1 κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι 
καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" 
ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθησαν ἢ αὐτῷ. 16. καὶ οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα Φ μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 
ἁμαρτωλῶν," ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “ Τί 5 ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν 
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει; "Ἰ 1. Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς 
λέγει αὐτοῖς, “Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς 
ἔχοντες. οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετά- 

"8 ψοιαν. 

1 Ἱποιεδὰ οἵ ἐγένετο εν τω  ΒΙ, 33 Βᾶνα βίτωρῖν γινεται (ΥΝ.Η.). 

3 ἠκολουθουν ἴῃ Β1,Δ (πλοάστηῃ εὐϊζοτα). 
8 Ἐρτ και οἱ Φ. ΒΙ.Δ Βᾶνε των Φαρισαίων, ἡ» ΠΙοΒ ἀουδεῖεδα [Π6 αποίεηξ βοσῖδε 

διυτ]εὰ δὲ 88 υπυβιδ]. 

4 Ἐοτ αὐτὸν ἐσθιοντα Β 33 πᾶνε οτι ὁσθιει (ὉΗ., Ε.6.Τ.), ΜΟΙ, οτι ἡσθιε 
(Τίοο.). Το Τ.Ε, ἐο!οννβ ἌΟΔΣ. 

ἀμαρτωλων καὶ τελωνων ἰη ΒΌΙ, 33, ἴο Ὀ6 ῥταξετσεᾶ υ8ὲ δεοδυδε ἀπυδιιαί, 
4 Οκπῖξ τι ΒΙ, 33 (ἿΝ.Η.). 

ἩΉΦΒῸ οπιῖξ καὶ πινει, ὙνὩϊσὮ τ86 δοσῖδαοβ ννουϊὰ θὲ τεδάν ἰο ἱπβοσῖ, 

δ ΦΑΒΌΓΔΣ αἱ. νεῖβ8. οπιχὶξ εἰς μετανοιαν, ΜΏΙΟὮ 865 Ὀεεη ἱπηροτίεὰ ἔτοτῃ ΓΚ. 

Ῥαΐπβ ἴο ργενεηξ τ18 ἔτοπὶ ονειϊοοκίηρ πε 
πολλοὶ οὗ [ῆς ῥτενίουϑ οἴδιιβε τ-Ξ ἕο πδῪ, 
ἴδε ΡυὈ]Π ςαπ5, ἀπά ρεπεσγαῖν τπῈ Ρεορὶς 
ΨὯΟ ραββεὰ ἔοσ βίππεγβ, εῦε ρίαη., δηὰ 
{πεν [λὰ Ῥερυη ἴο [οἶϊονν Ηΐπ. ϑοπια 
(ϑοῦδηςζ, ΝΝ εἶββ, εἴς.) {πίπκ ᾿ς τείεσεποα 
8 ἴο ἴῃς ἀϊδοίῥίες (μαθηταῖς), τηςπιϊοποὰ 
Βεσα ἔοσς ἢσϑβι {ἰπ|6, (πογεΐοσε ἃ βιδίεπησηΐῖ 
ἴμδὲ πο πνετε πυπιοσοῦβ (πιοσγε, “{: 
ἴπδη 7οπγ), αυϊξς δρροβίϊθ..: Βυῖ ἴδ 
Βῖσεβϑ οἵ τῆς βίογυ [168 οἡ ἴδε ρυ δ] οδηβ, 
ἀπά ΟὨτίβι᾽ 8 τεϊδίϊοπβ τε ἐενι. (50 
Ηοῖΐτζ., Η. 6) [Ιτ ννᾶβ δὴ ἱπίεσεβεηρ 
ἄλοϊ ἴἰο ἴε ἐνδηρεῖίβε (ῃδὲ {Π|8 οἶλ88, οὗ 
Ὑ Βόση ἴδετε ννᾶ8 ἃ ἰᾶῦρε πυγρετ ἱπ τς 
πεὶρῃρουτῃοοά, ννεσε Ὀερίπηίηρ ἴο Βῃονν, 
Δὴ ᾿τηίοσαβὶ ἰπ [εβ08, ἀπά ἴο {οἷον Ηἱἰπὶ 
δῦουϊ. Τὸ εχρίαἷπ τπῸ πυροῦ ΕἸβηοῦ 
βυρρεβίβ ἴπαὶ ΠΕΥ πᾶ ἢᾶνς ραϊπεγεά 
ἴτοπὶ νδτὶουδ ροτγὶ ἴονγῃβ δοηρ [πε 5ῆογα. 
7εβὺ5 ψουὰ ποῖ τηδεῖ δυο ρεορὶς ἴῃ 
τῆς βυῃάροριυς, 848 {πεν 8εαπὶ ἴο πᾶνα 
Ῥεεη εχοϊυδε ἔτοση ἰξ (υἱάς Τἱρῃιίοος 
δηά ννὕπεοδε, αὦ Με. χνιϊ. 17). Ηεπος 
ἐπε πεοεββν ἴοσ ἃ βρεοίδὶ πικίββίοῃ.--- 
Ψες. 16. ἔλεγον : {με 5ογῖ δε 58 δάνδηςς ἔγοπὶ 
ἐλὶπλκὶπρ (ἰϊ. 6) ἴο Ξῤεαξίπρ ; ποῖ γεὲ, ποιν- 
ἔἕνεσ, ἰ9 ]εϑὺ8 Ῥυϊ αδομέ Ηἱἷπὶ ἰο Ηἰβ 
ἀϊδοίρεβ. Ὑτὴῆεν ποῖε, ννἱτἢ ἀϊβαρρτοναί, 
Ἡὶϊς Κίπάϊν τεϊδιϊοηβ νυν “ βἰππεῖβ ᾽", 
ΎῪΠε ΡυὈ] οδη8 πὰ οἵπεσ ἀϊβγερυῖδθ]ε8 
Βαὰ αἷβο ποις τῆς ἴδει. Ὑῆε βίοτυ οὗ 
ἴδε ραἰξίεά τηᾶπ δηά ἴῃς “" Ὁ]ΆΒΡ Βα πηοιβ " 
“γοτσά, “ΤῊ βἰπ8 δε Τογρίνεη ἴπες,᾿ μδά 

δοι αργοδά, πιακίηρ ἔπεπὶ ῥγίοῖς ὑρ ἐμεῖς 
δᾶτβ, δηὰ δινδκεπίηρ ἀεοϊἀεὰ ἱπέεγεβε ἰπ 
{8εθ6 ἰδροοδὰ οἴγοὶθϑ, ἱἰπ τῆς “ ΒΙ45- 
ῬΠαπηοσ ἡπτν ες. 17. καλέσαι: ἰο οΔ8]], 
δυρρεβιῖινε οὐ ἰηνίἑαϊίοπβ ἰοὸ ἃ ,σαΞεέ 
(Επίζβομα, Μεγεσ, ΗοἱΖ.), ἀπά πιρκίπρ 
ἴος τῇς γροίμοβδίβ ὑπαὶ ]}εβ8, ποῖ 
Μαιίδον, νν8 ἴπ6 γεδὶ ποϑβὲ δὲ ἴῃς βοοίδὶ 
βαϊμεγίησ : ἴῃς ψποῖς ρίδη Ηἱβ, δπά 
Μαίϊπον οηΐν Ηἰβ ἀρεπὶ ; υἱάξ ποΐεβ θυ 
Μι. Ἧς οδ]]εά το παι ρατείουϊας ἔδαβε 48 
το {πε ξδαβὶ οὗ (πε Κιηράοπι), ἴῃς οἷς ἃ 
ΤΑΘΔΏΒ ἴο {Π6 ΟΠΟΙ 88 ἴῃς επά.---δικαίους, 
ἁμαρτωλούς : [ε8ὺ8 ῥγείειγεὰ τῇς οοτα- 
Ῥᾶῃν οἵ {δε βίπι ἴὸ παῖ οὔ δα τἰρπίεουβ, 
δηὰ βουρῆι ἀἰβοὶρ᾽ε5. ἔτοπὶ ἀπιοηρ ἔπ 6 πὶ 
ΌΥ ρτείδειτεποθο. Ὑπὲ ἰδῆ ὅσα ποῖ 
ἱγοηῖοα. ὙΠΟΥ βἰπιρῖν ἀεσβοσίθες Ὁνο 
οἶδββε8 οὗ βοοϊεῖυ ἴῃ οὐτταπὲ ἰδῆσυδρςε, 
δπά ἱπάϊςαις νυ νΠὶο ἢ οὗ 86 ὑνὸ Ηἰ8 
Βυτῃρδιῃΐε8 ἰαυ. 

γν. 18.22.. Καξέΐϊηρ (Μι. ἰχ, 14-17, 
ΓΚ. ν. 33-30).-- ες. 18. καὶ, απά, ςοη- 
πεοιίοη Ρυτεῖν ἰορίςαὶ, δηοῖδοσ οαβὲ οὗ 
ςοπῆϊςοι.---ἦσαν νηστεύοντες, εἰζπεῖ: 
ΨεῖΕ ψοηξ ἴο ἴαβε (ατοιίυβ, Ἐτ ζβοῆς, 
ΘοΠδηΣΖ, εἰἴς.), οἵ, δπά τηἷβ ρίνεβ πιοσα 
Ῥοϊπέ ἴο ἴῃς βίογυ: ννεσε (δβειπα δἱ ἰπδὲ 
Ῥαγιίουϊαγ τπῖς (Μεγεσ, Ὑν εἶββ, ΗοΪιΖ., 
Η. Ο.).---ἔρχονται καὶ λέγ., πε σοπις 
δΔηά 5ᾶγ, 4υἱῖς ρεπεγα!ν ; ΠΟΥ ΞΞ Ρεορῖς, 
ΟΓ βοῆς γερσγεβεηϊδεινεβ οὗ [0δπ᾿β ἀϊ15- 
εἰρίεβ, ἀπά ἴῃς Ῥῃαγίβοςβ.---Κ τ. το. μὴ 
δύνανται, εἰς.: ἴπ6 ἀαὐυδδιίίοη ΔΠδΜΕΓΒ 

23 
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18. Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων 1 νηστεύ. 
οντες " καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, “Διατί οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου 
καὶ οἱ 3 τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύ- 
ουσι; "19. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, ““ Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ 
γυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν ; ὅσον χρόνον 
μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον,δ οὐ δύνανται νηστεύειν " 20. ἔλεύ- 
σονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε 
νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 21. καὶ ὅ οὐδεὶς ἐπίβλημα 
ῥάκους ἀγνάφου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ 5 εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ 
πλήρωμα αὐτοῦ ἴ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
22. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς " εἰ δὲ μή, 

ῥήσσει 8 ὁ οἶνος ὁ νέος "5 τοὺς ἀσκοὺς, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ 

ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 19: ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 1] 

1 Ἐοῖ των Φαρισαιων ΑΒΟΩ αἱ. νεζβδ. δβανε Φαρισαιοι. 
ΞΖ ΒΟΙ, Βᾶνε μαθηται ἤει οι. 

δΊΨΒΟΙ, διγᾶηρε ἴπ08: εχονσι τὸν ν. μετ ἀντων. 

4 ἐν ἐκείνη τὴ ἡμέρα ἰπ ΦΑΒΟΌΓΙΔΣ, εἴς. δ και οτχηἶ! ΦΑΒΟΙ,Δ 33. 

δφπι ἱματιον παλαιὸν ἴῃ ΒΟ... ΤὨς ἀδί. οοπίογπιβ ἴο Με. 

Ἴ απ αντον ἴῃ ΝΙΒΙΣ. 

ΒΝ ΒΟΘΙ, 13, 69 αἱ. οπϊξ ο νεος. 

9 ρηξει ἰη ΒΟΌΙ, 33. 

10 ΒΙ, (Ὁ ἰῃ ρϑτγί) τεδὰ ο οιν. ἀπολλνται και οἱ ασ. Τ. Ε΄. ςοηΐοτπιδ ἴο Με, 

1: Μ9.Β ομῖὶ βλητεον (ἔτοπὶ [.Κ.). 

ἰδεῖ, αηὰ ἰ5 αἰϊονεά ἴο ἄο βο ἱπ Μί. 
ἃηά 1κ. Μκ. δἱ ἴπε ἐχρεηβε οἵ βί.]6 
ΠΒΎΕΙΒ ἰξ ΤΟΙΠΊΔΙΪΥ ἱπ (δε περϑῖϊνε.--- 
ὅσον νον, εἴς, Ἐοσ 411 τῃϊ8 νος 
ϑυτίας νυϊχαῖς 848 ἃ δβδίπιρὶε πο.---ν εσ. 
δ Ἠδὸ πὶ τ βίγῖε Ὀδοοπιθβ Ὀυγ- 
ἁἀεπεὰ ὃν ἴδε βεῆβε οἵ {πε 80] επΊῃ 
οδδγαοῖεσ οὗ {πε ἴδοις βεδιεᾶ : ἴβδγα ν"}}} 
ςοπὶα ἄδγβ ἤθη {πε Βτείδερτοογη 8041] 
Ῥε ἰάκεη ἕτοπι ἴ8επὶ, ἀπά ἔπεη 5141} 1ΠῈῪ 
[χϑι---ἰη δὶ ἀδν ΤΗΐβ ἤπδ] Ἔχργεββίοη, 
ἐν ἐκείνῃ ἡμέρᾳ, 5ἰηρυΐαγ, ἔογ Ρίυγαὶ ἰπ 
ἢτβὲ οἴαυδε, ἰβ νθσῪ ἱπηργαβδῖνε, δἰ ου ἢ 
Ἐτίιζβομς “4118 1ξ ῥγογϑης ἱπίοϊεγαδιϊε. 
ΎΠεῖς ἰδ πὸ στουπᾶ ἴογ ἴῃς βυρραϑίίοη 
τῆλε τὰς ρῆγδϑβε ἰ8β ἄυς ἴἰο ἴῃς δνδηρε ῖβὲ, 
δηὰ τοΐεγβ ἴο ἴῃ6 Ετάδυ οὗ [πε Ῥαββίοῃ 
ψνεεκ (ΗΠ οἷεζ., Η. 6.).. [τ πιραι αυΐτα 
ψν6}1} Ββανς Ὀδδη υϑεά Ὀν [ε508.---Ν εῖ. 2:1. 
ἐπιρράπτει, 5ε΄8 Ὀροη, ἴοτ ἐπιβάλλει 
ἰπ Με. δπά ἵἴκ; ποῖ ἴῃ ατεεκ δυΐποτβ, 
Βεῖς οὐἷν ἰη Ν. Τ.΄; ἰπ ϑερῖ., 1900 χνΐ. 
15, ἴῃς δἰπιρία νετΌ .---εἰ δὲ μή: υἱάφ οῃ 
« μήγε ἴπ Μι. ἰχ. 17.--αἰρει, εἴο.: 
δαὶ νν ῃϊςἢ ΔΠΕΙ ἢ ἀρ τά κεῖῃ ἔτοπι ἴε (ἀπ᾽ 
αὐτοῦ)--ἰῃε πενν, υἱΖ., ἴτοπὶ ἴῃς οἷά; 
τἰῆε βεοοηὰ οἶδυδε εἐχρίδπδίοσυ οἵ τῆς 
βτβὶ,---καὶ χ. σ᾿. γ., Δπά ἃ Ψοτῖβε τεπί 
τᾶκεβ ρίαςε.-- ες. 22. ῥήξει. Ρτίςδει!8 

Ὁ ἃπά οἷά 1,δἱ, νεγββ. οπηῖς ἴῃς ψΒοῖς οἶδυθα. 

αα Μι. ἰχ. 17) υοίῖεβ ἔγοπὶ ϑεπεοᾶ (83 
Ῥὶδι.)}: “ πιυδίο ἀο]᾽α 'ρβᾶ γσυπιρυπίυτ᾽ἢ 

π-οἔοουγβε, α )ογέϊογὶ, οἱά 5: ἀἰρς.---καὶ δ 
οἶνος, εἴς. : δηά 6 τνῖπα ἰ8 ἰοβέ, αἷβο 
τῇς 5κίη8. --ἀλλὰ, εἰς. : [π18 ἅπα] οἶδυβε, 
Ὁγδοκειεὰ ἴῃ ΝΥΝ. δηά Η., νυν {πὰ 
βλητέον, ΡῥτοΟΡΔΌΪΥ ἱπβεγίεἁ ἴτοπὶ ἴ[Κ., 
Εἶνεβ νεσυ ρίτγ ἐχργαββίοῃ ἴὸ τῃς ργίη- 
εἰρίε ἰδυρῃς ὉΥ πε ρδγαῦϊε : θὰξ πϑὺν 
ὙΠῸ ἱπίο πεν βκίπβ' Αβ ἴο {πὸ δεαγίπρ 
οὗἁ Ὀοἢ ρᾶγδθ εβ 88 ᾿υδβιϊγίπρ ὈοϊΏ Πομπ 
δηὰ ]εβυ5, υἱάδ ποῖεβ οἡ Μί., αὐ ἰος. 

νν. 23-28.. Τὰε ϑαδδαίὰ φμεκέϊοη (Μι. 
χίΐ, 1-8, υκ. νἱ, 1-5).-- τ. 23. καὶ ἐγ.: 
ςοππεςείοη ἢ ἠοσγεροίηρ ἰορίςαὶ, πος 
ταπΊροσαὶ ; δηοῖπεσ οᾶβα οἵ οοπῆϊεοιϊ. -- 

ν παραπορεύεσθαι : ἐγένετο ἰ5 [ο]- 
Ἰοννεά πεσε ὃν τῆς ἱπβηίεῖνε ἴῃ τγϑι οἴδιιβα, 
1πδη ἡ καὶ ἀπά ἃ Πηϊΐε νετῦ ἰπ βεοοπά 
οἴδυβε. [{ ἰ5 βοπιεῖί πιδ5 [ο]οννεὰ Ὁ ἰη- 
ἀϊοδιῖνα ἢ καὶ, ἀηὰ αἷθο νἱΐμπουϊ καὶ 
(υἱάε Βυτίοπ᾽ Β δγηπέαχ, ὃ 360).---παραπορ. 
βίαπἀβ μεσε ἰπβίεδά οἵ διαπορ. ἴῃ ΓΚ.) 
δηὰ {ἢ 5ἰ πηρῖ6 νεγ υν ἢ διὰ αἴτεσ ἰξ ἴῃ 
Με. Ιἱ βεεπὶβ ἱπιδηάεὰ ἴο ςοπηδίπα ἴῃς 
ἰάεαβ οὗ ροῖϊπρ ᾿βγουρῇ δπά δἱοηρβίάε. 
]6808 ννεπὶ τπσουρῃ ἃ οογῃ βεϊά οἡ ἃ 
Ἰοοῖραῖῃ νὰ ρταίπ οπ εἰτπες δἱάς.--- 
ὁδὸν ποιεῖν ἰ8 ἃ ρυΖΖ]ης ρἕγαδε. [π. 
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23. Καὶ ἐγένετο παραπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασι 1 διὰ τῶν 
σπορίμων, καὶ ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3 ὁδὸν ποιεῖν ὃ τίλλοντες 
τοὺς στάχυας. 
ἐν τοῖς σάββασιν, ὃ οὐκ ἔξεστι ; " 

24. καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, “Ἴδε, τί ποιοῦσιν 
25. Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν ὅ αὐτοῖς, 

“Οὐδέποτε ἀνέγνωτε, τί ἐποίησε Δαβίδ, ὅτε χρείαν ἔσχε καὶ ἐπεί- 
νασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ; 26. πῶς δ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

τοῦ Θεοῦ “ ἐπὶ “᾿Αβιάθαρ τοῦ ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς «1... «; 
προθέσεως ἔφαγεν, οὖς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι,δ καὶ 

27. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “ Τὸ ἔδωκε καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσι ; " 

ἷν. 4). Αςὦ 
τε, 

σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχῦ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ 
σάββατον. 

σαββάτου." 
28. ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 

1 ΒΟΡ Βδνε διαπορ. (1,Κ.). ἩΜΒΟΌΙΔ ρΐαοε ἀντὸν εν τοῖς σαββασι δείοτε {δε 
νεγῦ. 

3 οι μαθ. Ὀείοτε ηρξαντο ἴῃ ΦΒΟΌΙ, 33, 60 αἱ. 

8 Β Βα8 οδοποιειν (ΥΝ.Η. πιατρίη). 

ΒΊΨΦΒΟΙ, οὐ ἀντος (πιοβὲ πιοάετγῃ εὐϊτίοπβ. 8. αῆες Μεγεος ἀϊβδεπίδ). 

4ΜΑΒΟῸΔΣ ἴξ. νυἱζ. οταῖε ἐν. 

Εοι 

ἐλεγεν ΜΟΙ, ἰξ, νυϊς. μᾶνο λεγει (Τίβοξ., ΥΝ.Η., Νν8.). 

5 ΒΡ οπιῖλϊ πως (ΝΗ. ἴῃ Ὁσδοίκεί8). 
δ τον ἱερεῖς ἴῃ  ΒΙ, 

οἰαβϑὶς ατεθκ ἰξ πιεδηβ ἴο πιᾶίκε ἃ σοδὰ -- 
υἱανι ξέέγμεῦο, ὁδὸν ποιεῖσθαι πγεαηίηρ 
ἴο πιᾶκθα ΨΆΑΥ τι ἐξ7 ὕζαρεγε. 1 νὴ) 
Αβϑυπης ἴπδαὶ ΜΙ. ννγδαβ8 δοαυδιπίεὰ τυ τἢ 
Δηά οὐβεγνεά {ῃΐ8 ἀϊβεϊηοιοη, πα π τπς 
τλδδηΐηρ Ὑ01}} δ6 : ἐπε ἀϊβοῖρ!εβ θερϑη ἴο 
τοᾶκα ἃ ρδῖῃ ΒΥ ρυ]ίηρ ἃρ ἴ86 βίδῖκβ 
(τίλλοντες τοὺς στάχυας), ΟΥἿἮΎ ΡεΙΠΔΡ5 
Ὁγ ττατηρ!πρ ἀπάεσς ἴοοὶ τῆς βία ῖκβ δε 
Βτϑὲ ῥ᾽ υςκίηρ οΥ᾽ (ἢ εαγς. Τῆς ἤρξαντο 
ἴῃ [δὶ σᾶβε υ"1}} πιθρᾶη πδὲ ἴμεν Ὀερϑῃ 
το ἄο ἴπαὶ νἤεη ἘΠΕΥ 8ανν ἴἰς Ραῖῃ νν 88 
ποὶ οἷεασ, απὰ ννἱβϑῆθά τὸ πηδῖα ᾿ξ πιοσα 
σοπλοσίδῦ!ςα ἔοσ ἐπεῖγ Μαβίεσ ἴο νναἱκ οῃ. 
Βαυὲ τ ἰδ ἀουιει!} νυ μοῖποσ ἴῃ Ἡε]]εηἰβεὶς 
Οτεοκ ἐπα οἰαβϑίς ἀϊβεϊποιϊϊοπ ννὰ8 οὉ- 
βεινεᾶ, δηᾶὰ Τυᾶρεβ χνὶ. 8 (ϑερι.) 
ΒΌΡΡΙΙεβΒ ἂη ἱπβίδπος οἵ ὁδὸν ποιεῖν -- 
τηλκίηρξ Ψᾶγ, “48 ἢς Ἰουτπεγεὰ ". [Ι᾿ 
ψουϊὰ σοῖς παίυγαὶ ἰο ΜΚ. ἴο υβε (δε 
ΡὮγαβα ἴῃ ἴῃς 56ῆβς οὗ ἐέεγ γαεεγο. ἴΐνε 
ἴλκε τς ρῆγαβε ἴῃ τῆ 18 8εηβε, ἴπθη ᾿νὰ 
ταυβῖ, ἢ ΒοΖα, βπᾶ ἴπ πε ραββᾶρ ἃ 
εἐγνιμίαία υεγδογηηι εοἰ ἰοεα ϊο, ἀπὰ ἴταπ8- 
δῖε 88 ἴ ἰἴὲ παά τυ; ὁδὸν ποιοῦντες 
τίλλειν: ““Ὀεραπ, δ8 πεν ψεηΐ, ἴο 
ἴυςκ,᾽" εἰς. (Κ. Ν). Ὑδὲε ἔογπιεγ νίεν, 
ννανασ, ἰ8 ποῖ ἴο Ὅε βυτγηπδιῖν ρὰϊ 

δϑἀε Ὀεοδιιβε ἰδ δβογίδεβ ἴο (6 ἀἰδοὶρῖεβ 
8Δῃ ΔΡΡΆΓΕΠΕΪΥ ψαηΐοπ ῥγοςδεάϊηρ. [1 
ἔδεε 85 ἃ τίρῃις οὔ ΨΑῪ ὉΥ υ8ὲ Δηᾶ 
νοηΐ, ἴπεῪ ψουϊὰ θὲ ᾳυϊίε πε εὰ τὸ 

ΤΊΜΒΙ, οπιῖε τον. 

9 καὶ οὐχ ἴῃ ἸΒΟΙΔΣ 33 νοζϑβ. 

δοῖ8δο. ΤΈδ οηΐν ἀϊ που εν ἰ58 ἴο υπάετ- 
βιδηᾶ ον ἃ συβίοτηαγΥ ἰἀτὸ ςουἹά Βανε 
τετηδίπεἃ υπίτοάδεη 1] τῆς ρταῖπ νγᾶβ8 
τίρε, οσ Ἄνεῃ ἰπ {πε δᾶσ.0 Οη {πῖ8 νίαν 
υἱάς Μεγεῖ. Αβϑυμίηρ (παῖ (Π6 θἰδεῖθιεα 
τηδάς ἃ ρδίἢ ἔοσ ἐμεῖς Μαβίεσ ὈῪ ρυϊέηρ 
ὉΡ ἴδε σταίη, ἢ δ ἢ τ 88 ὀνοῖ- 
ἴον, ΟΓΙ ὉΥ ἐγαιρ!ηρ τἰῃς βίσανν δεῖ 
ῬΙυοκίηρ ἴδε εαγβ, νμδὲ ἀϊὰ ἔπὸν ἄο νυ ἢ 
τῇς Ιαϊίε ὃ Με. δηὰ 1κ. Ὀοΐῃ βᾶὺ οσ 
ἐπα ρὶν ἐπδὲ ἔμῈ ῥ᾽ υςκίης τναβ ἰπ ογάδσ ἴο 
ἐαξηρ ὉΥ Ὠυπρτ τη. Μεγεσ δΒοϊἀ8 
τπδὲ ΜΚ. Κποννβ ποιἷπρ οὗ [18 Βυπρετ, 
δηὰ δὲ ([Πς δδιηρ οὗ {Π6 δᾶγβ οᾶτηε ἱπίο 
τῆς ἐγδάϊείοη σου φῇ 186 Αἰ πϑίοη το αν! 
εαἰίηρ ἴῃς ἐμενύτεδά. Βιυὲ ἴδε βίγεββ. 
Μῖὶκ. Ιγ8 οη πδοδ δηὰ ἀνηρον (ἄνα! Ὑ οὗ 
ἐχρσεββίοη, νεῖ. 25) βῆονβ παῖ ἴῃ δ ΐ8 
ἰάδα δυηρες νγὰ8 ἂπ οἰεπιεηὶ ἰπ ἴῃς οᾶ56. 
οὗ ἐδ ἀϊδοῖρ]6 5 α180.--- τ. 24. ἔλεγον 
αὐτῷ. Ιπ (ἢϊβ οΔ86 ἔπαν Βρβᾶκ ἐο Οῃγῖβε 

αἰηβὲ Ηἰβ ἀϊβοῖρ[ 65; ἱπάισες εἶν ἀραὶπϑὲ 
1πχ.---ὦ οὐκ ἔξεστιν : (ἢς οἴεηος νν88 

ποῖ ἰγϑηρίπρ τς σταὶπ οὐ βίσανν, δυῖ 
ΡΙυοκίησ (πε βαγβ; τεαρίπρ οἡ ἃ 58:14] 
80416 ; τυῦδίηρ τὸ ἰπτοβμίησ, ἰῃ [Κ.- 
χρείαν ἔσχε καὶ ἐπείνασεν: δηοίπεῖ 
ἐχαπιρῖς οὗ Μκ.᾿5 ἀυλὶ ιν, ἱπίο!]ρίθ]ς 
ΟὨἶγ ἰξ ἀμπρεῦ ν)8 ἰὩς ροὶπὶ οὗ [Π6 
βίου. Ὑτῶε νεγὺβ δῖε βίηριυϊασ, δεοδυβα 
Ῥαν!ά (αὐτὸ4ᾳ) ἰ8β {πε Βεῖο, πὶ8 ΖΟ]]οννοτβ. 
ἷἱπ τε Ραςκρτουπά. --- ες. 26. ἐπὶ 
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111. σ᾿. ΚΑΙ εἰσῆλθε πάλιν εἰς τὴν! συναγωγήν, καὶ ἣν ἐκεῖ 

Π 
ΌΙΚ. νἱ. 6: 

χὶν. 

σμ. ἐν τὶ ἄνθρωπος "ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα, 2. καὶ ἢ" παρετήρουν 3 
ἱαῃ χχ αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασι θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

το ινὰς 3. καὶ λέγει τῶ ἀνθρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα, 
“Ἔγειραι 4 εἰς τὸ μέσον." 
σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι," ἢ κακοποιῆσαι ; 

4. Καὶ λέγει αὐτοῖς, ““Ἕξεστι τοῖς 

ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀπο- 

1.ΜΒἘ οπιῖε τὴν, ψΨὨΙΟὮ τᾶν μάνα οοπηε ἴῃ ότι 1ἷς. (ΤίδοΒ., ΝΗ). 

ὃ τῷ τὴν χεῖρα ἄχοντι ξηραν ἰη ΒΙ, (ΥΥ.ἢΗ.). ΟΔ Βαᾶνε τὴν ξηραν χεῖρα εχοντι 

3. 80 ἰη ΜΒΙ,.. ΟἿΔΣ Βᾶνε τδς ποιίἀάϊς (1,1.). 

(Τίδς.). 
4 εγειρε ἰπ τηοδβὲ υπςΐα]8. 
δ΄ ἀγαθὸν ποιησαι ἰπ δ Ὁ (ΤίδοΒ.). ΒΟΙΜΔΣ Βανα αγαϑοπ. 85 ἱπ ΤΕ. (ροββίδι 

διβαϊση!αϊεά το κακοποιησαι, ΝΝ.Η.) 

ΑΙ ἀρ.: ππάες Α., 8 ποῖα οὗ Ἐπις, 
ἰσαρί γιηρ μἷ8 βαποιίίοη : με βδηςϊίοη 

οἵ ἃ ἀϊδιϊησυ!ϑηεἃ βαοεγάοίδὶ ομδσγδοῖεσ Ξε 
οὗ Αδίαίμαν ας ῥγίεεί. Βυὲ ΑΠἰπλοίεο ἢ 
ψνὰ8 ἴῃς ῥγίεβι ἴπεη (1 ὅ84πι. χχὶ. 2 ζ). 
Εῤι|λπες ἃ παῖυγαὶ δοἴτοσ γί βίῃηρ ἴτοπὶ {868 
οἷοβε οοππεοιίοη οὗ Πανίᾷ νυν ΑὈϊδῖματ, 
δε ψεἰ-Κπονι Πρ ἢ ῥγίεβί, οσ μὰ ταῦϑῖ 
δάορι ος οἵ οἴπος οὗ ἴπε βοϊυϊοῃβ ὕτο- 
Ῥοβεά: ἔλιπες δπά βοῃ, Αδὶίπιείες ἢ ἀπά 
Αδίδίμας, θοῖῃ Ῥοσὲ Ὀοῖδῃ πδπιθβ8 (1 ϑδπι. 
χχίϊ. 2ο, 2 88π|. υἱϊϊ. 17, τ Οἤτοη. χνἱϊ, 
χδ)-ττθο ἴῇς ἘΕδίμπειβ ; Αδίδιίασ, ἴπ6 
βοῃ, ΑΠίπλεϊεο ἢ 8 δββίβίδης αἱ ἴῃς {ἰπ|6, 
δηὰ τηςπίίοπεὰ δ8 ἰῇς πιοῦβ ῃοῖδ]6 ἃ5 
Δρρσονίηρ οὗ ἴδε Ἵοπάυοϊ οὗ Πἰβ οὐγη 
δἰύπος δηὰ οὗ Ὀανί ἃ (ατοείι8) ; ἐπὶ δκεη 
ἰπ τμ6 βθῆβα ἰξ Ὁδδσβ ἰη ΜΚ. χίὶ. 26 (ἐπὶ 
βάτον) -ἰπ ἴλε ραββαρε δροιξ ΑΡίδίμασ-- 
ποῖ ἃ 8διἰβέδεϊογσυ βυρρεβείη.--- ες, 27. 
καὶ ἔλεγεν, εἰς., δΔηὰ Ηςε βαϊὰ το {π6πὶ; [18 
Ρῶγαθε ἰ8 ἐπιρίογς ἴο ἱπίγοάυος ἃ βαυϊηρ 
οἵ ]εβι8 οοπίιαδιηίηρ ἃ ρτεδῖ ρτίποίρὶς. 
Τδα ῥτγίηςΐρίε 18 [δι ἴῃς ϑαῦθδιἢ ἰβ ΟἿ 
ἃ τιδδῃβ ἰονγασάβ δη εηά---ΠΊΔΠ᾿8 Πρ αβὲ 
ξροά. ϑίγδηρε ἴπαὶ ΜῈ. σπου δᾶνε 

Ἢ 4]]οννεά το πᾶνε ἃ πιοποροὶν οὗ 818 
ξιεαὶ ψοτὰϊ Εογ [818 βαγίπρ δίοῃε, 
δηά (ῃς ραγδῦϊε οὗ ρταάυδὶ στον (ἰν. 
26-29), 818 Θο5ρ6ὶ νν858 ᾿νοσίἢῃ ργαβεσνίῃρ. 
- νεῖ. 28. ὥστε: ψΠπετεΐοσς, 80 ἴΠπεῃ, 
ἑπισοάυοίπρ ἃ ἔπε818 οἵ σο-ογάϊηδίε ἱπὶ- 
Ῥοτίδπος, ὑνἢ}16 ἀπ ἱπέδεσεπος ἔγοπὶ (ἢ 
Ῥτγενίοιιβ βιδίειηἷςηῖ.---ὁ υἱὸς τ΄ α.: (ῃς 
ὅοη οὗ Μϑῃ, 88 τεργεδαητίηρ ἴῃς ἀηρίαπ 
ἐπίεεβι, 88 ορροβεὰά ἰο {πε (Αἰ βεῖν Ἵοη- 
«εἰνεὰ ἀϊνίηα ᾿Ἰπίεζεβὲ οπασηρίοπεὰ Ὁγ πα 
Ῥμασίβεεβ. ---ὔκαὶ τὸἪ σι, ὄνθὴ οὗὔ ἴδῃς 
Θαρθδιἢ, 8ὸ ἰηνίοϊδθ!ς ἰῇ γὙοὺσ δγεβ. 
Ι,μοτά, ποῖ ἴο δρο ϑῃ μὲ ἴο ἱπίογργες δηὰᾶἃ 
Κεορ ἰπ ἐϊβ οὐσ Ρίδος, δηά ρίνϑ ἵξ ἃ πεὺν 
δ. 

ΟΠΆΡΤΕΝ [Π1. ΤῊΒ ΘΑΒΒΑΤΗ Οὐε9- 
ΤΙΊΟΝ Οοντίνσεῦ. ΤῊΒΞ ὈΙΒΟΙΡΙΕ- 
ΟἸΚΟΙΕ. Αποῖπεσς ϑαδθαδεῖς σοπηῆϊςοι σοτῃ- 
Ῥίεῖεβ ἴῃ στοὺρ οὗἉ ἱποίδεπιβ (ἔνε ἰῃ 411) 
ἀεβίρηβά τὸ {Π]υϑίγαῖα τῆς ορροϑίκίοη οὗ 
186 βογίδεβ δπὰ ΡῬμῃαγίβεεβ ἴο 7εβϑιιβ. 
Τἤδη δὲ ν. 7 δεειὴδ 8 ποὸνν βεσῖοῃ οὗ 
τῆς Βἰβίογυ, εχίεπάϊηρ ἴο νἱ. 13, ἰῃ νος ἢ 
{πε αἰδοὶῥίες οὗ ]εβὺ8β ἂς, βρεακίηρ 
Ὀτγοδάϊν, τς οδηΐῖσγε οὗ ἱπίδσεδι, ΕἸἾγβι 
πε ῤῥεοῤίε, τῆδη τπεῖς γεϊρίοις ἡσαάς, 
τε ἴδε πνοΐίσης οὗ ἐκε πετο τοοϊεέν. 

νν. τ-6. Τὰς τοϊἐμεγεά καπά(Μι. χίϊ. 9-14, 
1. νἱ. 6-11).--νεσ. σ. καὶ : σοππεοιίοι 
δἰ ΓΊΡΙΥ ἰορίςδὶ, ἀποίδες ἱπβίαπος οἵ οοἹ]ῖ- 
βίου ἐμ γε ΒΘ Ρδιἢ ουβεσνδηςα. ἰν; 88 
νν 85 Ηἰβ οπί ου ΘαΌδιἢ ἀδγ8 (. 21, 30). 
--συναγωγήν : ν»ἱῖδουΐ τῆς Ατιίοῖς (δ Β), 
ἰπῖο ἃ βυπᾶρογρις, ρίδος ποῖ κποννῃ.--- 
ἐξηραμμένην, ἀτίεά ὑρ, τῆς δϑϊάϊπρ τε- 
ΒΠ οΟΥἁ ΤΠ) ΤΥ ὉῪ δοοίάδηε οὐ ἀΐβεαβε, ποῖ 
φοηροηἑτ8]--τ ἤθη ἐχ υΐετο, βεὰ στηοσρο 
δυῖ νυΐπετε; Πᾶες νῖβ ρασιοἰρὶϊ,᾽" Βεηρ.--- 
γε σ. 2. παρετήρουν, ἴΠΕΥ τνεζα ννδίοἢ- 
ἱπρ Ηἰπι; ψῇο, γοδβ ψππουϊ βαγίηρ: 
1Π6 βᾶπὶ6 ραγίίεβ, 1.5.) πλεῃ οὗ {πὲὸ βδπὶῈ 
οἶαββ, δἃ8 ἔῆοβε ψῆο ἤρυτα ἱπ ἴῃς δϑὲ 
βεοιίοη. Τῆΐβ {ἰπ|ὸ Ῥδης οπυ ἤπάϊηρ 
]7εθὺ8 Ηἰπιβεῖξ δὲ ἔδυ! ἐπὶ γε τῆς ΘΑ Ρδιῃ, 
ἰπβεηςεἶνεῖν Ρεγοείνίρ ἴπαὲ Ηἰ8 που ρΒῖ8 
οὐ ἴδε βυδήεοξ πηυδὲ δὲ ΠΟΙ ἀϊνοτδα 
πτοπὶ 18 εἶγβ.---ν ες. 3. ἔγειρε εἰς : ῥτερ- 
πδηξ ςοπδίγιοιίοη Ξε αείβε δῃὰ ςοπς ἕογι 
ἱπῖο {πε πιίάβε. ὙΠεη, {πε πιᾶπ βιδπάϊησ 
ὋΡ ἴῃ ῥγεβεπος οὗ Δ]}, ]εϑὺβ ργοοεθᾶβ ἴὸ 
οδίεοίβε τῇς ψουἹά-θς ἔδυϊει-ἤπάετϑ.--- 
γετς. 4. ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 
εἰἴμεγ: ἴο ἄο σοοά ος εν] ἴο οπε, οσ ἴο 
ὧο 88 πιοσδῖϊν ροοὰ ος ενἱ]. ΚεοἊπὶ 
ςοπιτηεπίδίοτβ ἕδνουσ {ΠπῸ ἰδίας ἃ8 δββεη- 
εἴα] ἴο [Π6 σορεποΥ οὗ ΘΟ γῖβι᾽ 8 ἀγρυπηεης. 
Βυξ {π6 ἤοτπιεσ βεθτι8 ποσὰ σοῃβοπϑηϊ ἴοὸ 
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κτεῖναι; Οἱ δὲ ἐσιώπων. 5. καὶ " περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ «1. . δὶ. τὸ 
ὀργῆς, ᾿ συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ " πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει ἔἶπμει εἶκε. 
τῷ ἀνθρώπῳ, ““Ἕκτεινον τὴν χεῖρά σου." 1 Καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκα- Νἶν δἰτάγο 
τεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.) 6. Καὶ ἐξελθόντες οἱ « ἐπ ας, 
Φαρισαῖοι εὐθέως μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν συμβούλιον ἐποίουν ἢ κατ᾽ τὶ 

αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι. 
44. Ερδ. 
ΠΤ Ω 

ἡ. ΚΑΙ ὃ Ἰησοῦς ἀνεχώρησε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ πρὸς τὴν 
θάλασσαν - καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησαν αὐτῷ, 
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, 8. καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς 
Ιδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου - καὶ οἱ δ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, 

1 Β οπιῖῖβ σον (ΥΝ.Η. χειρα ννἱέπουξ σὸν ἴῃ πιᾶγρ.). 
3 νγιης ὡς ἡ ἀλλη [48 Ππ||6 αἰτεβίδιίου ; σοπΊς8 ἔτοπι Μί. 

8 εδιδουν ἴῃ ΒΙ,; υπυδυδὶ δηὰ {Ππετείοτε αἰτεγεὰ ἱπίο ἐποίουν, οἵ ἐποιησαν. 

4 μετα τ΄ μ. α. ἀανεχωρησὲν ἰῃ ἡ ΒΟΌΠΔ αἱ. ; ἰδς ἔπιε τεδάϊηρ, υἱάδ Ὀεΐον,. 

5 ηκολουθησὲν δΔηὰ νίπουξς αὐτὼ ἱπ ΒΟΙ,. 
βεπίεηςα νϑσίεβ. 

5 Οπιξ οἱ 9 ΒΟΙ.Δ. 

τ εἰϊυδιίοη. Ιὲ νγᾶβ ἃ αυεβιοη οὗ ρεῖ- 
ζοιτηῖϊης δὴ δοῖ οἵ μεαϊϊηρ. Οτσίδε 
Δ580Π)68 184 τῆς εἰς 41} ροοά ςοἰποίε5 
στ τὰς ἀπρίαης (ΘΑ αιῃ πχδὰάε ἔοσ τηδη). 
ὙΒετζοίῃ αβϑοπεδν ἰαν ἴπε ἀϊβεγεπος 
Ῥεῖνεεη Ηἰπὶ ἀπά ἧς ῬΠασίβθαβ, ἰῃ νῇοβα 
ἸΠεοσΎ δηὰ ργδοιίος σεϊρίουβ ἀυν δηὰ 
Ὀεπονοΐεηςα, (ἢ ἀϊνίπα δηά τῆς ὨιιπΊδη, 
ψεῖς ἀϊνοτοεά. Τὸ ἀἄο ροοᾶ οἵ ἴο ἀο 
εν], τ8656 ἴδε οτἷν δἰἑεγηδιῖνεβ: ἴο οτπηϊέ 
ἴο ἀο γοοά 'ἱπ γοὺζσ ρονγεσ 18 [0 ἄο εν] ; 
ποῖ ἴο βᾶνῈ ᾿ξ ἤδη γοὺ οδῃ ἰβ ἴο 
ἀεβίσου ἱϊ.--ἐσιώπων, {ΠΥ γαῖα β᾽]επί, 
80] εηἷν, θὰ: αἶδο ἰπ βἤεεσ ἢεΙ ρίβββῃθββ. 
νμδὲ οουϊά πεν τερὶν ἴο ἃ αυεβίίοη 
ΠΟ Ἰοοκεὰ δὲ ἔπε ϑυδεοϊ ἴτοτπη ἃ 
Ψ ΠΟΙ ἀϊδετοπι ροὶπε οὔ νίενν, {πε οἰ οαὶ, 
ἰτουχ ἴῃς ἰερδὶ οπε ἴποὺ "νεσα δοσυϑίοπγεά 
.ο) ὙΤδεῖς ννᾶ8 ποιπίπρ 'ἴπ σοσηπιοη 
Ὀεύνεδη ἴῃ οπὶ ἀπά [εβυ5.-- ες. 5. περι- 

, βανίηρ πιδάβ ἃ δινϊδ, 1ῃ- 
ἀΐϊπδηὶ (μετ᾽ ὀργῆφ) δυτνου οὗ Ηἰ5 ἴοεβ. 
--Οπλλνπούμενος : [π|8 γεξεηέ, [ῃς Ρ͵Ε- 
νίουβ ραγεὶςὶ ρα δοσίβι, ἱπιρ γίπρ μαδιτυδὶ 
ΡΥ ἴοσ πιθη 'π βυςοῇ ἃ ςοπάϊείοη οὗ ὈΠ1πά- 
658. ΤῊΪϊβ ἰβ ἃ ἴγῃε ἴοι οὗ ΜΚ.᾽5 ἱπ 
δῖβ ροσισαίξυτε οἵ (ῃσίβι.-- -τῆς καρδίας : 
βἰηραΐδτ, 88 17 τῆς ψβοὶς οἶδϑβ παά δυΐ 
Ομδ δελτγί, ψὨϊοἢ νν88 {πε ἴδοϊ 50 (2 88 
τὰς ἐγῥό οὗ Ὠεατὶ (πατάεπθά) νγὰ8 Ἵοη- 
ςεγηδά.--- ἐσ. 6. ἐξελθόντες : {πε δίτειο- 
ἵπς ἰοσίδβ οὐὗὐἨἩ ἐῆθὸ νἱϊπεγεὰ παπᾶ ἴῃ 
οὐοάϊεηος ἰο ΟἸγβι 8 οοπητηδηάᾶ, οοη- 
οἷυκῖνε ενϊάεπος οἵὁἨ ουτε, ννᾶ8 ἴῃς βίψηδὶ 
ἴος ὅῃ ἱπηπηεάϊαϊς ἐχοάυβ οὗ ἴῃς οἤδπι- 
Ῥίοῃβ οὗ ογίποᾶδοχ ϑαρρδιῃ-Κεερίπρ; ζ8}} 
οὐ νεῖ Ὀεοᾶυβε πὰ ϑδῦραι νγᾶ8 

Τα ρῬοβίείοῃ οὗ 86 νεζρ ἱπ {86 

Ῥγοόκεη, ἀπὰ εβρεοίδ!γ Ῥεοδσβε ἱξ νγᾶβ 
Βγόκε ὉΥ ἃ »είγαοὶς Ὀτϊηρίηρ ἕδπις ἴο 
ἴδε ἐγαηβρτεββοσ-- -ἰῆς ταβϑυ τ ρἱοίβ (συμ- 
βούλιον ἐδίδουν, πεῖε ΟΠ) ψἰΐπουξ 
ἀεῖδν (εὐθὺς) ἀραὶπδὶ Ηἰβ 11ξ6.---μετὰ τῶν 
Ἡρῳδιανῶν, ν»τἢ τῆς Ἡετοάΐδπδ, ρεου]ας 
ἴο ΜΚ. ; ἢσβί πηεπιίοη οὗ (πΐ8 ρασί᾽γ. Α 
ΕΥθ Εν ογοάϊ]ς οἰτγοιπιϑίδπςθ. ὍΠα 
Πατγίβαϊς ραγίν σϑα!ν δἰτηθά δὲ τ8ς [13 π 

οὔ ]εβυβ, ἀπά ἔπε τνου]ά παίυγα!ν τα- 
ἀ τῆς δϑβϑίβίδηςε οἵ ρεορίες πᾶνίπρ' 

ἱπῆυεπος δὲ οουτγ 88 ν᾽ Δ Ὁ 16. 
γν. γ-12. Τὰε ἤανιθ οὗ ἤξεϑες ςῤγεαᾶς 

ποι ἐπείαμαϊηρ (υἱάφ Μι. ἵν. 25, χὶϊ, 
15 5.; [Κ. νὶ. χ7-10).- ες. 7. μετὰ τῶν 

ὧν, τοί ἐξ ἐμ ἀϊδείῤῥ[ες: ποῖδ---θοῪ 
πον σοπῆς ἴο ἔπε ἔγοπί.  ε ἅτε ἴο πδᾶγ 
βοιηδιπίηρ δῦουξ ἴπεπὶ ἰο ψ Ὡς τῃ6 
ποίίςε οὗ ἴπε στεδί Ἵσγονψά ἰ5 Ῥυξ ἔπε ρσε- 
Ἰυάς. Ηδπος ἔπε επηρῃδιῖς ροϑβίτίομ 
δεΐοτε ἴδε νετῦ.---πρὸς τὴν θάλασσαν : 
88 ἰτο ἃ ρίαςε οὗἉ τεῖγεδὲ (υἱάς νασ. 9). 
πολὺ πλῆθος : πολὺ, επηρδδιῖς, ἃ νδβῖ, 
Ἐχοεριϊοηα!ν δτεαΐ ογοννά, ἴθ βρίϊε, 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἱπ οοηδεάυεποα, οὗ Ῥβαγιβαὶς 
δηϊδροηίβπι. ΟΥ̓ οουζβα {ῃϊ8 ογοννά ἀϊά 
ποί ραῖδμοσ ἱπ δὴ ἤοισ. Τῆς δίβίοσυ ἰδ 
ΜΟΙΥ Ἱταρτηεπίασυ, δηὰ Ὀΐδηκβ πιυβὲ 6 
ἈΠεά ὑρ ΒΥ ἰῆς ἱπιαρίπδιίοθ. Ὑνο 
Ἵοσονν ἀβ πιεεῖ---(1) πολὺ πλῆθος ἔτοπὶ 
α411|ὲ6; (2) ἔτοπι ποτὲ σαπιοῖς ρατγῖβ: 
]υάδεα, Ϊεχυβαίετη, [Ἂ[Ἷἀυπιαθα, Ῥεσδθᾶ, 
δηά {πὸ ἀϊδισίος οὔ Τγιε δηά ϑἰάοη--- 
πλῆθος πολύ (νες, 8): ἃ οοπβίἀεγδθ!ς 
οσονά, δυξ ποῖ 80 ρτεαῖ.- -ἀπο τ᾿ 
Ἰδουμαίας: ΙἀυπΊδδα, πιεπείοηεὰ Πεῖθ 
ΟὨΪγ, “ἴδε η ργδοιοα! γ τς δβουΐμεγη 
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ἐἴβατο οεν᾽ πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες 1 ὅσα ἐποίει,1 ἦλθον πρὸς αὐτόν. 9. καὶ 
«ονάϊας. εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ, διὰ τὸν 
ψ. μι. 
{Ὶ ὄχλον, ἵνα μὴ ᾿θλίβωσιν αὐτόν. 10. πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, 

Ἐἰεενθοτο ας τα Ἔ ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται, ὅσοι εἶχον μάστιγας " 
Βογίςδι. 

ΚΕ Ὦετο ΟὨΪΥ 
ἐπ βδίῳθ 
δεῦϑε. 

11. καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει,2 προσέ- 
πιπτεν Ἶ αὐτῷ, καὶ ἔκραζε,2 λέγοντα, “Ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ." 

Ἀπ με πὰ 12. Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς, ἵνα μὴ αὐτὸν "ἢ φανερὸν ποιήσωσι. 
ἰ Μι. χί!. 
τό(πἰο 12. Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὖς ἤθελεν αὐτός " 
διὸ οϑὲ καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14. καὶ ἐποίησε δώδεκα," ἵνα ὦσι μετ᾽ 

αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν, 15. καὶ ἔχειν ἐξουσίαν 

θεραπεύειν τὰς νόσους, καὶ δ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια- 16. καὶ 

1 ακονοντες ἰπ Ὁ ΒΌ ; ποιει ἰη ΒΙ, (Υ.Η.). 
3 σθοωρουν, προσέπιπτον, ἀιραζον ἴῃ ὈὉεδὲ Μ58. 

ὯΟΠ1.). 
Τῆς πίηρ. 8 ξταπι. οοσ. (πεαξ. Ρ]. 

ὃ ποιωσι ἴῃ ΒΡΌΓ,, 88 'π ΤΟ. ἱπ ΒΟΔΣ (Τίδοϊ. ἔογηγος, ὟΝ. Η. Ἰδεϊετ). 

4ΒΟΔ αἀά ον και ἀποστολους ὠνομᾶσε, ῬτΟΡΔΟΪΥ δῃ ἱπχροτίδιίοη ἔγοσα 1, 

5 θεραπενᾶν τους νοσονς καὶ οπηϊτίεὰ ἴῃ 3 ΒΟΙ.Δ. 

ΒΘΒΕρΡΒ Ια, ἢ ἐπῆε Νερεῦ."--Αα. Α. 
Θαλτη, Ηἰςέογίοα! Οεοργαῤὴν οΥ ἐδε Η οἷν 
Ταμά, Ὁ. 230. Μεπιϊοπεὰ ὃν Ϊοβαρῆιβ 
Β. ].» 1..3-5) 45 ἃ ἀϊνίβίοη οὗ ᾿υἀΔ62.--- 
Ἔτσ. 9. ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ: 8 

Ῥοδὶ ἴο Ὀς αἰννᾶυβ ἴῃ τοϑάϊπϑββ, ἴο μεῖ 
ΑΥΆΥ τοπὶ ἴῃς οτονάβ. ὙΝΒεῖμεσ υβεὰ 
οἵ ποῖ ποὶ βαἰά; βῆοννβ πον ρτεδὲ [ἢ 
οτοννά νν88.---εσ. το. ὥστε ἐπιπίπτειν: 
80 ἴδιαι {πεν Κποοκεᾶ αραϊπβὲ Ηἰπὶ; οπα 
οὗ ΜΚ.᾽8 νἱνίἀ Ἰουςς8. ὍΠον Βορεά το 
οδιαίη ἃ ουγα ὈῪ σοηίδοῖ δηγῆονν Ὁσουρδς 
αδουΐ, ενεη Ὁγ συ άε Το" βίοῃ.--- μάστιγας, 
δοτὰ μάστιξ, ἃ βοουγρε, Βεηος ἸΤΟΡΙ ΔΙ Υ͂ 
ἴῃ ϑερῖ. ΕΣ Ν. Τ,, ἃ ῥγονίἀεπίῖδῖ 
βοουσρε, ἃ ἀϊβεδβε; δραίῃ ἰῃ ν. 20, 34.--- 
Νες. ἢ ὅταν ἐθ. [π ἃ τεϊδιΐνε οἰδυβε 
Π|κὲ τῆϊ8, οοπίαϊπίηρ ἃ μᾶβὲ ρεπεζδὶ 
δυρροβίτίοη, οἰδβϑίοαϊ Οσεεκ δδ8 {πὰ 
ορίδινα νίδουϊ ἄν. Ηετα ψα βανς {ΠῸ 
ἱπηρετέδςς ἱπάϊςδιινς ἢ ἄν (ὅτε ἄν). 
Μά ΚΙοιΖ., αα ᾿ϑευαν, Ῥ. δοο, ἀπά Βυτίοη, 
Μ. απὰ Τ΄, ᾷ 315. Οἷδες δχαπιρίἊεβ ἰῇ 
οἤαρ. νἱὶ. 56, χί. 10.--προσέπιπτον, 
611 δείογε (ἐπιπίπτειν, ἀρονε, ἴο [41] 
αραϊη5|).--ξν εἶ ὁ ὑ. τ΄ θ.: ἀραΐῃ δὴ ἰπ- 
βίδηςα ΟὗἨ ἧ βρίγίἑιιαὶ οἷδίγνογαπεοα ἴῃ 
ἀεπιοηΐαοβ. Μίάφ αἱ Μίι. νἱϊϊ. 29.---Ν εσ. 
12. ΤὨΪδΒ βεπίεπος [8 τεργτοδυςεὰ ἴῃ Μι, 
χίϊ, τό, θυ Ἡβους βρεοΐαὶ τείεγεπος τὸ 
ἁΔετηοηΐδοβ, Ἡ ΒεσΈ ΡΥ ἰδ ἰοβοβ πιυς ἢ οὗὨ 8 
Ῥοίηιϊ. 
ν. 13-104. ϑεἰδοίϊοπ ο77 ἐλε Τιευεῖνε 

(ζ΄. Μι. χ. 2:-4, 1ἷ.. νἱ. χ2-16).--- ες. 13. 
εἰς τὸ ὅρος. Ηας δεοοπάβ ἐο ἐΐε αἰ; 
βᾶτης εχργαβδίοῃ 8ἃ8 ἰη Μί. ν. σ; γεΐεσεποθ 
ποῖ ἴο δὴν ρμαγιϊουϊας 8{Π], Ὀπὲ ἰο τὰς Ἀ1]] 

σουπίσΥ βδηϊσηρ ἴῃς δῆογε οὗ [ἢς ἷακε; 
τηῖρῃε δε ἃ ποῦ ψμδίενεσ ροΐπε 
θεῖον ἴπε δϑοαπὲ ννᾶβ πιδάε.-- προσκα- 
λεῖται, εἴς., Ης «4118 ἰο Ηἰπι ἰδοβα 
ψ Ποπὶ Ηε Ηἰπιβεὶ (αὐτός αἴτες (Ὡς νεζῦ, 
δα ρῃδιίο) ννἰβῃεά, νη οῖποι Ὁ 8οηδὶ 
σοπχηγχυπίοδίίοι νἹὮ δδοῦ ἰηάϊν!άτι], οΥ 
τγουρᾷ ἀϊδβοῖρ!εβ, ποῖ ἱπάϊοαιεἁ. [τ τνῶδ 
δ ἰηνίἰατίοπ ἴο ἰεᾶνε {πε ναβὲ σσονψά δπὰ 
ζοϊονν Ηΐπι ὑρ τῆς 1]; αἀάἀτεββεὰ ἰοὸ ἃ 
Ἰάγρα πυπὶρεσ ἔπη ἐννεῖνς, ἴτοπὶ ποτὰ 
τῆς Ὑνεῖνα νετα αϑεγννασὰβ βοϊεςίεά,--- 
ἀπῆλθον π΄. α. : {πεν ἰεἴξ [86 οτοννὰ δαπὰ 
ξο!]ονεά αἣος Ηἰπι.--- εσ. 4. Ης ἰδ 
ΠΟΜ οα ἴδ ὮΠ] ἴορ, βυστσουηεὰ Ὺ ἃ 
Ῥοάν οὗἉ ἀϊδοίρ!εβ, ρεγσῆαρβ βΒοπΊῈ βοοσεβ, 
Ρίοκεὰ οὐὖἱ ἴτοπὶ ἴῃς ρτθαῖ τηδβϑ οὗ 
Το! ]οννεγβ.---κκαὶ ἐποίησε δώδεκα : ἀηὰ Ηδ 
τηδάβ, οοπϑιϊυϊεὰ 88 ἃ σοπιρᾶοὶ Ὀοάγ, 
Τισεῖυε, ὉΥ ἃ βεοοπά βεϊεοτίοη. Εοσ υ56 
οὗ ποιεῖν ἰῃ (Π15 δεηβε υἱέφ σ ὅ88π). χίΐ. 
6, Αοἰβ ἰΐ, 36, Ηεῦ. ἰϊ. 2. ἀοὰ 
“τῃηῃλᾶς᾽" [6508 48 1658 “ τηδᾶς" τῆς 
ΤΜεῖνε. ὟΝ δὲ πε ργοςεββ οἵ " πχακίῃρ " 
ἰπ τῆς ο48ς οὗ (ες Τννεῖνε σοπείβιεὰ ἴῃ νν 
ἄο ποῖ κῆπον. [Ι{ πιῖρῃξ ἴᾶΚα ρίδος δῆες 
ἀδυϑ οἵ οἷοβε ἱπίδγοουσβε οὐ ἴπ6 81]].---- 
ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ, ἔπαὶ ΠΕ πυρῆς Ὀ6 
(ςοηβίδη) ἢ Ηἱἰπὶ; ἤγϑε ἃηὰ νεῖ 
ἱπηροτίδπε δἷπὶ οὗ ἴπ6 πηακίηρ, πιεπεοποᾶ 
οπἷν ὃν Μι---ἰγαϊπίηρ σοπιοπιρΙδιςά.--- 
ἵνα ἀποστέλλῃ : ἴο ϑεπὰ ἴπεπὶ οὔξ οὐ ἃ 
Ῥτεδοπίηρ ἂηὰ δεαϊϊπρ πηϊββίομ, 8180 ἴῃ 
νίενν, Ὀὰϊ οΠἷγ αἴεγ ἃ ψἢϊε. ὙὨΐβ νεὉ 
πεαυεηῖ ἰη ΜΚ. Νοῖς ἴῃ6 δϑδβεηςος οὗ 
τοῦ Ὀεΐοτε κηρύσσειν δηά ἔχειν (νετ. τ). 
--ν ες. στό. καὶ ἐποίησεν τ. δ.» δηὰ Ηδ 

-:«“,“χο»ϑῳὍπ͵νς. - πε πιι..-- χκαπαῳὍῳ«πὍφιἰὐλϊδπα “,.Ο --᾿------ τ΄ 
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ἐπέθηκε! τῷ Σίμωνι ὄνομα 3 Πέτρον: 17. καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ [Βετο κυά ἰη 
17 Ζεβεδαίου, καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου " καὶ ἐπέθηκεν 

αὐτοῖς ὀνόματα Βοανεργές, ὅ ἐστιν, Υἱοὶ βροντῆς " 18. καὶ ᾿Ανδρέαν, 
καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον, καὶ Ματθαῖον, καὶ Θωμᾶν, καὶ 

᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου, καὶ Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα τὸν Κανανίτην," 
19. καὶ ᾿Ιούδαν Ἰσκαριώτην," ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. : 

Καὶ ἔρχονται ὁ εἰς οἶκον " 20. καὶ συνέρχεται πάλιν ἴ ὄχλος, ὥστε 
μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μήτε ἄρτον φαγεῖν. 

γεσ, 

ἰ ΝΙ. 

ἱ πριπῖι, 21. καὶ ἀκούσαντες ' οἱ “ν᾽. 

1 Τὸ και ἐπέθηκε ἢ  ΒΟΔ ὑγεῆχ και σποιησε τονς δ. ; ἃ ΡΓΟῦΔΌΪε τεδάϊηρ, υἱέ θεῖον. 
3 ογομα τω Σιμονι ἴῃ ΒΟΙ.Δ. 
4 Καναγαιον ἰπ Ὁ ΒΟΌΙ.Δ 33 ἴϊ. νυϊρ. 

5 Βοανηργε ἰπ ΒΜ ΑΒΟΙΔ 33. 

δ Ἰσκαριωθ ἴῃ δ ΒΟΙ.Δ 33. 

4 φχεται ἱπ ἃ Β. Τα ρίυταί (Τ. Ε.) ἰβ ἃ οοτσγεςείοη. 

7 ο Ὀεΐοτε οχλοῃ ἱπ 3 ΒΌῚΙ, (ΚΝ. Η. Ῥγαςϊκειςεά). 

ὁ μητε ἴῃ ΒΟῸΣ (Τί8.ἢ.). μηδὲ 'π ΒΔ 33 (ΥΝ.Η.. 

Ὡρροϊπιεὰ ας ἴῃς Ὑνεἶνε--6 (Ο]]οννΐπ 
ΒΟΏΒ, ἴδ6 ἐννεῖνε ΠΑΠΊ68 ΠΊΕΠΙΪΟΠ, 
ἴπρ ἴδε οὔ͵εςξ οὗ ἐποίησε, Δληά τοὺς δ. 

δεΐπρ ἰπ ἀρροβίτίοη.--- Πέτρον ἰΒ ἴῃς ἢγβι 
ὭλΙΩΒ, δα 11 ΘοπΊ68 ἰῇ νΟΥῪ ἀν κνναγαάϊν 845 
16 οδήεςς οὗ τῆς νεῖ ἐπέθηκε. νΥὲ 
ταυβῖ ἴακα πὸ ρταπιπΊᾶσ 88 ἰξ βδίδηΐβ, 
ςοπίεηξ (πὲ νγεὲ Κῆον, ἴῃ δρίξε οὗ οσυὰβ 
ςοπΒίσυοτίοη, νν δ δὶ [5 ποδὶ. ἘΠ Ζβοβα 
(αῆες Βεζα, Εταβπιυβ, εἰς.) βεεκβ ἴο 
τεςεν ἴδε σοηδίγυοτίοη ΌΥ ρτεῆχίηρ, οἡ 
8]επάοσ οὐ ἶσα] δυϊπογίεν, πρῶτον Σίμωνα, 
τῆσθη Ὀγδοκοῖίηρ ἃ8 ἃ ρδζεηϊπαβὶβ καὶ 
ἐπέθηκε. . . Πέτρον -Ξ ἤτοι Θίπιοη (πὰ 
Ης ξᾶνε ἴο ϑίιηοη ἴδε πδηλς Ῥεῖει).--- 

ες. 17. Βοανεργές -Ξ 1.28} ὋΞ 88 

Ρτοπουποεᾶ ὈΥ Οαἰϊεαπβ ; ἰῃ ϑυτίδη - 
50η8 οὗ ἐλμπάσν; οὗ ἐμεμὶέ, ἰη Ἡδῦτεν. 
Ἑδοὶ πιοπεοπεὰ ῬῪ ΜΚ. οπῖγ. ΨΝὮΥ ἴδε 
Ὡδηῖε νΜΆ8 ρίνεη ποῖ Κηοννῃ. [ξ ἄοεβ ποὲ 
Βεαῖ) ἴο Βανὲ βἔιοϊς ἴο ἴῃς ἔννο ἀΐβοῖρ] 68, 
τετοίοσε περϊεςιεὰ Ὁ {πὰ οἵπες ὄνδη- 
ξεἰϊβῖ8. [τ λυ πᾶνε ὕδεπ δη ἱπποσεπὶ 
ΡΙεαβδθ Υ ἴῃ ἃ βοοίει υ οὗ ἔγχεα, υῆσα- 
βιγαϊπεὰ ξεν βῃΐρ, Ὠϊεεηρ ΟΥ̓ δοτπς 
Ῥεου]ασιεν οὗ τῆς Ὀτοίπειθβ. ΜΙ. ρίνεβ 
08. Πεῖα ἃ τηοπηεηΐαγυν δ] πηρδε ἱπίο (Π6 
πες [16 οὗ ἐπε 7εϑβυδ-οΙγοῖς---Ρεῖεσ, 
Ψ ΠοΒ6 πᾶν παῖς ἀϊά ᾿νε, ἀουδε1688. ἐμ 8 
νουσμεσ, ΤὩς ἰγδάϊποπδὶ ἱπεεγργεϊδεοη 
ΤλΆΚκαΒ πε ορίπεῖ ἃ εἰδυῖα ἴο 86 
ββεψατ οἵ {πε ἀρ ἄϊεοῖΡ! 68 ἐμμοῦμα 

α καὶ διαπρύσιον ἠχῆσαι τῇ οἴκου; 
τῆς θεολογίας τὰ δόγματα. Ῥιεῖος Απε.). 
--ν ες. 18. Ματθαῖον. Οπε 'νοηετβ ΜΕΥ 
Μίκ. ἀϊά ποὲ μεῖς δᾶὺ: 1,ενὶ, ἰο ψῇοπὶ 
Ης χανε {δ6 πᾶσ Μαίιδεν. οὖσ ἀϊὰ 
τῖ8 ἀϊδοίρῖίες γμεὶ δβ πεν πᾶπιὶῈ ἱπάδ- 
ῬΕΛάΕΠΕΥ οὗ ]εβὺβ ) ΤὨϊδβ δὲ οἵ παπιεβ 
βῆονγ τῆς ἱπηιροτίδηος οὗ ἴδε δςὶ οἵ 

δβεϊεοιϊησ τῆς Ὑνεῖνε. Ης γἶνεβ (δες 
Πᾶτηδβ, βα 8 Νίοῖος Απί,, {παὶ γοὺ ΠΊΑΥ 
ποὶ ΟΥἿΓ 88 ἴο ἴῃς ἀεδὶρηδίίοηϑβ, [εϑὲ ΔΎ 
ΟὯδ 8δουϊὰ “411 Βίπηβεῖξ δῇ ἀροβεῖς (ἵνα 
μὴ ὁ τυχὼν εἴπῃ ἀπόστολος γεγονέναι). 

γν. 190-2ι. Τὰδ γ7γυἱεμάς οὗ ΝΣ 
ἐλὶμὰ Ηἴνι ομέ ο7 Ηΐἰς ςεηδες; ρεου τ ἴο 
ΜΙ. Οπε οὗ ΠἰΒ γϑδ  ἰ8π|8 νοι ΜΈ, δπά 
1. ρ8858 ονοσ ἰῃ βί]ϊεπος.---ν  εσ. τοῦ. καὶ 
ἔρχεται εἷς οἶκον, απὰ Ης οσοπιειῃ Ὠοπι 
(““πᾶοῖῦ Ηδυ8,᾽" ΚΝ εἰΖβ.) ἰο πουβε-"ε 88 
ἀϊδείποι ἔτοπι ἈΠ]|-1|ξπ (εἰς τὸ ὄρος, νετ. 13). 
ὙΠα ἤογπιαὶ πιδππασ ἱπ ΠΟ {818 18 
βιἰδιεὰ ϑιξβεοίδ ἃ βοϊουγῇ οἡ ἴδε ἢ] οὗ 
ΔρΡεβοίδοϊε ἰβηρῖῃ, βᾶὺ, ἴοσ βοηδ ἄδυβ. 
Ηον οςουρίεά ποτε ὃ ΡΙΟΡΔΟΪ ἱἰῃ 
Εἰνίπρ ἃ οουτβε οὗ ἱπβίσυςτἴοη ἴο ἐδ6 
ἀϊβοιρ᾽ε-οἰτοῖς ; βάν, ἴπαὶ τεργοάδυςβά ἱπ 
τε “ϑειπίοη οὐ τς Μουπι᾽ -- (8 
“Τελοῆίηρσ οὐ ἔς ΗΠΙ," υἱάφς ἰηῖτο- 
ἀυςτοτν ποῖεβ οη Μί. ν.---Ν εσ. 256. Τα 
ττδάϊτίοη αὶ ατταπρεπιεηξ ὃν ἡ οὮ οἶδυδα 
Ὁ ἴοτπιβ ρασζὶ οὗ νεῖ. 19 ἰβ [λ(4] ἴὸ ἃ ἴσια 
σοποερτίοη οὗ τῆς σοηπεαοιίοπ οὗὨ Ἔνεηίβ. 
Τῆς ΚΕ. Υ., ΌΥ πιακίῃρ ἰξ Ὀερίη ἃ πεν 
βεοϊίοη, Ἐδουρῇ ποῖ ἃ πεν νοσβϑο, δεῖ 
ἱπίο!!σεηςς, θὰ: ἱξ ννουϊὰ Ὀ6 Ὀεῖϊϊδι 5111} 
ἸΣ ἴτε ἐογπηεὰ ἃ πὸνν νεῖβα υἢ ἃ Ὀ]δηὶς 
Βρᾶοε ἰεῆ Ὀεΐίνψεεη. ϑοπια {δῖηκ ἴδδὲ 
ἴῃ τῇς οτἱρίηδὶ ἔογπὶ οὗ ΜΚ. {π6 ϑεγπιοη 
οη ἴ6 Μουηὲ σάπια ἴῃ πεσε. [1 ἰ8 ςαζ- 
ταἰπὶν ἃ βυϊέδ]ε ρίας ἴος ἱξ. [η δοοογά- 
δπος ν ἢ τη ἀῦονα βυρρεδιίοη ἔπ ἰεχὶ 
νου] βίδη τῃυ8 :--- 

Μετ. το. Απὰ ]υἀλ8 Ιβοατίος, ν8ο αἷδο 
Ῥεϊσταγεὰ Ηἰπ,. 

ψες. 2οθ. Απὰ Ηε σοπιεῖῃ Βοσλθ. 
ψεῖ. 2:. Αηὰ [δὲ πιυϊίευδε ςοπλεῖα 

τορεῖποῖ δρδίη, εἰς. 
συνέρχεται: [6 Ἄοτονγά, ΡαΓΏΔΠΥ ἀϊθ. 
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Ἁ 4 Ὅοε, ν᾿ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν" ἔλεγον γάρ, “Ὅτι ἢ ἐξέστη." 
᾿ 22. Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον, 

ἐὐρττντῖως ̓εοἥοτι Βεελζεβοὺλ ἔχει," καὶ “Ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων 

Ῥετϑεά, γεδββεπιδῖεβ (ἰτρ᾿ γίηρ ἴαρβε οὗ 
δ ΔΡρτεοϊδῦϊα κΆυαῃ ]εβὺ8 μαὰ 
Βο ΠῚ ψουϊά ρο ἄννὰὺ ἴο τπεὶγ 
Βοτηεβ ἴῃ νϑγίουβ ραᾶσίβ οὗ ἴδε σουπέγυ 
ἀυτίηρ ΗἨΐ8 αὔβεηος οὐ ἴδε 81], υΣ Ηε 
Μ8 ἀϊβαρροϊηιεά. ὙΠΕΥ ᾿ἱπρετεὰ οη.--- 

, εἴς. : ἴδε οτονάϊηρ δῦους ἴῆς 
Πουδα δηὰ τς ἀεπιδηὰ ἔοσ βἰρῃι δηά 
δβυσοους οὗ ες Βεηείδοϊοσ ψγεσε 850 ρτεδὶ 
τδὲ τπεν (1688 δηὰἃ Ηἱἰἱβ8 ςοπιραπίοηβ) 
οουἹά ποῖ βηά Ιεἴδιιγε ποῖ Ἄνεὴ (μηδὲ) (0 
ἐαλε ζοοά, ποῖ ἴο βρεῖς οἵ γεβὲ, οσ ρὶν- 
πῃ ᾿Ἰηβισυοϊίίοη τὸ ἀϊδβοῖρ]εβ. Ἐσαβζῃῦθ 
(Αἀποΐ.) τἰπΐπ κα τῆς τεΐδγαπος ἰ8 ἴὸ (Ὡς 
ταυϊετυάς, ἀπᾶ τῇς τηεδηίπρ ἴπδὲ ἰξ ννδβ 
80 ἴατξε ἴπδὲ [ποῦς ννᾶβ ποὶ ὀγεαά ἴοσ αἱ], 
ποῖ ἴο βρεᾶκ οἵ ἀϊέολεμ (οδεομία).---Ν τ. 
21 ἰηἰτοάυοεϑ ἃ πενν βοεης ἱπίο (ἢς ἰἰνεν 
ἄγατηα. Τῆς βιίδίεπηεηϊ 8 οὔβουγα ρδγεν 
οὐηρ ἴο ἰϊβ Ὀγενν (τί Ζβοῦς), ἀπά 
ἰε 8 πηαάς οὔὐϑοῦγεσ ὉΥ 8 Ρίευ νος ἢ ἰδ 
ποῖ ἩἹΠτρ ἰο δοςερὲ ἰἢς Ξυγίδςς τηεδη- 
ἷηῃξφ (8ο Μαϊδοηδίαῃθ---“ σης ἰοσυπὶ 
ἀϊξιοιοτεαι ἰεῖαβ ἕαςϊξ᾽, νι ῖο ῃΒ ἰδ 
κἶδιὶ τῆς τἰεπὰβ οὗ }εβι8, μανΐηβ Βεασζά οὗ 
δὶ 8 ροὶηρ οη---τνοηδετίῃ οὐχαδ, 
ἔτοαι ογονάβ, ἰποαβδδηΐ δοινιγ---δεῖ οὐξ 
Ὅτ ΨΒεῖε {πε Ψεγε (ἐξῆλθον) ψἹἢ 

δα ρύυγροβε οὗ ἰδκίπρ Ηἰπὶ υπάεσ πεῖς 
οᾶτα (κρατῆσαι αὐτό, τπεῖς ἱπηργεβδίοῃ, 
ποῖ ςοποεαϊεὰ (ἔλεγον γὰρ, πεν δαά 
Ῥεξὰπ ἴο 88γ), δείηρ ἴῃαὶ Ης ννᾶ8 ἴῃ δὴ 

εδ ἣν βίδιε οὗ ἐχοϊϊεπιεπὶ δογάεσίπρ 
οπ ἰπβαηϊ (ἐξέστη. ΒΕεςεπὶ οοπὶ- 
τηεπίδίοσβ, ἀεγπιδη δηὰ Ἐπρ]8ἢ, τα ἱπ 
δε πιαΐὶπ δρτεεά ἰμδὲ {π|8 ἰ8 ἴδε (στὰς 
βεηβε.- -οἵ παρ᾽ αὐτοῦ τηξᾶη8 εἰϊδετ 
ΒρΘΕΙΠΤΑΙΙν ΗἱΪ8 τεϊδεῖνεβ (“ βυὶ" Ψυΐρ.ν 
οἱ οἰκεῖοι α.--ὙΒεορὮγ), δο Ἐδρβεὶ, 
νειεεείη, Κυρῖε, Ινοεβηασ, υνἱἢ οἰ ἰδείοηΒ 
ποτὰ ατεεῖκ δυΐδογε, Μεγες δηᾶ ΥΝ εἶββ, 
ἰδεπιιενίπρ ἐπε ραγιῖεβ πεσα βροίεη οὗ 
νὰ τποβα τοϊζοσσεὰ ἴὸ ἴῃ νεζ. 31; ΟἹ, 
Τῆοτα ροπεγαῖν, Ρεζβοηβ Ψεῖ} ἀϊδβροβεά 
ἰδωνεας ]εβυ85, δὴ ουΐες οἶτοῖς οὗ 
ἀἰθοὶρ!εβ (ϑοῆδηζ ἂδηὰ Κεῖ!).---ἀκού- 
σαντες: ποί ἴο ὃς τεβιτίςϊεά το ψνῇῃδὲ ἰδ 
σησπιϊοηδὰ ἰπ νεὸσ. 20; τείειβ ἴο ἴῃς 
Ποῖς ΘΔ] ]εδη ταϊηἰβῖσυ ψ ἢ ἰἴ8. οὐτε8 
διὰ ογοννβ, δῃὰ ςοπβίδηϊ βίγαίῃ, ὙΒεγε- 
ἔοτε τῆς ἐτίεπάβ της πᾶνε σοπὶς ἴτοηὶ ἃ 
ἀϊδίαπος, Ναζαγεῖδ, ὁ. 5., διαστὶπρ Βεΐογε 
]1εθὺ5 ἀεδβοεπάεά ἔτοπιὶ ἴδε 81]. ὙτΤῆμδὶ 
τδεῖὶς ατγεῖναὶ μβαρρεπεά ἰυδὲ ἔπε ννὰβ ἃ 
οοἰποίάεποε.---ὅλεγον γὰρ: ἴοτ ἔπεγ Μετα 
δαγίηβ, τιὶρδέ τεῖες ἴο οἴμειβ πῃ τποδα 
ΥὙὯο οᾶπιε ἴο ἰδῪ δοῖὶά οὗ 7εδ5ι8---ἴο 

[τ μαϑ Ὀδεῃ τείοστοάὰ ἴο 86 
οσονὰ τὸ ἴῃς ογτοννᾷ ἰ8 πιδὰ, απᾶὰ νου 
Ἰεῖ Ηΐπὶ δίΊοης. ΜΔ εννεὰ 88 τεζεσσίη τὸ 
7εβὺ8 ἰξ Βα8 δε ἰάκεῃ -- Ης ἰβ δχ- 
Βαυβίεάᾶ, οΥ Ηςε Πα8 Ἰεῆ ἴῃ ρἷδος -Ξ τπ6Ὺ 
ςᾶπιλε ἴο ἀείδίη Ηΐπι, ἔος ἔπε δελτζὰ τπδὶ 
Ηε ν»β δοὶηρ οὐ παὰ ροπθ. Βοιῃ ἴπεβε 
81 βυρρεβίεά ὃν Ευίῃγ. Ζίρ. Πουδεῖεββ 
τδε τείεσεηςε ἰ8 ἴο [εβ8ι8, δῃὰ ἴῃς πιεδη- 
ἴῃς ἰδαῖ ἱπ τπ6 ορίπίοπ οὗ Ηἰβ δίεπάβ 
Ηε ν»88 ἰῃ ἃ βίδῖς οὗ δχοϊϊεσχεπε Ὀοσγάεσ- 
ἱπῃρ οὔ ἱπβηϊυ (οἷ ἰΐ. 12, ν. 42, νἱ. 51). 
δαίμονα ἔχει (Ἰ ΠεοΡἢγ.) ἰβ ἴοο δίγοῃξ, 
τῃουρῇ {πὲ 1εννβ δρραγεηϊν ἰδεπεβεά 
ἰπβαπιῖν ἢ ροβϑοβδίοη. Ἐεβίῃβ βαίά 
οἵ ϑι. Ῥαὺ]: “Μυςἢ Ἰελγηίηρ ἀοιῇ τῆδκα 
ἴδεε τπιδά ", Τῆς τ εηάβ οὗ [εβὺ8 ᾿πουρῆς 
18αὲ πιυςἢ δεηευοίεηεθ ᾿δὰ Ρρυΐ Ηἰπὶ ἰηΐο 
ἃ βίαϊες οὗ ἐπιῃυδβίαϑιι, ἀδηρόσζουβ ἰο {Π 6 
Βεδῖῖι Ὀοίδ οὗ Ῥοάν δηά πρὶπά. ΝοῖδἊ: 
ΟἸγίβι᾽ 5 ἤεα] ηρ πλϊἰβίσυ ογοαῖεά ἃ πεεά 
ἔος τῃεογίεϑ δῦουϊ ἱΞ. Ηετζοὰ πδά ἢίβ 
ἐπεοτυ (Με. χίν.), ἴδε πίεπάβ οὗ 7εβι8 
μὰ τδεῖγβ, δηὰ τῆς ῬΠδγίβεεβ {πεῖγβ: 
7οδη γεάιυΐνης, ἀϊδοτἄεγεά πηηά, ϑαϊδηϊς 
Ροξβεββίοῃη. Ὑδδαὶ δίς οδ]]εὰ ἐοσῖ ἢ 8ὸ 
ΤΊΔΩΥ ἰπδοσῖεβ πιυδὲ μανα ὕεεη ἃ φγδαὲ 
πεῖ. 

νν. 22-.3.ο. Ῥλαγίϑαίς ἑΐεονν ας ἰο ἐΐδ 
εμγές Οὗ ἀεημιοπίαος τογομρὴέ ὃγ Ἔεϑως 
(Με. χιΐ. 22-37), [κ. χν. 17-23).---νν ἐσ. 
22. οἷ γραμ. οἱ ἀπὸ Ἵ., δε Βοτ!ῦε8 ἴτοπὶ 

ἐγιιδαΐεηι. Τῆς ἰοοδὶ Ῥματγίβεεβ ὑν80 
δὰ δε τῆς Ηετγοά᾽ϊδηβ ἱπίο ἐμεῖγ πιυτ- 

ἄεγουβ ςουηβεῖϑ πδὰ ῬσοῦδὈΪν αἰβο οοσὰ- 
ταυπίςδίεά Ἡνἢ ἴῃς Ἰεγυβαῖ ἐπὶ δυϊποσίτῖεβ, 
υδίῃρ 411 ροββίδ!ς πιεᾶπβ ἴο ᾿οπιρββ8 
τπεὶς ἐπά, τΤῆε τερζγεβεπίδενεβ οὗ ἴδς 
βου ποσῃ βοσίρεβ δὰ ργορϑΌ]Υ δεείνεᾶ οα 
1πε δοεῆς δρουΐ τῆς βᾶπὶεὲ {ἴτηθ 88 ἴῃς 
πϊεπὰβ οὗ [εβι8, που ἰδ ἰ8 ποῖ ἰη- 
Τοποείναθς ταὶ Μὶς, ἱπίγσοδιοοβ δα 
πατταῖϊνε τερασγάϊπρ ἴδεπὶ μεσ Ὀεοᾶῦθθ. 



22---28. 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 2461 

23. Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτούς, ἐν 
παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, “ Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλ- 

λειν; 24. καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται 

σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη - 25. καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, 
οὐ δύναται; σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη 3: 26. καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 
ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται,Σ οὐ δύναται σταθῆναι, ἀλλὰ 
τέλος ἔχει. 27. οὐ δ δύναται οὐδεὶς τὰ δ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, εἰσελθὼν 
εἰς τὴν οἰκίαν ὁ αὐτοῦ, διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον ἰσχυρὸν δήσῃ, 
καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 28. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι π' Βοαι, Ηἱ. 
πάντα ἀφεθήσεται τὰ " ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὃ Φ λα. 

1 δυνησεται ἰη 3. ΒΟΙ,Δ (Τίεςξ., ΝΝ. Η.). ὄνυναται σοπίοτπιβ ἴο νεῖ. 24. 

3 οἰκια ἀκάνη στηνγαι ἰῃ ΒΙ, (Ττρ., ΝΝ. Η.). σταθηναι ἱπ ΟῺ (Τίδο.). 

3 και ἐμερισθη ἴῃ ΒΙ, (ΥΝ.Η.), ἐμερισθη και πη 30Δ (Τί5..). 

4 στῆναι ἴῃ ΒΟΙ, (Τίβοι., ΝΝ. Η.). 

δ αλλ Ῥεΐοτε ου ἰπ 'ΦΒΟΙΔ 33 αἱ. 

8 κι τὴν οἰκιαν τον ἰσχυρου εἰσέλθων τα σκενη αντου ἴῃ ΒΟΙ.Δ (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η.). 
Τ τα ἀμαρ. αῆες ἀνθρώπων ἰῃ ΦΆΑΒΟΘΙ, 33 (Τίβοι,, ΝΝ.Η.). 
ὁ αν αἴες καὶ ἰη ΦΑΒΟΕΒΕΘΙΔΣ (Τίεοξ,, Ὁ. Η.). 

οἴ ἴδο τεβοπιδίδποαβ ἂηά Ἴοηίσγαβίβ 
Ῥεΐνεδη τπεῖς Ἰμβεοσν δηά ἐδπαὲ οὗ τῆς 
τποπάβ. Με. βεῖβ {πῸ ἱποίδεπε ἴῃ ἀϊδεγεπε 
τοϊλιίοπβ, γίεϊἀΐπρ ἃ σοπίγαϑε Ὀεΐννεεη 
Ῥμαγίβαίς 1άδαβ πὰ ἴδοβε οὗ δε ρεορὶς 
τεβρεοῖϊπρ τὴς οὐτε οἵ ἀεπιοηΐδοβ ὉΥ 
688 (χί:. 22 {).---Βεελζεβοὺλ ἔχει, Ηε 
ἐδ ΒεεΙ ΖεΡΌὉ, ἱπιρ᾽ γίπρ παι ΒεεΙζερυὉ 

Βιδῖἢ Ηΐπι, υβίηρ ΗἸπὶ δ8 μἰβ αρεπί. Τῆς 
εχρσζεβδίοη Ῥοϊπίβ ἴο βοιηείπιπρ πιοσε 
τδδη δὴ αἰϊΐδηςς, 88 ἰπ Με., ἰο ροββεββίοῃ, 
δηὰ ἰδὲ οὐ ἃ ρτδπά βοβϑὶε; ἃ ἀϊνίπε 
Ῥοββεβδίουη ὉΥ ἃ ὕαβε ἀδίυ ἀουδι]ςββ, 
οἁ οἵ ἢϊε8 (Βεεϊχζερυδ) ος ψοά οἵ ἀυηρ 
Βεεΐζερυ}), 5111 ἃ ροά, ἃ βοζτῖ οὗ 
τδηῖς ἱποδγπδίίοη ; δὴ ἱπνοϊυπίλγυ 

σοτηρ πηεηὲ ἴὸ {6 εχοεριίοηδὶ ρονγεσ 
ἀπά ρτεδίπεββ οὗ [}εδβι18.---ἐν τῷ ἄρχοντι 
το 8.: τῃε δββυπιριίοη ἰ8 ἐπδὲ βρίγιιβ ἅσὲ 
ςἂβὶ οὔἱ ὉῪ τε διὰ οὗ βοπης οἴει βρὶπὶ 
Βίζοηρες {πᾶ ἴποβε εὐεοίεά. -- ἐσ. 23. 
προσκαλ. οὁᾳ: 688, ποῖ ονεγαννεά 
ΌΥ ἴδ6 6γυβαῖαπὶ δυςῃοτγίεϊεβ, ἰην τε 
τῆεπι ἴο οοπὶς Ὑΐη ταϊκίπρ ἀϊδίαπος, 
αὶ Ηλς πιᾶὺ τεάβου ἴῃς τηδίίεσ ψ τ 
1πει,.---ὠδἂν παραβολαῖς, ἰη ἤριτεβ: Κίηρ- 
ἄοπι, πουδε, Ρ'υπάετίπς ἴπε ἤουβε οὗ ἃ 
δβίζοηῷ, πιᾶπ.0 Νεχὲ Ἅσμδρίεσ σοποογηίηρ 
τῆς ρδγδροϊϊς ἰεδοδίπρ οἵ [εβ8ι8 Ἵδϑὲβ ἰ(8 
βῃδάον οἡ ἴπε ρᾶρε πεῖε. Τῆς ρἰδί οὗ 
νδδῖ ]6808 βαϊᾷ ἴο τῆς βοσίδεβ ἴῃ τοίαϊδ- 
εἰοη οὗ πεῖς Ἐβδοσυ ἰδ: ρταπιίηρ ἴπδὶ 
ΒΡ᾽Γ18 ἂτὸ οδβὲ ουἕ ὃν δἷὰ οἵ δηοίδεσ 
δρί γί, τόσα ἰβ πεεάεά τὴ ἴῃς Ἰδλιῖες τπδη 

βυρεείος ςἐγεηρίδ. ὝΠετς τηῦδβὲ ὃὉς 488]}- 
ἐδέϊνς ἀϊβετεποε---ἶη παίυσο δηὰ ἱπέεγεβί. 
Τῆς δγρυπιεηΐϊ οοπδβίβίβ οὗ ἃ ἰγὶρ]ς τῆονε- 
ταθηὶ οἵ τπουρῆς. 1. Τῆς δρβυσάϊυ οὗ 
τῆς ΤΏΘΟΥΥ ἰ8δ ὑγοδάϊν δββετίεά. 2. Τῇε 
Ρηποῖρ!ε οα ψ πίοι ἐπε ἔβεογν ἰβ ψτεοκεὰ 
18. δεῖ ἴοσί ἢ ἰῇ σοηποζεῖς ἔοση. 3. Τῆς 
Ῥείποῖρίς ἴβ δρρ᾽εὰ ἰο ἔῆε οᾶβε ἰῃ δμαπά. 
--πῶς δύναται, εἴς., πἢονν οἂη ϑαίδη 
οαδῖ ουὔἱ ϑαίδη ἢ [1 18 ποῖ ἃ αυεβίίοῃ οὗ 
ἔϑτσ, δυϊ οὗ πιοξϊνα, ννῆδὲ ἱπέδσεδεὲ οδῃ 

ες ἢανεῦ Α βίγοηρεσ βρίγιὶ οδδείηρ ουξ 
ἃ ὙΕΆΚΕΙ οὐς οὗ ἰῇἢς βαῃης Κἰίπά ἡ (80 
ἘτίἐΖϑοῆε). --νν. 24, 25 βεὲ ἔογσῖ ῃ [86 
σἰηςΐρῖε οσς γαέϊοπαἷς ετασοάϊεά ἰπ ἔνο 

ἘΠ γαιϊίοπθ,ι ὙὉ8ε ἘΒδΟΣΥ ἰπ αυεδιίοη ἰδ 
ἔ|1ε Ὀδοδυβε ἰδ ἱπνοῖνεβ βιιϊς 4] δοιίοη, 
ὙΒΙοἢ ἰθ ποξ ρταϊυϊουβὶν ἴο δα ἱπιρυϊεὰ 
ἴο ΔΩΥ ταιϊίοπδὶ δρεηΐβ, ἴο ἃ Κίηράοῃι 
ίνεσ. 24), ἴο ἃ βοιβε (νεσ. 25), δηὰ ἐδεγέ- 
Ὅγε ποῖ ἰο ϑαίδη (νεσ. 26).-- ἐσ. 27 Ὁ 
δΔηοίπες ἤρυτε βῆονδ ἴδε ἴστε βίδίς οὗ 
τῆς ςα86. 7]|εβι8, ποῖ ἰπ ἰεᾶσρυς νὰ 
ϑαίδῃ οἵ Βεείζερυν, Ῥυξ ονεγπ)αβιεσπα 
Ἠΐπι, αῃὰ ἰακίηρ ροββεββίοη οὗ ̓ ἰβ σοοάβ, 
Βυπηλῃ δουΐϊβ. Ὅς βαυϊηρ ἰ8 ρίνεῃ ἈΥ͂ 
Μίκ. πιυςἢ ἴδε βδπης 88 ἴῃ Μῖ. 

γν. 28, 29ῶὅ. ὅἕέξιις ποῖν σλαηρες Ἡϊς 
ἔομε. ὙΤδυβ ἔασ Ηε δδβ γεαφςομεά ψἱὮ 
τῆς βογῖθεβ, πον Ης 80] ἙΠΊΪἿΥ τφαγης5 ἴὸ 
τιῖβ εἤεοῖ. Ὑου ἀο ποῖ Ὀεϊίενθ γοῦν 
ονντὶ ἘΠΕΟΥΥ͂ ; γοῦ Κπον 88 ΜῈ}} ἃ5 1 δον 
αὐδυγά ἰξ 18, δηὰ [Π4} 1 πιυδὲ δα ςαδείης 
ουξ ἄεν!]8 ΕΥ̓͂ ἃ νεῦὺ ἀϊβεγεπὲ βρίγιε ἔγοσι 



462 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΠῚ, 

βλασφημίαι ὅσας ἂν βλασφημήσωσιν 20. ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ 
εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἷς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἔνοχός 
ἐστιν αἰωνίου κρίσεως ὃ" 30. ὅτι ἔλεγον, “ Πνεῦμα ἀκάθαρτον 

ἔχει." 31. Ἔρχονται οὖν 4 οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ὅ καὶ ἔξω 
ἑστῶτες 5 ἀπέστειλαν πρὸς 
ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν . 8 

1 οσα ἰη ΜΒΌΔ. οσας ἃ ρτδπ). ζοσ. 

αὐτόν, φωνοῦντες ἴ αὐτόν. 42. καὶ 

εἶπον δὲϑ αὐτῷ, “᾿Ιδού, ἡ μήτηρ σου 

5 ἐσται ἴπ 3 01.Δ (Τίβ.ἢ.), ἐστιν ἱπ ΒΟ (ΥΝ.Η.). 

56 
ἀϊῆουϊε νοσά. 

πῃ ΒΓΔ 33 [,8ὲ, Οοάά. κρισεωᾳ (Τ. Κ.) ἰδ ἀχρίδηδίοιγ οὗ ἃ 

4 Ἐοσ φχ. ουν ΑΒΟΙ.Δ δᾶνε και ἐρχονται (ΥΝ.Η.). δ Ὁ Βᾶνε καὶ ἔρχεται. 

δ μητὴρ α. καὶ οἱ αδελφοι ἰη ΒΟΌΙ.Δ. ΤΆς Ρΐυταί νεζὺ ρανε τίβε ἴο 186 
ττδῃβροβικίοη ἰπ ΤΕ. 

5 στήκοντες ἰπ ΒΟΔ (Τίδοξ., ΜΝ. Η.). 

8 πρρι αντὸν οχλος ἰπ ΑΒΟΙΔΣ, 

Βεεϊζερυῦ. Υου αὔὲ τδεζείοτε ποῖ 
Ταστοἷγ πιϊβίακεη ἐμεογὶςές, γου ἅτε πηδῃ 
ἴῃ ἃ νεῖῪ Ρειΐουϑ »νιογαΐ ςοπάϊκίοη. 
Βεννᾶτε [--ν ες. 28. ἀμὴν : δοΐεπιη Ψογὰ, 
ἱηιτοάδυςίηνς ἃ βοϊεπλῃ βρεεςοῖ υἱἱεγεὰ ἰῃ ἃ 
ἴοπα ποῖ ἴο ὃς Ἰογροξίεη.---πάντα ἀφεθή- 
σεται, 411] τπΐπρβ 5881} ὃε ἰοτγρίνεη; 
τορτϊβοεπην Ὀτοδά ρῥγοοϊαπιδίϊοη οὗ ἱ868 
νἱάεπεββ οὗ αοὐΒ πιεζου. ὙὉὍὙΒο βαγΐπρ 
88 τερτοδυςεά ἱπ ΓΚ. χιΐ!. τὸ 1ἰπλϊ8 της 
τεΐεγεηςς ἴο βἰη8 οὗ βρεεοῇ. Τῆε οί ρίηδὶ 
ἕοττω, ὟΝ εἶβ8 {ΠῖπΚ (1π Μεγεῖ), δὰϊ τῆϊ8 
δ νεῖν ἀουδί. Ι᾿ βεαεπὶβ διτὶπρ [δὲ 
ΨΨΒοη δὴ Ἔχοεριίοη ἰβ δεὶπρ τηδάς το {πε 
Ῥαιάοπδθϊεηεββ οὗ βίῃ, ἃ Ὀὑσοδὰ ἀεοϊδσα- 
ἕίοη οἵ ἴδε εχέεπε οὗ ρασάοῃ βῃουϊὰ ὃς 
υἱϊετεὰ.--- τοῖς υἱοῖς τ. ἀ., ἴο {πὸ δοηδ οὗ 
τηδῃ ; 1818 Ἔἐχργεββίοη ποῖ ἰῃ Μί., μυὲ ἴῃ 
118 ρίαος ἃ τεΐδγεηςε ἴὸ Ὀ]Αβρῃετηυ ἀρϑίηβέ 
ἴδε 805 οὗ Μαπ. ὙὍὼὸ βυβρεοῖ ἃ ᾿ἰτεγασυ 
ςοππεοιίοη Ὀεΐννεεπ δε ΝΟ ͵8β πδῖυγαὶ. 
ὙΥΕΙοἢ ἰβ ἴῃς οτρίπαὶ ἕοσα ἡ ΜΚ. δὴ 
ἬοϊεΣ., Η. Ο., δἴϊτες Ῥβείάδσει) Με. 8} 
ὙΝ εἶδ8 ἴῃ Μεγεῖ) Ὅς Ἰδίϊεγ τς τόσα 
Ῥιοῦδθῖθ. Μὲάς ου νεῖ. 3ο.--τὰ ἅμαρ. 
καὶ αἱ βλ. : εἰπεῖ ἴῃ ἀρροβίεἴοη υνἱτἢ δηά 

Ἰςαῖῖνε οὗ πάντα, ος τὰ ἅμαρ., ἰδς 
βυ θεοῖς Ὡς πάντα αι] ῆεβ.0 Τὴ 
ἔοτταεσ Ἴςοπβιίγυοιίοη γίεϊ 8 1Π|8 86ῆβδ : 
811 τΐηρβ 58}4}} Ὅε ἐοτρίνεη ἴο, εἴς., ἴδς 
βἷὶπβ δηά τς δ᾽βρῃδτηῖεβ Ἡνπογανν ἢ 
ΒΟΟΣ [ΠΟῪ 58.411 Ὀίαβρπετηε. Τῆς ἰδβὶ 
εἴδυϑθς αυ δ]! γίηρ βλασφημίαι (ὅσα ἐὰν 
βλ.) ννὩῖς ἢ ἰάκε8 ἔπε ρίδος οὗ πάντα ἰπ 
τεϊαιίου ἴο ἅμαρτ. ἰΒ ἰῃ ἕδνους οὗὨ ἴπε 
Ἰλτίες τεηδετίῃρ τ 411 βδἰπβ 8141} Ὀς ἔοσ- 
ἵνεη, εἴο., ἀπὰ τἢς ὉΙ]ΑΒρῃογηίεβ, εἴς.--- 
ἐσ. 290. Τῆς ρτεδλὶ εἼχοεριίοη, ὃ]48- 

ῬΒεΠΙΥ ἀραΐπδὲ τῆς Ηοΐγ αΠοϑὶ.---εἰς τὸν 
αἰῶνα: Ὧδιδδ ποῖ ἰογρίνεπεββ 707 ἐνεν, 

Ἴ καλουντε ἰπ ΒΟΙ,. 

3 καὶ λέγουσιν ἰῃ 9 ΒΟΌΙΔ, 

ΩΓ. ἰῃδς ]1ες ἐχρεεβδίοη ἱπ Μι.---ἀκλλ᾽ 
ἔνοχός ἐστιν, Ὀυὲϊ ἰ5 συγ οὗ ΤἊς 
περαῖίνο ἰβ ἔοϊοννεὰ ὃν ἃ ροβίεϊνε βίδϊε- 
τλδης οὐἨ ἁ ἰγηῖϊα ἰτηροτὲ ἱπ Ηοῦγεν 
[Ἀϑῃϊοη.---οἰωνίον ἁμαρτήματος : οὗ δη 
εἴεγπδὶ δἰπσ.0 Αβ τῆὶβ ἴδ εαυϊναϊεπε ἴο 
ἢ ΔΙ} πανεσ ἔοσρίνεηεβδβ,᾽" ψὲ πλυβῖ ςοη- 
οεἶνε οὗ ἴπε βίῃ 88 δίεγῃηδὶ ἰῃ 8 συ, 
ποῖ ἴῃ ἰἴ8ε1} 28 ἃ βίη. Ὑπὲ ἰάδα ἰβ τπδὲ 
οὗ ἃῃ πηῤαγάομαδίς δἷπ, ποὶ οὗ ἃ δβὶπ 
εἴεγηδιν τερθδιίηρ ἰδεῖ. Ὑεῖ 118 ΤΏΔΥ 
ὃς τδς υἱεϊπιαῖε στουπάᾶ οὗ υπραγάοηδοε- 
688: υπίοτρίναθ!ς Ῥεοαυβε πδνεσ σὰ- 
Ῥεπιεά οὐἄ. Βυῖ {δῖ8 ἰπουρῆξ [8 ποῖ 
περεββασν ςοηπίαἰηεὰ ἰῃ ἴῃς ἐχργαβδβίοῃ, 
π-νες. 30. ὅτι ἔλεγον, εἴο., Ὀεοδιδε 
ἴμεν βαϊ!ὰ : “Ἧς παῖ δὴ υὑποίεδη βρ γι, 
τπεγείογε Ης βαϊὰ ἐπῖ8 δδοιιΐΐ ὉΪ]ΆΒΡ ΒΘ ΠΥ 
δραίπβὶ τς Ηοῖν αδοϑβι---δυοῃ ἰ8 ἔπε 
οοηπεοιίοη. Βυὲ νῆδὲ 1 {ΠΟΥ βροόκβα 
ὑπᾶος ἃ πιβδυπάετβιδηάϊηρ [ἰκοὸ τῆς (τἰεπάϑ, 
ῬυΣχίεὰ ψῆδῖ ἴο τδίηϊς ἀρουῖ [18 βίγδηρε 
ταῦ Τμδῖ νουἹά Ὀς ἃ βίῃ δραϊπεῖ (Ὡς 
δοη οὗ Μϑῃ, πὰ δ8 βυςοῖβ ραζγὰοῃδθϊε. 
ΤὮς ἀϊδιϊηςιίοη Ὀεῖνεοη ΔβρμοσοΥ 
δραϊηβὲ ἰἢς ὅοῃ οὗ Μβϑὴ δπᾶ δ᾽δβρβεπιν 
αραίηδε τῆς Ηοΐγ αμοβέ, ἴδίκεπ ἴῃ Μι. 
ΧΙ, 31, [8 ἐββθηταὶ ἴο [6 υπάετδίδηδίηρ 
οὗ ΟὨτίβι 5 ἰπουρῆϊ. Ὑς πιεγε βαύ πη, 
“ἪἩς Βεαίδ δὴ υὑποίεδη βρίγιῖ," ἄοεβ. ποῖ 
ἀπιοῦπε ἴο δες υηρατάοπαθ!ς βίη. [ΐ 
ὈεσοπΊαβ δυο ἢ νπεη ἰξ ἰ8 βαϊά ὉΥῪ τβθῃ 
ΨὯΟῸ ἱπονν παῖ ἰτ 8 ποὶ σὰς ; ἴδε ἴξ 
τλεᾶπβ οΔΠΠπρ ἴΒς ΗΟΪγ ϑρίπε 8ῃ υηοίθδη 
βρίσίξ, |1εβ8 Ὀεϊϊενεά τπαὶ ἔπε βοσίδεβ 
Ψ εις ἴῃ ἴΠδὲ ροβίεἴομ, οἵ ἤθᾶσ ἰϊ. 

νν. 31:35. ΤᾺδ γείαΐέυες 9. έϑιις 
(Με. χίΐ. 46-50, ΓΚ. νὴϊ, τρ-21).---ν εγ, 
31. ἔρχονται, ἀνεπ νΐπους τῇς οὖν 
Το!Ποννίηρ ἰπ ΤῸ Ε., παίυγα!γ ροΐηιϑ Ὀαοὶς 



320-35. 

καὶ οἱ ἀδελφοί σου ' ἔξω ζητοῦσί σεῖ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 363 
343. Καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, 

λέγων,; “Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ ὃ οἱ ἀδελφοί μου “;" 44. Καὶ 
περιβλεψάμενος " κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν δ καθημένους, λέγει, “Ἴδε, 5 ὉΒ. νἱ δ 

ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου 8 καὶ μήτηρ 
ἐστί." 

35. ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ Ἐοπ;. χν, 
1ο. . 
ἵν. 6; ν.ὕ 
ΤῊΝ 

1 Ὁ δδδε καὶ αἱ αδελφαι σον, Ἡ ΠΟ την πᾶνε ΓἈ]Πδπ οὐξ ὈΥ 5ἰ πα δηάϊηρ ἰπ 
ΜΙΒΟΙΔ (ΝΗ. τααγρίπ). 

3 καὶ ἀποκριθαι α. λέγει 'π ΑΙ ΒΟΙ.Δ (Τίδοι., ΝΗ). 

5 καὶ ἰη ΜΙ ΒΟΙΔ. 

δ τους περι α. κυκλω ἴῃ 9 ΒΟΓΔ. 

Ἰ τα θελήματα ἰη Β (ΥΝ.Η. πιαγρίπ). 

ἴο νεζ. 2:. Το ἐνδηρεἶίβὲ σεβαπιεβ ἴῃς 
βίοσυ δἀδουὲ Ὁ ίβι᾽ 8 τ επάβ, ἱπιεγγαρίεά 
ὉΥ ἴδε εποουπίοσ ἢ τῆς βογίθεβ (50 
ατοιίυβ, Βεηρεὶ, Μεγεσ, ὑνεῖββ, Ηοἱίζ. ; 
Θοθδηζ ἂπᾶ Κοεὶϊ ἀϊββεηι).---στήκοντες, 
ἴτοτὶ στήκω, ἃ ἰΔῖς ἔοττη υδεὰ ἰπ ῥγεβεπὶ 
οηἷν, ἴτοτη ἕστηκα, ρετίεοϊ οὗ ἴστημι.--- 
Ψψεσ. 32. Τῆς οτονὰ ραϊμεγεά δτουπά 
76δὺ8 τερογὲ ἴπῸ ῥγεβεπος οὗ Ηἴβ σεϊδ- 
ἔνεβ. Αοροογάϊηρ ἴο ἃ τεδάϊπρ ἱπ βενεγδὶ 
Μ85., τδεϑε ἱποϊμἀεὰ ςἰςέεγς ἀτηοηρ ἴποβα 
Ῥτεβεη. ὙΠῈῪ πιρῃϊ ἀο 80 ιἱπάεσ ἃ 
Τηϊβίδϊκε, ὄν του ρἢ τῆς δἰβίεβ ὑνέσγα 
Ὡοῖ ἴπετε. [δε {τοπὰβ σάπια ἴο υνἱτἢ- 
ἄταν Τεβὺ8 ἴτοπὶ ρυδ]ς 11ἴπ, [Πς δἰβίετϑ 
Ψετα ποῖ ΠἰΚΕΙῪ ἴο ΔοσοπΊρϑην ἴῃς ραγίυ, 
τὰουρῇ ποτα νου Ὀς πο ἱπιρσορσίεῖν τῇ 
πεῖ ροίπρ δἴοηρ τὰ {πεῖς πιοίδπετ. 
ΎΒΕΥ ἃτγα ποῖ πιεητοπαά ἴῃ νεσ. 31. Οη 
τῆς οἵδες παπά, ἀδελφὴ ςοπιε5 ἴῃ ἄρρτο- 
Ῥείαιεῖν ἰῇ νεσ. 35 ἰῇ τεοορηϊτἝίοη οὗ 
ἔεπχαῖς ἀϊβεῖρ]εβ, ΠΟ πα δᾶνθ 
βυρρεβίεά [8 ἱπιτοάυςτοη ἢετα.---ν ες. 
33. τίᾳ ἐστιν, εἴο., ὙΟ 158 ΤῊΥ τηοίδεσ, 
δηά (0) πὶν Ὀτγοῖποτῖβ ὃ δ ΔρΡΡδγεητ Υ 
ΒιΑΓΒὮ αυεβιίοη, Ρυϊ Ης κποὸνν ννῆδλι 1ΠῈῪ 
Βιαά σοηλε ἴοσ.---ν ες. 34. περιβλεψάμενος, 
88 ἰῃ νεσ. 5, ἴβεσε ἰῃ δηρεγ, εσε ἢ ἃ 
Ὀεηΐρτι 5.1 11ς.---κύκ Ηἰβ εγε βινερὲ 
ἴῃς ὯΟ]ε οἴτοῖε οἵ Η:8 δυάϊεηοε ; ἃ ροοὰ 
ατεεῖκ ἐχργεββίοῃ.---νεσ, 3ς. ὅς ἂν, εἰς. : 
ΨΠόβοενει 5841} ἄο τῆς ν"}} οὗ αοά (“ οὗὨ 
ΤΩΥ Ἑαῖποσ ἴῃ Πεάνεη,"" Μι.)), ἀεβηϊίοη 
οὗ ἴγυς ἀϊβο! ρ]εβῃ!ρ.---ἀδελφός, ἀδελφή, 
μήτηρ: νἱίδουξ τἰῃς ατιςὶς, θεσδυβα 1ῃ6 
ΠΟῸΠΒ 8:6 υϑεᾶ βρυγαινεῖγ (ΕτΙ[ΖΒοἢ). 
ὙΠι8 βαγίπρ' ἀπὰ τἢς πιοοᾶ ἰξ εχργεββεᾶ 
ψουὰ σοπῆγηχ ἰδ (τἰεπβ ἴῃ τῆς Βεϊεῖ 
δαὶ 7εβ08 τνδβ ἰῃ ἃ σῃογδ! ἃ βίδίε οὗ πιά. 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΙΝ. ῬΑβΆΒΟΣΙΟ ΤΈΛΟΗΙΝΟ. 
ἴῃ οοτσηοη τ Μιε., ΜΚ. τεςορπίβεβ 
τῦδὲ τεδοπίπρ ἴῃ ρδγδῦ]εβ δεοᾶπὶς δἵ ἃ 
Εἰνει ἀδῖθ ἃ βρεςῖδὶ ἐεαΐυσα οἵ Ὁ γίβι 8 

480 οπιῖξ (Πϊβ μον. 

8 γὰρ οτχρϊεῖεά ἴῃ Β. 

δ μου οπρἰξεεὰ ἰῃ ΣΦΑΒΌΙΓ,Δ. 

ἀϊάδοιϊς ταϊηϊβίσυ. Ηΐε ρίνεβ, δονγενεσ, 
ΕΣ ΒΑΡ ε8 οὗ παῖ ἰγρὲ ἵδη ἴῃς ἤτγβε 
ἐνδηρε δι. Ὑνο οὐ οὗ 6 δβενδη ἴῃ 
Με,, νίτ οπε ρεου]δτ ἴο Πἰπηβοῖξ, τῆτες ἴῃ 
81} ; ἐπ τπΐβ γεβρεοὶ ργορδὈΪν ἔσυοσ ἴο 86 
δοῖυδ] ιἰβῖοσυ οὗ [Ὡς ραγίίουϊα ἄδυ. 
Τεδοβίηρ ἴῃ Ῥαγαῦϊεβ ἀϊά ποῖ πᾶκε δῃ 
ΔΌΒοϊ εἶν πεν δοείπηίπα οὔ ἴδε ἄδὺ οἡ 
ψὨῖο τῆς Ῥαγαδῖε οὗ ἴῃς ϑόννεσ νγ88 
ΒΡΟΚεη. 6808 ἀου θ[ε88 υδεὰ 5: πι]!υ δε 8 
ἴῃ 411 Ηἰβ βυπάροσιβ ἀϊβοοιυσβεβ, οἱ 
ΜΠΙΟἢ ἃ ἴδ ΒΑ. 168 ΠΛ δᾶνο Ὀδεη 
Γτεβεινεά ἰῃ τῆς Μηρίαγὰά ϑεεά, ἴδο 
Ἴγεασηγα, απὰ ἴῃς Ῥεαγί. 

νν. το. Τλε ϑοινεν (Μι, χίϊ 1-0, 
1, νἱϊ!, 4-8).--ν ες. σ. πάλιν ἤρξατο. 
Αδεσ βρεηάϊηρ βοπὶς {ἰπ|6 ἰπ ἱεαομίπρ 
ἀϊβεῖρίε8, 1}εϑὺ8 τϑϑυπε8 Ηἰβ ψὶάες 
ταϊ Πἰ 5ΊΓΥ ἀπιοηρ πα Ρεορῖς ἴῃ ἴδ ορεῃ 
αἷτ: αἵ νατίουβ ροϊπίβ δίοπρ ἴῃς βῆοσζε οἱ 
18ε 8εᾶ (παρὰ τ. θ.). ϑρεακίηρ ἴο ἴαγρες 
οτοννὰβ ἴβδη ἐνεσ (ὄχλος πλεῖστοι), 
ΜὨΙΟἢ οουἱά δε εἢεοιίνεῖνγ δἀάγεββεά 
ΟὨΪΥ ΒΥ τθε ϑρβάκεγ ρεϊἱπρ ἱπίο ἃ δοδὲ 
(πλοῖον, τὸ πλοῖον ννουϊὰά ροίηϊ ἴο {πὰ 
Ὁοδὶ ννὩϊς ἢ [ε85 δά δβκεᾶ τῆς ἀϊβοίρ]εβ 
ἴο δανε ἴῃ σελάϊπεββ, 1. 9), δη ἃ βαϊηρ 
ουἱ ἃ τ||ε ἀϊδίδπος ἴγτοπι πε ββοῖς, (ῃς 
Ῥέορῖε βιδηάίπρ ου πε Ἰαπᾶ 88 οἷοβε ἴο 
ἴδε 8εᾶ 88 ροβϑβιδϊς (πρὸς τ- θ.).---Ἶ ες. 2. 
πολλά: ἃ νᾶριιε εχρτγεββίοῃ, δὰ ἱπιρὶγ- 
ἱπρ ἴῃαϊ {πε βίαρὶβ οἵ τῃδὲ ἀδγ᾿ 8 [εδοξίηρ 
ςοποίϑιεᾶ οὗἩὨ ραγδῦϊεβ, ργοῦδοϊυ 41] πιοσς 
οζ 1ε55 οὗ ἴῆε βᾶπὶς ἀπὰς 88 ἴῃς Ρᾶγϑθϊε οὗ 
186 δοισεν, ἰηἀἰςδιίηρ τπδὲ ἴῃ βρίτε οἵ [π6 
ἐνεῖ- στον ίηρ ογτοννάβ [ϑδὺβ νν88 ἀϊββδαιἷ8- 
Βεά νὰ τῆς τεβϑὺ]18 οὔ Ηἰἶβ ρορυΐᾶσγ 
ταϊη βίγυ ἰπ βίσεεϊ δηά βυπαρόρυς Ξ- της ἢ 
βεεά-βονίηρ, {π||6Ὲ ἐγαῖϊς. Τς ἐογπιδιίοη 
οὗ ἐπε ἀϊδβειρίε-οἰγοῖς πδά σενεαϊεὰ ἐμαὶ 
ἀἰββδιϊβίαςιίου ἰῃ Δηοῖ ᾶγ. Ρτο- 
ῬΔΌΪΥ βοπις οὗ ἔπε ραγϑῦ]68 βροΐίκη ἰπ ἴα 
Ῥοδὲ πᾶνε ποῖ Ὀεδη ργεβεγνεά, δες 80εν47 



364 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ἵν. 

ΙΝ. 1. ΚΑΙ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ 
συνήχθη 1 πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς,2 ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἷς τὸ 
πλοῖον ὃ καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν 
θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν “. 2. καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς 
πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 3. “᾿Ακούετε. ἰδού, 
ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ ὅ σπεῖραι - 4. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ 
μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ δ καὶ 
κατέφαγεν αὐτό. -. ἄλλο δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ 
εἶχε γῆν πολλήν καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε, διὰ τὸ μὴ ὄχειν βάθος 8 
γῆς 6. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 9 ἐκαυματίσθη,1) καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν 

1 συναγεταὶ ἴῃ ἢ ΒΟΙ.Δ (πιοάετη δὐϊοσβ). 

3 πλειστος ἴῃ ΒΟΙ.Δ (ΤΊίδοΙ., ΝΝ.Η., αἱ.). 

3 (8 πλοιον εἐμβαντα ἴῃ  ΒΟΙ.. ὨΔ Βᾶνε βᾶπις ογσάες ψἱεὮ τὸ Ὀεΐοσο πλοῖον. 
4 ῃσαν ἴῃ 3 ΒΟΙ.(Δ 33. ἣν ἰ5 ἃ ὅτϑπ).. ζοσ. 

5 Οσηϊξ τον 3.8, ἑουπά ἱπ ΟΙ.Δ. 

5 Οπιξ τον ουρανον ΦΑΒΟΙΔΣ. 

Ἴ καὶ αλλο (αλλα Ὁ 33) ἰῃ ΒΟΙ.Δ. 

8 βαθος γης ἰῃ ΦΑΟΙΔΣ, θυ Β δ48 τὴξ γ., ἀηὰ ρειῆαρβ (μΐδ ἰβ [πο συ σεδὰ- 
ἵπρ, ᾿δουρῇ τεοεπὶ δαϊΐοσβ δορὶ ἐπε οἴπεσ. 

3 καὶ οτε ἀνετείλεν ο ἡλιος ἰη  ΒΟΙ.Δ. Τ.Ε. οοπέίοστωβ ἴο Μί. 

19 ΒΌ δᾶνε φιαυματισθησαν (ΝΗ. πιατρίη). 

βεσνίὶηρ 88 ἃ βδιηρῖε.---ἐν τῇ διδαχῇ α. 
πῃ τπ6 ἐεδοπίπρ δ αδι ἀν Ηε βαϊά 
ἑμπέεν αἷϊα υνὗχαῖ ἴο]ονν8.---ν ες. 3. ἀκούετε: 
Βεας 1 ̓ ἰβίεη 1 ἃ βυπηπΊοηΒ ἴο δἰϊεπιίοη 
πδίυσαὶ ἔοσ οὴς δ ἀσγεββίπρ ἃ στεαῖ οσγοννά 
ποῦ ἃ δοδξ αυΐϊϊε σοτπηρδίῖθ]ς ἢ ἰδού, 
ΜΕΘ ἱπιτοάσοεβ τἢῈ ρασϑῦὶς (αραίπβε 
ν εἶ58 ἱπ Μεγ). Ὑδῆε ραγδῦϊς ἰ5 ρίνεη 
ἤοζε ἘββεΠ ἘΔ ἃ8 ἱἰπ Με., ψ ἢ ΟἾΪῪ 
δἰῖσης νατίδιίοηβ : σπεῖραι (νεῖ. 3) ἴοι 
σπείρειν ; ὁ μὲν (νεῖ. 4) ἴο᾽ ἃ μεν, ἄλλο 
(νυν. 5, 7) ἴος ἄλλα. Το τῆς βιδϊεπιεπὶ 
ἴδει τῆς τποτηβ σποκεά ἴῃς ρταὶπ (συνέ- 
πνιξαν αὐτό), ΜΚ. αἀάβ (νετ. 7) καὶ 
καρπὸν οὐκ ἔδωκεν, ὯΔπ δἀάϊιίοη ποὶ 
Βυρεγῆυουβ ἱπ ἐμ 5 οδ8ς, 88 ἐξ ̓ νουἹά πανς 
Ῥεαπ ἰῃ ἴδε ἔνο ῥτενίουβ, θεσδῦβε πε 
ΚΡΝ ἴῃ [815 σαβε σεᾶοῃεβ ἴπε ργέεη ΖαΥ. 

Ὁ ὕες ποίῖεὰά ξυγίδπετ ἰ8 ἴῃς ἐχραπβίοη ἰπ 
νεσ. 8, ἴῃ σεΐδεηςς ἴο ἴς βεεὰ βοννῇ ου 
ξοοὰ 5οἷϊ, Με. β8ᾶγβ8 ἰξ γίεϊ δά {τυΐς 
(ἐδίδον καρπὸν), ΜΚ. δἀδ8 ἀναβαίνοντα 
καὶ αὐξανόμενον, καὶ ἐφερεν, 411] τἢτες 
ῬὮγαβεβ σείεστίηρ ἴο ἄλλα αἱ τῆς δε- 
εἰπηΐηρ οὗ ἴδε νεῖβε. Τῆς ρατγιἰςὶ ρῖεβ 
ἴάκεη αἷοπρ νἱἢ ἐδίδον καρπὸν ἀΐ58- 
εἰηρυΐδα ἴῃς τεβυϊε ἰπ τς ἐουτίβ οᾶ86 
ττοῦλ [8οβ6 ἱπ ἴῃς ἰῆτες ργεςεάϊηρ. Τῆς 
διβὲ ἀϊὰ ποῖ βργίπρ ὑρ, δεὶπρ ρίοκεά ὕρ 
Ἐν ἴδε δἰγάβ, [ες βεοοηᾶ βργᾶπρ Ὁρ δυΐ 
ἀιὰ ποῖ στον, ννἱμεγεὰ ὉῪ ἴῃς Πεαῖ, (πα 

τϊγὰ δρεουϊεά δηά ρ ὃυϊ γίεἰδεὰ 
πὸ (τρε) ἵτυΐε, «ποϊκοᾷ Ἐγ τπογηβ (ατοιῖα8). 
--καὶ ἔφερεν ἱπιτοάυςεβ ἃ βιδίεπηθηξς ἃ5 
ἴο τς ᾳυδπείν οὗἨ ὅτυῖς, ἴῃς ἄερτεεβ 
Ῥείηρ ατγαηρεά ἴῃ ἃ οἰϊσηαχ, 30, 6ο, :οοὺ, 
ἰπϑίεδά οὗ ἰῇ δὴ δηϊτὶ-οἸϊπιαχ, δ ἰῃ Με., 
10ο, ὅο, 30.--ἶννεῖ. 9. καὶ : (ἢ 18 
Ῥῆγαβε ἰδ ψδηξίηρ ἱἰπ Μι., δηὰ τς 
ΒΙΙΓΠΠΊΟΠΒ ἴο τεβεςιίοη ἰ8 τόσα δΙ ΠΕ 
ἐχργεββεὰ ἔποῖε τὸ νῆο Ὦδιῃ ἐδδτ8 ἰεῖ ἢϊπὶ 
ἤεᾶσ, ὙὍΤΠς Βυπ)ΠΊΟΙΒ ἱπ101ε8 ἴμδΐὶ ππάετ- 
βίδη ἀρ 8 ῬΡοββδίδ]ε Ὄνϑὴ ἕογ ἴποϑε ψγτἢ- 
ουϊ. 

νν. 1ο-12. Φ φεὶῤῥίες ατὰ απ σαῤίαπα- 
ἐΐομ οὗ ἐκε ἰγφορεε (Με. χίϊϊ. το- αὶ 1ἷ.. 
νἱἱ]. 9-το)ὴ. Μετ. το. κατὰ μόνας (ὁδούς 
οζσ χώρας υπάετείοοά), «ἱοπε---οἱ περὶ 
αὐτὸν, ἴΠοδε αῦουξ ΗἸπι, ποῖ -ξ οἱ παρ᾽ 
αὐτοῦ (111. 21), ποτ Ξε {πε Ὑψεῖνε, Ψ ΒῸ 
816 βερδγδίοϊυ πιεπιίοπεὰ (σὺν τ. δωδ.) ; 
8π ουες οἴτοῖς οὗ ἀϊβοὶρ]68 ἔτοσι νης ἢ τὰ 
Ὑνεἶῖνε ψεσε Ἵβοβεη.---τὰς παραβολάς, 
ἐλ ῥαγαδίες, Βροκεη πὲ ἄλυ. ὙΠῈῪ 
δϑκεὰ Ηἰπὶ δδουΐ ἐπεπὶ, 88 ἴο ἐμεὶσγ πιεδη- 
πῃ. ΥὙὴε ῥίυτγαῖ, νγε]1 διϊεβίε, ἱπιρ]1ε8 
1πδι ἴδε ἀγαύρηδεε οὗτῃς ἄλγν Βαά ἃ ςοπιπιοῃ 
ἄτι. Τὸ εχρίδϊη οπς ψνὰβ ἴο Ἴχρίδίῃ 
411. ὙΒεΥ ννεγα ἃ ςοπηρίδίηι οἵ ἐπε ςοπὶ- 
Ῥαγαῖῖνε ἐγ] εββηθβ8 οὗ ρϑϑὲ εῆοτγίβ.-- 
ψεῖ. σι. ὑμῖν, ἴο γοτε ἢ48 Ὀδεη ρίνεῃ, 80 
85 ἴο Ὀ6 ἃ γεγπιᾶπεπί ροβϑβεββίοῃ, ἴῃς 
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ῥίζαν ἐξηράνθη. 7. καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας " καὶ ἀνέβησαν 
αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν οὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε. 8. καὶ 

ἄλλο ; ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν - καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα 
καὶ αὐξάνοντα, 3 καὶ ἔφερεν ἕν ὃ τριάκοντα, καὶ ἕν 5 ἑξήκοντα, καὶ 
ἂν 5 ἑκατόν.’ ο. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ὁ ““Ὁ ἔχωνδ ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω." το. Ὅτε δὲ ἐγένετο "καταμόνας, ἠρώτησαν Τ αὐτὸν οἷ « μετα αὐὰ 
περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν.5 11. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ἈΠῈ 
“Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον" τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ " 
ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται " 12. ἵνα βλέπον- 

τες βλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσι" καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι, καὶ μὴ συνιῶσι " 
μήποτε ἐπιστρέψωσι, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα." 10 13. Καὶ 
λέγει αὐτοῖς, “ Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην; καὶ πῶς πάσας 
τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 14. ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 
15. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ 

86ς 1-15. 

1 αλλα ἰπ 'ΒΟΙ,. αλλο οοπίοτγτγωβ ἴο δαὶ ἰῃ νεσ. 7. . 

3 αἱ ἴθ ΑΟΌΙ(Δ (Τίϑο.). νξανομενον (ΤἸοο) ἀνξανομενα ἱπ δ) Β (Ὁ7.Η.) αφτοοίηρ σἱτα 

3 Μοβὶῖ υποίδἱβ μβανα ἐν ἴῃγίος (Ξ-Ξ ἐν. ΟΔ πᾶνε εἰ ἰξσίος (Τίβοϊ;., Τρ). ΒΙ, 
δανς Φς ἐν ἐν (ΥΝ.Η. ἐεχῇ), ουὖἱ οὗἩ ψν»Βῖοῖ {Π6 οἴδες τεδάϊπρβ ργοῦδο ταν, 

4 Μοϑῖ υποίαΐβ δῃὰ πλδῆν νεζββ. οὔἱξ αντοις. 

δΊΦΒΟΩΒΔ Βδᾶνε ος εχεί., ο ἔχων ἰ5 ἴγοῃλ Ῥᾶσα!]. 

Τηρωτων ΑΒΙ(Δ 33 (-ουν 0, Τί. }.). 

8 καὶ οτε πὶ ΒΟΌΙ,Δ. 

8 τὰα παραβολας ἰπ ᾿Ξ ΒΟΙ,Δ, 
9 τὸ μυστηριον διδοται (ψἱΐμους γνωναι) ἰπ 3. ΒΠ, (Τίβοξ., ΜΝ. Η.). 

10 ΒΟΙ, οπιῖξ τα ἁμαρτήματα, τὶς ἰδ ἀπ ἐχρ᾽δηδίογυ βἷοβα, 

Ταγβίεσυ οὗ πες Κίηράοτῃ οἵ αοά. ΤΕΥ 
πᾶνε ὕδεη ἱπίεἰαιεἃ ἱπῖο τς βεογεῖ, 80 
μα ἔοσ ἐμεπὶ [Ὲ ἴβ ἃ βεοσεῖ πὸ ἰοῆβεσ, 
ποῖ ἐχρίδηδιίοη οὗ ἴδε ραγδὺϊς 
(ν»εῖββ), θὰῖ ἱπάερεηάεπεῖν. ὙΠὶ8. ἴσυα 
οὗ τπεπὶ 80 ἴασ 25 ἀϊβοὶρὶεβ; ἀϊβεϊρίθβ- 
ΒὨΐΡ τηδδηβ ἱπιτδεῖοπ ἱπίο (ἢ τηγϑβίεγυ. 
Ιῃ τϑϑιγ, τ νγᾶ8. ΟὨΪΥ ρασεδιν, ἀηὰ ὉῪ 
ςοπιρασίβοη ὑὮ τῆς Ρεορίε, ἔσυς οὗ με 
ἀϊδεὶρ]68.--- γνῶναι ἰη Τ. ΚΕ. 18 βδυρεγῆμσοι. 
--τοῖς ἔξω τεῖετϑ ἴο [6 οοπησηοη οζονὰ. 
--ἐν παραβολαῖς: 41] τΕἰηρβ ἴακε ρίδος 85 
βεῖ ζοστῖἢ ἴῃ ραγαῦῖεβ, Ὑδι18 ἱγηρ]1ε8 [ἢδὲ 
ἴδε υβε οὗ ρᾶγαῦ]εβ βαά Ὀδεη ἃ βίαπάϊηρ 
ξεδῖυτε οὗ ΟὨσίβι᾽ 5 ρορυΐαγ ἄδγγρηια, ἴῃ 
ΒυΥπᾶρόγρυς δηά ίτγεεῖ.--- εσ. 12 86 επ}8 
ἴο βἴδῖε ἴῃ αἰπὶ οὗ ἴῃ ραγαβροῖϊς πιεϊμβοὰ 
οἵ ἰεδοπίπρ 85 θείης ἴο Κεαρ {δε Ῥεορὶς 
ἴῃ ἴμε ἄατκ, δπὰ ργενεπε [Πδπ ἔτοτῃ θεΐη 
ςοηνετίεα πᾶ ἰογρίνεπ, Ὑηΐβ οᾶπποῖ 
ΣΘΔΪγ μαννα θεδη {δε αἱπὶ οὗ [εβυ8. γ᾽ άδ 
ποίοβ οὐ ἴῃς ραγδῦϊε οὗ ἴῃς ϑόνγεσ ἴῃ 
Με., νῆοσες τῆς βίαϊοσηθης ἰ8β βδοβεηοᾶ 
βοπηεννῆδι. 

γν. 13-2ὁὅθ.. Ἐχῤίαπαξίοπ ο7 ἐξα δοτοῦν 
(Μι. χίϊδ, 18-23, Γἷς. νἱϊϊ. 11-15), ῥτείδοεά 

' 

᾿ ἃ δεηῖῖς τοργοδοῦ δαὶ Ἔχρ᾽δηδιίοη 
8Βπουϊά Ὀε πεεάεά.---Νεῖ. 13. οὐκ οἴδατε 
60 γνώσεσθε: ποῖ οπε αμπεδβίίοῃ τα 
Κηον γε ποῖ 1τῃἷ8 ραγδδϊε, ἀπά ποῖν γε 
841} Κπονν 411, εἰς. (80 Μεγες δηά 
ὙΝν εἶ88), υῖ ἔνο -ὸι Κῆονν γε ποῖ τῃΐβ 
Ῥᾶσδῦϊε ὃ απιὰ πονν 881] γε, εἴο. (80 πιοβῖ), 
ἴπε πιεδηΐπρ δείηρ, ποῖ: ἰΓ γε Κπονν ποῖ 
ἴδε βἰπιρῖες ον βῆ δ]! γε Κπονν ἴῃ ποῖα 
ἀϊβθίσυ } Ὀὰξ ταῖμεγ ἱπιρὶ γίηρ ἐπλὲ ἴο 
πη δετβίαπά [Π6 ὅοννεσ νγ88 ἴο υπάογβίδηᾶ 
411 τῃε Ῥαγαδαῦϊεβ οῤολεη ἐπαέ ἄαγ (πάσας 
τὰς παρ). ΤΕΥ Παά 411 ταῖν οπε 
Ὀυτάεη: πε ἀϊδβαρροϊπιίηρ σγϑβϑυϊς οἱ 
ΟΠ γβε δ ραϑὲ πγηἰβίγυ.--- νεῖ. 14, ἰπ 
εβεςι, βίαϊεβ ἔπδὲ τπ βεεὰ 18 ἴῃς τνοτσά..--- 
Ψεῖ. 15. οἱ παρὰ τὴν ὁδόν: εἰ]ριῖςΑ] 
ἔοσ, ἴῆοβε ἰπ ψῇοβα οαβε (ἢε βεεὰ {4115 
δἰοηρ ἴῃς ΑῪ τὸ (Ὡς “ΨΥ “54 ᾽"" πηδῃ, 
δηά 80 ἰπ (ἢς οἵδεῖ οδβεβ.---ὅπον ἴος εἰς 
οὖς, Εὐΐῃγ. Ζίρ.---Ν ες. 16. ὁμοίως νου Ἱά 
βίδπα ποῖα πδίυγα!ν δείογε οὗτοι ΞΞ οη 
πε βᾶπηε τηεϊμοά οὗ ἱπιεγργεϊδιίοη.--- 
σπειρόμενοι: {1118 οἶ458 ἃτε ἰάΔεπιβεά 
ννἢ τῆς βερὰ σδίπες πη υνἱε τῆς 5οί!, 
δυΐῖ τῆς βεῆβε, [βου ρᾷ ογυ εἶν ἐχργεβθεὰ, 
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ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθέως ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν 
ἑσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 16. καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως 
οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἷ, ὅταν ἀκούσωσι τὸν λόγον, εὐθέως 

μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17. καὶ οὐκ ἔχουσι ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, 
ἀλλὰ πρόσκαιροί εἶσιν - εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν 
λόγον, εὐθέως σκανδαλίζονται. 18. καὶ οὗτοί 3 εἰσιν οἱ εἰς τὰς 

ἀκάνθας σπειρόμενοι, οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες, 10. καὶ 

αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου,6 καὶ ἧ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ 
περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσι τὸν λόγον, καὶ 
ἄκαρπος γίνεται. 20. καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον καὶ παραδέχονται, καὶ καρ- 
ποφοροῦσιν, ἕν τριάκοντα, καὶ ἣν ἑξήκοντα, καὶ ἕν ἑκατόν." 

21. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Μήτι ὁ λύχνος ἔρχεται, ἵνα ὑπὸ τὸν 

1 Βοσ ὧν τ᾿ κ, α. (Τ. 0) Β μδδ εἰς αντους (Ττε., Ν.Η.), .ΟΙΔ ἐν αντοιφ (Τί. 8.). 

3 αλλοι ἰη Δ ΒΟΌΙΔ. 
8 αἀκουσαντες ἰπ  ΒΟΌΓΔ (Τίβοῃ., ΜΝ. Η.). 

4τοντοῦ 8 ΔΠ ἐχρίπδίογυ ρ]οβ88 ποὶ ἐοιιπὰ ἰῃ [86 Ὀεδὲ Μ88. 

δ φκεινοί ἱπ ΒΟ1,Δ. 
6 οτι Ὀεΐοτε μητι ἰπ ΒΙ, (Τίδο;., ΝΝ.Η.). 
Ἴ ερχεται Ὀεΐοτε ὁ λυχνος ἴῃ ῬΦ ΒΟΌΓΔ. 

᾽8 Ρ'αῖθ. ὙΒΕῪ ὅγε ἴδε “ τοοκΥ ρτουηᾶ " 
τηδῃ.--- ες. 18. ἄλλοι εἰσὶν, ἱπετε ἅτε 
οἴπεσβ; ἄλλοι, ννε1}] αιἱεβιεὰ (οὗτοί ἴῃ 
Τ. Ἐ0), [8 εἰρπίῆοαηε. [ε ἤχεβ διϊεπείοη 
ὁπ ἴδς {μἱτά ἔγρε οὗ μεᾶγεσβ 88 οδ᾽]πρ 
ἴον βρεοΐδὶ ποῖίῖος. ὙΠΕῪ ἃγε δυο ἢ 88, 
Ἰδοκίηρ 1Ἐ8ὲ Ἐπουρ μι] ββηεββ οὗ ἴΠς ἢτϑβὲ 
δηὰ 58] ]ονντιεδ8 οὗ ἰἢς βεσοπά ςοἶδ85, αη ἃ 
μανίηρ βοῆς ἄδριδ δηὰ δαγπαβίπεβϑ, 
τηῖρβὲ ὃς ἐχρεοίεά ἴο θὲ ἐγυί} ; ἃ 1ε88 
ςοτηπλου ΕΥ̓ΡΕ ἀπά πιο ποτε ἱπιεγαβείηρ. 
-πιν ες. το βρεοῖίῆεβ ς δἰπάγαποςβ, 8 ε 
οδοκίηρ [πογπβ---- μέριμναι τ. α., οάτε5 οὗ 
1|ῆπ, ἴῃ τπε ςᾶ8ὲ οἱ του ρθε! ἄενους 
Ροογ (Μὲ. νὶ, 25 [).--ἀπάτη τ. πλ., {πε 
ἀεςεϊ 1] 688 οὗ ννεδι ἢ ἰη ἰδ ο45ε οὗ ἴπ6 
ςοσηπιογοίαὶ οἶλ88 (Ὁπμογαζίη, Βειῃβαϊάα, 
Οδρεγπηδυπ: Μί. χὶ, 21-223. Κ͵4ς ποῖθβ 
τβεσε).---οὶ π. τ. Δ. ἐπιθυμίαι, {πε ᾿υ518 
ἔον οἵπεσ ἀὐπρο--σαπδυαί, νῖςεβ. ἴῃ τῆς 
ςᾶβ6 οὗἩ ρυ δ] οδη5 δπὰ βίηπειβ (οδδρ. ἰϊ. 
13-17). [6818 ἢδά τηδῖ ἢ δυο οᾶ5 68 
ἴῃ Ηἰβ ραβὲ τηϊπἰβίγυ.---νεσ. 206. παρα- 
δέχονται, τεςεῖνε, Δηβινεσὶηρ ἴο συνιείς 
ἷπ Μι. Τῆὴϊβ ἄοεβ ποὶ δάδαυδίεϊ υ 
ἀϊβετοηιίδίς τς ἐουτἢ οἴ458 ἔτοπ τ86 
τιγά, ψνὯο αἶ8ο ἴακε ἰπ {Π6 ννοζτά, θὰϊ ποῖ 
ἱξ αἰοηο. 1.Κ. Π458 βυρρ!ἰεὰ ἔπε ἀείεοι.--- 
ἐν τηῖρῃς δὲ εἰξπετ ἕν -Ξ ([ῃ15 οης 30, ἴῃαξ 
οης 6ο, εἴος., οἵ ἐν ΞΞ ἰῃ 30, αηὰ ἰπ δο, ἀπά 
ἰπ το ΞΞ ροοά, δεϊξετ, θεβὲ, ποῖ ἰηΐεγίογ, 
τεβρεοίδδϊε, δάπηίγαθῖε. τῆς ἰοινεβὲ 

ἄερτες ἰδ ἀδεπηθά βαιββαςίογυ. Οὐ τῆς 
οτἰ ί παι εν οὗ δε ἱπεεσρσεϊδιιοη ἀπά ου 
τῆς ᾿»ΠοΙα ραγδῦϊς υἱάς ἰῃ Μι. 

νν.21-25. Κεςῥοηοὶ δι Πἐϊες οὗ ἀϊδεὶῥίες 
(Μι. ν. 15, χ᾿ 26, νἱϊ. 2; {. νι], χσ6-18). 
ΎΤτυς ἰο Ηἰ5 υπίΐογπι ἐεδοῃίηρ ἐπδὲ ῥσγῖν!- 
Ἰερὲβ ἅτε ἴο ὃς υϑεὰ ἔογ ἴπεῸὸ Ῥεπεῆι οὗ 
οἴδεσβ, }εβι}5 [6115 Ηἶβ8 ἀϊβοῖρεβ τπδὲ ἰΐ 
πεν ἤᾶνε πιοσα ἰηβὶραι ἴμδη (Π6 πγυϊεῖ- 
τυᾶάς {ΠΕῪ τηυδὲ Θπιρίου ἰδ ἔοσ [ἢ σοπηπιοη 
Ῥεπεῆι, ὙΠεβε βεπίεηοαβ ἰῃ ΜΚ. τε- 
Ῥγεβεηῖ ἰῃς ἤγϑὲε βρεοΐδὶ ἱπβισυςτίοη οὗ τῆς 
ἀἰβοῖρίεβ. Ὑννο οὗὨ ἐῃεπι, νν. 21, 24, ᾶἃτε 
ἰουπά ἴπ [πε ϑεσπιοπ ου ἴδε Μουπε (Μι. 
ν. 15, νἱῖ. 2). ὙΠῸ ννδβοῖς οὗἩ ἔμεπὶ σοσης 
π᾿ Δρροϑβίκεἷῖν μεγε, δπὰ ψνεγε ῬχορδθὶΥ 
ΒΡΟΚαη δὲ {Π15 εἶπε. (Οὐ 1. νῆΐ. τ6-18, 
ΨΠοτα ἘΠΕ ἅγα ρῥαγι λιν ρσίνεη ἱπ [πα 
βᾶπιθ σοππεοῖίοη) ἴῃ δὴν οδβα, {δεῖς 
ἱπιγοάυσιίοη πῃ σοππεοιίίοη σὰ (6 
ΡΑγδ Ϊε5 15 ἱπηρογῖδηΐξ 28 βῃονῖπρ ἴπδς ΜΚ. 
οδῃ Παγάϊν ᾶνς βεγίουϑίν δεϊϊενεᾶ, ννῆδὲ 
πε ςεγίδϊ εἶν ΒεΕῈΠῚ5 ἴο βαν, ἢαϊ [655 βροῖκα 
ῬΑΥΔΌΪε8. ἴἰο δ] πὰ ἴῃς Ρεορ]ε.---  εσ, 21. 
ἥτι ἔρχεται, ἄοεβ τῃ6 Ἰἰρῆς οονιο, ἴοτ 8 

τὸ ὑγουρῆῖ, ἱπ δοσογάδαπος ἢ οἱ ββῖσ 
ἀϑᾶρε ἰπ σγείεγεηςε ἴο {πἰπηρ8 που [ἢ ; 
Ἔχδατηρῖς ἰπ Κυρκα, 6.5., οὐκ ἔμειν᾽ ἐλθεῖν 
τράπεζαν νυμφίαν. Ρίπάατ, Ῥγέξ., ἰϊν 
28 τὸ ““(ποη ἐχβρεοίανίε ἄοπες δάϊεγγείυγ 
ταθηβᾶ βροπϑβδ]15.--ὖ, τ. κλίνην: ποῖ 
πεςαββδγιν ἃ τα] ε-οους ἢ (Μεγετ), πιρας 
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μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ 1; 
22. οὗ γάρ ἐστί τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ 2 φανερωθῇ - οὐδὲ ἐγένετο 
ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα εἰς φανερὸν ἔλθῃ ὃ 223. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, 
ἀκουέτω." 24. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ 
μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς 
ἀκούουσιν." 
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ." 

25. ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ - καὶ ὃς οὐκ ἔχει, 

26. Καὶ ἔλεγεν, “Οὕτως ἐστὶν ἦ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐὰν δ 

Δ σεθη ἴῃ  ΒΟΌΓ(Δ αἱ. 

3 Ιῃϑίοδά οὗ ο δαν μη δ᾽ ΒΔ πᾶνε αν μη ἱγα (ΤίΞο., Ν.Η.). 

8 ἐλθη εἰς φαν. ἰη ΟΌΙ.Δ. 
5 Ἐοὸσ αν ἔχη Ῥ'ΒΟΙ.Δ ἴᾶνε εχει. 

Ῥε ἃ δεά, ρα ἐποιρῇ ἴο δὲ ἴῃ πο ἄδηρες 
οἵ Ὀεΐπρ βεῖ ου ὅτε. Μάη Μι. ν. 15. 
Ύῆς πιογαῖ: ἰεῖ γνοὺς ᾿ἰρδς βῃίπε ἴπδὶ 
οἴδετβ πᾶν κπον ψῃδὶ γε Κπονν.---Ν ες. 
22. Ὀουδίε βιδίεσηεπι οὗ τῆς ἴανν ἴδδὲ 
τὰς Πιάάδη 18 ἴο ὃε τενεδὶεά ; ἵϑῖ, ργδ- 
ἀϊςείνεῖϊν : ἐδοτε ἰβ ποϊῃίπρ δἰάάδη ψνῃϊο ἢ 
8411] ηοὲ ὃς τενεαϊεᾶ ; 2πὰ, ἱπίεγργεῖδ- 
εἰνεῖγ, τυ τείεγεπος ἴο πε ρυγροβα οὗ 
τῆς Πἰάετ: πος ἀϊὰ δηγείπρ Βεοοπιε σου- 
ςφαϊεὰ τυ δὴν οἵπες νίενν τλπ τῃδὲ ἰΐ 
δποῦ!α ἘΝ ςοπης ἴο Ἡ ἐερενον 
--ἀπόκρυφον (ἀποκρύπτω), Πετε ἀπὰ ἴῃ 
1 Κ. νι]. τ), Οὐ. 11. 3.---ὠλλ᾽: ἴῃ εβεςῖ ΞΞ εἴ 
μὴ πἰδῖ, Ὀαξ βεγίςεν ἐγένετο ἀπόκρυφον 153 
υηδετδίοοά το δα τερεαϊθα αἷϊες ἰΐ τὸ 
ποῖδίηρ, Ὀεσοπιεβ ςοποεαϊεά δοβοϊαιεὶυ, 
Βυῖ ἰξ 18 ςοποραϊθὰ ἰῇ ογάεσς παῖ, οἷς. 
ὙΒΙβ 18 υπίνεγβδ! Υ σὰς. ὙὨίηρβ ὅγε μιά 
δεσδυβα ΠΟΥ ἀγα ῥγεοίουβ, δαϊ ργεοίουβ 
ταΐηρβ δε πιεδηΐ ἴο θὲ υϑεά αἵ βοπὶα 
εἰπια δηά ἴῃ βοπὶὲ νγᾶυὺ. ΑἹ] ἀδρεηάβ ου 
ἴῆε εἶς δἀπὰ τῆς γᾶν, δπά ἴξ ἰβ ἔδεγε 
τα ἀϊνειϑίενγ οὗ ἁ δοϊϊΐοη Ἴοπιεβ ἴῃ. 
ΟἸτῖβι᾿ 8. τῦϊε ἔοσ τὲ 85: βδῆον γουγ 
τρῶς ἤδη ἐξ 1] ρ]οσιν αοά ἀπά Ῥεπεᾶι 
τῇεῃ; ἴδε ννοσ 5 συ]ε ἰ5 ς ψῇεη βδῖε δὰ 
Ῥεπεῆοίαὶ ἴο 8ε1:.---Ν ες. 22. [ἢ νεσ 9 ἃ 
ΒιγηπΊοῦδΒ ἴὁ [ΓΥ̓ ΦΞ (Ὁ υπάετβίδηὰ ἴῃς 
ἈΓΑΌΪΕ ; Πεῖγε ἃ βυπηποῃβ ἴ0 ἴῃο56 ΠΟ 
ἃν υπάετδιοοά, οἵ 8811] υπάεοτβιδηά, 

τῆς ραγδῦϊε, οὐ τῆ ρτεαὶ ἴπεπηα οἵ 411 {πῈ 
Ῥαγδῦϊεβ, ἴο ςοπιπλυπίςδία ὑμεῖς Κπον- 
Ἰεᾶρε. Ἐτίζβοῃς, δες ΤΒεορῆυ. δπὰ 
ατοῖ., {πὶ πκβ ἰπᾶὶ ἴῃ νν. 21, 22, 1εβϑὺ5 
ἘΧΒοσῖβ Ηἰβ ἀϊβοίρίεβ ἴο τῆς οὐυἱυτε οὗ 
ρίεῖν οσς νίγῖας, ποῖ ἴο τῆς ἀϊβιιβίοη οὗ 
τπεῖς Πρπε, ρἰνίηρ, 45. ἃ γτεᾶβοῃ, ἰδὲ ἴῃς 
ἰδϊίες ννουὰ ὃς ἱποοηβίβιεπε ὑνἢ Π6 
Ῥτοίεββεά αἷἰπὶ οὗ ἰῆς ραζδῦϊεβ ἴο ὑγενεηΐ 
δ Πρ πιεηπιθηῖ 1 --ν ες. 24. βλέπετε, εἴς., 
ἴᾶκε Ὠεεὰ ψῃδὲ γοι πεᾶγ οἵ ἢοιν (πῶς, 
1Κ.}, βες ἴμαὶ γε πεδᾶσ ἴο ρυγροβε.---ὃν 

ὁ τοῖς ἀκονουσὶν ἰ8 ἃ ρἷο088, οὐχί ἐἰεὰ ἴ 9 ΒΟΌΙ,Δ, 

6ΜΒΌΙ1Δ 33 αἱ. οπιῖξ «αν. 

ᾧ μέτρῳ, εἰς. -- ςατεῖι] Πεατίπρ ρᾶγβ, ἴῃ 8 
τεννατά οὗὨ αἰξεπέϊον ἰδ ἀποιοϊεάρε (ἐν ᾧ 
μέτρῳ μετρεῖτε τὴν προσοχὴν ἐν τῷ αὐτῷ 
μετρηθήσεται ὑμῖν ἡ γνῶσις, Εὐυτῆγ. 
Ζ'᾽5.). ἴῃ Μὲ. νἱϊ. 2 τὰς δροίβερτῃ 15 
ΔΡΡΙιεά το Ἰυάρσίηρ. ϑυςῇ πιογαὶ πλαχί 8 
δάγηϊε οὐ τηᾶπῪ Δρρ οδιίοηβ. ΤΒῈ ἰάεα 
οὗ ταθδβυσίηρ ἄοεβ ποὲ βεετὶ ΨΕΙΥ δρ- 
Ῥτορσίαϊ βεσγε. Ἡοῖΐιζ. (Η. 6.) ἐμιπξο 
νεῖ. 24 ἱπίεσγυρίβ (πῸὶ οοπηρεοιίοη.--- 
-' θήσεται ἱπηρ᾽1Ίε8 τπαὲ τῆς τεινασά 
ΨῈΠ ὈῈ οὐξ οὗ ργοροσγίίοη ἴο τῆς νίτγίια ; 
τῆς Κπονϊεάρε δοαυϊγεᾶ ἐο τς βἴυαν 
ἁενοῖςεά ἰο ἴῃς δυῦ͵εος. ὙΠαῖς 5841] ὃς 
ξἶνεη ονεῖ δηᾶ δῦονε, ποῖ ἴο ἴβοβαε ψῆο 
εἃς (Τ. ΚΕ., τοῖς ἀκούουσιν), Ὀυξ ἴο ἔΒοδ6 

Ψ ΠΟ τΠῖπκΚ οα νπδὲ τποῪ ἤεασ, ΤὨΐβ 
τπουρῆς ἱπιγοάμοεβ νετ. 25, ΨΕὶοὮ, ἴῃ 
τι᾽β οοπηδοϊίοῃ, πηθᾶπ8: ἴῃς ποῖα ἃ τηδῃ 
11 ηκ8 τῆς πιοῦε δα νν}}} υπάετβίδηά, δπὰ 
τῆς 1688 ἃ τηδῃ {ΠῚ ΠΚΒ ἴῃ6 1688 Πὶβ βοῦνεσ 
οὗ υπἀετβίαπάϊηρ ν}}} θεοοπγα. “ῇοβο 
μδῖἢ διϊεπιίοη, Κπονϊεάρε νἹ]] Ὀς φίνεη 
ἴο Πίπι, δηὰ ἔγοσῃ δὶπὶ ννῆο δῖ} ποῖ, τῇς 
βεοὰ οἵ Κπονϊεάρε ψ}} θς ἴακεη. Εὸσ 
88 ἀϊΠΠ;ρεπςα οδυιδε8 παῖ βεθά ο ρτον, 
περ σεηςς ἀεβίγουϑβ ἱξ,᾽ Εὐυζῆγ. 

Ὗν. 26-29ς. Ραγαδὶε ὁ ἐλε Βίαάε, ἐδδ 
Ἑανγ, απάὰ ἐπε πὶ Οογη.---Ῥεου ας το Μδικ 
δηά Ῥεγοπὰ ἀουδί ἃ ρεηυῖΐπε πεΐεγαπος οὗ 
[ϑι, τῆε ἀοοιτπα ἴδυρῆςϊ Ὀεΐηρ ονεσ (π 6 
εδὰ οὗ πε τερογῖεγ δπὰ ἴδε Αροβίοϊ!ς 

ΟΠυτγοῦ ρεπεσα ϊγ.--- ες. 26. καὶ ἔλεγεν, 
δηὰ Ηδ 5εἰά, ἴοὸ ψβΒοπι} Τῇε ἀϊβοίρεβ 
ἰπ ῥτῖναϊε, οὐ ἰῃς ογοννὰ ἔγοπι (ἢς θοδὲ 
Τίιε δῦβεπος οὗ αὐτοῖς ἴτε ἔλεγεν (, 
νν. 21, 24) ἰ8Β ποὶ σοποϊυϑῖνα ἀρδίηϑε ἰδῆς 
[οσπΊεσ, ἃ8 Νν εἶἰββ ἀαηὰ Μεγυεσ (ϊηκ. Οἡ 
1Πε Ἰδίτεσ νίανν νν. 21-25 416 ἃ ρδγεηςεβίβ8. 
[π᾿ δπῪ ᾿ᾶβ86ὲ [δἰ5 πενν ρδγδῦϊε γεζεῦς ἴο [6 
αἰδοῖ! 65 45 τεργεβεπεπρ ἴμς ἐεσι]α 501], 
δΔηά 185 ἃ ρεπάδηϊ ἴο τε ράᾶσγδῦῖς οὗ ἴῃς 
ϑοννεσ, ἰεδοπὶπρ ἰπδξ ἐνεῃ ἰπ ἴῃς ςᾶβε οὗ 
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ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 27. καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται 
νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ ' καὶ μηκύνηται 3 ὡς οὐκ 

δβετδασάϊα οἴδεν αὐτός. 28. " αὐτομάτη γὰρ ὃ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, 
Λκῖα χα, τα ὁ στάχυν, εἶτα ὁ πλήρη 

« Βετὸ οηἷγ παραδῷ ὁ ὁ καρπός, εὐθέως 
Καὶ ΒΝ στηκεν ὁ θερισμός." 
δοίης ρεθ- 
βδοῖ, 

σῖτον᾽ ἐν τῷ στάχυϊ. 29. ὅταν δὲ 
ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι " παρέ- 

30. Καὶ ἔλεγε, “Τίνι 7 ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; 
ἢ ἐν ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήνϑ; 31. ὡς κόκκῳ σινά- 
πεως, ὅς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος ἢ πάντων τῶν σπερμά- 

1 βλαστα ἰπ ΒΟΌΤΔ (Τίδοδ., ΥΝ.Η... 
3 μηκννέται ἰπ ΒΌ, ἱπηρί γίηρ ἰδδὲ βλαστα ἰ5 αἴ5ο ἱπάϊςαεϊνε. 

5 γὰρ ογοίε ξξΑΒΟΙ,. 
ΑΝ πε σιτοι ἰπ ΒῸ (ΑἸίοσά, Τίβος., 

ψ Ὡς ὟΝ. Η. (ἀρρεπάϊχ) τεραγὰ δ8 ργοῦδθὶ 
ἀες!!Π40]ς δάὐεςξῖνε 48 ἴῃ Ας(Β νὶ. 5. 
ἱπρ' ΟΥΟΣ 88 ἃ [ι]Γ ςογγεοίίοῃ. 

4 παραδοι ἴῃ δ ΒΌΔ. ΟἿ, μᾶνε παραδω. 

τ πωβῃ ΜΙ ΒΟΙΔ (ΤίβοΒ., νν.Η. αἱ... 

4 ε«τεν ἰη ΝΜ. Β1.Δ. 
Ττξ 
γ ἴδε 

Δ νεῖδδβ, ου 186 οἵδες ἢδηά, τεψατάς ἐδΐδ τεδά- 

Μν.Ὴ.). ΟΣ δΒανε πληρης σιτον, 
ἴσυς τεδάϊηρ, πληρηξ θείῃ, δὴ ἰῃ- 

8 ἐγ τινι ανυτὴν παραβολη θωμεν 'ἴπ ΣΙ ΒΟΙ.Δ (ΤίδοΣ., ΝΗ). 

3 ον ἴῃ ἐ 3 ΒΙ. (ων) Δ 33, σστι (1π Τ᾿ Ε. δυρρ᾽ γίπρ ἴ86 Ρίδος οὗ ον) δείης 
οαιξιεᾷ (ΤΊβοΒ. (0) ᾿ ᾿ γώ ΜΗ). 

{δε Ἰουσῖδ ἴγρε οὗ βεάγεγβ ἴδε ργοάδυςείοι 
οὗ πτυΐὲ ἰ8 ἃ ρταᾶάνδὶ ὑγοςεββ ἀεγγδηάίηρ 
τς. Ῥαΐξ πεχαίίνεῖϊν ἴξ ἀπηουηβ ἴο 88 Υ- 
ἴῃς ἴδαῖ ΟὨγιβεΒ πιϊηἰβίσγ δ88 88 γεῖ 
Ῥτοδυοεά πο ἔγυϊξ ργορεσῖυ βρεδκίῃρ δὲ 
411, ὈὰΣ ΟἿΪΥ ἴῃ βοῦῖε οΆ868 τηεῖ ἢ ἃ 
5801} ἰδὲ ρῖνεβ ῥτοπιβε οἵ ἔγυϊς (1Π6 
ἀϊοςΐρ]ε8). ὙΤε ραγδὺϊς τενεαΐβ αἴ οὔσς 
τῆς ἀϊδοτί πιημδιίίοη δἀπὰ τπὰ ραϊίεπος οὗ 
]εευ8. Ηες Κπεν τῆς ἀϊθετεπος Ὀεΐννεεη 
ἴῃς δαδε ἐπᾶὲῖ ννου]ὰ υυῖμες δηὰ πὶ 
ΜὮΙΟΒ ψουἹά ἰδβὰς ἴῃ σὶρε ρταίη, ἀπά Ης 
ἀϊὰ ποῖ εἐχρεοῖ {π]8 σεβυϊὶ ἴῃ ΔΩΥ οᾶδβα 
Ἔ7 «αἰίωα. ΑΟ ῬΆΣΑΡΙς τεδοδίπρ τῆϊ8 
8800) 88 ὙΕΙΥ ΒελΒΟηΔὉ]ε δῇῆεὶ [πδὲ 
οὗ τς ϑοννεσς.-- τ. 27. καθεύδῃ . .. 
ἡμέραν, εἷεερ πὰ τγῖβε πίρῃε δηὰ ἄδυ, 
βιυρρεβεέῖινε οἵ ἴδε τηοποίοποιυβ [ἰΐε οὗ ἃ 
τηᾶπ ΨῆΟ 845 ποιῃίπρ ρατγίιϊουϊασ ἴο ἀο 
δϑεγοηά νναϊἰπρ Ρδεε πεν ἔοσ ἴῃς τεβυΐὶ 
οὔ ναὶ δε [45 αἰσεδάυν ἄοπε (βεεὰ βοννη). 
Το ῥσεβεηῖβΈχργεββ ἃ ἤδδιῖ, Ψῃ1]ε βάλῃ, 
νεῖ. 26, ἐχρίεββεβ 8δῃ δοί, ἄομπε οποε [ῸΓσ 
411.-- βλαστᾷ (ἴδε τεδάϊπρ 'π ΒΌ]Ι,, εἴς., 
88 ἴξ ἴτοπὶ βλαστάω) τηᾶγ ὃε εἰζπεῖ ἰπ- 
ἀϊςαδῖῖνα ος βυ δ) υποῖνα, [ἢ ἔοσγτηεσ ἰξ να 
δάοριε της τεδάϊηρ μηκύνεται (ΒὮ.., εἰς.) 
Ξε δηά τε 5εεά βρτοιιῖβ δηὰ 1επρί!6η8.--- 
ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός, ἢονν Κποινεῖῃ ποῖ 
(πος οαγεῖῃ) ἢς, ΡῬεγίεοι ἵν ἱπάιβεγεηὶ ἴὸ 
ἴδε γαξϊοπαίε οὗ στονῖῃ ; ἴῃς ἕδοϊ ἐπουρὶι 
[οτ Πίπι.---Ν εσ. 28. αὐτομάτη (αὐτός ἀπά 
μέμαα ἴτοτι ἜΘ ΕΞ μάω, ἴο ἀεϑίτε 

ζ κι 

ελρετῖγ), 5βεϊζιηονεά, δροπίδπεουβὶυ, 
ψἱβουξ εἐχίεσγπαὶ αἱά, δηὰ αἷδο Ὀεγοηάᾶ 
δχίεσηδὶ οοπίσοὶ ; ἱὩ ἃ νν δηὰ ν"]], 
80 ἴο βρεδῖί, οὗ ἰἴ8 οὐγὴ ἴπδῖ πηυβὲ θὲ 
τεβρεοίϊδά δηά ναϊϊεὰ ἴοσ. ΟἸδββίςαδλὶ 
ἘΧΑΠΊΡΙε8 ἱπ ΝΥ εἰβιεἰη, Κυρίςβ, Βαρβεὶ, 
εἰς ἐ καρποφορεῖ Ὀεοάγοῖ ὅτυϊ, ἱπέσγδη- 
58ἰνε. Τε ἰοἱοννίπρ πουηβ, χόρτον, 
στάχυν, ἅτε ποῖ ἴδε Ὁ εὐύδον τῆς να, 
αὐ ἴῃ ἀρροβίτίοη νυν} κ ν {κι ν 

φέρει) οἵ ονετπεά ΌγῪ φέρει, μέξ μὸν ἐϑμ 
(φέρει, φμοά ἐς καρποφορεῖ ῥείεπάμπι, 
ἘχΖβοΠε).--πλήρης σῖτος, [818 σἤδη 
ἴο ἴπε ποιηϊπδξνε (πα τεδλάϊηρ οἵ ΒΌ) 
δ ἃ ττἰρυῖε το τῆς ἱπιροτίδπος οὗ τδς 
ἤπδὶ βίαρε τοννατ 8 ννῃίοἢ τῆς βίαρεβ οὗ 
διαὰς δηὰ εαγ ἀγεὲ θαΐϊ ργερδζδίοσυ βῖερβ 
τε {1Πεη ἰβ ἰῇε μι εαγ. ἘῸὺὶ]]} Ξ- σὶρε, 
ῥεγίεεε, Ἀδπος τῆς ςοπιδίπαιϊίοη οὗ ἴῃς 
ἔννο νῬνογάβ ἰῃ βυς ἢ ρῆγαβεβ 28 πλήρη καὶ 
τέλεια τἀγαθὰ αυοϊεὰ ὃν Κυρκε ἔτοῦι 
ΡῃΠο. Τῆς βρεοϊβοδιίίοη οἵ ἔς [τἢτθα 
βίαρεβ βῆονβ ἴῃδι ργαάμαὶ ργοιοέᾳ ἷἰΒ τ1Π6 
Ῥοίηι οὗ (δε ράγαδὶε (ϑοῃδη2).--- ἐσ. 20. 
παραδοῖ (παραδόω), ινῆεη ἰῃς ἰτυΐξ γίεἰάς 
ἰι5ε 1, ογ ῥεγηις (ΌΥ Ῥεΐηρ τἰρε). Τῆς 
Ἰαϊίες βεῆβϑε (ἴου Ὡς ἢ οἰδδββίοδὶ υὑϑᾶρσα 
οδη ὃε οἰτεα) ἰ8 ρτείεγγεά ὮὉΥ πιοβὲ σεσεπὲ 
ςοπιπιεπίδίογϑ. 

νγν. 30ο.32ὥ. Τὴε Μηερίαγά ϑεεὰ (Μι. 
ΧΙ. 31-32, κι ΧΙ. τ8, 10).--ν ες. 30. πῶς 
«ον θῶμεν (υἱέ αθονε). ΤῊΪ8 ἱπεγοδυςίοῦν 
αυεϑιίοπ, ἐβρθοῖ δι ἃ5 ρίνεπ ἱπ ἴδε ἰοχὲ 
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τῶν ἐστὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς 32. καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ 
γίνεται πάντων τῶν λαχάνων μείζων,2 καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, 
ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασ- 
κηνοῦν." 43. Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 

λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν. 34. χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ 
ἐλάλει αὐτοῖς - κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὃ ὁ ἐπέλυε πάντα. ἃ «. Αεα 

45. ΚΑΙ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῃ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης, “Δι- 30. 

ὶ ς Ἶ Ν ᾿ 
ρον ον ἰπ Β1,(ων)Δ 33, ἐστι (1π Τ. . βαρρίγίηρ ἴπ6 ρίδος οἵ ον) δείΐῃ, 

οποία (Τίς. 5 Ὁ ὙΗ.. 
3 μειῖῖον παντῶν τῶν λαχ. ἰῃ ΒΟΙ, 33. 

5 τοῖς ιδιοια μαθ. ἰπ .ΒΟΙΔ. 

ΟΥ̓ Ἡ., ἰδ νεγὺ δτδρῇίΐο τε πον 58.811 ννὸ 
ἱἰκεα τῆς Κίπράοπι οὗ αοά, ος ἱπ (πῃ πάετ) 
δὶ ραγαῦῖς 888}} νγεὲ ρίδος ὖ Ὅς 
ἔοσπιλ οὗ τεβϑίοῃ ἱπιρ] 1.8 ἴμαὶ ϑοπηε- 
τοϊηρ Πδ8 βαὶά Ὀεΐοτε Ἵοσζϑδίίηρ ἃ 
πεεᾶ ἔος ἤρυταιίϊναε επιροάϊτηεηϊ, βοσηθ- 
της ροϊπείηρ ἴο ἴῃς ἱπβίρηίβοδηςς οὗ 
τῃ6 Ἢ εππδίηεο οὗ τδε Κιπράοπι. Τῆς 
ἔνο ῥγενίουβ ραγδοϊεβ βδαιβϑέυ (ἢἰβ τὰ - 
αυϊτετηεπε Ξ {86 ννογά ἔγυϊεδι! ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ 
ἔενν, πὰ ἐνδεῆ ἴῃ ἴμετ ΟἿΪΥ δἴϊτεσ ἃ {ἰπιε. 
νΥΒδὲ ἰβ πε θεβὲ Ἔπιδίθπι οὗὁἨ (8 βίδϊ8 
οὗ τδίηρϑ)---Νετ. 31. ὡς κόκκῳ: ὡς 
βἰδηᾶβ ίος ὁμοιώσωμεν -Ξ ἰεῖ υ8 ΠΙΚεη ἰξ 
ἴο ἃ ρταίη, εἴς. ; κόκκον ψουἹά ἀερεπά 
οη θῶμεν.---δε ὅταν σπαρῇ . .. καὶ ὅταν 
σπαρῇ : ἴδε ςοηδίτυςτίο οὗ [818 ραββᾶρε 
88 ξίνεη ἴῃ οτί τοδὶ ἰαχὶβ 18 νεσυ δἰ τη ρ, 
οὔετίηβ ἃ ΝΕΓΥ ἰοπιρεπρ' ΟρΡρογίυ πη ἴοσ 
ἐπιεπάἀδιίίοῃ ἴο δε βοσὶίδεβ ψνῆοὸ ἴῃ ἴΠ6 
Τ. Ε΄. βᾶνε ρίνϑη υ8 ἃ νεγΥ βυηοοίῖδ γεδά- 
Δδϊς ἴεχε (υἱάδ Α. Ν.). 1 τεγαιν ἴδ τὰπϑ 
τ(λυθ: “Ψ ΠΟΙ θη ἴξ 15 δονῃ ρου ἴῃ 6 
εὐ, Ὀείηρ ἴῃς ἰεαϑὲ οὗ 411 τῇς ββεὰβ 
ρου ἔπε εὐ ἢῃ--ηὰ ἤδη ἰξ ἰ8 βοννπ," 
εἰς. Τῆς ΚΕ. Ν. ἱπιργονεβ [Π18 τυρρεά 
βεπίδωοςα ϑοηενῃδὲ ὈΥ βυδδβιϊζυτπρ 
“γεῖ᾽" ἴοσ “δηά᾽" ἴῃ ͵δλϑὲ οἴδυβε. [ὲ ἰ8 
δατγάϊν ψνοσῖδ Ὡς δἰταπιριίπρ ἴο οςοη- 
βίπις δε ρδββᾶρε. ἙἘπουρῶ πὶ ννε βε8 
νδδῖ ἰβ πχεδης, [Ι͂ἢ ἴῃς τνίος υϑεὰ ὅταν 
σπαρῇ, ἴῃ ε ἐπιριιαβἷ8 ἴῃ ἴῆς ἤὅτϑι ἰπϑίδποα 
11ε8 οὔ ὅταν, ἴπ ἴπε βεοοηὰ οὔ σπαρῇ 
(Βεηρεῖ, Μεγε). ΒΥ αδἰϊεηάϊπρ ἕο (ῃ8 
ν-ς φεῖ ἴμε βεῆβε: ψῃοἢ Ῥείηρ ἴῃς ἰδᾶβὲ 
οὗ 411 βεθὰβ τσλδη ἰξ ἰβ βοννῃ οσ δὲ ἔδε 
εἰτης οὗ βονΐηρ, γεῖ ψβεη ἰδ 8 σοῖση, 
δεῖ βοννίηρ, Βρτὶ πρϑἃρ, εἴς.---μικρότερον 
ὃν ἰ5 πευΐεσ ΌὉῪ διϊσαοίίοη οὗ σπερμάτων, 
1θουρ κόκκῳ ροίπρ Ὀεΐοσε ἰ8 τηαβου πη. 
-ονες. 32. μεῖζον π. τ. λαχάνων, (δε 
ετεαϊεβὶ οὔ ]] πε ΠοσὉ5, 81}} ΟἹ Ϊγ δὴ Πεδ; 
πὸ Ψοσά οὗ ἃ ἔσες πεῖε 848 ἰπ Μαίζπεν δηά 
Ττυκς, του ἢ οοπιραταιίνεῖν ἴγεα- κα ἰπ 
εἶζε, πιακὶπρ ρτεᾶῖ Ῥουρῆβ (κλάδους 

Ὁ δΒιᾶα 186 βᾶπιε ογάες νι μειζων. 

μεγάλον), ρτεαὶ τεϊλιίνεῖ ἴο ᾿ξ ἱεϊπά, 
Ὡοξ ἴο ἔογεβι ἴτθεβ. Ματίς᾽β νοσβίοῃ βοσα 
8 ενϊ ἀδηεῖν τπῸ ποτε οτί βίηδὶ. 

γν. 33, 345. Οοπμοϊμεϊοη οὗ ἐξα ῥαγαδῖε 
εοἰϊφοίίοπ (Με. χίϊ. 34, 35).-εσ, 33. 
τοιαύταις π. π., ΜΙ Γ σμολ ῥάγΑῦ]68, 
ΤΏΔΩΥ οὗ ἴπεπι, Ηὀδ νγ8 βρελκίηρ ἴο 
ἔπεσα τῆς ννοσά, ἱπιρ᾽ γίπρ ἔδαι ἴῃς τῆγεε--- 
δοισεῦ ; δίαάε, ἐαγ απὰ {μ1] ἐογη; νιμδίαγα 
4εεα---ὐα ρίνεμ ἃ8 Βαῖῃρῖεβ οὗ ἴῃς υἱΐος- 
Δῆςεβ ἴγοση ἴῃς δοδῖ, 411 οὗ οης ἴγρε, 
ἃρουΐϊ βεεά τεργεβεπείηρ, (ε νοσά, δπά 
εχργεββίηρ, ΟΠ γιβε᾿ 8 ἔξεϊ πρ5 οὗ ἀϊδαρροίπει- 
τηεηξ γεῖ οὗ Βορε τεραγάϊηρ ΗἰἾβ πλιηϊβῖσγ. 
Μαργ ἰδ ἴο θεὲ ἴδκεη ὄπεγι ργαπο.---καθὼς 
ἠδύναντο ἀκούειν -- 45 {ΠΕῪ ννεῖα 8016 ἴο 
υπάετβίδηά, 88 ἰπ στ Οοσ. χίν. 2, ἱπιρὶ γίπρ 
τλδῖ ραγδῦϊεβ ψψεσε Ἂπιρίογεά ἴο πηδκα 
{πιἢ [πὺν (Όε ΥΝ εἰἴε).---ν τ. 34. χωρὶς 
παραβολῆς, εἰς., ψἱϊπουξ ἃ ράγαῦ]α ἢς 
ΨΜΔΒ ποῖ ψνοηῖ ἴο βρεᾶῖκ ἴο ἴπε βεορῖοε, 
ποῖ πηεγοῖν τῃδὶ ἄδγ, Ὀυϊ δὲ ΔπΥ {ἰπλε.---- 

νε, εἷς., Ηδ ννᾶβ ἱπ ἐς Παρῖς οὗ 
ἱπιετργεῖίπρ Ατηρ 8 (υὐκ., ΠΣ ράτΑ 168 ἴῃ 
Ρεῖναϊε το Ηἰβ ονγῃ ἀϊβοῖρ] 68, ἰῆς Τινεῖνς, 
“7. ἐπιλύσεως, 2 Ρείετ ἱ. 20). ὙΠΐ8 ἄοε8 
ποῖ πεοεββασιυ πρὶν ἴμδὲ 1Π6 τηυ τας 
πη δετβιοοά ποιπίηρ, δυϊ οὨἿΪΥ τπδῖὶ [εβι8, 
ὃὉγ δισῖπεσ ταὶ, τηδάς τῆς ἀϊβοὶρ᾽εβ ἀπ άοτ- 
βίδηά δεέέεγ, Ὑεῖ οη τε νος ἰξ τηυβὲ 
ὃς Δδάπιττεὰ παὲ ἴπ δὶβ δοοουπὲ οὗ 
ΘΟ γίβε᾽β ραγαῦροϊς δας μβίηρ Μαζί βεεπὶβ 
ἴο νδοΐ]δῖς Ὀεῦνεεη ἴνοὸ ορροϑβίϊε νίεννβ 
οὗ τῆς διποϊίΊοη οὗὨἨ ρᾶγαρῖεβ, οπς πδῖ 
θεν μετα υδοὰ ἴ0 πιᾶκε βρίγίτμαὶ ἔγατῆβ 
Ῥίδιῃ ἴο ρορυῖασ ἱπιεϊ] ρεηςς, ἴῃς οἶδε 
ται {πὲ ννεσε γί 168, τμεπηβεῖνοβ ν ΣΎ 
τηυςῇ πεεάϊηρ εχρ απδίίοη, απ διε, ἔνθα 
ἱπίοπδοά, ἴο πίάς τσὰῖῃ. ὙὙὴῖ8 βεςοηᾶ 
νίενν πιίρῃε ὃς βυιρρεβιεά δπὰ ἰοβίεσεᾶ 
ΌΥ ἴῃς ἴδοι τῆλε βοῆς οὗ ἴῃς βδγβῦϊ]εβ 
ἜΧΡΊγα 88 τεσοηάϊϊτε βρίσγίειὶ ἐσατἢ8. 

νν. 35-41:.- Ογοσεῖηρ ἐᾷ ἰαΐζε (Μι, 
νἱΣ, 8, 23-27, [υἷς. ν"], 22-25).---ν ἐκείνῃ 
το ἧ.,» οἡ ἐλαΐέ ἄδγ, ἴδε ἄδγν οὗ [ῃς ρᾶγδθ]α 
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ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ἵν. 36---αΣ. 

ἔλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 436. Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμ- 

ὁ καὶ δὲ ἴα, βάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ " " καὶ ἄλλα "δὲ 1 πλοιάρια 3 ἣν 
]οβα νἱ. μετ᾽ αὐτοῦ. 37. καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου μεγάλη τὰ δὲ κύματα 
δια δο  πέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι.δ 38. καὶ ἣν 

ΐ μετα ΟΟΙΥ οὐτὸς 5 ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ ὅδ προσκεφάλαιον καθεύδων καὶ 

370 

ΠΣ σεν. διεγείρουσιν ὃ αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, “Διδάσκαλε, οὐ " μέλει 

ἀχωννς σοι ὅτι ἀπολλύμεθα ; " 39- Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ, 
καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ, “ Σιώπα, πεφίμωσο." Καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, 

ἀβαες, ΜῈ. καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 
πῶς οὐκῦ ἔχετε πίστιν ; Βον. χχὶ, ἐστε οὕτω; 

40. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί ' δειλοί 
41. Καὶ ἐφοβήθησαν 

ὃ φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, “Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι 
καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν 10 αὐτῷ ; " 

1 ΜΒΟΙΚΔ οπιΐξ δε ἰουπά ἰῃ Ὁ ; πο οἴδετ ἱπβίδηςε οὗ καὶ... δε ΜΙ, 

3 ἀλοια ἰη ΦΑΒΟΌΔΣ. 

4 καὶ τα ἔος τα δε ίη ΘΙ ΒΟΌΓΔ. 

δωστε 
1κοῖγ το Λυγλαι 

δ αὐτὸς ἣν ἰη 9 ΒΟΙΓ.Δ, 

8 εγαρουσιν ἰπ .'ΒΟΔ. 

3 μεγαλη ἀνεμον ἰπ ΒΌΓ,Δ. 

γεμιζεσθαι τὸ πλοιον ἱπ ϑΔΒΟΌΓΔ : τυρρεὰ βιίγῖς, Ῥὰξ ποηο ἴδο 1688 

τὰν ἰπ ΜΑΒΟΡΓΔ. 
9 ουπω ἴῃ ΜΒΌΓΔ (ΝΗ... 

10 ἡπακοναι ἰῃ ΒΙ, (ΥΝ.ἢ.). 80 ΝΟΔ, αὶ ψἱ ἀντ Ὀεΐοτο νεῖρ. Μά θεῖον. 

ἀϊβοουτβε, ἴδε σῆοσα ἴο δε ποιεά δαὶ 
Μασίκ ἄοεβ Ὡοΐ υδυδιν ἰγουῦὶς Βἰγηβεὶ τ 
δδουξ ἐεπιρογαὶ ςοππεοιίοῃ.---διέλθωμεν, 
1εξ 8 οζοββ ονεσ, βροΐκεη ἴο (ες Ἰνεῖνε, 
ΨὯΟ τὰ ἴῃ ἴῃς Ὀοαὶ ψΙὮὩ [6888.---Ν ετ. 
36. ΤὨΐβ νεῖδε ἀδβογῖρεβ [86 τΏδηΠΕΣ ἱπ 
ψ δῖοι ΟἸτίβε᾽ Β υνἰβῃ ννὰβ οδγεὶςὰ ουΐ--ἰξ 
Ψ88 ἴῃ εἴἶεςς ἃ ἤϊρσῃς δοηρ {πὰ οηἱγ {πὸ 
οἵ τεϊγεδὲ, ἴδε βῆοσε δεὶπρ Ὀεβίερεά ὈγῪ 
τῆς οτοννά -- ἰεανίηρ (ἀφέντες, ποῖ ἀϊ8- 
ταϊβδίηρὺ ἴδε οτονὰ Πα οαστ Ηἰπι οὔ 
(αυεκωμέ, Οτοῖυ8) 885 Ης νδβ ἴῃ πα 
Βῃΐρ (ὡς ἦν -αἰὶ ὡς εἶχεν) εἶπε αῤῥαγαέμ 
(Βεηρεῖ) αηὰ εἰνε ν»πογά ; Ὁαϊ ἴδετε ψγεσα 
180 οἴδες δοδίβ τ ΗΙπι, 1.6., νῖἢ Η 8 
Ὀοαι. ΤῊΪΒ 188ὲ ἴδοῖ, ρεουϊας ἰο Μάασκ, 
8 δάδεά ἴο δον ἴδαὲ ὄὌνδθὴ βεαιναγάβ 
ἐβοᾶρε ννᾶβ ἀϊῆουϊς, ϑοπις οὗ δε ρεορὶς 
μδά σοὶ ἱπίο Ῥοδίβ ἴο Ῥ6 πεᾶγογ ἔπε 
ϑρβακο. Τῆς δὲ αἴας ἄλλα, ἐποὰρῃ 
ἀουδεδιῖ, μεὶρβ το Ὀτγίπρ οὐΐ ἴῃς 56ῆβε. 
ὙΤΗϊΒ ἰθ ἀποῖδοσ οἵ Μαγίκ᾽β γε] 8118. ---- 
Ψψες. 37. γίνεται λαῖλαψ: οὗ Ιοηδῇ ἱ. 
4, ἐγένετο κλύδων ας.---ἐπέβαλλεν, 
Μεῖς ἀλβμϊηρ ἀπ Άμεῖανο) δραΐηβε δπὰ 
ἱπίο (εἰς) τε 5βῃϊρ.---γεμίζεσθαι, 50 ταὶ 
αἰγτεδὰν (ἤδη) ἴῃς βῃϊΡ νναβ8 ρεέξέϊηρ ζμ|], 
-πτ ες. 38. τὸ προσ φάλαιον, τῆε 
δον, ἃ ρατί οὗἉ ἴδε βῃϊρ, 48 ἱπάϊςαδιὰ 
Ὑ ἴδ ἀγιϊοῖε (Βεηρεῖ) ; πο βοίξ Ἰυχυτσίουβ 
Ῥίον, ῬιοΟΌΔΟΪΥ οὗ ψοοά (ΤΒεο Ὦγ., 
18 γ.)}; “τῆς Ἰεδίμοση ουβηίου οὗ ἴδε 

βίεασοπηδη ᾿" (Μδοίεασ, σδηρ. Ν. Τὸ}; 

ἴδε ἴονν Ὀεποῖ αἱ ἴδε βίεσῃ οὐ ψΒϊοἢ τπ6 
βἴδεσβιηδῃ βογηςς Π|68 5118, ἀπὰ [πε σαρίαίπ 
βοπηειπι68 σεβίβ ἷβ Βεδά ἴο βίεερ (ὕδῃ 
1μεππερ, Βίδίε "απάς, Ῥ. 62).---Ν ες. ἦϑι 
Οὔβοῖνε ἴπς ροεδῖίς ρᾶγδ! δ! 5πὶ ἴῃ (Πΐ8 
νεῖβο: '᾿νἱηά δηά 868 βεραγαίεῖγ δά ἀγεββεά, 
δηὰ {δε σοττεβροηδίηρ οἤεςῖβ βερδγδίεῖν 
βρεςϊεά: [υἹεὰ νη, οαἰπιεά βεα. Τῆς 
Ἔνδηρε ἰϑὲ τεδ]1868 τ ἀγαγηδῖῖς οπμαγδοῖεσ 
οὗ ἰδς εἰτυδεοη. --- σιώπα, πεφίμωσο, 
βἰϊεηος πυδα } ἱδοοηὶς, πιδ)εβίϊς, ρτο- 
ῬΔΌΪΥ τῇς νεσν ννογά8β. --- ασεν, ςελβεὰ, 
88 ἰΐ εἰγεά δἱονήπρ, οπὶ κόπος (υἱάε δ 
Με. χῖν. 32).--- ες. 40. τί δειλοί, εἰς., 
ἄυδ!ν οὗ εχργεββίοη δρδὶπ. Μαδιίπεν 
Εἶνεβ με βεοοπά ρῆγαβε, 1πκὸ τῆς ραἰδὲ 
οὗ ῬοΙΗ.---Ν τ. 41. ἐφοβήθησαν φ. μι: 
ΠΕΑΥΪΥ ἴῃς βΒαπΊῈ ρῆγαβε 88 ἱπ ]οπδῇ ἱ. 
16.---τίς οὗτός; 0 ἐπεη 18 τη ΐβ ὃ 
Οπε νψουϊά δανς ἐποιυρῆς τῆς ἀϊδοίρ!ε5 
δΒαά Ὀδεη ργερασεά Ὀγ (ἢ ϊ8 εἶτλς ἔος δῃγ- 
ταΐης. Μαῖίπον ἱπάςεά 88 οἱ ἄνθρωποι, 
βυρρεδβεϊνε οὐ οἵπες ἔπδη ἀϊβοίρ!εβ, 8 ἱξ 
Βυ ἢ δυγρτῖβε ἵπ ἑλδνε ἡγεσα ἰποοηρτυΟυΒ. 
Βυὲ {πεὶγ ἐπιοϊίομδὶ Ἴοηάϊτίοη, αγίβίπρ 
ουξ οὗ ἐς ἀδπρεζουβ βἰϊυδιίοη, πηυδὲ ὃς 
ἴδίκεπ ἱπέο δοοουπί. Ἐρσ ἴδε γεβὶ [6808 
ΨΜ 88 πρόμον εἰνίηρ ἴδδηι βυγργίβεβ ; Ηΐβ 
τηὶπά δηά Ἵπαγαςῖος μδά 80 πιδην 5468. 
-- ὑπακούει, δἰηρυϊατ, 86 σἱηά ἀπά εἴς 
868 ἰπουρῃῖ οὗὨ βερασγαίεῖυ, εδοὴ ἃ υἱἹᾶ 
Ἰαυνθββ εἰθτηεπῖ, ποῖ ρίνεπ ἴο οδεγίπρ: 
Ἔνθ ἴδε τοὶνά, ἐνεη ἴῃς ““4, οὔεγβ Ηἰπὶ 
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Ὕ. 1. ΚΑΙ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν 
Γαδαρηνῶν.; 2. καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ 3 ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως ἀπήν- 

τησεν ὃ αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 3. ὃς 
τὴν " κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνημείοις ὁ - καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ὅ « Βατῷ σΩῖΥ 

ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι, 4. διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι " Βετε κοά 
δεδέσθαι, καὶ " διεσπᾶσθαι ὅπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας 

ἰῃ Αςἰ8 
χχὶϊϊ. το. 

συντετρίφθαι, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε" " δαμάσαι- 5. καὶ διαπαντὸς “ πον ὦ 

γυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν ἴ ἣν κράζων ὁ δέτε οἷν 

καὶ δ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 6. ᾿Ιδὼν δὲϑ τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ 

1 Γφασηνων ἴῃ δ᾿ ΒΌ ἰἰ. νε. (Τίβοϊ., ΝΝ. Η.). 

3 εξελθοντος αντον ἰπ . ΒΟΙΔ (ΤίδοἙ., ΝΝ. Η.). 

3 νπηντησεν ἰη ΘΙ ΒΟΌΓΔ. 4 μνημασι ἰῃ ΦΑΒΟΙΔΣ. 
δυδε αλυσαι οὐκέτι οὐδειβ ἰπη ΒΟΙ,; ἔος οὐδε δΔηὰ οὐκετι οὐδειᾳ (Ὡς. οοηφϑδηδαδ ἰδ 

ξιεδῖες (Ὁ 3 0Δ). 
δ ισχνὲν αντὸν ἰῃ ΔΎ ὑποῖδ]8. 
Ἵν τους μν. καὶ ἐν τοιβ ορ. ἰπ ἴῃς Ὀεδῖ ̓ ορίε8. 

ΟΗΆΡΤΕΝ Ν. ΤῊΞ ΟἜΒΑΒΕΝΕῈ δὲῈ- 
ΜοΟΝΙλΟο. ΤῊΕ ὈαΑύΘΗΤΕΞΚ ΟΡ [λικῦβ. 
ΤΗΕ ΝΟΜΑΝ ἍΙΤΗ ΑΝ ἴβϑυε. Τῆὶ8 
ἙτοΟὺΡ οὗ ἱποίδεηῖβ ἰβ ρίνεη 'π ἴδε βαπια 
οτάες ἐπ 411 ἴδτες βυπορείβϑίβ, δὰ: ἱπ 
Μαιέδενν ποὲ ἴπ ἱσχηπιεάίαδιες βεαυεηςς. 
-ῖνν. :-2οϑ. Τὴ Οεγασέμε ενιοηπίας 
(Μι. νι. 28-34, 1κ. ν!ἢ.. 26-30).--Νν ετ. τ. 
εἰς τὴν χῶραν τ. Γερασηνῶν : οη ἴδε Ρτο- 
ΡὲΣ πᾶπιε ἴο ἴπε ρίδος υἱδ αἵ ἴῃς Ραγβ]1εἶ 
Ῥίδος ἰῃ Μι.---Ν ες. 2. ἐξελ. αὐτοῦ... 
ὑπήντησεν αὐτῷ ; ποῖς ἴδε ςοττεςτίοη οὗ 
δῖε ἴῃ Γυκε. Μαγκ᾿β ἱποοιγεοΐῃεββ 18 
τὸ 6 ῥτγεΐετσεά δ8 επιρῃδβίβίηρ ἰῃς ἴδοὶ 
τῆαλι τῆς πηεεϊϊπρ ἢ τὲ ἀεοτηοηΐδο 
ἴοοῖ ρἷδος ἱπιηχεάίδιεϊν δες ἰἸεανίηρ ἴῃ Ὲ 
οδξ. ]08ὲ οη ἴπαι δοοουπὲ (πε εὐθὺς 
Ῥείοτες ὑπήντησεν (οπιϊτεὰ ἴπ Β) ἰ8 υπ- 
ΠΟΘ ΒΒΔΣΥ.---ἐκ τ᾿ μνημείων, ἴτοτη ἴα 
τοπιῦ8, 848 ἴῃ Μί., ἐκ τῆς πόλεως ἱπ [Κ.; 
τῆς ἔογσηθσ ἀουθι!]εβ5 τῆς Διεέ. [υΚε᾽ 5 
Ῥῆταβα Ῥγοῦ αν πιεδηβ {παῖ ἢς δεϊοηρεά 
ἴο ἴδε οἰἴν, ποῖ πεο}ββδγν ἐπι ρ᾽ γίηρ {Παΐ 
Ὡς οἂπὶς ἔγτοπιὶ ἱεὲ ᾿υβὲ (πεη (υἱάς 1 Κ 
νἱτἱ. 27, 148ὲ οἰ δυϑεῚ.---νν. 3-5 ΕἸ ογδίεὶν 
ἀδβοσῖδε ἰῃς πιδπ᾿β οοπάϊπίοη, 85 ἰ{ τς 
ἐνδηρεῖδι οἵ γαῖμα 815 ἱπίοστηδπί (Ρεϊετ) 
ΨΕΙς ἐλβοϊπαϊεὰ ὉΥ τς βυδήεςῖ; ποῖ ἃ 
ςᾶ8ε οἵ ἰάϊε ννοσά- ραϊπείηρ, δυὲ οἵ γε] ἰβεῖς 
ἀεβοτρείοθ ἔτοπι υἱνίἁ, αἰτηοϑὲ πιογρὶά, 
τεςοϊϊεοιίοη. Ηοϊεζπιδηη (Η. Ο.) τείεσβ ἴοὸ 
18. ἰχν. 4, 5, 88 ἰῇ ἴο βυρρεδί ἴπαϊ βοπΊα 
εἰεπιεηῖθ οὐ [πε ρίοίυτε--- ἀνε! πρὶ ἰπ 
τοπηδβ, εαἰπρ ϑυνίης᾽ 8 Πεβἢ--τινεγε ἰδκθῃ 
τπεπος.--τὴν κατ᾿, ἐλε, ἱ.6. ᾿ΐ8. ἄννεῖ!- 
ἴηρ, ἱπιρὶ γίπα ᾿βουρῇ ποὲ επιρδβί βίη ρ 
οοπβίδης παδίς (ῥεγῤείμενι, Ἐτὶ1Ζβοῆε), 
{κ., “1ογ ἃ Ἰοηρ εἰπις ".--ὐδὲ, οὐκέτι, 

8 καὶ ιδων ἰη 3. ΒΟΙ.Δ, 

οὐδεὶς : επετρεῖὶς δοουτιυϊδιίοη οὗὨ ηερ- 
δἴϊνεβ, 4υϊτ6 ἴῃ ἐς 8ρίγίξ οὗ ἔα ατεεῖς 
ἰδῆρυδρε. Αἱ {πῖ8 ροΐπε δε βεπίθπος 
Ὀγθᾶκβ ἄννᾶυ ἴτοπὶ {πε τγεϊδεϊνε ςοπβίσυς- 
τἴίοη 88 ἰξ ἴῃ βυτηρδῖηυ τ τμ6 ππϊαπὶ- 
Δ0]ε τ] άπεββ οὗ τς ἀεπιοπίδς.---Ν ἐσ. 
τς 118. ἕονν ἔπε δδά οἵϊΐεπ {τἰδά τὸ ἱπά 
ἴδε πιδάπιδη, ἔεεῖ (πέδαις) ἀπά δΒαπάβ 
(ἁλύσεσι, ννἱτἢ οΠαἴπδ, ἔοσ τῃ6 παπάβ ἧδγε, 
πῃ ςοπίγαβε ἰο πέδαις, οΠὶπϑ5 ἔοσ ἔπε ἔδεῖ; 
δυ δ! ἰξ τηδδηβ ομαΐπβ ἴῃ βεηοζδὶ).--- 
σνυντετρῖφθαι : {πε υβε οὗ ἃ ἀϊδιϊποι νει Ὁ 
ἴῃ τεΐεγεηρε ἴο ἴΒς ἐδιίεγβ βυρρεδβὶβ ἔδαι 
πεν Ψοσα οὗ ἀϊβεγεηε τηδίεσιδὶ, εἰτμος 
οοτάβ (Μεγεῖ) οὐζ ψοοάδη (8. ῃδηΖ), απ 
τῇδε ννὲ ββουϊὰ σεπᾶδος συντετ., ποῖ 
“Ῥγοκεη ἴῃ ρίεςεβ " (Α.Ν.), Βαϊ τυδρεᾶὰ 
{του ρ ἢ 88 1 Ὁγ ἱποθββδηὶ ἔτι ςτίοη.--- ἐσ. 
5. ΑΔΒ {πὲ ρῥχγενίουβ νεῖβε ἀερίςϊβ πα 
ἀεπιοηΐας 5ιγεηρίῃ, 8ὸ {πῖ8 τῆς υἵξπες 
τηΐβεγυ οὗ τῆς ροοσ βιυδίεγεσ.---διὰ παντὸς 
γυκ. κ΄ ἡμέρ., ἸηοΕ 558 ΠΕ ηἰρῆε εἰπιε δπὰ 
ἄδγ ἔπιε, ἐνεη ἀυτγίπρ πἰρῃς ψΒεη πλεῖν 
εἰαάϊν ρεῖ υπᾶες τοοῦ (ν εἶἰβθ, Με.- 
Ἐνδηρ.) πὰ ννῆδῃ β8'εερ πιᾶῖκεβ ἰσοῦ δα 
οε886 ἴογ τηοβῖ : Ὧ0 8]6ὲρ ἔοσ [ῃἰβ νυγεϊοῃ, 
οσ αυΐεῖ τεϑιηρ- ᾽δςε.---ἐν τ. μνήμασι κ. 
ἐ, τ᾿ ὄρεσι, ἴῃ ᾿οπηΡ8 οἵ οη πιουηϊδίηβ, ἴῃ 
οἂᾶνϑ οἵ ουνλ ἴπ ἴἢε ορεπ, ἴδετε γᾶ8 δῖ 
οης οὐσουρδίίοη ἔογ δίτῃ : ποῖ τεϑὲ οἵ 
βίεερ, δυῖ ᾿εδβεῖεββ οὐΐου δηὰ βεϊξ- 
Ἰδςεγδίίοη (κράζων, κατακόπτων ἔαντ. 
λίθοις). 

γν. 6-13. Μεεέηρ τοὶ ἢ Ἅε5μ5. Ὑδῖ5 
ἀεβρεσγδῖς οδβε νν1}} τεβὲ ΟὮγιβε β ροννεσ ἴο 
681, Μαάπεϑββ, ἃ5 ψ}] ἃ δηὰ υπιδπλαθ]ς 
88 186 ννἱπά οἵ ἴπε βεὰβ'Ί Ὑνδδὶ ἰβ ρσοίπρ 
ἴο Βάρρβὴ ὃ---εσ. 6, ἀπὸ μακρόθεν, ἴτοπι 
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μακρόθεν, ἔδραμε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, 7. καὶ κράξας φωνῇ 
μεγάλῃ εἶπε, “ Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου ; 

ὁΛεὰ χἰχ, ὁρκίζω σε τὸν Θεόν, μή με βασανίσῃς." 8. ἔλεγε γὰρ αὐτῷ, 
δ άοοο Ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου." 9. Καὶ 

ἐπηρώτα αὐτόν, “Τί σοι ὄνομα 5; " Καὶ ἀπεκρίθη, λέγων, “ Λεγεὼν“ 
ὄνομά μοι,δ ὅτι πολλοί ἐσμεν." 
ἵνα μὴ αὐτοὺς ἀποστείλῃ ὁ ἔξω τῆς χώρας. 

10. Καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, 
11. ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τὰ 

ὄρη Τ ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη " 12. καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν 
πάντες οἱ δαίμονες ὃ λέγοντες, “ Πέμψον ἡμᾶς εἷς τοὺς χοίρους, ἵνα 
εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν." 13. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ Ἰησοῦς.» 
καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους " 

καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν " ἦσαν δὲ 10 

1 αυτον ἴῃ δ. ΒΟΙ.Δ ἱπβιεδά οὗ ἴδ τῆοσγε υδιια] ἀντω ΟΥΤ. ΕΒ. 
3 λέγει ἰη ΜΑΒΟΙΔΣ. 
ϑογομα σοι ἰῃ τηρεῖ υποίαἶδ, Ὁ [88 σοί ον. (80 ἰῃ ΜΊς,). 
4 καὶ λέγει αὐτω Λεγιων ἰη ΒΟΙ.Δ (Τίδοϊ., ΝΜ. Η.). 
5. ΒΡ δὰὰ στιν. 

Ἴ τῷ οραι ἰπ α]Ϊ υποία]5. 

99 ΒΟΙΧΔ οπιΐξ ευθεως οἰ. 

δἴαι, ἃ τεϊαϊΐνε εἐχργεϑδίοῃ, ἃ ἕδνουγί(ε 
Ῥίοομδβπι ἰη ΜΚ. (χὶν. 54, χν. 40).-- 
προσεκύ : ΜΟΥΒΠΙρίυ] διττυάς, Ὧ8 
οἷς οπς ννῆο ἔεεϊβ αἰγεδν τῆς σἤδγηι οἵ 
80Ρ611 οἵ Ηἰπὶ Ὀείοτς ννῆοπι ἣε Κηξεῖβ ; 
δἰτεδάν {μεῖς ἰ8 ἃ ργεβεητπλεηὶ πὰ σοπΊ- 
ταεποοσηςδπῆὶ οὗ οὔτε, που ρῇ ποῖ γεῖ ννεῖ- 
φοσης.---ν εσ. 7. τὸ θ, τοῦ ὑψίστου; Μι. 
δδβ τοῦ θεοῦ οπἶγ. [κε ρίνεβ τπε [0]] 
ἐχργεββίοη τεῆς ϑοη οἵ αοά Μοβὶ Ηἰρῇ. 
ὰ ΒΙςἢ 5 τῆς οτἰρίπαὶ ὃ Δ εἰββ (Μεγεῦ) 
βᾶγβ Μι.᾽8, ΜΚ. δὐάϊπρ τ. ὑψ. ἔο ργερατγε 
ἴος ἴῆε ἄρρεδὶ ἰο ὧπὲ πίρβεσ ὄνεὴ ἔπη 
7εβυ8, ἱπ δρκίζω (ο]]ονίπα. Βυῖ ΨῈΥ 
Βῃουϊά ποῖ (ῃς ἀεπιοηίας Ὠἰπιδοὶ ἢ ἀο {παῖ 
-ὁρκίζω: ἰῃ οἰαδββῖςβ ἴο τῆδκε βυνεᾶσ, ἰῃ 
Ν. " (πεσε δπὰ ἱπ ᾿ςῖβ χῖχ. 13) ἴο δά)ωυγε 
ψνἰ ἢ ἀουδ]ς δοουβαῖίνε; ποῖ ροοὰ ατεεκ 
δοοοτάϊηρ ἴο Ῥῆτγγυπ.; ὁρκόω τδε τἰρῃὶ 
νοτά.--μή με βασανίσῃς : πο πρὸ 
καιροῦ 2485 ἰπ Μιί., (τς τείδγεπος. δρ- 
ΡΑγεπεν ἴο ἴπε ῥγεέξεη ἰογηηεπὶ οὗ ἀε- 
τηοηΐδο οἵ ἀεπηοη, οἵ θοῖἢ ; εἰπε βῃγίηκ- 
ἱπρ ἴτοπὶ οὐτα εἰς ἴἰο δε ἱπιρεπάϊηρ.--- 
νει. 8. γὰρ, ἴος Ηε ννᾶ8 δδοιι ἴο 
ΒΔΥ : ποῖ γεῖ 5βαϊὰ, Ῥυξ ενίἄεπε ἔγοπλ 
ΟἸ γίβι 5 πηδππεῖ δηὰά ἱοοῖς τπδὲ ᾿ξ νγὰ8. οἡ 
Ηἰβ ἰοηρσυε ; ἴδε οοπαίίνε ἱπχρετίεος 
(ὟΝ εἶβ8).---ν ες. 9. τί σοι ὄνομα ; ἰπϑίελὰ 
οὗ βαγὶηρ δἱ οπος ψῃαι Ηξς πὰ πιεᾶπὶ 
ἴο 5βᾶγ, [|ε88 δάορίβ ἃ τουπάδροιϊξ 
τοεϊῃοά οἵὁἨ ἀεα!πρ υἱτἢ ἐπε οᾶβε, δηὰ 
Ὅ8κ5 {π6Ὸ ἀεπηοηίας δὶβ πᾶπΊε, 45 ἰΐ ἴο 

4 αντὰ αποσ᾽ ἰῃΠ ΒΟΔ. Ὁ δδ8 αντονξ. 

8 παντες οἱ δαιμ. οπιί! 3 ΒΟΤ.Δ (Τίϑο;., ΝΗ). 

10 9 ΒΟΌΙ(Δ οπιῖξ σαν δε. 

Ὀτίηρ δὶπὶ ἱπῖο οοτηροβυτγε.---Λλεγιὼν : 
ἴτοτλὶ ἴῃς Εοπηδη ἱερίοῃ ποῖ ἃ σῶσε βίρῃε 
ἰπ τδαὶ τερίοη, ἐπ ίεπὶ οὐὁἨ ἰγγεβίβει Ὁ] 8 
Ῥοψεσ δηὰ οἵ ἃ πιυιϊκίιαὰς ογραηϊβεὰ ἱπίο 
ἀπιῖν ; ἴπα πᾶπὶὸ δἰγεδάν πδιυγαὶ ἰβεὰ ἱπῖο 
ατεεκ δηὰ Ασαπίδεᾶπ. Τῆς υ86 οὗ ἰξ ὉῪ 
ἴδε ἀεπιοηΐδς, 1ἴκε τς ἱτηπηεάϊαϊε τεοος- 
πίτίοη οὗ ]εβὰ8 8β ἃ σοά κε ρΡεζβοπ, 
τενεδὶβ ἃ βεηβίεϊνε, ἤπε - βιγῃπρ πηιϊηὰ 
τες κεὰ Ὀγ ἰπβδηϊν.--- ες. το. παρεκά. 
λει: λέ, ᾿νερίοπ, ἰπ (πες πᾶπις οὗ τῆς ἀε- 
ΤΊΟΠ8, δαβεθοθβ δατγηθβεν (πολλὰ) τπαὶ 
Ης νουϊὰ ποὶ βεπὰ ἑλωπ (αὐτὰ) οὐξ οὗ 
τῆς τερίοη (χώρας). Ὀερςδροϊίβ, δεϊονεάᾶ 
ΌΥ ἀεπιοπβ, βϑιρρεβίβ ἀτοίϊιβ, Ὀεοδυδβα 
701} οἵὗἨὁ Ηεἰ!επἰβίπρ ἀροβίδις [εννβ, ἐεσέδ 
7οβερᾷ. (Α. ἐ: χνΐ!., 11).-πνεσ, τι. ἐκεῖ, 
ἴδεγα, πθὰγ Ὦγ. ΟΛ Με. νι. 30.-πρὸς 
τῷ ὄρει ; οη ἴῆε πιουπίδίη 5[46.---Ν τ, 12. 
πέμψον: Ξεπὰ υβ ἱπίο ἴπε ϑεσίνδ; πὸ 
οἴδηςε οὗ ρεγπιϊββδίοη ἴο Ἔπῖεσ ἱπίο "δ ; 
ΠΟ εχρεοϊδιίοη εἰπε οὐ {πῸὸὶ επβυΐπρ 
οαἰαβίτορμε.-- τ ες. 13. καὶ ἐπέτρεψεν: 
βεμοίββίοο ποῖ ςοπηπιαπά ἴο επί; ἰπ 
τ. ποῖ Ἔνϑθὴ (δΠδΐ, 5 ΠΊΡΙΥ ἃ Ῥεγεπιρίογυ : 

Ὠεραγὶ! γιάε ποῖεβ τπετα.--- εἰσῆλθον : 
8π ἱπέεσεηςς ἔτοπὶ [ἢ βεημεὶ; πεῖ πος 
ἐχὶτ ποῖ ἐπίγδηςς ςουἹά Ὀς βδεεῆ. Ὑμεσα 
Μ 85 ἀοιδε 658. ἃ εοϊποίἄεπος Ὀεῖννεςη [Πα 
εὐτε δηὰ δε οδιδβίγορῃα. --ὧς δισχίλιοι: 
ρους 2οοο, 8δη δϑειπχαῖϊς οἵ ἰῆς δεογάὰβ 
Ῥοββί οἷν Ὄοχδρρεγαῖςά. --ἐπνίγοντο (πνίγω, 
ἴο σἤοκο), νεγε ἀγοννηςᾶ, υϑεά τη τῆ 



Ἴ--ῖρ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ὡς δισχίλιοι" καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 14. Οἱ δὲ βόσκοντες 
τοὺς χοίρους 1 ἔφυγον, καὶ ἀνήγγειλαν 3 εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς 
ἀγρούς. καὶ ἐξῆλθον 2 ἰδεῖν τί ἐστι τὸ γεγονός " 15. καὶ ἔρχονται 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ ὃ 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα " καὶ ἐφο- 
βήθησαν. τό. καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐγένετο τῷ 
δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17. καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν 
αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁριων αὐτῶν. 18. Καὶ ἐμβάντος “ αὐτοῦ εἰς 
τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθείς, ἵνα ἣ μετ᾽ αὐτοῦ. δ 10. ὃ 
δὲ Ἰησοῦς ὁ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, “ Ὕπαγε εἷς τὸν 
οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀνάγγειλον ἴ αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ Κύριος ὃ 
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Ἰ και οι βοσ, ἀντους ἰῃ  ΒΟΌΓΔ. 

3 ἀπηγ. δἀπὰ ηλθον ἱπ δ ΒΙ, (Ὁ Βανε απηγ.). 

5 καὶ οπχίτἰεὰ ἰπ 9 ΒΌ1Δ. 
δ μετ αντον ἡ ἰπ ΦΑΒΟΙ,Δ. 

Ἰ απαγ. ἴῃ ῬΒΟΔ. 

8δεῆδα ἰῃ ]οβερῆ., Α. ]., χ.» 7» 5ν τεραγάϊπρ 
7ετεταϊδῃ ἴῃ τε ἀυπρεοη. 

γν. 14-2ο. ϑεηιιεἶ οΥ ἐπ ἘΣ ν ετὶ 
14. εἰς τὴν πόλιν, εἰς. : ἴῃς δετάβ οὗ 
οουζβα σᾶ ἴῃ Ὀγεδι !]εβ8 ρδηΐο- ϑ τ κε 
μαβῖβ ἴο τεροζὲ ἴῃ ἐγαρεαυν ἐπ ἐλδ εἱέν 
ἀπά ἐπ ἐκε πεὶρδοιγίηρ γζαγηι (ἀγρούς). 
--καὶ ἦλθον, εἰς. : δηὰ ἴδε ρΡεορὶε ἰπ 
ἴοννῃ δπὰ σουπΎ 88 παίυγα!ν ψνεηῖ ἴὸ 
8ὲς ψπδὶ παδὰ δμαρρεπεά. Τδεῖς τοδὰ 
Ῥσίηρβ ἴμεπὶ διγαῖρῃς ἴο [6508 (νΕσ. 15), 
ἃπὰ {μεν δεῈὲ ἴδετε ἃ βίρῃξ ψβὶςῃ 
δϑίοηϊβμεβ ἴδεπὶ, [6 ν᾽ 6]1- πον δπά 
ἀτελάεὰ ἀετηοηίας ςοπιρ εἰ εἶ δἰϊεγεά ἴῃ 
σλᾶπηασ δηὰ δδβρεοῖ; βἰτἰηρ (καθήμενον) 
αυΐεῖ, ποῖ τεβίῖεβϑ ; οἱοϊμεά (ἱματισμένον 
Βοσα δηὰ ἰῃ 1,.Κ. νἱϊ!. 35), ἱπιρὶ γίπρ Ρσθ- 
νίουβ πακεάπεββ, ὍΠΙΟΝ 8 ἜΧΡΊαβ8]Υ 
ποϊεὰ ὃν 1,Κ. (νι. 27), βδηθ (σωφρον- 
οὖντα), ἱπιΡ᾿γἱηρ ργενίουβ πιδάπεββ. Εοσ 
1815 β6ηβ86 οὗ ἕῃῆς νετῦ υἱάξ 2 Οος. ν. 13. 
ϑόιης ἴδίε τῆς βεοοπά δηά τῃϊγὰ ραγιϊςϊρὶς 
8ἃβ8 βιυδοτάϊιηαϊς ἴο ἴῃς ἢγβί, Ὁυῖ πον 
ΤΩΔῪ δα νἱεννοὰ 88 οο-ογάϊπαϊς, ἀςποιπρ, 
ἴἄσεθ ἀϊδβιίποῖ, Ἂαυδι!ν ουϊδιαπάϊηρ, 
οδατγαςιεσίβιίςβ ; “βεάεηϊεπ), νεβε πὶ, 
ΒΆΠΔ6 τηεηιΐ8, οὐπὶ πίε διίββεϊ βίῃ 
ᾳυϊεῖς, νεβεθυδ, γαξίοπὶβ αδὰ " (Βεηρεῖ) 
---ΑἹ1 ιιἷ8 μβαά δαρρεπεά ἴο ἔπε πιδῃ ννῇο 
μαά μαά τς Ἰερίοη ἢ (τὸν ἐσχ. τ΄ 
λεγιῶνα) --ἐσχηκότα, ρετίεος ἱπ 5δεῆβ6 
οὔ ΡΙυρετέεςς. Βυτίοῃ, 8 156.---ἐφοβή- 
θησαν: ἴδεν ψνεῖε δἰταϊά, οὗ (6 β8ᾶπῈ 
ΤΩΔῃ, 88 τυ 889 πεν δαὰ Ὀεεη οὗ [6 
πβδης, ἱ.Φ.,) οὗ τῆς ροννες ψψϊοἢ δὰ ῥγο- 
ἀυςεά (ῃς οδδηρε.---Ν ες. τ6. Τῆς εγε- 
Πα Βδε8 ἰῃ δασῖμες οχρ᾽ δηδίοηβ τὸ [μεἷσ 

4 εμβαινοντος ἴη ΦΑΒΟΌΓΔΣ 33. 

5 Ἐοτ ο ὅε !. [ἢε β4πηε δυϊ ποσί ἰεβ αν δἰ πυρῖν και. 

8 ὁ κυριος σοι ἰπ ΒΟΔ. 

Ἐπί ουεσβ πον οοηπεοὶ ἴπ6 ἔνο ὄνοηῖβ 
τορεῖπετ---ἴθε συγε δηὰ ἴπε οαϊδβίγορμε--- 
ποῖ τεργεβξεηξίηρ [Π6 οπ6 88 σᾶυβε οὗ (ἢς 
οἴδπεσ, Ὀὰξ ΒίτηρΥῪ 88 Ὠδρρεπίῃρ οἷοβε ἴο 
φᾶς οἴπεσ. πε οννπεῖβ ἄγανν ἃ πδίυγαι 
ἱπίεσεποε : οὑστε οδιι8ε οὗ οδιδβίγορῆς, 
δηὰ (νετ. “7)τεαιεβὲ [ἐ808,88 ἃ ἀβηρέτγοιβ 
Ῥείβοη, ἴο τεῖιγε.---ἤρξαντο, δέραη ἴο 
τεαυδβί, ρμοϊπείηρ ἴο ἰγαπϑιοη ἤτοι 
νᾶρυς Μὲ ἴῃ ργεβεῆος οὗ ἃ ρτεδὲ οσἤδηρε 
ἴο ἀεβίγε ἴο θὲ τίὰ οἵ Ηΐτη ψῆοπὶ ἔπῸῪ 
Βεϊϊενεά ἰο ὕες ἴμε σάυδβε ὈοΙἢ οἵ ἰξ ἀπά οὗ 
ἴῃς 1088 οὗ ἰπεὶγ ϑυνῖὶπε. ἘΕτζβοῆς ἴα κεβ 
ἤρξαντο 45 τηεδηΐπρ πὶ 7688 ἀϊά ποῖ 
πεεὰ τυςἢ ρῥγεδββυσγε, ὃὰϊ ἱΠπάγενν οα 
πε ἤτβὲ δίπε οὗ {πεῖὶγ τυ ϊβῃ.---νεγ. 18. 
ἐμβαίνοντος, εἐπιρατκίπρ, (ἢ ς βᾶπιῈ ἀδῪ ὃ 
]1εβθὺ8β μαὰ Ῥχοδδῦὶν ἱπίεπάεὰ βίδγίηρ 
Βοηβ ἄδυβ οὐ ἔπε δαβίειῃ βῆοζθ 88 οὔ 
τὰς 871 (111. 13}, τὸ εξ 1ῆε ογοννὰ ἀϊ8- 
Ῥεῖβε.---ἶνα αὐτοῦ ἢ: δὴ οδ͵εςῖ 
οἴδυβε αῇεσ νεγὺ οὗ ἐχῃογιίηρ ψνἱ ἵνα, 
δηά βυδ)υηςείνε ἰπϑιεδά οὗὁἨ ἱπβηϊῖνα 88 
οἴεῃ ἰη Ν, Τ᾿, [δδὲ ἢς πιῖρῃε δὲ ἢ 
Ηἰτι (γε δ!]ΐπρ 111. 14). ΤΕ τηδη ἀεείγεά 
ἴο Ὀε᾿οπὶα ἃ τερυΐας ἀϊδοὶρίς. ιςοῖοσ οὗ 
Απὶ,, ὙΠεορῆγν., Οτοίυ8, ἀπά ρει 
ϑοβδὴζ ταϊηῖς 818 τπηοῖϊνε ᾿ν88 ἔδασ 1εβὲ 
πε ἀεπιοηβ τηΐϊρῆς τεϊυσῃ.---νεσ. 10. 
7εβὺ8 τεῆιδεβ, δηὰ, ςοῃέγαγυ τὸ Ηἰβ ὑδυ] 
Ῥτζδοιίος, 18. τὴς δεαϊεὰ οπς γὸ δηοὰ 
βρτεδὰ [δε πεννβ, 88 ἃ ἰκίπά οὗ τῇ δι ΟΠ ΔΓΥ 
ἴο Πεοδροΐίβ, 8 ἴθς Ὑψεῖνα μεσ ἴο 
6 41|ε6. Τῆς ἢτβὲ ἀροβίϊς οὗ ἴδε μεδίμεπ 
(Ηοῖεζ. (Η. 6.) δες Ψψοϊκιηδσ). 7]εβι8 
ἀεϊειτηϊπεά τἴπδὶ ἴθοβα ψνὰο ννουϊὰ ποὲ 
δβανε Ηἰπιβοῖῖ ἐπουϊὰ δανε Ηΐβ τεργε- 
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ἐποίησε,Ϊ καὶ ἠλέησέ σε." 20. Καὶ ἀπῆλθε καὶ ἤρξατο κηρύσσειν 
ἐν τῇ Δεκαπόλει, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς . καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 

21. ΚΑΙ διαπεράσαντος τοῦ ᾿ἸΙησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν, 
συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22. 
Καὶ ἰδού,; ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάειρος, καὶ ἰδὼν 
αὐτόν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 23. καὶ παρεκάλει ὃ αὐτὸν 

ἔ εκοῖα 
ΥΕΙ͂. 91, 

πολλά, λέγων, “Ὅτι τὸ ᾿θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει - ἵνα ἔλθὼν 
ἐπιθῇς αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως ὁ σωθῇ καὶ ζήσεται." ὅ 24. Καὶ 

ἀπῆλθε μετ᾽ αὐτοῦ " καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον 
εἴν. χν.:4. αὐτόν. 

Αεῖδ χχὶ. 
οι. 25. Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ πολλὰ 

ἧμιν». 4. παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, 26. καὶ " δαπανήσασα τὰ παρ᾽ ἑαυτῆς 5 

ἃ πεποιήκεν ἴῃ ΆΒΟΙΣ. 

8 παρακαλεῖ ἴῃ ΦΑΟΙ, (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η., τεχι). 

4 ταῷ χαιρας ἀντη ἰη 3. ΒΟΙ.Δ. 

3 Ομιΐξ ιἰδον ΜΒΌΙ.Δ, 
καρίκαλαι ἰπ ΒΔ (ΝΗ. παιδτείη). 

δ γα σωθη και ζηση ἱπ ἢ ΒΟΌΓ.Δ (οπωβ ἀπά ζησεται ἄοπὶ ΜΕ,). 

4 Οὐ τι ΦΑΒΟΙ.Δ ((ουπά ἱπ ὈΣ). Τ δωδεκα «τη ἴῃ ΒΟΙ,Δ, 
δ αντῆς ἴῃ ΒΙΣ (ΝΗ. ἐεχι), «αντης ἰῃ ΟἿΔ (Τίδοδ., ΝΥ. Η.., τιδσρίπ). 

πβεηίδλίϊνε.---πεποίηκεν, ρετίεςξ, ἴδε εδεςὶ 
δυὺυίάϊηρ: μαι ἄοπα ἴοσ πς, 88 γοῦ δ66.--- 
ἠ σε: ρἰτἰεὰ πες δὲ πε εἰπ)ς οὗ 
οὐτε. ὅσα πιᾶν ὃε υπάετβιοοά Ὀεΐοτο 
ἦλ. - δηὰ Πονν, εἴς., οζ καὶ ἠλ. πιᾶγ ὃς 
8ἃ Ἡδεντσαίδιηρ νῶν οὗὨ βρεαϊκίηρ ἴος 
ἐλεήσας σε (Οτοιίυ8).--Κυριός : τῃ6 ξυδ- 
ἡεςε το τς ἴνο νεγδβ -- αοά, 88 ἴῃ Ο. Τ᾿ 
ϑερί.-ντεσ. 2οὅ. ἐν τῇ Δεκαπόλει: δα 
ἴοοϊκ ἃ ψίάς γσδῆρε; ἱπιρ᾽ γί Ῥγοῦ δ] 
δι μὲ 88 κπονγῃ [βγουρβους ἴδε ἴεα 
οἰείεβ 88 ἔπιε Ἰϑπιουβ τηδάπιδηῃ οὗ Θεγαβᾶ. 
ναὶ ννὰβ ἴῃς εῆἥες: οἵ δἰ8 τηϊβϑίοῃ ἴῃ 
τθαῖ ατεεκ του ὃ Μοπιεπίασυ ννοηᾶεσ 
δὲ ἰεαϑὲ (ἐθαύμαζον), ρετμαρβ ποῖ τηῦος 
Σοσα. 

γν. 21-43. ΤὰῪ ἀαηρλέον ὁ αἷγμ5 
απὰ ἐδδ τοονιαν τος δίοοάγ ἰϑεμε (Μῖ. 
ἶχ. 18-26, 1. νἱϊ. 40-56).--Ν Σ. 21. 
ὄχλος πολὺς : {πε ἱπεβοδραδῖς Ἵοσονά, ἴῃ 
ΤῸ ὮυσσΥ ἴο ἀΐβρετβε, γαΐπετβ ἀραίη δρουΐϊ 
]16βὺ8, οὐ Ηἰβ τείυση ἴο τῆε ννεβίεσῃ 
Βῆοσε.--ἀπ᾽ αὐτόν: ποῖ τηεγεῖγ ἕο, ὃυϊ 
αἴέεν Ηΐτα, ἴῃς ρτεδῖ ςεπίγε οἵ διἰγδοιίοη 
(ζ΄. πρὸς α., ἰΐ. 13, ἱν. 1).---παρὰ τ΄. θ.» 
Ὁγ ἴδε βεὰ (ῃετε δηά ἴπεσε); ποὺ βοοῃ 
δῆες (6 δγεῖνδὶ ἴῃς ᾿ποίάθπε Ὠαρρεπεὰ 
ποῖ ἱπάϊοαιεά (ο΄. Με. ἱκ. 18 ἔοσ βεαυεπος 
δηὰ 5[τυδι]0η}, ποτ ἰ8 ἴδε τιοῖνς οὗἩ τῆς 
πατταῖίνε.Ό δ νεῖββ βυρρεβίϑ ἴμαὶ τδε 
7ηΐγυβ βίοσυ 8 γίνεῃ 88 δποῖδεσ ἱπβίδπος 
Οἵ υπσεοορείνιυ, νεσ. 40 (Μεγετ).--- ἐσ, 
22. εἷς τ΄ ἀ. : ἴῃς ἐχρτεβείοῃ ἱπηρ]ε8 ἃ 

Ἰυγα εν οὗἨ δγηαρορυεβ, Ἔαοῖ πανίηρ ἐξα 
ἔμίεῦ τυῖεσ. ὙὍΠα τεέεγεμος ἰβ σου ΔΌῪ 
ἴο Οδρεγηδυπι.--- τ. 23. θυγάτριόν μ.: 
δῃ ἰπβίδπος οὗ Μϑ ἴον οἵ ἀϊπιϊηυξῖνεβ, 

πὶ ἰῃ νἱϊ. 25.---ἐσχάτως ἔχει, ἰ8 εχ- 
ἐπεὶ, 1, δὲ ἀδδι 5 ἄοοσ ΠΝ ἀεαά), 
ΒΊΓΟΩΡΕΙ ἴδῃ κακῶς ἔχει͵ ἃ ἰδῖς Οτεεῖς 
Ὦγαβε (ἘχαπΊρε8 ἴῃ ΕἾβπεσ, ννειβιείη, 
ὙΡΚε, εἴς.), ἀϊδαρρτονεὰ ὃν Ῥβγγῃ. 

(μοϑεοκ, Ρ. 389).---ἶνα ἐλθὼν ἐπιθῇε: 
εἰπε υϑεὰ 88 δη ἱπιρεγαῖίνε ((. 1: Τιπι. 
1. 3. ἵνα παραγγείλῃς), ος ἀερεπάεπε οἢ 
8οπα νεγῦ υπάετγβιοοά, ἐ.5., δεόμαί σον 
(Ραϊαίγε), ἥἤκω (ΕτΖβομο) ; δείίες 
παρακαλέω σε, ἴδε εςἢο οὗἩἨ παρεκάλει 
δεῖμα δείοτε (ατοιίυβ. ϑ τ] ασῖν Εὐυΐαγ. 

ἰρ.). 
ὗν. 25-34. βαρ τὐα ἄπ ἰσϑμδ. 

--Ννες. 25. εἰ ἃ, -- αἱ ὃ 
οἵ Μι.: ἴῃ οσ ἢ ἃ ἤυχ οἱ δίονά. 80 
ἵπ ΓΚ. αἰβο.---νεγ, 26. εῖδὶ]β ἀδουῦξ [μα 
ζᾶδε, δ πῊ ]Αυὶγ ἱπ ΓΚ., ποῖ ἱἰπ Μῖ.; 
εἰἴμες {πεν ἐχραηὰ οὐ Με. δοδγενίδεβ.--- 
πολλὰ παθοῦσα: πο Ψοπάει, ταπηλείβ 
1τἱρμίίοοι, ἰῃ νὶενν οὗἩ [πὰ δη]εββ ῥγα- 
βογρ(οη8 ἴὺσ δυο ἃ οδβ6, οὐ ψῃῖο ἢ 6 
Εἶνεβ βαῃιρίεβ (Ηογ. Ηεδ.}} ῬἈγδίοαπβ 
οὗ τῆς επιρίσίς οὐ ργεβοίεπεῆς τγρε.---τὰ 
παρ᾽ αὐτῆς, πεῖ τηεδη8, οὔ. οἱ παρ᾽ αὐτοῦ, 
ἴῃ, 21.--μηδὲν ὠφελ: ποιπίπρ ῥγοβίεά, 
τῆς δυθ᾽εςεῖνε περδῖίνε, μηδὲν, ἱπηρ]168 
ἀἰδερροϊσιοά εχρεοίδεοη.--- ες. 27. 
ἀκο : ἴο 5 ρ! ν (ἢ σοπδίγυοτίοι 
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πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 
27. ἀκούσασαϊ περὶ τοῦ ἸΙησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, 
ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 28. ἔλεγε γάρ, ““Ὅτι κἂν τῶν ἱματίων 
αὐτοῦ ἅψωμαι,2 σωθήσομαι." 40. Καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ 
αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι "ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. Β 

30. καὶ εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν 
ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγε, “Τίς μου ἥψατο τῶν 
ἱματίων; 31. Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “ Βλέπεις τὸν 
ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, Τίς μου ἥψατο; " 42. Καὶ 

περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33. ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα 

καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾿ ὃ αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν 
αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 34. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, 
“Θύγατερ," ἡ πίστις σου σέσωκέ σε’ ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι 
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ΣΣ 

1 τα αδες ακ, ἰπ ΣΒΟΔ 33 (ΤίεςΒ., Υν.Η. 8ε δείον). 
3 οτι οαν ἀψωμαι καν τ΄ ι. ἰῇ  ΒΟΙ.Δ (Τίδοξ., ΚΝ. Η.). 

ἃ Βἰ τι ρ βοδιίοη. 

5 ΒΟΌΙ, οπίῖε ἐπ (1π ἊΣ αἱ.)). Δ Βᾶ5 φν. 

οὗ 18 ἰἸοπς δβεπίεπος (νν. 25, 26, 27) Μὰ 
τοδΥ, τ Ἐπ Σβοῆς, οοππεοῖ ἘΠ 18 Ρασίϊ- 
οἰρίς τ γυνὴ, νεῖ. 5, δηὰ ἰτεδὶ 41] 
Ῥεϊννεεη 88 ἃ ρῥδζεηῖμεβίβ -- ἃ οογίδίπ 
Ψοπιδη (νἤοβα οᾶβε υνᾶ8, εἰς.) μανὶπρ 
Βεαγά, εἰς.--τὰ περὶ τι Ι. ὙΤῇε ἱἰπι- 

τίδαποε οὗ ἴπε τὰ (3 "ΒΟ" Δ. ΜΗ.) 
Ἔσα ἰ8 παι τ 11 ἐπα ἐχργεββίοη πιεδῃ8 

ποῖ πεσεῖν {πὲ τῇς ψοπιδη πὰ πεδγὰ οὗ 
ἔπε τεΐυσγη οὗ [6808 ἔγοσῃ τῆ εαϑβὲ βἰάς, 
Ῥυξ τπδὶ 88ε μδά ἴοσ ἐῆε ἄγϑι {ἰπὶς μβεαγὰ 
οἵ ΟὨγίβε᾽β Βεδί πρὶ πα Πί ΒΊΓΥ ἴῃ ραπεσαὶ. 
858ὲε τοῦδ αν Ὀξεῃ ἃ βίγδηρεσ ἴοπὶ ἃ 
ἀϊδίδηςε, 4.5., τοτη Οαέεαγεα ΡΆΠΙΡΡΙ, 
Πεσ ΒοπΊα, δοοογάϊηρ ἴο Ευδβεῦίι8 (ΗΠ τέ. 
Ἐεεὶ,, νἱὶ., χ8), δας ουβε ἰδδπεβδῦϊε νν ἢ 
ἃ βῖδίυς τεργοάυςίπρ ἴῃς φοβρεῖ ἱποίάεπὶ 
Ῥεΐογε ἴδε ἄοοσ; ροββιὈΪν ἃ μβεδίῃε, μυΐ 
ΤΟΤΕ ῥοῦ ΌΪν, ἔτοπὶ πες Ὀεμπανίουτ, ἃ 
7ενε58---δίεα! προ ἃ οὐτα ὉῪ τους ἢ ἤθη 
ἰουςοἢ ὈΥ οπεὲ ἴῃ δεῖ βίδίς νν88 Τογϊ ἀάδῃ 
(εν. χν. 19-27).---Ν εσ. 29ς. ἐξηράνθη ἡ 

: ΡΕΙΠΑΡρΒ {π|8 πιθᾶπβ ΠῸ πιογὰ 
τῆαη ΓΚ. 8 βἰδίεπιεηὶ {πᾶὶ πε δυχ νγῶ8 
βἰορρεά, θυ τ ἐχργαββϑίοῃ 866ΠῚ8 σῇοϑθη 
ἴο βίρηίέν ἃ ςοπιρίεϊς ρεγτηδηθηΐ οὐγο--- 
ποῖ τηοσεῖν ἴῃς βίσελπι δυῖ ἴπε ἰουπιαὶπ 
ἀτὶεά.---ἔγνω τ΄ σι: 8ῃε νν88 ᾿φοπβοίοιιβ 
τῆαι {δε ἥονν μά οςελβεὰ (ἔγνω διὰ τοῦ 
σώματος μηκέτι ῥαιννομένον τοῖς σταλαγ- 
μοῖς, Ευΐῃγν. Ζίξ.).---ν ες. 30. ἐπιγνοὺς 
ἣν... δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ςοπβοίουβ 
ΜΝ ξοϊηρ ἑοσῖῃ οἱ τῆς μεαϊϊπρ νἱτίυς ; 
ἐξελθ. 18 τε δυϊϑιαπεῖνε ρδγιοῖρὶς 88 
οὐἼεςὶ οἵ τῆς νετῦ ἐπιγνοὺς. ΤΣ δἰδίε- 
τηξηΐ 85 ρίνεη ὉῪ Μὶς. (ἀπά Γ,1.) ἱσωρ!ε8 

ΤΒο τελάϊηρ ἰὰ ΤΕ. ἰ8 

4 θνγατηρ ἰη ΒὈ (ἿὟ.Η.). 

ἴδαῖ τῆς οὐτε 88 ποῖ ψτουρδς Ὁ) 
11 οὗ ]εβὺ8. Βυῖ ἷ᾽ τᾶν παενεσίπεῖεβα 
δανε Ῥεέῃ 80. 7εβι18 πᾶν ἤδνα ἔδεϊξ {π6 
τους, ἀϊνίπεά 18 πιδαπιηρ, δῃὰ οοη- 
βεηϊεά ἴο ἴδε εἤεςις. Μίαάε οη Μί., σα ἰοεο 
--τίς μον ἥψατο τῶν ἱματίων: Ὑδο 
τουοπεὰ τὴς οἡ ΤῊΥ οἱοῖπεβ ἡ ὙΤἢΐ8 νεσὉ 
Βεῖε, 8ἃ8 υδϑυδὶ, δκεβ ρεηϊεῖνε Ῥοῖἢ οὗ 
Ῥεγβοῃ δηὰ {πίηρ (Βυϊζίδηπ᾿Β Ογαριριαν, 
Ν.Τ'.., Ρ. τ67).--νες, 31. τὸν ὀχ. συνθλί- 
βοντά σε, ἴϊε ςτοννά βαυεξεσίηρ ΤΒες, ἃ8 
ἴῃ νεσ. 24. Τα βἰπρὶα νεγὺ ἰπ ἰἰϊ. ο. 
Τῆς σοτηρουπὰ ἱπηρ11ε8 4 ρτεδίεσ Ἵζοινὰ, 
ΟΓ ἃ ΠΟΤΕ εαρες ρεββιυσε δεοιηὰ }|ε8118. 
Ηονν εχοϊτίπρ δηὰ ἐδερυϊπρ παῖ στυάς 
Ῥορυϊασιγ ἕο Ηἰπὶ |---νες. 32. περιε- 
βλέπετο: ]|ε5808, Κπονίηρ νγ6}1} τῆς 
ἀϊπεγεπος Ὀεῖννεεπ ἰουςἢ ἀπά ἰουςῇ, 
τερφατάϊεββ οὐ ψνῆδὲ ἴῃς ἀϊδοὶρῖεβ πιδά 
Ρἰδυβίδν βϑαϊὰ, ἀφῥέ ἰοολίηρ αἀγομμά ἴῃ 
αὐυεϑὲ οὗ ἴδ ρεζβοῦ ψῆο δαὰ ἰουςπεᾶ 
Ηἱπὶ πιεδπίπρίυγ.---τὴν το ποιήσασαν: 
ζετο 6, ἃ τυοηιαης τους. δ ά 7εϑὺ8 
Κπονν (Βαῖ, οἵ 15 1 τῆε ἐνδηρεῖίβε ςῃοοβίησ 
δε ρεηάεσς ἱπ δοοογάδηος ψἶ ἴπς ΠΟῪ 
Κποννῃ ἴδοι ὃ (Μεγεσ δπὰ ΝΥ εἰββ). Τῆς 
ἴοττλεσ ροββίθ]ε, υἱβους ρῥγεϊεσηδίυσαῖ 
Κπονϊεάσε, [σου ρἢ εχίγεπις δεηβίεῖνα- 
ΠεΒ8.---ν ες. 33. φοβ. καὶ τρέμ., ἐξατίπρ 
δηὰ {γε ηρ, τῆ ἴννο βίδϊεβ οἱ βεῖν 
οοππεοιεά δπὰ οἴξη οοπιρίπεὰ (2 Οος. 
νἱϊ. 156, Ερῆῃ. νὶ. 5, ῬΆΪ]. 11, χ2).--- 
εἰδνῖα, εἴο., ἐχρίαϊπβ Πὲς επιοιίοη : β86 
Κπεν νδδὶ μαὰ μαρρεπεά ἴο δεσ, δπά 
τπουρδς Ψπδὶ ἃ ἀγεδάξῃ! τπΐπρ ἰὲ ψουἹά 
Ῥε ἴο πᾶνε τῆς βυτγεριεεἰου θῖν οδίαίπεά 
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ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου." 

ν. 

35. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται 

ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγοντες, “Ὅτι ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανε" 
τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον ; "ἢ 46. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εὐθέως 1 
ἀκούσας 2 τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυγαγώγῳ, “ Μὴ 

᾿ . ..»; .ο 
τ0Β, ατ, 56: φοβοῦ, μόνον ᾿' πίστευε. 31. Καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα αὐτῷ 

μοι). 7 συνακολουθῆσαι, εἰ μὴ Πέτρον 4 καὶ Ἰάκωβον καὶ ἸΙωάννην τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. 38. καὶ ἔρχεται ὅ εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυνα- 

} τ Οοε. χἐ!. γώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον,δ κλαίοντας καὶ ’ ἀλαλάζοντας πολλά. 

ΣΝ ἰκ. (39: καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, “Τί " θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε ; 
5; χχ, τοιτὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει." 

ὁ δὲ ἐκβαλὼν ἅπαντας,Σ παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ 
» κα 

αὐτου. 

40. Καὶ κατεγέλων 

παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου 

ἃ Οπΐε εὐθέως ΣΕ ΒΟῚ Δ. 
3 παράκουσας ἰῃ ἐ3Β1.Δ, οπδηρεὰ ἱπίο ἀκονσας Ὀεσδιβ6 ποῖ ππάἀοτοιοοά, 
8 μετ αντὸον ἴῃ ΒΟΙ.Δ. 

4 τον Ὀείοτε Π. ἱπ 3.ΒΟΔ, οτοϊεἃ το οοηέοτηι ἱὮ ἰακ, ἰωαν. 

δ φρχονται ἴῃ ΦΑΒΟΌΔ, οἰδηρεά ἱπίο ἔρχεται ἴο ἄρτες ἢ θρωρα (ΤΣ αἱ.). 
δ και Ὀεΐοτε κλαιοντας ἴῃ ΔΎ ὑπο ]Δ]8. 

δ παντας ἰπ ΦΑΒΟΙΔΣ, Ἴ αντος δε ΘΙ ΒΟΌΙΔ. 

Ῥεπεῆς τεοδ]εὰ ὉΥ δὴ οῆεηάεά Ὀεπε- 
λοῖοσ ἀϊβαρργονίηρ δες βεοζεοὺ δπά ἢες 
Ῥοϊά ἀϊδτερατά οἵ ἴῃς οασεπιοπίδὶ Ἰανν.--- 
πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, τἰῃς νος ἰτυιῃ, 
ψΠΙ ἢ νουὰ ἱποίυάς ποῖ ΟὨἿΥ δὲ βῃς 
διδά ͵υβὲ ἄοπς, Ὀὰϊ Βεῖ Ὄὄχοῦβε ἔογ ἀοίπρ 
ἱππῆς ρε Ὁ] ἴα]ς οὗ οἤτοηὶς πιίβεγυ. 
Ἑτοπὶ τπδὶ ἴδε ἱπιρσεββίνεϊυ ἴο]ά, μεασὰ 
ὉΥ ἀϊδβοίρ!εβ, αηὰ ποῖ εδβϑίϊν ἴο ὃς ἴοσ- 
ξοῖίεη, τῆς ραγιίου]αγβ ἰῃ νεσ. 26 ννεσε 'π 
411 ργοδδθ! ν ἀετίνεά.---Ν τ. 34. ΤΒε 
ψνοτηδη πὰ αἰγεδὰν πεασὰά {δε ἔδπια οὗ 
7εβὺβ (νετ. 272). Ετσοπὶ ψνῆδι [6β15 βαϊὰ 
ἴο Βα δῇς τνουϊά ἕογ τῆς ἤγβι εἶπα βγεῖ 
δοπης ἰάεα οὗ Ηἰβ εχαυϊβιις βυτηρδίῃυ, 
ἀεἰ!ςδιεἶγ εἐχργεββεά ἴῃ ἴῃ ΝΕ ἢτγθι 
ψοσά : θύγατερ, ἀαπρλδέεν, ἴὸ ἃ τηδίυγα 
ΜοΙηΔη, ΡΓΟΡΔΌΪΥ ποῖ τηυςῇ, ἰξ δὲ 8]], 
γουηρες ἴπᾶη Η πι86}} Ης δρεᾶκβ ποῖ 
88 "πᾶν ἴο τοοπίαη, Ὀὰϊ 45 ψαέλεν το ἐλ ά, 

Νοῖς δον νἱνϊὰ 18. Μαγῖκ᾽β βίογυ Ἷοπι- 
Ῥασεά ννἱτἢ [πε πηεᾶρτε οο]ουτῖεββ νεσβίοη 
οἵ Με.1 Α Ἰϊνεῖγ ἱπιργεββίομπδαθ!ε εἐγα- 
νἰίης 58, κα Ῥεῖΐετς, ενϊ θην επί πὰ ἴι, 

Ὗν. 35-43. Τδθ εἰογγ οὐ" ὅ.αἱνιιε᾽ 
ἀαιρλίεν γεσεριεά.--- εἰ. 35. ἀπὸ τ΄ 
ἄρχισ.» ἴτοπὶ ἴπε γυϊεσ οὗ ἴῃ συπάροβρυε, 
ἦ.4., ἴτοπὶ ᾿ἰ8 λοιι5έ, ἃ8 ἰη ΑΝ. (ἀπὸ τῆς 
οἰκίας τ. σ.», Εὐτἢγ.). Τῆς ευΐος 15. βὰρ- 
ὕοπο το δε ΨΠἢ [εβι5 4}1 τῆς τἰπιε.-- 

ες. 36. παρακούσας : τηΐρῇξ πιεδη ἴὸ 
ἀϊετερατά, δαβ ἱἰπ Με. χνῖδ, 1) (ἢ 
ἐεπϊεῖνε). 80 Μεγεῦ; θυῖ πεῖς ὑγοῦδ! Υ 

Ὁ ογηϊίβ. 

ἴξ πιεδῃδ ονεγῃθδσίηρ ἃ ψψοσὰ ποῖ δροΐκεη 
ἀϊγεςεῖὶν το Ηἰπι. ὅδε ὉΝΟ δεῆβεβ ἃγα 
αυἱϊε σοπιρδιῦ]ε. 6508 πιὶρῃξ ονετῆθας 
ΜΜΒδὲ Ψγ88 βαίὰ ἀπά ἀϊβγεραγά [18 ἱπηροτῖ, 
ἐκδ.ν ἃςῖ φοηίγαγυ ἴο τῆς ᾿πιρ᾽ δὰ βυρρε8- 
ὕοη μαι ποίδίης οουἹὰά πον Ὀς ἄοπε ἱπ 
ἴδε οᾶβ6. Τῇε ἰδῖίεσ Ης ςεγιδίηϊν ἀϊά.--- 
πίστενε, ρτεδεηΐ, ςοπείπια ἴῃ ἃ Ὀε]ϊενίη 
τηοοά, Ἔνεῆ ἱπ ρῥζεβεῆςα οὗ ἀδαέλ.--- 
γες. 37. συνακολουθῆσαι: δεῖε ψἱ8 
μετά, ἴῃ χὶν. 51, δηὰ κ. χχίϊὶ. 49 ψτα 
ἁδιῖνε.---τὸν Πέτρον, εἴς., Ῥεΐετ, [Δπιε8, 
δηὰ ]οδη; δαγίεβὲ ἔγαος οὗ ργείδειθηςδ 
ψντδῖη ἐμὲ ἀϊδοὶρ]ε-οἰγοῖς, Νοῖ ἴῃ Μιί., 
Ὀυξ ΠοΙοννεά ὉγΥ ΓΚ. ΤΒςο ἴσας οπόβοη 
ἴο Ὀς ννἱῖπε6 5568 οὗ ἃ ΒρεςΙδ1}ν τεπλασκδῦ]α 
ενεπί. Ῥεγῆδρϑ ἴῃς Ὠυπιρεσ οὗ ἀϊΐβοὶ ρ]ε8 
ΜΆΒ ταβίσιςιεὰ ἴο ἴγεε ποῖ ἴο Ἵγοννά 186 
δΒουδε.--ν ες. 38, θεωρεῖ: Ψ δὶ 'νὯ8 
οἷς οη μη ἐδε πουβα ἀρρεαϊδά ἴὸ 
1 αγα δπὰ ελῦ; πεῖα ἴῃ βοδπα ἰδ 

ἀεβογίρεά ἴτοπι πε βρεοϊδουϊδσ βἰἀε---ἃ 
τπχυϊευάς οὗ ρεορῖς βεθὴ πιδκίῃρ ἃ Ἷοη- 
ζυβεὰ ἀΐη (θόρνβον), ἰῃ νϊο ἢ βουπά5 οὗ 
ννεερίπρ δπὰ ἢον]ηρ νἱπους τεβίγαϊπε 
(πολλά) τε ἀϊβείη συ βμδῦῖε.---καὶ δἴτες 
θόρνβον ἰβ ερεχερεῖϊς, ἀπά κλαίοντας πὰ 
ἀλαλάζοντας Ξρεοίδϊ ἐεδίιτεβ ὑπάοσ ἰξ 88 
ἃ βεποιαὶ. ΕἸυῖς ρ᾽γίηρ (ΜΈ. ἰχ. 23) ποῖ 
τείετγεεά ἰο.---Νεσ. 40. κατεγέλων: [8 
τε μοὶπὲὶ οἵ ἴδ ϑίουυ ἴοσ (ῃ6 δνδηρεῖϊδῖ, 
τδίηκ8 ννεῖββ, ἤεποςε τεϊδιεὰ δῇος τ86 
ἀεπιγοπίδς --- ςοπηπΊοη ᾿ἰπκκ, ἴα ἀπο]: εἴ οἵ 
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ἣν τὸ παιδίον ἀνακείμενον. 
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41. καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ 
παιδίου, λέγει αὐτῇ, “Ταλιθά, κοῦμι 3." ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, 
“Τὸ κοράσιον, (σοὶ λέγω) ἔγειραι." 5 42. Καὶ εὐθέως ἀνέστη τὸ 
κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ ἐξέστησαν ὁ 
ἐκστάσει μεγάλῃ. 43. καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλά, ἵνα μηδεὶς 
γνῷ δ τοῦτο καὶ εἶπε δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 

ΥΙ. 1. ΚΑΙ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλθεν ὁ εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ " 
καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 2. καὶ γενομένου σαβ- 
βάτου, ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν ἴ καὶ πολλοὶ 8 ἀκούοντες 
ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, “ Πόθεν τούτῳ ταῦτα ; καὶ τίς ἡ σοφία ἡ 
δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ 

Δ ΒΌΓΔ οὐἶι ἀνακείμενον, Δη ἐχρ᾽Δπδίοσυ ρ'οβθ. 

3 κουμ ἴῃ ΒΟΙΙΣ 33. κουμε ἱπ ὉΔ, νΒϊς ἢ ΥΝ εἶδα τί κα ἴδ ς ἔγὰς τεαάϊηρ᾽ αφαΐπεὶ 
ΤίβοΒ., Τιρ., ΝΝ.Η. 

5 γγειρε ἴῃ τπηοδῖ ππςοίαἶ5. 4 Αἀά εὐθυς αἢει ξοστησαν ΣΙ ΒΟΙ.Δ 33. 
δ νοι ἴῃ ΑΒΌΙ, (Τίβοξ,, ΥΝ.Η..). γνὼ ἴῃ ΣΦΟΔΣ. 
δ ρχεται ἴῃ .ΒΟΙ.Δ, οδδηρεά ἱπίο ηλθὲν ἴο σοῃέοστα ἴο ἐξξηλθεν. 

1 ϑιδασ. ἐν τη συν. ἰπ  ΒΟΠΙ.Δ. 8 οι πολλοι ἰῃ Β, (Τίδοξ., ΝΝ. Η.). 

9 τουτῶω ἴῃ ΒΟΙ.Δ, οδαηρεά ἱπίο αὐτῷ ἴο ἱσάργονο (δε βίγὶε. Τῆς ἔνο τοντω 
116-Π|κο. 

ἴδε ρεορῖε. Βυξ δυζεῖν ἱπ τ 8 οδδ6 ἰῃ- 
οτεάυν ννὰ8 ΨνεΥ ἐδχουβαῦϊε ]---τὸν 
πατέρα, εἴς.: ἰδίπετ, τηοῖβεσ, ἀπά πε 
ἕἄγες ἀϊδβοῖρ᾽εβ ἰακεὴ ἱπῖο ἴδε βίο κ 
Τμαπιθεσ, ἔπε ἰοσπιεσ 8ἃ8 ρᾶγαηΐῖδβ, πε 
Ἰαϊίες δ υνϊΐπεββεϑβ.--- εσ. 41. Ταλιθά 
κοῦμ, πιαϊάεη, τίβεῖ ἢγβὲ ᾿πβίδηος ἴῃ 
ψ οι τῃς ννογάβ οὗ [68115, 88 βροκεῃ ἰπ 
Αταπιαῖο, δὲ ρίνεαθ.0 [|εϑι8 τῇδ δδνε 
Ὀεδη ἃ δΙΠπρυδὶ, ξοπγεςίπιεβ υδὶπρ ατεεκ, 
βοπιείϊπηεβ ϑυτίαςο. Ηδ ψουϊὰ 86 ἴδε 
ΨΕΙΏΔΟΙΪΑΓ Οἡ 4 ραϊδμειϊς οσοδβίοπ [ἴκα 
τῆ18. ΤῈ νοσὰ Ταλιθά, ἐεπικὶπίπε οὗ 

Τεῖϊ (ἴῃ), 18 Ἰουπὰ ἴῃ ἴπε Ἡδῦτενν ΟΠΙΥ 

ἴπ ἴδε. Ρἰυταὶ (ΘΟ νἶρῃ).--νεν. γι 
περιεπάτει, εἴς. : πε ἀϊπηϊπυίνε κοράσιον 
τοῖρδε βυρρεβί ἴῃς ἰάεα οὗ 4 τηεζε ἢ ]ά, 
ἐπογοίοσο, δἵϊτες βιδεπρ (πδὶ 8πὴε τοαϊκεά 
αδομέ, ἰτ ἴα δΔἀάδεὰ {πὶ δε νγὰβ ἐτσείυς 
γέαγς οἷά. ἴῃ ΜΙ. οπὶγυ.--- τ. 43. 
διεστείλατο : [πδὲ ἴῃς ρἰτὶ Πδὰ τεοονεγεά 
ςουϊὰ ποῖ ὃς μά, Ὀὰὲ δῖ 5ῆ6 πδὰ Ὀεδθη 
Ὁσουρῆς θαοκ ἴτοηῦ ἀεαϊδβι τηΐρῃς δα. 
7εβὺ5 ννβϑεά τϊ8, ποῖ ἀεβίσίπρ ἱπαὶ εχ- 
Ῥεοϊαϊίοπβ οὐὗἨ βις8β δςοῖβ βῃοιϊὰ δε 
δινακεπεὰ.---δοθῆναι φαγεῖν: 58ε οουϊὰ 
ψαῖκ δπὰ εαὲ; ποῖ οἠν αἷϊνε, Ὀὰὲ ννεὶ] : 
“ στανίιες δερτοῖΐ νὶχ βδοϊδηξ οἴδυτα 
δυχιετα," Οτοιίυ5.---εἶπεν ΠεΙε (ΔΚε8 τῆς 
ἱπῆηϊεῖνς δίτες ἴξ, ποῖ, δ8 οἴεπ, ἵνα ν»ῖτῃ 
δυδ)υηςῖίνε. 

ΟΠΆΡΤΕΒ ἾΊ. ΑΥ̓ ΝΑΖΑΒΕΤΗ. ΜΙι8- 
ΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ὙΨΕΙΝΕ. ΗΈΒΟΡ ΑΝῸ 
ἸΙΟΗΝ. ἘΈΞΒΡΌΙΝΟ ΟΕ ΤῊΞ ΤΗούδβανῃϑδ. 
8ΕΑ ἹΝΟΙΡΕΝΤ. Τῇε ἤγβὶ ἵψο οὗ ἴδ6 
ταϊβοο Ἰπεοὺβ οτοὺρ οὗἨ πδγγαϊίνεβ. οοῃ- 
ταίηςἀ ἱπ 1818 σπαρῖεσ (νν. 1-13} ἃσθ τθ- 
ξατάράὰ ἘΥ 5οπὶς ἡλγεῖδοι ϑοδδης, εἴς.) 88 
οτπιηρ ἴπ6 σοηοϊιβίοη οὗ ἃ ἀϊνίβίοη οὗ 
{πε αοδρεὶ Ὀερίπηΐπρ δὲ 1ἰϊ. 7, μανίηρ 
ἴος 118 ρεηεσαὶ πεδάϊηρ: ΤὰἊ αἱδεὶῤίε- 
εἰγεῖε νοῖϑὺϑ ἐπε μργεσεῤέϊθε πιμ ἐἰμαάε. 
ϑυοἢ δηλ γϑὶβ οὗ ἴπε ἀοβρεῖβ ἱπίο ἀϊβείηςς 
ΤΑΆΒΒ6Β ἰ8 υε] ργονϊἀεὰ ἴξ Ῥ6 ποῖ ονεσ- 
ἄοπε. 

γν. τ-όβ. Ῥἕεξιις αὐ Νακαγείβξ (Μι. 
ΧΙ, 53-58, οὐ. 1ἱκ. ἰν. 16-30).-- δες. 1. 
ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν. Ιξ ἰδ ποῖ βαἰά, δυΐ ἴξ 18 
νΕΥ Ρτοραρὶς, (δὲ {πῖ8β 48 δηοῖδμεν οὗ 
ΟἸσίβι 8 διίειῃρίβ ἴο εβοᾶρε ἔγοπὶ ἔδῈ 
οτοννά ἱπίο ἃ βοθῆς οὗ οοτῃηραζϑῖνε συΐεῖ 
δηά γεβὲ (πε δε, 11. 13, τὰς δασέενη 5σλογε, 
ν. 1, Νακαγοίᾳ, νὶ. ᾿Ξ. Μίι. ρίνεβ {δὲ8 
ἱποίάεης δὲ ἴπε οἷοβε οὗ ἴπε ραγδῦϊς ςοΐ- 
Ἰεςείοη ; κ. δὲ τῆς Ὀερίπηίπρ οὗὨἨ (δὰ 
(αἰ]εαπ ανϊηἰβῖτυ. Μᾷκ.᾿5Β οοπηδβοϊίοη ἰ8 
πε πηοβὲ ἰβιοσγίςδι, 1.8 18 οὈν! οὐ 81 δῇ 
δηεοϊραιίοη. [Ιὲ ἰβ ἴπ6 βᾶπια ἱποίάθης 
ἷπ 411] ἴγες ἀοβρεῖβ.---πατρίδα: υἱάε 
ποῖεβ8 οἡ Μι., αὐ ἴος.--- οἱ μαθηταὶ α. ΜΙ. 
οπλἱῖβ [ϊ8.---νεσ. 2. ἤρξατο διδάσκειν, 
εἴς. : ε808 ἀϊά ποῖ ρὸ ἴο Νδζαγείβ ἔοσ 
186 Ῥύγροξε οἱ ργεδοπίηρ, γαίπογ ἴοσ τεβῖ; 
δυς τπᾶὶ Ης 5ῃουϊὰ ργεδοῦ ννᾶβ ἱπενίξ- 
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γίνονται; 3. οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς Μαρίας,3 ἀδελφὸς 

δὲ ὃ ̓Ιακώβου καὶ Ἰωσῆ ὁ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος ; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ 
ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς ;" Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
4. ἔλεγε δὲ δ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Ὅτι οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος, εἰ 
μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὑτοῦ, καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι 5 καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αὐτοῦ." δ κς, Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ 
μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας, ἐθεράπευσε. 6. καὶ 

ὁ ΟΒ. ΜΙ, 84 ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν " καὶ περιῆγε τὰς κώμας " κύκλῳ 
διδάσκων. 

ΔΈοτοτι.. . . γίνονται δβου]ά βίαπά και αι δνναμειβ τοι. δια τ᾿ Χο γινομέναι 88 ἴῃ 

ΝΒ (Νν.Η.). Βα ογυάς οοπβιγυοιίοη βυϊῖβ τς τηοοά οὗ {πε Βρεάᾶκοσβ. 

3 ΒΟΙ.Δ Βᾶνς Ρεΐογε Μαρ. της, οπχίτιεἀ ἴο 55: πλ1]1δὲς το ξο]ονγπρ πδπλ68. 

5 και αδὲλ. ἴῃ ΘΙ ΒΟΌΙ,.Δ, 4ωσητος ἰῃ ΒΌΙ.Δ 33. ὅ και ἔλεγεν ἰπ  ΒΟΌΓΔ 33. 

4 σνγγείνευσιν αντου ἰῃπ ΒΙΣΣ (Τίες;,, ΝΝ.Η.). Ἶ ποιησαι ονδ. ὃυν. ἰπ 3 ΒΟΙ.Δ. 

8 ξανμασεν ἴῃ δ (Τίεοι., ΥΝ.Η., τεχ). Τ. Ε. )δ ἴῃ ΟἿΣ, (ΚΝ. Η. πιαγρίη). 

ὐΐϊε; δπετεΐίοσε, τς ϑαῦθαϊδ οοπιίηρ 
τουηὰ, Ης ἀρρεδγεὰ ἴῃ 88 δυπᾶροριε, 
πὰ βροῖε.---πόθεν τούτῳ ταῦτα : Ἰδοοηΐς ; 
ςοπηρτομαηβῖνε, νᾶσος αυεδβιίοη, σονογίηρ 
ἴδε ἀΐδοουτδε ᾽υ8ὲ δεαγὰ δπὰ 411 ται πδὰ 
Ῥεδη σερογίεά ἰο ἴδεσῃ δδουΐ ἐμεῖς ἐοννῃ8- 
τοᾶπ, ΠΩ τἴῃ6 οπς Ψψοσζὰ ταῦτα: δυςἢ 
δΡρεςς ἢ, βυοῦ τυϊβάοπι (τίς ἡ σοφία), βυςἢ 
Ῥονγεζβ (δυνάμεις, ποῖ Ψτουρῆε Ππετο), ἴῃ 
δυο 4 νγοῖ-Κπονῃ Ρεγβοη (τούτῳ) --- 
εις. 3. ὁ τέκτων : ἀνοϊἀεὰ ὃὉγ Μι., 0 
ΒᾶγΒ ἴῃε Τ᾿λγρεηίεσ᾽β 505: οπε οὗ ΜΚ. 8 
τα Δ] ἸβΏ8. 36 ρουρῆβ δηὰά γοῖεβ οὗ 
7. βείη Μ. (ς. ΤΙγρδο., 88) δηὰ ἐπε δροςιγ- 
ῬΑ] ἀοϑβρεῖβ ρ885 δεγοπά γεαὶ πὶ ἱπίο 
νυ]ρατίιγ.---ἐσκανδαλίζοντο: ναὶ {πεν 

Βεδσά δινδκεπεά δἀπιἰγαξίοῃ, Ὀὰϊ τῆς 
ἐχίεγηδὶ ἔδοῖβ οἵ [8 βρεᾶκεγ᾽β οηπεο- 
εἰοῦβ δηά ϑαγὶν Εἰβίογυ διϊθεά ἱποίρίεπε 
ξαϊ (ἢ ; υἱάδ ποῖεβ οὐ Μι.--- ες. 4. ἐν τοῖς 
συγγενεῦσιν α., δηοηρ διἰ8 ἰεϊπδπιθη. 
ὙΒῖ8 οπιετεὰ ἱπ Μι., ἐν τῇ οἰκίᾳ α. 
οονεείηρ ἰϊ.-ννες. 5. οὐκ ἠδύνατο, εἰἴς., 
Ης ν»88 τοὶ αδίς ἴο ἀο Δηγ τη ρ μεν ψγοσῖ, 
ΨὮΙΟΣ ἰΒ φυδι θεά Ὀν τῆς δάδεὰ οἴδυδα, 
τδαῖ Ης ρίαοεὰ Ηἰβ μαπάβ οὔ ἃ ἔενν 
αἰδίηρ ρΡεζβοῃβ (ἀρρώστοιφ) ; αυἱΐε πχΐποῦ 
οὐγεβ, ποῖ ἴο δὲ σοπιρατεὰ νυν ἔῆοβα 
τεροτῖεά ἴῃ (ἢς ργενίοιιβ οβαρίεσ. Εοσς 
8185 βιδίεπιεης Με. βυδβείταϊεβ:; Ης ἀϊᾷ 
ποῖ ἴδετε τῆδηΥ τι ν ἡνοσκβ.---Ν εσ. 6. 
ἐθαύμασεν, εἰς. [6818 τηδτνε]]εὰ αἱ τπ6 
“μὰ οἵ ἰδὲ ςεηπευτίοπ,. Ναζάγειῃ βυρ- 
ῬΙἸεὰ τῆς ορροβίϊε ρτουπά ἔοσ δβιοηϊβῃ- 
τεπὶ. Τδετσε [6508 Ἰουπᾶ ἂἃη Διηουπὶ οὗ 
βιαρίά πητεςερείνιν ἕος νν μίοΒ ΗΒ ἐχ- 
Ῥεσίεηος ἱπ Πεςλροϊίβ ἀπά εἴβεννῃεγς πδά 
ποῖ ργερασεὰ Ηΐη). [ὁ Ψψᾶβ 186 πε ῥίμς 
μίέγα ἰὰῃὰ ἰθδὶ ᾿ἴπε. ΤΠΐβ νοπάες Μι. 

οπλῖβ, τλετεΐγ ποιίΐπρ δα τπδεῖϊοῦ δὲ 
οᾶιι56 Οὗ ἴῃς ηοη-Ρεγίοσιηδηςε οὗ χηίσβοὶεβ. 
γε δἵζε ἴο Ἴοποεῖνε οὗ ἱξ 85 δείπρίησ 
δῦουϊς τἰῖβ τεβυϊῖ, ποὲ ὈῪ ἐυδίγαιίπρσ 
αἰϊοπιρίβ αἱ μεαδιϊπρ, δυῖϊ ὈῪ ποῖ ρίνίησ 
μα δ ορροσίυηπν. ὍΤδα ρεορῖς ὁ 

ἈΖΘΙΕΙΝ ννετε 80 σοῃβίβί ΠΕῪ ὑπθο]ϊαν- 
ἴῃς ἴπαῖ τῆν ψουἹά ποῖ Ἔνεη ὑγίπρ {πεῖς 
δἷςκ ἴο Ηἰπιὶ ἴο ὃς μεδίεὰ (ΚΙοβιεγπιδηπ), 
δηά, 45 Ευτῆν. Ζίρ. τεπηαγκβ, ἰξ τνᾶ8 ποῖ 
Βιιίης τῆδὶ 1εϑ08 βῃουϊὰ Ὀεπεῆς Ἐπ επὶ 
Δφαῖπϑβε {πεὶγ νν1}} (οὐκ ἔδει βιαίως εὑερ- 
γετεῖν αὐτούς). 

γν. 60-13. ΔΜ ςείοπ ΟἹ ἐλα Τευοῖυε 
(Με. χ. 115, [κ. ἰχ. 1-6).---Ψ τ. 6Ρ 
ΤΩΔΥῪ εἰζπες Ὀ6 σοππεςῖεὰ ᾿Ὦ τῆς ἔοτε- 
οἷπρ παγγδῖῖνε, ἤδη ἰτ 1} τηθδη ἔδαὶ 
εβ08, τεὐεοϊοά ΌΥ ἴδ6 Ναζαζεδῃβ, τηδάς 

ἃ τεδοπιπρ ἴους δἃπιοηρ ἔπε νυἱ]αρεβ 
διουῃὰ (Εσιίζβοβα, Μεγετ), οσ ἰξ πᾶν ὃς 
ἰδίκεπ 88 Δη ἱπιγοάδυςείοη ἴο ἔπε ἐο]]οννίηρ 
πεῖνα - [ε8ι18 γαβυτηεβ ἴπε γόϊς οὗ ἃ 
ΜΔηδετίηρ ργεδοπε ἰη ΘΆΠΠ|εε ([. 38, 30) 
δηὰἃ δββοοιδῖεβ υνἱτ Ηἰπιβε 17 ἴῃ ἐδ ννοτὶς 
Ηἰβ ἀϊδοίρ!εβ (ϑοῆδηζ, ΝΥ εἶββ, ΚΙοβίες- 
ταδῆπ, εἴς.). ΤΒῖβ Ὀτίεξ βιδίεπγεπε ἰπ 
Μαῖκ: δπὰ Ης ψεπὶ τουηὰ δρουΐ ἔπε 
ΨΠΠῈαρεβ 'π ἃ οἰγοῖς τϑαομίηρ, ΔΠδνεῖΒ ἴο 
Μαῖῖ. ἱχ. 35-38, ὑεῖς ἔδα πιοῖϊνα οὗ {πα 
τηϊββίοη οἵ ἴῆς Τνεῖνε ἰδ πιογα ἔα] εχ- 
ῬΙαἰπεά.---Ν ες. 7. ἤρξατο, εἴς.; 765υ8 
οΔ]Πηρ το Ηἰπι (προσκαλεῖται, υἱάδ 111. 
13) ἴῃς Ὑψεῖνες δέραπ δὲ Ἰεηρίβ ἴο ἀο 
ν παῖ Ης δδά ἱπιεπάεδ ἴοπι ἐς ἢγδι 
(νν εἶβ8), υἱχ., ἴο βεπά ἐμπεπὶ ἔογί ἢ 88 
Ταϊββίομεσβ (ἀποστέλλειν) .---δύο δύο, ἵννο 
(πᾶ) ἐννο, Ἠετγαῖς ἴος κατά οσ ἀνά δύο; 
ἔνο ἰορεΐμετγ, ποῖ οπς ὈΥ͂ οπα, ἃ δυπιδῃς 
διτδηρειηςηῖ.--ἐδίδου, ἱπιρετίεςῖ, 88 
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Ἵ. ΚΑΙ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν 
Ὁ δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων. Β Βα σαὶΥ 

8. καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς, ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδόν, εἰ μὴ ῥάβδον (Οεε. νἱ. 
μόνον" μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν ζώνην "χαλκόν" 9. ἀλλ᾽ ς ἐδ τῆ ας. 
4 ὑποδεδεμένους " σανδάλια. καὶ “μή ἐνδύσησθε" δύο χιτῶνας." Ἐσε  το 
το. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε Δα" ἘΠ 
ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11. καὶ ὅσοι ὃ ἂν μὴ δέξωνται ὃ ὑμᾶς, 

16. χχ. 8. 
ΠῚ χ. 
4: χνὶ. 9). 

μηδὲ ἀκούσωσιν ὁμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, ἐκτινάξατε τὸν ᾿ χοῦν ( Βον. χε. 
τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὁμῶν, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. ἀμὴν λέγω “(πη 
ὁμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ 
τῇ πόλει ἐκείνῃ." 4 12. Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ὅ ἵνα μετανοή- 
σωσιδ' 13. καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ 
πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 

1 μη ἀρτὸν μὴ πηρὸν ἰπ ὅΒΟΙ.Δ. Τα ογάεσ οὗ Τ. Ε. οοηξοστιδ ἰο [ἷ,, (80 ἰπ Ὁ). 
3 νδυσασθαι ἰ8 (ἢς τεδάϊηρ οὗ ὟΝ Η. (εχ), οἡ εἰϊρῃς δὐἱποείγ. ΤΣ πᾶν 

«νδεδνσθαι. Τῆς ΤΕ. ἰδ διρροτίεά ὈῪ ΦΑΟΌΔ, πὰ ἰ8 δἀορίεὰ Ὁ ΤίδςΒ., Ττρ. 
(εχ), ΥΝ εἶδ (ΥΝ.Η. πιασρίη). 

5 ο8 αν τοποᾷ μὴ δέξηται ἰῃ 381,Δ (Τίδος,, ΝΝ.Η.). ΤΕς ΤΕ. ἰδ δῇ δάαριαϊίοη 
ἴο ακονσωσὶν ἱπ πεχὶ οἶδιιδε, δα τεΐεσβ ἴο ἴῃς βεορὶς ἴῃ τῆς ρίδος. Ε 

4 Ἑτοζῃ ἀμὴν λέγω υμιν ἴο ἀκεινη ͵8 Δη ἱτηροτιαιίοη ἔτοτα ΜΙ, ποῖ ἔουπά ἰη Ὁ ΒΟΌΙ,Δ, 

8 ςκκηρυξαν ἰπ  ΒΟΡ.Δ. Τβε ἱπιρετίεοι (Τ. ΒΕ.) ἰ8 δπ αββί πη! δτίοπ το ἐξεβαλλον ἰῃ 
νεσ. 13. 

ὁ μετανοωσιν ἰῃ ΒΌΙ, (Τίεο;., ΥΝ.Η.). 
γ. 

δρεοϊγίηρ δὴ δοοοτηραηίπιδης οὗ 8 
τηϊβδίοη, ποῖ ροϊπεὶπρ ἴο βαραγδίε ἐπὶ- 
Ῥοννγεγγγεηῖ οὗ εδοῦ ραίγ.---ἐξουσίαν τ. π. 
το ἀ.,) ΡῬΟνΟΙ οὐ,7 Ὁποίεδῃ βρίγι[8, ΔΙοῃα 
τοεπείοηεά ὃῪ Μαζί, οὔ. Μαίιμενν δηὰ 
1ακε.--τνετ. 8. εἰ μὴ ῥάβδον μόνον: 
υἱάς ἰὰ Μαῖίπεν, αὐ ἰοε.---χαλκόν : πο 
τηθπίίοη οἵ ρμοϊά δηὰ εἰϊνεσ, Ὁγαββ ἴδε 
ΟὨΪΥ ΠΊΟΠΕΥ ἴπε ῬΟῸΣ πλἰββίοπδγεϑ ὑγΕσα 
1ΚΕΙγ τὸ δαπάϊε.---νες. 9. ἀλλὰ... 
σανδάλια, δυὰς εῃοὰ 1} βαπάδίβ.--- 
μηδὲ ὑποδήματα, εαγ8 Μαϊιίδεν, γεζοη- 
οἰΪ4 016 οἰἴμες ὉΥ ἀϊβειπρυ βιῖηρ Ὀεΐνεεῃ 
βδηάδὶβ ἀπά βῆοςἕ (υἱάς οὐ Μαιπεν), οσ 
ἘΥ υπάετβιαπάϊπρ μηδὲ Ῥεΐοτε ὑποδεδεμέ- 
γους (Ν]εῖος Απι.).---ῦδνο χιτῶνας: [π 
Μαῖκ (6 ρῥυοβιδιτοθ ἰβ ποὶ ἴο νψνεαᾶγ 
(ἐνδύσησθε) ἴνο τυηΐςδ, ἰη Μαιδεν δπὰ 
1ακε ποῖ ἴο ροββεββ ἃ βρᾶσε οπε. Τῃὲ 
βεπίθηςα ἰῃ νν. 8, 9 ρτεβεπίβ ἃ οὐζίουβ 
ἰηβίαπος οὔ νατγίηρ σοπβιίγυςείοη : ὅτβὲ ἵνα 
αἰ τῆς βυδ)]υποῖίνε δἴῖεῦ παρήγγειλεν 
(νες. 8), ἔβεη ὑποδεδεμένονυς, ἱπιρ᾽ γίπρ 8π 
ἰηβηΐανε τ δοουβαῖνς (πορεύεσθαι 
υπάετβίοοδ), ἔδεθ βηδΙν ἵπετε ἰ8δ 8 
τεαπβιτοη ἔτοτῃ ἱπάϊγεοι το ἀΐγεοςϊ παγγᾶ- 
ἄοπ ἰῃ μὴ εἐνδύσησθε.-- ες. 1ο. ἐκεῖ, 
ἐκεῖθεν, τπεῖε, ἰπ τῇς δουδε; ἴδεηςε, 

μετανοησωσι (04) δγτοραιπίδεβ ἢ 

ποτὰ ἴδ6 ν]]1λζε.---  εσ. στ. καὶ ὃς ἂν τ΄ 
“ον ὕμων : δποίπες ἰπβίδηςς οὗ ἱποοη- 
βεαιιθηὶ ςοπδιίσιοιοη Ῥερίππίηρ τ ἃ 
τεϊδιὶνς οἴαυδε δηὰ ρδββὶπρ ἱπίο ἃ Ἷοῃ- 
ἀϊείοπαὶ ομς -Ξ- δηὰ ψνδαίενεσ ρίαςε ἀοεβ 
ποῖ σεςεῖνα γου, { (ἐάν υπάετεϊοοα) 6 Ὺ, 
118 ρεορῖε, ἄο ποὲ ᾿ἰβίξσῃ ἴο γοὺὰ (80 
ϑοΒδηΖ δηὰ ὟΥ εἰβ8β ἱπ Μεγει).---ἥὅὁποκάτω, 
ἴῃε ἄυβὲ {πὶ 8 μπᾶδν γοὺς δεῖ, ἱπβίεδά 
οὗ ἐκ ἀπά ἀπὸ ἱπ Μαῖίμενν δπὰ [,κ6. 
Το ἀυβὲ οὗ ἐλεὶγ τοδὰβ δάπεγίηρ ἴο γοὺσ 
ἵξεῖ, βῆακε ἴξ οὔ δηὰ ἰεᾶνε ἴὲ Ὀεμὶπὰ γου. 
νν. 12, 13 ταροσὶ ἴῃε σδγγγίπρ ουὔξ οὗ [88 
ταϊββίοῃ ὉΥ ἴῃς Τψεῖνε [πσουρῇ ργεδοῖ- 
ἰῃρῷ δπηὰ πεαδϊίηρ.---ἶνα μετανοῶσιν: ἴῃς 
Ὀυτάδη οἵὗἉ {πεῖς ῥγεδοπίηρ νναβ, δρεηξ, 
1ὰκε Π48 ἴΠ6 πιο βνδηροὶῖς ἴεγπ,, 
εὐαγγελιζόμενοι. Τῇε οἵἷδες ἀβρεςὶ οὗ 
τπεὶς πλϊπιβίσυ ἰ8 βυπηπηεὰδ ὑρ ἴῃ ἴπα 
ἐχρυϊδβίοη οὗ την ἀδπιοηβ, δπὰ ἰἣς οὔτ 
οὗ πιδηΥ βυβεγίηρ ἴτοπὶ πηΐποσ δἰπηεηῖϑ, 
ἀρρώστους (ς΄, νεῖ. ἢ) [π᾿ Μαγίκ᾽ 8 δοοουπὶ 
«ες ροννεσβ οὗ ἴπῸὸ Ἰννεῖνε ἀρρεᾶσ τηυς 
τηοσς σαβίσοιϊεά ἴδῃ ἰν Μαιίπεν (ο, χ. 
8). ΤΠς τ86 οὗ οἱ] ἰπ πεαϊίηρ (ἐλαίῳ) 18 
ἴο 6 ποίεά, ϑοπις ἢᾶνε τερασάεὰ [μϊ8 
88 ἃ τηλῖῖ οὗἉ ἰαὶε ἀδῖς (Βαυτ). Οἰπεῖα 
(ν εἶββ, ϑοβδηζ) νίενν ἴ1 88 ἃ ῥγίῃγιἶνο 
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ε: Οοι. {1}. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

14. Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης, (6 φανερὸν γὰρ 5 ἐγένετο τὸ 

νι. 

8, Ἔκ. ὄνομα αὐτοῦ,) καὶ ἔλεγεν, “Ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν 

8 τὰδμι 
Σίν. ας. 

“Ὅτι δ ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα 
ἐκ νεκρῶν." 7 

ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο " ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ." 15. Ἄλλοι 
ἔλεγον, “Ὅτι Ἡλίας ἐστίν." 

ἐστίν, ἢ " ὡς εἷς τῶν προφητῶν." 
ἸΙωάννην, οὗτός Ὁ ἐστιν αὐτὸς ἠγέρθη 

17. Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρώδης ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν 

ἄλλοι δὲ ἔλεγον, “Ὅτι προφήτης 
16. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἡρώδης εἶπεν," 

ἸΙωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν τῇ ὃ φυλακῇ, διὰ Ἡρωδιάδα τὴν 
γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν. 

1 80 ἐπ ΜΑΟΙΜΑΣ (Τίβοι., Ν.Η., πιαγρίη), Μά θεῖον. 
3 εγηγρται εκ γεκρων ἴῃ ΝΒΌΓΔ 33. 

5 ΜΔΩΥ υποΐαἱβ δἀά δε. 

δ δλεγεν ἰη Σ. ΒΟΙ,Δ 33. 

4ΜΒΟΙ, οχοῖε στιν ἡ (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 

4 οτι οὔ ΒΏΙ, 33. 

ἸΈοτ οντος... ἂς νας. ΜΙ ΒΙ,Δ Βᾶνα δἰ πιρὶῪ οντοῦ ἡγερθη. 
8 τῇ ἰδ Ἰουπά ΟὨΪΥ ἰπ σαΐηυδο. 

δοῖίος (υἱάδ [πλε8 ν. 14). Μδηγν Τοη- 
Ἰεσίυταὶ ορίηϊοπβ βανῈ Ῥεεὲπ Ὄχργεββεά 
88 ἴο ἴδε διποιίοπ οἵ βἰρηίβοδηςα οὗ 
τῆς οἱ. Αοοοτάϊηρ το 1ἡρμιίοος ἀπά 
Βεοπδιΐσεη ἴξ νγᾶβ πιο ἢ υϑεὰ δἱ {με τἰπὶς 
ῬΥ ρῇῃγβίςϊδηβ. 

Τῆς ἱπβεγυςτίοπ ἴο ἔς τ ψεῖνε ργεβεηΐ 
Δη ἰπιεγαβιίπρ ῥοῦ θη ἰπ οτἰεἰςίδπι ἀπὰ 
ςοπιραγαῖϊνα εχερεβϑῖβ. [ἃ ἰ8β ποῖ ἱπὶ- 
Ῥτοδαῦϊς τηᾶὲ ἐνὸ νετβίοπβ οὔ {πεβς 
Εχίβιεὰ απὰ ἤανε δεεη ἄγαννα Ὡροη ὉΥ 
δε βγυποριβῖβ, οπς ἰπ ἴῃε Γορία οὗ 
Μεαῖίπεν, τερεοάυοςά, ΝΥ εἶδ {π|πΚ8, βυ- 
δίδητίδ!ν ἱπ ΓΚ. χ. (πιϊββίοῃ οὗ ϑενεην), 
δα οἶδε ἴῃ ΜΚ. νἱ., υϑεὰ (ΥΝ εἰ88) ἱπ 
1. ἰχ. 1-6. Μαίίδεν, δοσοσγάιηρ ἴο {πε 
βᾶτης οτίτἰς, τηῖχεβ τς ἵψο. ΘΙ, ]ΑΥΙΥ 
Ἡοϊιζπιαπη, ᾿ψμο, μοννενεσ, ἀϊθεγβ ἔγοτλ 
Ὑνεἶββ ἱπ τοϊηκίης ἴῃς ὕνοὸ νεγδβίοῃβ 
εὐεγεῖν ἱπάερεηάεηϊ. γνεῖββ τεοοῦ- 
ιταςῖα ἴδε οτ ρίπαὶ νεσδίοῃ οὗ ἴῃς Σορία 
8 :--- 
1. Με, ἰχ, 38 τὸ ζἷκ, χ, 2, Ῥγᾶγεσ ἔος 

Ἰαδουγεζβ. 
2. κι χ. 3 τα ξο ἔοτια, 1 βεπά γου 88 

ἰδτὴῦρβ ἀπηοηρ ᾿νοἶνεβ. 
3. Μι. χ. 5, 6, ᾷὸ ποῖ ἴο ϑαπιδσίβ, 

Ῥυϊ ἰο βγδεῖ οῃἶγ. 
4. 1Κὶ χ. 4-τι, ἀειαι ἃ ἱπβέγαςτοπδ. 
νν. 14-|6.5. Ηεγοά απὰ εφις (Μι. χίν. 

1, 4, 1. ἴχ. 7-9).-τνεσ. 14. ἤκουσεν: 
Ἡετοά λἀεαγά, δι ΟὨτίβε᾽ 8 πᾶπλε, τὸ 
ὁ. α. (φανερὸν γὰρ ἐγέν.; ἃ ρΡάτεπιδε818) ὃ 
Οὐ 811} ιδαὲ 18 βίαϊε ἰῇ νν. 14, 15. οουγί 
ορίπίου αἀϑουῖ 1εδὰ8 (τοηὶ φανερὸν ἴο 
προφητῶν, ἃ ρΡατεπίμεβι8) ἡ Βοῖἢ νίεννβ 
Βᾶνε εξ Βεϊά, θυὶ ἴῃς βἰπηρὶεβὲ νἱενν ἰ8 
ἔηδῖ Ἡεσοά δΒεαγά οἵ ἴῃς ἀοίπρβ οὗ ἴῃς 
Ὑνεῖνα, τπουρὰ ἰξ ἰα ἀϊβῆουϊε το δαϊίενα 

ται ἴλ6 τεροσζὲ οὗ ἐμοῖσ τηϊβείοη γᾶ ἴδ 6 
Άσδι εἰάϊηρβ ἢς μαά γεςεϊνεά οὗὁἨ ἴδε ρτεδὶ 
ΨοτΚ οὗ [εβὰδ, Ἔβρεοίδιν ἱπ νίενν οὗ ἴδε 
υπδετγεϊδηδίηρ Ὀεΐννεεπ ἴδῈ ῬΠατγίβεεβ 
δηὰ Ἡενοάϊαης ταεπιοηςὰ ἰπ ἰἰϊ. 6, [π 
{πε τεροζίβ πο τεδοπεὰ Ἡεγοά δα 
Ὑνεῖνε Ψεῖα τπειρεά ἰπ {πεῖς Μαβίεσ. 
Ης Ψ88 (ες Πεῖο οὗ {πὲ ψψῃοῖς αδ᾽ θα 
πιονεπιεηῖ. ϑυοῦ ἰ5 ἴῃς ἱπιροτί οὗὨ ἴδε 
βίδϊεμηεπε ἴπαι Ηἰβ πδίῃηβ πδὰ Ῥεζοοπλα 
Κπονῃ.---βασιλεὺς : βεγοτγ, Ηετοά ννδ8 
ΟΠΪΥ 4 ἰείγαγοῦ (Μαιῖπεν δηὰᾶ 1.016}, Ὀυῖ 
ἰξ 88 παῖυσαὶ ἴοσ Μαγκ νυσιτπρ ἔοσ ἴῃς 
ἘοπΊδη ψοσὶἀ ἴο υδ6 {Πἰ8 Εἴἰ|6, 88 ἰξ νγαὰβ 
ΔΡΡΙΪεά ἔγεεῖν ἱπ Εοπις ἴο 411] δαδβίεσῃ 
τυ ετβ.--ἔλεγεν, ἢε δαϊά, ἐ.5., Ηετζοά. 
ἔλεγον, {πε τελάϊηρ οὗ ΒΏ, δπά δάορίεά 
ὃγ Ν.Η.., Ρυῖβ δ βαγίηρ ἱπίο ἴμ6 πιουτα 
οὗ δε οουτὶ ρεορίς. Μαῖιπεν 88 ἴδκθῃ 
ἰξ λα ογπιοσ γᾶν, υἷα τΠ6 ἰαϊίετ, ΤΠ 
ἀπεοσν (παῖ [εβὰβ τγὰ8 [οἤη τίϑαῃ Ἰοοΐςβ 
τοοσε ἴἰκὸ τῆς οτγεδιίίοη οὗ ἃ (τουδὶ εά 
οοπβοίεπος ἴδῃ ἴῃς βυρρεβίίοη οὗ [ἰρδῖ- 
πυϊηάοὰ οουτγιίετθ, 1Π1688 ἱπάθβε ἱξ ννὰβ 
τῆγοννῃ οὐξ ΌῪ ἴπεπὶ 88 ἃ ͵εϑὲ, δηὰ γεῖ ἴξ 
ΔΡΡρεᾶτῖβ ἴο ὃς ἴδε δἷπὶ οὔ τῆς Ἴνδηρεῖβὲ 
ἢγδὲ ἴο γαροσῖ πε ορίπίοπϑβ οὗ οἴπεγβ δηὰ 
ἴθδη ἴο ρίνε ἴπ6 Κίηρ᾽ δ, Ἐπ ρΒΔΈΟΔΙΥ 
ἐπάοσβίηρ οπεὲ οὗ ἴῇς βΒυροίδβεβεβ.-- 

ρται, ἰβ τίβεῃ, δηά ἰδ πον αἷΐνε δά 
αεέϊυε, τὴς ἰαϊίες [86 ροΐπε δι ρ ἢ δβίβεά.--- 
ἐνεργοῦσιν αἱ δ. : υἱάξ ποῖεβ οὐ Μαϊΐζβενν. 
-- λίας, ΕΠῚ18 γεαϊυίσες, ΜΙ οχίγα- 
ογάϊπασυ ροννεῦ δπὰ τηϊββίοη.--- εσ. 15. 
προφήτης, εἴς., ἃ Ῥτορμεῖ ἐξα οηε οὗ ἴ8α 
σὰ ΡῬτορδείβ, ποῖ ΔηΥ οὗ ἴμεπὶ γεδίσίσμς. 
Τιυκε υπάετοιδπάβ ἰξ ἴῃ ἐπα ἰδτίες βεῆβα. 
--νεσ. 16. ᾿ἸΙώαννην : ἴδε δοουβαῖίνα 
ἱπςοτρογαῖςά τὶ της τοϊδιϊνε οἰαυβα ὉΥ͂ 



14--2ι. 

18. ἔλεγε γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρώδῃ, 
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου." 

αὐτῷ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι" καὶ οὐκ ἠδύνατο. 
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“Ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν 

19. Ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖχεν ἱ 12. χἱ. 53. 

20. ὁ γὰρ 

Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, 
καὶ συνετήρει αὐτόν - καὶ ἀκούσας αὐτοῦ, πολλὰ ἐποίει,1 καὶ ἡδέως 
αὐτοῦ ἤκουε. 

1 ἴπ. ΜΒΙ,. 

21. καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρώδης τοῖς 
γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει 2 τοῖς ᾽ 

Μεπιρῆ. νεσβ. (ΕἸΝ., Τίβοι., ΤΊᾷ., πιᾶσρ., ὟΝ. Η., Νν8.). 

α« Ἶ Ἐαον. νἱ. 15; 
μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χνίῃ, 23. 

“ποιεῖ (Τ.Ε.) ἰπ ΑΟΌΔΠΣΦ, εἰς. [,μ6ἴ. δηὰ 5γζΓ. νεζβϑ. 

3 σκοιησὲν ἴῃ Θ ΒΟΌΓΔ. 

διϊγαςείοη Ῥοϊὰ ἴῃ ροβίοη δηᾶ ἰπ οοη- 
βιγσυοείοη ; υἱάφ ΥΝίΠες, ὃ χχὶν. 2, δπά 
Νίξες, Ρ. 33. Τῆς Κίηρ᾿β βίδιεπιεπὶ ἰβ 
ΨΕΙΥῪ δτηρμδίίς τὸ ἴῃς πᾶ ποσὶ 1 Ρε- 
Βεαάεά, Ϊομῃ, Βς 18 γίβεη (μαι ἰ8 τνβδὲ ἴὲ 
411 πιεδῃ8). 

γν. 117-29. δέον οΓ Ἡεγοά ακά ἐᾷ 
Βαῤέϊεξέ (Με. χίν. 3-12). Ηετοά᾽ 8 εη- 
ἀοτβειθθηὶ οὗ ἴδε ἴδεοσυ δαὶ [εβ8 8 
]ομη γεάϊυϊνμς ρίνεβ ἃ Ἴοηνεπίδηϊ 
ΟΡΡογίυΠΙΥ ἴος τεροσίπῷ πεῖς ῥοϑβέ 
εὐεπέμηι ἴῃς Βαριί8ι᾽ ίδῖςε, Τῆς τεροτῖ 
ἷθ ρίνεπ ἴῃ δοσιβὶβ ψῃίο πεεά ποῖ ὈῈ 
τιαπβίδιεὰ δ8 Εἰαρειίξεῖα. (μὲ ἵπ Α. . 
δηά ΕΒ. Ν.).--τνεσ. 17. αἱ γὰρ ὁ Ἡ., 
ἴος ἴῆε βαῆηῆς Ηοσοᾶ, ψῆο πρδάς ἴδε 
ΒΡΕΕΟΒ ἴπ8ὲ τεροτίεά, εἴς.---τὴν γυναῖκα 
Φιλίππου : ϑβογης ἤᾶνε ϑυρροβεά ἴπδὲ 
πα τηϊβίακε ἰβ ἤεσε πιδάς οἵ ἰδκίπρ 
Ἡειοάϊΐαβ ἔος ἴδε νἱξε οἵ ἈΠ τῆς 
τεϊχαγος, ννῆο ἴῃ γεδὶ Ὑ ννᾶβ Ὠυβραπὰ οὗ 
Βεῖ ἀδυρῇῖογ ϑαΐοπις (8ο ΗοϊιΖ. ἰπ Η. Ο.). 
Ἡετοάϊαβ μά ργενίουβῖυ Ὀεεη τὩς ννἱῖς οὗ 
Ὁ το τηδη ἰη εγυβαδίε, δίερ- Ὀσοῖδες οὗ 
Ἡετοά Απεῖραδβ, γείεσσεά το ὉΥ ] βερῆυβ 
(Απε. ].ν χνῖδ., δ, 4) ΌὈΥ ἴδε παᾶπὶεὲ οὗ 
Ἡετοά, τῆς ΓἈπλν πᾶπιθ. Ης πᾶν, οὗ 
οουτβα, πᾶνε Ῥογῆς δποῖποσ Ὡδπιθ, βυςο ἢ 
85 ῬΏΠΡ. Ενεῃ ἰξ ἴδετε ὃς ἃ β]1Ρ ἰϊ 8 ἃ 
ταλῖϊεσ οὗ 5π1411 πχοπιεηΐῖ οοπιραγεά ἴο ἔπε 
τῆοσγαὶ ἱπίεσεβθὶ οὗ ἴπ6 ριιεβοπια βίοσυ.-- 
Μει. το. ἡ δὲ Ἧρ.: ἴδε πιυγάετουβ πιοοὰ 
ἰβ ὈΥ Μαδικ δϑβογὶ ἴο Ἡετζοάϊδβ ; ἴῃ πες 
ἱε νουϊά σεγίδι εἶν 6 βίσοηρεβὲ ἀπά υπ- 
οδμεςοκεά Ὀγ δὴν οἵπεσ ἔδεϊπρ. [π ετγοά, 
δῖε πιοοά ννᾶβ ἔπεσε, ἰξ ννᾶ8 δοσοπηρδηϊεά 
ὉΥ ᾿νοσίδίες ἱπιρυΐβεβ (υἱάς οα Μαιτῃεν)). 
--ἐνεῖχεν, Παὰ 4 ξπυάρε (χόλον υπάετ- 
βίοοδ, 5ο Ετἰἰζβοῆς αἱ.) δραΐηϑε ἢϊπὶ 
(αὐτῷ, ἀδεῖνε οἵ ἀϊβαάναπίδαρε) ; οτ, Κερὲ 
ἴπ τηϊηὰ ψ δαὶ ]οδη δά βαὶά, ἰσεδϑυσεὰ 
ὋΡ δραίπβὲ δίπι, ἢ ἤχεὰ παὶς δηά 
Ῥύτγροβς οὗ τενεηρε.---καὶ οὐκ ἠδύνατο, 
δηὰ ννᾶβ ποῖ δὐϊε, ἴο σοπιρῶββ ἢεσ δηὰ 
ἴοτ ἃ Μ ὮΠ]ςε. ---ν ες. 20 ρῖνεϑ ἴῃς σϑάβοη.--- 
ἐφοβεῖτο, ἔεατεάᾶ, ἃ πκιίχίυγε οὗ τενεγεπος 
δηὰ βυρετϊβιίουβ ἀγεδάὰ ἰονναγάβ {πε 

Ῥιορῆεῖ δηά πιδὴ οὗ Οοά. ρει, 
ποῖ ΠΊΘΙΓΟΙΥ οδεογυσά ἀπε (Α. Ν.)---ἰδὶ5 
ἴοο πευΐγαὶ απά ςοϊουτ]εβ8---ἀοῥέ ἀὐηι 
5αγε (Ε. Ν.) ἴτοπὶ πεν ἤχεά πιδὶίςς οἥξη 
τηδηϊεβιθὰ δαϊ ποῖ ΠΠ|κεἰγ τὸ πᾶνε 1ϊ8 ΨΨΆῪ 
νὴ ἰπὶ ἴῃ οτάϊπαγυ οἰγοιπιδίδης δ. -- - 
ἀκούσας πολλὰ ἱτηρ᾽ 68 τεαυεπε τηεεῖ- 
ἷπρβ Ὀεΐννεεπ τῆς Βαρεῖβε ἀπά τῆς Κίηρ, 
εἰἴπετ δὲ Μδοΐδεγυβ οὐ δὲ Τίδεσγίδβ.--- 
ἠπόρει, τῃ6 ἴτε τοαάϊηρ, ποῖ ΟὔΥ ὁπ 
ογίτἰςαὶ στουπάβ (δἰεδιεά ὉγῪ ἃ Β1)), θυ 
ἰδοὸ οὔ ρβυςδποίορίςδὶ, Ἴσογγεβροπάϊηρ 
Ἐχδοῖὶν ἴο {πε οπδσγαοῖεσ οὗ ἴῃς τηδη--- 
ἃ δίψυχος ἀνὴρ-- ἄταν ἔνο ᾿νᾶγβ, ὈῪ 
Ιεβρεοῖ ἔοσ ροοάῃεβ οὐ ἴ86 οὔς παπά, 
ὉΥ ΘΝ] ραββίοπβ ου ἴδε οἴπεσ. Ης νγδβ 
δ ἃ ἴοββ νῃδὲ ἴο ἀο ἰῃ (πε πιδίξεσ οὗ πὶβ 
νεἾ5 ὙγῈ]1-Κηονη ρύγροβε, βῃ ἢ ]ε85 
(ἀπορεῖν, ἰο ὃς ννέπουξ τεβουτγος5); Πα] 
βυτηραιηϊβεά Ὡ ας γϊδῃ, γεῖ οςουἱὰ 
ποῖ θὲ ὑγουρῆς το πε ροίϊπί.--- ἡδέως α. 
ἥκονεν, ἐνες πεαγά ᾿ϊπὶ ΨΙΏ ρίεαβυτε; 
ΕΝΕΙΥ͂ πὲ διοατγίπρ δχοζοίδιηῃρ ἴδε 
νἱηάιςῖῖνε ἀεσπιοη, ὄἄνεθ τῆ 5] ρβέθβε 
Βυτιραῖην ἩνΠ ἰδ, ἔοσ ἃ τἰπιδ. 

νγν. 21-29ὅ. Τε 7ζαέαὶ ἀαν.--- ετ. 21. 
εὐκαίρον, ἃ ἄδγ εοπυενίεπέ ἴοτ ἴῆς Ἰοηρ 
ομδείβμεά ρυζροθς οὗ Ηετγοάϊδβ ; 80 
τερατάεά ὉΥ δε 88 ΜῈ} 848 ὈῪ ἴδε 
ἐνδηρεῖίϑε. 858ῃε δὰ ἃ Ἵοἤδηος τπεη, ἰἔ 
ἐνεσ, δηὰ τϊρῃῖ πορε πὲ ὈῪ ν πα, ἷονς, 
δηὰ τῆς δϑβϑιίβίδηςς οὗ οὐβεαυίΐουβ ρυεδβίβ, 
ἢὸσ ἰσσεβοίαϊς πυβραπὰ ψνου]ά δὲ ἷδβὶ ὃς 
Ὁγουρῃὲ ἴο ἴδε ροίπε (ατοευδ). Τῆς 
ψοσά οσουγβ ἀρϑιὶη ἰη ἴῃς Ν, Τ., Ηεῦ. 
ἷν. 16, εὔκαιρον βοήθειαν -- δελδοπαῦῖθ 
βιυςσοουτ.---μεγιστᾶσιν (μεγιστᾶνες ἴτου, 

ἱστος), πιαρτιαίεα, Α ννοτά Ὀεϊοπρίπρ 
ἴο Μδοεάοηΐϊδη ἀτεεῖκ, σοπάδεπιπεᾶ ὉΥ 
Ῥἤγγῃ. (Ρ. 196: μέγα δνναμένοι τῆς τίρδί 
Εχργεβϑϑίοπ), τεαυεπὶ ἱπ ϑερί. ΜῈ 
ἴπεβε τπηαρηπδΐίεβ, ἴπῸ οἷν! δυτποτίεἰθβ, ἃγα 
παιηεὰ τῆς οὨϊεῖ τα Πτᾶτν τε (χιλιάρχοις) 
ἃηὰ {πὲ δος δ! ἱπηρογίδπε ρείβοπβ οὗ 
6 ες (πρώτοις)---ὴ ἱπχροβίης φαῖμοτ- 
ἴπξ οὐ Ηεγοάβ δἰγιπάδν.--- εὐ. 22. 
ἤρεσεν, ἰϊ, τῆς ἀαποίηρ, ῥίεατεά Ἡετοὰ 

-....“«--Φ----ς 
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χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22. καὶ εἰσελθούσης τῆς 
θυγατρὸς αὐτῆς τῆς  Ἡρωδιάδος, καὶ ὀρχησαμένης, καὶ ἀρεσάσης 2 
τῷ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς ὃ τῷ κορασίῳ, 
“Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί" 23. καὶ ὥμοσεν αὐτῇ, 
“Ὅτι ὃ ἐάν ὁ με αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου." 
24. Ἡ δὲδ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς, “Τί αἰτήσομαι δ ;" 
Ἡ δὲ εἶπε, “ Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. 7 25. Καὶ 

ΚΈσαι, αἱ!. εἰσελθοῦσα εὐθέως " μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλὲα, ἠτήσατο, 
τὴ, τ, τὰ; λέγουσα, “Θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξ αὐτῆς ὃ ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν 
ταν ἐπ αδ' Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ." 26. Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς, 
νἱ. τι. 
βοΐ, 95. διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους 9 οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν 

154 3. ἀθετῆσαι.10 27. καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα 11 
ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι 12 τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ὁ δὲ18 ἀπελθὼν ἀπε- 

κεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, 28. καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ - καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν 

1 Ἐοσ αἱ ΝΜ ΒΌΔ μᾶνςε ἀντον (οπιίττίηρ τηβ), δἀοριεά Ὀγ Ν.Η. Τοηέγασυ, 
ὙΝ εἶδβ ἐπ πίκβ, τὸ 4}1 Ηἰβίογυ, 411 σταπηπιᾶσ, απ τῆς οοπίεχε (υἱέ ἰπ Μεγετ). 

3 Ἐοτ καὶ ἀαρεσ. ,Ι͂'ΒΟΙ, 33 πᾶνε ἠρεσεν. 

3.0 δε βασιλ. εἶπεν ἰπ ΒΟΙΧΔ 33. 
4 ΒΔ Βᾶνε ο τι φαν, ἴΠ6 πιοδβὲ ρσοῦδῦϊε τεδάϊηρ (ὟΝ. Η. ἐεχε). 

δ Ἐοὸτ ἢ δε ΝΜ ΒΙ(Δ 33 Βᾶνε και. 

Ἰ βαπτιζοντος ἰη Ὁ. Β1,Δ. 
9 ἀνακειμένους ἴῃ ΒΟΙ.Δ. 
Ἱ σπεκουλατορα ἰη ΑΒΙ, αἱ. 
15 ρσ ο δε ΒΟΙ.Δ ἢᾶνε και. 

δηὰδ Ηἷἰ8 συεβίβ.---τ. κορασίῳ, ἴο {πε ρἸτὶ, 
88 ἴῃ ν. 41-2, ποῖ πεοδββασιν ἃ οὨΠ]ὰ ; 
ες νοτά ψγὰ8 υϑεᾶ (δγλ]]αεὶν {κα τῃς 
ϑοοίος! ννογὰ “1ϑβϑίε"; ἀϊβαρργονβά Ὁγ 
ῬΒεγη., Ρ. 73.--αἴτησόν με... ὥμοσεν: 
σογηΐϊβε ἢγβῖ, ἐο!]οννεάὰ ὉγΥ οδῖῃῃ δῆεν ἃ 
ἀπ||6 ἱπίεγναὶ, ἀυγίηρ νος τΠ6 ρὶτγὶ 
πδῖυγα!ν Πεϑιιδίεα ναὶ ἴο δ8κ.---ν εσ, 
23. ἡμίσους, ρεπίτινε οὗ ἥμισυς, [|κε 
ἡμίση (τὰ, ρΐυγαῖ), 4 δῖε ἴογπὶ Ξξ ἐλέ 
λα, οὗ τὴν Κίπράοπι : τηδυά πὶ ἀγηότουβ 
δεπεσζοβὶ τυ. νοῦ, 24. 851Πε ροαβ ουΐ ἴο 
δὶ δάνίςε οἵ πεῖ τῃηοίδογ, ἱπιρ᾽ γίηρ ἴπαῖ 
88ε Παὰ ποῖ ρῥγενίουβὶ υ ροῖ ἱπβίγιςι οπ8 
ἃ8 Μαίπεννβ δοσοιιηΐ βυρρεβῖϑβ.--- ες. 
25. εὐθὺς μετὰ σπονδῆς, νἱῖπους ἀεἶΑΥ 
δηὰ ἢ αυΐοκ βίερ, 45 οὐ οπς νῃοβα 
Βεαῖί 88 ἴῃ πε Ὀυδίπεββι. Τμεῖα πδά 
Ῥεεη πὸ τεϊυοσίδπος ἴπεπ οὐ ἴπε δἰγ] 8 
Αιῖ, πο πεεὰ ἴοσ πιυςῇ εἀυςσαιίηρ ἴο 
τὶπρ μὲς ἴο τῆς ροϊπι; υἱέ τεπιδγκδ οα 

προβιβασθεῖσα ἴη Μι. χὶν. 8. Ηες 
τοῖο 5 οἢ]ά.---ἐξαυτῆς (ϑυρΡΙγ ὥρα), 
οπ ἴδε βροῖ, δὲ οποε; τεαυεϑὶ ὑγοβεγεά 
ἰῇ ἃ οοοἹ] ρεγὶ ἱπηρυάεπος αἰπιοδῖ ουΐ- 

6 αιτησωμαι ἴῃ ΦΑΒΟΌΟΙΔ 33. 
8 ξξαντης δως μοι ἰπ ΣΕ ΒΟΙ.Δ, 
10 αθετ. αὐτὴν ἰπ Ὁ ΒΟΙ.Δ, 

13 ἐνεγκαι ἰπ ΜΕ ΒΟΔ (Τ.Κ. ἰπ Ὀ1). 

ἀοίηρ ἴ86 πιοΐδετς.--- ἐσ, 26. περίλνπος 
γενόμενος: ἃ οοποεβδίνε οἶδιβε, καίπερ 
υπάοτβίοοά -- ἀπά {πε Κίπρ, ἰπουσῇ εχ- 
ςεαάϊηρῚν βοσγυ, γεῖ, εἰς.---ὅρκους : ἴπετα 
ταϊρῃς Ὅ6 τπῆογα οδδβ ἴπδη οπμδ (υἱάς οα 
Μαῖέβεν), Ὀὰϊ {πῸ ρίυγαὶ νγνὰ8 βοπιεί πε 
υϑεὰ ἔος ἃ δβίηρίε οδίῃ. ϑοῆδησς οἰΐεβ 
ἰπβίδῃςββ ἔγοπὶ ΑἊβοῦυυβ ἀπά Χεπορδοη. 
---ἀάθετῆσαι α., ἴ0 5ἰ'ρῆι Πεγ, Ὀγ τγεδεπρ 
τῆς οδῖῃ δηᾶ ργοπ)ῖβε ἃ58 ἃ ἴοκε; ἃ ἰδῖς 
ννογά, υδεᾶ, ἱπ τείεγεηςε ἴο ρεΐβοπβ, ἱπ 
πε βεῆβε οὗ ὑσεακίηρ (ἢ ἢ (πεσε 
Οπἰγ). Κυρκε τεπάειβ ἴῇς ννογὰ δεγε: 
“ποίαϊς ἤάεπὶ 11 ἀδίαπι [4]1ὲτὰ," οἰεὶπ ας 
ἰηβίδηςεβ ἔγογη Ὠϊοά., Ῥοῖγῇ., ἀπά ϑερῖ. 
--ἶῆν ες. 27. σπεκονλάτορα -- βρεουϊαῖος 
ἴη 1, Αἴίη, ΠΠπ γα! ν ἃ ννδίομεσ, ἃ πλ] ᾶτῪ 
οΠῆοϊΑ] οἵ {πε επηρίγε ψῆο δοίεά ρδγιν ἃ8 
Ἄοουτίετ, ρΑγΕΪν 48 4 ροϊΐςς οβῆςες, ραν 
88 8η δχεουκίοηοῦ ; 11π8ἰγδῖίνε οἰξαιίοπ8 
ἰῃ ΝΥγεϊβιεῖη. Τῆς νοσζά ἰουπὰ [8 ννᾶν 
ἰηῖο ἴα ]ενν 5: Ιδῆσυαρε (Ὠεγα ΟἹ Ϊγ).---- 
γετ. 29 τεϊδῖεβϑ ον τῆς ἀϊβοῖ ρ658 οὗ ]οῃη 
Ὀυτγίεᾷ τε ςᾶτοδδβε οὗ {πεῖς πιδβίεσ.--ν 
μνημείῳ, ἱπ ἃ ἰοπ!ῦ. Τῆς ρῆγᾶβε γες8}}9 
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29. Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῖ 
ἦλθον, καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν τῷ 1 μνημείῳ. 

30. Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἀπήγ- 
γειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ ἢ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 31. καὶ 
εἶπεν ὃ αὐτοῖς, “ Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ 
ἀναπαύεσθε“ ὀλίγον." Ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες 

πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν ηὐκαίρουν.ὅ 32. καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρημον 
τόπον τῷ πλοίῳ ὁ κατ᾽ ἰδίαν. 33. Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας οἱ 

ὄχλοι, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 5 πολλοί" καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν 1 Αεἰε.}}. τε. 

πόλεων ἢ συνέδραμον ἐκεῖ, καὶ "᾿ προῆλθον αὐτούς, καὶ συνῆλθον πρὸς πὶ μὰν 

1 Οπξ τω τηοϑὲ υποῖδ]β (Ὁ) [88 ἰε). 

8 λέγει ἰῃ 9 ΒΟΙ.Δ 33. 

δ ξνκαίρουν ἰῃ τηοϑὲ πποῖΔ18. 

1 Οπιΐξ οἱ οχ. ΑΒΌΓΙΑΣ αἱ. 

3 Οπἷ καὶ ΜΒ ΒΟΡΌΙΔΣ. 

4 ἀαναπανσασθε ἰπ ΒΟΔ. 

6 τῷ πλ. εἰξ ἐρ. τοπὸν ἴῃ Β1,Δ. 

8 ΒΡ δᾶνε ἐγνωσαν Δηὰ υἱζπουξ Δη οὔ͵εςξ (αυτον οζ αντουφ). 

ἴο πυϊηᾶ (δα Ὀυτίαὶ οὗ 7εδυ8. ὉὨἱά τδςε 
εἐνδηρεῖίδε υνῖϑὰ ἴο δυρρεβὲ ἕογ ἴπε τε - 
Βεςείοη οὗ δἰβ τεδάθγβ ἃ ρασγ]]εἱ θείννεεῃ 
τῆς [λῖο οὗ δε Βαρεῖβε δπὰ τῃδἱ οἵ Ὁ γίβὲ ὃ 
(8ο ΚΙοβίεσπιδπη). 

γν. 309-33. Κεένγη οὗ ἐδ Τινεῖνε (Μι. 
χῖν, 13, [Κ. ἰχ. το, χ1).--ν ἐσ. 30 Ἰγϑηβίοσβ 
086 ποτὰ [86 ραβὲ ἀδίες οἵ ἴῃ6 ποσιῖδ]ς 
ἁεεὰ Ἶμ8ὲ τεϊαϊεά ἰο {πε εἰπε νπεπ {πε 
ἕλτηβ οὗ [εβϑὺ8 δηὰ Ηΐ58 ἀϊβοὶ 65 σεοδεά 
πε ἀεεά οὗἩ συ το Ἡετγοά᾽ Β πιϊηά.--- 
συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν 
᾿Ιησοῦν, τῃε ἀῤοτέϊές (Βετε οπῖγ, απὰ ποῖ 
ἰπ ἴδε τεοηῖςαὶ δεηβε οὐ δε ἄδυβ, 
δυϊ Ξε δε πιεπ βεηΐ ουξ οὐ δε Οδ᾽Π!εαη 
τηϊββίοη, ἴπ6 »ἰ5ϑςἰογι δ 5) βαῖδος ἴο 6818. 
ἌΝΒεσε ὃ αῆεσ ον ἰοπρ ἡ δηὰ ψνῃδῖ [88 
7εβὺ8 Ῥεβη ἀοίπρ ἴῃς ννῃ]ε Νὸὼ δῆβινες 
18 Ροββϑίθῖθ. Ὑθεβε δῖ ρᾶρβ ἱπ ἴδε 
ενδηρεῖῖς Ὠἰβίοτυ.--- πάντα ὅσα ἐπ᾿: ϑυβ- 
ξεβῖβ ἴπδὲ πεν πδὰ ρτεδὲ {πΐπρβ το τεῖ!, 
που ρἢ νν. 12, 13 οἵεαῖβ νεσυ τηοάεδγδαία 
εχρεοϊδιϊομβ. Τα τερεϊπίοη οὗ ὅσα Ῥε- 
ἴοτς ἐδίδαξαν -π- ἢονν τηυσῇ ἔπε παά 
ἰδῦρδς (“ φυληΐα ἀοουετγαηξ," ἘτΙΖΒο με), 
ΤΩΔΥ δυγρτιβε. Τῇ (οδοίηρ εἰςπιεηῖ 
οουἹά ποὲ Ὀ6 δχίεηβῖνε ἴπ τῆς ταηβς οὗ 
τορίςβ. Ὑξεῖ, ἱξ 1 τοοῖκ ἴδε ἴοσῃ οὗ 2647- 
δομαὶ παγγαϊίτυδσ οομοεγηὶηρ Ὑεδμς, ἱξ 
ταῖρῃς Β6 ςορίουβ επουρῆ, δηὰ τεαῖν δε 
Ῥτίῃοῖραὶ ἱεδίυσε οὐ [6 τηϊββίου, Μιάδ 
ποίεβ ου Μί., οβδρ. χ.-- εσ. 31, ὑμεῖς 
αὐτοὶ, εἰπεῖ : γοὺ γουγβεῖνεβ, το5 ἐῤεί, 
ψῖδους τ[δ6 ογονά (Μεγεγ, ϑοῃδηΖ), οσ, 
Ὀεϊϊες : γου ἔπε βᾶπιε πε νῆο δᾶνς Ὀδεα 
δΒαγᾷ δὲ ννοσκ δηὰ πεεά σγεβϑὲ (νγ εἶββ ἰῃ 
Μεγεσ, Ηοϊιζ., Η. ΟΝ Τδὶβ βυταρδίῆν οὗ 
]εβὺ8 τ τπε Τνεῖνε τεῆεοῖβ Ηἰ8 οὐνῃ 
οσανίηρ ἴογ τεδὲ ψ δίς ΗἜ οἴδη υη- 

Βιιο ΒΒ ΠΥ βίσονς ἴο οδέδίη.---ἀναπαύ- 
σασθε, Δοτίδξ, ΟὨἿΥ ἃ Ὀτεδίηΐπρ βρδος ἱπ 
ἃ 1 οἵ ιοἱ].----οἱ ἐρ. καὶ οἱ ὑπάγ. ΜδηΥ 
ςοτηΐηρ δηὰ ροίπρ : ἃ ςοπδίδηιϊ βίσεδπι οὗ 
ῬδορΙῈ οἡ βοπῆε δσγαηὰ; πῸ ΒΟΉῦπεσ ἄοῃθ 
ΨΙ ἢ οἠα ραγίγ ἴδῃ Δποῖδεσ ργεβεηίεά [τ- 
861{--πο]είδυτε.---οὐδε φαγεῖν εὐκαίρουν: 
Ὡ0 ᾿εἴβαγε (οὐ. εὔκαιρος, νεῖ. 21), ἀνδῃ ἴο 
εδῇ; ἱπιρεσίεςι, ἱπιρὶ γίπρ ταὶ ἴξ ννᾶ8 ποῖ 
ἃ 580]1}ΠΈἸὩΓῪ οσούσγγεποα. ὍΠαὶ ψνὰ8 ἴδς 
Ὀυδβίπαββ οὔ δβαηάνδ Ῥγοδαδὶν α ῥοϊἑεϊεαϊ 
"πουεπιεπέ ἐπ Οὐγίοις αύομν εὐἰ ἐμ τολίοἶ 
ἐδε Τινεῖνε εγνιῤῥαϊμίτεά. Ψίάε ἔβα νὶ. 
15.--Ψεσ. 32. τῷ πλοίῳ. Τῆς Ὁοδί 
ΜΒΙΟἢ βιοοᾶ τεδάν ἴος βεγνίςς (111. 9).--- 
κατ᾽ ἰδίαν, ρεἰναίεἶγν, ἐ.6., τ [6805 ΟὨΪΥ 
ἴῃ ἴ86 δοδῖ, δηὰ νἱπουῦς οἵμει Ῥοαΐβ 
Δοσοτηρδηγίηρ. ΑΒ ἴο ἴπ6 σεᾶβοῃ ἴογ 
118. νι λάγαννα! ἰηῖο ργίναου τῇ. Μὶς. 8 
δοοουπί ψ ἢ Με. 5 (χῖν. 13), ῆο οοη- 
πεοῖβ ψνἱ τῆς τεροτζὲ οὗ π᾿ Β ἀεδίῃ. 
Βεγοπά ἄουδε, ΜΚ.᾽5 8 ἴδε οοσσεοῖ δο- 
οουηῖ. Τῆς ἐχουγβίοηυ ννᾶ8 δὴ δἰϊεπιρὲ 
ἴο ἐβοᾶρε ἔοῃῃ ἴῆ6 Ἂοτονά δηᾶὰ ἴτοπι 
ἀδηρεγουβ ἱΠἸυβίομβ ; ἀραὶπ ψϊπουξ δυο- 
(ε88.---Ἶ εσ, 33 Ἔχρὶαἱπβ ἡ Ὧν --- εἶδον, εἴς., 
ἴδεν (πα Ρεορ] ες) βανν (πδπλ ἀερατείηρ.--- 
ἐπόνωσὰν (ον ἔγνωσαν, ΒΌ) ἰ8 Ῥείίετ 
Μουξ δὴ οὔΐεςς (αὐτοὺς οτς αὐτὸν) -Ξ- 
{πεν Κηεν, ποῖ 80 πὰ ψνεσα, Ὀυῖ ψιδὶ 
18εν ψνεσ δῆεσ, γποσα ἴμεν γεῖς ροΐπρ, 
ἀουδι]εββ ἴτοπθ ἴδ6 οουγεα ΠΟΥ ΜΈΤΘ 
δβἰεοτίηρ.---πεζῇ (τοῦὶ πεῖός, Δἀϊεςιίνα 
ὁδῷ, υπάετείοοά), οπ οοῖ, ὃγῪ ἰαπά 
τουπά (Π6 εηὰ οὗἉ τῆς Ἰαἴκε.---συνέδραμον, 
1ΏΕΥ τῶπ ἰορείδεσ, εχοϊεὰ δηὰ εχοίϊτπρ, 
ἐΔοῦ ἴοννῃ οὐ ἴῃς ΨΔΑΥ σοπεγ θυ ξίηρ [8 
Ζ} ἴἰοὸ ἴῃς ρτονίηρ βίγεαπι οὗ ἐἰξο 
Βυπιδῃ δεΐηρβ; Ψδδὲ ἃ ρίοϊυγε!] 6 
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αὐτόν. 44. καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ Ἰησοῦς ̓  πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγ- 

χνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς,} ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα - καὶ 

ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλάίςκἈἩ 45. Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς 

γενομένης, προσελθόντες αὐτῷ " οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν," “Ὅτι 

ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή 36. ἀπόλυσον αὐτούς, 

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 
ἄρτους δ- τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν." δὃ 47. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς, “Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν." Καὶ λέγουσιν αὐτῷ, 
“ Απελθόντες ἀγοράσωμεν διακοσίων δηναρίων ὁ ἄρτους, καὶ δῶμεν 7 
αὐτοῖς φαγεῖν." 48. Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, “Πόσους ἄρτους ἔχετε; 
ὑπάγετε καὶ ὃ ἴδετε." Καὶ γνόντες λέγουσι, “ Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας." 
39. Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι "9 πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ 
τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 40. καὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαί, ἀνὰ 1ῦ ἑκατὸν 

καὶ ἀνὰ 10 πεντήκοντα. 41. καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς 

δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε " καὶ κατέκλασε 

τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 11 ἵνα παραθῶσιν 13 αὐτοῖς " 

καὶ τοῦς δύο ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι" 42. καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ 

ἐχορτάσθησαν : 43. καὶ ἦραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις,1δ 

1 148Β1,Δ οπιΐε και συνηλθον προς ἀντον (Τίεοξ., ΚΝ. Η.). " Οπιῖξ ο 1. δ᾽ ΑΒ αἱ. ῥὶ. 

ὃ αντονς ἰπ  ΒΌ. 4 ελεγον ἰη 3 Β1,Δ. 

δΈΟτι αρτους.... ἔχουσιν Σἢ ΒΙ.Δ Βᾶνο δἰ πιρΙν τι φαγωσιν (Τίδο!., Υν.Η,). 

5 δην. διακ. ἰπ ΄ΑΒΙ,Δ. Ἰδωσωμεν ἴῃ Ῥ ΒΌ. -ομὲν [Δ (ΥΝν.Η.). 

δ καὶ οτοΐ!  ΒΌΙ, 33. 9 ἀνακλιθηναι ἰῃ 3Β. ἀνακλιναι Ὠ1,Δ. 

10 κατα ἰη 40 (Τίβοι., ΝΥ. ἢ... 1 ἀντον οπιῖς Σ3Β1,Δ, 
12 χαρατιθωσιν ἴῃ ΒΓΔ, 15 Β 8δδ8 κλασματα δ. κοφινων πληρωματα (ΥΥ.Η.). 

(ατοιΐυβ, Ἡοῖιζν, Η. 6.).- εν. 30. υἱεϊτλαῖο τεβυΐε, ἃ οοπρτερϑίίοη οὗ 5οοο. 
Τὶ τῆς οἰϊπιαχ οὗ ρορυϊαγιἐν, δηά, ἔγοπὶ 

τῆς ἴουτ ἀοβρεὶ ννὲ ἰεᾶσῃ, ἰΐϊβ οὐ βὶ8 

(οδαρ. νἱ.).---προῆλθον, “ουΐταη" (4. Ν.), 
δηιϊοὶραιεά -- φθάνειν ἴῃ οἰΔδδίςβ. 

γν.34-44. Τῆε ζεεάΐπρ (Μι. χῖν. 14-21, 
1κ. ἰχ. χι-τ))πενες. 34. ἤρξατο διδά- 
σκειν, Ης Ῥεραπη ἰο τεδοῖ, Ἄσοηβιγαίπεὰ 

ἘΥῪ Ρἱὲν (ἐσπλαγχνίσθη), ἱΠουρῊ ννεᾶσΥ 
οὗ ἰοἱΐ ἀπά οἵ ῥοῤμίανίέγ. Ὁ ἑεαεὰ; 
Με. βᾶγβ ἴο ἀεαί. Ὑπεγα οουϊά ὉὈς ἔδν, 
ἐξ ἀπυ, βἰοκ 'π ἃ ογοννά τῃδὲ δά Ἵοπῖε πῃ 
Βιο ἢ ἃ ἢυγεγ.--- ες. 35. πολλῆς, 
ἐκ θεΐηρ δῖε ἴπ ἴῃς ἀαγ.---πολύς ν»ᾶ8 δχ- 
ταηβίνεϊν υϑεὰ ὃγ ἴῃς ατεεκβ ἴῃ 41] βοτὶβ 
οἵ ςοηπεοιίοηβ, {ἰπι6 ἱποϊυδεά ; ἐχϑτηρ 68 
ἰη Κγρᾷε δηά Ἠεγπιδηη᾽β Κ 1667, Ῥ. 137 ἢ. 
ὙΤΏς Ρῶτγαβε τεσσ ἴῃ ἰδὲ οἴδυδβς οὗὨ []8 
νεῖβε (ὥρα πολλή).---νεῖ. 37. δηναρ. 
ιακ. ἄρτονς, ἰοᾶνεβ οὗ (ρυσομδβαθὶς 

ζοτ) 2οο ἀεπατίϊ ; τπῈ βιπὶ ῬγοΡδΌΪΥ δυρ- 
ξεβιεὰ ὉῪ ναὶ τῆς Τννεῖνε Κπονν ΠΟΥ 
νεῖ ἴῃ ροββεβϑϑίοῃ οὗ δἷ ἴ26 {ἰπ|6 Ξξ βενεῃ 
Ῥουπάβ ἴῃ ἴῃς ρυτβε οὗ ἴῃς [εϑ1:18- ἶσος 

συμπόσια συμ. Ἠενταίξεϊς ἔος ἄνα συμ. 
(τ΄. δύο δύο, νετ. 7) Ξ-Ξ ἱπ ἀϊπίπρ οοτῃ- 
Ῥαπίεβ.--ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ, οη ἴπε 
δῖεαη ρτδββ; ἃ τεεᾶγ, τηδσϑἣν ρίδος θᾶ 
ἔδιε πιουῖῖ οἵ ἴῃς Ἰ]οτάδη δὲ ἴῆς ποσίῃ επὰ 
οὗ ἴδε ἴΙακεὲ. γιὲ4ε ϑιδηεγβ ἀεβογίριίοη 
(ϑἰπδὶ ἀπά Ῥαϊεβιίπε).---ν ἐσ. 40, πρασιαὶ 
πρασιαὶ-- ἄνα πρασίας, ἰῃ ρατάεη ἤἥοννες 
Ῥίοῖβ, οἵ βᾳυᾶγεβ, ρἰσϊισαβαυε ἴῃ ἕδος δηὰ ἴῃ 
ἀεβοτίρείοη, θεβρεακίπρ δὴ εγε-νν πε 58 
οὗ δῃ πτηργεββιοπαῦϊα πδίυσο {κα Ῥείεσ.--- 
Μετ. 43. καὶ ἦραν, εἴος., ἀηὰ {ΠΕΥ τοοῖς 
Ρ, 848 Πταρτηεηῖβ (κλάσματα, Β1.), ἴδε 
ΒΠΠπρΒ (πληρώματα) οἵ ἐννεῖνε δαβκεῖ8.--- 
καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων, ἀπά οἵ ἴῃς ἤ8[εδ, 
εἰἴδει ονεσ δπὰ δῦονε ψνῃδι ΨᾺ8 ἴῃ τῇς 
ἰννεῖνα Ὀαβιεῖβ (Ετσί Ζβο 6), οὐ ΒΟΠΊ6 
παρταςηίβ οὗ τῆς βεμεβ ἱποϊυδεᾶά ἴῃ ΤΏ δ) 
{μεσεήνονες. 44. πεντακισχίλιοι ἄν- 
ρεξ; 5000 τΊΕἢ : οπς ἰοαῦ ἔογ τοοοΐ Με. 

δὐάβ: χωρὶς αἰκῶν καὶ παιδίων, 
ΨοπΊθη δηὰ οπάγεμ ποῖ οουπίεά, Οἵ 
ἔδεθςε, ἱπ [6 οἰγουπιδίδηοςβ, ἔδεσε ψουὰ 
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καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44. καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους ὡσεὶ 
πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 45. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς 
Βηθσαϊῖδάν, ἔως αὐτὸς ἀπολύσῃ 3" τὸν ὄχλον. 46. καὶ " ἀποταξά- 5ΊΣ ἰχ. δε; 

μένος αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὅρος προσεύξασθαι. 47. Καὶ ὀψίας ἀδιεῖδιι. 
γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος 5 
ἐπὶ τῆς γῆς. 48. Καὶ εἶδεν" αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ 
ἐλαύνειν: ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς. καὶ ὃ περὶ τετάρτην 
φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης καὶ ἤθελε παρελθεῖν αὐτούς. 40. οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν 
περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης,, ἔδοξαν φάντασμα εἶναι, καὶ 
ἀνέκραξαν’ 50. πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον, καὶ ἐταράχθησαν. καὶ 
εὐθέως ὁ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Θαρσεῖτε. ἐγώ 
εἶμι, μὴ φοβεῖσθε." 51. Καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ 
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος " καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἴ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, καὶ 

28ς 

Ὁ ΜΒΌΓΔ οπιῖξ ὡσει. 

διδων ἴῃ 
φνλακην. και ἰδ ἃ Βίτῃρ 

4 Τί. (ἐπι τ, θ. περιπ.)ἕ ΒΓΔ 33. 

3 απολνει ἱπ .ΒΙ,.. απολυση ἷδ ἔτοπι ΜΕ, 

ΒΌ[ΚΔ, νβῖς (Ὁ εχοερίεα) αἷβο οπχῖξ καὶ Ὀείογε πέρι τεταρτὴν 
ἰδοαδξοη οὗ ἴπ6 οοπδιγιυςίου. 

δοτι φαντασμα ἐστιν ἰῃ δ. Β1,Δ 33 (Τίδς.Β., ΝΝ.Η.). 

4 οδε εὐυθυς ἴπ .Β1,Δ, 

Τ ΠΕΣ οταῖς εκ περισσου (ΥΥ. 
ουϊ 

..). [δὲ δυΐεβ ἐπα δἰξυδιίομ δηά τδῪ βανδ ζἈ]]16ἢ 
ονεγδίρδε, οσ Ῥεξη οπιϊείεὰ )5 βυρετβαουβ, [που ρἢ στοὰ] τοὶ 80. 

ἰῷ τ τοσεΐοσα ρου δου τοὶ τεΐεσεθά ἴο 
Υ ΜΙ. 
γν. 45-52. Αποέκεν 5Ξεα-απεοάοίό (Μι, 

χῖν. 22-33). Τυκε ἄτορβ οὐξῪ πεῖς δηά 
ἄοεδ ποῖ Ἰοΐῃ ἢί8 ὑσοῖπεσ δνδηρε 8ὲ8 Ε1}] 
“Μὲ ΘοπΊα ἴο υἱῖ!. 27.--νεσ. 45. εὐθὺς : πο 
εἶπις ἴο ἰἴοβε; ἰξ νψδ8 ρεϊιίηρ ἰδῖε.--- 
ἠνάγκασε, υἱάφς οη Μι.--εἰς τὸ πέραν : 
ΜῈ ἅτε δρί ἴο ἴδκε τηϊβ 838 ἃ τηδίξεσ οὗ 
οουσβα 88 ΞΞ ἰο (ἢς οἶμεσ (ννεβίεσῃ) βίὰς 
οὗ {δε ἴακε, απὰ σοῃβεαυςεηῖὶίν ἴο ΔββιπΊ8 
ἴμδὲ πρὸς Βηθσαῖδάν ροϊπιβ ἴο ἃ Βειἢ- 
βαϊάα ἴδετε, ἀϊβιϊπος ἔτοπιὶ Βεϊμβαί 8 
7υ1148 (1]1οΠη ἱ. 44). Βυῖ ἴπε εἐχρσγεββίοῃ 
εἰς τ΄ π. ΠΊΔΥ πιεδῃ ἥγοτῃ ἴδε βουϊῃ ἐπά 
οὗ τπε ρἱαίη ΕἸ Βδῖπα, οὐ ἴπε εδβίεσγῃ 
εἰάς, ἰο [π6 ποι επά τοννασάβ Βειπβαίἀδ 
71145, πε τεπάεζνουβ ἔοτ πε πίρβι. [ἢ 
ἴδιαι οα86 (ἢ σοπίγαγυ ννἱπὰ νὩϊοἢ ονεῖ- 
τοοῖκς {π6 ἀϊβοίρ]εβ ννου]ά Ὀε τῆς ργαναι!πρ 
νηᾶ οσλ ἴτε ποσί ἢ-εαξῖ, ἀγίνί προ τΠεπὶ 
ἷπ δῃ ορροβίίϊα ἀϊγεοϊΐἯοη δνγδῪ ἔγοπὶ 
Βειϊπβαίδα τονγαγάβ ἐδε ννεβίεσῃ ββοσα. 
ΤΠΐβ ἰ8 ἰδς νίενν δἀνοοδιεἃ ὈῪ Εὐστετ. 
Μίάς Ζεϊἐφελνιε ες Ῥαϊὰ Ξἐϊτια- Μεγείης, 
Β. ἰϊ. (18)γ9). ἨοῖιΣ., Η. Ο., {πίη κ8 τηδὲ 
εἰἴπες τἷβ νίενν τηυδὲ 6 δάορίεὰ οσ ἴμ6 
ἔσυο τεδάϊπρ ἰῃ {δε οἴαυδε τεξεισίηρ ἴο Β. 

τοῦδε δ6 ἴπδξ τεργεβεηϊεά ἰπ βδοσης 1 αἱίῃ 
Τοορίεβ: “ἴγϑηβ ἐγεῖΐυπη ὦ Βεάβαϊδ," Ὁ. 
Μέετοη. ; “ἃ Βειϊῃβαϊά,᾽ Ο. Μοπδο.---Ν ες. 
46. ἀποταξάμενος, Πανίπρ ἀϊδηγίδβεά 
τπεπὶ, ἐ.4., ἴῃς πκυϊιϊευάς ; 1Δῖς ατεεκ 
οοπάετηηθὰ Ὁγ Ῥῆσγη., Ρ. 23 (ἔκφυλον 
πάννυ).--Νεῖ. 48. ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἰη ὑτο- 
ῬΕΙΠΩρ (ἴα βαρ τυ ΟΔΓΒ) .---περὶ τετ. 
φνλ., αὔουξ 16 ἔουτί νναϊοῃ, Ὀεϊννεθη 
ἴἄτεε δηά βἰχ ἴῃ τῆς τηοτηΐηρ, τονναγάβ 
ἄλνη.---ἤθελε παρελθεῖν, Ης “ὶβπεά ἴο 
Ρ4588 ἴΠεπ--“ ῥγδαίοσίγε 6οβ,᾽" υ]. ; ἴξ ἂρ- 
Ρεδγεά 80 ἴο ἴῆεσῃ.- εσ. 5σο. Νοῖ αυΐϊία 
8ῃ ἰπβίδποε οὗ Μαγίκ᾿ β Πδθὶξ οὗ ἰϊεσαΐϊίοω : 
εχρί ἰπβ ἤονν ἔΠΟῪ σαπηε ἴο τΠίπὶς ἰξ τγδ ἃ 
Ῥῃδπίαϑθπι. ΑἹ! βαὰνν ψνμαὶ Ἰοοκεά [κ6 
7εβϑυ8, γεῖ ἴδεν ςουἹὰ ποῖ Ὀεϊΐενε ἰξ τγῶϑ 
Ἦε, ἃ τεδὶ τηδη, ννδϊκίηρ οὐ δα νναΐεσ; 
τθεγείοσε {πον ἴοοῖς πὶσῃς δπὰ γαβμεὰ ἴο 
δε σοποϊυβίοη : ἃ βρεςῖγε 1---  εσ. δὲ. 
ἐνῤπασεν, 85 ἰπ ἷν. 30ο---λίαν ἐκ περισσοῦ, 
ΨΕΙΥ εχοεεάίηρῖν, ἃ ἀουδ]ε βυρετίαιίνε, 
ἃ πιοβὲ {{κεὶγ οοτηδἰηδιίοη ἴος Μαῖκ, 
που ρ ἢ ἐκ περ. ἰβ νναπιίηρ ἰπ βοσῇθ ἱπὶ- 
Ῥοσίδης Μϑ55. δπά οπιιϊεὰ ἴθ ΝΗ. 
ΟΥ. ὑπερεκπερισσοῦ ἰπ Ἐρῇ. [1]. 20.--- 

Ε΄. 52 τεῆεςῖβ οἡ (δε δεβιοηϊβαγηεηϊ οἱ 
ἴδς Ὑνεῖνα 88 ὉὈΪατηθνγοσίῃυ ἰῃ νίαν οὗ 
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ἐθαύμαϊζον.1 
ὁ (Ὰ. τὰν αὐτῶν 2 5 πεπωρωμένη. 
ΜΗ͂ 4ο. 
Βου;. χὶ. ’ 
ῖ, δ δα. προσωρμίσθησαν. 

. χά. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΥἹ. 51---56. 

52. οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις " ἦν γὰρ ἡ καρδία 

53. ΚΑΙ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν δ Γενησαρέτ," καὶ 
54. καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως 

ἐπιγνόντες αὐτόν, 55. περιδραμόντες ὅ ὅλην τὴν περίχωρον ὅ ἐκείνην, 
Ῥ Οὐ. ἰν. ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραββάτοις τοὺς κακῶς ἔχοντας ἢ περιφέρειν, 

το. Ερὶ 
ἵν. σ4. ὅπου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ ἐστι. 56. καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς 

κώμας ἢ ὃ πόλεις ἢ ὃ ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθουν ὃ τοὺς ἀσθενοῦν- 
τας, καὶ παρεκάλουν αὐτόν, ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 

ἅψωνται καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο 10 αὐτοῦ, ἐσώζοντο. 

1 ΒΓΔ ουϊτ και εθαυμαζον, ννΠΙοἢ 8 Βυρεγβιυουβ, 

ΞΈἘοτηνγαρ.. 

5 σπι τ΄ γ. λθον ἴῃ 3 Β1,Δ 33. 

4 εἰς Ὀεΐοτα Γεν. ἴῃ Ὁ ΒΔ 33. 

. ἄντων 3 Β1,Δ πᾶνε αλλ ἣν, εἰς.) ἀηὰ ΑἸΔῈΣ αντων ἡ καρ. 

δ περιεδραμον ἴῃ Σ᾿. ΒΙ.,Δ 33 (“ἢ καὶ δείοτε ἡρξαντο). 

6 χωραν ἰη 3 Β1.Δ 33. Ἴ εκει οσοἶε 3 ΒΓΔ, 

δ εὶς Ὀείοτε πολεῖς Δηὰ ἀγρους ἱπ 9 ΒΌΔ. 

9 ετιθεσαν ἴῃ 3Β1.Δ. 

τὰς τεςεπὶ [εεάϊπα οὗ τπε πιυϊίτυάε. 
Οπα πιΐίρῃὲ ταῖμπες ἣανς Ἔχρεοίεὰ ἃ τε- 
ἔετξηςς ἴο ἴδε 58:{Π|᾿πρ᾿ οὗἨ τῆς βίοσπι ἴῃ 
οτοβδίηρ ἴο Πεοαροῖ8, Βαυΐ (Παξ 56επὶ8 
ἴο Βανα δρρεάαγεά ἃ 8π14}} τηδίϊεσ σοπι- 
Ῥατεὰ υἱ νναϊκίηρ οα ἴῃς βεᾶ. Τῆς 
ἐνδηρε θὲ βεεπηβ δηχίοιβ ἴο δῆοιν δον 
ταυςἢ {πε Τ νεῖν πεεάεά {πε ἰπβεγιοτίοη 
ἴο Ὡς ἢ ἰπ πὸ βεαμεοὶ [εβὰ8 ρίνεβ Ηἰπι- 
δεῖ πῆογε δηὰ πιοσε. 

γν. 53-56. Τῆι ἰαπάϊηρ (Μι. χὶν. 34- 
6).--- ες. 53. πὶ ρμίσθησαν (πρὸς 
ρμίζω ἴτοπὶ ὅρμος), ἴΠεν οΆπι|6 ἴο Δποποσ, 

οἱ ἰδηάδεά οἡ ἴδε Ῥεδςῃ; πεῖ ΟἹἱν ἰπ 
Ν. Τι--ν ες. 55. ἐπὶ τοῖς κραββάτοις, 
ρου τπεῖς Ὀεάϑ, υἱέ ἰϊ. 4:-- περιφέρειν, 
ἴο οαττυ ἀρουΐ ἔτοπὶ ρἷδοα ἴο ρίαςβ. [1 
ἴδεν ἀϊᾷ ποῖ Βπά [6515 δῖ οπα ρίαςο, ἘΠΕΥ 
ψεῖα ποῖ ἀϊξοουταρεά, ὕὰὲ στε {πεῖς 
βἷοκ ἴο δποίῃες ρίδος πεσε Ηδ ννᾶ8 
1Κεῖγ ἴο δε. Ὑπεῖσγ ἐπεσρυ, ποῖ [658 ἴπδπ 
τε ννοτὰ κραββάτοις, τες 815 {Π6 βίοσυ 
ἴῃ 11. 1-12.--- πον ἤκονον ὅτι ἔστιν, ποῖ: 
νεζενεῖ ες νναϑ-ὅπου ἦν, δυῖ : ψΠατ- 
ἐνεῦ ἴεν Ψψετε ἰοἱά Ηδ ννᾶβ8; ἐστιν, 
Ῥτεβεηΐῖ, ἔοπὶ ἴῃς Ροίΐπε οἵ νίενν οὗ ἴῆοβε 
ΨΠῸ μάνα ἴπ6 ἱπίογπιδιίίου ἱπ ἰηάίσεος 
ἀϊβοουτδε, Μέάε οπ τῃϊ8, Βυτίοπ, Μ. αῃὰ 
Τ., 8. 351.-τ-νεῖ. 56. κώμας, πόλεις, 
ἀγρούς : ροϊπί ῬτΟ ΔΌΪΥ ἴο ἃ ννϊάδσ βρῆεγα 
οὗ δοιϊνὶν τμδη {86 ρ᾽δίπ οὐ Θδηπεαβᾶσεί. 
Ὑπὶβ νγᾶ8 σοῖς! τε οἷοβε οὐ {π8 
Βοαδϊΐπρ παϊηἰβέσυ, ἰῃ ΜὨΙΟἢ τῆς ἐχρεςῖδ- 
ἕο δηά ἐδ τἢ οὗ δα ῥεορίε ΜΈσα ψουηὰᾶ 
ὉρΡ ἴο τὰς δΒίρῃμεδε ρἰ το. 

10 ψαντο ἴῃ ΦΒΌΙ.Δ 33 σα. 

ΨΜΆΒΗΙΝΟ ΟΥ ΗλνΝηΒ. 
ΘΥΒΟΡΗΕΝΊΟΙΑΝ ΝΟΜΑΝ. Α ξαῦ- 
Μυτξ Ἡξαυεῦ.---νῆνν. 1-22Ὦ. Οὐπμοογηίηρ 
εἐγοοπίαὶ αδιίπέϊοης (Μι. χν. 1-20).--- 
νες. 1. καὶ σοπηεοίβ ννηδῖ ἔο] ον 8 ΝΕΓῪ 
Ἰοοβεῖν τυ νν δὶ ροα5 θεΐοτε : ποῖ ἔξηι- 
Ῥογδὶ βδεαυεποθα Ὀυϊ σοηπίταδὲ Ὀείνψεθη 
ῬΠοποίηθηδὶ ρορυϊδειΥ δηὰ ΠοβΕν οἱ 
ἴδε τε]! ρίουϑ ᾿Ιεδάεγβ οὗ ἴῃς ρεορίς, ἰῃ τε 
νίενν οὗ πε ἐνδηρεῖῖϑι.---τινὲς τῶν γραμ.» 
εἴς., βδοῖὴς οὗ τῆς βογίθεβ ᾿νῆο ἢδά σοπις 
ἴτοτι ]εγυβαίθηι, οὕ. 11}. 22, ἀπ τεηγδκβ 
ἴδετε. --ν ες. 2. καὶ ἰδόντες : ἴῃ 5Βεη- 
ἴεπος δερίπηίηρ ἢ {Π686 ψογάβ ῥγο- 
ΡαΙν τὰπϑ οἡ ἴο ἴδε εἐπὰ οὗ νεσ, 5, θυ 
{πε σοηδίγυοσιτίοη ΟΥἩὨ 80 ἰοπρῷ ἃ βεηΐεηςε 
ονοτίαχαϑ ἴπ6 ρταπιπγδίοδίὶ 5 Κ|}} οὐἨὁ Ἐπ6 
ΑὙΪΟΙ, 80 1 ἰ8 Ὀζοόκεη ΟΥ͂ υπδηϊβῃοὰ 
αἴτες τῆς Ιοηρ Ἔχρί δηδίοσυ οἴδυβα δϑουϊ 
7εν δὴ οὐυδβίοπιβ, νν. 3-4---ἃ Κίηὰ οὗ 
Ῥδγεπίμεβί8--- πὰ ἃ πεν) βεπίεπος δαριῃ 
αἱ νεῖ. στεδπᾶ βεείηρ, εἴσ (ἔοσ τς 
ῬΒατσίβεεβ, εἴς), δπὰ τῆς Ῥῃδγίβεεβ δηά 
ΒοΙΙθεβ δ5κ; ἰπβίςδλά οὗ: {ΠπεῈῪ δϑβίς, εἴς. 
Τδε βεηῆβε ῥ᾽ δίπ ἐπου ρῃ, ᾿πουρὴ σταηι- 
ταᾶῖ οτυάε.---τινὰς τ᾿ μαθ., τον οὗ ἴπ6 
ἀϊδβοῖρίεβ, ποῖ 841]. μεη ἢ Οη {πεῖς 
ἐνδηρε εὶς του (νεῖβ8 ; ΗοϊίζΖ., 
Η. Ὁ), Νε πανε ἤεῖε, 48 ἴῃ ἴ. 24, 8 
ςᾶ86 οὗ αἰϊγδοϊίοῃ Ξε βεεῖηρ βοπὶς δῖ 
ἴδεν εδὶ (ὅτι ἐσθίουσι, ΥΝ.Η.), ἔοτ βεείπρ 
τπαὶ βοπιε εδὶ (ὅτι τινὲς ἐσ.).---ἀνίπτοις, 
πηνδεῃεᾶ, δἀἀεὰ ἴο εχρ απ ἕος αοπεῖϊα 
τελάεσγβ ἴΠῸ ἰεοπηΐοαὶ ἵεται κοιναῖς Ξε ρτο- 
ἴδτι (ς΄. οπι. χῖν. 14).---νν. 3-4. Εχ- 

ΟΗΑΡΤΕΚΨΥ͂ΙΙ. 
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ΨΙ]. 1. ΚΑΙ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι, καί τινες τῶν 
γραμματέων, ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων 2. καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ "κοιναῖς 1 χερσί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίοντας 1" Ἰὰς δ. 

ἄρτους 3 ἐμέμψαντοϑ" 3. (οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, 
1:4. Ἧεδ. 

ἐὰν μὴ " πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν, ἢ, 39. ον. 

παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων 4. καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ " βαπτί- « τ. χί. 

σωνται," οὐκ ἐσθίουσι " καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, 
ἃ βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν ὅ ") ἃ (οἱ. ἱΐ, :4. 

Ἡδεθ. νί. 2; 

5. ἔπειτα δ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, ὁ ἀκιῖ αι. 
81. Κοιω. “Διατί οἱ μαθῆταί σου οὐ " περιπατοῦσι ἴ κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν Τὴ ς, 

πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ἀνίπτοις ὃ χερσὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον ; " 6. Ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς 9 εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὅτι καλῶς προεφήτευσεν Ἡσαΐας περὶ 
ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται, “Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσί με 

1 οτι Ὀείοτε κοιναῖς 18 ἐσθιονσι ἴῃ δ ΒΙ.Δ 33 (Ν.Η.). 

3 τους Ὀσίοτε ἀρτους ἰπ  ΒΌΓΝΔΣ. 

8 Οπιῖξ ἐμεμψαντο ΑΒ1.Δ. [τ ν88 ἀουδε]εδ8 ἱπίσοδυοεά ἴο Πεῖρ ἔμ οοπειγαςείοη. 
4 ΝΒ δᾶνε ραντισωνται (Υν.Η. ἰεχι). 

δ και κλινων 8 οπηίττεά ἴῃ .Β1,.Δ (ΥΝ. Η. πλᾶγρ.), ὈυΣ Ἰουηά ἰη Ὁ. Τὰ τοῖρβε 81] 
οὐ ὈῪ 5 πη τ ἐπάϊηρ, δηὰ ννὰβ μαγάϊυ {κοὶγ ἴο Ὀς δάάἀεά 88 ἃ ρἷοββ. 

56 καὶ ἴῃ Ι ΒΟΙ, 33. 

Ἰὸον περι. οι μαθ. σὸν ἰῃ ΒΓΔ (Τίβοι., ΜΝ. Η.). 

8 κοιναῖς 'ῃ δὲ ΒῸ ἴοσ ἀνίπτοις, νυ οἢ δεετ8 ΔΠ Ἐχρ Δ Δίοσυ βυθδβείξαια, 

9 Οὐ εὰ ἴῃ 3 ΒΙ.Δ 33, 8ο οτι Ῥεΐοσε καλως. 

Ρίαπδίοσυ βιβδίεμηθπί δδουΐ [Θν 88 ο8- 
ἴοπιβ, ποῖ ἰπ Μι.---πάντες οἱ ᾿Ιονδ.: [π6 
Ῥμαγίβεεβ, ἴπ6 ᾿ποτουρῃ- ροίησ νἱτί οὶ 
ἴῃ σεϊρίοπ, ψψεῦς ἃ |ἰπιϊτεὰ παρε; θὰῖ 
πη 1ὴῖ8 δπὰ οἵπο στεβρεοίβ ἴδε 7ενν8 
Βεπεγαῖυ ΤΟ] ονγθὰ δηοίεπε ουδίοπι. ΤΏΘ 
ἐχργεββίοη γεπΊπᾶβ ὺ8 οὗ τῇς Εουτγίῃ 
αοϑρεῖ ἰπ [18 πιᾶππεσ οὗ τεξεγσίπρ ἴο ἴῃ 68 
Ῥεορῖε οἵ 1βγδεὶ---ἰῆς ενν5---ἃ 5 ζοσεί ριθγϑ. 
Ματκ βρεᾶκβ ἴτοπὶ (πε (επεῖα ροϊηΐϊ οὗ 
νίενν.---πυγμῇ. 1} ἴδε ἢδὶ, {π6 Ν υἱραῖς 
8ᾶ5 πεσε ογεῦγο, διβυνεσίηρ ἴο πυκνά, ἃ 
τεδάϊπρ ἔουπά ἴῃ ἃ. Μοβὲ σϑοεπὲ Ἰδιεῖι 
Ῥτείεσβ ἰηογργεαῖ Ὦ 48 τηεδηΐηρ ἰμαὶ 
ἴδμεν συδθεὰ ματὰ ἐμ, Ῥαϊπὶ οὗ οπα βαπὰ 
νυ τῆς οἴπος οἱοβεά, 50 88 ἴο πηδκα βιτα 
τῃδι τῆς ρασῖ ψῃο ἢ τουςπεᾶ ἐοοά Βπου]ὰ 
Ὅε οεἰεαη. (80 Βεζβ.) Εοσ οἵπεσ ἱπίεσ- 
τεϊδιίοηβ υἱάς 1ἰρμείοοι, Βεπρεῖ, ἀπά 

ἱμέγειν ψ οι, 4. ἀπ' ἀγορᾶς, ἴτοπὶ πιᾶτ- 
Καὶ (οοπιίηρ υπάετγβιοοά -- ὅταν ἔλθωσι 
ἷἱπ Ό), ἃ οοπιπιοη εἰ] ρ5815, Ἔχαιηρῖςβ ἱπ 
Ἑδρδεῖ, Κυρκε, δπὰ Βοβ, ΕἸ!]. Οσ., Ὁ. 98. 
--Ο ῤαντίσωνται (5 Β), ἐΠεΥ Βρτίηκ!ς. Τῆς 
τεδάΐηρ, βαπτίσωνται (Τ. .), πιᾶγ ὃς ἰη- 
τεσργείε εἰἴποσ ϑϑε- ἀϊρρίπε οὔ πε λαπάς 
(πογείοπενι τπαππηι, Τλρμπιίοος, Με εῖ- 
βίεἰη), οσ, Ῥδϊπίπρ οὗ τῆς τολοίε δοάνγ. 
(Μεγες. “"ἼὙΠε ϑιβῖεπιθηΐ ῥγοςεθάβ ὉΥ 

ΨΥ οὗὨ οἸἱπιᾶχ: Ὀεΐοτε εδιίηρ ΤΟΥ ΔΒἢ 
πε μβαπᾶβ αἰννδυγβ μεπ ΠΕ οοπλς 
ἔτοτῇ τηλεκαῖ ἴπεν ἴᾶκε ἃ Ῥδῖ Ὀείοτγα 
εαιίηρ.᾽")--ποτηρίων, ξεστῶν, χαλκίων: 
«ῃς ἐνδηρε δὲ ἐχρ] δἰπβ πον τπ6 [εννβ ποὲ 
ΟὨΪΥ οἸεαπβαὰ πεῖσ οννῃ ρδγβοηβ, θαϊ αἷβὸ 
811 βογίβ οὔ δουβεῃοῖϊά υϊϑηβ:18---]το- 
Εεῖμεσ ἃ βεγίουβ Ὀυδβίπεββ, [παὶ οὗ ρτγα - 
δεινίπρ' σεγεπιοηΐδὶ ρΡυγίγ. Τῆς ἴνο 
Ἄτϑὲ ατιοῖεβ, οὰρβ δηὰ ἰπρθ, ψουά δὲ 
οὗ νοοᾶ; δαγίπδη νϑβϑεὶβ ψῆῇοη ἀεῆ]εὰ 
δαά το 6 Ὀγοκθὴ (ἴεν. χν. 12. Τῆς 
βεοοπᾶ ψοσζὰ, ξεστῶν, ἰβΒ 4 [,αἰὶπίδτη Ξε 
δεχίμϑ οἵ δόχέαγίηξ, ἃ Ἐοσηδῃ τηξᾶβυσα τὸ 
τὰ Ἐπρ 88 ρἱπίβ; πε υδοὰ νἱδουξ 
τείεσγεπος ἴο ςοπίδηϊβ:ε νγοεης ἰη Ναυΐρ. 
-χαλκίων -- νεββεὶβ οὗ Ὁσαββ. Τῆς καὶ 
κλινῶν, ἀἀεά ἴῃ δοτης Μ59., νν]]] πιθδῃ 
σΟυοΠ 68 ἴογ πιραὶβ οὐ Ψῃΐϊοῆ ἀἰϊδβεαϑεᾶ 
Ρειβοὴβ σηδ πᾶνε ἰαΐπ (][ἐρετβ, εἴς). 
πτν ες. 5. Αἱ Ἰαϑὲ ννεὲ οοπῖε ἴο ἴῃς ροϊπῖ, 
ἴῃς σοπιρίαἰπε οὗ τῆς ἰεαίουβ συατάϊαηβ οὗ 
7ενίβῃ ουδίοηι, 88 πδηάδεὰ ἄοννῃ ἔτοτι 
16 εἰάετβ (κατὰ τὴν παράδοσιν τ. π.), 
δραίηβὲ ἴῃς ἀϊδοῖρ]ε8 οὗ [6β8, ἀπά ἰη- 
ἀϊγοςεγ ἀραΐηβε 1ε8θὺ8 Η πιβε]:.---διατί 
οὐ περιπατοῦσι κατὰ: ίος (ῃΐ5 Μι. 
βυδδιίτυϊεβ δ. παραβαίνουσι. 

γν. 6-13. Τὰε γεῤὶγ ο7 σεις. 1ι οοη- 
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ΠΙΒΕῚ ἜΝ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΜΙ, 

τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ. 7. μάτην δὲ 
σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων " 8. 
᾿Αφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν 
ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια 

ΣῊΝ 1, τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε." 32. 0. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ““ Καλῶς ΄ ἀθετεῖτε 

τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὁμῶν τηρήσητε. 1ο. Μωσῆς 
Δ νὰρ εἶπε, “Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου "᾿ καί, “ὁ 

κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω" 11. Ὑμεῖς δὲ 
λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Κορβᾶν, (δ ἐστι, 
δῶρον,) ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς " 12. καὶ 5 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν 
ποιῆσαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὁ ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ," 1.3. ἀκυροῦντες τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ἢ παρεδώκατε " καὶ παρόμοια 
τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε." 14. Καὶ προσκαλεσάμενος πάντα ὅ τὸν 
ὄχλον, ἔλεγεν αὐτοῖς, ““᾿Ακούετέδ μου πάντες, καὶ συνίετε 1ς. 
οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτόν, ὃ δύναται 

1 γαρ οπχϊτιεὰ ἰῃ ἐ3Β1,Δ. 

3 ΑΙ] αδες ἀνθρωπων ἴδ ουὐγίἰοὰ ἰπ ΒΠ.Δ, δπὰ ἰβ οὈνίου δι ἃ ρῖοββ ἑδίκδση ἄοπι 
νεσ. 4. 

8 Οπΐξ καὶ 3 Β0Δ. 4 ΒΌΙ, οπιῖξ αντον ἰπ ῬΟΙΔ ῥΐδοςβ. 

δ παλιν ἱπείεδά οὗ παντα (δυδδιίτυϊεά ἔος ἃ ννογὰ ποῖ υπάοσζβίοοά) ἴπ Μ ΒΌΙ,Δ, 
Μαυΐς. ΟορΡ. 

4 ακονυσατείη ΒΌΪ, ἀπά συνετε ἰη Β1.Δ, Τῶδε ρῥσχεβεηΐβ ίη Τ. . ὅσο ἄοση Μι. 

εἰκῖβ οἵ ἃ ρεορβεῖίς οἰιδιίοῃ δηὰ ἃ ςουπέοσ- 
οδδῖρε, ξίνεη ὉΥῪ ΜΙ. ἴῃ δὴ ἱωνετίεά 
οτάεσ. οτηστηεηίδίοτβ, δοοοζάϊηρ ἴο 
«δεὶν Ὀίαβ, ἀϊεσ δ ἴο νυ ϊοἢ οὗ {πε ἔννο 
νεσβίοῃβ 8 βεοοηάδσυ.---ν ες. 6, καλῶς: 
τος υϑεά ἰῃ ΜΚ. (νεῖ. 9), πεγε Ξξ ἄρρο- 
εἰτεῖγ, ἰῷ νεὲσ. 9 ἱγοῃίοδ! νυ τε Ὀγαναῖυ, 
βηεῖγ. ὙΤδε οἰκαίίοη ἴτοπὶ βαίδῃ. ἰβ 
εἰνερ ἱπ ἰάεπεῖοδὶ τετπὶβ ἰῃ ἴῃς ἔνο 
ϑοοουηῖδ.---Ν εσ. 8. Αἱ τϊ8 ροϊπε ΜΚ. 8 
δοοουηξ 866 ΠῚ8 δεοοπάδσυ 88 Ἷοοπηραγεὰ 
νἱτἢ Με. 8. ΤῊΪβ νεζβε οοπίδίπβ ΟἸ τῖβι 8 
φοπηγηθηξ οη ἴπε ῥγορῃεῖίς ογδοῖς, ἔμβεη, 
νεῖ. 9, δ ξοθεβ. οὔ ἴο ΒΑῪ ἴδε 8ᾶ8π|6 
τοῖηρ ονες δραίη.--- ετ. το. Μωσῆς, 
Μοσες; αοὰἁ ἴῃ Με., ἔπε βαπὶς ἱπίηρ' ἴῃ 
7ον 8 ἐβίεεμμ.---  εσ. α1. Κορβᾶν: Μκ. 
ἧνεβ ἢτβεε ἰῆς ΗἩεῦτγενν ννοσά, τῆεπ ἰϊ8 
εοἷς εαυϊναϊεηῖ.---Ν ες. 12. εις ἀραΐῃ 

τὰς οοπβιίχυςίοη 1ἰπὶρ5; ἰξ ννουϊὰ να 
Ῥεδη ἰῃ ογάες ἰξ ἔδεσε μά Ὀδεη πο λέγετε 
δῆει ὑμεῖς αἱ Ῥερίπηΐηρ οὗ νεσ. 1 τ-- Ῥυῖ 
δ, ΠΟ ἃ ΠΊΔΠ 8408, εἴο., ἄο ποῖ δ11ονν 
πὶ, εἰς.--- ες. 13. παρεδώκατε, 

ΜὨΐοἢ γε βᾶνς ἀεἰίνετεά. ὙΤἼα τεςεΐνειβ 
δια αἶβο ἰγδηβποτβ οὐ ἴπῸ ἰγαάϊτίοη, 
δάάϊηρ {πεῖς αυοίδ ἰο ἔπε ννεῖρῃὲ οὗ 
Δυϊδοσίευ.---παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ : 
ΤΏΔΩΥ 500 ἢ δἰ πη αγ {Ππίπρβ, ἃ τῃείοσί ον 

τεδυπάδπε ρέταβε (:νμοά, εἰνεξ αν) εχ- 
Ρτεβεῖνε οἵ οοπίεπηρέί. Οὐ ΟΟϊ. 1]. 21, 
ἮεὉ. ἰχ. το. 

γν. 14.-.τ|6.50 Τε ῥεοῤῖε ἑαΐδη ἱπέο ἐΐε 
αϊξοιςοίοη. --- προσκαλεσάμενος :Ὁ [τε 
[80 ἴε πιυϑὲ δᾶνε τγεϊγεᾶ ἃ {{{π|6 ἰπῖο ἴδς 
Δοκρτουπά, οὐδ οὗἨ τεβρεοῖ ἔοσ ἴπε 

7εγυβαῖεπὶ πιδρηδίεβ.---άκκούσατε μον, 
εἴς., Πδδσ πὲ δ]Ϊ γε, δπὰ ἀπαρενιδηε, ; 8 
πλοτς ροϊηϊεὰ ἀρρεαὶ τπᾶπ Με.᾽8: δεᾶσγ 
πὰ υηδετβίδηά.---Ν τ, 15. ΤὨΐβ βαυίπρ 
ἐβ ςα]Π1εἀ ἃ ρᾶγδῦϊε ἰη νεζ. στ7, ἀπά νγ εἶββ 
Τοπίεηἀκ παι ἰἰ πιαδὲ ὃς ἴλη βίσ ΟΕ 88 
βυςσῇ, ἑ.6., 88 τηεδπίπρ {δδι ἰξ 18 ποῖ οοάβ 
ξοϊηρ ἱπίο ἴδε βοάν του τπ6 πιουτῃ 
τῆαι ἀδῆϊε οεγεπιοηίδ!γ, Ὀυϊ οοτταρέ 
πιδιίετβ ἰδβυίηρ ἔτοπὶ ἴπ6 ὈΟΑῪ (88 1π 
Ἰεργοβυ). ἨἩοϊιζτηδπη, Ἡ. Ο., οοπουζβ. 
ΘοῦδηΖ ἀϊββεπίβ οὐ ἔπε ρτουπὰ παῖ οἡ 
1η18. νίενν (ἢς ςοππεοιίοη υνἱτ υὑποΐοδδῃ 
Βαπάβ ἰ8 ἄοπε ΑΔῪ ΨΉ, ἃπὰ ἃ αυΐτα 
ἐοτεῖστι ἐπουρῆς ἱπισοάδυςεά. Με., τὲ 18 
οἴδαγ, 85 ποῖ 80 υπάετβιοοά ἴδε βαγίηρ 
(χν. 11, δπὰ ψῆϊε πα αἷ8ο οδ1᾽15 ἴὲ ἃ 
ῬαγαΌΪα (νεσ, 1σὴ πε εν ἀθηιν τηθδηβ 
{ποτε ῦν δα οὔδουτς, επὶρτηδιοαὶ βαγίηρ, 
πεεάϊπρ ἐχρ᾽πδίίΐου. ὙΝῺΥ δββυπια (πδὲ 
ΜΚ. τηεδῃβ δηγτῃίπρ τιοσε ἢ ὙΤτυς, ἢδ 
τηδίκεβ [68:15 βᾶῪ, ἢοῖ ἴπδε ψὩοἢ σοπιεῖα 



7--23. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

αὐτὸν κοινῶσαι ἷ- ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενα ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐκεῖνά 3 ἐστι 

τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 16. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 
17. Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, δ ἐπηρώτων αὐτὸν οἷ ε 08. χί. ορ. 
μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς παραβολῆς. 18. καὶ λέγει αὐτοῖς, (τινά τὴ 
“Οὕτω καὶ ὑμεῖς "ἢ ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν " Βοια. ἱ, ε:, 

εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὗ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι; “ΤῊ 
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19. ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν 
κοιλίαν - καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, καθαρίζον ὃ πάντα τὰ 
βρώματα." 20. Ἔλεγε δέ, ““Ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, 
ἐκεῖνο κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον. 21. ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν 
ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, 
φόνοι, 22. κλοπαί,ὁ πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς 

πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη. 23. πάντα ταῦτα 

τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον." 

1 κοιγωσαι αντον ἰη δ 1,.Δ (Β το κοινουν α.). 

3 τα εκ του ανθ. ἐκπορ. ἴῃ 3 ΒΌΙ.Δ 33, ἀπά εκεινα οτηϊοὰ ἴῃ ἐ3Β1.Δ, 
5 Οπϊξ Ποῖα νοσβα 9ΒὈ1Ι,. [τ 18 ΡΟ ΔΌΪΥ ἃ 6]οβϑβ. 

4 τὴν παραβολὴν ἴο᾽ περι της. π΄ ἰπ ΜΙ ΒΌΙ.Δ 33. 

δ καθαριζων ἱπ ΑΒΓΔ αἱ., Οτΐξ. (πιοάοτη εἀϊεϊοπΒ). 
5 πορνειαι, κλοπαι, φονοι; μοιχειαι ἰῃ ᾿3Β1.,Δ. 

οὔς οὔἴδε "πονέλ, δὰ τπ6 τηρ8. ψ ὨΙο ἢ 
ςοπὶς ουξκ οὗ ἴδ »παη. Βυῖ ἰξ Ης παὰ 
τηεδηΐ ἴδε ἰπιρυγα τηδίΐετβ ἰββυϊηρ ἴτοπὶ 
τῆς θοάγ, ψου]ά Ης ποῖ πᾶνα βαϊὰ ἐκ τοῦ 
σώματος, 80 48 ἴο πιᾶκε Ηἰβ πιεδπίηρ 
Ὁπτλ βία ΚΑῦϊς ἢ Οη (ἢς ψνδῇοῖς, ἴῃς πιοβὲ 
Ῥιοῦδῦϊε νίενν ἰ8 (παῖ Ἔνθ ἰπ νεσ. 15. πε 
τπουρμὲ ΟΥἨ [6518 τῆονεβ ἱπ ἴῃς πιοζδὶ 
βρδεσζε, δηὰ τῃδὶ ἴῃς πιεδηΐπρ '5: πε ΟὨΪΥ 
ἀεβ]επιεπε ψοσιῃ βεγίουβ σοπϑίἀεγδίίοη 8 
ἴδαῖ σδυβεὰ Ὁν {86 εν] Ἡΐσἢ σοπηε8 ουξ 
οὔ ἴῃς ἀξαγέ (νεῖ. 21). 

Ὗν. 17-22. Οοπμυεγεαΐξίοπ τοῖἐμ ἐφ 
ἀἰφοὶῥ[ε5.---εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου -- 
Δίοπε, δραστὲ ὅτοτῃ ἴδε Ἵοτοννά, δὲ μοπΊιε, 
ΨΥ Ώεγανεσ ἴῃς ποῖης, ῥγο ἐέηε., ταῖρ με Ὀ6. 
Ὑνμδίενες ννὰβ ϑαϊὰ οὐ ἄοης ἱπ ρυδὶῖς 
Ῥεοᾶτης Πδδίζυα!ν ἃ βυδῆεοῖς οὗἨ ςοη- 
νεγβδέίοη θεΐνεεη [6808 δηὰ τῆς Ὑννεῖνα, 
δηὰ {πεγείοσε οὗ σουτβα [158 τειηδσκδῦϊα 
ΒΑΥΪΏΡ.-- ετ. 18. Ἡδετα, 48 ἴῃ νὶ. 52, 
ΜΚ. ἰδίκεβ ραΐὶπβ ἰο τηδίκα ργογηϊπεπὶ ἴμ 8 
βία ρί ἀἰ ἀπά ςοπβεαυεηῖΐ πεεὰ οὗὨ ἰπ- 
δβισυςτίοη οὗ ἴδς Ὑνεῖνε.--οὕτω καὶ ὗ.; 
εἴς. : ὅτε γς, ἴοο, 80 υπἰ πίε! ρεηὶ 848 ποῖ 
ἴο υπάετοίαηἃ ψῆδὲ 1 πᾶνε βαϊὰ: παῖ 
τ8δὲ ψ Ἐς σοί ἱπίο τπῸὸὶ πιᾶῃ τότ 
νους οαπηοὶ ἀεῆϊε ὃ---νεσ. το. ὅτι 
οὐκ. .. εἰς τὴν καρδίαν : [π158 περαῖνα 
βἰαιεπηεπὶ ἰδ ποῖ ἰη Μι. ΤΒε οουίταβὶ 
ΤΏΔΚεΒ ἴδ ρμοίπε οἴδασεσ. Τμὲ ἰάεα 

τπτουρδουῦς ἰδ ἔπαξ εἰ ῖςα] ἀεβ]επιθηξ ἰδ 
δίοπε οἵ ἱπιρογίδπος, 411 οἴπεν ἀεβϊεπιθης, 
ΨΒεῖδες τπε6 βυδήεος οὗ Μοβαὶς Ἴεγε- 
τηοηΐαὶ Ἰερ 5] διίοι οσ οἵ βογίδε ἰγδάϊίοη, 
ἃ τεῖνί4] αθαλῖσ.0 1688 Βεσα ἰβ ἃ ογίεἰς οἱ 
Μοβεβ 858 ννε]} 48 οὗ ἴπε βοσζίδεβ, δηὰ ἰπ- 
ττοάμποεβ ἃ τεϊρίουιβ σενοϊυξίοη, ---καθα- 
ρίζων (ποῖ -ον) ἴ8 Δοσερίεά ρΈπεγα!ν 88 
ἴδε ἴσγὰς τεδάϊηρ, θὰ πον ἰβ 1 ἰο ὈῬε σο- 
βία 88 δις ΠοπΙμδεγϑον Δὐοβοϊυῖα 
τοίεγσίηρ ἴο ὥνα, ρἰνὶπρ τς δεηβα: 
ἐὐπέμαίθη Ῥάξεου τῆε Ὀοὰγ ἴτοπι 4]1 
ταλίίεσ ἴξ σᾶηποὶ δϑβϑίπηϊδῖε ἢ 50 πιοβὲ 
τεοεηξ σοτητηοηΐδίοτβ. Οἵ οὐυρῆί ννὲ ποῖ 
ἴο τεγηγίπαῖς ἴῃς ννογὰβ οὗ [εϑ8ι8 δὲ ἐκ- 
πορεύεται ἡ ἃ πιδτῖς οἵ ἱητεσσορδιίοπ, 
δηὰ [ἀκα τνῆδὶ 10] ονν8 88 ἃ ςοστηγπηδηῖ οὗ 
ἴδε ενδηρεῖίβε ἡ -ξ ἐκπορεύεται ;---καθα- 
ρίζων, εἴς. : τ1ῃ18 Ης 5βαϊ]Δ, ρυγρίηῃρ 41] 
ταεδῖβ ; πηδκίηρ 411 πχεδίβ οἰςδη, Δ00118}- 
ἴηρ ἴδε Τεγαπιοηίαὶ ἀϊβεϊποιίοπβ οὗ 1π6 
1ενίεῖοαὶ αν. ΤῊΪΐβ νίενν ννὰβ δἀορίεᾶ 
ὃν Οτίρεηῃ δηὰ Οβγγυβοβίοπι, ἂπὰ ἰβ 
νἹρογουβὶν ἀείεπδεά ὃν Εἰεῖϊά, Οἐΐηρε 
Νον., αὐ ἴοο., ἀπὰ ἵανουτεὰ Ὀγ ἴῃς ϑρΚ., 
Οονιμιεμίαγγ. ΜΜεἰζβᾶςϊκες δάορίβ ἴξ ἱπ 
88 τιδηβίδιίοα : “80 βργδοῦ ες 4116 
ϑρείβεπ γεΐπ ᾿᾿ς,--τ νεῖ. 2ο. ἔλεγεν δὲ; [86 
υ86 οὗ [Π8 ρῆγχαϑε πεῖ ἕδνουσβ ἴπε νἱενν 
τιδῖ καθαρίζων, εἰς., ἰ8 Δη ἱπίεγροϊαιοάᾶ 
τειηδσκ οἱ (πες ἐνδηρεῖίδε (ΕἸς14).--νν τ. 
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24. Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια 2 Τύρου καὶ 
Σιδῶνος. 5 καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν 4 οἰκίαν, οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ 

11. νἱἢ..4). οὐκ ἠδ δ λαθεῖν. 
ἜΝ ἐθυκο ἠδινηθὴ 25. ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς 
46. 4 Ῥεὶ εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα ’ προσέπεσε 
ΕΣ. 5, υῖτ 
Ρασῖ. ΠΕΡῚ πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ: 26. ἦν δὲ ἡ γυνὴ Τ Ἑλληνίς, Συροφοί- 

ΠΑ ΥΡΗ͂Ν γισσα ὃ τῷ γένει" καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλλῃ 9 ἐκ 
δηάδςοουδ. 
Βεῖο σαν, τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 

Ἰ φκειθεν δὲ 'π .Β1,Δ. 

21. ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 10 αὐτῇ, “Αφες πρῶτον 

3 μεθορια 5 8η ἱπιεγργείδιϊνς Βαγπιοη βίην (Με. χν. 22) ϑυδϑείζυϊς ἴοσ ορια ἱπ 
ΜΒΌΓΔ (Τίβον., νν.Η.. 

8 ὉΓ,Δ οπιῖὶ και Σ. (Τί5..), ἰουπά ἰῃ δ3Β (ΚΝ. Η. Ὀγδοκεῖ). 

4 Οπΐξ τὴν ΑΒΙΚΔ, εἰς. 

δ ηδυνασθη ἰη Νὴ) Β (ΤίΞοι., ΜΝ. Η.). «θη Δ (Ττρ., Κ.Ν.). 

5 αλλ’ ευθυς Ὀείοτε ἀκουσασα ἰηβιεδὰ οἵ γαρ ἴῃ 3.Β1.Δ 33. 

7 δε γυνὴ ἣν ἴῃ ΚΘ ΒΗΠΔ 33. 
8 Συραφοινικισσα ἰῃ Β δηᾶ τηδην Οἴδο υποίαἷβ -- Σνρα Φοινικισσα, 

9 ἐκβαλη ἰη ΜΑΒΌΓΙΑΣ αἱ. 
10 Εοσ ο δε Ι. εἶπεν ΝΞ ΒΙ,Δ 33 Πᾶνε και ἐλεγεν. 

21. Απ δπυϊπεγαιίοη οὗ ἴπε τπΐη 8 νῃῖοἢ 
ςοπιὰ ουὖξόιυοῦ ἴπ6 πιδῃ, ἔγοπι ἴῃς πελτε; 
Βετβὶ βἰχ ρίυγαὶβ, πορνεῖαι, εἴς. ; ἴΠδη 5ἰχ 
δἰηρυατγβ, δόλος, εἰς. (νοΓ. 22).-- ἐσ. 23. 
Οοποῖυάίϊηρ τειϊεοιϊίοη : 411 τπ686 Ῥαά 
τῆΐηρδ σοπια οὔξ ίτοπὶ ΜΙ Πΐη ἀπά ἀθῆ]α 
δε τῆδη. Οοπιπιοηρίδος πον, αὶ ἃ 
δίδει πρ οτρί πα! εν {πεπ ] 

γν. 24-3.ο. Τῆς ϑγγοῤ]ιεπιείαη τοοιμαη 
(Με. χὶ. 21-28).---ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς 
Ῥοϊπίβ ἴο ἃ οἤδηρε ἴγοτῃ {πε σοπιραγαενεϊ Υ 
βιδιϊοηδγυ 1 ὈΥ τπε βίογεβ οὗ {Π6 ἴδκβ 
ἴο ἃ ρεγιοά οἵ ψνδηάεγιπρ ἰῇ ἀηννοπίεά 
δοεηεβ. ΟΛ χ. τ, ψἤετε ἀναστὰς ἰ5 υβεὰ 
ἴῃ τείεγεηος ἴο ἴῆς ἤπαὶ ἐεραγίυσγα ἔγοτη 
αδ11|ες το {πὸ βου. Τδα δὲ, ᾿ἱπβίεδά οὗ 
186 τῆοσε υϑι8] καὶ, εἐπιρμδβίβεβ {π|8 
ομδηρε.---οεἰς τὰ ὅρια Τ΄, ποῖ ἐοτσαγας 
(Ἐπ ιζϑοβο), Ῥαῖ ἐιέο τῃς Ῥοσγάεγβ οὗ Τ γτα. 

Βεσς οδὴ ὃ6 πὸ ἀοιδι παῖ ἰῃ ΜΚ.᾿5 
παγγαῖῖνε ]ε818 Ἵὔοββεβ ἱπίο μεδίπεη 
τογγϊοσυ (ο΄. νετ. 31). [π᾿ νίεν οὗ τπ8 
Βενεσζδὶ ὑπϑιιοςεββίῃ! δἰϊζειηρίβ πιδάθ ΟΥ̓ 
76βιι ἴο Ἔβοδᾶρε ἔγοιῃ ἴῃς οσοννὰ ἱπῖο υΐϊεὶ 
Δηὰᾶ [Ιεἴβυτε, 80 φάγε γ ἱπάϊςαιϊεὰ Ὁγ 
ΜΚκ., 1815 αἰπιοβὲ ροὺθβ ψίιίμπουϊ βανίηρ. 
Ἑδιϊΐηρ νη Πεννιβῃ τεγγίτογυ, ΗἰῈ 15 
ἐοτοθὰ ἴὸ ρὸ ψπουῖ, ἱπ Πορα ἴο ρεῖ 
Βοπι υπἰπτεγγυρίεά Ἰείϑυγε ἔοτ σοη β ἀεη 18] 
ἱἐπίεσοουσβα ΠῚ τῆς Ὑνεῖνα, τεηάδεγεά 
811 {πε πῖοσε πγρεηΐ ΟΥ̓ ΒοεπαῈ8 {ἷκε παῖ 
ἦμδε σοπβίἀετεά, ννῃϊοἢ ἴοο Ἀ]αἰΠΙν σἤοιν 
παι Ηἰ8 εἶπηα νν}}} Ὀς 5ῃογί.---εἩἰς οἰκίαν, 
ἱπίο ἃ ἤουβε, σοπβίἀεγίηρ ΟἾτγίβι᾽ 5 ἀεβὶγα 
ἔος ρῥείνδου, πιοσε {ἰκεὶν ἴο ὃ6 τπαὶ οἵ ἃ 

Βεδίμεη βίγαησεσ (ὙΝ εἰ58) ἔπδπ ἐπδὲ οὗ ἃ 
{πἰὲπὰ (Μεγαγ, Κει!). --- οὐδένα ἤθελε 
γνῶναι, Ηδ υνἱϑπεὰ πὸ οης ἴο Κπονν (Ης 
νγ85 Πεσα}; ὁ Κπονν πὸ οπε (ΕτίἐΖβοὶιε), 
ςοπηθ5 ἴο ἴ6 βαπὶα [Πΐηρ ; ἀδβίγαβ ἴο θ6 
Ρτίναῖθ, ποῖ ννεᾶσυ οὐ νγε]]- ἀοίηρ, Ῥυξ 
δηχίουβ ἴο ἀο οἵδπεσ ννοσκ μιῖπογίο πλυοἢ 
Πἰπάετγεά.---οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν, Ηε ννλ8 
ποῖ δδῖε ἴο ἐβοβρθ ποῖῖςε ; ποῖ Ἄνθη δογεῖ 
πινεγ. 25. εὐθὺς : ἄοεβ ποῖ ἱπηρὶν παῖ 
(1Π6 ννοιπδὴ πεαγά οὗ Οἢσίβι 8 γγίναὶ 48 
ΒΟΟΠ 85 ἰζ Ππαρρεπεά, Ῥυῖ παῖ, αἴεσ 
Βδδγίηρ, 586 ἰοβὲ ΠΟ {ἰπΠ|6 ἴῃ σοπληρ᾽ ΞΞ ἃ5 
8οοη 88 8ὴ6 πεαγά, Ὑδῖ βογζον, [ἰκ6 τῃ8 
ἁἀεπιοηΐδοβ, ννὰ5 αυΐϊοκ ἴο ἰεᾶση οἵ Ηἰβ 
Ρτέβεποα. --θυγάτριον ; Δηοίπετς οἵ ΜΚ. 5 
αἰπγπυϊτίνεβ.---ν εγ. 26. Ἑλληνὶς, Σύρα, 
Φοινίκισσα, 4 ἀτεεκ ἰῃ τεϊϊρίοη, ἃ ϑυτίδῃ 
ἴῃ ἴοηραα, ἃ Ῥμεπίοίδη ἴῃ γτὰοα (Ευίῃγ. 
Ζὶρ.). Τῇ ὕνοὸ 1δϑὲ ερὶτποῖ8 ςοπηρίποά 
ἰηἴο οης (Συροφ.) ννου]ὰ ἀξβοσῖθε πὲς δ8 
8 ϑυτορῃεπιοίδη ἃ8 ἀϊβιίποε ἔἴτοπὶ ἃ 
Ῥῃεηϊςίδη οὗ σδγίπαρε. ΜΣΚκ. 18 σδγείῃ! 
ἴο ἀεβῆης ἴῃ6 παιίίοπδιν ἂπά γε]! ρίοη οὗ 
{πε ννοπιδη ἴο ἴῃγονν ᾿ρῃξ οα ἴπε βεαυεὶ. 
πον γ. 27. ἄφες πρῶτον, εἴς. : ἃ πη]ὰες 
Μνογά τπ8π τπαὶ ἱπ Μι. (νεγ. 26); ἰτ ἰ8 
Πδτα ἃ πιεσε αυδϑβεέίοη οἔογάεσ: ἢγβι [εἰν8, 
ἴπεη αεπηϊεβ, 51. Ῥδυ}}5 ῥγορταπΊπιε, 
Κοπι. ἱ. τ6. [ἴπ Μὲί. ννυς τεδά, οὐκ ἔστι 
καλὸν, ἰξ ἰ8 ποῖ τἰρῆϊ, βεεπην, ἴοὸ ἴδκα 
1π6 σμ]ἀτεπ 8 Ὀγεδά δπά ἴο ἴσον ἴὲ ἴὸ 
της ἄορβ. Μᾷ. αἰβο πα8 1Π15 ννοσὰ, θυ 
ἷπ ἃ βυθδογάϊπαϊε ρίαςε, ἀπά βἰΊρὶν 88 ἃ 
ταάϑβοη ἴογ ἴῃς ῥτίοσ οἰ αἱπὶ οἵ ἴῃς ςιάγεη. 
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Χορτασθῆναι τὰ τέκνα" οὐ γὰρ καλόν ἐστι λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 
τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 1 28. Ἦ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει 
αὐτῷ, “Ναί, κύριε" καὶ γὰρ3 τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης 
ἐσθίει ὃ ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων." 29. Καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Διὰ 

τοῦτον τὸν λόγον, ὕπαγε" ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρός 
σου." 4 30. Καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρε τὸ δαιμόνιον 
ἐξεληλυθός, καὶ τὴν θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης. 

31. ΚΑΙ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου καὶ ὁ Σιδῶνος, ἦλθε 
πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. 
32. καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν μογιλάλον,Ἷ καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν 

1 εστι καλον ἰη ἢ ΒΌ1.Δ δπὰ βαλεῖν ἴεν τοις κυν. ἰη δ Β. 

3. γαρ οπϊεξεὰ ἴῃ 9 ΒΌ 33. 11 οοπλεβ ἔτοπὶ Μι. 

3 ἐσθιει ἃ στδιησηδιϊοδὶ οοτγεςίίοη ἴοσ ἐσθιουσιν ἰπ  ΒΌΓ,Δ αἱ. 

4 ΒΠΔ Βᾶνα τὸ δαιμ. αἴτεῖ εκ της θυγ. σον. 

δ ΒΙ.Δ ἱηνεγ {πὸ ογάεγ οὗ ἴπε ἕδοϊβ, το δαιμ. εξελ. δὲ {πε ἐεπᾶὰ. ΤΈΣ οσάεσ ἰπ 
ΤΑ. 18 ἄπε το πε ἔεοϊηρ παῖ ἰδ νγᾶβ πῖοσγε παῖυγαὶ : ουγα ἤγβε, φυΐεὶ γεϑεηρ ἰπ θεὰ 

[οι] ον. Ἐος τὶ θνγ. βεβλημένην ΜΙ ΒΙ.Δ 33 πᾶνε το παιδιον βεβλημένον (Τί5.}., 
ΝΗ... 

δ ηλθε δια Σιδωνος εἰς ἴῃ  ΒΗΌ1.Δ. 

Ννε ποίς αδἷβο ἴῃδὲ Μῖίς., υβυ δι] 80 [01] ἴῃ 
ἢἰ5 πδσταϊίνεβ οοτηρασεὰ ἢ Μι., οπλῖβ 
{πε ἰπτετοεββϑίοη οὔπετΤινεῖνε ἢ ΟἸσίβε᾽ Β 
τερῖγ (Μ|. νν. 23, 24). Υεῖ ΜΙκ.᾿ὄ 8, “" ἢγβε 
τς ΟΠ] ἄγθη,᾽" 15 σϑλὶῖν εαυϊναίεπε ἴο “1 
πὶ ποΐ βεηῖ,᾽" εἰς. ἼΠ6 ἔοσγγηδσ ἱταρ] 168: 
“ γΟῸΓΣ χη νν}1}} σοτης ̓ ; ἴπ6 Ἰδιίεσ; “τὸ 
τηϊηϊϑίεσ ἴο ὑοῦ 18 ποῖ νην νοοσδίίοῃ᾽"᾿. 
ΤὨΐθ8 ννοτᾶ, ργεβεγνεὰ τη Με., Ῥεσοπηεβ8 
1ε88 Πάσβῃ νεη ἰοοκεὰ δὲ ἱπ ἴῃς Ἰἰρδϊ οὗ 
ΟἸσίβι β ἀεβῖσγε ἴογ χυΐεξ, ποῖ πηεπιϊοπϑά 
ἰπῃ Με. ]16β8118 πιδᾶς (ἢε πιοβὲ οὗ {πε 
ἴδοι τ[ῃδι Ηΐ8 ςοπηπιϑδίοη ννᾶ8 ἴο [ενν8. 
11 δαβ δε τπουρδὲ {πδξ, ᾿π σοτηρτγίβοη 
νὰ Με,, ΜΚ. 8 τεροσὶ οἵ (ἢ γιϑι᾿ 8 ννοσά8 
ἴ8 δεοοῃᾶδιν, δάδρίεοὰ ρυγροβεὶν ἴο 
Αεμες τεδάεγβ. Ῥιορδῦϊυ ἔπδὶ ἰ8 {16 
ο856, Ὀυξ, οη [ἢς οἴπεῖ Πδηά, ἢδ ρῖνεβ ὰ8 
ἃ ἴατ οἴεᾶγεσ νίενν οὔ τῆς ἐχίεπε δπά αἰτὶ 
οὔ ἴδε ἐχουτβίοη ἴο ἴῃς Νοζίῃ, ςοποεγηίηρ' 
νοῦ Με. Ππαᾶ8, δπὰ ρίνεβ, πο δάεαυδλίβ8 
ςοποερέίϊοη.---Ν τ. 28. ἀπεκρίθη, δοτίδι, 
Βἰτποτῖο ἱπιρεγίεςε. γε σοπια πον ἴον δὶ 
ΜΚ. ἀεαπιβ ἴπ6 τηδίη ροὶπε οἵ {Π6 βίοσυ, 
τὰς ΜΟΙ Δη 8 βίη νοτά.-- ὑποκάτω τ΄ 
τραπο, ἴῃ6 ἀορβ μπάδγ ἐλε ἰαδίε, νναϊιὶπσ 
ἴος πιοῖβεῖβ, ἃ τσϑαὶ ἰβεῖς τουοῆ.--τῶν 
Ψιχίων τ΄ π.» ποῖ τηεγεῖὶν [Π6 ογυπι 5 
ΜΈΙΟΝ ὈΥ οἤδηςα [411 ἔτοπὶ ἴῃς ἰδ Ὁ]ς, μὰς 
ταοτβα 8 βυγγερι  Ου 5} ἄγορε Ὁγ ἴῃς Οἢ]]- 
ἀγεπ(" φυϊ ραπαπιβᾶερε ρτοάϊριηι," Βεηρ.) 
ἴο τπεὶς ρεῖβι ΗἨουβεμοϊὰ ἄορϑ, ραᾳγὶ οὗ 
τῆς τΑπϊν, ἰονεὰ Ὀγ τῆς οὨάγθη ; ασάὰ 
δηὰ ἔλβι ᾿ἰπὸ οὗ βεραγδίίοη ἱπῃροβϑβίδ]ε.--- 
Ψψετσ. 29. διὰ τ. τ. λόγον, ἔος τηϊ5 τσογά, 

ΤΉΊΦΒΌΔ Βαᾶνε και Ῥεΐοσε μογιλαλον. 

ΜΒΙοἢ δμονεά ἐπ αυΐοκ ψνἱὶ οὗ ἐῃς ζαἰέλ, 
ΜΠΐοἢ Με, βρεοὶῆεβ 85 ἴῃς γεάβοη οὗ ἔπα 
ἐχοορίίοη πιδάθ ἰπ μεσ ἕδνοιυτ.---Ν ἐσ. 30. 
βεβλημένον: {πε ἐπηρἢ 818 1168 οπα (ἢ 8 
ννογὰ γδίμοσγ ἴἢ8π οἡ παιδίον (Βεηρεῖ), ἃ5 
Ἐχργαϑδίηρ ἴπ6 οοπάϊιίοη ἴῃ Ἰνμῖο ἢ τμ6 
ταοῖπες ἰουηὰ Πετ ἀδυσῆῖεγ: ᾿γΐηρ φπίσέϊν 
(“ἴῃ Ἰδοῖο πιο! τεσ συ θαπίαπὶ δῖπθ 018 
ἡαςοτδῖίοπα,᾽" ατοιίυ 8). 

11 ἰβ ργορδῦϊθ τμδὲ τΠ 18 ἱπιεγεβεπρ ἰη- 
οἰάεπε ςαπποῖ Β6 ΠΥ υπάογβιοοά υυἱέπουξ 
τακίηρ ἱπῖο οοηϑι ἀδγδιίοη οἰγουπιβίδηοαϑ 
ποῖ πιεπιίοπεά ἴῃ τῇς παγαῖιϊνεϑ, δηὰ 
ΜΙ ἢ, ἐπετείοτα, ἴε ἄοεβ ποῖ Ἃ4]] το 18. 
ἐχροβίίοσς ἴο γείεσ ἴο. Οἡ {18 υἱάδ ΤΥ 
Ῥοοκ, {ψὲ8 Οὐεπ Εασε, οἴ Ρ. νἱϊ. 

γν. 31-37ω. Ομγὲ οὗ α ἀεαγεπιμίε, 
Ρεουϊας τὸ ΜΚ. Με. δι85, ἱπβίθδά, ἃ 
τοηενναὶ οὗ {π6 Πεδ]ηρ πιἰ πἰβῖσυ οἢ 8Π 
εχίεηβίνε βοδίθ, {πῸ τπϊηρ [6518 ἀεβίσγθά 
ἴο ἀνοϊὰ (χν. 29-31).---Ν ετ. 31. Αἴεσ [Π6 
ἰηβίσαςτνα δρίβοάς [6808 σοπιηυεά Ηἰβ 
Ἰουτπαν, ροίηρ ποσίῃννατβ τὨσουρἢ (διὰ, 
υἱάε οτιιὶς] ποῖε5) 8: άοη, {θη πιακίηρ ἃ 
οἰγουϊξ 50 88 ἴο ἀγγῖνε Ὡγουρ ΠδοδροΙ 5 
δῖ {πὲ 568 οἵ ἀδ11Πὲ6. Τῆς τουΐα ἰβ ποῖ 
ποῖα ἀεβηίιεῖν ἱπάἀϊσαϊεά ; ΡογΏΔΡΒ ᾿ξ νν8 
δίοηρ ἴῃς "ἰσναν ονεῦ πα ᾿οδάπου 
ταηρεῈ ἴο ᾿απιᾶβοιβ; ἱξ τῇδυ οοποεὶν-. 
ΔΌΪ ἢᾶνα ἰουςπεὰά δὶ ἀποίθπε οἱἐγῦ, 
ΜΠΙΟΠ, δοοογάϊπρ τὸ ΡΙηγν (Η. Ν., ν.ν 
16), νγὰ8 ἱποϊμιἀεὰ ἱπ Πεοδρο 8 (υἱάδ 
Ἡοῖϊζ,, Η. Ο., απὰ ϑομᾶσγεσ, Ὀῖν., ἰἰν 
νοΐ. ἷ.,) Ρ. 95).--Νεῦ. 32. μογιλάλον, 
βρεδκίπς ψ ἢ ἀϊθῆουθιν ; ΣῈ Παῖς ἴος 
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κοινα, γα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 33. καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 
Ὁ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν, ἔβαλε τοὺς δακτόλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, 

μΑ σα τ. καὶ ᾿᾿ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 34. καὶ ἀναβλέψας εἰς 

“ ἀγξαυο νοίχθητι." 45. Καὶ εὐθέως 1 διηνοίχθησαν 2 αὐτοῦ αἱ ' ἀκοαί - καὶ 
δἰ θραα Εν, λύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 56. καὶ 
ἔο τ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν" ὅσον δὲ αὐτὸς 4 αὐτοῖς 
πράνκορες, διεστέλλετο, μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον" 37. καὶ " ὑπερπερισ- 

τ οοαῖί, ΟΕ. σῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, “Καλῶς πάντα πεποίηκε" καὶ τοὺς 
τως κωφοὺς " ποιεῖ ἀκούειν, καὶ τοὺς ὃ ἀλάλους λαλεῖν." 

1 φυθεωᾳ 8 οτηϊ τε ποτα ἴῃ 3 ΒΌΙ, 33 δηὰ ἱπβεγίεά Ὀεΐοσγε ελυθη ἰπ δ 1,Δ; να 
Βετε αἷβο ἱπ ΒῸ ἱέ. (ΥΝ. Η. οπιῖε θοιἢ). 

3 ηνοιγησαν ἱπ ΑΙ ΒΌΙ,.. ΤΙΝ. Δββι πη] δεβ ἴο νοσ. 34. 3 ν ἰπ ΜΒΙ, 33. 

4 ΝΜ ΒΓ.Δ οπιῖε αντὸς δηά ἰηβεζὲ δὴ αυτοι Ὀείοτε μαλλον (Τίϑο!., ΝΝ.Η.). Τα 
ΤΑ. ἰδ δῃ δἰ(επιρὶ δὲ ἱπιργονίηρ ἴδε βέγὶς. 

δ τονᾳ οτηἱὶ ΒΔ 33. 

ἄυιρ. ΟΥ. ἀλάλους, νετ. 37, υδεὰ ἴῃ 

ϑερῖ,, 18. χχχν. 6, ἴοσ Ὁ ΡΟΝ ἅἄυπιῦ, ποτα 

ΟὨΪ ἱπ Ν.Τ.---ν τεσ. 33. ἀπολαβόμενος, 
εἰς., νὴ βάγανπρ Πἰπὶ ἔτοπὶ ἴ8ς οτονὰ 
δρατὶ. Μδηγ γτεββοῃβ ἢᾶνεα Ὀεεπῃ δεββίρτιεά 
ἔοσ {π|8 ργοοεάυσε. ὙΠ6 ἴσῃ στϑᾶβοῃ, 
ἀουδεῖεββ, ἰ8 ἔβαὶ [6818 ἀϊὰ ποῖ νυ ἱβῇ ἴὸ 
ὃς ἄγαννη ἱπίο ἃ πδνν τη: Βίσυ οὔ αὶ πρ 
οὐ ἃ ἴαῖρε βοαὶς (νγ εἶββ, ϑ.ῇῃδῃη2).-- 
ἴδολε τοὺς δακτύλους, εἴς. : οης ἤπρετ οὗ 

α σίρῃε μπαπὰ ἱπῖο οπὲ δᾶσζ, δῃοῖπεσ οὗ 
τῆς εἴς Βαπὰ ἱπίο {πὸ οἴπεσ, οα δοοουπὲ 
οὗ ἴῃς παεγοννῃθ88 δηᾶ ἀερίῃ οἵ ἰῆς πεδγ- 
ἱπρ ἴδουϊιν, ται Ηδ πιίρῃε ἰους ἴἐ 
(διὰ τὸ στενὸν καὶ βαθὺ τῆς ἀκοῆς ἵνα 
θίξῃ ταύτης, Εὐτηγ. Ζίρ.). ᾿εαΐηεββ ἰ8 
δτβὲ ἄδαϊε ἢ ; [εἰ νὰ8. ἴΠπ6 ῥγίτηδγυ ὃν]. 
-πτύσας, 5βρίττηρ; οἡ ψπδέ, 6 ἰοπροα 
οἵ (δε ἀυπιῦ πΊλη 845 ου ἴδε ευδδ οὗ τς 
δΙϊπὰ (νἱ 1]. 23) 850 Μεγδθσγ. Οἵ οἡ Ηἰβ8 
οι ἤπρετ, "ἢ νυ μίο Ηδ ἴπδπ τους μεά 
ἴε ἰτοηρυο 80 Ννεῖβθ, ϑοῆδηζ, 
ΚΙοβίεσ., Ηοΐιζ. (Η. Ο.), Κεὶ. Μμκ. 
ΙεανῈβϑ ι.8 ἤεᾶγ ἴὸ οὺὖςσ οὐγῃ Ἴςοπ)εοΐῃγαϑ, 
88 4'8ο ἰπ σείεσεποες ἴο ἴῃς ἱπηροζί οἱ 
ἴεβα βίπρυϊασ δοῖβ οὗ [εϑυ8. Ῥγορδθὶν 
Πα Ψετε τηεᾶπὶ ἴοὸ τοῦδ ἱπίεγεδὲ δηὰ 
αἰά (αἰτὰ ἴῃ τ1π6 ἀ.}} δου] οὗ τ1π6 βυβέετεσ, 
(Μέ4ε Ὑτεποῖ, Νοίες οα ἐμε Μίγαοῖε5.) 

ψεσ. 34. ἀναβλέψας, ἐστέναξε : [65ι1.5 
Ἰοοκοά ἃρ ἴῃ ράγεσ, δπὰ ἰρῃεὰ οἵ 
Ετοδηβᾶ ἴῃ βυτηρδίῃυ. [π᾿ {||8 οᾶβε ἃ 
ὨυΠΊΡΕΙ οὗ δοῖβ, Ὀοάϊγ δηᾶ τηεπίδὶ, τα 
δβρεοϊβεά. ψνετα {πεβε ρεου ᾶγ ἴο ἰΐ, ΟΣ 
ἅἄο νε Βεζτε μεῖ ἃ ρ᾽ϊπηρβε ἱπῖο Ὁ γίβ᾽β 
νιοάμς οῤεγαμάϊ π᾿ τλᾶῦΥ υπτεςογάεά 
ξςαβεβὴὺ Οη δε ἰδίίϊεσ νἱεὲνν οὔς οδπ 

υπδετβίαπά ἴῃς ἐχδαυδείηρ παίυσα οὗ ἴδε 
Βεδ!ηρ πιϊηϊβευ. [ τηθαηξ ἃ ρτεδὶ 
ταθηϊδὶ βἰγαίη.- -φφαθά, δἂπ Ασαπιδίς 
νοτζὰ τὸ 88 ΜΚ. Ἔχρίδίπβ, διανοίχθητι; 
ἀουθεῖεββ ἴῃς ᾿νογά δοῖπδ!ν βροίεη τὸ Βα 
ορεπαά, ἰῃ τεΐεσεηςα ἴο ἴΠ6 δᾶζβ, που ρἢ 
τῇς Ἰοοβίηρ οὗ ἴδ ἰοησιδ νν88 ραγί οὗ 8 
ταβῸ]ς επβυΐηρ.--- ες, 35. αἱ ἀκοαί, 
᾿πτέγαῖν, τὰς Πεαγίπρβ, πέτα ἴῃς ἱπβίσυ- 
ταεηΐβ οἱ πεαγίπρ, ἴπε δβᾶσβ. 80 οἤξη ἴῃ 
οἰαββίςβ.--λάλει ὀρθῶς, ἢς Ὀεραη ἰο 
ΒΡΕΔΚ ἱπ ἃ ῬΤΟΡΟΥ ΟΥ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ ΠΊΔΠΠΕΟΣ, 
ἱπιρὶνίηρ {πδὲ ἴῃ Πἰ8 ἀυπι σοπάϊεϊο Βα 
μιαά Ὀεδη δθϊς οπἷγν ἴο πιακε τπαγιϊουϊαῖς 
βουπά8.---Ἶ ἐγ. 36. μᾶλλον περισσότερον, 
ἃ ἀουδῖε οοπιραγαῖίνε, ἑοσο ον τεηδοσεὰ 
ἱπ ΑΟΝ., “80 πιο τ(ῃς πιοῖθ, ἃ ρτϑαῖ 
ἄεΑ]". ΟἿ. 2 Οος. νἱϊ. 1:3. ΤΒΐβ ὑβς οἵ 
μᾶλλον ἰο 5ιτεπρίμεη Ἴοπιραγδεῖνεβ ἰ8 
ἔουπά ἰπ οἰαββίοϑ, ἰπϑίδηςεβ ἱπ Βδρδεῖ, 
Απποη., αὐ ἴος., απιὰ Ἡδττηδπη ΒΒ Μέρενγ, 
Ῥ. 719.--- τ. 37. ὑπερπερισσῶς, 8υρεῖ- 
Δουπάαπεν, ἃ ἀουδῖε βυρετίδιϊνε; Πεῖα 
δαῖγις καλὸς κπ. πεποίηκε, Ἧς δδιἢ 
ἄοπε 811 «πίπρβ νεῖ]. ὙΤἢϊ8 Ιοοῖβ {|Κὲ ἃ 
τεβεςιοη οἡ ῥΡδϑὲ 48 ννε]] 858 ργεβδεηξ; ἔς. 
βίου οὗ ἰῆς ἀεπιοηΐδο, 6.0. Οὔϑεγνς (868 
ποιεῖ, ργαβεπῖ, ἱπ πεχί οἴδυβε, γείδσσίηρ (Ὁ 
πε οὐτα ͵υδὲ εβεοίεά, [τ Ὠαρρεπεᾶ ἴῃ 
ὨὈεκαῤοὶϊς, ἀπὰ ψὰ βεεπὶ ἴὸ 86εε τῆς ἰῃ- 
Βαθιἰαπῖ8 οἱ τπᾶὶ τερίοη Ἂχ εἶπ ἃ 
ποῦΐες τηοοῦ ἔπδη ἴῃ οἤδρ. ν. 17. ΟΣὨ 
σοῦτβα, ἴΠπθτα Ἰναγα ΠΟ βϑυνῖπα ἰοβὲ οἡ (δ ὶ8 
οοςαβίοπθ. ὙΠεῖσ δβίοηβῃπιεης δὲ ἴδ6 
τηΐγϑοϊα τυ 5εεπὶ οχίγαναραπε, Ὀυϊ ἴδ 
τηυβὲ θὲ σεπιεπιρεσγεὰ τῆι [ΠΥ πᾶνε πδὰ 
1π||6 ἐχρεγίεπος οὗἩ Ομ τῖβι᾿ 5 βεδηρ νογκ; 
{Πεῖγ οἵνη ἴδυΐϊε. 
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ΝΠ. σ᾿ ἘΝ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, παμπόλλου 1 ὄχλου ὄντος, 

καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς 3 τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς, 2. “ Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον - ὅτι ἤδη 
ἡμέρας ὃ τρεῖς προσμένουσί μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι 3. καὶ 
ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ" 
τινὲς γὰρ αὐτῶν μακρόθεν ἥκασι." 4 4. Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ, “ Πόθεν δ τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων 
ἐπ᾽ ἐρημίας ;" ς. Καὶ ἐπηρώτα αὐτούς, “Πόσους ἔχετε ἄρτους ; "ἢ 
Οἱ δὲ εἶπον, “ Ἑπτά." 6. Καὶ παρήγγειλεϊ τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν 
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασε 

καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα παραθῶσι ὃ καὶ παρέθηκαν τῷ 

ἀ παλιν πολλον ἱἰπ ΜΒΌΓΔΣ 33. Ὅλλον 58 ἃ οοη͵εοίυγαὶ οπιεπδιϊοη 
βυρρεβίεά ὈγῪ ἴδε ἕλοι οὗ ἃ βτεαὶ σγονψά, απὰ ρεγρίεχίν οδυβεά ὃγ παλιν Βεῖὰ ἃ8 ἰῃ 
νἱ!. 14. 

ΣΜΑΒΌΙΙΔΣ 33 ἰξ. νυΐξ. ΟΟΡ. οπιῖε ο ἴησονς, 80 ΦΌΙΔΣ οπιίξ αὐτον αἴει 

8 ἡμέρα -Ξ ἃ ρτδιωγηδίῖς αὶ οοτγεςιίοη ἔοσ ἡμέραι (Ν 81, εἴς.), οΥ ἡμέραις τρισὶν ἰη Β. 

4Έος τινεξ γαρ. .. κασι τεδὰ και τινες (ΒΙ.Δ) αντων ἀπο μακροθεν 

(3 ΒΌ.Δ), εἰσιν (Β[.Δ). 
δοτι Ὀεΐοτε ποθεν ἱπ Β1.Δ. 

Ἴ παραγγελλει ἴῃ ἢ ΒΌΓΔ. 

Οβάρτεᾷ ΝΊἼΙ]. ϑΈσοΟΝ ἘΈΕΡΙΝΟ. 
ΘΙΟΝ ῬΒΟΜ Ἦβανεν. ΟὔΒΕ ΑἹ ΒΕΤΗ- 
ΒΑῖρα. ΟΑΕΒΑΚΕΑ ΡΗΙΠΙΡΡΙ.--νν, 1-10. 
δϑεροπά {εεάϊηρ (Μι. χν. 32-39).--- ες. 
1. ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις: ἃ νᾶρυς 
Ῥῶσγαβθ, υβεὰ ΟἿΪΥ οπος ἀραίῃ ἰῃ [δ ΐ8 
(οϑρεὶ ([. 9, ἰῃ τείεσεπος ἴο [εβὺ8 βροίῃβ 
ποτ Ναζαζείῃ ἴο ὃὈς θδριϊβεά), ἱηἀϊςδεῖπα 
ἸΠΔΌΠΠΠΥ το δββίρῃ ἴοὸ τῆς [0] νη, 
ἱποίάεπε ἃ ὑσζεοῖβε Ὠἰβίοσίοδὶ ῥίδοα. ΟΡ 
Με. ἰἰϊ. σ᾿ ἴοσ βίγαασ νασυς ὑδ6 οὗ ἴῃς 
εχρζεββίοῃ.--πάλιν πολλοῦ ὅ, ὅ. ΤΗΐδ 
ψνοἰ]-αἰτεβέεά τεδάϊηρ ἰ8 ἀποίμος ἱπάϊςα- 
ἕο οὗ τῇς δνδηρε δι᾽ 8 Π6Ι ρΙ εββη 6858 88 
το διἰβέοτίςδὶ Ἄοοηῃπεςιίοη : ἔπεσε Ὀεΐη 
αἀραΐη ἃ δτιεαὶ οτονά. ΨΝῺΥ ἡ ψῃετε 
ποῖ ἱπάϊοαϊεαά, ἀπά ννε δε ποῖ Ἵπεεεά ἴὸ 
δβϑοεῖ ἰδὲ τς δβδοθης οὗ ἴῃς δνεηὶ ννᾶ8 
Βεοδροῖίβ, ἀπά ἔπε οσςαβίοη ἴδε πεδὶπρ 
οὗ τῆς ἀεαξιηυῖε. Τα βίογυ [8 ἴῃ ἴῃ68 
αἷς, δηὰ τΐβ 18 οπα οἵ (ἢ ἔδοῖβ ἐπαὶ πᾶνε 
ἴο ὃς τεοκοηεᾶ υνἱτ ΌΥ ἀείεπάοιβ οὗ {πε 
ΤΟΔΙν οὗ ἴπε βεοοπὰ {εεάϊηρ δραϊπβι 
ἴδοβε ΨὯο πιαϊπιδίη μαὲ ἰξ ἰβ ΟἿΪΥ ἃ 
1ϊεταγυ ἀυρ!οαῖς οὗὨἨ [πε ἔτϑε, ἀπε ἴο τῆς 
εἰτουπχδίαπος ἔπαῖ ἴπε Ῥεϊγίπε νεγβίοῃ οὗ 
ἰξ ἀϊετεά ἵπ βοπχς ρατιϊουϊαγβ ἔγοτὰ ἴμδὲ 
ἴῃ τῆς Σορία οὗ Μαίπεν. Οὐ {ῃὶ8 
Βυ ες 1 ἄο ποῖ ἀορπιδιΐίβθ, Ὀυὲ 1 σαπποῖ 
Ῥτεϊεπά ἴο ὃς ᾿ἰπββηβιῦ]ε ἴο τῆς ἀϊ βῆου11|68 
ςοπηεοιεὰ νντἢ ἰτ, --ὄχλον, ἃ ρτεδῖ σγοισά 

δηρωτα ἴῃ ΜΝ. Β1.Δ. 

8 παρατιθωσιν ἰῃ  ΒΟΙ(Δ 33. 

αραΐὶκπκ. Ἡον οἔσπ [πε οσζονά ἢ 
6 ἀνδηρεὶὶς βίοσυ 

68 ἴῃ 
Ιε ἴδ τὴ. οὔβ 

τηοποίομοιβ ἔδαϊισα ἴῃ παζγαιίνεβ οὗ 
{ΠΥ Πἰπρ ἱπέεγεβί.- τεσ, 2. Μιά6 ομ 
Με. χν. 32. ---νεσ. 3. ἐκλυθήσονται, 
ΠΟΥ Ψ1]1 ἰαῖπι. ὙΒὶβ νογ ἰβ υδβεὰ ἰῃ 
Ν. Τ. ἴῃ πιίἀάϊε οὐ ραββίνε ἱπ ἔς βεῆβα 
οὗ Ῥεΐπρ ἴδίπξ οσ ὑνεδγυ ἷἱπ ϑοάγ οσ τηϊπὰ 
(( 8]. νῖ. ο, Ηεῦ. χίΐ. 3).---καί τινες... 
εἰσίν, ἀηὰ βοπια οὗ πεῖ ἃἵὲ ἴζοπιὶ ἃ 
ἀϊβίδπςα, ρεουϊ ας ἰο Μασ. ὙΤῇὸ τηδδη- 
πᾷ ἰ8 ἴῃαξ βισ, ὄἜνεη ἰΓ 'ἱπ νίφουσ δὲ 
βἰαστίηρ, ψουϊὰ Ὅς εχμδυβίοά Ῥείοσε 
τεδοπίπρ τπεὶς ἀεβιϊηδείοη. Βυὲ οουἹά 
ἴδεν ποῖ ρεῖ ἰοοά ὃγ {πε ψδν ὃ---ν ἐσ. 4. 
πόθεν, ψὮεηςα. ΤὨβ δάνετο τγαᾶβ υδεᾶ 
Ὁγ τὰς ἀτεεῖκβ, ἱπ βρεδικίηρ οἵ ἴοοά, ἰῃ 
τοίεσεπος ἴο ἴδε βουγος οὗ βυρρ]γ-- 
πόθεν φάγητε -- ““ὑπάς οἴδυπι ροιειτὶ 
8.118". ἘΧδτηρίεβ ἰῃ Κυρκε, Ἐδρβεῖ, 
Ῥαϊδίγει.---π᾽ ἐρημίας, ἴῃ ἃ ἀεβεσῖ, ΤῇἊς 
δβοεης οὗ ἴῃς ὅτϑε ἰεεάϊπρ' ἰ8 ἃ ἀεβετέ υἷδοβ 
Αἶδο (οδαρ. νἱ. 32). Βυὲ ἱπ (δαὶ σαβα 
Ιοοά ν»ὰ8β ρυγοπαβαῦϊς τη ἃ τϑαβοη- 
ΔΌΪς ἀϊδίδηοςε ; ποῖ δο δεῖα.--- ες. 6. 
Οοπιρᾶσε τῆ6 τηξᾶρτε βίδίεπηεπε ἤεσα 
ν ἢ τᾶς ἰίοτοθαας ἀεϑβογίρείοη ἰπ νὶ. 
38-.40ώ. ΤῊ ενδηρε ἰβεὲ βεεπιβ ἴ0 Ἰδοὶς 
ἱπίεγεδι ἰῃ δε ὑνὶςο-το]ἃ τα]6. ες. 7. 
ἰχθύδια : δΔποίπει οὗ Μαγκ᾽β ἀἰϊπιϊπυεῖνεβ, 
δυῖ Μαίίπεν μ88 ἰξ αἷβο (χν. 34), οορίεὰ 
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ὄχλῳ. 17. καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα - καὶ εὐλογήσας εἶπε παραθεῖναι 
καὶ αὐτά."1 8. ἔφαγον δέ," καὶ ἔχορτάσθησαν ᾿ καὶ ἦραν περισσεύ- 
ματα κλασμάτων, ἑπτὰ σπυρίδας. ἧσαν δὲ οἱ φαγόντες ὃ ὡς τετρα- 
κισχίλιοι - 9. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 

1ο. Καὶ εὐθέως ἐμβὰς εἷς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ» 
ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 11. καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι, καὶ 

ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 

αὐτοῦ λέγει, “Τί ἡ γενεὰ αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ“; 
ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον." 

12. καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι 

ἀμὴν λέγω 

18. Καὶ ἀφεὶς 
αὐτούς, ἐμβὰς πάλιν εἰς τὸ πλοῖον, ὁ ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 

14. Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ 
εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 15. καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων, 

1 Κεδά και ἐυλογησας αντα εἰπεν και ταυτα παρατιθεναι (δ ΒΓ[,Δ). 

3 και εφαγον ἱπ 9 ΒΟΌΙ,Δ. 

4 ζητει σημεῖον ἰπ  ΒΟΌΓΔ 33. 

8 Ομηξ οι φαγ. 3 ΒΙ.Δ 33. 

5 ΒΙ, οπιῖξ υμιν (ΥΝ.Η, ρυὲ ἰῃ πιασρίη). 

ὁ Ἀεδά παλιν ἐμβας, ἀπά οπιῖϊ εἰς το πλ. (9 ΒΟΙ.Δ, ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 

ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἴο δῖ. [π ἴπεβεὲ ἵψὸ 
ΡΙδοςβ οπῖγ.---νεσ. 8. περισσεύματα 
κλασμάτων, {πε τεπιδὶ πῃ ἄεγβ οἱ [πΠ6 Ὀτοκεη 
Ρίεςθβ. Μαῖμειν υ865 {πε βίη συϊατ πευΐετ, 
τὸ περισσεῦον, ἰπ Ὀοτῃ ἐεεάϊηρ58.-σπυρί- 
δας: ἴῃ ὈοΕ ἀσοουπηῖβ Οὗ βεοοπῃά [εεάϊηρ, 
κοφίνους ἴῃ Ῥοτἢ δοςοιιπί8 οὗ ἤτβι (κόφινοι 
ἰπ [Κ6)}. Οπ πε ἀϊῆετγεηςε ἴῃ πιεδηίΐηρ, 
υἱάε ποῖεβ οαυ Με. χὶν. 20.--- εσ, τὸ. 
Ηεζα 88 ἴῃ οδξε οἵ ἤτδι {εεάϊησ πεγε ἰβ 8 
οσοββίηρ οὗ ἴῃς ἴϑκα ἱπηπηεά διε ν δον 
(εὐθὺς, ΠΙοἢ 45 δη οὈνίοιβ γϑᾶβοῃ ἴῃ 
βτβὲ οδβ6). Τηΐβ εἰπῆς 1ε88 δηά {8 
ὙὝνεῖνε δηΐεσ ἴῃς Ὀοδῖ τοσεῖπετ, δὲ ἰεδϑὲ 
ἰπ Μαγκ᾽ 8 παιγαῖῖνε (μετὰ τῶν μαθητῶν) .--- 
Δαλμανουθά, ἱπ Μαῖπενν Μαγαδάν; οί 
δἰΐκα ἀπκπονη : ἀποῖπεσ οὗ ἴδε ἐδδίασεβ 
ἐπ τῃ18 παιγαῖῖνα τίς ρῖνε ἃ παπάϊε ἴο 
οτἰεἰςαὶ ἄουδι. ϑοπῖε μίδος ἴὲ ου πα 
Μαβίοσῃ 5ῆοσε πῃ πε ρἰδίη οἵ ἀεηπηεβᾶγεῖ 
(Εὐττασ, “ Οη τπε κἰῖς οἵ Κπαπ Μίπυεῃ 
ΙΔῪ οὔςς Ῥδπηδπιῖθα," Ὑγαμάσγεπρει, 
.369}; οἴπετβ ἴο τῆς βουϊῃ-εαϑὶ οἵ {πε 

[κι δᾶ τῆς Ἰυποιίοη οὗἩ τῆς Ὑδγηυΐκ 
ψ ἢ τῆς ]οτάδη (εἰ πεπλίγεῖ,, Ἐοδίπβομ, 
Β. Β., (11..264). ὙΝ εἶ88 (1π Μεγετ) δάορὶβ 
198 νῖεν. ἩΗοϊισπιπη (Η. 6.}, νν8}]8 
Ἰεδηίης ἴο τε ἐογπηεσ αἰϊεγηδιῖνε, Ιεανθβ 
τῆε πιαιέεσ ἀουδι[α]. ν 

Νν. 11:12. Ῥλαγίξφες σεεὰ α εἰρη 
(Με. χίϊ, «-4}.--ονετ. τι. ἐξῆλθον οἱ Φ., 
τῆς Ῥῃαγίβοοβ ψψεηὶ οὐ, ἔτογη {πεῖς βεδὶ 
ἰπ τὴ6 Ηοῖν 1ᾶπὰ ἱπίο ἴπς μεϑίμεη 
Ῥεολροϊίβ, οἱ πεγννῖϑε σαγε ἢ] ϑῃυπηεά, 
ἰπ ἐπεῖς σεδὶ ἀραίηβι 16508. 950 Ννεῖβ8 
(πὸ Μεγεῖ).---νες. 12. ἀναστενάξας, 

ΤΟΙ ΠΙηΡ ἃ ἄθδρ βίρῃ, βεσα οἠἱγ ἴῃ Ν. Τ.; 
π᾿ ϑερῖ., Ιναπγεηξ, ἱ, 4, ϑίγαςῃ, χχν, 18, 
εἰς --τῷ πνεύματι α., ἰπ 1118 βρίτίε, ὙΠ 
5 ἢ ΡΠ βίο, [8 σαιι56 βρίτἰτια]---ὰ 56 η88 
ΟΥ̓ ἱγγεσοποι 0] 6 εηπηϊν, ἱπνίποῖδῖς ἀπ- 
Βεῖίεξ, ἀπά σοπιίης ἄοοπι.-- εἰ δοθήσεται, 
Γι Πογα 8.411} θ6 ρίνθη Ξξ ἴπεγα 5.41} ποῖ 
(οὐ) 6 ρίνεηῃ «4 Ηδεῦὑσαϊβιϊς ἔοσπὶ οἱ 
Εὐρ δεῖς παραιϊνα Δϑβεγίίοη. ἼΠς βὺρ- 
Ρτεϑβδεὰ δροάοβϑίβ 18: τῇδ 1 ἀϊε, οσ αοὰ 
Ῥυηίδι πε. ΟἸΒεῖ ἰηβίδπος ἴθ ΗΘδ. ἐπ. 
τ, ἰν. 3, 5. [ἡ Μαγκ ἔπεσα 18 δὴ αρϑβοϊυϊα 
τεῦι58] οἵ ἃ βίσῃ. [ἡ Μδίδενν {πε γεΐαβαὶ 
15 φυλ!ῆεά Ὁν οὔεσ οὗ ᾿οπδᾷ. Βυῖ τῆδιὲ 
ν 85 πῃ δοβοίττα τεῆιβ8] οὗ βίρῃβ ἐπ ἐλεὶν 
ΕΣ 

γν. 113-21. Ἡαγηΐηρ ἀραὶμεὲ εὐἱΐ 
ἰεαυοης (Μι. χνὶ. 40-12).---ν ἐγ. 13. εἰς τὸ 
πέραν, ἴο τῆς οἴπεῖ εἰάβ ; 'νῃϊοῆ, δεαβὶ οσ 
ννεβεὺ Ηετα δραίη ορίπίοπ 18 ἀϊν ἀεά. 
Τῆς τείεσεηςα ἴο Βεοιῃϑαϊάδ, νϑῖ. 22, 
ταῖρι Ὀ6 οχρεςοίςά το ἀεοϊάς, Ῥυῖ ἐδεη 
πεῖ ἰ5 ἴπηΠ6 ἀϊδρυῖϊς αὔοιξ ἴῃς ἕτσο 
Βειπβαϊδβ; Βείῃβαϊ ἷα [υἱὰ8, πὰ 
Βειῃβαϊάα οἡ ἴῃς ννεβίειῃ βῆοτε. Ὑῇεβα 
Ῥοίπιβ ἃγε δπηοηρ ἔπε οὔβουτίτ68 οὗ ἐπα 
ϑυπορίίοαὶ παγγαῖϊνεβ νυ 6 ἃτα 
ταὶ ποῖα ΠΕ ν σοτηρο ες το Ἰεᾶνς ἰῃ τυνΠρῆς. 
πινεσ. ᾿4. εἰ μὴ ἕνα ἄρτον: ἃ ουτγί ΟΌ 5] 
Ἔχϑοῖ σαπλἴβοοποα ἤεγε 80 πιο ἢ εἶδα 
πὶ ββθπὶβ ἴο 08 πΊοτε ἱπηροσίδῃξ [8 ἰεἰξ 
νᾶρυς. Βυξὶξ βῆονβ τῃδὲ ννὲ βᾶνε ἴο ἀο 
ΜΠ τϑδΠγ, ἕογ ἴῃς βϑυρρεδβιίοπ οὗ τῆς 
Τὐδίηρεη οτεῖςβ παι ἴτ 18. ἃ πηεγα δἰξ ο 
μοτγὰ ραϊπείηρ 8 ποῖ οτεάϊθ]6. ΤΏ οπ8 
Ἰοδῖ βεεπὶ8 ἴο υνἱῖποςβ ἴὸ ἃ ΟἘγίβι- 1 κ6 
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“Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης 
Ἡρώδου." 
ἄρτους οὐκ ἔχομεν." 5 
διαλογίζεσθε, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 

τό. Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, “Ὅτι 

τ. Καὶ γνοὺς ὁ Ἰησοῦς ὃ λέγει αὐτοῖς, “Τί 

οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ συνίετε; 

ἔτι ὁ πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; 18. ὀφθαλμοὺς ἔχοντες 
οὐ βλέπετε; καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε ; 

10. ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους 
κοφίνους πλήρεις κλασμάτων ὅ ἤρατε ; "ὦ 

“Ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων 

σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; " 

20. 

Λέγουσιν αὐτῷ, “ Δώδεκα." 

οἱ δὲ εἶπον, ““ Ἑπτά. 

21. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “ Πῶς οὐ ἴ συνίετε; ἢ 
22. ΚΑΙ ἔρχεται ὃ εἰς Βηθσαϊδάν - καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν, καὶ 

παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 23. καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς 

1 Οπις λέγοντες (Δη ἐχρ᾽απδίοσυ ψοτγά υβε4) δ ΒῸ. 
3 Β πδ5 ἐχονσιν, δΔἀορίεά ὃν Ττρ. (τεχ). Ν.Η., Ν 8., Τίβοῃ., δπὰ ΕΙΥ, τϑιαὶῃ 

ἐχομεν. 

8 Οπιϊῖ ο |. ΒΔ. 

δ κλασματων πληρεῖς ἴῃ  ΒΟΙΔ 33. 

ΦΜΒΟΡΙΓΔΣ οπιΐε ετι. 

8 και λεγουσιν ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ,Δ, 

ΤΒ δᾶ5 πὼς ουὅ γοειτε. πὼς ον ἴ8 ἴο ὃς ρτεοϊειτεὰ ἴο ουπω (3 1,Δ) οὐ πωξ ονπω 
(Ὀ), 848 ἐχργεββίνε οὗ νϑχδίίοῃ. Τίβοῃ. δπὰ ἿΝ.Η. δάορι ονπω. 

δ ξρχονται ἰπ ΒΟΏ1.Δ. ΤΠε βίη. (Τ. Κ.) 18 δὴ δδαρίατίοη ἴο αντω. 

εαϑγτηϊπάθάπεββ 8485 ἴο ἰοοά ἵἱπ [πε 
ἀϊξοῖρ!6- οἶγοῖε. 1,μεἰ το-πιοσσο ἰοοΐς 
δἤεσ ἰΐβεῖε1-- - ετ, 15. ἀπὸ τῆς ζύμης, 
εἴς. : ἐτῦο ἰἴεάνθῆβ, οὔς οἵ Ρ]ιαδγίβεεϑ, 
Δηοῖμογ οἵ Ἡετοά, γεῖ ρἰδοθὰ τορείποῦ 
Ῥεσδιιβα ποσὶν ακίη πὰ σοϊποίάδης ἴῃ 
Ῥτδοιῖςαὶ οὐοοπιθ. Κ 46 ποῖεβ οὐ δῖ, 
χνὶ, 1τ-6.-τντετς. τό. πρὸς ἀλλήλους. 
Με. 848 ἐν ἑαυτοῖς. ὙΠΕ πιἰπὰ οἵ [6ϑ18 
Μ 88 ῥτγοίουπαϊν ργεοσσιριεά ἀν ἘΠ6 
οπιίπουβ ἀδπτδηά οἵ {πε βίβη-βεείκεγβ, ἀπά 
της ἀϊδοὶρ!ε5. πιρῆς τ} αυϊεῖὶν ἴο δας ἢ 
οἴπεσ υπποιϊςεὰ ὃν Ηἰπ|.--- ες, 17. 
γνοὺς: Ηε ἄοεβ ποίϊςε, βοννενεσ, δπά 
δαπηϊηϊβίεγβ ἃ ϑῇδγρ γοῦμκα ἴοσ ἐλεὶγ ῥτα- 
οσσυραίίοη ἰτἢ πιεγα τδτηροσγδ τῖε8, 5 
Φ ἰδεῖε ψψεσα ποιμίπρ ΠΙΡΠΕΥ ἴο Ὀ6 
τπουρῆξ οὗ τπαη ὀγεαά.---πεπωρωμένην, 
ἴῃ ἃ μαγδεπαά βίδϊε ; {πΠ6 νγοτὰ βίαπαάβ ἴῃ 
δι ἐπιρηδιϊς ροβίϊοθ. Εοσ {πε τἰπηα ἴῃ 6 
Ὑνεῖνα ἀγα ναυϑίάς ᾿δᾶγεγβ, ἢ Πδαγὶβ 
{κε ἃ δεδίεη ραδῖῃ, ἱπίο ψνῃοἢ τπ6 Πῖσπεσ 
ἀγα ἢ 5 σαπιιοῖ βίη 50 85 ἴο βεγηγίπαῖα.--- 
Μετ. 18 τερεδῖβ ἱπ σγείεγεθοας ἴο {π6 
Ὑνεἶῖνε {πα Πατά βαγὶπρ υἱτετεὰ ςοηςδγη- 
πα ἴπε πιυείτυἀθ οα τ1π6 ἀδν οἵ τπ8 
Ῥδγδῦΐεβ (ἰν. 12). [π νν. 19, 20 Ϊεξυβ 
Ρυῖβ τῆ Ὑννεῖνα Ἐπγουρἢ Ἐπεὶγ σαι ο ῖβπὶ 
ἴῃ ταίεγεηος ἴο δῆς γτεσεηξ (βεάϊηρβ, δηά 
ἴῆεπ ἱπ νεσ. 21 (δοσογάϊηρ ἴο τεδάϊπρ ἴῃ 
Β) αβκβ ἰπ (ς ἴοπε οὗ ἃ ἀϊβαρροϊηιεὰ 

Μαβῖεγ: Ηονν ἀο γοὺ ποῖ υπδεζβίδηά ὃ 
1 να πιδὺ επιρῃδβῖίβα (6 ἱπιρεγίεος 
ἴεπβε οὗ ἔλεγεν, Ηε 54ἰά {Π|8 ονεῦ δπὰ 
νοῦ ἀραίη, 41} βρεβίκϊπρ ἴο ἔμεπὶ, μα] ἢ 
ἴο Ηἰπηβοῖ; δηοίποσ οἵὔ ΜΚ. δ σϑδ᾽ βις 
ξεαίυγοβ. ΑἹ] Πἰ8. βῆοννβ μονν πγυσῇ τΠ6 
Ὑνεῖνε πεεάεά βρεςίαὶ ἱπβιγυςτίοη, δηά 
τ 18. οὈνιοιβν Μκ.᾿ 5 δἷτα ἴο σηβκα (18 
Ῥτοσληθηῖ,. δ βίγα ἔοσ ἰεἴβυσα ἴο διϊεηά 
ἴο 1Πεὶγ ἰπβίγαστίοῃ 18 ἴῃ Π8 παγγαῖῖνα [Π8 
ΚΕΥ ἴο τῆς εχουγβίοηβ ἴῃ ἴδε ἀϊγεοιίοῃ 
οἵ ὙΤυτα δπὰ ϑιάοη δηὰ ἴο Οβδεβᾶτει 
ῬΏΠΙΡρΡΙ. 

νν. 22-256.Ὑ. Α δἰ ν»ιαθ σμγεά αἱ 
Βειϊ]ϑοαϊάα, φῬεουϊίατ ἴο ΜΚ.--Ν τ. 22. 
Βηθσαῖδάν. 1! τῆοτα ᾿νεῖὲ ἵννο Βειῃ- 
βδιἀδβ, ννῃίοἢ οὗ τπ6ὸ ἔννο ὃ 1 ΟὨΪΥ οπα 
οἵ σουζϑβε ἰδ ννὰ8 Βειῃϑβαϊάδ [115. Βυῖ 
ἀραϊηβὲ 118. ὯΔ8 Ὀεεη οἰϊεά τΠ6 ἴεγῖη 
κώμη {ἰνίοα ΔρΡρΙεἀ το τὴ6 ἴονγῃ (νν. 23, 
26), ν ῃϊοῆ, πόνίενεσ, τῇδ 6 τεραγάςά 
48 58 ἰ5δοίογΥ ἐχρ] αἰπεὰ Ὁν Π6 γαπλδτκ : 
τ παι δδεμ ἃ ν Πᾶσα, ἀπά νν858 ἤσϑὲ τηδάς 
ἃ ἴοννῃ ὃν ΡΗΪΠΡ, τννῆο επϊλγρεᾶ δηὰ 
δθεδυκβεὰ τὲ ἀπ οαἰεὰ ἴε 7] 148 ἱπ 
Βοπουγ οὗἩ ἴῆς ἀδυρῃίος οὐ Αὐυρπυδβέι8 
(]οβερῆ., Β. 7.» 1.0, 9.1, εἴς). 80 Μεγεσγ. 
δηὰ οἴμεγβ.--- νεῖ. 23. ἔξω τῆς κώμης, 
ουϊδίάα τῃ6 νἱ]Παρα, ἰος [πε 88πὶ86 σθᾶβοῦ 
45 ἴῃ νῖϊ. 33, ἴο ἀνοϊά ογεδιίπρ ἃ τη οὐ 
Ηΐτα ἔοσ οὐγεβ. Ὑπεγείογε }εβὺβ Ῥεοοπεβ 



496 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΜΙ]. 

Χειρὸς τοῦ τυφλοῦ, ἐξήγαγεν Ἷ αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης " καὶ πτύσας εἰς 
τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι 
βλέπει.2 24. καὶ ἀναβλέψας ἔλεγε, “ Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι 

ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας." 25. Εἶτα πάλιν ἐπέθηκε τὰς χεῖρας 
ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι“: καὶ 
ἀποκατεστάθη,δ καὶ ἐνέβλεψε τηλαυγῶς 7 ἅπαντας.ὃ 46. καὶ 

ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν 5 οἶκον αὐτοῦ, λέγων, ““ Μηδὲ εἰς τὴν κώμην 
εἰσέλθῃς, μηδὲ εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ κώμῃ." 1 

27. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας 

Καισαρείας τῆς Φιλίππου " καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ, λέγων αὐτοῖς, “Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ;" 

1 ξξηνεγκεν ἴπ ΝΕ ΒΟΙ.Δ, τερ᾽αοςὰ ἴῃ Τ. . ὈῪ ἃ πιοζε οοσωχζηοῃ ψοσά. 

3 βλέπεις ἰπ ΒΟΌΔ (ΥΝ.Η. εχ!) τηοσε ἐχργεβδῖνε ἔβδη βλεπει (δ 81,, Τίδο Β.). 
8 ξθηκεν ἴῃ 81, (ΥΝ.Η.. 
4 ἕοσ ἴδε ἐχρίδπδίογυ ξ[088 και ἐπ. α. ἀανγαβλεψαι ΒΟΙ,Δ Οορ. Βανε και διεβλεψεν. 

δ απεκατέστη ἰῃ  ΒΟΙ.Δ (Β αποκ.). 4 εγεβλεπεν (ἰπ1ρ.) Β1.Δ. 

τ ΝΟΙΔ Βανε δηλανγως (Τίθ..). τηλ. ἰπ ΒΡ ΟΝ. εχὲ, δηλ, τηατρίη). 
δ ὅπαντα ἰπ ΜΒΟΡΓΔ. 
10 ΑΙ] αῆες εἰσελθης οπιῖ!  ΒΙ,. 

οοηάδυοῖος οὗἨὁ ἁ ἑἔδε ὈΓΠ᾽Ππᾶ πδη ΗΪἰπβοϊΐ, 
1δουρῇ Βα ἀουδι!εβδ πδὰ οὴς (ΥΝ εἰδβ8- 
Μεγει).---πτύσας, 5ρίτεπρ, ἱπ 118 οδ88 
Τεσίδί Υ οὐ ἴῃ ἀϊδεδβεὰ ραγίβι ϑρί{|ς 
88 τερασζάςά 88 ἃ τηξβῃβ οὗ οὐτε ὉΥ (ὃς 
δποίεηϊβ. Ἠοϊεζπγᾶπη (Η. Ὁ.) οἰξεβ τῃ68 
βίοσυ οἵ νεβραβίδη ἰπ ΑἸεχαηάσία πασγαιθὰ 
ΌΥ ἀ βοίευο (Ηἰεἐ., ἰν., 81). ὙΒδ ρῥγίπος 
ψ 88 δϑίκα ὦ τὸ βρυίῃκὶς ἴῃ Ἔεγεβ οὗ ἃ ὈΠπά 
τηδῃ “ Οσἱβ ἜἼχοσεπιθηῖο ᾽".---ἴ τι βλέπεις, 
ἄο γου, Ροββί θῖν, βεαὲ δηγιπίηρ ἡ εἰ ἢ ἃ 
ἀσθοει ὀργᾷ τἱάε, ψνίπεοτς, ἵνὶϊ., 2.--ν εσ. 
24- λέψας : ἴῃς πατγαῖῖνε ςοηίδίηβ 
ἴῶγες οοτηρουηἀβ οὗ βλέπω (ἀνὰ, διὰ, ἐν) ; 
(186 ἤτεῖ ἀδσποίεβ ἰοοκίὶπρ ὃρ ἰπ ἴδε 
τεηϊδιίνα τηᾶπηεὶ οὗ δ᾽πά πιοη, τδ6 
βεοοηά Ἰοοκίηρ τῆσουρἢ (4 πικῖδὲ 88 ἰϊ 
ὙΕΓΕ) 80 88 ἴο 8ες οἰεαεῖν, ἴῃς τηἰγά Ἰοοῖ- 
ἴῃ ἰπίο 80 83 ἴο δες ἀϊβιϊ ποῦν, 88. οπς 
8668 ἔπε εχαοῖ οὐ] πεβ οὗ ἃ πεᾶσ οὐ͵εςῖ 
(τ΄. ΜΚ. χίν. 67).---ὧς δένδρα, 88 ἴγεεδ, 80 
ἱπάϊβεῖπες 88 νἱβίοῃ ἃ8 γεῖ; γεῖ ποῖ 
ἴσεεβ, Ὀσξ τηθη δεοδιδε ν»πουΐηᾷ (“ποῦ 
διῦοτεδ, αυΐα διηθυ επί," Βεηρε). Ης 
Κηὸν ΨψὮδὲ ἃ πηδη ἰβ5 ἴἰκε, ἐμεγείοσα δς 
μὰ οὔἤσε βεεῃ, ποῖ θοσῃ δ]1πά. -- εσ. 25. 
Α βεοοπά ἰουοῇ ὑχίηρβ Ὀείζει νἱβίοῃ, 
80 παῖ διέβλεψεν, ἀηᾶὰ ἢε νν28 ποὺ 
τεβίογεά ἰο [Ὁ]1] υβε οὗ 8 ἐγεβ; [πε 
τεβυΐὲ δεὶπρ ρεγιηδπεηΐ ρεγίεοϊ ν] 8: οἢ--- 
ἐνέβλεπεν, ἰτηρετίεοι.---διέβλεψεν ροϊπίδ 
το ἔδε ἤτδὲ δοὶ οἵ ἀϊδβίϊποὶ ββεῖπρ.-- 
φηλανγῶς (τῆλε αὐγή Βετε ΟὨ]γ), δϊηϊησ 

9 Οὐγξ τὸν πιΔΠΥ͂ υποίαϊβ. 

ποτὶ αἴδλσ. Ης βανν ἀϊβίαπε οὐ]εςῖδ 
ἀϊδείπ ον 88 ἐξ ἘΠοῪ νεῖ πδᾶγ; ἀϊὰ τοὶ 
πεεά ἴο 5Ὸ πεϑῦ {πεπὶ ἴο 8ε6 {Πεπ.--- ες. 
26. εἰς οἶκον, Βοπιε.--μηδὲ, εἰς., 5Ὸ 
τοὶ ἰηΐο ἔπε νι Παρα ; το ἀνοϊὰ ογεδιϊηρ ἃ 
βεηβδίίοπ. [ξ πδ8 δεεη βυρρεβίδά (δαὶ 
ἴὰς φτιδάυδὶ γεδίοσαϊίοη οὐ βιρῃξ ἴῃ μΐ8 
΄ᾶ86 ννΑ38 τηεδπὶ ἴο βυτῃρο δε (ἢ βίονν- 
Ὧ688 οὗἉ ἴῃς Ἴ ννεῖνο ἴῃ αἰζαϊπίηρς βρί γι ταδὶ 
ἰπδῖσμε. ὙΠΕΥ οι τπεῖς εἐγεβ ορεηεά 
ΨΕΙΥ ῥτδάυ δι κε τ(ἢς ὈΠπᾶ πίῃ οὗ 
Βειῃβαϊάδ. 80. ΚΙοβίεγπιδῃη. 
ν. 2γ-ἰχ. 1. Αὐ Οαέξαγεα Ῥλιϊῤῥὲ 

(Με. χνὶ. 13-28, 1ἱκ. ἰχ. 18-27).--- εσ. 27. 
καὶ ἐξῆλθεν: (ες καὶ ςοππεοίβ ΝΕΙῪ 
Ἰοοβεῖν ψῦ ψῆδὲ ροεθ Ὀεῖογσε, δυῖ 
Εἰ δϑυ τινὶ ἐξῆλθεν τεΐεγβ ἴο Βειμιβαϊ δ. 
ΒΕῪ ἰεᾶνα ἴξ δηὰ ρο πογίμιναγάβ ἑονναγάβ 

Οδεβασοα ΡὨΪ ρρὶ, υρ τς Ιογάδῃ νδί αν, 
8 ἀϊδίδηςς οὗ βοπης ἐνεηίγ-ἤνα οὐ ἘΠ ΓῪ 
τΩῖ1ε8.--ὦὅ Ἰησοῦς: [δαὶ 3ε808 8 Πεῖα 
ἘΧργαβϑῖυ παπιβὰ ἰ8 ἃ δἰπὲ {πδὲ βοπιε- 
τδιπρ νοῦν ἱπιροτίαηξ ἰδ ἴο Ὀ6 πατισζαίεά, 
δηὰ {πε τηεπίοη οὗ ἔπ ἀϊδοὶρ]εβ. αοηρ 
8 Ηἰπι ἱπάϊςδίεβ ἐμαὶ ἰξ οἱοβεῖγ οου- 
οεσπβ {πεπ|.---εἷς τὰς κώμας Κ. τ. Φ.; ἰο 
τῆς υἱδαρες οἵ Οδεβαγεα ῬὮΏΠΙρΡρί, ποῖ ἴο 
Οδεβάσεα ῬὮΏΠρρὶ ἰἴβοῖς τ. Πδ8 τὰ 
μέρη. Αρραγεηϊτὶν πεν ἀϊά ποὲ επίες 
ἴῃς οἰΐγ ἰδεῖ, [|εβὺ8 βεεπὴῆβ ἴοὸ ἤᾶνδ 
δνοϊἀεά [86 ἰοννηδ ἰη νος ἴῃς Ἡ ετοάίδη 
Ῥαβϑίοῃ ἴος δπ)δϊἰουβ ἀγοῃ!δοίυτε τνᾶ 
ἀἰβρίαγεά. Βεβίἀεβ δὲ πΐβ ἐπι Ηδ 
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28. οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν, “Ἰωάννην 3 τὸν Βαπτιστήν καὶ ἄλλοι 
Ἡλίαν - ἄλλοι δὲ ἕνα ὃ τῶν προφητῶν." 29. Καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς," 

“Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ;" ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὅ ὁ Πέτρος λέγει 
αὐτῷ, “ Σὺ εἶ ὁ Χριστός." 40. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ 
λέγωσι περὶ αὐτοῦ. 

31. ΚΑΙ ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς 
ἡμέρας ἀναστῆναι" 32. καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. Καὶ 

᾿ευπαν ἀντω λέγοντες ἰη 9 ΒΟΙ Ὁ (Ὁ δᾶ απεκ. αντω λεγ.). 

3 οτι Ὀεΐοτε |. ἴῃ δ Β. 

4 ἐπήρωτα ἀντους ἰῃ ᾿ΘΒΟΌΙ,Δ. 

8 Ἐὸσ ενα 'ΒΟΙ, βᾶνο οτι εἰ. 

δ Ομ δε ΒΙ, (ΤίδοἙ., ΜΝ, Η.). 

δ νπὸ ἴῃ ΜΙ ΒΟΡΙ,; νἱ τῶν Ὀείοτε ἀρχ-. (3 ΒΟ), ἀπά Ὀείοτε γραμ. ( ΒΟΌΙ)). 

ἀεεἰγεά βοϊϊεμάς.---ν τῇ ὁδῷ, οα ἔπ ταν, 
ῬΙΟΡΔΌΪΥ με ἴα οἷν οἵ Οδεβαᾶγθα 
ῬΉΝΙΡΡΙ οαπις ἱπίο νίεν. Μὲάς οῃ Μί. 
χνὶ. 13. Βαξ σοηνεγβδέίοη Ἰελάϊηρ ὕΡ ἴο 
τῆς οτἰεἶςα! δβυδ᾽εοὶ ταῖρὰς δερίῃ 88 βοοῃ 
85 πεν δά ροὲ οἷεαγ οἱ Βειιβϑαία. Νὸ 
εἶπιε ἐο Ὀς ἰοβὲ πον ἔπαι τῆς Μαβίεσ ῃδὰ 
δοῖ εῆε Ὑ ψεῖνε ΌΥ ᾿μεπηβεῖνεβ. ΟΥἩ νν88 
ἴῃς Μαβίεσ, νεσυ βίϊεης οὐ πὲ ᾿ούσπευ, 
Ῥιερδείηρ Ηἰβ οὐνῆ τηϊπὰ ἴον ψηῃδὲ τνᾶβ 
ςοπηΐηρ ὃ---πηρώτα, ἱπιρετέεςϊ, Ὀεσδυβα 
βυδοτγάϊπαίε το [ῃς τερὶν οὗ ἴῃς ἀϊδοί ῥ᾽ ε8, 
τῆς πιδίη τὨϊηρ.---τίνα ἕκε εἰς. : οἡ ἔπε 
ἴοστῃ οἵ {πε χφυεδβιίοη νἱάς οη Μί. χνὶ. 13. 
-Νες. 28. οἱ δὲ εἶπαν α. λέγοντες, [ΠΟΥ 
βαὶά, βαγίῃρ, ἰδυίζοίορυ, βοσλθννῃαὶ κα 
ἴδε νυϊρας ἘπρΊ 88 ἰάϊοτι : Ηδ βαίὰ, βαυβ 
Ὡς; ἄχιηρ δἰϊεητίου οὐ ννμδὶ ἰβ βαὶά.-- 
Ἰωάννην τ. Β.: τῆς δοουβαῖίνε ἀερεπάϊηρ 
οῃ λέγουσιν οἱ ἄνθ ( σε εἶναι υπάετ- 
βίοοδ. Τῃΐϊ ἱπῆηΐϊτίίνα Ὄςοπείγυοτίοη 
Ῥάᾶββεβ ἱπίο ἀϊγεοϊ βρεεοῇ ἴῃ ἴῃς ἰδβὲ 
οἴδυβε : ὅτι εἷς (εἶ) τ. προφητῶν. Τῆς 
ορὶ πίοπϑ ταρογέεἀ ἃζα τηυοῃ ἔπε βᾶτηθ 88 
ἴῃ νῖ, 14, 15.---νΝεσ. 29. ὑμεῖς δὲ, εἴς.: ἃ 
ΜΟΙ Ροϊπίεά αιεβείοπ ρίνεη ΌΥ 411 {πὸ 
ϑυποριεϊβίβ ἱἰπ ἴῃς βᾶπὶα ἰειπϑβ. Τῇδ 
τορὶν, οὐ ἴῃς οἴμοι Βαπά, ἰβ ἀϊδεγεπὶ ἴῃ 
εδοῦ. Μίάε οπ Μίῖ. χνί. τ6.---ἀποκριθεὶς 
λέγει: ψε βανς πεσε 8ῃ δοσίβε ραγίϊςὶρὶς 
οὗ ἰάδηιοαὶ δοϊίοη νὴ ἃ ἢπίξα νετῦ ἱπ 
πε γέδεπέ ἴεπβαὲ. 1ξ υϑυδὶν ροεβ νἱἢ 
1ῃ8 δογίβι (οὐ Μι. χνῖ. 17, ἀποκριθεὶς 
εἶπεν).--γε,. 30. ἐπετίμησεν, Ηε 
τηγεδίθηθαά ἐμεπὶ, βροκεα ἰπ ἃ ἴοπε οὗ 
τηδηδςοδ, 88 1 δητις  ρατίηρ ἔσο! 5ἢ: 1411 --- 
περὶ αὐτοῦ--ρουὲ Ηΐπι, ἱ.6., ἀρουϊ Ηἰ8 
Ῥεῖηρ ἴῃς ΟὨγίβε, δ ἰῃ Μὲ. ὙὍῇῆὲ ρῥτο- 
ΒΙδιτοη ταῖρε δανε ἃ ἄουδ]ς τγεΐδγεηςε : 
ἴο {δε ρεορίε, ἴο ργενεπέ ἴπε βργεαὰ οὗ 
«οτυάς ἰάξαβ 248 ἴ0 δε Μεββίδῃβηϊρ οὗ 

6808; ἴο ἔπε ἀϊβοὶρ᾽εβ, ἴπαὲ {Ποὺ πιὶρδὲ 
Κεαρ ἴῃς πενν ἔδιῃ το ἐπεπηβεῖνεβ Εἰ] 
ἰξ ἴοοκ ἄξερ τοοῖ ἴῃ {πεῖσ οὐνῃ δου δ. 
Βεςδ1]] Οαεγ]6᾽Β οουπβαῖ ἴο γουῃρ πιθῇ : 
1 τοὺ Παβὲ δὴ ἰάεα Κεὲρ ἰξ ἐο ἐμγβεϊξ, 
ἴοσ 88 βοοῦ 48 ἴοι δαβί βροΐκοῃ ἰξ ἴξ ἰβ 
ἀελά ἴο ἔδες (ϑέμριῤ Ογαίον ἴῃ 1,αἐξεν 
Ῥαν Ῥανιῤλίεἰ5). 

γν. 31-33. Εἰγεέ σππομποομιομέ οὗ ἐλε 
Ῥαδεῖοη.---Μεῖ. 31. καὶ: Με. Π48 ἰδῆς 
τάοτα δηρῃδιῖς ἀπὸ τότε, ἰηἀϊςατῖίηρ [μδὶ 
πη Ὀερᾶπ δῇ δπεγεῖν πὲ ΨΥ οὗ 
βροακίπρ 88 ἴο ἴῃς οοπιίηρ ἴαϊα οὗ [6βυ8. 
--διδάσκειν, ἰο ἐεαοῖ, πιοτε ἀρρτζορσίαϊε 
ἰδ Μι.᾿8Β ψοσά, δεικνύειν, ἴο «λον. [ἷἐ 
Μ»28 ἃ βοϊδιηη ἱπιὶπηαϊίοη γαῖπεσ (ἤδη ἰπ- 
βίγυςτίοη {πᾶὶ νν88 ρίνεη.---δεῖ, ἴξ πιυβὲ 
Ῥε; ἴῃ 11 τἥγεε εναπρεὶ βί8. [τ ροἰπέβ ἴο 
ἴπ6 ἱπενηδθίεπεββ οὗ με δνεπῖ, ποῖ ἴὸ 
186 ταιϊοθδίε οὗ ἰ. Οἡ τπδὲ βυδ͵εος 
1εβθὺ8 ρᾶνε ἰπ ἴτε ἢτϑὲ ρίαος πὸ ἰη- 
δβισυοτίοη.---πολλὰ παθεῖν: ΨΠεῖε ποῖ 
ἰηάίςαιεά, 48 ἱπ Μι.---ἀποδοκιμασθῆναι : 
8ῃ δχρσαβδβῖνα ννογὰ [Κα ἔτοπι ΡΒ. οχν πὶ. 
22, δεν ἱπάϊσαιίηρ της ῥγεοῖβα βῆδζε οἱ 
ἴδε. τε]! ρίουβ δυϊπογίεῖεβ ἴῃ ἐδ σοπλίηρ 
τταρεάγ. ὙπΠεῖσ ρατὶ ᾿νᾶ8 ΒοϊεΠΊΪΥ ἴοὸ 
ἀϊδαρργονε οὗ ἴῃς οἰαίπιδπὲ ἴο Μεββίδῃ- 
Βῃϊρ. ΑἹ] εἶβε νγᾶβ ἴῃς πδίυγαὶ δοιαὶ οὗ 
{δεῖς δςξ οὗ τε)εςείοη.---τῶν πρ.» τῶν ἀρ.» 
τῶν γρ.: ἴῃς ἀτιίςος δείοσε δϑοῖ οὗ τδ8 
ἴηγεε οἰδββε8 πδπηεά, βαδ αν ἐδοῦ νὰ 
[8 βερᾶγαῖα σεβροηβί δ} }.--τν τ. 32. 
παρρησίᾳ: Ης βροΐε τῆς ψοτὰ ῥίαϊπὶν, 
ὉΠ, ΒιΑ ΚΑΌΪΥ. ΤῊΪΒ γοπηδγὶ ννᾶβ τεπάςγεά 
Αἰπιοδὲ πεοδββάσγυ ὉΥ τῆς οἰοῖςς οὗ ἴδ8 
νοτγὰ διδάσκειν ἰπ νετ. 3:1. Με.᾽Β δεικ- 
γύειν ἱπηΡ|165 παρρησίᾳ. ΤΗΐδΒ νοτὰ (τοπὶ 
πᾶς, ῥῆσις) ἱπ οτάϊπατν ατεεκ ὑδαρα 
Ιηεᾶπβ8 ἔγαηκ, υπγεβεγνθά βρεεοῖ, 88 
ορροβεὰ ἴο ραγίϊδὶ ογ ἰοϊδὶ βίίεπος. Ηδτσο, 



προ οοςἔἐοᾳο ες ἀὐ ἤει ες ωω...-.-... - 

498 ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ΝΠ]. 33----38. 

προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος 1 ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ. 33. ὁ δὲ 

ἐπιστραφείς, καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησε τῷ 2 Πέτρῳ, 

λέγων, “Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ" ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων." 

34. Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὅστις 4 θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω 

ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

35. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. 
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ δ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγ- 
γελίου, οὗτος 5 σώσει αὐτήν. 36. τί γὰρ ὠφελήσει ἴ ἄνθρωπον, 
ἐὰν κερδήσῃ ὅ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ ὃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ; 
37. ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ̓  ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 48. ὃς 

ΟἿΑ, ἰκ, ἐδ. γὰρ ἂν "ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
Ἀορνν τ, τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθή- 

σεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἀγγέλων τῶν ἁγίων." 

20 Π.᾿ αντον ἴῃ ΒΙ,. 

8 και λέγει ἰπ ΤΙ ΒΟΙ.Δ. 

3 Οπιῖὲ τῷ ἢ ΒΌΙ,. 

4 εἰ τις ἰπ  ΒΟΌΓΔ (ΝΗ). 

δ απολεσει ἴῃ ἐἢ ΒΟΔ αἱ. ; ἃ πηεοδηΐϊςαὶ σοπίογπιδιίοη ἴὸ ἐπε ρτεοεάϊηρ ἀπολέσει, 
ἘΠιη Κ8 ΝΥ εἰ58. 

δ ουτος (τοπὶ [,1ς.) ουχῖε 3 ΑΒΟΌΙ.Δ νεγδβ. 
8 ᾿ ση ζημιωθη οοπιῈ δοπι Με. ; 

αἰαλρδσῃ ἢ οἵ οουζδβε Οπχίκεἶηρ᾽ «αν. 

Ἴ ὠφελεῖ ἴῃ .ΒΙ,. 

τοδὰ κηρδησαι ζημιωθηναι τὐτὰ δ ΒΙ, 

ϑῃ τι δωσει αν. 8 Δποίπετ σοπίογηγδιίοη ἴο Μί,., τεδὰ τι γαρ δοι α. ἢ ΝΒ 
(Τίεοδ., ΝΝ.Η.). 

88 ἱπ ]Ιοβη χὶ. 14, χνὶ. 25, 29, ξ πιβᾶπβ 
Ῥίαίῃ δρεεοῖβ δἂ8 ορροβεὰ ἴο Ηἰϊπῖβ οσς 
νεϊεὰ 411 υ8ΐοηδ, δυο 845 [6805 πδὰ ὑγε- 
νἱουβν ρίνεη; 88 ἱπ ΜΚ. 1. 20 (Ὀγιάε- 

ὉΟΠῚ ἴβκεπ ανγαγ). [Ιἢ [Πἰ8 βεηβε ϑ8ι. 
δι] (2 (ος. ἐϊϊ. 12) οδίπιβ παρρησία ἴον 

τᾶς ΟΠ τί βείδῃ πλϊηἰβίσυ ἴῃ σοπίγδβι ἰο ἴΠπ6 
ταγβίασυ Ἴοηπεοιεὰ νυ ἴμε Ιεραὶ ἀϊΐδ- 

πβαίΐοῃ 88 βυπιροϊ ἰβεὰ ὃῪ τῆς νεῖ] οὗ 
οβεβ. Τῆε ἴοττὰ Ψ85 δάοριεὰ ἱπίο {πε 

Ἑδρθίπίοδὶ νοοδθυϊατγν, ἀπὰ υβεὰ ἴο δ'β- 
εἰν υπνεϊϊοά βρεεοῖβ 88 ορροδαὰ ἴο 
τηδίδριοσίςαὶ ΟΓΥ ρδγαῦοϊὶς δβρεεοῖ 

ἄπϑοῃς, Βεϊέγᾶρε, αὐ ἰος.).--- προσλα- 
μενος ὁ Π.: ναι Ρεῖαεγ βαϊά 18 ποῖ 

Βίνεη, Μ|κ᾿Β αἰπὶ Ὀεΐῃρ' βίιρΡῚῪ ἴὸ δῆονν 
ἴηι [εϑ08 πδὰ 80 βροκεη πδὲ τηϊδυπάεσ- 
βίδηδϊηρ οὐ νψῆαὲ Ης βαϊά νγᾶβ ἱπὶ)- 
Ῥοββίθίεὲ. ὙΤβαὲ τπεὸ πεννβ βῃουᾶά ὃὲ 
Ὀπννείοοπιδ 8 τεραγάθα 88 ἃ τηδίξεσ οὗ 
οουζδα.-- ες. 33. ἐπιστραφεὶς : [6 
ςοσπηρουπά ἰπείοδᾶ οὗ ἴῃς βιπιρὶθ νϑγΌ ἴῃ 
Μει., ννϊο ΜΙκ. ἄοεβ ποῖ υ6.---δὼν τ΄ 
ξο:: ἴᾶα τεῦυκα 18 δἀπικιπἰβίεγεά ἔος ἴῃς 

εῆλ οὗἉ 811, ποῖ πλεγεῖν ἴο ρυὲ ἄοννῃ 
Ῥεῖε. Τῆϊς τοδίβίδπος ἰο ἴῃς οσζοβϑ 

τηῦβέ Ὅς ρτδρρίεά ψὮ δὲ οπος δπά 
ἀεοϊϑίνεῖϊγ. δῖ Ρεῖεσ βαϊά, 411 {21}. 
[πη Μκ.᾿ 5 τεροτί οὗ ἔς τεῦυκε ἴπ6 νοσγάβ 
σκάνδαλον εἶ ἐοῦ 8τε οπιϊττεά. Οηἡ δε 
βαυΐηρ υἱάφ ἴῃ Μι. 

ν. 34-38. Εἰγβὲ ἰσδϑον ΟΝ ἐδ 07γ053.---- 
Μετ. 34. τὸν ὄχλον, (πε οτοψά. Ενεῃ 
ΒεΙΕ] Α βιγργίβε; ἰβ ἱξ ποῖ ἃ τηϊβίδκε ὃ 
50 ἈρΡΡεδσβ τὸ {πῖπκ Νγεῖίββ, ψῇῆο (ἷπ 
Μεγεῖ) δοοουπίβ ἴογ (ῃς τείδγεηςς ἴὸ ἃ 
«τοννὰ ὃγῪ βυρροβίηρ ἔμδὲ τς ννογάβ οὗ 
Με. χ. 38 δἵἊ ἰῃ ἢἰβ πιὶπά, ὑπο ἀγα 
δίνει ἰπ [κν χῖν. 25 85 βροόκεη ἴο ἃ ογονψὰ, 
ῬΕΘΡΕΡΙΥ Ὀεοδιβα ΤΠΕΥ ΜΈΓΕ 80 ρίνεπ ἰπ 
8 βοῦσοθ. εϑβι5 οεγίδί αν ἀεβίγεά ἰο ὃς 
Εν: δὲ {Π|8 ετἴπηε, απὰ ἰὼ ἴῃς πεὶρῃ- 
Οὐσῃοοά οὗὁἩ Ὀδεβάγεα ῬΏΠΙΡΡΙ ουρδὲ ἰο 

δᾶνε βυοςεεάεά,---Ν ες. 35. τοῦ εὐαγγε- ᾿ 
λίον : ἴῸΣ ΠΊΥ βακε δπά ἐλ Οοεῤεοῖ"ς, απ 
δάἀάϊιίοπ οὗ ΜΙκ.᾽8, Ῥοββϑί ΕΪγ ἃ ρίοβϑβ.--- 
σώσει, ἰπϑιεδὰ οὗἩ ͵τῃς πιοτα δηἱρτηβεςδὶ 
εὑρήσει οἵ Μι.---Ν εἰ. 38 τερτοάποαβ 86 
ἱορίοπ ἴα Με. χ. 33 Ἴσοποογηίηρ δεΐηξ 
αϑῃδτηρὰ οὗ [Ἔδυ8, ὑνὨΪοἢ ἄοα8 ποὶ ἢπά ἃ 
ΡῬίαος Ὠεσα ἰῇ Μι.᾿8 νεζείοῃ. [ἿἋἢ Μι.᾽9 
ἕοττηῃ ἰξ ἰ8 ες οὐϊννασά οβίεπεὶ 6 δοὲ οὗ 



ΙΧ. :---. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΙΧ. τ. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶ τινὲς τῶν 
ὁδὲ 1 ἑστηκότων, οἵτινες οὗ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἔως ἂν ἴδωσι τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει." 

2. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ 
τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν ᾿Ιωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὅρος ὑψηλὸν 
κατ᾽ ἰδίαν μόνους: καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 3. καὶ τὰ 
ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 3 στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιών, δ οἷα γναφεὺς 
ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται ὁ λευκᾶναι. 4. καὶ ὥφθη αὐτοῖς Ἡλίας σὺν 
Μωσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ ᾿Ιησοῦ. 5. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 

Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, “Ραββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι ̓  
καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσεῖ μίαν, καὶ Ἡλίᾳ 
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1 ὡδε τῶν ἴῃ ΒΡ; τῶν ὡδε ἃ οοττεςτίοη οὗὨ δίγ]ς. 

ἘΝΝΒΟΔ αἱ. ῥί. Βανε ἐγένετο ἃ8 ἰῃ Τ.Β., ψϑίοΒ πονεσίβοῖοδδ ἰδ ὑγοραῦγ ἃ 
φςοτγγεοίίοη οὗ ἐγένοντο ἱπ 1, ἴο βυϊξ μα πϑυξ. Ρ]. ποδὶ. 

8 ὡᾳ χιὼν ἰδ ἃ εἴο58 (Με. χχν!ϊ. 3); οἱ ἰῃ 3 ΒΟΙ,Δ. 

4 ουτως (ΟἸἸονΒ ἢ 3. ΒΟΙ.Δ, οπιϊεἰεὰ 88 δυρετῆμοι ἰπ ΤΙ, 

δχρεις σκηνας ἴῃ  ΒΟΙ.Δ 33. 

ἀδηί8] ἐπδὶ 18 αηἰπιδάνεγίιεα οη ; ποσὰ ἴπ6 
ἔδεϊϊπρ οὐ βἤῆδπιε, ψνῃϊ ἢ 18. [158 σλι86-- 
ἷχ. τ.---καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς: ἢ (ἢϊ8 
Ῥῆγαβε ΜΙ. πιᾶκεβ 84 πεὶν βίαγσι, δπὰ 
ἔωγηβ τῆς οἷοβε οἵ ἰῆς δεβάγεα ῬῃΠρρὶ 
οοπνεγδβδίίοη ἱπῖο ἃπ ἱπισοάδυςτίοη ἕο τῃ6 
Το] οννίπρ παγγαῖῖνα οοποεγηΐηρ ἴῃς ἴγαη8- 
Ἡρυταῖϊίοπ, ΔΡΡΑΓΕΠΕΪΥ βυρρεβίίηρ τμδῖ ἱπ 
1π6 αἰτίας ὄνεηὶ τπῈ ψογὰβ ἰουπὰ [πεῖν 
ΤΟΙ ΒΊπιεπι. Τΐδ ἱπιρτεββίοη, {1 εχ βιεὰ, 
ἄοεβ ποῖ δἰπά τῇς ἱπίεγργείεσ.---ἀμὴν, 
ἱπισοδυςί πε ἃ βοϊεπλῃ βίδιεπιεηϊ.- -ξωᾳ ἂν 

ν, εἴς. : [Π6 Ρτγοπιβεά νἱβίοη ἰ8 
αι εγεηεν ἀεβοσί θεά ἰη ἐπε ἴἄτεε ἀοοουηξδ, 
88 ἴπι18 :-- 

ΤΙΙ πεν 8ες : ἴῃς ὅοη οὗ Μδῃ ἼἽοπιίηρ 
ἔπ Ηἰἴβ Κίηράοπι (Με.). 

ΤΙΣ ἴμεν βεε: τῆς Κίηράοηι οὗ αοά 
Τοπια (ἐληλυθυῖαν) ἰῃ ροννες ἽΜΙΕ 
ΥῊΝ δε δα: ἔπε Κίηράοηι οὗ Οοά 

ΟΠΜΑΡΤΕΕΚΊΙΧ, ΤῊΞ ΤἈΑΝΒΕΙΟΌΚΑΤΙΟΝ. 
ΤῊΞ ἘΡΙΙΈΡΤΙΟ. ΘΕΈΟΟΝῸ Αννοῦνοε- 
ΜΕΝΥ ΟΡ ΤῊΒΞ ΡΑΒΒΙΟΝ. ἘΕΤΟΕΝ Τὸ 
ΟΑΡΒΕΝαῦΜΑΝ ΟΟΝΝΕΒΈΒΑΤΙΟΝ ΤΉΕΕΕ. 
--νν. 2:13. Τὰς ἱγαπεβριγαίίοπ (Μι. 
χνῖϊ. 1-13, ΓΚ. ἰχ. 28.36).---Ἶ εἴ. 2. 
ἀναφέρει ν»ἱτἢ ἀοουβαεῖνα οὗ ρεσγβοῃ τξ ἴο 
Ἰεδά, ἃ υϑᾶρε ὑπκηοινῃ ἰο (ἢ ἀτεεκϑ. 
80 ἰῃ Με.; ΓΚ. ἀνοϊ8. πα ἐχργεββίοη. 
-- κατ᾽ ἰδίαν μόνους, ἀρατὶ αἴοπε, ἃ Ρἷεο- 
Ὠδβη, γεῖ μόνους, ἰπ ΜΙὶκ. ΟἩἷγ, 8 ποῖ 
ΒυρεγῆυουΒ. [Ιὲ οπλρΠδβίδεβ (ἢ κατ᾽ 
ἰδίαν, ἀπᾶὰ εχριεββαεβ ἴδε ραββίοη ἴοσ 
βοϊτυάθ. ϑισίς ιν, ἴΕ τείεσβ ον ἴο ἴπ8 
ἴδγεα αἰδοῖ ρ᾽εβ δβ ορροβεά ἴο ἴδε πίπε, 

ὃυξ ἰξ τολ ΠΥ τοῆδοῖδ (Ὡς ἐεοϊπρ οὗ 6508. 
Ηἰβ8 ἀεβίτε ἰο δε δἷοπης ὑἱ τῆσος 
8εῖεςξ σοπιηρδηΐοηβ ἴοσ ἃ βεδβοῃ.---εσ. 3. 
στίλβοντα, εἰ ττετίπρ ; μετα Οη]γ ἰπ Ν. Τ᾿, 
ΠΟπΊΠΊΟΠ πῃ οἰαββὶοβ; ἰπ ϑερῖ. οἵ Ὀγίρδε 
Όγαϑβ (Εσσα νἱϊϊ. 27) ; “" βαβῃίηρ βνοσγά "" 
(ΒΕ. ν., Ναῆυπι 11. 3); ϑυπϑῃϊπα οἡ 
Βῃι1ε148 (Σ, Μᾶςς. νὶ. 30).---λευκὰ λίαν, 
ψΔτε σδγν. ΑἹ] ἰῃς ἐνδπρε  ἰδῖβ Ὀδοοπὶα 
ἀεδοείριϊνα. ΜΚ., 88 ννὰ8 ἴο ὃ6 Ἔχρεοϊεά, 
Εοε8 ἐεγοπά τῇς ἔνοὸ οἰπετβ.---ς χιών 
(Τ. Ε.) 18 ἃ ἰετηρείπρ δά ἀϊεῖοπ, δϑρθοία!ν 
᾿ Ἡεπηοῦ νγ88 τῆξις ϑξεπε, με ἴξ 80 
δάἀεαᾳυδίο! Υ ἜΧργο 9868 (6 Πίρπεβέ ἄδρτεα 
οὗ τ πκήξρν; ἴπδὲ αἱοπρϑίὰς οἵ ἱξ ἔων 
δηδ πὰς ἑο]]οννίηρ Ψψογάβ, οἷα, εἴς., 
τνουϊὰ Βανα Ὀδεεη βυρεγῆιοιβ.---γναφεὺς, 
ἃ ἔ]1εσ, μθσα ΟἿΪΎ ἴῃ Ν. Τ. (ἀγνάφον ἰῃ 
1, 21).---ππὶ τῆς γῆς, δυρρεβιίίηρ, ἃ οοη- 
ἔγαβὲ θεΐννεεη νῆδὲ Π]]εσβ οἡ τῆ 8. δάγῖῃ 
οδη ἀο ἰπ τς ΨΔΥ οὗ νμἱοηΐηρ οἱοίι, 
δηᾶ τῆς Πεανεη-ντουρῃὶ Ὀτρμίπεββ οὗ 
ΟἾτίβ 8 ραστηθηῖδ (Θ΄. ἢ Δη2).---ν ες. 4. 
Ἥλιίας συν Μ.: ΕἸΠΠ|4}} ἤτϑε, ποῖ δ ἴδε 
τοσε ἱπηροτίδηξ, Ὀυξ Ὀεοδιβε οὗ δ[8 
Βρεοῖϊαὶ β'ρηίῆσαπος ἰῃ οοπηδοιίοη τ 
Μεββῖδἢ᾽ 8 δάνεηϊ, νυν ἢ τν88 ἴῃς βυδ]εος 
οὗ βυδβεαυεηὶ σοηνετγβαιίοῃ (νεσ, 9 8..).--- 
γες. 5. 'Ραββί, Βαδὶ : φδς ἢ Ἔνδηροῖίβε 
888 ἃ ἀϊξετεης σννοσὰ ἤοσγε.---καλόν, εἴο. 
Οη {πἰ8 υἱάδ ποίε8 ἱπ Με.---ποιήσωμεν : 
Ιεῖ τς πᾶς, ποῖ Ἰδὲ 1:6 τῇδε δ8 ἰη Μί. 
(υἱάδ ποῖε8 ἔπετε).---σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ, 
εἰς. : Μοβεβ ποὺν ζοπΊαβ Ὀεΐοσγε ΕἸ1) ΔὮ.---- 
νε:. 6. τί ἀποκριθῇ, δε ἢς βδβουϊὰ 
Δηβυνοτ---ἶο ([Π6 νἱβίοῃ ; ἢς ἀϊά ποῖ ΠΟῪ 
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μίαν." 6. Οὐ γὰρ ἤἥδει τί λαλήσῃ ' - ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι.2 7. καὶ 
ΑΙ. 45. ἐγένετο νεφέλη " ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς - καὶ ἦλθε" φωνὴ ἐκ τῆς 
ἌΞΆΥ ΣΝ: νεφέλης, λέγουσα," ““Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός " αὐτοῦ 

ἀκούετε." δ 

ἀλλὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν. 
8. Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον, 

9. Καταβαινόντων δὲ 5 αὐτῶν 
ἀπὸ Τ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγήσωνται ἃ εἶδον, 
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 10. καὶ τὸν 

λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς, συζητοῦντες τί ἐστι τό, ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῆναι. 

1 ᾳποκριθη ἱπ ΜΙ ΒΟΙ.Δ 33. 

11. Καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες, ““ Ὅτι λέγουσιν οἱ 
γραμματεῖς, ὅτι Ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον ; ἢ 12. Ὁ δὲ ἀποκριθείς, 

3 Βος σαν γαρ εκ.  ΒΟΌΙ,Δ Βᾶνε ἐκφοβοι γαρ ἐγένοντο. 

8 ἐγένετο ἀραΐη ἴῃ ἢ ΒΟΙ.Δ; ηλθε ἃ οοτγοσείοῃ οἔἉ βέγίε. 

4ΒΟ αἱ. οπιῖξ λεγονσα (ἔτοπι Ρᾶτα]}.). 

δακονετε αντὸον ἰη ΒΟΛῚΙ, 33. 

ΤἼ ΒΌ 33 δανε εκ. 

ψῖδὲ εἶδε ἴο τηδίε οὗ ἰξ ἔβδὴ ἴδὲ Μοβεβ 
δηὰά ΕἸΠ}48 Πδά οοπὶς ἴοὸ βίαν. Τηΐβ 9 
Ῥιοῦδθὶν δη δροϊορεῖὶς σεπιαγκ δά θά Ὀγ 
86 ενδηρεῖίβὲ ἴο ἴῃς οτίρίηδὶ πδγγαῖϊνα. 
1. τερτοάυοεβ ἰξ 'π ἃ βοπιεν δὲ αἰϊεσεά 
ἔοστη.---ἔκφοβοι : ἴΠεῪ ννεῖς “γί ρλέεμδα 
ομῇ Ὁ ἐπεὶν τοὶἐς (ἀραὶπ πῃ Ηεθ. χίΐ. 21) ; 
εχρίδίηβ ἴῃς ϑιυρί ἀν οὐἨ Ῥεῖεσ. Τῇε 
ἔεδι οτεαϊεὰ ὈΥ [πε βυάάδη ρῥγεϊεγπδίυγαὶ 
δἰρῃε πιαᾶάς ἢὶπὶ ἴ8]}κ ποπβεηβ6ὲ. Με. 
ταῦΐκεβ ἴῃς ἐπαὶ ΤοΪ ον τῆς ἐΡ νίῃο ὑλτνμας 
--νες. 7. καὶ ἐγένετο, Ῥεΐοτε νε » 
πᾶ ΝΑ δείοτε ἐπὴν ἷπ δᾶςἢ Ῥίαα 
ἰπμβίεδὰ οὔ Μι.᾿8 ἰδοὺ ; ἱπ ὈΟΙΠ οαβε8 
Ῥοϊπείηρ ἴο βοπηείῃϊπρ σαηλδγκαῦῖε: δῇ 
ονεζϑμδάονίηρ οἱουὰ, δΔηᾶ ἃ πιγβίεγίοιβ 
νοῖςς ὅτοπὶ ἴῃς οἱουά,---Ν ες. 8. ἐξάπινα, 
βυάδάεηϊν, ἃ ἔοστη Ῥεϊοπρῖπε ἴο ἰαῖς ἀσεεκ 
Ξεἐξαπίνης --ἐξαίφνης : παῖε ΟΠΪ ἴῃ 
Ν. Τ᾿; βενεγδὶ {ἰπιεὲ8 ἴῃ 5ερί. Κυρίε 
οἰξεβ Ὄχδπρίεβ ἴτοπὶ ἴῇ6 βδ]π)8 οὗ 
ϑοίοπιοθπ δπὰ [8π|0]ςῆυ8. ΤΒς νοσά 
δεῖς 4υ811ῆ:8 ποῖ περιβλεψάμενοι, Ῥυξ 
τῆς οἤδηρε ἴῃ τπε βίδα οἵ {πΐηρ8 ΨῃΪοΒ 
ἔδεγ ἀϊδοονετεὰ (εἶδον) οἡ Ἰοοκίπρ ἀτοιιηά, 
--οὐκέτι οὐδένα ἀλλὰ, εἴς. ; πο Ιοπρεῖ 
ΔΠΥ οπα εχοερὲ (ἀλλὰ--εἰ μὴ αῆεῖ ἃ 
περϑῖίνο).---τὸν Ἰησοῦν, εἴς. : [εβὺ8 
δίοηθ ἢ ἘΒαπηβεῖνεβ: ἰπῸ Ποῖς οε- 
1εβιϊα] νἱϑίοῃ βόπα 88 αυϊο κῖν 48 1: σᾶπια. 

νν. 9.513. Οοπυεγεαίίοη ἀμγίηρ ἐπα 
ΣᾺ οι εἶνε ᾿ Ἐν πλίς τ 1ο. τὰν 
λόγον ἐκράτησαν, ἔπεν Κερὶ τῇς ψοτσὰ ; 
ἐ.4.. 1 τὴ νοσῦ ὃς ἰΔκοη ἰη ἴα βεῆβς οὗ 
νἱἱ, 3, 4, 8, ὕᾶνε πεεά ἰο ἴδε Μαβίεσ᾽ Β 
ἘΘΡΘΙΠΟΒ οὗ βρεεοῷ: οοποογηΐηρ ννδδὲ 
δὰ Ἶυ8ὲ Ὠαρρεπεά, δὲ ἰϑαβὲ {111 αἴτεσ ἴῃ 8 

δ και καταβ. ἰπ ΜΒΟΌΙΔ 33. 

8 ᾳ εἰδον Ὀεΐοτε διηγ. ἰπ 9 ΒΟΌΙ,Δ, 

τεβυσγεςι: οἢ---δισ  οΕἶγ οοτηρ!εὰ ἢ ΗΠ 8 
νἰϑῃ. 1 ψε οοππεςὶ πρὸς ἑαυτοὺς νἱῈἢ 
ἐκράτ.; ἴῃς τηεαπίπρ Μη] ὃς : πεν Κερὶ 
ἴδε βαγὶπρ' ἴο (11) τπεπιβεῖνεβ (Α. Ν.), 
οἵ ταῖμεσ, ακίπρ λόγον ἱπ [6 βδεῆϑε οὗ 
“πη, {πεν κερὶ τῆς »εαέξογ---δξ 
μαᾶά παρρεπεά--ἰο (πετηϑεῖνεβ: ἀϊὰ ποῖ 
8 ἄβρυι ἰ, ὙὯε βεῆβε ἰβ {πε βᾶπιδ 
ἴῃ εἴεςι, Ὀυῖ τς ἸΔιέες 8 βεγῆδρβ [ῃς 
Ῥεῖξες οοηπερςέΐοῃ οὗὨ ννογάβ, 88 1 πρὸς ἕ. 
ΜΕΤ ἱπίεπάςα ἴο ρὸ ψἱἴ συζητοῦντες 
'ε ψουἹά πλοῖε παῖυγα! Ἵν πᾶνε σοπὶε δίξες 
ἰτ.-. τί ἐστι τὸ, εἴς. : (δ τεΐεγεπος ἴο ἴῃς 
ταβυσγεσίίοη ἱπ ἐπε ῥγοῃι δι είου. οὗ δα 
Μαβῖεσ ρυζχίεὰ δπὰ ἱγουδιεά ἐπε ἰἄγες 
ἀϊβοῖρ!εβ : γεϑυσγεοιοη---Η|ἰβ ονη, δπᾶ 
8Βοοη, ἴῃ Οἱ ἔπι; δυὲ ἐπὶ ἱπηρ]168 
ἀεαίὰ Σ ὙΒεσεοῦ, ἰμάδεᾶ, Ης Ἰδιεἶν βροίκα 
ἴο τ18, δὰ μον Παγά ἴο γεοεῖνε  είεσ᾽ 8 
ταβίβίδηςθ, βυτηρδίῃϊβεδ ἢ ὈΥ Πἰ8 
Ῥγείβγεη, ποῖ γεῖ ονεζοοπις. ΤΠΕΥ βρεδῖς 
οὗ ἰξ ἴο οπε δποίδεσ, που ρῇ ποὶ ἀρδιη ἴο 
τῆς Μαβίεσ.---ψεσ. τσ. ὅτι λέγουσιν, εἴς. : 
18 τῆᾶν Ὅς ἰΔκδ ἃ8 δὴ ἱπάϊγεοξ οἵ 
Βιιρρεβίεα ταῖμες ἐμδπ δχργεββεὰ αιιεδ- 
κίοη, ὅτι Ῥεΐπρ' τεοϊαϊῖνα, 88 ἴῃ ἰ1. 16 
16 Ῥῃαγίβεεβ δηὰ βογίρεβ βδὺ, εἴς.,- 
Βονγ δρουῖ τπδὲ ) (Υν εῖββ ἱπ Μεγετ), οσ, 
ντιτηρ ποῖ ὅτι ὈυΣ ὅ, τι (πειΐεῖ οὗ 
ὅστις), 45 Δῃ ἰπβίδπος οὗ {π6 υ86 οὗἉ [πἰ8 
Ῥτοηοῦῃ 88 ἃη ἱπίεισοραίίνε ἰπ ἃ ἀϊγεςῖ 
ᾳυκδιίοη (Μεγεσ, ϑοῆδηζ, υἱάδς αἶδο Βυγ- 
ἴοη, Μ. δηὰ Τ.,98 349). Ηε ΥΝ εξξε ἰαῖκεβ ὅτι 
--τί ὅτι αἴες Βεζα απᾶὰ Οτοεξίυβ (νν8ο 
(8118. ἰξ οπα οὗ Μ|κς.᾽ 8 Ηθῦτγδὶ᾽ 518) .--- ἐσ. 
12. ὙΤΒα οοηβίτυσιίοη οὗὨ [μΐβ δεπίδηοθ 
αἶδο 8 δουηεννμδὶ ρυζΖιίηρ. Αϑδν Ἡλίας 
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εἶπεν 1 αὐτοῖς, 
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“Ἡλίας μὲν ἔλθὼν πρῶτον, ἀποκαθιστᾷ 2 πάντα" 
καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πολλὰ πάθῃ 
καὶ ἐξουδενωθῇ ὃ 13. ἀλλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ Ἡλίας ἐλήλυθε, 
καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν," καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν." 

14. Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδεν δ ὄχλον πολὺν περὶ 
αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς.δ 15. καὶ εὐθέως πᾶς 
ὁ ὄχλος ἰδὼν Τ αὐτόν, ἐξεθαμβήθη,7 καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο 
αὐτόν. 16. καὶ ἐπηρώτησε τοὺς γραμματεῖς, “Τί συζητεῖτε πρὸς 

1 Έοι αἀποκ. εἰπὲν Ὁ ΒΟΙ,Δ Πᾶνα 5: πιρὶν εφη. 

3 αποκαθιστανει ἴῃ ΑἸ(Δ (-τισ΄. ἰπ Β, Ν.Η.., «τασ- ἰη Π). 

8 Μ᾽ ἄς Ὀεῖονν. 

δελθοντες, εἰδον ἰπ .Β1.Δ. 

ἑηθελον ἰπ ΜΒΟΌΙ. 
δπροᾳ αντους ἰπ ΜΝ ΒΟΙ,Δ. 

Ἰ δοντες, ἐξεθαμβηθησαν ἱπ ὅ ΒΟΙ.Δ (εθαμβησαν ἰη Ὁ). δ᾿ ΒΌΙΔ Βᾶνς ἄἀντους. 

οοθεβ μὲν ἱπ ἴῃς δεβὲ Μ558., ταϊβὶπρ 
εχρδοϊδείίοη οὗ ἃ δὲ ἱπ (6 δροάοείβ, 
ἰπβίεδάᾶ οὔ ψ μος ψψὲ πᾶν καὶ (πῶς 
γέγραπται). ἘΕχΑΙΊρΡΙε8. οὗ βυςἢ βυδ- 
βιϊτυξίοη οοουγ ἰπ οἰδβϑίς δυίΐβοσβ ; οοη- 
σεγπίηρ ννὨϊςἢ ΚΙοίΖ, δ ευαγ., Ρ. 639, τε- 
πιᾶτκβ: ΨΏδη καὶ, τὲ, οὐ ἴῃ6 [κα τὰ 
Ῥυξ ἴοσ δὲ δῆες μὲν, ἴξ 18 ποῖ ΡΓΟΡΕΥΥ 
8ἃ οα886 οὗ οοποίγιοιίοπ, δαῖϊ ταῖπεγ: 
Ἀὰ σον αν 4υδδβὶ ἱερίεἴπια ογαξϊοηβ ἄνα- 
κολουθία ᾿. ῬεΙῆδΡρΒ ΜῈ ἅτε δὲ ἃ ἰοββ 
ἴτοπὶ τηογεῖν γεαάϊηρ ἴδε ψνογά8. ἰπϑιεδὰ 
οὗ δΒεασγίηρ ἴπεπη βρόκεπ νι ἃ ρᾶυβα 
Ὀεῖννδαπ ἢσδι ἀπά βεοοῃὰ [δ] οὗ βεη- 
ἴεηςα, {πι8: ΕἸ145, ἱπάεεά, σοπηίηρ ἢτγϑβῖ, 
τεβίογειἢ 411 [αἰηρβ (80 [εϑο ἢ πε βου 68) 
--ηὰ ον βίαπάβ τ νυττεη ἀδουΐ τΠ6 
ϑοη οὗ Μαη--ἰῆδὲ Ης βπουϊά βυῆδς 
ταδην τὨΐπρ5 ἀπά δε βεῖ δἱ πουρῃ 1 Τῆς 
αἰτὶ 15 ἴο ινακεη τπουρῆξ ἴῃ της πιϊηά οὗὨ 
ἴῃς ἀϊδοὶρ᾽εβ Ὁ ρυϊπρ τορεῖπεσ τη ρ5 
ἱποοηρτυουβ. ΑἿΙ ἐπίηρβ ἴο δε τεβιίογεά 
ἴῃ Ῥγεραγδέϊοηῃ ἴοσ Μαεββίδῃ; Μεββίδῃ 
Ηἱγαβοὶ ἴο βυῆες ἀπά δα βεῖ δὲ ποιρῆῖ: 
ν Πδῖ τῆεπ σδη ἴδε ταὶ ζυποιίοπ δηά διε 
οὔ ΕἸ ) δὴ {πε τεβίογεσ ὃε ὃ ἯΤΟ ἐς ΕἸ) 4} ὃ 
--ὀἰξονδενηθῇ : (πἰ8 ἴοτπι, ἰουπὰ ἱπ ΒῸ 
δηὰ δάἀοριεὰ ὃν ΥΝ.Η., ἰβ τατθσ ΤῇἊ 
νεσῦ οσουζβ ἰπ τῆτες ἐοττηβ---ἐξονδενέω, 
ἐξουδενόω (Τ. .), ἐξουθενέω ; τ[ῃε ἰαἰῖες 
ΝΟ ἴῃ πιοσα σοπιτηοῃ 186. Τῆς ψοτζγά ἴπ 
ΔΏΥ ἴοτιῃ 8 ἰδῖε ἀτεεκ. μι ά6 (τὶ πηι 8 
1, οχίεοη, ἀπ 1 οὕεςκ, ΡΏγγη., Ρ. 181 ((τοπὶ 
ἐξ, οὐδέν οἵ οὐθέν -- ἰο ἰτεδῖ 45 που ρῇι).--- 
ες. 13 οοηίδίπβ Οἢγίβι 85 οὐνῃ νῖενν οὗ 
ΕΠ} ἢ 5 οοπιίηρ, υνῃϊς ἢ ἀϊ εγβ Ὀοτἢ ἔτοπὶ 
ἴδαῖ οὗ τῆς 5ογίδεβ δηὰ ἔγοπὶ παι οὗ ἴῃς 
ἀϊβοίρ᾽εβ, ννῆο ἰουπάὰ ἱε γεδ βεὰ ἴῃ ἴῃς 
νι βίοῃ οἡ τῇς Π1]1.---καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ 
αὐτόν : τῇς τείεγεπος ἰβ ἴο ἴΠπ6 Ρεζβεου- 
ἰἴοη οὗ ΕἸ) 4 ὉΥ ]εζεδεῖ, τπ6 οὈνίου8 
ἱπιεπιίοη Βδίπρ τὸ βυρρεβὲ ἴπε ἰδεπεῖῆοα- 

τίου οὗ τῆς εχρεοίεά ργορῃεῖ νἱεἢ [πα 
Βαῤίϊξςέ. ΑΙ Ροϊπεπρ ἴο οπα σοποϊυβίοη 
-τϑυδετίης τη6 ἀρροϊπιεά ἴοῖ οὗἩ ιῃς 
ΑΙΚΉΓΩΙ βεγναπῖβ οὗ αοὰ ἴπ πΐβ ον] 
ψοσ]ὰ ; ΕΠ] 4ἢ, ]ο᾿π, 1658. ὙΠδὲ, ἐλα 
Ιεββοῃ [εδι5 ννβῃβεά Ὁγ 41} πγεᾶπβ ἴο ἰπ- 
ουἱοαῖς : (ἢε δεῖ πολλὰ παθεῖν, πονν, 
αηὰ πεηςείοσιῃ, ἴο πε επά. 

νν. 14-2. Τε εῤ[ίεῤίϊς δον (Μι. 
χνὶϊ, 124-21, κ. ἴχ. 37-43). Τῆς Βίοτγυ ἰ9 
τοϊὰ ἵπ Μαγκ ψ τ πῆ ρτεδίος ἔπε 8 
ἴπαπ ἴπ τῃς ράγα]]ε 5.--τνεσ. 14. ὄχλον 
πολὺν: πε ρτεαῖ οσονὰ δπὰ ἴῃὰ ἔδει 
τῆδι τε ἀΐδοιρ]6ε8. δὲ τῆς ίοοί οἵ {πε ἘΠ], 
(ἢε πἷπε, μαὰ δεθη δεκεὰ ἴο πεδὶ τῇ 
βυῆετγετ, γε ἴῃ ἔδνουσ οὗ {π6 νίονν τπδὲ 
τῆς δοεπε οἵ {πε ἰγαπβϑῆρυγδίίοη ννᾶ8 [688 
τετηοῖθ ἴπᾶπ Ηεσπιοη ἔτοτι ἴῃς ΤἈΓΠΠ ΑΓ 
τμεδῖσε οὗ τπ6 Πεδιίηρ πιίηἰβέγυ οὐ [6518 
ΔΠΔῊΗ 8 ἀϊεοὶρίε5.--- γραμματεῖς συζητοῦν- 
τας π΄ α.) 5οτῖρε8. ψυγαπρ!ηρ ὙΠ} ἰδ, 
{πε πἰπθ. ὙΠ18 8 ρεουϊαῦ τὸ Μαγκ, θυὲ 
1Πε δβἰτυδιίοῃ 18. εαβιν ςοποείνδοϊε: ἴῃ 
ἀϊδοῖρ!εβ πᾶνε ἐτίεὰ τὸ ἢθα]ὶ {πε ον δηά 
[ΑἸ]εὰ (νεγ. 18); ἴδε βοσῖίθεβ, ἀε!!ρῃιεά 
ψν ἢ τη6 ἑαίίαγα, ἰδυπε τ 6 πὶ ἢ ἴξ, δπὰᾶ 
δυρρεβὲ ὃν ΨΑΥ οἵ εχρίδηδιίίοη ἴΠ8 
νδηΐϊηρῦ Ῥόοψεῦ οὗ ἴπΠ6 Μαβίεσ, ῃοβα 
πᾶπὶα {πεν Ππδὰ ναίπὶγ αἰϊετηριεὰ ἴο 
σοοπἼυσγε ἢ. ὙΠα Ῥδῆϊεά πἰἷπα πιᾶκς 
πε Ὀεβὲ ἀείεποα παν σᾶῃ, οἵ ρεγῆαρ8 
᾿ἰβίθδῃ ἰπ βίϊεηςβ.- τ ασ. 15. ἐξεξομβιβ - 
σαν, ΜΕΙῈ υἱτεῦϊγ δτηδζεᾶ, υϑεὰ Ὁγ 
Μαῖκ οηἷγ ἰπ Ν. Τ'., πεῖς, δπά ἴῃ χῖν. 33 
δηὰ χνὶ. 5 ἴῃ σοηπαοίίουβ ννϊςἢ ἀεπιαπὰ 
ἃ ΝΟΓΥ Βίγοηρ 56η56. ΚΝ Πδῖ νν88 ἴπεγε ἱπ 
οοπηπιοῦ ἴῃ ἴα ἰἤτεα βἰευδεϊοπβ.: {16 
τεϊυατηεὰ Μαβίεσ, τῇς ἀροὺν ἱπ [Π8 
ραγάςη, δπά {πῸ ἀρρελχαῆςς οἵ ἴδ δηρεὶ 
δῖ ἴδε τεβυτσγεσείοη ἡ Α βυγργῖβε; νη ϊοῖ, 
ψΠεῖδες βογγοννίυ οσ Ἰογίαϊ, αἴνναγβ ρῖνεβ 
ἃ οεγίδίη ἐπιοϊίοηδὶ βῆοςκ. ὙῆῈ Μαβίες 

26 
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αὐτούς ;" 11. Καὶ ἀποκριθεὶς 1 εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, εἶπε, “’ Διδάσκαλε, ᾽ 

ΒΌμιν. ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα " ἄλαλον. 18. καὶ 

εἶϊτεκοὰ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν - καὶ " ἀφρίζει, καὶ 4 τρίζει 
ΡΕΣ. 20. 

ἃ βεῖε οἱὐἱγ. τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ,2 καὶ " ξηραίνεται - καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου 
“ΟΝ, ΠΗ, αν γα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν." 10. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ, 
{ρασαῖ. λέγει, ““Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι ; “ἕως πότε 

ἰδ νον ἀνέξομαι ὑμῶν ; φέρετε αὐτὸν πρός με." 20. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν 
1ο (ἕως 
πότε). πρὸς αὐτόν καὶ ἰδὼν αὐτόν, εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν 4 αὐτόν " 

καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν 

πατέρα αὐτοῦ, “Πόσος χρόνος ἐστίν, ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ;" 
Ὁ δὲ εἶπε, ““ Παιδιόθεν δ 22. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρϑ 
ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ᾽ εἴ τι δύνασαι, 

1 απεκριθὴ αντω ἱμουξ εἰπε ἱπ ΘΙ ΒΌΓΔ 33. 

3 Οπίξ αντον 9 ΒΟΌΙ.Δ 33. 

4 τὸ πν. εὐυθυς συνεσπαραξεν ἰπ ΑΙ ΒΟΙ,Δ 33. 

δαντον ἀῆει και 6.8 πυρ ἰη Β01.Δ. 

τολρρεᾶσβ, ψἤεη Ης ἰβ ποῖ ἰοοκεά ἔοσ, 
ψ ἤδη Ηες ἰ8 ἠεεάδεᾶ, ἀηὰ νβεη Ηἰβ πᾶπια 
8 Ῥείπρ ἰακεη ἰῃ νδίπ, ρεσῆδρβ ποῖ νυ ἢ- 
ουξ ἃ ςεγίδίπ ἘΥταραον ου ἴδε ρατί οἵ [88 
νοϊδες οσοννά ποῖ δοουδίοπηεα Πἰϊπετῖο 
ἴο πικίδοιστίαρε οὗἨ διίιεπηρίβ δἱ ἈΕΘΙ͂ΡΕ 
ψ Πεη δα πᾶτε οὗ [6818 νγᾶβ ἱπνοκεά. 
ἴῃ τπαῖ οδβε {πεῖγ {δεν νουἹά ὃς ἃ 
ςοπιρουπά οὗἩὨ οσοππιβίοη δπὰ ρἰδάπεβ8--- 
δεμαπιεά δηά γεῖ ἀεϊρῃιεά το δεὲ Ηἰπὶ, 
ῬοΙΒ Ῥεϊγαγεά ἴῃ {πεῖς πιδηπετσ.---  εσ. 16. 
ἐπηρώτησεν αὐτούς, Ης δβκεά {Π6π|, ἱ.6., 
ἴθ Ρεορῖε ψψῇο ἱπ πυτηθεῖβ γη ἴο τηδεῖ 
Ἡΐπι. Ϊεβὺβ μδά ποιϊςεά, 88 Ης ἅγενν 
δᾶσ, τμδὲ ἔπδτα ννὰ8 ἃ ἀΐϊβριῖς ροίΐῃρ ου 
ἰῶ ψηϊς ἢ τῆς ἀϊδοίρ᾽εβ νεσς οοποεγηςὰ, 
δηὰ ποῖ Κπονίηρ ἴμε σοτηροβίτίοη οὗ τπ6 
οτονά, Ης ργοςβεάβ οἡ 186 δεβδβιιπηριίοῃ 
ἰδὲ τὴν Βαά 411 ἃ βῆαγε ἰπ 1 -- τῇς 
οτοννὰ 88 ἃ ννῆοϊε υέγφμς ἴπε πίπα.---Ν εγ. 
17. Τῆς [δῖπεσ οὗ ἴῃς βῖοκ ῬΟῪ δῆβινειβ 
ἔοσ 8 οοσηρδην, Ἔεχρ δἰ πίη ρ {πε βἰτπδείοη, 
Ἰαγίπρ τ πχαίῃ βίγεβθβ οὗ οουγβε οἡ {Π6 
ἁερίοσαδίς οοπάϊιίοη οὗὨ [5 Ἑἢ}]ἅ.---πρὸς 
σέ, ἰο ἐδεα, τοὶ ἄνναγαὲ ἴπαὶ [658 ννᾶδ 
ΔὈβεηί.--πνεῦμα ἄλαλον, α ἀππιῦ 5ρίτϊς ; 
τὰς ῬοΥ ἀυπηδ, δηὰ ἐπεγείοσε ὃν ἱπίδσεηςς 
16 βρί γι. --τνεσ. 18. ὅπου ἂν α. κατα- 
λάβῃ, ψμεγενετ 'ξ ΠΡΡθῃβ ἴ0 βεῖζβ Πίπι. 
ΤΒε ροββεβείοῃ (ἔχοντα, νεσ. 17) 15 ςοῃ- 
᾿εἰνεά οὗ 45 ἱπιοσση τίθης; “186 ννῪ οὗ 
δε βρίσιε ἱπέδσγεά ἔγοπὶ ἴῃς ομαγαοιεγιβεὶς 
Ῥδεπογηεπα οὗ ἴδε ἀΐβεαξε " (Τὰς Μίγα- 
εμίοις Εἰονιεπέ ἱπ ἐδε Οοεῤῥεὶς, Ρ. τϑι). 
Τῆεπ [Ο] ον ἃ σταρμῖς ἀεβοσίριίοη οὗ τς 
εηβυΐηρ Βυπιρίοπηβ: βρϑβπὶβ (ῥήέσσει, ἃ 
αῖς ἔοσῃι οἵ ῥήγνυμι), ἐοαπηίη» (ἀφρίζει 

8 αὐτοῖς ἰπ ΦΑΒΟΌΙΔ 33. 

δ εκ παιδ. ἰῃ ΜΙ ΒΟΙ(Δ 33. 

Ἶ ὄννη ἰη ΝΒΌ[Δ. 

ποῦ : δα, ἴα ῬΟΥ, ἐοαπ,)εῖδ), 
δτιπάϊηρ οὗ 86 ἰεδεῃ (τρίζει τ. ὁδ.), (Πεπ 
ἴῃς ἤπδὶ βίαρε οἵἨ πιοιίοῃεββ βίυ 
ἘτΑρΡὨΙς ΔΠν ἀεβοσίρεά δ τπιὐξβεγίηρ (ξη- 
ραίνεται), ἔος νος 8 Ευΐδγ. ρῖνεϑ 88 δῃ 
εφυίϊναϊεπε ἀναισθητεῖ, ἀπὰ ὙΝ εἰζδᾶοῖκος 
“υηὰ νυἱγὰ φέανγν"". 

Μετ. το. Τλε εονιῤ᾿αὶκὲ { “ως, 
υἱάςό οχ Μαιιῆεν,.---Οὔξεσνες (ὥς πρὸς 
ὑμᾶς ἰπϑιεαὰ οὗ Μαιεμενν᾽β μεθ᾽ ὑμῶν. -Ξ 
Βονν ἰοπρ' 8Π4111 θὲ ἴῃ σεϊδιίοπβ τυ γοῦ, 
μᾶνε ἴο ἄο τνἱτὰ γοῦ ὃ---Ν ἐσ. 20. ἰδὼν 
ΤΊΔΥ 6 ἴΏΚΕΠ 88 τγείοστίηρ ἐο ἢ δον 
(ϑοβδηΖ), ἱπ νοι οα86 ννὲ βῃουἹά δαᾶνδ 
80 δηδβοοϊουξῃίδεϊς ποιγίπδενε ἴος τ86 
δοςυβαῖῖνα, (δε νυτίϊες πανίηρ ἴῃ νίαν ἴο 
Ἔχρσεββ ἢ8 τηεδπίηρ ἱπ ραββίνεβ (ἐκυλ- 
(ετο) ; οἵ ἴο πε Ἄεῤίγιέ (πνεῦμα) ΌῪ ἃ ςοη- 
βιγυοίίοη αὐ 5εηϑμηι τὸ [ῃ6 δρίγι: βεείπ 
76βι8 πιδάς ἃ 1αϑὲ αἰἴδοκ (ΥΝν εἶββ ἰη Μεογεοσ, 
εἰ αἰ.). Ὑΐδ ἰ8 τηοβῖ ἴῃ κεερίηρ νὰ (Πα 
τοοάς οὗ σοποεϊνίηρ ἰῃς πχαῖίες πδίυζαὶ ἴὸ 
ἴτε ἐνδηρεῖ δι. Τα νίϑ:0]ς ἕδος ννὰβ ἃ 
πεβῇ δϊ, δπὰ τῆς εχρίαπαιίοη, ἴσοπὶ {88 
Ῥοββεβείοῃ ροϊπε οὗ νίεν,, ἔμδι ἐῆς δρί σις, 
βεείπρ [ε5ι8, δηᾶ Κπονίηρ [Πδι Βὶβ ροννεσ 
ΜᾺ8 δὲ ἃπ ἐπάᾶ, πιδάβ ἃ ἢπαὶ δββδυ].--- 
Ψεῖ. 21. ὧφ: ἃ ραγεῖοϊς οἵ {ἰπηδ, πεσε 88 
εαυςηεῖν ἰπ Γυκε ἀπὰ ]οῆη - βίποα, οσ 
ψνΒεη.--ὸκ παιδιόθεν, ἐκ τεἀυπάληξ, 
δἰπηϊατ ἴὸ ἀπὸ μακρόθεν (ν. 6).--- ες. 
22. εἴ τι » 1 ἼΠου ςδηβὲ ἄο δηγ- 
της (Α. δὰ Κὰ. γν.), ος δεῖϊξεγ, 1 δηγ- 
Βονν Του οαπβι μοῖρ. Το ἔδίδες βρεαΐκβ 
ὑπάεσ τῆς ἱπηρταβϑίοη ἔδαὲ ἔπε οϑδβ6, ἃ8 6 
8α8 δὲ ἀεβογίδεά ἰξ, ἰΒ οπβ οὗ ρεουϊασς 
ἀπ ἤσουν ; ἐπεγείοσα  ὮΠς τῆς Ἰερος βαϊά 



:7---20. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς." 2. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
αὐτῷ, “Τό, εἰ δύνασαι πιστεῦσαι,1 πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι." 
24. Καὶ 3 εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου, μετὰ δακρύων ὃ ἔλεγε, 
“ Πιστεύω, Κύριε," βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ." 25. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων 
αὐτῷ, “ Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν,δ ἐγώ σοι ἐπιτάσσω,ὅ ἔξελθε 

ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν." 426. Καὶ κράξαν, καὶ 
πολλὰ σπαράξαν αὐτόν, ἐξῆλθε: καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε 
πολλοὺς Τ λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 27. ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν 
τῆς χειρός,δ ἤγειρεν αὐτόν - καὶ ἀνέστη. 

428. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν" εἰς οἶκον, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων 
αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν, ““Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό ; 
29. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, 
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εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ." 10 

1 ει ὄννη νἱίπουϊ πιστεῦσαι (ἃ 6086) ἰη δ ΒΌΔ (ΟΙ, δυνασαι νἱίπουΐ πισι). 

3 Ογΐξ καὶ ΒΙ,Δ. 
4 Οπιΐξ Κυριε Ι ΒΟΌΙ,. 

5 Οπΐϊ μετα δακ. 'ΒΟΙ.Δ (Τίεοξ., ΝΗ... 

δ τοπνευμα ἤει κωφον, ἀπά σοι ἤει ἐπιτασσω ἴῃ ἡ ΒΟΙ.,Δ 33. 

ΘΖ ΒΟΘΙ, Βᾶνε κραξας, σπαραξας, Δηά οπιϊξ αντον. 
Ἴπτονᾳ πολ. ἰῃ ΦΑΒΙ.Δ 33. δ τᾷ χεῖρος αντον ἰπ ἡ ΒΌΓ,Δ, 

3 εἰσελθοντος αντον ἴῃ Ὁ ΒΟΌΙ,Δ, 4180 κατ ιδιαν Ὀεΐοτε ἐσπηρωτων. 

10 9. Β οπχῖξ και γηστεια, νυ ὨΙοὮ οοτης8 οπ Με. (Τ. Ε.). 

ΦΎΒου εσίΐέ,᾽" Βς Βᾶγβ “ἸΓΎΒου οαηςέ᾽". 
ΔΊ τεΐεγεηςς ἴο ἴδε ἔογη δύνῃ, ΡΏγγη. 
ΒΆΥ8 ἴδιαι ἰξ 18 τίρῃε δἴτεγ ἐὰν, δὰ ἔπδὲ δὲ 
τῆς Βερίππίηρ οἵ βεηΐδεηςε δύνασαι πιυδὲ 
Ῥε υδεά (ρ. 3509).---εσ. 23. τὸ εἰ δύνῃ, 
ποηχϊηδείνε δοβοϊ υἷε: 88 ἴο ἰῃς “ἸΎΒου 
ςαπβὲ".--πάντα δυν., αἰΐ, ἰῃ Δηι Πεβῖ8 
το ἔδε τι οὔεδε ἔδίδεσ.-- τεσ. 24. κράξας: 
εᾶρεσ, ἔεασ- βίγ σΚθη οσυ ; πηδκίηρ ἔπε πηοβὲ 
οὗ δ᾽΄15 {π|| (Δ ἢ, το δῆβυσγε τς Ὀεηεῆϊ, 
δηὰ δἀάϊηρ ἃ ῥσᾶγεσ ἴοσ ἱποσβᾶβε οὗ 13 1ἢ 
(βοήθει, εἴο.} ψνΠἢ ἀπο ἰάδα πὲ ἴ ψουἹά 
Βεῖρ ἴο ππᾶκε ἴπῈ οὐγα οοπηρίεῖα,. ΤῈΘ 
λυ Ποτ᾿β ἰουε δὲ ἰδαβϑὲ ν88 ἄδονε βυϑρίςίοη. 
Μεγεσ δηὰ Δ εἰβ8 σε ἄδσ "" Πεῖρ πιὲ ἐνβη 
1 υπρεϊ!ενίπρ,᾽" ἀγρυΐηρ (πὲ τπε οἴπετς, 
τῆοσα σοσηποη τεηάδεγίηρ' ἰ8 δ νδγίδπος 
ΜῈ πα πηεδηΐηρ οὗ βοήθησον ἰπ νετ. 22. 

νν. 25-29ϑ. ΤἼε εμγό.---πισυντρέχει 
(ὅπ. λεγ.) ἰπάϊςαίεϑ ἴπδὲ ἐῆς οσοννὰ ννᾶβ 
ςοπβίδηαν ἱποσθδβίηρ, 80 Ὀδοοηγὶπρ ἃ Πα 
Ἵτοιννὰ (ὄχλος νἱϊπουϊς ἀτί.); παευγαὶ ἴῃ τῆς 
οἰσουπ)βίδποςβ. [6811 5βθείηρ ἐπῖβ ρὑγοσεςβ 
το οὔτε ϑἱίδουῖ πυγίπες ἀεῖαν. Τα 5ρίτίξ 
8 πονν ἀεβοσί δε 48 ὑποίδδη δηὰ, ννἱεἢ σο- 
ἔεγεπος ἴο πε ὈΟΥΒ βυτῃρίοπιβ, θοιἢ ἀυπλῦ 
δηὰ ἀοαῖ.---κ-ηκέτι εἰσέλθῃς, δηῖο, ποῖ 
αραΐη. ΤῊΪΐΒ ννὯ8 ἴῃς δββεηξίδὶ ῥοῖδε ἱπ 8 
οδδε οἵ ἱπιοστηϊτεπὶ ροββεβϑίοω, ΤὮς βρίσιε 

ψεηΐϊ ουξ δὲ [ς δηᾷ οὗ δδςἢ διδοῖς, θυ τὸ- 
τυγηοά δραίη.--- ες. 26 ἀδβοσῖθεβ ἃ δηδῖ 
Βῖ, ἀρραγθηεῖν όσα ἔμδη {Π6 ργεοδάϊηρ. 
16 ν88 εν ἀθηεῖν δὴ ἀρρταναίεά ἐγρε οὗ 
ἐρίϊερϑυ, δὲ το]οννίηρ οα δὲ δηὰ γγο- 
δυοίηρ υἱέες ἐχμαυβέίοηυ. Μαγκ᾽β εἷδ- 
Ῥογαίβ ἀεβογίρείοιι βεεπὶβ ἴὸ εἰ ον {88 
τεοοϊ]θοιίοπβ οὐὗἨ οὔς οὐ ψποπὶ ἐἢς οα86 
μδά πιδάς ἃ ρτγεδὶ ἱπιργεβϑβίοῃ.--νν ες. 28. 
εἰς οἶκον: ἱπίο ἃ Ὠου8ε, ΕΠ ΟΥἩ ΨΏΟΒα 
ποῖ ἱπάϊοαιεά, (86 οὔς Ῥοϊπὲ οὗ ἱπίεσεβδέ 
ἴο τῆς ἐνδηρεῖ δε 18 τῃδὲ [κϑὰ ἰδ ΠΟΥ 
δίοπε στ Ηἰ5 ἀϊδοὶρ]ε8. ι, τεοϊ δεῖνα, 
ΒΕΙΕ 88 ἴῃ νεσ. 1ζ, ἱπίσοάυοςβ ἃ ϑυρρεβίεα 
αυεδέίοη : ΜῈ ὑνεσα ποῖ δὺ!]6 ἴο οδβέ ἱξ 
οὐἱ--νῆν ὃ-νεσ. 29ς. τοῦτο τὸ γένος, 
εἴο. : ΤῊΪ8 ἰβ οπς οὗ με ἐεχίβ Ἐς ἢ νΕΣῪ 
δοοη δεσδης τηϊδυηάετβίοοδ, ἔπε δβοεῖῖα 
δἀάϊείοη, καὶ νηστείᾳ, Ὀεΐπρ, δὲ οποα ἃ 
Ῥῖρο δηὰ ἃ οᾶυβς οὗ πιἰϑυπἀεγείαπάϊηζ. 
δε σδάϊείοηδὶ ἰάθα μ88 θεεη ἐμὲ [688 

Βεῖα Ῥγαβοσίδεβ ἃ Ἴεγίβίη ἀϊβοὶρ! πε ὉῪ 
ψὨΙοἢ τῆς ἐχοσοῖϑε οουἱά ρψαΐπ ροννεῦ ἴὸ 
ΩΟΡ6 βυςοαβδ ν τ ἐῃε τηοϑὲ οὐβείηδις 
(4868 οὗἩ ροββεββίοῃ, ἃ Ἷουσβα οὗ ὑσγᾶγεσ 
δηά [λβεέϊηρ. ΤῊ ἰάεα οοπεπυοβ ἰὸ 
ἀοπιίπαίε ἴδε πιπᾶὰ ἐνεη ψπδη δα 
δϑβοειὶς δἀὐάιείοη ἴο ἰἢς ἰεχὲ 888 οοπῖα ἴο 
Ῥὰ τερατάεδ 88 ἀουδίίι!; ᾿υἱΐπαβδ (8 
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30. ΚΑΙ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο! διὰ τὴς Γαλιλαίας " 
καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ. 31. ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν: καὶ ἀποκτανθείς, τῇ τρίτῃ 

ἡμέρᾳ ὃ ἀναστήσεται." 
αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

32. Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο 

33. Καὶ ἦλθεν“ εἰς Καπερναούμ" καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος, 
ἐπηρώτα αὐτούς, “Τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς ὅ διελογίζεσθε ; "ἢ 

1 ΒΌ Βᾶνε ἐπορενοντὸ (ΝΗ. ἰεχ), παρεπ. ἰη ΜΝ ΟΤ,Δ (Τί5.8.). 

3 γνοι ἰπ ΒΟΌΙ,. 

480 ἐπ ΟἿ.Δ, ηλθον ἴῃ δὴ Β (Τίβοϊι., νν.Η.. 

τοῖρακ: “ὙΒῈ δὐυϊποτίβαϊςίοα, ἤούνανοσ 
ἴοσ οι εἶπ καὶ νησ΄.), 15 ποῖ δυβῆοϊςμι, 
αὐ ἀνϑη ἴ{ ἴὲ ψεσα ονοσνν πεϊπηίησ, ,α5ἐ- 

ἡηρ Μουἱᾶ, ἐπ [ἐ5 ἐδεέποῦ, Ὅς ἱπιρ!αἀὰ "ἢ 
(Μοτίβοη οὐ Μαγκ). Ὑνμδὲ 7}εβὺ8 βαϊά 
ἀουδιῖεβ8 ννᾶβ: “ΤΠἷβ Κὶπὰ σαπ ρὸ ουἱ 
ἴῃ (οα ἔπε ρτουπὰ οἵ) ποιῃίπρ Ἔχοαρὶ 
Ῥίαγεσ," δῃὰ Ηἰβ πιεδηϊηρ παῖ ἔπεα ννὰ8 
ΠΟ δορα οὗ βυσοθβ8 δχοερὶ τὨγουρῃ ἃ 
δεϊανίπρ (οὗ σουτδὲ ἔδιιἢ ἰ8 ἱγαρ!ἰε) 
ἌΡΡΘδὶ ἴο ἴπε δἰπιρμν Ρμόννεῦ οὗ σοά. 
Ιε ψᾶ8 ἃ ᾿ἰβουρῃς οὗ {πε βᾶπὶῈ Κη 88 
μαι ἰῇ Με. χίχ, 26 (ΜΚ. χ. 27): ἴπ8 
ἱταροβϑίδὶς ἕογ πιᾶῃ 18 ροβϑβϑί]ς ἔος αοά. 
ΟΥ̓ οουτδε ἴῃ τῃς νῖίενν οἵ ΟἸγίβε, ργαγεγ, 
Ἄλιτἢ (υἱάε Με. χνῖϊ. 20), Ῥοιῃ 'π Πδαῖεσ 
δηὰ ἴῃ Πεαϊεά, νγὰ58 πεεάζι] ἰπ 411 οδ568, 
θυ Ηε τεςορηίββὰ [πδξ ἵπεσγα ψεσα σεσίδὶη 
ρδταναιεὰ ἴγρεβ οὗ ἀΐβεαβα ([Π6 ργεβεηξ, 
οβ οἵ {πεπὶ) ἰπ ννῃϊο ἢ (πὰ βεῆθεὲ οὗ 
ἀερεπάξηςε ἀπά ἰσγυβῖ Ψγ88 νεσυ βρεοῖδ!ν 
τεαυϊγεά. Ιπ {πὸ σᾶ56 οὗ [Π6 ερίἱερεῖς 
ῬοΥ {πῖ8 μδά Ὅεεη ἰδςκίπρ ὈοΙἢ ἐπ της 
(αϊμοτ δπά ἱπ τῆς ἄϊξοῖρ᾽ε8. Νείϊξπες ἢς 
τὸς {ΠῈῪ ἵνεγα Πορείι] οὗ οὐγα. 

νν. 30.32. δεζροπά αππομποοηισηέ Οὗ 
ἐὰλο Ῥαδείοη (Μι. χνῖ!. 22, 23, 1Κ. ἰχ, 
43-45).---Ν ἐσ. 30. καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες, 
δοίης ἰοσῖῃ ἴτοπὶ ἔπεηςα, ἑ.6., ἔγσοπὶ 1Π6 
806π6 οὗ (πε ἰαϑὲ ουγα, ν εγενος [δῖ νν858: 
τ πιρθς Ὀ6 ποσῖῃ οὐ βουτῇ οὗ {πεῖς ἀ68- 
εἰπατίίοη ((δρεγηδυπ,)---Οδαβαγεα ΡΠ ΠρΡΡὶ 
οΥ Ταῦοι.---παρεπορεύοντο, ἴπεν ραβϑϑεὰ 
ἰοηρ ννἱῖπους ταγγγίηρ δγννοσα. ϑοσης 
ἴακε ἴε παρὰ ἱπ {πε σοτηρουπὰ νεγρ 
ἴο πιθᾶπ, ψνεπὲ δίοηρ Ὀγ-ναυβ, ἴο ἀνοϊά 
Ρυδ!οῖν: “ ἀϊνεγιίουϊο ἴθαπὶ, ἤοπ νία 
τερῖα,᾽" ατοιίαβ. Ι{ [8 σεγίδίν ἔγὰς τῃδὶ 
7εβὺβ μαά Ὀεοοπὶαὲ 80 ψγ 611 Κπονγη ἴῃ 
6 411|ες ἰῆδὲ ἰτ νου Ὀς ἀϊβίσυϊς τος Η!πὰ 
ἡ ἴῃ ἐπογουρῃἕδγεβ ἴο Ἔβοᾶρα τεσορηὶ- 
οῃ δ Ης ψἱβμεά (οὐκ ἤθελεν ἵνα τιε 
γνοῖ).-Ν ες. 31. ἐδίδασκε γὰρ, εἰς. : 
Εἶνεβ 1[ῃ6 τϑββοῃ ἴοσ πὶβ υνἱϑῃ. [ὁ 88 

ὃ μετα τρεις ἡμέρας ἰπ  ΒΟΌΙ,Δ. 
δ Οπιῖξ προς εαν. ΒΟΌΙ,. 

δε τεᾶβοη ἴοσ ἴδε ψδοῖς οἵ ἔῃ τϑοθηὶ 
ψδηδογίηρ ουϊδίάς Ο41|δε: [π6 ἀεβίγα 
ἴο ἰπβίσιςε {πε Ὑνεῖνε, ἀπὰ Ἂβρεοίδιν ἴο 
Ῥίθρασε ἵπατὴ ἕοσ (πε ἀρρεοδοῃίηρ οτβίβ. 
--καὶ ἔλεγεν ἱπιτοάιιςε5 ἴῃς ρἰβι οσ τηδίῃ 
1πεπῖα οἱ {πε86 ἱπβιτυοιίοηβ, Τῆς ψνογάβ 
ΤΟ] οννίησ : ὅτι ὁ νἱὸς, εἴς., ἀτε τῆοτε [Π8π 
ἃη δηποιηςεπ)οηΐ πηδάς ἰῃ 50 πδην νοσάβ 
ΟἸΟδ ίοσ 81}: ἴπεν ᾶγε γδῖῃεγ τῃε ἰεχὲ οἱ 
ΟΠ γῖβ1 5 Ποῖα τδικ ἢ Η18. ἀἰβοῖρ εβ 85 
1ΟΥ Μψοπὶ δίοπρ. Ης ψΨγ»88 850 βαγΐπρ 
(ἔλεγεν, ᾿τη ρετίες τ) 411 ἐπε εἴης, πὶ εἤεςξ. 
- παραδίδοται, ἰξ Ὀεϊγαγεά, ργεβεπε; ἰξ 
8. 85 σοοὰ δ5 ἄοπε. Τῇε δείγαγαὶ ἰβ {πῈ 
πονν ἰεδίαγε ἰπ {πε βεςοηὰ δηπουποοπθηΐ, 
πτνεγ. 32. ἠγνόουν: {πεν πὰ πεατά [ἢς 
βίαϊεπηεης Ὀεΐογθ, ἀπά πδὰ ποῖ ἰοστροίϊίεη 
τῆς ἴαςτ, ἀπά τῃεῖγ Μαβῖεσ ῃδὰά βροκεη ἴοο 
ΘΧΡΙΙΟΠΙν ἕος τπεπὶ ἴο ΡῈ ἱπ δΔὴγ ἄουδὲ 
88 ἴο Ηἰβ πιεαηίπρ. ὙΝμδὲ {ΠῸῪ ννογα 
ἱσπογαπὶ οὗ ννα58 πε ψνῆγ, ἴῃ δεῖ. ΜΙ 
4}1 Ηε μά βαϊά, [ε88 παά ποῖ γεὶ Ῥεεη 
δος ἴο τῖᾶκε πὶ ρ]αϊη. ὙΠῈΥῪ Ψ1] 
πόνος Κπονν {ΠΠ τῆς Ῥαββίοη μ88 θεοοπὶς 
ἃ ἴδοι δοςοπηρ  ϑΠεά.---ῥῆμα, ἃ 5ο]επιπ 
πᾶτε ἔοσ ἴη6 υϊΐεγαηςς (υἱέ Με, ἵν. 4)-Ξ 
πε ογδασυϊαγ, ρτορμεῖιο, πὰ σαὶ 
ψεϊγὰ, τηγϑίθσίουβ ννογά οἵ ἄοοπι.---ἐφο- 
βοῦντο, {πεν ἐδαγεὰ ἴο δβϑί, ἴπεὺ ἀϊὰ ποῖ 
ννϊϑἢ ἴο ὑυπάοτειαπά, 1ΠΕῈῪ ᾿νουϊά να οα 
ἷπ πόρε ἴδαῖ πεῖς Μαβίεσ ννὰβ ὑπάεσ ἃ 
Βα] ς! παιίοη ; ἴσας το Πυπίδη πδῖυγα. 

γν. 33-5.οθ. Τὰε Τισεῖυε αἱ Ξεἰοοὶ (Μι. 
χυ!, σττο, τ, ἰχ. 46-50, εἴς.).--νογ. 33. 
Καπερναούμ: ποπηε ὃ ὙΤΠΐβ βιδιεπιεπ, 
ποτε 1Πδη Δηντίπρ εἶβα πῃ ΜΚ., ρίνεβ 
τῆς ἱπιρτεββίοη ἕπδὲ Οδρεγηδυπὶ 88 ἃ 
Κίπά οἵ Βοπης ἴοσ [εβι.8.---ν τῇ οἰκίᾳ, ἴῃ 
τῆς ἄσμς, ορροβεά ἴο ἐν τῇ ὁδῷ, Ῥυΐ ὑχο- 
ὈΔΌΪΥ Ροϊπειηρ ἴο ἃ ραγιίουϊαγ Βοῦδα ἴῃ 
ΨΠΙΟἢ [εϑ08 τνᾶ8 νοηΐ τὸ βίδυ.---τί. ... 
διελογίζεσθε, ναὶ Ψετε γς ἀϊβουβδὶηρ ὃ 
]εβὺβ ἀϊὰ ποῖ δἰνναυβ ψὶκ Ὀεβίάς Ηΐβ 
ἀΐδοῖρῖεβ (υἱάε χ. 32). ΠῚ ψεπὶ Ῥεΐοσε, 
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34. Οἱ δὲ ἐσιώπων - πρὸς ἀλλήλους γὰρ " διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ, Ε Ἀδτο ἰη 
τίς μείζων. 35. καὶ καθίσας " ἐφώνησε τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει βόνέτα, 

αὐτοῖς, “Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος, καὶ ἐροΝ 

πάντων διάκονος." 46. Καὶ λαβὼν παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ εὐ 

αὐτῶν - καὶ ' ἐναγκαλισάμενος αὐτό, εἶπεν αὐτοῖς " 37. “Ὃς ἐὰν] ἂν ἢ δπταΝ , 
τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται - καὶ δ Ὁ 
ὃς ἐὰν 1 ἐμὲ δέξηται,2 οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με." 

38. ᾿Απεκρίθη δὲ ὃ αὐτῷ ὁ ̓ Ιωάννης, λέγων,δ ““ Διδάσκαλε, εἴδομέν 

τινα τῷ ὀνόματί ὁ σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν δ " 
καὶ ἐκωλύσαμεν ὅ αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ 6 ἡμῖν." 39 Ὁ δὲ Ἰησοῦς 

εἶπε, “ Μὴ κωλύετε αὐτόν - οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ 

τῷ ὀνόματί μου, καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με. 40. ὃς γὰρ 

1 ΒΌΓΔ Βδνε ἂν ἴῃ ὈΟΓὮ ῥδςεβ, 0 ἴῃ τῆς ἢγβε ρίδος. 

3 80 ἰπ ΟΌΔΣ αἱ. ΜΝ ΒΙ, μᾶνε δεχηται (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 

8 Ἐο: απεκ. δε Μ᾿. ΒΔ δανε εφη δπά οὔ λέγων. 

4 ΜῈ ἐν ρσεῆχεά ἴῃ Θ ΒΟΌΙΑΣ. 

δ᾽ ΤῊΪΐΒ οἶδυβε ος.. 
τηοάεγῃ εἀϊζοσβ. 
οτι οὐκ, εἴς.). 

τ πᾶν 
. ἥμιν ἰδ οτηϊςά ἴῃ ΦΒΟΙ.Δ, ἀπά ἐτεαϊεἃ δ8 ἀουδεῆι ὉῪ 

αν Ῥεβθῃ οπηιεὰ το δνοϊά τεδυπάδπου (υἱάδ 1α8ὲ οἴδιιδε, 
Βυϊῖ δυςοἢ τεάυπάδλπου ἰ5 ομαγδοίεγίβεις οὐ ΜΚ. 

5 εκωλνομεν ἴῃ Ῥ ΒΌ1.Δ, δπὰ ἠκολουθει ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ.Δ. 

τηϊηΚίηρ ΗἰΒ ἄδερ [που ρἢ(8, πον ἐο]]οννεὰ 
τοϊπκίπρ πεῖς νδῖπ τπουρῃῖβ Τῆς 
Μαβίεσ μαά ποιϊσεά δαὶ βογμει πίηρ 
ἀπυβυδὶ ψνὲ5 βροίῃρ οπἡ, ἀϊνίπεά σῆδῖ 
ἱξ ννα8, απὰ πον 85ΚΒ8.---Ν εσ. 34. ἐσιώ- 
πων, ἴπεν Κερὶ 5ἰίεπῖ, δβϑῃδπγχεὰ το 16]].--- 
Νες. 35. καὶ καθίσας, εἴο.: νεῖν ψοτάὰ 
Βεῖε Ῥεΐοκεηβ 8 ἀεϊδεγαῖς διϊετηρὶ ἴο 
Βοῆοοὶ {πε ἀϊβοὶρ]εβ ἱπ Ὠυπη  γ. Τῆδ 
Μαβῖεσ ἴακαβ Ηἰβ βεαὶ (καθίσας), ς4118 Η 8 
δοδοῖίδσβ Ἱ ἢ 4 τηδρίβίεσία! ἴοπα (ἐφώ- 
γησεν, ἴοτ νατίουβ Βεῆβ6 ἰπ ὑνῃϊοἢ υδβεά, 
υἱάφ τείετεηςεβ, Μί, χχ. 32) -ἴῆς Τισεῖνε 
(τοὺς δ.), οα!Πεὰ το Δη ἱπηροτίαπί νοσδιΐοπ, 
δηά πεεάϊηρ' ᾿πογουρῇ ἀϊβοὶρ!ης ἴο Ῥςὲ οὗ 
βεινίςα ἴῃ ἰξ.-- -ἴ τις θέλει, εἴς. τε ἀϊτεςὶ 
ΔΆΒΟΙ ἴο ἔπε φυεβιίοη ὑπάεσ ἀ βου ββιοη : 
ΨΠῸ 186 ρτεαδίεβι ὃ -- στεδίῃ8ββ σοτηββ ὈΥ͂ 
Βυπη (ἔσχατος), ἀπά βεσγνίςε (διάκονος). 
--νες. 36. ΤΒε οΠΠ]Δ, ργοάδυςεά δὲ ἴῃ 8 
οὐΐϑεῖ ἴθ Με., 8 πον Ὀτουρῃς οη τῆς 
8οθη8 (λαβών), ποῖ, Ποννενεσ, 858 ἃ τηοάεϊ 
(1πδὲ ἴῃ χ. 15), Ὁ 48 δὴ οδήεοϊ οὗ κὶπά 
τγοδίπιθηῖ..---ἐναγκαλισάμενος. ἰπ ΜΚ. 
ΟἿΪΥ - τακίπρ' ἴς ἰπίο Ηἰ5. δύτηβ, ἴο ϑυτη- 
ὉοΪΊ86 ἢονν 411 τ1πδὲ τπῸ οὨ]ἃ τεγγαβεπῖβ 
8ῃουϊά δε ἰτεδιεά..-- νεσ. 37). δέξηται ἱπ 
1πὸ ἤτβε τη θιλθεσ οὗ {Π6 βεπίεπος, δέχηται 
ἷπ 1πΠ6 βεοοπᾶ; {δε ἴογπιεσ (δοσγίϑι, βυδ- 
)εοεῖνε τἱῖῃ ἂν), (Πς τῆοσε σταρυϊα ἰπ ἃ 
οἴαυβε εχργεβϑίηρ διΐυτα ροββίθιΠγ. 
Μνίπες, χιτ, 30 (4). Ὅς 5εοοηὰ τηεπιθοῦ 

οἵ ἴδε βεηίεηςο ἰβ ποῖ ἰπ ἴῃς οοττεβροηά- 
ἱπρ' ρίαςε ἱπ Με., δυὲ 8 ρίνεη ἴῃ Μί. χ. 40. 

Ὗν. 38-4τ. Α γερεϊπίδοσπες (1,Κ. ἴχ. 
49-50. ῬΡτοῦαῦϊν δὴ ἱποίάεπε οὗ {π8 
δἰ] αη πιϊββίοπ, ἱπίσοδυςεά νψιϊβουξ 
ςοππεςίϊπρ Ραγιοῖς, τβοσείοσς (ὟΝ εἰβ8) 
ςοπηβοϊίοη ρυγοὶν ἰορίςδὶ ; βυρρεβίεά 
(ΗοἵιΖ., Η. (.) το τῆς ὄνδηρεῖ δε Ὁγ {πὰ 
εχργεββίοῃ ἐπὶ τ. ὀνόματί μον ἴῃ νεῖ. 37, 
Δηδινεσίπρ ἴο ἐν τ΄ ὁ. σ, ἴῃ νεσ. 38.-- 
ἐκβάλλοντα δ. : ἐχοτοῖΞ[5 ᾳ808}}Υ σοπ]υτεὰ 
ψν ἢ βοπλα πάπα, Αὐγαματη, ϑοϊοπηο : 
τῆ!|8. οὔς υδεὰ τῆε πα οὗ 76β8ι18, ἰπη- 
ῬΙγίπρ, βοπιὲ πιεᾶβυγε οἵ ἴδ ἰπ Ηἰ8 
ΨΟσ ἢ δηὰᾶ ροννεσ.---κωλύομεν, ἱπιρετίεςξ, 
1 κεη ὈΥῪ πιοβὲ 48 ἱσηρί γίηρ τερεαϊεὰ ἴη- 
τεγάϊςι5, δυῖϊ ἰἴἃ τῇῆᾶν δὲ πε οσοπδῖϊνα 
ἱπηρεσίεςϊ τὸ γα (τδὰ ἴὸ ργενεπὶ Ὠίΐτ.--- 
οὐκ ἠκολούθει, ῃε ἀϊά ποῖ οΙΠονν υ8; {π6 
τεᾶβοῃ ἴοσ ἴῃς ρσοῃ! τίοπ, ὙΠ δἱοοῦ. 
Π6585 οὗ τῆς Ἔχοζοίβε ἰβ τερτεβεηϊεὰ 85 8Ε}}] 
ςοπεϊπυϊΐηρ ἴῃ ἴπε τνοσγάβ ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ 
Τ. )).-νες. 39. |εβὺ8 ἀϊβδ]])ονν8 ἴδε 
ἱπιοσάϊος ἔοσ ἃ σεᾶϑοῃ ἴῃδὲ ροεβ ἄξεερεσ 
ἰῆαπ ἴπ6 ρυγεῖν οχίασπδὶ οπα οὐ {δε 
αἰδοίῃ !ε8 ξ ποῖ οὗ οὺἵζ σοπΊρδῃν ὃ ννε]}, 
δυῖ Ψἱ 8. αἵ Πεατι.--δυνήσεται ταχὺ : 
Ῥοΐπῖβ (0 τογαὶ ἱπιροββί 11 : υ86. οὗ 
ΟἸγίβιβ παπλὲ ἱπ Ἴχοσγοίβγη ἱποοιιρϑεῖδία 
ψ ἢ Ποβεϊε οὐ ἱπαρριδοίδιϊνα τδουρδὲ 
δηἃ βρεθοῦ οὗ Ηἰπι.---ταχὺ κοῆεηβ (δα 
ἈΒΒΘΙΓΊΟΙ : ποΐξ 500):; Ὧξς πιᾶγ ἀο ἰζ, δυΐ 
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οὐκ ἔστι καθ᾽ ὑμῶν,1 ὑπὲρ ὑμῶν 1 ἐστιν. 41. ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς 
ποτήριον ὅδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου,2 ὅτι Χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ ὃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42. Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ 
ἕνα τῶν μικρῶν 4 τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, δ καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον, 

Ὁ, τοὶ α. εἰ ' περίκειται λίθος μυλικὸς ὁ περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ βέβληται 

20. Ἠεδ. εἰς τὴν θάλασσαν. 43. Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ Τ σε ἡ χείρ σου, ἀπό- 
ΡΗΡΣ κοψον αὐτήν καλόν σοι ἐστὶ 8 κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν," ἢ 

τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἷς τὸ πῦρ τὸ 

ἄσβεστον, 44. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ 

σβέννυται.10. 45. καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον 

αὐτόν - καλόν ἐστί σοι 11 εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο 
πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,13 
46. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.10 

47. καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν - καλόν 

σοι ἐστὶ 15 μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ δύο 
ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, 48. ὅπου ὁ 

τημων ἴῃ ΒοΙἢ ρΐδοεβ ἰη ΒΟ. 

3 ἐν ονοματι δἰ ΠΡ ἱπ ΒΟΙΙΣ (ΥΝ.Η.), ἐν ον. μου ἰη ΝΜ ῸΔ (ΤίβςἙ.). 

5 οτι Ῥεΐοτζε ον μὴ ἰπ ΘΙ ΒΟΌΙ.Δ. 4 τοντων δῇεζ μικρων ἰπ  ΒΟΌΙΔ. 

ὃ δεξιᾷ ἐμέ ΠΊΔΥ ΤφοΟπ)6 ἴτοπι Μί., (πουρῇ ἰξ ἰδ ἴῃ Δ ΒΙΣ; ναπιΐπρ ἱπ 8 Δ (Τί βοϊ., 
Δ. Η.). 
δ μυλορ ονικοᾳ ἰη ἡ ΒΟΌΓ,Δ πιᾶγ ὃς ἃ ςοπίογπιίηρς ἴο Μέ., Βυξ ΤΕ. τῆοσο ὑῬγοραῦυ 

ςοπίοστῃβ ἴο 1,Κ. 

ἿἼ σκανδαλιση ἴῃ δ. Β1,Δ. 

9 εισελθειν Ῥεΐοτε εἰς ἰπ  ΒΟΌΙ.Δ. 

10 Ψασ. 44 ἰδ νναπιίηρ ἰη ἢ ΒΟΙ.Δ, βοπια τηΐπαβο, δπὰ νεσβ8., 880 νεζ. 46. 

" σε ἴῃ ΦΑΒΟΙΔ. 13 Ομίξ εἰς το... ἄσβεστον  ΒΟΙ.Δ. 

15 σε ἐστιν ἰπ ἐ3Β. 16 τον πυρος οτχγῖϊέ  ΒΌ1,Δ (ΒΙ, οπίξ τὴν Ὀείοτγε γεενναν). 

δ εστιν σε ἴῃ ΒΟΙ.Δ. 

τεδάϊηρ, δα8 {δε βίσοηρ ρῆγαβε μύλο; 
ὀνικὸς ἴΠ οοπιπηοη τ Μι. Ης ἰ8 οσοπ- 
ἴεπί, βοννενοσ, ἢ δα Ἔχργαββϑίοη “ ἴῃ 
τῆς 8ε8,᾽᾽ ἱπβιεδά οὗ Με. 8 “"ἰπ τῆς ἄδξερ 

ἴτ 1} πιεδη ἃ οδαηρε οἵ πιϊπά, ἀπά ἀϊΐδ8- 
υ86 Οὗ ΤΥ πᾶπΊ6.---  ετ. 40. ΤἼε οουπίετ- 
ρᾶτὲ ἐγυΐμ τὸ (μὲ ἱπ Μί. χ. 3.οθ. Βοιῃ 
τυ, απ βαϑὶγ Παγπιοηϊβεᾶ, [{ 18 ἴῃ 
ῬΟΙΏ οαβεβ ἃ αυδβίίοῃ οὗ ἰδπάδπου; ἃ 
{ππ||6 δυτηρϑίηΥ ᾿ποὶ πεΒ ἴο βτονν ἴο ΠΊΟΤΕ, 
80 4180 ἢ ἃ ἰδοῖκ οὗ Ξγπιραίην. Μίάε 
οἡ Μῖ. χ. 30.--  εγ. 41 -- Μι. χ. 42, δὺς 
8 ἰαῖες δβεοοπάδχγυ ἔοτπῃ οὗ (Π6 βαγίῃρ : 
ποτήριον ὕδατος ἴοτ π΄. ψυχροῦ, ἀπὰ ὅτι 
Χριστοῦ ἐστέ ἰπειεδά οὗ εἰᾳ ὄν. ἴῃ τοῦ. 

γν. 42-48. Αἴϊες τἢς ερίδοάς οὗ ἴῃς 
εχοτζοῖϑε με παγγαῖϊῖϊνε γεῖυγηβ ἴο {πε ἀϊ8- 
οουσβα Ὀσοόκεη ΟΥ̓ δὶ νεσ. 38. Ετοπὶ 
τερεϊνίπρ {{π||6 ΟΠ ]Πἄγθη ἀπά 411 ἔμεν τε- 
Ρτεβθηῖ, [δβὺ8 ρΆ5868 ἴ0 βρεᾶϊς οἵ ἴῃε βίῃ 
οὗ οαυβίπρ ἴπεῖὰ ἴο βίυγ]ε.---νεγ. 42. 
καλόν, εἰς. : ννΕ]}] ἕο Ὠϊπι; ταί μοσ Ξε δεϊίζεσ. 
Ἑλοΐ ἐνδηρο δε 88 πἷἰβ οὐνπ ννογά Ὦδσε: 
Μι. συμφέρει, [κ. (χνί!. 2) λυσιτελεῖ: 
ὕυ: Μκ., δἼοογάϊπε ἴο ἔπε ὕδξὶ διϊθβιεὰ 

Ῥασί οὐ (Πς 8ε8,᾿" (Πε δ" ἘΠ] τερτοάαυςιίοη, 
Ῥσοῦδδῖν, οὗ ννῃδὲ [εβὺ5 δοῖυδιν βαϊά.--- 
γες. 43. Τῆς οἥπεπάετς οὗ ἴῃς {π||6 πε 
ἰ8 81111} τιοσα δῇ οβεπάξι δραϊπϑὲ ΒΙπλβοὶΐ, 
Βεποθ (δ ἀΐδοουζδα ὈΥ ἃπ δΆ8γ ἰγαπϑβίτίοη 
ῬΆ55868 ἴ0 Θονη86}8 ἀραϊπβι βυιοἢ {011Υγ. [πα 
Μ᾿ βνογβίοη {πεβς ἅσγε ρίνεη ἴῃ ἃ πιοβῖ ρᾶσ- 
εἰσυ!ασ ννᾶγ, παπᾶ, ἔοοξ ἀπὰ ἐγε δείηρ δαςΐ 
υδϑεά δεραδγδίεϊυ ἴο 11 υβίγαϊς (πε σοτησηοη 
δἀπιοηϊτίοη. [Ιπ Μι. Βαπὰ ἂπά ίοος τα 
οοπιθίπεά. [π (δε τῃϊγά ΠΠΠυϑιγαιίοη εἰς 
τὴν ζωὴν ἰ8 τερίδςεὰ ὃν εἰς τ. βασιλείαν 
τιθ. ὙΤῆο τείγαίπ : “ ἤεῖα {Π6 ννοσπ, 
εἴς.," 18. τερεαϊβά ἰπῃ Τὶ. Ε. ψἱἢ βοϊεπιῃ 
εἤεος δἵϊεσ δδοῦ δχᾶτωρὶς, Ὀὰξ τῆς επί 
Μϑ95. πᾶνε ἰξ οὐΐυ δἴϊασ ἴδ (Ὠἰσά, νν. 
44, 46 ὑείπρ τπ8 οπητεά (Ε. Ν.). 



41---50. 

σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 497 
49. Πᾶς γὰρ 

πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται.: ςο. καλὸν τὸ 
ἅλας ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ " ἀρτύσετε ΣΚΤΑ, αἰν 

ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας,2 καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις." 'ν. 6. 

1 ΤῊϊβ 1αβὲ οἴδιιβε ἰ8 ογηϊειοα πὶ 3 ΒΙ.Δ, τῦδην πιΐπαδς. (Τίβος., ΥΝ.Η., υἱάς Ὀεῖον). 

3 λα ἰη ΜΑΒΌΓΔ. 

γν. 49-5.σ. δαϊέϊιν ἱπεοϊἑαδίς απᾶ 
ἐπαϊοῤεηξαδί4. ΤἸὮεβςε νεγβδδ ἌρΡΡδ δῦ ΟΠΪΥ 
ἰη ΜΚ. 48 ρατὶ οὗ τη 8 ἀΐβοουσβε. Τῇὲ 
ἰορίομ ἰῷ νεῖ. 50 σοσσεβροηάβ ἰὸ Μί. ν. 
13, Κ. χίν. 3435. πε 40 ἷἰΒ ἃ ἐγμὰ 
ἱἐπέεγῤγείμνι, πιὰ Ὧδ8 ρίνεη τίβε ἴο στεδί 
ἀϊνειβιν οὗ ἱπιεγργείδιίοη (υἱά6 Μεγεσ, 
αα ἰος.). ΤὮτγες ηυοσβείοῃβ πᾶ ὃς Δδκεά. 
(1) Ννῆδε ἰ8 τῆς οοσγεοῖ ἔοσγ οὗ {86 βᾶὺ- 
ἱπρ ὴὺ (2) 88 ἴξ βροίκδη δὲ (μἰ8 {ἰπιὲ ὈΥ 
]εβυβὴ (3) ἰδ ννᾶ8, δοῦν ἰδ ἰξ ἴο θ6 
ςοηπεοιεὰ υἢ τᾶς ρῥγενίουβ ᾿οπίεχι ὃ 
ΑΒ ἴο (1) βοπια ἱπηροστίδηε Μ53. (3 ΒΓ.Δ 
δηᾷ {86 πεν ὅγχι. ϑί:.) ουγίε ἔς βεοοπά 
ΠΑ οὐ δες βεηπίεποθ, τεϊδίηϊηρῦ ΟΠΪΥ 
ΦΘΥΟΙΥ ΟὯδ 5411] Ὀς βαϊεὦ τυ ἄγε". 
Ὁ δηὰ βοπ)ςα οορίεβ οὗ ἴμ6 οἷά [.8ἱ. οὐἱὶ 
ἴδε ἤσβε ραγὲ δπὰ τεϊδίη ἴδε βεοοπὰ. ὙΝ. 
δηὰ Η. τεϊαίπ ΟἿΪΥ ρατ 5. δ εἰβ8. δπὰ 
ϑοῆδηΖ τπίπκ (δδὲ ἴῃς ἰεχὲ πισβὲ Ὀ6 ἴα κθα 
ἰπ ἰϊ8 επεϊγείγ, δπὰ ἴῆδιὶ μαζὶ 2 [6]1] οὔκ ΌὉῪ 
λονιοεοἐεϊ δέον, ΟΥὁ Υ 88 οτηϊἰεα Ὀεοδυβ6 οὗ 
ἰϊ8 ἀϊβῆίςυγ. Ηοϊίσηχδηη, Η. Ο., ἰβ. ἰη- 
εἰϊπεά το ἔδνους ἴῃς τολάϊηρ οὗ Ὁ. Ιξ ἰ8 
ἀϊῆσυϊε ἰο ἀεοίάε Ὀδίννοεη ἐπεδε αἰΐεσπδ- 
εἶνεβ, ἐπουρῇ 1 Ῥεγβοπδῖν ἰδδη ἴο (Π6 
δτβὲ οὗ ἰδῆς ἴγες, ποῖ οπὶν Ὀεοδυδε οὗ 
τῆς νεῖρμεν ἰεχίυδὶ ταβεϊπιοηγ, θα, ἃ8 
ἀραΐπβὲ Ὁ, οἡ δοοουπέ οὗ (Π6 δίδει! πρ 
οἤδγδοῖεσ οὗ {πε ἐβουρδέ, βαϊϊεὰ νν ἢ 
γε, ἴι8 νετῪ Ὀοϊάπιεβϑ γι ποββίπρ ἔοσ ἰϊ8 
δυϊῃ απο γ. ΑΒ ἴο (2) 1 τδίηϊς τὸ ΒΙΒὮΙΥ 
ῬτοῦΔὉ]6 τμδὲ βυςἢ πουρἢ 8 88 νν. 409-50 
οοπίφίῃ νγεσα βροόκεὴ δὲ (18 εἶπα ὉΥ 
7688. Ὑῆε ἵνο {πουρῆῖβ, βαϊείηρ ἰη- 
ενἱτδ8]6 δηὰ βαϊεἰηρ ἱπάϊβρθηβαῦὶα, ὑνεα 
τποτγου Ὦ ἀρροβίϊε ἴο {πε βἰζυδίίοη: ἃ 
τηλβῖοσ ἰθδορίηρ τηδπ ἰπ ἄδηρες οὗ τηογδὶ 
βρίρντθος τῆτουρὰ εν} ρδββίοα, δπά 
ὉΠ|688 ταϊοστηεὰ βυγα ἴο ρζονὲ ὑπῆϊ ἔοσ 
ἀπε ννοσκ ἰὸ ψνΒίοῃ ἔμεν ννεσα ἀεβιϊπαά. 
Ι οδηηοῖ τβεζείοσε ἀρτες ἢ Ηοἰ Ζπιᾶπη 
(Η. 6.) ἰδαῖ Μίκ., πιϊϑιεά ὈγῪ τῆς ψογά 
πῦρ ἰπ νεῖ. 48, Π88 ὑγουρῃι ἰπ Πεῖα ἃ 
ἰορίομ: Βροκβη δἱ βοπὶα οἵδε {ἶἴπ8. Α8 
το (3) 1 8εῈ πὸ πεοεββιυ ἴο τεραγά γὰρ, 
νεῖ, 49, 88 Ὀϊηάίηρ υ8 ἄοννῃ ἴο ἃ οἷοβε 
Ἔχοΐυβῖνα οοππεοίίοη ἢ νας. 48, τα- 
αυἱτίης υ8 ἴο ἱπίεγργαῖ νεῖ. 4084 818: 
ἘΝΕΙΥ οπε {δαὶ ἄοεβ ποῖ ουΐϊ ΟΠ τῃς 
οἤπκεη ἀΐπρ πιετηθες 5.411 δε σαϊέφά Ὁγ (δε 
ἢτε οἵ ὮΕΙ͂Ι ; ἰἴ5εῖ( φυεηςοὮ!ςθ88, ἃπὰ ποῖ 

ἀεδβίγογίπρ [8 νἱοεἶπι, 88 ἷξ ἰδ με παίυσε 
οὗ ογάϊπασυ ἢἔτε ἰο ἄο, Ῥυξ σαῖμεσ ῥχγα- 
Βανί ὮΙπὶ ἴῸΣ οἴεγηδὶ ἰογπηεπί, {6 
881:. Τδυβ νἱενεά, νετ. 494 8 ἃ το 
ςοπιηιοπὶ οὐ ἴδε ψογάβ ο 
ὙΒα βαγίηρ βῃουϊὰ σαῖμες ὃς δκβὴ ἰπ 
σοπποδοίίου ἢ τῃ6 Ψ μοΪα οουγβα οὗ 
τπουρμε ἴῃ νν. 43-48, ἰπ νος ἢ οᾶ86 ἰξ 
ΜΠ θδασ (18 β6ῆβε : “"δνθζυ οπς πγιδβὲ δ6 
βαϊϊεὰ «ο»πελοισ, εἰπε ὉΠ (86 υη- 
σὐξοςμδς Βτς οὗ φεπδηπα, οὐ νυ τῆς 
τὰ οὗ βενοσζε 56]{-ἀϊβοὶ ρ] πὸ. Ὑνίβε 8 Β8 

Ψ80 οβοοβαβ ἴῃς ᾿ἰδίζεσ αἰϊεγηδιϊνε." [1 
ν 6 ἴβποζς ἴῃς. οοηπδοξίοπ ἢ νας. 48, 
δηά ταβίσιοϊ πᾶς ἴο ἴδ ἀϊδβοίρ]ε-οἴτοὶο, 
τηΐ8 αἰϊεγηδῖϊῖνε τεηδοτίηρ νν}}} ὃς ἀνοϊάεά, 
δηὰ {δε ἰάεα υν}} θὲ: ὄἜνεσυ πιᾶπ τ ῆο ἰδ 
ἴο οοπὶς ἴο ΔηΥ͂ φοοά, νν111, πιυδὲ, 6 
βαϊιεά ἢ ὅσο. ἴῃ ἰδδὶ ςαβ6, βοννενεσ, 
ἀξ 18 ἀϊβῆου!ε ἕο δοοουπὲ ἔοσ [π6 υπυδυαὶ 
ςοτηδιπδίίοη οὗ βαῖϊὲ δηὰ ὅγε, ψῇοβε 
ξαποιίοῃβ δῖα 80 ορροβεᾶά. 400 ἰβ οὗ 
αὐυἱίς δυδογάϊπαίε ἱπιροτίδπος, πΊΘγ ον δὲ 
Ῥεβὲ ἃ ραγδῦοϊϊὶς αἱά ἴο ἐπουρῆς. ατοιΐυβ 
δηὰ οἴδεῖβ ἀϊν!άς [Ὡς βδοσίςοβ ἰπῖο ἔνὸ 
Οἰαββεβ δπδινεσίηρ ἴ0 {πὸ ἔνψο ἔοσπιβ οὗ 
Βα! ἰπρ: Ῥυγηῖ οετίπρβ ἐγρί ἐγίηρσ (λοβ 
οοηϑυχηεξὰ ἴῃ Β611, ρεᾶςς οἰδεγίπρβ [ἢοβ6 
Ρτεβεσνεά Υ βεῖξ ἀϊβοί ρ!ης.---νεσ. 50 
8εῖ8 ἔοσί (πῃ ΟἴΒασ ρτεδῖ ἐσυτῃ : βαϊεπς 
ἴῃ τὰς ἔοττῃ οὗἉ 8βε1{- ἀϊβοὶ ρ᾽ πα ἐλαίερεπ: 
ϑαδίε.---καλὸν τὸ ἅλας, δη εχοοίϊεης 
(Ὠΐπρ 18. βδ]ῖ; ἃ πιοβὲ βεδβοῃπδῦϊα ἰσυτῃ 
7.5ὲ τεη. ΨΥ Πδὲ (ο]]ονν8 βθεπ}8 688 580, 
88 ἰξ βίδπ 8 ἴῃ ΜΚ. ἴοχῖ, Αβ βροκδῃ Ὁγ 
7εβυ8, ἰ{ νψψνε ΠΊΑΥ δβϑυπηε ἴπδὲ ἰξ ννδβ 
Βροκβῃ ου 18 οσοδβίοῃ, ἱξ τηΐρῃς οοπια 
ἴῃ αυϊῖα παῖυγαιγ. Τῆς ἴτας τμουρῃϊβ 
ἷπ τηϊ8 νοῖβε: δαὶὲ ψοοά, οᾶγα πλιβὲ ὃς 
ἴάκοὴ δὲ ἰξ ἴοβε ποῖ ἰΐ8 νἱγίυθ, ἢᾶνα 
8811 ἴῃ γουγδβεῖνεβ, ΏΔΥ ὃς ΠΊΘΓΕΙΥ ΓΘ πλε8 
Ραοκεά ἰορεῖπεσ ἴῃ ἃ βίπρίε βεπίβπος, οῃ 
ΨΏϊΟΏ 6808 αἰδοουκεοή δὲ Ἰεηριῃ.--- 
ἄναλον, ἅπ. λεγ. ἰπ Ν. Τ΄, υβεά ἰη Ιαΐες 
ατςεεκ; ἢ ἷἱπ Με. δά ἵκ 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα: ἤᾶνα 8411 ἰη γουτ- 
βεῖνεβ. [π|1Π6 ἔννο ἔοσπιεσ οἰδυβεβ ἀϊ8- 
οἰρίεβ ἃγα ἰπουρῆς οὗ, 85 ἰῃ Μί. ν. 13, δ8 
τπεπηβεῖνεβ δαὶ ἔογ ἴῃῈ ννοσϊά. Ηεζε 
1ΠῈῪ δὲ νἱεννεᾶ δβ (Ὡς βυδήεςξ οὗ (δε 
βαϊείηρ ρσοσεββ. ὙΏΘΥ πιυδὲ Ὀς Βαϊ ἴῃ 
οτάδσ ἴο ὃὉ6 βαῖϊὲ ἴο ἔπε ινοτϊᾷ, ἰδεὶσ 



408 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χ, 

ΣΧ, τ. ΚΑΚΕΙΘΕΝ 1 ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας, 
διὰ τοῦ 3 πέραν τοῦ Ιορδάνου - καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς 
αὐτόν - καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 2. Καὶ προσελθόντες 

οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτησαν ὃ αὐτόν, εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, 
πειράζοντες αὐτόν. 

ἐνετείλατο Μωσῆς ; ἢ 

3. ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “ Τί ὁμῖν 
4. Οἱ δὲ εἶπον, ““ Μωσῆς ἐπέτρεψε ὁ βιβλίον 

ἀποστασίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι." 5. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν δ αὐτοῖς, “Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὅμῖν τὴν 

1 και εκειθεν ἰπ Φ ΒΟΌΔ. 

3 και ἱπειεδά οἵ δια του ἰπ ΒΟΙ, ; πέραν νἱίπους καὶ ἰηπ ὉΔ. Το και οδυδεά 
ττουῦδ]ε ἴο βοσίδεβ, βοπης οταϊτοά 1 αἴας Μιῖ., βοπια βυϊδϑείυϊεά δια τον 48 ἱπ Τ.Ε. 

5 ΒΙ,Δ οπιῖξ οἱ (αἀδεά πεῖαὲ ἂἃ8β. υδι.8}), ἀπά ΒΟΌΙ,Δ μᾶνε (δε ἱπιρεγίδοξ 
ἐπηρωτὼν ἰπείεδά οὗ (ἢς Δοτῖδβι 80 οἴεη βυϊβεϊςυϊεὰ ἕοσ ἴξ ἱπ ΤΕ. (ἀραίη ἴῃ νεσ. το). 

4 «πετρεψεν Μ. ἰπ  ΒΌΙΔ. 

ΒΈοτ και... 

ὉΪοτῖος νοοδιϊοη. Μεληιίπηια ἃ πιοσα 
ἱπηγηεάϊαιε εἤεςε οὗ ἐπεὶγ Ὀείΐπρ' βαϊεὰ ἰ8 
Ῥοϊπιεὰ οὐἱ ἴῃ ἴπ6 οἱοβίηρ ννογάβ.- 
εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις : ὃς δ ρεᾶςε 
ΜΙ ὁπ δποίδεσγ; νῃίοἢ {πεν Ψψεῖα ποῖ. 
ΤΒς οαυ8ε οὗ ἀΐβρεδος νν88 δηιλδιτίοη. 
ΤΕ βαϊηρ νου] οοπβίδὲ ἱπ ρεϊτίηρ τι 
οὗ δας εν} δρίγι: δὲ ννμδίενεσ οοϑβί.--- 
εἰρηνεύετε: ἃ Ῥαιΐΐπε Ψοτγὰ, σεπΊδικβ 
ΗοῖιΖ. (Η. 6... Ττσυς, δυῖϊ ΨΥ ποῖ α͵8οὸ 
ἃ νοτὰ οὗ 7εβ8ι5 ἢ σεγίδί ΠΥ ΝΟΥΥ Δρροβίϊ8 
το ἴδε οςςδβίοῃ. 

Νοίε.--- ϑαϊτπρ οὐ ἀϊδοῖρ]εβ ἱπιρογίβ 
δυβετίηρ Ῥαΐη, θυῖ ἰβ ποῖ ἐο Ῥὲ ςοη- 
Τουηάεὰ ἢ τπ6 οτοββ- δεδγίηρ οὗ ἐδίιἢ- 
0] ἀϊεοῖρ!ε8 (ν1}}. 34). ΤῊ ἰΟγπΊοσ [8 τπΠ6 
ἀϊδοϊρ! πε οἵὐ βεϊ δ ἀθῃϊαὶ πϑοαββάσυ ἴο 
τ ᾶκα ἃ πιδη ἃ (οἱϊοννεσ οὗ (ῃσίβε οσῖῃυ 
οὗ ἴῃς παπιε. Τῆς ἰδίϊεσ ἰ5 (Π 6 τ υ]δτίοη 
τπδὶ σοπιθβ ου 811] πο ἴο]]οιν οἸοβεἰν ἴῃ 
τῆς [οοἰδίερβ οὗ ΟΠγίβι. ὙὍὙῆῃὲ ομβ 8 
πεοάδι] ἴὸ πηακα υ8 ΠοΙγ, πε οἵδε Ἴνεσ- 
18 Κ68 υ8 ἤδη δηᾶ Ὀεοδιιβα 6 δγα ΠΟΙ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. ΜΑΒΚΕΙΑΟΕ ΟΥΈΒΤΙΟΝ. 
ΠΙΤΤΙΕ ΟΗΙΡΕΕΝ. ΟΥΕΒΤῚ ΑΕΤΕΚ 
Ετβενα, [1ΡῈ. ὙΨῸ 9508 ΟΡ 
Ζεβερυεξε. Βακτιμδλεῦβ.-- ὕεσ. τ. Τὰδ 
ἀεῤῥαγίμγε ἥγονι Οαἰδίεε (Μι. χῖχ. 1).--- 
ἐκεῖθεν ἀναστὰς, 485 ἰπ νἱΐ. 24, φιν.; ἴῃδτα, 
οὗ 4 ἀεραζγίυτε οσὰ Οδ111ὲ6 ψ Ὠϊσ ἢ τνα8 
[ο!οννεὰ ΡΥ ἃ τεϊυγῃ (ἴχ. 33), πεῖε, οὗ ἃ 
βηαὶ ἀεραζίυγε, 850 δσ 8485 ψὲε Κπον. 
ΒεΖᾷ ἢπαβ ἰπ ἴῃς ἐχργεββίοῃ ἃ Ηερτγαίβιῃ 
--ἰο εἷξ ἰβ ἴο τεπιαίῃ πὶ ἃ ρίδςς, ἴο σίβε ἰ8 
ἴο ἀερατί ἔγοσῃ ᾿ξ. Κυρκε γσϑηάεσβ, δέ ἱπάς 
ἀϊδοεάσης, απ ρῖναβ οἰαββίο Ἴχδῃλρίεβ οὗ 
1πευβᾶρε.---εἰς τὰ ὅρια τ᾿]. καὶ πέραν, εἴς., 
ἱπῖο ἴῃς ϑοσγάεγβ οὗ ̓ υάδεα δηά οἵ Ρετδββ; 
δον τοδοπεὰ ποῖ τηάϊοδιεά. Τδε τεδά- 
ἱπρ οἵ Τ. Β. διὰ τοῦ πέραν τ΄ |. ρίνεδβ [Π6 
τουῖϊθ. Μιάς οὐ Μῖ., αὐ ἴος., μετα {Π6 

εἶπεν τεδά υἱὲ  ΒΟΙ.Δ ο δε Ι. εἰπεν. 

καὶ (οὗ ᾿ ΒΟΙ)) 8. οπχϊεξεά.---συμπορεύ- 
ονται πάλιν, οτοννά8 δραὶπ γραίπεῖ.--- 
ὄχλοι, ἜΡΩΣ: Βεγα οπἶΐγ, Ὁ ἢ τοίεσεποα 
τὸ τῆς ἀϊεταπε ρίαςεβ ραββεὰ [Ὡγουρῇ.--- 
ὡς εἰώθει, 48 Ηε ννᾶβ ψοηῖ ; τεγηδγκαᾶ 
οπ, δεσαυβε ἴῃς Παῦὶς μδᾶ θεεῃ βυβρεπάεὰ 
ἴος ἃ βεάβοη ἀυτίηρ ψῃϊοῃ ἢ Ποῖα 
αἰϊεπτίοη οὗ [68:8 Πδὰ ὕεεπ ἀενοῖεά το 
τῆε Ὑνεῖνε. ὙΠπαῖ σοπεπυεβ ἴο ὃς ἴτας 
οδβε "παϊηἷν 581}}}. [π᾿ ἐνεγυ ἱποίάθεπὶ τ88 
Μαβῖεσ 88 δἃῃ ευὐς ἴο ἴῃ ᾿εββϑοη ἔογ ἴδ 8 
ἀϊβεῖρίεβ. Αἀπὰ πε ενδηρει δε δίκαϑ 
Ραΐῃβ ἴο στῆδκε ἴπε ᾿εββοπ ρῥγοσηϊπεπί. 
Ῥοβϑβϑίδὶν 15 ἱποίάεπὲβ ᾶζε βεϊεοιεὰ δηά 
στουρεά ψἱῖ τπᾶῖ ἴῃ νίενη; τηδγγίαρε, 
ΟΠ άγεη, πιοῦμε, εἴς. (8. εῖββ ἰῇ 
Μεγει).---ἐδίδασκεν, Ης οοπιϊπυεὰ ἐεαολ- 
ἵπρ, 80 4͵50 ἰῃ νὶί. 34. [τ Ὀοτῃ ρίδοςβ 
Με. (χῖν. 14, χίχ. 2) βρεᾶκβ οἵ λεαϊ- 
ἵπρ. Ὑεὶ Μκ.᾿8Β αἀοβρεῖ ἰβ ἃ ροβρεὶ οἱ 
αεἰίς, Μι.᾽8 οὗ τὐσογάς. ἙδοὮ ἰδ οατγοζαυΐ 
ἴο τῇδε ργοπιίπθηϊ, πῃ ρϑηεγαὶ ποίϊοαθβ, 
νας δε. οοπιραγαϊίνεϊγν περίεςϊβ ἱπ 
ἄειδι}. 

γν. 2-12. Τὴε φμεξέϊοπ οὕ ἀΐνογεο (Μι. 
χίχ. 3-12).- -άκπολῦσαι: (ἢς αιεδίίοη 18 
Ρυϊ δὐβοϊυζεῖγ, ἴπ6 αυδιγίηρ οἷδιβα 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ἰη Μι. δεῖπρ οτηϊτεά, 
Τῆυβ ρὰς (π6Ὸὸ αυσβίοη ῬγαβιρΡΟΒβα8 
Κπονϊεάρε οὗ ΟὨγιβυ β ΒΡ ἀοοίσιπα 88 
ἴο πιαττίασε, αηὰ ἰβ δη δίϊεπιρὲ ἴο Ὀσίπρ 
Η πὶ ἱπῖο οοἹ βίου τυ 6 Μοβαῖς Ἰᾶνν, 
88 ΔΌβοϊυζεῖυ ἱπιεγάϊοτπρ νμδὲ ἱξ ΔΙ] οννεά. 
-πνεσ. 3. τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μ. : Βεῖα 
7εβὺ8β ἢὰ8 ἴῃ νῖενν ποῖ δὲ Μοβεβ 
αἰϊοισεά ἴθ Ὡδυξ, χχῖν. τ, Ὀυς ν δῖ Ἐς ἴῃ 
Οεπεςὶς δη]οϊπεά 88 ἴῃς ἰάδαϑὶ βίδίς οὗ 
τπίηρβ (Μοβεβ ἔγοπὶ ἰἢς [6ννῖδῃ Ροίΐης οὗ 
νίενν δυῖμοσ οὗ τἴπε Ῥεπίδιευοἢ δηά 41] [8 
Ἰερίβ᾽διοπ). ΤΟΥ παίυγα!γ βυρροβεά Ηθ 
μιδά ἴῃ νίενν ἴῃς ἑοστησὶ (νασ. 4).---  εσ. 5. 



:---ιΆ. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐντολὴν ταύτην 6. ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν 
αὐτοὺς ὁ Θεός. 7. “ ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα 

αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα: καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ,2 8. καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. ὥστε οὐκέτι εἰσὶ 

δύο, ἀλλὰ μία σάρξ. 9. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ 

χωριξέτω." το. Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ δ πάλιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τοῦ 
αὐτοῦ ἐπηρώτησαν 4 αὐτόν. 11. καὶ λέγει αὐτοῖς, ““Ὃς ἐὰν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν 12. καὶ 

ἐὰν γυνὴ ὅ ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ δ γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. 
13. Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα ἅψηται αὐτῶν οἱ δὲ 

μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν δ 14. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ἠγανάκτησε, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “ἋΑφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός 
με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά - τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
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1 Οπιξ ο θεος ΒΟΙ.Δ. Ὁ 888 ο θ.; αηὰ οπιῖῖβ αντους (ΥΥ.Η. οπιε ο θ. δηὰ 
Ῥγδοκεῖ αντον!). 

3 και προσκ. .. 
ϑερί. 

8 εἰς τὴν οἰκιαν ἰῃ Ν᾽ ΒΌ1,Δ. 

.«ἀντου, οπιϊιεὰ ἴῃ ΜΒ, ἰ8 ΡγοΌΔΡΪνΥ ἂη δά άϊείοη οτὰ ΜΈ, οὗ 

4 οι μαθ. περι τοντὸν ἐκηρωτων ἴῃ δὴ (τουτωνὶ) ΒΟΙ.Δ (ΤίΞς"., ΝΝΗ.). 
δΈΟΣ γυνὴ απ. ΜΒΟΙ,Δ πᾶνε αντὴ ἀπολυσασα νἱΐδουϊ και, ἀπά ἔοτ 

ἄλλω, γαμηση αλλον (80 4150 Ὁ : Τίδοϊ., ΝΝ.Η.). ὙΡΡΝΝ 

ΘΊΒΟΙΔ Βᾶνε αντων Ὀεΐοτες αψηται, ἐπετιμησαν ἴοτ ἐπιτιμων, Δπὰ αἀντοις ἴος 
τοιᾳᾷ προσφέρουσι (ΥΝ.Η.). 

7 ΒΔΣ οπιῖξ και, νος σοπιεδ τοπὶ ρᾶσαὶ!., δμὰ ννεκοπβ τἰῃς ἴοσος οὗἩ 86 ᾿ψογάβ, 
Μία Ὀεῖον. 

Βοιῖδ δνδηρεο 58, νυν 116 ναγγίπρ οοπδίάοσ- 
ΔΌΪΥ ἱπ (πεῖς γερογίβ, σϑγε ἢν ργεβεγνα 
118. ἱπιροτίαῃς ἰορίο ἃ8 ἴο ἰερίβδιίοῃ 
οοηάϊιϊοπεὰ ὉΥῪ πε πἀίεγοκαγάϊα.--- 
ταύτην: αἱ τς επᾶ, ΨΨΠ ἀπιρἢδβίβ ; 
ἐπὶς ρατείσυϊασ σοτηπιαπά ἴῃ σοπιτδάϊοιίοη 
τὸ πα ἔπδαὶ οτίρίπαὶ οπδ.---νεσ. 6: “Βυῖ 
ποῦλ ἴδε ερίπηΐπρ οὗ ἴῃς οτεδιίοη (ἰ 
ΤῸΠ8) “ Π1416 δηἀ ἐετηδλῖε πγδάς Ηδ {Π6π|,᾽ ᾿" 
ἄρσεν καὶ, εἰς., Ῥεΐπρ' ἃ αυοϊδιίοη ἔτοτα 
ϑερῖ, (6 εη. ἱ. 27), νν. 7, 8 δείπε δποῖμοσ 
(υἱάς ἀεη. 11. 24), ν τ} ΟΠ τΙβι᾽ 5 ςοπηπΊεηξ 
ἴπ ἴῃε 1.8ὲ οἴδυδβε οὗ νεσ. 8 δηά ἴῃ νεσ. 9 
Δρρεπάεά. Οη ἴδ ἱπιρογὶ οἵ ἴῃ 6 ψνογάὰϑ 
τἱάε ἰπ Με,., αἀ ἰοο.---ν. 10-12 ταροσί 88 
Βροίκεη το ἔδα τινεῖνε ἐμ ἐπ ἀομδθ (8 
οφροβεά ἴο (δς τσᾶν ἱπ Ὑ] ἢ ἴπὰ 
Ῥματγίβθοϑθ ἅγζγε βυρροβεά ἴο δβαᾶνεὲ εη- 
οουπίεγεά [68518} ννῆδὲ ἰπ Μ|ι.᾿Β νεγβίοῃ 
ΔΡΡεδΙΒ 8ἃ8 (ὃς ἰαϑὲ ψογὰ ἴο (86 ἰη- 
τετσορδηίβ (νεσ. 9Κ)ὲ. Ὑνο νατίϑίίοῃβ ἃτ6 
ποιίςοδδις: (1) ἴ86 δῦβεπος οὔ [(ῃς 
φυδϊϊγίπρ᾽ οἶδυβε εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, ἀηὰ 
(2) τῶε δἀάϊιϊοπ οὗ 4 οἶαιιβε (νεσ. 12) 
διδίίϊηρ ἰδ ἴανγ ἱπ 18 Ὀελτίης οὐ {86 
ΜΟΠΊΔῃ τ ἰῇ βδς ρυξ ΑΨΔΥ παῖ Πυθραπὰ 
δηὰ τρδσγυ Ἀποῖμεσ, 88ὲ 15 δὴ δά υϊτεγεββ. 

ἴῃ ἴδε ἔοσσηθσ οαβε ΜΚ. ργοῦον τὰ 
ΠΟΥ δὲ ΟΠ γίβὲ βαϊά, ἴῃ τῆς ἰδιίες 
Ὡς Ππ885 δάδδὰ ἃ ρἷοββ 50 88 ἴο πιᾶκα 
Ο τίβεβ ᾿εδοῃίπρ ἃ ρυϊάε ἕος ἢἷβ ἀεπεῖα 
τεδάεγϑβ. 7εννίϑῃ νοπιεπ σου]ά ποῖ ἀΐνοτοςα 
τηεῖς Πυβραπάβ. Τῆς ἐπ’ αὐτήν δὲ {ἴα 
εηὰ οὗ νεσ. 11 ΠΊΔΥ πλεδη εἰἴπεσς δραίηϑβί, 
ἴο ἔπε ρῥτγοιάϊςς οὗ, μὲσ ({πὲ ἢσβὲ νν]ε), 
οσ ἢ ΠΕΣ (ἴῃ βδεοοπἅ). Ὑδα ἔογπιο 
νίενν ἰ8 (κε Ὁγ (ἢς ᾿εδάϊηρ τηοάεγη 
εχερεῖεβ, τῆς ἰδίίεσ ὃν ΜΝίοϊος Αηΐ., 
Ευξῆγ., ΤΠΕΟΡὮΥ., ἀπά, ἀπιοηρ τπηοάδσῃβ, 
Ἐν δά δηά ΒΙεεκ. 

γν. 13-|6.. δι.2.2 7) ἐδε οἷ ἐἰάγεν (Μι. 
χίχ. 13-15, ΓΚ. χνίϊ, 15-17).--ν τ, 13. 
παιδία 848 ἱἰπ Μὲ. [κι μαβ βρέφη Ξ 
ἰπέδηιϑ οαγεὶεὰ ἰῃ ἀσῖη8. Νοίς [Π6 υ8ὲ οὗ 
της σοπιρουπά προσέφερον ; εἰβεννθοῖα 
πε βἰπιρὶς νεγῇ. με ννοτγὰ ἰβ σοπη ΠΟ ΪΥ͂ 
υιϑεὰ οὗ βδογίῆςεβ, ἀπά βιισρεβῖβ ἤδγα ἔῃ 8 
ἰἴδεα οἵ ἀεαἰριιέίον:. -ξήηται, ἑἐομεῖ, 
τηεγεῖγ, 8ἃ8 1ξ 1ῃδι δίοπβ ννεσε Ἔἐπουρῇ ἴὸ 
δ ῖε55 ὃ Ῥτάνεσ τιεθ οπξα ἴῃ Μι.--τοῖς 
προσφέρουσιν (Τ. Π.), ΡτοθΔὈΪγ ἱπέογρσγεῖβ 
{πε αὐτοῖς (ΚΝ. Η.) αἴτες ἐπετίμησαν.-- 
γεν. 14. ἠγανάκτησε, “νγᾶ8 πιονεὰ 
στ ἱηάϊρτιδίίοη " (Κ. Ν᾽.) ἰβ ἴοο βίγοῃς, 



41ο ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χ. 

Θεοῦ" 15. ἀμὴν λέγω ὁμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν." τό. Καὶ ἐναγκαλισά- 

μενος αὐτά, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτά, ηὐλόγει αὐτά.1 
17. Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἷς καὶ 

γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, “Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω 
ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ; ἢ 

οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. “Τί με λέγεις ἀγαθόν ; 
18. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 

19. τὰς 

ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς " μὴ φονεύσῃς ̓- μῆ κλέψῃς" μὴ 
ψευδομαρτυρήσῃς ̓  μὴ ἀποστερήσῃς τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν 
μητέρα." 20. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ὃ αὐτῷ, “Διδάσκαλε, ταῦτα 

Α οῇ ΟΝ. χίν. πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου." 21. Ὁ δὲ Ἰησοῦς "ἐμβλέψας 
Ὑ7, παρ δι. 5" αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““Ἕν σοι ὁ ὑστερεῖ " ὕπαγε, 

ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς τοῖς ὅ πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 

1 Ἰῃρίεδά οἵ τιθεις .. 
ἐπ. αντα (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 

Ἶ πυλογει αντα  ΒΟΙ,Δ Βανε κατενλογει τιθεὶς τα! χειρας 

3 μη φονευσης Ὀείοτε μη μοιχευσης ἴῃ ΒΟΔ (ΝΗ. ταχι). 

8 Ἐρι ο δε ἀποκ. εἰπεν ἴ ΒΟΔ Πᾶνε ο δε εφη. 

4σεΐῃ ΒΟΙ,. 

“ΣΥΩΒ τυ οἢ ἀϊδρίεαβεά ᾽" (Α. Ν.) ἰ8 Ὀεϊίεσ, 
“ἐν γ88 Δηπογοᾶ ᾽" 18 δεῖται 5111] (" “ναγά ππ- 

. ΜἱΠρ,᾽" ὙΝ εἰΖζβδοϊκει).---μὴ κωλύετε, καὶ 
οἵ Τ. Ἑ. Ῥείοτε μὴ ἰ5. πλυςἢ Βεϊίες ἰεξὶ 

ἢ οὐ; δυθετς [Πεπὶ ἴο σοπλε ; ἄο ποὲ πίπάεσ 
τοῦ; δὴ εχργαβδῖνε σογμάείοη. ΤὨΪβ 
βαγίῃρ ἰδ ἔπε τηδίῃ ροϊπὲ ἰῃ {Π6 βίογυ ἴοσ 
τὰς ενδηροὶϑι, ἤεηος ἰῃς ἱπιρετίεοιβ ἴῃ 
νεσ. 13. [ὁ ἰ8β δποίδεοσ ἰεββοη ἴος ἴπ6 
81} δρί για] οτυᾶάς ἀϊδοίρ]εβ.--- ἐσ. 
15 ΔΏΒΜΕΙΒ ἴο ΜΙ. χνίϊϊ. 3. ΑΒ 1688 
βάν Βενεσᾶὶ! ἰϑβδβδοῦβ οὔ Ὠυγ ἀπά 
Ἰηἀτεὰ νἱτίυεδβ, ἱπ ̓ σαρεγπδυπι, μεῖς, ἀπά 

οὐ ἴδε ΨΆΑΥ ἴο 7εγίοδο (χ. 35 ζ), ἰξ ἰ8 ποῖ 
ἴο θ6 ᾿νοπάετεά αἱ ἰξ ἰῃς βαγίπρβ βροκεη 
ἴῃ τῆς βενεγαὶ ᾿ἰεββοὴβ βοὶ δβοῃιθνῃδῖ 
ταϊχοὰ ἰπ τῆς ἰγαάϊεῖοθ. [ὲ ἄοεβ ποῖ 
δεν τπηδιῖε ΠΟ ἘΠΕΥ̓ Ψψετα υἱζεγεά. 
Ἐς τῆΐπρ το ὃς ἐπδη κει] ἴοσ 18 ἐμ εἰσ ρτα- 

βεγνδίίοῃ.--  εσ. 6. ἐναγκαλισάμενος, 48 
πῃ ἰχ, 36. 7εβὺβ ἴοοῖς εδοῖ Ἵἢὰ ἴῃ Η!8 
ΔΙΙ8, Οπς ΟΥ̓ οπα, πὰ ὑἱεββεὰ ἰἴ: 
κατενλόγει, ἱπηρετίεο. Ὑπεὲ ρτοςεββ 
νου] 1Δ8ὲ ἃ νυν 8116, θυ: [εϑὺ8 νου ποῖ 
Βοοῃ ᾿ψαῶσυ πῃ δυο ψοῦκ. Τῆς οοηι- 

ὑπὰ νετῦ κατευλόγει (Φ ΒΟΙ,, εἰς.), 
οῖς οἠἶἷγ, δ8ῶ8 ἱπίεπηβίναδ οτος ἱἴκα 

καταφιλέω ἱπ Μι. χχνί. 40 (υἱός ποῖεβ 
ἴδετε δηὰ Μδοίεασ ἱπ Ὁ. 6. Τ᾿). 

γν. 17-27. ΘΟπερί αὔίεν εἰεγναὶ 1 
(Με. χίχ. τό-30, [κ. χνι!. 18-30).--- ἐγ. 
Σ7. ἐκπορενομένον α. εἰς ὁδὸν: (ἢε 
ἱποίάδπε ἴο ὃὈς τεϊδιεὰ Πάρρθπβ 88 }εβϑὺ8 
ἷβ οοτηΐπρ ουὖἱ ἔτοπὶ βοπὶς ἤουβε ἰπίο (ῃς 
Βίψῆνναγ, δἱ ννδὶ ρῥγεοῖβα ροὶπὶ οπ ἴΠ6 

5. ΒΔ αἱ. οτηῖξ τοις (ΥΝ.Η. ἱπ Ὀγαςϊκεῖδ). 

. 
ἰνῶν ΜΚ. πείϊμες κποννβ ΠΟ οδσγεβ. 
Ἴς ἀϊάδοιϊς εἰρηϊῆσδηςε οὗ δε β' 

δἴοης φοποετηβ8 ἢἰπι.---διδάσκαλε ἀγαθὲ; 
ἴδιαι της ερίτπεῖ ἀγαθός ν᾽ᾶβ τεβ]ν υδεὰ 
ὉΥ τε πιδῃ ἰ8 μίρῃἶγ ργοῦαῦὶς. Μίάδ ου 
Μι.--ἶνεσ. 18. τί με λέγεις ἀγαθόν: οἡ 
τῆς ἱτπηροτί οὗ (ϊ8 φυδδείοη υἱάς ποῖδβ οὔ 
Μι.---ἶνες. το. Τῆς Τοοπητηδπάπηεηϊβ οὗ 
ἴλε βεοοηά ταο]α επυπιεγαῖεὰ δῖ δχ- 
Ρτεββεά ὃν βυ δ) υποξῖνεβ ννἱἢ μὴ, ἱπδιοδὰ 
οὗ ἔπίατε ἱπάϊςαιίνεβ ἢ οὐὕ. ὙΒΠε Με, 
[ι88 ἴπε δι ρεγηυπιδγαγυ, κ ἰονα ἴῃ πεῖρῃ- 
Ὁους," ΜΚ. 48 μὴ ἀποστερήσῃς, ν᾿ ΠΙΓὮ 
ῬΓΟΌΔΟΪν [88 ἴῃ νίενν ἴῃ Ὠυπιδης ἴανν ἱπ 
Ῥευῖ, χχίν. 14, 15, ἀρδίπβι ορργεββίηρ οὗ 
ὙΠ ΠοΙ ἀϊπρ ναρεβ ἴγοπι ἃ Ὠἰγεά βογνδηῖ; 
ἃ τῆοσς βρεοίῆς ίογτῃ οἵ ἴῃς προ ΡΩΝ 
ἴονε ΕῚῪ πεῖρῃθους 88 (ἢ γβεῖῖ, δπὰ ἃ 
ταοβὲ δρροβίίε σχεπιίπάθσ οἵ ἄυεν 88 δᾶ- 
ἀγεββεὰ ἴο ἃ νειν πιᾶπ, ἀουδι]658 δη 
εχιθηβῖνα Ἔπιρίογεσ οἵ ἰδῦουτ. [τ βῃουϊὰ 
86 τυῆρ ἱπ (πε δαγβ οὗ 411 ψου]ά-δ8 
ΟὨγίβείδηβ, ἴῃ δἰ πη 8 βοςῖαὶ ροβίτίοῃ, 
ἴῃ οὖ {ἰπ|ὸ: ἀείταυά ποῖ, ὑπάεγραυ 
ποῖ. -τ ες. 21. ἠγάπησεν α.: οἡ [δε 
ἱπηροτί οὗ ἴῃς βἰδίεπιεπὶ ἰπ γείεσεπος ἴὸ 
τῃ6 πηδη υἱάδφ οὐ Μι. εβι8 Ἰονεὰ 8 
πᾶῃ. ἀτοῖίιβ γαπηαγκβ: [6808 ἰονεὰ ποῖ 
νἱγίυεβ οἷν, Ὀυξ «ες οὗὨ νἱσῖιιεβ (“" εἴ 
βεηιίηδ νἱγαυ ᾽). ΕἸἰεϊά (Οἐΐπνε Νον.) 
τεπάετθ “ οδγεββεὰ ", Βεηρεὶ ἴδλκεβ 
ἐμβλέψας ἠγάπησεν 85 ἃ ἕν διὰ δνοῖν, 
δἃπά τεηάεγβ, αριαμέε ἀϑῤεχὶέ τε Ἰονί ΠΡ 
τερατάςἃ Πἰπι--ἦν σε ὑστερεῖ. ἴῃ ΜΚ. 
7εδυ5, ποῖ ἐδ ἱπαυΐτεσ, γεζηαγκβ οὐ {Π6 



15---127. ΕὙΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 

οὐρανῷ - καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν." 22. Ὁ δὲ 
στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθε λυπούμενος - ἦν γὰρ ἔχων κτήματα 
πολλά. 23. Καὶ περιβλεψάμενος ὁ ᾿ἸΙησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, “ Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται." 24. Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς 
λόγοις αὐτοῦ. ὯὉ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, “ Τέκνα, 
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πῶς " δύσκολόν ἐστι τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήμασιν 3 εἰς τὴν Ὁ Βετο οηΐγ. 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 2. εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ 
τῆς ὃ τρυμαλιᾶς τῆς 8 ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 426. Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσ- 
σοντο, λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, “Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;" 
27. Ἐμβλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿ἸΙησοῦς λέγει, “ Παρὰ ἀνθρώποις 
ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ Θεῷ" πάντα γὰρ δυνατά ἐστι ὃ παρὰ 

1 αραξ τ΄. σ΄ ͵β ἃ 5088 ἔτοτῃ ΟἿ. νυἱϊ!. 34, οπιίετεὰ ἴῃ ἃ ΒΟΌΔ. 

λους πεπ... του! . χρημασιν ἰ8 ἃ ρ'ο88 ννδηϊτίπρ ἰη δ ΒΔ; οἱάδ Ὀεῖονν. Οπιϊββίοῃ 
ὉΥ δἰ πα επάϊηρ (ΑἸέογά) 8 δοϑίγαοεϊΥ ροβϑβίθϊδ. ὸ 

8 τῆς ἰ8 ἐουπά ἱπ Β ἰπ ὈοΙδ ρίδςε8 (ΝΥ. Η. πηατρίη), δας οπιϊτεὰ ἰπ τῆδην πηοίαϊ δ. 
4 διελθεῖν ἱπ βοπγε οορίε8 (ὟΝ. Η.). 

ὃ αντον ἰπ ἃ ΒΟΔ. ὁ οπῆς δὲ ΜΒΟΔ. 
7 Οπιξ τω  ΒΟΔ. Β οπιβ 6 βεςοπά τω δὲ επά οὗ βεπίεησε (ΝΗ. ἴῃ Ὀσγδοῖκς δ). 

8 εστι οτἰτεὰ ἱπ 3 ΒΟ αἱ. ; πιοζγε Ἔχργεββῖνε νἱμπους. 

δεῖ; ἰῃ Με. τῆς τενεγβε ἰβ (ἢς ἴδοϊ : ἴῃς 
ΤτλΔῃ ἰ8 οοπϑβοίουβ οὗ δῖ8 ἀεΐεοϊ, δῇ 
ἱπιροτίδηξ ροΐπὲ ἴῃ δἰβ βρίσιυδὶ Ἵοη- 
ἀϊειοη.---δεῦρο, εἴς. : ἔτοπὶ ἴπὸ ἰπνίἑδτίοη 
το Ἰοίπ τῆς ἀϊβοῖρίε Ῥαπά Νγ εἰ8β8 (Μεγετ) 
ἱπέδγβ τπαΐ τη6 ἱποίδεπε πηυβὲ ἤᾶνα δᾶρ- 
Ῥεπαά Ρεΐοτε δε οἴγοὶε οὗ ἴδε Τνεῖνα νγ88 
εοτηρίεῖε. ὝὕὨε ἴΔ8ὲ οἶδυβε ἴῃ Τ. Κ᾿ ἀρουξ 
πα ογοββ ἴβΒ δὴ οὑνίουβ ρῖοββ ὉΥ 8 βοσίδε 
ΜΠοβε τηϊπὰ τιν88 ἀοπιίηδίεά ὈΥ βίεσθο- 
τγρεά γε]! ρίουβ σοταπηοηρίδς68.---  εσ. 22. 
στυγνάσας: ἰῃ Μί. χν!. 3, οὗ ἴπ6 8ΚΥ, 
δέτε, οὗ {πε ἴδςε, λυπούμενος, ζο] ον! ΠΡ. 
τεξεσγίηρ ἴο τῆς πιϊπά : τ 88δἀ ἴδος δπὰ 
ὮεανΥ Ὠεατσῖ. ᾿ 

γν. 23:22. ΤὰκΎκ νιογαὶ οΥΓ ἐδ 5ίουγ 
εἰυεπ γον ἐπε δοπεβέ οΓ ἐδε αϊδείῥίες, 
περιβλεψάμενος (ἰἰΐ. 5,34), Ἰοοκίηρ ἀτουηά, 
ἴο 5εῈ ψηδὲ ἱπιρσγεββίοῃ ἔπε ἱποϊάεηι πδὰ 
τηδὰς οὐ ἴῆε ὙἸνεῖνε.---πῶς -- ἀληθῶς, 
Ευτῆγ.---πῶς δυσ., ν ἢ ννῆδι ἀἸ οὐ] 1--- 
τὰ χρήματα, τνελῖτ ΤςοἸ]εοενεῖν πο ἃ ὉῪ 
ἴδε τί ἢ ο1458 (Μεγετ).--- ἐσ. 4. ἐθαμβοῦν- 
το, “νετὲ ςοπίουπάεά.---πάλιν ἀποκριθεὶς 
Ρτερᾶγεβ υ5 ἕοσ τερεττίοη νντἢ αππιτραϊεά 
βενεσίευ, γαῖ μος ἴπᾶπ ἰοπίπρ ἄοννη, νυ ἢ 
8 δὲ νὰ βᾶνα ἰπ Τ᾿ Ε., [Ὡτουρῃ ἴπε 
αὐάδεά ψοτάβ, τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς 
χρήμασιν, δυρρεβιίπρ, δὴ ἰάεα πιοσα 
ΜΟΓΙΏΥ οὗ ἃ βοσίδε ἴπδπ οὗ Τεβυβ; ἔοσ ἴἴ 
ἰβ ποῖ πηογεῖν ἀππῆσυϊε ας ἱπιροββίθὶα ἴοσ 

οπς ἐγιδέϊηρ ἴῃ τίομεβ ἰο επίεσ ἔπ Κίηρ- 
ἄοτμῃ. Ὑεῖ {πἰβ ἰβ οπβ οὗ ἴῃς ρίδοββ 
ψ Βεγα {πῸ ϑῖπ. ϑυγίδς ἄρτθεβ υνἱτἢ {86 
Τ. Κ--Νεγ. 25. 1η τῃ 8 ργονεσθϊαὶ βαυΐ πα 
πε δνδηρε ἰδῖ8ϑ νΆΌῪ ἰπ εχργεϑβίοῃ. ἴῃ 
τείδειεπος ἰο ἴῃς πεεάϊε δηὰ [πε περάϊε- 
εγθ, ἱπουρ οπα πιὶίρῃὲ ἢανς Ἰοοκεά ἔοσ 
δβἰεγεοίγρεδ ρῆῃγαβεοϊορυ ἱπ 8 Ῥσζόνεῖρ. 
Τῇ ἕδος ροἱπέϑ ἴο ἀϊβεγεπε Οσεοκ ταπάοσ- 
ἰῃρ8 οὗ ἃ βαγίπρ οτίρί παν ρίνεπ ἴῃ ἃ 
Βεπιὶς ἰοπραε.--τρυμαλιᾶς, ἔτοπι τρύω, 
ἴο τὰν (ὠτουρῆ, 80 848 ἴὸ τῆδκε ἃ Βοῖε. 
᾿Ασοοτγάϊηρ ἴο ΕὨτγετ, ρσονοσθβ δδουξ ἴπ6 
σΑπιεὶ ἀπά τῆς πεεάϊς- γε, ἴο Ἔχργαβ8 [8 
ἱτηροββϑίθίε, ἀγα 5861} ουγγεπὲ δπιοηρ ἴῃς 
Ατδρβ. Ε.Ρ.» " Βυροογίτεβ ρὸ ἱπῖο ρᾶγαάϊβα 
88 ΘΑΒΙΪΥ 88 ἃ σᾶπιοὶ [γουρῇ ἃ πεεάϊο- 
Ἔγα "ἢ; “ΗςἜ 88 οἵ ρεορῖς [πὲ ἴ8ογ οοη- 
ἄυοε ἃ οαπιεῖ τπγουρῃ ἃ ποβάϊε- γε " 
(απάενμπρέη, Ὁ. 330).-τ νεῖ. 26. ΤΠ. 
ἀϊδβεὶρ]6β, δπιαζαὰ, δδί : καὶ τίς δύναται 
σωθῆναι; τίς ἄρα, εἰς., ἰπ Με. ΤΠπε καὶ 
ταϑυπΊ65 ναὶ ἢ48 ὕδεη δα, απὰ ἅγαννβ 
ἰοτὰ ἴδ δη ἰηίεγθηος πιοᾶηξ ἴο 0811 ἰἰ8 
«τὰ ἢ ἰπ φυεδείοη (ΗοῖιΖ., Η. Ὁ.) τὰ ψῆο, 
ἴῃ ἐπδὲ οᾶϑε, οδῃ δε βανδὰ ὃ---Ν εσ. 27. 
ΤΗΪβ βαγίηρ ἰβ φίνεῃ ἀϊνεγβεῖυ ἱπ (86 
ἴὔτεα ρᾶγβὶεῖβ; πιοβὲ ριεμν ἱπ Με., δπὰ 
ῬΕΙμαΡρΒ πεᾶγεδὶ ἴο ἴπ6 οτίρίπαι. Εος 
τῆς πιεαηίηρ νἱάφ οη Μι. 

γν. 28-.31:. Ῥεέεγ' 5 φμεείϊο (Μῖ. χίχ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χ. 

τῷ Θεῷ." 28. Καὶ ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ, ““᾿Ιδού, ἡμεῖς 
ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν 2 σοι." 20. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ 
᾿Ιησοῦς εἶπεν,5 ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν, ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ 
ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα,, ἢ γυναῖκα,ῦ ἢ τέκνα, 
ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ δ τοῦ εὐαγγελίου, 30. ἐὰν μὴ λάβῃ 

ἐ Βσαι. (Η. ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ "καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς 

ΚΉΡΕΊΣ καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας ἴ καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, μετὰ διωγμῶν, 
καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 31. πολλοὶ δὲ ἔσονται 
πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι." 

32. ἮΣΑΝ δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα - καὶ ἦν 

προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ δ ἀκολουθοῦντες 
ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς 
λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν" 31. “Ὅτι, ἰδού, ἀναβαίνομεν 
εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς 
ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 

412 

[ 

1 λεγεῖν Ῥεΐοτε ο Π. ἀπά πιϊΐβουϊ καὶ Ὀεΐοτε ηρξ. ἱπ Ὁ. ΒΟΔ. 
Ὁ ηκολονθηκαμεν ἴῃ ΒΟΌ. 

δΈΟΙ αποκ.. .. 

4 μητερα ἡ πατέρα ἴῃ ΒΟΔ. 
εἰπεν Ν᾽ ΒΔ Οορ. πᾶνε ἐφηο Ι. 

5 ΜΒΌῸΔ οπῖξ ἡ γνναικα, νὨ ΟΝ ΡτοΟΡΑΡΙΥ σοπιεβ ἔσο [κ, 

4 και ενεκεν ἰῃ ΝΟῸΔ (Ἢ ἱἰπ Ὀγδοίκεῖβ). 

180 ἰῃ ΒΔ, Ῥυὶϊ ΟΡ δᾶνε μητέρα, ἃ οοττεοϊίοη (ΝΥ... πιατρίη). 

δ οι δε ἰη ΜΙ ΒΟΙ,Δ; ποῖ υπἀετγβίοοά, τπετείογε καὶ βυδβεϊτυξεὰ ἰῃ ἰδία πποία! 8. 

427-30, 1. χνὶ!!. 28-30).--Ν ες. 28 ἴη- 
πτοάυοςβ ἴπε ερίβοὰς νυ ἱπουῖϊ ΔηΥ οοη- 
πεοείπε ψψοτά βυςἢ δβ τότε ἰη Μι. ἰδού 
Ῥεῖσαγβ βεϊ οοπβοίουβηεββ, αἷβο ἴῃς 120]- 
Ἰονίπρ ἡμεῖς. Ὑεῖ, νἡτ 411 Πίβ βε]- 
ςφοπβοϊουβηδββ, Ρεΐοσ, ἱἰπ ΜΚ. δοςουπῖ, 
[1ᾶ8 ποῖ οουγᾶρε ἴο βπίβῃ δἰ8 αυδδιίοπ, 
βιορρίηρ βῃπογὶ νυν ἴῃς βιδίεμηεπί οἱ ἔδςῖ 
ου ΨὨϊο ἰξ 18 θαβεὰ -Ξ βεῃοϊὰ 1 τέ ἤαᾶνα 
1εῖ 411 ἀπά ἐοϊοννεὰ Τῆεε )---ἀφήκαμεν, 
δοτὶβξ, γείοσβ ἴο δη δοὶ ἄοπε οὔσε ἴοτ δ]], 
ἠκολουθήκαμεν, ἴο ἂπ αδιάϊπρ οσοπάϊείοη. 
--νε τσ. 29. 1εβ05, βεεῖπρ Ρεΐεγ᾽ 8 τιθδη- 
ἷπρ, ριοοεεάβ ἴο ρῖνε, ἤγβῖ, ἃ βεπεζουβ 
δῆβννοσ, ἰπδη ἃ ψογὰ οἵ ννασηίηρ. [Ἃπ 86 
εηυτηετδιίοη οὗ ρεγβοηβ ἀπά {πίπρβ ἔογ- 
Βακεη, “᾿νε ᾽" 15. οπηἐεὰ ἴῃ ἱπιροτίαπε 
Μϑ93. (Νν.Η..). ὙΤῇπε οπιϊββίοῃ 8. ἔγιια ἴὸ 
τῆς ἀεϊ!οαῖε {δεἰπρ οὗ ]εβὺ8. 1 πλᾶγ ἢᾶνα 
ἴο ὃς ἄοπε, δὰ Ηε ννουἱὰ ταῖπεσ ποῖ 88. 
ἰτ.--τ- τοῦ εὐαγγελίον: ἃ ρμἷοβθ ἴο 5υϊῖ 
ροβίοϊϊς {ἰπιὲθ δηὰ οἰγουπιεῖδηςεβ.--- 
νεῖ. 30. νῦν: (πε ρῥγεβεπὶ ἰἰπ|ὲὰ ἴῃ6 
βρῇεγε οὗ Ἴοπιρεπβδίίοη ; ἐκατονταπλα- 
σίονα (1.Κ. νἱ!1. 8): π6 τπηδάβυτα σμαγαςίογ- 
ἰδεῖς! ν ᾿ἰρεγαῖ; μετὰ διωγμῶν: (δα 
παῖαγαὶ φυαδ!βοδίίοη, βεεὶπρ ἰὲ 15. ἐπ (818 

ννοσ]ὰ (Πδὲ (Π6 πιοταὶ ςοπηρεπβαιίοη ἰδκαβ8 
Ῥίαςε, γεῖ ποῖ ἀϊπιϊηβῃίπρ {πε να]ὰε οὔ τῆς 
ςοπιραπϑβδίίοῃ, γαῖπεσ ἐπῃαηοίηρ ἰϊ, 88 ἃ 
το 5ἢ ; ἃ ἐοσεβδῃδάονίηρ τῃϊ8, ρεῖθαρβ ἃ 
τγαηβογρῖ, οὗ ἀροβιίοἱίο Ἔχρεσίεηςε.- -  εσ, 
31. Οπ (Πϊ8 ἀροΐδπερτη υἱάδ οὴ Μι. 

νν. 32-34. Τλὶγι ῥγεάϊείϊοπ οΥΓ ἐλε 
Ῥακεῖον (Μι. χχ. 17-1ο, υκ. χν]. 31-34).-- 
γες. 32. εἰς Ἱεροσόλυμα, ἴο Ϊετυ 4] 6πι 1 
Τῆς ἔδοϊ ἐπὶ πεν ψψετε δὲ 1αϑὲ ου {πε 
τΊϑτΟ ἢ ἕο ἴῃς ΗοΪγ ΟἸτγ 8 πιεπεοηδὰ ἴὸ 
ἐχρίδίη τπε τηοοά δπὰ τηᾶππεῖ οὗ [68118.---- 
προάγων. [εϑ08 ἰη φἄνδηςε, 411 τῆς τεβὶ 
Το]οννίπρ δὲ ἃ ταεβϑρεοιΐῃ! ἀϊβέδπος.--- 
ἐθαμβοῦντο: {πε ἀϑιοπίβῃπιεπε οὗ {ῃ8 
Ἴνεἶνε δπὰ τπ6 ἔξασ οὗ οἴπεβ (οἱ ἀκολ. 
ἐφοβοῦντο) ννετε ποὶ ἄιϊι ἴο {πα ἕλοι ἐπαὶ 
7έβυβ πδά, δραίπβι {πεῖς ννϊβἢ, οἤοβεη ἴὸ 
δο ἴο [ετυϑαΐθπὶ ἱπ βρίϊε οὗ δρρτεμβεηάθά 
ἄδηρε (Νν εἰβ8). Ὑπεδα {εεϊηρβ πλυξὶ 
δᾶνα θεδη ἀνδκεπεὰ ὈΥ ἴτε νιαηπθγ οὗ 
7655, 85 οἵ οπβ ἰδαδουγίπρ ὑπάεσ βίσοηρ 
ἐπιοϊίΐοη. Οηΐϊγ 80 οδῆῇ ΜῈ δοοουηΐ ἔοσ 
τῆς {ξᾶγ οὔ τε οσονά, ννῆο ψεσζε ποῖ, Κα 
τῆς Τννεῖνε, δοφυδϊπιεὰ νὰ ΟἾτίβε 8 
οτεδοάίπρβ οἵ ἀεαῖῃ. Μεπίογυ δηὰά εχ- 
Ρεοιαίίοη ψεῖε δοῖ δοῖϊνα δὲ Πδἱ 
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καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, 34. καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, 

καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ ἀποκτενοῦσιν 

αὐτόν - καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 5 ἀναστήσεται." 

35. Και ἃ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης οἱ υἱοὶ ἃ μα σαΐν. 

Ζεβεδαίου, λέγοντες," “Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν, ὁ 

ποιήσῃς ἡμῖν." 46. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί θέλετε ποιῆσαί με δ 

ὑμῖν; 31. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου 5 

καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου." 438. Ὁ δὲ 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ 

ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ δ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπ- 

τισθῆναι ; ἢ 40. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, ““Δυνάμεθα." Ὀ δὲ ᾿ἸΙησοῦς 

εἶπεν αὐτοῖς, “ Τὸ μὲν" ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, πίεσθε- καὶ τὸ 

βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε - 40. τὸ δὲ καθίσαι ἐκ 

δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου,1ῦ οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς 

ἡτοίμασται." 41. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν 

Ὁ εμπτυσουσιν ἰπ ἤτϑι ρίαςς, μαστιγ. βεοοηά, ἰῃ ΣΞ ΒΟΙ.Δ, 

3 μετα τρεῖς ἡμεραφ ἰπ ΣΙ ΒΟΡΓΔ. 

3 ΜΒΟΡΓ[Δ δἀά αἀντω. 
δος ποιῆσαι με Β [48 με ποιήσω. 

4ΜΑΒΟΙΔ δἀά σε. 
ΟἿ τοσγεοὲ ὉῪ οπιίτείπα με, ΑἸΔΣ ὉΥ 

οδαηρίπε ἱπίο ἱπῆηίεῖνε νἱτἢ δοουβαῖίνα 48 ἱη ΤΕ, 

δ σον εκ δεξιων ἱπ 3 ΒΟΙ.Δ. 

Τ εξ αριστερων (νἱϊπους σον) ἰπ ΒΙ. Δ. δὴ ἰπ ΜΒΟΡΙΚΔ, 
9 μὲν τνναπείηρ ἱπ ΒΟΙ.Δ., ΤΕ. 8 ἃ ρταπιπιδίίςαὶ σοτγεοιίοη, 

ἸῸῃ ἴοσ και, ἀπά μον ἀῇοτ ενων. οπγϊειεᾶ, ἴῃ ΣΙ ΒΌΠΜΔ, Βεβίάεβ ἐβεβα ΑΟΣ αἱ. 
οὔ! βεοοπά μον. 

τοογηεηῖ, ρῥγοάδυοίπρ ἰορεῖμες ἃ δίρῃ- 
βίσιπρ βιδῖβ οὗ τιὶπά : Ρεγαβα, ]1}0ἢπ, 
Ῥαρείβπι 'π πε ]ογάδη, δὲ τ θερίπηΐπρ ; 
7εγαβαῖθπι, ἴμς ῥγίεβῖβ, {πε Ἵγοβϑ, δὲ 186 
ἐπάϊ! ΕἸΠεὦ ἢ ἀπε νατίοεὰ ἔεε! πη ρ8 
ἐχοϊτβά ὉῪ ἴπεβε βδογεὰ γεςο]εοϊοηϑ ἀπά 
«ταρὶς δπεοϊραιίοπβ, Η6 ὑναῖκβ δοης ὉΥ͂ 
Ρτείδσοποθ, ϑίερ ἀπά ρεβίυσε τενθαὶπρ 
ψῆδὲ ἰ8. ψοσκίηρ τντῆπ ἀπά ἱπβρίσίπρ 
να -- “τα υπά επίβοίοββεη," 
Θοῆαηζ; ἢ “ πΊΔ) ΕΒ δηᾶ Πεγοίβπὶ,᾽᾿ 
Μοτίβοη; “ἰδηίο δηΐϊσηῆο ἰδηίδαια 
αἰδοτίιαις," ἘΕΐβηεσ; “πιοῦσα ἱπίσγεριαϊ 
ἀυςίβ,"" ατοῖία8. ΤῊΐβ ρἱοΐυγε οὗ [ε8ι8 
ἰῃ δἄάναπος οἡυ ἴτε ΨδὺῪ ἴο 7εγυβαὶεπὶ ἰ8 
οπα οὗ Μκ.᾿8 τβδὶ ἰ8π18.---ν εσὶ 33. ὅτι 
ἰδοὺ, εἰς. : (ἰἢς τοῖτά ρτγεάϊστίοη Π45 ἴοσ 
ἐκ8 βρεοϊα  εἶἰεβ ἀε νογΥ ἴοὸ της Οεπηεβ8 
(τοῖς ἔθνεσι), ἀπὰ δη Ἔοχδοῖ βρεοϊ βοβδιίοη 
οἵ [ς ἱπάϊρπίεἰεβ το ὃς Ἵπάυγεά : τποοῖ- 
ἱπρ, βρίεἴπρ, βοουν ἵπρ. 7685 ῃδά Ὀεδη 
τηϊηκίης οἵ τπεβε τπίηρβ Ὀείογε Ηδ βροκε 
οὗ πεῖ; πδηςα Ὡς εχοϊϊεπιεπε οὗ Ηἰ8 
ΟΣ 

γν. 35-45. ΤΆιἉ 4ο0η5 οΓ Ζεδεάφε (Μι. 

χχ. 20-28), δον ίηρ [6 σοπιὶς 5'άς οὗ (ῃς 
ἀταπηδ.---νεγ. 35. [π ΜΚ., [310ὲ8 δπὰ 
]οῆπ βρεακ ἔοσ ἐπεπηβεῖνεβ: Διδάσκαλε 
θέλομεν, εἰς. Ιπ Μι. ἴπδ πιοῖπεν βρεᾶκβ8 
ἴοτ ἴδεπι.---νεσ. 36. τί θέλετέ με ποιήσω : 
τῃ18 τεδάϊπρ οὗ Β ἰ8 δοογεάίτεα ὃν [18 ΝΈΕΣ 
δτατηπηδεῖςαὶ ρεουϊαγίιν, ὑνὸ οοπδβίσυς- 
ὨοηθΒ Ὀεΐηρ οσοηΐιδεά ἰορεῖμεῦ; δῃ 
δοςυβαῖνε (με) [ο]οννεά, ποῖ ἃ8 Με ὄἼχρεοῖ 
ὉΥ ἴδε ἱπῆπίεῖνε, ποιῆσαι (Τ. Ε.), Βυξ Ὁ 
πε 800]. ἀε110., ποιήσω. ---Ν ες. 38. 
βάπτισμα: ἰπ ΜΚ. ἴδετε 18. 4 ἀουδ]ε 
ΒΥΠΊΡΟΪ18π| ἔοσ ἴῃ6 Ῥαββίοη, ἃ σρ δηὰ ἃ 
Ὀαριΐβπι; ἰῃ Μι.᾿8 σὰς ἰεχὲ οὐηΐυ {π6 
ἴογπιεσ. Τῆς οὺρ ἰβ8 δὴ ΟἹὰ Τεβίδπιεης 
Ἐπ Ί ἐπι; τ8ε Ὀαρείδημ ποῖ 80 οὈνϊουϑβῖγ, 
ὑεῖ ἰξ πιᾶν τεϑὲ οπυ ΡΒ. χἱϊὶ. 7, ἰχίχ. 2, 
οχχίν. 4-5. ΤΗΣ ςοποθρτίοη οὗ ΟΠ τ εἴδη 
θαρεῖβπι) 88 δδρεῖβπι ἱπίο ἀβαῖῃ ἰβ Ῥαυ]πθ 
(βοπι. νὶ.). νεῖ. 40, ἡτοίμασται 
βίδπὰβ δίοπα ἰῃ ΜΚ. ψἱπους {ΠῸ τείεγεποα 
ἴο ἴπε Εδίῃεοσ, νυ πίοἢ 18 ἰῃ Μι.---Ν εσ, 42. 
οἱ δοκοῦντες ἄρχειν, ἴπο86 ὙΠ0 ΡΔ488 ἴοτ, 
Δ1Ὲ εϑἰεαπιθά 858, συ ΐϊεγβ: “4108 ρεηῖεθ 
Βαῦεπὲ δὲ δρποβοιπὶ᾽" (Β6Ζ4); “ αυἱ 
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περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 42. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος 
αὐτοὺς ' λέγει αὐτοῖς, “Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν: καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν 
αὐτῶν. 43. οὐχ οὕτω δὲ ἔσται 3 ἐν ὑμῖν - ἀλλ᾽ ὅς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι 
μέγας 5 ἐν ὑμῖν, ἔσται διάκονος ὑμῶν 8. 44. καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὁμῶν 
γενέσθαι 4 πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος - 45. καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν." 

46. Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεριχώ καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ “Ἱεριχώ, 
καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς ὁ Τιμαίου Βαρτίμαιος 
ὁ τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. δ 41. καὶ ἀκούσας ὅτι 
Ἰησοῦς ὁ Ναξωραῖός δ ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, “Ὁ υἱὸς Τ 
Δαβίδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με." 48. Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα 
σιωπήσῃ " ὃ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, “Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με." 
49. Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι 3. καὶ φωνοῦσι τὸν 
τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ, “Θάρσει ἔγειραι,) φωνεῖ σε." 50. Ὁ δὲ 
ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς 10 ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν" 

ὁ καὶ προσκαλ, αὐτους ο ἴ. ἰπ ΙΒΟΌΙ.Δ. 8 ἐστιν ἰπ ΜΒΟΌΙ.Δ [μ8ὲ. νεῖ. νυΐς. 
ἢ μέγας γεν. ἰπ ἐξ ΒΟΙ,Δ, αἷβο ὑμῶν διακ. ὁ ἐν υμιν εἰναι ἴῃ Δ ΒΟΙΔ. 
ι “ον ν Δ ΒΙ, . Β. . ΔῊ ἀδιρε τὰ ὭΣ ᾿ ἐπχτέὰ Δ μᾶνθ ο νιος Τ, Β, τυφλος προσαιτης εκαθ. 

4 Ναζαρηνος ἰη ΒΓ.Δ. Β ρΐαςεδ ἐστιν ἀῆετ ἰησονς. 
Ἴνιε (ἴοτ ο υἡ) ἰῃ ΜΒ ΒΟΙΣ. 

δφωνησατε αντὸν πῃ ᾿ἾΙ͂ΒΟΙΔ ομαπρεά ἰπ ΤΕ. ἱπίο 86 τῆοσα οοτηπιοηρίαςα 
ἀντον φωνηθηναι. 

9 ἐγειρε ἰπ ΦΑΒΟΌΓΙΔΣ. 

19.Α τᾶπῖς δυδδιίζαις ἴος ἀαναπηϑησας ἴῃ  ΒΌ1.Δ, δο οπαγαδοίεγίβεὶς οὗ ΜΚ, 

Βοποζοπὶ μαδεηξ ἱπιρεγαηάϊ " (Ατοιΐαε). 
ϑοπιο, 4.9., Ραϊαίτεῖ, τερατὰ δοκοῦντες 48 
τεάδυπάδαης, απὰ ἰακε ἐδε ρῆγαϑβε ἱπ ΜΚ. 
88 -- Μι.᾿᾽8 οἱ ἄρχοντεβ. Κυρκε τεβοῖνεβ 
ἰξ ἰηίο οἱ ἐκ ατός τινος ἄρχοντες -- 
“4αΐ οοπδιίςαι! βυπὲ αξ ἱπιρεγεπε"".-- 
ει. 43. ἐστιν (ΝΗ), ἴδ; τῇς “18 
ποῖ οἵ δοίυαὶ ἴΔεϊ, Ὀὰὲ οὗ {π6 ἰάφα] βίδία 
οὗ τ ρ8.-- νος. 45. Μίαε οα Μι. 

γν. 46-52. Βαγέϊνιαεις (Μὲ. χχ. 290-34, 
1. χνηϊ. 35-43).-- ες. 46. ἔρχονται, 
Βἰβιοτίςδὶ ργεβεπί ἕοσ εβεςϊ. ἐγίολο ΔῈ 
ἐπιροτίδηϊ ρίαος, δπὰ οὗ πιοζε ἱπίογεδί ἴὸ 
186 πδιταῖοσ ; ἰῃς ἰδαβὲ βίδρε οὐ (πε 
7οῦσπεν Ῥείοσα ατίνίπρ δὲ γεγωβαίεμι 

οἶδ ἱπ Μεγει).---ἐκπορενομένον α.: 
ε808 πιεπεϊοπεὰ ΟΝ 88 τῆς ργίποϊραὶ 

ῬεΙδοῦ, ΟἹ 88 8{1]}] ροίπρρ Ῥείογε, ἐδε 
ἀϊδοῖρ!εβ δηὰ ἔς ογοννὰ πιεπιϊοηθά 8150, 
88 ἴΠῸΥ δᾶνς ἐπεὶς ραγὲ ἴο ᾧΪἹΑΥ ἴῃ τΠ6 
δεαυεῖ, πορενομένων υπάετρίοοά.---ὄὅχ. 
ἱκανοῦ : ποῖ ἱπηρ᾽ γίης ἴμδὲ τῃ6 στον ἃ τνὰβ 

ΟὗὨ νεγὺ πιοάδεταίθ ἀϊπιεηβίοπβ, δῖ τὰ ἃ 
ἰατρθ οτονγά, ἃβ 6 βα τ ]οαυΐα!ν 
“Ῥγεῖν ροοδ᾽" ψΠεη γα πιδδη “ 
οοά",. ὙΤαμῖβ υὑδὲ οἵ ἱκανός ῥτοῦδΌῪ 
Ἰοηρεά το τἢς ςο]οαυΐα! ατεεκ οὗ {πὸ 

Ῥετίοά. γὲά4ε Κεηπεάν, δοιγοίς ΟΝ. Τὶ. 
Ογερκ, Ὁ. 70.---ὖὃ υἱὸς Τ. ΒΚ Μκ' Κποννβ 
16 πᾶπης, δηὰ ρίνεβ οί! πδπγε, Βασιϊ- 
τηλεθι8, ἂπά ἰἱηιογργεϊδιίἼοῃ, δὸὴ οἱ 
Τί πηδαιι8.---νεσ, 47. υἱὲ Δαβίδ: ἐμΐβ ἴῃ 
811 ἴτας παγγαῖῖνεβ ἴπ8 ρορυΐαγ πᾶπια ἔος 
Μεββίδῃ.---  εγ. 49. φωνήσατε, φωνοῦσι, 
φωνεῖ: πο αἰίεπηρὲ ἕο δνοϊὰ πιοποίοην 
ουὲ οἴ τερατὰ ἴο βίγἷε. [{ ἰβ τπ6 ἄρρτο- 
Ῥείδξε ννοσά 411 [ῃσουρῇ, ἰο 981] ἱπ ἃ ἰουά 
νοΐςα, δυάϊὈ]ε δὲ ἃ ἀϊβιδπος, ἰπ τς ορεῃ 
αἷς (υἱάε ἰχ. 35).---θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ, 
οούγαρα, τίϑα, Ης ο 8118 γου ; ρίξδυ, πὸ 
βυρετῆποιβ ννογάβ, [.8ὲ ἤονγ {ΠΟῪ ψουὰ 
ΒΡΕΔΚ.-- τ, 5οθ. ατσαρμίο ἀδβοτίρείοη 
οἵ ἴῃς Ῥερρατ'Β δασετ τεβροπβο--τηδη 6 
ἀπγονγ ΟΥ̓, ἰυπιρίπρ ἰο δίβ ἔεεξ, Βα 
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51. καὶ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς,1 “ Τί θέλεις ποιήσω σοί ;" 
Ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, ““ἱΡαββονί, ἵνα ἀναβλέψω." ς2. Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, “Ὕπαγε ἡ πίστις σου σέσωκέ σε." καὶ 

εὐθέως ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει τῷ ᾿Ιησοῦ ὁ ἐν τῇ ὁδῷ. 

ΧΙ. τ. ΚΑΙ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱερουσαλήμ, εἷς Βηθφαγὴ καὶ 

Βηθανίαν πρὸς τὸ ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν 
αὐτοῦ, 2. καὶ λέγει αὐτοῖς, ““ Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν - καὶ εὐθέως εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, 
ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς Τ ἀνθρώπων κεκάθικεδ - λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.9 
3. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, Ὅτι 10 ὁ κύριος 

ἀαντω ο Ἶ. εἰπεν ἰπ  ΒΟΌΙ.Δ. 

Ξ εἴμ σοι θελεις ποιησω ἴῃ 'ΒΟΙ.Δ, οὈνίουβῖγ ργεβεγαδῖς ἰο ἴδ βῃιοοῖἃ γοδάϊης ἴῃ 

8 καὶ ο |. ἱη ΒΓΔ Οο». (ΥΝ.Η.). 

4 αντω ἴος τω ἰ. ἰπ ᾿ΑΒΟΡΙ(Δ αἱ. 1.41. νεῖ. νυἱρ. 

δ᾽ερονσαλημ ἰδ ποὶ υδεά πῃ ΜΚ. ΤΒδ ἴσὰθ ἔοιπιὶ δεῖ ἰδ ἱεροσολυμα 88 ἴῃ 
ΜΒΟΡΟΆΑΣ. 

6 Ὁ νεῖ, 1[κδὲ. Ψυΐγ. Βανε βίτυρῖν καὶ εἰ8 Βηθανιαν, ψ Ὡς Τίδο;. δὐορίβ. Ἴδα 
τελάϊης ἴῃ ΤΕ. ἰδ δαρροτιοά ὃγΥ ΜΑΒΟΙΜΔΣ αἱ. 

1 Αἀὰ ουπω, [ο]]ονίηρ ονδεις ἰπ ΒΙ.Δ; ἀῆες ανθρωπων ἴῃ ΝΟ, θείοτε ουδεις ἰη ΚΠΣ 
(ΝΝ.Η. ογάες σ, Τίβοξ. 2). 

δ έκαθισεν ἰη  ΒΟΙ.Δ. 

9 λυσατε α. και φερετε ἰη ΒΟΙ.Δ, Το ΤΕ. οοπέοτπιβ ἰο 1ἱκ, 
1ὸ Οπιὶξ οτι ψἱτ ΒΔ νεῖ. 1,δι. 

οοπιθβ, τῃ8, ἴο ]ςδυϑ8. ὙΒΟΌΡΉ ῬΙπά 
86 παοᾶβ πὸ ριυίΐάς (1,Κ. Ῥγονιἀεβ πὶπὶ 
ἢ οπε) ; Ἰοὰ Ὁγ δΒἰ8 δᾶγσ.---  εσ. 51. 
σοι θέλεις, εἰς.: Ψ παῖ ἀο γου Ψψϑπε: 
Δἰτη8 οἵ βίης ὃ---ῥαββονί : πιοτε τεϑρεοῖ- 
1] τῃδη ΚΑΡΌΙ (μετα ἂπά ἴῃ ]ομη χχ. 16). 
--ἶνα ἀναβλέψω: εἰρδί, οὗ σουγδα, ψν8ο 
ψουά πίη οὗἨ δϑκίπρ δπ δ᾽ πὶ8 οὗ Οπε 
Ψ)0 οου]Ἱὰ ορεη δ]πὰ εγεδ] 
Οβάρτεε ΧΙ. ἘΝΤΕΥ ἵΝΤῸ [ξβῦϑα- 

1ῈΜ. ΟΤΉΕΒ ἹΝΟΙΡΕΝΊΒ. Ἧν. 111. 
Τὰν «οἷδε ἐπίγγ (Μι. χχὶ. σιῖσ κι. 
χίχ, 20-44).---Ν ες. τ. [τ ἰ8β ἤγβε βίαϊεά 
Εβηογα ν ἐπδὲ ἘΠΕῪ ἀρΡργοδοῦ 1 6γυβδίθῃ), 
ἴδεη Βεῖδρμδρε δπά Βείμπδην ἅτε παπιδὰ 
το ἀεῆπε πλοσο Ὄχϑοῖν ἴπ6 ψΒοτγεδρουΐβ. 
Βοῖῃ νἱῖαρεβ παπιεᾶ ; ρδγιγ Ὀθοδυβο 
οἷοβες ἰορεῖμεσ, ρδγεῖν Ὀεοαυβα, Ὑἢ116 
Βείδρμαρε ννᾶβ ἴπε ἴαγρες δηὰ δεῖϊεσ 
Κπονῃ πρὸ, δηὰ ἐπετείοσε πιρῃς μανα 
βἴοοά εφἴοῃς 88 δὴ ἱπάϊσδιίοη οὗ ἰοςδι νυ, 
Βείμδην νᾶ8 ἴδε ρἷδος ψνπεγε ἐπε οοἷὲ 
ΨΆ5 ἴο ὃδ6 μοίὶ.-- ες. 2. κατέναντι ὕ., 
ορροβίϊες γου. ΤῊ δάνεσῦ (οτὶ κατά 
ἔναντι) ἰΒ ποὶ ἔουπηὰ ἰπ Οταεκ δυΐμοσβ, δαὶ 
Οὐουτβ τε] ΠΕ ἴῃ ϑερί.--ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς 
οὔπ. ἀν. ἐκάθισεν : (Πϊ18 ροΐπε, (δδὲ ἴῃς οοἷς 

δᾶ πενὲσ δεθη υδεὰ, ᾿ννουϊᾶά 5βδδπὶ οὗ 
νἱϊαὶ ἱτηροτίδποα δἢεγπαπά, ἄοπιὶ ἴδα 
ΟὨ γί βείδη ροίπε οὗ νίενν, ἀπά οὴς Ἴσδπποῖ 
ψοηάδγ (Πδὲ ἰξ ἸΟΟΚ ἃ βυτε ρίαςς ἴῃ {86 
ἐγδαϊείοη, 28 ενίποαά ὃν (δα παγγδῖνα 
ἴῃ ΜΚ. (οονεὰ ὃν [κ΄ Βυὲ ἱξ ἰδ Ρεσ- 
ΤΑ Β81016 ἴο γτοραζγά 118 8ἃ8. δἃπ Ἴχρϑῃβίοπ 
οὗ ψῆδὲ 7658 δοίυ λιν βαϊὰ, 6 ἰάεα 
υπάεγ γίπρ ἰβ ταὶ ἴος βδογεά ρυγροβεβ 
ΟΠῪΥ υπυβοά Δηίτηδῖβ πᾶν ὃς επιρίογεὰ 
(υἱάς Νυταρ. χίχ. 2, τ ϑαᾶγῃ. νἱ, γ).--- 
λύσατε, φέρετε: δοτῖίϑε ἀπά ρτεβεηξ; π6 
ἴοττηθσ ἀεποιίηρ ἃ τῃοπιεπίδσυ δοῖ, ἴῃς 
Ἰαϊξεσ ἃ Ῥσοςςβ8.--- εσ, 3. ὁ κύριος α. χ-. 
ἔχει : ἴῃς Μαβίες δδιἢ πεεά οὗ δίπι. γὲ 
οἡ (Πΐβ δἱ Μέ. χχί. 3.----καὶ εὐθὺς, εἴς. : δηὰ 
πεταιβινενναν Ηδ τεζυτηϑῖῃ Πίπι (Πα σο1}) 
δραίῃη.---πάλιν, ἃ ννγε]1-δειδβίβά σϑδάϊηρ, 
οἰεαυν ἱταρίϊεβ [18 πιεαπίηρ, ἱ.6., (δὲ 
7εβὺ8β δάἀβ Ηἰβ ἀϊβοῖρίεβ ργοπιἶβε τῆ 6 
ονσθεσ ἴπδε Ηδ ν7]]} τεϊυγη ἐπ οοἱὲ τἱὮ- 
ουὖὲ ἀεῖαγ, αἴες Ης μᾶ8 ῃαά Ηἰβ8 υβὲ οὗ 
ἱε. 80 νους Βεβιιδείοη ὙΝ εἶββ (πὶ 
Μεγεῖ) δὰ Ἡοϊεζπιδπη (Η. Ο.).. Μεγες 
τίη κβ τη18 ἃ ρδίυ {πίη ἕο ΟὨτγίδε τὸ 
ΒΑΥ, δηά τεϊεςίβ πάλιν 48 δὴ δάάίξίοῃ 
ἄυς ἰο πιϊϑιιπάἀεγβίαπάϊηρ. Βίδββεὰ ὉῪ 



4τ6 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙ. 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει - καὶ εὐθέως αὐτὸν ἀποστελεῖ ῖ ὧδε." 4. ᾿Απῆλθον 

δέ,3 καὶ εὗρον τὸν ὃ πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν ὃ θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ 
ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. 5. καί τινες τῶν ἐκεῖ ἐστηκότων 
ἔλεγον αὐτοῖς, “Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον ;" 6. Οἱ δὲ εἶπον 

αὐτοῖς καθὼς ἐνετείλατο“ ὁ ᾿Ιησοῦς - καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 1. καὶ 
ἤγαγον ὅ τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπέβαλον ὁ αὐτῷ τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτῷ. 8. πολλοὶ δὲ ὃ τὰ ἱμάτια αὐτῶν 
ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ στοιβάδας 9 ἔκοπτον 10 ἐκ τῶν 
δένδρων, καὶ ἐστρώννυον εἷς τὴν ὁδόν.10 ο. καὶ οἱ προάγοντες καὶ 
οἷ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, λέγοντες,} ““ὭὩσαννά - εὐλογημένος ὁ 

1 αποστελλει 'ἰπ ὙΕΙῪ ΤῊΔΩΥ τὑποίαῖϊβι ὙῊῈ πιοβὲ ἱπηρογίδπε νδγίουβ γσεδάϊηρ 8 

παλιν δες αποστελλει ἱπ ΒΟ" ΌΙ.Δ πιίπυξο. Οτῖρ. ; ἀουθεῖε88. ἃ ἔγυε τεδάΐηρ, 
τδουρῇ οπιϊτιεὰ ἴος Παγπλοη ες σεΆΒΟΠΒ ἱπ ΠΊΔΗΥ͂ ςορίε8. Β Ρἷδςεβ αντον ἰδϑῖ, αποσ. 
παλιν α. (ΥΝ.Η. πιατρ.). 

3 καὶ απηλθον ἴῃ ΜΙ Β[.Δ. 

8 ΒΌΙ, οπιῖξ τὸν ὑείοτε πωλον (Δ μαᾶνε ἰτ, Τί8.8.), ἀπά ΒΙ.Δ οπιε τὴν Ὀεΐοσε 

θυραν (ἴπ ΝΟ, Τίβοἢ.). 

4 εἰπεν ἰπ ἡ ΒΟῚ.Δ. 

δ φερουσιν ἰπδίεδά οἵ ηἡγαγον (ἔτοτ) Ρᾶγ811.)} ἱἰπ 9 Β1.Δ. 

4 επιβαλλουσι ἰπ 3 ΒΟΌΙ.Δ ἴον ἐπέβαλον, ν᾿ ἢ!ςἢ σοῃ ΟΓΠῚ8Β το ἤγαγον. 

Ἴςπαντον ἴῃ  ΒΟΌΓΔ. 5 καὶ πολλοι ἰῃ ᾿ ΒΟΙ,Δ, 

9 στιβαδας ἰπ πιοϑὲ υποία]5 (8 ΒΌ1.Δ, εἰς.). 

Ὁ Ἐοσ ἐκοπτον. .. οδον (υ΄. Μι.) 3 Β1.Δ μανὸ δἰ ΡΥ κοψαντεξ εκ των ἀγρων. 

1 Οὐ λέγοντες ΑἸ ΒΟΙ.Δ. 

186 βᾶπηε βεῆβεὲ οἵ ἀεοοσγυπι--“ δεῖονν 
[6 ἀϊρηϊν οὗ τε οσοδβίοπ δηά οὗ 
ἴ8ο ϑρβακεῖ"---ἴῆε ϑρεδκεγβ Οοπηπι. 
ομεσίβηεβ ἄουδὲ 45 ἴο πάλιν, 5πεϊτετὶπρ 
ἐεβεῖγ Ὀεπὶπά τα ἔδοϊβ ταὶ, ψ μῖς ἴῃς 
Μ5895. νος ἢ ἰπβεγὲ “ δραίῃ ᾿᾿ ἃγα βόπεῖ- 
ΔΙῚ τηογε τεπιδγκαῦϊε ἴοσ οπλββίοη8 ἤδη 
αἀάϊείοπδ, γεῖ ἰπ (Π15 ᾿πβίδπος ἔπον ἰδοκ 
ἴδιο δυρροτὶ οὗ δποίςπε νεγβίοηβ δηὰ δΑγΥ 
Ἑδίδεσβ. 1 ἄο ποὶ (εε] τῆς ἕογοα οὗ πε 
διρυπιαπὶ ἴτοπὶ ἄεοογαπ. [{ Ἰυᾶρεβ 
ΟὨτίβε᾽β δοιίοῃ ὃγ ἃ ςοπνεπιϊοηαδὶ βιδπά- 
διὰ. ΜῊ 5βῃουϊὰ ποὲ [}65ὺ8 ἰπβίστυςϊ 
Ηἱΐδ ἀϊδεῖρίεβ ἴο βαὺ “ἴτ Μη] θὲ τεϊυσπεὰ 
“ἰθους ἀοῖαν" 48 δὴ ἱπάυσεγηεπς τὸ 
Ἰεπὰ ἐς ἢ Ὀϊρπῖν  Ηονν τηυςῇ νν}}} παν 
ἴο ψο ἰξ τπδῖ ἰβ ἴο Ῥς ἰῃε τεβὶ οἵ Ὠἰβίοσι- 
οἷν 1 Ὑπεῖε νγὰ8 ποῖ οπἷν ἀΐρηΐ νυ θυ 
Βυχμ!]διίοπ ἱπ τπ6 τηᾶππαῖ οὗ επίδσγίπρ 
7εγυδβαίεπι: ἴῃ πεδα ἴογ τῇς οοἷξ, (6 τισα 
οὗ ἴτ, 1π6 ἴδοι ἰῃδὲ ἰξ δά ἴο Ὀς δογγοιτεειὶ 
411 επίε 45 οἰεγηεπῖβϑ ἰπ (Π6 ἰοννΥ βῖδις 
οὔ πε ϑοη οἵὕ Μδη. Οη ἴδε ννῃοΐε βυῦ- 
Ἶεοῖ νἱάς ποῖεβϑ ου Μι. Τῇὶβ 15 δποῖπεσ 
οἵ ΜΙ.᾽5 τοδί βγηβ, ᾿νῃϊς ἢ Μι.᾿5 νεγβϑίοῃ 
ΟὈΙἰεταῖθβ. Εἰεϊά (Οὐ ΝοΥ.), οἴϊεη 
δοϊὰ ἴῃ δί8β ἱπιογργεϊδιίοπβ, ἤεγα βυσουπηῦβ 

το ἔπε ἀεοογαπι ἀγρυπιεηΐ, πὰ ἰβ Ὀἱλββεᾶ 
Ὁγ ἰξ ἀραϊπβί ἴῃς γτεδάϊηρ πάλιν ςοπιαἰποὰ 
ἴῃ 80 τηδηΥ ἱπιροτίαπι Μ59. (υἱάε ἀθονε). 
πονεῖ. 4. ἀμφόδον (ἄμφοδον ἀπά -ος 
ἴτοτι ἀμφί Δηὰ ὁδός, πετε οπὶγ ἴῃ Ν. Τ.), 
ἴδε τοδά σουπὰ τῃὰ ἑαγπιγαγὰ, [πη 7εζ. 
χνίϊ!. 27, ϑερῖ., ἴἴ βεεπηβ ἴ0 ἀςποίε βοπη8 
ἃτὶ οὗ ἃ ἴοννῃ : “τς ραΐδοςβ οὗ Ϊεγιβδ- 

16πὶ᾽" (ΒΕ. Ν.).-νν. 5.-6. ΜΚ. {6118 τῆς 
ΒοΟΣΥ ΨΕΤΥ͂ ΟἰΓΟΙΠΊΒιΑ ΠΕ ΔΙ : ἤονν (δα 
Ῥοορῖα οὗ {πὸ ρμίδος Ἴδα εηρσεά τῃςεὶς 
δοϊίοη ; δονν ἔπεν τερεδϊεά {πὰ της 
οἴ ]αβυβ; πὰ {πε βδιϊϑίδοίΐοσυ γεβυΐς. Με. 
(χχὶ. 6) 18 πλυ ἢ ΠΊΟΓΕ ΒΕΠΊΓΤΊΔΓΥ.--- ἐγ. 8. 
στιβάδας (στιβάς ἔτοπι στείβω, το ἰτεαά, 
ἤδηςα δηγιῃπίηρ ἱἰγοάάεπ, βυςἢ 88 βῖσγαν, 
τεεάβ, ἰεανεβ, εἴς. ; ἤεγε οἠἱγν ἱπ Ν. Τ.); 
“ἸΆγοιβ οὗ ἰεᾶνεβ," ΒΕ. Ν᾿, πιαγρίπ ; οἵ 
ἴανειβ οἵ Ὀγάπομεβ (κλάδους, Μι.) ον- 
ταϊπεά, 45 ΜΙ. Ὄχρίδίηβ, Ὁ. ουϊεϊηρ ἴσοτι 
πε Πε]ά5 (κόψαντες ἐκ τ. ἀγρῶν) .---στοι- 
βάς (στοιβάδας, Τ. ΚΠ.) ἰ5 Ῥτοῦ Ὁ ]Υ ἃ οοτ- 
τυρὶ ἔογπὶ οἵ στιβάς. Ἡδπγομίυβ ἀεῆπεδ 
στιβάς 85 ἃ δεὰ οὗ τοἄς ἀπά ρτεέη ρτῶββ 
δηὰ Ἰεᾶνεβ (ἀπὸ ῥάβδων καὶ χλωρῶν 
χόρτων στρῶσις, καὶ φύλλων).---Ν τ. 9. 
οἱ προάγοντες, τ|ἸοΞε ροίηρ Ὀείοτα; Ῥζὸ- 



4--.. 

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 

10. εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασι- 

417 

λεία ἐν ὀνόματι Κυρίου ; τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαβίδ: Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 
ὀψίστοις.᾽" 11. Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς, καὶ 3 εἰς 
τὸ ἱερόν - καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ὃ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, 
ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 

12. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείνασε " 
13. καὶ ἰδὼν συκῆν μακρόθεν,ὁ ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει 
τιῦ ἐν αὐτῇ " καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα" οὐϑ 
γὰρ ἦν καιρὸς δ σύκων. 14. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς Τ εἶπεν αὐτῇ, 
“Μηκέτι ἐκ σοῦ εἷς τὸν αἰῶνα ὃ μηδεὶς καρπὸν φάγοι." Καὶ ἤκουον 

1 Οπιξ τηϊ8 δεςοηᾶ εν ον. Κ, ἢ Δ ΒΟΌ1Δ. 3 Οπϊῖ ο Ι. καὶ ψἱ  ΒΟΌΙ,Δ. 

ΣΝΟΙΓΔ, Οτῖρ.ν» βαᾶνθ οψε (Τίβοι., ΝΝ.Η., ἑεχὲ, Ὀσαοκοῖβ), δυξ ΒῸ δηὰ οἵδει 
ὑπο 1853 Βᾶνα οψιαφβ. Β οὔγβ τη ρας. 

4 απὸ μακ. ἱπ ΤΏΔῺΥ υὑποῖ4}5 (ἢ ΒΌ, οεἰς.). δ σι ἐνρησει ἰπ ΝΙΒΟΙ,Δ. 
δ γαρ καιρος ονκ ἣν ἰῃ δ ΒΟΙ.Δ Τορ. δγξ. 

79 1. οὐχὶ ΦΒΟΌΙΔ ; αἷἶβο ἴῃ νεσ. 15. 

8 εἰς τὸν αἰωνα Ὀεΐοτε ἐκ σὸν ἰπ ἢ ΒΟΏ1.Δ. 

ὍΔδΙν ρεορῖε ψῇο δά ροπο ου ἔγοσῃ {πε 
εἶν ἴο πηεεῖ ἔς ρῥτγοςεββίοῃη.---  σ. Σὰ. 
εἰσῆλθεν, εἴς. : ([ἢε ρτοσεββῖοῃ πον 
ἄτορβ ουΐ οὗ νίενν ἀπά διϊεπιίοη ἰ8β ἄχεά 
ΟὩ [86 πιονεπηεηῖβ οὗ εβῃ8β. Ηδ επίειβ 
7οτυβαίθπ,, δηα Ἔβρεοῖδν τπῸ ἐεηρ ες, 
δηὰ βυζνευβ 411 (περιβλεψάμενος πάντα) 
ἢ ΚαδηΪΥ οὔβεσνδηὶ αγα, οὐ ἴῃς ουϊ- 
Ἰοοῖκ, κὸ 81. Ραὺ] ἂὲ Αἰἤδπβ, ποῖ ἔοσ {88 
ἰσζαγεβαυα, Ὀὰξ ἔοσ ἴῃς τῆοσαὶ ἂἀπὰ τα- 

[πείουβ εἰεπιεπ. ΗςἜς ποϊεά τῇς ἰγαῆῆς 
δοίης οα πίη {δὲ βαστᾶ ργεοίηςιβ, 
Ἐπουρῃ Ης ροβίροπεά δοϊΐοη {11 τῃ8 
τηοστονγ. Ἡοϊζπιδηη (Η. Ὁ.) ἐπί πκ5 τπδὲ 
τῃς περιβλεψάμενος πάντα ἱτηρ]1ε5. ἐμαὶ 
7εβι8 νγᾶ8 ἃ βίσδηρεσ ἴο [εγυβαίεση. Βαΐ, 
45 εἶβ8 τεπιαγκβ (ἴπ Μεγεῦ), ΜΚ. σδη- 
ποῖ Βᾶνς στηεδηὶ ἴὸ βυρρεδβὲ ἴπαΐ, Ἔνεῃ 
1 ]εβὺ8Β δβαά πενεσ νιβιιεὰ [6γυβδὶ ἐπὶ 
βἶποα {πῸὸ Ὀερίπηίπρ οὗ (86 ρυδ]ῖς 
τα ϊ ΠΙ ΒΈΓΥ. 

νν. 12-.|4. Τὴ7ἑαε Πρ ἱγές οἡ ἐμε τοὰν 
(Με. χχὶ. 1:8-10).---νετ. 12 ἴε]]8 ον 
ζτῖυε οοπηίηρ ἔτοπλ Βείῆδηγν, πεσε Ης 
δὰ ραββεὰ ἴῃς ηἰρῃς ἢ πες Ὑννεῖνε, 

ἔεῖϊ: ἤυπρετ. ΤὨΪΒ 8 δυγρτγίδίηρ, σοη- 
βἰἀεείπρ τπαῖ Ηδ ῥσοῦδθϊν βρεπὶ τῆς 
εἰρῶς πη ἐἢ6 πουβε οὗ Ποβρίἰδῦ]ε ἐτίεπά 8. 
Ηδὰ δε εἰρδιβ πὶ (ἢε τεπιρὶς ΚΙΠεὰ δεερ 
πὰ δρρειϊῖθ, δο ἴῃαι Ηε Ἰεἴς ΒεῖμδηΥ 
αἱϊπουῖ τακίηρ δὴν ἴοοά 3--- ἐγ. 13. εἰ 
ἄρα, ἰἔἴπ ἴῃς οἰγουπηδίδποεβ; ἰδᾶνεβ ἵποῦς, 
ογεαιίηρ εχρεςϊδίϊοη.---εὑρήσει : ἔαΐυτα 
ἰπάϊςατινα ; βυ δ) αηςεῖνα, ποτε τορυΐδσ.---- 
ὁ γὰρ καιρὸς, εἰς., ἴοτ [1 τνν88 ποῖ τῇς 
δεᾶβοῃ οὗ ἥρβ. ΤῆΪΐβ ἰπ ΜΙ. οπἷγ. Τῇα 

σΟΡΕῖ βεάϑοῃ ΨῈ8 [ππε ἕοσς [δε ἄγει: τῖρο 
88. Οπα ΠηΔΥ ὑνοπάεσ, ἔβθη, δον [{εδβι8 

ςουἹᾶ ἢανε δὴν εχρεςίδιίουβ, Βυξ Παὰ 
Ηεὺ Νὶοεῖος Απε. δηὰ Ευιῆγ. νἱεινεὰ 
18ε ἀππρεν 88 ἔεϊρτιεά. [ἐ ἰ8 πιοσε τεᾶβοη- 
ΔΌΪς ἴο ΒΌΡροβε [πδὲ τῃς ἢορε οἵ βπάϊηρ 
Βᾷβ οἡ ἴδε ἵἴσεε νν88, ἰζ ποῖ ἐεϊρπεά, δὶ 
Ἰεαβὲ Ἴχίγεγμεῖν ἰαῖπι. Ης τηϊρῆϊ ἤᾶνὸ ἃ 
βῃγενγὰ ρι1688 ἢονν (ἢ ἴδοϊ νν88, δά γεῖ 
ξο υρ ἴο ἴδε ἵγες 88 οπε Ψψῇο δδά ἃ τίρμς 
ἴο δχρεοῖ ἢἤρβ ψΠετα ἴπεῖα 8 ἃ τι οὗ 
Τοϊαρα, νΠὮ ἱπίθπε τὸ Ὁ 1186 ἴξ ἕοσ ἃ ρατ- 
Δδ]1ε, [0 Ηδ σουἹά ποῖ πὰ ἐγαϊξ οη ἰξ, [ἢ 
ἴποβε ἰδὲ ἄδνβ ἴῃς Ῥσορῃεῖὶς πιοοά νν88 
οη Ϊ6δβι5 ἰπ ἃ Πίρῃ ἄεστεε, ἀπά Η5 δοϊίοη 
ΜΟΙΪὰ ὍΘ. ΟἸΪΥ νΈΓῪ Ραγεδ!Υ υπάογβιοοά 
ὃγ τῃς Τυμεῖνε. --- ες. 14. φάγοι: {πε ορ- 
ἰφεῖνα οὗὨἨἁ νν 5 ῃϊπρ' ν ἢ μὴ (μηκέτι), 85 ἴπ 
οἰαβδίς ασγεεκ (Βυτγίοη, ΜΕΝ 8 476). 
ΤΠ ορίδεϊνε 8 σοπηραγαιίνεϊν γᾶγο πὶ ἴῃ 8 
Ν. Τ.--ἥκονον : ἴῃς ἀϊδοὶρίεβ πεαγὰ 
(ναὶ ΗλἊ βαϊά) ; {πῸῪ ᾿νεγα ποῖ ἱποῦ- 
βεγνδηῖ, ΗΒ πΠΊΔΠΠοσ ἡνου] ἃ αγγοϑὲ αἰΐδη- 
τίοπ. ὙΠδ σαπιαείς ργερᾶγαβ ἔοσ τνῆδε ἰδ 
τεροτίθα ἴῃ νεσ. 20; βεποα {6 ἱπιρετέεςξ. 

Ὗν. 15-190. Οἰεαπείηρ οὗ ἐδδ ἐφηιῤὶς 
(Με. χχί. 12-17, ὕκ. χίχ, 45-48). Τῃ6 
βίαιε οὗἉ εἰ πρ8 [6808 βᾶνγ ἰπ τ[ῃς τοΠΊρ] 6 
γεβίεσάαν ἢα8 Ὀδεη ἰπ Ηἰβ τηἰπὰ ὄνος 
βῖποθ : τῆσουρῃ ἴῃς πίρῃις νναῖομεβ ἴῃ 
Βεῖπδην ; ἰη Πα πιογηίηρ, Κι Πρ ἀρροῖίτε ; 
οὐ πε νυ, πε Κεὺν ἴο Ηἰβ επἱρτηδίϊςδὶ 
Ῥεπανίουγ τονναγάβ ἴπε ἢἣρ ἴγες.--- ἐσ. 15. 
εἰς τὸ ἱερόν, ἱπίο {π6 τεπηρὶς, {πδὲ ἴ8, ἴπ6 
ἰογτεοουτέ, ἔπε σοουτὶ οὗ τῃ6 αςη1|168.-- 
τοὺς π. καὶ τοὺς ἀ., ἐλι6 5611ετ8 ἀπά ἐλδ 

27 
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οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 15. Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα " καὶ εἰσελθὼν 
ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγο- 
ράζοντας 1 ἐν τῷ ἱερῷ " καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν, καὶ τὰς 

καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψε 16. καὶ οὐκ 

ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17. καὶ ἐδίδασκε, 
λέγων 3 αὐτοῖς, “Οὐ γέγραπται, “Ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς 
κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν᾽; ὑμεῖς δὲ ἐποιήσατε ὃ αὐτὸν σπή- 
λαιον λῃστῶν." 18. Καὶ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς," 

καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσουσιν δ: ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, ὅτι 

πᾶς δ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 
19. Καὶ ὅτεϊ ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο ὃ ἔξω τῆς πόλεως. 20. 

Καὶ πρωὶ παραπορευόμενοι," εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 
21. καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, ““ἱῬαββί, ἴδε, ἡ συκῆ ἣν 

3 ζονῃ Ὀείοτο αγορ. ἰπ  ΒΟΙ, αἱ. 
5 ρος λεγων ΝΒΟΙ,Δ δανε και ἐλεγε. Β οπιῖίδ αυτοι!. 

δ πεποιήκατε ἰπ ΒΙ,Δ (Τίδοι., ὟΝ. Η.). 

δ ἀπολεσωσὶιν ἴῃ ΑΒΟΌΙ, εἰς. 

Ἴ Ὅταν ἴῃ ΒΟ1.Δ. 

δ παρακ. πρωι ἰη ΒΟ Δ. 

Ῥυγεῖδ: δζιίοϊς δείοσα ὈοὶΒ (ποὲ ϑὸ ἱπ 
Μὲ), δοῖδ ρὰὶ ἱπ τῃς ὈΙΠΟΤΥ 86. αἰΐκα 
εν! ἰη ἐμεῖς ὑταςιῖςα.--νετ. τ6. ἤφιεν: 
υἱάφ ἱ. 34. 6 ϑἰδίεπγεπί ἴπᾶὶ [6δι8 
ἀϊᾶ ποὶ αἰΐονν Δ οπα ἴο ΟΔΓΓΥ δηγτπίη 
(σκεῦος, [,Κ. νἱϊ!. χ6) του φῇ {πε τετηρὶς 
οουτὶ ἰδ Ραουμ ἰο ΜΚ. [ὲ ἄοεβ ποῖ 

πε ἰο δὴν διίεπιρὲ δὲ νἱοΐεπε ῥγο- 
διριίοα, Ῥυὶ δἰπιρίν ἴο Ηἰ5 {δε τ ρ 85 ἴἰὸ 
ἴδιε δαοσεάῃεβ οἵ ἴῃε ρίδοασ. Ηδ οουἹὰ 
ποῖ ὅὍεασ ἴο Βε6 (δα ἰεπιρῖς οουτγὲ πδᾶς ἃ 
Ῥγρϑία οσ βϑῃογῖ ουΐϊ, ποῖ ἴο βρεᾶὶς οὗ (ῃ8 
δίανες δϑοτηϊπδίίοηβ οὗ ἴῃς πλεσοσπΆσΥ 
τεδῆς Ηδ μδά βίεσζηϊυ ἱπεεσγυρίεά. [π|ι} 18 
ἔεεϊ πρὶ 1εδὺ8 τᾶ δὲ πα στ ἴ[π6 ἘΔΡΡ 8, 
δὲ Ἰεαβὲ ἴῃ {πεῖς ἤδοσυ. κ᾿ Ν μδὲ τενεγθηοα 
ἰδ ἄυς ἴο τπΞ ἰεπιρίε ἡ Τῆδὲ πὸ οπε ρῸ 
ἱπίο {πὸ τηουπίαίη οὗ {δε Βουδα (πε 
ςουτὲ οὗ (δε αδηεε8) ἢ ἢ 15. βιδθι, 
8ἤοεβ, Ῥυγβα, οἵ ἀυβὲ οπ ἢῖβ ἔεεῖ, 1,6ἴ πὸ 
Οὐδ πιᾶκα ἃ ογοββίπρ τῆγουρἢ ἰξ, ΟΣ 
ἅἄερταάς ἴξ ἱπίο ἃ ρίδος οὗ βρι(ἰἰπρ ᾽" 
(Βδϑυϊ. Ἰεναγηοῖα, ἱπ 1ἱρμείοος, σα ἴος.). 
--νες. 17. ε σονδῖβ τότε ἤδη 
ν δὶ Ης βαϊὰ ἴπβὲ (ἤδη, ρμοϊπεηρ ἴο ἃ 
οουζδα οὗ ἰδδοδιηρ (7. νεὲσ. 18 ἀπά σικ. 
Χίχ. 47). Ἡδετα δραΐη γγχ ποῖς {πὲ ἢ] ς 
Με. βρεαΐβ οὗ ἃ ἀκαϊϊηρ ταὶ τ βῖγυ ἴῃ ἴῃς 
ἐεηρις (χχί. χ4) ΜΚ. ρίνεβ ὑγοπιίπδηςα ἴο 
τεβοδίηρ. Ὑεῖ Με. ρίνεβ ἃ ἔδλγ ἤ}116ὺ 
τοροσὲ οὗ ἰδ ννοτάβ βροκεὴ ὈΥ 1688 
ἀυτίης (6 Δ5ὲ ννεςκ.- -πᾶσι τοῖς 
ἔϑνοσιν, ἰο 411 [Π6 ΟΘεπιςε8, 25 ἰπ 18. ἵνΐ. 

4 ἀρχ- Ῥεΐοτε γραμ. ἴῃ ἡ ΒΟΌΤ,Δ αἱ. 
8 παρ γαρ ἴῃ ΜΙ ΒΟΔ. 

8. ΒΔ Βᾶνε εξεπορενοντο (ΥΝ.Η.., ἰαχὲ, Ὀεαοκεῖ). 

7. οτλϊεεά ἴῃ Ἐμ6 Ῥαγα]]εῖ ; νεσν βαίεαδῖα 
1ῇ νίενν οὗ {πε ἕλοϊ πὲ (ῃς ἰγδῆς νγοπὲ 
οη ἰη 86 οουτὲ οὗ {Π6 Θεηε 168. Α ὄἔοσε- 
βηδάονήηρ οὐἩἨ ΟὨγίβιίαῃη ἀπίνοσγεα ἴ8ηι.--- 
πεποιήκατε, γε πᾶνε τηδάᾶς ἰξ δηά ἰξ πον 
8.--τν ες. 18. πῶς. τς ρυγροβα ἴο 
τί οὗ Ϊεβὺβ ἤχεά, δυὰς {886 ἄοεσ ρυΖΖ]ηρσ 
Ὀεσδιδβε οὗ (δς δβίει ἱπ νῃϊοἢ Ης τὰ8 
μεῖά.---ἶ ες. το. ὅταν (ὅτε, Τ. ΚΕ.) ἱπιρ! 168 
τερει οη οὗ δοιίίοη. ΝΥ ε πᾶνε βεσο ἄν 
ψ τ τῆς ἰηάἀοαξῖνα ἱπδιεδά οὔ πε ορίδιϊνα 
ψπους ἄν 48 ἱπ δε οἰδββῖςβι ΕἸἰεϊὰ 
(Οἱ. Νον.) τερατὰβ ὅταν ὀψὲ το 88 ἃ 
5οίςοἰβπιὶ ἄυς ῥγορδῦϊγ ἰο ΜΚ. Πἰπιβοῖ 
(45 ἱπ 1]. 11, ὅταν ἐθεώρουν), αηὰ Ποῖα 
ἴηδε ἴῃς σοππεοξίοη ἴῃ ΜΙ, Ἐ παγγδῖϊνε ἰδ 
ἀεοϊδεάΥ ἱπ ἕδνουσ οὗ 4 βἰπρίε δοξίοῃ 
ἰμβίεδά οὗ, 48 ἱπ 1 Κ., ἃ ἀδίἷγ ὑγδςείςβ. 

γν. 20-25. Τὰε ευϊἐλεγεὰ βρ ἐγδε ακᾶ 
᾿κλλλρῳ εοπυεγεαῖϊον {Μ, χχὶ. 20-22).--- 

εἴ, 20. παραπορενόμενοι, ρδδδίηρ Ὁ, 
πε 6 (τος ἔπ {δ᾽ ΨΆΥ ἴο ἔδεαβαῖθις, 
πεχὲ τηοσγηίηρ).---πρωΐ: ἴῃς ροδίξΐοη οὗ 
(818 '᾿ννοσά δῇε παραπ.; ἰπβιοδά οὗ θεΐοσες 
8ἃ5 ἰῃ ΤΑ Ε., 8. ἱπηροτίδπε. [Ιὲ ρίνεβ ἱξ 
επλρ δβϑὶβ 88 βυρρεϑίίηρ ἰδαῖ ἴξ γγὰβ ἱπ 
πε εἶδαν νιογπίηρ ἰἰσλὲ τπδὲ ἔμεν ποεοεά 
1π6 δίδίες οὗ τῃς ἔτος. [Ιξ πιρῃς ἤᾶνα 
Ῥεξη ἴῃ πε βαπιῈ ςοπάϊείομ ἴδε Ῥγενίοιιβ 
δνεηίηρ, δυῖ ἰξ ψουά ὃς ἀλτίκ νν ἤθη ΠΟΥ 
Ρδδδεὰ (ἢε βροι.--- ες. 21. ἀναμνησθεὶς, 
τεπλεπιθεγίηρ (νμδὲ ἴῃς Μαβίεσ παὰ βαϊὰ 
τῇς ργανίουβ πιογηΐηρ).- -ὦ Πέτροε: 



15-:δ, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

κατηράσω ἐξήρανται." 4124. Καὶ ἀποκριθεὶς ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, 
“Ἔχετε πίστιν Θεοῦ. 23. ἀμὴν γὰρ ' λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ 
ὄρει τούτῳ, ἼἌρθητι, καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύσῃ ὅτι ἃ λέγει 23 γίνεται - ἔσται 
αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ. 24. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πάντα ὅσα ἂν 
προσευχόμενοι ὁ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 
25. Καὶ ὅταν στήκητε ὁ προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος " 
ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν. 26. εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.“ 

27. ΚΑΙ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περι- 
πατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι, 28. καὶ λέγουσιν ὃ αὐτῷ, ““Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
ταῦτα ποιεῖς ; καὶ 9 τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ὅδωκεν,19 ἵνα ταῦτα 

1 γαρ οπχίεά ἴῃ  ΒΌῸ, 
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3 ὸσ πιστευση οτι α λεγει  Β1.Δ πανε πιστενη οτι ο λαλει (ΤίφοΣ., ὟΝ... 

8 Οηϊξ ο ἐαν εἰπὴ  ΒΟΌΙ.Δ. 

4 Ἐοτ οσα αν προσευχομενοι ᾿ ΒΟΌΓΦΔ Βᾶνε οσὰ προσενχεσθεκαι(Τίδοι. ὟΝ. Η.). 

δέλαβετε ἰη ΙΝ ΒΟΙ.Δ. ΤΕ. ἰ5 ἃ οοτχεοϊίοῃ. 
4 στήκετε ἴῃ ΟἿ], (Τίβοδ., ΚΝ. Η.), ΒὰῈ Β Βαβ στηκητε. 

ἼΨετ. 26 ἷβ οπγεὰ ἰῃ Ν᾿ Β1.Δ (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 
ἰτιᾶς δηάϊηρ. 

δΊΜΒΟΙ(Δ δᾶνε ελεγον. 

9 ἴῃ ΝΒ Δ. 

Βροκεβίδῃ 88 τδιδὶ; ἴμὩ6 ἀΐδβοΐρ᾽εβ 
Ἐπογα ΠΥ ἰῃ ΜΊ.--- ες. 22. ἔχετε πίστιν, 
νὰ }αἱκ. ὙΒ6 (Βουρδίβ οὗ [6818 ἤοτα 

18 Κ6 ἃ ἔχῃ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεηὶ ἀϊγεςιίοη ἴο 
παΐ ΜῈ βδουϊὰ πᾶνε ἐχρεοῖϊοά. Ἧγ8ὰ 
Ἰοοῖκ ἴος εχρίδπαίίοηπβ 88 ἰο (δ τϑαὶ 
τηξαηΐηρ οὗ δῃ ἈΡΡΆΣΕΠΕΥ ὑγεβδοηδῦϊο 
δοϊίοῃ, ἴδε συγείης οὗ ἃ κ5'ὶ ἴσες. [ἱπϑίεδά, 
Ἧς ἔυσηβ δϑίάε ἰο [86 δυιδ]εοὲ οὗ ἐπε 118 
ΠΕΟΘΒΘΑΤΣΥ ἴ0 Ῥοτίογπ πλϊγασυΐουβ δος Οἢ8. 
Οδη ἴξ δὲ ἴδαι ἰδ ἰτδάϊτίοη ἰ8 δὲ ἔδυϊε 
πεγθ, οοππεοίίηνσ αἰης ψνοσάβ οὗ 28 
Μαβίες δδοιυὲῤ ἕαϊϊῃ ἀπά ργᾶγες ἢ ἃ 
οοπηραγαιίνεϊ Υ ππδυϊα δὶς ορσοδβίοη ὃ 
Οεγίδι εἰν ταῦθ οὗ ννδδὶ ἰ8 φίνεη μετα ἰδ 
ἴυυτ 4 ἴῃ οἵδε: σοππεοιοηϑ---νεσ. 23 ἰπ 
Μι. χνὶϊ. 20, 1. χνίϊ. 6; νας. 24 ἴῃ Μι. 
νἱΐ. γ, υκ, χὶ, ο; νεσζ. 25 ἰπ Μί. χνίϊ!. 35; 
οὗ οοὔσϑα ἰπ βοιηον δὲ αἰϊεγεὰ ἴοζπι. 
ΜΙκ. βϑϑη)β Βεσε ἴο τδκε σοοπὶ ἴοσ βοιηδ 
ἱπηροτίαηε νογάβ οὗ οὖζ [οσγἅ, ἂ8. ἴζ τὸ 
οοτηρεηδαῖς ἴοσ περίεοι οἵ ἴῃς ἀΐάαελδ 
ΒΙΟΒ ἢς Κπὸν ἰὼ ὃδ6 δὴ ἱπιροτίδης 
ξεδλῖυτα ἴῃ Ηἰ58 τηἰηϊβίγυ, ἀοὶηρ [Πϊ8, ἢονν- 
ἔνεῖ, 88 Μεδυεοσ ταπιδγκβ, ΟΥ̓ ΨΑΥ Οὗ 
τδουρδε τεάδοιίοα, πὩοὲ ὉΥ τλξγα 

γε ιβ8 (δίη κα ἰξὲ 88 ἔ]]16π ουξ Ὁγ 

λεγουσι οοπέοτη18 ἰ0 ἔρχονται ἴῃ νδσ, 27. 

10 ἐεδωκεν Ὀαίοτε τὴν εξ. τ΄ ἰῃ 3 ΒΟΙ.Δ. 

τδηάοσῃ ἰηβεσίίοη.--- πίστιν Θεοῦ, (αἰ ἢ ἐν 
Θοά, ρεηίεῖνο οὈ]εοῖῖνε 88 ἰη Εοπι. {ϊ. 22 
δηά Ηοῦ. νί. 2 (βαπτισμῶν διδαχὴν).- 
ες. 24. ἐλάβετε: (8 τοαάϊηῆς (9Β01.Δ) 
Ἐτίεζβομα ὑγοποῦποςβ αρβυσά, Βαξ ἰΐβ8 
ΜΕΥ αἰ ΠΠςΌ]Υ 88 σοπιρατεὰ νῖτ λαμβά- 
γετε (Τ. Ε.) ρυδταηίεεβ [8 ρεηυΐῃθη688. 
Απὰ ἰἱὲ ἰ8 ποὲ υηἰπιο!ἰρὶδ᾽6 1, τὰ 
Μεγεσ, γγὲ ἴδ κ6 [ἢς δογίϑὲ 85 γοίεστίῃηξ ἴο 
6 ἀϊνίπε ρυγροβδ, ΟΥὐὁ ανδῇ 88 ἴδ δοσίδι 
οὗ ἱπιπγεάϊαϊα οοηβεάθεποςθ, 88 ἰῃ [οδπ 
χν. 6 (ἐβλήθη). 80 Ὀς ΥΝείίο, ᾿σίάε 
γνίπεσ, β6ο. χὶ. α Ὁ. 
νν. 27-33. Β΄ τομαὶ αμέλογίέγ ἡ (Μι. 

χχὶ. 23-27, κ, χχ. 1-8).---Ν ἐσ. 27. ἐν, 
ἀραΐη, ἕο ἴμ6 τὨϊγὰ εἶπε : οα τἶο ἄδγ οὗ 
ττῖνδὶ, οἡ (ἢς δ οὗ 1Π6 ἐδῃιρ]ς οἴδδηβ- 
ἰπβν ἀπὰ οἡ {18 ἄδγ, {με ὄδνβηὲὶ οὗ ψ βίο 
ἰδ ἔπε ᾳυεδείοηΐπρ 88 ἰο δυϊμοσίευ.--- 
περιπατοῦντος αὐτοῦ, νὮ1]|6 Ηες ἰδ νγαῖκ- 
ἰηρ δϑουξ, γεηϊεῖνα δϑβοϊαῖς, ἱπδίεδά οὗ 
δοουβαῖίνα ρονετπθὰ ὉῪ πρὸς ; ῬΓΟΌΔΡΙΥ 
Βἰ ΠΊΡΙῪ ἀεβοσίρεϊννε (ΘΟ Δ η2) δηὰ ποὶ ἱπ|- 
Ρἰγίηρ δηγιδμίηρ οἴεπβίνε ἰῃ πιδηηοσ--- 
ννΑἸΚίηρ 88 16 Ης ψεῖς [οτὰ οὗ ἐδ ρἷδεο 
(ΚΙοβίεσ.) ; ποσ, ου ἔξ οἵδεσς απά, πδᾶπὲ 
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ὃ Οπΐξ ἀποκριθεις Ὁ ΒΟΙ.Δ 33. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙ. 209-33. ΧΙΙ. 

ποιῇς; 209. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς ' εἶπεν αὐτοῖς, “Ἐπερωτήσω 
ὑμᾶς κἀγὼ 3 ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 30. Τὸ βάπτισμα ᾿ἸΙωάννου ὅ ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ 
ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι." 31. Καὶ ἐλογίζοντο“ πρὸς ἕαυ- 
τούς, λέγοντες, “Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί οὖν οὐκ 

ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 42. ἀλλ᾽ ἐὰν δ εἴπωμεν, ᾿Εξ ἀνθρώπων," ἐφο- 
βοῦντο τὸν λαόν,ὁ ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην, ὅτι ὄντως Τ 

προφήτης ἦν. 43. καὶ ἀποκριθέντες λέγουσι τῷ Ἰησοῦ, “ Οὐκ 
οἴδαμεν." Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς 9 λέγει αὐτοῖς, “Οὐδὲ ἐγὼ 
λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ." 

ΧΙ]. τ᾿. ΚΑΙ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν π΄ ἧς λέγειν,10 «“᾿Αμπελῶνα 

ἐφύτευσεν ἄνθρωπος, καὶ περιέθηκε φραγμόν, καὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον, 
καὶ φκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο 11 αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε. 
8. καὶ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ 

3 καγω (τοπι ρᾶγαῖ].) οπιϊιιςά ἴῃ ΒΟΙ,Δ. 

8. γο Ὀείοτε [. πη ΘΒΟΌΙΔ 33. 

8 Οπῖὶ ἐεαν 'ΦΑΒΟΙ,Δ, Μιίάε Ὀεΐον,. 

Τόοντως οτι ἴῃ ΒΟΙ,. 

9 Οπὶ ἀποκριθεὶς  ΒΟΙΔ 33. 

4 διελογιζοντο ἰῃ ΒΟΌ1,Δ. 

4 οχλον ἰπ ΜΞ3ΕΞὉ0 (ΥΝ.Η.). 

8 τῷ 1. λεγουσι ἱπ ΜΙ ΒΟΙΔ 33. 
10 λαλεῖν 'ἴπ Ὁ Β1.Δ. 

Ἅ εξξεδετο ἰπ ΦΑΒΟΙ͂,, οδαηρεά ἱπίο {πε ποτα οοτγεοῖ ἐξεδοτο (Τ. .). 

ἴο οοηνεν ἴδε ἰάθα ἴπδὶ [Ἔβὺ5 νν88 ρίνί πα 
ὯΟ ἔγεβ οδυβε οὗ οἤεηςα, βία ρὶν τυ κί πα 
δῦους (ΥΝ εἰ58).---ν ες. 28. ἵνα ταῦτα 
ποιῇς: ἵνα ΜΠ δυδ)υηςοῖίνε δἤεσ 
ἐξουσίαν ἱπειεδλὰ οὗ ἱπῆηϊεἶνε Τουπὰ ἰῃ 
1. σο, 111, 1.5.--τν εγ. 29. Τῆς ρταπιπιδίϊςδὶ 
διγυςίυτε οὐ τῃϊ]8 δβεηίεποθ, Ἴογηραγεά 
φῇ τῆλὲ πῃ Με. χχὶ. 24, 18 Ἵσγσυάς-- καὶ 
ἀποκρίθητέ μοι ἱπειεδὰ οἵ ὃν ἐὰν εἴπητέ 

11 8. ςο᾽Ἱουία! ρταπιπηδσ, τῆς 
δΑΒΥ-ΒΟΪῃΡ βΤΆΠΙΓΠΑΙ ΟΥἨ ρορυϊαγ ςοη- 
νετβαδίοη.---ἧνα λόγον, υἱάς αἱ ΜΙ. χχί. 
24.---νεῖ. 30. ἀποκρίθητέ μοι, ΔΠΒΝΕΙ 
τὰς; βρόΐεῃ ἰπ ἴδε σοηβάδηϊ ἴοπα οὗ οπα 
Ὑο Κηοννβ {πεν οδηποῖ ἀπά υν}}] ποὶ ἰγγ. 
-τ-νῦν. 31-32 ρῖνε {πεῖς ἱπνναγὰ τπουρῃῖβ 
8ὲῈ ἀϊνίπεᾶ ὃΥ |εβ08. ὙΠεῖσ βροΐβη 
ϑηβννει ψγᾶ8 ἃ βίτηρίε οὐκ οἱ εν (νετ. 
33).-- ες. 32. ἀλλὰ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώ- 
πων! τ Ὀυϊ ΒΌΡΡοΟβε ννὲ 54Υ, ἴγοπὶ πΊδῃ ὃ 
--ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον. Ηεῖε ΜΚ. 
Ἐδίπκ ἕοσ ἐπ απὶ ἱπβίεδά οὗἉ ἰειτἰηρ ἴμεπὶ 
τοίη ἔοσ ἐπεπιβεῖνεβ 48 ἱπ Μί. (νεσ. 26, 
φοβούμεθα) -- ---ἰΠον ἡγεῖτο δίγαϊά οὐ {πε 
ταῦ τυάε.- -ἅὅπαντες γὰρ, εἰς.: Πεῖα 
ἃραΐη ἰδῇς Ποπϑίσζυςιίοη ἰδ βογηεννῆδὲ 
«συάε-- Ἰωάννην Ὀγ αἰἰταςτίοη, οὈ͵εοὶ οὗ 
ἴδε νετῦ εἶχον ἱπβίεδά οὗ (δες 5υδ]εςί οὗ 

, 8ηά ὄντως ὉΥ ἰτα)εςιίοη βεραδγδίεά 
ἴδε νει [ξ φυδ!1ῆε5, ἦν, ξνῖπε τοϊθ 

φεῆβε : ἴοσ 411 μεϊά Ιοδπ ἐγυΐνγ (πὲ Βα 

νγᾺ8 ἃ ρτορῇεῖ -- ἴοσ 411 μεϊά ἐπδὲ Ἰοδπ 
ν»28 ἱπάεδά ἃ ργορβεῖ. 

ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΙ. ΑΡΑΒΑΒΙῈ ΑΝὉ 
Βύνρευ Ὀαρτιοῦβ Οὐ βτιοΝΒ.-νν. 
1-12. Ῥαγαῦῖε ὁ ἐλέ τοϊεκεά υἱπεάγεσοετς 
(Με. χχί. 33-46, {κ. χχ. 9-10).--- εἴ. 1. 
ἐν παραβολαῖς: ἴῃς Ρἴυγαί! τλδῪ 6 υβεά 
ΒίτΊΡΙΥ δεσαυβε πεσε ἅγα πιοῦα ρασγϑῦϊεβ 
(ἤδη οπα ὄνεη ἴῃ Μκ., ἴα πιαίῃ οπς δηὰ 
παι οὗ τῆς Βε)εοιεά ϑίοπε (νν. 1ο, σα), 
Ὀυϊ ἴε 15. πιοσεὲ ργοδαθὶν ρεπεσίὶς τα ἴῃ 
Ῥδγδθοῖίς βέγὶς (Μεγεγ, ϑοῆδηζ, Ἠοῖιζ., 
Ἡ. 6.). 7]εδβὺ8 γεϑυπηεὰ (ἤρξατο) (8 
βίγὶες Ὀεσδυδε τς οἰγουπιδίδηοοθ σα] δὰ 
Του τῆς ραγαῦο]ς τποοά, ἐπαὲ οὗ οὔς 
“Φ ἤοβο ἤεαὶ ἰβ ομΠεὰ, ἀηὰ ᾿νὮοβα 
δρίγι: ἰ5 βαάδεπεὰ ὃν ἃ δεῆβε οἵ ἴοπεϊ!- 
658, Δηἃ νν8ο, τεϊϊτίηρ τἱιῖπ ΠΙπιβεῖξ, 
ὉΥ ἃ ρζοςβββ οὗ γεβεςιίοῃ, ἔγαπηθβ ἴοσ δίβ 
τπουρῆβ ἔοστηβ νν πο ἢ 841 σοηςοδὶ, 881 
τενεδὶ ἴπεπὶ""--Τ τῊἀἐς Ῥαγαδοϊὶς Τεαρλὶ 
οΓ ΟἈνῖξέ, Ῥ. 2ο.---ἀμπελῶνα : ἃ νἱπεγατὰ, 
τῆς τπεπις βυϊιδ οἷν παπιεὰ ἢτβι.-- -ἄμ, 
18 ἴῃς υδυδἱὶ νοτγὰ ἱπ ατεοῖς δυΐῃοσβ, θαξ 
Κγρκε οἶϊεβ βοπὶε ἱπβίδηςεβ οἵ ἀμπελὼν 
ἴῃ δῖε δυίμοτγβ.--- πολήνιον (Πεῖα οηΪγ), 
τε υπάετ ναὶ οὗ ἃ τννίπε ργεββ, ἱπῖο υἱοὶ 
τῆς 7υἱςε8. ἱγαπηρίεᾶ οὖ ἱπ ἴδε ληνὸς 
Βονεὰ.--ἐξέδετο (ΝΝ.Η.), ἃ ἀείεςιϊνα 
ἔοττη, 88 ἵἱΓ ἴτοπὶ δίδω ΟἿ ἀπέδετο, 
Ηεδ. χίΐ. τ6.--- ες. 2. τῷ καιρῷ: αἱ 



Σ--ὶ:. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τοῦ καρποῦ 1 τοῦ ἀμπελῶνος - 2. οἱ δὲ 
λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν, καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4. καὶ πάλιν 

ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον λιθοβολήσαντες 8 
ἐκεφαλαίωσαν, καὶ ἀπέστειλαν ἡτιμωμένον.Σ ς. καὶ πάλιν ὁ ἄλλον 
ἀπέστειλε - κἀκεῖνον ἀπέκτειναν - καὶ πολλοὺς ἄλλους, τοὺς ὅ μὲν 
δέροντες, τοὺς ὁ δὲ ἀποκτείνοντες. 6. ἔτι οὖν ἕνα υἱὸν ἔχων 
ἀγαπητὸν αὐτοῦ, ἀπέστειλε καὶ αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον, λέγων, 
Ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 17. ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον 
πρὸς ἑαυτούς, Ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος " δεῦτε, ἀποκτείνωμεν 
αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. 8, καὶ λαβόντες αὐτὸν 

ἀπέκτειναν, καὶ ἐξέβαλον ὃ ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 9. τί οὖν 9 ποιήσει 
ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, 

421: 

καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 

ἀνέγνωτε; 

εἰς κεφαλὴν γωνίας. 

1 των καρπὼν ἰπ Ὁ ΒΟΙΔ 33. 

Ι1ο. Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην 

“Λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἷ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
11. παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι 

3 καὶ ἴοτ οι δε ἰη  ΒΌΤΙ,Δ 33. 

ΣΊΜΒΟΌΙΔ 33 οὔξ λιθοβολησαντες; ΙΒΙ, Βανε ἐκεφαλιωσαν; ἀπᾶ ἕο; καὶ 

ἀπέστειλαν ἡτιμωμένον,  ΒΙ, ἢᾶνε και ἡτιμασαν (80 αἷδο ὈΔ, ὕὰὲ τυῖτ ναγγίῃ 
Βρεϊηρς οὗ ΟΡ, λιθοβολησαντες οοσηα68 ἔσο Μι. Ξ 

4 Ομγίξ παλιν  ΒΟΌΙΔ 33. 

δ ους ἴῃ ῬοΙἢ ρίδοεβ Β1,Δ. Ὁ 188 ους ἰπ ἤτεξ, αλλους ἰη δεοοπά ρίαςο. 
ΒΈΟος «τι ουν... 

ἐσχατον προς αὐτοὺς »Π Δ. Β1.Δ. 

Τ᾿ προς εαν. εἰπαν ἱπ  ΒΟΙ.Δ 33. 

ἐσχατον τεδά ετι ἕνα εἰχέν νιον αγαπ. απεστειλεν αὐτὸν 

5΄ΒΟ ρΐδος αντὸον αἴϊεσ ἀπέκτειναν δπᾶ ἱπβεγὲ Ἀποίδει αντὸν δῖϊεγ ἐξεβαλον. 
9 Οπιῖξ ουν ΒΙ, ον». 

ἴδε βεᾶδβοῃ οἵ ἔγυϊξ, οσ δἱ ἴδε τἰπὶς δρτεεά 
ου; ἴδε νοὸ ργϑοιῖςα! οοἰποϊάεηξ.--- 
δοῦλον: ἃ βετνᾶηΐῖ, οπε δὶ ἃ {ἰπ|6, ἴἕγες 
ἴῃ βυσοοββίοη, ἔδεῆ πιϑηΥ ρτουρεά 
τορεΐμεσ, δαπὰ ἤηδην ἴῃς δου. [π Μι. 
τβὲ ομς 8βεῖ οὗ βεσνδῃίβ ἃτῈ βεηῖ, ἔπη ἃ 
ἴατρεσ πυπιρεσ, τπεῃ πε 8οη.---ἀπὸ τῶν 
καρπῶν : ἃ ρατί οἵ τῆς ἐγυϊῖ8, τεηξ ραίά ἴῃ 
Κιπά, α βῆαγε οὗ ἴπε οὔορ.- οσ. 4. 
ἐκεφαλί (αἰ, Τ. .) ὡσαν: οὐρᾷῇϊ ἴο πιεδῃ, 
δβυπιπηεά υρ (κεφάλαιον, Ηεῦ. νἱϊ!. 1 τε 
τῆς οσοόννῃ οὗ ψμβαὶ ἢ848 ὕδεη βροκβῃη), 
Ὀαΐϊ ρεπαγαιν ἰδκεη (ο πιδᾶπη “ βπιοΐθ οα 
18ε δεδά" (“ἴῃ ςαρίϊε νυἱπεγανογυηῖ," 
Ψυϊρ.). Α “ νετδῦ]ε βοϊεςΐ5πι,᾿" Μεγετ 
(“Μι. Ἤοοπίουπάεά κεφαλαιόω νυ 
κεφαλίζω ᾽". ΕἸεἰὰ βαγϑ: “Δ ᾽ε οδῃ ΟἿΪΥ 
οοπ]εςίυτα μὲ ἴῃς ἐνδηρε δὲ δάοριεὰ 
ἐκεφαλαίωσαν, ἃ Κποννη νοτὰ ἴῃ Δη τπ- 
Κποννῃ δεῆβα, ἴῃ ργείεσεηςς ἴο ἐκεφάλ- 
ὡσαν, οἵ ΨΒΙΟΒ ῬΟΙΏ βουπὰ ἀπὰ 5εηβα 
ψεῖο ὑπκπονη".-τνετ. 5. πολλοὺς 
ἄλλονς, πιᾶηγ οἴπετβ. Τα Τςοπβίγιςτοη 
ἰδ νεῖν ἰοοβε. νε παίυγα! ν (πὶ ηκ οὗ 

πολ. ἅλ. 48 ἀερεπάϊπρ οη ἀπέστειλε -- 
δε δεηΐὶ ΠΊΔΩΥ Οἴπεῖβ, δηἃ ροββί οἷν παῖ 
ΔΒ τε Πν ναὶ τς ἐναηρε δε μδὰ ἴῃ 8 
ταἰὶπά, τπουρῇ ἐς [Ο]οννίηρ ραγι οἱ ρ]εβ, 
δέροντες ἀποκτέννοντες, ξυρρεβὲ 4 νεῖ, 
μανίπρ ἴον 118 βυδίεος (πῈ ἀρεπίβ ἔβεβε 
ῬΑτιορΙε8β σεΐετ ἴο ΞΖ [ΠΥ πιαϊιγεδιεὰ 
ΤΑΔΩΥ Οἴδεῖβ, Ὀεδιπρ βοπια δηὰ Κι] 1πὶ 
ΒΟΠΊ6. 80 πιοβῖ τεςεπὶ υτἰϊεβ. Μέάδ 
Βυτίπιαπη, Ν. Τ.. Ο.» Ρ. 293. ΕἾδῃεῖσ βυρ- 
δεβι8 ἀπεσταλμένους αἴετ πολλ. ἄλλ. - 
Δηὰ τηΔΥ Οἴποῖβ, βεηΐ, {ΠΕῪ εἰζμεν θεᾶὶ 
οἵ βῖανν.---νεσ. 8. ΜΚ. βαγβ: ἴῃς βοὴ δπὰ 
μεῖς {πὸ Κι Πεἀ δπὰ ςαϑὶ ουὖἱ οὗ 86 νὶπε- 
τὰ, ΜΙ, απὰ 1,Κ. πιογα πδίιγα!ν, 88 

11 Β66ΠΊ8: ΤΠ6Υ οδδὲ οι δηὰ κΚι!εὰ. γε 
τηῦβὲ πη ἀετϑίαπὰ ΜΙ. ἴο τηβϑδῃ ςαβὲ ουξ 
ἀεαά (Μεγει, νν εἶββ, ϑ.ῃδηζ), οὐ τ 
Οτοιίυβ Με τηυβὲ ἰᾶΚε καὶ ἐξέβαλον 88 -- 
ἐκβληθέντα.- -Νετ. 1. παρὰ κυρίον, 
εἴς,, ἴτοπὶ οὐ σου ρῃ ἴδε Ιοτὰ ἴξ (86 
τεὐεςϊεά βέσποὶ. θεοᾶπια ἐπ ῖ8β νεσῪ της 
(αὕτη), υἱε., ἴῃς πεαὰ οὗ ἴδε οογηεῖ-- 
κεφαλὴ γωνίας.---Ν ες. 12. καὶ ἐφοβή- 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν." 12. Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, 
καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν 
παραβολὴν εἶπε καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 

13. Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν 
Ἡρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ: 14. οἱ δὲϊ ἐλθόντες 
λέγουσιν αὐτῷ, “Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ οὐ μέλει 

σοι περὶ οὐδενός - οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστι κῆνσον Καίσαρι 
δοῦναι 3 ἢ οὔ; δῶμεν, ἢ μὴ δῶμεν;" 15. Ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν 
τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, “Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον, 
ἵνα ἴδω." τ6. οἱ δὲ ἤνεγκαν. Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Τίνος ἡ εἰκὼν 
αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “ Καίσαρος." τ7. Καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Απόδοτε τὰ Καίσαρος ὁ 
Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ." Καὶ ἐθαύμασαν δ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

422 ΧΙΙ. 

18. Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν 

Σ καὶ ἴοτ οἱ δε πη ΜΙ ΒΟΌΙ.Δ 33. 

Ξ δονναι Ὀείοτε κηνσον ἰη ὦ ΒΟΙ,.Δ. Ἐοσ κηνσον Ὁ [88 ἐπικαιφαλαιον. 
8 Ἐρε και ἀποι.. .. αντοις Β δ48 Βἰ Πρὶν ο δε [. εἰπεν. 

4 τα Κ, αἀποδοτε Κ. ἱπ ΝΜ ΒΟΙ.Δ. ΤΕ. οοηΐξοσηδ ἰὸ ΜΙ. 

5 εξξεθανμασαν ἰη ΜΒ. ΤΙΕ. - Μι. 

θησαν: καὶ ἰδ ἴο 411 ἱπίεπίβ δἀνεγβαῖίινα 
δεῖς, Ἰπουρῇ ρτατηπιδγίδῃβ ἄεην (παῖ ἴξ 
͵δ ἐνδῖ 80 υδεὰ (υἱάε ΝΝίΠοτ, βες. 111, 3. Ὁ) 
Ξε ἴ8ὸν δουρῶδλϊ ἴο ἴδ δοϊὶὰ οἵ Ηίπὶ, ὀνέ 
ἴδεν Ἰξασεά ἴῃς ρεορῖὶςε.--ἔγνωσαν τείει8 
ἴο ἴδε ϑγηεάτίβιβ (νν εἰββ, ΗοἱΖ.), ποῖ ἴὸ 
τς ὄχλον (Μεγετ). Ι{ ρῖνεβ ἃ τβᾶβοῃ δὲ 
οὔςε ἔοσ ἐμεῖς ἀδβῖσε ἴο αν μοϊὶά οἵ }εϑι8, 
δηὰ ίος {πεῖς ἔεαυ οὔ τπε ρεορῖε. ΤῇεΥ 
τουβὲ Ὀ6 ΟΔΓΟΙΙΪ 80 [0 δεῖ 8ἃ5 τ." ἴο σῤῥέεαγ 
ἴο δίς τῆς ραγδαῦϊς ἴο ἐποιηβεῖνοβ, ὩΣ ]6 
ἴδον ταν ἀϊά 80. 

ν. 13-1:). Τγίδμίς ἰο Οαεεαν (Μι. 
Χχίί. 15-22, [ζκ. χχ. 20-26).---Ἶ ες. 13. 
τινὰς : δοοοτάΐϊπρ ἴο Μὲ. πε τεργεβεηϊδ- 
εἶνεβ οὗ τῆς ῬὨδτγίβεςβ ννεσα ἀδεῤίες, ποῖ 
πιαβίοσβ ἃ οὐπηΐηρ ἀενίςς ἴῃ ἰἴβεϊε, 
Μιᾶς οὐ Μι. χχίϊ. τό.---ἀγρεύσωσι (Πετα 
ΟπΙν ἱπ Ν.Τ.), ἰδδῖ {πὸν ταῖρμς λιριέ οσ 
οδιςῖ ΗἰΣ, κα ἃ νὰ δηϊπιαὶ. Μι.᾽8 Ἔχ- 
τεβδίοη, παγιδεύσωσι, ἐαυδ!}ν ρτδρῃίο. 
ἵ, ἀνοϊάβ Ὀοιῃ.---λόγῳ: εἰπεῖ, {πεῖς 
υιοδείοη, ος Ηΐβ σερὶγυ ; ἴδε οπε ἱπνοῖνεβ 

οἴδετ.---ν ες. 14. ὙΤῇε βΒακίογίηρ 
οἷ ἰ8 ἀἰ εγεπεῖ ἀπά τλογε Ἰορίς δ! ν 

(δεβαπ:) εἰνεη ἰπ Με. Μίάε ποῖββ ἴβεγα 
οπ ἴδε νἱτίυεα βρεςϊβεά,.--ἔξεστιν, εἰς. : 
δι6 ᾳυεδιίίοη ἢον Ρυξ, δπά ἰπ ἵννο ἔοσπὶβ 
ἧπ Μι Εἰτβῖ, 8δβ ἰῃ Μι., ἰβ ἰξ ἰαννῆι, 
εἰς, ; δεςοπά, ἰπ ἴδε αὐ άἀεά ννοτά8, δῶμεν 
ἢ μὴ δῶμεν; Ὑπεδε Βᾶνα Ὀξεη αἰδβ- 

εἰηρυίϊδπεά δ5 ἔς ἐδεοτζοιῖίολὶ δηὰ ἴδ 
Ῥταςεἰςδὶ ἔογπι οὐ ῆς ηυεβείοη γεβρεο νεῖν 
(Μεγεσ, ΚΝ εἰβ8, ϑοβδηζΖ), θὰ ἔδετα ἴ8 ΠῸ 
168] ἀϊβετεποθ. Ὑεὶ 1ὲ ἰ8β ποὲ ἰάϊβ γθ- 
Ῥειτίοπ. Ὑδὲ βεσοπᾶ συεβίίοη εἶνε 
ὈΓΡΈΠΟΥ ἴο 6 πηδῖτετ. ὍΤΉΘΥ 8) 88 
ΤΏδη ὙΠῸ ῥγεβθ8 ἴῸσ δῇ ἌΠΒΨΕΙ ἴοσ {πεῖς 

Ἰάδπος (Ποϊῖ7., Η. Ο.).-νεσ. σδ. 
ηνάριον : ̓ηβιεδΔά οὗ ΜΙ.᾽ νόμισμα τοῦ 

κήνσον ; 85 ἃ πηδί(οΥ οὗ ἕλοι (ῃς ἀδηδτίυδ 
νγ88 ἴδε οοἰη οὗ ἰῆς {τήρυῖε.---ἶνα ἴδῶ, 
10.411 πηᾶῪ 866: 88 ἰζ Ηε πεεάεά ἴο βιυγ 
τῆς πιαίζεσ, ἃ ἰουςἢ οὗ πυπιουσ. Τῆδ 
αυεδιίοη ννᾶβ αἰγεδάν βείἰεἐ ὦ ὃν (ῃς 
εχίβίθηος οὗ ἃ οοἷη ὙΠ Οδεβαγ᾽β ἱπηαρα 
ου ἰϊ. ΤῊ Ϊ58 νετῦ ἂπά ἰῃς πεχῖ, ἤνεγκαν, 
δῖς ψἱδους οδ͵εθοῖ ; ἰδοοηὶς 581|γ]6.-- 
γετ. 17. ΟἸγίβι'β ΣΈρΙνῪ ἰ8 ρίνεη ποσὰ 
ΝΕΙΥ ἴοτγβεῖν Ξὸῷ ἰῆς τῆΐηρβ οὐ Οδοβᾶσ 
Τεηᾶσς ἴο Οδοβᾶσ, δἀηὰ ἴδοβε οὗ αοά ἴο 
αοά.---ξεθαύμαζον : (ῃἢς ςοπιρουπά, ἰῃ 
Ρίαςς οὗ Μι.᾽Β βἰπιρὶς νεγρ, βυρρεβίβ ἴδε 
Ἰᾶδθα οὗ ἜἼχο}βδῖνε δβίοηβῃπιεηῖ, ᾿πουρα 
ΜῈ πιυϑὲ ΔΙνγΑΥ8 δ᾽ονν ἔοσ ἴῃ ἰθπάθποΥ 
π ἰαῖς Οσθεῖκ ἴο δὲ σοτηρουπάβ. Ηοσα 
οηῖγ ἰπ Ν, Τ΄., οοςαβίοπαι ἴῃ ϑερῖ. 

νν. :8-27. Τὰς γεξεγγεοέίο φμεεέϊομ 
(Με. χχιὶ. 23-33, υκ. χχ. 27-20).--- εσ. το. 
ΎΠ6 οαδε 18 δυνά βίδίε Βοῖα 88 
ςοπηραγεὰ ν Με., Ἐπουρἢ 1,Κ. τοϊαίη 
τᾶς ννκυναγάμεβδ -Ξ {ξ τ86 Ὁσοίποτ οἱ ΔΠΥ 



τ2---26. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 

ἀνάστασιν μὴ εἶναι -" καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, 19. “Διδάσ- 

καλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, καὶ 

καταλίπῃ γυναῖκα, καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ,Σ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ" 
20. ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν" καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἀποθ- 
νήσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα" 21. καὶ ὃ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ 
ἀπέθανε, καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε σπέρμα 4" καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως " 
22. καὶδ ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτά, καὶ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἐσχάτη 
πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. 414. ἐν τῇ οὖν Τ ἀναστάσει, ὅταν 
ἀναστῶσι,δ τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν 
γυναῖκα." 424. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,» “Οὐ διὰ 
τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ ; 
25. ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε γαμίσκονται,10 
ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 26. περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, 
ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τῆς 1 
βάτου, ὡς 12 εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός, λέγων, “ Ἐγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αβραάμ, καὶ 

423 

1 φπηρωτων ἴῃ  ΒΟΌΙΔ 33. ΤΕ, Ξ- Ρδζα]. 

3 μη αφη τέκνον 'π ΒΙ.Δ, 8 Οὐ αντον ΤΙ ΒΟΙ.Δ. 

4Ἐοτ και ουδε... σπέρμα ΒΟΙ(Δ 33 Βανε μη καταλιπὼν σ᾽. 

δ Ἐο: και ἐλαβον. . . σπέρμα 3 ΒΟΙ,Δ 33 Βᾶνε και οἱ ἐπτα οὐκ ἀφηκαν σπέρμα. 

6 Έοτ: ἐσχατη.. - - γυνὴ τεδὰ ψ ἢ Ὁ ΒΟΙ.Δ 33 ἐσχατον και ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 

7 Οπιΐξ ουν 9 ΒΟΙ.Δ, 
8 ΤΗς οἷάεϑι ὑποῖδ]8 οπιξ οταν ἀναστωσι, νυν ΐοἢ τηΔΥ, ἃ8 Ννεἶβ8 βιβρεδίβ, δανθ 

ΤᾺ]]εη οὐ ὈΥ δἰ τλῖας ἐπάϊπρ (αναστασει) (ΤΊΞοὨ. ἰῃμδβεγίβ, ὟΝ. Η.. οὔ). 

ϑΈοσγκαι. .. ἀντοις τεΔά ἐφη αντοις ο |. ἱ τ ΜΘ ΒΟΙ.Δ 33. 

10 γαμιζονται ἴῃ  ΒΟΙ,Δ (γαμιζουσι Ὁ). 

1 τον ἴῃ ΒΜ ΑΒΟΙ.Δ αἱ. τῆς ἰῃ Ὁ (Ξ [,Κ)). 

13 πὼς ἴῃ ΒΟΙ,Δ, ὡς ἰπ Ὁ, αἱ. 

οπα ἅϊς, δηὰ ἰεᾶνε ἃ ννῖῖε, απᾶ ἴεανε ποὲ 
οἰ] άγεη, ἰεὲ ἢὶβ (186 Ὀτγοῖπεγ᾽ 8) Ὁσοῖμεῖ 
ἴλκε 8΄8 υνῖξε δπὰ ταῖὶβε ὩΡ βεεὰ ἴο Πίβ 
Ῥτοῖβοσ. Μκ. δνοϊἀ8 ἴξς '᾿νογὰ ἐπιγαμ- 
ρεύσει (1π Μι.). --- ει, 20: δργυρὲ 

βίδίεηεηΐ οὗ (ῃς ςα8ε, νἱτπουϊ σοπηοοῖ- 
πα ρατίϊοϊς, απά ἑπτὰ ρίδοεά ἔἤἔγβε ἔοσ 
ΕπΊρΡ ἢ 4818 -- ξευδρ: Ὀγοίῃειβ ἔπεσα ννεσα (1 π 
ἃ (ᾶ86 βυρροδεά, οΥ ρῥτγεϊεπάεαϊν σεδὶ, 
παρ᾽ ἡμῖν, Μι.).--- ες, 23. τίνος αὐτῶν, 
εἰς., οὗ ψὨϊΟΒ οὗἩ ἐπεπὶ 8141} δῆ Ὀ6 δα 
ψἱ ὃ (γυνή, νἰπουῖ {πε αττς]ε, υἱάε ποῖε8 
οη Με.).-- τεσ. 24. οὐ πλανᾶσθε, ἀο γε 
τοῖ εὐτ ἢ ποῖ ννεᾶκεσ δι βίσοηρεσ (ἤδη ἃ 
Ῥοβίεῖνα δβϑβεσζιίοη : “"Ῥτὸ νϑῃεγηθητὶ δίγ- 
τιδιίοης,᾽ Οτοῖίι8.---διὰ τοῦτο υιδ081}ν 
τείεγβ ἴο βοπιεϊίπρ ροὶπρ Ὀεΐοτε, ἀπά τὲ 
ΤΩΔΥῪ ἀο 80 ἢεῖε, ροιπιίηρ ἴο {Ππεὶσ αυεδίίομ 
85 ἱηνοίνίπρ ἱρποζαπὶ ργεβυρροβιιοηβ 
τερδτάϊηρ ἴῃ6 ἔπΐαγα δβίδῖθ, δῃ ἱσπόζϑηος 

ἄυς, ἱπ ἔυγη, ἴο ἴρπογβηςα οὗ ϑεχίρέυτα 
τεδοδίηρ δπά ἐπε ρονεσ οὔ ἀαοά, Βαξ ἴε 
8 ποτα πδίυσγδὶ ἴο σοππεοὶ ἰξ 8 ἐπα 
Το! οννὶπρ οἴδυβα, 88 πῃ οῶβε8 ΨΠθη τς 
ἐχργεββίοῃ ργεοεάεβ ὅτι, ἵνα, ὅταν, εἴς., 
ἴοσ μὴ εἰδότες ἰ8 -- ὅτι οὐκ οἴδατε. 80 Ὠς 
ΜΝ εῖίε ἀπά οἴμεσβ, οἱάσ ΥΝ ἴπο, βεο. χχίϊϊ. 5. 
πτνες. 26. ἐν τῇ βίβλῳ Μ.: ἃ ρεπετγαὶ 
τείεσεποςς ἴο ἔπε Ῥεπίδιθυςῃ, (ῃς ἔοϊ]ονν- 
ἰηρ Ῥῆσαβε, ἐπὶ τοῦ βάτον, Βυρρὶ γίπρ ἃ 
τῆοτα ἀεβηίϊε τεΐεσεηςε ἴο {πὸ εχδςῖ ρἷδοα 
ἴπ ἴῆς ὕῬοοΐ, [ἢς δβεοϊίοη σεϊδιίπρ ἴο ἔπ 
Ὀυδῆ. “Αἴ τῆς θυΒῃ," ἐ.6,, Ἔχ. 1}. 
ΒΙΠΊΠΑΥΙΥ τεΐεγεπος πιῖρμξ Ὅς πιδὰθ ἴο 
ἔχ, χν., ν (86 {||6: “δὲ {πε βοηρ οὗ 
Μοβεβ"".- -Ιβάτος ἰβ πιαβου πε Πασα 80. 
οοτάϊηρ ἴο ἔπε Ὀεβὲ σεδάϊπρ ; ἐεγηϊπίηθ ἰῃ 
1{κ. χχ. 37. Τδε ἐεηγηίης 8 Ἠεἰ!εηίβιϊς, 
τῆς πιδβου] πε Αἰς. Κις ὙΒαγεγβ 
Οτίνινι. ὝὙὍῆς ψογὰ οσοὺτβ ἰπ Ασίβῖο 



424 ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙΙ. 

δ᾽ Θεὸς Ἰσαάκ, καὶ ὁ 1 Θεὸς Ἰακώβ᾽; 27. Οὐκ ἔστιν ὁ 3 Θεὸς νεκρῶν, 

ἀλλὰ Θεὸς 8 ζώντων " ὑμεῖς οὖν ὁ πολὺ πλανᾶσθε.᾽᾽ 
28. Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν συζητούν- 

των, εἰδὼς ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτόν, “ Ποία 
ἐστὶ πρώτη πασῶν ἐντολή δ; " 29. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ,7 
““Ὅτι πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν,δ “Ἄκουε, Ἰσραήλ Κύριος ὁ Θεὸς 
ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστί. 30. καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.᾽ αὕτη πρώτη ἐντολή. 31. 
καὶ δευτέρα ὁμοία α! »ἶθ “᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν." 

1 ΒΌ οαέε τς ατιίοϊς ἰπ ἐμ βε ὉνΟ ρίδοςβ. 
3 ΒΌ1,Δ οτηΐξ ο, ψνβῖοἢ 25 Ῥεδη ἱπισοάυοεὰ [ῃγοιρῊ θεὸς Ὀείηρ ἰακοη 88 βυ )εςί. 

8 Οπιΐξ θεος ΒΑΒΟΌΔΣ. 

4 ΒΟΓ(Δ Καὶ οορ. οπιὶξ νμεις ουν. Ῥὴάδ Ὀεῖον,. 

δ απεέκριθη αντοιῖς ἰπ ΑΙ ΒΟΙ.Δ 33. 

6 ἐντολη πρωτὴ πάντων ἰῃ Ὁ ΒΟΙ.Δ, ΤΕ. ἰ8 ἃ ρτατηγηδεϊοαὶ ςοτσθο 0}, 
Ἴ ἀπεκριθη ο |. ἰῃ Μ3.Β1,Δ 33. 

8Έοτοτι.. .. ἐντολων τεδὰ ψἹὩ δ ΒΙ.Δ οτι πρωτη ἐστι 
3 Οπιϊξ αντὴ π- ἐν. (ἃ ρ'088 ἔτοπι νεσ, 28) τ Ὁ Β1.Δ, 
Ὁ Ἑογκαι.. . . ἄντ Β1,Δ δᾶνα δβἰπιρὶγ δεντερα αντη (Τίβο;., ΥΝ.Η.). 

Ῥῆδηςβ δηά ἰη ἕῆς Ν. Τ΄ ; ῬΟΒΒΙΟΙΥ ο011ο- 
φυΐα! (Κεηπεάν, δομγοέ οΥ Ν.Τ.Ο.,». 78). 
-ινεσ. 27. πολὺ πλανᾶσθε, της ἢ γε 
εἴτ. Τηΐβ πὸνν ἂπὰ ἤπαὶ δβδβοσίίοη οὗ 
ἱξποάπος ἰβ νεσν ἱπιργαββίνε; βενέζδ, 
δυς Κιπάϊν ; τοῦθ ψεακεπεά ὈΥ δάάδϊηρ 
ὑμεῖς οὖν. 

νν. 28-34. Τὰε {π:π| εονπαπάνεπέ 
(Μι. χχίϊ. 34-4ο). Τῆς ΡῬεγπιαπεηΐ νδᾶῖυς 
οἵ {18 βεςιίοη [168 ἴπ ἔς ἄῆδυνεσ οὗ [688 
ἴο ἴδε ᾳυεδιίοπ Ρυὲ ἕο Ηἰπι, νης ἰ8 
ΒΟ δίΔη4}}Ὑ ἴ86 βαπις ἴῃ οὶ Μι. δπά 
Μκ. ὙΤῇε δοοουπίβ νϑσὺ ἰῃ τερασά ἴὸ 
ἴδε πιοῖίνε οὗ τῆς φυεβιίοπετ. [ἴῃ Μί. δα 
ςοπη68 ἴο ἰετηρί, ἰπ ΜΚ. ἴπ πορε οἵ ρεϊεῖπρ' 
οοπβτπιδίίοη ἴῃ ἃ πεν ΨΑΥ οὗὨ {πιηκίησ 
ου ἴδε βυδ]εςξ, βἰ πυῖας ἴο τ δὲ οὗ τῆς πδῃ 
πῃ φυεβὲ οὗἩ εἴεγηδὶ 1ξπ---ἰῃδῖ ὙνΒ] 8 Ρυῖ 
τὰς δἰἢἰςα] ἀδονε ἴδε τγἰῖαδὶ. Νὸ δηχίουιβϑ 
αἰϊεπιρί βῃουϊὰ Ὀ6 πιδάς ἴο τεπῖονς πε 
ἀϊβογερδηον. --- εσ. 28. προσελθὼν, 
ἀκούσας, εἰδὼς : τς Ξεοοηᾶ ἀπά τῃϊγτὰ οὗ 
1ῃόδβε τῆτες ραγεῖς! ρίεβτηδυ θὲ νἱεννεὰ δβ τῆς 

οὐηά οὗἩ ἴῃς ἔσεϊ τ οπε οὗ [πε βογίθεβ, 
ανίηρ Βελγὰ πε ἀϊβρυξίηρ, ἀπά θείης 

οοπβοίουβ ἐμαὶ Ης (]ε5.58) δηβινεγεὰ πο πὶ 
ψ Εἰ], ἀρρσοδομεά δηά δβκεά Ηίπὶ, εἴς.-- 
ποία, αι βοσὶ οὔ; ἴὲ 18 ἃ αυεβίίοη, ποῖ 
οὗ δὴ ἱπάϊνίάπια! ςοτητηδηάτηδηϊ, θυϊ οὗ 
οδατγδοϊετίβεις αυδ] εν. ΤῊ απεβιίοπεγ, 
88 ςοποεϊνεὰ ὉΥ Μζκ., Ῥγοῦδοὶν Πδάᾶ ἴῃ 
νἱίενν τἰῃς ἀϊδιϊπς τίου Ὀεῖννεεη τιῖιδὶ ἀπὰ 

εἰπίςα!, οσ Ῥοβίεῖνεα δηά πιοσαῖ. Τα 
τενδί επί ἰεπάεηου τν88 ἴΟ διδοῖ βρεοῖαὶ 

Ἱπιροτίδηςς ἴο ἴῃς ροβίεἷνε, δηὰ ἰο βπὰ 
ἔπε ρτεδῖ πηαιίεγβ οἵ {πε ἴδνν 'π οἰτουπηοί- 
βίοη, ϑαρθδιῃ-Κεερίηρ, ἴδε τε τεβρεοῖ- 
ἴπρ ΡΗγ]δοίεείεβ, εἰς. (Τἱρμείοοῦ). ὙΒε 
Ογροβίῖς ἐεπάεπουν, ἴο Ὄπιρῃαβίβε ἴδα 
εἰ ιίεαὶ, Γ5 ποὶ πητερσζαβεηϊεᾶ, Ἔβρες δ} 
ἴῃ [Π6 βοδοοΐ οἵ Η111εἱ, νυν δίς ἢ ἰδυρῆς τῃδὲ 
186 ἴονε οὗἩ οὐσ πείρῆδοιις 15. τῆς Κεγπεὶῖ 
οὗ {πε ἴανν. Τῇε αυεδβίίοπεσ, 88 ἢ 
ΔΡρεᾶζβ ἴῃ Μίκ., ἰεδηξ ἴο 1818 81ἀ6.---νοσ. 
29. ἅκονε, Ἰσραήλ, εἰς.; [18 πιοπο- 
τρεϊβεὶς ῥσείδοβ ἴο ἴδε σστεᾶξς ςοτησηδηά- 
τηδηΐ ἰβ ποῖ ρίνοπ ὃν Μι. Ῥοββίδιν ΜΚ. 
[848 δἀάδεά ἰξ ὉΥῪ ΨΔΥ οὗἩἨ ὡπιακίπρ πα 
υοϊδιίοη σοτηρίεῖς, Ὀυϊ πλοτα Ῥσγοῦ Δ ὈΪ 

ἤεεωῦ Ηϊγλβεἶξ αυοϊεά ἴὲ ἴο βυρρεβὲ {πᾶὶ 
ἄσιν, κε αοά, ννα8 οπε, ἰπ ορροϑβίκίοῃ ἴο 
ἴδε Ῥγενδι!πρ μαδίε οἵ νἱεννὶπα ἄστν 48 
ςοηϑβίβείηρ ἴῃ ἰβοϊαϊεὰ ὑσεοερῖβ.0 Μί. 
ςογηρεηβαίεϑ ἕοσ [Π6 οτγηϊββίοη ὉῪ ργδβεῖν- 
πᾷ ἴῃ8 τεβεοιίοη : “Οπ τμεβ6 ἵννο οοπὶ- 
τρδπάπηεη!5 πδηρεῖῃ τπ6 ννῃοῖς ἴανν δπὰᾶ 
ἴδε Ρῥσορῃεῖβ᾽. [πὶ ΜΚ. 86 Ῥοπά οὗ 
ἀπ ἰ8 Οοά; ἱπ Με. ἰουε.---Ψετ. 30. 
Ηεατέ, βουϊ, τηϊηὰ, βίγσεηρτῃ (ἰσχύου); ἴῃ 
Με.: δδαγῖ, βου], πιϊπᾶ; ἰπ ΓΚ. (χ. 27): 
Πεδγῖ, βουΐ, βίγεηρίῃ, τηϊπά; ἱπ Πευΐ, 
(νί. 4): Πεατγέ, βου], βίγεπριῃ (δυνάμεω!) : 
411 νατίεἃ ννᾶγβ οὗ βαγίῃρ “ ἴο ἴδε υἱΐοτ- 
τηοδὲ ἄερτεα᾽" Ξξ “".Δ]} ἰῃδὲ 8. υυἱτδίη "ἢ; 



47---37. ἙΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι.’ 42. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 

γραμματεύς, “Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπας, ὅτι εἷς ἐστι 

Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 33. καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν 

ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
ψυχῆς," καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον ὡς 
ἑαυτόν, πλεῖόν 8 ἐστι πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ τῶν θυσιῶν. 
34. Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτόν, ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, 
“Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ." Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι 
ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

35. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγε, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, “ Πῶς 

λέγουσιν οἱ γραμματεῖς, ὅτι ὁ Χριστὸς υἱός ἐστι Δαβίδ; 416. 
αὐτὸς γὰρ δ Δαβὶδ εἶπεν ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἉΑγίῳ, “ Εἶπεν ὁ Κύριος 
τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς 
σου ὑποπόδιον Τ τῶν ποδῶν σου. 47. Αὐτὸς οὖν 8 Δαβὶδ λέγει αὐτὸν 
κύριον - καὶ πόθεν υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; " 

42: 

αὐτοῦ ἡδέως. 

ΣΊΜΑΒΙΜΔΣ αἱ. ομΐξ θεος. 

Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν 

3 Οὐχίξ 1818 οἴδυδε ἱπιροτίεά ἴτοτι νεσ. 30, πιὰ ἑουπὰ ἰῃ ΑΌΣ αἱ. 

3 περισσοτερον ἰῃ 3 Β1.Δ 33. 

4 Δαβιδ Βεΐοτε ἐστιν ἰη ΜΙ ΒΌΙ, 
4 καθισον ἰῃ Β (Ττᾷ., ΝΝ.Η., πιδγρ.). 

5 ..3.Β1.Δ οὔιίξ ουν. 

δηὰ ψἢ τς 1] ροίΐεπου οὐ πδὲ 
“41 Ἐπ Με. 32. καλῶς, ἐπ᾽ ἀληθείας: 
το θὲ ἰΔκεη τορεῖδεσ - ννεἶ] ἱπάεεά --- εἶς 
ἐστὶν: Ηε ἰ8 οπς (ἀοάὰ υπάετειοοά, 
βιρριεά ἴῃ Τ.Ε.).--τνεσ. 33: ἴῃς τηᾶπηεῦ 
οὗ ϊονίηρς αοά ἰ5 βϑιδιεὰ ὃν {πε βογίθε ἰπ 
γεῖ δποίμεσ ἔογσῃι οὗ ἰδηρυᾶρε: Ππεδτῖ, 
υπάεγβίαπάϊπρ (συνέσεωφ), πιίρῆι.--- 
περισσότερόν ἐστιν, εἴς., 18 τΏΟΓΕ, ΔΓ, 
ἰθδη 411 τῆς Ὀυτηὶ οἤεγίηρβ δπᾶάὰ ἴδε 
βδοσίῆςεβ (πιεαὶ οἤεσὶ πρ8) ΞΞ πε νος 
1μενϊεῖσα! ταδὶ. ὙΠΕσε 18 ἃ τἰηρ οὗ οοη- 
νἱςτίοη ἴῃ ἔπ ννογάβ. Τῆε νατίεὰ Ἔχργεβ- 
βίοη οἵ ἴῃς ἴανν οὗ ἴονε ἴο αοὰ (συνέσεω4) 
Αἶβο Ὀ6Δ15 ᾿νἱΠ6 858 ἴο βἰποαγίγ δπά ἴῃ- 
ἁερεπάεπε ἐπουρδί. --- ὁλοκαυτωμάτων 
(ὁλοκαντόω, ἴτοπ ὅλος, καίω), Βεῖε δηὰ 

πῃ Ηεῦ. χ. 6, τοπ ϑερῖ., ἕοσ ΓῚ ὅν, --ν ες. 

34. νοννεχῶς, ἱπιε] Πρ  ΠΕΪΎ, ἃ8 οπα ἡνῆῸ 
διδᾷ ἃ πιϊπά (οὗ ἢὶ8 ον), δηᾶ τσεδ!ν 
τθουρῆς ννμαὶ Πα βαϊά, ἃ γείγεβῃίϊηρ (πίπρ 
ἴο τπιδεῖ νἱἢ δὲ ΔῸΥ {ἰπ|6, ἀπ εβρεςῖδ! !Υ 
ἴδετε δπὰ ἔῆεη. Ἡξετζε οπὶν ἰη Ν.Τ. ε- 
γουνεχόντως ἴῃ οἰΔδ5ὶοβ.---οὗ μακρὰν, ποὲ 
ἔατ ; πϑᾶσ ΌΥ ἱπδβίρῃι ἱπίο 1ὲβ πδίυγε (δα 
εἰδῖςδὶ βυρσεπιε), δηα ἰῃ βρίτιι--- ἃ βίηςεσα 
τῆιηκΚεσ.--- ὐδεὶς οὐκέτι, εἴς. : αυσδίίοη- 
πα εἰνεὴ ἃρ ὈῬεσαυδβα βεδη ἴὸ ὃς νδίῃ, 

ΒΊΒΙ(Δ οπὶξ γαρ. 

Ἰνποκατω ἱπ ΒΌ 888. οορ, 

ϑαντου ἐστιν νιὸς ἰπ ΒΪ,. 

ΑΙνΑγ8 ἐπάϊηρ εἰῖβετ ἰπ ἴῃς σοηξιδίοη οἱ 
ἴῃ τῆς δοαυΐεβοεπος οὗ αυοβιίοπετβ (οἷ 
1Κ. χχὶ 40). 

γν. 35-3)2. Φαυϊά'ς ϑ8οη απὰ Παυΐα"ε 
Τιοογὰ (Μι. χχίϊ. 41-46, 1κ. χχ. 41-44). 
Οη ἴδε αἰπὶ ἀπά ἱπηρογὲ οὗ [ῃϊ8 ςουπίοζ. 
ἀϑεθεῖος υἱάε ποίεβ οὐ Μι.--- ες. 35. 
ποκριθεὶς, διδάσκων ἐ. τ. ἷ. : ἴπε8ε Ὸ 

Ῥαγιϊοῖρίεβ ἀδβογίρε ἴθ οἰτουπιβίδποαβ 
ὑπάογ ὑπο {πὸ αυεβίίοη ννὰ8 δϑκεά--- 
δἀὐάτεββεὰ ἴο βἰἰεποεά δπᾶ ἀϊβῃεασίεπεὰ 
ΟΡροπεηῖβ, δηά ἐοσπηίηρ ἃ μαζὶ οὗ ἴῃ8 
Ρυδ]ὶς ἱπβιγυςείοη :ε8π8 πᾶ Ὀεεη ρἰνίης 
1η ἴδε τοτρὶε; ἃ ἴαγρε Ὀοάν οὗ ρεορῖς 
Ῥτεβεηῖ.--- ες. 36.Ἡ αὐτὸς Δ, ΟοΟνες 
δραϊηϑι {πε ἀορπια οὗ ἴῃ βοσίὈε8, βιδιεὰ 
ἴῃ νεῖ, 35 8458 βοπιειπίηρ γε] Κπονσι (ἰπ 
Με, )6βὺ8 δβϑκβ ἔοσ τμεῖγ ορίπίοπ οπ 6 
τορίς), 5. 8βεὲ {π6 ἀεοϊαγαίίοη οὐ αν ά 
Βἰπιβεῖς, ἱπιγοάδυςεὰ τυῖῖδουϊ σοππεοξίης 
Δτιίοῖθ. αυϊά, ΜὯο οὐρδὶ ἴο Κπονν 
εἰξεγ ἴπδπ ἴδε δογίθε8..--ἂν τῷ τ τ. ἃ.: 
δροεαιν ἤδη ϑρεακίηρ, 88 ἴον νου] 
411 δἄπιῖ, ὃν ἱπεῤίγαξίοη.---αἶπεν, εἰς. : 
18 αυοίαιίοη 88 ρίνεη ἰῃ ΤΙ. ἐχδοῖν 
τερσοάυςεβ ἔπε ϑερέ. Τα οπχίββίοη οἵ ὃ 
Ὀείοτε Κύριος ἰπ ΒῸ ἔυγηβ ἴῃς ἰΔεῖεσ ἰπῖο 
ἃ γζορεζς πᾶπιὲ οὗ 6οά.---κάθον (κάθισον 
ἰπ Β) ἰ8 ἃ ἰαῖβ ος "" ρορυϊασ ᾽" ἔοσῶιλ οὗ ἔπ8 
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38. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ͵] “Βλέπετε ἀπὸ τῶν 
γραμματέων, τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν, καὶ ἀσπασμοὺς ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς, 39. καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ 
πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις - 40. οἱ κατεσθίοντες 3 τὰς οἰκίας 
τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι - οὗτοι λήψονται 
περισσότερον κρίμα." 

41. Καὶ καθίσας ὁ Ἰησοῦς ὃ 
πῶς ὃ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 

ἐν τὴ διδ. αντον ἐλεγεν ἰπ 3 ΒΙ1.Δ 33. 

8 Ἐ διδ6 κατεσθοντε!. 

κατέναντι ὁ τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει 
καὶ πολλοὶ 

ΝΗ ΒΙ.Δ ςορ. οαΐξ ο Ι. 
4 80 ἰῃ ΣΦΑῸΔΣ (Τίβοϊ., Ν.Η.., ἰεχε, Ὀγαςκεῖ8). ἀπέναντι ἴῃ Β (ΝΗ. πἰᾶγρ.). 

ε ἱπηρεταῖῖνε οὗ -τνες. 37. 
τὰ ὦ πολὺς ὄχλος, μπὰς μετα τατηδγὶς 
ρους {πε ἴάγρε Ἵσοννά μος Βδά Ὀεεη 
Μϊηε88 (0 {Ππε8ὲ δποοιπίεγβ, 88 ἰὲ βία 8 
ἰῃ οὺν Ν. Τ΄ αἱ ἐπά οἵ νοσ. 37, δε6π)8 ἴὸ 
τοῖίεσ πεσεῖν τὸ Ὡς ςἰοβίηρ βοεης οὗ ἔδ6 
ςοηῆϊοι. Ργουδοὶν τῆς ἐνδηρεῖίβὲ πιδαηῖ 
τῆς τεβεςιίοη ἴο ἀρρὶν ἴο ἴδε ψδοῖε τὸ 
ἴδ6 πλᾶδδεβ επήογθὰ ΟἾγίβε'β νἱςἴοσυ 
νεῖ ἴπὸ οἴδβδβεβ, ῇο οὴς αἴϊεσ τῇς 
οἴδες τηεδβυγσεὰ {πεῖς νυ 18 δρδίηβι Ηΐδ. 
ΤΏς τοπιασκ 8 ἴσὰς ἴο [πες [τι ΤΗΣ 

Ρ]ε ρἰαάϊν πεῶσ οπα Ψῆο βρεᾶκβ8 
ἰοϊξουδῖν, τεδιῖεβ εδβϑιϊγ, δηά ἐβοᾶρεϑ 

ἀεχίεγουεῖν ἔτοπὶ ἴδ 6 παπάβ οὗ ἀεβίηιη, 
τῶβῃ. (ὡς ἡδέως διαλεγομένον, καὶ 
εὐχερῶς α ἀνατρέποντος, καὶ ὡς 
αὐτὸς ἀπηλλαγμένος τῆς βασκανίας-- 
Ἐπί. Ζίρ.) 

γν. 38-20οθ. Ἡ͵αγπίηρ ἀραϊηεέ ἐδφ ἴη- 
νδθμοδ ΟΥ̓ ἐλπε Ξεγίδος (1.Κ. χχ. 45-47). Α8 

1 δηοουγαρεά ὃν ἴδε πιδηϊεβὲ βυτηρδίην 
οὗ πε ογονά, ]εϑυβ ργοςθεάβ ἴο ψψᾶγῃ 
τδδηὶ ἀραίηβε τῆς δαΐε! ἱπβυσπος οὗ 
τμεῖς σεϊσίουβ συΐά68.--- νος. 38. ἐν τῇ 
διδαχῇ α-: {π|5 ἐχρτεββίοη δἷοης βυβῆςεβ 
βδον ἴῃαὶ δὲ ΜΚ. πεσε βῖνεβ 8 δυΐ ἃ 
τταρτηεηῖ οὗ ἃ ἴαγρεῖ ἀΐβοουγβε οἵ ἔμ βᾶπὶς 
ἴγρο--δὴ δηξὶ-βογῖραὶ τηδηϊίεδῖο. Ηετσε 

αἷῃ [6 δνδηρεῖ δὲ ὕεασβ {ἈΠ (ι] 
ΠΕ 58 ἰο ἃ ρτεδῖ Ὁοάγν οὗ διδαχή πε 
ἄοεβ ποῖ σεοοσά. Μι. χχίτϊ. βῇοννβ ἕονν 
τους Βα οπλβ δ {μΐ8 ροίηϊ.---ὄλεγεν : 
ἴδ6. ἱπηιρεσγέεςϊ βεῖα πιὰὺ 6 ἰδίκαση 88 
βυρρεβίηρ ἰμδὲὶ παῖ ΟΠ] οννΒ ἰδ δυϊ ἃ 
Βαιρὶς Ξξ Ἧς νν88 βαγΐηρ τίη ρβ {Κα τ 18. 
---Ἢβλέπετε ἀπὸ 85 ἴῃ νἱῖϊ. 15.--- θελόντων, 
ἀεβίσίη, ποῖ 80 τω πο ἢ οἰδίπλίπρ 48 τμεὶγ 
ῥείν!ερς (Μεγεῦ) 48 ἰακίηρ ἃ Ἴμ] ἀἸ5 ἢ 
Ῥίεαβυζε ἴῃ -- φιλούντων, [,Κ. χχ, 46.---ν 
στολαῖς, ἰῃ Ἰοῃρ τοῦ68, νοσῃ Ὁ Ῥαγβοῃβ 
οὗ ταῖς δηὰ ἀϊδβεϊποιίοη (““ ρταν δι 
ἱπάεχ," Οτοείι8), ρΡοββι ΕἾΥ τνοσῃ Βρθο δ! 
Ἰοῆςῷ ὉΥ τῆς βοῦῖθεβ ἔπαὲ ἐπα ἰδ58ε}β 
αἰταοποά τηΐρδε ἔγα! οὐ ἴῃς ρτουπά. 

80 Ὑγπβομε, αὐ ἰος. Μιάς Ρἱοΐυτε 
οὗ Ῥμαγίβες ἱπ δίβ τοῦεβ ἴῃ [Γυπά, 
Ἡεἰ ρεμῶνεεν. τς περιπατεῖν : ἰηδηϊξίνε, 
ἀερεπάϊηρ, οὐ θελόντων (ο]]οννεά ὃγῪ 
δοουβαίίνεΒ, ἀσπασμοὺς, εἴς., ἀερεπάϊηρ 
Οἢ 88π)6 ὑγογά : ογαέϊο υαγίαία, υἱάς Μι. 
χχίϊ, 6.---νει. 40. οἱ κατεσθίοντες: 
1πῖ8 νεσϑα 'ἰβ ὑγσοῦδθὶν 8111} το ὃς τεραγάεά 
85 ἃ ζοηίϊηυδιίοη οὗ ἴῃς ἀεβογιριίοη οἱ 
πε δογίδεβ ςοπιπιεποίηρ νὴ τῶν 
θελόντων, οπἷγ ἴῃς νυτίες 848 ἰοϑὲ {πε 
5Εη86 οὗὨἩ ͵{ῃς οτίρίπαὶ οοπείγυςτίοη, δπὰ 
ἰηδίςδά οὗ τῆς ρεηίεῖνα ρυ8 ἴπε ποπιΐηδ- 
να, 8ο ρἰνίπρ' ἴο ψνῆδὲ ἔο!]οννβ ἴῃς ἴοσες 
οἵ δπ ἱπάδβρεπάεηι βεηίεπος (50 ὟΝ εἶβ8). 
ατοκίυβ, Μεγοσ, δπὰ ϑοῆδηΖ ἴα νεῖ, 
40 8ἃ8 ἃ ΤΕΔΙΪΥ ἱπάερεπάδης βεπίεποα, 
ΓΚ βαῖ τς ῥσγεοεάδεμε ἕογ (δῖβ; ἴοσ, 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ Πανίηρ Μίς.Β ἑεχὲ δείοσε Βΐπ), 
δε ἔστη οἷ κατεσθίοντεᾳ ἰηϊο οἷ κατεσθί- 
ουσι. Ηοϊιζηηδπη, Ἡ. Ο., 8 υπάεοϊἀοα 
Ῥεΐνεδη ἴΠ6 ἐννο νίανγβ. Αβ ἴο ἴῃς Β6η86, 
ὑνο ἔδοϊβ αγὲ βιδίδαὰ δδουξ ἔς βογίδεβ: 
{μεν ἀενουγεά {πε Βοιβεβ, 3 ῥσορεσιυ 
οὗ νν͵ἱάοννβ, ἀπά πεν πχαάς ἰοηξ (μακρὰ, 
τυἱάσ οὐ 1,Κ. χχ, 47) ργάγεσβ ἰῃ 1ῆε ἤοσηθβ 
οὗ, δῃὰ ῥγεβυμηδοῖν ἔοσ, ἐπεβα τνϊάοννβ.--- 
προφάσει: τῇς τεαὶ αἰπὶ ἰο ρεξ πιοπου, 
186. ΙοπΡ ΒεαπλΡῚ ἔδγνθηῖ τάγεῖθ ἃ 
ὈΠπά το δΒίάς τπὶβ αἷπ. [τ ἷβ ποὶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ 0 Βιρροβα {πμδὲ [6 στηοόπου- 
δειϊτίηρ ἀπά ἐπε ργαγίηρ ννεσὲ οοππβοῖδά 
Ὀν τερυΐασ οοπίγαος (580 Δρρϑγεπίὶγ 
Ἐπίζβομα, αἀπὰ ὙΝεἶβϑ ἰθ Μεγεῖ). Ἐὸς 
πρόφασις εἴ, ῬΆΪ. ἱ. 18 ἀπά εβρεοίδ!ν 
Σ Ὑδεβ8β. ἢ. 5.---οὗτοι λήψονται, εἰς. 
τιῖβ τεπηαγς ΔΡΡΙΪεβ βρεοία!γ το [86 
Ἄοοπάαςε [ι8ὲ ἀεβοτίδεά : οδιοδίπρ νυἱάοννβ᾽ 
βιιδδίαπος ΨΙῈΏ (ῃς Ὀαΐς οὗ ῥγάγοσ, ψ Ὡς ἢ 
16808 Ἄμαγασιεσίβιϊς!!ν ρτοπουποαβ εχ- 
ΤΠΘΡΈΪΟΠΔΙΥ ἀδτηπδῦς ἴπ νίενν οὗὨἉ 118 βῖεεκ 
ΒΥΡοοσίβυ πὰ ἴον ρτεδά. Ὑῆὲ δρρεηά- 
ἰῃρ οὗ ιμὶβ τεβεοίίου ἔδνουσβ ἴδε νίδνν 
δαὶ νεῖ. 40 ἰβ δἴζεσ 411 δὴ ἱπάδβρεπάδηξς 
βεπίεπος. ἴπ ἰξ ἀπά {με ἔνο ῥγβοδάϊης 
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πλούσιοι ἔβαλλον πολλά" 42. καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλε 
λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κοδράντης. 43. καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ, λέγει 1 αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα αὕτη 
ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων βέβληκε τῶν βαλόντων 2 εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 

44. πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον - αὕτη δὲ ἐκ τῆς 

ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.᾽ 

Δ φιπεν ἴῃ ΜΑΒΌΤΙΑΣ. 

β 3 Ἐὸς βεβληκε, ΑΒΌΤΔΣ Ε δᾶνε εβαλεν, Δηὰ ἔος βαλοντων ΦΑΒΌΤΙΔΣ πᾶνα 
ντων. ΤΊδβοΒ. τεδάβ βε 

ψ8 Ὦανς ἃ νΕΙΥ εἰἰρῆξ γεξ νἱνίἃ ρἱςίατε οὗ 
Ῥμαγίβαϊς ρἷθιν ἰῃ ἰΐβ νδηΐϊΐυ, νδεῖςς, 
δη Ὠγροοσίδυ. 

γν. 41-44. Το εὐἱάοιο'ς οὔετίηρ (1Κ. 
Χχί. :-4). ΤΉΪ8 ομαγπλῖπρ᾽ ΒίΟΓΥ σΟμ68 ἴῃ 
ὙΠ ἀγαπιδεῖς εβεςξ, αἴτει ἴῃς τερυ]βῖνα 
ἰοίασε οὗ ἴδε ρτεεάν ργαγίπρ βοσίρε. 
Ὧς τεΐδσεηος ἴο ἴῃς τνίάοννβ νιςτἰπγλϊδεὰ 

ὉΥ ἴδε Ὠγροοτίτεβ ῦΔῪ πᾶνα βιιρρεβίεά ἱξ 
ἴο 86 ἀνδηροε δι᾿ δ πιά. [ξ Ὀεαγβ 86 
πεδία καῦϊς βίδηιρ οὗ δὴ δὐϊμεηιίς τὸ- 
ταϊηίβοεποθ, πὰ ομα Ἵδη ἱπηαρίης δὲ 
οοσγίοσὶ ἰὲ 'ψουἹά Ὀτίηρ το ἴδε ροοσ, ψῆο 
ςοπδεϊτυϊεὰ τῆς 01 οὗ ἴδε εαγὶγ Οαδπεῖ]ς 
Οδυγοῦ (ϑοΒδη:).--- ες. 41. καθίσας : 
]εβι8, ἃ οἶοβε δῃὰ κεεπ οὔβεγνεσ οἵ δ]Ϊ 
δὲ ψψεπξ οἡ (χί. σ1), βἰἐ8 ἄονντι δὲ ἃ ϑροὶ 
σοηνεηΐεηί ἔοσ ποιίοιηρ ἴδε Ῥεορῖε σδϑιεϊηρ 
πεῖς οοπειθυεοηδ.. βὰν ἐπ ἘΡΟΉΡΙΣ 
τγεδβιγν..---γαζοφυ ν (γάζα, Ῥετβίλπ, 
φυλακή --θησανροφυλάκιον, Ηεϑγο 05). 
Οοπιπιεπίδίοσβ δῖε δρτεεὰ ἰῃ ἰὨϊηκίπσ 
ἴπαι τἰῃς τεΐδεσεηςς ἰβ ἴο ἔπ6 ἰγϑαβιγυ ἴῃ 
18ς οουτί οὗ [π6 νψοπιεπ, οοηῃδβίβείηρ οὗ 
τοιγίδεη Ὀγάζεη ἐσιπιρεῖ- δηαρεά τεςθρ- 
ἴδοῖεβ, δας ἀεβιϊποά ἴος ἰΐ8 ἀϊβεϊηςεῖνα 
εἰ, ἱπάϊςαιεὰ ὉΥ δη ἱπβογίριίοη, 80 
ΤΑΔΩΥ͂ ἔοσ ἴῃς ἐετηρῖς ἰτίθυϊς, ἀπά ποθεν 
εἶδε ἕοσ ββδοσίῆςε ; οἴδειβ ἔοσ ἴποεῆβα, 
ψνοοά, εἰς. ; 411 τ[ῃ6 ρἰἣδβ Βανίπρ τείεσεηςα 
ἴο ἔπε βεγνίςς οαττίεά οὐ. ΤὨΒ ρὶ 8 νγοσα 
ῬεΟΡΙε᾿Β οἤετίπρϑβ, ξθηεσγαῖυ πιοάεγαίς ἴῃ 
διηουπὲ: “(δε Ῥείει᾽' δ ρέπος οὗ {8 
εν8᾽ (Η οἰ ἐσπιδηη, Η. 6.).---κχαλκὸν ταν 

ΤΑΘΆΠΕ [ῸΓ ΠΙΟΠΕΥ͂ ἰπ βἜπεσαὶ, σορρεῦ 
τερτεβεπιίηρ 811 βοσίβ (Ετί ἴσβοῖα, ατοίϊα8, 
εἰς}; θαϊ ἔμεῖε βεετλβ ἴο Ὀς πὸ ροοὰ 
Ταᾶβοῦ νὮΥ ννε βῃουϊὰ ποὲ ἴδε ἴξ βέτι ΕἾΥ 
88 ἀσποιίηρ σοοπεγίδυξίοπβ ἰῃ σορρετσ, ἴῃ 8 
οτάϊπασγυ, ἱἢ ποὲ Ἔχοϊυβῖνα, ΠΊΟΠΟΥ δ 
(Μεγεσς ; Ηοϊεζπιδηη, Η. 6.).---πολλοὶ 
πλούσιοι, εἴς., ΠΊΔΠΥ τίσ ἡνεσα οαβείπρ 
ἴῃ πλυοῇ : [688 νγ8ἃ8 πεᾶσ δῃοιρῇ ἴο βε6 
παῖ, αἷϑο ἴο ποῖϊςε δχδοιῖν ψῆδὲ ἴπ 6 
ψίάον ρᾶνεὲ. Ατηοηρ ἴδε τγίοβΒ. ρίνεοιϑ 
ταῖρῃι Ὀ6 βοῖιθ οἵ τῆς ργαυίπρ βοσῖθεβ 
ψὯο Παά ἱπιροββὰ οπ νἱάοννβ ὉῪ {πεῖς 
βῇον οὗ ρίεςν, βυρρεδιίπρ τοῆεςιοπβ οα 

ληκεν τ᾿ βαλλ,, Υν.Η. εβαλεν τ. 

Ψ Πετα εδ τὴν ρίνειβ ρμεῖ [πε ΤΌΠΟΥ 
ἘΠῈῪ Ὀεδβῖονν 10. ρίουβ ρυγροβεβ. Τῆδιὶ 
ἷΒ ποῖ ἃ τηδίίεσ οὗ ἱπαϊῆεγεποα ἴο τῃς 
Κιίηράοπι οὗ σοά, νν»ῃδίενοσ ἰξ πᾶν ὃς ἴο 
δεπεδοίαγίςβ.---νεσ. 42. μία χ. π.» οἤδ 
Ῥονετιγ-δίγίοκεη νυνἱάονν. ὙνΙ νμδὲ ἴη- 
ἴεηβε ἰηίεγεβὲ [εϑὺ8 ψουϊὰ ννδῖο ἢ Ποῖ 
Ταονοιηεηίβ, δἰξεγ Ηἰβ γε [6]1 οἡ δεγί 
Ηον τους ὙΜ1}1} τἂδ εἶνε )---λεπτὰ δύο, 
“ΦἴνῸ πγ}6 8"; πχίπυϊε, οὗἩ οουτεα, Ὁ 
ἕεσο: 8Ὧ6 τηϊρῃς πᾶνε Κερὶ οπε οὗ ἐδεπὶ 
(Βεηρεῖ).---λεπτόν, 80 οαἰδὰ ἔτοηι (8 
ΒΠΊΔΙΪΠ 658 ; 8Π1811ε8ὲ οὗ Ὀγβϑδββ Ἷοἱπ8--- δὶρ- 
ηἰδοδηὶ οὗ ἀξερ ρβονεζχίυ ; ἔννο ρίνεη, οὗ 
ἃ ΜΠ πλὶπά.--ν εσ. 43. ἡ πτωχὴ, 6)- 
ΒΗΒαςος εἰς Ῥονετγιυ-βϑισίοκεη ; πιδηϊξεβὲ 
ΠῚ ΠΕ ἀγεββ δπὰ τυδβίεὰ ἰοοῖ.---Ν εγ. 

414.--κ τῆς ὑστερήσεως, ἴτοπΊ ΠΟΙ δίδίε 
οὗ ναὶ, οὔ. οὐ 1ἱκς.---πὐστέρησις, Βετα 
δηὰ ἴῃ ΡΏΙ. ἵν. 11.--πάντα ὅσα : [Ὠἰ8 
ποῖ νἱβίῦ]ε ἰοὸ δε Ἔγε; ἀϊνίπεά ὉΥ {86 
ταϊπᾶ, Ὀθὶ ἤστην δεϊενεά ἐο δ6 ἔγυας, 88 
ΔΡρεᾶσβ ὅτου ἴΠ6 γερεϊτίοη οὗὨ ἰῆς βεδίε- 
τηεηΐ ἱπ δηοῖδεσ ἔουπ,.---ὅλον τὸν βίον, 
Βδσ ΨΠΟΪῈ πιεδηβ οὗ 116. Εοσ ἴδε δὲ οὗ 
βίος ἰπ ἐμΐἷβ βεηβε υἱάς 1,1. νἱϊ!. 43, χν. 
12, 30 ; βἰλ ]ασῖν ἱῃ οἰ δββίςβ. 
ὙΒουρὰ ἰξὲ μα8 ποιδίπῷ ἴο ἄο στ 

βισίοξ Ἴχερεβίβ, 1 ἃπὶ ἱεπιρίεά ἴο ρῖνε ἢετα 
ἃ Ῥγᾶγεσ ὉΥ ἴῃδὶ (ε]Ἰοἰτουβ ἱπέεσργεῖοσ δπά 
ἄενουξ τῆοπκ, Ευτηγηῖι8 δὴ ΔΌΘΠυ8, 
θαβεά οἡ {π|8 Ὀεδυεία! Θοβρεαΐ βίοσυ : 
“Μδν ΤῊΥ 800] θεοοπις 8 ψνίάον οδβίϊη 
ουἱ {π6 ἀδν] ἴο ννῃῖς ἢ 1 ἴ8 Ἰοϊπεά ἀπά 
βυδήεςῖ, ἀπά οαβιίηρ, ἱπῖο ἔπε ἐγεαβΌσυ οἱ 
αοά ἴνο ἱεῤέα, ἰε Ὀοάγ ἀπά τς πκἰηᾶ; 
ἴῃε6 οπα πιδαάς ἰΐρῆι ( ) ὃΥ 
τεπΊρογδηςα, [Π6 ΟἿΟΣ ΌῪ Βυπλ γ᾽". 
πάρτε ΧΙΠ. ΤῊΒΞ ΑΡΟΘΑΙΥΡΤΙΟ 

ιβοουββε. Ὑηὶθ 18 {π6 βο αγν ἰη- 
βίδποα ἰῇ ψὩϊοἢ ἴδ6 βεοοηᾶ δνδηρο ϑὲ 
828 ρίνδη δὲ ἰεπρὶῆ ἃ ἀΐβοοισβε οὗ 688. 
Τῆς ἤμϊηεββ ἱ ἢ ΜΠίοἢ ἐπα δροςαϊγρεὶς 
ἀϊδοουτθε ἰ8 τεοοσάεά ἰβ 41] ἴῃς πλοσα 
δι κίη σ, πε σοπιγαβίεα ἢ ἴδε νεσῪ 
τῆθᾶρτα τερτοάυοιίοη οὔ δε δηςὶ- Ρμασίβαὶς 
ἀϊβοουγβε (χίΐ. 38-40. ὙΤῆς εδχοθριίοη 
τηδάς ἴῃ ἰ(8 ἔδνουσς νᾷβ ἀουθεῖςβ8 ἀπο ἴο 



428 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙ. 

ΧΙΠ. τ. ΚΑΙ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷς 
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ““ Διδάσκαλε, ἴδε, ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ 

οἰκοδομαί. 4. Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς 1 εἶπεν αὐτῷ, “Βλέπεις 
ταύτας τὰς μεγάλας οἶκ. 

ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ." 
οὐ μὴ ἀφεθῇ 3 λίθος ἐπὶ λίθῳ, 8 5, 

3. Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν 

᾿Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων ὁ αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος 
καὶ ᾿άκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας, 4. “Εἰπὲ ὅ ἡμῖν, πότε ταῦτα 
ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι; " 
5. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν, “ Βλέπετε μή τις 
ὑμᾶς πλανήσῃ. 6. πολλοὶ γὰρ 8 ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 

1 Οπιῖξ ἀποκριθεὶς ννῖἢ} ΝΜ. Β1, 33. 

8 λιθον ἰη ΜΝ ΒΙ1.Δ 33 (Τίβοδ., ΝΝ. Η.). 

δενπον ἴῃ ΒΌῚΙ, 33. 

3. Αἀά ὧδε νἴτπ ΒΌΑΣ (ΝΗ). 
4 ξπηρωτα ἰη Ν᾽ Β1, 33 (Τίδοξ., ὙΝ.Η). 
4 ταντα συντελ. παντα ἰπ Δ ΒΙ,. 

ΤΉΊΜΒΙ, 33 Βανε ηρξατο λέγειν αντοις ψἱϊδουϊ ἀποκριθεις (Τί δοξ., ΝΝ.Η.). 

4 Οπιῖξ γαρ .ΒΙ,. 

ΜΚ. 8 εβεϊπιαῖε οἵ 118. ἱπίετεβὶ ἀπά ναῖυς 
ἴοσ Πἰβ ἢσβι τεδάεσβι Ῥογῆδρβ ες 'ν88 ἰη- 
βΒυεποεὰ ἴῃ μαζὶ ὃν ἔπε [λβοϊπδιίίοηβ οὗ 
ῥγεάιοίίοπ. Ὑδὲ τεᾶὶ] ἱπίεσεδι οὗ 188 ἀϊ8- 
οουζϑβα δηᾶ πὸ ΚΕΥ ἴοὸ ἰϊ8 ἱπίεγργεϊδίοπ 
ΔῈ ἴο ὃς ἐουπά, ἃ85 Ροϊηϊεά οὐξ ἰῃ τῆς 
ποῖθβ οἡ ἔδε Ξογίξεροπαϊπα οδδρίεσ τῇ 
Μι.,, ἰπ ἰϊ8 δέλίσαϊ αἴτη---" το Ἰογοννάσῃ δηὰ 
οσεασπὶ ἴῃε τεργεβεηίδιίνεβ οὗ ἃ πεὲὺν 
[αϊτἢ, 8ο τπδὲ ἔπε πιὶρδς ποὲ ἴοβς {πεῖς 
μεδάβ οσ ἰμεὶς ἢεαγίβ ἰπ δὴ ἐνὶ] ρεγρί εχὶπρ 
εἶπα: ποῖδβ ου Μι. Ἐὸσ ἃ {11} εχροβί- 
τίοπ οὗ {πε ἀΐξδοουτβε ἰπ τῆς Ιἰρμϊ οὗ {Π18 
δἰἷηλ τεδάεσβ δζὲ γεΐετγεὰ ἴο {πεϑε ποίεϑβ. 

γν. 1-4. Το ἱμέγοάἀμείίοπ (Μι. χχίν. 
1:3; [κι χχί. 5-7)).--τνες. τ᾿. εἷς τ᾿ 
μαθητῶν, οὁ οὗ ἰἢς ἀϊβοίρ[68; ἴῃς ἀϊ5- 
Οἰρίεβ βεπογαῖν ἱπ Μι.; ᾿ῆο, ποὶ βαϊά, 
ΠΟΥ ἔοσ ψνῃδὲ πιοῖίνε ; ῥγοῦδοὶν το ἀΐϊνετι 
τῆς Μαβίες ἴτοπι ρίοοπιν {πουρῆῖ8.--- 
ποταποὶ λίθοι, εἰς. : νν»ῆδὶ δβίομεβϑ δηά 
ψ αὶ Ὀυϊἀϊπρ8] ἴπὰ ΤΟΓΠΊΟΙ σταπΊΔγΚΑ Ὁ ]ς 
ἔοσ 81Ζβ, 85 ἀδβογίρεά ὃὉγ Τοβερῆυϑ (Απιϊᾳ.» 
χν., 11, 3); ἴδε ἰαἰίες ἴοσ δεδυῖν. Οη 
ποταπός υἱάε αἱ Με. νἱϊ!. 27.---ἶἾν ες. 2. 
βλέπεις : ἃ φυεβείοπ, ἄο γου 8εε ἢ (ο ἢχ 
αἰϊεπείοη ου δη οὔἱεςῖ οοποεγηΐπρ ἩνΠ ἢ 
ἃ δβιδγι!πρ βἰδίεπιεπὶ 18 ἴο δα πγδάε.--- 

ας; ργεαέ Ὀυ άπ ρ8, ἀοκπονϊεάριηρ 
δε ᾿πδίηε85 οὔ ἴῃς δάἀπιιγαϊτίοη δηὰ ροΐηι- 
πᾳ ἴο ἃ ἐεαίυγε ψνῃίοἢ πιρμὶ 8θεπὶ ἰπ- 
σοοσαρδίδὶς ννϊτἢ τῆς βιδιθπηεπὶ ΤΟ] οννίπρ : 
παῖ ναϑβὲ βίτοπρ ρί]ς βυγεὶν ὑσοοῦ δραϊπβὶ 
ἀδϑβιγυςίοη 1-ττνετς. 3. εἰς τὸ ὄρος : ἱπι- 
ΡΙγίπρ ργενίουβ τηοιίοη ἰονναγάβ, Ὀείογε 
βἰτιίηρ ἄοννῃ οἡ; 6 Μουπὶ οἵ ΟἸίνεϑ.-- 
κατέναντι τ. ἷ., ορροκῖϊα τῆς ἰεπιρῖε, 
νὰ τὰς δάἀτηϊτεά Βυϊἀϊηρβ ἴῃ [0]] 
νίενν ; 1818. σταρῃϊς τους ἐπ ΜΙκ, οηΐγ. 

--ἐπηρώτα (ΜΒ, πἰηρσυΐας : Ῥεῖες ἱπ 
νῖενν 45 ἴ88 οἰίεῦ βρεᾶκεγ, που ρῇ δο- 
ςοτηρδηϊοά Ὁν οἵἴπεγ ἴτας; ἱπιραγέεοϊ, 
88 βυδοτάϊπαϊς ἴἰο ἤρξατο ἰπ νεῖ. 5. εχ- 
Ρἰαἰπίηρ {πε οσοδβίοη οὗ ἴῃς ἀΐϊβοουγβα 
7]εβθὺβ ἴῆεπ Ῥερδπ ἴο ἀεἰίνοι.---δ Πέτρος, 
εἰς. : πε ννε11-Κηοννπ ἴγες, ἀπά ἃ γομγίὰ 
π-Απάτγεν ; ἃ βεϊεοιϊίοῃ ἰουπ οἷν Πετε. 
Μνεῖγε ἰῆεβε 411 της ἀϊδοὶρίεβ ψγτἢ [6 808, 
811 ψοὸ απ ἢ Ηἰπι ἴο Βείπδην ἰπ 
τῆς δνεπίηρβ, ἴπε ταδὶ σεηδίηπίηρ ἰπ 
]ετυβαίεπι ἡ Ὑὴδ ἔννο ραΐγβ οἵ ὑγοίδμεγβ 
μεῖς τῆς ἢτϑὶ οδ δὰ τὸ ἀϊβοὶ ρ!εβῃΐρ (ΜΚ, 
ἱ, τ6-20). ΤῊΐ5. ταπηϊπίβοεηςς ροϊπηῖβ ἴὸ 
ἰπίεγηδὶ τεϊδιίοπβ ἰῃ πε ἀϊδοίρ]ε-οἶγο! 6 
ἱταρογεο γ Κποντι ἴο υ8.--κατ᾽ ἰδίαν, 
ϑρδγῖ, ἐ.4.. τοπὶ ἴδε τεϑὶ οὗ {δε ἀϊβοῖρ!]ςβ. 
Με. μαβ τς βδπιὲ ρῆγδβε, ἱπουρῇ ἢ 
ΔΒΒΌΓΊ6Β 411 (ἰἢς ἀϊδοὶρ᾽εβ ἴο ὈῈ ῥτγεβαηΐ, 
ΨΒΙοἢ ἰ8 βυρρεβέῖνε οὗὨ ᾿ἰπεγαγν ἀερεπά- 
εῆςδ.--νν ες. 4. ΤἼα αυεδιίοη οὗ ἔπε ἔους 
[48 ἐχοϊυδῖνε τείεγεπος ἴο [πῸ ῥγεάϊςιεὰ 
ἀεϑισυοίίοη οὗἩἨ πε βαςγεά δυϊάϊηρβ. [τ 
Μι. ἴῆτεε φυεβιϊοῃβ ἃγα πιϊχεά ἰορεῖδεγ: 
υἱάξ ποῖεβ ἴπεσε. 

γν. 5-8, δίρης ῥγεϊνοίος οΥΓ ἐπε ἐπά 
(Με. χχίν. 15 ΓΚ. χχι. 8:11). ]γιι8816π|᾿ 8 
7υάρτηεηι-ἀδν ποῖ ἴο σοπῖς {1 οετίδίη 
τπίπρβ ἢᾶνῈ παρρεπεά: δάνεπηι οἵ ζδῖβε 
Μεβϑβίδῃβ, γίβε οἱ τννδτϑβ.--- βλέπετε, ἴδκα 
μεεά παῖ πὸ οπς ἐδεείυε γοὰ; {86 
εἰ δίοδ] Κεγ-ποῖς βίσυςκ δὲ οῆςε ; {πε δἱπὶ 
οὗ πε ψγβοῖς ἀΐβοουτβε ἴο Βεὶρ ἀϊΐβοίρ᾽ ε8 
ἴο Καορ μεδάξβ ςοοῖ, δηὰ πεαγίϑ ὕγανε 'ῇ ἃ 
ξεθίουθ Εν ]] εἶπε (υἱάς οη Μι.).---Ν ες. 6. 
γώ εἶμι, 1 πὶ (Ης, τῆς ΟὨτίβ). [πννῃδὲ 
8εῆβα ἴο ὃς υπάετβιοοῦ υἱάς οη Με. Τῇ 
Μεββίδηϊς ὕορε πιϊξοςοποείνεἃ ννὰβ8 (ἢς 
τυῖπ οὗἩἨ τπὰῸ [εν βῆ ρῥδορῖς.--- ες. 7 
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λέγοντες, Ὅτι ἐγώ εἶμι“ καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 7. ὅταν δὲ 
ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε’ δεῖ γὰρ] 
γενέσθαι. ἀλλ᾽ οὕπω τὸ τέλος. 8. Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ 
ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν - καὶ 3 ἔσονται σεισμοὶ κατὰ 

τόπους, καὶ 3 ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί.8 ἀρχαὶ 4 ὠδίνων ταῦτα. 

9. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι γὰρ ὅ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, 

καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων 
σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς - το. καὶ εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον 5 κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 11. ὅταν δὲ 
ἀγάγωσιν ἴ ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ 

μελετᾶτε ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε" 
οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. 12. 
παραδώσει δὲ" ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον " 

ΔΝ Β 888. ζορ. οπιῖξ γαρ. Μὲάς Ὀεΐον,. 

3 ΒΌΙ, οτχῖε ἴῃς ἢτβι και δηὰ ΒΙ, πε βεοοπᾶ. Μέάε Ὀεΐονν. 

5ΊΒΩΙ, νεῖ. 1[μαϊ. νυἷρ. οορ. οπλῖξ και ταραχαι (80 Ττρ., ΤίΒο., ΝΝ.Η.), δὰ ἴμ686 
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ψνοσὰβ ΤΑΥ͂ δᾶνς [Δ]]16ἢ οὐ ὉΥ βίπιῖϊας ἐπάϊπρ (αρχαι, 80 ἣΝ εἶ88). 

4 ἄρχῃ ἴπ ΒΌΙ.Δ {τ ., ΤίβοΒ., ὟΝ. Η.), ψΒῖο ἢ πΊΔῪ 6 δὴ δβδί πιϊ]δείοη ἰο Με. 
ἀρχαι ἰῃ ΑΕΈΘΟΧΣΓΣ αἱ. (Υ εἶε8). 

5 Ομ γαρ ΒΙ, ςορ. 

Ἴ και οταν αἀγωσὶν ἴῃ  ΒΌΙ,. 

3 καὶ παραδωσει ἰῃ Ν᾽ ΒΌ1.,. 

πολέμονς: ἤτει ρβευάο- Μεβδβίαῃβ ργεδοῦ- 
ἱπρ παϊίοπαὶ ἱπάερεπάεηςε ; ἴμδη, παίυτ- 
Αἰΐν, 88 ἃ βεοοηᾶ σημεῖον, τοῦς, 8.11.4] 
οἵ ἰῃγεαίεπεὰ (ἀκοὰς πολ.).---μὴ θροεῖσθε: 
Βοοά οουπδβεῖ, σπεογίαϊ ἱπ ἴοπα, ἰδοοπὶς 
ἴῃ εχργεβδίοῃ τ Ὁ ποῖ βολεά; τῆεῪ 
τηυβὲ ἢάρρεη ; δι ἰἢε ἐπά ποῖ γεῖ. Τῆς 
ἀϊβεοππεοίεὰ βιγίς, πο γὰρ αἴεν δεῖ 
(98), βυϊϊβ ἴπες πιοίΐοπδὶ ρσγορβεῖίίο 
τηοοά. ---τὸ τέλος, ἴῃς οτ5ἰ8 οὗἉ 6γιι881 6 π|. 
--ν ες. 8. ἔσονται σεισμοὶ, εἰς., ἴπετα 
ΜΠ Ὀς φαγί βαθαῖκεβ ἱπ ρίδοςβ; ἔβεγε υν1}]} 
δε ἔλπιίπεβι Ἡσοσε δραΐπ ἐς ὕσίεξεβε 
τεδάϊηρ ψιπουξ Τοοππεοείηρ Ρδγίίςἷοβ 
(καὶ, καὶ) ἰ8 ἰο Ὀς ρῥτεΐετγεά, 88 βυϊπρ 
1δς αὐταρε βἰγὶς σοηρεηΐαὶ ἴο ἔπ ργο- 
δεῖς πιοοὰ. ὙὍὴε καὶ ταραχαί αἢεΓ 
μοὶ πα  μᾶνθ {Ἀ]1εἐπ οὐὔἕ οἱ ΦΒΌΙ, 

ὉΥ Ποπιοεοϊεϊευΐοη (ἀρχαὶ ἔο!]ονντπε; ἱπι- 
τηεάϊαίεϊν αῆεγ), δὰξ δἴεγ βαγίπαυδκεβ 
δηὰ [λπιίηθδ ἀϊδέμγδαποες Βεατηδ 8ῃ δητϊί- 
οἰϊπιαχ. 

νεῖ. 9.13. ΤΑϊγὰ εἰρη, ἀγατῦη ἴγομι 
αῤοςέοϊίς ἐχῥεγίεπεες (Μι. χχίν. 9-13, κ. 
χχί. 12-1090). Οπ ἴδε Πυροιῃαβίβ παῖ (Ὠΐ8 
ἷβ δῇ ἱπιεγροϊαιίοη ἱπίο ἴῃς ἀΐβοουγβε, 
Βανίηρ πὸ οτρϑηίς οοηηεοίίοθ υἱὲ ἰδ, 
υἱάδ ου Μι. Τῆς οςοπίοηίβ οὗ ἢ 18 ϑεςοιίοη, 
Ἐβρεοίδ!ν ἴῃ ΜΑ.᾽5 νεγβίοη, ςοσγσεβροηά 
«οἸοβεὶγ ἰοὸ Μὲ. χ. σ7.22. Βυὲ {πε 4υ68- 

δ πρωτον δει ἰπ ΒΡ. Δ ΈΤΑΕ, 

8ΊΝΒΌΙ, οπχίξ μηδε μελετατε. 

τἴοη, ἰπ ΒΊΟΝ οὗ ἰδς ἔννο ἀϊδοουγδεδ ἐδ 8 
Ἰορίοῃ 88 ἔπε πιογε ᾿ιἰβίογιοδὶ βειεηρ, ἰ8 
ποῖ {παγεὺν βεῖε]εά, ϑόπιε υἱέογαποα οὗ 
1Π6 ϑοσῖ ΨγΜᾶ8 Ἴδγίδί Υ ρεγπᾶπε ἴο {πὸ 
Ρτεβεηῖ δἰξυδιίοη. --νετ. 9. βλέπετε, 
εἰς. : ποῖ τηεδηξ ἴο βίγικα 8 ἀδργεββίπρ 
ποῖα, δυὶ ἴο δυρρεβὲ [πΠαὶ {πμ6 τηοβὲ ἰη- 
τεζαβίϊηρ οἴγεπβ βῃουϊὰ ὃς ἑουπᾶ ἰῃ τΠεὶς 
ον ἐχρεγίθησαβ Δ8 ἴἢς Αροβῖϊεβ οὗ {πε 
ζαϊιἢ, ννμΐς ἢ, μόννενεσ 2.11] οὗἩ ιτὶ δυϊακίοι, 
ψουἹά γεῖ Ὀ6, οπ 186 ψιδοῖε, νἱςτοτίουβ.---- 
παραδώσονσι, εἴο.: ἴῃς (τυ ϊδιίοη5. ἃγα 
ποῖ ἀϊδρυϊδεά, δὰ: (86 δίπιπε διδίεπιεπὶ 
οἷν Ἰεηάβ Ἐπ ρῃμαβὶβ το ἰῃς ἀεοϊαγαϊίοη 
ἴῃ νεῖ. τὸ ἔπαῖ, ποινιβιαπάϊηρσ, τδς 
Θοβρεὶῖ πιιβὲ (δεῖ) ἀπ 5.41} Ὀς ργοςϊδἰπηεᾶ 
οὐ ἃ ν»ἱάς 8.δῖε.---αἀἧἰῊς συναγωγὰς δαρή- 
σεσθε: (δε εἰς Πεῖε ἰ8 ῥχερτιδηΐ ΞΞ γοιι, 
ἀεϊϊνετεά ἴο τῆς βυῃαροριεβ, βμδὶϊ ὃς 
τλδϊ τοῖο. Βεηρεῖ γεηάδσβ: “ἴῃ βΥπᾶ- 
ξορδβ ἱπίεσ νοσῦεγα δρεγηϊηΐ ᾽ σα γε 881} 
Ὅς ἀτίνεη ἱπίο ἴπΠ6 βυπαροριιεδνν ἢ οἷα 5, 
80 Νδὄβρεη.---Ν ες. 11 ρῖνεβ σουηβεῖ ἴος 
Αροβεῖεβ ρδοεά δὲ ἴπε ὅδαγ οὗ κΚίηρβ δπά 
συ Ϊ]ετβ. ὙΠ ΠΟῪ γα ποῖ ἴο Ὀ6 δηχίοιβ Ὀεΐοσγο- 
δαπὰ (προμεριμνᾶτε, ἤετε ΟὨΪΥ ἱπ Ν.Τ.) 
ἀνθ 8ἃ8 ἴο ναϊ ἴΠΕῪ 5841] βᾶύ, ποῖ ἴὸ 
ΒρεΔΚ οὗ ναὶ 8ῃ.4]1 πάρρεη ἴο {πεπὶ 88 
ἴδ τοϑυ οὔ δε (τἰ4]. ὙΠεῖγ αῤοίϊορία ν"ἱ}] 
Ὁς φίνϑη ἴο ἴβε. ὉΠΟῪ Ψ11 οὶ 6 {Π9 



430 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙΙΠ. 

καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὐτούς " 

13. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου: ὁ δὲ 
ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

14. “Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 
Δανιὴλ τοῦ προφήτου, ἑστὸς 2 ὅπου οὐ δεῖ - (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω ") 
τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη" 15. ὁ δὲ ὃ ἐπὶ τοῦ 
δώματος μὴ καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν, μηδὲ εἰσελθέτω ἄραί τι ὃ ἐκ 
τῆς οἰκίας αὐτοῦ" τό. καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὧν μὴ ἐπιστρεψάτω 
εἰς τὰ ὀπίσω, ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 17. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν 

γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
18. προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος. 

19. ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις, οἷα οὐ γέγονε τοιαύτη 
ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἧς ὃ ἔκτισεν ὁ Θεός, ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ μὴ 

ΣΊΝΒΌΙ, οὔχίξ το ρηθεν.. 

3 εστήκοτα ἴῃ 381, (υἱάε Ὀεΐον). 

. προφητον, ὙΒΙΟΝ οοηλεβ ἔγσοηλ ΜΕ, 

8 Β βδῇ. οορ. οὐγῖ δε. Μοτζε εχργεββῖνς ψίιπουξ. 

4ΦἾΝΒΙ, οπιίξ εἰς τὴν οἰκιαν, ἃ ρ͵ο88. 

δ σι ἀραι ἴῃ ΒΙ.. 

γνίδε 
δὴν ἰη ΕΒΟΙ,. 

ταδὶ βρεακεῖβ (οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἵ 
λαλοῦντες), Ὀυΐ (ἢς ἤν Θρίπει 1Κκ. 
ἢδ8 1 Πογα: Οἢγίβὲ τῷ [Ἀἢε. Ηοῖγν αἸ]νοβῖ. 
ΤὨΐβ ςοπιοτίίηρ ᾿ννοσά ἰ58 νναπιίηρ ἰπ Μι., 
δηὰ ὙΠ εῖποσ ᾿ξ νν88 τεα]ν βρόκθη δὲ τ 18 
ἀπις ταυδὲ τοπηδίπ ὑποετίδιη. Με. ἀε- 
βοσίδεβ ψ ἢ πλοῖς ἄειδὶ! (ἢς ἱπίθγηδὶ 
Ἰου Ϊε8 οὗἨ τς (τί βείδπ οοτησηηΐτν --- 
πιυῖιδὶ ἐγαδοθοσυ, [Α8ε ργορμεῖβ (νη, 
Ὡοὲ νους, Κα τη6 (2156 Μεββίδῇβ οὗ 
νεῖ. 5), ἰδυν θββηθθθ, ΟὨΠΠ Πρ ΟΥ̓ δατὶν 
Θπιδυι5ἴ48π)--- 411 ἱπιρὶ γίπρ τς ἴαρβε οὗ ἃ 
ςοπβίάδεσαρ!ς εἰπε, δπὰ 41] ἴο πᾶρρεῃ 
Βεΐογα ἴῃς επά οὗἉ Ϊεγυβαίεηι (γν. 1ο- 12.) 
ον 41] τηἷ8 ΜΙ. ρίνεβ οπἷγ ἴδε ὑγιεῖ 
βιδίεπιδηξ ἴῃ νεῖ, 12.-- εσ, 13 ἀηϑυνεῖϑ 
ἴῃ ἰϊ5 ἄγβι ρασζὶ ἰο Μί. χχίν. οὗ, δηά ἰπ 118 
βεοοπά ἴο Μί. χχὶν. 13. 

γν. 14-22.. ΤὴΎε Ὑειοϊςκ εσαἰαΞέγοῤ]ι 
(Με. χχίν. 15-25, 1. χχί. 20-24).---ν ἐσ. 
Σ4. τὸ βδέλυγμα τ. ὁ. Ὅἢα Ποττοῖ ἰ8 ἴΠ 6 
Ἑοχηδῃ Ἄστηυ, δηὰ ἰΐ 18 ἃ ποῖσοῦ δεοᾶυβ8 
οἵ τῆς ἀεβοϊδείοη ἰΐ Ὀτίπρβ. Μά ου Με. 
ΤΒα τοίδσεπος ἰο Πδηϊεὶ ἱπ Τ᾿ Ε. 18. ἱπ)- 

εἁ ἔτοτηῃ Μι.---στηκότα, {πε τεδάϊηρ 
ἴῃ ἴδ Ὀεδὲ ἰοχίβ, πιαβου πα, ἐπουρἢ τὸ- 
{εττὶπρ; ἴο βδέλυγμα, Ὀεσάυδε ἴῃς ποῖος 
ςοηδίβίβ οἵ δβοϊάϊεσβ (5. δη2Ζ) οὐ {πεῖς 
δεηεσαῖ. (Οὐ, ὃ κατέχων, 2 Τε88. ἰΐ. 7.) 
--ἧπον οὐ δεῖ, ΧἼετε ἰἰ οὐρδὲ ποῖ, ἰπ- 
εἰεδὰ οἵ ἐν τόπῳ ἁγίῳ ἰη Μι.---ἃ σταςεία 

4 ΒΌΙ,Δ οπῖξ ων. 

ΤΑ͂ΒΙ Ἰοῦς ἢ φνγη υμων. Μοτχα ἱπιργεβεῖνα νίθουι, Ὁ μαὶ τπδδης οὈνίουβ. 

εἰτουτηοουείοη Ὀεϊγαγίπρ ἴδ6 [εὐ δἢ 
ΟΠ βείδη τυτὶεἰπρ ἴος Ββεδίπεη ΟΒτιβείδηβ, 
δὐβίαϊπίηρ ἤτοπὶ τηβκίηρ οἷαίπι τπδὲ 
τισι Ὀς πνἰδυπάετβιοοῦ ἔοσ δἰβ ἡδῖϊνε 
Οὐ ΠΙΓΥ ὉΥ ΟΔΙ]Π πρὶ ἰξ 186 “ΠοΙ͂Υ Ιαπά ᾽" 
(θοδληκ)ν. ὃ ἀναγινώσκων ν. ΤΠδ τε- 
Ὅγοπος παῖε ολπποῖ θα ἴἰο Ὠδηίεὶϊ, νυνί ἢ 
8 ποῖ πιεπιοπεά ἱπ ΜΚ., νὺξ οἰἴμος ἴὸ 
τῃς αοβρεῖ ἰϊβεῖ ογ ἴο ἃ βεραγαῖς ἄοου- 
τεῆς ψΠςὮ ἰξ ἐπιροάϊε8---α [νυ ϑἢ οσ 
7εν 8ῃ- ΟὨσιβιῖδη Δροσαῖίγυρβε (υἱάφ. ου 
Με). Τῆς ννογάβ πᾶν ὃς ἰᾶκεθῆ ἃ8 ἃ 
ἀϊγεοτίοη ἴο πε στεδᾶθσ ἴῃ βυπδρόριβ οσ 
οδυζοῇ ἴο ἐχρίδίη ξυσίπο ἴπ6 τηεαηίηρ ἴο 
Πιβάγασϑ, ἰξ δεΐηρ 8 πηδιῖεσ οὗ νἱξαὶ ῥσας- 
εἰςαὶ οοποοτη. Μιάθ ΝΝν εἰζβᾶςκεγ, δας 
Αῤος. Ζεῖϊέ,, Ῥ. 362.---Ν ες. 15. δώματος, 
ἢε ΠΟ ἰβ οη ἴμ6 γοοῦ, Μά αἱ Μι. χ. 27. 
ΎΤΠς πιαΐπ ροΐπε ἴο ὃ6 ποῖεά ἰπ Μκιΐβ 
νεγβίοη οὗ {π6ὸ ἀϊγθοιοηβ ἔοσ [ῆς οτίββ ἃ8 
οοτηρατοά νυ Με, Β (φ.υ.) ἰ8. τῆς οπλΐδ8- 
βίοη οὗ ἴῃς ννοτάβ μηδὲ σαββάτῳ, ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ οὐ οὗ τερατά ἴο αι δηι]6 τεδάδγβ.--- 
νεῖ. 18. ἵνα μὴ γένηται, τπαὲ ἐξέ πιᾶγ 
ποῖ Ῥε; Ψῆδε ποὶ βαϊά, φυγὴ (ΤΕ) 
δεΐηρ οπητοά ἴῃ δεϑὲ ἰεχίβ τὸ [π8 πᾶπι6- 
1658 ᾿ιοσγοῦ υ]ς ἢ πιακα8 ἶσα ἱπιρεσα- 
εἶνε, [Ὡ6 ἀινῇι] οτβὶβ οὗ [βγδεὶ, --- εσ. στο. 
ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι, εἰς., ἔος (ποὲ ἐπ 
1ῃοβ6 ἄδγβ, θυ1) ἔποβα ἀδγϑβ ({πεπιβεῖναβ) 
514}1 Ῥ6 4 (γί δυϊδεῖίοπ. 850 νὰ βρεᾶκ οὗ 



13-7. ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

γένηται. 240. καὶ εἰ μὴ Κύριος ἐκολόβωσεϊ τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν 
ἐσώθη πᾶσα σάρξ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὖς ἐξελέξατο, ἐκολό- 

βωσε τὰς ἡμέρας. 21. Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ᾿Ιδού,2 ὧδε ὁ 
Χριστός, ἢ ἰδού,2 ἐκεῖ, μὴ πιστεύσητε 242. ἐγερθήσονται γὰρ 
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσι ὁ σημεῖα καὶ τέρατα, 
πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν, εἰ δυνατόν, καὶ δ τοὺς ἐκλεκτούφ. 23. ὑμεῖς 
δὲ βλέπετε’ ἰδού, προείρηκα ὑμῖν πάντα. 144. ᾿Αλλ᾽ ἐν ἐκείναις 
ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ 

ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 25. καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ 
οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
σαλευθήσονται. 426. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 27. 
καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ὃ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾿ ἄκρου γῆς ἕως 
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ἄκρου οὐρανοῦ. 

1 κολ. Κ, ἴω ΜΙ ΒΓ. 
33 81, Βᾶνε ιδε ὈΟΙ εἰπγαβ; ἔοσ ἡ δείοτο βεοοηὰ ι8δε Β δα5 και, τδοΣ δΔ5 δοδΏ 

«δαηρεά ἰπίο ἡ (α8 ἰῃ Μι.)) ἰη ὉΔΣ αἱ. ; οπιϊιοά ἰηῃ δ31, (ΤίοοΒ., ΝΗ.) 

8 πιστενετε ἰπ ΜΑΒΟΌΙ,Δ, 

4 δωσουσι ἰη ΆΒΟΙΙΣ αἱ. ποιησονσι ἴῃ Ὁ (Τί6ς..). 

᾽ Οπιῖε καὶ 8 Β0 (ἄοπι Με). 
4 Οπιΐξ ιδον ΒΓ, Ἑςορ. Δεῖ. (Τίδοξ,, ΜΝ. Η.). 
Ἶ ἐσονται ἐκ τ᾿ ονρ. πίπτοντες ὦ ΒΟ (Τίϑς., ΝΝ. Η.). 

8 Οηνΐε ἤγεε αντον ΒΌΙ, (Τίδοι., ΝΝ.Η.), βεοοηά ὉΪ,, νης ἰΒ ἰουηά ἴα '480Δ. 
ΤΟΣ. οαὶῖδ ῬοΒ. ὙΝ.Η. Βανε δβεοοπὰ ἰπ Ὀγαςκεῖβ, οπιίξείης ἢγϑῖ. 

“6νἹ]} ἀδυβ," δαπᾶὰ ἰη ϑοοιϊασπὰ οὗ {πὸ 
“ἸΟΠ Ωρ εἴπγεβ ".- τοῖα οὐ γέγονεν, εἰς.: 
ἃ βίτοηρ 5ἰαίεπιεπὲ οἰ αἰηγίπς ἔοσ ἐμ οτἰβὶ8 
οὗ Ιδγδαὶ ἃ υηίψις ρίδοο οὗ ἱγσαρῖς ἀϊβείπο- 
ἔἴοη ἴῃ ἴλας νΠοἱα ςαἰδηλίξουβ ἐχρεγίεποα 
οἵ ἰς πυπΊαη τᾶςς, ραβὲ δπὰ ἰο Ἵογης.-- 
οἵα τοιαύτη, ρΙεοπαβεῖς, οΥ τ Οος. χν. 48, 
2 Ὅοτ. χ, 11.-νεσ. 2.οθ. Τῆς πλεγοῖδυϊ 
δμοσίθηϊης οὗ ἴπε ἄδγβ, ουξ οὗ τερατζὰ ἴο 
πε εἰεσῖ, ἰ8 Βεζε ἀϊγεςεῖν δβογιδεὰ ἴὸ 
αοἄ. Μί.υ8εβ ἴῃς ραββίνε σοηβιίσυςιίοῃ, 
πεῖς υἱάφ 85 ἴο ἴῃς ἰάδα οὗ βῃοτίεηΐηβ 
δηά τῇς τεᾶβουῃ.--- τοὺς ἐκλεκτοὺς οὖς 
ἐξελέξατο, ἴῃς εἰεοξ Βοπὶ Ης εἰεςιεά, 
τεοδ!]ηρ ““1ῃῆς ογεδιίοη ψῃϊο ἀοά 
οτεαιε δ ἴῃ νοσ. το; δαξ πΊοῖς ἴδῃ ἃ 
τλετε ἰτεγασυ ἰάϊοβυπογαβυ, εἐπηρδβί βίη σ᾽ 
δε ἴδοι πὶ ἐπα εἷἶεςὶ ἀσὸ αοά β εἱεςοῖ, 
ΜΠ οπὶ Ης ἰονεβ δηά ν"}}] σαγε ἔοσ, δπὰ 
ΨΏΟΒΕ ἱπιίεγοεββίοπϑ ἴοσ οἴπεῖβ Ηδ }}] 
ιθᾶσ.--- νεῖ. 22. ψενδόχριστοι, ψευδο- 
προφῆται, [λ|15Ξὲὦ ΟἸΠτίϑῖβ, δηᾶὰ ἴαλ]βε 
Ῥιορδεῖβ; δραΐπ, ἃ8 ἴῃ νεῖ. 6, πεσε 48 
ἴδετε ϊΐδουῖ, ποὲ ψυἱεμίη, ἐδ6 ΟΒυσο ; 
Ῥοϊϊεῖίςαὶ Μεββίδῃβ, ἴῃ νεσ. 6 βροΐεη οἵ δα 

δε ργίπιε ςυβε οὗ 4] ἰῃς σα] απ εἶα, ἤεσα 
88 Αἱ ἴῃς 1451 Βοὺγ Ῥσζοπιϊιβίπρ ἀε ἱνεσδῆςα 
τῃογείγουη.-- πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν, νἱτἢ ἃ 
νίενν ἴο πκβίεδά ;ἢ (86 σοπιρουπὰ νετΌ 
οὐςουζβ δραίη ἴῃ σ ΤίπΊ. νἱ. 1ο, ἰῃ ραββίνς. 
--Νν ες. 23. ὑμεῖς δὲ, εἴς., πον γοῦ Ἰοοίς 
οὐἕ 1 δᾶνς ἴοϊά γοῖι 811 πη ρ8 Ὀεΐοτα- 
παηᾶ; ἰογενγαγηςά, ἑογεαγπιαά. 

γν. 24-32. Τὰε εονεπρ οὗ ἐξα 805 ὁ, 
Μαη (Μι. χχίν. 29-35, [κ. χχί, 245-33). 
-- νος. 24. ἃ, ΟΡΡοβεβ ἴο ἴδε (Ἀ͵88 
ΟὨγίβιβ ΨΏΟ ἃτε ποῖ ἴο δὲ δεϊενεὰ ἱπ, 
186 ςοπιίης οὗ [δὲ ἴτὰς ΟἾγίβι. ---ἂν 
ἐκείναις τ. ἡμέραις, ἱπ ἴποβε ἄδγβ, ἴοσς 
Μι.᾿8 εὐθέως, ἃ ναριιεῖ ρῆταβα, χε ταλκίπα 
τις βάγεηα ΒΥΠοΒσοηῖβα ϑἱεἢ δ ἐλ ῥὶς, 
--Νν ες. 25. οἱ ρες, εἰο., ἴῃς βΒίαγβ 
50.811 Ὀς ἱπ Ῥζοςςβ8 οὗ [δ]]Πἰὴρ (οπα δἷεσ 
τῆς οἰδετ)---ἔσονται ν»ἱτἢ πίπτοντες ἰπ- 
βἰεδά οἵ πεσοῦνται ἰη Μι.---οὶ δυνάμεις, 
εἰς. ; ῆε ροννεῖβ ἰη μεᾶνεῃ τῷ ἴδε ρονγεσ8 
οὗ πεάνεὴ (Μι.) Ξ, ἔπε ἤοβὲ οὗ πεάνθῃ 
18. χχχῖν. 4), ἃ Βυποῆυτα ἔοσ {Π6 δβίδσβ. -- 
εἴ. 26. τὸν ὑιὸν τ. ἀ.: (ῃς ὅοη οὗ 

Μδη, ποὲ δε 5ἰζη οὗ, εἴς., δ8 ἰη Μι.: 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

48. ““᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν - ὅταν αὐτῆς ἤδη 
ὁ κλάδος 1 ἁπαλὸς γένηται, καὶ ἐκφυῇ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι 
ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν - 20. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ταῦτα ἴδητε 2 γινό- 
μένα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 0. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, μέχρις οὗ πάντα ταῦτα ὃ γένηται. 
31. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται 4. οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ 

432 ΧΙΠ. 

παρέλθωσι." 

32. “ Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ δ τῆς ὥρας, οὐδεὶς οἶδεν, 
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ ὁ ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. 

33. “ Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε,Ἷ οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 
ὃ καιρός ἐστιν. 34. ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, 
καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, καὶ δ ἑκάστῳ τὸ ἔργον 

ΔΎΒε οτάεν οὗ ἴδς ψογάβ νδζίοββϑδ ἰῶ Μ55. ΝΑΒΟΌΙ, Βανε δὴ ο κλ, ἀντης 
σν.Ἡ., Τίδοβ., αβ ἰη Τ᾿ 0). 

3 ,ξητε ταντὰ ἰη ΦΑΒΟΙ,. δταντα παντα ἴπ Β01,Δ, 

4 παρελενσονται ἱπ ΒΟ; εἷηρ. ἰπ ΓΔΣ (τοπὶ Με.); ἴος ον μη παρελθωσι (οπΣ 

Με.) ΜΒ1, Βανε π' 
εἰβεννβεσα οοςὺς ἴῃ 

δη π ΝΒΟΙΔΣ, ΝῊ Βᾶνε και. 

ευσονται 8 βεσοπὰ [ίτης, ἀπά ΒΙ, οί μη, ννϊοἢ ἄοο5β οοὲ 
τ, ἢ ον ἀπά ἕαΐυτα ἱπάϊςδεῖνα. 

ΦΜΌΙ, ομχΐξ οἱ αἴεγ αγ. ΟΔ μανε ἱξ, Β τεδάβ ἀγγελος (ΥΥ͂.Η. τηδτᾳ.). 
Τ ΒΌ οπιῖ και προσενχεσθε; ἃ ρἷοβδ. 

ΦΊΝΒΟΘΙ, οπιῖξ και, ἃ οοππεοιίίηρς ραγιοϊς δά δὰ ὃν βδοσίδεβ. 

ΟὨσῖδὲ Ηἰβ οὐγῃ εἰρη, υἱός οἡ Μι.---ν ες. 
27). ἀπ’ ἄκρον γῆς, εἰς. (ο΄, εχρτεδβδβίοη 
ἴῃ Μι.), οπι ἴῃς οχίγεπην οὗἩ ἴδε φαγί 
ἴο ἴδε ΕΧΙΓΟΠΊΥ οὗ πεάνεη. Τὴ δα 
ἷδ ςοηοεῖϊνεά 8485 ἃ ἢκλι βυτίλος, δπὰ (ἢ 
ἰάεα ἰ5---τοτὰ οπς εηὰ οἵ ἴῃ εαγιἢ ἴο πε 
οἴμετ, ψοσε ἰξ ἰουςῆεβ ἴῃς δεᾶνεηβ. 
Βυὶ πεν ἰους δὲ οι Ἂεπάβ, 80 δμαὶ 
Μι.᾿8 ἐχρσγεββίοῃ ἰ8 ἴῃε πῖοσε δοουγδῖα. 
Εἰῖδες τοτὶ οἣε Ἵπά οἵ δε εαγέλ ἴο τῇς 
οἴδεγ δπά οἵ τῆς εαγέλ, οὐ σγοπὶ οης επὰ 
οὔ δε λεαυεη ἴο, εἴς.--- ες. 28. Ῥδγδῦϊς 
οὗ ἴδε ἢρ τες, 28 ἱπ Μι.--ἐκφύῃ: {δῖ8 
νεῖ υἱίδους δοοαπὲ πιῖρῃς εἰϊπεσ Ὀς 

Ἔβοηΐ βυδ)υποῖίνς δοῖῖνε οἵ ἐκφύω - 
κφύῃ -Ξ ἰξὲ ρυϊίεῖῃ ἕο 18 Ιεανεβ; οἵ 

2πηὰ δογῖδε ϑβυδ᾽ιποιῖννε ἱπίταπβίεινα Ξε 
ἐκφνῇ, ἴτοπι ἐξεφύην, ἰαἴετ ἴοτπὶ οὗ 2πὰ 
δοτῖβε ἱπάϊςαιίνε ἱπβίεδὰ οἵ ἐξέφυν -Ξ τιὩ 
ἰεανεβ βῃοοῖ ουἵἝ. ὙὍδε ἔογπιεσ 18 ρζϑ- 
ξειτεὰ ὉΥ πιοβὶ ςοπητηεπίδίοσβ, 
ν. 32-37. Οοπεϊπαϊηρ ἐχλονίαϊίοη 

(Με. χχῖν. 36).---νεσ. 32. Τῆς νογάβ ὃ 
οἷὸς ἀτε δὴ υὑπάουδιεὰ τεοδάϊηρ ἱπ ΜΚ., 
δηὰ {ποτα οἂπ ὃς [{ππ|6 ουδὲ ΠΟῪ ἔοτπι ἃ 
Ῥατῖ οἵ {δε για ἔεχὶ πῃ ΜΙ. αἷβο. Αβ ἴο 
δε ἱπιροτί οὗ ἔδε βοϊεπιη ἀβοϊδγδιίίοη οὗ 
παβοίεηςς [6808 ΠΕΙῸ τηᾶκαβ, 1 ποεᾶ οἡΪΥ 
τεῖος ἴο ννῆδὲ 88 δε βαϊὰ οἡ τὩς Ἴοσ- 
τεβροπάϊηρ εχ 'ἰπ Μί. [8 ποῖ ἃ ἀϊΐδ8- 

οἰαίπλες οὗ Κπονϊεᾶσο δα ἰὸ ἴδια ργεοΐβε 
ἄδν, πιοηίῃ, οσ γεᾶσ οὗ ννῆδι ἰξ ἴβ ςοτίδι πὶ 
Ὑ Βάρρεη ψἱὶπ τῆς τμὲπ ῥγαβαπὶ 
δεπεγδίιοῃ, Βὰξ γαῖμοσ δη ἱπεϊπηδείοη ἐπδὲ 
11 βιδιθπιεηῖβ (παῖ γεραγάϊπρ ἴἢς ρεπεσα- 
τίου ἱποϊυΔεά) 88 ἰο ἰῃς ἔπιε οὔ ἴδ8 
ῥαγμδία ταῦβὲ θὲ ἴδκεη ἰπ ἃ αυλιβεά 
86εη86. Τεδβι1ι8 δά, 1 51:}}} ἔξεϊ, ἵννο ννᾶγβ 
οὗ βρεακίηρ οἡ {ῆς βιιδ)]εςῖ, οἕε ἔογ φοπὶ- 
ἴοτι (1 νν}}} θὲ βοοῃ), δῃ!ᾷὰ οτς ἔοσ οδυϊίΐοῃ 
(1 ταν ποῖ δε 80 βοοῇ 88 ὄυδῃ 1 {πίηκ οσ 
γοὰ δχρεςῖ).---νετ. 33. ἀγρνπνεῖτε: 
ψν δῖος, δα 5δἰεερίεββ (α ργῖν. απὰ ὕπνος) .-- 
οὐκ οἴδατε, εἰς., γε Κπον ποῖ ἴδε εἰπια οσ 
βεᾶϑοῃ (καιρόφᾳ) οὗ ἐπε ῥαγμοία. 1 Ἔνεῃ 
1πε ὅοη Κπονν ποῖ, 8Ε}}11688 Η]8 ἀϊβοί ρὶεβ; 
τῃεγεΐοσα ἰεὲ ἴπεπὶ νναιςῇ,-- τ. 34. 
Ἑπίοτγοογημεηὶ οὗ ἴῃς ἐχδβοσίδιίοη ἴο νϑῖο ἢ 
ὃν ἃ ὕὈχίεξζ ραγαῦῖθ. Αὲ {ηΐϊβ ροΐπε δδςοδ 
οὗ {με βυπορεςδῖ δνδηρε βίϑ ρΌ68 δἰ8 
ον νὰν. ἴπ Μί. 688 ργεββεβ Βοπὶα 
της ἰεββοῦ Ὁ Ἠἰβίοσγίοδὶ ἀπά ργορβειῖςδὶ 
Ρίοῖυγεβ οὐ τἴλ6 βυγργίβαβ Ὁσουρῆς ὉΥ υπη- 
ἐχρεοιεὰ ογίβεβ ; ἰῃ {.Κ. ΌῪ ρεπεζαὶ βῖδῖἊ- 
τηεηῖβ; ἰῃ ΜΚ. ὃγῪ ἃ οοπιρδγίβοη νι ἢ 
8εεΠ18 ἴο ΡῈ {πε ρεσπὶ οὗ πῈ ραγαῦϊδ ἴῃ 
Με. χχν. 14-30.--ἄνθρωπος ἀπόδη 
ἤθγῈ ΟὨΪγ), ἃ τγανε!!ηρ τηᾶη, οἷ ἔν. 
πορος, ἃ τηριοῃδηξ στήλη, ἰη Μὲ. χὶϊ!. 

45.--ἀφεὶς, δοὺς: ἰπεθε ρασιίοἰρ[ε8 
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αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 35. γρηγορεῖτε 
οὖν. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψέ, ἢ 
μεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτοροφωνίας, ἢ πρωΐ- 36. μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης 
εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. 7. ἃ 3 δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω, Γρηγο- 

φ ᾽» 

ρεῖτε. 

ἃ μεσονυκτιον ἴῃ ῬΒΟΙ.Δ, ΤΕ, (-ον) οοηΐοττηδ ἴο ἰξε Το] ον ίηρ φεηϊ εἶνε. 

οἴη ΜΒΟΙ,Δ, 

τροοῖίν τῆς οἰτουτηδίδηοεβ πηδει Ὡς ἢ 
6. οοτῃηπιδηά ἴο ἴδε ροσγίεσ, πῸ πιαὶπ 

Ῥοΐπι, 88 ρίνεη ; ἰὲξ ψὰ8 ψποη δε 
τλλβίε ννὰ8 ἰεανίηρ, απὰ ἤθη ἢς σάνε 
ἴο 811 ἰδ βεγσνδῃβ δί8 Ῥατεῖπα ἰπβεγυςσιοηβ. 
- τὴν ἐξουσίαν, δ᾽΄᾽Ά6 ((ῆε πιαδίετ᾽ 8) 
δυϊβοσίυ, ἀϊβεγιυϊεά ἀστποηρ ἴῃς βεγναπίβ 
ἤδη δα οουἱά πο οηρεῖ ἐχεσζοῖβα ᾿ξ Ὠϊπη- 
8ε1{.--λτὸ ἔργον α.; ἴο «Δ οἢ οης ἀἰς τοογᾷ, 
ἰῃ ἀρροβίεϊου νν ἐξουσίαν. [π ἐπε 
πλδϑίει Β δῦβϑεποε δδο ἢ πιᾶπ Ὀδοδηλα ἢί8 
οὐ τηϑβῖεσ ; ρυΐ ρου Πὶβ ποπουτ, ἴῃς 
βεδῖ οἵ ἰῆς ἐξουσία, ἀπά ρῥτεβοτι δἱπρ' σᾶγα- 
ζὰϊ ρετίοστηδηςς οὗ ἴδε ἔργον επιτυβίεά ἰο 
εδοῦ.---καὶ τ. θυρωρῷ, «͵5ο, ἀπιοηρ ἴῃ6 
τεβῖ, δηὰ νεσὺ βρεοίδι'ν, ἴο 188 ῥογέεν (ῃ 6 
ξᾶνςε ἱπβεγυςξοπβ), Τδε καὶ Πετε 8 δπ- 
Ῥηδείς, 48 {ἢ ἰξ ῃαὰ Ῥεθη καὶ δὴ καὶ.---ἷνα 
γρηγορῇ, ἴῃ ες β8δου!ά νναῖσΒ: ποῖς 
πδὶ π΄ {π|8 ραγαῦϊες ἴῃς διποιίοη οὗ 
ννδιοΒίπρ θεςοπηεβ ἴδ6 Ὀυβίπεβ8 οὗἉ 0)16--- 
τῃε ρογίεσ. Ἑδοῆ βεγνδηΐ 888 8 ἄρρτο- 
Ῥτίδϊῖς ἰδϑίς ; τῆς μογίεσ᾽β ἰβ ἴο ννδίςΒ. 
Υεὲ ἰπ ῆε πιοσὰὶ βρῆεγε νναϊομίηρ ἰδ (ῃς 
οοτηπιοη ἀυῖγ οἵ 41}, ἔπε ἴεσηρασ ἴῃ Ὡς ἢ 
811 ἀτε ἰο ἀΐβοβαγρε ἐμεῖς ἑπποϊίοηβ. ΑἹ] 
δᾶνο ἴο θὲ ῤογέεγς, νναϊτπρ δὲ (ἢς ραῖθ, 
τεδάγ ἴο ὀρεη ἰξ ἴο {πε γεξιγηίηρ τηδϑβίεγ. 
Ηεηςε ἴδε οἱοβίηρ ἐχβογίδιίοη ἴῃ νεῖ. 37. 
ἍΝΒδΣ 1 βὰν ἴο γου, ἴῃς ἴους ἀϊβοῖρ]εβ 
(νεσ. 3), 1 βὰν ἴο 411: νγαῖσῃ. Ταΐβ ῃδὰ 
ἴο Ὀ6 Δάάἀεά, Ὀεσαιιβα 1 ννᾶ8β ποῖ βαϊὰ οσ 
βιρρεβίεά ὃν πε ραγαῦϊε ; ἃ ἀείεοι 
ΜΏΙΟΒ τηᾶκεβ ἰεὲ ἀουδε Ψ Ποῖ μεσ γα 
ἢᾶνε εσζε ἃ Ἰορίοη οἵ [εϑι8 'ἴπ δυϊπεπιὶς 
ἴοττη, δἀπὰ νης ἢ τᾶν δοοουηΐ ἴοσγ ἰΐβ 
οπιβϑίοπ ὃῪ ἴ.Κ.---Ν ες. 35. ὀψὲ ἢ, εἴς. : 
πε πῖρμι ἀϊνίἀεά, Εοπιδη ἐδϑῃίοη, ἱπίο 
ἔοιιν ναϊοδαβ: 6.9, 9.12, 12-3, 3:6. 
Βείοτε ἴπθ εχ ἴπῸῈὸ 16νν8 ἀϊνίἀεἀ ἐπε 
πἰρδς ἱπίο ἔὔγες ρατγίβ.---μεσονύκτιον :; 
υἱάε αἱ 1Κ. χὶ. 5. ου 1τῃϊ5 ννοζά, ἰουπά α80 
ἰπ Αςῖ8 χνὶ, 25, χχ. 7.---ἀλεκτοροφωνία 
ἰ5 ἃ ἅπαξ λεγ. ΠΏ Ν. Τ.--ἅΝ ες. 36. 
ἐξαίφνης, Ξυάδάφηϊγ, μετα ἰπ 1Κ. [ἰν 13, 
δηά ἰουτ ἐἰπιε8. ἱπ Ας[8.---καθεύδοντας : 
1π|8 ἀρρ]Ϊε8 ἴὸ 811} τἢ6 βεναπῖίβ, ποῖ 
ταϑγεῖν ἴο τῆς Ροτίεσ ; ἐπεσζείογε 411] πηυβὲ 
νΔῖΟἢ 28 ννῈ}} 248 γοσκ. [Ιπ (ἢ ςᾶβε οἵ ἃ 
πλλβίεσ δρβεηΐ οὔ ἃ ᾿ουσγπευ, ἴΠ6 βεγνδηΐβ 

ςᾶπηοὶ Κηον ἀνθ ἴπε ἄαν, ποὲ ἴο βρεδὶς 
οὗ τὴ6 λοὼγ οὐ τοαέεΐ οἵ [π6 πῖρῃξ, ἂϑ 
{πεν σουϊά ἴῃ (ἢ οα8εβ βυρροβεά ἴῃ [ἱ. 
χίϊ. 36, Με. χχν. 5. Ὑπεζείοσε [ΠΟῪ πιυβὲ 
Κεαρ ἀνᾷκε ποῖ τηθγεῖν οὴς πίρδι, Ὀυῖ 
ΤΑΔΩΥ πὶρῆΐβ, δη ἱποοπρτυν τυ ἢ ἀραίη 
βυρρεδβίβ (ῃδὲ ψὰ μᾶνες ποὲ δεζε δὴ 
οτίριηδὶ υἱΐεγαπος οὗ [6808, Ὀπξ ἃ σοπι- 
Ῥοβίις Ἰορίοη τ οἰεπγεπὶβ Ῥοσσονγεᾶ 
ἔτοτῃ βενεσδὶ ρᾶγαῦϊεβ. 

σβάρτεβ ΧΙΝ. ΤῊΞ ΡΑΒΒΙΟΝ 
ἨΊΒΤΟΕΥ.-- ν. 1-2. 1ηπιγοάμοξοπ (Μῖ. 
χχνΐ. 1-5, [κ. χχί!. 1-2).---Ψ ες. σ. ἦν δὲ 
τὸ π᾿: ἴδε ἤτβε πίπε παῖ ἴῃς νίδιε οὗ 
7688 ἴο εγυβαίθ ἰοοῖκ ρἷαςα δὲ βαββονεσ 
8βεβϑβοη.--τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα: []1 
πᾶτὴβ οὗ {πὸ ἔδαβι, νυν ϊς ἢ οοπϑίβίδα οὗ ἔπ6 
δβέϑονε Ῥίορεσς Ὀεριππίηρ οὐ ἴδε τφἢ 

ἴβδῃ, ἃπὰ 1Π6 βενεὴ ἀδυβ οἵ υηϊεανθηεά 
δτεαά. Μι. δπὰ 1.Κ. ρίνε δδοῖ οὐἷν οὔς 
οἵ τῆς ἀεδίρηδιίοηβ; Με. τῆς ἔογπιεσ, {.Κ. 
τῆς ἰδτίεσ. Μκ.᾿βΒ ἄπ]! ἀεβίρηιδιίοη ἃ 
τηδηϊεϑὲ ςοπηδίπαϊίοη οὗ Μί. δηὰ 1Κ., 
ΒΑΥ ἴῃς [Ο]]Ποννεῖβ οὐὁἨὁ Οτίεβθδο;.---μετὰ 
δύο ἡμέρας, ἱπάϊςαιε5 ἴῃς ροΐπε οἵἉ εἶπε δὲ 
ΨΥ ΠΙΟὮ ἐπε ϑδηβῃεάγβίβ Ὀερδϑη βεγίουϑίυ ἴὸ 
ςοηβίάδεγ ον ἴμεν οου]ὰ 5αΐεϊν ρεὶ τὶ οὗ 
7ε88. Με. τυγηβ 118 ἱπῖο δΔη ἀηπουηςε- 
ταεπὲ ΌῪ Ϊ|εβ08. [Κι ρεπεγα ἶβεβ τῃ8 
Ῥτεςῖβε ποῖς οὗ εἰπ)ς ἰηΐο ἃ βίδίεπιεπε 
τῆδι ἐπε ἔξαβὲ γδβ δρργοδοῃίηρ (ἤγγιζεν). 

--ὁν δόλῳ, ἰπ οὐ ἢ οταῆ. ἐν τὸ 3) ἱπ 

Ηεῦ. Με. 8858 βἰτηρὶυ δόλῳ, ἴῃς ἀδιϊνα 
ἰπβέσ. --νες. 2. ἔλεγον γάρ ἰβ 8 πιοτα 
ἀϊῆουε τεδάϊηρ ἴδῃ ἔλ, δὲ οὗ Μι., 
ἤεπος πε Τσοττγθοιίοη ἱἰπ ΤΕ. Τῆε γάρ 
ῬΓΕΒΌΡΡΟΒεΒ ἰπδὶ ἴῃς πιυγάεσ οὗ [6808 
αἀυτίπρ ἴδ6 {εαβῖ ννᾶβ ἔἴτοπὶ ἔπε ἤτγϑβι 
ἐεραγηοά 85 ουϊ οὗ πε φυσβίίοη, ἀπά {π6 
οἴδυβε ἔο]]οννίπηρ ΡΑΓΕΥ τῆακαβ ἴπδὲ ἔδος 
Ἔχρίςῖς, ραγεὶν δβϑίρπβ ἃ τθᾶβοη ἴοσ ἰξ, 
ΤΠΕΥ νναπίεὰ ἴο σοπηρ888 Ηἰβ ἀδαίῃ, δυὶ 
πεν ννεῖα ἰπ ἃ ἀἰβῆςυ ιν, ἴοσ {ΠῈῪ ἔεϊξ ἀπά 
βϑϊά ἴο οπε ἃποίϊεγ: ἰξ πᾶν ποὶ ὃ6 οπ 
με {εαϑῖ, ἰεϑὲ πέτα ὃ6 ἃ ρβοριυΐαγ ἀΐ8- 
τυτθαποε.-μήποτε ἔσται: τῆς ἔυϊ, ἰπά, 
ἰπϑιεδὰ οὗ τῆς πιοσς υδυ] βυδ]υποῖνε 
δἴϊετ μήποτε (ς(. (οἱ. [ϊ. 8, ΗεὈ. 1]. 12), 
ἱτρί γιης ἴδε δἰπιοβὲ σεγιδίῃ οσουγγεποα 

28 
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ΧΙΝ. 1. ἮΝ δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας " καὶ 
ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατή- 

σαντες ἀποκτείνωσιν" 2. ἔλεγον δέ, ““Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε 
θόρυβος ἔσται 2 τοῦ λαοῦ." 4. Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ 
οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ, ἦλθε γυνὴ ἔχουσα 
ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς " καὶ ὃ συντρίψασα 
τὸ ἀλάβαστρον, κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ ὅ τῆς κεφαλῆς. 4. ἧσαν δέ 
τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, καὶ λέγοντες, ““ Εἰς τί ἡ ἀπώλεια 

1 γαρ ἰπ Μ ΒΟΘΙ, ; δε ίη ΤΕ. ἰδ ἄοπὶ Με. 

5 Ουκῖὲ και 381, ςοΡ. 

3 ὁσται θορνβος ἰπ Φ ΒΟΌΙ,. 

4 Τα δζγίίοϊε 18 ἔουπὰ ἰῃ 411 [86 ρεηάειβ ; τὸ ἰη ΟΜ ουτεῖνεδ ; τὸν ἰὴ ΦΑῸΣ δηὰ 
ΤΑΔΏΥ οἶδας υποία]β (Τ 8. ἢ.) ; τὴν 'η ΒΟῚ.Δ (Ττρ., ΚΝ. Η.). 

5ΊΜΒΟΙ.Δ οπιΐξ κατα (Ἰηἰτοάυςεὰ Ὀεσδιι8ς α1514]). 

ΦΊΦΒΟΙ, οπιῖξ και λέγοντες, νν ὩοὮ ΤΔῪ οοπς ἔτοτη ΜΕ. 

οἵ ἃ θόρνβος ἰΐ δη αἰΐεπιρὲ Ψεῖε πιδάς οὐ 
ἴδ 1ἴε οὗ [εϑὺ8 ἀυτίηρ ἴῃς ἔεαδί. Ταΐδ 
βῆοννβ δον ΠΙΡΏΪΥ ἐπ 6 ϑαηπαάτγιβίβ ββιϊ- 
τηαϊεά τς ἰηῆμπεηςς οὗὨ 6511. 

γν. 3.9. Τὰε αποϊνέϊπρ ἐπ Βείλαπ 
(Με. χχνὶ. 6-13).---  ετ. 3. ὄντος αὐτοῦ, 
κατακειμένον αὐτοῦ: ἱψο ρεηΐτίνε 
ὐβοίυϊε οἶδλυβεβ ψμεγεοῦ νγεἶββ πιακεβ 
οτἰεἶοαὶ υδ6 (Μαζουβ- Ενδηρ.); ἱπ ψὨϊο ἢ 
ϑοθδηΖ 8668 βἰΠΠΙΡΙΥ 8ῃ ἰπβίδπςς οὗ ΜΚ. 
ΒΕΙΡΙοββπθβ8 ἰῃ βῖγβ8. Τα Άτβὶ ἰηἀϊςαῖεβ 
Φεθογα ν τῆς εἶπες δηὰ ρίαςς, {πε βοςοηά 
ἴῃς ροβιείοη οὗ [εϑὺ5 (αἱ 1840]6) ψνοη [86 
Μοσᾶη Δρρεοδομβεά Ηἱπὶ (ἠλθεν).--- 

ρον. Μίάε ἴῃ Μι.--πιστικῆς: 
ἃ ῬυΣΖ2]ϊηρ ννογά γεουγγίηρ ἴῃ [86 ἔουτμ 
Αοβρεΐ (χιῖ. 3). 11 πᾶ8 Ὀδεῃ νδτγίουβὶν 
εχρίἰπεά. (1) Α8 οπε οὗ ΜΚ.Β 1,διϊηΐβπιβ 
τ δῤϊεαίμα, τυτηεὰ ἰηΐο πιστικὸς [1Κ6 
ϑαχίδείυβ ἱπίο ξέστης (ΜΚ. νἱϊ. 4). [π 
ἔανους οὗ [8 νίενν ἰ8Β ἴἢε Νυΐϊραῖς παγάἑ 

ἰεαέ τεορτοάυοεὰ ἰῃ “βρί κοηδγά ᾿" 
ἀπ κεν ΑΟ Ν., ἀπά ἴξ δα8 Ῥεεῃ 
δ ἰοριρα ΌΥ ΝΥ εἰδέεϊη, Οτοῖυ8, βοβεπ- 
τοῦϊϊες, εἴς. (2) Αβ πιεαπίηρ ἰἰᾳυϊά, 
Ῥοΐδδίε, το πίω, πιπίσκω, Ετὶ ᾿Ζϑο 6 ἀηὰ 
οἴδετβ. (3) Αβ ἀδγίνεά ἔγοσῃ ἴῃς πᾶπηα οὗ 
ἃ Ρἷαοςς ψνῆεπος με οἰπίπιεης τ ᾶ5 οὗ- 
ταϊηεᾶ, Αὐρυδβείης ; 4150 Βεηροὶ; “ Ρί δία 
τῦβ Ιηάοσιπ ἴῃ τερίοπς Οδου] ; ᾳυᾶ εχ 
τερίοης ρίεσαδαις διοπηαίΐα 8Π| [πὶ 
Ῥεϊερδαπίυσ", Βυῖ ἢς δά 5: “Ἐχ πογγΐηα 
τορσίο ροιίι8β ἐοττηδγείισ πισταῖος ᾿.. 
ἴὴ ΑΒ - πιστός, ἰτιιῖγ, ξεπυίΐηε, ἴο αἰ8- 
πρυίδῃ ἰε ἄοπ δρυτίουβ ἱπηϊξατίοπβ 
ΨΌΙΟΒ δρουπάςά (ΡΙηγ, Η. Ν,., χίϊ., 26). 
Ιηβίδηςεβ οὗ {6 υ86 οὗ {πε ννοτὰ ἰπ τδ18 
βεηδβε ἃτγε οἰϊεὰ ἔγοπὶ ατεαῖκς δυῖθοσβ, ἐς...» 
δοπι Ατιεπηάογυϑ, ἰΐ., 32: πιστικὴ γυνὴ 
καὶ οἰκονυρὸς (υἱάε ΒεΖα δηὰ Κυρκε). 
Ἴδε ςδοῖος |ἴε8 Ὀεΐννεεη (1) δπὰ (4); 

πιοβὲ τηοάδγῃ Ἴογητηθηϊδίοτβ ((ΟὉ]ουνίηβ 
ὙΤΠεορδν. δηᾶ Επιδγ.) δάορε ἴδε ἰδιΐζεσ. 
Τῆς [ο]]ονίης δοοουπὶ οὗ πασά ἔγοτι 
ὙτίβιγαπιΒ Ναίμγαί Ἡ ἰσίονν οὗ ἐλο Βἰδὶς 
8 ἱπιογθβεϊηρσ: “Αη [πάϊδη ρῥγοάιοϊ ρσο- 
ουγεά ἔτοπὶ ἴῃς Ναγάδοβίδοδγβ δἰδιηδηβὶ, 
δτονίηρς οἡ ἴῃς Ηἰπιαίαγα Μουπίαίϊπβ ἱπ 
Νερδυὶ ἂαπὰ ΒΒοίβδη. [1 ννᾶβ ννε1} κποννῃ 
ἴο τῆς Οτεεκβ δηὰ ΒοπΊδῃβ, δπά ἰβ8 
τηδηϊοπεά ὉΥ οἰαββὶς δυΐβμοιβ 88 ἀεγίνεὰ 
ἥοπὶ (Ὡς Ὧ118 οἡ (δε ὕδηκβ οὗ {δε 
δηρεβ. Οπὸ ρῥεου]ασιν οὗ τῃς ρἷαπε 
ΨΒΙςἢ ἰδ ταθηϊτοηθά ΌΥ οἷά νυτίξεσβ διάβ ἱπ 
18 ἸΙΔεπεϊβοαίίοη, υἱς., ἐμαὶ ἴξ 888 τιδηῦ 
Βδῖσυ βρίκεβ βῃοοῖίηρ ἔγοῃ οὔθ τοοῖ. 
ΎΠεβε ΒΑΡῪ δίεπιβ ἅτε οδυβεὰ ὃν 1Π8 
τοοῖ ἰεᾶνθβ βδῃοοιίπρ ὕρ ἴτοπὶ ἔς ρστουπά 
δηὰ βυτγουπάϊηρ {Π6 δὲδῖκ. [τ 18. ἴτοπὶ 
1818 ρατὲ οὗ {πε ρίδπι {πδὲ τῆς ροσγίμπ)ε ἰ5 
Ρτοουγτεά ἀπά ργεραγεά βἰπιρὶν ὃῪ ἀγγίῃ 
1:,᾿"΄--πολντελοῦς (1: Τίπι. ἰϊ. 9, τ Ῥεῖ. {{- 
4), ἄεαγ, εηςς ἴδε ἱεπιρίδιίοη ἴο ρσοάυςβ 
οἴεαρ οουπίοτγξεϊι8.---εουντρίψασα: 586 
ὕτοκε ἰδς παγγοιο-πεολεά νᾶβα ἴμαὲ (ὃς 
ςοπίεηϊβ τηῖρῃξ θὲ ρουγεά οὐὔξ 4υΐοκὶγ, 
ποῖ ἄγορ ὈγῪ ἄγορ, δπὰ ρεγῆδαρϑβ [δὲ ἐπ 8 
νεββοὶΐ υϑεὰ [Ὁ 80 δβδοεὰ ἃ ρυγροβα 
ταῖρι πνεῖ Ῥς επιρίογεά δραίη (ΚΙοβίεσ., 
νεῖββ, ϑοἤῆδης, εἴς.).---νεσ, 4. τινὲς, 
ςεγίδίη ρεγϑοηβ; ψῆο, ποῖ ἱπάϊςαιεά ; Με. 
ΒΔΥΒ ἴῃς ἀϊβοῖρίεβ, Ιοῆη βἰπρίεβ. οὐυξ 
70ά48.---τοῦ μύρον γέγονεν : {πε56 ννοτὰ8 
οτηϊτεά ἴθ Μι. Οὔδεγνε ἴδε τερειομ 
ἷπ νεῖ. 5, τοῦτο τὸ μύρον (ΒΟΙ,, εἰς.). 
Μι. βἰπιῖρυ ἢδ8 τοῦτο (βο Βετε ἰη Τ.Ε. 
Μι. πιοσε εἰεραηὲ ἰπ ϑίγ)]ς, δὰ ΜΚ. ἔγιασ 
ἴο θῶ τΞὸ “Τὸ ψῇῆδὲ ρυγροβςε ἐπὶβ τυνδβί 
οὗ {πΠ6 πιγτγῇ ὃ Εοσ (Π18 ΠΊγτῃ ταϊρὮξ, 
εἰς."--ἶδε βίγϊε οὗ πίε βρεακίηρ υπάες 
ἐπηοίίοη.---  εσ. 5. ἐπάνω, εἰς., ἴος ἀῦονα 
ἴμτες Βυπάτεά ρεῆςε. ὉΤῇε οδγάϊπαὶ 



τι---ῶ, ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 5. ἠδύνατο γὰρ τοῦτο! πραθῆναι ἐπάνω 
τριακοσίων δηναρίων,2 καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς "᾿᾿ καὶ ἐνεβριμῶντο 
αὐτῇ. 6. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, “ἋΑφετε αὐτήν. τί αὐτῇ κόπους 
παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργάσατο εἰς ἐμέ. δ 7. πάντοτε γὰρ τοὺς 
πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε, δύνασθε αὐτοὺς ὁ εὖ 
ποιῆσαι - ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8. ὃ εἶχεν αὕτη, ἐποίησε" 
προέλαβε μυρίσαι μου τὸ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. ο. ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ὅπου ἂν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν 
κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς." 
το. Καὶ ὁ ̓ Ιούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἷς " τῶν δώδεκα, ἀπῆλθε πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς, ἵνα παραδῷ αὐτὸν 10 αὐτοῖς. 11. Οἱ δὲ ἀκούσαντες 
ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζήτει 
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πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ.11 

τοντο τὸ μνυρον ΑΒΟΙ(Δ αἱ. Μιἀε Ὀεῖον. 

3 δὴν. τριακ, ἰπ ΣΟΌΙ, (Τίβο.). Τ.Β. δβ ἰπ ΑΒΔΣ αἱ. (ΝΒ. πιδτα). 
5 ἐν ἐμοι ἰῃ ΦΑΒΟΡΓΙΑΣ αἱ. (Τίδοῃ., Ν.Η.). 
4 ἀντοῖς ὙΠ πάντοτε 90] οννίηρ 'π ΒῚ, 888. οορ. (ΥΝ.Η. υἱεϑ παν. ἕω δχδοκεία). 
ΝῊ οπλτῖβ θοιῃ (ΤΊ5ς.}.). αντους ἰπ ΑΣ αἱ. 

δεσχεν ἰπ ΦΑΒΟΌΤΙΑΣ αἱ. ; οπιῖὶ αυτη ΒΙ, οὐγείνοδ. 

5 τὸ σωμα μον ἴῃ ΒΟΌΙΣ (ΥΝ.Η.). 

Ἴ ὃς αἴεῖ ἀμὴν ἰη ΜΙ ΒΌ1.Δ αἱ. 

ΒΊΜΒΌΙ, οπλῖὶ τοντο, ἰπβεγίε, ἃ8 δε ἰβ οτηϊ δὰ, Αἤεσ Με. 

ϑΈοΣ ο !. ο ἰσ. εἰς  ΒΟῸ ἢδνε Ι.. ἰσ., ἀπά Β6Ι, ο εἰξ. 

10 αντὸν παραδοι ἰπ ΒΌ (προδοι). 30 1,Δ 4150 ρίδος αντὸν ἢσδ. 

 παραδοι ἰη ΒΌ ; ἀντὸν Ὀεΐοτε ἐνκαιρωξ ἰπ ΦΑΒΟΙ,Δ. 

ΠυΤΏΌΕΙ ἰβ Ποῖα πη ἴα ρεηίτῖνε οὗ ρῥγῖος 
αἴες πραθῆναι. ἴπ : (οτ. χν. 6 ἐπάνω 
58. οἸ]οννεὰ ὉΥ ἃ ἀδῖῖνε ἀερεηάϊηρ οἡ 

θη.--Νες. 6. ἐν ἐμοί, ἱπ πιε (ε7. Μι. 
χν]!. 12), ἕογ με πιογε ι.5118] εἰς ἐμέ (Ἰη Με., 
δηὰ ἱπηροτίεὰ ἱπῖο ΜΚ. ἱπ Τ. .).---ν ες. 
7. καὶ ὅταν θέλητε, εἴς., ἀπ ΨΠεη γα 
ἰδῆ γε οἂπ ἀἄο (πεπὶ 8 Κίπάπεββ; ἃ 
τπουρῆε ἱπιρ!ϊεὰ πὶ τῃς ῥγενίουβ οἴδυβα 
(ἴδε ροοσ γε ᾶνβ ἐναγὴς, Δηἃ ῥγοῦδ Ὁ 
8ῃ ἐχρδηϑβϑίοη ὉῪ ΜΚ. (εὐ. Μι.), γεῖ ποῖ 
δυρεζῆπουβ: βυρρεβιίηρ {πε τπουρμὶ 
τπᾶῖ ἐχρεηδιίίυσε τῇ οἠς ἀϊγεοϊίοη ἄοεβ 
ποῖ δἰοαθαην, ἴου Ὀεπεῆσεπι δοῖβ ἰῃ 
Δποίπεσ. ες ν]ΠΠπρ-ταϊπάεά Ψἢ] 
αἰννγ8 βᾶνα που ρ ἔογ 8}1 ρυγροβεβ.-- 
νεῖ. 8. ὃ ἔσχεν (Ξ:ΡΡΙ. ποιεῖν), ναὶ 
Β8ς μαὰ ἴο ἀο βῇς ἀϊά; {πε τεΐεγεπος 
δείηρ ποῖ ἴο {πῸ πιεδβϑυγε οὗ δῦ ρόονγεσ 
(ν 6811} Ῥὰϊ ἴο Βεῖ ὀρρογίυπην : 86 ἀϊὰ 
ψῆδὲ ἴΔῪ ἴο πεῖ μαπά, δηά οου]ά οηἱν 
Ὀς ἄοης ἐλεν.---προέλαβε μνρίσαι, 586 
δηιὶοἰραῖεά τῃς δποϊπειπρ; ἰτἢς ἰδίζεσ 
νει παῖδ ΟὨΪγ, {πε ἔοσπηεσ ἱπ τ Οος. χί. 
21, ΟΘαἵ, νὶ. τ. --ἐνταφιασμόν : τῆς πουη 

δηβυνοσίπρ ἴο ἴῃς νετῦ ἰῃ ΜΕ., ἢεζε δαπά 
ἴῃ ]ομη δῃηά ἴῃ οπα ρῖἷδος ἰῃ ἴδῃς οἰαββίςβ, 
--νῆες. 9. εἷς ὅλον τ΄ κ- ἔοτ ἐν ο., εἴς., ἴῃ 
Με. ; ἃ εοπϑίν. ῥγαέρ., τἰῃς ἰάεϑ οὗ ροίηρ ἴο 
411 ρασῖβ οὗ ἴπε ψοσ ἃ υντῃ ἴῃς ροδβρεῖ 
Ῥείη υπάετειοοά. 

γν. 10-11. Κνάας οὔενς ἐο δείγαγ Κὶς 
Μαρέεν (Μιῖ. χχνὶ. 14-τό, 1. χχίϊ, 3-6).---- 
γετ. τσ. ἐχάρησαν, ἴΠεγ γεοϊσεὰ ; ψ“ἤεη 
οης οὗὨ {με τνεῖνε σοπιρδηΐοηβ οὗ }εβὺ8 
Ὁποχρεοίς αν τὐγτηεὰ ὑρ τεδὰγ ἴο ἀαϊῖνες 
δἰβ Μαβίες ἱπῖο {πεῖς μαπάβι Α στηοβὲ 
νἱνίά {εδίυτε ογητεά ὃν Με. ἰπ δί8 
βυπηπηατίδίπρ Αγ. ΔΝ 6ἷ1 τηῖρμε τπον 
τε]οῖςς, δδ Ῥυξ ἴογ (πῖ8 υυϊη [811 {πον 
πλρας πᾶνε θεδη ἰοίδ!]ν δὲ ἃ 1088 ἢονν ἴο 
ΠΟΠΊΡΔ858 τπεῖγ εηά.--ἐπηγγείλαντο, [ΠΟΥ 
ῥγονεϊϑεα ἴο Ῥᾶγ, ἀϊά ποῖ δου ιν Ρᾶγ ου 
ἰῆς βροῖ, 828 Μι.᾿8Β βίδίεπιεπῖ ἱπιρῖϊε8 
(ἔστησαν, νες. 15).---ἐζήτει, οὐ, ἐζήτουν, 
νεῦ. 1, ἰη τεΐδσεηος ἴο ἴῃς ϑαπῃεάσίβεβ. 
ΤΉΘΥ τνεῖς βεεκίηρ πηεᾶπ8 οὗ ρειείηρ τ ἃ 
οὔ 7εβυβ; [ἀδ8 νν85 πονν οη ἴῃς ουξΐοοῖίκ 
ἴοσ ἃ οὔδηςε οὗ Ῥεϊγαγίηρ Ηἰπιὶ ἱπίο ἐδεὶς 
μιαπάβ.--- ὐκαίρως ἤετα ΟΠΪΥ ἴῃ Ν, Τ΄, δας 



436 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χιν. 

12. ΚΑΙ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, 
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμά- 
σωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; " 13. Καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαντήσει 
ὃμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων: ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 
14. καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ, εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ, Ὅτι ὁ διδάσκαλος 
λέγει, Ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν 
μου φάγω; 15. καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνώγεον 3 μέγα ἐστρωμένον 
ἕτοιμον. ἐκεῖ ὃ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. τ6. Καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ," καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ 

ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 
17. Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα" 18. καὶ 

ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων, εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Αμὴν λέγω 

ὁμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ὁ ἐσθίων δ μετ᾽ ἐμοῦ." 10. Οἱ 
δὲ ἤρξαντο λυπεῖσθαι, καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς καθ᾽ εἷς, “Μή τι ἐγώ; " 

Ἰ μον αἣε; καταλυμα ἱπ Δ ΒΟΌΙΔΣ, Μά Ὀεῖον. 

3 ἀναγαιον ἰη ΦΑΒΟΘῚΙ, αἱ. 

4 Οπιξ αντον ΜΙ Β1.Δ. 

4 Β διᾶ58 των ἐσθιοντων (Ὁ Η. τηᾶτρ.). 

δάϊεςιίνε ἀπά νετὺ ἱπ ΜΚ, νἱ. 21, 31, πε 
πουη ἴῃ Με. χχνὶ. 16. 

γν. 12-|ἰ6. Αγγαηρενιεμίς 07 ῥατελαὶ 
)εαεὲ (Μι. χχνί. 17-190, ᾷκ. χχίϊ, 7-13). 
ΜΚ. ἰδ πιυςἢ πιοσγα οἰγουπιβίδηκίδὶ ἴῃ (Π18 
δεςιίοη τπ8π Μι., δῖβ ἀρρᾶγδβηῖ δἱπὶ θεΐπρ' 
ἴο Ἔχρ!αίη πον {π68ε ἀιά ποῖ πὰ ἢἰ8 
ΤρΡοτταπέΙν αἱ ἴῆς ραβοῆδὶ βυρρεσ, ἴῃ8 
Ῥίδος οὗ ςεἰενγαιίοη δείπρ σάτα σοη- 
ςεαϊθὰ δείογεμδηά. -- ει. 12. τῇ π. 
ἡμέρᾳ τ. ἀ. ὅτε τ. πάσχα ἔθνον : ἀρλῖη ἃ 
ἀρυθίς ποῖε οἵ {ἰπις, ἴπε βεοοηά οἴδιιβα 
ἰηάϊοδείηρ ῥγεςίβεϊν ἔπδαὶ ὉῪ ἴπε ἤτβι ἀδῪ 
ἰδ πηεᾶπὶ ἰδε 141} Νίβαπθ.0. ϑοῆδηζ, 
Φο!]ονη ἴδε ἀτεεκ Ἑδίμετβ, [δ κε8 
πρώτῃ ἰπ ἴῃς ἢτβί οἴδυβε 88 ΞΞ προτέρᾳ, 
γἱεἸάϊπρ ἴῃς βάπὶε βεῆβα 88 πρὸ τ. ἕορ. τ, 

α ἴῃ ]ομπ χίϊ. 1.-- ποῦ ἰφε: 
δε ἀ!βοῖρ᾽ε8. τνουϊὰ δϑὶς τπ|8 αυδβείοη ἴῃ 
ξοοά εἶπιε, ΒΔῪ ἰπ ἔπε ογσεθοοη οὗ τῆς 
141}.---Ν τ. 13. δύο: ποῖα εχδοὶ τἢδη 
Μι.; οὗ οουζβα 8411 τε ἀϊβοὶρ!εβ ννουἹὰ 
ποῖ ὃε βεπὶ οἡ βυςἢ δὴ ετγαπᾶ. [{Κ. 
πᾶπλε8 ἴδε ἔνο.---ἡπάγετε, εἴς. : ἴῃς ἰη- 
διγυσζίοπβ ἰη ΜΚ. ὅγε βιιβηοίεπε ἴὸ ρυϊάς 
ἴδε πιεββεηρβεῖβ. Μι.᾿ 8 πρὸς τὸν δεῖνα ἰ5 
ΤΛΔΠΙἔ 5Ε}Υ ἴοο νᾶρτς, Δη ἃ ςου]ὰ ποῖ πᾶνε 
Ὀεεπ βροΐεη ὃγ [ε808.---ἄνθρωπος: ννδίετ- 
οΔΙτγϊπρ ᾿νἃ5 ρεπεσδ! ἢ τῇς οσςυρδτιίοη 
οἵ ψνοσίθῃ ; ἤεποα ἃ τῆδη ρεγίοσγμηίηρ πε 
οες ψουϊὰ Ῥὲ πιοσεὲ ποιείςεδθίε.--- 
κεράμιον (πευῖες οὗὨ Δἀ)εςϊίνε κεράμιος, 
Ἐασί 6), δῇ δαγίπεη ρἰϊοῃοτ, πετα δηὰ ἰῃ 

5 καὶ Ὀείοζα ἐκει ἰῃ ἡ ΒΟΌΪ,. 

δ. εἶπεν ἰῃ ΜΝΒΟΙ,. 

Ἶ οι δε οπιχϊττεά ἴῃ 3 ΒΙ, οορ. 

1. χχίϊ. το.--- ες. 14. τὸ κατάλυμά 
μον, νιν συεδβὶ σπαπροσ, Τὴϊβ μον οὗ 
ἴῃς Ὀεδβὶ (εχίβ 18 ἱπιεγεβεϊηρ' 885 βυρ ρεβίϊηρ 
ἃ Ῥτενίοιιβ υπάδετβίδηδίηρ Ὀεΐνεεη [6808 
δηὰ {πε Πουβεῃοϊ ἄθγ. 1 18 ποῖ πεοθββδσ 
ἴο ἱπιρογὲ τῇς πιϊγαουίΐουβ ἱπίο δα 
πασιδῖῖνε.-- τεῦ. 15. ἀνάγαιον (ἀνά, 
γαῖα -- γῆ), ἃ τοοπὶ ἀῦονε τῆς εαγίῃ, δῃ 
ὌΡΡετ τοοπι.--- μέγα, ἰαγρε, ἐπουρἢ ἔοσ [π6 
ςοιηρδην.---Ύστρωμένον, ζυγηϊβπῃεά ὙὙΠῈ 
14Ὁ]6- συ βῆ! οη8. --- ἕτοιμον, μεῖπαρβ ἃ 
ΒΥΠΟΩΥΠΊ ἔογ ἐστρωμένον -- ξιγηϊϑῃεά, 811 
τεδάνυ ; ροββί δ ροιπείπρ ἴἰο τῆς τεπηοναῖ 
οὔ Ἰεάνε ((.α.Τ.). 

νν. 17-2:. ΤῊ ῥγέξεμοα ο α ἐγαϊ ον 
απηπομπεσὰ (Μι. χχνὶ. 20-25, Κ. χχίϊ. 21- 
23).-νν ες. 17. ἔρχεται: αἴτει βυηδβεῖ Ης 
εοπιοίᾳ ἴο τῆς Ρ ςα. δρροϊπιεὰ ἴοσ (ἢς 
{εαϑὲ, ργεβυσῃδὶν αἴτεσ τῆς ἔνοὸ νῆο μαὰ 
θεδη βεπὶ ἴο πιᾶκε διτδηρεπηεηῖβ μδὰ 
τοὐ)]οϊηεἃ ἴτε ΤοπΊρδην.--- εσ. 18. ὃ 
ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ : {Π|8 οἴδιδε, οπχϊεϊοά ἐπ 
Μι., 15 ἀεβίρηε ἴἰο ἱπάϊςαίες, ποὲ ἴδς 
ουἱρτῖς, δὺς ἔπε δτανὶιν οὗ δί8β οἤεπος -- 
οπς οἴγου, οπέ τοῖο σαίς δγεαά τοίἐδ νιδ, 
ἃ ἐαδῖε εοπιῥαπίοη.---“ τ. το. εἷς κατὰ 
εἷς, οπε ὉΥ οπε -- εἷς ἕκαστος ἰη Μίι.; 
κατὰ ἰ8 υξεὰ δάνετδία!γ, πᾶ ἤεπος 8 
[οϊ]ονεά ὃν εἷς ἰπειεαά οἵ ἕνα. Εος 
οἴδμες ἰπβέδποςβ οὗ (μΐβ ὑβαρε οὗ ἰαΐς 
Οτεεκ υἱάδ ]ομπ νἱϊ!. 9, Εοπι. χίΐ. 5, δηᾶ 
τ΄. ΝΜ ίμετ, ἃ χχχν]ϊ. 3.-- εσ. ΣΟ. Τὸ ἴδς 
δηχίουβ φυεβιϊοπίηρ οἵ ἴδε ἀϊδοῖρίε8β ΜΙ. 



ἙἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 12---6. 

Καὶ ἄλλος, “ Μή τι ἐγώϊ ;" 20. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 3 εἶπεν αὐτοῖς, 
“Εἷς ἐκ ὃ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυβλίον.ὁ 
21. ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ δ. 
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι᾿ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται " 
καλὸν ἦν ὁ αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος." 

22. Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαβὼν ὁ ᾿ἸΙησοῦς ἴ ἄρτον εὐλογήσας 
ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ εἶπε, “Λάβετε, φάγετε.5 τοῦτό ἔστι 

τὸ σῶμά μου." 23. Καὶ λαβὼν τὸ 9 ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν 
αὐτοῖς " καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες " 24. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ““ Τοῦτό 

ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης,10 τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνό- 
μενον.11 2. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεννήματος 
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τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ 
«᾽ν» 

βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

1 και αλλος μη μήν (ΑἿΣ αἱ.) οπιτιεά ἱπ ΒΟΙ,ΡΔ, ροββί δ Ὑ ὉῪ δἰπυΐϊας οηάίηρ 
(οανὶὶ Τίδο;., ΚΝ. 

3 Οπκτεά ἰη  ΒΟΌΙ, ; ἃ πιεσε τηθομδηΐςδὶ ἐχρίεινο. 

5ΊΜΒΟΙ, βδῇ. Ἷορ. οζηϊξ εκ (1 ςοπλ8β ἔγοτι νΕῚσ. 18). 
4 ΒΟ Βᾶνε το εν τρυβ. (ΝΗ. Ῥγδοκεῖβ: “). 
δ οτι ἰηϊτοάυςεδβ [818 οἴδιι86 (ο μεν. νιοφ, εἴς.) ἱῃ 3 ΒΙ, 5δἢ. ζορ. 
4 ΒΙ, βδῇ. οζηΐϊ ἣν. τ ΒΌ οπηϊτ ο ". (ἄοπι Με). 
8 ζαγετε ΟΠΪΥ ἴῃ ἰδίες υποΐα]8 (ΤΊδοἢ., ΝΝ.Η., ογαῖ). 

9ΜΒΟΡΙΔΔΣ οπιῖξ τὸ (τότ 1.Κ.). 

10 Ἐοσ τὸ τ. καινης ὃ. ΒΟΙ, ἢανς της διαθ. (Ὁ οπλὶ(5 καινη4). 
Ἀ ΜΒΟΘΙ.Δ μᾶνςε ἐκχυννοόμενον νπὲρ πολλων. ΤΙΕ. ἔοι ΜΕ, 

ΤῆΔΚεΒ [6808 τερῖγ: οης οὗ {πε Τισεῖνε ; 
ἢς τολο ἀϊῤῥείλ το νιδ ἐπὶ ἐλε ἀϊδῆ. ΘΑ 
τερεεϊτίοη οὗ της ογί ρί παὶ ἀεοϊδγαϊίοῃ ἢ 
ναιϊδιίοπβ: ἴδ6 Τισεῖυνε ἴοσ γοΐμ, δηὰ 
ἀϊῤῥῥίηρ ἱπ ἐλε ἀϊδὰ ἴοι εαξίηρ ; τἰλε ἔοτπηες 
Ὀειηρίηρ οὐξ ἰῇς ρτανην οὗ τῆς ἴδοϊ, τῃς 
ὙΜεἶῖνε σμοβθη ἴοθε Αροβῖεβ οὔ πε ἐδιτὮ, 
οπα οὗ {πεπὶ (ἢς ἰταϊΐζοσ οὗ 18 Αὐἱδοτγὶ 
πε Ἰαϊξεσ παιτονίηρ 1πε οἰγοῖς νη ϊῃ 
ΨΒΙΟὮ {πε ἰταϊίοσ 18 ἰο ὃς Ἰουπά, Τνεῖνα 
δῖε ἢ [68ι18, ΟΠ ἴῆγεα οσ ἴουγ ννουϊὰ 
ἀρ ἢ Ηἱπι.---ὀμβαπτόμενος, πηϊάά]ε, 
ἀϊρρίηρ τ Πίβονπ δαπᾶ: “ἤδες νὶ5 πιεάϊι 
νοΙΌ],᾽) Βεηρεῖ.--- τ. 21. ὅτι, Δ55ρῃ8 ἃ 
τεάβου ἴοσ ἴδε ἕδος 7ι8ὲ βιαῖεά. Τὸ ΠΗ] 
ϑοσίρίατε (Ρ8. χἱΐ. 9) τῆς ὅοη οὗ Μδη 
ταδί γὸ ἔγοπὶ ἴῃς δα τῆσουρὴ Ὀεῖγαγαὶ 
ὉΥ 8ῃ ἱπεϊπηαίε. ὙΠῚβ νεγβα σοπίδῃβ δῃ 
ἰηβίαπος ἰῃ ΜΚ οἵ τῇς σοηπβιγυςείοη μὲν 
δὲ (αγαΐπ ἰπ ν. 38 δπὰ ἰη χνὶ. 19, 20).--- 
καλὸν αὐτῷ, ροοά ἔοτ Ηἰπι, πους της ἦν 
88 ἰῃ Με. Εογ {πε Τοπβιίγιοιίοη υἱάσ οη 
Μι. δπά Βυτίοη, Μ. δπὰ Τ. ἰὴ Ν. Τ.., 
248.--- ἄνθρωπος ἐκεῖνος : [Π]5 τερειτίοη 
(υἱάε τῷ ἀ. ἐκ. Δῦονε) ρίνεβ ἃ ἱγαρὶς 
ΒΟΪΘΙΏΠΥ ἴο ἴῃς υἱζεταποα Ξε ροοά ίοσς 
δίπι, ἰξ δες Βδά ποῖ Ῥεεῃ δογῃ, ἴπδὲ τηδη ] 

ΟΡ Μκ. ἴϊ. 20, “ἄδγβ ν"}} οοόσηθ, εἴς.» 
δηὰ ἤδη 5411 ἴπεν ἔδϑι, ἰη τῃδὲ ἀδν"", 

γν. 22-25. ΤΑΣ 1ιογάς διῤῥεν (Μι. 
χχνὶ. 26-29, [,κ. χχίϊ, 190-20), υἱ6 ποῖεβ 
ου Μι.᾿5 δοοουηΐ, ἴο ψνῃϊοἢ Μ|ς.Β οἸοβεὶν 
οοσγεβροηάβ.---Ν ες. 22. ἐσθιόντων α.» 8116 
{ΠΥ “γεσς δδίίπο, 88 ἴῃ νεσ, 18; ἃ νεῦῪ 
ξεπεγαὶ ἱπάϊοδείοη οὗ εἰπε. Τῆὶβ δπὰ 
πε δηπουποοτηεπὶ οὗ ἴῃς Ὀαῖγανδὶ ἅγα 
ἴος Με. δηὰ ΜΚ. {πε ἵνο ρερμιογαδιὶ ἶα οἵ 
1ῃε ρδβοῃδὶ ἔεαβὲ οὗ 76βδ8 υνἱῖ Η5 ἀϊ8- 
οἶρῖεβ, ἀπὰ 411] τῆϑν Κπον 18 ἐμαὶ ἴπεὲν 
μαρρεηεά ἀυγίπρ ἐεδϑβι- πε. --- λάβετε; 
ἴᾶακα, ψίπους φάγετε, 48 ἰη Μί.; δα 
τοοσε ἰδασοηὶς Ἴχργεβϑβϑίοη {κεῖγ ἴο ὃς πε 
οτὶ ρίπαὶ. ““Ἴακε᾽" ἱπηρ]168 “ εδἱ "".---͵ Ί ἐσ. 
23. καὶ ἔπιον, εἴς., ἀπά [ΠΕ ἄγδηκ οὗ 
ἴξ, 411. Ιἢ Μι.᾿8 δοοουπὶ [εβ5ὺ8 δ᾽48 ῃεπὶ 
ἀτίηκ, 48 δ πδὰ ργενίουϑιγ δίδδεπ ἔμεπὶ 
εαῖ, Μκ.᾿8Β νεζβίοῃ βίγικαβ οὔα 8ἃ8 ἴπε 
τῆοσς ῥτγίπηϊεῖνε ; Μι.᾽ 5 88 ἱπβυεηοεά Ὁγ 
Ππιτυτρίσαὶ ὑδᾶρα.--τ εσ. 24. καὶ εἶπεν: 
ΜΉΠΕ ΠΥ ἄγδπκ ἴῃς σὰρ (ποῖ δἴτεγ ἴΠῈῪ 
μαᾶά ἀγυηκ ἱτ, ῃς ννεῖϊε : πος Ὀεΐοσα 
πεν Ὀερᾶπ ἴο ἀγίηκ, δβ Μι.᾿ 8 πατγαῖϊϊνα 
ΌΥ ἰἴβεῖξ ψουὰ βυρρεβί), 1688 εχ- 
Ῥ᾽ αἰπεὰ ἴο ἴμεπὶ ἴῃς βυτηροῖῖς ἱπιρογί οὗ 
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16. Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙΝ. 

27. καὶ 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““Ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν 
τῇ νυκτὶ ταύτῃ 1 - ὅτι γέγραπται, “ Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορ- 
πισθήσεται τὰ πρόβατα. 28. ᾿Αλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω 
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.᾽" 29. Ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, “ Καὶ εἰ ὃ 
πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ." 30. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ 
᾿Ιησοῦς, ““᾿Αμὴν λέγω σοι, ὅτι ὁ σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ," πρὶν ἢ 
δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. δ 31. Ὁ δὲ ἐκ περισσοῦ 
ἔλεγε μᾶλλον, ““Ἐάν με δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνή- 
σομαι.᾿ Ὡσαύτως δὲ ὃ καὶ πάντες ἔλεγον.. 

32. ΚΑΙ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανῆ - καὶ λέγει 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “ Καθίσατε ὧδε, ἕως προσεύξωμαι. 43. Καὶ 

Σ᾿ ΜΒΟΘΌΓΔ αἱ. οτϊέ ἐν ἐμοι. .. ταντη, νὨοἢ ΠΟΠΊ68 ἔτοηι Μί. 

3 τα προβ. διασκορπ. ἰπ ΜΙ ΒΟΌΙ, ; διασκορπισθησονται ἴῃ  ΒΟΌΓΑΣ. 

8 εἰ καὶ ἰῃ ΜΙ ΒΟΟΙ, (Τίβοι., ΚΝ. Η.). 

4 Αδὰ συν ΑΒΙΣΣ αἱ., οπιτιεὰ ἰῃ ΦΟΌΔ (Τίβοι., ΝΥ. Η., δἄορε; οἱάε Ὀεϊον). 
δ ταντὴ τον.» ΜΙ Πουΐ ἐν, ἰπ 9 ΒΟΌΙ, (Τίδοι., ΝΝ. Η.). 

4 με Ὀείοτε απαρ. ἴῃ  ΒΟΌΔ (Τ.Ε. « Μι). 

Ἶ εκπερισσως ἴῃ  ΒΟῸ ; ἐλαλει ἰπ 3 ΒΌ],; οπιῖξ μαλλον  ΒΟΌΙ,. 
8 ΒΕ οπιἶίβ δε (ΥΥ. Η. Ὀγδοκείβ). 

τᾶς οσὰρ. ὙὯο ἱπιροτίδηε ροΐϊηι ἰπ ΜΙς.Β 
δοοουηῖὶ οὗ δε ψογάβ, 88 ςοπιραγοά ἢ 
Με.᾽8, ἰδ ἴῃς οπιίββίοη οὗ ἔπε ὌἼχργαβδβίοῃ, 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
ἐἰτωρο εἶναι ΝᾺ ἐλ τοαν ἴο Οεἰλσενιαπα 

(Μι. χχνί. 30-35, κκ. χχιὶ, 30).---νεσ. 26, 
ἐχδοιῖν 48 ἴῃ Μι. χχνὶ. 30, βίδίεβ {πὲ 
αῆες βἰηρίπρ ἴῇς ρϑβοῃαδὶ πγπιη ἴῃς 
ςοπιρᾶην ψὲπὲ ἕοτβϑ ἰονατάβ ἰδ 
Μουπὶ οὕ ΟἾἴῖνεβ.--- ες. 27. πάντες 
σκανδαλισθήσεσθε, γε 411 8841} Ὀ6 πιδάς 
ἴο βίυπ) 16 ; Αρβοϊυϊεῖν, νἱῖπους ἴῃς δάάϊ- 
εἰοῃ οὗ ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ ννκτὶ ταύτῃ ἰπ)- 

ἱπίο τῆς ἰοχὲ ποσὰ Μι. ἱἰπ Τ.Ε. 
ὁ νψὰβ ἃ βιαγι!ηρ δηπουποεπιεπὶ ἰῃ 

Ῥτοδὰ ψϑῆξγαὶ ἴειτὴβ πὶ ἴῃς ἀϊδβοίρ]ε- 
εἰγοῖς γα δρουξ ἴο ἜἼχρεγίεπος ἃ πιοζδὶ 
διεδκάονη. ὙὉὙδ6Ὲ δηπουποεπηεηῖ 88 
ταδὰε ποῖ ὉῪ ΨΥ οὗ τεργοδοῦ, δυῖ γαῖ μοῦ 
88 ἃ ῥιοῖδος ἴο ἃ τῆοσζε ςμβεσίηρ ῬΡΟΡΉΘΟΥ 
οἵ δῃ δαγὶγν γουηΐοῃ.--- εν. 28, ἃ μ.: 
Βέγοηρες ἴπδη Μιι᾿Β μ. δὲτε γε 58}4}1 Ὀ6 
οδεπάεά, δμέ (Ὀς οὗ ροοά ςπεε) δἴξες 
ΤῊΥ ταβυττεοιίοη 1 ΨΨν1}} ρὸ Ῥείοστε γουῦ, ἃ8 
Οἷς ΘΒερπεγά [προάξω ὑμᾶ4) ἱπῖο Ο41]}- 
ἴα γεν 29. [118 πε ἔογστηεσ ρατί οὔ (88 
Μαβίοσ᾽β βρεεοῦ ἔδαιϊ ἴαγβ μοὶ οὗ Ρεΐεγ᾽ 8 
τηϊηᾶ ; πεῆος ἢς ΡῬγοπιρι νυ ρτοσθεᾶβ ἴοὸ 
τααῖκα ῥσοιεβίδιίοῃβ οἵ δβάε]γ.---αἰ καὶ, 
εἰς.: ἀνε ἱἢ (8 18 {{κε|γ} 411 (86. τεδὶ 
80.811 Ὀς οἤεπάεά (ἐπα ἔπέυτε, Ὀεοδυβε της 
φᾶδβα ρυὶ [8 ςοποεῖνεά (ο Ὀε Ῥτοῦ 016), γσέ 

εεγίαϊπἶν (ἀλλ᾽ Βιγοηρῖν ορροδίῃηρ ταδὶ 
ξο]ΠοννΒ ἴο ννμδΐ ροεβ δεΐοσε ; υἱά4 ΚΙοῖΖ, 
Ρ. 93» οη ἴδε ἔοσςε οὗ ἀλλὰ ἱπ ἴῃς ἀρο- 
ἀοκβὶβ οὗ 4 σοηῃάϊεϊοηδὶ ῥσοροβιίτοἢ) μοὲ 
1.-- Μετ. 3.6. Τὸ ιτδῖβ ονετ-ςοηπάεης 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ οὗ τῆς ἀϊδοίρῖς, τ[ῃς Μαβίεσγ 
τεϊυγη8Β ἃ νεΓΥ Ροϊηίεᾶ πᾶ ρεγεπΊρίοσΥ 
ΤΕΡΙ͂Υ : 1 τΕἰ! τῆες ἐμαὶ ἐλοι (σὺ ἐπιρῃαιῖς) 
ἰο-ἀαγ (σήμερον), οκ ἐλὶς πὶρδέ (πιοτα 
Ρτεςΐβε ἱπάϊςδιίοη οἵ εἶπε), δείογε ἐδι4 οοοξς 
ἐγοτῦ ἐτσίοσ (51}}} τῆοσα ργεοίβα ἱπάϊςδεοη 
οὗ εἰπιε), 5.411 ἄδην πιε, ποὶ οπςβ, δυὲ 
δραΐῃ δηὰ δραὶπ δηὰ δρϑίῃ (τρίᾳ).--- εσ. 
31. ἐκπερισσῶς, Δρυπάδπεοῦν ἰῃ τηδέϊες 
δηᾶ τηδηηδσ, νυ ἢ νεβαηηδηος δηὰ ἰΐογα- 
τίοη ; ἃ ἅπαξ λεγ.--ἐλάλει, Κερί βαγίπρ : 
ται ἢε ψουϊά ποῖ ἄεην 88 Μδβῖεσ Ἄνεπ 
ἱ δε μαά ἴο ἀϊε ἔος ἰϊ.--σαύτως, ἃ 
βίσοηρες ννοσὰ ἴπδπ Μι.᾽Β ὁμοίως -- ἴῃ ([ῃ6 
ΒΆΠῚΣ ΨΆΥ, ἃπὰ ῥγοῦδοϊνγ ἱπ δε βᾶγηδ 
νοτάβ. Βυῖ {πε νοσγάβ οὗ (δε οἴδεζβ 
ΨΈΕΙΘ ΒΙΠΊΡΙΥ 4 ἰαϊπε εοῆο οἵ Ῥεῖεσ᾽ 8 
νεδεπιεηΐ δηά σορίου8 ἴ41κ, ΤΏΘΥ ἔς ὈΥ 
βϑϊὰ οηςε (ἔλεγον -- εἶπον) ννδὲ δα βαϊά 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἀρδίῃ δπά δραΐῃ (ἐλάλει). 

γν. 32-42. 15 Οεἰλεενιαης (Μι. χχνΐ. 
36-46, 1ω|κ. χχίϊ, 40-46).--Ν ες. 33. ἤρξατο, 
ἱπιγοάυςεβ {πε ἀεβοτγίριίοη οὗ οὖὐγ ἰ ογά 
ΑὙΤᾺ] εχρεζίεηος ἰῇ ἴδ ματγάςῃ.-- 
ἐκθαμβεῖσθαι, ἰο Ὀ6 διηαζεά; ἴῃ ΜΚ. 
ΟὨΪΥ, ἢγϑι ἰῃ ἰχ. 15, ΨΠασα 866 σϑηγλασκο 
οη 118 πλεδηΐηγ. ἸΤδβουρῇ [6δὺ8 Βαά Ἰοης 
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παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην] μεθ᾽ 
ἑαυτοῦ.3 Καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 34. καὶ λέγει 
αὐτοῖς, “ Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου - μείνατε ὧδε καὶ 
γρηγορεῖτε.’ 35. Καὶ προελθὼν ὃ μικρόν, ἔπεσεν ὁ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 
προσηύχετο, ἵνα, εἰ δυνατόν ἐστι, παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα’ 
36. καὶ ἔλεγεν, “᾿᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι. παρένεγκε 
τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο δ" ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ." 
37. Καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ 
Πέτρῳ, “Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι ; 
38. γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε ὁ εἰς πειρασμόν. 
τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής." 430. Καὶ πάλιν 
ἀπελθὼν προσηύξατο, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 40. καὶ ὑποστρέψας 
εὗρεν αὐτοὺς πάλιν Τ καθεύδοντας - ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 
βεβαρημένοι,5 καὶ οὐκ ἤδεισαν τί αὐτῷ ἀποκριθῶσι.9 

1 Β 888 τὸν δείοστε εδοῦ ἤδζῃς (Ὁ. Η.). Μδὴγ Μ83. δανε τῆς ασιίοῖθ οηΐγ ψἱἢ 
Πετρον. 

3 μετ αὐτὸν ἰπ ΒΟΏΌ. 

5ΟΌΓΔ Πᾶνε προσελθων, δυὲ προελθων, ἔουπά ἴῃ 48 αἷ., βεετ)δ ἴο ὃδ6 [Π6 τοτὰ 
πεεάεά. προσελθὼν ἰΒ ἃ τεφπεπὲ τηϊβιδῖςς οἵ ἴῃς βουίθεβ. 

4 ἐπιπτεν ἴῃ 81, (επεσεν ἔτοπι Με.). 

5 ελι ἴῃ 38 (Τίβοῃ., ΥΝν.Η.). 
ΨΟΙΥ τς τϊβίδκε ἰη πες οἷά Μ55. 

Τ πόδε 
Ἔρὰς ΟΡ 

Φ. 0. παλιν (ΑΟΔ, ΤίΞ..) Μ.ΒΙ, Βανδ 
Ὦ τε βαπι6, οπιϊ τη ρ παλιν. 

δ τοντο απ. ἐμον ἰπ ΦΑΒΟΙΑΣ αἱ. 
ΜΝ εἰββ γεΐεςῖβ ἔπε οπιϊββίοη οὗ εἰς Ῥεΐογε ελθ.; ἃ 

παλιν ελθων εὑρεν 

βαντων Ὀείοτε οἱ οφ. ἱπ  ΒΟΙ.Δ, δπὰ καταβαρυνομενοι ἰη ΑΒΙ.Δ; κατα- 
βαρουμενοι ἰη Ὁ. 

9 αποκ. Ὀεΐοστε ανυτω ΦΑΒΟΌΙ,. 

Κπονῃ, δηὰ δαά οἴεῃ ψἱ τεδ]ϑεῖς 
Ἰδίπηςβϑ ϑρόκβθῃ οἵ, ννβδὶ νν88 ἴο Ῥεί}!] 
ἔα, γεῖ {πὸ νἱνί 4 βεπβα οὗ ψῇηδὲ ἱξ 1} 
ταδδηῖ οαπλα ὕροη Ηἰβ βοὺυἹ δἱ 118 πουγ, 
88 8 βυδάεηῃ Δρρδὶ!πρ' τενεϊδιίοα, Τῆς 
οἴπες ἵνο ψογάβ υβεὰ ὃγ ΜΚ. ἴο ἀε- 
βοσίδε Ὁ ίβι᾽ Β βίδιε οἵ πιὶηὰ (ἀδημονεῖν. 
περίλνπος) οσουν ἴῃ Μι. 4180.---Ν εσ. 35. 
ἔπιπτεν (3 Β1,, ἔπεσεν Τ. Ε. 45 ἴπ Μι.), 
ἱπιρετίεοῖ : Ης {ε}1] δραίη δηὰ δραὶπ ου 
ἴὰς ρτουπά. [τ ννὰβ ἃ ρτγοϊγαςιεὰ ἀεβ8- 
Ρεγαῖες βέγυρρε.---κιαὶ προσηύχετο ἵνα: 
Μκ. ἤτβε ἱπάϊσαϊεβ {π6 ρίβὲ οὐ ΟΠ γίβι 8 
ΡτάγεΙΒ (τε μαι {7 ροββιδ]6 πε λον πιρῃὶ 
Ρ8588 ἴτοπὶ ΗΪπ|), [ἤθη γαροσίβ ννῆδι [6518 
βαϊὰ (νεσ. 36). [ἢ τῆς ργᾶγεσ οὗ 6βι8 
τῆς εχρεγίεπος ἀγεδάεά ἰβ οδ ὦ τῆς δηῤ, 
88 ἰη Με. Τῇοε Ηουτ ἀπά {πε Ουρ--- 1} 
ΑἸἶΪΚκα βοϊδθπιη, βυρρεβῖῖνε ΠΑΠΊΕΒ.--- τ, 
36. ᾿Αββά ὁ πατήρ: ἱπ ἴῃς ρΑγΆ]1εἰ5 
ΒΙΤΩΡΙΥ πάτερ. [π ἴῃς Αροβίοϊὶς σμυγο 
1π6 ἀδς οὗ πε ἀουδ]ε ἀρρεϊ!διίοη ἀπιοπρ' 
ΟΘεπεῖῖε ΟὨτίβιίαπβ νγὰ8 οοσηπιοη (υἱάε 
Ἐοπι. ν΄. 15, ααἱ. ἱν, 6), ᾿Αββά Πμανὶπρ 

Ῥεοοῖηδ ἃ ὑσοροσ πᾶτῃηβ δηὰά πατὴρ δεὶ 
αὐδεὰ 88 ἴμεν ἡἰ εν φυ κφ ἢ ὍΣ 
Ἑδίμεσ. ΜΚ. ἱπιραγίβ ἱπίο ἴῃς ργᾶγεσ οὗ 
οὖσ ογὰ {8 δροβίοϊίς ὑβᾶρθ. εβϑὺ8 
ἀουδύ!εββ τνουϊὰ 86 ΟΠΪΥ οπα οὗ τα 
πᾶτηε8, ΡγοῦδΌ ]γ ἴῃς Αταπχδίο.---παρένεγκα 
τ΄ π᾿ τ΄», τετῖονε 1πὶ8 σὰρ ; δαυίϊνα!επί τὸ 
παρέλθῃ ἰῃ νεῖ. 35 (1. χχί!. 42). ---ἀλλ᾽ 
οὐ, εἴς. ; “διέ ποῖ ψνῆδι (τί ἴος δὴ) 1 ψ]}, 
δυῖ ψῆδὶ Ὑ που"; εἰ] ρεῖσαὶ δας οἶδας ἀπά 
ἐχργαββῖνε ; γενήσεται ΟΓ γενέσθαι δεῖ 
(ποι γενέσθω νν]Γ ἢ Ψψου]ὰ ἀετηαπὰ μὴ 
Ῥείογτε θέλω) ἰβ υπάετβιοοά (υἱάε ΗοϊΖ- 
ταᾶηη, Η. Ο,, δπὰ νεῖββ ἱπ Μεγει).--- 
γετ. 37. τῷ Πέτρῳ: ἴο τῃε ἀϊβοίρα ψῇῃο 
Βαὰ Ῥεεῃ 80 ςοπβάεηι οἵ Πΐ8 Ἰογαῖεν, δυξ 
4ἶ8ο ἴτοπὶ ννῆοπὶ [εβὺ8 ἐχρεοιεὰ τηοβὲ ἱπ 
πε ΨΑΥ οὗἁ Βυπιρδίῃγ.---Σίμων: [ἢ οἷά, 
ποῖ ἴῃς πὸνν, ἀϊβείρ!ς, πδπλα ; οπιίπουβ.--- 
ες. 38. ΤῊϊΐβ ἐχῃογιδιίοη ἴο τννδῖοἢ δπά 
Ρτᾶν ἰ8 ρίνεη πῃ αἰπηοβὲ ἰδεηεῖοαὶ ἔεσπβ 
ἴπ Μι. ἀπά ΜΚ. 1[ὲ Ἰοοῖβ {κε ἃ βεςοπά- 
ΔΙῪ νετβίοη οἵ παῖ οὺσ 1 ογά δοΐυδ!ν 
βδιἃ.---νεγ. 39. ΜΙκ., κε Μι., ἀϊνίἀε5 
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41. Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Καθεύδετε τὸ ϊ 
λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε. ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὥρα ἰδού, παραδίδοται 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 42. ἐγείρεσθε, 
ἄγωμεν " ἰδού, ὁ παραδιδούς με ἤγγικε." 

43. Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ἰούδας, εἷς 

ἃ ΓΒ. χνύ. 
ὃν 3 τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς ὃ μετὰ μαχαιρῶν καὶ 

το, 1οδα ξύλων, παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 

ἜΜΕΝ 44. "δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς, λέγων, ““Ὃν 

εν ἢ φιλήσω, αὐτός ἐστι " κρατήσατε αὐτόν, καὶ ἀπαγάγετες ἀσφαλῶς," 
ΝΡ 45. Καὶ ἐλθών, εὐθέως προσελθὼν αὐτῷ λέγει, “Ῥαββί, ῥαββίδ-" 

1 τὸ ἰβ Ἰουπά ἴῃ ΒΔΣ ; οπείεά ἰη ΟΌΙ, (Τίβος. τγεϊδίπβ, ἮΝ. Η. ἰπ Ὀσγβοϊκεῖ}), 

3 Οπιΐξ ὧν ΒΑΒΟΌΙΣ. 

8. 3.81, οπχίξ πολυς ἰουπὰ ἰῃ ΟἿ Δ (ςοπιεβ του Με.). 

4απαγετε ἴῃ ΒΌΙ,. 

τῆς ἀρόοηγ ἱπίο ἔγχεα δοῖβ, Ὀὰϊ Πα σεροσίβ 
τῆς ννοσὰβ βροκδεὴ ὉΥῪ |}6818 ἵπ ὑσγάγεζ 
οπΐν ἴῃ ἴῃς ἢτϑί. Με. ρίνεβ ἴπ6 Ῥγᾶγεγ 
οὗ 7εβ808 'ἱπ [ἃς βεοοῃά δςῖ, 48 ννε]] δ8 ἰῃ 
τῆς δτϑῖ, ρεπεγαι βὶπρ 'π τ86 ειγά, νΠετς 
6 τερεδῖβ ἐπε ἔοτταυϊα βεῖα υδεά ὈΥῪ 
Μκ.: τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.--νεις. 420. 
κατα! γό ω “δεῖς ἐγδβ σα ΝΕΥΥ 
υύδρην ΓΙᾺ Μεῖρμεὰ ἄονῃ ὙΠ 
{ττ βίβεῖοῖς 8]εςρ.--- καταβαρύνω, Βετε δηὰ 
οςςαβίοπδιν ἴῃ πε 5ερῖ. πε ἴῃς ποτε δύ δ] 
καταβαρέω ((τοπλ {16 βἰτηρία νεγὺ βορίῳ 
ςοπαβ βεβαρημένοι ἴῃ Τ.Ε.).---καὶ οὐκ 
ἤδεισαν, εἰς.: [Π18. τεπιατὶς τεοδ}}8 τς 
ἐχρεγίβηςε οὗ ἴῃς βᾶπι6 ἴἤγεθ οπ {π6 811} 
οὗ ἐσαπβῆρυταϊίοη (οἷ, ἰχ. 6). Βαὲ ἰη τῆς 
δα ες ἱπβίδπος ἐπ τεΐεσεποα 18 ἴο ἴῃς 
βίυρίἀϊγ ργοάυοοά ὈῪ 5εβρ, Βεγα ργοῦδὈῪ 
ἴο ββᾶτης οὐ δοοοιπῖ οὗ ὑπβεαϑθοηδῦϊε 
εἷεερ. ὙΠΕῪ εἶς ἴπᾶὶ ἴμεν ουρθς το δᾶνς 
Κερὲ αὐγαῖς ἀυτίπρ {πεῖς Μαβίεγ᾽β δοὺσ οὗ 
ττῖαὶ, δά Κπενν ποῖ πον ἴο ὄχοιβα {μεπὶ- 
βεῖίνεβ.---νεσ. 41. ἀπέχει, “118 ἐπουρἢ,᾽" 
Α. Ν. τε τυϑιοῖέ ἴῃ Ψαυϊραῖε; οης οἵ πε 
ΡυΖΖι προ ψνοτάβ ἴθ ΜΙ. 8 νοσδθυαγν ἴο 
ΨΠΙςἢ τίη πιεδηΐηρθ ἤᾶνα Ὀεεη ρίνθη. 
ΒεζΖα, ἰπ ἀουδὲ 845 ἴο ]εοσης᾽ 5 ἱπίεγρσεῖδ- 
τἴοη, τν88 βαιβῆεὰ δἱ ἰδβϑὲ ὉῪ ἃ φιοϊδιίοῃ 
ἰοτὰ Απδοζεοῦ οογηίηρ ἱπῖο ἢἰ5 πιλὶπά, ἴῃ 
ψΒῖοι τῆς ροεῖ, εἰνίπρ ἰπβιγασιίοηβ ἴο 
ἃ Ῥαϊηῖοσ ἔοσ ἰἢς ροτγῖγαι: οἵ Β18 πη βίγεββ, 
ςοποίυεβ : ἀπέχει. βλέπω γὰρ αὐτήν. 
τάχα, κηρέ, καὶ λαλήσεις -Ξ “ Επουρῃ 
τς αἰγὶ Ποιβεῖ 1 νἱενν: 80 ἴἰκε, Ἔν] 
βοοῦ ὃδα βρελκίηρ, ἴοο", ΕἸδῃθσ δηά 
ἙΔρΡΒΟΙ ἰοϊϊον Βεζᾶβ. Κυρκε ἀϊββεῃίβ 
κηὰ τεπάετ : ἀπέχει, ἦλθεν ἡ 885 ἵξ 
ἱξ ψεῖς ἦλθε καὶ ἀπ. ἡ ὥ. τῆς ποὺτ (οὗ 
ΤῊΥ ῬΔββίοπ) 18 οοπὶε δηᾷ οδ]]18 γοῦ δηὰ 
τὴς δυνΔΥ ἔτοπὶ [18 βϑοεης. Μοὶ τηοάδσῃ 

δ Ῥαββει οποε οηΐν ἰῃ  ΒΟΌ1.Δ. 

οοτητηεηπίδίοσβ δοσερὲ ἴδ τεηδεγίηρ, “ΤῈ 
ἰβ ἐπουρῃ". Μιάδ δῷ ἱπιίεσεβεϊπρ ποία 
ἴῃ Εἰεἰἀ᾽ 8 Οὐΐμνι Νονυ. Ὑδε πηεᾶαπιηρ ἰ8: 
1 Βαᾶανε οοπηυοτοά ἰπ ἴδε βίσυρρίε; 1 
πεεά γοῦσς βυπιραίῃυ πὸ ἴοηρεσ; γοὺ 
ΤΊΔΥ Βῖθερ πονν ἰΐ γου ν"}}}, 

νυ. 43:52. Τῆξ αῤῥγελεησίον (Μι. 
χχνΐ. 47-56, [ἰς, χχίΐ, 47-53).---νετ. 43. 
εὐθὺς, εἰς. (ἰδοὺ ἰῃπ ΜΈ), Βιγαίρμεναν, 
ενεπ Ψἢ1]6 Ηδ ἰ8 βρεδικίηρ, δρρεᾶσγβ 
]υάδθ, ψῆο 18. φαγεῖν ἀεβηδὰ ὉΥ βυτ- 
πᾶτης δηὰ ροϑβίτίοη 88 οπς οὔ πε Ὑ νεῖνε. 
Αἱ νβαῖ ροίης οὗ τίπιε ἴῃς ἰγαϊτοσ ἰεῖ τῆς 
ςΟΠΊΡΔΩΥ οἡ ΒΒ πείδσίουβ Ἔσγδηά ἰβ ποῖ ἰῃ- 
ἀϊςαϊεά, Αςοογάϊπρ ἰο Νν εἰδ8 (1π Μεγετ) 
τῆς. εἐνδηροῖῖβε ςοποεῖνεβ οὗ ]1υἀΔ8 89 
δοίηρ ντῇ τῆς τεβὲ ἴο σεϊμββοπιαπα δηά 
Βίθδιπρ ΑΥΔῪ ἴτοπὶ ἔπε πίπε, δέτε (Ὡς 
ἴῆτες Βαά θεδθη ἔβκθη δρασῖ, μανΐπρ ον 
βαιίβῆεὰ ἢἰπιβεὶξ δθ ἴἰο ἴτε Μαβίεγ᾽ 8 
ψΒεγεδδουῖβ.--- παρὰ τ΄ ἀρχ.» εἴς. : παρὰ 
ἔοεβ δἱοηρ ἢ παραγίνεται, δηὰ ἱπι- 
ΡΙΙε8 τδαὶ Ἰυάδβ δηὰ ἴβοβεὲ ὑἱτ Ὦϊπὶ 
μδᾶ δὴ οϑιοϊαὶ Ἴςοπιπιβδίοθ ἴτοῦη πα 
δυϊποσίτεβ, τπη6 ἴῆγοα οἶαββ68 οὗ οτλ 
816 σδτε ἢ γ ϑρεοϊβεά.---Ν ες. 44. δεδώ- 
κει: {πε ρἱυρετίεςς, Ὀυξ νυἱτπουῖ διρτηδηῖ, 
υἱάς ΝΝΊποτ, ὃ χιϊ. 9.--σύσσημον (πευΐες 
οἴαδάϊεοιίνε σύσσημος: σύν, σῆμα): ἃ βῖρῃι 
Ῥτγενιουϑὶν ἀρτεεά οὐ (σημεῖον ἰπ Μι.), 
ἃ ἰαῖε ψογὰ βενεγεῖνγ Ἴοπάεπηπεὰ ᾿Υ 
ῬΒσγυπίοδυβ, Ρ. 418, ἰἸετα οἷν ἰπ Ν, 1. 

Ιῃ ϑερῖ. ἔογ 5) δὴ “ επβίρῃ"" (18. ν, 26). 

-- ἀσφαλῶς πιδὺ πιεδη εἰζπετ: ἰεδά Ἡΐπ, 
ΔΌΑΥ ὙῸ Δπ ΘΑΒΥ πιϊπὰ (Ης ν}} ποῖ 
αἰτοπιρὶ 6βοδρε),οσ: 1εδὰ, εἴς., οσαυτουβῖγ, 
οΑγαξα Π]γ --- Ης ΤΊΔΥῪ 81}0Ρ οὐυξ οὗ γοὺγ 
Βαπάβ 88 Ης ἢπδ8 ἄοηε Ῥοεΐοσς (κ. ἷν. 30). 
]ιἄδ8 ννᾺ8 ͵υβὲ ἴῃς ἰπὰ οὗ πηδῃ ἴο αν 



41--51. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 46. Οἱ δὲ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
αὐτῶν,; καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

47. Εἷς δέ τις 5 τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν 
ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 
48. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, συλλαβεῖν με; 49. καθ᾽ ἡμέραν ἥμην 
πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με’ ἀλλ᾽ ἵνα 
πληρωθῶσιν αἱ γραφαί." το. Καὶ ἀφέντες αὐτὸν πάντες ἔφυγον.ὁ 
51. Καὶ εἷς τις νεανίσκος ὃ ἠκολούθει ὁ αὐτῷ, περιβεβλημένος σινδόνα 
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ἐπὶ γυμνοῦ. καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν οἱ νεανίσκοι 7" 52. ὁ δὲ κατα- 
λιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ᾽ αὐτῶν. 

1 Ἐὸοὸσ ὅπ αντὸν τ΄ χ' ἀντων ΒΟ], πᾶνα δ ρ'Υ τας χειρας αντω, ([Π6 πηοδῖ ργοῦαῦ]ς 
τεαάϊηρ. 

3 «ᾳ δὲ ψἱπουΐ τὰ ἴῃ ΑΙ, (ΥΝ.Η. παν τις ὑσδοκεῖςά) ; ΒΟΔ δδνο τιξ. 

8 ὠταριον ἴῃ  ΒῸ ; ὠτιον ἰπ ΟΙ.Δ (ρεοῦδῦν ἔσοπὶ Μι.). 

4 εᾧνγον πάντες ἰπ ΒΟΙ.Δ, ρῥγείεσαθϊε τεδάϊηρ. Μέαάε Ὀεῖον. 

5 Ἰῃβίεδά οὗ εἰΘ τιξ νεαν. (ΑΔΣ αἱ.) ΒΟΙ, δανε νεαν. τιᾷ. 

4 συνηκ. ἴη ΒΟΙ,.. Ὁ -Φ ,ΊἸ.Ε. Δ συνηκολονθησεν. 

ΤΊΜΒΟΘΙ(Δ οπξ οἱ νεαν. 

8ΊΜΒΟΙ, οπχῖξ απ αντων (4 5'ο88 ἑουηά ἰῃ ΑἿΔΣ αἱ.). 

ἃ ϑυρεγβιίουβ ἀγεδά οὗ ΟὨσίβι᾽Β ρχείεσ- 
Ὡδίυγαὶ ροννεσ.---νεσ. 45. ἐλθὼν εὐθὺς 
προσελθὼν -- αττίνεὰ οὐ ἴδε βροῖὶ δε 
πους ἀαίαν Δρργοδοῆοβ 6818; πὸ 
διαβιτδείοη, ρσοπιροὶν δηὰ δάσο ν ἄοηα.--- 
Ῥαββι: νψἱπουὶ Μι.᾿8Β χαῖρε, ἀπά ΟΠΙΥ 
οπος βροΐκβεη (ννίςε ἰπ Τ.Ε.), τς ἔεσνους 
οὗ ἔλϊβε ἴονε βπάϊηρ εἐχργεββίοπ ἴῃ {δὰ 
Κίββ (κατεφίλησεν, υἱάφ ποῖε8 οη ΜΙ.) 
ταῖπεσ (ἤδη ἰῃ ᾿νογάβ. 

ὈεῖΒ οὗ ἴδε Ὀοάν ννὰβ σςοπηστηοῃ ἴῃ ρορυΐας 
Βρεεο. Μὲάε Ἰ,οῦεοῖ, ΡΏγνῃ.,» ᾿ 211.--- 
νεῖ. 48. Οπ επίβ δπάὰ δε ἰοϊονίηρ 
νεῖβε υἱάξ ποῖεβ ου Μι.-- νεῖ. 40. ἵνα 
πληρωθῶσιν αἱ γ. : τΠ18 την ὃ 8 886 οὗ 
ἵνα ὙΠ (ἢ ς βου )ποῖῖνε υϑεά 48 Ὧπ 1π|- 
Ῥεζαῖῖνα τ ἰεῖ τῆς ϑοτγὶρίαγοβ ΒῈ 1 6]1εά. 
ψ, 2 Ὅον. νἱϊϊ. 7, [δὲ οἰδυβε, δη ἃ σοηβυϊὲ 

ἵποσ, ὃ ΧΙ, κ ἁ. --- νεσ. σο. καὶ 
ἀφέντες, εἰἴς., ἀηὰ ἀεκετίίηρ Ηΐπὶ ἢεὰ 
αἰ (πάντες 1ΔΞὶ, υἱάς ἀθονε) : ἴπε πίπθ 
νὰ τῆς ἰἄτες, ἰῃ6 (τες ποῖ ἰε88 ἴδῃ 
τῆς ηἰπε---11} αἰϊκα ραηΐς- βίο Κθῃ.---νεσ. 
51 ἱπιχοάυςεβ 8. 1{π||6 δηεοάοιϊς ρεου ας 

ἴο ΜΚ., ἔα βίοσυ οὗ δῇ ππκποόνῃ ἐτἰεηά, 
ποῖ οπα οὗ ἴδε Ὑ νεῖνε, ῃο Παά ἰοἰπεὰ 
ἴδ οοπιρᾶηυ, δηὰ ἀϊά ποῖ Ην στ (Βς 
τεβί.---συνηκολούθει α., ΨΆ8 ἔο]ονηρ 
7εβυβ; ψβεη Ηδς ννᾶβ Ῥεὶπρ ἰεὰ αννᾶυ, 
δηὰ αἷεσς ἴῃς ἀϊβεὶρίεβ μαά ἢεά.---περι- 
βεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ : [ἢ΄8 
βυξ εϑβι8 ἴῃδὲ {πε γουτ, οἡ Ὠδασίηρ βοτλδ 
βυάάδη τεροζῖ, τοβε ουἕῖ οὗ μἰβ δεὰ δηὰ 
τυβῃςά οὐ ἰπ δἰ πἰρμι- βμἶγῖ, οσ, θείης 
ΔΌβοϊ υἱϊεῖγ πακεᾶ, δΒυγτγίεάϊγν ἴἔγενν δρουΐϊ 
δἷβ θοὰγ ἃ ἴοοβε Ἴοοϊζοῃ οἵ ᾿ἴπεῇ ββεεῖ. 
ΎΠςε 5ιἰδίειηθπε [μα οὐ Ὀείηρ ἰαϊά ποϊά 
οἵ πα ςδβὲ ΟΗ͂ τς ράγπιεπὲ ἕδνουσβ [868 
Ἰφτῖος αἰτεγηδῖῖνα.---  εσ. 52. γυμνὸς ἔφ.» 
Βεὰ κπαλεά, ἴῃ 86 [ἰτεγα] βθῆβθ, ννῇθγεοῃ 
Βεηρεῖ τεπιδγίκβ : “οἡ ἃ πίρβε ποῖ νἱτἢ- 
ουἱ ἃ πιοοῦ; ἔδδὶ σοπαθεσβ Βῃ8πια ἴῃ 
τεδὶ ἄδηρες". (ἃ ἔδνν υὙδᾶσβ ΔρΡῸ ἃ 
γουπρ ννἱε ςμαβεά ἃ τπίεῖ, νῃο μδά ὕθεη 
βίεδ!ηρ πεν ψεδάϊηρ ῥγεβεηΐβ, τπγουρἢ 
τὰς βίγεεῖβ οἵ αἴδβρον, ἱπ πε εαγὶν 
δουζβ οὗ ἴπε πιοσηίηρ, ἰπ ΠῈΣ ἡἰρῖ- ρον; 
ποῖ ψἱθουϊ βυσοεββΌ Ηες δυβραπά 
τηοά είν βαγοά δεπίπᾶ ἰο ρυῖ οἡ Βί8 
οἷοί ε58.)--τνν ο ννᾶ8 τηϊ8 γουηρ τλδῃ ὃ 
ΜΚ. ἰδ ἐνδηρο ϑε, ΒΔ  πιᾶηγ, ἀγρυΐηρ: 
18ὲ βἴογυ ν8 οὗ 0 ἱπίεσγεβί ἴο ΔΩΥ οὔδ 
Ὁδυῖ ἴπ6 Ὠοτο οὗ ἰξ, ἐμεσείογσε ἴἢς ἤεσο τγὰβ 
τῆς τοῖϊεσ οἵ ἐπε 416. Α ροοά ἀγρυπιεηΐ, 
ὉΠ1ε58 ἃ τηοῖίνε οδῃ ὃς Δϑβϑίρηεὰ ἔοσ τπ6 
ἰμβεγείοη οὗ ἴδε παισγαῖῖνα οἵμες ἴμδη 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙν. 

53. ΚΑΙ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα - καὶ συνέρχονται 

αὐτῷ 1 πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς. 

54. Καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν 

αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως - καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, καὶ 

θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 5ς. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ 
συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν, εἰς τὸ θανατῶσαι 

αὐτόν: καὶ οὐχ εὕρισκον. 56. πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ 
αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 57. καί τινες ἀναστάντες 
ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, λέγοντες, 58. ““Ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν 
αὐτοῦ λέγοντος, Ὅτι ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, 
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω." 509. Καὶ 

Δ ΜΌΙ,Δ οπΐξ αντω, ἐοιπά ἰῃ ΒΣ αἱ. ῤῖεγ. (ἿΝ.Η. ταᾶτρ.). 

ΤΑΣΓΟΙ͂Υ Ρεγβοηδὶ πεσε. ΘΟῦΔΩΣΖ βυρραβίβ 
ἃ ἀεβῖτε ἴο Ἄχῃίδιε ἴῃ ἃ οοποζεῖε ἰπϑίαπος 
τὰς ἄδηρεῖ οἵ ἴῃε βἰτυδϊίοη, δηὰ τῇς 
οτος! οὗ τΠς ἐπαηχίεβ οὗ [εϑα8. Οἡ ἴδε 
ΨΠοῖς οἠς ἔδε]8. ἱπο! πε ἰο αοαυΐεβος ἴῃ 
ἴδε [υάρτηεπε οὗ Ηδῆη, φιοϊεὰ Υ Ηοῖιζ., 
Ἡ. Ο., τπᾶὲ ἴπ τπ8. οσυτίουβ ἱποϊάεηξς ννα 
δανς “τε τηοπορταπὶ οὐ ἴδε ραϊπίετ 
ΜΚ.) ἰῃ ἃ ἄδγκ σοῦπεσ οὗ ἐπε ρίστυγε ", 
ταπᾶς, ονενεσς (Πὲς Εν. Οεξοῖι., Ὁ. 28), 

ἀἰββεπίβ ἔγοτη {18 νί εν. 
γν. 953-65. Βεΐογε Οαἱαῤῥας (Μῖ. χχνί. 

57.-68, 1.Κ. χχίϊ. 54, 66-71).---ἾεΓ. 53. 
συνέρχονται α. πάντες, εἴο.: ἀραίῃ 411 
τὰς (ἔτεα οτάοσς οὗ δε ϑδημεάσιβίβ ἂτα 
παπιεά, ΨηΟ πᾶνε Ὀδθη δβιπ)πιοηβάᾶ ἴο 
τηδαῖ δροιὲ ἴῃς εἰπης ἴῃ ΡΑΓῪ βϑηΐ ἴο 
ΔΡΡγεδβεπᾶ ]εβι8 πιρῃὶ 6 δχρεοϊεά ἴὸ 
αιτῖνο.--Ἶ ες. 54. ὁ Πέτρος: ἴδε ΒίΟΥΥ 
οὗ Ῥεῖετ᾽ 5 ἀεηϊδὶ Ῥερίπβ ἤετζε, δηᾶ, δεν 
Ὀεΐπρ βυβρεπάεά Ὁ τῆς δἼοοουπὶ οὗ {πε 
αἷδὶ, ἰβ γεβυτηεά δὲ νοσ. 66.---ἀἀπὸ μακρόθεν, 
ποπὶ δία (ἀπὸ τεδυπάδηϊ ἤετὲ 88 εἶβε- 
ΨΒοτα), ἔξαγι, γεῖ ἄγανῃ οα ὈΥ ἴονε 
δηὰ ουτίοβἰτν.---ξως ἔσω εἰς : ἃ τεδυπάδπε 
δυϊ εχργεββῖνα Ἴσοτηρί πδιίοη, βυρρεβιίηρ 
τῆς ἰάεα οὗ οης βέεδ ἘΠΠ}ν ἐθεϊηρ δ18 νὰν 
ἱπῖο ἴῃς σου οἵἉ 16 ραίδος, νεπευτίπρ' 
δυσῖβες δηά ζυγῖπες ἰπ, δηᾶὰ ρμαϊπίπρ 
οουτᾶρε ΙΠ φαο βίερ (υἱάε ἊΝ εἰβ8, 
ΜΚκ.-ἔναη., Ρ. 470).--θερμαινόμενος : 
ΒΙΕΠΙΕ οοἷὰ ἐνεη δὲ Ἐδϑβῖες ἰπ Ραϊεβεῖης ; 
ἃ ἦτε ἴῃ ἴῃς οουτγὶ ννεΐσοσης ἱπ ἐπε εδυῖν 
Ὠουτβ οὗ τηογηΐηρ, νη βοπιειίηρ υπ- 
Ὁδ04] τνν88 ροΐπρ οὔ. “ονενεσ δοὶ ἰξ 
ΤΑΔΥ͂ δὲ ἰῃ τῃ6 ἀαγείπις, ἴῃς πίρῃῖβ ἱπ 
ΠΝ 81ε δἰπιοβὶ δἰνναγβ οοἱὰ "---ΕἼττετ, 

᾿απάογμηρέη, Ὁ. 241.---πρὸς τὸ φῶς, δἱ 
τῆς ὅτε; μεῖα οδ᾽εά Πρῆς, θεσδυβε ᾿ξ νὰ8 
ἴδετε ἴο ρῖνε ᾿ἰρῆι 25 ννε]] 88 ἢεδῖ. ἘΠ5ΠῸῈῚ 
δηά ΒδρΠεὶ οἰΐε ἰπβίαποεβ οὗ ἔπε πδ6 οὗ 
Φῶς ἴοτ ἔτε ἔτοτῃη Χεπορῇῆοη. Ηδβυοδίυβ 
εἶνεβ πῦρ 845 οπε οἵ 1ϊ5 τη εἈ πίηρβϑ. 

νγν. 55-6ς. Τὰν ἐγίαἱ απὰ οοπάεηιπα- 
ἐΐοπ.--- εν. 55. ρίαν: Με. 45 
ψευδομαρτυρίαν, ᾿υ81}γ 80 οδματγδοίετγίβεά, 
Ῥεσδυβα {πα ϑδημεάγβιβ υνδηϊεὰ ενίάεπος 
ἴογ ἃ ἰογεροῆς σοπο υϑίοη : ενίάεπος τῃδὲ 
ψου]ὰ 08:1 ἃ δεηΐεπος οὗ ἀθδίῃ.--- εσ. 
56. ἴσαι, εαιιδὶ, ἴο ἐπ 5ᾶπιῈὲ εἴεςϊ, 48 
1δς ἰεβεϊπηοηΐεβ οὗἩ ἴσια νυν πα 8865 νου ]ά, 
οἴ ουγβε, 6. Οτοιίυβ Δ Κ68 ἴῃς 'ννοσὰ 45 
ταεδηΐπρ, ποῖ ἐαυ8] ἴο οπς δηοίδεσ, Ὀυῖ 
εαυδ] ἴο πε ἀεπιᾶπάβ οὐ ψγεϊρῃϊν ενίδεπος 
δηά Ἰυβειγπρ σοπάεπηηδίίοη. ΕἾβηθ 
δρτεαβ, ἀγρυΐηρ τοπὶ ἴδε υβς οὗ [Ὡς Ψογὰ 
δρδΐῃ, ἴῃ τείδγθηςβ ἴο {πε ενϊάδπος δρουῖ 
τῆε. τεπλρὶε ἰορίοθπ οὔ ]6βι8. ὙΠεβε 
ὙΠ ηεββεβ, πα ΠΟΙ 5, ἀγα ποῖ τεργεβεηιεὰ 
88 τηλκίηρ ςοῃῆιοιηρ βιδίεπιεπίβ, δυϊ 
Βἰ ΠΊΡΙῪ 45 τηδκίηρ βίδιεσηεηβ ποῖ βιιβῆοὶ- 
επεὶν νεῖ σεν --ποῖ ἐπι] ἴο {Πα οσοδδβίοη. 
ΎΠετς ἰβ βοπὶε ἕἴογος ἰη ἢ ϊ5.--τν οσ. 57. 
τινεᾷ, ΞΟΠΊ6, ἔογ ννῃϊο ἢ ΜΈ. π88 ἴπε τόσα 
ἀεῆδηῖϊτε δύο, ἔπε 5π18}16ϑὲ ΠΌΤΟΥ πεςα8. 
ΒΆΙΥ ἴο Εβ.Δ Ὁ} 18} 4 πιδίϊζεσ.- -- εσ. 58. 
ὅτι, εἰς.: Μ.᾽8 νετβίοῃ οὗἉ {Π| (6 βΕἸ ΠΟΥ 
Ὅοτπς ὉΥ πε ννἱίπεβθεβ αἰ ειθ ἴῃ ἱπὰ- 
Ῥοτίδηϊ τεϑρεοῖβ ἔτοπὶ {πὶ οὗ Μί.; υἱΖ., 
ὉΥ ἴπε ἱπβεγίίοη οὔ ἴπὲ ψογάβ τὸν 
χειροποίητον Δη ἄλλον ἀχειροποίητον. 
Μι.'8 ἔογπὶ ἀουθῖ]εβ5 οοπιοβ ἡθᾶγεβί ἴοὸ 
ψψμδὲ τῆε υνἱ πε 5565 δοῖυδ!ν δα ἃ, ΜΚκ.᾽8 
Ῥυΐβ ἱπίο {πεὶγ πηουῖπδβ, ἴο ἃ οεγίδίη ἐχ- 
τ6πῆ, ἴῆ6 βοῆβα ἰῇ ννὩϊο ἢ δα ἀπά ἢῖ8 
ξε]Πονν- ΟἸ τ βεῖαπβ πυηδετβίοοά Ο σίβε᾽ Β 
βαυϊηρ, υἱξ., 8ἃ8 ἃ ΡΙορἤεον ἴπαὶ τῆς 
τηδίοτίαὶ τεπιρῖς νου] θὲ βυρεγβεάεά ὃν 
ἃ δρί γί] τα πΊρ]6 Ξε ἰῃς σοτηπλυΠ Ὑ οἵ 
Ὀεϊίενεῖβ ἴῃ 1}εϑ08. [1 (ΠΟΥ Πδά τοδν 
ΒΡΟΚεπ, 8ἃ8 Πεῖα τεροζίεά, πε ἔαἸβεμοοά 
νου ἤᾶνα ἰδίῃ σαῖπεσ ἴῃ ἴῃς ἀπέπιις οὗ 
τοῖς βιδίεσηθης [ἤδη ἰῃ [18 πγεδηΐπρ: 
τῆς απίπηις ΟὗὨ τῆεῇ Ψῆο τεραγάεά ἰξ 88 
ἱπιρίουιβ ἴο Βρεακ οὗ πε ἰεπΊρῖς οὗ αἀοά 
Ῥείηρ ἀεβίγσογεάδ, 848 Ἴοοπίεπιρίπουβ ἰὰ 



53-.δ6. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 6ο. Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 
εἰς τὸ ῖ μέσον ἐπηρώτησε τὸν Ἰησοῦν, λέγων, “Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 
τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; όὅι. Ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ οὐδὲν 
ἀπεκρίνατο. Πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, 
“Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ ;"" 64. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, 

“Ἐγώ εἶμι. καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ 
δεξιῶν ὃ τῆς δυνάμεως, καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ." 
63. Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, ““ Τί ἔτι 
χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 64. ἠκούσατε τῆς βλασφημίας - τί ὑμῖν 
φαίνεται ;" Οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν εἶναι ἔνοχον ὁ θανάτου. 
ὅς. Καὶ ἥρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσω- 
πον αὐτοῦ, καὶ κολαφίζειν αὐτόν, καὶ λέγειν αὐτῷ, ““ Προφήτευσον .᾿ 
καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον.5 

66. Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν τῇ αὐλῇ κάτω, ἔρχεται μία τῶν 

1 ΜΆΒΟΙΔΔΣ αἱ. 2]. οτιῖξ το ἐουπά ἰπ Ὁ. 

3 Ἐοὸσ οὐδεν απεκ. (ΑΌΔΣ αἱ.) δ ΒΟΙ, 33 88}. σορ. βᾶνθ ουκ απεκ. ονδεν. 
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8 εκ δεξ. καθ. ἴπ Μ ΒΟΌΙΟΔΣ αἱ. 

δαντον τὸ προσ. ἴῃ ΒΟΙ,Δ 33. 

βἰοοὰ 

4 ἔνοχον εἰναι ἰῃ Ὁ ΒΟΙ.Δ 33. 

δ ελαβον ἰπ ΜΑΒΟΙ,Δ. εβαλλον Βυρεεευϊεά ἰῃ Ἰαῖες Μ58. ἴοσ ἃ ποσὰ ποὲ υπᾶες- 

Ἴ κατω ἐν τ΄ αὐλ. ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ,.. Ὁ οπιΐὶβ κατω. 

ομασδαοίεσίβα ἰἱξ 88 παηά-τωδάᾶς, απὰ 88 
δαβρμβεσίουβ ἴο βυρρεβδὲ τπδὶ δἀποίῖμεσ 
οουἱὰ (κε ἰἰ8 ρΐαςα.-- εγ. ὅο. εἰς 

ν : ἃ ρτδρῆίς ἔδαδξυσγε ἴῃ Μὶς., βδυρρεβι- 
ἴῃ ἴῃδὲ ἴῃς ΒΙρἢ ῥγίεβὲ ἄγοβα ἴτοπὶ ἢΐβ 
βεδὲ ἀπὰ δἀναποεᾶ ἱπίο ἴδε βδει-οἶγοὶ 8 
οὗ ἴδε σουποὶ! ἰοννασὰβ [εβ8118---ἰῃς δοιίοη 
οὗ δὴ ἱγεϊ διὰ, δαβῆεὰ τηδη.---οὐκ ἀπο- 
κρίνῃ : οη ἴῃ Πρ ῥγίεβι᾽ 8 συεβιίοη υἱάδ 
ποῖοβ οἡὐ Μι.- ες. 61. ἐσιώπα καὶ, 
εἴς. : οπε οὗ ΜΚ,᾽ 8 ἀν] }5π|5, γεῖ ποῖ ἰΔ16 
τερειίοη -- Η6 πιαϊπιαϊπεὰ ἴῃς βίΐεπςος 
Ηςε πδά οὐβεινεά ὕρ το παῖ ροίηξ (ἰτα- 
Ῥετίεοι), απὰ Ης δηδινεσοά ποιπίηρ ἴο 
τς δίρῃ ργίεβϑε βΒ ροϊπιεὰ συεβίίοῃ 
(δοτῖβι).---πάλιν : π6 ΒΙρὮ ῥγίεϑε τα κε 
Δηοῖδοσς διϊεπιρὶ ἴο ἄγανν [6 δι}8 ἰπἴο βοπηδ 
βεϊ [-οοπἀεπιπίηῷ, υἱέεταποα, τΠΐ8 {{π|6 
δι ος 6 858.11γ.---τοῦ εὐλογητοῦ, ἴῃς ΒΙε55εᾶ 
Οπε, μετα οὐἶν, δ βοϊ υτεἶν, 88 ἃ πᾶτης ἔοὺσ 
αοά. ὕδυλϊίιγ, δῇ ερίτπεὶ δεϊδομεᾶ ἴὸ 
Κύριος (νἄπεβομε, Βείἐγαρ ε).--- εἰ. 62. 
Ἐγώ εἶμι. Οπ ΟἸτίβιβ τερὶν ἴο ἴπε ὨΙρἢ 
Ῥείςβε αἰθεπιίηρ τῇς Μεβδβίδπίς οἷδίπι, 
τυἱάςφ ποῖεβ οὐ Μι.---νετ. 63. τοὺς 
χιτῶνας, 5 ἐτηΐς8, οὐ ὑπάεγραγηεηΐβ, οὗ 
ὙΠΟ ΡΕσβοῃβ ἱπ ροοά ροβί[ίοη ψγοσα ἔννο. 
-- νος. 64. τί ὑμῖν φαίνεται, ν»ηδΐ 8ρ- 
Ῥδᾶσβ ἴο γοῦ ἴο ὃς ἴῃε ἀρργορτίαϊε ρεηδ!ν 
Οὗ δῇς Ὀ᾽ΑΒρῃεπιοιιβ βρεεςἢ ὃ τε τί ὑμῖν 

δοκεῖ ἰπ Μὲ. Νδεβρεη ἀεηΐεβ ἔδα δαυΐ- 
νδΐίθηςθ, δηᾶ στεπάειβ ΜΙ)". ἔ 85 Ρεουΐϊίας 
Ρῆγαβε: ννμδῖ [168 ἴοσ γοὰ ου ἴδε μαηά, 
ΜΗΔ ἰβ πονν γοὺσς ἀυτν ἡ ἢ ἀρρεαὶ ἴὸ 
Χερόρῆοη, ἀπδ., ν., 7, 3.-τ-ῖννεῖ. ὅ5. 
τινες : ῬΓΕΒΙΠΊΔΟΪΥ Θαππεάτγί 868. --- περι- 
καλύπτειν : Μί. 54 γ8 ῃοϊῃίηρ οὗ [πΐ5, Ὀυξ 
Ἦς 88 νν 6} δὲ ΜΚ. τεργεβεηῖβ {πεπὶ 88 
αβκίης εβὺ8 ἴο Ῥσόρῆεβθυ. Με. Β νεσβίοῃ 
ἱτρ|165 αὶ ]εϑὺ8 γν88 δίγυοκ ἔγοῖη ὃε- 
δἰηά, ΜΙ.᾽Β ἱπ τοηϊ.---οἱ ὑπηρέται : ἴο]- 
Ἰοννίηρ ἔπε ἐχδηρὶς οὗ {πεῖς πηαϑβίεσβ. ---- 

πίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον, τεςεἰνεά Ηἱπι 
ΨΠ βαρβ οὗ ἴπεὸ ορεη παπᾶ: ἃ ρῆσγαβε 
τεοϑ]Πηρ τὰς 1,διη, ἀεοίῤονε αἰΐφισηι 
νυεγδεγίδη5. 

γν. 66-7γ2. Ῥείεγ' 5 ἀομπία! (Με. χχνί. 
609-75. κ. χχίϊ. 56-62)..---Ν ἐγ. 66. κάτω 
ἐ. τ᾿ α.., δείοτο ἴῃ τμ6 οουτῖ, ἱπηρΡ᾿ γίης 
ἀπὲ {πε {τῖδ] οὗ [εβὺ8 δὰ ἔδκεη ρἷδοα ἰῃ 
ἃ ματα οο ΔΏΙΡΠοσ ἰονεὶ.--- ἔρχεται μία, 
εἰἴς., σοτηθῖβ οπ6 οὗ {πε πηαὶἀβ οἵ πε πίῃ 
Ῥείεβι---ἃ βεγσνδηΐ ἴῃ ἢἷβ ρδίδος, ου βοῦηδ 
εἰταπὰ ἐμαὶ πὶρῃς ἤδη 41} τπίηρβ ψεσα 
ουῖ οὗ τπεὶς ἀβι8] οουτβα. Ὑμπδῖ ἃ τηδίἃ 
βῃουϊά Ὅς Δϑιϊγ δπᾶὰ οἡ ἀυΐν δὲ ἔπαὶ υῃ- 
βεδϑοηδῦϊα ἤοὺσ νν88 ἰΐβεϊξ ἃ βίρῃι παῖ 
βοσῃει πίηρ ἐχίγδογάϊ ΠΑΤΥ νν88 βοίῃρ οὔ.--- 
γες. 6γ. σα: Ῥεῖετ, 5ἰτεῖης δὲ (88 
ὅτε, οδῖςεβ Β6σ ευϑ, δη ἃ βῆς βεεδ δὲ οὔποθ 



ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ Χιν. 

παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, 67. καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον, 
ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, “ Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ Ἰησοῦ ἦσθα. 
68. Ὁ δὲ ἠρνήσατο, λέγων, “Οὐκ 3 οἶδα, οὐδὲ 2 ἐπίσταμαι τί σὺ ὃ 
λέγεις." Καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον - καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε." 

69. Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν πάλιν ἤρξατο ὅ λέγειν τοῖς παρε- 
στηκόσιν,δ ““Ὅτι οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν." 70. Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. 
Καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, ““᾿Αληθῶς 

1 ῃησθα Ῥείοτε !. ΨΙ τὸν ὑγεῆχεά πη ΒΟΙ.. Τῆς σεδάϊηρβ νᾶγὺ τους Βοτα, δυΐ 
τδαῖ οὗ ΒΟΙ, (Τίϑοϊ., ΝΝ. Ἡ. ῪΝ εἰβ88) 18 τς πιοβὲ 16 Μ|ς.᾿ 8 σταρμίς ϑέγίς. Μέάε θεῖον. 

3 οντεοντε ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ,. 

δσν τι ἴῃ  ΒΟΙΔΣ 33, αἰτετεά ὃν (πδ βογῖρεβ ἱπίο (δ βπηοοῖδοσ τι συ. 

4 και ἀαλεκτωρ εἐφωνησεν οπχί(ἰεὰ ἴῃ δ ΒΙ,; ἔουπά ἱἰπ ΟΌΔ αἱ. Μία: θεῖον. 

δ ηρξατο παλιν ἰπ ΟΙΔ (Τίδοι., ΨΨ.Η., τεχι). 
ἱπρ δᾶ8 εὐπεν (ἿΝ.Η. τραγᾷ.). 

5 παρεστωσιν ἰπ 3 ΒΟΙΔ. 

τδδὲ Βς ἴ8 ἃ βίγδηρεσ. αοίπρ οἴοβεσ ἴο Ὠϊπὶ, 
διὰ Ἰοοκίηρ ΒμαγρΙν ἱπίο ἢΐ8 ἔδοβ ἰῃ τῆς 
ἀϊπι ἄγο- “ἢ (ἐμβλέψασα), 5Πε ςοπιεβ δἱ 
οὔςς ἴο δεῖ ςοποϊυβίοη.---καὶ σὺ, εἰς., 
ἴδου αἷ8οὸ νγεσὲ ψἱἢ τῆς Ναζάγεπε---ῃ δὶ 
]εδυ8; βροκοθ ἱπ ἃ οοπίετηρίυθουβ 
ΤῊΔΏΠΕΟΙ, ἃ (ΔΙ Π ΔΙ] δοῦο οἱ ἴα ἴοπε οὗ 
Πεσ βιιρετίοσβυ Τῆς ρἱτὶ πδά ργοῦδοὶν 
βεεῃ Ῥεῖεσ ἱπ Ὁ γίβε᾽Β σΟπΊΡΑΠΥ ἰπ (6 
βἰγεεῖβ οὗ [εγυβαίεπι, οὐ ἐπ 1πΠ6 τεπιρῖς 
ἁἀυτίπρ ἴῃς ἰαβὲ ἔενν ἄδυβ, δπὰ ἀουθι!ε58 
8: μδά Πεασά ἀϊβραγαρίηρ τουηδγκβ δρους 
τῆς ΘΔ] Πεᾶπ ργορπεῖ ἰη τς ρδῖδςε.-- 
Νες. 68. οὔτε οἶδα, εἰς., 1 πεϊξπετ Κποιν 
πος υπάοτείδηᾶ, ἐλον, παῖ ἴδοι βαγεβί. 

«οὔτε ςοπηοοῖ οἰοβεῖγ ἴδε ἴνο 
νεγῦ8 48 Ἔχργεβδβίηρ ἱπαθ]] ν ἴο σοτηρτε- 
μεηὰ ψπῃᾶὶ 8ῆ86. τῆεᾶπῆ8. Τῆς ππυϑιδὶ 
Ἔπιρδμδιὶς ροβίτίοη οὗ σὺ (σὺ τί λέγεις, 
ϑιηοοίῃμεά ἄοννῃ ἱπίο τί σὺ λ. ἰπ Τ.Ε.) 
δάση τεβεςι8 αἤεοϊεά ἀβιοηϊβησηεπί. 
--ἐξῆλθεν : Πε 5'υπκ ΑΨΆΥ ἔγοτῃ 1Π6 ἤσα 
ἱπῖο ἴῃς ἐοσεσουτγί---προανλίον, πεῖ ΟΠΪΥ 
ἴῃ Ν. Τ.--καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε: ἴπεδβα 
ννοτάβ, οπηϊἰεὰ ἴθ 4 Β1,, δὲ οὗ νδῦυὺ 
ἀυδίουβ δυϊπεπιίοῖγ. ὙΝ εἶβ8 δπά ΗοἱιΖ- 
ταδηη τΠίηκΚ ΠΕΥ ἡνεσα ἰπβοσίε Ὁ σορυ ϑῖϑ 
πάες ἐπε ἱπιρτεββίοη τπᾶὶ [Π6 ᾿νογάβ οὗ 
7εδὺβ ἴο Ῥεῖΐδγ, νεσ, 30, πηεᾶπί {παὶ (δε 
οὐκ νγὰ8 ἴο οἵοὰν νος ἴῃ οἷοβα 
Βιιςςαββίοπα,  μεγοαβ ἔδα δὶς τείεττε ἴο 
πε βεοοηᾶ {ἰπ|ὲ οὗἩἨἁ ςοοκ-οτονίηρ, ἴδ 6 
Ῥερίπηίηρ οὗ ἴδε βεοοπὰ ννδίοῃ δἥϊσ 
τηϊἀπῖρμῖ. ϑοῆδηζ, 116 γεραγάϊηρ τ ἷ8 
εχρδηδιίίοη οὗ δὶς 88 ὑπηδίυγαὶ, δάπηβ 
τῇδε 1 [8 ἀϊῆςυε το πηδεγείδηᾶ πον ἢ 18 
ἔσβὲ οσονν ἀϊά ποὶ τεπιὶπὰ Ρεῖεσ οἵ ἴδε 
οτᾶδ νψαγηΐπρ ψοσά.--- εγ. 60. 
παιδίσκη : ἴῃς Δτιίοῖς πδίυγα!ν βυρ ρεβίβ 
ἐπδῖ ἴς ἰδ {πε βᾶπ)ς τηδί, δηἃ ρχγοῦδΟΥ 

Β οπιΐξα, δηὰ ἴοσ λεγειν ἔοἱον- 

δυῖ ἴον μαγπιοηϊβεὶς ἱπέεγεβίβ ἴποτς ψουἹὰ 
Βανε Ῥεδῆ ηο ἄουδε οἡ {πε βυδ]εοῖ. Ὑεῖ 
ἴτῆε δος τπᾶὶ Μί. τηδκεβ ἱξ δηποῖπεσ 
ΟὈΪγε8 8 ἴο δϑκ ψβεῖπε ΜΚ. 8 ἐχ- 
ῬΓεββίοῃ πϑοθββασι ν πιεᾶπθ ἴπ6 8ΆΠ|6 
δβοῦ. Οὐἀτοίϊυβ, ψῇῆοπι ἘΟΒαδηπΊΏ]]οσ 
Ο]]ονν 8, ΒΔΥΒ ἧ ΠΠΔΥ ἤεῖα, 88 ΟσοΔ ΒΟ ΔΙ 
εἰβευνῆοτε τὸ τις. Οἴπιοῖς ψψεῖρῃε 8 (Πα 
δυρρεδβίίοη παῖ ἰξ πηεδηβ ἔπε πιαίᾷ οῃ 
ἄυϊν ἱπ πὶ ρατγιίουϊας ρίδος, ἴῃς ἔογε- 
οουτὲ (ϑομδηΖ δηὰ ΚΙοβίεσπηαπη; [δα 
ΤΕΓΊΔΓΚΒ οὗ (ῃς διε βρεοῖδ!ν τνοσίμυ οὗ 
ποῖϊςε). Οη ἢτγβε 1ῃουρῃῖβ οης πιὶρῃὶ 
ἄεεπι πάλιν ἀεςίβίνα 245 ἴο ἰδεπείεγ, δας 
(1) ἰξ ἰβ νναπιίπρ ἰπ Β, δηά Ω 15. πιοβὲ 
ΡΙΟΡΑΌΪε ροβίτίοῃ 18 ᾿ι8ὲ Βείοτς λέγειν, 
8Δηἃ {πε πιεδηίηρ, ἴηι Ῥεῖεσ νν88 ἃ βεοοηᾶ 
εἰπὶς δρόκεῃ ἴο (οσ αἵ) οη ἐδε βυδ͵εος οὗ 
διῖ58 οοηπαοιίοη ἢ 7εβυ8, ποῖ ἴπδῖ τ1Π6 
ΒΆΤΙΣ ΡΕΙΒΟΠ ΒρΟΚΘ ἴῃ ὈΟΪΏ ΤοΑ8ε8. Οη 
πε ΨΠΟΙε ἃ ςετίαίη εἰεπιεηὶ οὗ ἀουδὲ 
τεπγαὶπβ, νν Ὡς ἢ σδηποῖὶ ὃ6 εἰ᾿πιϊπαιοὰ ὉῪ 
ἐχαρεῖῖςαὶ σοηοίἀογαϊίοηβ. [ἢ ἕδνους οὗ 
οπε τηδίἃ 15 {πε ςοπβίἀεσγδείοη {πὶ ἔννο 
δῖε ἴο γεοορηίβε Ῥεῖεσ ἰβ πιογα ὑπ] κεὶν 
ἴὰπ οπε. ὕυυὑεὶ τε ἴἵἴνο πιὶρῆε Ῥ6 
τορεῖθεν ἤδη {πεν βαῖν Ῥεῖεσ ργονιουβίυ, 
ος ἴπε οης πιὶρδι ροίης δἰπι ουἱ ἴο ἴῃς 
οἵἴδπες ἐπὶ πίρῃι. [ἡ Με. Β παιτδῖνε ἴπ6 
βίδηειβ- Ὁ βεεῖὴ αἷδο ἴο πᾶνε ἱπάς- 
Ρεπάεπι Κπον]εάρε οὗ Ῥεῖεσ. ἴῃ ΜΚ. 
ἴδε τηδίὰ ρῖνεβ [πὶ ἱπίογπιδέῖοη. Οη 
πε ΨΠοΙε, ΜΚ., ἃ νὰ8 ἴο Ὀς δχρεςίεά, 
εΕἶνεβ {π6 οἰδαγοσ ρίςτυτε οὗ ἴῃς 5εβηε.-- 
τοῖς παρεστῶσιν, ἴο ἴποδε εἰαπάϊπρ ὉΥ ; 
βοϊπεῖπε ἰο Ῥείετ, ἀηὰ βρεαλκὶπρ 80 ἴπδὲ 

ς ςουὰ ἤδαγ.--- τ. 7ζο. Νόονν, ἰξ ἴβ δε 
Ὀγβίαπάειβ ᾿νῆο ρεγβεουῖς Ρεῖεσ ἢ ἴΠα 
οἰδᾶγρε οὗ Ῥείῃρ ἃ ἀϊβοίρίε.--ἀληθῶς : 
{δεν ἀγὲ υϊξε βυγα οὔ τ, ἔοσ ΜΜῸ γσεάβοηϑβ: 
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ἐξ αὐτῶν εἴ καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει." 1 
1. Ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν,2 ““Ὅτι οὐκ οἶδα τὸν 
ἄνθρωπον τοῦτον, ὃν λέγετε." 72. Καὶ δ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ 
ἐφώνησε. Καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος οὗ“ εἶπεν αὐτῷ ὃ 
᾿ἸΙησοῦς, ““Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δίς, ἀπαρνήσῃ με τρίς." δ 
καὶ ἐπιβαλὼν ὁ ἔκλαιε. 

1 καὶ ἡ λαλ. σ. ομοιαζει 5 ἱτηροτίεὦ ἔτοπι Μὲ, ; οπχϊειεά ἱπ  ΒΟΌΙ, (Τίδοδ., 
ΝΗ. ννεῖεβ). 

3 ομννναι ἰη ΒΙ, αἴ. (ομννεῖιν ἴῃ Με.). 

8 και [0] οννεά ὉΥ ευθυς ἱπ ΒΙΧῸ ; οπιείεά ἰπ ΑΟΙΝΧ, εἰς., τ Πίος ἰπβοτὲ καὶ 
ἀλεκ. εφωνησε ἰπ νεῖ. 68. 

4τορημαως ἰπ ΦΑΒΟΙΜΔ, οοττεςϊεὰ ἱπίο ἴῃς πιοσα ὑβυλὶ τοῦ ρηματος ἰῃ δοτις 
ςορίε8. 

δῺΒ ρἴδοεβ δις Ὀείοτε φωνησαι, ἀηά ΒΟΙ,Δ ᾶνε τρις με ἀπαρνηση ἱπείελά οὗ 
ἴδς ογάοσ ἴῃ Τ. Ε. 

4 Ἐοσ επιβαλων ἐκλαιε Ὁ Πᾶ5 ἡρξατο κλαιειν, Δηά 18 70] ονγεά ὉῪ Τιδξίη, Ἐφγριίδη, 
δηὰ ϑυγτίας νεῖβ8., ἱποϊ υὐϊηρ ὅγζ. δίῃ. 

6) τὰς πιαὶ 8 ςοπβάεπος ποὶ βρεοϊβεά 
αἱ ἱπηρ!εὰ ἴῃ τπ6 καὶ γὰρ, ΜΈΙΟΙΒ ἰη- 

ποάυοεθ δὴ δάάιείοηδὶ γεᾶβοη ; ῷ 
Γαλιλαῖος εἶ -- γοιι ἅτε (ΌΥ͂ γΟὺΣ 5 
ἃ ἀ41]1}]|6λη. Τῆς δλάάδϊείοη [ἢ βοῦς Μ99., 
καὶ ἡ λαλία σ-» εἴς., ἐχρ᾽δπδίοσυ οὗ τς 
ἔδγηὶ Δ] ΠΘδη, νουϊά 6 φυΐϊς τη ΜΚ.᾿Β 
τηληηεσ, Ὀυϊ ἴῃς θεβὲ δυ τ πογιῖ 68 οπλὶξ [ζ.--- 
νει. γι, ἀναθεματίζειν : υβεὰ Δ᾽ Βο] αἰ Εἶν, 
ἴο ἄοννῃ οὐτβεβ οὐ δἰπηβοὶ  ἰῃ οᾶβε 8 
ΨΆΒ ἴεἸ]Πἢπρ 1᾿Ιε8. Με. 888 καταθ., ννῖςἢ 
͵8 ῬΡχοῦδ]ν ἃ οοπιγαςείοη ἔγοπὶ καταναθ. 
(π Τ. Ε.).--τνετ. 72. εὐθὺς : οπχϊεἰεὰ ἴῃ 
ἴῃς Μ595. ψῃῖο ἢ ̓πβεγὲ ἃ ἢἤσβε σοοκ-οσονν 
ἷπ νεσ. 68, 45 ἱπιρὶ γίηρ ἐμαὶ τ ῖὶβ ννὰβ [6 
Ὦγβὲ οὔον δὲ τπδὲ πουσ, 88 ἱπ Μι.--ἐκ 
δευτέρον (οπιίττεὰ ἱπ 81, Ῥεσαυβε δρρᾶ- 
τελεῖν ἱπιρὶ γίηρ ἃ ἢγβὲ σοοκ-οσον ἀυτιηρ 
ἴδε ἀεπίαὶ, ψῃϊο (ΠῸΥ οτδ) τασβὲ Ὀ6 
υηδετείοοὰ ν᾿ Μ εἶβ8 88 τείεσγίησ ἴὸ 
ἔπε βεοοπά τἰπις οὗ σοοϊκ-οσονίηρ (ἄγεα 
ἰπ ἔῃ πγοτπίηρ), [ῃς ἢτγϑε θείῃ δἱ πιὶά- 
ἢ τ. --ἐπιβαλὼν : δηοῖπες ΡυΖΖζίε ἱπ 
ΜΙκ.᾽8Β νοσδθυΐατν ; νεσῪ νι ουβίν ἱπίεσ- 
ΡῬτεϊεὰ. Μοϑβὶ πιοάετγῃ ᾿πίογργεΐεσβ δάορὲ 
πε τεηδεσίηρ ἴῃ (ἢ6 Α, Ν. ἀπά Ει Ν., 
“᾿γΒδη Πα ἐπουρπξ ἔπεσεοη " (ἐπιβαλὼν 
τὸν γοῦν). ΨνεἰΖβᾶοκοετ : “ες θεάδοῃιε ε8 
υπά ννεΐηϊε ᾿ς. ὙΠεορΉγϊδςε τοοῖς ἐπιβ -- 
ἐπικαλυψάμενος τὴν κεφαλήν, δανίηρ 
οονετεὰ δὶ8 μΒεδὰ (ἰδὲ Ὡς τπηϊρδὶ Ψεε 
τητεϑίγαίης}), 8. ταπάθγίηρ ψῇϊςο 
Ἐτίιζβοῆθα δηὰ Εἰεϊά (Οὐΐμηε Νον.) 
ἀεοϊάἀεαάν δυρροτί. Εἰεϊὰ τεπηαεῖβ: ““ἷξ 
ΤΑΔῪ Ὧδνα δέαη ἃ ἐγίνίαί οὐ εοἰϊοφμίαὶ 
Μοτᾶ, βς ἢ! 28 ψουϊά πᾶνε βιγγεὰ τὰς 
δε οὗ ἃ Ῥμεγπίοῃυβ οὐ ἃ Ὑδβοτηδβ 
Μαρίβιεσ, ψῆο νουϊὰ δανε ἰπβεσίεὰ ἱξ 
ἴῃ τδεὶς 1πάδα Ἐχῤωγραίονγίμς, νἡι ἃ 

οδυτίοη : ἐπιβαλὼν 
λυψάμενος ἢ ἐπαονχμὴ λέγ 
(6 Εν. Οεεελ., Ρ' 31), δἀοριίηρ ἃ 
βυρρεβιίίοη Ὁ Ηοϊννεγάα, τηΐηκβ τῆς 
ΟΥΙΡΊΠΔΙ ννογὰ τῶδυ πᾶνε θεθη ἐκβαλὼν -- 
Εοΐπρ ουΐ, οΥἡὁἁ Πἰπρίπρ Ἀἰπιδε! οὐ. 
ΚΙοβιθιτηᾶάπη ἱπρεπίουβθὶγ βιρρεβίβ: 
“βιορρεά βυάδάξηϊν ἰπ ἰδ σουγϑε οὗ ἀεπίδὶ, 
{κε ἃ πιδῃ, τυ πηίηρ Βεδάϊοηρ, Κποοκίηρ 
βιάάεη!ν ἀρδίηδὲ δὴ ουβίδοϊε ἴῃ Ἡΐβ νγαγ "". 
ΎΤΩε οποίος βεαπὶβ ἴο [ἰ6 δείνγεεῃ ἴῃς 
τεηδεγίηρδ: “τηϊπκίηρ τποζθοη "ἡ δηὰ 
“φονοτίης ἢἷβ Βεδά ᾽". 

ΟΗΑΡΊΤΕΕ ΧΥ. ΤῊΕΞ ῬΑΒΒΙΟΝ ΗΊΒΤΟΚΥ 
ΘΟΝΤΙΝΌΕΡ. --- ν. 1-5. Βείογε Ριϊαίε 
(Με. χχνίϊ. 1-14, 1. χχίϊί, 1-1ο).-ττν ες. 
1. εὐθὺς, πρωΐ, ψἱπους ἀεῖαγ, φμαρ 
ῥγίριμτι, ἴῃ τῆς πχοτηΐηρ νναϊοΐ, νυ ῃϊσἢ 
ταὶρῆϊ πλεᾶη ΔηΥ ἐΐπια Ῥεΐνεεη ἴῆγες δηὰ 
βἶχ, δ χοῦν βἰρηῖῆςεβ δες βυησγίδβα. 
--συμβούλιον νν}}} πιεᾶῃ εἰϊμετ ἃ ςοη- 
Βυϊδϊίοη οὐ ἴπε σαϑβυΐι, 6 σοβοϊυζίοη 
Τοπὶς ἴο, δοςογάϊπρ ἃ8 ΨψῈ δάορι ἴδῃς 
τεδάϊπρ : ποιήσαντες (ΤΕ. -- ΒΔ) οΓ 
ἑτοιμάσαντες (0 1)).--κιαὶ ὅλον τὸ 
συνέδριον : [6 καὶ δἰπΊρὶΥ ἰάεπεῖβαεβ-: 
δνεη ἴῃ6 ψῃοῖς ϑδπηῃοάγίιτη, δηὰ ἄοοθβ 
ποῖ ἱπ)ρὶν ἴῃδί, Ὀθβίἀδβ ἴῃς ἴῆγες οἸ458685 
ΡῬτενϊουδὶν τηεητοπεά, βοπλα οἴπεσβ ψγεσα 
Ῥτεβεηῖ (4.9., στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ: [Κ΄ 
χχὶὶ, 52). ΤῊΐβ δάάεά οἴδυβε βιρηῖῆεβ 
τμδῖ ἴ 88 ἃ νεῦὺ ἱπιροτίαπε πηεεϊίηρ, 
88, ἰῃ νῖενν οὗἉ ἐϊ8 αἰπλ, ἴο ρσερασε ἴπε σαβα 
ἔοσ Ῥιϊδῖς, ἰε οὈνϊουδὶν 8. Τα 8δη- 
Βεάτ!βι8. μδά ἀοοοτηρ ομεὰ ποιπίηρ 61] 
πεν μΒβαὰ γοὶ {π6 τηδίϊοσ ρυῖ ἱπ βυςοῖ ἃ 
ἔοτηι ἴδαὶῖ {πεν πιρῃς πόρε ἴο ρῥγενδὶϊ 
Μὰ ἀπε ργοουτγαίοτ, νντἢ νῇοπι ἰαν τπ 8 
75 ρἰαάῖὲε, ἰοὸ ἀο ἐμεῖς τνϊοκεὰ τν1]}}, απ ὰ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χν. 

ΧΥ. 1. ΚΑΙ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωΐ] συμβούλιον ποιήσαντες 3 οἱ 
ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πεσβυτέρων καὶ γραμματέων, καὶ ὅλον τὸ 
συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ ὃ 
Πιλάτῳ. 

τῶν ᾿Ιουδαίων ; " 

2. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος, “Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 

Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ, “Σὺ λέγεις.᾽ 
3. Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά 4. ὁ δὲ Πιλάτος 
πάλιν ἐπηρώτησεν ὁ αὐτόν, λέγων, “Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; ἴδε, 

πόσα σου καταμαρτυροῦσιν δ᾽" 5. Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν 
ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον. 

6. Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, ὅνπερ ἡἠτοῦντο.ἷ 
7. ἣν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν συστασιαστῶν ὃ δεδεμένος, 

Δ πρὼι ΜἱΠουΣ ἐπὶ τὸ ἰπ ΒΟΌῚΙ,. 

3 80 ἰη ΒΔΣ αἱ. ΝΟΙ, πᾶνε «τοιμασαντες(Τίξο"., ΝΝ.Η.., τιλτρ!η). 

5 Οχεῖε τ ΒΟΌΙΔ. 4 ξπη ρωτα ἰπ Β 33 (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 

δ. Οπγίῖδ λέγων (Τίδοἢ., Ν.Η., ἴῃ Ὀγαςκςῖ8). 

4 κατηγορουσὶν ἰη ΒΟΌ (Τίδο., ΝΝ.Η.). καταμαρ. ἰῃ Τ.Ε. ἰ8 του; ΜΕ. 

ον π' 
πονδογα εἶδα ἰπ ἢ ΝΙΤ. Μέαάε Ῥεῖονν. 

δ στασιαστων ἰηπ ΜΙ ΒΟΏ. 
ἑπεμγίαπι ἴῃ τἴμε85ς Μ59. 

οὗ οουζδε παῖ [|ε8ι8 οἰδίπιεά το ὃς ἴπ6 
ΟἾγῖϑε ψουϊὰ ποῖ βεῦνε ἴδδὶ ρυγροβα. 
Ριάε ποῖεβ οὐ Μι.---Πιλάτῳ: νίπους 
ἴδε δγιῖοϊς ἰη Ῥεβὲ Μ55. ου τιῖβ τῇς ἢγβι 
ταβησίοη ; ψἱτἢ, ἰπ βυθβεαιεπὶ γεΐεγεπος. 
Μκ. ἄοεβ ποῖ {πίπκ ἰξ ὩδοσββΆσΥ ἴο 88 
ΨἘΟ οὐ αὶ ΡΙαῖς νγᾶβ, ποῖ ὄνεῃ σηδη- 
Εἰοπίηρ, 88 Μέ., παῖ με νγδ8 πε ρονεσποσ. 
-νεῖ. 2. σὺ εἶ ὃ β. Ριϊαίε᾽ 5 απεβιίοη 
τενϑαΐβ ἴῃς βεογεῖ οὗ ἴδε πιοσηίηρ πιεεῖ- 
ἴηρ. ὙΠ ογαῆγν ϑδημεάγίβιβ ρυὲ ἃ ρο- 
1εἰςαὶ σοπϑίγυςτοη οα ἴῃς σοπίεββίοη οὗ 
]6805. Τῆς Ολνὶξέ, (μεγείοσε ἃ ργείθηάεσ 
ἴο ἴᾷς (ἄτοπα οἵ [Ξγϑεῖ. Μά ου Μι.-- 
ψετ, 3. πολλά: εἰπεῖ δπ δάνεσν τ τους, 
οΥ ἴδε δοσιιϑαῖίνε αἴϊεγ κατηγόρουν. Α5 
ἴο ἴῃς τπλδίίες οὗ ἴπεβε δοσυβδιίίοηβ υἱάδ 
οη Μι. Βυῖ ἴο Ψψῇῃδὶ επὰ, ψνεη [6508 
μιά οοπέεβεεά [πὶ Ηπ ννδ8 Κίηρ ; βίνίπρ 
ἩΪπιβοῖῦ ΑυνΆυ, 80 ἴο δρεακὴΡ Ὑῇπὲ 54η- 
Βεάτίβιβ πλυβὲ μᾶνε βεεῃ ἔγοπὶ ΡιΪδῖε᾽ 8 
ΤΩΔΏΠΕΟΙ, ἃ 5Π|1}16 Οὐ δὶβ ἴδοε ρεγῆδρϑβ, 
1 με ἀϊᾷάὰ ποῖ ἴδκε τῆς σοπίεββίοη 
βοιουϑῖγ. Εοὶ ἴῃς τεᾶϑοῃ οὗ 8 υἱάδ 
ου Μι.--νεῖ. 4. πόσα, Δηϑινεγίηρ ἴο 
πολλά ἴῃ νεγ. 3, πιρῃξ τηδδη “μον 
δτανς,᾽" ὙΒαγετβ Ογίηρ, Ὀὰϊ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
Ξε ον" πιϑδην, 8ἃ8 ἰη νὶ. 38, νἱϊϊ. 5, 19.--- 
Ψεῖ. 5. ὥστε θαυμ. τ. Π. Με. δἀάβ 
λίαν. Τῆς ρονεῖποσ δὰ πενεῖ βεβῆ ἃ 
τίβοπεν [κα 118 Ὀείοσε. Ης ἀοεβ ποῖ 
Ἰενα Ηἰπὶ ἴο ὈῈ ἃ ροϊ εἰσὶ ργεϊεπάεσ, 

δυξ πε βεὲβ ἴμαὶ ΗἊ ἴ8 ἃ γειῃαγκδῦϊα 

ἴθ ΜΜΑΒ (Τίβοῃ., Τγρ.ν πιᾶσρ.. ὟΝ. Η.} ονπερ (Τ. Ε.) ἰδ ἑουπά 

ΜΝ εἶδβ ἐπ κβ τς συσ- (Τ.Ε.) δα8 Ῥεεη οπχεά ῥέὲν 

ταᾶῃ, δηὰ ζδεῖβ παὶ ἢε πιαδὲ ῥγοςεθὰ 
οδυϊουϑῖγ, ρτορίπρ δἰβ ΨΥ διά τῃ6 
ΡΑγιίεβ δηὰ ραββίοπβ οὗ τἢϊ5 βίγδηρθ 
Ῥεορῖε. 

νν. 6-15. ἔεξωες οὐ Βαγαδδας ὃ (Μι. 
Χχνὶ!. 15-26, ΓΚ. χχίιὶΐ!. 16-25).---Ἶ ες. 
6. ἀπέλυεν, ἱτηρετίεοι -ΞΞ Με.᾿8. εἰώθει 
ἀπολύειν, ροϊπιίηρ ἴο ἃ ργδοϊίςε οὗ [88 
ξονετῖποσ δὶ ρΆββονεῖ 8εᾶβοῃ ; οἡ ἜΘΗ 
υἱάς οπ Μι.---ὅνπερ ἡτοῦντο, “ΒΟ ΠΊ80- 
ἔνεσ πεν ἀεδίγεά," Α. Ν. Τῆς Ε. Ν. 
δάορι8 ἴῃς τεδλάϊηρ ῥγείεσσεά ὃν ὟΝ. Η., 
ὃν παρῃτοῦντο, ἀπά (τἀπ5λί65 “ΨΠΟΠῚ 
{πεν αβϑκεὰ οἵ δἰπι᾽". [τ ἰ8β ἀϊπῆςυϊς ἴο 
ἄεοϊάε Βείννεεπ τη ἔννο σεδάϊηρβ, 85 {6 
περ ταϊρςϊ εαϑιὶν θεὲ οπδηρεά ἱπίο πα 
δηά υἱος υεγεά. ἴῃ ἴανους οὗ ἴδε ΤΕ. 
5 {δε ἕδος ἴῃδλι παρητοῦντο οτάϊ ΑΓ ἱπ 
Ν. Τ'., 45 ἰη ἴδε οἰαϑβϑὶςβ, πιεδηβ ἴο γϑΐυβ6, 
δηὰ δἷβο ἴπδὲ ὅνπερ νεσυ βίγοη ν 6πὶ- 
ΡΒ δβίβεϑ ἴπε βπδιΠν οἵ ἴῃε ρορυΐαγ σμποῖςα 
ποῖθεν ταῖρι ἀβκ πε ταῖθαβα οὗ Δ᾿Ὺ οπα, 
ΠῸ πιδίϊετ ᾿νΠΟΠΊ---ϑιι ἢ 18 τῆς οτος οὗ 
περ; ἰὶ ψουϊά θὰ ρστδηϊοά. Οη {μεβ 
δτουηάβ Εἰεἰά (Οεΐη ΝΟΥ.) ἀεοίάεδβ ἔοσ 
τῆς Τ. Εν ες. 7. στασιαστῶν (συστασ΄., 
Τ.Ε.): ταϊβ ννογά (Βεγα οηἱγ ἴῃ Ν. Τ.) οοη- 
τδῖπϑ δὴ ἱπιθγεϑιίηρ Ηἰπε 45 ἴο {πῸ πδίυγο οὗ 
τῆς οἤεηςς σο:πλἰεὦ ὉῪ Βαγαρθ48 δηά 
διὶ5 ἀββοοίαϊοβϑ. ΤΕΥ ψγεσε ΠΟ πλεσε δαπά 
οἵ Ὀγίραπάς (λῃστής : ]οδη χνίϊ!, 40), Βυξ 
τάξη εηραρεὰ ἴῃ δη ἰπβυγγεοιίοη, ῥγο- 
ῬΑδΙν οὗ 4 ροϊεἰςαὶ σβαγαςίεσ, γι βίη ουὲ 



1--Φ13. 

οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 
ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι, καθὼς ἀεὶ 3 ἐποίει αὐτοῖς. 
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8. καὶ ἀναβοήσας ὃ 
9. ὃ δὲ Πιλάτος 

ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων, “Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν 
᾿Ιουδαίων ;ἢ"ἢ 

αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.ὃ 
1ο. Ἐγίνωσκε γὰ; ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν 

11. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἵνα 
μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς " 12. ὁ δὲ Πιλάτος ἀποκριθεὶς 
πάλιν εἶπεν ὁ αὐτοῖς, “Τί οὖν θέλετε ποιήσω ὃν 5 λέγετε βασιλέα ἴ 
τῶν ᾿ἸΙουδαίων ;᾿ Ἠ 13. Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, “Σταύρωσον αὐτόν." 

ἃ αναβας ἰῃ ἢ ΒΌ 588. οορ. (ΤΊ βοξ., ΝΝ. Η.). 

5 αει ΑΠίηρ ἴῃ 8 ΒΔ 5δῇ. οορ. (Τίβοῃ, δηὰ ΝΝ. Η. οὔ). 

5 Β οπιίξβ οι ἀρχ. (ὟΝ.Η. ἴῃ Ὀγδοκείβ). 

4 Ἐοτ αποκ. παλ, εἰπεν ὅ ΒΟ ἢδνε παλ. αποκ. ἔλεγεν. 

δ θελετε, ἰουπά ἱπ Ὁ, ἰβ οπιίεεὰ ἴῃ  ΒΟΔ 33. Τίδβοξ. τοϊδίηβ, ὟΝ Η. οχαΐξ, 
5 Β οπιί(β ον (ΥΥ͂. Η. ἰπ Ὀγδοϊκεῖβ). 

Ἴ τον Ὀείοτο βασ. ἴῃ ΦΑΒΟΔ. 

οὗ [86 τεβιῖίεββ ἀεδίσε οὗ τῆδην ἕο ἰπ- 
ἁερεπάεηςε, ἀπά ἰπ ςοπηεοιίοη ἢ τπ δι 
ξυϊν οὗ πιυτάες (φόνον), δὲ ἰεδϑὲ βοπιθ 
οὗ ἰδεπὶ (οἵτινες), ΒατΑΡ45 ἱποϊυάεά.--- 
τῇ στάσει: [πὰ δτιίοἷς τείετβ Ῥδοῖκ ἴο 
στασιαστῶν -οἰῆε ἱπδυττεςίοη ἱπιρὶεὰ 
ἴῃ ἴπετα δείηῃρ ἰμβυγτεοιοπὶβίβ.Ό Μβκ. 
τθετείοτς ἄοεβ ποῖ τείεσ ἴο ἴῃς ἰπβυσγες- 
τἴίοῃ 828 Κποννπ ἴο ἢί8 τεδάειβ. Ῥεγῆδρβ 
Ὡς Κπανν ποιπίπα δδουΐ ἱξ ΒἰπΊβε], ΠῸΣ 
ἂο νε.--νες. 8. ἀναβὰς, εἰς.: ΜΚ. 
εβδίρῃβ ἴῃς ἱπἰεἰαεῖνε ἴο (πς ρεορὶς. 80 
κι; Με. δαπά ]οδη ἴο ΡιΪαῖεβ. Τδὲ 
ἀϊδετεηςς 18 ποῖ ἱπιροτίαπε ἴο {πε σοῦγεα 
οὗ τῆς Εἰδβίοτγ. Τῆε ουδίοπι εχί βιϊπρ,, (8 
ἱποίάεπε νγὰ8 Ὀουπά ἴο σοπιε δδοιιϊ βοτηε- 
δον. Νος ἄοεβ ἰὲ ργεδῖν αεοὶ ἴΠ6 
ᾳυσδείοῃ ἃ8 ἴο ἴῃς δἰετυάς οὗ ΡΙΔῖ6. [π 
Εἰιδες οἂβῈ ἢδ ννᾶ8 ΒΥ ἔδο! ηρ δί8 
ΨΥ. ὙΤΠδ ουβίοπι ρᾶνε Πίτῃ ἃ σῆδηςς οὗ 
εεϊϊπρ ἴλ6 Ρορυΐϊᾶ ρυΐβθ, ἃ πιοβὲ ἱπὶ- 
Ροτγίδης ροίης ἴοσ ἃ γιοῦ οὗ πἰβ ὀρροσγ- 
ταηἶδε τγρε.---καθὼς, Βετε τε ας νος ἢ, 
-νεσ. 9. θέλετε, εἴς. : ΡΙΙΔῖε πιᾶκεβ τη 8 
τεηίδίνα βυρβενίου ἴπδὲ τῆς ξλνουτεὰ 
Ῥείβο βῃουϊά Ῥὲ ]εβυ8; ψνβοπὶ ες ἄε- 
ἰρτιαῖεβ “ Κίηρ οὗ ἴῃς 168," (0 866 
Βον ἴδε ρεορὶε νουϊά ἰδκε ἃ Ἐ|ς ὑνΠοἢ 
τ8ς ϑαηπεάγιβιβ τερασγάεα 848 ἃ πιοσίδὶ 
οἴδπεηοςε.---Ν ες. το. ἐγίνωσκεν, ἰΐ σταδυ δ }}ν 
ἀλνπεά ὕροη Πίπη. ΡίΪδίς ψου]ά δεε τῃ 8 
απίνιμς οἵ ἴῃς ϑαππμεάσγίβιβ ἰη {Ππεὶγ πλὴν 
δοουβδίίοῃβ (νεσ. 3), ἔγοπι ψν δίς ἱξ νουἹά 
ἌΡρεδᾶσ δαὶ ΟἾγιβι Β τϑὰὶ οἴεξεηςς ννγᾶϑ 

ἴβ ρτεαῖ ἱπήμεπμος τ Ὡ τΠῈ Ρεορίε. 
Ἡδεηςε ἴδε δἰϊεπιρὲ ἴο ρἷδν οἱ πῸ οπα 
ῬΑΓῪ αραίπδὲ ἴῃς οἵπεῦ : ἴῃς Ῥβορὶβε 

αἴηβι ἰῆς ρτίεβιϑβ.---Ν τ. τσ. ἀνέσεισαν, 
6 δοσίϑι ἰπῃηρ]]ς8 ἔπας {πε ῥγίεβιβ βεϊσγεὰ 

Μία Ὀεῖονν. 

Ὃρ ἴδ6 ρεορῖς ενίέλ τποοδ85, ἴο (ες εἴἴἶεςς 
ἴῆδε {πεῖς σοαυεδὶ το ΡΙ]Δε ννὰβ ἰῃ ἕδνουσ 
δ Βλγάυρέϑ. Οπεὶ ΤΔΥ Μοπάος δον 
1ΠῈῪ 80 ΘΑ ραϊπεά {ΠΕῚΣ ἀτροβε, Βυς 
Βασγαρῦδαβ, ἃ58 ἀεβογίδεά Ῥν Κ., τεέρσε- 
βεηίεᾶ ἃ ρορυΐας ραδββϑίοῃ, ψνϑϊς ἢ τνῶβ 
ΒΊΟΩΡΕΣ ἴδῃ ΔΠΥ ΒυτηρδῖὮΥ ἴδμεῪ πιῖρδς 
Βᾶνδ ἴοσ 80 υὑῃν συ αν ἃ σπδγδοῖεσ α8 
γεν. ἴοο Ῥαββίοῃ ἴογ οί έϊφαὶ "ἰ δεγέγ. 
36 Ρῥγίεδιβ ννουἹὰ Κπονν πον ἴο ρίδυ οσυ 

δι ἐδοϊϊηρ. ὙΜΒδὶ υηρτίποίρ!εὰ ομᾶγας- 
ἴετβ {παν ννοσα  ὙΠΕῪ δοουβα [6808 ἴῸ 
ΡΙΠδῖε οὗ ροϊεῖςα] ἀπιδιείοη, ἀπᾶ ἐμ Υ σα- 
ςοτηπηθπὰ Βαγαρρᾶ8 ἴο ἴῃς ρεορὶς ἔοσ ἴ88 
βδῖηθ τεάβοθ. Βυΐῖ 8 “" Ποῖγ ᾽᾽ δηὰ βαηςῖϊ- 
δε5 ἴπε πιεδπβ 1 Οχ ἴδε ςοπίγαβὶ βεῦγεεη 
]1εβὺ8 αηὰ Βαγαῦραβ υἱάε ΚΙοβιίεσπηδπῃ. 
πτν ες. 12. [τ 18 ργεβιιρροβεά τῃδὲ {π6 
Ῥεορῖς δᾶνα ἱπεϊπιδιεά {πεῖ ῥγείδσεποα 
ὉΓ ΒΑΓΑΟΌΔΒ ροσμᾶρΒ ὉΥῪ ἴδ ΟΥΥ : ποῖ 
7εδι8, θυῖ Βαγαῦραβ, Ηδεπος Ρ δῖα ργο- 
ςεοάς ἴο δδ : “"ψ παῖ, ἰΒδη, ἀτὰ 1 τὸ ἄο 
ψ Ηἰπὶ τολοῖθ γε καἰ! (λέγετε) τῃς 
Κίηρ οἵ τῆς 1εννβὴ" ὙΥαδαῖ τσλονε γέ εαἱὶ 
ννὰ8 ΝΘΙῪ ἀβίαϊα, [ὲ οὐρῆὶ ἰο Ὀσίηρ οὐὲ 
τῆς ταδὶ ἐβαϊίηρ οὗ ἔπ ρεορῖίς, ἃ8 ἔζοτῃ 
τῆς πεχὲ νϑσβὲ Μὰ ἰβάγῃ (δὲ ἱξὲ ἀϊά.--- 
ες. 13. πάλιν; (Πογ δά ἱπεϊπιαϊεὰ 
τπεῖγ Ψν}1 αἰτεαάν ὉῪ ἃ ρορυϊαγ βῃουεςξ 
Βδγαῦθᾶ5, ποῖ [68.}8.; ποὺ ἔΠ6Ὺ ἱπεϊπχδῖα 
τι εῖγ {εεἸπρ αδουϊ 6808 ὉῪ ἃ βεοοπᾶ 
βῆουϊ ννῖτἢ τε ἀπτη βίδ Καῦ]ς τίπρ οὗ σὰ - 
τοδαϊίοη ἰπ ἴτ: ΟσκύσιρΥυ Ηιμ’ Ὑμδῖ 

18 ψμαῖ Ρ᾽]Αιε᾽Β ὅν λέγετε 88 Ὀτοιρῆς 
ουἵ, ΙΕ πᾶβ Ὀδδη ἴδε ἃ8 δῇ ἰπβυϊὶ. 
ὙΤΠα βεῆδε ἰβ ἴῃς βδιὴθ ἰξ, ἢ Β, νὰ 
οπιῖὶ ὅν. Ρ Ϊαῖε᾽5Β χυδδιίοη ἴδδη τε ννῆδὶ 
ἴπεπ 5Π41}Ο Σ ἄο, (ε}1 πιε, ἰο ἴδς Κίπε 
οὗ ἴδε ]ενβὲ ΤῳΤὰῇς βείπρ 1168 ἰῃ 88 



1 ποι. κακὸν ἰῇ ΒΟΔ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

14. Ὁ δὲ Πιλάτος ἔλεγεν αὐτοῖς, “Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ;᾽" 
Οἱ δὲ περισσοτέρως 3 ἔκραξαν, “Σταύρωσον αὐτόν." :ς. Ὁ δὲ 
Πιλάτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς 
τὸν Βαραββᾶν: καὶ παρέδωκε τὸν ᾿Ιησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα 
σταυρωθῇ. 

16. Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστι 

πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν, 17. καὶ ἐνδύουσιν ὃ 

αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέ- 
ῷφανον, 18. καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, “Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν 

Ἰουδαίων “᾿᾿ 19. καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ, καὶ 
ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 20. Καὶ 

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν, καὶ ἐνέδυσαν 
αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια "- καὶ ἐξάγουσιν αὐτόν, ἵνα σταυρώσωσιν 
αὐτόν. 21. καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, 
ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ 'Ρούφου, ἵνα ἄρῃ 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

22. ΚΑΙ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ ὅ τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευό- 

Χν. 

3 περισσωξ ἴῃ ΦΑΒΟΌΔ. Μέάε Ὀεῖον. 

8 ἐενδιδυσκουσιν ἰπ ΜΒΟΌΔ. Μίάε Ῥεῖονν. 

4 οτ τα ιδια ΒΟΔ ἢᾶνε ἀντον (ΚΝ. Η.) ; δῇ τεδάβ τα ιδια ιματια αντον (Τί8ς.}.). 

τ τὸν Γολγοθαν ἰῃ ΒΊΑΣ. 

εἰπε πον ες. 4. ὙΤηΐδ ἤπαὶ βρεεοῦ οὗ 
ῬΙΙαῖα ργεβεπίβ ἃ βυῦε]ς οοπιδίηδιίοη οὗ 
Βοποδ δηά Ἵογαῆ. ΗἜ βαγβ ψνηδῖ δε 
ΤΟΔΙῪ ταϊηκβ: τπᾶὶ ]ε808 8 ἱπποςεηῖ, 
δηὰ ἢς πγδῖζεβ δυγε ἴπδὲ [ἢς ρεορὶς ἐετο 
τοθᾶῃ ἴο βίδπά ἴο ψῃδὶ {πεν Πᾶνε βαϊά. 

ισσῶς, Ὀεγοπὰ τηδᾶβυτε: ἴπδ Ρο- 
δἰτῖνε Βεῖα ἰ8 δΊτοηρεσ ἴπδπ (ἢ6 σοση- 

αἴἷνε περισσοτέρως (Τ. Κ.), ἀπά ἰξ ἴ8 
ἔα βείίες αἰιϊεβιεά.---Ν τ. 15. Ρ δίς ννᾶ8 
πονν 4υϊῖς βυζε ψῃδὲ ἴῃς ρεορίε ννἰβῃεά, 
Δηὰ 50, 8. δΔη ορροτγίυηίβι, 6 'εῖ ἴπεπὶ 
δᾶνε πεῖς τναγ.---τὸ ἱκανὸν “ποιῆσαι : ἴο 
ϑδιϊβέν (πετε οπἱυ ἱπ Ν. Τ') Ξε σαέϊσίαεενε ἴῃ 
Ψαυϊρ., Ρεσβαρβ ἃ 1,διϊηϊ8ηὶ (υἱάδ Οτοιίυ8), 
νυϊ ἔρυπά ἰπ ἰδῖεσ ἀτεεκ (υἱάς ΒΔρμεὶ δπὰ 
ΕΠ5πει).---φραγελλώσας : 
1,μΔτἰηίδπι, ἔτοπὶ Παρείίαγε. 

γν. 16-2ο. Μοιλεὰ ὃγ ἐλε ςοἱάϊενς 
(Με. χχνίϊ. 427-31).-τνεσ. 6. ΤΗΣ 
δοίΐοτβ ἰῃ οἤδγρε οὗ 186 ῥγίβοπεσ Ἷοη- 
ἄυςε Ηἰπὶ ἱπίο τῆς Ὀάᾶτγϑοκβ (ἔσω τῆς 
αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον -- ἱπῖο τῃ6 
ςουτῖ, (δαὶ ἰ8, τῆς ρῥτδείογίι υπ|---ὖνν εἰΖ- 
βἄςκοτ), δηὰ οδ]1 ἰοψεῖμες πεῖγ σοπιγδάε8 
ἴο δανε βοπιε βροτγί.---ὅλην τὴν σπεῖραν: 
“8 Ῥορυΐατ ὀχαρρεγαδαίίοη ᾿"᾿ (5ενίπ.); δὲ 
ταοβὲ 200 πηθῆ..---ἶ ἐγ. 17. ἐνδιδύσκουσιν 
ίοτ ἐνδύουσιν, ΤΕ. : ἃ ταῖς τινοτά, ποῖ ἰῃ 

οεγίδίηἷν ἃ 

οἷακβίςβ, ουπά ἴῃ 8ερέ. δά Τοβερῇ. (ἀπά 
ἵπικ. νὴ. 27, χνΐ. 19), ἀηὰ δεοδιβε γάτα, 
τς ποτα ρσοῦδϑῖς τεδάϊηρ.-- πορφύραν, 
8 ῥιγῥίθ ρατιτηεηῖ, ἴοσ Μι.᾿8Β χλαμύδα 
κοκκίνην -- ““ σεαγίεὲ τοῦς ".---ἀκάνθινον 
σ΄: Βεζε δηά ἰῃ Ϊοδη χίχ. 5. 

νν. 21:-26.. Τὴ εγμοϊβαίοπη (Μι. 
χχν]!. 32-37, υκ. χχίϊῖ, 26, 33-38).--- ἐσ. 
21. ὕονσιν : οἡ {πὶ8 ψννοτά υἱάδ 
οὐ Μι.ν. 41.--ἀπ᾽ ἀγροῦ : [ἢϊ58 ἀεῖΔ:} ἴῃ 
ΜΚ. ἀπὰ 1,Κκ. μαβ Ῥεδη ἴδκδη 8 δῇ ὑη- 
ἱπιεπείοπδί πἰπὶ τπδὲ ἔπε οτυοϊῆχίοπ ἰοοκ 
Ρίαςβ ἃ ἄδὺ δδιϊΐεσ {πδη τῆς βυποριῖοδὶ 
βἰδίεπηθηῖβ ἱπιρῖγ. Οοπιηρ ἔτοπι τῆς 
ΠουΠΙΓΥ, ἐ.6., ἔγοτλ δἰβ νοῦκ. Βυϊῖ εἐνεῃ 
Ἡοϊιζηηίαηη, Η. Ο., ἀΐβα! ον τῆς ἰπ- 
ἔεγεποα : “845 ἰξ πίπθ ἱπ τῆς τηογηΐπρ 
ΨΕΙΕ δνεηΐπρ δίϊε ννογὶς εἰπῆς, δπά εἰς 
ἀγρὸν ἴῃ ΜΚ. χνΐ. 12 πηεδπί ρουρῃϊπρ οὐ 
τεδρίηρ ".- Αλεξ., 'Ρούφ. : ἔπεβε παπηεβ 
ἱπΊρῚῪ ᾿Ἰπίδγεβὲ ἰπ [6 Ρειβοῃβ τγείετγε ἴὸ 
Μη τῆς ςοἰτοὶς οὗ ΜΙ.᾽᾿8 ἢγβὶ γεδάεγβ, 
ῬΓΟΒυΠΊΔΟΪΥ νεῖ -Κπονη. ΟὨτγίβείδηβ. 
Ευΐὰβ πῃ Εοπι. χνί. τ3ὴὺ ΑἸεχαπάδγ ἴῃ 
Αοὶβ χῖχ. 33 ὃ---νετ, 22. ρονσιν α.: 
{ΠῈΥ πρὸ Ηἰπι: “εγυπῖ, ποὴ πιοάο 
ἄυοσυπι,᾽" Βεοηρεῖ. [τ ψου!ὰ ἀρρεᾶγ τπδὶ 
]εβὺβ νγν88 δο ψεδῖκ τπσουρῇ ἴῃς βιγαίη οὗ 
ἴπε Ι4δὲ ἔενν ἄδγβ, ἀπά τῆς βοουγρίηρ, 



τ,--32. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 

23. Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν 3 ἐσμυρνισμένον 
οἶνον - ὁ δὲ ὃ οὐκ ἔλαβε. 24. Καὶ σταυρώσαντες ὁ αὐτόν, διεμέριζον δ 
τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά, τίς τί ἄρῃς. 25. ἦν δὲ 
ὧρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26. Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς 
αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, “Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων." 417. Καὶ 
σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων 

αὐτοῦ. 28. καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, “ Καὶ μετὰ ἀνόμων 
ἐλογίσθη 209. Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, 
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ λέγοντες, “Οὐά, ὁ καταλύων 

τὸν ναόν, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,7 20. σῶσον σεαυτόν, καὶ 
κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ." 41. Ὁμοίως δὲ9 καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον, ““Αλλους 
ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. 32. ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ 19 
Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν." 

μενον, Κρανίου τόπος. 

449 

1 μεθερμηνενομενος ἰπ δ ΒΣ. 

8 ος δε ἰπ ΜΒ 33. 

3 ΒΟΙΧΔ οπἱξ πιεῖν. 

4 Ἐοτ τῃς ρασιϊςὶ ρίς ΒΙ, μβανε στανυρονσὶν ἀντον και. 
δ Ἐρτ διεμεριζον (πῃ τλΐπυδο. Οη]γ) τεδὰ διαμεριζονται. 

4ἸἾΝΑΒΟΡ δβδδῇῃ. οπηῖὶ [8 νεγβα, ψῃ] ἢ ἰβ ἰπιεγροϊαιεά ἔτοσα 1ἰκ, χχίϊ. 37. 
Υ͂ οικι 

οὔθ, Ν. Η. Ὀγαςκεῖβ). 
ν Ὀεΐοτε τρι. ἡμ. ἰπ ΒΌΙ.. ἐν ἰβ νναπείηρ ἰῃ Ὁ δηά οἵδες υηοίαἷδ (ΤΊ ϑοῖ 

8 Ἐὸσ και καταβα  ΒΌ1,Δ πᾶνε καταβᾳς. 

3 ὃς οτχϊτεὰ ἰη  ΒΟΙΔ. 

(δαὲ Ηδὀς νγᾶβ ὑπδῦϊς ἴὸ νναὶκ, ποὲ ἴο 
δρεᾶῖ οὗ σδγγγίης Ηἷβ οσοβϑ. Ηε πδά ἴοὸ 
Ῥε δοτῆς 48 ἴπε βίςκ ψεσε Ῥογπε ἴο Ηΐτω 
(ΜΚ. 1. 32).--τνες. 23. ἐδίδουν : τῆς 
ςοπαῖίνς ἱτηρετίεςξ τ τΠῈῪ ἰτίεά ἴο ρῖνε, 
οβετεά. --- ἐσμνρνισμένον οἶνον, νγἷπα 
ἀγυρρεὰ νυν] πιγετγῃ, πεσε ΟΠΪΥ ἰη Ν. Τὶ 
ΟΡ Μι.β δἼοουπι.--οὐκ ἔλαβεν : Μι. 
ΒΆΥ8 ]εβϑὺ8 ἰδβιθὰ {πε ἀτίπκ. ΗςἊς Ψψουϊὰ 
ποῖ ἴδε ἰἴ Ῥεοδυβς Ηξς Κηενν {πὶ ἰΐ ννὰ8 
τηβδηΐῖ ἴο βιυρεῖγ.--Ν ἐσ. 24. τίς τί ἄρῃ, 
ΨῈΟ βῃου]ά τεςεῖνε νπδῖ; ἴνο συεβίίοηβ 
ΡἰΙν ςοπάεηβεά ἱπίο οὔθ, δηοῖμεσ 
ἐχδιηρίς ἴῃ 1κ. χίχ. 15, υἱάε ΝΜ ποτ, 
8 Ιχνΐ., 5, 3.-- ες. 25. ὥρα τρίτη, (πε 
τοῖϊγὰ Βοὺγ ΞξΞ πἷῃα ο᾽οΐοοκ 85 ννὲ σεοκοῃ ; 
ταἰϊβίῃρ ἃ Παττηοηίβιίς ργοῦεπὶ Βεῃ 
ςοπηραγοὰ ἢ ]οΏη χίχ. 14. Οατοῖίυβ 
ςοπιηεηῖβ: “1ὰ εβῖ, ἰαπὶ δυάϊϊα εγαὶ 
δα ποτὰς ἱεγίίδε, χυοὰ ἄἅϊεϊ 5βοΐεραι 
ἄοπες σάπογεῖ τὰδα ποτδς βεχίδε "᾿ (1ΠῸῪ 
οα!εά [τ τπε τηϊγὰ Ποὺ 1{}1 τῆς δἰχεῖ ννᾶ8 
βουηάςεὰ).---καὶ -- ΨΒεη, Ηεδταίβεις, Ὀυῖ 
Αἰβδο ποῖ τ μβουϊ ἐχαπιρῖε ἱπ οἰδββίοβ ἰῃ 
ἴτας ςοππεςιίοηβ : ἴῃς δλοϊ βιαιεά ςοη- 
πεοίεά ἢ 118. εἰτης ΌῪ ἃ βἰπιρὶς καὶ; 
ἱπβίδποεϑ ἰη Μεγεσ.-τνεσ. 26. ἐπιγραφὴ 
ἐπιγεγραμμένη: αὐνκυναγάϊν εἐχρσχαββεαα ; 
Μι. δυὰ 1. βανε ρῆγαβεβ ΜΘ ἰοοῖ 

10 9 ΒΌ01Δ οπιΐξ του Ὀεΐοτε ἰσραηλ. 

1κα οοτγεοϊίοπβ οἵὨἨ ϑ8ιγ]ε.---ὦ 
Ἰονδ. : (δὲ εἰπιρίεδε ἔογπι οἵ {86 ἴη- 
βοσίρείοῃ. 

νν. 29-32. Ταμπές οὗ Ξςῤεείαίογς (Μι. 
χχνίϊ. 390-44, [,Κ. χχίϊ!. 35, 37, 39).--- ἐσ. 
29. οὐὰ -- [,λἰΐη, ναΐ, ἐχργδδββϑὶπρ μετε 
ἱγοηῖοδὶ δάπηιίγατίοῃ : “" δάπλίγα πὶ νὶπι 
οὐπὶ ἰγοηία Παρεῖ,᾽" Βεηρεῖ. Ἐδρδεῖ τε- 
τ δι κβ αὶ [Π18 νγοτὰ νν8 ποῖ ρίνεη ἴῃ ἴῃς 
ατεεῖκ [,εχίςομβ, δυὲ τῆδὲ ἴξ 15 ποῖ ἔδδτα- 
ἔοτε ἴο θετεραγάςά 88 ἃ 1,δἰἱπίβπι ρεουϊίαγ 
το ΜΚ., δυῖ ταῖπεσ δ8 ἃ ψοζγὰ ννῃϊοῦ μδά 
Ὀεεη δάοριεά ἀπά υϑεὰ ὉΥ ἴδε ἰδῖδθγ 

. τῶν 

Οτεεῖκβ, 4... Αττίαδῃ. Ηδια οὐΐυ ἱπ 
Ν. Τ.--ν ες. 30. καταβὰς (καὶ α, 
ΤΑ.) εἰς Βανε ΤἬγβεῖ ἢ λαυίηρ ἀεδοσπάεα, 
εἰς,, οὐ ΌῪ ἀεβοεηάϊηρ -- ἀεβοεπὰ δηά 80 
βανῈ ΤἈγβε!(--- ες. 31. οἱ ἀρχιερεῖς : 
ῬοΙΒ ἴῃ Μι. δπὰ ἴῃ ΜΚ. {πε ρῥγιεβδίβ Ἰεδὰ 
ἴῃ πα πη δ]οννεά σμυς ΚΙ ηρ, βοσίδεβ απὰ 
οἰάετβ (Μι.) δεΐίηρ πιεπιϊοηεὰ οηὶ] 
βυδοτγάϊηδιεῖν (μετὰ, εἰς.).---πρὸς ἀλλή- 
λους: ἃ ΘΟΠΊΠΊΟΠ δῶσ ρῖνεβ ῥίϑςε ἴὸ ἃ 
ΟΟΠΊΠΊΟΠ Ββρογίίνθηθββ 1ὴ (18 ὉΠΏΟΪ 
Ῥτοιβεσῃοοά, πονν τπδὲ ἰδ οαυδβς οὗ {Πεὶγ 
ἔεασ ἰβ τεπηονοά.---Ἶ ες. 32. ἵνα ἴδωμεν) 
ἐλμαΐξ τοῦ »ιαγ 346 (ἴπ ἰῃς ἄεβοεπὶ ἔγοπι ἴῃ 6 
ΠΓΟ88) 4Π ὑπ Β.Δ ΚΑῸΪς βρη ἔτοπὶ ἤδάνεῃ 
οὗ Μεβϑβίδμβῃίρ, δῃὰ 80 ὑεΐϊενς ἰη ΤΏβς.--- 

29 



410 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χν. 

Καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι ' αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 33. Γενομένης δὲ 3 
ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐννάτης. 
34. καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ ἢ ἐβόησεν ὁ ̓ Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, 
“Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λαμμᾶ σαβαχθανίδ;᾽ ὅδ ἐστι μεθερμηνευόμενον, 
“. Ὁ Θεός μου, ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες ὁ;" 35. Καὶ τινὲς 
τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, ““᾿Ιδού,) Ἡλίαν φωνεῖ. 

ἂν δ᾽ 

36. Δραμὼν δὲ εἷς,» καὶ 10 γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθείς τε ῖ] 
καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, “Ἄφετε, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλίας 

καθελεῖν αὐτόν.᾽᾽ 

, 31: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε. 48. καὶ τὸ 

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. 

1 συν αἶει συνεστανρωμενοι ἱπ  ΒΓΙ,. 

8 τῇ ἐνατὴ ὡρα ἴῃ 'ΒΌΙ, 

3 και γεν. ἰπ Ν᾽ ΒΌΙ.Δ. 

4 Οπιΐξ λέγων  ΒΌΙ,. 

δ᾽ΎὟΒο βρε!ίηρ οὗ τῆς ψογάβ λαμ. σαβ. νατίεβ τηυοῦ ἴῃ (6 Μ58. 
4 με δες ἐγκατελ. ἰπ δ ΒΙ.. 

4 δε ίη ΒΓΔ 33. ὁ τις ἰη ΒΔ. 
ΤῈ δὲ8 ἐστηκοτων. 

10 ΒΙ, οῃμίς και. 

ὮΜΒΌΙ, 33 οπιἱὶ τε (ΝΗ. τεδά δραμὼν δε τις γεμ. σ. ο. περιθεις καλ.). 

οἱ συνεστανυρωμένοι, ἴῃς ςο-οτυς!ῆεά. 
ΜΚκ,, πκὸ Με., κποννϑ ποίῃὶπρ οὗ 6 σοη- 
νεζϑίοη οὗ οἣς οὗ ἴῆς τγοῦδειβ τερογῖεά 
ὉΥ Γκ. Ηον ἀϊβετεηι {μεθα ἐδῖϊον- 
βυδεγεσβ ἱπ δρίσις ἔγοηι (ἢς ςο-οτυςϊβεά ἰπ 
8:. Ραυ] 8 βεῆβε (ἔοπι. νὶ. 6, Οαὶ. ἰϊ. 
30}} ᾿ 

ν. 33-36. Ῥαγάποες τοϊδομέ ἀπά 
«οἱ πίη (Μάτ. χχνῖϊ. 45-40, υΚ, χχὶῖῖ. 44-46). 
πνεῖ. 33. γενομένης, ἐγένετο: ἀηποίδες 
νον δτάπεββ οὗ βιγ]6 νδτιου ΒΥ ἀηεπάεὰ 
ἱῃ Με. απά 1{κ.--σκότος : οη [Πἰ8 ἀδγκ- 
π688 υἱάά οὐ Μι. Εὐυτγτεῖῦ (Ἰγαπάεγμηρεη, 
ῬΡ. 175-6) βυρρεδβίβ 88 [8 οᾶυδε ἃ βίοσπι 
ΗΜ Βοῖ νὶπά ἴτοπὶ ἴῃ βδουιῃ-εαβῖ, δυο ἢ ἃ8 
βοπ)δῖίπιεδ σοπλ68 ἴῃ τῆς ἰαβί υνεεῖκβ οὗ 
δρτίηψ. “ΤὮς Πεάνεηβ ᾶτα ὀνεσοδϑὶ ὑνἱτἢ 
ἃ ἄεορ ρτᾶν, ἴπ6 δὴ ἰοβεβ 8 Ὀγιρὶ- 
Ὧ689, δηᾶ αἱ δι ἀϊβαρρεᾶιβ. ονοσ ἴῃς 
ἁἀατκεηοὰ Ἰαπὰ γαρεβ (ἢς βίοσπ),, 50 [παῖ 
τὰς οσουπίτν, ἴῃ ἴΠ6 τηοτηίηρ [Κα ἃ ἤοννετ- 
οᾶτρεῖ, ἱπ ἴῆς δνεπίπρ ἀρρεδγβ ἃ νναᾶϑβῖε. 

.. Οὐ [δὲ βαάδάεδϑβι ἀδυ ἴθ πυπίδη ἢἰ5- 
ἸΟΤΥ δψερὶ δυο ἃ βίογπι δὶ ποοῦ ονεῖ 
7ετυβαίεπι, δὐάϊπρ ἰο (ῃς ἴετγογβ οὗ {Π|6 
οτυοϊβχίοη."᾿--Νεσ. 34. ἐλωΐ, ἐλωΐ; τῆς 
᾿Αγδπηδίς ἔογπι οὗ ἴῃς ννογὰβ βροκεὴ Ὁγ 
{5 Με. ρἰνίης ἰἢς Ηεῦτενν εαυΐνα- 
επί, Οη τἢΐδ οτὺ οὗ ἀεδειίίοη υἱείε τε- 
ΤΩΑΙΚΒ Οἡ ἴπα ρδγαι]εἱ ρίδςε ἰπ Μίι.-- 
ὁ Θεός μον. ὁ Θ. μ.: ἃ5 ἰπ ϑερῖ. Μι. 
εἶνεβ τἰῃς νοοδιϊνε.--οἰἷς τί, ἔογ νι ῆδὲ 
ἐπὰ ὃ ἵνα τί ἰη Μι. πὰ ϑερι.---ν ες. 35. 
Ἠλίαν: της πᾶπὶς οἱ ΕἸ) 8} ποῖσῃς ὃὈς 
βυσρεδίεά ὃν εἰπεῖ ἰογπὶ οἵ ἴς πᾶπιὲ οἵ 
αοά---ΕΟἸὶ οὐ Εἰοί. ὨΟ «δε τινες 'νεγα 

παι τοδλᾶς (ες βοὸς ρὺπ ἰδ ἀουδιί!, 
ταοβὲ ὑγοῦδθὶν παι ῖςββ ἔ]!]Πον -οουπίσυ- 
τεῦ ΨὯῸ οπἷῖν αβεοιεᾶ ἰο πιϊβυηάει- 
βἰληὰά.--Νετ. 36. δραμὼν δὲ: ἰξ (δε 
5 ννοσς ἢθαγί 688 πρείετα, τῆεη δὲ τν}}]} 
ἱταρῖν παῖ (18 ρείβοη ψνῆο οἤπετεά τῇς 
δυβεγε ἃ βροῆρε βδϊυγαίεδ υἱ ῥοσεα 
(υἱάε Με.) ννδὰ ἃ {τἰεηάγ ρεζβοη ἰουςῃεὰ 
ΌΥ ςοπῃηραββίοῃ. Εοσ τῆς οτεάϊι οὗ Βυπιδῃ 
πδίυσε οὔς ἷἰβ νεσὺ ὙΠΠης ἴο ὃ6 ςοη- 
νἱποοά οὗὨἉ (δῖ8.---ἐπότιζεν πιΐρας, ΠΚ6 
ἐδίδουν (νεῖ. 23), δε νίοννεά 28 ἃ οοηδίϊνε 
ἱπιρετίεςς ξξ οἴδετεά Ηἰΐπὶ ἃ ἀγίηϊς, Ῥυϊ 
]οδπ᾽ 8 παγαῖϊνα ἰπάϊοαϊε τμδὲ [1658 
δορερίεὰ (Π6 ἀτίπὶς (χίχ. 30).---λέγων 
τεΐειβ ἰο ἴδε τὴ ψὯο ὕιουρῆς δα 
ἀτίηκ. ἴῃ Με. ἴξ ἰ8 οἴπειβ πο δβρεαῖ 
(κχνῖϊ. 49), δῃηὰ {πὴ βεῆβε οὗ ννῆδι ννᾶ8 
βαιά νδτῖεβ δοοοσάϊηρὶ γ---ἄφες ἰπ Μι. 
πδῖυγαῖγ, που ἢ ποῖ περδββασυ, πηδδῃβ: 
βίορ, ἀοηϊ ρίνε Πὶπὶ τῆς ἀγίπι (υἱάδ οα 
Μι.))--ἄφετε πη ΜΚ., βροκεη ὃν ἰξς πιᾶπ 
ἴο ἴπθ Ὀγδβίδηδετβ, τηεδη8 πδίυγα!]ν : 
Αἰίονν ττεὲ (10 βαῖνε Ηἰΐπι τς ἀτίηκ), ἴῃς 
ἰάθα Ῥείη ᾳφ ἔπᾶὶ Ἐπογε ὃν τὰ 1 οὗ τῆς 
ΒυΠεγος ννουϊά Ὅς ῥτγοϊοηρεά, ἀηά 80 88 
τ Ψετα ξἶνο εἰτὴς ἕοσ ΕἸ!) τὸ σοπια 
(ἴδωμεν εἰ ἔρ. Ἢ.) το Μνοτκ δὴ εβεοῖαδὶ 
ἀεϊνείᾶπος δ ἰακίηρ Ηἰπὶ ἄοννη ἔτοπὶ 
τῃς οτοϑ5 (καθελεῖν α.).---εἰ ἔρ.: εἰ ν»ἱἢ 
186 γγεβεης ἰηάϊςαιίνε ἱπεῖεδά οὗ [88 
πλογα υϑυδὶ ἐὰν νυν δβυδ)]υποῖνε ἴῃ ἃ 
{υΐυτα δυρροκίκίοη τυ ἢ ργορδὈ ἐν (σέ δ 
Βυτίοπ, Μ, ἀπά Τ. ἴῃ Ν. Τ', αὶ 251). 

γν. 37:41. Ῥεαίῃ απὰ ἐς αἀφοοπιῤαπὶ- 
"»πεμἰς (Μι, χχν!. 5ο-56, [,Κ. χχὶῖ!. 46-40).---- 

-ι  -πππι-ωΡ-- πὰ 
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39. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, ὅτι οὕτω 
κράξας 1 ἐξέπνευσεν, εἶπεν, “᾿Αληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος 3 υἱὸς ἦν 

᾽ν» 
Θεοῦ. 40. Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν 
αἷς ἣν καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ 4 ̓Ιακώβου τοῦ 
μικροῦ καὶ Ἰωσῆ δ μήτηρ, καὶ Σαλώμη, 41. αἱ καί,5 ὅτε ἦν ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ, καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὲ 
αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. 

42. Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστι προσάβ.. 

Δ ΒΙ, οορ. οπιῖξ κραξας, ἰουπὰ ἴῃ ΑΟΔΣ αἱ. μπε. 

3 ΤΒε ογάες οὗ ἔδο ννογάβ νᾶσίεβ : οντὸς ο ανθ. ἰπ ΒΌΙ,Δ 33 (Τίδοξ., ΝΝ.Η.); 

νιος ἣν θ. ἴῃ ΑΟ αἱ. (Τίος 8.) ; νιος θ. ἣν ἰῃ ΒΓΔ (ΚΝ... 

8 ἣν (τοπὶ ΜῈ.) οπγϊεεά ἴῃ 3 ΒΙ,. 

ΦἾΊΝΒΟΔΣ οἱιῖξ τον. δΊωσητος 'ἰπ ΒΌΓΔ, 

ὁ 38 33 οπιῖέ και ; ΑΟΙΨΔ οπιῖς αι. Ῥεσβαρβ Ῥοιἢ οπιίβαίοηβ ἃγα ὅπ [0 αἰγηϊας 
επάϊηρ. 

γε ες. 37. φωνὴν μεγάλην: ἃ :εεομά στεαὶ 
νοΐςς υἱἱεγεὰ ὉΥ [6818 (υἱάδ νεῖ. 34), ἴῃς 
ἕλος ἱπάϊςαιεά ἴῃ Με. Ὁγ ἴδε ννογτὰ πάλιν. 
Αἱ 1818 ροΐπε ψουϊὰ σοὺς ἰῃ [ΟΠ π᾿ 5 
τετέλεσται (χίχ, 380). --- ἐξέπνευσεν, 
Ὀτεδιπεὰ ουὲ Η[8 1Ἰἴπ, ἐχρίγεά ; δοσγῖβε, ἰς 
πιδίη ἕδλοϊ, το ψ Ὡς τῆς ἱποίάεης οὗ τῆς 
ἀγίπκ (ἐπότιζεν, ἱπηρετίεςι) ἰ8 βυθοτ- 
ἀϊπαῖς ; υϑεὰ Δοβοϊυξεῖγ, δεγε (ἀπά ἴῃ 1Κ. 
χχὶ!!. 46), 48 οἴϊεη ἴῃ ἐπε οἰδββὶςβ. Βεηρεὶ 
τεπηασκβ: “ Βρίγαγε οοπάποϊς σοτγροσί, δχ- 
βρίγαγα βρίσίξυϊ ".---νεσ. 38. ΤᾺΣ ἴδοϊ οὗ 
τῆς τεπάϊηρ οὗ ἴῃς νεὶ! βιαῖεά δβ ἰη Μι,, 
Ψ  οπιϊδβίοη οὗ Μι.᾽8 ἔδνουτίις ἰδοὺ, ἀπά 
τῆς ἱπιτοδυςιίοπ οὗ δηοίῃπες οὔ ΜΚ.᾽5 
οδιαγδοίεσίβιὶς μ᾽ θοηδβπι8, ἀπ᾽ ἄνωθεν.--- 
γεῖ. 30. κεντυρίων, ἃ [,Δἰἰηΐδηι τ 
τεπέμγιο, ἴος Ὑ ΟΣ ΜΕ. δηὰ ΓΚ. ρῖνε 
τῆε ἀτεεῖς ἑκατόνταρχος.---ἐξ ἐναντίας 
(χώρα), τἰχῆς ορροβίϊες 1εβ08, 8ο {πὲ δε 
οουἱά Ποᾶγ ἀπά δβεὲ 411 ἀϊδβιΐποῖῖυ. Τῆς 
τίηρ μαι «δεν ἱπιρτεββεά Βίπι, ἀοςοτά- 
ἱπρ ἴο ΜΚ., ννᾶβ ἴῃς πιᾶπηεσ οἵ Ηἰβ ἀδαδιῃ. 
--οοὕτως ἐξέπνευσεν -Ξ ἹὩ ἃ Ἰουά νοΐςς, 
88 ἰξ 1ἴὸ ψεσο 88}}} βίσοη ρ, δῃηὰ 80 το 
βοοποσ ἤδη υὑϑι14], 88 οἴ ομε ψῃο, πεεάϊηρ 
πο ΕἸ} το αἱά Ηἰΐπι, οου]ὰ δὲ υ"}}} βεῖ 
ἩϊΪπλβεὶξ ες ἔγοπὶ πιίβεσυ. Ὑμΐβ ννᾶβ ἃ 
πδῖυζαὶ ἱπιρσεβδίοῃ οὐ ἴῃς Ἴδηϊτυγίοπ᾽ 8 
Ατῖ, απὰ ραίτίβιϊίς ἱπιεσργεῖοσβ δπάογβα 

1 Ὧβ ἴσυδ δηὰ ἱτηρογτίδης. Μὶςῖος Απί. 
δΑγ8 ἴμαι δε ἰουά νοΐσε βῃονεά δὲ 
68:8 ἀϊεά κατ᾽ ἐξουσίαν, ἀπά ὙΠεορἢγ- 
δοῖ Δρρ]168 ἴο ἔπε ἐξέπνευσεν ἴδε ἐρίτπεὶ 
δεσποτικῶς. Βυϊῖ ἴξ πιᾶὺ ὃε 4υεδιϊοπεὰ 
ΨΠείμες τΠ8 νίενν ἰδ πῃ δοοοσζά εἰϊπεσς 
Ὑνἱἢ ἕαοῖ οσ ἢ δουπά τπεοίοργ. ΥνΠαῖ 
οὔ τῆς φέρουσι ἰπ νετ. 2 ὃ Απὰ ἰβ ἴδετε 
ποῖ βοῃεϊπίης ἀοςεῖῖς ἴῃ βεϊξγεβουθ 

ἥἄοτα ἴδε ρδηρβ οὗ (86 οὔοββ, ἱπαίεδά οὗ 
Ἰεανίηρ ἴῃ ἰγαρὶς Ἔχρογίθηςς ἴο συ ἰΐδ8 
πδίυγαὶ οουτβε ἡ Με.᾽8 Ἔχρίδπαίοη οὗ 
τῆς νοηάες οὗ ἴῃς σεηπίυτίοη, ὃῪ ἴῃς εχ- 
ἴεγπδὶ δνεοηίβ-- -αγίμαυδίε, εἰς.---ἶβ, ὉΥῪ 
ςοπιρδσίβοη, βεοοημάδσυ. ϑοίδηζ οδασ- 
δεοίεγίβεβ Με βρζοῦδὲ τ “βοπόποσ 
Ῥδυςποϊορίβοῖ ᾿" ὉΠοΪοσίοδν βπεη). 
Ἐδϑαιν τῶι ὀρ τς Ἀῆμαι" διώρὸι 
ψῆο ἰοοκεὰ οὐ ἔτοπιὶ δίδασ, υἱάδ. οὔ 
Μι. ΜΚ. εἰπρίεβ. ουξ ἴοσ βρεοίαὶ τῃδη- 
ἤοῃ ἔπε βαπὶῈ (ἧγες 8ἃ8Β Μί.: Μᾶσυ οὗ 
Μαράαϊα, Μαγν τς πιοῖμεσ οὗ [πηεβ δπᾶ 
71οβεβ, δηὰ ἴῃς τηοῖπες οὗ Ζοερεάεεο᾽ 5 
οἰ άσεη. ΜΚ. ἀϊβεϊπριβηεβ [4π|68, Ὡς 
Ὁτοῖμεσ οὗ ]οβεβ, ἃ8 τοῦ μικροῦ -- ΕἸ ΠΟΥ 
τῆς πεῖς ἴῃ βίδίυσε (Μεγεσ ἀπά ΥΝ εἰβ8), 
οζσ 186 1688 ἴῃ αρε, ἴπε γουηρες (ΘΟ ἤδη Ζ 
ΜΚ. τεβίειβ ἴο ἰἢς πιοῖμεγ οὗ Ζερεάεδε᾽ 5 
ΟὨΠ]άτεπ ὉΥ ποῦ οὐῖ πᾶζηε, ϑδίοτης. 
Νείεπει. ἐνδηρεῖβε πιθηιίοηβ Μᾶγυ, ἴῃς 
τοῖπεσ οὗ |6β808.---νεσ. 41. Τῆΐδ ἰη- 
τεγεβϑίηρ τείεγαπος ἴο βοσνίος σεπάεγε 
ἴο ]ςβυ8 ἱπ δ, Πες, ρίνεη Βεῖα ὉῪ ΜΚ. 
ΟὨΪΥ, ἈΡΡ ΐ᾽ε8 ἴο τῆς ἴἤγεε πατηεά, Βεηος ἰῃς 
Βοπουτγδῦϊε πηοπίίοη οὗ ἴπ6π|. Μί. βυὺ- 
δεϊευϊε 8 βεσνῖίος ου ἴῃς γ8Ὺ ἔγοτι Οδ] ες 
ἴο ]εγυβαὶεπὶ τοηδεσοὰ ὃγ 41]--- αν ἀε πεν 
ἃ βεοοπάδσγυ δοοουηΐ.--ἄλλαι πολλαὶ, 
Οἴδεῖθ, τΔηΥ; 4180 ὑνοσίῃυ οὗ Βοπουτσ, 
υϊ οὗ δῃ ἰηξετίογ ογάθσ οοτηρασεά ψἱὮ 
τῆς ἴὔτες. ὙΠΕῪ πιδάς ἔπε ᾿Ἰούγηου ἔτοπι 
Θ411ες το ]Ἔγυβαίεπὶ νυν ἢ 6808. 

γν. 42-47. Βηγίαὶ (Μι. χχνίϊ. 5γ-66, 
1.Κ. χχίϊ!. 5ο- 56).---νες. 42. ἤδη: οτηπἰεὰ 
ὃν Με., δυὲ ἱπιροτίδηξϊ, 45 ἱπάϊςδιηρ τῃδξ 
τῆς Ὀυβίπεββ Ϊοβερὴ ἢδὰ οἡ παηά---ἶπαὶ οὗ 
οδιαϊπίηρ δπά ἰδίῃ ες ῬΕΣβμβεῖοη, ἴο ἴδκε 
ἄονῃ δηὰ Ὀυτν ἴδε Ὀοάγ οὗ [εβυ8---τηυδὲ 
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βατον, 43. ἦλθεν ᾿ωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, 

ὃς καὶ αὐτὸς ἣν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ - τολμήσας 

εἰσῆλθε πρὸς 3 Πιλάτον, καὶ ἠἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 44. ὁ δὲ 
Πιλάτος ἐθαύμασεν ἢ εἰ ἤδη τέθνηκε. καὶ προσκαλεσάμενος τὸν 
κεντυρίωνα, ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε" 45. καὶ γνοὺς 
ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ σῶμαδ τῷ ᾿Ιωσήφ. 46. καὶ 

ἀγοράσας σινδόνα, καὶ ὁ καθελὼν αὐτόν, ἐνείλησε τῇ σινδόνι, καὶ 

κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ," ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτμας " καὶ 
προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 47. ἡ δὲ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆ ἢ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.19 

τ λθων ἰη ΜΑΒΟΙΜΔ, εἰς., λθεν ἴῃ Ὁ. 3 προς τὸν ἰῃ ΒΓΔ 33. 

8 ΜῸ δᾶνε ἐθανμαζεν (Τί5.}.), δος. (Τ.Ε.) ἰη ΒΟΙ,Δ (ΛΝ. Η.). 
4 παλαι ἰπ 01, (Τί2ς..), ηδη ἰπ ΒΌ (ἿΝ.Η. ἰεχὶ, παλαι πιαᾶτα.). 
δπτωμα ἴῃ δ. ΒΌΙ,; ομαηροὰ ἱπίο σωμα ἴτοπι ἃ ἔεεἰΐπρ οὗ ἀεοογαπι. 

ΦΊΒΌΙ, οΟΡ. οπιίς και, αὐ δεὰ 45 ἃ οοππεοίίηρ ραγιίοϊς. 

τ εθηκεν ἰη ΝΒΌΙ, ΟΝ. Η.). 
8.3 Β πᾶνε μνηματι, ἱπείεδὰ οἵ μνημειω ἱπ ΟὈ.Δ. Τίδοι, δηά ὙΗ͂. δάορι 

τεδάϊης οὗ 38. 
ϑῃ Ῥείοτε ἰωσ. ἰῃ ΒΟΔ; Ιωσητος ἰῃ ΒΙ.Δ. 

δε ζοης δδουϊ νἱίδουϊ ἀεῖλγ. [ὲ ννᾶβ 
αἰγεαάγν ἴῃε δἴεγηοοη οἵ ἴῃς ἄδυ δε- 
ἔοτς τῆς ϑαῦδαιϊῃ, προσάββατον, «Δ]1εἀ 
παρασκενή (ῃεῖα δηὰ ἴῃ (ῃς ρᾶγδι!εἰβ 
ἴῃ τπἰδ τοοῆηϊοδὶ δβθῆβ86). [Ἃ{Εἀἁἡ πιμδῖ, 
τετοΐοσε, Ὀς ἄοης δἰ οηςδ, ος ἰξ ςουϊὰ 
ποῖ ὃς ἄοπα {{Π]] ϑδϑθαϊῃ ννᾶβ ρδϑῖ.-- 
γετσ. 43. εὐσχήμων: Μι. Πᾶ8 πλούσιος ; 
υἱάφ ἰἴεῖς ἴοσ τειηασκ οὐ ἴδε ἴἵννο 
ερίτδεῖ8.---βονλεντής, ἃ σουποῖ]οσ, ποῖ 
ἴῃ τῆς ργονίποϊδι ἴοννη, Ατἰπιαίμδεα, 
ψΒῖοἢ νου ἢανε ὕδεη πηεπιϊοπεὰ, Ὀυς 
ἰη τῆς σταπά σουηςοὶ πῃ ]εγυβδίςγα.-- καὶ 
αὐτὸς, ποῖ ἴῃ τα τοὺ ἴο τῃ6 βρπας ἀείϑια 

Ἔγϑ]γ (ΥΝ εἰβ8), θὰϊ ἴῃ σοτηρδπυ ννΐ 
ἔπ βακ ρέϑ εν ἄπο πδιηςά (ϑοῃδη2) ; 
δος, {Κα ἐῆεπι, νγὰβ δὴ Ὄχρεοίδπε οὗ τῆς 
Κιπράοπι οἵ αοά.--τολμήσας : ἃ σταρῃϊςο 
ποτά, ἱπ ΜΚ. οηἱν, ρίνίηρ 4 νἱνὰ ἰάεα οὗ 
18. Βἰτυδιίοη. ΟΡ] εςτίοπβ ἴο θὲ {εαγεᾶ 
οὐ ΡΙΙΑἰς᾽᾿ 8 ρατὲ οἡ βοοζς οὗ ἔἰπηε---εδὰ 
80 βοῇ ἢ ροββί υΪΥ βυγὶν ἱπάϊβεγεπος ἴὸ 
τὰς ἀδοδηοῖεβ οὗ Ὀυτγαὶ ἴῃ τῆς οἂβςε οὗ ἃ 
οτοϊδεά ΒΟΏ, τίβ οὗ οἥεπος ἴο (δες 
Σοὶ ρίουβ ἰδαάδθγβ ἴῃ {ςκτυδαῖσαν ὉΥ δυπὶ- 
ἢν βῆονῃ ἴο ἴῃς οὐποχίουβ Οης, ἀνε 

1 ἀελῖῃ. Ὑπογείοσε ἴο θὲ τεπάεσγεά: 
“ἐᾳακὶηρ σομγαρε, ψεηῖ ἴῃ ὑπο ΡΠ δῖε" 
υἱάε Εἰεϊά, Οἱ. ΝΟΥ.» αἀ ἰος.).--- τ. 44. 
ταϊττεὰ Ὀγ Μι., ννῆοβα παγγαῖνα σου ρῇ- 

οὔὲ ἰ8 οοἴουτεββ οοπηραγεὰ νυν ΜΚ.᾽8.--- 
αἱ τέθνηκε: εἰ -- ὅτι, αἴει 4 νεῖῦ οὗ 
ποπάεγί(υίάε Βυτγίοη, Μ. δηὰ Τ',, δ 277, ἀπά 
νίηει, 8 ἰχ., 6).---ἀ«ἱἱ ἀπέθανε: τέθνηκε 

10 γεθειται ἰῃ ΒΟΌΙ.Δ. 

88 τεΐεσγοπος ἴο ἴδε ργεδβεηὶ οὗ ἰδε 
Βρεᾶκες, ἀπέθανε ἴο ἴδε τηοτηεπὶ οἵ 
ἀεδιῃ.---πάλαι: ορροδεά ἴο ἄρτι, ἀπὰ ποῖ 
ἱτιρ  γίπρ ἃ ςοπβίἀδγαθῖα εἰπὶς δείοτς, δυὰς 
οηἷγν Ῥᾶγα ργίογιυ ἴο ἴῃς ργεβεης, ΡιΪδις᾽ 8 
πυεβιίοη ἴο (πα σςεπίυτίοη νναβ, ἀϊά Ης ἀϊς 
δεΐοτε πον -- ἰβ Ης δοίυδιγ ἀδδά ὃ--- 
-τνεῖ. 45. ϑαιιββεά οη τῆς ροΐης ΡΙαῖς 
{τβεῖγ ρίνεβ (ἐδωρήσατο) ἴδε οᾶτοαβα 
(πτῶμα, Μ ΒΌΙ,, οοττεοιεὰ ἔτοπὶ ἔδεϊϊπρϑ 
οὗ τενεγεῆςα ἱπίο σῶμα ἰη τηδην Μ55.). 
--νες. 46. ἀγοράσας, λαυίηρ ῥμγολασεά 
Ἰπδη ; τβογείοτε ρυγοῃδβαβ οου]ά θὲ τηδᾶα. 
Τῆῖβ νοτά, δἀπὰ τῆς γεᾶβϑου ρίνεῃ ἴοσ 
7οβερὶν'β δᾶβία (νεσ. 42), ἴᾶνβ, ποῖ ψ 1 - 
ουὲ ἃ δον οὗ γεᾶβοῃ, δδεὴ τερασάεὰ δ8 
πη πιεπιίοηδὶ ενίάεπος ἴῃ ἕδνουσ οὗ [86 
]ομβαππίης Οπτοποίορυ οὗ ες Ῥαββίοῃ. 
8ο Μεγεσ, ννεῖββ, δπὰ Ἡοϊζμδπη.--- 
καθελὼν: καθαιρεῖν ννᾶὰ8 (ῃς ἰεοππίοα! 
ἰδγπὶ ἴογ ἑακὶπρ ἄονῃ οπὶ ἴπ6 ογοββ. 
Ῥτοοῖβ ἱπ Εἰβηεγ, Βαρπεῖ, Κυρίε, δηὰ 
᾿πφριμεί χ᾽ νοὶ ον ἐκᾷ Βεσγεοην ηλῦσε 

νη) ( ατι, δ Β): πο ἱπάϊςατίοη 
ἰῃ ΠΡΗ ΙΑ Ἧι. τδαι ἢ ν 88 κεῖσ, ἀπ 
7οβερμ᾽ 8 οννῃ.--- ἐσ. 47. τέθειται : οπὶ 
τῆς ῥεγεεέ Μεγεῖ πὰ ἽΝ εἶββ ἱπέες πὶ 
ἴθ ννοπιεπ ψεῖς ποῖ ργεβεηὶ δὲ (δε 
Ὀυτγίαϊ, θὰ δἰ πιρν ἀρργοδομεά δηὰ τοοῖὶς 
ποῖ πεῖς |εβ08 ἴδ δἷϊεοσ δυτίαὶ. 
ϑοθδηζ ἀϊββεηῖβ, δηά τείειβ ἴο ἴδε καὶ 
Ῥείοσε ὅτε ἰῇ νδσ. 41 ἰῃπ βοῆς Μ98., ἃ8 
τονίηρ τἴ8δῖ τΠεν Βδά σοπης ἴο τεπάσσ ἴῃς 
ἰ οδῖος ἴο [6β8ι18. 
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ΧΥῚ. 1. ΚΑΙ διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα 
ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2. καὶ λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς σαββάτων 
ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον,;2Σ ἀνατείλαντος ὃ τοῦ ἡλίου. 4. καὶ 
ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, “Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας 
τοῦ μνημείου ; "4. Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ 
ὃ λίθος: ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 5. καὶ εἰσελθοῦσαι δ εἰς τὸ 
μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλη- 
μένον στολὴν λευκήν" καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 6. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, 
“Μὴ ἐκθαμβεῖσθε. Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον. 

1 χῇ μια ἴῃ . ΒΙ,Δ 33 (Β οπιῖϊβ τη, ΝΝ. Η. Ὀγδοκεῖβ). 

3.80 ἰη ΒΓΔ (ΝΝ.Η.). 
8 ἀνατέλλοντος ἰπ Ὁ (ΝΗ. πιᾶσρ.). 

ΝΟ πᾶνε μνημα (Τί8.ἢ.). 

4 ἀανακεκνυλισται ἰη Ν᾽ ΒΙ.. ἀαἀποκεκ. σΟΠΙΟΓΠΊ8 ἴο να, 3. 
δελθονυσαι ἴῃ Β (ΝΗ. πιᾶτᾷ.). 

ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΝΙ. ΤῊΣ ΕΕΒΌΟΒΕΕΟΤΙΟΝ. 
νν. 1-8. Τε οῤέη ργαῦε (Μι. χχν! 1-1ο, 
1. χχῖν. 1-12).---ννεσ. 1. διαγενομένου 
τοῦ σαββάτον, (ἢε ϑαῦθαι ἢ Ῥεΐηρ ραβί; 
ἰπιϊασ ὑδε οὗ διαγ- ἱπ Αοἷδ χχν. 13, 
χχνυϊ!. 9, δηά ἰπ ἰδῖς Οσεεῖκ δυΐπουβ; 
Ἐχδηιρῖςβ ἱπ ΕἸβηοσ, δ εἰβιεῖη, δρῇεὶ, 
4.5.» διαγενομένων πάλιν ἐτῶν δέκα, 
Ῥοϊγδ.. Ηἰ5ξ., 11.» 19.---᾿ὀγόρασαν ἀρ.» Ρυτ- 
οἰδδβεά βρίοεβ ; νβογενῃ, παρ εὰ ἢ 
Οἱ, πιοσὲ ρευζεςεῖν ἴο δποίπε ἔπε Ῥοάν 
οὗ ἴδε Ιοτὰ 1εβ08. Τῆς δογίβε ἱτηρ!ε8 
τδδι [Π18. ρυσοῆδβε τνᾶβ τηδᾶὰθ οἡ ἴπε ἤτβὶ 
ἄδν οὗ {πὲ ψεεκ, 1. (χχιϊ!. 56) ροϊπίβ 
ἴο ἴπε ρῥγενίουβ ΕτίδῪ Ἴνεπίηρ. Ηδι- 
τηοηΐδίβ (τοι, 4.6.) τεσοηςῖϊα Ὁ ἰδῖ- 
ἰης ἠγόρ. 88 ἃ ρυρετίεςς. “Αἴτεζ βυπβεῖ 
ἔδεις 88 ἃ ἰἰνεῖν ἰταάς ἄοπε ἀοης 
τῆς 1ενν8, Ὀεσᾶυβε πὸ ρυγτοῆδδε Του] 
Ῥὲ πιδάς οὐ ϑδδῦβι ᾽᾿ (5. 8η2).---τ ες. 
2. λίαν πρωΐ, νεῖν ελγν ἱπ ἴῃ6 πιογῆ- 
ἱπρ, βυρρεβιίηρ ἃ {ἰπ|6ὸ πασάϊν οοπϑβίβιθης 
ψ ἢ ἀπε φυα!ἐγίηρ οἴδυβε : ἀνατείλαντος 
τοῦ ἡλίοντΞ ννῇῆεη ἴΠῸ ϑὺη ννᾶβ τίβεη, 
ψὨϊοἢ ἀραὶη ἄοεβ ποὶ παγηηοπίβα νἢ 
τῆς “ἄεςρ ἄδννη" οὗ 1. πὰ τῇς “γεῖ 
ἄαικ" οἵ ]οῆπ. Μ.᾽8 αἱἷπὶ ἀρρδσζεπιν 
ἰδ ἴο ἐπηρῃδβίβε (6 ἕδος δι ννπαὶ ἢς ἰ5 
οἷης ἰο τεϊδίς παρρεπεά ἰπ δγοδὰ ἄδυ- 
ἤρδι : 1.Κ0 το ροίπε οὐὖῖ τῆι της ρῥίουβ 
ψοσιδη ννεσα δὲ {πεὶγ Ἰονίπρ νου 848 λιν 
ου ἴδε ϑυηπάδν πιουηΐηρ 48 ροββί 0]ς.-- 
Μες. 3. ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς: 248 {ΠΕῪ 
ΨΜοπὶ ἴο της βερυΐςῆγε, ἴμεν Κερὶ βαγίπα 
ἴο εαοῖ οἵπεν (αὐ ἱπυίσεπι, Μυϊς.. πρὸς 
ἀλλήλας, Εὐυτ8γ.). --- τίς ἀποκυλίσει: 
1πεῖγ ΟΠΙῪ βοϊοτυάς ννᾶ8 δῦουϊ ἴπ6 βίοῃα 
αἱ (Π6 Βερυ τε Β τηουτῆ : πο ἰπουρπὲ οὗ 
18. φυατάϑ 'η Μκ.᾽ 8 δοοουηῖ. Τῇε ρίουβ 

ννοΊεη ᾿ς λδὴ ποῖ οὗ δηρεῖϊς Βεῖρ. 
Με δαά τοϊϊεὰ ἰἢς βίοης ἐοσιναὰ απὰ 
οου]ά το]] ἰξ θδςῖκ, Ὀὰὶ ἰξ νναβ δεγοπὰ ννο- 
τηΔΠ᾽ Β Βίγεηρτῃ.--- ἐγ, 4. ἀναβλέψασαι, 
ἰοολίηρ πῤ, 485 ἴμεν δρριοδομβεάᾶ {δα 
τοπὶθ; βυρραβίῖνε οὗ ἤδᾶνυ πεατίβ απὰ 
ἀονποδβδὶ ὄγεϑ, οὐ ἴπ6ὶ ψΑὺ τἈϊτπετ.--- 
ἦν γὰρ μέγας σφόδρα : ([!ΐ8 εἴδυξε 56 εΠὶ8 
οὐδ οὗ ρίδος πεῖε, δπὰ ἱὲξ ἢδ8 δεεη 
βυρρεβίεά τπᾶὶ ἴξ βῃουϊά Ῥὲ ἱπβεσιεὰ 
αἴϊες μνημείον ἰπ νεῖ. 3, 88 δχρίαἰηίῃ 
δε ννοπΊε π᾿ 5 βοϊἰοἰϊυδς δδουξ {πε γεπΊον: 
οὗ ἴδε βίοπθ. ΑΒ ἰξ βίδηάβ, (δ οἷδυβε 
εχρίδίπβ πον {πε ννοσηεη σουἹὰ βες, Ἄνθη 
δῖ ἃ ἀϊβίδηςε, ἴπαξ ἴῃς βίοης ἢδά δἰσεδάυ 
θεξη τετηονεά. [τ νν88 ἃ ΑΠΙ ΘΙ ΠΕΥ Ἰατρε 
οὈ͵εςι. Ηον ἴδε βίοπε ννᾶβ γο δὰ ἀννᾶν 
͵ἰ8 ποῖ βαϊά. 

γν. 5-8. ΤᾺδτ τοονιέη πίε ἱπέο ἐΐε 
ἐονεὸ ἑμγομρὰ ἐκε οῤτη ἄοον, απ ἐχῥενίθμοα 
α ργεαίεν σηγῤγίσε.---7νεανίσκον, ἃ γομῃ, 
ταᾶῃ. [ἴῃ Μι.᾽8 δοοουηξ ἰξ ἰβ δῃ δηρεῖ, 
πὰ δίβ ροβίκίοη ἰβ ποῖ υυνἱεπίη τῆς τοτηῦ, 
85 Πέτα, δϊ βἰτεἰπρ οη ἴῃς βίοης νἱίδουῖ. 
1κ. μᾶ8 ἔσο τηξη ἴῃ βαϊηίηρ ἀρρϑτγεῖ.--- 
στολὴν λευκήν, ἴῃ ἃ νἢϊϊς ἰοηρ τοῦς, 
ἱπιρίγίπε νμδῖ ἰβ ποῖ βαὶά, τὶ τῆς γουτῃ 
ἰ8 δἃῃ δηρεῖ. ΝῸ βυςῇ τοῦς Ψψόσῃ Ὁ, 
ζοῦηε ΤᾺεη οὐ δδγιῇ.-- ες. 6. Μ 
κθαμβεῖσθε, “Ὅς ποῖ αἢτίρῃιεά " ὍΝ 
λον παὰ Ὀεεη ὃγ ἔπε υπεχρεοίεά εἰρδὶ 
οὔ ἃ πιαν, ἃπά ννεαγίηρ ἀδαυεμὶν ἀαῤῥαγεῦ ; 
πο ὑμεῖς αἴἴες ἴῃς νεγὺ Πεζε, δ8 1π Μι. 
ἤει φοβεῖσθε, ννῆετς τπετε 'β δὴ ἱπιρ!εά 
οοπίγαδι Ὀείνψεθη ἴδε ννοσηθη δηὰ ἰἢς 

αγὰς (υἱάε οχ Μι..--- Ἰησοῦν, εἰς., 
ἔς γα δβεεῖ, {πε Νδζαζεης, ἴῃς ογυςὶ- 
βεά. Οὔϑεγνε ἴῃς οδ]εςξϊνς, ἐΔτ-ΟΥ͂ βῖγία 
οἵ ἀεδβοτίριίοη, δεδβιιπρ ἃ νἱδίϊοσς ἴγοιῃ 
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ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε. ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 

ΧΥυ!. 

ἡ. ἀλλ᾽ 

ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει 
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν: ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.᾿" 
8. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ 1 ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου " εἶχε δὲ 2 αὐτὰς 
τρόμος καὶ ἔκστασις " καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ. 

1 ΜΑΒΟΌΓΔΣ οπιῖ ταχν (Τίβο., Ὁ... 
3 γαρ ἴοι δε ἰη ἢ ΒΌ νεῖ. 1.δξ. ΤΟρ. Βγτ. νεσζϑ8. 
8 Οἢ νεζβεβ 9-20, ἰῃ γεϊδιίοῃ ἴο ἔῃς αοερεῖ, υἱέ Ὀεΐονγ. 

ἈΠοΐμοσ ννοσ]ά.-- -ἠγέρθη, εἴς. : ποῖς ἴδε 
αὐγυρὲ ἀϊδοοπηδοῖεά δβιγίςε : γίβεη, ποῖ 
μεῖς, δες (ἴδε) {πε ρΐἷδος (επηριν) ᾿νμεγε 
τπογ Ιαἱὰ Ηΐπι. Τῆς επηρῖν στᾶνε, ἴῃς 
ψἰβιδ]ς ἕδος; ἐὀουμόλοιννν Ὡ δος ; 
Μἤςση, πον», ἃ τηγνβίεσυ (ἅ ν, Εὐυτῇγ.). 
πεν. 7. ἀλλὲν Ῥυῖ; οδδηρε ἱπ ἴοπς 
δηὰ ἴορις ; ξιεῖμε Ἰοηρες ἱπίο ἔπε ετηρὶν 
τανε Μουϊὰ βεσνεὲ πῸ ρύυγροβε: ἴδμεσε 8 
βοιηεϊμίηρ ἴο ὃς ἀοπε---δο, βρτεδά {Π6 
πον8] ὅν; ]οδη χῖν. 31: Βμὲ͵ . .. 
Ατῖβε, ἰεῖ υ8 ρῸ πεῆςε [--κ͵αὶ τῷ Πέτρῳ, 
δηὰ τὸ Ρεῖεσ ἱπ ραγίίουϊαγ : ψ Ὧν ὃ ἴὸ 
τε ἀϊδεὶρίε ννῆο ἀεπίεά πὶ5 Μαβίοσγὶ 
80 ἴδε οἱάετ ἱπιογργεῖεγβ-- -ἰο Ρείεγ, νυἱτἢ 
811 ἷ8. ἔδλυϊίβ, (6 πιοϑὲ ᾿τηρογίδηξ τηδη 
ἴῃ τῆς ἀϊδοίρίες Ῥαπά ὃ 8ὸ πιοβὲ στεςθηξ 
ἱπιεγργείετβ : μέ ἄμα αΑῤοσίοἰ εἰ σοσέμς, 
ατοίῖιυ8.---ὅτι, τεοῖξ., ἱπισοδυςίπα τῃς 
ΝΕΙΥ πιεβδᾶρε οὗ ἴδε δηρεῖ. Τ πὲ πηεβϑᾶσα 
τας 8115 τῆς ννογάβ οὗ εβιβ Ὀείοσε Ηἰ8 
ἄεδιῃ (ομαρ. χίν. 28).---ἐκεῖ, [Βεγε, ροίηι- 
ἴῃ ἴο σαἴ"δς 845 τῆς πηδίπ βοδης οὗ (δ8 
τελρρεδιίηρ οὗ |εβὺ8 ἴο Ηἰἱβ ἀϊβοί ρίεβ, 
οτεδιίηρ ἜχρεοϊδἝοη οἵ ἃ παιγαῖϊνε ὃν ἴῃς 
Ἔνδπρεῖδὲ ΟὗἨ ἂῃ δρρδϑάγζᾶποαςα ἴδετε, 
τλιε, κοισευεῦ, ἰς ποὲ “ονίβεονείηρ.--- 
ψεσ. 8. ἐξελθοῦσαι, σοΐηρ οκί---οἵ τπε 
Βερυϊοῦτε ἱπῖο Ὡς ἢ τπεῪ πᾶ επιογεὰ 
(νεγ. 5).---ἔφνυγον, (πεν Μεά, τοπὶ ἴδε 
βΒοεηα οὗ ϑυςῇ βυγρτίδεβι ὙὍΗῈ δηρεῖ 8 
Μοτάβ παά δὰ ἴο οδἷπὶ ἔμεπὶ; τῇς 
ἐνεπὶ δίξορειπεσ ἴοο πιιοῖ ἔοσ ἐἢεπὶ.--- 
τρόμος καὶ ἔκστασις, ἰγετ! }] 1 πρ, σαυδεὰ 
ὈΥ ἘΣ πὰ βίυροσ, 85 οὗ οπε ουῖ οὗ Πΐ8 
ννἶτ8. --- τρόμος ΞΞ “ (ΓΕΠΊΟΣ ΤΟΓροσίβ ἢ : 
ἔκστασις -- “᾿βίῃρος Δηϊπ," Βεηρεὶϊ.--- 
οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον : ἂπ ὑπαυλ᾽|Πεὰ δἰδίς- 
ταεηῖ 88 ἰξ βίαπάβ ἤδεσε, πὸ “οπἡ ἴῃε 
ΜΑν,ς ΒΌΟΝ 48 Πα ΠΊΟη 518 ΒΌΡΡΙΥ : “ οὈνϊο 
βοἰϊςει," ατοιίυ5.---ἐφοβοῦντο γὰρ ρῖνεϑ8 
πε τεάβοη οὗ 1Πἰ8 γεϊίσεπος 80 ὑπηδίυγαὶ 
ἴῃ ψνοπίδη : ἴΠῸῪ σγεσα ἵπ ἃ βίδιε οὗ ἔελσ. 
Μνῆεη τε ἔδα ψεπὶ ΟΗ͂, οἵ ενεηΐβ8 
Βαρρεπεά ψῃϊοἢ πιαᾶάς ἰῆς ἀϊδοὶρ᾽εβ. ἰη- 
ἀερεπάεπε οὗ {πεῖς ἰεβιϊπηοηγ, {πεῖς 
τοῦτ ψουϊά ἀουθδεῖεββ 6 ορεπβά. 

80 δπάβ ἴπε δυϊμεπιὶς αοβρεὶ οὗ Μδικ, 
πίϊδους δὴν δοοουπὲ οὗ ἀρρεᾶγαποαβ οὗ 

ἴῃς τίβεπ 1ε8ὺ8 ἱπ δ] ες οὐ δηγνβεῖα 
εἶδε. ὙὙῇῆε ους (δίηρ ἰδ σεοοσάβ ἰβ8 
ἴῃς ΘΙΏΡΙΥ ρτᾶνε, ἂἃπὰ δὴ υπάεϊϊνετεὰ 
τααβδαρε βεηὶ [πγουῦρἢ ἴπγας νοπίθη ἴὸ 
πε ἀϊδοίρ᾽εβ, ρζοπιηιβίηρ ἃ σευπίοῃ ἴῃ 
ΟαϊΠεθ. ϑίγδηρε τπδὶ ἃ βίοσυ οὗ βυοδ 
τυ ὴρ ἰπτετεθὲ βῃουϊὰ ἰεγπχίηαῖϊς 80 
ΔΌΓΟΡΕΥ δηᾶά υπΒαιϊβίδοϊοσι γ. Ὑγδβ8 
πεσε οὐ βία γ ἃ οοπεϊπυδιίίοη, ὈΠΠΑΡΡΙΪΥ 
Ἰοβὲ, σοηϊαϊηίηρ, 4.5.ν Δη Δροζουηΐ οὗ ἃ 
τιξειϊίηρ οὗ τπεὲ Εἴβεῃ Οης ἰῃ Ο411Πες 
νυ ΗΠ8 ἐο ονγεσβ ὃ Οὐ ν88 ἴδε ενδηρε- 
11|8ὲ ῥγενεηϊεά ὈῪ βοπῖε ππκηοννῃ οἷτγ- 
Ουτηϑίδῃοε8 ἵγοπὶ οδγσυηξ ἰπῖο εἤεοϊ δη 
ἱπιαπείοη ἴο τίη 8 βίοσυ ἴο ἃ βυϊιδθϊς 
οἷἶοϑεῦ ψνε σδηποῖ τε]. ΑἹ] ψε Κπονν 
((ὸσ ἐδ Π|ρδὶ τἄγοννῃ οα ἴῃς αυεϑιίοη ὉΥ͂ 
οεἰεἰςίδπι, τεργεβθηϊθά, 6.9., ὉῪ Τίβοβεη- 
ἁἀοτί, Νον. Ταβὶ., α. Εά., νἱϊϊ., νοΐ. 1.) ΡΡ. 
403-407; Ηδῃη, αεβοΐ. ἀε8. Ν. Καηοηβ, 
11ν, Ῥ. 910 .. ; ννεβίοοιε ἀπά Ηοτσέ, Ϊ]ηπέγο- 
ἀωεέίοπ, ΑΡρεηάϊχ, ΡΡ. 290-51, ἀρρσοδοῖεβ 
Πογίδι }) 18 τπδὲ νν. 9-20 οὗ ΜΚ. χνὶ. ἰῃ 
οὖς Ν. Τ. γε ποῖ ἴο θὲ ἰδκβϑη δ8 ἴῃς ἔυ]- 
Βίτιεπε οὗ δὴν ϑυςοῖ ἱπιδπείοη Ὁ τὰς 
δυΐῃοσ οὗ ἴδε βεοοπὰ αοβρεὶ. Τῆς ἐχ- 
ἴδγπδὶ ενίδεπος βίγοη ὶνγ μοΐπι8 (δὶβ 
ΨΥ. Τῆε βεοίοη ἰδ ννδπιίηρ ἱπ δ Β δπὰ 
ἴῃ ὅ5υτ. δ. Τεγοπὶς βϑίδϊεβ (ΕΡ. Ἴχχ., 
αυδεβί. 3) παῖ 'ἴξ ννᾶβ ννδπιίηρ ἴῃ ΠΕΑΓΙΥ 
411 ατεακ Ἴορίθβ (“ ογτηηΐίδυβ Οτσδεςὶβ 
εἰδτῖβ ρεπε᾽, δηὰ τῇς ιεβεϊπηοην οὗ 
Ευδεδίι8 8 ἴο {Π6 βᾶπιε εἴεςῖ. Ὑῆε ἴπ- 
ἴεγηδὶ ενίάθηςς οὗ βίγίες Ἵοπῆγπιβ τῆς 
ἱπιρτεβϑίοη τηδάς ὃγ {πε ἐχίθγηδὶ : σβασας- 
τεγιβιὶς ννοσγάβ οὔ ΜΙ. νδηιίηρ, ννοσάβ 
ποῖ εἴβευνῃετε ἰουπά ἱπ ἴδε ἀοβρεῖ 
οσουστίηρ (4.5., ἐθεάθη, ν. 11), ἴδε παττᾶ- 
εἶνε ἃ πιεᾶρτε, Ἴοϊουτε88 βυπηπηασυΥ, ἃ 
οοτηροβίτίοη Ὀαβεὰ οχ ἴπε παγγδῖνεβ οὗ 
ἴθ οἴμες ἀοβρεῖβ, βίρῃβ δβογίρεά ἴὸ 
γυεϊϊενοσβ, δοπλς οὗ ννῃϊοἢ ννεᾶσ Δη ἃροῦ- 
τυρῆδὶ δβρεοὶ (υἱάφ νεσ. 18). ϑόοῖηςδ, ἰῃ 
βριΐε οὗ βυοι οοῃβιἀεγαϊίοηβ, 81}}} σγεραγὰά 
ἴπεδ8 νϑσβεβ ἃ8 ἃΠ ἱπίερταὶ ραστὶ οὗ ΜΚ. 8 
ψοτκ, Ῥυξ ἴος πὴ (ΠῈ αυεδβεϊοη οὗ 
ξῖϑ8επι ἰῃιετγεϑὲ ἰ8: ψν δὶ δοοομηῖ 8 (0 

Εἶνϑα οὔ τεπὶ, νἱεννεδ ἃ8 δὴ ἱπάυδι- 
ταῦϊε αἀὐδοηάμνι ὉΥ δἀποῖπες μβαπᾶ ὃ ΒΟ 
ψτοῖς (Ὠἰ8 οοποϊυβίοα, ἤδη, δηᾶ ἢ 
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9. ᾿Αναστὰς δὲ πρωΐ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ 
Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 1ο. ἐκείνη 
πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ 
κλαίουσι. 

᾿ παρ ης ἴῃ ΟἿΙ, 33 (ΥΝ.Η.). 

ψβαὶ επὰ ἰπ νίεν ἢ ες νναῖξ ἔος ἴπ6 
ἔμπα! δῆδνειβ ἴο 8εβεὲ αμεδβιίοηβ, Ὀυὲ 
ἱπιροσίδης Ἴοπισι δυϊξίοηβ ἤᾶνα γαοθπίυ 
Ὀεεη τηδάς ἰονναγὰβ ἃ βοϊυτίοη οὗ [Ὡς ῥσο- 
Ὀίεῶ. ἴῃ ἂῃ Αττηεηίΐδῃ Ἵοοάεχ οὗ [δε 
Θοϑρεῖβ, νττίεη ἰῃ ο86 4.Ὁ., ἴῃς οἷοβςα 
οἵ ΜΙκ. (νν. 9-20), δεραταίεὰ ὈΥ ἃ βρᾶος 
ἴτοτλ γῆι γοαβ θεΐοσε ἴο εῆον (δαὶ ἱξ ἰβ 
ἀϊδείηςι, 88 ψτιτἴδη ἃδονς ἰδ : “ ΟΥὨ 186 
Ῥτεβογίεσ Ασίβείοη, 88 1 τὸ βδυρζεδὶ ἴπδὶ 
Βς ἰδ ἔπε δυΐποσ οὗ ψνμδῖ ἔθ οννθ. (Κι 6 
Ἑπχρῤοκίέον, Οοἴοθετ, 1893. «γί δέϊοπ, ἐκπς 
μέλον ο ἐλε ἰατὲ Τιοοῖνε Κεγτε5 οὗ Μαγὰ, 
ὃν ΕΒ. Ο. Οοηγθεᾶσε, Μ.4) Μοὰ 
τεσθηον Ὀσ. ΕοΒσθδο ΒΒ Π85 ἰδίκεη ὕρΡ 1Π18 
ἕδος ἰηῖο ἢὶβ ἱπίδγεβιίηρ ἀϊβουββίου. οα 
1ῃς δυδήεςϊ αἰτεδὰν τγοίεισεά τὸ (υἱάδ ου 
Μὲ. χχνὶϊ!. 9, 10), ἀπά ἀρργεοίδιβά 118 8ὶᾳ- 
πίβοαδηος ἰπ ςοηπαοκίοη Ὁ ἴῃ 6 ρσαραγᾶ- 
ἐίοη οὗ ἃ γοιιγ-ροεῥεῖὶ Οαποη ὉΥ ςετιδίη 
Ῥτγεδογιειβ οὗ Αβία Μίποσς ἱπ ἔπα εαγὶν 
Ῥαγὶ οὔ δε βεοοπά Ἵεπίυσγ. Ηἱἰβ ἔγρο- 
1πεδβὶβ ἱβ (δαὶ ἴῃ ῥγεραγίηρ {π|8 σδηοη 
τς Ρτγεβογίεσβ ἔεϊξ ἰἃ πεςεββᾶσυ ἴοὸ Ὀχίπς 
τς ἀοδβρεῖβ ἱπίο δοςογά, εβρεςοίδ! ν ἱπ 
τείεσεποα ἴο δῆς τγαοβυγγεοιίοη, ἴδδὶ ἴῃ 
τπεῖς μγεδοῃίηρ 411 πηῖρῃς ϑὰγ ἴπ6 βᾶπὶς 
τίη οἡ τπαᾶὶ νι4] ἰορίς. [πὸ ρεγίοσπηηρ 
118 ἀεἰοαῖα Δὶς, ἰῃς ἐουγίἢ ΟοΒβραὶ νν88 
ταίκδη 28 ἴῃς βἰδπάλγά, απὰ 411 [Ὡς οἵπες 
(οβρεῖἶβ 'νεῖς ἴο ἃ Ἵεγίδίη Ὄχίεηϊ αἰϊεγεὰ 
ἴῃ τῃεὶς τεβυστεοιίοη βεοϊίοηβ ἴο Ὀσγίηρ 
ἴδεηι ἱπίο Ἰἰης ἢ [18 ἀοοουπῖ. [ἴῃ Μι. 
δηὰ 1. τῆς οἤδηρε πιδάς νν88 βἰἰρἰν, 
δἰ πρὶν ἴῃς ἰηβεγίίοη ἰῃ [Πς ἔοσπγεσ οὗ ἴννο 
νέγβεβ (χχνϊϊ. ο, 10), δηὰ ἴῃ με ἰδεῖεσ οὗ 
οπα (χχίν. 12. [ἷῖπ ΜΚ., οπ ἴδ οἵπες 
Βδηά, ἱξ ἀπιουηϊεὰ ἴο ἴ86 τεῖηονδὶ οἵ [6 
οτί ρίπδὶ επάϊηρ, δηὰ τῇς βυδδβιϊτυϊτίοη ἴοσς 
ἰξ οὗ ἃ ρίεςες ἰδκεῃ ἴγτοτῃ ἃ νυετηρ ὉΥ 
Ατιβείου ἴῃς Ρχεβογίεσ, πιεπιοπεὰ Ὁ 
Ῥαρίαβ. Τῆς εἤεοι οὗ ἐδ Ἵσἤδηρεβθ, 1 
ποῖ {ποὶς αἰπὶ, ννῶβ ἴο ἴδκα το Ρείΐεσ 
τῆ ἢοπους οὗ Ῥεὶπρ 16 ἢγβὶ ἴο δες ἴῃς 
τίβεη [μογά, δπὰ ἔτοπι (δ]116ς6 τὲ οὗ 
θείης δε εχοϊυδίνε τπεαῖσα οὗ [ῃς 
ΟἸ βίορῃαπίεβ. [1 ἰ8δ βδιρροβεά δῖ ἴῃς 
οτἰρίηδὶ επάϊπῷ οὔ Μ.. αἰϊορεῖπες ἱρ- 
ποτεὰ τῆς [εγυβδ πὶ δρρεάγδιιςςβ, δπά 
τερχγεβεηϊθά }65808, ἰπ δοοοσάδπος ψἱἢ 
ἴδε δἰαἰοτηεηὶ οὗ 8ὲ. Ραὺ! (1 ὕοσ. χν. 5), 
85 δῃονίηρ Η τη861 (1π Ο811166) ἄσβε ἴοὸ 
Ῥεῖεσ, ἴἢεπ ἴὸ {πὸ Ὑνεῖνε. Τα ἰη- 
ἤετεηοβ ἰ5 Ῥαβεὰ ρδγὶν οὐ Με, χνΐ. 7, 

11. κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς 

δηὰ ραν οὐ ἔπ τεϊδεῖνε βεοϊίοη οὗ [88 
Θοβρεὶ οὗ Ρεΐεσ, νυμίςς, [0] νης Ῥσεῖν 
οἰοβεὶγ ΜΚ. δοσουηὶ 88 ἴἂσ 88 νεῖ. 8, ζο68 
οἡ ἴο [εἴ] ον τῆς Ὑ ψεῖνε ουπά (πεῖ νγΑῪ 
βδὰ οὗ Πελσῖ ἴο {πεῖς οἷά Βοπιθβ, ἀπά γε - 
βυτηεὰ πεῖς οἷά οςουραξίοηβ. [Ιἢ 41] 8 
ἘοΒτθδςς, ἃ Ρυρὶ! οὗ Ἡδγηδοῖς β, 18 δἰπιρΙν 
ψογκίπρ οὐὲ ἃ Πίπὲ ἴὔγοννη οὐδ ὉγῪ 
τηλϑῖεσ ἰῃ 88 Πορνπεηρεσολίοδπέε, νοῖ. ἱ., 
Ρ. 346, 3 Αὐδρ. ἴΐ νουϊὰ θὲ ργεπιδίυσα 
ἴο δοςερὶ ἴπΠ6 ΠΘΟΙΥ 88 ργονεᾶ, Ὀυὲ ἴξ ͵8 
ςοσίαι εἰν απιεὰ το ςἀτεία! οοηδβίδογα- 
τἴίοη, 88 ἰαπάϊης ἴο ἴπγον βοπὶς ἰΐρῃς οα 
δη οὔβουσε οδδρίοσ ἱπ (Π6 φαεῖν δἰ βίοσυ 
οἵδε ἀοβρεῖβ, δηὰ ου ἴῃς επάϊηρ οἵ ἔπε 
οδποηῖςδὶ αοβρεὶ οὗ Μασὶς ἰπ ρασιίουϊας. 

γν. 9-20 πιᾶὺ ὃς ἀϊνίἀεὰ ἱπίο ἴῆσες 
Ῥασῖβ οοσγεβ οηάϊης ΙΆΟΤΕ ΟΥ̓Ά ᾽εδ8 ἴο 
βαοϊίοῃβ ἴῃ ΠΝ τα, ἀπά Μαέέκειν, 
δηὰδ ῃοῖ ἱπιργοῦδθὶν Ὀαβεὰ οἡ ἴμεβε ; νν. 
Ο.ἾἿΙ, δηδβινεσίηρ ἴο ]Οἢη χχ. 14-18; νν. 
12:14, δηβνεσίηρ ἰοὸ 1,κ. χχίν. 13-35; 
νν. 15-18, Δηδινεγίηρ ἴο Με. χχν ϊϊ. 10. 
γν. 19, 2ο νη ᾧρ ντἢ ἃ Ὀγίεξ τοίεσθηςθ 
ἴο ἴδε δβοεηβϑίοη δπὰ πὸ δβιδβεαυεπε 
Δροβίοϊ!ς δοιϊνιν οὗ {π6 ἀϊδβοὶρ[ε8. 

νγν. 9-11. ἀναστὰς δὲ τοΐεζα ἴο [68118, 
ΨΠο, Βοννενεασ, ἰβ ηοῖ οπος παιηδά ἴῃ τῇς 
ΨΠοΙΪε βεοιίοη. Ὑῆΐβ ἕδος ψἱἢ πα δὲ 
ἔαλνουτβ ἴῃς Ἡγροιῃεβὶβ [πδὲ τῆς βεοιίου; 
ἰ8 ἃ ἔγαρτηεπὶ οὗ ἃ ἴάγρεσ υυτιτίηρ.--- πρωΐ 
πρώτῃ σαβ.; ψΠεῖπεΣ ἴμε8ὲ ψοτάὰβ ἃστα 
ἴο Ὀ6 σοπποοιεά νυνὶ ἀναστὰς, ἱπάϊςδι- 
ἱπρ' ἴμα τἰτπης οὗ ἴδε τεβιγγεςοιίοη, οσ 8 
ἐφάνη, ἱπάϊςαιίπρ τῃ6 εἶπις οὗ τῇς ἔσβε 
Δρρεάγαποθ, σοδηποῖ ὃ ἀεςοίδεά (υἱάε 
ΔΙεγ ει).--πρῶτον Μαρίᾳ τ. Μ., ἤτεϊ το 
Μδῖν οἵ Μαράαϊδϑ, 88 ἰπ ]οδη (χχ. 1.4).--- 
παρ᾽ ἧς, εἴς. : [(ἢΠϊ8 δὲ οὗἩἨ ἰηϊογπιδξίοη, 
τε ἔγοσαῃ 1. νι. 2, ἰβ δἀἀεά Δ5 ἰξ τἢ18 
ΨΟΙΏΔΠ 66 ἃ ΒΊΓΔΏΡΟΣΙ Πανὸς πιοητοηεάᾶ 
θείοτε ἴῃ τπἰ8 αοβρεαὶ, ἃ ϑυζε βίβῃ οὗ 
Δηοῖμες Παηά.---φάνη, ἰπ [Π18 νεζβα τ 
ἀρρεασεὰ ἴο, ἀοεβ ποὶ οἴβενμεσα οἼοςὺς 
ἷπ τηΐβ 86 ηβε.--- εσ. το. ἐκείνη, δῇς, 
νδους Ἐπιρῃδβίβ, ἢοΐϊ οἰβενῃοσε 80 
υβεά.---πορευθεῖσα: [ες δἰπιρὶς νεῦδ 
πορεύεσθαι, τῆτες {ἰπιεβ υδεὰ ἴῃ τἈΐ8 
βεοιίοη (νν. 12, 15), ἀοεβ8 ποῖ ὍὐοὺΣ δηγ- 
ΨΏοτΘ εἶδα ἴῃ {πἰ8 (οβρεϊ. -- τοῖς μετ᾽ 
αὐτοῦ γενομένοις: πε τείεγεηος ἰ8 ποῖ 
ἴο τῆς ἀϊδοῖρ]68 ἴῃ (86 βιίγίοϊεσ βεῦβε ψῃοῸ 
816 οαἹἱεὰ τς Εἰενθη (νεζ. 14), Ὀυξ το 
ἴδε {τἰεπάβ οὗ }εϑ8 ρεηδγαῖγ, δὴ ἐχ- 



456 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΥΙ. 

ἠπίστησαν. 12. Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν 
ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν. 13. κἀκεῖνοι 
ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς - οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 
14. Ὕστερον! ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ 
ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασα- 
μένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον 3 οὐκ ἐπίστευσαν. 1ξς. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
“ Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ 

τῇ κτίσει. τό. ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται: ὁ δὲ 
ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 17. σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα 
παρακολουθήσει ἢ" ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι - γλώσσαις 

λαλήσουσι καιναῖς ὁ. 18. ὄφεις ἀροῦσι " κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ 
μὴ αὐτοὺς βλάψει δ- ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς 
ἕξουσιν." 

ΤΑΩΣ αἱ. αἀὰ δε αῆες υστερον. 
3 ΑΟΔ δάά εκ νεκρων δῆεσ ἐγηγέρμενον (Ὁ. Η. Ὀτδοῖκεῖ8). 
8 ἀκολονθησει ταντα ἰη ΟΙ, (ΥΝ.Η. τεχὶ; δ58 'ἰπ Τ. Ε. τηδγρίη). 
4ΟΙΓ.Δ οπιῖξ καιναις, Δπὰ ἤάνε ἰῃ (μΐβ ρἷαος καὶ ἐν ταις χερσὶν (ΥΗ. ἰεχὶ, 

Ὀεδοκεῖβ, τ} καιναις ἴῃ τηδερὶη). 

δ βλαψη ἰπ ΑΟΙ(Δ αἱ. (Τίδο"., ΝΗ. ΤΕ. οηἱγ ἱπ πιΐππβς.). 

Ῥεεβδίοη ποῖ εἴβεννβεγε οσουγτγίηρ ἰῇ ΔΠΥ 
οὗ τῇς ἀοβρεῖϑ8.---Ν ες. στ. ἐθεάθη, ννὰ8 
βεθη. Τηΐβ νερ, υϑεά ἀραίῃ ἴῃ νεῖ. 14) 
ἰ8 Ἰοσεῖρῃι ἰο ΜΚ., δβ ἰβ αἷβο ἀπιστεῖν, 
αἶβο νος υβεά μεῖε (ἠπίστησαν, νεῖ. Ια; 
ἀπιστήσας, νετ. 16). 

νν. 12-14. ἃ δὲ ταῦτα, ἀἤετινατά 
(Ομ μετα ἴῃ ΜΚ.); ναρυςεὶν ἱπισοάυςίπρ, 
ἃ βεοοηὰ Δρρϑάγδποα ἰπ ἴπε πεῖρῃδουτ- 
δοοὰ οὗὨἉ ]7ετυκβα]θπ).---δυσὶν ἐξ αὐτῶν, ἴο 
ὕνο οὗ τῆς πίεπάβ οὔ [εβϑὺβ ργενίουϑὶΥ 
τείειτεὰ ἴο, ποῖ οὗ ἴδε Εἴενεη. Οὐ ψπ 
1 κι χχίν. 13. [{ ἰ8β ποῖ ΟὨΪΥ ἔπε βᾶτηβ 
ἴαλεοι, Ὀυ:Σ τ06 παισγδαίϊνε πεζὰ βεςπ8 
Ῥοτγονεά ἔτοπι 1,Κ.---ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, ἱπ 
ἃ ἀϊβπετεηὶ ἔογπη. ϑεγνίπρ πὸ ρυζροβε 
Βεζε, Ὀεσδυβε ἰἢς ἴαοϊ ἰξ δοοουπίβ ἔογ, 
τε ποη-τεοορηϊτίοη οἵ [εϑὺ8 ὉγῪ ἰῃς ἔνο 
ἀϊδβοῖ ρίεβ (1.Κ. χχίν. 16), 15 ποῖ τηεηιοπεά. 
--οΟἰς ἀγρόν : ἔος εἰς κώμην ἰη 1. ΤΒε 
υ86 οἵ φανεροῦσθαι ἴῃ ἰβε 5εηβε οἵ Ῥεΐπρ' 
ταληϊςεϑίθά ἴο, ἴῃ νεῖ. 12, ἰβ ρεου ας ἴο 
τηϊ8. βεοιίοῃ (αραΐπ ἐπ νοσ. 14).--τν ες. 14. 
ὕστερον, δὲ ἃ ἴαῖετς τἰπηε; νασὰε ἱπάϊςα- 
εἴοπ, ἢδσα οἶγ. [{ 15 ἀϊβῆσυϊε το ἰδεπεῖν 
1818 ἀρρεάγαποα νυν ΔΎ οπς τηεπιϊοπεά 
ἴῃ δὲ οἵμες Θοβρεῖβι Υνπδὶ ἔο  οννβ ἴῃ 
νΕΙ. 15, ςοπίαίηἰηρ ἴῃς βηδὶ ςοτγηπιί βϑίοῃ, 
ΒΕαΠῚΒ ἴ0 ροϊπὶ ἴ(ο ἴδε ἴδγεινε!! ἀρρεᾶτγ- 
ἃηςα ἱπ αἀδ11|6ε (Με. χχνί, 16), δὰ τῆς 
ἀνακειμένοις (νεῖ. 14) ἴΔκε5 υβ ἴο τῇς 
δοδηα τεϊδιοὰ ἴῃ [Κ. χχίν. 36-43, που ρἢ 
τοῖα ἴπδπη ἴῃ6 ΕἸενεη ὑνεσς ὑτεβεηΐ οἡ 
τῆι οοοαεῖίοπ. Ὑῆε βυρρεβιίοη 848 Ὀδεῃ 

ταδάς (Μεγεσ, ννείββ, εἰς.) δαὲ τῇς 
δοοουπὶ ἤεῖε δεπᾶβ ἰορεῖπεος ἐδαίυσεβ 
ἴδκεη ἴτοπὶ νατίουβ δρρδαγᾶποεβ. Τῆς 
πιαὶπ Ροϊηῖβ ἴογ ἴῃε παιγαῖοσ. ἃσε δὲ 
71εδὺ5 ἀϊά Ἄρρεᾶε ἴο τῆς Εἰευδη, ἀπὰ τῃδὲ 
Ἧς !ουπά τπεπὶ πῃ ἂἃπ υπροϊϊενίηρς πιοοά. 

γν. 15:ι8. Τὴες Οοπιριϊδεῖοπ (Μι. 
χχνὶ!. 18- οτος τὸν κόσμον ἅπαντα, 
δἀάεά το Μὲ.᾽δ πορευθέντες.--κηρύξατε 
τ᾿ εὐ.: 1815 ποτε βρεοίῆς δπά Ἴνδηρεῖῖς 
Ῥῶταβα τορίδοςβ Μι.᾽8 μαθητεύσατε, ἀπ ὰ 
πάσῃ τῇ κτίσει ρίνεβ τῆογα δπιρδδιῖς 
ἐχργεββίοῃ ἴο πε υπηΐνεγβαὶ ἀδβιϊπδίίοη οὗ 
τῆε ἀοβρεῖ ἤδη Με.᾽5 πάντα τὰ ἔθνη.-- 
γεγ. τό ἰβ ἃ ροογ εαυϊναΐςης ἴος Μιί.᾽ 8 
τείεγεηοε ἴο Ὀδριεΐβπη, ᾿πϑἰβεηρ 85 ἰξ ἄοεϑβ, 
ἴῃ δὴ εςοϊ ςϑἰ αβεὶςδὶ βρίσίτ, ὁπ τῆς πεοαβϑί ιν 
οἵ θαριίϑπι γαῖμα (ἤδη οὐ [18 βίρηίβσδπος 
8ἃ8 Δη δχρσζεϑβϑίοῃ οἵ ἴῃς Οἢτίβιίδη δῇ ἴῃ 
ασοὰὲ ἐπε δίμεγ, ϑοη, απὰ ϑρίγιι, [εβι8 
ΤΊΔΥ ποῖ ἢᾶνα βροΐεη 245 Μί. γερογῖβ, δυῖ 
τῆς ννοτάβ ρυὶ ἱπίο Ηἰΐβ τηουτὰ ὃν ἴδε 
ἢσϑὲ Ἔνδη σε βὲ ᾶτε ἔΔῚ πιοσε γουτῆν οὗ (πὸ 
Ιοτά τπδη ἴποβα ἤεῖα δϑοτ ες το ΗΐΪπι. 
-τνοες. 17. εχς αἷἶδο ννε πὰ ἃ ρτεαὶ 
Ἰαρϑε ἔγοσλ ἴῃς Πρ ἰενεῖ οἵ Με. Β νεγβίοπ 
οἵ {δε ἕδγεννε!! ννογάβ οὔ [εβὺ8: βίβῃβ, 
Ρηγϑδίςαὶ ομαγίβπιβ, δπὰ τηδυπιαίυγρὶς 
Ῥοινεῖβ, ἰακίηρ τῇς ρίαςε οἵ τῆς βρίγίτυ αὶ 
Ῥτεβεπος οὗ ἴπῸ εχδίιεὰ 1,ογά. (δϑιίπα 
οὐδ ἄεν!}]β τεργεβεπῖβ ἴῇἢς δνδηρεῖϊς 
πλίγϑοῖςβ; βρθακίηρ ἢ τοηρυςεβ ἴμοβς οὗ 
τε ἀροβίοῖ!ς ἂρε ; ἰακίπρ ὉρΡ νεποπιουβ 
δεῖρεηῖβ δηὰ ἀτγίπκίηρ ἀεδάϊν ροΐβοπ 



Σ2---20. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 451 
10. Ὁ μὲν οὖν Κύριος, μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνελήφθη εἰς τὸν 

οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ 20. ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες 

ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦν- 
τος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. ᾿Αμήν.2 

1 ΟΓ(Δ Βᾶνε ἴησους δῆει Κνριος (ΚΝ. Η. Ὀγαοῖεῖ8). 
3. Αμὴν 18 ἰουπά ἴῃ ΟΙ,Δ ἀπιοηρς οἴμες υποῖαἱβ (ΝΗ. πιασρ.). 

8εεπὶ ἴο ἱπίγοάυος τυ ἰπίο (ῃς ἐν] ρῃξ οὗ 
ΔΡΟΟΣΥΡΙΔΙ βίοσυ. Ηξςαδὶϊηρ οὗ ἴδε βἰςκ 
ὉΥ ἰαγίπρ οὔ οὗ μβαηὰβ Ὀγίῃρβ υβ ὈδΔοῖΚ ἴο 
δροβίοϊίς εἰπιεβ. θανάσιμον ἰ5 ἃ ἅπ. 

ν. 190, 2οθ. Τα βίου οπάβ νὮ ἃ 
Ὁτίεξ ποῖῖςα οὗ ἴδε δβοεηβίοη οἵ (ἢς [οσὰ 
7εβυ8 οὔ ἔμο οἷς μαπὰ (μὲν), αηὰ οὗ ἴδε 

δροβίοϊὶς δοιϊ νιν οὗ τς Εϊενδ οὐ ἴδε 
οἵἴδες (δὲ). Κι, νῆο πηθδῃ8 ἴο (εἰ1 (88 
βίοσυ οὐ ἴδε δοίβ οἵ ἴπῈ Αροβεῖεβ δἱ 
Ἰεπρίμ, οςοπίεηςβ δἰ πιβεῖῦ νυ τεροσείης 
1πδὲ {πε ΕἸενθη ζεϊυσπεά ἔτοπὶ Βείμδπυ, 
διἰβ βοεῆς οὗ ραγίίηρ, ἴο [Ἔγυβαίθηι, ποῖ 
νὰ βαάπεββ ῬὰΣ Ὑἱ ἰογ, ἔδεε ἴὸ 
ΟΣ ἀπά νναΐϊ. 



ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΛΟΥΚΑΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

Ϊ. τ. ἘΠΕΙΔΗΠΕΡ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθϑαι διήγησιν 
περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 3. καθὼς παρέ- 

ΟΠΆΡΤΕΚ 1. ΤῊΞΚ ΕΑΒΙῪ ΗΙΒΤΟΒΥ. 
γν. 1-4. ΤΑι ῥγέίαεε.---Ν ει. τ. ἐπειδ- 
ἤπερ: ἴὔγες ρατγίίςεβ, ἐπεί, δή, περ, 
ὈΙεπάεα ἱπίο οὴς ψνογὰ, ἱπιρὶ γίπρ ἐπαῖ 
τῆς ἕλοι το Ὀ6 δἰαϊεά ἰβ ννε]] ἱζοννῃ (δή), 
ἱπηροτίδης (περ), δηὰ ἱπιροτίαπὶ ἃ5 ἃ 
τεῶβδοη ἔος {πὸ υηδεγίακίπρ οα δαπᾶ 
(ἐπεῦ -Ξ :“εἰηρ', ἃ5 ἰδ τοεῖϊ ἔποισπ. Ἡδμπ 
τοίηκο τὰς ᾿νογτά Ὀείοτε υ8 '8 πιεσεῖν ἃ 
τεπιροσζαὶ τοὶ ἃ οδυβ8] ραγίϊοἷβ, απὰ τπδὲ 
1υΐκο τηδᾶπβ ΟὨΪΥ ἴο δᾺῪ ἴπαὶ ἢς ἰδ ποῖ 
τῆς ἄτβὲ ἴο ἴδακα βυοδβ: ἃ ἰδβίς οὔ δδηά. 
Βυῖϊ ΨὮΥ τηεπείοη δ ἰ8 ὑπ|ε88 δεσδῦδε ἰΐ 
εηἰετοά βοηπιεῆον ἱπίο διί8 τηοϊίνεβ ἔοσ 
τη δ [ε τιῖρῃς ἀἄο δὸ ἱπ νδσγίουϑ 
ΨΑΥΒ: 85 τενθδηῦ ἃ Μἀεβργεδά ἱπὶ- 
Ρυΐεε το ργεβεγνε ἴη ψτίτηρ ἰῃς ἐνδηροὶς 
»ερπογαδι[α, Βυπιυϊδεηρ Ὠΐπὶ ἴο ἀο τῇς 
ΒΆΓΩΘ ; 85 πιεῖ δὴ εχίθηβῖνς ἀετηδηᾶ 
ἔοσ βυο ἢ ττίεἰπρβ ου δε ραγί οἵ ΟἾτί8- 
εἰαπβ, νηΐ ἢ ἀρρεδϊεὰ το ᾿ἰπὶ α͵50; 85 
δδονίης Ὁ ἴῃς Ὠσπιῖδες οὗ δι ςο ἢ νυτίηρβ 
τηδὲ πο οπα οὗ ἔδβεπι δάεαυδίεϊν πλεῖ ἴΠ6 
ἀεπιαπὰ, οὐ ρετίοιτηεα ἴῃς ἰαβὶς ἰπ ἃ ἤπαὶ 
ΤΑΆΠΠΕΙ, δηὰ δαὶ τπεγείοσε οὔθ τῆογα 
δἰϊεπιρὲ νγ8 ποῖ βυρετῆσυοιι!. Ἐπειδήπερ, 
ἃ βοοὰ ατεοῖκ ννογᾶ, ὀσσυτα ἤθε ΟὨΪΥ ἴῃ 
Ν. Τ.-- πολλοὶ : ποὲ δῃ εχαρρεγαιίοη, 
Ῥυϊ το θὲ ἰάκοπ βισίς εν 88 ἱπιρί γίπρ 
εχιθηβῖνς δοιν ἐν ἱπ (Π6 ργοδυςίίοη οὗ 
τυ πο ΠΊΑΤΥ “ ἀοβρεῖθ᾽". Τί οἷάεσ 
ἐχερεῖεβ υπάδετοιοοὰ τῆ ψοτὰ 88 τε- 
ἐεττῖπρ ἴὸ Βεγειῖοδ! Οὐ ΔΡΟΟΥΥΡἢΔ] ροβρεῖβ, 
οἴ σουζβα ὈΥ ννΑῪ οὗ σεῆβυσθ. ὉΠ18 νίενν 
18 αϑαπάοηε ὉΥ τεσεπηξ Τσοπηπηδηϊδίογβ, 
ἴον ψ᾿βοτὶ ἴα αυεδιίοη οὗ ἱπίεγαβὲ γαίπεν 
ἰδ: ψεῖο ΜΙ. 8 Γορία απὰ Μ|κ.᾽ Β σοϑβρεὶ 
διηοοὴρ ἴῃ6 εδιϊΐεσ Τοπισὶ υϊοπ8 ὙνΒΙΟἢ 
1κ. δὰ ἴῃ δἰβ εγεὺ Τηδ υκβιίοι 
οδηποὶ ὃς ἀεςίδεά ὈΥ ὄδχαρεβιβ, ἂπά 
ϑηδΟΙΒ νΔΓῪ δοοογάϊηρ ἴο ες οεγίτἰς 8] 
τδεοσίεβ οἱ ἔποβα ψῆο ἀΐδουββ τῆς ἰορίς. 
ΔΙ! τπδὶ πεεὰ Ὀς βαϊά πεῖε 18 ἴπδὲ ἔπεσα ἰ8 

Ὧο ἄρρδγεηξ υὑγρεηξ γεᾶβοη ἴοσ ἐχοϊυδϊηρ 
Μι. απά ΜΙ. ἴτοπι ἴῃς Ἵογοινά οὗ δαγὶν 
εββαγίβι8.---ἐπεχείρησαν, ἰοοῖὶς ἰη Παηᾶ; 
δεῖς ΟὐΪγ ἱπ Ν. Τ. ὙΤῇε ψοσγά ἰβ ἃ ὑοῦ 
ανεδίρμα, πὰ ταϊρὶνς οἵ πηὶρῆς ποὲ ἱπιρὶ 
Ὀΐδηης -Ξ διϊετηρίεὰ δηὰ ἀϊὰ ποῖ δὺς ᾿ 
οὐ δἰϊετηρίθὰ απ δοσοσιρ Ἰβῃθὦ {δεῖς 
ἰα5κ. [Ι«ἰ8 ποῖ ργοθδῦϊα {αι ετἰηρδδῖς 
Ῥίαπ)ς ἰδ ἱπίεπάε ἃ. Οη δε οἵδεσ Βαπά, 
ἴε ἰ5 ποῖ ᾿ἰκαῖγ τπδὲ ἔπεχ. ἱβ ἃ πηεῖε ἐχ- 
ΡΙεἴῖνε, ἀπά ἐπᾶὶ ἐπεχ. ἀνατάξασθαι ἰ5 
Βἰ ΠΙΡΙῪ ΞΞ ἀ! ντο, ἃ5, εν Οδβδιροη, 
Ῥαϊδίτεῖ, Εαρβεῖ, εἴς., τηαἰπιαίϊποεά. Τα 
νετῦ σοηΐδίηβ ἃ ρεηιϊΐς δἰπε τῃδὲ ἴῃ βοπὶς 
τεβρεοῖβ ἤη δ] ν Πδά ποὶ γεῖ ες γοδομεᾶ, 
ΒΊΟΣ πιῖρῃξ 6 βαιά νυ 411 ἄυς τεβρεοῖ 
Ἔνϑη οὗ Μι.᾿᾽ 8 ̓ορία ἀπὰ Μὶκ.᾽β Θοβρεὶ.-- 
ἀνατάξασθαι διήγησιν, ἰο 5εἰ ἔοτί ἱπ 
οτος ἃ πδιγαῖϊνε ; ἔπε Ἴχργεββίοῃ ροἰϊπίβ8 
ἴο ἃ οοπηεοίεά δβεαγίεβϑ οὗ παιγαῖνεβ 
διτδηρεὰ ἱπ βοτηδ ογάες (τάξις), ἱορίςδἱ 
οἵ Ἑξγοποϊορίςαὶί, γταῖμες ἤδη τὸ ἰθοϊαιεὰ 
παγγδίιϊνεβ, ἴῃς τηεαπίηρ Ρρυξ οα διήγησις 
ὃν ϑοδιεϊεσπιδοποσ. ΒοΟΙΒ νοῦ δπὰ πουῃ 
Οὐοὺς δεῖα ΟὨἷγ ἴῃ Ν. Τ.--περὶ... 
πραγμάτων ἰπάϊςαῖςδ τς 90) ες οὗ {π686 
πιδῖταῖϊνεβυ ὙὍὙῆὸ ᾿εδάϊπρ ἴεγαὶ ἱῃ τη ϊ5 
Ῥῆγαβς 18 πεπληροφορημένων, ἀρουξ ἴῃς 
ταεδπίηρ οὗ ΨἨΐομ ἐπιετρτθίοτο ἃτα τους ἢ 
ἀϊνϊἀεἅ. Τα τδάϊςαὶ ἰάεα οἵ πληροφορέω 
(πλήρης, φέρω) ἰ5 ἴο Ῥτίῃρ οζς πηᾶκε ἐ0}}. 
ΎΠΕῈ βρεοίαὶ βεῆβα ὙΠ] ἀερεηὰ οἡ ἴδῈ 
τηδίίεσ ἰπ σοΐεγεηοα ἴο τυ ςἢ ἴῃς ἔυΐπ658 
ἴακΚεβ ρίαος. [{ πιὶρῃε Ὀς ἰη τῆς γερίου 
οὗ ἔδλοϊ, ἴθ ψὨο ἢ οαδε ἴπἢ6 τνογτὰ υὑπάες 
οοηβίἀδγαιϊίοη ᾿ψουἹὰ πηεᾶη “ Ῥεσοπὶα ἃ 
ςοτηρΙεἰεὰ δβεσίεβ,᾽" ἀπ τῆς ψῃοῖς ρἤγαβα 
““φοποεγηίηρ Ἔνθηβ ΨΠΙΓὮ πονν 116 θαΐοσς 
1.8 88 ἃ ςοπιρίεῖς νῆο]ε ". ὙΤΠΪβΒ νίενν ἰδ 
αἀοριοά ὉγῪ δὴ ἰρετδαδίηρ, πυσλδες οὗ 
τηοάεγη οοπηπιδηξδίογ (υἱάς ἢ. Ν.). ΟΣ 
τις Διΐπεβθ ΤΊΏΔΥ 6 πῃ εοποίςέίον, ἴῃ 
ψΒὶ ἢ οᾶδε ἴῃς Ψψογὰ ᾿ννουϊά πηδᾶη " πιοβὲ 



1:-.-3. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 459 

δοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ « ἐ( ἰὰ ̓ 

λόγου, 3. ἔδοξε κἀμοί, "παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, 

βυτεῖν Ὀεϊϊενεά " (Α, Ν.). Ὑδῖβ βεῆβε οὗ 
ςοπιρίεῖς οοηνϊς το οσοουζδ βανεσαὶ {ἰπ|68 
ἴῃ Ν, Τ. (Εοπι. ἱν. 21, Ηερ. νὶ. 11, 
χ. 22), δυῖ υυἱτἢ τεΐεσεηςς ἴο ῥέγϑοης ποῖ 
ἴο ἐπίπρε. Α νεῖ ἴάγρα πυπιθε οὗ ἰη- 
τεγργεῖεσβ, ἀποίεπι ἀπά πηοάσγη, ἰΔΚα (ἢ 6 
Μοστά πεῖε ἰῇ {πὶβ δεηῆβα (" δεῖ τπ8 
Ῥερίυδί σις," Μεἰζβᾶοκετ). ἩἨἩοῖιζ., 
Η. Ο., ρίνεβ Ὁοῖδ βοῦς ἀεοίάϊπρ, 
Ῥεΐνεεη τπεπὶ (“ νο] ]ρερ!δυδίεη οάετ νο]]- 
Ῥγδοδίεη ἢ. Νοίτποσ τηθδηίῃρ δεθπὶβ 
αυϊϊα ννῦδὲ ἰδ ννδηϊεά. ὙΤδα ἔσβὲ ἰδ ἴοο 
νᾶρυς, ἀπά ἄοεβ ποῖ ἱπάϊοδίες ψνῆδὲ ἔπε 
βιι]εςι-τηδίϊοσς ἰβΊ ὙΥΤῆε δβεοοπά ἴβ εχ- 
ῬΙϊοῖΣ σποῦρΒ 88 ἴο ἴπδί - [ἢ πιαίζογβ 
ΨΏΙΟΝ ἴοσπιὶ ἴῃς βυῦ]εοὶς οὗ ΟὨτγίϑιίδη 
Ῥεϊϊοῦ; Ῥυῖ οπε Ὠδγά!γ εἐχρεοῖβ ἴπεβε 
ταδίζοσβ ἴο θ6 τεργεβεηϊεὰ 88 ἴδε βυῦήεςὶ 
οὗ βυγε δεῖϊεῦ ΌῪ οὔα ΨΏοβα νεσν δἰπὶ ἱπ 
στην ἰΒ το ρῖνα διγῖμεσ οετίδίπιν οοη- 
ςετηΐηρ᾽ ἰΠεπὶ (ἀσφάλειαν, νετ. 4). Αι 
ἰδ τῆθ ϑρδεγς οὗ 86 ἔμ! πεβ8 Ῥ6Ὲ ἁποισίφαρε, 
δηὰ {πε τηεδηίηρ οὗ ἐπε οἴδυβα: “ σοῃ- 
ςογηΐπρ {πΠῸ τπΐηρβ ψν Ὡς ἤᾶνα Ῥεςοσπηα 
νεῖν Κποννη δηοηρ 8 ΟἸτἰ βείδηβ ᾿" ὃ 
ΎΒεη ἰτ ψουϊὰ 6 ρἱαίπ ἐπουρῇ ννπδὲ 
ψᾺ8 τείειτεά ἴο. ὙΠδη αἷβο ἴῃ8 ρῆγαβε 
ψουϊὰ ροῖπε οὐδ τῆς παίυγαὶ εἴξοϊ οὗ τη 6 
ΤΩΔΠΥ ενδπροὶϊίς παγγδῖίναβ---ἰῇ6 υηὶ- 
νεῖβ8] ἀϊδίου οὗὨ ἃ ἴδίγ δοαυδίπίδποα 
ΜΠ ἢ ἴῃς ἰεδάϊηρ ἴδοῖβ οὗ Οἢτγίβε 5 π|{π. 
Βυῖ πᾶνε ΨνῈ ΔγΥ ἰπβίδηςε οὗ βιοἢ υ8ς οὗ 
τῆς ννοτά ᾿---πληροφορία ͵ἴ8 υδεά ἰῃπ τε- 
ἔεγεηςε ἴο υπδεγβίδπάϊηρ δά Κπονὶεάρε 
ἱπ Οοἱ. ἰ,. 2. Ὑπεη ἴῃ τηοάδεη ατεὶκ 
πληροφορῶ πιεδη8 ἰὸ ἑπλονρι, πὰ 8. τπῈ 
ψοτὰ 18 πηδίηἷγ Ἡε]]εηϊϑεῖς ἰπ ὑδᾶρα, 
πὰ πιὰ  Ὀεΐοπρ ἴο τς ροριυῖΐαγ βρεεοῦ 
Ρτεβεγνεά ττουρῆουϊ τπ6 Τσεπευτίς8, τῶν 
πεπλ. ΤῊΔΥ τηδᾶη, “ἴοδα ἰίπρθ οὗ 
ΜὨϊΟἢ ἰηϊοττηδίίοη 88 Ὀδθη ρίνεῃ "ἢ 
(Θεϊάατε, Τὰς Μοάενη Ονεεκ Γιαηρπμαρε, 
Ῥ. 186), οὐ ἴῃοβε {πίη 8 βεμογα! γ Κποννῃ 
Δτλοηρ ΟὨ τί βεϊδη8 88 βιιςῆ. 

Μετ. 2. καθὼς ἱπΊρΡ|1ε8 {πὶ [ἢε θαβ18 
οὗ ἴπεβε τήδην τογίἐση ΠΑττ ον 8 ννὰ8 τῆς 
παράδοσις οὗ ἴδε Αροκεῖεβ, ννῃίοῃ, ὈῪ 
σοπίγαβῖ, δπά ΌὈΥ {πὸ υδυΔ] τηεδηΐπρ οὗ 
τε νοτγὰ, 'νουϊὰ θὲ πιαίηἷν τπουρῇ ποῖ 
πεοεββδγν Ἔχοϊυϑίνεὶν ογαὶ (πιὶρσς ἴπ- 
οἸυάς, “μοοεία οἵ Με.).---οἱ ... τοῦ 
λόγον ἀεβοτῖδεβ ἴῃε Αροβεῖεβ, ἴδ 6 υἱεῖ- 
τηδλῖς βουῖοα οὗ ἱπίοσπγαιϊίοη, 848 τῇδῃ 
“ἐν ὴο δαά Ὀεροπια, οὐ Ὀδεεῃ τηδάς, αγ6- 
υνυὔἱἰΐπεββεϑ δηὰ πιϊηἰβίογβ οὗ 16 τνοσγὰ "", 
Βοιῃ αὐτόπτ. ἀπηὰ ὑπηρ. ΠΙΔΥ ὃς Γςο- 
πεοιεὰ ψτ τοῦ λόγον, υπάετβιοοά ἴο 
τηθδη ἴπὸ θυγτάδπῃ οἵἉ δροϑβίοϊϊς ργεδοβίηρ 

" 
Ξε ἰῆς ἤδοῖβ οὗ Ὁ γίβε᾽ 8 φαγί ν ἰβέοσυ. 
Ἐγε-νἰϊηδββεβ οὗ τς ἴδοῖϊβ ἴοῦ ἴδα 
Ῥερίπηίηρ (ἀπ᾽ ἀρχῆς), (πετείοτε σου,- 
Ῥεΐεπξ ἴο 5ἴδλίες ἴῆεη ἢ δυϊβοσν ; 
βείνδηΐβ οὗ ἴπ6 νογὰ ἱποϊυάΆῆἨηρ (ἢς ἕδοίβ 
(ΞΞ “411 [παῖ }εβι8 Ῥερϑῃ ῬοΓΒ ἴο ἄο δηά 
ἴο τεδοῦ ἢ), νῇοξε νεσὺ Ὀυδίπα88 ἴξ νγ88 ἴοὸ 
τεϊαϊες ννογὰβ δηᾶ ἴβδοῖβ, δηὰ ννῇο {ἰεσγε- 
ἔογα ἀϊὰ ἐξ νυ βοσς πηδάδυσε οἵ ἔα] 658. 
Νοῖς τῃδὲ πε ἡμῖν αἴεῖ παρέδοσαν ἱπι- 
ῬΙ δε τπδὲ 1Κ. αιοημοά ἴο ἴδε βεοοπά 
Βεπεγαῖϊίίοῃ (Μεγεσ, ϑοθδηΖ). Ηδδη ἰη- 
ἔειϑ ἔσοτη ἴῃς ἡμῖν ἰπ νεῖ. σ ἴῃαϊ 1. 
ΜΆ8 ΠΙΤΊΒΕΙΓ Δη ἐγε-νἴπ685 οὗ ΟἸγίϑ 8 
ῬυδΙὶς πλϊπἰβέγγ, δὲ ἰεαβὶ ἰῃ [18 [δῖε βίαρε. 

γεσ. 3. ἔδοξε κἀμοὶ : τηοάεδεν ἱπέγο- 
ἀυοίηρ ἴῃ6 νυτίϊετ᾽ β ρυγροβε. Ηδ ρυῖξ 
Ὠἰπη5 6 οα ἃ ἰδανεὶ νυν τῆς πολλοὶ, δηὰ 
τλΆκα8 ΠῸ ρῥγεϊεηβίοῃπβ ἴο βιρεσίοσίυ, 
εχοερί ἰπ 80 ἴδ 48 οοπηίηρς δὲϊες {Ππ6πὶ, 
πὰ τπῆοτε σοτηργεμεηβῖνςε ἱπαυϊγίεβ ρῖνα 
δίπι πδίυγα! δη δάναηιαρε νν ὨΙΟἢ πηαῖκεβ 
μιἷβ τνοτίς ποὶ βυρεγῆμουβ.---παρηκολου- 
θηκότι ἄν. π΄; Βανίηρ ἐοϊοννεὰ (1π ΤΥ 
ἱπαυΐγ 68) 411 τ πρ8 ἔγοπι ἴῃς Ῥερίπηίηρ, 
ἢ.6.,). ποῖ οὗ 186 Ρυδ]ῖς πὶ οὗ γϑια (ἀπ᾽ 
ἀρχῆς, νεῖ. 2), Ὀυὶ οὗ Ηἰβ 116 π΄ 118 
νυ οτ ἃ. ΤΠ βεαυεὶ 5πονν8 ἴπδὲ ἴῃ βἰαγί- 
πρὶ Ροΐπι ννᾶβ ἴῃς δίγι βΒ οὗ Ϊοῆπ. Ταΐβ 
Ῥγοοςβ8 οὗ γεββάγοι Ψγᾷ8 ῬγοθαῦΥ ροης 
1πῖο ἀπιδοθεάθδπε ἴο ἴῃς ἐογηηδίίομ οὗ ̓ἰ8 
Ῥίδη, ἀπὰ οπα οὗ ἴῆε τεᾶβοῃϑ ἴοσ ἰΐ8 
δαορίίοη (Μεγεσ, αἷβ8ο Οτίτηη, ας 
Ῥγοδνείμηι ἀες {,ὔμλασευαηρεϊμηι ἴῃ Ὑ αἀγ- 
δῆοδεν γ. ἀειήδολα ΤἈεοϊορίε, 1871, Ρ. 
48. 1ικεννίβα Οαϊνίη : ονιπίδης ὁχαςίδ 
ῥεγυεεέϊραί5), ποῖ πΊεοῖν υὑπάετίακοη 
δίϊετ τῆς ρίδαη μδὰ Ῥεεη ἰογπιεὰ (Ηδ}π). 
-- ἀκριβῶς, καθεξῆς σ. γρ. εχρ]αἰπ μον 
Ὡς ἀεβίγεά ἴὸ σευ ουΐ δῖ8 ρίδη: δα 
ΪΒΏ65 ἴο 6 εχδοῖ, αηά ἴο ντίϊε ἰπ ἂἃπ 
ΟτΕΣΙΥ τηᾶππεσ (καθεξῆς Πεῖε ΟΠΪΥ ἱπ 
Ν. Τ., ἐφεξῆς ἴῃ δατὶίες ατοςκ). Ολγοηπο- 
ἰορίεαὶ οτάεν αἰπηβὰ δὲ (νυν βεῖποι βυςςεββ8- 
δα γ οὐ ποῖ) δοοοσάϊηρ ἴο πιᾶην (Μεγεσ, 
Θοάει, Ὑνεῖβ8, Ηδῃπη). ϑοίβδῃζ τηδίπ- 
ἰαἰπ8 ἴἢδε τῆς ςΠγοποϊορίοαὶ δἰπὶ Δρρ 65 
ΟΠΪΥ ἴο πε ρσγεδὶ τυτηΐηρ Ροϊπίβ οὗ ἴῃς 
Βιβίοσυ, δηά ποῖ ἴο δ]] ΕΑΝ ἃ ΕΓ 
τεδβοηδὸϊε νίεν. ὙΤμεβο ἔννο δάνογθβ, 
ἀκρ.» καθ., πιδγ ἱπιρὶν ἃ ρεπῆῖε ογίεἰοίβηι οὗ 
186 ννοσκ οὗ ργεάδεοεβογβ.υ Οὔβεγνε [6 
λιἰσίογίοαϊ βριτῖε ἱγηρ! εά ἰπ 411 1,Κ, τε 118 
δῦουϊ ἢίβ ᾿ἰταγασυ ρίδπ δηὰ τηειῃμοάβ: 
ἱπαιυίγν, δοούσγαου, ογτάεσ, αὐρισάὰ αὐ δὶ 
Ἰεαβῖ; νουομοτβ ἀδϑίγεὰ ου 411 βιδίεπιθηΐβ. 
1{κ. 18. πὸ τεϊ ρίουβ τοσηδηςεσ, νῆο ΜΠ] 
ἱπνεηῖ δὲ 1, δηἃ βδὺ δηγίῃμίηρ τπδὲ 

Τίσι 
ΣΟ. 
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καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4. ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν 
κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

5. ἘΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ 1 βασιλέως τῆς Ἰουδαίας 
ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά - καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 3 

ΤΊΜΒΙΞ οπιῖξ τον. 

3 οσ ἢ γυνὴ αντου ΜΙ ΒΟΌΧΞ 33 Βᾶνε γυνὴ αντω (ΤίβοΙ., ΚΝ. Η.). 1, 8ᾶ8 ἡ γιαντω. 

δυϊὲβ ᾿ἷβ ρυγροβο. [ὲ ἰβ αυ6 σοτηρδοθ]α 
σ ἢ τῃἷβ Πἰβιογίο βρίγις ἢδὶ ΤΚ. βῃουϊά 
ὉὈε ἱπῆυεποεά ἱπ δ18 παιγδίίομβ ὉΥ σε- 
Ἰϊρίουβ ἐδεϊηρβ οὗ ἀεοογυγη ἀπά γενθγεηςα, 
ἃηὰ ὃν τεραζγά ἴο ἰἢς εἀϊποιρίίοη οὗ δὶβ 
ἢσβὶ τεδάεσθ. Ὑῆδὶ 88 ἰγεδίτηεπε οὗ 
τηδλῖεγίδῖὶβ Ὀεαγίπρ οὐ (ε σῃαγδοίειβ οὗ 
]εβὺ5 δἀπὰ τπὲ Αροβεῖεβ σενϑαὶβ την 
ἴτᾶραβ οὗ βυοῖῦ ἰηῆυεηςε ν}}} Ῥεσοπλε 
δρράζεηῖ ἰῃ ἴῃς οουγβα οὗ ἴδε ἐχροϑβίτίοη. 
π-κράτιστε Θεόφιλε. Τῇ νοσκ ἰδ ἴο θὲ 
νυτἰτίεη ἔοσ δῃ ἱπάϊνίἀυα! ννῇο πΊᾶν ρεῖ- 
δᾶρβ πᾶνε ρίαγεά τς ρᾶτὶ οὗ ῥαέγοπμς 
ἐἰδνὶ, ἀπιὰ ραϊά τς ὄἼχρεῆβεβ οὗ [18 ὑγο- 
ἀυοιίοθ. Τῆς ερίδει κράτιστε ΠΊΔΥ 
ἱπιρὶν δίρῃ οῆςία! ροβίτίοη (Αςῖβ χχίϊ!. 
26, χχνὶ. 25). Οη ἰϊ8 βεεὲ Οτοίϊυβ. 
Οτίπηπ πίη ΚΒ ἱξ Ἔχργεββε8 ΟὨΪΎ ἰονα ἂδπὰ 
τ επ βῆ! ρ. 

γεσ. 4ᾳ. [πάϊοδίεβ (Πς ργδςεῖοδὶ δίπι: 
ἴο ρίνε ςατιαἰπῖν ἴῃ ταρατγά ἴο πιδίίεγβ οὗ 
ΟὨσίβείδη δε! εἴ.--- περὶ ὧν κι΄ λόγων : δλῃ 
αἰτγαςείοη, ἴο ὃς ἴῃ τεβοϊνεά : περὶ τῶν 
λόγων οὖς κατηχήθης. λόγων ἰ8 Ῥεξβὶ 
τΆΚεη - τηδιἴετθ (πραγμάτων, νεζ. 1), 
Πιἰδίογιεβ (νν εἰζβάς κε), ποῖ ἀοοίσίηεβ. 
Ῥόουδε16 88 1Π18 18 ἃ Ηοσγαϊβιῖς βδηβο, δυῖ 
τῆι ἴθ πο οδ]εςείοη, ἴον δἴϊα 411 1,Κ. 18 
ἃ Ηε!]Ἰδηΐβὲ ἀπά πὸ ρυγα ατεεῖκ, ἀπά Ἔνθ 
ἴῃ τἢ]5 ῥγείδοε, ννῆοβα ρυγα ἄσϑβεκ δδ8 
δε 80 οἥξη ρῥγαίβεά, ἢθ 18 ἃ Ηεϊ]εηῖβε 
ἴο ἃ ἴαγρε εχίεπι. (80 δπμη, Εἰνείέμηρ, 
Ῥ. 6) ὙΤΒε βυδήεοες οἵ ἱπβίγυςιίοη ἴοσ 
γουηρ ΟΠ τι βείδηβ ἱπ ἴῆοβε δαὶ γδᾶγϑ 
νν»ᾶ5 ἴῃς ἰεδοπίηρ, ἴῃς δοῖβ, ἀπά (δε οχ- 

τίεπος οὗ ]ἐβὰ8: {πεὶγ “ σδίες Πίδτη ᾿᾽ 
ἰβιοσὶς ποῖ ἀσοῖτιπαι -κάτηχήδης" ΠῚ 

1τὴ18 νψογτὰ υδεὰά πεῖαὲ ἷἱπ ἃ ἱεοῃηϊςαὶ 
Β6η86 ΞΞ ἐογπΊ!γ πὰ δγϑϊεπιδεις !ν ἰη- 
βίγυςιεά, οτ ἴῃ (ἢ6 ρεηεγαὶ βεηβς οὗ “" ἤᾶνε 
Ῥεδη ἱπίογπιδα πιοσε οὐ ἰε88 σοσγεςῖν "ἢ 
(8ο Κυρκε) Τῆς ἴογπιεσ ἰ5 πηοῦῖε ργο- 
Ῥ40]6. Τῆς νεῖ (ἴτοπι κατὰ, ἠχέω) 18 
τηλίηϊυ Ηε]επί δεῖς ἰη ὑβᾶρς, γάτα ἴῃ ρσο- 
ἕδη δυΐδοσβ, ποῖ ἑουπά ἰη Ο. Τ. Τῆς Ν. Τ᾿. 
ὑβᾶρε, οοπῆπεά ἴο κ. ἀηὰ Ραυΐ, ροίηϊβ 
ἴο τεζυΐας ἱπβίγυςσίίοη (νἱς Βοπι. ἰϊ, 18). 

ΤὨῖβ ῥγείδος ρίνεβ ἃ ᾿ἰνεῖν ρίοϊατε οὗ 
ἴδε ἱπίεπϑβε, υηΐνοσβαὶ ἱπίεγεβι εἰῖ ὃν τΠ6 
ΘΑΙΪ ΟΠυτο ἢ ἰπ ἴῃς βίοσυ οὗ ἴῃς [ογὰ 
7εβυδ: Αροβεῖεβ οοπϑίδητν (ε]Ππρ ναὶ 
πεν δαά βεεπ δηὰ πελχὰά ; πλδηγ οὗ ἱδεὶς 

εᾶγειβ ἰακίπρ ποίεβ οὗ ψδαϊ {πεν βαίά 
ἴον ἴδε Ὀεπεῆϊ οὐ ἐπεπηβεῖνεβ ἀπά οἵπεῖβ: 
Ἐπγουρ ἔμπεδα βοβρεϊεῖβ δοαᾳυδίπίδηος 
ΜΙ ἀπὲ ἀναηρεῖϊς Ὠἰβίογυ οἰτουϊαιίης 
ΔΙηοηβ Ὀαϊΐανοσθ, ογεδίϊηρ ἃ τπϊτδὲ [ῸΓ 
τῆοσς δηά γαῖ τῆοσε ; ἱπηροβίπρ οἡ ϑυςἢ ἃ 
ἴδῃ 88 ἴυκε (ἢ6 ἴδ8κ οὗ ρῥτγεραζίηρ ἃ 
Οοβρεὶ δ8 Με}, εογγεοέ, δῃὰ τσεὶϊ ἀαγγακπρεαᾶ 
88 ροβϑίδὶθ τπσουρῃ ἴῃς υ86ε οὗὨ 411 ἀνϑδί!- 
4016 πηοᾶπ8---Ῥγενίουβ ὑσὶ πρΒ οὐ οσαὶ 
ταδί τπηοην οὗ βυγνίνίη  Ἔγε-νν Πεβ868. 

γν. 5-25. Τὰε διγίκ οΥΓ ἐλε Βαῤέϊεέ 
αππομποσά. Ἑτοπὶ ἴπῸ ἰοῃρ ῥσζεΐδίοσυ 
βεηΐθηςα, ςοπδίτυςιεὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς 
τὰ]εβ οὗ ἀτσεεῖ βυγπίαχ, ἀπά ν ἢ βοσζης 
Ῥτεϊεηβίοῃβ ἴο οἰδϑϑὶς ρυσὶν οἵ βίγὶς, να 
Ῥᾶβ8 δῦγυρευ ἴἰὸ τε Ῥγοέευαηρεϊἑμνε, 
ἴδε ῥγεϊυάς ἴο τῃε δίγι ἢ οὗἩ ΟὨγίβι, σοη- 
εἰδιίηρ οὗ ἴα τεπιδίπάθσ οὗ 118 οπδρίεσ, 
ντἰτίεη ἴπ ατεεῖς νὨίοἢ ἰβ Ηεδγαίϑες ἴῃ 
Ῥῆγαβθε δηὰ βιγιοίυγε, δπὰ [Θνν Βἢ ἴῃ 118 
ἴοπϑ οἔρίειϊγ. ὙΠ Ἔνδηρε δε ποτα 566 ΠῈ8 
ἴο πᾶνε αἱ ςοπιπιδηά ἂπ Αγαπηγαὶς, [εν ἰβ8- 
ΟὨγβείδη βδουγοθ, νυν ϊο ἢ ἢδ, 88 ἃ ζλ118- 
1] ςοἰϊεοῖον οὗ ενδηρεὶῖς ρεεριογαδίϊα, 
Δ΄Ίοννβ ἴο βρεαῖκ ἕοσ ἰἰβοϊζ, νυ ἤοτς απὰ 
ἴῃετε ἂη εἀϊτοτίαὶ τους. 

γν. 5-). Τῆς ῥαγεπές οΓ 7οβη.-- 
ἐγένετο, ἴΠεῖς νγ85, οσὐ ἔπεα ἰἱνεά.---ν 
ταῖς ἡ., εἴς. ; ἰπ τῆ6. ἄδγβ, ἴῃς τεῖρῃ, οὗ 
Ηετοά, Κίηρ οὗ υάλεδ. Ἡεγοὰ ἀϊεά 
750 Δ.0., δηὰ ἐλε Ολιγίςέϊαπ ετὰ Ὀερὶπα 
ἢ 753. 4.0. ΤἼΙΒ ἄδίς ἰβ ἴοο ἰλῖς ὃν 
ἴῆτεε οἵ ἴουσ γϑᾶγϑβ.---ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά: 
ἐφημερία (α ποιη ἔοτπιεὰ ἔγοπιὶ ἐφημέ- 
ριος -ον, ἀδιγ, ἰαϑιϊηρ ἴογ ἃ ἀδυ), ποῖ ἴῃ 
Ρτοίδῃπε δυϊποιβ, ἤεσθ ἂπὰ ἰῃ νεϑσγ. 8 ἰῃ 
Ν. Τ',, ἰῃ ϑερῖ., 'π Οἤτοη. δηὰ Νεδει δα, 
Ξξ (1) ἃ βενιςε ἰδβιϊπρ' ἴοσ ἃ ἄδυ, οσ ἔοσ 
ἄλγε---ἃ ψεεΐ ; (2) ἃ οἶ458 οὗ ρσίεβδίβ ρεσ- 
(οττηΐηρ ἴπδὲ βεγνίςθ. ὙὉὙῆα ρῥγίεβϑίϑ ννεσα 
ἀϊνίἀεὰ ἱπίο ἐννεπιγ-ἴους «οἰα8βεβ, πὰ 
οἰμαηιβαιίίοη ἀδιίπρ δοοογάϊηρ ἴο (δ6 
τεδάϊείοη ἰη ΟΠτγοηϊοίεβ (1 Οἤτγοη. χχίν.) 
ἴτοτα ἴδ {ἰπιεὲ οὗ θανίά. Τῆς ογάεσ οὗ 
Αδία νν85 ἴπ6 εἰρῃτἢ (Σ Οἤτοη. χχὶν. τ 
7οβερδυβ (Απε., νἱϊ., 14. 7) υ868 ἐφημερι 
δηά πατρία ἴο ἀεποίςε ἃ οἶΔ58β. Οη ἴδε 
Ῥεϊεβδιῃοοά δηὰ {δε ἰεπιρῖε ὑνοσβῆῖρ δηᾶ 
τῆς ἀδὶγ βεγνίςς, οοηβυῖε ϑοῃὕτεγ᾽Β Η12- 
ον, Ὀϊῖν. ἰΐ., νοΐ. 1.» ΡῬΡ. 207-298.---γυνὴ: 
ἃ ἀδυρδίες οἵ Αδζοπ; [οὔη ἀεβοεπάδά 
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ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 46: 

6. ἧσαν 
δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον 1 τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς 
ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. 7. καὶ οὐκ ἦν 
αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ Ἐλισάβετ ἦν3 στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι 
προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἧσαν. 8. Ἐγένετο δὲ ἐν 
τῷ ἱερατεῦειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ 

Θεοῦ, 9. "κατὰ τὸ " ἔθος τῆς "ἱερατείας, “ἔλαχε τοῦ " θυμιάσαι " «φαίη ἴα, 
εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου: 1ο. καὶ πᾶν τὸ πλῆθος 
λαοῦ ἦν ὃ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 
αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιά- ζ51)..ἃ 

τοῦ 43) καὶ 

τ, ἄφθη δὲ δ δε αι 
Αςῖδ 

Ῥεῖ. ἰ, σ᾿ μβατορ" 12. καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ ς μετὸ σεΐγ. 

αὐτόν. 13. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, “Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία ' 
διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει 

ἘΉΜΒΟ δᾶνς ἐναντιον; ενωπιον ἰπ Ὁ1.Δ. 

3 ἣν Ῥείοσε ἡ Ελ. ἰῃ Δ ΒΌ1,ΔΞ (ΤίβοΒ., ΝΝ. Η.). Β 69 οπχῖξ ἡ (ΝΗ. Ὀγαςῖεα). 

8 ἣν τον λαου ἰῃ 9 Β1,Δ (Τίδο., ΝΝ.Η.). 

ποσὶ γε ρδγεηῖβ ου δοῖἢ 5βιάε8.-- 
ες. 6. δίκαιοι: λη Ο. Τ΄. ἴετπι, δηὰ εχ- 
Ῥσεβϑίηρ δὴ Ο. Τ. ἰάεδ οἵ ρίειγ δπὰ ροοά- 
Π688, 48 υηοϊάεά ἴῃ ἴῃς 1ο]]οννίηρ, οἶδυδε, 
ὙΙοἢ ἰΒ Ἡοῦσγενν ἰπ Βρεεςἢ 88 1 βεηῖ!- 
τηβθηξ : τσαϊκὶπρ᾽ ἴῃ 411 τῆς εονυπαπάπιεπὲς 
δηὰ ογάϊπαποες (Θαυίϊνα!εηξ ἱεγτηβ, ποῖ ἴὸ 
Ῥε ἀϊδεϊπριϊδπεά, ντῃ Οαϊνίη, Βεηρεῖ, 
δὰ αοάεδι, 48 πιογαὶί δπὰ ςδγεπιοη!δ]) 
δίανιεἶδ5ς (τεϊδιίνοῖγ ἰο ἢυπιδη Ἰυάρπηεπι). 
--νες. 7. καὶ οὐκ ἦν, εἰς. : οὨΠ4|ε88, ἃ 
οΔἰδηλν ἔγοτῃ τπῈ εν 8: ροϊηϊ οἵ νῖενν, 
δηὰ 4'5ο ἃ ἔλοξ βαγά ἴο γεοοηοῖϊα νἢ 
ἴδε σμπαγαςοῖεσ οὗ τῆς ραΐσ, ἔογ ἴπ6 [ογά 
Ἰονεῖδ τῆς τρῃίθουβ, δηά, δοοογάϊηρ ἴο 
Ο. Τ. νίεννβ, ΗςἜ ββονεά Ηἰβ ἴονε ὉῪ 
σταπιίηρ Ῥγοβρεσίυ, πᾶ, ἀπιοηρ οἴποσ 
δΙεββίπρβ, ο Ιάτεπ {Ρ8. οχχν ]1.).--- καθότι: 
ἃ βδοοὰ Αἰῖῖς ννογὰ : ἴῃ 1.5 νυτι ἰη ρ8 ΟΠΪΥ 
ἐπ Ν. Τ. ΞΞ βεείηρ, ἱπαβπιυς ἢ 85.---προβε- 
βηκότες ἐν τ. ἡμ. : ““δἀναπορά ἴῃ ἀδγϑ,᾽" 
Ἡενταίβεις ἔοσ τῇς οἰδβϑὶς "" δάνδησβεά ἴῃ 
ἀρε᾽" (τὴν ἡλικίαν) οἵ γεδ18 (τοῖς ἔτεσιν) : 

1141688, ἀπὰ ποὺνν πὸ δορε οὗ οδι!άγεη. 
νν. 8:-ιοι Ηοῤε ῥγείεγπαΐμγα γ᾽ γέ- 

υἱυεά.---ν τῷ ἱερατεύειν : Ζεοματίαῇ νν8 
βοσνίης δἷ8 ᾿νεεῖς ἴῃ ἄμε οουζβε, δηά ἰΐ 
{611 το Β΄ῖ8 ἰοῖ οἡ ἃ οογίδίπ ἀδὺ ἴο ρεῖ- 
ἔοστῃ ἴδε νεσὺ βρεοῖδὶ βεγνίςε οὗ θυγηΐηρ 
ἴποεπβα ἰῇ ἴπε ΠΟΙ͂ ρἷδοθβ. Α ρτεδὶ 
οὐοδβίοη ἴῃ ἃ ῥγίεβι 8 |{{π, 848 ἰξ τηὶρῃι 
Πανεῖ ΘΟΠ16 ἴο ίτη Ὀυΐ οηςα (ρτίεβίβ βαϊὰ 
ἴο Ὀ6 88 ΤΊΔΩΥ 28 2Ο,000 ἰπ οὖσ 1, ογά 8 
εἰπε). “ὙΠε πηοβὲ πηεπιογαῦὶα ἀδῪ ἴῃ 
τὰς 116 οὗ Ζεοματγίδῃ " (Εασγασ, Ο. α. Τ᾿). 
-- νει. ο. κατὰ τὸ ἔθος 18 ἰο Ῥε σοππεοϊεά 
ἢ ἔλαχε : οαδιίηρ 1οἴ8, {π6 ουβίοπιαγῪ 

ΤΆΔΉΠΕΙ οὗ βείεἰπρ πὸ 88 ἴο πᾶνε ἴπ6 
δοπουτ.--εἰσελθὼν 18 ἴο δε οοπηεοϊεά 
νὰ θυμιᾶσαι, ποῖ τ ἔλαχε. ΤῊΣ 
τηεδηΐηρ ἰδ τῃαἴ δηϊαγίπρ [6 βδποΐυδευ 
ΜΒ [6 ΠΕρΕΒΒΔΙΥ ΡΓΕΙ πλίπαγῪ ἴο οϑετ- 
ἴῃ ἰποδῆβα: ἰῃ Οπ6 βδ6ῆδε ἃ βυρεγῆυουβ 
τετηατς (Ηδῇῆη), γεὲ ψογῖῃ πιακίηρ ἴῃ 
νίενν οὔ πε βαςγεάπεββ οὗ τπε ρίαςς. ἃ 
δτελὶ αῇδις ἴοὸ ρεῖ επίγαποβς ἱπίο 88 
ναός.--Ν τ. το. πλῆθος : ἴπδτα πηΐρῆς Βα 
ἃ οτοννὰ νἱῆπ τῆς ἴαπιρῖς ρῥγεοϊποῖβ δὲ 
πε Ποὺσ οἵ ργᾶγεσ ΔπῪ ἄδυ οὔ δε τνεεκ, 
ποῖ πλεγεῖν ου ΘαΡΡδιῇ οὐ ἡ ἃ ἔβαβι δ 
(“ ἀΐϊεβ βοϊεηηΐβ, εἰ ἔογίαβϑβε βαρ αΐυπι,)» 
Βεηρεὶ). 

γν. 11-17. Α οεἰοοέαί υἱείαπέ.---Ν ες. 
τ. ὥφθη: τε Δἀρρεδγδηοα νΕῚΥ ρᾶγ- 
εἰσ! τὶν ἀσβοσίδεά, τπς νεῖν ροβίξϊοη οὗ 
της δηρεῖ ἱπάϊςαιεὰ : ου {πε γίρλξ βἰάς οὗ 
τῆε Αἰτασ οὗ ἰῆοβεηβα; {π86ὸὶ βουϊῇ 5ιάς, 88 
{ οΡτεους βἰάε βᾶν βογηε, ἔπε ρίἷδος οὗ 
ὉΠΟῺΓ 8ΔΥ Οἰδθσβ. Τῆς δία οὗ ἰποεῆβα 

ἰ8. ςα!!εὰ, υντἢ τεΐδγεποα ἴο 118 δυποιίοη, 
θυμιατήριον ἱἰπ Ηεῦ. ἰχ. 3.--Ννεῖ. 12. 
ἐταράχθη ἀεδοτίθεβ (ἢ βίαϊς οἵ τπηϊπά 
ΒΕπεγὶυ -Ξ ρεγίυγθεά, φόβος Βρεοϊ ςΔ1]γ. 
Ὑεὶ ἢν αἰγαϊὰ, βεείηρ ἴῃ 1818 σᾶβε, ἃ8 
αἰννανβ, ἴπε οδ᾽]δοῖῖνε ἀρρεᾶγαπος δηβννεγβ 
ἴο ἴπε ἰπννασγά βίδίε οὗ πηὶπά ὃ ΤῊ Ϊβ ἔδασ οὗ 
[Βς ἀϊνίπε δεϊοπρβ ἴο Ο. Τ'. ρἱεῖγ.--- σ, 
13. δέησις : 811 ργαγεὰ δὲ τῃαὶ δούς, τπετγε- 
ἴοτβ οὗ οουζβε ἴδε οοϊαιίηρ ῥγίεθι. ΤΟ 
τᾶγοῖ οὗ Ζεοπδσγίδῃ ννὰ8 νεσῪ βρεοίδί --- 
σὶς ἱπηρ| 165 {Π15 48 Ἴοοπηραγεὰ υἱτἢ 

προσενχή, υἱάε Ἰτεποῖ, δγποηγνις---πὰ 
ΝΕΙΥ τοαλϊβες : ἔοσ οὔεῤγίπρ. Βεπεδιῃ 
τῆς ἀϊρην οὗἨ ἴπ6 οοζαβίοη βᾷ  Βοπὶδ 
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υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην. 14. καὶ ἔσται 
χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ 
χαρήσονται. 15. ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ 3 Κυρίου - καὶ οἶνον 
καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ 
κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 16. καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραῆλ ἐπιστρέψει 
ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν 17. καὶ αὐτὸς προελεύσεται ὃ ἐνώπιον 

αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλίου," ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων 
ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν 
κατεσκευασμένον." 18. Καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, 
“Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἶμι πρεσβύτης, καὶ ἧ γυνή 
μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς." 10. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 

ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, “Ἐγώ εἶμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ" καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι 
ταῦτα. 240. καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι 

1 γενέσει ἰπ τηοδῖ υηοΐδ]8. 

5ΔΑΟΙ, 33 οτἶ τὸν (ΤΊ 5. ἢ.). ΒΩῸΔ δᾶνε ἰὲ (ἿΝ.Η. ἴῃ πιᾶγᾷ.). 
8 προσελευσεται ἰη ΒΟΙ, (ΥΥ.Η. πιᾶτρ.), ΡΓΟΡΔΡΙΥ Δη υπὶπιθπεοηδ] εττοσ. 

ἐἬλεια ἴπ δ Β1.. 

ἱπιεσργείεσβ ; ἃ νεγυὺ βυρεγβοῖδὶ οι ἰςΐβπ. 
Ττὰς το πυπιδη παίυτε δπά το Ο. Τ' ρΡἰεῖγ, 
δηὰ ποῖ υηδοςερίδοϊς το αοὰ. Τῇᾶῖ ἰῃς 
Ῥτᾶγεσ ΨΜ88 ἴος οβρτίηρ ἄρρεᾶγβ ἔγοπι ἴῃς 
Δηροὶὶς τρεδβᾶρε, οὐ͵εςῖῖνε δηά βιι δ᾽]εςιίνα 
ςοτγεβροηάϊηρ. --- γεννήσει, 5:8}} Ὀεᾶτ; 
οτρίπδιν ἴο Ῥερεῖ.--- Ἰωάννην : ἴπ6 παπια 
αἰτεδάν τηεπιϊοηεὰ ἴο ἰπβρίγε ἔδίτἢ ἴῃ τῆς 
τοδὶ οὗ ἴπ6 ῥγοπηῖβε: τηβδηΐπρ, σοὰ ἰ8 
σταςίοιβ.--- ες. 14. χαρά, ἀγαλλίασις, 
ἃ Ἶογ, δὴ δχυϊδιίοη ; ἸΟῪ ἰπ Ππίφδεῖ, 
Βίρμεβε ἄερτεε : ἰου ονεσ ἃ 8οη ἰδῖε Ὀοῃ, 
δηὰ βιιοῦ ἃ βοῃ 88 ἢδ ψ}}] τὰγη οὐ ἴο Ῥ6. 
-πολλοὶ: ἃ ἰοΥ ποῖ τηεγεῖν ἴο ρᾶσεπῖβ 
85 ἃ οὨϊ]ά, θυϊ το πιᾶπν 85 ἃ τηδη.--  εσ. 
15. μέγας, ἃ ρτεᾶῖ τῇᾶπ Ὀείοσε πε 
1οτὰ ; ποῖ πηεοῖν ἴῃ αοά᾿Β εἰρπὲ τῷ ἴγὰα 
δτεαῖπεββ, Ὀυΐ ἱπάϊσατίηρ (Π6 βρῇεγε οἵ 
ἴγρε οἵ ρτεδίπεββ: ἰῃ ἴῃς γερίοῃ οὗ δἰ ῃίςβ 
δηὰ τεἰϊϊ ρίοῃ.---καὶ οἶνον, εἴς., Ροΐπί8 ἴ0 
τῆς εχίδγηαὶ θδάρε οἵ τῇς πιογᾶὶ δῃά γε - 
Ἰίρίουβ ρτεδίπεββ: αὐβιϊπεποα 848 ἃ τῇδε 
οὗ σοηϑεςταϊίοη ἀπά βεραγαίίοῃ --- ἃ 

ἅἄενοιεες.---σίκερα -- 51.) (ποι ἀτεεςῖ), 

βίγοηρ ἀσίηκ, Ἴχιγαςις ἔτοτὴ δὴν Κίπά οὗ 
αυϊε δυῖ ρτάρεβ (ἢεῖα οηἱν ἱπ Ν. Τ.).-- 
Πνεύματος ᾿Αγίου : ἰη ορροϑἰ(ἰοη ἴο ννπα 
Δπά βίγοηρ ἀτίπκ, 848 'ἴπ ἔρὶν. ν. 8, Βαυῖ 
τῆς οοποεριίοη οἵ τε Ηοὶν ϑ5ριτῖς, ἰογπιεά 
ἴτοπὶ ἴδε ]οπαπηΐπε ἴγρςε οἵ ρίεῖγ, ἰ5 ΝΕΎΥ 
ἀϊθετεπε ἴτοπὶ ἐμαὶ οἵ 81. Ρδυΐ, οἵ 
εὐχροβιθά ὈγῪ τῆς [τ οἵ οὖς [οτὰ.--ον ἐγ. 
16 ἀεβογίδεβ {πε ἰυποιίοη οὗ {πε Βδριϊϑβί, 
«- ἐπιστρέψει : τερεπίλπςς, ΤΠοηνεζβίοῃ, 

δἷβ ρτεαῖ δἱπὶ δηὰ νδιοξνοζά.---Ν ες. 
17. π ύ ἐν. α.: ποῖ ἃ τείει- 
δῇς ἴο [οἢπ᾿8 ξυποιίίοη 85 ἐοσεσγυπηεσ οὗ 
Μεδβίδῃ, Ὀυξ δἰ πιρῖν ἃ ἀεβογίριίοη οὗ μἰ8 
Ῥιορῃαῖῖς ομδγδοίεσ Ηδ 5888}} ρὸ Ὀείοσε 
(οὰ (Δπὰ τηεη) - δε, ἰῃ μιὶβ σᾶγεεσ, δῃ 
ΕἸ) ἢ ἴπ βρίγις απ ροννεσ, δπά ζυποιίοη ; 
ἀεβοσιρεὰ ἰπ ἰεγπὶβ σϑοδι]ηρ Μαίδομὶ 
ἷν. 6. 

γν. 18-20ὅ. Ζεεολαγίαλ ἀομδίς. ΤΣ 
Δηρεῖ 5 ἀαζζίίηρ ργοπιίβε οἵ ἃ βοῃ, ἂπά 
δνϑη οὔ ἃ βοῃ σπᾷ Βυςἢ ἃ οἄγεεοσ, πιίρδὶ 
ὃς Ὀυῖ ἃ τεῆεοσιίοη οὗ Ζεοπασία ἢ 8 ουνῃ 
βεοιεῖ ἀεβίτε δπὰ ἤορε; γαῖ ψνἤεη δϊ8 
ἀδγ-ἀγεᾶπὶ 18 οὐ]εςεπεὰ ἴξ βεεπιβ ἴοο 
Βοοὰ δηὰ ρτοδῖ ἴο Ῥ6 ἴσυε, Τῇΐβ αἷβο ἰ8 
ἔγὰθ ἴο πυτηδη πϑίυγε, ΠΟ ἢ αἰϊεγπδίεθ 
Ῥεΐνψδεη Πίρῃ ἤορε δηὰ ἄεερ ἀεβϑραίγ, 
δοοοτγάϊηρ 45 [δἰ οἵ βεῆβε 85 ἴἢε ὕῥρρεσ 
διαπά.---νεγ. 190. ἀποκριθεὶς : [Π6 νΕΙΥῪ 
πᾶῖυγαὶ βοθρες βπὶ οὗ Ζεομαγί δὰ ἰ8 ἰγεδίεά 
85 ἃ ἴδυϊι.--Γαβριὴλ: τς παπιὶπρ οἵ 
ΔΏρεἶΒ 18 ομδγαοίοσίβιὶς οὗ τ6 Ἰδῖεσ βίαρα 
οὗ υάαίβηι (υἱάε Ὠδηίεῖ νὴ]. τ6, χ, 21).--- 
γε. 2ο. σιωπῶν καὶ μὴ δ. λ., βϊεηι δηὰ 
ποῖ αὖ] ἴο βρεᾶξκ; ἃ ᾿επιρογασυ ἀπ πιὃ- 
658 ἴῃς δίρῃ δϑκεά, ἃ βίρδι ρεηδιγ ; 
ποὶ δὶ γαγυ, ἤόννενεσ, γαῖμοσ ἴῃς δἰπιοϑὶ 
πδίυγαὶ εἴδοι οὗ μίβ8 βίδῖς οἵ πκίπά---ἃ 
κίπά οἵ ργοϊοημεά βιυρείδοιίοη τεβυϊίησ 
ἴτοτη ἃ ργοπιῖβε ἴοο ρτεδῖ ἴο ὃς Ῥεϊϊενεά, 
γεῖ ρΡοϊπιίηπρ ἴο ἃ ὕοοη ραββίοπδίε! Υ 
ἀεβίγεά.---ἀνθ’ ὧν: ἃ ρῆτγαβε οὗ [κ. Ξ 

ὮΝ [8.470] Ε δείαιιδθ. 
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ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα " ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, 
οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν." 421. Καὶ ἦν ὁ λαὸς 

προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν ἐν 
τῷ ναῷ. 412. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς - καὶ ἐπέ- 
γνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἐώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων 
αὐτοῖς, καὶ διέμενε κωφός. 23. καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ 
ἡμέραι τῆς ἐλειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ( « (ον. ἰχ. 
24. Μετὰ δὲ ταῦτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ ἴδ ιγϑον 
αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα, 25. “Ὅτι ΤΑ 
οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ 3 Κύριος ἐν ἡμέραις, αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ 3 
ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις." 

26. ἘΝ δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ ἢ 
τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ἢ ὄνομα Ναζαρέτ, 27. πρὸς 
παρθένον μεμνηστευμένην ὁ ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαβίδ - 
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28. και εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος ὅ 
πρὸς αὐτὴν εἶπε, “Χαῖρε, κεχαριτωμένη. ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, 

1 αντὸον αβεῖ ἐν τω ν. ἱπ Β1Ξ (Ν.Η.). Οτάες δβ ἴπ Τ. Ε. ἱπ ΦΑΟῸΔ αἱ. (Τί. .). 
ΞΊΦΟΟΙ, 33 οπιῖς ο (Τί βο;., ΝΝ.Η͂., τεχῖ, ο ἴῃ πιᾶγρ.). ΒΔ δᾶνε ἰ. ΝΒΌΙ, σ 

οτηἶξ τὸ δείοσε ονειδος, 
8 απὸ ἱπ Ὁ ΒΙ, 1, 69. 4 ἐμνηστ. ἰη ΜΑΒΙ,. 
ΒΙΞΊ, 131, ςορ. οπιϊξ ο ἀγγελος (ΥΝ.Η.). 

14--.8. 

νν»ν. 21-22. ΤΑΕΡΟΟΕ τοϊέλοιιέ.---προσ- 
δοκῶν, νναϊτίηρ ; [πον παά ἴο νναῖ. ὍΤῇα 
Ρτίεϑὲ γᾺ8 8η ὈΠυΒΌΔΙΙΥ ἰοπρ τἰπις τυ 8- 
ἴῇ, βοιῃδί πίη υποοπηῆοη πιυϑὲ ἢᾶνα 
Βαρρεηεά. Ὡς τῃουρδι ΠἰΚεγ ἴοὸ οσουγ 
ψ 88 ἴπδἰ Οοά Πλά δβἰδίῃ (6 ῥὑγιεϑὲ 48. πῇ- 
ΜΟτγ. Τῆς [,ενιες] τεϊὶ βίου ἃ τε- 
Τρίου οὗ ἀϊβίδηςς ἔγοπὶ αοά δπά οἵ ἔεας. 
80 νἱεννεὰ ἰῃ τς Ἐρίδβεῖβ ἴἰοὸ τῆς Ηεδ- 
τεννβ. ΠΠπ8ιγαῖῖνε φυοῖδιίοη8 ἔγοηι Τ αἰπιυά 
ἐπ ννπβοδε, Βεϊἐγᾶσε, ξ 413.--ννεσ. 22. 
ὀπτασίαν: ἴτοπὶ Ὧ᾽158 ἀαχεὰ ἴοοκ [πεν 
ἰπέοιτεά παῖ τὴς ῥτίεβι δᾶ βδεθεὴ ἃ 
ν᾿ βίο (οπᾶρ. χχίν. 23, 2 (οσ. χίΐ. 1).-- 
διανεύων: πιλκίπρ 5:65 η5 41} ἢς οουϊὰ ἀο ; 
ἢ ΤοουἹά ποι ΌΪ688 ἔπ επ], “.9΄.,ὄ (Γ τηδξ τνδ8 
τὰ οὗ δἷθ8 ἄν ἔοσ ἴῃς ἄδγ, οὐ ἐχρίαἱτ 
ἰβ δῦβεηςς (Πεγα οἱ). 
ν. 23-25. Κείιγης κοπθ. Τῆς νεεκ 

οὗ βεσνίος ονεσ, Ζεομπαγίϑῃῃ ννεπὲ Ῥδοκ ἴο 
88 ον που86.---λειτουργίας : ἴῃ ΒΙΌΙ ᾿ς 4] 
ατεεῖς υβεὰ ἰπ τεΐεγεποα ἴοὸ ρυίεβεὶν 5βεῖ- 
νῖοε; εἴβαυνμεσε οὔ ρυ δ]1ς βεγνίος γηάδεγεά 
ἘΥ ἃ οἰείζεη δὶ δἰβ οὐψῇ ὄχρεῆβε οὔ οὗ ΔῃῪ 
βοτὶ οὗ δεγνίςς.---ετ. 24. περιέκρνβεν: 
δά Βεγβεῖ ἐπέϊγεϊν (περὶ), Ὠετα ΟὨΪγ ; 
ἔκρυβον : ἃ δῖε ἔογπι οἵ ζηὰ δογίϑβϑι. αν, 
ποῖ βαϊά, ὔοὸς ψῃεῖπεν ἢεῦ Πυβραπά τοϊὰ 
μὲς ψῃδὶ δά Παρρεπεὰ (ο Βίπ).---μῆνας 
πέντε, δες Ὡς ἢ δποῖπο τεπλδγκαῦ]ς 

ενεηῖ Ββαρρεηςά. ΔΝ Βεῖδεσ βδε ἀρρεαγεὰ 
ΟΡΘΩΪ τπεγεαῖῆεσ ἰΒ ποῖ ἰηδιοδιεά, 
ῬοββίὈΪν ποῖ (1. Ννεἰ88).---πεῖδεν : Βετα 
δηά ἰπ Αςίβ ἱν. 20 -- ἑοοῖς ᾿ᾶσθ, ἴδ 
οδήεοις θεΐηρ ἀφελεῖν τὸ ὅν. μ. -- ἰο τε- 
τῇονς ΠΙΥ τΕργοδοΒ; ΚαοηΪΥ ἔεϊε ὃγ ἃ 
7εν 5 Ψψοπιδη. ἐν ἰβ υηἀδετϑιοοά δεΐοσθ 
αἷς (Βοτηεπιδηη, ϑελοϊ!α). 

γν. 26-..8. ΤῪἴλῪΓΤ αππομμποορθμέ ἰο 
Μαν».---Ν ει. 26. Ναζαρέτ: (δε οτἰρίηαὶ 
Βοπιε οὗἩἨ Τοβερῇ δηὰ Μδγυ, ποὲ τγεγεῖὶν 
τῆε δάοριβὰ ΠοπΊδ 88 Ψψ πιΐρῆξ ἰπέες ἔσοτη 
Με. 11. 23.--Ν ες. 27. ἐξ οἴκον Δ.: 
Μάδζυ, Ϊοβερῆ, οὐ Ῥοῖἢ ὃ ἱπιροεϑβίδὶς ἴο 
θὲ βδυτε, τβουρῇ πὰ ταροιϊοη οὗ 
παρθένον ἰῃ πεχὶ οἷαυδε (ἰπϑιεδά οὗ 
αὐτῆς) ἴλνουτε ἔπε τεΐδγεηςε ἴο [056ΡῈ.--- 
νεῖ. 28, χαῖρε, κεχαριτωμένη: αὖ 
ῥίοια ργαϊξά, Νυϊσ.ν οὐ Ὡς Ἑδτὰσ 
(Ο. α. Τ'.) ςοπηπηεηῇϑ : “ ποὲ ρταδῖῖδ ῥίθηα, 
Ὁυϊ ρτδιδ εἰσπεαία""; δικὸ ἃ ετλοεὰ ος 
Ἱλνουτεά ὃν ἀοά.---χαριτόω ἰ8β Η εἰ Ἰεπἰ δεῖς, 
Δηᾷ ἰ5 ἰουηὰ, θεβἰ465 δεγς, οὐἷγ ἰῃ ἘΡΆἢ. ἱ. 
6 ἰῃ Ν. Τ.--ἡ Κύριος μετὰ σοῦ, (δε 
Τιοτὰ (]ςμονδῃ) ἐς οσ δε υνϊτἢ ἴδες, ἐστί 
οἵ ἔστω υπάετβιοοά ; [Ὡς ἵνο τεπάεσίηρβ 

᾿φοπὴς ργϑοιί δ! ν τὸ τὰς βᾶπὶς τπίηρ.-- 
Μετ. 29. διεταράχθη: δβϑιπιηρσ ἴμαὲ 
ἰδοῦσα (Τ.Ε.) ἰ5 πο ρατὲ οὗ ἰδς συ 
τεχὶ, αοάει πίη ΚΒ δαὶ ΜαγΥ φάτο ποιδίηρ, 
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εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν." 

Ι, 

29. Ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ 
τῷ λόγῳ αὐτοῦ," καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 
40. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, “Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ’ εὗρες γὰρ 

χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 
υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 

31. καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ 
32. οὗτός ἔσται μέγας, 

καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται" καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33. καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος." 
324. Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, ““ Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ 
ἄνδρα οὐ γινώσκω ; "ἢ 35. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, 
“ Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει 

1 φυλογημ-. - « - γυναιξιν ζςοπιεδ ἔτοπὶ νεζσ. 42; νναπιίηρ ἴῃ Σ8 ΒΙ,. 

ΒΈρειδουσα .. . ἀἄντον Ι͂ ΒΌΙ, Βᾶνε ἐπὶ τ. λ. διεταραχθη (Τίδο;., ΚΝ. Η.). 

δηοὰ (δαὶ ἴξ ννᾶ8 ΝΥ ἴῃς τρογά οὗ τῃ6 
δηρεὶ πὶ ἀϊδιυτεά ες. [{ [8 σογίδί 
ἴδε Ἰαϊέες δὶ ἰ5 βρεοϊβεά δ8 {πε οᾶυβ8 
οἵ ττουδῖΘθ. Ὑῆς βαϊυϊαϊίοη ἰγουδὶεὰ 
πεῖ Ῥεςδιδε δῆς ἔεϊς (μδῖ ἰξ τηεδηϊ βογης- 
ταΐης ἱπιροτίδπε, [86 ῥγεοῖίδε ῃπδίτσε οὗ 
ν δον (ποταπὸς) ἀϊὰ ποῖ ἀρρεᾶσ. Απά 
γεῖ οἡ τῃς ρείποιρὶς παῖ ἴῃ βυρετπαίυγαὶ 
ἐχροτίεποεβ ἐπα βυδ᾽εοϊίνα δηά ἴῃς οὔὗ- 
Ἰεςξῖνε οοττεβροηά, 886 πχυϑὲ ἕανε πδά ἃ 
Ἐπε588.-οτ. 31. Ἰησοῦν: πο ἱπίετρτο- 
τδιίοῃ οὔ ἴα παῦλα ἤετε 85 ἰη Μί. ἱ. 21; 
8 οοπηπιοη [Θνν 8 πᾶπς, ποῖ Πα ββαυ 
ἱπιρὶ γίηρ Μεββίαπὶς διποϊίοηβ. ὙΠοσα 
ΤΏΩΔΥ δᾶνς ὕεδη οἵάϊπδσυ ΓΑΠΊΠΥ τεᾶβοηβ 
ἴον ἰϊβ υ86.---γετ. 32 ἰογεβῃδάονβ ἴδ 
ξυΐυτε οὗ ἴδς οὨ1]4.---μέγας, Δρρ]εὰ 4180 
ἴο ζοβη, νεῖ. 15.--κληθήσεται, 5811 Ὀε 
οαἰϊδὰ Ξ 5811 ὃε.--τὸν θρόνον Δ. τ. 
πατρὸς α.: ἴῃς Μεββίδῃ 18 βεσὲ οοη- 
ςεἰνεά ἰη τῆς δρίτίξ οὗ ]εννῖβ8 ἐχρεοϊδεοη: 
ἃ βοῃ οἵ Ὀανίά, δπὰ ἀεβιϊπεὰ ἴο γεβϑίοσε 
δ 1|Ὶ κιρράσσι  Ὑ ες 34: ΜαιΥβ ρεῖ- 
Ἰεχίτν, ον ἃ τηοῖδεσ δπά γεῖ ἃ νἱγρίη] 
᾿ Μν εἶβ8. ροϊπίβ ουἱ ἴδε τῆ ϊ5 Ρεγρί εχ νυ 
Οπ ἴδε ρασὶ οὗ ἃ Ῥεϊγοίῃεά νοπιδη ἰ5 
Βυρτίδίηρ. ΨΨΏΥ ποὶ δββιιπιε, δἃ8 ἃ 
τηδῖίες οὗ οουτβα, ἴπαὶ ἴς δππουηοο- 
τηεης δά τεΐεσοηος ἴο ἃ οὨἑά το Ῥς Ὀοτη 
85 ἴδε (τυἱὲ οὗ πιαιτίαρε ννἱἢ ἢ τηδη τὸ 
ΠΟ 8ὴεὲ 8 Ὀεϊτοίπεά)ὺ “ὙΠεβε 
τνογάβ Βεῖγαυ ἴδε βἰδηάροίὶπε οὗ 1,ἷς., ὙΠῸ 
Κποννβ ψῆδι 18 οοσηΐηρ (νεσ. 35)." ||. 
Ὑνεῖββ ἰῃ Μεγες.--- εσ. 35. νεῦμα 
Αγιον: βου τῆς δγίϊοἷὶς Ὀεοδυβε ἃ 
ὍΡΟΣ πᾶσγῃης τὸ [ες ψν6]1-Κποννη ΗΟ 
ρἰτῖ, ΒᾺῪ βοῆς (Μεγεσ, Ἑδγγασ), θυὲ 

Τύογα ῬΥΟΌΔΟΪ Ὀεοδλυδε (δα ξύτροια ΠῚ 
ποῖ ἴο ἱπάϊοαϊς τς ρεζβοῦ ΟΥ̓ ΨῇΟπΣ, 
εἴς., δυϊ τῆς Κίηὰ οὗ ἱπἤμεποε : εῤὶγὲξ 88 
Τρροβεά ἰο βεβῇ, Βοῖν ἰπ ἐδα βεπβε οὗ 

βεραγαίίΐοῃ ἔτοπὶ 411 βεβῃν ἀςπίετηεης 
οὔπδπη, 1. ΝΥεῖββ, Ηδῇη).---δύναμις 

ὑψίστον: τῇς ρονγεσ οὔ τε Μοβιὶ Ηἰ φῇ, 
αἶθο νἱζπουςϊ δγιίοῖθ, ἂπ εαυίΐνα!επς ἴος 
«. ἅ., πιὰ τόσα ἀδβηϊις ἱπάϊοδιίοη οὗ τῆ 6 
οᾶυβς, ἴδε ροννεσ οὗ ασοά. Νοῖς τῆς 86 
οἵ ὕψιστος 48 ἴπε παπὶς οἵ ἀαοά ἰπ νες. 
32, δεῖε, δἀπὰ ἰῇ νεοσ. 6. Βεῖπε 
ἵγονξαποπίτολε δεν ξένη ες Τιλας, 

. 17) ἱποίυδεβ ὁ ὕψιστος, ὁ δυνατός 
ἕ 49), ὁ δεσπότης (11. 20), ὁ κύριος (ἰ. 
6, 9, 11, εἴς.), 411 ἀεδίσηλιίοπβ οἵ αοά, 
διηοης ἴῃς ἱπβίδηςεβ οὗ ἃ Ἡεντσαίβιεϊς 
νοςδδυΐ: οδπατδοιϊεγίβεῖς οὐ Ἵὔδρβ. ἱ. 
δηὰ “1, Ὧς ἤσχβε ερίτποὶ τεσυσβ ἴῃ νί. 
35 ἴῃ ἴδε εχργεβδίοη “"δοὴῦ8 οὗ ἴδε 
ΗἩϊρπεβε," ἀρρίϊεὰ το ἴοβε ψνῖο Ἰΐνε 
Βεσοίςα!γ, νῆες Με. δαβ “ οὨ]άγεη οὗ 
Ους ἘΔΊΠΕΣ ἴῃ Βεδνδη᾽". --ἐπελεύσεται, 
πισκιάσει : ἵννο ΕΥΠΟΠΥΤῚ8 ἀ6  ἰςδῖοἷν 

βεἰεοιεὰ ἴο ἐχρσεββ ἰῃς ἀϊνίης βυδβείξυϊς 
ἴοτ βεχιδὶ ἱπίοοουτβε. Οὔβεσνε ἴῃ8 
Ῥᾶσα!!ε]15πὶ Πδτα : “ βίρτι οὗ ἴῃς εχαϊξαϊίομ 
οὗ ἔεεϊίηρ. Τῇ ἰδηρυαρζε Ὀεοοπηεβ ἃ 
οἤδηι," Οαοἄει. ϑοῖης πὰ ροείσυ 
τγουρθμους {πε8εὲ νο ὅσβὲ Ἵμαρίεβ οὗ 
κ, “ὝΠεΒβε βοῆρβ.. .. ἀουθιεβ8 τα- 
Ῥτεβεπέ γεῆεοιϊίου ὑροη ἔμεβε Ἔνεηῖδ ὉῪ 
ΟὨγίβείδη ροεῖβ, ψῆο ραξ ἴῃ δα πιουτἢ8 
οὗ τῆς. δηρεῖβ, ἴῃς τηοῖποῖβ ἂπά (δα 
{λῖμειβ, 16 ροαπὶβ ὑὩοΒ ἘΠΕΥ οοτῃ- 
Ροβεὰ " (Βειίρρβ, Τὰαεε Μεεδοίαλ οΓ ἐλε 
Οοεῤεῖς, ῬΡ. 42... Ἐνεη ἴῃς δάάσγεββ οὗ 
Οαῦτίεὶ ἰο Ζεομαγίδῃ ἱπ 86 ταπιρῖς, 
ἴ. 13-17, ͵δ, ἢς {πίη κα, βυς ἢ ἃ Ροεπι).--- 
τὸ γονέμεον ἅγιον, τῇς Βοῖγν {πῖηρ-- 
Ποῖν ργοάυςξ οὗ ἃ Ποῖν ἀρθησυ---Υπὶ δ ἰδ 
Ῥεΐπρ, οὐ δδουῖ ἴο δε, ρεπεγαϊεὰά -Ξ 868 
δσγο, ἐπεγείοσες ἀρργοργίδι εἰν πρυΐεσ. 
--υἱὸς Θεοῦ, ὅοη οἵ Οοά; ποὶ τρεγεῖν 
δεοδῦβς δοῖγ, Ῥυξ Ὀεοαυδα Ὀγουρδῖ ἱπῖο 



80---41. 

σοι" διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἰδού, ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής 1 σου, καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα 3 υἱὸν ἐν 
γήρᾳ" αὐτῆς" καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ 
στείρᾳ: 37. ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ“ πᾶν ῥῆμα." 
38. Εἶπε δὲ Μαριάμ, ““᾿Ιδού, ἡ δούλη Κυρίου - γένοιτό μοι κατὰ 
τὸ ῥῆμά σου" Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

39. ᾿Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς 
τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν ᾿Ιούδα, 40. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἡσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 41. καὶ ἐγένετο ὡς 
ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν 
βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ᾿Αγίου ἡ 

1 σὐγνεσιΝ ἴῃ Ῥ ΒΌΓΔ αἱ. (Τίβο., ΜΝ. Η.). 

8 γήρει ἴῃ 811 υποῖα]8. 

46ς 

36. καὶ 

τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ 

3 συνειληφεν ἴῃ Ὁ Β1.Ξ (ΚΝ.Η.. 

4 τον Θεον ἴῃ Μ ΒΌΙ.Ξ. 

τον ασπ. τηξ Μ. ἡ Ελ. ἰπ ΝΜ ΒΙ.ΔΞ δηὰ βοπια ουγβίνεβ. 

Ῥείη ὈΥ ἴδ ρονγεσ οὗ ἴῃς Ηἱρδεβί.-- 
Ψψες. 36. καὶ ἰδού, ἱπιτοάδυσίπρ ἃ τα- 
ἔετεπος ἴο ΕἸ ζαῦεῖῃ 5 Τςῶβ6 ἴὸ δεῖρ 
Μαγγ᾽ 8 (δ 1 ἢ. ενίς, ἰλῖε ἔογτλ ἴοσ 

εγής (Τ. Ε.), ἃ Ὀἱοοὰ τεϊδιίοη, δυϊ 
οἵ ναὶ ἄερτεε ποῖ ἱπάϊςαιϊεά, βυρρεβιηρ 
τηδὲ Μᾶσγ ρεσῆδρβ δεϊοηρεά ἴο ἴῃς {τῖδα 
οἵ 1ιουὶ.--- γήρει: Ἰοηὶς ἔοττη οὗ ἀδῖϊνε ἕο 
γήρᾳ (Τ.Κ.). Ηεϊ!εηίδεις Οτοοῖκ νγὰβ δῃ 
εοἴεσς ἰαηρσυᾶρε, ἀγαννίπρ ἔγοπι δὶ 
ἀϊαϊεςῖβ δ5 ἴτοπὶ ἴῃς ροεῖβ, τυγηΐπε {πεῖς 
Ῥοεῖξῖς ἐχργεββίοῃβ ἴὸ πε 868 οὗ ργοβε.-- 
καλουμένῃ: ΕἸ χαροῖῃ 18 ἀδβογίρβά 88 
οὔς ψῆὸ ἰβ 51}}} Ῥεΐηρ οδεά ὕάδσγγεη, 
τπουρἢ βἰχ πηοπίῆβ βοπα ἱπ ῬΓΕΡΏΔΠΟΥ, 
Ῥεσαυβε ρεορὶς βᾶνθ δά πὸ πιθᾶπβ οὗ 
Κπονήπρ πεῖ βίδιε.--- ετ. 37. ἀδυνα- 
τήσει: ἴῃς νει πηεᾶπϑ8, ἴῃ οἰδβϑὶς ατεςκ, 
ἴο δε ΨΕΔΚ, οὗ ρεΐβοῆβ. [}ἢ ϑερῖ. δηὰ 
Ν.Υ. (μεσε δπά ἴῃ Με. χνὶϊ. 20) ἰξ πγηδβᾶπβ ἴο 
Ὀε ἱπιροββίδϊε, οἵ τπῖπρβ. Οοπιπιεπίδίοτβ 
ἀϊῆεν 85 ἴο νῃεῖπεσ ΜῈ Βμουϊά γεπάεσ : πὸ 
τοογὰ οἵ αοἀἁ 5411] Ὀς ψεαΚ, ἱπορετγαῖῖνα, 
οἵ πο ἐλίηρ, νἰτἢ, οα (πα μαζὶ οἵ, αοά, 

88.411 Ὀς ἱπηροβϑβίδῖς.--- ῥῆμα Ξε Ξ ΠΊΔΥ͂ 

Ῥε τεπάεσγαά εἰϊμες τσογὰ οἵ ἐλίηρ. ΤΒἊς 
τελάϊηρ παρὰ τοῦ θεοῦ (Β1)) βεεη8 ἴο ἀδ- 
ταδηὰ ἔπε ἔρσιποι οὗ 186 ἔννο ἰγϑηβ᾽ δίῃ. 
Εἰεϊά, Οἐΐμνι Νον., ἀΐβου5βεβ [ἢ 18 ραββαρε. 
Αἀορείπρ ἴμε αῦονε τεδάϊπρ, αηὰ δἀπεγίηρ 
ἴο ἴδε βεηβα οὗ ἀδννατ. ἰη τείετεπος ἴοὸ 
τῆΐηρβ, ὃς ἰγαηβίδῖθβ : “ ἴῸσ ἔγοπη αοα πὸ 
Ψ ΟΝ (οὶ ΠΟ {πὶΠπρ) 51.411 Ὀς ἱπῃροββίδίε ", 

ϑοπὶε τεσεηῖ οσϊεἶοβ ἢπά ἱπ τἢϊ8 5εο- 
ἔἶοπ ἵννο ἀϊβεγεπε νίενβ οὗ τῇς δίγιῃ 
οὗ 7]εβυ8, οπς ἱπιρὶ γἱπρ πίυγαὶ ρϑίεγ- 
πἰῖν, τῆς οἵδε βυρετγηδίυγαὶ οδυβδὶ! γ, 
ἀπε ἰογπιεσ δεῖίπρ ἴῃς νίενν ἱπ τῇς 
τί ρίμαὶ ἀοουπιεπέ, ἴῃς οἴδες ἱπιτοάυοεά 

ΌΥ ἴδε ενδηροῖίδε, {πε ἴογιηες ὅντα 
ἰῃ 18 επάσπου οὗ τπουρμέ, (π6 ἰδιέες 
Βεδίπθη-ΟΒτίβιιδη. Τῆς βυδ]εςξ ἴ8 ἀϊ8- 
ουξδεά ὃν ΗΙ]πιδπη ἴῃ γαλγὸ. γὩγ ῥγοΐ. 
ΤΑεοί., τ8ρ1, ἀπὰ ὕδεπεσ, Κεϊἐρίοης- 
βετολιοεϊολς ὐκέεγεμολμηρόν, 1888. 1]. 
νεῖββ, ἱπ δὶβ εἁ. οὗ Μεγεσ, Ρ. 303, 
ποῖδ, 566Π|8 ἱπο! πε το ἔδνουσ {818 νἱενν, 
δηὰ ἴο 566 ἰῃ νν. 31-33 ἴῃς οης νοζβίοῃ, 
δηὰ ἱπ νν. 34, 35 ἴα οἴποσ, ἄυς ἴο Κ΄ 
Αρδίπβε τὴῖ8 νἱενν υἱάς ἘἙεΐης, Ῥογᾷ. 

εγί ἰοῦ. 
γν. 39-45. Μαγν υἱοὶ ἐς ΕἸϊκαδείλ.--: 

γεν. 39. ἐν τ. ἧ. ταύταις ἰπ (πεδ6 (ποῖ 
ἴδοβε -- ἐκείναις, Α. Ν.) ἀδγ8 -Ξ- δὲ {δε 
εἰπις οὔτπε δηρεϊὶς νἱβ:.---μετὰ σπονδῆς: 
ὯῸ {πὲ ἰοβῖ, ἃ τιοβὲ πδίωγαδὶ νἱβὶξ ἴτοπιὶ 
ος ννοιηδῃ ψγἱἢ ἃ Πρ Πορε, ἴο ἀποίποσ, 
ἃ {τἰεηά, ἰπ ἃ βπηίαγ βιδιῖς οἵ τηϊπά. --- 
εἰς τὴν ὀρεινὴν (χώραν, ἀραίπ νετ. 65) : 
ἱπῖο ἴλ6 ΠῚ σουπίσγ, τείεγίπρ ἴὸ ἴδα 
βΒουϊμεση ἈΠΠ σουπῖν οὗ [υάΔῃ, Βεη- 
7,πιὶπ ἀπά ἘΕρῆγαιπι. Οδ["ες μα ἃ ἈΠ] 
ΤοΟυπίσΥ ἴοο. Τῆς εχργεββίοῃ 888 δεδῃ 
δυρροβεὰ ἴο ροϊπε ἴο ἔπε οτὶρίπ οὗἉ 1,1. 8 
ἀοουπιεπὲ ἐπ Τυάδεα (ΗἸΠ]πιδπη).---εἰς 
πόλιν ᾿Ιούδα, ἰο ἃ οἰ οἵ ]υάδαῇ, ποῖ 
Ῥαγιϊου]Αεῖν πδηχεά. Κεϊδπά (Ραϊαεςέϊπα) 
Τοπ)εοΐυγεβ ἐπὶ να ββουϊά τεδὰ  κμέέα, 
ἴῃς πᾶπὶς οὗ ἃ ργίεβε!υ οἰ πλεπεοποά 
νος ἴῃ Ἰοβῆυδ (χν. 55, χχί. 16).--- ες. 
41. ἐσκίρτησε: οοπιπιεπίαίοτβ ἀϊδοιδα 
ἴδε οοππεοιίοθ δεΐννθαεη ἴῃς τηδίεσηδὶ 
ἐχοϊξεπιεηὶ ἀπά τῆς αυϊοκεπίπρ οὗ ἐπα 
οὨΠ4--ὐνῃϊς ἢ νγὰ8 σαυδε δηά ΨὨΊΟἢ εῆξεςι. 
1μεὲ τὴ18 δηὰ 811 οἔπει χυεβιίουβ ἴῃ σα- 
ἔετεπος ἰὸ ἴπῈ τηονεπηεπὲ ἀεποῖεά ὃς 
Ραββεὰ ονοσ ἱπ γεβρεοιξιϊ βίϊθπος.--νεσ. 
42. ἀνεφώνησεν : Βεῖε Οηἶγν ἴῃ Ν. Τ, ΤΕ 
νεῖρ, ἢ τῆς [οἸοννης ψογάβ, κραυγῇ 
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466 ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ .. 

Ἐλισάβετ, 42. καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ 1 μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, “ Εὐλογη- 

μένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 
43. καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός 
μεῖ; 44. ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ 
ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 

κε Βεὸ. 45. καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται " τελείωσις τοῖς λελαλη- 
μένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου." 

᾿ζμαϑῃ, 46. Καὶ εἶπε Μαριάμ, ““" Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 
Μ 47. καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου" 

48. ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἴδοὺ 

γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί" 49. ὅτι ἐποίησέ 
μοι μεγαλεῖα ὃ ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 50. καὶ τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν ὁ τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 51. ἐποί- 
ἢσε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ " διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ 
καρδίας αὐτῶν. 
ταπεινούς. 

Ἰ κραυγὴ ἰη ΒΙ.Ξ (Τίξο., ΝΝ.Η.). 

δ μεγαλα ἴῃ ΜΒ, (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 
4 εἰς γενεας και γενεας ἰῃ ΒΟΙΞ (ΤΊΞςἢ. 

μεγάλῃ, ροΐπε ἴο δὴ υπτοδιγαϊηεά υὑξίετ- 
πος ὑπάδσ ἴῃς ἱπῆμπεπος οἵὨ ἱσγεργεββί δῖα 
{ξεϊίη, τπογουρῆϊγ ἴσὰα ἴο ἰεπιϊηίης 
ἠδῖυτε ; “ ὈΪεββεά ἴῃοὰ ἀτηοηρ ννοσηδῃ (ἃ 
Ἡεῦρτενν βυρετίδεῖνε), ἀπά Ὀίεββεὰ (6 
{ταῖς οὗὁἨὨ ΤΥ ᾿νοπλῦ,᾽ Ροετὶς ρδγβδ 6] 18πὶ 
δραὶπῃ, δηβϑιννεσίηρ ἴο ἴῃς ἐχδϊεά βίδϊε οὗ 
εεϊϊπ,. ὙὉὙπὲε τείεσεπος ἴὸ ἴπ6ὸ Ηοὶ 
ϑρίσγίε ([ἢ ν᾿ 41) ἱπιρ|1ε5. τμδὲ ἘΠσαδειὰ 
ΒΡΟΚε ὈγΥ ργορμειὶς ἱπβρίγαϊίοῃ.--νεσ. 43. 
ἵνα ἔλθῃ : Βιιδ)]υπςεῖνε ἰηδιεδά οὐ ἰπῆη. 
ψ ἢ γῖ., τὰς θερίηπίῃρ οὗ ἃ ἱεηάεπου, 
ψΠῖοΒ εηάεά ἴῃ πα διυιϊδειτυτίοη οὗὨ να 
ΜῈ δ δυδ᾽υησεινε ἔος τπε ἱπβηϊῖνε ἴῃ 
τηοάδσῃ ἀτσεςκ.--- τεσ. 44. γὰρ : ἱπιρ|ε8 
παῖ τοὶ ἴδε τηονεπιεπὶ οὗ πε ομ]ά 
ΕἸΙΖαῦεῖἢ ἰπίεσγεά ἐπαῖ τῆς νποΐλεν οὗ 
ἐπε Τογὰ βιοοὰ Ρείοτε ἢεδσ.---νοτ. 45. 
μακαρία, δεῖξε, 48 εἰβξενῆεζε, ροϊπίβ ἴο 
στᾶσα δἀηὰ πίρῃ {εἰ ον σοππεοιο ν᾿ Ὦ 
δΒετοὶς τηοοάβ δηὰδ δοῃίενεπιεπίβ.---ὅτι, 
δεεαιδ οἵ ἐπαέ, νυνὶ ἢ ὃ στοαὶ σοπῆϊςϊ οὗ 
οΟρἰπίοῃ δγηοηρ οομητηεπίδίοιθ. ὙὉὍΠῈ 
ἴοστλε βεπβὲ ΨψουἹὰ τηᾶκε ὅτι γίνε ἴῃ 8 
τεάβοῦ ἴοσ Ἵδ᾽ϊϊηπρ Μδν Ὀ]εββεά -- 
ὈΪεββεά θεσδιβε πε ἐπίπρβ βῃ8 Βορδβ ἔοσ 
ΜΙ δυγεῖν ςοπιε ἴοὸ ρᾶβ8β. Τδα ἰδίϊεσ 
ταᾶκςοβ ὅτι ἱπάϊοαϊς ἴδε οδ]εςξ οὗὨ δίῃ -- 
δΙεββεά βῆε ψνῆο Ῥεϊίενεβ ἴδαὶ δὲ αοὰ 
Ὧ45 βαϊὰ υν}}} σοπὶθ ἴο ρᾶ58, νν "ἢ ροββιῦ]ς 
ΔΙ]υδίοη ἴο μεσ ον υθθδηά᾽ 5 ζΑιυγα ἴῃ 
ζαϊτἢ. 

γν. 46.56. Δέανγ'ς 5οηρ.---μεγαλύνει: 

52. καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσε 

53. πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας 

3 “με ἰῃ 3.8. 

μεγαλεια (043) οςουτε ἱπ Αςίδ ἴΐ, Σ᾿ 
» ὟΝ... 

γι σαὶ βεαΐί, Μυῖρ., Μ᾿ Ἀεπος Ἐμ6 δςο 6581845- 
τἶοςα! παπὶς ἴοσ 1π|8 ἤγπιη, ὑπο ἢ Β28 
οἷοβε δῇιηϊτίεβ νἢ τῆς βοηρ οὗ Ηδηπα 
ἴῃ α ϑ4π|. 11. χ-το ; νϑυϊουβ!ν τεραγάςξὰ Ὀγν 
οτἰτῖοβ : ΌῪ ΒοΙΏ6, 4.5΄., αοάει δηὰ Ηδβη, 
85 δηῃ δχιαπηροσιβαὰ υἱΐοσαποθ ὑπάσσ ἰη- 
βρίγαϊίοη ὉῪ Μᾶγυ, ὈΥ οἴπειβ ἃ5 ἃ σϑηι- 
πδηῖ οἵ οἱά εν ]88- ΟΠ γι βείαη ΗΥΠΠΠΟΙ ΡΥ 
(1. ννεἶβ8, εἰς.), ὈΥ οἴ εῖβ 811}} 85 ἃ ρυσγεῖν 
7ονθῆ Ῥραΐπι, ἰδοκίπρ ἀϊδβείηςείνε! Υ 
γί βείδῃ ἐξαΐυτεβ (ΗΠΠπιδη πη). ὙὙΒετα 
τε ςεγίδιηγ αἰ που εβ οοπηοοῖεά ἢ 
τῆς δτβῖ νῖονν, 4.5.» ἴδε σοηνεηιίοηδὶ 
ῬὨταβεοίορυ δηά ἔπε ργεβεῆςε οἵ εἰδπιεηῖβ 
ΜΗΪοἢ ἀο ποῖ βεεὲπὶ ἴο δὲ τς βρεοίδὶ 
δβιτυδιίοη.--- ψυχή, πνεῦμα : ΒΥΠΟΠΥΤΩΒ ἰῃ 
Ρᾶγδι!εὶ οἴδυβεβ.---ν εγ. 48. ΤὨὶδ νεσϑα 
δηὰ τῆς ἔννο ῥγεοεάϊηρ ἔογτμῃ ἴῃς δγβὲ οὗ 
ἴους 5ἴγορῃεβ, ἱπ10 ννῃῖοἢ ἴῃς βοηρ πδίυγ- 
Αγ ἀϊνίεβ. Τῆς ἢτδι βίγορῃε Ἴχργεββεβ 
δἰ ΡΪΥ [π6 βίηρεγ᾽Β ἰαάηξον. Τῇ 
βεςοηά (νν. 409-50) δἴδϊεβ 1158 οαυῦδε. ΤΒα 
τοῖϊγὰ (νν. 51-53) ἀεβογῖθεβ ἱπ σποτηΐο 
δοσίβίβ ἴπ6 πιοσγδὶ ογάδσς οἵ πε ννογ] ἃ, ἴος 
τῇς ἐβιδ!ἰβηπιεπε οὗ νος αοά εἐνεσ 
νοσ8 ἰπ Ηἰβ μοῖγ δηά ννῖβε Ῥχονίάεηςς, 
ονετίυτηΐπρ ἴἢ6 σοηνεπίίοπαὶ ογάσσ, 
βοδεϊεσίπρ ἴπε ργουᾷᾶ, ἀρβεξείηρ ᾿ῃτοπεβ, 
δηά εἐχαϊτηρ {Πεπὶ οὗ ἷονν ἄερτεε, ΒΠπα 
πε υηρτν, δηὰ βεηάϊπρ ἔπε σῖοῃ ΑΥΡΑΥ 
επιρῖγ. [{ 8 1πΠ18 τπἱγά ρατί οὗ ἕῃς Ἀγπιῃ 
ψ Ποῦ οἡ ἢτβέ νίενν βεεπδ ἰεαδὶ ἴῃ Κεαρ- 
ἱῃρ ἢ ἐπε οοσαδίοη. Απά γεῖ οὔ ἃ 



42--62. 

ἐξαπέστειλε κενούς. 54. ἀντελάβετο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἸΙσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησ- 
θῆναι ἐλέους, 55. καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ 

᾿Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα." 56. Ἔμεινε δὲ 
Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς " καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτῆς. 
57. Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ 

ἐγέννησεν υἱόν: ς8. καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς 
αὐτῆς, ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέ- 
χαιρον αὐτῇ. 59. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ,2 ἦλθον περιτεμεῖν 
τὸ παιδίον" καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
Ζαχαρίαν. 
ἀλλὰ κληθήσεται ᾿ἸΙωάννης.᾽" 

ὅο. καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, “Οὐχί, 

6τ. Καὶ εἶπον πρὸς αὐτήν, “Ὅτι 
οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγενείᾳ ὃ σου, ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῷ." 
62. ᾿Ενένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτόν." 

τὼς ἰῃ ΜΒΙΞ :. 
δ εκ τηξ σνγγενειας ἴῃ ΦΑΒΟΙΔΞ. 

ἸΑτψε νΐίενν [818 βίσορῃς Ἄχδοῖν ἄδβοσί 68 
τῆς οοπείδπὶ ἰδπάοπου οὗἩ ΟἾγίβϑε᾽β ἰη- 
ἤσεποα ἰπ ἰς ψοιϊᾶ : ἰο ἔσσῃ τΐπρΒ 
υρϑῖάς ἄοννη, τενεῖβε ἰυάρπιεηῖβ, δπά 
Αἰϊει ροβιξίοπβι ὙὍῇς ἰδϑὲ βίγορῃς (νν. 
54, 55) δΒεῖβ ἔοσίῃβ ἴῃς δἱγτῃ δρουΐ ἴο 
Βᾶρρθῃ 848 ἃ ἀεεά οἵ ἀϊνίπε ρτᾶςς ἴο 
[βγδε].--νεῖ. 54. ἀντελάβετο : ἰαϊἃ Βοϊά 
οὗ ἢ ἃ νίενν ἴο Πεῖρ, 88 ἱπ 1βδίδῃ χὶἱΐ. 
8, 9, Αοἰβ χχ. 35, 1 Τίπι. νἱ. 2. ΟΛ 
ἐπιλαμβάνεται, Ης». ἰΐ. τ6.--μνησθῆναι 
ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν : αι 6 ἀρουΐ 
ἴο ᾶρρεῃ ἰβ ργεβεπίεα 45 [18]]}πρ' ἃ ὑγο- 
ταῖδα τηδάς ἴο τῆς Βδίμοιβ ἰοπρ, ἰοὴρ 
ᾶρο, Ὀυϊ ποῖ τὰν σο Μὰ ὃὉΥ ἀοά, ἰο ψΨΒοπὶ 
ΙΟΟΟ Υβᾶζβ, 80 ἴδ 88 σεπιετηθεσίηρ ἀπά 
Ῥείηρ ἰπιεσεβιεδ ἴῃ ῥσογηδεβ ᾶἃτε ᾿οη- 
ςετπεά, γε ἃ5 οης ἀδγ.---τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ 
τ᾿ σι. α. Τᾷδε οοηπβίσυςτοη 18 ἃ {{π|6 
ἀουδιία!, πᾶ μ85 Ῥδεη ἀϊ βεγεπε ἀπάδε- 
βίοοά, [Ιἔ ἰβ ρεγῆδρβ βἰπιρίεβε ἴο ἴδκα 
᾽Αβ.., εἴς., 45 ἴπε ἀδῖϊινε οὗ δάναπίαρε -- 
ἴο ΓΕ ΠΊΌΕΙ ΠΊΘΓΟΥ ἴος ἴῃς Ὀεπεῆὶ οὗ 
ΑΡγδῃδιη ἂπὰ ἢίβ βεεὰ. Τῆς ραββᾶρε ͵8 
δῇ ἐοῆο οὗ ΜΙοδἢ νὶϊ. 20, 

γεν. 56. Μανν γεέμγης ἰο μὲν πονιδ.--- 
ἔμεινε: τῇς {ἰπ|ὲὶ οὗἨ Μδτιγβ βο͵ουγῃ 
ὙΠ μεσ Κι πβυνοσηδη ἰβ ρίνθη 88 “ δδουῖ 
ἴῆγες πιοπῖῃ8"". ΤῊΪΐΒ νου ὑτίηρ Πὲς 
ἁἀεραγίυγς πθᾶσ ἴο ἔπε τἰπις οὗ ΕἸ1ΖΑ 6 ἢ 8 
οοηβπηποπηθηῖ, Ἀϊὰ βῆε τγετιδίπ 61} τῃα 
ενεπὲ ννᾶ8 ονεσ ἡ τῇδε ἰβ ἰεῖς ἀουδιβι!. 

νν. 57γ.-66. ΒΒ γίλ ο7 ολν.---Ν ετ. 57. 
ἐπλήσθη, ννᾶ8 (]6]1εἅ, τπε εἰπε ἴοσ 
εἰνίηρ Ὀἰγίῃ γενεά ἴῃ ἄυε οουγβα οὗ 
ῃδίυτα.--- τ. 58. περίοικοι (περί, οἶκος), 
Ἄν ]]εγβ ἀτουηά, πεῖ ρῃουτβ, ποῦς ΟἿΪΥ ἱπ 

᾽ τὴ ἡμέρα τὴ ογδοη ἰπ  ΒΟΌΙΞ 33. 
4ἀντο ἴῃ ἢ ΒῸ 33 (Τίβοξ., Ν. Η.). 

Ν. Τι΄., βενεγδὶ εἰπηεϑ ἰη ϑερί. Ναπιεά ἢγεϊ 
Ὀεσδυβα πελγεβξ; βοπὶα οἵ ἴδε σοἰδεϊνοβ 
Μουά ὃς ἔλτῖμεῦ ἀννὰν δηὰ ψου]Ἱά αστίνα 
Ἰαῖεσ. ΤῊ5 ραϊπετίπρ οἵ πείξβουγβ δπά 
Κίπβίοικ (συγγενεῖς) ρτεβεηῖ8 ἃ “ ρτασοίουβ 
ἐαδίσαμ οὗ βταδὶῖα [ἰ{6,᾽" αοάει.---μετ᾽ 
αὐτῆς: ἃ Ἡεῦταίβπι -- πρὸς αὐτήν.--- 
συνέχαιρον α., ἔμεν σοηρταϊυϊαίεα Βοτ; 
εοπργαϊπίαδαρέμν εἰ, Ψυϊρ.; οτ, δεϊέετ, 
ΠΥ τεὐοϊςεὰ υνἱτδ Πὲς (νεσ. 14).--τν ες. 
59. ἦλθον, οἡη τῆς εἰρμτα, τῆς Ἰερα] ἄδν, 
ἐλεν εανεδ, ἴο οἰτουπ)οίβα {πε οὨ]ά ; ἐ.6., 
ἴδοβε Ψῇο ψεγε οοηςεγηβά ἰῃ τῆς ζιποιίοι 
--ἴδς ρείβου ψῆο ρεγίογπχδά ἐδ οροσζᾶ- 
τίοη, ἀπά τῆς τεϊδεινεβ οὐ τῆς ἐδπ)γ.---- 
ἐκάλουν πᾶν ὃὉε ἴῃς ἱπιρετίεος οὗ σὲ - 
Ῥεδίεά δοξίοῃ -Ξ [μεν ἴοοῖ ἔογ σταηϊθά Ὁγ 
τερϑδῖεά δχργαββίοῃβ ἐπαὶ τῆς πδπὶα ννδβ 
ἴο Ὀς Ζεοβατίδῃ, ογ ἴῃς σοηδῖϊνε ἱπιρεῖ- 
ἔεος ἱπάϊοδιίηρ ἃ ννἱϑῃ ΠΟ τν8 ἔσυβ- 
τγαῖεά.---Ν τ. όο. Ἰωάννης, ζολν; ρτε- 
ΒυΠΊΔΌΪΥ ἴῃς τπιοΐῃες δδά ἰδαγηθά :ῃϊ8 
ἔγοπι (ἢ Δπογ, ὉῪ νυτιεἰπρ οα ἃ ἰδεῖ 
88 οὐ ἴπε ργεβεηΐ οσοδβίοῃ. ΤὍΤδδ οἷάεσ 
Τοπηπηρηϊδίοιβ (Μεγασ 4150) δυρροβεὰ ἃ 
Ὀϊνίῃς τενείατίοη.--- εσ. ὅΣ. συγγε- 
γείας, Κι πβηηαπβῆῖρ.Ό. [πὸ ΓΚ. οπὶν ἱπ 
Ν. Τ, Ο΄ Αοῖβ νὶϊ. 3, 14.-νεσ. 62. 
ἐνένενον (Ὠετε ΟὨΪΥ ἴῃ Ν. 7.) : {πεν πιδάβ 
δίρηβ, ΜΏΪΟἢ δεαπβ ἴὸ ἱπηρὶν δας 
Ζεοπατγίδῃ 8 ϑυρροβεά το Ῥε ἀδαΐ δβ ννε]] 
88 ἄυρ. Ννασίουβ βιρρεβίίοπβ αν 
Ὀεεη πιδάς ἴο δνδάς (18 σοῃοϊυβίοη ; 
Φ.0.,. ἰῃδὶ πηδῃ ἃζα νεσὺ δρῖ ἴο ἰγεδῖ 8 
ἀυπιὶθ ρεῦβοῦ 8ἃ8 ἰξ πε ψεῖε αδἷβο ἀεαξ 
(Βεηρεῖ, θεὲ ννεῖϊε, σοάει) ; τπδὲ {δεν 
οοπητηυηϊοαίοά ὉΥ 5'ρῃβ ἱπβιεδά οἵ Ὁ 



468 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1. 

63. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψε, λέγων, “Ἰωάννης ἐστὶ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ "ἢ καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 64. ᾿Ανεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ 
παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν Θεόν. 
65. Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς " καὶ 
ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαία: διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα " 
66. καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, 
“Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται ; "ἢ Καὶ 1 χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 
6η. Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος ἉΑγίου, καὶ 
προεφήτευσε, λέγων, 68. “Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, 

Η. 
1 οἱ. 5. 58. ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε ᾿ λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ" 69. καὶ 
18. ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν, ἐν τῷ ὃ οἴκῳ Δαβὶδ τοῦ ὃ παιδὸς αὐτοῦ " 

Ἴο. (καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγιῶν τῶν ὃ ἀπ᾽ αἰῶνος προφη- 

Δ καὶ γαρ ἰπ ΜΙ ΒΟΏΌΙ, (Τίδοι., ΝΝ.Η.). 3 Ξπροφ. ἰπ ΜΑΒΟΙ,Σ, 33. 

δΟπιῖξ τ ΜΝ ΒΟΌΙ, 33: αἷϑο τὸν δείοτς παιδος Ὁ ΒΌΙ,; αἷβδο των ἀῆεσ ἀγιων 

ΝΝΒΙ(Δ 33. 

Βρεεο ἢ ἴο βρᾶζε [ἢς ἔδξεϊϊπ ρβ οἵ ΕἸ ἰζαδειῃ, 
Ψοβς ἰυάρπιεηξ νγ88 θείης ἀρρεαϊεά 
ποτὰ (Μεγεῖ) ; ἴμδξ ἃ δίρῃ ννᾶβ 4}} πὶ 
ψ 88 πεεάεὰ, Ζεομαγίδῃ μανίηρ πεαγά 41] 
παῖ ννὰβ βαϊὰ (ΒΊβεκ, 1. ΝΥ εἰββ, Η δῇπ). 
--τὸ Ὀεΐοτε τῆς οἴδιιβε (ο]οννηρ---τί ἂν 
θέλοι, νἱεννεά 458 ἃ βιιϊβίδηικίνθ, 1ἰ8β νΊΥῪ 
ἀρργορσίδϊε ἴῃ ἃ οαβε ψνῆετε πε αυεδιίοη 
ΜᾺ8 ποῖ βροκεη ὃιι βρη !εά.---ἄν θέλοι: 
τῆς ορίδεινε ψ ἢ ἄν, ἱπιρὶϊεβ ἀΐνεγβα 
ῬοΒβιὈΠ|ε8; ἰουπά ἰπ 1.8. νντίεἰπρβ 
Οηἶγ ἴῃ Ν. Τι---Νεῦ. 63. πινακίδιον 
(ἀϊτη. ἔτοπι πίναξ), πετε οὔἱὺ ἴῃ Ν. Το: ἃ 
11||6 τδῦ!]ες ργοραθν σονεογεά υνἢ ννᾶχ, 
ιβεά [κε ἃ βἰαῖε; ῥηησίἑϊαγόνε ἴῃ ΜΝ α]ρ.--- 
λέγων 15 ΟΣ Βεζα, ἀϑοβὰ ἐΟ τ Ξε ἴὸ 
τε εἥδτεοι.---ἔγραψε λέγων: ἀγῥαϊ)αρε ῥγο 
γράφων ἔλεγε (Ρτίοδειι5) τ ἢ βαιὰ ὈγῪ 
τι τἰπρ.--θαύμασαν : {πεν τσοπάργεά, ἢ 
1818 σοπβεπὶ οὗ {πε ρδζεηῖβ ἰπ ρίνίηρ ἃ 
βίγδῃρε πᾶπις, δηά ἔδεϊ: ἴπεσε πλυβὲ Ὀς 
βοπιειϊῃίηρ ὑπάες ἰξ--τᾶη οι η.--- τ. 64. 
στόμα, γλῶσσα: δοιῇ ςοππεοίεά ὙὮ 
ἀνεῴχθη, ἰπουρὴ τῆς ἰάεα οὗἩὨ ορεηίπρ ἰ8 
ΔΡΡ καθίς ΟὨΪΥ ἴο ἔπε ἔογπιοῖ-- -ἃ 886 οὗ 
σεμρηια. ὍΤΕ τεΐυγη οὗ βρεεοῦ ἃ βεσςοηάᾶ 
ταλινεὶ οἵ σαῖμοσ ἃ τπϊἰτά : (1) ἃ ομιά οἵ 
οἰὰ ραγεηΐβ ; (2) με βίπρυῖασ πᾶπὶε; (3) 
τς τεσονθσυ οὗ βρεεςῆ, τυοἢ τηδλεκεά, 
δηά οοπιηηοηίεα οἡ ἀπιοηρ ἴῃ6 ἀεη! Ζηβ 
οὗ τε 81] σουπίτγ οἵ ᾿δῇ (διελαλεῖτο). 
- φόβος, ποι ἕετγοσ, Ὀυϊ τε! ρου ἂννα ἰπ 
Ῥζέβεπος οὗ τῇς βυρεγηδέυγαὶ---οἤᾶσγας- 
ἀετίϑεῖς οὗ 411 βίπιρίς ρεορῖε.-- - εσ. 66. 
τί ἄρα, εἰς. : ννῆδέ, ἱπ νίενν οὗὨ 411 {πεβ88 
Ὁπυβυδὶ οἰτουπιβίαποοβ, υν}}} Ἐπῖ5. ΟΠ 
ξοπα ἴο Α πιοβὲ πδῖυγαὶ αυδϑβιίοη. 
ὙὝΒΕΥ ες βυγε 411 τΐπρβ ρογίεπάςξά δὴ 
ππροοχτηοη ἕαΐυτε ἔοσ 1815 οἰ] ἃ : " οπγίπα 

Ῥείης ρ 8 'πεβϑα βοΐεης ".---καὶ γὰρ, εἰς. : 
ἃ τοῆεοτίοη οὗἨ ἴπ6 Ἄνδηρο δε 1υδιϊ γίησ 
τῆς ννϊβῖξα!} φυςσβιϊοπίηρ οὗ τὰς ΠΠ] (ΟἹκ Ξε 
1πὲγ τὶρμς νν 611} δβίκ, ἴοσ ἱπάθεά ἴῃς Βαπὰ 
οὗ ἰπε Ιμογὰ νν88 ννἱτἢ Πΐπλ. 
γν. Τλῖὲε ϑοηρ οὗ Ζεεδανίακ, 

Τα] ἔτοπὶ με ἢἤσβε ψνοζγὰ οὗ ἰξ ἱπ τῆς 
Μψυΐραῖε τῆς Βερεάϊοέμδ. Ιὲ ἰ8 υϑυλιν 
ἀϊνιἀεὰ ἱπῖο ἤνε δβίγορμεβ, δυῖ ἴξ ἰ πλοῖα 
ΟὈνί Οὐ] Ὑ πόνο τ δὰ ἔνο ιδίῃ Ῥεῖ, 
νν. 6γ-75, νν. γό-70. τίρεβ, Τὰε 
Μεροίαμ οΓ ἐλε γἼς ΤᾺ, ΚΆΤΩΝ 1π 688 
ἀϊνβίοῃϑ βίγορῃεβ, ἴδ γεςορηϊ βίη ΟἹΪΥ 
ἔνο.) ΗΠ ππη ( αλνῦ. ὕ. ῥνοί. ΤΑεοΐ., 
1801) τοραγάβ ἴῆς ἢσβι ραγὶ 38 ἃ ρυγεῖν 
7εννίβῃ ῥβαϊπι, μανίῃηρ πὸ τεΐεγεπος ἴὸ 
186 ὈΣΓΕ οὗ τῆς Βαρεῖβε ; ξυγηιβποά νυ 
ἃ ρτείδος, νεσ, 67, ἀπά δὴ ερίϊορις σε- 
ξεσγίης ἴο τῆς Βαριίβὲ 88 ἴῃε ογεγυηπαῦ 
οὗ ]εβὺβ Ὀγ ἴδε ενδηρεῖίδι. 1. ὙΝν εἶββ (1π 
Μεγετὴ βεεῖηβ ἴο δοοερὶ [Πϊ8 οοποϊυδίοῃ, 
ΟΥΪΥ βυρρεδεπρ ἐμαὶ ἐπε βεοοπᾶ μαζὶ 
(νν. 76-709) πιίρῃε Ῥὲ ἴῃ ἐς βουγος υὑδοά 
ὃΥ 1[,Κ., ἀρρεηάεά το τῆς Ῥβαΐσπχ ὃῪ ἴδε 
7εν8ῃ- ΟΠ τιβείδη γεάδοίοσ. 

ες. 67. ἐπροφήτευσεν, ῥτορδεδίεά, 
ψνΠεη ὃ Αἴτἴδε οἰγουπιςοί βίοπ, οπς πδέυγα!ν 
Αβϑυτηθβ. Ηδἤη, πονενεσ, σοπηδοῖβ (ἢ ς 
Ῥτορπεβυΐηρ ψ ἢ τῆς ἱπιγτηεάί διε ῖϊγ Ῥγα- 
οοάϊηρ ννογάβ σοποεγηίηρ πε μαπά οἵ ἴμ6 
Ιμοτά θείηρ ψ τῇς Ῥογ. Τβδῖ ἴ8, 
Ζεοδαγίδῃ ργορβεβίεὰ ννεη ἰὲ Ὀεραπ τὸ 
ἌΡΡεδασ ἴπδὶ ἢὶβ βοῇ Ψὰ8 ἴο ἢᾶνε ἃ τέ- 
τηδτκαῦϊε ςάγεεσ.-- -  εσ. 68. ἐπεσκέψατο, 
ν᾽ ϑιτεὰ σταςϊουβὶν (υἱάς οπ Μι. χχν. 36), 
Οὐσσδϑβίοπα ν υδεᾶά ἰῃ ϑερῖ. ἱπ τῆς βεῆβα 
οὗ 7μαϊεαὶ νἱβιιατίοη (Ρ8. ᾿Ιχχχῖχ. 33). 
Νοῖς ἴα υβὲ οὗ τῆς αογίςέ Βεῖς, ψψὨοἢ 
συῃβ8 {πγουρὮ νν. 68-75, ἴῃ νν. 76-70 
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τῶν αὐτοῦ ") 71. σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων 
τῶν μισούντων ἡμᾶς " 72. ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τὼν πατέρων ἡμῶν, 

καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 73. ὅρκον ὃν ὥμοσε πρὸς 
᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 74. τοῦ δοῦναι ἡμῖν, ἀφόβως, ἐκ χειρὸς 
τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν 1 ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ 7ς. ἐν ὁσιότητι καὶ 
δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 2 ἡμῶν. 
16. Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ ̓  , προπορεύσῃ ] Βετε κοά 

ι } ἴῃ Αςεἰ8 
γὰρ πρὸ προσώπου ὁ Κυρίου, ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ " 77. τοῦ δοῦναι νυἱ!. 4ο. 

γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 78. διὰ 
σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ὅ ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ 
ὕψους, 79. ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις " 

1 εκ χειρος εχθρων ἰῃ ΜΙ ΒΌΙ, 33. 

3 πασαις ταις ἡμέραις ἰπ ΒΙ, ἀπά της ζωης οπιἰττοὰ ἴῃ Φ ΒΟΌΙ, αἷς 

5 και συ δε π ΜΙ ΒΟΏΌΙ, 33 (Τίεοι., ΝΝ.Η.). 

4 Ἐοτ προ προσωπον ΝῊΒ Οτὶρ. ανε ἐνωπιον (ΚΝ. Η.). 

δΊΜΒΙ, ανε ἐπισκέψεται (ΛΝ. Η.). 

φαΐυγεβ οοουσ. Τῆς οδ]εςὶ οὗ ἐπεσκέψατο 
8 Ἰαῖεπὶ ἱπ τῷ λαῷ (τὸν λαὸν, «ΑΙ νἱΐ. 
16; λαός ἀρρ]ϊεὰ το Ι5γδεῖ 45 πε σῆοβεη 
ΡΘΟΡΙςε, ἔθνος το ἴδε οἶδεῖ πδιίοῃϑβ). ---ν ες. 
69. κέρας σ. -- βασιλείαν, Ῥεσαυξε Κίπρ8 
ΜΈΓ δηοϊηξεα νυν 4 Πογη οἵ οἱΐ, οἵ ΞΞ 
δύναμιν, Ὀεσδυ5ε ἰῃ τ1Πεἰγ πόση 411 βοσηεά 
ΔηΐτΏ418 ᾶνα πεῖς ρόνεσ (Εὐτῆγ. Ζίρ.) ; 
ἃ 1πογουρῆϊγ Ηεῦτγενν βυπῦοί.--ὸἐν οἴκῳ 
Δ.; Ροϊητίηρ ἴο ἃ ἀεβοεπάδης οὗ Ῥανίά, 
ΨῈῺΟ Ὧ48 ψντουρῃϊ βίρη8) ἀε] νεγάηος ἔοσ 
Ιβγδεῖ.---νεσ. 70. ἁγίων: 4 ρῥτγεάϊοδιε 
ΔΡΡΙΙεὰ ἴῃ σενέσζεηςε ἴοὸ ἴμ6 ὑγορῃεῖβ, ἃ8 
το ἴῇς ἀροβείεβ ἱπ ΕΡρῇ. ἰἰϊ, 5.--τνεγ. 71. 
σωτηρίαν, ἴῃ ἀρροδίτίοη ννἱ ἢ κέρας σ΄», 
τεβυγηίηρ δηά ἀδνεϊορίηρ ἴῃς τπουρδξ 
ἱπτεισυριεά Ὀγ νεγ. 70, νν Ι ἢ 8. ρᾶγδη- 
τςειὶς8].---ἐχθρῶν, τῶν μισούντων : ποῖ 
ἴο ὃς Δηχιουβὶν ἀϊβεϊηρυ βῃεά; ροεῖὶς 
ΒΥΠΟΏΥΤΊΒ.--- τ. 72. ποιῆσαι: ἰπ εῆεοξ 
ἐρεχερεῖίοδὶ οὗ βαϊνδεέίοπ, τπουρῃ ἔοσ- 
ΤΩΔΙῪ ἱπάϊςαιίπρ τῃς αἱπὶ οὗ {πε βαϊνα- 
τίοη.---μετὰ τ΄ π.» 48 ἴῃ νεῖ. 58, ἴο τηδκα 
ΤΊΕΙΟΥ ἢ, (ῸΓ ἴο δῆονν πηοσοῦ ἴο.--- 
ἁγίας, Βοῖγ, ἀρρ!ϊεά ἴο δποῖδεσ οἵ [βγδοὶ᾿8 
βαοσεὰ ἱππεγιίδηοοβ : ἴπε οουέπαπέ.--- 
γεςσ. 73. ὅρκον ἴοτς ὅρκον, ἀερεπάϊηρ οα 
μνησθῆναι, 4 ο486 οἵ ἰηνεῖδα δεϊγαςιίοη, 
1ῃ6 ποὺυπ ΌΥ ἴδε τεϊδεϊνε (ὃν, οὐ͵εςὶ οὗ 
ὥμοσεν) ἱπειεδά οἵὨ τῃς τεϊδεῖνα Ὁγ ἴῃς 
πουη. ΟΛ [κ΄ χχ. 17. Ἐχδπιρὶεβ ἴγοπὶ 
ατεεκ δυΐῆοσβ ἰῃ Βογποπιδπη, δϑελοίία. 
-τνογ. 75. ὁσιότητι: [πε Οοάννατά, τε- 
Ἰἰρίουβ ἀβρεοῖ οὗ οοπάυςι (ΕΡΏ. ἱν. 24).-- 
δικαιοσύνῃ : ἴῃς τηδηννατά, εἴς 4] δβρεοῖ. 

γν. γ6-)γ9ς. Ῥτονι ἐὰλε ρεπεγαὶ ἐλαηκε- 
εἰυϊηρ ὥῶὼν Οἱυΐπε πεενον ἐὰφ δοηρ ἐπμγης 
ἴο ἰλε εῤεοὶαὶ ξαμιδε οὗ ρἰαάπεες αῇογάεφα 

ὃν ἐπε διγέλ οὗ γολη.--σὺ, παιδίον : τἢϊ8 
δάάτεββ βυρροβεβ ἰἢς Βαρεῖβι ἴο Ὀδ 581}}} ἃ 
ομΠὰ, δηὰ 411 τῃαὶ 18 βαϊά οὗ πὶπὶ 8 ἃ 
ξιορμεῖῖς ἴοσεοδδὲ οὗ τς διυγα, ἰπ 
τεσσ ἴοσπι.-- -ἡ ψίστου : οποςα πηοσα, ἴοσ 
αοά. Ιπ (δα οἴτοῖς ννῃίοῃ ργοάυςεά τἢϊ8 
Ἡγίηῃ, δηὰ ἴπεβεὲ ελυὶν τοοοσάβ, ἴῃς 
ἰάεα οὗ Ὀϊνίπε ἐγαμδοσμάσμον ομδγας- 
τεγίβεὶς οὗ Ἰδῖεσ 1υ ἀαίβπι βεεπβ ἴο μάνας 
Ῥτενδεά.---Ἶ εσ. 77. τοῦ δοῦναι, τε ἰπ- 
βηϊᾶνς οὗ ρύγροβε, ἴο Ὀς ςοηπδοιδά τἢ 
προπορεύσῃ ἴῃ νεῖ. 76 - Ϊοῇπ ν]} ρὸ 
δεΐοτε ἴῃς Ἰνοστὰ (]ἐἤονδἢ), {}} τὰς γέενν 
οὗ εἰνίηρ ἴῃς Κπονϊεάρε οὗ βαϊνδιίοῃ ἴῃ 
ἴῃ ἐοτριίνεποββ οὗ βἰὶπβ.ι ΤΠ 8 ἃ νεγῪ 
ξϑηεταὶ ἀεκοτίριίοη οὗ ]οἢ π᾿ 8 ταϊπίβισυ, 
Αιάϊγ ἀϊβετεπιίδεηρ ἰὸἃ ἔτοπαὶ ἴδδὲ οὗ 

ΟὨσγῖϑὲ, τΤᾷῇε Κπονϊεάρε οὗ βαϊνδιίοπ ἴῃ 
οτρίνεπεβϑ ἐς βαϊνδιίοη Ξ ΟΠ γίβι᾽ 8 ρίἢ.--- 
γες. γ8. διὰ σπλάγχνα, εἴς., οἡ δοσουπὶ 
οὗ, εἴς., ἱπάϊοατίπρ τῆς Ἰουπίαίπη-Ὠςδά οὗ 
βαϊνδιίοη---ἰῃς στρεσου οὐ Οοά, ἀεβοσίεὰ 
ἰπ Ηεῦγενν ρἤγαᾶβε ἂβ πε δοισεῖὶς οὗ 
γιέ} ΟΥ̓ ομν Οοά.---πισκέψεται : ἴδε 
δυΐυσε (δοτίβε ἱπ Τ. Ε.), ᾿πουρῇ ἴῃ {εν 
Μ995. (ΜΒ1)), ἰβ ἀου θι1ε88 ἴῃς ἴγυς σεδά- 
ἰῃρ. ἴη τλὲ βεοοπά ρτεαῖ βίσορῃε ἴῃς 
νογῦβ δῖς 11 διῖυγο, ἀπὰ ἀεβοσίδς νν δῖ 
ἰβ ἴο δε.--ἀνατολὴ : ΠΑρΡΙΥ τεηάετεὰ 
“ ἀλγβρτίπρ "ἴῃ Α. Ν. ΤῇΠε τοέδεσεποε 18 
υπάουδιεαϊν ἴο 4 ᾿ἰρδέ, δίδσ, οσ δυπ, ποῖ 
ἴο ἃ ὑγαποῇ ἴτοπὶ [|6886᾿8 βδίεπι, ἃ5 ἰΐ 
ταϊρῆϊ Ὀς 50 δ: 88 ὑϑᾶρε ἰῃ ϑερῖ. 18. σοη- 
οεγηςεὰ (υἱάς 7ετ. χχὶϊ. 5, Ζεοῆδσ. 111. 8, 
νἱ. 12), ἴοσ ἰΐ8 ἑμποξίοη ἰς ἐπιφᾶναι, ἴο 
ἌΡΡΘδΓ 88 8 ᾿ς ἴὸ ἴδοβε ἰπ ἀδγκπαβ8 
(σκότει).---σκιᾷ θανάτου: νυἱάε οη Μι, 
ἷν. τό. 
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τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης." 

ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂ΚΑΝ 1. 8ο. 11. 

8ο. Τὸ δὲ 
παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι - καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις, 

Κμϑῖϑ οἷν. ἕως ἡμέρας " ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 
11. 1. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε δόγμα παρὰ 

Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην - 2. αὕτη 

Τῆς Βερεάιοέμς 'ἰΒ βίδβερεά ἱπ Ο. Τ. 
ἰαηβυᾶβε “Δῃὴ ΔΗΠΟΙΪΟΡῪ ἤτοπὶ Ῥβδίπιβ 
δηὰ Ῥτορῇῃείβ,᾽᾽ ΗοΪιΖ., Η. Ο. 

γεσ. 80. Οομείπσίοη : Ὀεΐηρῷ ἃ βυτη- 
ΤΑΔΙΥ βίδίεπμεπι οὐ [οδ π᾿ Β Ὠιἰβίοσυ ἔγοτι 
οἸΠἀποοὰ το τηδημοοά.---πνεύματι : τῃε 
νης Βίσεηρτῃ οὗ Ϊ]οὔπ᾿ 8 βρίτίῖ, τῆς 

ἢ ενειοραιεῖῆε οὗ ἃ τεηιδσ καῦϊε πιογδὶ ἰῃ- 
ἀϊνίάυ δ! εν, ἐς πηδίη ροϊπε ἴῃ τῆς νίενν οὗ 
186 ἐνδηρο ϊβε.--ἐν ταῖς ἐρήμοις, ἰπ΄ τπα 
ἀεδβετὶ ρίδοαβ : ποῖ ἔλσ ἴο 5ὸ ἔγοτι ἢ18 ΒΟπΊα 
ἴο πᾶ ἔδετη ; νἱδὶ[8 ἴο ἴῃεπιὶ τεχυεηξ ἰῃ 
εαυν Ὀογποοά ; οοπβίδπε δροάε νῇεῃ 
γουιῃ Παά ραββεά ἱπῖο τηδηποοᾶ; ἴονα 
οἵ βοϊτυὰε ρτοννῃ ἱπίο ἃ ρϑββϑίοη. Μεεῖ 
Τοβίεγιτηοῖπει ἴοσ οης ΨὯΟ ἰ8 ἴο δὲ ἴδε 
οεηϑβοζ οὗ Πί8 {ἰπ|δ6.Ὀ Ἐββαεπεβ ποῖ ἔδσ οϑἔ᾿, 
δυϊ πο ἱπάϊοδιίοη οὗ οοπίδςϊ, εἰϊπες ουϊ- 
ΨΆΓΑΙΥ οἵ ἱπυγαγάϊγ, υν"ἢ ἘΠ απ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΊῚΊ. ΤῊΒ ΒΙΒΤΗ ΑΝ Βου- 
ἩΟΟΡ ΟΡ ]Ε8ῦϑ.---ν. 1-5. Ὑοτεῤὰ ἀπά 
Μανν ροὸ μῤ ἰο Βείμίεμενι. πῃ ἴμεδα 
νεσβεβ ἔρυκε πα ἃ Πἰβίογίςαὶ βίδιε- 
ταεηῖ, Ψ Ποἢ οας πιρῆι πᾶνε Ὀδεη ἰη- 
οἰϊπεά το τεραγά 45 δὴ {Π|πδεγατίοη οὗ τῇς 
ἀκρίβεια (1. 1), δὲ νι ΐοἢ ἢε αἰπιεᾶ, 88 
ΜΕ] δβ οἵ δίβ8 ἀδδίγε, ἱπ ἴῃς βρίσι: οὗ 
Ῥαυϊΐῆς υπίνεγβαιδπι, ἴο οοπηεοῖ ἴῃς 
ὈΪΠᾺ οἵ [εβ8 "ἢ ἐπα ρεηεγαὶ Πἰβίοσυ οὗ 
16 ψοσὶά. [τ (ἢς ἔογπιεσ γεβρεοῖ ἴδ8 
ἐχρεσίεπος οἵ ἔπε εχερεῖς ἰ8 νΕσΥ ἀἴ8- 
Δρροϊπείηβ. Ὅς ραββᾶρε [88 ρίνεῃ σγῖβε 
ἴο ἃ Βοβξὲ οὗ φυδδίίοηβ νν πές ἢ ἢανς Ὀεεη 
ἀϊδουββεά, νυν δεν] ἀογίηρ σοπϑϊςς οὗὨ 
ορίηίοῃ, ἱπ δὴ εχίεηβῖνε οτίτἰςὶ δἀπὰ 
δροϊοεῖίς ᾿τεταῖυσο. Ὅς ἀϊβῆουϊν 18 
ποῖ 80 τυ οἢ 8485 (0 ἴα τηδαηίηρ οὗἩ ἴῃς 
ἐνδηρε 5:8 νογάβ, Ὀὰ ταῖπες 88 ἴο [δεῖς 
ταῦθ. Α8, Βονψενεσ, πῆς δροϊορεῖίς 
δηὰ τῆς εχερεῖίοαὶ ἱπίεγεβὶβ ἢανε δεεῃ 
νΕΓΥ τις τπηϊχεά ὑρ ἰπ {πε ἀϊδουδδίοῃϑ, ἱξ 
ΤᾺΔΥῪ Ὀ6 ΜΕ] δὲ ἴῃς ουΐδεϊ ἴο ἱπάϊςδία 
σον ἴῃς οδίεῖ οὈ͵εοιίοπβ ἴπδὲ πᾶνε 
Ὀεεη ἔδκοη ἴο ἔπε ρδββαζε οῃ ἴδε βοοσαῈ 
οἵ Βιβιοσγίοἰϊν. Ου δε ἴδος οὗἉ ἱξ, 1,Κ.᾽5 
βίδιθπηθηὶ ἰ8β ἔπαὶ τῇς Βοιθδπ ἘπΊρεσοσ 
ἂἵ (86 εἰπιε οὗ (γίβε᾽β δίγι ἢ ογάθγεά ἃ 
τηϊνεῖβαὶ οεηβυβ, ἐμαὶ (μὶ8 ογάθσ ννᾶβ 
οδττίεὰ οὔ Ὁγν Ουϊτίπἰι8β, βονθσηοσ οὗ 
ϑυτία, ἀπά δαὶ τῆε ἐχεουξίοη οὗ ἰξ νν88 
Πα οσοδοίοη οὗ ̓ οβερᾷ δηὰ Μαδσγ βροίπε 
ἴο Βειῃιεῆεπι, Τὸ (μὲ8 ἰξ μᾶβ Ὀεεῃ 
οὐ͵εοίϊεά :--α 

1. Αραῖὲ ἄοτῃῦ ἴδε ἀοβρεὶ, ἢιἰβίοσυ 

Κηονβ ποίῃϊηρ οὗ ἃ ρεπεγαῖ ἱπιρεγίαὶ 
Τεηδυδ ἰῃ ἴῃς ἔπὶς οὗ Αὐρυπβίυδ. 

2. Τεγε οουϊὰ πᾶνε Ὀδεη πὸ Κοπιδῃ 
Τεηβιβ ἱῃ Ραϊεβιίπε ἀυγίηρ με {ἰπλδ οὗ 
Ἡετοά τῆς Οστεδῖ, ἃ γέχ βοείμς. 

3. ϑοἢ ἃ σδηβ08 δῖ βυοἢ ἃ εἶπα οου]Ἱᾶ 
ποῖ ἢδᾶνς Ὀεεη οαγγίεἃ ουἕ Ὁν Οπίγίπίμς, 
ἴον ἢες νν88 ποῖ βρόνεγποσ ἱπ ϑυτία τῃςη, 
ποῦ {Π] τεπ γεδιβ ἰδῖεσ, εη δε ἀϊὰ 
ΤΩΆΚΕ ἃ οδηϑυ8β ΨὨΙΟἢ ρᾶνς γίδες (ὸ ἃ 
τενοῖε υπάεν 1υἀλ8 οὗἩ 6411|66. 

4. ὕπδεν 4 Κοπιδῃ οδηβιιβ ἰὲ ννουὰ 
ποῖ ἢανε Ὀεξεη βεζεβεδῖα ἴοσ ]οβερῇ ἴο 
ὅο ἴο ΒεῖΠ]εμεπὶ, οἵ ἔοσ ἴο δοοοῖ- 
ῬᾶδτΥ δίπ|.--- ἢ τμεβε οδ]εςείοπ8 ἰῃ 
ουγ νίονν 'νὲ ργοοεβὰ νυ ἴπὰ ἐχροβὶ- 
τίοη, ποιϊηρ τπεὶς ἱπήμεησε, ἃ8 νὰ 90 
δίοπρ, ου τῆς ἀεῖδ:}8 οὗ ἱπιεσγργεϊδείουῃ. 

γετς. :. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις : (ῃς 
ἄδγβ οἵ Ηετοά ((. 5), δηὰ οὗ ἴδ ενεηῖβ 
τεϊδιεά ἱπ τῆς Ῥγενίουβ οβαρίεγ : ἴδ6 
δέχ οὗἨ ]οῆπ, εἴς. ---δόγμα (δοκέω) -- 
δεδογμένον, Δῃ ορἱπίοῃ 45 Οὐ Ρἢ ]Οβοόρμετ ; 
Πδτα ἃ ἄδοσςς, 88 ἴῃ Αςίβ χνυὶ!. 7.---ἀἄπογ, 
φεσθαι (μετα ἀπά ἴῃ Ηςῦ. χίϊ, 23): ἴδ6 
ἄεογεε οοποεγηδὰ ϑησζοίσηεπε οὕ σερἰ βίγα- 
τίοη οὗ ἴῃς ρορυϊδίίοπ (ἴπ6 νετῦ τηῖρῃε 
Ὀε εἰἴπες πιά άϊα οἵ ραββῖνε---ησοὶ ἰΐβεϊξ, 
ΟΥ Ὅς δησγοϊϊδὰ; πὰ ἰαἰέες τἢ6 τπῆογα 
Ῥτοῦδ 16). Εογ δὲ ρυγροβε---ἰαχαιίοη, 
ΟΥ̓ βεπεσδὶ βιδι βεῖςαὶ οὈ]εοῖδ---ποῖ ἱπάϊ- 
οαιεά, δηά ποῖ ἰο δε ἰᾶκεη ἴοσ ρταηϊεά 88 
ἰπ τπῃ6 τεπάθγίηρ “ ταχεά᾽" ἴῃ Α. Ν., δυὲ 
τῆς [Οττεσ τηοβὲ ργοῦδοΪν ἱπιεηἀεᾶ, ΤῊΣ 
μγροιμδειϑ ἴῆδλὲ ἰἢς τερίβιγαϊίΐοηυ δδά 
τοίοτοποα ἴο σέαέϊξέδος τηθεῖβ οὔ͵]εο- 
τἰίοπβ 1 ἂηά 2, Ὀδεσαυβε Αὐρυδίυβ ἀϊά 
τΏδκε οἵ ςοτηρὶεῖς ἃ ἐδεογίῤῥέῥϊο ογδὶς οὗ 
πὲ βογῖ, δῃὰ βυοδ ἃ σεπβὰβ νου] γίνε 
πο οἤεηςς ἴο ἴῃ ]ενν8 ογ τποῖς Κίηρ. 
Μιίά4ε Ἠδδη, αα ἰοςε. Τῆς ατρεῖς ννοσγά ἔοσ 
ἰαχίπρ ἰβ ἀποτίμησι-ς.---πᾶσαν τὴν οἶκον- 
μένην : τῆς ΨΠΟΪς ΒαδιιΔδ]ς ννοσ]ὰ, ογδὶς 
ἐδγγαγμθι τὸ ς Βοπίᾶθπ δηρίτε, ποῖ 
ταεγεὶν ἴδε ῥγονίποςβ (1ταὶν δχοϊυ δά), ος 
Ῥαϊεβείης, ἃ8 888 Ὀεεῃ βυρρεβίεά ἰῇ δὴ 
δροϊοκεῖίς ἱπίεγεβι ἴο ρεὶ τὰ οὗἩ τῆς ἀϊἘῈ- 
οὐἰεῖε8 οοππεοιδά ἡ ἃ υηΐνετεαὶ οοῦ- 
8υ8. ΤΠ ὑδιι8] πηεδηΐπρ οὗ [6 ρῆσαδε, 
δηὰ (ΠῸ τείεσεποα ἴοὸ Αυρυδίυβ 885 {86 
δοῦγοα οὗ με ογάεσ, ἔδνοισ 6 ἴαγρεσ 
Βεηβ6ὲ. Αὐυρυδίυβ ταϊρηεὰ ἔτοπ 30 Β.0. 
ἴο 14 4.Ὁ. 

γες. 2. ΤΆΐδ νεγϑς Ἰοοῖκβ [κε ἃ ράσε- 
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ἡ 1 ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο 2 ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 
3. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν ὃ 
πόλιν. 4. ᾿Ανέβη δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως 

Ναζαρέτ, εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, εἰς πόλιν Δαβίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, 

διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ, ς. ἀπογράψασθαι 

σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ ὁ αὐτῷ γυναικί,δ οὔσῃ ἐγκύῳ. 

1 οπιτιεὰ ἱπ ΒΒ} 131; ἰουπά ἰη Ο[.Δ (οπι. Τίβοξ., ΜΝ. Η.). 

3 . Ὀείοσες πρωτη ἴπ 
ἀιθβ σαι, τδιηκ5 1. ΔΝ εἰββ. 

δ εαντον ἴῃ ΟΒΌΙΞ (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 

ΜῸ Οτΐε. ἴδε. (ΤΊβο.. 
ἊἋϑβ ἴῃ ΤΆ. ΑΒΟΙ(Δ (νν.Η... 

Αἡ Ἔχερειίςδὶ ἄδνίος ἴο τηεεῖ ἃ 

4 ἐμνηστ. ἰπ ΜΝ ΒΟΌΙ.Ξ, 

5 Οπΐξ γυναικὶ  ΒΟΌΙΞ :, 131 (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 

ἐπειίςα! εχριδπδιίίου, δηὰά 8 δοΐυδιν 
Ῥσαοκείεά ἴῃ ΝΝ.Η. οπε Ἴοουϊὰ αἰπιοβὲ 
νυ δ ἰε μΒαά Ὀδδη οπϊτεά, οὐ ἴ[μδὲ πεῖς 
Ψεῖς τεάβου ἴο δεῖϊενε, 88 ᾽88 ὕξεπ 
βυρρεβίεά ὉΥ 8ενεγαὶ τυυτϊίεσβ, τ[μδὶ ἰξ 18. ἃ 
εἰοββ παῖ πδ8 ἰουηᾶ ἰἴ8 ΨᾺῪ ἱπῖο (δε 
ἴσχε, δηὰ τῆδὲ 1. 8 ποῖ τεβροηβίδ]ς ἴοσ 
ἴξτττδο πιυςἢ τγου δὶς μ48 ἰξ ρίνεη ἴο σοπι- 
τασπίδίοσβ.υ Τεχῖ ἀπά βεῆβα πᾶνε δἰΐκε 
δεδη ἀϊβρυϊεά.---αντὴ 48 Ὀεδη ἴάκθῃ 88 
αὐτή -- 8ε!ζ, ποῖ αὕτη -- ἐϊΐα, τῆ 6 βαπΊε, 
ἴο τᾶκα τοοτι ἴοσ ἃ ἀιεείποίοη θεῖννεεη 
τἰῆε ἄεξοτες δηᾶὰ ἰἴβ Ὄδχεουϊίοῃ ΟΥ̓ σοτ,- 
Ρ᾽εξίοη ἴδῃ γϑασβ δὐϊεσ ὉῪ Ουϊτί πία8, 50 
ταεεῖίπρ ἀϊου!ν ΝΟ. 3. ΤὨϊβ ἀενίςος 15 
πο βΈΠαΓαΥ ἀϊβοαγάεά, πρώτη Πᾶ8 
εξ ἴδκεη 88 -- προτέρα, τηεδηΐηρ ; [Π18 
ςεηβὺβ ἴοοῖκ ρίδοε δεΐογε Ουἱϊτίπίυβ ννᾶβ 
ξονετηοσ, ἃ Ροββί δε Ὀαϊ νεγὺ ἱπιργοῦδοὶα 
τεπάογίηρ, ποῖ ἴο 880 πὲ οτς [4118 ἴο 
8εε ἴῃς οὐ͵εςὲ οὗ Βι:0ἢ ἃ βίδίεπιεπί. Τῇα 
{πιὸ τεχὶ ἰβ αὕτη ἀπογ. πρώτη ἐγέν., ἀπά 
ἴῃς πηραηΐηρ: {πὶ σε πβ05 ἴοοῖς ρίδοα, 48 
ἃ ἢτβῖ, ψβεη, εἴς. Βυΐῖ ΨΥ ἂς α Μγεέ ὃ 
Βεοδυβθ, ΓΕΡΙΥ πιᾶηγ, ἴμεσε ννὰ8 ἃ βεσοηά, 
ἀπά ἴῃ6 58δπὶς Ουϊτίπ8, ἴδῃ ὙΘᾶΓ8 
Ἰαῖεσ, Κπονη ἴο κι. (Αςἷβ ν. 37), 
ἀϊεαβίσουβ ἰῃ ἰϊ8 σοηβεάιεηςα, ἀπᾶὰ ΠΟ 
ἢς Ψ88 δηχίουβ Π8 γεδάεσβ βῃουϊά ποῖ 
ςοηπέουπά ΨῈΠ τΠ18 οπὲ (580 Ηδῃη δπηὰ 
ΟἸΠΕΓΒ).---ἡγεμονεύοντος : [Π8 ΓαΐΒε5Β. ἃ 
υεβεῖοη οὔ ἴδοι. Μ,αβ ουϊτίηἰυβ 
δονεῖποσ ἴδεπ ΗἜ ννᾶβ, δάτηϊεαϊγ, 
ὌΝΕΙΠΟΙ οὗ ϑυτῖίδ ἴδῃ γαδΓϑ ἰδίεσ, ἤδη 
ἔς ταδάς τῆς οδηβυβ τοΐετγεά ἴὸ ἴῃ Αοὶβ 
ν. 37. Εἰῖδεσ ἔπογα 18 ἃ πιϊβίακε μεγε, οῦ 
Ουϊπηῖυ ΑΒ ΡΌΝΕΓΠΟΥΙ ἰννίςα (50 Α. ΥΥ. 

υπιρῖ, ΒίΓεπΟὈΒΙΥ Βυρρογίεα Ὀγ ΕδΊγᾶγ, 
σ. α. Τ., αἰ ἰος.), οὐ αἱ ἰεαβὲ γγεβεηῖ ἴῃ 
ϑγτῖα, δὲ πε εἰπε οἵ Οἢγίβεῖβ θίγῃ, ἴῃ 
ΒΟΙΠ6 ΤΔΡΔΟΙΥ, ΒΔΥ 45 ἃ ΠΟΠΊΓἰββίοπεΓ 
ἐπ ςοππεοιίοη Μ ἢ τΠ6 σοη5ι8. 

νες. 3. πάντες: ποῖ 41] τπτουρδουῖ 
τῆς ἱινοτὶά, Ὀυξ 41} 1π Ῥαϊδετίη 6 ---ῖῃε ἐχαςι- 
εἰσι {ἀπὲ ἄσοτες ἴπετε δείης ϑνπαῖ τς 

ἐνδηροῖβε ἰ8 ἱπεεγεβεεά ἰῃ.---ἰᾳ τὴν ἰδίαν 
πόλιν (οἵ ἑαυτοῦ π., ΝΝ.Η.). Τοεδβ τι ϊ8 
τηθδῃ ἴο ἔῃ οἰτγ οὗ δὶβ ρεβορῖε, οσς ἴο ἴδε 
οἷϊν οὗ μἰβ δροάε ἢ [Γῆς ἔοσπιασ, ννβδὲ 
ἃ 51 ἰῃ Ῥαϊεβιίηθ, οὐ ἰπ τῆς ψογὶά ἴξ 
πάντες Ὀε ἰάκεη νἱάεἶῖγ} Α τερυΐας 
“ ψοϊκΚεσινδηδογυηρ ἡ (Ηοϊἐζπιαηη. ἰπ 
Η. 6.). ϑεηβίθ]ε οἵ 1818, βοῆς (Ηδβη, 
4.0.) ἴλκε τῇς τείεσεηος ἴο ὃε ἴο ἴδῈ 
Ῥίδςος οὗ τοβδίάεποε (Ὑνοΐπποζὲ ποὲ ϑεδσηπ)- 
οτῇ), ἐπιρ᾽ γίηρ ἴπᾶὲ Βειῃ]οαπὶ γᾶ8 ἴὸσ 
1. 28 ἴοσ Με. 1 βερῆβ ποπὶς, δηὰ παῖ 
ΠΕ πιεῖν Παρρεπεά ἴο πᾶνε Ῥεεῆ 
Ἰϊνίπρ ἱπ Νζδσζεῖῃ ᾿υϑὲ θεΐογσε. Βαῖΐ νεγ. 
7 ἰπλρ ϊε8. ἴπδὲ Ϊβερῃ δηὰ Μδγυ παά πο 
ουδὲ ἱπ Βειπίεεπι. Ἐείπε φυοίεβ, 
ὙΠ ἃ Τσεγίδίπ ἀπιουηῖ οὗ ἀρρτονδῖ, ἴπ8 
νίενν οὗ Θοῦποῖίες (Κ ρησέ ἀπ ας 1,απα}) 
τπδῖ Ἰοβερἢ ννᾶβ ποὲ ἃ σδγρεπίεσ ὃυϊ ἃ 
πιδβοη, δηᾶ τῆδι. Βοι ἢ] εεπὶ ννᾶ8 ἴπογα- 
ἕοσε Π|8 ἡδίυσγαὶ ἤοπηε, Ὀείηρ πε Βεδά- 
τίει οὗ [πὶ σταῖς ἴΠεη 2485 πον. Οἱ 
18. νίενν, ]οβερῇ πδά βἰπιρίγ Ῥεεη ἰπ 

Ναζαγεῖδ Ὀυ1}68Ἰηρ ἃ πουδε, ποῖ δὲ βοτης, 
δυῖ ΑΌΔΥ ἴτοπι Ποπὶς ἴοσ ἃ ἰἰτῆθ 45 8ῃ 
διιίβδῃ. 

γν. 4, 5. ]οβερῃῇ δὴηά Μ δηά 
Ναζαζεῖῃ δα ἤδθγε γείεγγεά ἴο, 88 1 ΠῸῪ 
δᾶ ποῖ Ῥβδη πιεπιοηεὰ Ρείοσοα (Ἰ. 26, 27), 
ἱπρὶ γίηρ παῖ ΓΚ. 15. μέγα υβὶηρ δη ἱπάδ- 
Ῥεηάεηϊξ ἀοοιπιεηὶ (ΗοῖτΖ., Η. Ο.).---ἀπὸ 
τ. Γαλ., ἐκ πόλ.: υϑεὰ νυν οἰ Δδβϑὶςδὶ δοουσ- 
δογ: ἀπὸ -- ἀϊγεοτίοη ἔτοτῃ, ἐκ ἔτοτῃ νυνί π 
(Ο. α. Τ.).--ΟἰῖἋξ οἴκον καὶ πατριᾶς, “οὗ 
τῆς. Βουβα δηὰ [χη γ,᾽" ΚΕ. Ν΄.--οἶκοι, 
πατριαί, φυλαί τερτεβεπηξ ἃ βεγίεβ οὗ 
ννἱδεηπίπρ οἰγο 69.---ἀπογράψασθαι, το Ὀς 
εητοϊεὰ. [1 Βειμιεμθπι ν88 1 8Ὲρ ἢ 8 
Βοπιε, ἢς ννουϊά ἢανα ροπα ἴο ΒΕΓ] ἤεπὶ 
ΒΟΟΠΕΓ ΟΥ̓ αΐες ἰπ δὴν οᾶ8εὲ. Βεοδυβε οὗ 
τῆε ςεπβὰβ ἢε Ψψεπὶ υ5ῖ τῃεη (ΗδΔ}πη).--- 
σὺν Μαριὰμ, οοπιίηρ δες ἀπογράψ., 
πδίυγα! ν βυρρεβὶβ ἴηδὶ βῇς δὰ ἴο δε 
ἀητοῖι δὰ ἴοο. νήδϑβ 1ῃ18 πεοδββϑαγυ ὃ Ενθῃ 
τῇ ποῖ, τεσβοπβ τηϊρις Ῥ6 βυρεεβίεά ἴος 



4732 ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ 1. 

6. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι 
τοῦ τεκεῖν αὐτήν. ἢ. καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, 
καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ἀνέκλιναν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ " διότι 
οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 

8. Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ 
φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9. καὶ 
ἰδού,2 ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν 
αὐτούς - καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 1Ο. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

ἄγγελος, “Μὴ φοβεῖσθε: ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν 
μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ“ ΣΙ. ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 
σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ. 12. καὶ τοῦτο 

ὑμῖν τὸ δ σημεῖον " εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν 

τῇ ὁ φάτνῃ." 
' πε τῇ ΜΑΒΌΙΞ, 

13. Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος 

52) ΒΞ οπιῖε ιδον. 
8 το ἰδ οπχτοὰ ἱπ ΒΞ 130 (ΝΗ. τεϊεραῖε ἴο πιδγρίη). 

4 Ἐὸοὸ: κειμένον ἐν τῇ φατνη δ Ὁ 68 τεδὰ β᾽ ΠΊΡΙΥ εν φατνη (Τί58.ᾳ.). ΒΙ.Ξ :, 33 αἱ. 
δανε και κειμενον (ΥΝ.Η.). 

ΒεΙ ροίηρ ψ ἢ Παγ Βυβραηά: πεῖ οοη- 
ἀϊτίοη, τῆς ἱπιεπιίοη ἴὸ βεῖϊε τἤετε 88 
τῆεῖς ταδὶ ποτα, 8ῆ6 δὴ δείγεββ, εἴς.--- 
ἐγκύῳ (Πετε οηἱν ἰῃ Ν. Τ.), ργερασίπρ ἔοσ 
ψ ἢ δι [Ο]]Πον 8. 
νυ τείεγεπος ἴο πὸ ἐοσεροίηρ βίδίε- 

τηεδηῖ, τ ἰ8 βεπογα! ν ἀρτεεά [Πδὲ ἃ οαηβ08 
οὗ βοπὶὲ Κἰπά σηυϑὲ ἤᾶνε ἰδκεὴ ρίαςς. 
Μεγες δηὰ ννεῖββ, [ο]]οννὶηρ ϑομιείεγ- 
τοδὶ δηᾶ ΟἸβἤδυβεη, τηῖπκ τῃδὲ τῆς 
Ἔνεπὶ ννᾶ8 βοιηβίπίηρ ἱπίθσηδὶ ἴο ᾿ἀδεᾶ, 
δηά οοποοτηδὰ τπ6 τενίβίοπ οὐὗἨ ἁ ζαπΉΥ 
ξεπερϊορίοδὶ τερίβίετβ, ἀπά {πὶ 1ἷς. ννᾶϑ 
ταϊβίεὰ ἱπίο ἰγδηβίογηλίηρ ἴμἰϊ8 ρεῖϊ 
αηβδοίίοη ἱπῖο δὴ δῇδι οἵ ψοι]ά- 
Ἡἰδιογίςαὶ βἰρτιίῆςαπος. ὙΠὶ8 [5 ποῖ βαιίβ8- 
ἕλοΐοσγ. [τ νουἹὰ 6 τηυοῃ πιοζε δδῖῖ5- 
ἑλοίογυ ἢ ἰῖ οου]ά ὃς δβονῃ ἰδὲ ΓΚ. 8 
διβίοσὶς ἐταπηηρ οὗ τῆς τ οὗ }εϑὺ85 ἰ5 
βισιογ δοουγαῖθ. Βαΐ τηοβὶ βαι βέδοίογυ 
οἵ 81} ἰβ ἐξ το Κπον ἴπδὶ βυοῖ ἃ ἀεπιοῦ- 
βίγαϊίοη, βοννενοσ ἀδβίγαδὶς, ἐς πιοὲ υἱέαὶ 
ἐο {αϊλ. 

ν. 6,7. Τῆς δινέἈ.--- ἐπλήσθησαν αἱ 
ἢ., 85 ἴῃ 1. 57. [π|ἢ]8 σᾶ86, 848 ἴῃ ἴῃδὶ 
οἵ ]οῆπ, ἴπε παίυγαὶ σουγβε νγᾶ8 στ] .-- 
ἐσπαργάνωσεν (Πετε δηὰ νεῖ. 12), ἀνέκ- 
λινεν : [8ὲ παιγαῖίνα γι 48 ἢ Μδγὺ ἀϊάὰ 
ἔδεβςα τδῖπηρβ μεγβεὶ, νπεπος ἴδε ραϊτίβεϊς 
ἱπίδεσεπος οὗ ραϊηϊεββ δἰσίῃ. » ἴῃ 
ἃ ΤὭΔΏΡΕΙ (1 ἃ 5ι:4}1, ατοῖίυ5, δέ ἡμ4 νι δεὰ 
καταλύματι, ἰπ ἔπε ἰπη, ποῖ ὑχοῦδὈΪΥ ἃ 
πανδοχεῖον (χ. 34), ν ἢ ἃ Βοβῖ, δυὶϊ 
ΒἰΠΊΡΙΥ ἃ ἔλα, ἂθ δποϊοβυσε ὉΠ ορεη 
ΤΙαςα585688δ. Τῆς πηεδηὶηρ ΤΠΔΥ δ, ποῖ 
παι τπετς νναβ δοβοϊυϊεϊνγ ΠῸ τοοπὶ ἴοσ 
7οβερῷῇ δηὰ Μϑῖγ ἵμεγε, δυῖϊ τπᾶῖ τῃ6 

Μοβὲ Μ9ϑ95. οπιῖς τη Ὀείοσε φατ. 

Ρίαςς ννὰβ ἴοο οσονάςά ἕοσς ἃ δίγέλβ, δπὰ 
μὲ τπεγείοτα ἴπαν σεισςὰ ἴὸ ἃ βῖα]] οσς 
ςανε, ὑμεῖε πεῖ ΜὰΒ σοοπὶ ἴοσς τῆς 
πιοίπεῖ, ἀπά ἃ οὶ ἔογ ἴῃς Ῥδὸς (υἱάδ 
οἱ. χχὶϊ. χα). 

γν. 8-:3. ΤὰξἉξ «πσῤ«εγὰς απὰ ἰδδ 
ἀηρεί5.---  ετ. 8. ποιμένες, Ξῃερδοτγάβ, 
ψυἱῆουϊς ἀγίοὶς ; πὸ οσοππεοτίοη δεϊννεθη 
τπεπ) δηὰ ἔπε ὈἰγίΠρίδοε.--- ἀγρανλοῦντες 
(ἀγρός, αὐλή, Πέτα οπἰγ), δἰνουδοκίηρ, 
Δβϑίηρ ἵπε πρὶ ἴῃ της ὀρε αἱγ; ἱτπυρὶγ- 

1πῈ πδίυγα! Υ ἃ πλϊά τἰτης οὗ 186 γεᾶσ 
ὈῬείνεεη Μασοῦ ἂηὰ Νονεπρεσ. [π 
Μηῖος [π6 οοκβ ννεγε ἰπ [οἱά.---ν ἐσ. 9. 
ἐπέστη, υβεὰ εἰδεννθεῖε Ὁγ 1,Κ. ἱπ τὸ- 
ἴσγεηος ἴο δηρεὶὶς ἀρρεάγαποεβ, εἰρῃίϊθεῃ 
«ἰπιεὲ8. ἰπ Ὠί8. ννγιτίηρβ πὶ 1] -- βἰοοὰ 
δεβίάε ; οπὲ πιοόσέ ἴἤδη ἐπαὶς πυπιῦοῖ, 
βυάδάεηϊγ.---περιέλαμψεν: πεῖς δηὰ ἰπ 
Αοῖβ χχνῖ. 13, οηΐυν, ἰῃ Ν. Τ᾿ Ξξ ββοῃβ 
διουπά.--ἐφοβήθησαν, [ΠῚ ἐεαγεὰ 
δτεδῖν; γεῖ τῆν ψνεσα ποῖ υἱέειν ἀπ- 
Ριεραζεά, {πεῖς τπουρηῖβ μδά Ὀεεη οὗ ἃ 
Ὀϊνίπε ρταοίουβ νἱβἰτδι!οη---νναἰ τα ρ ἴοσ 
τῆς οοπϑοϊδιίοη οὗ [βγϑεὶ ; βυδ)εςιῖνε δπὰ 
οὐ]εοῖῖνε οοτγγεβροπάϊηψ. --- νεῖ. το. 
εὐαγγελίζομαι, εἰς., 1 Ὀτίηρ ροοά πενν8 
ἴῃ 1ῃ6 ἔογεῃ οὗ ἃ ργεδξ ἰοὺ δὰ '. 19).-- 
παντὶ τῷ λαῷ, ποῖ τηετεῖν ἴο γου, Ὀυΐ ἴο 
1πῸ τνυμοῖς Ρρεορὶς (οὗ βγεῖ, σις ἱ. 68). --- 
ψεῖ. 11. : ἃ νογά οσουττίπς 
(νι σωτηρία) οἴϊεη ἰπ 1,Κ. ἀπά ἰπ 8ι. 
Ῥυϊ, ποῖ οὐϊεη οἰβευνῆοσε ἰῃ Ν. Τ.- 
Κύριος: εκ'δο οἴϊεη ἱπ [1,1κ.᾿8 Θοβρεῖ, 
Βετα ἴῃς οἵδε δνδηρε  βῖβ υδς [εβυ8. 
ΤΒῈ δῆρεὶ υὑ86ὲ85 ἴδε ἀΐφίεος οὗ τῆς 
Δροβίοϊϊς ἀρε.--- ες, 12. σημεῖον, [Π6 

ΜΟΣΔῚΕ 

11239) 
Τώνφ 
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στρατιᾶς οὐρανίου,; αἰνούντων τὸν Θεόν, καὶ λεγόντων, 14. “ Δόξα 
ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία." 
15. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, 
καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες ὃ εἶπον ὁ πρὸς ἀλλήλους, “Διέλθωμεν 
δὴ ἕως Βηθλεέμ, καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος 
ἐγνώρισεν ἡμῖν." 16. Καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε 
Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 
11. ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν δ περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος 
αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 

 ουρανον ἰη ΒὨῸ (Ττρ., ΝΝ.Η., τηδγρίπ). 

18. καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες 

ΞᾧὕΤῆς ἀοουπιεπὶβ δῖα αἀἰνίἀεὰ δεΐνεθη ενδοκια δηά εὐδοκιαςξ. Μοεὲ στεοεηΐ 

ςἀϊέοτβ ἕανους ἰδ ἰαϊέετ, ζο]οννίηρ ΑΒΌ, νεῖ. [ψαῖ. υϊρ., Ιτγϑη΄ ἴδε, Οτίψ. Ἰδὲ. 
ΝΗ. ρίαςε ενδοκιας ἰπ ἰεχέ ἀπά εὐδοκια ἱπ πιατρίη. 

ΒΊΜΒΙΖΞ 1 οπιῖξ οἱ ἀνθρωποι ἰουπά ἰῃ ΑΌΔ αἱ. ῤῥίεγ. Τίδοι., ΝΝ.Ὴ., οπὰ. 1]. 
Δ νεῖββ δυρρεβίβ ἰπδὶ οἱ ποιμένες ἰβ Δἃη δποίεηι ρῖοββ ὑνΒ ἢ ἰπ οπα ὕγαποῖ οὗ (δα 
τεδάϊιίοη οτερὶ ἱπῖο τε ἐεχῖ, ἰῃ ἀποίδες ἀϊβρίδοςά οι ανθ. 

4 ἐλαλουν ἰη ΝΒ. 

βίρῃ υ8ὲ παῖ ψ ΕΙοἢ πιῖρπε, Ὀὰξ ἴοΥ ἔοσε- 
ΜΆΣΠΙΠΡ, πᾶνε Ὀεδη ἃ βίῃ πιθ]πρ Ὀίοοϊκ: 
πε ϑανίους δηὰ 1 ογὰ ᾿γίπρ' ἰπ ἃ ογρ, ἱπ 
ἃ ολἴεἶε βι811, οσ οανε ἕι Ηδδη, ὃυὲ 
αοάεϊς δῃὰ ϑομδηΖ ἰδία “ δἷρτι ᾿᾿ τηογεῖν 
ἴῃ ἴῃς 8εηβ6 οὗ πηεδῃβ οἵ ἰἀεπεϊβοδιίοη. 

γες. 14. Τὰς ἀπρεϊς᾽ δοηρ.---Ἰἴ νν τα- 
ξατὰ ἐπε δῃηπουποεπιεηξ οὗ ἴπε δηρεὶ τὸ 
ἴῃς ββερβεγάβ (νν. 10-12) 88 ἃ βοῃρ, 
τε 6 πᾶν νίενν ἰἢς ρίογία ἐπ ἐχοείσις 
85 ἃ τείγαϊῃ βυηρ ὉΥ ἃ (οἰεβί4] ἌἽποὶγ 
(πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίον, νετ. 13). 
Δ με τεαάϊηρ εὐδοκίας, τμε τείταϊπ 
ἰδ ἴῃ ἔνγο 11π68 :---- 

1. “ Οἴοσν ἴο αοά ἰπ {πε Βἰρῃαδι." 
2. “Απάοη δαιτὶ ρεᾶος Δπιοπρ πΊθῃ, 

ἰπ ψὮοπῃ Ηδ ἰ8 ννςεὶ] ρἰεαβεά." 
εἰρήνη ἱπ 2 δηβνεγὶπς ἴο δόξα ἱπ ; 
ἐπὶ γῆς ἴο ἐν ὑψίστοις ; ἀνθρώποις το 
Θεῷ. ΝΠ δε τεδάϊηρ εὐδοκία (Τ.Ε.), 
ἐξ [4115 ἱπῖο ἄτας :-- 

1. ΑἸοτν ἴο σοά ἰπ ἴδε Βίρδεβι. 
2. Απᾶ οὐ βασι ρεᾶςε (Ὀεϊννεεη τῆδῃ 

δηὰ τηδη). 
3. ἀοοά νη[}} (οὗ αο4) ἀπιοηρ πιθη. 

ἐν ὑψίστοις, ἱπ (πε Πίρἢεδβι ρίδςεβ, ργορει 
δὐοάε οὗ Ηἰπὶ Πο ἰ5 τερεδίεάϊυ ἴῃ πε 5 
εΑιὶν ομαρίειβ οδιϊεά ““τῆς ΗΊρἤεδβι". 
Τῆς τπουρῆξ ἰπ 1 δοποαβ ἃ βεπεϊπχεπε ἴῃ 
τῆς Ρεαδϊῖεσ οὗ ϑοίογηοῃ (18, 11), μέγας ὁ 
Θεὸς ἡμῶν καὶ ἔνδοξος ἐν ὑψίστοις.--- 
εὐδοκίας ἰ8 ἃ ρεη. οὗ υδ]ῖγ, Πἰπνϊεῖηρ' ἀν- 
θρώποις-- [ῃο56 πιθπ ΠΟ ἃγα ἴῃς οδ]εοῖβ 
οὗ {πε Ὠϊνίπε εὐδοκία. ὙΠΕΥ ΤΏΔΥ οΓ 
ΤΩΔΥ ποῖ δε 411 πιεπ, Ὀυῖ (πε ἱπίθπείοη 8 
ποῖ ἴο δββετῖ ἰῃαὶ αοά᾽β ροοά ρίεδβυγα 
Σσϑδῖβ οἡ 811. 1. ΝΥ εἶββ ἰῃ Μεγεσ βᾶγ8 - 
τοῖς ἐκλεκτοῖς. 

δ εγνωρισαν ἰπ  ΒΌΓ,Ξ, 

ν. 1:5-2ὁὥ. Τὴδ εἰλεῤλεγάς σὸ ἰο 
Βείλίελενι.---διέλθωμεν δή, οοπιε! ἰεῖ 
08 Ὸο. Τῆς ἴοτοε οὗ δή, 4 δἰδν 
ἐπλοϊίοηδὶ Ῥασιϊοὶς (1πε βεοοηά εἰπια να 
ανα τῆεῖ ψν ἢ ἴτ, σε αἱ Με, χὶϊὶ, 23), 
οἂη Βιαγάϊν ὃ ἐχργεββεά ἱπ Ἐπρ]βῃ. 
Τῇε τεηάδεσίπρ ἰθ Α. Ν. (απὰ Ε. νΝ.), 
ἜἼεῖ 8 ποῖσ 50," ὕδβεάὰ οὴὐ ἴδε 
βϑυπηρίίοη ἴδαὶ δὴ πᾶ58 ΔΡΠΙὙ ΜΠ ἢ 
ἤδη, ἰΒ νΕΓῪ ἴᾶπια, ρίνίηρ πὸ ἰάεδ οὗ {πε 
τηεηίδὶ ἐχοϊζεπηεηΐ οὗ ἔπε βῃβερῃεσάβ, ἀπά 
δε ἀεπηοπβίγατινε περ π᾿ ὙΒΙςἢ 
1ΠεΥ σοτηπιαηϊοδῖεα ἴοὸ εοἢ οἴδπεσ, σοπι- 
ταάε-ϑῃίοη, ἴῃς ἰάδα νος πδά βεϊζεά 
τῃεῖγ πλϊπά8. ““ὙΤΠε δὴ ρίνεβ ἃ ργεββίηρ 
Τμασγδοῖος ἴο τἢς ἰηνιδιίοη,᾽ ἀοάει. 
Θίπαεῖγ Ηδἤη τὸ “ ἀρεάυπη, ΨΌΒίδη, 
ἄοομ". ΟἿ δὴ ἰπ Αεοῖἰβ χίϊ!. 2. ΤΒες 
διὰ ἰῃ διέλθωμεν Ξυρρεδίβ (πα ἰάεδα οὗ 
ραβδίηρ Ὠγουρῃ ἴῃς βεῖάβ.---ὅως (οοπ- 
Ἱπησίοη υϑεὰά 485 ἃ ργεροβί οη) πιᾶῦ 
ἸΩΡΙΥ τπδὲ ἴξ ννᾶβ ἃ ςοπβίἀδγδαθ]ς ἀιβίδηςβ 
ἴο Βειδίεπαπι (ΘΟ δη2).--- ῥῆμα, Ὠεῖς -Ξ 
““τῆϊηρ "ἢ ταῖπεῦ τπᾶπ “ψνογά ᾽᾿. --ν ετ. 
16. σπεύσαντες, διαϑείηρ ; πιονεπιεηξ 
δηδμετίηρ ἴο πιοοά τενεαϊεὰ ὃγ δή.---τήν 
τε Μαριὰ , εἴς., πιοῖδετ, ἔδίῃεσ, οἢἱ]ά, 
τεοορηιβεὰ ἴῃ (Πὶ8 οτάδσ, 411 υπϊτεὰ 
τορεῖμεσ 'ἰπ οπε ρῖοιιρ ὉῪ τε. Τῆς 
Ῥοβιίκίοη οἵ ἴᾷε Ὅαῦεθ, ἱπ τῇς τηδηροσ, 
ποϊεὰ 458 οογγεβροηδίης ἴὸ τδε δηρεϊϊς 
Δηπουποδίηδπε; ἤαπος ἴῃ νεσ. 17 ἴῃς 
βίδιειηεης ἴπαὶ 1πΠ6 βῆερπογάβ γεοορηϊβεα 
τῆς σοττεβροηάεηςε.---ἡν. 18, 190. ΤῈ 
Βῃορμεσζάςξ οἵ οουγβὲ τοϊὰ ψνῆδι ἴμεν πὰ 
Βεεη ἴῃ Βειἢ]εἤεπι, ἀπὰ ἤον πεν δδά 
Ῥεθη ἰεά ἴο ροὸ ἵπεζε, δῃὰ ἴπεβε νεῦβεϑ 
βίαια ἴῃς εἴεςι ργοάιιςεἃ Ὀγ {πεῖς βίου. 



474 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΄Π. 

ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. 

19. ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα, συμβάλλουσα 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20. καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες 

καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς 

ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 
21. ΚΑΙ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, 2 

καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ 
τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

22. ΚΑΙ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν, κατὰ 
τὸν νόμον Μωσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆσαι τῷ 

Κυρίῳ, 23. καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου, “Ὅτι πᾶν ἄρσεν 
διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται ᾿ 24. καὶ τοῦ δοῦναι 

8 ἮΔΙΘ ΟὨΪ 
ἴη Ν. τ. 

Ὁ Βεζὸ ΟἹ]: 

1 νπεστρεψαν ἰπ 411 υης! 215. 

θυσίαν, κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ ὃ Κυρίου, “ Ζεῦγος " τρυγόνων ἢ 

ΠΝ. Τι7 δύο ἢ νεοσσοὺς ὁ περιστερῶν." 

5 αὐτὸν ἰπ ΑΒΙ.ΔΞ αἱ. (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). Ὁ Βια5 το παιδιον. 
5 τω Ὀεΐοτε νομω ἰπ ΒΌΙ,. 

ὁ γοσσονς ἰῃ ΝΒ ; νεοσσουςξ ἴῃ ΑΌΙ,. 

ΑΙ! τοονἀεγεᾶ, Ὀὰς Μᾶτν ἐπομρἧξ οα 81] 
τῆς νοηάοσίιϊ τπίηρβ ἔδδι ῃδά παρρεπεά 
το Βειβει δπὰ ἴο ἴδε ββερδοσάβ ; Κεερ- 
ἰῃρ ἴβεηι ψν6]} ἱπ τηὶπά (συνετήρει), ἀπά 
Ρυξιίηρ ἴδεπι ἰορεῖμει (συ α, 
τορι εγεης, Ν Ἱρ.), 80 88 ἴο βεὲ Ψῃδΐ ἔμεν 
Αἰ] τοεδῆὶ. Ὑῆὴὲ νοπάο οὗ [86 πιδν 
ννᾶ8 ἃ ἰτδπβίεηξ ἐπιοιίοηῃ (δογίβι); 1818 σὰ - 
οοἰϊεοτίηρ ἀπά Ὀγοοάϊπρ οἵ ΜᾶσΥ ννᾶβ δῇ 
αὐϊάϊηρ Βαῦῖε (συνετήρει, ἱπιρετίεςι). 

νυ. 21-24. Οἰγεμπιεὶσῖοη πὰ ῥγέ- 
φοπέαέϊοη ἱπ ἐμέ ἐφηεῥίε.--- τ. 21. ἐπλήσ- 
θησαν, 825 ἰπ ἱ. 57, ἰΐ, 6, ἀηὰ ἀραὶπ ἰπ 
ἃ 22; ἱπ ἴῃς βτγβὲ ἔννο ρίδοεβ ἴῃς τε- 
ἔετεηςς ἰ8 ἴο ἴῃς οουγβα οὗ πδίυτα, ἴῃ πα 
βεοοηὰ ἔνο ἴο με σοῦγβα ργαβουι θεά ὉΥ 
τῇς ἴΔνν.---τοῦ περιτεμεῖν, {πε ρεηίεῖνα 
ποῖ 80 πιυς οἵ ρυγροβε (Μεγεσγ, 1]. 
ννεἶβ8), Ὀὰϊ οὗ πιοσε εχαοὲ ἀβῆπιτοπ 
(ϑοθδηζ ; υἱάε Βυτίοη, Μ- απὰ Τ.., καὶ 4οο, 
ὁπ ἴδε υβ6 οἵ τοῦ ΜΓ ἱπδηϊῖνε ἴο 
Ἰἰπαῖε πουῃ8).---καὶ ἐκλήθη : ἴπε καὶ τΊΔΥ 
ες ἰᾶκεῃ 88 “ αἷβο᾽" -Ξ- ΗἜε ννδβ οἰγουπι- 
οἰδεὰ (υπάετβιοοά), ἀπά δἱ ἴῃ βᾶπὶς {ἰπ|ὲ 
Ηἱ8 πᾶπὶθ νν85 οδ᾽Ἱεὰ 7εβϑ.8, οὐ 2458 ἱπῖγο- 
ἀυςίπρ ἴῃς δροάδοβίὶβ : δηὰ -- πε (80 
ἀοάεϊ απὰ Η απ). [Ιεὲ τηῖρδι πᾶνε Ὀεεη 
ἀϊερεπεεὰ ἢ (τηῤεγηηῖ, Οτοιῖῖα8).--- 
Μψεῖ. 22. κατὰ τὸν νόμον Με Τῇε ἶαιν 
τεϊδείηρ ἴο ννοπηθῃ δἷϊεσ σοηβπεπηεηξ ἰ8 
οοπίαϊπεά ἰη 1,ανἰτου5. χίϊ.---ἀνήγαγον : 
δἱ τῆς οἷοβε οὗ ἴπεϑς ἔοσίυ ἄδγυβ οὗ ρυτγί- 
ταϊίοη Ηἰβ ραγεηῖβ ἴοοκ }ε5185 ὺὑρ ἴο 
7εγαβαίεπι ἔγοπι Βεϊῃ]εἴεπι. Τῆς ατεοκ 

ἴοτηι οἵὔ πε πᾶπὶα ἴος [εγυβαΐθη,, Ἵερο- 
σόλυμα, οοουτδ ἤετε ἀπά ἱπ ἃ ἔξ οἵδμες 
Ρίδςεβ ἱπ 1κ. “Ἱερουσαλήμ 5 86 ποτα 
οοπητηοη ἔοσπ).---παραστῆσαι, 4 Μοτά 
υδεά Ὁγ ΓΚ. ἀπὰ 5:1. Ρδὺὶ! (οπι. χίϊ, χα), 
ἴῃ τῆς βεῆβε οἵ ἀεάϊςαιΐοηθ. Τῆίβ δεῖ 
Μ 88 ρεχίοττπηεά ἱπ δοοογάαπος ψνἢ ἐπα 
σα] ςοποαρίίοθ ἔπαὶ πὰ ἢγβίςῬοσῃ 
δεϊοηρεά το αοά, Ηἰ8 ρῥτγίεβεϊν βεγνδηΐβ 
Ῥείοσε τῃς ἱπβεϊξυϊίοη οὗ τς 1 εν εῖςαὶ 
οτγάες (Νυπι. νἱϊ. σ8, 190). 1. ΜΝ εῖββ 
δυρρεδβῖβ ἴπδὲ ἴδε παγγαῖίνε ἰ8 πχοάς]]ϑᾶ 
οἡ ἴδε δίογυ οὔ τῆε ἀδάϊςδεϊου οὗἩ ϑασπλμεῖ 
(1 ὅ8πι. ἱ. 21-28).--- τ. 23. γέγραπται: 
τῆς τεΐεσθηςς ἰβ ἴἰο Εχ. χίΐἹ. 2, δηά (δε 
βίδιεπιεπξ ἱγρ]ε8 τπδὶ Ἔνεσυ ἢγβι- θΌσῃ 
τηϑὶς οὨΣ] ἃ, 48 Ὀεϊοπρὶπρ ἴο αοά, τηυδὲ 
Ῥε ταπβοπιςά (Εχ. χχχῖν. 19, Ναπι. χν!]. 
15, 16).--- ες. 24. τοῦ δοῦναι: ρΑγΑ]1εἰ 
ἴο παραστῆσαι, ἱπάϊςαιίπρ Δἀποίπεσ οὗ 
τῃ6 ρυζροβεβ οοπηεοιοά νν τῆς νἱδὶς ἴὸ 
7εγυβαίεπι. Τῆς τηοΐμες Ψεπὶ ἴο οῇεγ 
Βεγ Εἰ οὗ ἐπαηκβρίνίηρ᾽ δἴτεγ {πε ἄδυβ οὗ 
Ῥυτγίβοδείοη ψγεγε επάςὰ.---τὸ εἰρημένον, 
ἴῃ 1μαν. χὶϊ., νἤογε αἰτεγηδέῖνε οἤεσίηρβ 
816 βρεοϊβεά: ἃ ἰδπιῦ, ἀπά ἃ ἐυγι]ε ἄονς 
ΟΥ ἃ γουηρ Ρίβρεοῃ; δπά ἰπ Ἴδε οὗ ἔπε 
Ῥοος ἵνο ἴυγῖϊα ἄονεβ, οσ ἵνο γυουη 
Ῥίβξεοηβ, ἔπε οτς ἤογσ ἃ Ὀδυτηΐ οἤετγίηρι 
πε οἵπες ἴοσ ἃ βὶη οὔετίηβ. Μδγὺ 
Ῥγουρδε [ἢ Ροοσ ννοπΊδη 5 οβεσίηψ. Τῇα 
ηυκϑιίοη Π48 εξ δϑκεά, ΨΥ δὴν ρυτὶῆ- 
οαἴίοη ἰη [Πΐδ οᾶβ6 ὃ δηὰ τῆς ἕλοι Πδ5 Ὀδεπ 
δἀάυςεά ἱπ ῥχτοοῦ ἰπδὲ τπε οτὶρίπαὶ ἄοςυ- 



19. 30. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 47: 

25. Καὶ ἰδού, ἦν ἄνθρωπος ' ἐν Ἱερουσαλήμ, ᾧ ὄνομα Συμεών, 
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ “εὐλαβής, προσδεχόμενος παρά- ς Αςἰ ἰ!. 5: 
κλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα Ἅγιον ἦν 2 ἐπ᾽ αὐτόν 26. καὶ ἦν μὰτ τ 

αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, μὴ “ ἰδεῖν ἀ Ηεδ. χί. 5. 
θάνατον πρὶν ἢ ὃ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27. Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ 
Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν - καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον 
᾿ἸΙησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 

28. καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ,Ἐ καὶ εὐλόγησε 

τὸν Θεόν, καὶ εἶπε, 29. “Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ " 30. ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ 

3 ἀνθρωπος δείοτε ν ἰπ Ν᾿) Β (Τίβο!., ΝΝ..). ἣν αν. ἰπ ΑὉ1.Δ (ποῖ ἰο δ6 δβιπ)- 
ΣΑΔΙΙΪΥ τεὐεςιεά, ]. Ννεἶδ8). 

3 ἣν Ῥεΐοσε αγιον ἴῃ 3 Β1.Δ αἱ., «. ΤΙΚ. Ξ ἢ. 
5 πριν ἡ ἴῃ ΑὉΔ; πριν αν ἰπ ΒΕΓ 36 (ΥΝ.Η. Ὀγαζκοὲ ἢ δπά σεδά πριν αν); πριν 

Ἢ αν 1, 33 (Τίδοἢ.). 

4ΜΒ[, οπηῖξ αντον (Τί5.ἢ., ΝΝ.Η.). 

τηθηξϊ υϑεὰ Ὁγ [ἷς. Κπενν ποιδίηρ οὗ ἴ86 
νἱγρία δἰγιῃ." -γονεῖς, νεῖ. 27, Βα8 ὕῬεὲπ 
υϑεά ἴος {πε βαπὶῈὲ ρυγροδα (οἱέε ΗΙ]]- 
τηᾶπη, )αλγὸ. [Γ. ῥν. ΤἈεοὶ., 801). 

γν. 25-28.  δίπιεοη.--τσυμεών, ἱπίτο- 
ἁυοςὰ 45 ἃ βίγαηρεγ (ἄνθρωπος ἦν). Τῇε 
Ἰεξεπάδτυ βρίγις ὑνῃϊοἢ ἰονεβ ἀεβπιῖε ρᾶτ- 
συϊατα ἀῦουξ ςεἰευτγιιῖεβ οὗ ϑογὶρίυγε 
8ὲ5 ἰτἰεὰ ἴο 811 ᾧρ ἴπε ὑΐδηκ. ὙὍΤμε 
[λῖμες οὗ (δπιδιῖεῖ {πε βδοη οἵ ἩΠΙεὶ, 
οἣς οὗ ἴδε βενεηῖυ ἱγαπβίδϊοιβ οὗ {πε 
Ηεῦτενν ΒΙΡΙς, ἀγα ἀτιοηρ ἴδε βυρρεβιίοηβ. 
Α ὑγαοκεῖςά ραββαρε ἴῃ Ἐυῆγ. Ζίρ. Βα γ8, 
ἴῃ τείδγεποα ἴο ἴπε ἰδιῖεσ βυρρεβίίοη, 
ἴηδὲ Βἰπιθοὴ δίοπε οὗ ἴμε Ἴσοστηρδην οὗ- 
)εςἰεά το τῆς τεπάεσιπρ οἵ ἰβαϊδῇ νἱϊ. ᾿4: 
πὸ [ἢς υἱγρὶ» 5011} οοποεῖνε,᾽" ἀπά ἐπὶ δὴ 
Δηρεὶ τοϊὰ Ὠΐπὶ πε βῃοιιὰ ᾿ἵνε ἴο ἴδε 1868 
νἱγρὶπ᾽ Β βοῃ ἱπέο ἢ18 Δγπη8.---δίκαιος καὶ 
εὐλαβής. Ὅς ενδηροῖῖδβι ἰ8 σασζοίαὶ ἴο 
τρᾶκε Κποννῃ τολαΐ 118 τῆδη τν88, ἡ ἢ1|6 
εἰνίηρ πὸ ἱπάϊςδιίοη τσὰο ἢῈ ννὰ8 (“ΠΟ 
ΠΟΥ ἡγεῖ ὯῸ0 τηᾶῃ Κῆονβ, δὶ ἴΠΕῪ 
χνεσα 8411 πλδῃ Κπονν,᾽" ἰπβοσίριίοη ὁ ἃ 
τοπιρβίοπθ ἱπ ἃ βοϊ ἀϊειβϑ᾽ ρτανεγαγὰ ἴῃ 
Νἰτγρὶ πἰδ), [.8ὲ ἀπά αοά-εαγίηρ, ἃ βαὶπι 
οὔ τῆς Ο. Τ. ιτγρε.--προσδεχόμενος 
παράκλησιν τ΄. Ἴ.: δὴ εαγπεβὲ Ὀεϊΐενεῖ 
ἴῃ τῆς Μεββίαπίς πόρε, δηὰ {εγνθητὶν 
ἀεβίγίηρ 118 εασὶν δα πιεῖ. [18 10018]- 
τηθηῖ νου θὲ ἴβγϑε}᾿ Β ςοπβοϊδιίοη. Τῆς 
Μεββίαπις ἢορε, ἴῃς ἰάεα! οὗ ἃ ροοά {πὲ 
δοπλίη, νγνᾶ8 ἴῃ ΟΠ Π]ἃ οἵὗὨ ρσγεβεηῖ βούγου 
“δίῃ ἀπά πλίβεγυ ργενδίεηι, 411 {πὶπρ8 
ουῖ οὐ ͵ οίπε. ὙΤδε Καεγποῖς οὗ [Πἰ8 νίενν 
8 βίγυοκ ἴῃ 18. χί. ἱ. : “ σοτηξοτί γα ᾽".-- 
παρακαλεῖτε. Τῆε ΚΑΌΡ8 ο4|1εἀ Μεββ᾽ ἢ 
1η6 Οοπγίοτίεσ, Μεμαῆονι. Οἵ. προσδεχ. 

λύτρωσιν ἱπ νεῖ. 38.---Ἶ ες. 26. 
κεχρηματισμένον, ἰξ πΠαά Ῥεδη ΠΝ 
(ἴοσ τλ6 νεῖ υἱάς Μι. ἰϊ, 12), ον Ιοπᾷ 
Ῥείογε ποῖ ἱπάϊςδιεά,.--- μὴ ἰδεῖν : ννε μανα 
Βεγε ἂἃπ ἰπβίδποε οὗ ἴῃς δογίϑβι ἱπῆηϊίνα 
τείεστίηρ ἴο ψνμδὲ 18 ξυξαγα ἴῃ γεϊδείοη ἰο 
ἴδε ργίποιραὶ νετῦ. [π βυςῇ ἃ οᾶβε ἴδ8 
δοτῖϑε 18 γε! εἰπε 58, 85 ἰδ σδῃ ὃ6 ἱπ 
ἀερεπάεπι πιοοάβ, υἱάς Βυτίοῃ, ΔΜ. απά 
Τ., 8 1τ14.--πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ: πρὶν Ποῖα 
ἃπά ἴῃ Αοἰβ χχν. τό νψἱἢ 4 βηϊῖα νεγῦ, 
Ὁδυ ΔΙ γ τ τῆς ἱπῆηιεῖνε, υἱάς Μι. ἰ, 
18, χχνὶ. 34.- Κεσ. 272. ἐν τῷ Πνεύματι: 
οὔβεσνα ἴῃς τεαυεπὶ τσεΐίεσεπος ἴὸ πα 
ϑρίσις ἴῃ σοηπεοιίοη ννἢ Βίπιεοπ, υἱάδ 
νν. 25 δπὰ 26.---εἰθισμένον (ἐθίζω), πεῖε 
ΟΠΪΥ ἱπ Ν, Τ.: δοοογάϊηρ ἴο ἴδε δδέαδ- 
ἐἰσπεά εμδέονι οἵ της ἴϑνν.---Ν οσ. 28. καὶ, 
88 ἴῃ νεσ, 21, δείοσε ἐκλήθη, ἱπιτοδυςΐπρ 
τῃε ἀροάοβίβ “τῇδ " ἴῃ Α. Ν. δπά ΒῸ . 
--αὐτὸς, ποξ περεββαιὶ επιρμαῖὶς (Κεὶ!, 
Ἑδιτατ), υἱάε ἰ. 22. 

νν. 29-.ς32ὥ. Νηπο αἰεὶ ἐξὶς.----Ψ τ. 20. 
νῦν, πον, δὲ ἰδλδῖ, οὔ ἃ ἤορε ἴοῃξ 
ΤΠεγιβμεά ὉῪ οὔθ ΨΠΟ ἷβ. [1] οὗἨ γβᾶδσϑ, 
δῃά ςοηΐεηι ἴο ἀϊε.---ἀπολύεις, Τπου τα- 
Ἰεαβεβῖ πιθ, ὕγεϑδεπέ ἔοσ ἴπ6 ἔυΐυγα, ἀθδῖῃ 
Πεδᾶσ, δηά ν"εἰσοτης.---δοῦλον, δέσποτα : 
δίανβ, πχδβῖοσ ; ἴθσπὶβ δρργορτίαϊβ δἱ 81] 
εἰπιεβ ἴοὸ ὄχργεββ ἴῃε τεϊδιίίοα δεῦνεθη 
αοά πὰ πιεπ, γεξ βανουγίηρ οὗ Ἰεραὶ 
Ρίἰεῖγ.--ν εἰρήνῃ, ἴῃ Ρεᾶοε; ἢς Π8 πδαὰ 
ἐπουρῇ οὗ 11 δηά [18 βεσνίος, δηὰ ἐδ8 
Ῥύτγροβε οὗ ᾿ἰε ἢδ8. θεεη ἔ1811ςἀ ὃν τς 
οτον πίη τΊΕΓΟΥ οὗ ἃ βίρῃε οἵ ἴα Οἔτίοι ὃ 
ἀεδῖ Ὑ}11 6 848 ἃ βῖδερ ἴο ἃ ἰδδουγίπα 
τῆδη.---ν ες. 30 ρίνεβ [Π6 γεάβοῃ ἴοσ (8 
ἀγάπα} δυάς ἰονναγὰβ ἀθαδιῃ.---τὸ 
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σωτήριόν σου, 31. ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν" 
42. φῶς εἷς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ." 

33. Καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς 
λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 344. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ 

ὁ ῬΈΠ, 1. τ6. εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ““᾿Ιδού, οὗτος " κεῖται εἰς 
Σ᾿ ΎΒεδα. ὡ; 
Η... πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ εἰς σημεῖον 

ἀντιλεγόμενον: 35. (καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται 
ῥομφαία.) ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλο- 
γισμοί." 

[86ν.1}..0.. 36. Καὶ ἦν “Αννα ᾿ προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ- 
αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ὅ 

ΔΈοτην.. . . θανμ. τεδλὰ ἣν ο πατὴρ ἄἀντον καὶ ἢ μητηρ θανμ. ἢ ΦΒΌΙ, Σ, 

σϑι. ΝΜ, τεϊδίπ βεοοπά αντον. ΤΒε δυδπιϊτυξίοη οὗ Ιωσηφ ἴος ο πατὴρ εχρίδἰπβ ἰϊβε 

3 ὃς οὐγἱτἰοὰ ἰη ΒΙ.Ξ. 

σωτήριον -- τὴν σωτηρίαν, οἥεη ἰπ ϑερί. 
-- ες. 31. πάντων τῶν λαῶν: ΔΣ]] 

ΡΪεβ ςοπςετηθά ἱπ τς βαϊναϊίοη, δἵ 
ελδῖ 48 βρεοίδιίοσβ. --εσ. 32. φῶς εἰς ἀ. 
ἐ.: (ἂς Οεπιῖεβ ἀγα ἴὸ ὃε πιοῖεὲ ἴπδη 
βρεοϊδίογβ, ενεῃ ΒΒδσοσβ ἴῃ πε βαϊνδίίοη, 
ΨΒΙΘΝ ἰ8 τεργεβεηϊοᾶ ὑπάδγ {δε ἐνοζοϊ ἃ 
βρεςοῖ οἵα ἰΐρῃε δῃὰ ἃ ρίογυ.---φῶς ἀπά 
δόξαν πιᾶγ ἢὲ τάκεη ἱπ ἀρροβίκίοη νυν ὃ 
88 ορ͵εςϊβ οἵ ἡτοίμασας : Ξαἰνδιίοη ῥτγα- 

οὐ ριον ἀεὰ ἱπ ἴῃς ἔογπὶ οὗ ἃ 
ἰρῆς ἔος τῆς Οεπη]εβ, ἀπά ἃ ρίογυ ἔογ 
βγεῖ. ὕπἰνεγβαιίβπι μετς, δυὰς ποῖ οὗ 
ἴῃς Ῥχοπουποεά ἴγρε οἵ {,κ. (Ηοῖιζ., 
Η. 6.), ταῖμεγ δυο δ8 ἰβ ἑουπὰ Ἔνεπ ἰπ 
Ο. Τ. ρῥγορμεῖβ.--- ἐσ. 33. ἦν: [Π6 οοη- 
βιγυςΟη 15 Ῥεουϊαγ, [Π6 νεῖ βίπρυϊαγ, 
δηά ἔπε ρδιτιοῖρ!ε, ἐοσηίης τ ἴὲ ἃ 
Ῥειρῃγαβες ἱσηρεγίεςς, ρ᾽αγαὶ Ξε ννᾶ8 ἴῃς 
ἔδλίποσ, δῃηὰ ννὰβ ἴῃς πιοίῃεγ, ἰορεῖδες 
ΨΜοπάετίησ. Μιίάε ΜΥίπεῖ, 8. σ8, Ρ". 
ὅςι. Τῆς ντίϊεγ {πίπκβ οὗ τὲ ἴνο 
ῬδΙεπῖδ ἢγβὶ 858 ἰβοϊαϊεὰ δηά τπὲπ 88 
υπϊϊεὰ ἰπ {πεῖς ψνοηάεγ.--τνεσ. 34. 
εὐλόγησεν : ““ἰἢς 1655 ἰ8 ὈΪεβδεά οὗ ἴῃς 
Βειίες ἡ. Αρε, οννενο Πυσηῦῖα, τῆδῪ 
Ὁ[ε55 γουῃ. Ἰδοοῦ Ὀ᾽εββεὰ Ῥῃδσγδοῆ.--- 
κεῖται, 18 ἀρροϊηιεά---αΕἱς πτῶσιν, εἴς. : 
επογαῖγ, 1π18 σμΠ]ἃ νν1}} ἰπθυεπος Ηἰἴ5 
τἴπγε ἴῃ ἃ ἀεοϊἀεὰ τηᾶπηεσ, ἀπά ἴο ορροβίτα 
εἤεςιῖβ, ἀπά ν᾿ ραϊπξυϊ σοηβεαυεποαβ ἴο 
Ηἰπιβεῖῦ; ἃ ἔογεοδβὲ ποῖ πεοαββδγν ὃ6- 
γοπά ργορῃεῖῖς Κα, δαβεᾶ οἡ ἱπβῖρῃι ἱπίο 
τῆς σᾶτεεσ οὗ Ἔρος ῇ-τπηακίηρ πεη. [ἰδ 
80 ΤΏΟΓΕ ΟΥ̓Ϊε55 αἰνγαγβΒ. Τῆς δ]εδβὶπηρ οὗ 
θείπρ ἐδίπεγ ογ τπηοῖμεσ οὗ βυςῇ ἃ ομ ]ά ἰ8 
στεαῖ, Ὀυὰξ ποὲ υηπιϊχεδ υνἱεῃ βοσγγονν.--- 
γες. 35. καὶ σοῦ, Ξἰηρεβ ουἵ ἴῃς τηοῖπεσ 
ἴου ἃ δρεςΐδὶ βἤῆαγε ἰῇ ἴῃς βοῖγονν Ἷοη- 
πεοιεὰ Ὑνἱἢ ἀπὸ ἱταρὶς οᾶγεεγ οὐ οπς 

δ μετα ἀνδρος Ὀείοτε ἐτὴ ἰπ ΒΔ 13,33, 69, 131. 

ἀεβιϊηεἃ ἴοὸ ὃς πιυςῇ ἢ δραϊπδὲ 
(ἀντιλεγόμενον) ; (δ΄5 δε νε τὰ Ῥεσδυβα 
οὗ ἃ τηοίδμεσ᾽β ἱπίεπβε ἶονε.0 Μαγυβ 
ΒΟΙΓΟΥ ἰδ σοτηραταά νἱνίαἷν ἴο ἃ βινογά 
(ῥομφαία πεῖε δηά ἰπ εν. ἱ. 16, απά ἰῃ 
ϑερῖ., Ζεςῇ. χιϊΐ. 7) Ραββίηρ τπσουρῃ πεῖ 
Βοιῖ, [τ 18 ἃ ἤριιε βίσοηρ δπουρῇ ἴὸ 
σονοσ ἴῃς Ὀιτέοτεβὶ Ἐχραγίεποεβ οὐ πὰ 
Δίαίενγ οίογοσα, Ὅὰξ ἰξ ἄοεβ ποῖ 
ΠΕΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἱπιρὶν ργενίβίομ οὗ {8 Ἵγοββ. 
Ὑδεσε ἰβ τπεγεΐοσε πὸ σεάβοῃ, οὐ (πίβ 
δοοουπὲ δἱ ἰεαϑί, ἔογ ἴῃς βυρρεβίίοη ἐπδὲ 
νεΥ. 354 ἰ8Β ἃπ εὐϊίοτγίαὶ δάδιτίοη ἰο δῖ8 
δουσοα ΟΥ̓ ἴδε ἐνδηροῖβε (1. ΜΝ εἰ58).---- 
ὅπως ἱηίτοδιςεβ ἃ ὅπαὶ οἶδιιβε Ὡς ἢ 
οδη βαγάϊν τεΐεσ ἴο τῆς ἱπιπιθάϊαιεῖν ῥσα- 
οεάϊηρ ιδίειηεπε δδουῖ ἴῇξ 8 δινογά 
Ῥίετοίης Μαγγ᾽β βου, Ὀὰὲ τηυβὲ σαῖμες 
ἰηάϊοαῖια πε ρυτροβε δηά γεβυϊῖ οὗ τῇς 
ὙνΠοῖς ἔπϊυγα οάγοοσ οὗ τῆς οὨ]ὰ, ν εγεοῦ 
τῆς πιοῖμεγ᾽β βοῖγονν ἰβ ἴὸ Ὀ6 8η ἰποί- 
ἄεπιδὶ εἴεςι. Τῇε σοππεςίίϊοῃ ἰδ: κεῖται 
εἰς πτ., εἴς. . .. ὅπως ἂν ἀποκαλ. ΤΠΣ 
ξεπεῖαὶ τεβυϊῖ, ἀπά οὴς οὗ ἴῃς Ὀἰνὶπα 
δἰπιβ, Ψ1}} Ὅς τῆς τενεϊδίίοη οὗ πλςπ 8 
ἱππιοβῖ ἱπουρ 8, Βῃονηρ, 4.5.» [μαι πὰ 
τερυϊεάϊν ρούϊγ ψψεσε ποῖ σϑϑὶν ξοάϊγ. 
Οὔδετῖνε ἴῃς ἂν ἴῃ τηϊ5 ρυγε ἤπαὶ οἴδυε. 
τ ἀοε8 ποῖ δἤεοι τε πηδαπίηρ. ἄἀοάες 
δᾶγ5 ἐπδὶ ἴἴ ἱπάϊςαῖεβ νυν πουξ ἀουδὲ τΒαὶ 
πε πιαηϊ εβίδιίοη οὔ πίάάεπ τπουρῆι8 
ΜΠ τακε γίδοα ὄἼνασυ εἰπε οςοδβίοη 
ΡῬτεξαηῖβ ἰδεῖ, ἰπ οοπίδοε ψῖ ἴῃς 
ϑανίουτ. 

νν. 36.338. Α4ππα.---Αποῖμες ἀροᾶ 
βαϊπε οὗ (πε Ο. Τ. ἴγρε Ἴοπηθβ8 οἡ ἰδῆς 
βἴδρε βρεακίηρ 1παπκίυ] ργορμεῖίς ψγοσά 8 
ςοποεγηίπρ ἰῇς Ηοῖΐγν ΟΠ ]ὰ..---Ν εν. 36. 
ἦν: εἰἴπο ἐπ δγα νναβ ἐλόγε, δάσται (Μεγεσ, 
αοάει, νΝεϊΖεᾶςκε), οὐ ἔθεσε τσας, ἴῇεγα 
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ἑπτὰ ἀπὸ τῆς "παρθενίας αὐτῆς" 37. καὶ αὕτη χήρα ὡςϊ ἐτῶν ἐκ Βεῖο οὔἱν 
ὀγδοηκοντατεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ 2 τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις Ὁ" 
καὶ δεήσεσι " λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν 38. καὶ αὕτη ὃ αὐτῇ να Ακῶε κανὶ. 
τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ ἧς. 
πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν δ Ἱερουσαλήμ. 30. Καὶ ὡς ι 

9; Χ.2 
) 

ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ δ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν ἴ εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν, εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν δ Ναζαρέτ. 40. Τὸ δὲ παιδίον 

ηὔξανε, καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,) πληρούμενον σοφίας 10. καὶ 
χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. 

Δ φῳᾳ ἴῃ ΦΑΒΙΞ 33. 3 ΒΌΙ, οπιῖξ απὸ (Τί βοι., ΝΝ. Η.). 

8ΊΦΑΒΟΙΞ 33 αἱ. οπχῖε ἐπΐδ ἀντη (ΤίβοἙ., ΝΝ.Η.). θεω ἰπ ΜΙ ΒΡΌΙΞ, 
δ 14.8Ξ πιίηυδο. οὔὐῖὶ ἐν (Τί βοῃ., ΥΝ.Η.) ἔουπά ἴῃ ΒΙ.Δ αἱ. 

6 παντα ἀηὰ νἱίπουϊ τα ἴῃ 1, (ΤΊ. ἢ.) ; παντα ἢ τὰ ἰη ΒΞ ΟΝ. Η.); ὅπαντα 
νἱϊδουΐξ τα ἴῃ Ὁ. 

Ἴ φπεστρεψαν ἰη ΒΞ. νπεσ. οοηξοτπηβ ἴο ἴδε σοπητλοη ὑδᾶρὸ ἴῃ ΓΚ, 

8 Ἐοσ εἰξ τ᾿ π. αντων Ὁ ΒΌ δᾶνςε εἰ8 π. ἐαντων. ΦΊΒΌΙ, οαΐξ πνευματι. 

19 σοφια ἰη ΒΙ. 33 (ὙΝ.Η.). ΤΙ ΞΙΝῸΔ (ΤίβοΒ.). 

υεά (Ὀς Μνεῖτε, 1. ὙΝ εἶδ, ϑοῆδης, 
ἨδΔ8η).--Αννα -- ΤΊΣΙ, 1 84π|. ἱ. 20 

(Αννα ἱπ ϑερῖ.) -ξ ὅτᾶςς. ΟἱἨ 118 ψοτηδπ 
ΒοπΊΘ ρασζίίουαῖβ ἃγὲ ρίνδι, 4.5., δεῖ 
[αἴμες ἀπά ἢεῖ ἰτῖρε, νυν ῃῖς ἢ τηδκεβ {Πα 
δΌβεποα οὗ διιςῇ ἀειδιβ ἰῃ Θγηδοη Β σᾶϑαὲ 
τῆοσα ποΐενόσίθγ. Τῆς ἴννο ρῥἰδοαὰ βἰάβ 
ὉΥ 5ἰάς ρίνα δὴ δβρεοῖ οἵ πιίβιογίοιν ἴὸ 
ἴδε παιταῖϊνε.- --αὀὕτη (οτ αὐτή, ἴῃς 5Ξεη86 
ταυο ἢ ἴΠ βαπης) ἰπἰγοάυςοβ βοπὶς {γί ο τ 
ἀεῖδ118 πὶ ἃ Ἰοοβεῖν οοπβίγυςιεά βεηΐθποα, 
ψ Ὡς ἢ ΙΟΟΚ 8. 1ἰκε Ὀἱορταρῃϊς ποίεβ, ννἱτ] 
νεσῦβ ἰεδ οὐ -- ϑῆς δΔάναποςεὰ ἰπ γεδζβϑ, 
Βανίηρ [ἰνεὰ ἢ 4 πυβθαηά, βενεῃ γεϑσϑ 
ἴτοτὰ νἱγριπἰγ, ἔπε βάτης ἃ ψίάον {Π] 
εἰρμῖγ-ἴους γεασβ---ἱ] νυ τᾶν δα 
τερατάςά, [ νὰ ὙΠ, 485 ἃ ρδσζεῃιῃεβίβ, 
Το]οννεά ὈΥ ἃ τοϊδεϊνε οἴδυβε οοπίαϊη- 
ἰπᾷ ἃ βιδίεπιεηξ οὗ πῖοσε ἱπιρογίδποα, 
ἀεβοσιδίηρ πὲ ΨΥ οὗ |ἴὸὶ Ξ ψῇο 
ἁἀερατιεὰ ποῖ ἴτοπὶ ἴῃς ἰεπιρίς, βεσνίπρ 
(0) ὉΥ ἴαϑβιβ ἀπά ργαγεσγδβ, πίρῃς δπὰ 
ὯΥ.---ννετ. 37. ἕως: εἰἴπες ἃ νἱάον ἴος 

εἰψμεγοΐίους γεᾶτα (Ἑοἄδι), οτ, 88 πηοβὲ 
τη, ἃ νἱάονν Ὁ} τς εἰρδῖγ-ουτιῃ 
γεᾶσ οὔ πες 16. Τῆς ἰοσπλεσ σεηάεγίηρ 
Ψουά τηλκα ΠΕῚ νῦν οἱ : τηλστίεᾶ, βᾶυ, 
αἱ εἰχίδεῃ, βενθὴ Ὑδδσβ ἃ υηΐθ, εἰρῃγ- 
ἴους γδϑδῖβ ἃ ον Ξ το); ποῖ ἱπὶ- 
Ῥοεβίῦ]ς, αῃηὰ Ῥογπε οὔξ ΌῪ (δε πολλαῖς 
δες ἡμέραις (νετ. 36, ἀἀναποςά ἰπ ἀδυβ 
--νια"})}.---7“νἈἠστείαις : [πε ἐαβίίηρ πιὶσῃὶ 
Ὅε ἄυε ἴο Ῥονεσγίῃ, ογζ οὔ δυβίειῃ, Ψ ΏΙΟΝ 
νου βυρρεβὲ ἃ [υδαϊδεῖς ἴγρς οὗ ρἱεῖγ. 
---νὐύκτα κι ἧ. : ἀϊὰ δῇς 5ίεερ ψνἱπ τῆς 

τεπηρὶε ῥγεοίποῖβ ὃ---νεσ, 38. Τῆς ΤΕ. 
[85 γαῖ δηοῖπος ἀντ ποία (τῆς ἰὨϊγά), 
Ὀείοτε αὐτῇ, νι ϊο ἢ τεα]ν βεεπὶβ ννδηϊοά 
85 ποπγίηδῖινε ἴο {πε νετῦ ἐο]]Ποννίηρ, δυῖ 
ψΒΙοἢ οπς οδῃ ἱπιαρίπε βογῖρεβ ογλϊττίπρ 
ἴο τεϊϊενε ἴ[π6 πεᾶνιπεβθ Δπά πηοποίοηΥ 
οἵ τῆς 53:γ]ε.---ἀνθωμολογεῖτο (Πετε ΟΠΪΥ 
ἷπ Ν. ΤΟ): ρεσῆαρβ πο βίσεββϑ βῃου]ὰ δε 
1αἰά οπ τῆς ργεροβίτίοῃ ἀντὶ, 48 ἴπ6 σοτη- 
Ῥουπά νετῦ οσουτβ ἱπ ἴῃς βεπβα οὗ {πες 
δἰ πλρὶς νεζῦ ἰῃ ϑερί. (8. ἰχχίχ. 13). Τῆς 
βιρρεβίίοπ οὗ δὴ δηιρποπυ δεῖννεεη 
Αππᾶ δπά ϑίπιοη (ἀοάεδι; υἱείδείν, 
Βεηρεΐ) 18 τδτηρεῖηρ τὸ θερᾶπ ἱπ ἴυτῃ ἴο 
Εἶνε τ1παπκ8. Τῆς ἀντὶ την τεΐεγ ἴὸ 
βρεοϊδίοσβ -- δερϑη ἴο ργαίβε ἀοά ὀρεηΐϊν 
δείοτα 411 (Ηῃπ). ὙΤῇας βυδ)εοὶ οὗ δδσ 
Ῥταΐῖβα οὗ σουγβε νγνὰ8 [6818 (περὶ αὐτοῦ), 
δηὰ 118 Ὀυγάση ται Ηδ νγὰβ ἴῃς ϑανίουτ. 
--ἐλάλει Ροϊπῖβ ἴο δπ δοιίν! τυ ποῖ σοη- 
βηεά ἴο ἃ βίπρὶε πέϊζεδηςα ; 8ῆὴςε βροΐκε 
ραὶπ ἀπά δραίῃ οἡ ἴπε ἔπεπιε ἴὸ αἱϊ 
τεςορῖϊνα Βρ 118. ὙὍὙΠα οπηίββίοη οὗ ἐν 
Ῥείοις Ἵερ. ἰπῃ ΔΒ, εἰἴς., ρῖίνεβ υ8 ἃ 
δου] ας ἀεδίρπδιίοη ἔος ἔπε οἴγοῖε ἴὸ 
Μοπὶ ἔπε ρτορμεῖεβ8 δἀ ἀγεββεὰ πεσβοῖτες 
ἔποδε τνδιτίηρ ἴος ἔπε τϑἀεπιριίοη οὗ 
ζσίμαιεπι (πβιςδά οὗ 1ςγαεὶ ἴῃ νεζ. 25). 

εἰ Ιδαίδῃ χὶ. 2---"" βρεᾶκ γε ςοσῃοσιδ Ὁ 
ἴο ΪΠεγυβδίετη "-πτηᾶκαβ δςοῃ ἃ ἴυτη οὗ 
τπουρῆς ἐπι! σῖθε. Απά ἔπεσα σηϊρδὶ 
Ὀςε ἀϊδοογηΐϊηρ ομ68 ῆο κπανν τπδὶ τπεγα 
88 ΠΟ Ρἷδος τῆοσε πεεάϊηρ γϑάεγηριίοη 
τδδη τπδὲ μοῖγ, ὑπποὶν οἰτγ. 

νν. 39, 4η. Ἀείμγη ἰο Νακαγείᾷ.--- 
πόλιν ἑαντῶν, {πεῖς ονγῃ οἰ, ΘατΔΙ ΠΥ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1, 

41. ΚΑΙ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ 
42. καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων 1 

αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα 2 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, 43. καὶ τελειω- 
σάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ 
παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ" καὶ οὐκ ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ ὃ αὐτοῦ. 
44. νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι,4 ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, 
καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς ̓  
45. καὶ μὴ εὑρόντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, ζητοῦντες ἴ 

46. Καὶ ἐγένετο μεθ᾽ ἡμέρας τρεῖς, εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 

καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ 
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ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 

αὐτόν. 

1 ἀναβαινοντων ἱπ ΑΒΙ, 33 αἱ. 

3 ΜΒΌΙ, οπιῖξ εἰς [., ἀη ἐχρίδπδίοσυ δά άἀϊιίου. 

5 Ἐοσ εγνω Ι. και ἡ μ. Ι͂ΒΌΙ, Ι, 33 αἱ, ἢᾶνε ἐγνωσαν οι γονειᾷ. 

4 εἰγαι δοΐοτε ἐν τὴ συν. ἴῃ ΒΌΙ, 1, 33. 

5 Οπἶξ αντον  ΒΌΙ,. 

βυρρεβιίηρ ἴπδὲ Νζαγείῃ, τοὶ Βει Β] ἢ ἐπι, 
μαὰ Ὀεεη τῃς ἴσα Ποπις οὗ ]οβερῇ ἀπά 
Μα:γ.---Ν τ. 40. ηὔξανε καὶ ἐκραται- 
οὔτο, στενν, ἀπά νναχεά βισοηρ, οι ἱπ 
τείεγοπος ἴο τῇς ρῃγβίοδὶ παῖυτε.---πνεύ- 
ατι ἱἰπ ΤΕ. ἰ8 Ὀοττοννεά ἔτοπ ἱ. 80; ἃ 

βιδάιτην, νίροτουβ οἰ]ᾶ, δὴ ἱπιροτῖδηὶ 
ταΐηρ ἴο ποῖς ἰῃ τείδτεπος ἴο [εβ808.-- 
πληρούμενον : ργεδεηΐϊ ρᾶγίϊςὶρ] 8, ποῖ τ 
ίομις, ἅτε, 11, δας ἴῃ σουγβα οὗ Ὀεΐπρ 
ὯΠΙεὰ νυ τνϊϑάοπι- -ταῖπὰ 85. ννεῖ! 48 
Ῥοάν βυδ͵εοε το 186 ἴανν οὗ ρτόντῇῃ.--- 
χάρις: ἃ ρτεαῖ ψοτά οὗ 51. Ῥαυΐ᾽5, αἷϑοὸ 
τῆοῖς υδεὰ ὃν 1Κ. ἴπδη Ὀγ οἰἴποτ οὗ {πε 
Οἴδες ἵνο βυποριἰβίβ (υἱάδ ἱ. 52, ἷν. 22, 
νἱ. 32, 33,34); δεῖς ἴο δ6 ἴΔκεὴ Ὀγοδά!ν 
-- ἰδνουτ, ροοὰ ρίεαβιιγε.ί Τὴ ςπὰ 
]εβὺβ ἀεαγ ἴο αοά, ἀπά ἴῃς οδ͵εςῖ οὗ Ηἰ5 
Ῥαϊεσγηδῖ Ἴᾶγα. 

Νν. 41-52ὥ. ὕᾶεν ἐτσσῖυε γεαγς οἷά. 
1Κ. ἤδτα γοϊδίεβ οἷς βο τασυ, βίρηϊ ἤσδηὶ 
ἱποίάεηι ἥσγοτι ἴῃς ΘΑΣΙΥ γεᾶγβ οἵ [εβι.5, 88 
Ἵ{ τὸ βαὺ: ἔτοπὶ 15, ἰεάγη δ]. Τῆς οπε 
βίογυ βῆοννβ ἴῃε νυ βῆ ἴο οο ]εοὶ ἀπεςάοιεβ 
οἵ ἔποβε βἰΐεπι γεᾶῖβ. Ὑμεσ ψουϊὰ 
Βανς Ὀδεη τόσα ἢδά {πε Ἔνδηροὶϑε μαά 
τῶοσε ἴο 6}. ὙΤῇε ραυοίτν οὗ ἰπίογηχα- 
τἰοῃ ἕανουτβ ἴῆε ἢιβϑίοσιοὙ οὐ τῆς 
ττδάϊεοη. τ οτ. 41. κατ᾽ ἔτος: ἴαν;- 
οὐβασνίης ρεορῖὶβ, ρίουβίυ᾽ οὔβεγνδπὶ οὗ 
τῆ ἀπηυδὶ (εδϑίβ, Ἔβρεοίδιν τῃδὲ οὗἩ της 
Ρᾶββονεσ.--- ετ. 42. ἐτῶν δώδεκα : (ἢϊ5 
τηφητίοη οὗ ἴδε ἂρε οἵ ̓ εβϑιβ 15. πηεδηΐ ἴο 
βυρρεϑὶ, ἰβουρῇ τς 8 ποῖ ἀϊγεοιγ βἰδιεά, 
τῆς τηϊ8 γεᾶς ΗἜ ψεπῖ ὮρΡ ἴο Ϊεγιιβαίεπὶ 
νὴ Ηἰ8 ραγεηΐβ ; ἀναβαινόντων πο] υάε8 
Ηΐπα. Αξ ὑνεῖνς ἃ εν βῇ θου Ὀεσᾶπηα ἃ 
βοῃ οἵ (ἢε ἴανν, ννἱἢ τΠε γεβροπβι δ ΠΠπ ὴν οὗἁ 
ἃ τιᾶῃ, ρυϊείηρ οὐ της ΡὮγ]δοιεγίεβ νυ ῖ ἢ 

δ Β 33 οπηῖξ [818 εν (Τίβοξ., ΚΝ. Η.). 

Ἴ γαῖ. ἰῃ ΒΟΌΙ,. 

ταπχϊπάςἀ οὗ ἴΠς ΟὈ]  γαϊίομ ἴο Κεερ ἴδς 
ἴανν (υἱάς ΜΝ ἄπβομε, Βεϊἐγᾶρε, αὐ ἰος.).--- 
νεῖ. 43. τελειωσάντων τ. ἧ. Ἠϊ8 
ΠΔΕυΓΑΙΥ της δπ8 παῖ πεν βέαγεά 411] τῃ6 
εἰπε οὗ τῆς ἐεαβὲ, βενεὴ ἄδλυβ. ΤῊΐ 
ΨΜ 88 ποῖ δρβοϊυϊεϊυ ἱπουπιρεηῖ; 5οπια 
Μοηΐ Βοπὴς δέτε ἴῃς ἢἤγβε ἴννο ἄδγβ, ὑὕὑυὲ 
ΒΓ ἢ ΡδΟρΙς 85 Ϊοβερῇ δηά Μδτγὺ 'νουϊὰ 
ἄο τπεὶγ ΔΩ τδογουρῆὶν.---πέμεινεν, 
ταττίοὰ Ὀδπη, ποῖ 80 πλυςοἢ ἱπεθη το Δ} 
(Η ἢ) 48 ὉΥ ἱπνοϊυπίαγν ργεοσουρδίίοη 
--Ηἰβηδίυσγςε γδίπογ ἤδη Η15 1} πε οαυβς 
(Αςῖβ χνιϊ, 14).--ν ες. 44. ἐν τῇ συνοδίς, 
ἴῃ πε σοπιρδην ᾿ουτπεγίηρ ἰορεῖπες (σύν, 
ὁδός, Πετὲ οπἷν ἱπ Ν. Τ.), ἃ Ἰουτπεγίπα 
τορεῖμοσ, μη ἔμοβε ΨῆΟ 80 Ἰουτπεν. 
Α σοπιρδην ψουὰ ὃε πιδάς ὑρ οὗ ρεορὶς 
τοῦ ἴπε βᾶπὶεὲ πεὶρῃθουτῃοοῦ, ν6]] 
δοφυδίητεά υνἱτἢ πε δηοίδετγ.--- 
ὁδὸν, ἃ ἀλγ᾽8 Ἰοῦγπευ. [ἰδ φυϊξε σοη- 
ςεἰναῦ!ε ἢονν Ἐπαν βῃου]ὰ πᾶνε βοῆς οἡ 
80 ἴοπρ ϑνἱπουξ τηϊββίπρ τΠ6 θον, μους 
πλυσΐ ΟΥὙ ΔΎ Ὀαπης ἴο {πε ρδγεηΐβ ; ποῖ 
περὶίρεποα, Ῥὰαὲ δυπιδη ἱπῆσγγ ἵν δὲ 
ννοῖβί, --συγγενέσι, γνωστοῖς : ΚίηϑοἷΚ 
Δηὰ δουδἰηΐδποεβ. Ηδὰ ἴδετε Ὀδεη [685 
δοφυδίπιαπος δηὰ ἱπιίτηδον ἴπεῖε δά 
Ῥδθῃ [688 σίβ οὐ Ιοβίτιρ ἴῃ μά. Επεπ 9 
ἴδκε υρ εδοῦ οἴδετγ᾽ 5 αἰϊεπιίοη, ἂπὰ πηθπὶ- 
ῬοῖΒ οἱ ἴῆες βᾶπὶῈ ἔπ ἀο ποῖ βιϊςκ 50 
οἷοβε ἱορείβεσ, δπὰ τῆς δῦβεηςε οἵ οπὲ 
Ἐχοὶτεβ ΠΟ βυγρτίβα.--νεγ. 45. ἀναζητοῦν- 
τε: ἴῃ ῥγαβεηῖ ραγίίςἱρίε, ὄἼχργεβϑίπρα 
τε ρύγροβες οὗ ἴδε ἰουσπεν Ὅδοκ [ῖῸ 
]ετυβαίετα, ψνῆογα (ποῖ οη ἴῃς τοδά) ἴδε 
Βεᾶσοῃ ἴοοῖ ρίδςε (οὐ Αοἰβ χί. 25). Τῆς 
ἀνά Πεῖε (45 ἰῃ ἀνεζήτουν, νεῖ. 44) ἱπι- 
ΡΙΙε5. σαγεῖαϊ, δηχίουβ ββασοῖ.-- εγ. 46. 
ἡμέρας τρεῖς, ἴἥγες ἄδγΒ, πηεαδυγεὰ ἴγοπὶ 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 41---52. 

ἐπερωτῶντα αὐτούς. 47. ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ, 
ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48. Καὶ ἰδόντες αὐτόν, 
ἐξεπλάγησαν καὶ πρὸς αὐτὸν ἧ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε,Ϊ “Τέκνον, τί 
ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ; ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν3 
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συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 
καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. 

49. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, ““ Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; 

ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; " 
οὐκ ἤἥδειτε 

50. Καὶ αὐτοὶ οὗ 
51. Καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν, 

καὶ ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα 5 ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 
52. καὶ Ἰησοῦς ᾿ προέκοπτε σοφίᾳ ὁ καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ ἔοι ήκ 

Θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 

1 φιπεν Ὀείοτε προς αντὸν ἴῃ ΒΟΌΙ, 

3 Β [88 ζητουμεν (ΟΝ. Η.). 

αἱ !, 

14. 2 Τίπ,. 
1. 16; }. 0. 

5᾿ΜΒὉ οπιῖξ ταντα (ΤίβοΒ., ΝΝ. Η.). 

4 ἐν τὴ σ΄ ἴῃ 1, (Τί8..) ; τῇ νἱϊδουϊ ἐν ἴῃ Β (ΥΝ.Η.). 

τς εἰπια πεν πδὰ ἴδλϑδὲ βεεὴ Ηΐπη, ποῖ 
ἱπιρὶ γίης ἴτας ἀλυβ᾽ βεδγοῦ ἰπ ]εγυβαίθηι. 
Τῆς ῥἷδοε νοσα ἴΠοῪ δὰ Ἰοάρεά δηά πε 
τεῦῖρῖα ννουἹὰ ὃς Ἀρη τὰς ἢγβὲ ρίδοεβ 
νἱ ϑβίἑεὰ ἴῃ {Π6 βεδσοξ. τῷ ἱερῷ: ρτο- 
ὈΑΡΪν ἱπ ἃ οπαπηδοῦ ἴῃ ἴπς ἰοπρ]ε οουτγῖ 
υϑεὰ ἔος ταδοδίηρ δηὰ κίπάγεά ρυσγροβεβ. 
ϑοιηθ τπὶπκ ἰἃ ψγᾶ8 ἱπ ἃ βδυπᾶροόρυς 
δεβίάε (δς ἐεπ:ρ]ε.--- ες. 46. καθεζόμενον, 
βἰτεῖίηρ ; τπεγείοτς, ἰξ ἢ88 θεεη ἰηίετσεά, ἃ8 
ἃ ἴεδοδοσ, ποῖ 85 ἃ βομοῖδσ, δτῆοηρ (ἐν 
μέσῳ) τῆς ἀοοΐοτβ, ἔοσ βοῃοΐδγβ δίοοά, 
τεδοῦοτβ ΟἿΪΥ δἰτἰπρ. Αἢ υηννεϊσοτηα 
οοποϊυδίοη, ἴο νν ἰςἢ, ΒΑΡ Ϊγ, ννε ἅτε ποῖ 
δῇυς ὕρ ὉΥ τῆς ενίάεπος, ἴῃς ρΡοβίυγε- 
ταῖς οα ΜΠΙΟἢ ἰξ τεβίβ θείπρ πιοῖς ἤδη 
ἀουδιβι! (υἱάφ Νἱκίηρα, 5γηαρ., Ὁ. 167). 
-ἶπε ντα : ποίμίηρ υπυδβυδὶ, 8ῃ: 
ποῖπίηρ ἀπρεοοπληρ ἃ που ρδεία! Ὀον.--- 
γες. 4). ἐξίσταντο, ννετε δπηδζεά, ποῖ 
δὶ Ηἰβ ροβίοπ ἀτηοηρ ἴῃς ἀοείογς, οἵ δὲ 
ΗΙ8 δβκίηρ χυδβείοπβ, θαϊ δὲ πε ἱπιε}}}- 
ἔεηος (συνέσει) βῃοννηῃ ἴῃ Ηἰ5 δῆϑύνεῦβ ἴο 
116 ᾳιεβιίοηβ οὐ ἴμς ἰεδοῆεῖβ ; ΒοπΊα- 
τΐπρ οὗ τῆς σᾶγε ἱπϑίρῃε δἀπὰ ξεϊϊο ἵν 
ΜὨϊοἢ δβιοηϊβῃεά 411 ἴῃ δῇξ γεᾶσβ 
ρρϑαεῖηξ ἰῃ τμεβς Ὀου δα σαρ 1ε68.--- ἐσ. 
48. ἰδόντες τοίετβ ἴο (ῃς ρασεηῖβ. Τῇΐβ 
βιοηἰβῃπιεπὲ ΡῬοϊπίβ ἴο βοπῖα Τοπίγαβι 
δεΐνεθη ἀργενίουβ αυΐεῖ, τεβεγνεα ΘΠ Ὲσ 
οἔ ]εβυ8 ἀπὰ Ηἰβ ργεβεηΐ δεαζίηρ ; βυάάδη 
βαββίηρ ουξ οὗ [δε ἱππεν 11ξπ.--- μήτηρ: 
ἴῃς »ιοΐλεν ϑροῖζε πδίυσγαι!ν ; ἃ τοοηιαη, 
ἃηὰά [δὲ πιοῖμετ᾽Β Βεατί πιοῖε ΚΟΘΗΪΥ 
ἰουςμοά. Τμΐβ δραγὶ ἔγοπιὶ ἐπε ρβου ας 
ταϊδιίοη τείετσεἃ ἴὸ ἰπ Βεηρεῖ᾽ β μιαΐοῦ 
εγαΐ περεσοϊμάο νιαΐγὶ5.--- ει. 40. ἐν 
τοῖς τοῦ πατρός μον, ἱπ ἴῃς τπϊηρ8 οὗ 
ΤΥ Ἐδίδεσ (“ ἀρουϊ τὶν Ἐδίμεγ᾽Β Ὀι5ὶ- 
Ὁ 688, Α. Ν.) ; ἐλεγεονθ ἴῃ ἴΏ6 ρἷδος ος 

ἀομδ6 οὗ τὴ Ἑδῖδες (Ε. Ν.); ἔδια ἑοσῃιοσ 
ΤῊΔΥ ὃς τς νατῦδ] ἱγαηβίδιίίοῃ, δὰξ 86 
Ἰδῖτοσ 18 ἴῃ6 σϑᾶὶ τηεαπίηρ [6808 τ ϊβῃδαᾶ 
ἴο δυρδεβί. [π᾿ {π18 ἰατῖοεσ τεπάσσίης 
Ῥαιγίβειῖς ἀπά τηοάδθγῃ ἱπιεγργείεγβθ πὶ ἴπ6 
τηδίῃ σοπουτ. Νοῖς ἴδε πὸνν πᾶπὶθ ἴοσ 
Οοά ςοταρασζεᾶ υντἢ τμ6 “ Ηἰρμεβε" δπά 
ἴῃς “ εεῤοίες" ἱπ ἰἢς ἐογεροίπρ πᾶσγα- 
εἶνε. ΤῊΣ ἀδνῃ οὗ ἃ πεῖν Ἔσὰ 18 ἢςσε.-- 
Ψγεσ. 50θ. οὐ συνῆκαν, ἔπεγ ἀϊά ποῖ 
υπάετβίαπαά; πὸ νοηάδεσὶ Ενδη νὰ ἄο 
ποῖ γαῖ ΔΙΠῪ υπάετϑιδηά.---νεῖ. 51. 
κατέβη, Ηε Μψεηΐ ἀοννῃ ψἱτἢ Π6πὶ, σεπεῖς, 
αἰεςιοηαῖα, Βαδίτυα!γ οδεάϊεπι (ὑποτασ- 
σόμενοι) γεῖ ἴδ ΑΑΥ ἵπ ᾿δουρῆς, δπὰ 
ΒοΟΪ᾿τΑτΥ.---διετήρει : Βῃς ἀϊά ποῖ ἐογρεῖ, 
τβουρῇ 586 ἀμ ποῖ υπάοτειαπά,. Ψεν 
52. προέκοπτε, Βιελά Υ ρτενν, υδεά ἰη- 
τιδηβι είν εἶν ἴῃ ἰαῖες ατεεκ.---ν τῇ σοφίᾳ 
και ἡλικίᾳ, ἰῃ νυϊβάοτῃ δηὰ (αἾβο ας, ἴῃς 
οὔδ ἴα τηδάβυσε οὗ ἴπε οἴδετ) ἰῃ βιδίυσς, 
Ῥοῖὰ στοννιβ δἰἶκε γεαὶ. Ἐδδὶ ἱπ Ῥοάν, 
δρράζγεηῖ ἰη ἴῃς πιϊηά : στονίῃ ἱπ »παηὶ- 
“)εείαέϊοπ οὗ ἴμε νυϊβάοπι νη, σοτηρίεῖς 
ἥστοτη ἔμε ἢγβι---βυ ἢ ἰβ 86 ἀοςεῖὶς ρ]ο588 
οἱ εςοἰεδίαϑεῖςαὶ ἱπιεγργείεσβ, πηδκίηρ ἴῃ 6 
οἰ] ἀποοά οὗ ]εβ118 ἃ "πομεέγηηι, ἀπά Ηἰβ 
Βυπηδηϊν 4 ῥλαπίονι.--- χάριτι π. Θ. καὶ 
ἀ., ἴῃ ἔδνους νι αοα δηὰ ππθη : θεϊονεά 
οἵ 411; πο ἀϊνί βίοῃ βνβη ἀπιοπρ πίε ὙνὮ 116 
Ἐπεὶ πεν ννἰβάοπι δπὰ τῆς πον τεϊϊρίοη 
αν ἃ βἰυπηρεσίηρ σογ ἰῃ ἐδ 6 800] οὗ μα 
Ὠφανθη-Ῥοσῃ ῬΟΥ. 

ΟΗΆΡΤΕΚΒ 11. ΤῊΞ ΜΙΝΊΒΤΕΥ ΟΕ 
ΤῊΞ ΝΕ ΚΑ ΟΡΕΝΒ. Ηανίηρ τεϊδίεὰ 
δε Ὀερίπηίηρβ οἱ ἔπε 1ἵνεβ οἵ ἴ86 ᾿νο 
Ῥτορμεῖβ οὐ ἴδ πὸνν ἴσης (ςμπαρίεσβ ἱ. 
δηά 11.), [6 δνδηρο 8ὲ ποὺν ἱπίγοάυςσεὺ 
8 ἴο (ἢς Ῥερίπηΐηρβ οὗ {μεῖς ργορμβιὶς 
ταἰη βεσγίεβ, οὐ σαῖμεσ ἴο ἴπ6 πηι ΒΤ οὗ 
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ΑΒ οὶγ Π|Ι. τ᾿. ἘΝ ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς " ἡγεμονίας Τιβερίου 
ΒΟ ἢ, α. Καίσαρος, " ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ 

τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ 

1 ὙΒο δρε!]πρ οὗ ἐπΐ8 ψογά νατγίεϑ ἰπ Μ58. Β [δ ἴξ δ8 ἱπ ΤΕ. ΝΟ τετρααρ- 
χονντος (ἐεγ), ΨὨΐοΒ ΤίβοΒ. δηὰ ΥΝ.Η. δάορι. 

]οδη δβ ἴδε ργεϊυάς ἴο 16 ενδηρεῖῖς 
ἅγαπια. ἴπ τερασά ἴο (ῆἢς τηϊηι βίσυ οὗ 
[5 Βα ρίνεβ υ8 τρεγεῖνγ ἴῃς ἀδῖε οὗ [18 

εἰπηΐηρ (111, 23), διϊδοδβίηρ ἐπεγεῖο ἃ 
ξεπεδίοσυ οἵ ]εδι8. Βεπρεὶ 888 ννεὶ] 
Ἐν οιιοίεε τῆς δἰφηίδοδποςε οὗ {Π8 σμαρίεσ 
ὉΥ ἴδε νοζσάβ: Ηἰς φμαξὶ σοέπα Ν. Τ. 
ῥανάϊέωγ. ᾿ 

νν. 1-2. Οεπεγαὶ Αἰπίονγὶς ςεξἐΐπρ οὗ 
ἐλε δερίμπίηρε. Ἐρτ Μι.᾿5 νᾶρυς “ἴῃ 
ἴῆοβς ἄδγβ᾽" ( 1), ΨΠΙΟἢ ἰεανεβ υ8 
εηείγε!ϊυ ἴῃ ἴῃς ἀατὶς αἴ ννμδὶ ἀδίε δηά σε 
ἐβδὺ8 επίεσεά οὐ Ηἰΐβ ὑγορδεῖίς οᾶγεεσ, 
ἑ. σίνεβ ἃ ρτοὺρ οὗ ἀδίεβ οοπηδοῖϊῃρ 

δὶς ἴδεπις να ἐδε ρέπετγαὶ Πἰβίοσυ οὗ ἴπε 
νοσὶὰ δπὰ οὗ Ραϊδδϑιίπε ; πε υπἱνοιβαὶ ϑτῖς 
ϑρί γι μεσς, 88 ἴῃ 1ϊ, 1, 2, ἀρράσεηῖ. Τῇ ϊ8 
δρίσὶε σοηβεϊςαϊεβ ἴδε Ρεγγηδηεπὶ εἰῃίςδὶ 
ἱπίοσεβὲ οὗ νῃδῖ ΤΊΔῪ δεςοπὶ οἰ πεσννῖβε 
ἄεια!]5: ἴος οζγάϊμαγυν τελάειβ οὗ ἴδε 
(οβρεὶ 11π||6 πιοσς ἰθδη 4 οοἰϊεςείοη οὗ 
Ὠᾶσλεβ, ρειβοηδὶΐὶ δηά ρεορυδρῃϊοδὶ. 
Μνοτῖῃν οὗ ποῖς αἷ8ο, ἃ8 ἃρδίπβι ἴποβα 
Ψν8ο (πη 1. ννὰ8 ἴο ἃ ἴαγρε ὀχίεπι ἃ 
ὅος ἱπυεπίογ, ἰΒ ἴῃς ἱπάϊςαϊίοη ἤδγα 
εἰνεῃ οἵ ἴῃς ἀὐἱξέογίεαἱ βρίσὶϊ, ὲ ἀεβίγε 
ἴο Κπονν ἴῃε τεϑὶ ἕδοϊβ (1. 39. Τῆς Πί8- 
τοτὶς ἀδία, βἰχ ἰῃ 411, ἀεῆης ἴῃς ἀδῖς οὗ 
7ομη᾽ 8 πιϊπιβίγυ ψ ἢ τείεσεπος ἴο τδ8 
τεϊσηίηρ Εοπιδη εἐπΊρεσοσ, δπὰ τῆς οἰν!] 
διὰ εοςοἰεβἰαβεῖς αἱ τυΐετβ οἵ Ραϊεβεῖπο. 
Με. 1. ἐν ἔτει, εἰς., ἰη ἴῃς βἤεοπιΒ 
δᾶ οὗ ἴδε τεΐρῃη οἵ Τιρεγίυβ 28 Οδεβᾶγ. 
Ἠἷ8 δεειβ ἃ νεῖ ἀεδηϊίε ἀδίε, τεπάε- 

ἱῃρ 411 τς οἵδε ραγιίςυαγβ, 50 ἔδτ 88 
Βχιηρ εἶπιε ἰ8 οοποεσγηςά, ςοπιραγδείνε! Υ 
βυρετῆυουβΒ. Βυΐ υποετίαίπῖν σοπλεβ ἰπ 
πῃ οοπηδοιίοη νι τς αυδδίίοη : 5 πα 
ΒΒΘεδηἢ γεᾶσ ἴο ὃς τεοκοηεά ἔτοτῃ πε 
ἀεδί οὗ Αὐρυβίυβ (το Αὐρ., 767 Α«Ὁ.ς.), 
ψνῇεη Τιθετίυ8 6 βοἷς ἘπΊΡεσοσ, οὐ 
ἄοτὰ τῆς Ὀερίπηΐηρ οὗ {πε τερέπου οὗ 
Τιδοετίυβ, ἔννο γεδσβ δα ογ ἡ ΤῊΘ [ὈΓΠΊΕΣ 
τοοάς οὗ πα ουϊοἠοη Ψουϊὰ ρίνε υ8 28 οΓ 
29 Α.Ὁ. ἂἃβ ἴδε ἀδῖε οὗἩἨ ]οἢπ᾿ 8 πα πἰ ΒίγΥ 
δηὰ ΟΠ γίβε᾽ 8 θαρείβη), πηακίηρ [ε808 ἴπεῃ 
τοισιγ-νο γελῖβ οἷά ; δὲ ἰαϊτίεσ, 26 
Δ.Ὁ., πιακίπρ [|εβδὺ8 ἴδ τὨἰγγ γϑᾶγα 
οἷά, ἀρτεοίηρ νἱἢ 1, 23. ΥΤῆε ἔογτηεσ 
τοοᾶς οὐ ἀδίίηρ πουϊὰ δε ποῖα ἱπ 
δοοοσάδηςες ἢ (δα ρῥσχδοῖίος οὗ Κοπιδῃ 
Πἰειογίαπβ δηὰ Ἰοϑερῃυ ; ἴδε Ἰδξϊες ἰεπ 8 

861 ἴο δροϊοσειϊῖς ἀηὰ δΒαγηγοηϊβεὶς ἰη- 
ἰεγεβίβ, δηὰ ιπεγείοτε ἰ8 ὑγείεττεά ὃν 
ΤΑΔΩΥ (4... Εδιτας δπὰ Ηδῃπη).---Ποντίον 
Πιλάτον. ΡΙΪΔῖε ννᾶβ ζονεζποσ οὗ ἴδε 
Ἐοπιδη ργονίηος οὗ ᾿υάδεδ ἔτοπι 26 Α.Ὁ. 
ἴο 36 κ-Ὁ., ἴἰῆς ΒΡ ἴῃ ἴδε βεγίεβ οὗ 
ξονεῖποσβ. Ηἱἰβ Ῥτορεῖ ΠΕ ννᾶβ ἐπί- 
τροπος (Βεηος ἴδε τεδαϊηρ οἵ Ὁ: ἐπιτρο- 
πενοντος π΄ π.}; υδυλ]ν ἡγεμὼν ἰῃ 6ο8- 

15, Ηεοννεβ ἢΐβ ρἷδος Βεσε ἴῃ ἴδε ἰβίοσίς 
δηλενοσὶς το πε ρασγὶ ἢς ρἰαγεά ἴῃ τε 1.8ὲ 

δοεηςβ οἴου [,οτά᾽ 8116. ΑἸοηρ ψἱ Ηἰπὶ 
ἃτε πδιηεὰ πεχὶ ἴνο Ἰοἷπὶ συ] εγβ οἵ οἵπες 
Ραγὶβ οὗ ῬΡαϊεβίίπε, Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃε 
Ἡετοὰ ἔδπιῖν ; Ὀσουρδὲ ἰη, ἰπουρῇ οὗ ἢο 
ἔτεα ἱπιροτίδπος ἴοσ ἀδεϊηρ ρυγροβεβ, 

δε ἴπογ, ἴοο, ἤρυγε οσοδβί ΔΙ ἰῃ 
τῆε Οοβρεὶ βίοιγ.---τετραρχοῦντος, δεῖ- 
ἵπῷ 88 ἰείγασοϊ. 86 νεῖῦ τηεδῃβ 
ῬΙΙΠΊΑΓΙΪΥ: συϊπρ ον ἃ ἰουσῃ ρδσῖ, 
ἴδεη ΌΥ δὴ φᾶβὺ ἰγαπβίτίου δοιϊίηρ 88 ἃ 
εὐἰδυϊαγν ρσγίηςς.--- Γι ίας: δδουῖ 
νεηῖγ-ἢνε πι}168 Ἰοηρ ἀπά Ὀγοδά, ἀϊνί θὰ 
ἱπῖο ἴοννες (ϑουϊπεγη) Οδ!ῖ]ες ἀπὰ ὑρρες 
{ποτιβεῖπ): ντ Οα!Πεα ννὰβ Ἰοιηεὰ 
Ὃς Ῥυγροβεβ οὗ ρονεγηπηεηΐ Ῥεγβδϑδ.--- 
Ἡρώδον, Ἡετοὰ Απιΐραβ, τηυγάεγες οὗ 
τῆε Βαριῖβὲ, απὰ μανίπρ ββουΐαγ δυϊμογῖεν 
ονες [ε8ὺ8 8485 ἢἰβ βυδ)]εοῖ.---Φιλίππου, 
Ἡετγοὰ ΡῃΠρ, Ὀγοῖπες οἵ Απεῖραβ, νῃοβα 
πᾶπης τεᾶρρεᾶσβ ἱπ ἴδε πεῖν πᾶτης οὗ 
Ἐπῆδμοὶ ΣΥΤΗΝ ος προ ῤλωρ ὉΥ ἀομὴ 
δεβᾶσεδ ΡΠ] ρρί.---τῆς ᾿Ιτονραίας καὶ 

Τραχωνίτιδος χώραι: 80 1,κ. ἀεδί ηδῖεβ 
τῆς τεττίτοΥν συϊεὰ ονες ὉῪ ῬὮΠΡ. Τῆς 
Μοτὰβ πιρῆς 6 τεπάεσγεᾶ : ἴδε [τυγάεδη 
δηὰ Ὑτγδοποπίτις ἑεσσίζογυ, ἱπιρὶ γίπρ δα 
ἰάεπαν οὗὨ [ἰὐταφα ἀπὰ Ττδομοπίεβ (48 
ἴῃ Ευδεδίυ8Β. Εος ἃ ἀδέεηος οὗ [Ὠΐ8 νίανν, 
υἱάε ατιϊοῖε ΌΥ Ρτοίεββοσ ΒΔΠΊΒΑΥ ἰῃ 
Ἑχρῤοξίέον, ἘἙεῦσυδλτυ, 1804); οἵ, 88 ἰῃ 
Α. Ν., οὗ Ιἴὐγαεα ἀπά οὗ τῆς στερίοη οὗ 
Ὑταςδοπίτίβ. Ὅς ἔογηγες τνᾶ8. ἃ τηουη- 
ταίπουβ τερίοῃ ἴο ἔπε βουϊῇ οὗ Μουπὲ 
Ἡετοπ, ἱπμαδίιεὰ Ὁ ἃ Παγάν σᾶσε, 
δΚΙ1Πεἀ ἴῃ ἐπα υ8ς οὗ ἐς Ὀον ; τῇς ᾿Ἰαΐίες 
ἀπε τουρἢ σουπίγυ) τε ἔπε πηοάετη ΕἸ- 
εαῆ, τῆς Κίηράοτῃ οὗ Ορ ἴῃ δποίεπε 

εἰπιεβ, ψγᾶ8 ἃ τς τεσίοη βουϊδ οὗ 
Βαπιᾶβουθ, ἃπά δαδβὶ οἵ αοἴδῃ. [δ 8 ρβεοὸ- 
ὍΑὉ]ε ταὶ οἷν ἃ ἔγαρπιεπὲ οὗ [τὔγαοα 
Ῥεϊοηγεά το ΡΠ ρ, τῆς τερίοῃ δεουηά 
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Λυσανίου τῆς ᾿Αβιληνῆς τετραρχοῦντος, 2. ἐπ᾿ ἀρχιερέων 1 "Αννα καὶ 
Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάννην τὸν τοῦ 3 Ζαχαρίου υἱὸν ἐν 
τῇ ἐρήμῳ 3. καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν ὃ περίχωρον τοῦ ᾿Ιορδάνου, 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν " 4. ὡς γέγραπται 

ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος," “Φωνὴ βοῶντος ὶ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου - εὐθείας ποιεῖτε τὰς 

1 ἀρχιερέως ἰῃ τηοδὲ υποῖ8]8 ; ΡΪ. ἴῃ τηΐπυδο. ΟὨΪγ. 3 Ομηϊὶ τον τηοβὲ ὑυποὶδῖδ. 

5 τὴν ἰβ ἰη 9 ΟΌΔ αἱ. (ΤΊ5.}.) ; νναπεῖπρ ἰπ ΑΒΙ, (ἿΝ.Η.). 

4 ΒΌΙΔ :, 118, ἰξ. νος. οτηῖε λέγοντος. 

Ῥάᾶπεαβ. οἡ ἴὰἢς οἵδεσ παπᾶ, δοοογάϊη, 
0 ]οβερῆυβ, διὶ8β ἱεσγίϊοσίεα Ἔπηῦσγδς 
τῶοσε ἔβαη ἰἢς τερίουβ παπιεὰ ὃγ ἴκ.: 
Βαΐδπδεα, Αὐυσγαηϊεῖβ, Οδυϊοηῖτῖβ, δηὰ 
δοπῖς ρδιῖβ δδουὲ Δ πιηΐα (νατγίουβ ρίδςεβ 
πῃ Απὶ. ἂπὰ Β. .).---᾿λνσανίον, εἰς. 
ΤὨΪ8 ἴδϑὲ ἰΐεπὶ ἴῃ 1, κ.᾿ 8 ἀδιίπρ ἀρραγαῖυβ 
͵ἰ8 ἴδε πιοβὲ ρεγρὶ εχίησ, ννδεῖπες τεραγὰ 
ὃς πὰ ἴο τεϊενᾷπου οἵ ἴο δοουγδου. ΤῸὸ 
σῆδὶ ἐπᾶ {Πϊ8 τεΐεσεπος ἴο ἃ ποη- εν 88 
τίποο, δηὰ {π|β ουκ᾿γίπρ ἰεσγίοσυ 
νεθη ἴα 1, δυδποη ταηραβ8ὴ δὲ 

φοποοσῃ π45 ἰξ ὙΠ πὰ ἐνδηρεὶὶς ἢϊ5- 
ἸΟΙΥ, ΟἹ οὗ ναὶ υ86 ἰδ: ἴοτ ἱπάϊςατίπα 
ἴδε ρίαςς οὗ ἴδε Ἰἰδιζεσ ἴῃ τπε ᾿νοῦ] 5. μί8- 
του ὃ ΒΥ ΨΔΥ οὗ ΔπΒΕΣ ἴοὸ (Πϊ8 4ι:68- 
τίοη, Εδιταὰγ (Ὁ. 6. Τ.) βυρρεβϑῖβ ἰῃδΐ ἴδε 
ἀϊβισῖςς οὐ Αδιεηε (ΑΌ114 ἴῃς ςαρίτ4]) 8 
ΡΙΟΌΔΟΪΥ ταεηιϊοηεὰ ἤεσε ““Ῥεσδυβε ἰξ 
Βυρβεσυςηον ογπιεᾶ ραζὲ οὗ τπῸ [εν 188 
τεγσϊίογυ, μβανίηρ Ὀθθη δβϑδίρπιεά Ὁγ Οδὶ!- 

ἴο δἰβ ἑανουτίῖε, ΗἩετοά Αρτίρρα 1.) 
ἴῃ Α.Ὁ. 36. ΑΒ ἴο ἴδε δοουζδου: ἱξ 8ὸ 
Βδρρεηβ ἴδδὲ ἴβεγε ννδβ ἃ 1 υβαηΐδβ, 80 
τυϊεὰ ονες Ομδίοῃβ ἀπά Αδιϊεης βἰχὶν 
γεᾶσβ Ὀείοτες ἴτε τἰπὸ οὗὐ ψὨΪοἢ ΓΚ. 
ντίϊεβ, Ψ Ὸ ΡΓΟΡΑΟΪΥ ὕοτε ἔπε {|6 
{είγατοῦ. Ποαβ Κι, πιϊδίεὰ Ὁγ τῆς εἰπε, 
τδίηκ οὗ τμδὲ 1 γβαπίδβ 88 ἃ σοπιΕΠΊΡΟΓΑΓΥ͂ 
οἵ Ηετοὰ Απιὶραβ δηὰ Ηετσοὰ ΡῃΠΐρ, οσς 
Ψ 85 ἴδετε δποίμεσ οὗ ἴδε παπὶὲ σγεδὶν 
Ἐμεῖς σοπιίεπηρογασυ, νΠοπὶ ἴῃς ἐνδηρε  8ὲ 
848 ἐπ δΒίβ νίενν ὃ (εγίδίη ἰπβοσίριίοπβ 
οἰϊεὰ Ὁ διἰβίογίςδὶ εἼχρεγῖβ τηᾶκε ἴῃς 
Ἰαῖζες Ὠυροιμεβὶβ ργοῦαῦὶς. ϑοδῦτγεσ 
(Τλε πε Ῥεοῤίε, Ὀῖν. 1., νοΐ. ἰἷ., 
ΔΡΡεπαϊχ ἵ, ου ἴῃε Η δέον οΓ Ολαϊολὶς, 
Τέμγαφα, αμὰ Αδιίεηε, Ὁ. 338) Ὧ848 πὸ 
ἄουδιε οὐ δε ρμοϊπι, ἀπά βᾶγβ: “τῆς 
ἐνδηρε ἰδὲ, [Κ., 18 τποσουρηΐγ οοττεοῖ 
με δε ἀββυπιεβ ἴπαὶ ἴῃ {π6 δέϊεθητῃ 
γεᾶγ οὗ Τιρεγίαβ ἴβεστα ννὰβ ἃ ἃ γβαηὶαβ 
τείγασο οὗ Αδίϊςης ᾿". 

νει. 2. ἐπὶ ἀρχιερέως Αννα καὶ 
Καιάφα, υπάες τῆς Πίσῃ ργίεβιποοὰ οὗ 
Αππδβ δπά ΟὉδίαρῃαβ. Τῆς υ8ς οὗ ἴδε 
δἰηρυία ἀρχιερέως ἱπ σοππεοιίοη «ἱτἢ 
ἘΝ Ο Πδση6Β 18 ρεου] αγ, ὑνῆεπος ἀουθιῖεβ8 

δ] 

τῆς οοττεοϊίοη ἱπίο ἴδε δαβίεσς τε 
(Τ. ΒΕ); δπηά δε τρὶς το στ ὸ ὑρθτα 
τῆδῃ δβ μοί ἀΐηρ {πε οῆςς δὲ {π6 βᾶπὶδ 
εἰπια, ἰβ ΠἰΚεννῖβε βογηεννῃδὲ ρυζΖίίης. Α8 
Οαΐαρμδβ ΜΑ58 ἴδε δοῖτιδὶ δίψῇ ῥγίεϑε δὲ 
τῆς εἰπιε, οπσς ψουἹὰ μανε Ἴχρεοῖεά δἰ8 
πᾶστης ἴο Ὦανε βίοοά, ἰξ ποὲ δἵοῃς, δὲ 
Ἰελβὲ ἄσβὲ Ξξ ᾳγδδσ Οδίαρμδβ, ἰἢς δοιυδὶ 
δίρῃ ργίεβε, δηὰ ἴδε εχ- δἰ 8 Ῥτίεβὲ, Απηδβ, 
5.1 δὴ ἱηθβυδπεῖδὶ βεπῖοσ. Ομ Ἵοδῃ 
ΟὨΪΥ βῦρροβε ἴδαὲ διηοπρ ἴπε εαξές οὗ 
διρἃ ῥὑχίεβῖβ ρᾶβϑὲ ἀηὰ ργεβεπὶ (ἔπεσε δδά 
δεδη ἴσας Ὀεῦψοε Απδ8 πὰ Οδίδρἢ 48) 
Απηδβ ν)ᾶ8 80 ουϊδίαπάϊηρ [πδὶ [ξ οάπηα 
Ἀδίυσδὶ ἴο πᾶτὴς πίπι ἤχει. Απηδβ παὰά 
Ὀεεη ἀεροβοὰ δεδίἐγασιν ὉῪ τὰς Εοπιδη 
ὌΝΕΓΠΟΣ, δηὰ τη8 τπῆδὺ δᾶνε ἱποτεδβοά 
ἷδ ἰπῆυεπος ἀπιοὴρ πίβ οὐῇ Ῥεορῖε. 

Ηὶδβ ρεσίοά οἵ οἢῆος ννδβ Α.Ὁ. 7-14, ἴμαξ 
οἵ Οδίαρμαβ α.Ὁ. 17-35.---ἐγένετο ῥῆμα, 
εἴς., οατης ἴῃς νοζά οὗ αοά ἴο Ατς 
τ]8 186 ρτεαῖ βρίγι8] Ἔνεηΐ, 50 Ἴᾶσγε- 
Ων ἀδιεί, αἴτεγ ἴῃς πιδῆπεσ οὔτδε Ο, Τ. 
ἴῃ πασγαιίηρ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃε οἄγεες 
οἵ ἃ Ηεῦγενν ργορῆεῖ (υἱέ, δ...» ]ετῖ. ἱ. 
1. Βυῖ τῆς ἀδίε ἰβ σοῃητηοη ἴο {πα 
ταϊη ἰβίσυ οὗ [οἤη ἂπὰ δαὶ οὗ [εϑυ8, ννῆο 
ἰβ βδιρροβδεὰ ἴο πᾶνε Ὀεριη Ηἰΐβ ψνοῦὶς 
Βῃοσεῖν δῆδ {π6 Βαριΐβι.---ὲν τῇ ἐρήμῳ. 
Ετοτὴ πεχὶ νεῖβα ἰξ τῇδ ὃε γραϊπεγεὰ 
τῆαῖ τπε ἀεβεγὶ πεσε τηεδηβ (ἢς ΨΠο]α 
ν δ] εν οὗ ἴῃς ]οτγάδη, ΕἸ-αΠοσ. 

γν. 36. ξομη"ς νιϊγιἰξίγγ.---Ν τ. 3. 
ἦλθεν. Ιη ΜΕ. ἀπά ΜΚ. δε ρεορῖε οοτηβ 
ἔτοπι 411 φυδγίετβ ἰὸ Ϊοῆη. Ἡεγε οῦπ 
ξοεβ ἴο ἔπε ρεορίε ἱπ ἂπ ἱξίπεγαπε 
Ταϊη βίσυ. ΥΤὴα ἰδίίες πΊΔΥῪ ΔΡΡΙΥ ἴο 
της εασὶν βίαρε οὗ ἢἰβ πιϊηἰβίυ. Ης 
τοῖρμξ τονε δρουΐ ε}}} ἢς παὰ διεἰϊγδοιεὰ 
αἰϊεπιίοπ, ἔμεπ βεῖεϊς δὲ ἃ ρίδος Ἵοῆ- 
νϑηϊεηξ ἴοσ Ὀαρίίδτη, δἃπὰ ἰγυδὲ ἰο (6 
ἱπηργεββίοη ργτοάυςεά ἰο ἄγανν {8ε Ρεύρίο 
ἴο δἰπ|.---κηρύσσων, εἴο.: πεῖε [ἷ. 
ξο!ονβ ΜΚ. νυεγδαέϊηι, απὰ [κα Ὠΐπι, 88 
ἀϊβείποι ἔγοπὶ Με., οοῃπεοῖβ [ομπ᾿ 8 δδρ- 
εἶδπι ἢ τῆς ἐογρίνεηεβθ οὗ βἰπβ, 80 
τηλκίηρ ἰξ ἰῃ εἴεοις ΟὨγίβείδη.---ν εσ, 4. 
βίβλῳ λόγων: 1,κ. ΔΒ Πὶβ οὐνῆ ΨΨΔΥ οὗ 
Ι 
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τρίβους αὐτοῦ. ς. πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ 

ς Οἱ ἀπίῃ." βουνὸς ταπεινωθήσεται - καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν,1 καὶ αἱ 
80. Ὧ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας. 6. καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον 

τοῦ Θεοῦ. 1. Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι 
ὕπ᾽ αὐτοῦ, “ Γενγήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 

μελλούσης ὀργῆς ; 8. ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους 3 τῆς μετανοίας " 
καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ" 
λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι 
τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 9. ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν 
δένδρων κεῖται. πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπ-- 

τεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται." 
10. Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι, λέγοντες, “Τί οὖν ποιήσομενδ;" 

11. ᾿Αποκριθεὶς δὲ λέγει 4 αὐτοῖς, “Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω 

1 ἐνθειας ἴῃ ΒΌΞ. ΤΑ. Ξ- ΝΟΙΔ πιδὴν νεζβδ. 
3 αξιους καρπους ἰη Β. Οτίρ. (ΥΥ.Η. πιᾶτρ.). Μοεὶ πηςίαϊς δὲ ἰῃ Τ᾿ Κ. (Τίδο".). 
8 ποιησωμεν ἰη τηοβὲ υποΐα]8 (Τίδο., ἮΝ. Η.). 

4 ἐλεγεν ἰη ΣΑ͂ ΒΟΙ, 1, 33, 69 αἱ. 

ἱπιγοδυςίηρ δα φῬγορβεῖῖς οἰϊδείοα (“ ἱπ 
116 δοοῖς οὗ δα τ᾿νογάβ"᾽, 828 δε 80 
ο ον μἰβ οὐ σοῦγϑα 88 ἴο ἴδε ννογάβ 
υοῖιεά. ὙνΠετεδβ Μι. ἀπὰ ΜΚ. δε οοη- 
ἴδηξ ἴο οἰΐς ᾿ι8ὲ 80 τηυοἢ 88 βυβῆςεβ (0 
βεὶ ἑοσῖ (π6 ψεπεγαὶ ἰάεα οὗ ργεραγίῃρ 
ἴδε Ὧν οὗ ἴῃς Τνοτὰ, ΓΚ. υοίεβ ἱπ οοη- 
εἰπυδῖίίοη ἴῃς τνογὰβ ψῃοἢ ἀεβοσῖθα 
ἰςτοσία!γ Ὡς ργοςεββ οὗ ἀέεραβεοα 
ἵν. 5), Αἴ8ο ἔβοβε υνῃϊοἢ ἀςβογῖθα ἐδς 
δταηὰ τεβυϊε: 411 πιδηϊκί πὰ εχρεγίεποίπα 
ἴδε βανίπρ ρτδος οὗ Θοἄ (νετ. 6). Τῆς 
πηϊνετβδι δεῖς 25 ἀρρθᾶγβ πεα δρδίῃ.-- 
ψες. 5. γξ, ἃ τανίηθ, πεῦε ΟΠΪΥ ἱπ 
Ν. Τ.---ος εὐθείας, [πε οτοοκεὰ ρίδοεβ 
8811 θὲ (Ὀεοοπιε) βίγαιρῃι (ιναγ8, ὁδοὺς, 
πηδετβιοοά)--αἱ τραχεῖαι (ὁδοὶ), (6 
του ρ ἢ ὑναυ5 8841] θεςοπὶς βπιοοιῇ. 

ν. 7.0. οἶπ'ς ῥγεασλίμρ (οὗ. Μι. 
{1 7-10).---Ἱ . μῖνεβ πο δἼζοιπὲ οὗ 
1ομη᾽ 5 αβρεοῖ δῃὰ τηοᾶβ οὗ [Π|ππ, Ἰεανίπρ 
δας το Ὀε ἰηΐειτεά ἴτγοπὶ ἱ. ϑ8ο. Οπ τε 
οἵδπες ἢαπά ἢε επίεσβ ἱπίο τῆοσε ἀείδὶϊ ἴῃ 
τερατὰ ἴο (πε ἀτίῆδ οὗ ἢἰβ ρῥγεδοδίπρ. 
ὙὝΠδεβε νογδεβ Ἴοηϊδίη ΓΚ.᾽8 νεγβίοη οὗ 
ἴδε Βαρεἰβι᾽β σεήϑυγε οὗ ἢἰβ εἰπης.--- ἐσ, 
7. ἐκπορενομένοις ὄχλοις : δὶ Μι. 
Σερτοβοηῖϊβ 845 δά ἀσεββεά βρεςῖδ!ν ἴο ἴῃ 6 
ῬΒαγίβεεβ δπὰ ϑαδάυςςεεθ, [,Κ. 1688 ἄρρζο- 
Ῥτίδιεϊ ρίνεβ 88 βροΐκεπ ἴο ἔπε ρεπεγαδὶ 
οστοννὰ. Νοῖβ {παῖ πεζε, 88 ἴῃ ἔπε οἵδεγ 

Οριίβίβ, ἰὴ ογσγονά Ἴοπιθβ ἴο ]οῆη, 
ΟἿΡῺ ἱπ νεγ. 3 ]οῆπ βοεβ ἴο ἔπαη).--- 

γεν τα ἐχιδνῶν : οὐ 1τἢϊ8 ἤρυτγε υἱάδ 
Με. κ.᾽8 τερογῖ οὗ ἴδε Βαρείῖβι 8 βδενθσβ 
νοσάβ οοιγεβροηάβ οἰοβϑεῖν ἴο Μι.᾽ 8, 

δυ; ἴηρ ἴδ τδε οὗ ἃ σοπιποη δΟΌΓΟς, 
ἱξ ποὲ οὗ Με. δίπιβεῖ. Τῆς ροϊηϊβ οὗ 
νλίδιουη ὅτε υπὶτηροτίληϊ.--Ν ες. 8. 
καρποὺς : ἰηξιεδά οὗ καρπὸν, ρεταρβ ἴοὸ 
ΔΠΒΜΕΙ ἴο ἴπε νᾶτίουβ ἴὐρ68 οὗ σεΐοσπι 
βρεοϊδεὰ ἰῃ ἴπα βοᾳιεὶ.---ἄρξησθε ἱπειεδά 
οἵ δόξητε (υἱός οα Μι.), οη ψὨϊοἢ Βεη- 
ξε1᾽8 σοτητηθηῖ '8: “ ΟπΊΠ 6 πη) Ἐχουβδίίοηΐβ 
δἰίδση οοηδίυ τ ὑγαεοίάϊε "ἃ, ὙΝΏΙς τὰς 
νογάδ ΠΟΥ ὅσα ζογυϊ άθη ἴἰὸ βᾶὺ γε ἴῃς 
Βᾶπὶς ἰῃπ οί δοοουπίδβ, ρεγῆδρβ ἴῃ6 
ταϊβίηρ Ὁρ μι] άγθη ἴο Αὐγαμδπὶ μ88 ἃ 
νον γαῆρε οὗ πιεληίηρ ἴοσ [ες Ῥδυϊΐης 
1κ. ἰῃδπ ἕο Μέ.: βοηβ ἄοπι ὄνεῃ ἴ86 
Ῥαρϑη ννογὶά. 

γν. 1ο-:4. ΟἿαες εομηϑεῖς, ρεουϊᾶγ ἴο 
1κ. ΎὙνοΟ βαιηρῖεβ οὗ Ομ π᾿ Β οουπδεῖβ ἴο 
Οἰαββαβ ᾶἃσε βεῖς ρίνεῃ, ῥσζείδοεὰ ὃγ ἃ 
σουηδβαῖ δρρίἰοδῦϊε το 411 οἴδβϑεβι Τῆς 
οἶ455ε8 βεϊεοιεὰ το {Π]πδῖγαῖς τε Βαρεῖβι᾿ 8 
δοοῖδὶ ργεδοβίηρ δὲ ἴῆε τους τεπιρίεά 
Ομςδ: ρα] ςδη58 δηὰ βοϊ ἀΐεσβ.---νοσ. το. 
ἐπηρώτων, ἱπιρετίεςῖ. ϑυοῇ αυςβίίοηβ 
ψνουἹά δε πτεαᾳυδηΐ, πδέυγα!ν βυρρεδιεὰ 
Ὁγ τῆς ρεπεγαῖ ἐχπογιίδιίοηβ ἴο τερεπέληξοι 
6 ἐΡίβάσηες Μοῦ ρῥγοῦραῦϊγ ρῖνα 

δρεοίαὶ ἱ]Πυδίγαῖῖνα οουπδβαῖὶβ υἱίδους 
Ῥεΐπῷ δβκεὰ, ὙὍδοβα δεσε τερογίεά ἃζε 
τηθδηῖ ἴο δα οπαγδοίεσίβιϊς. ---ποιήσωμεν: 
8]. ἀς11Ὁ.--νετ. σι. δύο χ.: ἔνο, οης 
ἴο β8ρᾶζθ, ποὲ πεοεβϑαυὶ ἑν ἔνο οὐ ἴδε 

τβοῦ, οὔδ δῃουρἢ ; βενεσοὶυ βίτηρὶα 
1ά6δ8 οὔ 6. τΤῇῆε χιτὼν ν»ᾶ58 ἴῃε ὑπᾶδγ 
ξαττηεηῖ, υἱάε οἡ Μῖ. ν. 40.--βρώματα: 
ἴῃς ῥίυγα! βῃουἹά ρεγῆδρβ ποὶ ὃς επι- 
Ῥμαδιβεὰ δ ἰζ ἱπιρὶ γίπρ νασίειῪ δηᾶ 
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τῷ μὴ ἔχοντι" καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω." 12. Ἦλθον 
δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, “ Διδάσκαλε, τί 

ποιήσομεν ; ἢ 
τὸ διατεταγμένον ὑμῖν ἃ πράσσετε." 
στρατευόμενοι, λέγοντες, “Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν 3; " 

13. Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Μηδὲν πλέον παρὰ 
14. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ ἅ ΟΕ. χίκ. 

Καὶ εἶπε 

πρὸς αὐτούς,δ “Μηδένα διασείσητε, μηδὲ “" συκοφαντήσητε καὶ ὁ ΟΒ. χίκ. 8. 
ἀρκεῖσθε τοῖς “ ὀψωνίοις ὑμῶν." 

15. Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν κι εἶς 
ΟΣ. 

οι. νἱ. 
Οος. 

ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 

16. ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης ἅπασι λέγων," ““ Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω 
ὑμᾶς " ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν 
ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι 

1 Αγχαΐῃ ποιησωμεν ἰῃ πηοβὲ ὑποία8.; 4180 ἴῃ νεζ. 14. 

3 τι ποι. και ἡμεῖς ἰπ Φ ΒΟΙΞ τ, 69. 
8 αυτοις ἴοτ προς αὐτους ἴῃ ΒΟΙ.Ξ 33 (ἿΝ.Η.). 

ΜΒ, μάνα λέγων αἀπασι ο Ι. (Τί βο;., ΝΥ. Η.). 

αὐυπάδηος (τὰ πε εὐοντα, Οτοῖ 8). 
Τῆς οουπβεῖ ἰ8: εξ ἰπὶ τπαὲ Πλίῃ ἐοοά 
ξῖνε ἴο δίπι παὲ παῖ ποης, δο ἱπουϊςαι- 
ἴῃ ἃ βεπεγοῦβ, δυπιᾶης 5ρίτῖ, Ηετα 
πε τεδοπίηρ οὗ ]οπ, Ὧἃ8 τερογίεὰ ὃν 
κ., τουσῆοβ παῖ οὔ [|6808, δηά ἰβ 
Ἔνδηρείίςαϊ ποὲὶ Ἰεραὶ ἴῃ βρίγιι.---Ν εσ. 13. 
μηδὲν πλέον παρὰ: [8 τιοάς οὗὨ εχ- 
ῥτεββίῃρ οοπηρασίβοη (υβυδὶ πῃ πιοά. στ.) 
15 σοπητηοῦ ἴο [,ἷς. δηὰ {πε ΕΡ. ἴο ΗΞΘὉ. (ἰ. 
4. εἰς.), απὰ ἢδ5 θεδη υ8εά ἱπ βιιρροσγῖ οὗ 
τῆς νίενν ἐδαῖ 1κ. ντοῖς Ηεῦ. ““Νοη 
ἱροῦ Ὀ118. νἱἀεῖας ταὶ εοσγυπὶ ορίηϊο 
41 [01ολ6 εὯπὶρ. δάϊυάίοδης," Ῥγίςδευβ. 
--πράσσετε, πιᾶκε ἰπ ἃ Βἰηἰβίεσ βεῆβε, 
εχδοῖ, εχίρίίθ, Βεζαβ. Κυρκε αυοῖοθβ 
Τα] 8 Ῥοϊΐυχ οα ἔδε νίςεβ. οὗ {πε ρυῦ- 
Ἰίσαθβ, οὔς δεῖηῃῷ παρεισπράττων, 
πὐπίηπι ἐχίρεης, αηὰ τουηᾶγκβ δὲ {Π|8 
ψνογὰ οου]ᾶ ποῖ ὃς δῬεῖζες Ἔεχρίαἰηεὰ ἴπδπ 
ὉΥ ἴδε ρῆγαβε ἰῃ 1,κ., πράττων π. π. τὸ 
διατ.-- ες. 14. στρατενόμενοι, ““ Βοί ἀΐετΒ 
οπ βεινίος ἡ. ΗΕ. .. πιασρίη. 80 αἷβο 
Ἑαῖτασ. Βιυὲ Εἰε!ὰ ἀΐδρυῖαβ (8 τεποτ- 
ἴῆρ. “Ὅῆς δάνίοςς βεεπὶβ γαῖπεῦ ἴὸ 
Ῥοϊπὲ ἴο βοϊ ἄϊεσβ δὲ μοπιε, τηϊχίπρ' ἀπιοπρ 
τηοῖς ἔ6]]ονν-οἰτ ΖΘ 8, ἤδη ἴο ἰἢοβα ννῆο 
Μαῖα οὐ ἴδ6 τηδτοῦ ἷἰπ δΔη ΕΠΕΠΊΥ Β 
οουπίγγ " (Οὐ. Νογ.). ϑομᾶτεσ, νῃοπὶ ]. 
νεἶββ ἐο]]οννβ, {πῖπκβ ἔπεν ψουϊὰ Ὁς 
Βεαρίῃεπ.--διασε : ἴδε νεσῦ (Ππεῖε 
ΟΠΪγ) πιδᾶπβ ᾿ἰτοσγαῖ ν ἴοὸ βῆακε τηυςῆ, 
ΒΕΓΕ τῷ ἴο εχίογί τηοηδυ ὉΥ ἱπεϊπιηἀδιίοη 
-Ξ εομοογέϊο ἴῃ ἷανν, Ἰ,.Δἰη, Τῆΐβ τ ]]]- 
ἴδ νίοςς τνουϊά θὲ ρῥγαοίβεά οὐ ἴδ 
Ῥοοτε σνκοφαὶ σητε: [Ππ γα ΠνῪ ἴοὸ ἰπ- 
Ὅσπὶ οὐ ἴποβε ννῆο εἐχροζίεά ἢρβ ἴτοπὶ 
Αἰδεηβ; Πέτα τὸ ἰο οὈἰΔΐἢ ΠΊΟΠΟΥ ὉΥ 

δοιίηρ' 25 ἰηξογγγεγβ (αραίηδε ἔπ σἰςἘ).-- 
ὀψωνίοις (ὄψον, ὠνέομαι): 4 ἰδῖς ατεεῖς 
ΨΜοσά, γί πε δηγιπίηρ δαίεη. ὙἹὩ 
Ὀγεδά, βρβοίδ!! νυ ἤβῃ, “ Κίζοπϑη "᾿ ; βδίδσυ 
Ραϊά ἱπ κἱπὰ ; ἴθ βεπεγαῖν ψαρεβ. 
Μιάς Ἄοτη. νὶ. 23, ψΨΏοτα τπ6 ἰάδα ἰ8. ἐπα 
“Κα Ποη," τᾶς Ὀεδὲ τπΐπρ βίη μαὰ8 ἴο 
Εἶνε ἰ8 ἀεαέκ. 

γν. 15:17. Αγὲ ἐδοι ἐπε Ολγῖςὲ ἡ (Μι. 
ἢ, ΣΣ, 12, ΜΚ. 1ἴ. 7, 8).---Ἶ ες. 15. 
προσδοκῶντος : ἴῃ ΜΙ. δἀπηά ΜΚ. ]οδπ 
ἱπιγοάυςεβ ἴδε βυδήεοι οὗ τῆς Μεββίδῃ οὗ 
δὶβ οὐγῆ δοοοτά : ἱπ [Κ. ἰῇ ΔΏΒΜΕΙ ἴο 
ΟΡ Ϊας Ἔχρεοίδιίοη δηὰ ςοπ]εςίυσε ; ἃπ 

ἹπΕΓ ὩΒΟΑ ΠΥ ῥγοραῦϊς δοοουηῖ, υἱάδ Οα 
Μι.---μήποτε, εἴἰς., ᾿Πεῖπετς ἢδΡ8 δε 
ταῖρι ποὶ Πίτηβεῖε ὃς ἰᾶς ἔδείεις εχ- 
ῬΓΕβ868 νεῦὺ Πϑρρ Ϊυ ἴῃς ρορυΐας βίδια οὗ 
τηϊηά.---νετ. τ6., ἅπασι: τηῖρδξ βυρρεβὶ 
ἐτεαυεηΐ τερ]ϊε8 ἴο νᾶσίουβ ραγῖϊεβ, υπηὶ- 
ἔοτση ἱπ ἴεποῦ; δυῖϊ δρϑίηβε (Πΐ8 ἰβ τῆς 
δοεῖϑὲ ἀπεκρίνατο, ΜΏΙΟΝ βυρρεβῖβ ἃ 
βἰπρίε ἀῆβννεσ ρίνθῃ οπος ἴοσ αἱἱ, ἴὸ ἃ 
011 Δββοπιῖν, ἃ ἴογγηδὶ βοΐδπιη ρΌδ]ὶς 
ἀεοϊαταιίοη. Οἡ ες Βαρεῖβι᾽β βιαϊεπγχεηὶ 
πῃ {Π185 ἀπά τῆς [ΟἹ] ον προ νεγβα, υἱάδ θα 
Με.--Οδν Πνεύματι ᾿Αγίφ καὶ πυρί: 
ραῖϊπβὲ ἴδε ἰάεα οὗ τὴν ᾿οπιπιεηίδίοσβ 
πὲ τς Ηοΐγ ϑρίγίς δηὰ ἔτεα γρζεβεης 
ΤΡροβίϊες εῇεοῖϊβ ου. ορροβίϊε οἶ858685--- 
βανίῃρ ἀπὰ ρυηίεῖνε---ΑΑΟοἄεῖ ἀπά Ηδῆη 
ῬΓα88 ἴῃε οπηϊββίοη οὗ ἐν Ὀείοτε πυρί, ἀπά 
ἴακε Πνεῦμα ἀπά πῦρ το ὃε Κίπάτεά -- 
Ἔτα {πε Ἐπλῦ]επὶ οὗ ἐῃς Θρίτς δ8 ἃ ρυτίβετ. 
ΤὮΕΥ σα σίρἢξ δ8 ἴο δε αδηΐϊευ δυὰς ποξ 
88 ἴο ἴπε ζυποοη. Τῆς διποῖϊίοη ἱπ 
Ῥοῖδ οαβεθ ἰ8 ἐβάείαις 7οδη τεΐειβ τ᾿ 
ἴδε Ηοὶγ ΜΝιπὰ δηά Εἴγε οὗ Ϊυδρπηεης. 



484 ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ ΠῚ. 

Ἁγίῳ καὶ πυρί" 17. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖϊῖ 
τὴν ἅλωνα αὐτοῦ " καὶ συνάξει ' τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, 
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ." 18. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ 
ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 19. Ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ 
τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς γυναικὸς 
Φιλίππου 23 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν 

«Ακὲα χανΐ. ὁ Ἡρώδης, 20. προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι, καὶ ὃ " κατέκλεισε τὸν 

᾿Ιωάννην ἐν τῇ " φυλακῇ. 
21. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ 

βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν, 22. καὶ 
καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ δ περιστερὰν 
ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, λέγουσαν, “ Σὺ εἶ ὁ υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα." 23. Καὶ αὐτὸς ἣν ὁ Ἰησοῦς 

Ἱ Βοσ και διακ. (τοτὰ ΜῈ.) δ Β Βανε διακαθαραι, αἷδο συναγαγεῖν ἴος σνυναξει. 

3 Οπιὶε Φιλιππον ΜΙ ΒΌ1Ι.ΔΞ αἱ. 8 Ομ [Π18 καὶ Ὁ ΒΌΞ "Ὁ, ὁ (Τίδοδ., ΥΝ.Η.). 

4 Οπῆς τῇ ΙΒΡΌΙΞ. 
4 Οπκΐξ λεγ. (εχρίεἴἶνε) τυ 90 ΒΌΙ, ναζδ8. 

118, βονγενεσ, ποῖ ἱπιροβδϑίδ]ς ἐπαὲ [Κ. 
τελὰ δὴ ενδηρεῖὶς βδεῆβε ἱπίο Ϊ1οῃπ᾿ 8 
νψοσάβ. 

νν. 18-2ὸὲ. Οἷοεε οὗ ἐὰε Βαῤίϊεις 
γεϊπὶσέγν απὰ ἰὖγε. 1,Κ. σῖνεδ Βετς 811 ῃς 
ΤΏΘΔΠΒ ἴο 540 δουϊ Ιοἤπ, σοπάεηβίησ 
ἰπῖο ἃ βίπρὶε βεπίεηςε ἴῃς {111 ἡδγγαινεβ 
οἵ Μι. δηὰ ΜΚ. 5 ἴο ἢΐβ επὰ.--- Ν ες. 18. 
πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα, “ πΊΔηγ {πίηρ, 
ἴοο, ἀϊβετεηι ἔγοπι ἔμεβς "᾿ (Εδεγασ, ννῆο 
τείεγβ ἴο ]οδη ἱ, 20, 34, 11]. 27-36, 88 111.8- 
«ταις τε κίηὰ οὗ υἱϊεγαηςεβ πιεδηῖ). 
Τῆς εὐηγγελίζετο (ΟἸ]ον της βεετηβ ἴο 
7αβειν Ἔπιρῃδϑιβίηρ ἕτερα, 48 ροϊπεὶηρ ἴο 
ἃ πιοσε ενδηροὶὶς ἰγρε οὗ υἱΐεγαηος ἴἤδη 
ἴδοβε δδουϊ ἰῃς ἀχεὲ δπά τε ἴδπ, δπὰ ἴῃ 8 
ντδῖῃ ἴο οοπε. Βιυῖ ἰξ πιᾶῦ Ὀ6 40ε8- 
Εἰοπεὰ Ποῖος ΌῪ βυςῇ ἃ τεργεβεπέδιοη 
ἴδε τεὰ] ]οῇπ οὗὨ ιἰβίοσυ ἰ8 ποῖ ἴο ἃ ᾿ϑῖ- 
ἰδίῃ εχίεπι ὑποοηβοϊοι δὶ ἰάεα! δε δηὰ 
ΟὨ τί βεϊδπίβεά.---μὲν οὖν : (ῃε οὖν πιᾶγ ὃς 
ἴδκεῃ 88 βυπιπΊαγίβίηρ δῃηἃ σοποϊυδϊηρ 
τῆς παιγδῖῖνε δου: ἰοῆπ δπὰ μὲν 48 
δηδβιννογίηρ ἴο δὲ ἱπ νεῖ. 19 τΞ [οῇπ νγ88 
φδτιτγΐϊηρ ὁπ ἃ υϑεῖι] ἐνδηρεῖῖς ταϊῃ ἰβίσυ, 
δυϊ ἴὶ νγᾶ8 ουἱϊ βῃοζῖ ; οἵ μενοῦν πιὰ δ6 
λκεη 88 οπς Ψψοσά, εἰπρῃδβίβίπρ πολλὰ 
καὶ ἕτερα, Δηὰ ρῥτερατίηρ ἴοσ ἱγαπβί το 
ἴο νπᾶῖ [ο ον (ΗΔΠη).--ν τ. 10. 
Ἥρώδης:: τῆε τεϊγαγοἢ παπιεὰ ἴῃ νεσ. 1.--- 
περὶ πάντων, ἱπιρὶ γίηρ {πὶ ΟΠ π᾿8 τε- 
δαζε Ψ ΔΒ ποῖ σςοπῆπηεά το ἴῃς βίῃ ἢ 
Ἡετοάίαβ. Ῥυοῦδθὶν ποῖ, δυὲ ἰξ ννᾶβ 
ΨνΠδὶ ]οἤη βαϊά οὐ πὲ βοοζε τπδὲ Ἵοβὲ 
Ἦϊπὶ ὶβ Πεδά.---νεσ, 2.6. ἐπὶ πᾶσι, 
δάὐάεὰ (δία αἴ5ο ἐο αἱΐ Ὠΐβ γηϊϑάες 8, δηὰ 

δὼς ἰπ ΜΙ ΒΏΌΙ, 33. 

ΤὌΜΦΒΙ, 33 οπιὶῖ ο. 

δῦονε 411 τπ6 ογοννηΐηρ ἱπίᾳυϊγ, ἀπά γεῖ 
1. [οτῦεαγβ ἴο ππεπιίοη ἴῃς ἀδπηηΐῃν βἰπ 
οἵ Ἡετοά, ἔπε δεμεδάϊπρ οὗ ἴῃς Βαριϊδβε, 
οοπίεοπείηρ Βίπλβεῖῇ νι ποϊπρ τῆς ἱπὶ- 
ξΕΞοθειεηε, Ης εἰτδετς ἀββυπιεβ Κπονν- 
εάρε οὗ ες δοττίἃ ἴδ]ς, οἵ βῃγί ΚΒ ἵσοπὶ 
τ 28. ἴοο ρτιυιεβοπιε.---κατέκλεισε: ἰπ- 
βίελὰ οἵ ἰἢς ἰηδβηϊεῖνε; ἴῃς ραγδαίδοεις 
βίγὶε ϑαάνουζβ οὗ Ηεῦτεν, ἀπά βιρρεβίβ ἃ 
Ηεῦγεν βουζος (σοάεϊ). 

γν. 21-22β. Τὴν δαῤέϊενι οὗ εδμς (Μι. 
ἀπ, 13-17, ΜΚ. 1. 9-11).---ἶν τῷ βαπτισ- 
θῆναι: τῃε δοεῖβεὲ οὐρῆξ ἴο ἱτηρὶν {παῖ 
τῃε Ὀυκ οὗ ἔπε ρεορῖε μδὰ αἰγεδάν ὕδεῃ 
δαριβϑεά Ὀεΐοτε [|ε8018 ἀρρεαγεά οπ {πε 
806ηε, ἴ.4., [δι ]οΠ πη’ 8 τι πἰβῖσυ ννὰ8 ἄγαν,- 
ἱπρ ἴο [8 οἷοβε (5δο Ἂς νεῖίε; Ὀυϊ νἱάς 
Βυτίοῃ, Μ΄. αμπὰ Τ᾿, Ὁ. 51, 8 τορ, ου ἴδε 
εἤεςι οὗ ἐν τ καὶ Ἴ. βαπτισθέντος: 801. 
τείεγβ ἴο ἴπε Ὀδαρείβπι οὗ [ε808, ἰῃ ἃ ρασίϊ- 
οἱρίαϊ εἴδιιβε, ἢ 8 δἱπὶ ποῖ ἴο γεροτί ἔδεε ἕδοῖΐ, 
Ῥυῖ ψηδὶ Παρρεπεά δες . οη ἴδε 
ἀϊβεγεπε ψγᾶγβ ἴῃ ψνὩϊο ἢ πα δυποριϊβιβ 
ἀεὶ νυν τδ 18. ἱποίάεης, οἱάς οη Μι.-- 
προσενχομένον : ρεουϊίας το 1,ἷκ,, Ψ8ο 
ΤΏΔΚΕΒ [68:18 σὺ δὲ 811 ογίϑεβ οὗ Ηἰΐβ 
σᾶτεοσ; δεῖ βρεοῖδ!ν ποίενογιΥ πῃ 
ςοπηθοτίοη ννἢ με Ἐπεορβδην ζοϊΐονν- 
πᾳ: ]εβὺ8 ἱπ ἃ βίδϊς οὗ πιὰ πβδυνεσίης 
ἴο ἴδε ρῥτγεϊεγηδίυσγαὶ Ῥβεηοσηθηα; βυὃ- 
)εςεῖνε ἀπά οδ]εοιίνς ςοτσεβροπάϊπρ.--- 
σωματικῷ εἴδει, ἱπ ῬοάΪγ ἔογπι, ρεου Αγ 
ἴο κν, ἀηπὰ ἐγαπβίογπιίης ἃ νἱ βίο ἰηΐο 
8ῃ εχίεγηδὶ Ἔνεηῖ.---ξὺ εἶ: ἴδ νοΐςς, ἃ8 
ἰῃ ΜΙκ., αὐάτεβϑοά τὸ 1688, αηὰ ἰῃ τῆς 
ΒΆΓΩΣ ἰεΓΠΊΒ. 
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ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὥν, ὡς: ἐνομίζετο, υἱὸς 3 Ιωσήφ, τοῦ 

Ἠλί,δ 24. τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰαννά, τοῦ ᾿Ιωσήφ, 

25. τοῦ Ματταθίου, τοῦ ᾿Αμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί, 

26. τοῦ Μαά", τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ ᾿Ιούδα, 
27. τοῦ Ἰωαννᾶ, τοῦ 'Ῥησά, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί, 
28. τοῦ Μελχί, τοῦ ᾿Αδδί, τοῦ Κωσά,, τοῦ Ἐλμωδάμ, τοῦ Ἥρ, 
29. τοῦ ᾿Ιωσή, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ ᾿Ιωρείμ, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, 

1 ἀρχομενος δείοτε ὡσεὶ ε. τ΄ ἰπ ἾΒΙ. 1, 33, 131, εἰς. ὙΤΠα ογάοσ οὗ Τ. Ε, -- ἴδαὶ 
οὗ ΑὮΌΔ αἱ. 

3 νιὸς ὡς ἐνομ. ἰῃ δ ΒΓ, 1, 131 αἱ. 

5 ΤΏ βρεϊ]ἰηρ οὗ πιδὴν οὗ ἴῃς παπλεβ ἴῃ [Π18 ρεπβδίορυ νατίεβ ἰῃ ἴῃς Μ55. ΑΘ 
ἴῆεβςε νατίδιίοηβ ἀγα οὗ [ἰππ|ε ἱπηροτίδπος 1 ἰεὶ (ἢ πᾶπηεβ βίδπὰ 45 ἰῃ Τ.Ε. ψίεδους 
τορλδσκ, γοίεστίηρ ἴδε ουτίουβ ἴο ΝΥ. Η. ογ Τίβοξ. 

ννυ. 23-38. Τὰε αρε οὗ ὅἐΞιις τοῦδ Ης 
δεραπ ἨΣ κεῤκισέγγ, ἡ ἢ ̓ΡᾺ ξεηεαϊοργ. 
-πτνες. 23. καὶ αὐτὸς, εἴς., ἀπά Ηε, 
]εβυβ, ψὰβ ἀρουΐ {πἰγν γεᾶσβ οὗ ἂρὲε 
ψὮςη Ης δεραη. Τῆς ενδηρο δε 8 δἰπὶ 
ΟὈνίουδῖν 8 ἴο βἰδίε ἔῆε ἂρὲ δὲ Ψῃϊοἢ 
7εβὺ8 ςοπιπιεηςεὰ Ηἰ8 ρυῦ]ϊο οάγεοτ.---- 
ἀρχόμενος ἰ8 υϑεὰ ἴῃ ἃ Ρτερτιαπίὶ 56η86, 
δεριηπίηρ᾽ Ξε ταακίπρ Ηἰβ Ὀερίπηίηρ ἰῃ 
τδδὲ ψ ΒΙοἢ ἰβ ἴο Ὀς ἴῃ6 ἔμεπιε οὗ τῆς ἢΐ8- 
ἴοσγ. ὙΤδεῖς ἰ8β ἃ πιεπίδὶ τγεξεγεηος ἴο 
ἀπ ἀρχῆς ἱπ τῆε ῥτεῖδςε, ἱ. τ; οὔ Αοἰβ 
ἰ σ; “411 τπδὲ 76βὺ8 Ὀερᾶὰπ (ἤρξατο) 
οι το ἄο ἀπά ἴο ἰεδοῃ"".- -ὡσεὶ, ἀρουΐ, 
ΠΕΑΙΪΥ, ἱτηρίγίηρ ἴμδὲ τθς ἀδίε ἰβ ΟὨΪΥ 
Δρρσοχίπηδίθβι ἴἶὲ σαπποῖ Ῥε υδεὰά 85 ἃ 
Ἀχεὰ ἀδῖυπιὶ ἔογ σῃγοποϊορίοδὶ ρυγροβεβ, 
ΟΣ βδουϊά δὴν ἱπιροτίδηος ὃ6 αἰϊδοῃπεὰ 
ἴο τῆς Ὠυτηθεσ {ΠΙΓΕΥ 48 ἴῃς Ῥτοροσ ἂρὲ δὲ 
ὙἘϊοἢ ϑυοἢ ἃ σᾶγεεσ Βμου]ά δεριπ. Τηδὶ 
δὲ ἰδαὶ ἀρὲ πε 1ονϊτεβ θεραη [Ὁ] 56ῖ- 
ιοε, ψοβξρα βίοοά Ὀεΐοσγε Ῥμαγδοῖ, δπὰ 
Ῥανίά Ὀερᾶπ ἴο γεϊξῃ δῖε δοῖβ, Ὀαϊ οὗ 
ὯΟ Βἰρηίβσαπος (υἱάς Ἑαττατ ἴῃ Ο. α. Τ᾿). 
(οὐδ ργορῃείβ ἄρρεᾶγ ἤδη (Πὰν ρεῖ 
τῆς ἰηνναγὰ οδ]], δπὰ τπδὶ τῇδ  οοτης δὲ 
ΔΏΥ {ἰπὶς, δὲ ἐνγαηῖγ, τ{Πιγῖγ, οἵ ἑογίγ. [ἢ- 
βρίγαϊίοη ἰβ ποῖ Ὀουπά ὉΥ τυ]θ, ουδίοπῃ, 
οσ ἰγδάϊιοη. 

νν. 24-38. ΤΑδ ρεμεαΐοργ. Οὐδξ 18 
βυγρείβεά ἰο ἢπὰ ἴῃ 1,Κ. ἃ ρεπεδίορυ δὲ 
411, ἀπε να τεῆδος οα ἢΐ8 ργεΐδος νυ τἢ 
118 ῥγοΐζεββεά ἀδβῖγε ἴογ δοούγαου πᾶ 
Ἐπογουρῆπεββ, ἀπὰ οὔβεγνε ἴῃς σδγεδιΐ 
ταδποσ ἴῃ ννὩΐοἢ ἢς ἀδίε5 [πε Ὀερίπηΐηρ 
οὗἨ ]ομη᾿Β τηϊηϊβίσυ. οης 18 ἔυγίῃεῖ 
βυγρτίβεά ἴο πὰ ἤεγε ἃ ρεπβδίορυ 50 
υἱἱοῦῖν ἀϊεγεης ἴτοπὶ ἐμαὶ οὗ Μὲ. ἢ ϊά 
1 Κ. ποὲ Κπον ἴξ, οὐ νγὰβ ῃς ἀἰβϑδλεϊββεά 
σὰ ἰε) Ιελνίηρ ἴπεδα αυδβίίοηβ οα 
οπς 5ἷάς, γε οδῃ ΟἿΪ βίρροβε (δὲ (ῃς 
ενδηρεῖίϑι ἰπ τε σουγβα οὗὨ Πἰβ ᾿πααῖτῖε8 
σᾶπῈ ὑρὸη τπϊδ ρεπεαίορν οἵ {πε 

ϑανίουγ δηά γεβοῖνεά ἴο ρίνε ἰξ 38 ἃ 
ςοπίγδυϊίοη τονγασάβ ἀεβηίηρ τπε ἤδβηὶν 
τοἰδ: !οηβἢϊρ8 οὗ 7}εβυ8, βυρρί γίηρ ἤεσα 
δηὰ ἴπεγὰ δη εἀϊξοτίαὶ ἐουςἢ. ὙνΒεῖδεσ 
{Π1|8 ρεηεδίορυ ὃὈ6 οἵ 7}6ν 5}- γί βείδη, 
οΥ οὗ Ῥαυϊπο- ἢ τίβείδῃ οτίρίη ἷἰβ ἃ 
αυεβιίοη οἡ ΜΈ Ϊοἢ ορἱπίοη ἀϊ ει β. 

γεσ. 24. ὧν, δεῖηρ, ἰηϊτοδυςίπρ {Π6 
δεπεδίορίοδὶ 118ὲ, ννῃϊο ἢ ἀβοεηάβ ἴτοπὶ 
Β0η ἴο ἕαίπεγ, ἱπϑίεδά οὗ, δ ἱπ Μι., 
ἀεβοεπάϊηρ ἴτοπὶ ἔλίμεσ ἴο βοη, ἐβεγεῖοσγα 
Ῥερίππίηρ δὲ πε επὰ δηὰ ρμοΐπρ ὑδςκ- 
ννατὰ5.---ἧἨ ἐνομίζετο: ργεδυπιΌΪΥ 8η 
εἀϊϊοτία! ποῖβ το ρυατά ἰῆς νἱτρὶπ μι 
ϑοῦης τεραγὰ {Π|8 Ἔχργεββίοη υἹἢ Ἰωσήφ 
Το]οννρν 88 4 ραγεπεμεβίβ, τηδϊκίπρ ἴῃ 8 
ξεπεδίορυ ἴῃ [18 ογίρί παὶ ἴοσπιὶ γα θεὶπρ 
8δοῃ οὗ ΕἸΐ, εἴς., 8ο ἴπαὶ {πε βεῆβε, ψῇεη 
τῆς Ρασζεπίμεβίβ 18 ἰπβεγίεά, ὈδοοπΊαβ : 
θείῃ βοὴ (48 νγὰβ ϑηῤῥοσεά οἵ Ἰοβερῃ 
Ῥυῖ γεαϊ]γ) οὗἨ ΕἸ, εἰς., ΕἸ, θείπρ τῆς 
ἔδῖβεν οἵ Μανν, δῃηὰ τῃεὲ ρεπθδίορυ 
θείης τῃδὲ οὗ ἴῃς πιοῖῃετ οὗ [εβὰ8 (αοάςες 
δῃὰ οἵεῖβ). ὙΠίβ 18 ἱηρεπίουβ Ὀπῖ ποῖ 
βαιϑίδοϊοσγυ. Α8 πᾶ8 Ὀεξδῆ γεπιδσκεά ὃν 
Ηδδη, [ἢ τῆι μαά Ῥβεὴ [,Κ.᾽5 πηεαπίηρ ἴὲ 
ψουὰ ἤανε ῬεδΏ νεΤΥ δαβῪ ἔος ἢὨἰπὶ ἴὸ 
Βᾶνα τηδάε ἴξ οἷεᾶσ Ὁγν ἱπβεσγίίηρ ὄντως δὲ 
Ῥείοτς τοῦ Ἠλί. Υνε πιυβὲ {πεγαίοσγε 
τεϑὲ ἱπ ἴὴ6 νίενν παῖ (Πΐβ ρεπεδίορυ, 
τ|κῈ τπδὲ οὐ Με., 15. ]οβερῆ᾿β, ποῖ Μδσυ δ, 
88 ἰξ οουἱὰ ποῖ [41] ἰο ὃε ἱΐ [6ν7}ν28 ννεσα 
ςοποαστηεὰ ἴῃ ἰϊ8 ςοπιρι]διίοη. 

νν. 24-3:. ἔγονι Τ μεῤΑ δαεὰ ἰο 
Ῥαυϊά. Οοπιρατεά νυἱτῇ τῆς ςοτγεβροπά- 
ἰμᾷ βεςιίου οἵ Μι.᾽8 ρεηβδίορυ {ῃεβε 
ἀἰεγεποθβ δε ἀρραγεηῖ: (1) ἴῃ Ῥοίῃ 
β0-αἰνίϑίοη8 οὐἨ τῆς βεοϊίΐοη (αν ἴὸ 
οαρεϊνὶ ἐγ, οαρονιν ἴο ΟἾγῖβι) ἔθοσε δια 
ςοηϑί ΘΓ ὈΪῪ πλοσα ΠΔΠΊ68 (20, 14), ἃ ἔαςξ 
ἰῃτ6]Πρῖῦ] 6 οποὺρῇ ἱπ ρεπεδίορίεβ 
ἸΠπγουρὴ ἀϊθεταπε ἰἴΐπεβ; (2) ἘπεῪ δβίαγε 
{τοπὶ ἀϊεγεπὶ βοὴβ οὗ Πανίά (Ναίμδη, 
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30. τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ ᾿Ιωσήφ, τοῦ ᾿Ιωνάν, τοῦ Ἐλιακείμ, 
21. τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαῖνάν, τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, τοῦ Δαβίδ, 

32. τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ ᾿Ωβήδ, τοῦ Βοόξ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών, 
ΡῚ 

3233. του ᾿Αμιναδάβ, τοῦ ᾿Αράμ, τοῦ Ἐσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα, 
244. τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ ᾿Αβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ, 
35. τοῦ Σαρούχ, τοῦ Ραγαῦ, τοῦ Φαλέκ, τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σαλά, 36. τοῦ 
Καϊνάν, τοῦ ᾿Αρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ, 31. τοῦ Μαθου- 

σάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ ᾿Ιαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καῖνάν, 28. τοῦ 

᾿Ενώς, τοῦ Σήθ, τοῦ ᾿Αδάμ, τοῦ Θεοῦ. 

ϑοϊοπιοη) ; (3) ἔβεῪ οοπις ἱορεῖπες δὲ 
τδς οαρείνιν τη δ σα εἶ ἀπὰ Ζεγεδιαδεῖ; 
4) τυπηΐηρ ἰῃ βεραζγαῖίς βίγεδῃι8 

τὰ ἴδπαὶ ροΐπὶ οπννασάβ ἔπευ πιεεὶ 
δεαῖΐῃ ἴῃ ]οδερῃ, ῆο ἱπ ἴ86 οπε ἰβ [πε 
δοη οἵ ΕἸ;, ἰῃ δς οἴδες τ δοη οὗ ]δοοῦ. 
ΎΤΒΟ ρυζεῖε ἰ6 ἴο υπάετβίδπά πον ἴννο 
ξεπεαϊορίςδὶ βίγελγῃβ 80 ἀϊβείποι ἱπ τμεὶς 
ἐπῶγα οουζβα βῃου]ὰ τηδεὶ δὲ ἴπεβε Ὸ 
Ροίηιβ. Ὧδε δδείες οοἰηποίάεηςς ἰβ8 
δοςουηίεά ἔος ΌὉΥ Βατγιηοηίβδῖιβ Ὁ τῆς 
Β' εξἰβ οὗ αὐοῤέϊομκ (]εοοπίαῃ δάδορὶβ 
Βδεδιεεῖ, Θμ θα εῖεὶ δάοριβ Ζεγυδθαρεϊ), 
τῆς ἰλίες Ὁγ ἴ8ς Ὠγροϊπεβίβ οὗ ἃ ζΣιευϊγαΐε 
"παγγίαρε. Μίάε Ἐχομγομς ἰὶ. ἴῃ ἙΔΤΤΑτ 8 
τοῖς οὐ ΓΚ (0. α. ΤῊ). ὍΤδεβε 
δοϊυϊουβ βδιίβίν δοῖ8. ΟἸδμεσβ τηδίη- 
τδιη παῖ ἴΠεν ἀο ποῖ τπδεὶ πε αἰ Πςυ] ἰε 5, 
δηὰ ἐπᾶὲ ννὲ πιυδὲ δε σοπίεηξ ἴο δες ἴῃ 
ἴδε ἔνο οαἰδίοριιεβ ρεπεαίορίοδὶ αἰτεπηρὶβ 
ΜΟΙ σᾶηποῖ δα Πδιτηοηϊδαὰ, οσ δὲ ἰεδβὶ 
Βαανα ποῖ γεῖ δεδβη. 
ν. 32-32. Εγομι Ῥαυϊὰ δαελ ἰο 

Αδναλανι. ΤΏα [1818 οὗ Με. απά 1. ἴῃ 
εἰΐβ ραγὲ οοττεβροηά, Ὀοί Ὀεΐηρ ἴδίκεη, 
ὯΒ ἴλι ἃ58 ῬΏδσοζ, ἴτοπὶ Εὐτἢ ἱν, 18-22. 

γν. 340-38. Εγονι Αὐγαλανι ἰο Α αν». 
Ῥεουϊίασ ἴο 1,ἷς., [Κα ἴτοπὶ αδη. Χὶ. 12- 
26, ν. γ-32, ἃ8 ρίνεη ἱπ (δε ϑερῖ., 
νεπος Οδηδᾶπ ἰπ νεῖ. 36 (ἰπειεδὰ οὗ 

ΤΡ ἰὰ ἀεη. χί. τῷ, ἰω Ηδδ.). ὄ1 ἰϑ 
᾿λρρταις ἴδαῖ τηῖ8 μαζὶ οὗ ἴπ6 σεηξδίοσυ 
88 ὕεεη δἀδεὰ ὈΥ [ἰκ,, δηὰ δαὶ ἢῖ8 

ἱπίεσεβι ἰῃ ἴξ 18 ἐὐννοίοϊά : (1) μπέσογεαϊ ες: 
τενελὶεὰ ὈῪ τυπηΐηρ Ὀδοῖς ἐς ρεπεδίορυ 
οὗ 6818 ἴο Αἀα»ε, ἴδε ἰδῖδες οὗ πε 
λιπαπ γαῦς; (2) ἴἰῇς ἀδδίσα ἴο γίνε 
εἰ ρ Βδβίβ ἴὸ ἴ8ε Ὀἱϊνίης οτἰρίη οἵ [ε808, 
τενελϊεὰ Ὁν με βπαὶ ᾿ἰηΐς ἰῃ τς οπαίη : 
Αάδηι (εοη) οὗ σΘοὰ. Αἀδπ)᾽8 ϑβοπβῃϊρ ἰβ 
ςοποείνεὰ οὗ 858 βοπιείῃϊηρ υπηίᾳυς, 
ἰωδειγυς Ὧ8, [κὸ 1εβι8, ἢς οὐνδὰ ἢἰ5 
Ῥείη, ποῖ ἴὸ ἃ Βαπιδὴ ράγεπὲ, δυῖ ἴο 
πε ᾿ηπηεάϊλιίς οσαυβδ! τ οὗ αοἅ, ΒΥ 
1ηϊ15 εχϊοπδίοη οὗ ἐε ψεηεαίορυ Ὀεγοπηὰᾶ 
ΑΡγδδδηι, πὰ ὄνυθὴ δεγοηά Α᾿ υρ ἴο 
Ὁοά, τε ἐνδηρεῖϑε ᾿45 ἀερτίνεά ἰξ οἵἉ 411 

νἱτ8] εἰρηίβοδηος ἔοσ {86 ογίρίπαδὶ ρυσροβε 
οὗ βυςἢ τΔ0]ε8: ἴο νἱπάϊςαϊε ἴῃΠε Μεββίδηίς 
οἰαίπιβ οὗ [εϑὺ8 ὉγῪ βῃονίπρ Ηἰπὶ ἴο θὲ 
ἴδε ϑοη οἵ θανίά. Τῆς Ὀανίάϊς βοπβδίρ, 
{εξ ἰδ ἰσυς, γεπιδιη8, δυϊ ἰξ σδιιποίῖ ὃς νἱ ταὶ 
ἴο ἴδε Μεββίδῆβῃ οἵ Οης ψῆο 15, ἰη {πε 
8εηβε οὐ ἔδε ἀοβρεὶ, ϑοη οἵ ἀοά. 1 
ΒεοοπΊεβ ᾿ἶκα πε τοου νδη ἴδε βυ ᾿5 
βῃίηίηζ. ΓΚ. νγᾶ8 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἄννᾶτε οὗ 
τι ϊα, 

ΤῊΐβ ρεπεδίοσυ οοπέδίπβ ποης οἱ ἴδοθα 
[ελΐυγεβ (τείεγσεηοαβ ἴο ψοπιθη, εἴς.) 
ΨὨΙΟΝ Ἰεπὰ εἰς] ἰηΐετεβὲ ἴὸ Μι.᾽ 8. 
ΟΠΆΡΤΕΒ ΙΝ. ΤῊΣ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΑΝῸ 

ΒΕΟΙΝΝΙΝΟΒ ΟΡ ΤΗΞ ΜΙΝΙΒΤΒΥ.--ανῆν. 1- 
13. Τὰ Τενιῤίαίϊοπ (Μι. ἵν. 1-τι, ΜΚ. 
ἷ. 12-13).- Κι΄} 8 δοοουπὲ οὗ ἴδε ἐεπηρῖα- 
τἰοπ τοβεπδ]εβ ΜῈ. ̓ 8 8Ὸ οἰοβεῖν 848 ἴὸ 
βυζξεδὶ ἃ Τςοπιηοη δβοῦσοα. Ὑεὶ ποτα 
ἃτε ροίϊηϊβ οἱ ἀϊβεγεποα οὗ ννῃϊοἢ ἃ ποῖ 
ἰπιργοραθὶα εχρίδπδίίου ἰβ εἀϊϊοτίδὶ 
βοϊ!οἰτυδε ἕο ργανεπὶ ψτοης ἱπιργαββίοηϑ, 
δηὰ επβυγα εἀϊβοδιίοη ἰη οοππεοιίοπ ἘΠ 
Ῥετιβαὶ οὗ ἃ παιγαῖϊνε γεϊδιϊπρ ἴο ἃ 
ἀεϊςαῖε βυδ)εςὶ : τῆς τεπιριδιίοη οὗ ἴπ6 
Ηοῖν ]εδὺ8 ὃῪ 186 υπμοῖγ δάνεγβαγυ. 
ΤΠΐβ βοϊοἰευ ας τΐεδε οὗ οοὐτβα Ὦδανα 
βίδιιρεά ἰΐβεῖ οὐ ἴπε βοῦγος 1ἷς. π868, 
δυξ ἴτὶ δδεπὶβ ὑγείδγαἷς ἴο δβοσῖρε ἰξ ἴὸ 
Βίπηβεϊξ, 

γετῖ. :. δέ: ἱπιτοάυςίπε ἃ πενν [Βοῖης, 
οἷοβεῖν οοηπεοῖεά, μόονενες, τ τδς 
δαριίθπι, 48 ἄρρεᾶῖβ ἤἴοπιὶ ἀπὸ τοῦ 
Ἰορδάνου, ἴῃς ρεπελίορυ Ῥείηρ ἰγεαῖεά 
88 ἃ ρασεηιεβί8.---πλήρης Πνεύματος Α., 
μι! οἵ ἰῃε ϑρίγιε, νῆο ἀεβοεηάεάᾶ ὕροη 
Ηἰπὶ δὲ ἔδε ]ογάδη, απὰ Ἴςοποεϊνεά οἱ 28 
Αὐϊάϊπρ οἡ Ηἰπὶ ἂἀπὰ ἴῃ Ηΐπ. Τῆΐ5 
Ῥδταβα 18 λάοριεὰ Ὁγ 1,ἷς. ἰο ἐχοϊυὰς τΒς 
ῬΟβδΙ ὉΠ οὗ εν] του ρϊΒ ἰῇ [6808: π0 
γοοε ἴοσ ἴμεπὶ; βγβὲ Ἴχαωρὶς οὗ δυο 
εὐϊεοτία! βοϊϊοἰτυάᾶε.---πέστρεψεν ἀ. τ΄ ᾿. 
Ηδδη ἰαἴκεα [μἰ8 δ8 πχεαπίηρ ἴμδὲ Ϊοδυ8 
Ἰεῖ τῆς Ἰοτάαπ νῆ τῆς ἱπιεπείοη οἱ 
τεϊυγηίπς ἱπιπιεάϊαιεἶγ το Οαἴες, δὸ 
πὶ Ηἰβ τειχεπιθηὶ ἰηο ἴπς ἀδβεσὶ τ; 
ἴδε τοβυϊὲ οὗ ἃ σῆδηρο οὗ ρῦγροβα Ὀσουρδὶ 
δῦους ὈΥ τῆς ἰπῆυεποςε οὗ ἐπε ϑρίτγιε, 



ΙΝ. 1--. 

ΙΝ. σ᾿ ἸΗΣΟΥΣ δὲ Πνεύματος ᾿Αγίου πλήρης 1 ὑπέστρεψεν ἀπὸ 
τοῦ Ἰορδάνου - καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον 3 2. ἡμέρας 
τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 

οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις - καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕστερον ὃ 
ἐπείνασε. 3. καὶ εἶπεν ὁ αὐτῷ ὁ διάβολος, “Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, 

εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος." 4. Καὶ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς 
πρὸς αὐτόν, λέγων,δ “Γέγραπται, “Ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται 
ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ." 5 
αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν Τ ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας 
τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου - 6. 
“Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν " ὅτι 

1 πληρης Ὀείοτε Πν. Αγ. ἰπ  ΒΌΓΙΞ 1, 33 88}. οορ. (Τίβοι., Τες., ΝΝ. Η.). 

3 ἐν τὴ ἐρημω ἰπ  ΒΌΙ, νεῖ, 1.δι. (ΤΊ δοἢ., ΥΝ.Η.). 
5ΊΜΒΌΙ, νεῖ. 1.81. οπχῖξ, 
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καὶ οὐκ ἔφαγεν 

5. Καὶ ἀναγαγὼν 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, 

4 εἰπεν δε ὶπ ΒΌΙ,Ι, 33. δ᾽ ΒΙ, οπιῖξ λεγων. 

Φαλλ.... θεον οτιϊἰεὰ ἰπ 381, 5δῃ. οορ. (Τίβοῃ., ΝΝ. Η.). 

Το διαβ. .. . νψηλον οπϊοα ἰπ ΒΌΙ, ᾿ αἱ. (τοπὶ Μι.). 

Τῆς νοσάβ 4ο ποὲ ἴῃ τπεπιβεῖνοβ σΟΏνοΥ 
118 βεπβς, δηᾶ ἴῃς ἰάδα ἰ8 ἱπίγι πβί δ]! ν 
τη] κεῖγ. Ἐκείγεπιεης ἴος γεβεοιίοη δἰϊεσ 
ἴα Ὀαρείδτη νγὰ8 Π|κεὶν ἴο δ6 ἴπ6 ἢτγδι 
ἐγαρυΐδε οὗ [εδυ8. Μά ου Μι.---ἥγετο: 
ἱπιροτγίεοϊ, ἱταρ᾽ γίης ἃ ςοπεϊμυουβ Ρσοςεββ. 

τῷ ἢἤν., ἐπ ἴδε δρίσιῖ, βυρρεβιίπρ 
νοΪαΠΊΔΓΥ πιονεπιεηξ, ἀπά οχοϊυάιηρ τῃ6 
ἰάδβα οὗ σοχῃρυΐβοσυ δοιΐοῃ οὗ (ῃς ϑρίτιξ 
ἢ ἂπ την Πρ βυδήεοε ἐπδὲ πηῖρῃς Ὀς 
βυρρεδιεά ὉΥῪ τῇς ρῶγαβεβ οὗ Μί. δπὰ 
ΜΙ. Μίάδ ποῖεβ ἔδεσς.---ν τῇ ἐρ.: τη 18 
τελάϊηρ 18 πῖογε βυϊταρίς (ο ἴς ςοπιϊππεὰ 
ταονεπηεηῖ ἱπιρ]εὰ ἱπ ἤγετο ἴμδη εἰς τὴν 
ἐ. οὐ Τ.Ε.-- ες. 2. ἡμέρας τεσσ : {815 
ἰ8 ἴο ὃς ταΐκεῃ δοπρ ἢ ἤγετο. [6808 
ψναπάετεά δδουξ ἱπ τῆς ἀεβεσζὲ 411 [πὲ 
εἶπα ; ἴδε ναπάεσίηρ (μα εχέεγηδὶ ἱπάεχ 
οὗ (ἢε δρβοσδίηρ πιοάϊεδείοη νη 
((οάει).---πειραζόμενος : [,Κκ. τείετΒ ἴο 
ἴῃς ἐεπιρίδείοη ραγεῖς 4], Ὧ8. ἃ πεῖς 
ἱποίάδης οὗ παῖ ἔογν ἀαγβ᾽ ἐχρεγίθηςς, 
ἴῃ τπηλικεά ςοπίταβὶ ἴο Μί., νῇο τερσγε- 
β6ηΐ8 ἰετηρίδιίοη 88 ἴῃς αἷνη οἵ {86 τεῖίτε- 
τηοπὲ (πειρασθῆναι); ἀραὶη ρσυδτάϊηρ, 
ραϊηβὲ ψτοηρ ἱπιργεββίοπμϑ, γε ἂὲ ἴΠ8 
βᾶσηε {ἰπ|6 ἔγιε ἴο {πε ἴαςϊ. Ὑῆα ργεβεπί 
ἔεηβε οὗ δε ρατγιεϊςϊρίε ἱπυρ]ε8 {παῖ 
τεπιριδιίοη, [που ἢ ἱποϊἀθηῖδὶ, ννὰ8. σοη- 
εἰπυουθ, ροίΐηῃρ οα΄ ἢ ἱπογεδϑίης 
ἰπέεπβεν 411 μα εἶπιε.---οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν 
ἰταρ!ε8 δρβοίυξθ αὐβιίπεηςς, βυρρεδιῖνα 
οὗ ἱπίθβηβα ργεοοουραϊίίΐοΘη. ὙΠεῖς νν88 
ποιδίηρς ἵπεσα ἴο εδΐ, Ὀὰὲ α͵80 πο ἱποῖπδ- 
τίοη ου ἴδε μαζὶ οὗ [εβ08. 

γν. 3-4Φ. Εἰνεὲ ἐοιηῤῥα ίοη.---τῷ λίθῳ 
Το ῬΟΒΒΙΟΪΥ ἴτε βίοπθ Ῥοσα ἃ Ἴεχίδίῃ 

τεβειιδίδηος ἴο ἃ ἰοαῖ, Μιίάδε Ἑδιτατ᾿ 8 
ποῖς (Ο. 6. Τ.), ἰῃ ψ Ὡς ἢ τείδεσεηςα ͵ἰ8 
ταδὰς ἴο ϑίδηϊεν᾽ β δοοουηὶ (δἰπαὶ απᾶ 
ῬαϊεΞέϊμε, Ῥ. 154) οὗ “ ἘΠῚ} 48 πηείοῃβ ᾽" 
ἴουπὰ οἡ Μουηῖ Ογπηεὶ, 48 ἃ βαπιρίς οὗ 
τῆς οτυβδ  Πἰβαϊίοηβ ἔουπάὰ ἱπ ᾿ἰτηθβίοπα 
Τοττηδίῖοηβ. --νεσ. 4. καὶ ἀπεκρίθη, εἴς.: 
δε Ἄπδνοσ οὗ [6818 δἃ58 ρίνεπ ὃῪ [κ., 
δοοοσγάϊηρ ἴο τῃε τϑδάϊηρ οἵ 3) ΒΪ,, ννᾶβ 
1ἰτηϊεὰ ἴο {πε ἤτγβὲ ρατὲ οἵ τῆς ογδοῖδ: 
ΤΔΠ Β8Π411 ποὶ ἰἷΐνε ὉῪ Ὀγεδὰ οπὶγ; 
πδῖυΓΔΙΥ δυρρεβιΐπρ ἃ οοηϊταβὶ Ὀεΐϊννεδη 
ῬὨγβίοδὶ ὑγεδὰ ἀπά τῆτες πίρῃμεν ἰοοὰ οὗ 
16 ΒΟ] οη Ψ ὨΙοἢ [Ἔδὺ8 δὰ Ῥεθη {εεὰ- 
ἱηρ (]- νΝνεἶββ ἴῃ. Μεγε). 

ν. 5-8. δεοομά ἱἐοπιῤίαἐοη. Μι.᾽8 
τοϊγά, ---καὶ ἀναγαγὼν, τνἱίπουϊ τῆς ἀδεά 
εἰς ὄρος ὑψ. οἵ ΤΑΕ., 15 δῇ εχργεββίοη 
{Κ. πλῖρῃξ νεγῪ νγῈ}} υ5ε ἴο οὐνιαῖε ἔπε 
οδ]εστίοη : ψ βεσς 18 ἴπ6 πιουπίαϊῃ 50 
δῇ τῆι τότ ἰϊ8 δυτηπλς γου οουϊά δες 
πε ψ μοὶς εαγῖ ὃ Ης ταὶρῃξ ρῥγεῖεσ ἴὸ 
Ἰεᾶνα ἴῃς πιδίίογ νᾶριι -Ξ ἰακιηρ Ηἱπὶ 
υρ ηῸ Κποῦβ ὅονν Ὦίρῃ ]-- τῆς 
οἰκουμένης : ἴος Μι.᾽8 τοῦ κόγμου; 858 
ἴῃ ἰδ. τ.-τ-ἐν στιγμῇ Χχ’ον ἴπ ἃ ροΐηϊ οἵ 
τηοτηεηΐ οὗ τπὶς (στιγμὴ ἔτοπι στίζω, ἴο 
ῥεεκι ψ Ώεπος στίγματα, .. αΔἱ. νἱ. 17», 
δζς οἡΐγ ἰπ Ν. Τ᾿). -νες. 6, ἐξουσίαν, 

δυϊπογῖγ. Μιάε Αοὶβ ἱ. γ, 8, νὨεῖς (18 
νοτγὰ δπὰ δύναμιν οσουτ, ἴμε οηε 5ἰρηϊξγ- 
ἱπρ; δυϊμοτίεγν, [ῃς οἵδεσ βρίγίτααὶ ῥοισεν. 
-ἶτι ἐμοὶ, εἰς. : τἢϊ158 οδυβε, ποῖ ἴὴ Μι., 
ἰδ ῬΙΟΌΔΟΌΪ ἀποῖποσ ἱπβίδπος οὗ 1,Κ.5 
εἀϊεξοτία! 5βοϊϊοιτυάε; δάδεὰ ἰο ρυδτά 
δϑαΐηβὲ τῇς ποιϊίοη οὗ ἃ σεἰναὶ αοά νυν 
ἱπάερεπάεης μοβδβεββίοηῃβ δηὰ ρβονψεῖ. 
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ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν" 17. σὺ οὖν ἐὰν 
προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πάντα."1 8. Καὶ ἀποκριθεὶς 
αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, “Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ 3 γέγραπται γάρ,5 
“ Προσκυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου,’ καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις." 
9. Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““ Εἰ ὁ δ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε 
σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω" 10. γέγραπται γάρ, “Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις 
αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε’ 11. καὶ ὅτι ἐπὶ 
χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου." 
12. Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Ὅτι εἴρηται, “Οὐκ 
ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου." 13. Καὶ συντελέσας πάντα 
πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 

14. ΚΑΙ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν - καὶ φήμη ἐξῆλθε καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ 
αὐτοῦ. 15. καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζό- 

1 πασα ἴῃ ΑΒΌΙΔΞ. 

Ξυπαγε.. .. Σατ. οπιτεἀ ἴῃ  ΒΌΙΞ 1, 33 αἱ. (τοπὶ Με.). 
5. γαρ οτϊτἰεὰ ὈΥ ἴτε βᾶπιε δυιπουίῖεβ. 
ΦΒΌΙ, αἱ. Βανε Κυρ. τὸν θ. σ. προσκ. (ΥΝ.Η.). 

δ ηγαγεν δε 'π 3 ΒΙ,Ξ, »ΒϊΟὮ αἶβο οπιῖὲ αντὸν δίϊεν ἐστησεν. 

5 Οπΐξ ο ΑΒΌΙΔΞ. 

Ἑτοτὰ ἴῃς 1εν δ ροΐηξ οὗ νίενν, ἱξ 8 
ἔπις, ϑαίΐδῃ πιίρῃς αυἱές ννε]] βὰν τη ΐ8 

ὟΝ εἰβ8- Μεγει).---ν ες. 7. σὺ, ἐπηρμδῖίς; 
ἴδῃ Ὦορεβ [Πδὲ [65:18 Ὧδ8 Ὀθεη ἀδζΖζίεὰ 

ῬῪ ἴδε βρίεπάϊά ργοβρεοῖ δηὰ ργοπιῖβα: 
ἵμου. «ἀἢ Τπίηε (ἔσται σοῦ πᾶσα).---Ν τ. 

8. ὕπαγε Σατανᾶ!:8 πο ρατὶ οἴτῆε ἵγιε τοχῖ, 
ἱσηροτιεὰ ἴτοπὶ Μί.; βυϊαρῖε ἴπετε, ποῖ 
Βεῖςο, ἃ8 ἴπεγε 8 ἀποίπεγ τοτηρί. ἴο ἔο]ονν. 

νν. 9-1ι3. ΤΑϊγά ἱἐενιῤίαἐϊοη. Μι.᾽8 
δβεοοηά.---ερουσαλήμ, ἱπεοίεαά οὗ Μι.᾽8 
ἁγίαν πόλιν .--ἐντεῦθεν, αὐἀεά Ὁν [,Κ., 
Βεϊρίηρ ἴο ὑγίηρ ουὖ (πξ βιτυδίίοη, 
βαρ εβιίϊηρ ἴ86 ρίυηρε ἄοννῃ ἴτοπι ἴμε 
Ἰάάν δεῖρῃι.--νν. το δηὰ 1: ρῖνε 
ἴδῃ 8 φυοίδιίοη τηυς ἢ 48 ἰπ Με., ψ τ 

τοῦ διαφυλάξαι σε δὐάἀεὰ ἔτοπὶ (δα 
Ῥβδ]ῃ).--- εῦ. 12 ρῖνεβ Οἢγίδι᾿Β ταρὶνῪ 
ἘΧΘΟΙΪΥ 48 ἰη Με. Τῆς παίυτε οὗ τῃϊ8 
ΤοΡΙν Ῥστοῦδοϊν ἐχρίδἰπϑ {πε ἱπνεγβίοπ οὗ 
δε οτάοσ οὗ ἰῃς βεοοηὰ δηὰ [Ὠϊγὰ ἐεπηρίδ- 
οῃβ ἰπ ΓΚ. Ὑῆς ἐνδηροὶῖβὲ ἰυἀρεά τὲ 
δικίηρ ἐπδὲ [18 βΒῃου!ὰ ῬῈ ἴΠε ἰαβὶ ψνογά, 
οοπδίσυϊπρ ἰξ 848 δὴ ἱπίεσγάϊοι δραϊπϑὲ 
τεπηρείῃρ ζέσις ἰῆς Σογά. Ι{κ.᾽8 νετβίοῃ 
Οὗ δε ἰεπιρίδιίοη ἰδ οδαγδοϊεγβεὰ 
τογουρδους ὉῪ σάτοδι ταδίσιςείοη οὗ 1Π6 
εν} 8 ρονγεσ (υἱάε νν. 1 ἀπά 6). Τῆς 
ἱπνεγβίοη οὗ {πε 1488 ἴννο τεπιρίδιίομβ ἰ8 
ἅἄυς ἴο ἴδε βδπηε οᾶυβεὲ. Τῇε οἷά ἰἸάεα οὗ 

ϑοβιεἰεστηβομες δὲ τῆς τγὰν ἰο [ετυδβαΐεπὶ 
ἴαν ονεσ ἴῃ τηουπίαίηβ '8 ραϊξγσγ. [ξ ἰ5 
ἴο δε ποῖεά [πὲ Με. Β οοππεοκίηρ ρατεϊοῖεβ 
τότε, πόλων) ἰπιρῚῪ βδεάυθπος ποσὰ ἰπδη 
Κ᾿ (καὶ, δὲ). Οπ πε ρεποζαὶ ἱπιροσὶ οὗ 

1πς ἐετηριδιίοπ υἱάς οἡ Μι.---Ν εν. 13. 
πάντα π., ἐνετν Κίπὰ οὗὨἉ τεπιριατίοη." - 
ἄχρι καιροῦ : ἱπιρίγίηρ ἔδαὶῖ τῆ βδτης 
βοσῖ οὗ [επιρίδίίοηβ σεουγτθὰ ἰῇ ἴδε ἐχ- 
Ῥεγίδεηςε οἵ [εβ08. 
, ν. 14-165. Ἀείμγη ἐο Οαἰϊδε (οΓ. ΜΚ. 
ἷ, 14, 28, 30).---Ν ες. 14. ὑπέστρεψεν, 85 
ἴῃ νδῖ. σ, ἐγεαυθηεῖν υδεὰ ὃν [,Κ,---ἐν τῇ 
δυνάμει τ. Π., ἰῇ τῆς ρονγεσ οὗἩ ἴδε 
ϑρίγιε; 86}}} δ8. 8111 οὗἩ τῆς ϑρίσίε 8 αἱ τῆς 
Ῥαριίβηβ. ϑρίτίτυδὶ ρονγεσ ποῖ ψεακεηδὰ 
ἘῪ τεπιριδιίοπ, ταῖβεσ βιγεηριμεπεά : ῥοςέ 
υἱἹείογίαπι εογγοδογαίμς, Βεηρεὶϊ.--φήμ. 
(μετα δἀπὰ ἱπ Μι, ἰχ' 26), γεροσῖ, ταυερα 
Ὁγ τῃς εἐχεγοῖβε οὔ τῆς δύναμις, ἱπιρὶ γίην 
ἃ τηϊ ἰβέγυ οὗ νυ ϊο ἢ πὸ ἀξία! β ἀγα Ὦεγα 
Εἰνεη (8ο ϑοῆδηζ, αοάει, ]. ΥΝ εἰς8, εἰς.). 
Μέγα τῆϊπκβ οὗἩ ἔα ἴαπις οὗ τῆς Μδῃ 
Ψ ΠΟ Πδά ὕδεη Ὀαριίβεά Ὁ τοτηασκαθῖα 
Δοοοσπηρδηϊπιεηῖβ ; Ηδῆη οὗ τῆς αδἰτοσεά 
πταπβῆβυίε ἀρρεᾶζγαπος οὗ 76βι118.---  ετ. 
15. ἐδίδασκεν : 5Ξυπητηδγυ τΓείδγθηςς ἴο 
ΟἸὨμτίβεβ ῥσγεδοῃϊηρ τηϊπίβεσν ἱπ τἢς 
δ] Πεδη βυπαροριεβ.---ὐτῶν ταίδθτβ ἰὸ 
Γαλιλαίαν, νεῖ. 14, ἀπά πιεδῆβ [δ8 



---τϑ. 

μενος ὑπὸ πάντων. 
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τό. καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ,; οὗ ἣν τεθραμ- 
μένος 3 καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, 
εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 11. καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ 
βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου ὃ: καὶ ἀναπτύξας 4 τὸ βιβλίον, εὗρε 

τὸν δ τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον, 18. "Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ. οὗ 
ἕνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίζεσθαι δ πτωχοῖς, ἀπέσταλκέ με ἰάσασθαι 
τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, 

καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν: ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει" 

1 φις Ναζαρ. νἱΐπους τὴν ΜΙ ΒΌΙΞ. 

Ξ.ΜΜ1Ξ πιΐπυδο. πᾶνε ἀνατεθ. (ΤΊ Ξοἢ., ΥΝ.Η., πιᾶτρ.). 

8 τον προφ. ἰσ΄ ἴῃ ΣΦ Β1,Ξ 33, 60. 

480 ἴῃ ΝΜ ῸΔ αἱ. (ΤΊ5ς.}.); ἀνοιξας ἴῃ Β1Ξ 33 (Ὁ... 

δ Οχξ τὸν ΓΞ .33 (ὟΝ... Ῥσχαςίκεῖ). 

5 εξναγγελισασθαι ἰπ . ΒΠ01,ΔΞ αἱ, 

Τιασασθαι... 

ρεγόμν ξοπεισυξθοη σα Ξεηϑινε.---- 
μενος : Ε40.41]} βιιπηπλᾶτυ βιαϊεπιεηὶ 

οὔ {δὲ τεβυϊ---επεσαὶ δάἀπγιγαιίοθ. [Κ. 
5 Βυττγίηρ οὔ ἴο τῆς ἐο]]οννπρ βίοσγ, 
νοι, τπουρἢ ποὶ ἔπε ἔσγβι ἱποίάεπε ἴῃ 
ἴῃς Οαἰϊεαη ταϊπίβυν (νν. 14 πὰ 1:5 
ἱπιρὶν {πε σοπίγασυ), 18 πα ἢτϑὲ ἢς νν᾽8868 
ἴο παιγαῖε ἰπ ἀεῖδι!. ΗδἊ ν ἴβῃεβ ἱξ ἴο 
8εῖνα 48 ἴδε ἐγοπείβρίεος οὗ ἢἰ8 ἀοβρεῖ, 
88 ἴζ ἰο ΒΔΥ : ἐκ ῥγίριο ἀΐδες ομιπία. ὉΤῈ 
Ὠιβίοσίς ἰπίογεβὲ 1Π Ἔχαςῖ βεθθηοα 18 ΠΕΙΘ 
βυροτγάϊπαιϊιεά ἴο πε τεϊίουβ ἱπίεγεϑὶ ἴῃ 
ἱπιρτεββῖνε ργθβεηίδιίίοη; 4υἴτε Ἰερίἰτηδίε, 
ἄυς ννατηίηρ Ὀεΐηρ ρίνεηῃ. 

νν. 16.3.ὅ. ξεδης ἱπη Νακαγείᾳ (Μι. 
ΧΙ, 53-58, ΜΙκ. νὶ. 1-64). Ὑδουρὰ [κ. 
868 Δη εὐϊίοτί4] ἀϊβοτειίοη ἰπ πε ῥίαείπρ 
οἵ (Πὶβ θεδυῖκα} βίοσυ, ἵπετε πεεά Ὀς πὸ 
ϑυδρίοίοη 8δ8 ἴο ἴπε ᾿ἰβιογίοινὙ οὐὗὨἨ ἁ ἱἰΐ8 
ταδίη ἐεαϊυγεβι ὙὍα νἱβὶξ οὗἩ [εβ8 ἴοὸ 
Ηἰβ παῖῖνεα ἰονη, ψ δίς παὰ ἃ βεουσα 
Ῥίδςε ἱπ ἴδε σοπηπιοη ἐγδάϊτίοη, νου] Ὀε 
ΒΌγα ἴο ἱπίεγεβε [κι δηὰ οτεαίς ἀθβῖγε ἴοσ 
ξατίδες ἱπέοττηδιίομ, νυ ἢ τηῖρῃς τοδά"ν 
Βα οδιδίπαθ!ε ἔτοσῃ βυσνίνίηρ ΝΑΖαγεδηβ, 
Ψῆο δΒαά Ὀεεπ ρῥταβεπῖ. ἐνεη ἔοπὶ ἴῃς 
Ὀγείδγθη οὗ [εϑ08. ε πιδᾶὺ ἱπογείογε 
βεεὶς ἱπ {π|8 ἐτοπιϊβρίεσς (ΡῬγοργανῖνι- 
σέπολ, 1. ἊΝ εἰ85) δυιπεητὶς τεπυπίβοθηςαβ 
οὗ βυπαρόρυε δ άγεββ οὗ [εβ08, 

γν. 16-2:1. κατὰ τὸ εἰωθὸς : [ἢ το- 
ἔετεπος πιοδὲ ὑσοῦδῦΥ 18, ποῖ ἴο ἴῃς 
ουδίοτῃ οὗ ]ε88 δδ ἃ ὕῬουν ἀυτίπρ Ηἰ8 
Ρεναῖς 11ἴς, θὰ: το ψῆᾶὶ δ μαὰ ὕεεη 
ἀοίηᾳ βίπος Ηε Ὀερᾶπ Ηἰβ πιϊηἰβέσγ. Ηξ 
υβεὰ ἴῃς βγπαρόζιιε 48 οηἜς οἵ Ηΐβ Ἴδε 
ορροσίυπίτιεβ. (50 1]. ΝΥ εἶἰδββδ πὰ Ηδδη 
ἀραϊπδὶ Βεηρεῖ, Μεγεσ, ἀοάεϊ, εἴς.) 
μὲ ]ε85 διϊεπάεὰ ἴπε βυπαροψὺς 845 ἃ 

ΤΑΕ. ἴπ τηΐηυβο. 

. καρδιαν οπιίς Δ ΒΌΓΙ,Ξ 13, 33, 60 (Τίβο"., Ττερ., ΝΝ.ἢ.). 

ΒΟΥ δπά γουτῇ ροεὲβ ψίϊῃους βαγίῃηρ.--- 
ἀνέστη, δβἰοοά τρ, ἴπ6 υδυδὶ αἰετυάς ἴῃ 
τεδάϊηρ (" Ῥοΐἢ ἰεηρ δηὰ βίδπάϊη 
Μετ δἰοννεὰ δ {πε γεδάϊηρ οὗ πα Βοο 
οὗ Ἐβίμεγ," ϑοδῦτγεσ, Ὀΐν. Π., νοΐ. ἰΐ,, Ρ. 
70); εἰπεῖ δ8 τεφυεβίεὰ ὃν ἴπα ῥγεβί- 
ἄεπὶ οὐ οὗ Ηἰβ οὐνῆ δοςοσά, 88 ἃ ποῦν 
ψ 611 -Κηοντι ἐεδοδετσ.---ν ες. 17. Ἡσαίονυ: 
ἴδε βεοοπὰ ἰεββοη, Ἡ αῤκέαγαϊ, ννᾶ8 ἴτοτῃ 
τῆε ῥσορῃεῖβ ; [ες ἔσβε, Ραγαφλαΐ, ἴτοπι 
τς [Ψν, ΠΟ. νᾶ ἰοσεπιοοὶ ἰῃ 
ἙΔὈΡΙπῖςδ] εβίθεπι. Νοῖ 80 ἰῃ τδς πιίηὰ 
οὗ ]εβθ08. Τῆς ῥγορδεῖβ μδὰ τῆς ἔἤγβι 
Ρίδος ἴῃ Ηἰβ ἐἰπουρῃέβ, ἐπουρ πους 
ΡῬταϊυάϊος ἴὸ τῆς [νν, Νὸο πῖοτε ςοη- 
Βεηῖαὶ ὕοοῖκ τπδη ᾿βαίδῃ (βεοοπά φαγὶ 
ἐβρεοίδ!!ν) οουἹὰ ἤάνε Ῥδβὴ ρδεβὰ ἴπ 
Ηἰ8 μβαπὰ, πίη τῆς 1ἂνν Ης βεεπὶ8 
ἴο πᾶνε βρϑοίδι!ν Ἰἰονεὰ ᾿Πευϊεγοποιην, 
Ῥερπεις ἷπ βρίσὶ: (νἱἀς ἐλε ἐενεῤέἑαξϊοη). 
-- εὗρε τόπον : ὉΥ οδοῖςε, οΥ ἱπ ἄνες 
σουτβα, υποοτίαίη ψὩοἢ ; ἄοεβ ποῖ 
δτεδῖν τηδίϊοεσ. Ὅς οποίος ψουϊά Ὀ6 
οδαγδοιοσγίβεις, (6 ογἄεσ οὗ τὲ ἄδν 
Ῥιονίἀδηκίαὶ 85 ρίνίηρ [6808 Ἰυδὲ {Π6 
ἰεχὲ ΗἜς νουϊά ἀεϊίρῃι ἴο βρεδῖκ ἴτγοῃ). 
Τῆς Τ᾿» νν88 ἐπα ἢ ςοπῆϊπυουβῖν, ἐπα 
Ῥιορῃθίβ Ὺ ἔδεε βεϊεοιίοη (ΗοἱίζΖ., 
Η. Ο.).--τνν. :ϑ, 1οὸ Ἄοοπίδίῃ ἰἢς ἰεχέ, 
Ιβδίδῇῃ ἱχῖ. 1, 2, ἴσεα τεργτοάυςείοη οὗ 188 
ϑερῖ., Ψν ΠΙ ἢ ἔγεεῖν τεργοάυςεβ ἔς Ηςδ- 
τον, ΜΏΙΟΝ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ννὰβ ἤγβε τεδά, 
τη δὴ τὐτη ἃ ἱπῖο Ατατηδεδη, ἔπεη ργεδοπμεὰ 
οπ ὉΥ 7|6808, (αι ἄδγ. [τ πᾶν δᾶνα 
Ὀεεη τοδὰ ἔἴοπὶ δῇ Ασδαπιδθδη νεζβίοῃ. 
Μοβὲ ποίδοϊε ἰπ τῃ6 αυοϊδιίοη ἰ8. 186 
Ῥοΐηξ δὲ ψῃὶςἢ ἴξ δῖορβ. [Ιἢ 1βαίδῃ δῆεσ 
δε ““Δοσερίαθίε γεᾶσ᾽" οοπηεβ δε “ ἀδῪ 
οἵ νϑηρεδηςε ᾿. ΤΠε οἴἶδαδβε τεξεγγίπηρ ἴο 
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19. κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν." 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ἵν. 

20. Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, 
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισε" καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21. Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς 
αὐτούς, “Ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν 
ὑμῶν." 22. Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς 
λόγοις τῆς χάριτος, τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 

καὶ ἔλεγον, “Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ᾿ωσήφ3;" 23. Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς, ““ Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρέ, 
θεράπευσον σεαυτόν: ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ Καπερναούμ.,5 
ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου." 

24. Εἶπε δέ, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν 

1 ος οφ. Ὀείοτε ἐν τὴ συν. ἴῃ 3 ΒΙ, 33 (Τίβοξ., Υν.Η.). 

3 ουχι νιος ὁστιν '. οντος ἴπ ΒΙ, (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 
8 ξιᾳ τὴν Κ' ἰη ΒΌΙ,. 

{δε Ἰαξίεν 8 ἐὐν ἐφ πῷ με τ τα τε- 
θ, υσμένονς ν ἀφέσει (νετ. 10) ἰδ ἰτη- 
ἡμὴ (Ὀγ ΓΚΟργοῦ δ} }γ) ἔτοπι 18. ᾿ν111. 6,186 
αἰἷπὶ δεῖπρ' ἴο τηδῖκε ἔπε τεχὶ 'π 811 γεβρεςὶβ 
ἃ Ῥτορτδιηπ)α ἔοσ ἴδε πηϊπίβισυ οὗὨ Ϊ]εβι8, 

οης Ψῖὰ τηδὲ, ἰη ἴδε πιϊπά οὔἴδε Ἔνδη- 
ξεϊῖδε, γροεβ ἴδε ἰγαηβίδιίοη οἵ 411 ἴῃς 
Τςαξεροτίεβ πᾶπιεά---Ροοτ, ὑγοκεη-Ββεαγιςά, 
οαρείνεβ, δ᾽ἰπά, δγυϊεοά---τολ {πὲ 
Ῥοϊ εἶςα! ἐο πε δρίγιευαὶ βρβεσε, [ερὶε- 
τηδίεϊγ, ἴος ἴμαὲ Ψᾷ8 ἰηνοίνεά ἴῃ δα 
ἀεοϊαγαϊίοη ἐπαὶ {πε Ῥτόρῆεου νγὰ8 δι]- 
Β]1εὰ ἱπ 16805.---Ν τ. 2ο. πτύξας, [ο]ά- 
ἱπρ, ἀναπτύξας ἰπ νεῖ. 17 (Τ. Ε.) ΞΞ υπ- 
βίης. ὑπηρέτῃ, ἴδε οδῆςεν οἵ τ8ὲ 
δυπάρορας; οἷ, ἴδε ὑδς οὗ [86 ννογά ἴῃ 
Αοἰβ χίϊ. δ. --- ἀτενίζοντες, ἰοοκίη 
αἰἰεηείνεϊ νυ (ἀτενής, ἱπίεης, πὶ α δῃ 
τείνω), οἴϊεη ἰη Αςῖδ, νἱάε, 4.6.» ΧΙ], 9.--- 
γεῖ. 21. ἤρξατο: νὰ πᾶν ἴδκε ννδδὶ 
Το οννβ εἰπε δ8 ἰῃς ρίδβε οὗ ἴ86 ἀϊΐδβ- 
οουγας, ἴῃς ἵπεπῖς (Πς ΜΜεῖϊε, Οοάει, 
ΗδΠη), οσ ἃ5 ἴῃε νεῖν ννοσάβ οἵ ἴῃε ορεη- 
ἴῃς βεπίεπος (ατοιΐμβ, Βεηρεῖ, Μεγετσ, 
Ἑαττατ). ϑυς ἢ ἃ ἀΐγεοι αγγεβεπρ ἀππουποε- 
τεῆς ψουὰ ὃς ἴγὰς ἴο ἴῃς πιδηποῖ οὗ 
7εβυ8. 

γν.22-3ο. Τἐε “εφμεῖ.---Ψετῖ. 22. ἐμερ. 
τύρονν α., Ὀοτεα νἱΐη688 0 ΗΠ), ποῖ Ξ- δοξα- 
ζόμενος πῃ νεῖ. 15; ἴδε σοηέεββίοῃ νγᾶβ 
εχιοσίεἁ ἔἴοπὶ ἔπεπὶ ὉῪ ΟἾγίβε 8 ὑπάε- 
ὨἱΔΌΪΕ ροννεσ.---ἐθαύμαζον, ποῖ, αὐιγεῖ, 
Βυῖ, μεῖς βυγριίβεά δὲ (Ηδῃπη).---λόγοις 

ἧς χάριτος, τσογάς οὕ ργαςε. Μοβῖ ἴᾶκε 
χς δΒοζα ποὶ ἱπ ἴδε Ῥαδυϊης βεπβε, δυῖ 
Ὧ8Β ἀεποιίπρ αἰϊγαοιίνεπεββ ἰπ ρθε ἢ 
Οεγπίδη, Απριμέλ), στμαυϊίας βογηποηὶς 
Κυρκε, ἢ οχαπιρίεβ ἴτοπὶ ατεεκ 

δυΐδποτιβ, υἷα δαπηϊττηρ ἴπδὲ χάριτος 
ΤΑΔΥ ὃς 8η οδ]εςῖίνε ρεπίτῖνα, “ βεστῆο ἀς 

τεῦυ8 δυανίδυε εἰ ἰδεῖ ᾿). [ἡ νίαν οὔτῆς 
ἴεχὶ οἡ νι ΐο ἢ [ε808 ργεδοπεᾶ, δηά τῆς 
ἔαςϊ τπδὲ τῆς Ναζασγείῃ ἱποίδεπε οσσυρίε8 
ἴῃς ρἷδος οἵ ἃ ἐτοηιβρίεςς ἰπ ἔπε ἀοβρεϊ, 
ἴδε τεϊσίουβ Ῥδυϊπε βεῆβε οἵ χάρις (3 
ῬιοΡΔΌΪΥ με τίρδε ομε -ῷ ψοσάβ δδουΐ 
ἴδε οἵ τ ΒογεΌΥ ἴδα ρτορδεῖὶς 
οἴβο ςε τεῦ Υ ἐ τΙδΙιοα, } ὕγεῖκε (π 

Ἔγαῦ), ψὯ1ε τακίηρ τα ὅτᾶςς οὗ 
ἐκῤτάφὶ ἢ δάση ἴπδι χέρα ̓ ς δανς 
ταδδηΐ ἴξ ἐπ ἴῃς ΟἾΠΕΙ 8εῆβε, 25 ἴῃ Αςίβ 
Χχίν. 3, χχ. 24φ.. ΜΝογάβ οἵ ρτᾶος, δδοιὲ 
ἔταοα: βο ἢ Ψ88 ΟἸγίβι᾽ 5 βρεεοῦ, ἴπεη 
ἃπά αἰνναυβ-ἰμδὶ 18 1,Κ.᾿8 1ἸάΔ68.---οὐχὶ 
υἱός, εἴς. :; (18 ἴδοξ, ἐΑπι Ατίεν, πδυῖγαὶ- 
ἰδεὰ τῆς εῇεςὶ οὗὨ 811, σταος οὗ πιᾶππεῖ 
δηὰ ἴπ6 σταοίουβ πηεβδϑαρε. Οὐ. Μι. χίϊὶ. 
55, ΜΚ. νὶ. 3.---ᾧἷ΄]ἷες. 22. πάντως, ἀουδι- 
1ε858, οἵ το λὴν Ξ- Ηεῦτενν 
“παϑλαὶ, ἱποϊυάῆἨηρν ῥγουεγὺς 88 Ὑ61] 28 
ψγΠδὲ ννα 081] ““Ῥασδῦϊεβ ". Α ργονεζῇ ἴῃ 
τῆϊβ οΔ58ε.----Ἰατρέ, εἰς. : 6 νεσρδὶ 
τυεληίηρ ἰ8β ρἷδίπ, πε ροΐπεὲ οὗ τς 
ῬᾶτΔΌΪε ποῖ 80 ρἰαὶπ, (που ρἢ ννῆδὲ ἔο ον 5 
Β66ΠΊ8 ἴο ἱπάϊςαϊς ἰξ ἀϊδιϊ πο ΕΥ ἐπουρῇ Ξε 
ἄο Πετε, αϑποηρ μ5, αϊ γοὺῦ δᾶνε, 48 
ΜῈ εδσ, ἄοῃπε ἰῇ Οδρεγηδυπ. Τῆϊς 
ψουϊὰ ποῖ Ἔχδοῖῖν ἀτηοιηξ ἴο ἃ ρῃγβίοϊδπ 
Βεδιπρ Ὠἰπιβεῖ. ΥῈ πιυδὲ Ὀ6 Ἄσοηίεης 
νι τς ψεπογαὶ ἰάεα: Ὄνεσυ βεηβί 8 
Ὀεπείδοῖος Ὀερίπβ ἱπ δὶβ ἱπηηεάϊδια 
βυττουπάϊηρΒ. ὙΠεΙΘ ἰβ ῥζοῦδῦϊγ ἃ 
τους οὗὨ δοερεἰςΐβηλ ἰῃ ἴπῸ τνγοσάβ τὸ να 
ΜΠ] ποῖ δαΐίενε ἴπε τερογίβ οὗ γοὺσ στεδλῖ 
ἀεεάβ, ὑπ|ε88 γοὺῦ ἄο βυςῇἢ (Πίηρβ ἤεγα 
(Ηἴπ). δος βίπηῖασ ὑγονεγὺβ ἴῃ οἵδοσ 
ἴοηριεβ, υἱάε ατοιυβ δπὰ Ψγεξβεείη. 
ΤΒε τεΐδιεπος ἴο ἐπίπρβ ἄοπε ἱπ σαρετ- 
πδυπὶ ἱπΊρ]1ε8 ἂπ δηϊεσεάεης τηἱη ΒΥ 
ἴδετα.--νοτ. 24. ᾿Αμὴν: Βο]επΊη ἰῃ- 
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45. ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι 

ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡλίου ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς 
ἐπὶ 1 ἔτη τρία καὶ μῆνας ἔξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
γῆν 26. καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν 
Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος 5 πρὸς γυναῖκα χήραν. 

ἐπέμφθη Ἡλίας, εἰ μὴ εἰς 

27. καὶ πολλοὶ 
λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ ᾿Ελισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ καὶ 
οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος." 28. Καὶ ἐπλήσ- 

θησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα, 29. καὶ 
ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως 
τῆς ὁ ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν φκοδόμητο," εἰς τὸ 5 
"κατακρημνίσαι αὐτόν’ 20. αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν « Βατα αν 
ἐπορεύετο. 

41. ΚΑΙ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας " καὶ ἣν 

1 φπι, ἰοπηὰ ἴῃ ΟΙ.Δ αἱ. (Τί8.}.), 15 νναπείηρς ἰπ ΒΌ (ΥΝ.Η. εχ, ἐπὶ πιᾶγρ.). 

ἽΣιδωνιας ἴῃ ΜΙ ΒΟΏΌΙ, Ι, 13, 69, 131 αἱ. 

δεν τω 'σ. Ὀείοτε 4πι Ελ. ἰπ ΜΒ ΒΟΌΙ, Σ, 13, 33, 69 αἱ. 

4 Οπὶὶ τῆς ΝΑΒΟΙΔ αἱ. 

ϑ ῳκοδομητο αὐτῶν ἴῃ Ὁ ΒΌΙ, 33, αἰξεγεά ἱπίο τῆς πιοσς υξαδῖ οσάες ἰῃ ΤΕ. 
δωστε ἴοι εἰξ τὸ ἰη  ΒΌΙ, 33 (Τίβος., Ν.Η.). 

ττοδυςίηξ ἀποῖμεσ ργονεσῦ “Εἶνε ἱπ Μι. 
δηά Μῖ. (χίϊΐ. 57, νί. 4) ἴῃ β"ρ ΒΕ νατίεά 
ἐοττη.---δεκτός (υἱός νεῖ. 1ο, αἷβο Αςίβ 
Χ. 35), Δοοερίδδῖς, ἃ Ῥαυϊΐηε τνογὰ (2 (οσ. 
νἱ. 2, ΡΏ]]). ἵν. 18).-ν ες. 25. ΤῊΒ νοσβα 
Ῥερίπβ, 16 νεσ, 24, ἢ ἃ 80] πη 4886- 
νεζγαϊίοη. [ἐ οοπιδὶπβ [6 ὑσόρεῖ δῆβννεσ 
ἴο νεῖ. 22. [τ πὰ5 Ὀεδὴ βυρρεβίεά (7. 
ννεἰδβ5) τπδὲ νν. 22 πᾶ 24 ἢανε δεεη ἴπ- 
τεγροϊδίςά ἔγοπι ΜΚ. νἱ. 1-6 ἴῃ ἴῃς βουτος 
1Κ. Βεῖς υϑεά.---ὅτη τρία κ- μ. ξξ, ἴῆτεε 
γδδτϑ δηὰ βἰχ τηοπῖθβ. Τα γεΐεγεπος ἰ5 
ἴοχ Κίηρβ χνὶϊ. 1, χυῖ]. 1, ν πεγα τες 
γδᾶσβ ἂτε πιεηϊοηεά. Τδδ τϑούγσεπος 
οὗ ἴδε βαπὶε ἠὐυπιῦεσ, ἴδγος δπὰ ἃ ΠΑ] 
γδᾶσβ, ἴῃ [π|68 ν. 17 86 6Π18 ἴο ροΐηΐ ἴο ἃ 
τιδάϊἰομδὶ εβιϊπιαῖς οὗ ἐῆε ρεγίοά οὗ 
ἀγουρῆς, τῆτες ἂἀπὰ ἃ ἢΠδ]ζ, ἰῃὴ6 4] οὗ 
βενδϑῃ, ἴπΠ6 πυπηθεσ Βυτηρο !ς οὗ εἰ γογένμς 
(θαπίεϊ χίϊ. 7). --οννες. 26. Σάρεπτα, ἃ 
νΠΠαρε ᾿γίπρ {ἐιπελῥας ΎἼγτε δηά 51 άοπ - 
τηοάδγσῃ ϑηγαζεηά.---Ν ει. 27. ὃ Σύρος. 
Νδαπιδῃ δπά ἴπε νἱάον οὗ ϑασερία δοιῃ 
Οεμι]ε8.: {πε86 σείδγεποεβ βανουσίηρ οὗ 
πηΐνοσβα δὰ ψεγα υνεϊσοηὶς ἴο 1Κ., δυϊ 
ἴῆετε 8 πο γεάβοῃ ἴο βυβρεοϊ δαὶ δ ρυΐ 
18 6πὶ ἱπῖο Ομ γίβι᾿ Β πιο. [εϑ8 σηϊρδς 
Βᾶνες 80 βροίεπ (σἱάς Με. νἱῖΐῖΓ, 11).--- 
νν. 28.29. ὕὑπεγτηραϊμειὶς ἔτοῦιὶ ἴῃς 
ἢσβὲ, (Ὡς Ναζαζεδηβ, δίῃπρ ὉΥ ἔδεβα 
Ο. ὙΤ. τείεσεποθβ, Ὀεσοπ ἱπάϊρηδηῖ, 
Ῥαρφαπ5, ποῖ ἴο βρεῖς οὗ Οδρεγηδυπὶ 
Ῥεορῖς, Ὀεϊῖεσ ἐπδη ννε : ἀυνὰγ ἢ Η πηι] 

ουὲ οὗ {86 δγπαρορια, πᾶν, ουὲ οὗ ἔδ6 
ἴον (ἔξω τῆς πὔλεως).. ὧι ὀφρύος τ. 
ὅ., εἴς.» ἴο ἔς εγεῦτον (τμῤεγοί ἔμρε, Βοτα 
οπὶν ἰπ Ν. Τ.) οὗ τῆς Π1]] οἡ ννβίςῃ ἴδ οἷν 
ΨΜΆ8 ὈΌΪ , ἱπηρ γίησ δῃ εἰεναιεὰ ροΐηξ 
δυῖ ποῖ πεοαββασην ἴῃς δίρῆεβὲ τάμε. 
Κυρκαε γαπηαγκβ: “ΟΠ ΒυπιπΊυ πὶ τῃοπεΐδ 
ΤδουπΊεη, βεὰ πγίποσ δἰίαυΐβ ἐμρεμίης αἶνϑ 
εἰέθες ἱπιο]]ρίτασ, 41: οὐπὶ τηοηΐα 
οοδδεγεῖ, πιδίδρβογα ἃ βυρεσοι 118 οου- 
Ἰογσιπλ ἀδβυμηῖα, φυᾶς ἰῃ τοπῖα αυϊάεπι 
ετηϊηθηῖ, ἴρδο ἰδπίδη νετγιῖϊος ἱπέδσίοσα 
βυηῖ ". ΝΑΖδαγεῖβ πον [168 ἴῃ ἃ οὔ, 
ὉΠ οἷοδα ὑρ ἴο π6 ὨΠῚ βυτγουπάϊηρ. 
πες ἔῆεπ ἰτ ννεηῖ αγῖπες ὑρ.--ὥστα 
(εἰς τὸ, ΤΙ.) ννῈἢ ἱπβπίενα ἱπάϊςδεης 
ἰπιοητίοπ δηὰ ἰεπάδπου, ΒΔΡΡΙΪΥ ποῖ 
ταβυΐι.---νες. 3.ο. αὐτὸς δὲ, ὑυὲ Ηδ, 
ἐπιρμαίίς, βυρρεβιίηρ ἃ Τοοπίγαβε : τῆς 
ἱπρισίαις, Ἠδ οαἰπὶ δηὰ 58εἰ ροββεββει 
--διελθὼν : η0 πηΐγαοϊα ἱπίεπάς, δα 
ΟἿΪΥ ἴῃε πιᾶσνεῖ οὐ τἰῃς ροννεσ αἴνναγβδ 
ἐχεγίεά Ὁγ ἃ ἔγσᾶπαυ! βρίτιξ δπὰ ἄγπι ν}}} 
ονοῦ ΒυπΊδη Ρδϑββίοῃβ. 

γν. 31-37. 15 Οαῤεγπαμηι; ἐΐλδ ἀδ- 
»ιοπίας (ΜΚ, 1. 21-28).---κατῆλθεν εἰς Κ. 
Ηε ΨΜεπὶ ἄονπ ἔγοπι Ν᾽ ακαγείκ, ποῖ ἔγοπὶ 
λεαυδη, ἃ8 βδυρρεβιεὰ ἱπ Ματζοίοη Β 6οβ- 
Ῥεὶ, Ὡς Ῥεραη Βετε: “Αππο αυϊπῖο- 
ἀεοίπιο ρσγίποίραῖϊυβ Τὶρεσίαπὶ Ὀευπὶ 
ἀεβοθηδῖίββῈαε ἴῃ οἰνίἰδίεη Οδ,αθδο 
ΟΡΒΑτΠΑυΟΙ," Τετῖι!]. ς. Μασς, ἵν. 7.-- 
πόλιν το Γ.: οἰτουπιβεδηκία!γ ἀεδβοσιδεάᾶ 
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διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασι. 32. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ 
διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 33. Καὶ ἐν τῇ 
συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ 
ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ. 34. λέγων. “Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σο΄, Ἰησοῦ 
Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς ; 

35. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, “ Φιμώθητι, Θεοῦ." 
οἶδά σε τίς εἴ, ὁ ἅγιος τοῦ 

καὶ ἔξελθε ἐξ 3 αὐτοῦ." Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον 

5. ν... ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν, 36. καὶ ἐγένετο " θάμβος 

Ααίε δ, το, ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, “ Τίς ὁ λόγος 
οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, 
καὶ ἐξέρχονται ; ἢ 
τόπον τῆς περιχώρου. 

37. Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα 

38. ᾿Αναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 
Σίμωνος " ἡ ὁ πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἣν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ" 
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 39. καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, 

ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα 
διηκόνει αὐτοῖς. 

40. Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις 

1 Ομ λέγων Δ. ΒΙ.Ξ οορ. Οτΐρ- 

ϑαποὶῃ ΜΙ ΒΟΌΓΙΞ 33 αἱ. 

Ὧ8 ἷὲ ἰδ τῆς ἔσβε τηεπείοη ἴῃ 1.5 ονῃ 
πδιταῖϊνε. Ὑεῖ ἴῃς ἀεβοτίριίοη ἰβ νᾶρυς, 
88 1 ὉΥ οης ἔδι οὔ, ἴον τεδάθιβ ἰῃ τῃ6 
βᾶτης ροβίΐοῃ. Νὸο πιεπιίοη βεσα οὗ ἴδε 
1ακε ζίαε ν. 1). -τνεσ. 32. ἐν ἐξουσίᾳ, 
πὸ ταίεσεπος ἴὸ ἴπε βοσίδεβ ΕΥ̓ ὑνᾶ οὗ 
ςοπίγδϑὲ, 88 ἰη ΜΚ., νυ πεγεῦν ἔπε σπαγαο- 
τετγίβαϊίοη ἰοβεδ τη ἢ οἵ 118 ροίηι.--- ἐγ. 
33. φωνῇ μεγάλῃ, ὐάδεά Ὁν ΓΚ.: ἰπ 
1 κ᾿ 5 παγγαῖίνεβ οὔ ουγοβ ἔνο ἰδῃμάδηςε8 
ἀρρβϑατ---(1) ἴο τηδρην ἴῃ6 ῥοῖσεν ἀϊ8- 
ἱνεά, δηά (2) ἴο ἐπιρῃδβίβε ἴῃς δερευο- 
6. Νεῖϊδες οὗ ἴπεβα ἴ8 ςοπβρίουουβ 

ἰπ τ 5 παγγδεῖνθ, [που Ρἢ (Π8 ρῆσαβε δπὰ 
ῥίψαν, δῃά μηδὲν βλάψαν αὐτόν ἰπ νεῖ. 
35, Ἰοοῖς ἱπ {π6 ἀϊτεοτίοπ οὔ (1).--- ες. 34. 
Ὄς Βεσζα ΟἿΪΥ (ποι βελαίπε ἴῃ Μκ., ΤῈ.) 
ἰῃ Ν.Τ. Ξ βαΐὶ Νυΐξᾳ., εἰ» δ5 1 ἔτοτῃ ἐᾷν; 
ἃ οτΥ οἵ Βοστοσ.---Ναζαρηνέ: ΓΚ. ἀδυ δ! 
ντὶϊεβ Ναζωραῖε. ΤἼΒ ὅδε οὗ τῃΪ8 ἔοτπι 
Βεῖα βυρρεβίβ [πὲ ἢς ῃ88 ΜΚ. β δοοουπὲ 
Ἰγίπρ Ῥέϊκτε Ηίπη.--τν ες. 35. μηδὲν Ὀεΐοτα 
λάψαν ἱπιρ 1168 εχρεοίδίίοη οὗ ἃ σοπίσαγυ 

ταϑυϊι.---νος. 36. ὁ λόγος οὗτος τείει8 
εἰἴπος ἴἰο ἑἰς σοπηπιαηάϊηρ τοογά οὗ [ε58115, 
{ο]οννεὰ Ὀν βυςἢ ββίουπαϊης τεβυΐ8 
(" φυϊὰ εδὲ δος νεγϑυπι" Μυΐρ.), οἵ ΞΞ- 
Ψῆδὶ ἰ8 (818 ἐλίηρ ) “αὶ ἃ βυγρτί βίῃ 
ῇαϊγ! (“ υϊά ἢος τεὶῖ εβὲ }" ΒεζΖᾶ, δῇ 
δῇες πἰπὶ τοι, Ὡς ΜΜεῖῖε, εἴς). [πη 
εἰΐμεσ οαβε 1, Κι᾿ 8 νεγβίοῃ δὲ 1818 ροίῃς ἰ8 

5 απ ίη ΜΙ ΒΌΤ,Ξ πιΐηυθο. 

4 Οπς ἡ ΜΑΒΌΙ,Ξ. 

ΔΙτοροίμες βεοοπάδγυ δηὰ Ἴςοϊουτίεββ 88 
ςοπιρατεὰά ψἢ ΜΕ.᾽8, φ.υ.--- νεῖ. 37. 
ἦχος (ἀκοὴ, ΜΚ.), ἃ δουπά, τεροτῖ ; ἀραίηῃ 
ἴῃ χχί. 25, Αοὲβ τὶ, 2 τὰ ἠχώ ἰπ οἰ αββίςβ. 
ν. 38, 39. Ρεέεγ'ς "»η7η71οίλεγο-ϊ"-ἶαιν 

(Με. νι. 14, 15, ΜΙς. 1. 29-31).---Σίμωνος : 
δηοίδεσ δπεϊοϊραϊτίοη. [ἢ Μᾷ. τε ο4]] οὗ 
Ῥεῖες δηά οἴπεγβ ἴο ἀϊβοϊ ρίεβῃΐρ πδ8 
δεεπ Ργεν ουβῖυ παιγαϊεὰ, Οης τνοπάεγβ 
ἴδας 1,.Κ. ἀοεβ ποῖ ἔο!ονν δίβ Ἄχατηρῖς ἴῃ 
νῖενν οὗ Ὠἰβ ῥγείδοε, νει ἴδε δροϑιῖεβ 
ἅτε οδἱἱεὰ δγθ- νυν πεββεθ, ἀπ᾽ ῆς. 
ἦν συνεχομένη, εἴς. : Κκ᾽.8 ἀεδίτε ἴο 
τηλρηΐϊν ἰπ6 ῥοισεν Τσοπηεδ οἰδαυῖν οὐὲ 
Βεῖθ. ““ΤΈε δηδὶγιὶς ἱπιρετέεοι ἱπιρ]ε8 
τδαῖ ἴῃς ἔενες ννὰβ οἰτοηίς, δηὰ [δ6 νεῖν 
παῖ [ἃ νν»88 βενεσε," ἕδσγαὰσ (Ὁ. 6. Τ᾿). 
ΤΉ Βα 04115 11 ἃ ργεαὲ ἕενετ : μεῖπεῦ 
υδίηρ᾽ ἃ ἐεοκηϊεαίὶ ἑεγηι (ἴενετβ οἰδϑβεά ὈΥ 
ΡΠ γβιοίδηβ ἃ8 στεδὲ δηὰ 58π|811), ἃ8 πΊΔΩΥ 
1ΠΙηΚ, οὐ οἰ πεσγινίβα, 88 βοπὶθ ἱποϊίηε ἴὸ 
Ὀεϊΐενα (Η μη, αοάει, εἰς.), ἱπ εἰτπος 
οᾶ86 ἰδκιῃρ ραΐπβ ἴἰο ἜἼχοϊυδς δε ἰάεα 
οὗ ἃ πλῖπος ἐδνεγίβῃ διϊδοῖκ.---νεσ. 30. 
παραχρῆ ἱπηπιεάϊατοῖγ, ἀποῖπος νογὰ 
Βανίηρ ἴπε βᾶπὶς αἰπὶ: οὐτεά δὲ ομεέ, 
δηὰ ρεγίεςεϊυ ; δοϊα ἴο βεγνε. 

Ὗν. 40, 4ι. ϑαδδαίᾳ εὐεπὶπρ εἰγες 
(Με. νἱϊϊ. τ6, 17, ΜΚ. 1. 32-34).---δύνοντος 
τὸ ἧἦ, : ΤΙ. βείεςιβ τπ6 ποῦς ἱπηρογίαπε 
ρατὶ οὗ Μ|κ.᾽Β ἄυα! ἀεβηϊτίοπ οἵὨ ἐΐπιε. 



32-- 4. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν - ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς 

χεῖρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν 5 αὐτούς. 41. ἐξήρχετο δὲ καὶ 
δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα ὁ καὶ λέγοντα, “Ὅτι σὺ εἴ ὁ 
Χριστὸς δ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ." Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, 
ὅτι ἤδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 42. Γενομένης δὲ ἡμέρας 
ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐζήτουν δ αὐτόν, 
καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ 

αὐτῶν. 43. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν 

εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" ὅτι εἰς ἴ τοῦτο 
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ἀπέσταλμαι," 5 

Γαλιλαίας. 

1 φπιτιθεις ἰπ ΒΌΞ αἱ. (Τίδοι., ΜΝ Η.). 

44. Καὶ ἣν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς 9" τῆς 

3 ξεθεραπενεν ἰη ΒὨῸ (Τίβοϊ., ΝΜ. Η., εχ). 

5 ἐξηρχοντο ἴῃ ΝΟΧ τ, 33 (Τίβομ., ΚΝ. Η., τρασρ.). ΒῸ πᾶνο ἴδε εἰηρ. (ΥΝ.Η. ἰεχὺ). 

4 80 ἴῃ πιδὴγ Μ58. (3 ΒΟΙ,, εἰο.). Ὁ 848 κρανγαζοντα (Τί. .). 

δ᾽ Ογΐξ ο Χριστος  ΒΟΌΙΞ 33 (Τίβοξ., ννΗ.. 
8 φπεζητουν ἱπ ΝΕΙῪ ταδην ὑποίλϊ8 ( ΒΟΏΌῚΙ,, εἴς.). 

Ἵ φπι ἴῃ 381,. 

8 απεσταλὴν ἰπ ΙΒΟΌΙ, 33 (Τίβοι., Ὑ.Η.). 
3 εἰς τα συναγωγας ἴῃ ᾿ ΒΌ. 

νι βυηβεῖ τς ϑαῦ δια οἱοβεά. δύνοντος 
ἰβ ργεδβεπὲ ραγιἰοἱρίς οὗ 88 ἰδῖς ἔογπι 
ϑύνω -- δύω.---νὶ ἑκάστῳ: ἰαγίπρ Ηἰδ8 
μαπάβ ομ σαεΐ ομδ, ἃ τους ἢ Ρεουϊίαγ τὸ 
1κ., ροϊπείηρ, σοάες {ΠΙΏΚΒ, ἴο ἃ ϑεραγαῖς 
δουζος δὲ ἜΝ ςοχηπδηᾷ ; της ἢ τόσα 
οογίδίηϊν ἴο 1κ,᾽8 ἀεβίσε ἴο πιᾶκε ρτο- 
ταΐηεπὶ ἴῃς δεμευοίεπὲ τγηιῤῥαΐλγ οἵ ]εδυ8. 
7εβὺυβ ἀϊὰ ποὲ δεδὶ 9 "παςςς, Ῥὰαϊ οὔς 
ὉῪ οπε, Ἰδηᾶεσ βυπιρδῖδν σοίηρ ουΐ ἴτοῦὶ 
πὶ ἴῃ δδοῦ οαβεὲ. [πιγί δίς! ν ῥγο- 

Ὀαῦϊ]ε, ἀηὰ ννογτἢ ποιΐϊπρ. ΤὨΐβ ἰσγαὶξ ἴῃ 
ΠΚ. ἰ8 ἴῃ [185 ον ΨΑΥ 428 νδίυδοϊε 48 
Με.᾽8 οἰϊδείοη ἔτοπι 1βαϊδῇ (νῖϊ. 17), δηὰ 
Βεῖνεβ ἴῃς δβ8πὶ6 ΡιΓΡΟΒΟ.---  οσ. 41. 
λέγοντα ὅτι, εἰς.: [Κι δἴοπε ποῖεβ ἔπδὲ 
τῆς ἀεπιοηβ, ἰπ ἰεανὶπρ {πεῖς νἱ οἰ ΠΊ8, 
Ὀοτε ν]Π688 ἰῃ ἃ ἀδδβρδίγίιηρ οτῪ ἴο ἴπ6 
Ὀϊνίης ϑοηβῃϊρ οὗ [εβυ8. Οοά β ροννεσ 
ἴῃ τοῖ8 Μδη, οὺσ ροννεσ ἀοοπγεά. Αραίῃ 
ἃ ἰδυῖα ὕο ἐπα ταϊγαουίουβ σταὶς οὗ 
6808. 
: γν. 42:-44.. γι λάγατοαϊ ἤγονι Οαῤδν- 
παρῆι (ΜΙ. ἱ. 35-39).---γενομένης ἡμέρας, 
ΜΏΘη ἰἴ νν88 ἀδΥ, ἐ.6ς., γνἤεη ρεορὶς ννεσὲ 
ὉΡ ἂπά οσουϊὰ βεε [εβι.8᾽ τηονετηεηΐβ, ἀπ 
δοςοσζάϊη ῖν ἐοϊονεὰ Ηΐἱπ. [ῖπ Μκ. 
7εδὺβ ἀερατγιεά νεσῪ εαγὶν Ῥεΐίοσε ἄδνγῃ, 
Ώεη ΜΠ] ψουϊά 6 ἴῃ Ὀεά; ἃ Κίπὰ οὗ 
Μίρκι.---οἱ ὄχλοι: ἱπ ΜΚ. δίιηοη δηὰ 
ἴποβ6 ἢ πὶ, οἴδες ἀϊβοῖρεβ. Βυὲ οὗ 
ἀἰδβοίρ!εβ 1. 88 γεῖ Κποννβ ποιῃίηρ.--- 

ἕως αὐτοῦ, ἰο τπ6 »ἷαος νῆετε Ης νγᾶβ. 
Ἑτοτὰ ἴδε ἀϊγεοτϊίοη ἐπ νυ ΐσ {πεν Ππαά 
βεεὴ Ηΐτι ἀερατὶ {πΕῪ Ππαά πὸ ἀἰου εν 
ἷπ Βηάίηρ Ηἰπ|.---κατεῖχον, [ΠΕ δεῖὰ 
Ηἰπι θδοῖκ, ἴτοπὶ ἀοίπρ ννῆδὲ Ης βεεπιεά 
ἱποιπεὰ ἰο ἀο, ἑ.4., ἔτοῦι ἰεανίηρ ἴμετῃ, 
ννἱἢ βοσια οὗ τμεὶσ βίοἷς δῈ}}} ἀπηβαϊεά.---- 
ψες. 43. ὅτι καὶ: {1π6 Ρυγροβε οὗ [6βϑὺ8 
ἷ8 (6 βᾶπὶς ἴῃ [κι δ5 ἴῃ Μκ., δυῖ 
ἀἰβεγεπον ὄἀχργεββεά, ἱπ ἔμ]]εγ, πιοσα 
ἀενεϊορεὰ ἰεσπιβ, ἴο ργεᾶςῃβ!. (πε ροοὰ 
πον οὗ ἴῃς Κίηράοτῃ οὗ αοἁ. ΟΓἨ σουγβα 
811} τυυβὲ ἤδασ τΠ6 πεννβ; {πεν σουἹά ποῖ 
δαΐῖπβαν τπαϊ.--ἀπεστάλην, 1 νγᾶ8 βεηΐ, 
τείεστίηρ ἴο Ηἰβ ᾿ἰνίης τηϊββίοη ; ἴῃ 
ΡῬίδος οἵ ΜΚ.᾿ 8 ἐξῆλθον, τείεττίηρ το τῆς 
Ῥύζροβα οὗ εβι5 ἴῃ Ἰεανίηρ Οδρεγηδυπ,. 
1.κ.}8 νεγβίοῃ, οοτηραγεά ψἢ ΜΑ.᾽8, ἰ8 
δβεζοπάδγυ, πὰ ἰῃ ἃ ἀϊβεγεης ἴοπθ. ΜΚ. 
γεαϊῖονε 18 τερ᾽ δος ὉῪ ἀδοογμηε: δὶ ἴξ 
8 Βιείπρ ἴο τῆακα [|εβὺ8 ἀο δπὰ βᾶγ. 
ΕἸΙρδς εἰϊπιϊπδιεά, ἀπὰ ἃ σεΐεγσεπος ἴο 
Ηἱΐβ Ὀἰνίπε πιϊββίομῃ βυρδϑιεϊξυϊεά ἔος δῇ 
ΒΡΟΪορΥ ἴος βίρῃμς. Μιίάες ποῖεβ ου ΜΚ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ν. ΤῊΣ Ομ, ΟΡ ΡΕΤΕΚ. 
ΤῊΕ ΓΈΡΕΕ. ΤῊΕΒ ΡΑΙΒΙΕΡ ΜΑΝ. ΤῊ 
σαι, ΟΡ [ἘΝ]. ΕΆΑΒΤΙΝΟ.--τνν. ΓΕῚῚς 
Τὰς εαἱ! ὁ Ῥείοεγ. ὙΤὨΐϊβ πατιτγαδῖϊνα, 
Ῥγουρῆς ἴῃ ἰδῖοσ ἐπαπ ἐπε οοτγεβροπάϊηρ 
ομς ἰπθπ ΜΚ., ἀβϑυσηεβ ἰάγζες ἀϊπηεπβίοῃβ 
δηὰ δη αἰϊεγεά Ἵσῃμαγδαοῖεσ. Ῥεῖΐεσ σἿοπῆεβ 
ἴο 186 τοηῖ, ἀπά τῆς οἵδε (ἔτεο παπγεὰ 
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8 ὮοζΘ ΟὨΪ 
Ὶ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ν. 

Ὗ. τ. ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον " ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ] 
μεπςία ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην 
Ν.Τ. 

Γεννησαρέτ᾽ 2. καὶ εἶδε δύο πλοῖα 2 ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην - οἱ δὲ 
ἁλιεῖς ἀποβάντες: ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ ἀπέπλυναν 4 τὰ δίκτυα. 3: ἐμβὰς δὲ 
εἰς ἕν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ ὃ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον " καὶ καθίσας δ ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου Ἷ τοὺς 
ὄχλους. 4. Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα, 

Ὁ Βοῖο ουὶγ  Ἐπανάγαγε εἰς τὸ " βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς 

1 και ἴοΥ τον ἰπ ΦΑΒΙ, 1, 131. 

ἄγραν." 5. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ," ““᾿Επιστάτα, δι᾿ 
ὅλης τῆς 10 νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν " ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί 

3.Β διὲβ πλοια ὄνο (ΥΥ.Η. εχ). ΝΟΙ, 33 αἱ. πγίη. Βᾶνε πλοιαρια (Τίδοδ., ΚΝ. Η., 
τολτρ.). 

δ απ αντων ἀποβαντες ἰη ΒΟΌΙ, 33. 

5 Ουΐξ τον ΜΙ ΒΌΙ,. 

4 ξπαλυναν (-ονὴ ἴῃ Φ ΒΟΌΙ,. 

5 καθισας δε ἰπ ΝΜ ΒΙ,. 

7 εκ τ᾿ πλ. εδιδασκεν ἰπ Β (ΥΝ.Η.). Δ Ὁ ἢᾶνε εν τ. πλ. αἷβο Ῥείοτε εδιδ. (Τίδο ἢ.). 

8 πὶ ο Β[.Δ. 

ἴῃ ΜΚ., [4π|ε8, Ϊοβη δπὰ Απάγεν, γεῖῖγα 
ἱπῖο ἴτε βῃδάς ; ἰῇς ἰδϑὲ-παπιεά, ἰηδεςᾶ, 
ἄοεβ ποῖ δρρεᾶσ ἰῇ ἴδε ρίοϊυσε δἱ 81]. 
ΤΒΙ8, ἀουϊείκι:, τοῆεοῖὶθ (δα τεϊδινε 

ἱείοηβ οἵ τῆς ἴουγ ἀϊδβεῖ ρεβ πὶ ἴδε ρυῦ- 
'ς γε ἰπ τὰς νυτίϊεγ᾽ 8 εἰπης, δηὰ ἰῃ ἴδε 

εἰγοῖς ἴοσ δ ῖοἢ δα νντοῖς, Τα ἱηίογεβὲ 
εαϊβετγεά τηδίπἷν δδουὶ Ῥεῖεγ: Ομ γίβείδη 
Ῥεορὶς ννδηϊοὰ ἰοὸ δ6 τοϊΪά δδουΐ ίπι, 
ΒρεΟίΑΙν αρουὲ ἤον ἢς Ὀεσάτης ἃ ἀἶδ8- 
εἴρίς. Τδδὲ ἱπίεγεβε δὰ ὕδεη ζδ]: θεΐοσε 
1 κ, “τοῖς, βεηςς ἔπε ἰγαάϊτίοη δροιιϊ δἰ8 
81] στον Ἔνεσ τίομεσ ἰπ οοπέεηῖβ, ΕΠ] ἰὲ 
Ῥεσᾶπιε ἃ ἰεηρίδυ, εὐἰξγίηρ βίοσυ. [1Κ. 
ξἶνεβ ἰξ 88. δε ἰουπά 1. ϑόοτη)ς [Ὠϊηκ Ὡς 
ταῖχϑδ ἃρ ἴδ 41] υνἱτἢ τῆς ἰαῖες βίοσυ τοϊὰ 
ἴῃ 7958 χχί. 1-8, αῃὰ ποῖ ἃ ἔενν οσ εἰς8 
βπά ἱπ Πία δοοουηξ ἃ βυπθο]ς τερτα- 
βεπίδείοη οὗ Ρεΐεγ᾽ 8 Ἀροδίος ἐχρεσίεηοα 
88 πιασγδϊεὰ ἴῃ τις Ῥοοὶς οὗ Αςῖβ. ϑυςῇ 
ταϊχίαγα δη ἃ δυτηδοϊἑβη, 17 ργεβεηῖ, μδά 
Ῥτορδδὶν Τουπὰ {πεῖς Δ ἱπῖο τῆς Πῖ8- 
ἴοτγ Ῥεΐογτε ἴξ σαπιθ ἱπίο 1,Κ.᾿ 8 βαπάβ. 
Ης εἶνε ἱε δοιά βάς αβ ἴπε παιγδῖϊνε οὗ 
ἃ τοῶϊ οσουγζεηος, ῬὨΙΟΣ ἰδ ΠΊΔΥ αυϊξα 
Ψ ΕἸ} 6. 

γν. 1-7)7. ἐπικεῖσθαι. [πα ΜΙ. δηὰ 
Μκ. (ἰν. 18, ἱ, 16) ες (411 οἵἁἨ ἐπε ἴους 
ἀϊθεῖρ᾽εβ ἰοοῖς ρίδοες ἤθη [6808 ννᾶβ 
νναϊ Κιηρ δίοπμθ. Ηεξσε [εβὺδ 18 δυτγουηάεά 
Ἐγ ἃ οσονὰά ψῆο ῥγεββεὰ ὑροη Ηἰπ).--- 
καὶ ἀκούειν, εἴς., δηά νγετε πεατίπρ πε 
νοσζά οὗ Θοά, ὙΤδε οζσοννᾶ, δηά {πεῖγ 
δαζεῖπεδδ ἴο μεᾶς ἴδε νοσζά οὗ αοά 
(ρΡῃγαβεοίοσυ Βεζε βεσοπάδγυ), βεῖνς 1Ὼ 

6 παιγαῖϊνα ἴο οχρίαίῃ ἰῇς πεεᾶ οὗ 
αἰδοῖ ρῖςβ (5ο ϑοθδησς δηὰ Ηδῇῃη).-- -παρὰ 

3 Οπῖξ ἀντ Ν᾽ ΒΟ, ε, ςορ. 19 Οὐ τῆς ΜΑΒΙ, 33. 

τὴν λίμνην Γ. ὙΤΈε ροϑίτίοῃ οὗ ]ε8.8 ἰῃ 
δρεδικίηρ ἴο ἴμ6 σγσοννά νγὰβ8 οἡ τῆς τηδγ- 
ἴη οὗ τῆς ἴακε; οαδἱϊεὰ Ὀγν [ΚΦ δἷοπα 
ίμνη.--νεῖ. 2. ἑστῶτα: ἔψοὸ δοδὶβ 

οἰαπάϊηρ ὉΥ ἴμ6 ἰδία, ποὲ πϑοαββαιν 
ἄγαννῃ Ὁρ οὔ δδοσγε, Ὀυὶ οἶοβε ἴο ἰαπά, 80 
1πᾶξ οπα οὔ ββοσε οουἱά επίεσ {δοπὶ. 
ΤΉΕΥ πιά αδὲ οοτλς ἴῃ ἴτοτῃ ἴῃς ββῃϊηρ, 
δηὰ ννεζε ψίουξ οσσυρδηῖβ, [πεῖς οὐ ποτ 
Βανῖης οοπλε ΟἹ 8ῇοσα ἴο οἴεδη τῃεὶγ πεῖβ. 
--νες. 3. ἐμβὰς: ἐπῖβ δοιίοη οἵ [εδβυ8 
ΨΟυ ἃ Ὀ6 ποιίςεὰ οὗὨ οουζβο, ἀπά ψουἹά 
Ῥτίηρ 1Π6 οννπεσ ἴο Ηἰβ δἰάε. [1 ννὰ8 
δίριοπ᾽ς Ὀοδῖ, [6 τηδη ψδοβε πιοϊδεγ-η- 
Ἰανν, ἰπ 1,κ.᾽8 παγγδῖῖνο, δὰ δεθη ἢεαϊεὰ οὗ 
ἕενετ,---ἐπαναγαγεῖν, ἰο ρυῃΐϊ οὐ ἴο 86ᾶ, 
Βεζε δηὰ ἰπ νεῖσ. 4 ἀπά Μί. χχί. 18 οῃηἱγ. 
--ὀλίγον : [0δὲ ἴΔ, δπουρῇ ἴἰο ρῖνε σΟΠ}- 
τηδηὰ οἵ ἴῃς διάϊεηςε.---ἐδίδασκεν : [818 
τεδοδίηρ ἴγοπι ἃ Ὀοδὲ ἴοοῖκ ρίας ἴῃ 
ου ἴδῃς ἄδγ οὗ [86 Ετλριες (Με. χίν. 2, 
ΜΚ. ἱν. 1. Βυῖ ἴδαι ἐεδῖυτε ἄοεβ ὔοῖ 
ΔΡρεᾶσ ἰῃ {πε σοσγεβροπάϊηρ παγγαίίνε οὗ 
{κι (νιν, 4). ὲἱά Ῥεῖεσ᾽β 08}} δείγαοι 
ἴδιαι εδίυσε ἤοπὶ ἴῃς ἰαΐεσ οοςαβίοη ἰῃ 
τὰς τταάϊτίοη ψδοῆ ΓΚ. ([Ο] ονεά }--- 
Ψψες. 4. εἰς τὸ βάθος, ἱπέο {δε ἄεερ 
868, Ὠδῖυγδ!υ ἴο ΡῈ ἰουπὰ ἰπ ἔπε ςεπίτς, 
ἱπδβίάς τς βῃεϊνίηρ Ὀοιϊίοηλ βιγοιοίηρ 
ἰηννασάβ ἔγοση ἴπε βδογε.---χαλάσατε, 
ἴυγαῖ, αἴε ἐπανάγαγε, δἰηρυΐατ; 86 
δἰίει δἀἀγεββεά ἴο Ῥείδεσς δ8 ἴδε πηβδβίεσ, 
ἴῃς ἔοστηοσ ἀεηοϊίπρ δη δοῖ 'ἱπ Ἡ ΏΙΟΒ Αἱ] 
ἰπ ἐδε Ῥοαὶ ψνουἹὰ δβϑῖϑί, Βογπειγδῆῃ 
(δελοϊϊα) ρῖνεβ ἱπβίδποςβ οὗ βίπλῖ]γ υβᾶρ8 
ἴῃ οἰαββιςβ.---ἄγραν, Βεῖα δηὰ ἴῃ νεσ. 9 
οηΐγ, ἴῃ Ν. Τ᾿ ; ἴῃ τῆς ὅτδξ ρίδος τᾶν ὃθ 



ΣΤΙΣ, 

σου χαλάσω τὸ δίκτυον." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ᾿49ς 

6. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν 
ἰχθύων πλῆθος 3 πολύ διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον ὃ αὐτῶν, 7. καὶ 
κατένευσαν τοῖς "μετόχοις τοῖς ὁ ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας ς δι 
συλλαβέσθαι αὐτοῖς - καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, 
ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς 

Ἔγα δηά 
βενεζαὶ 

γόνασι τοῦ ὅ Ἰησοῦ, λέγων, “Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός 
εἶμι, Κύριε." 0. Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν 
αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ἡ" συνέλαβον 1ο. ὁμοίως δὲ καὶ 
᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἱ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. 
Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα δῖ Ἰησοῦς, ““Μὴ φοβοῦ" ἀπὸ τοῦ νῦν 

ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν." 11. Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν 
γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

1 χὰ δικτνα ἴῃ Ι ΒΌΙ,. 3 πληθὸος ἰχθνων ἰη ΜΑΒΟΙ,. ΤΕ, π Ὁ. 

ΒΊΜΒΙ, Βᾶνε διερησσετο, δηὰ ΜΙ ΒΌΙ, τα δικτνα (ΤΊ Ξο;., ΝΝ.Η., δάορε δοιδ). 
4 Οπιὶὲ τοις  ΒΌΙ,. 

δ ων ἴῃ ΒῸ ἰηβίεδά οἵ ἡ (Ϊπ 801). 

υδεὰ δοιίνεϊν «- ἴοσ τακίηρ, ἰῃ ἴΠ βεοοηά, 
Ῥϑβδίνεϊυ ΞΞξ ἴοσ ἃ ἰᾶκεὲ. Βυΐῖ (δε ἰδΐίεσ 
δοηβα τηρῆς βυΐϊς ὈοΙἢ ρΐδοεβ. [1 8ὸ 
υϑεὰ ἤετε τς ννοσὰ ἱπιρ] 168. ἃ Ῥχοζηΐβα 
(Ηδβη).---νετ. 5. ἐπιστάτα: [,Κ.8 
Πᾶτηδ ἔοσ [εδὺ8 88 Μαβίεσ, βἰχ ἔἰπιεβ; ἃ 
Οτεεῖς ἰοση ἔοσ Θεπε]ς τάς ἱπειεδὰ 
οἵὗἵ ΒΔΡδὶ ΞΞ (1) Μαςίεν, τῃεη (2) Τδδοπεσ, 
“4Ὁἱ επἰπὶ πηαρίβεγὶ ἀοςίτίπδε εγαηξ, ἱἱ 
ταδί βισὶ βίπηυ νἱίᾶς εβ86ὲ βοϊερδηῖ," 
Κγρκο.---ἐπὶ τῷ ῥήματί σον, δἱ ΤΥ νοτὰ 
οσ δίδάϊηγ. ϑυισοεβο ννὰ8 ἀουδὶν ἴπ- 
Ῥιοόβαδῖε: ἱἰὲὰ ψα8 ἄαγν, απὰ ἴῃ ἀδοῤ 
τοαίεγ ; 8} Μετε ροῖ δὲ πἰρϊ, δηὰ πϑᾶσ 
δῇοιθ. Ὑμὰ ογάδσ, σοπίγασυ ἴο ῥγο- 
ῬΑ ΠΣ γ, τεπιρίβ το βυτωθδοϊὶς ἱπιεγργαῖδ- 
τἴίοη ; ἴῃς ἄεερ 8εα ἴα αδηῖ]ς ψοτ]ὰ; 
Ῥείοσ᾽ 8 ἱπάϊγεςε οδ)εσιίοη βυπιροὶ οὗ μἰβ 
τεϊυςίδπος ἴο δηΐεσ οὐ με ἀΑεπεῖϊα 
τηϊβδίοῃ, ονεσοοπὶς ΕΥ̓ ἃ βρεοΐδὶ σενεῖδ- 
τίοη (Αςὶβ χ"). 80 ἩοΐεζΖ., Η. Ο.--νεσ. 
6. διερήσσετο, δεξᾶπ ἰο Ὀτεαῖ, οἵ ϑγθγα 
οἱ ἴδε ροίπε οὗ δγεαίκίηρ ; ἡ ἴῃε βγζω- 
ῬοΪῖς ἘμθοσΥ Ξε ἔπε τηγεδίδηεά συρίυτε οὗ 
τηἱν ἸἘΒουΡὮ πε βυσςεββ οὗ ἴδε ἀδηῖε 
τηϊβδίοῃ ὑ (λοῖα χν.).--ν ες. 7. κατένευσαν, 
1ΠῸῪ τηδάς βίρῃβ, δεςκοπεᾶ, ἢεγε ΟὨΪΥ ἰπ 
Ν. Τ. (ἐνένενον, ἱ. 62); ἴοο ἔλς ἴο δρεακ 
Ῥεσῆδρβ, δυὶ δβδειβ νου Ὀ6 δοουβίοπιεά 
ἴο ςοτητηυηίοςαῖϊς ΟΥ̓ δβίρῃϑ ἴο ργδβεγσνα 
ποεάξ}] 86 11πε88 (ϑοῆδη ἜΣ συλλαβέσθαι 
αὐτοῖς: (δῖβ νεῖ ψ 18 ἀδῖίνε οσουτβ ἰπ 
ῬΆΙ]. ἵν. 3 ΞΞ ἴο Βεῖὶρ οπε.---ὦὥστε, νἱτ 
ἰῃηδηϊεῖνα τΞΞ ἰδηάδπου Βεζε, ποῖ σεβι]ῖ.---- 

ζεσθαι, ἰο εἰπὶς πῃ τς ἄεαρ (βυθόε), 
σα οἷν ἴῃ Ο. ος Ν. Τὶ ἰπ τείεσεηςβ ἴο 

δπδρ; ἴῶ σ Τίμ. νἱ. ο ἷπ τεέεγεηος ἴὸ 
τί ἢ πλθῃ, 

548 αἱ. οπιίξ τον. 

Ἰ Ομ ο Β[.. 

νυ. 8-:1:ι.-. δϑεφνεῖ Γ᾽ ἐᾷ νπείγαεῖε.--- 
ψες. 8. Πέτρος: δεῖς ἴος ἤγδβὶ εἰπηα 
ἱπισοάιιοεὰ ψπουῖϊ δχρίδηδιϊοη, ῥγα- 
ΒυΓΊΔΌΪΥ ἴῃ οοπηδοίίοῃ νυ πα ρτεαᾶῖ 
οτἰβίβ ἰῃ δἰ8. Ὠἰἰβίουγ. ---ἀγὴρ ἀμαρτελάν: 
ἃ παίυγαὶ ἐχοϊαπιδίίοη Ἵβρεοίδιν ἔοσ δῇ 
ἱπιρυϊδῖνα πδίυσε ἰῇ ἴπ6 οἰγοιπιδίδηοεβ. 
Βυῖ τς υἱΐεταηςε, ἱμβουρἢ ταὶ, τηῖρῆς 
δανε Ῥδεη ραββεὰ ονασ ἰῃ ἰῆς ἰγδάϊιίοη. 
ΜῊ 80 οὐχ τοοοσάεὰ ὉῪ 1. 
Ῥεγῆαρβ Ῥεοᾶυβα ἰξ νγᾶ8 ἃ διείηρ τδίησ 
ἴοσ ΔΩΥ τηδῃ ἴο ΒΔ  οἡ Ὀεοογηΐηρ ἃ ἀϊ8- 
οἶρὶς οὔ τῆς Ηοΐγν 6β08---ῆς βίη οὗ [868 
ἀϊβοῖρ!ε ἃ [οἱ]! ἴο τς δΒοϊϊπεβδ οὗ 86 
Μαβίεσ. Αἶβο ἴο βΒυρρίγ ἃ ᾿υϑβεϊβοδιίοη 
ἔοσς ἴῃς βίδίοσημδῃς ἰῇ νεσ. 32, “1 οᾶστηθ 
ποῖ ἴο ο8]],᾽"ἕ εἴς. Ιη τ818 σοπποοξίου βίῃ 
8 ἀϑβογίρδεδ τὸ 411] τῆς δροβιΐσβ ψβθη 
οΔ116ἀ, ἰπ νεγῪ Ἔχαρρεγδίδα ἰεγπὶ8 ἴῃ ἘΡ. 
Ἡέμπὴν γι. (ὄντας ᾿ ὑπὲρ πᾶσαν 

αν ἀἄνο . ππτ γε. το. 
Ἰάκυβ ν καὶ ᾿ἰμάννην. ἀερεπάδης οἡ 
περιέσχεν : ἴελι ἐποοπηρᾶββεά ἔπ 6πὶ αἴ50, 
ποῖ 1688 ἴῆδη Ῥεῖοσ δηὰ ἰδῃς σεϑὲ. Τῇῖΐβ 
ΒΡεςΐδ] πχεητίοη οὗ ἴΠ6πὶ ἰΒ ποῖ Ἔχρί αἰηςά, 
1.η1658. ἰῃξεγεητ δ! ἰπ νδὲ το] ον 8.--- 
μὴ φοβοῦ, ἔεας ποῖ, λάἀγεββεὰ ἰο Ῥεῖεσ 
δἴοπες. Ηςε δἴοπε, 50 αν ας ἀῤῥεαγς, ἰδ ἴο 
Ῥεοοπια ἃ ἤβῃεσ οὗ πηδεπ, δυῖ ἴῃ6 οἴπες 
ΝΟ ἃῖὸ πδπηεᾶ, ργαβυπαῦὶγ, Ὀεοδυβα 
τηδᾶπὶ ἴο ὃ6 ἱποϊυδεά, δηὰ ἴῃ στηδίϊοσ οὗ 
ἴδοι ἘΠΕΥ 88 νν6 11} 88 ϑίπιου δρδῃάοῃ 41] 
δηὰ ἔο!ονν }εβ08 (νεσ. 11).---ζωγρῶν : [Π6 
νεσῦ τηδδηβ ἴο ἴδε αἷϊνε, ἴδῃ ζΈΠΟΓΑΙΥ 
ἴο ἴᾶκς; πεῖὲ δηά ἴῃ 2 Τίῃ. ἰϊ, 26. ΤΒς 
δηδίγιϊς ἕογηι (ἔσῃ ζωγρῶν) ἱπιρ]168. Ρεῖ- 
τηᾶπεπὲ οσσυρδίίοη -Ξ ἴποῦ 8081} ὃ6 ἃ 
ἰλκοσ. νος, 11. καταγαγόντες τ. πλ., 
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12. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, 
ἀνὴρ πλήρης λέπρας " καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, 
ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, “ Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι." 
13. Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ, εἰπών,2 “Θέλω, καθαρίσ- 
θητι." Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 14. καὶ αὐτὸς 
παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν. “ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν 
τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξε 
Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς." 15. Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος 
περὶ αὐτοῦ " καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ὃ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν - 16. αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν 
ταῖς ἐρήμοις, καὶ προσευχόμενος. 

1]. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων " καὶ 
ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἱ ἦσαν ἐληλυθότες 
ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ " καὶ 
δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς. 18. καὶ ἰδού, ἄνδρες 
φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν 

1 ἰδων δε ἴῃ ΒΟ οορ. 
8 Οπϊξ νπ αντον  ΒΟΌΙ, πιΐπαβο. 

3 λέγων ἰπ ΜΒ ΒΟΌΙ, 33 αἱ. 

4αντὸον ἴῃ ΜΒΙ,Ξ δεῖῃ. (Τίβοι., Ν.Η.), ποῖ υπάδεγβίοοά, Βδπος οοτγοοϊδὰ ἱπίο 
ἀντους (Ί.Ε.). 

ἁτανίπρ Ὁρ ἐπεῖς βδΐρβ οἡ ἰδηὰ; πὲ 
ψΟσΚ ἄοπε ἔοσ ανος. δ εθγ ἴῃ 1, δπὰ 
Αεῖϑ. 

Ὗν. 12-:ι6. Τὰε ἰφῤῥεν (Μῖ. νἱϊϊ!. 1-4, 
ΜΚ. ἱ. 40-45).-- νεῖ. 12. ἐν μιᾷ τ᾿ π. ἴοΣ 
ἕν τινι, οῃς οὗ ἴδε οἰτ68 οσ ἴουνῃβ οὗ 
(41116ὲ6 ἴῃ τ ϊςἢ [6808 πδά Ῥδαη ργεδοῦ- 
ἱηρ (ΜΚ. 1. 39 κ. ἵν. 44).---καὶ ἰδοὺ, 
δες Κρνι ἐγένετο, νεῖν πος 
π᾿ πρας, ,εἰ οἵ Ἰερτοϑυ (λεπὶ 
ἰῃ μι ον αυϑῇ τ Βοζα δρδίη ἰδε ἀεβίγα 
ἴο πιδρηϊέν {πε πηίγαςὶο.---ὰὲἶὟνῪὙὲ θέλῃς, εἴς., 
τἴδς τηδη 8 ψογάβ (86 βᾶστηβ ἰῇ ἴῆγεα 
παιγαῖϊνεβ. Ηἰἴβ8 ἀουδὲ ννὰϑ 88 ἴο ἴῃς 
τοὶ! ποῖ ἴ8ε ῥοτσεν ἴο δ6Δ].---Ν ετ. 13. 
ἥψατο : [Π18 αἶδο ἴῃ 411 [ἄγεε---α ςατάϊηδὶ 
Ῥοΐπε; {86 τους {π6 ῥγδοιίοδαὶ ρζοοῦ οὗ 
ἴδε ν}}}} ἀπά τῆς βυτηραῖμυ. Νὸο βῃγιηκ- 
ἱπρ ἄοτη {86 ἰἸοδίπβοπμες ἀΐϑεββε.---ἧ 
χέρα ἀπῆλθεν: [Κ΄ ταΚε8 οπς οὗ Μ|κ.᾿ 8 
νο ρἤγαβεβ, Μί. τῆς οἴμεσ. [,Κ. ταῖκεβ 
τε οὔς νυ ῖο πιοϑὲ οἰδυὶν ἱτὰρ]1ε8. ἃ 
οὐγα; ἐκαθερίσθη (Μι.) πιῖρῃξ σοποείν- 
ΔΌΪΥ πιεᾶη : Ὀεοᾶπ) ἰδοπηίο δ! οἰεδη.--- 
Ψες. 14. ἀλλὰ, εἴς. : Βεῖε ἔπε ογαέΐο 
ἑμαάϊγεοία ΡΆ55685 ἰπῖο ογ. ἀϊγεςία 5 ἴῃ Αςῖβ 
ἷ.. 4, χὶν. 22, εἴς.---τῷ ἱερεῖ, το (ΒΞ ῥτίεϑὲ; 
Ὡοῖ πεςαββασίγ ἱπ [εγυβαίςπι, αϊ το ἴδ 
Ῥείεβι ἱπ τς ργονίηος οβα διυιβίῃοβϑ ἴξ 
ΨΆΒ ἴο αἰζεηὰ ἴο βυςἢ ἀυτῖε8 (Η 4 Πη).--- 
Ψψες. 15. ἀκούειν, ἴο πεᾶτ, ὃδυϊ ποῖ 
ἐλε τοογὰ 48 ἷῃ νεῖ. 1, ταῖμος ἴο Πθᾶσ 

δῦουϊ (8ς ννοπάεγαι Ηδαῖος ἀπά ἰο ρμεῖ 
Βεδιίηρ ἴοσ ἐπευγθεῖνεβ (θεραπεύεσθαι) .--- 
γε: τὰ ΚΤ τειγεπιεηῖ τασητιοηοα, ἰῃ 

. ΟΥΕΥ͂ (προσενχόμενος); 

ττεαᾳυσπὲ  πατητς (Α παῖς ἴη 1κ. ; 
ν. 17-26. Τὰε ῥαγαϊγέϊς (Με. ἰχ. 1-8, 

ΜΚ. [ΐ. 1-12).--ονεσ. 17. μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν, ἃ ρῆταδε 48 νᾶρυς 88 ἃ ποῖα οὗ 
ἘΠπῚ6 85 ἴπδὶ ἴῃ νεῖ, 12 ἃ8 ἃ ποῖδ οὗ 
Ρίδος.---κ͵αὶ αὐτὸς, εἰς., απ Ἠδ νγᾶ8 
τοδοίηρ ; ἴπε ἨεὈταίβεῖς ραγαίαςτὶς οοτ- 
βίσυςςοη 80 σοπητηοη ἴῃ [κ. Νοῖε καὶ 
ἦσαν δηὰ καὶ δύναμις Κ. ἦν (οἸ]οννίηρ.--- 
γομοδιδάσκαλοι, ἰεᾶοπεῖβ οὗὐἨὁ ἁ τῇς ἷαν, 
{κ.᾽85 ἐαυϊναίεης ἴος γραμματεῖς. ΤΒ6 
Ῥῃαγίβααβ δπὰ ἰδινυεσβ Ἄρρεδσ ἤεσα ἴοσ 
τᾶς ἤτξε {ἰπιε ἴῃ [ἷς., δηὰ ἴδεν ἀρρεᾶσ ἱπ 
ἥοτςε. -τὰα ἴατρε ρδιπεγὶπρ ἔγοπθ Ἔν 
νίΠαρε οὗ Οεπιεεῖ ἕγοτῃ [υἀδεᾶ, ἀπά ἔτοπὶ 
]ετυβαῖεπι. [|εβὺ8 μαά ργεδοῃεᾶ ἴῃ 186 
Βυπαροριαβ οὗ αδίἰϊες ψῇοσε [ἢ 6 βοῦῖθε8 
ταῖρμε ἤανε δὴ ορροτίυπίΥ οὗ Βεδγίπρ 
Ηϊπι. Βυὲ {μ8 εχιεηβίνα ραϊπεγίηρ οὗ 
ἴδεβς οἶαβ8ε8 δ (ἢ 18 εἶπις ἰ8 ποῖ δοσουηϊεὰ 
ἴοσ ἔΠΠΥ ἰπ υκ., Νὸοε ἘΠῚ Ἰδαῖος ἄοθϑ δυο ἢ 
ἃ ραϊπετίπρ οσοὺς ἱἰπ ΜΚ. (1, 22).--- 
αὐτόν, τμ6 τεδάϊηρ ἰῃ δ Β1. ρίνεβ αυἱξα 
ἃ βοοά 5εῆβε ; ἰξ ἷἰβ δοουβδῖινε Ὀείογα 
ἰᾶσθαι -- [ες ρονεῖ οὗ ἃς 1,ογὰ (ἀοὰ) 
Ὑ88 Ργεβεηὶ [0 ἴῃς εἴεοϊ οἵ ἱπίεηε ἴδαῖ 
Ης ([εβ808) βδουϊ ἃ δι6δ].---ἶνει. 18. 
παραλελυμένος, ἰπεοίεδά οὗ παραλυτικόφ 



τ2--26. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ 19. καὶ μὴ εὑρόντες 
διὰ] ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 
δῶμα, διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον 
ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 20. καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν αὐτῷ, 
“ἤλγθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου." 21. Καὶ ἤρξαντο 
διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες, “ Τίς ἐστιν 
οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας ; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ 
μόνος ὁ Θεός; 22. Ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς 

αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, “Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς 

καρδίαις ὑμῶν; 23. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ᾿Αφέωνταί σοι αἱ 

ἁμαρτίαι σου, ἣ εἰπεῖν, Ἔγειραι ὁ καὶ περιπάτει; 24. ἵνα δὲ εἰδῆτε 
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὅ ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἀμαρ- 
τίας," εἶπε τῷ παραλελυμένῳ, “Σοὶ λέγω, ἔγειραι,5 καὶ ἄρας τὸ 
κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου." 25. Καὶ παραχρῆμα 

ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ᾧ Ἶ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ, δοξάζων τὸν Θεόν. 26. καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ 
ἐδόξαζον τὸν Θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου, λέγοντες, “Ὅτι εἴδομεν 
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παράδοξα σήμερον." 

1 ϑια οπιτεὰ ἴῃ 411 υποία]8. 

8 ἀμαρ. αφιεναι ἴῃ ΒΌΞ. 

5 ΝΜ ΒΙΞ 33 οὔτ αντω. 

4 ἐγειρε ἰῃ ΦΑΒΟΌΙΞ, 

δον. τ΄ αν. ἐξονσιαν εχει ἴῃ ΒΙ,Ξ (Τίδοξ,, ΥΝ.Η.). 

8 εγειρε Ὠεῖε ἀραίῃ ἴῃ τηδην Μ55. 

ἰῃ δε ρμαγδὶϊεῖβ, [386 ἤοσγπιεσ πιοσὲ ἷἰπ 
86 ἀπιοηρ ΡἈγείοϊδηβ, ἂπὰ ἴῃς πιοσα 
οἰδβεὶςδὶ.-- -ζήτουν. ἱτηρετγίεςϊ, ἱπιρί γίπρ 
ἀἰθησυ!ν ἱπ Βπάϊηρ δοοαβϑ, ἄὰς, ὁπ 
τηῖρῃς ἐπίηκ, ἴο [Ὡς ρτεδὲ πυπίθογβ οἱ 
Ῥῃαγίβεεβ δηὰ ἰανγγεῖβ ργεβεπῖ, πὸ 
ταεητίου Βανίηρ δ8 γεῖ ὕῬδεὲπ πηδάς οὗ 
ἍΠΥ οἴπεῖβ. Βαϊ ἴδε ὄχλος οοπιεβ ἴῃ ἴῃ 
πεχὶ νεζβα.---νες. το. ποίας (διὰ ποίας 
ὁδοῦ), ὉΥ παῖ νδυ.---σ. τ. κλινιδίῳ: 
ἀΐπι. οὗ κλίνη (νεῖ. 18, Βετε οηἷῃ ἴῃ Ν. Τ.). 
1Κ. ἀνοϊάβ Μὶς.᾽Β κράββατος, τπουρῃ 
ΔΡρασθηῖν Το] οννίης πὶ 88 ἴο ἴῃ βιυιδ- 
βίδηςς οὗ ἴῃς βίογυ.---εσ. 2ο. ἄνθρωπε, 
»απ, ἰπβίεδά οὗ ΜΚ. Β πιοσε Κίπάγ τέκνον 
δηὰ Μι.᾽ 8 51}}} πλογε βυτηραίῃεῖϊίς θάρσει 
τέκνον ; Ὀεσδιιδε (βυρρεβίβ 1. ΥΝ εἶβ8) ἱξ 
τγα8 ποῖ ἀεεπηεὰ διιίηρ [παῖ βυςἢ ἃ βίππες 
δῃουϊὰ Ὅς δἀάτεξβοδ δ8 δοὴ οσ Ἵιά!] 
ΤὨΐθ ποσὶ ΓΚ.) τπε ἐναηρε δὶ οὗ σταςς ] 
Τδε δϑυδβεϊυιίοη, ἔτσοσλ ψνῃδίονες σεᾶβοη 
φιοςεεάϊηρ, ἰβ σεγίδί ΙΥ οὶ δὴ ἱπιργονα- 
τεπίὶ. Ῥοββίθ!)ν [κ. πδά 4 νεγβίοη οὗ 
δε βίογυ δείοτε δίπιὶ ννῃίομ υβεά τῃδὶ 
ποτά, οι ]εβ8 [6818 ἐτηρογεά τῃς 
Κίπαά! ες ἐχργεββίοῃ.-- τ εσ. 21. διαλογί- 
ζεσθαι: [Κ. οτηἱ8 τῇς αυλ] νης ρἤγαβε8 
ἐν ἑαντοῖς, ἐν ταῖς καρδίαις οὗ ΜΙ. ἀπά 

Ἶ εᾧ οἷα ΦΑΒΟΙ.ΔΞ αἱ. 

ΜΚ., Ἰεανίπρ ἱξ ἀουδε ννβεῖπες ἐδλον 
δῤοῖε ομέ οἵ τλετεῖν ἐμοιρἀἱ.---λέγοντες 
οε58 ποῖ βείεἰςα ἴῃς ροὶπξ, 458 ἰξ τγθγεῖν 

ἰπάϊςαιςβ ἴο ννῃδὲ εὔεςξϊ τῆν τεδβοηδὰ.--- 
νεῖ. 22. Τδε εχργεββίοῃ “ἰῇ γοὺς 
Βιεαγίβ᾽" σοπηίπρ ἰπ Πεῖὲ βυρβεβίβ (δὲ 
1Κι ταν Πᾶνα οττιεά ἰτ ἰπ νοῦ, 21 
ΤΆΘΓΕΙΥ ἴο δνοίά τερειτίοη.---Ν ἐσ. 24. 
ἔγειρε καὶ ἄρας... πορεύου : ὃν ἰη- 
ττοάδυςίηρ τῆς ρατγιϊςρῖε ἄρας 1,Κ. ἱπὶ- 
βέονος {πε βῖγ]ε 88 σοτηραγεά ἢ ΜΚ., 
αὐ ΜΕΆΚεΠΒ {Π6 ἔοτοα οὗ πὸ υἱΐεγδηςε, 

4’ ἀγίβα, ἴδκ Ὁρ τῆγ Ὀεά δπὰ ρο". ΤῇἊα 
βᾶτης σεπηδσῖκ ΔΡΡ]68 ἴο [86 τννογάβ οὗ τῇς 
Βοτίδο8β, νεῖ. 21, ““Ψ»ῆο ἰ8β τηϊ8 (παὶ 
Βρεδκεῖῃ Ὁ]ΑΒΡ ἢ πλΐεβ ἢ" οοτηρατγεά υἱτ, 
“ΜὮΥ ἄοιμ τπ]8 Ρεγβοπ βρεᾶκ {π8ὴ " 
Ης δίαβρῃεπιεβ. [Κι᾿ 8 18 βεοοπάδγυ, 
ἴῃς βῖγὶς οὗ δὴ εἀΐϊιογ ννογκίηρ ονὸσ ἃ 
τυρρεά, ρταρῃΐς, τεα! ἰβεῖς ἰοχι.---Ν ἐσ. 25. 
παραχρῆμα (παρὰ τὸ χρῆμα), οη ἰδὲ 
Βροῖ, ἰπβίαπεγ; 1π ΓΚ. οπῖγ, πιαρηϊγίησ 
τῆς πιίγδοϊε.--νες. 26. ἔκστασις πιΐρῃὲ 
δε ἴᾶκεπ οὔ οἵ Μ.᾽8 ἐξίστασθαι.--- 
παράδοξα. Ἑδοἢ ἐνδηρεὶβε Ἔχργεββεδ 
τε σοπιπηεηῖβ οὗ ἴῃς ρεορὶς ἰῃ ἀϊεγεπὶ 
ἰεττηβ. ΑἹ] τἤγαε πᾶν ὃς τίς, ἀπά ποὶ 
οὔς οὗ ἔδεπὶ τᾶν ρῖνε ἴπε ἐῤείπείνια 

32 
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47. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν, 

καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““᾿Ακολούθει μοι." 
48. Καὶ καταλιπὼν ἅπαντα, ἀναστὰς ἠκολούθησεν 1 αὐτῷ. 29. Καὶ 

ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ὁ 3 Λευῖς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ - καὶ ἦν 
ὄχλος τελωνῶν πολύς, καὶ ἄλλων οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι. 
30. καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὁ πρὸς τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες, “Διατί μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 
ἐσθίετε καὶ πίνετε; " 41. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἸΙησοῦς εἶπε πρὸς 
αὐτούς, “Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς 
ἔχοντες. 32. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς 

ἴ ἠκολονθει ἱπ ΒΌΙ.Ξ 69, ἃ. 

8 πολυς Ὀείοτε τελ. ἰπ ΒΟΌΙ,Ξ 33 αἱ. 

4 οι Φαρ. και οἱ γρ. αντων ἰπΠ ΑΒΟΙ,ΔΞ 

σεγδα. 1,Κ.}8 νετβίοη ἰ8: νε ανε βεδεῆ 
μμΈχβεε!να, ἐλίπρε το-λγ. Ηδτα οπΪγ ἴῃ 
Ν 

γν. 27-32. Οαἱ! ὁ 1 ευἱ (Μῖ. ἰχ. 9-13, 
ΜΙ. ἰΐ. 13-17}.-νετ. 27. ἐθεάσατο, 
ἰπβίεδά οὐ εἶδεν. Ηδῆπ, δρρεαϊΐηρ ἴο 
]οδη ἱ. 14, ἰν. 35, χὶ. 45, αβϑίρῃηβ ἴο ἰξ {π6 
ταδαηίηρ, ἴο ἴοοκ νυἱτἢ ἰπιεγεβῖ, ἴο ἰεῖ 
«ὃς εγς σεβδὲ οὐ ψ"Ὡ σοπιρίδοςπογ. Βαυὲ 
ἴε ἰ8 ἀουδιδι! ἩΒεῖΠοῦ ἴῃ ἰδίοσ ὑϑᾶρα ἰξ 
ταδδηξ τόσα ἴδδη ἴο ἰοοὸῖκ ἴῃ οσγάἄοσ ἴὸ 
οὔδεσνα. [1 ἰῃς νίον βιαϊεὰ ἰῃ Μὲ. οπ 
ἴθ 8ο- οδἱἹεὰ Μαιίῃενν᾽β ἔδαβὲ (4φ.υ.) ὃδ6 
οοζζεςῖ, }1εϑ8 νγ88 οὐ πε οὐκίοοκ ἴοσ ἃ 
τῆδῃ ἴο δβδίβὲ Ηἰΐπὶ ἴθ ἴδε Οαῤέγηπαιινι 
μηϊδδῖοπ ἴὸ ἴῃε ρυδ!ςαηϑ8.--- ἐπὶ τὸ 
τελώνιον, δἱ “ἴα (οἹθοῖῃς," Υνγοϊ τ, 
Τδς [0118 οοἸεοιεά ὉγΥ [μενἱ τᾶ ἤᾶνα 
Ὅεαπ εἰμ οὐ πἰρῆναυ τταβῆς, οὐ ὁπ 
τῇς ἰταβῆς δοζοββ ἴῃεῈ ἷδακε. Μι. 8 
παράγων (νεῖ. 14) ςοπιίηρ δῇεγ τῃ6 
τεΐεγεηςα ἴο ἴῃς 8βεᾶ (νεσ. 13) ροϊπίβ ἴὸ 
τ Ιαξέος.---ν οσ. 28. καταλιπὼν ἅπαντα, 
Ἰεανίπρ 411 Ὀεμίπά, ἴθ [κι οηἷγ; ἃ 
Βρεοία! ἐν οὗὁἨἁ 16 φϑιοη ΠσΑΠ ν᾽ ἱποϊπεά 
ενδηρεῖίβε, {πῖπκ8 1. εἶδ (1 Μεγετ). 
Βαξ ἴξ πλεγεῖν ργεάϊςδῖεβ οὗ [,ενὶ ψμδῖ 41} 
ἴῶτες ἘΥ̓ΔΆΒΟΙΘΕΝ Ῥτγεάϊοδις οὗ Ῥεῖεσ δπά 
Βὶβ οοπηγαάς8.--- ες. 29ς. δοχὴν (ἔτοπὶ 
δέχομαι Βετε δηά ἴῃ χίν. 13), ἃ γτεοεριίοη, 

ἃ [εαβὶ, ἱπ ϑερί. ἴοσ [Ἀ] 61} ,ο] (επ. 

χχνΐί. 30, Ἐβίδοσ ἱ, 3. Ὑμδὲ Μι. πιδάς ἃ 
ἴελβι ἰ8 ἀϊγθοιν βιδίδἃ οὐἱν ὉγῪ 1Κ., 
Ρεγβμδρ8 88 8η ἰηίεσεησε ἕτοπὶ πε ρῆγαβεβ 
ἵπ ΜΚ. ψὩΙΟἢ ἱπηρῖγ ἰξ : κατακεῖσθαι, 
συνανέκειντο (νεῖ. 15), ἐσθίει καὶ πίνει 
(νεσ. 16). Ὑπδὶ ἴτ νγὰ8 ἃ ργεαΐ [ξαβὲ ἰ8 
ἰπέεγγεά ἴσγοπὶ πολλοὶ ἰπ τεΐεγεποα ἴο ἴῃς 
Ὠυπλῦες ργεβεηῖ. Τα Ἐχργεβϑβίοπβ οὗ ἴῃς 
ἐνδηρε ἶβι8 ἔοσος ὑ8 ἴο σοηςεῖνς οὗ ἴῃς 
ξαϊμετίηρ 88 ἐχοβεάϊηρ ἴτε ἀϊτηδηβίοπβ 

3 Ομ Φ 811 υποΐδἱβ. 

αἱ. ΤΙ. Ξ- ΝΟ. 

οὗ ἃ ρείναϊς επιεγίδί ππηεηΐ---ἃ σοηρτερᾶ- 
τἴἰοπ ταΐῖδασ, ἰπ ἴδ οουτγί, ἰο δαῖ δηά το 
ἢθᾶσ ἴΠς ροβρεῖ οὗ {πε κίηράοπι. Ῥοββίδὶ 
τοηα οὗ ἴα ονδηρε 58 γα! ἰβεά τ 6 οὖ 
εἰρη ίῆοδηος οὗ ἴῃς πιεεῖίηρ, που ρἢ 1. 
ὈΥ ἴῃς εχργεβϑίοη ὄχλος πολὺς 5ῇοννβ 
1μδὲ δα οοποείνεά οὗὨἉ 11 48 νεσυ ἴαγρε.--- 
ἄλλων εἰαπάβ ἴος ἁμαρτωλῶν, ν»ῃϊο 1. 
ἄοεβ ποῖ σᾶγε ἴο υδὲ ἤδη βρεακίηρ ἴοσγ 
δι τΊ5ε1 οὗ ἴῃς οἶ485, ργείεγσίηρ δε νᾶρυς 
ψοσγὰ “ οἴβεῖβ". ὙΠΕΥῪ ψγεγε ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἃ 
ΕΓ ποπάεδβοσίρὶ οἶδ88, ἴἢς “" βδυντηεγρεὰ 
τεηιδ ̓" οὗὁἨὨἁ ἈΟαρεγηδαπι.-- ετ. 30. οἱ 
Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμ. αὐτῶν, τῇς 
Ῥμαγίβεςβ, ἀπὰ πε βοσίρεβ ςοηπεοιδα ἢ 
1ῃδῖ, ἴῃ ῥχοζεββίομαδὶι χε οὗ ἔα ραγίγ. 
ΤΕΥ ννεσα ποῖ οὗ Ἴουγβα ριιοβίβ, δυὲ 
δεν ταῖρι 15 τθεγ οἤοβε ἰοοῖς ἰπ : πὸ 
Ῥτίνδου οὔ βυςἢ οσςαβίοπβ ἰῃ {με Εδβῖ; 
ΟΥ ἘδεΥ πιῖρῃς τγαϊοι! {πε βίσαηρε σοσὰ- 
ῬΆΩΥ 48 δεν ἀϊδβρετβεά.-- ἐσθίετε καὶ 
πίνετε: δἀάτεΞξβεά ἴἰο τῆς ἀϊβεῖρεβ.0 [πῃ 
πε ραγα]εῖβ τῇς ᾳυκδίίοη ταίεσβ ἴο ἴπ6 
ςοπάυος οὗἩἨ [658 ἱπουρῃ ρὰΐ ἴο 186 
ἀϊεοῖρῖςε5.--- νεῖ. 31. [6505 τορ ἰε8, απ ἄοτς 
βἰδπάϊπρ τμδὲ ἰξ ἰ5β Ηθ Ψῇο ἴξ ραῖ οῃυ Ηἱβ 
ἀείεηςθ. Ηἰβ σερὶν 8 ρίνθη ἰη ἰδεπεῖς δὶ 
[ΕΣ Π1Β ἴῃ 411 ἕῆτες ϑυπορίίοβ; ἃ σεπηδεῖ- 
ΔΌΪς ἰορίοπ Ταταία ἷγ ῥγεβεγνεά ἴῃ ἴδα 
(ταάικίοη.--νετ. 32. εἰς μετάνοιαν: 
ἀουδεῖε58 ἃ ρ'οββ οὗ 1,.Κ.᾿8 ος οὗ ἃ ἴγδάϊ- 
τἴίοη Πα υβεᾶ, ἀεπηΐϊῃρ δηᾶ ρυαγάϊηρ [6 
βαγίηρ, Ῥυὲ αἷβδο {ἰπλϊεῖπρ [18 Βοορε.-- 
καλέσαι ἰβ ἴο δε πηάοτδιοοά ἴῃ ἃ ἐεβεῖνθ 
Β6η86 Ξ 1 οδπιε (ὁ 681] 5βίππεῖβ ἐο ἐδ 
“ἡαεὶ ὁ ἐκε Κιίηράονι, ἃ5.1 Ἀᾶνε οαἹϊεά ἴο 
1815 εδϑὲ τῇ “" Βίππεσβ ᾽᾿ οὗ σδρεγηδυπ. 

γν. 33.390. ασίϊηρ (Με. ἰχ. 14-17ν 
ΜΚ. ἱϊ. 18-22).---τεσ. 33. οἷ δὲ σοππεςίβ 
ψΒδῖ 90] οννβ ἢ νυ μδὶ ροαβ Ὀεΐοτε 845 8 
οοπεϊηυδιίοη οὗ 1Π6 84Π|6 δίοσγ. Νοῖ 50 
ἰῃ ΜΙκ. ; σοππερίΐοῃ ἔποτγε βίην ἰορίςαὶ. 
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μετάνοιαν." 43. Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν, “Διατί! οἱ μαθηταὶ 
᾿Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά, καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὅμοίως καὶ οἱ τῶν 
Φαρισαίων - οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν ; ἢ 344. Ὁ δὲ3 εἶπε 
πρὸς αὐτούς, “ Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος 
μετ᾽ αὐτῶν ἔστι, ποιῆσαι νηστεύεινδ; 35. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, 
καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις 
ταῖς ἡμέραις. 36. Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, “Ὅτι 
οὐδεὶς ἐπίβλημα ἱματίου καινοῦ 4 ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν - 
εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίζει, καὶ 

1 Ουῖξ διατι ΒΙ.Ξ 33 ςορ. 

τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ δ 

3 Αἀά Ιησους ΘΙ ΒΟΡΙΞ 33. 
5 γηστευσαι ἴῃ ΒΞ 28 (Τίβο;., ΜΝ. Η.). ΤΙ. Ξ ΒΑΟΡΌΙ,. 

4 Ἐὸσ ἐμ. καινου  ΒΌΓ,Ξ 33 αἱ. δανς ἀπὸ ιμ. κ΄ σχισας (Τίδο;., ΝΝ.Η.). 

δ σχισει ἴῃ ΜΙ ΒΟΏΘΙ, 33. 

6 συμφωνησει ἰῃ ΦΑΒΟΌΙΧ 33 ἀπά πιᾶηγ οἶδεῖ πλίηιιβο. 

Τῆς βυρροϑεὰᾶ βρεδίκεσβ ἂσε ἴῃς Ῥῃασγίβεεβ 
δηά ἐβε δὰ (νεσ. 30). [π ΜΙκ. Ῥμασ. ἀπά 
7]οὮπ᾽ 5 ἀϊβοὶρ!εβ.0 [π Με. ἴδε ἰδίϊεσ ουἱγ. 
16 ἰδε Ῥματζίβεεβ ἀπά βοῦῖθεβ νεσα ἴΠ6 
Βροκεβδσηεη, ἐμεῖς ρυϊείπρ []οἾ 8 ἀϊ8- 
ΟἸΡΙε8 ἢγβι ἴῃ βιδείπρ' ἴῃς σογηγλοη ργδοίίοα 
ψουά Ὀς ἃ πιαῖζεῖ οὗ ροϊον Ξξ ]οδη μεϊὰ 
ἴῃ τοδρεοῖ ὉῪ ]}|ε58, ΨΥ ἴδεη ἀϊῆες 
ἐνδῃ ἔτοπὶ Πίσῃ ᾿---πυκνὰ (πειίογ Ρἷυγαὶ, 
ἴοῖὰ πυκνός, ἀεπδβε), γααυθηιϊγ.--- 
δεήσεις ποιοῦνται, πιλκ6 ΡΓΔΥΕΙΒ, ΟἹ 
δβυβίετῃ; δά δὰ το Ἴσογηρίεἰθ ἴῃς ρἱοίυγα 
οἵ δῃ δβοεῖίς 1{ξὲ; οὔ. ἰδ. 37; τείειτοά ἴὸ 
ραΐῃ ἴῃ χί. α; ρζοδδϑὶν ἴδε χιεβείοῃ 
τον ςοποεσγηθὰ ΟἿΪΥ͂ 7αεῖπε, Βεποα 
οτηϊτδά ἱπ τμε ἀεβοσίρείοη οὗ τὰς [1 οὗ 
τῆς [εϑ8.8-οἰγοῖα ἐνεη ἴῃ [Κ.---ἀσθίουσιν 
καὶ πίνουσι, εδὶ ἀπά ἀτίηϊ; οὐ [πα 
ἄδγβ ψΒεη μα δβί, πιδκίηρ πο ἀϊβεϊηςίοη 
οἵ ἄδγϑ8.--- ες. 34. μὴ ϑύνασθε 
ποιῆσαι νησ΄., οΔῃ γὲ πιᾶκα {πεπὶ (Δι 
Ιῃ Με. δπὰ ΜΙ, οδῃ {πον ἴδαδβε [,Κ.᾿8 
ἔοτπι οὗ ἔπε φυκϑιίοη Ροϊπίβ ἴο ἴῃς {111 ν 
οἵ ῥγεβοσίριίουβ ἱπ ἴπε οἰγουπηβίδηςεβ. 
Τῆς Μαβίεσ ἽουἹἱά ποὶ τηδκε Ηἱΐβ8 ἀΐβ8- 
οἷρεβ ἔλϑι Ἄνθη 15 ΗἜ νν"]βῃςεά.---Νεγ, 35. 
καὶ ὅταν: Μι. ἀπὰ ΜΙκ ρΐἷαςε ἴδε καὶ 
Ὀείοστε τότε ἴῃ πε ποχὶ οἴδυβε. 1,Κ.᾿8 
Διτδηροτηδηΐ ἴῆτοννβ τῦοσα δτηρμδβϑίβ οα 
ἡμέραι : ἴδετε ν»1}} σοτης ἄαγς, ἀπά ὑνῆεη, 
εἰς. Τε καὶ πιᾶγ Ὀς δχρίϊςαῖϊνε ( ΞΞ δὲ 
φμίάενι, Βοτηεπηδπη), οὐ ἰδ τῇδ ἱπίσο- 
ἄυος ἴδε δροάοβιίβ.---ὅταν ἀπαρθῇ, {πὲ 
βυδ)υηςεῖνα τ ἰ ἢ ἂν ἴῃ ἃ τεϊδεϊνε οἶαυβα 
τεϊειτίηρ ἴο ἃ ργοῦδθϊε δπΐυσε ἐνεηῖ. 

γν. 36-3ο. Κοϊαέϊνε ῥαγαδοὶὲς 1,ορία.--- 
“νον ὅτι: 8η εὐϊίοτίαὶ ἱπισοδυς τοι, 

το τῆς ρασγαδοῖίς βεαγίπρβ' Τδε βσβῖ οὗ 
ἴδεδβε, 245 ρίνεη Ὁ [.Κ., νατῖθβ ἴῃ ἔοσπὶ 
ἴτοπι ἴδε νεγβίοη ἱπ τπε ραγαῖ]ε19, βυξρεβίβ 

βοσηονδὶ ἀϊβεγεηὶ ἰάδδα, δὰ ἰδ ἰῃ ἰδεῖ 
ΌΥ ΠΟ τηξᾶπβ οἷεασ.0 Μυςῇ ἀερεπάβ ου 
ΜΙ ΠΕΙΠαΙ ΜῈ οΟπιίξ οἵ τεϊδίη σχίσας ἴῃ 
τς ἔγβε οἷἴασϑο. 1, ἢ ΝΒΡΕ, 6 τὸ- 
τίη ἴτ, ἴπ6 οα86 ῥυξ 15: ἃ ρίεςα οὔξ ουξ 
οὔα πεν ρατιτηθηΐ το ρϑῖςἢ δη οἷά οπα, ἴα 
ΕΥἹ] ταβυ}18 θείης : [Π6 πανν βροΐϊςά, δηὰ 
τῆς οἷά ραϊοῃεᾶ υυἱτἢ ἐπα πεν ρίεςς ὑγε- 
δεπιπρ δῃ ἱπεοπεταυοῦϑ δρρδᾶγβαηςς (οὐ 
συμφωνήσει). 1, ἢ ΑΟ, εἴο., να 
οπγῖξ σχίσας, ἴδε ςα8εὲ ρυΐ τηᾶῦ δε: ἃ 
πον ρἷεςς ποῖ ουξ ουξ οὗ ἃ πονν ψαττηδηῖ, 
δυΐϊ αγεοηπαπὲ (ΗΔἢη) υβϑεὰ ἴο ρμαΐϊοῇ!. δῷ 
οἷά, 118 πενν ρίεος πιακίηρ ἃ τοηΐ ἱπ 86 
οἷά ργατπιεηξ; τὸ καινὸν ἴῃ ξεοοηὰ οἴδυδα 
ποὲ οδ͵εςς οὗ, Ῥὰξ ποτηϊπδῖῖνε ἴο, σχίσει, 
δηά {πε σοπίγαβε δεῖννεεη ἴῃς πεν ΡαῖοὮ 
δηὰ οἷά ραττηεηΐϊ ργεβεπίϊπηρ ἃ σγοΐδβαις 
Ἀρρεάγαποθ. Τῇε οδ]εςτίοη ἴο [μἰ8 ἰδιῖες 
ΥΙΕΥ͂ ἰ8 ἰδὲ ἴΠετε 8 ΠῸ τϑάβοῃ ἰπ ἴα 
ςᾶ86 βυρροδεὰ νν»Ὧγ {πε πενν ραίοἢ βμουϊά 
τᾶῖκε ἃ τεηῖ. [ἷὶπ Με. δπά Μί"ο. εδε 
Ῥδίςοἢ 18 πηδάς ψνἱἢ ἀπ δος ἀ οἱοΙἢ, Βῖς ἢ 
ΜΠ ςοηΐγαοῖ. Βυΐξ τῃς τεπιπαηῖ οὗ οἷοι 
ν ἢ Ψ Πὶςἢ ἃ πον ραττηεηΐ ἰβ τηδάδ 
νου ποῖ 6 ὑπϑι]εά, ἀπά ἴξ νου] ποὲ 
φοπίταοι. Τῆς 5οἷε ενὶ] ἱπ ἔδαὲ οαβα 
ννουά Ῥε ἃ ρίεθα!ἃ ἀρρεάγταποθ. Οη δα 
Ὑ Πο]ς ἰξ βεατηβ δεϑὲ ἴὸ τεϊδίπ σχίσας, 
δηὰ ἰο τεπάεσ τὸ καινὸν σχίσει, Ὡς (δ 
τλᾶῃ ΜΏΟ ἄοεβ 80 ἔοο δῇ ἃ τῆϊηρ) Μ}}} 
τεπὰ τπῸὸ πεν. Κυρκε βυρρεβϑίβ 88 δῃ 
δΙιτεγηδένε τεηδεσίηρ : [Π6 Ὧδνν ἰ8 τεηῖ, 
τακίηρ σχίζει ἱπιγαηϑ νεῖν, οὗν πὶ ἢ 86 
δε οὐϊεβ Δπη ἰπβίδπος ἔτοπὶ ἴῃς Τεβίδπηεηξ 
οὗ δε ὑνεῖνα ρδίσίασοῃβ. ΤΠ βεῆβε οὔ 
τοῖβ τεηδοσίηρ ταπηαὶπβ (ἢ ς 88116.---Ν ας. 
37. Τε (γδάϊείοη οὗ ἴῃς βεσςοηὰ ἰορίομ 
ΒΟΟΣΊΒ ἴο δᾶνε σοπλε ἄοννῃ ἴο [.᾽ 5 εἰπια 
νὴ πουϊ νΑτίβείοη ; δὲ 411 ενεπίϑ ας ρίνεαι 
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ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ν. 37--30. 

31. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς 

ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ νέος οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ 
αὐτὸς ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 28. ἀλλὰ οἶνον νέον 
εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.;2 40. καὶ 
οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως ὃ θέλει νέον : λέγει γάρ, Ὁ παλαιὸς 

χρηστότερός “ ἐστιν." 

1 ο οινοξ ο νεὸς ἰῃπ ΒΟΌῚΙ, αἱ. 

3 καὶ αμφ. συντηρ. οπχίειεα ἴῃ 3ΒΙ, ΣΙ, 33 αἱ, οορ. (ΤίϑοΒ., ΝΝ.Η.)}; δὴ δάδάϊείου. 
ποιὰ Μι. 

8 Οπῖξ εὐθέως 'ΒΟΙ, πγίηυδςο. ΠΟ. 

4χρηστος ἰη 3 ΒΙ, ΟΡ. Ὁ δπά βοπιὲ νγεδίεσηῃ οοάά. οἵ νεῖ. 18. οπχε (δ νοῖβο. 

᾿ξ συδείδηεῖα!ν δ ἴῃ ραγα]]οἷβ. ὙΉς ἀἱ8Ὲ- 
Οὗ] οσοππεςιεὰ ἢ τΠ18 ρασγαδοῖϊς ποσὰ 
͵ἰ8 ποῖ οσίεἰςαὶ οἵ Ἄεχερείιίοδὶ, δαΐϊ βοϊεπεῆς. 
ὙΠς αυεδιίοη [88 ταῖβεά : οουϊὰ 
ὄνεη πον, ἰουρἢ 5Κ1π8 βίαηὰ ἴῃ ῥγοζεββ 
οὗ [εττηεηιδίίοη ἢ δηὰ ἴ[πΠ6 βυρρεβίίοῃ 
τηλὰς παῖ ]68ὺ8 ννᾶ8 ποῖ {πιηἰιηρ δἱ 
411 οὗ ζεσσηεηϊςά, ἱπιοχίοδείϊπρ υνυίης, θυῖ 
οἵ “ τιῦβῖ,᾽" ἃ ποη-ἰπιοχίοδιπρ Ὀδνεζαρε, 
ΨΩ οουϊὰ Ὀς Καρὶ βαίεϊγ ἴῃ πεν 
Ἰεδίδες Ὀοιιεβ, ὈυΣ ποῖ ἰῃ οἷά δ κι π8, 
ὙΠΙς ἢ μδὰ ργενίουβὶν ςοπίαἰπεὰ οτάϊπαγυ 
νΐηα, Ῥδοδῦβα ρδσίιοῖεβ οὐ δἱδυπγϊποιά 
τηλῖίος δάδμεγίηρ ἴο ἴδε βκίῃ ψουἹὰ βεῖ 
ὉΡ ἐεγτηεηιδιίίοη δηά ἀσνεῖορ γ88 υἱτἢ δ 
ἐποσπΊουβ ργαββυσγα. Οἡ [18 υἱάξ ΕἌΙΤΆΓΙ 
(Ο. α. Τ., ἔχεομγϑεις, 111.).--ον ἐγ. 38 εῖνεβ 
ἴῃς ροδίεἰνε βὰς οὗἩ ἴῃς τγυῖῃ δηβνυνοσίπρ 
ἴο Μι. ἰχ. 170, οἷν βυδβεϊςυτίπρ τπε 
νεγῦδὶ δάϊεςεῖνε Βλητὸον ἔοσ βάλλουσιν. 
--νες. 39. Τῆς τπουρῆι ἰπ τἢ 18 νοῦβα 18 
Ῥεου αν το ΓΚ. [Ιε δεεπβ ἴο ὃ6 ἃ ρεπίαὶ 
ΔΡΟΪΟΡΥ ἔος οοπβεγνδίίβπη ἰῃ τεϊ!ρίομ, 
νὴ τδοῖξ τεΐεσγεπος ἰοὸ ]οῆη δηά ἢἰβ 
ἀϊδβοῖρεβ, ψῃοπὶ |6818 ψουὰ αἰννανβ 
ττοαῖ ἢ οοπϑίἀεγαιίίΊοη. ὙδοΥ Ἰονεά 
ἴῃς οἷά ννῖπε οὗ εννίβῃ Ρἱεῖν, δπά ἀϊὰ 
ποῖ οᾶγε ἴοσ πὸνν Ψᾶυβ. ὙΠῸῪ ἰουπά ἰξ 
ξοοά (χρηστός), 8ο γοοά (δαὶ πεν ἀϊά ποὶ 
νΐθἢ ἐνεη ἴο ἰδβῖς δὴν οἴδμεσ, δηᾶ οουϊὰ 
τδεγείοσε πιᾶκα πὸ σοπηρατγίβοηβ. (Ηξεηςα 

ὃς Ρταίεγα ες ἴὸ χρηστότερος ἴῃ 
ἰυ Ε) Ὑπίβ βαγίπρ 185 δνεῖυ ΥΑΥ 
ΜΟΓΠΥ οὗἩ ΟἨγίβε, ἀπά ἰξ νγᾶβ ργοῦϑῦΥ 
οπα οἱ {κι᾿ 8 Βπάβ ἴῃ πἰβ ρίουβ αυεβὲ ἴοσ 
«ταάϊτίοπβ οὗ ἴπε Ῥεγβοπδὶ Μιηἰβίγυ. 
ὙΜ τ τεΐδγεπος ἴὸ ἔπε ἑογεροίηρ ρᾶγᾶ- 

δοΙΪίς ψογάβ, ἄγαννῃ ἴτοπὶ νδβίυγε δηὰ 
πο, Ηδῆπ {γυϊγ τοπηασκβ τπδὲ τΠ6 
ψουϊὰ ὃδ6 πδίυτα! Υ βιρρεβίεά ἀπουξα 
αϑϑοοίδιίοη οὗ ἰάσδβ ὃν τῆς ἤρυτε οὗ ἃ 
Μεδάϊηρ ἔεδβὲ ροΐϊπρ δείογε.Κ Βεηρεῖ 
Ἠϊπῖβ δἱ ἴῃς βᾶπια τβουρῆς: “ ράγαῦοδπὶ 
ἃ νεβῖα, ἃ νἱἷπο; ἱπργίπιἰὶβ ὁρροσγίπηδπι 
οοηνϊνίο ᾽". 

ΘΑΒΒΑΤῚΟ ΟΟΝΕΙΟΤΒ. 
ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΘ. ΤῊΞ ΘΕΝΜΟΝ ΟΝ ΤῊΞ 
Μουντ.--ξνν. 1-5. Τἀε φαγς ΟἿ εογη 
Με. χιί. 1-8, ΜΚ. 1ἰ. 23-28) .---ἐν σαββάτῳ: 

ἰκς. πηδίκεβ πο αἰίεπηρὲ ἴο Ἰοςαῖς [ἢϊ8 ἰῃ- 
οἰάεπὶ ἴῃ ἢῖ8. Πίβίοσυ Ὀεγοπὰ ἱπάϊςδεηρ 
18δὲ ἴξ παρρεπεά οἡ δαδδαίᾷβ. Με, υβε8 
ἃ Ῥῆγαβε νυ ῃο ἢ παίυγα!ν δυρρεβίβ ἴεπι- 
Ῥογᾷὶ βεαιιξῆςα, ὰϊ ἴοὸ το 1Ἰη νίενν οὗ 
Ψ Πδῖ ροεβ Ὀείοτα οὔθ σδῃ ἰδοῦ πὸ 
ἀεβηΐϊιε. πιεαπίηρ. [{ οἡ 186 οἵδες 
Βαπὰ ννουϊά βεοῖὴ ἴο Ὀς αἰπηὶπρ' αἴ νθῪ 
δτεδὶ ἡμβρο νὰ 1 186 δά]εςεῖνα φυαϊ νης 
σαββ. ἐροπρώτῳ, νγεῖτα βεηυίπα. 
Βυι ἰξ ἰβ οπιίτιοὰ ἴῃ ἴῃς ᾿πιροτῖδῃηξ σγουΡ 
ΝΝΒΙν, δηά ἰῃ οἵμεγ ροοὰ ἀοουπηεπίβ, 
ἃηὰ (δῖβ ἔδλοϊ, οοπιρθίηεά νἢ τῆς 6χ- 
ἴσεπλα ὑπ] κει! ποοά ΟΥ̓Κ. Β υϑίηρ ἃ νοσά 
το ψΒΙοὮ ἰδ ἰβ πονν, ἀπὰ πγυβὲ αἴνναγβ βανα 
Ῥεδη, ἱπηροββίῦ!α ἴο αἰἴδοῇ δὴν ἀεῆηῖα 
βέπβθ, πα ἰξ ΠίρΙΥ ρῥγοῦδοϊὶς {δὲ 
1Π18 ννοτὰ ἰβ8 βίτιρὶν ἃ πιδγρίπδὶ ρῖοββ, 
ΠΟΙ Ἰουπὰ [18 ΨΑΥ, 1κὰ τῆδην Οἴμοσβ, 
ἱπῖο ἴῃς εχ. Ηον ἴδε ρῖοββ ἄγοβε, δπὰ 
ψ δῖ ἰξ τησδηΐς ἔοσ 118 δυΐπος οἵ δυΐμοσβ, 
ἰξ 18 τεα!ν ποῖ ννοστ Ἰν 811 ἰσγὶηρ ἴο σοη- 
͵εσίαγςε, που ρ ἢ δυςἢ δεϊετηρῖθ πᾶνε δεεη 
τηλέθβ. Μιὲιάς Τἰβοπεπάοτί, Ν. Τ.., εά. 
ντἱ., ἕοσ [6 ογίεἰςαὶ Ὠἰβίοσυ οὗ {πὸ ννοσά, 
-ἥσθιον, αἷε, ἱπάϊοατίπρ ἴδ Ρυγροβε οὗ 
τῆς ῥ᾽ υοκίηρ, ἢ Μὲ. ΜΚ. οπλῖβ {Π18, 
υἱάέά ποῖεβ τπετζε.---ψώχοντες τὸ Χο, 
τυ οΐπα τυ τῆεῖς Παπάβ; ρεου ταῦ ἴο 
{κ., ᾿λάϊοδεῖπρ δὶ8. ἰἸάεα οὗ τῆς ἔδυϊε (ος 
τ1δὰὲ οὗ τῃς ταάϊιίοη πε [ο]οννεά) ; 
τί πρ νγᾶ8 ἘΠγεβῃ πρὶ ΟἹ ἃ 5Ππ|81] ε, 
δὴ οἥεπος ραϊπβὶ οπα οὗ πῈ σΏδηΥ 
ΤΑΪΠΟσ σὰΐε8 ἕο ϑδῦδδιἢῃ οὈβεγνδηοα, 
ὙΠΐβ ψογά οσουζθ Πεα ΟὨΪΥ ἴῃ Ν. Τὶ, 
δηὰ ἰβ8 ποὶ οἰδβϑβίοδὶ.---νεσ. 2. τινὲς: 
τοοτα Ἔχᾶςι ἴἢ8η Μί. δηὰ ΜΚ., ννῇῆο βᾶῪ 
ἴῃς ῬΒαγίβεεβ ξαμεται, Ὀυὲ ποῖ πϑοςβ- 
ΒΆΓΥ ἴο πιᾶκε πεῖς πιεδηΐηρ οἷεασ. Οὗ 
οοῦγϑα ἰξ ΨΑ8 ΟΠΪΥ βοτῆε οὗ ἴῃ6 (ο458.--- 
ες. 3. οὐδὲ, ἔος Μ|ὶκ.᾽Β οὐδέποτε αηᾶ 

Ομάρτεὰ Υ[Ἱ. 



ΥΊ. :-. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ζΟΙ 

ΝΙ. 1. ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ 1 διαπορεύεσθαι 
αὐτὸν διὰ τῶν 2 σπορίμων - καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς 
στάχυας, καὶ ἥσθιον,Σ ψώχοντες ταῖς χερσί. 2. τινὲς δὲ τῶν 

Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς,, ““Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν δ 

τοῖς σάββασι ; 4. Καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, 
“Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, ὃ ἐποίησε Δαβίδ, ὁπότε δ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ 

οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες; 4. ὡς ὃ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ 

τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβε, καὶ ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶϑ 
τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὖς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς ; " 

5. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Ὅτι 10 κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τοῦ σαββάτου." 11 

1Μ8Β1, 33 αἱ. οὐχ δευτεροπρωτω. Μά: Ὀεΐον. 

3Μ8Β1, αἱ. οὐχ τῶν (ἔτογῃ Ρδγ8]1.). 

8 και ἡσθιον τους σταχνας ἰῃ ΒΟΙ, (Υ.Η.; ΤίδοΒ. ΞΕ Τ. Ε. υἱτα 88). 

4 Οπῃηΐξ αντοιᾳ  ΒΟΙ, πικίπιιβο. ἃ, ς, 6, (ΟΡ. 

δ Β οπιίξβ ποιέειν, δηὰ δ. Β1. οπχίε εν (Ὁ. Ἡ. οπιῖε οι ἢ). 

δ οτε ἴῃ ΒΟΏΌΙ, πιίηυθο. (ΝΗ. ; ΤίβοΒ. δα8 ὁπότε ἢ 1688 ννεἰρσ δὲν τὶ σθδδοϑ, 
υἱάό Ὀεῖονν). 

Ἰ Οπΐξ οντες ψἷἢ Ὁ ΒΌῚΙ, 33 αἱ. (ΥΝ.Η..). 
5 οπιίβ ὡς (ΥΝ.Η. ἰπ Ὀγβοῖκοῖβ), Ὁ αἷβο, γεδάϊηρ εἰσελθων. 
9 Βος ἐλαβε και ΒΟΙΙΧ 33 ἢᾶνε λαβων, ἀπά ΒΙ, ομγῖε και αἴει ἐδωκα. 

ἽΦΜΒΊ, 131 δείῃ. οπιῖξ οτι (ΥΝ.Η.). 

11 του σαβ.) νἱίπουϊ και, Ὀείοτε ο ν-. τ. αν. ἰῃ δ Β Τορ. δείᾷ. (ὙΝ.ἢ.). ὉΣ, π- Τ.Ε. 
(Τίς ἢ). 

Με. οὐκ -- ποῖ Ἄνεῆ ; βαᾶνὲε γα 80 [1π||ς 
υπάοτοϊοοά {πε βρίσιε οὗ τ186 Ο, Τ. ἡ (Ὀἐ 
δνεῖῖε). ὙΤπε νογά πιρῃὲ ὃς δπαϊγβεά 
ἱπίο οὐ, δὲ, ἤδη ἴἴ 1] ταεϑη: ὃυῖ ἤανα 
γα ποῖ ἴδεη γεδὰ {πϊ8ὺ 980 Ηοΐπιδπη, 
Νόβρεη, Ηδδη.--ὅὁὅπότε, ἤεῖε Οὐἱν ἴῃ 
Ν. ὅν Ἱ ἐνεη ἤεζε, ἴοσ πᾶν δβοοᾶ 
ΜΒ5. δᾶνε ὅτε (ΥΝ.Η.).--Ν ει. 4. [ὶ 
ςοπίεηϊδβ Πἰπηβεῖ 8 τς εββεπεῖδὶ ἴδοῖ : 
Βυηρετς, ονεστυ]ηρ ἃ ροβίεἰνε ἴανν σοη- 
ςεσηϊηρ ἴδε βῃενογεαά. Νο τεξεγεποθ 
ἴο δε δίρδ ρῥγίεβίὶ, δ8 ἰπ ΜΙ., δπά πὸ 
δά άϊείοηδὶ ἱπβίδηςς οἵ τῃς ϑαῦρδιῃ ἰᾶνν 
βυρετδεάεά ὃν δίρμες ἱπίεσγεβίβ, 48 ἰπ 
Μι. (χίϊ. 5). ὙὟὙΒε σοπίσζονογβυ πο Ἰοηροσ 
Ἰῖνεβ ἕοσ Ὠϊπι, δἀπὰ ἢϊ8 δοοουπῖὶβ ὅσα δρέ 
ο δὲ ςοϊουτίεβθ δῃ ἃ βεοοπάαγυ.--- εσ. 5. 
καὶ ἔλεγεν : ἰῃ 1. τὨΐ8 πρροτίαης Ἰορίοπ 
δϑους ἴπε ϑοη οὗ Μδη᾽8 ἰογάβῃϊρ ονεσς 
τῇς ϑαῦδδίῃ ἴ8 βἰ Πι ΡΥ δῃ ὄχίεγπδὶ δππεχ 
ἴο ψῆδὶ ροεθ Ὀεῖΐοτο τὸ δηὰ Ης βαϊά: 
ἱπδιεδλὰ οὗ δείβίηρ ουξ οὗ δπὰ ογονπίης [Κ. 
86 διρυτηεηῖ, δβ ἰπ Μί., απ ρδγεῖν ἴῃ 
Μκ., Ἰβουρῇ ἰδ ἰαϊξεῦ υ8εὲ8 ἴπε ΒΔπΊ68 
Ῥῆσαβε ἴῃ ἱπισοάδυοίησ ἴῃ 6 ἰορίοπ Ῥεου] ας 
ἴο Πἰπιὶ δρουῖ τῆς ϑδρθδιῃ Ῥεΐπρ πιδαάς 
ἴοι τῆηδῃ. 11. δαὰ Μιο, Ὀείοιςε Βίπ), 

Βον οουἹά Ὧς οἶς 8ο ἱπιροτίδηϊ ἃ ννοσὰ ὃ 
Ῥειβαρβ δεοαυδβα ἰξ ἱπνοῖνεά ἃ Ἂορέγο- 
νεγείαὶ απέϊἐλεσὶς τοὶ βδβὶϊν ἱπες]ρί 016 
ἴο ΘεπΈ]ε8, πὰ δεσαυβα πα 1, ογάβῃϊρ 
οὗ ἰς ϑοη οὗ Μδῃ οονεγεὰ 411 ἰῃ ἢἷ8 
νίεν. Ηον ἀϊά πε πὰ ἢἷβ τεδάδεβ 
υηδετείαπά δὲ 1, οτάβῃΐρ ἢ 

Ὗν. 6.11. Τλἀε ὐξβονεά λαμά (Μι. 
χὶϊ. 9.14, ΜΙ. [1]. 1-6).--ιῖετ. 6. ἐν 
ἑτέρῳ σαββάτῳ: 5ἰπιρὶν ἱπιεπάςά ἰο ἰπ- 
ἀϊοαῖας τὲ τῆς ΤΟ] ονίηρς ἱποίάδεηε, Πκ6 
τῆς οπὲ ροίηρ Ῥείοσε, πδρροπθᾶὰ οἡ ἃ 
ϑαῦραι8. Οὔϑβεγνε 1,Κ. υ8ὲβ8 Βδσθ, 88 ἱπ 
ΥἹΟΙ, 5. ἴῃς εἰηρμίαν ἴοσ ἴῃς ϑαρθδίῆ.--- 
τὴν συν.: 86 Δτιίοῖε ἤετε πιρας ροὶπε 
10 ἃ ρατιςυ δῦ ΒΥπδρόριςο, 48 ἰηῃ Μί., ος 
Ὀε χεπεείς.---διδάσκειν, ρτεδεηῖ, εἰσελθεῖν; 
ϑοσίβε : ἴπὸ δηϊοσίηρ δῇ δοὲ, ἴῃς. ργεδοῦ- 
ἱπρ οοπεϊπυουΒ. Ης ννᾶβ ὑσϑβϑοδίῃ, 
ἤδη [πὸ [Ο]ονηνσ ΒαρΡεῆρ “--καὶ 
χεὶρ : ΌὉΥ σοπιρατίβοη νυν Μὲ. δηὰ Μίς. 

. ἰδ δῖα ραγαϊδοϊίς δηὰ Ἡδδγαί βεῖσ 
ἰπ ςοπδίσυςτίοη. Βιξ Ῥαϊαϊγεῖ, ἀψαίηδε 
Οτοῦυϑ οπυρ δε βίηρ [86 Ηεδγαίβη, οἰξεα 
ἴτοτῃ Ααἰΐδη, ΗΠ 54. Απίηι. (ἸἸΌ. χίϊ., ο. 24): 
ἐν τῇ θαλάττῃ τῇ Ἐρυθρᾷ ἰχθὺς γίνεται, 
καὶ ὄνομα αὐτῷ ὑγρὸς φοῖνιξ.---ἢ δεξιὰ, 
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6. ᾿Ἐγένετο δὲ καὶ Σ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν 
συναγωγὴν καὶ διδάσκειν - καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος,2 καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ 
ἡ δεξιὰ ἣν ξηρά. 7. παρετήρουν ὃ δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι, εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύσει 4 - ἵνα εὕρωσι κατηγορίαν ὅ 
αὐτοῦ. 8. αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ 
ἀνθρώπῳ ὃ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, “Ἔγειραι, καὶ στῆθι εἰς τὸ 
μέσον." ὯὉ δὲδ ἀναστὰς ἔστη. 9. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς 
αὐτούς, ““᾿Επερωτήσω 10 ὑμᾶς, τί ἔξεστι τοῖς σάββασιν,11 ἀγαθοποιῆσαι 
ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι ;" 10. Καὶ περιβλεψά- 
μενος πάντας αὐτούς, εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ,᾽2 ““Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου." 
Ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτω.15 καὶ ἀποκατεστάθη 16 ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ 
ἄλλη.δ 11. αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας - καὶ διελάλουν πρὸς 
ἀλλήλους, τί ἂν ποιήσειαν 15 τῷ Ἰησοῦ. 

1 Οχεξ καὶ 381, πτπ. 3 ανϑ. εκει ἰῃ 3.81, 33 αἱ. (Τίϑοι., ΝΝ. Η.). 
8 παρετήρονντο ἰπ ΑΒΏΌΙ, 33 αἱ. (Τίδοδ., ΝΝ.Η.). 

« ϑεραπενει ἴπ ΝΑῸ, (ΤίβοΒ., ΥΝ.Η., ἰεχυ). ΤΈ. “ Β (Υ̓Ν. Η. ταδτα). 
5 κατηγορεῖν ἀντου ἰῃ δ᾽ Β (Ὁ «γορησαι). 

6 ξιπεν δε τω ανδρι ἰπ  ΒΙ, 33 (Τίβοι., ΝΝ. Η.). 

Ἶ ξγειρε ἰπ ΝΕΙΥ ΤΊΘΩΥ ἀποίΔ 8, 

9 Ἐοὸσ ουν ΜΙ ΒΌΙ, 33 αἱ. Βᾶνε δε. 

8 Ἐοσ ο δε ΜΒΌΙ, Βανε και. 

10 φπερωτω ἴῃ Δ ΒΙ.. 

1 ΒΌΙ, Βᾶνε εἰ ἴοτ τι, ἀηά τω σαββατω ἴος τοις σαββασιν. 

13 ἀντω ἰπ Β δηά την οἴδεοσ υποΐαϊβ.Ό ΤΕ. Ξ 340], 33. 
15 Οπγὶξ οντω ΒΙ.Δ 33. 

14 απεκατεσταθη ἰη ΑὮΙ, αἱ. ῥὶ., Ῥὰῖ Β Βᾶβ ἀποκ. 

1. Οηχὶξ νγιης. .«. ἀλλη (ποπλ Μι.) νυ 3 ΒΙ,. 
16 ποιησαιεν ἴῃ ΒΙ.Λ 33 αἱ. ῥί. (ΤΊδοΒ., ΝΝ.Η.). 

ἴδε τίρδι βαπά, ΤὨίβ ραγιίουϊαν ρεου ας 
1ὁὸ [κκ., πὰ τῆς Ηδεῦτγον δβίγὶς, ργονεβ, 
βοῖης τπΐηῖκ (Θαοάεῖ, Η4}π), ἃ βουγος ἀϊ18- 
εἰηοῖ οτὰ Μι. ογσ ΜΚ. Νοῖ πϑο}ββδσιγ. 
1 πᾶν Ὀε 8Δη ἰηΐδσθηςς ὃ [κ., αὐάδά το 
ταλρη ν τἰῃς θεπεῆσεπος οὗ 186 τηίγϑοϊα. 
Το τίρῃμε βαπάὰ τῆς ψοσκίηρ παπᾶ, τς 
Ῥτίναιϊίοη ρτεαῖ, ἴῇς οὐτα ἴδε τηοτς 
νυ} ]ς.---τ ες. 7. παρετηροῦντο, ἴΠΕΥ 
Κερὲ ννδιοπίην, ἴῃ ἃ 5'ν, ἔυγείνε τηδπηεσ, 
ἐχ οδίίφμο εἰ οεομίο, Βεπρεῖ οη ΜΙ.---εἰ 
θεραπεύει, Βεῖδεῖ Ηε [8 ροίπρ ἴο μεδὶ, 
ἱξίμαῖ ἰβ ἴο ὃς τῇς ΨΑΥ οὗὨ ἰϊ.---ῖτετ. 8. 
ἤἥδει : ἃ ρατιἰοἷρὶς πιρμε ἤανε ὕθαη δχ- 
Ῥεοιϊεά παῖε -- Ης Κπονῖπρ {πεῖς μου ρμ 8 
βαϊά, εἰς.---ὄγειρε καὶ στῆθι, εἴς. : τ[Πϊ8 
ςοπιτηδηἀ ννἃ8 παοοββάσυ ἴο Ὀσίπρ ἴπα 
τηδῖίεσ ὑπάοσ τῆς ποῖϊος οὗ ἴῃε δυάϊεπος 
Ῥτεβεπῖ, Ψ80 88 γεῖ Κπενν ποιδίηρ οὗ ἴῃς 
Ἐπουρδῖβ οὗ δε Ῥατίβεεβ, απ ΡΟ δΙδΙν’ 
ψεῖε ποῖ ἄννᾶτε πὲ [6 πιᾶὴ νἱῖ 
τῆς ψ]Ποτοά Βαπὰ ννᾶ8 ὑγεβεηῖ.---  εσ. 9. 
ἀγαθοποιῆσαι, κακοποιῆσαι: οπ ἴδε 
ταεδληΐηρ οἵ {μεβὲ νψνοσάβ δηᾶδ [μὲ 

ἴβδδβυς ταϊβοὰ σἱάδ ου 1ο. 
περιβλεψάμενος. ΓΚ. ῬοῖτονΒ 1818 νοσὰ 
ἔτοπὶ ΜΚ., Ῥυξ οὔθ 411 τεΐδεεηςς ἴο [88 
ἐπιοϊϊοπβ δε δϑογίδεβ ἴο ]6βὺβ: δῆροσ 
τηϊχεά σἱτἢ ρίῖν. Ης Ἰοοῖκβ τουπὰ τηοσεῖν 
ψΑἰτπρ ἴου δὴ ἄπδυγασ ἴο Ηἰβ ροϊπιεά 
ηυεβείοη. Νόοπε Ῥεΐηρ ἐογι βοοσηηρ, Ης 
Ριοοεθάβ ἴο δεῖ: “αυἱ ἰδοεῖ, οοη- 
βεητῖ,᾽" ΒοΓΠΟΠΊΔΠΏ. --- ες. 11. ἀνοίας ; 
πεν ψγεῖε ΑΠΙοὰ εοἱέδ τερμϑεῖεος ἀηρεγ. 
ὙΠΟ Μεγα “ πηδά ᾽᾿ δὲ }εβιι5, δεοδυβε Ης 
βαά ὕγοκεπη πε ϑαθθδίῃ, 45 ἐπεν Ἵοῦ- 
ςεἰνεά ἰτ, ἰπ ἃ ννᾶγ παῖ τνουἹὰ τηᾶκε Ηΐτη 
Ῥορυΐαῦ : Βυπιδηϊ ν πὰ ργείϊεγηδίυγαὶ 
Ῥοννεσ Ἄσοτηδἰπεὰ.---τί ἂν ποιήσαιεν: ἂν 
ψ ἢ τς ορίλεῖνε ἴῃ δη ἰπάϊτγεοι φυεδβείοη, 
ἱπ ΖΚ οἷν, ζο!]οννῖηρς οἷαβδὶς υβᾶρα. 
Τΐδ σοπιδί παῖίοη οὗ οοςαβίοηδὶ οἰ δββὶοἶβιτι 
νὰ πεαυεπὲ Ἡεδγαίβαι ἰ8 ουτίουβ. [ἐ 
δ ποιίςεδδὶς ἴπδὲ ΓΚ. ἄοεβ ποὲ ἱπιρυῖς 
ταυτάδτουβ ἱπίεπίίοπβ ἰο 16 ορροπεπίβ 
οὗ ]εβι8 δὲ 118 βίαρε, ποῦ σοτηδί παιίοῃ 
ΜΠ ροΙἰοίδη5 το εἤες! ἐγαςυϊεης ἀδβίρηε 
(υἱάς ΜΙκ. 111. 6). 

ΜΚκ.--τἶῖ ες. 
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12. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἐξῆλθεν 1 εἰς τὸ ὅρος 
προσεύξασθαι: καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ. 
13. καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" 
καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὖς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε, 

14. Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
᾿Ιάκωβον 3 καὶ ᾿Ιωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, 15. Ματθαῖον 
καὶ Θωμᾶν, Ἰάκωβον τὸν τοῦ ὃ ̓Αλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον 
Ζηλωτήν, 16. ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου, καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ 5 
ἐγένετο προδότης" 17. καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν, ἔστη ἐπὶ τόπου 
πεδινοῦ, καὶ ὄχλος δ μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ 

1 ξξελθειν αντὸον ἰῃ 9 ΒΌ[,. 

5 ΜΒΌΙ, Βᾶνε καὶ Ὀείοτς ἰακωβον, ἀπά ἴδεγε ἰβΒ Μ8. αὐϊπογίεν ἔος καὶ Ὀεΐογε 
ἐνεσυ πᾶπις (Τί βο;., ΚΝ. Η. : καὶ ἰῃ Ὀγαοίκείβ Ὀείογε ἰακ. Αλφ., οπιιεὰ ἔπεσα ον ἴῃ 
Β, ΡγορΔΌΪν ὉΥ ονεταῖ μι). 

5 Ομ τὸν τον 381, 33. 

γν. 12-19ς. ΟΝ ἐλ ἀἰ1} (Μι. ἰν. 24-25, 
Χ. 2-4; ΜΚ. 1. 7-10).---νν τ. σ2. ἐν ταῖς 

ραις ταύταις: ἃ νᾶριε ἐχργεβϑίοη, 
Ῥυξ βυρρεδένε οἵὨ δβοπιε σοπηεοίοη ὙγἱῈΒ 
ξοτεροῖπρ εποουηΐεσβ.-- -ἐξελθεῖν, ψεπὲ 
οὐ; ψῆσπος ποὲ ἱπάϊςδιςά, ῬτΟΡΑΡΙΥ 
ποτὰ ἃ ἴονῃ ((δρεγπδυτ }) ἱπῖὶο 188 
βοϊϊπὰς οὗὨ ἴπε πιουπίαὶη8.---εἰς τὸ ὄρος : 
88 ἰπ Μῖ. ν. ἱ. απὰ Μίκ-. 11]. 13, ἴο τῆς 
ἈΠῚἔ πδᾶσ με ρἷαςς ψῆετε ΗἜ μαά ὕεεη. 
-π 11 ν ἴο ῥσᾶν, ποῖ ἰπ Μῖς. ; 
ταϊεὶ θὲ ἰακδη ἴοσς ρταπίεά. Βυῖ [Κ. 
τοᾶῖεβ ἃ ροϊπὶ οὗ Ἐχῃιδιτίηρ [88 88 ἃ 
ἁΔενοιίοηαὶ Μοάεϊ, οἴἴεῃ ρῥγαγίηρ, δηὰ 
ἐβρθοῖδ!ν δὲ οσίεἰςαὶ εἰπιοβ ἱἰπ ΗΒ 1126. 
Τῆς ρῥγεβεηξ ἰδ νἱενεᾶ 88 8 νΕΓΥ 
βρεοίΐαὶ οὶ βίβ, ἤθπος δέ 10] ονβ.---ἦν 
διανυκτερεύων, εἴο., Ης νγᾶδ Βρεπάϊηρ 
τῇς Ψψῃοῖὶς πὶρδὲ ἰπ ῥγαγεγ ἴο ἀοά; 
διανυκτερεύων οσουτδ Βετα ΟὨΪΐγ ἰπ Ν. Τ᾿ 
-͵τοῦ θεοῦ 15 ρεπίεῖνε οδ͵εςῖίνε : ρτάγετ οὗ 
ν Ὡς Οοά ἰ8 με οδ)εςῖ ; Ῥυῖ ἐἔ προσενχὴ 
ψεῖς ἰλκοη 88 Ξ ἃ ρίδος ἴὺ{ Ῥσζᾶυεσ ἴῃ 
18ὲ ορδϑῆ δἷγ, 8ἃ8 ἴῃ Αςῖβ χυὶ, 13, Ψὰ 
βδουϊὰ γεὲ {δε ροεῖῖς ἰάρα οἵ τῆς 
ῥγοφεέμολα οὗ Οοά---ἰἢς τηουπίδίη8 1---ν ες. 
13. τοὺς μαθητὰς, ([Πε ἀϊβοίρ!εδ, οὗ 
ποῦ ἃ οοηδίἀογδδίς πυπΊὶῦοῦ δᾶνε 
Εαιβετοᾷ δῦους ]εβυ8, ἃηὰ ψῆο Πᾶνα 
οἱϊοννεά Ηἰπὶ το πε 81]}.---ἀποστόλους, 
ΑΡροβεῖεβ, υβεᾶ γῪ [Κ. ἰη ἴῃς Ἰδαῖος βεῆβε, 
δεῖ δηά οἰδβεννιεσε. ὙΠῸ ννογά ἰβ πῆοσε 
πεαφυσπξ ἰπ δἰβ αοβρεὶ τπδη ἴῃ Με. ἀπά 
ΜΚ. (εἰχ εἶπιεβ ἰῃ 1ἱκ., οπος ἴῃ Με., ἐνῖςς 
ἱπ Μικ.). ---νες. 14. Σίμωνα: ἤπεῖα 
Το] ονν8 τς 118ὲ πλυσἢ τς 5απλε 88 πη Μι. 
ἂηὰ ΜΙ. Ι[κ., τπουρῃ Β6 δᾶὰβ αἰγσεδὰν 
οδ]εὰ ϑίσηοη, Ρεῖεσ (ν. 8), δεῖε 
τιοπείοηβ ἴπαξ [ε818 ρᾶνα Ὠΐπὰ [ἢ 6 ΠΔΠΊ6. 

4 Οπεΐξ καὶ 381. δοχλος πολυς ἰπ 3ΒΙ,. 

[πὰ τᾶς τπϊγὰ στοιρ οὗ ἴους Ἰυάδα ]αςοδὶ 
(Δκ6β ἐς ρἷδοας οἵ Τῃδάάδευβ ἱπ ΜΚ. 
δηὰ Τερρδθυβ ἱπ ΜΕ. δηὰ ϑίπιοπ (86 
Καπδηϊῖϊς 18 Ἵοδεὰ ϑίπιοη ἰῆς Ζεαίοι. 
ΟΥ ]υάδε Ιβοδσίος ἰξ ἰδ ποῖδά δαὶ δ6 
Ὀεοᾶπα ἃ ἰγαίϊοσ, “τὑγηεὰ ἰγαδϊϊοσ᾽"" 
(Εἰεϊά, Οἱ. Νον.).---προδότης δᾶ8 πὸ 
Διίίοῖς, δπᾶ {πεγείοσε βῃουϊὰ ποῖ ὃ 
τεηδεγεά ἐλε ἰγαϊτοσ 88 ἰῃ Α. Υ'. απὰ ΕΟ. 
νΒεη τὴς μας ἰ8 υδεὰ ἰΐ ὰ ἐὺμε 
παραδιδόναι.- -ν τ. 17. κα' , 4ε- 
δοεπϊηρ, ἢ τς Ὑνεῖνε, δυρρεβεὶη 
ἀεβοεηῖ ἴο {πε ἴοοι οὗἉ δε Β1118, ἐξ Ρἰαίη 
Ῥεῖον. Ὑεῖ τῇς εχργοβδδίοη τόπου 
πεδινοῦ ἰΒ ρῬεου]ϊατ;; Παγάϊν ψβδὲ να 
ΒβουἹὰ ὄχρεοὶ 1 ἴῃς γεΐεγεποο ψψεσε ἴὸ 
δε ρῥἱαὶπ Ὀεβίάς ἔπε ἴακε; γαῖῃεσ ϑυβθεα. 
εἶνε οὗ ἃ δὶ βρᾶςς ἴοννεσ ἄοννῃ ἴδε ἢ]. 
--πεδινὸς, πεῖε οἷ ἰῃ Ν. τ. Τμα 
ἄεβοεηὶ ἴακεβ ρίδοε ἱπ ογάεσ ἴο (π6 
ἀεἰνετν οὗ ἃ ἀΐϊβοουτβε νὩίοῃ, νἱ τδα 
οδοῖςε οὗ ἴῃς Αροϑβίῖεβ, σοηϑβεϊτυιεβ ἴπ6 
οςοαβίοη ΨἱὮ τεΐεγεπος ἴο ΨὩΙο ἢ 7688 
μδά βρεηξ τῇς πίρδξ ἴῃ ῥγάγεσ. Τῇῆα 
Δυάϊεηος οοπβίβίβ οὔ ἴγεα οἶαββεβ 
βεραγδίεἷνυ πδσηεὰ (᾿) τῆς Ὑννεῖνο, (2) {π6 
ΤΟΠΊΡΔΩΥ οὗ ἀϊδοὶρίεβ ἀεβογιί θεὰ 25 δῃ 
ὄχλος πολὺς, (3) 4 τηυίτυάε (πλῆθος) 
ξαϊμεσεά ἔτοπι ἃ ψὶάς ἀτεα. ΤῊ Ϊ8Β ἰ8 1ῃ6 
βᾶῖης τυυϊυαάς ἴσο ΠΟ ἰῃ Μ|ς.᾿ 9 
πδιγαῖῖνα [|ε8ὺ8 δδοαῤῥεά ἴἰο δα δΪ]], 
τακίηρ Ηἰβ ἀϊβοὶρίεβ τ Ηΐπι, ἴὸ κεῖ 
τεβὲῖ, δπὰ ρεδβυσηδῦν ἴο ἄενοίς βοηια 
Ἰείβυσα εἰπὶα τὸ πεῖς ἰπβέγυςτίοη, Οὗ 
τοῖθ ἀεβῖγε ἴο εβοᾶρε ἔγοτλ ἴδε ογονά, βο 
Δρραζεηῖ ἱπ ΜΚκ., ποῖα ἰδ πο σᾶς ἐπ 
κι [Ιπ ἱπάϊοδιίηρ (86 βουγοεβ οὗ ἢ ϊ8 
δτεαὶῖ δυπιδη βίγεδγη 1,Κ. οὔγβ ΟΔ11|ες 
848 δβυρετἤμουβ, τηεπιίοηβ 1υάδεα δηὰ 
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πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ 
Σιδῶνος, οἱ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν. 
18. καὶ οἱ ὀχλούμενοι ὑπὸ] πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ 5 ἐθεραπεύοντο. 

19. καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ὃ ἅπτεσθαι αὐτοῦ " ὅτι δύναμις παρ᾽ 
αὐτοῦ ἐξήρχετο, καὶ ἰᾶτο πάντας. 

2ο. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ ἔλεγε, “ Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. 

μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, 

21. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. 
ὅτι γελάσετε. 22. μακάριοί ἐστε, 

1 ςγοχλονυμενοι απὸ ἰπ ΑΒΙ, (Ὁ π45 απο). 

3 καὶ οπίτοἀ ἰπ ΑΒΌΙ, 33. 

ογυδβαῖεπ), ρδβδϑὶπρ ονεσ [ἀυπιδεα πὰ 
εγαθα (Μῖκ. ἰἰϊ. 8), ἀπά υνἱπὰβ ᾧρ ΙΒ 

Ὑγτε δπά ϑίάοη, ἀεβηὶηρ ἴδε ἰεγγίτοσυ 
ἴδετε ὑνπεπος ρδορὶς οἂπα ὉΥ τῇς εχ- 
Ῥιεββίοη τῆς π' (χώρας υπάετς- 
βἴοοά), ἰπε βεα-οαβὲ. ΤΠα ρεορὶε οοπις 
ποπὶ 411 1πΠε86ὲ ρίδοεβ ἴο ἤεᾶσ 6818 
ἀκοῦσαι αὐτοῦ) ἴῃ ἴτε ἤτβίὶ ρίδος, 88 ἰξ 

ἴῃ ἐχρεοϊδιίοιι οὗ ἃ ἜΠῸΑι ἀΐβοουγδα, δα 
8180 ἴο δε Ὠεαϊεά. Ὑπε δἌρεγηεββ ἴο ρεὶ 
Βεαϊΐηρ ὄνεπ ὉΥ ἰουςἢ, οὗἨ νος ΜΚ. 
ἵνεβ 80 ρτδρῇῃϊς ἃ ρίοΐυγε (}. πὴ; 8 

ξἰπεν ἰηδιίςαιεά ὉΥΡ ἐζήτουν (ἐζήτει, 
ΎΤ. ΕΒ.) -πνεῖ. το. ύνα ΤΩΔΥ 
ποπηπαξῖνε ὈοΙἢ το ἐξήρχετο Δηά ἰο ἰᾶτο 
(Α. Ν. δπά ΕΚ. Ν.), οἵ νὰ τῇδυ τεπάεσχ: 
ρον ψαηὶ ἔοσί ἢ ἔγοπὶ Ηἰπη δπὰ Ἧς 
Βεαϊεὰ 411". 

γν. 2ο-49οῶ. ΤὴΎε ϑεγνιοη (Με. ν.-ν]1.). 
Τῆδὲ ἴὸ ἰ8 (πε βᾶπιε βεζπίοῃ 8485 Μί. 
Τεροσίβ ἴῃ Ἵμαρίετβ ν.-νἱ]. τῆλ 6 τε- 
ξαιάεὰ δ8 Ὀεγοπὰ ἀϊβουββίοη. Ηον, 
ΨΜΏΠΕ (ἢς βᾶσηε, ἴΠΕῪ οᾶτηε ἴὸ ὃε 80 
ἀϊθετγεης, ἰβ ἃ φυεδιίοη ποῖ αυϊΐα ΘΆ5Ὺ ἴο 
ΔΏΒΕΙ. ὙΠεῖα ΡΓΟΌΔΟΪΥ ννᾶβ δάάϊείοη 
ἴο (δ οτίπαὶ υξΐεγαποα ἰπ ἴῃ οᾶβε οὗ 
Μι., απὰ {μετα ννδβ αἰπιοδῖ Ἴεγίδίη Υ 
βεϊεςείοῃ ἱηνοϊνίηρ οπιϊβδίοπ ἰῃ ἴῃς σᾶβα 
ΟΠ. 8 νεζβίοῃ, εἰἴ οσ οἡ δῖ8 ρασῖ οὕ οὔ 
δα ρασὶ οὔ ποβε ψῆο ργεραγεὰ [ἢς ἴεχὲ 
δε υδεὰ, ΚΒείϊουςπίηρ οὗ ἐχργαβϑίοῃ ἴῃ 
ἴδε ραγίβ οοσησζῆοη ἴο Ὀοιϊῇ τγεροσζίδ ἰ8β, οὗ 
οουζβε, 4180 νεσὺ οοποείναδίε. Αβ ϊ βίδπάβ 
ἰπ [Κι τῆς ρτεδῖ υἱϊεταποθ δ88 σῦς 
τῆοσα ἴΠ6 Τμαγδοίεσ οἵ ἃ ῥοῤμίαγ ἀϊξεοιγες 
δδη τΠς τόσα ἰεσηρίην, εἰαθογαῖα νογβίοῃ 
οὗ Μι. [πη Μι. τὲ ἴδ ἀδϊάαελε, ἴθ 1κ. 
λεγγρνια--α ἀϊδοουτεε ἀεϊίνετεά τὸ ἃ 
ετεαὶ Ἴςοηρτεραϊίϊοη ραϊπετεὰ ἔογ ἴῃς 
ὕγροβε, ἢ ἴπὸ ΑῤοΞέϊες ἀπά ἀἰφείῥίες 

ἴῃ τῆς τοηὶ Ὀδῆςἢεβ 80 ἴο βρεᾶκ, ἃ ἀϊ5- 
οοῦτβε ἘχεπΊρ γίης ἴδε ““ννοτάβ οὗ 
ξτδος" (ἷν. 22) [ἐδ νν88 ννοπὶ ἴὸ βρεᾶκ, 
δε σοπίζονοσβίαὶ ἀηι 6515 (Μι. ν, 17- 

8 εζητουν ἰη ΒΙ,.. ΤΑΕ, ἃ οοτγεςοη. 

438) εἰϊπυϊπαῖς, ἀπά οὐ (πε δνδηροῖϊίς 
Ῥδββαξεβ τεϊδίπεδ; ἃ βεζτηοῃ βεγνίπρ δὲ 
πος 88 ἃ πγοΐεϊ ἴοΓ “ Αροβί!εβ ᾿" δηὰ 8 
ἃ φοβρεὶ ἴοσ ἐπε πη] θη. 

ν. 20-26. ΕἾγεὶ ῥαγὲ Τά ἀϊξοοιες: 
Βεαϊῥἐμάες απὰ οες (Μι. ν. 1-12).--- 
ες. 2ο. ἐπάρας τ. ὀφ.: ἱπ ΓΚ. τῆε 
Ῥτγεδομος 38 ὑὉΡ ΗἰβΒ ἐγεβ ὑροὴ Ηΐϊβ8 
δυάϊεηος (τ. μαθητὰς, νν»ῆο ἅτε {πεπὶ- 
βεῖνεβ ἃ ογοννά), ἰῃ Με. ΗἜβ ορεῆβ Ηἰἴβ8 
τοῦτα ; ῬοΙΏ εἘχργαββίοηβ ἱηισοάυοίηρ ἃ 
ΒοΪεπῃ δεῖ ἀΐβοουσβε. [,|κ..8 ρῆσζδβες 
βυξρεβίβ ἃ Ῥεηϊρηδης Ἰοοῖς, ἀηβυνεσίηρ ἴὸ 
ἴδε παίαγε οὗ ἴῃ6 υἱέεγαποα. άριοι: 
{κ. Βᾶ5 οὐἱν ,ομν Βεαΐἑέμάες, οἵ ΜΈΪΟἢ 
τ8ε ῥοογ, ἴπεὲὶ ἀνηρνν, ἴπε τσεεῤίπρ, ἴῃς 
ῥεγϑεομέεά ἀτα ἴα οὈ]εοῖβ; ἴΠε βοσγουγβ 
ποῖ ἴδε δοιίν!ε68 οὗ ἔπε οΠ] άγεη οὗἩ (δα 
Κι ράοσι ἴῃς (Πεπιο.--- πτωχοί, πεινῶντες, 
κλαίοντες ἅτε ἴο ὃς (ΔΚεπ [ἰ ΕΓΔ 858 
ἀεβοσιδπρ {πε σοεία! ςοπάϊιίοη οὗ ἴβοβα 
δάἀάτεββεά. ὙΒΕΥ ἅγε Ἵσμαγαδοίοσίβιιοβ οὗ 
ἴποβα Ψῆο γε βυρροξεὰ ἰο ὃῬε οῃ]άσεη οὗ 
186 Κιηράοπι, ποῖ (48 ἴπ Με.) ςοπάϊξϊοηβ 
οἵ επίγαπος. ΤΏ ἀδβογίριίοη οοσσεβροηὰβ 
ἴο πε 5βιδίε οὗ {πε αν, Οδυσοῃ. [ΙΕ 18 
85 ἰ ]εδὺ8 ννεῖς δάάγεδββίῃρ ἃ σῇυσοῃ 
τηεοῖίηρ ἀπά βαγίπρ: Βἰεββαὰ ἅζε γῈ, σΩΥ̓ 
Ῥγείγεη, ἱπουρἢ Ροοσ, εἴς., ἴοσ ἰπ [86 
Κιηράοπι οὗ Οοά, δηά ἰἴ8 ὑἱεββίηρβ, 
Ῥτεβϑεπὶ δηὰ ρτοβρεοίϊνε, γε δᾶνε δπιρὶς 
ςοπιρεηδαίίοη. Νοῖε ἔπε 86 οὗ ἴδε 
βεοοηδ ρεῖβοθ.0 [π Μι. [|εβ8 δρεᾶκβ 
ἀϊάαοιεῖςα!ν ἴῃ τῆς τὨϊγά ρεγβοη, ΟἾ γί βε᾽ 8 
Μοτὰβ ἂζεὲ δάδριεᾶ ἰο ργεβεηῖ οἰγουτ- 
βίδηςεβ, δυῖ ἰὶ ἰβδ ποῖ πεϑοαββασυ ἴο 
Βιρροβε μαι ἴῃς δάδλριδιίοη ρτγοςεθάβ 
ποπὶ δλῃὴ ερϊοηϊτὶς οἰγοῖς, δβοςιὶς ἰπ βρίσίξ 
δηὰ δεϊϊενίηρ Ῥονεσῖγ ἴο ὃς ἴῃ ἰϊβεῖϊ ἃ 
Ῥαββροζγί ἴο ἴῆς Κίπράοχ), δῃὰ σγίςμεβ τἰ.ὸ 
ΨΨΑΥ ἴο ρΡεζάϊίοη. 

νν. 22, 22. ἴπ (δε εὐτεειροπαϊηδ 
Ῥάᾶββδαρε ἰπ Μί. ἵπεσε 18 ἤγϑε δὴ οὐ)εςῖῖνα 
ἀϊάδοιϊς βιδιεπιθης δδους (ἢς ρεγβεςυϊεά, 



«ϑ--αϑ, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, 
καὶ ὀνειδίσωσι, καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρόν, ἕνεκα 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 23. χαίρετε! ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
καὶ σκιρτήσατε: ἰδοὺ γάρ, ὁ μισθὸς ὁμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ " 
κατὰ ταῦτα 2 γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 
24. Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν 

ὑμῶν. 25. οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι,δ ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ 
ὑμῖν," οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 26. οὐαὶ ὑμῖν," 
ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι: κατὰ ταῦτα ὅ γὰρ 
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ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 
27. “᾿ ᾿ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ᾿Αγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 

ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28. εὐλογεῖτε τοὺς καταρω- 

1 χαρητε ἴῃ 411 πηςΐ18. 

ΞΜΒΙΙΞ 33 αἱ. δΔῳὰ νυν ἴο ἐμπεπλ. 

8.τὰ αντα ἰπ ΒΌ (ΤίδοἙ., Υ.Η.). 

4 Οπίξ υμιν ἱπ ΒοΙὰ ρίαςεβ  ΒΙ,Ξ. ΜδηΥ πιοσγα οπχΐὲ {π6 βεσοηά. 

δ τα αντὰα ἀραΐῃ ἴῃ ΒΞ 33. 

ἔδεη δῇ Ἴχρδηβίοη ἴῃ ἴ86 βεσοπά ρεζβοῃ. 
Ηξετχε 811 ἰ8 ἴῃ ἴῃς βεοοπὰ ρείβοῃ, δηὰ 88 
τασπ18 δ ρου εα ἃτθ βυ ἢ 88 βυϊϊεὰ τῆς εχ- 
Ῥετγίεηςο οὔ ἢ ἐαυῖν ΟὨ τί βείδηβ, εβρεοῖδ!ν 
ἴμοβς Ὀεϊοηρσίηρ ἴο ἴῃς ]εννίβῃ ΟΠυτοῦ, 
βυβετίηρ, αἴ της Ὠδπά8 οὔ ἐπ εἰσ υηθε]ϊενίης 
σουπίσγπηδη, τοῦ πῃ ἴῃς νᾶτῖοι!5 ἐοισηβ 
ἰπάϊοαιοά---Παϊτεά, βεραζγαιίοῃ, Ἵδίυπληγ, 
εὐεςιίοη.---ἀφορίσωσιν πιᾶγ ροὶπὶ εἰϊμετ 
ἴο βεραγδίίοῃ 1ῃ ἀδίϊν [πὶ (Κεῖ!, Η δῇ) 
οἵ ἴο ἐἜχοοζηπιυηίοδιίίοη ἔτοπὶ [ῆ6 βυπᾶ- 
ἔοψυδ (80 τηοδὲ Ἴοπηηςηϊδτί 68) τ ἔπ 6 

Ταϊτηυάϊος ΓΤ). Ι᾿ τὰς ἴουπιοσ οᾶβα 

ομα παίυγα! ἢν βπάβ τῆς ουϊπλϊπαιίηρ ον] 
οἵ ἐεχοοπιπηυηϊςαἰίοη ἰπ ἴῃς 48: οἰδιιβε--- 
ἐκβάλωσιν τὸ ὅ. ὑ. -- εταδίηρ ἴῃΠ6 πδπια 
ἔτοτη ἴῃε πεσε σβῃὶρ οὗ ἴδε βυπᾶρόριε. 
1π τμε ἰδίῖοσς οαϑα [Π18 οἴδιιβα νν1}} γαῖ μεσ 
οἷδε ἴο τπ6 νὶϊς οσαἰυπιηΐθβ δβεγιναγάβ 
εαρεάὰ ᾧροὸθὰ ἴδε εχοοπηπιιηϊςδίθά. 

“«Ανβεητίαση ποῆεη, υἱὐ ἱπιρσοθοσαπι 
Βοτηίπυπι, ἀϊεττα τυτιοτγὶδυ5,᾽" ατοιῖι8.--- 
γεσ. 23. σκιρτήσατε, ἰεᾶΡ ἴος ἾοΥ; {86 
"ννοζὰ ὁσουζβ ἴῃ ἱ. 41, 44, ἀηὰ 1ῃ18 ἀπά οἴπεσ 
τεστὴβ ουηά ἱπ ἴΠς βεσίήοῃ ἤδνε ᾿ς βοπὶς 
ἴο ἱπέεσ τμαὶ [κι υ868 48 δἰ5 βοῦγοα ἃ 
νεσζβίοη οὗ ἴῃς ἀΐβοουσβε Ἔπχαπαιίηρ ἔγοπὶ 
ἃ εν 8ῃ- ΟἸ τ βείδη οἶγοῖθ. Μιάδ τῆς 181 
οὗ ψοζτάβ ἰῃ 1]. δ εῖββ, Μεγεζ, ποῖβ, ἢ. 
387. Μιάε ἃἴδο Ἑεΐπε, Ῥονγᾷ. {δεν φῇ, 

νυν. 24-26.65 πλὴν, Ὀυϊ, υδεὰ δεῖα 
δἀνετβαιίνεϊυ, ἃ ἑδνουτίξς ννογὰ τ 1. 
βιρρεϑείηρ δεγείοτε [86 Ὠγροῖμοββ τμδὲ 
Πα ἰ8 τεβροπβίδὶε ἴοσ ἴδ “"“νοα8 " ςῸ0]1ονν»- 
ἰη δ. ρΡεου ας το Βὶβ νετβίοῃ οὗ ἴῃς βεσιῆοη. 

πέχετε, γε πᾶνε ἴῃ [(]]}; τίςδεβ δηὰ 

ποϊδιπρ Ὀεβίἀεβ γοὺς τεννασζά (οὐ, ΜΕ, νἱ. 
2).---Ν ες. 25. ἐμπεπλησμένοι, με βαίεά, 
8 οἶλβ8 48 ἀϊβιϊηος ἱπ σμδγαςίεσ 848 188 
δεδιωγμένοι οὗ Μί. ν. το, οα΄ ψνΒοτ, τἱάφς 
τοηΑγ ΚΒ ἴποτο. Ἐεδάεγβ σδη ρίοῖυγα {με 
βαϊεὰ οἷἶδδββ ἴοσ {πμπεπΊβεῖνεβ.---νεσ. 26. 
ὙΒῖ8 Ψος ἰ8 δ ἀγεββεά, ποῖ ἴο [6 σίς ἢ 
δηά ΜῚ] ψθουῖ, Ὀὰς το τῃς ἀϊδβοὶρ!εβ 
Μη, δηὰ ροϊπίβ ουὔῖ ἴο ἔεπὶ ἐμαὶ το Ὀς 
ἔτεα ἔγοπη ἴδε ἐν}]8 ἐπυπχογαϊθὰ ἴῃ νοσ. 
22 ἰ8 ποῖ ἃ πηδίϊεσς οὗ ςοπρτατυϊδείοι, Ῥυῖ 
ταῖποσ ἃ οὐγβθ, 48 ἱπάϊοαϊϊναε οὗ ἃ ἀϊ5- 
Ἰογαῖεν ἴο 186 1418 ἀπά ἴπε Μαβίεσ, ψῃοΒ 
τ Δ Κα5 ἔπεπὶ τάκ νἱ ἢ 4186 ργορῃεῖβ. 

γν. 27-35. ΤΑε ἴαιο οὗ ἰονε (Μι. ν. 
38-48).---Ν ες. 27. ὑμῖν λέγω: [ἱκ. Βετα 
868 ἴπε ρῆγαβε ὑτἢ ὑπο ἢ Μι. ἱπίσο- 
ἄυςεβ δδοῇ ἀἰοέμηι οὗ [6508 ἰῃ ορροβικίοπ 
ἴο ἴδε ἀεία οὗ τπ6 βογίδεβ. Βυΐ οὗ ιπ6 
ΤΩΔΠΥ ἀἰϊεία οὗ ἴῃ 1, οτὰ τεροτγίεά ἰπ Με. 
Ὡς [48 ρτεβεγνεά οἠἷν οης, ἴπδὲ γεϊδεϊησ 
τὸ ἴῃς ἀυν οὗ ἰονίπρ (Με. ν. 44. Τα 
ἰηὐυποιίοη ἴο ἴονα δπεγηῖϊεβ 18 σπῦθςομ 
ψελκεπεὰ ἴῃ ἔοσος ὉΥ οπιἰββίοη οὗ (π8 
Δηι Πεβίβ: ἰἴονε πεῖρῃθουτβ δπὰ δαῖς 
Ἐπαπλῖε8. Α8 ἴἢ ἰο οοπηρεηβδῖς ἵἴἰἷ. αἶναεβ 
πε ρσεςερὶ ἑσίες, (1) 88. ἃ ζεπεσγδὶ δεδὰ 
υπηάδγ ψν Ὡς ἢ ἴο ΤΟ] ]εςξ βαγίπρβ οὐ]εὰ 
πτοπλ {86 βΒεοιίοῃ οἵ ἴῃς ἀΐβοουγβα οπχτεὰ 
(Με. ν. 17-42), (2) 48 ἃ ρτγοϊεϑδὲ δραίϊηϑέ 
ππιπρ 'ονε τὸ ἴθοβε ννῇο ἴονς ιτι8 (νετ. 
35» ζ΄. νετ, 32).---τοῖς ἀκούουσιν, ἴο γοιι 
ΨΠὴῸ Βεαῦ; ἃ ρῆγαβε Ὁ ψῃίοῃ ἴῃς ἀἰ8- 
σουΐβα ἰ8 δγουρῆς δαοὶς το τῆς δοίυαδὶ 
δυάΐεπος ἔτοπι ἴῃς τίς ἂπὰ δα ἔδῖβα 
ἀϊπεῖρ᾽εβ δροβισορῃϊβεά ἴῃ ἔπ ργεοδάϊησ 
νεῖθε8. [τ ἰ5 ἂη εἀϊιογίαἱ ρῆγαβε.-- 



ξοῦ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ί, 

δα Βα ΙΝ, μένους ὑμῖν, καὶ 2 προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν "ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, 
29. τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην καὶ 
ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 
30. παντὶ δὲ τῷ 4 αἰτοῦντί σε, δίδου - καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σά, 
μὴ ἀπαίτει. 31. καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶν- 
τας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς 
ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς 

ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε ἀπολα- 
βεῖν,δ ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ" ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς 
δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 
ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε μηδὲν 10 ἀπελπίζοντες " καὶ 

λυμας ἰη . ΒΌΞ νεῖ, 1[,δἱ. 6. υμῖιν ἰΒ ἃ ςοτγεοϊίοη ἰο οἰαββίςαὶ ὑδαφα. 

3 Οπιὶξ καὶ  ΒΌΙΞ αἱ. 3 περι ἴῃ ΜΙ ΒΙ,Ξ. 

4 Οπΐξ δε τω Σ᾽ Β. δ Β Πᾶνε και γαρ εαν (Τίβοϊ., ΝΝ.Η., πῃ Ὀγαοϊεε 8). 

4 Οπξ γαρ ᾿3Β. Ἶ δανισητε ἰπ ΝΜ) ΒΞ (Τίοοι., ΝΝ.Η.. 
δ λαβεῖν ἰη ΜΙ Β1,Ξ. 9 ΒΙ.Ξ οπχίξ γαρ, δΔηὰ πιδην υποία᾽β οταΐε οι. 

10 μηδὲν ἰΒ 186 Ὀαδὲ αἰτεδίεά τεδάϊηρ (4 Β1,Δ αἱ., Ὑ.Η. ἴῃ δταοίκοια) ; μηδένα ἴῃ 
ΞΠ (Τίβς .). 

καλῶς ποιεῖτε, εἰς.: Ιἷ., ἰῃ οοπίγαβε 
σε Με. (ἴτας ἔεχῖ), εηΐαγρεθ Ποῖα, 5 ἱξ 
ἴο ΒΔΥ : γοῦ τηυδβὲ ἶονε 'π Ἔνεγυ σοηποεὶν- 
δΌΪς 86, Ἔδυδῆ ἰἱπ οοῃπϑοιίίοῃ ψνἱἢ τῃ6 
τηοϑὲ δρρταναϊδά 6ν]] ἰγεαϊπιεηῖ. [ἢ 186 
οἴδυδε επ]οϊπίηρ Ῥσᾶγεσ [Ὸσ δυο ἢ 885 βανῈ 
ἄοηςε στοηρ [(Κ. βυδϑειευξε8 ἐπηρεαζόντων 
(νες. 28) ἴος Μι.᾿᾽8 διωκόντων -- [ποβς 
ὙὯΟ ἐμεμΐ γου, ἴπε ρϑορὶς ἱξ ἰβ παγάεβε 
10 ῬΓΩΥ ἔοτ. Ῥεγβεουξίοη τῇδ δα ΝΕΣΥ 
βετῖος, δ τῆς ρῥζοιηριίπρ οὗ οοηβοίεηςα, 
γεῖ τεβρεοῖῆι].--- ες. 20 Ξ Μι. ν. 30, 40 
ὙΠ βοόης σμδηρεβ: τύπτειν ἴος ῥαπίζειν, 
παρέχειν ἴος στρέφειν ; αἴροντος δυ ρ εδί8 
τῆς ἰάεα οὗἩ τοῦῦετῖγ ἰπβιεδά οὗ ἱεραὶ ὑγο- 
οεεάϊηρβ ροϊηιεὰ δὲ ὃν Μι.᾽8 κριθῆναι ; 
ἱμάτιον ἀπὰ χιτῶνα οὔδηρε ρῥΐδςαδβ, 
ὩδίυγαΙγ, 88 ἴπ6 τοῦδε ἰᾶκεβ ἄγβε τῃς 
ὍρΡΡεσ πκελδοφονον ἴον Μι.᾽8 ἄφες 1,Κ. ρυΐ8 
μεν ὡλύσῃς -- ὙΠ ΠΠΟΪά ποῖ (ἕος (δε 
οοηδίσυςτίοη τινὰ ἀπό τινος κωλύειν, 
φδῖοἢ Βοσηθπηδηη τπουρι ὑπεχαπιρὶεά, 
υἱάε αεῃ. χχὶϊ!. 6, ϑερῖ.).--- τ. 30. 1. 
Ῥᾶ8ε68 ονεῖ Μι.᾽8 ἰηβίδηςς οὗ σοσῃρυ ΒΟ ΓΥ 
βεγνῖος (ν. 41), ρεῖῃαρβ Ῥεοδυδε ἰὲ ννου]ά 
τεαυΐτε εχρίδηδίίοη, οσ Μὰ8 ποῖ ἃ 

᾿ Ργδοεῖςδὶ ρτίεναποα ἕοσ δἰ8β σεδάεγβ, δπὰ 
Εοεδ ου ἴο ἴδε ἀυν οὗὨ ρσεηεσζουβ ρίνί ΠΡ, 
ΨΒΙΟΣ 8 το Ὅς οαττίεά (6 Ἰεπρὶῃ οὗ 
ΟΠ ΘΟ ΠΥ τεϑί πη παῖ 18 τἀ Κε οτα 
08 ὉΥ ἔοτςοα.-- ες. 31. ΖΚ. Ὀτίηρβ ἰῃ 

Βετε τῆς ἴανν οὗ τεοϊργοςῖγ (Με. νἱῖ. 12), 
δατάϊν ἰπ ἰἴ8 Ῥγορεσ ρίδςβ, 848 ἴῃ σἤδη, 
ἔτοπὶ δἰ προϊασ τὸ ΡΪυγαὶ ββονβ, δυξ ἴπ 
βυτρδίδυ 8 νἢδὶ ροα8 Ὀεΐοτο, [που ρ ἢ 
τοὶ αυϊῖα ἰπ ᾿ἰης, δηὰ ἐπεγείοσε ἰηβεγιεά 
δὲ τ218 ροΐπὲ 88 τῇς Ὀεβὲ ρἷδος ἴο ὃδ6 
ἐουπὰ ἔος ἴδε ροϊάεῃ συῖε. [{ βεδῖῃβ ἴο 
ὃς πιεδηΐ 845 ἃ βεπεγαδαὶ δβοδάϊηρ ἴογ 88 
Ῥατγιςυϊας μυροιπεῖίοδὶ οα868 ΓΟ] νη ρ Ξε 
γοῦ ψουἹὰ {κε πγεῃ ἴο ἴονὲ γου, ἴδετε - 
ἕοσο ἴονα ἔπεσ ψ Πεῖπεσ ἴΏῈῪ ἴονα γοι ος 
ποῖ, εἴς.--νες, 32. χάρις, μετε πὰ ἴῃ 
τῆς [0] ονίηρ νεσβεβ βίαπάβ ἴογσ Μι.᾽ 8 
μισθὸς, 485 1 το ἀνοϊά ἃ νΜογά οὗ Ἰεραὶ 
βουπᾶά πὰ βυῤβιίϊαϊα δὴ ενδηρείϊςαϊ 
ἴογηι ἰηδιεδά, ΥὙεὶ 1,1. τεϊδίπβ μισθὸς ἴῃ 
νες. 23.--᾽άρις ῥτοῦΔΟΪΥ πιδᾶπθ ποῖ 
“ἀπ ηἘ8.᾽" ἴτοπι πὲπ δυῖϊ ἴαυον ἴσοπι 
αοά. [Ιεὲ ἰΒ ἃ Ραυϊΐπαε Ψψοζσά, δηὰ 
ἈΡΡΔΑΓΙΘΏΓΥ 848 βιο ἢ ἴῃ ἕδνοῦς στ 1ἰἰς, 
Μιάε οὐ ἵν. 22.---ἁμαρτωλοὶ δεῖς δηὰ ἰῃ 
νν. 33, 34 ἴοσ τελῶναι δηά ἐθνικοὶ ἰῃ Μι., 
ἃ παίυγαὶ αἰϊογαϊίοη, θυϊ πιυς ἢ τ δακθη- 
ἰῃρ ἴ86 ροίηϊ ; τηδῃ ει Υ βεσοπάδευ.--- 
γεῖ. 33. Εοσς Μι.᾽8 βαϊυϊδιίοη 1,,ς. βυῦ- 
βείτατεβ ἀοίπρ; ροοά (ἀγαθοποιῆτε).---Ν ετ. 
34. ΤὨΪβ Ὄχδπιρὶς 18 τοῦρεὰ οἵ [18 ροΐης 
1 ἴὸ θῈ βυρροβεά ἔδδι 1,ἷς. δὰ δῇ δβοεῖὶς 
δίαβ. 1 ἃ πίῃ ἀεβρίβε τΏΟΠΕΥ ἴπετς ἴθ 
πο πιετὶς ἴῃ Ἰεπάϊης νους Ἔχρεςιίπ 
τεραυσηθηῖ.-- εσ, 35. πλὴν, διέ, ἴῃ 
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ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου - ὅτι 
αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 46. γίνεσθε 
οὖν 3 "οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ δ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. Ρ Βεῖο κά 
31. καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. 
οὗ μὴ καταδικασθῆτε. 

146. νι τι. 
μὴ καταδικάζετε, καὶ 

ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε- 8. δίδοτε, μη τὰ καὶ δοθήσεται ὑμῖν - μέτρον καλόν, " πεπιεσμένον καὶ ὁ σεσαλευμένον “ἼΩΝ. 
καὶ 9 ἃ ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. 
αὐτῷ μέτρῳ ᾧὅ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν." 

(ΜίςδΒ 

49. Εἶπε δὲ παραβολὴν αὐτοῖς, “Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν εὰ 

1 Ομξ τον ΑΒΌΓΔΞ αἱ. ῤὶ. 

5 Οπιὶξ και Ὁ Β1,Ξ. 

3 Οχῖ ουν ΤΙ ΒΌΙ.Ξ 33 αἱ. 

4ΜΒΙ, οὔιῖς ἤγεὶ καὶ δπά 9 ΒΌΙ.Ξ ἴδε βεοοηᾶ; τῆοσα ἐχργεββῖνα ψἱϊβοσῦς, 

δΈοΟτ τωγαρ... ὦ ΝΝΒΌΙΞ 33 αἱ. Βανε ὦ γαρ μετρω (Τίβοῖ., ΥΝ.Η.). 

6 ὃς και ἰπ ΒΟΌΤΙΞ 33. 

Τρροβίεϊοῃ ἴοὸ 411 ἔδεβε δγροιμεῖιςδὶ 
ἐρερε μηδὶν ἀπελπίζοντες, “' Πορίηρ ἴοτ 
ποιβίηρ αραϊη,᾽" Α. Ν., 18. ἴδε πχεδηΐπς 
τῆς οοπίοχε στοαυΐσεβ, δηᾶὰ δοςερίεᾶ ὉΥ 
ταοϑὲ ἱπίεγργείεσθ, τδουρῃ ἴῃς νεγῦ ἰπ 
Ἰαῖες ασεθκ πλεᾶηβ ἴο ἀεβραίσ, βεῆςε ἴῃ8 
τοηδοσίηρ “Ὥδνεσ ἀδβραίτιη  ᾽ ἰη ΕΓ. 
ὙΒς τολάϊηρ μηδένα ἀπ. νουὰ τηεδῃ: 
σαυδβίηρ πο οὔε ἴο ἀεβραὶσ ὉΥ γεξιβίπῷ 
αἷά.---υἱοὶ Ὑψίστον, Βοη8 οὗ δε Η ἱρλεεί, 
ἃ τῦῦοἢ ἱπέθγιοσ πᾶπηα ἴο (παῖ πῃ Μί. [πῃ 
1Κ. ἴο ὃε 5οηβ οὗ ἴδε Ηἰρπεϑὲ 18 τῆς 
γεισαγά οἵ ποῦϊε, ρεπεγουβ δοίϊΐοῃ; ἴῃ 
Μι. το ὃς κα {τπὲ Ἐδίδες ἰπ πδάνθη 18 
βεῖ δείοτε ἀϊβοῖρίεβ δἃ8 ἂῃ οδήεοι οὗ 
Διλδἰτίοη.---χρηστός, κὶπὰ; ὃγ ρεπεγα 8- 
ἱπς 1ἱκ. ταίββεβ {πε ραῖμοβ οὗ Μι.᾽5 οοη- 
οταῖδ βίδιειηςεηΐ (νοσ. 45), ΜΨὨΙΟἢ 8 ἀουδῖ- 
1:88 Ὠδάσγεσ πε οτὶρίπαὶ. 

νν. 36-38.. Μεγοϊγείνεςς ἱπομίραίεά. 
Οοά ἐμὲ ῥαΐεγη.--- οτ. 36 ςοτγοβροηᾶβ 
το Μι. ν. 48, ψῇῃϊοῦ ΠΕ οἷοβαβ {π6 

Ὁσηυραιίοη οὗ ἴῃς ρτεδῖ ἰᾶνν οὗ ἰονὲ -ξ 
γε ἐλεγεύογε ρετίεςϊ, 45 γουσ Εδίπασ ἰπ 

Βεάνθὴ ἴβ ρεγίεοϊ (υἱὴς ποίεβ τδεζε). 
1κ. αἰϊοσϑ πε ργεσερὶ ὉοΐΒ ἰπ ἰ[8 ἐχ- 
ῥγεσοίοη (οἰκτίρμονες ἕοτ τέλειοι), δηά ἴπ 
118 5σέξϊηρ, τηαϊιηρ ἰὲ Ὀαρίῃ ἃ πεν ἰγαΐῃ 
οὗ τπουρῆς ἰηδίεδὰ οὗ ννπάϊπρ ὑρ (ῃς 
Ῥσζενίουβ ομὲ Ξξ,Η δὲ οοτηραββίοπαίϊες (οὖν 
οὐ τιεά, 9. ΒΌΙ,, εἰς.) 48, εἴς.---ἴθ8 ῥγε- 
ςερῖβ ἐο]]οννίηρ δείῃρ ραγιίουϊατθ ὑπο 
μι ρεπεζαδὶ.--- γίνεσθε, ἱπιρεγαῖῖνε, ἴοσγ 
τῆς ματα ἴῃ Μι.---οἰκτίρμονες : 4 Ἰερίτί- 
τωαῖθ βυ δδεϊξιίο, 88 τμς Ρεγίεοιίοη ἰη- 
ουϊοαῖςά τείογγεὰ ἴο Ἰονίηρ, ἐπεπηεβ, δὰ 
ἱνίπρ ορροτίυηίεν ἕοσ βεῖτπρ ἔοτῖ ἘΠ 6 
οοίσιης οὗ Οοά᾽ 5 τες ρτδςς.---καθὼς ἴοτ 

Με.᾿8 ὡς, σοπιπιοη ἴῃ ἔκ. (᾿πνεπιν-εἰρῃς 
εἰπγε 8), υν᾿τπαββίηρ το εἀὐϊοτῖαὶ τονί βίοη.-- 
ὁ πατὴρ ὑ. : νἱίπουϊ ὁ οὐράνιος, τννὨϊςἢ 18 

ἰταρ!ἰεά ἱπ τς ερίτμεῖ κτἢς ΗἸ ΡΒ εδε" (νετ. 
35).-ν εἴ. 37. [ἢ {Πε86 βρεοιδὶ ρεδοερίβ 
1: 8 ἱτιρ δὰ τπγουρπους ἐμαὶ αοά δοῖβ 
88 ΜῈ ἃγῈ ἘἼχῃοζίεἀ ἴὸ δοῖ. ὙἜΟΥ ρίνε ἃ 
Ῥίςζαγε οὗ {πε ρτδοίουβ βρίτίξ οἵ αοά.--- 
καὶ, σοπηδοιίηρ [86 ἐοἸ]Ποννΐηρ Ῥσεσερῖ 88 
ἃ ΒρΡ6οἱδ] νυ τ ἃ ξεπεσαὶ. Νὸὼ καὶ ἰῃ Με. 
νἱϊο 1, νβεσο Ῥερπβ ἃ πεν ἀϊνίβίοη οὗ 
1π6 βεσίου. [Ἃἢ0΄Μι. [πε ᾿υδρίπρ οοη- 
ἀεπιπεά ἰβ τεΐζεσγεὰ ἴο 88 ἃ ομαγαοίοσίβεϊα 
Ῥμασίβαϊς νίςδ. Ηδετο ἴξ ἰβ οοηςεἶνεά οὗ 
88 ἱπίεγπδὶ ἴο τῇς ἀϊβοίρ]ε- ἶσος, 48 ἴῃ 
]ᾶπιεβ ἰν. 12.--ἀπολύετε, εεἰ ἴεε, 88 
ἃ ἀεδῖος (Μι. χνι, 27), ἃ ργίβοπεσ, οσ 
δῃ οἤεπάετι (τῆς ἀβερτίας ἀπολνθῆναι, 
2 Μᾶοο. χίὶϊ. 45).---ἶτες. 38, δίδοτε: 
τ ῖβ ἔογπη οὗ σβέσον ἰ8 βυρρεβίεά Ὁ Μί. 
νἱ, 2, ἐν ᾧ ρῳ μετρεῖτε, εἰς.: δε 
εἰνίηρ, ἱτηρὶ γπρ ἃ οοπβίαπε ἢδδὶϊ, ἀπά 
τβεγείοσα ἃ βεποουβ πδίιυγε.--- μέτρον 
καλὸν, γοοᾶ, ρεπεγοιιβ πηδάβυσε ἢ ἔπ6βδ 
νογάβ δηὰ ἴῇοβς τσ ἐοίονν ἀρρῖν ἴο 
ΤΑΔΠ 5 δίνίπρ 88 νν6}1 δ8 ἴο με σεύοσω- 
Ῥεηβε ἉὙῈΒ Ποῦ ἴδε ρεπείουβ ρῖνος 
5541: θὲ τεννασγάεά.-- -πεπιεσμένον, εἰς., 
Ῥτεββεά ἄοννῃ, ββακεῃ, ἀπά ονεγῆοννϊπρ ; 
Βτδρϊς δρεχερεβϑίβ οὗ ροοά πηεᾶβυτε, 811 
ἴδε τε. ΠῚΒ ἈρΡΡ]Ιο80]6 ἕο ἄγυ ροοάβ, 6.9.» 
δταῖῃ. Βεηρεῖ ἴαῖκεβ ἴῃς ἤσβὲ 85 γεξεττί πα 
ἴο ἄγν (ἰπ αγί δὴ, τς βεοοπὰ ἴο βοβὲ (ἐπ 
"οἱ Π|διι5), ἰὰς ἐπιτά ἴο ̓ ἰφυΐάβ (ἐπ ἰφμία 5). 
-π-κόλπον : ργοῦθδθὶν της ἴοοβα δοβοπὶ οὗ 
Ππ6 πρρεσ τοῦς ραίῃεγεὰ ἱπ δὲ ἔῃ νναϊβῖ, 
υδοῦιϊ ἴῸσ οδγγγίηρ τηίηρβ (Ὀε νείιε, 
ΗοϊτΖ., Η. Ο., αἰ.). [τ ἴδ ἱπιρ!εά ἐμαὶ 
Οοά ρἶνεβ δο, 2.9., “ ΡῥΙεπίθουβ γα - 
ἀετηρείοη ᾽" (Ρ8. οχχχ. 7). 

γν. 309-45. Ῥγουεγδίαΐ ἰογε.--- τ. 30. 
εἶπε δὲ : ([ῃς Θρεᾶκεσ ἰδ τεργεβεηϊζεὰ ἤϑτα 
88 τηβκίηρ ἃ πεν Ὀερὶπηΐηρ, [86 σοη- 
πεοιίοη οὗ ἐβουρῆξ ποὲ θεὶπρ ἀρραγβεηῖ, 
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ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἷς βόθυνον πεσοῦνται]; 406. οὐκ ἔστι 
μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ 5" κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται 
ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 41. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὗ 
κατανοεῖς; 42. ἢ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, ᾿Αδελφέ, 
ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ 

ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων; ὕὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν 
δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν 4 τὸ 

κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 43. οὐ γάρ ἐστι 

δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν - οὐδὲ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν 
καρπὸν καλόν. 44. ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ 
γινώσκεται - οὗ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου 

τρυγῶσι σταφυλήν. 45. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν - καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος 5 
ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν" 

νΙ. 

ἐκ γὰρ τοῦ ἴ περισσεύματος τῆς Ἰ καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

2 ἐμπεσ. ἰπ ΒΌΙ, ; πεσ. ἴῃ ΣΦ. ΟΔΞ 33. 3 Οπιῖς αντον Ὡ ΒΌΓΞ 33. 

5 οπιῖῖβ ἡ. ἢ δαὰβ πως δε. Μοβῖ υποίαἶβ -- Τ᾿ Ε. 
4 εκβαλειν αἱ επὰ οἵ δεπίεπος ἴῃ Β 13, 69 αἱ. (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 
δ σταῷ. τρνγ. 'ἰπ ΘΙ ΒΟΌΙΞ 13,33, 6ο. 

ΦΌΒΟΙ, οπιΐξ ἀνϑρωπος δπὰ θησ. της καρδιας ἀαντον (εχρίαπαίοτγ δά άϊείοπ). 

ΤΊΦΑΒΩΌΞ οπῖε ΒΟΙδ δγεῖς]εβ. 

Οτοῖίυβ δγβ ρίαἰπῖν ἔμαὲ τβετο ἰ8 πο 
ςοπηεοξίοη, ἀπά πὲ 1,Κ. 868 ἀεεπιχεὰ ἰξ 
Βιείηρ ἴο ἱπίσοάυσε δεῖὲ ἃ ἰορίοβ τῃμδὲ 
τουδὶ δᾶνε δεδη βροίκθη δὲ δποίδεος ἐἰπηα. 
Με. 8διᾶ8 ἃ βἰπιασς ἐπουρῆς το ἴδδὲ ἴῃ νετ. 
39, ποῖ ἰῃ ἔπε βεσπίοη Ῥυϊ ἴῃ χν. 14.-- 
τυφλὸς τυφλὸν: νἱεννίηρ ἴΠ6 βεγπίοη 88 
8δῃ ἰάθδὶ αὐ άγοβδβ ἰοὸ ἃ σῃυσγοῦ, [Π18 δάδρα 
ΤΑΔΥ ΔΡΡΙΥ ἰο ΟἨ τί βείδπβ ἐγυίηρ ἴο ρυ ϊάς 
Ὁτεϊῃγεη ἰη ἔδς τὰς ψΑὺ ([4π|68 ν. 10), 
δηὰ τηρᾶπ παῖ ἴΒεῪ {πετηβεῖνεβ πιυδὲ 
Κπονν τῆς (τυῖῃ.--- νεῖ. 40... Τδς οοη- 
πεοιίοη Βεῖα αἷβο ἰβ οὔβουσζε; ἴπε δάδσβ 
τοῖσι θὲ ἴδκθη 85 ἀϊγεοϊεὰ δραίηβὲ ἴῃ8 
οοποεῖξ οὗ βοποῖδσβ ργεϑυπιίηρ ἴο οειτὶ- 
εἶδε (πεὶτ ἰςδσμογβ, νυ πο ἰδ ομεοκεᾶ ὉῪ 
τῆς τεπιίπάεγ ἰδαὶ πε υἱτηοβὲ πεῖρῃιϊ τμδὶ 
οἂῃ ὃδα τελομεά ὃν {πὸ ΠΥ εαυρρεά 
ἐρατρτεσ νον, 8 ἀλα τον αν Οοσ. 
ἵ, το, οὕ. 2 Τίπ,. {ϊ. χ7, νος 
ΒΟΒΟΪαΓ ἰβ ἴο Ὅς Οὐ ἃ ἴδον δη5 πὴ 
τεδοδετσ.--- ες. 41 ἱπίτοάυςεβ ἃ ᾿πουρπὶ 
ψδιοδ ἰη Με. βιδπάβ ἱπ ἱπηπγεάϊατα σοη- 
πεοιίοη ἢ ἐμαὶ ἴῃ νεσ. 37 (Μῖ. νἱϊ. τ, 
2, 3). [ΙΓ ἰδε νίενν οὗὁὨ νεῖ. 40, ἀρονα 
βυγσρεδίεά, Ὀε οοττεςῖ, (πδη Πϊ8 δηὰ τ(ῃς 
Ὠεχὲ νεσβεὲδ ἸΏΔΥ δἷβδο ὃ υπάεγθιοοά 88 
τκεζειτῖηρ 81}}} ἰο τἰδς τεϊδιίοπϑ δείνεεη 
ἔεᾶομος δπὰ ἰδυρῆϊς ἰη ἴῃς ΟΒυτοι, ταῖβος 

ἐδδη ἴο {πε νἷοεβ οἱ τῃς Ῥμασγίβεεβ, νῃϊοἢ 
ἐπ 1.8 νετδίοη οὗ [ἢ6 βείτιου ἃζὲ ΝΟΥ 
τους ἢ Ἰεῖ ουἱ οὗ δοοοῦπί. Οεηβοσίουβ- 
Ὧ688 ἰΒ δρὲ ἴο ὃε ἃ ἔδυ οὗ γουπρ ςοη- 
νεγίβ8, ἀπὰ ἀουδιεβ8 ἰἃ νγὰβ τὶ δ σπουρῈ 
πῃ τῆς δροβίοϊϊς ἀσθ.0 Ου δε ρδσγδθϊς οὗ 
ἴδε πιοῖς ἂἀπά [πε Ὀεᾶπιὶ υἱάδ ου Μί. νυἱΐὶ, 
3-5.-- νεῖ. 40. οὐ βλέπων : τΠΐ8 ἰδ οης 
οἵ ἴδε ἔδνν ἰπβίδηςεβ πῃ Ν. Τὶ οἵ ρδγ- 
εἰς ρίεβ περαιῖνεά Ὁγ οὐὔ. ὙΠΟ οὐ ἱπ δυο 
ςῶβε8 ΤΊΔΥ -ὸ μὴ, ΨΏΪΟΙΒ ἴῃ οἰαβϑίοδὶ 
Οτεεῖς μδα8 ἴπε ἴογσος οὗ ἃ οοπάϊιοη, οὐ 
Ῥεΐπῷ, υϑεὰ ΟἿΪΥ ἴο βίδῖϊε ἃ ἔβδος (υἱέδ 
Βυτίοη, ὃ 485).---ἦν. 43-45. [Ιη Μι. 
1πεβε ρΡδγδῦοϊίς βαγίηρβ γε Ἴοῃηεοϊοὰ 
ΜΠ ἃ ννατηίηρ ἀρϑίηβε ζα18ε ρεορδοῖβ 
(Μι. νὶϊ. 115-10). ἐστε ἔπε σοηπεοιίοη 
18 ποῖ οὈνίουϑ, [που ἢ ἴῃς τὨτεδά ἰβ ὑσο- 
ῬΔΌΪΥ ἴο Ὀς ἐουηά ἴῃ τμε ννογά ὑποκριτά, 
ἈΡΡΙΙεὰ ἴο οὔς ΨὯΟ ὉΥ διὶβ σεπβογίουβ- 
Π688 οἰδίτηβ ἴο ὈῈ βαϊηιν, γδῖ ἵπ γθϑῖ 
8. ἃ δτεδίεσ βίππεσ ἴπδπ ἴΠο56 ἢς ὈΙδτηαβ. 
ΤΙῖβ σοπηδιπδίίοῃ οὗ βαὶπὲ δηὰ βίπποσ ἰ8 
ἀεοϊατεά ἴο Ὀς ἱπιροββίθϊς ὉΥ τπηδᾶπβ οὗ 
ἴδεδε δάδρεβ.--- ες. 44. Ἐὸοσ τριβόλοι 
ἱπ Μι., 1. ρυῖβ Βάτος -Ὁ ἐδοτα υ8ἢ, 
γμδης, διὰ ἴος συλλέγουσιν ΔρρΙ!ἰεά το 
Ῥοιἢ ἰδοτπβ δηά {πίβιϊεβ ἴῃ Με., ΠΚ. υ568 
ἰῃ ςοπηεοίίοη φΐτῃ βάτον τρνγῶσιν [86 
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46. “τί δέ με καλεῖτε, Κύριε, Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 

41. πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν 
αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 48. ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς "ἔσκαψε καὶ ᾿ ἐβάθυνε, καὶ ἔθηκε θεμέλιον ὁ ΟΒ. κέ! 8; 
ἐπὶ τὴν πέτραν πλημμύρας 1 δὲ γενομένης, προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς ( ἀπολῶ 
τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτήν" τεθεμελίωτο γὰρ δ Ν᾽ Τ' 
ἐπὶ τὴν πέτραν.2 40. ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν 
ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου- ἢ 
προσέρρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθέως ἔπεσε," καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα 
τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα." 

ΝΙ1. τ. ἘΠΕΙ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς 
ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ. 

Σ᾿ πλημμυρὴης ἴῃ ΜΙ ΒΙ,Ξ 33. 

ΞΈοσ τεθ. γαρ.. 
(-εἰσ-)θαι αντὴν (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

2. Ἑκατοντάρχου δέ 

, πέτραν (ποτ ΜΙ.) ΑΙ ΒΙ.Ξ 33 Βανο δια το καλως οἰκοδομησ 

3 συνεπεσεν ἰπ Υ̓ΒΌΓΞ 33 αἱ., ἃ δἰζοηρεῖ ψοσά -- ςοἰϊδρδεά (Τίβοξ., ΝΥ... 

4 φπειδη ἰη ΑΒΟ (Τίβοϊ., ΥΝ.Η.., τεχῇ) ; ἐπει δε ἰῃ δ ΓΞ (ΚΝ. Η. πιασρ.). 

πσσὰ ἔος ρταρε- ραϊμεγίηρ.--- ες. 
ΕΝ σευροῖ μὴ ίας : εἰἴπετ, τῆς 
σσεάδυγα Ὑνῃϊο ἢ ἰ8 ἰπ 1πε6ὶ Βεαγῖ, οἵ ἴδ 
ἰσεάβυσε ψὩΙΟ ἢ ἴῃς Πεαγὲ ἰ8Β (Ηδμη). [τ 
εἰΐδεῖ οαβε ἴῃς βθῆβε 8: 88 18 ἴδε πεαζγῖ, 
80 ἰδ ἴδε υἱξεγαηοα. . 
Με. 46, ἱπισοάδυοίην τς ερίίορῃε, 

ταῖμεσ ἔδδη νυἱπάϊπρ υρ ἴῃς ργενίουβ ἴγαὶπ 
οὗἩὨ τπουρδῖ, ἀπβυνεῖβ ἴο ΜΕ. νἱῖ. 21-23 ; 
Βεσε ἀΐγες: δά άγεββ (2πἃ ρειβϑοῃ), ἵπεσε 
ἀϊάαςτίς (3τά ρεζβοπ) ; μεσ ἃ ροϊηϊεὰ 
ηυεβιίοπ, δηὰ ραγδίδοιϊο βίσιισϊιγε 48 οὗ 
8ῃ ογδίοσ, ἴῃ ᾿ίνεῖν τηᾶπηεσ, Ἀρρ  γίηρ 8 
βειπίοῃ, ἔπεα ἃ βθπογαὶ βίδιεπηθηῖ 48 
τὸ Ψ»δλαῖ ἰ8 ΠαοαββᾶσυΥ ἴο δάπιϊββίοῃ ἱπῖο 
τῆς Κίηράοπι οὗ Ηξεανεη--οὐ πᾶς ὁ 

, εἴς. 
ν. 47-48. Τὰες εῤίϊοριις (Μι. νἱῖ. 

24-27).- ες. 47. πᾶς ὁ ἐρχόμενος, 
εἴς. : ἰδς βίγὶς οὗ λάδάγεββ βεγε Ἴοστγα- 
βροηάβ ἴο ἴδε ἰάεα οὗ {πε ἀΐβοουτδε 
βυρρεβίεά ὃν [,Κ.᾽ 5 ργεβεηϊδιίίοη ἱΒγουρῃ- 
οὐξ, ἴα Ὠἰδέοτίς41 ϑεσπιοη οα ἴῃ Μουπὲ 
σοηνετίεα ἱπίο δῃ ἰάεαδὶ βεστῆοη ἴῃ 8 
ΤΟδυτοῖ τὸ ονεσ οπὲ ἴπδξ σοπιεῖῃ ἴο πιὸ 
ὉΥ Ὀεοσοπ)ίης 4 ΟὨτβείδη, δἀπὰ δεδγοῖῃ 
ΤΩΥ Μοτὰβ ρϑπεσαῖγ, ποῖ ἔπεβα ψψοσὰβ ἴῃ 
Δτείςυϊασ. --- Ἅεσ. 48. ἔσκαψε καὶ 
ἷ άθυνε, ἄυγ, δηᾶ Κερὲ ἀεερεπίηγ. Α 

εὐτγαίβπι, ΒΔ Ὺ τοί ἀπὰ οἴ βεῖβ τὸὶ ἄρ 
ἀεορῖγ. Βυὶ ΚΑρΠεῖ ργοάυοεβ δῃ ἐχαπιρίβ 
ἴτοπὶ Χεποόρδοη οὔτε βᾶπια οοηδβίγυςτοη : 
σαφηνίζει τε καὶ ἀληθεύει ος ἀληθῶς 
σαφηνίζει (Οεοοπονιϊεὶ, ςΆΡ. χχ.).---ἐ πλημ- 
μύρης (ἔτοπι πίμπλημι;, ἄπ. λεγίη Ν. Τ.), 
ἃ ἥοοά, “τᾷδε ϑυάάδεη τυξἢ οὗ ἃ βραίς,᾽" 

Ἑαῖτασ (Ὁ. 6. Τ.})}; “ Ηοοσΐννδββοσ," 
νν εἰζβᾶοκες.--προσέρρηξεν, ὕτοῖε ἀραίηδι, 
Βεῖδ δηά ἴῃ νεσ. 49 οηΐϊυ, ἱπ Ν. 
Μεγ. 49. χωρὶς θεμελίον, ψἰδους ἃ 
Τουπάδεϊοῃ ; ἂπ ἱπιροτίδης δἀϊξοτίαὶ σοπὶ- 
τηθηῖ. Τῆε (οο] 5} Ὀυ]Πἀος ἀϊά ποῖ πιακα 
Ἃ τηϊβίδκα ἰῃ Ἵμοοβίηρ ἃ ἰουπάδιίϊζοη. 
Ηἰδ ον ἴὰν ἴπ ποῖ τπϊηκίηρ οἵα ἐουπάα- 
τίοη, ας δι] ἀηρ ἂδὲ παρῃμαζασὰ οἡ τῇς 
βυγίδςα. Μι4ε ποῖεβ οὐ Μί. ἴοσ τῇς 
ΤΠδγδοιογβεῖςβ οὗ ἴῃς ἔνγο θυ] άοτβ.---τὸ 
ἤγμα (πτῶσις ἱπ ΜΙι.)), ([πΠ6 ΠΟΙΙΑρβα, 
δζα ΟὐΪν 'ῃ Ν, τ ΤἼϊβ πουπ ἰβ8 υδεὰ 

ἴο ΔΠδνΡΕσ ἴο ἔπε νεγῦ προσέρρηξεν. 
Τῆς ἱπηργοββίοη ργοάδυςεὰ ὃγ ἐπα ἔογο- 
ἴῃ βίυάν 5 τπαὶ 1,8 νογβίοη οὗ (π6 

δσπιοῦ οὐ {πε Μουπὲ, ΨΈΠ6 {ΑΙ ΡΥ 
τερζοάποίϊηρ δὲ ἰεαϑὶ ἃ ρατί οἴους ἵοσά 8 
ἰοδοπίηρ οη ἴῃς ἈΠ], ρῖνεβ υ8 ἴμδὲ ἰδδοῃ- 
ἰῃρν ποῖ ἱπ [18 Οὐ ρῖπδὶ βειτπρ, δυὶ 
τελάδριεἃ 8ὸο 88 ἴἰο βεῖνε ἴδε ργδςιίςδὶ 
βϑηροβδὲ οὗ Ομείβείδη ἱπβιγυςείοπ, εἰπεῖ 
Υ ὕκ. οὐ ΌῪ βδοστῆς οης δείογε Ἀἰπι. 
ΟΠΆΡΤΕΚΝ ΝῚ.. ΤῊΞ ΟΕΝΤΌΕΞΙΟΝ ΟΕ 

σαρεαναῦμ. ΤῊΞ ῬΙΡΟΝ 8 50Ν ατ 
ΝΑΙΝ. ΤῊΞ ΒΑΡΤΙΒΤ. ΪΝ ΤῊΞ Ηουβε 
ΟΡ ϑιμον.---ἶν. 1-το. Τλὲ Οεμέμγίον οὗ 
Οαῤεέγπαιι (Μι. νυἱῖϊ, 5-13). νας. 1. 
εἰς τὰς ἀκοὰς, ἱπῖο {πε 6Δ18 -- εἰς τὰ ὦτα 
ἰπ ϑερῖ. (ἀεη. χχ. 8, 1. 4, Εχ. χ. 2. τὸ 
βῃον (πδὲ ἴ ἰδ ποῖ ἃ Ηεὐγαίβπ), Κυρίκα 
οἰτεβ ἔτοτῃ Ὠΐοη. Ηδ]. : εἰς τὴν ἀπάντων 
τῶν παρόντων ἀκοὴν .-- εἰσῆλθεν, εηϊετοά, 
ποῖ τεϊυσηεὰ ἰο, Οδρεγπδιηη.---  σ. 2. 
ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος, γὙΠ0 ννᾶβ ἄεας ἴὸ 
Βίπι; τπουρῇ ἃ βΐανε, ἱπάϊςβδειηρ ἐμαὶ Β6 

.- 

. 



ξ1ο 

κίον ΑΙ. τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλε τελευτᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΥἹΙ. 

ἔντιμος. 
ΓΜ 3. ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους 

τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτόν, ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 

4. οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν παρεκάλουν ; αὐτὸν σπου- 
δαίως, λέγοντες, “Ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει 3 τοῦτο 5. ἀγαπᾷ γὰρ 
τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ὠκοδόμησεν ἡμῖν." 6. Ὁ 
δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος 
ἀπὸ ὃ τῆς οἰκίας, ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ ὁ ἑκατόνταρχος φίλους,δ λέγων 
αὐτῷ," “ Κύριε, μὴ σκύλλου ᾿ οὐ γάρ εἶμι ἱκανὸς ἴ ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην 
μου εἰσέλθῃς - 7. διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν - ἀλλὰ 

εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται 5 ὁ παῖς μου. 8. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός 

εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ 
λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται - καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ 

1 80 ἰῃ ΒΟ αἱ. ηρωτων ἰη Δ ΌΓ,Ξ πιίηυδο. (Τί5.8.). 3 παρεξη ἰπ ΑΒΟΘ1ΔΞ αἱ. 
8) πτηΐη. οπιῖξ απὸ (Τί50Ἐ.). 

δ φιλους Ῥείοτε ο εκ, ἰη ΜΙ ΒΟΙΙΞ 33 αἱ. 
Ἴ ικ. εἰμι ἴῃ δ 38. 

ὙᾺΒ ἃ Ἠυπηδης τηλδίεσ. [,|ς. 845 4150 ἰπ 
νίεν,, δοοοσγάϊησ ἴο δΒί8 ψοπέ, ἴο δηῃδπος 
τῆς ναΐυς οὗ τῆς Ὀεπεῆξ οοπίειτεά : ἐῃς 
1: οὗ ἃ ναἱυεά δβεγνδηὶ βανεά.- -Χεσ. 3. 
ἀκούσας : τεροτίβ8 οὗἨ ρῥτγενίουβ δοῖβ οὗ 
Βοαϊηρσ μαὰ τεδομβεὰ ἢιπὶ.---ἀάπέστειλε : 
δεῖς ἰβ πο πιεπείοη οὗ [ἢϊ8 ἕαςξ οσ οἵ ἴῃς 
βεοοηά ἀερυϊδιίοη (ἰπ νεσ. 6) ἰπ Με. Β 
νεγβίου. [κ ἰ8 εν! ἀθπεῖν ἀγανίηρ ἴσοτι 
καρ εδ βουτζςα, ἀδας Ἐς ντιτῖςη.--- 
πρε τῶν ᾿Ιουδαίων, εἰάετ8. οὗ 
τῆς ]ενβ ἐὰς τείεεπος ἰβ ὑγοῦδοϊυ ἴο 
εἰάοτα οἵ ἴῃς οἷὲν ταῖπες τπδη ἴο τυ] εσβ οὗ 
τῆς ϑυπάροριις. Ετοπὶ {π6 ἀεδίρηδιίοη 
“ οὗ τῆς εν" ἰξ τῇῆδυ ὃς ἱπέεσγεά τῃδὲ 
τῆς οεπτυτίοη 88 ἃ Ραρᾶπ, ῥγορδῦϊυ ἰῃ 
ἴδε βεσνίος οἵ Απεὶραϑβ.---διασώσῃ, δτίπι 
βλίεῖν τπτουρ τε ἀΐδεαβα Ὡς 
τῆγεδίεηεά [1ς.--Ἶεσ. 4. σπουδαίως, 
ξΑσΠΕβεν ; ἐπουρῇ ἢς 88 ἃ Ραρᾶπ, {ΠῸῪ 
7εννβ, ἴοσ τεάϑοη ρίνϑη.---ἄξιος ᾧ παρέξῃ, 
ἴον ἄξιος ἵνα αὐτῷ π. παρέξῃ 18 ἴδε 
2ηὰἃ Ρεζβοη βίπρυίασ, διξυσς, τη 416, ἴῃ ἃ 
τεϊδίινε οἴδιβε Ἴχργεβδίηρ ρύσροβε ἰπ- 
βίεδὰ οἵ τπ6 τῆοσε υβυ8] βυδ)υποξῖνα 
(υἱάς Βυτίοπ, ὃ 318).---Ν ες. 5. ἀγαπᾷ 
γὰρ, εἰς., ΒΞ Ἰἰονεῖῃ οὐ ταςς; ἃ Ρμιο- 
7ον 88 Ραραῃ, ῆοβε δἤεςσιίοη ἔοσ (ῃς 
Ῥεορὶθ ἀπιοηρ ψΒῃοπὶ ἣὮς ἰἰνεά τοοῖ δῆς 
ἴοττῃ οὗ Ῥυϊ]άϊηρ' ἃ βγπάροσυε. Ουϊϊε ἃ 
οτάϊοῖς ἕλοι, ψ δῖος οουϊὰ ΘΑΒΥ ὃ6 
αβοοτίαϊηοά. ἩΗετοά δυΐε ἴδς τοπιρῖα. 
Μιᾶς τιἰρμεΐοοι ὁπ (ἢ ΐ8.---Ἶεσ. 6. ἕπορ- 
εύετο : πο Ηἰπὲ οὗ βογυρῖεβ ου ἴῃς ρατῖ οὗ 
7.808, 88 ἰῃ τῆς οαβς οὔ ἴῃς ϑυτορῃεηίϊοίδη 
ψοτηδη.--οὐ μακρὰν, ποῖ ἔλτ, 1.6., αυϊξα 

4 Οπιὶξ προς αὐτὸν ΝΒ. 

4} οὔηἶτβ αυτω (ΤΊ 5,ἢ.). 

8 τΞαθητω ἴῃ ΒΙ,.. ΤΕ. 18 ποπὶ Με, 

Ὥδασ. [κ΄ οἥδῃ 0.868 ἴδε περδιὶνε Ὁ 
αἀϊεςεῖνεβ δηὰ δάνετθβ ἴο Ἔἐχργεβ8 βίτοπρὶ 
ἴᾷε ροβίεῖνε. Ηδῆπ δοουπιυ ϊδῖεβ τῃ- 
βίδῃοςβ ΠΠϊςΗΥ ἔτοπι Ας(8.--- φίλους : τΠε8ς 
4180 ννουϊά παδίυσγα!ν δὲ |εἸν8.-ἰκανός 
εἰμι ἵνα: πεῖε νγγε δᾶνς ἱκανὸς, (Ο]οννεά 
ΌΥ ἵνα ὙΠ βυρδ)υποῖίνε. [π 1. τό ἱξ 
ἰ8 Το] οννεὰ Ὀγ ἴτε ἱπβηϊεῖνςε.---Ν ἐσ. 7. 
εἰπὲ λόγῳ, βρεῖς, ἰ.4., ςοτητηδηὰ, 1 ἃ 
ψοτγά, -νετ. 8. καὶ γὰρ ἐγὼ: δετῖα 
ξοϊ ον ἰῆς ρτεδὲ ννογὰ γγ τὰς ςεπευτίοι 
τεροσίςἃ ὃν [κ. τηυςἢ 45 π Μὲ. Βιυὲ ἴξ 
Βεεπ8 ἃ Μοσζά ποσὰ ϑι 40 ]ε ἴο Ὀς βροΐίκεῃ 
ἐπ ῥγοῤνγία ῥέγϑοπα ἴθδῃ ὉΥ ἄδριῖγ. [ὲ 
ςεγίδί νυ 10568 τις ἢ οἵ [18 ἔοτος ὃγ Ῥεΐηρ' 
ἵνεη βεοοπᾶ ἢαπᾶὰ. [,Κ. βεεπηϑ Ὦδγα ἴὸ 
ογρεὶ ἴος ἰῆς πιοπλεπε {πὲ ἴῃς ςοητυτίοη 
8 ποῖ βυρροδεὰ ἰο ΡῈ ργεβεηῖ. ϑοβδηζ 
ςοπ]εοΐαγαβ δαὶ πε ἀϊά οοπια αῇοσ 8]], 
ἃηὰ βρεακ τμἷ8 νψογά πἰπιβεῖ. Οἡ ἰΐβ 
ἱπηροτὲ οἱάς δὲ Με. νἱϊΐ. ο--τασσόμενος : 
Ῥεεβεηῖ, ἱπιρὶ γίηρ ἃ ςοπδίδηϊ βίδία ΟἹ 
βυδοτάϊπδιίοπ. 

Οοτηρατίηρ ἴδε ὕνο δοοουηῖβ οὗ [ῃ18 
ἱποίάεπε, ἰξ πᾶν ὃς ποῖςὰ (πδὲ 1Κ.᾿8 
ταᾶκαβ ἴπε δοιίοῃ οὗ ἔῃε σεπιυτίοη σοη- 
δἰβίδης τὨγουρβουξ, 48 ἱπβρίγεά ὃν ἀϊβῆ- 
ἄεπι Βυπ)ἶν. [πὶ Με. Βε 88 ἴδ6 
οουγᾶρε ἴο δϑίκ [εβὺ8 ἀϊγεςῖϊν, γεῖ 86 ἰβ 
ἴοο πυηδὶς ἴο ἰεξῖ 1εβϑὺ8 σοοσῖα ἴοῸ ἢἰ8 
Βουβθ6. [πα ΓΚ. ἢς υ868 ἱπίεσγοθββοσβ, 
ΨῸ βῆον ἃ ρεπίδ Υ πεϊσοπια το {86 
ἰγεπὶς ἐνδηροῖθε, ΜΒουῖ δαρρεβείπ, 
ἱητοπιίοη, ἱξ πᾶν ξωαχίπες δὲ ταιηδσκ 
παῖ τὴῖβ βίοτυ Ἂπιδοάϊεβ ἴῃς πηδίῃ 
ζελῖυτεϑ οὗ ἴπε κιπάσεδ ἱποίδεπε οὗ τ86 



3--13. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ Φ11 

ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ." ο. ᾿Ακούσας 

δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν - καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι 
αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε, “Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν 
εὗρον." 
τὸν ἀσθενοῦντα 2 δοῦλον ὑγιαίνοντα. 

1ο. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον 1 εὗρον 

11. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῇ ἢ ἑξῆς, ἐπορεύετο ὁ εἰς πόλιν καλουμένην 
Ναῖν - καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοί,δ καὶ ὄχλος 

πολύς. 12. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδού, ἐξεκομίζετο 
τεθνηκώς, υἱὸς μονογενὴς δ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα" καὶ 
ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἴ σὺν αὐτῇ. 13. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος 

Ἀ εἰᾷ τ΄ ο. Ὀεΐοτε οἱ πεμφ. ἱπ ΜΝ ΒΌΙ, αἱ. νεῖ. 1[,Αἱ, (ΤίβοΣ,, ΝΗ... 

3 Οπικὶξ ἀσθενονντα 38Β1,. 

ἐν τω εξης ἰπ πληγ Μ59., ἱποϊυάϊηρ ΒΙ (Ὁ. Η.). ΤΙ. Ξ ΒΟ (Τίβοβ.). 

4 «πορενθὴ ἴῃ ΝῊ Β 13, 69 (ΤίδςοΒ., ΝΥ. Η.). 

ὁ μον. νιος ἴῃ ΜΝΒΙΞ. 

ΒΥΤΟΡΒΘηΙςΙδΒ Ψομδη, ποῖ τοροσζίεὰ 
ὈγΥΠΚ. ὙὙδὲ εχοεβδῖνα Πυμ ΠΥ οὗ ἐς 
ςοπευτίοῃ πὸ ὄννα Οαηῖ]ς ἄορς". Το 
ἰπιεγοεβϑίοη οὗ 186 εἰάεγβ -Ξξ [πὶ οὗ 868 
ἀϊδοῖρ!εβ. Ὑμε (τἰεπά πη. 858 οἵ {πε εἰάεσβ 
8 8Δῃ δἀπηοηϊιίοη ἴο [υἀαἰβίβ -Ξ- {Π18. 18 
186 δἰεα ας γου ἣν ΑΝ ἴο ἰᾶΚε υρ τοννατά8 
Οεπεῖ!ς8. ΑἹ] {πὲ ἰεββοπβ οὗ {8 “" ὅυ0το- 
Ῥῃαπίςίδη νγοπιδῇ ᾽" γε ἔππ8 Δυρἢξ, ν ἢ1]1ς 
π6 οπς υπννεϊςοπια ἤξδίυσε οὗ ΟΠ σίβι᾽ 8 
τοῖαβδὶ οὐ ὑπ] ηρτιθβ8 το πεῖρ, ψνϊςἢ 
τηὶρμξ δθεπὶ ἴο ᾿υβιν τῆς [υἀαἰϑῖ, ἰ8 
εἰϊπιϊπαῖεςά, Ηον ἔδι βυςᾷ Ἴοοηπβίἀογα- 
τίομβ μδὰ δὴ ἱπῆμυεηοε ἱπ τηουϊάϊπρ {86 
τεδάϊείοη Το] οννεὰ Ὁγ 1,Κ. ἴδ ἰ8 ἱπῃηροββίδὶς 
ἴο 8βᾶγ. ϑυξῆος ἴξ ἴο ροὶπε ουΐ {πδῖ [88 
πδιγαῖῖνς, 88 ἱξ βίδη 48, ἀοεβ οι δὶς ἀυϊγ, 
δηά 5ΠΟΥ8Β 18 :-- 

1. ἀςηῖ]ς Βυγ Ἐν δηὰ ΓΔ ΙΒ, 
2. εν δα ἐσ επ 11 688. 
3. ΟὨγίβε 8 ῥγοπιρῖ βυσοοῦγ, δπά δά- 

ταϊγαϊίοη οὗ ρτεαὶῖ (δι. 
γν. 11-1ῇῦ. Τῆς 5:05 οὗ ἐλε τοϊάοτν οὗ 

Ναῖπ. Ιῃ ἔχ. ΟὨΪγ.---ν τῷ ἑξῆς (καιρῷ), 
'ἰπ τῆς Το] οννίηρ εἰπῆς, τπετεδῖεσ; νᾶρυθ. 
-ἰν τῇ ἑ. νου τηεδδη : οἡ ἴῃς [ο] νη σ᾽ 
ἄαγν (ἡμέρᾳ, υπᾶετβιοοά), ἰ.4., [6 ἀδγ 
δἴεσ ἴῃς ποαϊίηρ οἵ (ῃς σεητυτγίοπ᾽ Β 8εσ- 
νδηῖ ἵἰπ σδρεσπαῦπμ. Ηοίπηδπη ἀείεπάδβ 
τηῖ8. τεδάϊηρ οὐ τῇς περδῖῖνα στουπά 
τὶ ἢο υϑαρε οὗ βίγἷβ οἡ ἴμε μαζὶ οὔ {Κ. 
ἰ8 αραίπβε ἰὲ, αηὰ πὲ ἴτ Ὀεῖῖεσ βυΐῖ8 [86 
οἰγσοιπιβίδποςβ. “ὟΝ ε βεὲ [6βϑὺ8β οὔ ἴῃ6 
ΨΆΥ ἰονγαγάβ δα οἷν οἵ Ναδὶπ ου τῇς 
ποσί -ννεβίογη βίορε οἵ {πε {|| Ἡεγπιοη, 
ἃ ἄδγ᾽ 8 [ουγῃου τοπὶ σδρεγηδυπη. [Ιζ ἰ5 
ἘΧΡΓΕΒΒΙῪ ποίεὰ ἰδὲ Η15 ἀϊβοίρ!εβ, δῃά, 
88 ἱκανοί 18 ν᾽6}1 αἰ(εβίεά, ἴπη σοηδβίἄθ- 
ῬΑδΪῈ πυπΊεῖβ, ποῖ τπογεῖγ ἴῃς Τνεῖνς, 

δ Ομρϊξ ικανοι  ΒΌΙ1Ξ (ΝΗ... 

ΤΑ ἣν δῆεσ ικ. 3 Β1, 33. 

ψεσο ἢ ΗΠ, ἀπ ἃ την ῬεορΙς δεβί 68 ; 
ἃ βυττουηάϊπρ ἴῃ6 8ᾶπ|6 88 οὐ (ἢς Π1]] 
Ψψ Βεῖς δ μδὰ δδάγεββεά Ηἰβ ἀϊβοὶ ρ]ςβ. 
ΤΒοβε οὗ 86 δυάΐδηςς ννῆο δὰ ςοχηα 
ποιὰ υάδοα τε οἡ τμεὶς ΨΑῪ δΠοπὶς.᾽ 
Τςε ροΐπε πηυδὲ ΡῈ ἰεῖ ἀουδεα!. ΥΝν. 
δηά Η. ἢᾶνε ἐν τῷ ἕ., δπά ογηι ἱκανοί --- 
Ναίν : τΠεῖς 5 8Ε}}} ἃ 1π||6 Ὠαπηῖεὶ οὗ ἐπα 
ΒᾶπΊς πᾶπις (υἱάς Ἐοδίπβοη, Ῥαϊδεέΐηε, ἰὶ, 
355. 361). Εὐδβεοῦῖυ8 δηὰ ]εγοπὶς βρϑδὶς 
οὗ τῆς ἰονῃ ἂἃβ ποῖ ἴδσ ἴτοπὶ Ἑπάοσ. 
ϑοῖὴς μᾶνο ᾿πουρῆι τῃς τεΐεσεηςα ἰβ ἴοὸ ἃ 
Ναΐίπ ἴῃ ϑουΐϊδεσῃ Ῥαϊδβείης, πηεπιοηθά 
ὃν ]οβερῆυβ. Βυῖ Γκ. ψου]ά Βαγάϊγ ἕβκα 
818 τοδάδγβ 80 (Ὰσ ἔγοῃ ἴῃς υϑ08] βοξης οὗ 
ΟὨ τβε᾿ 8 πλϊπἰβίσυ ἱτπουΐ ψαγηίηρ.---ν ες. 
12. καὶ ἰδού, δηὰ 101 Τῆε καὶ ἱπίγοδυςεα 
τῆς δροάοβίβ, Ὀυξ ἰ8 σεδ!Ὺ βυρεγῆμουβ; 
νεσυ Ηεῦτεν (αοάει).---ἐξεκομίζετο, ννᾶ8 
Ῥεΐπρ οαττίεἃ οὐκ (Πέτα οηΐν ἰη Ν. Τ.); 
ἐκφέρειν υδεά ἴῃ τῆς οἰδδββίοϑ (Αςῖβ ν. 
6). Ιμοεβηοσ οἰϊεβ δχαπιρίεβ οἵ (Ὡς υ86 
οὗ τπὴ|8 νεῖῦ ἱπ ἴῃς δβᾶπῆα β6ῆβδ, 
ἕτοσὰ ῬΏΠ]1ο.--- μονογενὴς, χήρα : {Πε86 
Ψνοτ8 ΒΌΡΡΙΥ 86 ῥϑϊθοι οὗ [86 5Βἰτυδιίοη, 
ἁερίςε τῆς νος οὐ 6 νἱάονεά πιοΐδεσ, 
δηὰ Ὁγν ἱπιρ!!ς δου οπηρῃ βίδα (ἢς Ὀ6πα- 
νοΐεδηςε οὗ (ἢς πρίγαοϊςα, αἰνναγβ ἃ πιδέϊες 
οἵ ἰπΐεγαβε ἴοσ [Κ.--νεσ. 13. ὁ Κύριος, 
τῆς Ποτά, ἤσγβὲ εἶπα 818. π|6 ἢΔ8 Ὀδδη 
υϑεὰ ἴοτ 6818 ἱπ ἴτε πασγαῖΐνε. [,ἷκ. 
πεαυεητν ἱπισοάυσεβ ἰὸ γμοσς ἴῃς οἵπες 
δυπορἰδῖβ ἢάνα “" [6808 ᾽᾿. Τῆς Πεᾶνςην 
Ομγίδε, ᾿οσά οὗ ἴῃς Ομυτζοῖ, ἰ8. ἱπ ἰδ 
ταϊπὰ, δηὰ ρεγῆδρβ ἢς επρίουβ (πα Εἶτ|6 
Βετα δεοδυβε ἰξ 18 ἃ ςᾶ8ς οἵ γδίβίῃρ ἴγζοπὶ 
τῆς ἀεαά. τῇς ""Τογᾶὰ" ἰ8 Ηἰπιβεῖζ τπε 
τίβεη Οπε.---ἐσπλαγχνίσθη : ἄὄχρτεβ8 
ταεπίίοη οὗ βυτηρδίηυ, μἱἵγ, δ8 ἴδε 
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ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Μὴ κλαῖε." 14. Καὶ 
προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ - οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν" καὶ εἶπε, 
“Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι." 15. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός, 
καὶ ἤρξατο λαλεῖν: καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16. ἔλαβε 
δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες, “Ὅτι προφήτης 
μέγας ἐγήγερται 3 ἐν ἡμῖν," καὶ “Ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν 
αὐτοῦ." 17. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἐν ὃ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

18. ΚΑΙ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. 
10. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης 
ἔπεμψε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν,ἐ λέγων, “ Σὺ εἴ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον ὅ 
προσδοκῶμεν; 20. Παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον, 

“Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων, Σὺ εἶ ὁ 

ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον ὃ προσδοκῶμεν; 21. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ 

1 Ὲ δδ8 εκαθισεν (Υ͂. Η. πιαγρ.). 

δεν οτηϊἰοὰ Ὦγ 3. Β1,Ξ 33. 
᾽ ἡγέρθη ἴηι ΑΒΟΙΞ 33. 

4 κυριον ἰπ ΒΙ.Ξ 13, 33, 69, ἴῃς πιοβὲ ᾿ἰκεῖν πνοσγὰ ἕο [,1., 

δέετερον ἰπ ΜΒΙΙΞ 33 (ΥΝ.Η.), ἰπ βεοοηὰ ρίδος ετέρον ἰπ ΌΠΞ 33. Β δὲ8 
αλλον (ΛΝ. Η. ἰεχι). 

4 ἐγ ἐκεινὴ τῇ ρα ἴῃ 381, (Τίβοξ., ΝΝ. Η.). 

τοοῖϊνε οὗ τῆς τηΐγαοῖς. ΟΛ ΜΚ... 41.- 
μὴ κλαῖε, οεαϑε ψεερίπα, ἃ Εἰπὲ οὔ ψῇῆδε 
νν 88 Τοηλίπα, δυῖϊ οἱ σουγθα ποῖ ὑπάετ- 
βἰοοά ὃγ {με νἱάονν.---Ἶ ἐσ. 14. σοροῦ, [Πς 
Ῥίεσ (Βεῖς οηἱν ἴῃ Ν. Τ.), ρχσοῦδθὶν δη ορθῃ 
ςοϑῆη, οτἱί πα! δη ὑτῃ ἔοσ Κεερίηρ ἴδε 
Ῥοπεβ οἵ τς ἀελά.---ὅστησαν, ἴΠο5ε Ὑ8Ο 
οαιτίεὰ τῇς οοῆη βιοοά, ἰδκὶηρ (δς 
τοῦς οὗ [εβ08 88 ἃ ΝΥΝ παῖ Ης νἱδῆςά 
ἢ 18.--τνεσ. 15. ἀνεκάθισεν, βαῖ ὕὑρ: ἴδς 
ἀνὰ ἰ8 ἰτηρὶϊεά ανοπ {πε τεδάϊπρ ἐκάθ- 
ισεν Ῥε δάορίεἄ; ἴο 818 ννᾶ5 ἴ0 βἰϊ ὉΡ ἔοσ 
οὴς Ψῆο μδά δεεὴ ργενίουβυ ἱγϊπρ; 
δἰτείηρ ωρ βμονεά 1{ξπ τεϊυχηθά, βρεακίηρ, 
8.11 ροββεββίοῃ οὗ 18 βθῆβεβ; ἴῃς γϑδ]ῖ 
δηὰ ρτεδίπεββ οἔτῆς πηΐγαοῖς (08 ἀββεσῖ: 
--νες. 16. φόβος: {πε αὖνε πδίυγαϊ ἴὸ 
811, δῃ ἃ Ἔβϑρεοῖδιν βίπιρὶς ρεορῖς, ἰῃ ῥσε- 
βεπος οὗ {με ῥγείδγπδίυτζαὶ.--- προφήτης 
μέγα, ἃ γτεαὶ ΡῬτορδεῖ, {κε ΕἸ’βῆδ, ννῃο 
δά τουρὩϊ ἃ βιπλϊδς ταῖγαοὶς δὲ Θυπεπι, 
δα ὉΥ (2 Κίπρβ ἱν.).---πεσκέψατο, 
νἱβἰτεὰ ρταςϊουβίν, 88 ἷπ ἴ, 68, γ8.---Ἶ ες, 
17. ὃ λόγος οὗτος, (μῖϑ δἴοτγγ. ΓΚ. 
Βαγβ ἰξ ννεηΐ ουἱ, ἴξ Ψου]ά βργεδά {|Κε 
τ ]άῆτε ἴλτ δὰ υνἱάε.---ν ὅλῃ τῇ Ἰουδα; 
ἷπ 411 ]υδδεα. ϑοπὶς (Μεγεσ, Βίεεκ, ]. 
ν εἶββ, Η οἰἐζπηδηη) τῆ κ 1υάδοα πλεᾶῃβ 
Βεῖε ποῖ ἴδε ριονίπος δυϊ τἰδε ψῇοῖς 
οἵ Ῥαϊεβιῖπε. Βυΐ 1Κ. ἰ8 Ἰοοκίπρ ἴοσ- 
νοτὰ το ἴῆε πεχὶ ἱποίάεπε (πιεββᾶρα 
ἴτοτὰ ]ομη) ; ἐπεγείοσθ, ψν 116 τη βίοσυ 

νου οὗ οουγβε βργεδά ἴῃ 411 ἀϊγεςείοηβ, 
ποσίῃ δηά βου, Ὦς ἰδυβ βίγεββ οπ ἴδε 
βουξῃννατά βίγεατ οὗ συπΊιους (ςατγίεὰ ΌῪ 
τς Ἰυάδοδη μαζὶ οὐ ΟΠ σίβε᾽Β δυάϊεηςε, 
νἱ. 17) τγουρ ΜὨΪοἢ ἰξ ψουἹά τεδοῖῦ ἴῃς 
Βαρίϊβε δὲ Μδομδεσγυβ.-- πάσῃ τῇ περι- 
χώρῳ, τῇς ἀϊκιγίσε βυττουπάϊηρ υάδεδ, 
Ῥεγϑβᾶ, ἱ.6., ϑνεσε ]οδη νυ 88 ἴῃ ρῥγίβοη. 

νν. 18-.35. ΤὴεΦφ Βαῤίίεἐ᾽ς πιέσδαρό 
(Με. χὶ. 2-10).-- ες. χ8. ἀπήγγειλαν : 
1ομπΒ ἀϊβεῖριεβ τροσὲ ἴο τη. [Κ. 
ΔΒΒ0ΠΊ68 παι ὯὶΒ τεδάεσβ Ὑν}}} τεπιοτηῦες 
ννδδὶ Βς [88 βἰδιεὰ ἴῃ {|. 20, δηὰ ἀοδβ 
ποῖ τερεᾶὶ . Βιυῖ της τερογιίπρ οὗ τδς 
ἀϊδοὶρίεβ ἰδ. εἶν ἱγτῃρ!1ε8. ἐμδὲ (ἢς τηδβίοσ 
ἷΒ ἀερεπάεπε οἡ ἴδεπὶ ἔοσ ἱπίογηαϊίοῃ, 
ἦ.6., 18 ἴῃ ῥτίβοῃ.---περὶ πάντων τούτων : 
τὰς Ψοσκβ οὗ [ε808 δβ8 'π Μί., δυῖ τούτων 
ταῖδεβ βρεοίδ! νυ ἴο [ἢ6 ἴννο ͵Δϑῖ τεροστιεἃ 
(ςεπέυτίοπ ΒΒ βεγναηῖ, ννἱάονν᾽ Β 501).--- 
γεῖ. 19. δύο, ἴννο; τῆοτς Ὄχρ !ςὶς ἰἤδπ 
Μι., ννῦο μδ5 διὰ τ. ὥν. Τῆς δύο 
ΤΩΔΥῪ 6 δη εὐϊτοτία! σπαηρα τα οἡ (δς 
ἀοοσυπιεηῖ, ἔτοπι νν Ὡς ΒΟ ἄγενν.---πρὸς 
τὸν κύριον (Ἰησοῦν, Τ. Ε.): 8 δεοοπὰ 
ἱπβίδηςς οἵ ἔπε υβς οὗ τῆς τ] 6 “ Ιοτά " 
ἴῃ 1ΠΚ.᾽8 παγγαῖϊνε.---σὺ εἶ, εἴς. : αυεδείοπ 
88 ἰῃ ΜΚ., ἢ ἐπα ἀουδεξι] νατίδιίοη, 
ἄλλον ἴος ἕτερον.--- εἰ. 2ο. Οη ἐπεῖς 
δυτῖναὶ [Π6 τηξῃ ἃγὲ τηδᾶάς ἴο τερεδὲ [88 
αυεβείοη.- τεσ. 2:1. [Κι πιᾶκεβ [ε518 
ΤΟΡΙΥ ποῖ πλεῖν ὉΥ Μοτγά, ἃ8 ἱπ Με. (χί. 



τ4--28. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἀθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων 
πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. 22. καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ ᾿ἸΙησοῦς 5 εἶπεν αὐτοῖς, ““ Πορευθέντες ἀπαγγείλατε 
᾿Ιωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε" ὅτι ὃ τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ 
περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, 
πτωχοὶ εὐαγγελίζονται - 23. καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκαν- 
δαλισθῇ ἐν ἐμοί." 24. ᾿Απελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων ᾿ἸΙωάννου, 

ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ ᾿Ιωάννου, “ Τί ἐξεληλύθατε ὁ 
«εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον ; 
25. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε“ ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις 
ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες 

ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 26. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε 4 ἰδεῖν; προφή- 
τὴν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 27. οὗτός ἐστι 
περὶ οὗ γέγραπται, “᾿Ιδού, ἐγὼ ὁ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου." 
48. Λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης 
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᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν. 

1 Οπιὶξ το τηοβὲ υπςῖα]8. 

3 Οπιξ οτι ΜΒ1, (ΥΝ.Η.). 

ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ 

8 Οχηΐε ο . ΜΒΌΞ. 

4 ξξηλθατε ἰῃ ΑἹ] τῆτες ρίδοςβ ἰπ δ ΑΒΌΙΞ δο (ΝΗ). 
ὁ Οπιῖε ἐγω ΜΒΌΙ.Ξ ποΐπυβο. νεγβδ. (Τίβοῃ., .Η.). 
ὁ Οπιΐε γαρ οπιίτεεά ἐπ ΒΞ 33 (Τίβο,, ὙΝ.Η.). 
ΤΎΦΒΙ, οπιὶὶ προφ. ἀπά τον Βαπ-., ὙΨὮΙΟΒ ϑεεω ἐχρ᾽δηδίογυ δά ἀϊείοηβ οὗ βοσίδεεδ, 

5), Ὀυξ ἢτϑὲ οἵ 411] ὉῪ ἄεθάβ ἀϊβρίυίης 
Ἣΐ8 πτηϊγασυΐουβ ροννεσ. ὙὙπηαΐ 16β8ὺ8 
στουρῆς ἀεπιοπδίγαϊίνε ουτεβ πεῖς δηά 
ἴπεῃ ΠΑ ὃς [1.8 ἱπίδεσεπος ἴτοτγ (Ὡς 
εχργεβϑίοπ ἀκούετε καὶ βλέπετε, ψ»ῃΐοἢ 
ΒΘεπῚ8 ἴο ροϊπὶ ἴο ϑβοπιειῃίηρ σοΐπρ οἡ 
Ῥεΐοτθ ἔδεῖς εγεβ. αρίσατο: ἃ Μοτά 
νψνείοοτις ἴο [ἰκ, δ οοπιδίπίηρ ἴδε ἰάεα 
οὗ ρτᾶοὲ -- ΗἬς ρταπιεὰ ἴῃς Ῥοοῃ (οὗ 
ἰβμῦ)..--- ει. 22 οοπίδίπβ [ἴῃς νεγθδὶ 
δηδνοσ, Ροϊηιίπρ ἴῃ6 πιογαὶ -- ΡῸ δπηά 
1611 γους πιδβίεσ ννῃδῖ γε βὰν δηὰ πεαγά 
(δοσῖβε, ρᾶϑὲ δὲ τῆε {ἰπιὲ οἵ τερογιίηρ), 
πὰ ἰεᾶνς δὶπὶ ἴο ἄσανν 8 οὐνὴ Ἴςοῆ- 
οἰυβίοη.---“νεκροὶ ἐγείρονται : [18 τείετθ 
το ἴῃς βοη οὔ τῆς ψιάον οὗ Νίη; ταϊβίπρϑ 
δοπὶ ἴδε ἀεδὰ δες ποὲ ἱποίυάςά ἰπ τῃε 
Ἰδὲ οὗ πιᾶγνεῖὶβ ρίνεη ἱπ ἴδε ργενίουβ 
νεῖβα. [{π. οπιῖβ τπστουρπουΐ ἴῃς Τοη- 
πεοιίηρ καὶ ψΠὩ τς Με. δπὰβ τῆς 
ταλτνοἶβ ἰηῖο σουρεῖ8β. Οπ (ἢς πιοῖϊνα 
οὗ ]ομη᾿ 8 τιεββϑᾶρε, υἱά ποῖεβ οὗ Μι,, σά 
ἴος. 

νυ. 24-3.ο. Ἑπεονεῖμηι οπ ἐλε Βαῤ ϊεέ. 
-τ εν. 24. τί: 16 νὰ ἴακς τί Ξ ψνῆδε, 
τῆς φυεβίοη νν}}} Ὀς : ννῆδϊ ννεπὶ γε ουΐ 
ἴο δεε ὃ δπὰ ἴπῸ δπβϑννοσ: “ἃ τεαϑά, εἰς.᾽"; 

{πε νγ, ἴῈ Ψ{Π Ρε: ΨΥ ψεπε γε οὐἱ ἢ 
ἀπά {π6 δηβννεγ: “ἴο 8ες ἃ τεεά, εἰς.""-- 
ἐξεληλύθατε (Τ. Ε.): τῃ18. τεδάϊηρ, 88 
ἀϊδετεπε το Με. (ἐξήλθατε), ΠΔ8 ἃ 
τηδάβυσε οὗ ῬΟΡΑΡΙΕΙν δηὰ ἰ8 δάοριεά ὉῪ 
Τἰδομεπάοτί, βετε δπὰ ἰῃ νν. 25 ἂπά 26. 
Βυὶ δραϊηϑὲ (Πἰβ 1. Δ εἰ58. ἐπι ρ ἢ δβίβεβ ἴῃ 8 
ἴλας: τας τῃς “ ἐπιεπάδίοσγβ " νεῖς ἑοπὰ 
οὗ ρεγίεςῖϊβι ὙὍὴς δοιίβίβ 866 πὶ ΠΊΟΤΟ 
ἀρρτορτίαίς ἴο ἴπε Ἴςοηπεοιϊίοῃ 88 οοπ- 
ταϊηίηρ ἃ τείεσεποθς ἴο ἃ ραϑὲ δνδηῖ, {π6 
νἱϑὶιϊ οΥὗἨὨ 1Ἐπε ρεΐβοῃβ δάάγεββεάᾶ ἴο δα 
Βοεὴθ οὗ 0 π᾿Β πλἰηἰ 5ΈΓ.---τν εῖ. 25. 
ἰδοὺ οἱ: [Κι οἤδηρεβ τῇς εχργεββίοπ 
Βεῖδ, βιϑι τυτηρ ἔοτ οἱ τὰ μαλακὰ φορ- 
οὖντες (Μι.), οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ 
τρνφῇ ὑπάρχοντες -- [ῇῆοξε ἰἰνίπρ ἰῃ 
(οἰοιῃς ἃ νν ἢ) βρίεπάϊά δρραγοῖὶ δπά 
Ἰυχύγν.--- ν. 26 δηὰ 27 τε -- νν. 9 ἂπά 
το ἰπ Μι., ἢ τῆς Ἔχοεριίοη τῆδὲ ΓΚ. 
ἱπνετῖβ {πὲ νοτάβ προφήτην, ἰδεῖν, 
τηρκίπρ ἰὲ ροββϑίδ!ς ἴο τεπάεσγ: νυ επὲ 
γΥς οὖ ἡ ἴο 8ε6 ἃ ργορδεῖ ὃ οσ, δῖ επί 
γε οὐ ἴο βεε ὃ ἃ ργορῆεῖ ὃ [ἢ Μῖ,, οηἱν 
16 ἰΟΥπΊεσ τεηάἀογίπρ ἰ8Β ῬΟββί]ε.--- ἐσ. 
28. λέγω ὑμῖν: Πεῖε 845 οἰβεινῃεῖς ἴΚ, 
οπιῖβ ἴῃς Ἡεῦγενν ἀμὴν, ἀπά ἢς οἴδετ- 

33 
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βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι." 20. Καὶ πᾶς ὁ λαὸ 
ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες τ 

βάπτισμα ᾿Ιωάννου - 30. οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν 
τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὕπ᾽ αὐτοῦ. 31. 
εἶπε δὲ ὁ Κύριος,; “ Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς 
ταύτης ; καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι ; 32. ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν 
ἀγορᾷ καθημένοις, καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, καὶ λέγουσιν,2 

Ἠδλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε᾽ ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν,ὃ καὶ οὐκ 
ἐκλαύσατε. 43. ἔλήλυθε γὰρ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς μήτε ἄρτον 

τφυπε ὃὲ ο Κ, οπκϊἰεὰ ἰῃ υποία]8, ἑἐοαπά ἰπ πλίππδο. ; ἃ πιαιρίηδὶ ἀϊγεςοῃ ἴῃ 
Σ᾿ δοιοηατῖςβ. 

3.ΝΜΒ ἃ δᾶνς ἴδε ρεουϊίασς γεδάϊηρ α λεγει, νἱο ΝΥ. Η, δάορε, 

5 Οπιῖξ (μἰ8 βεςοπά νμιν (οοπίοσπιβ ἴο ἤγβι)  ΒΌΙΞ 13, 346. 

ννἶδε αἰΐεγθ δηά ἴομεβ ἄοντι ἴῃς τεπηδεκ- 
ΑΌΪς βίδίεσηθης δῦους ]οππ, οπιἰετίπρ' τῆς 
5Βο]Ἔπιῃ ρται, δηἃ ἱηβεγίίηρ, δοοογά- 
πε ἴο δη 1πε| βίο! ν ῥσγοῦδθϊς τεδάϊηρ, 
ἱτῊρ ἐν οπλτἐεά ἴῃ {πε Ῥεβὲ Μ55. (απά ἴπ 
ΜΝ. Η.), προφήτης, 50 [πιϊεῖπρ τῃς νὶᾶς 
ΒΕΟΡ οὗ ἰδς 5βἰδίεσηεπι. [,Κ.᾿8 νοζβίοῃ 
8 βεοοηάδιν. Μι,᾽Β ἴ8 τῆοσς κε ψνμδὶ 
{25:8 Βρεακίηρ βίου τνουἹὰ βδγ. 
νοη ἰδ Ης "πεαπέ: ἃ ρτεδῖες ιἰγοῤλοὲ 

ἴδῃ Ἰοδπ τῆετο 'β ποῖ ἀπιοηρ ἴδε βοῦβ 
οὗ Ψψοσίεθ, ΗἜς νουϊᾷ βὰν ἰΐ ἰδυ8: 
διλοηρ ἴμοβε Ὀογῃ οὗ ψόγλεη ἔμεγε μδῖῃ 
ποῖ αγίδεη ἃ ρτεδίεσ ἔπᾶπ ]οθη, 48 ἴἰΐ 
δες Ψψεῖὲ [Π6 ρτεαίοεβε "παθ ἰπᾶΐῖ Ἔνεσ 
Ἰϊνεά.---ὁ δὲ μικ. Οπ τῃ18 νυἱάς αἱ Μι. 
-ῆν. 29, 30 ἅτε δεβὲ ἰἌκεῃ 88 ἃ Πἰβίοσίςδὶ 
τεβεςείοι ὃν ἴῃς δνδηρεῖ δε, [18 ργοβαὶς 
ομασγδοῖεσ, 48 οοτηραγεὰ Ψ ἢ νμαὶ ρΌε8 
Ῥεΐοσγε δηὰ Ἴοπιεβ δῆεσγ, Ἷοοπηρεῖὶβ (ῃϊ8 
ςοποϊυβίοη, 48 ἄνθη Ηδῆη δάπιβ. ὙΠεπ 
118 ἀῦβεπος ἔτοπιὶ Με. 5 δοςουηΐῖ ροϊπίβ ἰῃ 
ἴδε βάσηβ ἀϊγεςϊίοη. [ἐ 48 ἴοσ [18 δἰπὶ ἴο 
ἰηάϊςδίς ἰο ψμαῖ δχίεης ἴδ ροριυΐαγ 
ιάρτηεπε Βαᾶᾷᾶ επάοσβεδ [δε εβιϊπιαῖς 
708ὲ οἤετεά ὃν [68ι8. Τῆς ψῃοῖε ρεορῖς, 
Ἔνθ {πὸ Ρυδ]ίοληβ, Βδὰ, ὈΥ βυδγηϊεῖπρ᾽ 
ἴο Ῥὲ δαρεδεά. ὮΥ Ἰοῖπ, δοκπονϊβάρεά 
διῖβ Ἰερι ἰσλδον ἀπ ροννεσ 88 ἃ γτορῆεῖ οὗ 
αοάᾶ, δηὰ 80 “υδειβεά᾽" (ἐδικαίωσαν) 
ασοά ἰῃ βεπάϊηρ Εἰπὶ 88 ἴπ6 δεγαϊὰ οὔ πε 
ςοπιίηρ Μεββίδηίς Κίηράοπι δπὰ Κίπρ, 
ἴ.6., τεοορηϊδεά δῖπὶ 48 ἔπε Ηἰ πηδῃ ἔοσ 850 
ἘΙΡὮ ἃ νοσϑιίοη. Τὸ ὃς 5ιτἰς εν σοτγεος 
6 ἴ8 οὐ]ίρεά, σομίγαγυ ἴοὸ [8 Ψψοπῖ, ἴὸ 
τεῖεσ ἴο 1ῆ6 Ῥῃδγίβεεβ δῃὰ ἰανυεῖβ 88 
ἐχοθρίίοηβ, ἀεβοσὶ δίπρ ἴπθπ 88 τηδκίηρ 
νοϊά, ἐτυϑιγαϊῖίπρ (ἠθέτησαν, ε Ομ]. ἱϊ. 
21) ἴδ σουηδβεὶ οὗ αοά νυ ἢ τείεγεποα το 
τπεπηβαῖνεβΊ Τῆς ἴο ψογάβ ἐδικ. δηὰ 
ἠθέτ. τα δηϊβεις, δηὰ Πεὶρ το ἀεῆπε 
δδοῦ οἴβεσ. ΤΆ ἰδίζες τηεαπίηρ ἴο ἐγεδί 

ἢ οοπίεμηρι δηὰ δὸ βεῖ δδίάβς, (ἢς 
οιπο πλυϑὲ πθᾶη (Ὁ ἄρρζονα ἀοάβ 
σουηβαὶ οἵ ογάϊηδηςς ἱπ τῆς πιϊββίοπ οὗ 
ἴἰῆς Βαριϊβέ. Κυρκαε τεπάεσβ : ἰαμάαγωπε 
όμνι, οἰείησ πυσηεγουβ ἰπβίδηςςβ οὗ [Πΐ8 
δεηβε ἔγζοπὶ ἰἢς εαίέ. δοίονι.---αἰς 
ἑαυτοὺς αὔες ἠθέτησαν 48 δδεδη 
νδιϊουϑ τεηάδεσεά -- "' αραίπβί {δματ- 
8εῖνεβ᾽" (Α. Ν.) ἀπά --Ξ“"1ἴἢοσ ἐμαπιβεῖνεβ," 
ἐ.6., πῃ 80 ἔδλ 88 {πον ψεσς ςοποοτπεά 
(Ε. Ν.; ““φυδηϊυπι ΔΌὉ οἷβ ρεπάεδδε," 
Βοτγπεπιᾶηη). Βιυῖξ [6 Ἰαίέες ψνουἹᾶ τε- 
αυῖτε τὸ εἰς ἑαντούς. ΤῊΣ πιεαπίηρ ἰδ 
Ραίπ ἐρουῦρῃ. Αοά᾽β σουηδβεὶ νεγυ βρεοῖ- 
Αγ οοποεγηεά ἴῃς ΡΠ αγίβθα8β δηά ἰδινγοτῖβ, 
ἔοτ ποῆς ἴπ [βγϑεῖ τίοτε πεοάεὰ ἰὸ γερεηῖ 
τῆδη {Βεγ. Ὑπετγείογε ἴΠ6 ρῆγαβα Ξξ [πεν 
ἐγυβίγαϊεά Οοα᾽δ οουη (ἴπ 1οππ 8 
τηϊββίοη), νυ ἢ τνδ8 ἴοσ (οοηςογηθά) ἴῃς 
ΨΥ οἷς [ον βἢ Ῥθορὶθ, δπὰ 18 τοϊρίουβ 
Ἰεδάδσγβ νεῦῪ ρδσζι οι] δγῖὶγ. 

.ν.31-35. ΤΑτ ολίγον ἐπ ἐπε πιαγ κοΐ 
ῥίαεε.---τοὺς ἀν. τ. γενεᾶς ταύτης. ΤῆΘ 
Ῥοϊηϊεὰ τείεγεηςε ἰπ ἴῃ6 Ῥγανίουβ νεῖβε 
ἴο ἴῃς ῬΠατγίβεεβ ἀπά ἰδυνγδσβ πλᾶατῖκβ ἔπε πὶ 
ουϊ 48, ἰπ ἴῃ6 νίενν οὗ πε ἐνδηρε ἶβὲ, πα 
“βεηεγδίίοη "" |ε80Ὁ8 πᾶ8 ἱπ Ηἰἴ8 δυε. 
ΤὮϊ8 ἰ8 ποῖ 80 οἶδας ἱπ Μι.᾽8 νεγϑβίοῃ, 
Ποῖα ν ρϑίπεῦ πὶ ΠΟΥ ὅτ ἴῃς 
βυδ)εοῖ οὗ δηἰπιδάνεσβίοη ἔἴοῦ ἴδ 
ομαγαδοιεσίβαϊίοη σοσγεβροπάϊηρ ἴο {πεῖς 
Ομδγδοῖοσ 85 οἴπεσννίβα Κηονη. 7ε818 
ΒΡΟΚεΕ Βενεγοῖν ΟὨΪ οὗ τῆς τεϊϊρίουβ 
Ἰοδάςσϑ ; οὗ ἴδε ρεορῖὶς αἰννδυβ οἰ τ 11 γ.--- 
Νεσ. 32. Ἡ ΡΟΣ εἰσιν : τείεττίπρ ἴο 
ἀνθρώπους, ὁμοία ἱπ Με. τεϊεττίηρ ἴο 

γνεὰν, ΤΟ νατίδιίοηβ ἴῃ 1, κ.᾽5 νεγβίοῃ 
Ὁπὶ Μι.᾿Β ἅτε δ 1ρῃε: θοῇ βεατὰὶ ἴο 6 

Καερίηρ οἷοβε ἴο 4 δοπιπηοη βουτοα--- 
ἀλλήλοις ἴος ἑτέροις, ἐκλαύσατε ἴοτς 
ἐκόψασθε; ἴῃ νεῖ. 33 ἄρτον ͵ἰ8 ἱπβετίεὰ 
ες ἐσθίων δηά οἶνον αἴες πίνων; 
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ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων,; καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 234. ἐλήλυθεν 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, ᾿Ιδού, ἄνθρωπος 

φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος 
ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων." ὃ 

καὶ ἁμαρτωλῶν. 45. καὶ 

36. Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων, ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ " 
καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν" τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη.δ 47. Καὶ ἰδού, 
γυνὴ ἐν τῇ πόλει, ἥτις ἦν ἁμαρτωλός, ἐπιγνοῦσα ἴ ὅτι ἀνάκειται ὃ 

ΔἼῺ μητε ἄρτον... πινων ΒΞ πᾶνε μὴ ἴὉΓ ἢγες μητε, ΒῸ εσϑων ἴοτ ἐσθιων, 

ΝΒΙΞ αρτ. ἀῆες εσϑ. ἀπά οἱν. αἴες πινων. ὟΝ. Η. δάορε αἹ] ἔεβε οβδηρεβ. 
3 φιλος Ῥείοτε τελων. ἰπ τηοκί υποίδ]5. 

5 παντων αἴει ἀπὸ ἴῃ ΔῈ) Β πιίηυδο. (ΥΝ.Η.). 

4 τον οἶκον ἴῃ Φ ΒΌΙΞ, 33, 69 αἱ. δ κατεκλιθὴ ἰπ ΒΌΙΞΊ, 33. 

δ ἡτιξ ἣν ἐν τὴ πολει ἰπ ΒΞ (Τίδοϊ., Ν. Η.). 

Υ͂ και Ῥείοτε ἐπιγ. ἴῃ ΑΒ αἱ. ῥί. 

Το] οννίης ἃ ἰδῖς ἐγαάϊείοη, ἐπῖηκ Μογες 
δηὰ ϑοῆδησ. Μοτῖὰ ῥγοῦδὈῪ {ΠΕΥ 8.6 
Ἐχρ δηδίοσυ εἀϊίογίαὶ ἐουςμεβ ὉΥ [υἷ., 48 
ἱξ ἴἰο βᾶὺ: 3 μὴ ἀϊὰά δαὶ δηά ἀγίηι, δυϊ 
ποὲ δηγεαά ἀπά ενίη6.--- ος ἦλθεν [Κ. 
δυ δδείξυϊεβ ἴῃ νν. 33 ἀπά 34 ἐλήλνθεν ΞΞ 
ἰδ οοπις. ΤβιυΒβ ἴῃς {0 Ῥσορμεῖβ βανε 
ἰδκεη τπεῖς ρίδςς οηςα ἔος 81] τῇ ἰἢς ΡῬαβε 
οὗ Ὠἰβίοτυ : ἴδε οὔς 85 δὴ δεοείϊς, (ὃς 
οἴδες δ8 δνοϊϊπρ ρεουϊαγίιγ---ἰἡἤυεης- 
ἱῃρ τε ποῖ ὃῪ ἴδε τηεϊποὰ οἔὨἉ ἰβοϊδιίοη 
Ῥυξ ὉΥ {πὸ τπηεϊμοά οὗἩἉ Ξςγνιῤαέλγ. ΤΒΘ 
τη ρηδηὶς οατγίολῖυσε οὐ Ά {τῃΐϊβ ψεπίδὶ 
οδασδοίοσ ἴῃ νϑσ. 34-ουκοη, ἀγυηκαγὰ, 
οοπιταάε οὗ ρυδ᾽ϊσδῃϑ δηὰ βἰἴππεῖϑ--- 
οτἰ βἰπαϊεά ἀουθεῖεββ ἴθ ἴῃς Οδρογηδιιπὶ 
ταἰϊββίοῃ.--- ἐσ. 35. καὶ, εἴς,, δηὰ νυἱβάοπῃ 
ἰδ ΨψοηΣξ ἴο Ὅε ἤιδιίβεά ὃν 411] δες 
ΟὨΠάγεη ; ΓΚ 411 ψῆο δε ἐπεπηβεῖνεθ 
ννΐδε, ποῖ 0ο] 188} δηὰ υπγοδϑοηδοὶα [1κα 
τῆς ““ρεπεγδίίοη ᾿"" ἀεβοσίδεἃ. Οἡ τῆὶβ8 
δάδρε υἱάδ ποῖεβ οη Μί. χί. 19. Βοζγπδ- 
ταλὴη {πίη κ8 ἴπδὶ Ἐπ8 νεῖβς 8 ρατὶ οὗ 
ΨΒδί τπ6 δάνεσβε οὐ εἰς βαϊὰ, οὗ οουζβα 
ΒΡΟΚΘΠ ἰπ ἰΣΟΩΥ -- πεῖς οοπάμος βῆοννῃ 
ἴο Ὀε [ῸΠν γΥ τεβυΐϊβ; ψνδὲ σοηνεγίβ 
ἴδεν πιαάς : ἔπε τεῖῆιβε οἵ (Ὡς ρορυϊδιίοῃ 

ν. 36-5σο. Τἀε οἰπξμϊ τοονιαη. ΤῊ 8 
βεοιίοη, ρμεουϊαγ ἴο [Κ., οἷς οὗ τῇς 
ξθιόθα ενδηροὶὶς ἱποϊδεπίθ ψὲ οὐαὶ ἴο 
ἰπ, ἰ8 ἱπιγοδυςεἃ ες ἢ πιυςῇ τᾶςῖ, 

88 ἰξ βεσνεβ ἴο 1] υδίγαϊς πον [εβ8 οᾶσηα 
ἴο Ὀε ςαἰ]]εὰ 186 ἔτίεπά οἵ ρῃδ]ςΔπ8 δὰ 
Βίπηοσβ, δῃπᾶ ἴο Ὀς Γςαϊυτηη!αιε ἃ 45 διιςῇ, 
δηὰ δὲ ἴῃς βδπ)6 {ἰπη6 ἴο βῆονν ἴδε ἴσια 
πδῖυγε οὗ 186 τεϊδιίοπβ ΗδἜ βυβίαίηεα ἴο 
ἴδεβε οἶδββεβι [ὃ βεγνεὲβ ἤιγῖΠο, ἴὸ 
ΧὨ |εϑ0ὺ8 8ἃ8 Οπα ψνῶοβε γμεηΐδὶ, 
διλοίουβ βρίγί οουἱά Ὁτίάρε ΡΒ οὗ 
Ββοοίαὶ οἴεαναρε, δηὰ τῇδε Ἠμηὴ δε 
πίεηά, ποῖ οὗἨ οπε οἶδββ οπΐγ, δυῖ οὗὨ δἱ] 

8 κατακ. ἰπ ΜΑΒΌΙΞ 33. 

οἴδδβεβ, ἰῃς εἰδπὰ οἵ ν»ιαη, ποὲ τηδγεῖγ οὗ 
ἴδε ἀερταδεά. Ι,Κ. ψουϊά ποῖ ᾶνὲ δὶβ 
τεδλάοιβ ἱσηαρίης ὑπαὶ [ε8ὺ8 ἀϊπεᾶ οὔἱγ 
18 δυο ρεορὶς δἂβ δ τηεῖ ἰπ 1,ον} 8 
Βουβε. [π {Κκ.᾿8 ραρεβδ 76βι58 ἀΐηεβ ντἢ 
ῬΒαγίβεεβ αἷβο, ἢεσγε δπά οὔ ψῸ οἵας 
οοςδβίομβ. ΤῊΪΐ8 ἰ8 ἃ ἀϊβιϊηςεῖνα ἐδαίυτα 
ἴῃ δῖ8 ροτίγαϊζυγα οὗ [εβιβ, ομβαγαοίοσίβιϊς 
οὗ δία ᾿Ἰτεηΐοδὶ οοβπιορο ἴδῃ ἀϊδβροβίοη. 
1 Π88 οἴδη Ῥδδη τηδἰπιδίπεὰ ἰπδὲ ἐδῖ8 
πγγαζίνα ἰ8 βίτρὶν ἴῃς βίοσυ οὗ Μδζυ οὗ 
Βεῖδδην τεπηοάε]εὰ 8ο 48 ἴο δας ποὸὺν 
Ἰεβδβοῦβ. Βυΐῖ, 48 Ψ1}] δρρθᾶσ, ἐμεῖς δα 
οτὶ ρίπαὶ εδίυγαβ ἱπ ἱξ ψὨϊοἢ, ονθη ἴῃ ἐπ 6 
ἡαιάρτηεηε οἵ Ηοϊίζπιδηη (Η. 6.), πιακε ἱξ 
Ῥτοῦδθὶς τπδὶ ὑνο ἱποίδοηξβ οὗ ἴῃς Κπὰ 
οοουτταά. 

γν. 36.309. Τὰε εἰἐμαΐϊΐον.---τις τῶν Φ.: 
Ώεη οὐ Ψ8Ο ποῖ ἱπάϊςαιεᾶ, Ργο Δ ποῖ 
Κηονῃ, δυϊ οὗ πο ςοπβεαυδηςε ἰοὸ ἔπε 
βίοσυ ; ἴῃς ροϊπὶ ἴο Ὀε ποϊεὰ ἴπδξ οπε 
οὗ τὴε ῬΒατγίϑαϊὶς .1458 νν88 ἴδε ἰωνίξεσ..---- 
τοῦ Φαρισαίον: (ἢς οἶ488 ἱπάϊςαιεά ἃ 
βεςοηπὰ τίπης ἴο τῇδϊκε ργοπ)ίπεης ἴ[Π6 ἔδοὶ 
ἐδδὶ [ε808 ἀϊὰ ποῖ ἢεβιϊαῖς ἴο δοςερὶ {πῈ 
ἰηνϊδιῖοπ. Εὐυΐῆν. Ζίρ. τεπιασκβ:; Ης 
ἀϊά ποῖ τεῆιβε {πὲ ΗἜς ταῖρι ποῖ ρῖὶνε 
Ἔχουβ ἴοσ βαγίηρ ἰπαὲξ Ης δὶς ἢ 
Ῥυδιίοδηβ ἂπὰ βίππειβ πὰ ἀνοίδεά τῃς 
Ῥμαγίβεεβ (βδελυσσόμενο!) -- ες. 37. 
γυνὴ, εἰς., ἃ ΨΟΙΏΔη ΨὯΟ 88 ἱπ ἴδε 
αοἰτν, ἃ βίπηεσ. Τῇ ΐβ διγδηρεπιεηΐ οὗ [πα 
ννοτάβ (ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει, ΝΗ.) 
τοργοβεηῖβ Π6Ὶ 858 ἃ ποίοσίουιβ ομαγβοίεσ; 
μον βιῃηίηρ ἱπάϊολίεἃ ὃν εχρτγεββῖνε 
δβίίεηςθ: ἃ μαζῖοι. [ἢ ψν μδῖ οἰ ὃ Ναγίουβ 
οοη]εςέυσεβ. ΝΥ ποῖ σδρεζγηδυηι ἡ 516 
ἃ δυεβὲ δπά ἤεᾶσγεγ οἡ οςοββίοῃ οὗ ἴδ8 
[ελϑβὶ ἴῃ 1,εν]᾽8 ἤουβο, ἀηὰ {π|8 ννῆδὲ οαπηα 
οὗ 11] Ρίαος ἴδ ἔνο ἀϊππεγβ δίς ὉΥ 
5ἰάς ἔοσ δὴ οἤεοιίνα οοηίγαδί.---ἐπιγνοῦσα, 



ξιό ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΙ. 

Ὁ Βεγο ουῖν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, " κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου, 38. καὶ 
δελτίηρος στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσω κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν 
ὉΣῊΝ τοὺς πόδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι,2 καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς 
τ δβέμασσε, καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἤλειφε τῷ μύρῳ. 

39. ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, 
“Οὗτος, εἰ ἦν προφήτης,Σ ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνή, ἥτις 
ἅπτεται αὐτοῦ ᾿ ὅτι ἁμαρτωλός ἐστι." 

40. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν, “ Σίμων, ἔχω σοί 
- αν» 

τι εἰπειν. Ὁ δέ φησι, “Διδάσκαλε, εἰπέ." 4 41. “Δύο χρεω- 

φειλέται ἦσαν δανειστῇ τινι " ὁ εἷς ὥφειλε δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ 
ἕτερος πεντήκοντα. 42. μὴ ἐχόντων δὲ δ αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφο- 
τέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν εἶπέ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπήσει; " 

Ὁ οπισω Ὀεΐοτε παρα Τ᾿ π΄ ἰπ  ΒΌΓΧΔ 1, 33 (ΤίβοΣ., ΝΝ.Η.). 

3 τοῖς δακ. Ὀεΐοτε ἤρξατο ἰπ ΑΙ ΒΌΙ, 33, ἃ νεῖν οτοάϊδ᾽ε οι ρμδβὶϑ οἡ ἴδ ἔφαν. 
5 ΒΞ Βᾶνε ο προφ. (ΥΝ.Η. ἴῃ Ὀγδοκςεῖβ). 

4 διδασκ. εἰπε φησιν 'ἱπ ΜΙ ΒΙΞ τ: (Τίϑοξ., ΝΝ.Η.). 

4 Οπὲ εὐπὸ  ΒΌΙ,Ξ. 

δανίηρ Ἰεαστηοά, εἰϊπες ὉῪ δοοίδεπε, οὐ ὉῪ 
ἰηψυῖΐγν, οσ ΌῪ Ῥοῖῇ οοπιρὶπεά.---ἂδν τῇ 
οἰκίᾳ τ. Φ. : ἰἢες Ῥλαγίξεε ἀραῖῃ, ποία 
δέηθ  Αἰοττηϊάδῦϊς ρίδος ἴοσ οτβ ἵ{|κ 
Βεῖ ἴο ρο ἴο, δυῖ νυν μδῖ ν}}} ἰονς ποὶ ἄδσε ὃ 
--τΔΟἯὯιι. 38. στᾶσα ὀπίσω, Μιρβάιῃς, 
δεδίηά, δὲ Ηἰβ ἔδει. Τῆς ριυεβίβ γθο πα 
οὐ σουοδαβ τυ τδεὶς ἔξει ἐυγπεὰ ουἱ- 
ννατάβ, ἃ ροβέιγε ἰεατπεὰ ὈῪ ἴῃ [δεν 
ἄοτὰ τποῖς νατίουβ πιδβίεσβ : εσβίδῃβ, 
ατεεκβ, Βοπιδηβ. [Ι͂π ἀεϊίοαον |65ὺ8 
ψνουϊὰ ποῖ Ιοοκ γουπὰ οζς ἴδκεα δΔηΥ ποίϊςα, 
Ὅυξ ἰεὲὶ πες ἀο ναὶ 8ὴ6 ψου]ά.--- 
κλαίουσα: εχοεϊϊεπηαπί, τυπλυ]τυουβ 
επιοιίοηβ, ᾿νουϊά πιακα ἃ Ὀυτγϑὶ οὗ ννεερ- 
ἱπῷ ἱπενίεαδ!ε.---ἤρξατο ΔΡὈΓ168. ἔογγηδ!ν 
ἴο βρέχειν, Ὀυΐ τε} το 411 τῆς ἀεβοτίρ- 
εἶνε νετὺβ [ο]οννίηρ. ὅ88ὲε ἀϊὰ ποῖ ννεῖ 
ΟἸείβι᾽' 5 ἔδει ᾿νε ἴδδτβ οὗ δεῖ ρύγροβο; 
τε δοὲ ναὰβ ἱπνοϊυπίασυ.--- βρέχειν, ἴο 
τηαοϊβίεη, 88 σϑὶπ πιοϊδίεηβ ἴῃς ρτουηᾶ: 
ΒδΓ ἔξᾶσγβ [6]1 κε ἃ τπυπάθσ βῆονεσ ου 
ΟὨτίβε᾽ β ἔεει. Οὐ Μῖ. ν. 45.--ἐξέμασσε, 
δε οοπιϊπυεδ νὶρίπσ. Μίρμι πᾶνα 
Ῥδδη ἱπβηϊῖνες ἀερεπάϊηρ οη ἤρξατο, 
Ὅυς ποτα ἰογοϊ δες 88 δἃπ Ἱπιρεγίες:. Οὗ 
Ἰαῖθ υ8ε ἴῃ [8 βεπβεὲ. ΤῸ δδνε ἢεσ ἢδὶγ 
βονίηρ νουϊά ὃὈς ἀεεπιεά ἱπιτηοάεϑι, 
ἘΕχίγειηεβ πηεῖ ἰπ ἴπδι δοι.---κατεφίλει, 
Κίββεά ἐεγνθηῖυ, ἀραΐη δηὰ δραίη. Ἅμάας 
4180 κίββεὰ ἐεγνεπῖὶγ. Μὲάς Μι. χχνὶ. 49 
δῃ ἃ τεσηδεκβ ἵμετε.--- ἤλειφε: [Πϊ8 ννᾶ8 τς 
ας δεῖ 8ῆ6 δὰ ςοπις οὗ βεῖ ρυγροϑε ἴὸ 
ἅο; 8411 τῇς τεϑὲ μὰϑ ἄοῃς ἱπιρυ]βίνο! Υ 
πᾶσ τς τυδῇ οἵὗὨ {εεϊίηρ.---ν ες. ἐν 
ὦ Φαρισαῖος, ἕος ἴπε ἐουτί εἴτις ; [δὶ 

8. Οὐ δε ΒΟΙ,Ξ. 

Ἶ ἀγαπ. αντον ἴῃ ΒΞ 33. 

εἴθ δ ἰδ πιοϑὲ Ἀρργορσίδιεϊυ 80 
ἀεβίρπδιοά Ὀεοδυβα ἢς ἰβ ἴο δοὲ ἴῃ 
οδασγαςίοσ.---οἰ ἦν προφήτης: ποῖ [δα 
οσδὲ τπΐπρ ΒῈ οουἹά πᾶνε τμουρῆϊ, 
Τηΐδ ϑνοπηδη 8 ργεβεπος ἱπΊρ]168 ρτανίουβ 
τεϊδιίοπβ, οὔ ψμδὲ βοζὲ πεεὰ ποὲ δ6 
βκεά : ποῖ ἃ ργορμεδῖ, θυϊ το τβουρῆὲ οὗ 
ἐπιρυσιτν ; ΒΙΠΊΡΙΥ ἱρπογαπε {6 ἃ σοτηπιοη 
Αἰὰι ἀγνοῶ ὐκὰ ν, ἰπάϊςαξῖνα ψἢ ἂν, 
88 υδ0δ] ἱῃ ἃ βιρροβίξίοῃ σοπίσγασυ ἴὸ 
ἔλοι.---τίς καὶ σι » Ο ἂπᾶά ψῃαϊ 
βοσί οὗ ἃ Ψψογηδῃ; Κπονῃ (0 δνεσυ ον 
δηὰ Κποινῃ ἔοσ ον]].---ὅπτεται: ἰοῦ ς ἢ οὗ 
ἃ τῆδῃ Βοννανοσ 8 1ρῃε ὈΥ δς ἢ ἃ ᾿νοπηδῃ 
ἱτηροββίδὶς νους εν} ἀεβίγε αγίβίηρ ἰῃ 
Βεῖ, 850 Ἰ᾿υάρεά τε Ῥῃατίβεε ; ΔηΥ͂ 
οἵδε Πθοσυ οὗ δεσ δοιίοῃ ἱποοποείναοϊ 
ἴο Βίπι. 

γν. 40-5. Ηοξὲ αμά ρμεεί.---ἀποκρι- 
θεὶς, δηβϑινεσίηρ, ἴο Βὶ8 ἔξουειε ψτιοη 
ου διίβ ἴδοα.--Σίμων: ἴῃς ῬΠατΓγίβεα πον 
ἰ8 ςα]1εἀ Ὁγ Πἰβ οὐνπ πᾶπια 88 ἴῃ ἔτ ςπάϊν 
ἱπίεσοουσβε. Τὰ ψ μος ἀϊδίοχις οὔι 
ΑἸ γίβε β ρατί ργεβεηῖβ 8ῃ δχφυΐβϑίξε ςοσῃ- 
Ῥίπδιίίοη οἵ ουΐβροίκεη οὔποθ ἢ 
ςουτίεβγ. ῳω σοί τι εἰπεῖν: εοπιὶς 
ῥγαεζαέϊο, Βεηρεὶῖ.---Διδάσκαλε;: ϑἰπιοη᾿Β 
ΤΕΡΙΥ ἐαυδ!ν ἔγαηκ δηὰ ρ᾽εδβαηὶ.---νος. 
41. ὙΠα Ρᾶγδῦ]ς οὗ ἴδε ἔννο ἀεδίογε, 
δηῃ οτίψίιπαὶ ξεαίυσεα ἴπ ἴδε δβίογυ.--- 
χρυφε ται: Βεῖς δηά ἰῃ χνΐ. 5, οὐἱυν ἰῇ 

.«1.-- -δανειστῇ (Βετε οηἹγίη Ν.Τ.): πιῖρσδε 
ταεδῃ ἃ ὑδυγογ, Ὀυὲ Ὧ18 Ὀεπανίους ἰπ ἴ86 
ΒΙΟΥΥ ΤΊΔΚΕΒ ἰΐ τῆοσα δι δδ]ς ἰο (Ὠἰπὶς οὗ 
Βὲπι 5ἰπιρ!ν 88 ἃ εγεάϊέον.---ὖ εἷς ὥφειλε: 
ανοη ἴδε ἴδγρεσ βπ Ψ88 ἃ ῥεῖν ἀεδὲ, 



38---5ο. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ξ17 

43. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ} Σίμων εἶπεν, ““" Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ς Αεὶε ἢ. 15, 
ἐχαρίσατο." ὋὉ δὲ εἶπεν αὐτῷ, “Ὀρθῶς ἔκρινας." 44. Καὶ 
στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα, τῷ Σίμωνι ἔφη, “Βλέπεις ταύτην τὴν 
γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας μου 
οὐκ ἔδωκας. αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέ μου τοὺς πόδας, καὶ 
ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς ὃ αὐτῆς ἐξέμαξε. 45. φίλημά μοι οὐκ 
ἔδωκας" αὕτη δέ, ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον, οὐ διέλιπε ὁ καταφιλοῦσά μου 
τοὺς πόδας. 46. ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας - αὕτη δὲ 
μύρῳ ἤλειψέ μου τοὺς πόδας. 47. οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται 
αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς ὁ αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε πολύ: ᾧ δὲ ὀλίγον 
ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ." 48. Εἶπε δὲ αὐτῇ, ““᾿Αφέωνταί σου αἱ 

ἁμαρτίαι." 40. Καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, 
“Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; 50. Εἶπε δὲ πρὸς 
τὴν γυναῖκα, ““Ἧ πίστις σου σέσωκέ σε' πορεύου εἰς εἰρήνην." 

1 Οπε δὲ ΒΌ, δά ο ΜΒΙΞ. 
Ἧ μον Ῥείοτα ἐπι τ΄. π᾿ ἰῃ ΓΞ (ΤίβοΒ., ΜΝ. Η., τιασρ.). μοι ἐπι ποδας ἰπ Β 

(ΝΗ. εοχι). 
3 Οπιῖξ τῆς κεφ. ΦΑΒΌΙΞ νεῖ. 1.4[. νυρ. ςοΡ. αἱ. (ΤίΒοἢ., ΥΝ.Η.). 

4 διελιπε ἱπ ΒῸ (ΥΝ.Η. ἰεχι) ; διελειπεν ἰῃ δ31.ΔΞ αἱ. »εε!, (ΤΊβο., ΝΥ. Η., πιᾶσρ.) 
--ἃ Ἄοοτγεοιίοη οἵ βϑέγῖβ. 

δ μον τ᾿ π. ἰη δῷ αἱ., 1, 13, 69 αἱ. (ΤίϑβοΙ. τ Τ. Ε.). το π᾿ μον ἰη ΒΞ (ΥΝ.Η.). 

δ αντης Ὀείοτε αἱ ἀμαρ. ἰη ἐδ, εἰς. (ΤΊΞ..). ΤΑ. ΞΞ ΒΙ.Ξ αἱ. »ιμὶ. (ὙΝ.Η.). 

ὙΒΟΙΘΌΥ Θίπιοη νου Ὀς ἴὔγοντ ΟΥ̓ 18 
ξυλιὰ: πο διβρίςἷῖοη οὗ ἃ Ρεγβοπδὶ 
τεΐεγεηος.---εῖ. 42. ἐχαρίσατο: ἃ 
ΜΆΙΤΩΣΕΙ Μοτὰ τπδπ ἀφιέναι, ννε]σοπης 
το [κ. 248 ςοηϊαϊπίπρ ἴῃς ἰάεα οἵ ρτδςς. 
-- ὀρθῶς ἔκρινας, 1κε τῇς πάνν ὀρθῶς οὗ 
ϑοογαῖεβ, Ὀυὲ πους ἢϊ8. ἰγοηγ.---νν. 
44-46. ὶς: [|εβὺ8 Ἰοοκβ δὲ 188 
Ψοσήδη πον ἕοσς ἴδ ἢἤσγβι {ἰπ)Ὲ, δηἃ δ8Κ8 
ΗΪδ8 Βοβὲ ἴο ἱοοῖκ δὲ μετ, τῆς ἀεθρίβεά οὔθ, 
τηδῖ ἢς πᾶν ἰεάσῃ ἃ ἰἜββοη ἴτοτῃ δασ, ὉΥ͂ 
8 ςοπίταϑξ ἴο Ὀς ἀγτανῃ Ὀεϊννεθη Πα 
Ῥεδβανίους ἀπὰ Πί8 οὐνῃ ἴῃ δρρὶ!ςδιίοη οὗ 
τῆς Ραγδῦῖς. Α ββδγρὶυ πιαγκεὰ δι 6518 
τη8Β (πσουρὰ ἰἢς ἀεβοτίριίοη.---ὕδωρ 
--δάκρυσιν; φίλημα -- καταφιλοῦσα ; 
ἐλαίῳ (ςοπηπιοη οἱ), μύρῳ (ρτεςΐουβ οἰπί- 
τιςπῇ); κεφαλήν-- πόδας. ὙΤΠεῖς 8 ἃ 
κίπά οἵ ροεῖίς τῆγεμπι ἴῃ ἴῃς ννοτάβ, 88 ἰ8 
ρὲ ἴο ὃς ἴδε οαδεὲ ἤδη πιεπ βρεᾶῖ 
ἀπᾶος ἄθερ επιοξϊίοη.-- τ. 47. οὗ 
χάριν, ψπετείοτε, ἱπιτοάυςίπρ ΟἸ γί δι᾿ Β 
Ἰδοοῖν οὗ τῆ 'νοπ)δπ᾿Β δχίγδοσά ΠΑΤῪ 
Ῥεδμανίους 48 ορροβεά ἴο ϑπΊοπΒ πη- 
ξεπεζουβ βυβρίοϊοη8.--λέγω σοι, 1 [6]] 
ου, ΜΙ ΘΠ ρΡὨ Δβί8 ; υνδδὶ [6808 ἤγπΊ}γ Ὀς- 
ἴενε8 ἀπὰ ψνῆδε Θ᾽ πιο νϑῦὺ πιυς ἢ πες 
ἴο δε το]ά.---ἀφέωνται (Ποτὶς ρετί. Ρ48.) αἱ 
ἁμαρτίαι αὐτῆς͵ ἐοτρίνεη ἃΓ6 ΠΕῚ 51Π8; 

ἦ.6..) ἴτ 18. ἃ ςᾶ8ς, ποὶ οὗ ἃ οουτίεϑδη δοιίηρ 
ἰπ οδαγδοίεσ, Δ8 γοῦ πᾶνε δεεη τὨϊηκίηρ, 
Ῥυὲ οὗ ἃ ρεηϊξεπὲ ψ8ο 888 οοπια [σου ρἢ 
τὴς ἴ0 ἴῃς Κπονηεάρε τπδὲ ἐνεπ βιοἢ 
88 8Π6 οδῃ ὃε ἰογρίνεῃ. Ὑδαῖ 18 ἴῃ6 
πιθδηΐηρ οὗ 18 εχίγδογάϊπασυ ἅἄςπιοη- 
βίγαιΐοη οὔ ραββίομπαίς δἢεςείοῃ.---αἰ 
πολλαί, [πε πηδηγΥ, ἃ βοσῖ οὗ Δθεγίβουρβε: 
ΤΩΔΩΥ 5:Π8, ἃ ριεαϊ βίπηδσ, γοὰ {διπκ, 
ΔΑ 5Ο1 4͵5ο οδῃ 866 ἔγοτη ἢεσ Ῥεμανίους 
ἴπ [18 σπδηλθοσ, ννἰο ἢ τηδη ἔδβίβ ἰπίθηβα 
Ἰονα, δπος 1 ἰπξεσ (πὶ βῆς 8 ςοηβοίουβ 
οὗ πιυοῇ ἐογρίνεηεββ δηὰ οὗ πιυςῇ πεεά 
ἴο ὃς ἐογρίνεῃ.---ὅτι ἠγά’ πολύ: 
ὅτι ἱπίσοάυςεβ (6 στουπὰ οὗ ἴῃς 458εῖ- 
τίοῃ ἱπιρεὰ ἴῃ πολλαί; »ἸΠῊ}ᾧ 5β'π8 
ἰπξεγτεα ἔγοπὶ πγυςῇ ἴονε ; [Ὡς υηδοτίγίπρ 
Ῥείηςΐρ!ε: πιο ογρίνεη, τυ ἴονε, 
ΜΉΘ 18 ποῖα δρρίεὰ δος ναγάβ, 
Ῥεοαῦδε ϑίγηοῃ, ψ Ώ116 Ὀαϊενίπρ ἱπ τ86 
ΨΟΠΊΔΠ ΒΒ ταδὶ βἰη, ἀἱά ποὶ δεϊΐενα ἰπ 
δες ρεηπίΐϊδηςςε. Τῆς ἐογεροίπρ ἱπίεγργε- 
ἰδιίοπ 8 πον δάδορίεὰ ΌΥ τηοβϑί ςοπι- 
τηδηϊδίοιβ. ὙΠε οἷά ἀΐβριῖς Ὀεΐνεαη 
Ῥτοίεβίδπίβ δπὰ (διῃοϊίςβ, θαβεά οἡ [ἢ 18 
τεχῖ, 45 ἴο ἴῃς ρτουπά οἵ ραγάοῃ 8 ΠΟῪ 
Ῥτδῖν τηυςἢ οὐἱ οἵὨ ἀαῖε.---ᾧ δὲ ὀλίγον, 
εἴς. : [8 18. (Π6 οἴει δἰάς οὗ τῆς ἐγυτῆ, 
85 ἰξ ἀρρ!ἰεὰ το 5ίπιοη : {π||6 (ςοπϑβοίουβ) 



ξ18 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΝΠ. 

5 Αεῖρ αν ΝΠΠΙ. 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς " διώδευε κατὰ 

τῇ. πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2. καὶ γυναῖκές τινες αἵ ἦσαν 

τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ 
καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 3. καὶ 
᾿Ιωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι 

Ὁ οοπεί. 
(πίε ἀδι) 
ΟΒ. χὶϊ, 
15. 
ἦν. 42. 

πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ 1 ἀπὸ 2 τῶν " ὑπαρχόντων ἢ" αὐταῖς. 
4. Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων 

πρὸς αὐτόν, εἶπε διὰ παραβολῆς, υ- “Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ 
σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὗτόν, ὃ μὲν ἔπεσε 
παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατ- 

1 ἀντοις ἴο᾽ ἀντω ἴῃ ΒὮ αἱ. ῥί. 

3 εκ ἴοσ ἀπὸ ἰη ΜΑΒΌΙΪ, 1, 69 αἱ. (Τίξοδ., ΥΝ.Η., αἄορὲ ῬοῖΒ ομδηρεβ). 

εἶθ, {|| ἴονθδι Ὑὰ ἀοοίγίπε παῖε 
ἐπυποίδιεά ἷἰβ Δποίδεσ νεσυ οσγίρί αὶ 
εἰεπιεηῖ ἴῃ ἘΠὶ8 ϑέοσυγ. [ἢ δπὰ ἴῃς ννογὰβ 
ἴπ {πκ. ν. 31 δηά Γκ. χν. 7 ἴοσγῃι ἱορεῖμοσ 
ἃ οοτῃρϊεῖς δροϊορυ ἴοσ Ὁ σίβι᾽β γεϊδι!ουβ 
ἢ τῆς δἰπίι].---ν ες. 48. ωνται; 
ἄϊγεςς αββυγᾶπος οὗ ἔογρίνεπεββ, ἴοσ οοῆ- 
Βιτηδείοη οὗ δεῖ ἐδ! τε ὉΥ δη υη- 
δυτηραίμειίς ϑυγγουπάϊηρ οὗ ἐτοννπίησ 
Ῥμδγίβεεϑβ.---Ν τ. 40. τίς οὗτος: ἀραΐῃ 
ἴδε βιυρίά οαν!] ἀρουΐ πϑυγραίίοη οὗ [88 
Ῥονεσ ἴο ρδγάοῃ (ν. 21).--- εσ. 50. 
Οοηοεγηδά οηἱν δδουξ τῆς ᾿νεϊΐαγε οἵ (8 
Βετοῖπε οὗ {πε βίογυ, }|ε88 ἔδκεβ Ὡ0 
ποίίςα οὗ ἐΐ8, Ὀυι δ᾽ἀ45 πος ἕδσενε υ τ ἢ 
ἭἸἮν Ἃ1Α1ἢ Πα βανεὰ ἔπεα, ρῸ ἱπίο 
Ῥεαςς", 1]. ΝΥ εἶ8β8 (Μεγεγ) ἐμίηκα νεσ. 
40 ΤΔΥ Ὅε 8ὴ δά ἀϊιίοηυ ὈΥ 1ωἱ, το τῆς 
ΒίΟΓΥ 88 ρίνεη ἱπ ἰδ βοῦγἼα. 

ΟΗΆΡΤΕΚ ΝΠ. ΤῊΞ ΘΟΕΒ ΑΝ 
ΟΤΉΕΕ ἹΝΟΙΡΕΝΤΒ.--- νυν. 1-3. Μηιρίςέεγ- 
ἡηρ τοονῖθη; Ῥεουϊίας ἴο [,Κ., ἀπά οης οὗ 
ἴδε ἱπιογεβεηρ ἔγυϊ 8 οὗ μβ ἰηδυδίσίουϑ 
Βεδιςἢ ίοσ δαὐάϊείοπαὶ »"εριογαδι ἴα οὗ 
7688, εἰνὶπρ υ8 8 Ππηρβςα ἱπίο ἔς νᾶυ 
ἴῃ ὙΠΙΟἢ [εϑ808 ἀπά Η!8 ἀϊδοῖρ!εβ ννεσα 
βυρροτίεά.- -ες. 1. ἐν τῷ καθεξῆς, 
“αἰεγνατάβ," Α. Ν΄., ποῖ πϑοαββαγν 
“2005 ἀἰεγινασάβ," ΚΕ. Ν'.. (-- ἐν τῷ ἑξῆς, 
νἱϊ, σα). ὙΠ τετηρογδὶ σοπηδοϊίοη ΜΒ 
τῆς ργεοβάϊηρ παγδιϊνε ἰβ 'Ιοοβε, Ὀὰϊ τμ 8 
οοηπορξίοη οὗ Ἐπουρῆς ἀπά βεπεϊπιθηὶ ἰ8 
οἶοβε. 1. ψουἹὰ βῆονν δον ρεπίξεωηξ, 
ϑυβετίηρ, βοίζοννϊ ψόοπθη ᾿Ὧο δὰ 
τεςεἰνοὰ Ῥεπεῆς ἰῃ Ῥοάν οἵ βουΐ ἔγοπι 
εβ8 ψεπὶ ἱπίο ῥεαος ἀπά δ᾽εββεάπεββ. 
ΔΕ ἐο]ονεά Ηΐτη ἀπά βεγνεὰ Ηἱπὶ 

ψἴἢ ἐμοῖς δυρβίδηςς, ἀπά 80 {1 υδιγαϊς 
τῆς ἴα : προ Ῥεηςῆς, τοῦς Ἰονε.-- 
διώδενε: οὗἨἁ ἁ{Πϊ8 ἱετίποταπε ῥγαδοβίηρ 
ταὶϊηἰβίγυ [Κ. Κποννβ, οἵ αἵ ἰεαβὲ ρίνεβ, πὸ 
Ῥατιςυΐατβ. ΤΠε οπα ἰπίπρ μὲ ΚηονΒ ΟΣ 

βἰδίεβ ἰ8 ἰμδὶ οὔ βϑςββ ἴουτα [6βδὺ8 μδὰ 
τῆς Βεπεῆι οἵ ἔεπιαῖς ἀδενοιίοη. ῬγοΡ ΘΟ Υ 
ΒΊΟΝ δεγνίος δερᾶπ νΟΓΥ εαεὶν, δη ἃ ννὰ8 
ποί ΠΡ το ἐφ ἴω ΓΑνΣ ἁαῖε.--- 
γεςσ. 2. κ- Μαγὶ' , Μαϑῖγ 
οδ]οά ἐι6 ἡΜαράλϊεπο, τς. οηΐν οης οὗ 
τῆς ἴδτες πατηθὰ ψῇῆο 18 τῆοσε πᾶ ἃ 
πᾶτης ἴοι τεδάεσβ οἵ ἴὩε ἀοβρεὶ ; βῖπος 
τὰς ἔουγι ἢ σεπίυγγ, ἰδαπεδεά νἱ ἢ τδς 
δἰ} ννοπηᾶη οὗ ἴῃ6 ῥσχενίουβ οδδρίεσ, 
ἴδε βενθη ἀεσιοηβ ἔσοσὰ ΨὨΟἢ βῆς ἴδ δαὶ 
ἴο πᾶνε Ὀδεη ἀεἰϊϊνετεὰ Ὀεΐηρ βυρροβεὰ 
ἴο τεῖεσ ἴἰοὸ δες νἱοκεᾶ 11; ἃ τηΐβ- 
τακεδη ἰδεπιϊβοδιίοη, 88 ἰῃ τε (οβρεῖβ 
ἀεπιοηίδοδὶ ροββεββίοῃ ἰἴβ βοχηείῃίηρ 
αυἱϊξε ἀϊδείπος ἔτοσῃ ἱσηπιογαὶ γ. Κοείβ- 
νεϊά, βρϑαϊκίπρ οὗ ἐπε ρίδος δββίρτιεά ἰῃ 
τγδάϊείοη ἀπά ρορυΐᾶασ ορίπίοη ἴο Μᾶσυ Ὧ5 
τε ραϊσοπεβθ οἵ Ἴοηνεσίεἃὰ δαγὶοίβ, 
τετηδικβ: “ΑἹ1] ἰἢε νναῖοσ οὗ δες βεὰ 
σδηποῖ Ψαϑῇ ΟἹ τ} 18 βιδίη ἴσοπὶ Μϑν 
Μαράδ!επε," ες Οεἰ δ) κεμπίβδεμ, ρ. 366. 
Τῇς ορίπεῖ Μαγδαληνή ἰδ ἀδ021}Υ ἰακεη 
48 τηεδηίηρ “ οὗ ἴῆ6 ἴοννῃ οὗἩ Μαράαϊδ᾽". 
Ρ. ἂς Ταρατὰς ἱπιεγργείβ ἱξ “τῆς λαὶγ- 
εμγίον,," Ηδαικαπβιδγη (Ναελγίοκέεη ἀδΥ 
Οεεεἶϊ. ἀεν Ὑ556η5., αδιτιίηρεη, 1880, ΡΡὈ. 

371-375) 
γν. 4.8. Ραγαδῖε οΓ ἐδ τοινόν (Μι. 

ΧΙ. 1-ο, ΜΙς. ἱν. 1-0).--νεσ. 4. ὄχλου: 
κι, {κὸ {πὰ πνο οἵποσ ἐνδηρε δ, ὑσο- 
νἱάεβ ἴοσ ἴῃς ραγδῦϊθ ἀΐβοοιγβε ἃ ἰδγρε 
δυάΐϊεηςα, Ὀυϊ 6 τηδίζοβ πὸ πηεηκίοη οὗ 
Ῥτεδοπΐηρ ἴτοπὶ ἃ θοδῖ, ᾿νὶοἢ Ὧδ8 θεεῃ 
ἰογεβια!!εὰ ἴῃ ἃ ργενίουβ ἱποίάθης (ςβδρ. 
ν. 3).--ικ΄ἴαὶ τῶν κατὰ πόλιν, εἴς. : [818 
οἴδιυβε βίρΡῚῪ εἀχρί απ μον τ 6 οτονὰ 
νγ88 πιδάς ὉΡ, ΌῪ ςοπεηροηίβ ἔγοπιὶ ἴΠ6 
νλιίουβ ἴονψη8. ΤῆΐβΒ ννουὰ ἢανε Ῥεξη 
οἰεάγεσ ἵ{ τῆς καὶ μΠαά Ῥεεη Ἰεῖ οαξ ; γεῖ ἴξ 
8 ποῖ βιιρεγῆυοιι!δ, ἃ5 1 γίνεβ Δη επῃδηςεά 
ἰάθα οἵ ἴῃ εἰζε οἵ ἴῃς Ἵοτονὰ -Ξ ευεν 
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ἐφαγεν αὐτό. 6. καὶ ἕτερον ἔπεσεν; ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν 
ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 7. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ 
τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8. καὶ 

ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ ὅ τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν 
ἑκατονταπλασίονα." Ταῦτα λέγων ἐφώνει, “Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 

ἀκουέτω." 

“Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη ὁ; " 
9. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, 

1ο. Ὁ δὲ εἶπεν, “Ὑμῖν δέδοται 

γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ" τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν 
παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 

11. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ - 
12. οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀκούοντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος 
καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες 

1 80 ἱπ 3 -Ξ ραγσαῖ!. κατέπεσεν ἰπ Β.ΕΞ (Τίβοϊ., ΝΝ. Η.). 

3 εἰς ἴο᾽ ἐπὶ ἴπ ΦΑΒΙΞ αἱ. ῥί. 

8 Οὐχίξ λέγοντες ἢ ΒΌΙ.Ξ νεσββ., Ογίρ. 

ἰῃ 

δ ακουσαντεξ ἰῃ 8815. 

ἜοΡΐε ἔγοσὰ Ἔνετυ οἰτΥ ψαιμεσίπρ ἴο Ηἰ τη. 
ὰ ἷὰ παραβολῆς : [Κ. ει νεὸ οπἷγν ἃ βίηρὶς 
ῬΑΙΑΌΪς ἴῃ 118 Ρἷδος.--- ετ. 5. τὸν 
σπόρον α.: δη εοὐϊζοτί8] δἀάϊίοη, τμδῖ 
οουἱὰ δε ἀϊβρεπδεᾶ υνἱτἢ.---ὃ , Ὁπ6 
ρασί, ὃ πευΐετ, τερ θὰ το ΒΥ καὶ ἕτερον τε 
ἕτερον δὲ ἴῃ νεῖ. 6.---ἡ ες. 6. φυὲν, 2πὰ 
δοσῖϑὲ ραζγιἰοἷρὶς, πευΐίεσ, ἴτοπὶ ἐφύην 
ΑΙεχ. ἔοσπι), ἰς Αἰεὶς “πᾶ δοσίβε δείηρ 

γν.---ἰκι ἱκμά4), πιοίϑίυτε, Βεῖα 
οἷν ἰπ Ν. Τ.---νεσ. 7. ἐν μέσῳ τ. ἀ.: 
Μι. 8848 ἐπὶ, ΜΚ. εἶδ. 1,Κ.᾿8 ἐχργεββίοη 
βυρρεβῖβ παῖ ἴῃε τποῖπβ ἃζὸ δἰτεδὰν 
δῦονε ρτουηὰ.---Ν ες. 8. ἑκατονταπλα- 
σίονα, Δπ δυπάτγεάδίοϊά, [Κι 48 οὐἱυ 
οὔς ἄερτες οὗ ἔυτβπεββ, τῆς Πίρμεβέ, 
ῬΟΒΕΙΌΪΥ Ὀεσᾶιβε ἤδη τοὺ 8 ροβϑβιἷς 
δο πη 30 ψεῖε ἀδβεπιεὰ υπβαδιϊβίδοϊοσγυ, 
Ὅμυξ Δη ἱπιρογίδπι ἰἊββοῃ ἴ8 πγίββεὰ ὃγ ἴῃς 
οπιβδίοη. Τῇ νεσβίοη ἴῃ Μι. δηὰ ΜΚ. 
8 ἀου 1688 ἔπε οτίρίπαὶ. [τ ννᾶ8 οῆαδγαο- 
τεσίβεὶς οὗ εβι8, να ἀεπιαπάϊηρ τῃς 
υπάϊνἀεὰ Ὠεατί, ἴο 411ονν ἕοσ ἀϊνεγβι εν ἱπ 
(δε πιεᾶβυσε οἵ ἔγυϊαϊπεββ. Ὑδογείη 
Δρρεασεὰ Ηἰβ8 “ δύνεεῖ γεαβοῃδΌ θη 688". 
8 Οτηϊββίοη 866 Π|8 [0 Ἰυδι} ν {πὲ 

ορίπίοη οἵ Μεγες τηδὶ 1.1.8. νεγβίοη οὗ 
τῆς ραγδδῖε 15 βεοοηἄδσυ. ψγεἶββ οῃ ἔδς 
ΠΟΠΊΓΑΓΥ ἘΠΙΏΚΒ ἰξ σοπλεβ πεαγεβὶ ἴὸ ἴῃ 6 
ογίρίηδὶ. 

ν. 910. Οοπυεγεαίἑοη κοποογηΐηρ᾽ 
ἐλε ῥαγαδὶίς (Με. χίϊ!. το-17, ΜΚ. ἵν. το- 
12).---Ἶ ες. 9. τίς εἴη, ψῃδῖ 1Πϊ8 ραγαῦ]α 
τηῖρῃε Ῥε. Τῆς αυεδιίοη ἰπ 1, τοίεβ 
ποῖ ἴο ἴῃς ΡῬδγδθοϊ!ς πιεϊμοά, 45 ἰξ [ΠῈῪ 

ΒΒ 33 ἢᾶνα τι ἀντη εἰη ἡ (Β οπι.) παρ., οδδηρεά ἱπίο ἴδε δηιοοῖδες τεδάϊηρ 

μά πενεῖ Ββεατά ἃ ρασζαῦδὶς Ῥείογε, δὰξ ἴὸ 
ἴθ βεῆβε οἵ δἷπὶ οἵ {π18 ραγείουϊατ 
Ῥαγαῦϊθ. [ἰ ΒιΠΊΡΙΥ Ῥσγερᾶσγεβ ἔοσ ἴῃς ἰῃ- 
τετγργείδιίοῃ ἐο]]οννῖπρ,.---νετ. το. Τα 
οοπίσαδὲ δεΐνεεη ἔπε ἀϊβεὶρίεβ δπὰ 
οἴδεζβ, 88 ἢεζε ρυξ, 8 ἴῃδὲ ἱπ ἑῆς οςαβ6 οὗ 
ἴῃς ἔοσγηεσ {πὸ πιγβίεγίεβ οὗ ἴῃς Κίπράοπι 
ἃτε ρίνεη ἴο ὃς ἀμοῖση, ἴῃ δαὶ οὗ τῆς 
Ἰαῖίες ἴῃς πηγϑίογίεβ ἃσα σίνεη, Ῥυξ ΟὨΪΥ 
ἰῃ ῥαγαδίες, ἰπετείοτα 80 ἃ8 ἴὸ σεπγαίπ 
πηκηονῃ. ὙὉὙΠα βεῆδε ἰβ ἔπ βασης ἰπ 
Μι. δαηπᾶὰ Μκ., δυῖ ἴδε πιοάς οὗ εχ- 
Ῥεεεσίου ἰ8 βοπιεννῃαῖ ἀϊδετεηι.-- -τοῖς δὲ 
οἰποῖς, Δ τηϊϊες ρῆσγαβε πᾶ δα 

ἐκείνοις τοῖς ἔξω οἵ ΜΚ., ε΄ ἄλλων ἰῃ 
οἤδρ. ν. 209.--ἶνα βλέποντες, εἴς. : τΠ18 
ΒΟΠΊΡΓα βϑαυΐῃρ 18 4180 Ἵπαγαςίογίβε αν 
τοπεᾶ ἄοῃς ὈΥ δοΡτγενίδιίοπ 48 οοτηρασεὰ 
τ Με. ἀπὰ ΜΚ., 28 1ἢ 1 σοηίδϊπεᾶ δῃ 
ἀπννείςοπηα ἰάδα. Μὲάς ποῖεβ οἡ Μι. 

γν. 111-16. [πίεγῤγείαἰϊοη οΓ ἐδα 
ἐργάδιε (Μι. χίτῖ, 18-23, ΜΚ. ἱν. 13:20). --- 

ΕἸ. 12. οἷ ἀκούσαντες : πὶ8 15 ποῖ 8 
διιβηςίεπι ἀεβηϊιίοη οὗ ἔπ τναγδβίάβ 
Βεᾶσγεσβ ; 811 {πε οἴδββεβ ἀςεβϑογίδεὰ βεαγά. 
Τῆς ποχί οἴδιβε, Ῥερίπηΐπρ τ εἶτα, 
ταυβὲ θὲ ἱποϊυδεά ἰη τῆς ἀεβηϊίίοη τ τῆς 
ΨΆΥΒΙ 46 πΊΘῃ ΔΓ ῬΟΓΒΟΠΒ ἰπ ΏΟβα οᾶ86, 
80 β00ῇ 85 ἴπεῪ πᾶνε πεαγά, Ἴοπιεῖῃ, 
εἰς.--- διάβολος : δδοῇ ροβραὶ [85 ἃ 
ἀϊδεγεπὶ παῖς ἴος ἴῃς εν οὔθ ; ὁ 
πονηρὸς, Μι., ὁ σατανᾶς, ΜΙ .--ἶνα μὴ 
πιστεύσαντες σωθῶσιν, ἰεδὲ Ὀεϊϊενὶπρῷ 
πεν βδβουϊὰ Ὅς βανεὰ; ρεουϊίας ἴἰο [Κ., 
δηὰ ἰπ Ἐχργεβϑίοη δη δοῇο οὗ 81. Ῥαυϊ 
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σωθῶσιν. 

ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ ΝΠ. 

13. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἱ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς 
δ δξαῖο ἴα δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι 5 ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἱ πρὸς " καιρὸν 
4. ᾿ πιστεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14. τὸ δὲ εἰς τὰς 

ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ 
πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ 
τελεσφοροῦσι. 15. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν 
καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι, καὶ 
καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 

16. “Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω 
κλίνης τίθησιν - ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν,ὃ ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 

1 ςπι τῆς π΄ ἰπ ΒΓΔ αἱ. ῥὶ. (ΥΝ.Η. εχ). «πι τὴν π-. ἰπ δ Ὁ αἱ, (Τίδο"., ΝΝ.Η., 
ΤΊΔΓΡ.). 

3 [48 αντοι (ἿΝ.Η. πηᾶγρ.). 

3 ἘΡῸΕ Βανε ἴμ6 βἰπυρὶς τιθησιν (Ὁ 888 τιθι, Δρρδγοπεῖν δὴ ἱποοιρίείς ᾿ννοσά - 
τιθισιν . 

δηὰ τῃς ἀροβίοϊϊος ἀρε.--- ες. 13. μετὰ 
χαρᾶς : σοπηπΊοη ἴο ἴῃς ἴἤτεα τθρογῖβ, ἃ 
ΤΑτ Πα πὰ ἱπιροτίδηξ ἔδαζυσς οὗ τῃΐβ 
ἰγρε---επιοϊίοηδὶ τεϊρίοη.---πρὸς καιρὸν 
πιστεύουσι, Ὀεϊϊενςα ἔοτ ἃ Βεᾶβοῃ, ἰπβίθδά 
οἵ Μι.᾿Ὲ δηὰ Μκ.᾽ 8, ἢς (πεν) 18. (4:6) 
ΤΕΠΊΡΟΓΑΣΥ.---ἐν καιρῷ πειρασμοῦ; ἃ 
τοῖς σοτηργεῃδηϑίνε δχργεββίοη ἴδῃ 
παῖ οοπηπιοη ἴο Μι. ἂπά ΜΚκ., ψνῃϊο ἢ 
Ῥοϊπίβ ΠΥ ἴο ουϊινατά ἐτγίαϊ], ἐγ Ρυϊδείοη, 
ΟΥ ῬεγβεουϊίΐἼοη. Τῇῇε βϑᾶβοῃ οὗ [επιρίδ- 
τἰοη πλᾶν ἱποϊυάς ἱηννασγὰ τί] Ὁ ἀεδά- 
παβ8 οἵ ἔδεϊϊηρ, ἀουδι, εἴο. (5.0 ἢ 4η2).--ς 
γεσ. 14. τὸ δὲς ὙΠεῖε 8 ἃ οὔδηρα 
Πεσς τοῦ ἴῃς Ρἷυγαὶ πηαβου]ης ἴο ἴῃς 
Ὡρδυΐεῖ βίπρυϊας : ἴοπὶ “ ἴποβα Ῥνῆ0" ἴοὸ 
“δαξ ΙΓ ἢ "".--πορενόμενοι : ἴῃς υδ8ε οὗ 
1τηϊ8. ψογὰ, ψῃο ϑεατηβ βιρεγῆυουβ 
(ατοείι5), ἰΒ ργοῦρδδῖν ἄυς ἴο κ. Βανίη 
ὑπάεσ δβ εγεὸ ΜΚ. 8 δοοουπῖ, ἰπ ψὩϊς 
εἰσπορευόμεναι σοπη68 ἰῃ δἱ [Πΐ8 ροίηϊ. 
Κυρκε τεπάεγβ : “1Π| ἃ οὐτίΒ (ὑπὸ 
μεριμνῶν καὶ π. καὶ ἡ, τ. β.) οοουραιὶ 
εἶνε Ρεπαίγαιϊ " Ξξ ([ῃεὺ Ῥείπρ ἴδε Ροβ- 
βεβδίοη οἵ Ὁγυ, εἴς., ἴπΠε ραββίνε ἔοσπὶ οὗ 
ΜΚ. 8" οᾶτγεβ, εἴς., εητεσίηρ ἴῃ δηὰ τα κίπρ 
Ῥοββεββίοῃ". Τῇηΐβ βεεπϑ 88 ροοὰ δὴ 
ἐχρίαπαιίου 248 οἂπ ὃς ἵβουρῆὶι οἵ.-- 
Βοτπαπίᾷπη ἰακεβ ὑπὸ -- μετά οἵ σύν, 
δηὰ τεπάεσβ, [ΠεῪ 80 ογ ἴΐνε δπιὶά ᾿ᾶσεβϑ, 
εἷς., ἀπά αζὲ ομεςκεά.-- -οὐ τελεσφοροῦσι, 
(εν ἄο ποῖ Ὀτίπρ ἴο πιαίυγιν (Π6τα ον 
ἴῃ Ν, Τ.). Ἐχαδπιρὶς8 οἵ {815 υ86 ἴῃ ΝΥ εῖ- 
δίεἰῃ δπὰ Κυρκε ἔτοπὶ ϑίγαδο, ΒΟ, 
]οβερῆυβ, εἰς. Ἡδβυοβίυβ εχρ δίπβ 
τελεσφόρος ἰῃυ8: ὃ τελεσφορῶν καθ᾽ 
ὥραν τοὺς καρποὺς, ἢ ὁ τελείονς αὐτοὺς 
φέρων.--Νεῖ. 15. ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ 
ἀγαθῇ, ἱπ ἃ ποῦϊες ἀπά ρεπογοὺβ πεαδσῖ, 
8η ἱπηιρογίδης ἼἽοηϊγί υϊίοη Ὀγ [υἱς. το ἴΠ6 

εχρ δηδεΐοῃ οὗ τς Ἵοπάϊείοπβ οὗ πτυϊα!- 
Ὧ688. Τῶα ἔογσγηεσ ερίἰῃεξ ρμοϊπίβ ἴο ἃ 
Ἰοῖν αἷπὶ οσ ἰάθαὶ, τῆς ἰδϊίεγ ἐο δπῖδυ- 
βἰδβδιὶς νβοῖε- ποαγιεὰ ἀενοιίοη το τδ6 
ἰάδαὶ, ἐᾷς ἔνο ςοπϑιεκυϊςποα ἃ Πετγοὶς 
ομβαγδοῖοεσ. ὙὍῆς ρῆγαβα ννᾶϑ χη ]δτ ἴο 
τῇς ἀτεεκβ, ἀπά 1,Κ. πᾶν πᾶνε θεεῃ 
δοφυδίπιεδ νὰ {πεῖς υὑδς οἵ ἱξ ἰο 
ἀεβοσίδε ἃ τῆδῃ εορερ 1ΐ γαμέ, Ὁὰϊ Πα 
Ὀτίηρβ ἴο {88 σοποεριίοη οὗ [ἢς καλὸς 
κἀγαθὸς πεν τπηοσαὶ εἰεπιεπέδι ἐν ὑπο- 
μονῇ, ἰῃ Ῥδίίϊεπος, 88 ορροβεὰ ἴο πὶ 
καιρὸν; δηά, ἰξ πιίρῃξ ὃς ΤῊΣ 
εἰλικρινείᾳ 45 ορροδεά ἴο {δε ᾿δβογην- 
βτουπὰ Ποᾶγεσβ. ὕπομ., ἀρδίῃ ἰῃ χχὶ. 19, 
οἤξεῃ ἰῃ Ἐρ 5:68. 

γν. 1τ6-.ι8. Τλοδε τοῖο παῦε ἱΐρκὲ 
γιμδέ ἰοέ τὲ εἰμ (Μὲ, ν. τς, χ. 26, ΜΚ. 
ἦν. 21-25). [,Κ. ἤεῖδ βεετὴβ [0 (ΟΠ ον 
ΜΙκ., ψῆο Ὀσίπρβ π᾿ δὶ 1π6 βαπης ροίηϊ 
1ῆ6 ῥΡαγδῦϊε οἵ τῇς ἰδπιρ, βεϊτπρ ἑοσῖῃ 
1η6 ἀυΐγ οὗ ἴΠοβα ψῆο γα ἰηϊτδιθά ἱηῖο 
πε πηγϑβίεσίεβ οἵ ἴπ6 Κίηράοπ ἴο ἀϊβῆιδα 
τπεῖς ᾿ρμὲ. Α πιοβὲ ἱπιρογίδηξ σοπῃρίε- 
τηςεηῖ ἴο (ῃς ἀοοίγίηα δεῖ ἔογί ἢ ἴῃ νϑσ. 
1ο, (δὲ ραγδῦϊεβ νγεζε πιεαπῖὶ ἴο νεῖ! [6 
τηγβίεσίεβ οὔ ἴῃε Κίηράοπι.--- ες. τό. 
ἅψας: Μι. 8 καίουσιν. ἅπτειν 5 (Π6 
τοῖς οἰδββίςαὶ πογά,---σκεύει: δΔηΥ͂ 
Βοϊϊονν νεββεῖ ἱπβίεδὰ οἵ {πε πηογε ἀεβηϊϊα 
δυῖ 1658 14 π|}1ᾶγ μόδιον ἱἴπ Μι. ἀπά ΜΚ. 
---κλίνην, δεά ος Ἑςουςἢ, 48 ἰη Μι. δπὰ 
ΜΚ. Νοδοάγν ρμυΐῖβ ἴπ6 ἰᾶτρ ὑπᾶεσ ἃ 
ν65861 οὔ ἃ σουςῇ, ας ἃ γεΐξ; ἰξ τηδύ 6 
ἄοπε οσςαβίομδιυ γἤεη ἴῃς ἰἰρῆς, Εἰ ἢ 
Ὀυγηβ πίρῃξ δηὰ ἄδν ἱπ δὴ δδβίεσῃ 
ςοξίαρα, 0, δ᾿ τϑᾶϑοη πεεάβ ἴο ὃς οῦ- 
βουτεᾶ ἔογ ἃ ΨἘ116.---ἵνα οἱ εἰσπορενό- 
μένοι, εἰς., τπδὲ {ποβε ἐπέσγίηρ᾽ ἐπι ΤΑᾺῪ 
8εὲ ἴῃς ᾿ἰρ. ὙἁΤΕΘ Ἰίρῃς ἰ5 σδῖμε ἔοσ 



13--23. 

βλέπωσι τὸ φῶς. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

17. οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενή- 
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σεται" οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ γνωσθήσεται 1 καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ 
18. βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε" ὃς γὰρ ἂν 3 ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ 
καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν, ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ." 

10. Παρεγένοντο ὃ δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ ὁ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
καὶ οὐκ ἠδύναντο ὃ συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 20. καὶ ἀ ἔλ' οαΐ καὶ ἀπηγγϑη ἃ τῷ αν 
αὐτῷ, λεγόντων," ““ Ἧ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, 
ἰδεῖν σε θέλοντες." ὁ 41. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, 

“Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 
ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν." 7 

22. Καὶ ἐγένετο ὃ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον 
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, ““Διέλθωμεν εἰς τὸ 
πέραν τῆς λίμνης" καὶ ἀνήχθησαν. 23. πλεόντων δὲ αὐτῶν 
“ἀφύπνωσε. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ ΝΜ 

ΤΟ: ο ον γνωσθησεται ἰοιπά ἴῃ τηδην ἰεχίβ ΒΞ 33 μάνα ο ον ὡσθη 
(Τίβολ., ὙΝ.Η.). Ἐπὰν 

3 Ἐο: γαρ ἂν ἰπη Ὦ αἱ. 3.Β1,Ξ Βᾶνε αν γαρ. 
8 παρεγένετο ἴῃ ΒΌΧ 50, 71 ζορ. Τ.Κ. ἃ ρταπηγηδεςδὶ οοτγεοιίοι, 

4 αντον Δῆει μητηρ ἰπ ΝΜ Ὸ 69 (Τί5.}.). 

δ ΒΌΙΠΞ Βᾶνοὸ ἴοσ και απ', απ. δε, ἀηὰ οπιῖξ λεγοντων (Τίβο., ΥΝ.Η.). 
ὁ σε αβει θελ. ἰη ΒΞ (ΥΝ.Η.). 
8 ἐγεν. δε 'π ΜΑΒΌΙ,Ι, 33, 69 αἱ. 

Τ Οὐ αντον ΦΑΒΌΙΔΞ αἱ. 

3. Βὰ Βᾶνε ἄνεμον δῆες λιμνην (ΥΥ.Η. πιᾶτρ.). 1]. ΝΥ εἶβθ βυρρεβίβ τμδὶ εἰς τ᾿ Δ. 
ΤΊΔΥ ὃς ἃ 5'ο88. 

ἴδε ϑεπεῆις οὗἨἩὁ ἁἴοβε ψῆοὸ δα ψἱ πη 
(τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ, ΜΕ. ν. 15), ἴῃς ἰπ- 
τηδῖθββ. [8 [κ. τῃϊηκὶπρ οὗ τὰς αο πε 168 
ςοπλϊηρς ἱπίο τῇ οδυτοῦ ὃ--- εγ. 17. 

σεται: ῥγεάϊςεϊνε ΞΞ ποϊδίπρ μίάδεη 
ὙΥΒΙ ἢ 8841} ποῖ βοπὶς ἄδυ δὲ τενεβὶεά.-- 
-- γνωσθῇ, ἔλθῃ (ΜΒ1.), τς δις. ἱπά. 
Ῥάβδβεβ ἰπίο 80ζ. 8βι10]., ἢ οὐ μὴ ἴοτ οὐ 
τὸ ΠΟΙ ἰηρ πίάάεπ ἩΨΠΙΟὮ ἰδ ποῖ Ῥουπὰ ἴο 
Ῥεοοσῆς κπονπ (Μεγειῖ).---νεσ. 18 δη- 
ἔοτοεβ ἴδε ἅἁπν τπεπος δτγίβίπρ, ἐο ὃς 
ΟΑΣΘΙΪ ΠΕΆΤΕΓΒ; ΠΕΔΙΠΡ 80 88 ΓΟ ΙΥ ἴοὸ 
Κπονν ; Βῃοτισοπγίηρ Πεῖα νν1}} ἀϊβαυδιιν 
ἴον εἰνίπρ ᾿ἰρῃς. 6818 δ88 ἱπουϊσλῖεά 
τῆς ἀυεγ οἵ ῥίαείηρ τπ6 ρὲ 80 {πᾶὲ τ᾿ 
ΤΩΔῪ ᾿ΠΠυπιίπαῖς ; Ης πονν ἱπουϊοαῖδβ ἔπε 
τοῦ ἄντ οὔ δεὶηρ Ἰρῃι8.---ὃ δοκεῖ 
ξεν: πε δοκεῖ ΠΊΑΥ 8 εὐϊιοτίαὶ 
Ἐχρίδπδίοσυ οοπιηπιεπὶ (ὁ τοπῖονε μα 
Ὡρράζεπε Ἴσοπιγδάϊοιίοη Ῥείνεθη μὴ ἔχῃ 
δηά ὃ ἔχει (ΥΥ εἶΞ8, ΜΚι.-ενδηρ.» Ρ. 157). 

γν. 190-2:. Μοίέλεν απά ὀγείγοη (Μι. 
χὶϊ. 46-5ο, Μὶς. 111. 31-35)ὲ. Οἰνεη ἴῃ ἃ 
ἀϊδεγεης οοππβοιϊίοη ἴτοπι ἴπδὲ ἰη Με. 
δηὰ ΜΙ. Τῆς Ἵοοηπεοοιίίοη Βεσε βεεσηβ 
Ῥυτεῖγ τορίςαἱἹ : ἐῃς νἱβὶξ οὗἩ τῆς ἔγεπὰβ οὗ 
716δι8 ρίνεβ Ηἰπὶ οςςαβίοη ἴο ἱπάϊςαδις 

ΨΏΟ σε ΤΠ ψ πο ταργοβοηΐ (δε 
ΤΌ Ε ΓΟ] 801] (νετ. 21).--ν ἐσ. το. διὰ τὸν 
ὄχλον: ἃ οτοννὰ βεβθπὴβ ὑπϑυϊταδ]ε Ποῖα 
(Δουρἢ ποὲ ἴθ Με. δπὰ ΜΚκ.), ἴοσ υβὲ 
Ὀείοτς, 1εδι8 μπα8 δεεη οοηνοζβίηρ ὑἱΒ 
Ηἰβ ἀϊβοίρ!εβ ἰῃ ργίναιε.---νεσ. 2. [κ. 
Οπλβ (ἢ ρταρῆϊς ἰουςδεβ---ὄἰοοκίηρ 
διοιπᾶ, δηά βιγειςπίηρ οὔἕ Ηἰβ παηάβ 
τοννατάβ Ηἰβ8 ἀϊβοῖρ]εβ, οοηςοσγηεᾶ οὐἱν 
ἴο τεροζί {86 πιεπιοσγδῦϊς τνοσὰ.---οἵ τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ, (ποβ8ὲ Ὠεατίηρ δηά 
ἀοίπρ ἐκο τοογὰ οὗ Οοά. Τδε εχργεββίοη 
Βεῖα ἰδ βοπιενῆδὶ σοηνεητίοηδὶ δπὰᾶ 
Βεσοπάάδσυ 8ἃ8 ἼἿοπιρασεά ἢ Μὲ. δηά 
Μκ. ΟΥ, ομδρ. νἱ. 47, δηὰ λόγος τοῦ 
Θεοῦ, νἱϊΐ. 11. 

γν. 22-25. Τὰε ἐεπιῤεδὲ οπ ἐΐε ἰαΐφ 
(Με. νἱῖϊϊ. 23-27, ΜΚ. ἵν. 35-41). Τῇ 
νογᾶρε δοΐοββ (6 ἴακε ἴοοκ ρίαςβ, 
δοοογάϊηρ ἴο ΜΚ., οὐ ἴδε ἄαν οἵ δα 
ῬΑΓΑΌΪΕΒ; ἰξ ννγᾶβ ἂἃπ εοαῤέ ἴτοπι τς 
στον ἃ, ἃ νεσῪ στοὰ] δηᾶ ογεάι]ε δοσουηῖ. 
Τῆς ΨΒΟΙΪς βιευδιίοη ἰῃ 1Κ. ἰ8 ἀϊβεγεηῖ: 
ὯΟῸ ΡῬγθδοῃίηρ ἴτοπιὶ ἃ Ῥοδῖ, πὸ εβοᾶρθ 
ἤδη τδ6 Ρῥγεδοιηΐηρ Ψψ88 ονεσ. [ἷξ 
ΒίαΡΙΥῪ Παρρεπεᾶ οἡ οτς οὗ {π6 ἄδυβ 
(ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν).---Ν ες. 22ὥ.:. τῆς 
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{τ ας. χν. συνεπληροῦντο, καὶ ἐ ἐκινδύνευον. 24. προσελθόντες δὲ διήγειραν 
3: αὐτόν, λέγοντες, “Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. Ὁ δὲ 

ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ "κλύδωνι τοῦ ὅδατος - καὶ 
ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 25. εἶπε δὲ αὐτοῖς, ““ Ποῦ ἐστιν 3 
ἡ πίστις ὑμῶν; " Φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλή- 
λους, “Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ 

ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ ; " 

26. ΚΑΙ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν,δ ἥτις ἐστὶν 
ἀντιπέραν ὁ τῆς Γαλιλαίας. 27. ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε" δαιμόνια ἐκ 
Χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ 
ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 428. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ὃ 
ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε, “Τί ἐμοὶ καὶ 

Ε]..1. 6. 

, 

σοι, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦϑ τοῦ ὑψίστου ; δέομαί σου, μή με 

1 διεγερθεὶς ἰπ 3 ΒΙ, 13, 33 αἱ, (Τίβοι., ΚΝ. Η.). 

ΞἸΦΑΒΙΧ 1 αἱ. ομῖξ ἐστιν. 

5. 80 ἴῃ ΑΚΓΔΛΠ αἱ, εγτ. νεγεβ. (Ἰποϊμάϊηρ 51π.). Γεργεση 
ταεΡΏ.; 
τεαάϊηρ (ΥΥ. 

4 αντιπερα ἴῃ τηοδὶ υποΐαΐβ. 

γων ἴῃ ΔΓ ΧΕ τηΐπυδο. 6 
εἰς ΤΌΣ Γερασηνων ἰπ ΒΟ" νεῖ. [,φἴ. νυ]ρ. ; τὯ6 πιοδὲ ργοῦδθὶς 

5 Οπὶξ ἀντω 3 ΒΕΞ 33. Β [λ8 τιβ ανηρ. Ὁ, ΨὨΐς τεϊαϊηΐπρ ἄντω, οπιΐίβ τιβ. 

4 οτ ος εἰχε ἢ Β 157 ζορ. δᾶνε ἐχων. 

ἼἯΈΟΣ εκ χρονων. .. 
Χρονω ικανω οὐκ ἐνεδυσατο 

ἔεττςὰ, 

8 Οπιξ καὶ  ΒΌΙΧΞ 33 αἱ. 

λίμνης : πο ποοὰ ἴος τπῖ8 δἀάϊ᾽είοη ἴῃ 
ΜΚκ., οΥ Ἄν ἴῃ Με., νδεσς 168 18. τα- 
Ρτεβεηϊεὰ ἃ8 ἰῃ σαῤέγπανηι. . ἄοεδ 
ποῖ ΕἾ] υ8 ὙΒοτα 76βὺ8 ννϑβ δὲ τῆς εἰπιο. 
--ν ες. 23. , Μεηΐ ΟΗ͂ (ὁ 
βίεερ, ἐδιίρυιεά τ Πεαὶ δηᾶ βρεακίηρ ; 
τῆς δβίοττῃ ἱπιρ]1ε8β βυ] τ οοπάϊεοῃβ ; 

ὧν πιοᾶηβ ῬΟΪδ [0 ἅνδκε - 
ἔζειν, ἀπά ἴο ρὸ ἴο 5'εερ -- καθυπ- 

γοῦν; υἱάφ 1 ΟΌεςκ, αὐ Ῥάγγη., Ρ; 224. 
-, κατέβη, οἀπιε ἄοννη, ἔοτα {δε ἢ1118.--- 
συνεπληροῦντο, μυθ ([.5,, τῆς Ῥοαί) 
ψεῖς ρεϊτίπρ (11 δπὰ ἱπ ἄδληρεσ. ϑ8εᾶ- 
τϑη Ψουϊά πδίυσα!γ βάν, “ΨῈ Ψεῖα 

τεῖπρ 1}, νι Βεη ΠῸῪ πηεᾶπὶ τῆς Ὀοδί. 
ἔχαππριου οὗ βυοῇ ὑδᾶρε ἰῃ Κυρκε.-- 
γετ. 24. ἐπιστάτα: ἴκι᾽᾿5 νογὰ ἴοσ 
τηδβίοσ, δπδνεσίηρ ἴο διδάσκαλε, ΜΚ., 
δηά κύριε, Μι.---τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, 
ἴδε βυτρε οὔ τῆς νδῖεσγ.--- εσ. 25. ποῦ, 
εἴς., ψΒεῖο ἰ8 γοῦν (ΑΙ ὃ ἃ πιὰ τεῦυκα 
οοτπηρασεὰ υἱἢ Μι. δαπὰ ΜΚ. Νοῖε: 
ΣᾺ. ευεν :ῥαγές ἐλε Τιεσεῖυε. 

ἐνεδιδνσκετο ΑΝ ΒΙΓΙΞ 1, 33, 131, 157 ςορ. αἱ. Ὦᾶνςα και 
ἱματιον (ΤΊϑο;., ΝΝ.Η.. 

τπουρ 1 μαναὰ δϑϑυπηεὰ δεῖονν ἔδδὲ ἐμὲ δάοριεὰ 
Τῆς ἴσιο ἰδχὲ 15 ἀουδιι Παγα, 
Τίδβοξ. δαπὰ ΚΝ. ἰβ ἴο ὃς ρσε- 

9 Οπΐξ τὸν θεον ὨΞ “ (ΥΥΗ. ἴῃ Ὀγαοϊκεῖβ). 

γν. 26-.3ς. Τὰε ἀενιοπίας οΓ Οεγασα 
(Μι. νἱϊ!. 28, 34, ΜΚ. ν. 1-20).---Ν ἐγ. 26. 
κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν, “πεν 
Βαϊϊεὰ ἀοννῃ ἴτοπὶ ἴῃς ἄδερ βεὰ ἴὸ [ἴῃς 
ἰαπά, ρυῖ ἴη," ατπηπι; αῤῥιίεγωπέ αὐ 
γερίοπενι, ἘΔΡἢεΐ, νὯο ρῖνεβ8 πυπΊεΓοῦ8 
ΕΧΔΠΊΡΙε8 οὗ ἴδε ὑ8ὲ οὗἁἨ [818 νετ (Πεῖα 
οηἷν ἱπ Ν. Τι) ἴῃ ἀτγεεῖκ δυΐδοσϑβ.--- 
τ. Γερασηνῶν, ἴ[ῆ6 (Οἰετγάβεπεβ, ἱπμδδί- 
ἰΔπῖ8 οὗ ἴῇς ἴοννῃ οὗ ἀεταβα (Κεζβᾶ, 
ὙΒδοπίβοη, ψαπὰ αμπά Βοολ), πεᾶς τπε 
ξαβίοσῃ δῆοσε οὗ ἴῃς ἴακε, ἃ {|| βδοι τῆ 
οὗ (δες πιουῖ οἵ νδάϊΐ ϑεπιδοῦ (Κοῦ 
Κογ οπκ ἐπε ογάαη, οὮδρ. χχὶ ἱ.).---ἥτις 
ἐστὶν, εἴς. : 1ῃ18 οἶδα ἀῆβύγοσθ ἴο ΜΙ.᾽ 8 
εἰς τὸ πέραν τι θυ ΒΥ ἴῃς τεϊδίϊνα 
οἴδλιβε [.κ. δνοϊἀβ (ἢς ἄοιυδὶς εἰς (]. 
Μνεῖββ ἰπ Μεγετ).---ἀντίπερα τ. Γαλ., 
ορροβίις 6δ]11ες, ἃ νᾶρσυς ἱπάϊοαιίοη ; πα 
εὐϊιοτσίαὶ ποῖς ἔοσ ες Ὀεηςῆὶ οἵ γεδάοσβε 
{π|6 δοᾳυδίπιδά νπ ἴῃς σουπίτγ.--- 
γε. 27. ἀνὴρ ἐκ τῆς πόλεως, ἃ πηᾶπ 
οὗ, οΥ ἔτοπι, τῆς οἷν ; δε ἀϊά ποῖ οοτης 
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βασανίσῃς." 20. Παρήγγελλε! γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 
ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου - πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει 
ὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο" ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ 
διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ ὃ τοῦ δαίμονος 4 εἰς τὰς ἐρήμους. 
30. ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ̓ Ιησοῦς, λέγων," “Τί σοι ἐστὶν ὄνομα δ; 
Ὁ δὲ εἶπε, “Λεγεών"" ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν. 
31. καὶ παρεκάλει ὃ αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον 
ἀπελθεῖν. 32. ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἢ ἐν τῷ 
ὄρει" καὶ παρεκάλουν 10 αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους 
εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 43. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθεν 11 εἰς τοὺς χοίρους - καὶ ὥρμησεν ἡ 
ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἀπεπνίγη. 5434. ἰδόντες 
δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον 13 ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες 13 ἀπήγγειλαν 
εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 35. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός " 
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ 

1 παρηγγειλεν ἰπ ΒΞ 69 (ΥΥ Ἡ. πηατρ.). 
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380 ἴῃ ΟἿ δηά οἵμες υποίϑιβι Δ ΒΙΧΞ 33 πᾶνε αδεσμενετο. δεσμεω πὰ 
ξεσμενω ἅτε Ὀοτἢ τατγα ([Διΐοσ ἰῃ Με. χχίι. 4). 

3. 80 ἰπ πιοβὲ ὑποῖαϊβ. ΒΞ Βανε απὸ (ΥΥ͂.Η. ἐεχι). 

4 δαιμονιον ἴῃ ἢ ΒΟΌΞ (Τίδο;., ΝΝ.Η.). 

5 Οπίξ λέγων δὲ Β : αἱ. νεῖ. 1,δε. (Υ. Η.) ἀραίπβε ΟἿΣΙ, (Τίβο.). 

δ ονομα ἐστιν ἰπ ΑἸ ΒΌΓΙΞ, 33 αἱ. 

8 παρεκαλουν ἴῃ  ΒΟΌΙ, πήπυβς. ΤΕ. ἃ οοττγεοιίοη. 

3. 80 ἴῃ ΨΕΙῪ ΠΊΔΠΥ πποίαῖβ, θὰ 8 ΒῸ πᾶνε βοσκομένη (ΥΝ.Η. ἐεχί). 
10 παρεκαλεσαν ἴῃ ΒΟΙΙΞ:, 33 αἱ. Δ ξισηλθον ἰπ πηοβὲ υποία]8. 

7 εισηλθεν Ὀεΐοτε δαιμ. ἰη 38. 

15 γεγονος ἰπ ΑΒΟΌΙΞ αἱ. ῥ᾽. 

ουξ οὗ {δε ἘΗΥ ἴο πιεαεὲ 7ε8118.---ὄχων 
δαιμ., Βανίπρ ἀεπιοπβ, ἃ ὑσαπν ψ ἢ 
τεΐδξεεηςς ἴο νεῖ. 30.--οὐὖκ ἐνεδύσατο, 
εἴς. : ἔπ ἀεβοτσιρείοη Ῥεραη Πογα 15. σοπ.- 
Ῥἰεἰεὰ ἴῃ νεσ. 2οὅ.Ό Μκ. ρίνεβ ἰἴ αἱἱ αἱ 
οποδ (ν. 2-5). [Κ. βεεπηβ ἴο ζοϊονν ΜΚ. 
δυὶ ἴτεοἷγ---ὐποϊοιῃεά, ἀροάς δπιοηρ ἴπε 
τοτλδ8, ἴδ ραν χάρνν νάν δ το πεοηρᾶνε τ 
γεῖ. 20. πα, Ε : ἴδε οοπι- 
τηλπὰ ςαυβεὰ τῃ6 οτυ οὗ ἴξατ, δηὰ τῆς 
ἔξασ ἰ8 εχρ᾽ αἰπεᾶ ἱπ {Π6 οἴδυβε [Ὁ] οννίηρ, 
ἱπισοδυςεά ὈΥ ἃ βεζοπὰ γὰρ.--πολλοῖς 
χρόνοις, δΔηδινεῖβ ἴο πολλέκιν ἵπ ΜΚ. ν. 
4. τδογεΐοσα ῥγαβυτηδν υϑεὰ ἰπ ἴῃς 
δεηδα, οἴϊεπιίπιεβ, τεαυεπεῖγ. 80 Ετγαβ8- 
πιὰδ δπά ατοξΐῃβ, δῃὰ τηοξὲ τοοεηὶ ςοπὶ- 
ταθηϊδῖοσβ. Μεγοῖ δπὰ οἴδεῖβ ἴδκα ἰξ Ξε 
ἀυτγίηρ ἃ ἰοηξ ἔἰπι8δ. ϑοῆδηζ ςοπηδίπαδ 
τῆς νο βεπβεβ. Τα ἀΐβεαβε νγὙ858 οἵ δῇ 
ἱπτογπητεπε οπασγαοῖοσ, ἤθε ννοτα 
ῬΔΙΟΧΥΒΠῚ8 οἵ δοιῖς τηδηΐβ, ἀπά ἱπίεσγνδβ 
οὗ οσοπιραγαῖϊνε αἰεὶ πὰ τι οηδΙν. 
μοπ ἴῃς ρῥδγοχγβπβ Ἴαπὶςὲ οὔ, ἴῃς 
ἀεπηοη (οπς ἴῃ νεσ. 29) νν 88 βυρροβεά τὸ 

15 Οπγὶς ἀπελθ. 411 υηςΐα]8. 

8βεἶζε πίπῃ (συνηρπάκει). Τδεη ἣς δὰ 
ἴο ὃς πὰ ἴῃ Αὐτν δηά {οιίοσβ, δηά 
Κερὲ ὑπᾶάες ρυατὰ (φυλασσόμενος, οἵ. 
Α. Υ. δηά Ε. Ν. μεσ), δὰξ 411 ἴὸ πὸ ρυτγ- 
Ροβε, ἴδε ἀετηοηΐίας ἔοσος Ὀυτβεπρ [86 
δοπάβ δπὰ ἀσγίνίπρ τῃς τ νἱοιπι ἱπῖο 
τῆς ἀεβετίβυ Τῆς τηδάγηδη ἔδατεὰ τῆς 
τεΐυσγηῃ οἵ δὴ διίδοϊκ, μεποα δί8 δἰαγπιςά 
οτγ.---ν ες. 30. ὅτι εἰσῆλθεν, εἴς. : [κ. 
ξῖνεβ (πὶ εχρίδπδιίίοη οὔὐ τῆς πᾶτης 
Ἰιερίοπ; ἴὰ ΜΙ. τῆς ἀεπιοπίας ρἶνεβ ἰξ.--- 
ψεσ. 31. εἰς τὴν ἄβυσσον, ἱπίο ἔπε ἀῦγ88 
(οΥ Τατγίασγιιβ) ἱπβίελά οἵ Μβ|κ..᾽8 ἔξω 
τῆς χώρας, ουὲ οὗ ὈὨεςδροϊ8.--- ες. 32. 
χοίρ. ἱκανῶν: ἴογ ἃ ἰᾶατρε πυτηδεσ, οἴεη 
ἴῃ ἔκ 88 δαυϊναϊεης ἕος ΜΙκ.᾽8Β. 2Ζοοο. 

γν. 34-39. ΤΑε Ξεφμεί. 1,Κ. ι6}18 16 
βεςοηὰ ραϑγὶ οὗἉ τῇς βίοσυ νεῦγὺ πιυςῇ 88 ἰξ 
8 ρίνθη ἰῃ Μκ., νὰ βρῆς δεν] βεῖς 
νατγιδιίοπθϑ. ἴπ γεν 26 ἐν Βα ΕΒΕΝ ΕΑ ΠΟ 
εχργεββίοη πῶς ἐσώθη ιἱμονισϑείς, 
δὲν τῆς ἀεπιοπίας νν88 δὰνοά! τος Μκ.᾽8 
“δον ἱξ Παρρεηδβά ἴο τε ἀεπηοηΐδο, δηὰ 
ςοποογηΐης τῃ6 διυνίης,᾽" βυρρεβιίηρ 186 
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οὗ τὰ δαιμόνια ἔξεληλύθει,1 ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ 
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ - καὶ ἐφοβήθησαν. 16. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς 
καὶ 3 οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 437. καὶ ἠρώτησαν 8 
αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ὁ ἀπελθεῖν ἀπ᾿ 
αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο: αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ δ 
πλοῖον ὑπέστρεψεν. 18. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει 
τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς," λέγων, 
39. “ Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ἴ ὁ 
Θεός." Καὶ ἀπῆλθε, καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν 
αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς. 

40. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐνδ τῷ ὑποστρέψαι τὸν Ἰησοῦν, ἀπεδέξατο 
αὐτὸν ὁ ὄχλος ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 

41. Καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς 10 ἄρχων τῆς 

συναγωγῆς ὑπῆρχε, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, παρεκάλει. 

1 φξηλθεν ἰπ δὴ Β (Τίδο., ΥΝ.Η.). 35 Οπιϊ καὶ ΒΒΟΌΙ, 33, 69 αἱ. 
3 80 ἴῃ ΙΓ, αἱ., δηά, 88 πιογα ἀϊβῆουε, ργεέεγαδῖς. 3 ΒΟ αἱ. πανὲ {π6 βίπρ. (ΥΝ.Η.). 

4 νίἄε αἱ νεσ. 26. 

ΦΊΜΒΌΙ, οζηΐὲ ο 1.» Δη ἀχρίπδίοσυ δά άϊείοη. 

δ Ομΐε τὸ 3ΞΒΟΙ, αἱ. 

Ἴ σοι εποι. ἰπ  ΒΟΌΙ, πιΐησδο. 

δ ἐγεν. δεεν ἴῃ 3 Ὁ δηά πιδηγ οἴμεσ υποίδ]ϑ (ΤΊ 8ς.). ΒΙ, 33 αἱ. Πανε ἐν δε (ΥΝ.Η.). 

9 .)Β δᾶνε νποστρεέφειν (Τίδο;., ΝΝ.Η.). 

ἰάεα ταὶ (πῆς ἀεβισυςείοη οὗ τῇς δυνὶπα 
νν 88 ἃ ρατὺ οὗ ἔπε εουγθβ.0 ΤΏΕΥ Βδά ἰο ὃὈς 
ἀτονπεὰ {δαὶ πα τηΐρῃς Ὀς τεβίοσεἀ ἴο 
βδηϊξγ.---  ετ. 3). ΓΚ. [8 νΟΓῪ σάτα! ἴο 
ἱπνοῖνε ἴῃς ὙΠοΪς Ρορυϊβίίου πὶ τπ6 
τεαυεβὲ τὲ Ιδϑ8 ψουὰ ἰεᾶνε {πε 
οουπίτυ--ἰῃς ὯΟ]ς πλυϊτυάς οὗἨ τῆ9 
ἀϊθισίςε οἵ αεγαβα, ἴον δπά σουπίγυ, 
οἰάζεπβ δπὰ ἔδγπηεῖβ. Απὰ ἢς ρῖνεβ 85 
1δε τεδβοῃ, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο, 
ἘθεΥ ψεσε ροββεββαά ὑγῈ} 8 ρτεδὶ ἴδᾶσ, 
δηϊο-βιγίςκοη.--- ες, 38. ἐδέετο, Ιοηΐς 

ἔδττα οὗ {πε ἱπηρετίεςε οὗ δέομαι. ΝΥ. 
δηὰ Η. ρῥγεΐεν ἐδεῖτο, {πε τεδάϊηρ οὗ Β[.. 
ΤῊς Βελὶςὰ πηδπβ τεφυδβῖ, ἐπουΡ ἢ ποῖ 
ειαπίεά, ννου]ὰ ρταιν ]6βὺ8, δ5. ἃ οοπ- 
ἔγαβὲ ἴο ἴπε υπδηϊπιουβ ρῥεξϊείοη οὗ δε 
(εζαβθηοϑ ἴπαι Ηδ νου]ὰ ἰεανε ἴμε ρδςς. 
--νε ες. 39. ὑπόστρεφε: ἰτ ννᾶ8 ροοὰ ἴογ 
τῆς τῆδῃ πὲ ἢς δβδῃουἹά τγείυσγῃ ἴὸ ἢὶβ 
Ποηῖς ἃπά ρεορῖε, δπά [6] {πεπὶ τνῆδὶ 
μαᾶᾷ ὈεἕΔΙΠ]δη Πίπὶ τπγουρἢ ἴῃς τππεσον οὗ 
αοά ἰὅσε ἐποίησεν ὁ Θεός). [τ νν88 
ξοοά ἴογ ἴδε ρεορῖε αἶδο.: ὙὙπεν πεεάεὰ 
ἃ τηϊββίοπασυ ρτθδεῖγ.---καθ᾽ ὅλην τὴν 
πόλιν, ονεῖ ἴπε ννῇοῖς οἰϊγ. ΜΚ. β88γ8 
ἴῃ Πεοδροϊίβ. 
ες. 4ο. Οηἡ ἐᾷ τοσσίεγη σἱάς (ΜΚ. ν. 

21. [πὶ 511 [Ο]]ον8Β ΜΚ. ςἰοβεῖυ, 
πιοηεϊομῖας ΠΡ ςοτγάϊα! ννεϊσοπιθ ρίνεῃ 
7εβὺ8 οὐ Ηἰΐβ αττῖναὶ οὐ (Ὡς ἀδίιθαη 

19 ΒῸ Βᾶνς οντος (ὟΝ. Η. ἐεχε). 

βῆοις, δηᾶ ργοοεοάϊηρ ἴο παιγαῖα ἴπ6 
ἱποιάδηϊβ οὗ τῇς ννοσηδη ψΙ ἃ ἤυχ, δηά 
βίταν' ἀδυρδίοσ. --ὁ ὄχλος, ἐΐλε Ἄοτονά. 

ὯΪ8 σσονγὰ 8 ὑπεχρί δηθὰ Ὁγ [Κ., ψῆο 
8ΔΥ5 ποιῃϊπρ οὗ ἃ ογσοννὰ νῆδη ἢς ἱπίγο- 
ἄυοεδβ δ'8β πασγαῖνε οὗ ες νογᾶρε ἴο (6 
ολϑίεσῃ βῆοσε (νεῖ. 22. ἷπ Μζ.. δε 
σέβαπος οὗ ἃ οἽσοννά [8 δαϑίὶν δοοουπίθα 
ὋΣ : [658 πδὰ βυδάςηϊν ᾿εΐς τς στεαὶ 
οοηρτερδίίοη ἴο ψῃϊοῃ Ης μδᾶ βροκβη 
ἴῃ Ῥαγδῦϊεδβ, πὰ 28 Ηἴβ βία οὐ ἰῆς 
εαϑίεγῃ βἰάς ψὰ8 ουξ βῃογῖ, ὑἤεη Ης 
τεϊυτπαᾶ ἴο ἴΠ6 τνδϑίεγη βῆογε ἴ886 οσσονά 
μαά Πδγαάϊν ἀϊβρεγβεᾶ, οὐ δὲ ἰεαβὲ οουἹὰ 
τεδββοτη  ]8 οα βῃογὶ ποίϊοθ ΜΙ. ἄοεβ 
ποῖ 5ᾶὺ ἐλ Ἵσσονά, δυῖ ἃ ρτεαΐ Ἵοσγονά.-- 
ἀπεδέξατο ἱπιρ|:ε8 ἃ οοτάϊα! τεσερίίοη. 
ΟΥ. Αςῖβ χν. 4. Εδρβεὶ ρῖνεβ ἽἼχϑπιρίεβ 
οἵ τηῖ8 βεῆβε ἔἴτοπὶ ἀτσγεςκ δυΐμοσβ. 
Επυτῆγ. ἴοοῖ ἴξ ἴπ τηϊ8 βεῆβα, δίνην 88 
δε τεάβοη ἔοσ ἔπε ννεϊσοπις : ὡς εὐεργέτην 
καὶ σωτῆρα. -- προσδοκῶντες: [6 
Ῥδγδθῖεβ, ποῖ ἰο βρεᾶκ οἵ γτεοεηὶ μεδίηρ8, 
δορουηξ ἔοσ {πε ἐχρεοϊδιίοη. 

γν. 41-2. ΤἌςΨ εἰοῦγ ὁΓ γαϊγηδ᾽ 
ἀαιρλίεν δερὶτς (Μι. ἰχ. 18, το, ΜΚ. ν. 
21-24).---ἄρχων τῆς συναγωγῆς ἱπείεδά οὗ 
ἀρχισυνάγωγος (ΜΚ.), 458 ποτα ἱπιε! Πρ Ὶ δ] 6 
ἴο Θδπε]ς τεδάεσβ Βυὲ δἴεσγ δανίπρ 
εχρί δἰ πεὰ [15 τηεδηΐηρ ὉῪ ἴδε υβς οὗ τΠϊ8 
ῬΏγαβα μ6 επηρίουβ ἴπε οἵπεσ ἰῃ νεσ. 40. 
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αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ - 42. ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν 
αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν 
αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 44. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 

αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις εἰς ἰατροὺς προσαναλώσασα ὅλον τὸν 
βίον! οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾽ 3 οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 44. προσελθοῦσα 
ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ " καὶ παραχρῆμα 
ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 45. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, “Τίς ὁ 

ἁψάμενός μου ;" ᾿Αρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ 
μετ᾽ αὐτοῦ, ““᾿ Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, 

καὶ λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενός μου ;" 46. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, 
““Ἥψατό μου τίς - ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ὅ ἀπ᾽ ἐμοῦ." 
47. ᾿Ιδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε, καὶ προσπε- 
σοῦσα αὐτῷ, δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ὁ ἐνώπιον 
παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 48. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, 

“Θάρσει,7 θύγατερ,8 ἡ πίστις σου σέσωκέ σε" πορεύου εἰς εἰρήνην." 
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1 Ἑτοζὰ εἰς ιατρους ἴο βιον οπικίίἰεὰ ἴῃ Β (ΥΝ.Η.) ; πιᾶν Ῥὲ ἃ ρίοεβ οπι ΜΙκ. 

3 πίη ΒΞ. 
8 Β βοζῃς στηΐπυβο. δηὰ νεσγβ8. οὔ οἱ μετ. αντου (Ὁ. Η.). 

4 Ομ και λέγεις... μον 1, πηΐπυδο. νεζβ8. (ΤΊβ.Ἐ., ΥΝ. Η.) ; οοπιοϑ οσὶ ΜΙ. 

δ ξξεληλνθυιαν ἴῃ Ὁ ΒΙ, 33. 

8 αντω οπίτεὰ ἴῃ ΜΑΒΌΓΙΧΞ αἱ. 

Τ Ἰ ΒΌΙΞ τιΐηυβο. νεγβ8. οὔηϊξ θαρσει, ὙΏΪΟΙ ΤΛΑΥ σοτηα ἴτοπὶ ΜΕ. 
8. 80 ἴῃ τηοϑὲ υποίδἱβ; ΒΚΙ, Βᾶνε θυγατηρ (ὟΝ. Η.). 

-τ ες. 42. εγὴς (45 ἰῃ νἱΐ. 12): 
Ὁ]1ῶτ τὸ με οὐδονι οὗ τῆς πως 

18. σδηκ, δπά τῆς ρἰτ] 8 δρε (411 Ἰδοϊκίπρ' 
ἴῃ Μι) [Κι μΒα5 ἴῃ σοπηπιοη ἢ ΜΚ. 
ΤΒῖ8 ἔξαίυσε ἢς δάάβ αἴξεσ ῃἰ8 ννοπὲ ἴὸ 
δηῆδηος πε Ὀεπενοίεπος οὗ 765808.--- 

ἕν, 88 ἁγίηρ. Μ.᾿Β ρῆγαβο, 
ἐσχάτως ἔχει, 18 ἀνοϊἀεὰ 48 ποῖ ροοά 
ατεοκ. [πη Με. β8πὲ ἰβ αἰγεδὰν ἄεδά. 
- συνέπνιγον, ννεῖτε τ )οεαίίηρ Ηΐϊτα ; ἃ 

ΒΈΟΠΡ εχργεβϑίοη. ΜΒ ννογὰ 
ἷβδ βυβηοίεπγ βίοηρ (σννέθλιβον, 
γοηρεά), δηάὰ ἰξ ἱπεῖε Ψψ88 ἴο δα 
εχαρρειαϊίοη ννεὲ β8πουϊά διασγάϊνγ ὅανς 
εχρεοιεὰ ἰξ ποσὰ ΓΚ. Βυῖ ἢς υ868 ἴῃς 
ψοσά ἴο πῖᾶκε ΟἸγίβι᾽ 5 φυῖςκ ρετοεριίοη 
οὗ ἴδε βρεςῖδὶ ους ἢ! οσὶ Ὀεδίπά (νετ. 
45) ἴδε πλοσς σηλγνεϊΐουβ. 

γν. 43-48. Τὰυε τοονιαπ τοϊἐ αἩ ἰςδμδ 
Μῖι. ἰχ. 20-22, ΜΚ. ν. 25-34).--- ες. 43. 
πὸ : ἰπάϊοατίηρ ἰἢς ἐεγρείπης αφηο. ΜΙ, 

086ὲ85 (δες δοουβαιίνς οὗ ἀυταίίοη.--- 
προσαναλώσασα (Πέετε ΟὨΪΥ ἴῃ Ν. Τ.), 
Βανίηρ ἐχρεηάεά ἱπ δάάϊιίοη : ο 1οββ οὗ 
Βφα ἢ τνᾶβ δἀδεά 1088 οὗ πιδδηβ ἱπ (ἢς 
εἴοτι ἴο γαίῃ ἰξ Ὀδοκ.--βίον, πηεᾶπβ οὗ 
11ς, 28 ἰπ χν. 12, 30, χχί. 4.---οὐκ ἴσχυσεν, 
εἰς., ψὰ8 ποῖ δοϊἷΪε ἴο ρεῖ πεδὶηρ ἔτοπὶ 

ΔΩΥ (ρῃγϑβίοἰδη), ἃ πηϊ]ετ ὙγαΥ οὗὨ ρυξεΐπε, 
ἴι πάη ΜΚ.᾽8.--- ετ, 44. κρασπέδου, 
ἴῃς ἴδβ8εῖ παηρίπρ ονὲσ τῆς ββοιυϊάεσ: 
1818 ἐεδίυτε ποῖ ἱπ Μκ., ἃ οὐτίουβ 
οπλἰ ββίοῃ ἰῃ 80 ρταρῆϊς ἃ νυτίξετσ.---παρα- 
ρῆμα: [,Κι᾿8 εἐαυϊναϊεπξ ἴον εὐθὺς.-- 

, τῆς ἔονν οὗἩ δ]οοὰ (ῥύσις) εἰορρεά. 
ἱστάναι, {πε ἰεομπίςαὶ ἰετπὶ ἔοσ {πὶ8 
ἐχρεσίεπος.--- εσ. 45. Πέτρος: ΜΚ. 
ΒΔΥ8 “ἴῃς ἀϊβοὶ ρ[εβ," δυξ οπς ψουἱά 
ΒΡΕΔΙς ἴος ἴῃς σεβῖ, ἀπά 1,1. πδιυσγα!ν 
τλδκαβ Ῥεῖοσ ([ῃς βροκεβιηδῃη.--συνέχουσί 
σε, Πετὰ ἴπες ἰη.---ἀποθλίβονσιν, βαυεεζε, 
ἐἶκε ργαῤές (]οβερῇ., ἊΑπέ., 11.,) ν. 2).--- 
γεῖ. 46. ἐγὼ ἔγνων: [Κ. ρυΐϊβ ἱπέο (δα 
τουτὶ οὗ 6βὺ5 ννῃδὶ ἱπ ΜΚ. ἰβ ἃ σοιηδγῖκ 
οὗ ἴῃς παιγαῖοσ. Μὲας ποῖςβ ου 118 ἰη- 
οἰάεπι ἰῃ Με. δπὰ ΜΙκς. 
γν. 49-56. Ῥγευίομς παγγαέϊτδ γεσμρεσα 

(Με. ἴχ. 23-26, ΜΚ. ν. 35-43).--- εσ. 40. 
τιξ: ΟΠ6 ΠΊΘΒΒΘΠΡΟΓ, βενοσαὶ ἰῃ ΜΚ. ; οπα 
ἐπουρἢ ἔογ ἴ8 ρυγροβε.---παρὰ τ. ἀρχ., 
ἔτοτι ἴδε τυϊεσ Ξε δεϊοηρίπρ ἴο 8 ποιιβδ. 
Μίάε ΜΚ. {|. 21 : οἱ πα; αὐτοῦ. ΜΚ. Πα8 
ἀπὸ Ὠετε.--- ετ. 50. ούσας: ΜΚ. 48 
παρακούσας, ἴῃς πιεββαρε δεὶηρ βροκεη 
ποῖ ἴο Ϊ]εϑὺ8 Ὀυξ ἴο Ϊ]Δἰγυβ: Ης ονεσ- 
μεαγά ἰξϊ.--μόνον πίστευσον, εἴς., ΟὨΙΥ 



526 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΜΠ]. 40---56. 

49. Ἕτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου, 
λέγων αὐτῷ, ““Ὅτι τέθνηκεν ἦ θυγάτηρ σου" μὴ ̓ σκύλλε τὸν 
διδάσκαλον." 5ο. Ὁ δὲ ᾿ἸΙησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, λέγων, 
“Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε," καὶ σωθήσεται." 51. Εἰσελθὼν ὅ δὲ 
εἷς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα,5 εἰ μὴ Πέτρον καὶ 
᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην,7 καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 
52. ἔκλαιον δὲ πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε, “Μὴ 

κλαίετε. οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει." 53. Καὶ κατεγέλων 
αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 54. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, 

καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε, λέγων, “ ἯἩ παῖς 
ἐγείρου. "10 ςς, Καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη 

παραχρῆμα καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 56. καὶ ἐξέστη- 

σαν οἱ γονεῖς αὐτῆς" ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ 
γεγονός. 

Σ Οπιΐξ αντω (εχρί εἰἶνο) ΣΕ ΒΙΧΞ :, 33. 

3 μηκετι ἰπ 3 ΒΌ. 
8 Οτηΐξ λέγων ὐτἢ ΜΒΙΧΑΞΊΙ, 33 οἷ. 
4 πιστευσὸν ἰῃ ΒΙ.Ξ. 
δελθων ἴῃ ταοβὲ υποΐαἷβ πὰ νεσβ8. 
8 Ἐο: ονδενα ΒΟΌΙΧ 33, ὅο δανε τινα συν ἀντω (Τίδο;., ΚΝ. ἢ... 

Τ Ιωαν. Ὀείοτς ἰακ. ἰῇ ΒΟῸ δηά πιδην οἵμεσ ὑποίδ]β. 

δος ουκ  ΒΟΌΙ, Βᾶνςο ον γαρ (ΥΝ.Η. 

ΤΙ. - ΜΙ, 33. 
; Τίβοξ. Ξ: ΤΕ). 

9 ΒΟΌΙΧ πιΐπυδο. οπνῖ ἐκβαλων . .. και; ἱπηροτίοὰ τοηὶ ΜΙ, 

"9 φγειρε ἰπ ΜΒΟῸΧ Σ, 33 (ὉΝ.Η.). 

δοϊίευο αὐτιὰ βἢς 811 Ῥεὲ Ξασεά--- ῬΑ] 8: 
ἴῃ τὰς ρμγϑίςαὶ βρβετσε.--- εσ. 56. [π8Β 
δηὰ οἰμεὶ ΜΘ. «δε υδυ] οτάες οὗ τπ6 
ἕδτες ἀϊδβοῖρ]ς8-- -εῖογ, [4π|ε8, [ομη---ἰβ 
οδδηρεά ἱπίο Ῥεΐεσ, [οἤη, [ἀπι68..---ν ες. 
53. εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν: [,Κ. ἰ8 ςᾶτο- 
ὯῺ] τὸ δάά 118 σεηλασκ ἴο Ἔχοϊυάς τδς 
ἰάεα ἰδδὲ ἰξ νγὰβ ποῖ ἃ οδβε οἵ γεαδὰ] ἀβδίῃ; 
Ηἰβ αἰπὶ ἤεζε, 8ἃ8 δἰ νναυβ, ἴ0 τηδρην τῆς 
2οισεν 848 61 δβ (ῃς Ῥεπενοΐεπος οὗ 
7εβι5.---ν ες. 55. τὸ πνεῦμα, Πεῖ Ξῤίχιέ 
τεϊυτπεὰ -- ψυχὴ ἰπ ΑςἰΒ χχ. το.---φαγεῖν: 
τῆς ογάεσ ἴο γίνε ἴῃς τσαβυβοϊταϊεά Τμιὰ 
ξοοὰ ἰδ ποὶ ρεουϊίασ το 1.1... Ὀὰϊ Πα ῥίδοεβ 
ἀπ ἰῶ ἃ πιοσεὲ ρεοῃιίηθηϊ ροβίτοη τβδπ 
ΜΙκ. ἴο βδονν [δὶ δ8 δῆς μὰ Ῥθεη σε} 
ἀεαᾶ β86. τν 28 πονν ΓΕΔ ΠῪ ἰΐνε ἀπά ννε]}; 
πεςάϊηρ ἔοοά δηὰ δθ]ε τὸ ἴακε ἴξ. ἀοάεϊ 
τοηδσκβ οὐ ἴῃς οδἰπηπεϑδ ὙΠΟ Β 
]εβὺβ ρανεὲ ἴῃς ογάεσ δῆες βυςβ ἃ 
ϑιυρεπάουβ δνεπί. “"Α8 βἰπιρῖν 88. 8 
ῬΒγυβίςίδη {εεἶβ [Ὡς ρυΐδβε οὗ ἃ Ρϑϊίεης Ης 
τερυϊδῖεβ μεσ ἀϊεὶ ἴοσ ἴἢς ἀδυ." 

Ὅπαάρτεξκ ΙΧ. ΤῊΣ ΟἾΟΒῈ ΟΡ ΤῊΕΒ 
ΟἌΣΙΣΕΑΝ ΜΙΝΙΒΤΕΥ. ΘΕΤΤΙΝΩ ΤῊΞΒ 
Ἑλοκ Τούρ ᾿ΕΚύδβΑΓΕΜ.--- ν. 1-50 

οοπίδίῃ δυπάτυ ραγιϊουϊασβ νν εἰς ἢ ἐοσεῖδος 
ἔοστη ἴμ6 οἱοβίῃηβ δοδῆςβ οὗ ἴῃς ΘΔ. Πεαῃ 
ΤΑΙ ΠΙΒΊΣΥ : ἴδς πγϊβδίοῃ οὗ τ[86 Ἰνεῖνο, 
ἴῃς Τεεάϊηρ οὗ (ἃς τπουδβδηάδβ, (ἢς οοη- 
νεϑαιίοη οὐ (ἢ ΟἸγίβεὲ δὰ τῇς οσοβδ, 
τς ἱταηδβρυταίίοη, πε Ἔρὶ]θριῖὶς Ὀογ, [86 
᾿οηνογβαίίοη οὐ “Ψγῆο 18 ἴῃς ρτεαίεβι ", 
Αἴνες, σα Ῥερὶηβ ἴῃς ἰοηρ ἀϊνίδίοη οὗ 6 
Αοθραὶ, εχιεπάϊηρ ἴοὸ χνυὶϊ. 14, ψΒο ἢ 
ἔοστηβ ἴῃς Ἑοδίες ρεου σιν οὗ 1.Κ., βοπιε- 
τἰπλε8 οδ]δά τῃη6 ατεδὲ Ἱπιεγροϊδείοη οσ 
Ιηβεσίίοῃ, ρυγροτγεηρ το ὃὲ [ἢς παγγαῖϊνα 
οὗ ἃ Ἰούγπου βδουξῃνναγάβ ἰοννᾶσάβ 7εγα- 
Β΄ επὶ [Ὡστουρῇ δαραγία, ἰΒεγαΐοσα βοπιε- 
εἰπιε8 ἀεδίρηδιεά {πε ϑαπηδγίϊδῃ τη βέσυ 
(Βαυς ἀπά ἐς Ταρίηρεπ βομοο]), θυϊ ἰπ 
τ ΔΙ σοπμβἰβείπρ' ἕο ἴῃς πιοβὲ ρατγί οὗ ἃ 
ταϊβοο δηθοῦβ οοἰεςίοα οὗἨ ἁἀϊάδοες 
Ῥίεςεβι Αὲ χυϊ. 15 ἱκ, τοὐοίπβ [86 
ΠΟΠΊΡΑΠΥ οὗὨ 18. Ὀγοῖμεσ δνδηρο βῖ8, ποῖ 
ἴο ἰεᾶνε ἴμθηὶ δρδίῃ 1}}} ἰᾷς ἐσαρσὶς ὁπά, 

νν. χ-ό. Τὰε νιἰδείοπ οὗ ἐὰς Τινεῖνο 
(Με. χ. σ, 5-15, ΜΙς, νὶ. πὴ 1. 
συγκαλεσάμενος δὲ: τῃς δὲ τυτηβ δἰΐεη- 
τίοη ἴο ἃ πον βυδήεςξ, ἀπά τᾷς μαζὶ 
σνγκαλ. ἱπΊρ|1ε8 ἴῃδι ἰξ ἰβ ἃ τχδίϊες οἱ 



ΙΧ. τ--. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 427 

ΙΧ. 1. ΣΥΓΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ,1 
ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ 

νόσους θεραπεύειν " 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας.2 
2. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν 

3. καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς, “Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν: μήτε ῥάβδους, μήτε 
πήραν, μήτε ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ ὁ δύο χιτῶνας ἔχειν. 

4. καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 
5. καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται δ ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως 
ἐκείνης καὶ δ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε,Ἷ εἰς 
μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς." 6. Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰφ 
κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 

1 Μὴν υὑποίαϊβ (ΒΏ, εἰς.) οπιῖὲ μαθ. ἀντον. ϑοηις ἰεχίϑ (ΟΞ αἴ.) Βανα 
αποστολους. 

5 βυυσ. σῦς. ἀπὰ δίῃ. οπχίὶ τους ασθ. (ΤίεςἙ., ΝΝ. ἢ.) 

8 ραβδον ἰη  ΒΟΌΙΓΞ, 33, ὅο αἱ. 

4Οτΐϊξ ανα  ΒΟΙΖΞ; ἰουπὰ ἰπ Ὁ. 

δ ϑεχωνται ἰη ΦΑΒΟΙΞ. ΤΙ. Ξ ἢ αἱ. 

5 Οπΐξ και  ΒΟΌΙΧΞ σ, 33 ὑεσβϑ. 

Ἴ αποτινασσετε ἴῃ ἢ ΒΊ, 131, 157 (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). ΤΕ. -ΞΞ ραγδῖ!εἶδβ (δοσ.). 

ἱπχροτγίδηοςε : οΑΠΠπρ' ορεῖπεν τῆς Τισεῖτε, 
ουξ οὗ ἴῃς ἰάτρεῖ σοπίρϑην οἱ ἀϊβοὶρ᾽εβ 
τπδὲ δι} [Ο]]ονγεά [ε8ι8, ἱποϊυἀϊηρσ 
τὴς Ψψοπιθη πιεπιοηςὰ ἰῃ νἱϊ. 1-3.-- 
ϑύναμιν καὶ ἐξουσίαν, βονψεῖ δηὰ τίρδε; 
ῬΟΨΕΙ ἰπρ 1168 χρῇ. Ὧς τῆδη [δῖ οσπ 
οαβὲ οὔξ᾽ εν! δηὰ ἢεὰ] ἀΐβεαβε ἰδ 
διε ἰο ἄο δο, πᾶν δουπά. ΤὨΐδ 
τἰποῖρῖς ἐουπὰ δῃ ἱπιροτίδηξ δρρ!οδείομ 

ἴῃ 8ι. Ῥαυ]5 οἷδίπη ἴο Ὅς δὴ δροβίϊε, 
ΜΜὩΪΟΒ τα γ τοῖς οἡ βίπεβϑ, ἱπδῖρμς. 1 
μπαάεγοίαπαά ΟὨτι βεἰδηῖ ιν, ἱπαγείοσς 1 πὶ 
ἐπεεά ἰο δ6 δῃ δροβεῖς οὗ [. 1. 
δἴοης 88 Ῥοϊδ ψοσάβ ἴο ὄἼχργεβδ ὑῃ- 
Ἰἰταϊιοὰ δυϊπογιν (ΗΔ μη). Μι. δηά ΜΚ. 
δᾶνε ἐξουσίαν.---ἐπὶ πάντα, εἴς., ονεῖ 811 
τῆς ἀεπιοπβ, δηᾶ (αἶδο ρονγεσ ἂπά 
δυϊβοσίεν) το ἢεαὶ ἀΐϊβεαβεβϑ, ἔπ6 Ἰδϊίεσ ἃ 
βυδοτάϊπαϊις Πιποιίοη ; ἰδογουρὮν τὸ 
4υς}} (Ὡς ἀσπιοπβ (πάντα ἐπλρῃαῖὶς) τῃς 
τηδίῃ {μἰπρ. Ηξηςα ἴῃς ϑενεηῖν οἡ {Πεὶγ 
τεῖυση βρθᾶκ οὗ ἔπδὶ δἴοης (χ. 17).---  εσ. 
2. ΤΏΪϊ8 πιῖρῃε πᾶνε Ῥεθη νἱεννθά 88 δῃ 
ἱποίδεπίδὶ τηεπιίίου οἵ ργθβοῃίηρ 88 
δηποῖδοσ βυδοζάϊπδις διποϊίοη, Ὀυὲ ἔος τῃ 6 
τεΐδγεπος ἴὸ μεαϊΐηρ (ἰᾶσθαι), ννῃϊοἢ 
βιυρρεβίβ ἴμδὲ τῖ]8 νεσβε ἰ8β Ἀποῖμογ ὙΨΑΥ 
οὗ 5βιδίίης ἴδ6 οδ᾽εςϊ8β οὗ τῃς τηϊββίοη, 
Ῥεῖμαρβ ἰαλκεη ἄοτθ δποίμος βουσοα.--- 

εἰ, 3. ΤῊς ἰπδίσυοσιίοῃβ ἴῃ {Π18 δπὰ τπ6 
πεχὲ ἔνο νϑῦβεϑ ἕο ονν ὑγεῖν οἰοβεῖν ἴῃς 
νειβίου ἱπ ΜΚ.--μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν 
ὁδόν: 85 ἱπ Μίκ., Ῥυῖ ἰῃ ἀϊγεοὶ βρεεςοῦ, 

ΜΏΠς ΜΚ. Β 5 ἱπάϊγεοε (ἵνα μ. αἴρωσιν.) 
ήτε ν: [Κ΄ ἱπίεγργεῖβ δε ῥτο- 

διδιοη ποτα βενεσγεῖν (ἢΔη ΜΚ. Νοῖ δ 
βιδ (ΜΚ. οαρδρι 8 βίδῇ οπ]).---ἀργύριον, 
ΒΙνεῖ, ἴος ΜῈ. βΒ χαλκόν: δἰϊνες (δ6 
σομητηοῃ πηεΐαϊὶ ἔοσ οοίπαβε διοπρ ἴτε 

τῆο Βοτηδη8.--- Οτθακβ, σορρασ δπιοηρ 
δύο χιτῶνας, ἔνο τυπίς8 εδοΐ, οπε οὔ δηὰ 
οη6 ἴογ οὔδηρε.---ὄχειν : ἰπβηϊῖνε, δῆς 
αἴρετε, ἱπιρεταῖίνα. [τ πιδὺ ὃ6 8 οᾶ86 οὐ 
186 ἱπβηΐϊεῖνε υδεὰ 88 δὴ ἱπηρεγαῖίνε, οὗ 
ΨΠΙοἢ οπα Τογίδίπ ἰηδίδποα ἰ8 (ο ὃς ἠουηὰ 
ἰπ ΗΠ. ϊ, 16 (στοιχεῖν ΞΞ- ννΑ1Κ), οΥ ἴξ 
ΤΊΔΥ ὃδε νἱενγεὰ δ8 4 (γδπβί(ίοη ἴτοπὶ 
ἄϊτεςε ἕο ἱπάϊγοοξ βρεθοῦ (80 πιοβὲ Ἷοῃ)- 
τηεπίδίοσβ). Βεηρεῖ ἔανουγβ ἕῇς βσβὲ 
νίενν. τ εσ. 4. Τδυβ ἔΔγ οὗ πχαίεσίδὶ 
ψΜϑηῖ8. ε πονν ΡΆ88 ἴο βοοῖαἱ γεϊαϊίοπβ. 
ΎΠ6 βέπεγαδαὶ ἀϊγεοίίοπ ἤεγε 8: ϑίδυ ἴῃ 
τῆς 8βᾶπ|ὲ ἢουβε 411] (ῃς εἶπηε γοῦ δζε ἴἢ ἃ 
Ρίαςε; ρἐΈΠγ ρὲ ὈγῪ ΤΚ. τε ἐκεῖ μένετε, 
ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε, ἐλεγε τετχαίη, ἐλδηοα 
ἁεραγῖ, Ὀοῖῃ δάνεγθβ γεξεγγίηρ ἴο οἰκίαν. 
πτνεσς. 5. ΒΥ οτηϊτξείης (ῃε ἀκούσωσιν 
ὑμῶν οὗ ΜΚ. 1,Κ. ρῖνεβ τ(ἢς ἱπιργεβδίοῃ 
τῆδὲ ποη-τερεϊνίηρ᾽ τείεσβ ἴὸ {Πε τηἰββίοω- 
διῖεβ ποῖ 88 ῤγεασΐεγς Ὁυξ 848 ρπδείς -- 1 
πεν Ψ0Π1 ποῖ ἰᾶκα γοῦ ἱπίο τῆς ποῦδο 
γοὰ βεϊεοῖ, ἀο ποῖ ΕΥ̓ δποῖμπεγ δουβε, 
εἄνα ἑῆς ῥίδος (δ. Ηδῃπ). ὙΤηΐβ ψουϊὰ 
Ὅε ταῖοσ ϑυγηπΊΑΓΥ δοίίοῃ, ἀπ ΠΟΠΙΓΑΓΥ͂ 
το ἴῃς βρίσὶξ οὗ τῆς ἱποίάεης (ἴχ. 5:15) 
Ψεῖ. 6. Βείεζ βιδίετηδπῖ, 88 ἰη Μζ,, ἃ. 



ΙΧ. 

. Ἤκουσε δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὰ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ 1 
πάντα καὶ διηπόρει, διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων, “Ὅτι Ἰωάννης 
ἐγήγερται 3 ἐκ νεκρῶν" 8. ὑπό τινων δέ, “Ὅτι Ἡλίας ἐφάνη "" 

9. Καὶ 
εἶπεν δέ Ἡρώδης, ““ Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα - τίς δέ ἐστιν οὗτος, 

1ο. Καὶ δποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα 
ἐποίησαν - καὶ παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησε κατ᾽ ἰδίαν εἰς τόπον 

11. οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες 
ἠκολούθησαν αὐτῷ - καὶ δεξάμενος ἴ αὐτούς, ἔλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 

ξ28 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ἄλλων δέ, “Ὅτι προφήτης εἷς ὃ τῶν ἀρχαίων ἀνέστη." 

περὶ οὗ ἐγὼ δ ἀκούω τοιαῦτα ;" Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 

ἔρημον πόλεως καλουμένης ὁ Βηθσαϊδά. 

Ἔ Οὐ υπ αντον ΘΙ ΒΟΌΙ,Ξ 69 αἱ. 
3 γεέρθη ἴπ 9 ΒΟΙΞ αἱ. 

δτις 'πΠ ΜΒΟΙΧΔΞΊΙ, 13, 33. 

ἰῃ ΒΙ, 

δΊΦΒΟΙ.Ξ οὐῖ ἐγω. 

4 Ἐοσ καὶ εἰπεν Θ ΒΟΌΓΞΙ, 33 αἱ. Βανε εἰπεν δα, ἀπὰ ΟῺ αἱ. ῥὶ. οπιῖ! ο ἔουπά 

4 Ἐο: εἰς τ᾿ καλουμένης ΠΑ ΒΙΧΞ 33 58}. ζορΡ. Βᾶνε εἰς πολιν καλουμένην, ννὩΐςΒ 
ΒεεπηΒ ἱποοπδίδίεπε ΨὙἱῈ τειγεπιεπῖ; ἤσπος ἴς ἱπίισοάἀυοιίοι οὗ τὴν ἔρημον -- [86 
ἀεεενί οὗ τῆς οἰἐγ (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.., ἔο!ονν ΒΙ,, εἰς). 

Τ αποδεξ. ἰπ  ΒΌΠΓΧΞ 33 αἱ. 

το τὰς Ἔχεουϊίοη οὗἨ ἁ (δς τιλϊββίοη, δυὲ 
νι ϑπείηρ Εἰ τοΐδγεπος ἴο {πε υ8ὲ οὗ ΟἹ] ἴῃ 
οδἰίηρ. 
Ηδῇη βίδιεβ ἰμαῦ (ῃἷβ τηϊββίοη τνᾶ8 
ὩΣ ρεάλρορίς, ἴοσ πε Ῥεπεῆε οὗ τῆς 
᾿ἰ είνεῖ ποῖ οὗ ἐπε ρεορὶςβ. Ὑμῖβ 18. ἃ 
ταεσα υὑπίουπάεά Δββεσιίοη. Τῆς (τγαίη- 
ἱπρ οὗ τῆς Τνεῖνε ὈΥ πὸ πιεδῃβ ἀρρεᾶσβ 
ἃ Ρεοσηίηςηῖΐ δἷπὶ οὗ [εβυβ ἴῃ [πε ρᾶρεβϑ οὗ 
1 κι; ταυςοῖ 1688 Βοὸ ἴδῃ ἰῃ Μί. δηά ΜΚ. 

γν. γ-9. Ἡεγοά' ς ἱμίεγεσί ἐν γεδες (Μῖ. 
χῖν. χ-2, ΜΚ. νὶἷ. 14-16).--- τετράρχης 848 
πῃ Με., βασιλεὺς ἰη ΜΚ.---τὰ γινόμενα 
πάντα, «411 τς τπΐπρβ ψ Ὡς νεγα 
Βαρρεηΐηζ, τηοϑὲ πδίυσγα!ν (ακεη 88 
τείειτίης ἴο (πε πιϊββίοη οὗ [Ὡς Τινεῖνα, 
δουρ ἴτε ἰδ ἀϊβίουϊε ἴο Ὀεϊίενε τμδὲ 
Βεοά δδα ποῖ Βεασά ὁ 1ξοὺς ΕΠ ἐμ 

Ἷ ι, νν»δβ υἱίοσὶυ ρεγρίεχεά, ἱπ 
ταν δ υκιιίηρ οηἰν.- διὰ τὸ λέγεσθαι 
ὑπὸ τινῶν. δῇ 1 ϊς, τεργεβεηῖβ 88 βαϊά 
ὉΥ βοῆῆε, Μὲ. δηά Μκ., ἀουδι]εββ ἔγυΐγ, 
τηδῖς Ἡετοά Πἰπηβεῖ ἢ βαυ. Μὲάε ποῖεβ ου 
Μι. δπά Μκ.---ν εσ. 8. ἐφάνη, ἀρρεαγεά, 
ἴδε ργορεγ ννογά ἴο ὑ8ς οὗ οὔς Ψῆο δὰ 
ποῖ ἀϊεά, δὰὲ Ὀδαη ἐγαηβ᾽αῖαά.---  εσ. 9. 
". ἐγὼ ἀπεκεφάλισα : (ἰς ἴδοϊ βἰαϊεά ἰπ 
τε ἴοστη οὗ 4 ςοπίεββίοῃ ὈῪ ἔπε οσί πιῖ- 
παὶ, ὈυΣ [Π6 δτὶπὶ βίογυ ποῖ ἰοἹά.---ἐγὼ, 
εἰηρδμαῖίο, ἰἢς “1 οὗ ἃ ρα! ἰτουδὶεὰ 
οοηπβοίεηςο.--τις: ἢς ἢΔ5 Π0 ἵπεοσυ, Ὁ 18 

εἰ πυρὶ ρυξΖίεὰ, γεὲ ἔς φυεβείοη δἰ πιοβὲ 
ἱπιρ] 168 ἘΠῚ τως δὲ 6808 ἱβ Ϊοῆπ σε - 
τυτηεά ἴο 116. Οουϊά ἔἤετς Ἐς ἔνο βυςῇ 
τεῃ δὲ ἴῃς βδπὶεὲ ρεγίοά )---καὶ ἐζήτει 
ἰδεῖν αὐτόν: τΠἷ8 Ροϊπίβ ἑοσινασὰ ἰὸ 
ΧΧΙΙ. 8. 

νν. 1ο-17. Ἐεεάϊπρ οὗ ἐζᾷε νεμἰἐμαᾶς 
(Με. χίν. 13-21, ΜΚ. νἱ. 309-44, ]οδη νὶ. 
1-14).-πννετ. το. Τῆς Τνεῖνε τεΐυγῃ 
ποῦλ {μεῖς τηϊββίοη δηά σερογὲ ννῆδξ {ΠΟῪ 
δβαὰ ἀοηε; Μκ. δδάβ δηὰ ἐαμρλέ.--"- 
ὑπεχώρησε, νἱϊῃάτενν, Βεῖς δηὰ ἴῃ ν. 
16, οηἶἷγ, ἰῶ Ν. Τ. Τῆς τϑάβοῃ οὗ τδϊ8 
τεοιϊσειηθης ἄοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ ἱπ 1,Κ.᾽8 
παιτδῖϊνα, ποῦ νΠεῖπε [6808 ἢ Ηἰἱδ 
ἀϊδοῖρ!ε8 νεηξ ὉΥ ἰαπά οἵ Ὁ 5868.--- ἐγ. 
11. οἱ ὄχλοι: πο ρατίἰουΐατ ταυϊεϊαἀ8 
8 τιδδηῖ, δυὰς 7υ8ὲ [Ὡς ογοννάβ ταὶ ᾿νεῦα 
νοπὲ ἴο ρδίπεσ δτουπά Ϊ]εβυ8. [τ Μί. 
δηὰ ΜΚ. [εβ8 ἀρρεᾶσβ δ5 εηδεανουσῖ πρ (1π 
νδίπ) ἴο εβοᾶρε ἔτοτι ἴπε ρβεορῖε. [1 ἴΚ. 
118 ἔεδίυγα 18 ποῖ ργοπι)ίπθης. Ενεη ἴδ6 
ἐχρσεββίοῃ Ὁν ἔρη ἴῃ νεσ, ἴὸ 8 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ ποῖ φεηυϊπο. Ὑμδὲ ἔκ, 
ἌΡΡεδιβ ἴο δᾶνε ψυτί(επ ἰ8 {πὲ [ε808 
πάγενν ρῥγίναϊε! Υ ἱπῖο ἃ οἷν οδιεὰ 
Βειπβαίά.-- -ἀ,ποδεξάμενος, (6 τόσο 
ῬΙΌΡΔΡ]ε τεδάϊπρ,, ἱτρ!168 ἃ νΠ]Ἰὴρ τεςερ- 
τίοη οὗ ἴδε τιυϊτυάς. Μὲαδ νἱῖ!. 40.-- 
ες. 12. κλίνειν, (ἢς ἀδγΥ ἴο 
ἀεοῖϊϊης; τς ἔδλοϊ 18 αυδφα ἰο Ὠεζο, ποῖ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

12. Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν - προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον 
αὐτῷ, ““᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπελθόντες 1 εἰς τὰς κύκλῳ κώμας 
καὶ τοὺς ἀγροὺς καταλύσωσι, καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν " ὅτι ὧδε ἐν 
ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν." 1.3. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, “Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς 
φαγεῖν." 3 οἱ δὲ εἶπον, “Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ 
δύο ἰχθύες, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν 
λαὸν τοῦτον βρώματα." 14. Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. 
Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ““Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας 
ἀνὰ ὃ πεντήκοντα." 15. Καὶ ἐποίησαν οὕτω, καὶ ἀνέκλιναν ὁ ἅπαντας. 
χό. Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς 

τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς 

μαθηταῖς παρατιθέναι δ τῷ ὄχλῳ. 17. καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσ- 
θησαν πάντες " καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι 

Ὑ---τϑ, 429 

δώδεκα. 

18. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, 

συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί“. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, λέγων, “ Τίνα 

1 πορευθέντες ἰῃ ΑΒΗ αἱ. 
3 φαγεῖν ὑμεῖς ἴῃ Β (Τίδοῃ., ΥΝ.Η., ἐεχι), αἷδο υυἱτὰ οἴμος Μ58. ἀρτονξ δείοτα 

πέντε, Δπὰ ἰχθυες Ὀείοτε δνο. 

5 ὡσει Ὀείοτε ἀνα ἴῃ  ΒΟΌΤΕΞ 33 ΟΝ. Η.). 

4 κατεκλιναν ἴῃ ΒΞ τ, 33, 69 αἱ. 

δ παραθειναι ἴῃ ΦΒΟΧ :. ΤΕ. -Ξ ΌῚ, αἱ. 

ἰπ ἃ ρασιϊοἰρίαὶ οἴδυβα, δυϊ ἱπ δὴ ἱπάδ- 
Ῥεπάεης βεηΐβθποθ, 88 Ὀτίπρὶπρ ἂπ υη- 
ΜεἸςοπης οἷοβε ἴο ἔς Ῥεπεῆςεης Ἰδδουγβ 
οὗ ]εβυ8ι Ηες νεπὲ οἡ ἰεδοῃίηρ δηά 
Βελίϊηρ, διέ (δὲ) (ες ἄδν, εἰἴς.---καταλύ- 
σωσι: [ες ἀϊβοίρ᾽εβ ἴῃ [υκ. ἂγς βο]!οἰτουβ 
δδουϊ (δε ἰοάσίηρ 45. ΜΕ] 45 {πε ἐεεάϊπρ 
οὗ τδε εορῖε, πισιτισμόν, Ῥτον 5ἰοη8, 
Βεῖε οηἷν ἰη Ν. Τ., Βυῖ οἴη ἴῃ οἰ δββίςβ, 
4.5.» ΜΙ ταΐδγεηςς ἴο ἴῃ Ῥγον  βοπίηρ 
οὗ δὴ ΔΙΤΩΥ (ςοπιηγεδίι5).--- τ. 13. 
πλεῖον ἢ: οὐ (ες οοπειτυςτίοη, σἱάδ 
Μνίπεσ, ὃ 58, 4 οὔβ. 1:.--ε μήτι... 
ἀγοράσωμεν, υπΐε85 ρει Δρ8 ννὲ δῖα ἴο 
Ῥυγ, εἰς.; εἰ ὙΠ δυδ]υηςεῖνε 8 οπς οὗ 
τδς ἔοσπιβ οἵ ργοϊδβίβ ἰη Ν. Τ᾿. ἴο ὄἌχργεβ8 
ἃ διΐυτε ϑιυρροδί(ίοη ΨὙἱ ἢ 8οπὶς ῥγο- 
ὈΔΌΙΠΪγ, εἰ τα κεβ 4150 ργεϑεηῖς δηὰ ζυΐυσε 
ἰπάϊοδεῖινθ. Μίάς Βυτίοη, Μ. δπά Τ'.., ὃ 
252. Τπδι 1,Κ. ἀϊᾶ ποῖ τεραγὰ τἢϊ8 ργο- 

84] 48, 1 ροββί Ὁ]6, νεσγ ἐξδϑιδ!ε, ἀρ ρεδγβ 
ὉΠὶ ἰδ πιεητοηίηρ ἴἢς πυσηρεσ ργεβεηξ 

δὲ 118 βίαρε--τνεσ. 14. Ἠεπος 4150 δα 
ἄοεβ ἠοῖ τπῖηκ ἰδ γοσῖ ἢ νΠΠ16 τὸ τηεπείοη 
τς απιοιιηὶ οὗἩ πιοπαὺ δὲ {πεὶς ἀἰβροβαῖ 
(το ἀδπαγὶὶ, ΜΚ. νἱ. 37).-κλισίας, 
ἰηΐηρ ραγίίεβ, βλενετῖῃς ἴο Μκ.᾽8 

συμπόσια. Μκ.᾽Β πρασιαὶ, ἀεβοτί ἷπρ 
Ἔπε δρρεᾶγαηςς ἴο ἴῃε εγα. κε ἤοννος 

Ῥεάβ, ΤῊ τπεῖσ γᾶν ραττηδηΐῖβ, τεᾶ, ας, 
γε]ϊονν. [Κ΄ οπμτῖ8.--- ἐγ. 16. εὐλό 
αὐτοὺς, Ηε Ὀϊεβεεά {πεπὶ (Ἰῃς Ἰοᾶνεβ), 
δηὰ ὃν (ῃς Ὀ]εββίηρ τχδάς ἔπεπι βυβηοίεης 
ἴοσ ἴδε ννδπῖβ οὗ δ]}. [1π Με. δῃὰ Μκ. 
εὐλόγησεν 88 πο οδήεςῖ. ΤΠΐδ ἰ8 {π6 
οηἷν ἰγαῖς δὐἀάεά ὃγ 1. ἰο δηῆδπος [δα 
βιεδίμεβθ οὐ {πε πηΐγαοϊθ, ὑπ|εβ8 τῃς 
οδίοη οὗ πάντες δἴϊες ἐχορτάσθησαν 

δηοῖδεσ τὸ {πεν δίς δπὰ ψγεσε ΛΙϊσά, 
αἰ; ποῖ πλεγοὶυ ἃ τηδῖζεσ οὗ βδοῦ ρειίην 
ἃ τηοσβεὶ. 

γν. 18-2)ς. Τλά ΟἈτγὶ τὲ αμὰ ἐλδ ογοῦῖς 
(Με. χνί. 13-28, ΜΚ. νἱϊ. 2γ-ἰχ. ). Αἑ 
118 ροΐπξ οσουσβ ἃ τὲ ἀλτην δᾶΡ ἴῃ 1.8 
ῃασγῖῖνα 88 οοπηρασεά νυν ἢ ἴποδς οὗ Μί. 
δἂηὰ Μκ., 411 ὈῬεϊννεεη Με. χίν. 22 δπὰ 
χνὶ. 12 δπά δείνεεη ΜΚ. νὶ. 45 δηὰ ν]!!. 
27 Ὀεΐπρ οπιἰεά. Μασγίουβ ὄχρί δηδιίοηβ 
οὗ πε οπιίβδίοη ἤᾶνα Ὀδεη βιρρεδβίεᾶ: 
δοοίάεηι (Μεγεσ, αοάει), ποὶ ἴῃ ἴῃς σΟΡΥ 
οὗ ΜΚ. υϑεὰ ὃγ 1. (6.58), τηϊβίακεα οὗ 
πε εγε, ραββίῃηρ ἴτοπὶ ἴῃς βεσοηὰ ἐεεά- 
ἱπρ 458 ἢ ἴὶ ψψεῖς ἴῃς ἤγβι (Βευβοῃ]δρ). 
Τδεβε δπὰ οἵπεσ ὀχρ᾽ δπαιϊίοηβ ἸΗΡΙ τῆδῖ 
1ῆε6. οτηϊββίοη 'νὰ8 υὐἱπίεπιίοπαὶ. Βυῖ 
ἃραϊπϑὶ τη 8 ΠΥροῖμαβὶβ ἰ8 ἴῃς ἔδος ἴῃ δὲ 
τῆς εἄρεβ οὗ ἴῃς ορροβίϊε βἰάθββ οὗ (8 
δᾺΡ ἃς ὕὑγουρῆς ἰορεῖμες ἐπ [Κι᾿ 8 

34 



530 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι ;" 

ΙΧ. 

19. Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, 
“Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν " ἄλλοι δέ, Ἡλίαν. ἄλλοι δέ, ὅτι προφήτης 
τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη." 
λέγετε εἶναι ;" ᾿Αποκριθεὶς 

20. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ““ Ὑμεῖς δὲ τίνα με 

δὲ ὁ Πέτρος 3 εἶπε, ““ Τὸν Χριστὸν τοῦ 
Θεοῦ." 21. Ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε μηδενὶ εἰπεῖν 5 
τοῦτο, 22. εἰπών, ““Ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμ- 

ματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι." 4 
23. Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας, “ Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, 

Τ οι οχλοι λεγ. ἴῃ ΔΙ ΒΙΓΞΊ, 131 ΒΔ}. ΘΟ 

3 Πετρος δε ἀποκ. ἰη ΘΙ ΒΟΙΞῚ δα. ΟΡ. 

5 λεγειν ἰῃ ΦΑΒΟΌΓΞ αἱ. 2]. 
4 80 ἱπ πιοβὲ υποίαϊβι ΑΟῺὉ τηΐπυβο. δανε ἀναστηγαι (Ὁ. Η. τηδτρ.). 

δερχεσθαι ἱἰπ ΜΙ ΒΟΌΓΞ αἱ. Τῆς ἱπὶ 
αἀπαρ! δηὰ {π6 βἰπιρὶε ἀρνησ. (ΥΥ. 

πατγδῦνε δὲ ἰχ. 18: [εβὺ5 αἴομε ῥγαγίηρ, 
85 ἴῃ Μῖ. χίν. 23, ΜΚ. νὶ. 45-46, γεῖ ἴῃ 
ἀϊβοῖρῖεβ αεὲ ψ τὰ Ηἰπι τπουρῇ δἴοης 
ρθε μόνας σννῆσαν α. οἱ μαθηταῦ, ἀπά 
Ἡς ργοοςεβάβ το ἱπιεγσοραῖς (ἢεπιη. ΤᾺ 8 
ταῖβεβ ἴδε χυσβίίοη ἃ5 ἴο {πε πιοιίνεβ ἴοσ 
ἱπεδηξίοηδὶ οπλββίοα, νν δῖο ἢ τᾶν ὅανα 
Ῥεοη βυοδβ δ8 ἴπεβε : δνοίάδηςς οὗ 
ἀυρ]ςαῖεβ ἢ πὸ πεν ἰασθοπ (βεσοηΐ 
ξεεάϊηρ), δητὶ- Ῥμαγίβαῖς πιδιῖεσ τυ ἢ 
ταϑβισιοϊεὰ τπγουρπους (ςαγαπιοηΐδὶ νν858- 
ἰῃρ), 1 εννίϑ8 ραγειςυ!σίβπη ποῖ βυϊ δῦ ]ε ἴῃ 
δεπη!ε αοβρεῖ, ποῖ ἐνεη ἴῃς ἀρρδάγαποα 
οὔ ἴἰε (ϑυτορῃεηϊοίϊδῃ ψοτῃδη).--- κατὰ 
μόνας, ἴπε δοὲπθ τεπιαίπβ ὑπομπδηρεὰ 
1ὴ υκ.--ῖῆδὲ οὗ τῆς ἐδεάϊηρ οὗ πε δοοο. 
Νο ἴγαος ἰπ {π|8 αοβρεὶ οὗ Οδεβαάγεᾶ 
ῬΒΠΡρὶ, οὐ ἱπάεεά οὗ {πε στβδὶ πογίπεσ! 
Ἰούγπευ (οσ Ἰουτπεγε) 80 ΡΓγοπ)π πεν 
τεςορηϊδεά ἰη ΜΚ., τῆς δἱπὶ οἵ νυ] ς ἢ νν 88 
ἴο ρεῖ ἄννὰὺν ἴοπὶ Ἵοτοννάβ, ἀπά οδίδὶπ 
Ἰείβυγε ἕο ἱπίεγοουσβε ὑντἢ της Ὑ Μεῖνε 
ἴῃ νίενν οὗ ἴῃς ἀρργοδοπίηρ [δι4] ογὶ 5ἰ8. 
ΤΠβ. οπηϊβδίοη οἂπ Παγαϊΐν δε πους 
ἱππείου. ὙΒοῖμεσ ΓΚ. Κπὲν ΜΚ. 8 
(οϑρεὶ οἵ ποῖ, δο οαζεΐῃϊ δηὰ ἱπιεγεβιεὰ 
δῃ ἱπαυΐσεσ οδὴ ἤδγαϊΐν ἤᾶνεα ὕεεπ 
ἱρηογδηῖ οὗ [πδὲ πογίμοση ἐχουγθίοη. Ηδ 
ΤΩΔΥ Ὦδνε οτητεἀ ἰἰ Ῥεσαυδε ἰδ τννὰβ ποῖ 
τὶς ἢ ἴῃ ἰἱποίδεπε, ἰπ ἕδνοισ οὔ τὰ 
ϑαπηαειίδη ἰουγηευ δδουὶ Ὡς πε μαὰ 
ταῦς ἢ ἴο το. Βυξ πε νθῦὺ γαίξοη ἀ᾽ ξίγε 
οὔ {86 ̓ οῦγπου ψν88 με δορε μας ἰξ πηῖρῃῦ 
Ὀεᾶ υἱεῖ οπα, ρίνίηρ Ἰεἰβυγε ἔοσ ἱπίδγ- 
οουτδα ἢ τς Ὑννεῖνε. Βυὶῖ "8 
Ῥτγίναϊς 6]]οννβῃρ οὗ Ϊ]εβϑὺ8 υγ1ἢ Ηἰδ 
ἀἰβοῖρ!εβ γε ἃ ντενν τὸ {πεὶν ἰπβιγυςείοι 
ἰδ ᾽υδὲ οης οὗ τῆς τπίπρβ ἴο νῃίοἢ ᾽υδεῖος 

βοτίδης Δυϊδογίεῖεβ ἂς ἀϊνίἀεὰ Ῥεΐνγεθη 
. ἔογπηεσ ἴῃ πηδγρίη, ἰδζίεσ ἰη ἐεχῖ). 

ἰδ ποῖ ἄοης ἴῃ [δῖ8 αοβρεὶ. ταβεῖς ποοά 
οὗ ἱπβιίγυςσκίοη ἰ8 ποὶ ετηρῃδβίβεᾶ, Ετοπὶ 
1.8. παιγαῖῖνε οὔθ ψγουἹά πενεσ ριιεβ8 
τῆς οτἰεςα! ἱπιρογίδηπος οὗ [ῃς ςοηνοζβα- 
εἰοη δὲ δεβᾶσεα ΡἈΠΙΡΡΙ, 88 τεραγάβ 
εἰἴμετς Ρεΐεγ᾿β οοηζεββίοῃ οσζ ἴπς ἀπποῦποε- 
τηεηῖ ὉΥ [6808 οὗ [ἢς σοπλίπρ ρδβϑβίοῃ.-- 
ες. 2ο. τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ: ενεη 
1ῆε ἔοτπι οὗ ἴῃς σοπίεββίοῃ, ἃ5 ἢσσα ρίνεη, 
ΒιΙά68 [8 δίρηιίῆοδηςθ. Ῥείεσ βρεβκβ ἴῃς 
ἴδῆσυᾶρε οὗ τς δροβίοϊίς ρὲ, ἐλε ΟἈγὶϑὲ 
μ Οοά, ἃ σοτηπιοηρίδοε οὗ πε ΟΠ τί βιίδη 
αἰτῃ. ΜΙ. 85 Τβοὺ δεῖ τῆς Ολγιςέ, Ἰαςοηίΐς, 
εἰηρῃδιῖς, 18 ογρίηαὶ Όν οοπηρατίβοη, απᾶ 
Με.᾿8 ἴογπὶ 581}}} πχογῈὲ βουπάβ ἔκ ἐπ 
υἱΐζεγδηςε οἵ ἃ ἔγεβῇ, βίγοηρ' οοηνϊςιίοη, ἃ 
παν ταναϊδυίοη ἢδβϑηδά ἱπῖο ἴῃς 8οὰ] οἵ 
Ῥεῖεσ. 

γν. 21-22. Τὰε ογοςς αμπά εγο55-δεαγ- 
ἱπριπ-τΝ ει. 22. εἰπὼν ἱηπίτοάυςεβ. τα- 
ἴεγθηςε ἴο {πε σοπηΐπρ βυῆετίπρβ οὗ [6808 
ἰῃ ἃ αυἱε ἱποίάεηίαὶ ῬΑΥ 88 ἃ σϑᾶβοῃ 
ΨῊΥ (δε ἀϊβοῖρε5. βῃουϊά Κεερ 8ἴϊεηςα 8 
ἴο ἴη6 Μεββίδῃβῃὶρ οἵ πεῖς Μαδβίεσ, [υ8ὲ 
οοηΐεββεά. Τδε ἰσυϊῃ 18 τδδὶ {86 οοη- 
νεσβδίίοη ἃ8 ἴο ῆς Οὐγίϑέ νγὰ8 ἃ τῇδ 
ΡΙεϊυάθ ἴὸ ἃ νεσυὺ ἔογπιαῖ, βοΐεπηη, δηά 
Ρ᾽ δίῃ. Βροκβὴ δῃηπουποαπιθηξ οἡ ἃ ρϑίη- 
ἴα] τπαπγε, το ννίοἢ ΠΙΒεγίο ]εβὺβ παὰ 
ΔΙΙυἀεά οαἿγ ἴῃ νεῖ]εά τηγϑιὶς ἰδηρυᾶσε. 
ΟἿ τῇς δοοουπίβ ἰπ Με. δηάὰ Μκ. (χνί. 
21, νἱϊϊ. 31).---ῦτι δεῖ, εἴς., (Ὡς δΔηπουποε- 
τλεπῖ ἰ8 ρίνεη ἴῃ πο ἴμε δᾶπς νογὰβ 
8ἃ5 ἰπ ΜΚ.--- ες. 23. ἔλεγε δὲ πὶ 
πάντας: νἱτἢ (ἢ 8 ἰογπιυϊα ΓΚ. βιηοοιον 
Ρᾶ5865 ἔτοπι Ὁ σίβε᾽ δ βίδίεπιεηξ ςοποεγη- 
ἵἱῃρ Ηἰβ οὐὴ Ῥαββίοῃ ἴο ἴδε Κίπάγεᾶ 
τορὶς οὐἨ ογοββ- δεαγίηςῷ δ8 ἴῃς ἰδνν οὗ 



19--29. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 

καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 

ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, 
οὗτος σώσει αὐτήν. 25. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας τὸν 
κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς; 26. ὃς γὰρ ἂν 
ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ 
τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 47. Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε] 
ἑστηκότων, οἷ οὐ μὴ γεύσονται 3 θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ." 
28. Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ ὃ 

παραλαβὼν τὸν Πέτρον ὁ καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ 
ὄρος προσεύξασθαι. 209. καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, 
τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς 

531 

1 ΈΟς ὧδε ΜΒ ΒΙ,ΞῚ1 πᾶνε ἀντου, ἀουβδίε88 {πε ἴσυς τεδάϊης. Μὲαάε Ὀεῖονγ. ΤΏ 
βᾶτης δυίογιειεβ πᾶνε ἐστήκοτων, ννἢ11|6 ΟἿ δπὰ τῆδην οἰβεῖβ ἢᾶνς ἐστωτων. 

3 γευσωνται ἰῃ τηοβέ ἰεχίβ, ἱποϊυδΐϊηρ  ΒΟΌΓ,. 

5 Ν)ῈΒ βοζῆε νεζβ8. οὐχὶ και (ΥΝ. Η. τεϊεραῖς ἴο πηδγρίη). 

4 Οπϊξ τὸν Ὀεΐοσε Π. 811 υποὶδ]8. 

ἀἰβοὶ ρίεβῃρ. Τῇς ἀΐδοουτθε οὐ ἴδαὶ 
τπεπὶε 18 τεργοάδυςε ἰπ της ἢ τῃς 88π|ς 
᾿εγπὶβ 88 ἴῃ {πε ρᾶγβὶ]εὶ δοοουπίβ.0 Βυὲ 
τ Ιοβεβ ρυβδί!ν ἵπ Ροΐηξ ὉΥ (Π6 οπγβϑίοῃ 
οὔδε Μαβίεγ᾽β τεῦυκα ἴο Ρεῖεσ ἔοσ δὶ8 
ορροβίτίοπ ἴο ἴῃς Ῥαββϑίου, Τηδὲ σεῦυκε 
Εἶνεβ ἴο {πε ἀϊβοουτβε {π|8 τηβδηΐῃρ : 
γου οδἼεοξ ἴ0 τὴν βυβέετίπρ ὁ 16] γου 
ποῖ ΟἿΪ ταυδὶ 1 βυῆεγ; 1 ἰ8 τῆς ἱπενὶ- 
τἀ] Ιοΐ οὗ 411 ννῆο ἤανε ἄυε τερασζά ἴο 
τῆς Ὀϊνίηε ἱπίεγεβε ἰη ἐμῖ8 ννοσϊά, ὙΤἤυβ 
τῆς ἔγβε ἰεββοη 16βὺ8 ἰδυρῆξ ἰἢς Ὑ Μεῖνε 
ο ἴδε βἰρηίβοδηςε οὗ Ηἰβ5 ἀβδίῃ ννδβ ἴῃδὲ 
ἰξ ννᾶ8 ἴπ6 σεβυῖς οὗ πηοσαὶ βάε]γ, δηὰ 
ἴδδὲ 48 δυο ἰξ ννῶβ θὰ: δὴ ἱπβίδηςε οὗ ἃ 
ππίνεγβαὶ ἰὰνν οὗὁἩ ἘΠ τηοόσγαὶ ογάεσ οἵ (δε 
ψνοτϊά. ΤΗΐδβ ρτεδὶ ἀοςείπε, τΠ6 εἰπίςαὶ 
ἀβρεοῖ οὔ πε Ῥαββίοῃ, ἰβ ποῖ τηδάβ οἶςασ 
ἴπ {Κ.--καθ' ἡμέραν, ἀαῖϊν, ἱπ [ζκ. οπῖγ, 
ἃ ἴτυς ερεχερείίοδὶ δά ἀπίοη, γεῖ τεβίσγίοῖ- 
ἱπρ τε βεηβε, ἀϊγεςτίηρ διϊεπείοη ἰο ἴῃς 
ςοπητηοηρΐδςς {τ1418 οἵ ογάϊπαγυ Ὁ τἰ βιϊδα 
116, ταῖμεσ ἴδῃ το τῆς. ρτεαὶ {τὶ δυ]διίοη 8 
ἂι οτἶβεβ ἴῃ ἃ πεζοῖς οᾶγεεσ, ἰπ ψὩϊοἢ τπ6 
ἴδνν οὗ ογοββ- δεαγίῃρ τεσεῖνεβ ἰΐ8 βίρῃδι 
ΠΠυδίγδιίοη. ΤΠΐβ δά ἀϊείοπ πγᾶκαεβ ἰξ ρτο- 
Ῥδθϊς ἴπδὲ πάντας τεῖετβ ποῖ ον ἴο τῆς 
ἀϊβοῖρ᾽εβ, θὰ ἴο ἃ ἰαγρεσ διάϊεποα : [Π6 
ἴδνν ΔρΡρ Ϊεβ ποὲ ἴο ἰεδάεγβ οὐἱὺ δι ἴὸ 
4}1 [Ὁ] οννεῖβ οὗ [6β01.8.---  εσ. 25. ἑαντὸν 
ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς -- ἰοβίπρ, οΥ τε- 
ςεἰνίηρ ἀαπιᾶρε 1ῃ, 88 οὐνῃ 5861} (ΕἸεϊά, 
Οἱ. Νον.). δ ἰάδα Ἴχργεββεά Ὁγ {πὰ 
δβεςοηᾶ ρατγιῖςοίρίς βεεπὶβ (0 δὲ [πδὲ Ἄνβῃ 
τδουρῇ τὶ ἄοεβ ποῖ οοπιὸ ἴο δυϑοϊυϊε ἴοββ, 

γεῖ 1 αϊπίηρ τς ψοτ] ἃ ἱπνοῖνε ἀαπιαρα 
ἴο τῆς 5617, τὰς πλογαὶ ρεγβοη δι γ.---ἰαἰηξ, 
Ἰοννεσίπρ οὗ ἴδε ἴοπε, νυ]ρατίβιης οὗἩ 1π6 
δου]---ννε ἴοβα πιυς ἢ πλογα 1ΠΔη ννα βαΐπ. 
ιν ες. 26. ἐν τῇ δόξῃ, εἴς., ἰπ τη6 αἴοτν 
οὗ Εδίδεσγ, ϑοη, δηὰ ΠοΙν δπρεῖβ, ἃ βογι 
οὗ ἰτἰηϊταγίδη ἔοσπγι]8.---ν εσ. 27. ἀληθῶς 
τε ἀμὴν ἰπ ῬάγΆ11ε153.---ὐτοῦ, ἤεῖο -- ὧδε 
ἴῃ ῥρᾶγ811ς18.---τὴν βασ. τ. Θ., τῆς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἀοά, ἃ 5: πιρ|1Π ἃ εχργεβδίοη ςοσλ- 
Ρδτρὰ νὰ ἴδοβα ἰπ Με. δπὰ Μκ., Ἐς - 
ΔΡ5 ἄμε ἴο τῆς 1Δῖς ρεγίοα δὲ νυν οι 1,1. 

νυτοῖθ, ρσοῦδθϊν υπάεγβίοοά ὉΥ πὶ 88 
τείεστίπρ ἴο ἴῃς οτἱ ρἰπαιίοη οὗ [Ὡς σπυσοῃ 
αἱ Ῥεπίεοοβε. 

γν. 28-36. Τὴν ἐγαπεβρηγαίίοηι (Μι. 
χυ]!. 1-13, ΜΚ. ἴχ. 2-13).-- τ. 28, τοὺς 
λόγους τούτους : ἴῃς ννοτάβ δρουὲ ἴῃς 
Ῥαββίοῃ πὰ Ἵγοββ- δεαγίηρ.--- ὡσεὶ ἡμέραι 
ὀκτώ: πο τεδὶ ἀἰβοσεραπου θεῖνψεεη {κ. 
δηὰ τπε οἵδε Ἄἐνδηρε 518 (πα ἰἷχ ἀδυ5). 
--Πέτρον, εἰς., Ρεΐετ, ϑολπ δηὰ ϑανιες, 
Βᾶτηε ογάεγ 48 ἴῃ νἱϊϊ. δι (ΒΟ, εἰς.).---αἰς 
τὸ ὄρος: {πε πιουπίδίη σοηιίριιουβ ο 86 
βοθηε οὗ (ἢς ἐεεάΐῃρ, δοοογάϊῃρ ἴο πε 86- 
ὑδηςς οὗ 1.8 παγγδῖίνε. τ ύξασ- 
δι: Ῥγάγοῦ δραΐῃ (οὶ νεῖ. 18). [ἢ {,..᾽8 
ἀεϊπεδιίίοη οὗ ἔπε οπασαοΐῖες οὗ 1εβὺδ 
Ῥίᾶγεσ οσουρίεβ ἃ ρῥτγοπιίπεπὶ ρἷδοε.--- 
νεῖ. 29. ἐν τῷ προσεύχεσθαι, νος 
Ῥτγαγίηρβ, δῃὰ 48 ἴπε γεβυΐὶ οὗ {116 εχοσοίβε. 
--ἕτερον, ἀϊβετεπι ; ἃ τεᾶὶ οδ᾽εοιϊνα 
οἴδηρε, ποῖ τηεσεῖν ἰὸ {πῸ νον οὗ (Π6 
ἴῆγες ἀϊβοίρίεβ, [,{κ. οπηῖῖβ ἔμπροσθεν 
αὐτῶν.--λευκὸς πΊΔῪ ὃς νἱενεά 48 δ 



32 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΧ, 

ἐξαστράπτων. 10. Καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ οἵτινες 

ἧσαν Μωσῆς καὶ Ἡλίας - 421. οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον 

αὐτοῦ, ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. 232. ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ 
σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ " διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν 
δόξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 33. καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν, ““ Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι - καὶ ποιήσωμεν 

σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοί, καὶ Μωσεὶ μίαν,; καὶ μίαν Ἡλίᾳ -" μὴ 
εἰδὼς ὃ λέγει. 34. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ 
ἐπεσκίασεν 3 αὐτούς - ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἰσελθεῖν ὃ εἰς 
τὴν νεφέλην. 35. καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, 
“Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός," αὐτοῦ ἀκούετε." 
τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη δ ᾿Ιησοῦς μόνος. 

46. Καὶ ἐν 
Καὶ αὐτοὶ 

ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν 
ἑωράκασιν.δ 

1 μιαν Ῥεΐοτε Μ. ἴῃ 411 υποίαἱδβ. 3 «πεκιαζεν ἰπ 3 ΒΓ,; δογίβε (Τ. .) ἄοπὶ Με. 

8ΊΦΒΟΙ, οορ. δᾶνς εἰσελθεῖν αντους, πο ΤΊΒΟ,. δὰ ΝΗ. δάορε. Τ.Ε. Ξ 
ΑὨΧΔ αἱ. 54}. 

4 ἐκλελεγμενος ἰπ ΜΙ ΒΙ.Ξ βαῇ. οορ. (Τίβοξ., ΥΝ.Η.). ΤΆ. πα ΟὉ αἱ. ῥί. 
δ Οπΐξ ο νεΥΥ πΊΔηΥ υποία]8. 

4 ε«ωρακαν ἴῃ ΑΒΙ, αἱ. ,. (ΤΊδοΒ., ΜΗ.). 

δάνετιν ἰη γμηοέίον, φυα!γίηρ ἐξαστράπ- 
των (Ὀε Ν᾽ εἰϊε), Ὀυϊ παγε ἰβ πὸ τβαβϑοῦ 
ΨΥ ἰτ βῃου]ά ποὲ δε οο-ογάϊπαϊες νἱτἢ 
ἐξασ΄, καὶ Ῥεΐπρ οπιίτεὰ τε νὨϊτε, ρ]Ἰδίετ- 
ἱπρ.---ἐξαστράπτων: ἱπ Ν, Τ΄ Βετε οηΐγ, 
βαλβῃιϊηρ {κε Πρμιπίηρ.-τ ει. 3... ἐν 
δόξῃ: (δῖ8 ἴ6 ρεουϊας τὸ 1,κ.---ἔλεγον, 
γος δρελκίηρ δῦουϊ. Κυρκε {πϊπκβ 
τῆοσα ἰβ τρεδηῖ: δρεαϊκίπρ ψἢ ρῥγαῖδε 
(ομνε ἰαμάε αἰϊφμὶά εονεριδηιογ γε). ΟἿ6 
οουϊὰ πᾶνε δοοερίεδ τ8]8 βεπβε μδὰ 
Ῥειεσ᾽β ορροϑβιιίοπ ὕθεη σεροτῖεά.-τὴν 
ἄξοδον, ἀεςελβε, ἀδδίῃ ; 80 1ῃ 2 Ρεῖεσ ἱ. 

Οἰδεσ τνογά8 ἔοσ ἄβδιἢ αγε ἔκβασις 
᾿ϊ. γ), ἄφιξις (Αςἰ8 χχ. 20), 

γάλυσις (Δ Τίπι. ἱν. 6). Ῥεῖπαρβ ἴῃς 
ἐχοάυβ πεῖε ϑροόκδη οὗ βῃουϊὰ ὃς ἴδκεη 
ΤΟπΊργεπαηβίνεϊΥ 845 ἱποϊυδίηρ ἀφδίῃ, τε- 
δυττεοϊίοη δηὰ δϑοθπβίοη. (80 Κυρκε, 
4150 ἀοάει.) πληροῦν ἱπ ἰδὲ οα86 ν}]] 
ΤΆΘΔΙη “Ρά488 [ῃσουρῇ 411] [6 βίαρεβ "". 
Βαυϊὶ ἀραϊπβι (Πἰ8 ννϊὰες βεῆβε ἰ8 ἐν Ἵερου- 
σαλήμ.--νεῖ. 32. βεβαρ. ὕπνῳ: [8 
Ῥαχιίουϊατ, ἰῃ τυ. ΟΠΙΥ, ἱπιρ 1165 τπδὲ ἰξ ννὰ8 
ἃ πίρῆϊ βοεπα; 80 αἷβο (ἢς Ἔχργεββίοῃ ἐν 
τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, νετ. 37. Τε οοἰεβείαὶ 
νἱβιΔη15 δτα βῃρροβεά ἴο δττῖνα νυ ῃῖα τῃς 
ἀϊδοὶρ!]εβ τὲ δϑίεσερ. ὙΠ ΕΥ [61] δβῖεερ 
ὙΠῸ μεῖς Μαβίεσ ὑταγεά, δ δὲ αειἢ- 
δετηδῃα. --- διαγρηγορήσαντες, δανίης 

ἱβοτοῦςαῖν ναΚεπεᾶ ὑρ, 80 88 (0 δ δϑΐς 
ἴο 866 ἀϊβειιης εν ννῆδὲ ραββεὰ (Πεγα ον ἱπ 
Ν.Τ.).--πνεις. 33. ΝΝΏΠε ἐἢς ἔννο οο] 6βε1418 
ννοτα ἀερασίίηρ Ῥεῖογ τηδάς ἢἰβ ργοροβδὶ, 
ἴο ργενεης {πεπὶ οπὶ ροίηρ.---μὴ εἰδὼς, 
εἰς., ποῖ Κπουΐηρ ψῆδὲ ὃς βαϊὰ ; δῃ 
ΔΡΟΪΟΡῪ ἔογ ἃ Ῥγοροβαὶ ἴο κεὲρ ἴῃ ἔννο 
οεἰεβίαῖβ ἔγοση τεϊυσηίηρ ἴο Βεάνθῆ.--- 
ει. 34. [8 ποῖ οἶεασ πο ψεῖς εἢ- 
νεϊορεὰ ὃν τῆς οἷουά. 17 τ8ς τεδάϊπρ 
ἐκείνους Ὀεΐοτε εἰσελθεῖν ψετε τεϊαϊπαὰ 1 
ψουϊά ᾿πιρὶν μας τῆς ἴῆτες ἀϊδοῖρ᾽ 65 νδεγα 
ουϊϑίάε ; αὐτοὺς, ἴ[ῃε τεδλάϊπρ οὗ Β, εἰς., 
ἱπιρ 1165 {πᾶΐ 411 ψεσε ψ 1 η.--ν ες. 35. 
ἐκλελεγμένον, τῆς τεδάϊπρ οὗ 3. Β1,, ἱβ ἴο 
Ὅε ρτείεισεά, θεοαυδβε ἀγαπητός, Τ. Ε., 
͵8 οοηϊογπχεά ἰο ἐμὲ ἰῃ τὰς ραγα ]εἷβ ; βεῦα 
οηἷν ἰη Ν. Τι--ννεσ. 36. ἐσίγησαν, ΠΟΥ 
ΜΕΤΕ 51:16 ηἴ ; “ἴῃ [Ποβς ἄδγβ,᾽" ἰὲ 15 δάἀεᾷ, 
ἱτιρ  γίηρ ἰμδὲ αἰεγνναγάβ (αἴες ἴῃς σα- 
Βυτγγεςτοη) [ὮΘΥ Βροίκς οὗ ἴπε Ἔχρεγίθηςα. 
1Κ. ἀοεβ ποῖ τηεπιίζοη τῆς ἱπ᾽υποῦοη οὗ 
]εβὺβ ἴο Καβαρ βίϊεηςε, πος {ἴπῈῸὶ οοηνεζβᾶ- 
τίοη ου ἴπε νῶν ἄοννῃ (ἢς 81] δροῦῖ 
ΕΠ] ἢ δπά ]ομη τς Βαρεῖβε. 

ν. 37-43.β.. ΤᾺ εῤὶϊοῥῥὶς δοὸγ (Μι. 
χυὶ!. 14-21, ΜΙκ. ἰχ. 14-20).--ἶν ῖ. 38. 
ἐπιβλέψαι, ἴἰο Ἰοοῖ ἱ ΡΠ, 88 ἷπ ἱ. 
48.---μονογενής, ΟΠΪΥ Βοῃ, 88 ἴῃ νἱΐ. 12, 
Υἱ ἢ. 42, ἴο Ὀτίης ουὖἕ ἴῆς Ῥεπενοίεποο οὗ 



30--,6. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

37. Ἐγένετο δὲ ἐνὶ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 

ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 48. Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ 
ὄχλου ἀνεβόησε,2 λέγων, “ Διδάσκαλε, δέομαί σου, ἐπίβλεψον 8 ἐπὶ 
τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής ἐστί μοι - 30. καὶ ἰδού, πνεῦμα 
λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ 
ἀφροῦ, καὶ μόγις ὁ ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ, συντρίβον αὐτόν. 40. καὶ 
ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου, ἵνα ἐκβάλλωσιν ὁ αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνή- 
θησαν." 41. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Ὦ γενεὰ ἄπιστος 
καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν ; 
προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου." 42. Ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, 
ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν' ἐπετίμησε δὲ ὁ 
Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα, καὶ 
ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 43. ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ 
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τῇ " μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ. Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς « Αεὰ χίχ. 
. 4 Ροὶ. 

ΠΡῚ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, εἶπε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 44. “Θέσθε 

ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους " ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων." 45. Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ 

ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται 

αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 
46. Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τό, τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 

Δ ΜΒΙ, οπιῖ εν. 3 εβοησεν ἰπ  ΒΟΌΙ, 

5 ξπιβλεψαι ἴῃ ΒΟΙ,.. Ν᾽ Βᾶνε -ον - ΘΤ.Ε. 

4 μοι ἐστι ἰῃ ΦΑΒΟΌΙΧ 33 νετβ8. 

δ μολις ἴῃ Β (ΥΝ.Η.); μογις ἱπ ΝΟ (Τίδβο.). Νοῖ ἑουπά εἰδενμετῖς ἰη ΝΟΥ. 
δ εκβαλωσιν ἴῃ 411 υπςῖ415. 

1 Έοσ Ἅσποι. ο |. 9 ΒΌ.Ξ πᾶνε βἰ πρὶν Ἄποιει (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 

τῆς τηίγας!ς6.--νεγ. 39. κράζει, ἢς (πε 
ῬοΥ) οτεῖἢ.---σπαράσσει, ἢς (πε ἀετηοη) 
τελγϑί Ππ1.---νεῖ. 42. προσερχομένον 

866 ἴῃ 7}ε808 1ῃε Ὀεᾶσγεσ οὗ (ες πιδ᾽ εβίν οσ 
ξιελῖπεββ οὗ ἴῃς Αἰπιῖρμεν.---εἶπε. 7εβ808 
ΒΡΟΚ ἃ βεςοηὰ τἰπιε οἵ Ηἰβ δρργοδοπίπς 

αὐτοῦ, » ὨΠΕ ἴπΠ6 ὍΟΥ ννᾶβ δρργοδοιίηρ 
76βυ58, ἱπ δοοογσάαπος ἢ Ἠΐ8 τεαυεβὲ 
παῖ ἢς Βῃουϊὰ θὲ Ὀγουρῆε ἴο Ηἰπι, ἴπ6 
ἁἀεπιοη τιδάς ἃ ἢπαὶ δββαυϊε οὔ ἢίβ 
νἱοξπι, τοπάϊηρ δηὰ σοηνυϊπίηρ δίπ,. -- 
ψει. 43. ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τ. Θεοῦ, 
πε ρεορίε ψγεσε δβϑίοηϊβῃεά αἕ ἐλὲ μιαγεσέγν 
97 6οά, τενεαϊεὰ ἰπ πε ρονεγ τῃδὲ οου]ά 
ΨΚ ϑυςἢ ἃ ουτα. [τ Αςῖβ ἰϊ. 22 αοά ἰ5 
τοριεβεηΐεά 48 ϑνοσκίπρ πιΐίγαςεβ πσουρῃ 
ἐἰτεςΣ 80 ἴπε πιδίϊεσ 18 οοποαίνεά ποτε. 

τἀ ΓΚ. ἘΠ ΚΒ οἵ ἴῃς πηδ)εβὶν οἵ αοὰ δ8 
ἱπησηδηδηῖ ἰπ [6 508. 

γν. 430-45. Θεέζοπά ῥγεάϊεἐΐοη οΥ ἐπα 
Ῥαπςίοη (Μι. χνὶϊ!. 22-23, ΜΚ. ἰχ. 30-32). 
-- πάντων θαυμαζόντων, εἰς., νὯ1|6 41] 
Ψετα ψοπάεσίπρ δὲ δ]] ἰῃς τῆϊηρ8 Ὠοἢ 
Ης ἀϊά. Τῇε τείξεγεπος ἰ8 ἴο (6 οὐτε οὗ 
ἴῃε ερί]εριῖς, ννίο ἢ δὰ τῆς πγυϊταάς ἴο 

ἄἀεδῖῃ, ἰπ σοππεοιίοη νυ τ 115 ργονα  !ηρ, 
Μοπάεσ, απὰ Ηἰβ8 δἰπὶ ψγὰ5 ἴο κεὰὲρ ἴδα 
ἀϊδεῖρ᾽65 ἔτοπλ δείηρ πιϊβίεά Ὁν ἰ. Τῆς 
βεϊτίῃρ ἰῃ Μι. δηά ΜΙ. ἰβ ἀϊβεγεηῖ. 
ΎΒετε 6808 βρεᾶκβ οὗ Ηἰβ ραββίοῃ, νυἢ 116 
Ηε νἱἢ τῆς Ὑννεῖνε ἰβ τνδηδεγίηρ δρουὲ 
ἷπ α811166, επάεανουτίηρ, δοςογάϊηρ ἴο 
ΜΚ. ἴο τεπηδίῃ υπποιϊςεά, ἀπά Ης βρεᾶκβ 
οὗὨ ἰξ βἰπιρὶν Ὀεσαυβε ἰξ ἰ8Β ἴῃς δηρτοββίηρ 
τπεπια νυ ἢ νν ἰςἢ Η 8 πιϊπὰ ἰβ σοηβίδπεν 
Ρτθοςουρίεἁ. Ηδετε, οη ἴπ6 οἵἴπεσς μαηὰ, 
1ῃε βεοοηἃ δηποιυποεσηεης ἰ8 εἰϊοϊτς ἃ ὉῪ 
8η εχίεσηδὶ οσςαβίοη, ἴπε δάπιίγαιϊΐοπ οὗ 
πε ρεορίε.---  εσὶ 44. ι παραδί- 
δοσθαι, ἰβ ἀροιξ ἴἰο Ὀε δεϊταγεᾶά. [Κ΄ 
βἶνεϑ δες δρεοίδ! ἐν οὐ τῆε βεςοπᾶ ργε- 
ἰςοη 88 ἴῃ τῇς ρϑγβ!]εἶῖβ. ὙΝΏετε μα 

[4115 ἴῃ σοπιραγίβοη ἢ Με, ἀπά ΜΕ. ἰ5 
ἱπ σταβρίηρ ἴῃς ῤῥεογελοϊορίεοαϊ! βἰταδιίοη, 



534 ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂ΚΑΝ ΙΧ, 

47. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν ; τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβό- 
μένος παιδίου,;2 ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ, 48. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
““Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται " 
καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ὁ γὰρ 
μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτος ἔσται ὃ μέγας." 

49. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿ἸΙωάννης εἶπεν, ““ Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα 
ἐπὶ ὁ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα τὰ ὅ δαιμόνια - καὶ ἐκωλύσαμεν ὁ 

1 φιδως ἴῃ δ αἱ. (Τίβο;., ΥΝ.Η., τεχῇ. ιδων ἰη ΟὨΙΞ (ΥΝ.Η. πιδγρί πη). 

3 80 ἰη δὲ Δπὰ νεγὺ πιδὴν Μ59. (Τίβ..). ΒΟῺ δΒᾶνε παιδιον (ΛΝ. Η.). 

δεστιν ἴῃ Φ ΒΟΙΧΞ :, 33 νεῖ. [,δἱ. νυΐϊρ. Ὁ διδ8 εσται. 

4 εν ἴῃ Δ ΒΙΧΔΞ :, 33 αἱ. (Ν.Η.). ἐπι ἱπ ΟἹ, εἴς. 

δ Οπξ τὰ πιοβὲ τποῖδ]8. 

ΦΊΦΒΙΞ Βᾶνςε ἐκωλνομεν, ΠΙΟὮ τῆλ ὃς οοπέοττγεά ἰο ΜΙκς. (Τίδο;. δοσ. Ξ Τ. Ε,, 
ΜΗ. ἱπιρ.). 

τῇς επιοιίοπα! βίδίες οὐ ΟἸτίβι᾽ 8 πιϊπά, 
ΟΥ̓ τετλασκβ ου ΜΚ., αὐ ἰοο. 1.Κ.᾽8 ΟἸτῖδι 
ἰδ τρπιρατα νον Ῥαβείοῆίφενι 

γν. 46-5ο. ο πιῖρλὲ δὲ ἐὰλε ργεαέεςί 
(Με. χνι. 1- 5, ΜΚ. ἰχ. 33-41).--τντ ες. 46. 
«ἰσῆλθε διαλογισμὸς, πονν ἴπετε επίεγεά 
ἐπ ἀπιοηρ ἴπεπὶ (1πε Ὑ εἶνε) ἃ ἐλοιρ λέ. 
1κΚιθ ΨᾺΥ οὗ ἱπιγοδυςϊηρ Π|8. βυ)εςὶ 
δεεῖηβ (0 βῇῆονν ἃ ἀεβίσε, ὉῪ ΨΔΥῪ οὗ 
βρδτίπρ ἴῆε μαγε Αροϑβίῖεβ, ἴο τηᾶκε 85 
1π|6 οὗ ἰὶ 88 ροββίθ]ε. 11 ἰβ πηδγεῖὶν ἃ 
τπουρῆς οὗ 1π6 δεατίὶ (τῆς καρδίας, νεῖ. 
47), ποῖ ἃ ἀΐϊβρυϊε δβ ἱπ ΜΚ., δηά ἰπ- 
ετο τ! 480 ἰθπ Μὲ. [Ι οἂπὶε ἱπίο 
τπεῖς τηϊπάβ, ΠΟ οὐ ΜὮΥ ἀοεβ ποὶ 
ἄρρεᾶσ. Μ|κ.᾽Β παγγαῖϊνε ἰςδάβ ἃ8 ἴο οοη- 
πεοῖ ἴῃς ἀΐϊβρυῖε νἢ ΟἾγιβεβ ἔοτε- 
Ῥοάϊηξ τεΐεγεποεβ ἴο Ηἰβ Ραββίοη. ὙνΠΐ]Ὲ 
πον τναϊκαά δἰοηρ ἴδε ννὰν (ἐν τῇ ὁδῷ), 
τῆς Μαβίεσ τπϊπκίηρ δἰνναγβ, απὰ βρεακ- 
ἱπρ οἴϊεη, οἵ Ηἰβ ἀεδίῃ, πεν, γεδ] βίη 
ἐπὶ ἃ οτἰ ϑῖβ οἵ βοτης βοζῖ νν88 Δρρσοδοῆ- 
ἱπρ Ὀυῖ ποῖ Κπονίηρ [5 πδίυτε, ἀἰβουββεά 
186 φαεδείοη τίς μείζων ; 50 Βυρρί γίηρ ἴπε 
οοτηῖς 5ἰάε οἵ ἴῃς ἱγαρῖς ἀγατηᾶ. --- τὸ τίς, 
εἰς., 1π|5, υἱσ., Ψ πὸ τιῖρδς θὲ [πε ρτεδίεγ 
οὗ ἐάενι, οὐ, Ὧο τηῖρῆι Ὀὲ στεαῖεσ ἐλαν 
ἕλεν. αὐτῶν τᾶν Ὀὲ ἰδίκδη εἰϊπεν ρατ- 
εἰείνεϊγ, οΥ 88 8 ρεηίιῖνε οὗ σοπιρατγίβοῃ. 
118 ογάϊ παν τακεη ἴπ πε ΤΟΥΠΊΕΓ βεηδα, 
ΨΠεΓεΌΥ [,Κ.᾿8 δοοουης ἰβ Ὀγουρῆῃιὶ ἱπίο 
1ἴπε ἢ τῆς ράγα! !εῖβ ; δαι ὙΝ εἰ88 (ΜΚ.- 
Ἐνδηξ., δπὰ |. ννεῖὶββ ἱἰπ Μεγετ) σοη- 
ἴεπάβ ἔογ ἴπε ἰδίίει. Ηἰἴβ ἰάβα ἰ5 πὶ 
τῆς Τ νεῖνοα, πη Σἰκ.᾽ 5 νίονν, νοῦ 411 ςοη- 
ϑοίοιιβ οὗ {Πεὶγ σοτηπηοη ἱπηρογίδποθ 845 
ἀϊδοίρ!εβ οἵ [εβυβ, ἀπά ᾿νοπάεσγεά ἰξ δηγ- 
Ὁοάν οουἱά Ῥὲ ρτεδῖεσ ἰπδὴ {μεν δ] 
Μεῖα. Ηε οοππεοίβ ἴῃς “τπουρῶς᾽" οὗ 
τῆς Ὑνεῖνε ἢ τῃς εχοτγοίβε ἱποίάθπὶ 
{νεσ. 40) δὲ ενϊποίηρ 8 βἰπιίασ βεΪ (-ἰπ|- 

Ρογίδποο. Ὑη18 νίενν οσδηποὲ δ6 περᾶ- 
ενεά οἡ Ρυγεῖὶν δχερεῖςαὶ ρτουπάβ.--- 
ψεῖ. 47. παρ᾽ ἑαντῷ, Ὀεεὶάς Ηἰπιδεϊῇ, 
ποῖ ἐν μέσῳ αὐτῶν, 45 ἱπ ΜΙ. ἀηὰ ΜΚ., 
ἃ8 ἴ΄ το βᾶυ, ἤεσε ἰ8 ἴῃς ρτεδίεσ οῃβ.--- 
Ψψεῖ. 48. τοῦτο τὸ παιδίον, τΠΐ8 ρᾶτ- 
τἰουϊας οἢ114---ποῖ δυο ἃ οὨἃ, ος νῃδὲ 
Βυς ἢ ἃ οἰ! τεργεβεπίβ, πε [ἰππ|6 ἀπά 
ἰῃβιρτιίβοδηῖ-- 88 ἴῃ Με. δπὰ ΜΚ. Ὑεῖ 
1Κ.᾿ 8 ἐχργεββίοη ὑγαςιίοδ!ν πιεαπδ δὶ 
τὸ 1815. σι], ἔοσ ἐχαπιρίς.---δέξηται : ἴπ 
1{κ. τῃ6 ταςεἰϊνίπρ οὗἩ ἴδε Ππ||6 σὰ 18 
Ῥίδοεἀ ἢἤτγβθε ἱπ τα ἀϊβοουγβα οἵ [εβι8, 
ΜΠ ΘγαδΒ ἰπ ΜΚ. τπ6 ρέπεγαὶ τπηδχὶπὶ τπδὲ 
τη πιδῇ ννῆο ἰ8 ψἹ]Πηρ το ὃς Δδὲ 18 ἢτϑβί, 
ΠΟΠΊ68 ἤτϑε. ΤῆΪΐβ ροβίξίοῃ ἔδνοιγβ πὰ 
νίενν ἴῃδὲ ποῖ ἱπίεγπδὶ σγίναν Ῥυῖϊ ἃ 
σοπηπιοη βεϊ οχαιιδιίοη ἱπ τεϊδίϊοθ ἴοὸ 
1ῆοβα νἱπουῖ ἰβ (πα νὶςα ἰη ἴῃς νίενν οὗ 
κι. ]6β08 βᾶγβ ἴῃ εῇεςϊ : Βεὲ ποῖ ῃπὶρῆ- 
τυϊη δὰ ; δἃπη ἀρργεοίδιϊνε διι τας ἰονν αγάς 
ἴδοβε γοῦ ἅτε βοῆς ἴο ἀεβρίβε ἰ5. ννῃδὶ 
Ι δηὰ πιν Εδίῃεσ ναῖυς.---ἐν πᾶσιν ὑμῖν: 
1ῃ15 ρῆγαβε, οπ {π6 οἵποσ παπά, βεεπὶβ ἴὸ 

πε το ἱπίεγπαδὶ σίναϊγιεβ'1 Ὑπεσα ἢδά 
δ 8 4υεξδίϊοη Ἀπιοηρ πεῖ 88 ἴο 

ξτιεαῖεσ δηὰ 1688, ἴο νοῦ ἴῃς Μαβίεσ'᾽ 8 
ΔΏΒΨΕΙ νν885: ἴπε ἰεαβὲ οπς ἰ8 πε ρστεδῖ 
οὔθ. {Κι ̓8Β νεσβίοῃ οὗ {ῃϊ]8 ἱπιρογίαπε 
ἀΐδβοουγβα 18, 48 6 Ννεῖῖα τγεπιασίβ, ἰῃ- 
ἔεγίοσ ἰπ ροὶπὶ δηὰ οἴδαγπεββ ἴο Με.᾽8.-- 
νει. 49ς. ἐκωλύσαμεν (Τ. Ε.), δοτίϑε, ἰη- 
βἰεδά οἵ ΜΚ.᾽5 ἱπιρετίεςϊ ; ἔπ ἔοσπηαῦ ἱπὶ- 
Ρ᾽Ϊεβ δυσοεββίμ! γεργεββίοη, ἴῃ ἰδῖῖασ δη 
αἰζετηρὶ δὲ ἰϊ. Μιάφ ποῖεβ οὐ Μκ., σά 
ἰος. -- ἡμῶν : ῬΗτγπίουδ οδ͵εςῖβ ἴο 
115 οοπϑίγυοιίοη δες ἀκολουθεῖν, ἀπὰ 
ΒΑΥΒ ἰξ Βῃουϊά ὃε [ο] οννεά ὃγ τῃς ἀδεῖνε. 
Βυῖ οΌθοῖκ ρίνεβ ἐχδγηρὶεβ οὗ ἴδε ἴογ- 
τες οσοηδίγυσιίοη ἔτοηθ ροοά δυίΐποσζα 
(υἱάε Ὁ. 353). 
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αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν." 
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8ο. Καὶ εἶπεϊ πρὸς αὐτὸν 
ὁ Ἰησοῦς, “Μὴ κωλύετε: ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ᾽ ἡμῶν,3 ὑπὲρ ἡμῶν 3 
ἐστιν." 

51. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως 
αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὃ ἐστήριξε ὁ τοῦ πορεύεσθαι εἰς 

1 ειπε δε 'η ΘΙ ΒΟΌΙΧΞ 33 αἱ. 

5 ὑμῶν δὶς ἴῃ ΒΟΌΙ.Ξ νεῖ. 1,δξ. νυ]ρ. σορ. βυττ. οὐχ. βἰπ, (ΤΊΒΟΒ., νν. 1). 
ΒΞ, 239 ς οὔ αντον ἀἔεσ προσωπον (Ὗ.Η.). 

4 ἐστηρισεν ἰῃ ΒΟΙΙΧΞ 33 (Τίβο"., Ν.Η.). ΜῸ 88 ἴη ΤΕ. 

ΟΠμαρίες ἰχ., δὲ Ελιγασ σϑγχδσκβ ((. 
α. Τ.), βϑῃου!ὰ ανε επάεά πεσθ, δ8 "ἢ 
ΨΝΕΙ. 51 Ὀερίπ8 πη επείγεϊν ἀϊβείηοι, ἰασρα, 
ἀπά νεῖ ἱτηροτίαπε ἀϊνίβίοπ οὗὁἨ 1.8 
Θορερεὶ. 

γν. 51:-586.ΎΟ. Ιοοκίηρ τομέλισαγά. 
ϑαριαγίέαπ ἱπίοϊεγαποι.--- ει. 51 ἴοττηδ 
ἴδε ἱπιτοάυςσείοη ἴο δες ρτεαὶ ἀϊνϊδίοη, 
ἶχ. 51--ανὶϊ. 31. [τ τλᾶκεβ αἱ] δαὶ 
ἔο!οννβ ὑρ ἴο ἴῃς ἐεγηείμμς αὐ φμέηι 
βίδα υὑπάος ἔμπα βοϊετηη μεδάϊηρ: ἐΐδ 
δορίπηϊηρ οὗ ἐπα σπά. Ἑτοτὴ 1818 {ἰπὶ6 
οτίἢ 1εβὰ8 μὰβ ἴπ6 οἶοβε οὗ Ηἰβ ξαγί δὶ ν 
οϑῖεεσ ἴῃ νἷενν. Ηἱἶβ ἔδλοε ἰ8 ἤχεάϊυ βεῖ 
τονναγάβ ΪἜσυβαίεπι δηά---ἀὐαυέη. Τῇὶβ8 
ςοποορίίοη οὗ [εβυ8, 85 ἔτοτλ [ἢ 8 ροῖπε 
οηννασὰβ Ἰοοκίηρ ἔογινατά ἴο τ1π6 βπδὶ 
οεἰβἰ8, ϑυιρρεϑίβ νδγίουβ τεβεςιοηβ. 

:. Τα τεέεγεποα ἴο ἰδς ἰδβὲ ἂςῖ οὗ τῆς 
ἅτατηα ςοσηθβ ἱῃ δὲ ἃ ΝΈΕΣ Θαγν ρἷδςς ἴῃ 
1κ.᾽8 Ὠἰδίοσγ. 

2. Τῇς ρατὶ οὗ ἴδε βίοσυ ᾿γίπρ Ῥεμίπά 
18. ἄοεβ ποῖ δάεασυδίεῖν δοσουηῖ ἴοσ ἴπ6 
τηοοά οὗ 7εδ808. ε ἀο ῃοῖ βεαὲ Ὦγ Ης 
βῃουϊὰ ὈῈ τὺ’ κίηρ 5ὸὺ δδιπεβὶν οὗ ἃ 
βηδ)] οτἰβἰβ οὗ ἃ ἱσαρὶς Ἵομαγδοῖδσ, ογζ βνεη 
ΨῊΥ ἴπετε βου! ΒΓ ἢ ἃ οτἰβὶβ8 αἵ 41]. 
Τῆδὲ τῆς τεϊϊρίουβ συΐϊάεβ οὗ Ἰβγδεὶ πηοσζε 
ΟΣ ἴε88 ἀϊδαρρτονεά οὗ Ηἰβ νγγβ ἢδβ 
ρρεαγεὰ, θυὲ ἰξ 888 ποῖ ὕεδῆ βῃονγῃ 
τῆδι ἐμεῖς ΠοβΈ ψγὰ8 οὗ ἃ ἀεδάϊν 
οἰαγαοῖεσ, Τῆς ἀϊπηος ἰπ ϑίτηοπ᾽ Β πουβα 
ΒΡΕΔΚΒ ἴο γεϊδιίοῃβ πλοσε οἵ 1688 ἐτίεηά νυ, 
δηὰ τῆς οπιίβδίοη οὐ ἴδε βῆδγρ δποουηίεσ 
ἴῃ τείεσθηςα ἴο μβαπά-νδβῃϊηρ, δηὰ οἵ ἴῃ 6 
οπιίπουβ ἀεπηδηά ἴοσ ἃ βίζῃ ἔγοπὶ βεάνβη, 
δτεδῖὶν ἰεπάβ ἴο οὔβουσα [ῃς ἔογοεβ ἴπδῖ 
ψοῖα ϑνοσϊκίπρ ἰονναγάβ ἃ ἱγσαρὶς δηᾶ, δπά 
δὰ τῆς οτοββ ἴοσ {μεῖς πδΐυσγαὶ ουϊοοσηβ. 
11 ἄοεβ ποῖ βεεῖὰ ἴὸ βάν επίεσεά ἰηῖο 
1,κ.8 ρίαῃ τὸ Ἄχβῖδίε ΟὨτίβι᾽ 8 ἀθαϊῃ 88 
τῆς πδίυγαὶ τεβυϊε οὗὨἨ ἐπε ορἰπίοπβ, ργδο- 
σςδβ, ρτεὐυάϊςεβ ἂἀπὰ ραββίομβ ργενδὶεπὲ 
ἰῃ (86 τεϊϊίουβ ννοτϊά, ἩἨς οοηϊεπι- 
Ἰαϊεά (ἢς ενεπὶ οἡ ἴδε ἀοάννατά, ἴπεο- 

ἰορίκαι βἰάς, ΟΓ ρεσῆδρβ ἰδ νουἹά Ὀ6 πηοσα 
φοτσοςῖ ἴο ΒΔ οη ἰῆς δάς οἵ {018 ]πιεπὲ 
οὗ Ο. Τ. ρεορῆεου. Τα πεοεβββιυ οὗ 

ΟἸγίβιβ ἀδδίδι, 1πῸὸ δεῖ (ἴχ. 22) τε ἔδε 
ἀεπηδηὰ οὗ Ο. Τ᾿ ϑοτγίρευτα ἕοσ [1] πλεηξ, 
υἱάε χχὶν. 26. 

3. ἴῃ ἴῃς Ιοηρ παγγδῖίνε οοπίβίπδὰ ἱπ 
πε πεχὲ εἰρῆς οπαρίεγβ, [6βὰ8 ἀοαβ ποῖ 
βεθτῦ ἴο δὲ σοΟηΒίΠΕΪΥ (Ὠϊηκίπρ οὗ 186 
επά. [1ὶπ ΜΚ. δπὰ Με, ἰξ ἰ8β οἴδμοσγνιβε. 
Ετοπὶ ἴδε ρεσίοά δὲ ψψῃῖςῃ [ε808 Ῥερᾶπ 
ἴο βρεᾶκ ρίίπὶν οὗ Ηἰ8β ἀβαίῃ Ης ἄρρβᾶγβ 
ςοπβίδπΕν ργεοοςυρίοά νυ τς βυῦ]εοῖ. 
Ηἰβ ψῆοΐε τδππεσ ἂπά Ὀεμανίους ὅτα 
ἴδοδβε οὗ οπα νναϊκίπρ υπάδσ ἴῃς βῆδάδον, 
οὗ (δε οὔοβϑβ.0. ΤὨΐβ σταρταβεπίδιίοη ἰ8 
ἴσας ἴο 16. [π1.Κ.. ὁπ ῃς οἵδε παπά, 
ΨὮΙς τὰῈ πε οὗ ]εβὺβ ἰβ βεῖ ἐοννασγάβ8 
7εγυβαίεμ, Ηἰ8 ρεπὰὶ βεεῖὴβ οἥδη ἴο θὲ 
ταϊηκίηρ οὗ οἴμεσ {πίη ρβ, ἀπά ἴῃς τεδάεσ 
οὔτδε Βέοτν Πότρεῖς δθουϊ τΠ6 Ἴγοβδ 85 ἢς 
Ῥέγιιβεβ ἰῖ8 ἀξερὶν ἱητεγεβεηρ . 

συμπληροῦσθαι, εἴς.» πεν. ΠῊ ἄδυβ 
οὗ Η:5 δϑϑυπιριίοπ ννεσς ἴω σοῦσγβα οὗ δο- 
σοΟτηΡ βηπχεηξ, ἱπιρ  γίηρ τῆς ἀρργοδοῦ οὗ 
186 οἰοδβίηρ βοβῆββ οὗ ΟΝ ξδγίῃν εχ- 
Ρεσίεποε; πεῖς δηὰ ἴῃ Αὐοίβ 1ϊ. σ᾿, οπἶγ, οὗ 
ἐΐις; ἴῃ νἱϊ!. 23 ἴῃ (ἢς [τότ] βεηβε.--- 
ἀναλήψεως αβ. ἩΗΐ8 δεδυπιρτίοη ἱπίο 
Βεάνεη, 88 ἰῃ Αςίβ ἱ. 2. Τῆς 5βιιρβίδηείινα 
ἴῃ τη 8 βεῆβε ἰβ ἃ ἅπ. λεγ. ἰῃ Ν. Τ. Ιὲ 
οοουτβ ἰη πε Ταεςέ,, χἰὶ. Ῥαΐγ. Τδς νοτὺ 
Οὐουγβ ἴῃ ἃ Β,γΉΑΣΥ δεῆθε ἴθ νδγίοιιβ 
Ἰαςεβ ἰῇ 186 ϑερί. ὙΤῇαε δϑβυγηρίίοη 

ἱπῖο μεᾶνεπ ἱποίυδβ (ες ογυοϊχίοη ἴῃ 
1.5 οοποερείοη, 88 88 ἴῃς ρἱ οτ βοδιίοη 
οὗ |εβι8 ἱποϊυδεβ [πΠ6 Ῥαββίοῃ ἰπ ἰῃς 
7οδμαπηΐπε οοηςεριίοη “ [πβέδρδὶ δάπυς 
ράϑεῖο, ΟΥΌΧ, ΤΊΟΓΒ, ΒΕρΡῸΪΟγαπὶ; 8βεὰ μεσ 
δες οπηηία δά πιεῖλπὶ ργοβρεχὶξ [{εβι18, 

ουὐὰβ βεηβυπὶ ἱγαϊδίυγ βέγ8 ὄνδηρε- 
1ιϑὲας,᾽"" Βεηρεῖ. ὙΤῇε ἀνάληψις νν88 δη 
δοὶ οὗ ἀοά.---ἐστήρισεν, Ηε πιδάς Ηἰβ8 
ἴλες ἔττη (ἴτοπὶ στῆριγξ, ακίη το στερεός, 
ὙΠαγετ᾿β ατἰπηπὶ), 48 ἱζ ἴο πιεεῖ βοπιε- 
τη Τουπι δὶς δηὰ υὑπννείσοπμε, τπ6 
ΟΥΟΒΒ σδίμοσ ἴμδη δὲ ἰᾶν Ὀεγοπά, πετα 
ἰπ νίεν. Ηδῃη, νῆο ἄοεβ ποῖ δεϊϊενε 
δᾶῖ 1ἰ. 8 Ποῖα σεΐεστίηρ ἴὸ ΟΠ γίβι 8 
βπαᾶὶ Ἰουσῃευ ἴο [6γιιβαῖθπὶ, ἔοης 8 ἄονντι 
δε ἴοτος οὗ τη18 ψοσγά 80 88 ἴο τδκε ἰξ 
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Ἱερουσαλήμ. 52. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ - 
καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην 1 Σαμαρειτῶν, ὥστε 3 ἑτοιμάσαι 
αὐτῷ. 53. καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν 
πορευόμενον εἷς Ἱερουσαλήμ. 54. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὃ 
Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον, “ Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι 

5 6εῖ. ν. 15 ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ " ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς καὶ Ἡλίας ἐποίησε 4 ; " 

ὃ. 55. Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, “Οὐκ οἴδατε οἵου 

πνεύματός ἐστε ὑμεῖς: 56. ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε 
ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι." δ᾽ Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς 
ἑτέραν κώμην. 

5]. Ἐγένετο δὲ δ πορευομένων αὐτῶν, ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέ τις πρὸς 
αὐτόν, ““᾿Ακολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ, κύριε." 7 ς8. Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ κατασκηνώσεις " ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν 

1 πολιν ἰῃ δ ΓΛ δοπια τηΐπυβο, (ΤΊ8ς..). 

3 80 ἱπ ΟἿΙ, αἱ. ῥὶ. (ΤΊ5..). ΝΒ δοπῆε νεῖ. 1.,δἱ. οοὐά, πᾶνε ω (ΥΝ.Η.). 

8. 1.3.8 βοπὶς πιίπυδο, οπιῖς ἄντον. 

4. 38Β1.3Ξ πιίπυβςο. νΌ]Ω. βυτσ. σΌΓ, δίπ, σλεηρὮ. οαλξ ὡς και Η. εἐποιησε, ὙΒΙΟὮ ἰ8 
ῬτΟΌΔΟΪΥ ἃ ρ[οδ88. 

δ Ἑτοτὶ και εἰπεν (νΕσ. 55) ἴο αλλα σωσαι (νεῖ. 56) 15 ρΡγΟὈΔΟΌΪΥ 4130 ἃ ρῖοββ (ἰουπὰ 
ἰὰ ΕΚΜΓΔΛ αἱ. ῥὶ. 848 οὐκ οιδ. οι. πν. ἐστε ὑμεῖς; 4150 ἴῃ ΤΔΩΥ νΟζββ.). 

ΜΑΒΟΙ,ΔΞ αἱ. βγτ. βίη., εἴς.» οσαῖε Ὡς ψῃ οἷς ράββαρε (Τίβοϊ., Τσρ., Εν. ΥΝ. Η.). 

5 Ἐὸσ ἐγεν. δε  ΒΟΙΙΧΞ 33 60 αἱ. νεῖ88. ἢᾶνα βἰ ΊΡΙΥ και. 

ΤΊ ΒΌΓ,Ξ πιίπαβο, νεγβ8. οπΐξ κυριε (Τίβο;., ΥΝ.Η.) ; ἐοιπά ἰη ΟΔ αἱ. Εεννες Μ55. 

οπηΐξ κυριε ἴῃ νεῖ. 59 (ΒΟ 57, Οτίρ.). ΟΙΞ Βᾶνς ἴε (ΤΊβοΒ. οπχίεβ, ΥΝ.Η, μὰὲ ἱπ 
τηδτρίη). 

ΕΧΡρσαδβ πῃ Οτίεηιαὶ ἐββῃίοη τῆς ἰάθα οὗ 
1εβὺ8 δἀὐάτεββίηρ Ηἰπιβοὶῇ ἴοὸ ἃ ἰουγπευ 
Ὡοῖ 5ρϑοΐδ!ν πηοπιθηΐουβ. 

γν. 52:50. ϑαρνιαγίέαν ἱπίοίεγαποε.--- 
εἰς κώμην Σαμαρειτῶν : (Πϊ5 ἱπάϊςαϊε8 Δῃ 
ἐπέεποος ἴο ρο βουϊῃνναγὰ τῃσγουρῇ 
ϑαπιιίίδῃ ἰογγιίοσυ. Νοῖ δὴ υπυϑιυαὶ 
ταΐπρ. ]οθερῆυδβ (Απεῖᾳ., χχ. νὶ. 1) βέδξεβ 
ἴδας ἰὲ ννὰβ ἴπε ουδίοπι ἴοτ ΟΔ] 16 ᾶπ8 
ξοΐπᾳ ἴο ]εγυβαίθπι το ἴη6 ἔξαβδὶβ ἴο Ρ888 
τδγουρῇ ϑαγηδγίδ.---ὁτοιμάσαι α., ἴο ῥτε- 
Ῥᾶτγε ἴον Ηἰπι, ἐ.ς., ἴο ππά Ἰοάρίῃρβ ἴοσ 
ἴῃς πίρμιε.---ὥστε ἱπ νίεν οἵἉ {πε βεαᾳῃεὶ 
οἂῃ οἷν Ἔχργεββ ἰεπάεπου οἵ ἱπιεητίοη. 
--οὐκ ἐδέξαντο α. : [ῃς δοτῖδι, ἱπηρὶ γἱπ, 
“δὲ πεν δὲ οπος σεϊεοιεὰ Η;πι," 
Ἑαγτας (Ὁ. α. Τ.).-τι ἱπιγοάυςεβ ἴῃς 
τβᾶβοῃ: ΟΝ γιβι β ἴδοα ννδβ, ἰοοκεὰ [ἰκς, 

ἴῃρ ἴο ]ετυβαίεσα. [πη νίενν οὗ ννβδῖ 
ὉΒΟΡὮῸΒ δἰδίεβ, {π|8 παγάϊν δοσοουπίβ ἔοσ 

ἴῃς ἱπῃοβριτδῦ]ς ἱγεδίτηεπε.Ό Ῥεγῆδρβ 
1Π6 τηδπηεῦ οὗ (ἢς πλθββθηρεῖβ ἢδά βοτηξ- 
τηΐπρ το ἀο ψ ἢ τι. Ηδά [}|εβὺ8 ροὸπε 
ἩΪπιβεῖ τπ6 ταϑυϊε τηΐρῃῆς πᾶνε ὕδεῃ 

ἀϊδετεηῖ, Ῥεσδαρβ Ης νδ πγαϊκίηρ δῃ 
εχρεσγίπιεηΐϊ ἴο 866 ον Η8 90] οννεσβ ἂπὰ 
τε ϑαπηδείδη8 νου γαῖ ου τορεῖμεσ. 
Ιῃ τηδὲ οδβε {Π6 γεβυῖὶ ννουἹὰ τακε Ηἱπὶ 
οὔδηρε ΗΐβΒ ρίδη, δπὰ ἴσῃ δβϑίἀς ἔτοπὶ 
ϑαπηδγία ἰπῖο Ῥεγδεᾶ. 1 80 ἴπθη Βδυγ᾽ 8 
ἰάεα οὗ ἃ ϑαπιδζίίδῃ πὶ ἰβίσγυ 8 ἃ πηΐβ- 
Ὠοιηεσ. --  εσ. 54. Ἰάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης : 
τπεὶς ουΐθυτδῖ οὗ ἰεπηρεσ, τενελϊεὰ ἴῃ 
τπεῖς ἐσυςυϊεπε ργοροβαὶ, ργοῦϑοὶν ἱπάϊ- 
οαἰεᾶ τῆς αἰτυάς οὗἨ τε ψῃο]α οοπὶ- 
Ρϑηγ. [π ἴπδὲ ο886 ᾿οιγπεγίηρ Ὠχοῦ ρὮ 
ϑαπηδγῖα νν 88 Ἡρμεικάϑις ἀκα αβήναι, ἰῃ- 
Βηϊιῖνς, ᾿πβίεδά οὗὨἩ ἵνα Ψἱε βυδ)υποῖῖνα 
48 οἴϊδη δῆτει εἰπεῖν.---Ν εσ. 55. στραφεὶς : 
8 ἱπηροβίπρ ρεβίωυσε, 88 ἴῃ νὶΐ. 9, 44.-- 
γεν. 56. εἰς ἑτέραν κώμην, ἴο ἀποῖπες 
νΠΠᾶρα, ργορδῦϊν ἐπ αδ]ες ; ὈοΙ ἰπ τμς 
Ῥοτάετϊδπά. 

γν. 5γ-62. Νεῖο ἀἰδεὶῥ[65.---ν τῇ ὁδῷ: 
τῆς ἱπάϊςαιίοη οὗἉ {πὶς 18 ποῖ ργεοῖβε. [ὲ 
ἄοεβ ποῖ τηεϑῃ, οἡ ἴπε γᾶν ἴο ἴδε οἵμος 
νᾶσος, πιεπιϊοπβά ἴ8ὲ Ὀείοτς (Μεγετ), 
Ῥυΐ οπ ἴη6 ΨΑΥ ἴο [εγυβαΐθπι (νεσ. τ 



52--62. ΕΥ̓ΑΤΓΕΛΙΟΝ 

κεφαλὴν κλίνῃ." σ0. Εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον, ““᾿Ακολούθει μοι." 
Ὁ δὲ εἶπε, “Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον 1 θάψαι τὸν 
πατέρα μου." ὄο. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς,2 ““ΓΑφες τοὺς νεκροὺς 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς - σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ." 661, Εἶπε δὲ καὶ ἕτερος, ““᾿Ακολουθήσω σοι, κύριε" 
πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου." 
62. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν 8 ὁ Ἰησοῦς, “Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα 

᾿φἃ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν ς Βαρα εν 
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αὐτοῦ 4 ἐπ᾽ 5 ἄροτρον, καὶ 
βασιλείαν δ τοῦ Θεοῦ." 

Δπρωτον αἀπελθ. ἴῃ 3. ΒὉ. 3 Οὐ ο 1.  ΒΌΓΞ 33 ἃ οορ. 
3 Β οζηϊβ προς αντον (ὟΝ. Η. ἰῃ Ὀτγδοίκει8). 
4 Β χπηΐηυδβο. Δηὰ βοτηε ςοάά. οὗ νεῖ. 1,41. οπιῖξ αντον. 

δ Ἐοὸτ εἰξ τὴν β, ΒΞ :, 33 νεῖ. [ναϊ. οοἀά. μανε τη βασιλεια (Τίβοϊ., ΜΝ. Η.). 
Ὁ πὰ βοπις νεῖ. [αἵ οοάά, ἰηνεγὲ {86 ογάεγ οὗ τῆς οἴδυδβεβ -ξ ἰΙοοκίῃιρς ὕδοκ ἂπά 
Ῥυκείπρ, πὶδ Βαηὰ ἴο ἴδε ῥίουρῃ. 

Οτοιίυβ ἐπα δα σοππεοιίοη ἴ5. ρυγεῖν 
τορίςδὶ. ““ίβυπ) 6δὲ Γυςᾶς σςοηπαοίοσα 
τὰ ὁμογενέα." Τῆε ἤτϑι ἔνο οὔ πε ἴἄγες 
οδ568 ἅτ γτερογίεἁ ὃγ Μί. (ν}1}. 1τ9-22).--- 
τιᾳ: Μι. (νι. 190) ἀδεϊρηδῖεβ (8. οετ- 
ταῖῃ οπα ἃ βοσίδε.---ἀπέρχῃ ἱπιρ]165 ἃ ἀ6- 
Ρᾶτίυγο τ πὶ ἃ ρίαςς. [1{ ψουά Ὀε ἃ ἰεᾶν- 
ἱῃρ οὗ Βοπια ἴοσ ἔπε ἀϊβοῖρ]ε.---νεσ. 58. 
ὙΒΙδ τετηδγκαῦϊς βαγίηρ 8 ρίνεη ἰπ ἰάθη- 
σα] ἴεσὴδ Ὁν Μί. δηὰ 1κ. Μάε οα Μι. 

γν. 59, 6Ἔορ. Τὴε Ξεοομά εαϑε (Μι. νἱῖ!. 
21-22).--- ἀκολούθει μοι. εδ05 [Δ κεβ τῇς 
ἱπιεϊδεῖνα πὶ τΠ18 οαβθ. Τῆδι Ης 5μουϊά 
ποῖ πᾶνε ἄοῃε 80 ἴῃ ἴῃς ἢγξί 18 ἰηῖ6}]}}- 
1016 ἱξ τῆς δβρίγαπι νν88 ἃ σεγίδε. 6808 
ἐδ ποῖ Ιοοκ ἴοσς βαιϊβίδοίογυ ἀβοῖ ρ!εβῃρ 
ἔτοτὰ ἴμαὶ φυδτίετσ.---σὺ δὲ, δὰὲ ἐλον, ἐπὶ- 
ΡῬμδτῖς, πυρὶ γίπρ δὲ με πιδη δά ἀγεββεὰ 
15 ποῖ δῆοηρ ἴα ἀεδᾶ, Ῥυϊ ομα ννῇο 
Δρργεοίδιθβ ἴπε οἷαί πηβ οὗ (Ὡς Κίηράοπι.--- 
διάγγελλε, Κεερ ῥτγοοϊαἰπηὶηρ οῃ Ἔν εσΥ 
β'άς τῆς Κιίπράοπι οὗ αοὰ ; ἐπὶ ΤΥ βοὶς 
Ῥυδίηεββ μεποείοσίῃ, τὸ ννβῖοῃ Ἔνεσγιμὶπρ 
εἶδε, Ἄνεῆ Ὀυγγίπρ, Ραγεηῖβ, τησβὲ δὲ 
βδογιβοβά : 86ὲῖκ ἤσβε ἴῃς Κίηράοπι. 

νν. ὅτ᾽, 62. Τλε ἐλὶγά εαξε, ρεουϊίατς 
ἴο κκ., δηά 5βειείηρ ζοττ ἃ ἀϊβιίηοι ἴγρε. 
-- ἀκο σω σοι, 1 »1]}} (ο]]ονν ΤΒες, 
ἱπιρὶ γίηρ τπαῖ ἢς 4180 888 ὕβεῃ δβδκεά ἴὸ 
ἄο 80, δηὰ ἰπδξ δε ἰ8 σεδάυ, Ῥυϊ οῃ ἃ 
οοηάϊείοη.---ἐπίτρεψόν μοι: (Πἰβ8 8 ἃ 
ἔγρε οὗ τῶδῃ Ψῆο αἱ νναγβ απίβ (0 ὅὁ 
Βοπγείδίησ, ἰπ ψ ΠΟ πὰ ἰδ Πἰπιβεὶῖ 
δρεο Δ} ἱπιογεβιθ ἢγβὶ (πρῶτον), ὑεῖοτα 
ἣς δἀάγεββεβ Ὠἰπηβε (ο [6 πιδίη ἀνεγ τὸ 
ὙὨΙΟΣ δα 18. οΔ11ε4.---ἀἀποτάξασθαι : ἱπ 
18ῖ18 οςδϑ8ς ἰξ 18 το Ὀἱά ροοά-Ὀγςε τὸ ἐτίεπάβ, 
ἃ βοηιεϊπγεηϊαὶ Ὀυιδίπ 688 ; [ῃδὲ 4180 οἤδγδο- 
«ετβιϊς.---τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μον. ΤΠα 

νεῖῦ ἀπ. ἰ8 υϑεὰ ἴῃ Ἰδέεσ ατεεκ θοΐἢ 8 
τῆς ἀδεῖνε οὗ ἃ ρεσβοῇ ἴο ἀεηοῖς “"ἴο ἰδ Κ6 
Ιεανς οἵ,᾽᾿ δῃὰ νἱτἢ τπ6 ἀδεῖνε οὗ ἃ της 
τὸ ἰο σεῆουπος (80 ἴῃ χὶν. 33). Βοῖὰ 
Β6Ώ568 ΓΟ Δατηϊεβί δε Πεσε, Δ8 τοῖς πηαν 
θὲ εἰϊπες πιδβου πα οσ πδυΐεσ, δας τΠ8 
ἢσβὲ βεῆβε ἰβ ἴῃς ΟὨΪΥ οπα βυϊδοὶς ἴο τὴϑ 
ελαγαςίεγ (βεητἰτηεπία!) δηά ἕο (δε τε - 
αυεδῖ, 88 Ῥιορεγίυ οουἱὰ ὃς τεπουποεᾶ 
οὔ ἴδε βροῖ ; ἱπουρῇ τΠ]8 γεάβοῃ ἰβ Ὡοὶ 50 
Τοποϊυβίνα, 88 δ0Π16 ἰερδὶ βίερβ πηὶρῃϊ δ6 
παοαββδτυ ἴ0 ἀεηυάς ομεβεῖ οὗ ργορεσίγ.- 
-- νεσ. 62. οὐδεὶς ἐπιβαλὼν, εἴς. : τῆς 
ΠΘΟΘΒΒΙΕ οὗ 8βε]-ςοποοηιγαιίοη ἱπουϊςαιεά 
ἴῃ Ῥγονεσρίαὶ ἰαηρυᾶρε Ῥοσγονγεὰ ἔγοπὶ 
δρτιουϊευγαὶ 6. ὙΝειβιείμ οἶϊεβ ἴτοπὰ 
Ἡεειοά, “Ἔργ-, νεῖ. 443, {π6 τν6}1- Κποννα 
Ἰἴπεβ : ἰθεῖαν αὔλακ᾽ ἐλαύνοι, Μηκέτι 
παπταίνων μεθ᾽ ὁμήλικας, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἔργῳ 
Θυμὸν ἔχων. Τῆς Δπλδϊτίοη το τηᾶκε ἃ 
βίγσαι μι ἤωσγονν δδ8 ὕῬδθη σομηπιοη ἴὸ 
ῬΙουπιδη ἴῃ 411 ἀρεὲβ δηά Ἴουπίσίεβ, 
πὰ τ πεεάβ, [κα ἴδε Πίρῆδβε σδ]]Πηρ, 
βίεδαυ ἱπιθηϊτίοη δηὰ ἃ ἐογινδτ-ςδβῖ Ἔυϑ. 
ἙΕυγτοσ σου] πγεπῖβ 1116 Ῥαϊεβιίπα {ε]]1δἷ 
Οἱ ἢἰβ. 5.11 ἴῃ ἀγανίηρ ἃ ἴοπς ἡ τι 
ἔσστονν (γαπάεγμηρεπ, Ὁ. 140). ἷ8 
ῬΙουρἢ ἰ8 ἃ νεσζὺ ἰηίεσίος δγιίοϊς ἕο ἔπαῖ 
υδϑοὰ ἰπ Ἐπὶ8 Τουηίτυ.---εὐθετός, ννεῖ] 
Βεῖςά, ρὲ ; μεῖε δηὰ ἴῃ Ἷἤδρ. χῖν. 35, 
ΗεὉ. νἱ. 7.-τπλλε [55 ̓ᾶ86 18 [ῃδὲ οὗ 1π- 
εοη δὶ ἀεγαίς ἐπιῤμίδε, τὴς σεοομά ἴμδῖ οὗ 
εοηβιοέίηρ ἀμέϊες, ἴῃς ἐλίγά ἴῃδὲ οὗ ἃ 
ἀϊυϊάεά νεϊιά, ὙΠὲ ἱποίάεπιβ δὲ σε- 
Ἰλϊεὰ Ὁν [ωκ., ποῖ 850 στῆς ΡΟΒΒί]Υ ίοσ 
1Πεῖσ ρβυοποίορίοδὶ ἱπίεγεβξ 88 ἴο 5ΠΟΥ 
πονν [6ϑὺ8 οαπὶε ἴο ἤᾶνα 80 σήϑην ἀϊ5- 
εἷρ]εβ 88 οὔδρ. χ. 1-16 ἱπιρίΐες, αηὰ γεῖ 
δον ρατζεςυ!ατ Ης νν88. 
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Χ. τ᾿ ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ 1 ἑτέρους ἑβδομή- 
κοντα," καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ, εἰς 
πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι." 2. Ἔλεγεν 
οὖν ὃ πρὸς αὐτούς, ““Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι " 
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας “ εἰς 
τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 3. Ὑπάγετε. ἰδού, ἐγὼ δ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς 

1 και, ἑοπηὰ ἰπ 9 ΟὉ αἱ. ῥὶ. νετ58. (ΤΊ 50}.), 18 οπχίτεὰ ἰπ ΒΙΧΞ 33 (ΥΝ.Η.). 

3 80 ἴῃ 'ΦΑΟΙΔΞ αἱ. Ὁ, ἢ, ᾳ (Τί5.}.). 
εβδ. δνο (ΥΥ.Η. ἰπ Ῥγδςκεῖβ). 

ΒὨ ἃ, ς, 6,1, αὶ νυ]ξ. 5γγῖ, οὐ, β'π. βᾶν 

8 Ἐοὸσ οὖν ΒΟΌΙ,ΞΊ, 33, 60 νεγββ. ᾶνε δε. 

4 ἐργατας εκβ. : [πἰ8 οτάετ ἰπ ΒΌ 6. ἐκβαλη (Δοτ.) ἰῃ ϑ ΑΒΟΌῚΙ αἱ. 

5 Ομῃξ ἐγω (του ΜΕ.) 348. 

ΟΠΑΡΤΕΚ Χ. ΤῊΞ ΘΈΝΕΝΤΥ. ΤῊΣ 
οοῦ ϑάμΜΆΒΙΤΑΝ. ΜΑΒΤΗᾺΑᾺΑΝΟ ΜΑΒΥ. 
--νν. 1-12:. Τὴε ϑευεμέν Ξτεπέὲ γογίᾳ, 

ὉἹατ το [κΚ. Μδηγ αυδδβιίοηβ ἢᾶνα 
δἢ σαϊβεά 28 ἴο (Πὶ8β παγδῖϊνε, δ. 5.» 8ἃ8 

ἴο ἰΐ8 μιἰβιοσίοϊγ, 848 ἴο ἴδε σοππεοίίοη 
Ῥεΐνεοη τῆς ἰηβισυςιίοηβ ἴο ἴπ6 πεν 
ταἰϊβϑίοηδγίεβ δηᾶ ἴποβε ἴο τε Ὑννεῖνε, 
δηᾶ 48 ἴο ἴμε {ἰπ|6 ἀπὰ ρίδος οἵ μεῖς 
εἰεςείοη, ἀπά τπ6 βρῆεσε οὗ {πεὶγ τη βδίοῃ, 
Οα {πεβς ροἰπίβ οπἱν (86 Ὀτγίεζεβϑε Ὠἰπίβ 
οδη Βα ρίνεπ ἤεῖα. Αβ ἴο ἴδε ἤγβέ, ἴ86 
βαγίηρ δῦοιξ ἴῃς ρδυον οὗἩ ἁ Ἰδρουτγεῖβ, 
Ἰουπά αἷβο ἰῃ Με. (ἰχ. 38), ἱπιρ]εβ τπδὲ 
]εβὺ8 νγνᾶ8 σοπβέδῃςν οὐ ἔπε οὐτοοκ ἔοσ 
φοτηρεΐδηϊ αβϑίβίδηιβ, απὰ ἔμδὲ Ηξς ννουἱὰ 
186 ΒΟ, 48 νέα νδιϊδθῖε. Τῇε οᾶβε8 
τηεπεϊοηεὰ ἰπ ἐπα οἰοδίηρ βεοϊίοη οὗ 1δϑὲ 
οδαρίεσ οοηῆγπι [Πἰ8 ἱπέεσεηςς. ΝΒεῖΠασ 
Ηδε νου]ά βεπά {βοὴ ουξ βἰπηυ ] ταπεουβὶν 
ἴπ Ιαγρα πυπδεσβ, ἔνγεῖνθ, οσ βενεηΐν, Οὐ 
Ῥίεςεπιεδῖ, ους ΟΣ πῖοσα Ῥδίγβ ἤονν, δηᾶ 
ΔΠΟΐΝΕΙ Βη18}} στοὺρ ἴπεη, 18. ἃ τηδίϊεσ 
ου ΨΜΜὨϊοὮ ἰξ 8 ξεοσῖθυν ἴο ἀορτηδείβε, 
88 8 ἄοπε ὃγ ὟΝ. ατίπηπι ἤθη ες βαυ8 
(Ρᾳας Ῥνοονιέμηι ἐἀες ἵιμοας- Ευσηρ.) 
παι ]εβὺ8 ἀϊά ποὲ βεπά ουΊ ἱννεῖνε 41] δὲ 
οὔςδ, πὲ ἴννο ἀπά ἴπνὸ πον ἀπά τπδη, ἀπά 
Ῥεδίἀεβ ἴῃς Ὑνεῖνε οἴπετβ οὗ τῆς βεοοπὰ 
ογάεσ, δηὰ πὶ ἴπεβε ρίεςεπιεδὶ τη βδίοῃβ 
ςοπβοϊϊδαϊεὰ ἴπ ἔπε ἐγαάϊείοη ἱπῖο ἔνο 
Ἰατρε οὔςβ οὗ ἔννεῖνα ἀπά βενεηῖυ. Α ἴο 
τὰς ἱπεέγμοξίοπε : ἴῃετα ψουἹὰ ὃς 50 ἢ ἴῃ 
ἜΥΕΓΥ ἰηβίδηςα, δηὰ (ΠΕῪ ὑνουἱᾶά Ὀς βυὃ- 
δίδητῖδ!ν {Π6 βαπης ὙΠ εῖπεσ ρίνεῃ οησα, 
Ὁνῖςα, ΟΥὨ ὈΘΏΪΥ {ἰπλε5, βυτηπΊδά ὉΡ 'π ἃ 
ἔεν οοτηρδοῖ δϑηίΐεποεβ, 80 σου δηὰ 
τΑσΠΊοσαρὶς 88 ἴο ὃε δδβὶν ὑγεβεσνδῦϊα 
ὄνεη ὉΥ οτγδὶ ἰσδάϊιίοη. [1 8, δοννενεσ, 
4υΐεε ργοόβδῦὶε ἐμαὶ νεγβίοπβ οὗ ἔμεβε ἴη- 
Βισυο οη8 νεῖ ἴο ὃς ἰουπά ἰῃ ἄοου- 
ταεδηίΒ, ΒΔ. ἱπ ΜΙκ. ἀπά ἰπ δ1:.5 Σορία; 
αὐά κι, ἃ8 ννεῖβθ βυρρεβῖβ, συ πᾶνε 
ἰάκεη τῃς ἱπείσυςτοπβ ἴο ἴῃς Τνεῖνε ἔγοπὶ 

τῆς ἔογπιεσ, ἃπὰ ἴποβε ἴο ἰς ϑενθηῖν 
ποῦὶ ἰδς ἰαϊίεσ. ἘΕἸΠΑΙΪΥ, Δἃ8 ἴο ἰΐπης, 
Ῥίαςβ, δπὰ βρῆεγε, ποιμίηρ Ἴεχίδίη Ἵοδῃ 
Ὀς ἀεϊετηγίηεά, ἀπά {μετα 18 σοοτὶ ἴοσ 
νδζίουβ οοη)͵δοίαγαβ. Ηδῃη, ἐ.5.. δι ρεδίδ, 
845 ἴῇἢς ῤίαες οὗ ἴμε δρροϊπιτηεῃξ, 
ϑενμσαίενι; (ἢ6 ἐΐνεε, ἴῇῆες ἔεαβὲ οὗ 
1ΔΌεγηδςοῖςβ, πχεπιϊοηεά ἴῃ ἰοδη νῖϊ. 2; 
δηά {πὸ τῤλθγα οὗ τῆε τιϊββίοῃ, [88 ἴονντι8 
δηὰ νι]αρεβ οὐ ϑκάασαεα οἵ βουΐβεγῃ 
Ῥαϊεβεὶπθ. ὙΤΒοτα νν88 οεσίδί πν ἡδεὰ ἔοσ 
ἃ τοηϊβϑίοη ἔπεσε. Ὅμα πηιϊββίοη οὗ ἴδ6 
Ὑνεἶῖνε ψγὰ8 ἰη Οαἰδίεε. 

γεσ. 1. μετὰ ταῦτα, αἴες ψῆδι [88 
Ὀεδη παιγδαίεἃ ἱπ ἰχ, 51-62, Ὀυϊ ποῖ 
Περαββαγ!ν ἱπιρ᾽ γίηρ οἷοβα βεάίδηςεα.--- 
ἀνέδειξεν (ἀναδείκνυμι). ΤῊΣ νετῦ πιεδῃβ 
(1) ἴο 1 ὉΡ 50 48 ἴο βῆον, οἷ ἔδα που 
ἵπ ΓΚ. 1. 80; (2) ἴο ργοοϊαϊπι 88 εἰεςιεά, 
τ΄. Αςίβ ἱ. 24; (3) ἴο εἷεςι, ἀρροίηϊ, 88 
δεῖς τὸ ἀεείρμαυϊέ, Μυϊραῖε.---ὦ Κύριος, 
ἴδε Τοτά, ]εἜβυ8, μεῖε, 48 οἥξῃ ἴῃ {Κὶ 
ΔΡΡΙΪεὰ το Ηἰπι ἱπ παγγαῖϊνα.---ἁτέρους, 
οἴπειβ, ἴεῈ τσαΐεγεπος δεὶπρ ποῖ ἴο 

λους, ἰχ. 52 (Μεγεῦ), Ὁυϊ ἴο τοὺς 
ὥδεκα, ἰχ. 1 ΞΞ- Οἴδοιβ δθβδί 68 τῆς Τ εἶνε. 

-- ἑβδομήκοντα, βενεηὶν (βενεηίν-ἔνο ἴῃ 
Β), τεργεβεητίηρ ἔπε πδιοῃβ οὗ τῆς δαγίῃ, 
τῆς πυπιδεῖ σοηδοϊουδίν ἢχεά ὃγ (ἂς 
ευδηροὶϊϑὲ ἴο βυπιῦο δε ΟἨἩγι βίη τηϊ- 
νεσβ8 18π|---οοογάϊηρ ἴο Ὀτ. Βδὺγ ἀπά Πα 
Ταρίηρεη ϑοΠοΟΙ ; τορτεροπιίηε. ἴῃ τα 
ταϊηὰ οὗ ]εβϑὺβ [86 βενεηΐν ϑαππεάσγίβίβ, 
88 ἴδε Ὑννεῖνας ἡγεῖς τηδϑηΐ ἴο τεργεβεπὶ 
τῆς {τῖρεβ οὗ [βγβεὶ, (πες βδενεηίν ἀιβοῖρ 68 
Βανίπηρ ἴον τπεὶσ νοοσδίίοῃ τὸ ἀο ννμδὶῖ τἢς 
Θαηποάγιβίβ πδά ἕαλεὰ ἰο ἀἄο---᾿γερᾶγε 
πε Ρεορίς ἔοσ τῆς δρρεᾶγαηος οὗ ἔμα 
ΟΠ τίβε---οσογάϊηρ το Ηδμη. 

νν. 2-ι[2. Τε ἱηείγμεξίοης.---  ετ. 2. 
ὁ μὲν θερισμὸς : ρῥτεϊ! πη ΠΑΓΥ βιδίεπιεπὲ 
88 ἴο ἴπε πεεά οὔτηεη ἢΐ ἴο τἴᾶκε ραγί ἴῃ 
τὰς νοσκ οὗἩ ργεδοπίηρ ἔπε Κίηράοπι, Δ 
ἰπ Με. ἰχ. 38, υἱάφς ποίεβ ἴβεγε; ἃ ἴσυδ 
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ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. 4. μὴ βαστάζετε βαλάντιον, μὴ πήραν, μηδὲ 
ὑποδήματα καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. ς. Εἰς ἣν δ᾽ 
ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε,1 πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 
6. καὶ ἐὰν μὲν ἣ ἐκεῖ " υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ὃ ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ 
εἰρήνη ὑμῶν - εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 1. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ 
οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες ὁ καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν - ἄξιος γὰρ ὁ 
ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστιδ" μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς 
οἰκίαν. 8. καὶ εἰς ἣν δ᾽ ὁ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, 9. καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ 
ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
1ο. εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε,] καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες 
εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς, εἴπατε, 11. Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα 
ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ὃ " ἀπομασσόμεθα ὑμῖν - πλὴν τοῦτο γινώσ- 

λ φισελθητε ἴῃ ΒΟΌΙΙΞΙ, 13, 69. 

ἃ Βατθ ΟἿΪ 
ἴα ΝΤ. 

3. μὲν ἰδ ἰουπὰ ΟΠΙΥ ἰπ πηίπυβο. Β ρίδοεβ εκεὶ δεΐοστε ἡ (ΝΗ. ταχὺ). 

5.33.Β ἢᾶνε ἐπαναπαησεται, ἰο Ὁ6 ῥχεξεγγεά 45 [ἢς σϑσοσ ἔόσγῃ. 

4 ΒΌ δᾶνε ἐσθοντες (Τίβοϊ., ΥΝ.Η.). 
5 δε ἰ5 ννΑπιηρ ἱπ ἢ ΒΟΌΞ αἱ. 

δᾳστι οτηϊεά ἴῃ Δ ΒΌΙΧΞ, 

7 φξισελθητε ἰπ ΦΒΟΌΙΞ τ᾿, 33 αἱ, 

8 Αδεῖ υμων  ΒῸ δᾶνε εἰς τους ποδας, Δἀοριοὰ Ὁ πιοάετη εἀϊίοτδ. 

ἑορίοη οἵ 7εβυ8, ψνῃεπβοενεσ 5ροκθη.-- 
γεσ. 3. ὑπάγετε, σο, ΝΥ ὨΠΠοΙ ὁ Μει.᾿5 
νεγβίοῃ οὗ ἴδε ᾿ἱπβιγυςσιίοπβ ἴο ἐπε Ὑνγεῖνα 
ΒΑγ8: ποῖ ἴο ϑαπιδιίβ, διὲ ἴο τῆς ἰοβὲ 
δῇεερ οὗ ᾿βγδεὶ οἠἷυ ; τῃῖ8 οπιτεθὰ ὉΥ 
1Κ. ν ἢ τῆς οἠς ννογά, “ ρο,᾽ τεϊδἰπεά. 
--ὡς ἄρνας, εἴς., 48 ἰαπιὸς διηοηῦ 
ψοἶνεϑ ; δῆεερ (πρόβατα) ἰη Μί. χ. 16; 
Ῥαϊπειίς Ηἰπὲὶ 88 το τῆς πεϊρίεββπεββ οὗ 
δε ἀρεηῖβ8 δπὰ τῆς γὶβκβ {ΠῸῈῪ τυπ ; ποῖ 
ἱτηαρίπαγυ, 88 ἴδε τεοθηΐ δχρεγίεπος δὲ 
πε ϑαπηδτίδαπ νἱ]αρε βοννβ.---ν εγ, 4. 
βαλάντιον, 4 Ρυτβε, ἴθ [κ. οηἷγ, ἴῃ 
Ν. Τ᾿; οἴξη ἱπ οἰαββίςβ, βρεῖξ ἔπεῖς, 88 
ἰπ Μ895. οὗ Ν. Τ', νατίουϑ!γ νυν οτς οσ 
ὕνο λβ.--μηδένα ἀσπάσησθε: δβα]ιυἴε πο 
οπς, ἴο δε ἰάκεη ἰπ τῆς ϑρίγιῖ γσδίπεγ ἤδη 
ἷπ δε Ἰεϊῖες ; Ὠγρεγδο ςαὶ ἔοσ : Ὀς ἐχ- 
οἰυδίνεϊγ ἱπίεπε οὐ γοὺῦγ διυιβίηαδβ: 
“ηδροίίο ΄υοὰ ἱπιροβυΐ νοῦ8β ἱπουπιρίϊε, 
Ῥτδεῖεγῃδθιῖβ νεῖ Ὀγαν  ββὶ πλ}β οὐβίδςυ 8 
εἰ πιογαπηθηιίβ,᾽" Ῥχίσδειβ. δ εῖββ (Μι.- 
Ἐνδηρεὶ.) τηϊπκα τπ6 ργοῃιδιἶοπ. ἰ5 
ἀϊγεςϊεὰ ἀραϊηβὲ οατγγίηρ οἡ τπεὶτ πιβϑίοσ 
οη ἴδε γᾶυ. [τ ννδ8 ἴο ὃε εχοϊυβίνεϊυ ἃ 
κοιιδε-τηϊββίοη (υἱάς Μι. χ. 12, ψῇεδτα 
ἀσπάσασθε οὔοιτ8).--- ες. 5. πρῶτον 
λέγετε: [ἢε ἢτδὶ ννογσὰ το θεὲ βροκεη, 
ῥέαεες, βρεεςἢ οἡ ἴπε τῆϊπρβ οὔ {πε Κίπρ- 
ἄοτῃη ἴο ὃς ργερδγεᾶ ἔογ Ὁν Ἴουτίξοι!δ, 
Κίπάϊγ 3α᾽ υϊδιίοηβ. Α βυπιραίῃεῖίς ἤεαγὶ 
ἰδ τῆς θεβὲ συϊάς π᾿ ρδϑβίογαὶ ν᾽ βϑἰϊδιίοη. 
Τῦε ἤγβε ννογὰά βῃουϊὰ ποῖ Ῥε: πονν ἰ5 1ὲ 

ΜΠ γουτ 5ου]})---  ογ. 6. ἐπαναποή: 
σεται (3 Β), 4 ἴοττη οὗ ἔπ )ηὰ διῖ. ἰπά. 
Ῥαβϑβῖνε, ρτοῦδὶν Ὀεϊοηρίηρ ἴο με βροκεῃ 
ατεεκ οὗ π6 ρετίοῦ, Αρϑὶπ ἴῃ δν. χίν. 
χ3.--ἀνακάμψει: ἴῃ δὴν Ταδβα ἴπε ροοά 
ννβἢ ΨΨ}]1 ποῖ Ῥ6 ἰοβί. [1 ἔδεσε Ῥ6 πὸ 
“80ῃ Οἵ ρεδοθ᾿᾿ ἴῃ τῆς ἤουβε ἴο τεοεῖνε 
ἴτ, 1ε ΠῚ σοπια Ῥδοῖκ ὑνπἢ ἃ δ᾽ εβϑίηρ ἴοὸ 
τῆς πάη ΠΟ υττετεά ἰϊ.---Ν τ. 7. ἐν 
αὐτῇ τῇ οἰκίᾳ: νεγῦΔ!}}Υ ἀϊδείποι ἴσοστῃ ἐν 
τῇ αὐτῇ, εἰς., δῖ το] πιεδηΐηρ ἴδ 6 
βᾶπηθ τΐηρ Ξ “"ἰπ ται βᾶπιὲ πουβε,᾽" 
ἙΕ. Νν.--τὰ παρ᾽ αὐτῶν, εδἰίπρ' ἀπά ἀτίηκ- 
ἰηρ ἐλε πιεαὲ απὰ ἀγἰιλ τολιοἶ δείοηρ ἰο 
ἐλέμι, 85 Ἰἴ παν Μεγε γοῦγ ον: δ δέγε 
εἰ υεἶμέ υεείγο Ἴγό, Ατοτία8.---ἄξιος γὰρ 
Α5βρηβ {πε τεᾶβοῃ; υοὺγ ἰοοά ἰ8 γουγ 
Ὠἶγε ; ἱξ Ὀεϊοηρβ ἴο γου οὗἉ τί ρῆξϊ 48 ψδρεβ8 
ἴοσ ϑνοτκ ἀοπα.---  εσ. 8. ἐσθίετε τὰ 
παρατιθέμενα: ποῖ 4 τερειτοη. Ιὲ 
πηεᾶπβ, Ὅς οοπίεηιεά Ἡν ἢ γόους ἴασο: 
εοπέφη ἐΐ ἐϑές 1ιἀπιτις γηραϊὶ ἀῤῥαγαῖν, 
Βεηρεῖ. Ἡοῖεις. (Η. Ὁ.) τῖηκβ κι, μ85 
ἴῃ νῖονν πεδίπεη ἤουδβαβ, δπά τῆδλι (ες 
ταεδηΐπρ ἰδ : Ρυΐ αϑίάς }εννίβῃ βογυρῖεβ. 
-πτνεῦ. 9. Τὴὲ ἰωποιίοηβ οὔ ἴδ6 
πβϑίοπαγίεβ Ὀγί εν ἱπάϊςαίεά τε δαὶ τῇς 
βῖςκ, ἀπά δηπούυποα ἴπδὶ {ππ Κίπράοπι 18 
δὲ {πεῖς ἄοοτβ (ἤγγικεν).---ννν. το, τσ. 
Ῥίγεοεῖοπ ἢον ἴο ἂοῖ ἱπ οᾶ86 οὗ σμυτ δἢ 
τγεδίπγεπε. --ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας 
α. [Κ΄ ἜΧργεββεβ ἴδε δοίίοῃ 80 85 ἴοὸ 
τάκ ἰξ νιν ἰος ἀεπεε τεδάεσβ τὸ 



ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ Χ. [40 
κετε, ὅτι ἥγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 12. λέγω δὲ 
ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται, ἢ τῇ πόλει 
ἐκείνῃ. 13. Οδαί σοι, Χωραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαῖδά - ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ 
καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο ὃ αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν 
σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι ὁ μετενόησαν. 14. πλὴν Τύρῳ καὶ 
Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν. 15. καὶ σύ, Καπερ- 
γαούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ἄδου καταβιβασθήσῃ δ 
16. Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ - ὁ 
δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με." 17. Ὑπέστρεψαν δὲ 
οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς, λέγοντες, “Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια 
ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου." 

ΣΜΒΌΙΞΙ, 13, 33 αἱ. οτηῖὶ ἐφ υμας. 

18. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ““᾿Εθεώ- 

3 ὃς ἴῃ ΜῊ ΌΞ (Τίβοἢ.) ἰ8 οπιίειεά ἰπ ΒΟΙ, αἱ, ῥὲ, νετββ. (ἿΝ.Η.). 
8 ν ἰπ ΜΒΌΓΙΙΞ 13,33, 60. 

4 καθημενοι ἰπ ΦΑΒΟΙΞ αἱ. «αι ἱπ Ὁ «8 πηδῶν οἴδεγε. 

ΔΈΟΙ: ἡ... νψωθεισα ΒΌΙ,Ξ νεῖ. 1.8[. 5 δγτ. συγ. βᾶνε μη. .. νψωθηση; 

ἴος καταβιβασθηση (9013 αἱ. ῥὶ. Τίδο.) ΒΌ Βᾶνε καταβηση (ΚΝ... 

ὙΠοτὶ ἴδα βυτηδοῖ!ς δἰρηίδοαπος οὗ [Ὡς 
δοῖ νψὰ8 ποῖ ἤδπη]ασ Ξ ροὸ οὐυξ οὗ ἴδε 
ἱπδοβρί δ !ς ἤουβεβ ἱπίο ἴδε βίγεείβ, ἀπὰ 
τῆεη βοϊδιηηἷν νῖρε οδ ἴδε ἀυβὶ ἐμαὶ μδ5 
Ῥεδη ἴδκδὴ ὑρ ὈΥ γοὺυγ ἔξεϊ βίπος γοὺ 
επίεσεά τῆς ἴον; νἱρίηρ ΟΕ (ἀπομασ- 
σόμεθε) ἰδ τῆοσε Ἴχργεββίνε ἤδη βῃδικίηρ 
οΚ (ἐκτινάξετε, ΜΙ. χ. 14, 1ἷκ, ἰχ, 5), 1 
τωθᾶπβ τῆοσα ἱβοσουρ Μοσίς, τεσηονὶπρ 
ἜνΕΣΥ βρεοῖ οὗ ἀυι.---πλὴν, ἴος ἴῃ τεδβὲ. 
ὙΒε βοϊδιιη βυτηδοϊίς δοῖ ἰδ ἴὸ πτἱπὰ υρ 
ψὮ τῆς Ἔα} βοϊεπηη ἀεοϊαγδείοη ἐμαὶ 
τε Κίηράοπι οὗ αοἄ δΒαβ οογης ἴο ἴδεπὶ 
ἢ 118. δ᾽εββίπρβ, δηὰ τπδὲ ἰξ ἰβ 1ῃεὶσ 
ον ἔδυϊε {Ὁ ἰε Βᾶ8 οοσης ἴῃ ναίῃ. 

νν. 13-ι6. ὕ,ος ἰο ἐλεε, Οπογαεὶμ 
(Με. χὶ. 21-24).--Ἶ Ἐς (μΒῈ ἰεγπηθ ἴῃ 
ψὨΙΟΒ ἴῃς οε8. οἡ ἴῃς οἰζίεβ οὗ Οδ11|6ς 
816 τεροζίεὰ ἅσσα Ὡθαιΐν ἰδεηιςαὶ ἴῃ Μι, 
Δηπά1,Κ., τῆς ςοππεςίίοπβ ἰπ ΕΠ Ιοἢ ἐπα 
διε ξίνεῃ τὲ ἀϊβεγεηῖ. [π Μί. (με ςοη- 
πεοίίΐοῃ ἰ8 νΕΙΥ βέπεσα. Τῇ ννοαβ 
δἰπιρὶν ἥηὰ ἃ ρίαςς ἰῃ ἃ ςοϊϊεοιίοη οὗ 
τηοσαὶ οτἰ εἰς βπι8 ὉῪ [6818 οἡ Ηἱδβ ἔπιε : 
οπ ]ομπ, οἡ ἴῃς Ῥαγίβεεβ, απὰ οἡ ἴδε 
(δ᾽! εαπ ἴοννπβ. Ἡδεχα ἴμεν ἔογπι ραγὶ 
οὗ ΟἸ τί βε᾿β δά ἀγεββ ἰο ἴῃς ϑενεπίυ, ἤθη 
βεηάϊηρ ἴπεπὶ ἔοσίἢ οὐ ἐπεὶς πιίββίοη. 
Μνμεῖδεσς [ΠΟΥ ῬΕΟΡΕΤΙΥ οοτηα ἰῃ Πεζὸ 88 
Ὀεεη ἀϊβρυϊεά. εηάς (1. }.,ὄ Ρ. 80) 
«δίῃ κ8 μεν ἄο, ἱπαβπιυςἢ 85 πον ἱπάϊ- 
αἷς παῖ {πε Ρυπίβῃπιεης ἴοσ τεὐεοιίπρ 
πε ἀϊβοῖρ!εβ ν}}} δε [88 βαπὶε 88 ἴμαὶ οἵ 
τῆς οἰτῖεβ ννϊς ἢ ψεῖα πηγεςερίϊνεα ἴο {πα 
ταϊ ἰδ οὗ ἴῃς Μαβίεσ. |. νγεῖββ (1π 
Μεγεῖ), ου ἴδε οἴμος μαπά, {πῖπκβ τῆς 

ΨῸΕΒ Βᾶνα Ὀεεη ἰηβεσίεά ποτα ἴγοῦὶ ἃ 
Ῥυγεῖν ἐχίεγπδὶ ροϊῃς οἵ νίενν, ποείηρ ἰπ 
Ῥτγοοῦ πε οἴοβε ςοηπεοιίοῃ Ῥεΐννεαη νοσ. 
12 ἀπὰ νεσ. 6. [ξ 8 ἱπιροββίδ!ς ἰο ὃς 
αυἱῖε δυγα ψ ἤδη ἰς οσάβ ἡνεσε βροίεη, 
Ὁυξ Αἰβδο ἱπηροββίδῖς ἴο ἄουδι ἐμδὲ (ἢς 
τοέγέ Βροίκδῃ ὃν 1688, ῬγοῦδΟΥ ἴοννᾶσ 
οσ ἃ ὑν ἢ οἷοβθς "κἢ Ηἰβ8 Αἰ !εαπ 
τηϊηϊβέγυ.--τ κι ., δῆει σποδῷ, ἰ5 Δη 
δἀάιιίοι οὗἉ Ἔχ ρο τλοθγρόμρὶ ἷο- 
τοτγίδὶ.- -- τ. τό -- Με. χ. 40, 41, ΟὨΪΥ ἧε. 
εἰηρ μι δβίβεβ. δηὰ δηάβ δε ροϑίεῖνα 
δβἰάθβ, νν Ὡς 1. νὐτὰ τῆς ροβίεινε ρῥσε- 
βεηίβ, ἃπὰ υἱἢ βρεςΐαὶ δι ρβδβίβ, {86 
περαῖϊνε (ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, εἰς.). 

νν. 17-20. Κείμγη ο7 ἐδς ϑευεμέγ. Νο 
β0ςἢ τεροζί οἱ τῆς ἀοίῃρβ οὗ πε Ἴνενὸ 
δηὰ οὗ ἱπεῖς Μαδβίεγ᾽ β ςοπρταιυδέοηβ, ἰ8 
Εἶνε ἴῃ δην οὗ ἴῃς αοερεῖβ (οἷ ΜΚ. νὶ. 
30, 31). [1 ΒεῈΠῚ8 88 {1 Κ΄ διίδοῆεά ποτα 
ἱπηροσίδηςς ἴο ἴῃς ἰδῖες πιϊββίοῃ, 88 
Βδὺσ δοουξεὰ Πίπι οὗ ἀοίπρ υπάες {πε ἰη- 
ἤἥσεποε οἵ τπεοϊορίοα! ἰεπάεπου (Ῥδυϊπα 
υπίνετβα! ἰ5π). Βυΐ ργοῦδθὶν Ἐδῖ8 τεροσῖ 
ΨΔ8 Οη6 οὗ {π6 ἔγιϊβ οὗ Ὧ18 σαγεῖιϊ γα- 
Βοδσο ἢ ἴοσς γιεριογαδίἰἑα οὗ ]εβι5: “ἃ 
ΒΙΘΏΪΥ ναῖυδδῖς ἐγαάϊτίοη δτγίβίπρ οῃ 
7εν8ῃ-ΟἸ γι βείδπ 801}, δηὰ ᾽υδῖ οα δεοουπὶ 
οΟΥὗἨ ἰΐδ βίγδηρεηθββ {τυβεννογίην "ἢ (]. 
ΜΝ εἶββ ἰῃ Μεγετ). ϑίπηασῖγ είτε, ἀπ 
Κεβοῖ, Αργαῤλα, Ῥ. 414, ποῖα. ---Ν ες. 17. 
καὶ τὰ δαιμόνια, εὐέη τῇς ἀεπιοηβ, δυὺ- 
)εοῖ το ους ροννεσ; τῆοσε ἤδη πεν δδὰ 
ἐχρεοίεὰ οὐ Ῥεεη ργοπιίβεδ, ἤδεηος ἰδεῖς 
εχυϊαιϊίοη (μετὰ χαρᾶ4).---Νεῖ. 18. 
ἐθεώρουν: {πεῖς ταροτὲ ΨνᾷᾺ8 ΠΟ πεν Β ἴο 



12---22. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

βουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 

441 
19. ἰδού, 

δίδωμι 1 ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, 
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ 
" ἀδικήσῃ 3: 20. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ἴω ἐδο 
ὑποτάσσεται" χαίρετε δὲ μᾶλλον ὃ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη “ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς." 21. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι 
ὁ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν, ““ Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις " ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο 
εὐδοκία 6 ἔμπροσθέν σου." 22. Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς 
εἶπε, “Πάντα παρεδόθη μοι8 ὑπὸ τοῦ πατρός μου: καὶ οὐδεὶς 
γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, 

1 δεδωκα ἱπ  ΒΟΙΧ τ, νεῖ. [,8. νυὶρ. (Τίδο"., ΝΝ.Η.). Ὁ 845 διδωμι. 

3 80 ἰη ΒΟΧΔ αἱ. (ΥΝ.Η. πιατρίπ). αδικησει ἴῃ Δ ΌΙ, ΣΙ, 13, 33 αἱ. νηΐ, (Τίϑοδ,, 
ΜΝ. τεχι). 

8 Μοεῖ υποίδἱβ δῃ ἃ νεσββ. οτηΐξ μαλλον. 

4 ἐνγεγραπται ἰπ Δ ΒΙΧΊΙ, 33; πιοβῖ ὑποῖ418 885 ἰη 1. Ε. 

ΒΊΝΒΌΞ οπιῖξ ο ]., απὰ ΒΟΌΙΧΞ 1,33 αἱ, δἀὰ τω αγιω (0 πνευματι, Τίδος. 
δηὰ ΝΝ.Η. δάορε βοξῃ οβδηρεβ. 

4 ενδ. ἐγεν. ἰῃ ΒΟΙΧΧΞ 33 δβοπιε νεῖ. 1[.8ϊ. οοἀά, 

Ἴ και στραφεις.. 
τεϊδίη ἢ ΑΟΔ αἱ. ῤὶ.). 

δ μοι παρεδοθὴ ἰπ πιοδὶ υποία]8, 

]εβυ8. ἍΜΈΠῸῈ {πεν σγοτα ψνοσκίηρ Ης 
Βα.» ϑαίδη 041Π1πρ. ὙΠετε 8485 ὕεεπ 
τηυςἢ ἀϊδουδδίοη 88 ἴο ννῆδι ἰβ τηεᾶπὲ ὉῪ 
[158 [41], ἀπά ΨΥ ἰδ ἰ8Β τείειτεά ἴο. [ἰ 
μδ8 Ῥδεη ἰάεηεϊδεὰ τ τῆς [411 οὗἩ Ἐπ 
ἃηρεῖὶβ δὲ ἴῃς Ὀερίππὶηρ οὗ δε ννοτὶά, 
ψἱτἢ της Ἰποαγηδείοη, νυν τῇ δε ἐεσηριδιίοη 
οὗ ]εβυ8, ἰπ οι οὗ νης ϑαΐδπ βυ8- 
ταϊηεὰ ἀεῖεδι. Τῆς Εδίδεγβ δάοριεὰ 6 
Βτβὲ οἵ ἔμεβα δ᾽ἑεγηδεννοβ, πὰ ἔουπά τα 
τηοῖῖνε οὗ ἴπε τεΐδγεποα ἰπ ἃ ἀδβίγε ἴὸ 
ννάσῃ ἴῃς ἀϊβοῖρίεβι Ὑῃὰ ἀδν! ξε}] 
τπγουρῇ ῥχίάς; ἕδκα σᾶσε γοὺυ δ]] ποῖ 
πολ ἴῃς βᾶπὶῈ οδυβε (νεσ. 20).--ὡς 
ἀστραπὴν, Ιἱκα Ἰρῃιπίηρ; ἴᾷς ῥγεςῖβα 
Ροΐπὲ οὗ ἴδε σοτηρατίϑοη Ὧδ8 ὕεδῃ 
νδιουδῖν σοποείνεὰ : τηοπηδηΐασυ δείρῃι- 
Πε88, 4υΐοκ, βυδάδη πιονεπηεηΐ, ἱπενί- 
Δ Ὁ] 6πε688 οὗ τῃς ἀεβοεηι---οννη ἴξ τηυϑῖ 
οοπς ἴο ἴδε δαζίῃ, εἷς.--- πεσόντα, δοτίβῖ, 
δῆες ἴῃς ἱπιρεγέεςς (ἐθεώρουν), μαϊίεη, ἃ 
ἕλος δοοοιηρ ἰ5ῃεά. Ῥχγίοδειιβ τεῖδεσβ ἴὸ 
Αςῖβ χίχ, 20 8ἃ8 ἃ ἢ ἰβίογίς αὶ ὄἼχεπιρὶ!ῆ- 
οδιίίοη οὗ τῆς {411---αῖαπβ Κίηράοτι 
ἀεϑίτογεά ὈΥ ἴδε ταρὶά βργεδά οἵ ΟἿ σίβ8- 
Ἐἰδηϊγ.---τνες. το τεπιὶπἀ8 οὐς οὗ ΜΚ. 
χνί. τ8.---τοῦ ἐχθροῦ, (ῃε ἐπεΙηγ, ϑαίδη. 
--οὐδὲν, τῆν δα εἰἴποῦ ποηιϊπδεῖνα ος 
δοουβαῖϊνο -Ξ οἰἴΠπαγ, “ ποιδίηρ 8841} ἴῃ 

. κἰπε οπιτεὰ ἰπ  ΒΌΓΞΊ, 13, 22, 33 νεζεβ. (ΝΗ, ΤίβοΒ., 

ΔΩΥ͂ Ὑἶβε Βυγέ γοι," ΚΕ. Ν,, οἵ “ἴπ πὸ 
τεϑρεοῖ 5881} Βς (1ῃς δπςπιγ) Βυτέ γου"". 
--νεσ. 2οθ. πλὴν δ48 δἀνεγξαίϊνε ἔοσος 
Παγα τὰ γαῖ, πενεσίῃεῖεββι Τὴα ἴον οὗ 
πα Θενθπῖ ψγᾺ8 ἴῃ ἀδῆροσ οἵ Ῥεσοπηπρ 
ονεῖζου, τυηηίηρ ἱπίο βεϊ ἰπιρογίδηςε ; 
Βεηςε ἴδς Ψασπίηρ ψοτγά, νος ἰ8 δ6βὲ 
υπάετβίοοά ἰπ (δε Ἰΐρῃξ οὗ 8ι:. Ῥδυ} 8 
ἀοςιτίηε οὗ ἐς Ηοΐν ϑρίγις, ννῃῖς ἢ Ιαἱά 
ΤΟΙ ΠΟΤΕ δβίσεβ8 Οὐ ἴπε εὐλίεαὶ τῃδπ 
οὐ ἴδε ολαγίοηπαξίοαὶ ταβα}15 οὐ Ηἰβ ἰη- 
βυξηςε πα γε͵οῖὶςε ποῖ 80 τηποὮ ἰῃ ρο856885- 
ἱῃρ τεπηδσκαῦ]ς βρίσίτ 8] ρΊ 8 88 ἴπ Ὀείηρ' 
ΒΡΙΓ [4] πε. Τῆΐβ ἰεχὲ τῇδν ὃ6 ρυξ 
Ὀεβίἀε Μι. νἱϊ. 21-23 88 δεασίηρ οὔ ἴδ6 
ΒΕΡΑΥΔΌΙΥ οὗὨἩ ρ'ἢ8 ἂπὰ ρτᾶςεβ (χαρίσ- 
ματα Δηὰ χάρις). 

νν. 21-2Ὃὁῤ.. Τὰε εἐχωϊαέίοπ οὗ ϑἔεδμς 
(Με. χί, 25-27).---Ἴ ε βεϊείπρ 'π Με, ρίνεβ 
ἴο τΠἷἰ8 ρτεδῖ ἀενοιίίοηδὶ υἱξεγαηςς οὗἁ 
768085 ἃ ἴοπε οὗ τεβίρηδιίοη ἱπ οοππεςιίοα 
ὙΠ τπε ἀρράσγεηῖ ἐδίϊυγε οὐ Η8 πιϊηἰβέγγ. 
Ηετεα, ςοηπεςιεά ννἱτἢ τς [1] οὗ ϑδΐδη, τὲ 
[48 8 ἴοπε οἵ ἐσϊυτηρἢ (ἠγαλλιάσατο).-- 
ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ: ἰἰ ννᾶβ8 δη ἰη- 
βρίγεά υἱκξεγδηςα, “4 Κίἰπὰ οὗ ρ] οββοϊ αν," 
]. Ὑν εἰδ8 (Μεγετ).--τνετ. 21: 8 αἰτηοβὲ 
νεγδα ϊπι, ἃ5 ἴῃ ΜΙ. χὶ. 25, οἡἶν ἴπδὲ ΓΙ, 
128 ἀπέκρυψας ἴοτ Μι.᾽5 ἔκρυψας.--Ν τ. 
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εἰ μὴ ὃ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι." 43. Καὶ 

στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπε, “’ Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 

οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 24. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται 
καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον" καὶ 

ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν." 
25. Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων αὐτόν, καὶ ' λέγων, 

“ἐ Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ; ἢ 26. Ὁ δὲ 

εἶπε πρὸς αὐτόν, ““Ἔν τῷ νόμῳ τί γέγραπται ; πῶς ἀναγινώσκεις ; 
27]. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ““᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 3 σου καὶ τὸν πλησίον σου 
ὡς σεαυτόν." 28. Εἶπε δὲ αὐτῷ, ““ Ὀρθῶς ἀπεκρίθης " τοῦτο ποίει, 

1 και, Ἰουπά ἰπ ΑΟὉ αἱ. 18 οπγεἰεὰ ἰη 3 ΒΙ,Ξ ε 5υτ. οὑτ, 

8 Ἱπειεδὰ οἵ εξ ννἱτῃ ρεπίεῖνε ἴῃ Ἐδἰ8 αη ἃ ργεςεάϊηρ, ρῇτγαβεβ δῷ ΒΌΞ πιίπιιβο. μάνα ἐν 

σὴ ἀδιῖνε (Ὁ [48 εν 811 [Ὡσου ἢ). 9 ΒΠΞ μᾶνε ἐν ψν 8 ἀδεῖνε ἴοσ εξ ο.τ. διανοιας. 
Ὁ οὔἱβ 18 οἴδιβα. 

22. Τηῖΐβ ραγὶ οἔτῆς ἀενοιίοηαὶ υἱίεγάηος, 
βεϊκίηρ ἐοσίῃ ΟΠ γῖβι᾿β ἐλ π΄ ἐμ Ρυτ- 
Ῥοβε οὗ Ηἰβ8 Εδῖπεσ δπὰ τῆς ἱπεϊπιδῖε 
ἔε]Ποννβδὶρ βυδβιβιίηρ Ὀείνεεη Εδίπεσ 
δηὰ ϑοη, Ἄρρδᾶγβ ἰπ βοπ)Ὲ ἰεχίβ οὗ [Κ. 
ἃ8 ἃ ἐπα δ δὰ ταδᾶς ἴὸ πὰ τὴς ἴεῦ 
στραφεὶς πρὸς τ. μ. α., Τ. Ε.). 6 
Ι ᾿μρ ὙΠ δι " βοϊεπιῃ βίδιεπιδηΐ 
18 ἴο ὃς πιαάε.---τίς ἐστιν ὁ υἱὸς, ὁ 
πατήρ: ἴο Κπονν ΨὙῆο [πε Θοη οἵ {8ε 
Ἑλίποσ ἰδ τὸ κποννίπῷ {πε ϑοη δπὰ ἴδ6 
Ἑδίβοσ. Τῆς ἰάεα ἴῃ [Κκ. 18 (ῃς βᾶπ|εὲ 88 
ἰηῆῃ Με., τπουρῇ ἔπε εχργεββίοη ἰδ 
ἀϊδετεηι.---ν ες. 23. στραφεὶς : ἃ βεοοηά 
ἱτηργεββῖνα βεβίυγε, [ξ {πᾶὶ 'π νεῖ. 22 ὃ6 
τεϊδίπεά, ἱπιρ  γίηρ ἴπδὲ [εϑὺβ πον τηοσα 
ἀϊτεςγ δάγεββεβ ἴῃς ἀϊβοῖρ]εβ.0 Βυῖτδς 
βτβϑὲ στραφεὶς 5 ΔΙτορεῖμες ἀουδιι.--- 
εἶπε: 186 ννοτά, βροκδη κατ᾽ ἰδίαν ἴο ἴῃς 
ἀϊδοίρ[εβ, 18 βιθβιαητῖα!γ τὸ Μι, χί. τό, 
ἔπειτα τείεσσίπρ ἴο {πῸ60 παρρίπεββ Ἴςοῆ- 
ειτεὰ οἡ ἴδε ἀϊβοῖρίεβ ἴῃ δείηρ ῥσὶνϊ- 
Ἱερεάᾶ το πεᾶγ {πεὶς Μαβίεγ᾽β ραγδθοῖϊ!ς 
τεδοδίηρ.---βασιλεῖς : ἰῃ ρίαςε οὗ Μι.᾿8 
δίκαιοι, νηΪϊοἢ ΕΧργεβδεβ 8ἃη ἰάεα τῆοσα 
ἱπες!Πἰρῖδ]ς το 1εννβ ἐμδη ἴἰο Θεπεῖεβ. 

νν. 25-3). Τῆε ἰατογενγ' 5 φμσεέϊοη, απά 
ἐδε ῥαναδίς οΓ ἐδ ροοά ϑαριαγίέαπ. 
Μδην οτεῖςβ (ενεη Ν εἰββ, ΜΚ.- νδηρ., 
Ῥ- 400) (πίηκ τἴδδὲ ΓΚ. οὐ μίβ βουγοα ἢΔ8 
οἱ ἰῆε τἴπεπὶςὲ οὗ [π8 βεοϊίοῃ ἔτοπὶ 
ἴ. χχίϊ. 35 8΄., ΜΚ. χίΐ. δ ἢ[., δηά 

δἰ ΠΊΡΙΥ δπγομδά ἱξ ἢ πὰ ράγαῦῖε οὗ 
τῆς ροοᾶά ϑαπιαγίίδῃ, βεου δῦ ἴο Ἠίπι. 
Πεανίηρ τπ|18. οτἰτἰςαὶ αυεδβιίοη οα οὔθ 
δἰάς, ἰὲ την ὃς τετηασκεά ἐμαὶ {Π18 βίογυ 
866 π)8 ἴο ὃς ἱπίιτοάδυςεά οη πε ρσίποίρὶα 
οὗ οοπίεαδί, {πε νομικός τερτεϑεπιίηρ ἴμ6 

σοφοὶ καὶ συνετοὶ, ἰο ΨΠΟπλ ἐπα τὨΐπρβ 
οὗ ἴδε Κίπράοπι ἅτε ῃίδάθη 88 ορροβεά ἴο 
πε νήπιοι, ἴο ΨΠΟΠπῚ ΤΠΕΥ ἃτγα τανθαϊεὰ, 
ἴ.6.., ἴῃε ἀϊδεὶρ!εβ. νῇοπι [6βὺ8 δὰ ἰυβῖ 
ςοηρταϊυϊαϊεὰ οπἡ ἐπεὶς ἐδ! ςγ. δ ίπιὶ- 
ατὶν ἴῃ {πε οςᾶδε οὗ ἴῃς δπεςοάοιε οὗ {π6 
ψοηΔη ἴῃ ϑιπιοη 8 Βοιβα, νἱ!. 26, υἱώς 
ποίε8 ἴδετε. 1]. Νν εἰ88 τεπηδεῖκβ [ῃδι (Πὶ8 
ΒΊΟΥΥ δηὰ πε (οἸονίηρ οπὲ δϑουΐῖ 
Μαιῖῃα δἀπὰ Μδγυ ἴογπὶ ἃ ραίγ, βεϊιίηρ 
Τοτῖ ἰῃ τῆς βεηβα οὗ ἴῃς Ἐρίβεϊς οὗ 14π|68 
(ἰΪ. 8, 13, 14) ἴδε ὕνο τηδίη στεαχυϊγεπηδηΐ 
οἵ ΟὨείβείδημγ, ἴον ἴο οπε᾽ β πεϊρῃδους 
δηὰ [411ἢ (ἱάν ἰπ Μεγεγ, σὰ ἰος.).---Ν ες. 
25. ἀνέστη, βιοοά υρ; ἔτοπι 18 6χ- 
Ῥιεββίοη δηὰ [6 ργεβεηῖ ἴεηβε οἵ ἀνα- 
ινώσκεις, ον τεδάεϑι (που ποῖ ὃ 'ἴἰ ἢδδ 

ἔδευ οοη͵εοευτεὰ ἐμαὶ {ΠῈ δοθῆ τυ βανα 
Ῥεεη ἃ βυπᾶρογιυδ.-- τί ποιήσας : ἴα 
γομικός, ἴἶκε (16 ἄρχων οἵἉ χνίϊϊ. 8, ἰ8 
Ῥτοίεββεάϊυ ἱπ ψυεβὲ οἵ εἴεγηδὶ [1{ὲ.---ν εσ. 
26. τί ραᾳπ., πῶς ἀναγιν., πον 
βἰδηάβ ἰδ νυσιτίεπ ὃ Ὧονν τεδάεβδε ποὺ ὃ 
ἄουδ]ε φυεβιίοη υνἱἢ ἃ ςετίδίη ἐπιῤγεσϑέ- 
μιομ,-- ει. 27. [κι Βετα ρυΐῖβ Ἰηῖο ἴπ6 
τοῦ οὗ ἴΠ6 ἰδννυεσ 8ῃ δΔβννεσ ςοπὶ- 
δἰπίηρ 48 οο-οσγάϊπαϊς τῇς τεϊρίουβ δπά 
τῆς εἰςαὶ, ννϑῖο ἢ πη τῆς ἸΔἴοες ἱποίάδηξ 
τεροσγίεά ἰη Μι. χχίῖ. 34-40, ΜΚ. χίὶϊ. 28- 
34, ἰδ ἀβογίρεά ἴο }εϑ0ὺ8. Τῶε υπὶῖν οὗ 
ἴδεδε ἱπίεγεβίβ 8, 85 Ἡοϊέζ. (Η. 6.) τε- 
ταλτκβ, ἴῃς δοῃίενοπηεπί δηά ομδγαοιεγίβεῖς 
οὗ ΟἸγἰ βεϊδηίϊιν, ἀπά οἣς τῆᾶν Ἰερίτεἰπιδίεῖν 
ἄουδε ψΠεῖμεσ ἃ τηδη δεϊοπρίπρ ἴο τῃς 
οἰετγίςαὶ οἶδββ ἱπ οὖς 1,οτγάἦβ τἰπὲ μαά 
διἰίαίηεά δυο ἱπείρδι. Ὀίνογος οὗ τὲ - 
Ἰρίοη ἔτγοπι πηογαϊ ἐν ννὰ8 ἃ σαγάϊη] νὶςα 
οὗ {με σἰ ρῃϊεουδηςβ8 οὗ ἴδς εἰπιθ, ἀπά νγὲ 
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καὶ ζήσῃ." 29. Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν 'ἱ ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 
“Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30. " Ὑπολαβὼν δὲ 3 ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “ β6τ6 ΟΩΙΥ 
“ Ανθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς Ἢ 
4 περιέπεσεν, οἵ καὶ ἐκδύσαντες αὐτόν, καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, 

ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. δ 31. κατὰ "συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις͵ . 
κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ΄ ἀντιπαρῆλθεν. 

ἴῃ βδεῦβ οὗ 

ἀΑςίεχχνὶ, 
41. 5.1, 

Βεσο ΟὨΪΥ͂ 
22. ἰὰ Ν. 

{ Βεγε (ὀΐ5) 
ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης, γενόμενος 4 κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὁοὶν ἴα 

ἀντιπαρῆλθε. 33. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾽ αὐτόν, αὶ 

1 δικαιωσαι ἴῃ 9 ΒΟΌΓΧΞ. 

8 Οπξ τυγχ. ΘΙ ΒΌΓΙΞ 1, 33 αἱ. 

8εε ἰξ εχετηρ βεὰδ ἰπ τῆς (οἸον πο 
ΡΆγαΡΙε : ῥγίεϑι δηὰ [,ενῖτς ταὶ σίου δὰ 
᾿πβυσηδη. [π [Κ.᾿8 εἰπιε τΠπῸ σοποσρτίοη 
οἵ τε! ρίοη ἀπά πιογδὶ τ ἃ5 ομς δπὰ ἰη- 
βερασαῦῖϊα δαά Ῥεοοπὶὲ αὶ Οίβιίδῃ 
οοχηπηοηρίδςε, δηᾶ δα τηϊραϊ μΒᾶνα Ῥεθῃ 
ὉπΔὉΪς ἴο τϑαὶβε ἐπαὶ ἔπεσα ννὰ8 ἃ Εἰπὶς 
πο τε δουρῆε οἰπεγννβε, ἀπά 50 
ψἰῆουξ ΔΩ βαηβα οὗ ἱποοηρτυν πιδάα 
τε ἰαννγοσς δῆβυνεσ 88 ἢς ἄοεβ. Βυῖ, οη 
τε οἷδεῖ Βαηπά, ἰξ 8α8 ἴο δε Ὀοζτῃῆθ ἰπ 
ταϊπά τπδὲ ἐνεη ἴῃ οὖσ 1,ογὰβ {ἰπ|6 ἴδετα 
“ναῖε ΒΟη16 ἴῃ πε ἴερ 8] βοῃοοΐβ ννῆο οζη- 
Ῥμδβίβεά [δες εἰῃϊςαὶ, απὰ ΜΚ. τρᾶκεβ ἴῃ8 
βοσγίδε (χίϊ. 32, 33) οπε οὗἩὨ {ῃϊβ ἴγρ6.--- 
ἀγαπήσεις, εἰς.: Πευϊ. νἱ. 5. 8 δεῖα 
εἴνεη, 88 ἱπ ΜΚ. χίϊ. 31, ΣῈ ἃ ἐουτίο!ά 
ΔΠΑΙγβἰ8 οὗ πε ἴπποσ τηδῃ : δελζί, βουΐ, 
βἰσεη σία, τοϊηά.---Ν ἐσ. 29. δικαιῶσαι ἐ., 
ἴο ΚΕαΡ ὕρ Πὶβ ομαγδοῖεσ 85 ἃ τὶ ρῃίζεουβ 
ταδῃ, οοηςογηεὰ ἴῃ 411 {Πρ ἴο ἀο ἢΐβ 
ἄυϊγ. ἩΗεπος δῖ8 ἀεβίγε ἴοσ ἃ ἀεβηϊίοη 
οὗ "" πεὶρῆθουτς," ψ ὨΙΟΣ νγὰ8 δὴ εἰδβίὶς 
ἴεγτ,. εἴθε ΓΚ. τηϊη κα οὗ Ὠΐτη 48 

{1 ν οὗ ἐνδβίοπ δῃὰ Ἵπίσαπεγυ 18 ἀουδε- 
Ὁ]. [ΙΕ ννὰβ ποὶ δίϑ ΨΑΥῪ ἴο ρυΐ τῆς 

ψνοτβὲ οοηβίγυςτίοη οη τῆς σοπάπςι ἀνεη 
οἵ βογῖδεβ ἀπὰ ΡῬῃαγίβεεβ.---πλησίον, 11 ἢ- 
ουξ δγεοϊε, [8 ργορεγὶν δῃ δάνεγο -- ννῇο 
ἷ8β πεᾶς πε Βιυῖ πε τηεαπίηρ 18 πε 
58πις 88 ἰΐ ὁ ῃδὰ Ῥεεη τἤετε. 

γν. 30.3). Τῆὴρε σίογγ οὗ ἐδλε ροοά 
δα»ιαγίέα, ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ οαἰϊεά 4 ρδγδῦῖς, 
δυὲ τοδὶ ν ποῖ βυο ἢ ἰπ ἐπ βίγίςξ βεῆβε οὗ 
πδῖυγαὶ τη 5 υβεά 48 νϑῃϊοῖε οὗ βρίτιυδὶ 
ἀτυτα ; δῇ Ὄχατηρῖς γαῖπος ἰπδη ἃ βυπιροῖ ; 
τῆ ἔτϑε οὔ ϑανεγδὶ “"" ραγδῦϊεβ ᾽᾿ οὔ 15 βοτὲ 
ἴθ {κ.--ἀἂᾶνθρωπός τις: ρῥτοΡΑΡΪΥ ἃ 7εῖν, 
δυΐ ἱπτεπιίοπδ!!ν ποῖ 5ο οδ]εά, βἰτι ρὶν ἃ 
δΒυπιδη Ὀεΐηρ, 80 δὲ οπςς βιίτγικίηρ τῃ8 
Κεγποίε οὗ υηϊνεβαὶ δἰ ῃοβ.---κατέβαινεν, 
ν88 ἀεβοαπάϊηρ ; ἰ Ψ88 86 ἀεβεδηΐ ἰη- 
ἁἀεεά.---λ. περιέπεσεν, “[6]] Δπιοηρ " 
τοῦΡεῖβ, Α. δπὰ Ε. Υ.; Ῥεϊϊεσ ρεσῆδρβ 
“4611 ἴῃ ψ ἢ, δποουπίετεά, 80 Εἰεϊὰ 
(Οἱ. Νον.). ὙὍῆς νεσῦ 5 οἤξδη ἰοίπεά 

3 Οπις δε ΒΟ. 
4 Οπϊ γεν ΒΟΧΞ :, 38, 118. 

ΜΠ ἢ ἃ πουη βίηρυϊας (περιέπεσε χειμῶνι). 
ἙΔρΡΠἢΕΪ οἰτεβ8 ἄτη ΡΟΝ ἴῃ 8 ΟΣ 
ἴῃ ΜΏΙΟἢ τοῦθεγβ “ (4}] ἰπ ἢ" τῆς 
Ῥατίγ τοδϑεά: τούτους (ἰεραἰο5) λῃσταί 
τινες περιπεσόντες ἐν τῷ πελάγει διέφ- 
θειραν (Κεϊίφιίαε, Ἰῖρ. χχίν. χχ).--- 
ἡμιθανῆ, μα] ἀεδά, σερευῖσο γεϊϊείο, 

ἰραῖα, βδτα οἷν ἴῃ Ν. Τ᾿; Βα ψἹ]] 
δοοῦ δε Ψμοῖς ἀεδλά ὑπ|ε88 βοῦῖε οπα 
οοπια ἴο ἢ8 Βεῖρ: σδῃηοὶ Βεῖρ Ὠἰπηβεῖ ἢ 
οὐ τονε ἔἴοτῃη) [86 βροῖ.-- εσ, 31. 
κατὰ συγκυρίαν (συγκυρία, ἔτοπι συν- 
κυρέω), τατε, ἶδῖς ατεεκ Ξε κατὰ συντυχίαν 
(Ηεδβυομίυβ, συγκυρία, συντυχία), Ὁγ 
οἤδποα; ἴπῸ ργοαὈ"Π εἶ68 δραῖπϑὶ βυσσοὺς 
Ῥεῖπρ δἱ παπά ἴυβὲ ψῇεπ βοζεῖὶν 'νδηιοά; 
5111 ποτα ἱπηρσοῦδῦ]ς ἰμδὲ ἴῆγες ροββὶ- 
ὈΠΙῸ65 οὗ βυσοους βμου]ὰ πηδαὲ υ8ὲ {Πετα 
δηὰ ἔβεη. Βιυῖ {πῸ βυρροβίξίοη, ἀν 
ΔΡοΪορίβεά ἔοσ, 18 δ]]Ἰοννδδϊς, ἃ8 τῆς βίοσυ 
πχυβί 50 οῃ.---ἱερεύς : ΘοΠΔηΖ ἰηξετβ ἔγοπὶ 
κατὰ συγ. [πὶ ἰετίςο ννᾶ8 "οί ἃ βᾶςεῖ- 
ἀοίδ! οἰτγ, 48, βίπος 1ἱρμιοοξ, 48 Ῥδεη 
ὈδΌΔΙΙΥ ἴδκεη ἴος ρτδηϊεὰ. Βυὲ τς 
Ρῆσαβε δὰ8 ἰϊ8 ΔῊ] τηδαπίηρ ἱπάε- 
ἐπάεπεν οὔΊ 8 ἱπέεγεηςε, υἱέ ἀθονε..---- 
ντιπαρῆλθεν, νατίουϑὶγ τεπάετεά οἰἕῃος 

τ ραββεὰ ὈΥ βτωρΥ, ΟΥΓἩ -Ξ ραββεά ἰἢς 
ΤΡΡοβίϊε ννᾶν (βροίηρ 6} τοῖίυ8; Οὗ 
Ραββεά ψἱἢ ἐπε ᾿νουηάεδά τηδη ἴῃ 201] 
νίενν, βίασγίῃρ Ὠίἴτῃ ἰπ τπ 6 ἕδςα, ἃ βίρῃε δὲ 
ἴο ἀνάκθὴ σοπιραβδίοῃ ἰῇ ΔὴΥ οπς 
(Ηδ8η); οὐ ραββεά ΌΥῪ οὐ ἴδε οἵδεσ 5ἰάς 
οὗ ἐπε τοδά.---Νεσ. 32. ὁμοίως Λενίτης 
ἀντιπ., ᾿ἰκεννῖϑε ἃ ᾿ενίϊε... ραββεά ὃγ, 
τς τερει τίου οὗ ἀντιπαρῆλθεν δᾶ5. ἃ 
τῃείογιςδὶ πιοηοίοην βυρβεβίῖνε οὗ ἴδς 
ἰάδα : βίο πε ννᾶγ οὗ ἔπε ννου]ά---ἴο ρᾷ85 
Ὀγ, ““ἰπ πἰπε ᾿ςαβεβ οὔἕξ οὗ ἴδῃ ἴπδὶ ἰδ 
ΜΠδὲ γοῦὺ πιᾶν ἐχρεςι" (Τὰαε Ῥαγαδοὶϊς 
Τεαολίηρ 77 Ολγὶδί, Ρ. 348).---Ν τ. 33. 
Σαμαρείτης, ἃ ϑϑαπηλιϊίΐδη : ἈΠ Πα 
α )ονίϊογὶ Ῥᾳ88 Ὁν ὃ ΝΟ, ἢς ἄοε8 ποῖ, πὶ 
πα βυγρτγίβε δῃὰ ἴῃς ροὶπε οὗ ἴδε βίογυ. 
Τῆε ἀμεχροσίεὰ Βρρεπβ8.---ὁδεύων, Βετα 
ΟΠΪΥ ἱπ Ν. Τ΄, πιακίηρ ἃ ᾿ουγηαυ, Ρτε- 
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κε βετε οαῖν ἰδὼν αὐτὸν ; ἐσπλαγχνίσθη: 44. καὶ προσελθὼν " κατέδησε τὰ 

Ὁ Βετε οοῖγ " τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον " ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν 
τ Αρα χχίμ, ἐπὶ τὸ ἴδιον ' κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ’ πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη 

24. 
ἂν ἐφ τ αὐτοῦ. 25. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών,2 ἐκβαλὼν δύο δηνάρια 
Ἐτὴ νης ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ,Σ Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ " καὶ ὅ τι 
Ἰ ΡΟΝ τοῖν ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 

46. Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν δοκεῖ σοι πλησίον ὅ γεγονέναι τοῦ 
ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς ;" 47. Ὁ δὲ εἶπεν, “Ὁ ποιήσας τὸ 
ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ." Εἶπεν οὖνϑ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Πορεύου, καὶ σὺ 

, , 3. 
ποίει ὁμοίως. 

Κ΄ ΟἈ. χίχ. 6. Ρ 
Αςὶο χυὶϊϊΐ, 

85. 

"Ὁ 438. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν 

᾿ς. 15 ἢ εἰς κώμην τινά - γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ἢ ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς 

1 Οπιξ αντον ἈΦ ΒΙ.Ξ τ, 33 νεῖ, 1,δἱ. ςοἀά. 

3 Οπῆξ εξ.  ΒΌΙΧΒΞ 1, 33 αἱ. Β ρΐδοςεβ εδωκεν Ὀείοτε ὃνο δην. (Ὁ. Η.). 
ΒΌΙΞ., 33, 80 αἱ. νεῖ, 1.41. οοάά, οτΐξ αντω. 

4 Οπιξ οὖν ΒΙΓΞῚ νεσβ8β. 

δ πλησιον δοκει σοι ἴῃ ΣΑΒΟΙΞ αἱ. ῥί. Ὁ τεδάϑβ τινα ουν δοκεῖς πλ. γεγονέναι. 

4 ὃς ἴοι ουν ἴῃ  ΒΟΌΙ,ΧΔΞ αἱ. νεῖ88. 

Ἴ Ἐοτσ εγεν. δε εν. ΒΙΧΞ 33 Βγττ. οὐ, βίῃ. βανα βἰ ιρὶυ εν δε, ἀπά οπιῖξ και δῆες 
αντους. 

δυτηδΌΪ ἰοπρες ἰδ το [Ξῖϑβαϊεπὶ το 
7εἤςδο, ΔΠΠγ ἐαυϊρρεὰ ἔοτ ἃ ἰοπρ ἰουγπευ 
ΗΆμη), Δηά 80 'ἰπ ροββεϑϑίοῃ οἵ τηδδῃ8 

πεῖρ, ᾿ξ πε Βανς ἴδε εὐίϊ!.---σπλαγ- 
χνίσθη, να ἰουοπεὰ ψ ῥίέγ. Τὶ 
βδοτεά ἔδοϊίηρ νν}}} Κεερ ἀνε ἔτοπὶ ραββϑίηρ 
ὃν, ἐπουρᾷ τεπιρίςα ὉΥ Πὶβ οὐνῃ δἰζαῖγβ τὸ 
ξο ου δηά δνοϊά ἰγουῦὶς δηὰ ἴοββ οὗ 
Εἶπιε, 88 βῃϊρ8 ΤΊΔΥ 488 ὈΥ ΟἾΠΕΙ 8:08 ἴπ 
ἀϊβίγεββ, δοὸ ἀδβεγνίηρ ἐνὸς δῇεσγ ἴο ἢανε 
Ῥγαπάεά οὐ ἐπεπὶ ἈΝΤΙΠΑΡΗΛΘΕΝ. -- 
ψετ. 34. κατέδησε, ἐπιχέων: δοιῇ 
τεσ μηΐςδ] ἰοσπηβ ἴῃ τηεάϊοίπε.---ὅλαιον καὶ 
οἶνον: ποῖ Ξερδτγδίεϊυ, δυϊ πιὶχεὰ ; ἰπ ὑ56 
Διλοηρ Οτεεῖβ δηὰ Βοπηδηβ 85 ννῈ}}] 85 
71ἐν (ΥΝ εἰδβιεἰπ).---κτῆνος -- κτῆμα ἵτοπΊ 

αι, δέπεγαῖγ ἃ ῤγοῤεγίνγ, δηὰ 
ΒΡΕΟΙΑΙΪΥ ἃ ἀοπιαβιϊς δηΐπηα! : οης᾽ 8 
Ὀεδεί.---πανδοχεῖον (1η «οἰ α55'.8 πανδοκ.), 
Ὁ »ἷαος ἔοσ τεςείνϊ πρ' 811 σοπηεγβ, ἂἃπ ἱπῃ 
μανίηρ ἃ Ποβὲ, ποῖ τρογεὶν ἃ Κῆδη οἵ 
ςατανδηβεσαῖ [κε κατάλυμα ἴῃ ἰΪ, 7.--νν ες. 
35. ἐκβαλὼν, ςαδιηρ ουῖ (οἵ 158 ρίγάϊα 
οζ Ρυζβε). ϑην., ᾿ΜΜῸ “ Ρεδησα,᾽" 5π|81] 
βυῃ, Ὀυξ που ρἢ ἴογς ἴδε ργεβεπὶ ; Ψ}1}]} 
ῬΆΥ μδίενεσ ποτα ἰ8 πεοάεά ; Κπονῃ ἴῃ 
ἴδε ἵππ, ἀπά Κπονῃ 48 ἃ ἰγυϑὶγ τῇδῃ ἴο 
ἴδε ἱπηκεερεγ (τῷ πανδοκεῖ).--ὅτι ἂν, 
εἰς. : τῆς Βρεεοῦ οὗ ἃ τῆδῃ ΨῈοΟ ἴῃ ἴυγη 
αὐιῖ8 τῆς Ποϑὲ, δηὰ 88 πὸ ἔδβασ οὗ δείῃε, 
ονετοπαγρεά ἱπ {πε 11} ἕο ἔπε ψουπάε 
ξαδῃ.--γὼ: ἢ ἃ 5]. ῆξ επλρῃδβίβ 

ὙΠΙΟΒ τηοᾶπδ: γοὺ ἱκποῦ πη6.---πανέρ- 
χεσθαι: δε ἐχρεοῖβ ἴο γεΐυση ἴο ἴπε ρίας 
Οπ δὶβ Ὀυδβίηε58β, ἃ τερυϊαγ ουβίοπιεῖ δὲ 
ἴδιαι 'ππ. ΤὨίβ νεγῦ, 88 ννεῖ] 88 προσδα- 
πανάω, ἰβ8 υϑεὰ ἤοτε Οπἷγ ἴῃ Ν. Τ.---Ν εγ. 
36. Αρρ]εδιίοη οὔτδο βίοσυ.--- γεγονέναι : 
ΨΙΟἢ οὗ [Πς τῆτες βεετηβ ἴο γουῦ ἴο βανα 
δέοονις πεὶρυουτς ὈΥῪ πεὶρ δ ουτῖν δςτίοη ὃ 
πείρθρους ἴ5 πο πεῖρμρους ἄοεβ.--- ἐσ. 
37. ὁ ποιήσας, εἰς. [{ [86 ΙατνΥε γᾶ8 
Τδρίϊουβ ἴο Ῥερίη τ Ὡς ἰβ οαρτϊουβ πο 
Ἰοῆρετ. ΗἜε τηίρῃε Βανε ὕδεη, ἔοσ πῖβ 
ηυεϑείοη μαά ποῖ Ὀδεη ἀϊγεςεῖν (που ἢ 
νεῖν ταᾶϊς 8}1γ) ἀπϑψεγεά, Βαξ τῆς τῆογαὶ 
δῖῃοβ οὗ 16 “ ρδγϑῦϊε ᾽᾿ π88 ἀρρεαβὶεά ἴο 
8 Ὀεῖϊες πδίυγε, πὰ ἢς αυ 068. πὸ 

Ἰοῆρες. Βυὶ τῆς ῥτγεὐιάϊςα οὗἨ 8 οἶδββ 
τον ἤπάβ ἐχργεβδίοη ὉΥ δνοίάδποα 
οὗ τῆς ψογᾶ ““ ϑαπγατίίδη," δπά ἂς 
86 ἰηδίεδὰ οὗ ἐδ ρῆγαβε ὁ ποιήσας τὸ 
ἕλεος μετ' αὐτοῦ. Ὑεῖ ρετῆαρβ ψὲ ἄο 
Ἠϊπὶ ἱπ)υδεῖςα Πεγα, ἕοσς 86 ρῆγδαβα τγε8]} 
Ἔχργαββ868 ἴῃς δββεηος οὗ πειρῃθουγῇοοι 
Δῃὰ 50 ἱπάϊοδιεβ Ὡοξ ΟἹ τοῖο 18 πείρῃ- 
Ὀουτ Ὀυϊ τσὰν. Εοσ τῆς βᾶπιῈ ρῆγαβε υἱάφ 
ἷ. 58, γ2. Τμῖ8 βίοσυ ἰβεδοῆεβ ἴῃς ψ ΠοΙς 
ἀοοιχίης οὗ πεὶρῃρουσμοοά : ὅγβι δηὰ 
ἀϊγεςεῖν, τ δὲ ἰε 18 το θὲ ἃ πείρῃδουγ, 
υἱς,, ἴο ρῖνα βυσοουῦ ἤδη δηά ψβεσα 
πεεάεὰ ; πεχὲ, ἱπάϊτες εἶν υς Ὀγ οὈνίοι 
φοηβεάυεποα, νῆοΟ 8 ἃ πεϊψβροιν, νυἱς., 
ΔΠΥ Οπς ΨὯῸ πεεὰβ δεῖρ δπὰ σοι 1 
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τὸν οἶκον αὐτῆς. 30. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ 
παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ 3 ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 
40. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν - ἐπιστᾶσα δὲ 
εἶπε, “Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε ϑ 
διακονεῖν; εἰπὲ ὁ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται." 41. ᾿᾽Αποκρι- 
θεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ 
τυρβάζῃ περὶ πολλά" 42. ἑνὸς δέ ἐστι χρεία" Μαρία δὲ τὴν 
ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς." 

ΔΦΟΙΞ 33 Πᾶνε εἰς τὴν οἰκιαν ἀπά νυἱ͵ἱέδουις αὐτῆς 
νπεδεξατο αὐτὸν (ΥΝ.Η. Ὀγαςκεῖ8). 

(Τίβο.). Β δα8 ποῖδίηρ δῆες 

᾿ Ἑτοτι ἢ καὶ ἴο ἰησου βιπάτγ νδιίδη(β οσσυγ; οπχἶξ ἡ ΜΞ; ΦΑΒΟΙΞ Βαανα 
παρακαθεσθεισα; ἴοτ παρα ΒΟΙ,Ξ Βανς προς; ἀπά ἕος ἰησον ἰδεδα ψἱ8 Ὁ Βανα 
κυριον. 

8 κατελειπεν ἰπ ΑΒΟΙ.Ξ αἱ. 2ὶ. 

4 ἐνπὸν ἰη ὈΓΞΊ, 33 (ΤίδοΒ., ΜΝ. Η.); εἰπε ἴῃ 9 ΑΒΟ αἱ. 2"- 

ΒΈοΓο Ι, ΒΙ, Βᾶνε ο κυριος. 

Ἶ Ἐοτ ενος δε ἐστι χρεια (ΤίΒ. ἢ.) 3ΒΙ, 1, 
Μίάε Ὀεῖον. Ὁ οπιῖτβ ἐᾷς οἴαυβε, ϑγτ. βίη, Ψ ΒΊΟΝ σοτηπηεπά8β ἰἰβεῖΓ οη τεδεςιίοη. 

Ομ δ 811 θΡεΐψεεη Μαρθα ἀηὰ Μαρια. 

δ γαρ ἴη 3 Β1,. 

Βανε ορροζίι πεν δηᾶ ρονγὲσ (Ὸ Βεῖρ, 0 
τηλῖῖεσ ψμδὲ Πἰ5 σϑῆκ, τᾶςς, οἵ γεϊ:ρίοῃ 
ΤΔΥ ὃς: πεὶρῃρουτῃοοά οοεχίθηβίνα 
ἰῇ Βυπιδηΐ, 

γν. 38-42.0. Μαγίλα απά Μανγγ.---Ν εἰ. 
38. ἐν τῷ πορεύεσθαι, ἴῃ ςοπεϊηυαιίοι 
οὗ ἴδε ναπάοσίηρ ννῆοβε δερίπηΐηρ ἰβ 
ποίεά δὲ ἰχ. 52; ψἤδθη, ψῆεσο, ποῖ ἰη- 
ἀϊςαιεά.---εἰς κώμην τινά: εἴἴπες ποῖ 
Κποννῃ, οὐ τῆς πᾶπὶς ἀςεπιδά οὗ πο ἱπὶ- 

στίαπος. ΏΘη ἰδ ἰ8 βίαιϊεᾶ παῖ ΗἊ 
αὐτὸς) (ε8113) σάτα ἴο (8 ν᾽ Παρα ἰτ ἰ8 
ποῖ ἱτηρ δὰ ἰδὲ Ης ννδβ8 δίοης, που ρἢ 
ὯΟ πιεηπιίοῃ ἰβ8 τηδάβ οὗ ἀϊβείρ᾽εβ 'ἰπ' {πὸ 
ῃλεγδῖίνα.--- Μάρθα -- τηϊδίτε88, (δηλϊπἰπς 

οὗ ὝΩ. --ν εν. 30. Μαρία, δος ί 1} 5::Ὁ- 

οτγάϊηαις (ἰπέἷγγ Ὁ] ἔγοπι τπε πιᾶπηεῖ οὗ 
τοίοτεποξν, τθουρἢ τῆς δρίτίτααἱ! Πετγοῖπα 
οἵ τῆς ἰἴε.---ἢ καὶ : {πε ἴοτος οὗὨἉ ἔπε καὶ 
ἰδ ποῖ οεᾶς, δηὰ 88 Ῥεδθη νδτγίουβὶυ 6χ- 
Ῥ᾽αἰπεά. Οατοιίυβ γεραγάβ ἰξ 48 βίη ΡῚ Ὺ δῇ 
Οἱΐοδε δάάϊείοη ἴο (ἢδ τεϊδιῖνα. Βοτγπθ- 
ΤΩΔΠῊ τ Κ68 ἰξ τ σάδο -- ἴο δι ςἢ Δη δχίεπὶ 
ἀϊὰ Μδτγ ἀϊβγεραγὰ πε ουβίοπιδγυ ἀυῖν οὗ 
Ψοπίεη, ἴμαὶ οὗ βεγνίπρ συεϑῖβ, “" 4 6πΠὶ 
ΤΩΟΤΕΩΣ δςο ποη οὔβεγνδῖ Μ. υἱ ἀοςεηιὶ 
7εβὰ δὐυδουειῖ", Ῥεγῆδρβ ἰξ 888 βοπιε- 
τδῖπρ οἵ ἴδε ἕοσος οὗ δή -- ννῆο, οὔβεσγνεῖ 
Ββεσνίπρ ἴο σουηςεγθαίδηςε πε βοοίαδὶ βιιδ- 
οτσάϊπδιίοη οὔ Μδγὺ; ἴπε 1688 ἱπηρογσίαηξ 
Ῥείβοη ἰπ ἴῃς ἄομδε, Ὀυϊ τῆς τῆοσε ἱπ|- 
Ῥοτίδηϊ ἴῃ ἴῃς Κίηράονι 9 Οοά.---παρα- 

5 θορυβαζη 'ἱπ ΒΟΙῚΙ, :, 33. 
33 δᾶνα ολιγὼν δε ἐστι χρεια ἢ ενοξ, 

9 Οπ απ 9 ΒΌ1,. 

καθεσθεῖσα, ἤτϑε Δοτίε ραββίνε ρασιϊορῖς, 
ἴτοπῇ παρακαθέζομαι, ἴΔτς Οτεεῖς ἔοτπὶ τε 
βιεεῖπρ δ {πε ἕξει οὗ [6βδ08. Ῥοβίυγα 
ποίεά 48 βἰρτιϊβοαπὲ οὗ ἃ τεςερίϊνα πιὶπά 
δηά ἀενοιῖςὰ ερίτὶ!.---τοῦ Κυρίον, τῆς 
Ιμοτᾶ, πος τῆοτς ἴοσ ζεφης 'ἱπ παγγαϊϊνα 
(Ἰησοῦ ἰπ Τ, Ε.).--ἤκουε τὸν λόγον α., 
Τοοητἰπυφὰ Ὠεδτίηρ Ηἰβ ννογὰ, ἃ οοηνβη- 
τίοπ δὶ Ἴχργεββίοη 88 ἰῃ νἱϊΐ. 21.---Ν οσ. 40. 
ἡ δὲ Μάρ., Ῥὰυϊ Ματιῃα, δὲ 48 ἰΓ μὲν παὰ 
ἔοης δείογε ννῆεις καὶ ἰΞ - Ματν οπ ἴῃ8 
Ὁπ6 δαπὰ βδῖ, εἴς., Μδγίῆδ οἡ (δε οἵἴδεσ, 
εἰς.--περιεσπᾶτο, νγ85 ἀϊΞδιίτδοιϊεά, ονοσ- 
οσουρίοά, 45 [ἢ τῆς νἱϑῖῖ μδαὰά Ῥδϑῆ υπ.- 
ἐχρεςῖεά, δηὰ ἴπε ρυδβῖβ πυπιοουβ, [π 
0868 ἔτοη) Χεπορῆοῃ ἄοψῃ, [Ι͂η Ῥοϊγδίυβ 
ΜΠ τῇ διανοίᾳ Δἀάεά. ἨἩο]ιζημαπη 
(Η. 6.) Ροΐπίβ ουὲ τῆς ςοτγεβροηάεηςα 
δείννεαη (Π6 σοηιταβιεὰ ρῥίοίυσς οὗ 188 
ἘΜΟ δβἰβίεῖβ δηὰ τῇς δητμεβίβ θεϊννεθῃ 
ἴδε πιδιγίεἃ πὰ υππιαττίεά πνοπιδῃ ἰπ 
τ Οου. νἱϊ. 34, 35. ὙΤΠς πηαιγίε ψοπιδῃ 
Τατίπ ἴοσ τῆς ννοτϊὰ ἴἰκὲ Μασίδα 
(μεριμνᾷς, νεῖ. 41); πε υππιαττίεὰ νἱγρὶπ: 
εὐπάρεδρον τ. κυρίῳ ἀπερισπάστως.--- 
ἐπιστᾶσα, ςοπιῖπρ ὉΡ ἴο δπά ρίδοίηρ 
Βεγθεὶῖ Ὀεβίάς 1εϑ05 ἀπά Μϑῖν: ἰῃ πὸ 
ΡΙαςά τηοοᾶ, Ἰοοκίπᾳ οὐ ἢδσ βἰβίεσ. 28 
5ἰ ΠἸΡῚΥ δὴ ἰάϊε ννοπιδηῆ. Α Ῥυβιῖεά υνοσῖἣν 
Βουδβενε νν}}} βρεαῖκ ἢδσ τηϊπὰ ἰῃ βυοῃ ἃ 
οᾶ86, Ἔνεη ἱπουρῇ ἃ [6808 ὃς ργεβεηῖ 
δΔηὰ ςοπης ἴῃ ἴογ ἃ βῆαγε οἵ πε ὈΪ]Δπι6.--- 
συναντιλάβηται, δά δεῖ ἐαλε α λαμάᾶ 

35 
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ΧΙ. 1. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, 
ὡς ἐπαύσατο, εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, “Κύριε, 
δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ ᾿Ιωάννης ἐδίδαξε τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ." 4. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, “Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου " ἐλθέτω 
ἡ βασιλεία σου" γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ 

Δήμων... ουρανοιξ οπϊτἰεά ἰπ ΒΓ, 1, 22 αἱ. Οτίς. Τετῖ. δγι. εἰῃ. ; οογγβδ ἱῃ 
ἀουδεῖεββ ἵτοπὶ Μί. 

αἰοηρ τοἱέλ νες ἴῃ ἰδς νοτῖς (ο( σοι. 
νἱϊ!. 26).---ετ. 41. θορνυβάζῃ (ἄοπι 
θόρυβος, δῃ ὑρτοῦγ; τυρβάζῃ Τ. Ε., 
ποιὰ τύρβη, δίπλα ἰπ τηεδηίηρ, πεῖ μεσ 
ἀρὰς ἝΩ Νε ΤῊ μισὰ μὴ Ῥύξεῖθάν 

8 δηὰ ν ἢ ἃ ἰουςΒ οὗὨἉ Ρίϊγ. 
μὰ ίονφᾳ πολλά: ἃ  Εἴϑας ἄδυ ἰπ ἐμαὶ Βουβε. 
Ἑ εἴοτε τοδᾶς ἴο επίεσιδίη 96ϑὺ8 
ΠΝ οὗ Ηἰπι δηά ἰο ἴδε οτεάϊε οἵ τῆς 
Βουδβε.--Ν ες. 42. ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία 

ἑνός. ΜῈ ἐπῖβ τεδάϊηρ ἴἢς δβεῆβε ἰβ: 
ἴδεῖς 5 πεεὰ οὗ ἔενν τηϊπρβ (πιδίογίδ]) ; 
18εη, ἢ ἃ ρᾶυδβο-τοῖ σδῖδεσ οὗ οπὲ 
τοίην (βρί τίει αὶ). ὙΤδυδ 7}εϑι8 ρβββεβ, 88 
5 Ηἰβ ψοηῖ, εαβὶὶν δῃὰ βυ ]γ ποτὰ 
186 ἠδίυσα! ἴο πε βριτίϊυαὶ. Τῆς ποιίοῃ 
ἴδαῖ ἰὲ νγαβ Ῥεπεαδιῃ τῆς ἀϊρτιγ οὗ ]εβὺβ 
ἴο τεῖδσ ἴο ἐἰδάές, Ἔνθ 85 ἃ βίδρρίῃρ 
βῖοῃς ἴο δίρβες τῃΐπρβ, ἰ8β (Ὡς ςμιὰ οὗ 
ςοηνδηϊτίομδὶ σενειεηςα.---τὴν ἀγαθὴν 
μερίδα, τῆς ροοά ρΡοτίίοπ, ςοποεϊνεὰ οὗ 
85 ἃ βδε ἰῃ ἃ δᾶπαυεῖ (6 εη. χΙ . 34). 
Μδσυ, μβανίπρ σβοβεη {π|8β ροοά ροτίίοῃ, 
ΤΩᾺῪ ποῖ θὲ δίαπιχεά (γὰρ), ἀπὰ σδῃποὶ ὃ6 
ἀερτίνεά οὗ ἰξ, 54}1} ποῖ νυ ἱτἢ τὰν βαποιίοη, 
ἴπ ἀείδεγεπος ἴο ἴῃς ἀεπγαπάβ οὗ ἃ ἴοννεσ 
νοοδίοη. 

ΟΒΠΆΡΤΕΒ ΧΙ. [Ὲ55ΟΝ ΟΝ ΡΕΑΥΕΚ. 
Ῥιδοούξβεβ ΙΝ ΘΕ Ε-ὈΕΡΕΝΟΕ.-νν. 
1-13 ςοπίδίη ἃ ἰεβ8800 ΟἹ ῥσγάγεσ, ςοῃβίβῖ- 
πρὶ οὗ ἴνο ραγίβ: 3γςξέ, ἃ ἴοσπλ οὗ ργᾶυετῖ 
δβυρρεβείηρ (δε οἰίεῖ οδήεςιβ οὗ ἀεβίσγε 
(νν. 1-4); δερομά, δὰ ἀιρυτηεπὲ δηΐοσςο- 
ἴῃ, νΕΓΆΠΟα ἴῃ ΡΙΆΥΟΙ (νν. 5-13). 
μεν ἐδ ΜΒΟΙΪῈ ννᾶβ το δὶ ὑἸΝ 
τις οὐ ποῖ οᾶπποῖ δὲ αϑοεγίαϊπαά ; 1] 
Οὔα οδῃ 8ΔΥ ἷβ πδὲ πε ᾿πϑβίγυοιοη8 ἃγα 
ἸδοτουρΗ οοβεσεπὶ ἀπά ςοηρτυοιβ, 
δηᾶ τπὴρῆϊ νεῖ ψΜῈ}}] πᾶνε ἐογπιεά ἃ 
δβἰπρὶε ἰεβϑβοῃ. 

ν. 1.4. Τὴν ]ιογάϊς Ῥγαγεν τοὶἑλ α 
αἰδίονίεαὶ ἱπένοάμοέϊοπ (Μι. νἱ, 7-15).--- 
ἐν τόπῳ τινὶ: πείῖπεῖ ἴδ6 ῥίαοθ ποῦ τῃ6 
της οἱ {18 ἱποίάεπε 8 ἱπάϊοδιεά ἢ 
ἐνεῦ Δρρτζοχίπηδϊα εἼχδοίπεββ.0 [ξ ἰβ 
ΘΙΏΡΙΥ βίδιεά ἐμὲ ἰξ Βαρρεπεὰ ψβεη 
{8 Ψ 858 δἵ ἃ ςεσγίδίῃ ρίδος, πὰ ψἤεη 

ε ννᾶβ ῥγαγίηρ (προσενχόμενον). ΜῊ 
τὰς πασγαῖϊνεα οοπεβ ἰῇ μος ἄοεβ ποῖ 

οἰεασίυ ἃ . {{Βᾶνο δυρρεβίεά εἶδε- 
με ϑριθὲέ ἤν» Ῥαγαδοῖϊς Τεαελιηρ οΥ Ολγίςὲ, 
Ρτείδος ἴο ἴῃς Τῆϊγά Ἑάϊεοη) παῖ 186 
Ῥαγαδῖς οὗ ὃς Οοοά ϑανπαγίίαη, 186 
βίου οὗ Δίαγίλα απὰ Μανν ἀπὰ 86 
1,ἐ5505 ον Ῥγαγεῦ ἴοττα ἢδσ ἃ ὅτοὺρ 
Βανίηρ ἔος (δεῖς οοζωζηοῃ ἱπρ: “δὲ 
βοδοοΐ ϑἱὮ [6888,᾽" εχ δι Ὡρ απ άετ ἴἤσεα 
γρε8 ἴδε βδοδοϊδγ᾽β θυγάςδη, ἴῃς Ταδοδεγ᾽ Β 
τοεοκηςββ, δηὰ ἰδς τοδι- σι ηρίηρ ἰεβϑοη, 
80 ρἰνίηρ, υ8 1,κ. 5 δαυϊναϊεηι ἴος Μι.᾽8 
φταείομς ἱπυϊέαεϊον (ςὮΡ. χὶ. 28-3ο). 1 
πὶ ποὺ ἰῃοϊηςᾶ τὸ τοϊηὶς δαὶ δελοία 
ΟἸγὶ δὲ ταὶρῆι Ῥς ἴδε Ππεδάϊπρ ποῖ τηεγεῖὶν 
ἴος ἴπε8ὲ ἴῆσες βεοιίοπβ δυὲ ἔοσ [Ὡς 8016 
αϊνίβίοη ἔτοπιὶ ἰχ. 51 ἴο χνἱϊϊ. 14, 186 οοη- 
τεηῖδ Ὀεὶηρ Ἰαγρεὶν ἀϊάδςτίο.---τις το μαθ. : 
ἃ ἰαέεγ ἀϊδβοῖρὶε, Μεγες (δίηκβ, ψῃοὸ Βαά 
ποῖ Βεαγά ἰβε Ταεδοβίηρ οὐ ἴῃς ΗΙΙ, 
δηὰ ψο ροῖ ἴοσ ἅπδινεγ ἴο 818 σεαιεβῖ ἃ 
τερεζίοη οὗ ἴς 1οσά δ Ῥγαγεσ, βίνεη 
ὃν Μι. 48 μαζί οὗ ἴῃς ϑεγπιοῦ οὐ ἴδε 
Μουηῖ. Τῆϊβ ςοπ)͵εοίυγε πχυδὲ ἥο ἔος 
νδῖ [Ὁ ἰδ Ψνογἢ.---καθὼς καὶ ᾿Ιωάννης: 
18ε ἴδλοϊ πεῖς διδιεά ἰβ ποὶ οἰδβοσννβα 
Κηονῃ : πο ἴτας οὗ ]ομδηηῖΐπε ᾿ἰτυτρΥ ; 
Ὀυξιδε βιδίεπιεπι ἰπ ἰϊδεῖ 15 νασν οτεά!]ε : 
Ῥγάγεσ ἰκε [βϑιίηρ τεάυςοά ἴο βυβίεπι ἰῇ 
τῆς Βαρείβι᾿β οἴσοὶε.- τ εσ, 2. τα, 
8ΆῪ, Ῥαϊ ποῖ ἱτηρὶ γίηρ Οδ] ραϊίοπ ἴο τὸ- 
Ῥεδῖ τορσυϊαγὶν της ἐῤδιδείπια υεγδα. ΤΣ 
ἀϊνεγρεπος οὗ [{κ.᾿8 ἔογηι ἔσοπὶ ἴμδὶ οὗ 
Με., 28 ρίνεη ἴῃ ογίεἰσδὶ εἀϊιοηβ οὗ [με 
Ν. Τ., 15 βυβιςίεης ανίάδηοα ἰδὲ ἴῃς 
Αροβίοϊϊς σδυγοῦ ἀϊὰ ποῖ 8ο υπάεγβίδπά 
ἐδεῖς [οτά δ ΜΠ], ἀπά ὑ86 ἐπα ῥγᾶγες 
Ῥεατίπρ Ηἰβ παπὶε 48 ἃ γογριμία. [Ιηῖετ- 
ῬΙΕίεσβ ἃῖς ποῖ δρτεεά 25 ἴο ννὶςῖ οὗ τῆς 
ΝΟ ΟΓΠῚΒ 18 ἴῃς τῆοσγε οτἱρίπαὶ. ΕῸσ ΠιΥ͂ 
οὐη ραῖ 1 παᾶνς [1π|||6 ἀουδὲ ἔπδῖ 1,Κ.᾿ἢ5 
8 βεσοηάδευ δπὰ δδυγενίδιεὰ ἴσοπι [86 
ζα]Π]δς ἔοσπὶ οἵ Μι. Ὑδε νεσῪ πᾶπὶς ἴος 
Ἀοά---Εδίδοι---ννπουξ δὴν αὐ άἀεά ερίτμες 
8. βυβηοίεηϊ ρῥγοοῖ οὗἉ {πὶ8 ; ἔοτ [εβι8 ννδ8 
Μοηΐξ ἴο δάἀάσεββα ἀοὰ ἱπ ζμ]]εγ ἕδη 
{πώ χ, 21), δηὰ ννᾶβ ποῖ ᾿ἰκεὶγ ἴο ρῖνε 

ἰ8 ἀϊδοῖρίεβ ἃ ἴοτῃη δερίπηΐηρ 80 
ΔΌΓΟΡΟΪγ. [Κι 8 ἔογτὶ δ8 ἰξ βίαπάβ ἴῃ 
ΝΗ. ἰδ ἃ8 [ο]]οννς 
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τῆς γῆς. 8. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ 
ἡμέραν" 4. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὲ 
ἀφίεμεν 3 παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ." δ κσ. Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς, “Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν 
μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6. ἐπειδὴ 
φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω 
αὐτῷ" 1. κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε" 

ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην 
εἰσίν. οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 8. Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὗ 
δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον,ὁ διά γε τὴν ἀναίδειαν 

1 Τί ρει είου, γενηθητω . .. σπι τῆς γης, οπχἰεά ἴῃ ΒΙ, 1, 22 νυ]. 5υτ. εἷῃ. 

3 ἀφιομεν ἰῃ ΟΆΑΒΟΌ. ΤΕ. δ8 ἴῃ 8 1.. 

δᾶλλα. .. πονηρον 

εὐϊίοτβ δηὰ βοβοΐδσβ. 

4 φιλον αντον ἰπ ΒΟΙΧ 33 αἱ. 

Ἑαίδεῦ 1 Ηαϊϊοννεά Ὀε ΤΕΥ πᾶπις. 
σοῖς ΤῊΥ Κίηράοπ. 
ΎΒε δγεδά οὗ εαοῇ ἄδυ ρῖνε υ8 

ἀδὶϊγ. 
Απά ἴογρίνε οὖς 5ἰηβ, ἔος ψὰ 

αἰδβο ἰογρίνε Ὄνεν ομς 
οννίηρ υ8. 

Απηά ὑχίηρ υ8 ποῖ ἱπίο ἱεηιρίδ- 
είοη. 

Τῆς τδϊτὰ ρεϊείοη: ΤΥ ν9}} θῈ ἄοπε, 
εἰς., δηὰ ἴδ βεοοηὰ δα] οὗ {δὰ βἰχίῃ: 
Ῥυξ ἀεἰΐνεῖ 8 ἔσοπι εν], ἂτς νναπιΐπρ.--- 
γες. 3. τὸ καθ᾽ ἡμέραν, ἀδιϊγ, ἴος Μι.᾽8 
σήμερον, {πἰ8 ἄδγ, ἰ8 Δ αἰξεγαίίοῃ Ἴογ- 
τεβροηάϊηρ ἴο ἴδε καθ᾽ ἡμέραν ἰπ 1Π6 
Τορίοπ οοποοσηΐηρ οτοβϑ- δεασίηρ (ἰχ. 
23).---δίδου, ίος δὸς, ἰδ ἃ σπδηρα ἢδοα8- 
εἰϊδιεά ὉγΥ τῇς οἴδεῖ.--- ες. 4. ἅμαρ- 
τίας: ἴος Με Β ὀφειλήματα, Ῥυῖ τὲ ἴ8 
ποιςοδῦϊε ἐδδὲ {πε ἰάδα οὗὨ βίπϑ 18 ποῖ 
ἱπιτοδυςεά ἱπίο ἐπ βεςοπά οἴδυβε. 1,Κ. 
δνοϊάβ πιδκίηρ οὖς ἐογρίνίηρ, πᾶ Οοά᾽β 
ΔΤΆ}16]: μὲ ἔοτρίνε ἀερίβ, αοά ςἰη5. 

δἴμες τπῸ ἀεδὶβ ἃγὰ νἱενεά 48 τηοσδὶ 
ΟΥ 48 πηδίοσί8] ἰβ ποῖ ἰηάϊςδίεά, ροββίΙὙ 
Ῥοιἢ.---Οἡ τῆς ψὨοΙς, υἱώς Μι. 

γν. 5-8. ΤὴΈε «εἰ εκ πεὶρηδομγ. ΤὨΪΒ5 
ΔΙΔΌΪς δηᾶὰ ἰπδὲ οὔ (8 υπ͵υβὲ ἦαᾶβο 
χυἹ]. 1-8) ἴοστη ἃ οουρίεξ ἰεδοδίηρ τδ6 
ΒθΙης ἰεββοη υἱ ἢ τεΐεσσαπος ἰο ἀϊβείηςς 
ΒΡΏεσεβ οὗ ᾿ξ οσ Ἔεχρεζίεηοε : ἴμδξ τηθῃ 
Οὐρδὲ Αἰ ΑΥΒ ἴὸ ὑγᾶν, δηὰ ποῖ δῖον 
ἑαϊπι-οαζίεά νυν ἤθη [6 ΔΏΒΜΜΕΙ ἴ0 ργαγεσ 
ἷβ Ἰοπρ ἀεϊαγεά. ὙΒΕῪ ἐριῤίγ ἰμδὲ νε 
Βανεὲ ἴο νναῖξ ἴοσ τῆς ἐυβπιεπε οὗ 
ΒΡ γίἴυ4] ἀεδβίτεβ, απὰ ἔπεὺ ἐεαοῖ ἴδας ἰτ 
ἰδ ΜΟΤΙΠ Οὐγ να το ψψαῖς : ἔα] πγεηῖ8 

οπι τε ἴῃ ΒΙ, 1, 22 αἱ. ῥί. νυΐφ. τὰ εἰπῆ. Τμεβα 
ΔΟΡτενίατίοπβ ἰη [κ.᾽8 νεσβίοῃ οὗ ἴῃς [ογά᾽β Ῥγαγος δῖε δοςερίεὰ ὈῪ τηοδῖ τηοδδσῃ 

ΜΠ οοτης, αοά ἰδ σοοἅ ἰο ἔδει διαὶ ννδῖῖ 
ὍΡρου Ηἰπι. 

γετς. 5. εἶπεν: [δε βέοτγυ ἰβ ποῖ εαἰ τά 
ἃ ῬΑΙδΌΪΕ, 88 ἴῃς 51:}}}|18Υ μα ἴῃ ΤΠΔρ. 
χυ !. 18, δαϊ ἰξ ἐξ ὁοπε. αοά᾽β ψψᾶγβ ἴπ 
16 δρί γίτυ4] ννοσ]ὰ ἃγε {Π1πβεγαϊεά ΒΕ. πλδπ᾿ 8 
ὙΨΆΥΒ ἴῃ δνεγγάδν 11{ὲ.---τίς ἐξ ὑμῶν, εἰς. : 
ἴδε ψ Βοος ραγαδῖς, νν. 5-8, ἰβ γεδ!ν οπα 
Ἰοπξ βεπίθηςε ἱπ ψΒὶςἢ δοοοσάϊηρὶΥ [86 
ΠΟμΒΈΓυ ΟΏ σοπιθβ τὸ ρτίεξ, Ῥερίηηίης 
Ἰπιεισορβενεῖ (48 ἴὯσ 48 φίλον, νεσ. 5, 
οὗ παραθήσω αὐτῷ, νετ. 6) ἀπά οοπείπυ- 
ἵπρ' σοπά το πΑΙγ, με ἀροάοπίβ Ῥερίππίης 
᾿ 61}. ὑμῖν, νας, 8, ἀηά ἑακίπρ τῃς 
ἔοσπιλ οὗ ἂη ἱπάδερεπάδης βεπίεηςε.-- 

σονυκτίου, δὲ τηϊἀηϊραιϊ, ἃ ροεῖιϊς ννογὰ 
ἴῃ οἰἶαββίς ἀσεβεῖ, ἃ ὕγοβα ννογά ἰῃ ἰδίας 
ατεεκ. Ῥῇσγῃ. βᾶυβ: μεσονύκτιον ποιη- 
τικόν, οὐ πολιτικόν. [πη δὩοϊ οἰϊπιαῖδβ 
ἔγάνε!]πρ ννᾶ8 ἰδγρεῖν ἄοης ἀυτίηρ πίρῃι, 
τπεγαίοσε {ΠεῈὶ Ποὺ γ88 βεββοηδῦϊα ἔγοπι 
τς ἀτανε ]ετ᾽ 5 ροΐπε οὗ νίενν, ν ἢ 116 υη- 
δεδβοηδθϊΐς ἔγοηὶ {πε ροὶπὶ οὗ νίενν οὗ 
Ῥεορία δὲ ἤοπθ. Ὑπὶβ ἰδ ἃ ἐεαίυσε ἰπ 
ἴῃς μον οἵ τὰς ρΡδτδ}]ς.---χρῆσον, 15: 
Δογὶβὲ δοῖϊνς ἱπιρεγαῖῖνς, τόσ κίχρημι, 
Ποῖα ΟἿΪΥ ἰῃ Ν, Τ., ἴο Ἰεπά.---Ἶ ἐσ. 6. 
οὐκ ἔχω: (μϊ8 ἄοεδ ποῖ με }ββδσιν ἱταρΙν 
Ῥονεγῖν : ὑγεδὰ ἔογ ἴῆς ἀἄδν ννὰβ ὑακεά 
ἜΝΟΙΥ πιοιηίησ. [Ι͂ἐ ἰβ γῖπεσ ἴο ὃς 
Μοηπάετεά δὲ {παῖ ἃ πιδῃ ἢ ἃ ἔλπγ οὗ 
οδΙ ἄγεθ (νεσ. 7) δδά δπῪ ονεῖ.--- ἐγ. 7. 
μή μοι, εἴς. : ΒἰΊΠ4Γ ῬΏτγαβα ἰῃ χν!ϊ, 5. 
Ψ. Μι. χχνί. το, ΜΚ. χίν. 6. ετε Ξῷ 
ἀοη Ὀοΐποσ πος 1---“κέκλεισται, 848 Ὀδ6π 
ϑατιτεά ἴοσς ἴδε πίρδι, ἃ τπϊπρ ἄοπς δηὰ 
Ὡοῖ ἴο θ6 ὑπέοπε ἴοσ ἃ {τἰδίπρ οαυϑε.-- 

-ἰΞ ΣΉΞΒΝΝΝΝΝ 
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αὐτοῦ, ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. 

ΧΙ. 

9. Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, 
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε κρούετε, καὶ 

ἀνοιγήσεται 1 ὑμῖν. 
εὑρίσκει" καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 

1ο. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν 
11. τίνα δὲ ὑμῶν 3 τὸν 

πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; εἰ καὶ ὃ 
ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ “ ; 12. ἣ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ὃ 
ὠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον ; 13. εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὁπάρχον- 
τες οἴδατε ἀγαθὰ δόματα δ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον 
ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν ; "ἢ 

14. Καὶ ἣν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἣν ἴ κωφόν " ἐγένετο δέ, 
τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός καὶ ἐθαύμασαν οἱ 

1 ἀγοιχθ. ἰπ την Μϑ895. (Τίδςοἢ.); ἀνοιγ. ἱπ ἮΒΟΙ, αἱ. ῥὶ. ΟΝ...) τρα; 
ἙἘος ἴδε δεοοηι σοῖς ἥοπὶ Με. (80 Τίδοἢ.). 

ἀνοίγεται (ΝΗ. πιλτρ.). 

3 ἐἔ νμων ἰπ ΦΑΒΟΌῚΙ,. 

δανθ 
ἀνοιγησεται (νεῖ. 10) ΒΙ) δανα 

8 Ἑτοΐὰ ἀρτον ἴΟ εἰ και ἰ5 οπχϊεεά ἰῃ Β νετδα. Οτίψ. (ΥΝ.Η. ἐεχθ. 
4 αντω δεΐοτε σπιδ. ἰη ΒΌΙ,. 

ΒΊΦΒΙ, σ, 13, 33 οὔ «αν, ἀπά ψἱὮ ΟἿ αἱ. πᾶνε αἰτησει. ΒΙ, αἷδο οπιῖξ μη 
Ῥείοτε επιδ. 

4 δομ. αγ. ἴῃ ΦΑΒΟΌΙ, αἱ. ῥ,. 

εἰς τὴν κοίτην: {πεν δᾶνα ροπε ἴο δεά 
δηᾶ δῖε ἤον δἰξερίης ἴῃ θεά, ἀπά Ὡς 
ἄοεβ ποῖ ψψδηὶ (0 σὶβκ ννακίπρ {δεπὶ 
ἴψὰν μὴ ἀφνπνίσῃ αὐτά, Εὐυτῃγπι.).---οὐ 

ὕναμαι: οὐ θέλω νουϊὰ πᾶνε Ὀεξη 
Ὡεᾶτες τῆς ττυἢ.--- ει. 8. λέγω ὑμῖν: 
ἱπιγοδυοίηρς 4 οοηβάεηξ Δεββεγιίοη.---διά 
γε τ. ἀν., γεῖ αὐ ἰεαξέ οη δοσουπέ οὗ, εἰς. 
Ηε πᾶν ψῖνε οσ ποῖ ρῖνε ἴοσ ἔτ εη ἀϑῃρ᾽ 5 
δαῖΐκε, διυιὲ Ὡς πγχυδὶ ρῖνε ἴοΓ Π[8 Οὐ ἢ ΒᾶΚε.--- 
ἀναίδειαν (μετα ΟὨἷγ ἰη Ν.Τ.), ἴῃς τοίΑ] ἀϊ5- 
τερατὰ οἵ ἀοπιεβεῖς ρείνδου ἀπά ςοπηΐοσε 
βθῆονῃ ὃν ρεγείβίεπὶ Κποοκίηξ ;; νεγΥ 
ἰπάδοεης ἴτοπι ἰῃς Ροΐπὲ οὗ νὶενν οὗ τῃ8 
τηδη ἰη δεά (ἀναίδειαν -- τὴν ἐπιμονὴν τῆς 
αἰτήσεως, ἘΘΕΗΝΠΝΗ: 

νν. 9-13. Τλε πιογαΐ ὁ ἐδλιέ σίουν ω; 
Μι. νἱῖ. 7-11). --κἀγὼ ὑμῖν, εἴς., δηά 1 
(186 βᾶπὶῈὲ βρεᾶακεῖ 848 'ἱπ νεῖ. 8) 880 ἴο 
γον, νυ εαυ] οοηβάεηςα. Ὁ Βαῖ 1εβι8 
ΒΑΥΒ 8 ἴῃ Ὀτίο: γοῦ αἷβο 1} ρεῖ ννμδὲ 
γοὺ ννᾶηῖ ἴτοπῃ αοά, 848 σεσίδί νυ 48 ἴΠ6 
ΤΩΔῊ ἰπ ΤΥ ἴαΐα ροὶ ψῃδὶ δ τνδηϊεά; 
Ἐδεγεΐογε ὑγδὺ οη, ἱπιἰτατίπρ Π]8 ἀναίδεια. 
Τῆς βε1Ηβ8ἢ: πεῖ ρθουν τεργεβεηῖβ θὰ 8 
Ἡς βεεπιβ, ἀπά ρεγβίϑίδηϊξ ὑσάυδγ ἰόοοκβ 
κε ἃ βῃαπηεῖεβθ ἀϊβγεραγά οὗ Ηἰ8 
ΔΡρδγεηΐ ἱπάϊβεγεηςα.--- νν. 9, το ςοτγε- 
δροηὰά δἰπηοβὲ ἌἼχϑοεῖν νἢ Με, νἱϊ, 7, 8, 

ἰά6 ποῖεβ ἴδογα.--- εγ. 11. τίνα δὲ: 
δὲ ἱπίτοάνιοεβ ἃ πενν ρϑγαῦοϊίς βαγίπρ: 
ὙΠΟ οὗ γου, 48 8 ἐδίπεσ, 588} Πἰ8. 50ῃ 
δε) εἰς. [πη ἰδὲ ΤΕ. [κ. ρίνεβ ἑλγόσ 

Ἶ και αντὸ ἣν οτηἶ! 3.81, αἱ. νεζββ. 

Ἐχδιαρ 65 οὗ ροββίθρῖς πιεδ.8-- Με. 8 
ἴνο: ἃ ἰοδῖ, ἀπά ἃ βῆ, ἀπά ἃ πϊγά, δῇ 
ἐρᾷ. Οοά. Β οπιῖϊβ ἴπε ἔτγθε (ΝΗ. 
αἱ ἰξ οη τῆς τηδτρὶπ). --φόν, σκορπίον: 

ἴῇ ἴδε τνὸ ἤγβε ἰπβίδηςεβϑ πεσε 8 τα- 
βου δίδηςα Ὀεῖννεθη (πὰ {πίπρ δεκεά δηὰ 
δἀρροθοὰ ἴο δ6 ρίνεη: Ἰοδῖῦ δπά βίοῃε, 
Ββἢ δηά βεγρεηῖ; ἱπ 1 κ.᾽ 8 τῃϊγά ᾿πβίδποα 
Αἰἶβο, ἴδε σκορπίος Ὀεΐπρ' ἃ [{{π|6λ' τουπά 
Ἰοδϑίεγοϊκα δηϊπηαὶ, ᾿υγκίηρ ἴῃ δίοῃς ννα 118, 
ὙΠ ἃ 5ιπρ ἰη 118 ἰδ], ὙΠς σἱῆ οὗ 
τηϊηρβ 5 πη ]αγ Ὀὰ δὸ ἀϊβεγθης πνου!ὰ δα 
ογυαὶ πιοοκογυ οὗ Ἀν οἢ δἰ πηοϑὲ Ὧ0 ἔδίδμος 
ψνουϊά θὲ οαραδῖε. ΗδἊεπβ ψεζε ποῖ 
Κπονπ ἴῃ δηοιεηξ ᾿ἰδγϑαεὶ. Ργοῦδδὶυ ἴ8ς 
7εννβ Ὁτουρῆς {πεῖ ἴτοπὶ Βδδυΐοη, αἴτεσ 
νΠοἢ ἐρ88 ννου]ά ἔογηι ραγὲ οὗ ογάϊπασυ 
Ἰοοά (Βεηπζίρεγ. Ηεὃ. Ανελ., Ρ. 94).--- Ν εἴ. 
13. ὃ κ. ὁ ἐξ οὐρανοῦ, {818 ἐρεῖ ἰδ 
δἰιδοδεά ἴο πατὴρ Βετε ἱΒουρῇ ποῖ ἰῃ 86 
1μοτά β Ῥγαγει.---Πνεῦμα Αγιον ἱπδιεδά 
οὗ Μι.᾽8 ἀγαθὰ. Τῇε Ηοὶγ ϑρίγι ἰδ 
τηεητοηδὰ ἤεῖα 88 ἴῃς σε ἀοήων, 
δηά ἐῃς βυργεπις οὐ]ςεοῖὶ οὗ ἀεβίγε ἔοσ 41] 
ἔσυε ἀϊβοίρίεβ. [πὶ βοπὶα ἔογπιβ οἵ (86 
Τμοτά 5 Ῥγαγεῖ (Μασζοίοῃη, ἄτερ. Νγβ.) ἃ 
Ρειίοη ἕοσ ἔδθ γῆ οὗ δε Ηοΐγ ϑρισγίε 
ἰοοῖκ τὰς ρἷδος οὗ τῆς Άὅγεε οἵ βεοοπὰ 
Ρεϊοη. 

γν. 14-16. Βα ΚἰΞἐογίοαὶ ςἑαέενιεπὲ 
ἐπίγοάμειηρ εεγίαίπ ἀεζεησῖθε μέέεγακοες 
Ο7 ὅ,ε5μ3.---νν. 14, 15 δῆδνες ἴο Μι. 
ἰχ, 33, 34, χὶὶ, 22-24, ἀπά νεσ. 16 ἰο Μ. 
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ὄχλοι. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

15. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, “Ἐν Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι ἵ 

τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 
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16. Ἕτεροι δὲ πειράζοντες 
σημεῖον παρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ 3. 17. Αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν 
τὰ " διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, “ Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισ- δετο οαὶν 

θεῖσα ἐρημοῦται" καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον, πίπτει. 18. εἰ δὲ καὶ ὁ (1 ἵν. ὁ». 

Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 
ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 19. εἰ δὲ 

ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι 

ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ὃ ἔσονται. 20. εἰ δὲ ἐν 

δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἢ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 21. Ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ 
τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ 22. ἐπὰν δὲ 
δ΄ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ 
αἴρει, ἐφ᾽ ἡ ἐπεποίθει, καὶ τὰ " σκύλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 23. ὁ μὴ Ὁ μετα οηΐν 

ὃν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι" καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. Ὁ 

1 τῷ ἀρχ.- ἴῃ ΑΒΟΙ, 

8 ἀντοι Ῥεΐοτε κρ. υμ. ἰπ ΒΌ (ὉΝ.Η.). 

χὶ. 38. Τῆς τερεοάδυςίοη οὗ ἰδεδβα 
ΒεῖΘ ἰδ ΥΘΙΥ ΒΌΠΙΠΊΔΙΥ: ἴδς 

ταΐδγθηςα ἰο 12γαεῖ, Με. ἰχ. 33, ἀπά τῆ8 
υδϑιίοη “ἰδ ποὲ τὨἰβ [6 ϑὅοη οὗ 
ανίὰ ὃ " χίί. 23, 4.6.» δείπρς οπικίιεά, 

ΎΒεη, ἔυσίδες, ἱξ ἰβ ποιίσεδθϊὶς ἴπδὲ τδα 
τοίετοποςδ ἴο 186 ΡΠδτίβεαβ δηὰ βογίθεβ, 
88 ἴῃς δυΐῃμοιβ οὗ [ες πηδισπαπὶ Ἰπθοσν 
88 ἴο ΟὨτίβι 8 οὔσα οὗ ἀεπιοηΐδοβ ἂπὰ 
ἴδε ρεσβοῦβ ψῆο ἀεπιδπάςά ἃ βίρτι, ᾶἅσὰ 
εἰϊπιϊπαιϊςὰ, τῆς νᾶρυς ἰετπιβ τινὲς (νεῖ. 
15) ἀπά ἕτεροι (νετ. 16) Ρείπρ ΞυδΞετυϊαά. 
ΤΏς Βἰδίοσιοδὶ βἰτυδείοη ἰῃ νος ἢ [6 βὰ8 
ΒΡροΐες ἰβ ψίρεὰ ουῖ, ([ὩὨ6 νψτίτεσ οατίης 
ΟΠΪΥ ἔος τολδαέ Ἠς βαἰά. 

ν. 17-23. Τὰν Βεεϊκεδμδ ἐδεονγ (Μι. 
χὶϊ. 25-390, ΜΚ. ἰϊ, 23-27).---  εσ. 17. 
διαμερισθεῖσα. [Κκ. 8Ὡ48 ἃ ρτείετεηοα 
ἔος ᾿οπιρουπάδ; μερισθεῖσα ἴη Μίι.-- 
καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει, ἀπά ἤουξα 
[4115 ἀραῖϊπβὲ Βουδβε, οπα τὰ] ρ Βουδα 
Κποςκίηρ ἄονγῃ [18 πείρβθουτ, ἃ ρταρξὶς 
ἰσέυτα οὗ ννδὲ Βαρρεπβ νῃεη ἃ κΚίπράοπι 

18 ἀϊνίἀεἀ ἀραϊηϑὲ τἴ861{. [πη ΜΕ. Κίηάοτιλ 
δηὰ οἷτγ ἀγὸ ἔννο οο-ογάϊπαϊς 11υβιταξίοπβ 
οὔ τῆς ρῥείποῖρὶε. ἴῃ ΜΙκ. ἃ βουβε ἰδίκεβ 
ἴδιο ρίαος οὗ Με.᾽8 οἰέγ. [πῃ ΓΚ, τὰς Βουβα 
͵δ δἰΓΊΡΙΥ ἃ ἐεδίυζα τη ἴδε ρἰοίυτα οὗ ἃ 
Κιηράοηι τυϊπεά ὉΥ 861 ἀϊνίβίοη, ϑοπιθ 
(ε.σ., Βοτῃδηιᾶπη 8πἀ Ηδμη) τεπάεσ ΓΚ. 8 
Ῥῶχαβθε: βουβ ὕὑροῦ Βουβε, οὔβς ἤοιβα 
δῆεσ ἀποῖδεσ οἷο, Οἴδεῖβ, ἱπ ἃ Πᾶσ- 
τηοηϊβιὶς ἱπίοσεδῖ, ἱπίεγργει : ἃ δοιβα 
Ῥείπρ ἀϊνϊἀεὰ (διαμερισθεὶς πη ἀετειοοὰ 
δεαίπδε ἰΐβεὶ: (ἐπὶ οἶκον Ξ- ἐφ᾽ ἑαντὸν͵ 

3 εξ ονρ. εἴητουν παρ αντου ἰη ΑΒΟΘΙ, :, 33 α.. 

4 Οπιΐε ο ΙΒΡΌΙ,. 

{4118.---νει. 20. ἐν δακτύλῳ Θεοῦ: 
ἰμβιεδὰ οὗ Μι.᾽ 5 ἐν πνεύματι Θεοῦ, Ὡς ἢ 
ἰδ ἀουδι]ϊεββ [86 οτἱρίπαὶ εχρζεββίοῃ, 
θεΐπρ' τιοσα δρρτορηαῖς το ἔῆς ςοηππεοιίοη 
οὗ ἰδουρδῖ. Κι᾽ 8 ἐχργεββίοῃ δπιρῃδβίβεβ 
186 ἱπητηεάϊδίεπεβδ οὗ ἴῃς Ὀἰνίης δοιίοσ 
«του 6505, ἰπ δοοογάδπος ψ Ηΐ8 
Βαδίς οὗ εἰνίπρ ῥγοπιίπεηος ἴο δα 
ταϊσαο]Ο βῆ 685 οὗ ἐξείου Βεαϊϊηρ δςῖβ. 
Βυϊΐ {86 ᾳφυξδιίοη τγ88 ποῖ 88 ἴο τῆς ἕδοϊ, 
δυξ 88 ἴο ἴδ πιοσαὶ αυδ]ϊεν οὗ ἴῃ πιίγαςϊβ. 
Τῆς ρἤγαβε γερο δ]]8 ἔχ. νἶϊϊ, 9.---ἔφθασεν: 
φθάνω ἴῃ οἰαβείς5 πιεδῃβ ἴο ἀπιϊςϊραδῖα, ἱπ 
Ἰαῖες ασεεκ ἴο γεαοῖ, ἰῃς ἰάεα οὗὨἨ ῥχίοσ 
δεΐηρ ἀτορρεά ουῇ.---Ν ες. 21. ὅταν: ἰῃ- 
ττοδυοίπρ τῆς ρδγαδὶε οὗ ἔξ βίγοηρ πιδῃ 
βυρδυεφὰ Ὁγ ἃ 5ίγοηρεγ, βυτῃδο] βίης 186 
ἔγὰς βίδίς οὗ {πὲ οἂβεὲ 8ἃ8 δείνεθη 
Βεοΐίζεδυ δηᾶά 7|ε818, ργοραθὶγ πιοσθ 
οτἰρίηδὶ ἐπ 1 Κ. τῆδη ἰῃ ἤε, (χί!. 29).--- 
καθωπλισμένος, {}Ὺ αττηεά, Βετε ΟἹ] 
ἰὰ Ν.Τ.--οΟαὐλήν, οοπγέ, ν,ὮοΒΕ δηΐϊσγαποθ 
ἰβ φσυατάεά, δοςογάϊπρ ἴο βοπὶὰ ; ἤουϑε, 
φϑβῖ]86, οὔ ραΐδος δοοογαάϊηρ ἴο οἰῆεζθ 
(οἰκίαν ἰῃ Μει.).---νεῖ. 22. πανοπλίαν, 
ῬΆΠΟρΡΙγν, ἃ Ρδυϊπε ψοσά (ΕρΒ. νὶ. 11» 
13).--διαδίδωσιν, ἀϊδεγ αι ξε6. τῆς 8ρο 8 
ἈΠΊΟΠΡ δἰ8 τἰεπάβ ἢ ἴἢ6 φεπετοβιῖῦ 
δηὰ [ὃς ἀΐδβρίαν οἵ νἱοίοτγν, τείεσσί πα 
᾿ὐατορο ἴο ἴδ εχιςηδβίνε βοαᾶὶς οἵ Ὁ γίβι 8 
οδΙΐης τηϊηϊβῖσν ἀπιοης ἀεπηοπίδοβ.--ο 

γετς. 23 -Ξ- Με. χίϊ. 30. 
γν. 224-26. ΤῊέε Εβῤαταδῖς οΓ ἐδ μηοῖσαϑ 

«ῤὶγὶ οαϑδὲ ομέὲ αἡ Ἀξμῥμν τῷ εἰνεη ὉΥ̓͂ 
τ, ἴῃ σοηηεοίίοη Ψἱ ἴῃς ἀςπιδηά ἴοσ ἃ 



510 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙ. 

24. Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται 
δι’ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν: καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει, 
Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον - 25. καὶ ἔλθὸν εὑρίσκει 3 
σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 26. τότε πορεύεται καὶ παραλαμ- 

βάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ,2 καὶ εἰσελθόντα 
κατοικεῖ ἐκεῖ - καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα 
τῶν πρώτων." 

2]. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ 
«Μετ σοῖγ φωνὴν ὁ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, ““ Μακαρία ἧ κοιλία ἡ " βαστάσασά 

βεθοβ σε, καὶ μαστοὶ οὖς ἐθήλασας." 28. Αὐτὸς δὲ εἶπε, ““Μενοῦνγε ὃ 

μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν." δ 
ἅ βετε οαἱὺ 29. Τῶν δὲ ὄχλων ὁ ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, “ Ἡ γενεὰ αὕτη 
ΪΝ.Τ “ πονηρά ἐστι" σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ 

1ΒΙΧΞ 33 αδά τοτα, ννδϊο ἢ ἱπιρ᾽εβ ἐμαὶ καὶ μη ευρισκον ἰδ ἴο ὃς ᾿ἰοἰπεά ἴο 
ἀναπανσὶν (ΥΝ.Η. πιατγρ.). 

3 ΒΟΙ, αἱ. νετξ8. ἰπβεγὲ σχολαζοντα, ννΒί ἢ ΠΊΔΥ οοτης ἰῃ οσὶ Με. (ΥΝ.Η. Ὀγαοϊοῖδ). 

8 φπτα δδεῖ ἐαντον ἰη δ ΒΙ,Ξ 13, 60 αἱ. ; ἃ πιοδξ ἀρρσχορσίαϊε ροβιξίοῃ οὗ εηρβδείβ. 

4 φωνὴν Ὀεΐοτε γυνὴ ἰη Μ᾽ ΒΙ,.. Αὄοτεάϊρ!ε ογάεσ, Ῥαξ ἂρὲ ἰὸ ὕε αἰϊεσεὰ Ὁγ βοζίδεβ 
ἱπῖο τῆς βαιοοίῖδοσ ἰῃ ΤΕ. 

δμενουν ἰπ ΦΑΒΙΔΞ; μένουνγε ἴῃ ΟΌΧ αἱ. Ὑδετῖα 8ΒεΕΠῚΒ ΠΟ γεΆβοῃ ΨὮΥ εἰῖμες 
βῃου]ά ὃς σμβδηρεὰά ἰηῖο ἴδε οἴμες. ΤῊς Ιαἰῖες ἰδ ἑἐουπά ἱπ Εοπι. ἰχ. 20, χ. 18. 

« Οχγιΐξ αντον ΜΑΑΒΟΌΙΔΞ. 
7 γενεα [Ο]]1ονν5 88 ννεἱ] 28 ργεοςάε ἀντὴ ἰῃ ΦΑΒΌΙΪΧΞ (Τίβο., ΝΗ... 

δ ζητει ἰη ΦΑΒΙ,Ξ αἱ. ΤᾺ. ἴτοπὶ Μι. 

εἰσῃ (χί!. 43 8.). ΙΚ.᾿᾽6 νεζβίοῃ ἀϊεσα 
ποθ Μι.᾿5 οδιεΗν ἱπ πὐϊπυῖε ΕΠ ΟΓΑΓΥ 
νατίδϊἴίοηβ. Ὑννο Ομ ββϑίοηβ ἂσα ποῖϊςε- 
4016: (1) ἔπε ἐρίιμβεῖ σχολάζοντα ἱπ τῇς 
ἀεβοτροιοα οὗ (με ἀεβεσίεά πουβεὲ (ἃ 
Ῥτοραῦϊς οπιββίοθ, {μ6 ψνογὰ δγδοκεῖθά 
τῇ ἊΝ. ἀπά Η.), (2) δε οἱοβίηρ ρῆγαδβε οὗ 
Μιε.᾽8 νεζβίοῃ : ο καὶ τῇ γενεᾷ 
το τ. πονηρᾷε Οπ {δε πηροτὲ οἱ (δε 
Ῥάτδῦϊς υἱάς οη Μι., σα ἴος. 

γν. 27-28. Τὰε τυονιαπ ἐπ ἐδα ογοινά. 
Ιπ Γκὶ οἷν, ᾿πουρ ἢ τεπιϊηάϊπρ ὁπ οὗ 
Νι. χίὶ!. 46-50, ΜΚ. εἱϊ. 32-35. [τ ταροσίβ 
ΔΠ Ποπεαβὲ τηδίσοῃ ̓Β δ ββϑβϑιπρ οὔ ἴδε, ἴο 
ες ῥσοῦδοϊν ὑπκπονπ, ἰροεπεν οἵ ]εδβυ8β, 
ΨὴῸ ἰπῃ τη|8 οαβ6, 8ἃ8 ἰῃ δὴ δδσίϊοσ 
ἰπβίδηος (ν}}}, 190-21), ἴγεδῖβ τῆς ἐδ! ἰο ἐν 
οὗ παῖυγαὶ πιοιεσμοοά 88 δηιίγεϊν βυθ- 
οτάϊπαϊς ἴὸ τδδὲ οἵ ἀϊβοϊρ εῃοοά.---Ν ες. 
27. κοιλία, μαστοὶ : ““ Μυ]ΐετ Βεπε βεπεῖξ 
βεὰ πυυ]ερσίϊεγ Ιοφυίτυς " (Βεηρε]).--ν ες. 
28. μενοῦν τηϊρῃϊ δὲ ΤΟΠΗτπΊδίοσΥ 
{{φμὸ οζ οσοτγοοῖίνα (ἑνριο ὑεγ0), ΟἹ ἃ 
1τπ||6 οὗ οι ; τπ6 ἴοηα οὗ νοῖςς Ψψουὰ 
βῆον ψης οὗ τῆς ἔνο ἴδε βρεᾶκεοσ 
τηϑϑηῖ το ὃς ἴΠε τῆογα ργοπηπεηῖ. (ὐοσζοο- 
λῖοῃ Ῥγοῦ Δ ὈΙῪ Μγ88 Ὀρροζσηοβὲ ἰῃ ΟἾσίβι᾽ 5 

τπουρμῖδ. ὕπάες δε ἀρρεάγαπος οὗ 
Ἄρρσγονδὶ {πε τννοπιδη τνγᾶβ ἵδυρμὶ (δι 516 
ν 85 τηϊδίαϊκοη ἰη πηκίηρ [ἢδὲ πηεγεῖν ἴὸ 
Ῥε ἴδε πιοΐμες οὗ δὴ :]υδίσίουβ δοῃ οοη- 
βἰἰτυξοά ἔεϊϊοὶ εν (ϑομδησ). Μίρεσ, Ἑά. 
Ἡεναπν, Ὁ. 541, αποῖεβ ἴαϊ8 ἰεχὲ 88 
ἱΠυδεγαιϊίηρς τὰς ὑδὲ οὗ μενοῦν ἱπ 186 
586η86 Οἵ ἰπ1ο νεζο, γεπεσίηρ : “" Ουΐῃ ἱπ)ο, 
νοὶ ἱπλο νοζο, δεδῖὶ φυὶ δυάϊυπε νεγρυπι 
Ἀεὶ". [18 ροβιίοη δἱ τῆς Ῥερίαπίπε οὗ 
δε βεηΐεηος ἰβ σοῃίγασυ ἴὸ Αἰιὶς 86: 
“τρροζίτυς ἀρυά βοΐοβ ϑοσίρίοτεβ Μϑζο- 
ἁἀοπίςοβ,᾽" ϑίυγΖ, δὲ  ίαϊ. Μαε. εἰ Αἰεκ., 

. 203.--τὸν τ. Θ., ἴῇοβε νῇο 
δῶ δηά Κεὲρ ἔδμε τοογὰ οὔ Οοά, 186 

ἐπιὶν δ᾽εββεά. ΟἿΑ “Ηἰ8 ψογᾶ᾽" ἴῃ χ. 30 ; 
δῃ οί Ιμρ κά ᾿" ελθξ,  7οπαὶ (Μ 

ν. 290-32. σίρη οὗ 0: , 
χίϊ. 38-42).---Τ. ὅ. ἐπαθροιζ, ν, 126 
οτοννάβ τῃσοπρίηρ ἴο Ηΐπι. Τῆς περάϊπρς 
ἴον τῇς ἐο]οννίηρ ἀΐβοουγβε 8ὰ8 δε 
δηιοἰραϊεὰ ἴῃ νεῖ. 16; ἕτεροι πειράζοντες, 
ἰηδίεδά οἱ Μι.᾿ 8 βοσῖρεβ. δηὰ Ῥμαγίβεςβ, 
δεκίηρ ἃ βίψη. [ἷἢ {Κκ.᾿8 παγγαῖίνε [εδι8 
ἌΠδιναῖΒ {Πεὶγ αυεδίίοη ἷἱπ ργεβεηςε οὗ 8 
βαιμοείηβ οτοννὰ βυιρροβεά ἴο δε τεϊεσγεὰ 
ἴο ἰπ ἴδε δχργεβδίοη ἡ γενεὰ αὕτη. 



324--35. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 30. καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς 
σημεῖον τοῖς Νινευΐταις,2 οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ. 31. Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ 
τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς - ὅτι ἦλθεν 
ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδού, 
πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. 32. ἄνδρες Νινευὶ ὃ ἀναστήσονται ἐν τῇ 
κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι 
μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 

33. “ Οὐδεὶς δὲ ὁ λύχνον ἅψας εἰς κρυπτὸν ὅ τίθησιν, οὐδὲ ὑπὸ τὸν 

μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος ὁ 
βλέπωσιν. 34. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός Τ - ὅταν 
οὖν δ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἧ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν 

ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὸς ἡ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 4-. σκόπει 
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1 Οππΐε τ᾿ προφ. (ἄπ ΜῈ) νἴτ ΜἩΒΌΤΙΞ οοάά. νεῖ. 1ιδὲ. 
3 σημ. αῆετ Νιν. ἱπ ΜΙ ΒΟΙΧΞ 33. 

4 Οπιῖς δε ΘΙ ΒΟῸ 33 νεζβδ. 

4 Ἐοσ φεγγος ἴῃ ΑἸΙΓΔ αἱ. 2]. (Τί5..). 
Ων Η.. 

ΤΉΦΒΟΩ δΒᾶνε σὸν δῆες οφθ. Βεῖε δἷβο. 

ἐπαθροίζω οσουτα Βεῖε Οἠΐγ ἴῃ Ν.Τ.-- 
ἡ γενεὰ αὕτη, εἰς., 1Π18 ρεπογδίίοη 18 
Δῃ ΕΝ] ρεηεγαιίοῃ ; βαίὰ ἴπ σϑέεσεησε ἴὸ 
δε οσοννά βυρροβεὰ ἰο βυτῃρδίῃῖβε Ὁ 
ἃηά βδᾶτε ἴῃς τεϊ!ρίουβ οπαγαςίεσίβεῖςβ οὗ 
τῃεὶς Ἰεδάετβ. Ὅς. ερίτπεξ μοιχαλὶς 
(Με. χίϊ. 39) 18. οὐ εὰ 845 1 Ὁ]ε το 6 
ταἰϊδυπδετειοοὰ ὉΥ ποη-Ηδῦγεν τεδάεγβ. 
-τνες. 30. Τῆς βίρῃ οὗ ]οηδῇ ἰβ ποῖ 
ξατῖπες ἐχρίαἰπεὰ 88 ἐπ Με. (χὶϊ. 40), δηά 
ΠῚ τοῖα 86ϑη ἴπδὲ δε πχεδπίπρ ἱπεεπάεὰ 
ΨᾺ8 ἴῃδλ! ]οη δῇ, 88 ἃ ργορῆεῖ δηά (πγουρῇ 
δ ρεξβο δίῃ, Μ»885 ἃ δίρτι ἴο ἴῃς ΝΙ πεν τε8, 
δηὰ {πδὲ ἴῃ {{κὸ τλβῆπεσ 80 ψγᾶ8 [68118 ἴὸ 
Ηἰἷ8 ψεπεγδαίίοη. Βυξ ἱπ τσεΐδεσεπος ἴὸ 
7εβὺβ Γκ. ἄοεβ ποῖ βδν “ 8" δαξ "58411}Ὀς,᾽" 

88 1 Βοιηειίηρ εἶδα ἤδη ΟἾτ 868 
ταϊηἰβέγυ, βοπιειπίηρ ἕπυσε ἰπ Ηἰ8. εχ- 
Ῥετίεπος, νγὰ8 τῇς 8'ρηῃ. ϑοπιειῃίηρ 18 
ΟὐὈβουτεῖν Πἰπιεὰ δὲ νὩ ἢ ἰ8 ποῖ Γυγῖπο 

Ἰαϊπεά, 458 ἢ ἴτοὸ βᾶυ: νναῖὶϊ ἀπά γου 
1 ρεῖ γοὺγ βίρῃ.--νν. 31, 32 -- Μι. 

χίϊ. 41, 22, Οἡἷν τηδὲ τῆς τηεπ οὗ Νίηενεῃ 
δηὰ (86 Οὐεξεη οὗ ϑπερα οἤδηρε ρῥἷδοαβ. 
Μι.᾽8 ογάδ βεοπὶβ8 ἴῃς τῆοσζε πδἕυγαδὶ, ἴῃ 6 
ἀϊδοουτβε 80 ρδββίηρ ἔτομι ἔπε βίρτι οὗ 
ῥῶ: ἴο ἴα Νίπενί(εβ, ψῆο πδὰ {πὲ 

πεῆϊ οὗ ἵξ. 
γν. 33-36 ςοπίαίῃ Ραγαῦοῖ!ς υἱξεταηςσεβ 

φοποεγηΐηρ ἴῃς Ρ᾽δοίῃρ οὗ ἃ ᾿ἰρμι, ἀπά 
ἴδε σοπάϊείοηβ ππᾶον τυ ΒῖοΒ ἴῃς εγα 8668 
ἴδε Ιἰρδε.---νεσ. 33 τορϑδῖβ υἱῖ}. 16 ἱπ 
δ᾽ ΒΕ νατῖςά Ἰδηρυᾶρα, δηὰ νυν. 34-36 

8 Νινενιται ἰπ ΒΙ, Ὦ οχΐἶίδ νεσ. 32. 

δ κρνπτὴν ἰῃ 811 υποῖδ]8. 

ῬΒΟΌΧ αἱ. Βανε ἴδε πιοτα υδυδὶ ῴως 

δ ΒΌΓ.Δ νεγββ. οπιὶξ ουν. 

τερτοάυος δὲ Με. ρίνεβ ἱπ ἢ18 νεγβίο 
οἵ π6 ϑεσπίοη οἡ ἴῃς Μουπὲ (νὶ. 22, 23). 
ΤΠε ςοππροϊΐοη ἢ ν παῖ ρσοαβ Ὀεΐοτο 
8 ποῖ ἀρράγεηῖ.---  εσ. 33. κρύπτην, ἃ 
διάάεπ ρΐδςε: οσυρὶ, νδυϊξ, ςθῖασ, οσ 
ΡτεΒδ, ἴο ρυΐϊ ἃ ἸΔπὴρ ἴῃ ψΜΠΙΟὮ ἰ8 το πιακα 
18 υ8εῖς58.--Ἶ εσ. 34. ὁ λύχνος, εἰς., {86 
Ιδῖαρ οὗ ἴδε Ὀοὰγν ἰβ τπΐπε εγθ. Τηΐ 
τδουρδε ἴῃ σοηπεασείοη ΜΠ τῆς Ἰοτεροίη, 
οἠδ τηΐρδὶ Ἰεδᾶ υ8 ἴο ἐχρδοὶ Β0Π16 γσεπηδτ 
οὐ ἴῃς ῥγορεσζ ρἰδοϊῃρ οὗ ἔῆες δοάγ᾽Β 
Ἰλῖαρ, Ῥυς τῆς ἀΐδοουτβε ὑσοςεεάβ ἴὸ 
βρεαῖς οἵ τς εἰηρίς (ἁπλοῦς) δηᾶ [ὃς 
ευἱΐ (πο; 4) ἐεγε. Ὧδε Ἴσοηπεοιίοῃ 1168 
ἴῃ τς ἐδεείς οἵ ἴπ68ε αυδ||ε5.. Τῆς 
δἰπρὶς ες, {πὸ ἃ ὑσορεσίυ ρἰδοεὰ Ἰδπηρ, 
δῖνεβ Ἰΐρμε; τς εν] εγα, κὸ ἃ ἰδπὴρ 
ὑπάοσ ἃ δυβἢεῖ, ἰδανθ8 οὔθ ἰπ ἄδγκηθββ. 
Οη ἔδμεβε αἰειδυίεβ οὗ ἰῃς εγε υἱάε τε- 
ττκβ οὐ Μί. νί. 22, 23.--- ἡ ες. 35. Α 
σουηδβεὶ ἴο ἴακε οᾶγα ͵εβϑὲ ἴῃς ᾿ἰρδὶ ἴῃ 8 
θεσοπῖα ἀδγκπεαββ, δηβινεγίηρ ἴὸ ἰδαῖ 
βυρρεδίεά ἱπ (ἢε ραγϑῦϊε:: βεὲ ἴῃδὲ τς 
Ἰάτὴρ ὃ6 ὑγορεγίυ ρἰδοςά.---Ν εσ. 36. ΤῊ 8 
νΕΙΒ6 8 ΝΟΙῪ ΡυΖΖΙηρ δΟΙ᾿ οΥΙ Εἰς Πν πὰ 
εχερειοαῖν. ΑΒ ἰξ βιίδηάβ ἱπ Τ. Ε. (ἀπά 
ἱπ ΝΗ.) ἰδὲ ἀρρεᾶτβ ἑδυϊοϊορίςαὶ (68 
Μν είτε), ἃ ἔδυϊε νῃϊο ἢ βοπλα βᾶνα ἰτἰεά το 
βυστηουηΐ ὈΥ Ρυποευδίίοη, ἀπά δος ὉΥ͂ 
Ῥτορεσῖν ρίδοεδ ὌἊπιρμδβὶβ--τοὴ ὅλον ἴῃ 
ἴῃε γσοϊδδὶβ δἀπὰ οπ φωτεινόν ἱἰπ πα 
Δροάοϑίβ, οἰνίηρ (88 βεῆβε: ἰξ τῆν βοάν 
ὃς τολοὶἷγ ᾿ιρμιεά, Βανίπρ πὸ ραγὲ ἀδεί, 
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οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙ. 

36. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου 
ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τὶ μέρος σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς 
ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε." 1 

37]. Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι, ἠρώτα 5 αὐτὸν Φαρισαῖός τις ὃ ὅπως 
ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐτῷ " εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. 48. ὁ δὲ Φαρισαῖος 
ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 30. 
εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν, ““Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν 
τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει 

1 Οἡ νες. 36 υἱάδ θεῖον, δηὰ ἿΝ.Η. (ἀρρεηάϊχ) ου νν. 35, 36. 

8 ἐρωτα ἴῃ ΑΒΜ 60 αἱ. 

ἐδοη ὙἿ ἰε θς Ἰίρμεεά ἱπάεεά, Δ8 ψβεπ 
ἴδε ἰαπὶρ ἢ 115. ΠΙρπεπίηρ 1ΠΠυπιΐῃε8 
δες (δο Μεγεῖ). Ενδη ἔμ8 ἴμ6 βαυὶπρ 
8ε6Π18 πη 58 ι|5Δςἴοτυ, δηᾶ Παγάϊν βυςῇ 848 
1... ποῖ ἴο βὰν οὖγ κοσχὰἅ, σουϊὰ ἢανε 
Ὀεεη ταβροηβί δῖα ἴοσ. Τὰς οτἰῖςδὶ 
πἀιδδείοη ἴππ18 ἰοσοεβ ἰΐβεῖξ ὑροὸπ υ8: ἰ5 
ἀρ τε γ ναὶ ΓΚ. ντοῖς ἡ Με δίοοις 
δηὰ Ηοτῖ τπΐπκ τῆς ραββαρε ςοηιδίῃβ “8 
τἰπγῖινε Τςοσγυριίοη,᾽" Δη ορίηΐίοη Μη ϊο ἢ 
. ΝΝνεῖββ (1π Μεγεσ, Ρ. 476, ποίβ) εη- 

ἄοτβεβ, πιακίηρ δὲ {π6 βᾶπὶθ {ἰπὶ6ὰ δ 
αἰϊεπηρὲ το ταβίοσε ἴδε ἴγσυς ἰοχὶ. ϑυοἢ 
διἰϊεπηρὶβ ἀγα Ῥυσεῖν οοη)εσΐυγα!. Τα 
ψεῖβε ἰβ οπιεὰ ἱπ Ὁ, δβοπὶ [,411Π 
ςοἀὐά,, δἀηᾶ ἰῃ ὅ5υῖ. Οὐγ, ΤῺ πεν 
ϑυγζ. ϑίη, π48 ἰξ ἴῃ ἃ ἔοσπι ννὩϊο ἢ Μεβ. 
1μεννὶβ ἴπ8 τεπάετβ : “ Ὑπεγείοσε 4180 
ἐδγ Ῥοάγν, ἤδη ἔβεγα 8 ἴῃ ἰξ πὸ δπὶρ 
τ8δι μαι βῆοπε, ἰβ ἄδγίκ, ἴῃ ννῃϊ]ς ΠΥ 
Ἰατὰρ 18 βῃϊηΐηρ, ἴδ ρῖνεβ ᾿ἰρῃς το τπες"-- 
ἃ βεπίεηςε 88 ἀδγὶς 88 ἃ 14π1ρ1688 Ὀοάγ. 

νν. 37-54. [πὲ δὲ μοιιϑδε οὗ α Ῥλβαγίδεε; 
εν ἐἰοὶσηι ΟἿ ἐδε γεϊρίοη οὗ Ῥλαγῖίξεες απά 
δεγὶδες (Με. χχί!..). Τῇΐβ βεοϊίοη οοη- 
ἰαὶπβ ἃ βεϊεοϊίΐοη οὗ τς Βαγά βαγίηρβ οὗ 
7εβὺ8 οὐ τὲ “ τἰρῃίεουβηθβα οὗ τῇς 
5Βοτῖθε8 ἀπὰ Ῥῃαγίβεεβ," ρίνεη νἱ ταυς ἢ 
ξιοαῖοε δυΐπεββ ἰθῃ Μὲ.'8 ρτθαΐ δηι- 
Ῥβαγίβαίς ἀΐβοουτβε, ἴπ6 βενεγυ οὗ ἴδε 
διίδςκ Ὀεΐπρ ἔυγίπεσς τη ἰραῖϊεὰ Ὁγ ἴῃς 
Ψοτάβ δεῖν ἴἄγονῃ ἱπίο πὲ ἔογη οὗ 
ἴδῦϊς ἰδ|κ. ὙΤηῖβ ἴ8 6 βεοοηὰ {ἰπ|ς 
{5 ἌΡΡΘδΙβ 48 ἃ βψυεβῖ ἰῃ ἃ Ῥῃδγίβεε Β 
οὐδα ἰῃ [Π18 ροβρεὶ, βρεακίηρ Ηἰβ πιὰ 

νυ ἢ 411 ἀπε ἰτεεάοπι ας νυἱπουῖϊ Ὀγαδοῖ 
οὗ ἰδς ςουτίεβιε8 οὗ 16. Ὁῆε εἤεος ἀπά 
Ῥιοθδῦΐε δἰἷπὶ οὗ ἴῃεβε σεργεβεηϊδίίοπβ 18 
ἴο βῆον ἴδε ἴ{ 11 υἱεϊπιδῖεῖὶν σάπια ἴο 8ῃ 
ϑρεῆ τυρίυτε δεῖννεεπ [|6δὺ8 δηά (δε 
Ῥματγίβεας 1 ννὰβ πεῖς ἔδυϊε, ποὶ Ηἰ8.--- 
γετι. 37. ἐν τῷ λαλῆσαι, ν8116 δ ννᾶ8 
Βρεακίῃβ, 88 ἰζ τὲ μδᾶ ὕεεη ἐ. τ. λαλεῖν. 
ἂν ροερ πιοϑὲ πδίυσγα! ν νὰ τῃ 6 ρτγεβεπὶ 
ἰπβηϊίνβ, δας 1κ., ννῆο 868 ἐν ψἹΠ ἴη- 
δηϊῖνε τιυςο ἢ ποτα τεαυθηεν ἔμδπ ΔηΥ 

8 Ουϊξ τις ΒΙ,Ι, 13, 60 αἱ. (ΤίδοΒ., ΚΝ. Η.). 

οἴδες ΝΙΤ. νυτίϊεσ, μὰ8 ἐν υἱὲ (δὰ 
δογῖβε πίῃ ἐἰπχεβ. Μὲάε Βυτίοη (Μ. δπὰ 
Τ., ὃ 109), Ψο σεπιαγκβ ἰῃ σείεγεηος ἴὸ 
ΒΟὮ Ταδε8: “ΤΕ ῥγεροβίξίοη ἄἀοθβ ποῖ 
δεδΏ) ΠεΟαββαγ Υ τὼ ἀδηοῖς εχᾶοὶ οο- 
ἱποίδδηος (οὗὨ εἰπι6), θὰξ ἴῃ πὸ ςδδβε δχ- 
ῬΙΈΒβεβ δηϊεσεάεηςθ [Ιῃ σ Ὅοσ. χί. 21 
δηὰ Ηερ. ἰἰϊ. 12 186 δοίίοῃ οὗ ἴῃς ἰπ- 
Βηϊῶνεα σαπηοῖ ὃ δηϊεοεάδηϊ το ἰπαΐ οὗ 
τῆς ργίποϊραὶ νετζῦ.᾽"---ἀρ' : δα 
Ιωεδὶ] ννὰβ ὑσεαλκίδβδι σδίμεσ ἔπδῃ ἀϊπηεσ. 
--νεσ. 38. ἐθαύμασεν: [πὰ σδυβδε οἱ 
ΜΟΠΔΟΥ νν88 ἴπαὶ 1}|ε8ὺ8 ἀϊά ποῖ τοαςὰ 
(ἐβαπτίσθη) ὑείοτε εδἰΐηρ. Ὗνε δανε 
δεῖς {Κ.᾿8 δαᾳυϊναϊεπὲ ἴογ ἴῃς ἰῃοίδης ἴῃ 
Μι. χν. σ ἢ., ΜΚ, νὶϊ. χσ Β(., οπιίτιεὰ Ὁ 
πίῃ. Βυξ {π6 βεσοηάδευ οπαγαςίεσ οὗ 
{κ.}8 παιγαῖϊνα ἀρρδᾶαῖβ ἔγοηὶ {πϊ8, τῇδε 
τῆς φὔδυῖης ἀϊβοουτθα ἄοεβ ποῖ, 8ἃ8 ἴῃ 
Μι. δὰ Μκ., Κεερ ἴο ἐῆς ροίηςξ ἱπ ῃαπὰ 
ποπερίεςε οὗ σίϊμδι δυϊυϊτίοηβ, δὰϊ εχ- 
διίαῖεβ οὐ Ῥαγίβαϊς νςθ8 βἜη γΆΪΪΥ. --- 
εἰ. 39. ὁ Κύριος, οπος πιοτα (Π|8 {{π|8 

ἴῃ ἡδγγαῖίνε. --- νῦν : νΑτὶουδβὶν ἰδ ἴκθη 88 τ 
ἐρίἐμγ οὐ ΞΞ σοσέ, οἵ 8ἃ8 ἃ βιχσι εἶν ἐετηρογαδὶ 
Ατιϊοῖα τ πονν “ἃ βι'ασπε σοπέγαβε ἢ ἃ 
τος πάλαι" (Μεγεῖ). Ηδῇῆη δῇῆσηιβ 

τῆλε νῦν αἱ τῃ6 Ὀερίππίηρ οὗ ἃ βεπίεηςδ 
οδη τῆεᾶη ποίῃίπρ οἶδε ἴδῃ “πον ᾿᾿. 
Βυς Εδρδεῖ, ἰῇ βυρροζγῖ οὗ τῆς βεοοηὰ οὗ 
{πε ἀρονε 86η868 (“" δἀπιϊγαϊίοηθπι αυδη- 
ἄδλπι ἀςοϊαγαῖ ᾽"), φυοίεβ ἴτοπι Ατγίδη νῦν 
δύναταί τις ὠφελῆσαι καὶ » μὴ 
αὐτὸς ὠφελημένος (Εῤίεΐ., 11. 11... σᾶρ. 
23, 1). Βεηρεὶ οἰϊεβ ἃ Κίηρβ νὶϊ. 6, 
ϑερῖ., ψπεῖε νῦν ἰπ τῆς ἢτβϑι ροβίο 

18 δε ἐφυίϊναϊεπε ἴον Γ 3 ΓΠ (υἱάφ ϑνεει 8 

εἀϊείοη). ΓΟ] εοςε] δεαπιβ δεβὲ ἴο δυϊξ 
πε 5ἰιιπδίίοηα, ψμὶς ἢ ἀετηδπὰβ ἃ ᾿ἰνεῖν 
ἐπιοιίοηδὶ ννογά. σοάδε Βρριϊν τεπάθγβ : 
“ΜΟΙ νοϊ]ὰ δίεη}] [6 νοὺβ ργεπὰβ ϑὺζ 
1ε αἰ." --πίνακος ἴος Με. Ε παροψίδος 
(χχὶϊ!, 25).---τὸ ἔσωθεν ὑμῶν, γοτν ἰηδίάε, 
ἰπβίεδά οἵ τῆς ἰπβίάς οἵ ἴῃς ἀϊββεβ ἰῃ 
Μι. Τῆε ἰάεα ἰ8 {πδὲ τῆς ἔοοὰ ἴπεν ἴδκα 



36--27. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 40. ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ 
τὸ ἔσωθεν ἐποίησε; 41. πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην - καὶ 

ἰδού, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. 42. ἀλλ᾽ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ 
παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ - ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, 
κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 43. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε 
τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 

ταῖς ἀγοραῖς. 44. οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί,2 

ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες 

ἐπάνω οὐκ οἴδασιν." 45. ᾿Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει 
αὐτῷ, “ Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις." 46. Ὁ δὲ 

εἶπε, “ Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους 

φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε 
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τοῖς φορτίοις. 

Ἀ παρεῖναι ἴη ΒΙ, 13 (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 

47. οδαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν 

Ξγραμ. . . « νποκριται οπιτεὰ ἴῃ ᾷ ΒΟΙ, αἱ. ΡΙΟΡΔΌΪΥ ἱπιροτίε ἔτοπ ΜΈ, 

ἱπίο {πεῖς θοάϊε8 18 δε ργοάυςϊ οὗ ρίυπάες 
διά ν͵ἱοκεάπεββ (πονηρίας -- ἀκρασίας, 
Μι.)).--νεσ. 406. ἄφρονες, διυρίὰ τηεη ] 
ποῖ 80 βίσοῃρ ἃ ψογὰά 88 μωροὶ (Μῖ. χχίϊ!. 
17). τ--οὐχ ὃ ποιήσας, εἰς.: εἰἴμεῖ ἃ 
ᾳυεδίϊοη Οὐ δῃ δββεγίίοῃ. Αβ η δββεῖς- 
τίοη τ Ὡς δὲ πγᾶκεβ ἴῃς ουϊδίἀα (45 ἰδ 
βδδου]ὰ Ρε) ἄοεβϑ ποὶ ἔβεγερυ 4180 τηδκε 
ἴῃς ἰπϑίάς : ἴϊ ἰβ οὔα [πίῃς ἴο οἰεδηβε ἴΠ 8 
Ουϊβϑίάς, δηοίμεγ, εἰσ. Οἡ {818 νίεν 
ποιήσας δ48 ἃ ρΓερηῃδηΐξ 56η86 - ῥηῦραῦζέε, 
ὙΠΟ Κγρκα δηὰ οἵμπεγβ (Βοσῃεπιδηῃ 
ἀϊββεηείπ ρ) οἰαίτῃ ἔοτ 1: ἴῃ 115 ρίαςε. Α8 
ἃ ᾳυεδβέίου ἴῃς τείεσεπος 1} ὃς ἴο Οοά, 
δηὰ ἴδ βεῆβε: ἀϊά ποῖ ἴπε Μακε οὗ ἴῃς 
Ψνοτ]ὰ τπᾶκα τῃς ἰηβίάς οὗ πίηρβ 85 ννε]] 
88 ἴῃς ουϊδίδε ΨΝῺΥ ἰμετείογε ἰδὺ 50 
Ἔχοίυϑινε βίγεβδβ οὐ ἴδε ἰδίϊε  ὙΤῃς 
ουϊβἰάς ἀπά ἰηϑίάς ἂγε νδγίουβὶυ [δ κθὴ 88 
Ῥοάγ πὰ 8ρίγιε (Τβεορῆγ., Εὐΐῃγ., εἰς.), 
νεββεὶ ἂπά Ἴοηίϊεπιβ ( οἱἕ, ΗἩοἰπιδηη), 
νεββεῖ δπὰ δυτηδη βρίτϊ: (Βεηρεὶ).---νετ. 
41. πλὴν, ταῖπε (Ἰηβιεδά οἵ ἀενοίϊπ 
Βυς ἢ αἰϊεητίοη ἴο ἴῃς ουϊδίἀε).---τ' 
ἐνόντα, εἴς., ρίνε, 48 Δ1π|8, ἐπε ἐλὶπρε 
τοϊἐμίη ἐδε αἰσλεθ. ΟἸΠΕΙΒ ταπάοσ 28 1 
ἴδε ρῆγαβε νγεγε κατὰ τ. ἐν. : δοσογάϊηρ 
ἴο γουγ ΡΠ ὴ 7 (Ρτίσδειβ, Οτοῖίι5, εἴς.). 

Ὗν. 42-44. ΤῸ {Π|5 οττἰοϊδπὶ οὗἨἩ τ 
Ἔχίεσηδ βαλ οὗ ἴῃς ῬΠατγίβεεβ, ἴῃ 6 ΟὨΪΥ 
τηΐης ϑισιςἶν τεΐεναηε ἴο ἴῃς βἰτυδεῖοη 88 
ἀεδοτδεά, ας δρρεηδεά ἔὔσες οἵ Μι.8 
“γοο8᾽" ἀϊγεοϊεὰ δραῖπδὲ ἰδεῖς ψΨ]]}]- 
ψνοσβδῖρ ἴῃ εἰτπίηρ (Με. χχὶϊ!. 23), ἐμεὶς 
ἴονε οὗ ργοπιίίπεπος (Μι. χχίϊ. 6, ποῖ 
ἔοτσγηδ!ν ρὰὲ 85. ἃ “νος ᾽), δπά {δεὶς 
Βγροοτσίβυ (Με, χχίϊὶ. 27)).--- πήγανον, τὰς, 

ἰπϑίεδὰ οὗ Μι.᾿8β ἄνηθον, απίδε, Βεσα ΟὨΪΥ 
ἱπ Ν.Τ.--πᾶν λάχανον, ενεῖγ Πειῦ, 
βοποταὶ βιαίοτηςπί; ᾿μθεῖς ΚυῚ Με.8 
τηϊγὰ βατηρίς, κύμινον. ν ν το 
Θ., ἐλκε δε ο Ὀοά, ἰπϑιοδά ΤΡ Με 
μένον απὰ 7αιλι.---Ν ει. 43. ῬΠαγίβοϊς 
οβίεπίδιίοη 'ἰβ νεσῪ ρεποὶν ἄεδαῖς ν ἢ 
Βεῖα σοτηραγεά νυν ἴῃς νἱν!ὰ ρίσξυτε ἴῃ 
Μι. χχίϊ. 5-7, ραγιὶν ουἱ οὗ τεψαγὰ ἴὸ 
τῆς τεβέγαίπε πηροβεᾶ ὈῪ ἐπε βυρροβεά 
βἰτυδίίοη, [6808 ἃ ρυδδβὶ, ραγιΐν θεοδυβα 
Βο0πΊῈ οὗ πε ἀεῖ41}5 (ρῃγίδοίεσίεβ, 6.5.) 
Ἰδλοκεᾷ ἱπίεγεβι ἔοσ Οεηπ8 τεϑάςσεβ. 
--Υες. ὙΤΠ18 “Ψνοα "ἢ ἰ8 εν ΘΠ 
δἀαριεὰ ἴοσ Θεπεῖϊε υ86ὲ. [ἴῃ Με. τ88 
ΒΕΡΌΪΟὮταε8. ἅτε τηδὰς Ἴοπβρίουουβ Ὁ 
ψὨἰτα-ναβῃίπρ ἴο ΆΣΠ Ράβ8εσβ- ῦυ, δπᾶ 
τς ροΐπε 'ἴ8 ἴῃς ςοπίγταβε δεΐῖννεεπ ἴῃς 
ἔαϊς εχίεσίοσ δπά τῇς ἱπηογ ουπα88. 
Ἡετσα τῆς ρτανββ δεσοπΊε ἰηνί 8: 8]ε (ἄδηλα, 
ἴῃ τΠ|8 βεῆϑε μεσζε οἷν ἰῃ Ν.Τ' ἢ οὗ. τ οσ. 
χίν. 8) αηὰ τῆε τίβκ ἰδ (πδὲ οὗ Ὀεὶπρ 'π 
1π ῥγδβεπος οὗ ννῃδὶ ἰ5 οἤξηβίνα πους 
Κπονήηρ. Ἑδιζὰγ (Ο. α. Τ.) βυρρεβὶ8 
παῖ τς τείδσσεπος πᾶν ὃς ἰο ΤΙρετγίαβ, 
ΨΏΪΟΝ 88. ῬυΠΠῈ οἡ ἰῆς δἰῖε οὗ δὴ οἱὰ 
φετηείεσυ. 

γν. 45-52. ΟαΞίϊραξίον οΓ᾽ ἐΐε τογὶδες 
᾿ὠά ρα Σ βδνεσζε, δυξ διε Ὁ Πανίης 

ἰηνϊτοά.--- ες. 45. τὶς τῶν νομικῶν: 
ἃ Ῥτοζεββίοῃδὶ τηδῃ, ἴπε ῬΠασγίβεεβ δεϊη δ 
ἴαυτεη ; ἴπε ἔνὸ οἰἴδββεβ κίπάτεὰ ἰῃ 
βρίσί, πεῆος ἴδε ἰαννυοσ ἩὯΟ Βρεδκ8 (εἰς 
Βιίτ τονες. 46. 1εβὺ8 ἔδαυ  }βϑὶν ρσοσθεάβ 
ἴο βὰῪ ψπηδὶὲ Ης δίηκβ οὗ δα ο͵458.-- 
καὶ ὑμῖν, γεβ] ἴο γοῦυ Ἰανγγεσβ αβο 'νοςβ. 
ΤὮγαε ἂς βρεοίδεά: ἅδαὺγν διγάεης (Μι, 



584 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙ. 48--54. 

προφητῶν, οἱ ἷ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 48. ἄρα 

μαρτυρεῖτε 3 καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν ὅτι 
αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα. ὃ 
49. διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν, ᾿Αποστελῶ εἰς αὐτοὺς 
προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκδιώξ- 

ουσιν- 50. ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ 
ἐκχυνόμενονδ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 
51. ἀπὸ τοῦ αἵματος ᾿Αβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου τοῦ 
ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου - ναί, λέγω ὑμῖν, 
ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 52. Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 

ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως - αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ τοὺς 
εἰσερχομένους ἐκωλύσατε." 53. Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
αὐτούς, ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν, 
καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 54. ἐνεδρεύοντες αὐτόν, 

καὶ ζητοῦντες ἴ θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἵνα κατηγορή- 
σωσιν αὐτοῦ.8 

3 οτ οι δε δὲ Βανε και οἱ (ΤΊ8..)., Μ ας θεῖον. 

᾿ Ἐογ μαρτυρειτε (ΑΟἿΧ αἱ. 21.) 3 ΒΙ, δεῖ. Οτίᾳ. Ββανε μαρτυρες ἐστα. 
8 ΒΌΙ, οοἄά. νεῖ. 1,Δξ. οπιῖξ αυτων τα μνημεια. Μίάε Ὀεῖον. 

4 διωξουσιν ἰπ  ΒΟΙΧ αἱ. (ΥΝ.Η.). 

5 τ λεγοντος. 
δεκκέχυμενον ἴῃ Β 33, 69 (ἿΝ.Η. ἰεχὶ). 

. προς αντους, ἰουηά ἴῃ [ῃς γεδίεγη ἴγρε οὗ ἰεχῖ, ΨΒΟΙ, 33 
δανε κακειθεν ἐξελθοντος αντον : ἴνο αυῖς ἀϊδείπος ῥγείδοεβ ἴὸ ἴῃς πεν δβεοϊίοῃ. 
Τίδοι., ΝΝ.Η.., ῥγεῖεγ τβαὶ οὗ Β (2) ἰο μαῖ οὗ Ὁ (1). 

ΤΎΦΒΙ, :, σιδ, 131 αἱ. οπιῖς καὶ ζητουντες (Τίβοι., ΥΝ.Η.). ΜῊ Χ οπιῖς αἴδο ἀντον 
Δῆεὶ ἐνεδρενοντες (ΤίΞς.). 

δ ΒΓ, οορ. δείβ. οπιῖε να... ἀντοὸν (4 5ἴοβδ ἱπιϊιδείπᾳς ΜΈ, χίϊ, το). 

χχὶϊ!, 3), ἑἐονεδς οὕ ἐλε ῥγοῤπεὶς (Με. χχιϊὶ, 
290-31), ἅεγ οὗ ΠΡ ΒΟῊΝ χχίϊὶ. 14). 

«τε (νυ νὸ δοσυδβαιίνεβ ΟὨΪΥ 
ἴῃ Ν.Τ.), γε Ιδάβ πιθὴ τἱτἢ ἀπρεδγαῦὶς 
Ῥυγάςῃβ.---προσψαύετε, γε ἰουςἢ, Πεῖα 
ΟὨΪΥ ἱπ ΝΤ.--νες. 47. καὶ οἱ πατέρες 
ᾧ., απὰ γοὺς ἐλῖμετβ. Ταὶβ τεδάϊηρ οὗ 
ΝΟ [8 ἴο ὃς ῥγείεσγεά οῃ ἱπίεγηδὶ στουπάβ 
ἴο οἱ δὲ, 45 ἱπιρὶ γίηρ τπαῖ τπ6 ἔτνο δοῖβ 
ΨΜεῖῈ ποῖ οοηϊγαβίεά Ὀυϊ Κίηάτεά τε ἰπ Ὺ 
ΚΙΠεά, γοὺ υϊἀ, νου βοπβ οἵ βυςἢ 
Αι Βετβ.--- ετ. 48 ροΐπεβ τῇς πιοσϑὶ.--- 
ἄρα: ρεῖμδρβ ἢ ΘΟΒΙ εἰδιπιδο θοῦ τα 
βῃουϊά ντῖϊς ἄρα, ἰακίπρ “δὲ (Ο]οννΒ 
88 ἃ Ππυεβίίοη.--οἰκοδομεῖτε, γε ὁκίϊά, 
ΔΡρβοϊυἵεῖν (ἱπουὶ οδἤεςι, υἱάδ ποῖα 3 
δρονο). Τοπθ-Βυ ]ἀϊπρ' 'π βοποὺς οὗ ἀεδὰ 
ξεορησίδ ἃηά ΚΠ παρ οὗ 1ἰνίηρς Ργορμεῖβ 
ἅνε οτς τοοῖ: δίυρ! ἃ βιιρεγβιϊείουβ τενοῖ- 

Ἔῆςα ἔοσ ἴδε Ἐβεδ] βμεά ογάετ.--- Ν ετ. 40. 
ἡ σοφία τ. Θ.: νυἱάε ποίεβ οη Μίῖ. χχίῃ. 
34.--ἀποστόλους, ἀροβίῖεθ, ἱπείεδά οὗ 
δα πιεπ δηὰ βογίδεβ ἰπ Με.---ἐκδιώξου- 
σιν, 1Πεν 884}} ἀγίνε ουὲ (οὗ {πε ἰαπά), ἐπ 

Ρίαος οἵ Με᾽5 στανρώσετε.--εῖ. 50. 
ἐκζητηθῇ, “4 Ηεἰ]επί διεὶς νεῖ υϑεὰ ἰῃ 
ἴδε βεηβε οἵ τῆς [,δείη σαφμίγο," ἙΆττΑΣ 
(Ο. 6. Τ.).--νεσ. 51. τοῦ ἀπολομένου 
ὙΠΟ ρογίβῃεά, ἰῃ ρίδος οὗ ἴῃς μδγβῆοτ 
ΨΠΟπῚ γε δίενν οἵ Μι.--τοῦ οἴκου -Ξ- 
τοῦ ναοῦ ἱπ Μί., τῆς ἰεπιρίς.---Ν ἐσ. 52. 
Εἰηδὶ νος ου πε ἰανγεζβ, ἃ Κἰπά οἵ ἀπιί- 
οἸϊπιαχ. ΟΥΓ. Μι., ψβεῖε πε ραϊδειὶς 
Δροβίτορῃεςε ἴο Ϊεγυβαΐίθπὶ ἕο! οννβ δηὰ 
ςοποϊυάεβ τῆς ἀΐδοουτβε.---τὴν κλεῖδα τῆς 
γνώσεως, ἴδε ΚεΥ ΜΠ ΟΝ ἰ8 Κπονϊεάρε 
(σοπίεῖνε οὗὨ ἀρροβίτου) δὐτηϊηρ το 80 
Κίπράοπι οὗ αοά. Μδην ἴδε ἴξ ΞξΞ 86 
ΚΟΥ ἴο κπονςάρε. 
ες. 53. Τῆς ἑογεροίηρ ἀΐδοουζβε, 

τπουρῇ τοηεὰ ἄονγῃ 848 σοτηραιεὰ Ὁ ἢ 
Με., ννὰβ πιοσῈ ἴπδη ἴδε δβεᾶγεγβ οουϊὰ 
βἴαπά. Τα τεβυϊὲ 8 ἃ τῆοσε δποβεῖϊς 
διἰετυὰς ἐοννατ 8 τῆς ἔτες-βροκδη Ργορβεῖ 
ἴπᾶη τῆς οἶδββεβ Ἴοοποοτηθὰ δᾶνε γεῖ 
βῆοννῃ, δ 1εδϑὲ ἱπ (ἢς πασγαῖΐνε οἵ ἔκ. 
ὙΠΒεν Ὀερᾶπ δεινῶς ἐνέχειν, ἴο Ὀς Βοτοῖν 
πειεϊεά δὲ Ηἰπὶ (ο", ΜΚ. νἱ. το). Ευτῶγ, 
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ΧΙ], σ. Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε 
καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

πρῶτον, “Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις 
ἐστὶν ὑπόκρισις.ἷ 2. οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν, ὃ οὐκ 
ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. 4. ἀνθ᾽ ὧν 
ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται " καὶ ὃ πρὸς τὸ 
οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

4. Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων 
τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. 

1 ητιξ. .. νποκ. Ῥείοτε τ᾿ Φαρ. ἰη ΒΙ, ε (ἾΝ.Η.). 

ἵνεβ 88 εαυίϊναϊεπί8β ἐγκοτεῖν, ὀργίζεσθαι. 
ε Νυΐϊχαίε μὲ8 ργαυΐέεγ ἱπειςίογε, ἴὸ 

ΡῬΙεββ δατάᾶ, ψῆῃϊοῆ ΑΙ. απὰ ΕΝ. 
ἔοϊ!ονν. ἙΕἰεϊά (Οἱ. Νοσ.) ἀεοίάεβ ἔοσ ἴδε 
ἀοτηῖεῖ δέῆδος ΞΞ ἴδε βοσίδεβ ἀπά Ῥῃδγίβεεβ 

άπ ἴο δηρτγ.--ἀἄποστο 
τίζειν: Οτίπστη Εἶγθο τἶτὸς ποαϊίαροςς 
το βρεδὶς ἔγοσῃ τλδτῆοσυ (ἀπὸ στόματοε); 
ἴο τερεδὲ ἴο ἃ ρυρ]] ἔμδε 8ε πιᾶν ςοπηπιῖξ 
ἴο τ ΠΊΟΓΣΥ ; ἴο ΡἾΥ ΨἹΏ αυεβίοηΒ 80 88 
ἴο επεῖος ἰο οἴμμαπὰ ἄπβγεσθ. [Ἷἢ τη ϊ8 
τοῖγά βεῆβϑε πε ννογὰ στηθδβὲ Ῥε ἰδκεη ἤεσε 
85 ἰξ ἰΒ ὉΥ ὙΠεορῆγυ. (πὰ ΌΥῪ δὐμος ἐν 
ἀπαιτεῖν αὐτοσχεδίους καὶ ἀνεπισκέπ- 
τονε ἀποκρίσεις ἐρωτημάτων δολερῶν -- 
ἴο ἡδεῖς οἤπιαπὰ ἀρειοσσες ἜΠΈνΘΝ το 
οτ 4υεβεϊοῃ8).--- ΕΣ. 54 τειν σίνεβ 
τῆε Καγ ἴο πε πηεδηΐπρ οἴ ἀποστοματίζειν 
(Βεσε οὐἱγ ἴῃ Ν.Τ.). 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ ΧΙ]. ΜιΒΟΕΙ τ ΝεοῦΒ Ὀ18- 
σούπ8Ε8.---νν. 1-1Δ. Ἐχλογίαξίομ ἰο 
αγίεες πέεγαποσ, δἀάτεββεὰ ἴὸ τῆς 
ἀϊδβοίρ!εβ (οὐ Με. χ. 17-33).--ν οἷς, ἰῃ 
1Πε86 οἰτοιπιδίδηςεβ, ἐ.46., ψ Ὡς (δἢς 
ἈΒΒΑῸΪ5 οὗ τῇς Ῥμαγίβεεβ δηὰ βοσῖρεβ 
οπ ]εβ08 ψνεσε ρμοίῃρ οὐ (χὶ. 53).-- 
μυριάδων: ἃ Ὠυρετθο 1.4] εχρσεβϑίοῃ ἴῸσ 
8δη “ἱπηυτηεγαῦϊς τηυ τάς," ροϊπιηρ, 
ἱξιῆ6 ψνοσὰβ αἀτὸ ἴο 06 ἴδκεπ ἴῃ δαγηδϑῖ, 
ἴο τῆε ἴαγρεβὲ οτοννὰ πιεπιϊίοηδᾶ δηγ- 
ψὮετα ἰῃ ἴῃς ΟΘοβρεῖβ. Ὑεῖ [8 ἱπηπιεηβα 
βλιδεσίπα ἰδ ποῖ δοοουπίεά ἴοσ : ἰξ ἄοεβ 
ποῖ ΔρΡρεᾶσ Ψψἤεσε οὐ ῬὮΥ ἰξ οοἰϊεοιεὰ, 
Ῥυὲ τῆε ἐν οἷς διρρεδίβ παῖ τῆς ρεορῖς 
μαὰ Ῥεδεὴ ἄγανῃ τορεῖπεῦ Ὁν τἢς εἢ- 
ςουπίες Ὀαῖννεεη [|6βὺ8 ἀπὰ Ηϊβ ἔοεβ.-- 
πρῶτον οτ [18 ροβίτίοῃ πδίιγα! νυ 
4υΑ!1ῆε8 προσέχετε, ἱτηρ᾽ γίηρ ἴδαὲ 
ΔΥΡΟΟΣΙΒΥ 88 ἴῃς βτβῖ ἴορίς οὗ ἀϊβοουσβα 
(Μεγεῖ). Βυὲ [τ πιὰ 80 δὲ ἴακθῃ 
ἢ μαθητὰς, 48 ἱπιρὶ γίηρ τπδῖ, ὑν ἢ] 6 
1εβυ8 πιδδπὶ ἴο δρεαῖΐ ἴὸ ἴδε Ἵοσοννὰ, Ης 
δάἀτεεβδεά ΗἰπΊβεϊ ἰπ τς ἢἤτβὲ ρίδος ἴὸ 
Ηΐ8 ἀϊβοὶρ᾽ε8. (ϑοδδπζ, 1. ΝΥ εἶββ, ΗοἱιΖ- 
τὴδηη). Βοσζπεπιᾶπη ροϊηϊβ οὔξ ἴμδῖ 
ΜΜΝ|Π6 Μι. ρίαοεβ πρῶτον ΔῇῈΣ ἰπ)- 

Ῥεζδᾶνεβ, τἰ. ρίδοεβ ἱξ αἶδο Ῥείοτε, 88 
ἴῃ ἶχ, ὅτ, χ. ν.--ἀπὸ τῆς ζύμης τ. Φ.: 
τι 18 15. ἴπε ἰορίομ τεροσίεὰ ἱπ Μι. χνΐ. 6 
δηὰ ΜΙκ. νἱϊ. 15, οοπηεοϊεὰ ἴδετε ν᾿ Ὡ 
τῆς ἀεπγχαηὰ ἴοσ ἃ εἰρη ; ἢεσε ἴο δε νἱεννεὰ 
ἰῃ ἴῃς Ἰίρῃε οὐ ἐὔς ἀΐβοουτβε ἱπ [86 
ῬΒαδγίβεε᾽ 8 ἤοῦβα (χί. 37 ἢ). [π ἴδς ὕνο 
Ὦσβι αοβρεῖβ ἴτε ψνατηίηρ ὄχργεββεβ 
ταῖπασ ΟΠ γίϑι δ βεῆβδε οὗ δε ἀεβδάϊν 
οδαγδςίεσς οὗ ἴπε Ῥμασίβαϊς ἰεανεη; ἤεσθ 
ἐξ 18. ἃ ἀϊδαςεὶς υξίεταπος ἴοτ ἴδε ρυϊάληος 
οὗἉ ἀϊβοῖρ᾽εβ ἃ8 ννϊπεββεϑ οὗ ἴπε ἔγυῖ8.--- 

ἐστὶν ὑπόκρισις : ποῖ ἰῃ ΜΙ. δηά 
ΜΚ. ; πιὶρδε θὲ ἴἌκεῃ 88 δΔῃ Ἂχρδηδίοσυ 
Εἰοββ, δὰϊ σοῦ ον το Ὀε νἰεννεὰ 88 ρασζὲ 
οὗ τἰῆε ἰορίοπ. Ἡνροοτῖϑυ, ἴῆς ᾿ἰεδάϊηρ 
Ῥματγίβαὶς νίος τὸ γεδυίηρ 84 πιαδὶς οὗ 
Βδη εν ἴο Πἰάα δὴ εν] πεαγῖ ; Ὀυ ποτὶ 
ΨνΒδὲ ΓΟ]]ονν8 ΔΡρδΥΠΕἾΥ ἤεσε ἴὸ ὃς Κη 
ἷπ 8 ΜάαΣ βεῆβα 80 88 ἴο ἱποϊυδε ἀϊΐ8- 
βἰπγυ]δείοπ, Ὠιάϊπς οοηνίςεοη ἔτοπι ἔδαῦ 
οὗ πδῇ 845 ἴῃ Οδ[ὶ. 11, 13 (8ο ]. ν εἶββ πῃ 
Μεγεῖ). [ἴπ {κι Ὺὴδ' τεροσῖβ οὖσ [οσὰ 8 
ΒΑΥΠΡ8 ΔΒΒΌΣΩΕ ἃ ἔοιτῃ δάδρίεά τὸ 1Π6 
οἰγουτηδίδηςεβ οὗ τῆς ψυτιτεσ᾿ 8 ἰἶηα. 
Ἡγροοτσίβυ ἱπ με βεπβε οὗ 64]. 1ϊ. 13 ννὰβ 
186. ἰεπιρίδιίοη οὗ ἴῃς δροβίοϊίς ἂρε, 
ψεη ἰγυῖῃ σουὰ ποῖ Ὀ6 βροόκεὴ δηὰ 
δοϊεά νους σὶϑι.---Ν εσ. 2 - Μί, χ, 26, 
ἴδετε σοππεοιεὰ ἢ ἃ σουηβεῖ ποῖ τὸ 
ἔξασ τηϑῃ δάάγεββεἃ [ὁ ρείβοηβ ψνῇοβο 
νοςδίϊοπ ἱπιροβεβ ἴδε ΟὈ]ρδιίοη ἴο βρεαῖς 
ουξ. Ηετε -Ξ ἀϊβϑίπηυϊδιίοη, οοποεδὶπηεηξ 
οἵ γους λίπ, ἰδ ναΐῃ ; ἴῃς ἐγ Ὑ1]] οὐξ 
ΒΟΟΏΕΣ ΟΥ ἰδῖεσ.---  εσ. 3. ἀνθ᾽ ὧν, εἰπεῖ 
Ξε φμαγέ, ἱπίειτίπρ ἴα ῥαγίίου!δ ςοᾶβ56 
Το] οννπρ ἥοσλ ἴπ6 ρεέπεγαὶ βέδιϊετηεηΐ 
βοΐῃρ θείοσε, οσ ξξἮ θεσδυβε, δββίρηιίηρ 8 
Γεᾶβου ἴος 1πᾶὶ βίδϊεπιεηῖ. Ὑδι8 νετβα 
Ξε Μῖ. χ. 27, δυῖ αἰΐεσεά. [ἢ Μι. ἰξ 15 
ΟἸἾεῖβε νῆο βρεακβ ἱπ ἴδε ἀαγίζπεββ, δπά 
ΜΏΙΒροΙΒ ἰπ ἘπῸ εἂγ; ἰπ ΓΚ. ἰξ ἰβ Ηἰβ 
ἀϊδβοῖρ!εβ. [Ἃἢ τῆς οπς σεργεβεπίδιίίοη ἴδ 8 
νι ίδρεείπβ, βίαρε δ48 ἰϊ8 ρίδςε ἰῃ τῆς 
ΠΙβίοσυ ο τῆς κἰηράοπι: ἰῃ τῆς Ιαἰΐετ ἴὲ 
ἰ8 ςοηςείνεά δ5 ᾿Ἰ]ερίεἰπιαῖε πὰ τΈ}]ς. 
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5. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε. φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀπο- 
κτεῖναι ἐξουσίαν ἔχοντα ῖ ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν - ναί, λέγω ὑμῖν, 

τοῦτο; φοβήθητε. 6. Οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται 5 ἀσσαρίων 
δύο; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ " 
ἡ. ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ 

, οὖν ὃ φοβεῖσϑε- πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 8. Λέγω δὲ ὑμῖν, 

Ὁ Βοὸτ ὁμολ, Πᾶς ὃς ἂν "ὁμολογήσῃ “ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς 
τ κι, τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ 
τα. Θεοῦ" 9. ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται 

ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 1ο. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 
βλασφημήσαντι οὖκ ἀφεθήσεται. 11. ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὅ ὑμᾶς 
ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε δ 
πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ τί εἴπητε 12. τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα 
διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν." 

1 φχοντα εξουσιαν ἴῃ ΒΌΙ,, εἴο., νεσβ8. 

5 Ἐοὸσ πωλειται (ἃ (ΟΓ.,) 88 0808], πε. Ρ]. ποτ.) ΝΒ 13, 69, 346 δανα πωλοννται. 
5 ΒΙ,Ε 157 οοὐά, νεῖ. 1,δῖ. οπῖε ουν. 

4 80 ἴῃ δ] αἱ. ῥὶ. (Τίδς..). ΒῺῸΔ αἱ. Βανε ομολογησει (ΥΝ.Η.). 

δ ξεισφερωσιν ἴῃ ΕἸ ΒΙΧ 1, 33 αἱ, 

8 μεριμνησητε ἰπ ΜΒΙΟΕΧ 1, 13,33, 69. Ὁ πὰ οοἀά. νεῖ. 1.8ξ. ἐγτ. οὔτ.» εἴς.» 
οτηῖξ ἡ τι αῆες πως (ἿΝ.Η. Ὀγδοίκεῖ8). 

ΝΥ͂Βαὶ γου νι πΐβρες ν"1]} Ὀδοοπιας κποννῃ 
ἴο 811, πεγείοτε ννδίβρεσ ποῖ δας βρεαΐ 
ποτὰ ἴμε Βουβείορ.---Ν ες. 4. λέγω δὲ, 
ἱπισοάυοϊης ἃ νετῪ ἱπηρογίδηϊ βιδιεπιεηξ, 
ποῖ ἃ τῆετε ρῆσαβε οὗ [Κ.᾿8 ἴο μεῖὶρ ουὖὲ 
τῆς σοππεοίίοη οὗ τδουρῆς (Κν8., Μι.- 
Ἐνδηρ., 279).---τοῖς φίλοις , ποῖ ἃ 
τῶετε οοπνεπίοηδί ἀεί ρηδίίοη ἔοσ δῇ 
δυάΐϊεηςε, δυῖ δροκεῆ νὴ δἰ ρἢδβ 8 
ἴο ἀϊκιϊηρυϊβῃ ἀϊδοίρε8 ἴτοπὶ Ποβίι]α 
ῬΒατίβθαβ τὸ ΤΥ σοπιτδάθβ, ᾿οπΊραπίοῃ8 
ἴῃ τεἰδυϊαθοη.--- μὴ φοβηθῆτε, εἴς., ἄοννη 
ἴο ἐπὰ οὗἉ νος. 5. -- Μί. χ. 28, νυ τἢ ναγίδ- 
ἄοπβ. Εος Μι.᾿8 ἀϊβεϊποιίου Ῥεΐννεεη 
Ῥοάν δηά βου] 1,1... 48 οπς Ῥεϊψεεῃ πον 
δηὰ δετεδῆεσ (μετὰ ταῦτα). ΤΒε Ροβίεϊνα 
εἷάς οὗ τῆς οουπ8ε] [8 ἱπισοδυςεἃ ποῖ ΜΝ ΙΗ 
ἃ βδίγωρὶς “ἔεατ," δυῖϊ ψΨΙΠ τῆς τῆοσα 
ετρῃδιὶς “1 νν1}1} Βῆον" γε ὑνποῖλ γε 8141] 
ἥεατ ". Ὑδδη δὲ {πὰ επά, ἴο ρῖνε 5111 
ἸΏΟΣΕ ΕΠΙΡΠΔβῖ8, σοπιθβ: “Ὑ6ᾶ, 1 Β8Υ͂ 
Ὁπίο γοῦ, ἔεασ δίπι", ὙΠΟ ἴβ ἴῃς αη- 
Ὠδιηεά οὐ͵εοὶ οὗ ἔξασ ὃ ϑυγεῖγυ 86 Ψῃο 
{επιρί8 ἴο τπέλιΠὲ]1π688, ([πΠῈ ροὰ οὗ 
ἘΠ18. τνοσ]Ἱὰ 1---νεσ. 6. πέντε, ἤνε, ἴοσ 
ὄννο ξασι ίηρβ, ἔννο ἔοσ οτε ἱπ Μί. (χ. 20); 
οπς ἱπίο ἴπ6 Ὀαιραὶπ μεη γοὺ Ὁ 8 
ἴατρες Ὡυσηρεσ. ὙΠΕΥῪ παγὰϊΐν πᾶνε ἃ 
Ῥτῖςε δἱ 41] }---ἐπιλελησμένον, [οτροιίεη, 

ἴον Μι.᾽8 “ [2118 ποὲ ἴο ἐῆε στουπά ν»ῖτ8- 
οὐδ᾽"; τἢε ἰοσπιοῦ πόσα βέπεσαὶ δηὰᾶ 
βεοοπάδτυ, υϊ ἴ[Π6 πιεδηΐηρ ῥ᾽ αῖπεσ.-- 
ες. 17. ἠρίθμηνται, ΠΕ τεπιδίῃ 
πυπιθετεᾶ, οὔςα ἴος 411; ΠΌΠΟΙ ΠΕνῸΣ 
Τοτροιίζεη, οπα ννου]ὰ θὲ πιἰββεά. 

νν. 8-12Δ81: Αποῖποσ βοϊδπιῃ ἀεοϊαγα- 
εἴοη ἱπισοάυσεὰ ὃν ἃ δὲ -- Μι. χ. 
32, 33.--ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τ. Θ.: 
ἰη ρίαςς οὗ Μι.᾿8 “ Ὀείοσα τῇν Εδίπεσ ἴῃ 
μεάνεη "ἃ, [Ι͂π νεσ, 6 “ αοά" τακεβ 186 
Ρίαςε οὗ “γουτ Βαῖμεσ" ἴῃ Με. 1ξ βδεπὶ 
85 ἰξ τῆε ΟΠτίβιίδη οἰτοῖς το ψ ΠΟ ΓΚ, 
Ῥεϊοηρεὰ ἀϊά ποῖ ΠΥ τε] δα ἔπε δἰ ρη  β. 
οᾶποε οὗ Οἢσίβι᾽Β οῆοβεη δι σπιδίίοη ἔοσ 
Αοά.--Ν ες. το. πᾶς ὃς ἐρεῖ, εἰς.: [86 
τις Πίδιοσίοαὶ βεϊείης οὗ ἴῃς ἰορίομ σοη- 
ςογηΐηρ ὈΪΑΒΡΏ ΠΥ [8 ἀουθιεβ8 ἐμαὶ ἰπ 
Με, (χιῖ. 31), ἀπά ΜΚ. (1. 28), ψγῆεγε ἴξ 
ἌΡΡΘΑΙΒ 88 8 δ80]επὶπ Ψασηίηρ ἴο [86 
τῆ ΨΏΟ ὑὉσγοδοβεὰ (ἢ ἴπεοῖν οὗ 
Βεεϊζεδυδ- ἀετίνεὰ ρόνγες ἴο οδβὲ ουὲ 
ἄεν!8. Ἡδστε ἰξ 18 ἃ ογά οὗ εησουζᾶδε- 
τλεπέ ἴ0 ἀΐδοῖρ!ς68 (Ὡροβι168) το 115 εῇεοῖ: 
ΙΔδρμοπιηρ τὰς ΗἩοῖγν ϑρίγιε οῤεαξὶηρ 
ἐμγομρὰ γομ Ψ] Ὀς ἵπ Οοὐ β βίρξι δῇ 
Ὁπρδγάοηδθϊε βἰπ, ἔα τῖοσα μείπουβ ἤδη 
τδαῖ οὐ ρτγε)υάϊςεὰ Ῥμαγίβεεβ βρεαδκίηξ 
εν] αραϊηδι της, τἰῃς ὅοη οὗ Μαη, πονν.-- 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

13. Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου,1 “Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ 
μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν." 14. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, 
“ἤλγθρωπε, τίς με κατέστησε δικαστὴν 2 ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς ;" 
15. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, “Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς ὃ 
πλεονεξίας" ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ 
τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ." 4 τό. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, 
λέγων, ““᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα: 17. καὶ 
διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ,δ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω 

τοὺς καρπούς μου; 18. καὶ εἶπε, Τοῦτο ποιήσω" καθελῶ μου τὰς 

ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ 
γενήματά ὃ μου, καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19. καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, 
ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά - ἀναπαύου, φάγε, πίε, 

εὐφραίνου. 20. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, Ἴλφρων; ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν 
ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ὃ ἀπὸ σοῦ" ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται ; 
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21. οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν."9 

1 φκ τ᾿ οχ. ἀντω ἰῃ Δ ΒΙ, 33. 3 κριτὴν ἰπ ΜΙ ΒΌΙ, 1, 13, 33 αἵ, 

5 Ἐοτ τῆς πλ. 860), αἱ. νεζββ. δᾶνε πασης πλ. (ΤΊβςξ., ΝΝ.Η.). 

4 ἀντω ἴῃ ΒΌ ρτείεγγεά ὃγ Τίβοξ., ΝΥ. Η., ἴο αντον (ΤΕ. τὰ Σ3 1.4 αἱ. ῥ,. μπρὸ). 
δεναντω ϊη ΒΙ,. 

5 Ἐοτ τα γενηματα ΒΙ, Δηὰ δοπιε νϑζβ88. ἢᾶνε τὸν σιτὸν (ὮΝ. Ἡ. τεχὶ). 
Ἴ κειμενα. .. πιεῖ ψαηϊηρ ἴῃ Ὁ, ςοἄά. νεῖ. [,8ϊ., ἀπὰ Ὀγαςκεῖεά ἴῃ ΝΗ. 

8 80 ἰῃ Μ90Δ, εἰς. (ΤΊ8ς.). ΒΙΟΤ 33 ἢᾶνε αἰτουσιν (ὟΝ. Η..). 

8 Ὁ 8, Ὁ οπιἶξ νὸς. 21, ΨὩΪΟΒ 8 ἐπεσείοες Ὀγδοκεϊεὰ ἴῃ ΚΝ. Η.᾽ 8 ἐεχὲ, 

ες. 11. τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξονσίας: 
ἃ δεπεζαὶ τεΐεσεπος ἴο πεαδΐμεη {σία πα ]8 
ἴῃ ρίδοας οὗ Μι.᾽8Β συνέδρια (χ. 17). 
“Θυηδρορυεβ," τεργεβαητης 1ενλβῃ 
τὐδυηαΐβ, τεϊδίηςά.---  εσ. 12. τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα: τπεὶς υἱέεταποαβ δἰννᾶγβ ἰπ- 
δρίσεάὰ ὉΥῪ ἴῆε ΗἩοῖγν ἀδποβὲ (Βεπος ἴὸ 
οοπίγαάϊος τπεῖς νοσὰ Οἱ αδρέιοην), διά 
δρεςΐδ!ν ἤθη ἐπε γε οἡ δεὶγ ἀφίεπεε. 

νν. 13-21. Απ| ἱπέσγί μά ἰσαάϊηρ ἰο α 
“δαηρε ὁ ἐκένιο, ἴῃ 1, Κ. οηΐγ.--τν ες. 13. 
τις ἐκ τοῦ ὄχλου: ἴδε οτοννὰ πον σοπλε8 
ἴο ἴδε ἴτοπι, ἀπά Ῥεοοπιεβ ἴῃς δυάϊεηος 
ἴος αἱ ἰεδϑὲ ἃ ἔενν πιοιηξηίβ.---αἰπὲ δα 
ἴδκοβ δῇοσ 1 (ες ἱηδηϊίνε, ἰηβιεδά οἵ ἵνα 
νὰ πιδἰαπρανοιτι ρίσασθαι, ἴο ἀϊνίάε, 
Ῥτεβισωδον δοοοζάϊηρ ἴοὸ ἰδινν, οπε- τά 
ἴο ἴδε γουηξεγ, νο-Πἰγάβ (ο τῆς εἰάογ 
(εις. χχὶ. 17). ὙτΤῶα ταΐεγεποεβ ἴοὸ 
Εἰ θυ η 418 ἴῃ νεγ. ΣΙ ΤΊΔΥ πᾶνε βυρρεδίεδ 
τοι8δ δρρί!ολίίοη ἴο [εἐβ0.8.--- ΕΣ. 14. 
ἄνθ᾽ , ΙΔ] ἀϊδοουγαρίπρ, πὸ δυτη- 
Ῥδίῃν ν ἢ ἴῃς οὔ]εςι (ο΄. Εσπι. ἴΐ. τ, ἰχ. 
20).---κριτὴν, ἃ Ἰυάρςε, ἀεοϊάϊηρ τῃς τῖρδς 
οἵ δαυ οὗ τε οδβε; μεριστὴν, δη 
ΔΙὈϊτεΣ ἴηρ οὔ τῆς ἰυάρτηεηι (Βετα 
οηϊγὶη Ν. Το). Ἔμε ΔΡΡΙἰσδείοη ννᾶβ δε 1688 

ὈΙΑπουνοσῖῆυ ἰδὲ ἀρρεδῖβ ἴο Ἐδθδὶ5 ἴῸ 
ΒΌΟΝ ῬΌΓΡΟΒΕΒ Βε6πὶ ἴ0 ἢδνα Ὀδδη ποῖ ἰῃ- 
“τεηυεης (Θ΄. Δη2).---  εσ. 15: ἴῃς τηοσγδΐ 
Ροϊηϊεὰ -- θεν οὐ οοναϊοιβηεβς [-το 
οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν, εἴς. ; τῇς εχ- 
γεββίοπ εγα ἰβ ρεουϊας δηὰ {δὰ πιοδῃ- 

ἴηρ βοπηεννῆδαϊ οὔβοιγα, Ὀὰϊ Ἀρρδαγεηον 
ἴδε ἰἄεα ἰδ: ποῖ ἱπ {πε δρυπάδηςε επ͵ογεά 
ΌΥ ΔΠΥ τηδῃ ἷβ (ςοηϑβ1818) Π5. [{ξπ---ποὶ ἴῃ 
(οῇ διῖ8 ροββϑεββίοπβυα Τὸ ννᾶγβ8 οἱ 
βαγίπρ ἴῆες βαπὶῈ πίη, {πε βεοοπὰ ἃ 
κιπὰ οὗ δβεγίπουρθι. ΙΧ 1Πἴδ, τγὰς ΠΠς, 
τηθδπΐ Ῥοββεββίοῃβ, θη τῃς τηοσα [6 
δεῖξες, θυς ἰξ πιεδῃ8 βοπιθιῃίπρ ἔλσ Ὠίρβεσ, 

γν. 1τ6-2:. Ῥαγαδίε οΥ ἐπε γἱελ ζοοί, 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἃ βίοι εὐηροάγιης ἰῇ Τςοποζοῖθ 
ἴοσπὶ ἴῃς ρτγίποὶρίες ᾿πδῖ απυποίδιθά : 
τεδοδίηρ ἴῃς αβϑοη οἵ Ῥβ. χίίχ., δηὰ ςου- 
ταἰπίηρ ρρᾶγεπὲ δοῆοεβ οἵ ϑίγαςῃ χὶ. 
17-1ο.-τνεσ. 16. εὐφόρησε, Ὀοτα ννΕ]] ; 
ἴλῖε ἂδἀπὰ γᾶάγτεὲ (πεῖα οὐΐν ἱπ Ν.Τ.. 
Κυρκε ρίνεβ δχδσηρίεβ ἔγοπὶ [οβϑερδυδ 
δηὰ Ηἰρροογαδῖεϑβ.---χώρα, εδιδῖα, ἔδγπι Ξε 
ἀγρός (ἰχ. 12), 850 ἴῃ {ομη ἷν. 35.---Ν οἵ. 
χϑ. τὸν σῖτον (ο᾽ τὰ γενήματα) : ΤΑΥ͂ 
τεῖεσ ἴο ἴῃς ἔγυϊϊ8δ (καρπούς, νεῖ. 17) Οἱ 
ἴδ βεᾶβοῃ, τὰ ἀγαθὰ το [ῃς δοουπιυϊδιοῦ 
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22. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, “Διὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ 
μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὁμῶν,: τί φάγητε μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε. 
23. ἡ 3 ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 
24. Κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ ὃ σπείρουσιν, οὐδὲ ὃ θερίζου- 

σιν οἷς οὐκ ἔστι ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς " 

πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν ; 45. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν 
μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα," 
26. εἰ οὖν οὔτε δ ἔλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε ; 
27. Κατανοήσατε τὰ κρίνα, πῶς αὐξάνει " οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει "δ 
λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς 
ἕν τούτων. 48. εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα, καὶ 
αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι,5 πόσῳ 
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι ; 

1 Οὐ υμων ΜΑΒΌΓΟ αἱ. 

29. Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, 

Ξη γγαρ ἴῃ ΜΙ ΒΌΓΧ (Ττρ., ΝΝ Η.). 

δον, ουδε ἰη Β (ὮΝ. Η. τεχί). οντε, οντε ἰπ Δ ΌΠΟ ε (Τίβοδ., ΝΝ.Η., τλᾶσρ.). 

432 8Β0 οπιϊξ ενα (Τίδο., ΝΝ.Η.). 
εχ). 

δ ουδείη ΜΒΙΟΊ, 33 αἱ. 
6 Ἐοτ πως ανξανει.... 

Β ν»ἷδοςβ προσθειναι ἴυ8ὲ Ὀεΐοτε πηχυν ΑἿΝΑΗ. 

γηθει Ὁ ἃ Βυττ. οἵσ. βία. δβᾶνε πωξ ουτε νηθει οντε νφαινει 
(Τίβει., ΥΝ.Η., πλᾶγρ.; “ ννόσῖῃ σοηδίἀεγίηρ,᾽"" ]. ὟΝ εἶβ8). 

ΤΊΦΒΙ, Βάνε εν ἄγρω τον χορ. οντα σημεέρον (Τίξοϊ., ΝΝ. Η.). 
8 αμφιεζει (-αἴει Β) ἴῃ ΒΌΠ,. 

ϑυϑβξεῖο δε οὗ Ὀγζοπςα γεᾶγβ.---Ὗ ες. 10. 
ναπαύον, εἰἴς., τεδῖ, εδΐ, ἀτίηϊς;, ὃς ἸΟῪ : 

δη ερίοσυτεδῃ ἀσγηάείοη.--- ες. 20. εἶπε 
δὲ α., Ὀυς αοἄ βαἰά το δίπι, [Βτου ρα 
οοηβοίεηος δὲ [6 ἀδαῖῃ ποὺς (Εὐτἢ ἐπ 
ἀπαιτοῦσι, ἴΠπεγ δ5ὶς τ 11{ε τὰ ὧν ἢ δ 5 
αϑἰκεά.---τίνι ἔσται, οβε ὃ Νοῖ ἐλίησ 
αἵ 811 ἐνεηί8.--- ἐσ. 21. εἰς Θεὸν πλοντῶν, 
τὶς νὰ ἰγάϑυζς ἰαἱὰ ἃρ νἱτἢ Αοά,. 
Οἰδεςσ ἱπιεσργείδιίομβ ἃγα : στὶς ἰπ 8 ννδ' 
τῃαῖ ρίεαβεβ αοά, οσ τίοἢ ἐπ λόποόγένι θει, 
ἔος ἴα δάναδποοσπιεης οὗ οὐ ρίοσγ. 
ΎΤΠῈ ἰα8ὲ βεῆβε ἱπιρὶϊεβ (πὶ (ἢς τίσ με 
δ1ε ᾿ἰτεγαὶ, τἰὰς ἄγει ἱταρ ϊεβ ἰμδὲ ἘΠΕῪ ἅτ 
δρίσίτυδὶ. 

νν. 22.-31. ἰδεμασῖυες ἀραἰπδ εαγέλὶν 
εαγό (Μι. νἱ. 25-33). Τῆς ἀϊδοῖρ!εβ ἀρδίῃ 
Ῥεςοπῖς {πε δυάϊεηοεα.---ν ες. 23. 
δηὰ σῶμα δτε ἴο ὃς ἴάίκεη ἰῃ 6 ρῃγδίςδὶ 
Βεηβα, ἴδ6 βυββοδιίοη δεΐηρ τπαὶ αοά 
888. ρίνεπ ὺ8 ἔπεβε ἴπε ργέαίαγ πίηρϑ, 
διὰ τποσεΐοσα τᾶν ὃς ἐχρεοϊεά ἰο ρῖνα 
18 7οοἀ ἴος ἴδε οπα δηὰ γαΐπιεμέ ἴοσ τ[86 
οἵδε, ἴδε τμαὶεγ {Πίηρϑ.---νετ. 24. 
κόρακας, ἴπε τάνεηβ, ἱπάϊντἀ 4] 15 πρ,, ἔος 
Με. 8 πετεινὰ. ---ὁ Θεὸς ἴος ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ἧη Μι---ν νεῖ. 26, ἐλάχιστον: τε 
Δρρ!ςδείοη οὗἩ τπΐβ8 ερίεῖ τὸ τῆς δοῖ οὗ 
αἀὐάϊηρ ἃ οὐδ᾽: ἐπὶ τὴν ἡλικίαν δὲ ἔτει 
ἌΡρεᾶζσβ Ἴοποϊυβίνς δνίάεπος δὲ ἴοσ 

1. δὲ ἰεαϑὲ ἡλικία τηυδὲ τηεδη ἰεηρτμ οὗ 
1ππῶΠ: 88 ἴο δά ἃ ουδίς το οπς᾽ Β σέαέηγε ἰδ 
80 ξτεαῖ ἃ {πίπρ πὶ πὸ οπε τῆϊηκβ οὗ 
αἰϊεταρτίπρ ἰ (Ηδἤη, 5ἰ πιεῖν ΗοεΖ- 
τῶᾶηη, Η. Ο.).).. Βυὲ δἀδάϊηρ ἴο οὔθ᾿ β 
βίδίυσε ἃ οὐδ᾽: οσ 8ῃ ἱποῇ 8 οὗ πιηϊπιαπὶ 
ἐπιῤογίαποθ ἃ8 οοτηρατεὰ νἱτ Ἰεηρέπεη- 
ἱπῷ οὐ ἄδαγβ. Υεὶ ἰξ τηυβὲ ὃς ονποὰ 
τ8διὲ 1,Κ.᾽8 ἐλάχιστον Ρυΐ8 τ15 οΟΠ᾽ [Πς ἴγδοῖς 
οὗ ἴῃε ἰάεα ἱπίεπάεὰ, ἐξ ννε ἴᾶκε ἡλικία 
τ ϑίδίυστε. Ὅς ροΐπε 8, τόδ σαπποῖ ἀο 
ν μας αοὐ [48 ἄομπε ἴος 811] πιδῖυσ 
Ῥειβοηβ: δάἀεά ἃ οὐδε δὲ ἰεαβδὲ ἴο 186 
βίδίυσε οὗ {πεῖς οι] ἀποοά, ἀπ πῖ8 ἰ8 
τῃς ργεαξεν ἰὨϊπρ, ποῖ ἴ8ε ἰεδβὲ, ρτεδῖεσ 
ἴδῃ ρἰνίηρ ὧβ ἴδε πιεᾶη8 οὗ [16 πον 
ται νὰ ΤΗΝ τελςμεα πρϑανν αν νέος 
ποῖθ8 οἡ Μί.-- εγ. 29ς. μέτεω͵ ε: 
ἃ ἅπ. λεγ. ἱἰπ ΝΙΑΥ͂. απά ψασϊοαδΙν 
τεπάετεά. Τα πιεαηίηρ ἴμδὲ Ὀεβὲ διι 8 
16 σοηπεοίίοη οὗ τποῦρῆϊ ἰ8 τὰδὲ ΕΓ ἢ 
Βηάβ ἱπ τῆ6 ψογὰ ἔπε ἤρυτο οὗ ἃ Ῥοδὲ 
τεπιρεϑβι-ἰοββαά, Ρυξ τῆλι ὑυμῖο ἴ8 Ὀεεὶ 
βυρροτιεὰ ΟΥ̓ υβαρβ ροϊῃίβ γαῖ μεσ ἴο Βίρῃ- 
ταϊπἀςάπεββ, ναίῃ τῃουρμῖβ. ΤΕς Ψυϊραίο 
τοηάεγϑ ποΐϊέσ ἐπ σεδίέμια ἐο ἢ τε δὶ ποῖ 
γουγθεῖνεβ ἃρ ἰο Ἰοῆγ οἷδίπιβ (Μεγει) ; 
ἄἀο ποὶ δὲ δπιδιείουβ, θὲ σοπίεπὶ τ 
Βυπλῦ]ε τὨΐπρβ, ἃ Ρεγίεο ἶγ Ἴοπρτυοῦδ 
ςουηβεὶ. ΘΕ ἐμὲ τεηδετίην : 6 ποῖ 848 

-«-α------ -- ὦὦῦ  . - 
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1 τί πίητε" καὶ μὴ μετεωρίζεσθε. 30. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη 
τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ 3- ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἷδεν ὅτι χρήζετε τούτων" 
31. πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν. 32. μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον. ὅτι 
εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 
τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, καὶ δότε ἐλεημοσύνην. 

33. Πωλήσατε 
ποιήσατε ἑαυτοῖς 

βαλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει - 34. ὅπου γάρ ἐστιν 
ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 

1 καὶ ἰπ δῦ ΒΙ. 

345. Ἔστωσαν 

3 Ἐοὸσ φπιζητει (4 οοσ., πεῖ, ῥἷ. ποπὶ.) Ῥ ΒΙΤ' 13,33, 60 αἱ. Βανε ἐπιζητουσιν. 

δαντον ἴοι τ΄ θ. ἰη Ν᾿ ΒΌ1,. 

ἐετηρεκῖ-[οββεὰ νεββεΐβ, νεχεὰ ὑἱὮ σατο, 
18 ἃ πες τπουρμὲ ἀπά τηοσε ψῃμδὲ Ψα 
εχρεοί. Ηδδη τοπάεσε: ἀο ποῖ ρᾷζε 
νΣ βαϊποά νἱοίοη δπεανεηνναγάβ, 
ΔΩΧΙΟυΒΙΥ Ἰοοϊκίηρ ἔοσ Βεῖρ. Ρσίοδευδβ: 
χ ΣΟ δβυδροηάϊ ". ἘΥΤβεορδγΐδοι 
Εἶνεβ ἃ ραιδρῆγαβε ψὩο ἰπ ἃ ΨΆΥ 
σοτηδίηεβ ἴδε ἔνοὸ δεπθεβ. Ηδ ἀεδῆπεβ 
νηιεέεογίσνιμς αϑαϊςέγαςοη (περισπασμὸν), 
Δπά ἃ ταβίίεββ πιονεπιεηΐ οὗ [6 πιϊηά, 
τοἰηκίης πον οὗ οἠς τπίηρ πον οὗ 
Δηποῖδες, Ἰεαρίηρ ἴτοσλ (δῖ8β το τῃαῖ, δηὰ 
αἰτοσαγς ζαπεγίηρ λἰρλεν ἐπίπρς (ἀεὶ τὰ 
ὑψηλότε ανταζομένου) .-- ες. 30. το 
ἔ. τοῦ κ » ἴδε πδιίοῃβ οὗ ἐδε τσογϊά ; 
18 δἀδάϊειου ἰ8 ρεου]ᾶγ το [.Κ., 186 
Εχρσζεββίοῃ δεῖα ΟἿΪΥ ἱπ Ν.Τ., δυὲ 
πεχυεηξς τ τπ6 ΒΔΌΝΙ5 (Πἱρμεοοι, σά 
ἴος.) ; ταξαπίηρ υἷι τμθπὶ [Ππ6 Ρεορΐεβ οὗἁ 
ἴῃς ουϊδίάε το ἃ 88 ἀϊβεῖποὶ ἴτοπὶ (ἢς 
ἰμν Βετα Ῥσο δον 411 (7εννα πους) 
αὐ ΟΕ τί βείδηθ. Οὐ τῆ6 τπουρῶϊς υἱάδ 

οπυ Μι.-Ν ες. 31. πλὴν, τηυοῦ ταῖπεσ 
(ϑεδδηζ, Ηδῃπη).---ζητεῖτε, εἴς. : [πὸ δ18 
νεγδίοη οὗ {π18 ρτεαὶ ψοτγὰ οὗ 1εβϑὺ8 [Κ. 
Ομἑ8 πρῶτον ἀπά τὴν δικαιοσύνην, 80 
δαὶ ἰξ τα καβ ἐπῖβ βίπιρίες δπά δϑϑβοϊυξς 
ἴοσπι:: σεοὰ Ηἰς {δις Ἑδιμοτ᾽ 8) ἀίηράον: 
ΨΕΙΥ Ρῥγοραῦϊν πε οσὶρίηδὶ ἔογῃη. 458 
τεπιροσαὶ {πΐπρ8 ἂσεὲ δάἀεά (προστεθή- 
σεται) {πεν ἀο ποῖ πεεά ἐο δε βουρξϊ. 
Με.8 ἤπαὶ νογτὰ δϑουξ ποῖ οδγίπρ ἴοσ 
ο- πόστον 1Κ. οὐ, εἰῖπες ἀθβεπιηρ ἱξ 
δάρεσημουε, ος εινίηρ δὲ ΤΟ]ονΒ ἃ8 ἃ 
Βιιθϑείζαυίε. 

γν. 32-34. Τὰξε ἐμπτε Πὐοδ, ἴῃ Γἷκ. οὨΪγ. 
--ποίμνιον (ςοπίταςιεα ἔτοπὶ ποιμένιον), 
ἃ βοοκ (οὗ 6} ἃ ἴαται ας ἀεβιρηδεϊοῃ 
οὗ τῆς Ὀοάγ οὗὨ Ὀεϊϊενετβ ἰπ τὰς δροβίοϊ!ς 
366 (Αςβ χχ. 28, 1: Ρεῖ. ν. 3); μικρὸν 
δἀάβ ρδίβοβ. Τμδὶ [}6518 δρρ δὰ τῆ ϊ8 
Ὡᾶτὴε ἴο Ηἰβ ἀϊβοίρ᾽εβ ἰβ νεσὺ ογεάϊθϊε, 
δου ἰξ πραγ Ὀε ἰδαὲ ἰῃ 186 δβεῖβε οὗ 

4 Ομ παντα 1481, αἱ. νεγββ. (τοπὶ ΜΈ.). 

ἴδε βοῦσος ἴοπὶ ν πο ΓΚ. ἄγεν, δε 
{π||6 βοοῖ 18 ἔα 1 εννίβῃ- σι βείδη σμυσοι 
οὗ ΡῬαἸεβείηες βυδήεος ἴο ρεσβεουθοη ἴτοπὶ 
τποῖς ἀηροϊϊενίπρ οουῃ, 6ῃ (]. νν εἶδα 
ἴῃ Μεγεῖ). Τδε οουπβεῖ “ ἔξαγ ποῖ᾽" ἰβ 
Με. 8 ““ἐαλε πὸ ἐκομρἀξ Γ07 ἐο-πιογγοῖυ," 
Ῥυὶ 86 “ το-πλοσσον " τεΐεσβ ποῖ ἴο 
ἰεπιροσαῖ Ὀὰξ ἐο βρίσίτ] Ἐπίπ 8 ; Βδπος 
ἴδε ἀεοϊατατίοη ἐο]οννίπς. ῬΡαγδρηγαβεά 
ΞΞ ἕεασ ποῖ διΐσσε ψαπὲ οὗ ἔοοὰ δηὰ 
Σαϊτηθηΐ, 8111} 1658 1088 οὗ (ες κίηράοχ, 
ἴδε οὔ͵εοι οὗἩ γοὺγ ἀεβίσε. Ὑοῦς Εδιμπεσ 
1 ςοτίδίΠΙν ρίνε ἰϊ.---ννεσ. 33 οουηβεῖα 
8ἃ δετοῖς τηοοᾶ ἴοσ ψῃϊοἢ ἀρργεπεπβίοη 
88 ἴο διυσε [δπΊρογαὶ τνᾶπὲ ἢδ48 Ῥεοοπις 
δῃ τὰς ἰμιρφρυνις ΒΟ Ψψηϊ δείπρ πον 
νἱεναὰ 88 ἃ πηεᾶπβ οὗ δηβυγίηρ ἔδεε ὁπα 
οὔ͵εοξ οὐ ἄεβίσε, δἴεσῃαὶ τίομεβ.-- 
“πωλήσατε, εἴς. ; (πε βρεςῖϊα! ςουπϑεῖ ἴο 
186 τηδῃ ἴῃ φαεβὲ οἴ εἰθγηδὶ {Πἴππ ρεηεγαἰ σε 
(᾿΄. χνιῖ. 22).---βαλάντια, ρυτεεβ: οοη- 
πμδης ῥγο εοπίσπίο (Ὀ8 ὙΝ εἰε).---- 
παλαιούμενα: ἰη Ηεῦ. νἱϊ!. 13 Δρρ]!εὰ 
ἴο {πὰ ϑίπαϊτίς σονεπαπί. Οονεπδηΐβ, 
τεἰϊρίομβ, νναχ οἱὰ δ ψγε]} 88 ῥήηῦϑες. --- 
ἀνέκλειπτον, υη Αι! Πρ. ΟΓ. ἐκλίπῃ, χνὶ. 
9. ἴῃ τεΐεσεηςς ἴο ἀδαῖῃ : “νοχ στᾶσα, βεὰ 
Ῥαγὶβ εἰεραηξῖδε ουτὴ αἰΐεσα ἀνεκλιπὴς, 
αυατὴ δάμιρεῖ δυςῖοσ 1ἰὑτὶ ϑαρίεπε., νἱΐ. 4, 
νἱἱῖ. τ8, υδἱ ἢαῦε8 θησαυρὸς ἀνεκλιπὴς εἰ 
πλοῦτος ἀνεκλιπής," ΝΟ ὙΦΤβεῖε ἰ8 
ΡοείγΥ ἴῃ ἘΠ18 νεσβα, δα αἷ8ὸ βοῖῦβ {Π]ὩἸς 
αϑοεέϊοϊσηι, τυτηΐηρ ἴ86 ῬοΘΙΣΥ οὗ ]εβὰ5 
ἱπηῖο δοοϊεβίδβεὶς: τοξα. εἴας ἴο 
Ῥεΐϊενε ἴπδὲ ἄνθη [.Κ. 8668 ἰῃ ἴῃς ᾿ψογάβ 
ποῖ ἃ τη δηῖοδὶ τυΐα, θυ ἃ ἴᾶνν ἔοσ [86 
Βρί σε. ---νεσ. 34 ΞΞ Μί. νὶ. 2ι, ἢ σὸν 
τυτηοά ἱπίο ὑμῶν. 

γν. 35-38. Γοΐης ρίὶγέ, ἰανιῤδδιιγπίπρ. 
Οοππηεοιίοη ἢ δὲ ροε8 δεΐοσγε ἰβ ποῖ 
Δρραζεπῖ, δυῖ ἴῃεσα 18 ἃ ἰδίεπε δ πιν 
ΜὨΙΟΒ. τλᾶκεβ ἴῃς ἱπιτοάδυςίίοπ οὗἨ ἐδΐ8 
ἰογρίομ Ἀεῖα ὉΥ 1κ0 οὐ δίβ βουγος ἰῃ- 

-.- ---. »--- ἀρλβυ 



ξ6ο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΙ, 

ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι- 36. καὶ 
ὁμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε 

ἀναλύσει' ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως 

ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 37. μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὖς ἐλθὼν ὁ κύριος 
εὑρήσει γρηγοροῦνταφ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι περιξζώσεται καὶ 
ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 48. καὶ ἐὰν 

ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ 
εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι 5 ἐκεῖνοι. 430. τοῦτο δὲ 
γινώσκετε, ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεταιν 
ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν 4 ἀφῆκε διορυγῆναι ὅ τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
40. καὶ ὑμεῖς οὖν δ γίνεσϑε ἕτοιμοι - ὅτι ἢ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται." 41. Εἶπε δὲ αὐτῷ ἴ ὁ Πέτρος, “Κύριε, 
πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ πρὸς πάντας ;" 

Δ ἀναλυση ἰπ ΦΑΒΌΙ, δπά πιδην οἴει (Τίβοξ., ΝΝ.Η.}» 

8 Ἐὸ: ἴδε ψοσάβ και ἐεαν.. .. οντω ἡ ΒΙ,Τ 33, 131 δᾶνε καν ἐν τῇ δευτ. καν ἐν 
στῇ τριτ. φυλ. ελθη και ευρη οντως (ΤίΒοἢ., τΤιρ. Ἢ... 

8 οι δονλοι οπιῖξ Δ ΒΌΙ, βγττ. ους. βίη., εἰς. (ΥΝ.Η.). ΝῸ οπἱτβ ἐκεῖνοι (Τί8.8.). 

4 Ἐοσ εγρηγ. - - - οὐκ ἂν δ᾿ Ὁ 6, ἷ Ἔγττ. οὔ. βίῃ. Βᾶνα δἰ ΠΊΡΙΥ ουκ ἂν (ΤΊδοἙ., ΝΜ. Η., 
τοδιρ.). 

5 διορυχθηναι ἴῃ δ Β1, 33 (ΤίδοΒ., ΝΥ. Η.). 

4 Οκπιΐξ ουν 3 Β1, τλΐηυδο. 

τε]Πἰρὶθ]ε. Τῆς Κίπράοπι τῆς τωρερεμηε 
δοππηι; Αἱ ἴο Ὀς βδοσίβοοά ἴοσ ἰξ ; [18 
φοπχὶπρ (οΥ ἴδε Κίηρ᾽ 8) ἴο Ὀς ελφεεν 
ψαϊτεὰ ἴοτ.---νν. 35, 36 ςοπίδίη 6 ρογηι 
οὗ ἴδε ραγαῦϊε οὗ ἐπε Τη Μιγρὶπς (Μι. 
χχυν. τ ἢ). 80 Ὦες Ννεῖϊε, . ννεῖββ, 
Ἡοϊιζπιαθπ, ϑοδβδηζ, εἴς. --- ὀσφύες 
περιεζωσμέναι, Ἰοἷπβ αἰγξ, ἔοτ 5εγνίςε.--- 
λύχνοι καιόμενοι, ἰδτηρβΒ Ὀυτγηΐπρ, ἴοὸσ 
τεοδριίίοη οὐ {πεῈ πηᾶβίεσ εχρεοϊθὰ ἴο 
τεῖυγη ἀμηρ δε πίραέ. [Ιπ ἴδε βρίγίτυαὶ 
βρῆεζε ἴμ6 ἰοΐπβ βπ Ῥοΐπὲ ἴο ἃ ποῦς 
Ῥύτροϑβε ἴῃ 1, ἀπὰ με Ῥυγηίῃρ ἰΔπὶρ ἴο 
ἴδε. βρίγίς οἵ Βορε.--- ες 36. ἀναλύσῃ, 
σἤεη (πότε -- ὁπότε) πε 8411] γεέμγη ; 
ἴδε ἤρυτε 8 ἰάκεη ἔγοπι βαϊ]οτβ τηδκίηρ 
Π6 τεϊυγῃ νογᾶρε ἴο ἴπῸ ροτὲ ννῆθηςθ 
ἴδεν πδὰ βαϊϊεςά, Βεζα (υἱάδ ῬῃΠ. ἱ, 23, 
4 Τίπι. ἱν. 6).---ἐλθόντος καὶ κρούσαντος : 
δε ρατγεϊοὶρίεβ ἰπ τπε ρεπίεῖνε δϑϑβοϊαΐϊε, 
ταουρῇ ἴδε δβυῦ)εςῖ ἴο ψνὨϊ ἢ {πεν τεΐεγ, 
αὐτῷ, ἰδ ἴῃ τπε ἀδεῖνε.--- ἐσ. 37. μακάριοι: 
δετα 88 δἰννδυβ ἱπιρὶ γίηρ᾽ στᾶσα ἔε] ον (ἢ 8 
τενασάὰ οὗ πεζοῖς νἱγίυε.--ἀμὴν: τ8ε 
Ἡξεῦτενν ννοσὰ τεϊδίπεὰ ἤδγα ΘΟ ΊΓΑΣΥ ἴὸ 
ουδίοπι, ἱπιγοδυοίπρ' ἃ δίδγ της τΒουρῃι, 
Ὧδε ἱπνεγβίοῃ οὗἩ ἴῃς τεϊδείοῃ οὐ πιδβίεσς 
δηὰ βεγνδηίβ, ἰογὰ δηά εἶανεβ, ᾿Ὡγου ἢ 
ἾοΥ ονεσ ἐμεῖς βάν. Εον ἴῃς οἵδε 
δἷάβ οὗ {πὸ ρίοΐυσε υἱάς 11. χνίϊ. 7-10.-- 
διακονήσει αὐτοῖς : [ῃς τηλείετ, ἴῃ σεηΐαὶ 

Τ Οπξ ἀντω (ἴῃ δῇ .« Τίδ. 8.) ΒΌΙ. 33 (ΛΝ. Η.). 

τηοοᾶ, ἔυγῃβ βεγνδπὶ ἴο δ΄8 οὐ βίανεβ ; 
τλκεβ ἔπαπὶ δἷὲ ἄοντ, ἰὥτονβ ΟΗ͂ δί5 
οαἴϊδη, οἰγάβ δῖ8 υπάετ- ραγηιεηῖβ, ἀπά 
λεῖῤς ἐΐξεηε ἰο ῥογέϊοης οὗἨ ἐλε νιαγγῖίαρε 
ἡμαξὲ μα μας δγομρκέ δον τοῖτκ λῖνι, ἃ8 
ἃ [Ἀῖ ποῖ τηῖρῃς ἀο ἕο ἢἰβ οι! άγεη (06 
νεῖῖς, Κοείβνεϊἁ, Ρ. 244). ὙὙπεῖα ἰ5 
ποῖ πϑοαββαγν δη δἰ] υδίοη εἰϊπεσ το ἴῃ 8 
αβὲ βυρρεσ (χχὶϊ. 27) ογ το ἴῃς Κοπιδῃ 
ϑδίυτγηδια (ατοιίβ, Ηοϊσπιαπη, Η. Ο.). 
-πινεσ. 38. ἐν τῇ δευτέρᾳ, εἰς., δεοοπά 
δηὰ {πιγὰ ννδίοῃεβ παπιεὰ 88 ἴῃς εἶπγε8 δὲ 
ΠΙΟΣ τηθη ἄγε πιοβὲ δρὶ ἴὸ ὃδ6 ὀονεγίδκεῃ 
ΜΠ δἷεερ (Ηδμη), ἴῃς πίρῃς θείης 
ῬΙΟΌΔΌΪ δβυρροβεά ἴο οοπϑίϑδὶ οὗ ζ0" 7 
ΨΔίΟΒ68, δπὰ ἰδς ἤγβὲ οπιίτιθὰ 48 ἴοο 
εαεῖγ, δηὰ {πε δδί δ8 ἴοο ἰδίς ἴοσ 86 
τεΐυγη. 

γν. 390-40. Τὴε ἐπίεῦ (Με. χχίν. 43, 44). 
Α πεν ἤρυτε 8 πον επιρίογεά ἴο ρίνα 
Ῥἱοτοσία] ἐπιροάϊπιεπε ἴο ἐπε σουπβεῖ: Ὁ6 
ἐνεῖ τεδν, ΤἝδ πηᾶβίεσ τεϊυγηϊηρ ἔσοσῃ 
ἃ ψιοδάϊηρ ἰ8 τερίδοεὰ ὈγῪ ἃ πίε νυ μοβα 
βιυδγ ἰξ 18 ἴο οοπια ἴο ἔπε πουβε 86 
τ ΘΔΠ8 ἴο ρΙυπᾶετ δὲ Δη ὑπεχρεςῖεά τἰπιε. 
Τῆῖβ ἰορίοπ 'ἰβ τερτοάυςο ἃ Ὀγ [κ, δυὉ- 
Βιδπ Αγ 45 ἰῃ Με. ἱδ ΟΠ δἰῖσμὲ 
δι] 8εὶς νατίδιίομβ. 
Ὗν. 41-46. Α φμεξέϊοπ ὃν Ῥείεν απὰ ἃ 

χεῤὶν (Μι. χχῖν. 45-51). ϑοπις ἰοοῖς οῃ 
Ῥεῖεγ᾽Β φυεδείοῃ ἃ8 ἃ 1ἰτοτασῪ ἄενίςα οὗ 



36--27. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ ςόι 

42. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος, “Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ 2 
φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ 
διδόναι ἐν καιρῷ τὸ ὃ σιτομέτριον; 43. μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, 
ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 44. ἀληθῶς 
λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 
45. ᾿Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ 
«ύριός μου ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς 
καιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι " 46. ἥξει ὁ κύριος 

τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ἢ οὐ 
γινώσκει - καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἀπίστων θήσει. 47. Ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ 
κυρίου ἑαυτοῦ,ὁ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ὅ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα 

1 και εὐπεν ἴῃ ΒΌΙ, 1, 13, 33, 60 αἱ. 
3 Ἐὸσ και (Ὁ 1., εἰς.) τεδὰ ον ΒΌ, εἰς. 
8 ΒΌ 69 οπιῖξ το (ΛΝ. Η. Ὀγδοκεῖδ). 
4 αντου ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ.. 

δε ενδηροῖϊδὲ εἰἴπος ἴο σομῆδοὶς δὶ8 
τηδίοτίαὶ (ν εἶδβ ἰῃ Μεγεσ ; χ. 29, χί. 45 
οἰϊεά δ8 δίψα ἰῃβίδηςεβ), οσ (0 ζψίνε 
δὶ ΓΟ] Β ἃ δρεςίαὶ σεϊδιίοα ἐο δῆς 
Ἀροβεῖεβ δηὰ ἴο Ρεῖες δ8 δπεὶς Βεδλὰ 
{ππονέσπιαπη, Η. Ο., τῆε ρᾶββαρα ἴδυ8 

σομγη ἰῃ Ηἷ8 νἱενν ἃ βυρβεϊζυςα ἴὸσ 
Με. χνί. 18, 10).-- ες. 41. Ρεῖεσ᾽5 
4υεβίίοη τεπιίηὰβ ὑ8 οὗἨ ΜΚ. χίϊ. 37: 
“ὙΝΏΔΕ 1 βδὺ υπίο γοῦ, 1 88. ὑπο 8]], 
ψΔΊΟΒ ᾽.-Ννεσ. 42. ὁ Κύριος, ἴδε Ι,οτά, 
ἴῃ παιγδιίνο.-- -τίᾳ ἄρα, εἰς. : ἱπ ΜΙ. πῖ8 
8 Τσοπηεδοιεά ἱτπητηεάϊαιεῖγ ψἢ [πα 
τπουρδε ἴῃ νεσ. 40, 8ο {μδὲ Ῥεΐεσ᾽ 5 ἱπξεῖ- 
ῬεϊἸαϊίοη ἀρρεᾶγβ 88 δῃ ἱπιεττιρείοη οὗ ἃ 
ςοπέπυοιυβ ἀΐβοουγβα. ϑοπις νδυίδοηβ 
ποτὰ Μι.᾿8 ἰαχὲ ἃγὰ ποιίοεβ 8 ἴῃ Γκ.᾽ 8 
νεγβίοῃ : οἰκονόμος ἴος δοῦλος, κατα- 
στήσει (Πιΐυτα) ἴος κατέστησεν (Δοτί 8), 
θεραπείας ἴο: οἰκετείας, σιτομέτριον ἴοτ 
τροφὴν. ὙΠεβα σἤδηρεβ, δοσογάϊηρ ἴὸ 

εἶ88 ἀαηὰ Ἡοϊισπιδπη (Η. 6.), ἂτεὲ ἄπε 
ἴο (86 Ῥδγβδῖϊε δείπρ οοππεοῖθὰ ψἱἢ 
[06 Αροβίϊεβ, δῃά οὔθ οἂπ 866 βοζὴβ 
ῬΙαυ δὶ ΠΥ πὶ 6 Πγροιῃεβίβ 8ὸ ἴδ 88 
(δε ὅτβε ἔνὸ ναγίδείοηβ γα ἼἿοηςεσηδά. 
Το πυεδιίοα : ψο {δδη, εἴς., 8 Β0- 
Ῥοδεᾶ ἴο δῆϑυνεσ ἰΐβεῖζ: ψῆο Ὀὰΐ δαοῦ οὗ 
ψ5 ΔΡοβεῖεβ, ννῆο Ἂϑρεοίδ!ν θυ γοι 

εἴας ὑ---ν ἐσ. 42. συτομέτ τον, ἴδε ἄυς 
δότεοα οὗ ἰοοᾶ; ἃ νοτὰ οἱ ΙΔῖε ατεεῖς. 

Ὦτγγη., Ρ. 383, ἰοσδίἀβ ἴτε 86 οὗ 
σιτομετρεῖσθαι, «πὰ επ͵οΐπ8 δερδγδίίοῃ 
οὔεδε οοτηρουπὰ ἱπίο 1ϊ8 εἰ επηεηῖβ: σίτον, 
μετρεῖσθαι. ΤῊς που οσουτβ πεῖς ΟἠΪγ ; 
ἴδε νετῦ ἰπ αεη. χἰνι!. 12 ἀπά οοςδβίοη δι Υ 
ἐπ ἰδῖς αἀτεεῖς δυΐμοσβ.-- νεῖ. 44. ἀληθῶς 

δΈΟοΣ μηδὲ ΝΜ) 33 δᾶνο ἢ. 

Βεῖε, 88 υδιαὶ, ἔος ἀμὴν (νεῖ. 37 8 6χ- 
ςερεοη).--τν ες. 45. ἂν δὲ: ἱπιτοδυοίης 
βυρροϑίτίοη οὗ δῇ ῦυδα οὗ ροννεσ, ἼἿοη- 
οεἰνεᾶ ροββί]ς ἐνδὴ ἰῃ ἴπ6 οᾶ86 οἵ δῇ 
Δροβῖῖς, οὗ ἃ Ῥεοῖεσ. [,μεξ πὸ ργουά 
εςοϊεδίαβεὶς ἐπεγείοσε βᾶν, 18 Τῇ βεγνδης 
ἃ ἄορ ὃ---χρονίζει : ἃ ἀεϊλγεά π' 
ἃ Ρτοπγίπδης τπουρῆς ἱπ οὖν 1, οτα᾽ 5 ἰδίεσς 
υἱΐεγδηςεβ, ὍΤῆς ἀεἶλυ σΩΔΥ Ῥοββίδίν ὃ6 
Ἰοηβ δπουσῃ ἴο αἱΐϊονν εἶτηθ ἴὸς 86 
υἵίες ἀεσηογδι ἰβαιίοη οὗ ὄνεῃ ἴδε δίρμες 
οἴδοϊαϊβ. Μὲάς οὐ Μι.--τοὺς ἴδας, 
εἴο., ἴα τηεη- δηὰ πγχαϊἀβεσνδηίβ, ἰπβιεδὰ 
οὗ συνδούλους ἰπ Με ϑιχοτομήσει: τε 
σεϊθηιίοη οὗ [ἰδ βίγοηρ ννοσὰ ὃγ {Κ., πο 
ΒΕΕΠῚΒ ἴο πᾶν ἰΐ ἴοσ οπα οὗ 8 δίτωβ ἴὸ 
βοῆεῃ μδζβὴ ἐχργαββίομβ, ἰβ ποιίοεδθίς, 
μοὶ πβέναρνα ψ ἤδη πε υπάεγβίδηβ ἱὲ 88 
τοϊειτίης ἴο ἴπ6 Αροβιΐεβ, απὰ Ἴνεη ἴο 
Ρεῖεσ. [1 πλᾶῖ68 ἴοσ [μΠ6 Πυροιβεβίβ δὲ 
δε ννογὰ πιεδῃ8 ποῖ ἴο ουξ ἱπίο ἔννο δ8 
ἢ ἃ βανν, Ὀυξ οἰ Πα ἴο 488} υππιεζοῖ- 
1, ἕο ουξ ἴο Ρίεοε8β ἰῇ ρορυϊασ ραγίδηςε, 
οσΣ ἴο βερᾶγαῖα ἔοπὶ ἴἢς δουβεποϊὶ ἃ 
εδβί ὉΠ] πιθης (ΒεΖα, Οτοιῖίυβ, εἰς.).-- 

τῶν ἀπίστων ροϊηϊβ ἴο ἀερταάαιίοη 
Ὁτα πε οοπῆεπεῖαϊ ροβίτίοη οἱ οἰκονόμος 

ἴο ἃ γίδες δθοηρ ἴδε πηγαϊλζμϊ ; ἀἱδ8- 
τηϊββεὰ, οἵ ἱπιρείβοπεά, οσ βεῖ ἰο ἀγνάρίηρ 
δεγυΐεε. 

γν. 47, 48. Ῥεργεες 0 ρμὲϊὲ απάὰ 
ῥωπίελπιεπέ, ἴλ 1 ἰς. ΟὨΪγ, πὰ βεγνίπρ 88 
ΔΠ ΔΡΟΪΟΡῪ ἕος ἴπε βενεσίιν οὗ [πε ρυπίβῃ- 
Ταοπξ 88 ἀεβοσίρεδ ἱπ νεσ. 46. Τπῃαῖ 
Ῥυπίβηπιεηξ Ρῥγαβῦρροβεβ δῆρε. Τῇε 
δβἰδίεπιεηξ πὸ τηδάς ἰβ ἴο ἴῃς εῇεςξ: 
Ῥεπδῖιν ἱπδίοιεὰ ποῖ 88 ραββίοη ἀϊςιδίβα 

16 



62 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΙ. 

αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς: 48. ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια 

πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθή- 
σεται παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν 
αὐτόν. 40. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς 1 τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη 

"ἀνήφθη; παι 50. βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι 
ἤν Ἰὰς ἕως οὗ3 τελεσθῇ; 51. δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν 

« Βεῖε οαἷν τῇ γῇ; οὗχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ "διαμερισμόν. 52. ἔσονται γὰρ 
ἰὰ ΝΥ, ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ ὃ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσί, καὶ 

δύο ἐπὶ τρισί. 53. διαμερισθήσεται ὁ πατὴρ ἐφ᾽ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ 
πατρί μήτηρ ἐπὶ θυγατρί, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρίδ πενθερά ἐπ 
τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς." 5 

Δ φπι ἴῃ 'ΦΑΒΙ, (εις ἰη Π). 

8 ενι οἰκω ἴῃ ΜΒΌΙ,. 

3 ως οτον ἰπ ΜΑΒΌΙ,. 

4 διαμερισθησονται ἱπ  ΒΌΙ, πιίησος. 

δΊΜΒΌΙ, πιπυβο. πᾶνε θυγατέρα, μητερα ν ἢ ος μους [δε ἀγεῖοϊςε. 

4 Οὐ ἀντης ΜΙ ΒΌΙ,. 

Ῥυξ 858 ργίποίρίς ἀεπιδηάβ.---ὦ δοῦλος ὁ 
γνοὺς, εἴο.; ἀδεογθεβ ἴδε ᾿ῶβε οὗ ἃ 
βεσνᾶπί ΨὯΟ Κπονβ ἴῃ6 τηδϑβίεσ᾽β Ψ|]] 
Ῥυῖ ἄοεβ ποὲ ἀο 1ἴ (μηδὲ ποιήσας), πΠΑγ, 
ἄοεβ ποῖ ἐνεῃ ἱπίεπα οὕ {τζγ ἴὸ ἀο ἴξ (μὴ 
ἑτοιμάσας), ἀεἰ!ΠΡεταϊεῖγ, διυιάδοίοιβι Υ 
περὶϊρεπι.--δαρήσεται πολλάς (πληγάς): 
ΤΩΔΩΥ 58ιἰγίρεβϑ ᾿υβεγ δὶ8. ροτίίοῃ.--- ἐσ. 
48. ὁ δὲ μὴ γνοὺς: ἴῃς ορροβίίε οᾶ8ς 18 
τδδὲ οὗ οπε ννῆο 068 ποῖ ἅποισ. ὙΝΠαὶ 
Ὧε Ψψουϊὰ ἀο ἱξ δε ἀϊά Κηον 18 δποῖμοσ 
4υεκβίίοη ; Ῥυϊ ἴξ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 στγδιυ του Ὺ 
βυρροβεὰ ἴπᾶὶ ἢε νουϊὰ περίεος ἢἰβ ἀυν 
αἱΐεγίγ, {κα τε οἵπεσ, Ἐπουρῃ ἢς ἄοεβ 
ΠΟμπξ πλΐποσ ἔδυ] 8. Ης [8 ἃ ἰονεσ 
βεσνδηΐ ἰῃ ἴῃς ἤουδβε ἴο Ψῆοπὶ τἢς πηδβίες 

νὰ πο ρΡασιουϊας ᾿πβίσυςεοη8 οἡ ἰδᾶν- 
ἴηρ, τπετείοσα νους βρεοίαὶ βεηβε οὗ 
ΣοΒροηβί ΠΥ ἀυτίπρ Πῖ8 αὔβεπος, δῃηά 
δρὶ Κα τπ6 ἀνεγᾶρα βεγσνᾶπὶ ἴοὸ ἴδκα 
ἐἰδετεῖεο ΜΏΕΠ {πε πιλϑίεσ 18 ἌννΑΥ ἔγοτὶ 
ΒοπΊε.---παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη, εἰς. : ἃ ρεπετγαῖ 
τολχὶπὶ {γί Ποσ ἐχρίαἰπίηρ ἴῃ 6 ῥτιηςίρ]ς 
τερυϊαιίηρ ΡΕ ΔΙ ΟΣ τεβϑροῃβι 1 (οι. 
Μι. χχν. 15 8). 

Ὗν. 49-53. Νοὲ ῥεαος ὃμέ αϊυϊΞίον 
(με χ. 34-36. ΤὮΙΒ δβεοϊίοη ἴδ ἱπῖτο- 
υςοά ὈΥ πο ςοππεοίίηρ Ραγίίοϊς. Υεῖ 

ἴπεγα ἰβ ἃ ςετίδίη ΔΠΊΠΙΥ οὗὨἨ τπουρῆξ. 
ϑίγοι Βάεἰτν ἀεπηαπάδά πη άεσ ραπδὶτίεβ, 
δυῖ δβάε!Υ ποῖ δαβὺ ; {ἰπ|68 οἵ ἤεγος 
τσῖδὶ δπὰ οοηῆϊςι αννδιεἶπρ γου. 1 ἔογο- 
ΔΙῸ γου, ἰΠδὶ γα τῇδυ 6 Ἰοτεδγηηβά..---- 
ει. 49. πῦρ: τδε ἔστε οὗ ἃ πὸνν ἕδίτα, 
ΟΓΥΓ τεϊϊρίοη, ἃ δυγηίπς ἐπιβυδβίαβπι ἰπ 
Ὀε ενεσβ, οσεδίϊηρ ἤἥεσοε δπίδροηΐβη ἰπ 
τἀηδα]ΐανεγβ ; ἀερίοσαρῖα Ὀυε ἱπεν τα Ὁ ]6.--- 
βαλεῖν, υξεὰ ὃν Μέί. ἰῃ τεΐεγεπος ἴο ρεᾶςα 
δηὰ ψγᾶσ, βεῖε υκ. ἢΔ8 δοῦναι. -- τί θέλω 

εἰ, εἴς., βοῦν πιυςἢ 1 τυ ΐϊβἢ ἰξ ννεσε δἰσεδν 
Κιπάϊεά ; τί -- ὡς ἀπά εἰ αἴες θέλω ἴο 
ἐχργεββ {πε οὐ͵εοῖ οὗ πὲ νυ βἢ, δ8 ἰπ 
ϑίγαοῇ χχίῖὶ. 14 (θελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήθης, 
γοῦ ν7}}} υυϊβῃ γου μδὰ ποῖ [δε Ὀοτη).-- 
γες. 5οβ. βάπτισμα: Ὀεΐοτε ἴδε ὅτε ςαπ 
Ὀε εἤεοίιδ!}ν Κίπάϊεά {μετα τησδὲ οοσῶθ 
ἔοσ ἴῃς Κιηάϊες Ηἰ8 οὐνῃ Ὀαριείβπι οὗ δἱοοά, 
οὗ ψὮιοἢ τπεγείοσε [6888 πδίυγα!γ βρεδκα 
Βεγε νυ Ἔπιοιίοῃ.---πῶς ομαι, πον 
ΔΙᾺ 1 ῥγεββθά οὔ ὄνεῦΥ δίάθ, δἰῖμες ψὐτῃ 
ἤεσνεηῖ ἀεβίσα (Εὐτῆγ., ὙΠΘορῃγ., 6 
Ψνεῖϊς, ϑοῆδηζ, εἴς), οσ ΨνὮ ἔδδσ, 
Βηγιηκίησ ἴοπὶ ἴδ6ς οὺρ (Μεγεσ, 1. 
νεῖββ, Ἡοϊιζσπιδηη, ΕΗ δΠπ).--τνεσ. δι. 
διαμερισμόν : ἰπβίεδά οὗ Με. μάχαιραν, 
8ῃ δϑβίγαοϊ ρσγοβαὶς ἰειπὶ ἔῸ. 8 ςοπογεῖθ 
Ῥἰςἰοσίαϊ οτς ; Ἔχδοιῖγ ἀεϑβοσίριίνα οὗ 128 
ἴλςῖ, Βοψενεσ, ἀπὰ δνοίἀϊηρ ροββδίδῖθ 
Τἰβαρργεῃπαηβίοη ἃ8 ἰο Οσίβι᾽ δ αἰπὶ --: 
7658 ποῖ ἃ ρδίγοῃ οὗ ισαγ.---  εσ. 52. 
τρεῖς ἐπὶ δυσὶν, εἴς. : [Ὡτεα ἀραίϊηδῖ ἔνο 
δηὰ ἔνο δραίηβε ἴῆγες ; ἄνα ἱπ 81}, ποῖ 
δίχ ᾿πουρ ἴμτεα ρδὶγβ δα πιεπιίοπεᾶ, 
τηοῖπες δηὰᾶ πιοϊπεσ-ϊη -ἰᾶνν (μήτηρ δηά 
πενθερὰ) δείπρ ἴΠ6 βᾶπιε ρεβοῦ, Τὴ 
ΨΆΥ οἵ ρυτζείπρ ἰξ ἰδ ἀου 1688 ἄὰς ἴο [κ. 
--ἐπὶ ψ} ἀδίϊνεα τὸ οομέγα, ΟἿΪΥ ΒδσΘ 
ἴῃ Ν.Τ.; κατὰ νν7ῖῃ σεηϊεῖνα ἴῃ Μι. 

γν. 54-59ς. Α ηαϊ τοογὰ ἐο ἐδ ἐγοιοαᾶ 
(τ΄. Μι. χνί. 2 ἔ,, ν. 25 1[).--τοῖς ὄχλοις : 
ἴῃ Με. 76βι8 βρεᾶκβ ἴο πε Ῥῃαγίβεεβ δπὰ 
ϑαάδυςεεε, ἰπ τερὶν ἴο {πεῖς ἀεπιαπά ἔοσς 
ἃ 5ίρη, ψῃϊο ρίνεβ ἃ πιοῖς ἀεῆβηϊϊο 
οςςδίοη. Βυὲῖ ἴδε ννογάβ τηῖρῃε χυϊϊο 
ΔΡρρζορτίδιοῖυ πᾶνε ὕεεη δά ἀγεββεὰ ἴο ἴδο 
Ῥεορίς δὲ ἴατρε:. ὙῶἊε ννεδίμεγ-  Κὶ]} 
δβογιδεὰ ἴο ἴπῸ δυάϊεπος 'ἰ8β βυο 88 ΔΥ 
οὨδ τηϊρῃς Ρροββεββ, δῃὰ δ]] 1ε᾿ν8 ἡθεδεὰ 
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54- Ἔλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, “Ὅταν ἴδητε τὴν 1 νεφέλην ἀνατέλ- 

λουσαν ἀπὸ 3 δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, 
οὕτω. 

γίνεται. 

Ὄμβρος ἔρχεται " καὶ γίνεται ἀ πετε οοἷν 
55. καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε, Ὅτι καύσων ἔσται - καὶ “ΝΠ Τ' 

56. ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ 
οἴδατε δοκιμάζειν " τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετεὁ ; 57. τί 
δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον ; 58. ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ 

τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι 
ἀπ᾽ αὐτοῦ - μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτήφ σε 

παραδῷ τῷ " πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλλῃ ὅ εἰς φυλακήν. ὁ μετε οΗἿΥ 
59. λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ ὁ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν τ λπὰ 

ἀποδῷς." 

1 Οηξ τὴν ΑΒΙΧΔ 1, 33, 69 αἱ. 

3.“πὶ ἰη 8481, 64. 
8 οτι δἤεν λέγετε ἴῃ ΑΒΙ,, εἰς. 

4 Ἐοσ δοκιμαζετε (ΑῺΔ αἱ.) 3.1, 33 νεΓβ8. Ὦᾶνε ονκ οιδατε δοκιμαζειν (ΥΝ.Η.). 

βαλλη 
6 Οπιΐ ον ΒΙ, τ᾿ Οτίξ. 

186 νατπίηρ. ὙῊς ῥτεοίδε οἰσουπηβίδηοθβ 
ἱπ οι 1Π18. ἰορίομ ν88 βρόκδθη γα ὑη- 
φετίδίη.---ἐπὶ δυσμῶν, ἰπ ἴπε ννεϑῖ, {πε 
τερίοη οὗ ἴδε βεϊτίπρ δυῃ, ἀπά οἵ {πῈ 
Μεάϊτεσσαηθδη. Α οἱουὰ τἰβίηρ ὉΡ ἔγοπὶ 
ἀηδὲ αυδτίες πιεᾶλπὲ, οὗ Ἴουζγβα, σαΐπ (1 
Κίηρβ χνὶϊ, 44, 45).--τνεσ. 55. καύσων, 
δε βίσοοςο, ἃ δοῖ 'νπὰ ἴτοπὶ ἴῃς ἀδϑετῖ, 
δΠΕΒεηρ νερεϊαιίοη (48. ἴ. 11), ἐαυ λιν 
δ τηλίϊεσ οἵ οουτβα.-- εγ. 56. ὑποκριταί 
ΒΕΕΓΏΒ ἴοο Βίτοηρ ἃ ἴετπι [0 Δρρὶν ἴο ἴδε 

ΡΙε, δαπὰ πιοεὲ δρρτορείδίις: ἴο ἃ 
Βατίβαϊς οὔ ὑγοίεββίοῃδὶ δυάϊεηος (Με. 

χνί. 3). Εδρμπεῖ, δἴϊτες Ἐγαβπγιβ ϑοῆτγηϊάϊ, 
τιδηβίαίεβ λαγίοϊἑ, εδῖμπες ῥγορμείβ, 
οἰτίπα ἃ ραββᾶρε ἔγοπι [,ποΐδπ ἰῃ βυρρογὶ 
οὗ 118 βεῆβε. Τῆηΐβ 8 ςεγίδί πν οπα 
τηεδπίηρ οὗ ἴδε νοτὰ (υἱάε Ῥαββον), Ὀαΐϊ, 
88 Ηδδη σεπΊασκβ, [Ὡς ὑβᾶρε οὗ {πε ΝΟΤ. 
ἄοεβ ποὶ βυρροσῖ ἰξ βοσε.---εσ. 57. ἀφ᾽ 
ἑαντῶν, ἴγοτα οἵ οὗ γουγδεῖναβ (σμα ςῤομές, 
Ῥαϊαίγει); νους πεοάϊηρ ἀὴν οπα ἴο 
161} γου ἔπε τίρδι; ἱπιρ᾽ γίηρ, τῆδι τῃς 
Ῥεζβοῦβ δἀἀγοββεά ψεγε ἀεϑιίζυϊς οὗἩ [Π 6 
ἈνΕΓΆΒΕ ΤΊΟΓΔ] ἰηβίρῆς (οὐ ΓΚ. χχί. 30).---- 
Ψψες. 58. ὡς γὰρ: ἱπιγτοδυςίηρ ἃ ἰεραὶ 
βοεῆς ἴτοπὶ πδίυγαὶ 11ὸὶ ἴο Π]υβίγαϊς ἃ 
δἰ πη ῖ ας δἰταδείοι ἱπ ἐμ τηογαὶ υνοσὶ ἅ. 1ὲ 
8 ἱτῃηρ!εὰ της 1 τπεν πδὰ ἴπὰ πεοεββᾶγυ 
ταογδὶ ἀϊβοογητηθηὶ πεν ᾿νου]ὰ 866 ἴπδΐ 
ἃ )αάρτηεηϊ ἀν ννᾶ8 δὲ παπὰ, απὰ ὑπάετ- 
βίδπὰ τπαὶ τδε ἀπ οὗ ἰπ6 ποὺς Ψ»88 ἴὸ 
Ποπια ἴο ἴεττη8 νἱἢ πεῖς δάνασβασυ ὉΥῪ 
εἰπιεὶγ τερεπίαπος. ὙΤμᾶὶ 18 μον ἴπενῪ 
ννου]ὰ 411 ἂςῖ 1ζ ἴξ ὑγεσε δῇ οσγάϊπαγυ Ἷδϑε 

δ παραδωσει ἴῃ 3 ΒΌ τηΐηιδο. (1. πὸ Τ.Ε.). ὙΒε βάπὶς δυϊμογίτἰεβ ἤᾶνε βαλει (ογ 

οὗ ἄεθίος δπὰ οσεάϊτον.-- -δὸς ἐργασίαν 
(ρῆγαβε βαγε οἠἱυ): υβυδὶν ἱπιεγργεῖθά 
δῖνε ἀϊρεηςε, εἶνε τῆϊης ἐπάδθανουτ- σα 
οῤέγανι, ἃ 1, δἰἰπῖϑτῃ. ὙΠεορΏγ]δςὶ ταηἄοσβ 
ἰτ: ρῖνα ἱἐπέόγεδέ (οἵ ἴῃς βυπὶ ονγεὰ) ; 
Ἡοδηδπη, οὔεν Ψψοσῖ, ἰἸαδουτ, ἱπ ρίαςε οὗ 
τηοπογ.--κατασύρῃ (πετε ΟΠἿΥ ἴῃ Ν.Τ.), 
1εβὲ πε ἀγαρ' τῃες ἴο ἔπε ᾿πάρα, βίγοηψοσ 
ἴμᾶπ Μι.᾿8 παραδῷ (ν. 25), τεΔ] τὶς ἀηὰ 
ποι χα βεταιςά. τῷ πράκτορι, ἴῃς τηδῃ 
ὙΏοδα Ὀυδίπεββ ἰξ Ψγ88 ἴο ςοϊϊεοῖ 16 
ἀερὶβ δἴϊεγ πε Ἰυάρε μαὰ ἀεογεεά ρᾶγ- 
τηεῃΐῖ, οσ ἴὸ ρυξ ἔπε ἀεθῖος ἰη ργίβοη {1} 
{πε ἀεῦὲ νᾶβ ραϊὰά. Κυρκε ἀςῆηεβ 
πράκτορες: “εχδοίοτεβ αὐυἱ τηυ]οῖδβ 
νἱοἰδίογαπιὶ ἰερυπὶ ἃ ἰυάϊοε ἱττοραῖδβ 
εχίρσυης," οἰκίην δῃ ἰπβίδηςς οὗ ἰΐβ. υ86 
ἴτοῖῦ Βειποβίβεηςβ.---  εσ. 59. λεπτὸν, 
τῆς Πα οὗ 4 κοδράντης (Μέ.᾽8 ννοτά), 
ται κίηρ ἴῃ6 παρα βϑῖν οὐ [0]] ραγπιεπὲ ἰπ 
οτάοσ ἴο σοΐβαββ ἔγοπὶ ῥσγίβοῃμ 811}} πηογα 
ἐπηρῃδίϊς. 

μαάριεῃ ΧΠῚ. ΘΟΜΕΝΤ ΤῸ ΟΟΜΕ. 
ὙΤΠ8 οπαρίεσ Ἴοηίίπυαβ τἢε βοπιῦτγα 
}ιάϊοϊ4! δἰγαίη οὗ χίΐ. 54-50ὅ. Βερίπηίηρ 
ἢ ἃ ρεπεσγαὶ τεΐεγεηςς ἴο {πε ἱτηρεπά- 
ἱπρ ἄοοπι οἵ Ιβγϑεῖ, ἃ8 ἐογεβῃδάοινεά ὈΥῪ 
ἃ τεροτιεὰ ἱγαρεὰν νυ μοῦ δά Ὀδίβ! πη 
ςεσγιδίη ἱπάϊνί ἄν418, 1: επὰβ τ Ὦ ἃ βρεοίῆς 
Ῥτγεάϊοιίοη οὗ ἴδε ἀεβισυςοη οὗ ̓ ετυ δα! πὶ 
δίπηΐας ἴο τπδὲ ψΐο ἢ οΙοβαβ τὰ ρτεδὶ 
Δηϊ-Ῥμαγίβαὶς ἀΐβοουσβε ἰθπ Με. χχίϊὶ. 
ΤὮς ἀτγαπηδεῖς εθεος οὗ τε ῥγαάϊοιίοα 
{ῃασα ἰ8 δπείγεϊ νυ ἰοβὲ ἰῃ 1.1.8 παγγδαῖϊνε, 
ΜΙ ἢ ἴῃ δυθδεαυεηΐ οδαρίεγε οοηιίππεϑ 
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ΧΙΙΠ]. 1. ΠΑΡΗ͂ΣΑΝ δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες 
αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξε μετὰ τῶν 
θυσιῶν αὐτῶν. 2. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἷ εἶπεν αὐτοῖς, ““ Δοκεῖτε, 

ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους 
ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα ̓  πεπόνθασιν; 4. οὐχί, λέγω ὑμῖν - ἀλλ᾽ ἐὰν 

μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ὃ ἀπολεῖσθε. 4. ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα 

καὶ ὁ ὀκτώ, ἐφ᾽ οὖς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωάμ, καὶ ἀπέκτεινεν 
αὐτούς, δοκεῖτε, ὅτι οὗτοι ὅ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας ἀνθρώ- 
ποὺς τοὺς κατοικοῦντας ἐν “Ἱερουσαλήμ ; 

ΤΉΜΒΙΧΤ νεσββ. οπξ ο |. 

δομοιωξ ἰπ ΜΙ ΒΌΓΤΊΊ, 13, 33, 60 αἷ. 

δ αντοι ἰη ΜΑΒΚΙΥΤ 33, 60 αἱ. 

ἐξα τεροτγὶ οὗ {δε τεδοπίηρ οὗ Ὁ γίϑὲ 358 ἰξ 
τε εηὰ ννεῖα 81}}} ἃ ρτεδὶ ννᾶν οὔ. 
ν. 1-5. Τὰεπο Οαἰξίεαπ ἱγαρεάν, 

Ρεου Αγ τὸ 1,Κ., ἃ8 18. ἐδε ρτεδίεσ ραγῖ οὗ 
ψῆδιὶ ΤΟ]Πονβ, οὐ ἴο χνὶϊὶ. 14.---Ν ε͵. Σ. 
παρῆσαν δέ, εἴς. : ΤΒςε ἱπιτοδυςίίοη ἴο 
ἴδια στυσδοῖηε δβίοσυ Ὡδίυσγα! γ ἰπιρ 168. ἃ 
τοτηροσὶ οοππεοοη δεΐνεεη ννῆδὲ 
[οἱϊοννβ δῃὰ ννῆδῖ ροεβ Ὀείοσζε : ἱ.4., ΒοπΊ6 
Ῥτεβεπὶ ἤδη 16βὰβ βροῖα 88 τεροζίεὰ ἰῃ 
χίϊ. 54-50 ἰοοῖκ οσοδβίοη ἕο ἰε]1] Ηἱπὶ [Π18 
Ρίεος οὗ τεοοπὲ πεῖνβ, σεοδ]εὰ ἴο {δεὶτ 
τηϊπάβ ὉγῪ παῖ Ηε μά βαϊὰ δδουΐ Ἰυάρ- 
ταθηΐ δηὰ μον ἴο ἀνεγῖ ᾿ἴ, ὙΠΕΓα 15 ΠῸ 

τεᾶβοῃ ἴο βῦρροβε παῖ ἴε σοπηεο- 
οη ἰδ τηρεῖν ἰορίοαὶ, δηὰ πὶ ἴδε 
φσείδοε ἰβ βίῃ ρΙν ἃ ἰἰϊεγασγυ ἀθνίος οὗ 1κ. 
- τῶν Γαλ.: τ[ῃς ατιίοϊε ἱπιρ[1ε5 ἐπα τῃ 6 
Βίοσυ ννᾶ8 ουγγεηῖ.---ὧν τὸ αἷμα, εἴς. : 80 
1Π6 Βίοσυ νγὰβ ἰοἱά δπιοηρ ἴπε Πογγίβ ἃ 
Ρεορῖς: ἴῃε δΙοοά οἵἩ ἴῃς ροος Οδἰϊϊεαπ 
νἱοξτηβ συ] εβϑὶν ϑῃθὰ ὉΥ Ριϊδῖε 116 
1Πεγ ψνετε ἰπ ἴδε νεῖν δοῖ οἵ οἤετίπρ 
βδοζίῆςς. Ῥοσίξοι !γ Ἵοσθάϊθῖες ἱπ πόδε 
εἰτλοβ ὑπ ᾶδσ βυςἢ ἃ τυΐεσ, δηὰ ἰπ γεΐεσοηςα 
ἴο βιοἢ; νἱοτίπηθ, (4116 δη8, ἔγεε ἴῃ βρί γί, 
σεβεῖνε ὑπάεσ ἴἢ6 Κοπιᾶη γο Κα. ὅδ᾽ πη] 
ἱποίάεπὶβ ἰῃ ]οβερὮι8, μουκα ποῖ τΠϊ8 
τεοίβε οσσύτγγεηοα.--- ες, 2. ἀποκριθεὶς: 
ἦξαιο δηϑννεσεά ἴὸ δη ἱπιρὶεὰ αμεβιίοη. 

οδβε νῆο το]ὰ πε βίογυ ἐἼχρεοϊεά Ηΐπὶ 
ἴο τῇδε βοπιδ γουηδγκβ οἡ ἰΐ ; ποῖ βυςῇ 
ἀουδιϊεββ δΑ8Ββ Ηξς ἀϊά σῃᾶκε.---δοκεῖτε, 
{ππκ γα; ΡΥ ΡΑΡΙΥ ὑπαὶ νγὰβ ͵υδὲ ψνμδὶ 
δεν ἀϊὰ τιηκ. ΤἼε ἔδίε οἵ τπ6 Δ] 116λπ8 
αυνακεηεὰ βυρογβε ουβ ΠΟΙΤΟΓΙ ὑτοπα ἴὸ 
ἐπηρυῖε ἴο 1Π6 ν]ςεἶπηβ Βρεςΐδὶ ογι ταὶ δ᾽ γ. 
--παρὰ πάντας τ΄ Γ., ἴῃ σοτηραγίβοῃ 
«10 α] σα ίεαης. Τὸ τῇδε ἴδε ροὶπὲ 
λοσα υἱνϊὰ τε νἱοῖ π|8δ ἃἂσῈὲ Ἴοπιραγεὰ 
ἢ πίε οὗἩ πεῖς οὐ ῥσγονίηςς, ἀϊβ8- 

βἰίου, δηὰ εεπιριδιίοηβ.---ἐγένοντο, 
ςΔπι6, ΕΓα βῆοννῃ ἴο ὃ6.---πεπόνθασι, 

5. οὐχί, λέγω ὑμῖν - 

3 ταντα ἰπ ΜΙ ΒΌΙ,. 

4 Οπίξ καὶ  ΒΌΙ, 

49 ΒΡΓΙΧ αἱ. οπιῖξ ἐν. 

διᾶνε βυβδετεά, δῇ ἱγγενοςσδῦϊε ζδοῖ.--τ᾽τγες. 3. 
οὐχί, ἂῃ επηρἢδιῖς “ πο, ἰο]]οννεὰ ὃΥ ἃ 
βοϊδπιῃ “1 βδἂὺ ἴο γου ". Το ργορδεῖὶο 
τηοοὰ ἴ5 οἢ δε 8 ἐσ. Ηε σεδάδβ τὴ ἴῃς 
ἕαλϊε οἵ ἴδε ἔετν τῆς ςσοπιίῃρ ἀοοηὶ οὗ ἴῃς 
ψ οἷα πδιίοη.---ὁμοίως, ἰπ ἃ 5ἰΠ} 118 νγᾶυ. 
ὡσαύτως, τπε τεδάϊηρ ἴῃ Τ.Ε., 15 Βίγοηβεσ 
τὸ ἰπ τε. δαρι ψᾶυὺ. |65ὺ8 ὄχργεβδεβ 
Ηϊτηβεῖ τ ἔτεαιεῦ ἱπίεπει νυ 8ἃ5 Ης 
Ρτοσεεάβ -Ξ γε 88}] ρεσίβῃ 1{κεννῖθε ; πᾶν, 
ἴῃ ἴδε βᾶπιε νγᾶν (νεῖ. 5, ὡσαύτω8), γους 
ἴοννεσβ ἀπά τεηλρὶοβ 8]}Π[ἰππρ ἀρουϊ γοῦγ 
ξᾶΆΓΒ.---  εσ. 4. ]ε8085 τείεῖβ ἴο ἃποίμοσ 
ἐγαρὶς οσούστεηςα, βυρρεβιίηρ ἴπᾶὶ Ηδ 
ΜΒ δουαδϊπίεὰ τ Ὀοΐδ. Ηἰβ εδαγϑ 
ΨΜΜΕΓα ΟΡδη (0 411] ουὐττεπΐς πεννβ, αηὰ Ηἰβ 
ταϊηὰ ρῥγογιρί ἴο ροίηε ἴδε πιοσδὶ, Τῇδ 
ἴαςϊ βιαιεὰ, οἰπογνν δε ὑηκηοννῃ ἴοὸ .8.--- 
ὀφειλέται͵ ννοτὰ ςῃαηρεά, ἰῃ πιεδηίηρ ἴδ 
ΒΑΠΊ6 48 ἁμαρτωλοὶ, πιογ2] ἀεδίοτβ Ρᾶγ- 
ἴα θεὶς ἄεῦε ἰπ πὶ ἀΐδπιαὶ νυ. 

Ὡς υἱΐζετάποεβ οὔ [1|εβὺ8 οὔ ἴδϊ18 
Οοςαβίοη ἀο ποὲ Ῥεᾶσ οπ ἴδε βρεποσαὶ 
ᾳυεβίίοη : ἕον ἔδυ τπῖδὺ ἰοὶ ὃς νἱενγεά 
85 80 ἱπάεχ οἵ σβδγαςθεσ ὃ νυνί ἢ νν 88 ποῖ 
ἔδεπ Βεΐοσε Ηἰἶβ πιά. Ης δϑβυπιεά παῖ 
ἴῆε βυβετεῖβ ἴῃ ἴδ6 νο οδιδβίσορῃεβ 
ΨΈΙΕ βίπηεσβ ἀπὰ Ἔνεη ρτεδῖ βίπῃεσβ, 80 
δοαιυϊεβοίηρ ἰπ ἴδ ρορυΐδσ νίενν, θεοδιιβα 
Ηδς νϑηιεὰ ἴο ροϊπὶ ἃ ᾿ἰεββοῦ ἔογ ἴΠ6 
ψΠοΙς πδιίοη νι ἢ Ηδ τεραγάεά 48 ἴλϑι 
τὶ ρεηΐπρ ἴος Ἰἰυάρτπεπε. τοῦ ἴῃς βᾶυ- 
ἷῃξ ἴῃ τε Τεδοπίηρ οὐ ἐς ΗΠ] οοῦ- 
οεγηΐηρ τῆς Εδίπεσ ἰῃ Ηξεάνεπ ρἰνίπα 
βιηβῃΐηε δηά τγϑίη ἴο εν] ἀπὰ ροοά δἷΐκε, 
ἰξ ἰ8 ενίάεπε ἰπδὲ Ης πὰ τίβεη ποῖ οὐἠἱῦ 
δθῦονε ρορυΐᾶσ ουγτεηξ ορὶπίοη, δὰϊ ἐνεῃ 
δῦονε 1ῃ6 Ο.Τ. νἱενν δἃ8 ἴο ἴπε οοπηεο- 
το Ῥείνεθη Ῥμγείςαὶ δπὰ πιογαὶ σοοὰ 
δηὰ εν!]. Τμδὶ βαγίπρ ἱπιρ 165 ἐμδὲ ἴμεγο 
18. ἃ ἰᾶγρε βρῇετε οὗ Ὀϊνίης δοιϊίοη νμϊῃ 
ὙΨὮΙΘΙ τπηοσαὶ ἀϊβεϊηςτοΠ 5 ἀπιοης πιε δγα 
ονεσίοοκεά, ἔμδὲ φοοά πιᾶὺ οοηις ἰο Ῥδά. 



Σ-Ἴο. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ τς 

ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε,; πάντες ὁμοίως 2 ἀπολεῖσθε." 6. Ἔλεγε δὲ 
ταύτην τὴν παραβολήν: “Συκῆν εἶχέ τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ 
πεφυτευμένην ὃ: καὶ ἦλθε καρπὸν ζητῶν“ ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. 
Ἴ. εἶπε δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, ᾿Ιδού, τρία ἔτη ὅ ἔρχομαι ζητῶν 
καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω, ἔκκοψον αὐτήν - ἱνατί 
καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; 8. ὃ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες 
αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν, καὶ βάλω 
κοπρίαν 9. κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλονῖ 
ἐκκόψεις αὐτήν." 

1ο. Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 

1 μετανοησῆτε ἴῃ  ΌΓΤ. 5 ὡσαντωῖ ἴῃ ΜΒΙΜ τ, 33 αἱ, (υἱάε Ὀεϊον). 

8 πεῴντ. Ὀείΐοτε ἐν τω αμπ. ἰπ ΜΙ ΒΌΙΧ. 4 ζητων καρπὸν ἰπ 411] υποίαϊδ. 

5 Αδεσ στὴ ΜΙ ΒΌΙΤ μᾶνε α οὐ (ΤίεςΒ,, ὟΥ.Η.). 
4 κοπρια ἰῃ ΜΑΒΙΤ αἱ. ,. (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η.). 

ΤΩΔΤΒ.). 
Ὁ δι88 κοφινον κοπριων (Ὁ.Η. 

φως τὸ μελλον δεΐοτε εἰ δε μηγε ἰη ΜΙ ΒΙΤ 33, 60, ἃ Ὀειίες ἀτγδηρεσηεηῖ, 

τῆδῃ δηά εν] ἰο φοοὰ πηεπ. Τὸ οὖσ [οσὰ 
ἴε ψουϊὰ ποὲ μανε ἀρρελγεὰ ἱπιροββίθ!ς 
ταὶ βοπὶῈὲ οἵ ἔπε ὈῬεβὲ πῆεὲπ ἴῃ [βγϑδὶ 
τηῖὶρδε Ῥς ἰηνοϊνεά ἴῃ [Π6 ἔτνο οαἰαπλίτῖεβ 
δοζα τηεπιίοπεά. 

γν. 6:9. Ῥαγαδίε οΥΓ ἐπα δαγγεπ ἤρ 
ἐγεε, Ῥεου]δν ἰο [Κ., Ῥχορδθῖν εχίεπι- 
Ροτίβεά ἰο εἴηδοάνυ ἴδε πιοσϑὶ οὗ ἴδε 

εοράϊηρ, πατιδεῖνεβ ; [δ κεβ ἴῃς ρίδος ἱπ 
ἴκ οἵ ἐπε ουτείηρς οὗ ἴδε ὅξ ἴτες ἴῃ Με. 
δηά ΜΙ.--- ες. 6. Σνκῆν εἶχέν τις: ἃ 
Βᾳ τες, φυΐξε ἀρρτορτίαϊε πὰ ςοπηπιοη ἴῃ 
ξούπεῖβ οὗ ἃ νἱπεγατά, γεῖ ποῖ ἴδε πηαίῃ 
Ρίδπε ἰῃ δυο δ ἃ ρίαςα; βεϊεοϊεά γδῖμεσ 
ἴδδη ἃ νίπε ἴο γτεργεβεηξ [βγϑεῖ, Ὁ ὑΥΑΥ 
οὗ ρῥγοίεδὲ δραίπβὲ δεδυπιεά ἰπδ᾽θηδῦὶε 
Ῥτίν!ερε. “Ῥεσίβῃ," |εβὺ8 πδὰ βαϊὰ 
πος δηὰ δραΐπ (νν. 3 δηὰ 5). ϑοπὶς 
δελτεῖς τοῖεῖι μη κῚ ἐμρῶν ὮΝ ΤΡΥδῊ 
ες Ῥεορίς μεσ 68, Τερ 168 [εβι8 

ἴῃ ἐπέκεν, κε ἃ Ῥασσεῃ ἢρ ἴσες Ἷαβὲ ουὔξ 
οα νἱπεγατὰᾶ, ψὙΠετα δὲ Ὀεβί ἰΐ ἢδ8 Ὀυΐ 8 
δυδοτάϊπαίϊε ρῖαςε.---Ν ες. 7. ἀμπελουργόν, 
δε νἱπε-ἄγεββε (ἄμπελος, ἔργον) δεῖα 
ΟΠ ἰπ Ν.Τ.---ἰδοὺ, Ιο 1 48 οἵ οπα Ψψῇο 
868 ἃ τί ρπε τὸ οοτηρ]αίῃ.---τρία ἔτη, τῆτες 
γεᾶσβ, τεοκοπεὰ ποῖ οσῃ δε ρἱαπεης οὗ 
ἴδε ἔτεε (11 18 ἴἤγεε γεᾶσϑ δῆεσ ῥ᾽ απίίπρ 
ἔπδὲ ἱξ Ὀερὶπβ ἴο Ὀεδγ ἔτυ), Ὀὰξ ἔγτοπι 1Π6 
εἶπε τ8δὲ 11 ταῖρι Βανε Ῥεεπ ἐχρεοίϊεά ἱπ 
οτάϊπασυ σουγβα ἴο γίεἰ ἃ οσορ οὗ ἢρϑβ. 
ΤΒγος γδασβ ἰ8 ποῖ ἃ ἴοπρ ρετῖοά, Ὀυὲ 
δηουρἢ ἴἰο ἀείετταῖπα τ μβεῖπεσ ἴς ἰβ σοίηρ 
ἴο δὲ αυϊε-δεατίηρ, ἴῃς οπε (Ὠίηρ ἰδ 18 
ἴδετε ἴοσ. [Ι͂π {πὲ βρίγιιυδὶ βρῆετε ἱπ 
Ὡδίοηδι 1136 ἴδε σαηποὶ Ὀ6 ἀεϊετπιίηεά 
80 δοοῃ. [ξ ΠΊΔῪ ἴδκε 88 ίβηΥ ἐλομοαπάὰ 

γεᾶσβ.---ἔρχομαι, 1 κεερ οοπιίηρ, ἴδε 
Ῥτορσεβδβίνε ργεβεηῖ. Τῆς πιδβίδσ σοπιεβ 
ποῖ ΠΊΘΣΕΙΥ οὔσας ἃ γδᾶσ, Ὀυϊ ἀραίη ἀπ 
ἀραὶ Μη [ῃ6 γεᾶσ, δὲ τ 6 β6Άβοῇ 8 
Ψψ Πεη ἔγυϊς τυ ὃ6 ἔοιπὰ οἡ ἃ ἢξ ἴγθδ 
(Η απ). Οὐ δουλεύω ἰῃ χν. 20. 
εὑρίσκω, 1 ἄἀο ποῖ πὰ ἰξ. 1 ςοπὶα Δῃ. 
οὐ δηδ δγῦ αδἰννᾶυβ ἀϊβαρροϊπιεά, 
Ηεπος ἴδε ἱπιρακίεπε ἔκκοψον, οἰ ἰτ ουξ 
(το ἴδε τοοὶ).---ἶνα τί καὶ : καὶ ροίπί8 
ἴο 8. βεοοπά ρτουπά οὔ οοπιρίαἰπί. 
Βεβίἀεβ Ῥελγίηρ πὸ ἔγυΐϊξέ ἰξ οσςαρίεδ 
βρᾶςς ΨΕΪΟΒ πλῖρῃς Ῥ6 πιοσα Ῥχγοβ Δ] 
ΒΙΙεὰ.---καταργεῖ (μετα ἀπά ἴῃ ΡΔ0}}5 
αρίβι:16 8), τεπάειβ υὑδβεῖεββ ; υϊραῖε, 
οεομῥαξ, Ῥεδοῖο δ! ἱδ ποῖ νεσῦδ! ν δα 
τίρῃς τεπάστίησ. Αἱ Ῥάστεη ἢ [68 
τοηάειβ ἴπ6 ἰαπὰ υδεῖεδβ ὉῪ οσουργίηρ 
νῖυδθ]ε βρᾶςε.--- εσ. 8. τοῦτο τὸ ἐβαδῳ 
Οὴς γεᾶσ τοῖο: 86 δᾶ8 ποῖ οουγᾶρε ἴο 

ὌΡΟΒΕ ἃ ΙΟΠΡῈΙ {ἰπ|6 ἴο δὴ ἱπιραδίίεπε 
ἀὰκδιμεθα Ἀὰ ια (ποιεῖ ῬΙαξαΙς ποτὰ 
δάϊεςιῖνε κόπριοφ), ἀυηρ 5βἴυῆβ. Α 
πδῖαγαὶ ρσοροβαὶ, Ὀμὲ βοτηεείπηεβ ζογε τ 
8 Ὀεϊίεσ ργοπηοῖεὰ ὉῪ βιίδγνίηρ, οὐϊίην 
τοοῖβ, 80 ρζανεηξη δ ἴτεα ἔοσω 
τυπηίηρ ἴο νψοοά.---“εῖ. 9. εἰς τὸ 
μέλλον: [Ὁ ἴὲ Ῥεᾶγ ἐλέ σονεῖπρ' γ6αγ----ννεῖ! 
(εὖ ἔχει υπάετειοοὰ) .---ἐκκόψεις, ἴ ποῖ, 
ἐκοι «λαϊὲ εμέ ἰὲ ἀοιοη--ἰῃου, ποῖ 1. 1 
ἅἀερεπάβ οὐ τῆς τπηδβῖεσ, μου ρῇ (δα νίπα- 
ἄγεββες δοῖεν τεσορτιίβεβ ὑπαὶ τῆς ἀς- 
οἰβίοῃ νἱ} Ὀς υ5δῖ. Ἦε βυτιρδιηβεβ ἢ 
ἴδε πιδβίεσ᾽ Β ἀεαίσα ἴοσ ἔγυϊξ, ΟΥ̓ σουγβα 
ψ Βοη τς Ὀάττεη γος 8 τειηονεὰ δηοίῃ ον 
ΨΈ θὲ ρ᾽απιεὰ ἰη ἱξα ρίδαοα. Ὑῆα ραζγαῦ]α 
Ῥοϊπῖβ ἴο τς τυ ἰδυρῆϊ ἴῃ νεῦ. 20. 



566 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΠΙ. 

11. καὶ ἰδού, γυνὴ ἦν! πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ 3 
ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα, καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ 

παντελές. 12. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε, καὶ εἶπεν 

αὐτῇ, “Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σοῦ." 13. Καὶ ἐπέθηκεν 
αὐτῇ τὰς χεῖρας - καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 
14. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ 
ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ," “““Ἐξ ἡμέραι εἰσίν, ἐν αἷς 
δεῖ ἐργάζεσθαι - ἐν ταύταις ὁ οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ 
ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου." 15. ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος, καὶ 
εἶπεν, “Ὑποκριτά,ὁ ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν 

αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ἴ ποτίζει; 16. 
ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἦν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδού, 

δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ 

1 Ομξ ἣν ΜΒΙΥ 33 αἱ. νεγεβ. 

5. Αῇἴεσ οχλω Ν,ΒΙ, ἰηβεζῖ οτι. 

ΒΈΟΣ οὖν ΦΙΒΌΙ, 1, 69 αἱ. πᾶνε δε. 
ΤΊ Β δᾶνε ἀπάγων (ΝΗ. τοχὶ). 

νν. 10-17. Οπγε ἐπ ἃ σγπαρορμθ ΟΝ ἃ 
ϑαδδαίᾳ ἄαγ, Ῥεουϊας το Τὰ ἔγετ. 1ο. 
ἐν τοῖς σά : πᾶν τηδᾶῃ οὐ ϑαῦυδιἢ8 
(Ηδδη, νδο τεΐεσβ ἴὸ {δε διοοηϊανίπαείπς 
υ8ε οὗἉ 5ἰηρσυῖας δῃὰ ρίυγαι ἱπ 1.1.) δῃ 
ἱπιρῖὶν ἃ οουτβα Οὗ ἧ Ἀἱπβίγσυοϊίοη ἱπ ἃ 
Ραγιίου]α βυπαρορυε ἔος ψνεεῖζβ.--- ἐσ. 
11. πνεῦμα ἀσθενείας : {πε [εν 5βανν 1ἴῃς 
δοιίοη οὗ ἃ ἰοσείψι βονγεῦ ἴῃ Ἔνεσυ ἔπι 
οἵ ἀΐϊβεδβε ψ Ὡς ἢ ̓ἐξτωρηνο 16 δβρεςὶ οὗ 
186 βυ βεσοσ᾽Β 1} θείη; ονετπιδδίοσγεά. [ἢ 
τη 18. σαδε ἴδε ψνοπιδη 68 Ῥεηξ δπὰ σου]ὰ 
ποῖ βίσγαί βμβίεη Ποσβαὶῇ θη βῃς ἐτσίεά.--- 
σνυγκύπτουσα, Ῥεπῖ τορεῖποσ, πεσα ΟΠΪΥ 
ἱπ Ν.Τ᾽.--εἰςε τὸ παντελές γοεβ υἱτῇ 
ἀνακύψαι, ἀπά ἱπιρ!ε8 εἰἴπεσ ἐμαὶ δε 
ςουϊὰ ποῖ ἐγθοῖ ἢεσ Ὠεδὰᾶ, οσ Ῥοὰγ αὲ αἰΐ, 
ογ ἐπέϊγεῖν. Ὅς ἔογπιεσ ἰ8 πιοσα ἴῃ Κεαρ- 
ἵπρ 8 ἴῃς ἰάεα οὗ Ὀοπᾶάδρε ἴο ἃ ἐογεὶ 
βριτῖ (ϑοῃδηΖ). πη ὑυδεὲ οὗ τῃ6 
Ῥῆταθβα ἰῇ Ἡδεῦ. νὶϊ, 25.- ες. 12. 
προσεφώνησε: 7|εϑ81:8, ἔνε ῥγοτηρῖ ἴο 
Βυτηρδίῃίβε, Ἵδ]εὰ δες ἴὸ Ηἰπὶ ννῆεπ 
ΗΪΐβ εγε ἴξ ὑροη {πὰ Ὀδης ἤρτα.--- 
ἀπολέλυσαι: ρετίεος ἕο ἔαίυτς, πα 
της δ8 ροοὰ 48 ἄοπε; βδροκεὴ ἴο 
σμεοσ ἴῃς ἀονποαδὲ Ψοσηᾶπ Ώ1Π6 806 
ΔΡΡτΙοδομεβ. ὙΤΠῈ οὐτε ΨὙὰ8 σοηΒβιπι- 
τηαϊεὰ Ὁν ἰουςῇ ἤδη δῆ6 ᾿Απὶε ὑρ ἴο 
7εδὺ8 (νεσ. 13), νδεγεῦροη πα εἰρμίδεη 
Υεδγβ᾽ βυβεσγεσ Ὀυγβδὲ ἱπίο ῥγαδίβε: ἐδόξαζε 
τὸν Θεόν. Α Ἰἰξεῖ]κα πιονίηρ βοεηε.--- 
ες. 14. Βιϊῖ τεϊρίοιιβ ργορσγιεῖν ἰπ ἴῃς 
Ῥεέτγβοη οὗ ἴπε συΐοσ οἵ ἴπ6Ὸ βυπαρόριε 8 
Οῃςα πιο βῃοςκαά: ἴξ ἰ8 ἃ δαδδαέλ ςυτα. 

3 Οὐ καὶ ΒΤ :, 200. 

4 ανταιῖς ἰπΠ ΑΒΙ,Τ. 

4 νποκριται ἰη Δ. ΒΙ,Τ, εἴο. 

-π-ἔλεγε τῷ ὄχλῳ: Ηες βροκε ἐο {π6 
δυάϊεηοςς αὐ [εδυ8--- Διί οἷν ἐπουρῃ; 
γεῖ, 8ἃ8 80 οἴδῃ ἴῃ ςᾶ568 οὗ τεϊσίουβ Ζεδὶ, 
δοτὶ πηϊχεὰ πιοῖῖνεβ. ΟἿ γίβε᾽β ρονεσ δηὰ 
πε ννοπιᾶπ᾿Β ργαΐβε ἀππουδὰ δἰπ|.---νεσ. 
15. ὑποκριταί: Ρῥ'υτγαῖὶ 1688 ρεσβοηδὶ [ἢδπ 
τῆς βἰπριϊας (Τ.Ε.), γεῖ βενεγε ἐπουρῇ, 
τῃουρῇ ἀϊτεςιεὰ Δραίηβε {π6 οἶ4885β. Τδς 
οἄδα ρυῖ νν48 ἀουρι}ε88 δοοογάϊηρ ἴο 1π6 
Ρτγενδιΐπρ ουδίοπι, ἀπὰ 80 βιδίεά 88 ἴο 
τῆᾶκε τς τοογὰ ἄοπα ἐτουίδεης (λύει, 
ἴοοβεβ, ἔπδὲ οπς δῖὲ οἵ ψοτῖί : ἀπάγων, 
Ιεαάϊπρ {πε δηΐϊπιαὶ Ἰοοβεὰ ἴο ἔπε τυδίεσ, 
παῖ δποΐμπεσ, υἱάσ Βεηρεὶ).---ποτίζει, 
Εἶνεβ ᾿ἰπὶ ἀγίηκ, δὲ ἰεδβὲ ἴο ἴῃς ἜἼχίεηϊ οἵ 
ἀγανπρ ναῖες ἴτοση ἴπε ννεῖ], {7 ἠοῖ οὗ 
οαγγγΐπρ ἰξ ἴο ἴῃς δηίπιδὶ 8 του (πα 
ἰοττηοσ αἰϊονθά, τῆς Ἰδιίος ἀἰβαϊοννεὰ ἐπ 
πε Ταϊπγυά, υἱάς 1 ρμοοι δηάνν ὕπβοδε). 
πτνεσ. 16. Τῆς οαβε οὗ (θὰ ΨψοπΊδῃ 
ἀεβογίδεὰ 80 458 ἴο βυρρεβέ ἃ ρᾶγᾷϑ]]ε] 
δηὰ ςοπίταβε: 8 ἀδυρῆϊεσ οὗ Αξγαμαπι 
ὈεγοηΣ ΔΠΠ ΟΧ ΟΥἩ 858; δουηά ὉΥ δαΐίαπ, 
Ὡοῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ΌὉΥ 4 οδαίη τουπὰ ἔπε ηςοῖς; 
ἴοτ εἰρῃίεεη νεᾶγβ, ποῖ ἔοσ ἃ ἔενν μουγβ. 
Τῆς οοπίταβξ ἴῃς δδβίβ οὗ ἃ βίγοηρ αὶ 
“ονείονὶ ατζυτλεπε.Ό ὙΠπῈὲ τερῖὶν ἰδ 
ἘΠοσουρὮ ἴῃ ἴπὰ 8ρίτις οὗ ]εβϑὺ5, δπὰ 
186 ΨΠοΙα ἱποίάεπι, ᾿πουρἢ Ρδου δα ἴο 
{κ., 16. ἃ οτϑάϊδ!6 γεπιίηίδοθηςς οἱ Ηἰβ 
τηἰϊηἰβυ; ψδβεῖμες ρῥἰαςεὰ ἰῃ [18 ἴσὰδ 
διβεοσίςαὶ βειεἰηρ 18 ἃ πηδίίεσ οὗ τηΐποσ 
τηοπλεηΐ, - ες. 17. ὙΒα τε] ρίουβ ᾿Ιεδάετϑ 
δηὰ τε ρεορὶς θεῆανα δοςογάϊηρ ἴο ἱμεὶς 
Τδδγαοῖογ ; ἴῆς ἰογπιθῦ δϑῃδπιεά, ποῖ 88 
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17. Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, κατῃσχύ- 

ψοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ - καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ 
πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

18. Ἔλεγε δέ,1 “Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ; 
19. Ὁμοία ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 

καὶ 

ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ - καὶ ηὔξησε, καὶ ἐγένετο εἰς 
δένδρον μέγα,2 καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς 
κλάδοις αὐτοῦ." 

τοῦ Θεοῦ; 

20. Καὶ πάλιν εἶπε, “ Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν 
21. ὁμοία ἐστὶ ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν ὃ εἰς 

ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον." 
22. ΚΑΙ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων, καὶ 

1 Ἐοσ δε ΜΒ ΒΙ, 1, 13, 60 αἱ. Βᾶνε ουν. 

ΞΜΒΌΓΤ οοάά, νεῖ, 1,6ὲ. 5γτ. συγ. οπχϊς μεγα, αὐάἀεὰ Ὀγ δοεῖδεβ ἰπ ἃ βρίτίξ οἱ 
ἐχαξρεζδιίοη. 

5 ἐκρυψεν ἰη ΒΙ, πχίπυδο. (Τίβο;., ΝΝ. Η.). 

ςοηνϊποεά δυὲ 45 οοπίουπάεά, ἔπε ἰδτίες 
ἀεϊσπιεὰ ὈοΙ Ὁ τΠ6 οσκβ δὰ ὈῪ τδ8 
ψοσάβ οὗ [6βι18. 

γν. 18-.2:. ΤᾺε ῥαγαδῖες οΥ ἐἶι6 νιμδσέαγά 
φεε αμὰ ἐπε ἰσαυεη (Μι. χὶϊ!. 31-33, ΜΚ. ἵν. 
30-32). [Κ΄ την ἢανε ἱπισοδυςεὰ {Π686 
Ῥαιδῦϊεβ βεζα εἰϊμεσ Ὀεοαυβε ἴΠ6 ογ οὗ 
ἴδε ρεορὶβ ννὰβ ἐπ᾿ 8 νίενν ἴπῸ οσσδβίοῃ 
οὗ ἐπείς δεὶπρ βροόΐεη, [εβ8ι18 τακίηρ ἰξ 88 
ἃ Βοοᾶ οπιεη ἴοσ ἴδε ἕαΐυτε, οσ θεοδυβα 
Βε Ἰουπά ἴῃ δἰ δουτος ἔπε νὸ τπίπρβ, 
πε οὔτε δἀηὰ τῃ6 ρδγδθοὶὶς βρεεοῖ, τε - 
ςοτγάεά τορεῖβεσ δβ ἱποίἀεπίβ οἱ ἴπ6 βᾶπιε 
τηθοζίης 1πΠ ἴὴ6 βυῃδρόοριθ, ἴῃ εἰϊπεῦ 
᾿ᾶ86 ἴξ 18 ἱτηρ!εὰ τΠδὶ τῆς ρᾶγδῦ 68 νεῦα 
ΒΡΟΚΘΩ ἴῃ ἃ βυπδροραα, ἴῃ πε ἰαϊζεσ οα58 
88 ἃ ρατῖ οὗ ἃ τορυ ας βγηδροόριε δἀάγεββ. 
ΤῊΐ5. ἰ8 ἴπα ἱπιογαβείηρ εδίυγε ἴῃ Γκ.᾽5 
ταροσί οὗ ἴπεβ6 ρδσϑῦϊθβ. [ἐ ἰβ πε ΟὔΪΥ 
ἰπβίδπος ἱπ ΨΠοἢ ΡΑσδΌ]ε8 ἃ Ἴοη- 
ποοίϊεὰ ψἱτἢ συπαρορας δἀάγεββεβ 48 
τῃεῖς οςςδβίοη. Τῇ σοππεοιίοῃ 8 Ἔν εσΎ 
ΨΥ οτεάϊ δε, ῬοΙ ἔτοπῦ ἴπε παίυτε οὗ 
{πε ὕνο ρδζδῦῖεβ, δπὰ ἔγοπι ἔπε ἔαςι [δὲ 
808 ΨὙΜ25 Ῥνοηΐ ἴο δρεαὰῖΐ ἴο ἴδε ρεορὶε 

10 Ῥδιδυΐεβ. Ηον τῇϑην υπτεοογάεαά 
ῬΑσαῦϊεβ ΗξἜ πλυβὲ πᾶνε βροκεβη ἰπ Ηἰϑ8 
βυῃᾶροριις δἀάγεββεβ οὐ Ηἰβ ργεδοδβίηρ 
ἴους τπχουρὮ ἀΔ1|1Πδε, 4.0. (ΜΚ. ἱ. 30).-- 
Με. 19. κῆπον, ρδγάδῃ, ποτα εχδοῖ ἰῃ- 
ἀϊςαιίοη οὗ ρ]δςς ἴμδη ἴῃ Μὲ. δηά ΜΙ .-- 
δένδρον, ἃ ἰτεε; δὴ δχαρρεγδίίοη, ἴΐ 
τετηδίῃ8 δὴ Ποῦ, [πΠουρἢ οὗ ὑπυβαδιν 
ἴατρε 512Ζ6.--- εσ. 2ο. ΤΠα ρδγαῦῖς οὔ ἴπῈ 
ἰεάνβθῃ 8 ρίνεη 88 ἱπ Μὲ. Τῇε ροϊπι οὗ 
Ῥοιὰ 8 τλδι τς Κίηράοπι οὗ Ηεδνεη, ἰη- 
βἰρηίβοδπε ἴο θερὶπ νυ, τ} Ὀεσοπια 

εαῖ, [π ἴπε τηϊπὰ οἵ ἴτε δνδηρεί βὲ 
1 ἤᾶνε ΡῥγΟΌΔΟΙΪΥ 8 ταείεσεποε ἴο 

Οεπεῖς ΘΟ βιϊδηίιν. 

γν. 22-3.ο. Αγε ἐκεγε γε ἐλαὲ δε 
δαυνεά ὶ ΤὨϊβ βεοίίοη 18 ἃ τηοβαὶς οὗ 
ψοσβ ἐουπὰ ἀϊδρεσβεά ἴῃ τῆς ρᾶρεβ οὗ 
Με.: δε ςέγαίἐ ραΐς (νετ. 24) ἴῃ Μίι. νυἱΐ. 
14; ἐλε ῥἰεαάίτιρ᾽ 7ογ αὐἀπιίσδιοη (νν. 26, 
27) τος δ}}158 Με. νιῖ. 21-23; ἐὰλδ ἐχοϊμσίομ 
7 δονι ἐλε ἀἰηράονι (νν. 28, 209) τερτοάυςβϑβ 
Μι. νϊ]. στ, 12; ἴῃς ἀῤοίϑερπι ἴῃ νεσ. 30 
-- Μι. χίχ. 30, χχ. τό. Ὧ6 Ῥδγαῦδοϊίς 
νψνοσζά σοποεγηΐηρ [πε πχαβίεσ οὗ [ῆε δουβα 
(νεσ. 25) βεεπ8β ἴο ὃ6 δῃ δοῦο ἔτοτῃ (88 
Ῥδσγδθῖε οὗ {με ἐεη υἱγρὶπ5. ΤΠ αυςειίοη 
88 ἴο ἴδ πυπηρεσ οὗ ἴπ6 βΞανεὰ ἰηίσοάυς- 
ἱῃρ τῆς στοιρ πεεὰ ποῖ δὲ δὴ δγεβοίδὶ 
διεδδίηρ διγηϊβμεὰ Ὁγ ΓΚ. οὐ ἴμ6 σοπιρί!ες 
οὗ 5 βουτοα. 
γε τσ, 22 [8 ἃ δἰβίοσίοδὶ ποῖίςε βεσνίωρ ἴὸ 

ΤΟΟ811 πε ρεέπεσαὶ βἰτπδιίοη ἱπάϊςδιεά ἴῃ 
ἷχ. 561. 850 δραίῃ ἰῃ χνὶ. 11. “Τυκε 
Εἶνεβ 8 ἰο υπάετβίδηδ ἐπαὶ ἴτ 8 δἰννδγβ 
ἴδε βάστα ᾿ουγποΥ ὙΠΟ ροε8 οὐ ΗΠ 
ἰποϊδεπίβ ἀπδίορουβ ἴο ἴῃο86 οὗἩ ἴπ6 ῥγϑ- 
οεὐϊηρ ογοὶς," ἀοάει. Ηδπη, πόννενεσ, 
πγαϊπιιίη8 πὲ Πεγα θερὶῃβ ἃ πενν ἀϊνϊ βίοῃ 
οὗ τε υἰβίοσυ δηὰ ἃ πεν ᾿ούγπευ ἴο 
]εγυβαϊε, γεῖ ποῖ {πε ἤπαὶ οὔες. Τῇ 
αἰνίδίοπ ἐχίεπάβ ἔγοπὶ {Π18 ροΐπε ἴο χνὶϊ. 
1ο, δηά ςοπίδίηβ (1) ψγογάβ οὗ 76518 οὔ 
πε ΨΑΥ ἴο 7εγυβαίθπῃ (χι ϊ, 22-35), (2) 
νοσάβ βρόκεη ργοῦδοϊυ ἱπ [Θγυβαίεση (χιν. 
1:24), ὼ τνοσά8 βρόκδῆ δἷϊεσ {πε σεΐυσῃ 
το Οεαϊϊϊες.---διδάσκων, ἰεδοπίηρ; [6 
τηλίη οσοιραϊίζοη οὗ 6518 485 Ης ννεπὲ 
ἴτοτῃ νίΠᾶρε ἴο ν]]Πἶαρε. ὙΠε ἰοηρ βεςιίοα 
ἔτοτῃ ἰχ. 51 ἴο χνἱ!. 14 15 οἱ εἢγ ἀϊάδοιὶς 
ἴῃ ςοπίεηίβ, ἰπουρὶ δπ οσοαβίοηδι ἢεαῖ- 
ἱπρ 'ἰ8 τεοογάεά.--- καὶ πορ. ποι,, {πε καὶ 
ἰδ ερεχαρεῖϊς ξξ ἀδηά δὲ ἴῃε βαπὶε ἰπ)ε; 
ΗΙΪ8 ἴδςς δὲ ἰονναγὰβ εγυβδίθτη δῷ Ηδ 
τδυρῆῖ, 
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πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱερουσαλήμ. 
“Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι ; " 

ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂ΚΑΝ ΧΙ, 

23. εἶπε δέ τις αὐτῷ, 
Ὃ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, 

24. “᾿Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης 3" ὅτι πολλοί, 
λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν. 25. ᾿Αφ᾽ οὗ 
ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης, καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε 
ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες, Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον 

ἡμῖν - καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ 26. τότε 
ἄρξεσθε“ λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς 

2 τμα ἴῃ .Β1.. Ξθυρας ἰπ ΜΙ ΒΌΠ, Ι, 131 Οτῖρ. 

9 Οχηϊϊὶ βεςοπά κυρ. , ΒΙ, 157 [«βῖ. ἀηὰ Ἐργρί. νετββ. 
48 8258 αρξεσθε (Τίδο!., Ν.Η., ἴεχι), πὲ Δ ΌΓΤ πὰ τῆδην τόσο βάν ἀρξησθε 

(ΝΗ. πιασς.).- 

νυ. 23-24. εἰ ὁλ. οἱ σωζ.: εἰ ἱπίτο- 
ἅἄυοειδ ἃ ἀϊγοςξ φυεβιίοη 88 ἰῃ Μι, χίΐ, τὸ 
δηὰ [,Κ. χχίΐ. 490: διε ἴποβε ψὴοὸο ἃζα 
Ῥείῃρ βανεὰ ἔεν ὃ---πρὸς αὐτούς, ἴο ἐάενε, 
δοῖ ἴο ἴδε αυεβείοπες πιεγο νυ Ὀὰξ ἴο 811 
Ῥιεβεπί, 88 ἴῃς τορὶγ 88 οὔ βεπεσδὶ 
οοποεζῃ.---  εσ. 24. εὐ ἴσθι εἰς.: 
βίζοηρες ἴπαη Με.᾿8 εἰσέλθετε, δυρρεεῖ- 
ἴῃς τῆς ἰάεα οὗ 8 βισυρὶἜ οἵ ὑγίζε-ἢρδε 
(1 Οος. ἰχ. 25) ἱπ νν βίο ομἱν ἃ ἔδνν σἂπ 
Μη, 80 νἱγίυ δ! δηβννεσίης ἴῃς φιεδείοη. 
ἴῃ τὰς αβἰγηγαῖίνε.--διὰ τ. σ. θύρας, 
Ἑῆεουρὰ ἔπε παῖγον ἄοος (πύλης, ραῖε, ἴῃ 
Μ|ι.) : πο ἱπιεσργείδείοη οὗ ἴμε ἄοογ μεσε 
ΔΩ πιοσα ἤδη ἰῃ Μὲ, Βυῖ Πα σοπηεο- 
εἰοπ βυρρεβὶβ γεῤσπέαπεε (νν. 23, 25). 
ΤΒε Κιπράοτῃ οὔ ἢ ανεῃ 18 βεσα οοηοεῖνεά 
οὗ α5 ἃ Ὠουδε. {: τπε ἰάεα ἰ8 τῃδὲ 
ΤΑΆΏΥ 8411 ἀεβίγε δά πηβδίοῃ ἀπ 8881] 
Ὡοῖ οδιδίη 1. ΤὨα τεᾶϑοη ἴῃ ἴδε Ῥδγδῦϊα 
δ ἴῃς παιγούγθεββ οὗ ἴδ ἄοογ, πιακίπρ 
ἱτωροββίδῖε ἴῸΣ 80 ᾿ΏΔΩΥ ἴο γψεὶ ἰῃ ἰπ ἃ 
δῃοσὶ εἰπηθ. Α1] δὲ ἰῃ εατπεβξ; ΠΟ βίγεββ 
ἴδ ἴο ὃς ἰαἱά οὐ ζητήσουσιν, 5411] :4εξ, 
85 ἴδ ἴὲ τπηεᾶπὲ βοιηειμίπρ 1688 ἔβδῃ 
ἀγωνίζεσθε (αοάει). ΑΙ! 5ιεῖνε, δὲ 
ΒυσοεΒ8 ἰδ ἴογ ἴπ6 βίσοηρεβ Ψῆο Ἴδῃ 
Ῥυβῃ τὲ ψεακε δϑίάε. 80 ἱπ [πε 
Ῥᾶγαῦῖε. Ι͂π ἴῃς ἱπιεγργεϊδιίοη ἴπ6 οπς 
Ῥοΐπε το ὃς ἱπείβιεὰ οὐ ἰβ: ὃς ἱπ ἀεδὰ 
ξασγησβῖ. 
ν. 25-2. ἨἩδετια δερίπβ ἃ πεν 

Ῥάγαῦὶες δπὰ ἃ πεὺν βεηΐεηςα, (πουρῇ 
βοηὶε (Βεζα, [δομπιαπη, Ὁ. ἂδπὰ Η.) 
οοηπεςοῖ ἡ πὶ ροεβ Ὀεΐοσε, ρυςίπρ ἃ 
οοτητηδ δῆει ἰσχύσουσιν. Αραΐϊπδὲ [8 
ἦβ ποὶ οὐἵνυ ἴδε Ἵοὔδηρε ἴσοπὶ ἴδε τπϊγὰ 

βοῇ ἴο ἴῃς βεοοπά (ἄρξησθε), δυῖ (Π6 
Ὁ ἔδαὲ τς ολυβε οἵ εχοϊυδίοη. ἰβ 

ἀϊδετεπε: ποῖ [86 πδτοννπεββ οὗ [88 
ἄοοτ, Ὀυξ οονεὶηρ ἐοο ἰαέε. Τμε οδβα 
Ῥυὶ πον ἰδ [πὲ οὗ [πε τηδβίεσ οὗ ἃ δουβε 
ΦὮΟ ἰδ εἰνίπρ δῃ δηϊεγιδίηπηεπῖ, Ηδ 

ψνΑΙ(8 ἴοσ ἃ Ἴεσγίαϊη {ἰπ|6ὲ ἴο σεοεῖνε δἷ5 
ξαεδβῖβ. Αἱ Ἰεηρίῃ, ἀεεπιηρ τπδὲ 411 ἃγε, 
οζ οὐρῶξ ἴο Ῥε, ῥγεβεπῖ, ἣς στἶβεϑ ἂπὰ 
δβδυϊθ ἴΠ6 ἄοοτσ, αἰἴΐεγ ΒΟ πὸ ομα οδη 
Ὅ6 δὐτηϊεά. ὅοπις, μοννενοσ, οοσια ἰδίεσ, 
Κποοῖὶς ἂδἱ {πε ἄοοσ, ἀπά δε τείζαυβεὰ δά- 
τηϊββίοη. Τῆς πιοσαὶ οὗ (π18 ρασζαῦϊὶς 8 
ἀϊδβιίποι; οὐ ἴ8ε ἔοσπηες ραγαῦϊες ἰΐ νγδβ: 
Ὀε ἴῃ εαγηαβῖ; οὗ ἐπ|8 ἴδ 8: δε ποῖ ἴοο 
εἈρπεν βῤψε Ἢ καὶ κρούειν : ῬοϊΒ γετῦι 
ἐρεπᾶ ου ἄρξησθε: γε Ὀερίῃ ἴο δβίδῃ 
νους ἀπά ἴἰοὸ Κποοῖς. ἔβοταε τᾶκα 
ἑστάναι 45 -- ἃ ρατιοἰρῖε, δας ἰξ 18 Βεῖίες 
ἴο ἕλκε ἱξ 48 ἀεποιϊίπρ ἃ ἢγβι βἔαρε 'π {πε 
δοιίοῃ οὗ ἴποβα δτγινίηρ δῖε. Αἱ ἤτγεϊ 
18 εν εχρεοῖ ἰμδὲ ἴπ6 ἄοοσ υ"}} θῈ ορεπεὰ 
ΒΟΟΙ 28 ἃ πηδίξες οὗ οουτβε, πὰ ἴπδὲ ΠΕῪ 
δδνε ποιπίηρ ἴο ἀο Ῥυΐ ἴο δῖερ ἴω. Βυ- 
ἀπά-Ὀν {πον πὰ ἴὲ 11} θὲ παδοαββδγυ ἴο 
ΚΠοΟΙ, απ βηδιγ, δεὶπρ τεξυβεά δά- 
τηϊββίοη Ἔνθ ἤθη (ἢς ἄοος 18 ορεπεά, 
ἘΠΕΥ ἅτε ἐδλίπ ἴο ρίεδά (νες. 26).---καὶ 
ἀποκριθεὶς: [86 καὶ Πεῖα Πῶ8 ἴΠ6 ἔοσοθ 
οὗ ἐμεθ. ὙὯς βεῆβα ψουὰ μαναὰ ὕεεῃ 
οἴεασες μαὰ ᾿ξ ὕεεη οπιίτεά. Ἡδεσα 
ῬΙΌΡΕΙΥ δερίηβ ἴδε δροάοβίβ οὔ ἴδ6 
βεπίεπος δηὰ {πε οἷοβε οὗ ἴδ6 ρδγδθῖς 
Ῥτοροῦ τε ίμεη δ8Βε απβδννεσίηρ Ὑ}1 88 : 

ἄἀο ποῖ Κπον γοιι.---πόθεν ἐστέ: 
ἴδεβε δά άἀδὰ ννοσάβ σδῖμεσ ννεβκεπ ἐπδπ 
βισοηρίμεη ἴπ6 ἰδοοηΐς οὐκ οἶδα ὑμᾶς οἱ 
Μι. χχν. 12 -Ξ- γοῦ πημβῖ θὲ βίσαῃ εσγβ, ποῖ 
οἵ τῃοβς ἰηνὶτεά.--- τ. 26. ὙΒΐ8 νεῖβε 
ἰδ νίοννεὰ ὉΥ ΤΊΔΩΥ 48 ἴδε δροάοαὶβ οὗ ἃ 
Ἰοπξ βεπίεηοςς ὑερίπηΐπς γι ἀφ᾽ οὗ 
(νεζ. 25), ἀπά ἴδε ἐπιοϊίοῃδὶ ομβαζαςῖοσ οὗ 
τῆς Ῥαβδᾶβο, ἱπ ΜΜὨΙΟἢ Ράγαῦϊε δηά τηοσγαὶ 
ἃτ6 ὑἱϊεπάεά, ροαθδ ἕασ ἴο θῖν. τπ δα. 
Βυὲ ἱϊ ἰ8 Ὀειϊξεγ οη ἴπε ψδῃοῖς ἴο πὰ πεῖς 
8. Ὧον δίασι.-- -ἐνώπιόν σον, Ῥείοτε ἴδεε, 
εἰτλετ, 88 [ΠΥ ριεβίβ οσ Ββοβίβ (σαρεσηδυπὶ 
ξεαβῖ, ἀϊ Ὡπεῖβ ἴπ [με βουδεβ οἱ Ῥῃδσίβεεβ), 
ἡ.6.) τοί ἐξ ἴμος ; οὐ, ὑπᾶάεσ τπΐης ἐγο---ἰμ. 
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πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 47. καὶ ἐρεῖ, Λέγωϊ ὑμῖν, οὐκ οἶδα 
ὑμᾶς,Σ πόθεν ἐστέ: ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ὃ ἐργάται τῆς ὃ 
ἀδικίας. 28. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

ὅταν ὄψησθε“ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ πάντας τοὺς 
προφήτας ἂν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω" 
29. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ 
νότου, καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 30. καὶ ἰδού, 

εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται πρῶτοι, καί εἰσι πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔσχατοι." 
41. Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ δ προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι, λέγοντες 

αὐτῷ, “Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης θέλει σε ἀπο- 

1 Ἐὸτ λεγω ΒΤ Βανε λεγων (ΝΗ... 3 Οὐ υμας ΒΙΕΤ πηΐημδςο, 
8ΊΜΒΌΙ, αἱ. οπιΐξ οι, απὰ Ὁ ΒΙ.Ε οπιῖὶ της. 80 Ὁ αἷδο, Ὀυϊ υἱτἢ ἀνομιας. 

4 ὀψεσϑε ἰῃ ΒΌΧ 69 αἱ. 

ψοϊνίηρ 8 οἷδίπη βίγηρὶν οὗ πεὶρῃῦουτ- 
Βοοά. Ὑῆε ἔογπιες ἰβ ἴβε τιοσε {ἰκεῖυ, 
Ῥεοδυδβε ἰξ ρυϊβ [6 οᾶ86 ΤΏΟΙΘ Βίσοη ρν ἴῃ 
τιεῖς ἔανουχ.--- ες, 27. οὐκ οἶδα, εἰς.: 
ἴδε δαπ)ς δῆδιγεσ, ἰϊεγδιϊοη οπη δ ῤλαςὶ 
Βεηρεῖ).--ἀπόστητε, εἴς. : ΠΕΑΙΪΥ 48 ἴῃ 

τ, νἱῖ, 23. ὙΒΐΒ δῆβυνεσ ροεβ Ἔπεσε ν 
ουἕ οὗ ἔπε ραγϑῦϊε ἱπίο ἴπ τηοσζαΐ βρῆεσε. 
Ιη τς ρδγδῦ]ε Ἔχοϊ υβίοη 8 ἀπε ἴο αγγίνίπρ 
ἴοο ἰδία ; ἰῃ ἴδε ϑρίγίτυδι βρῆεσε ἰὸ 
οδασδοῖοσ. --ἀδικίας, Μι. Πα8 ἀνομίαν, 
Ἰλννεββῆθββ. Αρδίπβε ἴδε τεπάδπουγ- 
οτἰεἰοίδπι ϑοθδπΖ γεπιδγκβ: “ ἀνομία ἰπ 
Μι. ἰ8 εν βῃ-ΟἸτβείδη δὰῖϊ ποῖ δηξὶ- 
Ῥαυϊίης, ἀδικία Ῥαυϊίπε Ὀμὲ ποῖ δηϊὶ- 
7εν 88". 

γν. 28-3.ο. Οοπμεϊμαϊηρ γεβεοέϊοης.---: 
ες. 28. ἐκεῖ, ἴπεγε ; ἐλέη, δοοογάϊηρ ἴο 
Ἑπίγ. Ζίρ. (τότε, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ). 
Κυίΐποεϊ αἷδο ἰδκεβ ἰξ δβ δὴ δάνεγῃ οὗ 
εἶπε πῃ δοοογάδηοςς ἢ Ηεδσαίβιὶς 
υϑᾶρε, δηὰ Βοσῃεσηᾶηη οἰϊα8 ἰπβίδποαϑ 
ἔτοσὶ ατεεκ δυΐμογβ οὗ ἔπε βᾶτης δὲ οὗ 
δάνετῦβ οὗ ρίδος Δ8 δάνεγθβ οἵ τἰπηε. Βυῖ 
ἐλένγε ἰδ ποῖ ΟὨΪΥ νεγρα οοτγεοῖ, Ὀυῖ 
ξξλρμῖο: ἔπεσζα, ουϊδίάα τῇς ἄοος οὗ ἴδε 
ουδε Ψεσα ρῥαίσίασοηβ δηά ρσορῃεῖβ 

ξεαϑῖ, 5Π.4}} ἰῆς δχοϊυάςαά ννεερ δπά σπδϑῇ 
{πεῖς δεῖ, 411 (με τῆογε Ὀεσᾶυβε δεν 
τοϊηκ ἰλεγ δᾶνο ἃ τἰρηξ, δ8 δεϊοηρίηρ τὸ 
[δες Ἄοἤοβεη σᾶςς, ἰο ὃς υἱπίη.--- νοῦ. 29 
Ῥοίϊηῖβ ἴο δῃ αρρταναϊίοῃ οὗ ἐδ τ βεσ 
οὗ τπε ουξοδδβίβ: πῆεη σομηηρ' ἔτΟΠΊ ἜΝΕΓΥ 
ἀυλτίεσ οὗἩ ἴῃς ρίοδε ἴο Ἰοΐῃ ἴῃς ξεβιϊνα 
ΠΟΓΏΡΔΩΥ δηᾶ ἢπάϊηρ δἀπικβϑδίου. Τἢς 
δυς ἀοος ἀπὰ {πε ἴοο ἰδία διγίναὶ γε 
πον ουξ οὗ νίενν, ἀπά ἔοσ ἴδε ρείνδία 
Βουδβε οὗ ἴπεὶ ράγαῦϊα 8 βυρϑιτυϊεὰ {πα 
Κιηράοπι οὗ αοἁ ψὨΐςἢ ἰδ τοργαβεηῖβ. [ἰ 
8 περάϊεββ ἴο δδκ. ψνπεῖπος Μι. οὐ 1. 
888 ρίνεη (Π᾽8 βαγίπρ ἱπ [18 ἴσας ῥἷδοα. 
Ῥεῖδαρβ πείτμε 848. Τῆς ἱπιροτῖδηὲ 

δωρα ἴῃ ΜΒΌΓΙΧ αἱ, (Τίδοξ., νν.Η.). 

Ροΐπε ἰβ εμεὶς Ἰοίπε ἐεβείπιουν ἴο ἴῃς βαγ- 
ΠΩ 88 8 ἴγτυςε υἱΐεγαηοε οὗ [εβυ8.---Ἶ εσ. 
30. Τα βᾶπὶα ταΠΊΑΚ ΔΡΡΙΪε8 ἴο τη 8 
βαγίῃρ. ΑΒ ἱξ βίαπάβ βεζα ἰξ τεΐεσβ ἴὸ 
1ενβ ἂἃβ ἴδε ὅγβὲ νῇο Ὀεοοσης ͵αβὲ, δὰ 
ἴο Θεπεῖ]ςε8 Ὧ5 ἴῃς 1λϑ ψῆο Ῥεοοσης ἤσϑῖ, 
δηᾷ {πὸ ἀϊδιεϊποϊίοη Ῥεῖννεοη ὅτϑὲ δηά ἰδϑὲ 
ἰδ ποξ οπς οὗ ἄερτες, Ῥυῖ δρϑϑοϊυξε Ξε 
νη δηά νἡΐδους. 

γν. 31-33. ἡγαγπὶηρ αἀραϊηδέ Ἡπεγοά 
ὃν Ῥμαγίξεος, Ῥεουϊας το [κ., δυὰς ΜΚ, 
(". 6, νιϊϊ. 15) ἢ458 ρτεραγαὰ 8 ἔοσ οου- 
Ὀδίπεδ δοιϊΐοη οὗ Ἴουτξ δπά τεϊϊρίουϑ 
οοἴεσῖθβ ἀραίηδε [6818 βίη] ἰο (δαὶ 
δραϊηϑὲ Απηοβ (νἱϊ. 1ο-13), Ῥοῖδ ἰϊκ 
εᾶρεσ ἴο Ῥὲ τί οὐ Ηἰΐπὶ 45 επάδηρεσηνρ 
τπεῖς ροννεσ.---νεσ. 31. ἔξελθε: χνὶϊ. 1 
βῆονβ ἴμδὲ 1. ἀϊὰ ποῖ διίδοῦ οτίειοαὶ 
ἱπιροσίδπςος ἴο 18 ἱποίδεηι 48 ἃ σδιιβε οὗ 
ΟἸγῖβε 8 ὅπαὶ ἀεραζίυσα ἴτοπὶ α4|11ε6.--- 
θέλει σε ἀποκτεῖναι : ννᾶβ {18 ἃ 116, Δῃ 
ἰπΐδγεποςα, ἃ πιεϑβᾶρε βεπί ὈγῪ Ηετζοά ἴῃ 
οζγάοσς ἴο ἱπεϊπιϊάδια, οσ ἃ ἔδοϊ ννῆϊο δά 
ΒΟΠΊΘΠΟΥ σοσης ἰο ἴπε Κπονϊεάρε οὗ τ86 
τεροσίεσβ ὃ [ ἰβ ἱπῃηροββί]ς ἴο δβοοζίαίῃ. 
Τμε ΔΏΒΕΙ ΟὗἨ 6588 Β6ῈπῚ8 ἴο ἱτηρῖν 
τῆλε ΗἬς τσεραγάεὰ τἢε Ῥηδτγίβεεβ 88 
πλοϑβεηρβεσβ, Ἀπὰ 4150 ἱπποοεπὶ τοοΐβ οὗ 
16 οὐδ κΚίηρ. Βυῖ Ηδ δηβδννεῖβθ 
δοορογάϊηρ ἴο ἔδε δα {πεῖς ομαγδοῖεσ οὗἁ 
πε πισββᾶρε, ἴπαῖ οὗ ἔϊεπβ τνδσηΐηρ 
δραϊηβὲ ἃ ἴοθ, νν 116 ρσορδοῖν πανίηρ Ηΐ8 
οννῃ τπουρῖβ 28 ἴο ψασα (ῃς ογαῖ δηά 
ἴα εητλν ἴαυ. ὙΠ οπα τπίης οετίδίη 
8 τμαὲ ἴδετε ννὰβ ἴον ουπηΐηρ δΒοπιε- 
ψῆετο. Τὴεὲ Κίπρ Ψ88 υδίηρ (με 
Ῥμασγίβεεβ, οσ ἴῃς Ῥῃδτγίβθεβ ἴπΠῸ6 ἱιηρ, οἵ 
Ῥεσδαρβ ἴΠῈῪ ψεσε δοῖἢ ρἰγίηρ ἴμε βαπι8 
ξϑῖηε. Ῥοββίδιν ἴπε δνδηροδὲ νἱεννεᾶ 
ῖῆεὲ Ρηαιίβεεβ δ8 ἐτεπάβ.-- -νεσ. 32. 
τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, [818 ἴοχ; ἔπε ἴοχ 
τενεδὶ δὰ ἰῃ (8 Ὀυδβίπεββ, οβίε βίου ἴ86 
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κτεῖναι." 42. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “ Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι 
ταύτῃ, ᾿Ιδού, ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ 1 σήμερον καὶ 
αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 33. πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ 
αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην 

ἀπολέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ. 34. Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ 
ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους 

πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον 
ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 

35. ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος 2: ἀμὴν δὲ λέγω ὃ ὑμῖν, 
ὅτι4 οὐ μή μεῦ ἴδητε ἕως ἂν ἥξῃ, ὅτε εἴπητε, Εὐλογημένος ὃ 
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου." 

Δ φποτελω ἴῃ 81,33, 124 (Τίβο;., ΝΝ.Η.). 

ΞΜΑΒΚΙ, αἱ. νεζββ8. οχηϊξ ἐρημος, ἰουπά 'π ὈΧΔ 33 αἱ. 
8 λεγω δε (ἴος ἀμὴν δε λεγ. ἰπ πιίπυδο.) ἰπ ΒΌΧ αἱ. (ΥΥ.Η. υνἱῖῃ δε ἴῃ Ὀγαοκεῖβ). 

ΒιπιρΙῪ λέγω ἴπ ΜᾺ} (ΤΊ βοἢ.). 
4 Οπεῖξ οτι ΜΙ ΒΌΙ, (ΝΝ.Η). 
δΈοτν μειδητε ΝΒ πᾶνε ιἰδητε με; ἴος εως αν ΒΌΙ, δᾶνε εως; Ν᾽ Β], οπιὶξ ηξη 

οτα, ὙνὨϊ ἢ πλᾶν ὃς οοπίοττηεά ἴο Με. 

Ἰΐσηρ, δυῖὲ ἴῃ ἃ τουπάλδουϊ Δ (δε 
ψουά-θς αἰεπβ πᾶν δὲ δίς ὧὲ (Ευϊῃγ. 
Ζὶᾳ.). Τῆς υδιν ἀεποιεὰ Ὀγ ἴῃς πᾶπια 
͵δ ἀουδε1ε58 ουπηΐπρ, ἱπουρῇ ποῖα 8 πὸ 
εἷεας ἰπβίδηςε οὗ ἴῃ6 υ86 οὗ ἔπε ἔοχ 88 ἴῃ 8 
ΩΝ οὗ ουππίηρ ἴῃ ἴῃς ϑοτγίρίυταβ εἶβε- 
ψετα.---σήμερον, εἴς. : [π18 ποῖα οὗ {ἰπια 
8 ποῖ ἴο δ6 τΔκδη βισιοιγ. ]εδὺβ ἰβ ἰῇ 
πε ργορδειίς τῃηοοά ἂπὰ βδρεᾶκβ ἰῃ 
Ῥιορπεῖῖς δίγὶς : ἴο- ἀδγ, ἰο-πιοῦονν, δηὰ 
ἴῃς τἰἰγὰ ἄδν βυπιρο 86 ἃ βῃοσί {ἰπ1ε.---- 
τελειοῦμαι 48 ἴο ἴοτπιΊ ΠΊΔΥ ὃς εἰπε 
ταϊά]Ὲ οἵ ραββίνε. [ζ πκίἀά]ε ἰὲ νν}}]} 
τηθᾶῃ: βηίϑῃ τὴν μεαιΐηρ (ἀπά ἱεδοἱπρ) 
ταϊηϊἰβῖσν ἰηῃ Ηετοά Β τεισιίοσυ (( 4111ες 
διὰ Ῥεσδβ). Τὴ πιεδηΐηρ δ} 18. 1Π6 
ςοοππεοίίοη, Ὀὰὲ ἀραίπβι ἰξ 8 ἰῃς ἴδςς [ἢδὲ 
τδς νεῖ ἰδ πενεσ υδεὰ ἴῃ ἃ πγὶ 16 βεῆβα 
ἰη ΝΙΤ., δῃᾶά νεσὺ ταγεῖν ἰῇ οἰδββίςβ. 
Τακεη ρδββίνεϊυ 1 Ψ1]1 πιδδη: 1 πὶ 
Ῥεπεοιεὰ Όν ἃ πιαγῖγσ᾽β ἀβεδῖῃ (ΗΞςΡ. χί. 
ο, Χχίϊ. 23). Οοπιπιεπίδίοιβ ἃζα της ἢ 
ἱνίἀεὰ θεΐννεθη Π656 τηξδηίηρ8. ---  εσ. 

33. πλὴν, ἴοτ τς τεβῖ, οὕ, ου ἴῆς οἵδε 
δαηά, ἱπιγοάυςίηρ ἴῃς οἴπεῖ 8ἰ4ς οὗ (ῃς 
ςΆ8ε ΞΞ 1 πηυϑὶ ἸγΟΥΐκ 51}}} ἔοσ ἃ {π||6 βρδος, 
γεῖ 1 πιυδὲ Κααρ πηονίηρ οὐ βουϊῃνναγάβ, 
858 ἴῃς ῥσορεσ ρίδος ἴοσ ἃ ὑγορπεῖ ἴο ἀΐς 
͵ἰ8 ]εγυβαίεπι, τοὶ Οδἱεε, Τῆς βεςοπὰ 
ποῖε οὗἩ ἐἰπιε (σήμερον) οοἰποὶάε8. ννἱ ἢ 
18ε ἢτδβὲ : ννοσκ δηὰ πιονίηρ βοιξυνατάβ 
ἕο παπὰ ἴῃ μαπά.---οὐκ ἐνδέχεται, ἰξ ἴ5 
ποῖ δειίηρς (Πετε οὐἱν ἴῃ Ν.Τ., οὐ. χνίϊ. ἡ. 
]οδη ννὰβ πιυτδετεά ἴῃ ΜαἼοἤδεγιβ, δυὰς 
δαὶ τννᾶ5 δὴ οἤεηοε δρδίπϑβι (ῃς ἤίπεϑββ οὗ 

ταίηρβ. Τῆς τερὶῪ οὗἨ ]6δὺ8 ἴδ .}1 οὗ 
ἀϊρηιν δηὰ ερντα ἴῃ εἴἴεος Ηδ βᾶν8 : 
Ι ἂπὶ ποῖ ἴο ὑε ἀγίνεη ουὖἱ οἵ Οσα]11ες ὉΥ͂ 
τηγεαῖβ. 1 1] ννοσῖκ 111 ἢ πους σοπιε8. 
Νανεγ 61.588 καρ γοῦσ πιϊμάβ δᾶϑβυ, 
Ρτίποεβ δὰ Ῥπασίβεαβδὶ 1 τυδὲ βοοῦ 
επᾶἄυτα ἃ ὑγορῃεῖ β δῖα, δῃηὰ ποῖ ἢεζα. 
Ι ρχο ἴο πιεαὶ ἴξ ἴῃ ἴῃς Ῥσόρεσ ῥίδοδ, 
τπουρἢ ποῖ ἰῃ ἔξασ οὗ γου. 

γν. 34,35. Δῤοείγοῤῥε ἰο ϑέεγμδαΐεηι 
(Με. χχιΐ. 37, 38), βυ Δ ]ν ᾿ἱπιτοάυςεὰ 
Ὠοσς 88 ἴῃ βυταρδίῃν ννἱτἢ ἴΠ6 ῥγοοεάδϊηρ 
υὐΐετάπος, τπουρῃ ποὶ [ἰκεῖν ἴο μάνα 
Ὀεδ βροίκβη δὲ [Π18 {ἰπ|6ὰ δηὰ ρίδος, 458 
ἱπάεεά ἴξ ἰἴ8 ποὶ αερεά ἴο πᾶνε ὕεξη. 
18 φίνεη πελεὶυ 88 ἰη Μι.---τὴν νοσσιὰν 
(ον τὰ νοσσία ἰη Μ1.) ΞΞ ἃ πεϑβὲ (πέάπηε 
δυπηι, ΝῸ]ραῖθ), πες τ γουηρ ἰπ ἴΠ6 
ποδὶ. Μιάδ τουλασκβ οἡὴ Μι., αὐ ἰος. 
ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΙΝ. ΤΆΒΙΕ ΤΑΙΚ ΑΝ ἃ 

Οονοιῖο ἂρ Ρορυμνῦμ.---νν. 1-24 οσοηΐϊαίῃ 
ἃ ἀϊρεϑβὶ οὗ βαυΐπρβ οἵ [εβ808 δὲ {πε ἴ80]6 οὗ 
ἃ Ῥῃαγίβεα, [15 δοίην ἴῃς τὨϊτὰ ἱπβίδπος 
ἴῃ 1η18 αοβρεῖ οὗ δυο (τἰεπάϊν ἱπίεῖ- 
οουγδε θεΐννεεη Ηἰπὶ δηὰ πιεπηθεσγβ οὗ ἢ ς 
Ῥμασγίβαὶς ρατῖγ. Τῆε τεπιαϊπίηρ ρᾶσγὶ οὗ 
πε οπαρίες οοπδβίβιβ οὗ βοϊεπιη γοσά8 οῦ 
Βεϊζβδογίῆςε δηὰ οπ ἼἽουπιίηρ ἴῃς οοδὲ 
τορτεβεηϊθὰ 45 δἀάγεββεά ἴο [6 Ῥεορΐδ. 

Ὗν. τ-6, ΤλἊε ἀγοῤεῖεαίϊ πιαπ ἀσαϊεά, 
τοὶ ἐμ γεϊαἐΐυε σοπυεγεαέίοη, ἴὰ 1. ΟὨΪΥ 
(΄. Με. χί!. 9-14).--τν ες. τ. ἐν τῷ ἐλθεῖν, 
εἴς. : τῆς ἱπάϊςαδιίοη οὗ ρίαςς πὰ εἶπις ἰ8 
ΝΕΣΥ νᾶρῃξ 80 838 ἴο ἰεπά ρῥ]δυβί 111 τὸ 
πε βυρρεβιίοη {παῖ {πε ἱπισοδυςιίοη 5 

- -τ τ τ τς, 
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ΧΙΝ. τ. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν 
ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν 
παρατηρούμενοι αὐτόν. 4. καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἣν ὑδρωπικὸς 
ἔμπροσθεν. αὐτοῦ" 3. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς 
γομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων, ““Εἰ1 ἔξεστι τῷ σαββάτῳ θερα- 
πεύειν 3," 

καὶ ἀπέλυσε. 

οἱ δὲ ἡσύχασαν. 4. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, 

5. καὶ ἀποκριθεὶς 5 πρὸς αὐτοὺς εἶπε, “Τίνος ὑμῶν 
ὄνος 4 ἢ βοῦς εἰς φρέαρ ἐμπεσεῖταιδ καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν 
ἐν τῇ δ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ;" 6. Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι 
αὐτῷ Ἰ πρὸς ταῦτα. 

ΤΊΉΜΒΌΙ, 50 οπιΐξ εἰ. 

ΜΒΌΙ, Σ, 13, 69 αἱ. οοὐά. 1,δἱ, νεῖ. Δῳ ἃ ἡ ον ἀἤει θεραπενειν (Τίβο;., ΜΝ Η.). 
2 ΒΡ, οπιῖ αποκριθεις. 

4 οτ ονος (Μ1,ΧΟ 1, 33) Β αἱ. ᾶνε νιοβ. Ὁ δᾶ8 προβατον. ὅγγ. ους. πδ8 41} 
τῆτες: νιος ἡ βους ἡ ονος (ΒΔεϊῃρεη). 

ὅ πεσειται ἰπ ΦΑΒΙ, :, 13, 69 αἱ. 

4 Οπϊξ τη ΝΒ. 

εχίσαοίεὰ ἔτοπὶ ἴπ6 Ῥαγαῦοἱίο βρεεοῆεβ, 
νν. γ-24 (Ηοϊίζηιάπη, Η. Ο.).---ἀρχόντων 
το Φ., ἴῆς Βουδβε ἰ8 ἀδβογίρεά δ8 ἴῃδὲ οὗ 
ομδ οὗ ἴπ6 γηΐδγς οὗ ἰῆς ῬΒασίβεαβ, Δῃ 
ἱποχαοῖ Ἵχρχοβϑίοπ, 8ἃ8 ἴπ6 Ῥῃδγίβεεβ 88 
βυςἢ Πα 0 τυΐεζβ, Ὀεΐπρ 411 οἡ ἃ ἰενεῖ. 
Οπιείπα τς δγιῖοὶς θεΐοσε Φαρ. (45 ἰη Β) 
ψε πιὶρδξ ἀκα [Π|8 ννοσά 88 ἴῃ δρροβιίιίοῃ 
δηά γεηάεγ: οπα οὗ ἴδ6 συΐεσβ, ῬΠδείβθαβ; 
τυΐεῖβ τηεδηΐης ἰπῈ ϑαππεάγιβιβ, δπὰ 
ῬΒασγίβεθβ ἀεποιίη, τπεῖς σεϊ!ρίουϑ 
ἰοπάεπου (80 Οτοῖϊυβ, ψηοὸ ἰπεγεΐοσα 
τπῖπκ τἴῃ6 βοδῆς ννὰβ ἰῃ [6γιιβδ]6π)).---- 
σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον: [εαϑιϊπρ οἡ 
ϑαῦθδῖῃ ν88 σοτηπιοη ἀπιοηρ ἴπε [ενν8, 
ἐκ ῥίεἰαίε εἰ γε ρίοης (φμοοι), δαὶ τῃς 
ἀϊβλεβ ννεζς οοἱὰ, ςοοκεὰ τε ἀδν Ὀεΐοτγα. 
---καὶ, ἱπιτοδυςίπρ ἴῃς δροάοβίβ, δηὰ της 
ταδίῃ ἕλοι ἔπε βυβρίοϊίουβ ορβεγναίίοῃ οὗ 
]εβ08 Ὺ (ποβε ργεβεηὲ δὲ ἴῃ6 πιεαὶ 
(αὐτοὶ). ΑἸτορεῖπες ἃ βίσαηρε βἰξυδιίοη : 
7εβὺβ τπ6 ρυεβὲ οὗ ἃ σγεαῖ πιᾶῃ ἀπιοηρ 
πε ῬΠδτίβεεβ, ἃ8 1 πεϊὰ ἱπ ποπουσ, γεῖ 
δεῖς ἴο Ὁ6 νψαϊοπεά ταῖμεσ ἴπδη ἱγεαιϊεὰ 
88 ἃ ποηὰ ; 5βἰτωρὶε-ῃπεδεῖεὰ ρεηΐδιϊν οα 
Ὁπ6 δβἰάς, ἱπβίποοσι εν οὐ ἴῃς οἴδεῖ. 

νν, 2-6. ὑδρωπικὸς (ὕδρωψ) : Βετε ΟΠΙΥ 
ἰπ Ν.Τ'., ἃ βοϊ ττασυ ἱπβίαπος οὗ [μ18 ἀΐβεαβα 
διηοηρ ἴπ6 Ποδϊΐηρ δοῖβ οὗ [6ε5118. Νὸ σοη- 
οεἰναῦϊε σεδβοη ἴοσ [8 θεΐπρ τηβπιϊοπθὰ 
ἐχοαρὲ ἰμδὶ ἰξ γὰ8 4 ἴβοι.- -ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ, Ὀεΐοτε Ηἰπι, 50 παι Πε οου]ά ποὶ 
Αι] ἰο 8ε6 ῃίπι; δον ἴδεγα---ὰβ ριυεβῖ, 
85. ὕτουρῆς ὉΥ τῆς ῬΠαγίβεεβ ἴο ἴεπρὲ 
6818, σοπ]α ἴδοσα οὗ ἢὶβ οὐνῆὶ πχοίίοη ἴῃ 
ΟΡς ἴο δε οσυγεὰ, ἰπουρἢ ποὶ δβκίηρ ουΐ 

Μὲάε Ὀεϊονν. 

Ἰ Οπΐξ ἀντ ΜΙ ΒΌΙ, ταΐπυθϑο. 

οἴ τενεσζεποα ἔος ἴμ6 ϑαρῦδίδ δηὰ ἴῃ ἔδας 
οὗ 18 βίγίςς ριιατάϊδηβ (Ευίδγ. Ζίᾳ.)---ποῖ 
ἱπάϊςαιεά.--- ες. 3. ἀποκριθεὶς : 1808 
δάάτεββεβ Η πβεϊζ ἴο τΠ6 ἀουδ]ε βίξιια- 
κίοη ; οη ἰξς οπα ἤδη ἃ 8ἰοἷς ἤδη ἀυπΊὉΥ 
Δρρεαδϊϊηρ ἴοσ μεῖρ, ου ἴῃ οἴδεσ ᾿εαϊοιιβ 
ταὶ σἰοηίβιβ ἀννᾶσε οὗ Ηΐβ ἔγες δαῦῖ: δπά 
ἐχρεοικίηρ, εοσεηίϊτίς βρεθοῖῦ δηὰ δοιϊίοπ 
οΡρβῇ ἴἰὸ οδηβυσε.--ὄξεστιν, εἴς. : ὅσβὲ Ηδ 
45Κ8 ἃ αυεδιίίοη 88 ἴο ἔπε ἰεραι εν οὗἁ 
ϑαδθαδιὶς πεδὶπρ ἰπ ἃ ἴοηα ΜὨϊοΝ ἀπηουπῖβ 
ἴο 4η δ(ῆηγπηδῖῖνα δδβειίίοη, δἰ]οννεὰ ἰὸ 
ἐρῷ πὑποοηίταάιίοιεὰ (ἡσύχασαν) ; ἴπεπ 

6 ργεοςεδάϑ ἰο ἄπβινεσ Ηἰβ οὐγῃ συξβιίοη 
ΌΥ Πεδὶίπρ ἴπ6 πλᾶπῃ (νεῖ 4), ἀπά ἤπα!ν 
Ἧς οἴξετϑ δ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴογ πε δοί.---Ν οσ. 5. 
τίνος ὑμῶν, εἰς. : ἀη ἀννκννατὰ Ἡεὐγαϊϑεῖς 
ςοπδιίγυςείοη ἔος τίς ὑμῶν οὗ, εἰς.---νἱὸς 
ἢ βοῦς, ἃ ϑοη οἵ (ενεῃ) δη Οχ, ἰῃ εἰ πος 
οᾶβ6, οογίδι ΠΥ ἱπ ἔθ ἔοσπιοσ, παίυγαὶ 
ἰηβείηςι νου 6 ἴοο βίσοηρ ἴοσ γι βοίδὶ 
ϑαδθδῖὶς τὰ] ε8.---φρέαρ, 8 Μν6]], οἵ οἰδίεγη, 
δη {ΠΠυδιγδιίοη 48 ἂρὶ ἴο ἴΠ6 ἤδίυσε οὔ ἐδ 
τηαϊδάν δ58 ἴῃδϊ οὗ ἰῃε οχ Ἰοοβεὰ ἔγτοπι 8 
5141} ἴῃ χιϊῖ, το (αοἀεῖ).---εὐθέως, δἰ οπςς, 
ὉπΒεϑιτδιπρῖγ, ψδους τπουρῆς οὗ 
ΘΑΌΡΔΙΝ τυΐϊεβΌ Ὑδδ ετηρῃδβὶβ ἰἰε8 οὐ 
1τη18 ννογά,---Ἶ νος, 6, οὐκ ἰσ. ἀντα- 
ποκριθῆναι (ἀραίπ ἱπ Εοπι. ἰχ. 20): 
βἰἰεποεὰ δυῖ οὗ οουσθα ποὲῖ Ἴοηνὶποεά. 
Τμα ἀϊβεσγεηςα ἰῇ ἴῃς ΨΑῪ οὗ ἐπἰπκίπα 
ἴοο ρτεδὲ ἰο 6 ονεζςοπῃα ἰῃ ἃ πιοπηεηΐ. 

Γυκς Βα8 ἴῆγεα ϑαῦραϊῃ ουὐτεβ. Τῇδ 
ΡΙεβεηῖ οὔ 848 ΠῸ νεσῪ ἀϊδιϊποιϊνα 
[εαῖυτεβ. Ὑπε δοουπιυϊδιίοπ πιᾶν ροίηξ 
ἴο ἃ ἀεβίγτε ἰο μεῖρ ψεαὶς ΟΠ γί βειαπβ ἰὸ 
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8 Αεὶδ ἰἱΐ, 5. 
σ Τί: ἐν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

η. Ἔλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, "ἐπέχων πῶς τὰς 

ΧΙν. 

16. πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς, 8. ““Ὅταν κληθῇς 

ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν - μήποτε 

ἐντιμότερός σου ἦ κεκλημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, 9. καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ 
αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον᾽ καὶ τότε ἄρξῃ μετ᾽ 
αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 1ο. ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, 
πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ 

Ὁ Μετα ον κεκληκώς σε, εἴπῃ 2 σοι, Φίλε, " προσανάβηθι ἀνώτερον - τότε ἔσται. 
σοι δόξα ἐνώπιον ὃ τῶν συνανακειμένων σοί. 11. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν 

ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται " καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται." 
12. Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, ““Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ 

δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ 
τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους " μήποτε καὶ αὐτοί σε 

1 ἀνάπεσε ἴῃ δ 38 αἱ. 3 ἐρεῖ ἰη ΦΒΙΧ ποίπυρο. 
8 παντῶων Δῆεῖ ἐνωπιον ἴῃ ΦΑΒΙΧ νεγββ. 

κεῖ δονο ἐμεῖς ΒογΌΡΙ 8 ῬΥ δ ἄρρξαὶ τὸ 
ς Μαβίες (ϑοβδηζ). ἴἷπ ἴδς ἤτγβὲ δπά 

βεοοηά ςἄβεβ (δε ῥγίποίρίε οὐ Ὁ γίβε᾿ 8 
ἀείεπος ἰδ ἰπάϊςαιϊεά ; ἰξ 15 ἰανσίῃ! ἴο ἀο 
Ὀοά (νΐ. 9); γου τηᾶν ἀο ἔοσ ἃ πιδῆ, ὦ 
ογέϊογί, αι ἰξ 18 ἰαννῖαϊ ἴο ἀο ἔοσ ἃ 
Ῥεδδί (χί!ϊ. 15). [Ἷπ τῆς ργεϑεπὶ Ἵᾶβε ἰΐ ἴ8 
τοῖ ἱπαϊοδιεά. [εὲ πιᾶὺ ὃς: γοῦ πᾶν ἀο 
ἴοτ ἃποῖμπεσ ψῆδϊ γοὺ 411] ἀο ἔογ γουγ 
ονντι, δοη οσ οχ (Μεγεσ, ]. ΝΝ εἶβ8) ; οἵ ἱξ 
πεεὰ 8 ἃ ναὶ ρἷεα ἱπ σπν οδβε, ἰΐ ἰδ 
ναἱϊὰ ἴῃ αἱΐ ςα8ε8 (ϑ. βδη2). 

νν. γ-ιι. Ταζε ἐπε ἰοτσεεί τξεαί. Ἡπετε 
Ῥερὶπβ τῆς Δ 8]ε (Δ1κ οὗ 6808, ςοῃβίβιϊη σ᾽ 
οἵ ἴξτες ἀΐϊδοουτεεβ. Τῆς ἢτβὶ δά ἀγεβϑεά 
ἴο ἴδε ρυεβίβ ἴῃ βεηεζαὶ 18 σεδ!]ν ἃ ῥαγαδὶε 
τεδο ίηρ ἴῃς Ἰεββοη οὗ δυπη εν Ροϊηϊοὰ 
ἴῃ νεσ σ. ““ΤΒτουρδ ἴπε πιεάϊωση οὗ ἃ 
οουπβεῖ οὗ ρχπάδηος τεϊδιεϊηρ ἴο ογάϊπαγυ 
βοοίαὶ 1:ξεὲ Ἧς Τοπιπιυπίοαιεβ 8 ἰεββοὴ οὗ 
ἔτις τἱβάοπὶ ςοποοσηίηρ ἴδε δίρθοΣ 
Βρδετε οὗ τεϊϊρίοη " (ΤὴῪφ.Ἑ Ῥαναδοϊϊε 
Τεαομίηρ οΓ ΟἈγὶςἐ).--- εἰ. 7. ἐπέχων, 
οὔὐϑεσνίηρ. Ευϊῆν. τεπάεγβ: μεμφόμενος, 
ὈΙΔηίπρ, ἰῃ ἰίβεῖξ ἃ Ἰεριεἰπιαῖε πιεδηΐπρ 
Όυς ποῖ ςοπιρδιδῖε ἢ πῶς. ΤΣ 
Ῥιδοῖίος οὔδβεγνεά---οποοβίηρ ἴ6 οἰίεῖ 
Ἰλοεδ8---ννᾶβ οπαγδοϊοσγίβεις οἵ Ῥῃδγίβεεβ 
Με. χχιϊὶ. 6), θαι ἰξ ἴ6 4 νίςε ἴο νυ ἢ 411 

ὍΣΘ Ῥτοπς.--- ει. 8. νς, ἃ πιαιτίαρε 
ελϑὶ, ἤεσα σεργεβεπίίηρ 411 στεδὶ βοςῖδὶ 
ξυποξίοπδ δὲ ἡ ηςἢ δπιδιείοη ἔοσ ἀϊβεῖπο- 
εἰίοη ἰδ οδ᾽εὰ ἱπίο μἷδυ.--- ἐντιμότερός 
σον: [Πἰ8 ἄοεβ ποῖ πεοαββαγν ἀεποῖς 
οπς οὗ κποννῃ βιυρεσίοσς βοοίαὶ βίδπάϊηρ, 
Ῥυξ ΠΥ πιδᾶῃ Βἰ ΠΊΡΪΥ οπε δεϊά ἴῃ πιοσε 
Βοποὺς ὈῪ ἴδε δοβὲ (Ηδῃπη).--  εσ. 9. 
ἐλθὼν ὁ, εἰς. : πε συςδῖδ ἃζε βδυρροβεὰ ἴο 

δανα ἴδίκαπ {πεῖς ρίαοεβ Ὀείοσε ἴδε ποβδὲ 
οοπε8 ἰη.---ἄρξῃ: ἴῃς 5ῃαπιε ου]ὰ ὈἊ 
τοοβὲ δουϊεῖν ἔεἰξ δὲ {με θερίπηΐηρ οὗ (δα 
τηονεπΊοηξ ἔσοπι ἴῃς πίρῃεβί ἴο τῆς Ἰἰοτνεϑὲ 
[ίβες (Μεγεῖ).---τ. ἔσχατον τ., ἴδε 
οννεβὲ ρίδος [δὲ νασαϊεὰ Ὁγ ἴΠ6 δοηουτεὰ 

εδὶ, 0 185 δυπηδῖς ἴῃ δρίγι: τπουρ 
ἐν εβιεεπηθᾶ, νὯο ἐπεγείοσγα ἰπ δ18 
ΟΠ Ρεγβοῃ Ἐλοιιρηθεδ τῆε Βοπουτ δηὰ 
εἴοτυ οὗ θείΐηρ ςα] δά τωρ ὉΥ ἔς Πποβὲ ἔγοπι 
τὰς ΚΑ: ον ὰς δίρδεϑε Εἰβοοι ες, το. 
“προσανάβηθι ἀνώτερον : ““δο υρ πίρπει,᾽ 
τὰ δηὰ ΕΙΡ.; Ῥ(ρειοι “φοπδ ὺρ 
Πίρθοτ," ΠΟ Β ρίνεβ εβεςε ἴο ἐπε πρός. 
Τῆς πιαβίεγ ἰπνιεβ τς ἢοβὲ [0 οοσης 
τονναγὰβ Πἰπιβεῖ, 80 Εἰεϊὰ (Οὐ. Νον.).---- 
ΨΝεσ. τα: ἴδε πιοταὶ οὗ ἴδε ρδγδῦῖε; ἃ 
ετεδὶ ἰανν οἵ π6 Κίηράοπι οὗ αοἀ ἄεασ ἰο 
ἴῃς Βεαγὶ οἵ ἴῃς Ῥδυϊηθ Ὄνδηροὶιδῖ, το- 
ουγεὶπρ ἰπ χνῖΐ. 14. 

γν. 12:14. Α τυογά ἰο ἐπε κοςέ, αἶδο 
ῬΆΓΔΡΟΙΪϊς ἰῃ οἰαγαοῖος 'ἰπ 80 (Ὧ 88 ἰξ 
Εἶνεβ φεπεγαὶ οουπδβοῖ υπᾶεγ ἃ ᾿οποσζεῖθ 
Ῥατγιϊουΐατ ἔοσπι (Η 48}, Ῥαϊ ποῖ ραγαβοῖϊϊς 
ἴῃ ἴπε 5ιγίοι βεπβε οὗ τεδοπίηπρ βρίγαδὶ 
ἢ Ὁ πδέυγαὶ ἘχαπΊρίε8.---  εσ. 12. 
φωνεῖν υβεὰ ἴος καλεῖν ἱπ Ηεϊἰ επί ες 
Οτεεκ (Εαγγασ, Ο. α. Τ.), ἀδηοιίηρ ἔοσπηδὶ 
οογειηοηΐουβ ἰηνίϊδιίοη 48 οὐ ἃ ρτεδῖ 
οοοαβίοη (Η δῇἢπ).---τοὺς φίλους, εἰς.: 
ἴους οἶαββεβ [ἰκεῖγ ἴο Ὅς δϑκεὰ ου 
οτάϊπαγυ βοςίδὶ στουπάβ ἃγο παηιεά--- 
Ῥεγβοηδὶ ἱπεϊπιδῖθβ, Ὀγεΐμγεη, τοδί οηδ 
(δεβε ὕννο ἔοσπιὶ οης οδίθροτσυ), δηὰ τί ἢ 
πεΐϊρῃρουτθ. ὙΤῃς ερίτπεῖ πὶ 
Ῥεϊοπρβ ἴο ἴῃς ἰδβὲ οἶδββ δαίοπθ. Ετίεη 8 
δηὰ τεϊδιεϊνεβ ἀτεὲ Ἵοδιϊεὰ ὕεοδυβε (δΒαῦ 
ἃτε βίο. Μεῖε πείρῃρουτα ἃσε Ἷδ᾽ εὖ 



ἡ--το. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἀντικαλέσωσι,1 καὶ γένηταί σοι " ἀνταπόδομα.1 
δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς’ 14. καὶ 
μακάριος ἔσῃ " ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι " ἀνταποδοθήσεται 

γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων." 
15. ᾿Ακούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, 

“Μακάριος, ὃς ὃ φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ." τό. Ὁ 

δὲ εἶπεν αὐτῷ, ““᾿Ανθρωπός τις ἐποίησε ὁ δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε 

πολλούς - 17. καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου 

εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι δ πάντα. 

18. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν 

αὐτῷ, ᾿Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ὃ ἰδεῖν αὐτόν " 

ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19. καὶ ἕτερος εἶπε, Ζεύγη βοῶν 

ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά - ἐρωτῶ σε, ἔχε με 

13. ἀλλ᾽ ὅταν ποιῇς ς Βοαι. χί. ο. 

1 σε αὔεῖ ἀντικαλ, ἰπ ΦΒΌΓΕ 1, 60 αἱ., ἀπά σοι ἀἤετ ἀνταπ. 

5.) δᾶνε δοχὴν ποιηξ. 
δοστις ἴῃ ΜΑΒΙΡΕΧ 1, 13, 69 αἱ. 4 «ποιεῖ ἴῃ ΒΕ Σ. 

δεισι ἰπ ΔΝ ΓΚ (ΤίδοΒ., ΥΝ.Η., πᾶτε.) ; ἐστι (Τ. Ε.) ἰη ΒῸΧ (ΥΝ.Η. ἰεχῇ). 

4 Οπιϊξ παντα ΒΓΕ. Ἰ παντες παραι. ἰῃ ΦΒΌΓΕΧ 1 νεγββ, 

8. Ἐοὸσ εξελθειν και δῷ ΒΌΙ, μᾶνς βίγυρὶν εξελθων. 

ΟΠΪΥ Ὀεοᾶυβε ἵμεΥ ὅγε τίς, οσ, πιογὲ 
ξόπεταιν, Βοοίδ!ν ἱπιροτσίδηϊ.-- μήποτε, 
εβῖ, Ῥχεβθητηρ τεϊυσγη ἰην δι! ο 8 (ἀντι- 
καλεῖν, Πεῖα ΟΠΪΥ ἰη Ν.Τ.) 48 δὴ οὐ͵εςῖ 
οὗ ἀτεδά, ἃ ἔξασ ὑηκποντ ἴο ἔπε ννοτ]ά, 
Ηἰς πιοίμς νιμμᾶο ἱρηποίμα, Βεηρεὶ.)-- 
εἴ. 13. δοχὴν, ἴῃς βᾶπιε ννοτὰ υβϑὰ ὈῪ 

1. ἰπ τείεσεηςς ἴο ἐς {εδϑὶ ἴῃ [“εν 8 
δουδε, Ψΐοἢ ννὰ8 ἃ ἜΙΒΕαΒΒ οὗ τῃς 
βοσὶ δεῖε τεςοπιπιεηδεδά ὃ 7ε518.--- 
μακάριος, πετε δἀηὰ αἰννᾶνβ ἀεηοείηρ, τᾶγε 
νἰχζῖυε δηὰ [εἰ ἰοῖεν τε ἔπε ρίεαβιγε οὗ ἀοίπρ 
ἃ ἰπάπεββ ποὲ ἴο ὃδε γερδϊἁ, Ἔεχοερέ δὲ 
τῆς τεβυττεςξίοη οὗ ἴῃς υδὲ, οὐ ὉῪ ἴδῃς 
Ἶον τμᾶῖ δνεσυ σεϑῖν Ῥεπεβοεηὶ δοιίοη 
δεΐηζβ ποῖν.----τῶν δικαίων : ἴῃ βρεοίγίπρ 
τῆς τἰρῃίεουβ ἃ8 ἴδε βυδ]εοῖὶβ οὗ ἴῃς 
τεβυτσγεοιίοη ἴἢς ϑρεάκεσ 85 πὸ ἰηϊεπιίοη 
οὗ ἱπάϊςαιίπρ π᾿ ορίπίοῃ 88 ἴο ἴδε υη- 
τἰρμίεουβ: Ὑπεῖμεσ {ΠΕ τίβς δὲ 411, οὕ 
ν δ εη. 

γν. 156-24. Τε ργεαί ξεασὲ (ο΄. Μι. 
χχίϊ. Σ-14}, γε σῪ πδίυγα!γ ἱπιγοάυςεά ὉΥ 
τῆς Ρίουβ τεβεοιίου οὗ ἃ βυεβῖ ψνῃοβα 
τεϊϊσίουβ βεπείπιεπὶ μα δεεῃ τουςῃεὰ ὈΥ 
ἴῃς δἰϊυβίου τὸ ἔπε τεϑυσγεοιίίοη- τ οὐ ΕΥ̓ 
οὗ τὰς ᾿υδῖ, [|Κ6 πιᾶην οἴμες Ρίουβ 
οὐβεσνδίοηβ οὗ ἴδε οοπνεηεϊοπδὶ ἴγρε ἰξ 
ἀιϊὰ ποῖ διηουπὲ ἴὸ τῆῦομ, πὰ νγὰβ πὸ 
ξυλταηίες οὗ ρεπυΐπς ροάϊπεββ ἴῃ {πὸ 
δρεᾶκεσ, Τῆς ραγϑῦϊβ ὄὝχργεββεβ [ἢ 18 
ἐγ ἴῃ οοποζεῖς ἔοσπι, βεϊτίηρ ἕοσῖῃ μαι 
ΓΑΆΠΥ οὔσς 688 ἴος 1:6 Κίπράοπι οὗ σαοὰ 

δηᾷ 118 δ᾽ εβδὶπρβ (μδπ [ΠΟΥ 8εεπὶ ἰο οᾶτγα, 
πὰ τεδοῃῖπρ ἴπδὲ τπ68ε ΨἹ1}} Ὀς οβετεὰ 
το ἴποβε ννῆο ἀο ᾿ᾶζο ἰηδεεὰ. 

γν. 1τ6-2ο. ἐκάλεσεν: ἰξ ψγᾺ8 ἃ στϑαΐ 
ἴεαϑδε ἀπά τπῆδῦ ννεῖα δβκεᾶ, ψἱἱῦ ἃ 
Ἰοηρ ἱπνίτδείοη.---  εσ. 17. εἰπεῖν τοῖς 
κεκλημένοις : ἃ δεοοπὰ ἰην ἐδεῖοπ δοςοτά- 
ἰῃρ ἴο Ἑδβίασῃ ουβίοπι 5811}} ργενδι! τς 
(Κοβεηγηῦϊ!ες, Μογρεηπίαπά, ν. χ92 ; ΤΒοπι- 
Βόπν παν ἀπ, Θρον; νοΐ. ἱ. οἤᾶρ. ἰχ.). 
πτνεσγ. τ8. ἀπὸ μιᾶς (ξυρρὶ ὥμης, 
ψυχῆς, ὥρας, οΥ βοπιδ ὑῈῈ Σοα μὴν 
ἰγίπρ' ᾿ν ἢ οπα τηϊπά, οσ δὲ οης {ἰπι6, οσ 

1π ἴῃς βατὴε πηδΠΠΟΊ, ἤεδσα ΟΠΪΥ ἰπ ατεεῖς 
1τεγαΐυγε), ἢ ὁπ οοπβεηῖ.--παραι- 
τεῖσθαι: ποὶ ἴο τεῆιβ86, Ὀυϊ ἰῃ σουτίδοιβ 
τοτπι8 ἴο Ἔχοιδε {μαπΊβεϊνεβ.---ὖ πρῶτος, 
τῆε ἤτοι; οὗ ἴῆγβα, βιρὶν βαπηρ 68, ΌῪ πὸ 
τθδη8 δχῃδιβίίπρ ἴΠ6 188 οὗ ροβϑβϑίδ]β 
ἐχουβεβ.---ἀάγρὸν ἠγόρασα : ἃ τεβρεςίδῦϊε 
Ἔχοῦβδ, ΌΥ ΠΟ τηδᾶπβ ᾿ι δι  γίηρ δῦβεηςα, 
δυῖ ἜΧοο ἘΠΕ Ὺ Ἔχεταρ νἱηρ Ρῥγεοςουρα- 
τίοπ, πα βίδιας οὔ πη οοπηπιοη ἴο 411. ἃ 
ταδῃ ὙΠῸ δ48 Ρυτοπαδβεά ἃ ἔδσπι 18 ἴοσ ἃ 
ΨΆΙΕ νεσῪ πιο ἴάκαπ ἂρ ἢ ἰξ δηᾶ 
τ Δα Ιτη56 1 νεσυ ὈΌΒΥ δου τ ; ἐνετγ- 
τοῖπρ εἶβε ἔοσ ἴῃς. πιοτηεηξ βεσοῃάδγυ..--- 
ἔχω ἀνάγκην : πο ἔεινες ἴΒδη ἴἢτες [,δ11π- 
15πι85 ἤᾶνα δε ἔουπὰ ἰπ {Πὶβ βεπίδηοα : 
τη 5, ἔπε δὲ οἵ ἐρωτῶ ἴῃ {ἢε δεῆ8ε οὗ γορΌ, 
δηὰ ἔχε με π' μένον (ατοῖί8). Βυξ 
ΔτΆ}16ἷ8 οἂπ δε ἔουπά ἱπ ατεεῖκ δυΐδοσβ 
τ τῆς ἤγϑι, Κυρκες οἷϊεβ δη ἰπβίδηςε οὗ 
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παρῃτημένον. 20. καὶ ἔτερος εἶπε, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο 
οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 1 ἀπ- 
ἤγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε 
τῷ ϑούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς 
πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς 
εἰσάγαγε ὧδε. 22. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὡς ὃ ἐπέταξας, 

καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 23. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, 
Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα 

γεμισθῇ ὁ οἶκός μου." 24. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν 

ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου." 

1 πὶ ἐκεῖνος ΦΑΒΌΙ, αἱ. 

δΈΟΣ ὧᾳ ΒΟΌΙΕ , ες, εἰς., ᾶνα ο. 

πε βεοςοηὰ ἴτοπὶ ]οβερῆυβ. Τῆς τμϊτγά, 
ἱξ ποῖ ἃ [μαἰϊπίβπι (Μεγεῖ δηά 1. ΝΥ εἰ88 
ΒΆΥ πο, ϑοῦδηζ δπὰ Ηδῃη γε8), ἰ8 ἂἱ 
Ἰεαϑὶ ὄχδοῖν -Ξ ἐχομϑαίμηι μιό λιαδείο.--- 
--Νες. το. ἕτερος, ἀποῖπετγ ; δ8 ὄἄχουδα 
͵5 αἷβο δι ρἢϊν τεβρεοῖδοῖς, ἐπουρ ποιδίπρ 
το [ἤδη ἃ ἀεδοεπὶ Ὄχουβε; ἴῃ ὑγα- 
οοουρδίίϊοη νεζγ σϑᾶὶ], τπουρῇ ἔπε ἀροΐοσυ 
ἴδταε. Εἶνε γοκε οὗ ὀχεῆ ἃ νϑσγ ἱπιρογσίδῃης 
Ῥυζοῆαβε πῃ ἴπς οὐνπεγ᾽Β Ἔγεβ8.---  εσ. 20. 
γυναῖκα ἔγημα: : πιοβῖ ρτεδεπίαδ!ε Ἔχουβε 
οὗ 411], ᾿πεγεΐοσες οὔετθά ταης ῥάγαξε; 
Ῥεεοοσυραίίοη [8 ἔἰπιῈὸ ἱπίεηβε, δπὰ 
Βιγεῖγ ρασγάοπαδίεὶ [ἷπ 1ῃη6 πηδῖυγϑὶ 
Βρθεία ἴμεβε ἂζε Πἰκεὶν ἴογπιβ οὐ ῥσε- 
οςουρδίίοη, θὰ: ποῖ πεοαββαγὶϊν εἰἐ Ποῦ 
διε οηἶγ, οσ ἐνεη τπ6 οπ δῖ ἴῃ ἘΠ 6 βρί για] 
δρῆεσγε, οσ ἰῆοβε Ὡς ἢ Κερὶ τΠ6 ἰαννγεσβ 
επὰ Ῥῃαγίβεεβ ἴγτοπὶ δοσερίϊπρ ἴδε τεᾶοἢ- 
ἱπᾷ οὗ ]εβυ5. ὙΠεῖσ ργεροββαββίοηβ γε 
τεϊρίουβ δηὰ {πεο]οριοδὶ. 

οἱ ΟὨΪΥ πεδε ἴτας Ὀὰὲ αἰΐ ἀδοϊηα ἴο 
οοπης. [Ιἢ πὰ παῖυγαὶ βρῆεγε (δϊ8 18 
ΠΙΩ͂ ἱπιργοῦαῦϊε δπᾶά ὑπεχδγηρί θά. 
]εβυβ, ἔτοπιὶ πο ἔδυϊξ οὐ Ηἰβ ραγὶ 88 ἃ 
Ῥασδῦϊς δγιϊβὲ, ῃδά τὸ τπᾶῖε ἱπιργοῦαῦϊα 
Βιρροβίτἴοπβ ἴο ἐχεπιρ! εν ἰδς ἕδος ἰπ ἴπε 
ΒΡΙΓ 4] ΒΡπεσγα, νΠΙΟἢ τη τΠ]18 ᾿πβίδποα 
ψγ88 παῖ ἴῃς δυΪκ οὗ ἴῃς [εἰν ]8ἢ ρεορὶα 
Μεῖα ἱπάϊεζοηῖ το ἔπε Κίηράοπι 48 ες 
Ῥιεβεηϊεά ἰ. Οἡ ἴδε οἵπεγ παπά, ἰπ ἴῃς 
ῬΑγΑΌΪε5 βροκεπ ἱπ ᾿υιβεϊβοδιίοη οὗ Ηΐβ 
ον οσοπάυςῖ, ἴπη6 οα86 ρυξ ἢᾶ5 (δὰ 
δίρμεβὶ πιδάδυγε οὗ το δαβίΠεγ. Μίάε, 
4.5... ἴΐοβε ἴῃ πεχὲ σῃδρίεγ. 

Ὗν. 21-24. ΤἼε Ξεφιεῖ,---Μ τ. 21. ὙΠα 
βεῖνδηῖϊ ἢΔ8 ἄοπε ἢίδ ἄυτγ δπὰ τεϊυγηβ ἴῸ 
τᾶΚε δίβ δέαπίο τεροσί.---ὀργισθεὶς, 
εηγαρεά ; πο ννοηάει.--- ἔξελθε ταχέως, ρο 
ουἱ φηϊελίν; πὸ τἰπλα ἴο δε Ἰοβῖ, 858 41] 
τηΐηρβ ἂτε τεδάν:; δυΐϊ τε τπϊηρ ΟΠ εν 
ἴο Ὅε ποϊεὰ 18 ἢονν ἴπε ννοτὰ δῆβννεῖβ 
ἴο τς πιαβίεσγ᾽ β τῃηοοὰ.--πλατείας καὶ 

3 τυῷ. και χωλ. ἴῃ δ ΒΌΙ,, εἴο. 

4 μον ο οικος ἰη ΑΒΌΓΙΧ 157 ἜΣ οΟΡ. 

ῥύμας, Ὀτοδὰ 5ἰτεεῖβ δπὰ πᾶσγον ἴδπεδ 
(Μι. νί. 2, φ.ν.); 41] ϑογίβ οὗ ρεορὶε ἴο θ6 
τηεῖ ψνἱ ἢ πεῖς ἃηᾶ την οὗ ἔμεπὶ: ἰῃ- 
νἱϊδιίοη ἴο Ὀς Ὀτγοδάοαβι, πο οπε ἴο ὃς 
βδυππεά ἢοννενεῖ ροοσ οἵ υπβίρμαὶν ; τδ6 
ΟΟΥΣ, πχαϊτηοὰ, Ὀἰϊπά, ἀηὰ παῖς γαῖπες ἴὸ 
6 Ρτγείειτεὰ, ἐδβεγείοσε Ἴχργεβδῖὶν παπηεᾶ 

πτϑυοῇ ἰδ ἴῃ τηδβίεσ᾽ 8 πῇ πῃ δί8 
ἀϊδρυξὶ δὲ τῆς θεπανίους οὔ ΠΕ ννς}1-ἰο-ἀο, 
Ῥτορετι δ, ΠΑΡΡῪ οἶδββεϑ---ἃ νἱοϊεπὶ Ὀυξ 
πδῖυγαὶ τεδςιοη.--- τ. 22. ἔτι τόπος 
ἐστί, γεῖ πεῖς ἰ8 τοοπι, Ρίδςββ ἔοσ πιοσε ; 
ΤΏΔΩΥ πιοτα, 686 ἴῃς βεγνδηΐ 'ννουἱά Παγάϊν 
«διηκ ἰτ νοσῖ δ 816 τὸ τησπείοη ἐπα ἑδςξ, 
1πουρῃ δα αυϊς υπάεγβιαπᾶβ ὑπαὶ ἴῃ 6 
τηδβίεσ ψϑηῖβ ἴῃς Ῥαπαπειίηρ Π4]}1 Β]1ςἁ, 
Ψεῖς ἰϊ ΟἸΪΥ ἴο βῆονν ἴπδὶ ἢε οδὴ ἀο 
πους ἴΠποβε βδαυοῦ τοουβαηῖβ. ἘοΟπΣ 
αῆες δος ἃ νἱἀεβργεδά πιίβοε]απθουβ 
ἰηνϊτδιίοῃ βρεᾶκβ ἴο ἃ ἔεαβὲ οη ἃ ρταηὰ 
βοαῖς, ὑνογίῆυ ἐπ Ὁ] 6πὶοῦ ἴῃς πιδβαϊβοεῆος 
οὗ ὨὈϊνίπε ρτδος.---Ἶ ες. 23. ὁδοὺς καὶ 
φραγμοὺς, “ δίρηνναγβ ἀπὰ πεάρεβ" ; ἴδ 
τηλίη τοδὰβ δὰ ἔπε ἐοοιρδίῃβ συπηΐηνρ 
Ῥεΐννεεη ἴῃς ἢεϊάβ, αἱοηρβίάς οὗ 6 
δΒεάρεβ (Ηδ}π); ἴπεβε, ἴῃ τῇς δομηνν, 
δπδυνογίηρ ἴο πε βίγεεὶβ δηὰ ἰδπεβ ἴῃ τῆς 
ἐοῖυη. ΤὮδ ρεορῖς ἴο θὲ ἰουπὰ ἴδετε ἃ 
ποῖ περ} ββαγιὶν ἰοννεῦ ἄοννπ βοοίδ!ν ἔμ π 
ἴδοβα σα] ]δἀ νη τἢ 6 οἰτγ, Ρεγῆαρ8 ποῖ 
80 ἴον, Ὀπὲ {ΠῸῪ δῖα ψιϊπουῖ, τεργεβθηῖ- 
ἴηρ ἴῃ ἴδε ἱπιεγργειϊδιίου πε Οδηέϊ ε5.---- 
ἀνάγκασον, ςοΠΊΡΕΪ ; τεῆεςοῖθ ἴπ τῆς ἤσβε 
δι8:ε {πε ἀγροὶ ἀσβίγε οἵ ἴπε πιαβῖεγ ἴὸ 
αν δ ΔΌβοϊ ἴεν 1] ποιιδα, ἰπ πε βεοοηὰ 

ἴδε ἐξε! πρὶ τπαὶ ργεβϑυγα Ψ 1 θ6 πεεάςὰᾶ 
ἴο ονεζοοσης ἴῃς ἱπογεάυ τ οὗ σουπίγΥ 
Ῥεορῖς 45 ἴο ἔπιε ἰηνίτδείοη το {1π6πὶ Ῥεΐηρ 
τηεᾶπὶ βευίουβῖγ. ὍΠΟΥ Ἰνουϊά Ὀς ἀρὲ ἴο 
Ἰδυρῇ ἴπ ἴδε βεγνδη δ ἔδοε.---ἶνα γεμισθῇ : 
ἴῃα ἤουβα τπιυϑὲ 6 ἔμ], πο Ἔχουδε ἴο Ὀ6 
τάδ; δυῖ ἴοὸσ ἃ οὐσίουβ τβϑᾶβοῃ.---  εγ. 
24. ὅτι οὐδεὶς, εἴς. : ἴο Καερ ουὖἱ [δε 
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25. Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς 
αὐτούς, 26. “ Εἴτις ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ,1 

. καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, 
καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ 3 τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μου 
μαθητὴς εἶναι. 27. καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ," 

καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. 28. τίς γὰρ ἘΣ Σ 
ἐξ ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ὅ ψηφίζει 

1 80 ἱπ ΒΙ, αἱ. (ΥΝ.Η.. 

δουπησί,. 
ΜΟΧ, εἴς,» Σ, 13, 69 αἱ. ἢανε αντον (Τί5ς..). 

3 ετι δε καὶ ἴῃ δ Ὁ (Τί 5.1.) ; ετι τε και ἰη ΒΙ.ΕΔ (ΥΝ.Η.). Μιάε Ὀεῖον,. 

8 ειναι μου μαθ. ἰη Δ ΒΙΜΕΧ (Τίβοδ., ΝΝ.Η.). [π᾿ νεσ. 22 ΜΝ ΒΙ1, μανς 186 βαπὶς 
οτάεσ. 

480 ἰη Δ 0Ι, (Τίδβο.). 

Βτβὲ ἰηνίἰεὰ ἴῃ οαδβε ΤΟΥ δῃου ἃ ομδηρα 
{δεῖς πλϊπά8. ΟΥἨ οουγβε 1Π18 ἴδ βροκβη ὉΥ͂ 
ἴδε πηλϑίεσ, δηὰ 8 Ὡ0 σοτηπιεηὶ οὗ [εβι18, 
1βουρ ᾿ς τεδὰ ὑμῖν ΨΒετα Μὰ Ἔχρεοῖ 
σοι, ἴπε Δρρ!ἰςδιίοη ἴο 186 Ὠεᾶγογβ οἱ ἴῃς 
Δτδϊς ἰπιγυάϊηρ 861} δ 1Π18 οτς ροίἰπί. 
ἴῃε τεδβοὴ οὗ ἴῃ πιδβίεσ ἔοσ νυν ἱϑῃίηρσ 
δὶδ Βουϑε δ]]εὰ ἰ8Β ποῖ ἃ ἰρὰ οὔθ. Βιυῖ 
ες. δἰἢῖς5 οὗἨ ρασγϑῦϊεβ Ὀείοηρ ἴο 818 
ψοσϊὰ. ὙΠΕΥ πιυδὲ ποῖ Ὀ6 ἰγδηβίεγγεά 
ἱπῖο ἴδε βρίγιεδὶ βρῆετο. 

γν. 25-35. Οοπεῖο αὐ ῥοῤμίμνι. 6818 
ποῦν ἌΡΡθᾶσβ οὔ ἴτε νᾶ, δπὰ {ο] οννεὰ 
ΌΥ ““πιδηῦ πιυϊεευάεβ ᾽" (ὄχλοι πολλοί, 
νεζ. 25) ἴὸ ΨῇοπΣ Ηδ βρεᾶκβ. Τῇυβ 
βαυΐηρβ ΜΏϊοἢ ἱπ Μὲ. δηὰ ΜΚ. ἔοσπι ραγὶ 
οὗ ἀϊδοὶρ!6-ἰπβιγυοείοη (διδαχή) Δϑβυτπης 
τῆ “μδσγδςίεσ οὗ ρορυΐϊδσ ργεδοῃιηρ, 88 ἰῃ 
186 οΔδε οὗ [Ὡς ϑεγπιοῃ οἡ ἴπ6 Μουπὲ (1π 
{8Κ.), τπουρὰ τ86 δυδ]εοξ ἰ8 ἴῃς ςοηάϊεῖοπβ 
οὗ ἀϊβοὶ ρ᾽ εβῃΐρ. 

γν. 26.27. Τα γεφμίγεπισηῖς οΥ ἐγμα 
ἀϊδοὶ ῥ᾽ ες (Μι. χ. 37-390).-ννεγ. 26. 
ἔρχεται πρός με, σοτηεῖ ἕο πε, ἢ ἃ 
νίενν ἴο οἷοβε δηὰ ρεγπηδηδηῖ ἀϊβοὶ ρ] εβῃρ. 
πομισεῖ: 4 Βίτοηρε ψογὰ πη {πὶ 
υδεά ἰῃ Μι., ψνογα ἰξ 18 ἃ αυεδιίοη οὗ 
Ἰονίηρ 1688; δυγρσίβίηρ ἰῇ ΓΚ, ψἤοβα 
ἔρλοτοὶ μαδὶς 18 ἴο βοΐϊεαη παζγὰ βαγίηρϑ. 

τε τῆς ἰορίοη ἰδ ὑγεβθηϊεὰ ἴῃ ἀϊβεγεπε 
Ἰἰρδὲβ πῃ τῆς τνοὸ αοβρεὶβ. [π ΜΕ. ἰξ ἰβ ἃ 
ηυσδιίοη οὗ Ὀεΐπρ ἃ ἀϊδβοὶρ!8 τυογέλγ οὗ 
ἴδ Μαβίεσ (ἄξιος) ; ἰπ 1,Κ, οὗ Ῥεΐηρ δὴ 
εἴεείϊνα ἀϊδοὶρ]ε (οὐ δύναται). [,ονε οἱ 
τοπάβ τῆδλκεβ ἀϊβοι ρ εβιὶρ ἀϊῆσυϊς ος 
ἱπηροββίῖθῖε; οὐ ἴδε οἵμες μαηὰ, λαέγεά 
ΤΏΔΚΟΒ ἰἰ εᾶϑυ. [118 εαϑὺ ἴο Ὀε ἀενοίεὰ 
ἴο ἃ πιδϑίες οσ οᾶυβε ἤδη γοὺ δαῖβ 81] 
τἶναὶ τηδβίεβ Οσ ἱπίθγεβδίβι Ὑβεογείοτα 
“ἢαῖ68᾽" ἰβ ἴπ6 ἀρρσορτίδαϊβ τὐογὰ ἤετα, 
δυῖ (δες ργαςιίςαὶ πιεαπίπρ ἰ8 ἰους ἰ655, 
ΜΠΙΟΏ ἴῃ ἐχρεγίεποα δβἰρηῖῆεβ : πδίϊηρ 
Οἴδον οὐ͵εςῖβ οὗ δῆεοϊίοῃ ἴῃ 80 ἴδ 88 
ΠΟΥ Ργεβοηξ [παπηδβοῖνεβ 88 δἰπάσαηςεβ ἴὸ 

Β 888 ἐ«αντου (Υ̓͂.Η.). 

τῆς δυρσγεπια ἴονε οὗ ἴδε Μαβίει.--- τὴν 
γυναῖκα, (ποῖ ἰῃ Με.): ἴο Ὀς πιοδβὲ “ μαίεᾶ" 
7.8ὲ θεοδυβα τηοβὲ ἰονβά, δηὰ Ἴχοεγοϊβίπρ 
ἴδε. πιοβὲ δηϊδηρίίηρ ἰπῆμπεπος.---ὅτι τε 
καὶ, ἀηὰ πιογεονεσ. Ὑτῇῆὲ τε (Β1)) δίῃ άβ 
8}1 τ86 ραγίίουϊλτβ παπιεὰ ἱπίο οὔθ 
Ὀυπάϊε οἵ γεμμηοίαπάα.--- ψυχήν, Ἰ1ὸ, 
Οπεβεῖ, πιοϑὲ ἰονεὰ οὗ 411, (πογείογα 
οσγιίης ἴδς οἸϊπιαχ, δηὰ δἷ8ο ἀδιθγηη- 
πρὶ [6 βεῆβε οὗ μισεῖ Τῇε ἀϊδβοίρ!ε ἰ8 
ἴο παῖς ἔτη ἀβ 848 ἢ6 δῇ ἢδῖα δἰ γηβεῖξ.-- 
“βεουηἄδλπη δἂπὶ ρδγίεπι, βεουπάυπι 
αμδπὶ 56 ἐῤδημι οἄϊδδα ἀερεῖ, ἃ ΟὨσίβιο 
ἀνεγβᾶσῃ " (Βεηρεῖ). ΤῊ 5 ἰδ8ὲ ᾿ἔδπὶ ἴῃ τμ6 
1ἰ5ὲ οὔ {πίῃρβ ἴο ΡῈ παϊβὰ σεργεβεηΐβ δα 
1άδ4 οσοπιαϊηεὰ ἱπ ΜΙ. χ, 39.---  εσ. 27 -ξ 
Μι. χ. 38, ἢ τῃς ἰάδα οὗ Δ ΠΥ 80Ὁ- 
εβιἰτυϊεὰ ἴος ἐπ ἰάεδ οἵ ννογίἢ. 

νν. 28-33. Ῥαγαδίες ἐϊϊμείγαξϊηρ ἐὰδ 
πεεὰ οΓ οομμέϊηρ ἐπα εοσέ, Ῥεουϊασ ἴο 
1., θὰ ἱπεγι βίο! ν ργοῦδῦ]ε 45 βαυΐηρβ 
οὗ [ε81185, απ ᾿πογουρν ρεγγηδπα ἴο ἴπ6 
οτεροίηρ ἀΐβοουγβε. Τα οοππεοξίοῃ ἰδ: 
11 ἰ8β ἃ βεγίουβ ἐπίπρ ἴο ὃ6 ἃ ἀϊβοίρίε, 
τῃεγείοσε σοπβίδεσ νν6}} Ὀείοσε γοι Ὀερίη 
π-ῖμε τεπυποίδιίοηβ τεαυϊγεά, ἴῃ 8 ογοβ8 
ἴο θ6 θογπε---β γου ψου]ὰ, ἰξ ννῖβε, οοη- 
δἰάες δείοτε δι ἰάϊηρ α ἐοτοῖν οἵ ἐπραρίηρ' 
ἐπ δαΐεῖ6.--- ει. 28. θέλων : οςοπάϊιϊοπαὶ 
Ῥαζιοίρὶα, [6 νυ ’βἢ "ἢ; τ [Ὠς ἀγιίοϊς ἱξ 
ΨΟυ]ά τὸ ψγῆο υν8Π68.---πύργον, ἃ ἴοννεῖ; 
πεεὰ ποῖ ὃ πιαρηϊῃεά ἱπίο ἃ ργαπά ἢοιιβα 
ἢ ἃ ἴοννεσ. Πουδείεβ8β, 88 Βεηρεῖ 
Σειηδικβ, Ο γι βείαπν 18 ἃ ρτεδὶ δηὰ 
διάυουβ αϑδίσ, ἀπά 18 ΠΕἾν οοπιραγαά ομη 
γεδιις τπαργιὶς δὲ αγάμὶ5. Βαϊ τῆς ρτεαῖ- 
Ὧ688 οὗ ἴπ6 υπάετιακίηρ 18. βυ ΠΟΙ ΕΠΕΪΎ 
σαργεβεηϊθὰ ὉῪ ἴῃς βεοοηᾶ ρᾶγδῦϊε : [Π6 
ἢγβὲ δ ὉΪεπὶ πᾶν ες 4] οννεὰ το Ὀ6 1688 
διωδιεουβ δηὰ πιοσα πη ἴῃς σεδοῦ οὗ 
οζὐάϊηδγυ πλοσία]β, Α ἴονεσ οὗ οὔβογνδ- 
εἴοη ἱπ ἃ νἱπεγατὰ (Με. χχί. 33) οἵ ἕος 
τοίαρε ἰπ ἀδηρεσ, οἵ ἴοσ ογπαπιεπὶ ἱπ ἃ 
ξαιάδη του ὃς πουρῆς οὗ --καθίσας: 



ςη6 

θέ; αὐτοῦ θεμέλιον, καὶ ΤΩΝ ντος μέλιον, καὶ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ πρὸς ; ἀπαρτισμόν; 

ΧΙΝ. 20---35. 

29. ἵνα μήποτε 
μὴ ἰσχύοντος " ἐκτελέσαι, πάντες οἱ 

θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν αὐτῷ,2Σ 30. λέγοντες, Ὅτι οὗτος ὁ 
ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 41. Ἢ τίς 

{Βα οοῖν βασιλεὺς πορευόμενος ᾿ συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ ὃ εἰς πόλεμον οὐχὶ 
ἰδ βεηβο καθίσας πρῶτον βουλεύεται 4 εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν 
οἱ βεδείης. "ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν ; 32. εἰ 

δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ δ 
πρὸς εἰρήνην. 43. οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 
πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὁπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. 
34. Καλὸν ὃ τὸ ἅλας 9 ἐὰν δὲ 10 τὸ ἅλας " μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθή- 

σεται; 35. οὔτε εἰς γῆν, οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν: ἔξω 
βάλλουσιν αὐτό. 

1 Ἑοσ τα προς ΒΌΙ,Ε 225 Βᾶνε ΒΙΠΊΡΙΥ εἰς. 

Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω." 

3 ἀντὼω ἐμπ᾿ ἴῃ ΜΑΒΙΧ αἱ. 
8 ἐτερω βασ. συμβ. ἴῃ ΜΑΒΌΙΕΧ 33, 157 αἱ. 

4 8ο ἰπ Ὁ ; βουλευσεται ἰη δὴ Β οοάά. νεῖ. [,41. (Τίδοι., ΥΝ.Η.). 

δ. 8ο η Ϊ, αἱ. νπαντ. ἰπ ΦΑΒΡΌΕΧΔ 1, 33, ὅρ, 346. 

4 Β οπιῖϊβ τὰ δηὰ τεδὰβ εἰ8. δ οπιῖὶβ τα δηὰ γτεδάβ προς (ΥΥ͂. Η. προς ἰῃ ἰεχὲ στ 
εἰς ἴος τὰ προᾷ ἰῃ πιᾶγρ.). 

Ἶ εἰναι μον ἰπ ΒΓΕ. 8 Αἀά ουν ἴο καλον  ΒΙΧ 60 αἱ. 

3 ἀλας ἱπ ΒΙ.Κὶ απο. ἀπά τηΐηυδο. ῥὲ. Ὁ Βαᾶνε αλα (ΤίϑςἘ.). 

19 ἐαν δε και ἰπ ΦΒΌΙΧ αἱ. 

«ἂς αἰτυάς Ἀρρτορηίαῖα ἴο ἀεϊδθεταίε, 
Ἰείβυσεῖγ οοπδιάετγαιίοη.---δαπάνην, 6 
ςοβῖ, βεγε οἠἱν ἰῃ Ν.Τ'.---εἰ ἔχει εἰς ἀ., [ἢ 
Ὧς δδ8 ννῆδὲ 15 πεοεββασυ ἴοσ (τὰ δέοντα 
βηάσιοἰοοά), - ἀπαρτισιόν Ξε ἔοσ οονιῤίε- 
ΒΝ; δεζο ΘΙ ὯΝ Ἧ δηὰ ἴῃ Ὀίοη. 
ἩΗαϊῖς. ; οοπάεπιῃαι Ὦ., Ρ. 447. 
σ΄. ἐξη ἴῃ 2 μι τ Κα 
20. ἐμπαίζειν, ἴο πιοοῖκ; δη υὑπβηϊδβῃεά 
ἴοννεσ 8 βρεοίδι]ν σἰἀϊσυίουβ: Πεῖρῃε 18 
εββεηιία].---οὗτος, εἴς., π|8 πιᾶη, οοη- 
τατηριυουὶν ; “ 1Π15" βιαπάϑ ἴοσ ἃ ὑγορεσ 
Πᾶσα. ““Νυΐρο ροπυπὲ Ν. Ν." Βεηρεὶ. 
7εβὺ8 δεσε Ἀρρεαὶϑ ἢ οπαγαοίεσίβεὶς 
ἴδοι ἴο οπς οὗ τῇς πιοβὲ βεπβίεϊνε ἔδεϊ- 
ἵηρβ οὗ πυπιδη ηδίυτε--- τίη κΚὶπρ ἴγοπὶ 
τἰάϊουϊε. ΝΟ νου]ὰ ςατε ἴο 6 βροκβθη 
οὗ 411 Ὡἰ8 ἄδυβ 88 ἴῃς πίδῃ Ψῆο Ποπὶ- 
ἐεμαθα Η ΤΕ ἀρ τοῦ! ποῖ βηϊβῃ ἰτ 

ν. 31-33. ὁ ἀἰηρ ροίηρ ἰο βρλέ. 
ΤΙ ἰ8 τμε αὔλὶγ οἵ τῇς πεῖν, ΑΕ Ε το 
Ῥε ἰαϊὰ το πεαγὲ ΌῪ πιθῃ δδρίσιπρ ἴο, οἵ 
ΤΔΡΔΌ]ς οὗ, ἃ ρταηὰ Ἵοδγεοσ.--συμβαλεῖν 
εἰς πόλεμον, ἴο δποουπῖοτ ἴῃ νὰ (ΕΝ... 
Οἱ Ρεῖμᾶρβ δείϊεσ “ἴὸ ἤρῃε ἃ δαΐέίε"" 
(Εἰεἰά, Οἱ. Νος.). πόλεμον [8 80 τεπάεγεά 
ἴῃ σ Ὅοσ. χίν. 8, αν. ἰχ. 9, ἰπ Αἱ. 
αἰϊετοὰ ἱπ ΟΝ. ἱπῖο ““ναγ᾽. [Ιπ 
Οσλοσ ἴμε ἰάςα οὗἩ Ὀδίι]ε ὑγθνδὶϊβ, Ὀυὲ ἴῃ 

ἰαῖεσ τυτίϊεσβ τπδὶ οὗἩ ννασ.---δν δέκα, ἰη, 
ψ, ἴῃ τῆς Ροβίιίοῃ οὗ οὔς ψῆο ἢδ88 
ΟἾΪΥ το,οοο βοί ἀΐεσβ δὲ ςοπηγηαηά.--- μετὰ 
εἴκοσι: ἴο Ὀεδξ 2ο,οοο υνἢ το,οοο ἰδ 
Ροβϑβίδὶς, δυῖ ἴξ 18 δῇ πη]! Κεῖνγ ὄνεηῖ: 
δα οἤδηςαβ δῖα δρδαίηβε ἴῃς Κίηρ 
τῆς 5π|4116΄ ἔοσοθ, δηὰ (πε σᾶβα πιδῃ  εβε] 
ς 4115 ἔοσ ἀεἰθεγαιίοηυ ΤᾺς ἱπιρίϊεά ἔσο 
ἰ8 ταὶ τῃς ἀϊδοῖρ! 6 βηραᾶρεβ 'ἱπ ἃ νεσυ υἢ- 
ἐαυαὶ οοπῆϊο. ᾧὐ. 81. Ῥαυΐ, ““ψ6 
τα βίϊε δραϊηβι ῥεῖ ποι ρα! 165,᾽" εἰς., ΕΡὮ. 
νὶ. 12. Α ὄτοΐεγεπος ἱπ (πϊ8. ραγαῦὶς (Ὸ 
1 τεϊδιίοπβ Ὀεΐννεεη Ἡεγοά Απεῖραβ ([Π6 
“{0χ᾽ πὰ Ατεῖδβ, [ὶ8 ἔδιμαοι-π-ῖανν, 
8 Ῥοββί δε (Ηοϊιζπιαπη, Η. Ο.).--νῆεσ. 
33 βῖνεβ ἴῃς δρρὶϊςαϊίοη οὗ ἴῃς ραγδῦϊε. 
Ἡοίπιαπη, Κεὶῖ, ἀπὰ Ηδἤῆπ ἀϊνίὰς ἴα 
δεπίεπος ἰηΐο ἔννο, ρυϊἱπρ ἃ 1} βίορ 
αῆες ὑμῶν δἀπὰ τεηδεγίπρ : “80 {Βεῃ 
ΕΝΕΙΥ οης οὗ γου! (ἀο τῃ6 βάπια ἰμίηρ, 
ἐ.6..) σοπδίἀει). Ηδ ψῆο ἄοεβ ποῖ σε - 
πουηςα 81] ἢ μδίῃ ἰβ ποῖ δῖε ἴο δ6 ἃ 
ἀϊδβείρ! οὗ πιῖπε." ΤῊΪ8 ἰ8 νεζν εῇεςῖίνε ; 
'ξ πα πᾶνε θδεη ψπᾶὶ 1ε808 δοίυ λιν 
βαϊὰ ; Ὀυϊ ἰξ ἰ8 Βασάϊν μονν [κ. τερογῖβ 
Ηἰβ νογά8. Ἡδὰ δε πηεαπὶ ἴδε βεπίεῃοθ 
ἴο Ὀς τεδὰ βὸο δε Ψψουϊά πᾶνε ρυΐ γὰρ 
δῆες ὃς. Ης τιπδ ἴῃς ἴνο δυρροδεᾶ 
βαηΐεηςαβ ἱπίο οἡςδ, ἃπὰ 80 ἴῃς Ἴοουπεεῖ 
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ΧΡ. 1. ἮΣΑΝ δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ 1 πάντες οἷ τελῶναι καὶ οἱ 
2. καὶ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ. "διεγόγγυζον οἱ 3 Φαρισαῖοι ὃ Ἐροι τοὶ: 

καὶ οἱ γραμματεῖς, λέγοντες, “Ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς " προσδέχεται, ἢ ἐν 

1 ἀντω εγγ. ἴῃ .Β. Ὁ δδ8 εγγ. α. 

ἴο ἀεἰ θεαταῖς ἰ8 ἰεῖς ουξ οσ ἰδέεπε ἴῃ τῆς 
τεαυϊγεπηεηΐ οὗ τεπυποίδιίοη, Ἡν ἰ ἢ 18 ἐμ 6 
τεᾶβοῃ ἴοσ ἀεί νοξαξίοῃ, 

γν. 34-35. 4 Ξαγὶηρ σομοεγηΐηρ᾽ 
αἰ (Με. ν. 13, ΜΚ. ἰχ. 56ο). ΤῊ ϊ8 ἑορίοπ 
ΤΩΔΥ δανα δεεη σερεδίεαϊν νῶν ἐ ΌΥ 
]εβι8, δυξ ἰἴὲ ἄοεβ. ποῖ βεὲπὶ ἴο 6 
80 Δρρχορτίδῖε ἤοῖξ 88 ἰῃ 118 δος ἰπ 
ΜΚ. ἴπ τπ|8 ρίδοα ἴπ6 8811 Ἄρρεᾶζβ ἴο 
ἀεποῖθ ἀϊδβοίρίεβ δηά τῇς ἰάεα τὸ δε: 
ξεπυΐπε ἀϊβοῖρ᾽εβ ἃγε ἀῃ Ἔχοεϊ]επὶ την, 
νυ ]6 ἃ8 8411 ἴο ἃ σοστυρὶ ννοσἄ, Ὀὰϊ 
δρυτίουβ ἀϊβοῖ ρ]εβ ἃγε ἃ8 υἱἱεσὶν τνοσιἢ- 
1ε55 88 881: ψῃΪοἢ [485 ἰοβὲ ἰ1ϊ8 βανοῦτγ. --- 
γεν. 35. οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν, 
Ποῖος ἴοσ ἰαπὰ ποῖ ἔοσ ἀυπρ (8 ἱξ Εϊ, 
εὔθετον 88 ἰπ ἰχ. 62). Τε ἰάθδ βεεπὶβ ἴὸ 
ὃε τπᾶὶ βανουγίεββ 84] 18 πεϊϊδες δαγέλ 
ΠΟΥ μιαπηγε.--ἄξω ἰδ εὔαρδιὶς - ομέ 
δεν οαϑὲ ἱξ, δἂβ Ψψοσίῃ]εββ, σοοά ἴοσς 
ποιίηρ, πεσε γθῆιβε, ἃ νναϑίς βιιδβίδηος. 
ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΝ. ῬΑΒΑΒΙῈΒ ΤΕΛΟΗΙΝΟ 

ἼΗΕ ΙΟΥ ΟΡ ΕΙΝΌΙΝΟ ΤῊΙΝΟΒ ΓΟ5Τ. 
Νοιβίηρ ἰ8 λϊηεά ΌΥ ἰπϑἰβεῖπρ δηχί οι βΙ Υ 
Οὐ δἰδιογίςδὶ οοηπεοίίοη μετα. Τῆε ἰη- 
ποάδυς τίου οὗἩ ἴΠε8ε θεδυιυ! ράγαῦ]68 οὗ 
δταςε δὲ {π|8 ροΐπὶ ἰβ ἃ πιδίίεσ οὗ ἰδοὶ 
ταῖμεν ἴπδη οὗ τειηροσαὶ βεαιθῆςα, 80 ἴὰσ 
85 ἴ86 σοηβοῖουβ πιοῖϊνε οὗ τῆς ἐνδηρεῖβε 
δ οοποεσηςὰ. ὙΠΕῪ ἅγα Ὀγουρῆϊς ἴῃ 85 ἃ 
Βεϊ-ΟΗ ἴο ἴπὸὶ βενεσε ἀΐϊβοουζβε ἰπ ἴῃα 
οἰοβίηρ βεσιίοῃ οὗ τῇς ργενίουβ Ἵδμαρίεσ, 
ἴῃ ΨΒΙΟ 6βὺ8 ΒΕ6ΠῚΒ ἴ0 Δβδι1πΊ6 ἃ σε- 
Ρεΐϊεπε αἰἰτυὰς τοννασάβ ἴποβε ψῆοῸ 
ἀεδίγε ἴο (ΟἸονν Ηΐπι. Ηδετο, ἱπ ἈΘΡΡΥ 
οοπίταβὶ, ΗἊ ἄρρεῶσβ 8ἃ8 Ὅὧπεὲ ΨὮο 
δτδοίουϑ!ν τεοεϊνεά τῆς δἰηδιὶ, τεραγάε88 
οὗ υπέλνουγαῦθϊε σοπιτηεπῖβ. Τῆε ραγαῦϊεβ 
οὗ ἰδς 1ο5ὲ ϑλεεῤ, ἴῃε 1,ο5ὲ Οοἷπ, διὰ 
ἴῆς 1οδὲ ὅοπ ἂτὲ ἤεῖε ρίνεη δ8 ἃ 86]- 
ἀείεποςε οὗ [εβ8 δραϊπβὲ Ῥῃαγίβαις ἔδυ ]ε- 
Βηάίηρ. Δ Βεῖμες ἴμεν ψγεσα ἢγϑὶ βροκϑη 
ἴῃ παῖ σοηπεοιίοη, οὐ υἱϊετεὰ ἰῃ τπδὶ 
ςοηπεοίίοη δίοης, σδπηοῖ ὃς ἀειετηγίηεά. 
50 ἴδ 88 πεῖς πηδίη ἀγῆδ ἰβ ςοποοσηεὰ 
πεν τηῖρμξ πᾶνε δε βροόκβὴ ἴὸ δΔηΥ͂ 
δυάϊεποα ; [ἴο οτίεἰοσαὶ Ῥμδγίβεεδβ, ἴο 
ἀϊδοὶρ!εβ (πε ἢἤτγβε ἰ8 ρίνεη ἰη Μί. χνίϊ!. 
12:14 8ἃ8 δροκδη ἴο ἰῆε Ὑ Μεῖνε), ἴο 
δυῃᾶάροσιε διάϊεηςεϑ, οὐ ἴὸ ἃ ρψδιπεγίηρ 
οἵ ρυδ᾽ϊοαηβ δπὰ βίππειβ {ἰκ6 τπδὶ ἴῃ 
Οαρεγηδυπ (υΚ. ν. 209-32) ; ςοπιτονεγβίδὶ, 
ἀϊάδοιϊς, οὐ Ἔνδηρεῖὶς, 45 1Π6 οᾶβ6 τηϊρῃῖ 
Ῥε. Ουἱῖε ροββϑί δ τῆς οτγίρίπαὶ βεϊτπρ 
οὗ (πε8ὲ ραγβῦϊεβ ννὰβ ἃ βυπᾶρορυς ἀϊ5- 

3 οἱ τε Φ. ἰπ Δ ΒΌΙ,. 

οουζδα, ος Ῥεϊζεσ 811}} [86 δἀὐάτεββ ἴο τῇδε 
Οδρεζηδυπὶ ξλιμοτίηε. Τθδὲ {πεν ὅσα 
411 τὔγεθ δυϊπεπεῖς υἱϊεσάποαβ οὗ 7εβϑὰ8 
πεεὰά ποὲ ΡῈ ἀουδιεά. Τῇε ἢἤγβὲ 28 
ΒΥπορ οὶ διϊεβιδείοη, δεὶπρ ἔουπά ἰπ 
Με. αἷβο; δε βεοοπὰ μι88 ναῖι:α οηἷυ ἃ5 ἃ 
ΒυρΡΡΙεπιθηξ ἴο τπὸ ἢγβὲ, ἀπὰ νγᾶβ8 δδγαϊυ 
ΜΟΣ ἱηνεπεϊπρ 48 δηῃ ἱπάερεπάοπξ 
ΔΙΔΌ]ε ; ἴῃς τπϊτὰ ἰδ ἴοο ροοά το δανα 
δῇ δῃ ἱπνεηϊίοη ὉΥ ΓΚ. οἡὐ ΔῺΥ οἵπας 

Ρεβοη, ἃπὰ ολῃ ΟΠΥῪ δᾶνς ργοςεθδθά 
ἕτοτῃ ἴδα ξίραι Μαβίεσ, ΜΜεπάς (1,. 1.) 
Δοςερίδβ 811 τὮγες 28 δυϊηῃθπεῖς, δηὰ ταίκθη 
ἔτοτῃ τς Ζορία οὗ Μι. 

γν. 1, 2. Η;:πἰογὶς ἱμέγοάμοίϊοη.--: 
ἦσαν ἐγγίζοντες : εἰπεῖ τγεσα ἴῃ τῃς δοῖ 
οὗ ἀρρσγοδοπίηρς [|εβδὺ8 δὲ ἃ ρίνβ εἰπὶς 
(Μεγετ), οὐ ψψέσα ἱπ τῆς Βδδὶς οἵ ἀοίπρ 
80θ. Τα ροβίξϊοηῃ οὗ α: Ῥεΐοσε 
ἐγγίζοντες ἴπΠ ΝΒ ἕδνουτβ τῇς ἰαϊξες 
(ϑοβδηζ). Ου με οἵμεσ μαπά, ἱξ ἰ8 ποῖ 
ἱπιρσοραῦ]ε ἐμαὶ πε τεΐίεσεπος ἰβ ἴο [88 
Οδρεγηδυπὶ ρδι ποίην. Ὗνὲ τᾶ δᾶνα 
εῖα, ἰῃ ἔδοϊ, δἀποίποι νοζδβίοῃ οὗ πὲ 
βίοσυ ἴδκβη ἴσοη) ἴῃς ᾿ορία, ἴπε οςςαβίοη 
ΒΡ μεν ἀδβογίδεά, τἢς τνοτὰβ βροκβη 
οδγαία γ τεροσίεά. [ἢ ἐμαὶ σαβε νῈ τᾶν 
ἴδκε πάντες [Ο]]οννίηρ βοτηεν δῖ βιγιςε]Ὺ, 
πὰ ποῖ 88 ἃ πιεῖε δχαρρεζγδαίίοη οἵ ἴπ6 
ενδηρε 5 8. ὙΒεῖα ΜΕΓΕῈ "45} δἵ ἴπ6 
εαλβῖ, ΤΒε δἷπὶ ννᾶβ ἴο πᾶνε 81] τῆς ουῖ- 
οδβίβ οὗ ἴῃς ἴοννῃ ργεϑεηΐ (υἱάφ ου Με. 
χ, 9-13). Ὑζυς, πον οαπια ἴο ἔεδβε 
δοςογάϊης ἴο ἐπε οἵπεῖ στεροτῖ, ψνἤογθαβ 
Βεῖε βίγεβθ ἰβ ἰαϊΐὰ οὐ ἴδε ἀξαγίμρ 
(ἀκούειν). ΤΏε [δϑῖϊνε ἐεδίυγα ἰ8 τεέεστεὰ 
ἴο ἱπ ἴμε ςοπιρίαίπε οὗ ἐπε Ῥῃαγίβεεβ 
(συνεσθίει, νετ. 2. ΟΥ̓ φςουζβε ἴδετε 
ψνουἱὰ Ὅς Ππεαγίπρ 88 ννεῖ] δ8 εδξῖπρ, δὰ 
ῬτιοῦδοΙν δὶ τῆς ρυεβίβ βεδσγά ννᾶ8 788 
ἴδεβ8ε βᾶπι6 Ῥδγβῦ 88 ἱπ β᾽ ἵρ μεν ἀϊδετγεπὲ 
ἴοττι. [ἢ παῖ ςᾶβε ἔδον βεγνεὰ ἢσγβι 88 ἃ 
ροϑεῤῥεὶ δηιὰ τἤθη 48 δὴ αῤοίορία.---Ν ετ. 2. 
διεγόγγυζον: ἴδε διὰ ςοηνεγβ ἴῃς ἰάεδ οὗ 
ἃ βέπεγαὶ ρεγναβῖνα τηυγγιυσίηρ. ΤῊΪΒ ͵8 
ῬΙΟΡΔΌΪ ποῖ δὴ ἰπβίδποε 11 |διγαιη 
Ἠετπιδηπ᾿β τετλασκ (αὐ Κέρεγ., Ρ. 856 
τηδὲ 818 ργεροβίτίοπ ἴῃ σοπιρουπά νετῦβ 
οἴεηῃ δάάβ τπῸὸ ποῖίίοη οὗ διίγινίπρ 
(διαπίνειν, εεγίαγε δἰ δεηαο).---οἵ τε Φ.: 
ἴδε τε (3 Β1)) υἱπάβ ῬΒαγίβεεβ δηά βοσὶ 68 
ἰορεῖθες 48 οπθ: 88 οἱοβε ἃ ςογροσγδιίίοῃ 
88 “ Ρυ ]οαπβ δηὰ βίππεγβ᾽ (εαυϊναϊεπξ 
ἴο ““βίπηδβ᾽" ἷἰπ {πεῖς οοποεριίίοη, 
ἁμαρτωλοὺς, νετ. 2). Νοῖε {Π6 οτάεε: 
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ε Αείδχ τ; καὶ " συνεσθίει αὐτοῖς." 

χΙ.2. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Χν. 

4. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν 

ζοτα νοι. ταύτην, λέγων, 4. “ Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, 
καὶ ἀπολέσας ἕν ἐξ αὐτῶν,; οὐ καταλείπει τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό; 5. καὶ 

εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὥμους ἑαυτοῦ 3 χαίρων, 6. καὶ ἐλθὼν εἰς 
τὸν οἶκον, συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, 

Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. ἡ. λέγω 

ὑμῖν, ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ὅ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετα- 
νοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐννενηκονταεννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι 

1 Βος εν εξ α. Ν᾽ ΒΌ τ, 69 αἰ. δᾶνε εξ αὐτων εν. 

3 Τῆς τεχίβ ἃγα ἀϊνίἀεὰ Ῥεΐνεεη ἐαντον («ἘΜΔ, εἰς.) ἀῃὰ αντου ( ΒΌΣ,: Τίδοδ., 
ΜΗ.) 

8 ἐν τ᾿ ουρανω εσται ἰπ 81, 33, 157. 

ῬΒασίβεεβ δῃά βογίδεβ; υβΌδιΥ ἴῃς οἶος 
ΨΆΥ. ῬΒΑτίβεαβ ΔΠΒΊΝΕΓΒ Ο ΒίΠΠΕΊΒ, ΒΟ σῖθ 68 
ἴο Ρυδ]οδη8; ἴῃς ἔννο Ἔχίσεπχεβ ἴῃ οῆδγδο- 
τες ἀπά ςα!ἕἔηρ : ἔπε ΠοΙΙεβὲ πὰ ὑπο] εβῖ; 
δι πιοβὲ γερυίδοϊε δηὰ ἔπ τηοβὲ ἀϊβγερυῖ- 
δΌΪε οσουραϊίοπθΒ. Απά 76δβὺ8 ργεξεγγεά 
{δε Ὀδδβεῖ ρτουρ !---προσδέχεται, τεςείνεδβ, 
δἀπιῖβ ἰο Ηἰβ ργεβεῆςε ; ἱπβίεδά οὗ γε - 
ΡΕΪ Πρ τνῖεῃ ἱηνοϊπέαγυ Ἰοδιμίπρ. ---καὶ 
συνεσθίει : ποῖ ΟΠΪῪ δάἀπγ8 δι αἷδο ξαές 
τοί ἐκ λθηι. ΤὮδι ννᾶ58 ἴπε τηδίη βυγρτίβα 
δηὰ οἤεηςε, δηὰ ἐπεγείοσε ᾿υϑὶ {πε τὨϊπρ 
ἄοπε, δεσδυβς ἰῃς (δίς ψηϊοῃ, ὙΠ] 
οβεπάϊηρς τῆς Ῥῃατγίβεεβ, ὑνουἹὰ σεγίδί Ιν 
ξϑίῃ τς “ βίππειβ", ]6βδὺ5 ἀϊὰ ννβδῖ τπ68 
τερυϊεάϊν σοοὰ ψουἹά ποῖ ἄο, 50 ννἱππίηρ 
δεῖς γυβέ, τὰ δἰ (“ΓΜ 

ν. 3-7. γεέ ῥαγαδίε (ζ΄. Μι. 
χνῖ. 12-14).-νν γ᾿ 7 τὴν παραβ. 
ταύτην: ἴδ ρῆγαβε οονεῖβ ἴῃς βεοοηὰ 
ἉΤΔΌΪε (Γοσέ Οοἷμ) ἃ8 Μ611 ἃ8 ἔπε ἢτγδῖ. 
Ὧ6 ψὸ αἴὲ τεραζγάεά 458 νἱσίυ δ! οπε, 

τῆς βεοοηά ἃ ἀυρὶϊςαῖα τντἢ 5] ̓ ρῃς νατίδ- 
τίοπϑ8.---ν εσ. 4. ἐξ ὑμῶν, ψῃδλϊ τηδη οὗ 
γ)ομ. Ἐνεῃ ἴῃ Ῥῃασγίεθεεβ δηᾶ βογίδεβ 
τνουἹά 80 δοὲ ἴῃ ἐεπιρογαὶ δϑαιγβ. ΕνοσΥ 
δΒυτηᾶῃ δεῖπρ Κποννβ ἴπε ἰοῪ οἵ βπάϊηρ 
τπΐηρ8 ἰοδὶ. [1 ἰβ οηἱν ἴῃ σε! σίου τπδὲ 
πίε ἴοβε ἴπ6 βοεηὶ οὗ 58ἰπιρίὶε υπίνεσγβαὶ 
τυῖῃβ.--ἑκατὸν πρ.: ἃ ἡππάνεά ἃ ᾿οη- 
βἰάεγαθ!α πυπΊΡεσ, τηδκίπρ οὐδ Ὁ (ΟΠ|- 
Ραγίβοῃ ἰπδίρηιῆοδηι. ὙῆΠε οὐνποσ, οὴς 
ΜΟΙ βαν, δῇ αῇοζά ἴο ἰοβὲ ἃ βίπρὶε 
εὐγίηρ βῆεε. ὙὝὔεῖ ποῖ 80 Ἰυάρεβ {πε 
ΟἾΏΕΣ Πίτη56 1, αι} οπαῦ. [1,οβίπρ' ΟΠΪν 
ομδ (ἐξ αὐτῶν ἐν) πε ἰ4Κε8 ἱπγπηεάϊδεα 
βῖερβ ἴο γεοονεῖ ἰϊ.---ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἴῃ τῃς 
Ὁπ|16 ἃ, υπίεηςεᾶά ραβίυσα ἰληὰ; δὰ οὗ 
οουζβ8 Ποῖ 80 85 ἴο γυῃ ἔπε τίβκ οὗ Ἰοβὶπδ 
τῆ ψβοῖς ἤοοκ : [1 8 Ιεῖ ὑπάσογ τΠ6 οᾶτα 
οὗ δῇ δϑβιβιδηῖ, ἴπε πιαβίεσ ἰδκίηρ 1ἴΠ6 
πῖοσα δεάμπουβ [45 Κ ἴο Ὠἰπιβεῖξ.---ὠπὶ δτοσ 
“πορεύεται ἰπάϊοαϊεβ ποὶ Οηἷν ἀϊγεςιίοη 
δυϊ αἰπὶ: βοςῖῃ αἴϊεσ ἰπ ογάεσ ἴο ἢπά. 

(ϑοῆδηζ; Κυρκα τεπιαγκβ ἔπδὲ ἐπὶ τ 
νεσῦβ οὗ ροίπρ οἱ βεπάϊηρ οἵϊδθη ἱπάϊςαϊε8 
“ὁ ΒΟορυπὶ ἰἰϊοη 5 δηά 18 508} ῥσα- 
ἢχεὰ ἴο πὰ τπίπρ βουρῃϊ. πη] εν 
Ῥχϊςδειβ.)-τξως εὕρῃ: πε δεδιο ποῖ 
Ῥεζίωιποίογυ, δυὲ τΠοτουρ ; 8. οἡ {}]} 
πε Ιοβὲ οπς δὲ ἔουπά, ἱξ {πὶ ἕξ Ροβεῖρίε. 
--ν εν. 5. ἐπιτίθησιν, εἴς., ἢς »ἷδοεβ 
τε ἰουπὰ οπα οἡ δβ βΒῃουϊάδγβ ; ποῖ ἰῃ 
ΔΠἰεςτίοη πιογεῖν οσ ἱπ {πα Ἔχυδεσαποα οὗ 
ἰβ Ἰογ, Ὀυϊ ἔγοπὶ πεο}βϑὶυ. Ηε πιυβὶ 
ΟΑΥΤΥ ἴῃς βῇεερ. [τ σδηποῖ νναὶκ, σδῃ 
ΟὨΪν “ βίδη νἤογα ἴ βίδη 8 δηὰ 1ε νἤογα 
ἴς 1165" (Κοεῖβνε! ἀ). ΤΠὶβ ἐδδίυσς, ρζο- 
ὈΔ0]6 ἰπ παῖυγαὶ ἰἰἴθ, ἰβ τὰς ἴο (δὲ 
Βρίσίυα]. ϑυςὴ 48 ἴπε οοηάϊθοη οὗ 5 
Τῆδ88 οὗ [εν ἱπ ΟΠ γίβι᾽ 8 {πε (Με. ἰχ. 
36, οἱ, “ νἤεη γε γεσα υνἱτδουῖ βιγεηρίῃ,᾽" 
ἙΕοπι. ν. 6). --- χαί ἐῆε σαττγίης 
πεςεββασγυ, Ὀυξ ποῖ ἄοπε υνἱἢ ἃ στυάρςε, 
ταῖμεσ οἰ δάϊν ; ποῖ πλεσεὶν ἴοσ ἰονε οὗ [6 
Ὀεαβὲ, δὰς ἴῃ ἴον πὲ ἃ [πΐπρ ἰοβὲ Ὧδ8 
δεθη γοιηα, ταακὶπρ ἴδε Ὀυτγάεη, ἴῃ βρίτ6 
οὗ τῆς Ἰοηρ ννᾶγ, ἴἰρῆϊ. Ης ἰβ ἃ νεσγ 
Ῥοοσ βῃπεριιεγὰ τπδὲ ἄοεβ ποὲ ὕεᾶσ ἴῃς 
ΒΠ6ῈΡ ἴπδῖ βίδπάβ 5311}, ὑπδῦ]6 ἴο ννδὶκ 
(υἱάε Ζες. χὶ. τό, πιδγρὶπ).--νες. 6. 
συγκαλεῖ: [πε ροίΐηξ Πεῖε 18 ποῖ ἴϊ 
ξοστηδὶ ἰηνἰἰατίοη οὗ πεὶρῃοιτβ ἴο 5 π|- 
Ῥδιδῖβε, θαι τἢς οοπῆ δεπι ἐχρεοίδιίοη τῃδὲ 
1Π6γ ν]. Ὑδαὶ {ΠῈῪ ἄο 18 ἴδκβη ἴοσ 
Ειαπιεά. ϑυπιρδίῆυ ἴοπὶ πεῖρῃθουζβ 
ἀηᾶ Ππιεπάβ οὔ τῇς βαπὶιῈὸ οοσυραίίοη, 
{6 ]Πονν-5Περῃεγάβ, ἃ πιδίϊοσ οὗ οουγβα ἴῃ 
δυο ἃ ο456. ΤῊϊς ταὶς δῖς τπε Ῥῃασγίβεαβ, 
πὰ πᾶν ἤᾶνε Ῥεεη δά δεά ἴο πε οτγὶ ρίπαὶ 
ΔΙΔΌΪε ἴογ {πεῖς βρεοίαὶ Ὀεπεῆϊ.-- -  εσ. 7. 
ν τῷ οὐρανῷ, ἱπ πεᾶνεπ, ἐπαὶ ἴδ, ἰῃ [88 

δεᾶγὶ οἵ αἀοά, Ηξᾶνεη ἰ8 ἃ ΒΥ ποῃυπὶ ἴοσ 
(οά ἱπ νν. 18 Δηά 2:.---ἢ ΞΞ τῆοσε ἴδῃ, 
88 ἰξ πλέον Πδὰ ρτεοεάεά, 80 οἵϊεπμ ἱπ 

Ν.ΥΤ. δπά ἰῃ 8ερῖ. ξξ Ηεῦγενν 2. τῇς 

οοπηρατγίβοη ἰπ ἴδ πηογαὶ βρῆεγα 8 Ὀοϊά, 
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μετανοίας. 8. Ἢ τίς γυνὴ “ δραχμὰς 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 579 

ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ ἀ Βετε ουῖν 
δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ (ἐλιτίςο). 
"ἐπιμελῶς, ἕως ὅτου εὕρῃ; 90. καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται 2 τὰς ὁ Βετο ουἱν 
φίλας καὶ τὰς ὅ γείτονας, λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν τ 
δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10. οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον 
τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.᾽" 

1 Ἐὸσ οτον ΤΙ ΒΙΩΧ αἱ. ἢανε ου (ΥΝ.Η.). 

3 80 ἰῃ Ὁ. συνκαλει ἴῃ ΒΚΙΧΔ αἱ. 

5ΊΨΒΙ, οπἶς 188 βεοοηὰ τας. 

Ὀυϊ τῇς ῥτίποίρίς ποῖ ἀβ ἔσὰς ἔπεγε 48 ἴῃ 
τῆε πδῖυγαὶ βρῆεγε, δνεπ ἰξ ἴῃς πἰπεῖγ- 
Ὠΐης Ὀ6 ἔγυν σἰρβέθουβ πε ποεάϊηρ πῸ 
τερεηίδποαθ. [ἴτ ἰ8β σδϊίοπαὶ ἴοὸ ἤᾶνε 
Ῥεουϊᾶτ ΟΥ̓ ονεῦ ἃ βίηπεσ τερϑηείηρ, 
τπετείοσα αοὰ δά8 ἱξ, πογείοσα Οἤσγίϑι 
πεὶρλμὲ μανε ἴ, ὙΠ βαγίπρ ἰβ ἴῃς τμϊσὰ 
ξτεαὶ ψοζὰά οἵ Ὁ γίβε᾽ Β Δροίορυ ἔοσ ἰονίηρ 
ἴπ6 βίηπι. Εὸσ ἴπε οἵἷδεγ ἴνο νυἱάδ οῃ 
Μι. ἰχ. 9-13 δηὰ 1Κ. νἱ!. 36-50. 

γν. 8-ιο. Τε Ξεοοπά ῥαγαδῖε, ἃ Ῥεπ- 
ἄδλπι ἴο τ1π6 ἤγβὲ, βροῖεπ ροβϑβιδὶν ἴο [Πς 
Οδρεσπδυτη ρδίπεγίηρ τὸ ὑῖπε πε εχ- 
Ῥεγίδηςα οὗ ον ἔοιιπὰ ἴῃ ἘΠ Πρ8 ἰοβὲ Ποπια 
ἴο ἴΠ6 Ῥοογεβὲ ργεβεηῖ. Α8 βροκεὴ ἴο 
ῬΒατγίβεαβ ἰξ ἰβ ἱπιεηάδά ἴο Ἄχεπιρ!ν πὰ 
βαπειρς ΕΥ ἃ ἰοβὲ οὐ͵εοῖ 48 ἱπϑὶρῃὶ- 
οδηΐ ἴῃ ναῖε 85 4 ρυδ᾽ἰσϑη οἵ ἃ βίηπεσ 

ΜΑ5 ἰῃ {πεῖς εϑίεοπη. Α βδεερ, ᾿πουρῇ 
πα οὗ δυπάτεά, ννὰ8 ἃ σοπηρατγαιίνεὶν 
Ῥτεοίουβ οὔ͵εοῖ, Α ἀγδοῃπια ννᾶ8 ἃ ρίεος 
οὗ πιοποὺ οὗ ἱποοηβίἀθγαοϊε ναῖπς, γεῖ οὗ 
νϑῖυθ ἴο ἃ ροοσῦ Ψοιήδῃ ψνῆο οὐγπεὰ ΟΠΪν 
ἴδῃ ἀγα τηδ8 ἴῃ 411; [8 Ππάϊηρ τπεσείοσα 
ἃ βουζος οὗ Καδδὴ ΙΟΥ ἴο ἀ6ε7.---Ν εγ. 8. 
ἅπτει Δ. ᾿ἰρἢ8 ἃ Ιαιρ. ΤἼδ νεσῦ υβεὰ 
π᾿ τπ18 δβεῆδα ἱπ ΝΥ. οἠἷϊγ ἴθ ΓΚ. Νὸ 
ψηάοννΒ ἰῃ τῆς ἀννε!ηρ8 οὗ 186 ροοσ: 
ἃ ἰδτὴρ τηυδβὲ δὲ Ἰἰρῃιεὰ ἔοσ δε βεδσοῇ, 
η1658 ἱπάδεά ἴπεγα ὃς ὁπ Αἰνναυβ δυση- 
ἴμᾷ οη ἴῃ βίαπά.--- σαροῖ : οοἸ]οαυΐα! δηά 
νυΐρας ἴοσ σαίρει, υἱάφ οἡ Με. χίϊ. 44.--- 
ζητεῖ ἐπιμελῶς : [ῃ6 ΘπΊρἢ 818 ἴῃ (δῖ5 
ῬΑΙΔΌΪΕ [11ἴὲ9 οὐ ἴπε βεεκίπρ-- -ἅπτει, 
σαροῖ, ζητεῖ; ἴῃ τπΠε6 Ζοεέ δῆεεῤ οπ με 
οαγγίηρ Ποπὶε οὗ ἴπ6 ἔουπὰ οδήεςς οὗ 
ηυεδβῖ.--- ες. 9. συγκαλεῖ: (ἢ|8. σα] Πρ 
τορεῖμεσ οὗ ἐτιεπάβ δηὰ πεῖρῃρουτβ (ἔδη1- 
πίῃς ἰῃ τηῖ|8 οΔ486, τὰς Φ. καὶ τὰς γ.) Ρε- 
οὐ] ἸΑεν παίυσαὶ ἰπ τς οΔ5ε οὗ ἃ ψοζηδῃ; 
δηςα ΡεσθΑρ8 {πὸ τεδάϊηρ οἵ Τ. Ε., συγ- 
καλεῖται, ἰἢς πιί ἄϊε Ὀεΐπρ' τηοτα δυυδ]ες- 
εἶνε. Τῆς ἤπάϊησ ννουἹὰ ἀρρθδ] βρεοίδ! ν 
ἴο Γεπιϊηΐηα ϑυτηρδίῃ 68, {{{πὲ1οϑἱ ἀγδοῆσηα 
88 ποῖ μαι οὗ ἃ ποασὰ ἴο πιεεῖ 5οπ8 
ἄερε, Ὀυῖ Ῥεϊοπρεά το ἃ βιγίηρ οὗ Ἵοοΐπβ 
ΜΌΣΩ 48 Δῃ οτηδηεηὲ σουπὰ (πο Βεδά, 
1παπ δ5. ποῖν, ΕΥ̓͂ πγαττίεἀ ννοσηθη ἰῃ ἴ86 

(Τίβςἱ., ΜΝ. Η.). 

4 γινεται χαρα ἰπ ΜΙ ΒΙΧ 33. 

Ἐδϑῖ, 88 Τυἰβίγαπη βιιρρεβίβ (Εαϑέογη Ομ 5- 
ἐον5 ἐπ Βίδίς 1,απάᾶς, Ῥ. 76). ΤὨΐβ νίενν, 
ἔανουτεὰ ὈΥ Εδττᾶσ, ἰβ ἱρποσεὰ ὉΥ στηοβὲ 
σοτητμηεηϊδίογβ. -- εσ. Ὁ σαρϑαῖβ [86 
πιογδὶ οἵ νεσ. 7, δὰ: τυϊπουΐ ςοπιραγίβομ 
ΨΠΙοἢ, Ὁ ἃ Βπ18}16 Γ᾽ ἡυπιθασ, ψουὰ 
ΟὨΪΥ ψαακαη ἴῃς εἤεςῖ, --ἐνώπιον τῶν 
ἀγγέλων τ. θ. : (ἢς Δηρεῖβ πιᾶὺ ὃς τεξεγγεά 
ἴο 88 ἔπε πείρῃδουτβ οὗ αοᾶ, Βοβα [ον 
πον νυ ϊηθ88 δπὰ δῆασε. ὑνεπάϊς {. 3. 
'., 141) βυρφεϑῖβ αι ΠΚα ὑ56ε8 ἴῃς εχ- 
Ῥτγεββίοη ἴὸ ἀνοϊὰ δηϊῃγορορδίμίβπι, δηὰ 
δεοδιιβε αοά 85 πὸ πεϊγμροιε, 

γν. 11-32. ΤῊς ἐλιϊγά ῥαναδίε, ταῖμυτ 
8η δχδηλρὶε ἤδη ἃ ραγδὺϊε Π]υβέγαιϊτηρ ὈῪ 
δῃ ἱπηδρΊΠΑΤΥ οᾶβα (ἢ ς ἸοΥ οὗ τεζονεσίηρ 
ἃ ἰοξέ κισιαπ δεῖηρ. [Ιἢ 118 οᾶβε Ἴᾶγε ἰ8 
τα Κεη ἴο ἀεβοσῖίδε νυν μδὶ 1088 πιεϑηβ ἰπ ἴπ6 
ΒΡδεῖα οὗ ἢυμηδη 16. Τῆς ἰπίεσεβὲ πὶ 
πε ἰοβὲ πονν δρρσορσίαι εἰν ἴδε {πε ἔοσπι 
οὗ εᾶρεσ Ἰοηρὶπρ ἀπά ραζίδπις νναἰεἰπηρ᾽ ἴοὸσ 
16 τεΐζυσῃ οὗ τῆς εττίηρ, οπθ, ἴῃαὶ τποτα 
ΠΊΔΥ Ὅς τοοπὶ ἕἴοσς ἀεβογδηρ {πε τερεηῖ- 
Δηςα τεξεσγαὰ ἴο ἰῃ νν. 7 ἀπά το, ψνῃϊς ἢ 
18 ἴδε τηοῖνα ἔοσ ἔπ τεῖυσῃ. ΑἾ80 ἰπ ἐπα 
τηοσΑὶ βρῆογε ἔπε βυδεος οὗ {πε βηπάϊησ 
οδηποῖ ὃὲ Ρυτεῖὶν ραβϑῖνε : πθγα τηιδὲ θα 
δε τασονοσΥ ἴὸ εῖνε δἰ σαὶ ναῖπα το ἴδε 
Ἔνεπί. Α βἰπηΐπρ πιῇ σᾶπηοῖ ὃ6 Ὀγουρῆς 
Ὀαςκ ἰο αοἂ [κε ἃ βισαγίῃρ 5ϑῆεερ ἴο πε 
[ο]ά. Ηδξεηςε ἴδε Ῥεδυῖα! ρίοτυγα οὗ {π 8 
βἰη, πε τηΐίβεγυ, ἴῃς ρεπίϊεπε σεβεςείοηϑ, 
δηὰ {δ τεΐυτη οὗ 6 ῥσγοάϊραὶ ρεουϊᾶγ ἴο 
1π18 ραγαῦϊε. [ἐ ἰβ ποῖ πεσε δοθβῃθ-ρδίηϊ- 
ἴῆξ. [ἐ ἴ8β πιεᾶπὲ ἴο β5ῆον" δον νδδίν 
Ὠΐρπες ἰ8 πε βἱρηίϊβοδηοε οὗ ἔπ6 ἴεγπὶβ 
“051 δηά “Τουηᾶ᾽" ἴπ πὸ υπηδη Βρῆεσε, 
7πδεγίπρ ἱπογεαβθά ἱπίεγεδὲ ἰπ ἴπ6 ἢπά- 
ἴπρ, ἃπά 50 βῃονίπρ {πὸ αἵΐες υητγεδβοη- 
ΔΌΪεπο585 οὗ {πε ἴδυϊι-ἤπάϊηρ ἀϊτγεοιεᾶ 
δραίηβι 1ε805 ἴοσ Ηἰβ εῇογίῖβ ἴο ννίπ ἴο 
Βοοάπεββ ἔπε ρυδ᾽ϊςδη5 δὰ βίππειβ [εὲ- 
58 ἸΒοΓεῸΥ βαἰὰ ἰπ εδξεςὶ : Υου δίαπης ἐπ 
86 ἃ ἰοΥ ΜηΪΟΝ ἰ8 υπίνεσβαὶ, ἐδᾶὲ οὗὅἁ 
Βηάϊηρ ἰΠε Ιοβῖ, απὰ ψῃῖςῃ οὐρμς ἴο 6 
ϑτθδῖεσ ἴῃ {πε οᾶβα οὗ Βυπίδη θεῖπρ8 0.88 
θεοᾶυδβε ἰδ 8 ἃ ὑ"παη τῃδι ἰβ ἰουπὰ δηὰ ποῖ 
ἃ δεαςί. Ὅοξβ ποῖ [86 Βίοσυ 481 6] [1 



ξ80 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Χν. 

Σσ. Εἶπε δέ, ““᾿Ανθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς - 12. καὶ εἶπεν ὁ νεώ- 
τερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. 

ἔς Οοτ, χἱ!, καὶ 1 ᾿διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13. καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας 
ἐὰ συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, 

καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως. 14. δαπανή- 
σαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς 3 κατὰ τὴν χώραν 
ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὕστερεῖσθαι. 15. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη 
ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης - καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς 
ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 16. καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν 

εετς ον αὐτοῦ ὃ ἀπὸ 4 τῶν ξ κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι - καὶ οὐδεὶς ἐδίδου 
Ὦ Βεζε δά 

ἴω νεσ. 1:0. αὐτῷ. 17. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε,δ Πόσοι " μίσθιοι τοῦ πατρός 

1 Ἐοὸσ και (3 0, Τίβο.) ΒΙ, οορ. ᾶνε ο δε. 

3 ἰσχνυρα ἴῃ ΜΑΒΌΙΠ, Ι, 33, 131. 

δγεμισαι... ἀντὸν ἴπ ΑΡΟΧΓΔΛΠ, εἰς., οοὐά. νεῖ. 1ωδὲ. νυξ. 5γτ. (Ρεβαϊο) 
βἰῃ. (Τίβοβ.). χορτασθηναι ἴῃ δὴ ΒΌΓΕ πιίπυβο. ἁ ε ἢ δυτσ. συγ. (ΕΚ), ὟΝ... ἐεχι). 

4 εκ ἴῃ ἰεχίβ ψΨῃϊοἢ ᾶνε χορτασθηναι. 
δΊΜΒΙ, 13, 69 αἱ. Βανε εφη. 

τεῦυκε γουσ ογηίοίϊβπι δἀπά σπηεΐξ γόους 
Βεασγίβ ὃ Ὑεῖ βιιοῦ {πίπρϑ ἅγε πδρρεπίπρ 
ΔΙροηρ ἔπεδα ΡυὈ] σα η8 ἀπά βίπποσβ γοῦ 
ἀεϑβρίβε, ὄἌἐνεσυ ἄδυ. 

γν. 11-13. ΤῊΣ οα56 ῥμί, δύο υἱούς: 
ἔν ο 80ῃ8 οὗ ἀϊβεγεης ἀϊβροβίξίοπβ ἤδσε 48 
ἴῃ Μι. χχὶ. 28-31, Ὀυς πεσε 8 πὸ δισίποσ 
οοππεοξίοπ Ῥεΐννεεῃ τῆς ἴνοὸ ρδγδῦ]εβ. 
ΤΒετε ἰ8 ΠΟ τεᾶβοῃ ἔοσ τεραζάϊηρ [,Κ.᾽8 
ἉΤΑΌΪΕ ἃ5 δΔῃ δἰϊερογίοαὶ εχραπβίοη οὗ 
τἬὌὄ δ Τιυο δοης (Ηο]ιζπιάπη ἴῃ Η. Ο.).---- 

Μετ. 12. ὁ νεώτερος, {πε γοιηρατ, ψἰτὮ 
ἃ οετδίη ἤίπαββ πιδάε ἴο ραν τῆς ἔοο 88 
Ῥατί. Τῆε ροδίτίοη οἵ δὴ εἰάεσγ βοῃ ρτε- 
δεηῖβ ΠΊΟΤΕ πιοῖϊνεβ ἴο βιεδάϊπεβϑβ.--- τὸ 
ἐπιβάλλον μέρος, {πε ροτιίοη μαϊ έηρ οἵ 
δεϊοηρίηρ' ἰο, ἴλῈ νετῸ ὁσοιζβ ἱπ τ ἷβ βεῆβα 
ἐπ δῖα δυῖθοσβ (Πδγε ον ἱπ Ν.Τ.). Τα 
Ῥοτίίοη οὗ [Ὡς γουηρεσ ἤθη τἤεσα ἡγετα 
ΝΟ 80η8 Ψψου]ὰ θὲ οπε τῆϊγά, τῆς τίρῃε οὗ 
ἴδε ἤγβέ-θοσπ θεΐπρ ἔννο ρογεϊοπβ (Ὀεαξ. 
χχὶ. 17).---διεῖλεν : [ῃς ΤΔ1 6. Ποτηρ ς8, 
Ὡοϊ 88 δουπὰά, θυ: δ πιυβὲ ἀο ἰξ ἰπ 16 
ῬάγαΡΙς τμδὲ ἔπε βίοσυ πιᾶγ ρὸ οῃ.--- βίον 
Ξε οὐσίαν, 45 ἰπ ΜΚ. χίϊ. 44, ΓΚ. νἱϊῖς 43.--- 
ψετ. 13. οὐ πολλὰς ἡμέρας: τὸ δὲ 
)οϊπεὰ ἴἰο ἀπεδήμησεν: πΒε Ψψεηξ ἀννᾶν 88 
ΒΟΟΏ 85 ρμοβϑβίδὶβ, ννῆδη ἢς ἢδά ἢδὰ ἐΐπηα 
ἴο τθ δ] 86 ἢϊ5 ρσορεσίυ, ἰῃ μαβίβ ἴο δβοᾶρε 
ἱπέο ννἹ]ὰ 1Ἰδεγὲγ οσ Ἰίσεηςε.--- μακράν: εῆς 
[ατῖμες ἀὐνΆῪ ἴπς θείτοσ.-- -ἀσώτως (α Ρτ. 
δπὰ σώζω, μετε οηἱγ ἱπ Ν.Τ.), ἰμβδίνδοϊυ; 
ἴδε ρζοςεββ οὗ γβοῖ!εββ νναβίς, ἔτεα γεΐπ 
Εἴνεη ἴο ὄνεσυ ρββδβίοῃ, πηιϑὲ ρὸ οὐ 1{|}} 
αν ἰδ Ἰεῆ. ὙΤΗΐδ ἴ8 ψνπδὶ ὑπάϊ8- 
οἰρ!!πεὰ ἐγεεάοπι ςοπιςεβ ἴο. 

; Υν 14-10. Τὶ εγίσὶς : τας] αββηθβα 
δδὰβ ἴο π|ῖ δΔηδ πλίβεσυ ρτοπηρίβ σὸ- 
βξεείοιος. Μας: Ἐς λιμὸς, αὐ βμηῖτο, 8ῃ 
δροίάεπε δειίπρ ἱπίο πε πλογδὶ ἢϊβίοσυ οὗἁ 
ἴδε. ρῥτοάϊρα! ; ποῖ ἃ νίοἰεηξ βυρροβίτοη ; 
8: ἢ οοττεβροπάεηςεβ Ρείνγεεη ἴΠ6 Ρἢγϑί- 
οἱ] δηὰ πιογαδὶ ννοτ]ὰβ ἄο οσουσ, ἀπά ἵπεσο 
ἰ8. ἃ Ῥτονίάεηςε ἱπ τῃ6π|.---ἰσχυρὰ : [86 
τηοϑὲ ργοῦδοὶς τεδάϊπρ 17 οὨΪγ Ὀεσδυβα 
λιμὸς 5 ἐεπιίπίης ΟΠ ἰπ Ποτγίς δπὰ Ἰδῖα 
Οτεεκ υϑᾶρε.---ὑστερεῖσθαι: [6 τεδυϊὲ 
οὗ ννβίεζιπεβ8 δηὰ ργεναϊθηΐ ἀδασίῃ ςοπὶ- 
δἰπεά ἰβ ἄϊγε ναπὶ. Ψν δὶ ἰβ ἴο Ῥε ἄοπε ὃ 
Κεΐυγη ποπιε Νοῖ γεῖ; τῃαδὶ τῆς 1Δβὲ 
βῆϊῆ.--Νο. 15. ἐκολλήθη, δε διτδομεά 
Ἀἰ ΠΊΕ] (ρ458. νυ ἢ} τά. βαπβο). ΤΠα 
οἰείζεῃ οὗ πε ἴδ σουπίγυ ἀϊά ποῖ ννδηῖ 
πὶ, ἰτ 18 πὸ τἰπιαε ἔοσ επηρίογὶπρ βιιρετῖ- 
βυουβ Βαπάβ, θὰ: ἣε βυβετεὰ τῆς ντεῖο ἢ 
ἴο ἴᾶνα δἰβ ννᾶυ ἱπ ροοά-παίυτοά ρἱτγ.--- 
βόσκειν χοίρους : {πε Ἰοννεδὲ οσουρδἕοη, 
ἃ Ῥοοτ-ραίὰ ραρδπ ἁγυάρε; τε ροβίίοῃ 
οὗ τπ6 ρυθ]οαηβ ρἰαποβά δί.---  σ, τ. 
ἐπεθύμει, εἰς., Πα νγνᾶ8 απ ἴο Η]1 ἰδ Β6ΙῪ 
ΜΒ ἐπε Ποτγη-βπδρεὰ ροάβ οὗ ἔδε Ἴδγοῦ- 
ἴγεθ. Τῆα ροίπε 8 ἴπδὶ ἢε ννᾶ8 80 Ῥοοεὶν 
ξεά ὃγ Πὶβ πενν πιδϑῖεγ (ννῆο ἔδ!τ τῆς ῥίῃ 
οὗ Πασζὰ εἰπιεβ, ἀπά οὴ ψῇοπιὶ ἢα πὰ 5π|8}} 
οἸδἰπλ) ἴπᾶὶ ἴὸ ψεὶ ἃ ροοά τηβᾶὶ οἵ δηγ- 
τπΐπρ, νθὴ δινπε᾽β ἰοοὰ, ννᾶβ ἃ ἱζγεδῖ. 
γεμίσαι τ. κι, [που ΡὮἢ τεα]βιϊς, ἰ8 τεἀδεπχεά 
ἴτοπὶ νυἱρατίγ ὈΥ ἴῃς ἀϊτε ἀϊβέγεββ οὗ ἴῃς 
ποπάδπη νοϊαρίυατγ. Απηγιπίπρ ἴο ΑΙ] 

τῆς δοῃίπρ νοϊὰ ννἱπϊη 1-- -οὐδεὶς ἐδίδον, 
ΤῸ οὴς ννα8 βίνίπρ πἰπι: τΠ18 ἢὶ8 εχ- 
Ῥετίεηςς ἔγοπὶ δύ ἴο ἀδῪ δηὰ νεεῖς 



σ---2λ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

βου περισσεύουσιν 1 ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ 23 ἀπόλλυμαι; 18. ἀναστὰς 
πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς 

τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου - 10. καὶ 8 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι 
υἱός σου" ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 20. καὶ ἀναστὰς 
ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, 
εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν 
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21. εἶπε δὲ αὐτῷ 
ὁ υἱός, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ ὅ 

οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 22. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς 
τοὺς δούλους αὐτοῦ, ᾿Εξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην, καὶ 
ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ὑποδή- 

581 

1 80 ἴῃ ΜΙ,, εἰς. (Τί8. 4). περισσενονται ἰῃ ΑΒΡ ;, 94 (ΥΝ.Η.). 

5Αβεσ λιμω ΜΝ ΒΙ, ἢδνε ὡδε. 

4ονιος Ὀείοτε ἀντω ἴῃ ΒΙ, 1, 131 αἱ. 

ΦἸ) ΒΌ δάά ποιησὸν με ως ενα των μισθιων σὸν (ΝΥ. Η. Ὀγαοκεῖ8). 

5 Οὐ καὶ ΑΒΌΙ, δηὰ πιδην οἴδοσβ. 

δ καὶ οπηϊεις πετε αἷβο ἰπ ΑΒΌΙ,, εἴς. 

Μιάε Ὀεῖονν. 

ΤΒΙΧ ῥγεῆχ πε ὄἜχρσεβδῖνε ταχν (Ὁ ταχεωε) δηὰ οπιὶὶ τὴν Ῥείοσε στολην. 

ἴο ψεεκ. αἰνὶηρ ν πὶ ὃ Νοῖὶ ἴπε ροάβ, δ8 
ΤΏΔΗΥ {πίηϊκ, {[Πεβε ἢς ψουἹᾷ ἴακα πους 
εᾶνε, θὰ: δηγιπίπρ δεϊίετ. Η:58 πηδβίεσ 
ἕϑνε Ὠἰπιὶ {{π||6---ξΑπλὶπε σγαιίοηβ, απ πὸ 
Οἴδει Κίπὰ βοὺἹ πιδᾶάβ ὕρ ἔοσ ἴπε Ἰδοκ. 
Νεῖῖδες ἔοοά πος ἰονε δρουπάεὰά ἰπ παῖ 
οΟΟυπῖσυ. 80 ἴπεσα ννὰβ ποῖϊπίπρ ἔοσ ἱξ 
Ὀυϊ βυνῖπε᾿β ἔοοά οἵ βεπκὶ-ϑίδγνδιίοῃ.-- -οσ 
λονις [---νεῖ. 17. εἰς ἑαντὸν ἐλθὼν -- 
εἰϊπεσ, γεα] βίπρ' τῆς βἰτυδιίοη ; οσ, οοπηίηρ 
ἴο ἢ΄8 ἴσυςε 5614, ῃἰβ βᾶπε πιϊπὰ (ἔος {πε υ58 
οὔ τἢ 15 ρῆταβε υἱάς Κγρίε, Οὗσεγυ.). Ῥετ- 
δΔΡ5 θοῖἢ ἰάεδϑβ ατς ᾿πιεπάςά. Ηε αἱ Ἰδϑβϑὲ 
υηἀετβίοοά ἔπετε νγᾺ8Β πὸ ἤορε ἴοσ ἢἰπὶ 
ἔπετε, δηὰ, τεδυςεὰ ἴοὸ ἀεβραῖγσ, {πε 
Βυπιδη, ἴῃς 114], ἴδ τπουρμῖ οὗἩ Βοπις 
δηὰ (ΔῖΠοῖ τενίνεὰ ἰπ ἐπε ροοσ ννγεϊοῇ.--- 
περισσεύονται: ραδϑῖνα, Μἱ ρεπ. οὗ τῇς 
ταίηρ ; Πεγα ΟἹΪγ ἴῃ Ν.Τ. τ ἀγα ργονί ἀεὰ ἴὸ 
Ἔχοεβ8, βάν πιοσε ρίνεπ ἔβετὴ ἴπδπ ΠΥ 
Οδῃ 86.-ῆτες. 18. ἀναστὰς : ἃ ὑτίρῃι 
Πορε Ὁ ΘΠΘΓΡῪ ἴο {πε δβιδγνίπρ τηδῃ ; 
Βοπιοῖ ϑαϊά, ἄοπα, θυῖ τῆ πηοῖίνα 18 ποῖ 
Βίρῇ. Ιξ 15 Β ΠΊΡΙῪ ἴῃς 1Δ5ὲ γεβοιτγος οὗ ἃ 
ἀεξρεσαῖε τῆδῆῃ. Ηεξς ν"}} γὸ ποπις δὰ 
οοηΐἕεβδβ ἢἰ8 ἔδυϊξ, δηὰ 80, ἢε πορεβ, ψεῖ δὲ 
1εδϑὲ ἃ πίγε π᾿ Βἴδσε. Ἦν ε1}} το δε ὑτουρμὶ 
ουἱ οὗ ἰδὲ ἰαπὰ, υὑπάδι ποπης ἰπῆμοποαβ, 
ὌΥ ΔΩΥ πιοῖϊνα. [ξ ἰβ ἱἰπ τῆς σίρε ἀϊγες- 
Ὥοπ. Υεῖ που ρῇ ὑγεδά ἰβ ἃ8 γεῖ 186 
ΒΌΡταπιε σοπβίἀογδιίοη, ἑοσείοκεηβ οὗ για 
εἰς] τερεπίδησε ἀρρεᾶσ ἰπ ἔπε ργεπηεάϊ- 
ταιεὰ βρεεςῇ :--- Πάτερ : δοῃγ8 βεπβε οὔ [8 
οἰαὶπιβ παῖ Ἰοηρ- ἀϊδυβεὰ ννοσὰ ἱπηρ 1ε8--- 
ἥμαρτον, 1 εττεά ; ρετσοεριίοηυ ἴμδὲ τῆς 
ὙΠοΙε ραβϑὲ 88 εξ ἃ πιίβίακε δηὰ 10]}]ν 
--Ῥὄ εἐἰς τὸν οὐρανὸν, δραϊπϑι πεάνεη, σοά 

--ἐνώπιόν σον, ἰπ τῇ 5ἰρῃέ, ἱπ τὴν ἡμάρ- 
νιεπέ (Ηδῃπη) --- ὲ Κποννβ ας νν6]} 
ψνῃδὶ Πὶ8 (λίπε πιυβὲ Ἐπὶ πκ οὗὨἨὨ μἰβ σοη- 
ἄυςξ ; ννῆδὲὶ ἃ ἔοοϊ πα τηιβὲ τῆϊηῖκ Ὠἰπα 
(Ρ5. ᾿Ιχχιτὶ, 22)---οὐκέτι εἰμὶ, εἴς. (νετ. 
10), ΠΥ οοπβοίουβ ἔπαξ ἴδ ἢ 458 ἐογξεϊτοᾶ 
4}1 Ε114] οἰαίπιβ. ὙὍὙηε οπικίββίοη οὗ καὶ 
815 ἴπε ἐπιοιϊίοπδὶ τηοοά. 

γν. 20-2Φ. Κείμγῃ αἀμά γεσεῤίϊον. το: 
λθεν, εἴς., Βεὲ οᾶπιὲ ἴο ἢίβ ἐδιίῆεγ; πο 
εἰ41}5 δδουΐ ἴπε Ἰούυσπου, ἴπε ἴδοϊ βἰ ΠῚΡΙΥ 

δβίδιεά, ἴῃς ἱπίδγεδῖ ποὺν σθηίσίηρ ἴῃ ἴῃς 
δοῖίοη οὗ ἴπε (αἴπετ, Ἔχεπιρὶ ἐγίηρ πε ͵0 
οὗ ἃ ράγεπὶ ἰῇ βπάϊηρ ἃ ἰοβὲ βοῃ, νῆϊς 
8 σατο ἀπά ἐχαιβιτεὶν ἀσϑογ θεὰ ἰπ 
ἔουτ σταρδϊς τους ε8---εἶδεν : ἢτδὲ τεοορ- 
πἰτίοη δὲ ἃ ἀϊβίδποθ, ἱτηρ᾽ γίπρ, ἱξ ποῖ ἃ 
Βιδδῖς οὗ Ἰοοκίηρ ἔος ἴδε ἰοβὲ οπε ((δδεϊ, 
ϑοῆδηΖ, εἰς.), δἵ ἰεαϑὲ ἃ νίβίοπ βῃαγρεπεά 
ὉῪ ἰονε-- ἐσπλαγχνίσθη: ἱπβίδπε. ΡΥ 
ανακεποὰ ὉΥῪῚ ἴῃπ6 ψοῦΐω ρος οὗ τῆ8 
τετυγπίπρ οη6 πηδηϊεβὲ ἴῃ ἐξεῦ]ς δίερ, 
ταρβεὰ ταϊπηεηξ ροββίὶν αἷβο νἱβὶ81ε--- 
δραμὼν, τυπηίηρ, ἴῃ 1Πε6 Ἔχοίϊεσμεπὶ ἂπᾶ 
ἱπηραιίεηςα οὗ ἰονε, τεραγάϊεββ οἵ Εδβίεγῃ 
ἀϊρηῖν πὰ εἶα ρᾶςα βαΐβ ἔοσ δάνδποίϊπρ 
γεδιβ8---κατεφίλησεν: κί δδὶπρ ἔδγνεπί 
δηὰ ἐτεαυδηῖν ἴ86 βοη ἐοϊεὰ ἴῃ ἢ 8 Ἄστὴβ 
(ζ΄. Με. χχνί. 49, κ. νἱῖ, 38, 45). ΑἹ! 
βῖρ:8 ἴπεβὲ οἵ ἃ ἶονε γεδὰγν ἴο ἀο δηντπίης 
ἴο τϑοονεσ (ῃς Ἰοβίῖ, ἴο ββᾶγοῇ ἴοσ πὶπὶ ἴὸ 
ἴῆε ννοτ] 8 Ἔεηὰ, 16 τῆδλι πδᾶ Ὀεεη δβειίπα 
οἵσ {κεν ἴο ψαῖπ [πε 6ἐπά.---Νεσ. 2:. Τα 
8δοῃ τερεδίβ ἢίβ ργεσηεάϊ διε βρεεοῦ, ἢ 
οζ που πε 1488 οἴαυδε ; ῥγορδῦϊν ἢ 
ἰξ, 88 ρατὲ οἵ ἃ ννε]]-οοηπεὰά ἰεββοῇ, τὰ - 
Ρεδιεά Πα] τπεοπδηΐςδιν, γεὲ ποῖ ἰπβίῃ. 



582 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΡ. 

{Βοτο, μγες ματα εἰς τοὺς πόδας - 23. καὶ ἐνέγκαντες 1 τὸν μόσχον τὸν ' σιτευτὸν 
ἄσηαβ. 

εὐφραίνεσθαι. 
Βετε 
ἴἷη Ν.Τ. 

ὩΝΤΙΟ νὸν 
εἴη ταῦτα. 

θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν - 24. ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς 
ἣν, καὶ ἀνέζησε: καὶ ἀπολωλὼς ἦν,2 καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο 

25. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ 

ἢ Βετε οἱἱν καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε ' συμφωνίας καὶ "ἢ χορῶν" 
ΚΆετε οεἷν 26. καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων αὐτοῦ,Σ ἐπυνθάνετο τί ὁ 

2]. ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει" καὶ 

ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν 

ἀπέλαβεν. 48. ᾿Ωργίσθη δέ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν ὅ 

1 φερετε 'π Μ ΒΙΚΕΧ πιοσο βυϊιδῦ]ς ἰο ἐτηοιίοπδὶ βρεθεῖ. 

3 Ἐὸσ και απ. ἣν ΒΙ, δᾶνε ἣν απ. που και. 

8 Οπϊξ αντον 411 υης 418. 4 τι ἂν ἰη Β αἱ. (Ν.Η.). 

δΈΟΓ οουν ΒΑΒΟΌΓΕΧ ΣΙ, 33 αἱ. Πδνε ο δε. 

Τετγεῖγ ---88 ἱ{ τὸ βάν: 1 ἄοπ᾿ ἄεδβεγνε τἢϊ8, 
1 ςαίης εἐχρεοϊίηρ δὲ πιοβὲ ἃ δίγε! πρ᾽ 8 
ττεδιίπηδηΐ ἰη ἑοοά δηὰ οἰπεσγυνίβα, 1 βῃουϊα 
ὃε δϑῃδπηεὰ ἴο ὃς δηγιπίπρ Πίρπετ.---ν ἐσ. 
22. δούλους: τπεὶς ργεδβεηςε σοποείνδρϊε, 
με Γι οτ᾽ 8 τυπηΐηρ ἀπά πε πηρεϊίης 
ποιϊςεδ πὰ τεροτιεὦ ὉῪ βοπὶβ οὔξ, 50 
βοοῦ ἀγαννίηρ ἃ οσσονὰ ἴὸ ἴπε βροῖ, οσ ἴὸ 
ταεεῖ [πὸ ἔννο οἡ ἴδε νᾶν ἴὸ πε Πουξα. 
Το ἴδηι ἴπε ἔδίμεσ ρίνεβ ἀϊγεοϊίοπϑ πὶ ς ἢ 
δε δἰβ τέϑροπβε ἴο ἴδε βοπ᾿β ὑσγοροβεὰ 
βεϊ ἀερταάδιίοη. Ηδ 58}4}1} ποῖ δὲ {ῃεῖσγ 
ξε]]ονν, (ΠΟῪ 588} βεσνὲ ἢἷπὶ ὉῪ ἃςῖβ Βυ1- 
Ὅοϊϊς οὗ τεϊ πϑίδιίθσηεηξ ἰπ βοηβῃΐρ.--- ταχὺ, 
αυΐοϊκ 1 ἃ τηοδβὲ ργοῦδῦϊα γϑδάϊηρ (δ Β1.), 
δηά ἃ πῖοβὲ πδίυσγαὶ ἐχοϊαγηδιίοη ; ΟὈΪἰτεσ- 
αἷς ἴῃς ἔγδοςβ οὗ ἃ ψγεϊς μὰ ραβῖ 88 βοοῃ 
88 Ροββίδ!ε; οἱ νἱἱἢ τΠε686 σᾶρβ]ὶ ἔδῖς ἢ 
τοῦδβ ὑνοσίαν οὗ τῇῪ βοῃ, ἀγεβϑεὰ ἰπ ἢιΐ5 
Ῥεβῖ 88 οἡ ἃ μι] ἄδγ.---ἐξενέγκατε, Ὀτίηρ 
ἕτοτῃ ἴδε πουδβε---στολὴν τ. πρώτην, ἴΠπ6 
γϑὲ τοῦθ, ποῖ ἰπ Εἶτης, ΤΟγΠΊΟΥΥ ὑνΌση 

(Ἰ πεορἢγ.), Ὀὰὲ ἰῃ 4υδ!τν ; οὐ πε βεσοηά 
οδατγίοῖ, θη. χἱϊ 43 (ἐμγγμ5 δεσμά, 
Βεηρεὶ).---δακτύλιον (ἢετε ΟὨἱγ πη Ν.ΤῊ): 
ὯοΟ ερ πεῖ διἰδοπεά, ροϊάδη, ἐ.ρ. (ὙνοἹ Β΄, 
εοϊάδη τὶτρ ἴον ΒοῃΒ, ἱγ0" τὶ πρὶ ἴοσ 5]Ανε8) ; 
τδαῖ τὲ ψουϊὰ θὲ ἃ τίπρ οἵ ἀϊβιϊησιοη 
ξοεβ νἱθουὶ καγίηρ.---ποδήματα, ΞΠ065; 
ποεάεά---ἣς ἰ5 Ὀλτείοοϊ δηά ἰοοΐβοσε ; δπὰ 
ψνογῃ ὉΥ 5055, ποῖ ΌΥ βίανεβ. Εοδε, γίηρ, 
ΒῆΟΘΒ: 411 βυπιθοΐὶβ οἵ 114] βιδίε.---Ν ἐσ. 
23. τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν : Δἰννδγ8 
οης (Διτεηΐηρ ἴοσ Πιρἢ-ἰἰά68; οου]ά ποῖ 
Ὅὲ υϑεὰ οη ἃ δεῖίες οοςδβίοῃ.---  εσ. 24: 
Γεᾶβοῃ [ῸΣ πηδλκίηρ (8. ἃ {εβϑίϊνα ἀδΥ.--- 
οὗτος, εἰς. : [πε ἔλίῃετ ἰοσπΊδ! 641158 ᾿ἰπὶ 
διὶβ βοῃ, Ῥδσευ Ὁγ ΨΑΥ οὗ τεςορηϊτίοη, δηὰ 
Ῥϑτγ το ἱπιγοάυςα Ηἰπὶ ἴο ἔπε αἰζϊεπάδηϊβ 
1η σᾶ86 πεν πιρῆς ποῖ Κπονν Πίπι.---νεκ- 
ρὸς, ἀεδά, εἰ Δ} ὴ οΥ 88 σοοὰ 43 ἀεδά ἡ 
ἴδε Ἰαΐίες πῆοσε ρσοῦδοὶε ἰῃ ἃ Βρεθοῦ ἴὸ 

βἰανεβ. --ἀπολωλὼς, ἰοδί ; δἰ8 ψὮεΙε- 
δϑουΐϊβ ὑπκπονῃ, ΟΠπΠ6 τᾶβοη διηοηξ 
οἴδεῖθ ΨὮΥ ἴπεῖα 88 ΠῸ δεδοῦ, 845 ἴῃ 
ἔπε ολβε οὗ ἴπ6 βῆεερ δηά {πε οοίῃ. 

γν. 25-32. Τλε εἰκεν 5οη, ὙΏΟ ρἷαγβ 
τῆς ἱσποῦϊε ραγὶ οἵ ννγεῖ ὈΪδηκαὲ οἡ [818 
εἰαὰ ἄαν, δηὰ τεργεβεπίβ ἴ[ῃἢς ῬΡῃδγίβεςβ ἴῃ 
πεῖς ΠὨΠΠ της διπτυ δ τονναγὰβ ἐπε τϊββίοη 
ἱπ θεῃ 41} οἵ τῆς ρυ δ σδη8 ἀπά βἰπηοσβ.--- 
Ψες. 25. ἐν ἀγρῷ, οἡ ἴδε ἔατπι ; οἴ οουγβα 
τδεγε ἐνεγυ ἄδν, ἀοίηρ δἷβ ἀυπῖν, ἃ πιοβί 
ςογγαςξ, ἘΧΕΓΊ ΡΤ πιᾶπ, ΟὨΪΥ ἰπ Ἦἰ5 νν8- 
ἄοπι δηὰ νἱτίυε 8ο οοἱἃ δηά πιογοῖϊαβ8 
τονναγὰβ πηθη οὗ δῃοίποσ βοσῖ. Βείῖηρ δὲ 
[18 ψοτκ ἢ 18. ἱρπογαηξ οὗ ψῆδι [88 
δαρρεπεά:: {πε αγγῖναὶ ἀπά ννῖδὶ [οἹ]Ἱοννεά. 
--ἐρχόμενος, οοπιίηρ Ποπλε αἴτεσ ἴῃε ἀδυΒ 
ψνΟΥΚ ἰβ ονοσ, ἤθη Ππ6 πιειγίπηθπὶ 18 ἴῃ 
[}} δνίπρ, ψνἱἢ ϑοῃβ δηὰ ἄδηςς ΗΠ πρ 
ἴδε αἱτ.--- ες. 26. τί ἂν εἴη ταῦτα, ποῖ 
σοπίετηρίιουϑ, “ νν ἢ δξ 411 [ΠῚ5 ννὰ8 ἀρουῖ᾽᾽ 
(Εδγιασ, Ο. α. Τ.), θὰῖ ἢ τῆς ΡυζΖίεὰ 
αἷγ οἵ πᾶ ἴῃ ἴδε ἀδεῖς δπὰ βυγργίβεὰ -ξ 
ναὶ ἄοεβ τῃ1|8 πιαεδῃ )--- εσ, 22. [πὰ 
8ἰπρ]6 Ἰδηρυαρα ἴπ6 βεγνᾶπὶ ὈσὶὟ ἐχ- 
Ῥ᾽αἰπ8 τπε βιτυδείοπ, βῃοννίπρ ἰπῃ ἢί8 τνοσᾶ8 
Πα ΠΕ Βυπη δῖ Ποσ, 81}}} 1688, [ἢ τὸ- 
νεσβε, 88 ΗἩοϊπηδπη {πίηκβ.---ὑγιαίνοντα, 
ἴῃ ροοά Πεδῃ; δοίης ἀρδίῃ δηά ννεὶ]], 
παῖ ἰ8Β ἴῃς ΨΠΟΪ6 οᾶβα 8ἃ8 ἢς Κπον ἰξ; 
πο ἱποιρῆὶ ἴῃ Πἰβ πλϊπὰ οὗ ἃ ἱγαρὶς σάγδεσ 
ουϊπιϊπαιπρ ἰῃ τερεηίδηςε, οἵ ἰξ δε [88 
ΔΠΥ ϑιδβρίοιοη ἢα Καερβ ἰζ ἴο Πίγλϑεϊ; 
ἘποσουρῆὶΥ ἴσας ἴο παῖαγε τἢϊβ ---νετ 
28. ὠργίσθη, ἢε ννᾶ8 ΔΠΡΤΥ, 8 νεῖν 
Βρις ἀεβογίριίοη οὐ ἢ8 βίδιε οὗ τηϊηὰ 
ἱπῖο ψῃοἢ νατίουβ Ὀδὰ {εεἰϊΐπρθ ᾿νουἹὰ 
επΐεσ. ἀϊδβρυδῖ, ομαρτίη τη δὲ 811 ἐδ ῖ8 πιεττῖ- 
τηθηῖ μδᾶ δε ροὶπρ οὔ ἔοσ ἤουτβ δηὰ 
ἴθεν πδά ποῖ τπουρῶς ἐς νοστἢ Ὧ1]6 ἴο 
εῖ Ὠΐπι Κπονν---ἂπ ἱπηροϊἰς ονεεβίρι; ἃ 
Βεηβε οὗ ψτοηρ δηὰ ρεπετγαὶ υπίαϊτ ἰγεϑῖ- 



43--32. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 20. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε 
τῷ πατρί,1 ᾿Ιἰδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν 
σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον,2 ἵνα μετὰ τῶν φίλων 
βου εὐφρανθῶ. 30. ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν 
βίον μετα πορνῶν ὃ ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν." 
31. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ 
ἐμὰ σά ἐστιν. 32. εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός 
σου οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε - καὶ ἀπολωλὼς ἦν,ὁ καὶ εὑρέθη." 

1 ΒΌ δάά αντου (Υ".Η.), νναπείηρ ἱπ πιδηγ οορίεβ (Τί80}8.). 
3 Πδ8 εριφιον (ΚΝ. Η. πιαγρ.). 

8 τῶν πορ. ἴῃ ΑΙ, (ΥΝ.Η. πιαγᾷ.). πορνων ἴῃ δ) (Τίβοξβ., ΥΝ.Η., ἰαχι). 

4 τὸν σιτ. μοσχον ἴοσ τ΄ μοσ τ΄ σιτ. ἰπ Δ ΒΌΓΟΚ. 

δ εζησεν ἰῃ ΝΒΙΕΔ. ΤΕ. -- Γ, εἴς. 

5 Ἐὸοὸσ και απολ. ἣν ΌΧΙ, 13,60, εἴς., Βανα ΒΡ ΪΥ ἀπολωλως ; Ἡἱ ἢ τἢ686 ΒΙΕ 
οτηε ἣν δυϊ τεϊδίη καὶ Ῥεΐοσε απολ. (Τίϑοϊ. 845 απολ., ΝΝ.Η., και απολ.). 

τηρηξ οὗ ννϊοἢ ΜμὶῈ βαξείου ας περὶεοὶ ννᾶ8 
Ὀυΐϊ ἃ βρεοϊπιθη.--- δὲ πατὴρ, εἴς. : ἴῃ 
ξλίμεσ βοεβϑ ουἱ ἀπά ργεββεβ ἢἰπὶ ἴο σοπα 
ἴῃ, ΝΕΙῪ ῥσορεγῖν; δὰϊ ΨΥ ποῖ βεηά ἔογ 
δἰπι αἱ οπος τῆδι πα τηϊρῆϊ βίορ ψοσκίῃ, 
ου ἴδε ἕδστη δηὰ Ἰοὶπ ἴῃ {πε {εδβιϊηρ ἀμά 
ἁἀαποίπρ' οη ἰπδῖ ρίαὰ ἀν) Ἀϊὰ 1Π6Ὺ 41 
ἴδασ ἢῈ ψουϊᾷ 8ρο1] τὴς βροσὲ δπὰ δοῖ 
δοοογάϊηρὶγ Τὶ βε εἰάες βοὴ ἢ85 μοὶ ἃ 
οἤδπος ἴο σοπηραίη, ἀπά ἢε τηᾶκεβ ἴῃς 
τηοβὲ οὗ ἴξ ἰῃ Πἷ8 Ὀϊκῖες βρθεοῇ ἴο ἢἰ5 
ξαϊμετσ.---  εσ. 29. ἔριφον, ἃ Κίὰ, ποῖ ἴο 
δρεδᾷ οὗ ἐπε διϊεά οδἱ(.--- μετὰ τῶν φίλων 
ἐν Ὡς Ψου]ά μανα Ὀεεη σοπίεηϊ ἰξ ἔπεσα 
δὰ Ὀεεη αην τοοπὶ τηδάδ ἔοσ {πε ἔεδιϊνα 

εἰεπιεηξ ἴῃ Πἰ5 116, νυ ἢ ἃ πιοάεβὲ πηεεῖῖπρ 
ν ἢ Ὠϊβ οὐ {τἰεπβ, ποῖ ἴο βρεὰκ οὗ ἃ 
᾿υωΣ ἔλταγ ἀεπηοηβίγαιϊίοα {κα ἘΠΐ5. 

αἴ πο, ἔπεα ννᾶ8 ποιῃίηρ Ὀυξ νοτκ δηά 
ἀγυάρεγυ ἴοσ ῃΐπ|.---ν εσ. 30. οὗτος : ςοη- 
τετηρίυουβ, {Π|8 ρτεοίουβ βοῃ οὗ γουζβ.--- 
μετὰ πορνῶν: Πιατά, πιοτοῖ 85 ἡπάρτηεπηῖ; 
τῆς ννοτϑὶ βαϊᾷ δηὰ ἰπ ἴῃς σοαγβϑαϑὶ ὑνΆΥ. 
ον ἀϊὰ ἢεὲ Κπογ Ηδς ἀϊὰά "οὐ Κπον; 
ὨδΔὰ πο ἱπίοτπιαίίοη, ᾿ῃπιρεά δὲ Ἴοη- 
οἰυβίοηβ. Ὑῆδῖ τῆς τηδηποῦ οὗ 85 κίηά, 
ΨΨὯΟ 8 κ ννοσκ ἃπᾶὰ ρῸὸ δινΑῪ ἴο δη͵ου 
τπαπηβεΐνεβ.--τνν. 31, 32. ΤΒο [αῖδες 
ΔΏΒΥΜΕΙΒ ΠπΊΘεΚὶγ, δροϊορειοα!γ, 45 ἴἢ 
σοηδβοίουβ {παὶ ἴῃς εἰάεσ βοὴ πδὰ 8οπΊὲ 
τίσις ἴο σοπιρ]αίη, δηἃ σοπίεηξ ἴο ᾿υ51:}ν 
ΒΙπλ561} ἔοσ οοἰς σαι πρ με γοθηροῦ 50 η 8 
τεΐυγη ἢ ἃ ἔδαβδι; ποῖ ἃ ψοσγὰ οἵ σα - 
τα! διίοπ, ΤῊΪΐβ 8 παίυσγαὶ ἴῃ τπε βίογυ, 
δηὰ ἰξ 430 15 ννεῖ] ἴηῖο τῆς δἰπὶ οὗ ἴπε 
Ῥᾶγδῦΐθ, ννἰοἢ 18 ἴἰο {ΠΠπϑέγαῖα ἐπε ἴον οὗ 
βηάϊπρ ἴμε ἰοβὶ. [{ τννουἹὰ βεῦῖνε πὸ ριυτ- 
ΓοΟΒ6 ἴῃ τπδξ σοππεοιίοη ἴο ἀΐβραγαρε ἴῃ8 
οὔ]εςῖ οὔτῆε ᾿εββεσ ον. ὙΠετε ἰ5 ρεου]ας 

)ογ ονεσ οπε βίπηδσ γερεπεπρ Ἔνδ τπουρἢ 
186. πἰπεῖγ- πίηα ὃς ἰγυϊν τἰρδίεουβ, δὰ 
ονεσ ἃ ρτοάϊ σαὶ τεϊυσπεά Ἔνεη τπουρῇ ἴπ 6 
εἰάεσ ὑγοῖδαγ θεὲ ἃ τῃηοβὲ εχειηρίασυ, Ὁ] πλ6- 
1655, ἀυειὰ] 5οη. 
ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΝῚ. Ὑνὸ ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, 

ῬΑΒΑΒΙῈΒ ΟΝ ΤῊΞ ΕΙΟΗΤ ἴ8Ε ΟΡ 
νεαυτη. Ὑῆεβε ἔννο ρδίδῦῖεβ, ἐΐς μη- 
7μ5ὲ εἰεισαγά πὰ Πίυες, ὈδΑΙ βυοῖ ἃ 
Τοσεῖρῃ ἀβρεοῖ ννἤεη σοπιραγεὰ ψ ἢ ἴδ 
δδπαγδὶ ον οὗ ΟὨγίβε᾽β [αδοπίπρ 88 ἴὸ 
δῖνε τἶβε ἴο ἃ ἀουδὲ νυν μεῖμεσς ἔπε μαναὰ 
ΔΩΥ οἰδίη ἴο ἃ ρίαςε ἴῃ δὴ δυϊμεπες 
τεοοσὰ οὗ Ηἰβ βαγίῃρβ. Οπὲε δὲ ἤτβι νοη- 
ἄειβ δὲ βηπάϊπρ {πεῖ ἱπ βυοἢ σΟΙΊΡΑΠΥ, 
Τοτταῖηρ Ψ ἢ της ργθοεάϊηρ ἴπταα ἃ στουρ 
οἵ ἢνε. Υεῖ [ὺΚς Πδἅ εν! ΠΕΎ ΠΟ 8εηβ6 
οὗ τῃεῖγ ἱποοηρτυν, Ὁ Πα ρᾶββεβ ἔγτοπι 
1ῃ6 ἴῆτες ἴο ἴῃ6 ἔννο 458 ἰζ ἴπεν ννεσε οἱ 
κιπάγεά ἱπηροτὶ (ἔλεγε δὲ καὶ). Πουδι- 
1688 {ΠῈῪ δρρεαϊεά το διἷ8 δοοίαἱ Ὀΐδβ ΌγῪ 
1ῃ6 βϑυπιρδίῃυ πεν ὈεΙΓΑΥ ἴογ πε δοοῦ 
(υλ. νὶ. 20, χὶ. 41), ννῃῖς ἢ π48 ραϊηεὰ ἴος 
1Πεπὶ ἃ ρίαςε ἀπιοηρ ἔπε 50-οδ]]1ςἀ Ε δίοιι- 
ἑεὶς Ξφοίϊοης οἵ 1,(ὉΚε᾿ 8 αοϑρεῖ (υἱέες Ηοἷ᾿2- 
τλδηῃ ἴῃ Η. 6.). [Ιη ἑανοὺγ οὔ πε δυϊῃδη- 
εἰοίγ οὗ τῆς ἢγβὲ οὗ τς ἔννο ρᾶγδῦ εβ 15 
118 αῤῥαγεπέϊγ ἴον εἰ μῖςδ] ἴοπα ψῃϊς ἢ Πδ5 
Ὀεεη βυςῇ ἃ βιυπ)]Π ηρ- δος ἔο σοτητηθη- 
ἰΔῖογβ. ὟΝΒο δυῖ 7εβ05 ινουἹὰ πᾶνε παά 
1π6 σουζᾶρε ἴο εχίγαςξ ἃ [ἜἌβϑβοη οὗ ννβάοπι 
ττοῖὰ οοπάμυςξ {{κὸ παῖ οὗἨἁ [Π6 υητγίρῃῖ- 
δου βιθδινασγὰ ἢ ΤΣ [τ γα ρτᾶςα οἵ τΠ8 
βεοοπά οἶδἰ 15 ἔοσ ἴξ {π6 βαπΊῈ οσὶ ρὶπ δηά 
δυΐδοτ. 

γν. 1-7). ΥΤῇῦπμιΈ βῥαγαδίε ο ἐπ μη]μδέ 
σἰειναγά.---Ν ετ. τ. ἔλεγε καὶ: τὰ 
ΒΑ Π|Ὲ ἔογπγαία οὗ ἰσδηβι το 85 ἰῃ χῖν, 12. 
Τα καὶ οοππεοῖθ ἢ λεγε, ποῖ νἱἢ 
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ΧΥῚ. τ. ἜΛΕΓΕ δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,} ““Ανθρωπός 
τις ἣν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον “καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς 
διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 4. καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν 
αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἁπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας 

σου" οὗ γὰρ δυνήσῃ 23 ἔτι οἰκονομεῖν. 4. Εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ 
Α΄Βοδι, αἱ. οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου " ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν 

) δπ᾽ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 4. ἔγνων τί 
ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ ὃ τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς τοὺς 

οἴκους αὐτῶν." 

1 Οπιξ αντον ΜΙ ΒΌΓΕ. 

5. Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεω- 

φειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγε τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ 

3 80 ἰπ ἵν ἀπά τηδην οἴδετβ ; ἢ ΒΌΡ δανε δυνη. 

ΣΊΜΒΌ Σ, 69 αἱ. πᾶνε ἐκ δῆ μετασταθω. 

4εαντων ἴῃ ΜΜΒΡΕΧ. αἀντων ἰῃ ὈΙ,. 

πρὸς τ. μαθητὰς, δληά ροϊπίβ ποῖ ἴο 
Ἄσἤδηρε οἔδυάϊεηςε (ἀϊδοῖρ᾽εβ πουν, Ῥῃατί- 
8ε68 Ὀεΐοτε) Ὀθς ἴο σοπιϊπυςἃ ραγαδοῖ!ς 
ἀΐβοουτβε.--- μαθητάς, ἀϊβοίρίεβ, αυΐα 
ξδμεταὶ ; ταῖὶρ τ πιδδη τῆς Ὑννεῖνα, οὐ πὰ 
δτρεῖ ογοννὰ οὗ [Ὁ] οννεῖβ (χῖν. 25), οἵ τῇς 
Ὁ]1οΔΠ8 δηᾶ βίπποσβ νὯο οᾶτηε ἴο Η ἰπὶ 
Χν.1,80 ΘΟ εἰ εσιδοθετ, εἴς.).---διεβλήθη, 
ψγ88 δοουδεά, ἢεγε οἠἱγ ἱπ Ν.Τ'., οἴἴϊεη ἰπ 
οἰδβϑὶςοβ δπὰ ϑερῖί. ; οοπβίσυεὰ υὑἱτἢ 
ἀδιῖνε πεζὰ; αἷβο υνἱἢ εἰς οὐ πρὸς, νΊῈἢ 
δοουβαῖϊνες. ὉΠα νογὺ ἱπΊρ]1ε8 Αἰνναυβ ἃ 
Βοβῖῖίε σπέρμα, οἴθη ἴπε δοσοπιρδηϊπιεηξ 
οἵ  αίςε δοουβαιίοη, θᾳξ ποῖ πεςεββαγίϊγ. 
Ηετε ἴδε οδάαγρα ἰβ δββυπηεὰ ἴο ὃς ἴσγιιε.---- 
ὡς διασκορπίζων, 48 Βαιαηπάετίηρ, ἴπδὶ 
ἴδε οὔᾶγρε; δον, ΌΥ ἰταυά οσς Ὁ εχ- 
ττανδρδηῖ ᾿ἰνίηρ, ποῖ ἰηδιςαιϊεὰ ; [πε οπα 
ἂρὶ ἰο ἰεδὰ ἴο τῆς οἴδει.--- εγ. 2. τί 
τοῦτο, εἴς. τί τῇὴδυ ὃε Ἐχοϊδπγδίοσυ Ξ-Ξ 
ΨνῆΔΕ] ἀο 1 ἤεᾶὶ 1Π|8 οὗὨ {πεὲ ὃ οὐ ἰῃ- 
ἐατοβαίοισι ν δῖ ἰδ τπ|8 ἘΠΔῸ 1 πεῖ οὗ 
δες ἡ τῆε ἰασοπὶς ρῶγαβε Ἵοηϊξβίπίηρ ἃ 
οοπιδίπαιίοη οὗἩ δὴ ἱπίθιτοραῖϊνε στ ἃ 
τεϊατίνε οἴδυβα.---τὸν λόγον : {πε τείεγεποα 
ΤῊΔΥ ὃς εἰζμεσ ἴὸ ἃ ἤπδὶ δοοουηΐ ργενίουϑ 
ἴο ἀϊδθηιίθβαὶ, αἰγεδάν τεβοϊνεὰ οὔ (80 
ὩΒι411γ τ Κα), οσ ἴο δη ἱπνεϑβιϊραδιίοη ἱπίο 
ἴδε τυ οσ Α]βεποοὰ οὗ τδε δοοιβαιίοη 
“- Ῥσοάυςεα γουγ ῬοοΟΚΒβ {πὶ ] πᾶν ᾿υάρε 
ἔοτ τογβε]ξ (δ. Ηδῃπ). Τα Ἰαἴῖεσ οί 
θὲ 1ῃῇ8εὲ ταδβοπδῦϊες οουσγβα, δυξὲ ποῖ 
ὨΘΟΕΒΒΑΥΠΪΥ πε οπε ἴδκεη ὉΥ δῃ εαϑβίεγη 
τηδρτιδῖθ, ἡνῆ0 πιὶρῆὶ συβῃ ἔτοπὶ δυβοϊυϊε 
φοπἤάεπος (ο υἱῖες ἀϊδίγσιβε ψβουϊ 
τακίηρ ἴ86 ἰσοῦδ]α ἴο ἱπαυῖγα ξωσίμεσ. 
ΑΒ ἴδε Βίογυ συηβ, [π|8 δεεπ}8 ἴο Ὀε ψνηδὲ 
Βδρρεπεά,---νετ. 3. εἶπε ἐν ἑ.: ἃ 
Ἡεὐσαίβπι, 88 ἴπ Με. 1, 9, ἰχ. 3. ὙΠε 
βιεννασὰ ἀε! θεγαῖεβ οη {Π6 βἰϊυαιίοη. Ης 

8668 (Πδὶ Πἰβ πηαδίες [88 ἀεςϊδεά ἀραίηξε 
δίπι, πὰ ᾿ςοηπβίἀετε ψνῆδὲ δα ἰβ ἴο ἀο 
ποχὲ, τυπηΐϊηρ ταρίἀϊγ ονεσ 41} ροββίδὶ α 
βοβεπιςβ.-- σκάπτειν, ἐπαιτεῖν: {πεβα 
ἵνο τεργεβεηΐ ἔπε διϊεσπαιίνεβ ἴοσ [ἢ 5 
αϊδιιϊββεὰ : τηδηυδὶ ἰάρους δηὰ δερρίηρ ; 
ἀϊρρίπρ παῖυγα!ν σἤοβεη ἴο τεργεβεηῖ [μα 
ἔογτηεσ δ8 ἰγρίςδὶ οὗ ἀρτίου αγαὶ Ἰαθουσ, 
ψττἢ Ἡν Βἰοἢ ἴῃς βζενναγα 8 ροβίτίοη ὑσουρῆς 
δῖπι τηυςἢ ἱπῖο οοηΐδοιϊ (ἱρῃείοοι). Βὰς 
ΨῺΥ ἴπεβα ὑψνῸ ΟἸΪΥ τηδπιοπεά ἢ ΨΥ 
ποῖ ΕΥ ἴο ψεῖ Ἀποῖπεσ δβιτυδιίοη οὗ 186 
88πιεὲ Κἰπὰ ἢ Βεοδιιβα ἢε ἔδβεϊβ ἴῃδϊ ἀϊ8- 
τηΐββδὶ ἱπ πε οἰγουπιδέδηοεβ τηδδη5 ἄερτα- 
ἁαιϊίοη. ὙΝΈῈΟ πονν ψου]ὰ ἔγυϑε Πίπι ὃ 
ἐπαιτεῖν -- προσαιτεῖν (ΜΚ. χ. 46, [΄οῃπ 
ἶχ. δ). --ονετ. 4. ἔγνων: ἴοο ᾿ννεδκ ἴο ἀΐρ, 
ἴοο ρτουά ἴο Ὀεξ, ἢε δἰῖΒ ἄροη ἃ ἔδαβίδὶς 
δοΐοπια αἱ ἰδϑῖ: 1 δᾶνε ἰξ,1 Κποὺῦ ΠΟῪ 
πὶ ἴο ἀο.---ἔγνων ἰ5 ἴπε ἀταπηδῖϊς ΟΥ 
ἐταρὶς δογίβε υβεᾶά ἴῃ οἰδβϑβίςβ, οἰ") εν ἴῃ 
Ῥοεῖγυ δηὰ ἴῃ ἀϊδίορῃς. [1 ρῖνεβ στεδῖες 
νἱνίάπεβ8 τῆδη πε υὑ8ὲ οἵ ἴῃς ῥγεβεηξ 
ψου]ὰ.---δέξωνται : ΗΒ ρίδη σοπεειηρ]αἴεβ 
88 ἰΐϊβ τεβυϊ τεςεριίοη οὗ ἴδε ἀερταάεά 
βίεννατά ἱπῖο ἔπεῖὶγ πουβε8 ὉῪ ρεορὶς ποῖ 
παηηεά ; ργοδδδὶν {πε νῦν ρεορίε Ψ8ο 
δοουβεὰ πίη. ζνε ἂς ποὶ ἴο βυρροβα 
τὶ ρεγπιαπεὴξς τεβίδεπος ἱπ οἴπες 
ξερριεἙ Βουβ68 ἰ8 ἰη νίενν, ϑοπιδιίηρ 

τοῦ πᾶν οὔεν. Τῇ ϑβϑοῆεπα ρζο- 
νίάες ἴοσ ἴπε πεᾶσ ἔυΐυγε, μεῖρβ ἴο ἕμγη 
τε πεχῖ οοσποσ.---  εσ. 5. ἕγα ἕκαστον: 
Ὡς 86ε8 ἴπεῆὶ οπὲ ὉΥ οπε, ποῖ δ]] 
τορεῖμπεσ. ὝὙὝΠπεβε ἄἀερίοσβ τπαὶρῃς ὃ 
ἕαττωηοῖβ, ψνῆο ραϊά ἐπεῖσ γεηὶβ ἰῃ κΚιπὰ, οὐ 
Ῥειβοῦβ ΨὯο πδὰ ροῖ βιρρ!ε8 οὗ ροοάβ 
ἔἴτοπι ἴῃ πηαβίοσ᾽ 5 δίοσεβ ; νη ΐϊο ἢ οἱ τπ6 
ἔΜνΟ οὗ πο ςοπβεάιεποε ἴο {πε ροΐπε οὗ 
τῆς ΡάγὈ1ε.---τῷ πρώτῳ, ἴ86 ἤτδῖ, ἰῃ 188 

- ον τσ ας ἀπερρρῖς 
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κυρίῳ μου; 6. Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἔλαίου., Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα,2 καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 

ἡ. Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις ; Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν 
κόρους σίτου. 
ὀγδοήκοντα. 

Καὶ 8 λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα," καὶ γράψον 
8. Καὶ ἐπήνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, 

ὅτι ἢ φρονίμως ἐποίησεν " ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ἢ ᾿ἩΤΝ 

1 Έοσ και ΦΑΒΙΕ αἱ. Βᾶνο ο δε. 

3 τὰ γράμματα ἱπ ΤΙ ΒΓΕ τ (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 
8 Οπχ καὶ ΒΙ.Ε 13, 69 αἰ. (Τίδοῃ., ΝΝ.Η.). 

4 Αξαΐη τα γραμματα ἰῃ ἢ ΒΌΙ,Ε. 

ῬΑΓΔΌΪΕ τα ἰο οπθ. ΤΟ οδβ68 πηεηεοπεά, 
ἃ ἢτει δηά ἃ βεοοηά (ἑτέρῳ), ἵννο, ουρ οὗ 
ΤΩΔΗΥ͂ ; ΘΠΟΙΡὮ ἴο ἜΧχοσηρ ν [Πς πιοῖῃοά. 
Ικ 18 δββυπιεᾶ ἴπδὶ 411 νουϊά ἰᾶκε δά- 
ναπίαρε οἵ ἴπε ὑπρτϊποὶρ]εὰ σοηςαδβδίοῃ ; 
ἴδοβε ψῇῆο δὰ δοουδεὰ Ὠίτη δῃηὰ ἴδοβα 
Ψο διά ροββίδυ θεδῃ αἰγεδάν ξδνουτεά 
ἷπ ἃ βἰπιῦϊᾶτ πιδηποσ, Ὀσι ρα ὰ το βρεᾶκ ννεῖ] 
οὗ Βίτη.---ν εσ. 6. τὰ γράμματα: [{τετΑ]γ, 
18ς Ἰεοιΐοτθ, ἴπεπ ἃ ψτι απ ἀοουπιεπῖ; 
δεῖς ἃ ὉΠ] βῃονίηρ ἔπ διηουπὶ οὗ ἰπ- 
ἀεδιεάπεββι Τα βιεινατά νου ᾶνς 
811 τῆς Ὁ1118 τεδάγ.---γράψον, ντίζε, ἑ.6., 
ψτίϊε οἱ ἃ πεῖν ΠῚ ἢ ΒᾺΥ ἴῃ ρίδςε οὗ 
ἃ Ὠυπάτεά ; ποῖ πλετεῖν οἤδηρε ἃ πυπάγεά 
ἱπίο δῆν ἱπ τῃε οἱὰ 5111.---ταχέως, πο 
εἰπλς Ἰεξε ἔοσ σεβεοιίοῃ--- "18. 118 τίρῃι ὃ" 
ϑοσης {πίη {παῖ της Κπᾶνεσυ δά οοπι 
ἷπ Ὀεΐοτα, δπὰ παῖ δΑγ ννᾶβ (πε ἴτὰς 
διηοιης. Τῆδὶ πιίρῃς Ὁς, Ὀυῖ ἴῃς βίοεννατά 
νου] Κεαρ ἴῃς δος ἴο Πίπιβε!, Ὅς 
ἀδθϊοτβ ὑνεῖα ἴο ἴδκα ἰξ (πδὲ Ἐπὶ8 νγὰβ ἃ 
δοπά βάε τεὰἀυςτίοη οὗὨ πεῖς [υδὲ ἀεδι.--- 
ψες. 7. ὀγδοήκοντα, εἰρθίγ, ἃ 5π|41] τε- 
ἀυοιίοῃ 45 οοπιρατεὰ ν 1} ἰῃς ἤτδε. 8 
ἔδεε ποῖ ἃ σῖβκ οὗ οἤεποες ἤθη πα 
ἀεδίοτβ θερᾶη ἴο σοπηρατα ποίεβὴὺ Νοῖ 
ΤΑΌΓὮ ; ἴΠεν ψνουϊά ποῖ ἴοοκ οἡ ἰδ 88 
ΤΆΘΤΘ ΔΙΌ Γατῖ πε 88 οὐ ραγίἰα! ν, Ὀυὲ ἃ8 
ῬΟΙΐοΥ : ναίειν ψουϊά Ἰοοκ πιοῖς {ἴκῈ ἃ 
για δοοουπὶ ἴπδη υπί οτηλγ, Ης πὰ 
ποῖ πηεσεῖν ἴο Ῥεπεῆς πε, Ὀὰξ ἴο ρυΐ 
Ἡἰγηβοὶ ἢ ἴῃ 88 ροοά ἃ ᾿ἰρδς 88 ροββίϊβ 
Ῥείοτε Πἰβ πηδβίεσ. 

γν. 8-13. ΑΡΡίέραίιοΝ οΓ ἐκε ῥαγαδίε. 
ΎΒετε ἰ8 τοοπὶ ἴοσ ἄουδε ψνῃεῖδεσ νεῖ. 8 
Βῃουϊά ἴοτπιὶ ραγὲ οὗ (6 ρδγδῦϊε (οσ δὲ 
Ἰεαβὲ 848 ἔδσ 38 φρονίμως ἐποίησεν), οἵ {πε 
Ῥερίππίπρ οὗ 1ῃ6 δρρ]ςαιίοα,. [πη ἴδε 
ΟὨς οδ86 ὃ κύριος τείετΒ ἴο [πε πηδβῖογ οὗ 
18 βἰεννατά, ἴῃ ἴπε οἵπεῖ ἴο 6805, ῇῸ 
ἰθ οἴξεη ἰπ πατγαῖϊνε οδἱϊεά ἵοσγὰ ἴπ [Κ. 8 
Θοβρεὶ. οχ τε νδοῖςε 1 πονν ἱποϊίης ἴο 
ἴδε ἰαϊίογ νίενν (ςοπηραγε τὴν Ῥαγαδοϊϊε 
Τεαελίηρ ὁ. Ολγὶς). Ιτ δἷπβ γαῖμοσ 
αφϑίηβε παίυγαὶ χοῦ Ὀ Ὁ ἴοῸ βυρροβα 

ἴδε βέενναγ 8 τηδϑίεσ δοαυδίπιεᾶ γἱ ἢ δ 
πανν πιϊδοοηάυςῖ. Τῇε βίενασζά ἴῃ ἢΐ8 
ἢπαὶ] βἰδιεπιεπί, οὗ οουγβα, ρυΐ 88 ἔδίσ ἃ 
ἕδος 8ἃ8 ροβϑβι ὃ]8 οὐ τηδίζοσβ, ργαϑεπίηρ 
ψδὲ Ιοοκεά [1 ἃ ἔσυε δοςουπῖ, 80 88 ἴο 
ΤΩΆΚς ἰξ ἀρρεᾶσ ἣς ννᾶβ δείπρ' ὉΠ) ΒΕ} 
ἀϊδηιϊββεά, οσ ἄνθη ἴο ἱπάυςς ἴῃς πιαβίοσ 
ἴο ςαηοεὶ 8 ρύγροβα ἴο ἀϊβπιίββ.0 Απά 
ἴδοβε ψῆο δὰ ροῖ ἴῃς Ὀεπεῆϊὶ οὗἁ 8 Βῃδγρ 
τγαςτίος ννεσα ποῖ {Ἰκεἶν ἴο εἰ] ἀροπ Ὠϊπλ. 
ες πηαβῖεσ ἱπεγείοσα τῆδῪ ὃς βυρροβεά 

ἴο ὃς ἴπ τῆς ἀδτκ; ἰξ ἰ8 [6 βρεᾶκες οὗ 
πε ραγαῦϊε Ψῆο ἰβ8 ἴῃ ἴη6 βεοσεῖ. Ηδ 
ῬΓδιδεὸ πε βίεννασά οὗ ἱπίαυϊγ, ποῖ 7Ὸγ 
ἰβ ἱηίᾳυϊεν (8ο ΘΒ] εἰεσπιαοῃετ), θὰ ἔοσ 

88 ῥγυάεηος ἰπ βρίϊε οὗ ἱπίφυιγ. Ηἰβ8 
ητὶρμιδουβπεββ ἰβ ποῖ ρίοζεὰ ονεσ, οὔ 
τῆς σΟΠΊΓΑΙΥ ἰξ ἰ8 Βίγοη ν δββεγίδά: 
Πεποα τῆς ρῆγαβε τὸν ο. τῆς ἀδικίας, 
ΨΒΙΘΝ ἰδ βίζοηρεσ ἴῃδῃ τ. ο. τὸν ἄδικον. 
Υεῖ δοννενεσ Ὀδά Πα 5111} δοϊεὰ νγ βεὶν ἔοσ 
δίτηβεὶ ἴῃ ῥγονίἀϊπρ {τεπάβ δραΐϊπδὲ ἴῃς 
εν ἄλυ. Ψνῆδὲ ἔοϊϊονε---ὅτι οἱ υἱοὶ, 
εἴς.---ΔρΡΡ] 68 ἔπε ποδὶ ἴο {π6 ἀϊ βοΐ ρ]εβ Ξε 
ξο γε δηὰ ἀο ᾿ἰκεννῖβθ, νυ δη ἰτηρ!ςεά 
δίπε τπᾶὶ ἰπ [18 τεβρεοὶ ἔπε ἃγζε δρί ἴο 
οοπΊῈ ποσί. ὙὉῃε οουπβεὶ ψουά θα 
ἱπηγηοσδὶ ἐξ ἰῃ τῆς δρίτίταδ] Ββρῆεγε ἰξ νεσα 
ἱπιροββὶδῖς ἰο ἱπιϊῖαίς τῆς βίειναγά᾽ 8 
τυάεπος ΨὮΏΪῈ Κεαρίηρ οἶδας οἵ ἢΐ8 

τηϊαυΐγ. [ἢ οἴμες ννογάβ, ἱξ πιυβὲ ΡῈ 
Ροββίδ]ε ἴο πηαῖκα ἔτίεπβ δραίηβϑε ἴμ6 ενἱ] 
δ ὉΥ υποδ]εςτίοπαῦ!ς δοϊίΐοπβ. Τῇ 
τηεσε ἕδος {πὶ {πε ἰεββοη οὗ ργυάεηος ἰ8 
ἄγανῃ ἔγσοπιὶ τῆς [16 οὗ δῃ υπρτίποίρςά 
ΤΆΔΩ ἰδ πο ἀϊβίου τ ἴοὸ ΔὴῪ οπα ΨὮΟ 
υπάετβίδηὰβ (ἢς παίυτε οὗ ρδαγδθοῖις ἰῃ- 
βιίγυςτίοη. Τῆς οοτηρατίβοη δεΐννεθη πηθη 
οὗ (δε ψοτῖά δηά με “"βοῃβ οἵ ᾿ἰρδι᾽" 
εχρίαϊπβ δηᾶά δροϊορίβεβ ἴος ἴῃς ῥτο- 
ςδάυτο. [1 γοὺ νναπὶ ἴο Κπονν νῆδὲ 
Ῥτγυάεηε δἰζεπείοη ἴο 56]. 1πίογεβὲ πηθδῃ8 
εξ ἰ8 ἴο τῆξῃ οὗ ἴδε ᾿νοσ]ὰ νου γηυδὲ ἰοοῖκ. 
Οὗ οοὐυζδα {πεν 8δον πεῖς τυ ϊδάοτι σημῸ 
γποῦε, ἴῃ τοϊδιίοπ ἴο στήθη οὗ ἔποὶσ οὐνῃ 
Κιπά, δπὰ ἴῃ σεΐεσεηςς ἴο ννοσ! αν τηδίζεσθ 



ξς86 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥῚ. 

ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τῆν ἑαυτῶν εἰσι. 9. Κἀγὼ 

ὑμῖν λέγω, Ποιήσατε ἑαυτοῖς : φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, 
ἵνα, ὅταν ἐκλίπητε,2 δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. το. Ὁ 

πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἔλαχίστῳ 

ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. 
πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει ; 

11. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ 
12. καὶ εἰ ἐν 

τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον ὃ τίς ὑμῖν δώσει “ ; 
138. Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν - ἢ γὰρ τὸν ἕνα 
μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει - ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου 
καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ." 

1 ἐ«αντοιδ δείοις ποιησατε ἰπ ἡ Β1.Ε. 

3. 90 ἰπ ΟΕΆΕΟΓΔ, εἰς., 14τε. (νεῖ, νυ]ρ.)} βενεσαὶ Ἐδίβεγβ ; ΚΑ ΒΡ ΘΓ ΚΕΧ εγσς. 
οὖς. βίη. Βανε ἐκλιπη (Τίβοβ,, ΥΝ. Η., ἀπὰ τηοάεγη εἀϊΐογβ βεηεσα ]γ). 

8 80 ἐπ ΜΜΑΌΔ αἱ. νετεβ. Εδίμεσβ. Β1., πᾶνε ἡμέτερον (ἿΝ.Η. τεχὶ). 
4 δωσει νμιν ἰπ ΌΓᾺῈ 33 ἃ Ὁ ς, εἴς, 

(ἐδἷβ τς βεπβε οἵ εἰς τ. γενεὰν, εἰς.). 
88ονν γὲ ὙΟῸΣσ υνϊβάοτη ἴῃ γὙοὺσ νᾺῪ δπά 
ἰῃ τεξεσεποα ἴο γοὺσ ρεουΐαγ ροποζαῖίοπ 
(εἰς τ. γενεὰν, εἴς., ΔρΡΙίσαῦ]ς ἴο ὈοΙΒ 
Ῥαζιϊεβ) υνἱτἢ Ἔα] Ζεδὶ. 

Ψνεςσ. 9. ἐγὼ: εἶα υβε οὗ 86 Ἔπιρῃδιὶς 
Ὁπουῃ δεεπὶ5 ἴο ἱἰηνοῖνα δαὶ ἤεγε 

[εείηϑ τῆς σοτηπιεηξ οὗ [6818 οὔ τῆς 
Ῥασγδθῖς, νεῖ. 8 δείῃρ ϑροκθὴ ὉΥ {πε 
ταδϑίασ δηὰ ἃ μαζί οὗ {π6 ρασαῦῖς. Βυΐ 
7. Νν εἶδβ (1π Μεγετ) νίεννβ τΠ18 νδσβε ἃ5 ἃ 
βεοοῃά δρρ!]!ςατίοη Ρυῖ ἰηῖο πε πιουτἢ οὗ 
76βυ8, θὰΣ ποῖ βροκεῃ Ὁγν Ηἰπὶ, μανίηρ 
ἔος ἰϊ8 δυΐδοσ ἴῃς ςοπλρῖϊες ἔσοπὶ νυν ΠΟ ΠῚ 
1.κ. Ῥοτεονεά (Ἐεἰπε᾽ 8 Κογᾷά. 1πἰκα5). 116 
Βπάβ ἴῃ νν. 8-13 ἴῆγες ἀϊδιίηςι Δρρ]σα- 
εἰοηβ, οπς ὈῪ 7ε805, νεσ. 8; οηβς Ὁγ {πε 
οομρΙΪες οὗ ργεοδηοηΐοδὶ υκ., να. ο ; δηὰ 
οὔθ ὃῪ [[,κ. Πἰτηβεὶῦ, νν. 190-13. ΤΒΐ8 
ΔΗ γβὶβ ἰβ ρἰδυβίδῖε, ἀπά ἱεπιριίηρ 88 
δβυρετβεάϊηρ ἴῃς ἀἰ ίουἶε Ῥγοῦ]επὶ οὗ ππά- 
ἴῃ ἃ οοηπεοίίοη Ὀεΐννεθη ἴΠεδε βεπίθποδβ, 
νἱεννεά 48 ἴδε υἱΐεγαηςα οὗ οης ϑρβάᾶκεγ, 
τῆς Αὐἴμοτ οὗ ἴπε ρᾶγαῦϊθ. Νεσ. 9 ὃχ- 
Ῥ᾽οἰΕἶγ βιδῖεβ νῃδὶ νετ. 8 ἱγηρ] 168, {μδὲ 
με Ργυάεποε ἴβ ἴο ὃ6 βδονῃ ἴῃ ἴπ6 ννᾶὰὺ 
οὗ πιακίηρ “ίεμάς.---φίλους : τῆς ἐστε π 5 
δε ποῖ παπγεά, Ὀὰϊ τῇς πεχὶ ρδγδῦϊε 
τῆγονβ ᾿ἴΐρῆε οὐ ἴπαὶ ροῖπ. ὙΠῸῪ ἅτ 
τῆς οογ, ἴῃε 1νἀΖᾶγιιβεβ ννῆοτη Ὀῖνεβ ἀϊά 
ποῖ ταᾶκε ἔτἰεηάβ οὐ ---ἰο Πίβ ἴοββ. ὙΠὲ 
σουηβεῖ ἰβ ἴο υ56 ψ δε ἰπ ἀοὶπρ Κίπά- 
Πε688 ἴο (ἢε ροοσ, δηὰ {πε ἱπηρ  εὰ ἀοοιτίης 
τὲ ἀοίηρ 80 Ψ}}] ὃς ἴο οὖς εἰογπδὶ 
Ῥεπεῆς. Βοιῇ ςουηβεὶ δπά ἀοςίτίπε γα 
Βεϊά το ΔρρΙν Ἔνθ ψἤεη τνεδῖτ Ὧδ8 Ὀδαη 
11. ροιῖϊεη. ἘΕτίεμάβ οὗ ναῖε ἕο (δ6 
εἴεσηδὶ ννοσϊά οδη ὃς ραϊπεά Ἔνεη Ὀγ ἐλέ 
»εαρἘ»»01) Οὗ τπιηγὶ ρ ίξοιιες5. ΤὮΘ τλοτα 

Β δβἰῃ ΤΕ, 

111- ροϊίεπ τἰῃς πιοσα πεεὰά ἴο ΡῈ τεάδεειηεᾶ 
ΌΥ Ὀεπεῆςοεπῖ 086; ΟΥἿΪΥ Τᾶγε πιυϑὲ Ὀ6 
τᾶκεπ ποῖ ἴο εομέϊνηφ ἴο ρεῖ πιόπεὺ Ὁ 
Ὁησὶρμεουβηεββ ἴῃ οσάεγ ἴο Πᾶνα νῆετε- 
ἢ το ἄο οΠαγίίδῦϊς ἀδθάβ, ἃ ποὶ υπ- 
ςοτηπίοη ἔοσπι οὔ οουπίεγίεϊς ΡΒ ΠΑ πἤσγορυ, 
ὙΒΙΟΒ ΜΠ ποῖ σουηῖ ἰπ ἴδ6 Κίηράοτῃ οὗ 
Ηξεάνεη. Τῆς πᾶπὶα ἴογ ὑνθα] ἢ ἤετς ͵8 
ΝΕ τερυϊΐεῖνε, Βεαγηηρ᾽ δἰ πιοϑὲ ἴο ἐπ ΡΥ 
παῖ νυθϑ! ἢ ὲ7 56 ἴ8 δν!], τβουρῃ τὲ 
]εβὺβ ἀϊά ποῖ ἰθδοῦ.--ἐκλίπῃ, ψὮεη ἴὲ 
(ν 81:8) [Δ115, 48 1ἴξ πηυβὲ δὲ ἀεδίῃ. ὉὙΒα 
οἴπες τεδάϊηρ, ἐκλίπητε (Τ. Ε.), τρεδπβ 
ἐν η γε ἀϊε,᾽" 50 υϑεὰ ἱπ ἀεῃ. χχν. 
8.--- πἰἰωνίους σκηνάς, εἴεῖπδ!᾽]᾽ ἰεηῖβ, ἃ 
Ῥοεῖῖς ραγδᾶάοχ -- Ραγβδάϊβε, [πε ροοῦ γα 
ἀτεαϊεὰ Κιπάϊν {πεσε ἴο νεΐοοτης γου] 
Βεϊενίηρ ἰξ το δα ἱπιροββϑίθ]ς ἴμδὲ [εβὰβ 
οουὰ ρῖνε δἄνίςε ργϑοιίςδ!ν βυρρεβίϊπα 
πε ἀοϊπρ οὗ ἐνὶ] τῆδε ροοά πιῖρῃξ σοπηε, 
Βοτπθζδπη Τοπ)εοΐυγεβ ἴπδὲ δὴ οὐ 85 
[λ]επ οὐξ Ὀείοσα ποιήσετε ([ι:.), ρἱνίη 
88 ἴδε ταδὶ οουηβεῖ: ἀο μοέ τηδκε, εἴς. 

γν. 10-13. ὙΠεδε νεῦβεβ σοηϊδίῃ ποῖ 
80 ΠΊΙΟὮ π᾿ Δρρ᾽ϊἰςδιίοη 88. ἃ Ἴογγεοέδυδ 
οὗ τ1πὲ ραγαῦίε, ὙΠΕΥ ΠΊΔΥ ἤν Ὀδδη 
δἀδεὰ ὉΥ [Κι (8ο ]. γεῖββ ἴῃ Μεγεσ, 
δηὰ Ἠοϊτζπλάπη, Η. 6.) ἰο ργενεπὶ πιΐβ- 
υπηδετβιδηδίηρ, οξηοθ, οὔ ἄῦιυδε, 80 
βεγνίηρ [πε ΒΔ πΠ|6 ΡΌΓΡΟΒΕ 858 ἴπ6 δάάϊτίοη 
“ππἴο τερεηΐδπος ᾿" τὸ πε βαγίπρ, “1 
οδπΠΊ6 ποῖ ἴο 0811," εἰς. (ν. 32); δηοῖδες 
ἰπβίδπος οἵ εἀϊτοτίαὶ βοϊοϊϊαἀθ ὁπ τῃ 6 
ΡῬατί οὗ ἂπ δνδηρεῖῖβὲ ἐνὲσς οϑγεῖι ἴο 
Βυατὰ τῃε σμαγδοίες δηὰ ἐεδοῃὶπρ οὗ 
7εβθὰ8 δραΐπβϑὲ πιβυπάἀεγβίαπάΐηρ. 80 
νἱεννεά, ἐμεῖς ἀσῆ ἰ5: “τῆς βίεννασά νν858 
ἀἰβῃοπαεβὲ ἴῃ πΊΟΠΕΥ πηδίίζεσβ ; ἀο ποὲ 
ἰπίογ {πὲ ἱξ ἄοεβ ποῖ τηδίίοσ νῃείπες γου 



9--18. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 587 

14. Ἥκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρ- 
Χοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὑμεῖς 
ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς 

γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν " ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐστινξ: 16. Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως ὃ 

Ἰωάννου: ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς 

εἰς αὐτὴν βιάζεται. 

γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 
1. Εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

18. Πᾶς ὃ 

ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει" καὶ πᾶς 

1 Οηϊ και ΘΒ ΒΌΙΪΕ 157. 3 Οὐ ἐστιν ΦΑΒΌΙ, αἱ. 

8 Ἐὸς εω (ἴῃ Ὁ αἱ.) ΜΒΙΕΧ 1, 13, 69 αἱ. Βανε μεχρι (ΤίΞ.Ἑ., ΝΝ.Η.). 
4 Οὔϊΐ πας δετα ΒΌ]1, 67, 69 αἱ. νεζεδ. 

Ὅς Ποηεϑὲ οἵ ποῖ ἱπ ἰδὲ βρῆεσε. [{ 18 
ΨΕΓΥ ΠΕΟΟΒΒΑΣΥ ἴὸ ὃς ΓΑΙ ΠέῺ] ἄνεπ ἔπεσα. 
Ἐοσ δι τμδιϊ ἰη Ππ||6 αι ἢ [8] ἴπ τας, υπ- 
ζαϊ Πα] ἰπ π||6 ἀπέδι τα] ἴῃ τυςἢ. Ης 
Ψ»Ο ἴδ απ γιβιννοσῖῃυ ἰπ οοπποοιίοη ἢ 
νου] άϊν ροοάβ '8 ἀμυνοσίδυ οἵ Ὀεϊηρ 6π- 
τυβιεὰ ΜΠ {πὸ ἴγὰθ τίς πεβ; {πε ἀπ͵)υβὲ 
δατηϊηἰδίγαῖοσς οὗ δηοίμεσ᾽ 8 Ῥγορεσζίν Μ}} 
ποῖ ἄαδβεσνα οοπῆἤδεηοα 88 δὴ δάπηιπὶ8- 
ἐγδῖοσ Ἔνδῆ οὗ μῖβ ονγῃ. ἴω ἴδε ρδγαῦϊε 
τς βιεννατὰ (τἰοὰ ἴἰο βούνῈ ἔνῸ πιδβίοσβ, 
δῖδ ἰοτὰ απὰ 818 ἰογά᾽ 5 σγεάϊίοτβ, απ ὃν 
Β0 ἀοίΐηρ ρῥτγοπιοϊθσἃ ἢϊ8 οὐνὴ ἰἱπίεσγαβί. 
Βυῖ πε τπϊηρ σαπποῖ Ὁ6 ἄοπο, 45 ὄνεῃ 
ἢἰβ οα86 3ῆονβ. ΤἼΐδ οοτζεοῖϊνε, [ἢ ποῖ 
Βροκεὴ ὃγῪ 7680.8, ἰβ οὶ σοπίγαγυν ἴο Ηἰβ 
τεδοῆίηρ. (δεσ. τὸ δοῆοεβ Μί. χχν. 21, 
1. χίχ. 17; νεσ. 13 ταρτοάυοαβ νεγῦδιν 
ἴδε ἰορίου ἴθ Με. νἱ. 24.) Ὑεῖ αβ τὶ 
βίδπαβ πεσε ἰξ νγαῖοιβ ἄοννῃ {πε ραγδῦΐςε, 
δηᾶ ψεακαηβ ἴπῸ ροΐπε οὗἉ ἰϊβ τεδοῃίηρ. 
Νοῖς ἴδε εἐρί τ εῖ8 ἀρρ]εὰ ἴο πηοηαν : [8 
ἀϊεἶθ οὐ ἰεαβῖ, πὰ μηγηϑέ, δηᾶ, ΌΥ ἱπιρ]!- 
οδἴίοη, ἴῃς Μεεέϊηρ, ἐκαὲ τολίοκ δείοπρϑ ἰὸ 
αποΐλεν (τῷ ἀλλοτρίῳ). ϑρί πα δὶ το Π68 
ἅτε ἰῆς “ τηυς ἢ," τΠ6 ὁ ἴσυς "ἢ τὸ ἀληθινὸν, 
ἴῃ τῆς Ἰοπαπηΐηε 86ηβε -ῷ ἴῃ ἰάθαὶ 485 
ορροβεά ἴο τῆ8 νυΐσατ βἤδάονυ σβϑ νυ, 
“οἷς οννῃ ᾿᾿ (ἡμέτερον). 

γν. 14-18 ἴοττῃ ἃ “βοπιδυνῃδῖ ΠΑΝ 
Βαϊ Ὀγιάρε" (Η. 6.) Ὀεύνεεη ἴδ6 ἴνὸ 
ῬΆΓΔΌΪεΒ, νν πο δεῖ ἰοστῇ τῃς τῖρῃς δηά 
16 ψτοηρ υ86 ΟὗὨ τίοϊ68.---  εγ. 14. 
φιλάργνροι᾽ 8δπη ἱπίετεκίίηρ δπὰ νεῖν 
ογεάιθ]ε δῖε οὗ ἱπίογπγαϊίοη οοποεγηΐηρ 
τῆλε Ῥῃατίϑεεβ (2 Τίπι. 11, 2).--ἐξεμνκτ- 
ήριζον (ἐκ ἀπά μύκτηρ, {πε πο5ε), τυγηεὰ 
ὋΡ {πα ποβε δῖ, ἱπ Ἴςοπίειηρί, δρδίῃ ἴῃ 
ΧχΧΙΪ,. 35.- τεσ. 15. ἐνώπιον τ΄ ἀ.: οἵ, 
τῆς βἰδιοτηεηξβ ἴη ϑαγηοη οὐ Μοιπὶ (δίς. 
ν].) δηά ἴη Μί. χχίιϊ. 5. ι, εἴς. ; ἃ 
Βίγοῃρ βίδι πιεῖ, θυ Ὀτοδάϊν ἴσας ; σοπ- 
νεπιίοηδὶ τιογαὶ ἑμάρτηεηῖβ ἃγε νΕΓΥ Οἴϊεῃ 

1π6 τενεσβα οὗ τῇα τϑαὶ ἰγυτῆ : τῇς σου- 
νεπεϊοηδιν Πίρῃ, εβεϊπιαῦϊθ, σθα! ν τῆ6 
ἴον ; ἴδε σοηνεπείοηδιν ὕαβε ἔπε γα ν 
ΠΟΌΪα6.---ν τ, τό ΞΞ Μῖ. χί. 12 ἀπά 1:3, ἰη- 
νετίεά, ἱηιτοδυςοα Βετα ἰπ νίενν οὗ νασ. 
31.-ῖνετς. 17 Ξ Με. ν. σᾶ, βυυβίδπεδιν. 
γεν. 18 Ξ Μι. ν. 32. [8 θεδγίπρ πεῖς 
15 νεῦὺ οὔβουγα, δηά ἰδ ἱπισγοάυςτίοη ἰπ ἃ 
ςοππεοιίοη ἴο ψν] ἢ 1ξ ἄοεβ ποῖ βεεπὶ ἴο 
Ῥεϊοηρ ἰ8 ἢ εν ἱπίογαϑίϊηρ 48 νουσῃίη 
ἴος τπὲ ρεηυίηεπαδβ οὗ τῆς ἰορίομ. Ῥ 
νεῖββ βυιρρεβϑδίβ τπδὲ 118 σεΐϊενδπου δηὰ 
Βοιο ψουϊά πᾶνε Ὀεαπ πῆοῦς ἃρρᾶσζεπὶ 
δᾶ ἴξ οοπια ἴῃ δῆδσ νοσ. 13. Ου ἴδε 

οτίεἰςαὶ φαεβίίοη ταἰβεὰ ὉγῪ 118 νεσβε, υἱάφ 
]7. ΚΝ εἰδβ ἰῇ Μεγεσ. 

γν. 19-31. Ραγαδῖφς ὁ ἐπε γἱοῖ πανὶ 
απὰ ]αξαγιιδ. ὙΠῚΒ βίουυ 18 παγάϊν ὦ 
ἈΓΔΌΪΕ ἰη (ἢ 56η86 οὗἉ 1 υδιγαιίηρ ὉῪ δῇ 

τποίάδεηϊ ἤγοπὶ πδίυγαὶ [1ξ6 ἃ ἴσυτῇ ἰπ τη 
βρίγίτυιδὶ βρῃεγα. Βοίἢ βίογυν δηά στηοσγδὶ 
δεϊοηρ ἴο ἴῃ βᾶπῆε βρῆεσε. ΨΥ δῖ ἰ8 1ῃ6 
τασδὶ ἡ 16 [ε815 5ροκβθ, οσ {πε Ἴνδηρε δὲ 
τερογίεὰ, [Π8 βίουυ 85 ἴδε σοπιρὶἜπιεπί οὗ 
τὲ ρδγδῦϊε οὔ πε ὑπέδι Ἀ 8}] βέενναγά, τμθη 
ἴον ὅρεδκεσ οἵ τερογῖεγ ἔπε πιογαὶ ἰβ: 868 
δῖ σοτη68 οἵ περϊεοιίπρ ἴο πιακα ὅτε 8 
οὔ τς ροοσ ὉΥ ἃ ῬΡεηεῆςεηϊ υ86 οὗ νν Δ] 8. 
Πμοοκίηρ ἴο ἔπε επὰ οὗ 8 βεοοῃὰ 
“ ραγϑθϊα," νεσ. 31, δηὰ σοπηεοίίηρ τπδξ 
ΜῈ νοῦ. 17, Μὰ ρεῖ 88 {πε ἰεββοῇ : ἴῃ 
ἴδνν δῃᾶ ἴτε ργτορπεῖβ ἃ βυβιοίεπε ρυϊάε 
ἴο ἃ βοάϊν 1ὲ. Τακίπρ ἴδε ἤτδβε ραζὲ οὗ 
1Π6 βίοσυ 85 {πε πιαίη {πίηρ (νν. 109-26), 
δηὰ ςοππεςιίηρ ἴὲ ἢ ἀπ τεβεροξίοι ἴῃ 
νεσ. 15 δρουΐϊ ἴῃδὶ ΨὨΪΟὮ 18 ἸΟῪ διῆοπρ 
τηδῃ, ἔπε γεβυϊἰη ρ αἴτη νν1}} Ὀε ἴο Ἔχε ρ  ν 
ΌΥ δῇ ἱπιργαββῖνε ἱπηδρίπασυ Ἔχϑπιρὶς ἴῃς 
τενεγβαὶ οὐ ροβίτοηβ ἱῃ 18 δηὰ ἴῃ παχὲ 
ψοτϊά : ἴπ6 ΠΆΡΡΥῪ δεῖεὲ ἴδε ἀαπιηεὰ 
τἰεγε, πὰ υἱεό υεγξά. Ιπ τμαΐ οάϑε 6 
ΡΆγαθΪε βἰταρὶν Ρἱοογὶα!ν 86 ῖ8 ἔστ {Πα 
ἑαεὲ οἵ τενετβαὶ, ποῖ [18 ὅὁτουῃᾶ. [1 νν ἢ 
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ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥῚ. 

19. Ἄνθρωπος δέ τις 
« Βεῖο αῃά ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ " βύσσον, εὐφραινόμενος 
ανϊ, τὰ καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. 20. πτωχὸς δέ τις ἣν ὀνόματι Λάζαρος, 

ἃ ει ιν ὃς 3 ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ὁ ἡλκωμένος "21. καὶ ἐπιθυμῶν 
ΠῚ χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων ὁ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ 

πλουσίου - ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον ὅ τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 
22. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν, καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ 

τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ ᾿Αβραάμ ἀπέθανε δὲ καὶ ὅ 

1 σις ψἰϊμουῖ ἣν ἴῃ ΜΒΌΙΧ 33, 157, εἴς. 

3 Οπὶϊξ ος ΜΒΌΙΧ 33, 157. 

4 Οπιξ τῶν ψιχιων ἐ ΒΙ, νεγβ8. (ΤΊ βο;., 

5 Ομηΐϊ τον 411 υποίαἶβ. ' δ «πελειχον ἰπ ΦΑΒΙΧ 33. 

βοπὶς (ννεϊζβᾶςκεσ, Ηοϊζσπιδπη, Ἐείπα, 
7. ΝΥ εἰ88) γε οὺυξ 186 ϑίοσυ ἱπίο ἔνο, δῃ 
οτρίηαὶ ρατὲ ϑροκεπ ὈῪ ]|εβὺ8 δπὰ δὴ 
δα πίοη ἘγῪ 4 ᾿ἰδῖες ἢδπά, ἴὶ νν}} να ἴννο 
τηογαῖβ, ἴῃς οὔς ͵υ8ὲ ἱπάϊοδιεἃ, δπά 
δηοίῃεσ σοηπεοιίηρ εἴεγηδὶ ρεγάϊεοη νυ 
{δε περίεςϊ οἵ ἴῃς ἴανν ἀπά ργορῃεῖβ ὃν ἃ 
ψοσ ἀν ἀπρεϊϊενίπρ [Δ δἴδηη, ἀπὰ εἴεγπαὶ 
βαϊναιίοη ψνἱἢ ἴῃς Ρίουβ οὔβεγνᾶηςς οὗ 
ἴτε ἰὰνν ὉΥῪ [δ ΤΣ ΠΊΕΠΊΡεΙΒ οὗ [ες 
7εν 5 }- ΟἸτβείδη Ομυσοῦ. Οπ 1818 νἱενν 
νἱάε ]. ΔΝ εἰδβ πη Μεγεῖ. 

ψετ. 19. ἄνθρωπος δὲ, εἰς. : εἰτδεῖ 
ἴδετε νγᾶ8 ἃ ςεγίδιῃ τίς πιδῃ, οσ ἃ σεγίδίῃ 
τη ΜᾺ8 τίςῃ, οὐ ἴπεγε νγᾶβ ἃ Ἴϑγίδίῃ 
τχλδη---γίοἶ, τῃ158 τῆς ἢτβι ἕδος δρουΐξ Πἰπι. 
---καὶ ἱπίτοάυςεβ ἴπ6 βεςοηάᾶ, ἰπβίεδά οὗ 
ὃς, αῆετ τῆς Ηεῦτενν πιαπηοῖ.--- πορφύραν 
καὶ βύσσον: ἢἰ5 οἱο!ΐπρ' οὗ ἴῃς σοπβι]εβι : 
“ἐῬΓρΙς νἱβουῖϊ, Εργρίϊδη Ὀγβδυβ υπάστ- 
ποδίῃ " (Εδεγαγ ίη Ὁ, α. Τ.).--λαμπρῶς 
(οτη λάμπω), βρίεπάϊάϊν, οαγδοιεγβίπρ 
ἢ18 βίγ!ε οὗἉ [ἱνίηρ ; [1 ἃ ἀδιὶν [εαβὲ; 
Βετα οπὶν ἱπ Ν.Τ.--- ες. 20. Λάζαρος 
ἷνε8 {πε ἱγηργθββίοη οὗ ἃ βίοσυ ἔτοσῃ γεδὶ 
1, Ὀμὲ (Πε πᾶπλε ἴοσ {πε ΡΟῸσ πηδῃ ἰβ ἰπ- 
ποάιυςεα ἴοτ σοηνεπίεηςε ἱπ ἰο]]Ἰἰηρ {πε 
1416. Ηε δι48 ἴο δε τεζετγεά ἴο ἰῃ (δα 
Βεφιεῖ (νεσ. 24). Νο βυπιθοῖὶς τηεδπίηρ 
βῃου!ά Ὀ6 δἰιδοῃεὰ ἴο ἔμε παπΊε.--- πρὸς 
τὸν πυλῶνα αὐτοῦ : [,ἀΖᾶτι ἰ8 Ὀτουρδς 
ἰηῖο τεϊδείοη ἢ τῆς τίς τη. Τῆϊβ 
ἔλνουτγβ τπ6 νίενν ταὶ πε πηογδὶ ἰβ τῃ6 
ΟΠ οὗἨ περϊεοιίπρ Ὀεπεῆσεποα. [ἢ τῆς 
ΒΊΟΥΥ ΕΓ πιεδηΐ ἴο {ΠΠ δίγαῖα τηεγεῖν [Π6 
Τενεῖβαῖὶβ οἵ ἰοῖ, ΨΥ ποὶ ἀεβοτῖρε 
1μαζαιυβ᾽ βιτυδιίοη ἰπ ἘΠ15 νγοτὶ ἃ υυπουξ 
τεΐδεγοποα ἴο {86 τἰςῃ πᾶ ὃ [8 πα ρίδοεά 
δὲ ἷὶβ ἄοου βιἰπῃρῖν τῆαιϊ δ τῆν Κποὺν 
δῖπλ ἰπ τῆς πεχὶ νοσἹὰ ὃ---εἱλκωμένος : 
ςονεσεὰ υνἢ υ]οοτβ, ἰπεγείοσε πεεάϊηρ το 
δε οδττίεά τὸ (ῃς τίς β. πιᾶπ 8 ραῖε; 
δβυρροξεὰ ἴο Ῥὲ ἃ ἱερεσ, βεῆςα ἴδε ννοσάβ 

8 εἰλκ. ἴῃ ΦΑΒΌΙ, δὰ πΊΔΩΥ ΠΟΘ, 

ΜΗ... 

Ἰαζατεῖίο, ἰαζᾶσ, εἴς.--- ες. 2ι. ἐπιθυμῶν, 
ἀεδίσίηρ, ρεσβδρβ ποῖ ἱπιεπάςά ἰο βυρξεβὲ 
1ῃδὲ Ββ ἀεβίγε νγᾶβ ποῖ ρτδιίβεά. ϑυρροβε 
ταούβεἶβ ἀϊά σοτης ἴο τη τοῦ ἴῃς τίς ἢ 
ταδῃ 8 ἴΔ0ϊε, ποῖ τηεδηΐ ἴοσ Πἰπὶ Βρεοῖδ!!Ὺ, 
Ῥυϊ ἴος ἴπε Βυηρτγ ψἱβουΐ, ἐμπεϊμαϊηρ᾽ 
ἐλε τοὶ ά σἰγεεὲ ἄορς, “ουϊὰ τῇδι εχπμδυβὲ 
δε ἀυῖν οὗ Ὀίνεβ ἴο δὶ8 ροοσ δγοῖμεσ ὃ 
Βαυὲ {πε τγαῖς 5 ἱπισοάδυςεὰ ἴο ἀδρίςοι δα 
Ῥοοσ πηᾶη 8 ΘΧΙΓΕΠΊΘ ΓΒΕΥΥ ΣΑΊΠΕΙ Π8Π 
ἴδε τίςῃ. τηδηβ βἰη.---ἀλλὰ καὶ: πο 
ΕἸΠρ5ε ἱπιρ!ςά βυσῇ 88 τῃδὲ βυρρ!εὰ ὉΥ 
1π6 Νυϊραῖς : δέ πόριο ἐ 1 ἀαδαέ. Βοτπε- 
ΠΊΔΠΏ ΒΌΡΡ 68: “ποῖ οὐἷν τγᾶ8 δε Ε]1εὰ 
μὰ 8 γυπιραιν ἘΣ Ῥὰξ το νος 

γον ἐχορτάσθη ἀπὸ τῶν ψιχίων-- 
πλουσίον, ἰλλὰ, εἰς.).--ἀλλὰ 5 ΤΡ ἰη- 
Ἰτοάυςεβ ἃ πεὺνν ἔεδίυσε, δηὰ Πεὶρῃῖθηβ 
τῆς Ρίςτυτα οὗὨἨ πλβοσν (50 ΘΟΙΒΠΣ) Ξε δε 
ν͵8 ἀερεπάεπε οὔ σᾶϑι.2] βοσδρβ ἴοσ δὲ5 
ἔοοά, «πᾶ πιοσζεονεσ, εἴς. --ἐπέλειχον, 
Ἰοκεά (Πεγα οἠΐγ ἰῃ Ν.Τ.); ννᾶβ [ῃ15 δῇ 
δρρταναϊίοη οἵ ἃ τηϊπἰραϊίοπ ὃ Ορίπίοη ἰδ 
τηυςῇ ἀϊνίἀςἅ. Οτ ἰβ {πὸ ροΐηξ τπδὲ ἀορς 
ννεῖα 5. οοπηραπίομβ, ἢον [ἰοκίπρ δὶ 
Βοσεβ (νῃεῖμεσ ἃ Ὀεπεῆϊ οσγ οἰμεγννβε), 
πονν ΒογατΉ Πρ ν᾿ Ὠΐπὶ ἔοσ ἔπε πιογβεῖβ 
ἴδτονι οὐ Τῆς βογατηρῖε νν88 88 
τιυςἢ ἃ ἴδοϊ 885 ἴδε ᾿ἰοϊκίηρ. ΕὌΓΓΟΙ Βρθᾶ κα 
οὗ νἱιπεββίηρ ἄορβ ἂπὰ ἴερεῖβ νγαϊηρ 
ἰορεῖπεσ ἴογ ἴῃς τεΐυβε (,απάεγωηρεη, 
Ρ- 40).-ννεσ. 22. Τῆε επά ςοσζῃεβ8 ἴο ἴ86 
Ὁνο τπεη.---ἀΊπενεχθῆναι: ἴῃ ρΟοοΥ πιδῃ 
ἀϊεβ, ἀπᾶ 18 οαγγίεὰ ὃν δηρεὶβ ἱπίο ἴῃς 
Ῥοβοπὶ οὗ Αργδμδπὶ; ἴδ6 νριᾶη, ὑοάυν δπά 
ΒΟ] (ὁ. Μεγετ), Ῥὰῖ οὗὁ οουζβε (δὶ8 ἰ8 
ῥοείγγ. ΜΝΒαὶ τελῖν παρρεπεά το 86 
οδῖοαβα ἴ8 ραββεά ονεῦ ἰπ ἀεϊϊςαῖς τὸς 
βεῖνε.- -ἐτάφη : οὗ οουζδαὲ Ὀῖνεβ ννᾶβ 
δυτίεὰ ἢ 411 ἀπε ροπιρ, δπῖ8. ζωπεσαὶ 
Ψοτἢ τηεπιοηΐηρ. (“1 8 ποῖ βαϊὰ τπδὲ 
τῆς ροοσ πηδῃ ν)ὰ8 δυτίεά Ὀεοᾶυβα οὗ [ῃ6 
ΤΩΘΔΠΠ68Β Οὗ ΡΟΣ τηεη᾿Β Ὀυτίαὶ, Ὀυϊ 11 ἰδ 



το--λ6. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

πλούσιος, καὶ ἐτάφη. 23. καὶ ἐν τῷ ἄδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς 

αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ; ̓Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ 
Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ - 24. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε, Πάτερ 
᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ 
ϑακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου " ὅτι ὀδυνῶ- 
μαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25. Εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι 
ὅτι ἀπέλαβες σὺ 3 τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως 
τὰ κακά νῦν δὲ ὅδε ἢ παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 26. καὶ ἐπὶ ὁ 

πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως 
οἱ θέλοντες διαβῆναι ἐντεῦθεν ὅ πρὸς ὑμᾶς, μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ δ 
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1 Ομ τον ΜΒΌΙΧ. 

3 Οχΐς σν ΜΙ ΒΌΙ,, εἴς., νεσβ8. 

5 οδε ΟΠΪΥ ἰπ τηΐπυβο. ωὡδε ἰβ ἴῃς ἀρργονεά σεδάϊηρ. 

4 ἐν πασι τ. ἴπ 3 ΒΙ, Ὁ ς ἃ ἔ ἀπὰ νυΐξ. οορ. (ΤίδοΒ., ΕΟΥ., ΜΝ. Η.). 

δ ενθεν ἴῃ ΜΑΒΙΧ αἱ. Ὁ οπιίξβ. 

5 Οπιῖξ οι δεΐοσε ἐκειθεν Ὁ Β0 (ὟΝ. ἢ... 

βαϊὰ ἐχργεβϑὶν οὗ {86 τὶς ἢ τηᾶπ, διὰ τὸ 
πολντελὲς τῆς τῶν πλουσίων ταφῆς." 
Ευίἢγ. Ζίρᾳ.) 

γν. 23-26.0.Ἠ [πἰλε οὐδεν τοογίά.--ἂν 
ᾧ ἄδῃ: ἴοπὶ {πε ΟΟΤ. ροίΐπε οὗ νίενν 
Δάεβ πιεᾶῃ8 βἰτΡῚῪ ἴἢ6 βίδία οὗ τῃ6 

ἀελά. ὙὍπυβ ῬοΙΒ τῆς ἀεδά τηθῃ ουά 
ὃε ἰῃ Ηδάεβ. Βυῖ ἢετεὲ Ηδάδβ β6εῃ)8 -Ξ 
ΒεΪ!, τῆς Ρίδοε οἵ τοττηεπί, ἀπά οὗ οουζβα 
1, Ζᾶτυβ 15 ποῖ ἴῆετγα, θυΐ ἴῃ Ῥαγδάϊϑβε..--- 
ἀπὸ μακρόθεν: Ρατγδάϊθε ἀϊπιγ νἱ δἰ ]ε, 
γδὲ νν μη βρεακίηρ ἀϊδίδηςε ; 188. ἰ8 
ποῖ ἀορπιδιὶς ἱεδοῃὶηρ Ὀυὰϊ Ρορυΐαγ ἀε- 
δβοτίριίοη ; 8ο 1ῃγουρμουϊῖ.---ν τοῖς κόλ.- 
ποις : οἷυγαὶ Πετα (οὐ, νεσ. 22); 8ο οἴεῃ 
ἴῃ οἰαββίςβ.---  εσ. 24. Πάτερ ᾿Α.: ἴδε 
το πιᾶπ, ἴἰκ6 1, ἀΖάγιβ, ἰ5 ἃ [ενν, δηά 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ, 48 ἃ βοη οὗ ΑὈγδῃδπ), νῈσῪ 
ΤΩΟὮ βυγρτίβεά τῃδὲ πε βῃου]ὰ ἢπά Πἰπι- 
8ε1} ἴῃ βίο ἃ ρίδος (Με. {{. 8, 9), δπὰ 
81} Πορίηρ πὲ τῆς ῥδίγίδγοβ. οδῃ ἀὸ 
βογηειῃϊηρ ἴος δἰπι..--καταψύξῃ (κατα- 
Ψψύχω, Βεῖε οἷν ἴῃ Ν.Τ.): δυεῖν ἐμαὶ 
ΒΙΩΔΙ] βεσγνίος νν}}} ποῖ ΡῈ τεΐυβεά  1{τπὰ 
βδτλεβ σαπποῖ Ὅς Ρυΐ ουΐ, πᾶν {πὰ ρδίῃ 
ἴμεν οαυβς ποῖ ὃς πηϊὶραϊεά ὉῪ ἃ φὐο πα 
ἄτορ οὗ ννδῖεσ ου ἴδε τρ οὗ ἴδς ἴοηρια 
-ἃ ραϊδειῖς τεχυαϑβί.--- ες. 25. τέκνον : 
δηβυνεσίηρ ἴο Πάτερ, ἱπιτοάυςίηρ ἱπ 4 
Κιπάϊγ ραΐδσπμδὶ ἴοπς ἃ βρεεοῦ μοί ϊηρ 
Ουξ πο δορα, 4]1 τῆς 1ε88 ἰδὲ ἰξ ἰ8 80 
ΒΟΥ δηὰ αυΐεῖὶν β8ροκεη.---τὰ ἀγαθά 
σον, τὰ ξακὰ, γου ροὶ γομν βοοὰ τδίηρβ 
-τυνδδῖ γου ἀεβίτεὰ, δηὰ τπουρῆς γουὺ 
Βαᾶ ἃ τἰρῆι το---  ἀζαγὺβ ροὶ ἐλε 1118, ποῖ 
ναὶ ε ἀδεϊσεὰ οὐ ἀδβεσνεά, Ὀυξ τῃς 1118 
ἴο Ῥς τηεὶ ψ ἢ οα δασιῃ, οἱ ννδίο ἢ με Βαὰ 

ἃ ΝΕΣΥ 011} βῆασγα (ῃο αὐτοῦ αἴτεε: κακώ. .-- 
γῦν δὲ, Ὀυΐ πονν, ἴα πον οἵ τἰπιῈὲ ἀπά οὗ 
Ἰορίο : (ἢ τανεσβαὶ οὗ ἴοι ἰῃ τἣς βίδίς 
αἴϊες ἀεδῖῃ ἃ δβασά ἴδοι, δαπά δαυϊίδδίε. 
ΎΠε υἱεϊπιαῖς ρτουπά οὗἨ ῃς τανεσβαὶ, 
ΤΠ δγδςίεσ, 8 ποῖ τεΐεσσεά τὸ; ἰξ ἰβ ἃ τῆθσα 
αυεβείοη οὗ ἔαίγμεββ οσ ροεῖίς ͵υϑβεῖςε..---- 
γες. 26. Τῆε δάάϊείοπδὶ γεάβοη ἱπ (8 
νεσΒα ἰδ ΒΌΡΡΙεπιεπίδγυ ἴὸ (ἢς ἢγϑβῖ, 88 ἴδ 
ἴο Ὀυξίγα88 118 ΘΆΚΠ688. ΕῸΣ ἴῃ ἴοτ- 
τπλεπίεὰ πιδπ πηὶρῃς ταρὶγ: βυσεῖγ ἰξ 8 
Ῥτδββίηρ ἴῃς ῥγίποιρὶς οὗ ἐαυϊεν ἴοο ἔδλσ ἴο 
τείαβα πὶὲ ἴπ6 ρειγ σοπγίοτε 1 δβκ. ὙὙ1] 
ςοο]ΐπρ ΠΥ ἴοηριςε ἱπογεᾶβε Ῥεγοπά ννβδὲ 
ἰ8 εαυϊέα δῖα (Π6 βυπὶ οὗ τ φορὰ (Πίηρϑὺ 
ΑΡγδβδπι᾿Β σαν ἴο τ ἷβ δπίϊοραϊςεά οὔ- 
)εοιίοη ἰ8 ἰπ εῆεςι : νγα πιῖρβε ποῖ ρτυάρε 
γοὺ {{|8 8Ππ|811 βοΐαςς 1 1ὲ ψεσε π᾿ οὺσ 
Ῥοννεσ ἴο Ῥχίῃρ ἱξ ἴο γου, Ῥὰξ υπίοτίυ- 
πδίεϊυ [μδὲ 15 ἱπηροβϑβίδἷε.---ἐν (ἐπὶ, Τ.Ε.) 
πᾶσι τούτοις, ἰῃ 411 τῃοβϑε γέρίομς: ἴδ 6 
οἰεἴς τὰπβ ἔγογῃ δηὰ ἴο επὰ, ἴοο ννἱάδ ἴο ὃ68 
οτοββεά; γοὺ οᾶπποῖ ουξῆαηίς ἰξ ἀπὰ ρὸ 
τουπά ἴτοπὶ Ρασγδάϊβε ἴο ἴῃς ρἷδος οἵ ἴοσ- 
τις. ΔΊ ἐπὶ {πε ρῆγαβε πιδᾶδῃβ, “ ἴῃ 
δἀάϊείοη ἴον ηδὲ 1 ἤδᾶνα βαϊά",,-- χάσμα 
μέγα, ἃ οἰεξ οἵ τανίπε (μεγε οὐἱγ ἰπ Ν..), 
ναϑὲ 'ἰπ ἀερίῃ, Ὀγεδάϊῃ, δηὰ Ἰἰεηρίῃ ; δὴ 
εεςίυαὶ ὈΑττῖεγ ἴο ἱπιεγοοσηπγυηίοδείοη,᾿ 
Τῆς ΚΔΡΡΙ5 οοποείνεά οὔτε ἔννο ἀϊνίβίοπβ 
οὗ Ηδάεβ 88 βερδγαίεἀ Οὐ] ὉΥ ἃ ννδίὶ, 
ἃ Ῥαϊπὶ ὑγεδάϊῃ οὐ ἃ ἤἥηρες ὑὕὑσεδάιμ᾽ 
(υἱάε ΜΝεῦετ, Ζιεῖγε ἀες Ταϊνιμά, Ὁ. 
26 ζ,).--ὅπως ἱπιρ|1ῖε8 ἴπαὲὶ ἔπε οἱείξ 

18. ἔπαγε ἴοσ 1ῃ6 ρύγροβα οὗ ργενεηίίπ 
ἐγδηϑς οἰἴμος τῶν ; ἰοοδιίίοῃ ἢχεὰ δῃ 
Βπαὶ. 
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ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥῚ. 27---31. 

27. Εἶπε δέ, Ἐρωτῶ οὖν σε,ἷ πάτερ, 

ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, 28. ἔχω γὰρ πέντε 

ἀδελφούς - ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν 
εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου: 29. λέγει αὐτῷ 2 ̓Αβραάμ, 

Ἔχουσι Μωσέα καὶ τοὺς προφήτας - ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 40. Ὁ δὲ 

εἶπεν, Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ " ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς 

αὐτούς, μετανοήσουσιν. 31. Εἶπε δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωσέως καὶ τῶν 

προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδέ, ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθή- 

σονται. 

1 Ἐοσ ουν σε (ΙΧ, εἰς., Τί8. ἢ.) ΑΒὮῸ ὅο αἱ. πᾶνε σε ουν (ΝΝ.Η.). 

3 Μδηγ δυϊπογίἰεβ (9 ΒΌΙ,, εἰς.) δά δε ἴεν λεγει, ἀπά 3.1, οτχίξ αυτω. Ὁ 
διὲ8 εἰπεν. 

νυν. 27.31. ίσες ἱπίεγοεάες Ὁ δὶς 
δτείλγοη. τιν ετ. 22. οὖν--ἰ πο πόρε ἴοσ 
ηιδ, ἴετα τῆν 6 ἕος ἔδοβε 581}}} ἄδασ ἴο 
τας. Ῥοββί δι εν οὗ τγαηβίς ἔγοπὶ Ῥαγδάϊβε 
τὸ φαγί ἰ8 αββυσηεὰ. Τῆδὲ {Ππἰ8 18 ἀεβιγεὰ 
τανε 818 ΒυπΊᾶπο ἔεε ἷηΡ. Νὸὼὸ δἰϊεπιρί ἴο 
βῆον ἴδε Ὀίνεϑ ἰ8 υἱέεγὶν ὈΔ4. [5 δυςἢ 
ἃ τηδῃ ἃ ΡΓΟΡΕῚ βυδήεοι ἔοσ ἤπ8] ἀδηπιπᾶ- 
τίου )---νες. 28. ἀδελφούς, Ὀτοίπετβ, ἰπ 
τῆς ᾿ἰξοσαὶ βεῆβα. ΝῊ ἔογοα οὐ ἰϊ δῃ 
δἰϊερογίςαὶ ϑεηβα ὉΥ βπάϊηρ ἰη ἰξ ἃ γείεσ- 
ὅποα ἴο ἴδε Ῥῃδγίβεεϑ οἵ ἴο [6 [ον 8ἢ 
Ρεορῖε, δσείμγεη ἱπ 1Π6 βεπξε οὗ ἐεϊ!ονν- 
ςουπίσγηθη ἢ Εἶνε ἰβ ἃ ταπἄοπὶ πυπΊΡεσ, 
τε ἴο πδίυγαΐ ργορ ὈΙΥ ; ἃ ἰᾶσρα ἐπουρῇ 
ξαταὶὶν ἴο τῆᾶκε ἱπίεγεδὶ ἰη {πεῖς δἴθγηδὶ 
ν ε]-δεῖπα οὐ {πὲ ρατὶ οὗ ἃ ἀεοβαξεὰ 
τλεπιρας νετΥ ἰπῖε]] 16 10 1ε.-- διαμαρτύρη- 
ται, σρεηεν ἰεβε ν ἴο, το] Πρ’ ΤΠ τῦ πον 
ἰξ Ιοοκβ θεγοπᾷά, ἕονν 1ξ ἔασεβ ἢ πεῖς 
Ῥγοίδογ, ἢ ἀπε βοϊεπηη ἱπηργαβϑίνε πε 88 
οἵ ομε Ψῆο [88 βεξη.---Νεσ. 29ς. Μωσέα, 
εἰς, : εἶ, χνῖϊ!. 20, ννβεγε [6808 γεΐδθιβ ἴῃ 8 
τυΐοῦ τὸ ἴ[26 σοτηπιδηἀπιεπίβ. Μοβεϑ, οἵ 
ἴδε ἴανν, ἀπά τῆς ρτορῆείβ Ξ πε ΟἹΤ'., 
τπε ἀρροϊπιβᾶ, τερυΐας πιεδῃβ οὗ ρτδςβ.-- 
Νε εκ. 30. οὐχί, ἃ ἀοοἰἀεἀ περαῖίνε -- παγ!] 
τηδὲ 15 ποῖ ἐποιρῇ ; 50 πε Κπειν ἔγοπι ἢἰ8 
οὐ Ἔχρεσίεποε; με ϑογίρίασαβ νεγὺ ροοά 
ἀουθι]ε55, Ὀυϊ πιοη δῖα αγοιδίοηεἶ ἴο 
1πεπ.--τις ἀπὸ νεκρῶν: ΒοπΊεῖπὶπρ ππ- 
μομαὶ, ἴτε ρῥγεδοπίηρ οἵ ἃ ἀεδὰ πιδῃ 
τεϊυγηδά τὸ [πἴε, πὲ τηῖρπε ἀο.---Ν ἐγ. 31. 
εἶπε δὲ: ΑΡτΑΠαπὶ ἄοεβ ποὶ ρ᾽εδά ἱπι- 
ῬοΞΒΙ ΒΕ ν 48. ἰπ τείεσεηςε ἴο ἴπ6 ἢτγϑι 
τεφυεδῖ ; ἢ6 5 πρὶν ἀξοίαγεβ Πῖ8 ἀπθεϊϊεῖ 
ἴῃ τπ6 εἰπῆ ὴν οὗὨ ἐπε ρίαη ἴοσ σοηνατιίηρ 
δε ἔνε. Τῆς ἀεηίζεπβ οἵ Ραγδάϊβε βεῖ 
{ἰπ||6 ναϊπθ οὐ ἔπε ὑπυβυδὶ ἃ5 ἃ πιεδη8 
οὗ ρτᾶςε. Αὐγδῆδτι ἄοεβ ποῖ δδὺ ἴῃαῖ ἃ 
βιιοσί-ἰνεά βεηβαιίίοη οουἹά ποῖ Ὀς ὕτο- 
ἁἀυςοά; δε ἄοεβ βᾶν (Ἰὰῖ (ἴεν νουἹά ποῖ 
ὃς ρετϑιδάεά (πεισθήσονται), ἱ.6.» ἴο τε- 

Ρεηΐ (Ηλπη). ΒΥ ἰακίηρ πεισθήσονται 
85 πιεδηΐηρ βοιηδιπίπρ [688 [ἤδη μετα- 
νοήσονυσιν, ἀπά επΊρἢΔ5ἰϑίηρ ἴῃς αἰ ετ- 
επος Ὀεΐνεεῃ ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ Δπη ἀπὸ 
νεκρῶν πορευθῇ (νεῖ. 30), Ττοης ἢ (Νοέες 
οἡ {διε Ῥαναδί.5) τλακαβ {Π|8 ροῖϊπε : “Δ 
ἴασ τηϊρβείεσ πλίγαοῖες τπᾶπ γοὺυ ἀετηδηὰ 
ψουά δὲ ἱπεβεςιιδὶ ἔοσ ργοάαςίπρ' 4 ἔδσ 
5! ρῃῖϊες εἴεοι'᾿. Ι( ἰδ ἀουθε! 16 τῆς 
ςοπίγαϑὲ θὲ Ἰερίτηδῖς ἱπ οἴμοι οδβε; 
ςετίδι ἰν ποῖ 45 Ὀεΐϊινεεη “σερεηῖ᾽" δηὰ 
“6 ρετβυδάςεἀ ̓. [Ιπ ἴδε οἴμεσ Ἵἂβα 
ἔπειτα πᾶν ὃς τῆς ἀϊετεπος εΐννεεη ἂῃ 
ΔΡρατγίκίοπ δηὰ ἃ τοβυτγεοίε ἃ δῆ. [ἷὲ 
ΤΥ ὃς ποϊεὰ {πδὶ ἴῃς τεβυγγεοιίοη οὗ 
ΟΠ τῖβι δηὰ οἵ ΟὉῃγίβιίδηβ 18 βροίζκβῃ οὗ ἃ5 
ἐκ νεκρῶν (υἱάο 1.Κ. χχ. 35), ΨΠΠῸ (Π6 
δεπεγαὶ τεϑυστεοιϊίοη ἰ ἡ ἀνάσ. τῶν νεκ- 
ρῶν (ε.ρ., τ οτ. χν. 42). 
Οβάρτεε ΧΝ]]. Α ΟΟΣΜΕΟΤΙΟΝ ΟΥ 

ΘΑΥΙΝΟΒ, ΙΝΟΌΡΙΝΟ ΤῊΗΞ ῬΑΒΑΒΙΕῈ ΟΥ̓ 
Εχτκὰ ΘΕΆΝΙΟΕ. Τῆΐβ οΒαρίοσ ρῖνεβ ἴπ 8 
ἱπιρτεϑβίοῃ οὗ βείῃρ ἃ βγοὺρ οὗἉ ἔγδριηβηῖβ 
νὰ Π|||6 σοππδοίίοη ἴῃ ρ]δςα, {Ἰπ|6, ΟΣ 
τορίς, δηὰ ποιῃίπρ ἰ8 ραϊπεά ἴοσ ὄἼχερεβίβ 
ἘΥ ἰηρεηίουβ διξεπιρίβ δἱ ἰορίςαδὶ οἵ τορὶ- 
οδ] ςοποφϊδηδιίοα. ἔν νίενν ἴῃς στοὺρ 
οἵ ρῥδγϑῦῖεβ ἱπ σῆδρϑ. χν., χνὶ. ἃ8 ἃ τη8858 
ΠΟ Ππ48. ρον ἃτουηὰ τπ6 Ρδγδῦϊδ 
οὗ ἰῃῆε 1Ζοερὲ δλεεῤ δ5 ἴῖ8 πυοίευβ, δπὰ 
τεῆεοι τπαῖ ἰμαὶ ρδασδῦϊε ἢ {πὸ βᾶν- 
ἱπρ8 ἱπ χνυϊΐ. 1-4 ἰβ ουηά ἰπ Μι. χνὶϊι,, 
ΜῈ ΠΊΔΥ ὙΠ βοῦλα πιεάβυγε οὗ οοηβάξηςς 
ἅγανν ἴῃς ἱπέεσεπος {πὶ {πε ἀϊβοοιγβα 
οὐ ΒυΠΉ ΠΥ δὲ Οδρεγηδυπη νγὰ8 ἴῃ 
οτἰρίπδὶ ἰοεμβ οὗ δἵ ἰοδβϑὲ {Π686 εἰδπιεηὶβ 
οὗ [κε 8 παγαῖίνε. Ὑμδὲ παν γα 
πιίχεδ ὑρ νυ 80 τιθῇ πγαίίας ἐογεῖρτι 
ῖ1τὸο Με. 8Β τεοοτά βρεᾶκβ ἴο εχίεηῃβίνα 
τεαηϑίοσηηδιίοθ οὐ ἴπς ιταάδίείοη οὗ οὖς 
1μοτά ννοτὰβ ὃν ἴδε ἔπιε ἰξ τεδοπεᾶ 
{Κι 8 Ββαηὰβ (υἱάε ΜΝ εἰχβᾶοκεσς, ὕπέογ. 
δηολμμερεπ, Ρ. 177). 

-- τ “ἰἴὶ“- 
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ΧΥΊῚΙ. 1. ΕἸΠΕ δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, ““᾿Ανένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ 
ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα 3 οὐαὶ δὲ ὃ δι᾿ οὗ ἔρχεται. 2. λυσιτελεῖ αὐτῷ, 

εἰ μύλος ὀνικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔρριπται 

εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. 
ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, 3. προσέχετε ἑαυτοῖς. 

ἐπιτίμησον αὐτῷ: 4. καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. καὶ ἐὰν 

ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σέ, καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ὃ 
ἐπιστρέψῃ ἐπὶ σέ," λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ." 

5. Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ Κυρίῳ, ““ Πρόσθες ἡμῖν πίστιν." 

1ΊΜΑΒΘΙ, αἱ. νοζββ. δά αντον. 

3 Ἐοὸν μη ελ. τα σκ. (ςοπίοτπιεά ἰο Μι.) ΣΦ ΒΙΧ ὁ Βανε τὰ σκ. μη ελθ. τον ἰβ 
οτηϊειεὰ τῇ τΐπιβο. 

5 Οπὶς δὲ ΜΙ ΒΡῚ, αἱ. 
4 Ἐοσ μυλ. ονικος, ἴῃς ἔχις τελάϊηρ ἰπ Μι. δηά Μίς., τοδά λιθος μυλικος ὙΠ ΜΒΌΙ, 

αἱ. νεῖ58. (Τίβο;., ΝΝν.Η.). Μίαε θεῖον. 

δ τῶν μικρ. τουτων ενα ἰπ  ΒΙ, (Τίβοἢ., 

δ ἐαν ἀμάρτη νἱΐπουϊ δε ἀπά εἰς σε ἰη δὲ ΒΙ(ΤίβοΒ., Ν. Η.). 
δηά ΑΙ, 42, 131, εἴς., οτηϊξ εἰς σε. 

ΝΗ... 
ὮΧ 33 οπιῖὲ δε, 

7 «μαρτηση ἰη ΑΒΌΓΧΔ αἱ. (ΤίΞο"., ΜΝ. Η.). ΤΕ. τῷ δαὶ αἱ. 

8 Οπῖὶ τῆς ἡμέρας ἰπ  ΒΌΓΙΧ νεζββ. 

ϑπρος σε ῃ ΦΑΒΙΧ αἱ. 

γν. 1-4- Οοπεεγπίπρ' οὔεμπεες απᾶ 70γ- 
εἰυὶπρ ὁ οδέεπεος (ο7. Μῖ. χνὶϊ!. 6,7; 21, 
22).---ἀνένδεκτον : ἢεζε Οπ]γ ἰῃ Ν.Τ. δηά 
Βατάϊγ ἐουηᾷ ἰῃ ςοἰαϑϑίςβ ; υυΐε ἐστι ΞΞ οὐκ 
ἐνδέχεται (χί1ϊ. 33), 1 18. ποῖ ροββίρ]ςε.---- 
τοῦ μὴ ἐλθεῖν: {πε ἱπβηϊεῖνα ψνἢ τπα 
ξεηϊεῖνε δγιίίοϊε πᾶν ἀερεπά οπ ἀνένδεκ- 
τὸν νἱενεά 88 ἃ βυρβίδηιϊνα Ξ Δ ἱτη- 
Ῥοββί δ: ΠΥ οὗ οἤδπηςεβ ποῖ Ἴσογηΐπρ εχίβίβ 
({Μεγεσ, 1. ΝΥ ε158), οὐ 1ξ πηδᾶν ὃς ἴδ βυ- 
͵εςε το ἐστι, ἀνεν. Ὀεΐπρ {πε ῥγεάίοδῖς -ξ 
ἴπλι οἤεποεβ βῃουϊὰ ποῖ ςοπΊε 8 ἱπιροβ- 
δῖ 86 (ϑοῆδηζ; Βυσίοη, Μ. δπά Τ'., ποῖ πο 8 
ἴο ἴῃς 5άπι6ὲ νίενν, υἱάς 8 405).---Ν ἐσ. 2. 
λυσιτελεῖ (λύω, τέλοφ), ἰξ ρτοῆ!5 οὐ ρδΥ8; 
Βεῖε οπἷν ἱπ Ν.Τ. --, συμφέρει ἱπ Μι. 
χν!, 6.---λίθος μνλικός, ἃ τη1]]5οπ 6, ποῖ 
8 ρτεδὶ τη ]βίοης, ος ἀγίνεη ὈῪ δῇ 458 
(μύλος ὀνικὸς, Τ. Ε.), 45 ἰπ Μι.: [ἰῃς 
νεῃατηεπὲ ετηρ 4518 οὐ ΟΠ γίβε᾿β ννοσάβ ἰδ 
τοπεὰ ἀοννη ἴῃ [κΚ. ἤεγα 848 οἥβῃ εἶβε- 
νΠετα. ὍΤΠα τε] δίς ἐχργεββδίοη οὗ Μί. 
͵ἰ5 ἀου 1655 ἴσιεσ ἴο πε δοῖυδὶ υττεγδηςα 
οὗ [εβυβ, ψγῆο ννου]ὰ βρεαῖ οἵ (ηε οἤεποεβ 
ογεαϊεά Ὁν δπιδίτίοπ νἱ ἢ ρΡαββίοπδὶς δο- 
Βογγεποα.--περίκειται -Ξ Ρετῖ, Ρ455. οὗ 
περιτίθημι ἰπ Βεη86 -Ξ [48 ὕεεη ρδςεά; 
ΜΙ ἢ ἔρριπται, Δποίμεγ ρετίεςξ, βυρρεβῖ- 
ἱπρ {πε Ιάδᾶ οἵ δῃ δοιίοῃ αἰγεδὰγ οοπιρὶ εἴα 
-κ͵ἴῇε πιίβδοσεδαπε ἢ ἃ βίοπα τουῃὰ ἢἰ8 
ποοκ ἴβσγονγῃ ἱπίο (δε 562.---εοἰς τὴν θάλασ- 

«τι σε ΟΠ ΕΗ ἴπ τλΐπυβο. 

σαν: δεῖα ἀρδίη ἃ βυδάδυε οχργεβδίοη 
ςοτηραγοὰ νυν Μι.-- -ἢὃ ἵνα σκανδαλίσῃ, 
τῆδη ἴο βοαπάδ[ϊβε; {πὸ βυδ). ΨΠῊ ἵνα τ [ἢ ς 
ἰπβηϊοῖνε. Μά ΝΊΠπασ, 8 44, 8.---Ν εσ. 3. 
προσέχετε ἑ., ἴᾶκε πεεὰ το γουτδβεῖνεβ 
([εβὲ γε οἥεηά), ἃ τοπγϊπίβοεπος οὗ τῆς 
οτί σίπαὶ οοςσδβίοῃ οὗ πε ἀΐβοουγβε: διλδί- 
τίοη τενάῆ {ποῖ ἴῃ τῆς ἀϊδοίρ]ε-οἴγοϊα. 
-νες. 4 τάκις τῆς ἡμέρας, βενεῆ 
Εἰπιεβ ἃ ἄδν. Ὑδα πυπηρεσ γερο 8118 Ρεΐεγ᾽ 8 
αυεϑιίοη (Με, χνι!. 21), ἀπά τα ρῆγαβε 
δανθῃ {ϊπιεὲ8 ὦ αν βιδίεβ ἴῃς ἄυτν οὗ 
ἕοτρινίπα ἃ8 ὑσοδάϊν 88 Μι.᾽Β βενεπίν 
τἰπιεβ βανθη, Ὀυῖ ποῖ ἰπ 80 δηἰπιδίδά ἃ 
βίγίε: ποτε ἴπ ἔπε ἔογπι οὗ ἃ αἰάδςιὶς 
τε τηδη οὗ ἃ νεπεγηεηΐ επηοϊίοηδὶ υἱέετ- 
8ΔΏς6 ; ΟὈνϊοΟυϑν βθεοοηάδσυ 88 Ἴοσηραζεὰ 
ψ ἢ Μι. ᾿ "(ᾧ 

νυ. 5-6. Τῆε ῥοτυόν οΥ ζαϊέμ (ο΄. Μι. 
χνίϊ. 20).-- οἱ ἀκόδτοχοι Αἰ κων οἵ μαθη- 
ταὶ. Μετ. τ. τῷ κυρίῳ: ἴπε86 {{1|68 ἴον 
{π58 δηὰ {πε Ὑννεῖνε Ὀεῖγαυ ἃ παγγαῖίνα 
ανὶῃρ πο Τοοππεοιϊίοη ἢ ννμαξ ροα8 

δεΐοτα. ἀπά βεοοῃάδσυ ἴῃ 18 σμδγδοίεσ.--- 
πρόσθες ἡμῖν πίστιν, δἀά ἐδ ἰοὸ υ8. 
ΤὮΐ8 βουηάβ ποσὰ {κε ἃ βίεγεοίγρβά ρεῖϊ- 
τίοπ 'ἰπ σμυζοῦ ργγεῖβ ἴδῃ ἃ σεαυθβὲ 
Δοίμα!ν τηδάε Ὁν ἴῇε Ὑ νεῖναθ. ΟἹ 
τουςῇ πιοζα 116. 1κὸ τῆς οσςαδίοη ἕοσ {8 
υἱΐεγαπος βυρρίϊεά ὃν Μι.: “ΝῺΥ οουἹά 
ποῖ ννε οαϑβὲ ἰπὶ οὐ ὃ ̓᾿--υνεγ. 6, εἰ ἔχετε. 
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6. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος, “Εἰ εἴχετε πίστιν, ὃς κόκκον σινάπεως, 
ἔλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, Ἐκριζώθητι, καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ 
θαλάσσῃ " καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 1. Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων 

δ: ὅοε. ἰχ." ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ,2 Εὐθέως 1ο. 
ΒΜ. καί παρελθὼν ἀνάπεσαι 5- 8, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασον τί " δειπ- 
ἘΝ Βεν. γήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι, ἕως φάγω καὶ πίω καὶ μετὰ 

΄ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9. Μὴ χάριν ἔχει“ τῷ δούλῳ ἐκείνῳ, δ 
ὅτι ἐποίησε τὰ διαταχθέντα αὐτῷ, οὐ δοκῶ. δ το. οὕτω καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε, Ὅτι δοῦλοι 
ἀχρεῖοί ἐσμεν - ὅτι Ἷ ὃ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν." 

11. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν" εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ 

Ἀ χετε ἰπ ΣΦ ΑΒΙ.ΧΔ αἱ. ῥί. (ΤίδοΒ., Υν..). εἴἰχοτα ἴῃ Ὁ αἱ, 
3 ΜΒΡΙΧ αἱ. νετεβ. δά αντω. 
8 ἀναπεσε ἴῃ Β0 αἱ. ΤΕ. -αἹ, αἱ. 4 χει χαριν ἰπ ΜΙ ΒΌΙ, 124. 
5 Οπΐξ ἐκεινω ΦΑΒΌΙΧ, ἀπά 9 ΑΒΙ,Δ αἱ. οπιῖε αντω ἀῆες διαταχθεντα. 
ΦΈΌΝΒΙΧ τ, 28, τιϑ, 131 αἱ. νεγββ, οσυεΐῖε ον δοκω (Τίδοἢ., Τερ., ἔαχε, Ἐν. ΝΗ.) 
Υ Ομΐξ οτι βεσεὲ ΜΑΒΌΣΙ, αἷ. νεῖβ88. 

εἰ νἱ8 ῥγεβ. ἱπ ὑγοιδβίβ, ἴῃ ἱπηρεσί, ἰπῃ 
προάρείδ ΜΠ ἄν. Ῥοββεββίοῃ οὗ ἔδι "ἢ 

ἐδάγ βυβοίεηι ἴο τνοσῖς πιίγας 68 ἰ8 ἤεσα 
άπ ιτεά. Ιπ Με. δα επηρμαβὶβ [ἴεβ θυ 
ἴδε ψγϑηῖ οὔ βϑυοἢ ἔδἢ. Αποῖδοτ ἰπβίδπος 
οὗ [κ.᾽8 ἀεδβίσε ἴο βρᾶσε (ες Ὑνεῖνε.--- 
σνυκαμίνῳ, Ποῖα οΟηΪΐγ ἱἰπ ΝΤ. ΞΞ.Ἦ σνυκο- 
μορέα, χίχ. 4, ἴῃς ρ΄ τηυ]θεῖτν ἔσεα (υἱάσ 
τδετο). Α ἐγές Πετγε, ἃ πιουπίαίη ἰη Μι. ; 
δηὰ ἴπε πλίγαουϊουβ ἔεαι ἰβ ποῖ σοοιίηρ ἰὲ 
ουἱ οὗ {πε ξαγί Ὀυΐϊ τερ δηεΐπρ ἰξ ἴῃ ἐδ τες 
--͵ πδίυσζαδὶι ᾿Ἰγηροββί Πγ. Ρσίοδευβ οἰϊοβ 
ἃ οἰαβϑίς ρϑγβὶϊεὶ : τὸ πέλαγος πρότερον 
οἴσει ἄμπελον. 

νν. 7-το. Τὰδ ῥαγαδῖς 97 ἐχέγα Ξεγυΐοσ, 
ἴῃ Γυκα οηΐγ. Εοσ [18 πᾶτης δπὰ τῆς 
νἱενν οὗ ἴδε ῥδγαῦϊβ ἱπιρὶἰεά ἰπ ἰξ βδα τὰν 
Ῥαγαδοϊϊς Τεαελίπρ οὗ ΟἈγίςέ. Ιὰ ἰδ βοτὰ 
Ῥίαοεά ἀπιοηρ ἴδε τῃεογεῖίς ρδγαῦϊεβ 88 
τεδςπίηρ ἃ τυ δρους ἴῃς Κίπγάοῃῃ οὗ 
αοάᾶ, νἱς., παῖ 1 τλᾶκεβ εχδοῖίπρ ἀς- 
ταλη β οἡ ἰΐ8 βεγνδηΐβ ὑὩ]Οἢ σδη ΟὨΪΥ Ὀς 
ταεῖ ὉῪ ἃ Πετοῖς ἴεπηρεσ. “ΟΠ σίβε 5 ρυγ- 
Ῥοβε ἰβ ποῖ ἴο ἔδᾶςῇ ἱπ δὶ βρίγίς αοά 
ἄεαῖὶβ ἢ Ηἰ8 βεσνδηῖβ, Ὀυϊ ἴο ἰεδοῖ 
ταῖμες ἰπ ψμδὶ 8ρίτις νὰ βῃουϊᾶ βοῦν 
αοά.᾽"-Ννες. 7. εὐθέως : το Ρε ςοηπεοιοὰ 
ποῖ ψ ἱ ἐρεῖ Ρυὶ ν»ἱἢ παρελθὼν ἀ,. -- Βε 
ἄοεβ ποῖ βᾶῪ: 60 δἵ οποε δηά ρεῖ γουζς 
ΒΌΡΡει.--- ει. 8. ἀλλ’ οὐχὶ: ἀ ἐπι- 
ΡΙΪε8. [η6 πορδιίου οὗ ἐῆθ ργενίουβ βὺρ- 
Ῥοβίεἰοη.---ξως φάγω, εἰἴς., “111 Βανε 
εαΐθη,᾽ εἴς., ΑΟΝ.; οτ, τολίϊδ 1 εαἱ δά 
ἀτίηκ.---νεῖ. 9. μὴ ἔχει χάριν, ἢε ἄοε8 
ποῖ {Πδηκ Βίπι, ἄοε8β ἣς ἡ τῆ βεσνίςςε ἴδκθη 
88 ἃ τηλίίεσ οὗ ζουγδα, 811 ἱπ τῇς ἀδυ᾽β 

5 Οπιῖξ αντον ΒΙ,. 

ννοτίς.---Νεσ, το. οὕτως, δ0, ἰπ ἔπε Κίηρ- 
ἄοπι οἵ αοά: εχίγετηςβ τηδεεῖ. Τῆς 8εῖ- 
νος οὗ ἐπε Κίπράοπι ἰδ 85 ἅπ||Κε ἐπαῖ οὗ 
ἃ δἷανε ἴο ἢἰβ οννπεσ 48 Ροββίδῖε ἰπ οῤέγίε; 
δαὶ ἰτ ἰ8 |Κ6 ἴω τἰῆε βεανυ ἀεπιδηάβ ἴξ 
πγᾶϊκαβ, νυ ΒΙ ἢ τος ἢανα το ἴα 85 ἃ τηδῖϊεσ 
οἵ οουτεε.--διαταχθέντα, σοπηπιδηάςεά. 
[π᾿ ροΐπε οἵ ἔδςι ἰξ ἴ5. ποὶ οοτηπιδηἀβ δυῖ 
ἀεπηδηβ γα ἢανε ἕο ἄεβὶ υνἱτῃ, ατί βίη 
ουῖ οὗ ἐρεεῖα! ἐπιεγρεποῖςϑ. --- δοῦλοι 
ἀχρεῖοι: τῆε ννοτὰβ Ἔχργεββ τῆς τυ ἰπ 
ἴεγπὶβ οὗ πε ρδγδθοΐίς σεργεβεηϊδιίοη 
ΜΠΙΟΝ ἰτεδῖβ οὗ ἃ βανε δπά ἢἰβ οὐνησσ. 
Βυε ἐδἢε ἰάεα ἰβ8: τπ6 μαζάδεβε ἀεπιδηάβ οὗ 
με Κίηράοπι 8τε ἴο θὲ πιεὲ ἴῃ ἃ βρίγι: οὗ 
Ραζίεπος δηὰ Βυπλ εν, ἃ Ἑϊηρ ροββίδ]ς 
ΟἿΪΥ ἔος πῆδπ Ψῆο ἅγε 48 γζεπιοῖε 48 Ροβ- 
βῖ0]ε ἔτοπὶ ἃ βἰανίβῃ βρίσί: : Πςζοίς, ρεπεῖ- 
Οὐδ, ννογκίπρ' ἱπ ἴδε βρίσιξ οὗ ἔσεε β8ε1- 
ἀενοιίοη. ϑυςῇ πιὲπ γα ποέ ππργοβιίδδὶς 
βεγνδηίβ ἰπ αοά᾽β βίρῃε; ταῖμες Ης δο- 
ςουηίβ ἴπεπὶ “ βοοά ἀπά ἔβιμξ," Με. 
Χχν, 21. ὅτ. 81η. τεδεῖβ βἰΊρῚν “ γὰ τα 
Βεσνδηΐβ᾽", 

νν. τχ-το. Τὰς ἐὲπ Ζεῤε᾽5.---Ν τ. τι. 
εἰς Ἵερ.: τῆς ποίῖε οὗ ἔτης ββετηβ ἴο ἑδκε 
ὯΒ ῬΔΟΚ ἴο ἴχ, 561. Νο ροββδίδι! εν οὗ 
ἱπιγοδυςίηρ Ὠἰβίοτίς βεαυεπος ἱπῖο Ὡς 
βεςτίοπ οὔ ἴκ. ᾿γίπρ Ῥεξννεεπ ἴχ. δὲ δπὰ 
χνὶὶ, 15.---οαΟαΑὐτὸς, Ηε ψίεμουξ Ἔτωρῃαβίβ : 
ποὶ Ηε, 848 ορροβεά ἴο οἱβες μι ρτίπιβ 
τακίπῷ ἀποίμες τουῖς, ϊσεοῖϊν τῆσουρ 
ϑαπιασία (58ο Μεγος δηὰ Οοάει).--διὰ 
μέσον -- διὰ μέσον (Τ.Ε.), μέσον Ῥεΐπρ 
υϑεὰ Δδάνεγθία!!ν 88 ἰπ ῬΉΠΙΡ. ἰΐ, ας τῷ 
(γουρῃ δεέεσεση ἴ86 ἔννο ρχονίποςδ 
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αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσου ' Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. 12. καὶ 
εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν 3 αὐτῷ ὃ δέκα λεπροὶ 
ἄνδρες, οἵ ἔστησαν ὁ πόρρωθεν - 13. καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνήν, λέγοντες, 
“Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς." 14. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, 
““ Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι." Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. 15. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, 
ὑπέστρεψε, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν 16. καὶ ἔπεσεν 
ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ - καὶ αὐτὸς 
ἦν Σαμαρείτης " 17. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Οὐχὶ ὅ οἱ δέκα 

6--τρ. 593 

ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ ; 

ψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος ; Ἢ 
18. οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέ- 

19. Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, “᾿Αναστὰς πορεύου " ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.ἢ 

1 δια μεσον ἰπ ΜΙΒΙ, (Ὁ μεσὸν 81]0η6) Ι, 13, ὅρ αἱ. ἀνα μεσον. 

3 80 ἰῃ ΑΒΧ αἱ. (ΥΝ.Η. εχ). νπηντ. ἴω 31, Σ, 13, 60, 131 αἱ. (ΤίδοΒ., ὟΝ. Η., 
ΤΩΔΤΡ.). 

5 ΒΙ], ομηῖξ ἀαντω (ΝΥ. Η.). 
4 ΒΕ :Σ57 πᾶνε ἀνεστησαν (ὟΥ͂.Η. τεχῦ). 
Βουχίη ΒΙ.5 131. 

5 Οπῇς δε ΑὮ (Τίβοδ., ΝΝ. Η., Ὀγδοκεῖβ), ἰουηὰ ἴπ  ΒΙΧ, εἴς. 

ῃδιηδά, οἡ ἴῃς οοηῆηςβ οὗ Ὀοϊδ, ννδὶο ἢ 
εἐχρίαϊπβ {πὲ πιϊίχίυσα οὗ [εν δηά 
ϑδιηδγίδηβ ἴῃ ἴῃς Ἴσον οὗ ἱερεζγβ.--- ἐσ. 
12. δέκα λεπροὶ: ἐδμ, ἃ ἴατρε ὨυγΩΌΕΊ, 
τε ἀΐβεδβε σοτηπιοη. Ἐοβεηηεῦ (ας 
Α. απὰ Ν. Μονρεπίαμα εἰϊεβ ἴτοπὴ 
ΠῬατηρίεσ ἃ βίη ]γ ἐχρεσίεηςε; ἰερεσβ 
Ὀερρίηρ, αἰ πὶβ ἔσοπὶ νουδρεῖβ οἡ ἔπε τγίνεσ 
Οαπῖρορα, ἤθη ἔμεν ἀρργοδοῃεά {πεῖς 
νΠΠαρα, ογγὶπρ ἴο ἔβατι ἔγτοπι δέδσ. ὙΠΟ 
οουά ποῖ δ6δὶ τμθπὰ, Ὀὰϊ ἔπε γ σάνε {Ππ6πὶ 
ἃ {π||6 τίος.---νεσ. 13. ἐπιστάτα: τΠ18 
ψοσά ἰβ ρεουϊίαγ ἴο ΓΚ.)  Ποἢ δυρρεδβῖβ 
εὐἀϊιοτία! ταν βίοη οὗ ἴδε βίοσυ.--ἐλέησον: 
ἃ νεῖὺ ἱπάεβηϊίε τεαφυεβὲ οοπιραγεὰ τ Ὦ 
παῖ οὗ τῃε ἴερεσ ἴπ ν. 12 ἢ, Ψψῆοβε 
τεπιδγκαῦϊες ννογὰβ ἀγα ρίνεη πη ἰδεπεῖςδὶ 
ἴεγπιβ ὉΥῪ 411} π6 βυπορεϊβίβ. ὙΠε ἱπίεγεβὲ 
ΜΆπε8 δεῖε.---νασ. 14. ἐπιδείξατε ἑ.: 
1ῃ6 βᾶτηε ἀϊγεοϊίοπ 85 ἴῃ πε βγβὶ ἰς 
πδζγδῖϊνα, Ὁ: νυἱβουξ τεάϑοη δηηδχαϑά..---- 
ἱερεῦσι: ρίυγαί, εἰς πεῖ το τῆς ρείεϑίβ οὗ 
τπεῖγ σεβρεοῖνα παιοηδὶἶε8 (Κυϊποεῖ, ]. 
γνεῖββ, εἰς.) οὐ ἴο ἔπε ρῥτγίεβίβ οὔ πὰ 
τοβρεοιίνε αἰδίγίςϊβ ἴο υνΠοἢ ἘΠΕῸῪ ὃ6- 
Ἰοηρεά (ΗΠη].---ἐν τῷ ὑπάγειν, εἴς., οη 
πε ννᾶγ ἴο ἴπε ρῥγίεβίβ ἴμεν ψέγε μεαϊεὰ. 
Ὠιὰ {186 ν δῆον ἐπεγηβεῖνεβ το ἴῃς ῥγίεβίβ ὃ 
ὙΤμδὲ ἀοεβ ποὶ ἄρρεᾶσ.0. ὙὉὙδε βίογυ ἰβ 
ἀείεςιῖνε δὲ τ818 ροϊπὶ (“ περ! ρεπε 
τοϊά,"" οι ϊείεσ), εἰπε Ῥεσαυβε {πε 
πσγαῖοσ ἀἰὰ ποὲῖ Κπονν οὔ Ῥεοδιιβε ἢ6 
ἴοοϊκ πο ἱπίεγεβὲ ἰῃ παῖ δβρεοῖ οὗ {πε 
ζΆ56ε. Ὅμε ῥγίεβίβ πιῖρῃς ποῖ Ὅ6 ἴδγ ΟΗ. 

-τν εῖ. 15. δοξάζων τ. Θ.: φεπεσαὶ βἰδίἊ- 
τιεπῖ, Ἔχᾶοὶ ννοσάὰβ ποὶ Κποῦνῃ, 50 8480 ἰῷ 
τεροτῖ οὗ {παηκβρίνίηρ ἴο [6βυ8.---ν ες. 
16. Σαμαρείτης : {{|8, 1 της ςοπητηεηὶ 
οὗ 1εβι8, ἐμ ροίῃϊ οὗ ἱπίεγεβε ἔοσ [.Κ.--- 
νεῖ. σ7. οὐχ (οὐχὶ, Τ. Ε.): δβκίπρ ἃ 
υεδιίίοη δηὰ ἱπιρίγίηρ δὴ διηγπιδίϊνα 
δῆβνεσ. Ὑεῖ (ἢς ἕδος οἵ δεκίπρ τῆς 
4υδεείοη ἱγηρ!εβ ἃ ςεγίδίῃ τηδαάβυσγα οὗ 
ουὐδί. Νο ἀΐγεςξ ἱπίογτηδιίοη ἃ85. ἴο 

ψΠαὶ Ὠαρρεπεὰ δὰ τϑδοπεά [6808 ῥγο- 
ΒΌΓΊΔΟΌΪΝ, δἀηὰ Ηδ πδίυσγδ!ν ἀεβίσεβ 6ὃχ- 
Ἰαπαιϊίοη οὗ τῆς ποῃ-δρρεάσδηος οὗἉ 811 
οἴ οὔς. δεζε ποὶ 811 ἢ ἴδῃ (οἱ δέκα, 
ΠΟ ἃ. ἤδη ]ας πυπιθετ) Πεδὶεά, τῃδὲ 
γου σοπια ὈΔοΚ αἷοης ᾿---ποῦ : ετηρῃδιὶς 
Ῥοβίτίοη : {πὲ πίπϑ---τσῆεγε ὃ δχργεββίης 
πε βυβρίοίοη παῖ ποῖ ἰδοκ οἵ πεδϊιίηρ 
ὉῬυϊ ἴᾶοκ οἵ ργδιτυἀδ νγᾶβ ἴῃς πιδίζεσ τ 
18ε πἰπε.--τν ες. ̓8. οὐχ εὑρέθησαν, εἴς., 
δεδβὲ ἴΆΚεη 88 Ἀποίπεσ αυδβίιοη (80 Κ.Υ.). 
--ἀλλογενὴς, Πετα. ΟἾΪῪ ἱπ Ν.Τ. δηὰ ἴῃ 
ϑερῖ. τ ἀλλόφυλος ἀπὰ ἀλλοεθνής ἴῃ 
οἰαβϑβίοβ, δὴ δἰίθδη. Οποα πιοα ἴδε ον 
ΒΒ. εγ8. ὈῪ σοτηραγίβοῃ ννἱτἢ τῃοβε νπουξ 
ἴῃ τεβρεςῖ οὗ ρεπυΐης ταὶ ρίουβ δε! πρ-- 
αι, στατεα 6. [{|8 ποι ἱπάεδά βαϊὰ τῆιδε 
811 τῆς τεϑὲ ψψεσς [ενν8. ναὶ ἰ8 ςοσίδίπ 
8 τῃλὶ τῆς ομς πηᾶπ ΨῆΟ σᾶτῖης δ8οκ ννδ8 
ποέ ἃ 7ενν.---Ν τ. το. ἀναστὰς πορεύου : 
ἴδαῖ πηὶρῃς Ὅς 4}1 (δὲ 1εβι8 βαίὰ (8ο ἴῃ 
Β), 88 ἰξ νν85 6 πιδη᾿ 8 σταιϊτυᾶς, πδίυγαὶ 
{εε] πᾷ οὗ (πη ΚΕ] η 655, ποῖ ἢ18 ἰδ, τπδὲ 
88 ἴῃ ενϊάεηος. Βυὲ 1,ἷ.., ἐξα! ηρ ἐμαὶ 
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20. Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, “Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ 

ο Βεῖς ΟΕ Θεοῦ μετὰ " παρατηρήσεως" 21. οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε, ἤ, ἰδοὺ " 
π᾿ ἀκεῖ, ἰδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν." 22. Εἶπε 

δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, “᾿Ἐλεύσονται ἡμέραι, ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν 

1 Τῆς βεοοικῖ ιδον ἰπ Ὁ δηὰά πηδπν Οἶμεῦ ἰαχέβ 18 οπχί θά ἱπ 3 Β], 157. 

ἱξ ννὰβ δῃ δὐγυρί σοποϊυβίου, ταῖρι δδά 
ἡ πίστις σ. σ. σ΄. ἴο τουπὰ οΥ̓͂ {δε 
βεπίεπος, ψ Ὡς τᾶν ἱπεγείοτς 6 186 
τζῦε τεδάϊηρ. 

νν. 20-37. Οοπμεοενπίηρ ἐδε σοπείπρ' οὗ 
ἐλε Κίηράονι απὰ ἐπε αἀυεπὲ οὕ ἐπε 505 οὗ 
Μαν. ἴπ τιῖ8 βεοϊίου ἴ8Ὲ ννογάβ οὗ 
7εβ8 ἄγε ἀϊβεγι δυιϊεὰ δεῖννεεπ ῬΒΑγίβεοβ 
δηά ἀϊδοίρ᾽ε8, Ροββι ΟἷΥ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς 
δνδηρο ἰβι᾽8 ἰτηρτεβϑίοῃ 85 ἴο ἔπε δυάϊεπος 
πεν 5υϊϊεά. ει βεηθδοῦ (γμΜίεάεν- 
ἀμηβορεάαπλε Ἄεοι, Ῥ. 217) βυρρεβῖβ 
τῆαῖ τ6 νοτάβ ἴῃ νν. 20, 2: ΨΈσα 
οτὶ ρί πα! δἀάγεββεδ ἴο ἀϊβοῖρ!εβ ψῇο 
ἀϊά ποὶ γεῖ ΔΗΠΥ υπάοτγειδηὰ ἐπε ἱηννασζὰ 
δρίγίτυδὶ] οπδζαςίεσ οὗ ἴ86 Κίπράοπι οὗ 
σ Ι ἃτὰ ἱποϊϊποᾶ τὸ διϊδοῦ!. βοπηα 
νεῖρ δε τὸ τπἰ8 βυρρεβιίοθ. [ δπὶ βυσα δὲ 
ΔῺΥ ταῖθ {παὶ 1ἴ 15 ποῖ δεῖρῆι τὸ ἃ ἴσας 
πὑἡηἀετβίδηάϊηρ οἵ ΟἸγίβι᾽ 8 βαυΐῃρ8 ἴο ἰδ 
του ἢ 8.Γ688 ΟἹ 1. |ς.᾽8 Ὠἰβιοσίςδὶ ἱπισοάας- 
μθὴ8 ἴο {Π6π}. ΝΣ οή 

ν. 20, 21. παρα σεως: 
ἴδοτε 8 σοπβίδεσδ]ς ἀϊνειθῖν οὗ ορἱπίοῃ 
ἴῃ τῆς ἱπίεγρσείδίίοι οὗ [18 ἱπιρογίαπε 
εχργεβδίοη. ὙΠὲ ρῥγονδι!πρ νίονν ἰ8 τπδὲ 
76δβὺβ8 πιεδηῖ τπογεὺν ἴὸ ἄδην ἃ σοτηϊης 
ἴδαι σουϊά Ῥὲ οὐδεινεά στ τῃς γα 
(“ποὲῖ ψ } οὐβαγνδίίοη". Τῆς οἷάες 
ἰηϊεγρσγεϊδιίοη “ ποῖ γἢ Ροπὶρ " (μετὰ 
περιφανείας ἀνθρωπίνης 18 ἴῃε ρ͵ο88 οὗ 
Ἑυιτῦγ. Ζίᾳ.) ἰ8 οἰοβεὶν τεϊδϊεά τὸ τῃῖβ 
νίενν, θεοδῦβθ βιοῃ ροτρ δίοπε νου ὰ 
τῆλκε ἴῃ Κίηράοπι νιβὶ δ] 6 ἰο τῆς νυραγ 
ἐγε. 1]. νεῖββ (Μενεῦ) οοπίεπάβ ἐμδὲ ἰξ 
ἰ8 ποῖ νἱ 5: διΠ εν Ὀὰὶ ῥγεαϊεέαδιὶ ἐν ταὶ 18 
περδιεὰ. Παρατήρησις, ἢε τεπΊλΓΚ5, 15 
υϑεά οὗ {πε οὈδβεγνδίίοπ οὗ 6 ῃεανθηϊν 
Ῥοάϊε5, ἴοτῃ ννῆοβε πηονεπιεηΐϊβ οπα οΔΠ 
ςαϊουϊαῖα ψὮεη Δη Ὄχρεοϊεὰ ρῃεποσηθηοῃ 
1 ἀρρεᾶσ. [Ι͂ἢ 8 δι ΠΊΪΔΥ ννᾶν ἴῶἢ8 
Δροςαϊγρίϊβίβ βουρῆις ἴο ἀείεγπγίπε ὈῪ 
δβίψιβ ἴἢ6 πιοπιεηὶ ἤδη ἰῃς Κίηράοπι 
βῃουϊά δὲ βεῖ υρ. Τῆδὶ νψγὰβ ννῆδὲ τῆς 
Ῥαγίβεοϑ δχρεοϊεὰ οὗ 6818 Ψἱ8 πεῖς 
πότεἔρχεται. Απὰ ἰε ἰδ }18ὲ ἘΠ 5 [ῃδὲ [6808 
ἀεοϊϊπεβ. Τῆε Κίπράομι οὗ αοά ςοῖπεβ 
ποῖ 80 ἴπαϊ οὔθ οἂπ ἢχ ἰΐβ ἀρρεασγίηρ ὉΥῪ 
οὐβεγναίίοη δεΐογεμαπά." Τῇ Δ8511Π1Ρ- 
ἰἰοπ ἰβΒ πὶ ἤδη ἴὲ ἀοεβ οοπῖε ἴῃς 
Κίηράοτῃ το Ὅδ νἱβῖ8]6. [Ιε ἄοεβ ποῖ 
Βεεπὶ ροβϑίἷς ὈΥ τεγα νϑγθ8] ἱπιεγρτεῖδ- 

εἴοη ἴο ἀεοίάε Ὀεῖννεθη τς ἔνο νίαν. 
Ἑδοΐῖ ἱπίογργαϊεσ. ψ1}} ὃς ἱπῆυεποεὰ ΌΥῪ 
Ηἷβ ἰάδα οὗ τῆς ρεπεγαὶ ἀσιε οὐ ΟΠ γίβε᾽ 8 
τεδομίηρ οοποεγηΐπρ ἴδ6 παῖυσε οὗ 1π6 
ἱιηράοπι. ΜΥ οὐνὴ βυπιρδίῃίεβ δὲ ψτὮ 
ἀποβ8ὲ ψῆο ἣἥπά ἰῇ ΟἾτγίβι δ ννοσάβ ἃ 
ἁἀεπίαὶ οὗ ἡέρι στ ΟΥ ΡΠγβίοδὶ νἱβι δΙΠ Εν. 
τονε σ. 21. οὐδὲ ἐροῦσι, ποτ ν1}} {ΠῈῪ 
ΒΑΥ ; ἴδεῖα νγ1}} Ὀ6 ποιμίηρ ἴο γίνε οὐςᾶ- 
βίοῃ ἔος βαυΐπρ: μὸπ εγὶ! φμοά ἀϊεαίμν, 
Οτοῖῖι8.---ὧδε, ἐκεῖ, Πετε, ἔΠετα, ἱτιρ  γίης 
ἃ νἱ5:8]ε οὐ͵εοι τῃδὲ σδη Ὀ6 ἰοςαιβά.--- 
ἐντὸς ὑμῶν, νἱτΐη γου, ἵπ γοὺΣ βρίσίξ, 
ΤΕῖθ ταπάεγίηρ εβὲ οοσγαβροπβ ν ἢ 
τῆς ποπ-ν δ ὉΠ  οὗἩ τῆς Κίπράοτη. ΤΒα 
τπουρῆς ψουἹά θὲ ἃ νεσὺ ἀρρτορτίδϊες οης 
πῃ ἀΐβοουγδβε ἴο ἀὐδείῥίες. Νοῖ 80 ἴῃ ἀϊ8- 
οουζϑβα ἴο Ῥμασγίβεεβ. Τὸ ἴδηι ἰς νουἹά 
Ῥε πιοβῖ πδίυσζαϊὶ ἴο ΒΑῪ “σον γου᾽" ΞΞ 
Ἰοοῖς ἀτουπὰ δπὰ δεὲ τιν οσίβ: ἄδν! 8 
οαϑὲ οὧὖἱ (Κ. χί. 20), δηά ἰεάση δὲ ἴῃς 
Κιηράοτῃ ἰ8 αἰγεδάν πεζὰ {ἄϑασεν ἐφ᾽ 
ὑμᾶς). Κἰπάγεά το {8 τεπάετίπρ ἰ8 τῃδὲ 
οἵ Τεγιυ!Πίδη (ς. Μαγείομπενι, ἵ,. ἵν., 35}: 
πῃ γοὰγ ροννοζ, δοςεββίθϊε ἴὸ γοὺ: τ 
"πάπμ, ἐπ ῥοἐεεέαίς υεδέγα. Ἴδε ἰάθα 
“δηοηρ γου" ψουϊά 6 τῆοσε οἰεαγὶν 
Ξαργεθεο ΌΥ ἤδη ἐν μέσῳ ὑμῶν. Οὐ 
]οδπ ἱ. 26. μέσος ὑ. στήκει, εἴς., οπ6 
βίδπάβ διηοηρ γοῦ ἡ Ποπὶ γε Κπονν ποῖ--- 
οἰτεὰ ὃν Ευίῃγν. ἴο Πυβίγαϊα ἴῃς πηεαπίηρ 
οὗ οὖζ ραββᾶρε. Εἰεϊά (Οἱ. Νον.) Ἵοοη- 
ἰαπᾶβ παῖ τῃδγα ἰδ πὸ οἷδαγ ἰπβίαποα οἱ 
ἐντὸς ἴῃ {πε δεηβε οὗ “ ἀπιοηρ,᾽ δηὰ οἰΐεβ 
88 8ῃ δχαπιρία οὗ [8 υ8δ6 'ἴπ ἴῃς βεῆβε οὗ 
“νι ῃίη "ἢ ΡΒ, οἱ: 1, πάντα τὰ ἐντός μου. 

γν. 22-25. Τῆε εοπιΐπρ' οὗ ἐδε ὅ5οη οὗ 
Μαπ (Μι. χχίν. 26-28).---πρὸς τ᾿ μαθητάς: 
80 ἰῃ Μι., δυΐϊ δὲ ἃ ἰαῖοσ εἰπιῈὲ δηὰ δὲ 
7εγυβαίεπι ; δίς οσοηπαοιίοη ἰ8 ἴδ 
τῆοτε οσίρίπαὶ οαπθοὲ δε ἀεςοὶάεά.-- 
ἐλεύσονται ἡμέραι, ἴπετα νν1}} ςοπὶς ἄαγβ 
(οἵ ἐτὶδυϊαιίοη), οπιίπουβ δίπς {κα πὶ 
ἷπ ν. 35.--μίαν τ. ἧ., εἴς., οηε οὗἩ [6 
ἄδγβ οὗ τπε ϑοὴ οἵ Μδη; τοὶ ραβὶ ἀδυβ8 
ἴῃ ἴππ τἰπιε οὗ ἀϊβοί ρίεβδῖρ, ὈὰΣ ἄδγβ τὸ 
οοτῆθ. Τειδυϊδείοη τνἢ}] πηᾶϊς ἔπδστὶ ἰοηρ 
ἴοτ 1π6 αἀνεμέ, Ὡς Ὦ ΜΜ}1 ρὰϊ ἀπ επά ἴο 
πεῖς βοσσονβ. Οηδ οὗ ἴῇες ἄδγβ; ΨὮΥ 
ποῖ ἴῃς ἔἢτγβι, ἴπῸ Ὀερίπηΐϊπς οὐ πα 
Μεβδβίδηὶς ρεσίοά ὃ Ηδδη δοίυδιν ἰδκοβ 
μίαν 88 -- ἢτβε, Ηεὐγαίβιεὶς ξαϑῃίοη, ἃ5 ἰῃ 

ἔκ 



20-30. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. 243. καὶ 
ἐροῦσιν ὑμῖν, ᾿Ιδοὺ ὧδε, ἥ, ἰδοὺ ἐκεῖ 1 - μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ 3 διώξητε.. 
24. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἡ ὃ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ᾽ οὐρανὸν 4 εἰς 
τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται καὶ δ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 25. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν, καὶ 
ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 26. καὶ καθὼς ἐγένετο 

ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ ᾿ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου. 27. ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο,δ ἄχρι ἧς 
ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμός, 
καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 28. ὁμοίως καὶ ὡς 9 ἐγένετο ἐν ταῖς 
ἡμέραις Λώτ ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ἀκοδό- 
μουν 29. ἡ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ 
θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας - 30. κατὰ ταῦτα 10 ἔσται 

5953 

Ἅ Ἐοσ ιδον ωδε ἡ ιδον ἐκεῖ Βοη1ε ζορίεβ μᾶνε ιδου ὡδε ιδου εκει (ΧΠ), βοηιο ιδον 
ἐκεῖ ιδον ὡδε (1.). ϑοπιε πᾶνς [Πϊ5 ογάοσ οἵ ἐκει, δε, Ὀυϊ τεϊδίπίηρ ἡ (Β). δῇ 848 και, 

3 Ομ ἀπέλθητε μηδε Β 13, 60 (ἿΝ.Η. Ὀταοκείο). 

8 Οχῖς [Πϊ8 ἡ ΜΒΙΧΓ τόρ αἱ.’ 

ὁ νπὸ τον ουρ. ἰῃ ᾿Ξ ΒΌ αἱ. 

5 Οὐ καὶ ΒΑΒΙΧ αἱ. 
5 ΒΌ 220 8Ὁ οἱ οπιῖξ εν τῇ ἡμ.-. α. (ΥΝ.Η. ἰεχελ, 
Ἴ Οπῖξ τον 411 υποΐδ]8. 

δ εγαμ. ἴῃ ΜΒΌΓΧ αἱ. 

9 και ὡς ἰη Ὁ αἱ. 

10 κατα τα αντα ἴῃ ΒὨΧ αἱ. 

Μι. χχνϊ. τ, Μίκ. χνΐ. 2.---οὐκ ὄψεσθε, 
γε 8141] ποὲ 8εβ, οὶ πεοδββδυιἷΐν δη 
δὑεοίαςα βιδίετηεπῖ, Ὀὰξ πιεαπίηρ: ἴῃς 
νἱδίοη ΨΜ11] δὲ ἀείεττεά {11 γόους Πεαγέ 
ξεῖβ βίςκ ; 80 ἰαυίηρ γοὺ ορβῆ ἴο ἰεπιρίδ- 
τίοη τΠτουρἢ ξα͵δε γεδάεσγβ οὗ [ἢ εἰπγ68 δη- 
ςουγαρίηρ ἀα]αδῖνε ὨΟρΕ.---ν ες. 23. ἐκεῖ, 
ὧδε: ο΄. ἴῃε τῆογα ρτδρῃίς νεγβίοη 'ἱπ Μι. 
χχίν. 26, ἀπά ποῖεβ ἱβεθοη.---μὴ διώξητε, 
ἀο ποῖ [ΟἸ᾽ονν ἐμ επΊ, ρῖνε πὸ Ὠεεὰ ἰο {πεπη. 
-ινεσ. 24. ἐκ τῆς, χώρας υπάετείοοά, 
80 8130 χώραν δἴϊες εἰς τὴν -Ξ- τοτ (ἢ ΐ8 
αὐδτῖεσ υὑπᾶάες εᾶνεη ἴο παῖ. Ηετγε 
ἃραΐη Μι.᾽8Β νεγβίοῃ 18 τπῈ τῆογα ρτδρῃϊς 
δηῃὰ οτἱρίηδὶ - οτῃ εαϑὶ ἴο ννεδβί.---  εσ. 
25. πρῶτον δὲ δεῖ, εἴς. ; τῇς Ραβείοῃ 
τηυβὲ ζοπΊ6 Ὀεΐοτγα ἴῃς ρἱογίοιβ ᾿ἰρμιπίηρ- 
κε δάνεπε.Ό παῖ γοὺ δᾶαναὲ ἴο ἀο 
ξλδαΒ πιο 8 ἴο Ῥγθρᾶζε γὙουγβεῖνεβ ἴὺσ 
ἐλαΐ. 

γν. 26-3.ο. Τὰε αὐυεπέ τοῦ! δὲ α 5:γ- 
ῥγὶϑε (Μι. χχίν. 37-41).---νεσ. 27. ἤσθιον, 
εἴς. : ποῖς ἴῃς ἔους νεγῦβ ψιπους σοη- 
πεοιίηρ Ραγίίοϊεβ, ἃ ρτδρῃϊς δϑυπάείοη ; 
δηὰ ποῖς (6 ἱπιρεγίεδος ἴεπβε: ἴποβε 
τοίη ψβ8 ροίπρ οα ρΡ ἴο {86 νεγῪ Βοὺσ οὗ 

καθως ἰῃ ΜΒΙῈΧ 13, 69 αἱ, 

ΤΙ. Ξ- ΜΔ αἱ. 

ἴμ6 δάνεπε, 48 ἰξ γὰ8 ἴπ ἴῆ8 ἄλυβ οἵ 
Νοδῇ, οσ ἱπ τὰς δίεδι! ἀδν οἵ Ῥοπιρείϊ. 
-πτνεσ. 28. ὁμοίως : ἱπιγοδυοίῃρ ἃ πεν 
ςοσηρδγίβοῃ - βἰ ΠΆ]Αγῖν, ἃ8. ἰξ ννᾶβ ἰπ τῆς 
ἄλγϑ, εἴς.---8Ὸ 88.411} ἴξ θὲ ἰπ τῆς ἀδγ οὗ, 
εἴς. (νεσ. 30). Βοσπεγηᾶπῃ ἱπρεπίουβι Υ 
ςοηποοῖβ ὁμοίως νυν ἅπαντας ροίπρ 
Ῥεΐοσς, δηά, ἐγθαϊίηρ ἰξ 8285 ἃ 1, δἰ βη), 
τοπάογβ ῥεγάϊαϊέ ονεῖός ῥαγίἐεγ.---ἥσθιον, 
εἰς. : ἀραίῃ ἃ βεγῖεβ οἵ υποοηπεοίβα νεσῦβ, 
Δηὰ ἃ ἴδγρεσ, οἶα, δῃὰ 811 ἴπ τη ἱπιρεσίδβος 
ἴεπβ86. Τῇηΐβ βεοοηά ςοτηραζίβοῃ, ἰδίκθπ 
ἴτοτὴ [οὐ Πἰβίογυ, 18 ποῖ ρίνεη ἴῃ Με. 
Τῆς βυάάεηηεβϑ οὗ {πα ̓οδελβέτορῆς τῆΑΚαβ 
ἱἴξ νεσν δρροβί(ε.---ν εσ. 20. ε 
(βρέχω) : δη οἷά ροεῖΐς Ψψοτὰά υβεὰ Ἡ πὰ 
Οσεεὶκς ἕοσ ὕειν, ἴο ταΐη. βροχή ἰ8 τῆς 
τηοάδγπ ατεεκ ἴοσ σϑίπ (υἱάς Με, ν. 45). 
πινες. 30.ο. κατὰ τὰ αὐτὰ, εἰς., Ὡς 
δροάοβίβ οὗ τῆς ἰοηρ βεπίβηςς Ῥερίπηΐηρ 
νογ. 28. 

γν. 31-34. ϑανε φιΐ ῥεμὲ (Μῖ, χχίν. 
17, τ8; ΜΚ. χἰϊ!, τ5, 16). ὙΠῆα βαγίπρ ἴῃ 
νεῖ. 31 18 σοππεοῖεά ἴῃ Μὲ, δηὰ Μκ. 
ψΙ τῆς οτἰβϑἰβ οὗ ογυβαίθα, ἕο τυ ἢ ἴῃ 
τῖβ ἀΐβοουτδε ἰῃ 1κΚ, (Ποτα 18 το δἰ βίοι, 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 596 ΧΥῚΙ]. 31--37. 

ἦ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 21. ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ, ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ» 
μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά : καὶ ὁ ἐν τῷ 1 ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω 
εἰς τὰ ὀπίσω. 432. μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 433. ὃς ἐὰν 
ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι,2 ἀπολέσει αὐτήν: καὶ ὃς ἐὰν 
ἀπολέσῃ αὐτήν,' ζωογονήσει αὐτήν. 34. λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ 
ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς δ" ὁ εἷς παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος 
ἀφεθήσεται. 45. δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό: μία 5 
παραληφθήσεται, καὶ ἡ 9 ἑτέρα ἀφεθήσεται." 47. Καὶ ἀποκριθέντες 
λέγουσιν αὐτῷ, “Ποῦ, κύριε;" Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅπου τὸ 

σῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί." 10 

1 Οπχὶξ τω ΜΒΙ, 13, 69, 346. 

3 Ἐοὸσ σωσαι (δ αἱ.) ΒΙ, νεῖ. [,8[. (4) Βᾶνε περιποιησασθαι (ΤίΞο;., ΝΝ.Η.). 

δοδαν ἰπ ΒΙ, 69 αἱ. 

4απολεση ἰῃ ΒΌ. απολεσει ἰπ ΔΙ, (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η.). ΜΒῸ 1, 33, 131: οπχίξ 
ἄντην δίϊεσ απολ, 

5 ΒΟ οπηῖ μιας (ΥΝ.Η. Ὀταοκαια). 
4 Β οπιῖίβ ο. 

Ἰξσονται ὄνο ἴῃ Δ ΒΌΙ, ἃ σορ. βυτ. οὔ. 

δημια ῃ ΜΑΒΌΕΚ Ι, 69. 

9 Ἐὸοὸσ και ἡ (Ὁ αἱ.) 34 Β1.Ε Βανε ἡ δε. 

10 Ἐοτ σνυναχ- οἱ αἀετοι 3 ΒΙ, δᾶνε και οἱ ἀετοι ἐπισυναχθησονται (ΤΊ Ξο;., ΝΝ.Η.). 

ὙΒε Ἄσοππεοιίοη ἰπ ΜΕ, δπὰ ΜΕ. βεδπὶβ 
ἴδε πιοζα δρρτγορσγίδίε, δ8 ἃ ᾿ἰτεγαὶ Εἰρῆς 
νν88 ἴδῃ πεοδββαγυ.--- Ὗ εσ. 32. μνημονεύ- 
ετε, εἴς. : ἴδε ΔἸ] υϑίοη ἴο [ζοἱ᾽5 ντδ 5 
Ρτερδιεὰ ἔογ Ὁν ἴδε Ἴοτηραγίβοη ἵπ νεγ. 
28. ἴὰτ ἰβ8 ποῖ ἴῃ Μι. δπά ΜΚ., δείηρ 
ἱπαρρτορείδις ἴὸ πε ἢϊρῃὶ ἴπὲν μὰ ἴῃ 
νῖενν. Νὸὼ ἔδασ οὗ ἱἸοοκίησ Ῥδοκ ἤδη δῃ 
ἰηνδάϊπρ ΔΙΓΠῚΥ νγὰ5 δὲ ἴῃς ραῖεβ. {Κ. 
[δ8 ἱπ νίενν τῆς 5ρίγίξιδὶ ἀρρὶσδίοπ, ἃ5 
18 βῆοννῃ ὃὈῪ ἴῃε πεχὲ νεσ., ὑνῃϊο ἢ ταρτο- 
ἅἄυοεβ ἱῃ βοπιεννῆδῖ δἱϊεγεὰ ἴογπιὶ [6 
Ψογά βροΐκεὴ δὲ δδβάσεὰ ΡΠ ρρὶ σοη- 
ςεγηΐηρ ἰοβίηρ δηὰ βανὶπρ [ἰε (ἴχ. 24). 
--ἰ[Φωογονήσει, ν}}} ρτέβεγνε αἰΐνα, υβεὰ 
το γα!ν ἴῃ τΠ|5 βεηβ8 ἱπ Αςῖβ νἱΐ. το. 

γν. 34-37. Τῆε βπαὶ Ξεβαγαξϊοη (Μι. 
χχίν. 40, 41).---νεσ. 34. το τ᾿ γυκτὶ, ΟΠ 
παῖ πιρλὲ; ἄδλν Βι[Πεγῖο, {π6 1εννβῃ ἀδν 
θερδη ἢ πῖρῆς (ΗΠ 4Πη), ἀπά τῆς τεέεσ- 
ἐπςοε ἴο πίρῆι 5υ 15 τῆς ΤΟ] ονίηρ 1 υβῖγα- 
τίοπ. Νὸ πεεά ἴο ἴδκε πίρῃε πιεϊδρμοσί- 
ΟΔΙΪΥ Ξ ἑριαρὸ »ηϑεγίας (Κυϊποεῖ).---ἐπὶ 
κλίνης μ., ἰπ οπε Ῥεά; ἱπ τῃε δεϊὰ ἰη Μι. 
--νεσ. 35. ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ρτιπά- 
ἱπρ δὲ {πε βᾶσηε ρίδςε; ἰπ {πε στ}}}, Με. 
Ῥχοχίγηἰν δε ροϊηξ επηρῃδϑβίβεά ἰπ 1.Κ.--- 
ΔΑΓ δδοῦ οἴδεσ, γεῖ ἢονν ταπιοῖα τποὶσ 
ἀεδβιϊηῖε8 ἴ---ν ἐσ. 37. σῶμα, τῃε σάτολεα Ξὸ 

πτῶμα, Μι. χχίν. 28; 5ο υβεὰ πῃ Ηοχηεσ, 
ΨὯΟ επιρίουϑ δέμας ἴοτ {ἢ [ἰνὶπρ' δοάγ. 

Ομβάρτεε ΧΝΙΙ]. 1-14.- ΤῊΣ Ραβα- 
Β.ῈΒ ΟΕ ΤΗΞ ὌΝν)υϑτ ᾿ῦ00Ε ΑΝῸ ΤῊΞ 
ῬΗΑΕΙΒΕΕ ΑΝΌ ΤῊΕ ΡύβιιοανΝ.---νν, τ- 
8. Τὰε μηγηεί ἡμάρε, ἴπ 1. οπ]γ.---ν ες. 
1. παραβολὴν: {πε 5(ΟΓΥ 18 ἃ ρᾶταῦῖς ἱπ 
80 ἴΔτ 8ἃ8 ἴὶ ἰθδοθεβ ὈΥ δη ἱποίάδεπε ἴῃ 
Πδίυγαὶ 1 [Πε ρόύνοσ οὗ ρεγβενεγᾶποα 
ΜΙ τεέεγεηςε ἴο ἴῃ 5ρίγίτιαὶ 11ξς.-τ-πρὸς, 
ἰπ τείεγθηςα ἴο, ἱπάϊοδιίηρ τῃς βυδ)]εςξ οὐ 
αἰπὶ οὗ ἴῃς ρδγβϑῦϊε---ἐς (δ Κυρκε, ψ Β 
ἘΧΑΓΊΡΙ65).---πάντοτε;: ποῖ σοπεϊ ΠΟΙ ΒΥ, 
Ῥυξ ῥεγεὶδἐεπέϊν ἴῃ βρί16 οὗ ἰεπηριδιίοη ἴὸ 
φοᾶβε ρῥγαγίπρ [γουρῃ ἀεϊανεά δηβννες 
Ξε Κδαρ ργαγίπρ, ποιν ῃβίδπάϊπρ ἀεἶαγ. 
Τῆε ΨΒοΪς γαΐφοι α" ξίγε οἵ (ἢ ραγδθὶς 18 
ἔπε εχίβίθηςε οὐ βϑυςῃ ἀεἶαγ. ϑοπιε δι! 
ἴο 566 1:18 δηὰ {πίη {πὶ τῆ6 ἀϊβετεηςα 
Ὀεῖννεεπ αοἀἁ δπὰ τῆς Ἰυάρε ἰ5 {παι Ηδ 
ἄοεβ ποῖ ἀεἶαν. [τ|5 ποῖ δο. ἀσοὰ ἴ5 'ἴκῈ 
{πε Ἰυάρε ἰπ [Πϊ5, ΟΥΥ Ηἰβ ἀεἶαν 88 ποῖ 
πε βαπΊ6 οϑιι8ε οἵ τηοῖϊνθ.0. Τῇῃε Ἰυάρε 
ταργαβεηΐβ αοὰ δβ Ηδ αἀῤῥέαγς ἱπ Ρτονὶ- 
ἄεηςε ἴο τείεὰ ἐδίτἢ---ἀκκακεῖν : ἃ Ῥαυϊΐηα 
νογὰ ((δ]. νὶ. 9; 2 ΤὮεββ. 1]. 13, εἴς). 
ΤΠηΐδβ ἱπιγοάυοιίοη ἴο [πε ρδγαδῖβ ἰβ ὑγσο- 
ῬΔθΙν ἄπε ἴο [Κ, νΏο, ἴξ νν}}} Ὀς οὈβεγνεᾶ, 
ἴδκεβ σᾶγε ἰο παῖε ἴπα ἰεϑδοη οὗ ρεπεσαὶ 
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ΧΝΙΠ. ᾿. ἜΛΕΓΕ δὲ καὶ! παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν 

πάντοτε προσεύχεσθαι,2 καὶ μὴ ἐκκακεῖν, 2. λέγων, ““Κριτής τις 

ἣν ἔν τινι πόλει, τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπό- 
μενος. 3. χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, 
λέγουσα, " Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 

ἠθέλησεν ὃ ἐπὶ χρόνον - μετὰ δὲ ταῦτα ὁ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν 
4. Καὶ οὐκα Βοαι. χίϊ. 

1ο. 2 (ον. 
χ. 6. εν. 

Θεὸν οὐ φοβοῦμαι, καὶ ἄνθρωπον οὐκ ὅ ἐντρέπομαι" 5. διά γε τὸ το 

παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς 

τέλος ἐρχομένη " ὑπωπιάζῃ με." 6. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος, “᾿Ακούσατε 

ΙΧ. ἃ. 

ΒΣ:Σ Οος. ἰχ. 
Ω 

1 Οὐ καὶ ΒΙΩΜ 13, 69, 131 αἷ. ἰΐ. 4 ΠοΡ. 

5 αντους Δἤεῖ προσευχ. ἰπ 3 ΒΙ, αἱ. 

5. ἥθελεν ἰπ ΜΑΒΌΙΧ αἱ. 
ὁ μετα ταντα δε ἰπ ΒΕ (ὙΝ.Η.).. ΤΙ Ξ ΝῸ αἱ, (Τίες.). 
δ Βοσ καὶ ἀνθ. οὐκ (Ὁ αἱ. Ρ1.) ΒΙΧ χ57 ἴξ, (8) ναῖξ. Βανε ουδε ἀνϑρωπον. 

Δρρὶἰοδεΐοη, τπουρῆ ἴῃς δὲ αῆες ἔλεγε 
δπὰ ἴδε ςοποϊυάϊηρ τοβεοιίοη ἰῃ νὸσ. 8 
ἱτιρὶν ὑπαὶ τῇς βρεοὶδὶ βυργεςὶ οὗ ργᾶγεσ 
ςοηίαπιρίαιεά Ὀοΐῃ Ὁ [Κ. ἀπά Ὁν οὖς 
Πμοτὰ νν88 ἴῃς δάνϑηϊ γείειτεά τὸ ἱπ {πῈ 
Ῥιενίουιβ σοηίοχί. 

γν. 2-5. Τῆε ῥαγαδίε.---τὸν Θεόν, εἰς.: 
ἃ Ῥιονεγῦίαὶ ἀεβογίριίοη ἔοσ ἃ ἰβογου ἢ ]Ὺ 
Ὁηρσίποὶρ᾽οα τηδη (εχ πΊρ 68 ἔγοπι οἰ δϑϑίοβ 
ἴῃ ΝΝεϊδιεϊ).---ἐντρεπόμενος, Πανίῃρ τα- 
δρεοῖ ἔοσ, νυ δοσυδαῖίνε, ἃ8 ἰπ ἰδῖε 
Οτεεκ; ἰπ δαγίϊεσ νυτίτεγϑ νυν ἢ ραπίεῖνα.--- 
ψεσ. 3. χήρα, ἃ νιάονν, βιο ἢ ἃ δυρρ ἰαπὶ 
τεβὲβ ἃ τηδπ᾿ 8 οῃαγδοῖεσ. Ηδσ νεᾶκπεββ 
ὍΡΡεδΪβ ἴο ἃ ρεπεγοιβ, ποῦϊε πδῖυσε, ἀπά 
ἰθ ἀκοὴ δάνδηπίαρε οὗ Ὁν δη ἱρτοθῖς. --- 
ἤρχετο, ρτεβυτγηδοΪν υϑεᾶ ἴῃ 4 ἐτεασπεπία- 
εἶνε 5εηβε -- ὑεμέϊαδαέ (ατοιῖι5), τπου Ρ ἢ 
Ὧοξ πεοαββδγὶν τηεδηΐηρ πιογε [πη ““Ὀ6- 
ἔϑῃι ἴο σογηε,᾽" νἱἢ ΡοΒβί ΠΥ οὗ τεουγ- 
τεηςε.--ἐκδίκησόν με, ρίνε πιε τϑάγεββ 
οζ βαιϑξίδοιϊοη. “ἄνεῆρε τὴς" ἰ8 ἴοο 
βίγοηρ.--- ες. 4. ἐπὶ γον, ἴοσ ἃ Ἷοῃ- 
ϑἰάδγαῦίε {ἰπ|6. Ῥδγ τημἰέιινι ἐδηιῥι5 
(Νυϊραιε) πιᾶν Ὀε ἴοο βίγοηρ, Ὀυΐ ἰδ ἰδ ἴῃ 
με τῖρῃιὶ ἀϊτεςϊίοπ. ὙὍὙμε βοορε οἵ ἴπὰ 
Διδῦϊε ἀπά {πε υ86ὲ οὗὨ {πε ινοτὰ χρόνος 

ἴῃ ἃ Ῥσερῃδηῖ βεηβε ἱπιρὶ γίηρ πολὺς (υἱασ 
ἘΧΔΠΊΡ]65 ἰη Κυρκε) ἀεπιδηὰ ἃ {ἰπ|εὲ βυΐ- 
Βείεπὲ ἴο εβὲ ἴῃς [δπιρεσ οὗ 1π6 ρδγίῖ6ϑ5.--- 
ἐν ἑαντῷ, ν»ἱτΠίη Ηἰπιβε!, ΤῊΣ σμδγδοῖογβ 
ἴῃ 1.5 Ραγαῦ εβ ἅτε ρίνεπ ἴὸ ταἰκίπρ ἴὸ 
τπεπηδεῖνεβ (Ρτοάϊραϊ, ἴ η] δὲ Θιενναγά).--- 
νεῖ. 5. διά γε, εἴς. : 5ἰπηᾶς ἐχρτεββίοη ἴῃ 
χί. 8. Τῇῆε ραγαῦϊε θείογε 8 18 ἃ ζοτῃ]- 
ἰπυα ἴο τπδῖ οὗ ἴπε δεῖβελ Νείράδοην. 
ἢε ἵννο βῃουά θὲ βευάϊεά τορειπετ---υἱάδ 

Τῆς Ῥαγαδοὶϊίς Τεαορλίηρ οΥΓ Ολτγὶςέ.---- 
κόπον: (πε ροννεσ οἱ (δε ρειϊτοπασ ἰῃ 
ὉΟΙΪΏ ρᾶγαρὶεβ ἴεβ ἰπ {πεῖς δ} γ ἀπά 

ἀειϊετηλπδιίοη ἴο ἀϊβευγο ἐπα σοπιίοτί οἱ 
ἴδοβε ἴπον δάάγεββ. Τῆς πείρῃρουγ δηὰ 
τῆς Ἰυάρεα ἀγα Ῥοΐῇ βε! ἤβἢ, σᾶγε οὔἱυ ἴοι 
τπεῖσ οὐνῃ εᾶβς, ἀηὰ ἰἰ ἰ5 {πδἴ νΕΓῪ 40 4111 
1πας ρίνεβ ἴῃ6 βυρρ!ίαπιβ ἐμεῖς Ὄρροτζ- 
ταηϊῖγ. ὙΠΕΥ οἂπ ἀπποΥ ἴδε τεαϊυςίδηι 
ἱπῖο σγδητπρ τῃεῖνς τεαιεβίβ--- ϑυςς 688 σοΓ- 
ταίῃ.---εἰς τέλος : ἱπιογρτεῖεσβ αἰ Πεσ 85 τὸ 
1ῃε πγεαπίπρ οἵ {πΠ18 ρῆγαβε, απὰ ψῃεῖπει 
ἴ: βΒῃου!ὰ θὲ ςοπηεοίεά ψ ἢ ἐρχομένη ος 
ἢ ὑπωπιάζῃ. Τῆς ἵννο ψᾶγ5 οὗ γβϑη- 
ἀετίηρ τς 1Δϑῖ οἴαιιβε οὗ νεγ. 5 γα: ἰεβδῖ 
ςοπηϊηρ οοπέϊμμαϊἑγ, 586 ΜΕΔΤΥ πιὲ ἴο 
ἀεί, οσ Ιεβὲ οογηΐπρ απὰ ςοπιίηρ, 5δε σέ 
απ ξῖνε πε ὈΪδοῖκ Ἔγεβ; οἵ σουγβα πιεαπί 
ἴῃ ἃ ἢυπηογουβ βεη8ε. ΤΠε δῖε τεπάοσ- 
ἴηξ ἄοεβ πιοσε ιβεϊςε ἕο πε Πυπηουτ οὗ 
186 5ἰτυδιίοη, θὰ δ ΟἾΠΕΙ 566 πῚ5 πιογα 
ἰπ ἢαγπιοην ΜΙῈΠ με βοορε οὔ πα ρᾶγαρὶς, 
ΜΠΙΘὮ ἰβ τὸ εηΐογσος ῥεγεισέεποε ἴῃ ρτάγεῦ 
-- ςοοπίίϊηυδὶ σοπιίηρσ. Τῇ ῥγεβεηῖ ἴεηβε 
ἰπ ραζιϊοῖρίε δῃὰ νϑγὺ 8150 866πῚ ἴο ἀ6- 
ταδηά (ῃς ἢγϑί τεπάσγίηρ : ἰξ ροϊπίβ ἴο ἃ 
Ῥτος 6585 ἰπ {ῃς σοπηΐϊπρ ἀπά ἴῃ [8 εβεςϊ οη 
πο ἡυάρα, δ ἔννο Κεερίηρ ρᾶςς ἢ ἐδ ἢ 
οἴμετ. Α8 81ε Κεαρβ ςοπγίηρ, ἢε ρεῖβ 
τῆοσα δηά πλοσα Ὀοσεὰ. [{4 ἢπαὶ δςῖ, τῆ 8 
85 οὗ ἢδι8 (βεσίουϑὶΥ ΟΓ ΒυπΊΟΓΟΙΒΙΥ 
τηθδηἴ) ννόσα ροϊηϊεὰ δι ὉῪ ὕπωπ., τῃ6 
δοτγῖβδὲ νου ἤανα ὕεεῃ πιογε βυΐϊίδῦϊε. 
(3ο ΕἸἰεϊά ἰη Οἱ. Νογ) ΎὙὍΠε ρῃῃοϊορίςαιὶ 
ςοπητηεηίδίοσϑ ἀ ἔπεσ ἰπ τεραγὰ το ἴΠ6 βεηβε 
οἵ εἰς τέλος, ϑοτηε ἰακίηρ ἴξ -- ῥεγῤεέπο, 
ἐπάεσίπιεμ ον (Οτοιυ8, ΚΥΡΚΟ) ; οἴ εῖ8 -ῷ 
ἑαπάεηι (Ραϊαῖγεῖ) ; οἴπεῖβ τ ορμ πο 
(Εδρδεῖ) ; 411 οἰτίπρ' ἐχδπλρὶεβ. 

νγν. 6.8. ΤἈενιοταὶ.--- κριτὴς τ΄ ἀδικίας, 
4 οἰκονόμον τ. ἀ., χνὶ. 8.---εῖ. 7. οὐ 
μὴ ποιήσῃ, εἰς., ν}}} ποῖ αοά ἄνεῆζε, 
εἴς,, ἔπε αυεδιίοη ἱπηρ  γίπρ βίγοη ΡΥ ἐπὶ 
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τί ὃ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει" 7. ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσει τὴν 
ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ 
γυκτός, καὶ μακροθυμῶν ὃ ἐπ᾽ αὐτοῖς ; 

τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν 2 ἡμέρας καὶ 
8. λέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν 

ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα 

εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς ; ἢ 

9. Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ 

δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύτην" 
το. “Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι - ὁ εἷς 
Φαρισαῖος, καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς 
ἑαυτὸν ταῦτα ὅ προσηύχετο, Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ 
ὥσπερ 5 οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς 

1 8ο ἰπ1, αἱ. 

3 αντω ἰπ δ ΒΓΟ. 

ποιήση ἴῃ ΒΌΟΧΔ αἱ. 1. 

8 μακροθυμει ἰπ ΦΑΒΟΓΟΧΩ :, 157, 200 (τηοάδτηῃ εἀϊίοτβ). 

40 εἰς ἰη ΜΑΙ, εἰς. (Τί. .). εἰς 'ἴπ ΒΌΕΧ (ΥΝ.Η. τεχὶ ἀπά ἰπ πιδγρ.). 

δ ταντα Ὀεΐοτε π' 
οταῖὶ προς ἐαντὸον (Τίδςἢ.). 

4 80 ἴῃ ΝΜ) ΑΒ αἱ. (ΤίξοξΒ., ΝΝ.Η., ταχὺ). 

Ἧς 111, θὺϊ τῆς εἰ ρῃδϑῖβ 18 τεηδεγεάᾶ 
Πεσαββᾶσυ ὈῪ Ἀρρεᾶγδῃοςβ ἴο {86 ΠΟΠΊΓΑΓΥ, 
ψὩϊ ἢ ΒΙΤΟΠΕΙ ἘΓΥ τηοπ 8 16 ἴῃ Ηἰ5 
ξδοοὰ ν]]}---ἰοὴρ ἀεἶδγβ ἰπ δπβυγοσὶπρ 
Ῥίαγει ΜὩϊοἢ ψνθὰσ μα δβρεοῖ οὗ ἰη- 
ἀϊδετεηςοε.--- τῶν ἐκλεκτῶν α.; Ηἰ8 εἰεςῖ : 
βιαπάϊηρ ἴῃ ἃ οἷοβε γεϊδιίοπ, 8ο παπηεὰ ἴὸ 
βυρροσγί ἴδε ργενίουβ δβϑεσίίοηθυ. Βυῖΐ ἴῃ 
18ς ἀλτκ Ποὺ οὗ ἰτ184] 1: 15. ἀϊῆςσυϊι ἰο εχ- 
ἔγαςῖ σοτηΐοτι ἔτοτη ἔπε πὲ. ὙΠεη τ86 
ἄουδιὶ αγίβεβ: 15 (πε ἰάθα οὗ εἰεςτίοη ποῖ 
ἃ ἀεϊυδίοη ὃ Δ δὶ ἅτε ψε ἴο {πε ἔδι--οἱῦ 
Βεῖῖν ἐ---τῶν βοώντων : ἔτοτῃ {π65ε ᾿νογὰβ 
ἄονηῃ ἴο {πε επά οὗ ἴπε βεπίεπος (ἐπ 
αὐτοῖς) ἰβ ἃ εἰπρίε οἴδιιδε πιεδπὶ ἴο ἀεῆπε 
ἴδε 5Βἰκυδίίοη οἵ “τς εἰεςι ". ὙΠΕΥ δα 
Ῥετῖβουβ 0 Κεερ ογγίπρ ἴο αοἀ ἄδν δηά 
ηἰρῃς, ν ὨΠε Ηε δβεεπη8 ἴο ΡΔῪ πο πεεά ἴο 
ἐπ επὶ, Ὀὰὲ ἀεἶαγβ δοϊίοη ἱπ ἐμεῖς σαβε, ἀπά 
ἴῃ «πεῖς ἱπίεσεβί. ὙΠῸ νογάβ ἄοψγῃ ἴὸ 
γυκτός ἀεβοτίδε ἴδε πεεά οὗ ὈὨϊνίπε ἱπίετ- 
ἕεσεπος ; ἴῆοβ8 ϑν Ὡς ἢ ΤςΟἿ1ονν ἀδβογῖθα [Π 6 
Ἔχρεσγίεποε νῃϊςἢ ἰαπιρῖβ ἴο ἀοα ε ν Ποῖος 
ΒΌΓΟΟΟΣΓ ΨΜ|Π Ὀς. Τοτι ποοτηϊῃρ.---μακρο- 
θυμεῖ: τΠἷβ νεῖ τηβδηβ ἴο Ὀε βίον, 
Ἰεϊβυγεῖγ, απἱτηρυ βῖνε ἰπ ἰαπηρεγ, μαῖα σ 
ἴῃ Ρυπίβῃίηρ οἵ ἰῇ βυσοουτίῃρ, ΟΥ̓ ἴῃ ΔΩ 
οἴδεσ ἔοσπὶ οἵ δοϊΐοῃ. [ωβίδποεβ οὗ τῆς 
:86 οὗἩἨ 1π6 νοῦ ἰπ (ἢς ἢτγβι-πιεπιὶοπεᾶ 
Οὐοὺς ἱπ 2 Μδοοδῇ. νί. 14 (οἰτεὰ Ὁ 
Ῥτίςδθυβ) δπὰ Θίγαοῃ χχχν. 22 (οὐ ΗΝ 
βραδύνῃ οὐδὲ μὴ μακροθυμήσει ἐπὶ 
αὐτοῖς, Γεαυεπεῖν αυοιϊεά). ἴπ [4π|6ὲ8 
ν. γ 1 18 δρρ᾽ϊεά ἰο {πὸ Ππυβθδηάπιδλῃ 
τὐλιτηρ ἴος μαγνεβὲ. Ηετζςε ἰΐ ἰ8 δρρὶ ἰεὰ 

«- ἴῃ ΒΙ.Ι, 131 α νυἱρ. (ὟΝ. Η. τεχὺ). ΝῊ δηὰ οοὐὰ. 1,4ξ, νεῖ. 

ΠΟ αἱ ῥακμο. ἢᾶνα ὧἉ (ΥΝ.Η. πιαγρ.). 

ἴο σοὐ δ ̓εἰβυγαὶίπεββ ἴῃ οοπκίηρ ἴο τδ6 
δεῖρ οἵ {τἰεά βαἰπίβ. ὍΤδα ςοπδίσυοςίοη 
καὶ μακροθυμεῖ ἰ8Β οὗ {πε Ηενταίϑας 
τγρε6.--ν εσ. 8. ἐν τάχει, 4υϊοκὶγ, αυΐϊε 
ςοπηραίίδίε 8 ἀεῖαγ; ᾳυΐϊοκὶν ΨΠεη 
τῆς Ποὺ σοτηαβ -Ξ- βυάάεη]γ.--πλὴν, γεῖ; 
ἰπ βρίϊε οὗ πε αἱἱερεὰ βρεεά, ἴῃς εἴπας 
ΜΠ βθεπὶ 80 ἴοπρ τδδί, εἰς, --ἄρα, 50 ἴο 
Ῥε ἴάκεὴ (ποῖ ἄρα), 48 Ὀεατζίηρ ἃ πιδίοτ 
ἔοτος οὐ τεδβοηΐηρ, ἀπά ἱπιεσγορδεῖνα Πα 
ὕνο ννογὰβ ἃγε οπὲ ἴῃ δββεῆςε, θυὲ ἄρα 
[88 τῆοσε ἘπΊρῃδδὶβ ἴῃ υἱίεγαποα, δηά 
τῃεγείοτε (Πα ἢγβὲ βϑυ}Π|δθ]ς 18 Ἰεηρτῃεπαά, 
δηὰ ἰξ ϑίαπάβ δὲ δες Ὀερίηπίηρ οὗ ἃ βεη- 
ἴεποα, Πέτα Ὀείογε εὑρήσει; οἵ. Ο4!. ἰϊ. 17. 
Οη {86 ὕνο ραγίίςεβ υἱάφ ΚΊοιΖ ἴῃ θεν.» 
Ρ. 18ο.---πίστιν : ποῖ Δὐβοί υἱεῖγ, ὈὰΣ ἴῃ 
τείεγεηος ἴο ἴπε βεοοπά οοπγίηρ, ὨΟρΡ6 
ἀεξεττεὰ τηλκίπρ πε μδαγὶ βίο. 

γν. 9-14. Τὴ Ῥμαγίξες απά ἐδε ῥμδ- 
ἰοαη.---Ψετ. 9. πρός τινας, ὙΠ τεΐδγεποα 
ἴο οεγίδίη ρδίβοῃβ; τόλο ποῖ ἱπάϊςαϊεὰ, 
ΟΥ̓ τοπκαὲ φτογέ ἀεβηϊιεῖν ἀεβοσίρθά, ΤῊΐβ 
ἱπιγοάδυςείοη 18 ἀουδεε988 ἂη εὐϊτοτίαὶ 
δΒεδάϊηρ εχίγαοϊεά ἔγοπι ἴΠῸ βίοσυ. [{ ἰ8 
ἔγας, δι ποῖ ΕΟ ββαυ ν τ 6 ἡνὮοΪς γυῖα. 
ΤΠε βίοσυ τῖᾶν ἢανε Ὀεδῃ βροόζκδη ἴο ρυὃ- 
Ἰίσᾶῆβ ἴο ἐποουγσαρε ἔδεπὶ ἴὸ δορε ἰῷ 
(οά᾽Β πιεγογ---ὶὲ πε Οαρεγηδυχη ρδῖπεῖ- 
ἱπρ, 4.ρ.--παραβολὴν : ἰξ 18. ποῖ τεΔΙν ἃ 
Ραγδῦϊε, δυξ βἰρν ἂἃπ ἱπιαρίπαγΥ ἰηςὶ- 
ἄεπε ὑπ τπ6 βρῆετε ἴο ψϑς ἢ ἰΐ8 
τηοταὶ δεϊοηρβ.---  εσ. ισ. σταθεὶς, μανίης 
ἰᾶκεη ἢίβ βίαπά; Μέώεμίεν ἴοοο δοὶ 
(Βεηρεῖ); “4 δείξῃ ἰεβ8 οὗ ςοπῆἤάδεηςβ 



7-15. 

οὗτος ὁ τελώνης. 

ὅσα κτῶμαι. 
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12. νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ ; πάντα 
13. Καὶ δ5 τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι ὃ - ἀλλ᾽ ἔτυπτεν εἰς ὁ τὸ στῆθος 
αὐτοῦ, λέγων, Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14. Λέγω ὑμῖν, 
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἢ ἐκεῖνος. ὅτι 

πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθή- 
3᾽ 

σεται. 

15. Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" 

1 αποδεκατενω ἰπ ΕΒ, 

3 Ἐὸσ και ο (ΑΠΟΧ αἱ.) .!ΒαΙ, δο αἱ. Βᾶνε ο δε. 

5 ἐπαραι εἰς τ΄ ουρ. πῃ ΜΙ ΒΙΟΧ 33 νεζββ. 

4 Οπιῖξ πῖ8 εἰς ΒΌΓΟΧ ἴξ, νυϊρ. 

δ ΈΟΣ ἡ εκεινος ([ουπὰ ἱπ πιίπυαβς.) ΑΡΟΧΔ αἱ. Βανε ἣ γαρ εκ, (ΤΊ5..). ΜΙ ΒΙ,1 
94 αἱ. 54. ςορ. Οτῖξ. βᾶνε παρ εκεινον (ΑἸξ,, Ττρ., ΝΝ.Η.). 

τπδη οὗὨ βε ἰπιροσγίδηςς " (]. ΝΥ εἶβ8 ἴῃ 
Μεγεῖ). ῬΡσορδοϊνυ Ῥοῖῃ αι δι 68 ἃσα 
αἰγτηεὰ αδἱ.--πρὸς ἑαντὸν : ὙὙΠΕΙῖΠεΙ [8686 
Ψνοσᾶς 5ῃοιϊ!ὰ δὲ τάκεὴ ἢ σταθεὶς ος 
ΜΠ ἢ προσηύχετο ἰ8 ἀϊδρυϊεά. [16 τῇς 

δἰἰίοη οὐ ταῦτα δείοτε πρὸς ἕ. ἴῃ 
1, ὃε δεοςερίεᾶ, ἴδετε 1β πὸ τοοπὶ ἴοσ 

ἄουδι. Ηδῆη οοπίεπάβ ἴπαΐ {πε Ῥγορεσ 
τηεδηΐπρ οἵ πρὸς ἑ. προσηύχετο ΠῚ 
“Ῥγαγεὰ ἐο Πἰπιβοὶζ,᾽" δηὰ (ἢδι ἴμεγε 8 ἢῸ 
ἰπβίδῃος οὗ {πε υβ8ὲ οὗ πρὸς ἑ. ἱπ ἴδε 
586η86 οὗ “1 Βίπιβεῖ ", Οοάες ἴακε8 
ἐπε ρῆσαβε 48 -Ξ ἴο Πίπιβεϊῖ, ἀπὰ τεραγάβ 
{πε 8ο- δ᾽ εὰ ργαγυδσ 858 βαρ βεϊοοη- 
δταιυϊαιίοη ἱπ ΘΟοά᾽ Β ργεβεηςε.---οἷ λοιποὶ 
τ᾿ ἀ.: ποῖ πϑοα}ββαγν 411 πιδηκίπά, γαίποτ 
811 τῆς εν 8} ννοτά ουϊδίἀα 8 σοίογία 
Ξε απὶ λααγες.--ῴρπαγες, εἴς... ἴπε5ε 
ματὰ ννοτβ σε] ἴῃς εἷάδ Ὀγοι μετ᾿ β 
μετὰ πορνῶν (χν. 30).--ἢ καὶ, οΥ ενεη, 
τῆς Ρυδ]σαη Ροϊηϊεά δὲ 48 ἴῃς η6 ῥίης 
μἰίγα οἵ ἁἀερτγανῖίιυ : (δὲ Ὀεβὲ ἔοϊ ἴὸ 
Ῥμασίβαϊς Ἐχεπιρίγίπεββ.--- ες. 12. δὶς 
το σ΄, Ὀνῖοε ἴῃ τῆς ννεεῖς ; νοϊυπίαγν [λϑιβ 
οὐ Μοπάδυβ δπά Τῆυτγβάδυϑ, υἱΐγα- 6 ρ 8] 
ἴῃ δίϑ. Ζεδὶ.---ἀποδεκατ-ῶ (-εύω, ΝΥ. ἀπά 
Η.) Ξ δεκατεύω ἱπ Οτεεκ ντίτεγβ : {ΠΗΪπρ 
ἃ τγρίοδὶ ἰπβίδηςς οὗ Ῥῃαγίβαίς βιτἰ οἴη 688. 
- πάντα, 411, ρτεδῖ δηὰ 5π|]}, Ἔνεῆ 
ξατάδη πειῦβ, δρδίῃ υἱῖγα- "6 68].--- κτῶμαι, 
411 1 ρεὶ (Β.Ν.).---νεσ. 13. ὁ τελώνης: 
τε ἀεπιεαποὺσ οὗ ἴπ6 Ῥυδ]σδη 8 ἄγαννῃ 
ἴῃ νἱνίά οςοπιταβὶ ἴο [μδὲ οὗ τε Ῥῃδγίβε ; 
δε 8ἰδπάβ8 αἱοοῖῦ, ποῖ ἴῃ ργίάς δυῖ 'π δουΐα 
ςοηπβοϊουβηαβββ οὗ ἀεπ)ογιῖ, ἀο65 ποῖ ἄλγε 
ἴο [6 ἷθϑ ἐγεβ ἰοννασάβ ἴπε οὔ]εος οὗ 
Ῥτάγετσ, θεδῖβ προη δῖ Ὀγαδδὲ ἰῇ ρυπρεπί 

16: ἴοσ βίπ.---τῷ ἁμαρτωλῷ, {πε 5ίπηεε; 
6 τη Κ8 οὗ Ὠἰπηβεῖξ Ομ ἂἀπὰ οὗ πὶ πηβεὶῇ 

85 ἐλε βἰπηθσ, ννῈ}}] Κποννῃ 85 βυςῖ, {πε 
ομς ὥαςι ψοσίῃ τηεητοηίηρ ἃρουϊ Πἰπι, 45 

ὁη6 τηΐρῃξ βρεαῖκ δδουξ ἴῃς ἀσυπκαγά οὗ 
1π6 ν]]ᾶρα. Κοεῖβνε! ἃ σϑιηδσίκβ : “ΤΣ 
ῬΟδΙϊςδη τῖρῆς δες ἰδ οὐῃ ρίοίυγε ἱπ 
τῆς Ρῥτγοάϊρα! βοῃ ; πὸ ἀοιυδὲ τῆϑην ἃ βοῇ 
ουξ οὔ ροοά δοιδβε ἴοοῖ ἴο ἃ ρυ δ] ς ἀπ᾿ Β 
ττδᾶς 85 ἃ 1δϑὲ γεβοσζι᾽".--- εγ. 14. δεδικαι- 
ὡμένος, ἸυϑεΠεὰ (μετα ΟΠ ἴῃ Θοβρεὶ8), 
ἃ Ῥαυπε ψογά, θὰϊ ποῖ περεββασίϊγ υδεὰ 
ἰπ ἃ Ῥαυϊπε βεῆβε --Ἔ ραγάοπεά."-- παρ᾽ 
ἐκεῖνον (ἢ ἐκεῖνος, Τ. Ε.), ἰπ ςοπιρατίδοη 
ψ τ τηδὶ οηα (ἴῃ ῬΠατίβεα). ΤΏς τοδά- 
ἱηρ ἢ γὰρ ἐκεῖνος (ΟΧ) ψου!ά ἢανε ἴο δ6 
ΔΚεη 848 ἃ φυεοθοητ ον ν 88 [πὲ οπα 
Ἰυβιιδεὰ Ὧ6 Ρυδ]οαη ννᾶ8. ἴῆς }ι8ιῖ- 
βεὰ τηδη; γοὺῦ ΨψουἹὰ ποῖ 84 ἔπε οἵμεσς 
οὔθ ΨᾺ8 ᾿---ὅτι, εἰς, : ὅτι ἱπετοάιιςεβ ἃ 
τηογαὶ τηαχίπι Ὡς ἢ νὰ Πᾶνα πιεῖ τ 
αἰγεδάν αἱ χῖν. τσ. [ξ βίδπάβ μετε 48 ἴῃς 
δἰ ίςαὶ θ8515 οἵὨ “ 7υϑιε1βορτίοη ", [τ 18. ἃ 
απίνετβαὶ ἰᾶνν οὗ ἴῃ τπηογδὶ ννοσά, ἴσια 
Ῥοῖῇ οἵ αοά πὰ οὗ πιεπ, ἔπαὲὶ 5εῖ- 
εχ τδιίοη ργονοῖεβ π᾿ οἴδεσβ οοπάεπηηδ- 
τἴοη, ἀπά βεἰ ἐ- πυπλ! τίου ραηῖς Ἰυὰρ- 
τηεηΐ. 

Ομάρτεε ΧΝΙΠ. 15-43. ΘΟΜΕῈ ΘΥΝΟΡ- 
ΤΊΟΑΙ, ἸΝΟΙΡΕΝΥΒ ΟΕ ΤῊΞ ΓΑΤΕΒ ΤΙΜΕ. 
{., ψὙῆο Π85 ἔος βοῆς {της [ο]οννεὰ 
δ18 οὐνῇ ΔΎ, ΠΟῪ {61π8 186 σοπΊρᾶηΥ οὗ 
Ὧ18 ὑχοῖπεσς Ἔνδηρο βῖ8β. ΘΟ] εἰ εστηδοῃες 
Βεϊά τπδὲ πε ἀοουπιεπε ΓΚ. Ππᾶ8 θεδη 
υιδίηρ ἀϊά ποῖ βίορ δἱ χυϊ! σ4, θὰξ ᾿νεηξ 
ὁ ἴο ἰῆε εηά οὗ οπαρίεσ χίχ. 

γν. 15-τ). Τῆὴε {έϊϊ6 πὲς ὄγομρ λέ (0 
ὅεξμς (Με. χίχ. 13-15, ΜΚ. χ. 13-16).-- 
τὰ βρέφη: ἴοτ παιδία ἰπ ΡΑγΆ]1εἰβ τῷ 
πέδη, βυοκιίηρβ, οὔΐθη ἰῃ 1Κ.᾿ 5 νυετεῖηρβ; 
πε καὶ ρτεοεάϊηρ πδἴυγα! ν τππεδη8 
“ἔρνη, βυρρεβίίηρ {πε ποιίοη οὗ ργεδᾶὲ. Ὁ 
ΟΡΟΪΑτ εν οὐ ρτεδὶ ογοινάϊηρ, δπά ρεγ- 
ἔπρὲ Πϊητίηρ πη Δροϊορυ ἔοσς ἔῆε Ὑνεῖνε. 
Ἴδε αγιίοϊς ὑεΐοτε βρέφη τλϑδῃβ πε ἰῃ- 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥΠΠ, 

ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμησαν! αὐτοῖςφ. 16, ὁ δὲ ᾿ἸΙησοῦφ 
προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν,2 “ἋἊΑφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός 
με; καὶ μὴ κωλύετε αὐτά. τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. 17. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν." 
18. Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, “ Διδάσκαλε ἀγαθέ, 

τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ;" 0. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, “ Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ ὃ Θεός. 
2ο. τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς ̓  μὴ φονεύσῃς - μὴ κλέψῃς" 

μὴ ψευδομαρτυρήσῃς ᾿ τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου." 4 

21. Ὁ δὲ εἶπε, “Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου." 6 
22. ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ἴ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ““Ἴ 

όοο 

Ἐτι ἕν σοι λείπει " 

πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν 

ἐν οὐρανῷ 8 καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι." 
περίλυπος ἐγένετοϑ ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 

1 ξπετιμων ἰπ ΒΌΘΙ, 1, 13, 69 αἱ. 

23. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα 

24. ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν 

5 ΜΒΙ, ἃ δᾶνε προσεκαλέσατο αντα λεγων. 

8 Οὐ ο δ Β (Τίδβοῃ., ΝΝ. Η., Ὀγαςκεῖβ). 
δεφυλαξα ἴπ ΣΦ ΑΒΙ, Ι, 209. 

7 Οπξέ ταντα  ΒΌΙ, 1, 33, 69, 131 αἷο 

8 ἐν ονυρανοις ἰπ ΦΑΒΌΓΙΕ αἱ. ἃ α οορ. 

5 ἐγενηθη ἱπ 5881... 

ἴληίβ οἵ ἔποβε ὑνῆο Ὀγουρῆε ἔπ 6πὶ τε {Πεὶσ 
ἰπέληι8.---  εσ. τ6. προσεκαλέσατο, ο4]1εά, 
βρεακίηρ ἴο ἴῃοβε ν'ο σαδιτίεὰ {πε ἰηίδηϊβ. 
1. οπνῖβ ἴῃς δηποόγάᾶπος οἵ [ε808 δἱ [88 
ςοπάυςε οὗ ἰδὲ Ὑ Μεῖνε, ποϊεά ὃγῪ ΜΚ. 
Βεοοσιιηλ σΟΠΕΓΟΙΒ 18 ὑγεβεηϊδίίοη ποῖ 
οηΐν οὗ 71εβϑὺ8 δυὲ οὗ τε ΤΝεῖνο. Ηδς 
αἰννδ' ΒρᾶΓ6Β ἔπεπὶ (ϑ.ῃδη2).--τῶν 
τοιούτων, οἵ βυςἢ ; ἄοε8 118 πηεδῃ ἴπδὲ 
«δ άγεπ δεΐοηρ ἴο πε Κίπράοπι, οὐ ΟΠΪΥ 
τδαῖ τῆς οΠ]άΠκε ἀο βοῦ Βεηρεὶ, Ἃς 
Ννεῖῖε δπὰ ϑοῆδηζ ἴδε ἰδ ἔογγγεγ νίενν, 
1]. Ννεῖδββ αηὰ δῃη {πε ἰδῖῖεσ. ϑοῆδῃζ 
ΒΔΥΒ: “ τοιούτοιιν! ἢ τῃς ἀτίϊςοϊε πιεδηβ ποῖ 
δἰ πλ] τιν Ὀὰΐ ΠΚαπαβ8 ννὮ τεβρεοῖ ἴο 
βοπιεῖῃίηρ ροίπρ θείοτε οσ ἐο ον της 
δῆεσ. Ὑπεγείογε τῆς οπι]άσεη 48 βυςἢ 
ἃγε τεοορηϊβεά ὃν [6818 88 νγοσίῃνυ οἵ ἴῃς 
Κίπράοπι."---ν νεῖ. 17, δἂ8Β ἴῃῆ ΜΚ. χ' 15. 
νι ἐὴϊ8 τεῆεςοιίοη ΓΚ. οπάβ, πὶ8 ἰη- 
ἔεσεδὲ δεΐπρ τηδίπὶν ἱπ τῆς ἀϊάδςοιίς 
εἰεπιεηῖ. 

γν. 18-22. Τὴέε γομηρ γηΐδν (Μι. χῖχ. 
τ6-22, ΜΚ. χ. 17-22). Ἑτοηλ ἃ ἀϊάαςτὶς 
Ῥοῖπε οὗ νίενν τῃ18 παγγαίίνς 18. οἱ οβεὶν 
ςοπηςοϊεά ννἢ της ἵννο ρτεσεάϊηρ. ΤΠΒ 
ἄχεα βεῖ ἐγ οοπάϊϊοηβ. οὗ δπίγαπος 
ἱπῖο {πε Κίηράοπι οἵ ἀοά---Ξεἰαραβε- 

4 Οπιῖς (8 βεοοηά σου ΒΟΌΤΧ αἱ. 

5 Οπιῖε μον ΒΌ. 

ΒῺῸ δᾶνε δῖ8ο τοις δίϊεγ εν. 

ταθηῖ, οὨΠΔΠΠ Κα π685, δἃπά βίηρὶς- πηϊπάςά- 
Π658.--Ν εγ. 18. ἄρχων, ἃ τυΐεῦ; {15 
ἀεβηϊίε βέδίεπιεπε ἱἰπ 1Κ. οη]γ.---τί 
ποιήσας ἰπειεδά οὗ τί ποιήσω.---Νετ. 20. 
μὴ βοιχεύσῃς. 16 ϑενεπῖῃ Οοπι., ἢτϑὲ 

κι, τε Βίχίῃ ἴῃ Με. δπὰ Μκ. (Υν. 
Η.). Μκ.᾽8 μὴ ἀποστερήσῃς ἀπά Μι.᾽8 
ἀγαπήσεις τ. πλησίον σου, εἴς., ἃ:6 
ποῖ ἐουπὰ ἰπ [κ.-νετ. 21. ἕν σοι 
λείπει: ἕν σ. ὑστερεῖ ἰπ ΜΚ. λείπει 
Ξε 118, 8ο ἰπ Τίς, 11. 13.--ὴνεσ. 23. 
πλούσιος σφόδρα, νεῖν τίς. [1Κ.᾿8 ἐχ- 
Ῥτγοβϑίοῃ ἀϊῆεγβ τοπὶ πὶ οὗ Μί. ἀπά ΜΚ. 
(ἦν ἔχων κτήματα πολλά). 1,Κ. ἔο!ΠοΥνΒ 
ΜΚ. ἴῃ ἴῃς πιοβὲ ἱπιρογίαπε ροίϊηιβ8---δ6 
ννογάβ ἢσϑι βροκεη ὉῪ 186 τυ ϊοσ ἰο [εβὺβ: 
φοοά Μαβίεσ, εἴς., αηὰ τῆς σερὶυ οὗ }6βὺ8 
ἴο Βίπι: ΜὮΥ οδ|168ὲ του πε ροοὰ ὃ δυξ 
6 ἄρτεεβ ψ ἢ Με. ἱπ οὐηϊτηρ 5οπια 
νἱνίἀ ἔγαῖ8 ἔουπὰ ἴῃ ΜΚ. {δε ρἱδοῖπρ οὗ 
πε ἰηοίάδεπε (“ ροίηρ ἕογῃ ἱπίο πα 
ΜΆΥ ᾽), εἰπε ἀεθοι οὗ ἐβ Τῆδῃ ἃ8 δὲ 
Δρργοδοῃεά 7εδβιι8 (προσ᾽ ὧν, γονυπε- 
τήσας), ἴδε πε διδάσκαλε, ὑμῖν. 20), 
δηά, πιοϑὲ γεπηαγκδῦϊε ἐξδίυγε οὗ 811, τῃ 6 
βίδίεπιεηὶ ἰπ ΜΚ. χ. 21: ἐμβλέψας αὐτῷ 
ἠγάπησεν αὐτόν, νν»ηΐϊο ἢ 50 οἰελσείν Ἂχ- 
οἰυάεβ ἐς ποιίοη δπιίεγιδίπεά ὉῪ ΠΊΕ 

΄---..-.--- -.ὄ. -.- τα -ῖιν-᾿ 



16--3:. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όοι 

ὁ Ἰησοῦς Σ περίλυπον γενόμενον 3 εἶπε, “Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ 
Χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται ὃ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 
25. Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι, κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος 
εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν." 26. 
Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες, “Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27. Ὁ δὲ 
εἶπε, “Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ." δ 
28. Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, ““᾿Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ 5 
ἠκολουθήσαμέν σοι." 20. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ γονεῖς, ἢ ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα, 7 
ἣ τέκνα, ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 30. ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ ὃ 
πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ 
ζωὴν αἰώνιον." 

31. ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπε πρὸς αὐτούς, ““᾿Ιδού, 

ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα," καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμ- 

1 ϑεΐοσε [. ἰβ ννγαπείηρ ἴῃ Β (ΥΝ.Η. 'π Ῥγαςκεῖ8). 

ἮΝΒΙ, τ, σϑὲ αἱ. οτχῖε περιλ. γεν. (ἃ ρ͵ο58). 

, 8 εἰσπορενονται ἴῃ ΒΙ, ἀηὰ ἀὔῆεῖ τον θεον. ΝΕ 124 αἵ. πᾶνε εἰσελευσονται, δυὶ 
ἰπ τῆς βδῖης ροβίξίοῃ, 

ὦ ᾿ : ΜΝ 

το ματα, μὲ βόδα εὐ ψολὰ ἴα ρίθσοίηα τας ΤῊ κτλ ΤΆ βύλοτηο, Δμοϊαιθαῖίου 
δεστι Δἤεῖ θεω ἰπ ΜΙ ΒΌΙ, 1, 28, 131 αἱ. 

5 ον ἀφηκαμεν παντα καὶ Ξ.ΒΌ], 1, 13, 69 αἱ. πᾶνε αφεντες τα ιδια. 

ΤΌΦΒΙ, δᾶνε {Πἰ5 ογάεσ: γυν. αδελφ. γονεῖς. 

δονχι μὴ ἴῃ 381,1 αἱ., ἀπά λαβη ἰη ΒῺ αἱ. (Τίδο. δΔάορι8β ἔογπιαγ, ὟΝ. Η͂. Ῥοῖδ, 
Ῥυξ λαβη ἰπ τεχὲ ν᾿ απολ. ἴῃ πλᾶγᾷ.). 

9} οὐ λημ ἴθ ΜΒΌΓΕ. 

ἰδαις τῆς πιῇ ννᾶβ ἃ βεϊξοοζηρίασεπε 
Ῥῃατιῖβεθ. 1 δπὶ ρίαά το πᾶ Ηδῃη 
ἀεςοϊάἀεαϊν τερυάϊδιηρ 1Π18 νίενν (υἱάδ 
ποῖς8 οἡ Μί. δπά Μκ.). γιίάε Μι. 

γν. 24-3.ο. Ἐπεμὶπρ σοπυεγϑαέϊοπ (Μί. 
χἰχ. 23-30, Μκ. χ. 23-31).--ονεσ. 24. 
εἰσπορεύονται: ῥγαβεηΐ, ποῖ ζυΐυγα, 48 
π᾿ ρΡδγβ!]εἶβ, ἱπάϊοαειπρ ποὲ ψνῆδὲ υ"]]} 
ὮάΡΡρεη δυὲ τυνῖῆδὶ ἰβ δρὶ ἴο Ππάρρεῃπ ἴτοπι 
τπε πδίυσε οἵ γί 68.---νεσ, 25. τρήματος 
βελόνης : εαοῇ εἐνδηρεῖβε ἢ848 ἢ8 οὐπ 
ἐχργεββίοη δεγα.-- τρῆμα ἔοτῃ τιτράω, 
τίτρημι (ος τράω), ἴο ρίετςε, θογε 
τῆγουρῃ ; παποὲ τρανήᾳ, ρεπείγαιίπρ, 
οἶεασ ; βελόνη, ἐπε ρΡοΐπε οὗ ἃ βρεατσ.-- 
ψγεσ. 26. οἱ ἀκούσαντες, ἴΠο5ε Πεδτίηρ, 
ἃ χυΐϊϊα ρεπεγδὶ σείδγεηςε ἴο ἴΠ6 σοῦ Δ ΠΥ 
Ῥτεβεπί. [ἢ Μι. δπὰ ΜΚ. {πε ννογάβ. ἃσα 
δἀὐάτγεββεά ἰο [ἢ ἀϊξείῥίες.---καὶ τίς δ. σ΄: 
88 ἰπ ΜΚ., υἱάξ ποῖεβ ἵπεσγε.---Ν ες. 27. 
τὰ ἀδύνατα, εἰς. ΜΚ. δηά Μι. δανε 
ἤγβὲ ἃ ρασιίουϊασ θη ἃ ρεποσαὶ βίδίε- 
τιεηῖ. [Κ΄ ρίνεβ ἴῃς ρεπεγαὶ ἐγ ΟΠΪν : 
ἴῃς ᾿τπηροββι 68 ῸΓ πλεη ῥοββ[}]6 ἕο αοά. 

--ν ες. 28. Ῥείεσ᾽β τεπιδεκ δρουΐ Ἰεανίπα 
411, 28 ἱπ Μκ., υἱίπους τῆ6 φυδβιίοη, 
τυ μδῖ 5}4}1} ννὲ ἤδᾶνε ὃ ἀρρεπάεὰ ἴο ἰξ ἰπ 
Μι.-νετ. 29. γνναῖκα: 48 ἴπ χίν. 26, 
ποῖ ἴῃ Ράᾶγδ] !ε]8.--- γονεῖς : ρᾶγεπίβ, ἰοῦ 
λίβες δηὰ πιοῖμεσ ἴῃ ρᾶγα]1ε}8 ; τῆς ἰδῖτεσς 
τῆοτα ἱτηργεββῖνε.--- εσ. 306. πολλαπλα- 
σίονα, 48 ἰῃ Με. ΜΚ. Ππᾶ8 με τῆοτθ 
ἀεῆηίτε ἑκατονταπλασίονα. Τῆε τεδά- 
ἱπᾷ ἑπταπλασίονα (Ὁ, ΝΝΥ.Η., πιατρίη), 
1πουρἢ Π{π||6 ϑαρροτίεά, 88 ἱπεσγι δὶς ργο- 
ὈΔΌΠΠΥ 485 ἰοηΐπρ ἄονη ἂπ δρράᾶσγεηξ 
εχαρρογαιίοη (Ὠυηάτεά ἐο!ὰ 1 βὰν βενθῶ 
[ο]4). ΟΥ̓, ἑπτάκις ἰπ χνἱϊ. 4. 

γν. 31-34. Ταϊγά ῥγεαϊοέϊοπ οὗ ἐΐα 
Ῥασοίοη (Μι. χχ. 17.το, ΜΚ. χ. 32-34). 
ΜιάδΦ ποῖεβ ου ἴῃς δοοουπὶ ἰη ΜΚ., Ὥς ἢ 
18 δχοερίϊομδν τραϊϊβεῖς.--τν ας. 31. 
τελεσθήσεται, 5411 Ὁ ζ1811εἐΔ. ΨΥΠΠ 
1Π15 νεγῦ ἰβ ἴο 6 σοπηεοϊοά τῷ υἱῷ τ΄ α. 
(πος ἢ γεγ, να). ΤΠ δεῆβε ἰ8 
ποῖ ““ 58} ἘΦ ΔΝ ΒΙΠΙεὦ ὃν τῇς ὅοη οἱ 
Μαδη᾽. 80 Βοσπεπδηη (δελοίϊα), “ἃ 
ἀεὶ ΒΙῖο ρεγβοίεπίυγ, ἐ.6., βαιϊϑῆδε Ὁσο- 



6ο2 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥΠΙ. 

μένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 32. παραδοθήσεται 
γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθή- 
σεται, 33. καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν " καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ ἀναστήσεται." 44. Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν 
τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγό- 
μενα. 

35. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς “Ἱεριχώ, τυφλός τις 
ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν.:}: 36. ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευο- 
μένου, ἐπυνθάνετο τί 3 εἴη τοῦτο. 37. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ, ““Ὅτι 

Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται." 
39. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με." 

48. Καὶ ἐβόησε, λέγων, ““ Ἰησοῦ, 

σιωπήσῃ ὅδ᾽ αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, “Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν 

1 φπαιτων ἴῃ ΜΒΌῚΙ, Οτῖς. 3 τι ἂν ἴῃ Ὁ, (ΝΗ. τρδγρ.). 
8 σιγήση ἰπ ΒΟΙΡΧ 245 αἱ. ΤΕ. οοπίοσπιῃβ ἴο ραγαὶ]. 

ΡῥΒείασυπι νδιϊοίη!18 ἃ ἀεὶ δ] 1ο ". Νος ἰβ 
1: πεςεββᾶσυ ἴο ἱπβεγῖὶ ἐν Ὀείοσε τ. ὗ. τ᾿ ὡ. 
ΤὮςε πιεδπίηρς ἰδ: 41] {πὶ πζβ 58}21} πᾶρρεη 
ἰο ἴπεὲ ὅοη οἵ Μδῃ 5 ντίϊεπ ἴῃ ἴδε 
ξέοΡρδεῖθι- τελεῖσθαι βίδπάβ ίοσ γίνεσθαι, 

ἰῃῷ υδεὰ Ὀεζαυδε οὗ ἴῃς ρτγορδειὶς 
τεΐεγεπος (πη κ. οπἶγ). 80 Ῥσίςδειβδ: 
“ τελεῖσθαι Πἰς εδδε αυοά Μᾶτο. χί. 23, 24 
εἶναι, ᾳυοά τ Οον. ἱν. 5 γίνεσθαι, υοὰΣτ 
Ῥεῖ. ν. 9 ἐπιτελεῖσθαι. Ιη 411] ἴπεδε 
Ρίδςεβ {πε νετῦ 8 [ο]οννεὰ Ὀγ ἴδε ἀδῖϊνε. 
-- Υν»ν. 32,33. ΤἼε ἀεῖδι]β οὗ {πε Ῥαββίοῃ 
ἂῖε ἴτε βαπ)Ὲ 28 ἰη Μῖκ., ἜἼχοθρὶ [δῖ πὸ 
ταδηϊίοη ἰ5 τηδάς οὗ ἴῃς 7615} τυ ]ετβ, 
δηά τῃδὶ οἵδε ραγιίουϊδτβ ἀγα ρίνεπ ἴῃ ἃ 
βοπιεν δὶ ἀϊετεπὶ ογάετ, --- τ. 34. ΤῊ 
ἰβ Ρεου] αν το Π[κ. Α βἰπηασ βιδίεγηεηῖ ἴῃ 
ἶχ. 45 ἢ τδ6 βάπη)ς ουτίουδ τερειτίοη. 
“Απ εππρπαῖίς ρῥγοϊιχί εν " 18 Μαγετγ᾽ 8 
ςοπηπιεηῖ. 1. ΝΥ εῖββ (Μεγεσ) ἴτοπὶ ἴῃς 
ἕδλοῖβ τπαΐ 18 νεῦβε γερεδίβ ἰχ. 45 δηά 
τῆδὲ 1. ἀνοϊ 8 τερειείοη ἱπέεσβ ἐπδὲ τς 
ννοσάβ τησβὲ πάνθ Ὀδεη ἴῃ ἢΐ8 βοῦσζοε. 1 
ταῖποσ τπΐηκ ταὶ ΜῈ να Πογα δὴ εβογι 
οη 1.Κ.᾿8 ραγῖ ἴο οοπχρεπβδῖβ Ὁγ ἃ βεπεσαὶ 
δἰδιεπιεπὶ δρουΐ ἴπεὶ ἱρπόζαηςς οὗ ἴδε 
Ύνεῖνε ἴοσ ἔπε ἱπβίγυςιῖνε πδγγαῖίνα 
δῦουξ τ[π6 ἔνο βοηβ οὗ Ζεδεάεε ψῃο ἢ 
ΠΟΠΊ6Β ἴῃ Αἱ τπ|8 Ροΐπὶ ἴῃ Μι. δπά Μῖ.., 
δηά νος ΓΚ. οπιῖῖβ, ἀου δι] ε58 ὉῪ νναΥ 
οὗ βραγίηρ ἴῃς ἀϊδβοίρίεβ δῃ δχροβισα. 
ΤὨ6 ἰϊεγαϊίοη (βαπὶς τπΐπρ βαϊὰ τῆτες 
εἶπγ65) 8 ἰπ 1.8 πιδῆπεῖ (Αςἰβ χίν. 8), 
Ῥυξ ἰξ ἰδ βἰρπίἤσαπι ἤθγε. Τῆς αἰτὶ ἰβ ὉῪ 
τερειϊτίοη οὗ ἃ ρεπεγαὶ βίδιεπιθπὶ ἴο σοη- 
ΥΕΥ {πε ἱπιρτεββίοῃ τηδάς Ὁ ἴπε Ἵοοῦ- 
ογεῖς βίογυ---8η υὐΐεσ ἱπιροββι ὉΠ ν. ΝΟ 
νοπάεγ 1. ἰαδουτβ 'ἴπ ἀχρσγεββδίοη, ἰῇ 
νίῖεν οὗ ἴδᾶὶ Πυπη]διηρ Ῥσοοῦ οὗ 
ἱξπογᾶπος δηὰ στηογὰὶ ννελκποθθὶ Βυΐ 

τῆς δἰίεπιρὶ ἴ0 ἔἐχργεββ ἴ8 8 ἱπεχρσζεββίθὶς 
ἰδ ἰπιετγεβιιηρ 88 βῃονίηρς παῖ ΓΚ. πιυδὲ 
δᾶνε δὰ τε βοῃβ οἵ Ζερδεάβε ἱποίάβηι ἱπ 
δι τπυϊπὰ τπουρῃ Ὧε ἄοεβ ποῖ οῆοοβε ἴοὸ 
τεοογὰ 1, Τῆς οπιϊββίοῃ οὗ [Πϊ8 ἱποϊάδπὶ 
ςαττίεβ δίοπρ νυ τς 1Πε οπιἰβδίοη οὗ (8 
βεοοηά δηὰ πιοβί ἱπιροτίδηϊ βαγίηρ οἵ ουγ 
1μογὰ οςοποεγηΐηρ ἴπ6 δἰρηίβοδπος οὗ Ηἰδ 
ἀεαιῃ. 1Κ.᾽8 ροβρεὶ ςοπιαί πα αγάϊυ δὴν 
δαβίβ ἴογ ἃ ἀοοιγίπε ου τμδὶ δυδγ)εςιῖ (οὐ. 
Με. χχ. 28, ΜΚ. χ. 45). 

γν. 35-43. Τὰε δἰἰπά »ιαπ αὐ Ἄενγίολο 
(Με. χχ. 29-34, ΜΚ. χ. 46-52).---τυφλός 
τᾷ: ἴῃς δ] πὰ τπηδη ἰδ ποῖ παπηεά, ἔτοπὶ 
ΨὨΙΟἢ 1. ΝΥ εἰβ8 (Μεγεῖ) ἱπέεγβ τπας τπς 
πᾶπιε οδηποὶ ἢᾶνε Ὀδεη ἴῃ [Κ.᾽6 βουτζοε. 
Α νεῖτγ ργεοδγίουβ ἰηίεσεποα. [.Κ. ἀενίαιεβ 
ἔοι {πε ἰγδάϊείοη ἴῃ τπε ρᾶγδ!]ε 8 ἃς το ἴδ ς 
Ῥίαςε οὗ ἐῆε ἱποίάεπε: σοππεςεηρ ἴὶ τὰ 
τς επίγαπος ἱπίο [εγίοπο ἱπβίεδά οἱ ἴδ ς 
εχίς ἔγοσῃ 6 ἴοννη.---παιτῶν 45 ἴῃ χνί. 
3.-ῖννεῖ. 36. ἀκούσας: ἰη 1. παῖ μα 
ἤεδΓβ 18 [Ὡς πιυϊ ἄς ραββίπρ ἐπεουρῇ, 
ΜΠ Ιοἢ Πα ννου]ὰ ἢανε βεεη ἰξ ες δά ποῖ 
Ῥεεπ Ὁ] πά. [π τς ράᾶγαὶ]εἶβ νν δῖ 15 ββαγὰ 
8 ἴπδὲ [ἃ ννὰβ 1εβϑὺ8 ἀσουπά ννῇοπι ἴῃ 
ταυτυάς μαά ραϊπετεά, ΒΟ ἀνθ ἃ 
βεείηρ πιδῃ τηῖρῃς πᾶνε μαά ἴο ἰξᾶγῃ ὉῪ 
ἰδῆς εασ. 1κ. 18. οδτείι! ἴο Ὀτίηρ οὐἱ ἔπε 
ἔδλοϊ οὗ ὈἸΪπάπεβ8.---διαπο, νον ἰβ Δῃ 
ἰπβίδηος οἱ ἃ ραγιςίρίς βεγνίηρ 8ἃ8 ἴῃ6 
οὐ)εςὶ οὗ ἃ βεῆ ἃ δαὶ νν88 μεαζά νγὰ8 
ἴῃς ῥατοίηρ οἵ πε οτονά.---τί εἴη τ΄, 
τῆς ορίαιινε ψίδουϊ ἄν ἱπ δἂῃ ἱπάϊγεςι 
αυαδιίοῃ πηᾶκεβ πε αυεβείοη ἀςβηίιςε (ο΄, 
1. 15, νὴ, ο, χν. 26).---Ν εγ. 37. Ναζ- 
ὡραῖος: πε υδι4] ἴοττγη ἱπ [ἰκ., δῃ 
ἐχοερτίοῃ ἴῃ ἵν. 34.-τὴίεσ. 38. ἐβόησεν: 
δογίβι, 6 οτἰεὰ οιὲ οπςα.---εσ. 39. οἱ 
προάγοντες, ἴΠο56 ἴῃ ἔτοπί, πεᾶγεδβὶ Ὠἰπι. 



32--43. ΧΙΧ, 1-- 4. 

με." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ο2 

40. Σταθεὶς δὲ δ1 Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς 
αὐτόν - ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν, 41. λέγων, “Τί 
σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπε, “Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω." 42. 
Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ““᾿Ανάβλεψον - ἡ πίστις σου σέσωκέ σε." 
43: Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν 
Θεόν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 

ΧΙΧ. 1. ΚΑΙ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ" 2. καὶ ἰδού, ἀνὴρ 
ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν " ἀρχιτελώνης, καὶ « μετα σαν 
οὗτος ἦν ὃ πλούσιος 3. καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν, τίς ἐστι, καὶ ἡ ΔΤ’ 
οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4. καὶ 
προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομωραίαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν" 

1 Οπεῖε ο ΒΌ (ΝΥ. Η.), ἴουπά ἴπ Μ}1 (Τίϑςἢ.). 
3 γε λεγων  ΒΟΌΙΧ 57 6. 

ΔΙ, 245 οπιϊξ ουτος (Τίς Ἐ,). 
και ἣν ἰῃ τηδγρ.). 

4 εἰ τὸ ἐμπρ. ἰπ ΜΙ ΒΙ,. 

Ηςε ψου]ὰ Βεῶσ ἐς βουπὰ οὗἩ δε Ἵστοννά 
Ῥεΐοσε ἰὶ ςαπὶα ὉΡ ἴο Ὠΐπι; Ψἤεη ἰξ νν88 
οἷἶοβε ἴο δὶπι ἢε ψουϊὰ πιᾶκα ἱπαυΐτυ τί 
εἴη.- σιγήσῃ: οηἱϊν ἰπ 1[Κ. Δηὰ 8:1. Ρδυϊ, 
δῃονίηρ δὐϊτογίαὶ ονασγννοσκίηρ οὔ τῆς 
βουγοα.---ὄκραζεν : ἃ δίτοηρεῖ νγοσὰ ἐπδπ 
ἐβόησεν δηὰ ἱπιρετέεςι, Κερὲ ββουκίηρ 
Ἰουάες ἴλη Ὀεῖοτγα.---  εσ. 40. ὀχθῆναι, 
ἴο δε ἰφσά ἴο Ηἰπι; [κκ. ἀραίῃ σδγεῖ ἴὸ 
Ῥτγίηρ οὐὔ τῆς ἕλοι οἵ ὈΪΠπάηςεββ, 411 τῆς 
τόσα ποιίοεαθὶς ἤδη ἢἰ8 παιγαῖῖνε 8 
ςοπιραγεά νὴ Ράγα}1ε8. ὍΤΠς οπιίββϑίοη 
οὗ {πε ἱπιογαβεπρ ρασιϊουϊασθ ἰπ ΜΚ., νν. 
49, 50, 48 ὕεεη τετηδεκεά οἡ (Η 8Πῃ) δ8 
Ρτονίηρς ἴμδαὶ 1κ. ἀϊά ποῖ Κπον ΜΚ. 
Αρϑίη ἃ ργεσδγίουβ ἱπέδσσεποθ, [{ 18 1.1.5 
Βαδίε ἴο πηαρηΐν ἴδε τηΐγαοϊς, ἐπεγείοσα 
Βε {6118 πε 5ΊΟΓΥ 80 88 ἴο Ὀγίπρ ουὲ ἴῃδὲ 
τ νγᾶβ ἃ οδβε οὗ ἰοΐϊδὶ δ]: πάπαββ, ΠΟ ἢ 
ἀοεβ ποῖ οἰθαγὶν ἄρρεᾶσ ἴῃ Μκ., υἱάέ 
νεῖ. 50.- νεῖ. 41. κύριε: ἰπ ΜΚ. 
Ῥαββονί.---Νετ, 43. αἶνον, ρταῖδε, ἃ 
Ῥοεῖισαὶ ννοστὰ ἴῃ ασαεκ νυυτγίτοτβ τ (1) ἃ 
βαγίηρ, (2) ἃ ψοτγὰά οἵ ργδίβε, γεάψυεπε ἴῃ 
ϑερῖ. διδόναι αἶνον, ἰηδιεδὰ οἵ αἰνεῖν, ἰδ 
Ἠεϊ!εηϊβεῖς. 
Οβάρτεε ΧΙΧ, Ζλοοηλεῦβ. ΡΑΚΑΒΙΕ 

ΟΡ ΤῊΗΕ ῬοΟΌΝΡ8. ἘΝΤΕΥ ΙΝΤῸ Ϊξεὺῦ- 
ΒΑΙῈΜ.-- νυν. τὸ Τὰς σίοῦνγ» 0 
Ζαιελαεμς, ἴῃ {κι Οπῖγ, ἀρρᾶγεπεν 
ἀεείνεά ἴτοπὶ δὴ Αταπηαὶς βουγοι---ποῖα 
πε αδυπάλπε δὲ οὗ καὶ ἴο ςοππεοὶ 
οἴδυξεβ---ὃυῖ Ὀεδγίηρ ἴγᾶσεβ οὗ εὐϊτοτίαὶ 
τανίβίοη ἰπ 1ῃε βίγὶε (καθότι, νοτ. 9).--- 
Ψεῖ. τ. διήρχετο: ἴἢε ἱποίάεηι οσςυτγτεά 
Ψ Ώδη 6815 ννὰ8β ραβϑίηρ τπγουρῃ 7εγίομο, 
Ῥτεςίβεῖὶυ τνῆεζα, ποῖ ἱπάϊςαιεά.--- ὀνόματι 

ΚΓ τῆς βᾶπιὲ ψυσίἴοσ 

Β τεδάβ και αντὸς νἱίβουϊ ἣν (Υ Η. ἰεχὲ, νἱα 

καλούμενος, οαἰἸϊεὰ Ὁ πΑπΊΘ, 88 ἴῃ ΐ. 6: ; 
8 Ηοτγαίβπι, ὀνόματι ξυρετῆυουΒβ.---Ζακ,, 
ἀρχιτ.» πλούσιος: πᾶτης, οσουραίίοη, 
ΒΟ(Ι4] βιδπάϊηρ. Ζδοςῆδειβ τ (86 Ρυγα 
οηδ, δυῖϊ ποῖ 50 ἱπίεπάςδά; οπίεξ ρυ δ] οαπ; 
ῬΙΟΌΔΌΪ ἃ ποδὰ πηᾶῃ οἵ ὀνθζβεοῦ ονδῦ 
πε Ἰοςδὶ οοἰϊοοίοσβ οὗ ἴαχϑβϑ, οὗ ννῆοπι 
παῖε τηὶρῶς θὲ ἃ φοούϊν πυπρες ἱπ 
7]εγίομο, νυ [15 θ415ἀπὶ ἰγδάς, δπὰ ἐγαβῆς 
ἔτοπὶ (ἢ εαβίθσγῃ ἴο ἴῃ νγεβϑίδση βὰς οὗ 
7ογάδηῃ.---ν εγσ. 3. ἐζήτει: ἱπιρετέεοι, ἰπ- 
ΡΙγίπε ςοπείπυουβ εῇοτί, ἴοσ ἃ ΨὮ116 υπ- 
Βιιοςαββϑίαϊ, θδοδιιβε οἵ (ἀπὸ) ἴπε ογονὰ, 
ἴοο ἄεπβε ἴο Ρεπείγαϊε, δηὰ ποῖ τὸ 68 
86εῃ ΟνΟῚ ΡΥ ἀίνι, θεΐηρ' βΒῃοσὶ οὗ βέδίυσε 
(ἡλικίᾳ δὲ ἴῃ Με. νί. 27).---ἰδεῖν τὸν Ἰ1. 
τίᾳ ἐστι -- ἰδεῖν τίς ἐστιν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἴο 
866 ὙὙΟ [6818 ἰβ τὸ ἐς γαεὶς σορτιοσοσγα 
(Καυΐποε!); ““)ανια ποίυση υμἰέμ ποβοασζα 
ουρίεραι " (τοῖίυ8).--νεῖ, 4. εἰς τὸ 
ἔμπροσθεν, ἰπ ἴτοπί οἵ ἴδε ογτοννά, ἴο 
τᾶκα βδυγε; βίϑιίοπεά δὲ τυ ροϊπὶ 
ΤΡροβίίες ἴδε Ἵοσονά δα πιρῃς τηΐβ8 ἢ 5 
οἤδηςα.--συκομοραίαν, ἃ ἢρ πιυ] 
ἴτε 6, ἃ8 ΠΊΔΠΥ ἴὨὶπκ -- συκάμινος ἴῃ χνὶϊ. 
6; δυΐ Ὧν πδη ποῖ ὑδὲ ἔπε βαᾶπὶῈ ννογὰ 
ἴῃ ῬοΙ᾿ ρΐδοεβ, {πε ΟἹΪΥ ἔννο ρίδοεβ ἴῃ 
ΝΙΤ. νει παν οςουσ, ῬοῖΒ υδεὰ ὉΥ 

Τὸ τἢϊ8 ἰξ 48 Ῥδδη 
τερ!εὰ: “ΑἸΠουρἢ ἰξ πιᾶν Ὁ δἀπιειεά 
1τῆαι τῆς ςγεανεῖηο 18 Ῥγορεγὶν δηά ἱπ 1,Κ. 
χνῖ. 6 τπῸ πιεῖν, δηὰ ἴδε 5» εαηιογε 
πε ἣξ του ]Ῥεγγυ, οὐ δσυοάτηοσε ἢρ, γεῖ (ἢ ς 
Ἰαϊίεσ ἰβ τῆς ἴγες ρεπεγαιν τγείετγεά τὸ 
ἐπ τῆς ΟΟΥΤ. δπά οδιεά ὉΥ τπε ϑερῖ. 
φγεαπῖπε, ἃ8 τ Κίηρβ χ. γᾷ τ Οβγοη. 
χχνὶϊ, 28, Ρβ. ᾿ἰχχνί!. 47, Ατλ. υἱΐ. 14. 



όοφ4 

ὅτι δι᾽ ἐκείνης 1 ἤμελλε διέρχεσθαι. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΧ. 

5. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, 
ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν, καὶ 3 εἶπε πρὸς αὐτόν, ““Ζακχαῖε, 
σπεύσας κατάβηθι" σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι." 
6. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. ἡ. καὶ 

ἰδόντες ἅπαντες διεγόγγυζον, λέγοντες, “Ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ 

εἰσῆλθε καταλῦσαι." 8. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον, 

«Ἰδού, τὰ ἡμίση ὃ τῶν ὑπαρχόντων μου," κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς ὅ " 
Β ΟΒ. ΠΙ, τς. καὶ εἴ τινός τι " ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι “" τετραπλοῦν." 9. Εἶπε 

εἸΑΝ ΤΟ ϑὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, “Ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ 
ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν.5 1ο. ἦλθε γὰρ ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός." 

1 φκκεινης νἱῖδουῖ δι 'π ΦΑΒΙΟΚ αἱ. 

3 ειδεν αντον και οπἰεὰ ἰπ ΑΒ], Σ, 131 αἱ. 

8 ΤΗῖβ ννογά νασίουβῖγν βρεῖς, ἡμίσεια ἴῃ ΒΙΟ 382. 

4 μου Ὀείοτε τῶν νυπ΄ ἱπΊΒΙΟ 1, 200 αἱ. 

δ τοις (Β οὔλἱ 18) πτωχοῖς διδωμι ἴπ ΒΌΓΟ 1, 33, 200. 

6 Οπιξ ἐστιν 1. (Τίβο.) ; ἐουπά ἱπ ΒΌ0 αἱ. (Ν.Η. Ὀτδοϊκεῖδ). 

Ὀϊοβοογίἀδβ Ὄχργεβϑὶν βᾶγβ Συκόμορον, 
ἕνιοι δὲ καὶ τοῦτο συκάμινον λέγουσι, 
11Ὁ..1., σαρ. 180 (5πι||{} 8 εέίοπανγ οὔ ίλε 
Βίἰδίε, 5. ν. ϑγεαπιογε). ΤῊΪβ ἰδ ἰη εῇεςς 
ἴο Βα  ἔπαὶ [πγουρἢ ἔπε ἱπῆυεπος οὗ της 
ϑερέ. δπά Φο]οννπρ ςοπΊποη υ8ᾶ5ε [κ. 
υδεὰ ἴτε ἵνοὸ νογάβ ἱπά! εγεηι]γ 45 
ΒΥποηγτη5.-- ἐκείνης : ΒΌΡΡΙΥ ὁδοῦ, οὐ, ν. 
19.-τν εσ. 5. Ζακχαῖε: [εἐ5.8 Κπονν5 δὶ 
πᾶτας, ον ποῖ ἱπάϊοδιεά.-- σπεύσας, 
εἴς., υκτογεὰ ἴῃ οοτάϊα! ἰοπα 45 1 Ηδ ννεγα 
δρεδκίηρ ἴο ἃ ἔδπλ] ας ἐτιθη ἃ ννμοτη Ης 15 
εἰδὰ το δεὲ πὰ νυἢ ποτὰ Ηε πηδδηβ ἴὸ 
βῖδυ ἱπαὶ ἄδλγ. δὲ ἃ ἀεὶ ρμια] βυτ- 
τῖβε τπαΐὶ βαϊυϊδιίίοη, δη ἃ ἢονν ἰγγεϑιβεῖδὶς 

118 (τἰεπαἶγ ἔγδηκπαββ, νεῖ. 6 βῇοννβ. 
πινεῦ. 7. ἅπαντες : ρεπεγαὶ πγυϊίετεά 
ἀΐϊδβθεπε (ποῖ Ἔνεη {πὸ Ἵ Νεϊνε ἐχοερίεά), 
ΜΠΙςἢ [6505 απιϊοϊραϊεά δπὰ ἀϊβγεραγάεά, 
Νοῖς Ηἰβ οουγᾶψε, δηὰ ον" πιυοῇ ῥγα- 
)μάϊος τλε υποοπιπιοη ἱπ ςοπάποις ᾿ᾶ5 ἴὸ 
τεοκοη Ψἢ.--ὡμαρτωλῷ : πο τεᾶδοη ἰο 
τδῖηκ ἢ δβοπὶὲ δηοίθης ἀπά τηοάσγῃ 
ςοπιπιοπίδίοσβ ἴπας Ζδοομδουβ ννᾶβ ἃ 
Θεπίῖε, ἃ δοὸη οὗ Αργδπδπὶ οἷν ἰῃ ἃ 
Βρ᾽ ἴα] βεπβα. Ὅῆεν τπουρῆς Πίπὶ υηῆξ 
το Ὅς ΟΠ γῖδι᾿βΒ ποβϑὲ Ὀδσᾶυβε ἢῈ ΨΜ88 ἃ 
κἐ βίηποι ᾿ (ατοιία5). Α βίππεσ οὗ ξορηγϑδ 
Ὀεσδυβε ἃ ρυ δ] Δη, ἃ ρτεϑὶ βίπποεσ Ὀδοδιβα 
ἃ Τἤίεῇ ρυδϊϊςδη. ---Ν ες. 8. σταθεὶς : [κε 
{πε Ῥῃαγίβεεβ (χνί!. 11) Ὀὰς ἰη ἃ ἀϊβεγεης 
ερίγιῖ---ἰπ βεϊ [-ἀοδίεπος, ποὶ 5εἰ [ἰδλυάακίοη. 
)7. Νν εἶβ8. τπῖπκ8 τῆ ννογὰ ἰπάϊςαϊεβ (πὰ 
βοίδσηη διιτυὰς οὗ ἃ πιδῃ δδουῖΐ τὸ γτηδκα 
ἃ νον (Μενεσ).--- μ. τ᾿ ὑπαρχόντων, ἰῃς 
8416 οὗ τγν φοράς, εἀττῖπρβ, ποῖ οὗ ΠΊΥ 

ἱποοπια (οἱ πρόσοδοι) 48 αοάεῖ δυρρεκῖβ. 
--ϑδίδωμι, ἀποδίδωμι : ῥτεδεηΐβ, ρτΟΌΔΟΙΥ 
εχργεβδίηρ ποῖ ραϑὲ δαδὶς δυϊ ρυγροβα 
ἴογ ἐδε ἕαϊυτα. 815 5 1Π6 γερεηθγδίίηρ 
εἴεος οὗ τπδὲ ρεπεγουβ, ὕσανα ψογὰ οὗ 
7εβὺ5. [τ 45 πιδᾶάς ἃ πεῖν τηδη οὗ δἰπι. 
Υει τῆς ἀεκῖγε ἴο βες 6515, οὗ ννῆοπι ἢ8 
μιδὰ Πεαζὰά 85 πε ρυ δ] οδηβ᾽ ἐτίθηά, Βῆοννβ 
παῖς τΠς ρεζτὰ οὗ [86 πεν τῇδῃ νν88 ἴμετε 
Ῥεῖοσε. Α “"βίππεγ᾽" ἀουθεῖεβθ ἴῃ ἴδε 
ΨΆΑΥ Ἰηἀὶςαιεά, 48 τΠε εἴ τι παν δάτηϊιβ, 
Ῥυϊ ὈΥ πο πηεδη8, ἔνε ἰῇ {πε ρδϑῖ, ἃ ἵγρε 
οὗ τῆς δατᾶ, πεδγίίθβθ, υπβοσυρυϊουβ 
Ρυδ]ςδη.---τετραπλοῦν, ουγ ἕο! ἃ, 25. πη 
᾿ᾶ568 οἵ ἱπεῖ (Εχοάυβ χχὶϊ. 1, ἰοῦ οσ ἄνα 
[0] 4).---Ν εσ. 9. πρὸς αὑτὸν, ἴο πὶ ΟΥ 
ΜΙ ταΐεγεποα ἴο Πἰπι; ργοῦδο)Υ ῬοΙΣ ; 
1ὲ ψογᾶβ πιεᾶπὶ ἔοσ ἴῇς εαῖ8 οἵ 
Ζαεςοδδευβ ἀπά ἃ}1 ννῆο της ὃς ἵπετα 
ἴο Πεᾶγ, οὔ ρεσπαρβ βροκεη ἢδὶῇ 88 ἃ 
8ο] ἰοαυν.--- καθότι, ᾿πΑδηλιςοἢ 85; 8ἃ Ψψογὰ 
οὗ 1.8; ἴῃ Πἰ5 ννυττἰπρ8 οηἷν ἰπ Ν.Τ.-- 
υἱὸς ᾿Α., ἃ δοη οὗ Αὐτδἢδπὶ ἴῃ ἴῃ πδζυγαὶ 
56η86, ἃ [εἱν; ἃ ῥγοίΐεβι δραίηβί ρορυΐδσγ 
Ρτα)υάϊος, ἔοτ ννιοῃ ἃ ρυ δ] σα νν88 88 ἃ 
δεδίμεη. Τῆς πιοσε σδάϊςδὶ γεάβοῃ, υη- 
ἐχργεββεά, δι ργεβεπὶ ἀουδι688 τὸ πὸ 
τηϊηὰ οὗ [εδυ5, ννᾶ5: βεσδιβε ἢς 4150 ἰ8 ἃ 
δοη οὗ "παη, ἃ Ὠυπιδη Ὀεΐηρ.--- ἐγ. 10. 
Α ρτεαὶ Κεγ-νογὰ το Οἢγίβι 8 ἰάεα οὐ Ηἰ8 
ονη τηϊββίοη---ἃ ϑανίοιτ. -- τὸ ἀπολωλός, 
τῆς Ιοβὲ, 4 ραϊδεῖίς πᾶπια ίοσς ἔῃ οδ͵εςῖβ 
οἵ Οῃ γίβι᾽ 8 φυεβῖ; 18 βῃδάςβ οὗ πιβαπίηρ' 
ἴο δε Ἰἰεατπεά ἔγοπιὶ [8 ραγδῦϊεβ ἴῃ ἈΚ. 
χν.: ἰοϑῖ 8485 ἃ βῆεερ, ἃ Ἷοίῃ, 4 ἔοο βἢ 
δοῃ πᾶ ὕῬε ἷἰοδσῖ. δτγε ἴδε τέγη ροϊηϊδ 



5-13. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όος 

11. ᾿ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπε παραβολήν, 
διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ, ἷ 

χρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ “ ἀναφαίνεσθαι - 12. εἶπεν οὖν, 
καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παρα- ἀ Αεἰ5 ααὶς 

ε Αςἰβ χνὶϊ. 
τι Οος 

“"Αγθρωπός τις " εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ εὐ 
βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι. 

δ εγγυς εἰναι [. αντον ἴῃ Ὁ ΒΙ, 157. 

το πε βοοίδὶ ἀερταάδιίοη δηά ἰβοϊδείοη οὗ 
τδε ρυ ]!οαπ8. ὙΒαΥ ἡνεσγε βοοίδὶ Ἰερεγβ. 
νι  τεΐδγεπος (ο ἴξε ςοπάυοϊ οὗἉ 7εδβ8 
ἴῃ τη18 οα86 Ευΐϊῆγ. Ζίρ. τεπιδεκβ: “1 
5 περαββᾶσυ ἴοὸ ἄδβρίβε ἔπε 1|π||6ὲ βοδηάδὶ 
ΨΏεη ἃ ρτεαῖ βδ νδτίοη σοπΊ68 ἴο ΔΎ οπ6 
δηᾷ ποῖ ἴο ἴοβε ἵπε στεδῖ οη δοοουπῖ οὔτῃε 
1|π||6" (χρὴ γὰρ τοῦ μικροῦ σκανδάλου 
καταφρονεῖν, ἔνϑα μεγάλη σωτηρία τινὶ 
προσγίνεται, καὶ μὴ διὰ τὸ μικρὸν 
ἀπόλλειν (Ξ[“) τὸ μέγα). ὙἼΠε 5'ρηϊποδηςα 
οὗ ΟἸσίβε σποοβίπρ ἃ ρυδ᾽ίοσδη ἕος Ηἰβ 
Βοβῖ ἴῃ ἃ ἴοννῃ ψνἤεγα ΠΊΔΩΥ ῥτίεβὶβ ἄννεῖς 
μα5 Ῥεεη γεπηιασκεά ου. Ατί. “ Ῥυδιςοδη " 
ἰπ ΘΒ 8 διοέίοπαγγ Οὗ ἐκε Βἰδίε. 

γν. 11-27. Ῥαγαδὶς οὕ ἐκε ῥομηάς, οΥ οὗ 
ἐμὲ ποδίοριαπ τοῦ ροό5 ἰο πὰ α ἀϊηράοηι 
(ῳ. Μι. χχν. 14-30). ἱπῖίο ἔπε νεχεὰ 
αυεβιίοη οὗ τῆς σοππεοιίοη θεΐννεθη 1818 
Ῥᾶγαῦϊε δπὰ ἔπδὶ οὔ με ἰδ]επὲβ ἰπ ΜΙ. 1 
οδηποῖ οῖα ρΡῸ. Τδδῖ ἴπεγα 18 ἃ γεβαπ- 
δίαπος Ὀεΐνγεεη {Πεπὶ 15 οὈνίουβ, ἀηὰ {πα 
ΒΥροιδμεβὶβ ἰμδὲ ἔς ομα Π85 ρτοινῃ ουὔΐ οὗ 
τὰς οἵδοσ ἰπ πε σουγβε οὗ ἰγαάϊτίου σδη- 
ποῖ Ῥὲ {τεαϊεὰ 88 ἃ πῆεγε ἱγηρεγιίπεποα. 
Υδι παῖ ἴον ἅτε ἔνο ἀϊβεῖπος ραγαῦ]εβ ἰπ 
τῇεὶς τηδίπ ἐεδΐυσγεβ, θοιἢ βροκεη ὃΥ 6508, 
58 ποῖ ἱπιρσοραῦὶε. ὙΠΕΥ βεγνα ἀϊβεγεης 
Ῥύτροξεβ, δπά {πεῖς γτεβρεοῖῖνα ἀε4115 5αϊς 
πεῖς τεβρεοῖῖνα ργροβεβ, δηὰ {πε Κίπάσγεὰ 
εδΐυσεβ ΤΏΔΥῪ ΟἿΪγν βῇον ἴπδὲ 1εβϑὺ8 ἀϊά 
ποῖ βοϊϊοϊουβῖν ἀνοϊά τερεαιίηρ Ηἰτηβεϊ. 
ἼΒε ραγδδὶς δεΐοτε 8 βι118 [Πς βἰευδίίοη 
88 ἀεβοσίρεά ὃν Γὰκα, ᾿ἴπ 80 ἔδσ 485 ἴΐ οοσ- 
τεοῖβ τηϊβίδκεη Ἴχρεοϊδείοηβ ἢ τεραγὰ 
ἴο ἴῃς δάνεπε οὗ ἴπεὲ Κιίηράοπι. [ξ ἴ5 ἃ 
Ῥτορδειίς βκεῖς ἴῃ ρδγδθοϊὶς ἔοστῃ οὗ ἴδε 
Σθ δ] δυΐυτα Ὀείογε ἴπαεπὶ, ἴῃς ἐογίαπεβ οὗ 
τῆς Κίηρ δπὰ τῃς νατίουβ διἱτυΔε8 οὗ 
ΤΆΘη ἰονναιἀβ ἢιγη. [1 ἰβ πιοσε δ᾽] δὰ ἴὸ 
ΔΙΙΕρΟΥν ἰμᾶπ πιοβὶ οὗ ἔπε ρδγδῦϊεβ, πὰ 
ὁ ἴδι8 ρτουηά, δοςοτγάϊηρ ἴο 1. Υν εἰ55 (1π 
Μεγετ), ἴξ ςαπποῖ πᾶνε ρτοςεεάεά ἔτοπι 
7εβυ8. Οπε {4115 ἴο δες νὮγ [εβὺβ τηὶρδὶ 
τοῖ οσοδϑίοη Δ ν υ56 Δ᾽] ἘΡΌτΥ 48 ἃ νεῃῖοὶα 
οἵ ττυ1ἢ 88 ψν6}} 28 οἵπεσ [εαςἤοσβ. 

γεσ. τι. Τὰς ἱμίγοάποείίοι,.--- ταῦτα 
ὨδίυΓΑΙΥ βυρρεβίβ ἴῃς νγογάβ βροκεη ἴὸ 
Ζαοςἤδευβ ὈῪ 6818 δϑοιιξ βαϊναιίίοπ, 45 
ψμδὶ νὰ μεατγά.---προσθεὶς εἶπε ἱπκίϊαῖε5 

13. καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, 

ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα ᾿ μνᾶς, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε 

(Ξενδη 
εἰπις8) 

ἴε Ηεῦγον σοπβίγυοιίοη τ Ης δάδεά 
δηά βαϊά, οὐ. ἀξεη. χχχν!. 5, προσθεῖσα 
ἕτεκεν.-- ἐγγὺς : ἀροιυς Βίτεεη πη168 οἵ'.--- 
παραχρῆμα: ἃ παίυγαί εἐχρεοϊδιίοη ἴοτ 
πιεπάβ8 οὗὨ εβ08 ἴο επιεγίδίη, ἀπά ἔοσ δἱὶ, 
τϊεπᾶς δηὰ ἴοςδ, ἴο ἱπιραῖε ἰο Ηἰπι, ἀπά ἃ 
δοοά οςοαβίοη ἔογ υἱζετίηρ ἃ ρασγδὺϊβ ἴοὸ 
σογγαοὶ ζα᾽βε ἱπιρχεββίοηβ; σοτηραγαῦϊα ἴῃ 
1118 ταβροοῖ ἢ {πε ράγδῦ]ς οὗ ἐλε δηῤ- 
ῥένγ ἵπ 1. χὶν.---ϑαγίπρ ἰπ οἤἴεςξ, "ποῖ 50 
Βοοῃ 88 γοὺῦ {Πίπκ, ΠΟΥ νν1}] 411 θὲ 45 νν6}]} 
αῇεοιεὰ ἰο {πε Κίπρ δηᾶ ἢΠἰ5. Κίησάοπι 28 
γοῦ τῇδυ δΌΡΡΟΞΚβα "᾿. 

γν. 12-27. Τὰς ῥαγαδῖε.---εὐγενὴς, νγε]1- 
Ῥοτη, ποδὶε ; οὗ βοΐ ταὴῖκ δηὰ βοςῖαδὶ 
Ῥοβίτίοπ ἐμαὶ ἢς πιῖρῃξ Ἰεριεἰγηδιεὶν ἀϑρίγα 
ἴο ἃ κίηράοτη. Τῆς Ηδτγοά [απ ν ταϊρἣς 
αυϊξε ννε6}} θ6 ἴῃ νίενν, Ηεγοά ἔδε ἀτεδὲ 
δηὰ Π᾿5 βοὴ Ασοβείδυβ δά δοῖμ δ!!! ροπα 
ον ξογίεδο οπ τϊ8 ἐσγαπὰ, δηθὰ Ατοῆο- 
Ἰδυ8 δά δά {ῃς ἐχρεγίεπος ἀδβογί θεά ἴῃ 
νεσ. 14. ϑ8ίἴηποε ἴδε τἰπγε οὗ ΟἸ]ετίςυβ δπὰ 
νοϊῖ, ννῆο ἢἤγβε βδυρρεβίδά ἵ'ξ, {πε ἰάεα ἴθδς 
τε Ηετγοά ἔδπλν ννᾶ5 ἰῃ ΟἾγίβι᾽ 5 πιπὰ 
828 Ὀδεῇ νεσὺ βἜηςγα ν δοσεριεά. 5οῆδηΖ 
ἘΠ ΚΒ. ]εβὺ5 νου ποῖ πᾶνε βεϊεςιεὰ 50 
Ῥδά ἃ πηδῃ δ5 Ασοπεῖδυβ ἴο γεργεβεηὶ Η πη. 
Υει Ηδ βεϊεςιθὰ ἃ Ξε ἢϑἢ πεῖρῃδουγ δηὰ 
δῃ υπ͵υδὲ Ἰυᾶρε ἴο γεργεβεης αοά 48 Ης 
αῤῥεανς, ἀπιὰ δῷ ππ]υβὲ βιεννασὰ το ἴσδς ἢ 
Ῥγυάεποε !---εἰς χώραν μακράν: ἱπηρ᾽ γα 
Ἶαρϑβε οἵ εἰπε ; ΕοπΊα, ἴῃ ἔπε σαϑε οὔ Αγοπα- 
ἴδυ5.---ὡποστρέψαι: (πε ἀεείγεά Κίπράοηι 
ἰ8 ἰπ {πὸ ἰαπά οὗ δ΄5 δίτιῃ ; Ῥαϊδβδιὶπα ἴῃ 
οᾶβα οὗ Ατοβεϊδυβ.--- νεῖ. 13. δέκα δ.» 
ἴα, ἃ σοηπδβίἀθγαθὶα υτηδεγ, ροϊπείπρ ἴο 
δῇ δχίθηβίνα πουβεῃοϊά Ἂβί δ] βῃπλειι. 
--δέκα μνᾶς, ἴεπ ρουπάϑ, ποῖ ἴο «δςἢ δυῖ 
διηοηρ ἴδεπὶ (νεῖ. 16). Α ἀτεοκ ρουπά 
τε δῦους χΧ.3 οἵ 3.4; ἃ Ηβργεν Ξξ Ὡβδεὶν 
ἄουδίε ; ἴῃ εἰπεῖ σςᾶβ6 4 5πι|8]} βιιπὶ σοπη- 
Ραγοὰ ννἱἢ ἐπε ἀπιουπίβ ἱπ Μί. χχν. Τῆς 
Ῥύγροβα ἴῃ τἢῆ6 ἴννο ρδγαῦ εβ 15. Ἐπιίγεὶν 
ἀϊβεγεπε. [πη ἐλε Ταίομίς ἰῆς πιδβίεσ ἀϊ- 
νἱ 65 δϊ8 ῃοἷς πηεδπ85 Δπιοηρ 8 βεσνδηΐῖβ 
ἴο θὲ τταάεὰ νυν, ἂβ5 ἴῃς ὑεβϑὲ νὰν οὗ 
ἀϊθροβίπρ οὔ τπεπὶ ἀυτίπρ Πῖ5. ἀθβεηςα. 
1η ἐλα Ῥοιν ας Ἦδ Βἰ ΠΙΡΙΥ ρῖνεβ ἃ πιοάσγαια 
5π|, [πε 54πι6 ἴο 811, ν ἢ ἃ νῖονν ἴο ἴεβὶ 
 αείιέν διὰ εαῤαροὶίν, ἃ5. Ὡς ἄεϑβιγεβ ἴο 



6οό 

ἕως 1 ἔρχομαι. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΧ. 

14. Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέ- 
ἐ Ἀ. τίν. στειλαν " πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον 
5 ἕξι χ “-. βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 1-ς. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ " ἐπανελθεῖν αὐτὸν 

λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπε φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους 
τούτους, οἷς ἔδωκε Ἶ τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῷ ὃ τίς τί διεπραγματεύσατο." 
16. παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο 
δέκα δ μνᾶς. 17. Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖ," ἀγαθὲ δοῦλε - ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ 
πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 18. Καὶ 

ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίησε πέντε μνᾶς. 

19. Εἶπε δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου ἐπάνω ὃ πέντε πόλεων. 

1 Ἐὸι εὡς ΦΑΒΌΣΙ, αἱ. Οτίᾳ. ἢανε ἐν ω. 
3 δεδωκει ἰπ ἸΒΌΙ, Ι, 25, 131. 

20. 

Ριάἀε Ὀεῖον. 

5 γνοι ἰπΠ ΜΙ ΒΌΙ, 33. 

4 Ἐὸοσ τις τι διεπραγματενσατο ἰπ ΑΒΓΔΛΠ, εἰς. (Τίες.), ΜΙ ΒΌΙ, 157 6 δᾶνε τι 
διεπραγματευσαντο (ΝΗ... 

δ δεκα προσειργασατο ἰη ΑΕ ΒΙ, Σ, 131, 200 ἃ 6. 

6 ἐν ἰπ ΣΦ ΑΙΕΔ αἱ. ῥὶ. (ΝΥ... πιᾶτα. -- Με.). ἐνγε ἰη ΒΌ 56, 58, δι Οτΐς. (ΤίδοΒ., 
ΨΜ. τεχὺ. 

Ἴ κυριε λῆεῖ ἡ μνα σὸν ἴῃ ,ΒΙ,.. ΤΕ. -Ξ- Ὁ, εἴς. 

8 σπανον γινον ἴπ ἐ ΒΙ, Ι, 131, 157, 200. Ὁ διᾶ8 γεινον καὶ σν 6π. 

πᾶνε ἰεδίεά πιδη ἴοσ πίρζπεσ βεγνίος ννῆεη 
τῆς εἶπα σοπεβ. Τῆς δπιουπὶ πΊδῪ δ] 
1π6 πιαβίεγ᾽ Β ἥπᾶποεβ, ἀπὰ τπουρἢ 58Π|2]]} 
ἰξ τῆΔῪ ἦυδὲ ου ἴπας δοοουπὶ 186 Ὀεῖίες 
ἴεδὲ οἤμλσζαοίες δηὰ ἀμθίποες ἐον ῦπῃ 
-Ξ- τεύσασθε, ἰταὰς νἱτ, Βοτα ΟὨΪΥ 
ΜΠ ΔΟΝ ϑοείριυγεβ, Ἰουπὰ ἰῃ ΡΙυϊδσοῇ, 

.: Ψἱἢ ἕως (ΤΙ) Ξ ὑπ|} 1 
ἐόν δαεὰ, νι ἐν ᾧ (Ν.Η.) τὸ ΠΟ 
ὅο (ἴο (δε ἕδσ οουπέγγ) ; Ῥεσβδρδ ἰϊ ἴβ υβεὰ 

ἘΘΠΔΠΕΥ ἴο ἱποπάς σοίηρς δηὰ τεϊυγη- 
ἴηρ.--νεῖ. 14. πολῖται -- συμπολῖται, 
Φε]]ονν-οἰτίΖεπδ οἵ {8 δβρίγαπί [0 ἰίπρβῃΐρ 
ΨὮΠΕ ἃ ρείναῖς οἰξίζεη (458 'π ἀεη. χχίϊι. 
ΣΙ, ϑερῖ., Ηεῦ. νἱῖϊ. τ, ΜΝ. Η.).--ἀμί- 
σονν, διαϊεὰ ὨΔΌΪ υΔ]1γ, δον ίαρ βοπλα- 
τη ἕασ στοης ἴῃ Πίπι, οὐ πῃ ἐάενε.---- 
πρεσβείαν: [18 δοίπ4 !}} παρρεπεά ἱπ ἴῃ8 
οᾶξβε οὗ Ατοποΐδυβ, οη 7μ5ὲ ργομμάς ; ἰὨϊ8, 
Βοννενεσ, ἰ8 πὸ ργοοῦ ἰῃδί ἢς οδπποῖ πανα 
Ῥεδῆ ἰῃ ΟΠ γίβιβ πλὶπά. ὍΤῇῶῆὲ ροϊηὶ ἰβ8, 
Βαϊτεά Ἶμ8ῖ οὐ ἀπ)]υβῖ, ἴθ (Π6 οςαβε οι οὗ 
Ατσοδμείδυβ ἂπά οἵ 1688 νεγυ σεβδὶ].--οὐ 

ἡ ὲ ἀοη  Ἰ8ῃ, δη δα ρἤ δες ποΐμ- 
»μ5, ΒΓΟΠρΡΕΣ ἴῃδΔη θέλομεν τοῦτον οὐ, εἴς. 

νν. τς Ὁ Αὐεν ἐλε γεέμγη.---ἂν τῷ 
ἐπανελθεῖν : ἐν “ΠῚ τῆς δογίβε ἱπβηϊεῖνε, 
808 ΠΥ Πἢ ργεβεηῖ, ας τεαυεπεν νυ ἱἢ 
δοτῖβὲ ἰη {κι τ, οὐ ἢίβ τεΐυγη, ἢς ἰδκε8 
δεοιίοη δ οὔςς (υἱέες Βυτίοη, Η. απά Τ'., 
ᾷ τορ).---εἶπε φωνηθῆναι -- ςοπηπημαπάεά 
(ἡμεῖς, Ψψυϊραῖε) το Ὀς ςαἱϊεὰ ; εἶπε ννῖἢ 

Βηϊεῖνα, ἰηβίεδά οἵἉ ἵνα ν»ἱἢ δυ δ) υηςεῖνα, 

88 πῃ Βοπιε Ρῥίδοςβ, 6.5.., ΜΙ. ἱν. 3.-τίᾳ 
τί ϑιεπρ. (Τ. Κ.) 5 ἔννο φυςδβίϊοπβ ἰπ θοῆς : 
ψη0 Πδά ραϊπεά δηγιπὶπρ δὰ ᾿δαδι-- τί 
διεπραγματεύσαντο (Ν.Η.), νβαῖ {δὲγ 
δὰ ραιπεά.---νεῖ. τό. μνᾶ σον, τῇ 
Ρουπά, τηοάεβιγ, 88 ᾿ξ Βα παὰά πο μδηὰ ος 
τηοσίε ἰπ ἔπε ραὶῃ (ατοιι8).---δέκα : ἃ ςοη- 
βίάδγδθ!ε ἰπογεᾶβε, ἱπιρ  γὶπῷ ῥγορογείοηδὶ 
Ἰεηρτῃ οἵ τίτης, τῆς Κίπράοπ) ποῖ μεα᾽.--- 
Ψψεῖ. 17. ἀγαθὲ νἱίπουϊ πιστέ, α5 ἰη Μί., 
Ῥυΐ πιστὸς ἴῃ ποχῖ οἴδυβε -Ξ ποῦῖς, ἀενοῖ- 
εἁ.--ν ἐλαχίστῳ, ἱπ ἃ νεῖν [π|6. ἐπὶ 
ὀλίγα ἰη Μι.--πάνω δέκα πόλεων, ονεῖ 
ἴδῃ οἰτίε8, οσ ἃ θεεαῤοὶἐς (Η οἰ ἐξπιδπη, Η. 
Ο.). Τὶβ ἴ8 νῃδὲ ἴπ6 κΚίηρ πᾶ5 δά ἱπ 
νίενν 411 αἱοηρ---ἰο ρεῖ οαρδῦὶο δηὰ ἰγυβὶν 
ξονεῖποῖβ.0 Α πεῖν Κίηρ πεεάβ ἴο ἴδκε 
δρεοΐδὶ ραΐπϑ δρουΐϊ (8. ὙΠε ττίδὶ οὗ 
ἐξπαάγβειὸς τγουρῇ ἐγαάδ ἰβ ποῖ ἀπδυϊαδὶς, 
88 βονεσηοσβ τνουϊὰ πᾶνε πιυςοῦ ἴο ἀο νυν 1ἢ 
πε ργονίποίδὶ γανεπαςβ.---νεσ. 8, πέντε, 
ἢνςε, Πα] 48 πιυςῇ, ἱπιρ᾽ γίηνρ [ε58 οδρδοῖϊυ, 
ἀϊίρμεπος, οοηδβοϊεπιϊὶουβηεββ, οὐ ἑνεὰ 
ΨὨιοῆ, δοννανοσ, ἰ8β ποὶ ἰδκδθὴ ἱπίο 
δοοουηί.--- τ. το. καὶ σὺ: (μῖ8 τπηᾶπ 
4150 ἀεεπιεᾶ ἱσυβινοσίῃυ, Ὀυϊ ΟΥ]6 88 οαρδ- 
εἰῖν, τπετείογε δρροϊηϊεὰ [0 ἃ βονεγπογ- 
ΒὮ1ρ, θυξ Οὔ]ε88 εχίεης. ΑἾδβο, ποῖε, ἴμεσα 
8 πο ῥγαΐδε. Ἠδξς νγἃ8 ποπεαβί, δυῖ πηῖρδς 
μανεὲ ἄοπε δεῖϊεσ. Τῆς πὸν Κὶπρ ἰδ 
1πδηκῆὰ τὸ πᾶνε Βοπεβὲν ὄνεπ τ τα- 
βρεοίδδίς, ἱδουσῇ ποῖ δά πιίγα δῖα δά πιίπῖῶ- 
τιδῖϊνε αυδὶ!εῖςδ. 

ῳω..-..--.---. παδε--- 



14-8. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ο7 

Καὶ ἕτερος 1 ἦλθε, λέγων, Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ' ἀποκει- ἱ (οἱ. 1. 5. 

μένην ἐν σουδαρίῳ - 21. ἐφοβούμην γάρ σε, 
2 Τίπαι. ἱν. 

ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς 8. Ηεῦ. 
εἴ. αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. 22. Λέγει 

δὲ 3 αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ἤδεις ὅτι 
ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἶμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ 
ἔσπειρα" 23. καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ὃ ἐπὶ τὴν ὁ 
τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα αὐτόδ; 24. Καὶ τοῖς 

παρεστῶσιν εἶπεν, Ἴλρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς δέκα 
μνᾶς ἔχοντι. 25. (Καὶ εἶπον αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.) 
26. Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται" ἀπὸ δὲ τοῦ 
μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ 27. Πλὴν τοὺς 
ἐχθρούς μου ἐκείνους,Σ τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ 

ο 

αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ ' κατασφάξατε " ἔμπροσθέν μου." 28. Καὶ Βετα οαΐ 
ΣΝ ΤΟ 

εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 

1 ετερος ἴπ ΘΟ ΒΌΙΕ 60, 247. 

δ μον το ἀργ. ἰῃ ΜΜΑΒΙ, 33. ΤΕ. Ξ Ὁ. 

δαντο ἔπραξα ἰῃ Μ3.Β]1,. 

Ἴ Οπιξ απ αὐτου Μ΄ ̓ΒΙ, 36, 53 αἱ. 

3 πρὶ δὲ δὲ Β αἱ. 1, 28, 131 αἱ. ὶ. 

4 Οπιῖι τὴν ΒΑΒΌΜΕΔ αἱ. ῥί. 
6 Οπιξ γαρ ᾿381, Σ, 131, 200. 

8 Ἐὸσ εκεινους (Ὠ, εἴς.)  ΒΚΙΜΠ αἱ. Βᾶνε τοντους. 

9 αντους ἀῆες κατασφ. ἴῃ ΜΒ ΒΕΙΖΕ 33. 

νν. 20.22. Το μεοΐδες ξογυαπί. Ἰ[η 
ΔΩΥ Ῥατγῖ {δε ρᾶγδῦϊε 88 θοτγονγεά ἔγοσῃ 
1ῃε Ῥδγαῦὶς ἰῃ Μι., ἴξ ἰ πεγθ, ὙὍδδ βίοσυ 
πιρπς νγ6 11 ἢανε ψουηἃ ἃρ ἢ ἃ βιαϊθ- 
τλξηξ 48 ἴο ψῃδὶ νγ88 ἴο δ6 ἄοπε ψ ἢ 1Βς 
ἀϊξαβεςιεά,---Ν τ. 22. Ὑεῖ [18 ἔδδίυγε 18 
ποῖ ἱπδρροβίξε, ἔοσ ἔῆεγε ννεσα Πἰκεὶν το δ68 
ἕδγεα οἰδββεβ οὔ ρβεορὶε ἴο Ὀ6 ἀδαὶϊξ ἢ 
ὃγ {δε Κίηρ : ῖἴ8ε μοηεβὲ ἀπά οδρϑδϊς, πε 
ἰποδρδῦ]ε δπά υβϑοΐεββ, δηὰ {πε ἀϊβαβεοιεά, 
ΤΠἢε οδίεξ οδ]εςείοη ἴο ἴῃ μαζὶ τείεγσίπρ 
ἴο τῆς βεοοηὰ ςοἶ458 ἰ5 ἴπαῖ 1ξ ρίνεβ {πε 
ῬΑιδῦϊε ἃ ἴοο ἀϊάδοεϊς ἀβρεςῖ, δἰπμηρ δὲ 
τπεοεοῖῖς Ἔχῃμδυβείνοπεββ σαῖπογ ἔἤδη ἰῃ- 
δἰβεϊπρ ου πε πιδίη ροίπιβ: ἢον ἴῃς Κίπρ' 
Ὑ01 ἀδα] ννῖτπ Βὶβ ἐτιεηβ ἀπά πον ὑνἢ 
ἢ ἴοεβ.--τ εσ. 2οβ. ἐν σουδαρίῳ, ἴῃ ἃ 
Βηάκοσοδιεῖ; ἐν τῇ γῇ ἰη Μι.-ν ἐσ. 21. 
αὐστηρὸς (Πετε οπἷγ ἴῃ Ν.Τ.), ΠΑγβἢ ἴῃ 
βανουτ, (θη ἴῃ ἀϊβροβίτοη.---αἴρεις, εἴς., 
γου {π| τυμαὶ γοὺ ἀϊὰ ποῖ ἀεροβίι, δαπά 
τεὰρ ψῆδι γου ἀϊὰ ποῖ δον ; δοσυβίηρ [8 
τηδϑβίεσ οὗ δὴ Ἔἐχοζδίϊαπε ἀεπηδηά ἴοσγ ῥγο- 
δι. Ηε ἀεβραίγεά οὗ ρεαβίηρ Ὠἰπὶ ἴῃ πὲ 
τεβρεοῖ, ἐπεγείοσε ἀϊὰ ποίμὶπρ--- ρτεΐοχὲ 
οὗ οουζβα.--Νετ, 22. ἐπὶ τράπεζαν -- 
τοῖς τραπεζίταις ἰπ Μι.--ἔπραξα -- ἐκο- 
μισάμην ἰπ Μι.---Ν ες. 24. ἄρατε, εἰς.: 
ἴδε ρουπᾶ ρίνεη ἴο ἢἰπὶ ἰπδῖ πδά ἴθπ 
ἐουϊᾷ ΟΠΙΥ ἧανε ἴῃς 5ἰρηίβοαπος οὗ ἃ 
Ῥτεβεηΐ, δηὰ 4 ρεϊυ οπς, ἴοσ ἢ ψγᾶ8 Ὧ0Ὸ 

Ἰοπρεσ ἰο ὃς ἃ ἰγαάεσ δυξ ἃ γυ]εσ, (βεσε- 
ἔοτε ποῖ δὴ ἱπιρογίαπε {Π]υβιγαιίοη οὗ τῆς 
Ρτίηςίρ! 6 δἰδίεα ἰπ νεσ. 26, ἃ βίρῃ παὶ ἱπ 
1Π|8 βεοιίοη οἵ ἴπ8ὸ ραγδὺϊθ {,Κ. 18 βεοοπά- 
ἉΓΥ.---Ν εσ. 25. Ῥοβϑιν ἂπ υἱξεγᾶποδ 
ἔτοτα {πε ογοννγά ἱηιτεγεβιεὰ ἰπ τῆς ρδγδδῖς, 
πε “Τοσὰ ̓" Ὀεΐηρ [6ϑ8ι.8, οσ ἂπ δά ἀϊιίοη 
Ὀγ 1.) οὐ ποῖ ρεπυίπε (νναπείπρ ἰῃ Π). 
-- νεσ. 26. Ῥερτγίνδιίοη ἐπε ΟΠΪΥ ΡΘηΔ ΠΥ 
Βαγα, πο οδβίϊπρ ουἕξ ἱπίο ουἵετ ἀδσκηεβ8 
ἃ8 ἴῃ Μι. ; πλεσς 688 βενουὶ νυ ταβεγνοά 
ἴοσ πε Ἔπεπηῖθβ οὗ τῇς Κίηρ.---Ν τ, 27. 
πλὴν, ἴοτ ἴδε ταβί, νυϊπάϊηρ ὰρ {πὸ ἴγϑπβ8- 
δοίίοπβ δὲ ἴῆς Ἴςοπηπλεποεπιεηὶ οὗ ἔδα 
κί 5 τείρη.---κατασφάξατε: ὈΑτδάτοιι, 
δυῖ ἔγὰα ἴο Ἑδϑβίδση 1ϊξπ ; ἐπ πεὺν Κίπρ 
οδηποΐῖ δῇοτζά ἴο ἰεὶ {πεπὶ ἴἷνε.. [Ιἢ τπ6 
δρίγίτυ δ] βρῆεσε ἢ βαγίηρ νν}}} θς ἄοης Ὁ 
πε πιογαὶ ογάεσ οὗ {πε ννοτ]ὰ (ἀεϑισυςείοι 
οἵ ἴδε 7ενν 8} δβίδίε), Κίπρ 1ε808 ψψεερίης 
ονασ πεὶς ἔδίθ.Ό Μοῖϊῖνε πιυδὲ ποῖ δὲ 
ἐγδηβξεσγεα ἔτοπι ἴῃς ραγδθ]ς ἴο ἴῃς δρρ]!- 
οδιίίομ. 

Ψψεγ. 28. Ομ ἐλ τῶαν ἰο εγμβαίοηι. 
Τῆδ ]εγίομο ἱποίδεπιβ ἀϊβροβεά οὗ, τ 8 
Ὡεχέ ᾿επίζα οὗ ἱπίεγεϑὶ 15 τῆς ον Οἰϊγ. 
1. ςοηπεοῖβ ἴῃς ἴννο ρᾶγῖβ. οἵ δἰ8 πᾶγγα- 
εἶνε ὉΥ ἃ ὑγίεξ ποῖϊςε οἵ (ς δβοἊπὶ ἔγοπι 
Ἐπ ΒΠΊΔ1|16σ οἰἵγ δὲ ἰῆς ἔοος οὔ ἴῃε ρδ88 ἴο 
τῆς ΙΆγρεσ ἂπὰ τηοσγε ἴδτηουβ δἱ ἴῃς ἴορ. 
--εἰπὼν ταῦτα τεΐετβ παίυσα! ἵΥ ἴὸ ἴδ ς 



6ο8 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΧ. 

29. ΚΑΙ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ 
ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,1 

30. εἰπών,3 ““ Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην " ἐν ἡ εἰσπορευόμενοι 
εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε" 

λύσαντες ὃ αὐτὸν ἀγάγετε. 31. καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διατί λύετε ; 
οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ," Ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει." 432. ᾿Απελ- 
θόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς - 33. λυόντων δὲ 

αὐτῶν τὸν πῶλον, εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, “Τί λύετε τὸν 

πῶλον ; ἢ 34. Οἱ δὲ εἶπον, “Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει." 
35. Καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν " καὶ ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν δ 

τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεβίβασαν τὸν ᾿Ιησοῦν. 36. πορευομένου 

ΚΆοτε οηἷν δὲ αὐτοῦ " ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 327. Ἐγγί- 
ἈΝ ΤΩ ἵοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, 
5)" ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν Θεὸν 

1 Οχΐ αὐτου 3.81, τηΐηυβο, (ουπὰ ἱπ Ὁ αἱ.). 

3 λέγων ἴῃ ΦΒΌΙ, 13, 69. 

4 Οὐϊῖ αντω  ΒΟΙ, πιΐηθβο. 

δ΄αντων ἰπ ΜΒΌΙΔ , 13, εἴς. 

δ ϊ6. ΑΒ ἃ ποίς οἵ εἶπης ἔπε ἐχργεββίοῃ 
18 Βυ θη οἴ ΠῈν νᾶριο, ἴοσ να ἄο ποῖ Κηονν 
ἤδη οὐ ΠΕατα ἴπ6 ραγαῦ]α νγν88 βροκεῃ, 
ΠΟΤ ΠΟΥ πιυοῇ εἰπε ἰπίεγνεηεὰ Ὀαίννεεη 
118 υἱέεγαποςα δηὰ ἔπε ςοπιηηεποσπιεηΐ οὗ 
ἴδε δβοεηῖ. [ε ἰβ8 βίγιρὶν οπβ οὗ 1,Κ.᾿ 5 
ἔογπιυΐα οὗ ἐγαπβίείοη.---ἔμπροσθεν -- εἰς 
τὸ ἔμπροσθεν, ποῖ Ῥεΐοτε ἴπεπὶ, Ὀὰξ ἔοτ- 
Ματᾶβ: ἐΐεγ σμμηι εοπἐππαδαί, Κγρκε.--- 
ἀναβαίνων, ξοίπα μῤ. Α ςοπβίδηϊ Δβοεπΐ, 
βἴεερ ἂπὰ συρρεά. 

γν. 29-38. ΤὰσΌ ἐγιμηιρ παῖ εηέγγν ἱμίο 
ἐγηδαίεηι (Μι. χχ. στα, ΜΚ. χὶ. α- α).-- 

αγὴ. ἘοΙ]ονίηρ Πρμοος δηά 
Ἐδηδη, αοάεὶ τεραγάβ {Π|5 85 [ες πᾶπὶα 
ποῖ οἵ ἃ νἹ]]αρε δυϊ οὗ ἃ βυδυγῦδη ἀϊ8- 
ατίος ἱποϊυδεὰ ἴοτ ράββονεσ ρυγροβαβ ἰπ 
ἴῃς ΒΟΙΥ οἷν, Ρ᾿ΠρτίπῚ8 τὸ εἶα ἔδαβε Ππά- 
πρὶ φυδτίετβ ἰῃ ἰξ. ὙΤδα σεέεγεποςα ἴο ἴῃς 
Ὁνο ρΐδςεβ Βεῖϊμρδαρα δπὰ Βείμδην ἰ8 
οὔβουτε δηὰ Ἴοπβιβίπρ.---ἐλαιῶν, οοπι- 
ταθπίδίοσβ ἀϊβρυίϊα ὑνπεῖμογ τῃ6 ννογὰ 
8βῃουϊά ὃς δοοεπιυδίεα ἴπ8, πιακίηρ ἰξ 
επϊεῖνε ρίυταὶ οἔ ἐλαία, οτ ἐλαιών, πηακίπε; 

1 ποτηϊπδῖϊνο βίηραϊασ οὗ ἃ πδπια ἔογ ἴπ 6 
ἴδλος Ξ-- ΟἸϊνείυπι, οἷἶνε στονε. ΝΥ. δπὰ 
.Ραπς ἴε 8 πὰ οἰτουπ)ῆςχ δοςεηῖ, 

δηά ΕἸςο]ὰ (Οὐ. Νογ.) ἀηὰ Ηδῆπ ἰδκε τἢς 
βᾶπηδ νίενν.---νν. 31-34. ΤῊΘ βεπάϊπρ οὗ 
το ἀϊβοῖρ]ε8 ἔοσ τῆς οοἷὲ ἰβ τεϊδίεά δ8 ἴῃ 
Μι. ἀαπὰ Μκ., θυῖ νἱτἢ ἃ 1{{|6 τόσα οὗ 
Οτεεκ ἴῃ τς βίγίς. ΤΒα σεπηαγὶς δρουῖ 
ἴδε ονγπεσβ βεπάϊηρ ἰξ (Με.) ογ }εβϑὺ5 τε - 
τυτηΐηρ ἰε (ΜΚ.) 18. οπλτεὰ. Οἡ τῆς 

5 ΒΡΌΙ, 157 ῥτεῆχ και. 

δοτι Ὀεΐοζα ο κυρ. ἰπ ΑΒΌΙ, αἱ. ῥί. 

Ἴϑ8ο πὶ 8 01,.. Β δι885 Βεῖὰ ἐαντων. 

οἵπος ἢδηᾶ, κ. δἴοης βίδίεβ δὲ 6 ἔνο 
ἀϊδοῖρίεβ ἔουπά πιαιίοτβ 248 ἴῃς Μαβῖοσ 
μιδὰ β3βαἰὰ (νεσ. 32). [ἢ νεσ. 33 οἱ κύριοι 
βυρβεβίβ ἃ ρίυσαὶν οἵ οννποῖβ.--- τσ. 35. 
ἐπιρρίψαντες : [Π6 ῥΑτίςῖρ]ς 18 υϑεὰ το 
ταῖϊενε [Π6 πιοποίοηυ οὗ ἴῃε ρασαδίϊδοιίς 
ςοπδίγυςτίοη (καὶ, καὶ, καὶ ἰπ Μι. ἀπὰ 
ΜΚ. ; τῆς ψοτγά οσουγβ πεσα ΟἿΪΥ δηὰ ἰπ 
τ Ρεῖ. ν. 7, φ.υ. ---κεβίβασαν, Πεὶρεὰ το 
τηουηῖ, 48 ἴῃ {κ. χ, 34, Αςβ χχὶϊμ. 24; ἃ 
τεοδηΐςδὶ ἔογπι, ροβϑιθὶν υϑεὰ πεσε ἴο δά ἁ 
ῬοπῚΡ ἴο ἔπ βοεπα.--τνεσ. 36. τὰ ἱμάτια, 
1πεὶς ραγπιεπίβ, ῬθΣ πὸ πηεηιϊίοη οὗ 
Ὀγάποθαβ ἴπ [Κ., ΡΟΒΒΙὈΪΥ ἔτοπι ἃ ἐεεϊϊηρ 
τῆδιῖ ἴπὸν ννουἹά ὃς δῇ δπουπηῦσαπηοα.--- 
γεσ. 37. ἐγγίζοντος: [.Κ. 15 {πἰπκίπρ' οὗ 
7αγιβαεπὶ τε νῆεη Ηδννᾶβ πεδγίηρ ἴῃ ον. 
Τῆς πεχὲ οἴδυβε, πρὸς τῇ καταβάσει, 
18 δάάἀεά ἰο ἀεῆπε τῆογε ῥγεςίβεϊν τῇς 
Ῥοίπιὶ τγεδςῃεὰ -Ξ δὲ ἴπῸ ἀδβοεηὶ οὗ τῃὰ 
τηουηῖ. ὙΒοΥ δὰ γροῖ ονεσ ἴδε τὶ άρε ἴὸ 
1Π ννεβίθγῃ βίορε.--- κα' εἰ, Πεσα ΟΠΙΥ 
ἴῃ Ν.Τ.--ἅἅὅπαν τὸ πλῆθος : Μί. Δηὰ ΜΚ. 
ἀϊνίάς τπε ογονά ἱπίο μοβε ροὶπρ θείοσε 
δηὰ ἴποβε το οννίπε.- δυνάμεων : 1η15 
τεΐδγεποα ἴο πηῖγαςε8 88 ἴῃε οοςδβίοη οὗ 
Ῥταῖβα 18 ρεου ας το υκ. ὙΒαὶ αδ]Π!]|εδῃ 
μι ξταθε Βῃου]ά σεπιεσαδεσς ρταιθξγ [δα 
ΘΑ] πρ τ ηἰβίσν δἱ ἴπδὲ πιουηεπὶ ννᾶ8 

ΨΕΙΥ πδίυτα!. Υεὶ [,Κ.᾿8 ἐχρδπδεοη οὗ 
ἴδε Ῥορυϊασ ἐπι δυδίαβπ), να ἴσας, ΠΊΑΥ 
Ὁς ἔδτ ἔγοπι Ἴχῃδιυϑέῖνα.---  εσ. 38... Α ἔτεα 
τερτοδυοίίοη οὗἩ 1π6 ρορυΐασ δος αἱπὶ 88 
τεροσιεὰ ὉγΥ Μι. δπά Μὶς., ὔοὲ νβουὶ 



20-43. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ όο9 

φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν! ὧν εἶδον δυνάμεων, 48. λέγοντες, 
“Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου - εἰρήνη 
ἐν οὐρανῷ," καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις." 30. Καί τινες τῶν Φαρισαίων 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν, ““Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς 
μαθηταῖς σου." 40. Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Λέγω ὑμῖν, 
ὅτι, ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν," οἱ λίθοι κεκράξονται." δ᾽ 41. Καὶ ὡς 

ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ, λέγων, 42. “Ὅτι εἰ 
ἔγνως καὶ σύ, καί γεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην σου" 
νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου" 43. ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, 
καὶ περιβαλοῦσιν ὃ οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι, καὶ περικυκλώσουσί 

Δ πάντων ἴῃ ΒΡ, ρειβᾶρβ ῃς ἴγυς τεδάϊηρ ; πασὼων ἃ ᾿οττεοιίοη ἴο ἄστϑα ἩΪΈΝ 
δυναμεων. 

3 ἐν ουρ. εἰρ. ἰπ ΝΜ, ΒΙ, Οτὶς. (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

ΒΨ ΒΙ, οπιϊξ αντοις. 4 σιωπησουσι ἰπ 'ΦΑΒΙΙΚ αἱ. 

δ Έοσ [88 ἔογῃ, οοτηγιοη ἴῃ ϑερῖ., δὲ Β1, Οτῖψ. δανε κραξουσι. 

86 «π αντὴν ἰπ 'ΦΑΒΌΙ,, εἴς. 

Ἴ και σὺ και γε ἴδ ῬτοὐΔΟΐν ἃ οοηβδίε γεδάϊηρ ; βογης ᾿ψεδίεσῃ ἰεχίβ ἢᾶνε ἴδε οπα, 

ϑότῆς ἴπε οἴβεσ. ΒΙ, (τ Ὁ) οπιῖς και γε πὰ τεδὰ ει εγνωξ εν τὴ ἡμ. ταντη (σὸν 
οτἰτ64) και σν, δηὰ οπ! σὸν ἀῆες εἰρηνην. 

5 80 ἰη Β (ΝΗ. πιαγρ.). παρεμβαλουσιν ἰπ ΣΟΙ, 33 (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η., τεχῦ. 

νατίδιίοπβ ὄνεη δεῖῦνεεπ ἴπεπ|. ΤῆῈ 
Ηεῦτγενν Ηοβαπηδ ἰ8 οπλτεὰ δηὰ ἰγαη8- 
Ἰαιεὰ ἱπῖο δαυϊναϊβηΐβ νυ ςο ἢ τασδὶ] της 
ἰογία ἵμ ὁχεείςὶς (ἸΚ. 11. 14), “ αἰγσγεδὰν 

ἔξοοχης ἃ σδυσοι Ὠγπιη " (ΗοεΖ., Η. Ο.). 
1Κ.᾿8 νεγβίοῃ σιῃ8 : 

ΒΙεββεά ἰβ Ης τῃδὶ σογηδίῃ, [86 Κίηρ, 
ἴῃ τῆς πᾶπιὲ οὔ ἴῃς [ογά 1 

Ιη ἤδάνβη ρδᾶςς, 
Απά ρίοσυ τῇ ἴῃς μίρμεβί. 

[π οςοπιρατίβοη ψν Με. δηὰ ΜΙὶς, τη ΐ8 
νογϑίοη 866 ΠΊ5 Βεσοηάδγυ. 

νυ. 309-44. Ῥμαγίδοες τιηΥΗΙ ἀπά 
εὐξωα τόξεῤα, Ῥεουϊίαν ἴο 1κκ.--ἀπὸ τοῦ 
χλον, τοῦ τἱτπίη τὰς οτονά, οὐ οἡ 

δοςουπὶ οὗ ἰἢς οσοννὰ δηᾶ ννῆαῖϊ {πεν δά 
Ῥεδη βδγΐπε Ξ ῥγας ἔμηγδα 88 ἴῃ νεῖ. 3. 
Τ1μοεβποσ οἰϊεβ ἔγοπι ῬΏΣΪο ἰηβίδποςβ οὗ [8 
86 οἵ ἀπὸ ἱπ τηϊ8 βεη86 (Ὀϊ ἴῃ τεΐεσεπος 
ἴο νεσ. 3).---τ᾿ ες. 40. ἐὰν σουσιν: 
ἐὰν »ἰ τπΐαγα ἱπάϊοδεινε ἱπδιεαά οὗ βυδ- 
)υποῖίνε 45 ἴῃ οἰδβϑὶς ἀτεεκ, οπς οὗ {πῃ 
αἀϊνεροης ννᾶυ8 ἱπ νοῦ τῃ6 ΝΟΤ. εχ- 
ῬΙεβ886ε8 ἃ ἔαΐϊυζα βυρροβίτίοη ψὩ βοπλα 
ῬτΟΌΔΌΙΠΥ (υἱάς Βυτίοπ, Μ. αμά Τ., 88 
250-256).---οἱ λίθοι κράξονσιν, (δε δίοπε8 
ΨΜ1 ον οὐζ ; ροΒϑβι Ϊγ ἔθεσε ἰβ ἃ γεΐεσθηςα 
ἴο Ηδὅ. ἴϊ. χα, δυὲ τῇς εἐχργεββίοη 18 ὑγο- 
νεγθῖδὶ (᾿πβίαποεβ ἱπ Ργίςδθυβ, ἮΝ εἰβιείη, 
εἴς.) -Ξ- πε ἱπῃροββί]ε ν"}}1} βάρρεη γαῖβεσγ 
ἴῆδη τῆς Μεββίδηϊς κίηράοπιγ [41] οὗὨ τε - 
«ορηϊτίοη. ϑοπιε, 4.Ρ΄., ϑῖϊες αηὰ Νόὄβρεη, 
βηά ἴῃ τῆς ννογάβ ἃ σγείεσεηςς ἴο ἴδε 

ἀεϑβιγυςτίοη οὗ [δ ἰεπιρῖε δηὰ μὲ τυϊπδβ 
ἐξ Ῥοσε ἴο 6818 -- 171 σεοεῖνα ποῖ υνἱῖπεβ8 
ἴοῖὶ ἴἢς εννβἢ ρεορὶς πε βοδίϊεσεὰ 
βίοῃεϑ οὗ ἴδε συϊπεά ἰεπιρῖς νν1}} νυ ϊπεβ8 
ἔοσ πδ. Αῃ διϊαδςοῖνεο ἰάθα, ποῖ τεδυϊεᾶ 
Ὁγ Ηδῇπ᾽ 8 οδ)εςκίοη ἐμαὶ ἱξ ἰξ μβαά Ῥεδπ 
ἴῃ νίενν νὰ βῃουϊά ἴανε πδά ὅταν οὗτοι 
σιωπ. ἰηδιεδὰ οἵ ἐὰν, εἰο. ἐὰν ΨΠΠ 
ξαϊυγα ΤΠΔΥ εἴρίεῖς ἃ ἔπζυτα βυρροβίκίοη 
Ὑα ΒΟΠΊΘ ΡΓΟὈΌΔΟΙ ἐν. ᾿ 

ν. 41-446.ὅ.Ὃ έδιις τοξεῤς αὐ εἰρλὲ ο 
ἐλε εἰέγ Διὰ γ»ιεμ ἐς Η Ἐμει δνδος 
ΜΉΏΘη, 88 1ἢ τΊΔΗΥ ρίδοεϑ ἰη 10Κ.--- ἔκλαυσεν 
ἐπ᾿ α., Ηε νερὶ αἱουά, {κε Ρεῖοσ (ΜΚ. 
χίν. 72). --- δακρύειν -- [ὁ 5ῃεᾷ ἱἰεδιβ 
δι ΘΠΕΥ ; ἔοσ ἃ στοιρ οὗ βυποηυπιθ ἢ 
πεῖς ἀϊδεϊποῖῖνε πγχεαπίηρβ υἱάδ ἀπᾶάοτ 
κλαίω ἰπ ΤΠΑγετ᾽ 5 τί πηπι.---Ν ἐσ. 42. εἰ 
ἔγνως: εἰ νἱῖδ ἐπε δογίβε ἱπάϊοδεϊννε ἴῃ 
ἃ Βυρροβίϊίοη ΟΟΠΊΓΑΙΥ ἰο ἴαςϊ, ἴ86 
δροάοϑβίβ δεὶπς οπρεἰεὰ ὉΥ δη ἱπιργεββῖνα 
Δροβίορεβί5.---ν τ᾿ ἡμέρα τ᾿, ἴῃ [18 (1416) 
ἄδυ, ποῖ ἴοο ἰδΐε γεῖ,---καὶ σὺ, τῃου ἴοο, 
85 ΜΜῈ]] 28 ΤΥ ἀϊ5ς: ρ͵68 : {πεὶγ ἰπϑίρδε νἢ}} 
βᾶνε ἐλέει, Ὀυς πος γοὺ ἂἀπά πε παίίοῃ ; 
γου πιαϑὲ Κποὺν ἔογ γουγδεῖνεβ.---καί γε 
Τ.Ε.): πε οοπιρίπδιίοη καὶ σὺ καί γε 
υἱάε οτί εἰς ἃ] ποῖε5) 8 ϑυϑρίςίου8, Οοπιίην᾽ 
Ῥείοσε ἐν τ. ἡμέρᾳ, εἰς., 88 ἰπ Τ.Ε., 1Ὲ 
ὙΠ πλεᾶπ: ἄνθη δὲ {Π|8 ἰδῖς πουσ.---τὰ 
πρὸς εἰρήνην, ἴπε τπΐπρδ ἰεπάϊηρ ἴο τἰῃῪ 
Ρεᾶδςς -Ξ τῇγ βαϊναϊίοη.-- γῦν δὲ, θυϊ πον 
45 1Πίηρ8 βίδηά ; [πε ἀδν οὗ ρτδςε μεσ. 
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όιϊιο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΧ. ,44-- 48. 

σε, καὶ συνέξουσί σε πάντοθεν, 44. καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα 

σου ἐν σοΐ, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ 1 - ἀνθ᾽ ὧν οὐ» 
ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου." 

45. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερόν, ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας 
« 

ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας,2 46. λέγων αὐτοῖς, “Γέγραπται, “Ὁ 
οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστίν" ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε 
σπήλαιον λῃστῶν." 

47. Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἷ πρῶτοι τοῦ λαοῦ ᾿ 

1 Βατο ουΐγ. 48. καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ' ἐξεκρέματο“ 
αὐτοῦ ἀκούων. 

1 λιθον ἐπι λιθὸν ἐν σοι ἰπ Ὁ ΒΌΙ, (Ὁ νἱτὰ οἴδες ἐεχίβ δᾶνε ἐν ολη σϑι : Ἂς, ἐπ ἐοέα 
ἐφγγα). 

ΞΊΜΒΟΙ, σ, 69, 209 αἷ. οπιίξ ἐν ἀντω, δηὰ 381, 1, 200 δγτζ. βίη. Οτίψ. οπιῖξ και 
ἀγοραζοντας, ννδΐςὮ, ἱπ νίενν οὗ 1.1.8 εἀὐϊξοτίαὶ ρεςου]ατίεεβ, ἰ5 το ὃς τα)εςιεά. 

ΒΊΦΒΙΕ τ, 13, 60 αἱ. Βανε καὶ εσται ο οικ. μ. οἱκ. προσευχης (Τίδο;., ΝΝ. Η.). 

4 ἐξεκρεμετο ἱπ δὴ Β (ΚΝ. Η., αἷδο Τίβομ., ννβο τεπιδείκβ : ἃ νυἱραγὶ υδὰ Βαυά αἰΐεπα 
Υυἱάειϊτυς ἔμ1886). 

ἔἕοτε ἰδ αἰτεδαλάυν ραδεϊ.---ἐκρύβη: [υάϊςοϊΑ!] 
δΙϊπάπεβ8 ἢ88 Α τη δε ἐκΡυ ΓΗ, οὗ αἴοηξ 
οουγϑε οὗ τηοσγὰὶ ρεγνογβίυ.---νεσ. 43. 
ὅτι, ἴοτς, Ὀεοδιβε, ἱπισοάδυςὶπρ ἃ ργορπεῖὶς 
Ῥίςξυχα οὗ σοπιίπρ γυΐϊη, εἰἴπες τὸ ἐχρί απ 
πε εἰ ἔγνως -- γαῖ γοῦ ψουϊὰ ἢαᾶνα 
εβολρεά μδὰ γου δυῖ Κπονῃ ; οσ ἴο βυὃ- 
βίδητίδις ἴῃς δβδβεγιίοη οὗ ᾿υάϊςῖαὶ Ὁ] ἀ- 
688 Ξ ΠΟ ἢορε οὗ γοὺγ βεεὶπρ' ποῖ ; 
γους [δίς βεαλϊεὰ ; Ἰυάρτηεπι ἀδγ8. νν"}}]} 
δυτεῖν οοπις (ἥξουσιν ἡμέραι). ὙὙΠεπ 
[οἹοννΒ δὴ ἀν] ρίστυγε οὔτπαβε Ἰυάρτηεπε 
ἄδλγϑβ ἰῃ ἃ βεγίεβ οἵ οἴδυβεβ σοηπεοίεά ὈΥ͂ 
ἃ ἢνείοϊὰ καὶ, {πε ἢγβε Ῥείῃρ -- ψεη. 
Τῆς ἀεδβοτγιριίοη τες 8118 1ϑαϊδῃ χχῖχ. 3 5ὸ 
οἰοβεῖν τδᾶῖ τῆς υδ86 οὗἩἨ δυο ἀεβηΐε 
Ρητγαβεβ δεΐογε μα ὄἼνεηΐ [8 ααΐτε ςοπςεῖν- 
ΔΌΪε, δἰ πουρῃ πιᾶπτυ οτγτῖςβ ἘΠΙηΚ ἴπα 
ΒΓΟΡΒΕΟΥ 80 ζφεγίδι ΠΙν ἐκ ουεμίμ 85 ἴὸ 86 
τὸ ἴος ἄχίπρ {πε ἀδῖε οἵ ἴῃς ἀοβρεὶῖ.--- 
άρακα, ἃ ρΡα]ἰβαάε (Πετε οηἱν ἴῃ Ν.Τ.). 
ΕΝ ἀϊά Ἔγεςῖ ἃ ρα! βαάεὰ πιο δτουπᾶ 
7εγυβδίεπι, δηά, δίϊεσγ ἰἴ ννδβ ἀεβίγογεά ΌῪ 
116 7εννβ ἰπ ἃ βογίϊε, ἢ θυ }} ἃ νν8]].----Ν ες. 
44. ἐδαφιοῦσι: 1Π18 νετὉ (Πεῖε ΟὨΪγ ἰπ 
Ν.Τ., ϑερῖ. βενεσγδὶ εἰπ)65) ἢ85 Ῥοιῇ σε 
δηὰ τὰ τέκνα σ΄. ἕοτ 118 οὔ]εςῖβ δηὰ τηιβὲ 
πᾶνε ἃ τηεδηίηρ δϑβίρπεά ἴο ἰξ βυϊτδθ]ς τὸ 
δΔοἢ: (1) ἴο τᾶζε ἴο ἴδε ρτουπά--ἰπ 
τείεγεποε ἴο ἴῃς οἷν, (2) ἐο ἀδϑῇ ἰοὸ ἐξα 
στουπά---ἰῃ τεΐεγεηος ἴο {πε σὨΠ]Πάσεη οσ 
βορυϊδῆσα οἵ ἴῃς οἷἶγ. Ηετγε οἱυ ἴῃ 

Το, πεαυεηΐ 'π 5ερί.---τὸν καιρὸν τ΄ 
ἐπισκοπῆς σ-, ἴπε δεδϑοῦ οὗ τῇγ ρτδςίουβ 
νἰ βἰτατίοη.---πισκοπή Δηά [15 σοττεςροηά- 
πε νεσῦ πᾶνε τπἰ8 πηεαπίηρ ἰῃ ΝΙΤ. [π 

ϑεριί. ἰξ ἰ8 ἃ σοῦ τιεδϊα διὰ ἰ6 υδεὰ ἢ 
τοίεγεπος ἴο νἱ βἰιδιίοηβ ὈΟΓΌ ἱπ ΠΊΕΓΟΥ 
δηὰ ἰπ Ἰυάστηεπι. 

γν. 45-48. γέξμς ἱπ ἐπε ἐεριῤίς (Μι. 
Χχί. 12-17, ΜΙ. χὶ. 15-10). ε πᾶνε 
Βεῖθ ἴνο ἰδδίεδλυχ: [|εβδὺ8 ταίογσηΐηρ 
τεπιρίε ἀρυ568 (45-46), ἀπά [6515 εᾶςἢ- 
ἱπρ ἴπ τῆς τοπιρὶς ἴο {πε ἀεϊρῃι οὗ τῃε 
Ῥεορίς δηᾶ πὰ οδαρτίη οἵ ἐπεὶς ταὶ ρίουβ 
δηὰ βοςίδ] βιιρεσίοσβι ΟὗὨ ἴδε ἔοσπιεγ γε 
δᾶνα δυῖ ἃ 5᾽ρῃϊ ἀπὰ οοϊουτῖε58 ργεβεηίδ- 
τίοη τοπι ἱκ., ἢ ο86 οδἀϊιοτίαὶ βοϊοἰτα ἄς, 
ὯΟΥ νγῈ 1] Κποννῃ ἴο 8, Πόσα οοτης ἱπίο 
ῬΙαυ. Τῇδε βίογυ 48 ἰοϊὰ Ὁγ Με. δπὰ ΜΙ. 
5ῆον 8 ραββίοῃ (οὗ ἴθ ἴγτὰς Ὀϊνὶπε ὑτο- 
Ῥδεῖῖς τγρε)ὴ δηά δοϊΐοη Ῥογάεσγιπρ οἱ 
νἱοίΐεπςς. ὙΤηΐβ ἀϊβαρρεαγβ ἔγοπι 1 ἰς.᾽ 5 
Ῥᾶρε ἰπ ἔδανουτ οὗ ἃ ἀεσογουβ Ὀυϊ ἠδυῖγαὶ 
Ρίεϊυσε. 1. ΝΝν εῖββ τπίπκ ἐξ ἱπογεάϊθ]ε 
ἰδὲ 1κ. βῃουϊὰ πᾶνε κίνθῃ 185 850 ἰτπ- 
δἀεᾳυδίε ἃ βίδίεπηεπι παά με δά βυςῇ 
8π δοοουπὲ 8ἃ8 ἴπδὲε ἱπ ΜΙ". Ῥείοσε διὶπὶ 
(Μεγετῖ, εἰμ πὲῃ δἀϊιίοη, ποῖς, Ρ. 584). ἵὲ 
18 Ρεγίεοι Υ ἱπις! ρίας, οποα ννὲ ὑπάετ- 
βίαηὰ 1,κ.᾿8 πιεῖῃοὰ οὗ Παπάϊιπρ δὶβ 
τηδίοσίαι. Ἐφυδην ρτουπάϊεββ, ἴοσ τἴ86 
ΒΆΠΊΕ ΓαΔβοΏ, 18 ἴπ6 ἱπέεγεηος οὗ Ηδῆῃ 
ἴτοσὴ ἴῃς οπιβϑίοηβϑ οὗ κ. θεΐνψεεη νυν. 
44 δπὰ 45 (Μι. χχὶ. το, ὔΐ, ΜΚ. χὶ. 11-14} 
88 δε οἀπποῖ δᾶνε ἱζὔοννῃ εἰἴμες Μί. οἵ 

γες. 45. τοὺς πωλοῦντας, ἴῃς 5ε]]ετξ, 
πο τηεπέοη οἵ ἴῃς Ὀυγετβ ἰπ {Πα ἴγυε τεχὲ 
(ΝΝ.Η. δῇϊεσ 3 Β1.).---νεσ. 46. καὶ ἔσται: 
ἴδε καὶ, 4 ννε}]-αἰτεϑιεά τεδάϊηρ, ἄοεβ ποι 
οοςὰς ἴῃ ἴπε τεχὲ αυοίςεά (15. ἵν!1. γ). ΤῈΣ 
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ΧΧ. τ. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων͵: διδάσκοντος 
αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, 2. καὶ εἶπον 
πρὸς αὐτόν, λέγοντες,2 “ Εἰπὲ ὃ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, 
ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; ὀ 3. ᾿Αποκριθεὶς δὲ 
εἶπε πρὸς αὐτούς, ““ Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα 4 λόγον, καὶ εἴπατέ 
μοι" 4. Τὸ βάπτισμα δ ̓Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων ;" 

5. Οἱ δὲ συνελογίσαντο ὁ πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες, “Ὅτι ἐὰν εἴπωμεν, 
Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί οὖν Τ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 6. ἐὰν δὲ 
εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς ὁ λαὸς ὃ καταλιθάσει ἡμᾶς " πεπεισμένος 

1 Οὐ ἐκείνων ἡ ΒΌΓΟ αἱ. 

35 λέγοντες προς αντον ἴῃ ΑΒΙ, Ι, 131, 200 νεζβδ. 

δ ευπον ἴῃ ΔΒΙΕ τσ, 33. 

4 Οπΐξ ἕνα (τοπὶ Ρᾶγ8]1.) Ὁ ΒΙΕ τ, 33, 69, εἴς. 

δ τὸ Ὀείοτε ἴ. ἴπ Δ ΌΓῈ (Τίβο".), ποῖ ἴῃ Β (ὙΝ.Η.). 

6 συνελογιζοντο (ἰτπηρετέεος ἰῃ ΜΕ. αηὰ ΜΙ.) ἰπ 0 Ὁ. ὙΤίβοϊ. δπὰ ὟΝ. Η. στειαΐῃ 
«σαντο. 

ΤΊΦΒΙ, αἱ. ῥί. οταῖξ ουν. 

ψοτάς πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ψηϊοἢ ἀο 
οσουγ, ἅτε βίγαη ραν οπιττοὰ ὃν [,Κ., 1868 
(επεῖΐα ἀναηρεῖβε, ρεσπαρβ ἴο βῃάᾶγρεη 
{πε οοπίγαβὲ θεΐννεθη δε 1464]1---α λονδ 
ὉΓ ῥγαγεν, δὰ ἴῃ στεα]εγ--α ἀδη οὔΓ 
γοδῦδενγς, ἱ.ς., οὗ ἀϊδῃοποβὲ ἰσγδάεγβ, οἵ 1ὲ 
τλΔΥ ὃς δεοδυδβε {πε ἰεπιρὶε τνὰ8 πονν ἴπ 
ταὶπΒ. ΤΏ ἰδϑὲ ρασὶ οὗ τῆς βαυΐηρ ἰ8 
ἴτοπι ]εγεση. νἱϊ. 1χ. 
ον, μὰν Ἢ τὸ καθ᾽ ἡμέραν, ἀαῖϊν, 88 
ἷπ χί. 3.--ἀάξΔρχιερεῖς κι ατεῖς, 
τίεβίβ δηὰ Κτέηεε, ϑαάδμκεου δηὰ 
Πατίβεςβ, ἰαχ δπὰ βιγὶςϊ, υπἱτθὰ ἀραϊπϑῖ 

τῆς Μδὴ ψῆο Παά ποϊβίπρ ἴῃ σοπλπιοη 
ὙΠ εἴτ Πεσ.---καὶ οἱ πρῶτοι: δὐδεά 48 ἃ 
Κιἰπά οὗ δϑεσιπουρῆξ τ τπῸ βοοίδ!ν ἱπὶ- 
Ρογίδηε ρεορίὶες νῆῇο, τπουρῇ ἰαγτήξη, 
Δρτεοὰδ υἱἱἢ τπῸ ῥτγοξεββίοηδὶβ ἰῃ ἐπεὶγ 
ἀἴβικε οἵἨἠ Τ7εϑβιι8.--- νεῖ. 48. τὸ τί 
ποιήσωσιν, “πε ννηδὲ το ἄο "᾿; τε ν1}} 
ἴο ΚΙ] ἔπεγε, δὰ ἐπ νυν ἄδτγκ (ο ἱ. 62, 
χχίΐ, 24).-τ-ὸ λαὸς, τῆς ρεορῖεβ, ἴῃς 
ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΠΊ458, ἢ Ἐμεῖς ἱποοηνεηίεης 
ΠΚίηρ ἴοσ ἃα ἴσῃβ, ουΐδροκαη, ὕγανβε, 
Βετοῖς πηδῃ.---ἀξεκρέμετο α., ἢσπρ ὑροη 
Ηἰπὶ (μεαγὶηρ), ἀπ εχργεβϑῖνε ρῆσδβα, ἀπά 
οἰαββίοδ! ; εχδζηρίεβ ἰη νεϊβιεἰῖπ δπὰ 
ΡῬτίοδευβ ἂἀπά ἰῃ [οεβπες το ΡΒ ϊο. 
Ετοπι τῆς 1,Διἰπ8 πεν οἷϊε : 

Ῥεμάεπιαυς ἱξεγαπλ παγγδη 8 δ οτα.--- 
νίγρ., Αεη., ν. 79. 

. ἈτΓΆΠΕἶ8 οη͵χ ρεηδεὲ δῷ οσα υἱγί.--- 
Ονίἰά., Ηες., ᾿, 30. 

ει Ρεΐσδευβ βυρρεβίβ [μδὲ (πε τηδίδρδοσ ἰδ 
τδίεη τοὶ ἴτοη δηὰ ἔπε πηαρποῖ. 

ϑολαος απας ἴῃ ΤΙ ΒΌΙ, 1, 33 αἱ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧ, ΙΝ ΤῊ ΤΈΜΡΙΕ. 
ῬΒΕΑΘΗΙΝΟ, ΟΟΝΡΊΙΟΤΒ, ΑΝῸ ΡΑΚΑΒΙΕ 
ὉΡ ΤῊΞ ΜΝΙΝΕΡΕΕΒΒΕΒΒ.-ν. 1-8. ΒΒ» 
«τολαΐ απἰλογίέν ὃ (Μι. χχ. 23-27, ΜΚΙκ. χίὶ. 
27-33). ---ν μιᾷ τ΄ ἡ.) Οἡ οπ6 οὗ ἴῃε ἄδλγδ, 
τοίεττθἃ ἴο ἴῃ χίχ. 47; νᾶρυξ ποῖε οὗ 
εἰπια.---εὐαγγελιζομένου : ΓΚ. ννῖϑΠπε5 Πί5 
τεδάδεβ ἴο υπάετβίδπά {πδὲ [ε8}8 ννᾶ8 ποῖ 
εηραρεά ἴῃ πεδίεα ἼἿοηίσζονεγθυ 811 {πὰ 
εἶπα, παι Ηἰἴ8 πιαΐη οσοσυρδίίοη ἀυτίπ 
ἴπεβς 1Δ8ὲ ἄδυβ ννᾶβ ργεδοπίηρ ἴπε ἐοθα 
ὭΘΨΒ, Βρελκίηρ ““᾿νογάβ οὔργασε᾿ ἴπετγε 48 
ἰῃ Θ41|1|66 ἀπά ἰῃ ϑαπιασίδ.---πέστησαν, 
οᾶπια ὑροη, ννἱ ἢ ΡογΔρΒ ἃ βυρρεβίίοη οὗ 
βυδάξηπεββ (ἘΧΑΠΊρΡ] 68 πῃ [9 ΟΕ 8ΠῈῚ, ἴτΟΠΊ 
ῬὨ]]ο), απὰ ἐνεη οὗ ποϑεν (δάοτγι 
βυπὶ, Ἐγδβηγυϑ, Απηποί.). ἴπ χχὶ. 341. 
.568 ἃ βεραγαῖε 'νογά δἰοηρ ἢ {πε νοτῦ 
ἴο Ἔχργεβ8 ἴῃς ἰάδα οὗ βυάδάξηηῃεβϑβ.---  εσ. 
2. εἰπὸν ἡμῖν : ρεου]γ το ΓΚ., πλᾶκεβ ἴῃ 6 
4υεβείοη ρΡοϊπιεά.---ταῦτα οὐρῆξ ἴὸ τεΐεσ 
το τπε ργεδοῃίπηρ, ποῖ ἴο ἴῃς εἰξβπείπα οὗ 
ἔπε τεσηρίε, νι ἢ ἴῃ {κ. 18 νον δ᾽ ρΠΕῪ 
ποιίςεά.---τίς ἐστιν, εἷς. : ἃ ἄεα 
ᾳυεδιίοη ἰηιτοάυςεὰ ὃγ ἢ, ποὶ ἀερεπάεης 
οη εἰπὸν, ποῖ ΔΙτορεῖπες ἀϊβιίπος ἔγοπι 
πε ἢγβὲ ᾳυεβίίοη ; δὴ αἰϊογηδενε ἔογπι 
Ῥυκίηρ ἰτ τῆογε βρεοϊβοδ!ν δηὰ ποσὰ 
Ροϊπεεάϊν ἱμᾶπ ἴῃ ῥρδγδὶ6}8 τὸ ψνῆο ἰ8 ἰὶ 
ἴπας ρίνεβ, ῇο οἂη ἰξ δε ἢ ΑὐἸδοτῖν 
ενεγυτῃίηρ ἴοσ {πε ἱπιοισορδηῖβι ΕνΟΥΥ 
ἙΑΡΌΪ μαά δ8 ἀϊρίοσημδ, ἜἼνεσυ ῥγίεβε ῃἰ9 
ογάϊηδιίοη (Εδγσβτ).---νεσ. 3. Ψψ: 
ψἰϊδους ἔπε ἕνα οὗ [πΠ6 ράγα11618. Κέάε 
ποῖδβ ἴδετα.---νεῖ. 5. συνελογίσαντο: 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧ, 

γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι." 17. Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι 
πόθεν. 8. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ." 

9. Ἥρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην" 
“"Αγθρωπός τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο ἢ αὐτὸν γεωργοῖς, 
καὶ ἀπεδήμησε χρόνους ἱκανούς. 10. καὶ ἐν ὃ καιρῷ ἀπέστειλε πρὸς 
τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν 

αὐτῷ οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλαν ὃ κενόν. 11. καὶ 
προσέθετο πέμψαι ἕτερον" δοῦλον οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ 
ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 12. καὶ προσέθετο πέμψαι τρίτον - 

ὁ ματα αὐά οἱ δὲ καὶ τοῦτον "τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 13. εἶπε δὲ ὁ κύριος 

πλ τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν" 
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ΔΖΒΟΘΙ, οπιῖξ τις, ἀηὰ ΝΒ, δᾶνε εἐφντ. αμπ᾿ ἂ8 ἰῃ ΤΙ, Ο δλ8 ἀαμπιανῦ. 
εῴντ. Ὁ ἀμπ.΄ εᾧντ. αν. δ 

3 εξεδετο ἰπ Α(ΒΟΙ, -Ξ- ρασαὶ]. Τίδο. δά ὟΝ.Η. Ῥοιδ δάορι ἰε, δυῖ Τιρ. τεϊδίης 
εξεδοτο ἑουπά ἰη Ὁ. 

8 Οπιὶΐϊ ἐν ΒΌῚΙ, 33. 

4 δωσονσιν ἰη ΑΒΙΓΜΟ (Τίβος., νν.Η.). ΟἿ δανε δωσιν. 

5 ςξξαπεστειλαν «. δειραντες ἴῃ ᾿Β1,. 

6 ξτερον πεμψαι ἰπ ΜΑΒΙΌ. 

ἴον τῇς πιοσὲ υβυλ] διαλ.; ἤετε ΟὨΪΥ ἰπ 
Ν.Τ.-- πρὸς ἑαντοὺς πιᾶγ ὃς οοηπεςιεὰ 
εἰπες τι 8 νοῦ οὐ ἢ λέγοντες. 
-Ννες. 6. καταλιθάσει: ἰη ἴῃς ρδτα]] εὶς 
ἰξ 18 ἰηἀδςαϊεά ρεπεγα!ν τπδὲ τΠεῪ ἐξαγεὰ 
ἴδε ρεορῖε; Πεζε ἴτ ἰβ Ἴχρδἰπεὰ ννῆγ οσ 
νι μδὶ {πον ἐεατγεά: νἱς., ἴδ τε ρεορὶε 
ψου]ά βίοπε τπεπι; ἴο θὲ ἰάθη ὄν ργαηο. 
ΤὩε νετῦ ἰβ ἃ ἅπαξ λεγ. ; ΒΥΠΟΠΥΠΊΒ ἅΓα 
καταλιθοῦν (]ο8εΡἢ.), καταλιθοβολεῖν 
Ἔχ. χνῖϊ. 4).- -πεπεισμένος ροϊπιβ ἴο ἃ 
χεά ρεγγηδπεηὶ Τοηνίςτίοπ, [Πΐ8 τῆς 

οτος οὗ ἴῃς ρετγέεοϊ ρδσιϊςι ρ]6.---νεςσ. 7. 
μὴ εἰδέναι, τς ἀηδννεῖ ἰβ ρίνεπ ἴῃ ἀς- 
Ῥεπάεηιϊ ἔοτῃ -- οὐκ οἴδαμεν ἰπ ράτγΔ116]8. 

νν. 9-1ι9. Τμε ῥαγαδίε ὦ {διε τοϊοκεά 
οἰκπεάγεςσεγς (Μι. χχ. 33-46, ΜΙ. χίὶΐ. 1᾿- 
121). Βεῦνεςη ἴδε ἰδὲ βεοιίοη δηὰ {μῖ5 
φοπιεδ, ἰπ Μι., τῇς ραγαῦϊε οὗ {μὲ Το 
80».5. 

ΨΜεῖ. 9. ἤρξατο: τΠΐ8 ᾿νοτὰ ἰδ [ε588 
Δρργορτίαϊς ἤσσε ἴῃλπ ἰη Μᾷ., ννεσγε ἴὲ 
τωεδῃβ: τηδᾶς ἃ Ῥερίπηΐπρ ἴῃ τεδοπίηρ 
ὉΥ Ῥδγαῦϊεβ ΟΥ̓ υἱϊετίηρ τπ|8 ρασιίίουϊας 
Ῥᾶγαῦϊθ. Ηδξτζε ἰξ πιᾶν βίην τυγηΐὶπεα 
ἴο ἴδε Ρεορὶς δραίη δέτες ἀϊβροβίπρ οὗ {πὸ 
ηυεβίίοη οὗ ἴδε Ῥηδγίβεεβ σοποασγηῖης 
δυϊδμογῖιν.- --ἐφύτενσεν ἀμπελῶνα: 1,Κ. 
φοπίςηιβ Ὠίτηβε! ε ν "ἢ 1815 ρέπεταὶ βιδίε- 
τηεηῖ, οπλττηρ ἴπ6 ἀεῖδι}8 ρίνεῃ ἰπ 
ῬΆΓΆ]16]5, ννῃῖς ἢ ἐχρὶαἴῃ τυ ῃδὶ Ρἰαπείηρ ἃ 
νἱπεγαγά ἱηνοῖνεβ.---χρόνονς ἱκανούς : 

Ἶ τριτον πεμψαι ἰπ ΒΓ, 

1τογΆΠν, ““ἴοσ ἰοπς πιεβ," Ρεςυ]ας τὸ 
1κ. Βεῖα; βίπηαγ ρῆταβεβθ ἃτε οὗ ἔτε- 
4υεπὶ οσουγζεπςθ ἱη 18 ττί ἴημα. Τα 
“ἸΟΩΡ τἰπγ68 ᾿ οονεῦ [86 ννΠοἷε ρεσίοά οἱ 
ΟΝ δίβίοσυ. Τῆς δρβεηιεείδαι οὗ 
αοά ἀυτγίηρ δεβε ἰοηβ αϑὲβ τεργεβεηῖβ 
ἴδε ἔτες βδοὸρς βίνεη ἰῃ ρσονίάεηςε ἴο ἴῃς 
11 οὗ τηδη ἴῃ τῆς ἐχοσοῖβε οὗ μἰβ τηοσζαΐ 
τεβροηβι δ 11 γ.-τονεσ. το. καιρῷ πΊελπ8 
πε ἔσυϊε βεάβοη εδοῦ ΥὙΘΆΣ ; ΠΠΔΠΥ δυς ἢ 
ΒεΆβοηβ δ νος αοά δεπὶ ἀετηδηάίης 
Ἅταῖι.---ἶνα δώσουσιν : ἵνα ννἱῖἢ τε ἔαϊαγα 
ἰπ ἃ ρυγε ὅπδὶ οἴδυβε; βγη ᾶσ οου- 
βίσυςτοη5 οσοὺς ἰῃ οἰαβϑὶς ατεοῖς, δυὰς 
ψἰἢ ὅπως, ποῖ ᾿ἱτἢ ἵνα.---δείραντες : [ἢς 
βταάδιίοη ἰπ ἱπάϊρτιεβ ἰ8 ννε}] τηλγκεὰ 
ἴη 1κ.--ὠ;΄εελιίηρ, Ὀεδιὶπς "ἢ βῃδηηείυ 
Βαπάϊηρ (ἀτιμάσαντες), εὐεςτίοη ἢ 
νουπάϊηρ (τρανματίσαντες ἐξέβαλον), 
οὐϊπιίπδίπρ ἴῃ τηυτάες ἴῃ ἴῃς οᾶ5ε οὗ {π6 
βοη. ἴπ ἴδε ρδγδαὶ!εῖβ Ὁ ]Ππρ σοπλεβ ἴῃ 
δοοπεσ, ΠΟ ἷἰ8 ἴτὰς ἴο τῆς Πιβιοσίοδὶ 
ἴαςῖ.--Νεσ, 12. π' πέμψαι, Βε 
δάάδεά το βεπά, 4 Ηεὐγαϊβπι, ἃ η χὶχ. σὰ. 
--ν τσ. 13. τί ποιήσω; ἀε]Ἰθετδῖῖνε ΒυὉ- 
)αηςτῖνε, βεγνίπρ ἴο πηδκς ἴδε βίερ πεχῖ 
ἴδλκεη ἄρρεᾶσς βοιηείπίπρ εχίγαοσάϊηδγυ. 
ἴῃ Με. ἰτ ἀρρεδιβ βίΊΡῚῪ 88 ἴπῈ πεχὶ 
(Άπ81) βίερ ἱπ ςοπιπιοη οοῦσβαε. ἴη ΜΙ, 
ἴῃς βοῃ ἰ8β ἴπε ΟἿΪΥ Ρεζβοὴ ἰεῆ ἴο βεπὰ. 
Ηε ἢ αά γεῖ οπε, ἃ Ῥεϊονεά δοῃ, “ Ὀεϊονεὰ ̓" 
δὐάεοά το Ὀτίπῷ οὖξ τὰς εἰρπίῆοληος οὗ 
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ἴσως τοῦτον ἰδόντες Σ ἐντραπήσονται. 
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14. ᾿Ιδόντες δὲ αὐτὸν οἱ 
γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτούς," λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρο- 
νόμος - δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. 
15. Καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, ἀπέκτειναν. Τί οὖν 
ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ; τ6. ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει 

τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις." ᾿Ακού- 
σαντες δὲ εἶπον, “Μὴ γένοιτο. 17. Ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπε, 

“Τί οὖν ἐστι τὸ γεγραμμένον τοῦτο, “Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας ;᾿ 18. Πᾶς ὁ 

πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασϑήσεται - ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, 
λικμήσει αὐτόν." τ0. Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 

ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν 
λαόν - ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην εἶπε. 

1 Οὐμηῖς ιδοντες ΒΟΌΤΙΟ 1, 33, 131 νεσβϑ. 

3 ἀλληλους ἰπ  ΒΟΌΓΕ 1, 33 αἷ. 
8 Οπιῖς δευτε Β Δηά οἴδεῖ υποίδ!8 (Τίβοῃ., ΝΝ. Η.). 

4 οι γραμ. και οἱ ἀρχ. ἰῃ ΒΓ, αἷ. 1, 33 αἱ. ῥῖ, νετβ8δ. Τ.Ε. Ξ- ΜῈ, 

δ ειπεν Ὀεΐοτε τὴν παρ. ἰη δὲ Β (Ὁ εἰρηκεν) [, 13, 69, εἴς. 

βεηάϊπρ Ὠίπ. [ἷῖπ 1κ. {πε τεΐδγεπος ἴοὸ 
ἴῆε δοη δᾶ8 ἃ (πεοϊορίοαὶ οοΐους: τὸν 
νυἷόν μον τὸν ἀγαπητόν.-- -|σως : πΊοτα 
1ῆδῃ “ ρειῆαρβ᾿" οἵ “ἰΐ τδῪ ὃς" (ΑΟΝ., 
ἘΕΝ.), δπά [εβ8 πῃ “μους ἄουδε" 
(“βίης ἀυρῖο," νοῦ. [ε Ἔχργεββεδ 
ΨΠΔὲ ΤῊΔΥ πδίυγα! ν ἂπᾶὰ γεδβοηδΌΟϊ 
Ῥε οχρεοϊεὰ -- τάχα {{περνοδίαο), οΓ 
οἶμαι (Βοτποπιδηπ) τὸ 1 τλομίά ἐλίηκ 
(ἴπαῪ Ψ] γονεσεῆοα πἰτ). Ηξεγε οἠἱϊν 
ἵπ ΝΥ. --νες. 15. ἐκβαλόντες ἀπέκ- 
τειναν, οςΑδεϊηρ οὐδ {πεν ΚΙΠεὰ Πίπι, ἰπ- 
νετῖηρ ἴδε μὰ τὸ οὔ τπε δοιίοπβ ἰῃ ΜΚ.; 
Ἔγἤδρ8 Ψ ῥσοβρεςοῖίνα γεΐεγαποε (οα 
Κι᾿ Β ῥαγῇ) ἴἰο τῆς οσυοϊχίοπ, νπδη [ε808 

νν85 Ἰεὰ οὐδε τῆς οἰϊγ δηά ογιςιβεά 
“πους ἀπε ραῖς,-ονεσ. τ6. μὴ 
γένοιτο : πεῖε ΟἸΪΥ ἰῃ τῆς Οοβρεῖβ, ἴτε - 
αυδης ἰῃ 81. Ρδυ}}5 ἘΡρί5:165 ("ἃ Ρϑυϊπε 
ἤγδβε," Ηοϊιζπίαῆπ, Η. ὦ.). ϑδίυγζ 
ὲ Ῥὶαϊεείο Μας. εἰ 4416Χ.} τες Κοπβ 'ξ ἂπ 
ΑἸεχαπάσίπε ὑυϑᾶρε, Ὀεοδυβα ἰουπά ἱπ (πα 
8εη8ε οὗ ἀεργεςδίίοη οἠΐν ἰπ ϑερῖ., ΝῸΤ., 
δηὰ [ας ατεεκ νγϊεσβ. Εδρπεὶ οἰτ68 δη 
ἐχατηρῖς τοῦ Ἡδγοάοίϊυβ. ὍΠὶ5 
γένοιτο 5 ρυΐϊ Ὺ [Κ΄ ἱπῖο τῇς τοῦτ οὗ 
ἴδε ρεορῖβ, ἃ8 υπδῦ]ε ἴο σοπιεπιρίαῖε τμ 8 
ἄοοπι ρεοπουποθάᾶ οἡ ἴῃς μυβραπάπηεη 
85 ἀεβοσίρεδ ὃν [ε818. [πη Μίι. (χχ. 41) 
1ῃ6 ρεορῖες τποπηβεῖνεβ ῥγοπουπος [Π6 
ἄοοτμι. ὙὍΤῇης βεηεπχεπε ἴ ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἐχ- 
Ῥταββεα ργερᾶγεβ Π8 ΨγΑγῪ οσ ἔπε γείδσεηςα 
ἴο {πε “τε)εςϊε βίοηβ ". 

νν. 17γ-10.---μβλέψας, ἸΙοοκίπρ ἰπ- 
ἴεπηγ, ἴο ρῖνε ἱπιρτεββίνεμεβα ἴὸ ψνῃδὶ 

Ηςε ἰΒ ροίπρ' ἴο 58γ ἴῃ τερὶν .---τί οὖν, εἴς., 
ψμδὶ ἔθη 185 (πλεδη5) ἐἢ15 ϑογίρίαγθ ὃ τη6 
οὖν ἱτηρΙ γίπρ τπδὶ τῆς ψνοτάς ροὶπε τὸ ἴῃς 
ΨΕΙῪ ἄοοπι πον ἀερτεοαῖε. Ὑεὶ τῇς 
ογϑοῖς ἀοαβ ποῖ αἀϊγεςεὶν ἱηάϊςδῖς τἰῃς δῖα 
οὗ (δὲ Ὀυϊάοτβ, Ῥὰξ ταῖμες τῆς υὑποχ- 
Ρεοϊεά ἕὐγῃ ἰπ {π6 ἔοσίυπαβ οὗ ἰῃς τὰ - 
)εςιεὰ δηὰ ἀεβρίβεά ϑίοπε. [π Με. δπά 
Μκ. {πε οἰξδιίοη 18 ἱπεσοάυςεά, νἱζπους 
ΔΏΥ οἰπάϊπρ σοηπεςείοη υυἱὰ ναι ἰπὶ- 
τηβάϊδιεῖυ ρο68 Ὀεΐοτγς, ἴο βίδϊε ἃ ίδεϊ 
ςοποεγηίηρ ἴδε ἤυΐυσα οὗ τῆς “8οη᾽" 
Ἰγίπρ ουϊδίάε τπ6 ραγϑαῦϊε. ὙΠΕΥ γψίνα 
τῆς οἰϊαϊίοπ ἐπ 11. Ι[ζΚ. ομλἱτβ ΚΑ αϑὲ 
οἴαυβε : παρὰ κυρίον, εἰς.---Ν τ. 18 
Ῥοΐπιβ οὔἍἱ (Ὡς Ῥεδγίηρ οὗ {πε ἴυσγη ἰπ (ἢ ς 
Ἰοτίυπεβ οἵ ἔπε “" ϑέοπε " οῃ ἔδεε ἔδλίες οὗ 
ἴποβε Ψῆο τεὐεοϊεά Ηΐπι. Τῆς τπουρδὲ 
8 θαβεὰ ου Ὀαπίεϊ ἰϊ. 35. [{ ἰ8 ποῖ ἰῇ 
Μκ., ἀπά τὲ ἰβ ἃ ἀουδιι] τεδάϊηρ ἰη Με. 
1 τᾶν ἤᾶνε Ὀεδη ἃ οοπιπιεηξ οὐ 186 
οτᾶςϊε ἔτοπὶ ἴπῃ6 Ῥβαϊῖεσ βυρρεβίεὰ ἴὸ 
δεϊϊενίηρ πλὶπ 5 ὉῪ ἴδε ἱγαρὶς δῖε οὗ (ῃ8 
]ενβ. Ὑῇεν ἤγβι βιυ πῃ] οα οἡ ἐπε δίοπε, 
1πεη {πε βίοηβδ ἔξ] οἡ ἔπεῶλ τυ ἢ οσυβπίηρ, 
)ιάϊςϊ4] εἴεςξ.--Ν ἐσ. το βιδίεβ μα εβεςι οὗ 
με ραγδδοῖὶς ἀϊβοουτβε οὗ [6ϑ8 οὐ (Π6 
τῆδη Ἱνῃοπὶ ἰξ 84ιἰτἰδεὰ. ὙΠΕῪ ἀεβίγεὰ ἴὸ 
ΔΡργεμεηά τῆς οὐποχίουβ ϑρεᾶκεσ οὴ {π6 
8ροῖ.---ἂν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν, 
εἴς. : ἐπε καὶ Πεῖα, 858 ἴῃ Μῖκ., ἰ5 ἰῃ ἐδεςῖ 
Ξε δυῖ; υἱάε ποῖεβ οὐ Μκ.---ἔγνωσαν, 
1Πεν, τῃδὶ 18 τε Ῥηδγίβθεϑ, δηὰ βοῦῖθεβ 
Κηενν.---πρὸς αὐτούς -Ξ ἱτἢ τοΐεσεηος τὸ 
τηεπηβεῖνεβ. 
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20. Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους 

ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ  παρα- 

δοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 2:1. καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, ““ Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις 
καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν 

ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. 22. ἔξεστιν ἡμῖν 2 Καίσαρι φόρον δοῦναι, 

δ: δος, {ἰ. ἢ οὔ; 23. Κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν, εἶπε πρὸς 

5.5 τρ αὐτούς, “ Τί με πειράζετεδ ; 24. ἐπιδείξατέ μοι δηνάριον - τίνος 

Ἐρδ. ἦν. τὰ, ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν ;" ᾿Αποκριθέντες δὲ εἶπον, δ ““ Καίσαρος." 
25. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς," ““᾿Απόδοτε τοίνυν 7 τὰ Καίσαρος Καίσαρι, 
καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ." 46. Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ 
ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει 
αὐτοῦ, ἐσίγησαν. 

1 Ἐοσ εἰς το ΒΟΌΙ, δαᾶνε ὡστε (Τίβς."., ΝΝ.Η.). 

5 μὰς ἴῃ ΦΑΒΙ, 13, 33, 60 αἱ, ΟἿ δᾶνε ἡμιν. 

5 Οηχξ τι με πειρ. ΒΓ, τηΐπυδο. α οοΡ. 4 δειξατε ἴῃ ΦΑΒΌΙΜΡ αἱ. 

δ οι αἀποκρ. δε εἰπὸν 3 ΒΙ, 33 Βᾶνε οι δεε. ὅ προς ἀντουφ ἰπ δ ΒΓ,1,.13, 69. 

Ἴ τοινυν αἀποδοτε ἰπ 3 ΒΙ, 60. 

γν. 2λο-26. Τιε ἐγ δμέε φμέδίϊοη (Μι. 
χχί!. 15-22, ΜΚ. χίϊ. 13-17).---νεγ. 20. 
παρατηρήσαντες: υδεὰ ΔΌ5ΟΙμ ΕἸΥ -Ξ 
νδϊοπίησ, ποῖ Ηἰτ, δὰῖ πεῖς ορρογίυ- 
τἰῖν ; 80 ἀτοιίυβ δηὰ ΕἸεϊά (Οὐ. Νον.); 
νυ διςπϊηρς Ὑ ἢ οἷοβα ουππίηρ ορβεγνδίίοῃ 
(αεεπγαίε σὲ ἱποίάδοςα οὐδεγυαγέ, ΚΥΡΚΕ). 
-Ο᾿Ἢγκαθέτους : δοτηε ἀεγῖνε οη ἐν δηά 
κάθημαι -- 5ἰτῖετΒ ἄοννη, ἱγίηρ ἴῃ νναῖϊ 
(τμδσόσϑογες, ατοιῖϊ 8), Οἵ οσβ ἔτοπὶ κατα- 
τίθημι. ὙΠε πιοβὲ ργόρδδὶε ἀδγίναιϊοη 
ἰ8 οπὶ καθίημι, ἴο ρῥίαςα ἴῃ Δι υδἢ (50 
Κυρκε, ϑοῆδηζ, εἴς). χίοδευβ οἰϊεβ 
δΙΣΆΌΒ νὴ. αὶ ἵνα μὴ ἐγκαθίσῃ ὡς 

ν τῷ στόματί σον, 48 ΡτοῦΡΔΟΪΥ ἴῃ 
τῆς δά οὗ 1κ. Ηδετε οηἷν ἰη Ν.ΊΤ. Ξ 
4 βρίε8" (ΑΝ., ΕΝ.) “Αὐΐραβδβεσ " 
(ν εἰζβᾶοκετ).---ὑποκρινομένους ἑ., ΡΔ58- 
ἱπρ ᾿Πεπβεῖνεβ ΟΝ 45 ; ἰμδὶ ννᾶβ {πὲ {τοῖς 
ΠΟΥ παὰ θεεη ρὰϊ ὺρ ἰο.--δικαίους, 
Βοηαβὲ πηθη, βίποογεϊυ δηχίουβ ἴο Κπονν 
δηὰ ἀο πεῖς ἀυγ. ὙΠΕΥ πιῖρπμὲ ροβα 85 
δυο ΨΠὮ ἀπ Ὀεῖῖεγ σπδηςα οἵ δυςοαββ 
ἱ πον ννεσε 88 Μι, βιδίεβ “" ἀϊβοίρ!εβ ᾽"; 
Βοποῖίδλσβ οὔὐ Ώ[Ἃἢὰ βογίρεβ -- ἱηρεηυουβ 
γουηρ πηεη.---οΟ-ΑΟἡτοῦ : τῆδῖ {ΠῈῪ 
ταῖρι ἰἴΔῪ μοϊά εἰϊπες οὔ α τσογὰ ὁ Ηἰς, 
οὐ ο7 Ηἰἷ»ι ὃν α τοογά (εμνι ἵη σεγηιοηε, 
Μνυϊραῖο), οὐ οΥΓ Ηἰἶνι, ἴ.ε., οΥΓ α τυογὰ 
ῬΟΜπ ὃν Ηἰνι; αἱ ἰῆσες αἱϊεγπαῖίνεβ 
πὰ βυρροτι.--ὦστε (εἰς τὸ Τ.Ε.), ἰπ- 

ἀϊοδεϊπρ αἷπὶ δηά ἐεηάεηον.---τ. ἀρχῇ καὶ 
τ΄ ἐξονσίᾳ: (Πς τερει το οΥὗὨ 186 αγιϊς]α 
ταῖβεβ ἃ ἄουδι ψνπεῖποι ὈοΐΠ πουῃ8 ταΐες 

ϑτον ἴοσ αντου ἰπ 3 ΒΙ,.433 (ΛΝ. Η.). 

ἴο τοῦ ἡγεμόνος. 80 οοηδίγυεά {πε οἴαυδε 
Ψ τπεδη “ το ἴδε τυῖῇς δηὰ Ἴβϑρεοίδ!ν ἴὸ 
πε δυϊμπογνγ οὐ ἴπ6 ρονεγποσ," συϊς 
Ῥείηρ φεπεγαῖ, απὰ δυϊπουιν ἃ πιοσα 
Βρεςῖδὶ ἀεβηϊείοη οὗ ἰξ. ϑόοπῖε ἴᾶκε ἀρχῇ 
88 ταίεγείπρ ἴο {πὲ ϑαπμεάγιη. Τῇε 
ῬΙΟΡΔΌΙΠΥ 15 ἐμαὶ ὈοΙἢ ταΐεσ ἴο Ῥιϊδῖα. 
Οη ἔπε αἷπὶ ἴῃ βαϊά το δ6 ἰπ νῖειν 
ατοιίῃβ τεπηᾶσκβ: “ὙΠπαπ ἀϊδρυῖεβ 
δὐους ταὶ ρίοη ἀο ποῖ βυβῆςε ἴο ὀρργϑβ8 
τε ἱπποςθηΐ, πιδῖίοβ τεϊαϊίηρ ἴο τῇς 
βίαϊε δὲ ψοηῖ ἴὸ δε ἴάκεη ὑρ᾽᾿.--Νες. 
21. ὀρθῶς, τὶ ρ Εἶν, 48 ἴπ νἱϊ, 43, Ῥοϊπείπα 
ποῖ ἴο βίποεγΥ ἰῃ Βρδεςἢ (λέγεις) δπ 
ἰεδοδίπρ (διδάσκει) Ὀὰϊ ἴο δουπά Ἰυάρ- 
τηεπῖ -- γοῦ δἰννᾶυβ 580 (6 τί ρῆι τπίηρ; 
πε βεοοπά οἶδυδε Ροϊπὶβ ἴο ἱπιραγια! εν 
Ξε γοῦ 58. ἴπε βᾶσῃηε πίηρ' το 41]; ἴπῈ 
ἀπιγά τὸ βἰποοσίευ τ γοῖὶ βᾶν παῖ γοιὰ 
1Πιηκ. ὙΠΕῸΥ ἀδδβοσῖθα δὴ ἰάςαὶ ἴτοπι 
ΜὨΙΟΝ {Ποῖγ οὐνῃ πηδϑίασδ γ γα 48 σεπηοῖς 
88 Ῥοββίδίε. 
γε. 22 ἔ. Τὰσς φμεϑδέϊοιι.--- φόρον ΞΞ 

κῆνσον, ἃ 1,Αἰϊπίβπ), ἴῃ ἴῃ Ρδγβ} 6}5.--- 
γες. 23. πανονργίαν, οταίς, ουππίηρ, 45 
ἷπ 2 Ὅος. ἱν. 2, νηΐ ροββίἷγ ἴδε 
ἐνδηρε ϑὲ μδά ἰπ Πἰβ ἐεγβ. Εδοῦ βυπορείβε 
85 ἢϊβ ονὴ Ψοζά πεσε (πονηρίαν Μῖ., 
ὑπόκρισιν ΜΚ.) 485 ἰξ {τγίπρ ἴο ἀεβογίρα 
τῆς ἱπάεβογί Ὁ ]ε.---νες. 24. [Κ. ταρογῖβ 
τῦογα ὑχγιεεν τθᾶπ Μι. δηὰ Μᾷκ., ποὶ 
τϊηκίπρ ἴ᾿ ΠπροΟββΆσυ ἴο βίδις ἰπδὲ ἴπ6 
ἀεπαγίυβ δεκεὰ ἔοσ ννδ8 παπάςὰ ἴο {6ϑι15. 
--νε ες. 25. τοίνυν, ᾿ἰδμεζείοσε, ςοπηδοίης 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 8ο--36. όις 

27. Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἀντιλέγοντες 1 
ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτόν, 28. λέγοντες, ““ Διδάσκαλε, 

Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ 
οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ,;Σ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, 
καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20. ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ 

ἦσαν" καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος" 20. καὶ 8 
ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος ὃ" 
31. καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν" ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέ- 
λιπὸν τέκνα, καὶ ἀπέθανον 22. ὕστερον δὲ πάντων ὁ ἀπέθανε καὶ ἡ 
γυνή. 33. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει,ὅ τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ 
γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα." 44. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς, “Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι καὶ ἐκγαμίσκονται Ἷ - 
35. οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως 
τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίσκονται 5- 26. οὔτε γὰρ 

ΔΊΜΒΟΡΙ, 1, 33 αἱ. νεῖββ. ἢᾶνε οἱ λέγοντες, νυ ἢ ΠΊΔΥ δ ἃ σοπίοσχηδείιοη ἴὸ 
Ῥᾶτβ!]. Τίβοι. δηά ΥΝ. Η. δάορι {Πὶ5 τεδάϊηρ. 

3 Ἐὸσ ἀποθανὴ Δ ΒΙΡ 1, 33 αἱ. μᾶνε ἡ (Τίβο;., ΝΝ. Η.). 

5 Ἐὸσ και εἐλαβεν. «ον ἀτέκνος 3 80], αν ΒΙΣΩΡΙΥ και ο δευτερος (ΤίΞοι., ΝΝ.Η.). 
4 Οπὶξ δε παντων δηὰ ρἷδος αἀπεθανε δῇει γυνὴ ΒΌ1Ι, πΐηυδβο. 

δ Ἐὸσ εν τῇ ουν ἀναστασει Β], δᾶνε ἢ γυνὴ ουν εν τὴ ἀναστ., γυνὴ ἴδ18 Οσουτγτίη 
τς (Τίβο;., ΝΝ.Η.). 

δ Οχηῖξ αἀποκριθεις δ ΒΌ1.. 

(ΝΗ. πιδγρ.). 

ἴδε ἀϊσξυτῃ ξο]]οννῖηρ ν ΠΠ ἔς ἕδος βεαϊεὰ 
Ὀεΐοτς ἔδαῖ ἴπε ἀεπαγίυβ Ὀοσε Οδαβδσ᾽ 8 
ἱπιαρσο, πὰ ἱτυρὶ γίπρ ἴπδὶ ΌΥ {πε ἀϊοσΐυπιὶ 
7εβὰ8β ργοπουηοθδᾶ 1ῃ ἕδνουσ οὗ ρδγίπρ 
ἀπδυῖς το τπ6 Εοτηδῃ τσυ]εσ.---ν τ. 26. 
ΤΠε τερὶν οὗ ]εβι8, ὈδηἜ πη ρ ἰπ 5617, νν88 
ἀουθὶν 580, θεοδυβε ἰξ μπαὰ πιδάε ἃ ἔδνουτσ- 
ΔΌΪς ἱπιρτεββίοη οἡ ἴπῈ ρεορῖβ. Τπεγείοσε 
πε φυεβιίίοηειβ ἀδεηιθᾶ ἱξ Ὀδβῖ ἴο πδκα 
ΠΟ δίϊεσηρι δῖ οὐ εἰοῖβπὶ ἴῃ Ῥσεβαποα οὗ 
τὰς Ῥεορῖίε (ἐναντίον τοῦ λαοῦ). 

νν. 27-39. Τὴὰε γεφηγγεοίϊονι φμεσίϊον. 
δαασάμοεες οῤεαὰ (Μι. χχί!. 23-33, ΜΚ. 
ΧΙ. 18-27).---οἱ ἀντιλέγοντες ἰπ 5ίτῖοῖ 
ἌΤΤΑ Οὐρῆξ ἴο τείεσ ἴο τινες, ὑυϊ 
ΟἸΕΪα88 ἰδ 58 πηεᾶηῖ ἴο τεΐεσ ἴὸ ἴΠ6 

ὙΠοἷα ραγῖν. 11 18. ἃ οἂβε οὗ ἃ πογηϊπαίϊνα 
ἰπ Ιοοβα δρροβίτίοη νυ ἃ βεηϊεῖνε--- 
“ουΐδιάα ἔπε σοπϑιτυςείοη οὗ {πε βεηΐθηοα 
-ποιϊπιετροβεὰ 88 ἃ ρεπάεπι ψογά, 50 ἴο 
Βρεακ," νίπετ, α. Ν. Τ΄, ρ. 668.---μὴ 
εἶναι: 1Πτεγα]ῚΥ ἀεηγίηρ παῖ ἔπεσα 18 πο 
ἃ τεβυττεςτίοη, ἴῃ τηδδηΐϊηρ Ὀείηρ' το 4 }}ν 
ἔδμε τονεσβε. Αδὲεσ νεγῦβ οἱ ἀεηγίηρ [6 
Οτεεκβ τερεδὲ πὸ ποραϊίου. Τῇ τεδά- 
ἴπξ λέγοντες, [ΠΟΙ ΡὮ νν6}]} αἰτεβιεά, ΙοΟ ΚΒ 
{κε ἃ ρταπιπγχαῖίςαὶ οοτγεςτίοη.--- τ. 28. 

Τ γαμισκονται ἴῃ 81,33. 

8 γαμιζονται 'ἰπ ΦΌΙΟΕΔ 1,33 αἱ. (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η., ἐςχε). Β δὲ5 γαμισκονται 

ἄτεκνος : πεῖτε οἠἷν ἱπ Ν.Τ. -- μὴ ἔχων 
το ἰῃ Μι. δπὰ μὴ ἀφῇ τ. ἴῃ ΜΚ.---Ν τ. 29. 
οὖν, ἱπετείογε, σδεγυῖηρ οὐ ἴπ6 παγγαῖίνα 
(τεφαδηῖ ἴῃ ]ο μη) δπὰ ἱπιρὶ γίηρ ἐπὶ τῃς 
ἴα οὔ Μοβεβ οἰϊεά ρανὲ σγίβε ἴο ἴῃς 
οὐτίουβ οᾶβε βίδϊεὰ δπὰ τε ἀϊβῆςυϊι 
ςοηπεοῖεά ἢ [τ. --τ  εσ. 31. ο 
κατέλιπον τ. κ. ἀπέθανον, ἀϊὰ ποὶ ἰεανα 
Ομ άγοη δηὰ ἀϊεὰ, ἔον ἀϊεά ἰεανίηρ πὸ 
οὨ ἄγεθ. ὙΠε δσηρῃδβὶβ ἰ8 οἡ ἔπε οἤ"]ά- 
Ιεββῆθϑϑ, ἱπεγείοσε ἰξ 18 τηδηϊοημδά ἢσϑι, 
Τμαὶ {πε βενθὴ ἀϊεά ἰπ οουζβα οὗ {{π|6 
νν)88 ἃ τηδίξεσ οὗ οουζβα, Ὀὰϊ {πὶ βανθη ἴπ 
Βυςσοεββίοη βῃουϊά ἤανε πὸ οἰίϊάσεη νγ88 
ταϑένε]ου8.----  εσ. 34. [πὶ ρἰνίηρ ΟἸγῖβι 8 
δηϑυνεσ 1[,.Κ. οπλτ8 [6 στρα οὗ ἱρῃόσγαποα 
ραϊηβὲ {πε αυεβιίομαγβ ἰουπά ἴῃ ΜΙ. 
δηά ΜΚ.-- γαμίσκονται -- γαμίζονται ἰπ 
᾿ἰαβαλιύνν ἢεσε οἱ ἴῃ ΝΤ.--ν ες. 35. οἱ 

καταξιωθέντες, εἴς., ἴῇοβε ἀδεπηδά 
ΨΟΣΥ ἴο αδιἰδίη ἰπαὶ μοῦ. Τῆς 
τπουρῃς οουὐἱά πᾶνε Ῥεεὴῆ ὄδχργϑββεά 
νους τυχεῖν, ἴογ ννϊο δοςοτγάϊηρ! Υ 
ἔπεσα ἰδ πὸ δαυίϊναϊεπε ἰπ τπε Νυϊραίε: 
“αὐἱ ἀΐξηϊ Βαδεδυπέυγ βεουϊο 1110, οἡ 
ΜΟΙ δοςουπὶ Ῥτίοδθυβ πίη ΚΒ ἰξ Βῃουᾶ 
6 ἰδαἴξ οὔξ οἵ 16 ατεεκ ἰεχῖ. Βυΐξ τῃε 



διό ΚΑΤᾺ ΛΟΥ͂ΚΑΝ ΧΧ, 

ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται: ἰσάγγελοι γάρ εἶσι, καὶ υἷοί εἰσι τοῦ 1 

Θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 37. Ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, 
καὶ Μωσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει Κύριον τὸν Θεὸν 
᾿Αβραὰμ καὶ τὸν 3 Θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν] Θεὸν Ἰακώβ. 38. Θεὸς δὲ 

οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν." 49. 

᾿Αποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον, “ Διδάσκαλε, καλῶς 

εἶπας." 40. Οὐκ ἔτι δὲ ὃ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν. 
41. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, ““ Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱὸν Δαβὶδ 

εἶναι; 42. καὶ αὐτὸς ὁ Δαβὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, “ Εἶπεν ὁ ὃ 
Κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 43: ἕως ἂν θῶ τοὺς 
ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου." 

1 Οπιῖξ τον 'ΦΑΒΙ,. 

βονκετι γαρ ἴῃ Δ ΒΙ, 33 αἱ. 

4 εἰναι Δ. νιον ἴῃ ΑΝ ΒΙ,, δῃά αντος γαρ ἴοτ και αντος. 

δ αντον κυριον ἴῃ ΑΒΚΙ,, εἴς. (ΝΗ... 

86 οὐ [8ῖ8 νετῦ, ἀνε ἤθη ἰξ δεεπὶβ Ὁ 
80 εἰεραπὶ βυρεγῆι ον, 18 οοσησηοη ἴῃ 
ατεακ. Ἐχδιηρῖεβ 'ἰπ Βοσπεπίδηῃ.--- εσ. 
36. ἀποθανεῖν: τηδττίαρε, δίτιῃ, ἀεδῖδ, 
8ο τορεῖδεσ, ἔοσπι οπα βυβίεπι οὗ {πίπρϑ, 
1ηδῖ οὗ 1818 ψνοσὶ ἃ. πη τπῸ πεχὶ 1ΠῈνῪ πᾶνα 
ὯῸ ρίαςε. Ηετζγε [Κ. εχραιίδιεβ 885 ἱῦ τῇς 
πεπε ὑεῖ οοηρεηϊδί. --- ἰσάγγελοι, 
δΔηρε .-1Κα, Βετα ΟἿΪΥ ἱπ Ν. Τ.---καὶ νἱοί 
εἰσιν, εἴς. : Βοη8 οἵ αοά, δείπρ 5οη8 οὗ 
16 τεβυττεοιίΊοη. ΤῆΐβΒ σοπηεοιϊίοη οὗ 
ἰάεαβ τεοδἹβ 51. Ῥδὺ}᾽β βιδίετηεπε ἰπ 
Εοχπῃ. ἱ. 4 {πὶ Οἢγίβὲ ννᾶβ ἀεοϊατεά οἵ 
ςοηϑιευϊξεά 50η οὗ αοά υνἱῖῃ ροννεσ ὉῪ 
τὰς τεβυγγεσιοη.- -- ες. 37. καὶ Μ.: 
186 βᾶπια Μοβεβ ννῆο ρᾶνὲ {πε 1, ενίγαῖα 
αν. [1 νν88 ἱτπηρογίδηϊ ἰῃ βρθακίηρ ἴὸ 
ϑαάάυοεεβ ἴο βῇον πὶ ὄνεη Μοϑές 
Ψ 45 οὐ ἴδε 5:46 οὗ {πε σεβυτγγεοίίοη..--- 
ἐμήνυσεν, πηδάς Κποννῃ, υδεά ἰπ τεΐεσεποα 
ἴο βοπηειπίηρ ργενίουβῖν διάάθη {085 χὶ. 
5η).---πὶ τῆς βάτον, 48 ἱπ Μζκ., υἱάδ 
Ὠοῖαδ ἔδεγα. -νεσ. 38. θεὸς 15 ρτεάϊςαία 
Ξε ]εμονδῇ ἰβ ποῖ αοά οὗ ἀεδὰ τηεῆῃ.--- δὲ 
88 ἴῆες ἴοσςε οὔ ἴπε δγριυπηεηϊδενα 
ποηπε.-- -πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν, “Ὑἴοτ 
811} ἵνα ὑυπίο Ηἰπι᾽ (ΑΟὟ., ΕΙΝ.), ἰδ 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ δ εἀϊϊοτίαὶ ἐχρίδηδίοσυ ρῖοββ 
ἴο πιᾶκεὲ τ1πεὲ ἄξερ τπουρῆξ οὗ Ϊ|εβὺβ 
οἴεᾶγεσ (ποῖ ἰπ ρδγα 65). Ἔϊε δἴοβ5 ἰἴβεῖῦ 
πεδάβ Ἴχρίδπαίϊοη. [5 “" 1} τὸ 6 ἴδάκβη 
νπουϊ αυδιβοαϊίοη )--- αὐτῷ πιᾶγ δὲ 
νδιϊουβὶν τοηδετεά κ᾿ Ὁγ Ηἰτα,᾽" ἱ.6., ΌῪ 
Ηἰβ ροόονεγ: φμοαὰ εὶ ῥοίεμέϊαηι 
Οτοιίυ5), “ἷπ Ηἰπι᾽" (Εννα]ά), “ἐοσ 
ἐπι," 1.6.) ἴοσ Ηἰβ ποποισ (ϑ.ΠδΔη 2), οὐ 

ἔον “ Ηἰἴβ8 ἐπουρῆς οὐ ἠυάρσπιηεπι " Ξ ΗῈ 
διοοουηῖβ ἔπε πὶ 858 ἰἰνίπρ (Η4Πη). ΤΒε 

44. Δαβὶδ οὖν κύριον αὐτὸν 

3 Ομηἷξ τὸν ἴῃ βεοοπὰ δηά [ῃϊσγὰ ρίδοεβ ἐ ΒΌΓΕ. 

δ ΒῸ οπιῖ ο. 

ΤΙ. Ξ Νὸ (Τίβο.). 

βοητίπιεηξ ἴῃ βοπὶα τηδάβϑυσε εοῆοα8 Κοσ. 
χῖν. 7, 8.-ἷνες. 39. καλῶς εἶπας, ΤΏοι 
Βαδὶ βροόκεὴ με]; σοτῃρ! ππεπίδγυ, θὰϊ 
ἰπβίῃοοσγε, οσὕὐ ΟΠΪυ ΠΑ] βίποεσε. ὙΠΕῪ ἀγὰ 
Ἰλὰ το ἢανε {πὸ δαάάνεεες ρυῖ ἄονῃ, 
αι ποῖ ρἷδὰ τπᾶὶ ζέσις ἰἰυτηρῃεά.--- 
γετ. 40. οὐκέτι γὰρ: {πε γὰρ, {δ τῆς σις 
τεδάϊηρ, πηυβῖ πιδδη: Ὑῶπὲ βογὶδεβ οουἹὰ 
ἄο ποιπίπρ δι βδέϊες (νεσ. 30), 707 {ΠῸῪ 
ΨΕΙΕ 50 Τοηδοίουβ οὗ ἢ 8 ροννοσ τῃδὲ 
{πεν ἀατεάᾶ πο ἴοηζεσ οἀριίουβ 
αυεβεοηβ. 

γν. 41-44Δ.-. Τὰε σομηίεν φμεσέϊοη (Μῖ. 
ΧΧΙΙ. 41-46, ΜΚ. χίϊ. 35-37)). ΓΚ., ψῆοὸ 
δαά ρίνεη βοτηειῃίηρ 5: πη }]δγ δὲ ἀπ Θασ ας 
βίαρε (χ. 25-37), ογηϊῖϑ ἴῃς αυεβιίοη οὗ 
ἴῃς βοσγίρες σοποογηίηρ ἔπε ρτεᾶῖ Ἵοοπὶ- 
τηδηἀτγηεπῖ, ϑνὩ ἢ σΟΠΊεΒ ἰη δὲ 1Π18 ροϊπὶ 
ἰπ Μι. (χχί!. 34-40) απὰ ΜΙ. (χιϊ. 28-34), 
τείαιαίπε, ΟἿΪΥ 118 οοποϊυδίοη (1 ΜΚ.), 
ΠΟ ἢ ἀρρεπάβ ἴο (πε ρσγενίουβ 
παγγαῖϊνε (νεῖ. 40).--- νεῖ. 41. πρὸς 
αὐτούς, το {Πεπὶ, 1.., [86 τερτεβεηιδείνεβ 
οὗ τῃε βογίθεβ τηεπιοηβά ἰῃ νεσ. 390. [ἢ 
Μι. τῆς Ῥμαγίβθεβ ἀγα δἀὐάγεξθςὰ, ἰη ΜΚ. 
τῆς δὐάϊεπος ἰ8 ἴπΠ6 Ρεορίε, δπά τῇς 
ηυδδίίοη ἰβ δρουῖϊ {πὲ βογίδεβ 45 ἴῃ- 
τεγργείοσϑ. --- πῶς λέγουσι, ον ἄο ἐλεν 
ΒΔΥ ἢ (ποῖ λέγετε. Ὅς ςοηίτονεγβίδὶ 
ομδεδοῖες οὗ ἴδε αυεβιίοη 18 Ὡοΐ πιδᾶάβ 
οἰεασ ἱπ ΓΚ.---νετ, 42. ἐν βίβλῳ Ψψ., ἰῃ 
ἴδε ῬΟΟΚ οὗ Ρϑβδίπιβ, ἰπ ρἷδος οἵ ἐν τῷ 
πνεύματι τ. ἀγ. (Ἰὴ τῆς ΗοΙγ ϑρίτιε, ΜΚ.), 
ψΠϊοἢ οπα της πᾶνε ἐχρεςίεά 1. τὸ 
τεϊδίη ἐξ Πα ἐοιιπά ἰξ ἰπ ΠΙ8 δουτοςσ. Βυὲῖ 
Ὧθ ΡῥγοθδΌΪν παᾶπιῈβ ἔπε ρἷδος ἰῃ Οὔ Τ᾿ 
ΨΏεπος πε αιυοίδιίοη ἰβ ἴδκεη ἔοσς ἴπ6 
ἱπίογτηδείοη οὗ ἢἰ8 τεδάειβ. Τῇδῖ δὲ 



37--47. ΧΧΙ. τ--ἃ: 

καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς αὐτοῦ 1 ἐστιν; ἢ 

λαοῦ, εἶπε τοῖς μαθηταὶς αὐτοῦ,2 46. 
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45. ᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ 
“Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμ- 

ματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς, καὶ φιλούντων ἀσπασ- 
μοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ 
πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις " 47. οὗ κατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν 

χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται. οὗτοι λήψονται περισ- 

σότερον κρίμα." 
ΧΧΙ. 1. ἌΝΑΒΛΕΨΑΣ δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς 

τὸ γαζοφυλάκιον ὃ πλουσίους - 2. εἶδε δὲ καί ὁ τινα χήραν πενιχρὰν 
βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά,δ 3. καὶ εἶπεν, ““᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι 
ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη δ πλεῖον πάντων ἔβαλεν 4. ἅπαντες γὰρ 

οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, 

αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε." 

Σ ἄντου νιος ἴῃ 38, εἴς. (Τίδο., ΝΝ.Η.). ΤΙ. Ξ 01, 
3 Οὐἱηΐδϊ αντον ΒΌ. 

8 εἰς τὸ γαζ. τα δωρα α. ἰῃ ΒΌΙΧ 1, 33, 69 αἱ. ῤ,. 

4 Ογῖξ και ΒΚΙΜΟ 33. 

δ. 80 ἴῃ Ὁ (Τίβο.). λέπτα δνο 'ἰπ ΦΒΙΟΧ 33 (ΟΝ. Η.) ; οοπίοσπιεὰ το ΜΚ. ὃ 

4 αντη ὑδείοτε ἡ πτωχη ἰπ ΒΌΠΟ (ΥΝ.Η. -- ΜΚ.). 

Ἴ πλειω ἴῃ ΠΟΧ πιίπυδο. (Τίς. ἢ.). 

δ Οπϊξ τον Θεον  ΒΙΧ πιίπιδο. 

τγ88 τη ἰπ 1πῸ Ῥβδ]πιβ, ννᾶ8 βροκεῃ 
ὃν τῆς Ηοῖν ϑρίγι, ννὰβ αχίοπηδεὶς ἴοσ 
Ἠϊπλ.---ὡ ποπόδιον, ἃ5 ἴῃ τε Ῥβδὶπιβ, ἔος 
ὑποκάτω 'π Μι. ἀπά ΜΚ. δοοογάϊπρ ἴο 
ἴλε ἀρρεονεά τεδλάϊηρβ. [Κ. βεεὲπιβ ἴο 
πανε τυτηςά τς ραββᾶρε ὑὉρΡ (Ηο]ζηηδπη, 
Η. Ο... 

νν. 45-ἅ47ζ. αγπίηρ αραϊπεέ ἐπε 
ξογὶδες (ΜΚ. χίϊ. 38-40).---Εἰςπες ἃ πιεστὰ 
παρταεηὶ οἵ ἴδε ἴαγρεσ Ποΐε ἰη ΜΕ. χχἰϊ!.» 
ος ἴδε οτἱ ρίπδὶ πυςίευ ἀτουπὰ νης Μι. 
μ8α58 αϊβεγεά τηυςἢ Κιπάτεά τηδίτεγ---ἰῃς 
ἔοττηδσ πιοσε ᾿ἰΚαῖν.---ν εσ. 46. φιλούντων: 
ΨὮΠΠ6 ΤΟΙ οννίης ΜΚ. ἰπ τπ6 τηδίη, {κ. 
ἱπιρσονεβ {πε οοπϑίσυςτοη ἤοσα ὉΥ ἱπίσο- 
ἀυοίηρ τπ18 ρατεοῖρὶς θεΐογε ἀσπασμοὺς, 
ΜΠ ἰπ ΜΚ. ἀερεηὰβ ου θελόντων..--- 
Ψες. 47. Αποίθοσ ἱπιργονεπιεηῖ ἰ8 186 
οδδηρε οὗ οἱ κατεσθίοντες (ΜΚ. χὶΐ. 40) 
ἰηίο οἵ κατεσθίουσι---υἱάξ ηοῖε5 οη ΜΚ-.--- 

ακρὰ, αἱ ἰεπρίῃ, δη δάνεσῃ. Βεηρεὶ (ἴπ 
1} βυρρεβίβ μακρᾷ ἴο ἀρτεαὸ 

προφάσει (“εχ οταιῖίοηρυβ δυΐβ ἔξοεσα 
τηλρηδπὶ πρόφασιν, ρτδεϊεχίαπι) οοπιε- 
ἀεπάϊ ἄοτη)οβ νἱἀυαταπι᾽"). ΕἾβπεγ δάορίβ 
πε βαπ)ε νίενν. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ΧΧΙ. ΤῊΣ ΊΙΡρον 5 ΟΕΕΕΕ- 
ἵνα. ΤῊΞ ΑΡοΟΌαΡΎΡΤΙΟ Ὀιβοοῦξβδε.-- 
γν. χ-4. Τῇάε εὐἱάοτο'ς οδεγὶπρ (ΜΚ. χὶ. 
41-44), υπίοτευηδίεῖν ρίαςεὰ δἱ {πε Ὀερίπ- 

ΤΙ ΞΑΧΓΔ, εἰς, (Τίδοἢ.). 
ΤΑ. Ξ Β -- ΜΚ. (ἡν.Η.). 

πίηρ οὗἩ τπ|8 οπαρίεσ, εἰς ββουϊὰ δανα 
Ῥεεῃ ἀδνοῖεὰ ψ ΠΟῪ ἰο ΟἸσίβι᾽ Β βοϊεπιῃ 
ἀϊδβοουτβα οοποεγηίηρ ἴῃς ξυξατε. ΥὙεῖ 
τη 18 ΤΡ ἀεταπβείηεης οογσεβροηάβ ἴο 86 
ΤΑΆΠΠΕΙ ἱπ ΨΠίοῃ ΓΚ. ἱπιτοάυοοβ ἐπδῖ 
ἀΐδοουτδε, Ὁ οοπιρατίβοη ἢ Με. δηά 
ΜΚκ., τρλσκεαάϊν υὑπειηρῃαίίο. ---νες. 1. 
ἀναβλέψας, ἸΙοοκίπρ ὑρ, ρἰνίπρ {πε ἱπιργεβ- 
βίοῃ οὗ ἃ οαϑυδὶ, πηοπηεπίδγΥ ρίδπος ἴΆΚθη 
ΌΥ οπε πο παὰ ὕεεῃ Ῥσγενι ου ΒΥ ῥσα- 
οοουρίεδ τ νεῦν ἀϊδεγοης πιδίξεσβ. 
ΜΚ παιγδῖῖνε σοῆνευβ ὑδε ἰάθα οὗἉ ἀε}1Ὁ- 
εγδῖε, ἱπιθγεβιεὰ οὐβεγνδίίο Ὀν πα ΨῃΟ 
ἴοοῖκ ἃ ροβίείοῃ σοηνεηίεπε ἔοσ ἴδε ρυγ- 
Ῥοββ, δπά ἼἽοῃιϊπυεὰά οὐὈβεγνίὶηρ (καθίσας 
κατέναντι, ἐθεώρει) .---τὰ δῶρα, ἱπβίεδά οὗ 
Μκ᾿Β χαλκὸν. [,Κ. Πᾶ8 ἴῃ νίενν ουἷν ἴῃ8 
τίς ; ΜΚ., ἴθ {πε ἔγβε ρἷδος, ἴῃς τηυἹεῖ- 
τυάε.---πλουσίους : ἴῃς νν»ῇοϊο οἴδιιδε ἔτοπι 
τοὺς πᾶν ὃς Δ Κεη 88 ἴδε οὐὔεοι οὗἉ εἶδε, 
8ἂνν ἴῃς τίς ἢ σαδβείηρ ἰπ, εἴς., οἵ πὰ. πᾶν δ6 
ἴῃ δρροβίεϊοη ἢ τοὺς βάλλοντας -- ΒΑῸ 
1ῆοβα οδβίϊῃρ ἰπ, εἴο., Ὀείπρ το πλεῃ (80 
Ηδῆπ απά Ἑαγσαῖ). ὙὉΤδε ἔογπιεσς (ΑΝ, 
ΚΝ 28.) 18 ἴο ὃς φτεξεγγεά.---νεσ. 2. πενι- 
χρὰν, πεεάγ, ἔτοπὶ πένομαι οἵΓ πένης ; 
8 Ῥοειὶς ᾿νογὰ σαγεῖυ υδεᾶ, πεῦβ οἠἱν ἰπ 
Ν. ἢ, ΜΚ. ψοτγά, 18 βίγοηρεσ τα 
τεδυςεᾶ το Ρερξατν.---δύο λέπτα. ΓΚ. 
ἄοεβ ποῖ {πίπκ ἰὲ πεοεββαγυ ἴὸ Ὄχρίδιπ 



6ι8 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙ. 

5. ΚΑΙ τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ 

ἀναθήμασι ' κεκόσμηται, εἶπε, 6. “Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται 
ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται." 
Ἴ. Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτόν, λέγοντες, “Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα 
ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον, ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι ; 

8. Ὁ δὲ εἶπε, “Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε - πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ὅτι ὃ ἐγώ εἶμι - καί, Ὁ καιρὸς ἤγγικε. 

1 80 ἰη ΒΠ0 αἱ. ΑΝ. Η.). ἀναθεμασιν ἱἰπ ΜΑῸΧ (ΤίδςΒ.). 
ἩΜΒΙ, τηΐπυες. δἀὰ ὡδε (ὉΝ.Η.). 

νδδῖ ἴῃς οοἰη ννᾶ8 οὐ ψῃδῖ ἴῃς οοηίγιρα- 
τίοη ἀππουπιεὰ ᾿ἴοθ. Μῖκ. βιαΐεβ ἰϊ8 νδῖυς 
ἰῃ Κοτηᾶπ οοἰπασε (κοδράντηφ).---Ν ες. 
3. εἶπεν: ἴο ννῇοπὶ ποῖ ἱπάϊςαϊεά. ΤῈ 
Ὡδιτδῖοσ ἰ8 οοποεπεά δἷοης δδουϊ {86 
βαγίπρ--ἀληθῶς, ἴον ΜΚ.᾿ 8 Ηεῦτεν ἀμὴν, 
85 ὨεδεΪν αἰνναυβ.-- πτωχὴ : [Κ. ἀος5 ποῖ 
δνοϊὰ εἰὶβ ννογά : ἴπε υβε οὗ ἴπε οἵπες 
ἴοττ ἰπ δἷβ ῥτεὶπλίπασΥ πλεγαῖϊνα 8 ἃ 
ταδῖϊεσς οἵ βιγῖε. πτωχὴ ᾿τπρ]}168 (Πδὲ πὰ 
νάονν τπιῖρῃι πᾶνε Ὀεεη ὀχρεοιςά ἴὸ Ῥερ 
τδῖμεσ ἴΠπᾶπ ἴο ὃς ρίνίης ἴο 1Π6 ἰεπλρὶὸ 
ἐεεδβυσυ.--- εσ. 4. ἅπαντες οὗτοι, 41] 
086ϑς, τεΐεισίηρ ἴο ἴῃς σίοβ: δπά ροϊπιίπρ 
ἴο {Ππεπ|.---ὐστερήματος : ΡῥτΑΓΙΟ ΔΙ -Ξ 
Μικ.᾽8 ὑστερήσεως, ρτείεττεά ΡΟΒΒΙΌΪΥ 
Ὀεοδυδε ἴῃ υ8ὲ ἴῃ 51. δὰ Β ἐρίβι1εβ : ποῖ 
80 ξοοά ἃ ννοσὰ δβ ὑστέρησις ἴο ἀεποῖε 
ἴδε ςἐαέε οἵ ρονεγῖν οὐυὐ οὗ ψ πο δῇ6 
ξανθ. 1,Κκ.᾿8 Ἐχργεβδβίοῃ βδιγίοΥ πηεδη8 
ἴῃαι 5ῆε ρᾶνε οὐυὲ οὗ ἃ ἀεῆοῖϊξ, ἃ πλίπυ5 
υλην (“" εχ εὸ 400 ἄεαβι 1111," να] 6.), 
ἃ βίγοην ὃυῖ ἱπέε! ρθε τ οὗὨ ρυτπς 
ἰτ.-- τ. βίον, Πετ ἰτυΐηρ, ἃ8 ἴῃ χν. 12,30 -- 
ταδᾶπβ οὗ βιιυϑίδίεσποας. [[κ. σοπιθίπεβ 
Μ|.᾿Β ἔννο ΡΏγαβεβ ἰπῖο οπα. 
ΤῊΞ ΑΡΟΟΘΑΨΎΡΤΙΟ ΠΙΒΟΟῦΒΒΕ (νν. 5- 

38).---ννν. 5-7). ἱπίγοἀμείίοη ἰο ἐὰε ἀϊ5- 
ἐομγος (Μί. χχίν. 1-3, Μ|ς. χίϊὶ. 1-4).--καί 
τινων λεγόντων, Δηὰ 8οπὶε τεπηδΙκίηρ. Α 
ταοδὲ ὑπεπιρῃδιίς ἐγαηβίτίοη, 88 ἰἢ νμδὶ 
ἴοϊϊοννβ ὑγεσα βι ΊΡΙΥ ἃ Τοοπιϊπυδίίοη οὗ 
ἀΐϊβοουγδε ἐπ ἐλ ἐεπιῤίς οὐ ὁπ οὗἩ τῇδηΥ 
τορίοβ οὐ ψνὶς ἢ ]εβὺ8 βροκεὲ. Νὸ ἰη- 
ἀϊςδτίοη τηδιὶ ἴτ ννᾶβ ἀἰβοὶρὶεβ (Δ οὗ τῇς 
Ὑνεἶνε) πο δβκεὰ {πε αυεβιίίοη, οσ {παῖ 
ἴῃς οοηνεοτβδιίοη ἴοοκ ρἷδοε ουϊδίάε. ΟΛ 
τὴς παττδιίνε 'ἰῃ ΜΚ. Τδε ἰπίεγεποε τπδὲ 
1.κ. οδπποῖ πᾶνε Κποννῃ Μ|.᾽ 8 παγγαῖῖνε 
(αοάει) 15 ἱπδάπιββίδ᾽β. 1ἱκ. οπλῖβ τηδπν 
τοίηρβ ἣἢε Κπενν. Ηἴ5 ἰπίεσγαβὶ ἰβ οὐνίουβὶν 
ἐπ τς ἀϊάδοιίς πιαιίοσ οὨἶγ, ἀπὰ βεῖβαρβ 
“6 δᾶνα Πεῖε δποῖμεσ ἱπβίδποα οὗ ἢἰ8 
“ἐβρᾶτίηρ ἴῃς Τυνεῖνε᾽". Ηδ πᾶν ποῖ δᾶνε 
ολγεά ἴο δον ἴπεπὶ Α]]εὰ νυν τπουρῶι- 
1ε55 δάἀπικίγαιίοη ἔογ ἃ δυϊάϊπς (πὰ ἃ 
βυβίθ) ΨΏΪΟἢ ννᾶ5 ἀοοπχεὰ το 7υἀϊοΐαὶ 

5 Οπνίς οτε ΜΒΙΧ. 

ἀεδβιγυοτίοη. --- λίθοις καλοῖς, δεδλυξίι 
βἴοπεβ : τῃᾶσῦϊα, πυρε; νἱάδ ΪἸοβερῆ., 
Β. ].. ν. 5. 2.--καὶ ἀναθή; ἃπὰ νοῖίνε 
οἵ βδογϑὰ γριίβ, ἰὴ 1. ὀπῖν: ἴδε ταίεσεηςς 
ἱπλρ| 168 ἴδε τῆς βρεοϊδίοστβ αἂγσὲ ψἹμῖπ 
πς Ὀυϊάϊηρ. ὙΠεβε οἰδβ ναῖε πιᾶπν 
δηά οοβέϊυ, ἔτοπι ἴε στεδὲ οὔδδ οἵ πε 
δαὶ : ἃ ἴδῦϊς ἴτοτλ ἔκοίδτν, ἃ οδαὶῃ 
ἔγοτλ Αρτίρρα, ἃ ροϊάξη νίπε ἔσοπι ΗἩεζοά 
ἰῆς τεαῖ. Τα ἰεπιρὶς νν88 ἕδτηουβ ἴοσ 
ἰϊ8 ψεδιῃ. Τδοϊτυβ υτίϊεβ : “ 11Π|. ἱπὶ- 
τῆξηβδε ορυϊεπείας τε ΡΙυπι,᾽" Ἢ ἐδέ., νἱ. 
8.---κεκόσμηται : ρετίεςϊ, εχρτεββίηρ ἴῃς 
Ῥεττηδπεπὶ τευ] οὗ ραβὲ δοίδ οὗ βκι!ξω! 
τλεη δηὰ Ῥεπεῆςεπε ραίϊζοῃβ---ἃ ΠΙΡὮΪΥ 
οτπαιηδηϊεά εἀϊῆος, ἴῃς δάπικίιγαϊΐοη οὗ 
τε νοτὶά, θὰ τιδυκεὰ ἔοσ ἀεβίσιςτίοη ὉῪ 
τῃε τηοσγδὶ ογάδσ οὗ {πε υπίνεγβε.---  εσ. 6. 
ταῦτα ἁ θ. ϑοτηε (ἀτοιίυ5, Ῥγίςδειβ) 
ἴᾶκε ταῦτα -- τούτων: οὗ {πεδς τΠΐηρβ 
ΨΠΙΟΙ γε 866 ἃ βἴοηε 88]}] ποῖ Ῥὲ ἰςεςῖ. 
Μορῖ, βονψδνεοσ, ἴδκα ᾿ξ 848 ἃ ποπιρἰηδιῖνε 
Δοβοϊυϊε τε 28 ἴοσ ἴπεβε τπίπρβ νυ Ὡς ἢ 
Βεε (υἱέες ΝΝίποτ, 8 ἰχ!ἱ. 2 ἅ). ΤῊΪΐΒ βυῖ5 
Ὀεῖῖεσ τῆς ἐπιοιϊίοπαὶ πιοοά.---ἐλεύσονται 
ἡμέραι: “ΥἿ ν. 35, ΠεΙΕ ἃ δἰπ,]ας 
οπλίπουβ δἰ δίοη ἴο οοπηϊηρ εν] ἀδγβ 
Οσουζβ.--- εσ. 7. διδάσκαλε, Μαβίει, 
βυρρεδίίηρ [18 οοτταΐδίε, ἀϊβοῖρ] 65, Ὀὰϊ ποῖ 
ΠΕΟΕΒΒΑΓΥ ἱπιρὶ γίηρ ἴπαῖ τῆς αυσϑείοη 
Ῥιοςεεάεά ἔτοπι (ἢ Τννεῖνε ; ταέμεγ τπε 
ςοηίγασυ, ἔοσ ἴμεν ὑνου]ὰ ποῖ Ὀ6 80 ἔογπηδὶ 
πῃ τπεῖς πιᾶπηοῖ οὗ βρελκίηρ ἴο [εβὺ8 (οἱ 
Μι. δαπὰ ΜΚ.).--- πότε οὖν ταῦτα, εἰς. : τῆς 
πιεϑιίοη ταίετβ Ἂχοϊ υβίνεϊυ ἴο ἴδε ῥσε- 
ἰςιεὰ ἀεβιτυςείοη οὗ ἴπςπ τεπιρῖε τ νῇςη, 

δηὰ ννῆδϊ {Πς βίρῃ ὃ 850 ἴη Μκ. Ολ Μι. 
γν. 8:-11:. διρης ῥγείμεῖυε οὕ ἐπ ἐπὰ 

(Μι. χχίν. 4-8, ΜΙκ. χίι!. 5-11).- - βλέπετε, 
εἴς., ἴακε Ὠεεὰ ἐμαὶ γε ὃς ποῖ ἀεεείυεά. 
ΤὨΐβ ἴῃς Κεγποῖς--τηοῖ το 1611 ἤδη, Ὀυϊ 
ἴο ῥτγοίΐεοι ἀϊβοῖρ!εβ ἔγοπὶ ἀεϊυβίοηβ δπά 
τεζζοσβ.---ἐπὶ τῷ ὀνόματί , ἰπ ΤΥ 
πᾶτε, ἐ.6., ΟΔΙΠρ τπεπιβεῖνεβ ΟὨτίβιβ. 
Μιάε αἱ Μι. ου ἴμι686 ἔδ]ϑε Μεββίδῃβ.--- 
καιρὸς ἤγγικε: ἴΠε καιρὸς Βπῃουϊά παίυτ- 
ΑΙΙν πιεδη }εγυβδ]επλ᾽ 5 1814] ἀδυ.---Ν εῖ. ο. 



4---15. 

μὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 619 

ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους 
καὶ "ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε’ δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, « τ (οι. χίν. 
ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος." 10. Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, ““᾿Εγερθήσεται 
ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν - 11. σεισμοί τε μεγάλοι 

33. 2 Οος. 
. 4; χὶϊ, 

ΠΡ τὰ 
κατὰ τόπους καὶ 3 λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ὃ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ 
σημεῖα ἀπ᾽ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 12. Πρὸ δὲ τούτων ἁπάντων 
ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ διώξουσι, παραδιδόντες 

εἰς συναγωγὰς “ καὶ φυλακάς, ἀγομένους ὅ ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. 13. ἀποβήσεται δὲ ὁ ὑμῖν εἰς μαρτύριον " 
14. θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδίας 1 ὑμῶν, μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι " 
15. ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ἢ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν 

1 Οὐΐξ ουν Μ ΒΌΓΙΧ. 3 και Ὀείοτε κατα τ΄ ἰη ,Β1, 33. 

8 λιμ, καὶ λοιμ. ἰπ 3 1, (Τίβ..). λοιμ. και λιμ. ἴῃ Β (ΥΝ.Η. τεχὲ). 

4 τας Ὀδεΐοτε συναγ. ἴῃ 9 ΒΌ. 

4 Οπιῖς δὲ 3 ΒΌ. 

ἀκαταστασίας, υπδεϊεά σου ἀτίοηΒ, ἔοτυ 
ἀκοὰς πολέμων ἰπ Με. δηὰ ΜΙ., ἀπά ρετ- 
Βᾶρβ ἱπιεηάεά 88 δη εχρίπδίίοῃ οὗ τῃδὲ 
νᾶρια ρῆγαβε. Ηδῇη σεΐεσβ ἴὸ ἔπε Εσεποῦ 
Ἐδνοϊυϊίοη ἀπά τπ6 ϑοοίαι ἰδὲ τηοναπιεπὶ 
οὗ {πε ργεβεπὲ ὅδ 85 1] υδίσαϊίηρ τπὲ 
τηεδηΐηρ.---πτοηθῆτε -Ξ- θροεῖσθε ἰπ ρδτ1- 
Α|1εἶ5; πεῖ δηὰ ἴῃ χχίν. 37.---δεῖ γὰρ, 
εἴς.» οὗ, τ1ῃε Ιασοηΐῖς νεγβίοη ἴθ ΜΚ. (Υν. 
ἀπά Η.) δπὰ ποίεβ ἴδετε.---πρῶτον, οὐκ 
εὐθέως : ὈοΙἢ επλρΠαβίβίηρ ἴῃς ἰεββοη τῆι 
τῆς οτδῖὶβ σδηποὲ οοτὴε δεΐοσε οαγίδίῃ 
τηϊηρβ Βάρρεη, δπὰ τῃε ἰδίϊεσ πἰπιίηρ τπδὲ 
τ ΨΗΠ ποῖ οοπια ἐνεη ἔπεη.- τ  εγ. το. 
τότε ἔλεγεν ροἰπῖδ ἴο ἃ πενν Ὀερίπηΐηρ ἴπ 
ἀϊδοουγβα, νυν ϊο ἢ Π848 πὸ εἤεος οὗ ἀϊ5- 
βοοϊδίϊηρ ἴπε τερεαϊεά πηεηιίοη οὗ ροἱπὶ- 
οδἱ ἀϊδιυτθδιοεβ ἔτοπὶ νι ροα5 Ὀεΐογα, 
δηᾶ σοπηεοιίπρ ἴτ ΤΠ ἀροβίοις τσὶ δυ]8- 
τίοπβ γείεισαά ἴο ἰπ ἴῃ6 βεαιθὶ. [τ Με, 
δηὰ ΜΚ. τπε νεῖβὲ σοσγεβροῃάίηρ [5 βἰπι- 
ῬΙγ δὴ Ἴχρδηβίοη οὗ ἴπε ργενίοιβ ἐπουρῆι. 
-πτνεν. τι. καὶ κατὰ τόπους : ἴῃς καὶ 
τῆ ρ᾽αςεὰ (9 Β1)) ἀϊδβοοίαιεβ κι τ᾿ ἴτοπι 
σεισμοί ἀπὰ οοηππεοίβ ἴτ ΜΠ λοιμοὶ καὶ 
λιμοὶ : ποῖ εατίδαυακεβ, Ὀὰὲ ρεβε!εποεβ 
δηὰ [Ἀγηΐηαϑ μεγα, τεγε, Ἔνεσυννῃεγε, λ. 
καὶ λ.») ἃ Ὀ4]εῇα] ςοπ)]υποίίοη οοπηπιοη 'ἱπ 
Βρεεοῦ δηά ἴῃ ἔδοι.--φόβητρα, ἱετγτίγὶπρ 
Ῥμεποσήεπα, ἤδγα οὐΪν ἰῃ ΝΙΤ. (1η [5. 
χῖχ. 17, ϑερῖ.). ὙὍΤῇα τε Ἴςοππεοῖβ {πὸ 
φόβητρα νἱτῇ ἐπε δἰρηβ ἴτοτη πεάνεῃ ποχὶ 
στηδητιοποά, ὙΠΟ ἅγα ἰῃ ἕδος ἴΠ6 βαπηα 
τοίη (ἕν διὰ δυοῖν, Βεηρεϊ). 

γν. χ2-19. δίρης εαγίϊεν σε (Μι. χχίν. 
9-14, ΜΚ. χίϊϊ, 9-13).-ον τ. 12. πρὸ δὲ 
τούτων ἁπάντων: [18 ρΡῇταδβε πᾶν Ὅς ἰη- 
«τοδυοςεὦ ἤετε Ὀεοδυδε Μικ.᾽Β δοοουπὶ 

δ αἀπαγομεένους ἴῃ Ι ΒΌΙ, πιίηυδο. 

Τ θετε ουν εν ταις καρδιαῖς ἰπ ΦΑΒΌΙΧ 33. 

᾿γὶπρ υπάον [Κ.᾿5 ἐγα πιεπίίοπβ [6 βίρῃβ 
ἴῃ τε πεᾶνθη δὲ ἃ ἰδίεγ βίαρε, νεῖ. 2.4. 
Οτγ 1 πηᾶγ ὃς [Κκ.᾿5 εαυϊναϊεηϊ ἴοτ “ἐπεες 
τηϊπρ8 ἀγα τῆς Ῥερίηπιηρ οὗ δίγέλξ ῥαηρε" 
(Με. νεσ. 8, ΜΚ, νεῖ. 9), 4 Ηεῦγεν ἰάδα 
ψΒϊοἢ Πα νοὶ 8.---ἀάἀπαγομένους : ἃ ἴ6ς}"- 
πΐοδὶ τεστὰ ἴῃ Αἰπδηΐδη ἰθραὶ ἰδηριδρε.--- 
γεσ. 13. ἀποβήσεται, ἰξ νν}}} (χη οὐ; 88 
ἰη ῬΏΙ]. 1, το.---οὐμῖν εἰς μαρτύριον, ἔοΣ ἃ 
ἰεβείγηοηυ ἴο γοὺ -- ἴο γι ογθαϊξ οἵ 
Ποπουγ; Ξε εἷς μαρτυρίου δόξαν, ΤΆΡΟΘΕΥ: 
80 4Ϊ8ο ΒΙ ες. 1]. ἡν εἰβς (Μεγετ), ἔοϊϊονν- 
ἱῃρ Βαὺς δπὰ ἩΠρεπίεϊά, γεηάεσβ : ἰξ ὙΨ}] 
Ταβαϊῖ ἴῃ νου γιαγέγγάονι. ΤῊϊβ τηδδηΐηρ 
8 Κἰπάταὰ το πὶ οἵ ΤΠεορῆγ., θυῖ σδῃ 
ματάϊν δε ἱπιεηάεά εγε (8.5 Π4η2). Τῆς 
ἰάεα Ὀεϊοπρβ ἴο ἃ ἰδίεσ τἰπιε, δηὰ πὲ βεῆβα 
15 Βοδγο εν οοπϑβίβίεπε νΠἢ νεσ. 18.-τνοτ. 
14. θέτε οὖν: ποῖ -- ςοηδβίάοτ, 48 ἴῃ ἱ, 66, 
Ῥυΐ τε τεϑοῖνε, 5 ἰπ Αοίβ ν. 4 (" δεῖ: ἴξ ἴῃ 
γοὺυς δεατγίβ,᾽ Α.Ν.).-- μὴ προμελετᾷν 
(μεγε οηἷν ἰη Ν.Τ.), ποῖ ἴο βευάγ Ὀείογε- 
πιδηᾷ, νυ τῆς ἱπῆ, ; ποῖ ἴο Ὀ6 ἔακεη ἴῃ πα 
Ἰεϊζετ, 85 ἃ γυῖς, δὰῖ ἰπ (Πς βρισίε, τπεγοΐοσα 
τὸ ΜΚ. 8Β προμεριμνᾶτε Ψνῃϊοἢ σουπβοῖβ 
δὐβίΐπεποε ἔγοπι δηχίουβ ποιρῆς Ὀεΐοτγε- 
Παηά. ---Ν ες. 15. ἐγὼ, 1, ἐπιρῃδεῖς, ἴῃ εχ- 
αἰϊεά Ι,οτά, ἰπμβιεδὰ οἵ “πὸ Ηοὶν ϑρίτι 
ἴῃ ΜΚ. δηὰ “τῆς δρίγιε οὐ τπ6 Εδίμεσ᾿" ἴῃ 
Μι.χ. 2ο. Τῆς 510 πἰτιεῖοη Ῥδασβ νυ Π6 88 
ἴο {Π6 ἱπβρίτίπρ εἤξος οἵ τπ6 τπουρδὶ οὗ 
τῆς Τιοτὰ ]εβὺ8 συϊηρ ἴῃ πεάνεπ οἡ ἴδα 
τπηϊη ἀ8 οἵ ΟΠ τι βείδηβ επάυτγίηρ τ υϊδιίοη, 
αἱ τῆς εἰπιε μεη ΓΚ. ᾿ντοῖα.--- στόμα, ἃ 
τηουτῇ ΞΞ υἱϊεγδηςε.---σοφίαν; ἴῃς νἱδεδὲ 
τη ἴο 88Ὺ ἴῃ τπ6 δοῖυδὶ βιἰυδιίοη.--- 
ἀντιστῆναι τεΐετβΒ ἴο στόμα, ἀπὰ ἀντειπεῖν 
ἴο σοφίαν -- ““ΤΠΕΟΥ Ψ] ποῖ Ὀς δὺϊε ἴα 



ό2ο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙ. 

οὐδὲ ἀντιστῆναι ' πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16. παραδοθήσεσθε 
δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώ- 

σουσιν ἐξ ὑμῶν 17. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά 
μου" 18. καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 19. ἐν 
τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε 3 τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 240. Ὅταν δὲ ἴδητε 
κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν ὃ Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι 
ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 21. τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν 
εἰς τὰ ὄρη καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν - καὶ οἱ ἐν ταῖς 

Ὁ Βετο ουῖν χώραις μὴ " εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν. 22. ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως 
αὗταί εἰσι, τοῦ πληρωθῆναι ὁ πάντα τὰ γεγραμμένα. 23. οὐαὶ δὲ ὅ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις " ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ ἐν τῷ 
λαῷ τούτῳ. 24. καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλω- 
τισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη Τ καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη. 

1 ἀντιστηναι ἡ ἀντειπεῖν ἴῃ 381, 13, 69 αἱ. (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

3 κτησεσθε ἰπ ΑΒ πιίπυδο. (ἿΝ.Η.). 

5 Οπξ τὴν ΜΝ ΒΌ. 

ΤΙ. Ξ ΚΌΓΕΧ, εἰς. (ΤίΒοΒ.). 
4 πλησθηναι ἴῃ ΦΑΒΌΙ,ΚΕΔ αἱ. (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 

5 ΒΌΙ, εοἀά. νεῖ. 1,8ϊ. ογηῖξ δὲ; υπϑυϊεαῦῖε ἰο τῆς ῥγορῃεῖῖς βίγ]θ, νυ μῖ ἢ πιαῖκεϑ 
αὔτυριε τγϑηβιτοη8. 

4 Ομ ἐν ΦΑΒΟΌ ΧΙ, αἱ. ῥίο 

Τ τὰ εθνη πανταὰ ἰη Φ ΒΙΕ 124 οορ. (ΤίδοΣ., ΝΥ. Η.} 

αἴδαν ὙΟῸΤ ΒΡΘΕΟΪ ΠΟΥ ἴο γέξίϑέ γόους 
ἐπκάδια ἢ (Εαστασ, Ὁ. α. Τ.).--νεσ. 16. 
καὶ, ἐνεη, ὈΥ Ρᾶτγεπῖβ, εἴς. : ποόη τποάο 
αἰϊεμὶς, Βεηρ.--ξ ὑμῶν, 5βοπιε οὗ γου, 
1ιπλεῖηρ ἴδε υπαυδ!βεὰ βιαιεπιεηΐ οὗ ΜΚ., 
πὰ ψ ἢ τῃς ἰδοῖβ οὗ ἀροβίοϊίο βίου ἰπ 
νίενν.---Νν ἐσ. 17. μισούμενοι ὑπὸ πάντων, 
εοπέϊπα! ὙΜΕῚ (ρτεβ. ρασῖ.) ὃν αἱ; 
ἀΐβιιαὶ ὑσγοβρεοῖ  Ὑεῖ-- ες. 18, θρὶξ, 
εἰἴς., ἃ Παῖς οὗ γοιγ μεδά 88.411} ποῖ ρεγίβῃ 
-- Μι. χ. 30, ψἤεῖε ἰτ ἰ8β βαϊἃ: “γοὺσ 
διαῖτβϑ ἃσὲ 411 πυπιρεγεὰ "Ὁ. μδὲ! ὄνθη 
ἴῃ ἴδε οαδε οἵ ἴποβε νῃο ἀϊε ὃ Υ̓εβ, [6ϑὺ5 
ψουϊά πᾶνε Ηἰ5 δροβῖῖϊεβ ᾿ἴνα ἰῃ τῇ 18 ἢ 
νυν) ηδίενετς υειάε ἢ δὴ ορεϊηγδεὶς οσεεά, πα- 
ΟΟΘΘΆΓΥ ἴο ἃ Πετοῖς 11{6.--τν ες. 9. κτήσ- 
εσθε οἵ κτήσασθε, γε 58|4}} ννῖπ, οὐ ννἱπ 
γα; 8εη86 1ἴπ60 βᾶπι6. ϑ πλ}]γ νατίουϑ 
τελϊηρβ ἴῃ Βοση. ν. 1, ἔχωμεν οἵ ἔχομεν. 

νν. 20-24. εγιξαίενι"5 ἡμάριπεμέ ἀαν 
(δι. χχίν. 15-21, ΜΚ, χἱϊ, 14-10).--ν τ. 
20. κυκλουμένην, ἰπ οουζϑδε οὗ θεΐπρ' δυτ- 
τουπάεά; Αἰρεν Ῥαγῖ., θὰϊ ποῖ πεο}ββδγ 
ἱπιρί γίηρ τπαὶ ἔοσ 11:6 δυῖμογ οὗ τΠ 8 νεῖ- 
δίοῃ οἵ Ὁ γίβει᾽ Β ννογάβ [6 Ῥγοςεββ [8 δεΐυ- 
ΑἸΙΥ βοὶπρ οἡ (]. ἮΝ εἰβ85---Μεγεῦ). 16ϑὺ8 
πὴ Πᾶνε 50 βροκδη Ἴοοποεὶνίηρ Ηἰπιβεὶξ 
85 ῥγεβϑηῖ.--- στρατοπέδων, ΟΔΤΏΡΒ, ΟΓ δΓ- 
Τοαὶεβ, Πεσα οπἷν ἱπ Ν.-.ὺῦ. Τῇηΐβ τα κεβ τῆς 
Ρίαος ἱπ 1Κ. οὗ τῆς βδέλυγμα ἱπ τῆς 

ῬᾶτγΑ 1εἾ8, ανοϊἀεἃ 848 αἱ οπος ἰογεῖρτι απὰ 
τηγϑβιετγίουβ.--- ἐρή α., μεσ ἀεβοΐα- 
τίοπ, ἱποϊυάΓῆῃηρ τς τυΐη οὗ τΠ6 ἔδπιρῖς, τΠ 6 
δυ])εοῖ οὗ ἱπαυίγυ : ννβδη δεβίερίπρ ἀγπλῖε8 
ἌΡΡδδσζ νου Κπονν ννδῖ ἴο ἰοοῖκ ἔοσ.---Ν εσ. 
21. τότε, ἴπδη, πιοτηδηΐοιιϑ πους, {ἰπ|6 
ἴον ρῬγοιῖρὲ δοϊίοῃ. -- φευγέτωσαν, ἤεςε!] 
ΤΠ οουπϑ8εῖ ἰ5 ἔοσ ἴῆσεε οἰδββεβ: (1) ἴθοβα 
ἴῃ Ἰυάδοα αἱ δοπιὲ ἀϊβίαποβ ἔγοτῃ εγυβα- 
ἰεπὶ, (2) ἴποϑα ψῆο δᾶρρεὴ ἴο ἢ ἰπ 
]εγυβδίεπι (ἐν μέσῳ αὐτῆς) ψΠεη ἴῃς 
Δλγαΐεβ ἄρρθᾶγ, (3) ἴῆοβε ἱπ ἴῃς βε148 οἵ 
ἔλτταβ τουπὰ δρουξ [εσυβαΐίεπι (ἐν ταῖς 
χώραις) ΠΟ πιῖρῃξ δε ἰεπιριεὰ το ἴ8κα 
τείαβο νυ Π πη τη6 οἰ οτλ ἴῃς ἱπνδάεεβ, 
τοϊηκίπε Ἐπεπιβεῖνεβ βαῖε υυἱτῃΐη 115 νν 8115, 
ἀπά Ψο τα πεγείοσε σουηβε]ε ποῖ ἴὸ 
επίεσ. ὙΠ σοτγεβροηάϊηρ οουπεεῖ ἰπ ἴΠ6 
ῬΆγΔ11εἷβ, νν. 17, 18 ἰη Με., 15, 16 ἰῇ ΜΚ., 
νἱν ἄγ 5εῖ5 ἔτ τη περεββιν οὔέηρωμεάϊαίε 
Βίρπι.---ν τ. 22: ρεουατ το [κν, δηὰ βεῖ- 
τἰπρ Ἰογῖ ἢ [γα βα  επι' 5 [δῖε 88 ἐπε 1] πιαπὲ 
(πλησθῆναι, ἔοτ {πε ποτα υϑυ8] πληρω- 
θῆναι, Πεζα οἷν ἴῃ Ν.Τ.) οὗ ρτορῇβου.--- 
Ννεῖ. 23. οὐαὶ, εἴς. : 48 ἴῃ ΡΑΓΆ 168 88 [δ 
85 ἡμέραις ; [Π6π οἷτονν ᾿νογᾶβ ρεου]ας 
το 1κ. οοπςοεγηπίηρ {πε ἀνάγκη δηὰ ὀργὴ. 
ΤΠ υβ6 οἵ {Π6 ἸογπΊεῖ ψνογά πὶ ἴπ6 βεῆβ8 
οἵ ἀϊδίγεββ ἰ8 τηδίην Ηοϊϊεηϊβιὶς ; Βογα 
δηὰ ἴῃ ὅ8ι. Ῥυ}8 ερίβιἰίεβε ὙΠ6 ἰδίτεῖ 
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. ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι 1 πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν. 25. Καὶ ἔσται 3 σημεῖα 
ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς “συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ς α Οοτ.}}. ς 
ἀπορίᾳ, ἠχούσης ὃ θαλάσσης καὶ σάλου, 26. ὅ ἀποψυχόντων ἀνθρώ- ἀ μεῖο σαὶ 
πὼν ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ - αἱ 
γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27. καὶ τότε ὄψονται 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης 
πολλῆς. 

28. ““᾿Αρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς 
κεφαλὰς ὑμῶν " διότι ἐγγίζει ἡ " ἀπολύτρωσις ὑμῶν." 6 Βεζε ΟἿΪ 

ἐπ αοβρεῖβ. 

1 ἀχρι ον ἰπ 9 ΒΟΌΙΚ αἱ. ῤ,. Β ἱπβεσγίβ αῆεγ πληρωθωσιν και ἐσονται (ΥΥ.Η. ἰῃ 
Ὀγδοκεῖβ). 

3 Το βίηρυϊας Δ ἃ ρίυγαῖ ἡθυῖΐες ποσηϊμδενα ἃ8 888] ἰη Τ.Ε. ; ἐσονται ἰῃ  ΒΌ. 

5 χχονε ἰπ ΜΑΒΟΙΜΕΧ αἱ. (ΤίΞοι., ΜΗ). 
Ἄοδδηρε. 

ΜΟΓά Ἔχργεββεβ {π6 βᾶπια ἰάεα 28 [μὲ ἰῃ 
1 ὙΠ ΕεΒβ8. ἰ1. τ6.---ν ἐσ. 24: ἴῃε ἀεβογίριίοη 
Πετε Ὀεσοσηεβ νεῖν ἀεδβηίΐτε (βἰδυρμέες πὰ 
Τδρενιν) πὰ πιᾶν ΡῈ οοἰουτεὰ Ὀγ ἴῃς 
Ἔνεηϊ.---πατουμένη: υϑυ!]ν τα κθη 85 -- 
καταπατουμένη: ἰτοἀδεη πάει ἴοοϊ ἰῃ 
ἃ ᾿ςοπιίεπιρίυουβ γῶν, Ὀμυϊ ἰξ ΠΥ τηεδῃ 
ΒΩ ρΡΙΥ “ τοάδεπ᾽᾽ ἴῃ τπ6 βεῆβε οὗ βεϊηβ 
οςουρίεά ὃν (Η48πη).---καιροὶ ἐθνῶν: {πε 
ταθδηΐῃ οὐ 1τη18 δυρσρεβῖνε ρῆγδβε 18 ποῖ 
οἰεασ. Τῇε οοπηεοίίοη οὗ ἰΒουρἢϊ ΒΕ 6 π}8 
ἴο τεφυῖσε ἐπᾶὶ ἰξ Ὀ6 ἴάΚεη τὸ ἴπῸ εἰπε 
οὗ επί] δοιίοη 'π Ἔσχεουκίοη οὗ Ὀἰνίπα 
)υάρτηεηι οἡ 1βγδαῖ, οσ τῆογε βεπεογα!ν ἴῃ 6 
εἰπιεβ οὐ ΟΘεπεε βυρτεηδου. Υὐεῖ 1 
ΒΙΣΟΠΡΙΥ ἴῃ] π6 ἴο 8ἰάε νυν τεμ τποβεὲ πὸ 
Βπά ἴῃ ἴα ρῆσγβδβε ἃ τεϑίεσεπος ἴο ἃ αεη- 
1ΠῸ6 ἀαγ οΥΓ ργαρε. ὙΠῈ 7εννβ μαὰ παὰ 
{πεῖς ἄδν οὗ ρτᾶςε (υἱάδ χίχ. 44, τὸν 
καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς) Δηὰ (πε ἐπι }|ε8 
Μετ ἴο ἢᾶνα {πεὶγ τη. ϑυςῇ δὴ ἰάθα 
νουὰ ΡῈ ςοηρεπία! ἴο 1,Κ., ἴῃς Ῥαυ]ηα 
δνδηρεὶίβε, ἀπὰ ἴῃ βυτιραῖην ἢ 581. 
Ῥαυ]8Β οὐνῃ ἱπουρῆξ ἰῃ Εοπι. χὶ. 25. [ἰ 
ψου]ὰ Αἷ5ο δὲ [κι᾿ Β δαυϊναίδης ἕος ἴῃς 
δουρὶ ἰη ΜΕ, χχῖν. 14, ΜΚ. χὶϊ. το, 
ΤΠῈ εδχριαββίοη τῇδ ἤᾶνὲ Ὀεροπια 
Οὐτγεηξ ἀπά 80 δὲ υϑεὰ Ποῖα 88 ἃ ὑοῦ 
σἰρηαία. 

γν. 25-28. ϑὶρης οΓ ἐδς αἀυεπὲ (Μι. 
χχίν. 209-31, ΜΙκ. χὶϊ. 24-27).--- Καῖ. 25. 
σημεῖα, εἴς. : [6 τεΐεγεησε ἔο ἴπε βἰρῃ8 
π᾿ Παάνβῃ 8 ΝΕΌῪ ΒΤ ΓΊΔΤΥ 8ἃ8 οοπηρατεὰ 
ΜΠ της σταρῃὶς Ρίστασχα ἴῃ ἴῃς Ράγ8}1618. 
1. 18. ποσὰ Ἰπξοτεσιοᾷ αὶ πε βίδιε οἱ 
τηΐϊπρβ ου δαί !.--συνοχὴ ἐ.», ἀϊδίγεβ8 Οἱ 
παϊϊοηβ, ο΄ΐ συνέχομαι ἴπ χίϊ. 50.---ἐν 
ἀπορίᾳ πᾶν ὃ6 οοππεοίεά ΨΠ ναὶ 
ζο] ον 8 οσ ἢ ἐθνῶν -Ξ- πδίίοηβ ἰπ ρεῖ- 
Ἰεχίεν, ἴθ νυ ἢ ςα8ε τῆς ἰδδὲ οἰδυβε--- 
ῃ χοῦν εἴς.---ῦν}} ἀδερεπά ου συνοχὴ -- 

ἤχουσης (Ὁ, εἴς.) ἂἃῃ οχερειῖοδὶ 

ἀϊβέγεββ ἔτοπι ἴδε ποῖβε δηὰ Ὀ᾽]Πονν8 (σάλος 
ΞΞ νν»ἀνθ-πιονεπιεπξ: ἡἧ τῆς θαλάσσης 
κλύδωνος κίνησις, Ηεδγοἢ.) οὗἩ {πε 5Ξεὰ 
(8ο Ἠδῃη). Τῆςε πηδίη ἀϊ βίου 11ε5. ἴῃ 
τς ναρίεπεββ οὗ {πε τεΐεσεησε ἴο ἴπε 868. 
[8 1 πγεαπὶ ἢ Όγ ΠΥ, οὐ ἰ8 ἰδ ἃ τηδίαρῃοσ 
ἴοσ {με ἀϊδευγτρεὰ βιαῖε οἵ ἴπε ννοσ ἃ ἡ [ἢ 
τῆς Ἰδτίεσ ἴῃς ἴογος οὔ τῆς ρεπιεἶνεβ ἠχοῦς, 
σάλον »»1}} θὲ δεβὲ Ὀγουρῃε οὐὔξ ὉΥ 5ὺ0Ρ- 
Ῥοβίηρ ὡς ἴο δε υπάετεοιοοά -Ξ ἰῃ ρεῖ- 
ῬΙεχίτυ πα {πε βιδῖε οὔ ἴδε βεᾶ ἴῃ ἃ βίογπι. 
80 Ηεἰπβίυβ (Εχεγ. 8ας.): “ ἀπορίαν {|Π|Δτὰ 
εἰ οαἰατηϊδῖεπι πγᾶτὶ ἔοσα βἰπλ]εση, αι οῖΐα8 
Ποτιγεπάμσπι ἰοηδὲ δίαυς σοτηπιονεῖυτ,᾽" 
οἰκίην ἴῃ βυρροτῖ Τεγίυ δ η8 υείπέϊ ἃ 
βοηίξι στηδεὶβ Πυοτυιδηϊτ5, Ὑδ τηοάδ οὗ 
ἘΧρσαββίοῃ ἰδ νΕῚΥ ἰοοβε : ἴπῸ βουπὰ οὗ τῆς 
868 δηὰ τἢπ νγανβϑβ, ἰπϑῖεδὰ οὗ "" τῆεὸ βουηά- 
ἴῃ 'νᾶνεβ οὗ ἴῃς βεδ᾽. Ὑυὐεῖ τπ6 ογυάε- 
655 οὗ {πΠ6 οοηδβίσιστίοη δβυϊ8 {πε πηοοάᾶ 
ἀεβογίρεά. ἤχους την θὲ δοοδηϊεά εἰΐμεσ 
ἤχους οΓ ἠχοῦς (ΝΥ. Η.) δοοσοτάϊηρ 48 ἰξ 
ἰ5 ἀετῖνεά ἴτοπὶ ἦχος (πευῖΐες {{κε ἔλεος, 
γῖκος, εἴς., ἰῃ Ν.Τ.) οὐ ἴτοπι ἠχώ.--- ες. 
26. ἀποψνχόντων: [ἰτετΑ]}ν, ἀγίηρ, ργο- 
ῬΑΡΪγ τηεδηὶ ἱσορί δὴν τ ὡς νεκροί, Με. 
Χχνὶ. 4.--ἀπὸ φόβον καὶ προσδοκίας, 
“το ἔδασ δηᾶά δχρεοϊδίίοη, ᾿πϑίεδὰ οὗ 
{6λτῖα] δχρεοϊδιίοη 88 ἰπ Ηἐρ. χ. 27 
(φοβερὰ ἐκδοχὴ). προσδοκία Πετε Διἀ 
ἰπ Λοῖβ χὶϊ, 110 εσ, 27. ἐν νεφέλῃ, 
ἴῃ ἃ οἱουά, δίηρ.ν, ἰηδίεδά οὗ τῆς ῥ᾽ υγαὶ ἴῃ 
ἍΓΔ 1165, τηδκίης ἴῃ6 οοποεριίοη πῆοσα 
ἰϊογαὶ.- τον εγ. 28: ἰηβιθαὰ οὗ ἴμ6 ρτδρῃῖς 
ἰσίυγε οὗἩ πὸ ἀπρεῖβ ραϊπεγίηρ ἐπα εἰεςὲ 

τη Μῖ. δπὰ Μ|., κ. [48 ἃ ρεπεσαὶ βίδϊε- 
ταεηῖ πὶ ἤθη τΠ686 δβίρῃβ, τεγσί]ς ἴὸ 
ἴδε ννοσἃ, Ὀερίῃ ἴο ἀρρεᾶσ ἴδε ποὺς οὐ 
τεἀετπηριίοη ἔος Ὀεϊϊενεῖβ ἰβ δὲ δδηά, 
ΤΉΘΥ τῆᾶῪ ἸΟΟΐ ὩΡ ἀπά γαΐβα τμοὶς ποαάβ. 
Οὗ. τ ὙἸμεββ. 1. 5-10, 48. ν. 7. 
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29. Και εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς, “Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ 
δένδρα. 30. ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε 
ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 41. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα 
γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 32. ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα γένηται. 
33. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρ- 

ἔλθωσι. 44. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μήποτε βαρυνθῶσιν 3 ὑμῶν αἱ 
καρδίαι ὃ ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ αἰφνί- 
διος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστῇ 4 ἡ ἡμέρα ἐκείνη - 35. ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύ- 
σεταιῦ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 
346. ἀγρυπνεῖτε οὖν ὁ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι, ἵνα καταξιωθῆτεϊ 
ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου." 

1 παρελευσονται ἰπ  ΒΌΙ, 13,33. 3. βαρηϑωσι ἰπ ΜΑΒΟῚ, αἱ, ῥί, 
δ υμ. αἱ καρ. ἰῃ ΟῚ, (Τί8ς..). αἱ καρ. υμ-. ἱπ ΒΧ αἱ. (Ν.Η.). 
4 ἔπιστη «ᾧ νμ. αἰφνιδιος ἰπ ΜΒΌΓΚΕ (Τίβοῃ., νΝ.Η.}. 
δ ςπεισελευσεται γὰρ ἰπ ΝΒΌΙ,.. Μ 46 Ὀεΐονν. ὁ ὃς ἴοτ ουν (01) ἰπ ΜΒΏ. 
1 κατισχυσητε ἴῃ δ ΒΙΧ τ, 33 αἱ. (Τίδοι,, ΝΝ.Η.). ΤΕ. Ξ ΟὉ αἱ. 

νν. 29-33. Ῥαγαδοϊϊς φπήογεενιεπὲ ΟΥ̓ 
ἐλε ἰεσεοη (Μι. χχῖν. 32-35, ΜΚ. χί!. 28- 
31). -ονοτ. 29. καὶ πάντα τὰ δένδρα: 
αὐάδεά ὃγ [,Κ., ρεπεγα! βίπρ 85 ἴῃ ἴχ. 23: 
“ακς ὑρ Πίβ οτοββ «αέίν ᾿᾿. Ὑῇε [ἰεββοῃ 
ἰδ ἰδυρῆϊ ὉΥ 411 τῃ6 ἴτεεβ, Ὀὰϊ ρδγδροϊῖο 
βιγίς ἀεπιαπάβ βρεοῖδὶ γεΐεγεποε ἴο οπα 
Ῥατιίσυϊας ἵγες.---προβάλωσιν, ρυΐ ἑοτί ἢ 
(εὶς ἸΙεαᾶνεβ, τὰ φύλλα υπάετγϑβιοοά). 
ΘίτλΑσ ρὮγαβοβ ἰῃ ατεοκ δυίποτγβ.--- -βλέ- 
ποντες, εἰο., ΠΕ γε ἰἴόοὸκ (485 Ψῆο ἄοεβ 
ποῖ ἤδη δρσῖπρ γεῖαγηβ]) γε Κπον οὗ 
γουτϑεῖνεβ, πεεὰ πο οἠς ἴο 16 }} γου.--- ες. 
31. ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, εχρίδἰηΐηρ τπῸ 
εἰΠρεῖςα] θυς ποῖ οὔβουτα ννογάβ ἰπ Μι. 
δηὰ Μκ.: “ (10) 18 πδασ,᾽ ἐ.6., τῆς οοτηίπρ 
οὗ τῃε ϑοη οὗ πιᾶη. Εοσ [κ. τῃδῖ 15 οὔς 
ψἸἢ τῃς σοπιίηρ οὗ ἴῃς Κίπράοπι, πο ἢ 
δοαίῃ τ τεἀεπιριίοη ἴῃ νεῖ. 28.-νἣῆν. 32, 
33: ΜῊ βἰρῃς σμδπρα 88 ἱπ ῥδσγδι!εἶβ, 
ἔνε ἴο ἴδε τεϊοπιίοῃ οὗ ἀμὴν υδιιδ!}ν τε- 
ῬΙαςεὰ ὃν ἀληθῶς. ΡῬτΕΒυπΊΔὈΪν ἡ γενεὰ 
αὕτη πιελη8 ἴον Κι, 88 ἰϊ πγυβῖ ἤᾶνε ἄοπα 
ἴοσς ἴπε Ὑννεῖνε ἴο ποπὶ ἔπε Ψοσγάβ νοῦς 
ΒΡοΚεπ, {πε ρεηεγδίίοη τὸ ψνΠίοἢ 6518 
Ηπη8ε1 θεϊοηρεά. Ηδβη ΠΟ] 45 ἰπδὶ αὕτη 
Τείειβ ἴο ἴπΠ6 ρεποζδιίίοη πη νῃοβα 
εἴπιε 86 δνβηῖβ πηεπιϊοπδὰ ἰῃ νν. 25, 26 
8.81] Βάρρεῃ (80 '8ο ΚΙοβίεσπ)δηη). 

γν. 34:36. Οεμεγαὶ ε«χλογέαϊξίοπ ἰο 
τοαελγμϊηεςς, ρεου]ατ το 1,1. ; ἐδ οἢ Ἔνδπ- 
ξεὶϊδει μανὶηρ δί8 ονὴ ερίϊοριο.---ἐν 
κραιπάλῃ καὶ μέθῃ: {π|8 Βεεπὶ5 ἴὸ ὕες ἃ 
ῬὮχαβε δι πη ἴὸ ἠχοῦς καὶ σάλου-- 

δουπὰ πὰ ννᾶνε ἴος βουπάϊηρ ννγᾶνς (νοσ. 
25) ΞΞ ἰη πεδάδοῃε (ἔγοπὶ γεβίεγάδυ᾽ Β ἰπ- 
τοχίςατίοπ) δηά ἀγιιηκεηπεββ, ἕοσ : ἱπ 
ἀσγυηκεηπεβ8 νυ πὶ ἢ οαυδε8 πεδλάδοδς δπὰ 
βίυρίἀϊεν. Ρτίοδευβ ἀςπίεβ ἴπδὶ κραιπάλη 
(μεσα οπἱν ἱπ Ν.Τ.) πιεδπβ γεβίεγάδυ᾽ 8 
ἀεραυςῃ (χθεσινὴ μέθη), ἀπὰ ἴακες ἰὶ -- 
ἀδηφαγία, ρυιϊίοην. Τδαῖ ἰΒ δὲ νγα 
δχρεοὶ οογδίπγ. Τῆς ϑναγηΐὶπρ ἢε υπάετ- 
βιτπὰβ8 ἤρυγαινεῖν. 80. δἷβο ΒΙςεεῖ.-- 
μερίμναις βιωτικαῖς, οατε8 οὗ [Πξπ|.“ ψ ῃδὲ 
58.4}} ννὲ εδῖ, ἀγί κ᾽" εἴς. (χι!. 22).---γν ες. 
35. ὡς παγὶς, 45 ἃ 5πᾶτα, Ἰοϊπεὰ τὸ ἐῃς 
ἑογεροίπρ οἴδυδε ἴῃ ΕΑΝ. (“δηά τῆλι ἀδὺ 
᾿σοπλα ὍΡΟΝ γοῦ βυάδάξηϊν 48 ἃ βπᾶζε᾽ἢ. 
Εἰεϊὰ οὐ͵εοῖβ ἴπᾶὲ τῆ6 νεγῦ [ο]]οννὶπρ 
(ἐπεισελεύσεται) ἄοεβ ποῖ 5εεπὶ 8υβῇ- 
οἰεπεῖν βίγοης ἴο βδίαπά δίοηςβ, εβρες δ! 
ΜΉΘ ἐπε νεῖῦ ἐπιστῇ ἰ8. ἀουν!ν 6πὶ- 
Ρδαβίβεά ὉῪ “βυάάδεηΐϊγ" ἂηὰ “48 ἃ 
8ηᾶτε ". Ηςε τδβεγείοσς ργείεσβ ἴῃς ΤΕ, 
ΜΏΙΘὮ σοπηεοῖβ ὡς παγὶς νῖ τνμδὲ 
1οἹήονν8, ἴῃς διγδηρεπιεπὶ δάδοριεά ἱπ 81] 
ἴῃε δηοίεηξ νεγϑίοπβ. Τῇ τανίβειβ, 848 
5 οοπβοίουβ οὗ τῆς ἔοτος οὗ ἴῃ αῦονε 
οὐ]εοιίοηβ, ἰπβογί “"" 80,᾽ “"ἴοσ 20 8841} ἴὲ 
σοπΊς," εἴς., ΨΕΐσἢ νἱτίυδ! εἶν ς ὡς 
παγὶς ἃ ἄου]ε σοππεοιίοη. ς ἤρυτα 
οὗ ἃ 8πᾶτε, ΨΠ16 οχργεββῖνθ, ἰ8 688 
δρροβίϊς ἐπδη τμαὶ οὗ ἃ τϊεῖ (χίϊ. 30).-- 
καθημένους ε. π., εἴς., Βἰετἰπῷ οη 1ῃς ἕλςα 
οὗ τῆς φαγί ; {πὸ Ιδηριαρε μεθ 848 ἃ 
Ηεῦτεν οοἱουτίηρ.---Ν τ. 36. ἐν παντὶ 
καιρῷ, ἱπ ενεῖν ϑ8εδϑοῃ.---κατισχύσητα, 
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31. Ἣν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων] - τὰς δὲ νύκτας 
ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν. 

πᾶς ὁ λαὸς ᾿ὥρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. ματο ο 
1. ἬΓΓΙΖΕ δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων, ἡ λέγομένη πάσχα" ἔχ ΧΧΊΙ. 

48. καὶ 
ἔ Ὀεζτα οὐἷν 

2. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, τό, πῶς ἀνέλωσιν 

αὐτόν ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 3. Εἰσῆλθε δὲ ὁ 3 Σατανᾶς εἰς 
᾿Ιούδαν τὸν ἐπικαλούμενον 8 Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
δώδεκα: 4. καὶ ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς “ 

1 διδ. εν τω τιερ. ἰπ ΒΚ οοἄά. νεῖ. 1.41. (ΥΝ.Η. πιαᾶτρ.). 

3 Ομῃἱξ ο ΦΑΒΟΘΙ,, εἴς. 

4ΜΑΒΙ, εἴο., οπιῖε ἘΠ 8 βεοοηά τοις. 

παῖ γε ΠΊΔῪ πᾶνε ροῦνεσ, ““Ῥγενδὶ! " 
(Κ.ν).---καταξιωθῆτε (Τ. Ε.), “τῆᾶν ὃς 
δοςουπίοα ννογῆγ ᾽ (Δ.Ν.), αἰβο ρῖνεβ ἃ 
νετΥ βοοά τηεδηΐηρ, ἐνδ ἴῃ ΒΟΠΊῈ γεβρεςῖβ 
τείεγδ]8.---σταθῆναι, ἰο βιδηδ--ἰπ τῃς 

7υάρπιεπι (850, τηδηυ), οσ ἴο θὲ ργεβεηϊεά 
ἴο, Ρἰδοεά Ὀεῖοσε. 80 τηοβὲ τεσεπὶ οοτ- 
ταεηϊδίοτβ. ΕἸΓΠΕ ρίνεβ ἃ σοοάᾶ δβεῆβα 
(ΒΙεεκ). 

γν. 37.38. Οοποεϊμαϊηρ ποίϊες ἂς ἴο 
ἀοιυ εσις τῤεπὶ Ηἰς ἰασέ ἀαγ5.---Ν ετ. 
37. ἐν τ᾿ ἱερῷ διδάσκων, ἰεδοπίης ἴῃ τῆς 
ἴδπιρῖθ. ὙΤῇε βἰδίεπιεπε σοόνεγβ 8}1} ἰ(ῃδὲ 
ἰδ τεϊαϊδά ἰπ σμαρίεγβ χχ., χχὶ.» ἱποϊυάίηρ 
ἴδε Αρορσαϊγριίς ἀΐβοουγβα τ [εβι5 τηδάα 
ἴῃς πιοβὲ οἵ Ηἰβ βἤβογι εἰπῆς ἴογ τπῈ 
δΒρίσι 41 ἰπδίγυςείοη οὐ ἔπε ρεορῖε.--- 
ηὐλίζετο, Ἰοάρεά, ἱπηρετέεςι, δεσάυδε ἄοπα 
ηἶρῆῃς αἴεγ πῖρῃςῖ. ϑοόπιθ (ε.ς., αοάεϊ δηὰ 
Ἑαττατὴ τηϊηῖς 168ὺ8 ἢ τῃ6 Ὑνγεῖνα 
βἰερέ ἰπ ἔπε ορεῃ αἷσ. ὉὍῇὴε νοτζά πιρθς 
πηθᾶη 1Π18, τπουρὴ ἱπ ΜΙ. χχί. 17 ἴξ 
ἌΡΡεδῖβ ἴο πιεδὴ ραββεὰά ἴῃε πίρῃϊ ἴῃ ἃ 
δουδε πη Βεϊῃδην .---εἰς τ. ὁ. : [Π6 86 οὗὨ 
εἰς 18 ΡΙΟΌΔΟΌΪ ἅτε ἴο {πε ἱπῆμεπος οὗ 
ἐξερχόμενος. Βυὶ Τοῦϊξ χὶν. το [88 ἃ 
δἰ πη] οοπδίσγυσείοη : μηκέτι αὐλισθῆτε 
εἰς Νινενῆ.--Νετ. 38. ὥρθριζεν, οσαῖηε 
ἐαγὶν, οὐ βϑουρῃϊς Ηἰπὶ δαρσεγὶν (Μεγετ). 
ὀρθρεύω, πε ἀτεεῖς ἔογπι, δἰνναυβ 18 υβεὰ 
1 ταν οὐ ἐεπιροσασίὶυ. --- ὀρθρίζω, [15 
Ἡεϊ!εηϊβεῖς ἐφυϊναϊεηξ, βεετηβ ϑοπιει  Π168 
ἴο δε υδεὰ ἱτορίοδ!ν, 58 ἴπ ῥ8. ἰχχν, 34 
(“ εαγῖν," ἘΙΝ., “" δαγῃεβεὶν  ἰῃ τηδγρὶΠ), 
ϑιγαοῦ ἱν. 12, νὶ. 36. ΤΠῇε οπε πιεδηΐηρ 
δα ϑιν τυ 8 ἱπίο {πε οἴπε : ῃῈ ΨΏΟ γῖβεβ 
ΘΑΙΥ ἴο ἰεάγη [8 ἰπ εαγηεϑὲ. Ἐδιίίπεββ 
ἴῃ ἴδε ρεορίε ἱπιριϊεβ βαγὶπε88 ἴῃ [68118, 
δηὰ οοτγεβροηϊηρ ἀενοίίοη το ἴπε ννοσκ. 
| Οβάρτεε ΧΧΙΪ. ΤῊΣ Ῥάββιον ΕΠ|8- 
ΤΟΑΥ. Τῆς Ραδββίοῃ ἢ βίοσυ, 88 ἴοϊὰ ὈῪ 
1κ΄, νατῖεβ σοηβί εγαν ἴτοπι ἴῃς πδσ- 

Ι ταῖίνεβ οὗ Μι. δπὰ Μκ. ὉΥ οπιίββϑίοῃϑβ, 
δάάϊιίοηβ, εἴς. 1. ΝΥ εἰ55 (Μεγετσ), ἕο ]ονν- 
ἱπρ Ἑείπε, τπίηκβ τπᾶὶ 1Κ. υϑεὰ 845 ἢἰ8 

8 καλουμενον ἴῃ Φ ΒΌΙ.Χ 69. 

ταδίη βοῦσος ἴογ (818 ραγέ οὔ ἢΐβ αοβρεὶ 
ποῖ ΜΚ. Ὀυξ (Π6 ρῥγεοδηοηίοδὶ [κ., ννμοβα 
εχίβίεσηος Ἐεὶπα πᾶ8 Ἂεπάεανουσεά ἴὸ 
Ῥτονθ. Κι᾿ 8 παιγδῖῖνε δὲ βοίης ροϊπίβ 
τεβετα 168 [Πδἱ οὗ τπ6 ΒΟυγῃ αοϑρεὶ. 

γν. 1.2. ἱπίγοάμείογγν (Μι. χχνὶ. 1-5, 
ΜΚ. χίν. 1-2).---ἤγγιζεν, ἄγεν πεᾶζ, ἴοσς 
πε πιογε ἀεῆηϊϊε ποῖς οἵ εἰπὲ ἰπ 
ἐγτάμοιοι ἢ ἑορτὴ, εἴς. : πε Ἐεαβὲ οὗ 
πἰεανεπεά Βγεδά δπὰ ἐπε Ῥάδββονεσ ἃζε 

ττοαϊεᾶ 48 οθβὲ. Μίς. ἀϊβεῖηρυΐθμαβ τἤθγα. 
1κ. ΕΣ ἴοσ μὐρηλντης Βδῆςθ ἢϊ8 
“ραἰϊεά" τῆα. ρδββονεσ .-π 
γεζ. 2. τὸ πῶς, ἴπεὶ μον, ἐπδὲ ὑπ νὴ 
ῬυΖΖίεα, ἐπαὶ 16ϑὺ5 βῃουϊά θὲ ρυΐ ουξ οὗ 
τῆς ΨΑΥ Ὁ ἀεδιῃ (ἀνέλωσιν α.) ; Ξο»ῖδ- 
λοῖῦ ννᾶ5 ἃ βετεὰ πηδιίετ. ΟΥ̓ χίχ. 48 (τὸ 
τί, εἰς.).--ἐφοβοῦντο γάρ τ. Χἃ.: τῃεἰς ἔδατ 
οὗ τῆς ρεορὶβ Ἔχρ᾽δίπβ ννὮν ἴπε λοῖῦ νν»88 
80 ρεγρίχίηρ ἃ πηδίϊεσ,. ὙΠ ρορυϊδγῦ 
οἵ Τεβὺβ νν8 νεσὺ Ἐπ] δτταββίηρ. 

γν.3-6. κάας (Με. χχνὶ. 14-τ6, ΜΚ. 
χῖν. το, 11). Αἱ τηϊβ ροῖπε ἰη Με. (χχνί. 
6-13) ἀπά ΜΚ. (χῖν. 3-9) σοπιεβ ἰῇ τ 
δηοϊπιίπρ δὲ Βεῖπδην οὔτε ὉγῪ [Κ. 
--οαἰσῆλθεν Σατανᾶς, ϑαίδη εηϊοτοά ἱπῖο 
].άα8. [Κι αἷοης οὔ (δε βυπορείβι8 
15 ἐχρίδίηβ πε σοπάιςξ οὗ ̓ μά48. ΟΥ 
7οΒη χίῃ. 2. {Κ.᾽8 βιδίεσηεηξ ἰβ βίσγοη ρεγ 
ὄνεη ἔβη ΟΠ 8, βυρρεβίίηρ 4 [ἰτεγδὶ 
Ῥοβϑβεβϑϑίοπθ. Οπὶν 80 οουϊᾷ με δοοουπὶ 
ἴοσ ϑοῃ!Β Ὀεδμανίουσ ου ἴπε μαζὶ οἵ ἃ 
ἀϊβοῖρ!α ἰονγατὰβ βδυςῇἢ ἃ Μαβίεσ. [ΐ ννὰ8 
ἃ πδῖιγαϊὶ νίονν ἕοσ ἃ ἀδενουξ Ἔνδηρε  ἰϑὲ ἴῃ 
ἴδε Αροβίοϊὶς Αρϑ, δυῖ, τά Κθη Πταγαῖν, ἴῈ 
Μουά ὃε ἴδια] το τπ6 πιογαὶ βρηϊβοαπος 
οὗ {δε δοῖ οὗ ἴῃς ἰσαϊϊοσ, ννῃϊοῃ, ψΉ16 
ἐβεητηρ ἃ ἀϊῆσυε Ρβυοποϊορίςδὶ ὕγο- 

Ἰετὰ, ἀουδεῖε885 ὑγοοεθάθά ἔτοπι Ἴοη- 
βοίουβ τηοίίϊνεβ.---ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ, οὗ [πε 
περιδέγν, Ὀὰϊ πον ἴδτ ἔτοτη ἴμ8 βριτίξ 
ψΠΐο. Ὀεοάτηε ὑπαὶ ργϊν!]ερεὰ θοὰν [--- 
ες. 4. στρατηγοῖς: ἃ. ΤῊ Π ΑΓΥ ἰετ πὶ 
ν Ὡς ἢ πιρῆς βυρρεδὲ {πὲ οδρίδίπ8 οὗἁ 
ἘοπΊδη βοϊάϊεγβ, Ὀθξ ἀουρι1658 ροϊπεης 
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στρατηγοῖς, τό, πῶς αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς. 5. καὶ ἐχάρησαν, καὶ 
συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι - 6. καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει 

εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου. 
ἡ. Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ὃ ἢ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα’ 

8. καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην, εἰπών, “Πορευθέντες ἑτοιμά- 
σατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν." ο. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, ““ Ποῦ 
θέλεις ἑτοιμάσωμεν; 1ο. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ““ Ἰδού, εἰσελθόντων 
ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν, συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βασ- 
τάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ 4 εἰσπορεύεται - 11. 

καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, Ποῦ 
ἐστι τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 

12. Κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγεον ὅ μέγα ἐστρωμένον " ἐκεῖ ἑτοιμά- 

σατε." 13. ᾿Απελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν δ αὐτοῖς - καὶ 

ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

Δ αντοις παραδω αντὸν ἴῃ ΒΟΙ, τ1χ6, 

3 αντοις Δἴϊεῖ ατ΄ οχ. ἴῃ ἔΆ ΒΟΙ,. Ὁ οπιῖβ ἀντοιᾷ. 

8 Οπϊξ εν ΒΟΌῚΙ,, ἔουηὰ ἰῃ ν᾿, εἴς, (ΤΊ 5.8.). 

4 Ἐοτ ον (Ἰπ Ὁ δηὰ πηᾶῃυ υὑποί4}8) ἃ ΒΟ δηά οοάά. νεῖ. 1,81., εἴς,» Βανε εἰς ἣν. 

δ᾽ ἀναγαιον ἰπ ΦΑΒΏΌΙ,, εἰς. (Τίδοξ., ΝΝ.Η.). 

4 εἰρήκει ἰη ΒΟΌΙ, 69. 

ἴο ἴδε πεδάβ οὗ τε ἰεπιρῖς νδίοπεβ 
{{ενίθεο ψο Κερὲ ογάες ἀυτγίηρ τδ6 
δὶ. ΤΏΟΥ ψουϊὰ 6 πεοδββᾶσυ ἴο ἴῃε 
οδττυίης ουἵ οὗ ᾿υάδλδ᾽ ρίδη. Τῆς [(ονῖτε8 
μεαὰ το ρετιίοιτη βαγγίβοη ἀπῖν ἔογ {πε 
τοπιρὶς (υἱάςό Νυτηθεῖβ νὴ]. 24, 25). [π 
Αοςῖϑ ἱν. ιν γεδὰ οἵ ὁπ στρατηγὸς τ. ἷ., 
ΨὯΟ νγὰβ ἀουδῖ]εβ8 186 Ὠοδὰ οὗ τῇς 
Πο]ς Ὀοάν οἵ τεπιρῖβ ροϊϊςς.---τὸ πῶς: 
ἃ βεοοπά ταΐεσεπος ἴο ἴῃς ρεγρίεχίπβ 
ἄοιυ.---Νετ. 5. ἐχάρησαν, [πε νεῖ 
εἰαά, εταρμδιςαῖγ; δηὰ μον ρἱουϑὶν 
ἘΠΕΥ ψουϊά τεπιᾶσκ οα ἴῃς ρῥγονίἀεπείαδὶ 
οδασδοῖοσ οὗ 118 ὑπεχρεοῖεά τηεδη8 οὗ 
ξεϊτίηρ οὔ οὗ ἴῃς ἀϊπου ν 88 τὸ πε 
πῶς 1-- ες. 6. ἐξωμολόγησε, δε ἀρτεεά, 
σῥοῤῥοπάϊέ, ἔος νν Ὡς ἢ ἐπε ατεςκβ υ5εά (8 
βίπιρίε νεσῦ. ὙὉῇε δοῖϊνε οἵ ἐξομ. οσουτ8 
μετα οπἱν ἰη Ν. Τ᾿. --ἄτερ ὄχλον, νἱτδουῖ ἃ 
οτονά, τς τΐηρ ἀρονε 81] ἴο δε ανοϊ δά. 
ἅτερ 5 ἃ ροειίς Ψψογὰ ἴῃ ατεεὶκ δυΐμοσϑ ; 
Βεζα δηά ἴῇ νεσ. 35 οἠΪυ ἴῃ Ν. Τὶ 

γν. γ-13. Ῥγεῤαναέίοη ὕον ἐλε ῥαΞξελαῖ 
ας (Μι. χχνί. 17-το, ΜΙκς. χίν. 12-16).--- 
ες. 7. ἦλθε, ατείνεά. Α ςοηβίἀδγαῦῖα 
πυτηῦδες οὗ Πσοπιπηεηίδῖοσβ (Εὐῖῃυ. Ζίξ., 
Θοάεϊ, ϑομδηΣ, 1. ΝΥ εἰδβ (Μεγε)) γεπάεσ, 
αῤῥτοαελεά (ἐπλησίασε, Εὐτηγ.), ΠοΙά- 
ἴῃ τπ4ι ΚΟ νΠ Ἰοπη πλᾶκεβ [ε808 ἀπεϊοὶ- 
Ραΐῖε τῆς εδβέῃ ἃ ἄλυ, βο ἤπάϊηρ ἢεγε οπα 
οὔτδε ροϊπὲβ ἴῃ ψν Β] ἢ τῆς (Πἰτὰ αο5ρΕ] ἰ8 

ἴῃ τους ΜΠ τῆς τουτί ἢ.--νες. 8, ἀπέσ- 
τειλε: ἰπ 1. [εβὺ8 ἴα κεβ ἴῃς ἱπίείδεῖνε ; 
ἰπ Με. ἀπά ΜΚ. τῆς ἀϊβεοῖρ᾽εβ ἱπισοάυοα 
πε βυῦ)εοῖ. Μαγίουβ γεᾶβοηβ μάνα ὕδεη 
βυρϑεβίεά ἔοτ {Π|8 σβαπραε. [,Κ. βί πιρὶν 
βίδιεβ τῆς ἔδοϊ 48 ἰξ ννᾶ8 (3. δηΖ). Ηδ 
τπουρδι ἰξ ἀηβυϊαῦὶς τπδὲ 1εβὺ8 δῃουϊὰ 
5εατ ἰ0 πεεὰ τεπιϊπάϊπρ (Μόγεῖ, δενεπίδ 
εὐἀϊεῖοη). Τῆς οἤδηρε οἱ ἀδν, ἴτοπὶ 1:41} 
ἴο 131} Νίδβδη, τεφυϊγεὰ [εβι5 ἴο ἴακε τῃ8 
ἰπἰπἰδεῖνα (]. Ὑνεῖββ, Μεγεσ, εἰρῆιῃ «εἀϊ- 
τἰοη).---Πέτρον καὶ ᾿1. : {π6 ἴννο ἀΐδβοῖρ[ε8 
βδεηὶ ουὔῖξ ποῖ παπιεά ἴῃ ρδγδὶ]εἰ5.--τν ες. 
11. οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας: 4 ρῥΪεο- 
ΠΆΒΠ. τὸ [6 Ποιιβε- πηδϑβίασ οἵ ἔε πουδα. 
Βοτγπεπιᾶηπ οἰϊεβ ἔγοπὶ ατεεῖκ δυΐϊποῖβ 
βίας τεἀυπάδηςίεβ, οἰκοφύλαξ δομῶν, 
αἰπόλια αἰγῶν, αἰπόλος αἰγῶν, συβόσια 
σνῶν, πὰ ἴτοπιὶ ϑερῖ., τὰ βουκόλια τῶν 
βοῶν (Όευαε. νἱϊ. 13). Ιη ἴδε τεπιδίη ες 
οἵ νεῖ. 11 δηὰ ἴῃ νν. 12, 13 ἴΚ. ἑο! ον 
ΜΚ. οἱοβεῖγ. 

γν. 14-ι.|8. Ργεϊμάς ἰο ἐΐδε 1,ογά"ς 
δηῤῥεγ (Με. χχνὶ. 20, ΜΚ. χὶν. 17).-- 
ψει. 14. οἷ ἀπόστολοι, {δε ἀῤονεῖο, ἴος 
ἀϊδβοῖρεβ ἰπ ρᾶγδ!]εῖ8. ΤῊΐ8 ἀεβίρπαιίοα 
ἔοσς ἴδε ΤΙ νεῖνα, τῆς 1πἰτἰδεῖνα δβουιρεά τὸ 
]εβὺβ (νεσ. 8), ἀπά {πε ἀδδβίγε οὗ 76ϑὺ8 
ΒΡΟΚΟΠ οὗ ἰπ ποχὶ νεσγ. 811 δὲ ἱπῖο δδοῖ 
οἵδες δπά ἱπάϊςαϊε ἃ υνβῃ οἡ ἴῃς ραζὶ οὗ 
τῆς. ενδηρεῖ δὲ τὸ ἰῆνεβὲ ψψμᾶῖ ἢς δεῖα 

τ πὸῷου... ἥὩπ-“-  -ρ-πΐἷπ--Ρτπ-π’ 
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14. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα 1 ἀπόστολοι 
σὺν αὐτῷ. 1ς. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, ““ Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο 
τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν, πρὸ τοῦ με παθεῖν" 16. λέγω γὰρ ὑμῖν, 
ὅτι οὐκέτι 3 οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ Θεοῦ." τ. Καὶ δεξάμενος ποτήριον, εὐχαριστήσας εἶπε, “Λά- 
βετε τοῦτο, καὶ διαμερίσατε ἑαυτοῖς “- 18. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ὃ οὐ 
μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως ὅτου ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ." τ0. Καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ 

ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, “Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
διδόμενον " τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν." 20. Ὡσαύτως 
καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, “Τοῦτο τὸ ποτήριον, ἡ 
καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον.δϑ 21. 
Πλὴν ἰδού, ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 

1 Ομηξ δωδεκα 9. Β0 (Τίδος., ΝΝ.Η.). Τὺχ οπιῖξ ἀποσ. ΤΕ. “- Ο, εἰς, 

ἘΊΦΑΒΙ, οπἱί ουκετι (ἿΝ.Η.), ἑουπά ἰπ Ὁ αἱ. (Τί8.}.). 
8 Ἐὸσ εξ αυτονυ 3.81, τηίπυβο. δᾶνε ἀντο. 

δ 4 εἰς εαυτους ἰπ Δ ΒΟΙΜ Ι, 13, ὅο αἱ. (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 
Ε. 

δ Οπ οτι ΒΟΌΟΙ, αἱ. (Ἷ.Η.), ἐουπά ἴῃ ΜΙΧΓΔ αἱ. (ΤίΞο}.). 

4 Αἴεσ πίω ΒΚΙΜΠΤ αἱ. πᾶνε απὸ τὸν γυν. ὨΎα  Βᾶνα ἴμε ρῆγαβα, δυϊ δείοσθ 
ον μη. 

Τ 80 ἰη ὈΧ αἱ. (ΤίΒο.). 381, ανε ου (ΥΝ.Η.). 

8 Ἑτοσὴ τὸ νπερ ν-., νετ. 19, ἴο ἴπ6 ἐπὰ οἵ νετ. 20, ἔουιηᾶ ἴῃ πεϑεῖν 411 ατσεεὶς οοάὰ, 
δηὰ νεζββ., ἰβ οπηϊττεὰ ἴῃ Ὁ ἃ ἢ ἱ; Ὁ 6 βυτγ. ΟἿΓ. βῖπ. ποτα οἵ 1688 τεδίγδηρε ἴῃ6 
ταδῖίεσ τεΐεστίηρ ἴο ἔπε ϑΘυρροσ. ϑυτ, ουζ, Ὧδ8 νοῖ. 10 ὈῬείογε νν. 17, 18. 8001, βίη. 
[ιᾶ5 [Πἰβ ογάδσ: 10, 20 8, χ7, 20 Ὁ, 18 (Αηὰ Ηςε ἰοοῖς Ὀγεδά δπὰ ρανὲ ᾿βδηκβ ονεσ ἰὲ 
δηὰ ὕγᾶκε, δἀπὰ ρᾶνε ὑπῖο ἴῃ επ), βαυίηρ, ΤῊΪ5 ἰ5 νυ Ὀοάν υνῃϊοἢ 1 ρῖνε ἴοσ γοῦ : ἴδι8 
ἄο ἴῃ σεπηδτηδγαποα οὗ τε. Απά δἷϊξοσ {πεν πᾶ βυρρεά Ης ἴοοῖ ἐπε οὔρ δηά ρανς 
τῆδηκϑ νος ἰδ, δηὰ βδαά, Τ κα [δ 18, βΒῆαγε 1ξ ἀπιοηρ᾽ γολεβεῖνοοῖ ὙΠῚ8 8 τὴν Ὀυ]οοὰ, ἐῃς 
πεν Τεβίδσηθπι, ΒῸσ 1 8ᾶὺ ὑπῖο γου ἴπδαιὶ Πεποαίοσι ἢ} 1 ν1}}} οὶ ἀγίηϊς οὐὗἨ τΠϊ8 ὅτυϊξ, 
ὉΠῈ}} τς Κίηράοπι οἵ αοἀ 5141} σοπιε,᾽" Μετβ. 1,ενν}8). 

Ὦ αἱ ἢᾶνε εαντοιᾷ -- 

παιταῖοβ ἢ ρτεαὶ βίρηίβοδηοοθ. Ης Οοεηδε," Βεηρ. ἴῃ γεΐεγεηςς ἴο νν. 15-18). 
ΒεεπὶΒ ἴο ψτίϊα υνἱτμ [Π6 ῥγδοιῖῖςε οὗ ἔβο 
Αροβίοϊίς σμυσοῖ ἰπ νίενν ἴῃ ταΐεγσεηςα 
ἴο ἴδε Ηοῖγ Οοτηπηυηίοη.--- εσ. 15. πὶ 
τοῦ με παθεῖν : [86 ἰαδῖ ράβδονεῖ Ηξ Ψ}}} 
εαὲ ν ἢ} τΠεπὶ ἰβ Ἰοοκεὰ ἐοσνναγά ἴὸ ἢ 
δβοίεπιη, ἰεηάοσ ἔξε!ϊ πρ.--τν ες. τ6. λέγω 
γὰρ: ἴδε ψνοτάβ οὗ ]Ἔβὺ8 μεζα τεροτγίεά 
ΔΏΒΜΕΙ 10 ᾿νοτάβ ρίνεη ἰῃ Μί. δπά Μκ. 
δὶ ἃ ἰαῖεσ βίαρε, ἑ.6., δ ἴῃ οἷοβε οὗ ἐμεῖς 
πιατταῖϊνα οὗ ἴπε ἰπβεϊεαείοη οὗ τῆς ΘΌΡΡεσ. 
Αξ τηἰ8. ρμοϊπὲ {κ.᾽8 παγαῖίνε [Ὁ]Πονν8 ἃ 
ἀϊνετρεπέ οουγβα.---ν ες. 17. δεξάμενος, 
Πανίπρ τεςεἰνεὰ το ἴδε μδηὰ οὗ δποῖμεσ 
(ἀϊδεγεηι ἔτοπὶ λαβὼν, νετ. 10), παπάεά 
ἴο Ηἰπι τπδὲ Ηε τηῖρμε ἀτίηϊ.---εὐχαρισ- 
τήσας, [ἢ18 βοϊεῃηη δοῖ ρίνεϑ ἴο {86 πδηά- 
ἰπξ τουπά οὗ τῃ6 οσὔρ Βεῖα πηεπιοηθά τΠ6 
Τμδγδοῖεσ οὗ ἃ ρτείυάθς ἴο ἴπ6 Ηοΐν 
ϑυρρετ: (“ ᾳυδεάδπ) αὐυδδὶ ῥχοϊ βίο 5. 

{τὸ τεδάϊηρ οὗ Ὁ δηὰ βοπιε Οἱά 1 δίῃ 
ςοἀά. ννϊς ἢ πιᾶῖκαεβ νεσ. 19 βίορ δὲ σῶμά 

δηὰ οπηϊῖβ νεσ. 20 ὃ6 ἴδε ἴγυς ἰεχὲ 
(υἱάε οτιεῖςαὶ ποῖε8 ἀρονἊ), ἔβθη ΓΚ. 8 
δοσουηῖ οὗ [86 ἰπδεξυξκίοη τεδὶῖγ Ὀερὶηβ ἴῃ 
νεσ. 17, δῃά ννῆδι μαρρεπεά ἀὐροιδπς ἴο 
ἰενγαβ (μἰ8: [εβὺβ βγςέ βεπί τουηᾷ [Ἐς ουρ, 
δαυΐπρ: ἴακε {18 ἀπά ἀϊνίἄε ἰξ δηγοη 
γουγβεῖναβ, ἴβεη τοοῖκ Ὀτεδά, ὑγοΐκε ἴδ, δὴ 
ξϑνε ἴξ ἴο ἐς ἀϊξβοί ρεβ, βαγίηρ: ἐδ 15. 15 
ΤᾺΥ Ὀοάν. [Ιπ {18 νεγβίοῃ ὑνο τη γ8 ἅτε 
ἴο Ρε ποίεὰ: ἔτβε, {86 ἱηνεγβίοη οὗ ἴῃς 
δοιίοηβ ; βεοοηπάᾶ, ἴῃ οπιϊββίοη οὗ αἱ] γε - 
ἔεγεηςα ἴὸ ἴΠπ6 Ὀἱοοά ἴῃ οοπηεοιίοη στὰ 
δε ννίηθ. Τῆς εχίβίεποα οὗ βυςἢ ἃ γεδὰ- 
ἱπε 88 τπδῖ οὗ Ὁ δπὰ τς Οἱά 1,δεΐῃ νεῖ- 
βίοῃ σϑῖβεβ συδβίοηβ, ποῖ ΟἿΪΥ 848 ἴο 
1,κ.᾽8τεχὶ, δυϊ 45 ἴο οδυσοῦ ῥζδαςῖιος ἴῃ τῆς 
Αροβίοϊϊ!ς ἂρε δῃὰ δίϊεγσιναγάβ; οἵσ, δββιτα- 

40 
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424. καὶ ὁ μὲν υἱὸς 1 τοῦ ἀνθρώπου πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον". 
πλὴν οδαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι᾿ οὗ παραδίδοται." 423. Καὶ αὐτοὶ 
ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, τό, τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο 

μέλλων πράσσειν. 

αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 
24. Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τό, τίς 

25. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οἱ βασιλεῖς τῶν 

ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλ- 

οὖνται. 26. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως - ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὁμῖν γενέσθω ὡς 
ὃ νεώτερος " καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. 

ὁ ἀνακείμενος, ἢ ὁ διακονῶν ; 
41. τίς γὰρ μείζων, 

οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος ; ἐγὼ δέ εἰμι ἐν 

1 Ῥοε και ο μ- ν. ΑΙ ΒΌΙ, Βᾶνε οτι, εἴς., ἀηὰ δᾷ«ΒΙ, ο νιος μεν. 

3 κατὰ τ΄ ὠ. πορένεται ἰῃ ΒΌΟΙ, 13, 69, εἴς. 

ἵπρ 88 ἃ ροβειῬ} ΠΥ ἔμαῖ ΓΚ. ὑτοῖς δ Ὁ 
τεργεδεπίβ, πᾶνε ννὲ ἤεγα δῃοίμεσ ἰπβίδηςς 
οἷς εἀϊιοτία! ἀϊβογειίοη---ῃγιπκίηρ ἴτοπι 
ἱτηρυκίπες ἴο ]Ἰεδὺβ ἴῃς ἰάεα οἵ ἀγίηίκὶπρ' 
Ἧ!8 δἱοοᾶ [ἐν τ Ὁ να οπιῖξ 811 ἐπα 
Φο]1οννβ σῶμά μον, τἰεη ἰς τεβυεβ ὑπαὶ [Κ. 
μαα ἰἸεῖ οὐὔὲ αἰΪ τῃε6 ᾿νογάβ οὗ οὖς [μοτὰ 
βειτπρ ἴογι ΒΒ ἴπεῈ εἰρηϊβοᾶπος οὗ Ηἰβ 
ἀεδιἢ υἱϊετεὰ (1) δὶ (δεβαγεὰ ῬῃΠρρὶ; 
Ὁ ου ἴδε οοςαβίοη οὗ ἴῃ τεφυεβὶ οὗ 
εὐοάες᾽ 8 δοηβ; (3) ἴπε δποίπιπρ δἱ 

Βείμδην ; (4) ἰδ ἱπβιϊτυϊτοη οὗ τπῈ 50ρ- 
Ῥετ. (2) δπά (3) δε οπιτιεὰ δἰιορείμεσ, 
δηὰ ὅ 8. 80 τερογίοἀ δβ5 ἴο πιᾶκε [ἴῃς 
Ἰεββοῦ ποῃ-δρρατεηῖ. 

γν. 1τ9-20θ.. Τὴε ϑδιῤῥεν.--- Μετ. το. τὸ 
σῶμά ,) ΤΥ Ὀδοάγ, ὕγοκεπ κε τῃε 
Ὀγεδά, ἐπιρ᾿ γίηρς Ὀ]Ϊοοά-βῃεάάϊπρ, του ρἢ 
ται ἰ8 ραββϑεά ονεσ ἰῃ βίΐεπος ἰξΐ τῆς τεδά- 
ἴῃς οἵ Ὁ ὃε δοςερίεά. Νοῖς {πδὶ ἴῃ 
Αςῖβ ἴ᾿. 46 τπ6 σοπητηυπίοη οὗἉ {πε 12 8 ι] 
8. οο]]1εὰ Ὀτεακίηρ Ὀγεδά.---τὸ ὑ. ὑ. δι- 
δόμενον: ννῃδῖ [ο]ἴοννΒ ἔτγοπὶ ἴΠ686 ννοτ8 
ἴο ἴδε επὰ οὗ νεῖ. 20 γεβεγηθῖεβ οἰ βεῖν 
8ι:. Ῥαὺυ] 8 δοοουηΐ ἴῃ 1 (οσ. χὶ. 23-25. 
Ὑδῖ8 τεβετηδίαποε 18 οὴς οὗ πε δρι- 
τηδηΐβ οὗ νν. δηὰ Η. δραϊπϑβὶ πὸ ρεηυιπα- 
688 οὗ ἴπ6 ραββᾶρε. Οη πε ψῃοΐϊε βυῦ- 
ἦεοῖ σοπβυῖϊς 1. δ εῖββα (Μεγεγ, εἰρμιῃ 
εὐϊεϊοπ) δηὰ ννεπάς, 1. 7... ἵν 173, ὈοῚΒ 
οὗ  Ὠοτι δὐορὶ ἴδε γτεδάϊηρ οὐ Ὁ. 

γν. 21-22. Τὴε ἐγαϊίον (Μι. χχνὶ. 21- 
25, ΜΚ. χίν. 18-21), ρἰδοεὰ αἤεγ τπε 
ϑυρρεσ, ἱπβίολ οἵ δείογεαρ, 48 ἰπ 
ῬΑγδὶ!εἶ5.--πλὴν : τηακίπρ ἃ ἰγαπβίτίοη ἰὸ 
Ὧπ ἱποίάεπε ργεβοπιίηρ ἃ βίγοηρ πηογδὶ 
ςοηίγαβὲ ἴο ἴῃς ρῥγεοςάϊηρ.--- χεὶρ, τῆς 
μαηδ, ρυαρῆῃϊς δηὰ ἱγαρίο ; ἴῃς μαπά 
ΨΙΟὮ ἰδ τὸ Ρεγίοσπι βυο ορροβίτε δοῖβ, 
πον τουοπίηρ {πε Μαβίογ᾽ Β οπ {Π6 ἴδδ]ε, 
εγε ἰοηρ' ἴο δε {πε ἰπβίγυπιεης οἵ Ὀεϊγαγαΐ. 
--ν ες. 22. πλὴν, δἀνετγεαῖίνε, ἢδνεσίπε- 
1ε85; ἴῇε ὅοη οὗ Μδη ἀεβιίπεά ἴο ρὸ (1ο 
ἀδαῖ ἢ), Ὀὰϊ τΠδὶ ἄοςβ ποῖ τεϊΐενε {πὸ ἴῃ- 

βισυπιεηΐῖ οὗ Βίβ γεβροῃβι Ὁ ΠΥ .--Ν ες. 23. 
πρὸς ἑαντοὺς, ἴο οπε Δἀποίπετ, οἵ ἀπηοπς 
{πεπιδεῖνεβ, βοῦς ϑρεακίηρ ἴο ἴδ 
Μαβίεγ ; οἰμεγννῖβε ἰῃ ρᾶγδὶεΐ8.-- -τοῦτο : 
ἐπ δὴ επιρῃδιὶς ροβίτίοη τὸ [15 Βογχίδῖ6 
ἀεεὰ, 

γν. 24-3.ο. ϑέγίζε α'ποηρ ἐδε ἀϊκείῥίε5. 
ΟὟ οα οδδρ. ἰχ. 46.---Νν ες. 24. τκία, 
ἃ οοπίεπιίοπ, Ποῖα οἷν ἰπ ΝΙΤ. Τϑε 
)υχίδροβίιιοη οὗ 1818 βιγε. ἀπίοηρ δα 
εἰενεη ἢ Ἐπ δππουποειηεης οὗ τὰς 
τιαϊῖοσ ρίνεβ ἴο ἴἰξ ὈΥ Τοπιρατίδοη ἔπ 6 
δβρεοῖ οὗ ἃ ραγάοπδδϊε ἱπῆσπηῖν ἴῃ οἴμοσ- 
νἴβ6 ἰογαὶ πηςῃ, δηὰ ἴὰ ἴ8 8ὸ ἔγεαϊὰ ὉΥ 
7εβ08.---τὸ τίς α., εἴο., 45 ἴο τῆς ΨΠῸο οὗ 
ἴδεπι, εἰς, ΤΠε τορὶς οὗὨ τῆς εαγῖϊες ἀϊ8- 
Ρυὶϊς (ἰχ. 46) »εἰσλέ ὃς : 'νδο ουϊδίᾷς {πεῖς 
οἴτοὶε ννὰ8 ρτᾶῖεγ ἴλη ἴΠῸῪ 1}, Ὀυς Πετα 
ἰξ σεγίαι ἶγ ἰδ: ψνμῖο. οὗὨ ἘΠ επὶ 15 στεαῖες 
τῇδη Π5 ἔδ!ονν. [τ ἰβ υϑυ8] ἴο οοππεοῖ 
118. ἱποιάδης ἢ τῆς (δεῖ-νναβῃϊηρσ ἰῃ 
7οῆπ χὶν.---δοκεῖ, δθεπιβ, ἰοοῖβ ἥκοι 
ΤΑΆΚΕΒ {π6 ἱπηργεββίοη οὐ δείηρ (ΒΙεεκ 
δηὰ Ἡλῃπ).- ἦν. 25, 26: Ὀοττοννεὰ ἔγοτι 
πε ἱποίάεπε οὗ ἴδε ἵννο βοῃβ οὗ Ζεδεάες 
(Με. χχ. 25, 26, ΜΚ. χ. 42, 43), τυδίοδ 
κι. οπιῖῖβ δἀπὰ βοπιεν δῖ δἰϊοῖβ ἴπ ἐχ- 
Ῥτεββίοῃ.--- εσ. 25. εὖε : Βεῖα 
ΟὨΪΥ ἰπ ΝΙΤ., εἰἴμεῦ εἰταΐας, κ᾿ οὐγ 
Κ ΟΣ Πρ Πη 658," 4... ΡιοΙεπιν Ευεγρεῖςβ 
80, πηδηγ)}, οἵ -- θεπείδοϊζοσϑβ.--- ἐσ. 26. 
ὑμεῖς δὲ, εἰς., Ὀὰξ γε ποῖ 50, εἰϊἱρεῖς δὶ, 
ἔσεσθε οἵ ποιήσετε υπάετβιοοά.---ὦ 
γεώτερος, {πε γουΠΡΈΕΓ, “νῆο ἴῃ Εδβίοσῃ 
{Ἀτλῖ]165 1168 πλεπιδὶ ἀμεῖεβ, Αςῖβ ν. 6" 
(Εδγτγαγ). -- ἦγον , ἴῃς ᾿εδάεσ ος 
οπίοῖ, ἐπα πάπα οὗ ἐποβα ἴῃ οδῖος ἴῃ τῆς 
Οδυτοῦ ἰῃ Ηεῦ. χί. 7, αἷϑο ἰπ τῃς 
ερίξες οἵ ΟἸεπιεπε; ἐπεγείογε νίεννοὰ ὉῪ 
ΒΟΠΊΕ 85 ἃ ποΐα οὗ ἃ ἰαῖε ἀδῖε, θυ νἱἢ- 
ουἱ δυβῆοίεης τεδβοη.---νεσ. 27 δάάυςεβ 
πε ἐχαιηρὶς οἵ ]}|εβι8 ἴο επίοτος ἴδε 
Ῥεποίρίε βιαϊεὰ ἴῃ νοσ. 26. Ης, τὸ δά- 
τυ εάν ρτεδίετ, Βαὰ αββυπιεὰ τπε ροβίκίου. 



32---31. 

μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 627 

28. Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες 
μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου" 29. κἀγὼ " διατίθεμαι ὑμῖν, « νατο ουῖν 
καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου, βασιλείαν, 30. ἵνα ἐσθίητε3 καὶ Αι ἢ. 
πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθίσησθε ὃ 
ἐπὶ θρόνων, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς 4 τοῦ ᾿Ισραήλ." 

845 δυὰ 
δεένεσαὶ 
εἰτλεα ἰῃ 

31. Εἶπε Ἠεδ. 
δὲ ὁ Κύριος,δ “ Σίμων, Σίμων, ἰδού, ὁ Σατανᾶς " ἐξῃτήσατο ὑμᾶς, τοῦ Ἡὐντν ἐμά 

} εἰμι αἴεσ ὑμῶν ἰη ΜΝ ΒΙΤ, 
3 ἐσϑητε 'π ΒΌΤ (ΤίΞς"., ΝΥ. Η.). 

5 καθησεσθε ἰπ ΦΑΒΈΙ, αἱ. (ΤίεοἙ., Ν.Η., τχασρ.). 
εχ). 

καθησθε ἴῃ ΒΤΔ (ΝΗ. 

4 τας δωδ. φυλ. κρίνοντες ἴῃ ΒΤ (ΥΝ.Η.). 
δ Οπηῖξ εἰπε δε ο κ΄ ΒΙ,Τ 5δῃ. σορ. βυτζ. βίῃ. (Τίβοξ., ΝΝ. Η.). 

οὗ 1δε 1685 ὉΥ Ὀεοοτηΐπρ ἔπε βεγνίῃρ' πηδῃ, 
ὁ διακονῶν, ἰπϑιεδά οἵ ἴππ ριιεβῖ δἵ [40]6 
(ὁ ἀνακείμενος). ἴπ Μῆδι ΜΑΥ [6818 
δαά ρἰαγεὰ {πε ρασὶ οἵ βεγνίηρ πιδῃ 1. 
ἄοεβ ποῖ ἱπάϊςαϊεβ. Τῇ μδηάίηρ τουπά 
οὗ τπ6 οὺρ πιρῃς 6 νἱεννεά 48 βεσνίςα. 
ΒΥ οὔϊτηρ τῆς ἱποίάεπε οὗὨἩ 1[π6 δοπβ οὗ 
Ζεδεάες [.Κ. πιίββθὰ τπ6 βιργεπια {11058- 
ττδιίοη οὗ βεσνίος ᾿πγουρῃ ἀεαίλ (Με. χχ. 
28, ΜΚ. χ. 45).-- ες. 28. ὑμεῖς δέ, ὑυὶ 
γε, {πε δέ πιακίπρ' ἰταῃβίομ ἔτοπ νγογὰ 8 
οὗ σοτγεοιϊίοη ἴο ἃ τῆογε σοηρεηΐδὶ βῖγὶε 
οὗ «ἀάτεββ.--οἱ διαμεμενηκότες, νῇο 
δᾶνε οοπεϊπυεά 411 τὩγουρῃ ; ἴῃς ρεγίεσε 
Ῥασιίοί ρα, ροϊπεῖπρ τπεπὶ οὐδ 88 ἰπ 
ῬοΒββεββίοῃ οὗ ἃ ρεσπηαπθηὶ Ἵμδγδοῖοσ, ἃ 
Ὁοάν οἵ τποτουρῆϊν {τε ά, ἔα ἘΠ Ὁ] τηθη.---- 
πειρασμοῖς, ἰπ τὴν ἐφ ῤἑαἑϊονι5, Ροϊπιὶηρ ἴο 
411 ραεῖ ἐχρεγίεηςββ διϊεά ἴο {γν [δ ἢ ἀπ 
Ῥαΐϊεηςα, ννῃϊὶς ἢ γεγα οὗ ἄδην οσούττεηςα: 
τετηριδείοηβ ὄνεη ἴο ἔπε Μαβίοσ, ὃδυξ 81}}} 
τῆοτα ἴο {86 ἀϊβοῖρ]65 (ἰπ νίενν οὗἩ {πεῖς 
ΒΡί στ] ννεακηθ 55) ἴο ἰοβα οοηβάεηςα ἴῃ, 
δηὰ διϊδο;γηεπε ἴο, Οπε 80 ρεου]ασ, 80 
ἰβοϊδίεά, δπὰ 8δο τῇυο ἀϊβικεά δπά 
ορροβοά ὃν ἴπε ρεορῖς οὗ τερυῖε ἀπά ἰη- 
βυεποα.--- εγ. 29. διατίθεμαι (διατίθημι, 
ταὶ 16 οηἱν ἴῃ Ν.Τ.), “ δρροίπι," δκα 
ἃ ἀϊδροβιείοη οὗἁ ὍΤῃε σοτγεβροπάϊῃ, 
πουη 18 διαθήκη. [πη ΗεΌὉ. ἰχ. 17 νγὲ ἤπι 
ὁ διαθέμενος, 4 ἰεΞίδίοτ, ἀπά ἴῃ νετὺ 
ΤΩΔΥ δὲ υϑεὰά δεῖε ἴἰπ {πε βδεηβε οὗ 
δεαιδαιίηρ, ᾿πουρῇ τὲ βεπβα ἰβ ἰη- 
ΔΡΡΙΙσϑΌ]ς ἴο αοἀ᾽ 5 ρἱῆ οὗ ἃ Κίπράοτχ ἴο 
7εβὺ8 τείεσγεά ἴο ἰῃ πεχὲὶ οἷδιιββ.---ν εσ. 
30. καθήσεσθε, γε 5141] 8:1, της πάϊς 4] 
ξυαποιίοη {πὲ τηδίη τίη, ἴῃς εδβεϊηρ ἃ 
δυδοτγάϊπαϊς εδίυτα;; μδηοα βιδιεὰ ἴῃ 8Π 
ἰηάδερεπάεπε ὑγοροβίτίοη (καθήσεσθε ποῖ 
ἀερεπάθδηε οπ ἵνα). --- δώδεκα, ἐτσείυε 
αεἰῦεβ, δηὰ ἐτοεῖυε ἴο τα ονοσ ἔπεῖι, [6 
ἀε[εςτίοη οὗ ̓ υάδ5 ποῖ δκεη ἱπίο δοσουηῖ. 
ΤὮς ῥτγοπιῖβα 18 ρίνεη ἴῃ [πὶ τεβρεοῖ δβ ἰῇ 
Βροκδῆ οὔ δηοίπεσ οἼοδβίοη (Με. χῖχ. 

28). ὙΠὶβ ροπεγοῦδ εὐΐορν οὔτδς ἀϊδβοί 68 
ἴοτ τΒεὶγ Βάδἰ ἐγ μ68 ἴῆε εἴεοϊ οὗ πκὶπί πῖ8- 
ἱπρ ἴῃς ἔδυϊο τηεπιϊοηςά ͵μ5ὲ Ὀεΐοσα. ΓΚ. 
ΒΒ ἀὐᾶῖα οὗ ἴπ6 ἔδοϊῖ. 11 ἰβ δῃοῖπεσ 
ἰπβίδηςα οὗἁ [8 “ βραγίηρ οὗ ἴδε Τινεῖνςε "Δ 

γν. 31-34. Ῥείεγ'ς τυξαχμές5 γογείοϊά. 
ὙνΗΣ Ἰομη (χίϊ. 36-38) [ωκι ρίδοεβ τῃ 18 
ἱποίδεπε ἰπ ἴπῈ ΒΌΡΡΕΙ ομαηηθεσ. [ἢ Μι. 
αηὰ ΜΚ. ἴὲ οσουτβ οὐ πε νᾶ ἴο ἀειἢ- 
βεῖλδης (Μι. χχνὶ. 31-35, ΜΚ. χίν. 37-31). 
{15 ἱπιτοάδυςεᾶ τῆοτα δυγαρεν μεγα τπδη 
πῃ τ οὔτε οἴπεσ δοοουπῖβ. Τῆε εἶπε δὲ 
ὃ κύριος οἴτῃςε ΤΕ. 18 ἃ παίυγαὶ διἰτεπιρὶ 
το τηϊεῖραῖς ἐπῸ δργυρίπεββ, θὰξ ἐμ ρ45- 
βᾶρε 15 τίοσε βἤεςεϊιννα νἱῖπους ᾿ξ. Ετοτὰ 
δεπεσουῦβ ργδῖβα δηὰ Ὀγίρῃς Ῥγογηῖβεϑ 
]εβὺβ ρᾶββεβ βυάάεηϊυ, υν ἢ ρεγμαρβ ἃ 
βρῆς ραυβε δηά πιαυκεά οἤδηρε οἵ ἴοπε, 
ἴο 186 τηοσδὶ ννεᾶκπαββ οὗ Ηἷ5 πὰς ἢ-Ἰονεάᾶ 
οοπηρδηΐοηβ δηά οὗ Ρεΐεσ ἴῃ ραγίϊου]ασ.---- 
γες. 31. Σίμων, Σίμων : οἠε οδη ἱπηαρίπε, 
ἐπουρῇ ποῖ εαβιὶυ ἀδβογίθε, ἢν, [15 νν 88 
βαϊὰ --ν ἢ τὰς αβδοϊίΐοη δηᾶδ [υ8ὲ 
δπουρὴ οἵ ἀϊδέγεβ8 ἰῃ {πε ἴοπε ἴο τῇδκα ἱξ 
8016 πλη.---ὦ Σατανᾶς. Τα τεΐεσεποε ἴο 
ϑαΐδηῃ παίυσα!ν γεπιὶπ 8 18 οὗἩ πὸ {γἴ4] 
οἵ ]οῦ, ἀπὰ πιοβὲ σοπιπηεπίδίοσβ ἀ5βΌτης 
παῖ ἴλ6 οαδβε οὗ ]οῦ ἰ8 ἰπ ἴπῸ νίενν οὗ 
]16ϑθὺ8 οὐ τὰς δνδηρεῖ δῖ, ὙΒῈ οοτηΐϊηρ 
[4}1 οὐ Ῥεῖεγ οου]ά ποὶ θ6 βεὲξ 'π ἃ τῆοσε 
δἀναπίασεουβ Ἰίρῃξς ἴπδὴ ὉγΥ δείηρ 
ῬΑγδ]εἰε τ τὰς οχραογίεποθ οὐ ἴπ6 
ἴαταουβ τίη οὗ ὕΖ, νν ἢ ἃ ροοά τεοογὰ 
Ῥεδπὰ πίπὶ δπὰ ἔδπις Ὀεΐοστε δἷπι, τπ6 
νοὸ οοππεοίεά ὃν ἃ ἄαγκ Ὀὰχὲ ῥγοβίδοία 
εἴπη οὗ ετἰδ].---δξῃτήσατο, ποὶ τηετεῖν 
“ ἀερίγεά το παν" (4.Ν.) Ὀμὲ, οδεαϊπεά 
ὃν δϑκίηρ (ΕΝ, πιαγρὶπ). Οδγείυ! ασεεὲκ 
τεσ ὑ8εά ἐξαιτεῖν Ξ- ἰο ἀεπηαηά ἔοσ 
Ρυπίβῃπιεηῖ, δηά ἐξαιτεῖσθαι -Ξ ἴο Ὀερ ΟΠ, 
ἀεῤνεοαγί. Ἰιϑῖετς υυτίτεσβ βοσηεν δῖ ἀϊ8- 
τερατάεά 18 ἀϊβιϊποτίοη. ὙΤδς δοσγίβὲ 
ἐπλρ 68 σνεοδος ἴῃ 1π6 ἀοπιαπά. [ὲ ἰ8 Δη 
ἰπβίαπος οὗ ἴδε “ Κεϑβυϊεδῖῖνε Αοσίδι " 



628 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΣ. 

σινιάσαι ὥς τὸν σῖτον" 32. ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλείπῃ 
ἡ πίστις σου" καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον ἢ τοὺς ἀδελφούς 
σου." 43. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, ““ Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἶμι καὶ εἰς 
φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι." 414. Ὁ δὲ εἶπε, ““ Λέγω σοι, 

Πέτρε, οὐ μὴ 8 φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ, πρὶν ἢ " τρὶς ἀπαρνήσῃ 
μὴ εἰδέναι με. δ᾽ ,1ς. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ 
βαλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὕὑστερήσατε ;" Οἱ 

δὲ εἶπον, ““Οὐδενός." δ 46. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς, “᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων 

βαλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν" καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ 

τ ἐκλιπη ἰη ΜΒΌΓΙΤ αἱ, 
ὁ στήρισον ἴῃ ΦΑΒΚΙ,Τ τ (Τίβοξ,, Μ.Η.). ΤΆ. π Ὁ, εἰς. 
ον υἱίδουΐ μὴ ἰη ΜΙ ΒΙΤΧ. 

4 Ἐὸσ πριν ἡ ΜΙ ΒΙ.Τ 60 αἱ. Βᾶνςε εως (Ὁ εως οτου). 

δΈΟΣ ἀπαρ...με ΜΙ ΒΙΤ 13, 131 αἱ. Βᾶνε με ἀπαρνηση εἰδεναι (ΚΝ. Η.). 

4 ουθενος ἰπ ΒΤ αἱ. (Τίβοϊ., Ν.Η.). ΤΙΆ. τ ΜΌΙ.. 
Τ Ἐοὸ: ουν ᾿ς ΒΙΤ Βᾶνε δὲ. ΜΝ" Ὦ Βᾶνε ο δε εἰπεν. 

(υἱάε οὐ τηῖ8 ἀπὰ οἵδβες βεῆβεβ οὔ ἴῃε 
δοτῖβι, Βυτίοῃ, Μ. απμὰ Τ΄, ὃ 35). Εἰεϊά 
(Οἱ. Νον.) εἰϊεβ τοι Ψν εἰδι εἴπ ἰπβίδῃοεβ 
οὗ βυοῦ υδὲ αηὰ ταηάεγς ἐξητ. ὑ. ρετί- 
ΡΠγαβεςα!ν ““ ϑαΐδη μαῖῃ ργοουγεά γου 
ἴο 6 ρίνεῃ ὑΡ ἴο δίπὶ"..-- ὑμᾶς, γου, τῇς 
ψ πος οὗ γου (πουρ ποῖ επιρῃδίῖο) ; 
τπεγείοσε, ϑίπιοη, Ἰοοῖς ἴο γουγβεῖζ, δηά 
ἐο ἐλε τολιοῖς δγοϊμεγλοοά ὁ τολίοὐε γον 
αγε ἐπε ἱεαάϊηρ νιαπ. Βδηρεὶ τεπηδσίβ : 
“Τοίυβ βᾶπε ἢϊς βεγπηο Ποηλίηὶ ργδαβυρ- 
Ῥοηίϊ Ρ. 6886 Ῥγίπιυπι Δροβίοϊογαπι), 40 
βίδηϊε δυϊ οδάθηϊε ςεϊετὶ δυῖ πλπυβ δὺξ 
πιδρὶβ Ῥειο!!τἀγεπίυγ"", --- σινιάσαι: ἃ 
ἅπ. λεγ., ὃδυῖϊ οὗὨ οετείαίπ τηεδηΐηρ. 
Ἡδβυοπίυβ ρῖνεβ 88 δαυϊναίεπι κοσ- 
κινεῦσαι, ἔτοπῃ κόσκινον, ἃ βίεναε. Ευϊῃν. 
Ζίᾳ. 15 ςορίουβ ἢ ΒΥ ΠΟΏΥΤΊΒ -- θορυβῆσαι, 
κυκῆσαι, ταράξαι. Ηδ άά5, "“ννῇῆδι ννε 
(411 κόσκινον ἰ8 ὈῪ βοπηε οα]]εὰ σινίον,᾽" 
δηὰ πε ἔπι8 ἀεβογὶδεβ ἰἢς διποιίου οὗ 
τῆς βίθνε: ἐν ᾧ ὁ σῖτος τῇδε κἀκεῖσε 
μεταφερόμενοες ταράσσεται. δ {ἰπρ' 
Ῥοΐπέβ ἴο 1πῸ γεςμίξ οὗ ἴπε ῥγοςεββ δπιίςοὶ- 
δἰεὰ ὃν ]εβυ8. ϑαΐδη αἰπιεὰ αἱ γυΐῃ.-- 
ὍΝ 32. ἐγὼ δὲ ἐδεήθην, Ὀυϊ 1 πᾶνε 
Ριαγεὰ; 1 νοτκίηρ δραῖπβι ϑδίδῃ, δηὰ 
εἰς εε ΆΠν τ ῖγς μὴ ἐκλίπῃ ἡ π. σ. 
τηδὲ τὴν 1411 πιᾶν ποῖ (υζεογΥ) Ζ4:1 οσ 
ἀΐε (χνί. 9), [που ρῇ ἰτ Ῥγονε εκ οσ ἰη- 
δἀεαυαίε ἔογ {πε πιοτηεπί. 00 8 ἋΔ[1ἢ 
υηδεγνεηϊς εοἰρ86. Ης ἀϊά ποὲ οὔγεα 
αοά, ὃυῖ ἔος τῆς εἰπε ἢ 1οβὲ ἔδττ ἴῃ τα 
τοδὶ ν οὗ ἃ Ὀϊνίης ρονεσηπηεηΐ ἰῃ Πυπιδη 
αϑαῖτβ. 80 Ῥεῖδεσ πανεσ Ἷεδβεά ἴο ἴονε 
76βυ8, Ῥαξ πε Ψ848 ονεγρονεγεὰ ὉΥ ἔσασγ 
δηὰ τῆς ἱπδιϊπος οὗἩ δβεϊ -ργεβεγνδίιοῃ.--- 

ἐπιστρέψας, δανίπρ τεϊυγηεὰ ((ο τῆν 
τὰς 8561). Ολ στραφῆτε ἰη Με. χνϊ. 3. 
Τῇς ννοσὰ “οοηνετίεα,᾽" 48 Ῥεαγίηρ ἃ 
τοο;ηίοαὶ βθῆβα, βῃοιϊὰ 6 αἱοννεὰ ἴο 
[ΑἸ] ἱπῖο ἀεβυδιυᾶς ἱπ τηϊβ σοππεοίίοη. 
Μδϑην στερασζὰ ἐπιστρέψας 25 ἃ Ηεὗταϊβπι 
Ξε υἱοϊσεῖνι: ἄο ἴποὺ ἐπ ἐμγη βίσεπρίμεη 
ὉΥ Ῥσγᾶγεγ δπὰ οἰπεγν βε ΤΥ Ὀγείγεη 88 
Ι μάνα βίγεηρίβεπεά {μεεὲ. 80, 4.5.» 
ατοιίυβ: “8 ΟΡρεγπὶ πα ἴῃ Βάς ἀεδοίδηξ, 
ΠΕΠΊΡα ῥτο ἵει ογαπς, βἰοὰϊ ερὸ ὕτὸ 
ἴ6 ογο. πρεηΐίουβ διὲς ἀουντῆιὶ.--- 
στήρισον: ἰδαἴο ἴοτπη ἔογ στήριξον; 
ἴον πε βθῆβε υἱάὲ Αςῖβ χίν. 22 δηὰ 
χ Ρεῖ. ν. 1ο.---ἶν ει. 33. εἰς φυλακὴν καὶ 
εἰς θάνατον : τῆοτε ἀεῇβηϊίϊε τείεγεπος ἴο 
{πε ἀδῆρετβ αἀπεδὰ 1Ππδηὴ ἴῃ δὴν οἵ ἴδε 
ΡΆτΑ 16 18.--- εσ. 34. σήμερον, το-ἄλγν, 88 
1η ΜΙ., Ῥυῖϊ νιῖπουϊ τῆς ποῖα ἀεδηϊα 
ταύτῃ τῇ νυκτὶ.--μὴ εἰδέναι: μὴ αἴϊες ἃ 
νει ΟΝ ρον 88 οἴξεη ἢ ὅτε δυΐδοτβ, 
4.6...» τὸν " ἀπαρνηθέντα χρᾶναι 
λέχη, Ευγίρ., Ηἱῤῥοὶ., 1. ἐβόα 

νν. 35-38. Οονιπρ ἀαπρεν, Ῥεου] ας 
ἴο υκ. ΤΠετα 8 ἄδηρες δῃμεδά ρῃυβίοδ!ν 
Ὧ5 Ὑ611 45 πλοσαῖγ. 688 ἔυσπ8 πον ἴὸ 
{πε Ρῃγδίοδὶ βἰάβ. δὲ Ηδβ βανβ δῦουϊ 
ἃ βνοζά ἰ5 ποῖ ἴο δε ἴδκεη [ἰξεσγαῦγ. 1 
8 ἃ νἱνὶἀ ννᾶγν οὗὨ ἱπεϊπηαιίηρ ται πε 8ὰ- 
Ῥτιαπια οτβὶβ ἰβ δὶ μαπά ΞξῷἙ ἴμεὲ δπεπΥ 
ἈΡΡΓΟΔΟΠ 65, ρσερᾶσε 1---τν ες. 35. ὅτε ἀπ- 
ἐστειλα: ἐπε τεΐίεγεηςς ἰ8 ἴο ἶχ. 3, οσ 
ταῖδοσ, 80 8γ 85 ἰδπρυάρε 18 οοποοιπαᾶ, 
ἴο χ. 4, Ῥηϊοἢ τεϊδίεβ τὸ ἴμε πιϊββίοη οὗ 
τῆς τευεηίν.---ἅτερ 88 ἴῃ νεσ. 6.--- εσ. 36. 
ἀλλὰ νῦν, Ρυϊ "οῖο, ϑυρρεβιίπρ δῇ 6π|- 
Ῥμδιίς σοηίγαβὶ δεΐνγεθη ρᾶβὶ δηά ργοβεηϊῖ, 



32-ο, 

ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 
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47. λέγω γὰρ ὅμῖν, ὅτι 
ἔτι 1 τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό, " Καὶ μετὰ 
ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ γὰρ τὰ 2 περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει." 48. Οἱ δὲ 
εἶπον, “Κύριε, ἰδού, μάχαιραι ὧδε δύο." 
“Ἰκανόν ἐστι." 

Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 

39. ΚΑΙ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν - 
ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὃ 

Δ Οπξ στ ΦΑΒΌΓΤΧ. 

40. γενόμενος δὲ 

ΞἙογτα ΜΒΌΓΙΤ 1ἵ δᾶνε τὸ (Τίδβοϊ., ΝΝ. Η.). 

5 Οπῖξ αντον ΦΑΒΌΓΙΤ 1, 13, εἴο. (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). Β οπιῖίβ καὶ δείογε οι μαθ. 
(ΝΗ. ὑὈγβοίκει8). 

ΟΥ πεᾶσ διξυγε.---ἀράτω, [ἢ ἴτε: 1Γ ἢ Πα8 
ἃ Ῥυζγβς [εἴ Πἰπὶ σᾶστυ ἴξ, ἴὲ Ψ}}}} 6 πεεάεά, 
εἰἴμεσ ἴο ὈὰγΥ ἃ βινογά οἵ, τόσα ρΈΠΕγα Ϊγ, 
ἴο Ῥγονί ἄς ἔοσ Πίπηβεῖξ. ἢς 18 ροίῃηρ πον 
ποῖ οῃ ἃ ρϑδςεῖι! πιλϊββίοη ἰῃ ᾿οππεςίίοῃ 
Ὑἱ νΒΙΘἢ Πα πιᾶν ὄχρεςὶ ἐτίεπάϊν τεσαρ- 
τίοη. δηά ποβρίτα! ἐγ, ας οα ἃ ομορβῖρη 
ἴῃ δῇ δῃεπην ̓Β σΟΙΠίτΥ.---ὦ μὴ ἔχων, ἢε 
ΒΟ [48 ποῖ; εἰπεῖ ρυγβα δπὰ βοσίρ, οἵ, 
ΜΙ τείδγεηςα ἴο ννρδὶ ἐοϊοννβ, ες ῃῸ 
δῖ ποὶ δἰτεδὰν βυςῇ ἃ [Πΐπρ 85 ἃ βινοστά 
1εὲ δίτη ὈῪ 411 πχεδπβ ρεῖ οπα.--- πωλησάτω 
τὸ ἱμάτιον, Ιεῖ Ηἰπὶ 8611 ἢΪ5 ἸΡΡΕΙ βαγπιεπῖ, 
Βοννενοτ ἰπά ἰβρεηβδῦὶε ἔοσ οοιπηρ Όν ἀἂν 
πὰ ὃν πίρῃι. Α σισογά ἴμε οης τῃΐης 
πεεάξι!. Τῆηϊβ ἰβ ἃ σεα!βεῖς βρεεςῆ ἴσυς 
ἴο ἴῃς πιᾶηπεσ οὗ [68:8 δηὰ, νι δῖ 8 γᾶγα 
ἴῃ Κι, ρίνεη ψ πους τοηΐπρ ἄοννη, ἃ 
δεπυΐης ἰορίοη νους ἀουδῖ.---Ν ἐσ. 37. 
τὸ γεγραμμένον: ἴΐε ννοτάβ υοΐϊεά τα 
ἴτοπὶ 18. 1Π|. 12, ἀπ ὰ τηδδῃ τῃδὲ [65118 ννὰ8 
δδουξ το ἀϊε πε ἀδδιῃ οὗ ἃ ογί πη} 8].---δεῖ, 
ἰξ ἰδ πεςεββᾶσυ, ἐπ ογάδγ ἐλαὶ ϑετίῥίμτε 
»πῖρλε δὲ γε ||ςἄ. ΝΟ οἵδε οὗ Βίρμεσ 
νίενν [ΠΔῃ 115 οὗ τῆς ταϊίοηδὶε οὗ Ὁ γιβι 8 
ΒυΒαετίηρ8 β ἔουπὰ ἴῃ 1ὰΚε᾽ 5 αοϑρεὶ. Ολ 
χχῖν. 26. Α Ῥαυϊηίβε ἰῃ ἰδ ὑπίνογβδ 5.ὴ, 
δε βῆοννβ 0 δοχυδίπίδπος νν ἢ 5.1. Ρδυ]}} 5 
τῃδοΪΟΡΎ οὗ τῆς δἰοπειηεπηῖ ἅΠ1ε58 ἰδ ὃὲ ἰπ 
νεῖ, 20.---τὸ (τὰ Τ.Ε.) περὶ ἐμοῦ, τῃδὲ 
ὙΠΟ σοποαγηβ ΠΕ, ΤΥ {6 σουζβε.--- 
τέλος ἔχει 8 σοπιίηρ ἴο Δῃ επά. ϑοπῖα 
τῆΐηκ της τεΐεγεπος ἰ8 51}}} το τῇς ργο- 
ῬΠεοῖεβ σοποεσηίηρ Μεββίαῃ δπὰ ἴδκα 
τέλος ἔχει ἰπ τῃ6 8εη8ε οὗἉ “18 Ὀείηρ [ι]- 
Β]1εά,᾽" ἃ βεηϑβε ἰξ βογηδῖϊπη68 Ὀθᾶσγβ : τέλει- 
οὔται ἤδη, Εὐυϊῆγ. Κυρκε τεπάεγβ : γαία 
σηηὶ, [ῃ6 ρῆγαβε Ὀείηρ' Ξβοπιαίπηεβ υβϑεὰ πῃ 
τεΐδγεηςς ἴο {Ππἰπρδ ἤοβα οατίδὶπίν ἀπά 
ΔΟΙ ΠΟΥ οαπηοὶ Ὀς6 πυεβιίοπεά τ “" ΠΊΥ 
ἄοοπι 18 Ἀχεὰ ὈῬεγοπά τες]! "᾿---ν ες. 38. 
μάχαιραι δύο: δοιν ἀϊά βοῇ ἃ ρεδοεδῦϊς 
οοιηρᾶπν σοπηα ἴο δᾶνα Ἴνδη 50 ΠΊΏΟΝ 48 
οῆς ϑνοσὰ ἡ  Ψψνεζτε τες ἵνο ψεᾶροηβ 
ΤΟΔΙΪΥ δυνοσάβ, Πρμεπρ ἱπϑιγυηλεπίβ, οσ 

ἴατε ἱηΐνεβὴὺ Τῆς ἰδίίεσ βιραβεβείοη, 
πιδλάς ὃν ΟΠγυβοβίοπιὶ δπὰ δάορίεά Ὁ 
Ἑσυΐπγπι., ἰβ ςδΠ16ἀ “ οσυτίουβ᾽" ὈὉΥ ΑΠοσά, 
Ῥυξ τεραγάθά Ὀγν Εἰεϊά (Οὐ. Χο.) 88 
“ Ῥτοῦδο!ε᾽".---ἰκανόν, ἐπουρῃ!} ἱ.6., ἔος 
Οπε Ψῆο ἀϊά ποῖ πιεδῃ ἴο ἤρῃε. [εἰβ 8 
Ῥτερπδηῖ ψνοσγά -ῷ “ ἕοσ {πε εηὰ 1 ἢᾶνε ἴῃ 
νίαν τῆοτα ἴδῃ ἐπουρὴ ; Ὁ 4150 ἐπουρἢ 
οΥὗἨὨ θ πιϊἰϑυηάετβίαπάϊηρ, ἀϊβεπομαπετηεηξ, 
Βρθθςῖ, τεδοβίηρ, δηὰ [116 ρεπογαιυ,᾽" 
Ἡοϊιζτηδηη, Η. ἕξ 

νγν. 309-46. Οείκεειαης (Μι. χχνΐ. 36- 
46, ΜΚ. χίν. 32-42). [ν᾿ 8 παγδῖϊνε πεζα 
[4118 ἴδ Βῃογί οὗ ἔπε νἱν!ἃ τε ἰβι οὗ τπ 8 
ῬΆΓΆ]1εἶ8β. Με. δπά ΜΚ. αἷϊονν {δες ἴη- 
Βτταΐῖν οὔτμε στεδᾶὶ Ηρ Ῥγίεβδι οὐ Βυπιδη- 
ἰτν 80 ἘρΑρμί σαν ἀεδοσι δε ἴῃ πὸ Ἐρίβι]8 
τὸ 186 Ἡεῦτεννβ ἴο ἀρρεξᾶγ ἰῃ ἐϊβ ἀρρδ !Πηρ 
πακεὰ ἰὰῖῃ. [κ. τῆτοννβ ἃ νϑὶ] ονὲσ ἰΐ, 
80 ρίνίπρ δὴ δοσουηῖ ννε}] δἀδριεά ἀουδι- 
1ε88 ἴο τῆς βρίγίϊυδὶ σοπάϊτίοη οὗ ἢγβε 
τεδάδγβ, δι ποῖ 80 ννε]] βεγνίπρ' ἔπε ἄδερ- 
εβἴ ρογιηδηδηῖ πεεάβ οὔἵπε Οπυγοῆ. ΤΕΙΒ 
δίδίεπιεης βΌ68Β οὐ ἴΠ6 δββιπιρίίοη ἐπδῖ 
νν. 43, 44 416 πο ρδτὶ οὗ ἴπε ρεηυΐπα 
ἰεχῖ, ἔοσ ἰπ ἴπε8ε, ββρϑοῖδιν ἴῃ νεσ. 44» 
πε ἰαπρίαρε ἰ5 Ἔνθ ποτα γεδὶἰβεὶς [ἤδη 
τπμαῖ οὐ ΜΚ., δπὰ ἰβ τθυ8 ουὖἱ οὗἩ ΒαγπηοηΥ 
ἢ της δυδάμπεά παίυτε οὗ [0.5 παττᾶ- 
εἶνε ἴῃ ρεπεαὶ. Τῆΐβ ννᾶηὲ οὗ Κεερίηρ 
ἢ ἐπα οἰδοσννῖδε οοϊουτ] 688 Ρἱοΐυγα οὗ 
ἴῃς 8ςεπε, ἜΘ 18 'π δοςοσὰ ἢ Γ[Κ.᾿ἢ8 
πηι ογτι πιοάς οὗ Πδηά]ϊηρ ἴΠπ6 επιρηδιῖς 
ννοσάβ, δςῖβ ἀπά Ὄχρεσίεηςεβ οὗ [6 5118, ἰδ, 
ἴῃ ΠΊΥ νίαενν, οης οὗ τῆε βἰγοηρεβὲ ἀῦρὰ- 
τηεηῖ8 ἀραϊπβὶ πε βεπυΐηδηεββ οὗ νν. 43, 
44. 

ες. 39. ἐξελθὼν : πο τηεπιίοη οὗ {π6 
Ἀγπλη βυηρ Ὀείοτε βοὶπρ οἂὖἱ (Μῖ, νετ. 30, 
ΜΚ. νεζ. 26). [,Κ. πῖᾶκεβ ργοπγίπεπὶ ἴΠ6 
ουϊροίηρ οὗ εσμς. Τῆς ρδγβι !εἶβ βρεδκ 
ἴη τῆς ρίυτγαϊ οὗ τῇς ννῇβοΐβ σοπιρδῃγ.--- 
κατὰ τὸ ἔθος: ἔοτ {πε ἔοτπι υἱάδ ἰΐ. 42, 
δηὰ ἴοσ ἴῃς ἔδοϊ χχὶ. 37 δπὰ ]οῆη χν ὶ, 2. 
ΤΠΐ8 15 δποῖπεγ ροϊηϊ οὗ σςοηϊδοῖ δεΐψεσπμ 



6,ο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΙ. 

ἐπὶ τοῦ τόπου, εἶπεν αὐτοῖς, “ Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασ- 
4 λεία! τ, μόν." 41. Καὶ αὐτὸς "ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου “ βολήν, 

ΝΥ. καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο, 42. λέγων, “Πάτερ, εἰ βούλει 
παρενεγκεῖν τὸ ποτήριον τοῦτο 2 ἀπ᾿ ἐμοῦ" πλὴν μὴ τὸ θέλημά 
μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσθω." ὃ 43. Ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾽ 

8 Αείε χί!. 5. οὐρανοῦ ἴων ἔ 
Τα τ ΡΟνον ἐνισχύων αὐτόν 44. καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ, “" ἐκτενέσ- 

τερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν." 45. Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, 

1 Ἐὸσ παρενεγκειν ἐδ ,, εἴς., ἢανε παρένεγκαι (Τί5.8.). ΒΌΤ αἱ. Ββανε παρένεγκε 
(νν.Η.. 

ὅτοντὸ τὸ ποτήριον ἰῃ  ΒΌΓΤ. 

5 γινο(οτ γειν)εσθω ἱπ ΜΑΒΙ, αἱ, ῥὶ. Ὀ 888 γεν. -- ΤΕ. 

4 Ψεῖβ68 43, 44 ἃς ἰουπά ἰπ δ" ὮΙ, δηὰ πιδὴγ οπεσ υπςοίαἷ8, ἰη οοάά, νεῖ. 1,αἱ. 
νυϊς. Ε; 
ὙΠΕΥ ἦα ψαπίϊηρ ἱπ 
ψϑητίηρ ἱπ πηᾶην οοὰ 

δυρῖ. νεσβ8. ϑυύ. (ουγ. Ῥεβῃ. Ηΐες., θυϊ ποῖ βίη.) Ευ8. Οδποῃβ, εἴς., εἴς, 
ΔΑΒΕΤ, δηὰ Ερίρῃ., ΗἹ]. δηὰ Ηΐεγ. πχεπιίοη ἐμαὶ {πεν ψνετς 
Κπονῃ ἴο ἴδηι. ἿΝ.Η. εἰνς ἔπαπὶ ἴῃ ἀουδ]α Ὀτδοκεῖβ, δὰ 

τερατὰ (ποτ 85 Ὧ0 μαζὶ οἵ [,.᾽8 ἱεχί, (δουρῇ ἃ ἴσῃς εἰδηιεπὶ οὗ τῇς ΟὨἸγίβιδη 
τγδάϊοη. Μίάφ τμεὶς δρρεπάϊχ. 

ἔδεδβε ἵνο σοβρεῖβ. Τῆε τγείεγεπος ἴο ἴδε 
καδὶὲ οἵ 1εβυ8 ἀερτίῖνεβ [815 νἱ5ἰτ οἵ ἐῤεείαΐ 
βἰψηίβοδηςε.---Ἰκολούθησαν : (ἰς ἀΐ8- 
οἱρίεβ ,οϊ]οισεά, πο ἰαἰϊς ὉΥ ἴτε νγᾶὺ οὗ 
{πεῖς σοπλίηρ Ὀγεακάονῃ, 88 πη Μι. νεσ. 
31, ἀπὰ ΜΚ. νεζ. 27. 

νν. 40-46. ἐπὶ τοῦ τόπου, αἱ ἐλ ρίδοε, 
οὗ πϑμαὶ γέβογί, ποῖ ἴῃς ρίαςς οἵ ἐλὶς 
νιομογαδὶς σοόηξ, ἴοσ ἴὰ ἴθ ποῖ {.κ.᾿8 ρυτ- 
Ῥοβα ἴο πιᾶκε ἰξ βρδοῖδ!!ν ρσοσιίηεπὶ, ΟῚ 
7ομπ χν δ. 2, τὸν τόπον ργενίοιιβὶυ ἀς- 
Βοσδεά 88 ἃ κῆπος δ.οῖοββ ἴῃε ὕσγοοῖς 
Κεάτοη.--προσεύχεσθε: [εϑὺ8 δ᾽ 48 τΠς 
ἀϊβοῖρ᾽εβ ὑγᾶν δραίπβὲ ἰεπιρίδίίοηυ. [π 
Μι. δπὰ ΜΚ. Ης διά8β ἐδεπὶ 81: ἄοννῃ 
ψἢΠεῸ Ης ργᾶνβ. Ὑμεῖγ σοπςοτη ἴ8 ἴο δ6 
ὙΠΟ ἴοσ ἐμεπηβεῖνεβ.--- ἐσ. 41. ἀπεσ- 
πάσθη, Ηε νἱϊπάτενν, :δοεσοέ. ϑοπὶας 
ἰπϑίβε οὐ τῆς ᾿ἰἴεγαὶ βεῆβα, δπὰ σοπάσσ, 
“τος Ηἰ πη8ε1 7 αἰνδν "ἢ Ξῷ “νυ]δι}8 εϑὶ,᾽" 
νυϊᾳ., ἱπιριγίηρ ἴπᾶὶῖ 16βϑὺ8β νγὰβ8 δοίη, 
ὑπάοτγ βίσοηρ {εεϊΐηρ. Βαυῖ ἀϊά 1,Κ. ννῖδ 
ἴο τηᾶῖκς δῖ ργοπιϊπεηῖ ὃ ΤΏς νετῦ ἄοεβ 
ποῖ Ὠδοαββαεὶ νυ πλεδῃ πιοσε ἴπϑη “ἐν Ἰἢ- 
ἄγεν, πὰ ΔΩ οἵ ἴῃς ΡῥῃιΠοϊορίςα! οοτη- 
τηρηίϊδίοσβ (Ὁ οΪζ, Εαρμεὶ, Ῥσγίοδευβ, Ραϊ- 
αἰγεῖ, οἷς.) ἴδκε ἰξ ἴῃ παῖ βεῆβα, οἰϊαρ 
ἰαῖε ατεεὶς διποσβ ἴῃ βυρροτῖ.---ἀπ᾽ αὖ- 
τῶν, ἴτοπι {Π 6 ΠῚ ὧν  Ὧο πχεπίίοη οὗ ἴπτθα 
τΔΚεη δἱοης νυ] ἰπ1, ἃ νΕΙῪ ἱτηροτίδπιὶ 
εδζυζα 88 δῃ ἱπάεχ οὗ ἴδε βίδὶς οἱ τηὶπὰ 
οὗ ]εβ808. Ὑὴς Μαβίεσ ἱἰπ Ηἰβ ἤοὺς οὗ 
ΜεΔΚΠ.88 ἰοοκαὰ το ἔπ [ἥτες ἔοσ βυπὶ- 
φαῖδυ δηά τηογδὶ βυρροσί; υἱάς Μι. χχνὶ. 
40. Βυῖὶϊ ἀϊὰ ποῖ επῖεσ ἱπῖο [κ ᾽δ ρ'δῃ 
ἴο πηᾶίκα ἴπαὶ ἀρραζεηῖ.---λίθον βολήν, Η 
βῖοπεθ᾽ Β οδβῖ, ποῖ ἴοο ἀϊβίδαης ἴο Ὅς ονεσ- 

Βελγά. βολήν ἰ8Βῖ8ς δοουβδῖίνε οἵ πιεξᾶβυγε. 
-απρὲὶς τὰ γόνατα: ἴῃ 804] διιίτυάς ἰπ 
Ῥτᾶγδσ νγῶ8 βιδπάϊηρ ; [με Κηβεϊΐῃρ ροβ- 
ἴυτε ἱπιρ!!εὰ δρεςῖαὶ ἀγρέπον (“ἰη ρεπῖθυ8 
οζᾶῦδηὶξ αυοίϊεβ τε8 πΊδ)οῦ υγρεῦδῖ,᾽" 
ατοῖ.), Ῥὰϊ ποῖ 8δο ἀεοίἀεα!ν δ8 ἔδ]Πης 
δὲ (]} Ιεπρτῃ οα ἴδε ρτουπά, ἰῃς διετυάς 
Ῥοϊπιεά δὲ ἱπ ἰδς ρδγβὶ εἶβ.---νες. 42. 
πάτερ, ἘΔίπεῖ 1 ἴῃς Κεγποῖς, ἃ ὑργᾶγεσγ οὗ 
αἰ ἤόννενοσ ἀΐγο ἴῃς ἀϊβέγεβ8.---εἰ βούλει, 
εἰς, ν [ἢ {πε τεδάϊηρ παρένεγκε {ΠΕ Βεπ5Ὲ 
ἰδ δίτηρ!ε: {{ Ὑποὺ νη, ἴακα ἀνναν. ὙΠ ἢ 
παρενεγκεῖν ο᾽ παρενέγκαι ΜῈ ᾶνα ἃ 
βεηίεπος υὑπῆηϊβῃοαά : “δροάοκίβ βὺρ- 
Ῥτεββεὰ ὈΥ βογζον " (ὙΝίπεγ, Ρ. 750), οὕ 
δ ἱπβηϊενς ἴοσ ἂῃ ἱπιρεγαῖίνς (Βεηρεῖ, 
εἴο.). Τῆς ὅδε οὗ παρ. ἰπ ἴδε δεηβε οὗ 
“σεπιονς ᾿ 15 δοτηθννῃδῖ ὑπυβυαὶ. Ηδεβγ- 
οδῖυ8 ρίνεϑ ἃ8 Βυποηυτηβ νοτῦβ οὗ ἴΠ6 
ορροϑβίϊε πιεδηίηρ " παραθεῖναι, παραβαλ- 
εἶν. ΤΠε ἀπ᾽ ἐμοῦ Ιεᾶνεβ πο ἄουδι δῖ 
8 τηθδηΐ. [Ι͂ἢ {κι 8 πασγαῖνε ἵπεῖα ἰ8 
ΟΠΪγ ἃ βίηρὶε δοῖ οὗ ργᾶγεσ. Ὑπὲ ΨΠοΪα 
δοςουπὲ ἰβ τηἰϊτἰραῖε ἃ 85 σοπιραγεὰ νυ 
τηδὲ ἱπ Μί. ἀαπὰ Μίκ. Ϊ}εβὺ8 ροϑβ ἴο ἴπ6 
αεειιδέονιεα Ῥΐαςς, ογᾶνεβ ΠῸ βυπιρδί 
ἥτοτη ἴπε ἕἶγες, Κπεοῖὶβ, υἱΐετβ ἃ δίηρὶθ 
Ῥγάγεσ, ἴδε γεϊυγηβ ἴο πε Τ᾿ νείνο. 
τῆϊ8 ρίοτυτς τῃς βιδίεπηεηϊς ἴῃ νν. 43, 44 ἰδ 
Θη(ίγεὶν ουἱ οὗ Βαγπιοην.---  εσ. 44. ἐν 
ἀγωνίᾳ, ἰπ Δῃ ΔροηΥ (οὗ ἔεδτ), οἵ. βἰ ΠΊΡΙΥ 
ἰπ “4 δτεαῖ ἔεασ ". 850 ΕἸἰεϊὰ (Οἱ. Νονγ.), 
Ψ ΠΟ διᾶ58 ἂῃ ἱπηροτίδηε ποῖ οἡ ἴῃς νογὰ 
ἀγωνία, ν»ἱτῇ Ἔχαπιρίεβ ἴο δπονν ἴῃδι ἔδασ ἰδ 
τᾶς τδάϊοδὶ πιεαπίηρ οἱ ἴδ ννοσά, [,οε8- 
ὯΘΓ Βιρρογίβ (6 βδπὶς νον Ψἱτἢ ἐχ- 
ἈΠΊΡ]68 σοῦ ΡΟ. Ηδσε ΟὨΪΥ ἴῃ Ν.Τ. 



41:---52, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εὗρεν αὐτοὺς κοιμωμένους: ἀπὸ τῆς 
λύπης, 46. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσ- 

εύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν." 

47. Ἔτι δὲ3 αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος 

Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, προήρχετο αὐτῶν, καὶ ἤγγισε τῷ Ἰησοῦ 
φιλῆσαι αὐτόν. 48. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ὁ εἶπεν αὐτῷ, ““ Ἰούδα, φιλήματι 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως ;" 409. ᾿Ιδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν 
τὸ ἐσόμενον εἶπον αὐτῷ, “Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρᾳ ;" κο. 
Καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ 

ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ οὖς Τ τὸ δεξιόν. “1. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν, ““᾿Εᾶτε ἕως τούτου." Καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου αὐτοῦ,8 ἰάσατο 
αὐτόν. 52. Εἶπε δὲ ὁ" ᾿ἸΙησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ 10 
αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, “Ὡς 

6λι 

ἃ κοιμωμένους αντουφ ἴῃ Μ ΒΌΙΤ 60 αἱ. 

δαντους ἴῃ ὑποῖα8. αντων ἰπ πιΐημδο. 

δ Οπς αὐτο ΜΒΙΎΧ. 

Ἴ το ους αντον ἴῃ ΜΙ ΒΙΧΤ 60, 346. 

3. Οπῖϊ ο δεΐοτε |. 'ΦΑΒΤ. 

3 Οὐηΐ δε ΦΑΒΙ,Τ, εἴς. 

ΦΕοτοδε!. ΜΒΙΓῪΥΧ 157 Βᾶνε !. δε. 

δ τον ἀρχ- τὸν δουλον ἰπ ΦΒΙΤ' 60, 346. 

8 Οπρῖξ αντον ΦΒΙΕΤ 1, 131. 

10 προς ἴῃ Ν᾿, εἰς, (ΤΊ8..). φπι (Ξ-- Τ. ΚΕ.) ἱἰπ ΑΒΌ1, (ΛΝ. Η.). 

Ετοπὶ 88 ννογὰ οογηθεβ ἔπε πᾶπιθ “ ΤΒ6 
ΑΡοπΥ ἰπ τπε ααγάςη "".--θρόμβοι, οἷοι 
(οἵ δ]οοά), Βεζα οὐἱγν ἰῃ Ν.Τ. 

νν. 45, 45. Κεέμγι οὗ ϑεξις ἐο Ηΐϊς 
αἀἰεεῖῤ[ες5.---ἀπὸ τῆς προσευχῆς: τίβίπρ ὕΡ 
οι ἐλε ἔγανεν, 866 Π|8 ἴο σοπίϊηυς ἴδ6 
παιτδῖϊνε ἴτοπὶ νεσ. 41.---ξπὸ τῆς λύπης, 
δϑίεερ ,γονι ρυίο, ἀροϊορεῖίς ; Ηερτγαϊβεὶς 
ςοπϑδίγιοξίοη, ἐμεγείοσε ποῖ δά ἀεά ὃν [κ., 
Ῥυῖ ροὲ ἴτοπι ἃ [εν βἢ- ἢ βείαη ἄοςι- 
ταεηΐ, βᾶυβ 1. δ εἰ58 (1π Μεγυετ). Βουδί- 
1ε55 1,κ.᾿8, δἀεὰ οιἽν οὗἩ ἀείϊςαῖς ἔεε! πρ 
ἴοσ τῆς ἀϊβοίρίεβ, δηὰ ψἢ ἐγ ἴὸ 
πδίυτα, ἴος ρτίεῖ ἄοεβ ἱπάυσε βίδερ 
“ἐ τῃοεβεἰα βοπιηθηὶ αθεγι," ὙΜΝοΪῶ.--- 
ες. 46. ἀναστάντες προσεύχεσθε: 

1εϑὺ8 τοϑὲ ὕρ ἥγονι ργάγετ. Ηε δ᾽ἀ8 
Ηἰς ἀϊδεὶρίεβ σῖβεα ὉΡ ἐο ῥγᾶυεσ, 858 ἰΐ 
δι σρεδβιίίηρ δὴ αἰτππᾶάς ἐμαὶ ψου]ά Πεῖρ 
τπεπὶ δραϊηϑὲ βδἰβερ.---να, εἴς. : δραΐη ἃ 
ΜΑΓηηρ ἀραϊπϑι τοτηρίδιίοπ, Ὀὰϊ πο νγογὰ 
οὗ τερτοδοὴ ἰο Ῥεῖδοσ οἵ ἴδε τεβῖ, 88 ἴῃ 
ῬΆτΆ11ε18. 

γν. 47-5. Τὰς αῤῥγελοηποίοπ (Μι. 
Χχχνί. 47-56, ΜΙκ. χὶν. 43-52).-- εσ. 47. 
φιλῆσαι α., ἴἰο Κὶ88 Ηἰπι; παῖ δα 
τγδϊτοτ᾿ 8 ρύγροβε, (5 εχεουκίοη Ἰεῖς ἴο ὃς 
ἰηξεστθά, αἷβο ἴπδὲ ἰξ ννὰ8 τῆς ργεσοη- 
σετγιεὰ βίζτδὶ ροϊητίηρ οὐδ νῆ0 τνᾶ8 ἴὸ 
ΡῈ δρργεμεηάεά.---νεσ. 48. φιλήματι, 
εἴς., ἴδε αυεβείοη οἵ [}εἐ808 ἴακεβ τῃ6 
Ῥίαος οὗ, δηὰ εχρίδίπβ, ἔπε επὶρπιδιῖςαὶ 

᾿ ὃ πάρει οἱ Με. Τμεο 5ίτιρὶς φίλημα, 

τ1|ΚῸ καταφιλέω, ἱπιρ]168 ηο ἔξγνουτ.-- 
Ψεῖ. 490. οἱ περὶ αὐτὸν, (ΠοΞ6 ἀρουξ 
Ηἰπι, ἐ.6., ἔπε ἀἰξοὶῥίε5, του ρἢ ἰῃς ποσὰ 
ἰ8 δνοϊἀεά.---τὸ ἐσόμενον, δῖ νγᾶ8 
δδουϊ ἴο δρρεη, ἐ.6., ἰδς Δρργεβεηβίοῃ. 
ΤΙ ἀϊδοὶ ρί65, πες ραιίηρ ἴῃ6 δοϊίοη οὗ 
1ῃ6 τεργαβεηίδιῖνεβ οὗ δυϊποσὶν, 88 Κ 
ἀϊγαςϊίομβ, δηὰ οπα οὗ {πεπὶ (νεσ. 50) ποῖ 
ννδιτἰηρ ἔοσ δῇ ἌΠΒΜΕΊ, βΈΠΚ68 οἱ. [Ιπ 
πη ρᾶγα! !]εῖὶβ (6 Δρργεμεπβίομ ἴδκεβ 
Ῥίαςβ ἢγβι.- --νεσ, 60. εἷς τις, εἴς., ἃ 
οασίδίῃ οπα οὔ ἢ απ], τπ8 ναρυ οἷν γεΐεσσεὰ 
ἴο ἰπ 8411 {π6 βυποριἰβῖβιυ ἴοἤπ Πᾶγη68 
Ῥείεσ.---τὸ δεξιόν, της γίρλὲ δαὺ; 80 ἱπ 
Ἑουτ αοβρεὶ. Οὗ πὸ γίρλέ μαπά ἴῃ 
νὶ. 6.--ννες. 51. ἐᾶτε ἕως τούτου : δη 
ΕἰΠρεῖςα] σο!]οαυΐαὶ ρῆτγαβε, ννμοβα τλεβϑῃ- 
πᾷ ταῖρῃς ὃς. πιδᾶβς οἷεασ Ὀγ ἱπιοπδίϊοῃ 
οζ βεβῖυγα. [ὲ πηρῆς δε βροίεη εἰϊποσ ἴο 
ἴδε ςαρίοτβ τὸ ἰεανα πιὲ ἔγες ἀπ} 1 πᾶν 
πεαϊεά τὴ6 ψουπάεἃ πιδη, οἵ ἴο πὸ 
ἀἰϊδβοῖρ᾽ε8 τ-Ξ ἰεὶ ἴπθπὶ ἀρργεβαπά πια, οσ : 
ΤῸ ποτα 088 οἵ Μεᾶροῦβ, Ἐοσ δα 
νδιίουβ ἱπιεγργείδιίοπϑ ρυῖ ἀροη ἴδα 
ννογάβ, υἱάς Ἡδδη. Ῥεῖβαρο τῆς πιοβὲ 
ΠΚεῖν τοηδογίπρ 18 : “' σθδβ6, ἰξ ἰδ ἐεπου ρἢ,᾽" 
αἀεεὶμφ, ἐβαἐὲς ἐπέ, 45 1 ἰὶ ἢδὰ βἴοοά, ἐᾶτε, 
ἕως τούτον ἱκανόν ἐστι, [ς ἀϊδοῖ᾽ε8 
Ῥείπρ δάάἀτεββεὰ.---ν ες. 52. ἀρχιερεῖς 
καὶ, εἴς. : ΓΚ. δἷἴοπς τσεργεβεηῖβ ἴΠ6 
Δυϊποτίιῖ68. 88 ργεβεπὲ ψ ἢ τῆς ὄχλος--- 
Ῥτίεβίβ, οδρίδὶπβ οὗ {με ἰεπιρὶς δηὰ εἰάθγβ 
--βοπῖα οἵ ἔδεπὶ ταῖς Ὀς, [βου ρἢ ἰξ ἰὼ 



612 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΙ. 

ἐπὶ λῃστὴν ἐξεληλύθατε; μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 53. καθ᾽ 
ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας 
ἐπ᾿ ἐμέ. ἀλλ᾽ αὕτη ὁμῶν ἐστιν 3 ἡ ὥρα, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.᾽᾽ 

54. ΣΥΛΛΑΒΟΝΤΕΣ δὲ αὐτὸν ἤγαγον, καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν ὃ εἰς 
τὸν οἶκον ὁ τοῦ ἀρχιερέως ̓  ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. 55" 
ἁψάντων δ δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς, καὶ συγκαθισάντων αὐτῶν, 
ἐκάθητο ὁ Πέτρος ἐν μέσῳ Ἷ αὐτῶν. 56. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη 

ΓΑειε, το; τὶς καθήμενον πρὸς τὸ φῶς, καὶ ᾿ ἀτενίσασα αὐτῷ, εἶπε, “Καὶ οὗτος 

μος σὺν αὐτῷ ἦν." 5). Ὁ δὲ ἠρνήσατο αὐτόν," λέγων, “Γύναι, οὐκ 
τος ΡΟ οἶδα αὐτόν."9 8. Καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, “Καὶ 

σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. Ὁ δὲ Πέτρος εἴπεν,10 ““Ανθρωπε, οὐκ εἰμί." 59: 
ἘλκῸ τις Καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις " διϊσχυρίζετο, λέγων, 

“ Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν.᾿" 

1 φξηλθατε ἱπ Δ ΒΌΓΕΤ, εἰς. (ΛΝ... 

8 Οπΐς τιπἰ8 αντον ΦΑΒΌΙΤ αἱ. 

δ περιαψαντων ἰη ΒΤ. 

Ξ στιν νυμων ἴῃ β΄ ΒΌ].Τ, εἰς. 

4εἰξ τὴν οἰκιαν ἴῃ  ΒΙ,Τ' εἴς, 1, 124 αἱ. 

4 Οτηῖξ αὐτων  ΒΌΠ[Τ. 

Ἴ μεσος ἴοτ ἐν μεσω (δ᾽, εἴς.) ἰπ ΒΙΧΤ᾽ τ, 2.9 (ΤίβςΒ., ΝΝ.Η.). 

8 Οηΐὶ αντον ΒΟ ΓΤ (ΝΝ.Η.). 

ϑ ουκοιδα αντὸν γυναι ἴῃ ΜΒΙΎΧ, Ὁ οπιίῖβ γυναι. 
10 ἐφη ἰπ ΜΒΙΤ αἱ, ῥὶ. 

ποῖ ᾿ἰκεῖν. Ἑδιγᾶσ τειηδγκβ: ““{Πεβς 
νεπεσδῦὶς ρεῖβοηβ μδὰά κερὶ βαίεῖν ἴῃ {πε 
Ῥαςκρτουηά {111 411 ροββίδ]ες ἀδηρεγ ννᾶβ8 
ονοῖ ᾽".--ὡς ἐπὶ λῃστὴν. 1,Κ΄ ρίῖνεβ τὴς 
τοργοδοῃζι] ννογάβ οὗ [εθὺ8 ΠεΔΙΪῪ 845 ἴῃ 
τπ6 ρατγδ!]ς6}5.---Ν ετ. 53. ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν, 
εἴς. : τῇς Ιελάϊπσ ννογάβ ἴῃ {18 ἘΠ ρος δ] 
βεπίεηςε ἅτε τοῦ σκότους, νν»Πςἢ αι} ν 
οι ὥρα Δηὰ ἐξονσία. Τννο {πίπρβ ἀγα 
δαϊά: γους ΠΟῸΣ ἰ8 ἂἃπ ἤουσ οἵ ἄδγκηςββ, 
πὰ γοιγ ροννεσ ἰ8 ἃ ῬοΨΕῚ οἵ ἀδγκηθββ. 
ΤΠεῖς 5 Δῃ δἰϊυβίοη ἴὸ ἴῃς τἰπια {πεν 
διδὰ Ἑςδοβεπ ἴον ἰῆς δρργεῃεπβίοη, πὶρῃϊ, 
ποῖ λυ, δυῖ τῇς ρ,γδίοαὶ ἀλγκπαββ [5 ἴοσ 
]εβ08 ΟΠΙΥ ἂῃ επιδίοπὶ οὗ πιογαὶ ἄδλγκ- 
Ππεβ8. Ηε β8γ8 ἰῃ εἤεςῖϊ : ΨΥ βῃουά 1 
ςοπηρίαίη οὗ Ῥείη σαριυτεά 8ἃ5 ἃ τοῦδε 
ἴπ ἰἢς ἀατκ ΌΥ πιεπ ὑνῆοβε Ψῃοἷα πδῖυγα 
δηὰ ννᾶγβ ἅτε ἀδχκ δηὰ ἴα]βε ἡ 

Νν. 54-62ὥ. Ρείενγ᾽ 5 {αἰ (Μι. χχνί. 57, 

58, 69-75, Μίκ. χίν. 53, 54, 66-72).--ΠΚ. 
6118 τῆς 5βδά βίογυ οἵ Ῥεῖεσ᾽8 (411 υνϊῆουϊ 
ἱπιεσγυριίοη, πὰ ἴῃ 48 ρεπίῖε ἃ πίᾶπποῖ 
85 ῬοΟβ5ί0]ς, ἴπ6 ἐπγςίπρ' οτηϊςά, δπὰ [πῃ 6 
ἴῆχεε δοῖβ οὗ ἀδηΐαὶ ἰογπιηρ δῇ αριεϊ- 
εἰἴιαχ ἰπβδιεδὰ οὗ ἃ οἰϊπιαχ, 8485 ἰπ 
ῬΆΓΔΪ1ε15.--τνετ. 54. ὁ δὲ Πέτρος ἠκολ- 
οὔθει, Ρείεν ἰοἰοννγεά. Ὑνπαῖ τῆ τεβὶ ἀϊὰ 
8 ραϑβεά ονεῖ ἰῃ βίΐϊεποε; Πὶσλὲ Ἰείς τὸ θ8 
ἱπέεγσεά.--- εσ. 55. περιαψάντων, ποτα 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἴπὰπ ἁψάντων (Τ. Ε.) Ξυρρεπί3 

τῆς ἰάοα οἵὗὁἨ δ ννεῖ!- Κίπάϊεά ἔἤγε εἰν ἃ 
οοά ὑϊαζε, βυρρὶ νἱπρ ᾿ρμς 48. ννεὶ] δ5 
εαῖ. ΧΠο Κιπάϊεά ἱξ ἀϊά ποῖ πεςὰ ἴο 

δε 864. [Ιε ννγὰβ Κιπάϊφἁ ἱπ τς ορεῃ 
ςουτὶ οἵ {πε Πῖρἢ ργίεβι᾽ Β ἤουβε, πὰ ννδ8 
ἴατρε ἐπουρῇ ἕογ ἴῃς δἰἰεπάδπιβ ἴὸ 51ϊ 
διουπὰ ἰ ἴπ ἴπε ΤΠ δρεὶπς πίρδς 
(σνγκαθισάντων) .---μέσος αὐτῶν. Ρεῖετ 
δαὶ ανιονρ ἰεη. νδβ ἴπδὶ δὴ δοιϊεὰ 
ἀςηίδὶ, οἵ νν88 ἣς 5  ΠΊΡῚΥῪ βεεκίηρ ὑνδγγιί, 
δηὰ τακὶπρ δί5 γίβκ δ γεν. 56. ἀτενί- 
σασα (α ἰπϊεηβίῖνε, Δηᾷ τείνω), ἄχίπρ τΒς 
εὐεβ οὐ, νι ἀδῖνε Πεγε, βοπιεϊίτηεα 
ΜῈ εἰς ἀπά δοουδαῖϊνε, εις ΠΕ υδεὰ 
ὈΥ [.Κ., ἀβρεςίδ!ν ἴῃ Αοιβ.--οὗτος, [Βς 
πιαὶὰ τῇδκεβ πε τεπιαγῖκ ποῖ ἐο θυϊ ἀδομέ 
Ῥείεγ ἴθ [κ. Ξξ τῖ|8. οὔε αἷβο ννῶβ ἢ 
Ηἰἴνι, οἵ ννυοπιὶ 1ΠῸῈῪ ἵνεσα 411 ἰαἰκίηρ.--- 
γεγ. 57. οὐκ οἶδα α. γ΄: ἃ ἀΐϊτεοι ἀεηΐαὶ 
ΞΕῚ ἄο ποῖ ἄποισ Ἡΐϊπι, ᾿νοπγᾶπ, ποῖ ἴο 
δρεᾶκ οὔ είπρ ἃ )οϊίοτσεν.---Ν ετ. 58. μετὰ 
βραχὺ, Ἐποταὶν δἴϊεγ (βεσε οπὶγν ἴῃ Ν. Τ᾿), 
ψνΒΠς τῆς πιοοά οὗὨἉ ἔδδσ 8 51:1} ου πὶ, πὸ 
εἶπιε ἴο τεςονεγ Ὠἰπγβς !.---ὅτερος, Δποῖπος 
οὔτπε αἰτϊεπἀδπῖβ, ἃ πιδη.---ἐξ αὐτῶν, οὗ 
πε ποίοτγίουβ Ῥαπά, ςοποείνεὰ ρΡοβϑβιθῖν 
85 ἃ βεὶ οὗ ἀεβρετδάοεϑβ.---ἄνθρωπε, οὐκ 
εἰμί, πιδη, 1 ἂπὶ ποῖ, νυ ἢ ποσὰ οηρῃ δὶς 
δηὰ βοπε ἱγγίϊδιίοη τ ἀεπίδὶ οἵ ἀἰφείῥίε- 
σλίῤ. π᾿ οπε βεῆδβε ἃ βίζοηρεσ ἔοσπὶ οὗ 
ἀεπίαὶ, Ὀυὲ ἰπ ἀποῖποσ ἃ ψεᾶκεγ Ρεῖεσ 
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όο. Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, “Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. Καὶ παρα- 
χρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν δ᾽' ἀλέκτωρ’ 6:1. καὶ 
στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρῳ καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος 
τοῦ λόγου 3 τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ, “Ὅτι, πρὶν ἀλέκτορα 
φωνῆσαι,Σ ἀπαρνήσῃ με τρίς." 62. 
ἔκλαυσε πικρῶς. 

Καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος “ 

63. Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες τὸν Ἰησοῦν ὅ ἐνέπαιζον αὐτῷ, 
δέροντες " 64. καὶ περικαλύψαντες αὐτόν, ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσ- 
ὠπον, καὶ ὁ ἐπηρώτων αὐτόν,ἷ λέγοντες, “Προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ 

παίσας σε; " ὅς. Καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς 
αὐτόν. 

1 Ογηῖξ ο ΦΑΒΌΙ,, εἴς. 

3Ξρηματος ἰπ ΨΒΙΤΧ 124 αἱ. (ΥΝ.Η.). ΤΙ. Ξ ΑὉ (Τίβομ.). 
5. Αἀά σημερον ἀἴετ φωνησαι ἰπ ΜΒΚΙΝΤ αἱ. 

4 Οπιῖξ ο Π. ΜΒΌΓΥ, εἰς. ϑοπὶς οοὐά, οὗ νεῖ. [ναϊ, οπιῖξ νεσ, 62 (ΝΗ. ἱπ 
Ῥγδοκεῖβ). 

δ Ἐοσ τον ἰ. ΒΌΓΥ, εἴς., 157 αἱ. πᾶνε αντον. 

Φέετνπτον.. 

Τ Οπὐς τηἷἰ8 αὐτὸν ΒΚΙΜΤΧ. 

τυῖρῆε πᾶνε Κπονγη [6βὰ8 υυἱτπουϊ θείη ἃ 
ἀϊβεὶρὶς. Τὸ ἄδπυ 8411 Κπον]εάρε νγᾶβ 
ἴδε 5βἰγοηρεβὲ ἔοσπι οἵ ἀςπίαὶ. Βεβίἀεβ ἰξ 
88 1658 οοννδσά ἵν ἰο ἄδην ἴὸ ἃ πηδῃ [πῃ 
ἴο 8 ΨΜοπΊδῃ.--- εσ. 50. διαστάσης ὥρας, 
αἱ τῆς ἀϊδίδπος οἵ δῇ Βοισ; (ἢς νεγρ 
δεῖς υξεὰ οὗὨἉ {ἰπγς, ἰῃ χχίν. 5: δπὰ Αςῖβ 
χχνί!. 28 οὗ ρἷδοθβ. Τῆΐβ ἱπίεγναὶ οὗ δῃ 
ΒοὺΣ 18 ρεου αγ τὸ Γκ. Ρεῖεσ ἱπ {δε 
σουτζϑε οὗ ἰῃδὲ {ἰπιε ννου]ὰ Ὀερίη το τὨϊηΚ 
πὶ πὸ δισῖβετ δηπογᾶποθ 'ννᾶ8 ἴὸ ὃς 
Ἰοοκεά ἰον.---διϊσχυρίζετο, ἐπ᾽ ἀληθείας: 
1πεβα ἐχργεββίοῃϑ ἱπιρὶγ ἴπαᾶϊ ἴῃς ργενίουβ 
ἀεηαῖβ παὰ ρδγι! βεγνεὰ {πεῖς ρίγροβε 
ἴοτ ἃ ἴπιθ, ἀπά ρυΐ ἐπε διϊεπάδηϊςβ οἱ 
{πε ἰάδα πὶ Ῥείεσ νγὰβ οὗ ἴῃε σοπιρδηῦ 
οὗ Ϊε505. Αἴδτ νδιοπίηρ Ρεῖεσ, δὰ 
᾿Ιἰβιεπίπρ ἴο Πὶβ βρεθοῦ, ἃ {μἰγά ραΐῃβ8 
οουταρε ἴο το ση [ἢ ροβίτίοη τὸ ἱ δὰ 
ΒΌτα Ἦδ 8 δἴϊζασ 41] οπα οὗ {Π6π|, ἔογ, εἴς. 
--ινεσ. ὅο. ἄνθρωπε, εἴς., πάη, 1 ἄοπ᾿κ 
Κπον Μῆδὲ γου ᾶσε βαγίπρ---΄πᾶδσ βῃεἰτεσ 
οὔμε Ἔεριτπεὶ Γαλιλαῖος, ρτεϊεπάϊηρ 'ρπο- 
σᾶῃςε οὗ νῃδὲ ἐπε πηδῃ βδὶ ἀ---ὴ ἐυαϑίον 
ταῖπεσ (ἤδη ἃ ἀεπίαὶ, ννἢ πὸ ουτείη 
δηὰ ρῥτοϊθβιηρ Δοσοτηραηγίηρ. Α πιοη- 
ΒΊΓΟΙ8 πλϊΠἰπλϊϑὶπρ οὗ [Πς οδσηςε, [1Κ. 
παὰ ΜΚ.᾽5 δοοουπὶ Ὀεΐογε Πίσῃ, ἐπὶ πκ8 1. 
ἍΝ εἶβ5; ἰπογείοσε ἢ6 ἰηΐεσβ ῃ6 δὰ ποῖ, 
δυῖ ἄγεν ἔσγοπὶ ἃ [εἰν5}- ΟΠ γι βείδη βουγος 
ἢ ἃ πη] άοσ δοοουηι. Ὑηδὲ {πε πδά 
Ῥοϊῇ Ῥεΐοτε ἢἰπι, δπὰ ρτγείδεισεά ἴπὰ 
τα ]άες )---ἐφώνησεν ἀλεκ., ἱπιπηεάϊδιεὶν 
δἴϊεν ἴῃς εοεᾷ ἐγεῖῦ ; Ὀυὶ ἴῃ 1,Κ.᾽5 δοσουπὲ 

. και οπιἰεά ἱπ  ΒΚΙΤ αἱ. 1, 200. 

{δε γτεδοκίοῃ ᾽β ποῖ ὑσοιρδς δδουξ ἐδεσεῦγ. 
ἴῃ τῆς Ρδγα !εὶβ, ἰπ Ἀν ἢ Ῥεῖεσ ἀρρεδγβ 
Ψοικεὰ ὕρ ἴο ἃ ρῥδζοχυβπῖ, ἃ τεδοίίοῃ 
ταῖς δε ἰοοκεά ἴοσ δὶ δὴν πιοπηεηὶ ου 
1ῃ6 5] σμίεβε οσςαβίοη, τῇς ογονηρ οὗ 
με σοςἶ τοδὶ! πρ ΟἸτὶβε 5 νοτὰβ αρυπά- 
ΔΉ βυβηοίεης. Βυξ ἰη [κ. ἔπαγε 18. πὸ 
Ῥατοχυβπηι, ἱπεγείοστς τῆοσς ἰβ πεεάεὰ ἴὸ 
ὑσίηρ δϑουϊ τεδοίϊίοῃ, δηὰ πιοσα δοςογά- 
ἸΏΡῚΥ ἰ5 πιεπείοπςά.---νεσ. 61. στραφεὶς, 
εἴς., {πε 1νοτά, τυὐτηΐηρ, Ἰοοκοά δὲ Ρεῖογ; 
τῆδι Ἰοοῖκ, ποῖ τα σοοἷς οσονίηρ, τες]! εὰ 
186 ργορμειὶς ννογὰ οὗ [εβυ8, ἀπά ὑγουρῆξ 
δδουϊ (ἢ Ρεηίϊεπι γτεδοιίοη.---ὑπεμνήσθη, 
τεσηεπηρεσεά, νν85 τεπιπάς ἃ, ραββϑῖνα μογα 
ΟΠΪΥ ἴῃ Ν.Τ.-τνεγ. 62 Ὄχδοῖὶν ἃ8 ἰη Μι. 

γν. 63-65. πάϊρηίίϊες (Μι, χχνί. 67- 
68, ΜΚ. χίν. 65). ἴπ Μι, δπά ΜΚ. {πεβα 
ςοπῖε δἴζογ τῇς {γῖὰ] ἀυτίηρ πε πίρμεὲ 
ΜΜΠϊςἢ ΓΚ. οπλδ. [πη Πὶβ παγαῖϊνε ἴῃς 
Βουτβ Οὗ δασὶν πηογηΐηρ βρεπὶ Ὁ [6808 
ἰπ τπε ραΐδςος οἵ ἴῃς Ὠιρῇ ρῥτίθβδὲ ἀγε 8]|1εἃ 
ἋΡ ὉγΥ (δε ἀεηπίαὶ οἵ Ρείΐεσ δπά τῆς ουϊ- 
ταρεβ οἵ ἴΠ6 πίεὲπ ὟΠῸ δαὰ ἰδκεη [6βι8 
ἰηῖο ουδίοάν (οἱ συνέχοντες αὐτὸν) --- 
Νεσ. 63. ἐνέπαιζον, πιοςΚεά, ἰπ ραςς οὗ 
1ηῃ6 πιοζτε Ὀγυῖαὶ βρὶετίηρ πὶ ραγϑ 16]85.--- 
δέροντες, 5πηϊτὶπρ (1πὲ τνῆοϊε Ὀοάν), 
ἰπεβιεδά οἵ {{π| τῆοσζε βρεοΐδὶ ἀπὰ ἰπβυ της 
βἰαρρίπε ἰπ {πε ἔδοε (κολαφίζειν). -Ν τ. 
64. περικαλύψαντες, σονετίηρ (18ε ἕλος 
υηάδετοίοοά, τὸ πρόσωπον ἱἰπ ΜΚ.)--- 
προφήτευσον, τίς, εἰς. : {κ. Βεγα (οἵους 

τω ποῖ ΜΚ., ννῆο Πᾶ8 βἰ πρὶν (πῃ νεσὺ 
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66. Καὶ ὃς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, 
ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀνήγαγον ̓  αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον 
ἑαυτῶν, λέγοντες, 67. “Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ὃ ἡμῖν." Εἶπε δὲ 

αὐτοῖς, “Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε 68. ἐὰν δὲ καὶ ὁ ἐρω- 

τήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μοι, ἢ ἀπολύσητε.δ ὅρ. ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ 
Θεοῦ." ο. Εἶπον δὲ πάντες, ““ Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ;" Ὁ δὲ 

πρὸς αὐτοὺς ἔφη, ““ Ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἐγώ εἰμι." γι. Οἱ δὲ εἶπον, 

“Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας Ἷ ; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ." 

1 φπηγαγοὸν ἰη ΜΝΒΡΌΚΥΎ (ΤίδοΒ., Υν.Η.). Τ.Ε. - ΑἿΧ αἱ. 
5 ἀντων ἰη ΜΙ ΒΌΓΤ αἱ. 

δΊΦΒΙΤ οπῖε μοι ἡ ἀπολνσητε (Τίς Β., 

Ἴ εχομεν μαρ. χρειαν ἰπ ΒΙΧΤ (Τίξος., ΝΝ.Η.). ὁ γυν δε 'π ΜΑΒΌΙΤΧ. 

προῷ. σἰϊπουὶ ἴῃς αυεπιίοη [Ο]]οννΐπρ.--- 
ΜΝνεῖ. ὅς. ὅτε πολλὰ, ΔΙ Οἴδες 
Βῃδιηδῖηϊ ννογάβ, Πρ ὑρ τῇς ἄπιε, 
Ψ Ὡς Κι ψουϊὰ ταῖπο τοὶ τεοροσῖ 
Ῥαγιϊςυ! αγῖγ, ἐνεη ἰ δε κπενν ἴΠεπ]. 

γν. 66-γ1. Μογπίηρ ἐγίαὶ, τς Ργο- 
ςεεάϊηρ οὗ ΜΠΙςἢ, 85 τερογίεὰ ὃν ἴκ., 
ςοτγεβροηά ἴο ἴποβε οὔ τα πἰρπὶ τηεειπρ 
τεροτίεὰ ὃν Μι. δηὰ ΜΚ. (Μι. χχνί. 50- 
66, Μῖίκ. χίν. 55-64), ΟΥἿΥ τηυςῇ δὐτγίἀρεά, 
Νο πιεπιίοη οὗ ἴδε αδἰίεπιρέ ἴο ρεῖ, 
τατου ἢ υυϊίποββεβ, πηῖίοσ ἴοσ ἂη δοςυβᾶ- 
ὕοη, οζ οὗ τῇς ἰεβιίϊτηοπν σοποεσηίηρ ἴπς 
ννογὰ δδουϊ ἀεβίγογίπρ ἴἢς ἰεπιρῖε. ΤΠε 
Μεββίαβ φαυσδίίοηῃ 18 δἷίοπε ποιίϊςεά. 
Ῥετῆδρ8 1ἷς. οτϊ εἰς της ἔογπηεσ θεοδιιβα 
οὗ τδεῖς ΤΠ γ, Ἰπουρῃ {πε Μγεγε ἱπι- 

τῖδηϊς 88 γενελίπρ ἴῃς σηερεμς οὗ (ῃς 
Ἰυάρεϑ.-- ες. 66. εἰς τὸ συνέδριον, ἴο 
τῆς σουποὶ] οπαπιθοσ, ἰῃ νΒϊο της ὅδη- 
Βεάτίπι πιεῖ.---λέγοντες, ἱπιτοδυοίηρ τπὰ 
Ῥτοςεεάϊηρϑ, ἰῃ ἃ νΕΥΥ ΘΠ ΕΓΔ βίη ΔΎ. 
ΟΓ τὰς ρταρῆῖς δοοουπὲ οὐ {δε πίμῃ 
Ῥιΐεβὲ σἰβιηρ ἃρ ἴο ἱπιίεισορϑαῖβ [6Θβϑυ8, 
αἴϊες ἴδε ἢτδβι διϊετηρὲ ἴο ἱπογίγηϊ παῖς 
Ηἰπι Βδά ἐαϊ!εά, ἴῃ ραγβὶ εἰ (Με. χχνὶ. 62 ἔ., 
ΜΚ. χὶν. ὅο ζ.).---οἰ σὺ εἶ ὁ Χ. εἰπὸν ἡμῖν: 
Εἰτπαγ, αὶ Τπου ἰῃ6 ΟἸτίβὲ ὃ τε} 15, οσ 
16} υ8 ΨΠεῖπες Ὑποὺ θὲ {με ΟὨτίδβε. 
ΟΠ είβι ςἰρηῤί εἰν πους Δτν ἐρὶ πεῖ 45 
ἴῃ Ῥᾶσδ1]εῖβ (ϑοη οὗ αοά, ὅοη οὗ ἴδε 
ΒΙεδβ6ά).--νν. 67, 68. [|[εβὺ8 βτεὶ 
ΔΏΒΜΕΓΒ ἐνδβίνεϊυ, βαγίπρ ἴῃ δἤεςξ: ἴξ 5 
ναΐῃ ἴο ρίνε δῇ δῆβινεσ ἴο βυσῇ ρθορῖε. 
[π ρδγδὶ]εῖβ Ης σερ!ϊεβ ἡ ἃ ἀϊταςξ “ γε8᾽" 
δου βαγδῖ," Μί.; “1 δπὶ," ΜΕ.).-- 
εἴτ 69ρ. ν»αῖ 6808 ποῦν βᾶγβ διπουπίβ 

ἰο δὴ δίηττηδῖίνε δῃδινεσ. --ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἔσται, εἰς. : [ε5818 ρΡοϊπῖϑ8 ἴο ἃ 8 Υ 
σἤδηρςε οὗὨ μΡοβίιίοῃ ἔγοτιρ Βυτ]διίοη ἴο 

δ εῖπον ἰη ΜΜΒΙγΤ. 4 Οπιίε καὶ Β.Τ. 
νν.Η... 

εχαϊδιΐου, τους τείεγεπος ἴο ψνδδὲ 
1ΠῈν ΨΝ1}} δος, οσ ἴο ἃ δβεοοηὰ Ἴοῃίηρ.--- 
νες. 7ζγο. πάντες, 41], ελρετῖν ρταβρίηρ δὲ 
τῆς πδηάϊε οἤετεά ὃν ΟἾγίβε᾽β ννοσγάϑ.-- 
ὁ υἱὸς τ. Θ. ΤῊΪΒ [8 ϑιιρροβοά ἴο ὃς ἰη- 
νοϊνεά ἰπ ἴῃς εχαϊεὰ ρίαος δὲ δε γἰρδι 
Βαηά.-γώ εἰμι, ἰῃς ἀΐγεοςξ δῆβινεγ ἂἱ 
βὲ.---Ν ες. 71. μαρτυρίας : ἰηβίελά οὗ 
μαρτύρων, πο πιεπίιοη Πανίης Ὀεθῶ ὑσε- 
νἱου ᾽ν τηδάε οὗ νυ ἱῖπαββεβ. 

]. Ννεῖββ. (1 Μεγεγ, εἰμ «ἀϊεῖοη) 
ἢπάβ ἱπ 118 βεςϊτίοη οἰδασ εν ἄεπος οἵ ἴῃς 
υ86 οὗ ἃ [εν ]8- ΟἸ τ βιίδη βουσοα ἔγοση 
186 οοτγεβροηάεπος Ὀεΐνψεεη ἴΠ6 δοσουπε 
ΠῚ ξννε5 οὗ τῆς ᾳυεδιίοπβ ρυῖ ἴο Ϊ]εβδὺ5 
πὰ Ηἰ8 γερίϊεβ δηά ἴδε [ἐννϑῃ -ΟὨ σι βεδη 
ἰάεδ8 τεραζάϊπρ ἴῃς Μεββίδῃβῃηὶρ. Ὑ μεβα 
ἢ σοποεῖνεβ ἴο δᾶνε Ὀδεη ἃ8 (οἷϊοννβ : [π 
Ηἰ5 δαγίῃ!ν βίαϊς 1658 νν8 ποῖ Μεββιδῃ 
οἵ ϑοὴ οὗ ζγλαι ΟὨΪΥ ἃ εἰαἰπιαπὶ ἰο ἴπεβς 
δΒοπουτβ. Ης Ὀεοᾶπιε ὈΟΙΏ ἰπ ἴπε βῖδϊς 
οἵ ἐχαϊἰδιίοη (ε. Αοιβ 1, 36: “ αοἁ Βαιῃ 
τηλᾶβ Ηἰπῇ θοϊῃ [μοσγά δπὰ Ομγῖβι "). Ηε 
τοας Οοάς 8οη ἰῃ (6 δλγίν βίδϊε 
θεοᾶυβϑὲ Ης νν8 Ἴοηβοίουβ οὔ αοάδβ 
Ῥεουϊας ἴονε δἀηά οὗ ἃ Μεβϑβίδπὶς Ἵοπι- 
τιϊϑδίοη. 80 δεῖε: 9}|εβ808 15 ἐο δέξονιε 
(ἔσται) Μεβδβίδηϊς ὅοὴ οὔ Μᾶπ ἢ 
ΕἴοτΥ ἂηὰ ροννεσ (δόξα πᾶ δύναμις) : 
Ἡς ἐς ϑοη οἵ ἀοά (ἐγώ εἰμι). Οπ τμῖ5 
νίενν ϑοπβῃΐρ 15 ἴοννεσ ἔπδη ΟἸμτιβιδοοά. 
88 τμαῖ 1,Κ.᾿8 ἰάθα ὃ Οη ἴδε σοπίγαδγυ, 
δε εν ἀεπεὶν {τεδῖβ της ΟἸτῖβὲ ᾳυεβιοα 
88 οπα οὗ βυδοτάϊηδλίς ἱπιρογίδῃος οἱ 
ΜΏΪΟΒ [ὃ ννὰ8 Πασάϊν ψόσῖῃ ἀεδαιίης. 
Τπε νἱάεσ, Ιασρεσ χιεβιίοη ψνᾷ5 ἰῃδὶ ἃ5 
ἴο ϑοπβῆϊρ, ῃῖςἢ, οπςς βειεὰ, βειϊὶεὰ 
αἶβο [6 πδγγοννεσ αυςβίίοη. 1 ὅοη, πε η 
ΟἸὨγῖβὲ δηὰ πιοσε; τοὶ οἷν ἴδε [εἰν ῖϑ ἢ 
Μεεβείδῃ, θυϊ ϑανίουτς οἱ {1Π|6 ννοσϊὰ. 86 



ΧΧΙΠΙ. 1--ὁ. 

ΧΧΊΙΠ. 

ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ς 

1. ΚΑΙ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἤγαγεν: αὐτὸν 
ἐπὶ τὸν Πιλάτον. 2. ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες, ““ Τοῦτον 

εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος,2 καὶ κωλύοντα Καίσαρι φόρους ὃ 
διδόναι, λέγοντα ἑαυτὸν ὁ Χριστὸν βασιλέα εἶναι.᾽ 3. Ὁ δὲ Πιλά- 
τὸς ἐπηρώτησεν ὅ αὐτόν, λέγων, “Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; ̓  
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, “Σὺ λέγεις." 4. Ὁ δὲ Πιλάτος εἶπε 
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, “ Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ 
ἀνθρώπῳ τούτῳ. 

5. Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες, “Ὅτι " ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων διε φαὶν 

καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,5 ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε." (διασ. ἰα 
6. Πιλάτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ὃ ἄνθρωπος 

Δ ηγαγον ἰῃ ὑποῖ418, ἡγαγεν ἱπ πιίπαδβο, 

3 ΑἀΔὰ ἡμῶν ἰο εθνος  ΒΌΙ,Τ, εἰς. 

ΟΒ. ἐπ. τῳ). 

5 φορους Κ. ἰπ ΜΙ ΒΙΤ, ννϑΐοἢ αἷβο πᾶνε και Ῥείογε λεγοντα, 

480 ἰπ ΜΑΌῚΙ, (Τίβο.). αντον ἱπ ΒΤ. 
δ᾽ ηρωτησεν ἴῃ ΜΒΕΤ. ΤΕ. Ξ- ὈΙ, εἴς. 

δ καὶ Ὀείοτε ἀρξαμενοᾳ ἰπ ΑΙ ΒΙΙΧΤ, ποῖ ἱπ Ὁ, εἴς., ῥγοδδῦν οπιεἰεὰ δεσδυβα 
ἀϊδίου. 

τ Οππς Γαλ. ΜΙ ΒΙΤ. 

δοοουηΐ οὗ ἴδ6 {π|2] τὰπβ οὐ (ἢς βδπιδ 
1ἰπεβ 88 ἴῃς βεπθδαίορυ, ἱπ Ὡς ἢ Παυϊαϊο 
ἄεδβοςπε 15 ἀννασίεὰ ἱπίο ἱπβίρηϊῆσδηοα ὉῪ 
Ῥιυϊπε ἄεβοεηι (υἱὸς... τοῦ θεοῦ). 
ΟΗΔΡΤΕΒ ΧΧΙΠ]. ΤῊΞ ΡΆΑΒΒΙῸΝ 

Ηιβτοκυ ΟΟνΝτινΌεΕρ.--ῆ ν. 1-5. Βεΐογε 
Ῥηαίε (Μι. χχνίϊ. 1, 2, 11-14, ΜΚ. χν. 
1-5). Αἱ τῇς πιοσηῖηρ πιεεϊπρ οὗ {πε 
ϑαπῃεάσγιπη (1π Με. δηὰ ΜΚ.) ἰξ μαά 
ἄουδθι]ε58 Ὀεεη τγεβοϊνεὰ ἴὸ ρυὶ ἴπε σςοη- 
ξεβϑίοη οὗ [685 {μα Ης νγὰβ ἴῃς Ὁ" γίβι 
ἱπῖο ἃ ββαρε ἢϊ ἴο 6 ἰδἱὰ δείογε Ριϊδέε, 
ἦνδ.., ἴο ρῖνε ἰξ ἃ ροϊεῖςαὶ οἰϊαταοῖεσ, δηὰ 
οδαᾶγρε Ηἰπι νυν αϑρίγηρ ἴο ὃς ἃ κίπρ. 
Τὸ τπ΄ϊ]8 οἴδτρε 1. δάάβ οἴπεσ ἵνο, 
τηεξδηὶ ἴο ρίνα [18 δϑρίγαϊίοῃ ἃ δἰ πίβίεσ 
οΒασγδοῖεσ.---Νεσ, σ᾿. ἅπαν τὸ πλῆθος, (πε 
σοῖς πυγῦρεσ, Τῆς 1 εν ῖϑἢ δυϊποσίτε8 
ξο ἴο ΡιΙαῖε ἐπ [1] βίγεηρίῃ ἴο πηδκε 85 
ἱπηροβίπρ' δὴ Δρρεάσδηςε 8ἃ8 ροβϑβίῦ]ε δηὰ 
οτεαῖς ἴδε ἱτηργαβϑδίοη ἴπδὶ δοιηει πίη 
δβεσίουβ νν88 ου μδπὰ.---ἤγαγεν : ποίπίηρ 
8 βαϊὰ δϑοιὲ Ἰεδάϊπρ [εϑὺ8 δονηά, 85 ἴῃ 
Με. δηὰ ΜΚκ.--νεῖ. 2. διαστρέφοντα, 
εγνεγιίη, σδυβὶπρ ἀϊβαβεςείοη ἀπά ἀϊ8- 
γαῖ το Βοπηα.--- κωλύοντα, ἀοὶηρ Ηἰ8 
Ῥεβὲ ἴο ργενθηῖ (ρεορίες ἔγοπὶ ρᾶγίηρ 
αἰδυῖς ἴο Οδεβαι) ; [δ]β6, ἀπὰ ἔπ ν ῥγο- 
ῬΔΌΪΥ Κπενν ἴξὲ ἴο Ῥς 80, Ρυὲ ἰξ νγ͵ὲ8 ἃ 
βεσνίοςδθϊε 11ς.---βασιλέα : ἰπ ἀρροβίτίοῃ 
ψ ἢ Χριστὸν -Ξ βαγίηρ δαὶ Ηδ ννᾶβ8 
ΟἸγίϑι--τὰ Κίηρ ἰ--ν ες. 3. σὺ εἶ, εἰς.: 
Ῥιϊαῖο᾿Β φυσβίίομ Ἔχδοῖν 48 ἱπ Μί. δηὰ 
Μικ.---σὺ λέγεις : (]5 ΤΕΡῚΥ πεεάβ βοῃγα 

8 Β δηὰβ ἔενν οἴβεσβ οὔ ο ΑΥ̓Ν. Η. Ὀγαοῖκθι8). 

δυο εχρίδπδιίίοη 88 8 ρίνθη ἱπ ΪΙοδη; 
υἱάε ποῖεβ οὐ Μι.---Ν ες. 4. αἴτιον, 
ὈΙΑπιευνοσῖηυ, ρυπίϑηδδὶς (πουῖες οἵ 
αἴτιος) -- αἰτία. ΡΙΪΔῖα αὐγίνεὰ δὲ ἰ8 
Ποποϊιϑίοη ΟΣ δ ]γ. Α ρίδηςε δυῆςεά 
ἴο 5δτἰϑέν Πἰπὶ ταὶ [6808 νν88 Π0 ἀδηρεσζοιιβ 
οδζδοίεσ, Ῥγοῦδοὶν με τῃουρῃς Ὠϊπὶ ἃ 
τηδῇ ἢ ἃ ἄχεα ἰάεδ.--- εσ. 5. ἐπίσχνον 
(μεσε οτἱν ἴῃ Ν.7Τ.), τπον Καρί ἱπδίβεϊηρ, 
υδεὰ Διο] υἱεῖν τε “ν᾽ εβοεῦδης," Νυϊρ. 
--ἀνασείει, 5.1.8 ὉΡ, ἃ βίσοηρες ψοσζὰ 
τῆδη διαστρέφειν .---διδάσκων, ἰεδοϊίπρ, 
1Π6 ἰπβίγυπιεης οἵ εχοϊϊεπιεπῖ, [658 
ἀϊά, ἰῃ ἕδος, ργοάιιςβ ἃ στεδὶ ἱπηργαβϑίοῃ 
οἡ ἴῃς ρεορίς ὈὉγῪ Ηἰβ ἰϑδομίηρ, δηὰ οπα 
ποῖ ἐδνουγδῦϊα ἴο τῆς Ῥμασίβεαβ, Ὀυῖϊ Ηδ 
ἀϊὰ ποῖ βεῖ Ηἰπιβ6} 7 τὸ βιὶς ἃρ τῆς βεορὶς 
ἐνεῃ δραίηβὲ {Π6π|.---καθ’ ὅλης τ. Ἶ.: 
κατὰ Ὁ] {πε ρεηϊῖνε οὗ ρίδοε 88 ἰῃ ἰν. 
14 ΞΞ ἰῃ ἴδε ΨῆοΪε οὗ ̓ πάλεβ. Τἢΐ8, οοη- 
δἰδδσιηρ ἴδε Ρύτροβα, 5ῃουϊὰ σηδδῃ 
7υάδεᾶ 5ιγίςεγ, ΡΙ]δὲς᾿Β ργονίποθ, δηὰ 80 
τακθη ἴξ Ὀθδτβ νὴ Π688 ἴὸ τόσα ννογὶς 
ἄοπς Ὀγ 6808 ἴῃ τὰς βουτῃ τπδπ ἰδ τα- 
οςογάεἃ ἰῇ {86 ϑυποριϊϑῖ8βΊ6 Βυῖ τῆς 
ταβΕἸ ΠΟΩΥ ἰδ οὗ Π{{{|6 ναϊὰς. ΤΠε δοουβοιβ 
βαὶϊὰ ναὶ βυϊεὰ τΠποὶς ρύγροθαθ, ἔγυς οσ 
[α156.--καὶ ἀρξάμενος: τῇς καὶ 18 
ἀϊδουε τεδάϊηρ, πὰ 7.81 ὁπ ἐπὶ δοσουπὲ 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ σοτγεςῖ. [τ ρίνεϑβ {πε ἱπιργεββίοη 
οἵ δὴ υπβηίβῃεὰ βεηΐεποα, βοπηει])ηρ Ἰεῖς 
οὔϊ τΞξ Δηά Ὀερίπηΐηρ ἴτοσχ Οδί]ες Ηδ 
8.48 βργτεδά Ηἰ5 πηϊδοῃίενουβ ἀοοίγιπε ον 
τῆς ἰαπὰ ἐνεπ ἴὸ {π|8 ΠΟΙ οἰϊγι ΤΠ 



6η6 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΠΙ. 

Γαλιλαῖός ἐστι 7. καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστίν, 
5 Αεἰ σεν." ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρώδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν 

κα ῬΗ͂ΣῚν ραύταις ταῖς ἡμέραις. 8. ὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν - 
ἣν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ 32 περὶ 
αὐτοῦ - καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 9. ἐπηρ- 
ὦτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς “ αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 
10. εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, εὐτόνως κατη- 
γοροῦντες αὐτοῦ. 11. ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὃ ὁ Ἡρώδης σὺν τοῖς 
στρατεύμασιν αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν 4 ἐσθῆτα λαμ- 
πράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. 12. ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε 
Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρώδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλήλων - προῦ- 

κῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς.5 13. Πιλάτος δὲ συγ- 

1 ἐξ ικανων χρονων θελων ἰπ ΒΤ. Ὁ], δἷδο δᾶνς εξ ικανων χρ., Ὀυΐ θελων ἰῃ ἃ 
ἀϊβετεηι ροβίτίοη. 

3 Οπιῖς πολλα ΜΒΌΓΤ 1, 1:31 αἱ. 

5 και Ῥείοτς ο Ἡ. ἱπ ΜΓΤΧ 13, 69 (Τίεοξ., ΝΝ.Η., πιασρ.). ΒῸ οπιῖὲ, 
4 Οπιῖξ αντον ΒΤ. 

δΉρ. δηὰ Πιλ. οδδηζο ρίδοςβ ἰπ ΒΤ. 

νοσὰβ ἔτοπὶ καὶ ἰο Γαλιλαίας τε οπιϊιτεὰ 
ἰπ βοπὶς Μ99., δηὰ [ἰ ἰβ ποῖ ἱποοηςείναδι!ς 
παῖ ἸΟῪ ἅτε ἃπ ΘαΪν ρῖοββ ἴο ἐχρί αὶῃ 
νεῖ. 6 (50 ΝΥ εἶβ8 πῃ Μεγει). 

γν. δ-12. Βεΐονε Ἡεγοά, ρεουϊίαγ ἴὸ 
1κι-ῆνει. 7. ἀνέπεμψεν, τεπιϊττεὰ Η πῈ 
ΞΞ- γερεὶσὶἑ, βεηῖ Ηἰπὶ ἴο, ποῖ τῆς πίριες 
(Δεν ετ), ὉὰῈ τῆς ρζορεσ {τἰδυπαὶ: ἃ 
Τα ]εαπ, το τῆς ἰεἰγαγοῆ οὗ αδ1Πεὰ; ἃ 
τεσῃπίςδὶ ἴεγπ.---ν Ἵεροσ. Ηετοὰ νου]ά 
ὃς ἴῃ Ϊεγαξαῖεπὶ ἰο Κοαρ ἴπε Ῥάδββονεσ, 
1πουρῇ δὲ [5 ποὶ βίδιβά.---Ν ἐσ. 8. ἐχάρη 
λίαν, 88 πιυοῦ ρἱεαβεά, “" ἐεχοεεάϊηρσ 
εἰδὰ " (ΑΝ. δαπὰ Ἐιν.) ἰβ ἴοο ρτῖᾶνε ἃ 
ἢγαϑε ἴο ὄχργαββῖῃης {εἰσ οὔ {15 νοσιῃ- 
688 πηᾶῃ, ννῆο 5 τηρ'γ εχρεςιςὰ ἔγοπι ἴῃς 
τηεεϊτίηρ νυ τἢ [ε808 ἃ “ πεν ἀιηυβεπηθηῖ ᾿᾿ 
(5. δη 2), βυσῃ δ8 πηὶρῆς Ὀς οὶ ἔγοπι ἃ 
σοηἼυτεσ ννῆο οουὰ ρετίοσπι βοπὶς οἷενες 
τίς 8 (τι σημεῖον).--Νετ. 9. ἐν λόγοις 
ἱκανοῖς : δυρρεβιίπρ ἰῃς ἰάεα οἵ ἃ ἀς- 
ΒΌΠῸΟγν οοηνεγβδιίοπ, ἱπ ννῆϊοῃ τμ6 Κίηρ 
ἰπιγοάυςεά ἰορὶς αἴες τορὶς ἴῃ ἃ γαπάοπι, 
ἱποοπεγεπῖὶ τηᾶππεσ, βῃοννίηρ πὸ βετίουβ 
ἱπίθγεδὲ ἰπ δΔῃγ οὗ Βίβ φυεβιίοηβ.--- οὐδὲν 
ἀπεκρίνατο, ἀπδννετοά ποιδίηρ, νὩϊο ἢ 
ψουὰ ρτεδιὶν δβίοηἰβῃ πὰ ρίφυς τἢὶ8 
Κίπρ!πρ, δἼοουβιοπημεά ἴο σουγίίετ-8εσ- 
νἱν. ὙῊὴΕ ἕδςϊ {πᾶὶ [6508 βαϊ 4 ποιῃίηρ, 
δηὰ τῃδὲ ποιῃὶπρ οὗἨ ἱπιροτίδπεος σᾶπ)α 
οὐ οὗ ἴῃς ἀρρεάγαπος Ὀείοτε Ηετγοά, 
πιᾶν δχρί δίῃ 118 οπιϊββίοη Ὁ 1Π6 οἵμοσ 
ἐνδηρε  βίβ.---τ ες, το. οἱ ἀρχιερεῖς, εἰς., 
ῬΠεεῖδ Δηὰ βογίρεβ, ἴδετε ἴοο, Πανίπρ 
Ὁ] οννεά [9!εβ808, αἰγαϊά ἰβαὲὶ ἴπ6 οδβα 

Φαντους ἴῃ Δ ΒΙΤ. 

ταἰξδς ἕακα δῃ ἀπέλνουτδθίς ἔτη ἰπ {πεῖς 
ΔὌΞεηςε.---αὐτόνως, εἀρειὶν (Αςῖδ αν. 
28). --ονετ. τσ. ἐξ σας: οἡ (ἢϊ9 
νοῦ δηὰ κἰίπάσεά ἔογηβ, υἱάς αὲ ΜΚ. ἰχ. 
12. Ἡετοὰ, {δεϊϊης δἰἰρμιοά Ὁγ [εβ08, 
εἰ ἰρῆϊβ Ηἰπὶ ἰπ τυγη, ἱποιτίηρ 18 Ὀοάγ- 
ξυμ (τοῖς στρατεύμασιν, »»Ὡϊς ἢ σΔηποὶ 
εἰς πιεᾶῃ ἃγπιίς8) ἴο πιοςκ Ηἰπι, ἀπά 

δανίπρ Ηἰπὶ ἱπνεβίεὰ νυ ἃ σΟβεΎ τοῦς, 
ΡΙΟΌΔΟΙΥ ἃ οδβί- ο᾽ τουδὶ τηδπεῖς οὗ ἢἰδ 
ονγῃ, ἀπ 80 βεπάΐπρ Ηΐπι Ῥαοῖὶς ἃ τίοςκ 
Κίηρ ἴο Ριϊδῖα, ἃ πῆδη ἴο ὃὈς ἰδυρῃςὰ αἵ, 
ποῖ ἴο Ὀς ἐεαγεὰ οἵ βοοομεά τ ἐσθῆτα 
λαμπρὰν, ἃ δρἰεπάϊά τοῦε; οὗἨὨ νδδὶ 
οοϊους, Ρυγρῖε οσς ννῃϊῖς, ςοτπηπηοπίδίοτα 
νδίπΥ ἴπαυῖτς.--ἀάὥνέπεμψεν, “ 8εηῖ Ηἰπι 
δραῖη " (Α.Ν.), οὐ “Ῥδοὶς " (ΚΙΝ.. 
Τῆς νεῖ πιᾶν πιεᾶῃ Ὦεῖα, 88 ἰῃ νοῦ. 7, 
δβεπὶ Ηἰπὶ ἴο ΡιΪαῖς 28 τῇς ὑγορεσ ρβεζβοῃ 
ἴο ἴγγ ἴῃς οῶβδε. Τῆα ἔνο πιδρτιδῖεβ οΟπΠι- 
ΡΙπιεπὶ Ἔβδοῦ οἴδετ, ἀπὰ βῃϊσκ ἀηρὶςαβαπε 
ψοτκ ὃῪ βεπαάϊηρ 1εβι8 μίεμετ ἀπά τ ἘΠ ες 
ἔγοτα τα πΑ] ἰο ἐγίθαπαὶ, ἰμς ῥ᾽ αυιῃίηρσ 
ἀηὰ βροζτὲ οἵ υηργίποὶρὶεὰ πηεῃ.---ν ετ. 
12. ἐγένοντο φίλοι : [πὶ ἴῆς οπς ροϑβὶ- 
εἶνα ταβυῖς οὐ τῆς τγαπβδοιίου---ῖννο γυ]ογϑ, 
ξεν που οη δά (εγπι8, γοσοποιὶεά, δὲ 
ελβὲ ἴοσ ἴδε {τἰπὲ. ϑεπάϊηρ |]εβι5 ἴὸ 
Ἡετοὰ ννῶᾶβ ἃ ροϊϊεὶς δοῖ οὐ Ριϊδίς 8 
Ῥασῖ, [« πιῖρῃς πᾶνε ἊἽπάεά ἰῃς οᾶβε 50 
ἴλι 88 ἢς ψῶ8 Ἴοοποετπεὰ; ἱξ ρ᾽εδβεὰ ἃ 
Ἰεαίουβ ργίηος, ἀπά ἰξ γᾶνε δϊπὶ ἃ ἔγες 
δηὰ ἰπ ἀθαϊ πρὶ νντἢ τῆς ταδῖϊεσ : ποι πίπηρ 

ἴο ἴδαγ ἴῃ ἴπᾶὶ αυδτῖοτ.---μετ᾽ ἀλλήλων 
ἴος ἀλλήλοις (Εὐϊῃγ. Ζίρ.ν γ»ῆο α'8ο βυδ- 



γ--2ο, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 637 

καλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν, 14. 
εἶπε πρὸς αὐτούς, “Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς 
ἀποστρέφοντα τὸν λαόν. καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας 
οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον, ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽. 
αὐτοῦ 15. ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρώδης " ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, 
καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ. 16. παι- 
δεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω." 

αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. 
17. ᾿Ανάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν 

18. ἀνέκραξαν ὁ δὲ παμπληθεί, λέγοντες, 

“Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν -" 10. ὅστις ἦν διὰ 

στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βεβλημένος εἰς 
φυλακήν.δ 

Δ ουθεν ἴῃ ΒΤ τ᾿. 

20. Πάλιν οὖν ὁ Πιλάτος προσεφώνησε, θέλων ἀπολῦσαι 

Ξανεπεμψε γαρ αὐτὸν προᾷ ἡμας ἰπ ΜΜΒΚΙΜΤ, ΤΙΕ, Ξ ΑΌΧ ἰβ ρεῆδρβ ἃ 
ςοτγεοίίοη Ὁγ τῆς δοσῖρεβ. 

δ΄ γετ. 17 ἰδ οπιϊτἰςά ἴῃ ΑΒΚΙΤΠ (Τίβοῃ. νν.Η.). 

4 ἀνεκραγον ἴῃ Δ ΒΙΓΨΤ' 124,157. ΤΙΕ, - ΑΧ, εἰς. 

δ βληθεις ἐν τη φυλακὴ ἴῃ ΒΓΤ' (Τίβοἢ., ΜΝ.Η.). Νὴ Πᾶ8 βεβλ. εν τ᾿ φνλ, 

ΦΊΦΒΙΤ ἤᾶνε παλιν δε ο Π. προσεφ. αντοιε. 

διἰτυῖεβ πρὸς ἀλλήλους οτ πρὸς ἑαυτούς). 
-π-ὄντες ἀῆἥες προὐπῆρχον πιὶρῃξ Βᾶνε 
Ὀεεδη οτηϊεά, 485 ἰῃ Αςἰβ νἱϊ. 9, δὰὲ ἱξ 
δεῖνεδ ἴ0ὼ ΤΟΥ ἴδε ἰάδα οἵ ᾿οπεϊπυςεὰ 
δά τεϊδιίοηβ. 

νν. 13-16. Ῥ ϊαίε ῥγοῤοΞξέ5 ἐο γεΐδαϑε 
45μ5.--- ει. 14. ἀποστρέφοντα, ἰυτη- 

ἴῃρ ΑΑΥ (16 ρεορίς ἤτοπὶ {πεὶς 
ΔΙΙερίδηςε). [πὶ Αςῖβ εἰ]. 26, οὗὨἩ « τυτηΐη 
τῆεῃ ἥἤσοσῃ {πεὶς ἱπίαυ ἰε8.---νώπιον 
ἀνακρίνας, Βανίπρ τηδάς δἃη ἰπαυίυ ἐπ 
γομν ῥγέδεμοθ. Ιῃ ]οβη, ΡιΪδῖεθ᾽ 5 ἱπαυΐτν 
185 ὑγιναῖδθδι. “ΗἜδ βδγβ [ἢϊ8," σγαγηδγκβ 
Ῥχγίςαθυβ, “"Ἰεβὲ πον βῃουϊὰ τπῖπκ με 
Ὑ»Ὲ8 βα[(ἰῆρ [ςδ8 τες ὈῪ ἔδνουσ οἵ ἰῃ- 
ἀείρας " (ργαξά αμὲ απιδἰἐμ). ἀνακρίνας 
8 υϑεὰ Δὐβοϊυτεἶν Πετε 88 ἰη Αςίβ χχὶν. 8. 
-πτνεσ. 15. αὐτῷ : βοπιεὲ ὃδνςε ἰδκεπ [18 
85 τείεισίηρ ἴοὸ Ηετοά --Ὁ Ηετοὰ ἀϊὰ 
ποῖπίπρ ἴθ ἐπα σα86, ἱπιρί γίπρ ἴπδὲ 
ΨΆΒ Οὗ ἃ βεζίουβ, σαρὶϊδ] πδῖυσε. Μοβὲ 
ἴδκα ἰξ δ8 σείεγσίῃρ ἴο [6818 ΞΞ- δεβοίά, 
δε ταβυΐὶ οὗ βεπάϊπρ ἰο Ἡετσζοὰ ἰβ τπαὶ ἴῃ 
85. ἡυάρτηεπε ποιῃίηρ πᾶβ Ῥεεη ἄοῃς 
ἀεβεγνίπρ ἀδδῖῃ ὈΥ τπε δοουβεά.--- αὐτῷ 
ἰπβιεδὰ οὗ ὑπ᾽ αὐτοῦ ; υἱάς οπ {π|8 οοη- 
ϑιγυςστίοη Ὑγίποσ, ὃ χχχὶ., 1ο.---ν ες. σό. 
παιδεύσας: ἀοιυδεῖε58 υϑεὰ ἤετε ἰπ [88 
Ἠεϊ]επίβεϊς βεῆβε οἵ Ἵμαβίίβε, βοοῦγροςς 
ἃ ταιὰ παπὶὲ ἴοσ δη υρἷὶγν ἰηρ. ΤΒς 
ῬοΪΐοΥ οὗ πε ργοροβαὶ Ἐδιαν. ἴδ εχ- 
Ῥίαῖπβ: “ ἃ τηοάεγαῖς ἢδρεϊϊδέίοη (μετρίαν 
μαστίγωσιν) ἴο πϊῖραῖς {πεῖς ψγδίῃ, 
ἴπας (πη κίηρ δὲν δαά γσαϊηεὰ ἐπεὶγ 
Ῥοΐπε πο τηῖρῃς οεαβε ἰτοπὶ δασῖ μοῦ 

ταδάπεββ ". Α γαῖ, 11 ροϊΐογ. ““ Ηἰς 
Ἄοοερῖς πίηνίαπη σοποεάετε" (Βεπρεῖ). 
Ἑδηαδιϊοϊβπι στοννβ Ὁγ σοποεββίοη (ϑο ἢ δη Ζ). 

νν. 1γ-25. Ριϊαίε βηναϊϊν φτμεομριὸς 
(Με. χχνῖϊ. 15-26, ΜΙκ. χν. 6-14).---ν ες. 
17, ΜΝ Ὠϊοἢ βίδίεβ (πὲ Ῥ᾽]δὲθ τνδβ ὑπάοσ ἃ 
πεςαβϑίν (ννγ, ποὶ Ὄχρίαἰπεά) τὸ γεΐεαβε 
οης (ρτιβοηθγ) δὲ ἔεαβὲ εἴπῃς, 8 αἰπιοβὲ 
ςεγίδί ΠΥ ἱπιροτίεἀ ἔτοπι πε ρᾶγα  !εῖβ Ὁ 
ἃ ἰαῖες παπᾶ, ἱπουρῇ ἰ 8118 Ὁρ δὴ οὔ- 
νίουβ δίαϊιβ ἴῃ ΓΚ. 5 γεᾶρτε πατγαίϊνα. --- 
γετ. 8. παμπληθεί : δἄνετῃ, ἔγοπι παμ- 
πληθής (Πετε οη]γ ἱπ Ν.Τ.) ΞΞ ἰπ δε ψΠο]ς- 
ΠΊΟΡ βίγϊε, ρίνίῃρ ἃ νἱνὰ ἰάθα οἵ ἴῃς 
ονετγροννεσίπρ που γαϊβεά.---αἶρε τοῦτον, 
τῶκε νΑῪ (ἢ 8. οπς, ἐ.6.,) ἴο {1Π6 ογοΒ8.--- 
ἀπόλυσον, τεΐεαβϑε; ἰζγε νν1]} γεϊεαβε βοπης 
οπε (νες. τ6, ἀπολύσω) ἰεἰ [ Ῥὲ Βατδδῦαδβ. 
1. τπλλκεβ {818 ἀετηδηὰ τε νοϊυπίαγυ 
δεῖ οὔ πὸ ρεορίβ. ἴῃ (Π6 ρδγδί!εἶβ (υἱάδ 
{Ππεγα) ἰξ ἰ8 δυρρεβίςα ἴο πεῖ Ὀγ ΡΙΪαίς 
(Με), ἀπά υτρεὰ οῃ ἴπαπὶ ὈΥ {Π6 ρῥγίθβίβ. 
1π 1Κ. 5. πατγδίιίνς (ἢ Ὀεπανίους οὗἩ (δα 
Ῥεορῖε ἴβ βεῖ ἰπ ἃ ἀδγκ ᾿ἰρῃϊ, ννἢ]]ς Βοιἢ 
Ῥῃδῖς δἀηὰ πε ργίεβῖβ ἀσὰὲ ἱγεδίεἁ ἢ 
ςοπηραγδῖῖνε πιϊάπεββ.Ό [ἴῃ νίεν οἵ 
Ιβγδεῖ 5 αυνέωὶ ἄοοτι, [,.Κ. βᾶγβ ἴῃ εβεοι: 
ἴῃς ρΡεορῖς ἢδνε διβεγεὰ ἴος ἐλεὶγ οῦνι 
δὶη.--- εῖ. το. ὅστις 5εεπ|85 ἴο δὲ -- ὅς 
δα, [0] ονηρ ὑἰδς στονίηρ ὑβᾶρε οἱ 
Ἰλίες ατοοκ (ϑοβδηζ, υἱάς Βαυϊιπηδηη, 
Οτγανι., Ὁ. 115).--διὰ στάσιν... καὶ 
φόνον -- διὰ φόνον ἐν στάσει πεποι- 
ἡμένον, ΡτίςΔει!8.---ἣν βληθείς : ἰπϑιεδλὰ 
οὗ ἔβληθη, {πε ἀπαϊγεῖς ἔοσπὶ ἰβ ἀπυβυδὶ 
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τὸν Ἰησοῦν. 21. οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, “ Σταύρωσον, σταύρω- 
σονὶ αὐτόν." 22. Ὁ δὲ τρίτον εἶπε πρὸς αὐτούς, “ Τί γὰρ κακὸν 
ἐποίησεν οὗτος ; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ - παιδεύσας οὖν 
αὐτὸν ἀπολύσω." 243. Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις, αἰτούμενοι 
αὐτὸν σταυρωθῆναι - καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερ- 

ἐων.2 24. Ὁ δὲϑ Πιλάτος ἐπέκρινε γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν" 
25. ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς “ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς 

τὴν δ φυλακήν, ὃν ἡτοῦντο' τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν παρέδωκε τῷ θελήματι 
αὐτῶν. 

26. Καὶ ὡς ἀπήγαγον 5 αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρη- 
ναίου τοῦ ἐρχομένου ἴ ἀπ᾽ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν, φέρειν 
ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 27. Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, 

Ἰστανρου, στανρου ἰη  ΒΌ. ΤΙ. Ξ ΙΧ, εἰς. 

3 Οπξ καὶ των ἀρχ. ΝΝ ΒΙ, (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

8 Ἐοτ ο δε ΜΝ ΒΙ, Βᾶνε και. 4 Οπιξ αντοις ΦΑΒΌΧ, εἰς 

δ Οηνξ τὴν Ν᾽ ΒΌ 69 αἱ. 4 απηγον ἰπ Β (ἿΝ.Η. πιατρ.). 

Τ Σιμωνα τινα Κ--ον ερχ-- ον ἰη Φ ΒΟΌΙΧ 13,33 αἱ. (Τίϑοι., νν.Η.). 

ΜΠ τ86 δογίβε (ῃοσα οἱν ἱπ Ν.Τ.), 
Παπος ργοῦδοϊν (ἢς τεδάϊπρ οὗ Τ. Ε., 
βεβλημένος.---Νετ. 20. πάλιν, ἀρδίη, ἃ 
βεςοηά εἰπι6. [,Κ. οδγθίι ν ἐπυπιοσαῖο8 
δε δἰεπάϊγν δἰϊεπιρί8 οὗ Ρι]αῖς, πεηςα 
τρίτον ἴῃ νεῖ. 22. Τῆς ἢγβί ἰ8 ἰῃ νεῖ. 
1τ6.---Ν ες. 21. ἐπεφώνουν, βπουϊεᾶ (βοᾷ 
κράζει, ἨεδγοὮ.), ἰπ ΓΚ. ΟὨἶγ, ἀπά ἴῃ 
τείεσεπος ἴο ἴΠ6 ρεορὶς (Αςῖβ χίὶϊ, 22) .-- 
σταύρον (αςῖϊνε, ἠοῖ πκίἀἀ]ε -Ξ-Ξ σταυ- 
ροῦ), ““ογυςτν,᾽" τερεδῖεά, ἢ Ρδββίοη ; 
τπουρδι1658, ἐοο βῆ, ἱπιρυϊβῖνε τοῦ 1--- 
γει:. 22. τρίτον: τὨϊτὰ δηὰ ἢπ8] δἰτετηρί, 
Βῃον τη, Βοπὶς πιεᾶβιγε οὗ εαγηθβίῃθββ οα 
ΡιΙαῖε᾽8 ραγι.---τί γὰρ κακόν: [πε γὰρ 
ΔΉΒΊΕΙΒ ἴο ἴῃς Ποβι1]6 τηοοά οὗ τ ρβεορὶἊ 
Ξε [ σδπποῖ γεβροηὰ ἴο γοὺσ ἀεπιαπὰ ἴοσ, 
εἰς. ; 6 ““ΨἘΥ, ννῆδῖ εν]],᾿"" εἴς., οὗ τπ6 
ἘΝΝ. ἰ8 ἃ ΠΑΡΡΥῪ τεπάεγιπρ. [Ιπ τη ϊ58 
βηδὶ δρρεδὶ, Ρι]αῖς βεδίεβϑ τηοϑὲ ἀ ἰβεῖ ΟῚ ΪΥ 
διὶ8 ορίπίου παῖ [ἐβὺ8 [8 ἱπποςεηΐῖ.--- ἐσ. 
23. ἐπέκειντο, “(ΠΟΥ ψνογα ἰπβίαπι,᾽" 
ΑΟΙΝ. Ὑ1Τῇοε νετῦ ἰ8 υδεὰ Δρβοϊυϊεῖν.--- 
κατίσχνον, ννοτε ΤΟνεγρονθσίῃρ; “δος α 
Βεητῖβ ἱηρεοηίατη ἱ᾽ Ῥχςδθι8.---  ετ. 24. 
ἐπέκρινεν, ἀεοϊἀεά, ρανε Ἰυάσταεπο; ποτα 
ΟΠΪΥ ἱῃ Ν.Τ. δπὰ ἴῃ 2 Μδοοδῇ. ἵν. 47, 
3 Μδροδῦ. ἱν. 2. [τ νᾶβ ποῖ ἃ Ἴοη- 
ἀεπιηδίίοη Ὀυΐ ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ δβεπίθηοα ἴὸ 
ἀδαῖὶῃ υὑπάες ρῥγεββυγε.---αἴτημα, ἀεβίτε, 
Βεῖς δηὰ ἱπ ΡΏΪ]. ἱν. 6 ἴῃ 118 56η56.--- 
ες. 25. τὸν διὰ σ΄: [6 τερειτίοπ οὗ 
1ηϊ18 ἀεδβοσγίριίοπ, ἱπϑίεδα οἵ ρίνίηρ {Π6 
πᾶτηδ, ἰ8 ΝΕσΥ δχργεββῖνε.---τῷ θελήματι 
α-, ἴο (πεῖς Ψ1, νεῖ τοδη δηὰ ψιοκεὰ 
ῬιορΙεὶ 

νν. 26-32. Οπκ ἐλε τσαν ἰο ἐΐα εγοςς 
(Με. χχνῖϊ, 31-34,) ΜΚ, χν. 21).-- ἐγ. 
26. ἀπήγαγον: ΨῈΟ ἰεὰ [65:18 ΑνΑΥ ἰ8 
ποῖ ἱπάϊοαίιεά, [1 πγῖρῃξ βεασὰ ᾿ξ ν 88 [88 
τοοῦ, ἴο νἤοβε Ψ1]1 1εβι8. πὰ 7ιι8ῖ θδδη 
ἀε!νετεά. Βαξ 1, Κ. ἀοεβ ποῖ πλεδῃ τῃδξ. 
Ηδ δβἰπρΡ}]Ὺ σοηείπυεϑ ἵπε βίοσυ, 88 ἱπ ΜΚ., 
οπντεῖπρ (ἢ πιοοκεσν οὗ ἔπ βοϊϊεγβ 
(ΜΚ. χν. 1τ6-20), Ψ8ο, ἴπδὶ ὕγυϊδὶ βρογὲ 
επάςά, ἸΙεὰ Ηἰπι οὐ (ἐξάγουσιν, ΜΚ. χν. 
20). [Κ. οπτῖβ 3150 {πε βοουγρίηρ, ΒΟ ἢ 
Ἔνεη Μί. δηὰ ΜΙ. υγγυ ονεσ (φραγελλ- 
ὡσα9).---ἐπιλαβόμενοι; 4 Οτεεῖκ ψνοτὰ 
δυρδιτυϊαὰ ἔοσς {πε Τοτγεῖρῃ ἐεςπίς 4] ἄγγα- 
ρεύειν ἰπ {πε ράγα}]εῖβ (ἀϑυαῖν 18 Κε5 τῇς 
οηϊνε ἰπ (ἢ6 αοβρεῖ, πεῖὲ αἷβο ἱπ 
Ε., δοουβαῖίνα ἰῇ ὟΝ. δηὰ Η.᾽5 ἰεχῖ, 

Αἶβο ἴῃ Αςἰβ χνἱΐ. το, χυϊ!. τγ).--- ὄπισθεν 
τοῦ Ἰησοῦ ἄοεβ ποῖ πιεᾶπ πὶ ϑἰπιοη 
λειῥεά Πεβὰβ ἴο Ῥδαγ ἴΠ6 σγοϑβ, σαγγυίηρ 
τ8ὲ επὰ Ὀεπίπά ]ε58085. ὍΠΟΥ ἰαἱά τς 
ψΠοΙΪς οσοββ ΟἹ ὮϊΠΊ. 

Ψ. 271. Ὑῖβ ἱποίδεπε οὗ τῆς. Ψψοπηεπ 
ζο]ονίηρ ἱπ τπ6 Ἴσον  ἀ ἰ8 ρεουλίαγ το 1.Κ. 
---καὶ γυναικῶν, δηὰ οἵἁ τσονξηι ; {ΠΕΥ ἅτ 
τῆς ραγὶ οὗ ἴπε ογοννὰ ἰπ ᾿νοῦ τῆς ΒἴοσΥ 
18 ἱπιεγεβίεά. ὙΒΘΥ ἵναγα πΊδ ΠΥ ϑνοπΊθη 
οὗ ]εσυβαῖεπὶ (νεσ. 28). --- αἰ ἐκόπτοντο, 
εἰς. : πον ἱπάυϊρεά ἱπ ἀεπιοηϑβιταιῖνα 
δτίεῦ ὉΥ ρεβέισε δηὰ νοῖος (ἐθρήνουν), 
Ποπίγασυ ἴο γὰΐα ἰδ ὑνουἱὰ ἀρρεᾶγ (“ ποη 
Ἰδηχεγαπὲ εἀυςταπὶ δὰ βυρρὶ οΐυπι, βοὰ 

τηϊογί8 ἰυχαγαπὶ ἴῃ οοτάς,᾽ Πἱρπιίοος οα 
Με. χχνϊ. 31), θυ στεδί στίοξ μεεάβ ποῖ 
τα] 68.---Ν εῦ. 28. ἐπ᾽ ἐμέ, ἐφ᾽ ἑαυτὰς Δτα 
Ῥγουρπε οἷοβε τορεῖπος ἴο ἐπιρῃδϑίβς [86 
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καὶ γυναικῶν, αἱ καὶ ; ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. Ὺ Ω͂ 
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28. στραφεὶς 
δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ 3 Ἰησοῦς εἶπε, “ Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε 
ἐπ᾽ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. 29. ὅτι 
ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι, Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ 

κοιλίαι ὃ αἱ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἷ οὐκ ἐθήλασαν. 30. τότε 

ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ τοῖς “ βουνοῖς, εἼκ. 1}. 5 

Καλύψατε ἡμᾶς. ([αἱ6 ατ:.). 31. ὅτι, εἰ ἐν τῷ ὅ ἅ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν ἃ Βετε οἷν 
τῷ ξηρῷ τί γένηται; 32. Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι, δύο " κακοῦργοι σὺν ε τι 
αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 

33. Καὶ ὅτε ἀπῆλθον δ ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ 
ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ 
ἀριστερῶν. 34. ὃ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε, “Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς ̓  οὐ γὰρ 

οἴδασι τί ποιοῦσι." 7 Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἔβαλον 

1 Οπΐξ καὶ ΑΒΟΌΙΧ 28. 

8 αἱ κοιλιαι ἴῃ Φ ΒΟΧ 1, 28, ὅο, εἰς, 

4 εθρεψαν ἰπ ,ΒΟΙ, 131. 
δ Οπις τω ΒΟ (ΝΗ. τοχο). 

5 Ομ ο ΜΙ ΒΙ. 

Ὁ 8458 εξεθρεψαν. 

6 ηλθον (-ανὴ) ἰῃ 3 ΒΟῚ, (ΛΝ... 

Τ Μετ. 34, ἴτοπὶ ο δε |. ἰο ποιουσι, 8 οπηἰεὰ ἴῃ ΔΒ πχίηυο. (3) ἃ Ὁ ἅ Ἐργριί. 
νεΓδ8. 5υ1. βίη. ΤΊ5.Β. σεϊδίπϑβ, διε ἿΝ. Η. οπὶγ ἱπ ἄου δὶς Ὀσαοκεῖβ, τερασζάϊηρ 1818 ἂ8 
οπε οὗ Ὀ᾽8 ποη-ἰπίεγροϊδιείοηβ, ἱ.6., Ώεσς ἴδς ἱπιεγροϊδιίοω ἰ8 θυ ἴῃ δἰάβ οὗ ἴβοβα 
Ψ8ο δᾶνε ἴδε οἴδυϑε. Μέάε {πεῖς ἀρρεπάϊχ. 

οοπίγαϑε τὸ ερΡ ποῖ ἴοσ ρ»σ, Ὀμὲ ἴοτ 
γοπγεεῖυες ΕΈΡ, Ὠἰπεῖπρ δὲ ἴδε ἱσαρεάϊεβ 
οὗ εγυβαί απ 8 δῖα] ἄδυ. Αἵ δυςῇ τἰπ|68 
τῆς ρτγεαῖεβι [ου, ἔδαϊ οὗ πιοιπεῃποοά, ἰ8 
τυτηδά ἱπίο (ῃ6 δτεδίεοε τοαΐβεσυ (ΗοἱῖΖ- 
ταᾶπῃ, Η. Ο.). Ἧς πιοίβεγβ ὄνοσ ἢανα 
τῆς ψοσβῖ οὗ ἱὲ (]. Νν εἶ88 ἐπ Μαογετ).-- 
Ψψεσ. 29. μακάρια, εἰς. : δ᾽εδβδεὰ τῃε 
νοχηεη ἰΠδῖ Πᾶνα πὸ δ! άγεπ, θαγσγθη, οὐ 
πητηδτισίεὰ : ποδοάν ἴο σάτα ἴοσ Ὀυϊ {Ποτη- 
βεῖνεβ': Τῃε τοδεοιίοα ἱπιρ ϊε8 Κεθη 
ΒΥτΊΡΑΙΩΥ ὙἱΒ Πυπίδη Τροίῃ ρ.---Ν ες. 30. 
τοῖς ὄρεσι, τοῖς βουνοῖς : ἴδε τείετεποε 
5 ἴο Ῥαϊεβιϊπα, ἃ ἰδηά οὗ πηουπίδίηβ δπὰ 
8115, δπὰ {πῈὲὶ ῥσγάγεζ οὗ ἴπ6 πιίβεγαθ]ς 
1μαῖ ἃ ΠῚ πιᾶν 1811} οὐ {Πεπὶ ἀπὰ θυγΥ 
1πεπὶ ὑπάδσ 1185. συἷπ8 (φυοιοῦ ἴτοπὶ 
Ηοββᾶ χ. 8).---εσ. 31. πε βεῆβε οἵ 
1815. Ῥγονεγρῖδὶ ρῆγαβε ἰβ οὔβουγε, δυῖ 
τῆς οοπποοίίΐοη ἀεπηαπάβ (πϊβ ροπεγαὶ 
ἰἄεα : ϑπδῖ ἰβ Βαρρεπίηρ [0 πὶ πον ἰ5 
ποίβίπρ ἴο ννδδὶ 15 ροίπρ ἴο ἢᾶρρεῆ ἴο 
τηῖδ ρεορῖίθβ. ὙὙῇῆβ ργεθη γε γεργεβεηίβ 
ἴπποοδηςε, {πε τυ ἴγεε ρας, τῖρε ἔοσ {πε 
δτε οὗ Ἰπάρτπεπι. Κις ἘζΖεκίεὶ χχ. 47, 
Χχὶ. 3. Ῥγσδθὺβ οἰϊεβ 85 ἃ ρᾶσδί!εὶ ἔγοῃι 
Οδίυ!υβ: “αυἱά ἐδοϊεπε οτίπεβ αυὰπὶ 
ἥεσσο 8114 οσεάδης δ᾽" Τῆς ΒΔΡΡίπίς δ] 
Ῥίονοσ, ““8ὶ ἄυο διεγὶπε Ἰίρπα αγἄδ εἰ 
ἀπὰπὶ νἱγί 6, αγίἀα {1υ ἃ Ἰἰρηαπὶ νιγὰς 
Ἔχυσαηῖ,᾽" ἄοεβ ποῖ βεεῖὶ ἴο ὕεᾶσς ἴδα 

88 π|ς πιεδηΐηρ.-ν ὑγρῷ ξύλῳ, ἱπ (δε 
τσεΐ ἰτεε, ἐπ ἰἶσπὸ ἀνε οι Οτοείμο, ξύλον 
χλωρὸν -- ἰΐσπηπι υἱγ δ, ἴὰ ἘΜΖΕΚΙΕΙ. ---- 
ες. 32. ἕτεροι δύο κακοῦργοι, οἴπος 
ἵννο τηδ᾽είδοίοτβ, 88 ἰξ [ε88 τγᾶ8 οπ6 
αἶδο. Βαϊ ἐΠἰ8 ἰ8 ποῖ τηεαπί. “"Ἴξ ἰβ ἃ 
περ! ίσεηξς ςοπβίσυςείοπη, σοτηπιοη ἴο 841] 
Ἰδηριιαρεβ, δηὰ ποῖ 11 δ]ε ἴο ὃς τηΐβ8- 
υηάετγεοῖοοά,᾽" ταπηδσκβ ΕἸ] (Οὐ, Νον.), 
ΠΟ ρῖνεβ 8Δῃ Θχϑπλρῖς ἔγοπλ ἴπ6 Οοηλ- 
τηυηΐοη βασνίοσαθ. “ἔπ τεαυῖγε διγίβεῦ 
ςοπιίοτῖ οσ σουπβ8εῖ ἰεὶ Πἰπὶ σοπς ἴο της, 
ος ἴο ϑοριό οὐλμδῦ αἰϊδογεεί απᾶ ἰεαγπεά 
τιϊιἰσέον οὗ Οοά"ς τοογά.᾽" 1 κακοῦργοι 
ψνεγα πηεᾶπ ἴο ἱποϊυάε 6508 ἰς που] τς 
υϑοά ἱπ τεΐδεγεπος ἴἰοὸ νῆδϊ πιθῃ 1βουρῆε, 
δοξαστικῶς (ΚΥρΚΕ) ΞΞ ῥγο ἑαϊΐξ καδὶίέμς 
ἰῃ τοίθσεηςε ἴο Γεβὺβ (Κυΐποεῦῖ). Οἱ καῖ 
156 οἵ ἕτερος ἀπά ἄλλος, υἱάε ὙΥπετ, Ρ., 
δός. 

γν. 33-38. Ογπμοϊαχίοη (Μι. χχνῖϊ. 35- 
38, ΜΚ. χν. 24-27).---κρανίον, 4 ΒΚ], 
ἴος τῆς Ηεῦτεν Γολγοθά ἰη Με. Δηὰ ΜΚ. 
-τνεν. 34. Πάτερ, εἰς.: ἃ ργᾶγεσγ 
Δἰϊορείμος ἔγις ἴο (ῃς 5ρίγιξ οὗ [εβι.5, 
τπετείογε, (που ρἢ τεροζιε ὃν ΓΚ. δίοπε, 
ἐπεισ βία! ογθά!δ]6. Ιε ἰβ ἢ βίποεγα 
τερτοῖ ἰδὲ οὴς ἴ8 οοπιρεϊϊεὰ, ὈΥ [18 
οπϊββίοη ἰπ ἱπηρογίδπι Μ55., ἴο τεραγὰ 18 
δεηυΐπεπεββ 848 βδυδ͵εςῖϊ (ὁ ἃ ςοτγίδίπ 
διλουηΐ οὐ ἀουδι. [πη ίανουτ οὗ [ϊ ἰδ [18 
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{ἢ 
ἴῃ ΟὨ. χνὶ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΠ. 

ετε δηὰ κλῆρον. 45. καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. “Ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ 
τᾷ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς,2 λέγοντες, ““Αλλοὺυς ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, 

εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός." δ 16. ᾿Ενέπαιζον ὁ 

δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται, προσερχόμενοι καὶ ὃ ὄξος προσφέροντες 
αὐτῷ, 37. καὶ λέγοντες, “ Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον 
σεαυτόν." 38. Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη 5 ἐπ᾽ αὐτῷ γράμ- 
μασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, “Οὗτός ἐστιν ὁ 
βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.᾽" ὃ 

49. Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν, 
λέγων,» ““Εἰ10 σὺ εἴ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς." 4ο. 

᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων,1} “Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν 

1 κληρονς ἰῃ ΑΧ τ, 33 αἱ. (Τίϑο., ψὯο τίμα κληρὸν ἂπ δββι πη διίοη το Ραγα]].). 

3 Ομ σνν ἀντοῖς  ΒΟΌΙΟΧ 33, 69, εἰς. (Τίδο;., ΝΝ.Η.). 

δΊῃ ΜΒΙΙΣ, 118, 200 ἴδα 1λ5ι οἴδλυδε δίδπάβ ἴμιι8 : εἰ οντος στιν ο Χ, του Θεον ο 
κτος. 

4 ἐνεπαιζαν ἰη ΒΙ,. 8 Ομ καὶ 'ΑΒΟΙ,. 4 Οπῖξ γεγρ. Ὁ ΒΙ.. 
Τ ΑΙ! αδοὶ ἐπ αντω ἰδ οὔγεὰ ἰπ ΒΟΙ, ἃ βᾶῃ. ᾿ορ. δβυτσ. οὔσ. βίη, [ὲ οοσπηθδβ ἔτοτι 

]οΒη (Τίδομ., ΝΝ.Η. οπι). 

8 ο βασ. των Ι. οντος ἰῃ Ν᾿ ΒΙΪ, 8. 3 Οὐδ λέγων ΒΙ.. 

19 ονχι ἱπ ΜΙ ΒΟΙ,. Ἵ φπιτιμων αἀντω ἔφη ἰπ Φ ΒΟΙΧ, 

ςοπέοττην νἱτ τἰΒ6 ψΠοῖς αἷπὶ οὗ ΓΚ. 
ἰπ 8δῖ8 αοβρεῖ, Ὡς ἰ8 ἴο ὀχῃῖδῖε τδς 
ξταςϊουβηεββ οὗ [εβ8ι18.---διαμεριζόμενοι, 
εἴς., δηὰ ρατιϊπρ Ηἰβ ᾿Ἡμαβδ 18εν οαβὲ 
Ἰοῖβ Ξῷ [8 εν ἀϊνιάεὰ ἯἨΐ8 ρδιπηεπίβ ὃν 
οδβείπρ ἰοῖβ.---νετ. 35. θεωρῶν: [δε 
Ῥεδορὶε ἅσα ποὺν πῆεγε βρεοϊδίοσβ. Ηδλνε 
ἴδον Ῥερυπ ἴἰο τὰς δἰτεδάν ννπεπ ΠΟῪ 
δεὲ ννῆδι τῃεὶγ ἀσπιαηὰ Ὧδ5 οοπὶς ἴο ἡ 
Οὔβεενε (πε ννογάβ θεωρίαν ἀπὰ θεωρή- 
σαντες ἷπ νεῖ. 48. ὕγβεη πον δα 
ξασεὰ Ἰοηρ Ἵπουρῇ ἰὰ οᾶτης ἴο ἀεοϊἀεὰ 

ἱσηαᾶπὲ τορτεὶ. Εἰοκὶς πιοῦ [---οἰ 
͵οντες: ἴμεν δἴοης, ἰῃς τυΐετα οὗ (ἢ 

Ῥεορίε, τποοκ δηᾶ βηεες. Τῆε σὺν αὐτοῖς 
[5 Ὲ} ἰδ ἃ Ὀδάϊν δἰἰεϑιεὰ γεδάδϊηρ δηὰ 
οἰεανῖν σομίσασΥ ἴὁ ἴῃς βρίγί: οὐ τῃὰ 
πδισαῖϊνο.-- - ἐκλεκτός, (ἢς ΕἸεοῖ Οης, 
δηὰ οοπὶς ἴο (ἢϊ5 ἢ [ποτεάϊ]ε ὃ Νοΐ 
1δ8 411] τῆς ἔγυεβὲ 8οπ8 δηά εἰεςὶ οὗ αοά 
ανε ἔλγεὰ ἰπ τΠϊ8 εν] ννοσὶ ἁ.-- -Ψ ἐσ. 36. 
οἱ στρατιῶται, ἴῃς δοϊϊετβ ; ἢγβὲ πηεπίίοη 
οὗ ἴμεπὶ, ννμεῖπες ἔμοσα 88 ὄχεου το οτθ 
οτ 85 Κκεερίῃρ ογάεςγ ἄοεβ ποῖ Ἄρρεᾶσ ἰῃ 
1 Κ.᾿᾽ 8 παγγαῖῖνα, ΤἼΕΥ ἴοο τηοοῖΐς τη τπεὶς 
οὟη τουρ ἢ ΨΥ, οβετίηρ ἰδς βυδετεοι 
νίπερας ΌΥ ΨΑΥ ΟὗὨ ρτίτη ἰοκε (Μεγει). 
50 [κ. υπάετβίδηάβ ἴῃ τηδίίζες. Νοῖς 
ον ἢς ἢυτΙίεβ νος ἴπεϑε Ὀγυίαὶ τε 8. 
Ὁ. Μι. δπὰ Μῖικς.---νεσ. 37. Τῆς ἴδυπὶ 
Ρυΐ ἱπῖο δε πιουτἢ οὗὨἩ (ἢς βοϊάϊεγβ ἰβ. ἃ 

ἰπ|1ε88 ες ῇο οὗ τῆς δηεεῖβ οὔ {πε συ ΐεσβ. 
ς ογυς βεά οης τηῖρπὶ Ῥε ἃ Κίηρ, γεῖ Ὀε 

ἀπδῦϊε ἴο βᾶνε ΗϊΪπιβεῖϊζ. Τῆς ΟἸτίεῖ, 
εἰεςι οἵ αοά, πιίρῃξ ες οοποείνεά δη- 
ἁἀοννεά νἰτἢ δυρεγπδέυγαὶ ρόννεσ.---Ν ἐσ. 
38. ἐπ᾽ αὐτῷ, ονεῖ Ηπι, ἐ.6., ἀρονα Ηἰβ 
Βεδά; οζ ἴῃ γεξεγεηος ἴο Ηϊτὰ (ΒΙ ες). 
Τῆς ἐπιγραφὴ ἰΒ νίεννεά Ὁγ 1,Κ. ἃ5 4150 δῃ 
ἰηβαΐε, οσοννπίπρ ἴῃς οἴπεῖβ (ἦν δὲ καὶ), 
ἴο ννῃϊς ἢ ΔΠΒΜΜΕΙΒ ἰ[5 ἔογ πὶ 88 ἴῃ Ἦν. διὰ 
Η.: ὁ βασιλεὺς τ. Ἰ. οὗτος -- ι(ῃε Κίηρ 
οὗ τιΒς Ϊεννβ ἐλὶς (ογυς!βεά ρεγβοη). 

ννυ. 390-43. Τῆς ῥεπίέεμε νιαϊεξαείον, 
ΡῬεου αν το 1,Κ. ἀπά σοπρεηῖαὶ ἴο 186 
βρίγι: οὗ ἴῃς αοβρεὶ οἵ ἰ8ς βίπδι).----νεσ. 
30. ἐβλασφήμει: ἴῃς ντεϊοπεὰ τηδλη 
οδυρῆξ ἃρ ἴ86 ἰδπὶ οὗ [ἰς τυϊογθ ἀπά, 
δια! ἰῃ οοᾶῦβε Ἴςοπίεπιρί, Πα] ὈΥ ψΑὺ οὗ 
Ρειείοα, τερεδιεὰ ἴἴ, ἢ καὶ ἡμᾶς 
δἀάεά, νῆϊςη τεάἀδεηχοά {86 υἱίετᾶπος 
ἥτοσὴ Ὀεὶπρ ἃ σταίυϊουβ ἰπδυῖ:.----νεσ. 40. 
οὐδὲ φοβῇ σὺ τ. θ.: οὐδὲ πιὰγ Ὀε ςοη- 
πεοῖεά ννἱτἢ, ἀπά {πε οι ρ ἢ Δ818 την [2]] ου, 
εἰϊδες φοβῇ, σὺ, οτ θεόν -- (1) ἄοβι δου 
ποὶ ἀνθῃ { αοά, ποῖ ἴο Βρεὰκ οὗ δὴν 
πίρμει τγεϊρίουβ ἐξα! ηρ ἡ (2) ἄοβε ποῖ 
Ἔνδη ἕλοι, ἴῃ οοηίγαβι ἴο ἴδ6βε το Κοῦ8 
οὗἉ τπιίΐίϑετυ, ἔξασ, εἴς. ὃ (3) ἄοβεὲ ἴπου ποῖ 
ἔεαι 6σοά, αἱ Ἰεδδβὲ, ἱξ ἴποὺ παᾶϑὲ πο γεραγὰ 
ἴον τιεση ἢ Τῆς ροδβίτίοη οἵ οὐδὲ ͵υδὲ 
Ῥείογε φοβῇ, οαϑι8 τῇς β8.δ]ς ἱπ ἔδνουσ οὗ 
(1). --ονεσ. 41. ἄτοπον (α ̓ ς. δηὰ τόποι) : 
Ῥτίπλα ν οὐ οὗ ρίαςε, υηδεϊίίπρ, αρβασά, 
οἴῃ ἴῃ ΡΙαίο; ἰπ ἰδῖεγ υϑδᾶρε Ὀεατίηρ ἃ 
πλοσαὶ βεηβο---σοηρ, νοκεὰ (ἄτοπα -- 

ποῦν 



925-47. 

Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἴ; 41. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ό4ι 

καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως. ἄξια 
γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν - οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε." 
42. Καὶ ἔλεγε τῷ 1 Ἰησοῦ, “ Μνήσθητί μου, Κύριε,; ὅταν ἔλθῃς ἐν 
τῇ βασιλείᾳ δ σου." 43. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς," ““᾿Αμὴν λέγω 
σοι, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ." 

44. Ἣν δὲ δ ὁσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν, 
ἕως ὥρας ἐννάτης. 

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον᾽ 46. 
45. καὶ ἐσκοτίσθη ὃ ἥλιος, καὶ ἐσχίσθη Τ τὸ 

καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὃ 
Ἰησοῦς εἶπε, “ Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι ὃ τὸ πνεῦμά μου." 
Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 47. ᾿ Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος 10 τὸ 
γενόμενον ἐδόξασε 11 τὸν Θεόν, λέγων, “Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος 

ΤΊΜΒΟΙ, οι τω ; Ῥαβεὰ οἡ πρίδία κδη ἱπίεγργοϊδιίοῃ. 

3 Οχρὶξ κυριε ΜΒΟΌΓΜ. ὃ 

4 Οηξ ο}. ΒΓ, ἰς 

4 οὶ ἣν δε ΒΟ" ὮΌΙ, 255 ἢᾶνε καὶ ἣν, 

ἸἘρτ καὶ ἐσκ. ο λ. καὶ ἐεσχο ἢ ΒΟ᾿Ὶ, πχίπ 

8. παρατιθεμαι ἰη ΝΑΒΟ, εἴς. 
10 ξκατονταρχης ἴῃ δὴ ΒΊΙ, 131, 200. 

“πονηρὰ, αἰσχρὰ, ἨξεβΥοὮ.); οὗὁὨ ΡεΓβοῃβ 
2 τηρὰν ἴῃ. 2, ἰπ τῆς βεῆβε οὗ ρῃυβίο δὶ 
Βυτίδι] ἴῃ Αςῖβ χχνίϊ!. 6.--- ες. 42. καὶ 
ἔλεγεν" ᾿Ιησοῦ, ἀπὰ δες δβαἰὰ : [εδυ8] ἠοῖ 
ἔο Ϊεβιβ 485 Τ βρη ῆεβ. ῇ 
ασιλείᾳ σ΄ : ψῆςη Του Τοοπιεβὲ ἰῃ ΤῊΥ 
ἱπράοπι ΞΞ ἤδη ὙἼΒοι σοπιεβὲ 88 Κίῃρ 

ἴο εαγί!: ἀραὶη, τς ρει τίοη πηδδηίηρ: 
ΤΩΑΥῪ 1 Ὀε ἀπιοηρ ἴποβε νῃοσι Τ ΒΟ 5μδἷς 
Ταῖβε ἔγοπλ (ῃ6 ἀεδὰ ἴο βῆδζε 1ϊ8 ἰουβὶ 
ὝΒε τεδάϊηρ οὗ ΒΙ, εἰς τὴν β. σ΄, πιῖρδι 
Ὑε|δι ἴο δἃη ἱπιπηεάϊαιϊς δπίεγηρ ἱπίο ἴπὸ 

ἰηράοπι οὗ Ηεανεη, ἴῃς ργᾶγεσ τηδδῃ- 
ἰῃρ: τῇδ 1 ρὸ ἴβεῖα ἴο Ὀς νὴ ΤΒες 
ΜΏΘΩ 1 ἀϊς1--Ν τ. 43. ρον: ἴο ΡῈ 
'σοηπεοῖεά ννἱἱῖἢ ννῆδὲ (Ό]]οννβ, ποῖ στ 
λέγω -Ξ ἐο-αγ, 48 ορροβεά ἴο 4 ὕοοῃ ὃχ- 
Ῥεοιεὰ δ βογηδ διΐαγα τἰπλε (ν ἰ ςἢ τα κεβ 
ἴοτ με τεδάϊηρ ἐν τῇ β. ἱπ νεσ. 42. ΟΣ 
Ἴδε ρΡοΐηξϊ τῶδυ δε: [ἢ18 νθῖγ ἀδυ, ποῖ ἴο- 
Τάοσσονν ΟΥΓὁἠἨὁ ἴπ6 Ὡεχὶ ἀδυ, 88 ἱπηρὶ γίπῷ 
δρεεάν τγείΐεδβε ὈῪ ἀδαϊῃ, ἱπβίεδά οὗ ἃ 
δἷονν ᾿ἰηρετγίπρ' Ῥγοςαββ οὗ ἁγίωρ, δ5 οἴῃ 
ἴῃ οΆ868 οἵ σγυοιηχίοῃ.---ν τῷ παραδείσῳ, 
ἴῃ ραγδάϊβε ; εἰτπογ με ἀϊνίβοη οὗ Ηδάςεβ 
πῃ ψ ΒΙςἢ τ8ς δ᾽εββοὰ ἀννεῖ!, ννμίς ἢ νου]ὰ 
ΤΆᾶκα ἴοσ ἴδε ἀἀδδοεμδμς αὐ ἱηζεγος, οἵ 
Ἔεανεη ; υἱάς αἱ χνὶ. 23, δῃὰ ο΄. 2 Ὅοσ. 
αὶ! 4, ψνῃεῖς ἰξ ἰ8 ἃ ΒΥποηντῃ ἔοσ πεᾶνθῃ, 
δηὰ Βδν. ἱϊ, 7, μετα ἰεὲ ἀεξηοῖεβ τπς 
Ῥεγϊεοιεὰ Κίπράοπι οὗ αοά, ἴδε ἰάεαὶ 
βίαϊε οἵ [1858 τεαϊἰβεὰ. Ὑπὲ υδ6 οὗ 
“φασγδάϊδβα ᾿" ἴῃ 1818 βεῆβ6 8 Ἀπδίορουβ ἴο 
4Βς νασίοιιβ γεργεβεηϊδιίοπα ἰῃ Ηδῦγενβ 

Μνί46 Ὀεῖον. 

εἰς τὴν β. ἰῃ ΒΙ, (ΛΝ. Η. τεχὲ). 

σοι λεγω ἰη ΒΟΙ,. 

το νδίοι ΒΟΡῚ, αδά ηδη. 
8ς. ἢᾶνε του ἡλίου ἐκλιποντος ἐσχισθη δε. 
9 Ἐοτ καὶ ταντα ΒΟ" Ὦ δᾶνε τουτο δε. 

Ἃ εδοξαζεν ἰη  ΒΌΙ,. 

οὗ τδς ρεγίεοξ διῖυσε ἄγαννῃ δὸπὶ ἴδ6 
Ῥείπιεναι οοπάϊεοη οὗἩ τηδη : Ἰογάβῃΐρ ἰῃ 
τῆς ψογί ἃ ἕο οοπια, ἀεἸϊνεγαηςς ἔσοπι [86 
ἴεαι οὗ ἀδαῖμ, ἃ ϑαρθδιίβηα (Ηςῦ. ἰϊ. 8, 
14: ἷν. 9. Τῃςε υ8ὲ οὗ ἴδε ἰοσῆὶ 
παράδεισος Ὁγ 81. Ραυ] τηᾶκε8 [8 186 ὈΥ 
ουγ 1οτγά οτγεάϊδϊε. 

44-49. 

-τ-νε τ. 45. τοῦ ἡλίον ἐκλιπόντος : 1 ϊ8 
Ρῆγδβε (8 ννεὶ]- διτεβιεὰ γεδάϊῃρ 48 δραίηβε 
ἴδε Τ.Ε. ἐσκοτίσθη ὁ ἥ.) ουρΐῶς ἴο τηεδᾶπ 
τῆς δὰη Ὀεΐηρ εοἰ ρβοᾶ, ἂπ' ᾿προββί Ὁ: ἐν 
ψΠεη πε πιοοῃ ἰ8 [1]. ΙΖ 411 τἰπαὲὶ νᾷ8 
τηεδηΐ ννᾶ8 ἴΠ6 8.1᾿8 ᾿ἰρβξ τοί }}ν ἔα την, 
ἁἀδικεηεά, 9“... ὈΥ ἃ βδηὰ είογπι, ἴῃ6 
πϑῖυταὶ ἐχργεββίοῃ οι ὃς ἐσκοτίσθη. 
-- νες. 46. φωνῇ μεγάλῃ : [δ᾽5 ἐχρτεδδβίοῃ 
8 υδεὰ ἱἰπ Μι. ἀπὰ Μὶκ. ἰῃ σοῃπεοῖίοι 
ψ ἢ τ86 ΜΥ αοά, ΜγΥ Θοά,᾽"" ψδιοι 
1. οπιϊῖβ. [π [8 ῥίδοβ Ἷοπιδὲα 86 
“ Ἑδίῃοῦ, ἱπῖο ΤΥ δαῃπάβ"Ἁ, Ηετζε 88 ἰῃ 
ἴῃς ἀροὴν ἴῃ ἔπε ραγάεπ 1,1. 8 δοσουηξ 
1118. ἰο βουπὰ τῇς ἀερὶδβ οὐ Οσγίβιβ 
δΒυπλ]διίοη. [Ιτ πλυδὲ ποῖ ὕες ἱηίεσγοά 
τῆδι ἢς ἀϊὰά ποῖ κπον οὗἩ τς “ ΕἸΪ, ΕἸΙ}»0 
ΕΠῚΒεσ Βς Ῥεσβοῃδιυ, ΟΓΥ Ὦΐβ δουζοθ, οσ 
ἡξπε βτοι τελεῖ; ΠΑ Ὰ τοὶ ὕεὰσ [πὰ 

οὐρθὶ οἵ 11.--παρατ ὁ Τὸ π᾿. μο: δ 
δοἤο οὗἩ Ῥβαϊηὶ χχχὶ. 6, ἈΡϑῚ ἴο ΤΣ μπβεις 
δβίοοὰἁ ἴῃ ἃ δἰ ΠΊ 1 ]δσ βεπβο, ἃ8 ἃη Ἔχργεββίοῃ 

41: 
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δίκαιος ἦν." 48. Καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν 
θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες 1 τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν 3 τὰ 
στήθη ὑπέστρεφον. 409. εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ ὃ 
μακρόθεν," καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι ὃ αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλι- 
λαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 

5ο. Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι ᾿Ιωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, ἀνὴρ 

ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 51. (οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ 
καὶ τῇ πράξει αὐτῶν,) ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς καὶ 
προσεδέχετο καὶ αὐτὸς ὁ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 52. οὗτος προσ- 
ἐλθὼν τῷ Πιλάτῳ ἠἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 53. καὶ καθελὼν 
αὐτὸ Ἷ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ὃ ἐν μνήματι λαξευτῷ, 

1 θοωρησαντες ἰπ  ΒΟΌΙ, 33. 

δ αυτω ἴῃ ΜΝ ΒΙΡ 33, 64. 

3 Ογηϊξ εαντων ΑΒΟΌΣΙ, πιίηυδο. 
4 απὸ μακ. ἴῃ ΑΘ ΒΌΙ, αἱ. 

8 σνυνακολονθονσαι ἰη Μ ΒΟΙῈΧ αἱ. ΤΙΝ. -- ΑὉ, εἴς. Β δλ8 αι δείοτε γυναικεῃ. 

ΦΊΦΒΟΌΙ, ὅο νετῖεβ. δδνε ος προσεδέχετο ἱΠπουϊ καὶ Ὀείοτε προσεδι,; ος και 
ἄντος αῆος ἰϊ. 

Ἵ ἀντο οτηϊτιεά ἴῃ ΒΟΌΣΙ, 13, 33, 69, εἰς. 

οὗ ττυδὲ ἰῃ αοὰ ἐκ οαχέγεμεῖσ. ΜΝ ατὶοῦβ 
βδάς8 οὗ πιεδπίπρ' δᾶνε Ῥδεη ρὰῖϊ οη τῆς 
Ψογάβ, ἀπο ὙΠΟ ἢ 18 ἴπαὶ Ϊεβυδ ἀϊεά 
ῬΥ ἃ ἴεε δοῖ οὗ ν»"]}, παπάϊπρ ονες Ηἰβ 
βου] ἰο αοἀἁ 25 ἃ ἀεροξὶϊ το Ὀς Κερὶ βαΐε 
ατοίδ, Βεηρεὶ, Ηδδη, εἰς.).---Ν ἐσ. 47. 
ἑκατοντάρχης, ἴῃς Ἄοεπίυτίοπ, ἴῃ ΓςοπΊ- 

τηληὰ οἵ ἴῃς βοϊἀΐεγβ παπιεὰ ἰῇ νεσ. 36.--- 
δίκαιος, τἰρῃίεουδβ, ἱπποςεπῖ; ἱπ τῆς 

411ε15 ἢς ςοπίεβϑεβ (ῃδι [εϑὺ5 15 ἃ ϑοῃ 
οὗ αοά. [{κ. ἰδ σἄγεξιϊ ἴο δοσιηιυϊαῖς 
τεβεϊπιοπῖεβ ἴο ΟἸγίβι᾽ 5 ἑἱμποζφηος: δσδὶ 
τῆς τοῦδεῖ, ἴδ τ86 οεπιυτίοη, πδη ἴδ 6 
ταυϊεϊτυάδα (νας. 48) Ῥεᾶσβ νν]πεβ8.--- ες. 
48. θεωρίαν, 5ἰρῆι, μετα ον (3 Μᾶςο. 
ν. 24).---τὰ γενόμενα, ἴδε (πΐπρΒβ1Βαὶ πὰ 
δΒαρρεηςᾶ ; σοπηργεβεπβίνεϊ ν, ἱποϊυάϊης 
τῆς οτυςίπχίοα ἀηὰ 411 [18 δοσοπιρδηί- 
τηεπίβ. ΤΒΟΥ πδὰ Ἰοοϊκεά οἡ ἂπὰ ᾿ἰδίεπεά, 
ἃπὰ {86 τοϑυῖῖ ννὰ8 τερτεῖ πὶ {πεν δά 
δά δηγιῃίηρ ἰο ἀο ἢ Ὀτίπρίπρ βυο ἢ ἃ 
ξαϊς οἡ ϑυςἢ ἃ τηδη.---τύπτοντες τ. σ', 
Ῥεδιϊηρ τπεὶς Ὀγεαβδίδ. 1κ. ἢδβ ἰπ πλϊπὰ 
Ζεςομαγίαῃ ΒΒ “ΠΟΥ 5.41} ἰοοκ οπ πὶς 
νυ Ποπὶ ἴΠ αν Πᾶνα ρίεγοεά δηὰ τηοῦγῃ " (χϊ. 
16). ἐῤπεέσερεφον; Κερὶ ροίπρ ἀναγ, ἰῇ 
1π||ὸ στουρβ, βαά-πεατιεὰ.---  εγ. 40. οἱ 
γνωστοὶ, Ηἷ8 ἀςοαιαίπιδηςεβ, ΘΔ} }|εᾶπ8 
τοῖν, ΜΏΟ 5: 111 τῆς ἐπά, Ῥαῖ δγ 
ΑΝ Υ. Μι. δηὰ ΜΚ. ἀο ποὶ πηεπιίοη {Πί8. 
Νο ψογὰ οἵ τῆς εἰενεη.---καὶ γνναῖκες : 
ννδστη-βεαγιεά ΟἿ᾽ Π]εαπ8 πεν ἴοο, δηὰ 
τοογρῖόη, τἰπογεΐοστς Ὀοϊάοσ νῆεσς (ἢ Ὠδασῖ 
88 (οποοίποᾶ; ΠΘΆΓΕΣ ΡῬγεβΊΔΌΪΥ, 
τπεσείοτε “" βεείηρ " ργεάίοιδὰ οἵ τῃεπὶ 
δρεςίδιν (ὁρῶσαι). Τῆε πιεπ βίοοά αδἱ ἃ 

δαντον ἰπ  ΒΟΌ. 

ΞαὔΖ ἀϊϑίδληςε, (ῃς ᾿νοπιθη οαγεᾶ τροσζα ἔοσς 
Ξεεὶπρ ἰμλπ ἴοσ σαϊείγ. 

γν. 50-56. Τἀε δεγίαὶ (Μι. χχνίϊ. 57- 
δι, ΜΚ. χν. 42-47).---τ ἐσ. 5ο. καὶ ἰδ 
ἱπιγσοάυσίηρ ἴπε Ὀτίρῃε βἰάε οὗ τῆε τγσαρὶς 
ἰσίυσχε, ἃ ψεϊςοπὶς σεϊϊεῦ δε τῆς 
διτονηηρ ἱποίἀεπίβ ργενι ουβυ τεϊδίςὰ : 

ἴδε Ν]ἱςεῖπι οὗὨ ἱπ) υϑεῖος Βοπουσγαθὶν Ὀυτὶεά 
ὉΥ ἃ ξοοά πιδη, ννῆο 18 ἀεβοσ δὰ ἢ 
᾿δὶρὰν υ]πε88 οὗ ἀδίδὶ! ἐῆδη ἰπ Μι. απὰ 
ἱ. --νὴρ ἀγαϑὸς καὶ δίκαιος, ἃ πιᾶῃ 

ξεπεσζουβ οσ ποῦϊες δπὰ 78. [Ιπειεδά οὗ 
τῆς ερίτπεῖβ εὐσχήμων (Μίκ. χν. 43) ἀπά 
πλούσιος (Μι. χχνὶϊ. 57), ἱπάϊςαῖῖνε οἱ 
βοοὶϑ! ροβιτίοη, {κι επιρίουβ Ψοσάβ 
ἀεβοτίριιν ΟΥἨ πιογαὶ οδαγαςίεσς, ἰεανίπρ 

εντὴς ἴο δεῖνα ἴΠ6 ἴοττηεσ ρύυγροβε. 
ἀγαθὸς Πα8 τείδεγεηςς ἴο ἰῇς ρεπεουδ 
δοῖ ἢε 18 ροίπρ ἴο Ρεγίογπι, δίκαιος ἰο ἢ᾽8 
Ρϑβῖ σοπάυςϊ ἴῃ σοηπεοϊίοη ΙΗ τἢς ἐπὶ 
οὗ 1685; δεῆςε ἴῃς βίδιεπιεηι ΣΟ] ουνπρ : 
οὗτος οὐκ ἦν, εἰς., ννΠΐ ἢ ἴογπιδ ἃ κίπᾶ 
οΥὗἩἨ ρᾶζεπίμεδὶβ ἴῃ ἴῃς ἰοὴρ βεηίεηςε.--- 
Ψες. 51. οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος, τν88 
ποῖ ἃ σοπδεητπρ ρΡᾶγίν, πεῖς οὐἱγ ἰπ Ν. 
Τ. Αἰοσγὰ τΐπκβ ἴῃς πηδαπίηρ 'ἰβ ἴμαὶ Βα 
αὐβεηϊςά ὨΙπΊ5ε} ἔγοτι πε πιεεῖίης. [εξ 
15 ΠΟρΕ ἰΐ πηεδη8 τηοτε ἴπδη (παῖ: ργεβεης 
δἵ {πε πιεεῖίηρ, πὰ ἀϊδββεπείηρ ἔτοσῃ ἰϊβ 
Ῥιοοσεεάϊηρβ.---τ. βουλῇ καὶ τ. πράξει, 
τθεῖγ σου η 56} δηὰ ἐπεὶς δα θβεαυεπὶ δοιϊίοα 
ἷπ οατγγίηρ τπδὲ οουπβεὶ ἱπῖο εῆξκεοι.--- 
ὃς προσεδέχετο, εἰς. : (Π|8 ἀεδοτίδεβ Βΐ8 
γεϊϊριομς ςὨαταοῖετ. Ὑμὰβ νὰ ανα ἄσεῖ 
βοςίαὶ ροπιτίοη, 8 Οσουπδεῖῖου ; ποχι 
φἰλιίεαὶ ςπαταςίεσς, φεπόσουβ δηά ἴυβῖ: 

. 
ς 
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οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω οὐδεὶς 1 κείμενος. 54. καὶ ἡμέρα ἣν παρασκευή, 
καὶ σάββατον ἐπέφωσκε. 

55. Κατακολουθήσασαι δὲ καὶ ὃ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυ- 

θυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας," ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη 
τὸ σῶμα αὐτοῦ. 56. ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ 
μύρα" καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, ΧΧΙΨΝ. 
1. τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων "ὄρθρου βαθέος, ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα," « Αείε ν. οἱ, 
φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς.ἴ 

2. ΕΥΡΟΝ δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 3. καὶ 

1 ουδεις ονδεπω ἴῃ ΝΟ (Τίδο ..); ονδεις ονπω ἴῃ ΜΝ 81, (ΥΝ.Η.). 

3 παρασκενης ἴῃ ΒΟ, 13, 346. 

8 Οπιϊξ καὶ Α0 αἱ. 80 8.). Εοτ δε καὶ ΒΙΙΡΧ 33 αἱ, πᾶνε δε αἱ (ΝΗ. ἰεχι). ἰῷ; 
Ὁ ςοἀά. 1,κὲ. νεῖ. πᾶνε δε δυο (ΥΝ.Η. πηᾶτρ.). 

4 ἄντω δἢετ Γαλ. ἴῃ Ὁ ΒΙ,. 

4 φπι τὸ μνημαηλθαν ἰπ Μ᾿. ΒΙ.. 

5 βαθεως ἰη ΜΑΒΟΌΙ,, εἴς, 

7 καὶ τ᾿ συν ανταις οπιτἰεὰ ἰη ΨΒΟΙ, 33 [,δῖ. νεῖ, νυἱζ. οΟρΡ. 

βπδΠν γαϊσίομς οματδοῖεσ, μα Ὑ8Ο ννᾶ8 
ψναϊτίπρ ἴοσ ἰὰς Κιπράοπι οὗ Οοά.---Ν ες. 
53. λαξευτῷ, ουἱϊ ουΐϊ οἴδίοπα, ἢεΓΕ ΟΠΪΥ, 
δηὰ ἰη Πδυϊ. ἴν.490.---οὐκ, πω, οὐδεὶς, 
δη δοουπιΚυϊδιίοη οἰ παρδῖϊνεβ Ο ἐπ ρ ἢ βἰβα 
τῆς Βοηοὺς ἄοπα ἴο ἴεβϑι8 Ὀγν ἀεροβιεπρ 
Ηἰβ Ῥοάγν ἰῇ ἃ ργδνίουβὶυ ὑπυϑεά ἰοπιῦ. 
-τ-᾿ ες. 54. κε, "νὰ δδοιΐξ ἴὸ 
ἄδυν, ἐϊμεεςεεδαΐ, Μυϊραῖς. ΤῊς ενεη- 
ἰπρ ἰβ πιεδηῖ, ἀπὰ τῆς ννοζά βεεζῃβ ἰῃ- 
δρριοργίδίθ. [κ. πᾶν ἢδνε υδβά [ϊ 88 ἰξ 
δα Βαὰ Ῥεδθὴ βρελκίηρ οὗ ἃ πδῖιγαὶ ἀδῪ 
(45 ἰπ Με. χχνιϊ. χὴ Ὁν ἃ Κἰπά οὗἉ ἱπδὰ- 
νεγίεηςα, οἵ ἰΐ πᾶν πᾶνε Ὀεεη υϑεὰ ἢ 
τεΐεγεηος ἴο ἴῃς οδηΐδεβ 111 ἴῃ Βοποὺς οὗ 
ἴῃς ἄδν, οσ (Πονίηα, τῆς [ενν!8ῃ: συδβίοτῃ 
οὗ οδΠΠππρ ἴῃς πἰρδς ἰρλέ Ἰυδδεὰ Ὀγ (δα 
εχ, Ρβ. οχ]νί. 3, ““Ῥτγαῖβε Ηἰπη, 811 γα 
δίαιβ οὗ ἰΐρλέ" (υἱάφ 1ιἰρμοοι, Ηον. 
Ηδεδ.). Οὖ ξ πιᾶν 6 ἃ ἰοιο οὗ ροεῖγυ, 
ἸΚεπῖηρ ἴ86 τἰβίπρ οὗ τῆς νμιοὸβ ἴο ἃ 
ἄανῃ. 8ὃ.ο Οαβαυροη, Ἐχεγεῖέ. αἀπέϊ- 
Βανγοπίαπαδ, Ὁ. 416.---Ν ες. 55. αἵτινες: 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ τὸ αἴ, Ὀὰϊ Ροβϑι ᾽ν τπηθαπὶ ἴὸ 
βυρρεβὶ ἴῃς ἰάδδ οὗ ἀϊδεϊποτίοη : 4116 ᾶῃ 
ΨΜΟΠΊΕΩ, δηὰ δ} ἐπ Τπαγδοῖοσ 848 γοὰ 
νοῦ ἐεχρεσὲ ἔπε ἴο Ὅς: ᾿ς4]-ελτίεά, 
Ῥλποιομδίειν ἀενοιεᾶ το εὶς ἀεδὰ 
τίεηά.---ὠἀἈᾷρώματα, 58ρίςεδ, ἀτγ.--μύρα, 

οἰηίγηεηξβ, ᾿ἰχυϊά,--νεσ. 56. ἰατς. τὴν 
ἐντολήν: {πεν ταβϑρεοϊεὰ {π6 ϑαρϑαιῃ 
δνν 8ἃ8 ΘΟΙΏΠΊΟΠΙΪΥ υπάετδίοοά. Τα 
Ῥύυγομαβε οὗ βρίςεϑ δπὰ οἰπίπιεπηιβ ἰβ 
νἱεννεά ὉΥ δοπῖε 848 ἃ ρσοοῦ ἱπαὶ ἴῃς ἄδυ 
οἵ ΟΠ γίβε 8 οσυςιῆχίοη 88 δἃη ογάϊπασυ 
ψνοσκίηρ ἄδγ. 
ΟΗΆΡΤΕΒ ΧΧΙΝ. ΤῊΞ ἘΕΒΌΚΒΕΟ 

ΤΙΟΝ. [πὸ τ8ῖ5 παεγαιῖνες [ἰκ, ἀϊνεγρεβ 

νἱάεἶγ οὶ Με. ἀπά Μίς, θοΐδ δ5 ἰο ἔα 
ΔΡΡαδζδῆςεβ οὗ ἴῃς Εἴβεη Οἤσίβε ἢ σε- 
Ρογίβ ἂπὰ δβ ἴο ἴπε βοεπε οὗ ἔδβεβε. 
ϑΡδοίαΙν ποιίοβδδὶς ἰ8 τς ἰἰπιϊταϊίοη οὗ 
τῆε ΟΒ τ βίορῃδηίςβ ἴο τῆς ῃεϊρῃθουτποοὰ 
οὗ ])εγαβαίθσω, σ4111ες Ῥεὶηρς ἰεῖ οὔ οὗ 
δοοοιηΐ, 

γν. τεῖϊ. Τὰς τοοηιδη αἱ ἐλ ἰονιὸ (Μι. 
χχν, 1-8, ΜΚ. χνί. 1-8).---ν τ, τ. τῇ δὲ 
βο το σ᾿: [6 δὲ ἀπδννεῖϑ (0 ἴῃε μὲν ἰπ {π6 
Ρτεοςάϊηρ οἴδυβε (χχίϊ!. 56) ἀπά οαττῖεβ τμΠ 8 
ΒΙΟΥΥ οπ νηϊπουϊ δὴν Ὀγεακ. Τῆς Τ.Ε. 
ῬΤΟΡΟΙ͂Σ Ῥεὶπεβ τῆς οἴδυβε ἱπισγοάπςεά Ὁγ 
τῇ δὲ 845 ρατί οὗ ἴπ6 βεπίεηςς Ῥερίπηίης 
ΜΠ καὶ τὸ μὲν, ἀϊνϊἀϊπρ ἴῃς ἴννο οἴδιβεβ 
ὃγ 8 οογῃμῃηδ.---ὄρθρον βαθέως (βαθέος, Τ. 
Ε., ἃ σοτγεοιίίομ), δὲ ἄδερ ἀδννῃ - νΕΓΥ 
ΕΑσὶγ. βαθέως 18 εἰπεῖ δὴ δάνεγθ οἵ δῃ 
ὈΠΌΒΙΔΙ ἔοσπὶ οὗ {πε ρεηϊείνα οἔὗἩ βαθύς. 
Τηΐβ δά]εοιίνα 18 ἔτει επον ἀδεὰ ἰὴ γαίεσ- 
εῆος ἴο τἰπι6. Ὑῃυ8 ΡΟ βαγ8 μὲ τπ 
Ιβγδβιτεβ σσοββεά ες Ἐεὰ ϑεᾶ περὶ βαθὺν 
ὄρθρον. ΤΒε επὰ οὗ τῆς ἄαννῃ ννᾶβ οδἱἱεά 
ὄρθρος ἔσχατος, 45 ἱπ τῆς 1ἰπ6 οἵ ΤΒεο- 
οτυ8: ὄρνιχες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον 
ὄρθρον ἄειδον (1ἀν]1} χχῖν., ν., 63). ---αρώ- 
ατα: ἴῃς μύρα οπϊεά ἕος Ὀτανὶιγ.--- 
εἴ. 2. τὸν λίθον, ἔπε βίοπε, ποῖ ρσονὶ- 

ΟἸΒΙΥ πιεπιϊοηεἃ ὃν 1,Κ., 2485 ἱπ Μί. δηὰ 
ΜΚ. ; ἢογ ἄοεβ ἢε (45 ἰπ ΜΚ.) δϑογῖρε ἴο 
ἴπ6 ΨΨΟΠΊΕΠ ΔΩΥ δοϊ!οἰτυδε 48 ἴο ἰΐβ σὰ - 
ΤΊΟΝΑ] : δπουβἢ ἴοσς ῃἰπὶ (πᾶὶ ἴμεν ἰουπά 
ἴϊ το!εὰ ἀὐναν.---ν τ. 3. εἰσελθοῦσαι δὲ: 
1818 18 οὈνίουϑῖγ ἃ θεϊίεσ σεδάϊπρ (ἴδῃ καὶ 
εἰσ. (Τ.Ε.)}, νΒΐοΒ ἱπιρὶεβ τθδῖ ταν 
Ἰουηᾶ ψνηδὲ πεν ἐχρεοῖεά, ὑνΒοσααβ {86 
ΕΙΩΡΟΥ ρτᾶνθ ννβ ἃ βιγρείβε.-- τεσ. 4. 
ἄνδρες, ἴννο »πεπ ἴῃ ἀρρεᾶσαηςς, Ὀὰὲ τἰτα 
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εἰσελθοῦσαι 1 οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου ᾿Ἰησοῦ.2 4. καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ διαπορεῖσθαι ὃ αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδού, δύο ἄνδρες ὁ ἐπέσ- 

δ Δεῖ κ᾿ δἰ τῆσαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις.δ 5. ἣ" ἐμφόβων δὲ 
ον. χἰ.13. γενομένων αὐτῶν, καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον ὅ εἰς τὴν γῆν, εἶπον 

πρὸς αὐτάς, “ Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν ; 6. οὐκ ἔστιν 
ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρθη Τ- μνήσθητε ὡς ἔλάλησεν ὑμῖν, ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλι- 
λαίᾳ, 7. λέγων, Ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὃ παραδοθῆναι εἰς 
χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
ἀναστῆναι." 8. Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ " 9. καὶ ὅπο- 
στρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου," ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα 10 τοῖς ἔνδεκα 
καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. 10. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ 
᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου,1} καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἱ 13 ἔλεγον 

1 εισελθ. δε ἰη ΜΒ ΒΟΌΙ, 1, 33 αἵ. 

3 του κυριον Ι. 18 ἰουπὰ ἴῃ ΦΑΒΟΙ, αἱ. 9]. (ΤΙ8..),. Ὁ δηὰ δοτης οοἄά. νεῖ. 1,8. 
οὐὐἶε τῆς ψΒοΪς; ἔ, δυττσ. Οὐζ, βἷπ. οπγξ κυριον. Η. εουπὶ {Πΐ8 οπε οὗ ἰδς 
“Ὑν εβίεσῃ ποη-ἱπίεσροϊδι!οηβ,᾽" τετηδσκίηρ ἴμδὲ (6 οοπιδίπδιίοη ο κυριος ἴησους ἱδ 
ποῖ [ουπὰ ἴῃ τπ6 ρεπυΐπε ἰεχὶ οὗ 1π6 αοδρεΐβ. 

δ αἀπορεισθαι ἴῃ ΒΟΌΙ,. 4 ανδρες ὄνο ἰῃ ΑΒΟΙ,.. ΤΑΕ. Ξ Ὁ. 

δεν εσθητι αστραπτουση ἰπ Β). ὍὁὍτα προσωπα ἰπ ΙΒΟΏΌΙ, 33, εἴο. 

Ἴσρυκ ἐστιν ὧδε ἀλλα ἡγεέρθη τνδληξίπρ ἱπ Ὁ ἃ Ὁ ς ΠΝ, ἃ “ ΑΝ εβίεσῃι ποῃ.-ἰπιεγροῖα- 
εἴοπ "; ““σοπλεβ ἴτοπὶ Μί. χχν!ϊ. 6 -- ΜΚ. χνΐ, 6 τὔγοννῃ ἱπίο δἂῃ δηξιῃεεὶς ἔσσω," 
νν.Η. Αρρ. 

8 οτι δει ἀεὶ αγθρωπον ἴῃ ΒΟ Ὶ, (ΤΊβοὩ., ΝΝ.Η.). 
ϑῬδῦς Ἔ6 Η2] οτηῖξ απο. τ΄ μν. ΟΝ. Ὀγαςοκειδ). 

10 80 ἴῃ ΒΓ, (ΥΝ.Η.). παντα ταντα ἴῃ ἐδ Ὁ (Τί8οἢ.). 

Ἅ ἢ Ἰακ, ἰπ ΜΑΒΏ αἱ. ῥὶ. 

δηρεῖϊο γαίσηεης (ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούση). 
πτνε ες. 5. ἐμφόβων, ἐδῶ βεμδὰ ἔτοπὶ 
ἔμφοβος, οἰϊεῆγν ἰπ 1Δῖς νυτίϊεγθ, οσ ἐν 
φόβῳ εἶναι. Μιὰς Ἡειτηλπη, σα Μέρεν., 
Ῥ. ὅο7.-- τὸν ζῶντα, ἴδε {ἰνἱπηρ' οπε, δἰγωρῖῪ 
Ῥοϊπιίηρ ἴο τῆς ἕλοι (πδιὶ }εβὺβ νν88 τίββη: 
ΠΟ ἰοπρβες ἀπιοηρ ἴδε ἀεδά.---μετὰ τῶν 
γεκρῶν, Δπιοηρ ἴῃς ἀεδά. Τῆς υβς οὗ 
μετὰ ἱπ τῃε βεῆβε οὗ δπιοηρ, υἱἢ τ86 
αηϊτῖνε, 18 οοπηπιοη ἰη ατεεῖς δυῖβοτβ, 48 
Ριηάατ᾽ 5 ̓ἴπ6 (Ργέκία, ν., 127): μάκαρ 

μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν. ΜΟΙ  τπηεπιοη8 
φςεσίδίπ βομιοΐδσβ ψῇο βυρρεβιεὰ τὶ μετὰ 
τ΄ νεκρῶν Βῃου]ὰ Ῥὲ τεπάεγοά “ νττἢ τῆς 
«οῖπρβ ἴοσ {πε ἀεδὰ,᾽᾽ ἐ.4., δε βρίοςβ δηά 
“πογίμαγία. Βαϊ οὗἉ [δϊδ βεπβε ἢ0 Ἴχδζηρὶς 
8α8 Ὀδεη οἶϊεά.---Ν ἐγ. 6. , εἴς.: 
ἴῃς τείδγεησε ἰδ ἴο ψῃδὲ [6βὺ8 (οἷά 186 
ἀϊδοὶρίεβ ἱπ {π6 πεῖρῃρουτῃοοά οὗ Οδ6- 
βατεᾶ Ρῃΐϊρρὶ (1χ.). Ὅτε 18 πὸ ἱπάϊςδ- 
ἴοι εἰβενθεγε ἴπαὶ ὑνοσηθη γεσα ὑγεβεηΐ 
Οὐ ἴδαι οκςολβίοη.---ὧς : ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ 
“{π4ι,᾽" Βαϊ “Πονν,᾽" π᾿ ψΒδῖ ἰεγηη8.---ν 
τῇ Γαλιλαίᾳ: τΠἷ8 τεΐδτεπος ἴὸ Ο411|ες 
δυρρεκία τδαὶ 1ἷκς. ννὰ8 ἀννᾶσε οὗ δποῖμεγ 

15 Οπιῖξ αὐ ΜΑΒΌΙ, εἴο. 

τείεσεποας ἴο Οδίϊϊεε δ ἐπε ρἷδος οὗ 
τεπάοζνοιυβ ἔοσ ἴπΠ6 πιεεῖίηρ Ὀεΐννεεη ἴῃς 
ἀϊβοῖρ᾽εβ δπὰ {δβεὶγ γίϑεη Μαδβῖεσ (Με. χχνὶ. 
32, ΜΚ. χίν. 28, ἴο νυν ῃῖςο ἢ ἴἤεγα ἰδ ποιδίπρ 
Τοτγεβροπάϊηρ ἴῃ [,Κ.).--ον ες. 7. τὸν υἱὸν 
το α.: βιδπάϊπρ Ὀείοτε ὅτι ἐκ του Ὁς 
Δ Κεη 88 ἅπ δοουδαῖϊνα οὗ τείδγεπος -ὸῷ 
βαυΐπρ' ἃ8 ἴο ἴπ6 ὅϑοη οἵ Μδη δαὶ, εἰς.-- 
ἀνθρώπων λῶν, δἰηζαὶ σηθη, οί 
ὨΘΟΟββαγ Ϊ Οεπεϊεβ οπὶγ (Μεγεσ, 1. 
νεῖββ, εἴς.), Ὀυϊ πιδῆ ρεπογα!ν (ΗΔΠπη). 
7εβὺυ8 δοίυδιν ἐχργεββεᾶ Η  πηβοὶζ πῃ τυ ς ἢ 
τῆοσς ἀεβπιῖς (εγη,8.---Ὗ ες. 0. ι- 
λαν, εἰς. : οἱ ἴδε 5βἰαίεπιεηὶ ἱπ ΜΚ. χνὶ. 
8, δοοοσάϊηρ ἴο νης τμὲ ψνοπιθη βαίὰ 
ποίπίης ἴο ΔΩΥῪ ΡῬεγβοῃ.---ννεσ. το: ἤεῖα 
ἴον τῆς ὅγϑβι {ἰπὶὲ [Κ. ρῖνεβ παπιεβ, δά ἀϊης 
ἴο ἵνο οὗ ἴμοβε παπηεὰ ὉγῪ ΜΚ. (χν. 47, 
χνὶ. 1) [οαππᾶ, πιεπιοπαὰ ἴῃ νιϊϊ. 3. ΜδγΥ 
Μαράδιεπε ἰβ πεσε οδ᾽εά τῆς Μαράδίεῃϑ 
Μαι.---καὶ αἱ λοιπαὶ, εἴς., 415ο ἴῃς οἴπεῖς 
Μοδη ἢ πε. ὙὍῊς δπιρμδβὶβ πλυβὲ 
1ϊε οὐ ἴῃς ρβεγβδοῃβ πδπηδὰ 88 ἴῃοβε ΨὮΟ 
τοοῖς ἴδε «οἰίεῖ Ὠαπὰ ἰπ ἱπίογηγίηρ ἴδ 
Αροβἕεβ.---σὺν αὐταῖς ἀεϑοτῖῦε8 με οἵμες 



“--15. 

πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όᾳς 

11. Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν 
ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 12. ὃ δὲ 

Πέτῤος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ " παρακύψας βλέπει Φ]ομα τα. ἢ 
τὰ ἃ ὀθόνια κείμενα μόνα - καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ 55. 

γεγονός. 3 

χι. ] 

ἃ Ἰόβα χίχ. 
40; χχ. 5, 

13. Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὃ 5.7: 
εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ἢ ὄνομα 
Ἐμμαούς - 14. καὶ αὐτοὶ "ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν ς Αεἰε χχ. 

συμβεβηκότων τούτων. 15. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ 
11; χχὶν. 
46. 

1 ταντα ἴο᾽ αντων ἰῃ ΜΒΌῚΙ, οοἀά. νεξ, 1,84ξ, 
3 Ψ ες, 12 ἰδ Δποῖποσ “ Υεβίεσῃ ποη-ἰπιεγροϊδιίοη," ναπεπρ ἰπ Ὁ ἃ Ὁ ες] (Τίβοῃ. 

οτηϊξβ, ὟΝ. Η. ἀουδ]ς Ὀσαοκεῖβ). 3 Β οπιῖὲ κειμενα, ἀπά ΒΙ, δανε προς αντον ἴοι π᾿ 
εαντον. 

3 ῃσὰν πορ. δῆεῖ ἐν α- τ΄. ημ. ἰῃ 3 Β. 

ΜΟτοΘη 48, ἰῃ ἃ βυδογάϊηδεες τᾶν, 7οἰπί- 
ἱπίοστηδηῖϊβ. Τῆς αἷ Ῥείοτε ἔλεγον ἴῃ Τ. 
Ε. πιᾶκεβ [πα σοηδβισυςσιίοη εαβίες, δηὰ 718 
οπ ἴδαϊ δοσοουπὲ πᾶν δε τερατάθά 848 ἃ 
ςοτγεοιίοη ὉΥ ἐμε βοσῖδεβ.--- εσ. τ᾿. ἐφά- 

σαν: Ρ'υζαὶ ψἰτἢ ἃ πδαυΐεῦ οἱ. που. (τὰ 
ματα), ἀεποῖίπρ τπῖπρ8 νἱίπους Πδ, 88 

ἴῃ ]ομη χίχ. 31, δεοᾶυβε πε “ ψογάβ," 
τϑροσίβ, ἃσε ἐπουρᾷῆε οὗ ἰπ {πεῖς βεραγαΐε- 
π688 (υἱάς ΝΝΊπεσ, ἃ ἵν 111.) 3. 4).--λῆρος : 
Βαῖα οὐΐν ἱπ Ν.Τ. τ [416 ἐαὶκ, ποξῖ ἴο Ὀ6 
τΆΚϑη βεγίουβὶν. 

νεῖ. 12, Ῥείερ γμης ο ἐΐλδ ϑεῤμίοἶγε. 
ὙΠβ νετβα, οτος 'π Ὁ δπὰ βοπὶα οορῖεβ8 
οὗ τδς οἷά 1,ατἷπ νετγβίομ, 18 τεραζγάεά ὉῪ 
ΒΟΠΊ6 88 8η ἱπιεγροϊδίίου. Ἐοὸσ ΒΟἢτ- 
ὉΔΟ ἢ Β ἸΠΘΟΙΥ υἱάς ποῖεβ ου ἴῃς δρρεπάϊχ 
το Μαδικ᾽8 αοβρεὶ (χνὶ. 9-20).--αἀναστὰς, 
τίβίπρ ὑρ, δυββοϑῖπρ τοτηρί δοιίοη, Κα 
ἴῃς πη; 881} δῆτεσ 1] Βα δ ἴδϑὲ τπουρῆϊ 
ἀδεγα πιρδξ Ὀε βοπιειίπρ ἰπ [ἢ ς τνοτηεη 5 
βίου. -- παρακύψας τηδν τηεᾶη : βίοορίπρ 
ἄονῃ 80 88 ἴο ἴοοῖκ ἱπ, δυιξ ἰῃ ΠΊΔΩΥ͂ 
ΒΒΑρ68 ἴῃ ΜΗΪΟΝ τδ6 νεγὺ ἰ8 υβεὰ τῇς 

Ἰάθα οὗ βίοορίπξ ἰ8β ποῖ βιρρεβίεά, Ὀυὲ 
ταῖμες ἰπδὶ οὗ τακίηρ 4 βίοϊθδῃ ἢδβίυ 
ίδπος τ ουϊδίγειοπμδὦ πεοκ. Κυρκα 
Εἶνεβϑ 88 ἰϊ8 τηδαπίπρ ἱπ ὑγοίδηβ ννυγιῖθγβ 
ἐχϑεγίο εαῤὶέε ῥγοσῥίοεγε (ΕΧΑτῚρ]68 {Πετα). 
Εἰεϊά (Οὐ. Νον.) υοῖε5. νυ ἀρρτονδὶ 
τῆεδε ψογάβ οἵ Οδβαυῦοη δραϊπδὲ Βαζοπ- 
ἴω (ρ. 693): “Μα]ε εἰἴδπι ργοῦδὲ ἀμρεὶ- 
ἑαίεηι βερυ ]οτὶ εχ εὸ αυοά ἀϊοίτυτ Ἰοάππε8 
86 Ἱποϊϊπαϑ56; Ὡᾶτὰ ατζδθοδ νεγὶϊδ8 μαρθεῖ 
παρακύψαι, αυοά βῖνε ἀε Τεπαδίγα βυπιδῖυσ 
εἶνε ἂς ἴδηιια, π0114π| ἱπο! πδιϊοπεπὶ οοτ- 
Ῥοτίβ ἀδϑίρπαι, συιδίετη βδ᾽ βηχὶς Β., βεά 
Ῥτοϊεηβίοπεπι (ΟἿ ροκίυ8 οὰπὶ τηοάϊοα 
φοτροσίβ ἱπουγνδιίοπε ᾿᾿.--μόνα, αἴοπα, 
νἰέπους τς Ὀοάν.---πρὸς ἑαυτὸν (οτ αὖ- 
τὸν) : τιοβί ςοππεοῖ [π|5 ἢ} ἀπῆλθεν «- 

ΜΕΠΣ ΔΊΨΔΥ 0 δὶ Ποπε, 88 ἱπ [Ὁἤη ΧΧ, 
10 (πρὸς τὴν ἑαντοῦ διαγωγήν, Ευτῆγ. 
Ζ'ρ.). Ὑδε Νυϊραῖς σοηπεοὶβ στη θανυ- 

ων -ὁ ζϑονῆε ηιγαμς, ἀπὰ ἰβ (ο]οννεὰ 
Υ ποῖ ἃ ἔενν, ἱποϊυάϊπρ ΤἈΘΟΡΕΥΪ. ἀπά 

Οτοῖκίαβ; ΝΟ αἰβο, ψν)ο ἴδγβ βϑίγεββ. οα 
τμε ἕδος δῖ τμς δηςίεης νεγϑίομβ ἜἼχοθρὲ 
ἴδε Οορεῖς 80 τεπάεσ.---θαυμάζων, ννοπάετ- 
ἰῃρ; ἴογ, τελδγκβ Επὺέμγ., ἢς Κπὸν ἴπδὲ 
τῆς Ὀοάγν δαά ποὲ ὕδεῃ οδισίε ομδ, ἔοσ 
τθεπ τῆς οΙοΥμ 65 ννουἹὰ ἢανε ὕεεη οαττίεά 
ΟΗ͂ αἰβο. 

γν. 13-35. ΟΝ ἐδ τοαν ἰο Ἐηυπαμς: 
ἴῃ 1. ΟὨΪΥ, δῃὰ οὔς οἵ [6 πιοβὲ Ῥεδυῖὶ- 
ἔα] ἀπά ἐε]Ἰοϊτουβ παγγαξῖνεβ 'π ἢἰ8 αοβρεὶῖ, 
ἴδ κθη, δοοογάϊηρ ἴο 1. Ν εἰ58 (1π Μεγεῖ), 
ἴτοπὶ Ἐδὶπθ᾽᾿ 8 ργεοδηοηΐοαδαὶ κα. Ἐείης, 
αῆες Ηοϊἐζπιαπη, τοπηατῖκβ οἡ ἴπ6 δϑβηϊίες 
ἰῃ βέγὶς πὰ σχεϊϊρίουβ ἴοπς δεΐνγεδη ἰξ δηὰ 
1. 1. δηά ἰϊ. 

γν. 13 Η΄. δύο ἐξ αὐτῶν, ἔννο οὗὨ ἑἐλέη:. 
ὙΒε γεΐδσεποα ουρδξ ἡδίυσδι!ν ἴο ὃς ἴο ἴῃ 6 
1αϑι-παπηεά βδυῦ͵εοῖ, {πὸ Αροβεῖεβ (νεσ. 
10); γεῖ που ψεσα εν ἄθπεῖν ποῖ Αροβίίεβ. 
Ἡξεηὸος ἰὲ ἰβ ἱπέεσγεά ἐπὶ ἴῃς τεΐεγεπος 18 
ἴο τοῖς λοιποῖς ἴῃ νεῖ. 9. Εεΐπα (480 
1]. ΜΝ εἰ88) τοῖπκβ ἴῃς βίου μιδά Ὥ 
οτἱρίπδιν ρίνεη ἴῃ ἃ ἀϊβεγθης οοππεοιίοη. 
--Εμμαούφ: πο ραηογα! ν ἰάεπεβεά 
1 Καϊοιίεῦ, της Ετηπλαυβ οὗ ̓ οβερθυ8, 
Β. 1.» νἱϊ. 6, 6, ἰγίπρ το τῆς πογίῃοννεβὲ οὗ 
7εγυβδίε (υἱάς ϑοδῦτεσ, Ὠϊν. 1., νοΐ. 1.» 
Ῥ. 253, ποῖε 138, δαπὰ Εστγεσ, ὕγαη- 
ἀογμηρέη, ῬΡ. τ68-0).---Ν εἴ. 15. συζητεῖν. 
ΤΒῖ8 Ψογά, δάάδεά το ὁμιλεῖν (ο ἀεδοτῖρα 
τδε σοηνεγβα οὔ ῆς το ἀϊβοῖ 168, διιρρεϑῖδ 
Ἰἰνεῖν ἀϊβοιιββίοπ, ρεγῆδρβ δοςοπιραηίεά 
ὉΥ δοπὶα ἢεδῖ, Οοπε πιὶρῃξ Ὀς βοεριϊςαὶ, 
τῆς οἵπες τόσα ἱποιϊϊπεά τὸ Ὀεϊΐενα ἴπ6 
βίοσυ οὔ τἢς ταβυσγεοϊίοη.---νες. τό. 
ἐκρατοῦντο, ἰπεὶς εγδ8 το276 ἡισἰά, ποτὰ 



6.6 ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΝ. 

συζητεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ 1 Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς - 16. οἱ 
δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17. Εἶπε 

δὲ πρὸς αὐτούς, “Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι, οὖς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλή- 
λους περιπατοῦντες, καί ἐστε σκυθρωποί; 18. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ 
εἷς,5 ᾧ ὄνομα ὁ Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν, “ Σὺ μόνος παροικεῖς ἐν δ 
Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις 

, : 

ταύταις ; 19. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ποῖα; " Οἱ δὲ εἶπον , “Τὰ 9 
περὶ Ἰησου τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης, δυνατὸς ἐν 
ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ - 20. ὅπως τε 
παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα 
θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν 21. ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός 

ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ. ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις 

ΤΜΑΒΙ, οπιΐ ὁ. 

8 Ἐοσ ὁ εἰ ΒΌ1, 1, 13 αἱ. ᾶνα εἰς. 

Ὁ τεϊδίπβ ο Ὀυξ οπηῖῖ8 αντος. 

3 και ἐσταθησαν σκ. ἰῃ 38 ε 88}. οορ. Ὁ 888 βἰπιηρὶν σκνθρωποι. 

4 Ἐοὸσ ὦ ὄνομα (ΑἸ, εἰς., Τί8.}.) Φ ΒΙ,ΝΧ Βᾶνε ονοματι (ΥΝ.Η.). 

δ πε ἐν ΑΒΌΙ, δηά πλδην οἴδεγβ. 5 Ναζαρηνον ἴῃ ΒΙ1,. 

Ἶ αλλα γε και ἰπ ΑΙ ΒΌΙ, τ, 33 (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 

τεοορτι βίη Ηἱΐπὶ (Ππεῖεὲ Οὐ ἰῃ τη ϊ8 
8εη86). ἱπβίδποαβ οὗ ἴπε υ8ε οὗ ἴῃς νεζγὺ 
ἴῃ 1Π18 βεῆβε ἱπ σείεσγεποες ἴο ἴῃς Ῥοάΐν 
Οτδϑῃβ ἃῖὲ ρίνεη ὉνΥ Κυρκε. [Ιξ ἰβ ποῖ 
Ποραβϑᾶγυ, ἢ Μαγοσ, ἴο Βυρροβα ΔΠΥ 
Βρεςίαὶ υἱνίπε δοιίοῃ οὐ ρύγροβε ἴο ῥὕσγαῈ- 
νεπὶ Κηον]εάρε οὗ 7650}8.--ἶετ. 17. 
ἀντι ετε : Δῃ δἼχργεβϑβίνε ννογὰ (ῃεῖς 
οηἷγ ἰῃ Ν.Τ.), οοπῆττηίηρ ἴῃς ἱπιρτεββίομ 
οἵ δηϊπιδαίεὰ δπὰ ὄἜνεη πεαϊεά οοηνεῖβαᾶ- 
τἴοη πιδάς ὃν συζητεῖν. Ιἐ ροϊπῖβ ἴο δῃ 
Ἔχοῆδηρε οἵ ννογάβ, ποῖ βίη ρὶγν, δυι ἢ 
ἃ οετγίδιη τηδᾶϑυγε οὗ εχοϊϊεπεπ. Α8 
Ῥτίσδειιβεχργεββεβῖς: “ ἔεγν 15 δἰ χυδπίο 
εἰ σοπηπιοίϊι8, αἱ βοσὶ ἀπηδὶ υδὶ ἀθ γοῦυβ 
τονὶ8 τηϊγίβαθς ἀϊββεεηΐεθ πα]]δπηαυδ 
ἐχρεάϊεπάϊ πο8 νίδπιὶ ἱηνεηϊεπῖαβ, δἰτοτ- 
οδηλυς ᾿ς. ὙΠε αυσβιίοη οὗ {πε βίγσδηρεσ 
αυϊοιον ρυὶ ἴο τῆς ἔνο νναγίδσγεγβ ἰ8 ποῖ 
ννπουῖξ ἃ τους οἵ Κἰπάϊνγ πυπιουτ.--- 
καὶ ἐστάθησαν, σκνθρωποί: τ[:8 ννε}]- 
αἰϊεβιθὰ στεδάϊπρ ρίνεβ 4 ροοά ργδρῃϊς 
Βεη86 -ο,ὄ κ᾿" {ΠῈῪ βίοοά 8111}, Ἰοοκίηρ 5δὰ ᾽" 
Ἐ.Ν.). ΑΔ παῖυταὶ διττὰς ἀυγίηρ ἴῃς 
τοῖ πιοπιεηΐϊβ οὗἩ βυγρτίβε δ [6 ἰῃ- 

«ετγυρτίοη οὗ ἐμεῖς τ1κ ὈῪΥ δὴ ὑπκποννῃ 
Ῥεζβοπ, ἂδπὰ ἰπ ἃ ερυσεῖης ἴοῃα.--- ες, 
18. ἀποκριθεὶς δὲ: αἱ ἰδ Αἴξῖ τε- 
φονετίηρ ἔτοπὶ βυγρεῖίδβε οὔθ οἵ {πεπὶ, 
ΟΙεοραβ, ἤπάβ δἰ8 ἴοηραε, δηὰ Ἵχρίδηβ 
ΠΥ ἴμ6 βυδ]εοὶ οὗἩἉ τπεῖγ σοηνεοσβδίιο..--- 
Σὺ μόνος, εἴς.: ἢς ὈερίπΒ ὈΥ ἐχργεβδίπρ 
8 βυγργίβε ἴπᾶῖ ἴῃς βίγδηρεσ 5πουϊὰ 
περά ἴο ὃε ἰοϊά, ΜΝ δὶ οουϊά {πεν ὃς 

ταὶϊκίπρ δρουὲ δυὲ τῇς οπς βυργοπια ἱορὶς 
οὔ τπε πους ὃ ὙΤΒε νετῦ παροικεῖς πχῖρδὲ 
τῆθδῃ : ̓ἷἵνα πϑᾶγ, δηὰ ἔπε ροϊπὶ οὗ ἴδε 
υεδίίοπ θεὲ: ἀἄοβὲ ἔμοι ᾿ἷνε πᾶσ 
Ἡκι βαϊδῆν (Ϊπ τὲ πεὶρῃρουτποοά οὗ 
Ἐτητηδυβ, ἃ ἴεν τι 11ε8 ἀϊβέδηι), ἀπά ποὲ 
Κπον,, εἴς. 80 Οτοιίβ, Ἐοβεησηῦιεσ, 
ΒΙεεκΚ, εἰς. ὙΤῆε υδυδὶ πιεδηίηρ οἵ ἴῃς 
νετῸ ἰπ ϑερῖ. δπά Ν.Υ. (Ηεδ. χί. 9) ἰβ ἴο 
δο͵ουσγῃ 88 ἃ βίγδησεσ, δπὰ πιοβὲ ἴδκε ἰξ ἴῃ 
ἴπδῖ βεῆβε ἤεῖὲ τῷ ἃτῖ ἴποιι ἃ βίγδηρεοσς 
βοϊουτηΐπρ ἱπ Ϊ]εγυβαῖθπὶ (4 ράββονεῦ 
τἰπιθ), δηὰ τπογείοσε ἱρπογδαης τς 
ἔζης ἰτηρ 68 ἰβοϊδιίοη ονεσ δπὰ αδονε 
εἴη ἃ βίζδηρεοι. ὙΠεγα ΨνΕσα ΤΏΔΩΥ 

δΙΓΔΠΡΟΙΒ ἰπ αγυβαῖεπ δὲ ράββονεσ 
Βεᾶβοῃ ; ἴδε ἔννο “τίεπάβ πηρῃς Ὀς Δπιοπ 
ἀπεηι; δυῖ ενδη νἱβίϊογ ἴτοπὶ (]}|6 6 
δηὰ οἵπες ρίδοθβ Κπενν 411 δῦουϊ ψνῃδὲ 
δὰ πδρρεπεά -Ὃ-. ἀἄο γουὺ ἰἷνε δίοπε, 
Βανίηρ πο σοπηπχυηίςδίίοη τνἰτῇ οἴπεγθ--- 
8 βίγδηροσ ἰῃ [αγυβαὶ απ 50 88 ἴο ὃς ἴΠ8 
ΟΥΪΥ πῆᾶῃ ΨΏΟ ἄοεβ ποῖ πον ὃ (μόνος 
408118ῆ.ε8 ἔγνως 45 ννῈ}} 48 παροικεῖε).-- 
ψεσ. 19. ποῖα, ννῆδξ βοζτὶ οὗ {πίηρϑὴ 
τυ] δὴ δθεςιεὰ ἱπάϊβετγεπος, τῆς ἔεὶρη- 
ἱπρ οὗ Ἰονε--οἱ δὲ εἶπον: Ὀοῖῃ ϑρεαὶς 
πον, ἀϊδβετιδυϊίπσς ἴῃς βίογν δείνεεῃ 
τΠ6π|.---ἀνὴρ π' τῆς, ἃ Ρτορῃεῖὶς πηδῃ, 
ἃ ἰρἢ εβεϊπηδῖθ, δας ποῖ τῆς ἢίρμεβι.--- 
ἀνὴρ πιᾶγ ὃς νἱεννεά 45 τεάδυηάδηϊ--- 
“ὁ οΙεραηΐεγ δϑυπάδι," Κυρᾷε.--- ἐσ. 20. 
ὅπως τε, ἀπά ἴον ; ὅπως Πεῖα -- πῶς, 
υδεὰ δἀνεγθῖδ!!γ νυν ἢ τῆς ἱπάϊςαιῖνα, Πέτα 
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τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον, ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 22. 
ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὄρθριαι 2 
ἐπὶ τὸ μνημεῖον - 23. καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἦλθον, λέγου- 
σαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἱ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν. 24. 
καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω 
καθὼς καὶ ὃ αἱ γυναῖκες εἶπον ᾿ αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον." 25. Καὶ αὐτὸς 
εἶπε πρὸς αὐτούς, ““Ὦ “ἀνόητοι καὶ “ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πισ- ( μετε οπῖν 

τεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται 26. οὐχὶ ταῦτα ἔδει «1 Οοερεῖε: 

1 Οὐε σημέρον 381, 1. 

Οἠΐγ ἴῃ ΝΙ͂Τ. Ὄδὲε τε Ἴοοππεοῖὶβ ψῆδὲ 
ἔο!]ονν8 τ νΒδὶ ροεβ Ὀεΐοτε 48 ἱορεῖμεσς 
ςοπϑιϊεατίπρ οπς σοπηρίεῖς ἱγαρὶς βἴογυ : 
δε Ὀεβὲ οὗ τίεῃ ἰγεαϊεὰ 45 ἴἢε ννογβῖ ὃν 
ἔπε 5.1 ϑιγ]εὰ ροοά.---καὶ ἐσταύρωσαν: 
τ ῖ8 σοπῆγπιβ δε ἰάθα βυρρεβίεά ἰπ τ8Ὲ 
τγανίουβ πασταῖϊνε οὗ [πε σσυοϊβχίοη (πὶ 
Κι τεραγἄεά ἐπαὶ ἀεεά 48 ἴδε ογίπι)ς οὗ 

τῆς 7 εν ἢ ρεορῖε, δηὰ ὄἼνεπ δ5 ἐχεουϊεὰ 
ὉΥ τῃεπ1.---νεσ. 21. ἡμεῖς δὲ, Ὀιι τσδ, ὁπ 
τῆε οἴδεσ μαπὰ, 45 ορροβεά ἴο [δε ργίεβϑίβ 
δηά τσυϊετβ.---ἠλπίζομεν, ψγετε Πορίπρ; 
πε Πορὲε ἀεδά οσ ἰπ αρεγᾶῆος πο. Βυῖ 
πον νῖάθ αβϑυπάδθγ πεβε ἀϊξαρροϊπιεά 
πε ἔγτοπὶ {πε τυ εσβ, οἰ βίο δΙν, ἴθ τπδὶ 
δεν οουἹά τεραγὰ βυσῃ ἂπ οπὲ 85 [ε805 
45 ἴπε Κεάξβεπιεσ οἵ ϑγαεὶ 1 λυτροῦσθαι 
ἰθ το θὲ ἴδκεβη ἰπ {πε βεῆβε οὗ ἱ. 68, 74.-- 
ἀλλά γε: ἴπεβε ννο ραγίίοϊεβ βίδπὰ 
τορεῖποσ ἤδτα ΘΟΠΊΓΑΙΥ ἴο ἴῃς ογάϊπαγυ 
ἀϑᾶρε οὗ Οτεακ ντίϊεσβ, πο βεραγαίες 
τῆ πὶ ὈΥ͂ ἃπ ἱπίεγνεηίηρ νοσά. [Ιἐ 15 ποῖ 
ΕΑΒΥ ἴο Ἔχρῦεββ ἴπ6 ἴυγη οἵ ξεεϊίπρ' [ΠΕΥῪ 
τερτεβεπῖ. ἢ αβ ἴδε ἐστιν ἰπ ἴῃς ρτε- 
νίοιιβ οἴδυβα πιδᾶπ ἰπδὲὶ {ΠΕῪ τπῖηκ οὗ 
Η πὶ 88 51}}]1 1ἰνΐπρ, πορίηρ δραϊπβϑὲ ἤορε 
οὐ ἴδε ρστουπὰ οὗἩΧΪῆς 'νογηεπβ τεροσῖ, 
τηεπιϊοπεά ἴῃ πε (οἱ ]οννπρ οἴδυβε, δηὰ 
ἄοεβ ἴπε ἀλλά γε ἐχρτεβ8 ἃ ϑυίηρ οὗ 
ξεοϊπρ ἀὐνᾶν ἴῃ ἴπε6 ορροϑβίϊε ἀϊγεςτίοπ οὗἵὨ 
Βορεΐεββηβββ ὃ τὸ γε πορεά, ψεὲ ψνουά 
κα το ἕορε 511}; γεῖ ἤονν σᾶπ ψε ὃ Ηδ 
ἰ5 ἀεδὰ ἴἴγες ἄδυϑβ, ἀπά γεῖ δραὶπ οἡ ἴπε 
οἵπες μαπά (ἀλλὰ καὶ, νετ, 22) ἴπετα 18 
ἃ ἴοσυ ρμοΐηρ πὲ ἰοοκβ {|ΚῈ ἃ στε - 
βυττεοϊίοπ. Ηον ἴτὺς ἴο [πὸ {Π|8 
αἰτεγπδιίοη Ὀεΐννεεπ πόρε δἀπά ἀεβραίγὶ 
σὺν πᾶσι τούτοις, ἰῃ δἀάϊιίοπ 0 41] 
1688. {πίπρβ, ἐ.4., 11 τπδὲ οαυβεά {πεπὶ 
ἴο Βορε: ρτγορδεῖὶς γίἣβ, τηδνεϊουβ 
Ῥονασ ἰη ψογὰ δηά ννοσκ, ἕδνουσ νυν ἢ 
ἴδε ρεορῖίε: ἔπεα ἰδ ἴπε παγά ἔδοϊ 
τοακίηρ πορε ἐοροϑεῖδις, -- ἄγεν: Ῥῖο- 
ὈΔΌΪΥ ἴο ὃς ἢ ἱπγρεοιβοη δ Ϊν τα 
αρίέμν, οτς ἴνε8 1818 τπἰγά ἀδν βίποβ. 50 
ατοιίυβ ἀπᾶ πιᾶὴυ οἴπειβ. Οπεσ βὰρ- 
Βεϑεουβ τα ἐμαὶ χρόνος οἵ ὁ Ἰησοῦς 15 

3 ὀορθριναι ἰῃ ΑΒΌΙ, 

ε 7.4.1. 19. 

8 Οπιΐε και ΒῸ (ΥΝ.Η.). 

ἴο Ῥ6 υπάετϑιοοά τὰ Αοἴβ χίχ, 38).-- 
γεῖ. 22. ἀλλὰ καὶ γ. τ΄ : ἱπιτοδυσίηρ 
Δηοῖβεσ Πορε-ἰπϑρίσίπς ρῆαβε οὗ πὰ 
βίοσυ.- --ἐξέστησαν ἡ., δϑιοπίΞῃεα 8.--- 
ὀρθριναὶ: ὀρθρινός ἰ8 ἃ ἰδΔῖε ἴοτπι ἴος 
ὄρθριος, ἀηὰ ςοηδετηπεά Ὀγ ΡΈτγπ.; τ86 
δἀ]εςῖίνε ἰηβίεδά οὗ ἴπε δάνεγ -ῷῷ βαῦὶν 
ΟΠ68, ἃ σοτηπίοη οἰαϑβϑίσαὶ υ8δρε.--- ἐγ. 
23. μὴ εὑροῦσαι, εἰς. : (πὲ ρατῖ οὗ ἴῃ 6 
ΟΠ ἢ 8 βίοσυ--ἰῇς δοὰν ροπο---ἰ 
δοςερίεά 85 ἃ ἴδοῖϊ ; πεῖς Ἔχρδηδίίοῃ οὐ 
πε ἕδος ἰ8 τεραγάθβά δ8 ἀουδίξιϊ!, 88 
ἌΡΡΘδγϑ ἕγοπι ἴῃς σδυϊίουβ τλᾶπηοῖ οὗ δχ- 
Ῥτεββίοῃ, --λέγουσαι, εἴς., ἴπεγ οᾶπια 
ϑβαγίπρ τλδῖ πεν μιδὰ 4150 ββϑη ἃ υἱξίομ οὗ 
Δηρεὶβ πο “αγ. Υεῖ τῆς υδ6 οὗ ἴῃ6 
Ῥτεβεηῖ ἰηἀϊςδῖῖνε, λέγουσιν, ἱπ τεροτιϊηρ 
ψν δὲ ([ΠῈ ἀπροῖβ βαἱά, βῆονβ ἃ νυ 18} ἴο 
Βεϊϊενε ἴῃς τεροσί.---ν εσ. 24. τινες τῶν 
σὺν ἡμῖν : ἃ ρεπεῖδὶ τείεσσοποα ἴὸ ἴδ8 
Αροβεῖθβ, ἐπουρῇ ἴῃς ρῆγαβε σονϑσβ 41] 
πὸ ἴονετθ οὔ ἴεβϑῃ8. ΤῆςἪ τινὲς ὑνεσα 
Ῥεῖεσ δπά οβπ (]οὔπ χχ. 3).---οΟὐτὸν δὲ 
οὐκ εἶδον, θυ Ηἰπι πεν δᾶνν ποῖ, 88 
βΒυγεῖγ, {πὶ πΚ ἐπε τνὸ ἔπἰεη 8, ἔπε  ουρπὶ 
ἴο πᾶνε ἀοπε παὰ Ηδβ σε ]!ν Ὀεεπ αἷϊνα 
ἴτοῦῃ ἴδε ἀεαδά. 

Ψεῖ. 25 ἢ. Ῥἔεςμς τῤεακς.---ἀνόητοι, 
“ε [ροἷ8᾽ (Α.Ν.) 18. ἴοο βίγοηρ, “Ἷ00] 158 
τααπ᾿ (Ε.Ν.) 8 θεϊίεσ. [6585 βρεᾶκβ ποῖ 
80 ΤΟΝ ἴο ΤΕρτΌδΟἢ 88 ὉΥ ννᾶὺ οὗ εἢ- 
σουγταρεπιεηῖ. ΑΒ υϑεά ὃν Ρ4ι] ἰη Δ]. 
{πν τ ἐπε χνοτγά ἰβ βασάεσ. “ϑιυρίά " πλίρῃςὶ 
Ὅε ἃ ροοά ςοἸ]]οαυΐαὶ εφυΐϊναϊεπι ἔοτ ἰξ Βοσγα. 
-πιστεύειν ἐπὶ π.: ἐπὶ νἰὩ ἀδεῖνε οὗ 
Ῥεγβοη δἴτεσ πιστεύειν ἰ8 σοτηπιοη, ΨἱὮ 
ἄδιϊνε οἵ τῃς τηϊηρ ΟΠΪΥ ἤδγα.--τνεσ. 26. 
ἔδει: Πεῖε 458 δἰννᾶγβ ἴῃ ἴζκ. ροϊπείηρ ἴο 
1π6 πδοδββιῖν τμαὶ Οὐ Τ. ρτόρῆεου βῃουϊά 
Ὀε [Ὁ1811εἐ4, Ασςςοτγάϊηρ!]νΥ [6818 18 ταργθ- 
δεηϊεὰ ἴῃ {πε πεχὲ νεζβὲ 88 ροὶπρ οἡ ἴο 
βῆονν ἐπαΐὶ ργορῆεου ἀεπιδπάεά {πε σουγδα 
οἔεχρετίεποε ἀδϑογίρεά : ἢγβε τῆς ραβϑίοῃ, 
τῆςη δηΐγδηος ἱπῖο ρίοτν.---καὶ εἰσελθεῖν : 
πα ραββίοῃ 18 ραδῖ, ἴῃς επίεγίπρ ἱπῖο 
ΒΊΟΣΥ ἴ8 5111} ἕο οοσηθ, ἱπογείογε ἰξ βεατη8 
ὑπῆϊ τὸ τηακε εἶσελ, ἀερεπάεηε 8 
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παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 2]. Καὶ 

ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν 1 
αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 
εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο " 

29. καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, “Μεῖνον μεθ᾽ πορεύεσθαι. 

28. Καὶ ἤγγισαν 
καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο 52 πορρωτέρω 

. ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστί, καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα." 8 Καὶ εἰσῆλθε 
τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 30. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν 
μετ᾽ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. 
31. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν καὶ 
αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν. 32. Καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους, 
“Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν," ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ 

Ὁ διερμηνευσεν ἰῃ ΒΙ, (Τίδοι., ΚΝ. Η. τεχι). 
ἐρμήνενειν (ΛΝ. Η. πηᾶτρ.). 

35 
πορρώτερον (ὟΝ. Η.). 

8 ηδὴ Ὀείοτα ἡ ἡμ-. ἴῃ 81, 1, 33 αἱ. 

Ὁ δια5 ἣν Ῥείοτες ἀρξαμενος 8 

ἰησατο ἰῃ ΑΒΌΙ, σ; ἔος πορρωτερω (ἰπ 401) ΑΒ 382 δᾶνο 

480 ἴῃ ΦΑΙΧ αἱ. '. ΒΌ οπιίξ εν ἡμ. (ὟΝ.Η.). Ἐοτ καιομένη Ὁ 8:48 κεκαλυμ- 
μενη (ὟΝ. ἢ. πιδγρ.). 

παθεῖν οὐ ἔδει. Μεγεὶ διρρίϊεβ δεῖ, 
Βοτσποπιδηῃ ταῦτα παθόντα, ἰῃς Νυϊραῖα 
οὕτω -- οὲ ἰέα ἱπέγαγε.---Ψεῖ. 27. καὶ 
ἀρξάμενος ἀπὸ, εἴς.: πεῖς ἰδ ἃ 
δτατητλδιῖςαὶ αἰ βου εν μετα αἷδο. Ης 
ταῖσδε Βερίη ἔσοπι Μοβεβ, θυ μον οου]ά 
Ἡς δερίῃ ἴτοπθ, Μοβεβ δηὰ 411] τὰς 
ΡῬιοριιεῖδὺ Ἡδμη, δἣεγ Ἡοΐηλπη, 
βυξρεβίϑ ἐμαὶ Μοβεβ δηὰ ἴῃς ργορῃεῖβ 
τορεῖδες γα βεῖ ἰη οοπίγαβί ἴο ἴδε τγεβὲ οὗ 
τῆς ΟΥ. Βυῖ [,Κ- βδεπὶ8 ἴο δᾶνε ἴῃ 
τηϊπὰ ποῖ δο πιυςἢ τολεγε [ε58 Ὀεζϑη 88 
τολαὶ ες Ὀερδη ἴο ἄο, υἱς., ἴοδοῦ -ὸὌ 
δεφίππίηρ (ἴο ἱπβίσυςξ [Ππ6πι) ἔγοτλ Μοβεβ, 
εἴς, νεῖ. 28. προσεποιήσατο, ἨΞς 
δϑϑυϊηεᾶ ἴῃς αἷἱγ οἵ οπα ροίῃρ ἕαγίβεσ, 
ὙΠ6 νετῦ ἴῃ δα δοῖϊνα τηεδπβ (0 Ὀγίηρ 
δῦους πδὲ βοπιεϊπίηρ 58.811 ὃὉς δοαυϊγεὰ 
ὉΥ Δποίμεγ, ἱπ τηϊάάϊθ, ὉῪ οπαβεϊῇ - 
“ἐτηδὰπὶ δ᾽ίᾳυϊά ἐδοῖο᾽" (ΑἸΡεγίὶ, Οὗϑεγυ. 
ΡλΙϊ., αἂ ἴος.). Ἰεβὺβ νυ ἰβῃεά το ὃδ ἰη- 
νἱιεὰ ἴο δἴαγ.--- νεῖ. 296. παρεβιάσαντο, 
δον οοηδβιγαίπεά ὉΥ δπίγεδιυ, δραὶη πὶ 
Αοἰβ χνί. 15, ουπά ἴῃ 6εη. χίχ. 9.-- μεθ᾽ 
ἡμῶν, ἡ Ἰἢ υ8, ρτεβυτηδΌΥ ἴῃ τμεὶς Βόσης 
οὐ Ἰοάρίπρβ. Π ἴΠποῪ ψεσα δὰ σιυαϑίβ 
δεν οουἱὰ ποῖ νψνεἰϊ ἰηνίξες δηοίδετ.--- 
πρὸς ἑσπέραν, κέκλικεν ἡ ἧ.: ἔννῸ ρἢγΑβε8 
ὙΒετο πα ννᾺ8 σπου ρῇ, ὉΥ νΥΑΥ Οὗἁ ργεββ- 
ἱπρς {πεῖς {ε!]ονἴγανεῖεσ. ὙΠῸ τπλᾶκα 
{δε πιοβὲ οὗ τῆς ἰδῖς βουγ, νος ἰδ ποῖ 
τηεῖτ ἮΝ ΤέΆβοΠ ΤΟ εἶ 30. λαβὼν τ. α., 
εἴς. : [6808 Ῥοββί ΕΪΥῪ Ὁ τεαυσϑὶ ἀβ8Β.Π|68 
τδς ροδίτίοη οὗ πμοβὲ, ργεραγεὰ ἔογ ὉῪ ἴῃς 
Ῥηενίοῦε Ἔχεγοίδβε οἱ ἴὔς ξυποιίοη οἵ 
Δίδδῖεσ, ΒΥ τΠ|5 εἶπιε ἃ βυβρίςίοη οὗ νν πο 

Ης ψὰβ μαὰ ἀανποᾶ ὑὕροη ἴῃς ἴνο 
ἀϊξοὶρίεβ. ὙΜΗΪς Ηξ ϑροῖκς οἷά ἱπιρτεβ- 
βίοπβ οὗ Ηἰΐἴβ ἐεαςπίπρ ψγεσα τανϊνοὰ 
Ῥείςδει8).--- εσ. 31. διηνοίχθησαν οἱ 

.» Ἐμεῖς ἐγεβ ψγετε δὲ ἰεηρίῃ ορεπεά, ἃ 
Ὀϊνίπε εἴες!ξ, μὰ μανίηρ [15 ρβυοποϊορίςδὶ 
οᾶιι868. Εὐζῆν. ϑυρρεβῖβ (Π6 86 οὗ 86 
ΜΕ] Κπονγη ὈΪεβϑίηρ ΌὉΥ 7εϑὺ8 85 αἰάϊη, 
τεσορηϊίοη. Τῆς ορεηίηρ οὗ (ῃ8 τοῖπά 
ἴο ἴδε ργορμείϊς ἰθδοῃίηρ οοποεγπὶης 
Μεββίδἢ 8 βιβεγίπρ ννὰβ δα τηδίῃ ῥγα- 
᾿απόσ μὰ ἴος τῆς ορεπίπα οὗ τῆς εγεβ 
8 ψοπάεσ ἰβ {μεν ἀϊὰά ποῖ τεοορτΐϑα 

7εδὺβ δβοοπεῖ.--ἄφαντος:; δὴ δδεὶν 
Ῥοειίςαὶ δηὰᾶ ἰδίβ ὑγσοβε '᾿νοτά Ξ- ἀφανής, 
ποῖ ἰῃ ϑερῖ., πεδῖα οπἷἶγ ἱπ ΝΙΤ. Αὔες 
Ῥείπρ τεοορηΐβεά }ε808 Ὀδοᾶπιε ἰηνίβὶ δε, 
ἀπ᾽ αὐτῶν, ποῖ (ο {πεῖ (αὐτοῖς) Ὀυΐ τοπ 
1πεπὶ, ἱπιρ᾽ γίπρ ἀερασίαγε ἔσοπὶ ἴῃς Βουβ6. 
ϑοπιῖε ἴᾶκε ἄφαντος Δάνετγθ! 4} 85 φυδ]ν- 
ἱπς ἴῃς ἀεραγίυτε Ξ Ης ἀερ ποτὰ 
τπεπὶ ἰπ δη ᾿ην᾽ βι0]ς τηδπηεσ. 

γν. 32-35. Αὐίεν Ἅεδι5' ἀεῤαγέμγε.--- 
γες. 32. ἡ καρδία καιομένη, [με Βεατί 
Ὀυγηΐηρ, ἃ Ὀεαυε 1} Ἔχργεββιοη ἴοσ ἴδ 6 
ἐπιοίίοπαὶ εἤεοὶ οὗ πεν ἔστ ἀδινηίπς 
οη δε πιϊπὰ ; ςοτηπιοη ἴο βδοζεὰ υυτἰΐεσβ 
(υἱάα Ῥα. χχχῖχ, 4, ]εζεζ. χχ. 9) ψἱἢ 
Ῥιοίδηε. Ὑμεῖς πεατὶ ὃὲ το Ὀυγῃ 
ΜΏΠς τῆς βίγαηρες Ἔχρουηάεά ϑοτίρίυγα, 
δηὰ Κερὲ δυγηίηρ, ἀπά δυτγηΐὶη ὑΡ ἱπίο 
δνες οἷδοασος ἤδῃις, 88 Ηδ νεηὶ οἢ-- 
“ να]άς εἰ ἀϊυ.,᾽" Βεηρεῖ. [ἔ ἰ8 πες πεαγί 
τηδὲ 888 Ὀεεη ἀτίεὰ ὉΥ ετἰδυϊδιίοη τμαὲ 
Ὀυτπβ δο. Ταῖβ δθυγηΐης οἵὐἨ (πὸ Πεατὲ 
εχρεγίεποε ἃ ὉγΥ ἴδε ἴνὸ ἀϊδοὶρίεβ τνᾶς 



2)---,4. ἙΎΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ὁδῷ, καὶ Σ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς ;" 433. Καὶ ἀναστάντες 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηθροισ- 
μένους 3 τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 34. λέγοντας, “Ὅτι 
ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως, καὶ ὥφθη Σίμωνι." 1ς. Καὶ αὐτοὶ ἐξη- 
γοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

36. Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς 4 ἔστη ἐν μέσῳ 
αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Εἰρήνη ὑμῖνδ 37. Πτοηθέντες ὁ δὲ καὶ 
ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 48. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
“Τί τεταραγμένοι ἐστέ; καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν 
ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 30. ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας 
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μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι 5. " ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε ὅτι πνεῦμα ἡ Αεῖε χνί!, 
σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα." 40. Καὶ 2, Εν. 
τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.9 41. ἔτι 

δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοῖς, 
“«“Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 42. Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος 

Η 
ἐν τ. 

ΤΉΜΒΌΙ, 33 οπιῖς καὶρ 

3 ἡθροισμένους ἰη Ῥ ΒῸ 33. 

4 Οπξο |. ΜΙ ΒΌΙ, 6: αἱ. 

8 ογτωξ ἡγερ. ο Κ' ἴῃ ἩΒΌΪΙ, Σ, σ31. 

δ καὶ λεγει αντοις εἰρ. υμιν τνδητίηρ πῃ Ὁ ἃ Ὁ ς 6531; ἃ “ νγεδβίεγῃ ῃου-ἰπίεγροῖα- 
εοα,» ὙΠ ΑΡΡ, Οπμείεά αἴδο ἘΥ Τίβοῃ. ἷ 

5 Β Βὲ8 θροηθεντες (ΝΗ. πηᾶτρ.). 

7 τῇ καρδια ἰπ ΒΌ. 
9Ὸ «Ὁ ε 653 βγτ, οὐγ, οπιῖξ νεῖ. 40. 

ἐγρίςοδὶ οὗὁἨἩ ἐμ Ἴχρεγίεηςς οὗ ἴ8ε ψμοῖς 
δεῖν ΟΒυγο νἤεπ ἰξ ροὲ ἰῃς Κεγ ἴο ἴδε 
δυβετίηρθ οὗ ]εβυ8 (Ηοἰσπιδπη, Η. Ο.). 
Ὑδεῖγ ουδὲ δηά [8 τεπιονδὶ ννᾶ8 ςοτηπιοη 
το ἔπεπὶ Ὡ τηδηγ, ἀπὰ ἰμδὲ 18 Ὧν ἴῃς 
ΒίοΙΥ ἰ8 ἰοἱΪὰ 80 οδγοῦἶἷγ Ὁ [.Κ.--ὡς 
ἐλάλει, ὡς διήνοιγεν (νἱίμουϊ καὶ), 48 Ηε 
ΒΡΟΙε, 88 ΗεἜ ορεπεά, εἴς. ; ἤτβὲ ἴδε 
Βεπεγαὶ τπεη ἔπε πιοσα βρεοίϊβο ἔογπι οὗ 
ἔπε ἴδοῖ.--νες. 33. αὐτῇ τῇ ὥρᾳ: πο 
εἴτε ἰοβὲ, πγδϑὶ ρεσῆδρϑβ ἰεἰς μα] βηιβμεά, 
ὯΟ ἔξασ οὗ ἃ πίρῃὶ Ἰοῦγηεγ τῆς αἰενεη 
τηυβῖ δε ἰο]ά αἱ οπος ννδαϊ 88 παρρεηςά. 
“ΤΠΕΥ τη {π6 ῬνΠοῖς ΨΑΥ ἴτοπι ονεσου " 
(ὑπὸ περιχαρεία4), Ευϊκῆγ. Ζίρ.---Ν ες. 
34. λέγοντας: ἴῃς Δροβίοϊίς σοπΊρϑηΥ 
δανς {δεῖς δίοσυ ἴο 161}: ἃ γίβεπ [νογά 
βεεῃ ὃΥ οἠς οὗ {πεῖς πυτηδεσ. Τῆς ἔνο 
τοπὶ Ἐπιηδυβ ψουἹὰ ποῖ Ὀ6 ΒΟΥ ἐπαῖ 

. πον Πδά θεδεη ἰοσγεβίδιεά, [ὲ νου]ὰ Ὀ6 
ἃ Μεϊσοπια σοπῆγπχδιίοη οὗ ἱμεὶς ονη Ἔχ- 
Ῥετίεπος. Οῃ ἴδε οἵδεγ πδηά, {πε ςοπι- 
ῬΔΩΥ ἰπ ]εγυβαίεπὶ νου] Ὀε ρἰΔὰ ἴο Βεᾶσ 
«μεῖς (αἷς ἕον [Ὡς βᾶπιε τεᾶϑοθ. 80 1πεῪ 
τοϊὰ ἰξ οἰγουπιοιαπεία!ν (τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, 
γεῖ. 35). 

γν. 36-43. ζέξες ἀῤῥεαγς ἐο ἐπε εἰευεμ 
(τ΄. ΜΙκ, χνὶ. 14, ]οπη χχ. 10-23).---᾿  εσ. 

δ εγὼ εἰμι αντος ἴῃ .ΒΙ, 33. 
Α “ΥΜνεβίεσῃ ποῃ-ἱπιεγροϊδείοη," ΚΝ. Η. 

36. ἔστη ἐν μέσῳ α. βιιρρεξίβ Δῃ ἃ - 
866 88 βυδάξῃη 88 δε ἀξρααις ἀστα τῆς 
ἔνο Ὀγείἤγθη.--νεγ. 37. πνεῦμα, ἃ 8ρἰτἰξ, 
ἰ.6., ἃ ἴοτπι τεοορηίβδοϊς 88 τηδὲ οὗ [ςδι8, 
Ῥυϊ οὗ [ε8118 ποῖ γίϑεπ δι σοτης ἔτοτ {πὸ 
ψοσὶά οὐ τῆς ἀεδὰ ἀϊδετηροάϊε οὐ οηἱΥ 
ὙΠ ἀπ ἀρράσγεπι θοὰν ; τπεγείοσα ἴῃ 
ψνεσα ἰεγεβεά δἱ ἴῃς εἰρῃξ, ηοεννπδιδπά- 
πρὶ ναὶ {πεν πὰ Πρλτα.---ν ἐγ. 38. 
τεταραγμένοι ἐστέ; ννὮγ ἅτε γε ἀϊδιυτεά ἢ 
οζς αδομέ τολπαΐ ἅτε γε ἀϊδτυτοεὰ ὃ τακίπρ 
τί 88 οδ)εςῖ οἵ τεταρ, (5.812) .--- ετ. 30. 
τὰς χεῖράς μου, εἰς. : [68:18 δῆοννΒ ΗΪ8 
μαπάβ δηὰ ἔεεξ ψ ἢ τῃς Ψψουπάβ (ο 
βδιϊβίν τμεπὶ οἵ Ηΐ8 ἰδεπεῖιν (ὅτι εἰμι 
παῤ Τῆδη Ηε διἀ8 ὍΡΟΝ ἴσους Ηϊπι 
(ψηλαφήσατέ με) ἰο 5αῖἴὶ ΘπΊδεῖνε8 
οἵ Ηἰβ ἀρ αν τ μων ἐν δεεὲ 8 
τῆς τπιϊπὰ ; ψ8 τπῸ γα ἴῃ οᾶ86 οὗ {86 
Ῥεεοράϊπα ἴδετε.--ὅτι: εἰτπες ἐλαέ, οὕ 
ἐραμ56.---Ν εν. 40. ΝΕΙΥ ποδεῖὶν Ομ χχ. 

20 ἃπά ροββϑί!υ δὴ ἱπίεγροϊαϊίίοη. [Ιξ 
δεεπιδ βυρεγῆυουβ αἴεγ νεσ. 30.--- εσ. 41. 
ἀπὸ τῆς χαρᾶς, ἃ ρΡΒγοποίορίοα! ἰουςΒ 
αυϊς ἰπ 1.5 πιᾶππεσ. ΟΥ̓ χχίϊ. 45: 
δεῖς δβίεερ ἔγοπι στίεΐ, πεγε ὑπρεϊΐθνογ 
ττοῦὶ Ιου. Ἠδδη τᾶκεβ χαρά δἠεςενει,. 
--τι βρώσιμον, δηγιπίπς εδδιδῦϊε, Βθῖα 



όξο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΝ. 

ὀπτοῦ μέρος, καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου. 43. καὶ λαβὼν ἐνώπιον 
αὐτῶν ἔφαγεν. 44. Εἶπε δὲ αὐτοῖς,2 “Οὗτοι οἱ λόγοι, οὖς ἐλάλησα 
πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα 
ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως καὶ προφήταις ὁ καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ." 4ς. 
Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς " 46. καὶ 

.» «α 
εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅτι οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει δ παθεῖν τὸν 
Χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47. καὶ κηρυχ- 

θῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ δ ἄφεσιν ἀμαρτιῶν εἰς 

πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 48. ὑμεῖς δέ ἐστε 

Ἰ και απο φὸς κηρ. οπχϊετεὰ ἰῃ ΦΑΒΌΙ, (Τίθοξ. ; ΝΝ.Η,, ἰεχὲ, νει τς τγοσάβ ἰῃ 
τοᾶτρ.). Α ϑυτίδη δηὰ Ὑν εβίεσῃ ἱπέεγροϊβιίοη. 

3 πρὸς ἀντους ἰπ  ΒΙΧ 33. 
8 Αἀά μον ΑΒΌῚ, 33. 4Β 888 τοις προφ. (Ν. ἢ... 

δ καὶ οντως εδει οτϊτἰεά ἱπ  ΒΟΌΙ, ἃ ὃς ε 853; δὴ ἐχρίδηδίοσυ δά ἀϊείοη, 

δ εἰς ἴῃ 3 Β (Τίδβοϊ., ΝΝ.Η., (εχ). ΟἿ δᾶνε και (ΚΝ. Η. πιαγρ.). 
τ ἀρξαμενοι ἱπ ΜΒΟΙΝΧ 33 (Τίβοῃ,, ΝΝ.Η.). 
ΒΊΨΒΟΙ, μᾶνα ὑμεῖς ψνἱϊπουῖ δε, ἀηὰ ΒῸ οπιίς ἐστε. 

οἷν ἴῃ Ν.Τ.--- ες. 42. ἀπὸ μελισσίον 
κηρίου, οὗ ἃ Ὀεε-οοπΡ. ΤΒε δάϊεοϊῖνα 

οὐοῦζβ Πού Βοσα οἶδα. κηρίον ἰ8 ἴῃς 
αἰϊπιίϊπυϊίνα οὗ κηρός. Τς ψογὰβ δῖα 
ῬιοθδῦϊΪν ἃ ΕἸΟΒοΞ ὙΕΙ 43. Ὑπαῖ ]εδὺ8 
δῖε 5 φάγε ἢν βίδίεά. ὌὍδα πηδίθσίδ]ὶ 
08 ενϊποεά βεεπηβ ἱποοῃβίβίεηε νυνί 
δε ρπειμηδῖς παῖυτε οὗ ΟὨγίβι᾽β Ὀοὰν 88 
βυρρεβίεά ὉΥ βυάάξη δρρεαγίηρ δπά ἀς- 
Ῥατζίυτε, ἀπά ἢ τῆς ἱπηπιογίαὶ ἔογτ οὗ 
επιδοάϊεὰ [16 ζεηογαῖγ. Ηδἤπ βυρρεβῖβ 
τηδὲ ἴπε πιδίεγι!!ν Ψν88 δβδυπηεὰ ὉΥ 
]ε88 ἴογ (6 πιοπιεηξ ἴο βαιβίυ ἴῃς 
ἀἰβοῖρ᾽εβ παῖ Ης παά ἃ Ὀοάν, δπά παῖ 
Ἡς νν»ὰβ τίβεη. Εὐτῆγ. Ζὶρ. Ἔχργαββεβ ἃ 
δ᾽ πΉ118γ νίαν, βιδεπρ ἔπαὶ Ἐβι8 δίς δπὰ 
ἀϊρεβιίεά βιιρεγηδίυγα! ν (ὑπερφνῶς), δηὰ 
τπδὲ ψῆδὶ Ης ἀϊά το Βεῖρ τῆς (88 οὗ τς 
ἀϊδβοὶρ᾽εβ ννὰβ Ἔχοερίίοπδὶ πῃ γεΐεσγοηςς ἴο 
τῆς ἱπιταοσίαὶ Ἴοπάϊείοη οἵ τῆς ὉὈοάγ, 
ας ρα απο υμὴ ἢ ἴο ἄο μιὰν 
Μουπάϑ ΟΣ ε τερος 
τὴν ἀφθαρσίαν τοῦ αὐμῶτοῖ οὐ ταλὰς 
ἕξει, ἢ βρῶσιν προσήσεται). 

νν. 44-490ώ. Ῥαγέϊηρ τοογᾶς.--εἶπε δὲ 
αὐτοῖς : ἴἴ ἰβ δὲ {πΠ|8 ροϊπὲ, ἢ ἀηγνπετζε, 
παῖ τοοτὴ πιυβὲ Ὀ6 πιδάε ἴοσ Δη εχίεπάεά 

΄οά οὗ οσοδβίοηδὶ ἱπίδγοουσβε θεῖνεεῃ 
εδὺ8 ἀπά Ηἰβ ἀϊβοῖρ᾽εβ βυςοῆ 88 Αοῖβ. 3 

δρεδκ8 οὗ. [Ιἱ ἰ5 οοποαίνδοϊς ἐπδὲ ννμδὲ 
ἔο!ΠονΒ τοΐεσβ ἴὸ ἃποῖμοσ οοοαβίοθ. Βυΐ 
1. ἰΑκεθ πὸ μαΐπβ ἴο ροίπὶ ἐπδὲ ουΐ. 
Ηΐ5 παιγαῖῖνε γεαάβ 38 [ἢ ἢς Ψψεζε 8.1]] 
τεϊαιίηρ ἴῃς ἱποίάοπιβ οὗ ἴῃς βᾶτηδ τηδεῖ- 
ἴῃ. [πὶ δβ αοβρεὶ ἴδε ροϑβί-γεβυσγεοίίοῃ 
ΒοδηεΒ 866πὶ 8411 τὸ [411] νυν ίπ ἃ βίηρὶς 
αν, ἰμδὲ οἵ ἴδε τεβυτγγεοτίοη.---οὗτοι οἱ 

λόγοι, εἰς., ἴπ686 τε ἴπ6 τοσάβ. ἍΜ Σ 
ἙΕυϊῃγν. Ζίρ. ννὲ παίυγδα!!υ δὶς : Ὡς ἢ ὃ 
(οὗτοι ποῖοι; δηὰ ἔδετα Πα ἰεᾶνεβ [{). 
Ηαδνε νὲ ἤεγε πε οοποϊυάίϊηρ ἵταρτηεης 
οὗ ἃ ἴοπρες ἀΐβοουγβε ἠοῖ ρσίνεη Ὁ ἔκ, 
Ῥοββί δὶ (ῃς επά οὗ ἃ ἀοουπιεπε οοπεδίη- 
ἱπῷ ἃ τεροζτί οὔ ἴπε ννογάβ οὗ ]|ε80ὺ8 
ξδπεσαῖν (8ο 1]. ΝΥ εἶβ8 ἱπ Μεγε) δ Α8 
ἴμεν βιδηὰ ἱπ 1Κ.᾽8 πασγαῖϊνε ἴῃς βεπβ 
τηυϑὲ δε: ἴπεϑε δνεηῖβ (ἀδεαῖϊβ δηὰ 
ταβυγγεςτίοη) 18] {πὸ ᾿νοτάβ 1 βροῖα ἴο 
γοὺ Ὀεΐοσα τῶν ἀδαῖῃ. [{ ἐμαὶ ὃὈς δα 
τηεδηΐηρ ἴῃς πιοάς οὗ εχργεββίοη ἰβ 
Ἐου]ᾶτ.---ν τ᾿ ν. Μωσέως, εἴς. : Μοϑεβ, 
τορδεῖβ, Ῥβδίπιβ, ἃ πὶ (ηο0 δζγίίςϊα 

Ῥείοτε πι ος Ψψαλμοῖᾳ) -- τὴ 
ΜΠοΪς ΟἿ. σάποη. 80 σῇοβι. Οσ, {πεβ86 
ἴῆτες ῥαγές οὗ ἴῃς Ο.Τ. {πε πιαΐῃ ϑουτοαβ 
οὔτῃε Μεββίδηϊς ρεοοί(Μεγνεσ, Ηδῆη,εῖς.). 
Τῆς ἰαδΐϊεσ ἴῃς τῆογε {|Κεὶγ.--- νεῖ. 45 
Ῥοἰϊπίβ ἴο ἀεί! !εὰ ἐχροβίτίοη οὗ Μεβδβίδπις 
ἰεχίβ, ζθπεσαν ταίεσγε ἴο ἰπ νεσ. 44, 88 
ἐπ (8ς οδβεὲ οὗ τς νο Ὀσγείΐμτεη.---  εσ. 
46 ρῖνεβ ἴῃς ςοποϊυβίοη οὗ ἴπε ἐχροβίτοσυ 
ἀΐξοουτθα ἱπ ΟἾσίϑι ̓Β ονὴ ψογάβ (καὶ 
εἶπεν, ὅτι) -- (πε ρἰδὲ οὗ ρσορῆεου 18: ἴῃς 
Βυβετγίηρ δηὰ γεβυγγεοϊίοη οὗ ἴῃς ΟΠσὶβὲ, 
δηά τῆς ργεδοπίηρ ἰη ἴἢς πᾶπηε οὔτῃς Εἴβεη 
Οπε, ἴο 81] πδτίοῃβ, οὗ τερεηΐδηςε ὑπο ἴῃς 
τεπηϊββίοη οὗ βίῃβ.---  εσ. 47. ἀρξάμενοι: 
1818 ννε]!-αρργονεά τεδάϊηρ ψίνεβ ἃ βδῖϊ8- 
ΤΑΟΙΟΥΥ βεηβε. ὟΝ δαᾶνα ἴο βυρροεε ἃ 
Ῥᾶυδε δηὰ ἤδη 76βὺ8 σεβιιπηὶηρ Βᾶγ8 ἴὸ 
ἴῃς εἷενεη.---“ Βερίπηΐηρ," ἐπα ἱπιρ]εά 
1πουρῃ ποῖ εχρεεββεὰ ἰδουρῃὲ Ὀείηρ: 
1818. ῥσεδομίηρ οὗ τγερεπίδπος ἴο (δα 
πδιίίοῃβ ἰβ ἴὸ γοὰσ ΨΚ; οσ 9Ὸ γα 



43-.53. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όςξι 

μάρτυρες τούτων. 40. καὶ ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν 
τοῦ πατρός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς " ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ,32 
ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους." 5 

50. ᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω 4 ἕως εἰς ὅ Βηθανίαν καὶ ἐπάρας τὰς 
Χεῖρας αὐτοῦ, εὐλόγησεν αὐτούς. 51. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν 
αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.6 
52. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ 
μετὰ χαρᾶς μεγάλης 53. καὶ ἦσαν διαπαντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, αἰνοῦντες 
καὶ εὐλογοῦντες ὃ τὸν Θεόν. ᾿Αμήν.» 

Ἀ και ιἰδον ἐγω ἱπ ΑΒΟ αἱ. ΗΝ οπἶε ιἰδον 01, (Τίθ..). ΟΒΙΙΧΔ 33 Βανα 
«ξαποστελλω (Τίδο;,, ΝΗ 

3 Οτΐς ἱερ. ' ΒΟΌῚΙ, οοδά, νεξ, 1,αὲ, 

4 Οπΐξ ἔξω ΜΙΒΟΙ, τ᾿, 33. 

8 εξ υψους δυναμιν ἰπ ΒΟΙ, 33. 

5 Ἐὸσ εἰς ΒΟΌΙ, 1, 33 πᾶνε προς. 

5 και ανεφ. εἰς τ. ουρ. Β νγαητίηρ ἴῃ ἐφ "Ὁ ἃ ὃς ες] 613... “" ὙΥ εβίεγη ποη-ἰπεογροῖα- 
τίου," ὙΝ.Η. Αρρ. 

Ἴπροσκυν. αντον ΨΔηϊΠρ ἰπ Ὁ ἃ Ὁ ε Ε5. 
ΜῊ. Αρρ. 

8 αἰνουντες ΟὨΪΥ ἰπ Ὁ ἃ Ὁ ες Η13 (Τίδς.Ἐ.). 
εχ). 

9 Αμὴν [5 νηί ἰπ ὮΙ, 1, 33 αἱ. 

δηά ἀο {ἰ8---Ὀερίπηίηρ δἵ 7εγυβα] 6η1.--- 
Ψψες, 48. μάρτυρες τι, ἴῃε υἱτηοβδίηρ 
διποιίοη ταίεγβ την το ἴῃς τοϑυστεο- 
τἴοη, ποὲ Ἵχοϊυβίνεϊυ 88 ἱ. 2 βῇοννβ.---- 
Μψεῖ. 49ς. τὴν ἐπαγγελίαν τ. π΄: {πε 
Ῥτογηἶβε ἰβ ἴπ6 ϑρίγιϊ βροκβη οὗ ἴῃ ρτο- 
ῬΠειῖς οτδοῖεβ (18. χἰὶΐν. ἱ., 1οδἱ 11. )δϑ, 
εἰς.).--καθίσατε, 511 58111}1, ραιίεπεἶν δι 
ΜΠ Πρ Βορε.-τ-ξως οὗ: νἱζπους ἄν, 
Ὀεσαυδα τΠ6 ῥόον 18 ἐχρεςίϊεά ἴο σογτηδ 
ψ πους [41].---νδύσησθε: {11 γε ὃς ἐπ- 
υδείεα, ἃ παῖυταὶ ἤρυτε, ἀπά πὸ τηεγε 
Ἡενγαῖβπι. ΟΛ Ἐοπι. χίϊ!. 14, Οδ]. {ϊ, 
27. ὙΠεζα τὴδῪ ὃς ἃ τεΐεγεπος ἴο νναῖ κα 
δτῆουν (δίκην πανοπλίας, Εὐυϊῆγ. Ζίρ.). 

γν. 50.53. Σαγετοεὶ (7. ΜΙ. χνὶ. 
10, 20, Αςΐϑ ἱ. 9-12).--- ες. 50. ἐξήγαγε: 
ἄοεβ τϊ8 ἱπηρὶν παὲ [6818 ναὶ κεά 
τπγουρα {πε βίγεεεβ οὗ [εἐγυβαὶεπὶ ἰονναγάβ 
Βειθδην νἰϑιῦ]ε το 4110 Αβδβυπιηρ ἴπδὲ 
ἦτ ἀοα8, βοπηδ (4.,΄., Ηοἷ(Ζ. ἴη Η. 0.) βπά 
Πετα ἃ οοηίγδάϊςκίοη οὗ ἴῃς βίδίειπεπε ἰπ 
Αοῖβ χ. 41 ἴμδὲ }εϑὺ8 ψ88 πηδηϊεϑιεὰ 
δῆεγ Ηἰβ τεβυγσεοιίοη οὐ ἴο οδοβεη 
τυϊπεββεβ.---ὄξω: ἴῃ δεβὲ Μ55. ἴεανε 
τηἷ8 ουἱ, ἀπά ἰξ βεεπὶβ βυρεγῆυουβ δες 
ἐξήγ. ; πὲ βυοῦ τερετιεἶοπϑ οἵ τῆς ῥτε- 
Ῥοβικίοῃ δσὲ ΌΥ πὸ τηεᾶπβ ὑποοτησηοη ἴῃ 
ἀτεεκ (εχαπηρῖεβ ἰπ Βογπεπ)βηη).-- -ὅως 
πρὸς (εἰς Τ. Ε.) : [818 τεδάϊπρ δάἀοριεὰ 
ὉΥ τῆς τανίβεσβ {ΠΕ σεπάεγ: “Ἢ ὉΠῚ] ἘΠΟῪ 
Ψεῖς ονοσ ἀραίηβε,᾽" νν ΠΙ ἢ Ὀτὶπρβ ἴῃς ἰη- 
ἀϊοδείοπ οὗ ρίδοε ἱπῖο παγτῆοην ΙΝ τ δὲ 
ἱπ Αςἰδβ ἴ. 12. ΟΒβίΌΙΥ Βαγπιοηϊβιῖς 

Α ““Μνεβίεγσῃ ποη-ἰπιεγροϊδείοω,᾽" 

Δ ΒΟΡῚ, βαᾶνὸ ενλογουντες οηἷγ (ΝΗ. 

ςοηϑί ἀετδεέίοηβ ἱπῆπδηοεά ἰγαηβοσρείοη, 
Ἰεδάϊηρ, 4... ἴο ἴῃς δάδοριίοη οἵ πρὸς 
ἰπβιβδά οἵ εἰς (1π ΑΟΡΧ, εἰς.). Βεΐβδην 
ἴΔῪ ου (ῃς δαβίεσῃ βίορε οὗ ΟἸΪϊνεῖ, δδουξ 
ἃ τοῦς Ὀεγοπά [πὸ δβυπιτηΐι.---  εσ. δὲ. 
διέστη, ρατίεὰ ; ἐΔκοη ὉΥ ἰἐβεῖζ (6 νεῖ 
ταῖρῃς ροΐϊπξ ΤΟΤΕ ἴο ἃ αΠΊΡΟΓΆΣΥ 
δεραγδίίοπ, Ὀὰϊ δνεῃ ἀραγί ἔτοπὶ ἴῃς πεχὶ 
οἴαυβε, τείεγσίπρ ἴο ἔπε δβοεηβίοπ, ἰδ 18 
εν  ἀςπεῖν πιεᾶπὲ ἴο ἄεποῖε ἃ ἤπαὶ ἰεᾶνε- 
τακίπρ.---καὶ ἀνεφέρετο, εἴς. : ἴῃς αὔδεηος 
οὗἩ τΠ|8 οδιιβε ἔγοτωη δ Ὁ δπά βοπιὲ οἷά 
1 Αιΐη οοἄά, τηᾶν ᾿υβειν βυβρίοίοπ οὗ ἃ 
Εἶοβ8, πιεᾶπὲ τὸ ὑτίηρ {πε οβρεῖ βίαϊθς- 
τηεπὶ ἱπῖο ᾽πε ννἢ Αςῖ8. Βυὲ οπ [πὰ 
οἴπεν παπᾶ, ἴπδὶ τῆς δυΐπος οἵ Ὀοιῆἢ 
ὈοΟκβ βῃουϊὰ πηᾶκε ἃ ἀϊβεῖίπες βιδίθπηεης 
ςοποετηΐπρ ἔπε ἤπαὶ ἀεραγίυγε οὗ [6808 
πτοτὴ πε ννοτὶὰ ἰῃ τῆ οὔα 848 ννῈ}]} 45 ἴῃ 
τε Ὅῖμεῖ ΨγᾺ8 ἰο ὃε εχρρειοῦ ονοτι 2. 

τ ἂς ἅληφ, ὙΠ ρτεδὶ ἴον, ἰπς 
τὰν δὲ ΣΘΝ εηνιπερά τπᾶῖ ἐμεῖς Ιμοτά 
ὙΔ5 τίβεη δπά ροπδ ὕΡ ἴο ρίοτυ, ἀπά ἐμαὶ 
ξτελὶ ἜἼνεηῖβ Ψεσα ἱπιρεπάϊηρ ἱπ σοπηθο- 
εἴοη υἱεῖ ἐπε Ρῥγοπιῖβε οὔ ἐπε ϑρίτίι.-- 
γετ. 53. διὰ παντὸς (χρόνον υπάοτδιοοά), 
ςοπείπυδιν, ἐ.σ., δὲ τῆς Πουγβ οὗὨ ᾿νοσβῃΐρ 
ΨΆοη ἴῃς τεπΊρῖε νν88 ορεῃ. ΒΥ ἐτευεηῖ- 
ἱπρ ἰῃς ἐδηήρὴς 1πὸ ἀϊδβοὶρ]εβ. τεπηδίπᾶ 
(αἰ τ .] ἐο ἔπε ργορτασηπια “" δερίπηίηρ δὲ 
7εγυβαίεη". Τὸ τῆε 7εν ἤτγβι, ἀπά τοίέᾷ 
ἴπε [εν 85 ἔα δπὰ 88 ἰοπρ 88 ροββίθϊ]ε : 
βύςοἢ νν88 11. 5 μαδίτυδὶ διεϊξυᾶε; τηδηϊεδὲ 
τῆτουρβουξ ἴῃ τς αοβρεῖ δηὰ ἰῃ Αςῖβ8. 





ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕῚ, 

ΔΟΟΟΒΡΙΝΟ ΤῸ 

ΙΟΗΝ 



ὈΙα Ζθα Ὀγ (οοοῖς 
---- 



ἹΝΤΕΟΠΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΑὐτΗόοῆβηιῖρ. Τδε ἱπιρογίδηςε οὗ ἀβοογίαἰηίης ἔπ6 δυϊπογδῃίρ οὗ 
τε Βουγίῃ Οοβρεῖ σδῃ Παγαϊν ῬῈ ἐχασσογαῖεά. ἴῃ πὸ οἵδπεγ Οοβρεῖ 
δανε τὰ δε ἀΐϊγεςξ ἐεβεϊπιοην οἵ δὴ Ἔγε- νἰΐπεββ. [ὼΚὸ ἘΧργεββίν 
ἰπίογπιβ ἃ8 παῖ Πἰβ ἰηϊογπιδίίοη, δἰ πουσῇ σαγείμ!!ν βιἤεά, ἰβ δὲ 

βεςοηά πμαπά. [ἢ πη Μαγὶς νὲ πανε ἔπε γεπιηἰβοθποαβ οὗ πε Αροβέίε 
Ῥεῖεν, ἔδεβε αγὲ γεϊδίεά ἤοΐξ Ὁ. δἰπιβεῖξ Ῥαΐ ὉΚΥ δί8 σοπιρδηίοη δηὰ 
ἱπξεγργεῖογ θοῆη Μαγι. [Ι}ηἬ {πε θγεῖ Οοβρεῖ νὰ ργορδθὶν πᾶνε ἴῃ ἃ 
τῆογε ογ 688 ογίζίπαὶ ἔογπιλ ἴῃς Ἴοϊδοϊίοη οὗ οὖν [ογά᾿ 8 βαγίηρβ 
ψὩϊςἢ Ραρίαβ (6118 ἃ8 γγὰβ πιδάς ὃν Μίαϊίπεν ; Ῥυξ ςαγίδίηϊν πα 
ογίρίηδι σοῦ οἵ Νίατεπενν ἀϊά ποῖ Ἄχαςῖν οοἰποίάα τί οὐγ ργεβεηῖϊ 
Οοβρεῖ, ἀπά ἴο ψῆδέ ἐχίεπε δἰϊτεγαϊίοη ἢΔ8 Ὀδεη τιδάς ἀροη 1ξ, ἰξ ἰ8 

ποῖ ΘΑϑ8Υ ἴο βϑᾶὺυ. Βαῖξ ἴῃς Βουγίῃ Οοβρεῖ ργοΐεββεβ ἴο δε ἔπε πόογι 
οὗ δὴ εγε- νἰΐηεββ, ἀπά οὗ δῃ εγε- νυ ἱπθβ8 ῇο δη)ογεά δὴ ἱπεϊπιδον 
νυ ἢ οὖν [μογά δἱονεά ἴο ποτα Ὀεβίάθ8. [ἢ [8 οἷαί πὶ θ6 ἔγας, δπά [ἢ 

ἴδε Οοβρεῖ ΡῈ ἱπάεε τῆς σοῦ οὗ ἴῃς Αροϑβίίες Φοδη, ἔπδη νὰ δανα 
ποῖ οηἷγ ἔπε παγγδίϊνε οὗ οπαὲ ΠΟ βαὺν ἀπά ννὰβ ἃ ραγί οὗ νῇδξ δα 
τεοογάβ, Ῥαξ γε πᾶνε ἃ ρίςΐζυγε οὗ ουῦ [νογά ὉῪ οπα ψῆο πον Ηἰπὶ 
δεξζεγ ἔπδη δὴν οπε εἶβε ἀϊά,. 

Οη εχαηγπαίίοη πε σοηϊεηΐβ οὗ (Π|8 Οοβρεῖ γε ἔουπά ἴο Ῥς οὗ 
Βιυςἢ 4 οδμαγδοῖογ 48 ἴο πηδῖα ἰξ ἱπιρεγαῖίνε ἔπαξ τε βῃουϊά Κπον 
ψμεῖπορ τὰ οδη ἰγιδβὲ [18 βίδιοπηθηΐβ οσύ ποῖ. Τῆς διυΐπον οὗ ἰῃς 

Οοβρεῖ ποῖ οἠΐυ ὄὌχργεββεβ ἢἰβ οὐγη Ὀεϊϊεῦ ἴῃ ουγ 1 ,ογά᾽ 8 ἀϊνίηϊξγ, Ραξ 
δα ρυΐβ ψογάβ ἱπίο {πε πιουϊῃ οὗ δεβιβ ψῃ!οἢ ὄνεη οη οἷοβε βογαζίην 
ΒΕ66Π1 ἴο ΠΊΔΩΥ ἴο ἔογπι δῇ δχρὶἰοἱξ οἱαίπιὶ ἴο ργε-εχίϑίεησς δηά ἔπι ἴο 
ἱγαρίν ἃ οἷδίπι ἴο ἀϊνίπίγ. [ἢ {πεδ8ε οἷαί πηβ ἀπά βίαζεπιεηΐβ πΊεγεῖν 
ταῆεςξ πε Ὀεϊϊεῦ δηά ορίπίοη οὗ ἴῃς τηϊγὰ οὐ ἴουγίῃ σεηεγαξίοη δηά 
ποῖ {δε νεγνὺ πιπά οὗἩ Οἤτγίβε Η!ἰπηβε!ῇ, ἔπεη ἔμεν ἀγὰ ἱπιρογίαπε τηδίηἷν 

8.8 ᾿ἰβίογιοδὶ Ἔνίάεηςε οὗ ἃ σγονίωησς ἰγδάϊτίοη ἃπά ποΐ 88 φίνίης υβ τῆς 
βγη Ῥα5818 ου ψῃϊσῃ [ἢ ΟΠυγοῇ τὰν Ὀα]Ὰ4. ΒΒαξ ἰῥ δὴ δροβέῖε νγαβ 
τεβροπβίθίε ἔογ ἔπε Οο5ρεὶ, [Πδη ἴδ ργορδθ εν ἰ8 ἔμπας τς ἀαξξεγαποαβ 

ΜΠΙοἢ ἄγε γεΐεγγεά ἴο Ὁ γίβε περαγῖγ, [ὃ ποῖ αρϑβοίαξείγ, γεργεβθηῖ Ηἰ8 
νΕΓῪ ψογάβ, ἀπά ἴπδὶ {πε ἀοςίγίηαι ροϑβίτίοη οὗ ἐπα δαῖμον Ὠἰπηβ86 1} ἰ8 
Ὡοῖ οὔδ Μὰ οδῇ ἰἰρῃΕν δεῖ δϑίάθ. οσγ, δἰτπῃουσῇ ἀροβίοϊ!ς δυΐμογ- 



6ς6 [ΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

βῃϊρ ἄοεβ8 ποῖ ψυαγαηῖες δρβοίαἴε δοσύγαου ἴῃ ἀδξδί!, αηά αἰ πουρσῇ τὰ 
σδηηοὲ ἀεϊεγηγίης ἴδε τεϊδξίοη οὗ ἔπε γτεοογά ἴο ἔδε τψογάβ δοΐιδιν 

Βροίδθη ὈῪ δεβαβ ἀπὲ} τὰ ἢανε δβοογίδίηθαά ἔπε οδήεσξ ἀπά ροίωηςξ οὗ 
νίενν οὗ (ῃς πυυίζεγ, γεῖ ἀροβίο!ίς δυϊπογβῃίΐρ οοὲ οηἷν χε ἴῃς ἀδὶα 
συ ίη ςογίαίη [ἰπ||ῖ8, θαΣ Α'80 ἀεξζεγγηίπεβ ἴο ἃ σοηβίἀδγαδ!ε ἐσίεηξ 
{δε ργοόρδδίς βρίγίξ, δἰεἰξαάς, πιεδηβ, δηά οδ͵εςξ οὗ ἴῃς τυγίξεγ, 

Οτιεῖςβ ψῆο Βηά ἐπεπηβεῖνεβ ἀπδρ]ε ἕο δάπνκὶξ ἀροβίο!ς δυϊπογβῃὶρ 
ἴδ βέγεββ ὕροὴ ἔδε ναῖας οὗ ἴῃς Οοβρεῖ 48 ἜἌχῃϊδίείης ἔπε ξαϊεῃ οὔ (6 
ΟΠαγοῦ ἰπ ἔπε δαγῖν ραγὶ οὗ {πε βεσοηά σεπίυγν δηά ἴδε σγουηάβ οα 
νδ σῇ τῆδὲ ἕαὶ ἢ γεδῖεά, Τῆι ΝΝ εἰζβᾶςϊκεν ἀεοίαγεβ ἔδαΐς ἴπε ἀδραξαβ 
τερατάϊησς ἴῃς ἀϊνίηἰν οἵ ΟἾγίβε γε ἃ πιεγε γεῆσςχ οὔ τῆς εἰπια ἰῃ 
ψὨοἢ ἴῃς ἀνδησο θὲ [ἱνεά---α {{π|ὲὶ ψεη, δοοογαΐϊης ἴο ΡΙίων, 
ΟὨγίβείδῃϑ ννεγα δοσυβίοπγχεά ἕο βίης Ὠγπίηβ ἴο Οἢγίβε 48 Οοά δηά 
ψεγε σγεδίην ἃ ἔμ]Π6ν ἀορπια οὗ Η8 ἀϊνίηἰ ἐγ. Τῇς δΦομαηπηίης ΟΠ γίβε 
Οὐσυρίεβ 20 τεϊδίίοη ἴο δε ἴανν, Ὀεσαυβε ἔογ ἴῃς ΟΠυγοῦ οὗ ἴδε 
δνδησο 8. 8 ἄαν τπ6 [νὺν τγᾶ8 ὯΟ0 ἰοησεῦ οὗ ργεβϑεπέ ἰηϊογεβί 88 ἰξ παά 
Ὀεδη ἰῃ ἃ ἔογπιεγ σεπεγαίίοθ. Τα βέγίζε ἐχῃιὶριτεά ἴῃ ἔῃε Οοβρεῖ ἀϊά 
τοΐῖ Ῥείοηρς ἴο ἴδε 1{ξπ οὗ ΟἸγίδβε, θυ ἰΒ ἃ βεγίἔε οὗ {ῆε Ἐρίφοηί. 

Ηοϊεζηλαηη ἰδ οὗ ἴῃς βαπ)ε ορίηίοωυ Τῆς Οοβρεῖ ἢδ8 νϑίιας 88 ἃ 
ταΐγρονρ οὗ ἴδε {ἰπ|6ὲ8 ἰῃ πῃ ϊσἢ ἐς τυγίζον ᾿ἱνεά δηά οὗ ἔπε ἐχρεγίεηοαβ 
«Ὠγουσῇ πῃίοῃ τῆς ΟΠαγοῦ ἢδά γεοδοῃεά ἐμαί ρεγίοά ; Ῥαᾳξ ἤδη νὰ 

Ριοςεεά ἴο (86 ἔπε Οοβρεῖ 88 ἃ γεοογά οὗ οὖῦ [,ογά δβ [{{πὸ τὰ πιαβὲ 
Ὀεᾶγ ἰῃ πιϊπὰ τὲ ἴῃς δὐΐπον πιεδηξ ἴο ρογῖγαυ ἴδε ἱγῆασε οὗ ΟἸγίβε 
88 παῖ ἱπιασε ᾿ἰνεά ἴῃ 8 ουγῃ βουΐ δηά ἰῃ τῆς ΟΠαγοῦ ἴον ψῆίοἢ δε 
σψτοίο ; δηά 88, ἰῃ Ὦϊ8 νίονν, ἰξ βῃουϊά [ἰνα ἰὼ ἔπε ΟΠπυγοῇ οὗὨ κ]] {ἰπι6 8 

88 ἴῃς ἱπιασε οὗ πες Οοάπεαά. Οδβοδαν ΗἩοϊἐζπιαπη (ας )οπαηηξε- 
ἐυαηρείίμηι, 1887, ρ. 137) Ὀεϊΐενεβ ἐμαὶ ἕῆς τπυγίξεγ βουσῆς ἴο τγίϊε ἃ 
1ἴπ οὗ δεβὰβ πηι βῃουϊά Ὀς ἰῃ Κεερίης σι τῆς τπουσῆξ οὗ δἰβ 
εἰπε ; δηά πιῖτῃ (Π8 οδήεοσξ ἢς υδεά {πε πιδίεγίαὶ ἔαγηϊβῃεά Ὁν ἔδα 

Θγηορείδίβ δηά ὉΥ ἴδε ογαί ἰγδαϊξίοη οὗ ἢίβ ἀδυ, οογγεοϊίησς δηά 
Δι ρ γίης ἴο βαϊξ Πΐβ ρύγροβα. 

Θοπῦτεν (Μογέγαρε ἀ. ἐδιεοὶ. Ἰζοηζεγεπς κε Οἴδοσθη, 1889, δεν ἁ. 
φερεπισαγίέίρεηι ϑίαπά ἀ. ϑοπαηπηείδοδεη ΕΥαρΕ) τααϊηταὶπβ παξ δα 
ψοσίδ οὗ [ῃς ἔουγε Οοβρεῖ 1168, οὶ ἰῃ [8 Ὠἰβίογίςαὶ ἡδγγαῖίνε, Ὀαΐ ἱπ 

118 ἐχργεββίοη οὗ ἑῆς σοηνίςξίοη ἔδαξ ἰπ Φεβυβ ΟὨγίβε Οοά γενεαῖεά 
Ηἰπιβεῖ!ξ. Τϊΐβ 8 {πε εββεῆσα οὗ ΟΠ γί βείδηϊμν ; δά ἐῃΐ8 ἰ8 ἔῆε ξαηάα- 

ταεηΐαὶ ἐπουσῃὲ οὗ πε Οοβρεὶ. Νονπεγε ἴῃ ἔς Νὲν Τεβίαπςηξ ἰ8 
ἰξ ργεβεηῖϊθά σις βυςῇ οἰδάγηθββ, υἱ ἢ βυσῇ αγάεηςξ ζαϊεἢ, τυ ἢ δας ἢ 

νἱςξογίουβ σοπβάεηςθ. ἀσοογάϊησίγ, [πουσῇ τΠϊ8 Οοβρεῖ 88 ἃ βουγοε 
οὗἨ διίβίογυ πιυβὲ [κα ἃ ἴοσεγ ρίδος πα ἔπε βγυηορίίς Οοβρεῖδ, ἱξ 
τηυβὲ αἴννανβ μαναὰ ἰἴ8 ογίἢ 85 ἃ ψἱίπεββ οἵ [ῃς ΟὨγίβείδη ἔδί ἢ. 

Βουδέε88 ἴἢς Οοβρεῖ ἢαβ ἃ ναΐιια, ποσνογ ἰ8 [18 δυΐπογ, δηά 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 6ς7 

“ΜὨαϊενον [18 ἀφίε. Βαῖ 1 ἰξ 18 ποῖ Πίβιίογί δ! γε! ρ]6 δηά 1ἐ τῃ6 
αἰζεγαηςεβ αἰιγιρυϊζεά το οὖν Ἰμογά ψεγε ποῖ γεδίν αἰξεγεά ὃν Ηἰπὶ 
Ῥυΐ γα πιεγεῖν {πε ογεδίίοη οὗ {πε ψγίῖεγ δηὰ δβογίρεά ἴο {δὲ 
Ἑουπάεν οὗ ἴἢε ΟΠυγοῦ ἴο δοοουηΐ ἔογ δηά ἰμυβε ἐν βοπὶὲ οὗ [8 
ἀενεϊορηηεηΐβ, Ρἰαίηἶγ [8 νας ἰ8 ψίάοἷν ἀἰεγεηξ ἔγοσι [πδὲ σι ῆϊςῇ 
αἰίδομεβ (0 ἃ γεϊίαδίε γεσογά οὗ ἔπε ψογάβ δηά δοίίοῃβ οὗ δεβιβ. 
Τῆς [αἰ δπά [τὸ οὗ τῆς ΟΠυγοῦ οὗ {πε βεοοηά σεηΐυγν ἰ8 ποῖ 
πογηδίίνα ; δηὰ ἰἔ ἰῃ {π158 Οοβρεῖ 411 παῖ γε ἤανα 8 ἃ γεῆεχ οἵ {παῖ 
1ξε σίνεη ἴῃ ἴδγτηβ οὗἩ ἰῆς [ἰξεὸὶ οὗ ΟΠγίβε, γε βανε, ἢ ἀουδέ, ἃ νϑγῪ 

ἰηξεγεβιπ ἀοοσυπιοηΐ, ας ποῖ ἃ ἀοσυπιεηξ ὁπ ψὨοῆ τα σδη δυΐά 
οὖἦ Κηονίεάσε οὗ οὐῦ ογά. Νδυ, ργοΐεββίηγ, 8 (ἢ|8 γεοογά ἄοββ, ἴο 
δὲ Εἰδίογίοδ!ν γα! αρῖς, τὰς Ομαγοῦ πα8 θεθη τπγουφπουΐ 18 Ὠβίογν 
Ξιάνεῖν ἴῃ ἐγγογ γαραγάϊησ ἴπε οἷαίπιβ οὗ [8 Εουπάεγ, ἀπά {ῃ 18 Ἔγγοῦ 
[168 δὲ ἴῃς ἀοον οἵ ἴδε δυΐπογ οὗ ες Οοβρεῖ. [ε ἰβ οὗ ἴῃς βγβὲ 
ἱπιροτίδηςε, ἐπεγεΐογε, [παΐ γε δβοθγίδίη τνυπεῖπεν ἔπε ψγίϊεσγ δά {πὰ 
τασδῆβ οἵ Ὀείησ [ιἰβίογί σα! ν ἐγαβονογίηγ, ψῃεῖμεῦ μὲ τγὰ8 δῇ Ἔγο- 
“νης 88 οὐ ψἂβ δηζίγεὶν ἀδερεηάδηϊξ οἡ οἴδπεγβ ἴογ ἢίβ ἰηξογπηδίίοω. 

1. Εχίογμαὶ ουἱάσηοε ἰη αυομν ο7 ϑξοπαππῖπε απὶδογοίρ. Ιὼ 

δχαγηϊηίης {πε ΟὨ γί βείδη {εγαΐαγα οὗ ἔπ βεοοηά σδηξυγν ἢ ἃ νίενν 
ἴο Αβοογίδίη τῆς Ρεϊϊεΐ οὗ τῆς ΟΠυγοῦ γεραγάίησς {δε δυϊπογβῃΐρ οὗ 
τῆς Εοαγίῃ Οοϑρεῖ, [ πγαϑὲ 6 Ὀογῆς πῃ πιηά τας ἴπογα ἃγΓῈ ΠΊΔΩΥ 
ἰηβίδησοβ ἰη ψῃϊςῇ ἐπε οἰαδββίοαί υυγίζεγβ οὗ δηταυϊν ψεγε ποῖ αφυοϊεά 

ἴον βοπιε σεηΐαγίεβ αἴζεγ {πεῖν ογ8 γα ρα 5ῃθά, Τῆιε οπαγασΐοῦ 
δηά ροϑβίτίοη οὗ ἐπα Νενν Τεβίαπιθηϊ ψγίείησβ, πόνγανογ, πδάς ἰξ Π| ον 
ἐπαξ {ΠπεῪ νουϊά δῇ οῆςε δηά ἔγεαυθηςν ὃς τγεΐεγγεά το. Βαΐξ δἰπουφσῇ 

πε βεοοηά σδπίυγυ νγὰ8 ργο ῆς οὗ (γί βείδη πυγιτίηρβ, ἐπεὶ ἐχίδηξ 
Γαπγδίη8 ἀγὰ απίογίαπαίεῖϊν βοδηΐγ. με πιίρῃξς πᾶνε ἐχρεοϊεά ἀεβηϊία 

ἱπίογπγαϊξίοη ἔγοπη ἔπε Ἔχεσεῖισαὶ τυγίτσ8 οὗ Ραρίαβ δπὰ Βαβι είάεβ, 
Δηά ροβϑβί!Υ βοπὶα δἰ ϑίοηβ ἰῃ ἴῃς Ὠιίβίογίεβ οὗ Ηερεβίρραβ, θυ οὗ 
ἔπεβα δπά οἴπεγ ἱπιρογίδης ἀοσυπιεηῖβ οΠν {ἢ ὨδπΊε8 δηά ἃ ἴεν 
ἐχίγδοίβ βυγνίνθ. [{ 8 αἷ8ϑο ἴο ῬῈ Ῥογῃξδ ἴῃ πιηά τπαΐ ἔπ 6 πιοάε οὗ 
αὐυοϊδιίοη ἰῃ νοσας δὲ ἔπδξ {{π|6 γγἂβ ἀϊεγεπε ἔγοπη ουγ ονη. Βοοῖκβ 
Ὅ6ΓΕ ῃοΐ 80 ρἰεπεί α!, ἀπά ἴπεν σγαγα πιοῦσα συπηῦγουβ. Ἀσσογαϊησίιν 
ἴδογε νγδ8 πιογα συοϊαςίοη ἔγοτι τηεπΊογΥ δηά [{ππ|6 οὗ [Π6 ἐχδσΐπεββ 

ψΠΙ ἢ ἴῃ οὐγ ἀαν ἰΒ σοηϑίάεγεαά ἀεδβίγαρίθ. [{ τγὰ8 ἃ σοπιγίοη ργϑοξίςα 
πὶ τῇ φαγὶν πυγίςεγβ ἴο σγεᾶνα ϑογίρεαγαὶι ἰδησυᾶσε ἰηΐο {πεὶγ οσσῃ ἰαχὲ 
νπουΐ ραυβίην ἴο 5ΔΥ ψῆξδηςς ἴπεβε δ] υβίοηϑ νεγε ἀθγίνεά. Τδε 
ςοηβααιεηςσεα ἰδ δς Ψ Π16 βυσῇ Δ] 8 Οἢ 8. ΠΊΑΥ 8εθηὶ ἴο οὔς γεδάδγ ἴο 
ΠΔΓΓΥ ονίάφσηοσς τπαΐ ἔπε ψυγίζεγ ἰ8 πηδίκίησς ὧ8εὲ οὗ βυσῇ δηά βυςῇ ἃ 
Ῥοοῖς οὗ ϑοτείρζυγε, ἰΕ 18 αἰνναγβ ὀρθῇ ἴο ἃ πιογε βςερίίςαὶ γεδάθγ ἴο 
8ΔΥ [πδὲ ἴπε6 ἱπεχασίηεβϑβ οὗ [με δἰ] υϑίοη ἰ8 γδίῆογ ἃ ργοοῦ (παΐ ἔπε 
Ῥοοῖς οὗ Θογίρίυαγε δαά ποῖ ὕδεη βεεῆ, δηά (ἢδὲξ βοπια ἰγδάϊτοηδὶ 
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βαγίης ψὰβ ἴῆε βουγοα οὗ ἴῃς χυοϊαϊίοη. Απά ἐνθὴ ψδεγε ἐχρ οἷς 
αυοίαϊίοηβ οσσυΓ, πὸ ΠΙσὯτ πᾶν Ὅς Ἰγονγη οὐ ἔπε δυίμογβῃίρ οὗ δα 
ῬοοΙῖς ᾳυοῖεά, εχοερὲ ἰῃ 80 ἴδγ 88 ποὺ ἱπάϊοςαϊας ἴδε ἀδίε οὗ ἰξβ σοη]- 
Ροβίξίοη. 

1ὲ 18 ποῖ συεϑβιοηεά ἔδαΐξ ἰη (πε ἰαδὲ αυλγίεγ οὗ ἔῃ βεσοηά σευ 
τῆς Βουτγίῃ Οοβρεῖὶ να8 δοσερίεά Ὀγ ἴῃς ΟΠυγοῦ 88 πε πογίς οὗ ἔπε 
Αροϑβίίε Φοδη, δἀπά νγὰβ γεσοφηϊβεαά ἃ8 σαποηΐίσαί. Τῆΐβ ἰβ ἃ ἔαςξ ποῖ 
αυεδβεϊίοπεά, μὲ ἰζ5 ἱπιρογίδηποας ΊΔῪ δδϑι νυν δε ἀπάογγαϊεά δηά ἰΐ8 
βἰφηίβοδηςε πηβϑδεά. Ορροπεηίβ οὗ ἔπε Φοπαηηίπε δυϊπογβῃίΐρ πᾶνε 
ἀεοίαγεά 1 ἰο Ὅς ““τοΐΔ ΠΥ ἀπηδοσββασυ (0 δοσουηξ᾽" ἔον {Π|8 γεπιδγὶ- 
ΑΌ]ς σοηβεηξΐ οὗ ορἰπίοη. ΒΒαΐ ἐπε νεγν ἕαοϊξ πδὲ ἃ Οοβρεὶ 80 
οὈνίουϑίγ ἀϊβεγεηξς ἔγοπιὶ ἔπε βυηορέίς Οοβρεῖβ βῃουϊά ἤανε ὕεεη 
απδηϊπιουϑῖν τεσεῖνεά 48 Αροβίοϊίς ἰβ ἃ μεν ἰεβιϊπιοων. [18 

βἰσηίθοαπος ἢδ8 δε δάπ) γα ἷν βυπηπγχαγίβεά Ὁν Αγομάεδοοη ν δεϊίπ8 
(Βανιῤίοι 1,δοέμγες, ρ. 47): “1ἴ 18 ποῖ δας τῆς Βουγίῃ Οοβρεῖ νγὰ8 
κπόνη δηά γεδά δ8 ἴπε νογῖ οὗ 8. θοῆη ἰῃ ἐδε γεαγ α,Ὁ. 190 ογ 180 
ον 170; Ῥαζ {παῖ [ἴξ νψὰ8 Κπονγῃ δηά γεδά (ῃγουρῇ αἱ! πε εχίεπε οὗ 
ΟὨΒγίβεθεπάοηι, ἰῃ σμαγοῆεβ ναγυίηρ ἰπ ογίσίη ἀπά ἰδησυασε ἀπά ἢἰβίογυ, 
ἴῃ υγοπβ δπά ἢοπιε, ἰῃ Οαγίπασε δηά Αἰεχαπάγία, ἰπ Αἴδηβ δπά 
Οονγίπιῃ, ἰθ Ερἤδβϑαβ απά ϑαγάϊβ δηά Ηἰεγαροῖβ, ἰῇ Απιίοοῃ δηά 
Εάεββα ; ἔπαξ (ἢ νιἔπε88 ἰ8 οὗ Οπυγοῆαβ ἴο ἃ βδογεά Ῥοοῖκ της γα8 
τοδὰ ἴῃ ἐποὶγ βογνίςθϑ, δηά δρουῖ ψῇῃϊοῇ ἔδογα σουϊά Ὅς 0 πιίβίαδξκα, 

δηά οὗ ἰηπάϊνίάυα!8 ψῆο δαὰ βδογίῆσεά [ἢ σγεαΐεβί σοοά οὗ επηρογαὶ 

[ἰἴε, Δηά ψεγε γεδαν το βδογίῆσς [πὶ ἰζβε]ξ 88 ἃ νυιϊπεβδ ἴο {8 ἰγυῖῇ ; 
τῆλε ἴῆ686 ἰηαίν! 4] υνἱέπεβ88εβ ψεγε τηδη οὗ σαϊξαγε δηά γίςἢ πιεηίδὶ 
εηδονπιεηξ, τ [ἢ ι}} ἀοσε88 ἴο πιαίογία]β ἴογ ̓ υάρπιχεηξ, ἀπά ἔμ] ροννεν 
ἴο Ἔχογοίβα ἔπαξ ἑμάσπιεηξς ; ἔπαΐς ἔδεῖὶγ πυπεϑθβ 88 ρίνεη ἰη ἔπε ἕαοα 

οὗ Ὠοϑε{ς μεδιῃεηΐβπὶ δηά ορροβίησ ἤόγεβυ, νι ςἢ ἀεπηδηάεά σαυζίοη 
ἰῃ ἀγφυπιοηΐ δπά γεβογνς ἰῃ βιαςεπιεηῖ; δηά {παΐ (ἢ18 τυϊπε88 8 οἰδαγ, 

ἀεβηΐίε, απαυεδβίϊοηεά ",, 

Το {πίβ αηἰνοεγβαΐ σοηβεηξ ἔπ 8οῖα ἐχοαρίίοηβ ψεγε Μίαγοίοη δηά 
ἴῃς ΑΙορὶ, αῃά ροβϑβϑίρίγΥ Οδίυβϑιὶ: Ῥυγίησς τῆς ἀεοδάς «Ὁ. 160.170 
ἴδεγε οχίϑίεά ἴῃ βία Μίποῦ βοπὶε ρεγβοὴῆβ ψῆο ἀϊβοονεγεά ἰῇ {πὰ 

Οοθϑρεῖ ἔγαςςβ οὗ Οποβιϊς δηά Νιοηϊαηϊϑείς ἑεδοπίησ. ὙΠΕΥ δΠεῖά ἐδεὶν 
Ρίαςε ἱπ τῆς ΟὨγίβείαη Οπυγοῆ, θυ ἀϊθοαγάεά ἐπα δοπαπηίΐηπε ψγίεϊηρβ 
Δηά Δβογίρεά {πεπὶ ἴο Οεγίπέῆυ8. Ερίρῃδηΐαβ σίνεβ ἔμ 6 πὶ ἘΠ 6 Ὡδπιε 
οὗ ἤΑλογοι [ἀηγεβοηδθα, ἰγγαιίοῃ81] Ὀεσαυβα ἔμεν ἀϊά ποὲ δοςερὲ ἐπε 
Ιμοξοβ ργοοϊαίπιεὰ Ὁν Φοῃβη.;Σ Ηδγηδοῖκ [ΒΕ] πιαϊπαίηβ ἔμας Ἐδ18 ἰ8 

Δ 8ςεα Ἐοδηάεὶ Ηδσεῖβ᾽ Ηγριίας ἱπ Αγοαάία ἀπά οὐδεν Ετεαγς, 1806. 

3 Ἐρίρβδη., ἤαεγες., 51, 3, ἀεῆπεβ [Π18 πεεδυ ἃ8 ἀποβάλλουσαν ἰωάννον τὰς 
βίβλους. Ἐπεὶ οὖν τὸν λόγον οὐ δέχονται τὸν παρὰ ᾿Ιωάννον κεκηρνγμένον, 
“Ἄλογοι κληθήσονται. ϑὅες Ηδτγηδοῖ, δας Ν. Τεϑί. πρὶ ὦ. γαἣγ 200, Ρρ. 58-70: 

-ο-- -«-ππ3ἠ 
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“οὗ [Πα Πίρῃεδε βἰσηίβοσησςε " ἔογ ἐπε Ὠιβίογυν οὗ [ες ὕδηοη ; Ραΐ [ἴ 
ἢι88 {{π||6 ογ πο βἰφηίβοδποε ἴογ ἔπε ογιεἰςίϑεη οὗ {πε Οοβρεῖ, θεσδαυβε 
{πε τε]εςείοπ οὗ ἔς Οοβρεῖ ργοσθοάθά τ ΠΟΥ οὐ ἀορπιαίίς σγουηάβ. 
118 δβογίρείοη ἰο Οδγίπεμυβ, ἀπ ἱπιροββίδίς δυΐῃογ, Ὀεΐγαγβ ἔπ γεςῖ- 
Ιεβϑϑηεββ οὗ ἴδε υἀρσηπιεηξ ργοπουησθά ; σῇ τπ6 ἡδηγίηρ οὗ ἃ 
ςΟΠ ΟΠΊΡΟΓΆΓΥ δηά ἔε]!]ονν-οὐνηβηίδη οὗ [πε Αροβίε πιὰν Ὀς δοσερίεά 

88 Δῃ ἱπάϊσδξίοη οἵ ἔπε ἔγας ἀδίε οὗ {πε Οοβρεῖ. ϑοπια οὗ {π6 
δομοῖαγϑ ῆο αγὲ Ῥεβὲ ἱπίογπιεά γεφαγαΐησ ἔπε βεσοοηά σεηΐζυγν, βυοῇ 
848 Η!Πρεηΐε!ά πᾶ ϑαϊπιοω, ἀγὰ ἱπο!πεά ἴο Ῥεϊΐενα παῖ πο βυςἢ βεςξ 

85 τῆς ΑἸἱοσὶ ἐνεγ Ἵχίβεεά, αἰ πουσῇ οης ογ ἔνο ἰηαϊνί 4158 τηᾶνῪ ανα 
δεϊά ἐῆς ορἰπίοπϑβ ἰάεπεβεά τὶ ἐμδξ πἰσίπαπιθ. [ {πεν εχ βίο, {πεῖς 
το)εςσείοη οὗ ἔπε ψυγίτησβ οὗ δοῆη ἀεπηοηβέγαϊεβ παΐ ργενίουβ ἴο {πεῖν 
τἰπια ἔπε8ε νγίτἰησβ μά θεξη δοςερίεα 88 Δροβίοϊίο δηά δυτπογιςδείνε. 
Ματγοίοη᾽ 8 περίεςξ οὗ ἔς δομπαπηΐης ῬοΟ8 [8 ἐδ! απἰπιρογίαης ἕο 

{δε ογἰςίβηι οἵ ἐπα Οοϑβρεῖ. 
ἴη ἔπε ψυγιτἰπσβ οἵ ἰγεδευβ, νῇο νϑ ὈῬογῃ, δοοογάϊπρ ἴο [υἱρδίαδ, 

αὐουξ ακ.Ὁ. 1830, Δηά ψῆοβε σγεδὲ ψόγ δραίηβϑδε ΟποβεϊοιϑπΊ πᾶν Ὀ6 

ἀαῖεά δεΐψνεεη 180-185, (πε Ἐοαγίῃ Οοβρεὶ 85 γεΐεγγεά ἴο τῇς Αροβεῖε 
θομη πᾶ ἰβ γεψαγάεά δ8 σδποηίςαί.0 ἴω ἃ νε]]:-Κποόνῶ ραβϑαβα 
(Οοπίέγα Ηαεν.ν 11]., χί., 8) ([ἢ8 γεργεβεηΐδεινα τυγίϊεγ Ἴνθῃ ἀγρβαεβ [πδξ 

ἰῃ τμς παΐυγε οὗ ἰπίησβ ἔπαγε οδῃ Ὅς πείῖπεῦ ΠΊογα ποῦ ἔεννα ἤδη 

ἔουγ Οοβρεῖβ, ἃ8 ἴπεγε αγὲ ἴουγ Ζοῃεβ οὗ ἴῃς ψογὶά ἴῃ ψὩϊσἢ τνα ἵνα, 
Δηά ἴουγ ργίποίρδὶ νπά8. [Ι͂ἢ δοσογάδηος νυ τῇ ἘΠ 18 πδίαγαί ἔουγίο! - 

π688 ἴῃς Νγογά ψῆο ἀδβίρῃβ 411 ἐπίηρβ ἢδ8 σίνεῃ .(β ἴῃς Οοβρεὶ ὑπάδγ 
ἴουν αϑρεοΐϊβ δαξ υαηἰϊρά δηὰ υηἰῆεά ὉΥ οὔς ϑριίγίί. Ααἀαϊεϊοηδὶ 
ἱπηρογίδπος ἢδ8 Ὀδεη σίνδη ἴο (ἢϊ8 βίδϊεπχεηξ ὉΥ πε βασρεδβείοη οὗ 
Ὦγ. Ταγῖίογ οὗ Οαδπιργίάσε τπαξ ἰγεθδθὰβ Ῥογγονεά {ῃβ ἰάθξα ἔγοπι 
Ηδεγπια8. Τῆΐβ νγίζεγ, νο Ὀεϊοηρσβ ἴο ἃ πιασῇ οαγίίεγ ρεγίοά ἔῆδη 
Ιγεῆδθαβ, ἰῃ βρϑακίηρ οὗ ἴπε Ομαγοῃ βαγβ: “ Δ Πεγεαβ που βαινεϑέ 
δεν βοδίεά οἡ ἃ οουςῇ, δε ροϑβίτίοῃ ἰ8 ἃ ἢγπὶ οης; ἔογ ἴῆε σουσῇ ἢδ8 

ἴοαν ἔεεϊ δηά βιαπάδιῃ βγπιῖγ, ἴον ἔῃ τνογά ἴοο ἰβ ἀρῃεϊά ὈΚ πηεδπ8 

ναιϊκίπβ᾽ Β. Ζ.., Ρ. 123; ϑαϊτιοη᾽ β 1πέγοά.,) Ῥ. 220; ϑδηάδυ᾽β Β, 1,.ν Ρ. 64 ; δηὰ οὗ, 
Ιγερᾶςευβ, Ηαεν., 111. χί., 9. 

1 Ὁσ, Ρ]υπίπηεσ, αἴεσ ἀϊβουδδίηρ {πὸ τεὐεσείοη οὗἩ ἔς αοβρεῖ ὃὉνῪ Μαζοίοη δηὰ 86 
ΑἸορί, ργοςεεάβ : “ ΑἹΊ τῇ ϊ5 ἐεπάβ ἴο δῆοιν ἔηδὲ 17 τῆς Ἐουγιῇ αοβρεῖ τν88 γαὐεοϊςά ἴῃ 

οεγίδίη αυλγίειβ ἔοσ ἃ ἰἰπης, τ}15. 16115 ΠεὲῚ|6 οσ ποιίπο ἀραϊπϑὲ [18 σεπυΐϊπθη688. 
Ἰπάεεά ἰτ πᾶν ζαίγὶν ὃς βαϊὰ ἴο 611 τῇς οἵα ννᾶν ; ἴογ ἰξ βῆονβ ἴῃδὶ (πε αηΐνετβαὶ 

τεοοφηϊιίοη οἵ ἰῃς ἀοϑβρεῖ, ννϊοἢ να δηὰ οχί βείης ἴτοπὶ Α.Ὁ. 170 οπηνγαγάβ, γ8ἃ8 ΠῸ 
τλετε δΙἰπὰἃ ἐπι πυδίαβπ, Ὀυὶ 4 νἱσίογυ οὗ {σὰ ονεῦ Ὀ4βεῖ6ββ, [που ρἢ ποῖ ἀπηδίυγαὶ, 
δυδρίοίοη, Μοτγεονοετσ, ἴῃς ἔδοι ἰπδὲ πεβδς ονδγυνασυ ΟΠ τί βείδηβ δββίρηθα (ἢς αοβρεὶ 
ἴο Οεγίπεπυβ [8 ονίδεπος πὶ τπε Οοβρεὶ τνᾶ8 ἱπ {ποὶς ορίπίοη τντίἐἴθη ὈῪ ἃ σοπίεπι- 

Ῥογδτυ οὗ 8ι. ]Ϊοῆπ. ὙὍΤὸ σοηςδάε τῃϊ5 ἰβ το ςοποςάς ἴῃς ΨΠοΙς αυεβιίοη " ((ανεδγίάρε 
Ογεεὰ Τεοσί. ; ΟοΞεῤεῖ αεο. ἰο 8ι. γοδη, Ῥ. 24). 
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οὗ ἴουν εἰεπιοηΐβ᾽.1 1 νὰ οουἱά δοςερὲ Ὦγ. Ταγίογ᾽β νἱεν δηά 
Ῥεϊΐονε ἐπδὲ ἴπε ἴοιγ Οοβρεοῖβ ἂγὰὲ ἤθγε δἰυάθὰ ἴο, γε βῃουϊά ἢανε 

ἴδε φαγί οβὲ εβεϊπιοην ἴο οὖν ἔουγ ςαποηΐςα! Οοβραῖβ; Ὀαΐ ἰξ πᾶν 80 
τοαβοηδοίν ὃε ἀουδίεά ψιηῃεῖπεγ ἔπε τγείεγεησε ἰβ ἴο ἔοανς Οοβρεἶβ ἴπδξ 
ἴῃε ραββαζε σδπηοίῖ ὃε ἀρρεδίεά ἴο ψίτῃους Πεβίζδιίοη. 

Βυὲ ἰξ ἰ8 ἴῆς σοηπεοείοη οὗ ἰγεπαθυβ στ Ῥοίγοαγρ ψῇϊοῦ Πδ5 
Αἰναγβ Ῥεδη ςοπβίἀεγεά ἴπε βἰρφηίβοδηΐς εἰεπιεηξ ἰῃ ἢ ἰ8 (εβεϊ πον. 
Ἑυδερίυβ (ΠΗ. Ε., ν.» 20) 48 ργεβεγνεά ἃ ἰεζζεν πυγζζεη ὈῪ ἰγεηδευβ ἴο 
Εἰογίηυβ, ἰῃ ψῃϊς ἢ Ὧς γεπιίηά8 ἢἰπὶ Πονν Πα Πδά τοσεῖῃον ᾿ἰδιεηδά ἴο 

Ῥοϊγοαῦρ ἰῃ ἐπεῖγ γουϊῃ: “1 ἀϊδιίηοενγ τεπιεπιθεγ τῆς ἱποίάεηΐβ οὗ 
παῖ εἰπιε Ὀείζεγ τπδη ἐνεηΐβ οὗ γεοδηΐ οσσύγγεηςα ; ἔογ ἴῃς ἰεββοῇβ 
τεοεῖνοά ἰῃ οὨἀΠοοά, σγοννίης στ ἴῃς σγονίῃ οὗ ἔπε βου], Ὀεοοπια 
ἰάεητθεά νι ἰξ ; 80 ἔμδὲ 1 οδη ἀεβογίρε ἴῃς νεγγ ρίαςς ἰῃ ψῃϊςοἢ ἴῃς 

ὈΙεββεὰ Ροίγοαδγρ υβεά ἴο 8ἰξῖ ἤδη ἢς ἀϊδοουγδεά, ἀπά ἢΠἰβ σοίησβ ουξ 
δηὰ Πίβ οσοπιίηρβ ἴῃ, απά ἢἰβ πιᾶπηερ οὗ ἰδ ἀπά ἢ 8 ρεγβοηδὶ δρρεϑγ- 
δῆςο, δηά δε ἀϊδοουγβαβ ψῃϊσῇ ἢς Πεϊά Ὀείογε ἴπε ρεορῖὶς ; δῃά ον 

Πε ψουἱά ἀεβογίρε ἢΐβ ἱπέογοουγβε ἢ Φοῆη ἀπά τ ἔπε γεβῖ τῆο 
μαά δεϑη ἴδε [“ογά, ἀπά ῃονν ἢε νου]Ἱά γείαϊς πεῖς σγογάβ. Απά νῆδί 
ψεγε ἴῃς δοςουηΐβ ἢς δά πεαγά ἴγοπι ἔπεπιὶ ἀρουΐ {δε [«ογά, δηά δδουῖ 
Ηἰβ πιίγαοϊεβ, δηά δρουὲ Ηἰβ τεδοπίησ, ον Ῥοΐγοδγρ, 88 πανίησ 
γεςεῖϊνεά τπ6πὶ ἔγοπιὶ εγε- τυ 6 8868 οἵ ἔπε [16 οὗ (ες δγογά [τῆς ζωῆς 
τοῦ Λόγου], αβεά ἴο σίνε Δη ἀσσουηξ Παγπιοηί βίης οὐ 81] ροἰπὲβ σῖτῃ {Πα 
Θογίρευγεβ." 2. Τῆς ϑογίρίαγε ἴῃ ψἢϊςἢ “τῆς [πὶ οὗ πε ογά " σδῃ 

δε ἰγαςοθά ἰ8 ἴῃς Ἐουγίῃ σοβρεὶ. Ῥοΐγοαγρ ἀοεβ ποῖ γεΐεγ ἢΐβ ἤδδγεγβ 
ἴο ἴδαξ Οοβρεῖ, Ρεσαυβε δανίωρ Ὠἰπιβε!  Ῥεθη ἃ ρυρὶ] οὗ Φοῃη, ἢς ργε- 

ἔεγγεά το γεϊδῖε σψῇδὲ πε παά Πεαγά ἔἴγοπι ῃίπι. Βαΐ ἰγεῆδϑὺβ γεοοζ- 
ηἰβοά {πὲ Ῥοϊγοδγρ᾽ 5 ογαὶ ἐγαάϊτίοη τνταβ ἰῃ Παγπιοην τῇ τς Οοβρεϊ. 

Βεδίάεβ, θομη [ἱνεά ἴο ἴῃ {ἰπ|68 οὗ Τγδδῃ, ψῇοβε γείζῃ Ὀεζδη ἰῃ Α.Ὁ. 

98, ννῦϊε Ῥοΐγοαγρ 88 Ῥογῃ ποῖ ἰδίεγ ἴῃδη α.Ὁ. 70, δηά τψδϑ ρυΐ ἴο 
ἀεδίῃ ἰη 156, 8ο ἐπαξ ἔπε βγϑί {Πίγίν γεᾶγβ οἵ μἰβ [πὶ οοἰποίάεά τ ΠΕ 

ἔπε ᾿ἰαβὲ γεαγβ οἵ Φοῇπ᾽ 8, δῃά ἔπε ἰαϑὲ {Πίγὲν γεαγβ ίεῃ πε γουΐῃ οὗἉ 
Ιγεπαθυ8. Τηΐβ Ῥεϊπῷ 80, σδη ἰξ [αίγίν Ὅς βαϊά ἴο δε {πεῖν ἐπα αὔϊεγ 
δυςἢ ἐπίπαν ἢ ῬοΟΪγοαγρ 48 ἰγεηδεὺβ οἷαί πιβ, ἢς βῃου! ἃ οΐ ΚΟΥ 
ψπεῖπογ δομη Ὠδα τ7΄γίζξεη 4 Οοβρεὶ οὐ ποῖ ἢ [8 ἰξ σοηςείναδίε ἴμαξ 
ἃ γουηρ πιδῃ οὗ δη ἱπίε!!ρεπὶ δηά ἱπαυίγίης ἴαγῃ οὗ πιίηά βῃουϊά 
Βανε Ὀεδη ἰη ἀδιν σοπηπιαπίςδείοη τυ ἃ ραρὶ! οὗ ἴῃς Αροβ!ε᾽ 58, δηά 
βῃουϊά πδνεγ ᾶνε αἀϊβοονεγοά πε ογίρίη οἵ ἴῃς πιοδῖ γεπιαγκαθῖς 

ἀοουτηεηξ οὗ ρεἰπιεῖνε ΟΠ γί βείδπιε ἢ 
Βυὲ Ιτεωδευβ [8 ποῖ ἐπε δαγίίεδὲ τυγίτεγ τῆοὸ δϑογίρεβ ες Βουγίῃ 

2 8εε Ταγίοτγ᾽ β Πέγηιας απὰ ἐπε Βομν Οοεῥεῖς. Οαταυτιἄρε, 1802. 

3 ΤΙ ἀτρυπιεηῖ ἰ5 ρυξ ἰπ δη ἱπεεγεβιίηρ δηά Ἴοοποϊυδῖνε ἔοστι ῬῪ Ὧτ. Ὠδ]6 ἰπ ᾿ὶς 
Σἰοὶπς Ολγὶοὲ ἀπά ἐλς ΕῸΝΥ Οοϑεῥεῖς, ῬῬὉ. 149-151, 281-284. 
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Οοβρεῖ ἔο ἔς Αροϑβιῖίε θοῆπη. Τηΐβ ἀϊβεϊποϊίοη Ὀεΐοησβ ἕο ΤὭΘοΟρὨΙ 8 
οὗ Απείοςῃ. Ηἰδβ ἐγεαδίίβε, 4ὦ 44 μέίοϊγοιμρι, νσὰβϑ ργοθδΟΪν οὗ δὴ εαγὶΐεῦ 
ἀδΐῖε (πδη ἰγεπδευβ᾽ σγεαὶ νοῦ, δπά ἴῃ {Π|8 ἐγεδῖίβε, βρεακίηρ οὗ 
ἰηβρίγεά πηθη, ἢδ 88γ8 : “οὔδ οὐ ψῃοπΊ, δοῆη, βαγ8, [ἢ ἔπε Ὀερίπηϊη 

νὰ8 ἴῃς Ννογά ". 
Τῆς ἀδῖε οὗ ἴῆε Μαγαίογίδη Οδῆοη ἰ8 80 πιυςῇ ἀεραϊοά τπαξ ἰξ 

Ἄοδηηοῖ Ρ6 οἰϊεά 848 ἃ ψ|η688 Δηίεγίοῦ ἴο ἰσγαπαοβ. Βαῖ ἰξ γεσογάβ δῇ 
ἰητεγεβίίησ τγϑάϊείοη οὗ ἴῃς ογίφίη οὗ τῆς σοβρεῖ. “Τῆε ἰουγίῃ οὗ 

ἴῃς ΟοΒβρεῖβ 8 ὈΚῪ ἴδε αἰδοίρίε Φοη. Ἧς ναβ ἀγρεά ὈΥ Πί8 ἔε!ονν 
ἀϊβοίρ!68 δηά Ὀίβῃορβ ἀπά βαἰά, " Ἑδβί συ πα [Π|8 ἀδὺ δπά ἴογ ἔῆγεε 

ἄδγβ δῃά ψῆδίενεγ 5Π.4}} Ὅς γενεαϊεά ἴο δὴν οὗ 8 ἰεΐ ἃ8 τγεϊδίε ἴτ᾽. 
Τῆς βαπ)εὲ ηἰσῃς ἰξ νψὰβ γτενεδίεα ἴο ἴῃς Αροβίίῖς πάγενν ἴδε Φοῆη 
βῃουϊά τυγίτε ἐπ6 ψῃοῖΐς ἰῃ 8 οὐσῃ πδπΊς, δηά ἐπδΐ 411 ἴῃς γοϑὲ βῃου!ά 
τανίβε [τ ΑΝ Παΐενογ πᾶν Ὅς τπουρσῇϊ οὗ {δϊ18 ἐγδάϊκίοη, ἰξ 18 αἵ 41] 

ἐνεηΐβ ἐνάφηςε πᾶς ἴον βοπιε σοηβίἀογαῦ!ς ἐἰπλα ργίογ ἴο ἴῃς ρυδ]ςα- 
τίοη οὗ ἴῃς Νυγαϊογίδη ὕδηοη ἴῃς Εουγί Οοβρεῖ παά Ὀξεη δοσορίεά 
8ἃ8 ἴῃς πογῖ οὗ δοδη. 

Τῆε εβίεοπι ἰθ ψῃϊς 6 Εουγίῃ Οοβρεῖ 8 πεϊά δρουξ {πα 
τηϊἀ]ς οὗ {πε βεσοηά σεηΐζαγν ἰβ ενϊποεά Ὀγ {ππ ρἷαος ἰξ ΠοΙά5 ἰη {πε 
Τὶαέοοδαγοπ οἵ Ταϊϊδη. Τῆΐβ ΠαγπΊοηυ οὗ ἰῃς ἔουγ Οοβρεῖὶβ ορεῃβ 

νίτῃ ἃ ρογίίοη οὗ πες Βουγίῃ Οοβρεὶ. μας ΠΑ τγεαβϑοηδΌν Ὀα 
βαϊμεγεά ἔγοτη ἴῃς εχίϑίεηοε οὔ βυσῇ ἃ ψόγὰ ἰβ ἕαϊγίν βίαϊεά ὃν 
Ηαγηδοΐς ἴῃ δὶβ αγεςα οὐ Ταϊίδη ἴῃ ἐθς Ἐπογο. Βγὶξ. : “(ῳ(Νε ἰδαγη 

ἔγοπι ἔπε ὦ αέόδδαγοη τπδξ ἀρουΐ Α.Ὁ. 160 οὐὖγ ἔοαγ Οοβρεῖὶβ δά 
Αἰγεδάν ἰδίθη ἃ ρίαςθε οὗ ργοπιίπεπος ἰῃ ἔπε Οπυγοῦ, δηάὰ παῖ ἢ0 
οἴδπετβ παά ἄοης 80 ; {παῖ ἴῃ ραγιίσα!αν με Βουγίῃ Οοβρεὶ μδά αἰγεδάν 
ἴδε ἃ χεά ρίαςε αἰοηρβίάς οὗ ἴῃς ἴἤγεε βυπορίίςβ ". Βαῖ {Πἰ8 ἰ8 
ἴοο πιοάεϑὲ δῇ ἱπέεγεποαε. χοῦ. ϑαηάδυ ἢδ8 βϑῇῆονψῃ ἴπαΐ ἴῃς ἴοχὲ 
υαδεά ἰη [πε οοπιροϑβίείοη οὗ ἴῃς ίαίεδδαγοη ἀοα8 ποῖ γεργαβεηΐ ἴῃ8 
ογίσιπαὶ δαϊοσγαρῇ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ, ποῦ ἃ ἢγβί σορὺ οὗ ἱξ, θαῖ τδδξ 
Βανογαὶ σοργίησβ τηυϑὲ Πᾶνα ἱπέεγνεηθαά ὈῬεΐνεθη ἴῃς οτγίσίπαὶ δηά 

Ταιίδη᾽ 8 ἴεχί ; παῖ ἰῃ ἕαςξ (8 ἰαχὲ τγὰᾶβ ἀεγίνεά “ ἔγοῃη ἃ σορὺ παῖ 
ἰ8 αἰγεδαν νεῦγ σογγυρῖ, ἃ ΠΟΡΥ ρεγῆαρβ ἰδγίπεν γεπιονθά (ἰζ Ἔνεγν 
ρεγγαίίοη 15 τδίζεη ἰηΐο δοσοιη) ἔγοπι ἴῃς ογὶίηαὶ ἰεχὲ ἤδη {πα ἴαχὲ 

ψΠσ ἢ ν88 σοπγηχείεά ἴο ργίπε ἴῃ ἔῃ βἰχίεεηίῃ σοπέυγγ. ΤῊ 8 ἰ8 ἃ ἕδοξ 
οἵ {Πε νεγὺ Πίσῃεβι βἰσηίβοδηςε, δηά ἰξ 8 οης ἔπαϊ ἴῃς πεσαῖίνε ογίεῖςβ 
ἴῃ Οεγπίδην ἢᾶνα, ἴο ἐπε θεβῖ οἵ πιν Ὀεϊ] εἶ, ἐπτίγεῖγ ονεγίοοκεά.""1 Τα 
ἀαΐε οὗ τῃε Οοϑβρεῖ 8 ἴῃ 8 ραβῃεά Ῥδοῖ σοηβίάογαρίγ. 
νι ἐπε τυίτησβ οὐ Ταιδη᾽ 8 πηδβίον, Τυβείη, γα ρᾷ88 ἔγοπι δα 

βεςοηά ἰηΐο ἴδε βγϑί μα] οὗ ἴπε βεςοῃά σδηΐζαγν. Ὁγ. Ηογῖ ρίδοβ ἢϊβ8 

1 866 α'8ο Ηδετγίβ᾽ Ῥγεϊἐηεμανγ δίμάγ, δέξ.γ) Ὁ. 56. 
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τηαγένγάοπι ἴῃ ἴῃς γεᾶγ Α.Ὁ. 149, δηά ἢ8 νυγιεἰρβ πιᾶν, στῇ [ἱρῃείοοξ, 
Ὀε ἀδίεά ἰη δε ΒΗ ἀεςαάς οὗ ἔπε σεηξιγυ. Τῇδῖ πε πιδάς (86 οὗ 
τῆς Εουγίῃ Οοβρεῖ, αἰΠουσῇῃ ον σοηϊεβίεά ἃ ἔενν γϑᾶγβ ἄρο, ἰ8 ποῦν, 
βίηςε {πε ἰηνεβιϊραϊίοηβ οὗ Ὀγιιπηπιοηά δηά ΑΡβοῖ, βοδγἼοεῖὶν ἀεηϊεά.1 

Απά ἱπάεεθά βενεγαὶ ραββᾶσψεβ ἰη Ψυβίίη 8 ψυυιτίησθ ἄγε ἱπάϊβριιαῦία 
ἐσῆοεβ οὗ ἔπε Οοβρεῖ. ἴπ τῆς έίαίϊοσμε «τοἱέ, Τγγῤἧῆο (ας. 105) Βε 
ΕΧρΓΕββίυ βίδίοβϑ παΐ ἢἰ8 Κηονίεάσε οὗ 65.158 48 ἴῃ οηἱγ Ῥεφοίίεη οὗ 
ἴδε Εδίμεγ δῃά 88 (ῆς [οροβ νὰβ ἀεγίνεα ἔγοπιὶ ἴῃς Οοβρείβ, ἐπαΐξ ἰ8, 

ἔγοπι ἴῃς Βοαγίῃ Οοβρεῖ, ἴον ποπα οὗ ἴῃ βυπορίίςβ βρεαῖ οὗ ἔπε [ οροβ. 
Ιπ 5 δ γοεέ Αβῤοίϊοργ (ς. 68) με βᾶγβ οὗ πε ψενβ: “ΤἼΕΥ ἅγὰ [υ50}ν 
υρὈγαϊάεά Ὀγ Οἢγίβε Ηἰπιβεὶ ἃ8 κπονίης πείίπεγ ἴπς Ἐδίπεγ ποῦ ἐπα 
Θοη". ἴη ἴδε 8δπι6Ὲ “4 οΐοργ (ς. 61), ἰη ἐχρίαἰπίηρσ Ὀαρεί8πι, ἢς 8405: 
“«Ἐον ΟΠ γίβε αἷβο βαϊά, Εχοερί γε ῬῈς Ὅογῃ ρδαίῃ γε 588} ἰπ ῶὯο νῖβα 
εηΐεγ ἰπῖο ἔπε Κιησάοηι οὗ ἤεανθη". Οὐδοῦ ραββασεβ ἴανα ἃ δἰ ΠΊαγ 
Ὀεαγίηψ. 

[Ια {π6 Αροβίοϊίς Βαΐπετβ νὰ Βπά τὸ Ἔχργθβ88 γείεγεποεβ ἴο {6 
Ἑουγίῃ Οοβρεῖ, Ρυαΐ ἔπεγα ἀγα ποῖ ψνδηϊίησ δἐοῃοοϑ τνῃίοἢ ἱπάϊςαΐς ἃ 
ξατα γι τυ τἢ [8 τεδομίησ. ΤὭυΒ ἰη πε ορίβε} 65 οἵ ἰσηδίι8 τυγιξίθη 
ἴῃ {πε γδᾶγ Α.Ὁ. 110 ψῇ!α ἐπε τυγίξεν τὰ οἡ ἢΐβ8 ὑγχὰν ἴο πιαγίυγάοπι, 
ἃγα ἴοαηά βυσἢ εχργεβϑίοῃβϑ ἃ8 “ἴῆς ϑρίγιε. . . Καονεῖῃ πψῆεηςσςα ἰἱξ 

ςσοπιεῖῃ δηά ψ ἢ πον ἰξ σοεῖδ,᾽ δὴ οὈνίοι 8 γαπιϊπίβοθηςα οὗ ουν [,ογά 8 
ςοηνεγβδίίοη ψίτῃ Νσοάεπιαβ. Απὰ ἤδη χὰ βηά ἰρηδίί5 βρεακίη 

οὗ Φεβιι8 48 “ες ἄοογ οὗ ἴῃς Ἐδέμ," “ ἴἢε ΘΠερπεγά,᾽" “τε ὅοη 

Ψῃο ἰ8 Ηἰβ Νγογά," ἴῃς ργορδῦ! εν ἰ8 ἔπαξ 686 ἐχργαββϑίοῃϑ ψΈγα 
ἀεγίνεά ἔγοπι ἐπ Οοβρεῖ. 

Ῥοΐγολγρ᾽ 8 οπα ερίϑεϊε ἀδίδββ ἔγοπιὶ ἔῆς βαπια γεᾶγ α.Ὁ. 110. [ἐ ἰβ ἃ 
Ὀτγίεε Ιεζίεγ, δηά ῶο γεΐδγεηςα ἴο ἴῃ Βουγίῃ Οοβρεὶ οσσυγβ ἰη ἰ. Βαξ 

Πα αυοΐεβ ἔγοπι ἰῃς Εἰγβὲ Ἐρίβι!ε οἵ ψοῆη, ἀπά 88 ἢο οπς ἀοιιδῖβ ἴῃδὲ 

ἔπε Οοβρεῖ απά ἔπε Ερίβεϊα ἄγε ἔοπὶ ἴπε βαπιῈ παηά, ἰξ σδὴ δὲ Δῇγ 
γαῖα ῬῈ σςοηποϊιάεά (δὲ (ἢ6 ψείτερ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ “ Πουτγίϑῃεά Ὀεΐογα 
Ῥοϊγοαγρ πγοῖς ᾿᾿. 

Ῥαρίαϑβϑ οὗ Ηἰεγαροῖΐβ, αἰ που σῇ τοὶ ἀϑυδ!ν παπιρεγεά απιοηρς τδα 
Αροβίοϊ!ίς Ἐδίμεγβ, νγὰᾶβ ἃ σοηϊεπιρογαᾶγν οἵ Ῥοΐνοδγρ, δηά. 8 [{{6 

ονεγίαρρεά παῖ οὗ ἴῃς Αροβίϊα Φοῆη Ὀγ. δροιυξ ἔψεπίγ-ϑνε γεαγβ. Ης 
σψγοῖς (ες εδγίίεβὲ Κηόνῃ σοπιπιεηίδγυ, δητεὰ 45, Εχροςίἐϊοη οὗ 

ΟἿ Τογά᾽ς Ογαοῖθ5. οβι υπίογίυαηδίεῖν (8 ὈοοΟΙς ἰ8 ἰοβῖ, δηά 

Ἀπιοης ἴα την τγίςῃ ἀϊβοονεγίεβ νυ ϊοῃ πιοάσγη γεβεαγοῇ ἰβ πιδκίης 
πος οουἹά Ὀε πιογε ναϊυδθῖὶς ἔπδη (ἢς ἀϊϑοονεγν οὗ {πϊ8 ποσίς οὗ 
Ῥαρίαβ. ΤὨς ἕδςξ γεπιαίῃβ ὑπαὶ ἢς ἀἱά νγίξε ἰξ, απά {πεγεΐογε πδά 

βοηγα ψγίζίεη πιχαϊογία! ἴο ργοσθεά ὑροῦ. δΔηά βἰψηϊβοδηξ αἱ] υβίοη ἰ8 

1 8ες ΑΡδοῖ 5 Ογίηεα! Ἐπ4τ5αγε; Ῥυζνεβ, Ταεί, ὁ γμείίη; Νοτίοη, Οενμίμονεςς 
οΓ ἐλ Οοεῤεῖς. 
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τηδάς ἴο (Π8 ψογῖς ἰῃ δὴ οἷά 1, δἰίη γραπιεηξ ργεῆχοά ἴο ἔα Οοβρεῖ 
ἴῃ ἃ Μϑ. οὗ {ες ηἰπεδ σεπίυγν, ψὨϊοἢ 58: “Τῆς Οοβρεὶ οὗ ϑοδη 
8 τανοδίεά δηά σίνθη ἴο ἴῇ6 σπυγοθοβ ὃν Φοδη ψἢΐ]ς δα 51] 
τεπιαίηεά ἰη ἴῃς Ὀοάγ, 48 οπα παπιεά Ῥαρίαβ οἵ Ηἰεγαροίί8, ἃ Ὀεϊονεά 
ἀϊβοίρίε οὗ δοδη, γεϊαίθά ἴῃ δἷ8 ἔνε Ὀοοΐβ οὗ Ἴχροβίξοηϑβ ᾿᾿. 

Τῆς ἐαϑιϊπλοηγ οὗὨ Πεγεξίοβ ἰβ βαυδιν ἀδοίϑῖίνθ. Ετοπὶ ἔπς ἀδοδάα 
4... 160-170 νὰ γεσεῖνε ἃ βἰφηϊβοδηξς νιξπαβϑβ ἰη ἴΠ6 σοπιπιοπίδγυ οα 
τῆς Οοϑρεῖ οὗ δοδη Ὀγ ΗἩεογδοΐθεοη, ἃ ριρ!] οὐ σοπιραηίοη οὗ Ν᾽αϊεπιίηαβ,} 
(γνώριμον ἰ8 Οτγίψεη᾽ 5 ψογά). Μίγ. Βιοοῖε, ψῇῆο εὐἀϊίεά {πε εχίδης 
Ῥογίίοῃβ οὗ τπὶ8 σοπηπηεηΐαγυ ἴογ Αγπιίίασε Ἐορίπβοηβ Τεχές αμᾶ 
δϑέμαάϊες, αγγῖνεβ δὲ ἔῆε Ἴςοποίυδίοη ἴπαξῖ ἰξ πιαβὲ Ὀὲ ἀφίεά βῃογί!ν 

αἴξενγ δα ἀεαδίῃ οἵ Ναϊεπείπαβ, ἐμαξ ἰβ ἴο βᾶν, θοξ πιασῇ ἰαΐογ ἔἤδῃ 

4.ἢ. 160. “Το τγίβε οἵ σοπηηιεηΐαγίεβϑ βῆονβ δῃ δάἀνδησεαά βίαρε ἰῃ 
τῆε ιβίογυ οὗ ἴῃς τεχὲ οὗ ἴῃς Ἐουγίῃ Οοβρεῖ" ({ιἰἱφπείοοι, Βιόὶ. 
Εσϑβαγα, Ρ. 111). Απά ἐπε γεάβϑοη ἴογ ΗἩδγδοίθοη᾽ 5 οποοβίης ἢ 8 
Οὐοβρεῖ 48 ἴδε βυδήεςξ οὗ ἃ σοπιπηεηΐαγυ ἰ8 ἐπδὲ Ναίεπείπιιβ δηά [118 

Βοῇοοί Ὀογγοινεά ἔγοπι ἰξ πιυσῇ οὗ πεὶγ ρῃγαβθοίοσυ, δπά ἤορεά ὃγ 
ρυκείης τπεὶγ οὐ ἱπιογργείδίίοη οὐ ἰζ ἴο σαίΐῃ συγγεπου ἔον {πεὶγ 
νίενγϑβ. ἵνε πᾶνε, ἴδῃ, {Πὶ8 γαπιαγα δίς οἰγοαπιβίδηος ἐπδξ 8Πογαν 

αἴτεον τῆς πηάάϊς οὗ μα βεσοηά οσεπίυγν ἴπ6 Εουγίῃ Οοβρεὶ οσσυρίεά 

διοἢ ἃ ροϑβίτίοη οὗ δυϊῃπογίεν ἰῃ πε ΟΠαγοῦ παῖ πα Οποβέϊοβ σοη- 

βἰάογεά ἰξ οὗ ἱπιρογίαπος ἴο βεσίγε 8 νοΐςς ἰῃ ἔδνοιυγ οὗ {πεῖς νίεννϑ. 
Νο ψοπάδρ ἰπδξ Ἄνεὴ Δ οΪΚπλαγ Βπου!ά εἐχοίαίϊπι: “ ΔΗ] Οτεδὲ σοά! 

1 Βεΐνγεθη αΑ.Ὁ. 125 δηὰά 155 ἃ σοπιπιεηΐαγυ ψὰ8 σοπιροβεά οἡ Φοῇη᾿ 8 

Οοβρεῖ βιυιςῇ δ8 ἔμαὶς οὗ ψῃϊοῆ Οτγίρεη ἢδ8 ργεβεγνεά Ἵοοηβίάθγαρ!α 
ἐχέγδςοϊβ, νῆδί γεῖ γαπιαὶπ8 ἴο ὲ ἀϊβοιιββεά ἢῷ [{ 8 νϑῖγ σογίαίη παῖ 
1 5. 411 ονὸγ ψίτἢ {πὰ ογί εἰς] ἐπε βἰ85 οὗ ἔς σοπιροβίτίοη οὗ ἔῆε Εουγίῃ 

ΟΘοβρεΐ ἰη ἴῃς πιά άϊς οὗ ἴῃς δεσοπά σοηξαγγ.᾽" 2 
Βαϊ ἔδεγε ἰ8 ενίάδηςε ἐπαῖ ἐνεη δὴ δϑγίίεγ Οποβεϊς ἔεδοῆεγ πηδάς 

υ86 οὗ (ἢϊ8 Θοδρεῖ. Ηἰρροίντυβ (Βλ11ο5., νἱῖ., 22), ἴῃ σἰνίησ δῇ ἀσοουηξ 
οἵ ἐῆς ορίπίοπϑβ οὗ Βαϑι εἰάεβϑ, ψῆο ουτβηεά δἱ Αἰεχαηάγία δδουξ {πὰ 

γεδγ Α.Ὁ. 125, φυοῖε8 Πἰπὶ ἰῃ ἔπε [ο!]οννίην ἴα ΓΠῚΒ : “ ΤῊ 8," βᾶγ8 δ 
(ἰ.6., Βαβι} 465), “18 παῖ σῇ ἰ8 βαϊά ἴῃ τῆς Οὐβρεῖβ, "Τῆαϊ ννὰ8 ἴῃ 6 
ἔγας σε νυν! σἢ Πἰσμτεῖῃ ἐνογυ πιὴ (Ππαξ σοπιλεῖῃ ἱπῖο ἴῃ νγογ ἀ ̓ "". 
Τῆς νογάβ γα οἰϊεά ργεςοίβεϊν 48 ἴεν βδῖαη ἴῃ ἴῃς Ἐοιυγίῃ Οοθϑρεῖ, 
ΔηᾺ 88 {πεν γε ποῖ ψογάβ οἵ ψεβιβ, σῆς πσῃς πανα θδεη παπάρά 
ἄονη τῆγουσῇ δοηλε οἵπεγ σῃμαπηεῖ, ὈυῈὲ τνογάβ οὔ ῆ6 ἀνδηρε  βί 
δἰ πηϑεῖ ἢ, Πα ν ργονε ἔπδῖ {πε Οοβρεῖ εχίβιεά Ὀείογε {πῸ γθᾶγ Α.Ὁ 125, 

Τῆς αἰεμρεὲ ἴο ενδάς ἐπὶβ σοποίυβίοη ὉΥ ἰῃ6 βυφσρεϑδιίοη ἴδαῖ 

1 Ψαϊεπείηι8 Ὠἰπιβεῖ Γ υϑεὰ “ ἱπίερτο ἱπβίγυπιδηίο," τς ψνδοῖς Ν.Τ. 88 Τογίαυ ]λη 
τεςεϊνεὰ ᾿ξ. Τετῖ., Ῥγαξσον.. 38. 

3 8εεὲ Κεγποῖ 58, βιίῤῥὶέ Οοπι., ἢ. 20. 



664 ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

Ηἰρροϊγέαϑ ἰ8Β αυοξίης {Π6 ἰο]]οψεγα οὗ Βαβι εἰάεβ γαῖῃεγ [ἤδη Πίπιβεῖέ 
διᾶ8 Ῥεδη ἢἤηπδιν ἀϊβροβεά οὗ Ὁν Μαίϊίπενν Αγηοϊά (σοά αμπὰ ἐμ Βίδίε, 
268-9).. Βυῖ ἐνεη Βαβι! εἰάεβ ννὰβ ποῖ (ἢς εαγίεβὲ Οποβίο ψῆο ἀδεά 
[Π18 σοβρεὶ. Ηἰρροϊγίυβ σίνεβ δὴ δεοςοιηῖΐ οὗ ἴῃ6 ργενίουβὶ νυ Ἔχ βι!πς 

βεςΐβ8, ἴῃς Ναββεηὶ δηὰ Ῥεγδίδε, ψνϊσ ἢ ργονεβ δῖ πον πιδάς ἰᾶγρε 

υα8ε οὗ {πΠ|8 Οοβρεὶ. Αἰγεδᾶὰν :ἢ ἴδε βαγίίεβδέ γεαγβ οὗ ἴπε βεςοπά 
σξηΐαγγ τῆς Βουγίῃ ΟΟΒρεὶ ψγ88 δη δυϊπογίζατίνε ἀοοσυπηεηξ. 

γαῖ πηυβϑῖ πεσοββαγιν ὃς ἰηΐεγγθα ἔγοπι τ 8 α«86 οὗ ἴῃς Οοβρεὶ 
Ὀγ ἐῆε Οποκεϊοβ οὗ τῇς βεοοηά ςεπίυιγῦῇ ΤὍΤῇῃε ςοποϊυβίοη ἄγανγῃ ὈΥ͂ 
ΕζΖγὰ Αρδοζξ ἰβ 88 ἕο ϊονγβ : “1 νὰ8 [ἤθη σεησγα!ν γεςείνοα Ὀοΐῃ ὈΥ 

Οποβέϊςβ απά {πεὶγ ορροπεηΐβ ὈῬεϊνεεη πε γεαγβ αἍ,Ὁ. 120 δηὰ 130. 

ΔΝ Βδῖ ἰοϊονβ ἢ [τ ἰοΐϊοννβ τῃαξ τς Οποϑβιίίςβ οὗ ἴῃπαΐ ἀδξε γεςεινεά ἐξ 
Ῥεςσαυϑβε πον σουά ποῖ περ τ. Τθεν νουά ποῖ παν δαάπϑεζοα {ΠῸ 

δΔυϊπογὶεν οὗ ἃ Ὀοοῖ, ῃϊοἢ σουἱά ὃς τεσοποίϊεά τυ τπεὶνρ ἀοσίγίηεβ 

ΟὨἱΐγ Ὁγ ἴπε πιοβῖ ἔογοεά ἱπίεγργεϊδειοη, [ἢ {πεν σουά ἤανε ἀεβίγονεά 
[18 αὐτποτίν ὈῪ ἀεηγίην ἰἔ8 φεηαίπεπεββ. 118 σεπυίποηαββ οουά Ππ 
Ὀὲ εδϑὶϊν αβοεγίαίπεά. Ἐρἤεβὰβ νὰ8 οπς οὗ [πε ρυίηςίρα] οἰτίεβ οὗ ἴῃ δ 
Ἑδβίογη πψογὶά, ἔπε σεπέγε οὗ Ἔχίεηβίνε σοπηπΊεγος, ἴῃς τηεϊγοροϊ 5 οἵ 

Αβία Μίωογσ. Ηυπάτεάβ, ἰξ ποῖ ἐπουβαπάβ, οἵ ρεορίε ψεγε 1ἰνὶης τ ΠῸ 
δαά Κηονψη ἴδε Αροβἕῖς Φοῆη. Τῇε αυεβέίοη ψῃεῖπον ἢς, {πε Ὀεϊονεά 
ἀϊδβείρ!ε, Βα σοπιπιτξοά ἴο ψν7’ίείης Πί8 γεςο ]!εςξίοηβ οὗ δἰβ Μαβίεγ᾽ 8 

1 ἀπά ἐεδοῃίησ, ψὰ8 οπε οὗ {πε σγεδαίεβξ ἱπίεγεϑβί. Τῆς ἕαςϊ οὗ ἔῃ 6 
γεςοριίοη οὗ ἔῃε Ἐουγίῃ Οοβρεῖ 48 8 ψογίς δῖ 80 εαγίν ἃ ἀδῖε, ὈΓ 
Ραγίίεβ 80 νἱοἱθηεῖν ορροβεά ἴο εασῇ οἴμεγ, ργονεβ παΐ {πε ενίάεηςε 
οὗ [8 σεπυίπεηεββ ννὰ8 ἀεοίβίνα. 1 

Τῆς ΟἸενιεπέϊπο Ηονπὶϊὶες ἀπά ἴῃς Τορίαγιεηίς οὗ ἐπε Τισεῖυε Ῥα- 

ἐγίαγοῖς, ΜὮὨΪσἢ γεβϑρεσξίνε! Υ γεργεβεης ἴῃς ἘΡίοηΐϊΐε δηά Ναζάαγεης 

Ὀγαηςἢ68 οὗ Φυάαδίξεϊς ΟΠ γιβείαηί εν, θεῖγαν ἔαπ γεν, ᾿ξ ποῖ πῆ ἐπα 
Ἑουγίῃ Οοβρεῖ, σεγίδίηϊν ν τἢ 118 τεδοῃίης ἀπά ρῃγαβεοίορυ. 

Ιπ ἴδε ἕδος οὗ {Πἰ8 ἐχίεγηδι ενίάδηςς, ἰξ ἢα8 Ὀεεη ἔουηά ἱπιροββίδ! 8 
ἴο πιαίπεέαίπ πὰ ἰαῖε ἀαΐε ψῇῆϊο ἢ ψὰβ8 αβογίρεά ἴο ἔπε Οοβρεὶ ὉΓ 
Βανεγαὶ επλίπεπηὶ ογίτἰςβ οὗ πς ἰαβδὲ σεπογαϊίοη. ὙΤΠογα σαη 6 ῶ0 
ἄουρὲ ἴπαξ με Οοβρεῖ εχίβιεά ἰῃ πε εδγίίεϑε γεαγβ οὗ ἴπε βεοοηά 
ςεπΐαυτγν, δπά τῃδὲ ἴ νγαβ8 ὄνεη ἔπεη εβίεεπιεά δυςπογίϊαϊτίνε. Τῆδῖ ἴῃς 

Αροβέὶς Φοῆη νγὰβ [8 δυΐπογ, ἰβ πονμεγε Ἔχρί ον βίδεεά Ὀείογε {πὰ 

τη ἀ]ε οὗ με σεπζαγν ; Ὀας τΠδξ {Π|8 τνὰβ ἔγοπι ἔπε γϑὲ βεϊίενεά, πηδᾶν 
Ἰεσίτἰπχαίεῖν Ὅς ἰηξεγγεά Ῥοϊῃ ἔγοπῃ ἔπε εϑίεεπι ἴῃ ψῃϊοῖ ἰξ ψὰ5 Πεϊά, 

δηά ἔγοπι ἴῃε ἕδος παῖ πὸ οἴπεγ παπὶαὲ ψὰ8 ἐνὲγ ςοηηεςΐϊεα στῇ τα 
Οοβρεὶ ἀπε τὰς ἱπιροββίρ]ς (εγίηεπίαη δυςῃογβθῃίρ γᾶ βυσροβίεά ὉΓΚ 
ἴδς ἰηδίφηϊβοδηξ ἀπά δἰαββεά βεςξ οἵ ἔπε ΑἸορί. ϑοδᾶγεγ, ἱπάεεά, βανα 

2 Ογϊεϊεαὶ Ε:5αγ5, Ὁ. οἷο 
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παι “πε αἰπιοδὲ οης σδη δάπιϊξ ἰῃ δὴ ὑπρτγεϊμαάϊςεα νΑΥ, ἰ8 πα [Πα 
ἐχίεγῃαδὶ ενίάεηςςε 'ἰβ ὄνεηὶν Ὀαϊδησεά 270 ἀπά οοη, ἀῃὰ ἰεδάβ ἴο πὸ 
ἀεςοίδίοη. Ῥεγῆδρβ, ποψενογ, ἰὲ ουϊά Ῥὲ ἔγιεγ ἴο βὰν ἰΐ ἰ8 πιογε υἢ- 

ἔανουγαῦῖε ἴμδη ἕανουγδῦίς ἴο ἴῃς δαξμπεηεί εἰν. ϑυςῇ ἃ ςοποϊαβίοι 
σϑῇ ΟὨΪγ εχοίζε τϑιοηἰβῃτηεηΐ. 

2. ]πέογμαὶ ουϊάσηοε οὗ ϑοπαμπῖπα αμέμογεῖῥ. Τῆς ἱπηΐεγηδὶ 
ενίάξηος 88 υϑ0λ}}ν Ὀδθη στγουροὰ ἀπάεον ἴουγ δεδάβ, βῃονίης 

τεβρεοείνοίν ἔπαξ ἔπε δυΐποῦ 8 (1) ἃ δὲν, (2) ἃ Ραϊεϑβεϊηίδη, (3) δῇ 
εγε-νἱπεββ, (4) {πε Αροβείε Φομη. 

(1) Τῆδε {πὸ τπῦίϊογ ννὰ8 ἃ εν 18 ργονεά Ὀν ἢἷ8 ΗἩεργαίβεις βίγίς, 
ὉΥ ἰ8Β κπονίεάρσε οἱ Ηεῦγεν ἂἀπά Αγαπιαῖς, ἀπά ὈΥ ἢ 8. [απΊ ΠΑΡ ἐν 

σῇ Δεν βῃ γάμο, ἰάθαβϑ, πιοάεβ οὗ ἐποισῃξ, Ἔχρεοϊατίοηβ, 
οσυβίοπΒ. ΑἸΓπουρσῇ ψτγίξξεη ἰῃ Οτγεεῖκ ψῃϊςῇ 5 μοείτῃεγ αὐνκνναγά ποῦ 

πηρσγατηγηδίϊοαί, ἰῇ ΟΟΒρεὶ 868 ἃ 5π|41} πιιηιρεῦ οὗ ψογάβ8 δηά οὐἱυ 

Βιυς ἢ 48 δα ἐβπ} Πα ἴῃ ογάϊηαγυ σοηνειβαϊίοη. ΤὮδ νοσδρυΐαγυ ἰ8 
τηυσἢ πιογὰ ᾿ἰπητεὰ ἤδη {παὶ οὗ ἴπΠ6 ψε!!-εἀυςαῖεά Ῥαα!, δηά {πα 
βίγϊε γενεδὶβ ποπε οὗ ἔπε ηἰςεῖν ἔουπά ἰη ἴῃς Ερίβε[6 το ἔπε Ηεργεννβ. 
Οηε οδίεξ ἀϊδεϊποξίοη Ὀεΐνψεεη Ησεῦγεν ἂπά Οτγεεῖς δέν! ε ἰ8 παΐ {6 
Οτγεεῖς πυγίϊεγ ΌΥ πιεδηβ οὗ πιιεἰυἀίπουβ ραγίίοα8. ἐχῃ δ 8. (ἢ 
ΡΓεςϊδβίοη τς σουγβα οὗ πουρσῃς ὈΥ ψΠισἢ εαςῇ οἰδαδβα ἰ8 σοηπεοίοά 
νι ἢ τπδξ σῇ σοεβ Ὀεΐογε ἰἴ : ἰῆς Ηεδῦγενν τγίϊεν σοηζθηςβ Πἰπιβεὶξ 
σι ἢ Ιαγίησ [πουσῃξ δἰοηρϑβιάς οὗ ἐπουρῃξ ἀπά ἰεανίησ ἰἰ ἴο ἴῃ γεδάθρ 

ἴο ἀΐβοονεν {πε σοπηξοϊίοη. Τῆς πιοβὲ οαβυδὶ γεδάογ οὗ ἴπὲ Βουγίδ 
Οοβρεὶ βρεεάϊν βπάβ8 παῖ τς ἀπ ἤσουν οὗ υἱπάεγβιδηάίηρ ἰξ ἰ8 8 
ἀϊῆσυ!ν οὗ ρεγοείνίης πα βεχίεηος οὔ ἔπε οἰδιι8ε8βι. ΑπΥ οπα 

Δοςμβίοηγχεά ἴο 4 Οτεεῖς βίγίε νου οα τεδαάΐησ ἴῃς Βοιγίῃ Οοβρεῖ 
ςοποϊ]αάς {Πα [8 αὐἴποῦ τγὰ8 ποῖ [αηλ αν ἢ Οτεςῖ Πτεγαζανε.} 

[ὲ ψουϊά «ἰ8δο παΐαγαι!ν 6 σοποϊαἀεά (πδξ ἔπε νυγίϊεγ ὰβ ἃ 6 Ὁ 

ἔγοπι ἢΐβ ἰπβογίης ἰγαηβίδιίοηβ οἵ Αγαπιδαίς πδπΊαβ, 88 ἰῃ ἱ. 38, ἱ. 41, 

Ϊ. 42, ἰχ. 7, χίχ. 18, χίχ. 17, χχ. 21 ; απά Ἂεβρεςίδ!!ν ἔγοπι ἢἰβ ἔα Π Αγ Υ 

στ δεν 5 οσυβίοπηϑ8, ἰάδα8, δηά ἰηβεταξίοη8. ΤἬΏαΒ ἢς πον πα ἰξ 

8 ἃ ψεν ϑῃ συδβίοπι ἴο δῖ απάοδγ πς βζ ἰγεα, ἱ. 49; ἴο ἢανε ψδίεγιροῖβ 

ἴογ ράγροβεβ οὗ ρυγίβοδίίοη, ἰϊ. 6 ; ἴο επηραϊπὶ ἔπς ἀεδά, χίχ. 40 ; ἴο 

ψαϑῇ τῆς δες Ὀοΐοτγα τηθ8[8, χἱ. 4. Ης [8 δηλ αν τῇ Δεν ίβῃ ἰά6 88, 

88 ἰῃαΐ ἰξ ἰβ ψγοης ἴογ ἃ Βαρὶ ἴο βρεαΐ στη ἃ νοπΊδη, ἵν. 27; τῃδξ 

ἀἴδβοαβα ἰ8 ἔς γεϑυ!ὲ οὗ βίη, ἰχ. 2; ἔῆαξς ΕἸ᾽α8 τχὰ8 ἴο σοπλα Ῥεΐογε ἔμ6 

Μεββίδῃ, ἱ. 21; ἴδαξ ἰξ ἀεῆ|68 ἃ εν ἴο εηΐορ ἃ Οδηῖ]ς ἀνε! ]ἰησ, 

χνί!. 29. 80 ἱπείπιαΐϊε δῇ δοαιδίηΐαπος στῆ ἴῃς Ψεννβῃ Νιεββίδηϊα 

ἰάεαβ 48 8 ϑῃῆονγῃ ἰῇ σῇδρ. νἱϊ. εδπποῖ βδβιν ὈῈ δβογί θεά ἴο δὴν ρυῖ ἃ 
δεν. δεν δῇ ἰπβεϊξατίοη8 ἀρὰ αἰ8δοὸ ψε]! πον : [μενἱτε8 δηά ργίεϑἕβ 

1. 866 τυγῖμες ἰπ Πρ πύου Βίδί. Εςεαγς, Ὁ. 16 8. εἶδβ, ἱπέγοά., ἰϊ., 350. 
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Αγα ἀἰβείησαυίϑῃεά, ἱ. 19; ἔπε σοπηροδίξίοη ἀηά δοξίοη οὗ ἔα ϑαημεάγίπι 
8 νψὰ]] ἀπάεγβίοοά ; ἴῃς 1688 ἰγεχυδηΐεά ἔδαβίβ (ἐγκαίνια, χ. 22) γα 
κηόοσῃ. Ηε ἰ8 αἰβο ααγε οὗ ἴῃς οἢίεΐ ροίηϊ ἰῃ ἀἰδραῖε δεῦτε δεν 
Δη4 ϑαπηαγί(δηβ, ἱν. 20 ; [{πΠ6 ἰεησίῃ οὗ {ἰπ|6 ἴῃς Τεπιρία ἢΔ8 Ὀδεη ἴῃ 

Ὀυϊάϊην, ἰἰ. 21; τπῃαϊ βγπαρορσις δηά ἰδηρία αἀγὲ ἐδ ἑανουγίία γεβογί 
ἴο τεδοῆογβ, χν ἢ. 20.1 

Ὑπὸ οδ]εςτίοηβ, ἤοψενεῦ, αν Ὀδεη γαϊβεά. [18{. [ἴ ἰ8 βαϊά 

τας πα δυΐδογ [πγουρῃοαῖΐῖ Πἰ8 ΟοΒβρεῖβ ὈῬεΐγανβ ἃ τηδγεά δηξραϊῃν 
"ἴο ἔπε δενψβ. Ηεξ ἀ8ε8 ἔπε πᾶπὶῈ 48 ἃ γεοορηίβεά ἀεβίσπδιίοη οὗ 

ἴῃς δηεπιίεβ οὗ ψεβιβ; “τῆς Ψεννβ" βουρῆξ το Κι} Ηἰ πὶ; ““)ο πιδῃ 

Βραῖε ορεηΐν οὗ Ηἰπὶ ἴον ἴεαγ οὗ “πε ψενβ᾽ ". ΤΏΘΥ ἃγὰ βροόΐθη οὗ 

8ἃ5 “16 Τδιάγεη οὗ ἰῃς ἀενὶ] ̓. ΤὨϊ5. οδ)εςξίοη, ονγενεογ, ἰ8 θα 86- 

[ε88. ἴη {δε βυπορίίς σοβρεῖβ Φεβι8, Ηἰπη86 1 ἃ δεν, ἰβ γεργεβεηϊοά 
88 ριοηοαηοίηρ ἰηνεςϊίνεβ ἀσαίηβέ πε ἰοδάσγβ οἵ ἴῃς ρεορίε χυϊξε 88 
βίγοηξ ἃ8 ΔηΥ ἴο 6 ἰουπά ἴῃ ἴῃ Εουγίῃ Οσοβρεῖ. [Ιῃ Δομη δ} πα 
Δροϑβέϊεβ αγὰ δενϑ, δηά [ἰ ἰβ ἰὴ 1818 Οοβρεῖ (Πε σγεδῖ βαγίην ἰ8 ργεβογνεά 
τπδὲ “ β8αϊναϊίοη ἰ8 οὗ ἴῃς Φενβ᾽", 2πηά4. Μαίϊπενν Αγποὶά δπά ἴδ 
δαῖμον οἵ ϑδηῤἽεγηαέμγαί Κεἰίρίοπ Ὦανε πιαϊηίαιπεά ἴπαΐ ἴδε Ψενϑ 
δηά {πεῖν ἀϑαζθβ αγὲ βροόίϑη οὗ ἰὴ {Πἰ8 Οοβρεί 88 ἰξ ἔμεν Ὀεϊοησεά ἴο 

ἃ τδςα ἀϊδῆεγεηξ ἔγοπι [ἢ τγίζεγ᾽ 8. “Τῆς ψαΐεγ-ροῖβ δὲ ὕδηδ ἃγὰ βεὲ 

“ἀὔίον ἐδι6 πιαηηεῦ οὔ ῥμγίγίηρ οὗ ἐλε ἔεισε᾽; .. .ἕ "Ὧον ἴῃς ϑειος᾽ 
ΡΆββονεγ Ψὰ8 ηἰσῇ δ πδῃά᾽. ... [1 βθεπὶ8 δἰπιοϑί ἱπιροββίίς ἴο 
τῆίηῖκ ἐμαξ ἃ δενν θογῇ δηά ὕγεά---ἃὰ πιδη {{πὸ ἔς Αροβέίας Φοδη--- 
ςουϊά ἐνεγ πᾶνε σοπΊα ἴο βρεδῖίς 80. . .. Α ὅξειο (αἸκίησ οὗ ἴῃς ζζεισΞ» 
ῥαϑδουε δηὰ οὗ ἃ αἰδραΐε οὗ βοπιε οὗ Φομη᾽ 8 ἀἰβείρίεβ τοίἐϊ α ὕει 
αδομὲ ῥεγγίηρ. [Ιἴ ἰ8 πὸ δὴ Ἐπριβῃπιδη ψγίείησ οὗ με ΠεγΌν 88 
ἐϊα Ἐπρί δι ῥεοῤίε᾽ς Τϑογὸγ, ον ταϊκίησ οὗ ἃ ἀϊβραΐς Ὀεΐνγεθη βοπλα οὗ 
τ. Οοράεη᾽ 8 ἀϊβείρ᾽εβ δαπά α»» ξηρί ερπαη αδομέ ζγεε ἰγαάξ. Αἢ 
ἙἘηρ βῃπιαη τνουἹά πονεγ βρεδῖ 80.2 Απ Ἐπρὶ ἰβῃπιδη τψῆο δά ἴον 
ΤΊΔΏΥ γ6δγβ Ὀεεη γεδίάθηϊ αργοδά δηά ΨὯΟ νγᾶβ τυγίἰησ ἔογ ἰογείβπογβ 
ψου]ά ι86 ῥγεοίβε! Υ βυςῇ ἔογπιβ οὗ ἐχργεβϑβίοῃ. 

(2) Τῆε δὐυΐπον ψ88 ἃ Ῥαϊεβεϊηίδη. Α ὅεὲν οὗ ἐῃς αἀϊδρεγβίοω, ἃ 
Ἠεϊ!επίϑε, τνουἹά ργορδθῖν Ὀεῖγαν Ὠἰπιβεἔ, ηοΐ οἠἱγ ὉΥ γε ἃ ἔγεογ 
Οτγεεῖς βἔγίε, Ῥὰξ ΌΥ βμονίης ἃ 688 ἱπείπιδαῖεα Κηονίεάσε οὗ τῆς 
ἰοςα!ἰε8 οὗ ἔμε Ηοΐὶν (ἀπά, ἀπά ὉΥ υϑίης πε ΓΧΧ., ἀπά ἠοῖ τῆς 
οτὶσίπαὶ Ἡεῦγεν, ἰῃ φυοτίης ἔγοτῃ ἴῃς ΟΙά Τεβέδπιεπέ, ἴω γεψαγά ἴο 
τε ενίάεηςε αδογάεά ὈΚΥ ἃ Κηον]εάσε οὗ Ἰοοα! τἰε8, Ῥγοΐεββογ Βδπιβαν 

Ιαγ8 ἄονῃ τῆς ἰο!]οννίης : “1 18. ἱπηροβϑί 6 ἔοῦ ΔΎ οπα ἴο ἰηνεηΐ ἃ 

ἰδ]ς, νῇοβα βόεῃα [168 ἴῃ ἃ [ογείζξη ἰαπά, ψίπουΐς Ὀεϊγαγίην ἴῃ εἱίσῃε 

1 ΤΏς Ῥεδῖ 5βἰδίεπιεπε οὗ δ ἰ5 ραζὲ οὗ [86 δνίάδησς νν11] Ῥ6 ἑουπά ἰῃ Οεοας Ηοὶεσ.: 
τληπ 5 χολαη., ΡΌ. 188-101. 

3 Θοἀ από ἐδε Βίδ᾽:, Ὁ. 251. 

---- ὁ ὁ" ΞΟ ΣΟ το παακακηρεθενοδηδαε 
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ἀεῖα 8 Πἷβ ἱσπογαῆσς οὗ πε βοθῆθγυ δὰ οἰγουπιϑίδποοβ πιά πο ἢ 
Πα ἐνεθηΐξ 8 ἀοϑογίδεά 48 ἰαϊκίης ρίασθ. ἴ[9η|688 πε τυγίζογ βιμ οι 5} 
δνοΐάβ ἀεία 8, αηὰ σοηβηςβ Ὠἰπηβεῖἐ ἕο πδπλεβ ἀπά σεηθγα εἶς68, ἢς ἰ8 

σογίβδίη ἴο σοπηπιξ Ὠυπηθγοῦβ ἐγγοσβ. Ενθη (δ6 πηοβὲ ἰαδογίουβ δηά 
ταϊπαῖς βέυαγ οὗ {πε οἰγουπηβίαηςεβ οὗ [6 σουηέγν, ἴῃ ψῃϊοἢ Πα ἰβ8 ἴο 
[Δ ἢἰβ ϑεεῆςβ, ψ1}} ἣοξ ργεβεγνε ἢἰπὶ ἔγοτῃ βιισἢ ἐγγοσβ. Ηδ πγυϑῖὲ ἴἷνε 
Ἰοηζ, δῃά οὔβεγνε σαγεία ν ἴῃ ἐπε σουπέγν, [ἢ ἢ6 τῖϑῃεβ ἴο ἰηνεηξ 
8 ἴα!ε ψῃϊο ἢ ΨΜ|1 ποῖ Ὀεῖγαν ἢ 8 ἱφπογάηπος ἰῇ ῃυτηθεγίεβ8 ἀείδ!]8. 
ΑΙΠυβίοηβ οὗ Ἐγεηοῇ ογ Οεγπιδη δαΐπογβ ἰο Εηρίβῃ [{πθ βυρρίν τἰῃς 
γεδάϊεϑβε "Πα δεγαϊτίοη οὗ [ἢ 5 ργίηςίρ!ε." Νον ἔπε δαΐπον οὗ με Εοαγίῃ 
Οὐοδρεὶ ὈῬεῖγαγβ πδξ ἱπεϊπιαῖε δοαυαϊπίαπος τῇ (π6 ἰοσδ εἶε8. οὗ 
Ῥαϊεβιίης, νι ἢϊσῆ σουϊά οηἷγν Ὅς ροββεββεά ὈΥῪ ἃ γεϑίἀθηῖ. Ηες ἀε- 
βογίρεβ Βεοίῃδην δ8 “ πἰσῇῃ υπΐο Δεγαβαίεπι, δροιυῖ βέζεθη ἔυγίοηρα 
οἵδ᾽". ΜΝῶο, Ὀυξ οης ψῇῆο Πδά οἴϊδη ψδϊκεά ἰξ, ινου]ά Ὅς {πεῖν ἴο ἰεξ 

τῃαξ ὅχαςὶ ἱπάϊοδίίοη ἀγοὸρ ἔγογη ἢἰβ ρεὴ ἢ [{ 8 ἴμε υποοηβοίου8 
ϑταιϊαϊξοαδηθ88 οὗ ἔμ} Κηονίεάσε. ἴῃ σἤδρ. νὶ. ἢε Ππα8 Ῥεΐογε [8 
τηϊη 8 ὅγε ἴπ6 πιονεπιεηΐβ γουπά ἴπῸ ὅθα οἵ Οδιιϊεα, νοῦ ἢς ἀς- 

βογίδεβι Ηε [8 [πιὰ στὰ πε Ταπιρίς, τὰ ἐϊ8 ρογοθεβ δηά 
οἰοἰβίεγβ, δηά ἣς Κποννβ ἴῃς βἰάς οἵ ἴδε Ὀυϊάΐησς νῆϊςἢ ρεορίε σἤοβα 
ἰῃ οοἱά ψεδίμεσ. ΗἊς ραββ868 ἔγοπι δεγαβαίεπὶ ἴο ἴῃ6 ν΄]! σο8 ἀγουηά, 

οτγοβϑβίησ Ὀγοοῖβ, δῃά νἱβἰεἰπσ σαγάθεηβ σψἱπουξ οπςα βιυτηθιίης ἰῃ ἢἰ8 

τοροσγαρῃΐοαὶ ἀδίαίβ. ΤῊΪΒ ϑιγα βίρῃ οὗ ἃ γεβίάεηξ ἢε σοῃβίδηευ 
δείΐγαγβ, ἢ6 δάάβ ἴο ἴπ6 ἤδπιὲ οὗ ἃ ἴονψη πα δάάϊξίοηδί βρεοϊβοαξίοη 

ὉΥ ψΠϊςἢ ἰδ πιὶσῃξς 6 αἰδιίησυϊδηθά ἔγοπι οἴμεγβ οὗ [26 88Π|6 ὨδηΊΕ : 
“ Βείῆδην Ὀεγοηά Φουάδη,᾽"᾽ “Αξηοη ποᾶγ ἴο 94] πη," “ Βεϊῃβαίάδ δα 

εἰΐν οὗ Απάγεν αῃά Ρείεν,᾽" δηά 80 ἑογίῇ. 

Ιω ἃ πιαῖϊεγ οὗ τπἰ8 κἰπά ἔενν ἂγὲ ποτὰ χυδβοά ἴο [υἄσε ἐπα 
Βίβῃορ [ιἰἰσῃείοοϊ, γῇο βρεηξ 80 σγιαςῇ οἵ ἢἰβ ον ᾿ἰΐε ἴῃ ἀγοῃδοίοσίςαὶ 

τεβεαγοῆῦ. Ηδεχε ἰβ8 ἢἰβ [υἀρσπηεηῖ : “1,εἴ ἃ8 ρίαςε οὐγϑεῖίνεβ ἰῃ πα 
Ῥοϑβίείοῃ οὗ οε ψῆο ψγοῖε δἵ ἴῃς πιά ας οὗ τῆς δεοοηά σεοηξαΓΥ, αἴϊεῦ 
ἔπε ἰαῖες Ποπιδη ἰηναβίοῃ δδά βϑιγερί οὗ (ἢ6 βοδηΐυ ψεδηίηρσθ οἵ ἴπ6 
Ραϑὲ ψῇῃϊοἢ δά Ὀεδη βραγεά ἔγοπι ἔπε δαγίεγσΌ [εἴ ὧΒ 481 ἢον ἃ 
ΤΟΙΏΠΔΏΘΘΡ 80 δἰζυδῖεά ἰ8 ἕο παῖε ᾿ἰπιβ6 ἢ δοαυδίηξεά τὶ ἢ τῆς ἰηςὶ- 

ἀεηΐβ, πε Ἰοςαϊ εἶθ 8, τῆς Ὀυϊάϊησβο, ἴῃς ἰηδείςαξίοηβ, ἰἢ6 πιοάεβ οὗ 

τουσῃε ἀπά ἔεεϊησς ψῃϊοἢ Ῥεϊοησεά ἴο [ἢϊ8 ραδὲ ασε, δηά (48 σα 
ΓΩΔῪ ἃἰηιοϑβὲ 840) (8 Ὀγῴοῆς ρεορίβ.0 [,εὲ 1 θὲ στγαηϊεά παξ Πογα 
δπά τπογα ἢς πιαβέ βἔαπιδ!6 ἀροη ἃ Πἰβίογίςαί ἕαςξ, ἔπαξ ἴω οὔθ οσ ἔνγο 

ραγειςυΐαγα ἢς πὐϊσῃξ γεργοάμος ἃ παϊίοηδὶ οσπαγαοξεγίβείς. Μίογε ἤδη 
τοῖβ ψουἱά Ὀὲ Ῥεγοηά ἢδί8 γεαοῇ. ογ, ἰξ ψῇ}]} Ὅς Ὀογῆς ἴῃ ταϊηά, ἢ6 

σουϊά Ὀ6 ρίαςεά δὲ ἃ σγεαῖ ἀϊβαάναηίαζο, σοπηραγεά ψῖςἢ ἃ πιοάδγῃ 
πτίϊεγ ; πα ψουἹά Βαανα ἴο γεοοηδβέγασξ Ὠίδίογν νίζπουξ ἔῃε8ε ναγίουβ 
ΔΡΡΙΐδηςεβ, πιαρ8 ἀπά ρίαϊεβϑ, σῃγοηοίοσίοδὶ ἰδθῖεβ, Ὀοοβ οὗὨ ἐγανεῖ, 
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Ὁ ψίςἢ {πὸ δυΐπον οὗ ἃ Πίβεογίςαὶ πονεῖ ἰβ 8ὸ ἰαγβεῖυ δϑβαίδίεά ἰη (ἢς 
Ργεβεηΐῖ ἀδυ ᾿ (Εχροσίίον, ὅδῃ., 1890, ρ. 18). 

Α ἔεν γεϑαγβ αρὸ ἴδε ψγίζογ᾽ 8 ἱξπογαῆςς οὗ τε Ἰοσα εἶδ 8 ἢς πλεη- 
οηποά νβ ἰωβϑίϑβιεὰ ὑροῦ. Βαΐῖ βίηςε ἔπε Ῥαϊεβείηίδη ϑύγνον τς 
[ΔΌΪ68 ἀγα τυγηεά. [ξ ἰ8 οον δάἀπιεά παῖ σοπιρεῖεης κηονϊεάσε 
οὗ ἴδε ἰοςα!εἶεβ ἰβΒ βδῆονω. ϑοδμῦγεγ, Φ.0., δᾶγ8: “ Απιοηῦξ δβεγίουβ 
ἀμ δουϊιίεβ τὰ ἡροὰ ἤοὸ ἰοῆσοῦ γεοκοὴ δὲ τῆς ργεβεηΐς ἄδὺν ἴπῈ 
βαρροβεά ἰφηόγδηςς οὗ Ῥαϊεβιϊηίδη δηά Δεν βῃ πχαζίεγβ ἔγοτῃ ἢ ἢ 
Βεεϊβομηείάεγ δά Βαυγ ἰηΐεγγεά ἴπαξ ἴπε δὐυΐῆογ νὰβ ἠείζῃος ἃ 
Ῥαϊεβεϊπίαη ὕογ ἰῇ ΔΩΥ β8εῆβε ἃ εν. Τῃε σεοργαρῃϊοαδί εγγογβ 
δηά ἰφηούαπος οὗ τπΐησβ Δεν ίβῃ ἤανα τῆογε δηὰ πιογα βγη ἴο 
ἃ »ιἰπίπιμηι." Τῇ ἀγρυπιοηΐ ΠΟΥ ἰ8, “ δάἀπγίττίησ τπαὶ τς ττίτον 
βἤονβ ἰοςδί ππονίεάρσε, Ἐπ ἄοεβ οΐ ργονεὲ ἴμαξ 6 ψῶβ ἃ ῃαῖίνε 

οἵ Ῥαϊεβιίηθ. εξ πιδὺ δανε ἀεγίνεαά ἢἰβ κπονεάσε ἔγοπιὶ Ῥοοΐτβ, 
ΟΓ ἔγοπι οσοαβίοηδὶ γεϑίάεησε ἰῃ ἴπ6 σουηςγ." Ρτγοΐδϑϑδου ϑαπάδυν 
Ὧδ8 Ὀδεῶ δὲ ραΐπϑ ἴο δῇον ἰῃαῖ δὴν μπονίεάσε ψηϊοῦ οουϊά 
Βανε Ὀεεη ἀεγίνεά ἔγοτη βυςῇ σεοσγαρῆογα δ8 Ροπιροηίῃ8 Μεῖα, 
ῬιοϊεπιΥ, οὐ ϑίγαρο, τναβ οἵ ἴδε βοδηϊίεδί ροβϑίδίε ἀδβογίριίἼοη. Ηοἱιζ- 

τηδπῃ, ΤΠουσῇ δίγοησίν ορροβεά ἴο ἴδε Φομαπηίης δυϊμογβῃίρ, ἀπε 

ἴδας (ες τοροσγαρῆῃϊςαὶ πον εάσε ἱπάϊσαίεβ τπαξ τῆς δὐἴπονῦ Βαά 
νἱεἰτεά τῇς ΠΟΙ ρίαςεβ, Ῥυΐ ποῖ τπαῖ δ ννὰβ ἃ Ῥαϊεβιϊπίδη. Ης παά 
τΠεη Ὀεεη ἃ γεβίάθης ἰῃ Ῥαϊεβιίίης, κεν (6 ρίδοςβ ἢς βροῖς δρουῖ, 
δΔηά 80 ἴαγ ψγὰ8β ωοἵ γοπιδηοσίηρσ. 

Οης ἀϊδείηςξίοη οὗ ἴμ6 δεν οὗ ἔπε ἀϊδρεγδίοη ψὰβ ἰβ (86 οὗ [δ 
ΧΧ., ἰηβίεδλά οὗ ἐς Ηεδγεν ΒίρΙ6. Μδας Οἱά Τεβίατμηδης (ἤδη 

ἄοεβ τῆς νψγίϊες οὗ ἐῆε Βουγί Οοβρεῖ αδεῦ Ηβδ ἰβ ἰουπά ἴο ἀεραγέ 
ἴγοπι {πΠ6 υΧΧ,, ἀπά ἴο υ8ὲ ἰδησυασε πιογα οἰοβεῖν γεργεϑεηζίησ ἴδ 6 
Ηεδγεν. πε} ἃ νεγν ἴεν γεδγβ αζο, 18 ννὰβ δοσερίεά δ8 ργοοῦ 
τῆδξ δε γεδά ἴῆς Ηεργεν, δηά υδεά ἰἰ. Βαΐ γεςεηξν ἴὨογε ἢα8 Ὀθοη 
ἃ σιονίης σοηνίοτίοη ταί ἀυγίησ ἴῃς Αροβίοϊίο Αφε οἵδεγ νεγβίοωβ 
οὗ τῆε ΟΙά Τεδίαπηεηξ, οὐ οὗ βοπιε Ὀοοῖβ ἀπά ρογίίοηβ οἵ ἰξ, ψεγα 
ἐχίδηξ ἰῃ Οτεεῖς. Αηά ἰξ ἰ8 ἀγραςά {παὶ Φοδη τηΐσῃξ μαννα υβεὰ βοπια 
οἴ πε86. Βυξ ψἤδη ἰξ ἰ8 ἰουπά δας ἴῃ βοιης οὗ δίβ αυοϊείοηβ ἢ 8 
ἰδῆσυᾶσε ἰδ οἴοθεγ ἴο ἴῃς οτί σία! ἔμδη τἢδε οὗ τῆς ΠΧ Χ,, οὐ ἴδῃ δα 
νεγβίοωβ οὗ Ααυΐΐα, ϑυπιπιδοῆαβ, δηά Τμεοαοίίοη, ἱξ ἰ8 οεγίδίην 

ΓΕΔΒΟΏΔΌΪΕ ἴο σοποΐαάς [ἢδξ ἢς υδβεά δε Ηερτγεν, δηά ἐγαηβϑίαϊεά ἴορ 
Βἰπιβοῖέ, αηά ναβ, (πογεΐογε, ἃ παϊίνε Ραϊδβϑεϊπίδη 

(3) ΤὭεγε 18 γεάβοη ἴο δεϊΐϊενε ἔμαξ [ῃς δυΐποῦ 88 δὴ ἐγε- νἰπεββ 
οὗ τς εἐνεηΐβ ες γεϊαῖεβ.0 ἴω τῆς βγβέ ρίαςς, ἴῃς τγίξερ οἰαἰπηβ ἴο Ὀ6 
δὴ εγε-υϊπεβ8. ΤὨϊΐδβ [8 βυγεῖν οὗ βοηε δοσοιηξ. Τῇ εἐχργεββίοῃ 

1 8ες 1815 μαηάϊεά τὶ ἰδ ὑδυλὶ ἰδίγηθβα ὮὉΥ Ῥιοίδεοος ϑαπάδαυ, Εαῤοςείέον, 
Μαγοδ, 1802. 
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“πὸ Ὀεδεῖά Ηἰἴδ8 σίογυ " ((. 14) πεεά ποξ ὃς ργεββεά, αἰςμουσῇ οοη- 
εἰδεγίησ ἔπε δηδίορσουβ βέδϊεπιεηΐ οὗ 1 Φοδη ἱἰ. 1, ἰξ πηδᾶν νοῦν 6 }] ῬῈ 
τηρἰηϊαίϊηε τῆς [Ὡς ψγίϊεγ πδά σε Πἰ8 ὈοαΙΪγ αγε8 βεθη δα πιαηί- 
[εϑιφιίοη οὗ διἰ8 1,ογά δ σίογγυ. Βαξ ἰῃ χίχ. 35 γα πᾶνε δὴ εἐχρί!οἱξ 
οἰαίπι: “Ηε δὲ βὰν ἰξ ὈΑγα γϑοογά, δηά ἢΐβ γεοογά ἰβ ἔγιθ, δηά Πα 

᾿ μηονοίῃ πὶ με δαί ἔγας, ἔμαξ γε αὐὶρῃξ Ὀεϊΐανε". Τῆς πογάβ 
“Ὡς Κηονεῖῃ τπδὲ ἢ6 βαί (ἢ ἔγας " σουἱά Βαγάϊνγ πᾶνε Ὀδαη ἰηβογίοά 
ὉΥ δὴγ οἵδεγ μαηά ἴπδη πδὲ οὗ ἴῃς ἐγε- νὶτηε88 Ὠἰπιβοξ, [ἢ χχί. 24 
νε γεϑδά : “ Τηϊβ ἰ8 ἴῃε ἀϊδείρίε ψῇῃϊςἢ εβεΒεῖῃ οὗἩ ἔμεβα (Ὠίηρβ, ἀπά 
νγοῖς ἔδεβε τῆΐησβ᾽". Ὁ Βεΐπου {π8 πος ψὰβ δά δά ὃν ἔπε τυγίζον 
Εἰ πΊ86 18, οὐ ὉῪ δποῖδμογ μαηά, σθγίαίηϊν ἴῃς ἱπξεπείοη ἰβ ἴο ἰἀθητιν τπ6 

τρίτα ἢ δὴ ἐγε- πε 88 δηά ραγιοἰραῖον οὗ ἴῃς ἐνεπῖβ γεοογάσδά, 

Ννε ἃγε ἴῃ σοηΐγοηξεά στ ἴῃς αἰξεγηδῖϊνε : εἰεπαγ δῇ αγο- τυ Π688 
τοῖς ἢ 5 Οοδρεϊ, ογ ἃ ἔογρεν τποϑε σεηίυβ ἕογ ἔγαϊτῃ δηά ἴον ἱγίῃς 
Αγα ΔΙ1κα ἱποχριοαρῖε. Α8 δηδη βαγβ (7716, χχνὶ!.) : ““Ταυΐευῦ Υ 
Ραγίε τουΐουτδ ςοπιπὶς ἱέπχοίηῃ οσυϊαίγε ; ἰϊ νευξ 86 ἔαϊγε ρϑβ86ῦ 
ρουγ Αρδίγε Φεδ. ϑὲ ἄοης Ἵεξ ουνγᾶρε π᾿εβὲ ρ88 γέε!!επιεηξ ἄς 
1᾿ἀρόῖγε, 11 ἔλαξς δἀπιεϊζίγε ἀπὰς βυρογοδογία αυς 1 Δυΐου 8 ἀνουδίς ἃ 
1υἱ- χης." 

Τηΐβ οἰαίπι 8 ἀραπάδπεν σοπῆγπιεά ὃν τῆς σπαγδςοίον οἵ δε Οοβρεΐ. 
Ἐον ψὰ ἢηά ἰη ἰξ βυςἢ ἃ πιυϊεϊξυάς οὗ ἀεῖα!] 48 σγαϊζαϊουϑῖν ἰην 68 

τς ἀεςεοζίοη οὗ ἐγγοῦ. Νοῖ ουἱῃ γε ἱπάϊνί 818 ἤδζηβά, δὰ 80 ἀε- 
βογίρεά (παῖ γε βεθπὶ ἴο Κηον τΠπ6ηὶ, Ὀμξ ἔγεαιεηεν ἴογα ἀγα δά δά 

βρεο!βοδίίοηβ οὗ {ἰπ]ὲ δηά ρίδος ψῃΐϊοῃ ΟὈν!ου ΒΥ ἀγα ἴῃ 6 ἱπνοία παν 
βυαρογῆσίεν οὗὨ ἱπέογγηδιίίοη ψῇῃϊσἢ ἤονβ δἰπιοϑὲ ὑποοηβοίουϑν ἔγοπι ἃ 
ἔα] πηετηοσυ. ϑοῃ ἀεδίαίβ ἀργὰ: [πε ἤουγ δὲ νῃϊοἢ Φε808 8δὲ οἡ δα 
ΜΕ}, τῆς πΠυπΊρογ δηά 8ἰΖε οὗ πε νυδΐεγ-ροῖβ δὲ {πε τηδγγίαρε δὲ ὕδπα, 
τῆς ψεῖσῃξ ἀηά ναῖας οὗ ἴῃς οἰηίπιεηξ, ἴ6 παπηθεγ οὗ θ8ἢ δὲ ἔπε ἰαβϑὲ 
οαϑέ, ἴπ6 ποὺυγ δ ψῇῃϊοῃ τπ6 ὩΟΌΪ πη π᾽ 8 80 Ὀεσαη ἴο διηθηά, ἔα 

Βουγ αἱ ψηΐσῃ δεβαβ τοοῖς ἴῃς ἔνο ἱπααυίγεγβ ἰηῖο Ηἷβ οσψη Ἰοάσίησ. 
Οἰγουπιβίδητία! ν σα, πὸ ἀουρῖ, ῬῈ σίνεη ἴο ἃ παγγαῖίνε Ὁγ ἃ 

Ῥεῖοε οὐ ἃ ϑν7ίε. Βυξ διῆοης ἰδε δενγβ ἴῃς νγίεηρς οὗ βοξίοη ννα8 
τοῖ ουἱεϊναίεά ; ἀηά δεδβίάε8, [πε οἰγουπγβίδηξία! ἀφίαὶ! οὗ τΠ|8 Θοβρεῖ 

ἄοεβ ποξ Ῥεϊοηξ ἴο ἴπε ψογὶά οὗ ἱπιασίπαϊίοη, Ὀαϊ δεξζδοοβ ἴο γϑαὶ 

Οὐ]εοῖβ δηά ενεηΐβ, ἃπὰ σῇ ἴῃ πΊΔΩΥ ἰπβίδηοεβ ὃς νεγίβεά. [{ ἴω 
ἴδε8ε ἰηβίδηςεβ {πε ἀδέαί! ἰ8 ἰουηά ἴο Ὅς δοουγαῖα, [6 ργεβαπιρίίοη 
͵ἰθ τῆαϊ δοσύυγαον σπαγαοζογίβοβ ἔποβϑα 4180 ψῃΐϊοἢ σαπηοΐ 80 δδβίϊν Ὀ6 
οδεοκοά ; ἀπά τπαξ, τῃπεγείογε, τἢ6 οἰγουπηβίδπε δ! εν 8 ἄυς ἴο πα 
ἔαςϊ [μδὲ ἔπε ψγίϊεν γαβ δὴ εγε- υἱίηθββ οὗ ψῆδί μα γεσογάβ, 

(4) ΤΗΐβ Ῥαϊεβεϊηίδη εν το γα 8 Ὠἰτηβε] ἢ δ εγα- υἱζηεββ οὗ ἴπ6 
τηϊηϊβέγυ οὗ Φεβυ8 ψαβ ἴῃς Αροβίίε Φοῆω. ἴω χχί. 24 ἔπε υυυϊξεγ οὗ ἔς 
Οοβρεΐ ἰβ ἰάεηεἰβεά πίξῃ ἴῃς ἀϊδοῖρίε ννῇοηι δ εβὰ8 ἱονεά. ΤΗΪΐβ αἀἰδείὶρ! 8 
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Ψ͵85 σογίδίην οἠς οὗ ἴΠ6 βενθῶ ὠλπιεά ἴῃ χχί. 2, ψῆο ἀρρεδγ 88 ἴῃ6 
δοίοτβ ἰῃ ἴῃς βοδης ἔπεγε γεοογάεά. Οἱ [ἢεβε βενεὴ ἔδεγε ψεγε τῆγεα 
ΨΏΟῸ ἔγεαυςηξν Ἀρρεδγ ἰῃ ἴπε οἴπεῦ Οοβρεὶβ δ δε ἰηξίπγαῖοβ οἱ 
Φεβυ8. Τῇῆεβε ἀγα Ῥεῖΐεγ, δδηιεβ, αηά δοῆη. Βαΐ ῬΡεῖεγ οσδαπηοξ ἕδνα 
Ῥεδη ἴδε αἀἰϊδβοίρίες ἰῇ ααεβίίοη, ον ἰῃ τἢϊ8 σπαρίεν Ῥεΐεγ δηά δαῖ 

ἀϊδοίρ!ε ἂγὲ βροόΐίβη οἵ βεραγαίείυ. Νείτμεγ σδη δπιεβ θὲ ἴῃς ρεγβοηῃ 

τησδηξ, ἔον Πίβ εαγίν ἀδαζῇ ργεοϊαάθβ (ἢς ἰάδα οὗ ἢἰβ Ὀεΐησς πα δαΐῆοῦ 

οὗ ἴπε Οοβρε!. [ἔ γεπιαίῃβ ἔπαΐῖ Φοῆη νψἂβ (ῆς ἀϊβοίρίες ψῇοτι δαβυβ 
Ιονεά,1 (ῃε δαΐμογ οὗ τε Εουγίῃ Οσοβρεὶ. Απά ποψενογ ψε ἱπέογργεξ 
πε ἱπέεπιίοη οἵ Φοῆηῃ ἰπ υδίηρ ἐπί οἰγουπιοσυξίοη ἕο ἀεβίρηαία 
Ὠἰπηδο!, ἰξ πγαϑὲ οὶ Ῥὲ ονεγίοοϊεά {πὲ [8 εὐηρίογτηεηξ ἰ8 ἐνίάεποε οὗ 
τῆς Φοδαπηίηα δυϊπογβῆίρ. [Ιἡ {πε οἔπεν Οοβρεῖβ Φομη ἰβ ἔγεαιεπεν 

ΒροΚδη οὗ ὉΥ πδηῖθ. ἴω {ῃ|8 Οοβϑρεῖ Φοῆῃ ἰβ ποῖ οὔσε παπιεά, 
Αἰ Πουσῇ ἔγοπιὶ ἢὸ Οοβρεῖ ἀο νὰ σαΐπεγ βιιοῇ νἱνίά ἀδβογίριϊίοπβ οὗ 

πε Αροϑείεβ. εεγίδίηϊυ ἰἴ 18 ἃ πιοβὲ ηδίαγαί δά βυϑδῆ]οίεης ἐχρίαπα- 
Εἰοη οὗ 8 ἕδοϊ ἴο βαρροβε ἴῃαξ Φοῆη νγᾶβ ἴῃ δυΐπογ οὗ πε Οοερεῖ. 

Οδ͵εοέϊοη5. Βαῖ ἴο τπὶ8 σοποϊδίοη πιᾶην ογίεἰςβ ἀσπιυσ. ϑίησα 
Βεεϊβοῃπείάεγ ἰξ 8 δε σοπείηυδιν δββεγίεα ἐπαξ 118 ἀοε8. ποῖ 
Θχῃδαβί πο ἰπΐογπδὶ ονίάδηςο, δηὰ εἰπδαξ ἴΠογα ἰ8 ἐπαξ ἰη τῆς Ἐοαυτγίῆ 

Οοβρεῖ νῆϊςἢ πηδίκαβ ἰξ ἱπῃηροβϑίθ!ς ἴο γεῖεγ ἰξ ἴο τῇς Αροβεῖς ΨΦοδη. 
ΎΤΠεγα ἂγὰ ενίάεποςβ οὗ ἀερεπάεηςε ου ἴῃς ϑβϑυποριί8ξβ, ἱποοηβίβίθηξ 

συ πα Ὠγροῖῃαβὶβ παῖ ἰξ νγαὰ8 πυίτεη ὈΥ δῇ Αροβίίε νῆο Πἰπιβοὶ 
δαά Ὀεδη δὴ εγδ-ν η688; οὗ ἃ αηίΐνογβα δπὶ ἱηοοηβίϑίεπε τ ἢ ἴπῸ 

ἕαςϊ τπαΐῖ ἴῃς Δροδβέϊες Φοῆῃ ννᾶβ ἃ ρί Πρ οὗ ἔδε Φενίβῃ ΟΠ γί βείδη 

ΟΠαγςοῇ ; ἀπά οὗ ἃ ρἢΠοβορῃϊςα! σοϊουγίηρ ννῃίο ἢ 068 ποῖ ἕανουγ ἴδε 
ἰάοα ἰῃδξ ἴῃς δυΐποῦ 88 ἃ Οδ᾽ ]δεαη ββῃεγπηδη.3 

Τῆς ἔνο ᾿ἰδζζον ορ)]δςξίοηβ γε ποῖ ἐογπιί δῖε. ϑοπ γον βῆονβ 

νἰτἢ σοηβίἀογαδίε ἴογος τπδῖ ἃρ ἴο τῆς εἶπε οὗ ἴῃς Αροβίο!ς σοηνεη- 
τίοη ἰῃ Φεγυβαίθπι θοῇ 88 ἃ ψενίβῃ ΟἸγίβιίδη δηὰ δὴ ὑρμοίάον οὗ 
τῆς ἴανν, ψπογθαβ τῆς δυΐδπον οὗ τπἰ8 Οοβρεὶ πον ἢ ἰανν ΟΠ 88 
ἴδε ἰαν οὗ {πε δεννβι [8 1 {|κεῖγ, 6 δ 8.8, [δι οὔθ ψῆο ἀυγίηρ ἐπα 
Βγβὲ ἔννεπῖν γεαγβ οὗ ἢἰβ πη ΠΙδίγυ πηδίηΐξαίηεά ἐς ἰανν νου] ἴῃ ἢΐ8 
Ἰατῖεγ γεδῦβ 80 επηίίγεὶϊν γερυαίαίς ἰξ 2. “ 1 ἀαγίηρ {Π8 ἰοηρ ρεγίοά ἔπε 
ἰηδαδηςς οὗ πα ργεδοῃίπρ οἵ Ψ68..8 Πδά ηοί πιδάδ Φοῇη ἃ ᾿ἰρεγαΐ, τνδβ 

βυςῇ ἃ ἐγδηβἔογπιδίίοη ργοῦδοϊε δὲ ἃ 81}}} ἰδέεγ {ἰπ|εὲ 2 Τδδῖ βυςὴ ἃ 

ἐγαπϑίογπιδιίοη 88 νεγῪ ργοραῦία 1} 6 ἔῆε δεν οὗ ἔποβα ννῆο 
σοηδίάονγ παΐ Ὀεΐννεθη ἴῃς εαγίΐεγ ἀπά πα ἰαῖογ ρεγίοά ἐς Ψεν 88 

Δ ΚΎΒΕΓε ἰδ ΩῸ0 ἔγασα ἰπαὶ ἰπ ΟἸ τί βείαπ απιίαυϊε (18. εἰἘ]6 ἐνες βυρεβίθαά ΔηΥ 
οης δυὶ ]ομη " (Εσγα Αὔδϑοὶ, Ογί ἐἶοαὶ Ἐ55αγς5, Ῥ. 73). 

3 Ἐοὸτ ἃ ὑγιεῖ θυϊ σοποϊαβίνα απδινεσ ἴο {8686 ΟὈ] ο!Οη 8, δ66 Π416᾽8 Σένίνρ Οὐγί δέ 
απὰ ἐκε Εοπ Οοεῤεῖὶς, 149-152. 
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ἘσΟΠΟΓΙΩΥ δά σοπλε ἴο Δη επηά δπά [δὲ Φοῇη ἢδά Ὀδοοηλα ἔπ δυσσαββοῦ 
οὗ Ραυ] ἴῃ ἃ δογουφην Οτεεῖς οἰ. 

Τα ἔγαςββ οὗ ρῇῃ!]οβορῃϊςοδί σοουγίησς ἢανε Ὀεεη ἐχασρεγαῖεά δπά 
τηϊβίπεεγργεῖεά. ἴῃ ἴῃς Ρίδϊοηϊς ἀϊδίοσιεβ ἔπε οἰγοιπιδίαηοοβ, ἐδα 
βρεδίεγβ, δηά {πεὶγ αἰΐεγαποαβ ἀγὰ 4} εἰἴπεγ Ἴγεδίεά Ὁν ἴῃς νυγιξεγ οσ 
οηρίογεά ἴο ργοοΐδίπι ἢἰ8 οὐ ρῃ!]οβορῆν. ΤῸ βυρροβε {ῃπαὶ ἔπε 

Οοβρεῖ ννᾶβ σοπηροβεά ἰῃ Β0ηΊ6 δηδίοσοιβ πδῆηογ ἰδ [0 πιϊδοοησείῖνα 
ἰ. Νὸ ἀουβὲ ἴῃ Ερμαβαβ Φοῇη νγὰ8 Ὀγουρῇϊ ἱπῖο σοηΐαοξ ΜΙ ἴογπιβ 
οὗ τπουρῆξ δηά νι βρεσυϊδίίϊοηβ νῃϊσῆ σπαγα {π||6 Πεαγὰ οὐ ἰῇ 
Ῥαϊεβεῖπε. Απηά ἴῃ 8ο ἴαγ 458 {πῸ ἰάθαβ ἤδη ργεναίθεπέ εγε ἔγας, δῃ 

ἰπτε!Πσεης ΟΠ γί βείδη πλίμα που Ἱά πεσε ββαγιν Ὀγίης ἔπεπι ἰηῖο γεϊδιίοη 
στῆ τῆς πιαη!ξεβεέδείοη οἵ Οοά ἰη ΟΠ γίβε. Ταΐβ ργοςεβ8 ψου]ά Ὀγίησ 
ἴο {δα βυγίασς πηαςῇ οὗ {πε βίφηίβοδηςσςε ὈοΓῃ οὗ ἢ [{Ππἰὶ Δηά τεδομίησ 
οὗ Ψεβὺ8 ψῇιοἢ πιπεγῖο μδά θεοη πηποίϊοεά ἀπά ἀππδε4. ΤῊΣ ργοσαβ8 
5 ἀρραγεηξ ἰη ἰδ ερίβΕ|68 οἵ Ρδι!] 48 νγε]] 48 ἰῃ [πῈ Βουτγίῃ Οοερεῖ. 

Τῆς ἰάεα οὗ ἔπε ἴοροβ ψὰ8 ἃ εν ]5Π-Αἰεχαπάγίδη ἰάεα, δά ἔμδὲ ἴῃς 

δαῖμον βουρῆξ ἴο δἰίδοῃ δῖ Οοβρεὶ ἴο {Π|5 Ιά64 ἰβ ἀπαμεϑβιίοπαρίς, μας 
1 18. ἃ νεγὺ ἰοηξ δηά ἰηβεσυγε βίερ ἔγοπι {Π|8 ἴο σοηποίαάς [Πδξ Πα νγᾶ8 
Βίπιβ6 1 ἐγαίηεαά ἴῃ τῆς Ηεἰ δῆ διεὶς ρῃΠοβορῆν οὗ Αἰεχαηάγία. Τῆς 

Ιοροβ ἰάδα ἰβ τοΐῖ εβϑεηζίαὶ ἴο τῆς Βουγίῇ Οοϑρεῖ ; ἰξ ἰ8 γαΐπεγ {πὰ 
Βοηβῆίρ ἰάεα πδξ ἰβ δβϑεπείαὶ. Βαξ {πε ἴεγπὶ δηά ἰῆε ἰάεα οἵ ἔπε 
Ιμοροβ αγὲ υβεά ὃὈν ἴδε δυΐπογ ἴο ἱπίγοάιςς Πἰβ βαδ]εςσξ ἴο ἔῃε Οτγεςεκ 
τοδάεγβ. Αβ8 Ηδγηδοῖς βδᾶγ8: “Τῆς ρῥγοίοσιις ἰβ ποῖ ἴῃς ον ἴο δα 
υπηδεγβίαπαίϊης οὗ ἰῆς Οοβρεῖ, θυξ 18 γαῖπογ ἱηξεπάεά ἴο ργεραγα δε 
Ηεϊ!εηίβϑείς γεδάθγ ἔον [8 ρεγιι881᾽.1 Αἴεγ {πε ἱπεγοἀυςείοη πε [μοροβ 
ἰβ Ὥενεῦ ἀραίΐη γεΐεσγεά ἰο. Τῆς ρῇῃ ]οβορῆν οης ἢπάβ ἰη ἐῃε Οοβρεϊ 
8 ποῖ {πε πηείαρἤγδιοβ οὗ ἴῃς βοῇοοίβ, θαξ ἔς ἱπβίρῃε οὗ ἔπε Ἴοη- 
τεπηρίδξίνοα, Ὀτοοάΐηνσ Βρίγς πψῃϊο Βη48 ἰῃ ΟΠτγίϑε ἰῃς βοίνεηξ οὗ 41] 
ῬΓΟΡΪ επΊ8. 

ΤὨε οτγίίπα! εν οὗ πε δυΐπογ οὗ ἐπε Βουγίῃ Οοβρεῖ ἢδ8 γεσθηεῖν 

Ῥεδη νἱρογουϑὶν δββεαϊ εἰ [τ ἢδ8 Ὀεεὴ βδῆοσψη παῖ, ἱπ ςογίδίπ 

Ραββϑαβεβϑ, ἢς ἰβ ἀερεηάεης ἴον ᾿ιἰβ ρῃγαβεοίοσυ οἡ τῆς ϑυπορίίς 
Οοβρεῖβ; δηά ἰξ μα8 Ῥεδεὴ υγρεά πὲ δὴ Αροβίία δηά Ὄγε- νη 688 
ψουϊά πος ἔπ8 ἀεγῖνα ἔγοπι οἴπεγβ δ δοςοιηὶ οἵ ψῆδὲ ἢε πδά δίπι- 

βε]ἔ βεεῶ. Αβ 8 ψεπεγαί γι] 1 ἰ8 οἵ σουγβε ἔγαε ἔμαξ 8ῃ Ἔυε- νη 688 
ψουά ἀερεπά οὐ ἢίβ οἵνῃ γεπιἰηἰβοεηςαβ; Ὀαξ, ργαβ πη  Ιγ, ΠῸ οπα 
ἀδηΐεβ ἰῆαϊ Φοῆη πεν ἀπά ὑδεά πε ϑυηορίὶο Οοβρεῖβ; δηά {παῖ 
Ῥῆγαβεβ νῃΐοἢ οσσαγ ἰη τΠεπὶ βῃουά Πᾶνε γεπηδίπεά ἴῃ ἢϊ8 τηεπίογυ ἰ8 
ποῖ βαγργίβίησ. Ενεη ἰῃ ἴῃς ραββασεβ ψῇογε ἔπεβα Ὀογγονίησβ οσουγ, 

1 Ζεϊφελγὶ! 1. Τ. μπὰ Κ΄, χιά δῆτα.» Ρ. 230. 
8 ὅε6 ἐβρϑοίδ!γ Οβοδι Ηοϊσπιδπη, γολαημεσξευσηρ., Ὁ. 6 
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ἔπεγα ἂγὲ αϊνεγρεποθβ 80 Ἴοπβίἀθγαρίς δ8 ἴο ἱπάϊσαϊε δῃ ογίψιῃαί 
ψη688. Εοσγ, ἴο ἱπίεγργεϊ ἴἤεβε ἀϊνογζεηςεβ, ἃ8 Οβοαγ οἰ ζπηαηῃ 
ἄοεβ, 88 πιἰβυπάεγβίδησίη δ οὗ ἢ8 βοίιγοςβ, ἰβ γαίῃεγ, [Ε ἰξ πιὰν ψίπουξ 
οδδξηςς Ὅε 8βαἰά, ἃ πηϊδυηάεγβίδησίϊηρς οὗ θοῆπ. [Ιξ τὴδὺ γαῖπεγ θα βαίά 
τῃαΐ, ἴῃ. βενογαὶ ἰηβίδηςοθβ, γε βπά δάδιτίοηβ δηὰ οογγοσίζίοηβ τς ἢ 

δῖε τγεαυϊϑιξε ἕος ἔπε υπάεγβίδηάϊης οὗ ἴπΠε ϑγηοριείβίΒ. ΒΕγοηὶ ἐπα 
ἢγϑῖ ἴῆγες Οσοβρεῖβ ἴπε γεδάσγ πισῃς σαῖπεν παῖ οὖν [,ογά᾽ 8 πιϊηἰ βίγΥ 
ἐχίεηάεά ονεγ οηἱΐν οὔς γεᾶγ; πε Εουγίῃ Οοβρεὶ ἀεῆηίτεῖϊν πιεηξίοηβ8 
τῆγες Ῥαββονεγδ (ἰϊ. 18 ; νἱ. 4; χιϊὶ. 1), ψίτ ἃ ροββίδίε ἔοαγιῃ (ν. 1). 
Τα ργορδθι 68 ἤογα ἀγὰ σεγίδίη!υ ἰῃ ἔανουν οὗ {πε γεργεβεηίαιίοη 
οὗ ἐδε Ἐουγίῃ Οοβρεῖ, δπά ἰξ πιδᾶὺ δε βῆονψῃ παῖ ὄνεη ἴῃ δα 
ϑυγηορέίς παγγβίίνεβ ἃ ἰοηρεγ τη  βέγυ ἰβ ἱπιρ!εὰ ἴδῃ μας νι ῃῖςἢ ἘΠΟΥ 
ἜΧργαβϑν πηεπιίοη. Αραίη, ἔπε πιϊηἰ βῖγυ ἰῃ Φεγαβαίεπι, ἃ8 γεςουηϊεά 

ἱπ {πε Εουγίῃ Οοβρεῖ, αἴομε δηδῦ!εβ ἃ8 ἴο ἀπάἀογβίαπά {Πε6 ἰαπιεηξ 
ψὨΙσἢ Βηάβ ἃ ρίαςε ἰη ἴῃς ϑυπορίίςβ, “Ὁ Φεγυβαίεπι, Φεγιιβαίεπι, μοῖσ 
οἤέονι," εἴς. ὙὍῆα οΔ1} οὗ ἴῆοβε ψῇο αἴεγναγάβ θεοδπὶα Δροβίῖεβ, ἴῃ 6 
ὐγίναὶ ἰῇ Οδίϊθς οὗ βογίρεβ ἔγοτχι Φεγαβαῖίεπὶ ἴο ψαϊοῇ Ψ6βυ8, δηά 

οἴπεγ ἱποίάεηϊβ γεςογάεά ὃν ἴδε ϑυηορι βῖ8, οηἱν Ὀεσοπὶς ἔμ ν ἰη- 
τε]ΠἰΠρίρ!ε ἤδη γεδά ἰη πες ᾿ἰρῃξ οἵ [ῇς παγγαῖίνε σίνεη ἰπ ἔπε Βουγίἢ 
Οοβρεὶ. ἙἘνίάεξητν ἴπ 6 δυΐῖπογ οὗ [ἢἰ8 Οοβρεὶ δά, αἴ Ἰεαβϑὲ οὔ βοπγα 
Ῥοϊηΐβ, 466688 ἴο πΊογὲ δοουγαῖς ἀπά Τοοπιρίεϊα ἰηΐογιηδιίοη ἤδη ἔμπας 
ψὨοἢ ττᾶ8 δοσεββίδίς ἴοὸ {πε οἴπεογ Ἔνδηρο ἰ8ἴ8. 

Τῇε ἱπάερεπάεηςε οὗ ἴῃς Βουγίῃ Οοδρεῖ ἰ8 ἔμγίδον βῃονση ὉΚ ἱξβ 
οτἴηϊβϑίοη οὗ βυςῇ γεπιαγκαῦϊας βοεπεβ 848 ἴῃς Τεπιρίδιίοη, ἴῃς Τγδηβ- 

Βρσυγαιίοη, τπὲ Αζοην ἰπ ἔμῈ Οαγάεη, ἀπά Ὀγ ἰΐβ ἱπιγοάυςξίοη οἵ ρίαςεβ 

δΔηά ρεγβοπβ ὑπηλπιεὰ ἴῃ πε οἴμεγ Οοβρεῖβ; 8.8, Δεποῃ, ϑ)η1, 

ϑγοδαγ, Βεΐδην Ὀεγοπά Ψψογάδη, Νίοοάδσπδ, Ναιπαηδεῖ, ἴῃς ϑαπιαγί- 

1Δῃ ψοπίδλη, ἴἢ6 πλδὴ ὕὈογῃ Ὀἰἰπά, ἴῃ6 ἀορδά [,4Ζᾶγιι8, Δῆηθαβ. Τῆς 

τποβὲ παΐυγαὶ ΝΑΥ ἴο ϑοσουηΐ ἴον τ ἰ8 ἴο ϑαρροβε ἐπαὲ ψὰ ἕανα 
Βεγε ἔπε δάαϊτίοπαὶ ἱπίογπιατίοη ἢ ϊσἢ ἂη Αροβεῖα ποιά πεσε ββαγν 
Ροββεβ8. Τῇῆε αἰζεγπδίίνεβ αγὲ παῖ νὰ πιυδὲ γεΐεγ ἰξ ἰο {πε ογεδείνε 
ἱπιαρίπαϊίοη οὗ ἴδε ψγίτεγ, ογ ἴο ἴπε γαάϊτίοη οἵ ουν [ψογά᾿ 5 [“π τὶς ἢ 
μδάὰ βεθη παηάεά ἄονπ ἰγγεβρεςέίνε οὗ ἴπῈ ϑυηορίίο Οοβρεῖβ, {ῃς 
“ Φομαπηείβομεβ νοῦ Φοπαπηθβ᾽. Βαῖ ψῃγν ἄεην ἐπίβ ἐγαάϊτίοη ἴο πα 

Αροϑβϑέῖε θοβη [ἰὴ ψβοπὶ οου]ά ἰξ Βπά ἃ πογὰ βυιίϊζαρία γεροβίζογυ ὃ 
ὑπαυεβείοπδοὶν ἔμεγε ἀπάεγιίεβ (8 Οοβρεῖ 4 Ἂ]] δηά εἰσηϊβοδπε 
τγδαϊείοη, θαῖ ἔπεγε 86 ῈπΠῚ8 ΠῸ φορά γεάβϑοη ἴογ δἱοξείπσ ἔδε ἐγαάϊτίοη 
ἴο οπς βοιγος δπά (πῈ Οοβρεὶ ἴο δηοίμεσ. ΜΜυςῆ πιογε ργορϑθῖς 18 
ἐδε δοσουηὲ οὗ Ευβεδίμ8,1} το ἴε118 ὰ8 “τῆας ϑοδη, Βανίηρ βρεηξ 41] 

1. Ε.. κι, 24: Ἰωάννην φασὶ τὸν πάντα χρόνον ἀγράφῳ κεχρημένον κηρύγματι 
τέλος καὶ ἐπὶ τὴν γραφὴν ἐλθεῖν. 
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εἷ8 1{π ἰῃ ργοοϊαἰπιησ {πε Οοβρεῖ ογαῖγ, δὲ ας ἰαβέ σοπγπηεά ἰξ ἐο 
γί ρ ". 

ϑυδβρίοίοη Παβ Ὀδεη ςαδβὲ οὐ ἴδε Πἰβεογίοι νυ οὗ 8 Βουγίῃ Οοβρεῖ 
ΌΥ ἴδε οπιίβϑίοη ἔγοπι ἔπε οἵδεγβ οὗ 411] γεΐεγεηςς ἴο ἴδε γαϊβίης οὗ 
[,ζαῦα8. ΑΒ γεϊδξοά ὈῪ Φοῆη, [8 ἐνεῶξς 88 οΐ ΟὨΪΥ γεπιαγκαῦϊα 
ἴῃ ἰζβε! ἔ, θαξ πχαίογίδ!ν σοηςεθαξεά ἴο πε σαϊαβίγσορῃθ. [|{ 8 ἀῆσυϊε 
ἴο βύρροβε παῖ 80 ϑιυγργίβιηρ δὴ ενεηΐ βῃου]ὰ ωοῖ Ρε Κθοψῃ ἴο ἴα 
Θυπορείβί8. [τ 18 ἔγαες Φοῆῃ οπιέβ ἱποίἀθηΐβ 88 γεπγηαγιαρίε ; θα Πα 
Κηον παῖ ΠΟΥ ψψεγὰ αἰγεδάν γεϊαίεά, [{ ἰ8 ροββίδα ἐπαξ δὲ ἔπε βγεῖ, 
ψἢ11|6 ἐς [16 οὗ 1,4 Ζαγιι8 τγᾶϑ8 88}}} ἰὴ ἀδῆσεγ ἔγοτῃ ἔῃ δυϊμονγίε 68, γα- 

ἕεγεηςε ἴο ἴῃς πγίγαοϊε τῆδὺ ἢανε Ῥεδη ᾿πάσεά ἀηδάνίϑαρ]ς, εβρεοία!ν 
88 5Βἰγη δῦ γαϊβίησβ ἔγοπι {πε ἀεδά δά Ῥεδὴ γεοογάεά. γοῦδθϊυ, 
Βοψενεῦ, Ῥγοίεββογ ϑαπάδγ᾽ β βοϊυζίοη ἰ5 γίσῃξ : “" Ὁοπβίἀεγίησς πδξ 
ἴδε Θγηορεϊβέβ Κπονν ποιϊπίηρ οὗ ἐνεηῖβ ἰῃ Φεγιβαίεπὶ Ὀεΐογε ἔμε [δ ϑ8ξ 
Ῥαββονογ, γα σδηποῖ δε βυγργίβεά (παΐ τον βῃου!ά ογηϊὲ δὴ Ἴνεηΐ 
ψὨϊςσἢ 8 ρίδοε δὲ Βείπδην "᾿.ἷ 

Βυὲ παῖ ψὨϊσἢ Ὠδ8 ἀγίνεῃ πιδὴν ορεη-πιηοα ογίτῖς8 ἴο ἃ ἀϊ8- 

Ὁεϊϊοῦ ἴῃ τῃς Δροβίοί!ς. δαϊπογβῆίρ οἵ ἴπε Οοβρεῖ ἰ8 ἔδε σπαγδοῖεγ οὗ 

τῆς Τσοηνεγβαϊίοηβ δηὰ δάάγεϑβεβϑ νη ἀγὰὲ ἤογα αἰιγίρυϊεά ἴο οὖῦ 
[μογἅ. ὅϑοπῖε ργοποίιησος ἔπεβε ἀἰϊἰβοουγβαβ ἴὸ ὃς εηἰίγε!ν Βοξείουϑ, 
ϑβογίδεά ἴο Ψε808 ἴογ {πε βαῖε οὗ {Ππ|ϑιγαςίησ δηὰ επέογοϊης ορίπίοηβ 
οὗ {δε δυὐΐπογρ. Οἰδεγβ βυρροβε παῖ ἃ 5.14}} πιοάϊσιπι) οὗ Ὠἰβίογίοδὶ 
τγαξῇ ἰ8 ἰο θὲ ἰουπά ἰῃ τπεπηὶ; ψὮϊ]ε ογιτίοβ ΨῆΟ ἀγὰ Ὀγαπάςά δ8 
“ Αροϊογσίβῖβ ᾿ αἰπιοβὲ εηιίγεῖϊν εἰπλϊπαῖα ἔγοπι τῃς ἀϊβοουγβεβ αβογίδοα 
ἴο οὖἦ [μογά δὴν βυδ)εςῖίνε εἰσπηεηΐ σοηίγίρυξεά Ὁγ ἐῆς Ἐνδηρεϊ!βέ. 

[5 ἔδεσε {πε δὴν ἰεβϑῖ ψὰ σϑῃ ἈΡΡΙΥ ἴο {Π|8 γεοογά, δὴν ογίςεγίοη ὉῪ 
ΜΠ ςἢ τῆεβς ἀϊδοουγβεβ πᾶν Ὁ Ἰυάσεά ἢ Τῇε τερογίβ ἰη ἔῃε ϑυπορίία 

Οοβρεῖβ δἵ οὔςες βυσρεβί {πε πηβεῖνεβ 8 [Π6 γεαυΐγεαά ογίτογίοθ. Πουδῖβ 
ἔπαγε πιδὺ Ὀς τεσαγαΐϊηρ {πὰ νεΓὉν τνογάβ δβογιρεά ἴο οὐγ [ωογά ἰῃ {Π|8 
οΓ ἴῃ ραββασε οἵ ες ϑυπορι 88, ἀοιιθὲβ ἴπθγε πιαβὲ Ῥε, ψπεῖμεῦ σα 

ἃγα ἴο ἔοϊίον Μαΐίπενν οὐ ἴμυκς, πε ἴπεβε ἔσο αἰβεν; Ραξΐ ργδοξί- 

οΑΙγ ἔπαγε ἰ8 πὸ ἀουδὲ δὲ 811, ἐνεῃ δπιοης εχίγεπηε ογίεἰςβ, [μαΐ να 
ΠΊΔΥ φαῖμεν ἔγοσῃ ἴθοβε Οοβρεῖβ ἃ οἰεαγ ἰάθα Ὀοζῇ οἵ {πε ἔογηι δπά οὗ 
ἴδε δυδδίδηςε οὗ ουνῦ [ογά᾽ 8 ἐεδοπίησ. 

Νον [ἴ ἰβ ποῖ ἴο ὃς ἀεηίεά {παῖ ἔπε σοπιραγίβοη οὗ (ἢε Βουγίῃ 

Οοθβρεῖ ν ἢ πε ἤγβὲ τῆγες ἰβ ἃ {{{π|6 ἀἰβοοποθγίίησ. Εὸονγ 1 ἰβ ορνίουβ 
τᾶ ἰη ἔπε Εοαγίῃ ΟοΒβρεῖ {πε ἀϊδοούγβεβ ὁσοῦργ 4 ἀϊδεγεηξ ροβίξίοη, 
δηά ἀἰἶεν αἰϑο Ὀοΐῃ ἰῃ βίγίε δπά ἱπ πιδζίεγ ἔγοηι ἴποβε γεοογάδά ἴῃ 
(π6 ϑυπορίίςαὶ ΘοβρεῖβΌ Τῇεν οσσυρν ἃ ἀϊβεγεης ροϑβίτίοη, θα κίησ 

Ὡασἢ πιογὲ ἰαγρεῖὶν ἰῃ ρῥγορογίίοη ἴο πε πδγγδῖίνθ. [ἴηάδβεά, τἢ8 

1 Αἰέκογολὶῤ 9 Βομγίλ Οοεῤσὶ, Ρ. 1τ8ε. 
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παγγαῖίνε ρογἝίοη οὗ ἔπε Οοβρεὶ οὗ θοῆπ πιὰν Ῥὲ 8δἰά ἴο δχίβε ἔογ ἴῃς 
βδίε οὗ ἴῃς νεγῦραὶ ἐεαοῃίησ. Τῆς πηίγαοϊθϑ το ἴῃ {πε Βθγϑὲ ῆγες 
ΟΘοβρεῖβ ἀρρεαῦ 88 πε Ὀεπεῆςεπ δοῖβ οὗ οὐνγ [νογὰ πὶτπουξ αἰτεγίον 
τηοῖίνα, 86ε6πὶ ἰῃ ἴα Ἐουγίῃ Οοβρεῖ ἰο εχίϑε ἕο ἴῃς βακε οὗ {με 

τεδοῃίηρ ἴδεν επιροάν, ἀπά ἴῃς ἀϊδβουβδίοηβ πεν ψίνε γίβε ἴο. 
Θιπηαγῖν, πε ρεγβοηβ ἱπίγοάυςεά, βιιςἢ 8Δ8 Νίσοάεηχαβ, ἀγὲ νίενεά 

ΟΠ ΕΗ͂Υ 25 ἰπϑίγιαπγχεπίαί ἰη εἰϊοϊτίησς ἔγοπι ψεϑυβ Ἴσεγίδίη βαγίησβ, δπά 

γε [Πεηγβεῖνεβ ἐογροζΐεη ἰη ἔς σοηνεγβαίίοη ἴεν ἤᾶνε βιρσρεβίθά, 
ἴῃ ἔογηγ ἴῆε ἐεδοπίησβ γεσογάςξά ἰῃ Φοῆη σοπβρίσυοιδῖν αἰ εν ἔγοπι 

{δοβς γεοογάδα ὃν τῆς οἵπεγ ἜἼνδησεὶϑίβι ΤὭεν ργεβεηΐ οὖν [ογά 48 
αϑίης ἴῆγεε ἔογπιβ οὗ ἰεδοῃίην, Ὀγίε, ργεσηδηξ Δρορῃίπεσπιβ, ραγαρίε 8, 
δηά ρῥγοϊοησεά εἰ ῖςα! δἀάγεββεβ. ἴη Δοδη, ἰξ ἰβ αἰἱερεά, ἴῃς ραγδαθῖς 
δα8 ἀϊδβαρρεαγεά, ἴς ροἰϊπίεά βαγίηρβ βυίϊζαδία ἕο ἃ ρορυΐαγ ἔδδομογ 
δανε αἷβο ἀϊβαρρεαγεά, δηά ἰῃ τμεῖὶγ ρίαοςς ψε δανε ργοϊοησεά ἀ18- 
ουβδίοηΒ, 8ε1-ἀεἴεηβίνε ἐχρδηδίίοηβ, ληά βίεγῃ ἱηνεοῖϊίνεβ. Α8 ἢδεπδῃ 

ΒΔΥ8: “ΤΗίΐβ ἔαβϑῃίοη οὗ ργεδοπίησ ἀπά ἀςπχοηβίγαϊίης σψίπουξ σεαβίπρ, 
118 ἐνεγίδβειης ἀγριπιεηϊζακίοη, [ἢ 18 γε ῆςία! σεῖ-αρ, [Πε8ε ἰοηρ ἀϊ8- 

ςυϑδβίοῃβ ἔο]]οννίης ες πιίγαςίς, ἔμε86 ἀϊβοοιιγβαβ, 811} δηά αὐνεναγά, 

ψῇοβε ἴοῃα ἰΒ 80 οἴϊξῃ ἔ͵5ε ἀπά πηεαμδΐ, αγὰ ἱπίοίεγαθ!ε ἕο ἃ πηδῇ οὗ 

ταβῖς αἰοηρβίάς ἴῃς ἀε]!ςἰουβ βεηΐεηςαβ οὗ [ῃς βυπορίβξβ "᾿. 
Ενεη πιοῦὰ πηδγεά [8 τῆς αἀἰεγεποα ἴῃ ἴῃς δηδείαμος οὗ ἴδε ἀ18- 

σούγβεβ. Βγοπηὶ ἴῃς δυπορτίβϑῖ8 ψα γεσεῖνε τς ἱπιργοββίοη ἐδδΐὶ Φ6ϑυ8 
ν88 ἃ ρεηί4) εἰ σα! ἰεαοῆεγ νῆο βρεηξ Η 58 ἀδγβ ἀπιοηρ ἴῆε σοπηπιοῃ 
Ῥεορίε ἐχῃογείηρ ἴπεπὶ ἴο ἀηννογ ἀΠπ688, ἴο ἃ ἀἰδγεραγά οὗ ψεδίτῃ, ἴο 
τῆς ΠυπΊθ]ς ἀπά ραίϊίεηξ βεγνίςς οὗ Οοά ἴῃ ἴονε ἴο ἐπεὶγ ἔδ! ον -πθη, 

ἐχροβίης (ἢ Ποί]ονγη 85 οὗ πιυσῇ ἴπδὲ ραββεά ἔογ γεϊ!σίοη, ἀπά βεεῖ- 
ἱπρ ἴο ἱπδβρίγε 81] πίε ψ τ Βγπιεγ ἴγαβὲ ἰη ΟΟά 88 {πεὶγ Βδΐμεσ. [Ιπ 
ἴδε Οοβρεῖ οὗ δοῇη Ηἰ8 ον οἷα π18 ἀγὲ ἰῆς ργοπγίπεηϊ βυῦεςῖ. ΗεἊ 
ἰ8 ἰῃς βυδ]εςξ πιαϊζεν ἰδισῇξ 48 ψε]} 5 ἴῃς ἰεδςῆεγ. Τῆς Κίησάοτῃ οὗ 
Οοά πο ἰοησεῦ δοῖάβ ἴῃς ρίασε [ Πεῖϊά ἰῇ ἔπε βγπορείϊβἐβ : ἰξ 18. δα 
Μεββίδῃ γαΐπεγ [ἤδη πε Νεββίδηϊς κίησάοπι τπδξ 8 ργεββεά ἀροη πε 
Ῥεορίε. 

Αραίη ἰξ 88 Ῥεεη ἀγρεά [παῖ {Π6 βέν!ε ἀβϑοῦρεά ἴο ουὖυῦ [«ογά ἴῃ ἘΠ 18 

Οοϑβρεὶ ἰ5 80 {Πκὸ ἔπε βῖγ!ε οἵ Φοῇη ὨΙπΊ861 45 ἴο ὃς ἱπάϊβείη σαί βῃδθίε ; 
80 {παῖ [ἴ ἰβΒ ποῖ ΔἸνναγβ ροβϑιε ἴο βδὰὺῪ ψἤεγε τῆς ψογάβ οὗ Ψ6β8ι18 οπά 
δηά πε ψογάβ οὗ δοῆη Ὀερίη (8εε ομδρ. χὶϊ. 44, ἰϊϊ. 18-21). ΤΪβ 
ἀπῆουν πᾶν, μόψενογ, Ὀ6 ραΐ δϑίάς, ἀπά παῖ ἴογ πιογε γεᾶβοηβ [ἤδη 

οὔσ. Τῆς ψογάβ οἵ Φεβιβ ᾶγὲ ἰγαηβίδίεά ἔγοπι ἔπ νεγηδουΐαγ Αγαπηδὶς 
ἴῃ ψῃϊοῇ Ης ργορδρίν υἱζεγεά Π6η1, Δηά [ξ τνὰ8 ἱπιροβϑβίδίε ἔπ Ὺ δῃου!ά 

ποῖ δα οοἰουγεά Ὀν ἴπε βίγ]ς οὗ ἴῃς ἰγαηβίαϊογ. Βεβίάβ, ἔπεγε ᾶγα 
οὈνίουβ ἀἰδεγεησεβ θεΐϊννεεη τε βίγίες οὗ Φοῇη δηὰ δαξ οὗ Ψεβυβ. 

Εογ Ἔχδπιρίς, ἴῃς Ἐρίϑεϊς οὗ δοῇῃ ἰβ βἰησυ αγὶν δ βέγαςξ αηά ἀδνοίά οὗ 
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{Πυδεγαείοη. δαπιεβ δρουπάβ ἰπ βΆσυγε, δηά 80 ἄοεβ αι ; δαξ ἴῃ 

Φοδη’ 8 ερίβι{ε8 ηοΐ ἃ βίηρίε βίπη]α ογ τηεΐαρῃογ ὁοσσυγβ, [8 ἰξ σγεαάϊδία 
τῆδῖ δεῖν πγίζεσ ψὰβ ἔπε δαΐδον οὗ τῆς γον βσαγαῖίνε ἰεδοδίησβ ἰῃ 
ἴδε τεητῇ αηά βἤεεηξῃ ομαρίετβ οὗ ἐπε Οοβρεῖ [πε βῃεερίο!ά δηά ἐπα 
νἱη6] ἢ 
ἐς τυγηΐησ ἴο ἔδα γεδὶ αἀἰδεγεηοαβ σι ῃϊοἢ εχίϑε Ὀεΐσεε ἰῃς 

τερογίβ οὗ ἔῃῆε ἤγβὲ ἴῆγεα δηά τῆ Ἐουγίῃ Οοβρεῖ, βενεγαὶ ἐπουσῃίβ 
οσσυγ ψὨϊςἢ δ ἰεαβὲ δα οὐ᾽ ἴῃς εἄσε οἵ (δς ογἰςἰ8πὶ ἀπά βῆον 08 
ῃαξ οὔ ἃ ροὶπὲ οὗ {Πἰ8 Κίηά ἰ[ἰ 18 ἐαβὺ ἴο ὈῈ Παβίυ δηά Ἔχίγεπιθ. Εογ, 
ἴῃ ἴδε Βγϑβὲ ρίαςε, ἰἴ ἰβ ἴο Ὀς σοηϑβίἀεγεά δαὶ [ὃ Φοῆη δδά δά ποιῃίης 

δ ἴο [61], Ω0 ἔγεβῃ δβρεοΐὶ οὗ Οἢγίβε ον Ηἰ8 ἐεδοῃίπρ ἴο ργεβεπηΐ, ἢς 
νουϊά ποῖ ἢανε τγίτεη αἵ 41. Νὸο ἀουδὲ εαςσῇ οὗ ἴῃς βυποριἰ8[8 σοςθβ8 

ονοΡ σγουηά αἰγεδάν ἰγανεγβεά νυ ἢ 8 ἔθ Πουν-ϑυποριίβε, ρας ἰἰ 48 νεῖ ἴο 
Ῥε ργονεά ἐπαῦ πεν κῆεν οπς δποῖπεγ᾽β σογι, δοδη αἱά πον οὗ {πεὶγ 
Οοβρεῖίβ, ἀπά ἴῃς νεγὺ ἴαοϊ παῖ πε δάάδεά ἃ ἴουγίῃ ργεραγεβ ἃ8 τὸ 
ἐχρεςῖ ῃδὲ [ὃ ψ}}} ὈῈ αἰ δεγεηξ ; ἢοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ οπιϊτίησ Βοεηθ65 ἔγοπι ἴῃς 
1|ὲ οὗ Οῃγίβὲ τῇ ψἢϊςῇ αἰγεδάν ἐπα ργενίουβ Οοβρεῖβ ἢδά πιδάς πε 
ζαται]αγ, θα ἢ ὃν ργεβεηείηνρ βοπα πεν δβρεςῖ οὗ Ὁ γίβι᾽ 5 ρεγβοῃ δηά 
τεδομίησ. Τῇδῖ ἴπεγε νγὰ8 ἀποῖπογ ἀβρεοῖ Ἂβϑϑεηξίαὶ ἴο {πὸ σοπιρίεΐε- 

2688 οὗ {πε βσυγε ναβ, ἃ8 ἴῃς ργεβεηΐ Βίβῃορ οὗ ἤεγγν ἢδ8 ροϊπίεαά 
ουΐ, αἶϑο ἴο Ῥὲ βυγηχίβεά, Τῆς βυπορίιϊβῖβ επδῦ]ς ἃ8 ἴο σοηςεῖνε ἢον 
δεβυβ δαάάγεββεά ἢ ρεδβδηΐγυ δηὰ πον Ηδ ἀδαῖξ νυ τἢ {Πα 5ογῖραβ οὗ 

Οδρεγηδαπὶ ; Ὀαξ, αἴζεγ 4]}, ννὰβ ἰξ ποῖ αἷβο οὗ ἴῃς αἰπιοβῖ ἱπιρογίδηπος 

ἴο Κπον ον Ηδ ψὰ8 γεσεῖνεά Ὁν {πε δυϊπογίειεβ οὗ Φεγυβαίεπὶ δπά 

ον Ηε πιεῖ {πεῖν ἀΠ σα] τἶἰε8 ἀρουΐ Η!8 οἷαί πιθ ἢ Ηδά ἴδεγε Ῥεεῆ πὸ 
τεοογά οὗ ἴποβε ἀεΐδεησεβ οἵ Ηἰ8 ροβίξίοη, πιαϑὲ ψγὲ ποῖ 811} ἤανα 
βαρροβεά {ῃεπὶ δηά βυρρ!!εά ἐπεπὶ ἰῃ ἱπηασίηδξίοη ὃ 

Τῇδῖ ψε πᾶνε ἢεγε, ἔπε, ἃ ἀὐδεγεηέ αβρεοὶ οὐ ΟὨγίβι 8 ἐεδοῃίησ 
ηξεά ποῖ βυγργίβε υ8, Ὀυΐ ἰ8 ἱξ ποΐ ἐνεὴ ἱποομεσίσπέ ψἱτἢ τΠαΐ αἰγεδάν 
σίνεη ὈΥ {πε βυπορίίβι8 ἢ Τῇε υπίνεγβαϊ ΟὨγίβείδη σοηβοίουβηεββ ἢδ8 

Ἰοηξ βίωςε δηϑεγεά δας χυεβείοη. Τῆς ἔαϊτ ἢ νος 48 ἐουπά [[8 
ταβείηρσ-Ρίαςς ἰῃ τῇς Οἢγίβὲ οὗ ἐπα βυπορι5ι8 18 ποῖ ἀπβειεά ογ ρεῖ- 

ΡΙεχεά Ὀγν δηγιμίησ ἰξ Βηάβ πῃ θοῆη. ὙὍΤῇαν ᾶγὲ ὠοὲ ἔψο Οἢγίβἔεβ μυΐ 
οὐς Ψψῃηϊςἢ τῆς ἔοαγ Οοβρεῖβ ἀερίςϊ: ἀΐνεγβα 458 {πῸ ργοϑῖς δπά ἔγοηξ 
ἕαςε, Ὀᾳξ ος δηοϊδεγ᾽ 5 σοπιρίεπιοεπέ γαΐθεῦ ἐῆδη σοηέγααϊοίίοη. Α 

ογίεἰςαὶ Ἵχαπηπαϊίοη οὗ ἔπε Οοβρεῖβ γεδοῆεβ ας 88πὶῈ σοποϊυβίοη. 

Εογ ψ τε ἐπε 8ε]ξ ἀββεγίίνεπεββ οὗ Ὁ γίβε ἰ8Β πιογε ἀρραγεηξ ἰῃ {πα 
Ἑουγίῃ Οοϑρεῖ, ἰξ ἰ8 ἱπιρ! οἷς ἰη ἔμοτη 411. Οδη δὴν οἷαἰπὶ ὃς σγεδίεγ 
ἴδδη ἐμαὶ ψῃϊοἢ οὖν [μογά ἀγρεὲβ8 ἰη ἔπε ϑεγπιοη οὐ δε Μίουηξ ἴο ΡῈ 
δα βαργεπια ἰανγρίνεγ δηά Ἰυάρε οὗ τε ῦ Οὖν ἔπδη ἐπδὲ ψδίοἢ 15 
᾿Ἰταρ!εά ἴῃ Ηἰβ δββογίίοη ἐμαΐξ Ης οοἷν κπονβ ἐς Βδίδμεγ δπά ἐδδὲ 
οηΐν τπγουρῇ Ηἱπὶ οδη οἴμπεγθ πον Ηἰπὶ; οὐ σδὴ ψὲ σοηῃςεῖνε Δην 
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οἴεαγεγ οοηβάεησε ἰῃ Ηἰ8 πιίβδίοη πα ἰῆαΐς νοῦ Ηε ἱπιρίεβ τῆεα 
Ηε ἰηνίξεβ 41} πιεη ἴο σογϊε ἰο Ηἰπὶ απά ἔγυβὲ ἐμεπιβεῖνεβ στ Η πΊ, 
οὐ σῆεη ες ἴογρίνεβ βίη, δῃά ργοοϊαίπιβ Η πιβεῖῦ {πε Μεβδϑίδῃ, Οοά᾽ 8 
τεργεβεηίαίίνε οὐ εαγίῇ ἢ 

δὴ μψε ἰδεδη οἷαίπὶ [παι 411 ἔπαϊ ἰ8 γερογίεά ἴῃ (ἢϊ8 Οοβρεῖΐ 88 
πεζεγεά ΌὈΥ οὖς [μογὰ νγαβ δοΐυδιν βροΐεη 88 ἰΐ βίαπβ ἢ Τῆίβ ἰ8 ωοῖ 
εἰαϊπηεά. Ενεη ἴδε πιοβῖ σοηβεγναίίνε ογίτἰςβ αἰΐονν [δὶ οῆη πηρϑὲ 
ὨΕΟΕΒΒΑΓΙΥ να σοπάξηβεά σοηνεγβαίίοηβ δηά ἀϊβοοιγθεβ. Τῆς τγυῖῃ 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἰ8 παῖ γα ἤανα ἴδε δοΐζυδὶ πψογάβ οὗ ἴῃς πιοβὲ βιγικίηρ βαν- 
ἰησβ, Ὀεσαιβδε ἔδεβε, οὔσας Πεαγά, οου]ά ποξ Ῥὲ ἰογροίζεῃῆ. Απά τῃϊ8 
Ρίαἰηῖν ἀρρίϊεβ εβρεςί!ν ἴο ἴπ6 βαγίησβ γεραγάϊης Ηἰπιβεῖ ἢ ψ δίς ἢ 
ψεγα πιοβί Πποῖν ἕο δβίοηίβῃ οὐ ἐνεῆ βδοςίς δηά βίαγια ἔπε ἤεδᾶγεγϑβ. 
Τεβε δὲ οποα δπά ἴογ ενεγ ἔχεά {πεπΊβεῖνοβ ἰῃ ἔπε πιά. ἴπ {πε 

ἰοησεγ ἀϊβουδββίοηβ πὰ δάάγεββεβ ψὰ ἴανε ἴῃς βυῦβίδηςς Ὀαΐ σδηηοῖ 
δἰ ἐδοὴ ροϊηΐ Ὀ6 βυγα παὶΐὶ ἴπῈ νοῦν ψογάβ ἀγὲ φίνεαΏ. Νὸ ἀουδέ ἰῃ 
ἴδε ἰαδὲ γεβογέ ψὰ τηυβὲ ἰγυϑὲ Φοῆη. Βυΐῖ ψῇοπὶ οου]ἱὰ νὰ πιογὲ 
ΓΕΔΒΟΠΔΌΪ, τυ ἢ Ης νψ8β {πε ρεγβοη οὗ 4] οἴπεγβ ψῇο εηΐεγεά 

τηοϑβί ἔα! ἰηΐο βυπιραΐῃν ἢ ΟΠ γίβὲ ἀπά ἀπάογβίοοά Ηἰπι Ὀεβὲ, μα 
ΡῬεγϑοη ἴο ψῇοηι οὐὖν [νογά σου]ά πιοβῖ ἔγεεϊν ὀρεὴ Ηἰβ πιὶπά. 80 ἔδας 
ποιῇ, Δ8 Οοάες βαγβ, γε πᾶνε ἤεγε “ ἴῃς εχίγδοϊθα Ἵβϑεῆςα οὗ ἃ 

βανοιγΥ ἔγαϊς," μὰ πιᾶὰὺ Ὅς σοηῆάεηξ παξ {πὶ8 δββεῆςε ρεγίεςιν 
ργεβεγνεβ ἔπε ἥανουν Δηά ρεου]αγιν οὗ ἐῃε ἔγαϊξ. 

Νείίμεγ ουσῆς ἰἴ το ΡῈ ἔογροϊζζεη {πδΐ ἴπαγε σοῦ ἰπ ἐς Οοβρεῖ 

ΡΑββαϑεβ ψῇῃϊοἢ βεγικίησίν {Ππβέγαῖς ἴῃς ἀδβίγε οὗ ἴῃς δυΐδογ ἴο ργε- 
βεγνε {πε νεγὺ ψογάβ οἵ οὐγ [ογάἅ. [Ιἢ οδδρ. χίϊ. 38, 4.ρ., γε Βπά δὴ 

ἰηϊεγργείδιίίοη φίνεη οὗ π6 βαγίης γεοογάθδά ἰῇ νεγβὲ 32. ΤῊΪβ ἰ5 

υπἰ πίε! σία οἡ {πε Ὠγροςπμαβίβ ἐμαὶ ἐπα δαΐῃον νγὰβ ἢΠίπιβοῖ σοπη- 

Ροβίησ ἴῃε ἀϊβοουγβεβ ψῃϊσἢ ἢς δἰϊγίθαϊεβ ἕο ΟἾγίϑε. Ἄν δαυΐπογ 
“0 ἰ5 ἐχργεββίησ ἢ8 οὐῃ ἰάξαβ, δηά τγιείης ἔγεεϊ νυ οαξ οὗ Πίβ οσσῃ 
τηϊηά, ἐνεη δἰτπουσῇ Πα ἰ8 υϑίηρ Δἀποίπεγ ρεγϑοῆ 848 ἢἰβ πιοιῖῃρίεςς, 
ΜΠ δὲ οπες ἀείϊνεγ ἢ8 πιεαηίηζ. Τὸ βυρροβε δαὶ Φοῆη ἢγβε ραΐ 

δι8 ονη ψογάβ ἰῃ ἔπε ποιῇ οὗ Φεβιβ, ἀπά πε ἱπίεγργείεά {ἢ επι, ἰ8 

ἴο βίιρροβε δη εἰαρογαίεπεββ οἵ σοηΐγίνδηος ψῃϊοἢ πουά γεάμος ἐῃα 
Οοϑβρεὶ ἴο ἃ ςοπηπιοῃ ἴογρεγυ. ΟἿ νἱ!. 39. 

ΝΝΠΐς, ἤδη, ἰξ σοαπποὲ Ὀ6 αἰδιχιοαά ἰδὲς δ ἰηΐογηδὶ ονίάδηςο 

τπἰ ογπΊν ροϊπῖβ ἴο ἴῃς Φοπδηηΐπα δυϊπογβῃίρ, πεἰμοῦ σδῃ ἰξ ΡῈ βαϊά 

τδαῖ ἴῈ ἰ8 ἀδοίβίνεϊ ̓ν ἀσαίπϑὲ ἰξ, ὙΤπεγε γε ἀπ ῆσυ εἶἰαβ οὐ εἰξμεγ 
αἰξεγπαῖίνε. Βυῖ ψδεη ἴο ἴπε ἱπίεγπδί ενίάεηος ἴῃς ψεῖϊσῃε οὗ 

ἐχίεγηδί αἰξαβίδζἝοη 5 δά ἀεά, ὈΥ ἕαγ ἔπε πιοϑὲ ργορδῦϊε οοποϊυβίοη 15 

τῆαῖ (ῃε Ἐουγίῃ Οοθβρεῖ 8 ἰε Ψψογίς οὗ ἴδε Δροβίίε ϑοδη, δηά ἔδαξ ἰξ 
18 Ὠἰδίογί σα ΠΥ ἐγαβενοιτηγ. 

Βεΐψεεη τῆς αἴῆγτηατίοη δπά ἀεηΐδὶ οἵ [6 Φοπαπηίης δυϊμογβῃὶρ 
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ἔπεσα ἢδ8 Ῥεδη ἱηξεγροβαά ἃ {πίγὰ βυσρεβέίοη. Τῆς Οοβρεῖ πᾶν πᾶνε 
Ῥεξη (1) ραγεῖν ον (2) ἰμάϊγεςεῖν ἔπε νοῦ οὗ [ἢ Αροβέϊε : ραγίβ οὗ ἰϊ πΊδὺ 
Ὀδ ἔγοηι ἐπ6 Βαηά οὗ Φοδη, νῆα τῆς γεπηδί πάθον ἰ8 ἢ τογίς οὗ δ 

ἀπκποόνῃ εὐϊΐογ; ογ, ἴδ6 ᾿ψΠΟΪε πλαὺ ὃς ἔγοπι δα βοῆοοὶ οὗ δοῃη, Ὀυϊ 

ποῖ ἀϊγεςεῖν ἔγοπι ἢἰ8 οὐγῃ παπά. Τῇῆε πιοβὲ ἀϊβείησαϊβῃεά φἀνοςδίε οὗ 
ἴδε ἴογπιεγ οὗ ἴμεβε ἔνψο βυσρεβίίοηβ 18 Ὦγ. δ εηάξ, νῇοβε ἔπεογν 18 
παῖ [6 Αροβίίες Φοῇη πιδάς ἃ ςοϊεςξίοη οὗ οὖν [,ογα 5 ἀϊβοουγβεβ, 

ΠΟ 88 υϑεα ὈΥ δοπΊ6 ἀπκποόνῃ εαϊΐοῦ 88 ἴπε Ῥαβὶ8 ογ παοίευβ 
οὗ ἃ Οοβρεῖ. Τῆϊβ πθογν γυςῃ!εβϑῖν βδογῆσεβ ππδην οὗ ἴδε πιοβὲ 
ναϊυδῦε ἀπά οπαγαςζεγίβεϊὶς ρογίίοηβ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ, βαςῇ 48 ἴῃς βοῆς 
Ῥεΐψεεη τῆς Βαρίίϑξ δηά ἰῆς ἀεραϊαζίοη, {Π6 εἐχαπλπαίίοη Ὀεΐογα 

Αηπδβ (ον Οδίδρῃδϑ), ἀπά πιδὴν οὗ ἴῇοβα ἢίβίογιςδὶ τουςἢε8 ψ πο ἢ 
Ἰεηά {πὸ το ἔπε παγγαῖίνε: Βαῖΐῖ ἔπε ξλίαὶ οδ᾽εοϊζίοη ἴο [8 ἤδογυ ἰδ 
τε 8βοϊἀαγίν οὗ τῆς Οοβρεῖ. ΗοϊΖπιᾶπη ἀοε8 ηοΐ δοςερὲ ἔπε Ἐουγίῃ 

Οοβρεῖ 848 Φομαπηίης, θυΐ ἢς βαγβ8: “Δ1]1 δἰίεπιρίβ ἴὸ ἀγαν ἃ οἰ εαγὶν 
ἀἰβείησυίϑπαρίς Πς οὗ ἀεπιαγοδίίοη, τυ μείθεγ ἰὲ ΡῈ Ὀεΐννεεη δαγίίεῦ 
δηά ἰαΐεν βίγαΐα, ογ Ὀεέψεεη βεπαΐὶπε ἀπά ποῖ σεπαίης, Πίδέοτγίςαὶ απά 

απ βίογίςδὶ οἰεπιεπέβ, πλυϑὲ αἰ νανβ Ὀς ψγεσεά ἀσαϊηϑβί τῆς 8011 δηὰ 
ςσοπηρδοξ αηἰτγ ψῃϊοῆ ἐς ψογκ ργεβεηΐβ, θοΐῃ ἰῃ τεραγά ἴο ἰδησύασεα 
δηά ἰῃ γεραγά ἴο πιδίέεασσρ. ἀραγὲ ἔγοπῃ ἴῃς ἱπίεγροϊδείοηβ ἱπάϊςαξεά 
ὈΥ ἴδε Πίβίογυν οὗ με ἰεχὲ (νυ. 4, νἱὶ. 568, υἱϊ. 11), ἀπά ἔγοπι (ἢς ἰαβὲ 

οδαρίοες δάἀεά ὈΚΥ ψΑΥ οὗ βιρρίεπγχεπῖ, {πΠ6 τγογῖς 18 ὈοΓἢ ἴῃ ἔογπὶ δηά 
βυϊδβίδηςε, Ὀοΐῃ ἱπ ἀγγαηρεπιεηξ ἀπά ἰῃ γᾶῆσε οὗ ἰάεαβ, δὴ ογρδηΐς 

τος πίτπουΐ οπλί58ίοπβ οὐ ἱπιεγροίϊδιίοηβ, ἔῃ " βεβηγ688 σοδῖ, ψν ἢ οἢ 

οδηποξ Ῥὲ ραγίε οὔ ἴογῃ, Ὀιξ ΟὨΪν ὉΥ ἃ ΠᾶρρΥῪ οαβὲ αἱἱοϊίεεά ἴο ἰξβ 
τ ρμεῖα! οσηεγ." ἀεγίδίηϊυ, ἰξ (ηἰ8 Οοβρεὶ 18 ποῖ ἔγοπι οὴς δαηά, 
ἔπε ἔδεγα 18 ΠΟ ροββι ιν οὗ ργονίης υαπἱίν οὗ αὐϊπογβῃϊρ Ὀ. υπηϊΐγ οὗ 
ἀεβίζη δηά ἐἽχεουζίοη. 

Τῆς βεοοηά αἰϊεγπαίίνε, ἐπαὶ τῆς Οοβρεὶ ργοσεεάςά τϑῖπογ ἔγοπὶ 
τῆς οἴγοϊς οὗ Φομη᾽ 8 ἀἰβοῖρίεβ ἔῆδη ἔγοπι ἢ8 ον ἢαπά, ἢ88 πῆογε ἰω 

8 ἔανουν δηά δ88 εη]ἰδίεἀ σγεαὶΐ παπιεβ ἰῃ 118 βδυρρογί. ΤῆιΒ ἢεπδῃ 

8808 ()ὲ6 ἀε .., κκν.) : “ Οδη ἰξ ἰηάεεά Ῥὲ Φοῆη ψῆο ἢδ8 συγίζίεη ἰῇ 
Οτεεῖς ἐπεβε αρϑίγαος πηεϊαρῃγϑίςδὶ ἀϊβοουγβεβ, ψίοἢ βηά 20 δηπδίοσυ 
εἰἕδεν ἴῃ ἐς ϑγυηορίδεβ ογ ἰη τῆς Ταϊπχαά ἢ ΤῊΪΒ ἰβ ἃ ἤξανυ ἴὰχ οὔ 
[αϊτἢ, αῃά ἴον πιγβεῖε 1 ἄαγε ποῖ βᾶὺ 1 πὶ σοηνίποεά [δας ἐῃε Βουγίῃ 
Οοβρεῖ νψδ8 επίίγεϊν ἔγοηι ἔπε ρεῇ οὗ δὴ οἷά Ο δι δα Ββμεγηηδη; Ὀυξ 
καὶ {δε Οοβρεῖ 8 ἃ ψποῖε ργοςεεάςά, ἰονχαγάβ πε οἷοβε οὗ ἴδε βΒγβί 

ςοηΐυγΥ, ἔγοπι ἴῃς σγεαΐῖ βοῇῃοοῖ οὗ Αβία ΝΜίίπον σσῆοβε Ἵεηΐγα 88 

δομη." “Οηε [8 βοπιοίπηε8 τεπιρίοα το Ὀεϊΐανε ἐπδξ βοπΊα ργεοίουβ 
ῃοΐε8 πιδάς Ὀγ τῆς Δροβίϊε νγεγε επιρίογεά ὈΥ ἢ β ἀϊβοίρ[ςε 8. 

Τῆς οἴδεγ, «δὲ {ἰτεγαγὺ ογίεἰσς οὗ ουῦ ονγῃ ἄδγ, Νίαττηενν Δγηοϊά, 
Πεά πε βαπιε ορἰπίοῃ γερδγάϊης ἴδε ογίφίη οὗ ἔῆε Οοδρεὶ. ἴὰ σοά 
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απὰ ἐπε ΒίδΙε, 256.7, ἢς τυγίζεβ : “ [ἡ Πἰβ οἷά σφε ϑ5:, δοῆη δὲ Ἐρἤεβιιβ8 

[48 “Ἰορία,᾽ βαγίηψβ οὗ ἴῃς [,ογά, ἀπά ἢδ8 ἱποίάεηϊβ ἴῃ τῆς [,ογα΄ 8 βίογυ 
σὩίοἢ Βανε ποῖ Ῥεεη ρυὈ] Βῃεά ἰῃ δὴν οὗ δε νγίτεη δοσουηΐβ ἔπαξ 
σεγε Ὀερίηηίησς δὲ δαὶ εἶπα ἴο θὲ παηάεά αδουϊ. Τῃε εἰάεγβ οὗ 
Ερδεβυβ, σῇοπι ἐγδάϊκίοη αἴζεγψαγάβ πιδῖεβ ἱπίο δροβίίεβ, ἔε!οὐνβ οὗ 

8:, δοῃη, πιονε Βίηι ἴο Ὀεβίονυνν ἢἰβ ἰγεαβιγε οὐ {πε ννογῖά, Ηες σίνεβ 
δ8. πιαϊεγίαϊβ, αηά ῆς ργεβογίεγυ οὗ Ερἤεβυβ ργονί 68 ἃ γεάλοζίοῃ 
ἴον ἔΠεπὶ δηά ρυ]8π68 ἔπεσι. Τῆς γεάδοςζίοη τῖτῃ [8 αηἱὲν οὗ ἴοπο, 
ἰἴ8 δονίησηεββ δηά σοηπεσίεάηε88, ἰδ ὈΥ Οὔς βίησίε παηά ; ἔπε ἢδηά 
οὗ ἃ πιδη οὗ {Πτεγαγν ἰαἰεηΐ, α Ογεεκ ΟὨγίβείδη, ποπὶ ἴῃς Οδαγοῆ οὗ 
Ερδεβυβ ἔουπά ργορεῦ ἴογ βυςῇ ἃ ἴαϑ.0 Α πηδη οὗ ᾿ἰεγαγυ ἰδ]εηΐ, ἃ 
τηδῇ οὗ βοαυΐ αἷβο, ἃ ἐπεοϊοψίδῃ. Α τδεοϊοσίςαδὶ ἰεσΐαγεγ ρεγῆδρβ, 88 ἴῃ 
{δε Εουγίῃ Οοβρεὶ Πα 8ο οἴεῃ βῆονβ Ὠἰπηβείξ, ἃ ἐπεοϊοφίςαὶ ἰεςΐζυτγετ, 

80 οαγίίεῦ δπά ἃ παπιεῖοββ Ογίβεη, ῆο ἴῃ [Π8 οἣς βῃογί οοπηροϑβίξίοι 
Ῥγοάυςεά α« ψογᾷ οὐϊννεὶ ῃίης 4}1 τῆς ἴο]108 οὗ 411] τῆς Ἐδίδογα, Ὀυϊ γα8 
ςοηΐεηξ ἔδαΐ Πἰβ πδητε βῃουϊά ὕὲ τυ7είτίεη ἴῃ ἴῃς Βοοῖι οὗ [υἱξε.᾽ Θοῃὅὄγεν 
δηά ΜΝ εϊΖβάσκεγι γε Ὀοΐῇῃ δάἀνοςαίεβ οἵ [Πί8 ἵπεϑογυ. 

Τῆηδῖ {818 18 δὴ ἰηνί της ΤΠποογν 8 ποῖ ἴο Ῥε ἀεπίεά, Βυΐ, αἴξεγ δἱ!, 

Ἰππ|6 ἰ8 ψαϊπεά ὃν 1 ; ἀπά ἔπεγε ἄγε σγανε οδ)εςζίοῃβ ἴο ἐξ. ΤΒἊ δεν 
δηά ἰδῆς εἐγε- νη. 88 ρραδΓ Οἢ ΕΥΕΓΥ ρᾶϑε; 50 [δὶ {π6 υἱπιοδὲ ἐΠδξ 
σϑη Ὅς «᾽οννεά 8 τπδξ βοπὶῈ γοιηρεγ πᾶ ΠΊΔΥ ἰῇ αὐἰτε ἃ βυρογάϊηδξα 

[υησξίοη πᾶνε ςοἰαρογαϊεά στ ἔπε ροβίίθ. Τἤδὶ ἔπε Οοβρεὶ α8 
ςοπηροβαά δἴεγ ἰἢς Αροβί[ε᾽ 8 ἀδαΐῃ, πηδίην ἔγοπι γεπιίηἰβοεηςθβ οὗ 

Πῖβ εδοῃίης, ἰδ ἃ Πγροξδεβίβ νος ἢ βεεπηβ δὲ οὔσας πδεάϊθββ δπά 
ἰπδάεᾳυδίο. 

Οδ)εοὲ ο7 ἐῆε ΟοΞεῤεῖ. Τῆς οδήεςξ οὗἉ ἔπε τυτίξογ γεδεοῖβ βοπλς ᾿ἰἰσῆξ 
οὐ δα παΐυγε οὗ δ ψογῖ, [ἡ χχ. 81 [ξ ἰ8 βαίά : “" ἔδεβε {πίηρβ ἀγα 
τὐγτεη τπαξ γε πιφἢξ Ὀεΐϊενε τῆδξ Φεβυβ 18 τῆς Ογίβε, ἐπα ὅοη οὗ 

Οοά, δηά {παῖ Ὀε]ϊενίησ γε πηϊσῃς Πᾶνς [{{π] ΗἾ8 παπλς ἢ. Τῆς τγίϊεγ 
δι88 πο ἱπιεηζίοη οὗ σοπηροδβίην ἃ ἔμ} Ὀϊοσγαρῆν οὗ δεβυβ. Ηε πιεδῃβ 

0 βείεςξ ἔγοπι Η! 5 [1ξ6 ϑυσοῇ τηδίεγία! 88 τνἱἱ! τηοϑὲ γεδά ν σοηνίηςα 
τῶθῃ παῖ Ης ἰβ8 ἔπε ΟΠ γίβε, πὲ ὅοη οἵ Οοά. [ξ ποῖ ἃ ἀορπιαίίς 
ἐγεδίϊβε [ἃ “Ἰεγβοῃ γι ᾽,], [Ε [8 δὲ δὴν γαΐε ἃ Πίβίογυ ψ εῇ ἃ ἀορπιδεὶς 
Ῥυγροβα. ΤῊΪβ 18 αἰνγαν8β ἃ ἀδηρογοιβ ἔογηι οἵ [ἰξεγαΐαγε, ἐεπιριίηρς ἴῃς 
δυΐδοῦ ἴο δχασρεγαζίοη, σοποθαϊπηεηξ, πιίβγεργεβεπίδείοη Βυξ τῆδξ 

τ !8 τεπχρίδξίοη ἱηναγία Εν ονεγοοηηθβ δῃ διυῖθογ 18 οὗ σουγβα οί ἴῃς 

οᾶ8ε. Α ςεγίδίη ᾿ἰηλτατίοη, ποσσενεγ, ΔΎ, ἃ οεγίδίη διηουηὶ οἵ ἀϊδιογείοω, 

ἀο πεςεββαγιν δἰζδος ἴο ἃ Ὀίορσγαρῃν νυ ιίοῃ αἰπηβ δὲ ργεβεπείης οὐ 
οὔς αϑρεςοῖ οὗ ἐΐβ δι )εςι---ἀϊδιογιίοη, ηοὲ ἰῃ νῆδξ ἰ8 ἀοΐυδίν ρρεβεηϊεά, 
Ραξ ἰῃ τῃε ἱπγρΙ!ςσαἰίοη ἐμαΐ {18 18 [6 ψποῖε. ΨνΒογε Οὐἱγ ἃ ραγὲ οὗ 

Σ ΑῤοΞί. Ζεῖξ., 531-538. 
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δε 1{{π ἰ8 σίνεη δπά σογίαίη αϑρεοῖβ οὗ ἔπε σδαγδοίεγ ἀγὰ Ἔσο ϑίνε! 
ἀερίοϊεά, ἔδετε ἰΒ ἃ ψαηξ οὗ ρεγβρεοῖίνε δηά 80 ἴαγγ ἃ πιίβϑίεδαάϊη 
εἰεηεηῖ. ΒΒαΐ ἐΠί8 σίνεβ ἃ8 πο σγουπά ἴον δγπιίης τῃδὶ {πε δοΐυδὶ 
βιαϊεπιεηίβ οὗ τῆς ὈοοΙς ἀγα Ἐγγοηθοῦβ οὔ υπῃίβιογιςδί. 

Τπε οἰγοαπγχδίδησε ἴπαξ Φοπη σψγοῖς ἃ Οοβρεὶ νὰ δα οχργαβ8 
Ῥυγροβα οὗ ργονίησ ἔπαὶϊ Ψεβϑι8β νὰ8 ἴῃς ΟἸγίβε, [ῆςΣ ὅοη οὗ Οοά, 
ἱπιρ!ε8 ἐμδξ ἢς σοηβίάοτεά ἔπδξ [Π|8 ἐγατῃ πεεάδά σοηβτπιδίίοη ; [μδὲ 

ἰπ ἐπα ΟΠ γίβείδη οἰγοῖε ἰῇ πῃίσῃ ἣς πχονεά ἔῆογα νγὰ8 ΒΟπΊ6 τἼΟΓα ΟΥ 
1.88 ργοπουηοσά ἰεηάσηον τοναγάβ ἃ ἀεηία! οὗ τῇς Νεββίδῃβῃρ ογ 
Ὀἰνίπιεν οὗ Ψεβαυβ. ΔΝ μείμενγ ἔπε ἐεδοπίησ οἵ Οεγίηϊδιβ γα οὐ γ88 
ποῖ ἴδε πηπχεάϊαξε οσσαϑίοη οὗ [πε μι] ςδίίοη οὗ τς Οοβρεῖ, ἱξ ἰ8. ἃ 

ὨΔΡΡΥ οἰγουτηδέαπος δας ἔπε δυΐμον ἀἰά ποῖ σοηῆης ὨἰπΊβε] ἢ το ψῃδὶ 
ψ͵88 σοηίγονογβίαι, οσ ἤγουν 18 ψογ ἱπῖο ἃ ροϊεπιὶς δηά ἀοςξείηδὶ 
ἔογηι, Ὀαξ Ὀυϊ]Ὲ ἃρ ἃ ροβίεϊνε ἐχῃϊθιτίοη οὗ ἕῃς Ῥεγβοῇ δηά οἰαἰπΊ8 οὗ 

οὖν [ογὰ 88 βίαϊεά Ὀγ Ηἰπιβε! εξ. 
Τῆς οδ]εσί τη νίενν, ἱπεγείογε, γεῆσοῖβ ᾿ἰσῇε οἡ ἴδε Πἰβίογίοϊεν οὗ 

ἴδε σοπίςηϊδβ οὗ ἔῃε Οοβρεὶ. Τῇ ψγίζεγ ργοΐεββεβ ἴο ργοάυςς σεγίδίη 
[λοῖβ νοῦ πᾶνε ροψογία γ ἰηδαεησεοά ἐπα πλϊπάβ οὗ πιεη ἀπά ἢανα 
Ργοάυσεά αι. [ἢ ἔπεβα ργεϊεπάεά ἴδοϊβ ψεγε βΒοϊίοηβ, ἤθη τῆς 

νεῖοῦ ἰ8β ἀἰβῃοηεδὲ δηά Ὀεηπθδίῃ σοηϊεηρί. Ηδ νυ βῆ6β ἴο ργοάιος 
τῆς σοηνίοἰίοη ἐπαΐῖ Φεβυ8β ἰ8 ἔπε Νεββίδῃ, δηὰ ἴο δοσοῃριβῃ δίβ 
Ρυγροβα ἰηνεηΐβ ἱποίἀδηΐϊβ ἀπά πιδηρυΐαίεβ αἰξεγαποαβ οὗ Φεβαβ. Α 
φγίζεν οὗ γτοπιᾶῆος ΨὯΟῸ πΊΕΓΕΪΥ τυβῆεβ ἴο ρίθαβθ, ὄἐνεῆ ἃ ργεδοῦεγ 

ψῆοβα δἰπὶ ἰ8 εὐϊβοκδίίοη, πιῆ οἷαίπι ἃ σετίδίη ἰδεϊξα ας οὐ ηορίσοπος 
οὗ ἀοσυγδονυ, Ὀαξ ἃ τγίϊεγ ψῇοβε οὔ]εςξ ἰξ ἰβ ἴο ργονε ἃ ςεγίδίῃ ργο- 
Ροβίείοῃ βίαπάβ οὔ ἃ νεγὺ αἰξεγεηΐ ρἱδιογηι, απ σδῃ οἠΐν Ὅς ρῥγο- 
ῃοσηςεά ἔγασάαϊεης ἢ ἢ ἰηνεπίβ ἢ᾽8 ἐν άδηςα. 

Μεϊποά απά Ῥίαπ οὗ ἐπα ΟΘοεῤεΙ. Τῆς πιεϊδοά δάορίεά Ὀγ {δε 
ψυγίϊεγ τὸ σοηνίηοα πίε ἰπαξ Φεβυ8β 18 {Π6 ΟἾγίβε ἰ8 ἐπε βἰπιρίεβδὲ 
Ροββίθίςε. Ης ἀοεβ ωοΐ ἐχρεςΐ {παῖ πιεη ψ}}} Ὀεϊενα ἘΠῚ 8. οη ἢ8 πηεγα 

ψογά, ΗΗδξς βεῖβ Ὠἰπιβεὶῖ ἴο γεργοάυος ἔποβα βα πὶ ἐεδζαγεβ ἴῃ τς 
[τὸ οὗ Φεδβυβ8 ψβίοἢ οἢἰ ΕΗ πιαηϊεβίεὰ Ηΐ8 Μεββίαηίς ἀϊσηιν δηά 
ἑαποϊίοη. Ης Ὀεϊΐϊενεβ ἔπαὶ τιμαὶ σοηνίπορα Πίπηβοῖ ψ1}} οοηνίπος 
οἴμεγσβ, Οπα ΟΥ̓ οὔς ἢς οἰΐεβ ἢίβ ψἱίπεββεβ, πεν σαγ πσ {πεῖν 
τα δε ΠΊΟΩΥ ἢογ σοποθδίης πε δάνεγβαε ἐδβεϊπηοην, Ὀυὰὲ βῃονίης συ ἢ 
8.5 Ἔχαςΐ γυϊῃ ἔα! πα88 ον ἀπρε] εἴ σγενν ἀπά Παγάςηεά ἱπίο ορροδίξίοη, 

88 Πα [6118 ἕονν ἔα σγενν 1} τ σαϊπιϊπαῖεά ἰπ ἔα βαργεπια οοη- 
ξεββίοη οὗ Τῃοπιαβ, “ ΝΥ [μογά δαπά πὶν αοά". ὙΤπε ρίδη οὗ {πε 
Οοβρεὶ ἰ8 ἐπεγείογε αἷἰϑο ἴῆς βἰπηρίεδί. Αραγί ἔγοπι ἔς Ῥγοίοσυαβ 
(ἰ. 1-18), ἀηά ἐπε Ἐρίϊοσας (παρ. χχί.), ἴῃς σογῖς [4118 ἰηῖο ἔνο πραγὶν 

εαυδ] ραγίβ, ἱ. 19-χιϊ. ἀπά χιϊ.-χχ. [Ιἢ ἴΠ6 ἔογπιεγ ραγί {πε Ἔνδηροίἰβὲ 

τεϊαῖεβ στ ἃ δἰπσυίαν ἔε ον οὗἁ βοϊεοϊίοη ἴτε βοεπθβ ἰῃ σῇηϊςῇ 
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Ψεδβυβ πηδάς ἔποβε βεϊἐ. γενεϊαζίοπβ τσ ἢϊοῆ ἰξ νγαβ εβεεηξίαὶ ἔπε τνοεῖά 
δῃουϊά δεε. Τθεδβε ουΪηγίπαία ἰῃ ἰἢς τγαϊδίηρ οὗ [,δζαγιβ γεϊαξοά ἰω 

οὔδρ. χίἥ. Τῶε ὑνεϊ Π οπαρίεν ἐπεγείογε Ποίάβ ἃ ρίαςε ὈΥ ἰϊ8ε], απά 
ἴῃ ἰξ τῆτες ἱποίἀεηῖδ ἂγε γεϊδίεά τοῦ ἀγα ἱπίεηάεά ἴο δον ἐπαξ ἴῃς 
ργενίουβίν γεϊαίεά πιδηϊξεβιδιίοπβ οὗ δεβιιβ ἢδά βιῆοεά ἴο παῖε Ηἰπὶ 
Κπονγῃ (1) ἴο Ηἰβ ἱπεϊπιαΐεβ (χἰϊ. 1-11), (2) ἴο ἔπε ρεορίε φεπεγαιν 
(12-19), ἀηά (38) ἐενεη το ἔπε Οεηξίε ννογά (20-36). εδβυβ πηδὺ πεγο- 
ἴογε πον οἷοβε Ηἰβ βεϊξγενείϊδίίοη. Απά τῆς οοπιρίεἴΐεξηεββ οὗ δα 
ψογκ Ηε δα8 ἄοης ἰβ γενεαίεάὰ ἕοξ οπἱῦ ἰῃ τπϊἰ8 νι άεἶν ἐχίεηάεά 
ἱπιργεβδίοη δηά νψε]! -ςγουηάεα ἑαίςῃ, Ὀμὲ αἷ8ο ἰῃ ἴῃς πιαϊιγι οὗ 

ἀηδεῖεῦ ψῃϊοἢ πον Παγάθηβ ἱπίο δαΐῖγεά δηά γεβοῖνεβ ἴο Ἴσογιραββ 
Ηἰ8 ἀεαίῆ. Βεΐμψεεη ἴδε ἢἤγβί δπά βεσοπά ραγί οἵ ἰδς Οοβρεῖ ποτα 
ἰδ ἱπίεγροβεά ἃ ραγαφγαδρῇ (χίϊ. 37.50), ἰῇ πῃ ς ἢ [ξ 18 ροίηἴεά ουὔἽξιἔπαξ 
ἴδε τγε]εςξίοη οὗ δ ε8ι.8 Ὀγ {πε Φενγβ, γῆο δά Ὀεξη ἰγαϊπεά το γεςεῖνα 
ἴδε Μεββίδῃ, Ββαά ὕδεη ρῥγεάϊοϊεά δηά γεῆξοϊβ ῶοὸ βιιβρίςίοη οἡ δες 
βυῆοίεηοΥ οὗ ἴπε ργεσεάϊης πἸδηϊ εϑίδείοηβ. ἴῃ {πε βεζοηά ρεγῖ οὗ 
{πε Οοβρεὶ ἔπε σίογυ οἵ ΘΟ γίϑε [8 πιαηίξεβίεά (1) ἰὼ Ηἰβ γενεαϊίης 
Ηἰπηβεῖἔ 48 ἴῃς ρεγπιαπεηὶ βουγος οὗ [{6 ἀπά )ονῪ ἴο Ηἰβ ἀϊδβοὶρίεβ 
(χἰἰϊ.-πν!.), αηά (2) ἰη Η!8 ἐγίαπιρῃ ονὲγ ἀεδίῃ (χνίϊ!.- χ.), 

Τῆς Οοερεῖ, ἐπεγείογε, [4118 ἱηΐο ἔπεβε ραγίδ :-- 

Τῆς Ῥκμοιοουξ, ἱ. :- 18. 

1. Ῥαβτ ΕἸκδτ. σ. Μαπηίϊεβιδιίου οὗ Ὁ γίβι᾽β οἴουυ δὲ ἰῆς Ιου, [ἱξε, Γἰρδε, 
Νουτσβῃπηδης, ϑανίους οὗ Μδη : οἵ 88 ἴδε ϑοὴ οὗ αοά 

δίηοης τπηεη, ἱ. σο-χὶ. 

2. ϑυπιπΊαΓΥ ΟὗἉ τεβ0}18, χὶ!. 1-35. 

Ῥαυβκ ἱπ δε ἀοβρεῖ ἴος σενίενν οὗ ΟἘγίβι᾽ 8 ἰεδομβίηρ δά ἰξδ οοῃβεαυεξηςςεδ, 
χιϊ. 36-56. 

11. ῬΑκτ ὅξοονῃ. σἹ. }εϑὺ5 ἀεοίαγεβ Ηἰπιθεὶ ἴὸ θεὲ τπε ρετπιδηδηὶ δοῦζος οὗὨ [εἴς 
δηά Ἰογ ἴο Ηΐδ8 ἀϊδοὶρ᾽ε5, χῖϊὶ.-αυϊὶ, 

2. Ηἴδ νἱοίοτγ ονες ἀεδίδ, χνίϊ.-χχ, 

ΤΗκ Εριποαῦε, χχὶ. 

ΓΙΤΕΒΑΤΌΞΚΕ. 

Α ναβὲ Πϊτεγαΐυσε δδ8 στον υρ δεουπά πε Ἑουτ αοκρεῖ. Α Δ] 18ὲ οὗἉ τι εἰς αἱ 
ἐτεδιῖβεβ οὐ ἴῃς Αὐἱποσβδῖρ, ρυ δ] ἰβμεὰ Ὀεΐννεεῃ 1702 δηὰ 1875, ἰ5 χίνεπ ὃγ Ὦς. 

Οδδρᾶσς ἀσεβοσυ ἴῃ Ὧπ ἀρρεηάϊχ ἰοὸ ἰῃς ἱγαπαϊδιίοη οὗ ̓ ἱπαγάκ᾽ 5 δέ. γολη, ἑὰς Αμέϑον 
07 ἐλ Ῥοωνίᾷ Οοεῤῥεῖ. Το τἈϊ5 ᾿ἰδὲ τῆδυ ποῦν ὉὈς δὐἀεὰ ὙΠοπια, δὲς Οεἐπμεςὶς ἅ. Ὑο. 
Ἐναηπρ., 1882; Ϊδοοῦβεη, ὕὕμέεγεμολιηρεπ ὥδεν ἀ. ϑολ. Εναπρ.. 1884; Οδοας 
Ἡοϊεσιηδαπη, ας 7ολ. εναπρείμινι, 1887. ΤὨς Ἰπιτοάυςιίοπα οὗ Η. Ηοϊιζτηδηη, 
νεΐδββ, ϑαϊπιοη, απὰ Οἷοαρ πιῶ αἷβο ὕες Ἴοπβυϊίεά, Τῆς Αι1εβὲ Ηἰβίοσυ οἵ τὰς 
οτἰ εἰςΐδπι οὗ με αοβρεΐ ἰ5 ἴο ὃε ἐουπὰ ἰῃ ΝΥ δἰκίηβ᾽ Βανιῤίοη 1,εείμγες ἴος τ8ρο. 

ΕύΠ] 1518. οἵ σοτηπιεπιασίοβ ἀσὸ ρίνεη ἰπ τῆς βεσοηὰ νοΐυπὶς οὗ ἴῃς (ταπεϊαιίοη 
οἵ Μεγεῖ οὐ ]οδπ, δπὰ ἰῃ 1υϊπαγάς. Τα τηοδὲ να] υδρ]ς γε ἴῃς (οἸ]οννίης :-- 
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ΗΈΠΑΟΣΕΟΝ. Τὰς Ἐγαρηιεπίς 07 Ἡτγαοΐδοη ανε Ὀεαη οΟἸ]εοιεἃ οὔ οὐ Οτῖρεπ᾽ 5 Οοαν- 
ταςη ΔΓΥ οὐ ]οδη, δηὰ εὐϊξεὰ ἕος Ατταιϊϊαρε Εοδίηβοπ᾿Β Τεχίς απὰ ϑέμαϊες ὉΥ 
Α. Ε. Βτοοῖο, Μ.Α. 

ΟμσΒν. Οορινιεπίαγυ ὁπ δέ. γολπς Οοεῤεῖ; οτἱρί πα! ν ΟὨΪΥ εχιϊεηάϊηρ ἴο δα 
ταϊγέεςπιῃ οπαρίεσ, ἀπά ἐνεη οὗ τι 15 οτί ρίπδὶ πιο 848 ὕεεη ἰοσι. ΤῊ Ὀεβὲ 
εὐϊείοη 18 τπδὲ οἵ Α. Ε. Βτοοῖε, Μ.Α., σαδπιδείρε {ηϊνετβίεν Ῥγεββι 1806. 

Ῥογίίοῃβ οὗ {π|8 ΟΠ ΠῚ ΠΙΔΤΥ ἅτὰ ἰγαπδίδίεὰ ἰπ ἔπε δάάϊείοηα! νοΐϊυπὶε οὗ 

Οἰαγκ᾽ Β Απίε- Νίοεπε 1 γασΥ 
ΟἩΒΎΒΟΒΤΟΜ [347-407 4.}.}]. Ἡονιϊδες ὁπ ἐδ4 Οοεῤεὶ, εἰς. ΤῊΣ πιοβὲ σοηνεηΐεπὲ 

εὐϊείοη ἰβΒ Μίρηθ᾽ β. Τῆς Οοπιπλεηΐδσγυ οἡ [οΠη ἰ8β ἰγαπβίαιεὰ ἴῃ ἴῃς Οαγογά 
1 ἰδγαγγ, ἀπὰ ἴῃ ἴῃς Απχεγίοδη Νίςεμς απὰ ῬοΞέ- Νίοεμε Ἑαέλενγς. 

Αὐσῦύϑτινε [354-430]. Τγαείαίμς ἐπ ϑοαπ. Εναμ. Ιπ τὨϊγὰ νοϊυτης οὗ Μίφπθ᾽ 8 
εὐϊκίοη ; ἐταηϑἰδιεἃ ἴπ Οχίοσγά βετῖίεβ δῃηὰ Οἱαγίς᾽ 8 ἐγσαηβίδιίοη. 

ΟΥδῖυ ΟΡ ΑΨΕΧΑΝΌΒΙΑ [0Ρ0. 444]. [πὶ Ὁ. )οαππὶς Ευαπρείεσι. Βεδβὲ εὐϊείοη ὉῪ 
Ῥ, Ε. Ῥυβεγ, Α.Μ., ΟἸαγεπάοῃ Ῥγεββ. ΤὭτγεε νοΐβ. 1872. 

ὙΗΕΟΡΗΥΓΑΟΤ δπὰ Εὐτηυμιῦβ (5εε Ρ. 58) θοτῃ τοῖς οἡ τ 8 αοβρεὶ. Τῆς οοτη- 

τηεηίδγυ οὗ ἔπε Ἰδτῖεσ ἰβ ἐβρθοίδι ν ἐχοεϊεπε, 

Απιοηρ ροϑβιί-γείοστηδιίοη ννογίβ, ἰῃς Ῥαγαῤάγαξες οἵ Ἐτδβτηυβ, ἴῃς Οονιριεηίαν 

οὗ Οαϊνίη, ἀπὰ ἐπε “4":ποέαέϊοηος Μαΐογές οἵ Βεζὰ τε ἴο ὃε γεσοτηπιεηἀςἃ. Τῆς 
«Ἀηποίαίίοπες οἵ Μεϊαποβίποη ἀγα τεαιθηον ἱγσείϊεναηι. Βεβίδεβ ἴῃς οοἸ]εςιίοηβ οὗ 

1Ππδῖγαῖῖνε ραββαροβ πηεπιϊοπεά οσ ΡΡ. 58, 59, ἀπά ῆς σοπηπιεηίϊαγίεβ οὗ ατοξίιβ, 

Βεηρεῖ, ἀπὰ οἰμεσβ Ψψμϊοἢ οονεγ ἴδε μος Νεν Τεβίδπηεηῖ, ἔπαγε πᾶν 6 παπᾶ 

τᾶς τοοννίης ψΒίοἢ ἀδαὶ εβρεοίδ!ν Ὁ {π|8 αοβρεῖ: [ἅπι|ρε, Οοηι. Α4παϊγέϊεο. 
Ἐχερείϊομς, 3. νΟἾ8., 4ῖο, Απιβίεὶ., 1724, ἃῃ ἱπεχμαυβεῖδῖε τιὶπθ. Μοζε γτεοεηΐ οοπι- 

ταςπίδεῖεβ ᾶτὸ ἴποβε οἵ [υὔοκε, 1820-24 ; ΤΠοΐποῖκ, 1827 [ἰγδηβδιεά ἴῃ Οἷα κ᾿ Ε, Τ᾿ 

110., 1860]; Μεγεσ, 1834 [ἰγαπϑἰδιεἃ 1875], εἀϊιεὰ ὃὉγ Νεἶβθ, 1803; ιυἱδατγάϊξ, 

18ς2-3 [ἰταπϑἰδιςα ἴῃ ΟἸΑιικ᾽Β Ε. Τ᾿ 1,18., 1876], ΑἸἑοτά, 1840 ; 4ἴἢ: εὐἀϊτίοπ, 1859 ; 
αοάει, 1864-5 [1ταηϑ]αιεὰ ἴῃ ΟἸασικ᾽ 5 Ε. Τ. ἵ,., 1876-7], Ννεβίοοιι, 1882; Ἐεϊ, ἰῃ 

ΟἸασὶε᾽β Ἡαμά-δοοῖς ὕον Βἰδἰε-εἰα55ες; ΜΝ ϊτεῖανν, 1888 ; Βεγποὶάβ, ἰῃ Ῥεἰῥὶέ Οορι., 
1888; Μνναικίηβ, ἰθ ἘΠῚ οτ ΒΒ Οορε., ἢ. ἃ. ; Ἡοϊισιηδπη, ἱπ Ἡαπά-οοηπσηίαν, τ8ρο; 

ΡΙυμπητηασ, ἴῃ Οανιδγίάρε Οτγεεὰ Τεςίαηιεπέ, 1893. ἴπ Οδοᾶσ Ηοϊζηιαπηβ ας 
ϑοκαππεεευαη ει μηἐόγσιοδέ πὰ ἐγλϊάνγέ, 1887, πεῖς ἂτς ἃ δυπάτεά ρᾶξεβ οἵ 

κουλπΊ ηἴΔ ΣΎ. 



Ὀϊο  Ζθα Ὀγ (οοοῖς 



ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

1 χ. "Ἐν ἀρχῇ 
Θεὸς ἦν ὁ ὯΝ 

Β17ο. ἱ. 4. Ῥχον. υἹἱῖίξ, 30. 

ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἣν " πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ « Θε5. 1. τ. 

2. οὗτος ἣν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 
ς Χχ, 28; χ. 3.0. ῬΏ]. ἰϊ. 6. 

17ο.ἱ. οἷ, τ... 
4. Πάντα ΟἿ. χνὶϊ. 

ἃ ν. 17. Οοἱ. ἱ. τ6. ἯοΡ. ἷ, 2. 

Δ κατα ἰωαννὴν ἰπ ἢ ας 4; κατα ἰωανην ἰπ Β; εναγγελιον κατα ἰωαννην ἰῃ 
ΑΟΕΕΟ; ΤΕ. ἰπ πλπαδβο. 

ΟΒΆΡΤΕᾺΚ 1.--νν. 1-18. Τὰε ῥγοίορμε. 
ΤΒε δγεὶ εἰρῃίθεη νεῖβδεβ Ἴοοηϊδίῃ ἃ 
Ῥιείδοε, οἵ 48 ἰδ ἰ8β ὕβυδ}ν οα]]εᾶ, (μς 
Ῥτοίΐοσυε ἴο τπε ἀοβρεὶ. ἴῃ 1Π|8 ῥγοϊοριια 
πε ντίτξες ἰάσπεῖῆεβ ἴδε Ρεζϑοῃ, [6818 
Οδείβί, νβοπι ἢ ἰ8 δρουΐ το ἱπίσοάυος 
οπ ἴδε δεϊά οἵ Πίβίοσυ, νὴ τῆς ΙμοροΒβ. 
ΗἩς ἄἢτβὲ ἀεβογίδεβ ἴῃς [οροβ ἰῃ Ηΐδ 
τεϊδιίοη ἴο αοά δπά ἴο ἴῃς νοτὶά, δπά 
τῆδη ῥγεβεηῖβ ἰη δὐβίγαος ἴπε Ὠἰβίοσυ οὗ 
Ηἱ8 τεσεριίοη δηηοηρ πλεη, ΠΙΟἢ Πα ἰ8 
δἃδουϊ ἴο ρίνα ἱπ ἀεῖδι]. Τρδὶ τῆς Ετεγηδὶ 
Ὀϊνίπε Ννοσγά, ἴθ νἤοπὶ ννᾶ8 ἴπε [τὸ οὗ 
811 ιἰΐπρβ, Ὀεοᾶτηες ἤἔδεθῃ δηὰ ννδβ8 
τοδηϊεβιεὰ δπιοηρ πιεη; [πδὲὶ ϑβϑότὴης 
ἱεθοτοά ΨἨΠῸ οἴδετβ τεσορηίβεά Ηἰπὶ; 
παι βοπιε τεοεϊνεά ψ ἢ} οἴπετβ γοὐθοϊεά 
Η!πι---ἰῃδὶ ἰ8 ψῃδὲ ]οΠπ πιεδηβ ἴο εχ- 
ΒΙΡῖς ἰῃ ἀεῖδ!} ἴῃ 8 Θοβρεὶ, ἀπά τἢϊ!5 ἰδ 
τ μαὶ ἢδ ΒυχηΠΊΑΓΥ βίδίεβ ἴῃ [ἢ 18 Ῥτγο- 
Ἰοσυε. 

ἼΤὨς ρῥζοΐορις τλύ δε ἀϊνίἀεά τῃυ8: 
ιν. 1-5, Τῆς Ἰοροβ ἀεβοπδεὰ ; νν. 6-13, 
ΤΆΏς Πιβίοσίς τηδηϊεβιδιίοη οὗ ἴῃς 1 οροβ 
δηὰ [18 σεϑι}1118 ἰπ Ἄνοκὶπρ [Δ δπὰ υη- 
Ὀεϊϊεῖ; νν. 14-1ἰ8, ΤἼΐβ τηδηϊξεβιδιίοη 
τῆοσς ῥγεοίβεϊυς ἀεῆπεὰ δβ ἱποασηδιίοῃ, 
ἢ Δποῖμεσ δβρεοὶ οὗ [18 γεβϑ 18. ΟΚ 
ννεβίοοι"᾽β βυρρεβίῖνε ἀϊνϊβίοπ ; δηά 
ἐβρεθοῖδ!ν Ἑδίςοπεῦ ἰῃ Εαῤοϑίέον, 1807. 

ν. 1-5. ΤὰἐῪε Τρζον ἐδογίδεά. ΤῊς 
Βγβὲ ἔνε νεσβεβ ἀεβοσὶῦςε ἴῃς ργε- εχίβίδηςα, 
τῆς παΐυτα, ἴπε ογεαίίνα ροννεῦ οὗ τῃῈ 
Ιοροβ, Ψῆο ἰῃ ἴῃς βυσοεδάϊηρ νεγϑεβ 8 
δροΐεη οἵ 88 Ἔπίεγίπρ ἴπε ννοσὶά, δεςοπι- 
ἴῃᾳ τηδῃ, ἀπά σενεδιπρ ἴῃς Ἐδίπεσ; δπὰ 
1Π15 ἀεβογίρείοη ἰβ φίνε ἱπ ογσάδσ {πδί ννε 
ΤΩΔΥ Αἴ ΟΠο6 δτδβρ ἃ σοπίπυουβ ΒΙΒΊΟΣΥ 

ψΉΙΟΝ τὰπβ οἂϊ οὗ Δπ πππιεδβυγεᾶ ρϑδῖ, 
δηᾷ ἰῃε ἰδεπεῖςν οὗ ἴῃς ρεζβοη Ψῆο ἰβ τῇς 
δυδήεςς οὗ {πὶ Πίβίοσγ. 
ες. σ. [πῆς ἢτδι νοῦβα ἴτας τπίη 

ἃς δβίδιεά τεραγάϊηρ ἴτε Ιοροβ, ἰδῆς 
βυδ)εοῖ ὁ λόγος δεὶπρ τερεαϊεὰᾶ ἴοσ ἱπὶ- 
ΡΙεδβδίνθμεββ. δνεβίςοιξ γεπηδεκβ πὲ 
ἴμεδβε ἴῆσγες οἴδυβεβ ἄῆβννεσ ἴο ἐπα ἴἤσες 
διεαῖ πιοπιεηΐϊβ οὗἩ ἴῃε ᾿ἱποδζηδίίοῃ ἀε- 
οἰδτεά ἴῃ νεσ. 14. Ηες νῆο νγ88 (ἦν) ἴῃ 
ἴδε θερίππίηρ, θεσαπ,ε (ἐγένετο) πῃ εἶπιε ; 
ες νῆο ννθ ἢ αοά, ταδετπδοϊοὰ 
ἈΠΠΟΗΒ πε ; Ης Ψῇο ννδβ8 αοά, δεοᾶσηθ 
εβῇ. 
(1) ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος. ἐν ἀρχῇ ἰ8 

ἤετς υδεὰ τγεϊαιίνεῖν ἴὸ ογοδιίοη, 48 ἴῃ 
αεη. ἱ. τ δπὰ Ρτον. νἱϊ!, 23, ἐν ἀρχῇ πρὸ 
τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι; ε΄ τ ]οΠη ἱ. τ. 
Οοπβεαυεπιν ὄνεὴ ἱπ τῆς εἰσ οὗ 
ὙΠεοραγίαςς ἴτ ννᾶβ γριεά ἐπδὶ τ8ῖ8 
οἴδυβε ΟἿΙῪ Δββεσγίβ ἴπδὲ ἴΠ6 ἴοροβ ννᾶ8 
οἷάεγ ἰδπ Αάδη). Βυΐ Πϊ8 ἰβ ἴο ονεῖ- 
Ἰοοῖς πε ἦν. Τῆς Τοροβ ἀϊά ποὲ τβεπ 
δερίπ ἴο δε, Ῥαξ δὲ τῃδὶ ροΐπε δὲ ννῃϊο ἢ 
411 εἶδα Ῥερᾶπ ἴο δε Ηε δἰγεδάγυ τσας. [πῃ 
ἴῃς Ῥερίπηίηρ, Ρίδος ἰὲ Παγα γοῦ ΠΊΔΥ, 
δε ννογά αἰτεδάν εχίβθιεἁά. Ἰπ οἵδπος 
χνοσάβ, ἴπε [ΟΡῸΒ 18 δεΐογς {ἰπια, δἴεσηδὶ. 
ΤΩ. ΟοἹ]. 1. 18 (6 δγιίοϊς 18 δϑβεηε 
Ῥεοδᾶυβε ἐν ἀρχῇ ἰ8 νἱτίυ !}}ν δὴ δάνεγδίαὶ 
Ἐχργαββίοῃ).---ὁ λόγος. ὙῊδ ἴεγπὶ ΤΟ ρῸ8 
ἌΡΡΘΔΓΒ ἃ8 δαιὶν 8ἃ8 Ἡεγδοϊ 8 ἴο ἀδηοὶς 
1π6 ῥσίποίρια νη οἢ πχαϊπιδίηβ οτάοσ ἰπ 
16 νου] (5εεὲ ραββᾶρεϑ ἰη Εἰτοσ δηὰ 
Ῥτγεῖ]ετ). Απιοὴρ ἴδ ϑιίοϊοβ ἔς νογὰ 
νγ)88 δίγη ασὶν υδεὰ, 458 τῆς δαυϊναϊεηξ οὗ 
τῆς απένια τιμαὶ { Ν γρῖ!, ΖΞ η., νὶ., 
724). Ματοὺβ Αὐγαϊίαβ ('ν. 14-21) υ568 
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ον ας; χί, δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν, ὃ γέγονεν. 

εὐπ 46. 134. ἐν αὐτῷ "ζωὴ ἦν," καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, ς. καὶ τὸ 
εἴπηες ἴῃ 
]ομη. 
ΕἸξενδεσγο 
ΟἿΪΥ ἰῃ ΜΙ. χ. 2). ἵκ, χὶϊ, 9. 

φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ ̓ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

1 ΑἸπιοβὲ αἹ1 δηΐς- Νίοεπε Εδίμετβ Ἰοΐῃ ο γέγονεν ἴὸ νεῖ. 4 ἢ ΑΟΚΘΟ,. Ομ "γ- 
βοβίοπι ἀεοΐαγοβ {Π18 τεδάϊηρ Βεγθῖοδὶ δὰ ἄγριεβ ἀραΐηβὲ ἰξ. 
ΟΣΈΘΞΗΚ νεῖ. [,41. Βεϊχίδηι8. 

3 ἣν ἰπ ΑΒΟΙ,, νυΐψ. ; ἐστιν ἴῃ ΝΜ Ὁ νεῖ. 

πὸ ἴογπὶ σπερματικὸς λόγος ἴο ἐχρΓε88 
τις ρεπεγδῖϊνε ρῥγίηοὶρ]ς οἵ ογεδενε ἔοσος 
ἴῃ ἠδῖυγαε. Τὴ ἰεῖπὶ ψνᾶ8 ΓΑΠΊ ΔΓ ἴο 
Οτεεκ ρμΠ]Ποϑορῆγ. [ἢ Ἡεῦτεν ἐπουρῃς 
ἔδεε τνᾶ8 ἔεϊε πῸ πεεϑὰ ἔοσ βοπΊε ἴεσπὶ ἴὸ 
εχρτεβ αοά, ποῖ ἰῃ Ηΐ8 δϑϑβοίϊυϊς θεὶπρ, 
ὃυῖ ἰπ Ηἰβ πιαηἰξεβιδιίίοη δπά δοῖϊνε οοη- 
πεοιίοη ἢ τῆς Μοτὰ, [Ι͂ἢ ἴῃς Ο. Τ. 
“(ἢς Απρεὶ οὗ {πὲ Τμοτὰ ᾿" δηὰ “δε 
νϊδάοπη οἵ αοά " δα υϑεὰ ἔος (Πἰ8 ρυτ- 
086. ἴῃ τῆς Αροοσυρῇῃδὶ ῬοοΚΒ ἀπά [δῈ 
ΔΙραπηβΒ κἴῃ6 ψοσγὰ οὐ [επονδὴ " ἰβ8 

δἰπηαεῖὶν υϑεὰ. ὙΠεβε ἴννο βέγεδπβ οὗ 
τπουρῃξ ψεσα ςοπιδίπεάἀ ὉῪ ῬΠΠο, πο 
[48 ἃ (Αἰ γν 81} δηὰ Ἐχρὶϊοῖς ἀοοίτγίπε οὗ 
τῆς Ιοροβ 88 ἴδε οχργεββίοη οὗ αοά οσ 
αοὰ ἰπ εχργεβϑίοη (δες Ὀτγυπιηοηά᾽ 8 
ΡῬμίίο; ϑιερίτιε δ ΡῬλϊὶΐο; Ἐενῖ!ε, 
Ῥοείγίμε ἀκ Τορος; Βῖσρβ Βανιβίον 
1εε.; Ἠδῖομ᾽Β ΗἸτδδεγέ 1,ες.). Τῆς ννογσά 
δεΐπρ ἴπυβ δἰγεδὰν ἱπ υὑ8ὲ δηά αἱάϊηρ 
ἘΠουρ τ] πιο ᾿π πεῖς εἢοτγι8 ἴοὸ σοη- 
οεἶνε αοά᾽ 5 οοππδοῖΐίοη ἢ τῆς τνοτὶά, 
7οδη τΔΚεβ ἰξ δπᾶ υ8ε8 ἰξ ἴο ἀεποίε ἴῃς 
Ἑενεδῖοσ οὗ ἴῃς ἱποοιιρσεῃεπϑίθ!ε δηὰ 
ἰηνίβι δῖε αοά. [τγγεβρεοῖῖνε οἵ 81] βρεου- 
Ἰδιίοπβ νος παά ραϊπεγεὰ δσουπὰ ἴῃς 
εγτῃ, ᾿οπη ποὺ Ῥγοοδθάβ ἴο τῇδε Κποννῃ 
τῆς ἴσυῃς παῖυγε οὗ ἴπε 1 ορο8. (ζ΄. Τῆς 
Ῥτείπιδὶ ΝῊ], οὐ Ὀπίνετβαὶ δάβοη οὗ ἐδ 
ΒΔΡ[8 ; 5ε:11}8 Βαΐἐμ οὗ 15ο'ανε, 146.) 

(2) 11 τὴὸ Μνοσά ννὰβ ἴδυ8β ἰπ τῇς 
Ῥερίηπίηρ, ψμδὲ γαϊδιίοη ἀϊὰ Ης Βοϊά τὸ 
αοάδ Νναβ Ηε ἰάεπεῖςαὶ οὐ ορροβεά ὁ 
ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν. πρός ἱπιρὶϊε8 
ποῖ πιεγεὶν εχίβίεπος δἱοηρϑίάς οὐ Ῥυὶ 
ῬεΙβοηδ] ἱπίεσοουσβε. [ὃ πηξᾶπβ ποτα 
ἴδῃ μετά ο᾽ παρά, ἀπὰ ἰ5 τερι δεῖν 
Ἐπιρογδὰ ἰῃ ἐχργεβϑίηρ ἴῃς ργεβεῆςε οὗ 
Οπεὲ ῥμβεβοὴ ὙΠ ἀποῖμπεσ. ὙΤῆὰβ ἴῃ 
οἸαβϑίοαὶ ατεεκ, τὴν πρὸς Σωκράτην 
συνουσίαν, Δπὰ ἰη Ν. Τ. ΜΙκ. νἱ. 3, Μι. 
ΧΙ. σ6, ΜΚ. ἰχ. το, Οδ]. ἱ. 18, 2 ]οῇπ 12. 
ΤΙ ηΐβ ργεροβίτοη ἐπ ρ11ε8 ἱπίεσοουγβε ἀπὰ 
ἐπεγείοσεα βεραζγαῖβ ροιβοηδιϊυ. Α8 
ΟΠτγυβοβίοτπῃη βᾶγβ: “Νοῖ ἰη αοά δυῖ 
ΜῈ Οαοὗ, 48 ρεβοὴ Ψψ|Π Ρεῖβοῃ, 
εἴετηδῖν ᾿᾽". 

(3) Τῆε ννοτγὰά ἰβ8 ἀϊβεῖπρυ ηδῦῖε ἔτοπὶ 
αοὲ δηά γεῖ Θεὸς ἦν ὁ λόγος, ἰῆς ννοτά 

Τ.Ε. [5 ἐουπά ἴῃ 

1,4ϊ., αιἰδίηρ οὐκ οὗ ἀρονὲ ρυποιυδίίοη. 

8 αοά, οἵ Ὀϊνίης παῖυτε ; ποὶ ““8 
αοά;,᾽" ψὩϊςοἢ το ἃ ἐν 5} δασ νουὰ παν 
Ὀδδη δροπιίπδοὶε ; ποῖ γεὶ ἰἀαπεῖςαὶ ἢ 
411 τηδὶ οἂπ ὃς «ο4]1ε4 ἀοά, ἴος ἴδῃ ἴῃς 
ἀχτοῖς ψνουὰ πᾶνε Ῥεὲπ ἱπβεγίεά (οὐ, 
Σ ]οδη ἰϊ. 4). “Ὅς ΟΒ τί βιίδη ἀοοίσιπα 
οὗ τῆς ὙτΠΠΥ Ψψ88 ρευμαρβ Ὀείοσε δηγ- 
τηϊπρ εἶδε Ὧπ εἴἴοτι ἴο ὄἼχργεββ ον [εβϑ8 
ΟὨγίβε νναβ αοά (Θεός) ἀπά γεῖ ἱπ δἀποῖμογ 
δεῆϑεὲ Ψ28 ποὶ ἀοὰ (ὁ θεός), ἐπαὶ ἰ8 ἰο 
ΒΔΥ, ΜΆ8 ποῖ ἴῃς ψῆοϊε αοὐπμεδά.᾽" Οοα- 
81: θυ Βοβεβ Ξενισπίεαὶ Οομηπεϊὶς, Ρ. 
70-73. Ιμαΐμες βᾶγ8 “τῆς ϑγοσά ννᾶβ 
αοά᾽" ἰβ αραίπβε Ασίιβ.: “τε ἡΝογά νὰβ 
ἢ αοά ᾿" πύμες βαρ ο πα, ΠΝ 

νεσ. 2. ο ν ἐν ἀρχῇ πὶ ν 
θεόν. Νοῖ ἃ πιετε νηβῖνν τὰς οὗ ψῃδὶ [858 
Ὀεεη βαϊᾷ ἴῃ νεσ. τ, ὙΠεῖς ᾿οῖπ πᾶ8 
βαϊὰ [μὲ {πε Ννογά νγᾶβ ἴῃ ἴῆς Ὀερίπηΐπηρ 
δηὰ αΑἷβο {παὶ Ης νγᾶβ 8 αοά: δετε Βα 
ἰηάίςαῖεβ τπαῖ ἴπεβε τνο οδαγδοϊεγίβεϊςβ 
εχίβιςἁ Τοπιεπιροσαπεουβῖυ. “δ ννᾶδ 
ἴῃ {Π6 Ὀερίπηΐϊηρ ἢ αοά." Ἠδδ υβῃ6β 
4130 ἴο ἐπ ρ ἢ δβίβα (ἢ ἴῃ νῖενν οὔ νῃμδῖ ἢς 
8 ἀδουϊ ἴο τε]]. Ιπ {πε Ῥερίπηίηρ Ης 
8 ἢ αοά, αἰογναγάβ, ἰῃ εἰπε, Ηδ 
οᾶτης ἴο ὃὈς τυ ἢ τᾶ. Ηἱἰδβ ῥγίβεῖης σοη- 
ἀϊτίοῃ πιυβὲ ἤσβὲ ὈῈ ρταβρεά, ἱξ τπε ρταοα 
οὗ ννῇῆδλί βυςοεεάβ 8 ἴο ὃε υηδετγβίοοά. 

γει. 3. Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο. ΤῊΘ 
οοππεοίίοῃ ἰβ οὈνίουβ: ἴῃς ννΝοτά νῶβ 
ψ ἢ αοά ἰπ ἴδε θερίπηίηρ, Ὁ ποῖ 88 
δῃ ἰάϊε, ἰηεβήοδοίοιβ δχίβίδηος, το ΟΠΙΥ͂ 
τῇδη ἔογ (ες ἢτδβὲ εἰπια ρὰξ ἔοσί ἢ ἐπεγρῪ 
ἤεη Ηδ οᾶπι ἱπίο ἴῃς ννοτϊά. Οαἡ ἴπ6 
ςοπίγατν, Ηἐδ ννᾶ8 ἴδε βουγος οἵ 8] 
δοιίν!γ δηά [ἰἴ6. “ΑἹ ἐπίηρβ νψεγε 
τηλὰς ὉΥ Ηΐπι, ἀπά νἱΐδους Ηἰπὶ τνᾶβ 
ποὲ ὄἼνϑὴ οπς (πίπρ τηδάς ψἰῆ ἢ ψγ»88 
τηδᾶς." 

Τῆς ἄουδίε βεπίεηος, ροβίεϊνε δηᾶ 
περδξῖνε, 18 οπαγαοιϊεγίβεὶς οὗ Ϊοῆη δηά 
Ἰεπάβ επλρπαβϑὶβ ἴἰο τἣς βιδξἔεοπιεηῖ.--- 
πάντα, ““ρταπᾶάς νεγϑυπὶ 400 τηυηάυ8, 
ἦ.δ., υπηϊνεγϑίϊαϑ τογὰπὶ ἰλςοίδτυπὶ ἀ6- 
ποίδιυτ ᾽"᾿ (Βεηρεῖ). ὙΤμο τηοσγο δοουζαῖα 
ἐχργεββίοῃ ἴοσ “" 411 {πίη ρβ᾽" τακθὴ δ8 ἃ 
οἷς δηὰ ποῖ βενογαῖ ἰ8Β τὰ πάντα 
((ο]. ἱ, 16) οΥ τὸ πᾶν; δηὰ, δ8 ἴῃ 
παραίϊνε οἴδιβε οὗ (Πἰ8 νεζβε ἱπάϊςδιεβ, 



.-. 

6. ᾿Εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, δ ὄνομα 
Ἰωάννης.} 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἴ. οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ " περὶ τοῦ ἰ. 5. 

σϑς 

δ δ ν»" 
Ὁ μαρτυρ. 

περὶ ἔτεα. ἰῃ 0., δοὶ οἰδενῆετε ἴῃ Ν, Τ᾿ 

1 Ἰωανης ἰῃ ΤΙΝ, ποτα δηὰ δὲ ὄνθσυ τεούσγεηος οὗ ἔα ΠΔΠΊ6. 

Τῆς Ννοσὰ νὰϑ ἴπε Αρεπὲ ἴῃ Ἵσεδίίοη. 
Βαὲ ἰξ ἴ8 ο Ὀς οὐβεγνεὰ πὶ [ἴῃς βδιης 
Ῥτεροβίτίου 18 υβεὰ οὗ αοά ἴῃ ἔπε βδαπὶε 
ςοηηεοκίοη 'π Εοπι. χί. 36, ὅτι ἐξ αὐτοῦ 
καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα: 
δηὰ ἴῃ (οἱ. ;. τ6 δε βδπ)α ννυτίἴεσ 1868 ἴῃ68 
Βδπε Ῥγεροβίτἰοηβ ποῖ οὗ ἴπε Ἐδίμεσ δυῖ 
οὔ ἴδε ϑοὴ ἤδη ἢα βᾶύβ: τὰ πάντα δι᾽ 
αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται. [πη 1 Οοτ. 
νἱϊ. 6 Ῥδὺ] ἀϊδείπρυΐθμεβ Ὀθῦνεεη ἴπε 
Ἑδίβεῖ δ8 ἴῃς ῥγίπηδὶ βοιιγοε οὗ 1} τίη ρ8 
δηά ἴῃς 80 48 ἴῃε δοῖυδλὶ Ογεδίοσ. ([π 
ατεεκ ΒΑΠΟΕΒΟΡῸΥ τῆς. ῥσγοῦ!επὶ νναὰβ8 ἴο 
δβοογίδιη ὃν νΏοπι, οὗ ψῃδῖ, ἀπά ἴῃ νίενν 
οὗ νῃδῖ πε ψγουἹά ννὰβ πιδάς ; ὑφ᾽ οὗ, ἐξ 
οὗ, πρὸς ὅ.ἁ Απά!ϊ, ἴοκε φυοῖεβ ἃ κἰρπὶβ- 
φαπὶ βεηΐδηςα ἄογὰ Ρῃΐο (0,4 Ολενμδ., 
35): εὑρήσεις αἴτιον μὲν αὐτοῦ (τοῦ 
κόσμον) τὸν θεὸν, ὑφ᾽ οὗ γέγονεν " ὕλην 
δὲ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐξ ὧν συν- 
«κράθη" ὄργανον δὲ λόγον θεοῦ δι’ οὗ 
κατεσκεν υ 

γετ. 4. ἐν αυτῷ ζωὴ ἦν. “πη Ηἰπὶ ννᾶβ 
1ἴἰπ᾽; τῆδὲ ρόννεσ Βιοἢ ογεδίεβ [ ἀπὰ 
ταδὶ πιδίῃ8 811] εἶβε ἰῃ εχἰβίεηςε νγὰ8 ἴῃ ἴπε 
ΙΓοροβ. Τὸ ἰἰπιῖς “π᾿ δῖα ἴο δΔηΥ 
Ῥαγιίσυϊαγ ἔοστλ οὗ 16 ἰβ τεπάεσεά ἰτη- 
Ῥοββίθῖε ὉΥῪ νετ. 3. ἴῃ ]οῆπ ζωή 18 
ἘΘΏΘΓΑΙΙΥ εἴθσπαὶ οὐ βρισιτυδὶ 1, δυὰς 
Ποτα ἴἴ ἰβ πιοσα σοσηργεπεηθῖναο. [Ἃἢ τὰ 
Ιοροβ ννᾶβ 1{{ππ, δηὰ ἴξ ἰ5. οὗ π|5 11{π 81] 
τϊηρ8 ἤᾶνα ραγίδκεῃ δηᾶὰ ὃν ἴδ {πεν 
εχίϑ. Οὐ ῬΏΐο᾿Β ἀεδίρπαιίοπ οἵ τῆς 
1μοροϑ 48 πηγὴ ζωῆς. --καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ 
φῶς τῶν ἀνθρώπων, “" δηὰ ἴῃς [1 νγ88 
86 Ἰρῆς οὗ πηεη"; τς 16 ψΜΙΟἢ ννα8 
18ε ουπίαίη οὗ εχίβίεηςς ἴο 811 {πὶπρ8 
ΨΆ8 Ἔβρεοίδ!ν τῆς Ἰίρμς οὗ πιδη (1υὔοκε). 
τ ννὰβ ποῖ ἴπε [οροβ ἀϊγαοι θὰ [ἢ 
1ἴπ ΠΙς ἢ τνᾶ8 ἴῃ 16 Ινοροὸβ νος ἢ νὰ 8 
τῆς σῆς οὗ πε. Ο. Ηοϊέζταδπη {πίη 8 
1π|8 ΟΠΪΥ πιεᾶπβ ἴπδὶ ἃ5 πιεη τεοεϊνεὰ 
1:6 ἔτοπι ἴδε 1 οροβ ἐπα πιρῃς ὃς εχ- 
Ρεοϊεά ἰῃ τῆς ρτς το τεοορηΐβε ἐπε αἷνεσ. 
ἀοάει βαγ8: “Τῇῆε Γοροβ 18 ᾿ΐρῃξ; θαῖ 
ἴξ [8 τσουρῇ τῆς πιεάϊδιίοη οἵ [6 τπᾶῖ 
Ης πιυβὲ Ὀεσοπια 50 αἰννδυβ; {πὶβ ἰ8 
Ῥτεςίβεϊυ ἴῃς τεϊδιίοη νος τῆς Οοβρεὶ 
τεϑίογσεβ.υ ἵν σεζονεσ τῃγουρῇ ἴδ πὲνν 
ογεδιίοη ἰῇ 9}ε808 ΟἾσίϑε ἂπ ἴηπασ ἰἰρῆϊ 
νυ ὈΙ ἢ ργίηρβ ὑρ ἔγτοη τῆς [“ἴς.᾿᾿ ϑίενθηβ 

ΒΑγΒ: “Τῃε Μηοσά σεργεβεηίβ δε 5ε]- 
τηδηϊεβεηρ 4081 οὗ τς Ὀἰνίπε [{{6. 
ΤῊϊθ Πεδνεη]ν ἰἰρμε βῃΐπαβ ἰῃ της ἀδσκ- 
πΕε88 οἵ {πε ννοσὶ ἀ᾿ 8 ἱρῃόζσαπος δηά βίῃ." 
ὙΠε Ψψογάβ βεεπὶ ἴὸ πιεᾶῃ ἴπαὶῖ ἴπ6 [ἰδ 
ΜΏΪΟΙ ἀρρδδῖβ ἰῃ (ἢς νατίεϊυ, ΠΑΤΊΟΩΥ, 
δηὰ ρσοσζεββ οὗ ἱπδινϊπιαῖα πδίισε, πὰ 
ἴῃ ἴῃς ννοηάεσγίυγ πγαηίοϊά γαῖ τεϊδιεὰ 
οστηβ οὗ δηϊιηδῖε εχίβίεησε, Ἀρρεᾶγβθ ἰῃ 
ΤΏΔΩ 88 “ ΠΙρῆς,᾽" ἱπιθ!] δου 8] δηὰ πιοσαὶ 
ρὲ, τεάβου δηά ἽἼοπβοίεηςα. Τὸ τῇς 
[οβοα ΠΊΘη ΠΊΔΥ ἀθδτοῦδ ΝΝ Μοσάβ οἵ 

5. ΧΧχν]. 9, παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σον ὀψόμεθα φῶς.---νεῖ. 5. καὶ 
τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, ““ἀπὰ τ6 
᾿ς βῃϊπει πῃ ἴῃς ἀλτκηςεββ". ΤῆΉγεα 
ἰηϊεγργεϊδείοηβ ἅγε ροββίδίε, Ὑπὲ ννοσγάβ8 
ΤΊΔΥ ταῖεσ ἴο ἴῃς ἱποδγηδῖεδ, οἵ ἴο ἴῃε ρσε- 
ἰποᾶσπδίε Ἴχρεσίεηςς οὗ πε ["ΟρΌΒ, οσ ἴο 
οί. Ηοϊεζηηδηη δηὰ νγεἰββ οι σοπ- 
βίάδσ τῆς οἶδιιδε τεΐεσβ ἴο τῃ6 ἰησαγηδῖς 
οοηπάϊιίοη (οἷ τ Ϊομη ἰ. 8). θὲ Μεῖίς 
τείεσβ ἱξ τὸ ἴδε ργε-ἱποδγηδῖε ορεζβίίοη 
οὗ ἴτε Ιοροβ ἱπ τῆς Ο. Τ. ρῥτορβείβ. 
Μεγες δπὰ οἴπεβ ἱπίεγργεῖ φαίνει 258 
τηϑδηΐηρ “ ῥγεβεηῖ, ἐ,4., υπὶπιειγαρίεά! Υ 
ἔτοῦλ ἴπε Ὀερίπηίηρ ὑπῈ] πον". ΤΠὰ 
δε ΟὗὨἨ τπ6 δογίϑδὲ κατέλαβεν 566 πῚ8 ἴὸ 
τηᾶκα 186 ἢἤτβε ἱπτεγργεϊδιίοη ἱπηροβϑίδῖε ; 
ψ 6 δὰ πεξοηδ, ἰδ οδνίουϑὶνΥ ἴοο 
τεβίσιςῖεά, Ὑνδαῖ "" βῃϊπίηρ "8 τηεδηῖ 9 
ΤΙΐβ αἷβο σηυβὲ ποῖ ὃς 1ἰπητεὰ το Ο, Τὶ 
Ῥτορῆδου οζ τενεϊδιίοη θὰϊ το ἴδε ᾿ἰρῃὶ οὗ 
οοπβοίεηςε δηὰ σδᾶβοη (οΐ νετ. 4).---ν τῇ 
σκοτίᾳ, ἴῃ τπ6 ἀδικηεβθ ννΒῖοἢ ταἰκιοή 
ψ Βόγενοσ ἔπε ᾿ρῃς οὗ τπε ΙορῸ5 ννᾶ8 ποῖ 
δάπκιεά. ᾿ασίκπεββ, σκότος οἵ σκοτία, 
ννὰ8 ἴπῸ εἐχρζεβδίοῃ πδιυγα! ν υϑεὰ Ὁγ 
βεουΐϊασ ατεεκ νυτίϊειβ ἴὸ ἀδβοσῖδε τῃ6 
ψν τ] ἀ5 ςοπάϊτίοη. ὙΠ [υοίαπ: ἐν 
σκότῳ πλανωμένοις πάντες ἐοίκαμεν. 
ΟΦ. Ἰμϑοτοείαδ: 
“Οὐδ θυ ἴῃ ἔθη ςὈτί8β νττας, αυδηκίβαιις 

Ῥετίο 8, 
Βερίτας δος δενὶ φυοάσυπημς εβὲ"". 

καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. Τῆς 
Α. Ν. τεηάδσβ {π|β ““δπὰ ἴῃς ἀδγίκηδβϑ 
οοπλρσεμοπάςά ἰξ ποῖ᾽" ; τῇε ΚΕ. Ν. 88 
“Δρργεμβεπάεδ᾽" δηὰά ἱπ τῆς πιαῖρὶπ 
“ἰ Ονθσοαπιε ̓ς, Τῆὲ ατεεῖκ ἱπίεγργεῖδιβ 
υπαοτοιοοά {πὰ οἴδιβε το πιεδῃ παι ἴπε 
ἀδικπεββ ἀϊὰ ποῖ οοπαηυες ἴῃς ἰἰρδι. 
Τῆυβ ὙΠεορηγἶδοϊ βαυβ: ἡ σκοτία... 
ἐδίωξε τὸ φῶς, ἀλλ' εὗρεν ἀκαταμάχητον 
καὶ ἀήττητον. ϑοπ)ε πχοάετη ἱπιεγργείεγβ, 
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φωτὸς, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ. 8. οὐκ ἣν ἐκεῖνος τὸ φῶς, 
ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 09. ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ 

πὰ εδρεςῖδ!ν νεβίοοῖι, δάορὲ τδΐβ 
τεηάετίηρ. “Τῆς Βοῖε ρῆγαξε ἰ5 ἰηάδεά 
ἃ βιδιι !πρς ραγδάοχ. ΤΈς Ἰἰρις ἀοεβ ποῖ 
Ῥαπίβῃ ἴῃς ἀδικπεββ: ἴπ6 ἀδγπεββ ἀοεβ 
ποῖ ὀνεγροννεσ ἴπε ᾿ρῃϊ." ὙΠῖ8 γτεπάετσ- 
ἴῃρ ἰ5 διρροθεὰ ἰο βπά βυρροτὶ ἱπ οβαρ. 
χίΐ. 35, ΨΠεῖς ΟἸγίβὶ δᾶνβ, "" Ν αἱϊς νυν !]ς 
γε πᾶνε τῆς Ἰίρδι,᾽ ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς 
κα ; δπά κα' νειν ἰ8 τῆς 
ψνοσὰ σομηΠΊΟΩΪΥ υδεὰ ἴο ἀεποῖς ἄδν ος 
πίρμε ονετσίακίηρ ΔπΥ οπε (5Ξες ΝΥΝ εἰβίεϊῃ). 
Βυὲ τῆς ταάϊοδὶ πιεδηΐηρ' 15. “"ἴο βεῖζε, 
“1ο ἴδε ροββεββίοη οὐ, ““ἴο ἴδαν ποὶά 
οἵ᾽᾽; 8ο ἱῃ ἔοτῃ. ἰχ. 30, 1: Ὅος. ἴχ. 24, 
ῬΗΙ. [1,. 12. [τ 15. ῖ3ο υβεὰ οὗ τηδηϊδὶ 
Ρετςεριίοπ, 48 ἴῃ ἴῃς Ῥλαφάγμς, Ρ. 250, Ὁ. 
8ες αἷβο Ροϊ υδῖι8, 111. 32, 4, ἀπά νἱ!. 4, 6, 
δυσχερὲς κα' ἣν, ἀπ ῆσυϊο το ἀπάετ- 
βίαπά. ὙΤῆΐβ βεῆδε ἰ8 Τηθῖς Ἐοβετάου ἴῃ 
τοῖα ραββαρε; Ὄβρεοίδ!ν ὑνἤδη ψνῈ οοπ|- 
Ῥϑᾶτε ες: 10 (ὃ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω) 
δηάᾶ νας. αἱ (οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον). 

νν. 6-13. Τῆε ἈΜιςίογὶς πιαπιζεσέαίϊοπ 
ΟΓ κε 1 ορος ἀπά [ἐς τεσηέ5.---Ὗ τ. 6. ἴῃ 
ἰν8 νεῖβε [οὔτ ρΆ85ε5 ἴο ἴδε Πίβιίοσίοδὶ ; 
δηὰ {πὸ ἴδε οἴμεγ ἐνδηρε ἰδῖβ δερίπ8 
ὙΠδΝ τὰς Ἐβρεβῖ υὰ πες Μορϑ: 

υθὼς ἐπὶ ν ἐπιφάνειαν τοῦ 
κωῦ, Ἧρα ἄν εὗρεν ἀρχὴν ἑτέραν ἥ τὰ 
κατὰ τὸν ᾿Ιωάννην ; ετο ἄνθρωπος, 
“ηρῖ ἔλεγε τσαᾶς (οὮΔΡ. 111. 1), δα: ἀδποῖ- 
ἴῃς ἴῃς ἀῤῥεαγίηρ, τῆς Ὠἰδίοτίςα] πχδηΐ- 
ξεβιδιίοη,᾽" Μεγεσ. ΟΛ 1Κ. ᾿. 5. ΤΠ 
τεβειτηοην οὗ [ομη 18 ἱπισοάυσεὰ ποῖ ΟὨΪΥ 
88 ἃ ᾿ἰβίογιςδὶ ποῖς δυῖ πὶ ογάεσ ἴο ὕτίηρ 
ουξ τῆς ἀρρταναῖεὰ δ᾽ πάπεββ οἵ ἴποβα 
ΨὯΟ τεϊεοϊεὰ ΟΠτγίδε. ΤῊ τλᾶη νν88 
ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ. ΗοἱἐΖζπιᾶπηῃ 
ΒΆγ8 “Δπη ἢἰδίοτίςαι ἀρρδᾶγσαπος ἰβ 
οἰατγαοϊεσίβεδ δβ αἀοάβεηι ̓. [τ πιῖρῃς 
ταῖμπεσ ὃς βαἰὰ τπδὲ δη ἢίβίοσγίςδὶ ἀρρεαγ- 
Δῃος δεηΐ ἴο [016] ἃ ἀεῆπίτε Ὀϊνίπε ρυτ- 
Ῥοβε ἰβ 80 οπαγδαοίεγίβεά. ὙΠετε ἴδ ΠῸ 
ἀεείσηδείοη οὐγ Ιοτά πιοῦα ἐγααιεπαν 
ΔΡΡΙΙε8 ἴο Ηἰπιβεῖξ. [πῃ ἴπ6 ῥγαγεσ οὗ 
οἤδρ. χνῖϊ, βοπῖςὲ εαυϊναίεηϊ οσουΓβ βὶχ 
τπιεβ. Απὰ ἰπ ἴδε εριβεε τὸ τὰς Ηδεῦτγεννβ 
Ης ἰ5 οαἱϊεά “τῆς Αροϑβεὶς οὗ οὺσ ἼἿοη- 
ξεββίοη ". Νὼο ἀϊδβείηρυ βηίηρ {Π|6 8 
ἀὐάδεά ἴο ἴπεὰ σοπηπιοη πδπὶα “ ]οδπ ᾿". 
Ψνεβίοοιϊι βαυβ: “1 τῆς τεσ οὗ {πε 
(οβρεὶ ννεγα ΠίπιβεῖΓ ιμῈ οὐπες ]ομη οὗἁ 
τὰς ἀοβρεὶ μίβίογυ, ἰξ 8 ρεσγίες εἶν ἡδίυγαὶ 
ιἰπᾶὶ Βε δῃμουϊὰ τπἰπκ οὐ τὰς Βαριίβι, 
ἀρατὶ ἴχοπὶ διἰπηβεῖζ, 848 ἰοβη οηἱὶυ". 

αἰκίηβ βᾶγβ: “τῆς υγίῖεσ βίοοά ἴοὸ 
Ηΐπι ἰπ ἴῃς τεϊδείοη οἱ ἀΐβεῖρ!ε ἴο ἰδαςῆεσ. 
Το δίπι ἢε νν8 ἐλε ]ομη." Αδεγνναγάβ 
τὰς ἀϊδοίρ!ε θεοαπις ἐδε ]οΠη.---Ν ἐγ. 7. 

οὗτος ἦλθεν εἰς βερτυρίον᾽ -ςς δὲ 
αὐτοῦ. “Τῆε βᾶγῃε (οσ, ἔπ18 πὴ8Π) σᾶπηα 
ἴοσ υνἱΐηςβ8,᾽" εἴς. “7ΟΠπ᾿ 8 πικίββίοη ἰβ 
ἢσδὶ βεῖ Ἰογσίῃ ὑπάεσ ἰἴβ ρεπετῖς δβρεςῖ: 
ἢς οἄπιὲ ἔοσ τυἱίπεββ; ἂηὰ ἔδεη ἰϊ5 
βρεοϊῆς ορ͵εςξ (ἵνα μαρτ. περὶ τ. φ.) ἀπὰ 
18 ἤπδὶ] οὔ)εςὶ (ἵνα παντ. πιστ.) ᾶτε ἄς- 
Βπεὰ ςο-ογάϊπδιεϊγ," Μνεβίοοῖι. 1οδπ 
ΜΔ8 ποῖ ἴο ἀο ἃ ρτεδὲ νοτὶς οὗ δἰβ οσσῃ 
Ὀυξ ἴο ρΡοίπι ἴο δποῖϊπεσ. ΑἹ] δἰβ εχ- 
Ῥετγίδεηςδ, Ζ68], ἀπά ἱπῆυεηος ψετε ἴο ὃς 
δρεπὶ ἰῃ ἐεβιγιηρ ἴο (δ ἴτας Γἷρδι. 
Τμΐθ Πα ννᾶβϑ ἴο ἄο “ 1πδὶ 411 πιϊρῶς δε- 
Ἰίενε ᾿πσουρἢ Ηἰπι". ὙΒς ΨΠοΙς οὗ τδϊς 
(οβραὶ ἰβ ἃ οἰκίπρ οὗ νἱΐίπεβϑεβ, δυῖϊ 
7οῃ π᾿ 5 οοπηββ γε πὰ ἰβ οἵ πιοβὶ ἱπιροσῖ- 
8ηςε, Αἱ ἤτϑε βίρδε ἴὲ τηῖρμε βεεπὶ ἐπὶ 
δ8. τηϊββίοη πδὰ ἐαιϊεά. ΑἹἹ ἀϊά ποι 
Ῥεΐϊενε. Νο; Ὀυῖ 411 ψῆο ἀϊά δεῖϊϊενε, 
ϑρεακίπρ βεῃεσγα!γ, δεϊενεά τὨγουρἢ 
δῖπι. ΤΒε ἢγβι ἀϊβοῖρίεβ νοῦ ὉΥ [6808 
ΨΜεῖα οὗ [οΠπ᾿β (γαϊπίηρ ; δηὰ τῆγουρἢ 
ἔδεπὶ Βα] εῖ 845 Ὀεσοσης βεπετΊαὶ.-- - ες. 
8. οὐκ ἦν ἐκεῖνος... φωτός, (τε 
τπουρῆὶ οὗ {πε ργενίουβ νεσβε ἰβ πεσε ρυΐ 
πῃ ἃ περαῖίνε ἴοτπι ἕο ἴῃς βαᾶκε οἵ 
Επρἤμδβὶβ; δηά στ τῆς βάπιε οὐ)εςῖ 
οὐκ ἦν ἰΒ πιδάς ρῥγοπιίπεπε ἰπδὲ 1 ΠΊΑΥ 
Τοηίγαϑθε γἢ πε ἵνα μαρτυρήσῃ. Ης 
(οσ, τμδὲ τγδπ) τᾶς ποῖ τῆς ᾿ΐρῃξ, Ὀὰϊ Βα 
ἀρρεασεὰ παῖ πὲ πιρῃϊ θεδ υνΠΠ6 88 
τερασαϊη τῆς ᾿ΐρῃς. ΨΥ βδὺ τῃϊ8 οὗ 
7οδη 8 πεσε ΔΎ ἄδηρες ἴδδὶ Βα 
δου ά Ὀ6 πιίβίδκεη ἔοσ ἴῃς Ἰἰρῆὶ ἡ ϑόοπης 
ἀϊὰ τϊπκ πε ννᾶ8 ἴπς ΟἸγίϑι. ὅες νν. 19, 
20.-Νεσ. ο. ἦν τὸ φῶς... εἷς τὸν 
κ ν. ἦν εἰαπάβ ἢγβὶ ἴῃ οοπίγαϑι 
ἴο ἴῃε οὐκ ἦν οἵ νετ. 8. Τῆς ᾿ἴρδε ννδβ 
ποῖ... : τῆς Ἰίρδε 88... [1π τῃϊ18 
νεῖβε ἴῃς Ἰΐρμε ἰβ 4150 ζυσῖμεσ σοπιγαϑιεὰ 
ν ἢ ]ομη. ὙΠπεὲ Βαρεὶδὲ τγὰβ Ηἰπιβεὶ ἃ 
Τρ (νεῖ. 35) Ῥαξ ποῖ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν. 
Τῆΐβ ἀεβίρπδιίοη οσοὺτβ πίῃς {ἰπ1ε8. ἰῃ 
]ομη, πενεσ ἴῃ ἴπε ϑυπορεβῖβ, [ἰ πιδᾶῃβ 
παῖ νὨίοἢ σοτγεβροπάβ ἴο ἔδε ἰάεδὶ ; 
τις ποῖ δβ8 ορροβεΐ ἴο ἔδϊβε, Ὀυϊ ἴο 
δΥΓΊ Οἱ 4] οὐ ἱπηρετέεςς. ὙΠε σῆς ἰδ 
ξασγῖποσ ομαγδοίεγίβεά 8 ὃ φωτίζει πάντα 
ἄνθρωπον. ΤΠΐβ ἰ8Β 1Π6 εχ ὁπ ψῃϊο ἢ 
πε Οὐάκοτβ ἔουπὰ ἴοσ ἐπεὶς ἀοοιτίης πὶ 
ἜΝΕΙΥ ΠΊΔΏ [48 ἃ ΟδΥ οὗἉ νἱβἰϊαϊίοη δπὰ 
τδῖ ἴο ἐνεγυ πιᾶπ ἀοά ρίνεβ βυϊβοίεηϊ 

Ἅς6. ΒΑσοῖίδυ ἰπ Πίβ Αῤοίοργυ 8405: 
“ὙΠΙ8. ρίδοε ἀοτΐ 80 οἰεαγῖν ἔδνοιισ υ8 
ἴπαῖ ΌΥ βοπιε ἰΐ 18 οδ᾽]εὰ “τῆς Οὐδίκοτβ᾽ 
ἰεχε,᾿ ἴοσ ἱξὲ ἀοιῇ ενϊάδηον ἀεπιοηβίγαις 
οὖ δϑβεζίίοη ᾿᾿. [τ νγῶβ 4150 πιυοῖ υβοὰ 
ὃν τῆς Οτεεκ Εδίβεγβ, ῆο Ῥεϊϊενοά {πὶ 
ἴῃς Ποροβ συϊάεά {π6 Πεδίμεη ἴῃ τποὶς 



8---ἰἶὧ. 

φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 
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10. ἐν τῷ! χνὶϊ. 25; ̓  
τῷ ον. δῶν 

κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, ' καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ; Αςίε χαὶν. 
ἔγνω. 11. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ ' οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ "ὁ παρέλαβον. κ ὦξι. ι. 6. 

ῬὮΪΟΒοΟΡΏΪοΔΪ τεβεᾶσοπεβ (866 [υδβεϊῃ᾿ 8 
Ῥὶαί., ἰϊ., οἴς., ἀηὰ ΟἸεπιεπε, ῤας5ἐνι).--- 
ἐρχόμενον πα8 Ὀεεη νϑτ οὐ Βν σοπδίσγιβά, 
ἢ ἄνθρωπον, ννἱτἢ τὸ φῶς, οὐ ΠΠ ἦν. 
(1) Τῆε ἔγβε οοπϑίγυςτίοη 18 ἑδνουγεά ὈΥ 
ΟΠεγβοβίοσι, Ευϊμγτηΐαβ, ἴδ ΜΝυϊραῖε, 
δηᾶά Α. Ν., “ἐλαὲ “8 τῇς ἴσια Ἰἰρῃς 
ΨΏΙΟΒ Ἰρμιεῖῃ ἐνεσυ πιᾶῃ {παὶ σοτηθῖῃ 
ἱπῖο {πὸ ψοσγ ἃ "; οὐ ἢ Μογεγ, “πὰ 
ἔσῃς ᾿ἰρδξ ψ ῖςΒ ΠφΒέδηρ ἜΘΝΕΙ τῆδῃ 
οοπηΐηρ ἰπῖο ἴπε ννοσ] ἃ τννὰ8 ργεβεηῖ (ἦν 
Ξε δάεσγαῖ). Τὸ δὰ οδ]εοιϊίοη τῃδι ἐρχόμ. 

. κόσμον ἰ8 ἴδυ8 τεδυηάαηϊ, Μεγεῖ 
τερὶἶε8 τηδὲ ἔπεσα ἰβ βοὴ ἃ {πὶπρ 848 ἃ 
πλεῖν τεδυπάδποα, ἀπά ἰμαὶ ψνε πᾶνε 
Βεσα δῇ “ερίο ἔ] 0688 οἵ 'νοσὰβ᾽᾿. Βαυΐτμα 
“δρίς ἔδιηε58᾽" ἰβ ἤεῖα οὐὖξ οὗ ρἷδος, 
ετηρἢδβίβίπρ πάντα ἄνθρωπον. Βεϑἰάεϑ, 
ἴπ [15 αοϑρεῖ, “ σοτηΐηρ ἱπῖο ἴῃς ψνοσἹά "ἢ 
8 ποῖ υδϑεὰ οὗ δυχδηὴ δίγέμ, Ὁυπι οὗ 
Δρρεᾶσδηος ἴῃ ομδ᾿β ῃΐδος διηοηρ πηεῃ. 
Απά 51}}} ξατῖπες ἐρχόμενον οὗ [Π|8 νεῖδ8 
ἰβ οὈνίουβῖν ἴῃ σοπίγαβε ψγτἢ ἴῃς ἐν τῷ 
κόσμῳ ἦν οἵἉ ἴδε πεχῖ, δηἃ ἴῃς βυδ]εςξ οὗ 
θοῇ οἴδυβεβ πχυϑὲ θῈ ἴπε βᾶπιε. (2) Τῆς 
βεοοπά οοπϑίτυςτίοη, Ψἱἢ τὸ φῶς, νν858 
δάνοςαιεὰ Ὀγ τοί (“να]άς τλϊῃὶ 86 
Ῥτοῦδαῖ εχροβίεο φυδα δρυά Ουτ]υπὶ εἰ 
Αὐυρυβεπυπη εχϑίδε, υἱ μος ἐρχόμενον 
τεξεγαῖυς δὰ τὸ φῶς, οὔ. [{|. το, χί!, 46, 
χυὶ, 37), ἀη ἃ Πα5 Ὀδδη δἀορίεά Ὁγ ἀοάεϊ, 
ΠΟ τεηάειβ ἴπυ5: “(Τμδῖ Πρ) νγᾶ8 
πε ἔσὰς Πἰρπς  Ὠῖοἢ ΤΠ ρΒιεῖἢ ὄνεγν τηδη, 
ὃν εοπιὶπρ (ἰ[8ε1) ἱπῖο τῆς τνογὰ ", 1 
ὯΝ ψετα [ΟὨπ᾿8 πιεδηΐηρ, ἱξ ἰβ ἀἰβῆσυϊ 
ἴο 8ε6 ννὴν Βς ἀϊά ποῖ ἰηβεζῖ οὗτος 85 ἰπ 
ἴδε βεσοῃὰ νεσβε ογ τοῦτο. (3) Τῆς {πἰστὰ 
ςοπϑιτιυοτίοη, ψν [ἢ ἦν, 48 πιο ἴο τεσοτι- 
ταεηὰ ἰξ, απὰ μᾶ8 θεεη δδορίε ὃν ννεβῖ- 
οοἴξ, ΗοϊϊΖπιδηη, απὰ οἴμπεῖβ. Τῆς ΕΟ. 
τηδρίῃ τεπάεγβ 48 1ζ ἦν ἐρχόμενον ννεῖε 
με ρεγρῃγαβιίς ἱπιρεσέεοῖ σοπΊ ΠΟΥ 
υϑεά τη Ν. Τ., “1δδ ἴσας Πἰρμϊ  ὨΙςἢ εα- 
᾿ρΒιθηθι ἢ ἜνεσΎ πιδῃ ΜΜ48 σοπληρ ἰπῖο 
τῆς νοσὶά,᾽" ἐ.Ζ., δὲ τῆα εἶπα θη {πὰ 
Βαριίβὲ ννὰβ υνἱϊπεββίηρ, ἴ6 ἔστε Ἰρδς 
ψνᾺ5 ἀαιννηΐηρ οα ἴῃς νοτῖά. Ὑνεβίοοιξ, 
Βοννενεσ, {Πιη ΚΒ ἰἃ δεβὲ ἴο ἴᾶΚα ἰἴ ““πηοσα 
Ἰζοσαν πὰ γεῖ τῆοστε ρβεπεγα! γ 48 
ἀεβοσίίηρ ἃ σοπηηρ νοῦ τγᾶ8 ῥσο- 
ξτεβδῖνα, 5] ΟἿ Δοςοτηρ] 8ῃεά, οοτηδιπεὰ 
ὙΠ ἃ Ρεγιηδπεηῖΐ Ὀεΐηρ, 80 ἴπδὲ ῬοΓἢ τῃς 
νεσῦ (τρα5) δῃὰ ἴπ6 ραδγίοἰρὶς (ον ρ) 
δανε {δεῖς [11] ἔοτοα απᾶ ἀο ποὲ ἔογπ δ 
ῥ πρμγαρῖα ἔοσ δὴ ἱπιρεγέεςξ ". ἀπά 
ς ἰταπβἰδίεβ: “"ὙἸΠεῖς 88 (δς Ἰἰρδε, 

ἴδε σὰς Πἰρδὲ νν ὨΙ ἢ ΠΡ ΒεΘΊΝ ὄνεσυ πηδῃ; 

ἴδαὲ ᾿ἰρδὲ τνᾶβ, δπὰ γεῖ πιογς, ἴδαῖ Ἰὲρῃς 
ψ»88 σοσηίηρ ἱπίο ἴδ ψου]Ἱά "".---ννεσ, το. 
ἐν τὸ κόσμῳ ενον οὐκ ἔγνω. νν. το Δηὰ 
αι ὈεεΗῪ δυτηπηαγίβεα παῖ παρρεπεά 
ψεη ἔπε Τοροβ, πὸ Τυὐἰρδε, οΑπι6 ἱπῖο 
18ε νοτῖά. Ιομη ἢαβ βαϊά: “τῆς 1ἰρδὲ 
νν88 σοτηϊηρ ἱπῖο ἴῃς τνογὶ ἃ ̓̓  ; ἴᾶκα πον 
ἃ ἴωτεμες βίερ, ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, δηὰ Ἰεῖ 
8 866 Ψηδῖ παρρεπθά. σίτησιν ταὐθο- 
ἴοη. ὙΠα 5ἰγηρ οἷν οὗὨἨ της βιδιεπιθπί, 
τε τῃχίος ταρεδίεά κόσμος, ἀπὰ {πε ςοη- 
πεοῖίηρ οὗ ἔπε οἴδυβεβ ὉῪ ἃ τῆεζσε καί, 
ἄξδερεῃβ ἴπε ραίῆοβ. Τῆς Τοροβ ἰβ τῃς 
ΒΡ] ες, ἃ5 18 βΒῃοννῃ ὉΥ ῬΟΙΒ ἴδ βεοοηὰ 
δηὰ τπὸ τπιγά οἰδυβα. 

γνεκίςοις {πη Κ8 δὲ ἐς δοιίοη οὗ τῆς 
Γίρμς ΠΟ 888 Ῥεθη σοτργεμεπβίνοϊν 
νἱεννεά ἴῃ νεσ. ο 8 ἰη νν. 1ο, τὶ ἀϊνίἀοά 
ἰπῖο ἔνο ραγίβ. ““ὙἼΒε βγϑὲ ρατγὶ (νεσ. 10) 
ξαῖμεσθ Ὁρ τ86 ἴδλοῖϊβ δηά :βϑὺ68 οὗ ἴδ8 
τηδηϊξεβιίδίίοη οὗ ἴῃς Γἰρῆς 48 ἱπιπηδηθηῖ. 
ὙΠΕε βεοοπά ραγῖ (νεσ. 11) Ἷοπίδίπβ δῇ 
δοςουηῖ οὔ Βα Βρεςοῖδὶ ρεσβοηδὶ πιδηί εβια- 
τίου οὗ 6 Τὐρδξ ἐο ἃ ομοόβεη σᾶςβ.᾽" 
ΤΒαὶ ἰβ Ροβϑβίδε; οπἱν ἴ88 οὑνίουβ δἄ- 
νᾶποδ ἔσο ἴδε ἐρχόμενον οἵ νεσ. 9 ἴο π6 
ἦν οἵ νετ. 10 ἰβ ἴδι18 ορβουτεὰ. Οεγίδι εν 
Μνεβίοοϊξ ροαθβ ἴοο ἔὰσ νῆα δα βᾶυβι 
“Ἴ 18 ἱπιροβδβίδ᾽ε ἴο τοῖες ἴπθ8ς ᾿ψνοτάβ 
δἰ ρὶν ἴὸ ἐδς ἰβίοσγίοδὶ ὑγεβεῆςα οὗ τῃ8 
Ὑνογὰ ἴῃ 1εβϑ8 88 υντπεββεὰ ἴο ὉῪ τῆς 
Βαρτίβι "". 
γε. τι. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, ““Ηε ςαπια 

ἴο Ηἰβ ονγῃ ἡ. [π τῆς ψογὶά οὗ τπξῃ νγὰ8 
ΔΠ ἴπποῖ οἶσοῖα νης ]οδη 5 8118 τὰ ἴδια, 
Ηἰΐβ οὐνῆ ποπῖε. (Εοσς ἴῃς τηδαπίηρ οὗ 
τὰ ἴδια οὐ, χίχ. 27, χνΐ, 32, Αςἴβ χχὶ, 6, 
3 Μδος, ἵν. 27-37, Ἐδβῖδεσ ν. το, Ροϊγδίυβ, 
Ηἰεέ., τ, 57, 5.) Ῥεγῆαρβ ἰπ 188 ρίαςε 
“18. οὐῇ Ῥσορεχγίυ " πιίρῃι ρίνε τπ6 
86ῆ8ε 88 δοουγαίεϊγ. [Ιβγδεὶ 18 σεσίδίην 
βίρηϊβεά; τἰἢς ρδορῖς δηὰ 1] ἐμεῖς ἰπ- 
βιιτυοη8 εχίβίε οἷν ἕοσ Ηἰπι. (ες 
Ἐχοά. χίχ. 5, θευῖ, νἱῖ. 6, “ΤΒς [οσγά 
ἴὴγ Οοά παῖδ σβοόβεη ἔδεε ἴο ὃς ἃ βρεβοίαὶ 
βεορίο, ἃ ῥεοσμίδεηι, ἀπο Η  π|86 1" ; αἴβὸ 

τ, χχὶ, 33.)---οἰ ἴδιοι, (πΠοβε οὗ Ηἰβ ουνπη 
Βοπιε (Η!8 ἱπεϊ πιδίεβ, οὔ χιϊΐ. ), πόδα πὸ 
δεϊοπρεά ἴἰο Ηΐπι, αὐτὸν οὐ παρέλαβον 
“ἐραᾶνε Ηἰπὶ π0 τεοεριίοπ", Τῇ ψοσά 
ἰ8 υβεά ἐν ἀρ ον ἐν τ ἃ ὨοπΊ6, 85 ἰῃ 
χίν. 3, ιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι 
ὑμᾶς πρὸς ἔβαμτόν, Ενεῃ ἔποβα ψμῦϑο 
ΨΏΟΪΕ ΠΙβίοΟΥΥ πδαὰ Ὀδεη ἃ ἰσγαϊπίηρ ἴὸ 
Κπονν δπὰ σεςεῖνες Ηἰπὶ σεὐεςιεά Ηἰπὶ. 
11 18 ποὲ βαϊά οἵ “ Ηἰβ οὐνγὴ "" τῆι {πεῪ 
ἀϊὰ ποῖ ““ῆονν " Ηΐπι, Ῥὰς τδδὲ ἔμεν ἀϊά 



18. γενέσθαι, τοῖς " πιστεύουσιν 
ἘΝ δ 155 αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος 
ΟὟ ἐκ 
Με 5,6, ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ " ἐγεννήθησαν. ΚΑΤ ἢ Ὁ Ἰγϑήδη 
5,6. 170. ῥαεείνι. 

ποῖ τεςεῖνε Ηΐπι. Απά ἰπ τς ΡᾶγδϑῖςἬ οὗ 
τῦε ννίοκεά Ηυδυαπάπιεη οὖς 1 οτά σας 
Ῥτεβεηΐβ ἴπεπὶ 88 ἰα]]Ππρ τς Βεὶς ποῖ ἰπῃ 
Ἰφπόζάπος Ὀυϊ Ὀεσδυδε πεν Κηενν Βίπι. 
--ν ες. 12. Βυῖ ποῖ 841] τεὐεοϊεά Ηίηϊ. 
ὅσοι δὲ ἔλαβον... ὄνομα αὐτοῦ. ὅσοι, 
ΔΒ ΤΩΔΏΥ 88, ἃ8 ἰξ {ΠῈῪ ννεῖα ἃ σουπίδδία 
Ὡυτρες (Η ΙΖ δηΠ), οσ, σαῖδοσ, βιρεδβῖ- 
ἱπρ ἴδε ᾿ἱπάϊν  ἀυδ} 1 γ οὗ ἐχοθρίοηδὶ δοιίοη 
οὐ ἴδε ρατὶ οὗ ἴποβε ψῆο τεοείνεά Ηἰπι. 
πτέδωκεν αὐτοῖς, ἴἰο {πεπὶ (τεβιιπιίηρ 
ὅσοι ὉΥ 4 οςοιηπιοη οοπδίσυςτοη) Ης 
ξλνε ἐξουσίαν, ποῖ εφιυίναϊεηι ἰο δύναμις, 
ἴδε ἰπυνατὰ σλρδοιν, ηοσ 181 ἐαφυϊναίεπι 
ἴο βαγίηρ ἴδαϊ Ης πιδάε ἴἢδπὶ βοῇβ οὗ 
αοά, θυ Ης χανε ἴμεπὶ {π|6, νγασγδηΐ, οσ 
δυϊδποτίβαιίοη, οαγγγίπρ ννἱτἢ τὰ 411 πε δε 

τνεῖ8. ΟΛ ν. 27, χ. 18, χίχὶ το, {κ᾿ 
1χ. ἴ.,) ΜΚ νὶ, 7, ὝΠεσε ἐξουσία που 65 
δᾶ ἰἱπιρε8 δύναμις. -- τέκνα θεοῦ 
γρέσθας ἴο Ὀεοοπὶα οἰϊάγεη οὗ αοά. 

εἶ88 (ΒἰδΙ. Τλεοῖ., ὃ 150) 54Υ8: “Τὸ 
ἴδοβα πο δοοερὶ Ηἰπὶ ὃν ἐλιὰ ΟἸσίβε 
888 ρίνοῃ ποῖ βοπβῃίὶρ ἰἴ8617, ας τῆς 
ῬΟΨΕΙ ἴο Ὀεςοπὶς 80η8 οὗ ἀοὰ; {πε ἰδϑ8ὲ 
δηὰ Πίρμαβὲ γθα]ϑαϊίίοη οὐ τῃῖ5 1άεδὶ, ἃ 
τεδ  ἰβαιίοπ ἴοσ {ΠῈῸ6ὶ ῥὑγϑδβεπὶ ἔδι Ου, 658, 
1168 οπἷν ἴῃ τπ6 {πΐυγα σοηβυπηπγαιίοη "". 
Ἑαίδπεσ, ἢ ϑίενεηβ, “το Ῥεϊΐεναε δπά 
ἴο δε Ὀεροιϊίεη οὗ Οοἄ ἃς ἴννο ἰχβερᾶγ- 
ΔΌΪς δδβρεοῖὶβ οὗ ἴπε βᾶπὶῈ Ἴνεηΐ ΟἹΣὨ 
Ῥιοοδββ᾽" (ολαν. ΤἼεοὶ., Ὁ. 251). Ἰοῆη 
1.868 τέκνα ταΐίπετ ἴδῃ ἴῃς Ρδυϊίης υἱοὺς 
το θ., Ῥεοᾶυδβε Ῥδὺ}}5 νίενν οὗ βοηβῃϊρ 
ΨᾺ8 ρονειπεά ὉΥ (ς Βοπιᾶη ἱεραὶ 
Ριοςςβδ οἵ δάορείϊηρς ἃ βοὴ ΨΠΟ Ψν88 ποῖ 
οὔθ᾽ οὐγῃ οἢά: ψ ΠΠεῸ ]ΟΒ π᾿ Β νίενν ἰ8 
ταγϑβίϊοδὶ δὰ ρῃγϑίοδὶ, τς Ὀερεῖτπρ οἵ ἃ 
ΟἿ] ὃν τῆς οοτηπιυπίοδιίοη οὗὨ ἴΠ νΕγῪ 
"ἔπ οὗ ἀοά (τ ]οδη, ῥαΞ:Ξἐν). ὙΠὶβ ἀΐ8- 
εἰποιίοη υπάετ]εβ τῆς Ἄομαγδοϊεγίβεις ὑ88 
οἴ νῖός Ὁγ τἴπε οπε ντίτεγ ἀπά τέκνον ὃν εἶς 
οἴδεσ Ὡ ΔΜεβίοοιες, Εῤῥξεϊες οἔ 5. ζολη, 
Ῥ- 123). ΒΥ ἴδε τεςεριίοη οὗ ΟἸσιϑὲ 88 
ἴδε Ιπολζηδῖα Γ[ορῸβ ΜῈ ἃτε Ἔπδϑ]εὰ τὸ 
τεςορηίβε αοά 88 οἷἵγ Ελδίῃεν δπά ἴο 
οοτης ἱπῖο ἴδε οἱοδβεβδὶ ροββίδ!β σεϊδιίοῃ ἴο 
Ηϊπι. ὙΠοβα Ψῃο ἴπυ5 τεςεῖνα Ηἰπὶ ἃτα 
Τυτίμες ἰδαπεβεὰ 248 τοῖς πιστεύουσιν 
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, “ ἴπο5ε ΨὙο δεϊίενα 
(δεἴϊενετβ, ργεβεπὶ ρδγιὶςὶ Ρ]9) ἱπ Ηἱἰδ5 
πλτης ᾽..-πιστεύειν εἴς τινα 8 [ἢς 
“λνουτίϊε οοηπδιτυςτίοη ἢ ]οἢπ, δηά 
ἐπΊρῃαβίβεβ ἴῃς οὐὐεοξ οὐ ννῖομ τς 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

12. ὅσοι δὲ ᾿ἰἔλαβον αὐτὸν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ 

ἵ, 

εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 13. οἱ οὐκ ἐξ 

σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ " θελήματος ἀνδρὸς, 

ἕαιτῇ τεβῖβ. Ηδσσε πδὲ ἈῚ Νρς ἷδ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, τῆς δυπὶ οὗ «411 οδαζδςίοσίςιϊς 
ὉΔΙ 1165 νυ ἰς ἢ διϊδος; ἴο {πὰῈ Ὀεᾶσγεσ οὗ 
ε δα: “αυΐρρε 4πὶ ογεάδηε εβ8ε 

εὐπὶ ἰά ἰρβυπι, αυοά ποπχδῶ ἀεοίαγαῖ "᾿ 
(Ηοϊεζηιδηη). [ὲ 18 ἱπιροββίδὶς ἴο 1Δεητν 
1818. ““πᾶπιε" νὩ τῃε Ιοροβ, Ῥεσαῦβα 
]εβὺβ πανεσ ργοοϊαισηιεὰ Ηπιβεῖῦ ἀπάες 
1015 παι. Οὐδὲν ἀεβηΐϊε πᾶπιδβ, βυιο ἢ 
885 ὅοῃ οἵ ἀαοὰ οἵ Μεβϑίδῃ, οσδῇ ἤεγα Οἡἱν 
ὃ6 Ρῥτγοϊεριίς, δηὰ 1ξ 18. ργοῦδοὶν Ῥεῖῖεσ ἴὸ 
Ἰεᾶνς ἴε ᾿ἸηΔεδηϊῖςε, ἀπὰ υπάετβίδηά ἴδ ἰῃ ἃ 
επεγαὶ βεῆβε οὗ ἴῆοβε Ψηο δεϊϊενεὰ ἴῃ 
ἔπε 56] -πιδηϊεβίδιίοη οὐὁἨ Οἢγίβι, δηὰ 
ΌΣ αρβ βοὺβ ὃγΥ τῃδὶ ᾿ρνοῤπδόρο 
13. οἵ οὐκ ἐξ αἱμάτων .. νγ. 
Ὑδῖ8 ἤχει τηεπείοη οἵ τέκνα θεοῦ βιιρρεδβῖβ 
ἴῃς πεεά οὗ ζυσῖμεγ ἀεβηίηρ πον ἔμεβα 
οὨΠάτεη οἵ αοά ἅτε ργοάιςεά. Τίιε ἐκ 
ἀεηοῖεβ ἔς βουζος οὗ ἴδε γεϊδιϊ οηβῆὶρ. 
Εἰτθὲ ἢς περαιΐνεβ οεγίδίπ ογάϊπαγΥ 
ςᾶιι8ε8 οὗ δίσιἢ, ἤοΐ 80 τις Ὀδεσδυξα 
ἴπεγ οουϊά θὲ δυρροβεά ἱπ ςοηππεςίίοῃ 
ΜΠ ΟΠ ! ἄγε οἵ αοἀ (αἰ πουρῇ τπουρἢῖ8 
οὗ πεγεάϊιδγν τἰρἢι8 πιρμὶ γίβε ἴῃ [εν βἢ 
ταϊη 48) 88 ἴογ {πε βᾶκε οὗ ετρῇῃδβί βίῃ, 
ΌΥ Τοπέγαβε (ες ἴγυῃε βουζος.---οὐκ ἃ 
αἱμάτων; τμαὶ ἰβ, ποῖ Ὁ ογάϊ Αγ 
ΡὨγδίςαὶ ρεπειδίίοη. αἷμα νγᾶβ Ἷοπ- 
ΤΊΟΗΪΥ υδβεὰά ἴο ἀεποῖς ἀεβοεπῖ; Αςίβ 
χνὶϊ. 26, Οάγβ. ἱν. όσι, αἵματος εἷς 
ἀγάθοιο. ΤΠΐβ 15 ταῖμες ἃ ατεεκ ἔπδη ἃ 
Ἡεῦτεν ἐχργεββδίοη. ΤῊ ρίυσαὶ αἱμάτων 
[8ὲὰβ ρίνεη σίϑε ἴο τϑηυ οοπ͵δοΐυγαὶ ἐχ- 
Ῥίαπδιίίοηβ; δηά τῆς ἰάθα οὐτγεπεν τε- 
ςεἰνεά [5 δι ἰξ ϑυρρεβῖϑ πε σοηβετυεηςϊ 
Αιῖβ οἵ νης τε δοοά ἰ8 σοπχροξεά 
αοάεϊ, Μεγεῖ). Νεβίςοιι βαγβ: “Τδς 
86 οὗ ἴῃς Ρ] γα] ἀρρεᾶσβ ἴο Ἔπηρῃδϑβίβε 
1ῃε ἰάδα οὗ ἴῃς εἰεπιεηῖ οὔ οὗἩἨ ΨΨΒΙςὮ ἴῃ 
νδτίουβ πιδᾶβυγαβ ἔπε Ὀοὰγ 18 οττηεά "". 
ΒοίΒ εχρίδπδιίοηβ ᾶἃτὲ ἀουδευ!. ὙὍΤμς 
Ἰυταῖ ἰ8 υβεὰ νεγὺ ΤσΟτηΠΊΟΠΪΥ ἰῃ πα 
ερῖ., 2 84π). χνὶ. 8, ἀνὴρ αἱμάτων σύ; 

ΡΒ. χχν. 9, μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων; 2 
Οἤγοη. χχίν. 25, εἰς; δηὰ δβρεοίδιν 
νΠοσα τυ ἢ βἰδυρπέει οἵ στίενουϑ τηυζάες 
ἷβ βϑροκεὴ οὗ ΟἿ. Ευτίρ., ΠῤΆ. τη. Ται., 
3. Ἧ ρουτο ἷπ οοππεδοϊίοη 8 ἀφεὶς ἐξ 

τῇ Ευτίρ., 10π., 693, ἄλλων τί 
αἱμάτων (1 ἰοκε). ὙΒΣ τδαδοη οἵ ὉΠ π᾿ 8 
Ῥτείεγεῃοε ἔοσ ἴπ6 ρίυγαὶ ἐπ {88 ρίδος ἰ8 
ποῖ οὈνίουϑ; πε ΙΏΔΥ ροδῶρβ ἤᾶνε 
νϑθεά τὸ ἱπάϊςαϊῖς ἴμδὲ αἱΐ ΓΑΠΙΥ 



12---τ4. 

14. Καὶ ὁ λόγος " σὰρξ ἐγένετο, καὶ " ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, 

ΕὙΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 689 

Τίαι. (καὶρ ἐοισι ἐς 
«ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν "ὡς μονογενοῦς " παρὰ πατρός), ἔτ. ὁ 
πλήρης χάριτος καὶ " ἀληθείας. 

14; Χχὶ. 3, οἷς. σχ]]ο. ἱ, σ. 

δἰ βίοτίεβ δῃὰ ρεάΐρτεςβ γεσα ἤοσε οὗ πὸ 
δοοουηῖ, Π0 πιαῖζοσ ἤονν τη Δ ΠΥ ἱἸ]υδέτίουϑ 
ϑηρεβίοσβ ἃ τῆδη ζου]Ἱά γθοκοη, πο τηδίξες 
δὲ ὈΪοοάβ υπίϊεὰά ἴο ῥγοάυος ἢίτη.--- 
οὐδὲ... ἄνδρος. Τῆς οοπιδίπδιίοη οὗ 
ἴδεβε οἰδιβεβ ὃῪ οὐδὲ... οὐδὲ ἀπά ποῖ 
ὃν οὔτε... ἐχοϊαεθ 411 ἱπίεγρσε- 
τλιίίοπβ νοῦ υπάοτιβίδπά τῆεβα ἵνὸ 
οἴδιιβε8 48 βυδάϊνϊβίοῃβ οὗ ἐδε ἱογσεροίηρ. 
οὐδέ λἀὰβ περαδιίοη ἴο περαίίοη : οὔτε 
ἀἰϊνιάε5 ἃ βίηρίὶε περδιίοῃ ἰηῖο ραγῖβ (866 
γνίπεσ, ρ. 612). “Νοσ οὔ ἴπε Ψ1] οὔ τε 
Β65Ὦ,᾽" 1.4.,), ποῖ 88 ἴδε σεϑυὶε οὗ βεχυδὶ 
ἰηδείηςε; “ποῖ οὗ δε ν}] οὗ ἃ πηδῃ,᾽" 
ὃ.4., ποῖ ἴδε ρὑγοάυςξ οὗ πυπιᾶη ρυγροβα 
(“" Ἑοτιβοῖσίει νοη 5ιοῇ' Ζυπὶ Νδίυσισ δῦ 
ὑπὰ Ζυπὶ ραγβόη!ομοη ΤὨυη,᾽" ΗοιΖ- 
ταδηη). Οὐ. εἰ Ζβοῦ, Βὲδί. 
290ο, ποῖς Ε. Τι.---ἀλλ᾽ ἐκ θε 
θησαν. ὙΤμε βουζτος οὗ τερεπεσζαίίοῃ 
Ῥοβιτἰνεῖγ βιδῖεά. Ηυπιᾶη ψ}} ἰ8. τε - 
υάἀϊαϊοά 45 ἴπε βουζος οὗ ἴα πὸνν δίσιῃ, 
αι 88 ἰῃ Ῥῃγβίοδὶ δίγιἢ ἴῃς [ἰς οὗ τῆς 
ΤΟὨΠ]ἃ ἰβ δῖ οῆςε πιδηϊξεβιεά, 8ο ἴῃ βρίγίτυδὶ 
δίσῖ τθς Βυπιᾶη Ὑ01}1 ἄτβὲ τηδηϊεβῖβ τὰ- 
ηοσγδιίοη. [Ι͂π βρίγίτυδὶ 88 'π ρῇῃγϑβίοδὶ 
σῖ τῆ6 οτἱρπαϊίου ἰδ ἴτοπ ψιτπουΐ, 

ποῖ ἔἴτοτη οὐγβεῖνεβ ; δυξ ͵υ8ὲ Ὀεοδυβε 
οὖς δβρίγιταδὶ δἰγῖ 18. βρίττυαὶ ἐς νν]] 
ταυδὲ ἴαΚα ἰἴ8 ραζτὲ ἰῃ ἴτ. Νοιδίηρ 18 
βρίτίυδὶ ἱπῖο ψὩοΒ τἴΔ6 Ψ}}} ἄοεβ ποῖ 
επΐεσ. 

νγν. 14-:8.. Τὰς »παπὶ εείαἰϊοπ ὁ ἐὰκς 
Τορος ἀεβηεά ας ]εαγηπαίίον.---Ν ετ. 14. 
καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, “ ἀηὰ ἴῃς ννοτά 
Ῥεςᾶπ)ς ἢςδβῃ". ὙΤηΐβ 8 ποῖ ἃ πΊεσα 
τερειείοη. ]οῦπ μᾶ8 ἰοϊά τ ἴπαὶ τῆς 
Τοροβ οάπιε ἱπῖο ἦε ψοσὶά, θυ πον Πα 
Ἐπιρμδϑίβεβ ἴἢς δοίυδὶ πιοάς οὗ Ηἰβ 
ςοπιίηρ δπὰ ἔα Ἵομαγδαοίεσ οὗ τπε στενεῖδ- 
εἰοη τ8 πιδάβ, καί “' ΒΙΠΡΙΥ τατεγίηβ, 
οσνατὰ τῆς ἀΐβοουγδε᾽" (Μεγεσ) δῇ 
πον ἱπιτοδυςίπρ ἴπε οΠίεῦ βιδίεπιεηὶ 
(υϊπαγάι). [ἐ 15 [818 ρτεδῖ βίδιεπηεηΐ ἴὸ 
ἩΠίοἢ τῃ6 ψΠοῖς ῥγοίορυς δᾶ8 Ῥεεῃ 
ἀϊτεοιεὰ ; δηὰ δοοογάϊηρὶν ἢθ πᾶπιεβ 
ραὶη ἴδε ρτεαᾶὶ Βείηρ ἴο ψῇποπὶ δὲ δὶ 
ἢσϑι ἱπισοάυοθά υ8 Ὀυϊ ἡ» οπὶ Π6 ὯΔ45 ποῖ 
πτηδά βἶπος ἴδε ἢσγβε νεσβθ.0 ΑΒ ἔοσοι ᾽ν 
Ὧ8 Ῥοββιδ]ς ἄοεβ δε ρυῖ ἴπε Ἄσοηίγαβὲ 
Ῥεΐννεεη ἰδς ῥείος δῃηὰ πὰ βυρδβεαυεηὶ 
ςοπάϊείοπβ, ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο; ἢς 
ἄοεβ ποῖ ὄνεὴ βᾶὺ ἄνθ Ῥυς σάρξ. 
Ηςε νήβῃεβ οι ἴο ἐπιρηδβίϑε ἴῃς ἰηΐεγνδὶ 
Φτοβϑεά, λόγος, σάρξ; ἀπά ἰο ἀϊτεεοῖ 

Ῥεγελ., Ὁ. 
οὗ - 

ὁ Μι. νἱὶ. 20. 

ᾳ Ζοοξ. ἱϊ. 
ΣΟ, ΣΙ. 

ενὶ, 45; Σ, τϑ; χν. 26. ἃ ἶν. 2. 

δειεπείοη ἰο με νἱβι δ: 11 ν Οὗ δα τηδηὶ- 
ἐεβιδϊίου, ΟἿ 1 Τίπι. εἷ, τ6, ἐφανερώθη 
ἐν κί; 1 ]Ιομπ ἷν. 2, ἐν σαρκὶ 
ληλυθώς; 4120 Ηεῦ. 11. 14. “ΕΠεβἢ 
ἜΧΡΓΟΒ868 ἤοτα ὨυπΊΔη πδῖμγε ἃ8 ἃ νῃοΐα 
τερατὰςὰ υπάετ ἴῃς δβρεοὶ οἵ [18 ργεβεηῖ 
ΠΟΓΡρογαὶ απιροάϊπηεηι, ἱποϊυδϊηρ οὗ 
ΠΕΟΘΒΒΙΥ ἴπ6 ὁ 8οι]" (χίϊ. 37) δηά τς 
ὁ βρί γι (χὶ. 33, χιϊῖ, 21) 48 θεϊοηρίηρ το 
ἴδε τοῖα! οὗὨ πιδη ᾽" (ννεβίσοι). ἅμ 
οορυΐδ ἰ8 ἐγένετο, ἀηὰ ννδδῖὶ ργθςί βεῖὶν τη ἷ8 
Ψοσὰ σονθῖβ Ππ88 Ὅεεη ἴῃς ῥσοῦὶθπὶ οὗ 
1ΒεοϊορῪ Ἔνεσῦ βίπος ἴδε ἀοβρεὶ ννᾶ8 
ντεη. Ὑπεὲ Γοροβ ἀϊὰ ποῖ Ῥεοοσις 
βεβ ἱπ ἴπε βεῆβε ταὶ Ηδ ννᾶβ υτηοὰ 
ἱπίο ἤββἢῃ οἵ οεδβεά ἴὸ Ῥε ννῆδὲ Ηβδ τνᾶβ 
δεῖογε ; 88 ἃ ὈΟΥ͂ ΨὯΟ Ὀεσοπηεβ ἃ πιδῃ 
ςεΆβε8 ἴο ὃε ἃ ὉοΟΥ. ΒΥ Πίβ υ86 οὗ [86 
Ψογά ἐκένωσεν ἰῃ σοπηξοϊίοη ἱ 86 
ἰηρατηδίίοθ δὰ ἱπεϊπιδῖεβ τπαὲ βοπλε- 
τη ννὰ8 ἰεῖ Ῥεμίπά ψθεη δυπΊδη 
πδίυτο Ψνγ88 δβϑυπιεᾶ; δας π᾿ ΔΩΥ͂ οᾶβα 
1818 28 ποῖ ἰῃς Ὀϊνίπε εββεπος Ποσ πα 
Ῥετδοηδῖγ. Τῇε νἱγίαε οὗἩ τῆς ἱποατγηδ- 
ἴοῃ οἰ εν οοπβίβίβ ἰπ ἘΠ 18, ἐμαὶ ἐπε νεσΥ 
Τοροβ Ῥεσᾶπιε πιᾶπ. Τῆς ΙοροϑΒ, τεϊδίη- 
ἴῃ Ηἰβ ρεύβοῃδὶ ἰἀθηεὶςν, "᾿ θεοᾶπιε" πιδῃ 
80 88 ἴο ἰΐνε 48 πιδη.---καὶ ἐσκήνωσεν 
ἐν ἡμῖν, ““δηά τφρετηδοϊεὰ ἀπιοηρ υ8᾽"; 
ποῖ ΟὨΪΥ ἀρρεδγεά ἰῃ τῃε ἤΐβῃ ἴοσ ἃ Ὀτίεξ 
δρᾶς6, τηδηϊεβίίηρ ΗϊπΊβε] 88 ἃ Βείπρ 
ρασὲ ἔτγοπι τπξῇ δηά βϑιρεγῖοσ ἴοὸ πυπηδῃ 
ςοηπάϊεοηβ, Ὀυς ἄννεϊς ἀπηοηρ ὺ5 (“ ποῃ 
ταπῖαπὶ τηοπιδηΐο ὑη0 δρράσιιΐῖββε, βεὰ 
νεγβαῖι πὶ 6586 ἰηΐεγ Ποπλίπεβ,᾽ Οδἰνίη). 
Τῆς ““τεπὶ," σκηνή, δυρρεδὶβ πο ἀουδὲ 
[επΊροσαυ οσουραῖίοη, δυῖ ποῖ τῆοσγα 
ταπιροόσγασυ ἴπᾶπ Ὠυπίδη [ἰε. ΟΥ̓ 2 (ος. 
ν. 1, 2 Ρεῖ. '. 13. Απὰ Ῥοιἢ ἴῃ οἰδϑεῖςδὶ 
δηά Ν.Τ. ατεεκ σκηνοῦν Παά τΔκεη τς 
ταεδηΐπρ “' ἄννεὶ!," νυ πεῖ μος ἴοσ ἃ ἰοηρ ος 
ἃ 8ῃοτῖ τἰπὲ. ΟΥ̓ Κεν. νἱΐ. 15, χὶϊ. 12, 
δηά Βδρβεῖ, Απποί. ἱπ ἰος. Ἑτοπὶ ἴδε δὲ 
οἵ ἴδε ννογά ἰῃ Χεπορβοη ἴο ἀεποίς ᾿ἰνὶπρ 
τορεῖμει δηά δατίηρ ἱορεῖπες Βγεπίϊυβ 
ψου]ά ἱπιεγρσεῖ ἴπ ἃ ἐς 8εηβε: “ΕΠῚὰ8 
11ε εἰ σάγης ἱπάνευβ, ἰπίεσ πο8 Ποπιπεβ 
νἱχῖς, ποδίβουπι ἰοουτυβ δδί, πορίβου πη 
ςοηνίνδίιβ 681", Βυῖ [ἢε αβϑοοϊδιίοῃ ἴῃ 
ἰολὴὲ ταὶ νν88 οἵ σουγβε ποῖ τ], 
αὐ ν»48 ταῖμοσ ὙΠ ἢ (6 Ὀϊνίης ἴδθετ- 

πδοῖς ἰπ ἴῃς νυ] ετηαββ, με ]εμονδῇ 
Ρἰτομεᾶ Ηἰβ ἴεπὲ ἀπιοηρ ἴδε βῃϊδίησ 
ἴεηῖ8 οὗ Ηἰ8 ρεορῖς, δηὰ βῃδγεὰ Ἄνβὴ ἰῃ 
τιεὶς ταἰτῖγ οἰχῃς γεᾶσα οὗ Ῥυῃιβῃπηθηξ, 

44 



ό9ρο 

ν νεῖ. 7. 
ν"ζοπεὶ 

ΚΑΤΑ ἸΩΑΝΝΗῊΝ 1, 

15. ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ “ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων, “Οὗτος 

νὴ, 55:ν. ἦν ὃν εἶπον, “Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ἔμπροσθέν μου γέγονεν " 

ΕῚ ἕξι. ἱ, το. ὅτι πρῶτός μου ἣν" τό. Καὶ" ἐκ τοῦ "πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς 

1ΎΕ. ἴπ ΜΟΘΑΒΡΌΙ,, εἰς. ; οντος ἨΡ ο εἰπων͵ ἃ8 ἃ ΡΔγεπιΠεβίβ, ἰη ΒΡ ΟΝ, 

ΤᾺ. ἴπ ΑΟΡΈΕ; οτι ἰπ 3 ΒΟΡΌΙ, 33. 

ὙνΒεῖπε πεῖς ἰδ ἂπ αἰϊυβίοη ἰὸ ἴῃε 

ΤΊΣ μαβ θεεπ ἀουδιεά, δὰ: ἴε ἰδ -“- 
Ῥτοῦαῦῖε. Τῇὴς ϑ88εκίπαῃ πιεᾶπὶ ἴπε 
ἴοκεη οὗ Οοάβ ρζεβεπος δηὰ ρίογυ, 
διὰ ἀπιοπρ ἴπε ἰαῖετ [ενν8 δὲ 811 Ἄνεπῖβ 
ἰϊ νὰὶβ βυρροβεά ἴο ὃὈς ργοβεπῖ ποῖ οπὶν 
ἴῃ τῇς τεαρὶς ὕὰῖ ὙΠ ᾿πάϊν! υ 415. ὅ:ς 
Βοποειίρεη ἐπ ἰος. απὰ δ νεδεγ, δὲς 
1ολγεν ἀεὲς Ταϊπιμα, ὃ 3ο. Ναὶ τῆς 
ταδεγηδοῖς μδά θεεη, ἴῃς ἀννε!] πρ οὗ αοά 
ἰπ τῆς τιϊάβε οὗ τῃε ρεορῖς, ἴῆς πυπιαηιν 
οἵ τῆς Ινοροβ πονν ν"α8.---καὶ ἐθεασάμεθα 
τὴν δόξαν αὐτοῦ, ννυς, ἀπιοπρ ννοπὶ Ης 
Ἰίνεά, ὈεΠεϊά ὈΥ οὐγ οννη ρεγβοπδὶ οὗ- 
Βεσναϊίοη (πὸ ρίοσυ οὔ ἴδε ἱποαγηδῖς 
Ἰμοροβ. “Βεβεῖά," πείιμοσ, ὁπ τς οὴς 
δαηά, ΟὨΪΥ ὉΥ βρίτίτυδὶ Ἴσοπιεγηρ᾽ δίίοη 
{Βδυχ), ποῖ, ου πε οἵμεσ, πλεγεῖν ἢ τῃ8 
δοάϊ]γ ἐγε, Ὁγ νὨἰς ἢ τπε ρίοτγυ οουἹὰ ποῖ θεὲ 
βεεη. ΤῊΙ8 “ Ῥεποϊ ἀϊηρ " } οὔ ἰγεδβυγεά 
88 ἴῃς ψεδ] ἢ ἀπά Ἰον οὗ δίβ 15. Τῆς 
“ βίοτν "πεν βἂνν νν 88 ποῖ {κῸ {πε οἱουά 
ΟΥ̓ ἀαζζίϊηρ ᾿ΐρῃε 'ἰπ μοῦ αοά παὰ 
τηληϊεεῖιεὰ Ηἰβ ρίοσυν ἱπ ἴπεῈ δποίεπε 
τἀϑεγηδοῖς. [τ ννὰβ πον 84 ἵγὰε οἰ πίσαὶ 
Εἴοτγ, ἃ βίου οἵ ρεζβοπαὶ ἵν δηὰ 
οδασγδοῖεσ, τηδηϊ  εϑιϊηρ [156] ἴῃ πηγΔη 
οοπάϊεϊοπβ. [ἰ ἰ5 ἀσβογι θεὰ ἃβ βοπιεῖπίησ 
ππίᾳαε, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, 
“ἃ ΒΊΟΥΥ ἃ8 οὗ Δη οηἷγ Ὀεροίζεη ἔγοτη ἃ 
αῖπος ".---ς ἱπποάυςεβ. δὴ {ἰΠπβιγαῖῖνα 
ςοπηρδγίδοη, 88 ἰβ ἱπάϊςαιϊιεά ὃγ ἴπὲ 
δηδείῆσουβ μονογενοῦς. Ηο]ἰζΙηΔπη ἐχ- 
Ῥαηάβ ἴδ: “Τῆς ἱπηρτεββίοπ νη ο ἢ τΠ6 
ΒίοτΥ πηδάς ννᾶβ οἵ 80 βρεοϊῆς ἃ σμαγαςίεσ 
ἴπδῖ ἴι οουἹά δὲ ἔᾶκεη ἔοσ ποιῃίπρ [688 
1πᾶπ δυο. ἃ βΊΟΥΥ 88 ἂἃπ ΟΠΙν 801) δ88 
ἴτοπὶ ἃ ἔδί μεσ, πὲ ἰβ, 85 16 οὐἱυ ὧδε οὗ 
ἰϊ8 Κίπά; ἕος θεβίἀεβ ἴῃῆε μονογενής ἃ 
[λῖπεῖ 5 πὸ οἵἴπεσγ βοηβ᾽. 1βὺῖϊ τς εχ- 
τεβϑίοη 18. πὸ ἀουδῖ διιρρεβιεὰ ὃγ πε 

Ἰπηπηεά δῖε! ν ργεσεάϊπρ βίδιεπιεπὶ τπδὶ ἃ5 
ΤΔΩΥ 48 τερείνεά (Ὠτγίβῖ νογα ὕογη οὗ 
αοά. Τῆς ρἴογυ οὗ ἔπε [ποδγπαῖς οροβ, 
Βονγενεσ, ἰ8 υὑπίᾳφυς, {πὶ οἵ πη οηΐϊν 
θεροίΐίεη. [π (δε σοππεοίίοη, ἐπεγείοτα, 
τῆς ἀρρ!]οδιίοη οὗ {πε τεϊδιίοη οἵ Εδίμεσ 
ἀπά ϑοη ἴο Θοὰ δπὰ Οἤγίβε 8 οἷοβε δἵ 
μη ἀπά οὈνίουξ, ΑΙ ΠΟ ΡὮ ποῖ Θχρ ον 
"δᾶς, “ὙΠε ἰπουρδϊ Τςεπίγεβ ἰπ {πΠῈ 
ΔὈδβίγαοϊ σεϊδιίοη οὔ Βδίπες δπὰ ϑοπ, 
᾿ποῦρ ἴῃ ἴῃς δοίυδ] σοηπεοιίοη ἰἢΐ5 

αὐδίγαςι τεϊδιίϊοη ρᾶβδεβ Ὠδοθββαγν ἱπίο 
τῆς τεϊαιίοη οἵ τὲ 8ὅ0π ἰο τῇς Εδίπεσ.»" 
ΜΜεβίοοιί.-- παρὰ πατρός τηοτε πδίυγα! ΠΥ 
{οἷον δόξαν {πΠᾶπ μονογενοῦς. ΤΗΣ 
εἰοτν Ῥτοοεεάβ ἴοπὶ {πε ΕΔίπεῦ ἀπὰ 
ννε} 15 τπ τῆς ΟΠΪΥ Ὀεροιίεη τολοὶΐν, ἃ5. 1 

ἴῆετε ἡγεῦε πὸ οἵπεσ οπιάγεη τεαυϊγεὰ τὸ 
τεῆεος βοπὶῈ τὰγβ οἵ ἐπε Ὀϊνίπε ρίογυ. 
Αρροοτγάϊηρ!ν Ης ἰ8β πλήρης. ΝΠ τνμαὶ 
ἰΒ πλήρης ἴο Ὅς Τσοπείτυεά ὃ ἘτΑβπλὰβ 
{πῖπκ νι ᾿Ιωάννης [Ο]]οινίηρ. Οοάεχ 
Βεζϑε τεδάβ πλήρη δπά Ἰοΐπβ ἴξ ἰο δόξαν. 
Μδην ἱπιογργείειβ σοηβίάεσ ἰξ ἴο 86 οπα 
οὗ ἰποβς βἰίρῃε ἱγγεριυ γί ιεβ βυς ἢ 88 
οσσυς ἴῃ ΜΚ, χίΐ. 40 δῃιὰ ΡΏ1. 1}. το δπὰ 
ἴπ τῆς Αρος., ἀαπὰ ψουὰ υπὶϊς ἴε εἴπας 
ΜΠ αὐτοῦ οΥ μονογενοῦφ. Βυϊ (ῤῥασά 
ὙΝ εἰ55) πεσε ἰβ πὸ ροοά σϑᾶϑοηῇ νὮΥ νν 
5: ου]ὰ ποῖ δοςερι 1 48 ἰἴ βίδπάβ ἀπά ςοη- 
βῖγυς ἰξ ἰπ ἀρτεεπιεπὲ 1 τπε ποπγίπαῖῖνα 
ἴο ἐσκήνωσε.-- χάριτος καὶ ἀληθείας. 
Η!8 ρίογυ σοπείβιεά ἰπ τῆς πιογαὶ φυδ]ἐτῖε 8 
ἴπδὲ ἀρρεαγεὰ ἴπ Ηἰπι. ννπᾶς τπεβς 
4υ 4 11|68. ννεσς 7} ἀρρεᾶσγ τπῆογε σεδάϊ]ν 
ἴτοπὶ νεσ, 17. --- Κεῖ. τς. Ἰωάννης 
μαρτυρεῖ. .. πρῶτός μοῦ ἦν. Αἱ ἢτει 
δἰρῆμς τη8 νεῦβα 866 πῚ8Β 8η ἰγσγεΐεναπε ἰῃ- 
τεγροϊδιοη ἴγυβὲ ἴῃ δεῖννεεη τῆς πλήρης 
ΟΥ̓ νεῖ. 14 ἀπά τῆε πλήρωμα οὗὨ νετ. 16. 
Ευϊῆνπηῖαβ ρῖνεβ τῆς σοηπεοίίοη : εἰ καὶ 
μὴ ἐγώ, φησι, δοκῶ τισιν ἴσως ἀξιόπισ- 
τος, ἀλλὰ πρὸ ἐμοῦ ὁ ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ 
περὶ τῆς θεότητος αὐτοῦ- ᾿ἸΙωά 
ἐκεῖνος οὗ τὸ ὄνομα μέγα καὶ περιβόητον 
παρὰ πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις. “]Ἰοῆπ 
ὙΠ ΠΈββεβ ἀπά οτίεβ, βαυίπρ οὗτος ἣν ὃν 
εἶπον. ΤῊΗΐΒ ν͵αϑ Ηε οἵ νβοπὶ 1 βαϊά 
ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος," εἰς, ΤῊ 5 τε5τ|- 
ΤΏΟΩΥ ΜΜᾺ5 ρίνεῃ ἴο Απάτγεινν δπὰ ]1οἤπ, 
νας. 30: δυϊ ν΄ εη [Πς ργανίουβ “ βαυϊηρ 
οσουττοδ Μὲ ἄο ποῖ ἐπῶν, 1655 ἰξ Ῥς 
τεϊεσγεὰ τὸ ἴῆε δῆβνεσ ἴο (86 διιϊῃοσίεθβ, 
νεῖ. 22. ΤἼε τηεδπίηρ οὗ ἴῃς τεβεϊπηοην 
ἍΠ| ΡῈ οοπβίδεγεά ἴῃ ἴῃς ποχὲ βεςιίοη οἱ 
1π6 Οοβρεῖ, ννῃϊο ἰ5. δηκεθὰ “Τῆς 
Τεβεπιοην οὗ Ϊ]ομη᾽".--- Νετ. 16. ὅτι ἐκ 
τοῦ πληρώματος... χάριτος, ““δεςαυβα 
ουΐ οὗ Η 5 ζυ1πε88 ἢᾶνε ψ)6 41} τεοείνεα ᾽᾿, 
ΤΒε ὅτι ἀοοβ ποῖ σοπίϊπυς ἴπε Βαριῖδβε᾽ 5 
τεβε πον, δι τείετβ ἴὸ πλήρης ἱπ νοΥ 
14. Ἰῃ Οοἵ. 1.  Ραὺϊ βδᾶγ85 ἰδλξε ἴῃ 
ΟἸγῖβε ἀννθ! ει 411 ἐπῆε πλήρωμα οἔὗἩ {πε 
αοὐπεδά, πιοδηΐπρ ἴο τερυάίαϊς τα 



ἧς φνξαδον 

φὰμ.}} 

15-18. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όρφι 

πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἢ ἀντὶ χάριτος" 17. ὅτι ὁ νόμος διὰ γ (ρ, 1. 

Μωσέως ἐδόθη, ἡ "χάρις καὶ ἡ "ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. « ότι. ἣΙ 
18. ᾿ Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε" ὁ μονογενὴς υἱὸς,: ὁ ὧν εἰς τὸν « νἣϊ. 8: 

Ὁ Εχοά. χχχ!ῃ. δο. Ἐροῖαε. χἰήΐ, 31. 
1 Ἰπϑβιεδά οὗ δε τεδάϊπρ οἵ τῆς Τ. ., ο μονογενὴς νιος, Βενεζαῖ πιοάδγη εὐϊΐοτβ τεδὰ 

μονογενης θεος. Εοῖ της ΤΟ Ε. ἴπε δυϊπογίτἰεβ ἂτε ΑΟΣΧ πὰ βοπὶὲ οἴπεσ ὑποῖδὶβ ; 
οὔ νετβίοῃϑ ἴῆς οἷά 1,δτἰπ ἀπά ἐπε Ν υἱραῖς, Ουτειοηΐδη ϑγτίας, Ασγπιεηίδη δηὰ Ετηϊορίς; 
Αἰπιοϑὲ 81} τὴς ουτβῖνεβ ἀπά πε ρτγοαῖ ὑοὰν οὗἩ πε Εδίμεσε--- 41} τῆς 1,8τπ Εδίμοιβ αἵτε 
ἴδε ἐουγί σοπίυγγ. ΕΣ μονογενὴς θεος ἴῃς υηςία!8 ἢ ΠΟ", ἀπὰ ουγδῖνς 33; πε 
Ῥεβηϊίο δηὰ Ηδγκίεδαη ϑντίας ἴῃ τηδγσίη, ἀπά τπεὲ Μειπρῃϊῖς ; δηὰ οὗ τῆς ατεαῖκ 
Ἑδίμεῖβ ΟἸδηεηὶ οὗ Αἰεχαπάγία, Ναϊεητίπυβ ἰῃ [τεπδουβ, Ερὶρῃμδηΐαβ, Βαςὶ!, εἴς. 
ἼΠεβ6 δυίϊμογίτίεβ δηὰ (πε ἰεχὶ ΤΠΕῪ νυ ε88 ἴὸ μαναὰ δεεη ἀἰδουδβεά ὃν {Π6 δῖε Ὁτ. 
Ηοτῖ ἰπ δὶβ Τισο Ὠ᾿ Ξςενέπέίοης, απιὰ Ὁγ Ἐζτγα ΑὉΌοΣ ἰπ Π58 Ογίξίοαί Εςδαγς, ΡΡ. 241-285. 
Τῦθ ΜΒ. δυϊποσιν ἕδνουτβ ἴῃς τεδάϊπρ θεὸς ; ννῃ!]ς πὲ νεγβίοπβ ἀπά ἴῃς Εδίμειβ 
Με ἢ ταῖπογ ἴῃ (6 ορροβίτε βοδὶε. [πίἴεγηδὶ ενϊάθηςςα 15 οἡ πε ψΠοΪς ἴῃ ἕλνους οὗ 
πε ΤΙ. ὙΠὲε τεδάϊηρ θεὸς ἰβ τεϊεοϊεά ὉΥ ϑογίνεποσ, ὑΜογάβινογσι ἢ, Μοὶ εδη, 
Τιἰβομεπάογί, Μεγεγ, αοάει, 1ὔοκε, Ηοϊιστηαπη, δπὰ ΝΝνεἰσβᾶςκεσ. [ἰ βῃβουϊὰ δα 
ποῖεά, 45 Ὀγουρῆϊ ουὲ ΒῪ ΕΖγὰ ΑΒθοὶ, (παὶ τῃε Ατίδηβ ψγεγα 4υϊῖα Πρ ἴο 641} τῇς 
8οῃ ο μονογενὴς θεος, Ὀέσδιιε ἰπ πεῖς νίενν {Π|8 ἈΡρεϊικεῖο ἈΔΡΡΙΥ ἀϊδεπριυ βηςὰ 
Ηἰπιὶ ἔσγοπὶ ἔπε Εδίπεοσ τνῆο δίοπε ννὰ8 ἀαοὰ ἱἰη τῆς 
οαυδβεά, αηὰ ψίπουῖϊ Ὀερί πηϊπρ. 

αποβιῖς ἰάεα ἐμαὶ τ 18. ρἱεγοπια ννᾶ8 ἀ18- 
ἐὐδυξεὰ δγηοηρ πιᾶην βυδογάϊηαιε δεὶπρ5 
ΟΓΥ ξοῆβ8. Βυῖὶ παῖ [οῇπ πᾶβ ἤεα ἴῃ 
νῖονν ἰ5 ἴπαῖ ἴῃ ζα]πηεβ8 οὔ ρτᾶςε ἴῃ 
ΟἸὨχίβε ννδδ σοτηπιυηΐσδῦϊε ἴο τεη. ΒΚ 
ἡμεῖς πάντες ἢε ἰηάἀ!ςαῖε5 ὨΪΠ1561 δηὰ 81] 
οἵἴπες ΟΠ τβεῖδηβ. Ης παὰ Πιἰπιβεῖὶξ ἐχ- 
Ῥετίεποεὰ {πε γϑδ!ν οὗ πὶ στᾶος νὰ 
ΜΏϊΟη ΟΠ γίβι ψγ88 ἢ]εὰ δπά [18 ἱπεχ- 
Ἠδυβεῖῦ]ε οπαγασίεσ. Ἐοσ ἢε δάάβ καὶ 
χάριν ἀντὶ χάριτος, ““δτᾶςε προ ρταςε᾽". 
Βεζὰ βυρρεδῖβ ἴπΠ6 τεπάεδγίηρ: (“αἱ 
αυϊάδηι νἱς ἐγυάϊτα8 Ἔχρὶ σαὶ," ἢδ 5408): 
“ ατγαίίαπθ βργα ρταίίδτη ; Ρΐὸ 410 
εἰερδηῖεσ ἀϊχεγίβ, στδιίαπη ρτδῖα συπγι- 
1αϊαπι,᾽"" δας με ἀοεβ ηοΐ δίπη861} δάορε ἰϊ. 
ε 15, δονενεσ, δάοριεὰ ὃν δἰπιοβῖ δ]] 
τηοάεγη ἱπιδγργείετβ : 80 [πὶ ἐνεσ δηὰ 
ΔΠΟΩ ἔγοβδἢ ρυᾶςα ἈρΡεδσζβ ονεῖ ἀπά δδονε 
ἐπδὲ αἰγεδάγ τεςεῖνεά. Τῆΐβ τεπάδσγίπρ, 
85 δΝίεγεσ ροϊπίβ ουξ, 18. 1ἰπρυ βεῖοα! 
υδεβεά Ὀν Ὑπεοσηίβ, ϑεπέ., 344, ἀντ᾽ 
ἀνιῶν ἀνίας, ΒοΟΙΓΟν 5 ΠΡΟΙ ΒΟΙΓΟΝΒ; δπά 
ἰξ τεςεῖνεβ σεγηδσκαῦϊα 1] δίγδιίοπ ἔτοστη 
{πε ράθβασε χιοιϊεὰ ὃν Ὑνεϊβιείη ἔγοπὶ 
Ῥῃΐο, δὲ ῬοΞέεγ. Οαἷπ.ν νζετε, βρεακίηρ 
οὗ βτᾶςε, ἢῈ 8ᾶυ8 ἐπὶ Οοά ἄοεβ ποῖ 
ΑἸΙονν τλεη ἰο θὲ βαϊθὰ νυν οπε ρστᾶςε, 
Ῥυξ ρῖνεβ ἑτέρας ἀντ᾽ ἐκείνων (ῃς οὐδ 
καὶ τρίτας ἀντι τῶν δεντέρων καὶ ἀεὶ 
γέας ἀντὶ παλαιοτέρων. Ηδτηδοῖκ (Η ἰΞέ. 
οΓ Ῥορνπα, ἱ., 76, Ἐ. Ὑτ.) δβκ8: “Βεῖα 
ἴῃ τλε Πίβίοσυ οὗ πιδηκιηᾶ οδὴ νὰ ἢπὰ 
ΔΕγΠΙπΡ τεβαπΊ Ὁ] πη ρ τΠῖ8, ἐπ δὲ τηεπ  ΠῸ 
Βαά εδἴεπ δηὰ ἀγυπκ ἢ τπεὶς Μαβίεγ 
δῃουϊὰ ρον Ηΐπι, ποῖ οὔἱν 848 (πε 
ἘΕενεδῖοσ οὗ αοά, ὃυῖ 48 ἴδε Ρείπος οὗ 
1ἰἴε, δβ της Βεάβεπιεσ δηὰ Ϊυἄρε οὗ ἴπε 

ἰσμεβϑὲ βεῆβε, ππδεροίϊεη, ὑπο 

νψνοσ]ά, 88 ἴπε [ἰνίηρ ροννεσ οὔ [18 Ἴεχίβίεηος, 
δηὰ {παὶ ἃ Ἵοδοὶς οὗ εννβ ἀπά εξ] ε8, 
Οτεεκβ πὰ θαγθαγίδηβ, ννῖβε δηὰ ἔοο] βῇ, 
βῃουϊὰ δἱοηρ ἢ {Πεπὶ ἱπηπηεά δεῖν 
ςοηῃΐεββ ἐπαὶ ουξ οὗ {πε ἔι]πε 55 οὗ 1πΠ|5 οὴς 
τηδῃ {ΠῸῪ Πᾶνε γεςεϊνεά ρστᾶοα ἴοσ στοῦ "ἢ 
πτνψεῖ. 17. ὅτι ὁ νόμος... ἐγένετο. 
νγηαὶ ἰβ8 ἴδε Ἴσοῃπεοίίοη ἡ Ηἰΐβ βίδϊε- 
τήβηῖ παῖ ἴ[πΠ6 Ιποᾶγηδίς Τ᾿ ΟρῸβ νν88 ἴῃς 
ἱπαχῆδαβι 6 ΒΌΡΡΙΥ οὗ ρτᾶςδ πιρῃϊ δεεπὶ 
ἴο ἀΐϊβραγαρε Μοβεϑ πὰ ἰἢς ρζγενίοιιϑ 
τηδηϊεδβίδιίοηβ οὔ ασοἅά. ΗἜἬ ἱἐδποζείοτε 
εχρὶαἰπβ. Απὰ Πα 56 6πῚ5 ἴο ἢᾶνε ἰπ νίεν" 
τῆς 54πιὲ ἀϊβεϊηςτίοη Ὀεῦννεεη τῆς οἷά ἀπὰ 
τῆς πεν ἴπδΐ 18 80 ἔγεαιυθηον ἐπηεγρίη: 
ἰπ τῆς Ραυ πα νει τἰπρβ. Τ᾽ Ὠγουρῃ Μοβεε, 
δεῖς ἰβκεῦ 88 ταργοβθηϊπρ ἴπῸὶ Ρτὸ- 
ΟΠ γιβιίαη ἀϊβρεπβδιίοα, ψὰ8 ρίνεη ἢ ς 
αν, νης ἢ τηδάε ρύεᾶὶ ἀσπηδπάβ διε 
ξανε ποιϊμίηρ, ΜΙ ἢ ννὰ8 ἃ ἴσια σανεῖε- 
τίοη οὗ (οὐ 5 Ψ}}, δηά 80 ἔα ννὰβ ροοὰ, 
Ῥυῖϊ Ῥχουρῃς τπθῇ πὸ οὶ Πν ἴο Ὀεσοπια 
{κε αοά, Βυὲ τὩτουρῃ [|εἐβὺ8 ΟἾσγίδὲ 
(Βεσε ἕο τῆς ἢσβεὲ {πη παπιεὰά ἴῃ τ 
Οοβρεϊ, θεοαυβε νγὲ ἅγθ πον {ὉΠ} οα ἴπε 
δτουηὰ οὗ Πίδίογυ) οᾶτηβ τᾶς δηὰ ἐγυῖῃ. 
ἴῃ οοπῖγαβε ἴἰο (ες ἱπεχογδῦϊε ἀεπιαπάβ 
οὗ ἃ ἴανν ἴπαῖ ὑγουρῃξε πὸ βρι ταδὶ 116, 
7εϑὺ8 ΟὮγιβὲ Ὁγοισῆς “ σταςς,᾽" τῇς υπ- 
εαγπδά ἔδνους οἵ αοά. Τῇε [ἂν βαϊά: 
Το τηϊβ δῃά ἴίνε ; ΟἾγϑι βαυβ: Οοά 
εἰνεβ γου ἰἰἴδ, δοσερὶ ἰξ. ““Ττυτῆ ᾽" 4150 
ΨΜΆ8 Ὀτουρης Ὁ ΟΒτίβι. --ἀάκλήθεια ετε 
τοθᾶπβ “τοα ν " 88 ορροβεὰ ἴο (πε 
Βυτηδοϊϊβπι οὗ ἔπε ἴἂνν (ο΄. ἵν. 23). [π 
ἴδε 1»ν 88 ἃ βδῃδάον οὗ ροοά τπίηρβ 
ἴο οοπιε: ἱπ ΟἾγίβε ψε πᾶνε τῆς ροοᾷ 
τϊηρβ τπεπιβεῖνεβ. ϑθνεσαὶ βορὰ οτίτἰς8 
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Φεαι. αἱ! “ κόλπον τοῦ πατρὸς, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1. 

19. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἧ 
μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων 
ἱερεῖς καὶ Λευΐτας, ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν, “Σὺ τίς εἴ; " 2ο. Καὶ 

ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσατο" καὶ ὡμολόγησεν, ““Ὅτι οὐκ εἰμὶ 

ἢπά ἃ οοπίγαβε Ὀεΐνψεεη ἐδόθη ἀπά 
ἐγένετο; [πε ἴανν Ὀεΐηρ “ ρίνεη ᾿᾿ ἴογ ἃ 
βρεοίαὶ ρυγροβε, “ρταᾶοσεὲ δηὰ ἵγ " 
“ἐροτχίηρ᾽" ἴῃ δε παῖυγαὶ σουγβα ἀπά 88 
τῆς ἰδβυς οὗ 411 τπδὲ πδὰ ροης Ὀεΐοσα.--- 
ψετ. 18. θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν. .. 
ἐξηγήσατο. ΤῊΪΐβ βἰδίετηεπι, “ αοά πο 
οπα 28 Ἔνεσ βεεῆ," ἴβ ργοῦδῦϊν βυρ ρεβιεὰ 
ὃγ ἴῃ νογάβ διὰ ᾿ησοῦ Χριστοῦ. Τῇ 
τοδί δπὰ τὰς ρτδος οὗ ἀοὰ νγὲ βᾶνς 
8εεη ἴσου ρὴ [εδὺ8 ΟΒγίβι, Ὀὰϊ ννὮΥ ποῖ 
ἀϊτεοςγδ Βεοαυβε ἀοά, {πε Ὠϊνίπα 
εββεῆςα, ἴῃς αοὐπελά, πο οπὲ ἢδ8 δνεσ 
δβεεῃ. Νὼ πηδῃ 88 πὰ ἱπηπχεάϊαίς Κπον- 
Ἱεάρε οὗ αοά: ἱξ ψε πᾶνε Κπονϊεάρε οὗ 
αοά ἴἰξ ἰ8 τῆσγουρῃ ΟὨτίβι. 
Α ζυγίδει ἀεβοσγιριίοη 8 ρίνεη οὗ (πε 

Οηΐϊν Βεροιΐεη ἱπίεπάεὰ το ἀΐβοῖοβε Η 5 
4υαϊβοαιίοπ ἔοσς τενεαϊηρ πε Εδίμοῖ ἴῃ 
ἴιε ννοτάβ ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
πατρός. Μεγεῖ βυρροβεβ ἱπαὲὶ Ϊ᾿ομη ἰβ 
ΠΟΜ Εχργεββίπρ Πἰπιβεῖῖ ἔτοπὶ 18. οννῇ 
Ῥγεβϑεηὶ βίδπάϊηρ ροίπε, δηὰ ἰβ ςοποεϊνί πα 
οὗ ΟΠ σῖβι 85 ἴῃ Ηἰβ βἰδῖε οὗ Ἴχαϊδιίοῃ, 88 
μΒανίηρ τεϊυγπεὰ το {πε Ὀοβοπὶ οὗ ἴδ8 
Ἑδῖμοσ. Βυῖ ἰπ τμΐ8 σαϑε ἴῃ ἀδβογίριίοη 
Ψουϊά ἠοῖ δ6 τεϊεναπὶ. Ι:οδη δάἀβ τῃϊ8 
ἀεβισπαιίοη ἴο ρτουπὰ (ἢε τενεδιηρ 
ΨΚ ἢ ΟΠ τῖβε δοσοπηρ ἰϑῃεὰ τυ ῃΠ6 
οη δαγιῇ (ἐξηγήσατο, δοτίϑὲε, τείεγγίπρ ἴὸ 
τδαῖ ννογκ), ἴο ργονε Ηἰβ φυδιβοδίίοη ἴοσ 
ἴτ. Ιε πιυβὲ τπετείογε ἱποϊυάς Ηἰβ σοη- 
ἀϊείοη ῥγενίοιιβ ἴο ἱποαγπδίίοη. ὃ ὧν ἰβ 
ταογείοσε ἃ εἰπιεῖεβθ ργεδαπὲ δπά εἰς ἰ5 
υδεά, 45 ἰῃ ΜΚ. χίτ!. τ6, Αοἰβ νι]. 40, εἴς., 
ἕο ἐν. εἰς τὸν κόλπον, ἩΠΕΙΠεΙ ἴάκεη 
ἴτοπὶ ἐτἰεπ 8 γεοϊπίηρ δὲ ἃ ἔεαβὲ οἵ ἔσοπὶ 
ἃ [Δι Πετ᾽5 ἐπιῦγαςς, ἀσποῖεβ ρεγίεςι ἰπ- 
τἰηδογ. Τμυ8 αυδ!ῆεά, ἐκεῖνος ἐξηγή- 
σατο “Ηε"" επιρῃαιῖς, Ης τμυ5 εαυἱρρεά, 
4 88 ἱπίεγργεῖεά " ψ δε 866 νἱϊ!. 32; 
Οἵ 8 ΠΊΡΙγ, 85 ἱπιρ!εὰ ἴῃ {πε ργεσεάϊηρ 
περϑῖϊνε οἶδυδε, “ αοἀ ". Τπε ϑομο ίαβὲ 
οη ϑορῆῇ., 47αχ, 320, Βαγ8, ἐξήγησις ἐπὶ 
θείων, ἑρμηνεία ἐπὶ τῶν τυχόντων, δγεί- 
διεϊη. 

γεῖ. το. ΙΒ τηϊ5 νοῦϑα θερὶπβ τῃς 
αοϑβρεῖ ῥγορεσ οἵ δἰβιογίςδὶ παζγαῖΐνε οὗ 
1π6 πιαηιεϑιδίίοη οὐ 86 ρου οὗ τῆς 
Ἰποδγηδῖς [οροβ. 

νν. 190-42. Τὰε τοϊέμε5ς5 07 ολη απάὰ 
ἐΐ5 τες ὶ.--ἰχψν. το-28. ΤῊς νυ ἱῖπε88 οὗ 
7οδπ τὸ ἴμε ἀερυϊδιίοη ἔτοπὶ Τεγυβαΐεπι, 
ςητεὰ αὕτη ἐστὶν... Λενείτας. ΤὩς 
νῖπε88 οἵ ἰαβϑε ὩΟΩΥ Οὗ ]οπη ἰβ ρίδοεά 
ϑεβί, ποῖ Οὔ δεοδιιβε ἴ᾿ ννᾶβ [δὲ νὨϊο 

ἰηθυεποεὰ τς δνδηροῖίβεὲ Εἰπβαὶέ, ποῖ 
ΟἾΪΥ δεσᾶιβθε οὨγοποϊορίοδ!ν ἰδ οδπὶα 
βγβῖ, θὰῖ Ῥεσαυβε με Βαριίϑὲ ννδ8 ςοπιὶ- 
πλϊβϑίοηεἃ το δὲ τῆς δεγαὶὰ οἱ τὰπς 
Μεββίδῃ. ὙΤῇα Βαρεῖβε᾽ 8 ἐεβε ΠΟΩΥ ννᾶ8 
ΟΥ̓ βυρτγεπια νδῖυες δεοδιβα οὐ (1) ἢΐ8 
ΔΡΡοϊπεπηεηῖ ἴο τῃΐ8 ξυποκίοη οὗ ἰάεπείγ- 
ἱπρ ἴῆς Μεββίδῃ, (2) δἰβ Κπονϊεάρε οἱ 
7εβυ5, (3) δἰβ οὐνῃ Βοϊίπεββ, (4) 815. ἀϊ8- 
τηςετεβίεάης88.---αὕτη, ἘΠ 18 ν ΒΙΟ ἢ ΤΟ] ον, 
8 {πῈ (εβεπιοην ρίνεη οα ἃ βρεςίαὶ 
οὐοδβίοη ὅτε ἀπέστειλαν... Λενείτας, 
“ΜὮδη ἴῃς [εν βεηΐ ἴο Πίπι ἔτοπι [ετὰ- 
βϑίετι ῥχίεβίβ ἀπά [,ονίτε8 "..-- Ἰουδαῖοι 
[Ὁ ΠΤ], οτὶρί παν ἀεβιρπαιίπρ 186 

ετῖῦεβ οὐ ]υάδῃ δπά ΒεπἪδηιη ψ Ὡς ἢ 
οτπηεά τῆς βεραγαῖα κίηράομ οὗ [υὐδῇ, 
δυΐϊ δῇἔεσ τῆ εχὶϊα ἀεποιίηρ 411 18γβϑε ε8. 
[πῃ 118 σοβρεὶ ἰξ 15 υβεά νυν ἃ μοβεϊς 
ἱπιρ! ςαιϊίοη 48 ἴῃς ἀεβίρπδιίοη οὗ {δε 
“δηῖγε [Ππεοογϑεῖς σοπηπλΠΠΥ 858 βυτηπηεά 
ὯΡ ἰπ [8 οὔῆςϊα] πεδάβ δηὰ 85 ῃἰβιογί δι! 
ἢχεὰ ἴῃ δὴ διιυὰς οὐ ποβε νυ τὸ 
ΟὨγίβε " (Μη εν). Ηδτα “ τς 1ενβ᾽᾽" 
ῬιοῦδΟΪν ἱπάϊςαίεβ [πε ϑαπμεάτγίπι, ςοπὶ- 
Ῥοβεά οὗ ρτίεβϑίβ, ργεβογίεσβ, δῃὰ βογῖδεβ. 
--ἰἰερεῖς καὶ Λενείτας, τῃ6 Πίρῃει δηᾶ 
ἴοννεσ ογάες οὗ ἱεπιρὶς οβῆςϊ418 (ΗοἱιΖ- 
τηδηη). ΝῺ ψεζε ποῖ βογίδεβ βεηΐ ὃ 
Ῥοββι!]ν δεσδιβα [Ομ ̓ 5. ἔδῖπεσ ννᾶ8 ἢϊπ|- 
86] ἃ ργίεβε. Τῆς ρῥγίεϑδὶβ εσα ἴογ ἴπ6 
ταοϑῖ ραγὶ ϑαάδάυοεαθβ, Ὀυὰϊ Ιομπ ἰεἰ15. ὰ8 
τῆιϊ5 ἀδρυϊαιϊίοη ννᾶ8 δβδίτοηρ ἱπ Ῥῃδγίβεαβ 
(νεσ. 24). Ἰνατῖρα βᾶγϑ: “" Ουβιοάϊθυ 
ΤεπρΙ; ἱπουπιδεῦαὶῖ, Ποπιίπυπι ΤΕπιρὶΐ, 
οὐ͵ὰ8 δάἀνεπιυπιὶ ΘἜχβρεοϊδυαπί, οββε ᾽". 
ΤΠΕΥ Μέσα βεηὶ ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, 
“δὲ τε τηΐϊρδς ἱπίεσγοραῖα δἰπὶ,᾽" ποῖ 
ςδριϊουβίν Ὀυϊ ἔοτ ἴδε βᾶκε οὗ ἱπίογπιδ- 
τίοη. 1υἱκ. 16}18. 8 (11. 15} δὲ τς ρεορῖς 
Μεῖς οἡ ἴδε τὶρίος οἵ ἐχρεοϊδιίοη, δπὰ 
Μετε ἀϊδουβδὶπρ Βεῖμοσ ᾿οῦπ νεσγε ποῖ 
τῆς ΟὨτίβῖ ; 80 18 ννὰβ τίσηβ τῆς ϑαπηεάγὶ πὶ 
βῃουϊά τιδκε ἴῃς ἱπαυῖγγ. “Τῆς ͵υάρ- 
τηεπὶ οὗ ἴῃε οᾶ5ε οὗ ἃ ἔαῖβε ργορῃεῖ 15 
ΒρΘοΙ ΑΙ παπιθά ἰῃ ἐπα Μίβῃπα 5 δείοπε. 
ἱπρ ἴο τῆς σουποῖϊ οὗ τπε ϑενεηῖν Οπε 
(νναικίπβ). “ὙΤἢΐβ ἱποίάεπι ρῖνεβ ἃ ἄθδερ 
ἰπϑίρμε ἱπίο ἴἢς εχίγδοσγάϊπαγυ τοὶ ζίουβ 
1΄Ὃ οὗ ἐπε 7ενν8--- πεῖς ἀπυβυδὶ οοπηδίηδ- 
ἔοπ οὗ ςοπβεγνδιΐίβϑαι Ψἢ ρῥγορτεβϑῖνα 
τπουρπε" (Βεγποί 8 χοληπ ἐλε Βαῤ ϊΞέ, 

. 365).---Σὺ τίς εἶ, “ΝΒΟ τὲ που " 
οἵ, γαῖ 15 γοὺσ πᾶπιδ, οὔ Ὀἰγῖα, δυΐ, 

νδδὲ ρεζβοηδϑε ἐἀο γοῦ οἰδίπι 0 εξ, 
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ἐγὼ ὁ Χριστός." 21. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν, “Τί οὖν, ὁ Ἡλίας εἴ ἀ Μεϊ. ἵν. 4. 
σύ;" Καὶ λέγει, “Οὐκ εἰμί." “5 Ὁ προφήτης εἶ σύ;" Καὶ εὍειι. 
ἀπεκρίθη, “Οὔ 42. Εἶπον 1 οὖν αὐτῷ, “Τίς εἴ; ἵνα ᾿ἀπόκρισιν εκἶκ.Ὁ Ἶδυ 
δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς" τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ ;" 23. Ἔφη, σ΄΄Π" 

“τε Ἐγὼ “φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου τ᾿ ς 1. χί. 9. 

1 ΤᾺ, ἰπ ΦΑΟΣῚ,; εἶπαν ἴῃ ΒΟ" Ὦ. 

δαὶ ρΐαος ἴῃ ἴδε ςοπηπιυηγ ἄο γου 
δδρίσε ἴο ὃ--ν ἢ δη ἰταρ!εἀ τείεγεπος ἴο 
Ὁ Ῥοβδβίδ!ε οἷαίπὶ οὐ ]οῃπ᾽Β ρατὶ ἴο ὃἊ 
ἴδε ΟΠ χίβε. Τῆϊβ ἀρρεδγβ ἔτοπὶ [0 ἢ π᾿ 8 
δηβννε, ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο 
καὶ ὡμολόγησεν. ϑοποείίρεη δᾶγβ ἴπε 
ἕοστῃ οὗ ἴδε βεηίεπος ἰβ “" [ιάδίοο τηοσς," 
οἰτίηρ “7εἴῆτο σοπέξββιιβ, εἰ ποὴ τηεηεῖτιι8 
εβἴ ", Οὗ Εοπι. ἰχ. 1 δηά σ Τίσι. 1ϊ. 7. 
Τῆς ᾿ἰεγαϊίοη βασνεβ μετα ἰο δγίπρ ουὐϊ 
με εαγηδβίπεββ, δἰπηοβὲ οῖσοσ, ὙΠ 
ΠΟ ἢ ]ομη ἀϊδοϊαἰπηεά ἐδε δβοσίριίοπ ἴὸ 
Πίστη οὗ βυιοΒ δὴ ποηουτ. Ηἰἴβ Πίρῃ Ἴοοη- 
ῬΕΡεῖοΝ οὗ τἰὰᾷς οδῖος επρῃδδίβεβ δί8 
δοκπον]εάρτηεπε οἵ [εϑβι15.---δτι, Πετα, 88 
φοΟσΠΊΟΠΪἾγ, “ τεοϊϊαίῖνε," δεινὶπρ ἴπε 
Ῥύγροβε οὗ οὖσ ἱηνεσίεά ςοππί88Β ΟΥὙἹ 
τηδτκ5. οὐὁἨ αυοίδιίοη.---ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ 
Χριστός, (πε τεδάϊηρ δάοριεά ὃν 1.56}. 
δηὰ ΝΝ.Ὴ., τγίηρίπρς ἴπεὲ ἐπηρῃδβὶβ οα 
τε “1 41 δὰ ποῖ ἴδε Οἤτγίβι," μὰς 
Δποῖμεσ ἰβ. Τὰς ΤΕ. οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ 
Χριστός, Ὁν ὑτίπρίπρ (ἢς ἐγὼ δηά ὁ 
Χριστός ἰορεῖπετ, δοοεπυδῖεβ ἴῃς ἰῃ- 
σοηρτυϊ ἂἀπὰ τῆς Βδριίβε᾽β βύσργιβε δὲ 
Ὀεΐπρ πιϊβίακεη ἔου τῆς ΟΠσῖδ, ΤΠΐ8 
βιγαίρῃιίοσννασὰ ἀεηΐαὶ ενοκεβ δηοῖθεσ 
αυεδίίοη (νεσ. 21), τί οὖν; νῃΐοἢ ὟΝ εἰβ8 
τεπάεσβ, “Ναὶ ἴΠπδη δεῖ ἴποιι δ᾽" Βεῖῖες 
“ἐν πδῖ (Πεη ὃ" “δι (Πδη ἰβ (ἢς οΔ8ε ὃ ̓̓  
φμίά ἐγρο, φμία ρίξει )---Ἡλείας εἶ σύ; 
ΠῚ ποὲ ἰῆς Οἤσίβε Ηἰπιβεῖζ, τῆς ποχὶ 
ῬΟΒΒΙΌΙΠΠΥ νγὰβ τμῃδὲ ἢ 'νὰ8 (ἢς ἴοσε- 
τῦηπεσ οὗ {πΠῸ Μεββίδῃ, δοσοσάϊηρ το Μδὶ]. 
ἷν. 5, “ Βεδιοϊά, 1 ν}} βεπὰ γου ΕἸ) 4 ἢ 
δε ρῥγορῇεϊ Ῥείοσε [ες Ἴοσηπρ οὗ ἴπε 
δτεδὶ δηά ἀτγεδάξζι! ἄδυ οἵ {πε 1 οσγὰ "". 
᾿Απιοης ἴΠ6 Ἐδίμπεσβ ἴδεγε βεεπβ ἴο πᾶνε 

Ἢ ἃ Ὀεϊϊεῦ τπδὲ ΕΠ1Δ8 νουἹὰ ἀρρεᾶς 
Ὀοίοσεα (δὲ δβεοοπάὰ Αάνεηι. Τδι8 
Τεσγι ]!δη (06 απίρια, 50) Βᾶγ5: “ΤΙΆΠ8- 
Ἰαῖι8 εβὶ Ἐποςῦ εἴ ΕΠ᾿45, πες ζῆογβ ξογι πὶ 
τερετῖδ εβϑί, ἀϊϊαία βοϊ]ςεῖ. Οδαιεγυπι 
ταοσίτυσὶ τοδοσνδηΐυσ, υὐ Απτςδτίβίυπι 
βϑηρυῖπε δὺο εχβιϊηρυδπι." Οἴδπεσ 
τείεσεηοαβ ἱπ 18ρΡ6.)}]0 Βυῖ ἴο {Πῖ8 
αὐεδβείοη αἷδο οῆη δηδννεσβ οὐκ εἰμί, 
Ῥεοδυβε ἴτε ]ενβ εχρεοίεά ἘΠῚ48. ἴῃ 
Ῥετβοῦ, 80 [πδὲ δἰ πουρ οὐὖἦ 1 οτά βροίκε 
οἵ τἰῆε Βαριῖβε δ ΕἸ1885 (Μι. χνίϊ. το- 3), 
]οδη οου]ὰ ποῖ δὐπιῖε τδδὲ Ἰἀεηειεν ν [ἢ- 
ουἱ πιἰβ᾽εδάϊπρ ἔδεπι. 1 ρεορὶς πεεά 

ἴο φηρείοη ἃ στεαῖ βρίγίτδ] Ῥεσγβοηδ! εν, 
τΤερ 65 ἰη {πεῖς ον ἰδηρυαρε Ψ1}} οὔεη 
τηϊβϑεδά (πεῖ. Αποῖπεσ δἰϊεγηδεῖνε ρσε- 
βεηϊεά ἰἴδεῖξ: ὁ προφήτης εἶ σύ; “ατέ 
του (δὰ τορμει δ" υἱδ.ν ἴῃε ρζορῆεξ 
Ῥτιοχηϊβεά ἴῃ ευϊ. χνιϊ!. 15, “ὙΤΠε 1,οτὰ 
1τῆγ ἀοά νἹ]] ταῖβε ἂρ υηΐο ἴπεα ἃ ρσορῃεῖ 
ἴτοσῃ ἴῃ6 τηϊάβε οὗ ἴῆςο, Κα ὑπο πιο". 
ΑἸ]υβίοη 15 πιδάς τὸ τηἴ8 ὑγορῆεῖ ἴη ἴους 
Ρίδοεβ ἰῃ {π|8 ἀοβρεῖ, τπῸ ὑγεβεηΐ νεσβε 
Δηὰ νεῖ. 25 οὗ 118 σμδρίεσ; δ͵80 ἱπ νὶ. 
14 δηὰ νὶϊ. 45σ. Τῇδι {ξε 7εννβ ἀϊά ποι 
8ε6 ἱπ {Π18 ρσορῃεὶῖ ἰῇς Μεββίδῃ ψουϊὰ 
ΔΡΡεᾶσ ἴτοπὶ ἴπε ργεβεηΐ νεῖβε, ἀπά δἷβο 
ἕτοτη νἱΐϊ. 40: “ϑ8οπῖε βαϊά, Οὗ ἃ τσυῖῃ τη 18 
18 τῆς ῥσορδεῖ ; οἴπειβ βαϊὰ, ΤῊ ἰβ {πὸ 
ΟἸσίβε "ἡ. Ὑῆὲ [εννβ ἸΙοοκεά ἴοσ “4 ἔδτἢ- 
[1] ρσορδεῖ" (1 Μᾶδοο. χίν. 41) Ψῆο νν88 
ἴο ἰεγπλίηδῖς ἴῃς ῥγορῃεῖῖς ρεγίοά δπὰ 
υϑῆλεσ ἰπ ἴῃς Μεδββίαπίς σεῖρτι. Βυΐ δἔξοσ 
Ῥεῖεσ, 88 τεοοσάβὰ ἰῇ Αςῖβ 111. 22, δρρ]εὰ 
1π6 ῥγορῆεου οὗ Ῥεῖ, ἴο ΟὨτῖδῖ, τῆς 
ΟΠ σι βείδη Ομυσοῦ δάορίεά τΠΐ8 ἱπίεγργε- 
ἰαϊίοπ. ὙΠε ὑξε οὗ ἴῃ6 ΡῬσορῆδου ὈΥ͂ 
ΟΠ γίβε Ηἱἰπιβοῖ ᾿υδεϊδεὰ τπ|8. Βυὲ τΠ6 
ἀϊδετεηῖ ἱπιεγρσειδιίοηβ ἴπυβ ἱπισοδυςεᾶ 

να τῖβε ἴο Βουης οοη[ιηδίοη, δη ἃ 88 [ἰρδτ- 
οοῖ ροϊπίβ ουξ, ἡοπε Ὀυξ ἃ [εἰν σοηΐεπι- 
ῬΟΤΑΙΥ ψῖἢ ΟὨσῖβε σουἹὰ 80 οἰεαγὶν ἤᾶνα 
εἱὰ τῆς ἀϊδεϊπεοιίοη Ὀείνεθη τῆς νο ἰη- 

τεγργείαιίοηβ. (ϑες θεδης᾽ 5 Ῥεεμάσῤίρ., Ὀ. 
121; Νεπάι᾽β Τεαολίηρ οὗ ϑέέϑις, Ἑ. Ττ., 
ἰδ ψῃ ἃπὰ οἡ ἴδε τεΐδιιοη οὐ “τς 
ΒῸΡ εἴ το Ἰεγεγηίδῃ, βεεὲ ΔΝ εθασ, Ρ. 330.) 
Ὁ 1818 αυεδίίοπ αἷδο Ϊοῆπ δηβυνεγεά 

“Νο" ; “ αυΐα Ῥτορῇοῖβ οτηηίδυβ εγαξ 
τδεβίδητίοσ "" (δρε). Τῆΐβ περδιίοη 

18 Ἔχρ αἰπεὰ ὃν ἴδε δῇισπιδιίοη οἵ νεσ. 23. 
Τῆυδ θεά ἴῃ 811 {πεῖς βυρσρεβείοηβ ἴῃ 6 
ἀερυῖίεβ δϑὶς οῃη το ρῖνε ἴπεπὶ βοπῖα 
Ροβίτίνε δοοουπὶ οὗὁἨ δι πηβοὶῖ, τπὶ {ΠῸΥῪ 
τηῖρῃξ ποῖ ρὸ Ὀδοὶς ἴο ἴποβε Ψῆο βεπὶ 
ἴπεπὶ νἱῖπους Πανίπρ δοσοπηρ! 5ῃεά τῆς 
οὐ͵εςὶ οὗ ἐμεῖς τπηϊβδίοη. Τὸ τῃϊ8 βεοοπά 
τίᾳ εἶ; τί λέγεις περὶ σεαντοῦ ; (νετ. 23) 
Ὦς σϑρὶἰεβ ἰῃ νοσάβ τηδάς ἔτη ]]ᾶγ ὉῪ ἴῃς 
ϑυποριείβίβ, ἐγώ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 
ὲ “ον ὃ προφήτης; Ιοἤπ ΔΡΡΙΐΪε8 
το Ὠίπηθε 1 (Π6 ᾿νοχὰβ οὗ 18. χὶ. 3, δ]επαϊησ 
ἐς ὑνὸ οἶδυβεβ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
Κυρίον ἀπὰ εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβουᾳ 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἱπίο οπε;: εὐθύνατε τὴν 
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καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης." 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ͂Ν ΄. 

24. Καὶ οἱ ; ἀπεσταλμένοι ἧσαν 
ἐκ τῶν Φαρισαίων - 25. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν, καὶ εἶπον αὐτῷ, “Τί 

οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς, οὔτε Ἡλίας, οὔτε ὁ προφήτης ; ἢ 
Ὁ ΜῈ ΒΗ, τι, 26. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιωάννης λέγων, “Ἐγὼ βαπτίζω " ἐν ὕδατι " 

1ΜῚ χίν. 24. μέσος δὲ ὁμῶν ἕστηκεν," ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 27. αὐτός ἐστιν ὁ 
ἾᾺΑ ταῦὲ 

ςοπδίσ,, 
υυδΌλ}}ν 
ἰπῆῃ. οἵ 
ἕει. 

ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν - οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ 
ἄξιος ὁ ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος." 
Βηθαβαρᾷ ὃ ἐγένετο πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων. 

28. Ταῦτα ἐν 

Ύ.Ε. ἴῃ ΗΟ ΑΞ20 8, εἴς, ; ψἰτπους ἀγιοὶς ἴῃ ΚΑ ΒΟ". 

37. ἴπ ΑΟΧΣ, εἰς. ; στήκει ἰπ ΒΙ», δάἀορίςἀ ὃν ΜΝ.Η.Ε. 

3 βηθανια ἰπ ΜΝ ΑΒΟΡΈΕΟ, εἴς,., ἀἀοριεὰ ὃν Τὰ ΤΟ .Η.Ε. 

ὁδὸν Κυρίον. ΒΥ δρρτορτίαείηρ τΠ|5 ῥγο- 
Ῥδεεῖς ἀεοοτϊρείοῃ 7οδπ ᾿άεπεῆεβ Βἰσλβοὶ τ 
88 τῇς ἱπιπιεάϊαίς ῥγδοισβοῦ οὐ τῃ8 
Μεββίδῃ ; ἀπά ργοῦδϊυ αἷβο Ηἰπί8 παῖ 
δὲ ΠΙπΊΒε}: 18 ὯῸ ρεζβοπᾶρε ΨΟσίΥ παῖ 
ἱπαυΐγν βῃουϊὰ τογπιίπδίῖε οὐ πὶ, ὃυὲ 
οηἷγ ἃ νοίςα. [Ἡδγδοϊεοη πϑϑῖὶν σταάυδίεβ 
τενεϊατίοη, βαυίηρ ἴδε τῆς ϑανίους 18. ὁ 
λόγος, Ἰοῆπ 18 φωνή, ἴῃς ψΠοῖε ρτο- 
ῬΒεῖῖς οτάεσ ἦχος, ἃ πιετεὲ ποῖβε; ἴοσ 
ΨΏΙΓΘΙ Πα ἰ8 ἢ βοπῖς ᾿υβεῖςς σερυκεά 
ὃν Οτίρεη.) “ἼὙΒε ἀεβετγι," ἃ ρδίῃϊ!εββ, 
ἔτυ 1:88 ψναϑία δι βυτηῦο 15ε85 τῆς 
δρί γι] οοπάϊείϊοη οὔ τ1π6 Μεββίδμ᾽ 8 
Ῥεορίβς. Εοσ ἴδε Ἴοπιπρ οὗ {πεῖς Κίπρ 
Ῥτεραγαδιίοῃ τηιβὲ θὲ τηδάδβ, ἜἼβρεοίδ!!ν ὉΥ 
Βυςοἢ τερεηΐίποα 88 [οἢπ ργεδομεά. “1 
Ιδβγδεὶ γερεηὶ Ὀυϊ ἔοσ οπς ἀδυ, ἴῃ Μεβϑβίδῃ 
ὙΠ οοπλα." ΟΥ ΜΜεθεσ, Ρ. 334.---ν σ᾿ 
24. καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν 
Φαρισαίων. ΤῊΐβ ρῖνεβ υ8 (πε πηεαηίπρ 
“Απά πεν μαὰ Ὀεεπ βεπὶ ἔγοπ,᾽" ννῃϊς 
8 ποῖ 80 σοηρτυουβ ἢ ἴπε ςοπίεχί 48 
“Απὰ {πεν ννῆο ψΜεσε βεπὶ ψγεσε οὗ ἴπῈ 
Ῥμδγίβθαβ "᾿; Ὀεσαυῦβα Ἀρρδγοπῖίν 118 
οἴδιιθε ννδ8 ἰηβεγίεὰ (ὁ Ἴχρδίη τῆς Το ονν- 
πᾷ φιεβείοη (νεγ. 25): τί οὖν βαπτίζεις 
“ον ὃ προ ; Βουπάϊπρ οἡ Ζεςῃ. 
ΧΙ. σ, κ1π παῖ ἀδγ ἵπεγε 5}4}} ὈὉε ἃ 
Τουπίδίη ορεπεά ἴογ βίη δηὰ ἴοσ ὑποϊεδη- 
Πε58," δηὰ οἡ Εζεϊ. χχχνΐί. 25, “τπδη 
ΨΜΗΠΠΕΠΡΞᾷ,ᾧ Βρείηκιε οεαπ ναῖεσ ὕροη γοι,᾽" 
ὝΠΕΥ εχρεοίεά ἃ ρεπεγαὶ ρυτίβοδείοη 
Ῥείογε ἴπε σογπγίπρ' οὗ πε Μεββιδῃ. ἤεηςς 
πεῖς ααυδβιίοη. 17 Ἰοῆπ νγᾶβ ποῖ {πὰ 
Μεββίαῃ, πος τῇς ργορῃεῖ, πος ἘΠῚ48 ἱπ 
οἶοβε ςοππεοϊίοη νπ ἴπῈ Μεββίδῃ, ᾿νὮῪ 
ἀϊὰά με Ὀαριῖβε ὃ Σἱρπεοοι (Ηον. Η εδ., 
Ῥ. 965) φυοίεβ ἔτοπη Κιἀἀυβῃϊπ “ ΕἸ188 
νεηϊς δὰ ᾿πιστηυηάοβ ἀϊδεϊηρυεπάυπι εἰ δὰ 
Ῥυγίβοαπάυπι ". ὅ8ες 4150 Απιπιοπίυβ ἀπά 
Βεζα αυοϊεά ἱπ Ιἀπιρε. [π τερὶν ἴὸ 
188. οὈ]εσείοι οὗ ἐπ6 ῬΠαγίβεςβ (νεσ. 26) 
7οῆπ βαυβ: ἐγὼ βαπτίζω. .. τοῦ 
ὑποδήματος, “1 [ῸΓ ΠῊΥ Ρατὶ Ὀαριίβε ἢ 
“ναῖες "; τ86 ετηρῃδιῖς “1 ἰεδάϊη υ8 

ἴο ἐχρϑοὶ πιεπιίοη οὗ ἀποῖδμεσ ἡ Βοπὶ 
ἃ ςοπίταϑε ἰβ ἀγᾶννῃ. Τηΐ8 οοηπίγαβι ἰ8 
ἕατῖπεῖ βιρηϊβεὰ ὃν δε πιεπείοη οὗ (Π6 
εἰεσηεπε οὐ τπε δαριίβπι, ἐν ὕδατι; ἃ 
τ θγοῖν βυτηδοῖ!ς οἰεσηεπῖ, Ὀὰς 4ἰ5οὸ {πὰ 
εἰεσηεπὶ ὈΥ Ὀαριίβση ἰη νυν ἰοἢ ρσεραγδιίοη 
ἔογ ἴπε Μεββίαῇ ννᾶβ ἴο ὃς πιδάες. Απὰ 
7οΠ π᾿ 5 δαἀπηιπιβιγαϊίοη οὐ [ἢ 18 ρσδούγβοσυ 
Ῥαριίβηι ἰ8 15 τὰ ὉΥ τῆς ἴδοϊ ἢς ἱπὶ|- 
πηοάϊδιεῖν δίδίεβ, μέσος ὑμῶν στήκει ὃν 
ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Ηδά ἐλεν Ῥεεη δινατα 
οἵ τηῖβ ργεβεπος (ὑμεῖς απιρῇαιίς) 45 ]οῃπ 
ΔΒ Ἀννᾶγα ΟΥὨ ἰϊ, {πε ςουϊὰ ποῖ δᾶνε 
Τδαϊ!επρεά ἐπα Ὀαρεβπὶ οὗ ]ομπ, Ὀεσαυβα 
εξ ννᾶ8 ἴῃε ἀϊνίπεῖγ ἀρροϊπιεὰ ρῥγεραγα- 
τίοπ ἔοσ {πε Μεββίδῃ᾽β δάνεηπ.0 Τδῖο 
ΒΟΔΓΟΕΪΥ Διηουπῖβ ἴὸ παῖ ᾿ματὴρςε 6818 
ἴ, “πονᾶ δχρζοῦγαϊίο ἱρηοσγαπεῖδα 
Ῥαγίβδεοσυπι" (18. χίϊ. το, χχίχ. 14), 
δεσαυβε 88 γεὶ {ΠῸῈῪ πὰ δὰ ἢο ορροτ- 
τὰην οὐ Κηονίηρ ἴῃς ΟἩτίβι.---μέσος 
ὑμῶν. ὙΠεῖεΕ 8 ΠῸ τεᾶϑοῦ ΨνὮν τῆς 
τνογάβ βῃουὰ ἤοὶ ὃῈ ἰᾶκεη δέχου. 80 
Ἑυικῃγτηΐυ5, ἦν γὰρ ὁ Χριστὸς ἀνα- 
μεμιγμένος τότε τῷ λαῷ.--ὀπίσω μου 
ἐρχόμενος, ἀεποιίϊπρ ἴῃε ἐνινισήϊαξε 
Διτῖναὶ οὗ ἴῃς Μεϑβϑβϑίδῃ δπὰ οῃη᾽ 5 οἴοβα 
ςοηπεοιίοη ἢ Ηἰἷπ. ΗεἜε ἰβ8 ἔωσῖπες 
ἀεβογί θεὰ τοϊδείνεϊν ἴο Ἰομπ 88 ἱποοη- 
φεἰνδον εχδϊιεὰ αῦονε Ἠίπ), οὗ οὐκ εἰμὶ 
νον ὑποδήματος. Τὴε ρτατγηγηδιῖοδὶ 
ἔοτπὶ δάπητεῖηρ ὈοΈἢ τῆς τεϊδεῖνε ἀπά ρεσβ. 
Ῥιοποῦη ἰ8 Ηεδγαϊβιῖς. ἄξιος ἵνα 4150 
δἴδπαάβ ἱπβϑιεδά οὗ ἴπε οἰδϑϑίςδὶ Ἴοπϑίγις- 
τίου τὰ τῆς ἰπβηϊεῖνε. Ταϊπγυάϊϑὲβ 
αυοῖε πε βαγίπρ : “"Ἔνετυ βεγνίος νν]οἢ 
ἃ δβεσναηὶ ν}}]} ρεγίογπιὶ ἴοσ 5 πιδβίοσ, ἃ 
ἀϊδοῖρὶς ΨΗ] ἀο ἔος ἢΐἰβ Κδθρὶ, ἐχοθβρὲ 
Ἰοοβίπρ πὶβ βαπάδλὶ δοηρ ".---  εσ. 28. 
ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ. .. βαπτίζων. Τῆε 
Ρίαςσε 18 πιεπείοπεὰ οἡ δοσουης οἵ ἴῃς ἱπη- 
Ῥοσίδπος οὗ ἔπε ἐδϑιϊ πλοῦ ἴπ8 Ὀοτης ἴο 
7εβυ8, ἀαπὰ Ὀεοδιυβε ἔπ Ἔνδηρε δὲ Ὠἰπι- 
5861 1π 411 ργοθδθ  ν ψγᾶ8 ργεβεηὶ δηὰ ἴὰ 
ν»8 πδίυγαὶ ἴο ἢΐπὶ ἴὸ πδπηε ἰξ. Βυὲ 
ΒΕΓ ννᾶβ ἰΕ) ὙΠετς ἰβ πὸ ἄουδιὶ (μαὶ 
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29. Τῇ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όος 

ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς Χ χοᾶ, χἷ, 

αὐτὸν, καὶ λέγει, ““Ἴδε ὁ " ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ' αἴρων τὴν ἁμαρτίαν ὅτ γ" : 

πε τεδάϊηρ Βηθανίᾳ 8 ἴο Ὀς ρτοίειτεά, 
ὙΤῆε δἀάϊεϊοη πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου οοη- 
Ἀσπὶβ (Π18 τεδάϊπρ ; 88 ἴῃς εχίβίεπος οὗ 
ΒεῖπαπΥ πᾶ Τεγυβαὶεπὶ τοπάθγεά ἴῃς 
ἀἰδαπρυϊδπίηρ ἀεβίρηδιίοη πεοαββϑσυ. 

Βεῖδδην τὸ ΓΝ  Σ 3 πιεδηΐηρ “ θοαῖ- 

Βουβς," ἀπά Βειῖμαδαγα Βανίπε τῃε βαπιε 

τηδδηίηρ; [πῺ} ἃ ἴειτυ ὈοΔ1] ἰ8 'ξ ποῖ 
ττο-: 

οββίδ]ς τπαὶῖ (ῃς βαπὶς οἶδα πηᾶὺ πᾶνε 
θῶ οδἰ]εὰ Ὁγ Ῥοιδ παπιεβ ἱπά γε πεν ὃ 
Ἠεπάδεβοη (Ῥαϊφείϊπε, Ῥ. 154) βυρρεβίβ 
τὰας ροββινῪ τῇς εχρίδηδιίοπ οἵ τδ8 
ἀουδείυ! τεδάϊηρ 18 τῆδε τῆς ρίαςς τείεγγεὰ 
(ο ἰ8Β Βείδαραγα ψῃο ἰἸεὰ ονὸσ ἱπίο 
Βειϊπδηΐα, ταὶ 18, Βαβἤῆδῃ. ΘΙ πΉ ΠΑ Ὺ 
Οοπάεγ (ἢ απάδοοξ, Ῥ. 320) 5Δγ8 Βεῖμαπῖα 
Ῥεγοπά ]οτγάδη 18 ενϊἀεπεῖν τῆς ῥγονίηος 
οἵ Βαΐδπεια, δπὰ ἰῃε ἔογά ΑΡδιδῆ πον 
ἀϊδβεοονετεά 6845 ἰηῖο Βαΐδπεα. Αἱ [δῖ8 
Ῥίαος “]οῦη ννᾶβϑ, Ὀαριἰϑίηρ," ταῖποτ 
τπδη “ ]οῆη ννα5 Ὀαρεἰβίηρ ". 

γν. 29-34. Τὴε τοϊέπεες οὗ οληπ δαδεά 
Ο" ἐπε εἰρη αὐ ἐπε δαῤέϊδηι ΟὗἨ γε5η5.--- 
Ψεσ. 29. τῇ ἐπαύριον, ἴμε ἄγει ἱπβίδπος 
οὗ ]οδηΒ δοουγαῖες ἀεβηίείοη οὐ εἰγηδ. 
ΟΥ. 35, 43, ἰϊ. 1. ὙΠὲ ἀερυϊαϊίοη πδά 
νυ άγαννη, Ὀὰϊ τς υ808] οσονά διἱγαοῖεά 
ὉΥ ]οδπ ψουἹὰ θὲ ργεβεηῖ. “Τῆς ἰπ- 
αυϊτῖεβ πιδάς ἴσο 7εγυβαίεσση ψουἱὰ 
πδἴυγα!γ ογεαῖς ἐγεϑῃ ἐχρεοιδίίοπ Ἀπηοηρ, 
7οΠπ᾽8 ἀϊβοῖρίεβ.. Αὲ {Π|8 οτβὶ8,"" εἰς. 
(ΥΝ εβιοοιι).---ῇ-ιλέπει τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχό- 
μενον πρὸς αὐτόν. 6818 πδὰ αὐ 
ΤἝΟΘΠΓΥ τεϊυγηεὰ ἔτοπὶ τς τεϊίσοπλεηῖ 
ἐπ τπ6ὲ ψΠάοσπεββ, δηὰ πδίυγα! ν βουρῆς 
7ομπΒ σοπιρᾶηνυ. ἀασουπὰ Ι͂οῆη Ηδ ἰβ8 
τήοζα Πἰκεῖν ἴο ἢπὰ τεςεριίνς βρίγιῖβ τῃ8π 
εἰβενμεγε. Απά ἰξ ρανε Ηἰβ μεγαὶἅ δῃ 
ΤΡΡοσίη ἐν ἴο ργοςϊαἱπὶ Ηΐπι, ἴδε ὁ 
ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν αμαρτίαν 
τοῦ κόσμον. Τῆε δτίις]ε ἱπάϊοαῖε5 παι ἃ 
᾿μελωνω τνπο οουἹὰ {πυ5 Ὀε ἀεδὶρηδιεὰ πδὰ 
δθῇ εχρεςῖοά; οὔ ἰξ τῆν τηθγοὶν δα 

ἱπιγοάδυςίοσυ ἴο ἴπ6 ζυγίμεσ ἀεβηϊτίοη οὗ 
{π6 ϑυςοεεάϊηρ οἶδυβε.---τοῦ θεοῦ, Ρτο- 
ν᾽ εά Ὁν αοά; οΥ “ Ὀγεδά οἱ ἀοά,᾽ νἱ. 
33; αἷβο Εοπι. νἱῖϊ. 32. [{ ἰβ ἱπῃηροββίδῖ8 
ἴο ϑύρροδθ νυ τῆς δυῖποτγ οὗ Εεες ἤτονιο 
τδῖ Ὁ τπ 15 Ἐ{π|6 “τῆς 14π|} οὗ ἀοά " τῃε 
Βαρεῖβε πιεγεῖν τηδαπὶ ἴὸ ἀεβίρπαῖε [6ϑι5 
85 8 τηδῃ “[}]} οὗ σεπιίεπεββ Ψῆο Του 
Ῥαπθπεῖν θεᾶς 1115 ἰο νῃϊςἢ Ης ψου]ὰ 
Ὧδε βυδ)]εςίεὰ " (ο΄ Ατίβιορῃ., Ῥαχ, 935). 
Τῆς βεςοηά οἴδυβϑε ζογοϊά5 ἘΠ18 ἱπίεσρσγε- 
τλιίοπ, Ηε ἴβ ἃ ἰδπιὺ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν, 

17ο. ἐϊ,. 2. « Ρεῖ. ἐ. το. 

ἀηὰ ἔπαγε 18 ΟΠΪΥ οπὲ ἸΥΑΥ ἱπ ΨΒίοἢ ἃ 
ἴδ σδῃ δκε ἃννδυ δἰπ, δηὰ τπδὲ ἴβ ὉῪ 
βϑοσίῆςε. Τῆς ἐχργεββίοη τηΐρῃξ βυροοσε 
πὸ ρίσίυτα οὗ τῆς βυβετγίηρ ξεγναπι οὗ 
τε Τοζὰ ἰπ 18. 11|., “1εὰ δ ἃ ἰδπὶρ ἴο 
πε δἰδυρμῖον," Ῥαϊ ὑπ]ε88 τπε Βαρὲϊβι 
δὰ ῬγενίουβὶΥ θεεὴ βρεδίκϊηρ οἵ {18 
Ῥατὶ οὗἉ ϑοζίριυτα, ἰξ 18 ἀοιθιυ] νν μοῖλιοῦ 
ἔποβε ννῆο πεζὰ Ὠἰπὶ βρεδκ ννου]ά τῃϊπὶς 
οὗ ἴ. [Ιπ ᾿δβδϊδῇ ἰξ 18 δἃ8 ἃ βυπιροὶ οὗ 
διίεπξ ἐπάυγαπος (ἢς [Δπ|Ὁ ἰ5 ἱπιγοάδυςςά; 
ΕἸ ἰξ 18 845 ἴΠ6 ΒΥΠΊΡΟΪ οὗ εΔοτίῆςε. [ἰ 

ἷ8 πεβά] 688 ἴο ἀΐβοιιββ ννῃεῖμεγ {πε ραβοῃδὶ 
Ἰδτὴ οσ ἴῃ6 Ἰατὴῦ οὗ ἀδιϊν βδοσγίῆος ν"ἂβ 
ἴῃ τῆς Βαρεῖβι᾽ 8 που ρῃῖβ. Ης υβεά “186 
ἰλιη᾽" 848 πε βυτηδοῖ οἵ βδογίῆσε ἴῃ 
ἕδηεταὶ. Ηδσα, Πα βαυ8, ἰ8 ἴῃς σα! ν 
οἵ ψ μοῦ 411} δηΐπιαὶ βδοτίῆςε νγᾶβ τῃς 
ΒΥΠΊΡΟΙ.--- αἴρων, ἴῃ Ῥτγεβεπῖ ραγιϊςἰρὶς, 
ἰηάϊςδεπρ εἶνε σμίεῖ ςπαγαςιογιβεῖς οὐ 1Ὲ 6 
Ἰατὴρ. αἴρω Π48 ἴῆτεε τηεδπίηρϑ: (1) ἴο 
ταῖβε οσὐ ἢ τρ, Ἰοΐπ νἱϊϊ, 59, ἦραν 
λίϑους ; (2) ἴο ῬεΘᾶγ οζ φαγσγυ, Μί. χνὶ. 24, 
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ ; (3) ἴο τε- 
Τονε ΟΥΓ[ὁἉῺΩἴ8Κα ἄὐνᾶν, [οῦῃ χχ. 1, οὗ τῇς 
βίοης ἡρμένον ἴτοπι ἴῃε βερυϊοῆτε ; δπὰ 
1 ]οδπ 1. 5, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, τπᾶς 
Ηε πιῖρῃς ἴακα ἀννᾶὺ δῖπβ. [ἢ ἴδε υχχ 
φέρειν, ποῖ αἴρειν, ἰβ τεριιϊατῖν υϑεά ἴο 
ἜΧρύεββ ἴπῈὶ “εδγίηρ ̓" οὗἨ βίπ (βεα 
Ιενιεἰσυβ, ῥαδοίνι). [πῃ 1 ϑ8πὶ, χν. 25 
54} Ὀεβθεομεβ ϑαπηθεὶ ἴῃ τῆς νοσάϑ 
ἄρον τὸ ἁμάρτημά μον, ννῃϊο ἢ ΟὈν! οὐ 5 Υ 
πλδᾶπβ “τεπιονε ἡ (ποῖ “Ὅεδτ᾽ ΠΊῪ 
δίῃ. 80 ἴῃ τ ϑ8π|ι. χχν. 28. Βυΐ ἃ Ἰατηῦ 
οδῃ ταπίονε δἰπ Ομἷν ΟΥ̓ 5Βδογίβοίδ!!ν 
Βεδγίηρ ἰξ, 8ο τὶ ἤετε αἴρειν ἰποΙυάε8 
δηὰ ἱπρ]168 φέρειν.--ττοῦ κόσμου, ο΄, τ 
7οδη ἴϊ. 2, αὐτὸς ἵλ' ς ἐστὶ .. περὶ 
ὅλον τοῦ κόσμον, ἀπά εβρεςῖδ!ν ῬΏΠΟ᾽ 8 
αϑϑογίίοη χυοϊεὰ Ὁν Μνειδβιείη [πὶ βοῖηα 
βϑουϊῆςεβ ἡγεσε ὑπὲρ ἅπαντος ἀνθρώπων 
γένους. 

Ιὴ τηῖ8. νεῖβὲ Ηοϊισπηδηπ ἤπάβ ἔννο 
τ δι κβ οἵ ἰαϊα ἄδῖθς. (1) Τῇ Βαριῖϑε νγὰβ 
πιο ϊν ἃ τπιᾶπ οὗ ἢὶβ οὐνὴ ρεορῖς, 
ὙΏΟΒ6 εΥα πενεσ γαηρεά βεγοπά ἃ [εν 88 
Βοτίζοπ ; γεῖ πεγα πε ἰβ γεργοβεηϊεά 88 
ἔτοτῃ τμ6 ἤγβε ρεγοεϊνίηρ᾽ πδὲ {Π6 ννοσῖς οἱ 
7εθὺ8 ννὰβ νδὶἰἃ ἔοσ δ[] πηεθ. Απά (2) 
ἐπα δ! υβίοη τὸ {πε βδοσίῆς! δ] εβίοδον οἵ 
ΟὨ γίβι β ἀδδῖῃ οου]ὰ ποῖ ἴανε Ὀεεη πιδᾶς 
111 αἴζοσ δῖ ενεηῖ. ϑίγαυιββ8 βίδιςά {Π|5 
ἀθέου εν ἢ 8. υδὰδὶ Ἰυςίάϊεγ. “80 
ἑογαῖρη ἴο 1π6 οὐττεπὶ ορίπίοπ δὲ ᾿δαβὶ 
88 ἴΠ18 ποϊίοη οὗ τῆς Μεβείδῃ {παῖ τς 
ἀϊβοῖριεβ οὐ 7165118, ἀυγίηρ ἴθ ΨΠοὶς 
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τοῦ κόσμου. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝῊΝ -, 

30. οὗτός ἐστι περὶ! οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου 
ἔρχεται ἀνὴρ, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 
31. κἀγὼ οὐκ ἥδειν αὐτόν 

Ὁ ΜΧ.11ο. τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων." 

ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ, διὰ 
342. Καὶ ἐμαρτύρησεν 

ἘΠ ΡΣ Ἰωάννης λέγων, “" Ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ 

Ἰ νγπερ ἴῃ 5380, Οτὶ 
ἴῃ ἴδῖς ἀτεεὶς Ῥτοϑε. ὄρι 

Ῥειίοά οὗ τδεῖς ἱπίεσοουτες ἢ Ηΐπι, 
οουὰ ποῖ τεσοποὶϊς τμοπηβεῖνεβ ἴο ἰϊ; 
ἃηὰ ψ δε Ηἰ8 ἀεδῖῃ μαὰ δοῖυδ|}ν ἴᾶκεπ 
Ρίδες τμεῖς ἰσυδὲ ἱπ Ηΐτ 28 ἴε Μεββίδῃ 
88 υἱέετι!γ οοπίουηάεά.᾽" Ὑεῖ δϑίτγδυβδ 
Βίτηβεῖ δάπηῖῖβ ἐμὲ “ ἃ ρεπείϊγαϊτίηρ τηϊηὰ 
1κεῈὲ τμᾶὶ οὐ ἴδε Βαριίδι πιρῃῖ, ὄἌνεῃ 
Ῥείοσε ἴῃς ἀθδῖῃ οὗὨ εβι8, γψαΐπες ἴτοπὶ 
τῆς ΟΟΤ. ρῃγαβεβ ἂπά ἴγρεβ {πε ποίίοῃ 
οὗ ἃ εβυβειίηρ Μεββίδῃ, δηά τπαὶ ἢ18 
οὔβουγε Πἰπῖδ οἡ ἴδε βυδήεςϊ πιίρῃς ποῖ 
ῬὈς Τοπηρτεπεπάεά ὉΥ ἢἰ8 ἀϊβοῖρ!ε8 δηά 
φοπίεπηροτγαγίεβ ". Τῆς βοϊυκίοη 15. ῥσο- 
ὈΔΑΌΪΥ ἴο ὃς ἐουηά ἱπ ἴπ6 ἱπίεγοοιγβε οὗ 
Ἰοβη ἢ 1εβι8, δηά εβρεοίδ!ν αἷς 
Ἧΐ8 τεΐυγη ἴτοπι ἴῃς Τεπιριδίίοπθ. ὙΠεβα 
ταςῃ πιιιβὲ ἢανε ἰδ Κεὰ ἰοηρ δη ἃ βαγπεβιὶν 
οὔ ἰῆες ψοῦκ οὗ ἴἰῆες Μεββιδῇ ; δηὰ ὄἼνϑῇ 
τδουρῃ δῆεν [8 ἱπιργϊβοηπιεπὶ Ἰοδπ 
8εεπΊ8 ἴο ᾶνς δὰ οἵπες τπουρῆιβ δδουΐ 
ἴῆε Μεββίδῃ, τπδὲ ἰβ ποῖ ἱποοηβίβίεπε 
ἢ δὶ τηλκίηρ τΠ15 βιδίεπιεης ὑπάεσ 
ἴδε ἀϊγεςῖ ἰηβιδηςς οὗ [65818. Δ ε πιυδὶ 
αἰβο οοπϑβίάες τμδὲ [0 ἢπ᾿Β οὐνὴ τεϊδίίοη 
ἴο ἴδε Μεββίδηϊς Κίηρ τηυδὲ πᾶνε γστεδιν 
διϊπιυίδιεά Ὠἷ8 τπουρῆῖ; δπὰ ἢῖ8 ἀεβίγε 
ἴο τεβροηὰ ἴο [Π6 οσανίπρβ πε βιίγγεά ἰῃ 
τδε ρεορῖε πιυδὶ πᾶνς ἰδ πὶ ἴο οοπϑβί δες 
παῖ τῆς Μεββίδῃ πγυδὶ θὲ ἀπά ἀο. ᾿ 

ες. 3.ο. οὗτος. .. πρῶτός ν. 
Ῥοϊπεῖπρ ἴο [εβι8 δες ἰδεπεῖῆεβ Ων δ 11. 
δε ρμεΐβοῃ οὗ ννβοπὶ ἢε διδὰ ρῥγενϊουβὶ νυ 
βαϊὰ ὀπίσω μοῦ, εἰς. ΟΥ̓ νετ. 15. “Αἴτες 
ΤῊΣ οοπΊεβ ἃ πηδη Ὑ»ΏΟ ἰ8 Ὀεΐογε πὶ 
Ῥεοᾶιδβε Ης νγν88β Ὀεΐοσε τὴς." τὡτῶε ΑΟΝ. 
ἜΜ ΏΪΟΒ ἰβ Ὀείογε πῆρ ᾿᾿ 8 ῥγεΐεσαδ]ε 
1δουρῇ ποῖ 80 ᾿ἰΐεγαὶ δ8 ἴῃς ΕΝ. “δι οἢ 
͵ἰ8 Βεσοπις Ὀεΐοτε πιε ᾿. Τῆς ννογὰβ τηθδῃ : 
“Θυδδεφυεπε ἴο πα ἴῃ ροϊπὶ οἵ {ἰπις 
ΠΟΠΊΕΒ ἃ πδῃ ὙΠῸ Π48 ραϊπεά ἃ ρἷδςε ἰῇ 
δάνδηςε οὗ τη6, Ῥεσδιιβε τ ννὰϑ εἴδεσιν 
Ῥεῖοσ ἴο πε ".--ὀπίσω ἔρχεται τείετ8 
ταῖμοσ ἴο βρᾶςς ἴπδηῃ ἴο ἰἴτης, “ αῇἔεσ της," 
Ῥυῖ ἢ τἴῃ6 ποιίοῃ οὗὨἉ ἱπιπιεάϊδον, οἴοβα 
Ὀεπὶπά, [ΟΙ]οννίπς ὑροη. ΑΒ οεογίδίηϊυ, 
ἕμπ μον γεν τείεγϑ ἴο ροβίξΐοῃ 
οἵ ἀϊρηϊν ; Ηδ δ48 σοπΊε ἴο ὃ ἰπ ἔγοπὲ οὗ 
τὴς, Οἵ δῆεδά οὗ πδ. 80 ιιβεά βοπ)είί π|ε8 
ἴῃ οἰδββὶς νυτί τεγβ; 88 ἔμπροσθ. τοῦ δικαίον, 
Ῥεείεσεά Ὀείογε δεῖς. Πδπ., 1297, 26. 

. ΟΡ. 2 ΤΒε88. 1. τσ, δηὰ 2 Οος. ἱ. 8. 
Ῥ.- Ἠοϊδεη'ε ποῖς ἰη ΡΙυξαγοῦ, δενοσίκ., Ρ. 181. 

ΤΒῖ8 υδὲ οουγγῆοη 

-ῦτι πρῶτός μον ἦν, δδεϊρτιίπρ ἴδε 
Ουηδ οὗ 18 δάναποεδ ροβίοπ οὗ 

Πὰς: Ης ννᾶβ δεΐογε πιθ. Εοσ πρῶτός 
ἐὸν 866 ΟἾΔΡ. χν. 18, τ 1 τὃς νοιτὶά 
δἴεῖ ἢ γοῦ, γε Κῆονν πρῶτον 

ὑμῶν μεμίσηκεν,᾽" ἀπά Ὑδη μὴ Μαζῦσ, 
ι Αῤοὶ., 12. Ιἱ ἴδ ἀϊῆςσυϊε το ἐβοᾶρε ἴῃς 
ἱπιρτεββίοῃ ἐμαὶ βοπηειίηρ πιοῖς ἰβ πιεδηΐ 
τῆδη πρότερος ννου]ά ἢανε οοηνεγεά, 
ΒΟΙΊΘ τῇοσε δὐῦβοϊυϊε ῥσγίογγ. Αβ οἱ 
πρῶτοι στρατοῦ ἅτε ἴδε οὨϊεῖ πηδ οἵ 
Ἰελάετε, ἰξ ταῖρι Ὀς βυρροβεά {πδὶ [οἣπ 
ταεᾶπῖ ἴο βᾶὺ ἴμδὶ ΟἸσίδὲ ννὰβ ΠΙ5 
Βυρτοπηε, ἴῃ νίτῖυςε οὗ ννῦοπι ἢς ΠἰπΊβεὶξ 
Ἰνεά δηὰ ννογκεά. Βυῖ ἐξ 18 πιογε ργοῦϑῦ!ε 
δε πηεδηΐ ἴὸ δβῆγπι (πὸ ῥτε-εχἰβίδηος οὗ 
πες Μεβϑβίδῃ, ἃ τπουρμε νυ δ ἢ πᾶν ἢᾶνα 
Ὀεδη ἀετγίνεά ἔτοτα ἴπε Αροοαϊγυριὶς θοοκβ 
(δεε Πεδηεβ Ῥεενά. δηὰ Ὀγυπηπιου 8 
ϑξειυϊει Με55.).--- ες. 31. κἀγὼ οὐκ 
ἤδειν αὐτόν, ἰ.ε., 1 ἀϊὰά ποῖ Κπον Ηἰπι ἴο 
ὃς ἴπε Μεβϑίδῃ. Μι. 1. 14. βῆοννβ τπδὲ 
οδη Κπενν [ε81}8 48 ἃ πιδῃῆ. ΤῊ!5 τηεδη- 
ἴῃ ἰβ αἰδο ἀειεγπιίπεὰ ὉΥ ἔπε οἶδυβα 
αὐάεά: ἀλλ’ ἵνα... ἐν ὕδατι βαπτίζων. 
Τῆε οδ]εοῖ οὗ ἴῃε Βαριῖβι᾽ 8 πχιββίοῃ ννᾶ8 
τ8ςε πιαηϊεβιδιίοη οἵ τπε ΟἸσῖβι, [τ ννᾶ8 
τε Βαρεῖβι᾽ 5 ργοδοῃίηρ δπὰ τῆς τε] !ρίουϑ 
ταονεπιεηΐξ τ ᾿ηϊταιθὰ νΐο ἢ βυτηπιοπεὰ 
7εβὺ5 ἰηῖο ρυδὶὶς 116. Ης δἷοπε οουϊὰ 
βαιϑέν ἴπε οτανίῃρβ αυϊοκεπεὰ ΌΥ ἴδε 
Βαριῖβι. Απὰ ἰξ ννὰβ δἱ ἔπε Ὀαρείΐβσῃ οὗ 
7εβι8, υηάδεγροης ἰῃ βυπιρδῖῃυ ὙΠ {δὲ 
βίη] ρεορὶς δπὰ 45 οὔς ψ ἢ (Βεπιὶ, τμδὶ 
τῆς ϑριγίι οὗ τῆς Μεββίδῃ νγὰβ ἔν ἱπι- 
Ῥατιεὰ το Ηἰπὶ δπὰ ΗςἜ ννὰβ τεοορηΐβεά 
ἃ8 ἴἰῆε Μεββίδῃ. Ηον ᾿οδπ δἰπιβοὶξ 
δεοᾶπης Τςοηνίηςεά ἴπδὶ |εβθὺ85 ννγαβ ἴῃς 
Μεβϑβίδηῃ πε Ἂχρὶδἰὶπβ ἴοὸ ἴδε ρεορῖε, νν. 
32-4.---Ν ες. 32. τεθέαμαι τὸ πνεῦμα. .. 
ἐπ’ αὐτόν. “41 πᾶνε δβεεὴ ἴῃε ϑρίτιεἪ 
ςοπηίηρ ἄοννπ κὸ ἃ ἄονε ουἱ οὗ εᾶνεη, 
δηὰ ἴξ τετηδίηθαὰ ὑροὸπ Ηἰπι.᾽" “1 ἢδνα 
Βεδῃ, ῬέΠδοιν ἰπ τείδσοπος ἴο τῃς εἰρη 
ἀϊνί εἶν ἱπεϊπιαϊεὰ ἰο Πίπι, ἱπ ἰῃς αὐ! ἀΐης 
ΔΒ] πες οὐ ψ ΏϊΟἢ μα πον δβῖοοά." 
ΑΙ οσά, τεθέαμαι ἰ8 υδεὰ (45 ἴῃ νεῖ, 14) 
π᾿ ἰϊβ βδεῆϑε οἵ βεείπρ νυ ἱπεε! Π! ρδηοα, 
ἢ τηεηίαὶ οὐ βρίττυ8] οὈδβεσνβδιίοη δπὰ 
ἱπέεσεηςς (ῳ΄. Ατίβίορῃ., Οἱομάς, 363, 



30-34. 

περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 697 

ἐπ᾿ αὐτόν. 33. κἀγὼ οὐκ 
ἤδειν αὐτόν - ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν " ἐν ὅδατι, ἐκεῖνός μοι 5 ναι. 46. 
εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν, 

οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι "Αγίῳ. 344. κἀγὼ ἑώρακα, 

καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ." 

“Ἡδλνα γοὰ ὄνεσ βεεη ἰΐ γαίῃ νἱέπους 
οἷουάβ)᾽}). [Ιπ ψῆδὲ βεπβεὲ ἀϊὰ τὲ 
Βαδρεῖβε “ βεθ᾽" ἴδε ϑρίτιε ἀδβοεπάϊηρ ὃ 
Οτγίρεη ἀϊβείποῖν ἀεοίασεά τμδὲὶ ἴπεβα 
ψοσάβ οἰκονομὶας τρόπῳ πται οὐχ 
ἱστορικὴν δι ιν ἔχοντα ἀλλὰ θεωρίαν 
γοητήν, [ῖ. 229. ΤὮς ὡς περιστερὰν ἐξ 

ρανοῦ ἀοεβ ποὶ πεσαββασγὶϊν Ἰηνοῖνε ἴῃ δὲ 
8η δοίυδὶ ἄονε νγᾶβ νἱ δίδ]ς. [ἴνν88 ποῖ ἴῃ 8 
ἅἄονε νος ψν 858 ἴο ὃς {πὲ βίρῃ ; Ὀυϊ, 88 
τδε Βαρεῖδι δδστσηβ ἴῃ νεσ. 33, ἴΠ6 ἀδβοεπὶ 
δηὰ δὐἱάϊπρ οὗ ἴπε ϑρίτϊϊ. Ἰοῆπ ννὰβ8 
βοδζοεῖν ἐπε ἐγρε οὗ πιᾶπ ψῃο ννουἱὰ ὃε 
ἀείετην πο ἴῃ ἂη ἱπηροτίαπε οοῦσβα οὗ 
δοϊίοη ΟΥ̓ ἴδε ἀρρεάγαπος οὗ ἃ δἰγά. 
ὙΜΠδὲ με βᾶνγ νγὰβ ἴῃς ϑρίγι ἀεβοἊςπάϊπρ. 
ὙΤΠῖβ ἢ6 οἂπ δεβὲ ἤᾶνε βεεῆ ἰπ ἴδε ἀε- 
ΤτΤηεδηουὺς οὗ }ε68ι.8, ἰπ Ηἰβ ον ηθβθ δηὰ 
Βυτηρδίῆν δηὰ Ποϊϊπεββ, 411 οὔ νος 
οᾶτας ἴο {πεῖς ρεγΐεςι δίοοπι δὲ δπὰ ἴῃ 
Ηὶδβ Ὀαριῖϊβπι. [ ννὰβ ἴῃς ροδββεββίοῃ οὗ 
1Π15 βρίσίς Υ Πεβδ τα ςοηνίποςά ᾿οῃη 
ται Ηξς οουϊά θαριῖϊδε ἢ ἀπὸ ΗΟΙ͂Υ 
ϑριτς. Ὑδαῖ {π|8 σοηνίοιίοπ οαπὶς ἴὸ 
δ δὲ ἔπε δαρείβπι οὗ (Ὁ γίϑε ἢ ἃ οἰεασ- 
Πε85 ἂηὰ ἤγηηηαθβ ψνῃοἢ δυϊμεπεϊςαιεά 
τ 48 ἀϊνίπε ἰ8 ρυδτδηϊθεὰ ὃν {πΠ6 ψψογάβ 
οὗ 118 νεῖβαεὲ. ἴῖξ ψ88 δ8 ρἱδίη ἴο διἰπὶ 
μας 1ε88 νν88 ροββεββεὰ Ὀγ ἴπε ϑρίγις 
85 ἰξ Ὡς Ὠδὰ βεεη ἴμε ϑρίγιξ ἴῃ ἃ νἱβ10]6 
8ῆαρε Αἰ ἱρῃτπρ ὑροη Ηΐτω. Τὸ ἃ πιϊπά 
ΔΟβογρεὰ ἴῃ τϊβ οπς ἰάθα ἰξ πᾶν ἤᾶνα 
δοίμδιν βεοπιεὰ 48 1ξ ἢε βὰν 1 ἘΠ Ὠ15 
Ῥοάϊγ ἐγεβ. Ατηδγοβε, 96 ϑαογανε., ἷ., 5) 
“ ϑρίγίτυ5 δυΐεπι βαηοῖι8 πο ἰῇ νατγί ταῖς 
σοΙυραθ, βοὰ ἰπ βρϑοὶς οοϊυπιῦδα 
ἀεβοεπάϊε ἀε ςοεῖο ᾿". Ὧδ ἄονεα νγ88 ἴῃ 
τῆς Εδϑὲ ἃ βδογεά δίγά, αηὰ ἐῃς Ὀγοοάϊηρ 
ἄονε ννᾶβ βυγῃροὶὶς οὗ τμ6 αυϊοκεηϊης 
φνδτγητἢ οὗ πδῖαστε. [Ἃ}ἢΩ. ον βῆ τίη ρ8 
6 ϑρίειε μονεσίπρ ονὸσ 1Π6 Ργίτηβναδὶ 
ΜΔΙΕΙΒ 18 ἘΧΡΥ ΒΒ ν σοτηρδγεὰ ἴο ἃ ἄον : 
“ Θρίσυ8 Πεὶ ἐδσεθδίοσ ΒΌΡΕΙ 8488, 
δἰςαςϊ οοἰυταρα, φᾶς ἑεγίας βαρεσ ρι}]}]05 
δύυοβ πες ἰδηρίξ 1108᾽. ΟΥ̓ αἷϑβο Νοδῆ᾿β 
ἄονε 48 ϑυγροῖ οὗ ἴῃ6 πὸνν ογαδίίοῃ. 
(8εε ϑυίςες, 5.0.) περιστερά, δηὰ ϑίγδιιδ8, 
1., 362.) ϑυοῖ ἃ βυγηδοὶ οὗ {π6 ϑρί τε 
νου βοδγοεῖν δᾶνα Ῥεδη ἱπιαρίπεὰ ὉΥ 
τῆς Βαριίβε, οὸ ννᾶβ 811 ἔοσ βίεσῃι δπά 
νἱοίεπε στιθιμοάβ.---Νεσ, 33. κἀγὼ οὐκ 
ἤδειν. .. ἐκεῖνός μοι εἶπεν. Βεοδυδε 
οὗ [δε ἱπιροτίδπος οἵ ἴδε ἰδεπεϊβοαίίοη οὗ 
ἴδε Μεεβίδῃ ἴδε Βαριίβε σοϊϊεγαίεβ [μαὶ 

διῖβ ῥγοοϊαπιδιίοη οὔ [εβδὰ8 τψνᾶβ ποῖ ἃ 
Ῥτίναῖα ἰάεα ἔοσ ες Πα δοπα τνᾶ8 
ταβροπβίδῖε, οὐ ἴδπε οοπίγατν, δ ΨῸ 
μι βεηὶ δἰπι ἴο Ῥαριίβε μαὰ ρίνεπ Ηἰπὶ 
1818. βρη ὉΥ νοῦ τὸ τεσορπίβε τῆς 
ΟἸσίβι.---φ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς... . πνεύματι 
ἁγίῳ. 1,Κ. (ἰϊ. 16) «448 καὶ πυρί, ννῃϊςἢ 
οὐοοδδίοπβ ἴδε νν6}1-Κηονῃ υἱΐεγαπος ἴῃ 
Ἑξεος Ηονιο : “ Βαρτίβπι τηδᾶπβ οἰεδηβίη δ, 
ἃηὰ ἢτε πιεᾶηβ ψνδιπίῆ. Ηον οδῃ 
ΨΆΓΓΛΤΗ οἰεαηβεῦ ὙῺῈ ἈΠΒΜΜΕΙ ἰ8 {παῖ 
τΟΓΑΙ νγαστης ἢ ἀο68 οἰεδηβθ. ΝῸ ἤεατί ἴ8 
Ῥυγε τ8δῖ ἰβ πηοξ ραββίοηδίε ; πὸ νἱγίυε 8 
βδίς ἴῃδὲ ἰβ ποῖ επιιιβίδδεῖς. Απά βυςῇ 
δῃ δηςπυδίαβειο νίγίας ΟἸγίβὲ 88 ἴο ἰπ- 
ττοάυςο." [πη δ(εστηίησ παὶ ἴῃς ΟἾγίβὲ 
Ὀδρεῖβεβ ἢ τς Ηοΐγν ϑρίγιε, αηὰ τῆδὲ 
τηϊ5 15 νμδῖ ἀϊδείη σα δῃεβ8 π6 ΟἩτίβε, ἐπ 8 
Βαρεῖβε βίερβ οἡ ἴο στουυμὰ ννβεσε δΐ8 
Αἰητηλδτίοηβ οδη δε ἰεβίεὰ Ὀγ ἐχρεζίεηςε. 
ΤΒ5. ἰ8 δε διηάδαπχεπίαὶ δγιίοὶθ οὐ τὰς 
ΘΟ γιβείδῃ Ἵγεεά, Ηδ8 ΟἸγίβε ροννεσ ἴο 
τοῖα τῆξη ποὶγὴὸ Ηἰδβίοτυ ρῖνεβ ἴΠ6 
δῆβννε. ὍΤδα δββθηςα οὗ [ἴῃς ΗοΪν ϑριγιε 
186 σοπιηπιιπίςδιίοη: |6δὺ8 Ὀεὶησ {πα 
ΘΟ σῖβε, πε δποίπεεά ψνἱἢ ἐπε ϑρίσίε, πχυβὲ 
ςοπιπιυηΐςαϊα ἰξ.--ν ες. 34. κἀγὼ ἑώρακα 
κεν ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ. “Απάὰ 1 πᾶνε 
βεθη δηὰ ἤᾶνε ἰεβεϊ θεά {πᾶς τΠ|8 8 {πὸ 
8οη οὗ ἀοὰ." ὙὍὙῇε ϑυποριῖβίβ 161} 8 
ἴμαϊ ἃ νοΐςβς ννᾶ8 Βεατὰ ἂ τπ6 Ὀαρείβπι 
ἀεοϊατγίπρ “1818 18 Ὧν δεϊονεά ϑοπ"; 
δηὰ ἰπ τε Τεπιριδίίοη ϑαΐδη 8685 1Π6 
τε, Ναϊμαηδεῖ δὲ τἴῃ6 νεγῪ Ῥαρίπηΐϊηρ 
οὗ ἴδε πηϊηϊβίσυ, δηὰ ἴῃς ἀδπηοηΐδοβ ΝΟΣῪ 
ππε]6 ἰδίεσ, δὲ ἴῃς βδηὴβ ἀεβίρῃδίίοη. 
ὙΠῖ8. ννᾶ8 ἴῃ ἃ γἰρί ἀν στηοηοιμείβεις σοπ- 
ταυηϊῖν ἀπά ἴῃ ἃ σοσγηπιυπὶτν ἴῃ ΜΠ ἢ (ἢ ς 
ΒΆτηα {Ππ|6 παὰ Ὀδεη ἀρρ]ἰεά το {πε Κίηρ, 
ἴο ἀεείρπαιϊε ἃ ςογίαϊπ δ] ἰαποα δηὰ οἷοβα 
τεϊδιίίοη Ῥεῖννθεη {πε ΠυπΊδη σεργαβεηϊδ- 
εἶνα δηὰ τε Ὀϊνίπε ϑονετείρη. ΨΥ Βεῖθοσ 
ἴῃς Βαρτίβε ἰπ δῖ8 ρθοῦ δ οἰσουπηβίδηςεβ 
δαὰ θερπη ἴο δυδρεοῖ ἴΠδἱ ἃ ἔμ ]Π16 πηθδη- 
ἱπρ' διίδοῃδὰ ἴο {πε ἰδ, ννεὲ ἀο ποῖ Κπονν. 
ὕπαυεβιοπδῦϊγ ἴδε Ἐβρῆξι τηῦδὲ ᾶνα 
Ἰουπά Ηἰ8β ἰάεδβ οὗ τες Μεββίαηϊς οδῆςβ 
ἐχραηάδίηρ ὑπάες ἴπε ἱπἤμπεπος οἵ ἱπίεσ- 
οουσβα ἢ 6808, ἀπ ὰ τῆσδέ πιοῖς (Πδπ 
ἐνεσ δᾶνε δβεεη (πδὲ (Π]8 88 ἃ υπῖαυς 
{116 βειϊείηρ ]εβὺβ ἀραγτὲ ἴτοπὶ 411 οἵπες 
τεη. Ὅμδ Ὀαββ οὗ ἔπε δρρίϊσςαϊίοη οὗἁ 
ἴδε εἰς το τῆς Μεβδβίδῃ 18 ἴο Ὀε ἑουιπὰ ἴῃ 
2 ϑᾶσῃ. υἱῖ. σ4, “1 Ψ{}1 ὈῈ ἴο Εἰπι ἃ Εδῖμες 
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35. Τῇ ἐπαύριον πάλιν] εἱστήκει ὁ Ἰωάννης, καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν 
αὐτοῦ δύο. 26. καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι, λέγει, “Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ." 437. Καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦν- 

ὁ Ῥὰ. χανὶ!. τος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 38. στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ 

δι τα αὶ ο θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, 30. “ Τί ζητεῖτε; " 

1 Ἐργ ἴδε ἔνο ἴοσῃ)β εἰστηκει ἀπά ἱστηκει βες δ εἰ ἐς ἢ, 

δηά πε Ὁ] θῈ ἴο πὲ ἃ ϑοῃ". [π δὲ 
βεοοπὰ δπὰ εἰρῃιυ-πἰπῖῆ Ῥβαπηβ ἴῃς ἴετπὶ 
18 δεβῆ ραβϑίῃρ ἱπίο ἃ Μεββίδπὶς βεῆβε, 
δηὰ τμδὲ ἰξ βΒῃου]ὰ ἀρρεᾶσ ἰπ (ἢ Ν.Τ'.. 28 
ἃ πο οὗ ἰλς Μαεββίδῃ ἰβ ᾿ἱηθνίτδθε. 

γν. 35-42. γί έπεςς οὗ ζοδη ἰο ἔτοο οὗ 
αἷς ἀϊξειῤῥίες απὰ ἿΤΣ φοἰ απ εσαἐϊον 
Ὁ ὅΖεξιις ας κε (Ἀγ σέ. Βεηρεὶ Ἔπῖ 1} 68 
ἴδε βεοϊίοπ, νν. 35-52, “ ῥτίπχας οτ β΄ π68 
ἘςοἸεβίας ΟὨγιβείδηδα" ; δυϊ ἴτοτῦ {πὰ 
ἐνδηρε βι᾽5 ροΐπξ οὗ νίενν ἴξ ἰ8 γδῖπεσ ἴπ8 
διεπάϊηρ οὗ τὰς ννἱπεββ οὗ Ἰοῆπ ἢ τῃς 
86] πηδηϊεδιδιίοη οὗ [ε8ι8. Ηἰδβ Κι ΡΥ 
Ἰογάβϑῃϊρ ονεὲς πιεη Ηδ τενθϑὶβ (1) ὉΥ 
τηλκίηρ Ηἰπηβεῖ δοσεββὶ] 6 ἴο ἱῃαυίΓΕσΒ : 
Απάτγενν δπά ]οδπ; (2) Ὁν ρἰνίηρ ἃ πεν 
πᾶτης, ἱπιρὶ γίηρ πᾶν σμαγαοίεσ : ϑίπηοῃ 
Ῥεοοσηεβ Ῥεῖεσ; (3) ΌΥ βυπηπλοηηρ τῆδη 
ἴο ἴο!ονν Ηἰπὶ: ῬΒΜΡ ; (4) ΌὉν ἱπιεγργεῖ- 
ἰηρ δηὰ β8διβέγίπρ πιεπ᾿β ἀξερεβὶ ἀδείγεβ 
δηὰ δϑριγαϊίοῃβ: Ναδιμδηδεὶ.--νεσ. 35. 
τῇ ἐπαύριον... αὐτοῦ δύο. Οη (δε 
πιοῖσον ]οὴπΠ Ψψ88 δραῖη δβίδηδϊπε 
(ἱστήκει, Ρ᾽αρεγέεος νγἱτἢ ἕοσος οὗἨ ἱπὶ- 
Ῥεγίες) δῃὰ ἔννο οὗ 15 ἀϊβοῖρ᾽εβ. [ἢ ο]12- 
τηᾶηῃ 0.865 118 οἷοδε τχἰνεῖϊίηρ οὗ ἀδὺ ἴὸ 
δ 88 δῃ διρυτηεηὶ ρδίηβι ἴπ6 βίοις! εν 
οὗ 118 ραγὲ οὔ ἴμε αοβρεῖ. Ης β8ᾶγ8 τῃδὶ 
ΠΟ τοοῦὶ ἴἰβ ἱεῖ ἴος ἴδε ἰεπιριδιίοη 
Ῥεϊννεθη (δα θαριίβτη ἀπὰ {πε πγαισίαρε 
ἴῃ Οδηδ. Βυϊῖ ἴπεβ8ε τερεδίςὰ “ τηογγοννβ᾽"" 
1λκε υ8 Ῥαςκ, ποῖ ἰο ἴῃς Ὀδρείδηι, ννὩϊς ἢ 
ἰδ πονῆεσε ἴῃ τδὶ8 αοβρεὶ ἀϊΐγεςον 
παιταϊεὰ, υῖ ἰο [ες Βαριεῖβι᾽ 8 σοηνεσβδ- 
τίου ἢ τῆς ἀεραυϊδίίοι ἔγοπιὶ ετυβαεπι, 
π᾿ ψνὩιοἢ ἴτ ἰδ ᾿πηρ!ςὰ δαὶ αἰγεδάν τῆς 
Ῥαρείθπι οἵ 6818 ννᾶβ ραβῖ ; δον ἰοπρ 
Ῥαϑβί {ἢ18 ἀοβρεῖ ἀοεϑ ποῖ βίαῖς, δυῖ, φαΐτα 
88 ΘΔΒΙΪῪ 45 ποῖ, βίχ ψνεεῖςβ τυ ὃς ἰῃ- 
βετιοὰ δεΐψαεη ἴδ Ὀαριίβπι οὗ [6805 δηὰ 
τῆς ἀερυϊαίίοη.]--πάλιν ἸοοκΚΒ Ῥάοῖ ἴο 
νεῖ. 29. Τῆεπ ΠΟ σεβ0}18 [ο]οννεὰ [ἢ π᾿ 8 
τεβιἰπΊΟ ΠΥ : ΠΟΥ τεβυ δ (0]]ονν. Ἴννο οὗ 
Ηἰβ ἀϊδοῖρίεβ δίοοὰ υν δὲπι, Απάγενν 
(νεσ. 41) δπᾶά ργοῦδθὶυ 1 δ π.--- ετ. 36. 
Τῆς Βαριίξε, ἐμβλέψας τῷ ᾿Ιησοῦ, Πανίπρ 
μαζεὰ αἱ, οἵ οοηϊετηρ᾽αιεὰ (δες Μι. νὶ. 
26, ἐμβλέψατε εἰς πετεινά, δηὰ 
ἐβρεοῖδ!ν ΜΚ. χίν. 67, καὶ ἰδοῦσα τὸν 
Πέτρον... ἐμβλέψασα) [εϑι:5 28 ΗΘ 
ναϊκεά, εν επῖὶν ποὶ τονγαγὰβ Ἰομη 88 
οη ἴῃς ρῥγενίουβϑ ἄδυ, δυϊ αινδὺ ἔσοτη πὶ. 
--Ὗλέγει δε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ννἱτπουῖ τη 
δὐάεά οεἴαυδε οὗ νέες. 29.---  εσ. 37. καὶ 

ἥκουσαν... τῷ Ἰησοῦ. “Απὰ (δε 
Ὅνο ἀϊεοίρίε5 δέλτά δίπι βρεακίηρ "- 
ῬΟΒδβΙΡΙΥ ἱπιρὶ γίηρ ἰδὲ (ἢς ἄδν Ὀείοσε 
πεν διαά ποῖ πεασά ἢίπι.---" δηὰ ΠΟῪ 
[οἸ]οννεὰ 716 βὰ8᾽"; τε Βαρεῖδε ἄοεβ ποῖ 
διά {πεπὶ (Ο]]ονν, ὈυΣ ἴεν ἤεεὶ {παῖ 
αἰϊγδοίίοη νν Ὡς ἢ 80 οἴεῃ βίποε ἢδ8 θα 
ἴεϊε.--τνεῖ. 38. στραφεὶς δὲ... τί 
ζητεῖτε; |εβ8, Πελιίπρ μεῖς βίερϑβ 
θεμίπὰ Ηἰΐπι, ἴγπβ. Τὸ 411 ννῆο ἔο!ονν 
Ἧς μίῖνεβ {πεῖς ορροτγιυηῖγ. Ηδνίηα 
τυτπεὰ ἀπὰ ρεγοεῖνεά παῖ ἔπε ἵνετα 
Το! ]οννίηρ Ηἰἱπι, Ης δβίκβ τί ζητεῖτε ; τῇς 
οδνίουβ ἧτβε ἰπαυΐγν, Ὀὰϊ ρεγβδρβ ἢ ἃ 
Ὀγεδῖῃ ἴῃ 11 οὗ ἐπὶ Εδπ ψὩ ἢ ἐπε Βαρεῖδὲ 
μδά νναιπεὰ {πεπὶ ἴο ὄχρεοῖ ἱπ δα 
Μεββίδῃ ; 88 ἰξ, Ασγε γοῦ βεεκίηρ ψνῃδι 
Ι οἂπ ρίνεῦ ὙὴεῪ τερὶν 'Ῥαββεί... 
μένεις ; Γιἰρμιίοοι (Ηογ. Ηεδ.} τ6}18. τι8 
πὶ “ ἘΔΌΌΙ " νγ88 ἃ πεν εἰεῖς νυ οἢ Βδὰ 
ποῖ Βεεη υδεά Ἰοπρ Ὀεΐοτε τπε ΟὨ τι τίη 
ετᾶ, δῃηὰ ροββίθ!υ δζοβε ἀμηίηβ τῆς 
τἰναϊτίεβ οὗ τῆς βοῃοοῖβ οἵ Ηἰ]εἶ πὰ 
Βμαπηπιαὶ. Τῆς ᾿νογά πλεδῃ8 “τὴ ρτεδί- 
Ὧ688. ΟΥ̓ Ηἰβ Μα)εβῖυ, εἰς., δηὰ ἴοσγ 
ἴδε αὐδβογριίοαθ οὗ ἴδε ρσοπουπ {. 
πιοηβίςιγ οσ πηλάλτηθ. ϑες [τηρε. Α8 
ἰξ οοουτβ Πεῖα ἴοσ ἴπ6 ἤτγβε ἔπι ]ομη 
τιδηβδίαβ ᾿ξ, ἀηά τεπάειβ Ὁν διδάσκαλε, 
Τεδοβεσ; 80 δῖ 5 γαῖ [ΠΘῪ ἵνεσα βοδγοοῖν 
ξέεραιθά ἴο ρῖνε Ηἰπὶ πε ρτεαῖεσ τς, 
οτά, οὐ Μεββϑίδῃ. ἴὐησεδάν νι δη 

ἌπΒνγεΣ τὸ Ηἰ5 αυσϑίίοη ἐπα Ὺ ρυΐϊ ἀποῖμετ 
ὙΠΙΟΝ ΤΥ βἰδηὰ [ὉΣ δΔπ ΔΠΒινΕΙ, ποῦ 
μένεις; ΨΒετα ἅτε γοὺ σέαγίησ, ΨΠαΣα 
ἅτε γοὺ ἀνε πρ 850 υδεὰ ἴπ ΝΟΤ., 
1Κ. χίχ, 5, δηὰ ἴῃ Ἰαῖεσς ασεεκ, Ροϊυθίμβ, 
30, 4, το, ἃπὰ 34,9, 9, οὗ ἀνγε! πη ρ ἴοσ ἃ 
Βῃογῖ {ἰπ16 ἱπ ἃ ρἷαςε ; ποῖ 80 πηυοῇ ἱπι- 
ΡΙγΩΣ, 845 Ηοϊιζπιαπη βυρρεβῖβ, ἔπδὶ 
πεν ψβῃεὰ ἴο ροὸ ἰο Ηἰ58 ἱοάρίπρ ἴδδὲ 
πε. πιρδὶ πᾶνε τόσα υπίητετγυρίεά 
τι κ νὰ Ηἰπι; ἔοσ ἐμαὶ βοδγοεῖγ δι8 
Οτίεπίδὶ μαρίῖβ; δυῖ γίδες ἱπιρὶ γίηρσ 
τπδὲ ἸΠΕῪ ὑνετε βὮγ οὗ ργοϊοηρίηρ ἱπέες- 
οουγβθα ἂπὰ τυϊβδεά ἴὸ ἔδοῦ ψψΒεσς {ΠΥ 
τηῖρμε πὰ Ηΐπὶ δποίπες εἶπα. Ετοπὶ 
1π|8. υπβαδιβέδοϊογυ ἰβδιις ἔθου ἃσε βανεὰ 
ὃν Ηἰ5 ἐτδηΐς ἰηνιδιίοη (νες. 40) ἔρχεσθε 
καὶ ὄψεσθες ““Οοπιε δηὰ γε 5081] δες." 
ὕβε ἴῃς ορροτγίυπῦῦ γοὺ ΠΟῪ δᾶνε. 
ΟἸ γίβι ̓  8 ἄοοσ 15 ἐνεζ οἡ ἴῃ6 ἰδῖς : Ηες ἴ8 
αἰνναγβ δοςαβϑίῖε.---ἦλθαν οὖν... ὡς 
δεκάτη. Τῇε ἴνο πιεη γεπιαϊπε ἴῃ οοπ- 
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οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, ““'Ῥαββὶ," (ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον, Διδάσκαλε,) 
“ποῦ μένεις; 40. Λέγει αὐτοῖς, ““Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε." Ἦλθον 
καὶ εἶδον " ποῦ μένει" καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην "» σφιν. 

σι 

ὥρα δὲ ἦν ὡς δεκάτη. 

Πέτρου, εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων " παρὰ Ἰωάννου, καὶ ἀκο- 

41. Ἦν “᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος ιου, Μ. 
τἴ- 

2". Τ᾿ 
ι. 

4 ἤκ ἱ, τό. 
λουθησάντων αὐτῷ. 42. εὑρίσκει οὗτος πρῶτος 1 τὸν ἀδελφὸν τὸν τ νἱ. 45. 

ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, “Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν," (ὅ ἐστι 
8 Αςἴδ.Χ. 38. 

μεθερμηνευόμενον, "ὁ Χριστός") 43. καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν «1: κνί. 18. 
» -“"ὃ 
Ιησοῦν. 

λπρωτον ἴῃ ΑΒΜ. 

νετβδείοη ψ ἢ ἢ [6808 ἀυτῖπρ ἢ τεπηδί πάεγ 
οὗ {πε ἄδν [δὰὲϊ Οατοιίυδ σίναβ {Π6 β5επ86 
88 “ἰδίδεπ) ρεγποοίδσυπι, απἰὰ ΔΠὶ 
Βευση εγαὶ ", ἃ ἄδυ 80 τῃεπιογαῦῖθ ἴὸ 
7οδη τδαῖ με γεςδ]15 1π6Ὸ νεῖν ποὺσ θη 
πεν ἢτϑὲ δρργοδοῃεὰ 7685, ἔουσγ οἷος κ 
ἴῃ ἴῆε δἴεσποοθ, [1 βεεγὴβ {Ππ|δῖ δ (18 
εἶπα τγουρῆους τε αταοο- οπιᾶπ 
ψΟΥ]ὰ οπε βυϑβῖεπὶ οὗ σεοκοπίηρ ἴπ6 ἤοὺγβ 
Ῥτγεναδιϊεά. ὙΠετε 18 ἱπάϊβρυϊδοϊε ἐνάθηςα 
παι 16 τηῆ6 Ἐοπιδηβ οδ᾽ου]αϊεά ἐμεῖς 
εἶν!]! ἄδγ, Ὁ ψὨϊοἢ Ιεαβεβ δηὰ σοπίγδοϊβ 
χνετα ἀδιεά, 48 Ἔδχιεηάϊηρ ἔτοπὶ τηϊἀπῖρμς 
ἴο πιάπίρῃς, [ῃς Βουζβ οὗ εδοὺῖ ἀδὺ ννεγα 
τεοκοπεὰ ἔγοπὶ βιιησίβε ἴο βυηβεῖ, Τῆυβ 
ου τῆς Βοπιδη βυῃ- 1415 ποοῃ 18 πηασκεὰ 
ΝΙ. (δεε Βεοκεῖῖβ Οαίϊιδ, Ὁ. 310). 
Μασιῖαὶ 8 ἀεβοσγίριίοη οὐ {π6 τηᾶππεσ ἴῃ 
ΒΟ ἢ ἐδοῦ ποὺς τγᾶ8 βρεπξ (Εῤ., ἰν., 8) 
Ιεδάβ ἴο ἴπε 881::16 ςουοϊυδίοη ; δηὰ ἔοσ 
Ῥιοοῦ τῃαὶ πὸ ἀϊβεγεπεὶ τπεϊμοὰ ννᾶ8 
ΤοΠοννεά πὶ τπῈ ρῥγονίποεβ, δεὲ Ριοΐ. 
Ἑλδπιβαν Β βᾶρεσ “πη (δε δίχιῃ Ηουγ᾽" 
ἐπ τὰς Ἐχῤοεςιίον, τ893. Οὗ. αἷ8ο ρᾶρεσγ 
ὃν Μτ. Οσγοββ ἰη Οἰαςεῖοαὶ Ἀευΐεριν, ἴαπε, 
τϑρι τον ες, 41. ἣν᾿Ανδρέας. .. Σίμωνος. 
Οπε οὗ πε ἵνοὸ πὸ ἴπ5 ἤγϑβε ζο ]οννεὰ 
ΟΠτῖβε ννᾶ8 Απάταιν, Κηοννη ποῖ 80 πιο ῖ 
ἴῃ ἢῖβ οννῃ πᾶτης 45 δείηρ' 16 ὑσοῖμεσ οὗ 
διγηοη.----Πέτρον 15 Πετε ῥγοίερις. Μὲ 
16 ἰεῆ το ἱπέες παῖ ἔπε οἵποσ ἀϊβοὶρ]ε 
ψ 85 ἴπε ἐνδηρε !ϑ5ῖ.---νεσ. 42. εὑρίσκει 
οὗτος πρῶτος. [{τὈὐ]|τἢ Τ. Ε. ἀπά ΤΊβομεη- 
ἀοτῇ γε τεδὰ πρῶτος, {πε πιοδηϊῃρ ἰβ 
τηαῖ Απάτγενν, δοήογε ὅοΐη, Ἰουπὰ Πὶ5 
δγοῖπεσ; ἰδ ψ ἢ ΝΗ. νι τελὰ πρῶτον 
{δε πιεδπίπρ ἰ8 {παῖ Ὀεΐοτε Απάγεν ἀϊὰ 
Δηγιπίηρ εἶδε, δηὰ ρεγῆδρβ εβρεοίϑ!ν 
ϑείοτε τπῸ οἵπεσ πιεῃ δἰξογιναγάβ Ὡδπηεὰ 
ψεῖς οα]εά, ῃς ἥγεέ οὗ αἷΪ ππὰβ Πὶβ οὐνῃ 
Ῥγοίπεσ. Βεδάϊηρ πρῶτον, ννεὲ ᾿απποῖ 
ἔδεμει τας Ἰοῆπ επί ἴπ βεᾶσοῃ αδἷβο οὗ 
ἰ5 Ὀγοίπογ, ἀπ 48 ἴπεγα 18 ΠῸ τηδπίοη 

οἵ ᾿ιῖπι δὲ {Π 5 εἶτης τς ργοθδὈ ΠΥ ἰ5 ἐπὶ 

ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς εἶπε, “ Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς 
Ἰωνᾶ 3: σὺ κληθήσῃ "Κηφᾶς "" ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. 

Ἡετε οὔἿγ 
πῃ Ιομι. 
8 {τἰπ|ες ἰῃ 
Ῥαυὶ. 

31Τ Έ. ἴη ΑΒ, εἴς, ; Ιωανου ἱπ δἢ Β"Ὶ1, 33. 

Ἦδ νν85 ποῖ δ παηδ, πρῶτον ἰξ5 τπε ποῖα 
οἵ ν»τπίηρ ἴπαι 1Π|8 ννὰβ θυ {πε Βερίη- 
πίηβ οὗ ἃ 56γῖεβ οἵ ᾿115.---εὑρήκαμεν τὸν 
Μεσσίαν. ““Ὑνε μάνα ἐουπά,᾽" ρετῆαρβ, 
45 Δ'οἱἰββ βιιρρεβίβ, ἘΠ τεΐδγοπηος ἴο ἴῃ 6 
εχρεοϊαϊίοπβ ὑτοάυςδὰ ὃν {πε Βαρεῖβι᾽ 5 
τεδοῃίηρ. ΤΠε σεβυΐϊῖ οὗ τπεἷς οοηνοῖβαᾶ- 
τίου νι 6808 8 βυπηπιεά τπ0 ἴῃ ἴΠ6 56 
Ψοσάβ. ὙΠΕΥῪ ννεγα ποὸνν σοηνίπορά τῃδὶ 
Ηε νᾶβ ἴῃε ΟἸγίβι. [ἢ }εννίβῃ [ρ8 “να 
δᾶνα ζουπὰ ἴῃ6 Μεββίδῃ ᾿" ννὰβ ἴπε πιοδὲ 
ΠοπΊργεεηβῖνα οὗ 411] Ευγεκαβ. Τῆδὲ 
]ομη ρῖνεβ ἴπε δοίυδὶ ννοστάβ, (που ρἢ ἢ 
[48 ἱπχπγχεάϊδίεὶν ἴο ἐγαηβί δῖα οης οὗ ἴπθτα 
ἴος πῖ5 ατεεῖκ τεδάεγβ, 18. ποῖ υυἱτπουῖ 
βἰρηίβοδηςα ἴῃ τερασὰ ἴο ἢ15 δοσυσγδου ἰπ 
τεροστίπηρ.--τ ες. 43. καὶ ἤγαγεν αὐτὸν 
πρὸς τὸν ᾿ησοῦν. Ηδ ννᾶ5 ποῖ ᾿οπίεπε 
ἴο αἷϊονν πὶβ τεροσὲ ἴο ψοσκ ἱπ διἷ8 
Ὁσοῖ ει 5 πιὶπά, δυὲ ἰπάυςοά Πῖπὶ ἔπεγα 
δπὰ τπεη, ἰβουρῇ Ῥγοραῦὶν οἡ ἢ (ο]]ονν- 
ἵπρ ἄδν, 48 πον ἴξ πλιβὲ ἤανα Ὀεβη ἰδία, 
ἴο βὸ ἴο ]εβυ8.---ἐμβλέψας. .. Πέτρος. 
768ι.5 τῆν πᾶνε Κποινῃ ϑίσηοη ργανί οι] γ, 
ΟΥ ΠΊΔΥ πᾶνε ὕδεῃ ἰοϊά ἢίβ πᾶπὶὲ ὉΥ͂ 
Απάγεν. “ὙὍὙποὺ ατὲ ϑίπηοπ, 1 πδἢ 8 
δοῃ, οΥἩ δεῖϊετ, [οΠπ᾿Β βδοῦῆ. Ὅῇου 5]1α]ξ 
δε ςαἸ]εὰ Κερῇδβ." ΤῊ]8 πᾶπιε, Κερῇδβ 
οἵ Ρεῖεζ, βίοπε οἵ τηδ58 οὗ τοςΐ, ϑιπΊοα 
ἀϊά τεοεῖναε δὲ σδεβαάγεα ΡΆΠΡΡΙ οἡ ἢἰβ 
ςοηίεββίοη οὗ [Ἔϑιι5 48 πε Ομ γῖδι (Με. χνὶ. 
17, 18) ; 4 οοπίεββίοη ργοπηριεά ποῖ Υ͂ 
“ δβῃ δηὰ δἱοοά,᾽" ἐπδὲ 15, ὉῪ 15 Ὀγοι μοσ᾿ 8 
εχρεγίεησς, δυὰς ὉΥ Πὶβ ον ἱηντουρδς 
δηὰ Ποπιε-ρτονγῃ ςοηνϊςτίοη. Τῆς τεδβοη 
οὗ 1815 υἱΐεγαπος ἴο Θἰπιοη 18 ὑπάεγβιοοά 
ΠΟ π ἰς 8 Τοηδίἀοτεά τπαῖ ἴῃ6 πᾶπια 
ες δ8 γεῖ ὕογε, ϑίπιοῃ Βατίοπα, 'ν88 
ἰΔεπεβεά Ὡ ἃ οπαγαςίεγ {Ὁ}} οὗὨἨ ἁ ἱπὶ- 
Ῥυϊδίνεπεββ ; ννῃϊ ἢ ταῖρῆς ΝΕ] Ἰεδὰ Ἠἰπὶ 
ἴο βιρροβε 6 ννουὰ οπὶν Ὀσίπρ' πιϊβοῃιεΐ 
ἴο ἴα Μεβδίαμι 8 Κίπράοπη. Βυῖ, βᾶγ8 
ΟἸὨγίῖβε, του βῆαϊς Ὀς οαἰεὦ Εοςκ. ΤΠοβα 
ΨὯΟ δηῖοσ ΟὨγῖβι 8 Κίπράοτζη Ῥαϊϊενίηρ ἱπ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗῊΝ 1. 

44. Τῇ ἐπαύριον " ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 
ν δ. ἰχν. -. καὶ " εὑρίσκει Φίλιππον, καὶ λέγει αὐτῷ, ““᾿Ακολούθει μοι." 45. 
τ χὶϊ. 2ὲ. 

Υ Θεα. χὶἐχ. 
Ἣν δὲ ὁ "Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδὰ, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ 

το. Ὅευι, Πέτρου. 46. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν "Ναθαναὴλ, καὶ λέγει αὐτῷ, 
ἔς 6 “᾽ν ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, 
Μίὶς. ν. 2. 
Οοπεῖς. νἱάς Εοαι. Χ. 5. 

Ηἰΐπι τεςεῖνε ἃ Ἵδασδςίεσ βιϊπηρ ἴἤεπὶ ἴο 
Ὀε οὗἉ βετνίςε. 

γν. 44-52.. Ἐμγέλεν »ιαηπὶ εείαξίοης 
οΓ[ ετις ας Μὲεεεὶαλ.--νν. 44. τῇ 
ἐπαύριον... Γαλιλαίαν. “Τὴες ἀδγ 
οΠοννίηρ Ης νουἹὰ ρὸ ἔοτίδ,᾽" τπᾶὶ 18, 
ἔοτη τῆς οἴπες 5ἰάε οἵ ]ογάδη, ἱπίο 
(Α]Π|εθ, ργοῦδοῖν ἰἴὸ Ηἰβ οὐπ Ποπιε.--- 
καὶ εὑρίσκει Φίλιππον, “ ἀηὰ Ηςε ἤπάβ," 
“Πρ ἢ 8 ἀροη,᾿" ΡΏΠΙΡ (οὐ. νἱ. 5, χίΐ, 21, 
χῖν. 3). Τὸ Πίπι Ηε υἱίετβ πε δυΠΊΠΊΟΠ8, 
ἀκολούθει μοι, ΕΟ Ὦ οαη ΠΑγάϊνγ Πᾶνα 
τῆ βἰπιρίε βΒ6Π86, “" ΔΟσοιΏΡΔ ΠΥ πιε,᾽ δυῖ 
ταῦβὲ 6 ἴακεπ 88 ἴπε ογάϊπαγν οδ]] τὸ 
ἀϊδβοὶρ! βῃῖρ (Κ. ἰχ. 59, Μι. χίχ. 21, εἰς.). 
-π-νατ. 45. ἦν δὲ ὁ φίλιππος.... 
Πέτρον. ΤῊΪΒ8 18 ἱπβεσίε ἴο ἜἼχρ᾽αἱπ πονν 
]εβυ8 παρρεπεά ἴο τηεεῖ ῬΆΠῚΙΡ : 6 νγ88 
ξοῖπρ ποπῖε αἷβο; δπὰ ἴο Ἴχρίαίη ἤον 
ῬΏΠΙΡ’᾽ 5 πιὶπὰ μαὰ Ῥεδη ργεραγεά ὃν Ἴοοη- 
νετβδιίοη ἢ Αηάγενν πὰ Ρεῖεσ. Τῆς 
εχδοὶ ροβίτίοη οὗ Βειῃβαίδα 18 ἀουδί!. 
ὙΠεῖς ννᾶ8 ἃ ἴοννῃ οσ νἱαρε οὗἉ {Π||5 παπΊα 
ΕἸΒΠες- Ηοπηε) οὐ τῇς εαϑὲ Ὀδπκ οὗ 
ογάδῃ, βἰ σεν ἀρονςε 118 1411 ἱπίο {πε 

8εᾶ οὗ Θα]ηες. Τῆΐβ ρίαςς ννὰβ γερο ς 
ὃν ΡΗΠΙΡ ἀπά παιιεὰ 0188, 1π ποποὺσ οὗ 
τῆς ἀδυρμίεσ οὗ Απρυδίυβ. Μϑηγν ροοὰ 
δυϊμοσίο!εβ τ πκ ἔπδι (ἰδ ννὰβ ([Π6 ΟὨΪΥ 
Βειπηβαϊάδ (Ξεες Ὦσ. α. Α. ϑ55π|Π᾿5 11{5έ. 
Οεορ. οΥΓ Ῥαϊεείϊμε, Ρ. 457). ΟἸδεῖβ, 
Βονενεσ, αῖα οἵ ορἰπίοηῃ ἴπδὲ [πΠῈ πιάππεῦ 
ἴῃ  Βίοἢ Βειῃβαϊ δ, μετα δὰ ἴῃ χίϊ. 21, ἰ8 
Ὡατπηοά 1 δὴ δά ἀεὰά ἠοίς οὗ ἀϊδιϊηςτίοη, 
“186 οἷν οἵ Απάγεν,᾽"" “οἵ Οδ11Π|ες,᾽ 
τεαυΐτεβ υ8 ἴο ρΡοβιιϊαῖς νο Βειβαϊἀδβ8. 
ΤὮΙβ 15 ζυσῖπει σοηβτγπιεὰ ὮὉΥ [86 τηονε- 
τηεηΐβ τεοοσάεα ἴῃ νὶ. 16-22.0. ΟΥ. ΜΚ. 
νὶ. 45. Τῇοβε ψνῆ0 δοςερῖ ἴνο Βειῃβαίδ8 
Ἰοςαῖς ἴα οπε νης 8 πετε τπεητοηεὰ 
εἰ πες ορροβίϊε Βειίῃβαίδ 0118 δπὰ 28 ἃ 
Κιπὰ οὗ βυδυγῦ οὗὨ ἰξ οὐ ἔδσίῖ πες βουῖῇ δὲ 
Αἰἷπ Ταδῖρμβα (βεας κοῦ ον οκ ἐλε 
ϑονάαη, 342-302).---νες. 46. εὑρίσκει 
ς ας αρέτ. ῬΠΠῚΡ ἱπ ἴση ἤηάϑ 
Ναιίδδηδεῖ, ργοῦδθν οὐ ἐπε τοδὰ ἔτοπλ 
τε Βείμδην ἑοσὰ ποπηενναγάβ. Νιπαηδεὶ 
δ ῬΡγοῦ ΡΥ {ΠῸ βᾶτηε ρϑβοῃ 88 15 δροόκεῃ 
οὗ ἴπ τε ϑυποριίοδὶ σοβρεὶβ 88 Βατ- 
1Πποϊοπιενν, ἐ.4., ΒΑ, Τοϊπιαὶ, δοῆ οὗ 
Ριοΐεσην. ὙΪ8Β ἰ8 ἀδυδιν ἰηίετγεὰ οσα 
ἴδε ἰοΠονίπρ: (1) ΒοΙΒ πετεὲ αδπά ἴῃ 

ΤἤΔΡ. χχὶ. 2 ἢς ἰβ οἰδββεὰ ἢ ἀροβιῖςβ ; 
ῷ ἴῃ ἴμ6 1818 οὗ ἀροβϑι]εβ ρίνεη ἰπ ἴῃς 
Ὑπορεῖςαὶ ἀὐοδβρεῖὶβ Βασίποίοσμεν ἰβ 

ςουρ!εὰ νυν ῬὨΠΡ ; (3) μΠς Ναιπαπδεὶῖ 
ἷβ Ὥένεσ τηεπίοπεά ὈΥ πε ϑυποριίβίβ, 
Βαγιμοίοπιεν 18 ποῖ πιεπιϊοπεὰ Ὁν ]οἤπ. 
ΤῊς ψψοὸ πᾶπιεβ τρὶς αυϊῖε τυ εἰ] Ῥεϊοης 
ἴο οπα πιδῃ, Βασίποϊοτημανν δεῖῃρ ἃ 
Ῥαϊγσοηυπιῖς. Ναδιῃαηδεῖ πιεδηβ “ αοὐβ 
ἢ," Ὑπεοάοτε, οσ, κα Αυρυδείπε᾽ 8 βοῃ, 
ἀεοάδίυβΒ. ΡὨΠΙΡ δηπουηςεβ ἴῃς ἀϊΐ8- 

ΠΟΝΟΙΥ ἱπ ἴῃς ψοτάβ ὃν ἔγραψεν... 
Ναζαρέτ. Οἡη ψΠΐομ Οαϊνίπ τεπιαγκβ : 
““Ομδπὶ ἴαπυΐβ ἔπε τηοάυ]ι8 ἤάεϊ ἴῃ 
ῬΒΠΡρο πίῃς ρμαΐει, φυοὰ ἀε ΟὨγίδῖο 
υδίυος νεῦρα ῥγοίαγὶ πεαυῖϊ, 4φυΐϊῃ ἄυο8 
ΟΓΆΒΒΟΒ ΘΙΓΟΓΕΒ Ρεσπηϊβοθαῖ, Ἐδοῖϊ ΠΠπὶ 
ΒΙαπὶ ]οβερἢ, εἰ ραϊγίαπη Νζδτγεῖμ [αϑο 
1 αββίρπδι." ΤῊϊ8 ἰβ ἴοο βίσίηρεπε. Ηδ 
ἅγαννβ ἴῃς σοποίυϑίοη ἴμδὶ Πέτα τπεγε 8 
ἃ δβίποεσε Ῥυγροβε ἴο ἀο ροοὰ δηά ἴο ρτο- 
οἷδίπὶ ΟΠτίβέ, ϑυοσθϑβ ΧἹὴ}}] ἔοϊΐονν Ἔνθ 
ΨΠαγε ποῖα ἰ8 οῖσοσ. ΝΑζάσγεῃ [165 ἄυσα 
νεβὲ ἔσοπὶ ἴῆς βου επὰ οὗ ἴῃς 868 οἱ 
Ο411Π|ες, δηὰ δρουΐ τηϊνναν Ῥεΐψεςη ἱξ 
αηὰ ἰδὲ Μεάϊίεσγαπηεδῃ. ---εσ. 47. 
ῬΏΣΠΡ᾽ 5. ἀπποιποεπΊεηὶ 5 τεοεϊνοὰ ἢ 
ἱποσεάυν.---ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι 
ἀγαθὸν εἶναι; “ΟδΔη δηνιπίπρ ροοὰ δα 
ττοπὶ Ναζδγεῆ." ΟἿ νιϊ. 52, ““ουῖ οὗ 
Θδ11Π|6ς αγίβει ἢ πὸ ργορῆεῖ ". ΜΝεβίοοιϊ, 
τερτγεβεπίίπρ βενογαὶ πιοάδσηῃ ἱπέεγργείεσβ, 
εχρίαίπβ: “δῃ δὴν δ εββίηρ, τῦυοΒ 
1688 ΒΟΠ ἃ δεββίηρ 8ἃ8 ἴπ6 ῥτεοπιίβεά 
Μεβδίδῃ, δγίβε ουὲ οἵ ἃ ροοὸς ν]]ἶαρσε {Κα 
Ναζαζείῃ, οὔ ννϊο ποῖ ὄναρ ἴῆ6 παπὶα 
ςἂη δε ἰουηὰ ἴῃ ἐπε ΟΟΤ." Βυὲ 
ΡῬΓοΟΌΔΡΙΥ Νδιπδηδεῖ ννᾶβ ἱπῆπεηςθᾶ ΌῪ 
τῆς οἰτουπηβίαπος τΠδὲ ἢς ΠἰπΊΒ6 7 ννὰ8 οὗ 
Οαπᾶ (χχί. 2), οπὶν ἃ ἔδνν τῦ]ε8 ἔτοστα 
Ναζδγείῃ, ἀπά νυν της ᾿εαίουβυ ψὨίοΒ 
ἀβυδ!ν εχίδίβ ὈῬεῖννεεη πεὶρῃθδουτγίην 
ΠΑ 568 (᾿πῖεγ δοοοὶαβ οὐΐυπι) ἔουπὰ ἴξ 
μαγά ἴο θεϊϊενες [πα Ναζαγεῖῃ οουϊά ῥτο- 
ἄυος [πε Μεδβίδῃ (οὔ. 15. 1111. 2, “ἃ τοοῖ 
ουῦ οὗ ἃ ἀγν ρτουηά "). Ετσοπὶ [Πϊ8 
τεπλασκ οὗ Νδιμβδηδεὶβ Ἰίρῃι ἰ5 σεβεςιεά 
οπ ἴδε οὔβουγν δηὰ υὑποδισυβίνεπεββ 
οὗ τῆς γουϊῃ οὗ ]εβϑῦ8β. ὙπουρὮ νίης 
ἃ ἴεν τε οὶ, Ναΐπδπδεῖ πενοσ 
μεατὰ οὔ Ηΐπ. Τὸ δἰβ ἱπογεάυ εν 
ῬΒΠῚΡ τυίβεϊγ τερἰεβ, ἔρχον καὶ ἴδε; 88 



.«.-50. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ γοῖ 

᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ." 47. Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Ναθαναὴλ, “Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι ;" Λέγει αὐτῷ 
Φίλιππος, “Ἔρχου καὶ ἴδε." 48. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ 
ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, ““Ἴδε "ἀληθῶς ε εα, χαν. 
Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι." 49. Λέγει αὐτῷ Ναθαναὴλ, 

“Πόθεν με γινώσκεις ;" ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, “ Πρὸ 
τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε." 
᾿Απεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, 

Βεηρεῖ βδαυβ, “οριπιὰπὶ τεπιεάϊυπι 
οοπίσα ΟΡἰπίοπεβ ργϑθοοηςερίδβ . Απά 
Νδιίμαπδεὶ βῆονβ Εἰπηβεῖζ το ὃς Ὑ]]Πἰπρ 
ἴο πᾶνε δἷἰβ ρῥχγεοοποδρίίομβ Ἴνεγοοτηβ. 
Ης ροεβ ἢ ΡὨ1]1ρ.--- ες. 48. εἶδεν 
“νον δόλος οὐκ ἔστιν. ὙΤΠε Ποπεϑν 
βδονγῃ ἴῃ ἢΐ8 οοπγίπρ ἴο [6ϑ5ι15 ἰ8 ἰηἀϊοαῖοά 
88 ἢἰβ οδαγδοίεγίβιίο. Ηδ μδὰά ρίνεπ 
Ῥιοοῦ τῃδὲ ἢς ννᾶ8 ριυ εῖεββ. [ἡ ἀεη. 
Χχν!. 35 Ιβαδο 8ᾶγ8 ἴο Εδβδι, “ΤΥ 
Ῥγοῖμεγ 48 οοσης δηὰ μετὰ δόλον ἔλαβε 
τὴν εὐλογίαν σον᾽. Απὰ ἰξ ννὰ8 ὉΥῪ 
«πγονίηρ ΟΥ̓ τηῖ8. συϊε δηὰ βπάϊπρ ἴῃ 
αοά Πἰβ ἀερεπάεπος παῖ [δοοῦ θεσᾶπια 
[βεδεὶ. 80 τῃδι ἴῃ ἀδοϊδγίηρ Νδιπδηδεῖ 
ἴο Ὀς ἃ ρι 16.858 [βγϑε!τς, [εϑ8 ἀεξοίαγεβ 
δίπι ἴο 6 οὴς 0 ἄοεϑβ ποῖ βεεΐ ἴο ννὶπ 
ὈΙεββίηρ ΌῪ βαγῖν τηεᾶη8 δυξ Ὁ ργᾶγδῦ 
δηὰ ἰτιδὲ ἰῃ ἀοά.--ετ. 49ςὅ0.:. Τῆς 
βἰρηϊῆςδηος οὗ τμϊ8 υἱέεγαποε 18 δισίπεγ 
Βῆονῃ ὉΥ νῆδῖ [οΐϊοννβ. Νδίμυγαδι! 
Ναδῖβδηδαὶ 15 βυγργίβεὰ ὃν Ἐπ8 Ἔχρί!οῖ 
τεβιϊ ΠΟ Υ ἔγοπὶ οὴς ἢ νποπὶ ἣς ἢδ5 
δΒαά πο δοφυδίπίδηοε δπὰ ψῆο 88 ποῖ- 
νυ Πβίδηάδίηρ ἔσαν ἀεβογί θεά Ὠΐπι, απ ὰ ἢς 
8518, πόθεν με γινώσκεις ; “πον ἀο γοιϊ 
Κπονν πε" ρεγῆαρβ ἱπιαρίπἰὶπρ παι 
Βοτηδ σογητηοη ἐἰεπὰ δά ἰοϊά [658 
δθους Πίπι. Βυΐ [6818 δϑοσὶρεβ 1ὲ ἴὸ 
Δποῖπεσ οαυβε: πρὸ τοῦ σε Φίλιππον 
φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδον σε, 
Ι βὰν ἔπεα ὑπάες {πε ἢρ ἰγθεὲ Ῥείογε 
ῬΒΠΙΡ ςα]]εὰ τπες (ποῖ, 1 βαν] ἴπες βοπιε- 
ὙΠετα εἶδε Ὀείογα ΡΉΠΡ ο411ςἀ τπεὲ νπεη 
του ψγεῖς υὑπάεγ τῆς ἣρ ἰτεθ)ὴ. “ὕπάεγ 
τῆς ἢρ {τες ᾽" 18 οὈνίουϑν βίρηίβοδης. 
ϑυςἢ ἔγεθϑ νέα ρ᾽απιεά ὃν {Π6 νναγβίδα 
(Με. χχὶ. 190), ἀπά πὸ ἰαγρα τ ῖοκ Ἰεδῦ 
δῇογάεά βῃδάθβ. [τ ψγ88 ἴῃς ἑανουτγί(α 
ξατιάεῃ ἴτε οἵ {πε 1ενν8, 580 τῃδὲ “ βἰετηρ 
ὑπάσσ οπϑ᾽β ἤρ ἴσας" πιεᾶπὶ Ῥείηρ δὲ 
Βοπια (Μίςδῃ ἵν. 4, Ζεοῆ. {. το). ΤΠα 
ἔτεε ἐοσγηεὰ ἃ παῖυγαὶ δεθους αογάϊηρ 
Βῃδάς δπὰ ρείναου. ὙΤἢυβ ϑοποεῖίρεη 
υοῖεβ παῖ ἰξ ἰδ τεϊδιεἃ οὗἩἨ ἘδΡΌΪ 1058 
δηπὰ 8 ἀϊβοὶρ[ςε8, “" βοϊεθδηΐϊ βυπηπιο πιὰ 8 
δύγρεγε εἴ βεάεσε εἴ βίυάδεσε βυῦ ἔσῃ". 
Απὰ [Ιἰρμεοοες (ΠΠογ. Ηεδ., ἐπ ἰος.) Βᾶγ8 
δας Ναδίδαμδεὶ ννᾶβ “"“δις ογδηβ, δυϊ 

50. 
““Ῥαββὶ, σὺ εἴ ὁ υἱὸς τοῦ 

Ἰερεηβ, δὰὺξ πιεάϊϊδηβ, δὺὰὲξ αἱϊφυϊά 
τεϊ!βίοβαπι ργδεβίδηβ, ἱπ βεζεβϑὶ βΒ0Ὁ 
ααυὰ ἔσῃ εἰ εχίγα Ἴοηβρεοϊὶιπὶ 
Ππογίηυτῃ "3, Βυΐξ ενίἀεπεῖνγ Νδιμαπδοὶ 
υπάεγϑίοοά πὲ [6805 δὰ ποῖ ΟὨΪῪ 8βἜεη 
Ἡΐπι ἤδη Πα τδουρῆἢ πε ννὰβ ππορϑβογνεὰ, 
Ὀυῖ παὰά ρεπείγαιεὰ [ιἷ8 ἐπουρῆῃς ἴῃ ταὰ- 
τἰγεσηεηῖ, δηὰ υπάδετοίοοά ἀπά βυπιραᾶ- 
ταϊβεά ννἢ ΒΒ ῥγάγεσ ὑπάεσ {πὸ Κρ ἴτες, 
ἔοσ ἴδε ἱπηργεβϑίοη τηδὰθ ὕροη Ὠΐπὶ Ὁγ ἐπὶ 
Κπονϊεάρε οὗ 7εϑὺ8 ἰ8. ργοΐξουηά.---Ν τ, 
5ο. Ῥαββεί, με εχοϊδίπιβ, σὺ εἶ ὁ υἱὸς 
τοῦ θεοῦ, σὺ βησλος εἶ τοῦ Ἰσραήλ. 
Ναϊμαπδοὶ μαὰ Ὀδεη ργαγίπρ ἴογ {8 
ταδηϊεϑιδείοη οὗ (6 Μαεββίδῃ: ἢονν μα 
δχοϊαίπηβ Τλοι ατὶ ἤθ. Τῇαὶ Νδίμαπδεὶ 
υϑεὰ οί ἐχριαβϑίοπβ, ϑοη οὗ αοά, δπὰ 
Κίπρ οὗἩ ἰβγϑεῖ, ννὲ δ ννεὶ] θεϊΐανα, ἕοσ 
Βα Ἰουπὰ Ῥοιῇ ἴῃ ἴπὸ βεσοπά ῥβαΐῃ. Απὰ 
ἰξ ἴθ ῥγοῦδθὶς ἰπδὲ πε υϑεὰ δοιῇ 48 
ἸΔεπεινίηρ 76805 ἢ τπῸ Μεββίδῃ (588 
ΟἤΔΡ. χὶ. 27, χὶϊ. 13-15). [ΙΕ 15 ποῖ Π|Κεὶγ 
τηδὲ πα ννουἹά ρ855 ἔγοπὶ ἃ Ὠίρῇῃεῖ ἀθϑῖρπα- 
τίοπ ἴο ἃ ἰοινεγ; πῆοσγε ργοῦδῦϊα τπδὲ Ὁγ 
{πε βεοοηὰ ε{π|ὲ ἢθ πηθδηβ τῇοσε οἰ οβεῖν 
ἴο ἀεῆπε 16 ἔογπιεσ. Ὅπου ατὶ ἐδε θὸη 
οὗ ἀοά, δ] Β]Ππρ ἴῃς ἰάεαὶ οὗ βοπβῃΐρ 
δηὰ δοίυδιν σβα] δῖ πρ 411 ἰπαῖ ργορῆεου 
δᾶ5 υἱϊεγεά τεραγάϊηρ πε ὅοη οὗ ἀοά: 
Του γί πε ἰἀεα], Ἰοηρ-ἐχρεοῖεά Κίηρ οὗ 
1βγδοῖ, ἴῃ νποπὶ αοά᾽ 8 τεϊρη δηὰ Κίπράοχμ 
Δτε τε ἰβεὰ ου εασῖῃ. ““ἼΠε ψογάβ γα 
8ῃ δοῇο οὗὨ ἴδε ταϑείπιοην οὗ ἐπε Βαριίβε. 
Νοιμίηρ οἂπ θ6 πῆογε παῖυγαὶ ἴπᾶη ἴο 
ΒΌΡΡοΞβε τἰἰὰῖ (Π6 ἰδηριαρε οὗ ]οῇπ μδά 
οτεαϊεὰ βίγδηρε φυςεβεϊοπίηρβ ἴῃ τ6 
Βοαγίβ οὗ βοπιὲ ψνῇοπι ἴξ μδὰ τεδοπεά, πὰ 
τας ἰξ να Ψ ΤΠ βυοἢ ἐπουρῃῖ8 Νδιμδηδεῖ 
νγὰ8 Ὀυβίεὰ ᾿νΠεη ἴδε 1 οτὰ ' βανν᾿ πὶ. 1 
τι 5 εσα 80, ἴδε σοηξεββίοη οὗ Νίμδηδεὶϊ 
ΤΩᾺΥ ὍΘ Δ ΔηΒΜΕΓ ἴο δὶ8 οννῃ ἀουδίβ 
ὙΜΝεβιςοιι). --- Νετ. 51. ἀπεκρί 

1π δοοογάδηςς νὐτ ἐπε μαδίς οὗ 
118 ἐνδηρεῖβε, γνῆο ο4118 διἰεπιίοη τὸ 
ἴδε τηονίηρ οαυδε οὗὨ ξαι ἢ ἴπ {Π185 οἵ ἴμδὲ 
ἱπάϊνίἀυαϊὶ, τπ6 βουγος οὔ Ναδίβδηδεῖ᾽9 
ται 18 ἰηἀϊςαϊεά ᾿ν]τἢ βοσης βυγρσῖβα ἔπαὲ 
ἴξ βῃοιά πᾶνε ργονεὰ ϑιβιοίεπε : δπὰ 
τῖ ἢ τῇς ἀππουποεπιεηῖ παῖ Πῖ8 παβοθηξ 
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4 Ἐατεῖν Θεοῦ, σὺ εἴ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 
πτῇ 

ἐ ὅδιαδν, ᾿ μείζω τούτων ὄψει." 52. Καὶ λέγει αὐτῷ, 
εῃ. 

Ι. 51--52. ΤΠ, 

81. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, “Ὅτι εἶπόν σοι, Εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις ; 

“«᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
χχν!, τ4. ἀπ᾿ ἄρτι 1 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν " ἀνεῳγότα, καὶ " τοὺς ἀγγέλους τοῦ 

Δ Ἰοβῇ. χίχ. 
28. 

Ὁ Εδιβ. ν. 
12. τΌος. 

Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου." 
11. τ. ΚΑΙ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν "Κανᾷ τῆς 

Μύδχη, Γαλιλαίας - καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ. 2. ἢ ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ 
3. 

1 απ αρτι τεὐεοϊεά ὃν ΤῊ ΤΟΝ. Η.Ε. οἡ δυϊποσίον οὐ 3 ΒΓ, νεῖ. 1.4(. νυϊρ., εἴς. 

ΚΑ ἢ 1 δηὰ πιοσγε ἰο ἐξεὰ ὕροη : μείζω 
τούτων ὄψῃ.-- εῖ. 52ὥ. παι {Π6β8ὲ 
τηΐϊηρβ ἃῖα 18 ἀδβογιρεὰ ἰῇ τῆς ννογάβ 
ὄψεσθε. .. ἀνθρώπον, ἱπιτοάιιςεὦ ὉΥῪ 
τῆς επιρῃδιὶς ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀδεὰά ἰπ {π|8 ἀουῦῖα ἔογπὶ πνεπίγ-ῆνα 
εἰπε ἴθ {π|ὶ8 αοϑρεῖ (αἰννανβϑ βἰπρίε ἴῃ 
5γηορ.) αηὰ νεῖ σεπάεγεὰ “ νεσγιὶυ, 
νεῖν". ΟἸγίβε 48 τῆς Εδίι] δπὰ 
Ττας ΨΜιπεββ ἰβ ΗἱπΊβε ἢ ςα]1ε4 τπ6 
Απιαπ ἰῃ Εδν. 1 14. ὙὮδ τινογά8 ἀπ᾽ 
ἄρτι τε ογηϊιες ἃ ὃν τεοεπὶ δἀϊίοσβ. Τῆε 
δπποιποεηλεης ἀεβοσίθες ἴῃς σαβυΐ οἵ πα 
ἱποαγηδιϊίοη οὔ ΟἾγίδε 88 ἃ Ὀτίηρίπρ 
τορεῖμεσ οὗ πεᾶνεη δηὰ εαγίῇ, ἃ ἴσια 
ταδαϊδιτίοη δαῖννθεη αοά δηὰ τηδη, 8Π 
ορεπίπρ οὗ ψῆαὶ 18 πιοβὲ ἀϊνίπε ἔοσ τῆς 
βαιβίδοιτίοη οὗ πυπιαη πεεὰ. [1 5 τπηδάβ 
ἴῃ τεγπιβ οὗ 78ςοδ᾽ 58 ἄγεαπὶ (ξη. χχνί. 
το ἢ..). [ἢ δ15 ἀγεδιη [800 8} ἃ ἰδάἀεγ 
ἔχεοά οἡ δαί ὙΠ 118 ἔορ ἴῃ πεαᾶνεη, 
οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ 
κατέβαινον ἐπ’ αὐτῇ Δ μδὲ 4.00 ῃδὰ 
ἀγεδηιὶ ΜΜ85 ἱπ ΟἸγίβι το! βεὰ. Τῆς ὅοη 
οἵ Μδη, ἴπε Μεβϑβϑίδῃ. οὐ δοίυδὶ σϑργε- 
βεηϊδῖϊνε οὗ αοἁ οη δαγιϊ, Ὀγίηρβ αοά ἴο 
Τηδῃ πὰ πλᾶῖκαβ δαγίἢ ἃ Βειπεὶϊ, δηὰ ἐπα 
δαῖε οἵ ἔβαάνεη. Ὑνμαι Νδιῃμδηδεῖ ὑπάοσ 
Ἦϊ5 ἣς ἵγεε μαὰ δεεπ Ἰοπρίηρ ἔογ ἀπά υη- 
ΠΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ ρῥσεραγίηρ, Δη ορεη οοτη- 
τηυηϊοαίίοη τ Πεάνθη, ἃ ἰδά ες γεδοῆ- 
ἱπξ ἔτοσῃ ἴῃς ἀεερεϑὲ δῦγβϑβ οἵ δὴ δαγῖῃ 
διιδπιετρεά ἴῃ βίη ἴο ἔπε πίρῃθϑὲ ἤδανθη 
οὗ ρυτίϊγ, [ε5ὺ8 ἰς}18 Πίπλὶ ἰβ δου! !ν 
ΔοςοπΊρ᾿ ἰϑμεὰ ἴῃ Ηἰΐβ ρείβοθ. ““ἼΠε ϑοὴ 
οἔὗ Μαπ᾽ ἰ5 τὴς ἀεείρπαιϊϊοπ ὉῪ νυ Πϊοἢ 
7εϑ05 σοπηπιοηΐν ἱπάϊςαϊοβ ἰΠῖ Ης ἰ5 τῃς 
ΜΙ εβοίδη, ψὮ1ς δὲ τπὰ βαπὶὲ ἐἰπς Ἠς 
ΒΡ ρεβῖβ τπδὶ Ηἰ8 Κίπράοτη 18 ηοἱ ἰουπάεά 
ΌΥ ΘΑΓΙΠΙΥ ρόοννεσ οὐ ἔογος, ας Ὀγ ννῆδὲ 
8. ἐβρεοία!Υ ΠυπΊδη, βυτωρδίῃυ, τεᾶβοη, 
βε[-Ξλοτίῆςε. 

ΟΗΑΡΤΕΚΙ].---ῆν. τ-ἰτ. ΤῊ πιαγγίαρε 
αὐ ὥαπα. Τε βγεὲ νιαπὶ υείαξϊοη οὗ 
Ολγίςἐς ρίονΥ ἰο Ηἰς ἀϊδεῖῥίες.---Ν ες. τ. 
ΑΒ υϑ0ύ4] Τοῦ δβρεοὶβεβ τἰπὶς δπά ρίδες 
πὰ οἰτουτηβίαπςαθ. Τα {ἰπ|6 τνᾶ5 τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. Τῆς Οτεεκβ τεοκοπε 
σήμερον, αὔριον, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ. 80 

ΓΚ. χα, 32, ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ 
αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. ΤΗΣ 
" κηϊγὰ ἄδν᾿ νγ48 τπεγείοσε παῖ να σδὲ] 
“ἴῃς ἀδγ αἴεσ το-πιοσγον ". Εσοπὶ ννῆδι 
Ῥοΐπε 8 π|8 τπϊτά ἀαν οσαἱουϊαιαὰ ὃ ἘτοπῚ 
1. 41 οΟΥἨὨΘ Ϊ. 44) ΡιοΡΑΡΙν τς ἰαίτογ. 
Ναΐσγα!ν οἷς ταΐεγβ τῃ 5 Ἔχαςῖ βρεοὶ ἴοδ- 
κίοῃ οὗἉ {πὲ ἴο ἔπε οἰγοιιπιβίαποα ἴπδι [Π6 
τος νγ88 ργεβεπῖ. Τῆς ρῥἷδςα ννᾶβ ἐν 
Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, “οὗἨἁ ἈΘἀι411|ε6" το 
ἀϊξείηρυϊβῃ ἴὲ ἴτοπὶ ἀποῖμογ Οδηᾶ, 88 ἰῃ 
8}1 σουπίγίεβ ἴῃς βᾶπις παπΊ8 '5 θοσπα ὈΥ 
τῆοζγα ἴλη ομα Ρίαςε (Νεινοδβεε; Τασγθεῖ; 
ΟἸενεϊαπά, ΟΠϊο, δπὰ ΟἸενεϊαηά, ΝΟΥ. ; 
Ετείρυγρ). ΤΗΐθ. οἵδε Οδπα, δοννενεσ, 
ψΜ»͵8 ποῖ ἴῃς Οᾶπα οὗ [3}οβῇ. χίχ. 28 ἱπ 
τῆς ττῖδε οὐ Αϑίιεσ (ΥΝ εἶββ, Η οἱ ἐζπηδπη) : 
δυὰς πιοσα ρσοραῦϊγ Οδηᾶ ἴῃ ]μάδεβ (οὐ, 
ἨἩεπάεσβοη᾽ Β Ῥαϊεξέϊπς, Ρ. 152; ]οβερῆι5, 
Απέϊᾳ., χιϊῖ,, 15,1 ; ἀπά ᾿υἱρπείοοι᾽ 5 δὲςφ. 
Ολονορ. ζολαπ. ῥγαενιὶσδα). Ορίηΐοπ ἰβ 
ΠΟΝ ἰῃ ἴανους οὗ ἰδεπιγίηρ “ Οαπᾶ᾽ 
ψ ἢ ΚοΙ Κοηηδ, ἔνα τηϊ]]65 πογίῃ-εαβῖ 
οὗ Ναζαγεῖῃ οἡ {πε τοδὰ ἴο ἴῃς ὅεᾶ οὗ 
6166. Ἐοδίπβοῃ (Κεςφαγολιος, ἰ1ϊ., τοϑ 
ἀπά 1ἷ., 346) ἰδεπειδεὰ τὲ ἢ Καυσθεῖ 
ΚΑπα, ἴἥτεε πουζβθ ποσί. οὐ Ναζασγεῖ, 
Ῥεσδυδα τυῖπβ ἔπαγε γεσε ροϊητεά ουὔϊ ἴὸ 
Ηἰπὶ 85 δεαγίηρ δε πᾶπὶς Κϑηδ εἰ 7ε11], 
(δπᾶ οὗ Θα]1]ε6. τσ. Ζειϊεσ, μονάνεσ, 
Ψ ΠΟ τεβίΔε δὲ Νζαγείῃ, ἄβθοϊαγοβ παῖ 
Κπυτθεῖι Κᾶπα ἰβ ποῖ Κποννη ἴο π8 
πδἴϊνεβ 45 Κάπᾶ εἱ 161:}. Μαΐος σοπᾶεγ 
(Τεμε ὑψονὰ, ἱ., 153), δἰπουρῃ ποῖ 
ἀεοϊάδά ἰπ ἔδνους οἵ Κοείτ Κεηπᾷ, βῆοννΒ 
ἴῃδε {πε αἰτεσαιϊίοη ἴθ τῆς ἔογπιὶ οὗ 188 
πᾶπηθ σδῃ Ὀὲ δοοουπίαά ἴοσ, δηὰ (δῖ ἰϊ8 
Ροβιείοη ἰβ ἴῃ [18 ἔδνουγ (Ηεπάεγβοπ᾽ 5 
Ῥαϊεεέϊηιε, 151-3).---γάμος ἐγένετο, ἃ 
τηαγτίαρε ἴοοκ ρἷίδος. [εὐνϑἢ τηλγείασε 
ςυβίοπηβ ἅγε ἈΠ Υ ἀεβογί θεά ἴῃ Τταπλθιυ:}}} 5 
δένάϊες ἐπ ΟΥϊεπίαὶ δοείαί [0ἴ{ε.---καὶ ἦν 
ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ. ΤῊ ἰΒ ποιϊςεά 
ἴο δοοουηὶ ἴοσ ἴῃ ἰηνίζαιίοη ρσίνεη ἴὸ 
7688 δηά Ηἰ8 ἀϊβοίρίεβιυ [Ϊ]οβαρὰ ἰβ ποῖ 
πιοπιϊὶοποά, Ῥγοραθ γν δεοᾶυβε δἰγελάν 
ἀεαᾶ. Οετγίδιπὶν πα νν88 ἀεδά δείογε ἴῃ8 
ογυςἢχίοη.---Νεῖ. 2. ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ 
Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν 
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Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 53. καὶ ὑστερήσαντος 
οἴνου, λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτὸν, “Οἶνον οὐκ ἔχουσι." ς 7πά. χί. τα. 
4. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ““ Τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, “ γύναι; " οὕπω ἥκει ἀνί το. 
ἢ ὧρα μου." ἁ χίχ. 26. 

5. Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, ““Ὅ τι ἂν ε νἱ!, δ. 

ΤΤΙΕ. ἴῃ ΔΑΒΙ, νυ]ρ. σορ. 5υτ. ; δυῖ δ" ἀπά βοπια νοεῖ. 1,δ. τεδά οινον ουκ ειχον 
οτι συνετελέσθη ο οινος του γαμου, εἰτα; “ἸΠΕΥ μαά πο νῖπα δεσᾶυβα [πε νγἷπε οὗ 

᾽ 
. 1Π6 τηδτείαρα νγὰ8 βηίβῃεά ; (ἤδη... 

γάμον. “Απὰ Ῥοιῃ [688 ννὰ8 ἰηνϊτεὰ 
δηὰ Ηἰ8 ἀϊβοῖρ]εβ ἴο ἴπε πηαγτίαρε." Τὸ 
ἐγδηβδίδία ἐκλήθη δβ ἃ ρ' υρεγίεσε “ πδά 
Ῥεεη ἰηνίϊε  " 18. ρταπιπγδεῖςα! }Ὺ ροβϑίδς, 
δυὲ ἴδ 15. ἱπηροββιθὶε τπδὲ τῆς ἀϊβοῖρ[εβ 
Βῃουϊά βανεὲ Ῥεξεῃ ργενίουβὶυ ἰηνίιεά, 
Ὀεσαυδβα ἱπεὶσς οχίβίδπος 458 ἀϊβοῖ ρ᾽εβ ννδβ 
ποῖ Κπονῃ. ὙΒΕΥ νεγε ἰηντεά πεπ 
ΠΕ δρρεαγεά, Τῆς οοἰϊεοιῖνε εἰτ|6 οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἰβ Δπιϊοϊ ραίοτγν : 88 γεῖ ἰΐ 
ςουἹὰ ποῖ δ6 ἴῃ υ86. ΤΕ βίπριίαγ νεγρ 
(ἐκλήθη) νἱτἢ ἃ ρίυγαὶ ποπιηδίίΐνε ἰ8 ἕοο 
οοτηπιοῃ ἴο 7511 ν ΗΟ ἐζπηαπη᾿Β ἰπέεγεπος 
παι ἴτ ἰπά!ςαῖοβ, δὲ οὗ σουγβα ννᾶβ (ἢ 
ἕαςιϊ, τῆς τῆς ἀϊδβοῖρ᾽ε8. ννεσα δϑί.ιεά οηΐ 
ἷπ σοπβεαυξηςε οὗ 7658. ὑεὶπρ ποκεὰ, 
ΟΡ ῚΚ. ἢ... 33. [π 118 ἰπβίαποε 6818 
“ἐρᾳπια ππίο Ηἰβ. οὐνῃ ᾿" δηὰ Ηἰἴβ8 οὐη 
τεςεἰνεά Ηΐπη, αὲ δὴν ταῖς 8ἃ5 ἃ {τἰεπά.--- 
ες. 3. Τῆτουρῃ {πὶ8 υποχρεοῖεά 
δὐάπίοη ἴο (δε πυπῖρασ οὗ ρυεβῖβ ἴῃς 
νἷπε δόσδη ἴο ἔδϊ!, ὑστερήσαντος οἴνου. 
ὑστερέω, ίτοπὶ ὕστερος, δἰ σηἶῆε5. “το ὃ6 
1αῖς,᾿" δηὰ ἤεποα “ἴο οοπὶα βποζί οὗ," 
“ἴρ ἴδοκ,᾽" διὰ αἷβο “ἴο θὲ αὐνδητίηρ ", 
Ο΄. Μι. χίκ. 20, τί ἔτι ὑστερῶ; ἀπὰ ΜΚ. 
Χ. 21, ἕν σοι ὑστερε. Ηδετε {πε πτοδη- 
ἴῃρ 'ἰ8 “τῇς ᾿ῖπε μανίπρ ἔα εὰ," οτ 
“ρίνεη οὐδ", Οὐοηβεαυεπεν λέγει ἡ 

τὴρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτὸν, Οἶνον οὐκ 
ἔπουδ Βαηρεῖ βῃρροβεβ 586 ννἰβῃεὰ Πίπὶ 
ἴο ἰεανς “ νδὶ "τ ἀπ κδάδο, υἱ Τεἴετὶ ἰΐεσα 
ἀϊβοεάαπε, δπίεφυᾶπι ρεπυτγία ραΐεβαὶ"". 
(αϊνίῃ κυρρεβίβ “ ἔστι ροϊεβί, υἱ [τηδίεσ] 
1416 τεσηξάτυτη [πλϊγα πὶ] που Ἔχρεοΐδπβ 
εὐπὶ δἀτηοπιοτὶξ, αἱ Ρἷα δ᾽ίᾳυδ ἜἊχῃογία- 
τίοπθ Ἴσοηνὶνὶβ ἰδϑάϊυπη οχίπιοσεῖ, ἂς 
δίπλα] ἰΙαναγεῖ ριάοτγατη βροηβὶ ᾿᾿. [αηρα 
ΒΑΥΒ: “Οὐ βουσπιπὶ εβὲ", [υὕςκα τπίῃ 
7658 μαά ρίνεη ρτοοῦ οὗ Ηἰβ σηίγδοϊε- 
ννοσκίηρ ῥγενίουβῖν. ὙΠὲ ατααῖκ οοπι- 
τηεπίδίοσβ δπὰ ἀοάες βυρροβε τμδὲ ἤδη 
816 88ὶν Ηἰπὶ τεσορηίβεά δ Μεβϑίδῃ ἴπὰ 
εἴτα ἔοσς οχίγαοσζάϊπασγυ πηδηϊ εδέδτίοη οὗ 
Ῥονασ δαὰ διτίνεά. Ὑπὲ 'νοτάβ 5ῇον 
τῆδξ ΕΠ6 ᾿νᾶβ ου ἰθσπὴβ οἵ ἱπιϊπιδον ΨΠἢ 
πε [ἈΠῈ οὐ τῆς Ὀτίάδρτοοπι, {πὶ 516 
Κπεν οὗ τῆς ἔδίϊυσε οἵ πε ψ πα δηὰ 
τυ ϊδῃεά ἴο τεϊ'ενε {πε Θηυ θαγγαββπιθηῖ. 586 
ΠδῖυΓΑΙΥ ἰὰγηβ ἴο πεῖ οἰάεβὲ βοῃ, ψνῆο 
διδὰ αἰνναγβ ἰῇ ραβὲ Ἔπιεγρθηοῖςβ ῥσονεά 

ΠΕΡΙ ἴῃ σομηβεῖ ἀπά ργδοείςαὶ αἱὰ. 
Βυλ ἔτοπι ἔμε τνογάβ οὗ ]εδβ8 ἰπ γερῖν, 
“ Μίπε Βουγ [8 ποῖ γεῖ οοπηα,᾽" 1ξ σογ ΔΙ ΠΪΥ 
νουϊὰ βεεπὶ 88 17 βῃε ῃδά βυρρεβίεά τπδὲ 
Ηε βου] υβὲ Μεββίδηϊς ροννεζβ ἴοσ ἴῆς 
τε] οὔ πε νεδάϊπρ ριεβι5.---  εσ, 4. Ηἰβ 
οοτηρϊείε τερὶγ 15, τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι ; 
οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μον. γύναι [5 ἃ ἴετπὶ οὗ 
τεβρεοῖ, ποῖ δαυϊνα]δηῖ ἴο Οὐχ “ τνοπίδῃ᾽", 
86:6 οἤδρ. χίχ. 26, χχ, 13, [κ. χίς. 12. [πὶ 
με ἀτεεῖκ ἱγαρεάίαπβ ἰξ ἰ8 σοηβιία πεν 
υϑεᾶ ἱπ αἀὐάτεβϑίηρ αιιδθηβ δηἃ ρεβοῃβ 
οἵ ἀϊπιϊποίίΊοπ. Αὐυριβίθβ δάάγεββεβ 
ΟἸεοραῖγα 88 γύναι (Πΐο, ηυιοϊεὰ ὃΥ 
ΜΝ εἰβεεῖπ). Οαἰνίη ροεβ ἴοο ἔδυ ἤθη ᾿ς 
βδγ5 [ἢδὲ τῃ18 τεγπὶ οἵ δάγεββ νγἂβ υβεά 
ἴο οοσγεοὲ τῆς βυρεογβει τίου δάοσγδίίοη οὗ 
πε Ὑιγρίπ ὑνΒίςοἢ τνᾶ5 ἴο δγῖβε.0 Βυῖ 
ΜΉΠΕ ἸΠδτα ἰβ πεῖ ποῦ Πασβῆπα88 ΠῸσ αἰ5- 
ταβρεοῖ, πεῖς ἰβ ἀϊβδίδποα πῃ ἴῃ 8 Ἔἐχρσγαεβ- 
βἷοη. Ψνειϊβιείϊη Πι(5 τη6 ροίητ ἤθη Πα 
ΒΔΥΒ: “Νόοη ροίεγαϊ ἀΐςεγε : αυϊὰ τη 111 
τδουπὶ εϑῖ, πιδίοσ ἢ "---τί ἐμοὶ καὶ σοί 

τερζεβεπῖβ ἴδε Ἠεῦγεν πο 
δ Ξ 

(Ἰυάρεϑ χὶ. 12), απᾶ πιεδηβ: νΥμαὶ μανε 
6 ἴῃ σοπηποη ἢ ΤΊΈΠΟΝ ρῖνεβ πε βεηβο: 
Ἔμεῖ πιὸ δίοπε; ψ δὲ 15. {Πεσὰ σοτηπιοη 
ἴο 1πΠ66 πὰ τηϑ; ΜῈ βίδπὰ ἴῃ 18 πγδῖϊεγ 
οὐ δτορεῖπει ἀϊδεγεπὶ ρτουπάβ᾽᾽, Οἵ, 88 
Ἡοϊεζηηδπη ρῖνεβ ἱξ, Ουζ ροΐπὲ οὔνίενν δηὰ 
᾿πιεγαϑίβ ἅττα ΨΒΟΙΙΥ ἀΐνετβε ; ΜῊΥ ἄο γου 
τηϊηρὶς τΒοιὴ ὃ--οὕπω ἥκει ἡ ὥρα μον, 
ποῖ 45 Βεηρεὶ, “ ἀϊδοξἀεηπάϊ ἤοτα,᾽" δαι, 
τηῖῆθ ΠΟῸΣ ἴογ ὑγίηρὶπρ το εῖ. Τῆϊβ5 
ἐπιρ] 168 ἐπαὲ δ ἴοὸ πδά οὔβεγνεά τῆς 
[ίϊυτε οὗ τῆς ννῖπε δηὰ ννὰβ νναϊτίπρ ἃ 
δειπα ὉρΡοτίσμεν ἴο ἱπίογξεσε. Τῆδὲ 
πε 58π)6 ἰογπγυϊα 15 τόσα ἔπδπ οπος υδεὰ 
ὃν [εβϑὰ5 οὗ Ηἰβ ἀδαῖῃ (βες οἰιδρ. νἱΐ. 30, 
ὙΠ, 20) τλεγεὶν ἱπάϊςαῖεβ τπδὲ ἰξ σου 6 
υϑεᾶά οὗὁ ΔΠΥ οτἰτῖσαὶ εἴθ. ΕπιΠγτηΐυ 5 
ΒΑΥΒ ἰΐ ΘΙ ΠΊΘΔΠΒ “16 Ποὺ οἵὨ τηΐγαςϊα 
ννογκίηρ ". Μειβιείη αυοῖεβ ἴτοπὶ ΕΗ. 
ϑίγα ““ποῃ 4υᾶνί8 ποτὰ ἤϊ πιίγασυ πὶ", 
Ἐρβοί δι! ὑσὰς ἰβ 1818 οὗ δε ἢτδι πηίσαςϊε- 
οὔ ἴπεὲ Μεββίαῃ, ννῃϊς ἢ ψνουἹᾶ σοτηπιῖς 
Ηἰπιὶ ἴἰο ἃ [ππ οὗ Ῥ ὈΙΙο ἐν εηάϊηρ ἴῃ δα 
ἱρῃοπιϊπίοιβ ἄελίῆ. Τῇδὲ Μδγυ ἰουπά 
Πορε ἱπ πε οὕπω 18 οὈνίοιιβ ἔγοπι νεσ. 5. 
886 ἀϊά ποῖ βπὰ Ηἰ5 ταρῚῪ Ψ ΒΟΙΙΥ τοξυβαὶ. 



Ἴο4 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ 1. 

εἰν. α8.. « λέγῃ ὅμῖν, ποιήσατε." 6. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ " ὑδρίαι "λίθιναι ξξ " κείμεναι 

κε 1 (οι. ἣ ἢ 
τ τὰ τρεῖς. 

κι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίων, ' χωροῦσαι ' ἀνὰ μετρητὰς δύο 
Ἵ. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “ Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος." 

δε ταν Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς "ἕως ἄνω. 8. Καὶ λέγει αὐτοῖς, ““᾿Αντλήσατε 
ἷν. 5. 

Ὑ εν. ἱν. 8. Ὑνίμεσ, Ρ. 496. 

88ς τδεγείοσε βαύβ ἴο ἴῃς βεγνδηῖβ (χες 
), ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. Τῆς 

διακόνοι, ΟΥ 8εινδπίβ νγαϊτἰπρ δὲ δὶς, 
ταϊὶρμε ποὲ οἰπεγνῆβε βᾶνς οδεγεὰ δη υη- 
ἱπιροτίδης ριεθι. Ηΐβ ογάεγβ τηϊρδὶ 

ὯδΡ8 δε οὗ δῇ ὑπυϑι8] Κίηἁ.---Ν ἐσ. 6. 
μετα ψεσα ἴπεῖς, μαγά ὈΥ οσὐ ἰπ ἴδε 

ξελβι-τοοσλ, ἴβεγε νεγε ὑδρίαι λίθιναι ἕξ 
κείμεναι, “δἰχ βίοῃς νναίε ͵ᾶγβ βίδπά- 
ἱπρ᾽. ϑίοπε νγὰβ δεϊϊενεά ἴο ρσζεβεσνε 
86 Ρυσί δπά Ἴοοΐπεββ οὗ τῆς υυδίεσ, 
[Αςοοτάϊπρ ἴο ΡΙυίϊατοι, Τίδ. Ογακεής, 
ἴμεβα ͵ᾶτ8 ΨΈΓΕ Βοπιειϊπιε8 υϑεὰ ἔοσ 
ἁἀγανίηρ ἰοῖβ, ψοοάδβῃ ἰδθειβ θεῖπρ αὶ 
ἰπ ἴῃς 78:8 δηὰ ββδκβθηῃ.) ϑίπιῖασ βίοπα 
Ἶ418 ἅτε 511}} υδεὰ π᾿ ὕδηδ δηά εἰβενθεγε. 
ΠΕ Μεῖς κείμεναι, 8εῖ ; “ἴῃ Ῥυγοὶν 

οἰαβϑίοδὶ ἀτεεκ κεῖμαι 15 {Π6 τεςορηϊδεά 
Ῥαββῖνε ρεγίεοξ οἵ τίθεμαι" (Ηοϊάεη, 
ῬΙυϊΑτο 5 Τἀσηεὶςέ., Ῥ. 121).---“κατὰ τὸν 
καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιονδαίων. τ ἴδε τνΔ8ἢ- 
ἷῃρ οὗ μαπάβ δῃηὰ νεββεῖβι Οὐ. ΜΚ. νἱΐ. 
“  ίμεπάϊ αυΐάεπι τίταπ παρεῦαηὶ εχ 
Ιεξε Ὀεῖ, βεὰ αὐ πιιιπάτβ Βετηρεσ ηἰγηΐὰ8 
δδϑὲ ἴῃ σεῦυ8 εχίεγηΐβ, ᾿υἀδεὶ ργδεβοσιρίᾶ 
ἃ Ὠεο 5ἰπιρ!ἰςἰταῖα ποῦ οοπίεητὶ οοη- 
εἰπυΐβ ἀβρεγβίοηϊι8 ᾿πάεραπε; δίας αἱ 
ΔΙρδίτίοβα εβὶ δυρεζδιϊτίο, πο ἀυδίατα 
εβὲ αυΐϊπ ἢος εἴϊδτη ροπῆρδε βετινίγεΐ, 
αυεπηδάπηοάιπι ποάϊε ἰῃ Ῥαραῖΐα νἱ δατηι8, 
υδεουηάυς δὰ δεὶ ουϊειιπὶ Ρετγεϊπεσα 
Ἰουηΐατ, διὰ πιεγαπλ οβίεπίδιοποπὶ 6586 

οοτηροβίϊδ,᾽" Οαἰνίπ. ὙΠῈ ἡυμηδεῖ δπᾶ 
8ἰζε ἃτὲ ρίνεη {παὶ ἔπε ἀϊτηεπβίοπβ οὗ ἴδ 8 
ταίσαοϊς τὭΔΥ ἄρρθασ, Ὑμεῖα Μέγα βὶχ 
χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς, 
“ Βοϊάϊηρ ἔννο οσ ἴἥγες δγκίπβ δδοὴ ᾽".-- 
ἀνὰ ἰ8 πεῖς ἀϊδισι δυιτίνα, ἃ οἰαβϑίςδὶ 86; 
ζ΄. αἰδο Μι. χχ. ο, το, ΜΚ. νί. 40. Αςοοτγά- 
ἱπρῖγ ἴπ6 Νυϊραίς ἐγαηβίδῖεβ “ σαρίεπίεβ 
βἰηρυϊαε τηείϊγεϊδβ δίπδβ". τῆς Αἰεῖς 
μετρητής Πεὶά δροιϊξ ηἷπε ρδ]]οη8, 80 
παῖ ἀνεγαρίηρ ἴῃ 418 δὲ ἔννδηῖν ραϊϊοηβ 
ἴδε βἰχ ψουϊὰ τορθῖπεῖ Τοπίδίῃ 120 

1Ιοπ8. Τῆς Επρ 8} ἰγαπϑίδιίου ἢ85 
ἔλα, τῆαξ ἰ5, υἱεγλῖπ, τῆς ἐουγῆ οὗ ἃ 

Ατταὶ, ἃ ὑδιτοῖ Ὀείηρ {Π|ΓῪ ἱπιρετγίαὶ 
ξαϊϊοπβ. [Ιὲ ἰβ ἀϊῆσυϊε ἕο δββίρῃ δην 
τεᾶβοη ἔοσ ρίνίηρ (6 πυπῦεῦ δηά 
ΠΑρΡΔΟΙ οὗἨ ἔῆεβε δτβ, Ἄχοερὶ τπδΐ τα 
ΤΙΣ νυ ἰβῃεά ἴἰο ΘΟΏΨΕΥ ἴπ6 ἰάθα δαὶ 
τπεὶς δηῖῖγε σοηίθηῖβ νεσα ομδηρεά ἱπίο 
ψῖπε. Τΐβ ρῥγοάϊ γα! εν σου] Ὀτίπρ τῃς 
Ταίγαοϊθ ἰωῖο οἱοβασ γοβεπιδίδηος ἴὸ τῆς 

κι ΟΒγου. χχνὶ. 8. 

εἰδβ οὗ παΐυτε. Αἶβο ἱξ νου]ά ἔυγηβἢ 
Ῥιοοῦ, δῆεν ἴῇς πιδιτίαρε ννῶβ ονεζ, [παῖ 
1π6 ἐγαηϑίοσπιδοη παδὰ ὕεεη δοίυδὶ. 
Τῆς νεάδάϊηρ ρυεβὶβ παὰ ποῖ ἀγεάγηϊ ἰξ. 
ΎΠετα νν88 {πὸ νγῖπα. [ἴ ννὰ8 20 τηςϑβϑπιεσίς 
«εἰς. Ἠοϊεζηηδηῃ, ἰῃ ἃ βυρατγίος πηᾶπηεσ, 
ΒΓ11168 δὲ ἐπε ῥγοβδίς ἱπίεγργείεσβ. ῆο 
δίσινε ἴο τεάυςε ἴδε δβιδίεπιεπῖ ἴο πιδίίεσ 
οὗ ἔδοι.---Ν ἐσ. 7. ὙΠς ἢἤγϑε ογάεσ 16βὺ8 
Εἶνεβ ἴο ἐπε διακόνοις 8 οπα ΠΟΥ ΠΊΑΥ 
ὈΠἢεβίϊαεί πρὶν οδεν.---Γἐμίσατε 
ὑδρίας ὕδατος, “ΕἾῚ τὲ ννδίε [88 
νἢ νδίεν," τς ψναῖεσ δείηρ βρεοϊβεὰ 
ἰπ νίενν οὔ ψῆδὲ ννᾶβ ἴο ἐοϊονν.---καὶ 
ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω, “ἀπά {πεν 
ΒΙ16ἀ τοῦ ὑρΡ ἴο ἴπε Ὀγῖπι"". ὙΒΘ οοττε- 
βροηάϊηρσ ἐχργεββίοῃ, ἕως κάτω, ἰ8 ἐουπά 
ἴῃ Μι. χχνὶϊ. 561. ἕως ἔσω ἀπά ἕως ἔξω 
8416 αἶδο ἔουπὰ ἴῃ Ν.Τ. το ᾿πάϊοαϊε ποσὰ 
Πεεσικο πε ἐεγηιίημης αὐ φμένι. Ιῃ τη 18 
υϑᾶρε ἕως ἰ8 ποῖ ρετοερε οἷν ἀϊβετγεπὶ 
ἔτοπι ἃ ργεροϑβιξίοπθ. “ρ ἴο τῆς ὃὈτίπι 
18 βρεοϊῆεά ποῖ 80 πιῇ το ἱπάϊςαϊα ἴῃς 
ἀρυπάδης Βυρρὶν 88 ἴο βϑυρρεβὶ {πὶ πὸ 
τοοσὴ νν88 εἴς ἴον δά ἀϊῃηρ ἀηγιῃίηρ ἰο ἐπα 
Ψδῖετ. ΤΠ βεσναηίβ ἀϊὰ 411 μεῖς ρατὶ 
τβογουρῖγ, ἀπὰ Ἰεῖ πο δρραγεηΐ σοοπὶ 
ἔος θβὺβ ἴο ψνοσκ. Ὑμὺ8 ἴμεν Ὀεοᾶπι 
ἰπβίσυπηεπίδὶ ἴο ἴῃς ννογκίηρ οὗ ἃ πχίγαςϊ6. 
-τν ει. 8. Τὴε βεοοηὰ ογάες πηῖρῃξ 
βίδρξεσ ἴπεπὶ τήοσε, ᾿Αντλήσατε νῦν, καὶ 
φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ: Τῆῇε ἀρχιτρί- 
κλινος “88 οτίρί παν τπε ρεζβοη ψῇο 
Βαὰ οπαᾶγρε οὗ τῆς ἐτο!πίαπι οσ ἐγίρί α 
Τουοἢ βεῖ τουπὰ 4 ἀϊπίπρ (4016: “ρσᾶθ- 
ἔεςῖιβ ουἱ ἱπβίσι παι ογπδηάΐᾳις ἔσο πὶ 
οὐγᾷ ἱποιπηδὶς᾽" ἃ ὈυΓ|ῈΣ οἵ πδαὰ νναϊξοσ 
Ποβα ἀυϊν ἰδ ννᾶ8 ἴο ἄσγᾶηρε ἴῃς [δ0]6 
δηὰ ἰαβίε (πε ἔοοά δπά νῖπε, Ῥείγοῃ. 
ΑΙΌ. 22, “Ἶ]}ᾶτ εἰ Ττῖο! πίτομεθ οχ- 
εγγθοῖυβ ἰπσεγηΐβ οσοίπεριβ οἱευπὶ 

τπξιάεγαῖ", Βυΐ ἈρΡρΑγεπε τἢς Ρείβοη 
ἐπάϊ αι αν ἰῃ τῶϊθ νεῖβα 1 ταῖπεσ τῆς 
συμποι χῆς οΟΓΥἿὁ συμποσίαρχος, [πε 
οδαίγστηδη ἐἰουιεά Ὁ με φοπηραν ποῖα 
δπλοηρ ἴῃς ριιε5:8, Βοπγεϊίτηεβϑ Ὁγ ἰοῖ. ΟΥ, 
Ἡοτϑος᾽Β “ Ατδίϊες δἰδεπάϊ,᾽" Οἀ,, ἰΪ., 7. 
Τῆς τεαιυγεσηθηῖϑ ἰπ θυ οἢ δη οβῆςί4] ἀτὸ 
ἀεβογί θεὰ ἱπ Εςοΐυ8. χχχίϊ. σ ; Ρδίο, "ψατῦς, 

. 640 ; 866 4130 Κεῖ Β ταϊεσπ οι Οἰςεγο, 
ὁ ϑεμέσξ., Ῥ. 131. ἴῃ 6 σεσι- 

Ιδλιεὰ τῆς ὈΟΟΝΕΣ οὗ ἀξ ἐξακὶ δηά (86 
ςοηᾶυςὶ οἵ ἔς ρυεδίβ. [Ἠοϊεζτηδπη δηᾶ 
ΜΝ εἰβ8 βοΐ τεϊαϊπ [86 ργορεσ πιοδηίῃρ οὗ 
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νῦν, καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ." Καὶ ἤνεγκαν. 9. ὡς δὲ ἐγεύσατο 1 Οοπιίε. οο 
ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ἤδει ' πόθεν το. 

ἐστίν" (οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ ") " φωνεῖ τὸν " ἐετν μοι 
νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος, το. καὶ λέγει αὐτῷ, “ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον ἀμ ΠΝ 

ἀρχιτρίκλινος.] ΡΝ εδίοοιέ βυρρεβίβ ἐμαὶ 
ἴδε ἀντλήσατε νῦν την τεΐεσ ἴο ἀγανίης 
ἄοτα ἴῃε ψεῖ], απὰ δαὶ “τς οδδηρε ἴῃ 
ἴδε νναῖεσ νναβϑ ἀείεσηγίηθὰ ὃν 118 ἀδβεῖηδ- 
τίοῃ ἕοσ υ8ὲ δὲ ἴῃς ἴδαβὲ "", “Ὑβδῖ νυνΒίῖςοἢ 
τεπιαϊπεὰ δῖε ἤδη κερὶ ἴοσ ἃ ςδζε- 
ταοηΐαὶ υ8εὲ Ὀεοδπλα υνπα ἡ εη Ὀοτγης ἰπ 
ξαϊιἢ το τηϊηϊδίεσ ἴο ἴδε πεεάβ, Ἄἄνεὴ ἴὸ 
δε βυρεγῆυουβ τεαυϊγοηθηῖβ οὗ [1{π,᾿ ἃ 
βυρρεβῖῖνε ἱπιεγργεϊδιίοη, δὰϊ ᾽ξ ἐνδουδῖεβ 
οὗ 81] βἰρηίβοδηςς ἴῃς οἴαυβε “τπεν Α]1εἀ 
δεπὶ ὑρ ἴο τῆς Ὀτὶπι᾽. ὙΤΠδ βεγνϑηῖβ 
οδεγεά, ροββί ᾽ν εποουγαρεά Ὀγ βεεῖὶπρ' 
ἐαῖ ννῆαΐ τΠῈῪ μδά ρουτεᾶ ἴῃ 88 ννδίεσ 
Βονεὰ ουἱ 48 ννἷπε; διβουρῃ [Γ τς 
ννοσάβ ἰπ τῆς ἐπὰ οὗ τῆς πἰπιῆ νεσβὲ ἂζὲ 
ἴο 6 ἴακεη βισιςεἶν, ᾿ξ ννῶ8. 811}} νναῖεσ 
σνἤεπ ἄγανγῃ τοσλ (6 ννδῖεσ ἴασβ.0 Βαϊ 
ΒΟΙη6 τεΐεσ (Π6 οἱ ἠντληκότες το ἀγανγηρ 
ἄοτὶ ἴδε νν6]}. [τ ἴ8, βοννανοσζ, τῇοσα 
πδῖυγαὶ τὸ γεΐδσ ἰξ ἴο ἴῃς ἀντλήσατε νῦν 
οὗ πε εἰρθιῃ νεῖβα. Βεβίἀεβ, ἀγαννίπρ 
νναῖες ἔἴοπὶ ἰἢε ψ6}} νουϊὰ θὲ τῆς 
Ὀυδίπεββ σαῖπεσ οὗ δε νοπιεη τμδη οὗ 
δε διάκονοι.--- ες. 9. ΤἼς ἀγο ἐγ ΚΙ ΙΏο8, 
1ῃδη, ν ἤδη ἣς δά ἰδβίε [πὸ ννδῖεσ Ὡς ἢ 
πιδά πονν θεοοπῆς τνῖπς, ἀπὰ ἀϊά ποῖ κπονν 
ψ ἤεπος ἰξ πδά Ὀεεη ρῥτοουγεά, δηὰ νν88 
τετγείογα ἱπῃραγο δ! Ἰυάρίπρ ᾿ξ πλεσεῖν 
85 ννῖπα ἈΠΊΟΠΡ' ννἶηε5, φωνεῖ τὸν νυμφίον, 
“0115 ἴῃς Ὀτίδερτοοτ,,᾽" ΟΥ̓ βἰ πρὶν “ δά- 
ἄγεββεβ ἴῃς Ὀγίἀθρτοοπι,᾽"" δπά βδὺβ ἴὸ 
ὨΪΐπ| πᾶς ἄνθρωπος. ΤΗΘ ἀβᾶρε 
τεζεισεὰ ἴο νν88 πδίιζαὶ : ἀπά ἴ5 11υϑιγαῖθὰ 
ὉΥ ἴῃς ἑωλοκρασία, (πε πιίχιιτε οὗ 811 τς 
Βεεῖταρ8 ἢ ὙΒΙΟ τῆς Παγάθγ Βεδὰβ 
ἀοβεά τῆς ἀγυηκθὴ δὲ ἴδε επὰ οὗ ἃ 
ἀεῦθδυς.---ὅταν μεθυσθῶσι, ““ΨΠεη πλέῃ 
δᾶνε ἀγυπκ πεεῖν," ΕΝ. τΤΒε Νυΐραῖς 
Τῆοτς δοουγδίεϊ νυ πῶ8 “οὐπὶ ἱπεῦτίδιΐ 

᾿ποηηε", Απά [ἢ δε νοσά ἄοεβ ποῖ 
ἀεβηιιεῖν πε “ΨΒΕη πιθῇ ἅτε ἰη- 
τοχίοδιεά,᾽᾽ ἴξ δὲ ἰεαϑὲ πλυβὲ ἱπάϊςαϊς ἃ 
τοπάϊτίου ἰπ πο ἘΠΕῪ ἅγα ὑπῆϊ ἴο ἀϊ8- 
οτἰπιίπαῖς δεῖννεεη ροοά νἱπς δηὰ δά. 
ὝΠΕε σΟΠΊΡΑΠΥ ἔπε ρῥγαδεηΐς τνᾶβ ποῖ ἴῃ 
τῶδε σοηάιείοη, Ὀεοδυβε ἔμεν ἡνοσε δϑϊς ἴο 
ἀρρσεοίδιε ἔς ροοά νης ; Ὀυς ἴπε ννογάβ 
οἱ 1ῃε Δτγοδ ΓΙ ΚΙ Ο8. ἀῃαυεβεοπαῦ 1πὶ- 
ΡΟΪΥ ἴδαὶ ἃ ροοά ἀε8] μδὰά αἰτεδάν ὑεεῃ 
ἄσυηκ. Τῆς ἕως ἰηνοῖνεβ τῆϊε. 
ΤΒς εἰρηίϊβοδηος οὗἁ [᾿ἸῸ τεπιασκ οοπϑὶβἕβ 
ἐπ [8 οετε βοαῖς τπυ8 ρίνεπ ἴο [88 4υ δ] 

οὗ ἴ86 νἷθε. Βεηροῖ ζε]ἰοἰξουβῖν βαγβ: 
“ Ἱρπογαηεῖα δγοβι ἐγ πὶ Ἴςοχηργοῦρδὲ 
Ῥοηϊταῖεπὶ νἱηΐ : βοίθηεῖα πηϊῃἰβέσογαπι 
νεσιτδῖεπι πλίγαου!! ἡ, Τυάρίηρ ἰξ Ὁ Βἰα 
πδίυτα! ἰδϑῖς δπὰ Ἴοσηρασγίηρ ἰξ υυἱτῆ ἐη6 
πα ΒΌΡΡΙΠὦ ὃν {πε δοβῖ, ἴῃ δγοδίεγὶ- 
ΚΙποβ ῥγοπουποεβ [μίβ ἔγεβῇ βΌΡΡΙΥ 
Ῥειίεσ. Ὁνμδῖ Οἢτῖβε ἱηίσοάυςεβ ἱπίο ἐμ 
τνοσϊ ἃ υν}]}} βιαπὰ οοπιρασίβοη υνἱτῆ τνῆδὲ 
ἰ8 αἰγεδάυν ἱπ ἱξ. Ογίβεῖδῃ στᾶσα πιυδὲ 
ταδηϊξεβι 1861} ποῖ ἰῃ βδιιοιἱπιοηίουβ δηὰ 
ὈΠΡΓΔΟΙ͂ΟΑΙ ἀϊβρίαγβ, δυὲ πιυβὲ βίδπὰ 
οοπιρασίβοη ὑἢ ἴπδ6 τουρῃ πδίυγαὶ 
νἰσγίυθ8, ἴδε σουτᾶξε, βεπεγοβιυ, δπὰ 
ἴοτος Ὡς ἢ ἅτε οδ]]εἀ ἔοσ πη τῆς Ῥσδςιίςδὶ 
δῇδίσβ οἵ 11{6.--εσ. 11. ΝῸ δῆβννοσ οὗ 
πε Ὀγίδερτοοπι ἰβ σεοοτάθά, πὸσ δὴν 
ἀεῖδ!} οὗ 1η6 ἱπιρτεββίοπ σπιδάβ, θυϊ [Ομ π 
ποῖεϑ ἴῃς ἱποίάδηςξ 85 “με θερίππίηρ οὗ 
βῖρπ8᾽".--ταύτην ἐποίησεν ἀρχήν, ἀεΐεῖ- 
ἱῃρ ἴδε δζείοϊς νη Τίβος. δηά ΥΝ.Η., 
δηὰ τεπάεσίηρ “ ΤΗΐ8 88 ἃ Ῥερίπηίηρ οὗ 
εἰστβ ἀϊὰ [1εβυ8,᾿᾽ ποπὶ Ὡς ἢ ἴε οδη 
ΒΟΔΙΟΟΙΥ δὲ φαϊπετθὰ πὶ πὸ ἱπεῖρβε 
ταεπιϊοπεά ἱπ ἐῃς ἢἤτγβὲ οπαρίεσ νναβ οοῦ- 
βἰάεγοὰ Ὁν ]οἤη ἴο ὃς βιιρογηδίυσαὶ. [ὲ 
᾽5 ομϑγαςίεγίβεῖς οὗ τπἰ8 αοϑραὶ τῆδὲ τῆς 
τηϊγδοῖαβ ἅτε νίενψεὰ 88 βίρῃβ, οσ οὔ͵εος 
Ἰεββοῆβ. ΤΒε ἐδεάϊηρ οὗ τῆς ἔνε τπουβαηά 
Ρτεβεηίβ [ε808 88 ἴῃ6 Ὀὑγεδὰ οἵ Θοά ; τῃ6 
δία πρτπεπίηρ ΟΥὁἨὨἁ ἴδε ἱτηροίεπε τηδη 
ΧΒδι18 ΗἰτΣ 88 πε ρῖνεσ οἵ δβρίγιτυδί 
1; ἂπά 80 ἔοσίῃ. 80 ἐμαὶ ψβεη ]οδη 
δῖα βαὺβ ἴπδὶ ὉΥ τπ]8 πιίγαςϊας [688 
ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, ᾿νε ἅτ 
Ῥτοτηριαὰ ἴο δὶς δὶ ραγιίουϊαν δϑρεοξ 
οὗ Ηἰβ δμίονυν ννὰβ τηδηϊξεβῖεά ἤδζα. 
ναὶ νν88 ἴδεγε ἴῃ ἰξ ἴο εἰϊοῖε τῃς ἔτ ἢ 
δηά τενόγοπος οὗ ἔῃε ἀΐβοῖρ!εβ ὃ (1) Ηδ 
ἌΡΡΘΔΙΒ 48 Κίηρ ἴῃ ρῃγϑίοδὶ παίυσε. Ηδ 
ΟΔΠ υ86 ἰξ ἴοΣ ἴδε ζυγίμβεσαποε οἵ Ηἰβ8 
Ῥυσροβεβ ἂπὰ τῃηδπ8β ροοά. Ης ἰδ, δ8 
ἀεοϊατεὰ ἱπ δα Ρτοίοφιις, ("δὲ Οης ἰῇ 
ὙΠΟ ἰ8 116. (2) Α Βίῃε 18 ρίνδ οὗ 86 
δηάβ ἔογ Ὡς ἢ ἘΠ18 ογεδῖῖνα ρόοννεσ ἰδ ἴὸ 
Ῥε υϑεὰ, [Ιἐ 5, [πᾶὶ ΒυπΊδη ἸΟΥ ΠιΔῪ δ6 
11. ὙΒεβε ἀϊβοὶρίεβ οὗ ἴῇε Βαριίβε 
Ῥετζοεῖνα ἃ πενν Κίπά οὗ ροννετ ἰῃ τῃεὶς 
πον Μαβίεγ, ννοβε ροοάπεββ ἱγγδάϊδιεβ 
ἴδε πδίυταὶ ἴω δηὰ ἀοπηεδεὶς ἱποίἀεηῖ5 
οὗ Βυπηδη 16. (3) ΥΠδη ]οδη τεοοσά θὰ 
1ῃ18 πιίγαοϊς ῃς βἂνν ον δεῖν ἰξ δἰοοὰ δα 
ἴδε ἢσβέ, τε πεδσγδίηρ 85 ἰὲ ἀϊά ἴδ δηεῖσο 

45 
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τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι." 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ἰ, 

11. Ταύτην ἐποίησε τὴν 
Ῥ]οΒ ἀρχὴν τῶν ἢ σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσε 
ἴδεν ἔεᾳ. τὴν δόξαν αὐτοῦ - καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

γοορ. 1 ΜΕΤΑ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ,: αὐτὸς καὶ ἦ μήτηρ 

αὐτοῦ, καὶ οἱ ( ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ - καὶ ἐκεῖ ἔμειναν 

1 Καφαρναουμ ἱπ  ΒΧ, αἀοριεὰ Ὀγν ΤΟΊ ΝΗ. 

νοσΐκ οὗ ΟΠ σῖβε, νῆο σάπια ἐπᾶὶ ΠυπΊᾶπ 
Βαρρίπεββ πιὶρῃξ ποῖ υπτίπιεῖν οἷοβε ἴῃ 
βϑδιηθ. Δνίηα μαὰ ϑδβοοπια ἴῃς βυπιδοὶ 
οὗ ταὶ δΙοοά το Ὀτουρι τεοοηςίίε- 
τηεηΐ δῃᾶ σεπεναὶ. ϑεεὶπρ [818 βίρῃηι δὰ 
τῆς ρίογυ πιδηϊδεβίεὰ ἰπ τὲ ἐπίστευσαν 
εἰς αὐτὸν οἱ αὐτοῦ. ““ ΤεκεϊΠΊΟΩΥ 
(ἰ. 36) ἀϊτεςίβ ἔῆοβε ψῇῆο ψεῖε σεδὰν ἴὸ 
νεΐοοτης ΟἸτγίβὲ το Ηἰπι. Ῥεσβοπαδὶ ἱπέεγ- 
οοῦυγβα σοηνεσίβ ἔΟ]]οννεσβ ἰηΐο ἀΐβοὶρ] 68 
(ἰϊ. 2. Α πιαηϊξεβεδίίοι οὗ ροννεσ, 88 ἃ 
δίψῃ οὗ ἀϊνίπς ρσταςς, ζοηνογίβ ἀϊβοῖρίε- 
ΒΏΡ ἱπίο ρεγβοηδὶ ἔδίτῃ ᾽᾿ (ὙΝνεβίοοι). 
“ ΟτγκὝάίδεγαης διὰρίτυβ ᾽" (Βεηχεῖ). ΤΕΣ 
ἀϊβετεης ρταάεβ, κὶπάβ, δηὰ ἰγρεβ οὗ δ! 
αἰϊιάεά το ἰπ τῆῖβ αοβρεὶ ἃτὲ ἃ βίυάυ. 
ϑαπάδυ τειηδεκβ οὐ ἴδε ὑπ|1κο]]ποοά οὗ 
ἃ ἴοτρει πχαϊκίηρ βυύοῃ οοηβίδηϊς δἰ υβδίοῃ 
ἴο τῆς ἀϊδβοῖρίεβ. ὙΤμαῖ ἐλδν Ὀεϊϊενεά 
ψου]ὰ βεεπὶ ἃ ἐγυΐϊϑπι. [Ιζ ἔπον Βδὰ ποῖ, 
δεν Ψψουϊὰ ποῖ πᾶνε Ῥεεη ἀϊβοίρ!θςβ. [ὲ 
Ψουϊὰ μβανε θεαη τῆογε ἴοὸ ἴδε ρΡοΐπε (ο 
1611] υ8 ἴῃς εβεςῖ οἡ τῆς ριυεβῖβ, δῃὰ ἃ 
ἔοτξεσ νου Βαγάϊν ἢανς ἔαϊ]εὰ ἴο ἀο 8ο. 
Βυϊ Ἰοδη ντίϊεβ ἔτοπὶ ἴδε αἰδοῖ ρ᾽εβ᾽ ροῖπὲ 
οὗ νίεν. Νοῖ ΒΔΡΡΥ δζε ἴδε διξεπιρίβ ἴο 
ἱπίεσγργεὶ τ᾽]8 βεαεπιὶπρ τηϊσαοῖΐα 88 ἃ 
οἰενεσῖν ργεραγεὰ ννεάάϊηρ [ε8ὲ δὰ γἱδ 
(Ῥαυ].8); οὐ 88 ἃ ραγαῦδῖε (ὟΝ εἰββ8ε), οὐ 88 
ἃ δαβίεηεα ηδέυγαὶ ῥργοςθββ (Αὐρυδεῖηα, 
Οἰβῆαυβεη). ἩΗοϊιζπηαπη ἥπάβ ἤεα δ 
δγιβεις Σελγαϊελέμηρ, τι ΔΙ εροτν τὶ ἢ ἴῃ 
βυρρεδιίοη. Ὑαΐῖεσ τερσζαβεηῖβ 411 δαῖ 
͵8 ΠΊΕσα βυτθοὶ 88 σοπίγαβίεα υνἱτἢ βρίσίς 
δηὰ γεδγ. ΤΣ ἐεΠοὰ οὗἉ ΒυτΩ 1 18π| ἰ8 
ερσαβεηϊεδ ὈΥ τῆς νναῖεσ δαριίβπι οὗ 
τόμη: τιῖϑ ννὰβ ἴο πὰ 118 τεϑ] βϑαίίοη ἰπ 
]1εβ08. ΤΒς ͵άτβ ννῃϊς ἢ Ππαὰ βεγνθᾶ ἴοσς 
ἴδε ουϊννατὰ τνναβῃϊηρσβ οὗ ᾿υἀδίϑπι νατα 
ὉΥ ]εβὺ8 δ]1εὰ τ ἢ ἢ πε ε πεεερετηδηίτις 
ννῖπο. Τῆς Ο.Τ. γῆ οὗ νδίεσ ἴτοστῃ ἴῃς 
τΟΟΚ ἰ8 βυρεγβεάεά ὃν {πὸ ρὶῆ οὗ νἱπε. 
ΥΝΊπα θεσοπιεβ [86 Βγυτηδο] οὗ δ βρίγίτυ] 
1||π ἀηὰ Ἰογ οὗἉ ἴδε πενν Κίπράοπι. ἍΝ ΠΝ 
ἘΠῖ8. οεπίσγαὶ ἰάθα ἐῃς ἀεῖδι]8 οὗ τῆς ἰπ- 
εἰάεπι ἄρτεα : ἴμε δεῖ ρίεββηεββ οἵ ἴῃς οἷά 
ΟδΟΟΠΟΙΥ, “ΠΟΥ Πᾶνα πὸ "πε"; ἴδε 
ταοῖποσ οὗ ἴθ Μεββίδῃ 8. ἔπ6 Ο.Τ᾽. οοπ;- 
ταυηὶυ ; ἀπά 80 ἔοι. Τῆς Ὠϊβίοτί δὶ 
ὑπ ςοπβίβίβ βιπηρὶν ἱπ ἴῃς Ἰουῇι 
οδαγδοίεσ δϑογίρεδ ἴο ἴδε Ὀερίππιηρ οὗ 
ΟὨἸεῖβε᾿ Β τηίηἰβῖσυ. (1) Αραίηβε 411 ἴἴεβα 

αἰϊζεπιρίβ ἰξ 18 τῆς ΟὈνίουβ ἱπίεπεῖου οὗ 
]οῆη το τεΐδίες ἃ πιίγαοὶθ, ἃ βυγρτί βίη 
δῃδ οχίγδογάϊπατν πηδηϊζεβίδιοη οὗ 
Ρονεσ. (2) ννΏεγε διεροσυ Ἂχίβίβ ἢδ 
ἀϊγεςῖβ αἰτεπιίοη ἴο ἰξ ; 88 ἐπ τ 8 οδαρίεσ, 
νδσ. 21; δἷἰδο ἰπ Ἵοπδρίογβ χ., χν., εἴς. 
(3) ΤΒδῖὲ ἐδς ἱποίάεπι σδῃ δὲ δἱἱςρογίβεὰ 
8 ΠΟ ῥσοοῦ μδὲ ἰΐ 18 ΟὔΪῪ δ᾽] εροσν δηὰ 
ποῖ Βἰβίοσγ. ΑἹ] ἱποίδεηϊβ δηὰ Ὠἰβίογίεβ 
ΤΩΔΥ δε αἰϊεροτίβεά. ΤΈς [{{ἰὸ ἀπά ἀεδίᾷ 
οὗ δεβᾶς ἢδνε Ὀεεη ἱπιεσργοϊε 88 ἃ δυπ 
ταγ τ, 

εν, ἰἔ δῆγν, ἱποίάεπίβ ἴθ ἰδς 1 οὗ 
7685 ρῖίνε υ8 δἃη 6414] ἱπηργεββίοη οὗ ἴδ6 
νυ άτἢ Οὗ Ηἰβ παίυσε δη ἃ [8 ἱπηρεγευγθαθῖα 
Βεθηΐυ. Ηδ νν»88 δὲ (ἢ158 Ἰυποῖυτε ἔγεβἢ 
ποπὶ ἴπε τηοβὲ ἀϊβιυγοίηρ ρεγβοπαὶ σοη- 
Βιοῖ, Ηἰ8 ννοτῖς ανναϊϊεὰ Ηΐπι, ἃ νοῦ 
7011 οὗ ἱπίεηβε βιγίἔβ, μαζαγά, δηὰ ραίῃ ; 
γεῖ ἴπ ἃ πιὶπά οσουρίςεἃ ν»ἱ ἢ ἔπεδε τπϊπρα. 
ἴδε τηλισίαρε ἰον οὗ ἃ Ἴουπίγυ σουρία 
ἢπά8 ἃ ἢϊ ρΐδοε. 

Υετς. 12. Εγονι Ναξαγείμ ἐο Οαῤέγπαινε 
απὰ ἐπέποο ἐο ξεγμδαίενι. Αἱ νδῖ. 12, 88 
Οαϊνὶπ βαυβ, “ἰγαηβιὲ Ἐνδηρο βία δὰ 
πονδπὶ ιἰβίογίδσγη ", ὙΠῚβΒ εν βδοιίοῃ 
τὰπβ (0 ἴῃς επὰ οὗἩ [πε ἔουγιἢ σμδρίογ, 
πὰ ρίνεβ δῃ δοοοὺπὲ οὗ ἴδε ἢσγβὲ ρτεαῖ 
Βοσῖίεβ οὗ ρυῦ]ς πηαηϊοϑίδιίοπβ οὐ 86 
Ῥασὲ οὗ Οδγίβε (1) ἰπ [Ἔγυβδίεπι, (2) ἰῃ 
υάδεα, (3) ἱπ ϑατγηδγία, (4) ἰπ α811ς6. 
ἢεβ86 ᾶσγε ἱπίσοάυςεά ὃν τῆς ποίας οὗ τἰπγε, 

μετὰ τοῦτο, ΠΟΙΙΤΠΟΠΙΥ υϑεὰ ὃν [οδπ 
ψΠη πε νυ βῆεβ τηθγεῖΐγ τὼ ἀδῃοῖδ 
δεάιεποε ψίέμους ἀςβηίτεῖν πηατγκίπρ ἴ88 
Ἰεηρίμ οὔτῆς ἰπίεγναὶ. ΤΠ ἱπίογναὶ ἱπ ἐδ6 
Ῥγαβεπηὶ οἂδὲ ννᾶ8 ὑγοῦδΟΪυ ἰοηρ επουρἢ 
δῖ ΔΩΥ ταῖς ἴο αἷΐον οἵ ἴδε Ναζασεῖβ 
ΆΤΑΙΪΥ τεϊτυγηΐηρ Βοπλς, αἰτΠουρἢ τη ϊβ 15 
ποῖ ἴῃ ἴῃς ἴοχι. Τα πιοῖϊνε ἴοσ ἃ ἔγεϑῃ 
τηονετηεπὶ νν88 ργοῦδοὶν τἢς ἀεβίγα οὐ τ 8 
βββεγγίεη ἴο σεΐσσῃ ἢοπιθ. Αςοοζάϊηρ Υ 
κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ, ἄονη ἔτοπι ἴδα 
Βίρδες ἰΙαη 8 δῦους Ναζαγείῃ ἴο ἴῃς ἰακε 
βἰάα, ὅ8ο ἔξει δεῖονν βεα ἰενεῖ. Η18. 
ἀεβεϊπαδιίοη ννὰβ Καφαρναούμ, (δε 5ἰξε οὗ 
ψΒΙοἢ 18 ῬγορΔΟΪν ἴο ὃς ἐουπά δὲ Κβδη 
Μίπυεῖ (Μίηϊ4), δὲ τῆς ποῖ επά οὗ τς 
ΡΙδίη οὗ Θεππεβδγεῖῃ, νἤεσε (δς στεδξ 
τοδὰ ἴο Παπιδβουβ ἰεᾶνεβ ἴδε ἰακε βἰὰβ 
δηὰ 5έγικεβ ποσίῃ. [Τῇε πιοβὲ νδί υδδ]6. 
φοπιρατίβδοη οὗ τῆς ἔννο φορεῖ 5ἰῖεδ,. 

. ὐὐαντωυωοε ες - ἃ 
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οὐ πολλὰς ἡμέρας. 
ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

13. Καὶ ἐγγὺς ἦν 

14. καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς ἀἰ τὶ 
5 
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τὸ τῶν Ιουδαίων, καὶ τ Εχοά. χί!. πάσχα υ , καὶ τ ᾿ ἀ, χα, 

“4 
5. 

πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς, καὶ τοὺς κερματιστὰς 
καθημένους. 

κολλυβιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα, καὶ 

Τεῖ! Ηπωνι ἀαπὰἃ Κάαη Μίηγεδ, ν} θα 
Ἰουπὰ ἴῃ τπε κοῦ ον οπ ἕλε γονγάαη. 
Μτσ. Μδορτεροσ βρεπῖ βενεσζαὶ ἄδυβ βοιηά- 
ἰῃρ αἰοηξ ἴπε βῆοτγε, πιεαβυγίηρ ἀϊβέδποαββ, 
Τοπιρασίηρ ποῖεβ, δπὰ τηδκιηρ οαγείαϊ 
εχβηγπαϊίοη, δπὰ οςοποίυἀδὰ ἴῃ ἕλνουτ οὗ 
Κμδη Μίηγε. Τεῖ! Ηυπὶ ννᾶβ τπουρδι 
ἴο τεργεβεηῖ Κεῖγ Νδῆυπι (ΝΑΠυπιβίοη) ; 
νης, ψ ἤδη 1 οοαβεὰ ἴἰὸ ὃς ἃ ἰονψη δηὰ 
δεοάπης ἃ ΠΕΔΡ οὗ τυΐηβ, τηὶρἢϊ μανα θθθῃ 
οαἰϊεὰ Τεοῖὶ Ναδῆυτη, δηὰ ἤδσποα Τεὶϊ 
Ηυτὰ. Αὐξποτίἐδεῖνε ορί πίοι ᾽β, ονγενοσ, 
ἀεςιἀεάϊν ἴῃ ἕδλνους οὗ Κῆδη Μίπυς.) 
νν ἢ 6805 ποτε ες το Οδρογηδυπι 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
καὶ... αὐτοῦ. ΕΤοΟΠῚ ἔπε τηᾶπποσ ἰῃ 
ΜΏΙΟΒ ΗΒ. Ὁγοίμεῖβ ἀγα μετα πηεπιϊοηδὰ 
δἰοηρ νὴ Ηΐ8 πιοῖμεσ {π6 παίυγαϊ ἰπ- 
ἔεγεπος 18 ἐπαὶῖ ἔμεν ες οὗ τῃ6 βδῖηα 
ἔλίμεσ δηὰ ργορδθὶν οὗἩ {δε βαπης πιοίδεσ. 
Ατἱ Οδρεσηδιπὶ ὯῸ ἰοηρ βίδυ ννᾶβ τηδάε, 
ἴδε τεδϑοῇ είηρ ρίνεη ἴῃ νεσ. 13, ἐγγὺς 
ἦν τὸ πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων, ἴῃε Ῥαβδονεῖ 
ψ» 85 Δρρεοδοβίηρ, δεῖς οδι δὰ “οὐ ἐπε 
7εννβ,᾽" εἰπε ἴοσ 1868 δακε οὗ αδηῖα 
τοδάδσβ Οσ Ὀδεοδυϑα πὸ ΟὨγιβείδη Ἐδϑβίεσ 
ΔΒ 8ογηθ πΊ68 οδ δὰ πάσχει, δηὰ [οδη 
υνῖβῃεα (ο ἀϊβεῖ ρ  5ἢ {τ.---καὶ ἀνέβη... 
ὁ ἸΙησοῦς, τῃε ἀἰβοῖὶρ]ε5 αἷ8δοὸ ψγεῃηΐ, 88 
ἌΡΡΕΔΙΒ ἤοσῃη νεῖ. 170. “δεηι ωὡῤ᾽" 
θεοδυβα ]εγυβα]επὶ νγνᾶ8 ἔπ σαρίίαὶ, δὰ 
Ὀεοαυβε οὗἉ 8 πεῖρῃξ (25οο ἔδεϊ) αδονε 
868 ἰενεῖ. Οη {π686 τῃονεπιεηῖβ Ῥχοῖ. 
ϑαηπάδυ (Εομνγέμ Οοςῤεῖ, Ὁ. 53) τηακεβ τπ8 
τοπλατῖς : “ΠῚ ἰ 18. 411 δῃ δγιιβοῖαὶ σοπλ- 
Ῥοβίείοη τ ἃ ἀορτηδῖῖος οδ͵εςῖ, Ὧν 
Βῃου!ά ἐπε ΔΌΪΠΟΙ σϑιτῪ δὶ8 γοδάθγβ {ΠῈ8 
ἴο ὈΟδρεγηδυπι--οσ ποῖῃίησ ἡ Τα 
Δρρδγεηξ δἰ π] εββηθβ8 οὗ ἐδ8 βιδίθσηθης 
ΒΕ6Π18 (0 δῆονν πὶ ἰξ οᾶπὶεὲ ἀϊγεςιΥ 
ποτὰ ἃ ἔγζαεβῃ δπὰ νἱνίἃ τεςοϊϊεοιίοπ 
δηὰ ποὶ ἴἴοπὶ δὴν ἢοδίϊπρ ἐγαάϊτίοη.᾽" 
--Ννεσ. 14. Ου γϑδοῆίηρ [εγυϑαίετι [6818 
8858 ἀδενουΐ [εν7 νἱδίιεὦ ἐδε Τεπιρῖς καὶ 
εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ, ἰμαὶ 18, ἰπ τῆς ουίε 
οουτὲ οὗ (ἢς Ἔκηρῖο, ἴδε οουτὶ οὗ {πὰ 
(εμέ ε8.--τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ 
πρόβατα καὶ περιστεράς, οδιιε ἀπὰ 
δῆδερ δηὰ ἄονεβ, {πε 5βδογιβςϊδὶ δῃϊπΊ818. 
[τ ινᾶ8 οὗ οουτβε ἃ στεδῖ σοηνεηΐεποα ἴο 
ἴδε ᾿νοσθδίρροτβ ἴο δε 4016 ἴο ρσοσυγε ου 
ἴδε 5ροὲ 81] σεᾳυΐ βιξεβ ἔοσ βδοσίῆςβ. ϑοπΊε 
οὗ ἴμεπὶ τιῖρθε ποὶ πον ψνθδί βαογίῆςς 

15. καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων, πάντας 
ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας. καὶ τῶν 

τὰς τραπέζας ἀνέστρεψε" 

8 τααυϊγεὰ ἔοσ {πεῖς ραγεέίουϊας οἤδηςο, 
δῃἃ τπου σα τμς ῥσίεϑε αἱ μεῖς ον ποῦ 
ταῖσδε ἱπέοσπι τῆ επὶ, 5811} τῆς οβῆοϊαείπρ 
Θχδπλῖπεσ ἰῃ τῆς Τεπηρὶς ταϊρῆϊ τγαὐεςὶ ἐπα 
Δηἰπι8] {πὰ Ὀτουρῃς 248 υὑπῆῖ; δηά 
ΡῬΙΟΡΑΟΙΥ ψουϊά, ἱξ τὰ τναβ ἢἰ8 ἱπίθσγεβί τὸ 
ἢανε ἴδε ψνοσβΡΡεῦβ δυγίπρ οἡ ἴΠ6 βροΐ. 
Τμδὲ ἐποσπιουβ ὀνογοῃδγροβ ἵνεγε ΒΟΠ16- 
{ἰτη68 τηδὰδβ ἰβ βῆοννῃ ὉγΥ ΕΔεγβθείπι, νῆο 
τοϊαῖεβ (Πδὲ οὔ οπε οοοδϑίοη ϑίπΊδοῃ, 
1πε6 ρταπάβοη οὗ Η1]|]εἰ, ἱπιεγίεσεά δπὰ 
Ῥγουρῆς ἄονγῃ [πε ῥτίςς οἵ ἃ ραίγ οὗ ἄονεβ 
ἤοτι ἃ ροϊΪά ἄεπασ, 158. 34., ἰο δα] ἃ 
Β|νεσ ἄεπασ, οσ 48. Τὴ] Τεπιρία 
ἘΥΓΆΠΠΥ δηἃ ᾿ΠΟΠΟΡΟΙΥ δηὰ {Ππ686 Ἄχοσῦΐ- 
ἴδηξ σμᾶγρεβ πδίυγδιν ἱεπάεά το τηλίε 86 
Τεπλρῖς νοσβῃΐρ Παίθδι! ἴο τῇς ρβορῖε ; 
δηὰ Ὀεβίάεβ, δε οἱά οἽἤδγῃ οὗ βδοσίῆςθ, 
τῆς ἴτες οἴδετίπρ ΒΥ ἃ ρεηίϊεηΐ οἵ ψῃδὲ Βα 
Κπενν δπὰ Ἵμογσιβῃδά, [6 δηΐϊπιδαὶ ἰδὲ ἢ6 
ναϊυεὰ Ὀεσᾶιβε πα δαὰ νψνδίοῃεά ἰξ ἔτοτῃ 
118 ὈΙΓ;, ἀπά παὰ ἰδϑιθὰ 18 ναῖπα ἴῃ ἐΠ6 
ἕδττα ννοσῖς---}} [Π18 νγῶ8 δ  ἰβῃ θα Ὀγ τη 8 
“ροηνεηίεηε" ἀῦυβε. Τηδὲ τῃς διε 
γ 8 ἨΔ ΌΪ 4] 18 Βμοννη ὈΥ͂ ]ομη Γρμείοοι, 
Ψ8Ο αυοῖαβ: “εηῖδπΒ αυΔάδπὶ ἀ16 Βαανα 
Βεη Βυία ἴῃ δἰγίαπι, νδουστ ρεςοσίδιβ 
1Ππἃ τερετίς,᾽" 28 δὴ εχίγδογάϊπαγυ τη. 
Γννᾶβ ποῖ ἔπε ργεβεπος οὗ ὀχβὴ δῃηὰ 5ῆεερ 
ΜΒΙοἢ ν88 οἴεπβῖνα, ἴοσ βοἢ Δηϊπ1818 
τηυβί Ρᾶ88 ἱπίο ἴπε Ταπιρὶε νυ (πεὶς 
δ] δοςοπηραηϊπιεηῖβ. Βυΐῖ ἰξ νγὰ8 δῃ 
ρρταναῖίοη ἴο ἤᾶνε {δεβς βιδπάϊηρ 41] 
δ ἱπ τῃ6 Τεπῖρὶς, δηὰ ἴο ἤδνε [88 
Βαρρὶηρ δηὰ οπαβετίπρ οὔ ἃ οδέϊα 
ταλτκεῖ πιϊπρ! πη ἢ τ[Π6 βουπάβ οὗ 
Ρτγάγεσ. Βυΐξ Ὕβρεοίδι νυ νν85 1 οἤεπϑείνε ἴο 
παῖς τῃς Τεπιρίςα 8εγνῖοα ἃ δαγάβῃρ δηὰ 
8ῃ οἤξηςε ἴο τῆς ρεορίε οἵ αοἄ. Νοῖ οπὶν 
νεῖ ἔδεγο ἴπο86 νῆο ργονϊ δὰ βδογίβοϊαὶ 
Δηϊπι}8 δυϊ αἴ5ο τοὺς κερματιστὰς καθη- 
μένους, ΤΠΟΠΕΥ οἤδηρεῖβ σεαέεα, αἱ ἐμεῖς 
120 68, ἴοτ ἃ τερυΐας ἀδγ᾽β Ὀιιδίῃς88--ποῖ 
ἃ πιεστὰ δοοίδεπέδί οσ οσοδϑίοηδὶ ξυγη 8}- 
ἱπρ ΨΙ ομαπρε οὗἩ βοπὶῈ Ροοσ πᾶ 0 
Βαὰᾶ Ὠἰτπογίο ποὲ θεεπ δδΐε ἴο ργοόσυσο ἱξ. 
-π-τ-κέρμα ἰ8 ἃ 8π18]} ςοἰη, ἔτοπλ κείρω, ἴο ουξ 
βῃοσί.---τὸ κέρμα υδεὰ ςοἸ]]εοτίνε!Υ ἰπ (Πα 
πεχὲ νεέγβε ννουἱὰ θὲ ἰῃ Αἰεὶς τὰ κέρματα. 
-π-κερματιστής 18 ὁη6 ΨΏΟ ρῖνεβ 5Π|2]]} 
οἴδηρε, ἃ ΠΊΟΠΟΥ ΟἤδηρΕαΣ (βυο ἢ 88 ΠΊΔΥ 
Ὅε 566ῃ βἰτεἰπρ οα {πε ορϑῃ βίγεεῖ αἵ ἃ 
ἰαδ]ς ἰπ Ναρὶεβ οσ εἴβενψβεσε). [π τπ6 
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ὁ Ὑ1Σ οἱ), 16. καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, “Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν" 

προς μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου." 17. Ἐμνήσ- 
σν». Ρε. 
ες. 9. 

ΒἤϊδεπιΒ νεῖβα ἔΠΕΥ ὅσα οδ]εὰ κολλυ- 
βισταί, ἔτοπι κόλλνβος, ἃ 5π1811] οσοίη, τ 18 
ἃραΐῃη ἰοπὶ κολοβός, ἀοςκεά, Ξηΐρρεά 
βῃογι. Μαϊπιοπίἀεϑ, αυοϊεὰ Ὀγ [υῦοΚα, 
ΒΔΥ8 ἴδε κόλλυβος ννᾶ8 ἴῃε 8141} οοίῃ 
ἵνεη ἴο ἴῃ ΠΊΟΠΕΥ οδδηραοτγ ἔοσ ἐχοβδηρ- 

ἵπρ' ἃ βῆεζϊεῖ ἱπίο ἔννο 8δ᾽ -8ῃείκεῖβ. Τῆς 
τερεῖνεσς οὗ ἴπε οδδηρα “ ἀδιὶ ἱρβὶ αἱϊᾳυϊὰ 
Βυρεγαθυπάδηβ,᾽" ξῖνεβ με σβαπρογ βοπλα- 
1πηρ ονεσ ἂπὰ αῦονε, δπὰ {18 αἰίαυϊά 
διροταδυπάδηβ νοοδίῃσ οο  γῦυβ. [ὶπ 
λοι τὴς ψογτὰ ννᾶβ ἰγαπεϊϊεταϊεᾶ, δπὰ 
ἴῃ τῆς Ηδῦτεν οδαγδοίεσβ Ψψᾷ8 τεδὰ 
“Κοΐδοη ", Τΐβ Κοίδοῃ ννᾶβ δρουὲ 2ά., 
ψἘοἢ Ψνᾶ8 ργθῖν Βίρῃ ἴοσ ρον ἀΐηρ ἴδε 
βδοσεά ἢ] -8ῃεἶκαὶ, ψὨῖοἢ οου]ὰ ἀἴοπε θὲ 
τεσεϊνεά ἱπίο ἴῃς Τεπιρίς ἐγεαβυσυ δηὰ 
ψΗϊοἢ ἐνογυ 1ενν μδά ἴο ρᾶν. [ 88 ποῖ 
ΟἿΪΥ οπ ἔδε Ἔχοῆδηρα οὗ ἐογείρτι ΠΊΟΏΕΥ 
Ῥγουρῆῖ ἃρ ἴο Ῥαϊεβίϊηα ὃν [εἐνν8 οἵ πε 
ἀϊβρεζβίοη ἴδεβε ΠΊΟΠΟΥ οἤδηροῖβ πγυβὲ 
πᾶνε πιδάς ἃ ρμοοὰ ρετζοεπίαρε; δυΐ 
ἐδβρεοῖδιν ὈγΥ εχομαηρίπρ ἴῃ οσάϊμαγυ 
οὐτγεποΥ οὗ 641116ὲ6 ἀπὰ Ἰυάδελ ᾿πῖο (Πς 
βδοσθὰ ἢδ βῆ κεῖ, νΒῖοἢ ννᾶβ ἴπ6 ΡΟ]]- 
ἴᾶχ ογ Ταπιρῖς ἰτίδυϊε ἐχδοιϊεὰ ἔγοπι Ἔν ΈσΥ 
7εν. Τηΐθ ταχ ννᾶβ εἰἴπεν ραϊὰ ἃ ννεεΐς 
ΟΣ ἴἵνο Ῥεΐοσε Ῥβββονεγ ἰπ 6 ργονίῃοςβ 
οἵ αἵ τῆς Ράᾶββονεῖ ἰῃ τῆς Τεγρὶς ἰ(56], 
Τὸ 7]εβὺ8β τε ἀϑᾶρε βεεπιεὰ ἂπ ἱπίοϊεσ- 
ΔΌΪε αῦυβε. καὶ ποιήσας φραγέλλιον 
ἐκ σχοινίων. φραγέλλιον 15 τε [«δτ1η 
Μαρείδανι, Μδην οοπηπγχεηίδίογβ γεργε- 
βοη ἴδε τηδίζεσ 88 1ξ [εβ8 πηδάβ ἃ ΨὩΡ 
οἵ τῆς “ξεν; Ὀὰξ ]οῆπ ἄοεβ ποῖ 88 Ὺ ἐκ 
σχοῖνων, “ οἴ τυ58ε5,᾽" Ὀυι ἐκ σχοινίων, οὗ 
τορεβ πηδάς οὗ τυβῆςβ. [ἢ πε δοοουπὶ οὗ 
Ῥδυ}᾽}5 βδίρνσεςοκ (Αςἐβ χχνὶϊ. 32) σχοίνια 
ἃτα ἴδε τορεβ ψγποἢ πεϊὰ (με Ὀοδὶ ἴο ἴΒ6 
ΒΡ; 80 δαὶ ἴτ ἰ8 ἱπιροββί δὶς οὐ (Πὶβ 
βτουπά ἴο βᾶῪ 1 Ὁτ. Ὑνμίτεῖανν τπαὶ 
“ἴῃς ΨΕΐΡ οουἹά οηἷν ἢανε δεθ ἀςδρπεά 
88 Δῃ δηλ ]επὶ οὗ δυϊποτίτυ ̓. [{ 8 αυϊς 
ΡΙοΡδῦὶς ἰδ ννγᾶ8 ποῖ υδεὰ; 85 Βεηρεὶ 
ΒΑΥΒ: ““Παα]ὺς ἀϊοίξως Βοπιπὶδυ8 ἰοϊαπὶ 
ἱπἢϊχίββε ; ἴείγογθ γθπὶ ρεγίεςϊτ".--- πάντας 
ἐξέβαλεν. ΗοἰἐΖηγάπη Δηπά ὟΝ εἶβ8 ςοηβίἀεσ 
τῆι τῆς ΤΟ] οννπρ οἴδυδε 18 ερεχερειίςαὶ 
οὗ ἴῃς πάντας, 48, »ταπιπΊδι Δ}, [Ὁ 18 ; 
ἃηὰ ἐμαῖ πάντας ἰΠετείοτε τείεγβ ἴο ἴῃ8 
βἤῆδερ δπὰ οχεῆ, ποῖ ἴο ἴδε τηεη. [1πῖδα 
ϑυποριίςαϊ! (οβρεῖβ πάντας ἐξέβαλεν 
φοζίαί ν σεΐεσα ἴο (86 ὔλεπ, δηὰ δ8 πε 
τηλβουης ἰδ μετα τεϊδιποά ἴ{ 18 ἀἰβῆσα 
το τεῖος ἰὲ το [ες πρόβατα. Αἴϊος ἀτγίνίη 
ουῖ ἴῃς οχεη δπὰ πεῖς οὐπεγβ, ἐξέχεε 
κέριια καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν, οἵ 

θησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ὅτι γεγραμμένον ἐστὶν, “ Ὁ ζῆλος " τοῦ 

ἃ8 ὟΝ. τεδᾶ ἀνέτρεψεν.--τραπέζας 
ΜΕΤ βρεςι βοδῖν “ὈΔη καθ᾽ δῦ ]ε8,᾿" 
Βεπος τραπεζίται, Ὀδπίκεῖβ, 80 ἰδὲ 
ταῖσδε (τδῃβὶαῖς “"" σουπίετ ". Τῆεβε Ης 
ονετσίυγηεᾶ, ἀπὰ Ρουγτεὰ τῃ6 οοἷη ὁπ ἴδ6 
δτουπά, 'νε ολπποῖ Ἴνδουδῖς οὗ ἔοσοῖθ]8 
ταεδληΐηρ ἴμεβε μἰδίπ ἴεγπιβ. 1 Ψ88 ἃ 
8οεηα οὗ νἱοΐεηςε : [86 ττδάοτβ ἰγγίηρ ἴο 
ξέριεει ταῖς Ῥγορεσῖυ, σδίι]α γι βίη 
ἴπεὲῦ δηὰ τι Ππεσ, πη βμουξίηρ δῃ, 

ουγβίηρ, ἘΠ ΤΠΟΏΕΥ ομδηρεῖβ ἔγγίης ἴὸ 
Βοϊὰ ἐμεῖς ἐδ ]εβ δ8 1εβὰβ ννεπΐ ἔτοπὶ οὔθ 
ἴο Δποῖμεσ υὑρβειτϊηρ ἔπεπ. [εὸ ννῶβ5 
ἰπάεεδ 8οὸ νἱοϊεπὲ ἃ δοεὴῆς δαὶ ἰῃε 
ἀϊδβοῖ ρ 68 εἰς βοπιεννῃδὲ βοδπάδβεά ὑπ] 
ΠΥ ταπιεπιδεγεά, τΠδπη δηὰ ἰδεῖς, ποὶ 
δἰεγιναγάβ, ἴδε ἴ[ ννὰβ υυτίτεη : Ὃ ζῆλος 
τοῦ οἴκον σον καταφάγεταί με, ννοτὰβ 
ψΠἰς ἢ δτα ἐουπὰ ἰῃ ἴῃ βίχεγ-ἰ πε Ῥβαϊπι, 
{δε δοσίϑε οἵ τπεὲ υχχ θείης ομδηρεά 
ἱπίο τῆς ἔπαυσε. [Ιπ ογάϊμαγυ ασεεῖς 
ἐσθίω [Π45 ἴος [18 Γιΐυτα ἔδομαι, Ὀυὲ ἰπ 
Ἠεϊ!εηίβεὶς ατεεῖς ἰ: 845 φάγομαι ἴος ἰΐ5 
ξαῖυτε. 8:6 ἀεη. ἢ. 3, υκ. χνιὶ. 8. Τῆς 
ἀϊβοῖρ]εβ βανν ἰπ {εὶς Μαδβίεγ᾽8 δοῖ ἃ οοη- 
βυτηΐηρ Ζεδὶ ἴογ αοά᾿β ἤουβε. Ιΐ ννδ8 
1Π18 Ζ6 8] νυ πίοι ἰνγαγβ ρονετηεὰ ΟὨγίϑῖ. 
Ηε οουϊὰ ποι παπάς ὉγΥ δηὰ νγδβὴ Ηἰβ8 
Βιδηάβ οὗ οἵδεσ τηεπ᾿ Β 8:πΠ8. [ νγδβ [μἰ8 
ΠΟ Ὀγουρῆς Ηἰἱπὶ ἴο τιῖ8 ψοτὶὰ δπὰ 
ἴο ἴῃε οἴοββ. Ηδ ἢδά ἴο ἱπίεγίεσα. ἷὲ 
ταῖσμε Βανε Ὀδεη Ἔχρεοίεά (ἢδὲ τῆς ᾿νοτάβ 
οὗ Μαϊδοπὶ νουἹὰ γαῖμεσ ἢανεὲ Ὀεε 
βυρρεβίεα ἴο ἔΠ6πὶ, “ Τῆε Ἰογὰ ΨΠοπὶ γα 
βεεῖΐς 5811 βυδ θην σοπ)ς ἴο Ηἰ8 ἰεταρῖε: 
δυξ νῆο πιᾶὰὺ δδίάε (ἢς ἀδὺ οἵ Ηἰἴβ 
ςοπηΐηρ ὃ ἴοσ Ἦδ 5821] βἰξ 85 ἃ γεῆπεσ δηά 
Ῥυγίβες οὗ βιἵνεγ᾽". Τβεῖς ἱπιεγργειδίοα 
οὗ Ηἰδβ δοῖ ννᾶβ βυρρεβίεά ὃγ Ηἰβ ννοζάβ : 
μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μον 
οἶκον ἐμπορίου. Αἱ Ηἰβ ἤτϑε νἱ5ϑ!ὲ το τῇς 
Τεπιρῖὶς Ης πδὰ ςδ)16ε2 ἴε Ηἰβ Εδιμεσ᾽ 8 
δουβε. Τδεῖς ἰδ, πο ἀουδε, ἱπ ἔπε μον 
8ῃ δρρτορτγίδιίίοη ἔγοπὶ ὑνῃϊο ἢ οἵδε ἅγα 
ἐχοϊυάςά. Ηδς ἄοεβ ποῖ 88. ““γους 
Ἑδιποσ᾽β πουβε᾽" πος ""΄οὺς Ἐδίδογ᾽ 5,᾿" δυῖ 
“τὴν Ἐδίμει 8. [π [218 ψογὰ δπὰ ἴῃ 
Ηἰ8 δοϊίοη Ηἰβ Μεββίϑῃβῃιρ νγ88 ἱπιρ! θᾶ, 
δυῖ ἀιγεοέϊγ τλε δοὲ δπᾶὰ ενεη τπς ννοσὰ 
ΜΕΓΘ ΠΟ πλοῖα ἴπδῃ 8 τεϊογπηίηρ ρσορπεῖ 
τηῖρε πᾶνε {εἶς ἰο ὃς βυϊίδϑίε. Ψ εἴβ8 
(ες οΥ ὅεξας, ἰϊ., 6) βαγβ: “ Ἧς {εἶς Ηἰπι- 
8617 τὸ ἴδε ὅϑοη οἵ Ηἰπὶ Ψῆο ἱπ ἃ 
υαπίᾳυς νὰν δά ςοπϑεογαίεὰ 1Π|8 ρίδοα 
ἴον Ηΐβ τεπιρίς, απὰ Ης εχεσζοίβεά τῆς 
Δυοῖν οἱ ἃ ὅοη δραϊηϑὲ ἴῃς τὐγπιοῖ] 
ΜΠΙΟἢ ἀεπ!εὰ Ηἰ5 Ἑδιῃεγ᾽β ἤουβε. ΤΒοσα 
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οἴκου σου κατέφαγέϊ με.’ 18. ᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ 
εἶπον αὐτῷ, “Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς »ππδοι Μς 
19. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “ Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, ὅτ; Ἶ, ἐ, 

1 καταφαγεται ἴῃ 411 υποΐαἷ8. 

0 Ἰοοκεᾶ ἄξδερες πηυδβὲ υἱεϊπγαϊεῖν μάνα 
βεεη ἴδαϊ [Ὡς Μεβϑίδῃ δίοης μδά ἃ γὶρῆὶ 
ἴο ἴξεὶ ΗἰπΊβεῖξ ἴῃ {Ππ|8 βεπδε 86 Οἤοβεη 
οἵ ]εβονδῇ. Αβ γεῖ, οψνανεσ, ποῦς ψγεσα 
ὯὯΟ δος οὔβεγνεσβ. Τῆς [Ὁ] οννεσβ ὉΥ͂ 
Ψ οπλΣ Ης ννδβ αἰτεδάν βυτγουπάςα ἀϊὰ 
ποῖ τεαυΐσα ἴοὸ ἀεάυςε Ηἰ8 Μεββίδῃβδιρ 
ποτὶ ἰδϊδ: (πεν Κπεν Ηδθ ννὰ8 ἴδε 
Μεββίδῃ.᾽ Μδϑδκε ποῖ Ὧν Εδίδεγ᾽ 5 ουβε 
οἶκον ἐμπορίον. ἴῃ ΜΚ. χί. 17 ἐπε ννοσὰβ 
ὅτε ρίνθη 245 συπηΐηρ, “18 ἱὲ ποῖ τυτἱτίδῃ, 
ΜΥ Ὦουδε 5141] ὃς ςΔ11εἀ οὗὨἉ 41] παίίοπβ 
ἴῃς Βοιβα οὗ ργάγες ὃ Ὀυΐ γε πᾶνε πιδὰς 
τ ἃ ἄδη οὗ τῃπΐενοβ᾽"; βίο βεαοπβ ἴο Ὀ6 
ἃ ςοτηδίπδίίοη οὗ 18. ἵνὶ. 7, “" Μίπε ἕουβε 
80:81} Ἐς οα]1εἀ ἃ ἤουβε οὗ ῥγάγασ ἔοσ ἃ]] 
Ρεορὶς,᾽" δηὰ 16εσ. νἱΐ. τὰ, "" 18 1818 πουβε 
ΨΗϊΟΝ 18 οαἱἹεὰ ΌΥ πὶ δῆλα Ὀεοοσης ἃ 
ἄδη οὗ τοῦθεγβ ἰπ γοὺγ ευθ8 }᾽ [πιπε 
οἶκος ἐμπορίου ἴδετε τῇδν ὈῈ ἃ τεγ)ϊπί8- 
σδηςε οὗ Ζεοῆ. χίν. 21. 

Αἱ νες. 18 ἴᾷς οἱεῆ Ὀερὶπβ ἴο ορεη 
δεΐνεοη ἋΔ11ἢ ἀπά υὑπδεῖϊεῖ. [Ιη {πε δοὶ 
ἰπ ψὨϊοἢ τῆς ἀϊβοῖρ᾽ε8 δὰ βεεη {πε ζ18]- 
ταδηῖ οὗ ἃ Μεββίδπὶς ῥβαΐπι, ἴῃς [εἰν8 δες 
ΟἿΪΥ 8ῃ υὑπδυιποτγίβεά ἱπίεγίεσεπος δπὰ 
δϑδυπιριίοη οὗ δυϊμογιιυ. Οδασγδοίοσίβ- 
εἰσ! ἸμαῪ 48κ ἴοσ ἃ βίρῃ.---οἶ ᾿Ιουδαῖοι, 
85 τεαιεπὶ ἱπ ]οΠη, τ Δ Π8 “ (ἢ [εν 188 
δυιμογίεἰεβ ᾽᾿ ; ἀπά ἀπεκρίθησαν ἰδ υδεὰ 48 
εἰβεννμεῖε οὗ ἃ τερὶν ἴο παῖ ἢ48 Ὀξεπ 
ἐυρεοοιεά Οἵ δἰῆτιπεὰ ποῖ ὈὉῪ ψοσζγά δυῖ 
ὃΥ ἀεεά.---τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι 
ταῦτα ποιεῖς ; ὅτι ἰ8 υδεὰ δἰπηίϊοτίν ἴῃ ἰχ. 
17 -- εἰς ἐκεῖνο ὅτι. ΤΠ ὈΪ᾿πάπεββ οὗ 
τῆς ἐν 18 Ἑἐπουρῇ ἴο ρΡυΐ Θδχίθσηδὶ 
ενίδεηος ἴοσ Ἔνεσ ουξκ οὗ τερυῖβ.0 ΤΒεν 
Πδνογ ΜΜ1]1 5ες ἴδε βίρῃ ἰῇ ἔπε (Ὠϊηρ ἰϊδεϊῇ, 
Τῆς ἕδος (παῖ [εϑὰ8 ὉγΥ οπα Ὀἷονν δοοοπ,- 
ΡΙΙδβεά ἃ παυος πεεάεὰ τείογτη οὐ δῃ 
δῦυβε ονεῖ ψὩίοἢ ἀενουῦζ τηθη πηυδὲ οἴεη 
δανε εἰρβεὰ δηὰ νος ρεσῆαρβ ἰη- 
ξεπυοιυβ [ονϊεβ μαά βίγίνδη ἴὸ Κεὲρ 
ψν Πίη Ππηῖ5, ἴῃς ἴαςε {πὶ (818 ἀπ κηοννη 
γουῃ μαά ἄοπε ψβαῖ ποης οὗ [Ὡς σοπδιὶ- 
τυϊεά δυϊποτίτῖεβ δά θδεη δὺϊε ἴο ἄο, ννδ8 
ΒΌΓΟΪΥ [861 τὴς ξτολίκαί σημεῖον. Μίρδι 
πον ποῖ ταῖμεσ ἤανε βαϊά : Ηστε ἰβ οπ6 
ΨῆΟ {τεδῖβ τΠϊηρθ τϑάϊοδ!ν, η0 ἄοε8 
τοῖ ἴεανε ρτίενδηοεβ ἴο πιεηὰ {Πεπιβεῖνεϑ 
Ῥυϊ εἴδεςτίνεῖγ ρυϊ8 Η:8 Βαπά ἰο τῆς ννοσκ ὃ 
Βυετῆῖβ ὉΠ Ππάπε88 8 ομαγδοϊεγίβιίς ὙΠΕΥ 
πενοῖ 866 [πὶ [6508 ΗἰπΊβο]  ἰ8 τς στοαὶ 
βἰρη, Ὀυϊ τὲ δἰνναυβ ογανίηρ ἴοσ βδοπὶῈ 
Εχίγαηθουβ ἰεϑεϊπιοηυ. τὴΐϊβ Οοβρεὶ 

τχουρδουξ ἰΒ δὴ Ἔχδὶ δι οη οὗ ἔδε σοτη- 
Ῥασγαῖινε ναῖιις οὗἁ εὌχίεσῃδὶ δηά ἱπίεσηδὶ 
ενϊάεηςς. Τὸ {δεῖν τεᾳυθδὲ [6885 οουϊᾶ 
ἐν βησψεῖ; “ 5:0 ἕὰς ἐνάρεαα ΗΘ 
ν] τῆδι ἴο ὃ6 δε ρεορὶε᾽ 5 ἀϊἰβοονεγυ 
ποσὰ {δεῖς Κπονίεάρε οἵ Ηἰπ. Ης 
τπεσείοσε δηβννετβ (νεσζ. 10), Λύσατε τὸν 
γαὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ 
αὐτόν. Τῆς βαγίηρ νὰ8 πιεδηΐ (ὁ ὡς 
εηἰρτηδεοαὶ. 1688 βροῖκε ἵπ ρᾶγδθ[εβ 
ἤθη Ης νυ βῃεὰ ἴο 6 υπάοτβίοοά ὃΥ 
τε δρίγίεθαὶ δηὰ το Ὀαῆ!ε τῇς Ποβῖ]ε. 
ΎΠοβα ΨὯΟ οτοββ- ασυδβιίοη Ηΐτῇ δηὰ ἔσγεαὶ 
Ηἰπὶ 88 ἃ βυδ͵εοϊ ἴο Ῥς ᾿Ἰηνεβεϊραϊεὰ Βπᾶ 
ὯΟ 5Βδιἰβϑέδοϊϊοη. Ϊ]οδη [6118 υ}8 (νεῖ. 21) 
τπαῖ ἤεσο Ηδ βροΐκε οὗ {86 ““ἔδπιρὶε οὗ Ηἰβ 
δοάγ ". Βεηρεῖ βυρρεβίβ (δῖ Ηδ τηδΥ 
δᾶνς ἱπάϊςαιεα ἐπ18, “ δάπίδίο παΐὰ ρεδ- 
τυνο᾿᾽"; Οἴαῖβ βυρρεϑβὲ (δαὶ Ηδ πιᾶὺ πᾶνε 
Εἰνεη βοὴ δῇ δ ΡΠ Αβὶ8 ἴο τοῦτον 48 ἴο 
βυρρεδῖ ννϑαι Ηε ἱπιεπάςά; δα [Π|5 18 εχ- 
οἸυάεά ΌΥ νας. 22, ΠΟ ἰηέοτσπιϑ 8 [παῖ 
ἰξ ννᾶβ ΟὨΪΥ δἴεγ ἴῃς τεβυγγοοιίοη τηδὲ 
{πε ἀΐβοῖρ! 68 (παπηβεῖνεβ ὑπ ἀεσγθιοοά γῃδὲ 
ΨΆΒ πηοδηί. ΤΠ οβα ῆΟ Βεδσζά οςοηβίΔεγεὰ 
ἰξ δὴ ἰάϊε Ἵἤδιίεηρε ψίο Ηδ Κπὸν 
οουἱὰ ποῖ ὃς ρυὲ ἴο πε ρεοοῦ. Ης Κηὸν 
πεν ψουὰ ποῖ ἀεβίγου ἐμεῖς ὑπβηϊβμεά 
Τεῖρίε. Ηἰ8 ννογάβ (βεη ἢδά οπε πιεδῃ- 
ἱπρ ἴοσ Ηἰπιβεῖῖ; δποῖμογ ἔοσ ἴῆοβε νῆο 
μεασά. Εὸς Ηἰϊπιβεῖῖ {πὰν τηεδηῖ: 
“ Βεβίσου 1818 Ὀοὰν οὗ πιῖπε ἴῃ νυν ἢ 
ἄννε!β (6 ἘΔδίπες ἀπά 1 ν"}}} σαΐβε ἴξ ἴπ 
τες ἀδγβ᾽. ΗἜς βαϊὰ τπῖ8, Κπονίηρ 
πεν ψνου]ά ποῖ ποὺ υπάεγβίδη Η πὶ, 
Ὁυῖ (παι {Πἰ8 νου]ὰ θὲ {δε ρτγεδὶ βίρῃ οὗ 
ΗἱΪ5 δυϊποεῖιν. Ῥδὺϊ τείδγβ ἴῃς σεβίγγθο- 
τίου οὗἩ ΟΠγιίβὲ ἴο ἰε Εδίδμοσ οσ ἴο (ἢς 
ϑρίτο; Ἰοῆη Πεζα, 88 ἴῃ χ. 17, 18, τείεσϑ ἱξ 
ἄιτεοιν ἴο ΟἸτίϑε Ηἰπιβοϊξ, 

Ἡοϊεζπιδπη βυρρεδίβ, 88 μδὰ ργενϊουιβὶυ 
Ῥεεη βυρρεδβίεἃ ὃν οἴδεγβ, [δὲ “ἴο ἀο 
δηυτῆΐπρ ἴῃ ἴτας ἄδγβ᾽" τηεγεῖν τηθαπὶ 
ἴο ἀο ἰξ φυϊοκῖγ. Κεΐεδεπος 18 πηδάς ἴὸ 
ΗοΒ. νὶ. 2, Μί. χίϊ!. 406. ΤἬΪβ πηδᾶν ὃς. 
Ἠοϊεζτηδηη ξυτῖδες τηαϊπίδίηβ τδαξ δυο 
Ὧῃ δηπουποοπιεηΐς 85 688 8 ΠεΙα τὸ- 
Ῥιεβεηιθά 88 τιβκίηρ ῬῈ8 ἱπιροβϑβίθ]ς δὲ 
80 δαγῖίγν ἃ ρετίοά οὗ 186 τηϊηἰβίσυ, πὲ ἴξ 
ταυϑὲ Ὦδλνα Ὀδδη υἱΐετεὰ οἡ βοσηβ οἵπεῖ 
οοςαβίοη δηὰ ἤανα Ὀδεη ἰπβαεσίθα ποῖα ἴὸ 
δὶς ]οἢ 8 ρῬυγροβθβ. ὙὍμὰ οσὶρίη οὗ {86 
εχριεβείΊοῃ ἢ6 ἢπάβ 'ἱπ ἔπε Ραυϊπε- 
ΑἸεχαπάσίαη Ἴςοποερείοη οὐ ἴδε Ὀοὰν 89 
ἴδ τεπιρῖς οὗ αοἁ. [ἢ εἐδὶδ νγᾶϑ Ὀεϊϊενεά 
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α ΟΓ Ρυϊά- καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις " ἐγερῶ αὐτόν." 20. Εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 
ΠΩΣ ὧι “ Τεσσαράκοντα καὶ ξξ ἔτεσιν φκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν 

συ Οο.1:. ἃ, Τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν ; " 
Ἢ Δ Σδι ΗΑ 
τό. ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22. 

21. Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ “ τοῦ 
ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν αὐτοῖς 1: καὶ ἐπίστευσαν τῇ 
γραφῇ, καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς. 
λύμοις ἐν τῷ πάσχα, ἐν τῇ ἐορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν ἣ εἰς τὸ ὄνομα πὶ. τ΄. 

2 Οπξ ἀντοις 8 9 ΑΒΙ, ἰξ, νυ]ς. 

οὗ οτάϊπαζν τῆεπ πλιςοῇ ποτα τηυδὲ ἴδ δὲ 
Ῥοάγν ὃς ἴδε τοπηρῖς ἰπ ἢ ἢ ἄννεῖς 41] 
τὰς χϊηεβο οὗ ἴς αοάδελά Ὀούιν (Οοἱ. 
1ϊ. 9). 

Τῆδὲ τῆς βαγίπα, ἴτε} τν8 δἰβίοσγί δὶ 
ἰδ ρυῖ Ὀεγοπάᾶ ἀουδὲ ὈῪ ἰἴ8 ᾳυοϊδιίοη δὲ 
τδς {τ|4] οὗ ]εδυ8, ΜΙ. χὶν. 58; ε΄, χν. 20. 
ΎΒετα ψεσα ἴδοδε ψῆο δδά μεαγὰ Ηἰπι 
ΒᾺῪ 1ηΔὲ Ηδ ψνουϊὰ ἀεβίτου ἴδς Τερὶς ; 
ΜΠ ΙΟἢ ρῖνοβ τΠ|8β βαγίπρ ἢ ͵08ὲ δα 
κὶπὰ οἵὗἉ πιίβυπἀδετβίδηδίπρ δἀηά ρΡεγνεγβίοῃ 
οὔς νουϊὰ εχρεοῖ. Βυὲξ ἰξ τῆε βαγίηρ 
ξβεῖ 15 ἰβίογίςαὶ, οδη [6818 βᾶνα πηεδηξ 
δηγιδίηρ εἶδε Ὁγ ἰξ τΒδη Ἰοδπ [6118 υ8 Ηδ 
τηεαπε ἢ Τῇδὶ Ης οοπεϑιδετεά Ηἷδ Ὀοὰγν 
ἴῃς Τεοπιρῖςε οὗ αοἄ ροεβ8 ψίπουϊ βαγίηρ, 
τ ἴθ Ἰηπδεεὰ δχίγεπιεῖν πιεῖν τδδὶ 

{πῆι βῃου!ά δὲ (ἢς νεῖν ὑερίπηϊηρ οὗ 
[8 τηϊηἰβίγυ ἢᾶνε βροΐίοπ οὗ Ηἰβ ἀδδίῃ 

δηά τεβυγγεςοη ὀῤρην; Ἡξποα ὄνθῃ 
νεῖββ βεεπὶβ ἴο τῆϊηκ ἴδᾶὲ ἴῃς ννοσάὰβ 
ταεδηῖ: Παβίσου [8 ΤἜΓΊρΡΙῈ, 88 γοῦ ἃγα 
ἀοίπρ ΟΥ̓ Δ] ον πρ βιομ ἀρυβεβ ἴῃ ἰΐ, 
το δὶς πὶς ἴτοπὶ ἴμοβε τοΐοσγπβ οὐ ἴῃς 
εηρῖς ὙὩΙΟὮ οἂπ δἷοης βᾶνε ἰΐ, δπὰ 

δνδπίυδιν {π|8 Ταπιρὶα πιυβὲ ῬῈ (ΟΠῚ- 
Ρ᾽εἰεῖν ἀεβίσογεά, [18 ρυσροβε βοπε, δηά 
1:18. βασνίοδϑ δχίϊποῖ, Βυὶ 1 ν}}} ἴῃ 118 
Ῥίαςε ταῖβε ἃ βρί γι τὰ] τεγηρίς, ἴμς {ἰνΐπ 
ΟΒυτοῦ. Βυῖ 1 αἰτεδᾶν Ϊεβδὺ8 ἢ 
τδουρδὲ οὐ τε Μεβδβίδηϊς Ἴάγεεσ, Ἐπθη 
πε αἰτεδάν νψὰβ βυγσεὲ Ὀοΐἢ ἰπδὲ Ης 
ννου]ὰ ἀΐε δηὰ ἰδὲ Ης ννουϊὰ τίβε ἀραὶπ. 
Βεῖπρ ἰπ ρεγέεος ξεν βῃΐὶρ ἢ πὰ 
Τινίηρ ἀαοἀάἁ Ης Κπενν παι δ πιυδὲ ΡῈ 
Πμαιεά οὗ πιεῆ, δηὰ Ης Κπὸνν τπαὶ Ης 
οουϊά πενετ [411 ἔγοπι [μὲ ἐδ] ον βῃΐρ Ὀὰς 
ταῦβί σοπαυεσ ἄεαῖῃ. Αἱ πο εἶπιε {πε 
ἴτε Ηἰβ θαρείβπι δπὰ ἰεπιρίδίίοη ςουἹὰ 
ἐξ θ6 ἱπιροββίθ]ε ἰο Ηἑ ΠῚ ἴο βρεῖς οονε 
85 πεῖὲ οἵ Ηἰβ ἀδαίῃ δηὰ τεβυγγεςτίοη. 
Οπ {πῖ8 ρμοὶπὲ βες ϑοδνασιζκορη, δὲς 
Ῥεἰτεαρωηπρεη ΟἈνίεϊ. 
ες. 2ο. ΤΕ [εν πδίυσγαιν βανν ΩῸ 

τείεγεπος ἴο Ηΐβ οὐνὴὶ Ὀοάγ οἵ ἴο ἰδ τε - 
βυττεςιτίοη, δηὰ τερ!Ἰεὰ το ἰἢς Ἰεϊξες οὗ Ηἰ8 
νοσάβ, τεσσεράκοντα. . .. Τῆς Τεπηρίς 
Ψ 858 Ὀεραη το ΡῈ τεῦ! ἰη ἰἢς εἰρῃίδεπιῃ 
γεᾶς οἵ Ηετζοά" 8 τείρη, [πδὲ ἰδ ἴπ6 δυ τυτηη 

23. ὡς δὲ ἣν ἐν Ἱεροσο- 

οὗ γ34-735. ἴῃ [εν 88 τεοκοηίης ἴδς 
δερίπηίηβ, οὗ ἃ γεᾶσ νγὰβ τεοκοηεὰ οπὲεὲ 
γεᾶσ. δυβ ἐοτίγ-δὶχ γεᾶσγβθ πίραις ὑσίηρ 
Ὁ ἴο ἴδε δυϊυπλη οὗ 770 δπὰ {πΠ6 Ῥᾶξβονεσ 
οὔ 780, ἑ.Ζ., 27 Α.Ὁ. Ψψου]ά Ρ6 τ᾿ ἀεὰ 8 
ξοτῖυ-δὶχ γεᾶσγβ ἔγοπὶ τῆς σευ] άηρ ; ἀπά 
τη ῖ8. ἰδ ἘΔεγβῃδίπι᾽ δ οδ᾽ουϊδίίοη. Βυῖ 
Βανεσαὶ δοουγαῖς οὨγοποϊορίδῖβ ἐδίπὶς τς 
Το] ονίηρ γεᾶσ ἰβ πηεδηΐ. 
ΤΠ ϑυπορεῖοδὶ Θοβρεῖβ ἰπϑεσῖ ἃ βίγαϊδς 

ἱποίάεπι δὲ τῆς οἷοβε οὗ Ὁ γίβε᾽ 8 πη βίσυ, 
δηὰ τμετε δίοπς. Ηδγπιοηίβεβ δοςογάϊπρὶν 
υπηἀετβίαπὰ ἐμαὶ τς Τοπιρῖὶς τν88 νος 
οἰεαπβεὰ ὃν Ηἰπι. “Βἰ8 εἴξο ΟΒείβιυ 
τετηρίυτη . .. . Ρυγραν " ((δἰνίη). [{ 16 
ξῶβϑΥ ἰο ἢπά τεδβοῃβ ἴοτ βυςοῖῇ δοξίοπ 
εἰἴπος δὲ ἴδε Ὀερίπηΐηρ οἵ δὲ ἴδ οἷοβε οὗ 
πε τλϊηίβίσγ. Οπ {πε νδοῖς ἰξ βεεπὶβ 
τλοτα ρΡτορτίαις δ ἴδε Ὀερίῃππίηρ. Τῆς 
Μεββίδῃ τηῖρδς ὃς ἐχρεοϊεὰ ἰο πιδηϊίεδὲ 
Ἡϊπηβεϊ δὲ ἰἢς Τεπιρίς. 
ΤΒε ποχὶ ῬαταβτΑ ΡῈ εχίεηἀβ ἔτοπὶ ἰΐ. 

23 ἴο [1]. 21, ἃπὰ οσοπίδλίπβ (1) ἃ δτγίεξ 
ἀεδβογίριίοη οὗ ἴπ6 ρέπεσζαὶ τεβυΐϊς οὗ 
ΟἸγίβι᾽ 8 πχδηπιεβίδιίίοη ἰπ [εγυβα]επὶ (ἰϊ. 
23-25), ἀπὰ (2) ἃ ἰοηρες ἀεβοτγίριίοη οὗ δῃ 
ἰπβίδηος οὗ ἴδε κί πὰ οὗ 9211 ἀπά ἱπαυΐγυ 
ΨΙΟὮ νεσε ρτοάυοεὰ ὃν τηΐβ τηδηϊεβίδ- 
το δπὰ οὗ ἴῃ τηδππασ ἴῃ ψδίοἢ ΟἾγῖϑὲ 
ταεῖ ἰϊ.---τ ες. 223. Τίτης, ρίαος, πὰ οἰτ- 
οὐπιβίαπος δῖα δραίη σίνεη, ὡς δὲ ἦν ἐν 
τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ 
ἑορτῇ. Τε ἰδβὶ οἴδυβε 18 δὐἀεὰ ψἱ ἃ 
τείεσεπος ἴο νασ. 13. Τεη τῆς ξεδϑὲ ΨΜΆ8 
ΠΟΥ, πον ἰξ πὰ ασγίνεά, δε ἅσε ἴο 
δεᾶσ δαὶ δαρρεπεὰ νῆες ]εβὺ8 γεςί θεὰ 
ἱπ Ἰετυϑαίεαη μγὶπρ ἐλ γεαςί.--- πολλοὶ 
ἐπ᾿ ν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ᾿νὩ]ο ἢ 
᾿δῃ βολεῖ τηεᾶῃ ἰε88 ἴπδπ (παῖ 
δεν Ὀεϊϊενεὰᾶ Ης ψῶβ τς Μεβείδῃ. 
Νιοοάσγηυβ, μονγενεσ, βεεπιβ ὙΠ] ΟἿΪΥ 
ἴο δάπγις Ηβ 18 “ἃ [εᾶοῆεσ Ἷοπῖς τοῦ 
αοά". Τβεὶγ δεϊϊεῖ νναβ ἑουπάεὰ οἡ ἴδε 
ταῖγαοϊεβ {πεν 58νν.---θεωροῦντες αὐτοῦ 
τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει, βεείῃρ ἄδν ὉΥ ἀδ' 
τῆε βἰγπβ ες ννδὰβ8 ἀοίηρ, δηά οἵ ννῆϊ 
]οΒη τεϊδίεβ ποπθ. Τῆι ἕδίε, τεβείπς 
οη πηΐγαςῖεβ, ἰβ ἰῃ τ 8 αοβρεῖ ἤενοσ σοπ,- 
τηεπάεά δ 186 δίρβεβὲ κιπὰ οἵ δίτὰ, 
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αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 
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24. αὐτὸς δὲ ὄχτκ. χνὶ, 
11, αἷς. 

᾿Ιησοῦς οὐκ " ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας “γ χνὶ. ΕΣ 
. , 4 , ἊΣ βεεὲ θυγ- 

25. καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν " ἵνα τὶς μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου " «5. 416. 

αὐτὸς γὰρ "ἐγίνωσκε τί ἣν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. χνὶ. 7. ἃ 

111. τ. ἮΝ δὲ "ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος " ὄνομα ΤΥ ΟΝ 
αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων. 2. οὗτος ἦλθε πρὸς τὸν ἸΙησοῦν 1 “ νυκτὸς, μὲ τὰς Με, 
καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““ἹῬαββὶ, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδᾶσ- 
καλος" “οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, 

Β]7]οὉ ἱ. 1; ςρ. ΟΒ. ἱ, 6. 

ἀντον ἴῃ ΑΒΚΙ,, εἰς. 

τΡ. Τβαγεσ. 

ΤΕ. ἴῃ ΕΕΘΗ. 

ΔΙ που τ 18 ὉῪ πο πιθδηβ ἀεβρίβεδ. [ὲ 
ἴ8β ψν δαὶ ΠΥ Ποσ 04118. “ πα ξαὶ ἢ ̓̓ ἀηὰ 
ΙᾺΔΥ ὕτον ἱπίο βοσηείπίηρ τποόγε ἐσιβῖ- 
Μογίμγ. Ασοογάϊηρ!γ, δ ΠουρΡ [εβὺβ 
δαὰ δἵ οὔςς οσοτηπρςὰ ΗπΊβεῖῦ τὸ τπ6 
Τῆοῃ ὙὯο ΜΕΙΣ δεϊγδοιεά τ ϊτμουΐ πιίγαοῖς 
ν Ηἰἴβ ρεγβοπδὶ ιν δηὰ τῆς ἐεβεϊπιοην οὗ 
τῆς Βαριϊδι, ἴο ἴπεβε αὐτὸς ᾿Ιησοῦς οὐκ 
ἐπίστενεν ἑαντὸν, ““ [ε808 οἡ Η18 ρατγί ἀϊά 
τοῖ οοτηπης Ηἰπη5ε} 7". Ὁ ἰδ ὨΘΟΟββασΥ 
ἴο σοηβίάἀες ποῖ οηἷν ψ μεῖμεσ νὰ πᾶνα 
Ταῖῖ 'ἰπ ΟὨχίβε Ὀυς ψνπεῖπες ΟΠ γὶβὲ μας 
ΤΑΙ ἴῃ υ8. ὙΒοτζουρηροίηρ οοπβάεπος 
τουβὲ δἰνδΥβΒ δε σϑοῖρσοσαὶ. Οσίβε 
ΜΠ σοπητηϊε ΗΙπηδεῖζ τὸ τε πιδὴ ὙΠῸ 
ἸδοτουΡὮΪΥ Τομηπλ 8 ὨἰπΊ66 1} τὸ Ηἱπ|. 
Ἴδε τεδβοη οὗ (δὶ8β σεβεγνε ἰβ ρίνεη ἰῇ ἃ 
Ὁνοίο] ἃ Ἔχργεβϑβίοη : ροϑβίεἶνα, διὰ τὸ αὐτὸν 
γινώσκειν πάντας, “Ῥεοαυβε Ης Ηἰπι- 
βεῖξέπον Αἷϊ ἀρ νε περδῖϊνε, καὶ ὅτι οὐ 

είαν εἶχεν ἵνα τὶς μαρτυ͵ περὶ τοῦ 
ρρρότον “δηὰ θεοδυβα ν ἐδ Ἡδεα 
τῆλ δὴν οπε βῃουϊὰ υνγὶπεββ οοποεγηΐηρ 
τῆδῃ ". ἩΗοϊιζηηδηη, ἐο]]οννίηρ Ψνίπετγ, 
τη κΚ παῖ τπὰ δγιῖοῖε 18 ἰπβοσιεὰ βθοδυβα 
τεΐεγεποε ἰβ τηδάβ ἴο ἐπε ἱπάϊν᾽ 4] ννἱτἢ 
ψ ῃοτη |ε658 Ππδὰ οὔ δᾶςῇ οὐςδβίοῃ ἴο 
ἀο. ΤΠβ βεαπὶβ αυϊα ὑππεοαββάγυ. 
ἄνθρωπος ͵8 Ὠετῖε, 458 ἰῃ ΑΟΥ͂., “πιδη," 
ἴδε οτγάϊπαγυ ρεηδγὶς υ86 οὗ ἴῃς δτγιϊοϊς. 
ΤΒε τδάβου ἴοσ (818 ἀρϑίη 18 ρίνε ἰπ (ἢ6 
οἱοβίπρ ννογάβ, αὐτὸς γὰρ... “Εοτ Ηξε 
Ἡ Ϊϊπιβοῖζ κηανν νδδι ννα8 ἴῃ πηδη,᾽" Κπὸν 
δΒυπΊαῃ πδίυγα, {πε τηοϊίνεβ, ρονεγηίης 
ἰάδδϑ, αῃὰ ννᾶγβ οὗ πίδῆ. Τῆῖβ Κπον- 
Ἰεάρε ννᾶβ ποῖ βιρεγπδίυσαὶ. Ὑγεβίοοις 
Ὧδ28 δὴ ἱπηροσίδηϊς ποῖς ου [πίβ ροίηξ, ἴῃ 
ΜΒΙΟἢ Βα ρΡοίπίβ οὐ τῃδε Ι᾿οπη ἀθβοσγίδεβ 
τδε Κπονϊεάρε οὗἉ [6518 “ ΟΝ 48 γεϊδεϊνα, 
δοαυϊτεά (γινώσκειν, «ηὰ δρβοϊυΐε, 
Ῥοββεβδβεὰ (εἰδέναι). ΕΔΟὮ σοπειείζυϊεβ 
ἃ πίρδει ἄερτεα οὗ {πε κίηὰ οἵ Κπον- 
Ἰεᾶρε ἔουπά πηοηρ τθρῃ. Ἐδυῃοί 8 
ΒΑΥΒ: “ἼΠεῖα ἃγα ΤΩΔΩΥ͂ Οἴποσ ἰηάϊοδ- 
τίομβ οὗ [818 τπουρπὲ πιδβίογυ, νν ῖο ἢ (ἢ 
ενδηρε βῖβ ἄρρεᾶγ ἴὸ τεραζγά 88 ὑσοοίβ οὗ 
αἰϊνίηε ρονεσ; 50 ἴδαξ 1 τϊηὶς [Βς τεδὶ 
βἰρτιϊβοδηος οὗ ἴῃ ρᾶββᾶρε ἰ8 Δη δβοσγίρ- 

χνὶϊ, 1 
εἰς.; ΠΣ 
τις, Μι. 
χυϊϊὶ. 12. 

,, 10. ν. 5; 
ς νἱϊ, “ο; χἰχ. 495. ἁ νὶϊ. 31; ἰχ΄ 3:1. 

εἴοπ ἴο 6808 οὗ Ὀἰνίης ρονγεσ. Τα 
δυρετηδίυγαὶ ἴῃ πηπά, 86 Ξυρεσπυπιδη 
τηθηῖα] ῥγοζαβδε8 οὗ [εβιι8, ἀγε μαζί οὗ 
τῆς ὑγοοῦ ψα να ἴπαὶ ᾿ἰπουρ Ης ννᾶβ8 
τα Ηδ ογεδίεά 6 ἰσγοβίβεϊ Ὁ]6 ἰγργεβ- 
βίο ἴηι Ηδ ννᾶβ πῆοσα ἔβδῃ πηδη." 
κι υκάρν γνΣν μὰ ἊΝ Α «ῥεείπιεη 

ἰς φίυεη οὗ ἐδε κἰπά ὁ δεὶ ῥνοάπεσά ἱπ 
ἐπε ετυς οὗ τἀ ρίμοῤρε ἔξ " ἐλιε 
ΟΉΜΕΥ ἐπ τολίολ Ἄέσες ἀεαὶέ τοὶ ἐ ἰ,.---- 
ἦν δὲ ἄνθρωπος, ἴῃς ϑυτίας δά 48 “ τῃετε,᾽ 
ἐκ δ.,) δῖ ]εγυβαῖςπ), ἄνθρωπος ἰΒ 5:Π)ΡΪΥ 
εαυίναϊεηξ ἰο τι, δπὰ ἀοεβ ποῖ ροϊηξ 
Ὀδοῖς ἴο ἐῆε ἄνθ 4ᾳ οὗ {π6 ργεοεάϊηρ 
νεσβδ. Ης ἰβ ἀεβογιθεὰ δϑὲκ τῶν Φαρισαίων 
τα νγὰ λυ ἴδε δειΐες υπάἀετβίδη νμδὶ 
ἰοϊϊοννβ. Ης δεϊοηρεᾶ ἴο ἐμαὶ Ρασγίυ 
νος τὰ 411 118 ὈΙροῖγυ οοπέδίηεὰ ἃ 
Βα] οὗὁἨ σὰς ραϊγίοιίβηη δπὰ Ἵοουἱά τϑᾶς 
βυο ἢ ουϊυτεὰ δηᾶὰ Βίρμ-ἰοπεὰ τπδη 88 
Οδπιδ]εῖ ἀπά Ῥαυ]. [ἶὲ ἴβ ἃ πιϊβίδκαε ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΒΕ παῖ 411 ψο Ῥείοῃρ ἴο ἃ σηΐβ- 
ομενοῦβ ραγῖγν ἴῃ ἃ ΟΠ υσοἢ ἅττα ἐπετηβεῖνεβ 
ταϊβοβίενοιϑ: 1ξ [8 4150 ἃ πηϊβίακε ἴο Ἀβοσίδε 
νους ἱπαυΐγν {πε ροοάπεββ οὗ ἱπάϊ- 
νἱἄυ.41}8 ἴο τῆς ἱπῆυεηςς οἵ {πεὶγ ρασγίγ.--- 
Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ. Μδηγ [εἰν8 Βαὰ 
τον ατεοκ πατηθβ. Πἱρμιοοῖ ηυοίεβ ἔτοπι 
ἴῃς Ταϊτηυά ραββαρεβ ηΪο ἢ βῆον τμαΐ ἃ 
ςογίδϊη Βοηδὶ βυτηδηγεὰ Νοοάεπιυβ νν88 
ἃ ἀϊδξοίρίε οὗ 1εβι8, δηὰ ἴδαὲὶ ἢς ἱἱνεὰ 
1Πγοῦρῃ 86 ἀδδίσυςιίοη οὗἨ Ϊ]εγυβαίθτ, 
Ὀυϊ Ἰοβέ ἴῃ ἴξ 411 μῖ8β νεα! π, Ης ἰ5, Βον- 
Ἔνοσ, νεσὺ ἀουδιδιϊ ννμεῖδβοσ τ 18. 18 τῆς 
Νιοοάεπηιβ οὗ [Π5 ραββαρε. Ηε ἰβ υσίμοῖ 
ἀεβορεὰ δὲ ἄρχων τῶν ᾿Ιονδαίων, ἃ 
το οτῖρεσ οὗ [ῃς ϑαπμοάγίπι. 8:6 νἱΐ. 50, 
ΨὮεσε Πα ἌΡΡΟΑΙ ἴῃ τῆς ϑαπβεάτσίση. ἔκ. 
χίν. ΩΣ Βρεδκβ οὗ οὔς τῶν ἀρχόντων τῶν 
Φαρισαίων. 866 4180 [,ἱκ. χνηΐ. 18, νἱ1], 
41; Μι. ἰχ. 18.---ψετ. 2. οὗτος ἦλθε 
πρὸς αὐτὸν. ὙΠε ργοπουη ἰηβίεδά οὗ 
τς πᾶπιε ]εβυβ, δ Ηοϊϊζπιαπη τεγηδσίβ, 
Βῆοννβ ἴῃς οἷοβε οοππεοίίοη νυ τδὲ 
οἸοβίηρ νοῖβεβ οἵ ἴδε ἰδβδὲ οπαρίεσ. 
Νίοοάδηγυβ οαπὶς ἰο ἔδε Ἰουηϊδίη Πεδά, 
ἀϊββαιίβθεὰ στ [ἢ 6 ΑΥ ἴῃ νυν ἢ 818 
οοΟἰἸεαρῦεβ νεσε θα] πρ ἢ |ς808, δὰ 
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6 Ἀεὶ νἱ, ἐὰν μὴ ἢ ὁ Θεὸς “μετ᾽ αὐτοῦ." 41. ᾿Απεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 
9: χ. 38. 
Η Κίρξα αὐτῷ, ““᾿Αμὴν 

10Ἀ]. νὶ. 15. ΤΕεϊ. ἱ, 23. 

τεβοϊνεά τὸ πάρε ἴος δἰπιβεῖ, Νοιδίηρ 
οουϊά Ὀ6 πιοτε ἤορεῖι ἔπδη βοὴ ἃ δίδις 
οὗ πιλϊπά. Ψνῆδη ἃ πίῃ βᾶυβ, 1 Ψ1]] 868 
ἔοτ πλυβεῖῦ νμδὲ 1εβὺ8 8, ποῖ ᾿πβυδησεά 
ὉγΥ ψῆδῖ ΟἴΠεῖ πλδῃ ΒΑῪ ; Ὀείογε 1 βίεερ 1 
1 βεῖεϊε [ἷβ πχαϊέεσ, [86 σϑβυε 18 (Δ εἶν 
ςετίδίη ἴὸ θὲ ροοά. ϑες Ἴδδρ. νἱϊ. 50, 
χίχ, 3ς. Ης οΑπιε νυκτὸς, σετίδ! ἶν 1 
ἴδε Ρύγροβε οὗ δεογεουν, δπά γεῖ ἕοσ ἃ 
ταδῃ ἴῃ 8 ροβίξίοη ἴο ςοπια δἷ 411 ννᾶὰβ8 
τουςῇ. Νὸο εἰπιίἀϊν ἰ8 βδοννη ἰῃ νἱϊ. 50. 
1π χίχ 39 ]οδη 811}} ἰάεπεῖῆεβ ἢϊπὶ 88 
“Ὡς δαῖ σάπὶς ἴο 6808 ὉΥ πἰρῶς," Ὀυς 
δάάβ ““αδἱ {πε ἢἤσγβι ᾽᾿ ἰπ σοπίσαβὲ ἴο ἴῃς 
οουγᾶρε πε ἀἴεγνναγάβ βῃοννεᾶ. 5: π|1Αγῖγ, 
88 Οτοιίιβ [6118 υ8, Εὐο] ἃ οὗ Μεραγα 
νἰβίιεὰ ϑοογαῖεβ ὉῪ πίρῃι ἤθη ΑἸδπδ 
ΜΆ8 οἰοβεὰ ὉΥῪ εὐϊοὲ δραϊπβὲ {δα 
Μεραγίδπβ. Μοάεϑιϊν δπὰ 45 ἰῇ ποῖ ργε- 
ΒυΠΙΪηΡ, ἴο Βρεδῖὶς 28 δη ἱπάϊνιἀιαὶ Ὀὰξ 45 
Τεργεβεητίηρ ἃ ΡΑΓῪ ποψένεσ 8141} (ἰϊ. 
32), ἢ βᾶυβ, 'Ραββεί οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ 
ἐλήλυθας διδάσκαλος, “ἘΔΌδ᾽, γε Κπον 
παῖ Ὑποὰ ἀγί οοπῖς ἔἤοπὶ αοὰ 485 ἃ 
τοδοδεσ᾽". ὟΝ ε πεεὰ ποῖ 866 ἰπ πε ννοσάβ 
δηγιπηρ εἰπεῖ ραϊτοηϊδίηρ οἵ ἤδιίεγηρ, 
θυ τηεσγεῖν (86 πδίυσαὶ ἢγδβί υἱέεγαπος οὗ 
ἃ τῆδῇ υν ββίηρ ἴο βῇονν δ βίδίε οὗ ἢΐϊ8 
ταὶπὰ, Ηε ν88 σοηνϊποεὰ (ἢδὲ [6808 νν88 
8 ἀϊνίπεῖν σοπηπ)βϑίοηθὰ ἰδδοδεσ. Ηξς 
σϑπιε ἴο ἤεᾶγ ννῆδι Ηε δδά ἴο ἰβᾶςῃ. Ηἰβ 
τεδομίηρ, ἰη ἴῃς Ἰπάρτηεπε οὗ ΝΊ οοάεπηι8, 
νὰ8Β ἀϊνίπεῖγ δυϊπεηιοαιεὰ ὉΥ δα 
τηίγαοϊεβ ; Ὀὰϊ ἰο ΝΙοοάεπιβ δἱ δὴν γαῖα 
186 τεδοῃίηρ ννᾶβ ἴπδὶ ἴοσ ψῃοἢ τῆς 
ταῖγας 68 εχίϑιεά. ὙΒεν ψεσε σημεῖα, ἀπὰ 
τπουρἢ ποῖ τεοογάεά, {ΠῸῪ πιυδὲ πᾶνε 
Ῥεδη οὗ ἃ κἱπά ἴο βίγίκε ἃ τπουρδεα 
τηϊπὰ ταῦτα μεῖα ἃ σὺ ποιεῖς, {πε 
ετηρμδιῖς ργοπουπ, 85 1 οἵδοσ πλίγαο εβ 
τηῖρῃς ποῖ ἤανε θεεῃ 80 σοηνϊποίην. Αἱ 
{δε βάπης εἶπε (ἢς τερὶν οὗ [εβ8ὺ8 5ῆοννβ 
ἴδε θεπιπά τπῖ8 οςαυζίουβ ἀεβιρτιδιίομ οὗ 
“(οΔοθεσ᾽ ἔπεσα ἰᾶὰῪ ἰῃ (πε πιϊπὰ οὗ 
ΝΙςοάεπιυβ ἃ βυβρίςϊοη ἔπδὶ τῆ 8 πιῖρῃς 
Ὀε ἴῃς Μεβδβίαῃ. Νίςοάεπιιβ πιΔὺ πᾶν 
ἴδκεπ ἴἰο Ὠεαγὲ ἐπε Βδρι βε᾽ 5 ργοοϊδπηδ- 
ἄοπ. Οτοιυβ βιρροβεβ ἴῃς οοπνογβδίίοη 
ἰδ αὐτί ἀρεὰ, αὐὰ λας Νςοάετιβ μδά 
ἱπεϊπιαϊεά τπδὲ με νυ ϊβδῃεά ἰο Ἰδάσγῃ βοπγε- 
της ρους ἴῃς Κίπράοπι νυ δίς ἑοσιηεὰ 
ἴῃς βυδήεος οὗ οὖς 1οσά δ ἐεδοπίηρ. 
“ εβροηβίο ἰδοϊξα ἱπηυΐξ, φυοά δὐϊεσίαπι 
ἃ Νίοοάεπιο ἔμετδῖ, πεπιρε, νεῖ] 86 βοίσγε, 
φυκηάοαυάεπι ]εβ8ὺυ8 Κερηὶ εοφἰεςἐὶς ἰπῖο 
οοεηάυπὶ πηξητοπαπὶ δᾶερε ἔδοεσεῖ, 

Βυε ᾳυδε ταῖϊο εβϑεῖ εο ρεγνθηϊεηάί.᾽" 

ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ 

στ ἀπε ἱπιγοάδυςείοη ἐο (δῖα ἱποίάεπε 
(11. 23-25) ἰῃ ουγ πκὶπά, ᾿ξ 8εεπιβ ρταϊυἱίουδ 
ἴο Βυρροβε ἔδπδὲ ρατὶ οὗ ἴῃς σοηνεγβδίίοη 
ἰδ ἤθε οπιτιεὰ, 6518 βρεβᾶκβ ἴο ἴῃ6 
ἱπιεητίοω δπὰ πιεηΐϊδὶ διετυάς οὔ Ηἰβ 
ἰῃιεγοσυίος ταῖμεσ ἔμὰπ ἴο μἰ8β Ψψοζγάβ. 
Ηε βἊᾳνν τπαὶ ΝΙσοοάεγηυβ νν88 οοποεϊνϊηρ 
ἐξ 28 ἃ ροββί δίς τῃίηρ τπαΐ ἴΠ 686 πιίταςϊε8 
ταῖσδε ὃς τῆς βίρῃβ οὗ ἴδε Κίηράοπι ; ἀπά 
ἴῃ τῃϊ5 νὶβὶξε οἵ Νίςοάεπιυβ Ηδ 8668 ννῆδὲ 
ΤΑΔΥ ὃς σοηπϑίγυςα ἰπίο 4ῃ ονεζίυγε γοῦν 
τῆς Ῥμαγίβαίς ρασίνυ. Απά 80 Ης ουΐδβ 
Νίοοάεπιβ γεπηοσβε εβϑὶν δδοτ. Αδ 
Ψ θη πε ῬΒαγίβες (1. χνὶΐ. 20) ἀεπηαπά 
οὗ Ηἰπιὶ νἤεη τἴπὰ Κιηρᾶοπι οὗ αοἁ Ξπουϊά 
οοπῖε, Ηε τερ]ἰεὰ : Τῆς Κίπράοπι οὗ αοά 
ςογλεῖῃ πο τοἰἐπ οὐεεγυαέίοη, ποῖ ΜΒ 
5558 νυ Ὠῖ ἢ της πδίυγαϊ πιδῃ οδῃ πιδάβαγα, 
τ σοτιθ8 ὑγἱ πη γοὺ; 80 δεῖα ἴῃ βεσῖκ- 
ἱπρῚΥ βἰπηῖῖας Ιαπρύαρσε Ηε βᾶυβ, ἐὰν μή τις 
ἐννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν 

ἤασιλε αν τοῦ θεοῦ. ΤΠΙδΒ Αἰϊυϑίοη ἴἰο 
ἴδε Κίηράοπι, ψῃϊοἢ ἰβ ποῖ ἃ ἕανουτίτα 
ἰάδα οὗ ]ο]π᾿8, ἰΒ οὴς οὗ ῃς ἱποϊδεπιδὶ 
τ λικβ οὗ ἢΐ8 Ὠἰβιογίςαϊ ἐγυβενογείπεββ. 
--ἄνωθεν ἰδ βοτηειίπηεϑ8 'οσα] -- ἐξ οὐρανοῦ, 
ἴτοπι αἀρονε; βοπ)εϊπιεβ ἰεπηροζγαὶ - ἐξ 
ἀρχῆς, ἀε ποῦο. ὙΠῈ ἐοσπιεσ πιεδηίπρ' 
18 λἀνοοαϊςἀ Βετε Ὁγ Βδυσ, υὔςκε, Μεγεσ, 
ἃπὰ οἴδεῖβ. Βυΐ δε ὑβε οἵ παλιγγενεσία 
δηὰ {πε ἀϊβῆίουϊιν βιδίεὰ ὃν Νίοοάεπιυβ 
ἴῃ νεσ. 4 ταῖπει ἱπάϊοδιε ἴδε ἔπε ϑγτῖδς 
δηὰ ΨΝυϊραίε [πἰβὶ φυΐὶβ τεπδῖυβ ἔπ 1], 
Αὐυρυβίίηα, Οαἰνίη, δηᾶά διηοηρ τδηΥ 
οἴδειβ νγεῖββ γε σίρῃς ἴῃ δάοριίηρ ἴῃς 
τεταροσαὶ τηθδηΐηρ δπὰ σεηδεσίηρ ἢ 
ΕΝ. ““ὅπὸν ". [ΡΜνειδβιείη, ἰὼ ργοοῦ οὗ 
1818. πγεδηΐπρ, αυοῖεβ ἔγοπι Ατιθσγηίάοσιβ, 
Ψ ΠΟ ἰεἰ15 οὗ ἃ ἔδιμεν ψῆο ἄγθδηγε ἔδαὶ 
ἔδετα 88 Ῥοσπ ἴο δἰπὶ ἃ οὨ ἃ εἐχαςεῖν 
{|κε Βἰπιβεῖζ; "Πα βεεπχεᾶ," ἣθ βᾶυβ, “ἴο 
Ὀε Ὀοτη ἃ βεςοηά εἰπε," ἄνωθεν. Απά ἰπ 
1Π6 τουοπῃίπρ' βίογυ νη μάνα τγἶϑε ἴο 86 
Ῥονιΐνε φιοὸ υαἀϊς ΟὨ Σοῦ δὲ Εοτης Βεσα 
Ῥείεσ πιεῖ Οἢτίβε, 6 τνοσάβ οὗ ἴῃς 1 οσγά, 
85 ρίνθη ἴῃ τε Αςῖὰ Ραυ], ἄσα ἄνωθεν 

στανρωθῆναι.}) Ὑπε ἄπδννεσ οὗ 
Νιςοάοπγυβ πλῖρῆς βεεπὶ ἴο ἱπάϊςδιϊε ἴμδὶ 
δα δεαά υπδετβιοοά ἄνωθεν 245 δαυίνα!επε 
ἴο πῖ8 οὐνῃ δεύτερον. Βυϊ ἰξ ἰ8 ἱπηροβεβίδ!ς 
ἴο ἀεξογπιίης ὑν τ οατίδι πεν τυ αἰ ἢ ἰδ τλ6 
οοττεσξ πιεαπίηρ. Α πιδῃ πιιδὲ Ῥε θοσῃ 

Αἰῃ, βᾶγβ οὖσ [οτὰ, θεσδιδςε οἰδβεσυνῖδα 
δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

18 ἰδεῖν πεῖε ἴο ὕε ἰδεῃ ἰπ ἴδε βεῆβα οὗ 
“δεοίηρ " οὗ οὗ “ δη)ογίπρ," “ραγίδίς- 
ἱπφ "ἡ Μεγες δηὰ ν εἶββ, σεβίπς οὐ 
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δύναται ἰδεῖν τὴν 5 βασιλείαν τοῦ Οεοῦ." 4. Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ ε Οὐἱν μεῖο 
ἘΣ. 

Νικόδημος, “Πῶς δύναται ἄνθρωπος 
δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ 

γεννηθῆναι γέρων ὦν; μὴ ἴα [ομα. ὃ ἐμῷ 
γεννηθῆναι; 5. ᾿Απεκρίϑη ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν 5 ΠῚ 
μή τις γεννηθῇ " ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὗ δύναται εἰσελθεῖν εἰς Ἐδακ ος 

ΒΌΓΟΠ ἐχργεββίοηβ 88 ἰδεῖν θάνατον (1. ἰἱ. 
26, Η6Ὁ. χὶ, 5), διαφθοράν (Αςἰβ 11. 27), 
ἡμέρας ἀγαθάς (1 Ρεῖ. {{. το), υπάοτ- 
διδηά δὲ “" ραγειοὶ ρδείοῃ " ἴβ τηβδηΐ. 850 
(δἰνίη, “ υἱάεγε τερπυτὶ Πεὶ ἰάθη ναἱεῖ 
ας ἱπρταάϊ ἰπ σερησπὶ Ὠεῖ,᾽" ἀπά ατοῦυβ, 
“ἐ Ῥδσγεςρεπὶ Βοτὶ ", (οπῆσπηδιίοη οὗ 
185 νἱενν 18 αἵ ἔσβε βίρῃι γίνεπ Ὁ ἴπ6 
εἰσελθεῖν οὗ νετ. 5. Βυΐ ἰξ 18 οἵὗἁ “ ΒΙ5η8᾽᾽ 
Νίοοάεπιυβ 88 Ῥεεπ βρεακίηρ, οἵ οὗ- 
δεινίπρ ἴῃς Κίπράοπι οοτηΐηρ; δπά 
ΟὈτῖδὶ βαγ8: ΤῸ 8εῈὲ ἴδε Κίπράοπι, γοὺ 
τουβὲ ὃὲ βρίτίτααὶ, θογ δπενν, ἔοσ πε βί στ 
ἃ16 δριτῖυδ]. [Ιπ τηἰ8 ἰαηρμαρε τἰῇθγα 
βῃουϊὰ μανεὲ Ῥδεῃ ποίπίηρ ἴο δευπιδὶς 
Νίοοάεπλαβ. ΑἹ] δγυβαίετηι 88 τρί ηρ 
νἢ τπς Ἔοδοαβ οὗ τς Βαριῖβιβ ρσεδοῖ- 
ἵηρ, [πε δβββῆςς οὗ ψ ἈΪΟΒ 'ν88 “γε πιυδβῖ 
θὲ Ῥοτῃ δραίη", Τὸ δὲ ομιηάγεη οὗ 
ΑΡσδῆδπι 18 ποϊῃίπρ. ὙὙπεγε 18 ποιπίηρ 
ΤΆΟΓΑὶ, ποιδίπρ βρίγίευδὶ, ποιπίηρ οὗ τμε 
Ψ01, ποιπίηρ τεϊδιεὰ ἰο τῆς Κίπράοπι οὗ 
Αοὰ ἴῃ Ῥεΐηρ οἰ άγοπ οὗ Αὐγαῆαπι. Α8 
τεξατὰβ γοὺγ ἤδβηϊν διΓ γοὺ ἅγα 88 
Ῥαββῖνε 838 βϑίοπεβ δηὰ 88 ἰσι}ἷν ουϊδίάς 
ἴδε Κίπράοπι. [Ιπ ἴδοϊ Ϊοδη Βαᾶ ἜἼχοου- 
ταυηϊοαϊεὰ (ἢ6 Ψ ΠοΪῈ παίίοη, δπὰ ὃχ- 
Ῥταβϑὶυ ἰοἱὰ ἔπε πὶ (πδὲ ΤΠΕΥ πιαδί βυδπιῖξ 
ἴο Ὀαρείβαη, κὸ ΟΘεπεε ρῥτοβεϊγίεβ, ἱἢ 
ΠΟῪ ἵνα ἴο ΒΕ ρσεραγεά ἔογ ἴῃς Μεβδβίδῃ᾽ 8 
τεῖρῃ. ΤὙῇῖῇε ἰδηρυᾶρε τῆν ποῖ πᾶνε 
ῬυζΖίεὰ Νίςοάεπιβ. Ηδὰ ουὖγ οτὰ βαϊὰ : 
“Ἐνεσυ αεπεῖῖε τυβὲ ας Ὀογη ραίη," δε 
ψουἹὰ δανα υπδετβίοοά. [ἰ ἰ8 ἴπε ἰάβα 
παῖ βίαρρειβ τω. Ηἰἴ8 Ὀειν] ! ἀεγπηθηὲ 
δ ἀπδτν ἐν ἴδε ψνογάβ ἀπίῃς δ τὸ 
ὕναται Ἣςᾳ γεννηθῆναι γέρων ὧν; 

μὴ δὐνώνει. εἰς, ΑΝ τερὶν πεῖς ἰ8 
ΠΟ δἰξζεπιρὲ ἴο ἔεπος ἢ ]|6δυ5, δυῖ 
Τ σον δῃ εχργεββίοη οὗ ἴῃς δεν] άετ- 
Ταεηὶ ογεαϊθὰ Ὁν Ηἰβ βίαίεπηεηί. Τῆς 
ἐπιρμδβϑίβ ἰβ οὔ πῶς, ννιΐϊο ΒΒ 458 κ8 ἴογ 
φυτῖμες εἐχρίαπδίίοη ΤῈ μὴ οὗὨἨ {πε 
βεοοπά οἶδε βῆονβ ἐμαὶ Νιςοάεσηυβ 
ππάετειοοά ἴπαὶ [ε808 οουἹά ποῖ πχεᾶπ 8 
βεοοῃὰ ρῃγϑιςδὶ Ὀἰτῖἢ ὅδε: Ττὔοκε). Οα 
γέρων ὧν Ατοιίι8 τεπλᾶσκβ : “ ΕΧεπρίυπι 
ἴῃ 86 ροηΐξ, 4υἱ βεπεχ [δπὶ εγαῖ ᾿Ἁ, Τῆδί 
οὖς [οτά υπάετβιοοά Νίοοάεπιιβ᾽ ννοσὰβ 
δε ἃ τεαιεβὲ ἴογ ζυσίπες εχρ᾽παιίοη 
Δρρεᾶσβ ἔγοπι Ηἱδ8 δ οπος ρσοςδεάϊηρ ἴο 

να ἰτ.-τνετς. 5. ᾿Αμὴν, ἀμὴν λέγω σοι; 
ἂν μή τις γρνηθῆ ἐξ ὕδατος καὶ 
πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

β. Τὸο τεπιονε 88 ἴασ 88 ροββίδῖς ἴδε 
ἀπ ῆςυν οὗ ΝΙιςοάεηιιβ 848 ἴο ἰῃς πῶς οὗ 
1πε βεοοπὰ Ὀἰγἢ οὐτ [,οτγὰ ἀδοίαγεβ τπδὲ 
ἴδε ἔνο ρτεαῖ ἰδοίογβ ἱπ ἰξ αγὰ “"νγδίεσ "᾽ 
δηὰ ““ ϑρίτίε ". Οδἰνίη {Πῖπκ5 818 ἰα ἃ ἕν 
διὰ δυοῖν, δΔηά πὲ ἰῆς ἴνγο πᾶτηδβ σονοσ 
ομς τϑαϊν. “ ϑρίγίτατη εἴ δαυδπὶ ῥσὸ 
εοάετη ροβυΐ!." “ἌΑφ4μα ὨΪΒ1Π αἰϊαὰ δβὲ 
4υδπὶ ἱπιετίοσ ϑρί γί βαποῖὶ ρυγρϑίῖο εἰ 
νερεϊδιῖο." Απά πε ἀείεπάβ {Π|8 ὃῪ ἃ 
τείεσεηςε ἴὸ {Π6 Βαρεῖβι᾽ 8 ἀππουποδπιεηξ 
τῆαῖ {πε Μεββίδῃ ννουἹὰ θαριῖβα στὰ ἐπα 
Βρίγιε δηὰ ἤγε. Οατοχίιιβ ἴδίκεβ ἴῃε βϑτη8 
ἴΐπε, Ὀυξ οδυκίουδίν αἀάβ: “51: αυΐΒ 
ἴδίθη πιδὶϊς ἰδία ἄδοδγποσε, υἱ ἀφμα 
βἰρηίῆςοθεε πιδὶὶ ἔωυραπι, ϑτῤὶγίέμς νεῖο 
ἱπηρεῖυπλ δά οριπια ηυᾶεαιθ ἀροπάδβ, 
ἰηνεηϊεῖ 4ὰο ἤδης δβεπίδπείδπι ζαϊοῖες ᾽᾿, 
1. (νιϊ. 30) 16}18 υβ τὰδε ἔπε ῬΠδγίβεεβ, 
τὸ ψὭοπι θεϊοηρεὰ Νίσοάδπιιβ, τνεσα ποῖ 
Ῥαριἰβεὰ οὗ Ἰοῆη; {μεῖς γτεᾶβοη θείην 
τῇδε ἴο βυθπηϊτ το ἴΠ6 βᾶπ|6 τα 45 σα θητ 1168 
δηά βδοκπονϊεάρε τῃ6 ἰπβϑυβοίεπου οὗ 
τδεὶς [ενν᾽ϑἢ δίγ ἢ τν88 ἃ Πυτη] δτίοπ ἴπε 
ςουϊᾷά ηοἱ βυῆετ. Τὸ τεςεῖνε {με ϑρίτιξ 
ἔοσὰ ἴδε Μοαββίδῃ ννᾶβϑ πο Ὠυγη]Ἕδίοη; 
ου [πε οοῃίγασυ, ἰἴξ ψνᾶ8 ἃ ρίογίουβ 
ΕΕΜΉς ες. Βαυΐξ ἴο ξοὸ ἄονη ἱπίο ]ογάδῃ 
εἴοτς ἃ ψοπάεγίηρ οσοννὰ δπά ον πεῖς 

πεεὰ οὗ οἰεδπβίηρ δηὰ πὲνν Ὀἰσῖἢ τνὰβ ἴοῸ 
πιυςῃ. Ὑπατγείοσε ἴο Π|8 Ῥῃαγίβες οὖσ 
Πμοτὰ ἀδοΐατεβ δαὶ ἂπ ποηεβϑὲ ἀγίπρ ἴο 
1ηε ρϑϑῖ 18 88 πεεάτι] 45 πεν [1 ογ τῆς 
ἔυΐυτε. Τὸ Ὀε θοτη οἵ ἴδε ϑΡίτσϊξ ἱπνοῖνεβ 
ἃ ἁγίπρ ἴο {πε ραβὲ, δῃὰ ἐδβογείοσε ἱξ ἰ8 
οηἷν ἴῃς ϑρίγις τπδὲ 5 βροκβὴ οὗ ἰπ {Π6 
Βιυθβεαυθης νεσβε8; δυῖ ἰξ 8 6ββεηζίδὶ 
τῆδὶ οὺγ ραβὲ ὃς γεσορηϊβοὰ 48 πεεάϊηρ 
οἰεδηϑίηρ δηὰ ἐογρίνεπεββ. Ὑῇεβε ἴννο 
Ἰλοῖοσβ, ννδῖεσ αηὰ βρίγιϊ, ἀσα ποῖ βίγι ον 
ςο-ογάϊπαίε. ϑγαδίοσ ἰ8 οὶ δὴ δοῖυδί 
δΒρίγιῖδὶ ἀρεπου ἴῃ τῆς βεσοπὰ ὈϊΤΏ ; ἰξ 
ἷδ ΟἿΪΥ 4 Βυπιῦοϊ. Βυΐῖ ἰπ δνεῖν (τὰ 
βεοοηά Ὀἰσῃ ἴδετε ἰ8 ἃ περδίϊνε 88 ΜῈ]} 
88 ἃ ροβίτἷνε δἰὰςβ, ἃ τεπυποϊδίίοη οὗ τῃ 
Ρϑβὲ 85 ννε]]} 48 ἃ πενν [1 ογεαῖεά. τῇς 
βᾶτης ἰάθα ἰβ ουπὰ ἴῃ Τιϊιβ 1. 3-5, 
“Ἶς Μεγε [οὗ ἰδς ἢ68}}] ὕυς Ηε βανεᾶ 
18 ὉΥ ἴῃς ὈΔίἢ οὗ τερεπογαιίίοη δηὰ ἴῃς 
τοηενγαὶ οὗ [6 Ἡοΐγ αμοβὲ ". Τῆε βᾶπι8 
ςοτηδίπαιίοῃ 18 Ἰουπὰ ἴῃ Ε ζεῖς, χχχνί. 25- 
27, “ὙΒεπ Ψ1Π1 βργίπκις οἰεδα τναῖασ 
ρου γοὺ δηᾶ γε 8841] Ὀς οἰεδῃ : ἴστοπὶ 

γους ΑἸΕΠίπεββ δηὰ ἔτοπι 411 γοὺσ ἰάοἱδ 
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σον μι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 6. ' τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς, σάρξ 
ν. τό. 

ἢν. 
ΘΑ. ἱ. 6 
πὶὶ εἰ 

1: Ἔν . ο: , -.» 
, πνεύματος. ἐπ μα 

313. 

ΨΠΠ:1 οἴεαπβε γοῦ. Α πὸν Βεαζί αἷδο 
ΨΉΠΙ ρῖνε γοῦ, αηὰ ἃ ποῦν βρίτιε ΨΠΠῚ 
Ῥυὶ τἱϊδὶπ γου." ὙΤῇς ναΐεσ, ἔβεη, 8 
οοηδίἀετεά 48 [δδὲ νος οἰδδηβεβ ἔτοπὶ 
βἷπ: τς ϑρίγτϊξε δ8 ἴῃς ῥχίποίρίε οἵ τῆς 
τον [{{.--νετσ. 6. Τῆς πεοεββὶν οὗ ἴδε 
Ὧδν δίστἢ ἰ8 Συσῖμες ἐχῃϊ δἰ ιεὰ ὈΥ ἃ ςοπ|- 
Ῥατίβοῃ οὗ ἴδς Βπεε εἶ ρα δἰ πΒ ὶ 
τὸ ἐννη, κ σαρκὸς, σάρ 
ἐστιν Καὶ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύ- 
ματος, πνεῦμά ἐστι. ΤΒε πειυΐει ἴ8 
υξεὰ Ὀεοδυδε ἴἢῈ βρεᾶκεσ “νυ ῖβῃεβ ἴοὸ 
τηᾶκε Ηἰβ βἰαϊεσηεπὲ δ᾽ ορεῖμπεσ ρεπετγαὶ " 
(νίπεσ, 27, 5), νβαΐανεσ 18 Ῥοση. ὉΤὴῃ8 
Ἶανν 15 ἰαϊὰ ἄοννῃ ἰπ Ασίβίοις (Εἰ. Μα,., 
ἰ.,) 10), “ Ενεσυ πδίυσε ρεπεσγαῖεβ 18 οὐγῃ 
βιιδβίδηςς,᾽" βεβῇ, βεβῇ ; βρίτϊ, βρίσγὶς.--- 
Ψνετ. γ. Ὑπεγοίοσα ἰξ γὰβ πο οδῦβε ἔοσ 
ψοπάες ἰμαὶ ἃ πεν δἰγῖἢ ννᾶ8 τεαυϊτεά 
ἔοσ δηίγαπος ἱπίο ἴδε βρίγιθδὶ Κίπράοπι. 
ΤΒε δερυπιεηξ ἐπ ρ 1ε8 τμδξ πδίυγαὶ δίτι ἢ 
Ῥτοάυςεβ οἡΪΥ σάρξ, ποῖ βρίτῖ. ΒΥ δῖ 
πδῖυγαὶ δίγι τπηδη ἰ8Β δῇ δηΐπιαὶ, ψ ἢ ἃ 
παῖυτε διτίπρ πὶ ἴο ἰἶνε ἰῃ ἴπ 6 πχδίοσγι δὶ 
ψνοιϊά ἰπ νΠίο ἢ δα Βπᾶβ ἢἰπιβε! δηὰ 
νἱπ σαρδοίεῖεβ ἔοσ βρίσίτυδὶ [Ὲὸὶ ἴῃ ἃ 
βρίτίτυαὶ ψοσἁ. ὙΠεβα σδρδοίἰεβ ΠΊΑΥ 
ΟΥἨ τῶν ποῖ Ὀ6 ἀενεϊορεά. [{ {ΠῈῪ τὰ 
ἁἀενεϊορεά, δε ϑρίγιε οὔ αοὰ ἰβ τῃς 
Αδεηΐ, ἀπά ἔμβε σἤδηρε ψτουρδὲ Ὀγ τΒεὶς 
ἀενεϊορηημεπὶ τηᾶὺ δεν Ὅς οΔ]1εὦ ἃ πεν 
δίχα, 086 1 ρίνεβ ἃ πιδη δπίγδηςα 
ἱπῖο ἃ πενν ψοσὶ ἃ δηὰ ἱπιραγὶβ πὲνν 11ἴπ ἴὸ 
Ἶνε ἰπ εξ. (ΟΛ τπὰ βεοοπὰ δἰγῃ δηᾶ 
βεοοηὰ [ἰπἰὸ οἱ πιδὴν ἱπβεςίβ.)-- -εσ. 8. 
τὸ πνεῦμα ὅπον θέλει πνεῖ. Τνο τεπάετ- 
ἱηρβ οὗ ἔεβε ννοσάβ ᾶγὰ ροββί δῖε: “Τῆβ 
νᾶ δίονοι δ πόσα ἰξ ᾿ἰβέςι ῃ,᾽" 458. ἱπ 
ΑΟΝ.; “ἋΤΒε ϑρίγιε Ὀγεδίπει ψπετε Ηδ 
ἍΜ," 28 ἴῃ τηδγρίη οὗ ΕΙ͂Ν. Βγυ πε οπε 
τοηάδετῖπρ ἃ οοπηραζίβοη ἰβ ᾿πϑεϊτυιεά 
Ὀεΐννεεη ἴδε ὑηβεδη δυξ ροννεγίιϊ ορογᾶ- 
τἴοη οὗ ἴῃς ϑρί τις ἰπ τερεπεσζαϊίοη ἀπά (86 
ἰῃν 8016 Ὀυϊ τα Ὑ ρόνες οὗ ἴδε τυἱπά. 
Ὕου δεᾶσ ἴδε νοῖςε οὗ 6 νἱπὰ δυῖ 
οδηηοῖ δὲ6 ες ἰΐ ᾿οοπῆεβ ἴτῸΠῚ ΠΟΣῚ 
Ψ Βεγε ἰδ ροεβ ἴο. 80 ἰπ ἴδε πενν Ὀίσττῃ 
τς ϑρίγίξ πιονεβ δπηὰ ΨψΌσΚΒ ὑπβεθη. 
ϑι πη] τὶν ϑοογαίςβ (Χεη., Μερε., ἷν., 3) 
δαγΒ: Τῆς πυηάεσ 88 ᾽ξ οοτηθ8 δηὰ σοεδ 
8 ποῖ β6εῃ: ἴπε ννἱηὰβ 4150 ἀγε ἰωνίβι Ὁ16 
Ἰδουρδ ἐδεὶς εβεςῖβ ἅτε τηδηϊξεβε ; (Ὡς 

ἐστι καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος, πνεῦμά ἐστι. 7. μὴ 

πρὶ τα θαυμάσῃς ' ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. 8. τὸ πνεῦμα 
᾿ ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν 

Κ ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει - οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ 
9. ᾿Απεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““ Πῶς δύναται 

ΒΟυΪ οὗὨ τηδῃ 8 1156} ἀπβεεη, τβετγείοσε 
ἀεϑρίβε ποῖ τῃ6 ὕπδβεὲπ Ῥὰῖ ποηους αοά, 
Ιη ἔλνους οὗ [Πς οΟἶπεσ σεηδεγίπρ ἰξ ΏΔΥ 
Ῥε υτρεὰ (παὶ ἴδετε ἰ8 ποιῃίηρ ἴο ννᾶσπ 
Ὁ8 ἴπδὶ Με δῈ πον ἴο υπάετγβίαπά τδδὲ 
ὉΥ ἴῃς νοτὰ πνεῦμα ““ψὶηὰ ᾽ ἰ8 τηεδηῖ. 
[τ οοουτβ δρουϊ 370 ἐἶπιεβ ἰπ τ ΝΤ., 
δηὰ πενεὲσ τηθβδηβ "νηπά ᾽" ἐχοερὲ οπςς 
ἷπ ἃ φᾳυοίδίίοη ἔἴοτῃ ἴπεὸ ΟἿ. ὙΤῆἊῈ 
Μυϊραῖς τεπάθεσβ “ϑρίσϊ[υ8 υδ νυῖς 
δρίσαι," δηὰ 12 νὰ οουἱὰ ποξ ΟΠΪΥ 5ᾺῪ 
“ἐρχρίγα,᾽" “ ἱπβρίσα," δι 4180 “ βρίγε, τῇς 
Ὀεβὲ ἱγδπβίδιίου τηῖρμς 6 “τς ϑρίσίε 
δρίγεβ . Αδ τπῖ8 οαπποὲῖ Ὅ6, νψὲ ΤΊΔΥ͂ 
τεηδεῦ: “Τῆς ϑρίτιε Ὀγοαῖπεβ ποτε Ηδ 
ψΗ]1, ἐμὲ ἰβ ἴο βᾶν, ἴδεγε 18 η0 1ἰπιϊῖα- 
τίοη οὗ Ηἰβ ροννεσ ἴο οεγίδίῃ ἰηάϊνί 0215, 
οἴδεββεβ, γαθεβ. Οὐ ν. 21, ὁ υἱὸς οὖς θέλει 
ζωοποιεῖ. Τῆς τπουρῆς μετα ἰδ βί πλ]]τὶ 
ποῖα περ Ῥὲ 0 ἀεβραίγ τεραγάϊηρ ἐδμε 
βεοοπὰ Ὀιγδ : ἴδ ϑριγίε Ὀγεδῖμεβ νβεσα 
Ηε ν]}. 80 Βεηρεῖ, “ 8ῤέγέέξμς, ργορσίς, 
πδηὶ δυΐς, Ποη νϑηΐο νοϊιπίᾶβ εἴ νοχ 
εβι..---καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, (ς 
ϑρίσιξ πηδκοβ Ηττβεῖξ δυάϊδ᾽ε ἰπ ἀγεςα- 
δῖα δπὰ ἱπίς]ρῖ]ε βουπᾶβ. ΤΟ Ὀγεδβ- 
ἱπρ' οὗ τῆς ϑρίτιε ἰβ {κε πιδπ᾿β Ὀγεδίῇ, ποί 
ταῖς αἱγ, δυὰς αγιϊουϊαίε ἃ δηᾶ εἰρη βοδης 
νοΐς. Τῃε ϑρίσίε ψοσκβ ἱῃξε! Πρ! ]ς 
τεβ}18. Ηδ ἄοεβ ποῖ τοᾶσ {|Κκ6 {πε ψἱπά 
ἃπά ἰοβ8 πλεῇ ἴπ ὑπανδιϊηρ σοπίοτγίοη8 
88 ἴδε νἱπὰ ἴοββεβ {δε σδεβ. [ξ ἰβ ἃ 
νοΐος δηὰ (δε σϑβυ]ς 8 11 οὔ σεάδβοῃ, 'π 
ΒΔΙΤΠΟΩΥ ὙΠ Ὠυτηδη πδίυτε δηὰ νἱνίγ- 
ἱπρ ἴξ ἴο Βίρβεν 136. Βυὲ ἕοσ 411 [δ ἰ8, 
οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει, γοῦ 
οαπηοί οὔδεσνα δηὰ τερυΐδῖς ἔς ϑρίγ "8 
ΔΡΡτοΔΟΒ δηὰ ἀεραγίιτο.---οὕτως ἐστὶ 
πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος, 
1Π08 11 158 ἰπ πε ςᾶδε οὗἩ δυεῖν οπα 80 18 
Ὀόζῃ οὗ ἔπε ϑρίγιι. Ὑὕὔου σδπηοῖ βες ἴδ6 
Ρτοςα88 οὗ τερεπεγδέίοη ; [Π6 ρζοζεββ ἰβ 
δεοσχεῖ δηῃὰ :ηνίβιδῖς, [86 τϑβυϊιβ ἃτὰ 
ΔΡρασθηί.-- εσ. ο. ΤῊΪ5 Ἔχρίδπδιίοη ἀϊὰ 
ποὶ 8διἰβϑί᾽υ Νίςοάεσηυβ. Ηδς (2115. δδοῖ 
ρου δί8 δειν ] ἀοτπιεηῖ, πῶς δύναται 
ταῦτα γενέσθαι; ΤΗΐδ αηυεδίϊοῃ 5ιϊγβ 
1εβὺβ ἴο 4 ἔ]1ες ἐχρίαπδίοη, νυ ϑῖς ἢ ἰδ 
τεροσίεδ ἰῃ νν. 10-15.--- νεῖ, το. Ηδ 
ΟΡΕηΒ ὙΠ ἀπ ἐχοϊδπηαιίοη οὗἉ βυγρεῖβε, 
Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ ᾿Ισραήλ καὶ ταῦτα 
οὐ γινώσκεις ; ρετδᾶρβ ἴδεῖε ͵ἰ8 τῶογε οὗ 



6--. 

ταῦτα γενέσθαι ; "ἢ 
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το. ᾿Απεκρίθη ὁ ᾿ἸΙησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““ Σὺ εἶ Εοπι. 50. 

ὁ ᾿διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις ; 
ΕΝ ὴ πλτ (στ αν. 

11. ν 40. 20ον. 
μὴν Ὁ ΡΡΙ, 

ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν" τὴ το. 

καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 12. εἰ τὰ " ἐπίγεια εἶπον ᾿ 48: ῬαΠ' 
ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς, ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ " ἐπουράνια, 

13. καὶ " οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ Ῥκαταβὰς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ 1. ττονν 

σετε; 

, ἃ. το. 
πιστεῦ- οὍευϊ. Χχχ, 

12. ΒασΌς 
ἰδ, 20. 

Υ. 

Ῥ νἱ. 33ν 38. 

Δ ὧν εν τω ονρανω ἴ8 [οιηὰ ἰη ΑΓΔ νεῖ. 1,δἴ. νυ]ξ. 5.1.» Ὀ8Ὲ 15 οπηϊεϊθά ἴῃ 381,33 
τηετηρῇ. Ογτ.-Αἰεχ. 

δβαάπεββ ἴῆδῃ εἰἴπεσ οἵ ἱπάϊρηδείοη οσ 
ἸΤΟΩΥ ἴῃ τῃ6 ᾿νογάβ. [8 ἐμὶβ ἴῃς βίαϊε οὗ 
ταλίϊεσθ 1 βανε ἴο οοποπι [1 ἴῃς 
ἴεδοῦεσ ἰβ 80 οὐδῖιβε ννδί πιυδὲ (π6 
δυρδὲ δε ὃ Το ργεβεηοα οὗ ἴδε δγίίοἱ 8 
8. δ !ν ἰᾶκεπ 88 ἱπάϊοδεπρ παῖ 
Νιοοάδγηυβ νγὰ8 σεσορηϊδβεὰ 28 ἃ ρτεδῖ 
τεᾶοδοσ, ρεσθδρβ ποϊά ἴῃς οΒῆοἷΔ] ροβι θη 
οὗ Ομακαπὶ ἴΏ τς ϑαπβεάγιτη. Βυΐῖ 
νεβίοοιε 15 σίρῃε: “τῆς ἀεβηϊς δγες]α 
ΤΑλτΚΒ ἴῃς οβῆς[4] τεϊδιίοη οὗἨ Νίοοάεπιαϑ 
ἴο [πε Ρεορὶβς βεπογαιν ". [κ 5 υδεὰ ἴο 
Ὀτίπρ οὐκ 5 :γρὶν, ποῖ ἔπε σεϊαιίοη Β6 
ποῖά ἐο οἵἴδμεῦ τεδοθεγβ, ας τΠς τεϊδτοη 
ἢς Πεῖά ἰο ἴῃς ρεορίς. “"ατὶ τοὺ {π6 
ἐσαολμεν οἵ ἴβγδεῖ δπὰ Κποννεδὲ ποῖ 
δεβα τοϊηρδὺ" Βαά εἊποιυρῇ ἴοσ δὴ 
Ιβγδοῖ τε τὸ δε ὈΪΠπά το βυιςἢ τπΐηρβ, Ὀαΐ 
δον τηυσἢ ΨΟΓΒΕ ἴῸΓ ὁπ ΠΟ ἴθδοῆαβὶ 
Βυῖ βῃουϊά ἃ ἰεᾶςπεσ οὗ [ἰβγβεὶ δϑνε 
Κπονῃ ἴδεβε {πϊηρεὺ Μεβίοοιξ ονοσ- 
ἰἸεαρβ τς ἀἰβῆου ν ὈΥ βαγίπρ ἴπδὲ 
γινώσκεις τεΐειβ ἴο ἴῃε Κηονϊεάρε οὗ 
Ῥετζοεριίοη, δηὰ ἐμαὶ [ε808 18 βυγργίβεά 
παι Νἰςοάεπιυβ 5ῃουϊὰ ποῖ πᾶνε Ὅεεμ 
Δ0]ς ἀυτίηρ τῃ 18 σοηνεγβαίϊίοπ ἴοὸ ἄρρσε- 
Βεηὰ νδαϊς ννᾶβ βδὶὰ.---  εσ. σὰ. ἣν, 
ἀμὴν... . οὐ λαμβάνετε. Ετοπι τῃΐδ ροΐπὶ 
ἀϊαίορσιιε οεαβεβ, ἀπά γε ἤᾶνε ποὺν ἃῃ 
πἀπῦτοκεη υἱίογαπος οὗ [ε818. [{ βίασγίβ 
ΨΠἢ ἃ οετεβοδιίοη οὗ πε ἰσα τ οὗ νῆδὲ 
ΝΙςοάεπιυβ δδὰ ρτγοξεββεά ἢἰπηβεὶ τ ὑπ 80]6 
ἴο υπάετβίδηά.---ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν. 
ἍΝ ρίυτα! δ Ἅγεῖε ἴτε ἀϊδοίρεβ 
Ρτεβεπὶ ἀπά τε πεν ἱποϊυδεὰ ἡ Οἵ. ἄοεβ 
1 πηεδη 1688 δπὰ {πε ργορῃεῖβ, οἵ [εϑὺ8 
δηά ἴῃς Βαρεῖβέ, οσ 16ϑι5 δά τῆς Εδίπεσ, 
ΟΣ ἷβ ἴξ τῆς τῃεϊοσγίςδὶ “ννε ") Ῥοβϑβίὶυ [ἃ 
1β τπιοσεῖν π᾿ υποοηβοίουβ ἰγαῃβιτοη ἴο 
ἴδια ΡΙυγαί, 85 ἴῃ Π18 βαπ)Ὲὲ νεῦβα ἴῃ σοι 
οὗ τῆε ἤσδβι οἴδυβε Ὀεοοπηεβ ἃ ρίυγαὶ ἰπ 
λαμβάνετε ἴῃ {πε ἰαδὲ οἰαυβε. Οἵ ἔπεγα 
ΤΊΔΥ ὃε δηῃ ἱπάδεβπίιε ἰἀεπεϊβοβδείοη οὗ 
ἩΪΪπη8ε 1 ἢ 411 μῸ Ππδά δρργεπεηδεὰ 
τῆς παίυγε οὗ ἴΠε πεῖν δἰτΈἢ---ἰῆς Βαριεῖβὲ 
δπά {πε Ὀεβὲ οὗ 18 ἀϊβοίρ]εβ. 688 ἀοεβ 
ποὶ ν»8ἢ ἴο τεργεβεηῖ ΗΪπιβεῖλ ἃ8. δίοπα 
ΦΌΪε ἴο ἐεβι ιν οἵ βυςἢ τηδίῖεσβ. ὑεῖββ᾽ 

νἱενν 18 ρεουϊ δ. Ης {πίπκβ ἔμδὲ ῃς οοη- 
ἴεηῖ8 οὗ πε μαρτυροῦμεν ᾿οηείϑι οἵ νας 
7οῆπ δηὰ ]6βι8 βἂὰνν δ ἴῃς Βαριΐβπ), 
ψεη πε ϑριίγιτ᾽ 8 ἀεβοςης ἱπάϊςδιεά }ε808 
8ἃ8 τε Βαριίβεγ ννἢ ἰῃς ϑριτίε.--ν ες. 
12. εἰ τὰ ἐπίγεια... πιστεύσετε; 
Το τείεσεηςε οὗ τὰ ἐπίγεια ἰ8 ἤχεὰ ὉΥ 
18ς εἶπον ὑμῖν. ὙΒΕΥ ἅτε βυοῇ τΠΐπρ8 
88 Ϊεβ8 μαὰά Ὀεεῃ βρεακίῃρ οἵ: {πίηρβ 
νεσιβεὰ ἴῃ δυτηδη, δαγίῃ]ν ἀχροσίεπος, 
1826 ποοδββιυ οὗ ἃ βρίγίξι] Ὀϊγι ἢ} πὰ ἴῃς 
ταβ} 158 οὗ 1. Εερεηοσγαίίοη 88 ἃ οὔδηρα 
τηδὰς ἴῃ 18 βασι ]Ὺ 116. ΤΒς κίπράοπι 
οὗ τερεπεγαῖς πθη ᾿ν88 [0 ὃς ἐβιδ Ὁ 15ῃεᾷ 
ΟΠ δαί, ἃ8 Δρργεπβηβίδ]α ἰπ σεγίδίη οὗ 
118 ἀβρβϑοῖϑ 45 ἴῃε κίηράοπι Νίςοάδγηιβ 
Μ88 ργοροβίηρ ἴο Ἰουηά. ΤΒε ἐπουράνια 
8τε πιδίίεγβ ποῖ ὀρεῆ ἴο δΒυπιᾶῃ οὔβεγνα- 
τίοη, πιδιίεσβ ΨΚ ΒΟΙῪ ἴῃ ἐπε ἀπβεεη, ἴῃ 6 
παίυτα δηὰ ρυγροβεβ οἵ αοά. ΟΥ τδ8 
τειπάγκαῦϊα ρᾶγα!]6] ἱἰπ Υγβά. ἰχ. 1ό. 
---ν εσ. 13. καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν.... 
καταβάς. Τῆς οοππηεςίοη ἰδ : Υου πᾶνε 
ποῖ δοϊϊενεά δαγίδ!ν τπίπηρ8, π Οἢ 1688 νν}]}] 
χοῦ Ὀεϊΐϊενε ἴποβε ὑνῃϊσἢ ἀγα Πεάνεηὶυ; 
ἴος ποῖ οἠἱν δὰ {πεν ἴῃ {πεῖς ον παίυσγα 
πῖογα ἀϊθῆίουϊς το υὑπάετβίδηά, δυῖϊ ἴποτα 15 
ΠοΟΠδ ἴο ἰεβιϊν οὗ ποτὶ βᾶνα οὐἱυ {παῖ 
Οπα ΨῆοΟ σᾶπὶα ἄονψῃ οὐ οἵ δεᾶνεη. 
ὙἼὙΠε βεπίεπος τῆδῪ δα ραγαρβγδβεά (ἢ : 
Νο οὔβ [88 ροπε ὑὕΡ ἴο Βεᾶνθπη πὰ ὉΥ 
ἄννε!πρ ἴπεῖε ραϊπεά ἃ Κπον]εάρε οἱ 
τε ἢεάνεηὶν {Ππίπρβ: ΟΠα ΟὨΪΥ Πα8 ἀννεῖς 
1ῃεγα δηὰ 18 δοΐε ἴο Ἴςοπιπιυπίοδια τπδὲ 
Κηονίεάρε--Ης, υἱξ., Ψο πᾶβ οοπὶα 
ἄονη ἴτοηΏ ἤδᾶνθῆ.Ό “ΡῬγεβεῆος ἰπ 
πεᾶνεη" 8 οοηπδίδετεὰ ἴὸ ὃς τδὰ 
διουπὰ ἂπὰ ᾳυδι!βοδιίοη ἔοσς σογηπιιηί- 
οαιίηρ ἐγσυβιννογίὮν ἱπβοσγηδίίοη τεραγάϊπρ 
“ Βεάνεηὶν τπίηρβ". Ὀίγεος Κπον]εᾶρε 
ἃπὰ ρεΐβοῃδὶ εἐχρεσίεσπος οὗ πεᾶνεηϊν 
τῆϊπρβ δίοπα 1811 δυϊ ποσί ἐδῖῖνε ἀθοϊαγα- 
τἴοηβ δδουξ {Πεπὶ; 48 ἰῃ δασίηγ ἐπὶπρβ 
ΟΠ6 ΠΊΔΥ εχρεςῖ ἰο Ῥε Ῥεϊϊενεά 1 Βα οδη 
ΒΆΥ, “ΜῈ Βρεᾶκ (παῖ νψψὲ ἀο Κπον δπά 
ταδί ν τὶ ΜῈ ἤδνε βεεη". Βυὲΐξ {π|5 
“ργέβθηςβ ἴῃ δεάνθῃ " [ε808 ἀδβοίασγεβ ἴὸ 
ῬῈ ἴδε ᾳιυα!βοδίίοη Ἐχοϊδίνεὶυ οὗ οὔδ 
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ᾳ Νύκτα. σχί. 14. καὶ “καθὼς Μωσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, "οὕτως 

«ἥδ; 

αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽] 
ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου" 15. ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 

ἔχῃ ζἴωὴν αἰώνιον. 16. οὕτω γὰρ 
ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ 
ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν 

1 μη ἀποληται αλλ οπικίτἰεά ἴῃ Σ᾿ ΒΙ. Ι, 33 νεῖ. καῖ, 

Ῥεσβοη. Ταῖβ ρεγβοη Ης ἀδβοσγῖδεβ 85 “" Ης 
τδδὲ οᾶπιε ἀοννῃ οὔ οὗ μεᾶνδη,᾽" δἀάϊηρ 
88 ἃ ζυγῖμει ἀεβογίριίου “τπ6 δοὴ οὗ 
Μδη" [νῆο 18 ἰῃ πεᾶνεη]. Τῇη18 ἀεβοτὶρ- 
τἴοη ἰάεπεῖβεβ ἐμ ῖ8 ρεζβοη 88 [εβὺ8 Ηἰπὶ- 
βε, ΗἬἜ οἰδίπιβ ἐβεγείοτε ἴο βᾶνε ἃ 
υὐΐφας φυδιβοδιίοη ἔοσ [πε ἀεοϊατδιίοῃ 
οὗ ἰυϊῃ δρουῖ Βεανεηὶν τΠίηρ5, δηθὰ τμΐ8 
αυα!!βοδιίοπ οοπδίβίβ 'π ἘΠ18, {πὲ Η 6 δπὰ 
Ης δἷοῃε 88 μαά ἀΐγεοὶ ρεϊοερίίοη οὗ 
ἨδΆνθν τδίηρβ. Ης 88 ὕδεη ἴῃ μεάνεη. 
ΒΥ “ πεᾶνεπ" ἰξ 18 ποῖ ἃ Ἰοοδι ἐν τηδ 18 
ἰηάϊοαιεά, Ὀὰξ τῆδὲ οοπάϊιίοη ἩνΒΙοἢ ἰδ 
ἀεβοσί θεά ἴῃ τῆς ργοΐοριια δ8β πρὸς τὸν 
θεόν. Απά ψπεη Ηες βρεδῖκβ οὗ οογηΐηρ 
ἅἄονῃ οὔἕ οὗ βεάνεῃ Ηδ Ἵοἂῃ ΟΪγυ τηθβδῃ 
ταδη εϑιηρ Ηἰτηβεῖ τὸ ἴπο86 ἡ ῆο ἃγε οα 
τμδῖ ἰοινεσς ἰενεῖ ἔγοπὶ νν ὨΙοἢ {ΠῚ 6 }ἷ δὰ ποῖ 
Ὀεεη δδϑὶς ἴο δβδοεπὰ ἴο {πε Κπον]εάρε οὗ 
Βεάνεηϊν τΠπΐπρβ. [ἢ βῃογῖ, ννεὲ βανα βοῖε 
τὰς Ῥαβι8 ἰπ ΟἿ γβο 8 οὐνὴ τ᾿νογάβ οὗ ἴῃς 
βιδίεπιεπὶ ἴῃ ἐπε ρτοΐορυς ἔπας ἴῃς Νγοτγά 
τᾶ ἰπ τε θεριπηίηρ ἢ αοά, δηὰ 
Ὀεοάπης Πεβῇ ἴο ὃς ἃ Ἰίρῃξ ἴο τεη. ἍΝ: 
ἰβ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον ἰηϊτοδυςεὰ δ [τ 
ἰάεπεθεβ τῆς ρεΐβϑοῃ βροΐεπ οἵ, δπά {τ 
βυρβεβίβ ἴδδῖι Ηβ ψῆοὸ δἷοης δδὰ {πὰ 
Κηονϊεάρε οὗ Βεδνεηϊν {πἰπρβ ἢονν νοσα 
δυπίδῃ πδίυγα, τνᾶ8 δοςδεϑίῦϊς, δη ἃ ννᾶ8 
ἔδετε ἔοσ ἴπε ρυγροβε οὗ Ἴσοπιπχυπὶςδιὶηρ 
τϊα Κπονϊεάρε. Τῇε νοσάβ δδάδεὰ ἰῇ 
τῆς ΤΕ. ὁ ὃν ἐν τῷ οὐρανῷ, αἤίτπλ τῃδὶ 
αἰ πουρῃ Ηε παᾶὰ Ἴοοπιε ουὲ οὗ πεάνεῃ 
Ἧς νν»88 81] ἰπ ἱξ, απὰ ἐπὰν δῃον ἴμδΐ ἃ 
οοπάϊεϊοι οὗ Ὀεΐπρ, ποῖ ἃ ἰοσδιϊν, ννᾶ8 
ταθδηῖ ὈῪ “πεάνδη".- τες. 14. {86 
ϑοη οὗ Μδῃη αἷοπε ἢ48 (8 κηονϊεάςθ, 
δονν ἰΒ 1ξ ἰο ὑε ἀϊδβεπκίπαιϊιθὰ δηὰ Ῥεςοπια 
ἃ Ἰΐρδες ἴο 411] πιεὴ ὃ Τῇΐβ ἰ8Β ἀπδνεσεὰ 
ἰπ εἶς ννοσάβ, καὶ καθὼς Μωσῆς . .. τοῦ 
ἀνθρώπον [πιοάετηῃ εὐϊΐτοτθ τεδὰ Μωνσῆς; 
80 4180 ἴῃ ΧΧ]. Τδε επιρῃδες νογά 
ἰ8 ὕψωσε. ΝΥ Βεη Μοβεβ πιδὰς ἔπε ὑγάζεῃ 
βετρεηῖ, ἢς ἀϊὰ ποῦ δεογεῖς ἰξ π᾿ ἢἰβ ἔεπὲ 
δηὰ δάπιὶξ ἃ ἔενν βεϊεοϊεὰ ρεγβοῃβ ἴο νίενν 
ἱε, θυῖ ὕψωσε τὸν ὄφιν, γανε ἱξ δη εἷενα- 
οη δὲ νυ ἢ 411 πιὶρδὲ 8εα ἰῖ. 80 πιυβὲ 
τῆς ὅοη οὗ Μδη, ἴπε Ῥεᾶγεγ οὗ βεάνεην 
Τιρδς ἀπά Πεαϊίηρ, ὑψωθῆναι, ἔπδι 411 πηδᾶν 
δες Ηἰπι. Ὅτ “ ᾿ἰπίηρ ἀρ" οὔ με ϑοη 
οἵ Μδὴ ἰδ ἱπίογργείεά ἰῃ χιὶ. 33 ἴὸ τηεᾶῃ 
Ηΐο 1:Δῖπρ ὉΡ οη πε οτοδβ, [τ τᾶ τμϊ8 

ΠΟ ἄγεν Βυπιᾶπ οὐβεγναϊίοη δπάᾶ 
Βυπηδη Βοπιᾶρε. ΤΏ οτοββ ἰδ (ἢς ἴγοης 
οὗ ΟΒγίβε. ἴπῖδε ρῆταβε δεῖ ὑψωθῆναι 
ἴδε δογίβε 8 πδοὰ ἴῃ δοσογάδποε υ1ἢ 
Οτεεῖὶς υϑᾶρε ὈΥ ΨὮΪΟὮ δη δογίδβι ἱπβηίᾶνς 
8 ἐπιρογεὰ ἴο Ἔἐχργεββ (ἢς δοιίοῃ οἵ ἴδε 
να ὄνεῆ (βουρἢ διῖυτε αῆδς νεσῦ8 
βἰσηϊγίηρ ἴο ὨΟΡΕ, ἴο ἐχρεςῖ, ἴο Ῥγοχηῖβε, 
δηὰ βυο ἢ κε. Τῆυβ 1ῤλ. ἐπ Απὶ., 462, 
οἶμαι γάρ νιν ἱκετεύσαι, νπετε ΜατκΙαηά 
παρά ϊεβϑὶν οβδηρεβ δα δογίβε ἱπίο δα 
ζωαῖυτς. Νιςοάδπγυβ οουἹά ποῖ δες ἴδε 
διαί βζῆπος ἢ ΒΙΘΒ ἔπεβε γοσάβ ψεσα 
δ|1εὦ Ὀγ τῇς οτυςβχίοη. ναὶ 'ννουϊὰ Ὀς 
ϑυρρεβιεὰ το Πἰπι Ὀγ ἴδε σοπηρατγίβοη οἱ 
τὴ6 Μεββίδῃ στ τπῸ Ὀτγάζθη βεγροπὲ 
ταῖρμε 6 βοπιειῃίπρ [Κα 1818: Τῆς 80η 
οὗ Μδη ἰ5β ἴο ὃε πε υρΡ. Ὑε8, δυξ ποῖ 
οὔ ἃ ἰἤσοηβ ἰῃ Ηετζοά β ραΐδεε. Ἧς νγὰβ 
ἴο ὃὲ ςοπβρίσπουβ, Ὀυϊ 45 ἴπ6 ὑσγάζθῃ 
βεγρεηῖ δά Ὀδεῃ οοηβρίουουδ, Βαηρὶπρ 
οη ἃ ροΐε ἴος ἴδε διεαϊπρ οὗ ἴῃς ρεορῖε. 
Ηἰδβ αἰεναιϊίοῃ ννὰβ ςεγίδίπ, θὰς ᾿ξ νν88 δὴ 
εἰεναίίοῃ ὈΥ πὸ τῆεσε οῆοϊδὶ δρροὶπί- 
τλδηΐ, ΟΥ Ρορυΐασ τεσορηϊξίοη, οἵ Βεγεάϊ- 
συ τίρδι, Ὀὰς ὈῪ ΡΙυπηρίηρ πὰ ἀερῖῃ8 
οὗ πυπηαη ἀερτδάδιου ἱπ ἰγυεβὲ δεῖ: 
βαοιίῆοαθ. Ὑπεῖε ἰδ πὸ σογδὶῖ τοδά ἴὸ 
δΒυπίδη Ἔχοοίίεπος, δηὰ [6808 τελοπεὰ ἴῃς 
Βείρδι Ης διϊαίπεά πὸ δίατε οὗ 
Βεγαὶ ἀβ᾽ ἐγυπιρεῖβ οὐ βαυπεὶηρ οὗ Ὀδηπετβ 
οἵ Ρορυΐαγ δοοϊαίπι, Ὀὰϊ ὈῪ Ῥεὶπρ βυθ- 
)εοιεὰ το ἴδε Κεεπεβὲ ἰεβίβ ὈῪ ννῃϊς ἢ 
οδαγδοίεσ οἂη ὃς βεδσζοῆεά, Ῥαββίηρ 
τῆγουρῃ ἴδε ογάεαὶ οὔ δυπιᾶη [16 ἴῃ τΠϊ8 
ννοτά, δηὰ ὃν δείπρ ἐουηὰ τς Ὀεδῖ, τς 
οπε ΟὨΪΥ Ρεγίεςεῖγ (Δ ἘΠῚ] βεγναηῖ οὗ αοὰ 
δηὰ τηδῃ.-Νεσ. 15. ΤῈ ψοσάβ μ 
ἀπόληται ἀλλ᾽ οὗ τῆς ΤΕ. ἅτε οτηϊει 
ὃν Τίβοῃ., ΝΝ.Η., απὰ ΕΝ. Ἑυτγίδετ, της 
βᾶπιε εὐϊῖοτβ τερίδοα πε τνοσάβ εἰς αὐτὸν 
ΌΥ ἐν αὐτῷ, δἀπὰ τῃς ΕΟΨ. (γαπαϊδιεβ 
“πὲ ψ Ὠοβοενοσ θεϊϊενεῖ πηδᾶν ἱπ Ηἰπὶ 
πᾶνε εἴδσπαδὶ 11ἴ6,᾿ ἴῃ δοοογάδηςς σἱτ 
7ομαππηίπε ὑβᾶρε, νὶοἢ ἀοεβ ποῖ βαρροτε 
δε τεηάεγίπς “ ὈοΙενεῖῃ πη Ηἰπα ". Τὶ 
8 τῆς οδήεοί ἴο Ὀ6 δοοοιηρ! 8ῃεὰ Ὁγ ἐπα 
“ οἹεναιίοη " οὗ (Π6 ϑοη οὗ Μδῃ, νυἱξ., 
τα ψΒοανεσ, [ενν οὐ αεηε]ς, Ὀεϊονε8 
ταὶ παγὰ ἰδ 1:6 ἰη Ηἰπὶ ἴδαὶ ἰ8 ἴδ 
εχαϊιεὰ, τπῖᾶν πᾶνε ἴἰξε εἴετγηδί.---Ν ες. 
16. ϑενεσγαὶ Ἴοπβεγνδῖνς τμεοϊορίδπα, 
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αἰώνιον. 

τοῦ Θεοῦ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

17. οὗ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ εἰς τὸν 
κόσμον, ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 
18. ὁ πιστεύων εἷς αὐτὸν οὐ κρίνεται. ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη" 
κέκριται, ὅτι "μὴ πεπίστευκεν εἷς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ 

19. "αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν 
ξ οι τ 
ἴοι, 474; 
Ὑ πεν, 

κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος, ἢ τὸ φῶς... τι 

Νεδηάεσ, Τδοίυοι, νΜνεδβίοοιξ, ἂσὲ οὗ 
ορἰπίοη ἔπδῖ τε ψογάβ οὗ [εδὺ8 επὰ ἢ 
νεῖ. 15, δηά (δὶ ἴτοπὶ νν. 16.21 ννα ἢανε 
8η δἀὐάίκίοη ὉΥ {πΠ6 Ἔνδηρεὶβι, ὙὙΒετε ἰ8 
ταυςἢ ἴο ὃε βαίἃ ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἐπί8 ἰάεα. 
Το τπουρβίβ οὗ ἴβεβε νεσβοβ ὅγε εχ- 
Ῥίαπδίουυ ταῖμες ἔμδῃ ργορτεββῖνε. ΥὟν. 
16 δηά 17 τερεαῖ ἴῃς οὔ͵εςς οὐ ΟἸγίβι᾽ Β 
πλϊδδίοῃ, ἡνὨ ἢ ὯΔ58 δἰγεδάγν Ῥεεη βιδιε. 
ν. 18 διὰ 1 ἀεοίατε ἔπε Ὠἰβίογίο 
τεβυ]β ἱπ (411 δηὰ υηδεϊεῖ, σαβυβ 
ν Ποῖ δὲ τε ἀδίς οὗ {πῸ σοπνεγβδίίοι 
ψνεσα ποῖ οοπβρίουουβ. Νν. 20 ἃπὰ 21 
χδὶδὶς τῆς σλυδβεβ οὗ ἐδ! δηὰ ὑηθε]ϊεξ. 
ἼΠΘ ἴεπβεβ αἷβο ἰογυϊά 8 τὸ γείεσ. ἴδε 
Ῥαββαρε ἀϊγεςι ἴο [εϑ8. [π Ηἰβ 1ρ8 
ἴδε ρῥγεβεὴῆὶ ψουὰ πᾶνε ὕεεη σῆογε 
παῖυγαὶ. Τὸ ]ομπ Ἰοσκίηξ Ῥᾶςκ οη {πε 
δΒηϊδῃεά βίογυ. δοσῖβίβ δηὰ ρεγίεοϊβ σὰ 
τιαῖυγα!. ΑΙἾβο, ἴδε ἀεβιρηδίίο “"ΟὨΪΥ 
Ὀεροξίΐεη βοη ᾽" 18 ποῖ οὴς οὗ πε πᾶπιεβ8 
ὃν ΨΙΟὮ [Ἔβ5 ἀεβίρπδῖεβ Ηἰπλ56 1, μὰς 
ἰξ ἰβ υϑδεὰ ὉγΥ {86 ενδηρεῖ δι, ἱ. τ8 δπὰ 
Σ ]οδη ἰν. ο.--οὕτω γὰρ ἠγάπησεν... 
ζωὴν αἰώνιον. Τῇε ἴονε οὗ αοά ίος ἴδε 
ψνοσϊὰ οὗ τπεπ ἰ8β ἴῆε βουζτος οὗ ἢ σίβε᾽ Β 
Ταϊβϑίοη ὉΠ 411 [18 Ὀ᾽εββίηρβϑ. [τ τνᾶ8 
1815 νῆῖο ἢ ρῥγοπιρίεά Ηἰπὶ ἴο “εἶνε, 
ἴὰδε ἰδ, το ξῖνε ποῖ βοἱεῖν ἴο με ἀθδιϊ οὗ 
[86 ςτοββ δἰ υὰδὰ ἴο ἴῃ νοῖ. 14, δα το 41] 
θαι τῆς νου] ά τεαυϊγεὰ ἔοσ βαϊνδιίοη, 
Ηἴβ οηἷν Ῥεροίίεη 505. “ἼΤΒε οβδηρε 
ἴτοσὴ ἴδς δοσγιϑὶ (ἀπόληται) ἴο ἴῃ ργεβεπὶ 
(ἔχῃ) 8 ἰο ὃς ποῖςά, ἴῃς υἵξεγ γυΐη δεὶπρ 
ΒΡΟΚαη οὗ 88 δῃ δοῖ, (ἢε ροββεββίοῃ οὗ 
1ππ| εἰεγπαῖὶ 88 δη Ἵπάυτγίπρ ἐχρεσίεποα "᾿ 
{Μεγεσ, Ν εἰββ, Ηοἱ ἐζπηδηπ).-- ας. 17. 
οὐ γὰρ ἀπέστειλεν. .. δι᾽ αὐτοῦ. Ἐοτγ 
Μδίενες ἴπε τοβυ] οὗ ΟἾ τε 8 καρμν 
888 Ὀδεπ, ἰῃ σενεδιίηρ ἃ ἴονε οὗ 8ϊπ 8ῃι 
Ἐεϊπρίηρ πεανίεσ ἡπάρτηθης οἡ τηδη, ἐ818 
ΨΜ88 ποὶ ἀοὐά᾽β ρυγροδβα ἰῃ βεπάϊηρ Ηΐβ8 
ϑοη. Τῆς ]εννβῃ ἰἄεα ννᾶβ παῖ ἴῃς 
Μεββίδῃ ννουἱὰ σοπις “ ἴο Ἰυάρε,᾽" ἱ.6., ἴο 
φοηάεπιη ἐπα τνοσἹά.---κρίνω ληὰ κατα- 
κρίνω, (Βουρῇ οτἱ παν ἀϊβείηςε, ἀγα ἴῃ 
τὰς Ν.Τ. δβοπιειίπ)εβ ἰδθπεῖοαὶ ἰπ τπθδη- 
ἴῃ, ἴδε ταβυϊὲ οἵ Ἰυάρπιθηΐ 80 ΘοπΊΠΊΟΩΥ 
δεῖπρ ςοπάεπιπδίίοη; οἷ ἐγῆρθ. Βυῖ 
αἰδβουρ τῆς τοβυϊὲ ἰβ }" ἐεηῖ, τε 
Ὀτίηρίηρ το Πἰρὰς ἃ ἀϊϑείποιοη ἀπιοης 
τῆθη δηὰ τῆς σεβϑυϊηρ οοπάἀεπιηδιίίοη οὗ 
ΤδΩΥ, γαῖ 186 οὐ͵εοῖ ννὰβ ἵνα σωθῇ ὁ 

κόσμος. Ἰοδη τερεδίβ δἰβ ἑανουγίίς ννοσὰ 
κόσμος ἴῆχες {ἰπηε8 ἴῃ [8 νεῦβε (πδὶ 
ποῖα πιῶ δ ΠΟ ΡΟΒΒΙ ὉΠ Οὐ πηϊββίπρ 
δί8 Ροΐπέ, ἐμαὶ 8ὸ ἴδσ 48 ἀοά᾽β ρυγροβα 
᾿88 οοηῃοοτηδά, ᾿ξ τνᾶβ ομς οὗ υπτηϊχοά 
ἴονε, παι 411 πιδῦ τηῖρῃς Ὀε βανεὰ, τῇδ 
ἘΠΊΡῃδβὶβ ὑνᾶὰβ ῥγοῦδῦϊν ἄυσθ το τδς 
οτάϊπαεν Μαββίδηϊς ἐχρεοίαιϊίου ὩΣ 
1ἰπυϊτεὰ δηὰ πηϊβγεργεβεηίεά {πε ἴονε οὗ 
αοἁ. ΨΜΝεβίςοιε τοπιαγκβ οἡ (18 νεῖβε: 
“ἼΒΕ βδὰ τεδ ἐς 8 οὗ ργεβεηξ Ἔχρογίεποα 
οδηποῖ οὔδηρε ἴῃ ἴτὰῖ (Π5 τηδάς 
Κηονῃ, ποινανοσ {{π||6 ννα πᾶν Ὁ6 δῖε ἴο 
υπάεζϑίδπὰ ἰπ νν δὲ ΨΑῪ ἰΐ νν1]] θς δοςοση- 
᾿Ι5ῃεά "᾿. Ιεὲ τηὶρδς οἱ δ᾽ Π}]ᾶσ στουπάβ 

δισυεὰ τὲ Ὀεσαυδα αοά νν}}}5 μὲ 
811 πιεῃ δε ΒοΙγ ἰπ τ 8 1Π{π, 411 πῆθῃ ἂγς 
ποῖγ.--τνοσ, 18. ὃ πιστεύων... τοῦ 
θεοῦ. Ἐχραπβίοη οὗ ργενίουβ νεσγβδ. Οαοά 
8βεηί Ηἰβ ϑοῃ ποῖ ἴο πάρε δυΐ ἴο βᾶνε ; 
δηὰ ννῆοβο δοςερίβ {πῈὸ ὅϑοὴ δηὰ Ηἰ8 
τονεϊδιίοπ 18 ἢοὶ Ἰυάρεά. Ιε ἰβ πο Ιοηρες 
“ ΘΝΟΥΥ ἴεν, ΤΟΣ “ἜΝΕΙΥ οη6 σἤοβαπ ὉῪ 
(οά,᾽" υυῖ ἐνεγυ οὔα (δὲ Ὀεϊ νεῖ. ΑἹΙ 
μαῖα 15. βρίγιυαὶ. ΑἸπουρὰ ἰυάρτηεπε 
ψ 88 ποῖ ἴπ6 οδ͵εοξ ἴξ ἰ8 ἴῃς πεσε ββασΥ 
τεβυϊε οὐ (ἢ τίβι᾽ Β ργεβεῆςα ἰη ἴῃς ᾿νοσὶά. 
Βυϊ τ ἰΒ ἃ ᾿υάρσπιεπι νεῖν ἀϊβεγεης ἔγοπι 
πὲ ννὩϊςἢ (Π6 [ἐν εχρεοιθά, [τ ἰ8 
ἀεϊετηηίηεά ὉνῪ (Π6 αδἷἰυδε ἰονναγάϑ8 
ΟΠγῖβε, απὰ τηῖ8 ἀραὶπ, 48 δἰϊεγνναι 8 
Βῇον, ἰ8 ἀειϊεσπιίπεά Ὀγ [πε τηογαὶ σοῦ- 
ἀϊείου οὗ τῆε ἱπάϊνίἀυ8].--- μὴ πιστεύων 
ἤδη κέκριται, “Ὡς τῆδι Ὀεϊενεῖῃ ποῖ 5 
δἰγεδάυ Ἰυάρεά ᾿": ποῖ οπῖγ ἰ8 Ἰεθ ὑπάες 
τε οὐυγϑε οὗ Πἰβ οὐγῇ εν] δοιΐϊοῃβ ; Ὀὺῖ, 
88 ἴπε πεχί οἴδιβε βῆονβ, [168 ὑπάδγ ἴῃ 8 
ςοπάεπιηδίίοπ οὗἨ ποὶ δεϊϊενίηρ.-- ἤδη 
κέκριται, ες ἰ8 αἰγεδὰν ᾿υάρεὰ : τὶ ἰ8 ποῖ 
Βοπης ἔαΐυτε ἀϑϑίσε Ὡς ἀοι (ΠΥ ἀνναἰ 8 
ἃηὰ ννῃῖςοἢ ΠΊΔΥ ΟΥ πιδᾶὺ ποῖ οοηνῖοῖ, Ης 
ἐς Κυάρεά, ἀηὰ οἡ ἃ στουηὰ ΜΟΙ τὸ Ϊοπη 
δΘΘΠῚ8 ἴο ἱπάϊςαϊς τηοηβίσουβϑ ἀδργανὶυ, 
ὅτι μὴ πεπίστενκεν .. . τοῦ θεοῦ. Νοὶ 
ἴο ρεζοεῖνε {πῸ ρίοσυ οὐ τὶ δυρυϑβὲ 
Βείῃρ ψνῆοτλ Τοῦ 80 δάοσεά, ποὶ ἴο 
τεςεῖνε ἔπε τενεϊδιίοη πηδάς ὃγ τῃ6 ΟἸΪν 
Βεροίίεη, ἰ8 ῥγοοΐ ποῖ πλεγεῖν οἵ Ὠυπιδη 
ἰπβγπιν ἀπά ραββίοη, αὶ οὗ νυν ἱοκεάπεβϑ 
οδοδεη δηὰ ρῥγείεσσεδ ἴῃ ργαβεηςα οὗ τε - 
νεδϊεὰ ροοάηεεβ.--- ετ. τ9ς. ὙΠῚΒ ἰ8 
ξυτῖδες ἐχρίαἰηπεὰ ἴπ δε το] οννπρ, αὕτη 

Ὑδε ρτουπά οὗ ἴδε οοῃ- .“.. . 
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ὍΡΟΥ καῇ, ἣν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. 
τ᾿; μισεῖ τὸ φῶς, καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα γ. 13. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ ΠΙ 

20. πᾶς γὰρ ὁ " φαῦλα πράσσων 

νυ Τοδίι χε! αὐτοῦ 21. ὁ δὲ "ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς να 
δ΄ βανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα." 

ἀετηπδιίίοη 11ε8 ὑσεςίβεϊυ ἴῃ 818, τπδὲ 
εἶπος (δες οοπιὶπρ οἱ ΟΒτίδε δηὰ Ηἰ8 
εχπίδιτίοι οὐ μυπιαπ 11ξπὶ ἰη {πὸ Ἰρῶϊ οὗ 
τῆς ΠοΙϊπεββ δηὰ ἴἶονε οὗ δε Εδίδεσ, 
Βυπηδῃ δἰ ἰδ πο ἴοηρες ἴμε σεβυϊ οὗ 
ἴρπογαπος, Ὀπὶ οἵ ἀεϊθεγαῖς ςποῖςε δπὰ 
Ῥτείεσεηος. Νοιβίπρ Ἵσδῃ δε ἄοπε ἔοσ ἃ 
τηδῃ ὙὯΟ 808, “" Εν!], Ρε τποὺ τὴν ροοά ᾽". 
Τῆς σϑᾶβοη οὗ (15 ᾿εηεελθυνὸ οὗ ἀλτίκπεβ8 
δπὰ τοὐεςτίοη οὗ ΟἾγίβε ἰ5 τπδὲ ἰῃς 11 ἰ8 
εν], ἦν γὰρ κ΄ τ΄ λιν τ. 2ο. Τῆε ργίη- 
εἰρ'ε 18 ἐχρίδίπεά ἴπ 1Π|8 νεγβϑε. (7ηάετ- 
ἹἸγίη ς ἴδε δοιϊίοῃ οὗ πιδπ ἰονναγάβ Ομ τίϑι 
ατίηρ Ηἰβ Εἰβίογίςαὶ πιδπιξεβιδείοη νγᾶ8 

ἃ ξεπεῖαὶ ἴαϑν: ἃ ἰδνν Πίος ορετγαῖαβ 
ὙΏΘΙΕΝΕΙ τῆση Ἄ͵Τ6 δἰ πΉ Δεῖν ἰπνιτεὰ τὸ 
ψψΑ11ς ἰπ τὰς ᾿ἰρῆϊ. ὙΒε ἴἂνν τυ ἢ ρονεγπηβ 
ἴδε δεοοερίδηοε οσ τείαβαὶ οὗ ᾿ρὴϊ ἴ5 ρίνεπ 
ἴῃ ἴῃς '᾿νοτάβ πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα... ἔργα 
αὐτοῦ. φαῦλος, οτίριπα!γν “Ῥοοτ," 
4“ ῬΑΙ τυ," “ὐρὶγ"; οἱ φαῦλοι, “τε 
νυϊρας," “τῆς οομηῆοη βοτῖ ". [}ἢη 
Ῥοϊγδίιβ, φαῦλα πλοία, πολιτεία φαῦλα, 
Ῥδάϊΐν ςοπείτυςίεά ; φαῦλος ἡγεμών, ἃ 
Τοο ἴθ ρεπεσαὶ, ἀπά ἴῃ χνῖϊ. 15, 15. ἰξ 
ἰδ ορροβεὰ το ἀεϊθεγαί τἱοκεάηςββ. 
Ἀυ]], βεηβεῖεββ νἱοἰουβηςβ8 βθοῖὴβ ἴο ὕες 
ἀεποιεά. Ηετε δηὰ ἴῃ νεσ. 29 πράσσειν 
8 υδεὰ ψιἢ φαῦλα, Δηὰ ποιεῖν ἱπ τῃ6 
πεχὲ νεῖβεα ἢ ἀλήθειαν, οα ὙΠΟ 
Βεηξεῖ τοπιδεκβ: “ Μαϊτῖδ εϑὶ ἱγτοαυίεῖδ ; 
εβὲ αυϊδάαπη ορεζοβίυβ αυδτὴ νετγί[88, 
Ηΐης νετῦϊβ ἀϊνετβὶβ ποίδητυ". Ψ Ώεσα 
ἃ ἀϊκιϊποϊίΊοπ ἰδ ἱπιεηδεά, πράσσειν 
Ἔχρσεββεβ ἴῃς τεἰϊϊεγδίϊνα ρυζείηρ ἰογῖ 8 οὗ 
δοιίνίεἰε8β ἕο Ὀτίπρ βουιθι ίηρ ἴο Ρ488, 
ποιεῖν ἴῃε δοίυλὶ] ργοδυοιίοη οὗ ννβαὶ 18 
αἰπιεά δῖ, Ηδηςς δβεσα 8 ἃ βρῆς Ὠὶπὶ 
οὗ ἰὰς Ῥυ5Υ ἐγ  Ἔβϑηεβ8 οἵ νίςε. Ῥδυϊ, 
88 ΜῈ}1 δ8 ]οδπ, υ8ε58 πράσσειν, ἰπ ςετίδίη 
Ῥ 658, οὗ εν] δοιϊίοπβ. Τῇθβ Ῥείβοῃ 
ἴῆυ8 ἀεῆπεά μισεῖ τὸ φῶς, ““Παίεβ τπς 
Ἰίσαι,᾽" ἱπβίεδά οὗ ἀεἸ ρπτίης ἴῃ ἰξ, καὶ οὐκ 
ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, Δηὰ ἄοεβ ποῖ ὑτίηρ 
ΒΙπΊβεῖ π΄ ἰϊ τδάϊαπος, ἄοεβ ποῖ 
Βεεκ ἴο υδ6 ἰξ ἴογ 5. οὐνῦ δπ]ϊρῃίεη- 
τηεηῖ; ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ, 
“41εβὲ 18. ΨοσΚΒ δε οοηνίοτοὰ" δηὰ 580 
αἴ ἴο 5Βῃαπιθ. Ἂἀσοοτγάϊπρ ἴο [οππ ποτα 

18. πηογαὶ οὗ] αυγ δὲ τς τοοῖ οἵ Δ41]] 
τεῆιβδὶ οὐ Ομ γῖϑι. Οδνϊουβῖν ἴπεγα ἰδ, ἢ 
Ομ τῖδε με οοπβίεγεά βἰ ΡΥ 48 “ Πρηι"". 
Το τεῖυβε ἴῃς ἰάεαϊ πε ργεβεπίβ 15 ἴὸ 
Ῥτείεσ ἀδίκηβββ.---  εσ. 21. ὁ δὲ ποιῶν... 
40 η {πὲ οἵδε ἤδηᾶ, ἢε ψνῆο ἄοοϑ8 {πε 
αὐ"... ΤὨΐβ ἰβ οπς οὗ 10}π᾽8 οοπλ- 

Ῥτεβεηβῖνε ρῆγαβες νης ρεσῆδρα οϑε ὉῪ 
ἀεβπηίιίοη. “Τὸ ἀο ἴδε ἘΣ "5 δῖ ΔῃΥ 
ταῖς ἴο ἴἷνε υὑρ ἴο ψῆδὲ οπε Κπονβ; ἴο 
1ϊνε δὴ δοηδβῖ, οοπβοίεπεουβ 6. 1ομη 
ἱπιρῖϊε5 τπΠδὶ πιεπ οὗ τμ18 ἃτε ἴο ὃς 
ἰουπὰ ψἤετα με Ἰίρδὶ οὗ ΟὨγίβε μδ8 ποῖ 
ἁλνυπιεᾶ : Ὀὰὲ τ δεη ἰτ ἄλντι8 ΤΕΥ δ841} 
ἰε τ ἰογ. Ης ἐπὶ ἀοεῖδ [86 τυϊἢ 
ξοδηεϑ το  ἐδο {εδὲ πὲ δ! ἀδοῦς τὴᾶν 6 
τηδηϊεϑιςά, ἐν θεῷ ν εἰργασμένα. 
15 ὅτι εχργεβϑῖνα ἐπὶ ἕλει οἵ ἀεοίαγα- 
ἔνε οὗ ἃ τεδβοηῦὺ Μυβὲ νὰ ἱγδηϑβὶδὶς 
“τηδηϊεβίεδ, πλὶ τΠπῈῪ τα," εἰς., οὐ 
““τῃηληϊεβιςά, Ὀεοάυβε ἘΠΕΥ ἅτε," εἴς. ἢ 
Τῆς ΕΕΟΝ. μδ8 “τδι᾽" ἱπ τς ἐεχῖ, δπά 
“Ῥεσδυδβε᾽" ἱπ [86 τπηλερίη. ἀοάεε ἀπά 
ννεβιίοοῖς ρῥτείες τῇς ἰογσγχεσ ; [υὕσϊο, 
Μεγεσ, ΝΝ εἰβ8 δηὰ ΝΥ εἰζβᾶςϊκοσς ἰΒς Ἰδιῖες. 
118 ποῖ εᾶβυ ἴο ἀεςϊάς θεῖϊννεεη [86 ἔνγο. 
Οπ τὲ ψποϊε, ἴῃς ἰδίίογ ἱπιεσργαϊδίίοη ἰ8 
ἴο ες ρῥγείεγγεά. ὙΠΐβ οἴδυβε ρίνοβ [86 
τεᾶβοη οὗ ἴμ6 ὙΠ ρηεβ5 βδοννῃ ὃν ἴ86 
τὴδη ἴο δᾶνε ἢῖβ ἀεεάβ σηδάς τηδηιεβι : 
δηὰ τῆυ5 ἴξ Ῥαΐδποαβ ἴῃε οἴδυβε ἦν γὰρ 
πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα, τ» ἢ ρῖνες [86 
τεᾶϑου ἔοσ εν] ἄοεσβ βῃππηίηρ ἴδε ἰτρδῖ. 
Ηε νῆο ἄοεβ ἴδε συ 5 ποῖ αἰγαϊὰ οὗ 
τῆς Ἰρδε, θὰ: ταῖδεσ βεεῖκβ ἱπογεδβεὰ [ρῶς 
Ὀεοσδυδε 8 ἀεεάβ πᾶνε θεεη ἄοηε ἐν θεῷ ; 
τηδὲ ἰ8β, ἢε 848 ποῖ ὕεεη βεραγαιεὰ τοι 
αοά ὃγ ἔδπεπι, Ὀυϊ μ845 ἄοπε ψμᾶὶ ἢς μδ5 
ἄοπε Ὀεσδυδβε ἢς οοποείνεά [μαΐ ἴο Ὀ6 ἔα 
Μ711 οὗ αοἁ. ΜΥΒετῖα βυςῇ Ἰρῆς ἂ8 εχὶ δῖ 
8285 δεεῆ ςοπβοίεπιουδίν υδεά, πιοσα ἰδ 
βουρῶιϊ, δἀπὰ ννεϊσοπιεὰ με ἱξ ΤοπΊεβ. 
“Ῥίαϊο νναβ {|6 ἃ τῶδη βδυῖ ἱπίο ἃ ναυϊὲ, 
τυπηίηρ δἰῖδες δπὰ τί μεσ, ἢ ἢΐ5 ροοτ 
βιοκεγίηρ Ταρεσ, ἀροηϊζίηρ ἴο ρεὶ ἔογίῃε, 
ἃπὰ δποίάϊπρ Ὠἰπιβεῖῖ ἰπ τελάϊπαϑθε ἴο 
ΤΆΚε ἃ Ββρτίηρ ἰογσννατά τς πιοπιθηὶ ἃ 
ἄοοῦ βδοιϊά ορεῆ. Βυῖ ἰξ πδνες ἀϊὰ. 
“Νοῖ πιδηΐὶς τνῖβε δε οαδἱεὰ,᾿ Ης δαά 
οἰοτηῦ 4 ΗἸ] ἰὰ τῆς Πδχκε, δηὰ κἰοοά 
οΔΠΠ Πρ ἴο Βῖδ σοπιραπίοπβ Ὀαΐονν, " Οοπιδ 
οῃ, φοπῖς οη, [ἢ 18 ννὯῪ [168 ἴα Εδϑεῖ: 1 δπὶ 
νίβεὰ ννὲ 8141} βες τῆς βυῃ τγίβε δῆοῃ᾿᾽. 
Βυὲ {πον πενεσς ἀϊά. νΥπμαὶ ἃ ΟὨγίβιίδη 
δε ψουΐϊά μανε πιδάς. ΑΒ] δὲ ἰβ οπα 
τον. Ηε δπὰ ϑοογαῖεβ, ἴᾷς νεῖ! Ἰοηρ 
τετηονεᾶ ἔγοπῃ τπεὶς εγςβ, ἅγε δἰτίηρ δὲ 
7εβυ8᾽ ἔεεῖ. ϑαποίς ϑοογαίεβ, οἵὰ ὕγσο 
ποῦὶβ" (Εταβπιυβ ἴο Μοζε ἱπ δὲν Τὶ 
Μογες Ἡομσεκοίὴῆ. ἩοϊιΖπιαππ αυοῖες 
ἴτοπὶ Ηδυβγδιῃ: “Α5 84 πιδρτιεῖ αἰϊγδοῖδ 
τῆς πιεῖδὶ νν δῖ] τε ἀεδὰ βίοῃε [ἴεβ8 υπ- 
τηονεὰ ; 80 ἅγὰ ἴδε οπι!άγοη οὗ αοἁ ἄγανσγα 



20---26. 

22. Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν 
τ Ἰουδαίαν γῆν. καὶ ἐκεῖ διέτριβε 
23. ἣν δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλεὶμ, ὅτι 
5 ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ " καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 24. "οὔπω 

γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ ᾿ἸΙωάννης. 

ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννου μετὰ ᾿Ιουδαίων 1 περὶ καθαρισμοῦ - 
26. καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην, καὶ εἶπον αὐτῷ, ““Ραββὲ, ὃς ἣν 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 

μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 

1 
25. Ἐγένετο οὖν 24. 
5 Ὑ . ΧΡ. χχχίϊ. 

6. Νιαβ. 
1,12. ον. 
ἱ, τό. 

μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος “ ἤν ὙΠ 5 

1 Ιονδαιον ἰη ΟΑΒΙ,, δδοριεὰ Ὁγ ΤΙΤΙΥΝΝ.Η.Ε. 

Ὀγ {86 Τοροβ δπά Ἴοπα ἴο ἴδε Πἷρδε᾽". 
(ΩΓ εδαρ. χνι. 31. 

γν. 22-36. ΤᾺΣ νελρϊδένν ὁ Ἄἔεϑμς ἴῃ 
ἐάταδ αὐέεν Ης ἰοῖὲ Ῥξενιξαίεηι. ΤὨϊΒ 
418 ἱπῖο ἴῆγεε ρασίβ: (1) ἃ Ὀγίεῖ δοσοουπὲ 
οὔ ἴδπε πιονεπηεπῖβ δηᾶ βιιοςεβ8 οὗ [608 
δηὰ {πε Βαρεῖδε ψψῃϊο ἢ Ῥγονοκεὰ ἃ οοπὶ- 
Ραζίβοη δείννεθεη ἔμεπὶ, 22-26; (2) (δε 
Βαρεῖβι'β δεςερίδηος οὗ δε οοπίγαβδὶ ἀπά 
ἢπ8] τεβιτηοην ἴο Τεβυ8, 27-30; (3) ἴδ 
εχραπβίοη ὃν ἴδε δνδηρεῖδβὲ οὗ τῃ6 
Βαρεῖβε᾽β ψοσάβ, 31-36.---εσ. 22. μετὰ 
ταῦτα, κυθβεαιθεπε ἰο ἴῃς τηϊπίβιυ ἴῃ 
7εταβαίεπι [εβ08 δηὰ Ηἰβ ἀΐβοῖ 68 οᾶπια 
εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν γῆν, “ ἱπίο (Ὡς ᾿άδεδη 
ςουπίγυ,᾽" πα τυσγαὶ ραγίβ ἱπ σοπίγα 8- 
εἰποιίοη ἴο πε πηεοροΙίβ. “ Νδηλ 4υυτὰ 
εχ ]υάδεαε στμείσοροὶ! οχίγες [6β8, πο 

ἴεταῖ βἰπιρ! οτος ἀϊςὶ ρῥγοβοϊβοὶ ἴῃ 
ἐαάπεαπι; εν, πιαίαϊπηυ8 Εἰρὸ ἴαττί- 
τοσίαπλ οοηνοζίοεσε 4ᾶπὶ ἰεγγαπ,᾿ ΒαΖᾶ. 
80 ἴῃ ]οϑῆ. νἱῖϊ. στ ((οάεχ Αστηργοβίδηυ8), 
“1 Βαανα ρίνεη ἱπίο ἴῃγ δαπὰά ἐπα Κίηρ οὗ 
αἱ καὶ τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν 
αὐτοῦ". Οὗ αἶβο ]οδη χί. 54.---καὶ εἰὲκ 
διέτριβεν, “πὰ τπετε Ηδ βρεηξ βοπιδ 
εἶπα ἢ Ἐπαπλ); ψΒϑῖΠεσ νέο κβ οσ 
ΤΑοπἢ8 ἀδρεηᾶβ οἡ πΠπ ἱπιεγργεϊδεοη οὗ 
ἦν. 35.--καὶ ἐβάπτιζεν, (παῖ ἰ5, Ηἰ8 
ἀϊθοὶρ [68 θδριϊβεά, ἱν. 2.---τνεσ. 23. ἦν δὲ 
καὶ... ἐκε. Απάὰ Ἰ]οῇπ αἷδο νγᾶ8 
Ῥαριἰβίηρ, Δ πουρἢ δε δά βαϊὰ ἐπδὲ ἢβ8 
88 βεηὶ ἴὸ δαρῖίβε ἱπ ογάδθι ἴπαὶ τῆ8 
Μεββίδῃ τηῖρῃς Ὀς ἰδεπεβεά; ψἈο ἢ μδά 
δἰγεδὰυ θεεὴ ἄοπθβ. Βαυῖΐῖ [οδη βανν (πὶ 
τῆ πιὶρῃς 51} δὲ ργεραγεά ἔος τῇς 
τεοεριίοη οὗ ἐς Μεββίδῃ ὃν πὶ8 ργεδοῖ- 
πε δηά ὈαριΐβθΒ. Ηδεηςε, Βοννενεσ, ἴΠῸ 
αυεβεϊοηίηρ ΠΟ ἄτγοβα, νασὶ 25. Τα 
Ἰοςδ!εν 18 ἀεβογρεά 48 Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ 
Σαλείμ. ““Ἴῇε 8.1] πὶ οὗ τπῖ5 ρίδοβ 18. πὸ 
ἄουδε τπὴ6 ϑῃδίεπι οὗ Θεπεβὶβ χχχιϊ. 18, 
δηὰ βοπὶβ βϑενθῃ 1165 ποσίῃ 18. ᾿Αἰηῦῃ 
[ΞΞ ϑρείηβ), αἱ τε μεβδά οἵ ες νδάν 
Ἑλι Δ, ΜΏΙΟΒ 18 ἴῃς ρτεαῖ ΠΙΡΏΝΨΑΥ ὑΡ 
ὅἴτοτα ἰἢς Παπιεῃ ἰογὰ ἔοσ ἴποβα τοπεπα 
δου τς εαϑὲ ὈῪ ἴῃ6 ΨΑΥ οὗ Ρεηΐεὶ δῃ' 

ϑυςςοῖδ᾽" (Ηδηάετθοπ᾽β Ῥαϊσείϊμε, Ὁ. 
154. ὙΤδα τϑᾶβϑοη ἔος οδβοοβίηρ᾽ {Π|8 
Ἰοοδιεν ννὰ8 ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, 
“ἰ Ββοδῦδε ΠΊΔΠΥ Ὑγδῖειβ ϑνΈσγα {Π᾿͵γα,᾽ ΟΣ 
ταῦσἢ ψαΐεσ; πᾶ ἐπεζείοσεα Ἔνθ ἰῃ 
ΒΌΠΙΠΊΘΙ ὈΑρ(5πὶ ὈΥ ἱπητηεσβίοῃ οουἹὰ Ὀς 
ςοπεπυδά. [Ιὲ 185. ποῖ “(6 ρεορῖβ᾽ 8 
τοτεβηγηοηῖ "" δαὶ ἰ8 ἱπ νίῖεν. ΨΝῈΥ 
τηθηϊτίοη [18 ΔΩΥ τῆοσα ἴδῃ Πέτα ἸΠΕῪ 
βοῖ {μεῖς ἰοοά ᾿---καὶ παρεγίνοντο, {π6 
ἰηάδεβηίτε (μἰγὰ ρΙυγαῖ, 45. τεαιθη ἰπ 
Ν.Τ. δηά σερυϊασὶν ἰπ Επρ 8}, “ΠῸῪ 
ςοηπεϊηυεά ςοπλίηρ ".-- εσ. 24. οὕπω 
γ νον ὃ ᾿Ιωάννης, “ἴοΣ ποῖ γεῖ μαὰ 

Οὔ Ὀεεβ οᾶϑὶ ἱπῖο ργίβοη ᾿᾿: ἃ οἷδυβδ 
ἰῃβεγίβά ἴοσγ {πε βακα οὗ ἴποββ 8ο πηὶρδς 
δανε ρδιπογεά ἴτοτη πε βυῃορίίς πασγαῖῖνα 
1δαῖ ἴομη ννὰβ σαϑὲ ἱπίο ργίβοῃ ἱπηπχδάϊ- 
δεῖν δἷζεσ ἴῃς ἐεπιρίδείοη οὗ [ςβυ8, ΜΙκ. 
ἴ, 14, Μῖ. ἵν. 12. Ιοδη δανίηρ Ὀδεη 
Ρταβεὴὶ ἢ [6808 (Ὠγουρ 411 (ῃἰ8 
Ῥείοᾶ οἂπη ρῖνε {πε βεαυεπος οὐ ἴδε 
δνθηῖβ ἢ σὨτοποϊορίοαὶ ρῥτεοϊ βίοη.--- 
γεν. 25. ἐγένετο οἷν ζήτησις... 
ΤΒεῖα ἄγοβε τεγοῖοσε-- αὶ 18, ἰπ σοη- 
Βεαυξηςα οὗἉ ἴΠ6 ρτγοχίπιν οὗ ἴπεθ6 ἔνο 
Ὀδριίβπλ5---οἡ ἔῃ ρατὶ οὗ [οἢ π᾿ Β ἀϊβοῖ ρ!ςβ 
[ἐκ, οὐ. Ἡετοά. ν. 2ι διά Ὠίοηγβ. Ηδ!]. νἱϊϊ. 
Ῥ. 556] φυσδιϊοπίπρ, οζ ἀϊβουββίοη, υἱτα 
ἃ εἰν ἀρουΐ ρυτίνίηρ, (δδὲ 18, ρεπεγαῖυ, 
ἱποϊυάΐπρ τπ6 τεϊδιίοη οὐ ἰδοβὲ ἔνο 
Ῥαριβηηβ ἴο οὔς ἃποῖμεσ, δηὰ ἴο τῃῈ 
7ενν θη νναβμίηρβ, δηὰᾶ τῃς εἰρηϊβοδηςε οὗ 
ες. Τβε ἱγεηὰ οὗ δε ἀϊδβοιιββίοῃ γῆ 
ὃς ραϊμεσεά ἔτοπιὶ [δε σοπηρίαἷπὲ το τῃς 
Βαριῖβε, νεσ. 6. Α58 εἰ ἀϊβουββίου νν88 
θεραη ὈΥ τῃς ἀϊδβοὶρ]ε8β οὐ [οἤπ, ἴὲ νουἹὰ 
ΒΕΟΙΏ 8 ἰξ {πεν Παά ομαδ]εηρεά τῃς [εν 
ἴον βεεκίπρ Ὀδαρεϊβπιὶ ἔτοπῦ [εβις. ἘῸσ 
ἰδεῖς σοπιρίαίπε ἰ8 (νεσ. 26) Ραββί... 
πρὸς αὐτόν. Τῇαῖ [εβὺ8 βδῃουϊὰ Ὀαριϊβα 
85 ννῈ}} 48 Ιοδπ ἔμεν οουἱὰ ποῖ υπάετ- 
βίδηᾶ, Κδαὶΐν, [πο ἀϊ ΠΟΌΪΕΥ ἰ8 ἐδδὲ 6818 
δῃουϊά βανε αἰϊοννεά Ἰοῦπ ἴὸ ρὸ οπ 
δαριεϊβίηρ, δπὰ τπδὲ 1ομπ 5ῃουϊὰ πος δἷπι- 
861 ἢανε ρσοξεββεεὰ ἀϊβοὶ ρ εβϑῃϊρ οὐ 6888. 
Βυξ 8ο ἰοπξ 85 οδῃ αν ἐδαὲ πηδῃ ψεσα 



720 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ πι. 

βαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν" 427. ᾿Απεκρίθη 
᾿Ιωάννης καὶ εἶπεν, ““Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν, ἐὰν 
μὴ ἡ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 28. αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρ- 
τυρεῖτε ὅτι εἶπον, Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστὸς, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπεσταλμένος 

«ἢ. 9. 1«. εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 29. ὁ ἔχων τὴν νύμφην, "νυμφίος ἐστίν " 
1ὲν. 
Ἐρίῦν..5. ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει 

διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. 30. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 

Ιεὰ ὈΥ δ΄ῇ᾽6 ρῥγεδοδβίηρ ἴο δοςερὲ δε 
ῬΜεββίδῃ Ὡς τηϊρῃς νε}]} θεϊενε τθαῖ Βα 
βεσνεὰ ΟἾτῖβὲ δεῖῖες τδυς τἤΔη ὈΥ ἔο]ϊον- 
ἴηρ ἴῃ Ηἰἴβ τταΐῃ.---ν ες. 22. Ηἰἴβ ἀπβυνεσ 
βυϊποίεπεῖγ 5δοννβ πὲ ἰξ ννᾶβ ποῖ σχίνα γὺ 
ἴδδλι ρμτοτιρίεὰ ἢΐπὶ ἴοὸ ςοπίίπυς 8 
Ῥαριίβ:).---οὐ ϑύναται. .. οὐρανοῦ. Τῇε 
ξεπεσαῖ βεηδε ἰ8 οὑνίοι! (ςΓ. 8. ἴχχν. 6, 7, 
Πχχνυϊϊ. σα ; 788. ἱ. 17; α Οοσ. {ϊ, 7), δυῖ 
ἀιὰ Ἰοῦπ πιεᾶμ ἴο ἀρρίν ἴδε ργίηςὶ ῥὶς 
ἀϊγεςον ἴο Ὠϊπηβεἷ οσ ἴο [εδὺ8 ἡ ὙΝν εἰβίεἰη 
Ριείεγα ἴδε ΤΙΌΥΠΊΟῚ : “ΠΟῚ ΡΟΒΒΌΣΩ στη 
δΔιίορᾶίε εἰ τάρετο, 4π|ὲὲ εὺβ ποη 
ἅἄεάϊε". 980 (αϊνίη, Βεσα [“ αυἱά ςοηλ- 
τηϊπηὶ πηεᾶς σοηάϊτίοη! δ]! αυἱὰ Δἀ)ίςετε ὃ ̓ ), 
Βεηρεὶ [“ ᾳυοπηοάο δυιάεξαπι ἐρο, ἱπαυΐξ, 
Βοιηπεβ δά πιὸ δάβισίηρεσε ἡ", δηὰ 
1οκε. Βυΐῖ, 48 ΝΥ εἶδββ ροϊπιίβ ουΐ, 1 18. ἃ 
ἡιυδειϊβοδείοη οἵ 16βὺβ νος ἢ τπ6 αυεδβιίοῃ 
οὗἩὨ ἴδε ἀϊδβοῖρεβ ἀεπηαπάβ, απὰ τῃ 8 18 
εΕἰνεθ ἱπ Ιομ π᾿ 8 βίδίετηθεης ἴπαι Ηἰ58 
Ῥορυϊατίιν ἰ5Β αοά᾿δβ γῆ. Βυϊ ]ομη 
Ὡνδ118 Ὠιτηβεῖ οὐ ἴδε ορροτγίυπιν ἴο 
ἐχρ δίῃ ἴῃς σοϊδίίοη με δίπηβεῖῖ οὶ ἄβ ἴὸ 
7εβι85.---νες. 28. αὐτοὶ ὑμεῖς... 
ἐκείνου. ]οἤπ᾿8 ἀϊβοίρίεβ. βῃουϊ ἃ δανε 
Ῥεεη ρῥτεραγεὰ ἴοσ δῖ ἴπεν ποὺ βες 
δΒαρρεπίηρ. Ηε διδὰ Ἔπηρἤ δεῖς! ἀεςϊατεὰ 
ἴδδὲ Βε νγᾶ8 ποῖ ἴδε (ῃγίβι, θυϊ ον Ηἰβ 
 οτεσυπποσ (1. 109-27, 30).---Ν  εσ. 29. ὁ 
ἔχων τὴν ν. ΤΒε Ῥεγίάε 15 ἴῃς 
λα ας ΟΟΤ. ἤσυτε εχργεββίνε οὗ ἰδῆς 

ΡΪε ἰπ ἐδεῖς οἷοβε σεϊδλείοη ἰο σοά (153. 
ἫΝ 5, Ηοξ. 1Ϊ. 18, ΡΒ. χῖν.). ΤΗΐβ ἤρυτγε 
ῬΆβδεβ ἱπίο Ν.ΙΤ. Ολ Με. χχίϊ. 2, ΕΡΏ. 
ν. 32, 48. ἷν. 4.--- ἔχων, ἢς τῃδι ἢ25 ἀπὰ 
Ὡοϊάβ ας α τς. Ω, Μᾷκ. νἱ. 18, 16. 1᾿ν. 
1. ἰχ!], 5.---7ννυμφίος ἐστίν, [τ 15 ἴῃς Ὀτίάε- 

ὍΟΣΏ, ἀπ πο οπς οἶδε, ὑνῆο πιᾶεείεβ ἴῃς 
τάς δηὰ ἴο ὑνῆοπὶ βῆε Ὀεΐοπρβ. Ὑἤεῖα 

5. ΟΠΪΥ οπς ἰπ ὑνἤοπι ἴῃς ρεορῖς οἵ αοά 
ςᾶπ ἢπά {πεῖς ρεγιηᾶπεπὶ ἰου ἀπά τεβῖ; 
οπς Ψ8Ο ͵8 ἴδε ρεγεπηΐδὶ βδρτίπρ οἵ δεῖς 
Βαρρίῃεββ ἂπὰ 11|{ὲ.---ὁ δὲ φίλος τοῦ 
γυμφίου, ἐλε (ἰεπὰ, ῥαγ ἀρτέρνλς τῆς 

ὈΟΠΊδιηΔΠ, π' ύμφιος, νυ; Ξ 
ὃ; ἰπ Ηεῦγενν “ξβο θεη, ΠΑ ἐμβῤτὸ να 
Ῥίογεά το δεῖς ἔπε ἢαπὰ οἵ [δε τὰς δπά 
ἴο ἄγσγδηρε ἴῃς πγδστὶ Ἐογ ἴδε βιδπά- 
ἱπρ δπὰ ἀυτίεβ οὔ ἴῆς Θμδάςμαδαη δπὰ 

Ῥδῃ βεεὲ ΑΡγδῆδπιβ 7 εἰσίτὰ Γι ἴΐε ἱπ 

ἐλε Μίιάάϊε Αρεξ, Ῥρ. 170, τ8ο. Τῆε 
βἰπλῖ]δτ Ταποιϊίοη οὗ δε Ηἰπάυ κο-δεΐννεεη 
οἵ ρλαίακ ἰ8 ΒΥ ἀεδοτρεὰ ἰη ΤὰεἊ Οἱέν 
οὗ ϑιηελίπε. ὙὍὙδε ρεου]δν δηὰ ἱπίεπεα 
δτιαιβδοδίίοη [χαρᾷ χαίρει, ἱπίξηδεΥ 
Τεὐοίςεβ, 8εὲ Ἂβροςοῖδν [ὕοκε, τ 8ο 
τεπάοτβ “ ἀγχοῦ υηὰ ἀυγοῦ ᾿"᾿; ΚΝ εἰζβᾶςκοεσ, 
““τθυϊ βἰο ἢ Ποοἢ"; ΕΚΙΥ., “ τεὐοίςςι ἢ 
δτελῖὶν " οὗὨἨ τ; ϊ5 Τυποιίοπαγυ 'Ῥγ88 ἴο 5ε8 
ἴδιαι 818 ἀεἰ!σαῖε Δ8!ς νγᾶβ σγονποᾶ τ 
Βυςςα85 ; ληὰ οὗ [ἢϊ5 ἢ νν28 λϑββυσοὰ ἤθη 
Ὡς βίοοά αδπὰ πεαγά ἴδε ὑγίδερτοοσι 
ἀἰγοοι ννοϊσοπιίηρ Πὶ8 Ὀγίάς [“΄νοΐος οὗ 
Ῥτίδερτοοπι ᾿᾿ 48 βυτηδοὶ οὗ ον, [ετσ. νυἱΐ. 
34, χνΐ, 9].--αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ 
πεπλήρωται. ΤΠΙΒ ἰ5 ἴΠ6 ἸΟΥ ΨΠΙΟΒ 
[985 οἰαίπηβ ἴοσ ἢἰπιβοῖξ, ἴῃς ον οὗ ἴδῈ 
τ δερτοοπιβ {τἰεπὰ, ψῆο Ἀτταηρεδ τδε 

ταλιτίαρε, δπὰ (Πἰβ ον ἴδ διίδιπεὰ ἴῃ 
ΑἸ γί δι᾽ 5 ννεϊσοπιίηρ ἴο Ηἰπιβεῖ ἐπε ρεορίς 
ΨΜ Ώοπὶ [οἤπ ἢα5 ρῥγερασζεά ἔοσ Ηΐση δηὰ 
ἀϊτεςιεᾶ ἴο Ηἰπι. ΟΥ̓ 2 Οος. χί. 2, νβεσε 
Ῥδυ] υ868 δἰ πλλϊαγ ἰδησυᾶρα. [τ 15. ποῖ 
7ο0δπ᾿8 τερτεῖ τῃδῖ πε δῖε διίγαοϊεά ἴὸ 
7εδβυβ: γαῖμα ἰξ ἰβ ἴδε δ] Π]τηεηὶ οὗὨ δ18 
ΨΥ ἀπά ἢορε. Τῆϊβ νγὰ8 ἴε ἀοά- 
δρροϊπιεά ογάεσ.---νεσ. 30. ἐκεῖνον δεῖ 
αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. ΡΑΪΕΥ 
{γϑηβ]δίεβ, “ ἰϊ 18 ἔοσ Ηΐπὶ ἴο δοὸ οῃ ρστον- 
ἱπρ δηὰ ἔοσ της ἴο ὃς ἐνεσ ρειτίπρ ἕω» 
δηὰ δλὰάβ, “ἴδε ἰδηρυᾶρε βεεπὶβ ἴο δὲ 
βοῖδσ᾽. [π τῆς Οδυσγοῦ Οαἰεπάδσ, τὸ 
ἄουδι, Τοῦ {πε Βαριῖιϑι᾿ β ἀδὺῪ 5 Μιίά- 
βυτησηοσ αυ, ΜΠ] οὐ] οτ 8“ πδίδϊεῖα 
8 πιϊάννίπίες, Ῥὰϊ βολσοεῖϊυ ἐουπάεά οη 
ΒοΙδσ ςοπείἀεγδιίίοπβ οὗ ἴδε ἀδυ᾽ 8 ἰησσθαβε 
δῆες ΟἸγίβιπηδβ δπὰ ἄεογοθς δῆεσσ 2418 
71.π6. Βδίπεγ ]οὴπ ἰδ ἔδε πιογηΐηρ βίδσ 
“β.ἄε115 1νυοίέογ ἡ Ποβε Ἰἰρῆι ἰ8 εοἸρβεά 
ἰπ πὶ οὗ ἴδε τἰβίηρ βυη (οἷ Βεγηδσά 8 
ἜΤ υσεῖ εἴροὸ ἰοπδηπεβ, ἰδηῖο νεγίυδ 
υδπῖο τηΐηιβ ἀρρεῖς ἴυςεῖςε," ἀπά 

Ἐξυιαγτηία, ἐλαττοῦσθαι 
ἀνατείλαντος ἑωσφόρον). [1 (δε βιγ]6 
οὗ τὲ ζο]ονν προ νεσβεβ ἰβ ΔΎ οἷυς ἰο 
τπεῖσ δι Ποσβῆὶρ ννε τησδὲ δβογῖρθε {πεπὶ ἴο 
ἴῃς ενδηρεῖδε. Βεβίάεβ, βοσης οἵ (δες 
ἐκρτεβθίουσ ἅτε τμδς οὗ Ριαρον. ἴῃ ιτῃς 
ΡΟ 8 1108: 4...» μαρτυρίαν αὐτοῦ 

ὶς λαμβάνει οου!ὰ Κατ οῖν μᾶνε δεεη 
βαιά δὲ τε νεσὺ {πὲ ὑνβεη οσοννάβ ΈσΘ 



2)--34. 

ἐκεῖνον δεῖ " αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 

4 ἐπάνω πάντων ἐστίν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ γι 

ν 31. " ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος, ἰδία. ἰὼ 
ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἐστι, καὶ ἐκ χη, 32, 

τῆς γῆς λαλεῖ: ὁ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος, ἐπάνω πάντων ἐστὶ, ἢ 
δ, 6, 7. 32. καὶ ὃ ἑώρακε καὶ ἤκουσε, τοῦτο μαρτυρεῖ" καὶ τὴν μαρτυρίαν υ νἱῖϊ, 43. 

αὐτοῦ " οὐδεὶς λαμβάνει. 43. ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν, τρος 
ἐσφράγισεν ὅτι “ὁ Θεὸς ἀληθής ἐστιν. 

ῬΩΐ: 
34. ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ. χίχ. 

Θεὸς, τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ " οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν ὁ Θεὸς 2 [7:19 ' 

ἰῃ ἀοερρ. ἃ χνὶ. 28. ἢ νἱϊ. 18. ΕἾΤ ΉΣοΝ 
3. 

δὲορσ. [6.1]. σ᾿ 

1 ὁπανω παντῶων ἐστι οπιἰτἰεὰ ἴπ ἢ Ὁ νεῖ. 1,8ῖ., εἰς., θὰ: Ιουπὰ ἴπ 'ΟΑΒΙ,. Τῆς 
“νοσάβ ἀγὰ οτηϊπτεεὰ ὃν ΝΗ... δυϊ ἅτε δἰπιοβὲ πεοεββᾶσυ 88 ἃ δαίδπος ἴο ἐκ της γης ἐστι. 

3. ο θεος οπιρἰτοἀ ἴῃ ΒΟ, 1, 33, δηά τπετγείοσγε Ὁγ Τίβο;., ΥΝ.Η. ἀπά ννεἶββ ; Τ. Ε. 
ἴῃ ΑΟΞὮ νεῖ, [»Αῖ. 

Βοοκίηρ ἕο Ηΐπι. ΤΆς ργεοῖβε ροὶπέ ἴῃ 
τε Βαρείβι᾿ β ἰδῆσυαρε ἴο ψνϑις 8 ἴδς 
δνδηρεῖιβε δἰίδοῆεβ {815 φοπαπιςααῖν οζ 
ἐχραηβίοθ [“τπε118 εγκίάσεπάς, {πε 118 
εγινεϊςετπάε Ἐεδεχίοη," [,ἴοΚο] ἰ8 ἢὶ8 
δἰθβιτηδιίίοη οὗ τῆς Μεββίδῃ᾽ 8 βυ ρεσίοσι Υ 
το δίπιβεῖξ. Τὸ τ8ϊ8 ]οδπ δάά8 (νεσ. 31): 
ἩΗς ἰδ βυρετζίος ποῖ ΟπἱΥ ἴο ἴπ6 Βαρίϊδβε 
δυξ ἴο Δ41]1, ἐπάνω πάντων ἐστίν, {πε 
τεδβοη δεΐπρ ἰῃδὶ Ηες οοπιαβ οπὶ ἄῦονς, 
ἄνωθεν ; ὙΠΟ ἰβΒ ἴῃς εαυϊναϊεπὶ οὗ ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἱπ τε ἰδΔιῖες μαζὶ οὗ ἴῃ6 
νεῖβα. Τῇεβ6 Ἔχργεβϑίοῃβ ἅτε σοηϊγαβίοά 
ἢ ἐκ τῆς γῆς, ἴῃε οτάϊπασυ δαγ ἢν 
οτἰρίπ οὗ πιεπ, δηά ἔπον τεΐεσ ΟΠ γίβι 8 
οτἰσίη ἴο ἃ δίρῃε ἂἀπὰ υπίαυς βοίγοῦ: 
πἀπίαυς δεοδυβε ἴπε τεβυΐὶ οὗ τΠ]18 οτὶ ρίῃ 
5 ἴῃδὲ Ηςξ ἰβ βυργεσηε ονεῖ αἰἱΐ, ἐπάνω 
πάντων. Ηΐδβ8 οτἱρίῃ 8 βυρετγίος ἴο τῃδῖ 
οὗ 411, ἐδπεγεῖοτε Ηἰΐβ βυρσεσηδου ἰβ 
υαπίνεζδαὶ (οἷ, νεῖ. 13). ὙΠῸ τεβυ]β οὗ 
οτὶρίπ, ν μεῖμες βαγῖν οΥ Πεανεηὶν, ἃτα 
ττδοοὰ ουξ ἴῃ ἃ ἱννοζοϊὰ ἀϊτεοϊίοη : ἱπ τπα 
Κιπὰ οὔ ες Πἱνεά ἀπά ἴῃ πα τνοσγάβ βροκεη. 
Οη ἴδε οῃε μαπὰ ὁ ἐκ τῆς γῆς. .. ἐστι. 
Ἴδε ἢγβι ἐκ ὄχρζεββεβ ογἱρίη: (δε βεοοηὰ 
τηοσγαὶ οοππεοίίοῃ, 88 ἰπ χνἱ!. 37, χν. 10 : 
δε ψἤοβε οτί βίῃ 18 εαγίῃΥ 18 Δῃ εατίν 
Ῥεΐβοη, διῖ8 11ἴπ σίβεβ πὸ Πίρπο ἴμδη 18 
δουζοο, 8 ἱπίεσεβίβ πὰ δββοοϊδιίομβ ἃγὰ 
οὗ εχ. Αποῖποσ σαβιὶξ 18 ρίνεπ ἴῃ 
ἴδε νογάβ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ, ἔτοπι {δε 
ελεῖβ [115 ἰάθαβ δηὰ ἢϊ5 ιπΐεγαπος οὗ 
Αδεπὶ βρείηρ. Α πιδη᾿β τ] δηὰ τεδοῆ- 
ἴῃρ ςαπποῖ σίβα δῦονε ἴπεὶγ βουσγοε. 80 
ἄλ 848 εχρεγίπιεηῖδὶ Κπονϊεάρε ρόεβ 
Ὧς ἴ5. οἰτουπιβογ θὰ Ὁν 8 οτρίη. [π 
ςοπίταϑὲ ἴο ρείϑοῃβ οὗ δαχίῃ!υ οσί βίη 
βίδπάβ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος; ἐρχ. 
15 λάἀεὰ [πὶ ποῖ οπὶν Πὶ8 οτἰ είῃ δυῖ δ΄8 
«ταηβίτίοη ἴὸ ἢ158 ργεβεηξ ζοπαϊ το πΊΔΥ 
Ῥε ἱπάϊςαιεά, Ηἰ5 οτἱρίῃ ἴῃ Π|Κ6 πιδῆποσ 
ἀειαγπιῖπεβ θΟτἢ ΗΪΒ πιογαὶ τε αι οπβμῖρ8 
Δηὰ Βῖ8Β ἰεδομῃίηρ. ΤῇῸ οἠς 8 ρίνβη 1ῃ 

ἐπάνω πάντων ἐστί. Ηξε [ἵνεβ ἰπῃ ἃ δίρδες 
τορίου τη 411 οἴμεσβ δηΐ ἰβ ποὲ ᾿ἰπιτοὰ 
ΌΥ δασῖθν Τσοπάϊειίοπ8.--- ες. 32. ΤΑ 
τεβαϊὶ 8 ὁ ἑώρακε... μι ρεῖ, ϑεείης 
διά Πεαγίηρ ἂζεὲ δαυιναίεπε το δανίπρ 
ἀϊγεςς Κπονϊεάρε. ΤΠεὲ πιᾶπ ΠΟ ἰβ οὗ 
δΆτἢ τηδΥ Ὀὲ τσυδίεὰ ἤδη ἢὰ δρεακβ οὗ 
δατῖ; ἢ6 ΨῈΟ ἰ8 ἥοσῃ δεάνεη ἰεϑεῆςεα 
ἴο {παῖ οὗ ψΕϊοἢ Πα 848 πδὰ Ἔδχρογίγηεηιδὶ 
Κηον]εάρε (οὐ, νεῖ, 13), ἀπά πρῖρῆς ἴποσο- 
ἴοτε ἔαρος ἴο δε ᾿ἰϑίεπεά ἴο, διιὲ τὴν 
μαρτυρ αν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. Τῆς 
καὶ νη ἢ σοππεοῖβ ἴῃς οἶδυ865 ἱπρ] 168 
ἴδε πιεδηίηρ “ δηὰ γεῖ᾽"". ΤΒῖ5 βιδιίδιηθης 
οουά ποῖ ἢανε Ῥεεη τηδάς ἤδη οἽγονγὰβ 
ψνεσα τπσοηρίηρ το [6βυ8᾽ ὈΔριΐβπι. ὙΒΕΥ 
ἃτε ἴπε γεβεοϊίοη οὗ ἔπε δνδηρε βι, νῆῸ 
8668 δον βροσδάϊοα!ν τῆς ἰεβεϊπιοην οὗ 
ΟἸὨσγῖβε 888 Ὀβδθη γεςεϊνεᾶ. Ὑεῖ ἰξ μδ58 ποῖ 
Ὀδεδη υηίνογβδιν γεὐεοϊεά : ὁ λαβὼν. .. 
ἀληθής ἐστιν. Ηε νὴ0 τεςεϊνεὰ Ηἰ8 
τεβΕ ΠΟΥ δεδίεὰ ἰδὲ αοὰ ἰ8 ἔγιδ. 
σῴφραγ. πιεδΔη8 ἴο διδπιρ ἢ ἀρρτγοναί, 
ἴο εηάοζϑβε, ἴο ρίνε οοπῆτγηδιίίοη, Ὑγεῖ- 
βίείῃ χυοῖεβ ἔτοτῃ Ατίβείοβ, Ρίαἱοηῖς., ἱ., 
Ρ- 18: Αἰσχίνης μαρτυρεῖ Πλάτωνι. 
καὶ τὴν τοῦδε αν ὥσπερ ἐπισ- 
φραγίζεται. Βυΐ ἢε 0 δεϊΐανε8 ΟὨτίβὲ 
ποῖ ΟἿΪΥ ΘΟΠΗ͂ΓΠΙΒ ΟΓΥ Ἄρργονεβ Ὁ σίβε᾽ Β 
ἀγα ]η 685, θυ αοά. ὃν γὰρ ἀπέσ- 
τειλεν... λαλεῖ. Εος ΟἾτῖβε ἰ8Β αοά 8 
ΔΙΔΡΑΒβδοσ ἂπὰ δρεᾶκβ αοάδβ νογάβ, 
ΤῊβ 18 ἃ τπουρῃς ννΒϊοἢ ρεγνδάδβ ἐμ|8 
αοϑρεῖ, 86ὲ νι". 26, 28; χν. 5, εἴς. 
“ἨἩδε δῖ β6ηὲ τη6,᾽" οσ “τῆς Εδίδμεσ ἴπδὲ 
δεπὶ πὶς,᾽" 8. ἃ ρῆγσγαβε οσοιυγγίηρ ονεσ 
Ἐν ΠΥ εἰπηεβ ἴῃ ἴπς ἀοβρεὶ δηὰ ἰβ οδασ- 
δοιϊεγίϑεϊις οὗ τῆς δβρεοῖ οὔ Οσίβε ῥὑσα - 
βεηϊεὰ ἴῃ ἰϊ, 48 τενεδίίπρ ἴῃς Εδιίδῃετ.--- 
γεσ. 34. ὙἼῆε σγϑάβοη δββϑίρῃεὰ ἴοσ τ1ῃ6 
τυ δηὰ τυβονογι ῃίπεϑβ οὐ ΟΠ γίβε β 
ψνογάβ ἰ8 Βοδσοεῖὶν {πὸ τεάβοὴ ψ Ἔχρεοῖς: 
οὐ γὰρ... Πνεῦμα. Ἰοῇπ [45 [οἷά υ8 
παι ΟἸγῖβε 18 το ὃς ΡΒεϊϊενεά Ῥεσαυβε Ηδ 

.“. 

46 



722 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΠῚ]. 35---36, 

Ε7.:0; χί!, τὸ Πνεῦμα. 35. "ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱὸν, καὶ πάντα δέδωκεν ἢ" ἐν 
δ [54.}}.ω8. τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 46. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον - ὁ 

ἢ ἐκααιτἐδ ἐπ’ αὐτόν." 

τεβεῖῆεβ οἵ ννῆδὲ Ης Βδιῇ βεδὴ δπὰ δεαγά: 
πονν, Ὀεσαιδε πα 5θπε ἰβ ρίνεη υϑἱϊπουῖ 
ταθᾶβυσς ἴο Ηἰπι. Τῆς τηεδηίηρ οὗ ἴδε 
οἴδυδε ἰβ οοηἰεβίεά. ὙὉῆις οπιίββίοη οὗ 
ὁ θεός ἀοεβ ποῖ πηδίεσίδ!ν δἤεςι {πε 
Β6η86, ἔογ ὅ θεός ψοιϊὰ πδίυσα!ν ὃς 
δυρρ]εά 48 τῆς ποπιίπαδιίνε το δίδωσι 
ἔγοπὶ τοῦ θεοῦ οἵ ἰἢε ρῥτεσεάϊηρ᾽ οἴδιιβε. 
Ἵμεῖα ἂἴὲ ἴουγ ἱπιεσγργοϊδιίοηβ. (1) 
Αὐκυβεῖπε, Οαἰνίπ, Τῦςκε, ΑἸέογά, βυρ- 
Ροβς τῆς οἴδυδε τηθᾶπβ ἔπδὲ αοά, ἱηβιεδά 
οἵ εἰνίηρ οσοδβίοηδὶ δπὰ 1ἰπι|ϊτεὰ βυρρ] 68 
οὗ τῆς ϑρίγιε δβ μαά Ὀεεπ ρίνεη ἴο ἴδε 
Ριορδῃεῖβ, ξίνεβ ἴο ΟἸγίδὶ ἴπε {1 πε88 οὗ 
ἴδε ϑρίγιε. (2) Μευεγ {πίηκβ τμᾶὶ τῆς 
ῬΓΠΊΑΓΥ τείεγεπος ἰ8 ποῖ ἴο Οἢτίβὲ δυϊ 
μαι τῆς βἰαϊειηεπὶ ἰ8 βεπεζγαῖ, {πᾶ αοά 
εἶνεβ ἴῃς ϑρίγιε ἔγεεῖν δηὰ δουπάδπεϊυ, 
ἃηά ἄοεβ ἴπ8 ἀΐϊδρεηβε ἰξ τὸ ΟἈτίβι. β) 
Νννεβίςοιῖ, ΓοἸ]οννηρ ΟΥτῖ!, ππᾶκεβ Οἤσγιβὲ 
τῆς δυδήεοι ἀπά υπάετβιαπάβ (πε οἰδιδα 
48 πιελπίηρ ἴμδὶ Ης ργονεβ Ηἰβ Μεβϑβίδῃ- 
δ᾽ ἷρ Ὁ είνίπρ ἴδε 5ρίγιι πους πχδάβυγε. 
(4) αοάει πιᾶκεβ τὸ πνεῦμα τ Ξυδ]εοὶ, 
ποῖ ἴδε οδ͵εοῖ, ἀπά βιρροβεβ ἴπε πιεδηΐπηρ 
το ὃς (πὶ τῆς ϑρίτίς ρινε8 ἴο ΟὨγίβι ἴῃς 
νογάβ οἵ αοάὐ ψίπους πιεᾶβιγο. Τῆς 
Ψογάβ οἵ νεῖ. 35 86 επὶ ἴο "νεῖ ρῇ ἰπ ἴάνους 
οὗ ἰδὲ τεπάεειηρ οὐ ΑΝ.: “Οοά ρίνειῃ 
ποῖ τῆς ϑρίτις ὉΥ τηεᾶβυγε υηΐο Η ἰπὶ "᾿, 
Τῆς ΕΝ. 16 ἀπιρίρυοιιβ. ἐκ μέτρον, ουἱ 
οὗ ἃ πιδᾶβυσε, οἵ, ΌὉΥ πιεᾶβυγθ, {πῇ ἰ8, 
Βρασρῖγ. 80 ἐν μέτρῳ ἱπ ΕΖΕΚ. ἵν, 11. 
γΝεϊδβιδίη αυοίεδ: “Κ. Αὐοἤδη ἀϊχίῃ: 
εἰίαπι ϑρίτυβ 5. ποη δαδίϊανίς βυρος 
Ρτιορδεῖδβ πἰβὶ πγδῆβυγα φυδάδηι: αυϊάδηλ 
εηΐπὶ Πἰργαπὶ ὑηαπιὶ, αυϊάδπι ἄσοβ νδεϊοὶ- 
πίογυτῃ εὐϊάσσγυηι", ὙΠε ϑρίγιι νγ45 ρίνεη 
ἴο ]6βι8 ποὶ ἰπ {πε τεβισιοιβά δηὰ οοςᾶ- 
δίοῃδὶ πάππε ἱπ νοῦ τ Πδὰ Ὀεδη 
Εἶνε ἴο (δε ΟΟΤ΄. ρσορδεῖβ, δὰϊ ἡ ΠΟ] Ϊγ, 

1Ἰγ, ςοπϑιδητν. ἴτ ννὰ8 Ὁγ τῃΐ8 ϑρίγί: 
Ηἰκ ἢυπιδη πδίυγε τ) 85 εη]ρῃιοπεά δηὰ 
Εὐαξά ἴο βρεᾶκ (μίπρβ ἀϊνίης; δπηὰ 18 

Ρίγίτ, ἱπιεγροβεά δ8 ἰξ νγεγε ὑείνεεη {ΠἸὰ 
Ιμοροβ δῃὰ τὸ πυπιδη παίυσε οἵ (ἢ γίϑι, 
ΑΒ δ8 {π||Ὲ ουτηγουβ ἴῃ 118 ορεγαϊίοη 
ΟΥὁ ΡῬεζςεριδῖε πῃ σοπβοίουβπαββ 88 οὐζ 
σελ νῃΐς ἢ ἰ8 ἱπίεγροβεὰ Ὀεῖννεεη πα 
τη ΐηϊκίπρ πιπὰ δηὰ ἐπε ννογὰβ ννῃϊςἢ ατίετ 
ἰξιτνεῖ. 35. ὁ πατὴρ... αὐτοῦ. ΤΠεδα 
δὐβοΐαις Ἔχργεβδίοηβ, “πε Ἑδίμοτ,᾽" “Πα 
ϑ0π," δὲ πίοσε παίιγα!ν τοΐεγσεά ἴο [Π 6 
ἐνδηροῖίβε ἴῆδη ἴἰο ἴδε Βαριίδι. Τῆὶϑ 
δὐϑβοϊυϊς 56 οἱ “1ῆε ϑοη ᾿ δ5 ἃ ἀεείρπδ- 
τίου οὐ Ομεῖθε οετίδι πἰν δυρξεβῖβ, ἐξ ἱξ 

δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ' ὄψεται ζωὴν, ἀλλ᾽ ἡ ̓  ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει 

ἄοεβ ποὲ ῥγονε, ἴδε ρζορεγ Ὀἰνίην οὗ 
ΟἸγίβε. Ιε 18 τῆς δύ θυπεα ἀολ νβῖσα 
ἰπ {π|8 σοβρεῖ. Τῆε ἴονε οὗ ἴπε Εδῖδες 
ἴοσ ἴδε ὅϑοη ἰβ δε σεᾶβοη ἔοσ Ηἰβ ρινὶπς 
το Ηἰπὶ πε ϑρίγιε : πᾶὺ, ἰξ δοσουηῖβ ἴοσ 
Ηἰ8 ςοπιπλἑτεὶηρ 411 τπρβ ἴο Ηἰ8 ἢδπά; 
πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, τὶ 15, 
ἴο ΡοΒ8688 ἀπά ἰο συϊε.0 “"Ἑδοὶξ ῃὶς δπιοσ, 
4υοὸ ΕἸϊΐυπι Ἀπιρίεχιιβ πο8 ἀυοαυς ἴῃ εῸ 
δτηρ βοιϊίτυσ, αἱ ρα 118 πχδῆυτλ ποῦὶβ 
Ῥοπᾶ 308 οπηπία οοτηπιυηίςεῖ "---ΟΔΙνίη. 
Βυϊ Οαϊνίη ἄοεβ ποῖ πιᾶκε {πε πιίϑίακε οὗ 
βυρροβίηρ ἴμδὲ ἴτε ψνογάβ βίγηὶ εν “ ὉΥ 
ταδᾶπβ οἵ Ηἰβ μαπά "᾿; οὔ. Βεζα. αοά μαβ 
πιδὰςε Οἢνίϑε Ηἰβ ρ᾽επιροιεηξίδσυ ἔοσ [818 
Μοσ]ἁ ἀπά ἢδ8 ἄοπε 80 Ῥεσδιβε οὗ Ηἰβ 
ἴονε. [τ ψψᾶβ ἃ ὕοοη ἴδεπ ἴο Οἢείβὲ ἴὸ 
ςοπς ἱπῖο ἐπϊδ ννοσϊὰ δπὰ ννὶπ ἴἴ το Ηἰπι- 
δε], Τετζε ἰβ πὸ ἢ βίογυ', πιονετηδηΐ, οὐ 
116 οὗ αοά 80 ρ]οτίουβϑ 45 ἴδε Ὠίβίογυ οὗ 
αοά ἱπελγηδῖε.---Ν εγ. 36. ὁ πιστεύων 
κνοον͵ ἐπ’ αὐτόν. ΟὨτίδε δδ8 Ῥεξπ τέργε- 
βεπίεἃ 88 ϑονεγεῖξῃ, ςοζηγηἰββίοπεὰ ν 8 
ΒΌΡΓΕΠΙς ΡΟΊΨΕΓΒ, Ἔβρθοία!ν ἔοσ πὰ ρὰτγ- 
Ῥοβε οἵ βανίπρ πε ἃπά τεβίοσίηρ ἴδεπὶ 
ἴο ασοά. Ηεπος “πε πὶ Ὀεϊΐενεῖ οἡ 
τῆς ϑοπ πδῖῃ εἴεγηδὶ 1Ππ᾿. ΗἊ ψ8ο 
τπτουρῇ τε ὅοη ἤπάβ δἀπά δοσερίβ ἴῃς 
Ἐδίπεσ Πδ5 16 ἴῃ τπ|8 νεγὺ νἱ βίου δπὰ 
{ε]ΠἸον βῃρ οὗ τς ϑυργεπιε; οἵ. χνῖϊ. 3. 
Βυῖ “δὲ δῖ τείυβεβ ἴὸ ὃς ρεγουδάςεά,᾽" 
1, “ες πὶ ἀϊδοῦδογεῖ Ὁ. Βεζᾷ 

ἱπὲβ οὐξ δι ἰη Ν.Τ. τῆοτε 15 ἃ τννοίοϊὰ 
πείθεια, οης οὗ ἴδε ἱπιεϊϊεςῖ, ἀἰδοεηιίη 

ἴτοτα τυῖϊῃ ρῥγεβεηϊεά, δ8 ἥδε δηά ἰῃ 
Αςῖβ χίν. 2; ἴδε οἴδες οἵ τῆς ν1}} δπὰ 
1, δες ἔοπι. χί. 3οσ. Βυῖ νὴ} επίογβ 
ἱπῖο τῆς ἰογπιεσ 58 ννὲ}] ἃ58 ἴἰἸὸ ἰδίῖεσ. ἡ 
ὀργὴ τοῦ θεοῦ, {πε ᾿νυτδίῃ οἵ αοά ἀεποῖεβ 
“ἴἢς ἤχεά δηὰ πδοδββᾶγυ ΠΟβΕ ΠΥ οἵ ἴῃς 
Ὀινίης πῖυγε ἴο βίη ᾿"᾿; ννῆδϊ Ἄρρϑδζγβ ἰῃ 
ἃ τἱρῃίδοιις πιᾶῃ 88 ἱπάϊρῃηαιίοη ; δηὰ 
Α͵8ο ἰῃς τηδηϊεβιδιίοη οὗ τπδὲ Ποβα εν ἴῃ 
δοῖβ οἵ τεϊγίαεῖνε ᾿υδεῖςα. Τ]νβ 5 τῆς 
ΟΠΪΥ Ρίαςε ἰῃ τς αοϑρεῖ ἤογε ἴξ ὁσοῦτζδ ; 
θυΐ ἴῃ Εδν. νὶ. 16, νὰ ἣλνς “6 ντδῖμ 
οἵ τῆς 1,ἀπλὺ ᾽"; 4150 χνΐ. 10, “ἔπε ψίης οὗ 
τὰ ἔαγν οὗ Ηἰβ8 νσδιῇ "" ; αἷβο χίν. 10, χὶ. 
18, χίχ. 15. [πη Ῥδυϊ "τῆε σοτηπρ ταῦ μ᾽" 
ἰ8 τεαυθηοῖν αἰυδεὰ το; 8δ8 αἷἰβοὸ “88 
αν οὗ ψτδῖῃ," “ἴῆε Τπιάγεη "Ὁ ΟΣ 
“ γ6 5565" οἵ ψγαῖῃ. Οπη {πε6 τγεΐμβεσ οὗ 
ΟΒεῖβε τῆς ψγαῖ οἱ αοά, ἱπβίδδά οὗ 
τεπιονίηρ ἔσοπὶ πὶ, δοίάεβ, μένει; ποῖ, 
5. ΤΟ ΘΟΒΗΣ δεῖ τεδάβ, μενεῖ, “νὴ]1} 
δρίάε"". 
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ΙΝ. τ. ὩΣ οὖν ἔγνω "ὁ Κύριος, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι, ὅτι « νἱ. 45; χί. 
2, εἴς. 

Ἰησοῦς πλείονας " μαθητὰς " ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ̓Ιωάννης - 2. ( καί- ἔσῃ. ἴα 
τοιγε Ἰησοῦς “αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ") 3.0 ζ». Ατω 
“ἀφῆκε τὴν ᾿Ιουδαίαν, καὶ ἀπῆλθε 

4. ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας.1 
οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ, “πλησίον τοῦ 

πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Οοδει. 
«Ρ. ἰ. 40. 

5. ἔρχεται ς ἀειο τἶν. 
17; Στ 
27 οἷν. 

τ ΟΟΣΙΝ, ἁ 
13. ΘΜκΪ. 14. {Νυπ). χχχὶϊὶ, 37. 8}. χίΐ. ο. 

Ἰ Σαμαριας Τίβοἢ. ἀπά ΥΝ.Η. 

ΟΠΆΡΤΕΚΊΝ. ν. 1-42. ἔδει ἰεαῦες 
ϑαίίνι απὰ ἐᾷς τομέλ γον Οαἰϊίεε, απὰ ἐς 
γεσείυεαά ὃγ ἐπε ϑαπιαγίίαης οπ Ηἰὶς τσαγ. 
-τνν. 1τ-4 δοοουπὲ ἴος Ηΐβ Ῥεὶπρ 'π 
Θαπιδγία; 5-26 γεϊδαῖς Ηἰβ8 σοηνογβδίίοη 
ΨΠΠ ἃ ϑαπιασιίδη ἡνοπιδῃ; 27-38 Ηἰβ8 
ςοπβεαιεηῖ σοηνεγβαιίοη ἢ ΗΒ οννη 
ἀϊβεῖρ 68; 39-42 ἴῃς ἱπιρτεββίοῃ Ηε πιδάε 
ροη ἴδε ϑαπηδγίίδηβ. Τῆδ οἰτουπιϑίδποθβ 
ΜΒ ἢ Ῥχουρῆις οὐζ [νογὰ ἱπίο ϑαπιαγίᾳ 
8εεπὶ ἴο ὃς τεϊδϊεὰ ἃ8 πιυςῇ ἔοσ 86 88Κ6 
οὗ πιαϊπιαϊηίηρ ἴδ σοπιϊπυϊ οὗἨ {δε 
Βιϑίοσυ δηὰ οὗ Ἂχῃϊδιεῖηρ τπ6 πιοῖίνεβ 
ΜΠΙςἢ ρυϊδεά Ηἰ8 πηονεπιοπίβ 88 ἴοσ ἴπ6 
βακε οὗ ἱπιγοάδυςϊηρ ἴῃ6 ἱποίάεπε δὲ 
ϑυοθδτ. -τνοσ. :. ὙΤδε ἢσβὲ νεῦβε ρίνεβ 
τῆς σαυβε οὗ Ηἰβ ἰεανίηρ [πάδ68, ἴο ν]ἱῖ, 
ἃ τπτεδιεπεὰ οὐ ροββίϊε σοἱ βίου νυν 
τῆς Ῥματιίβεεβ, ᾿νῆο τεβεπιεὰ Ηἰβ δδρεϊδ- 
ἱπᾳ.--ας οὖν ἔγνω... ἢ ̓Ιωάννης. οὖν 
᾿οπείπυεβ ἴδε πδγδῖῖνε ἢ ἸΙορίςοαὶ 
δέσιεποθ, σοηπεοίίηρ δὶ (ο]οὐν8 ἢ 
ννμδὲ ροεβ δείοσγα ; βεσε ἰξ σοπηεοῖβ ψψῃδὲ 
ἰδ πον τεϊδϊεδ ἢ ἐπε ρορυϊατιγ οὗ 
]εβυ8᾽ Ὀαρείβπι, {ἰ. 22, 26.--- κύριος, 
80 υπυδιδὶ ἴῃ τπὶβ Θοβρεὶ ἴπαὶ βοπια 
εὐΐτοτβ σεδά Ἰησοῦς, ἴογ ἩΥΠΙΟΝ ἴπετγε ἰ8 
δοδλπῖ δυιπογίῖγ. Βα Ποτὲ ἐπε δνδηρα βὲ 
18 ποῖ σερογί πρὶ σοπιεΠΊΡΟΥΑΥΥ ΒΡΘΕΟἢ 
Ῥυϊ δρεακίῃρ ἴοσ ἢῖβ οὐνῃ ρεζβοῃ κύριος 
8 πδίυγαϊ.---ὄγνω τί ΠΥ τεπάεγεά ἴῃ τς 
πιοάογη ατεεκ τγαπβίδίοη ὃν ἔμαθεν ; ἴδε 
Κπον]εάρα τπαὶ σοπιεβ ὃν ἱπίογπιδίίοη ἰ8 
τηδδηῖ.---ῦτι ἤκουσαν, τμΠδὲ {πὸ ῬΠατίβεαβ 
δά πεαγά, {πε δογίβε ἤεγε, δΒ εαυ πε 
εἰβεινμεγα, σεργεβεητηρ ἴδεῈ ἘΕπρ ἰβἢ 
Ρἰυρετίεοι. Ψνδαῖ ἴπὰὸν παὰ πεατὰ 18 
δίνεπ ἰπ ἀΐγεοι παγγαῖίοη ὑπᾶεγ ἂη ἱπίσο- 
ἀυςίοτγ ὅτι, ἀπά πεῆοε ποῖ {π6 ργσοπουῃ 
δυῖ Ἰησοῦς Δρρεδῖβ 48 βυῦ)]εςῖ; “ [6818 
8 τηλκίπρ δπὰ Ὀαρεϊϑὶπρ τῆοσε ἀϊβοῖρ!εβ 
ἴδαη ΙΌΒη "". --- Καθητὰς ποιεῖ (. 
μαθητεύσατε βαπτίζοντες, Μι. χχνΙπ. 
10), “ ἀϊδοίρ!εβ ᾿" Ῥείηρ πεγὲ υϑεὰ ἱπ (πα 
ΜΙ άΕΥ 56η88ε ἃπά ποῖ ἰηνοϊνίπρ ρΡεγπηδπεηῖ 
δερδγδίίοη ἔγοπι ἔβεὶσ επιρὶ ουπιεπίβ. ΤΠ6 
Ῥῃαγίβεεβ μὰ γεβεπίεὰ 1ομη᾿ 8 Ῥαριϊβίπρ, 
τιῦς ἢ τοῖς ἴπαι οἵ |6808, Ὀεσϑυβα 
ποτε ρορυΐατ.---ν ες. 2. Ηετε ]οδη ἴπ- 
Βειῖβ ἃ οἴδιβε Ἴοοτγεςῖδνε οὗ οπὲ ἱπιργεβ- 

βίου ὙνὩΙοὮ [818 διδίεπιεηξ νου στηλο : 
καίτοιγε. .. αὐτοῦ. καίτοιγε ἴ5 5110 Δ Ἐν 
ΒΓΟΩΡΕΙ ἴπᾶη “ ΔΙΓΠουρἢ," ταῖμοσ 
“Δ Πουρἢ ἱπάεεά ἡ. ἨἩοορενεεη (Ὁ 
Ῥαγέϊοιἑ!ς, Ὁ. 322) τεπάεσβ “" Ζιδπαυδηι 
τα νεγδ᾽" ; 8366 4150 Ραίδυ, Ογεεὰκ Ῥαγέιεΐες, 
ΡΡ. 6γ-8. τοι ἰδ ἴῃς οἷά ἔοτπι οὗ τῷ, 
ἢ ΠΟΙΘΌΥ," “Ἢ ἐγυγ," “ἰὴ ἴδοι "3, Τῆς 
εἴδυβε 18 ἰηβεσι δὰ τὸ γεγηϊπά 18, ἃ8 Βεπρεὶ 
βᾶγβ, {πὶ ““ Ῥαρίίζατε δοῖΐο πηϊηἰβέγαδ 8 
(ς΄. Ῥαυ1᾽ 8 τεΐιβ] το Ὀαριϊ86). 1 μδηηςβ 
ταἰπἰβίεσ βυδ τηδηι Ὀαρίίζανῖς, ἀϊβοῖρα! 
ε᾽υ58, υὧξ νίδεῖυς, πεπιίπεπι ; δὲ Οἢγίβιυβ 
Ῥαριῖζαϊ βρίτξα βαποῖο." 80 ἴοο Νοῃπαβ, 
ΨΠΟ 88υ8 ἴπαῖ ἴῆε Κίπρ ἀϊὰ ποῖ Ὀαρεῖβε 
ΜΙ ννδίεσ. “ΒΥ ἰεανίπρ ἴπεῸ δαριίϑπι 
οὗ νϑϑῖεσ ἴο ἴῃς δροβίῖεβ, Ηε στεπάογεά 
πε τῖϊες ἱπδερεηάεηι οἵ Ηἰβ ρεγβοηδὶ 
Ῥίεβεηςε, δπηὰ 80 ργονίἀεὰ ἔογ ἔπε πιδίη- 
ἰεπᾶηςα οὗ ἰξ πη Ηἰβ Οἤυτοῦ δἤεσ Ηἰ8 
ἀερατγίυτε," ἀοάει.---Ν ες. 3. Οη τῇ ϊ5 
ςοτηΐηρ ἴο ἔπε δᾶγβ οὗ [65:15 ἀφῆκε τὴν 
᾿Ιουδαίαν, Ηε ἔοτβοοκ οἵ δραπάοπεὰ 
]υάαεα. ὙὍῇε νετῦ 8 υδεὰ οὗ περ!εοτίη 
οὐ ἀϊδηιίββίηρ ἔγοπὶ τπουρῆι, θποα οὗ 
Τογρίνίπρ βίῃ; Ῥυῖ ἴμεῖα ἰβΒ πεῖεὲ πὸ 
δἴἢοδὶ β6εη86 ἴῃ ἰ(ἢ6 ννοτᾷ, δηὰ [ τπδὺ Ὁ6 
τταηϑίδιθά “ Ἰεῖ ", -- καὶ ἀπῆλθε πάλιν, 
“Δραΐη" ἴῃ ταΐεγεπος ἴο ἴῃς νἱβίξ ἴο 
(δες αἰτεδάν παιγαίεά, ἱ. 44, ἰϊ. 1.1 
7εβὺ5 ἔεαγεά ἃ ςοἱ]δβίοη ψν ἢ ἘΠ6 ῬΏατίβεεβ 
δὲ τΠ|5 εαεὶν βίαρε, θεσοδιβα ἰξ σου] ον 
Ιὴδσ Ηἰἴ8 ψογκ. Ηδ τγεῆιβεβ ἰο ὃς Πυττίαὰ, 
δηὰ τεπιδίῃϑ πηᾶβίε οὐ {πε δίζυδιίοῃ 
τῆγουρῆουῖ, Ης ἐπεγείοσς ταϊίγσεά τὸ 
Θαϊεα, νῆεσε Ης βου βὴε Ηε ννου]ὰ δ6 
Βιάάεη. ΟἿ νετ. 44.-- εγ. 4. ἔδει... 
Σαμαρείας. Τῆε ἔδει 15 εχραἰπεὰ Ὁγ ἴδε 
Ροβίτίοη οὗ ϑαπιαγία ἱπιεγροβεὰ Ὀείινεθῃ 
]υάδλεα δἀπὰ Ὁ δῖ δε. Οὐΐγ πε νδσῪ 
βεηϑίεἷϊνε [εν απ τουηά Ὁγ Ῥεγδββ, 
ὙΤΠε Οδἰεαπβ νεγα δοουβιοπχεά ἴο γῸ 
τὨσουρῇ ϑαπιατία οἡ ἵπεὶςσ ΨΔῪ ἴο ἴῆα 
ξελείβ δὲ ]ϑγυβδὶεπὶ (].Οβερδιβ, 4πέϊᾳ., χχ. 
6, 1). ϑαπηαγῖα ἴοοῖς [8 πᾶτῆς ἴτοπι ἴῃς 
οἱῖν ϑαπιδγία οὐ ϑῃοζάσοῃ, Ὀυ}]Ὲ Ὁν Οτητί 
88 ἴῆε οαρίϊαὶ οὗ τῆς Κίπράοπι οὗ [βγδοὶ 
(1 Κίπρβ χυὶ. 24). Αἴεσ Ὀείηρ ἀεβιγογοὰ 
ὃν Ηγντοδηυβ, ἴθ οἰ ψγ88. τοῦς ΌῪ 
ΕΑΝ δηά ςαἰϊεὰ ϑερδαβί ἱπ δοποὺς 
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κακα χωρίου “ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 6. ἦν δὲ ἐκεῖ 

χἰνη σαν πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς " κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας 
Ὦ [8. χὶ. 31. 
ἐπ Μας. νἱ, ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. ὧρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. 17. Ἔρχεται 

μὰ γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας " ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, 
εῦ. ἰΐ 
17. Ϊ Ἐχοά. ἰϊ. 15. 

οἵ ΑὐυρυβέυθΒ. ΤΟ ἰεττίζοτυ οἵ ϑαπγατία 
ἐπ τῆς τίπγε οὗ ΟἸτγῖδὲ τνᾶβ ἱποϊυδεά ἱπ τς 
ΤΕΙΓΆΣΟΥ οἵ Ατοβεῖδυβ δπὰ ννᾶβ ὑπάεγ 
δε ρεοουγαίος Ῥοηίιβ ΡΙΪΔῖε. Ηεγοά 
Απιίραβ᾽ ἀοπγαῖπ πιδτοδεά νὰ ἴὲ ποι 
δηὰ εδβί.---εῖ. 5. ἔρχεται οὖν... τῷ 
νἱῷ αὐτοῦ. “80 Ηε ο᾿οπιεβ ἴο ἃ οἷ(υ οὗ 
ϑαπηδσία οδ᾽εὰ ϑυομασ." » ο΄. 
χὶ. τό, χί. 54, χίχ. 13, εἴς. [π ἴδε 
Τηπεγατν 9} γεγωεαίενε (Λ.Ὁ. 333) ϑυομᾶσ 
8 ἰδεπειιδεᾶ τε Αβίκασ, ννεβὲ οἵ 841 }πὶ 
δηὰ πεᾶσ ϑῃεςδοπ,, ἴπς πιοάετη Νθ]ῶβ. 
ΎΤΒς βιγεηρίῃ οὗ ἴπε οἂβε ἔογ "αβίκασ, 
δοοογάϊηρ ἴο Ρχγοΐῦ, α. Α. ϑι (ΗἸἰεέ. 
Οεορ., Ῥ. 371), ἰ8 {π|8: “ὙΠαϊ ἴπ (868 
[ουσίἢ σαπίυσΥ ἔνοὸ δυϊμογίεῖεβ ἱπάερεῃ: 
ἀεπεῖν ἀεβογίθε ἃ ϑυομαγ ἀϊβιϊποῖ ἔγοπι 
ΒΒεςδδηι; παῖ ἴῃ ἐπα ἔνε  Γ σοπίυγΥ δὲ 
1ελ8ὲ [γε ἔγανο!]οσβ, απ ἰπ τῆς τὨϊ γι εα πιῇ 
δὲ Ιεαβὲ οῃς, ἀο ἰῃς 5δπιδ, ἴῃε ἰδιῖες α͵30 
ᾳυοϊίηρ 4 οοτγαρὲ δαϊ 51}}} ροϑβϑβίθ]ς 
νατιϊδιϊίοη οὗ ἴπῸὸ παᾶπῖθ; παῖ ἰπ (δὰ 
ουγίεοπίῃ τῃς ϑαπιαγίίδη ΟὨγοπίςϊα πιεη- 
εἶοπβ δποίδει ἔογτπὶ οὗ τῆς παῆῖα; δηὰ 
τῆαὶ πιοάετῃ ἰγάνείετβ ἤπὰ δ ιτἢϊγὰ 
Ῥοβϑίδίε ναγίδιίοη οὗ ἰξ ποῖ οπὶν δρρὶϊςὰ 
ἴο ἃ ν]αρε βυϊείηρ, ἐπε 81ς ἀθβογι θεὰ ὈΥῪ 
τῆς δυιπογίεῖεβ ἴῃ ἰδ ἴουτῖῃ οαπίυτυ, 
Ὀυὲ ἱπιροτίδηξ ἐπουρῇ ἴο οονεσ 411 τῃ6 
Ρ δίῃ αρουι ἴῆε ν Προ". Το ἀϊ βίου! 
τερατάϊηρ {πε ἰηἰείαὶ Αγὶπ πὶ τη6 παπὶα 
ΛΑΒΚασ ἰ8. 4130 γεπχονεὰ ὃγ Ῥχοῦ. ϑπιῃ. 
ϑες ἔαγῖμπες Οοπάεγ᾽β Τερέ-τσογά, ἱ. 71. 
ϑυοῆασ ἰβ ἀσβοτίρεά 248 πλησίον. .. 
αὐτοῦ, πεᾶ (ἢεῈ ““ραζγοςοὶ οἵ ρτοιπά ̓"" 
(ραγιίςε!α, {π|6 ραγῖ ; τῆς Νυϊραίς ὰ8 
“ἐργδεάϊ απ," αβίδι 6) ὑνΐοἢ [Ιᾶοοῦ ράᾶνα 
ἴο ]οΒερ ἢΐβ βοῇ; δοοογάϊπρ ἴο ὕεπ. 
χἰνη. 22, μεῖς Ἰᾶσοῦ βαγβ, “1 πᾶνε 
εἰνεη πες οπε ροτγίϊοη (ϑμεομεπι) αδονα 
ΤΥ Ὀτγεῖδγεη "; οὐ ὅεπ. χχχί!, το. 
ϑῃεσμεη ἰη Ηεῦτγενν πιεδη8 “τῆς ββουΐϊ- 
ἀετ,," δηὰ βοπις ἢᾶνε ἰδποίεά {παῖ τῆς 
Βῃουϊάεσ δείηρ πε ῥγίεϑε᾽ 8 ρογιίοη, ἴῃς 
ψοτά Ἴοᾶπε ἴο ἀεποῖς δὴν δἰϊοἰπηεηῖ. 
Οεδεπίυβ, Βοννενεσ, ἰβ οἵ ορἰπίοῃ δαὶ 
ἔδε ννοτὰ ννλβ ἐγαπϑίετγεά ο 8 ροσιίοῃ οὗ 
Ἰλπά, ου δοοουηῖ οἵ {πε βῆαρε γεβθη] Πρ 
δε Ὀδοῖκ δοζοββ ἴῃς βῃουϊάογβ.---Ν ἐσ. 6. 
ἣν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. Βοιῇ πηγή 
δηὰ φρέαρ ἅτε υδβεὰ ἱπ 1Π186 σοπίοχε ; {πε 
ἕοτταες πιεδηΐηρ ἔπε βρείπῷ οσ ννεῖ} οὗ 
ννδῖεσ, {πε ἰδίϊτεσ ἴῃς ἄὰρ δηὰ δυΐε ρἱξ οτ 
ψνε]]. Ιῃ νεῖ. 11 φρέαρ ἴ85 περεββαγ 
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υϑεά. ὙΝΒεῖμες ἴῃ τηΐβ νεσδε 6 ἐπὶ τῇ 
πηγῇ ἰδ ἴο ὃς τεηπάετεά “«ἱ," Κεερίη 
πηγῇ ἰπ 118 δίσίοϊ β6η86, ΟΥΓὁἨἁ “ΟΠ 85 
ἴοτ φρέατι 15 ἀουδίεἀ ; δυὲ τῇς ἴοτπιεσ ἰ8 
Τεσίδιηἷν (Ὡς τπῆοῖς παῖαγαὶ τεπάετίηρ ; 
ς΄. Ατἰβιορῇ., Εγορς, τοῦ, ψνῆεγε ἐπί στ 
ὅσου. ρῖνεβ σίβε ἴο τπηϊϑυπἀεγβθιαπάϊηρ οὗ 
ἰτεηρ “ὁ δῃ Οὲ ἰπβιεδὰ οὗ “αἵ 1ξ. 
7Δςοῦ᾽βΒ ψεὶ] [168 ἴδῃ πιίπυΐϊεβ βου οὗ 
186 ργεβεηὶ νἱΠᾶρὲ "ΆΑβκασ, ἀπά ἃ βοοὰ 
βρτίηρ εχίβῖβ ἱπ "Ἄβκασ. Τΐδ [δ8 ρίνεῃ 
τιβὲ ἴο ἴῆς ἀϊβῆσυ!ν: ΨΩ βῃουϊά ἃ 
ΜΟΠΊΔΩ ἧανε ΓςΟΠῚΣ 50 ἔαρ κρλδοίπξ ξοοὰ 
Βουζοαδ οὗ νυδῖοσ ΞυΡΡΙῪ ὃ Μοβερσοῦδϑίυ 
186 τεᾶβοη ἰ8 (πὲ τἢ]8 ννε}] νναᾶβ 12. δ᾽ 5, 
δηὰ βρεςῖδὶ νίτίι!ς ννᾶ8 τορροεξὰ το δἰίδοξ 
ἴο ἰξ; οἵ Ῥδοδυβα ἴῃ ἴῃς ἧξαϊ οὗ βυχηπιος 
οἴδμες ννε} 15 απὰ βίγεδπιβ ννεσε ἅτ᾽. ΤϑἊς 
ταδὶ ἀϊβῆσυν ἰ8: ΝῺ νγᾶβ ἴδετε ἃ νεῖ! 
ἀλετε δὲ 811, ἱπ τε πεϊρῃρουτβοοά οὗ 
ΒιΓεΑΠπΊΒ ἢ Ροββί ΟΪΥ ]δοοῦ πᾶν πᾶνε ἄυ 
τ τῃδιῇ Πα τηῖρῆς ἢᾶνε πὸ υδττο! !ηρ ννἱ 
ἢἰ5. πείρῃθουτβ δῦουϊ ννδϊεσ.σίρῃβ. Α8 
ΕἾ δἰταπεει ΜΙ ἃ ῥγεοδσίουβ ἴεῆυγα 86 
τηῖρῃς ἤπά {π΄|8 περαβι Ὑτανεῖϊεγα 
ρίας ἰπῃ δοσερίίηρ 848 [δοοῦ᾽Β νγεὶ} Βεσα 
πιεπιίοηεδ πε Αἰπη-]κυῦ, οὐ Βίγ-ει- 
]1ακυῦ, βδοπὶὲ ἔνεπον πιϊπυῖεβ εαβὲ οὗ 
ΝΑ ΙΔ 8.---ὦ οὖν ᾿Ιησοῦς. .. ἔκτη. Ιὲ 
νν88 “δδουΐϊ," ὡς (ΤΠεορηγίδςι (4115 αἰέεη- 
τίοη ἴο (Πὶ8 48 ἃ πιδᾶιῖκ οὗ δοουγδου), (6 
δἰχῖρβΒ: Βους, ἴπαὶ 15, πιίάδαν (τὰς [δνγϑ 
ἀϊπεὰ οὐ ϑαδθδιῃ δὲ (ῃς βἰχερ ἤουσ, 866 
]οβερῆυβ, Μέὲξα) (8εεὲ. οπ ο. ἱ. 40); δηά 
ΠῈῪ παὰ ργοῦδοϊυ Ῥεεὲπ νναϊκίπρ ἕος 
Βένεσγαὶ ἤουγβ, δἂηά δοοογάϊηρν εβυ8 
νν»Α8 {ἰτεᾶὰ, κεκοπιακὼς (κόπος, ἐχοεβδίνα 
10}}}, ἐδείρυεά (νομί αυοίεβ οὐ γὰρ 
ἐξ ὁδοιπορίας τὰς φλέβας κοπιᾷ ἀλλὰ 
γεῦρα), ἀπά νν»ᾶ8 δι{{ἰπρ ἴπ08, εἰγεὰ α8 Ηδ 
νν858 (οὕτως, ἐπ ἑὰς εοπάϊ ἐΐοη ἐπ τολίολ Ησ 
τας, ἴμαὶ ἰ8β, {ἰτεὰ δ8 Ης 88. Εἶβπος 
ἘΠΙΠΚ8 ἰξ ΟὨΪΥ ἱπάϊςαϊεβ σοπβοαθεποα 
[π|81} αἰϊυά αυδπὶ σοπβεφιεπείαπι βίρτΐ- 
ἢς41)] ἀπά βῃουϊά Ῥὲ οπιεᾶ ἴῃ ἰγϑη8- 
Ἰλεῖίπρ. 80 Κυρκε, ψδο οἰξεβ ἱπβίγυςεινα 
ἰπβίδηςεβ, οοποίυδδβ : “βϑοΐδιηηῆς δδὲ 
ατδεςίβ, ργδεοεάεηϊε ραγιςὶρίο, νοςυΐδτα 
οὕτως ῥίεξομαξέϊεδ Ῥοηετ". Βαΐ ἰῃ 41] 
ΒΒ ἱπβίδποεβ οὕτως ρῥγεοεάεβ ἴῃς νεσὮ), 
αἱ ἴδε ννε]}] (οὐ ]οϑερῆυβ, 4πὲ.,) ν. σὲ 
στρατοπεδευσαμένους ἐπὶ τινι πηγῇ). 
Α8 ἴο ἴδε δουσ, ἔννο οἰγουπιϑίδηοςβ οο1- 
Ὦχπὶ ἴδ ορίπίοη παῖ ἴἃ ψψ85 τυ δῪ 
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““ Δός μοι πιεῖν." 8. οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν 1 Θεα. χαίν, 
πόλιν, ἵνα " τροφὰς ἀγοράσωσι. 9. Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμα- τα ἘΪ. μοτο 
ρεῖτις, “" Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης ΦἜζέοΣν 
γυναικὸς Σαμαρείτιδος ;᾿" οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιουδαῖοι Σαμαρείταις.3 ΕΙΣ 
10. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Εἰ ἤδεις τὴν " δωρεὰν τοῦ 

Ἑπσταὶν. 
2 Κίσεον, 

Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ἤτησας αὐτὸν, ο ΟΩὶν ἴα 

ἶχ, 24. 748. ἱ. 5. [1 ]0. ν. 15. ΜΙ. χχ. 20.} 
Αςιε ϊϊ.2:; 

Ρ Ἠξκεε οὐἱγ ἰὩ αἀοερρ. 

1 πειν ἴῃ Τίβοξ., ΝΗ. ; πιν ἰῃ 1 δοπηηδπη. 

3 ΤΗΐδβ οἴδιιβε, ἃ βδυρροβεά ρἷοββ, οπιϊτεεὰ ἴῃ δ Ὁ, ἑουπά ἴῃ ὍΔΑΆΒΟΙ,. 

Εἰτβὲ, ἐδδὲ δρρδγεπεὶν ἴἤετε 88 πὸ 
ἱπιεπείοη οὗ μαϊείηρ' βεγε ἔοσ ἴπε πίρδι, 
88 ἴῆετε ψουὰ δανα Ῥεεη Ὠδὰ ἰξ Ὀδεη 
ενεηΐηρ. Απά, βεσοοηά, ννὮ116 ἴξ 15. {τ Ϊν 
υτρεά τῆδὶ ἐνεπίηρ 8 ἴῃς σοτηπίοη {ἰπ|6 
ἔοσ ἀγσανίηρ νγδῖεσ, ἰδ 18 ορνίουβ ἴῃ δὶ ΟΠΙΥ 
Οπ6 Μοπιδη δὰ οοτῆς αἱ Πϊ5 τἰπιε, πὰ 
δοοογάϊη σιν τς ῬγοραὈ ΠΥ ἰδ ἰΕ ν85 ποῖ 
δνεηπίηρ. 8ὲεε 4180 [οβερὮιβ, Α4πέ., 11. Ια, 
1, Ώετα ὃς ἀσβοσίρεβ Μοβςβ 5ἰτηρ αἵ {πῈ 
ψ εἰ] αὐ νι αν εατὶεὰ νυν ἢ Ὠΐ8 Ἰουτπεν, 
δηά ἴδε ψοπιδπ σοπηπρ ἴὸ νναῖεσ {πεῖς 
βοοῖβ8.--- εσ. 7. ἔρχεται. . . ὕδωρ, 
ΔΡΡδσθηῖν {Πϊ8 οἴδυδβε 18 ὑγεραγεὰ ἴοσ ὈὉῪ 
τῆς ρῥτεςεάϊηρ, “ὙΠετε σοπη65 ἃ ᾿νογηᾶπ οὗ 
ϑαπηδγία," {[ΠπΠδὲ 8, ἃ ϑαπιδείϊδη ὑνοτήδῃ, 
ποῖ, οὕ σουγβα, “ἴτοτὴ ἴπε οἷν ϑαπγασία," 
τ ὩΙοἢ 15 ἵννο Ποὺτγβ ἀϊβίαης ἔτοπι τῆς ννεῖ!, 
ἀντλῆσαι ὕδωρ, ἱπβηϊιῖνε ἀπά δοτῖβί, 
ῬοΙ οἱδββίςαι ; οὐ Ἐεῦεοοα ἱπ ἀεη. 
Χχίν. 11, εἴς., δανίηρ Βεγ ὑδρία οπἡ δεῖ 
βδουϊάες οσ ου μεσ ἢεδά, ἄγγος ἐπὶ τῇ 
κεφαλῇ ἔχουσα, Ηετοά., ν. 12; δηὰ Ονἱά᾽ 5 
“ Ῥοπίτζυσ ας βυμητηα ΠΟ. }18. ὑγῆδ σογηᾶ ". 
[ΕἸβπεῖ] ἄντλος 18 {πε Ποϊὶὰ οὗ ἃ βδῃϊρ 
ψ Πετε {πε ὈΐΠρε βεῖι]ε8: ἀντλέω, ἴο Ὀα]ε 
8 Βδῖρ; πεηςε, ἴο ἀγᾶνν νναῖεσ. ΤῸ δεῖ 
7εδβὺβ βᾶυβ, Δός μοι πιεῖν, (ἢ υδ0.8] ἴοτ- 
ταῦΐδ; οὐ. ϑώσω πιεῖν, ῬΠεγεογαίεβ, Εγαρ'., 

, δΔηὰ Ατίβίορῃ., Ῥαχ, 49.---νεγ. 8. οἱ 
ΚΟ: μαθηταὶ. .. ἀγοράσωσι. ΤὨΐ8 
εἶνε τῆς τεάβοῃ ἔοσ ἔπε τεαυεβῖ, Ηδά τπῈ 
ἰδεΐρ!εβ Ῥεθη ργεβεπὲ πεν νουϊά δανε 

τηδὰς ἴμε γεαυεβί: δὴ ἱπάϊςαϊίοη οἵ τε 
τεϊδιίοηβ δἰγεδάν βυυρβίβεϊπρ Ὀείννεθη πε 
ἀἰβοῖρ᾽εβ δπὰ ἐπε [ογά. Ρχοῦδῦϊν {πὰ 
ἢνε βγβὲ οδιϊεὰ ννεγε 5811} ὑντῇ Ηΐπα, 
Τμαὶ τῆς ἀϊδοῖρ᾽εβ ἢδά ροὴς ἴο Ὁ ἴῃ 
ϑυομασ, βῆονν εἰἴπετ δι [πε ἰὰνν δἰ] οννεά 
ττδάϊηρ ἢ Θαπιδείϊδπβ, οσ (πδὲ 1εβὺ8 
δηπὰ Ηἰἴδβ ἀϊβοὶρ᾽εβ ἱψπογεά ἔπε ἰδιν. Βυΐ 
ἴδε ᾿νοτηδῃ 18 βῃγργιβεά δἱ (ἢε τεηυεδὶ οὗ 
ἀεεθθ ον, 9. πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὧν. 

ον ἀϊά ες Κπον Ης νδβ ἃ εν} 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ ἴπεγε πνεγς βρῆς ἀἸ βΈγεηςεβ ἴῃ 
ἅτγεββ, ἰδεδίυσε δἀπὰ δοοεηῖ. Εδεγβῃεῖση 
ΒΑΥ5 “1πε ἔτίπρεϑ οἡ ἴπε ΤΑΙ ἢ οἵ ἴῃς 
ϑασζηλγίίδπβϑ δὸς δἷυς, ψνῃῖς τῆοβα ννόσῃ 
ὈΥ ἴδε 1εν8 ἂγὲ ν δὶς". Ης αἷβο εχ- 

ῬΟβε8 (ἢς πηΐβεακο οὗἩ βοπης σοπιπιεπίβδίοσθ 
τερατάϊηρ ἴῃς ννογάβ υἱέετεὰ Ὁ 76808 : 
“ἼδΩι 11 ᾿Ιβδίοῖη ", ΤΠε τεᾶβοη οὗ πα 
ννΟσΔἢ Β ΒυΓρτίδε ἰ8 ρίνεη Ὁ. {πε Ενδηρε- 
1ἴδε ἴπ τῆς ψογάβ οὐ γὰρ συγχρῶνται 
᾿Ιουδαίοι Σαμαρείταις. ““Ἐὸς [ενν8 ἢανα 
ΠΟ ἀεαϊίπρβ νν ἢ ϑατηδγίϊδπβ." Συγχρᾶ- 
σθαι [ἰτεγΑΠ]}Ὺ εἰρηΐῆεβ “το τι8ὲ τοροῖβες 
νυ ἢ,᾽" 80 ἴπαῖ τῆς βεῆβε πεῖὲ πιρῃς δα 
τῆαι τπε ψοπιδη 88 βυγρτίβεά [Παὶ [ε818 
βΒδουά 56 πε Βπ)ε νεββαὶ βῆ υιβεὰ ; γδίπεσ 
ἐξ Π48 {πε βεοοηάδγυ πιεδπίηρ “το πᾶνα 
ἰπίεγοουγβε " οσ “ ἀεδ!πρ8 νι ἢ; δἰ πιὶ- 
Ἰασῖγν ἴο τς 1,δτη νέον, δες Ηοσ., Εῤ., ἰ. 
ΧΙϊ. 22, “ υἴοτα Ῥοπιρεῖο Οτσόβρῆο,᾽" δηὰ 
χνὶϊ. 13, “ τερίδυβ 011,᾽ ἴο τηᾶκε ἃ πτἰεπὰ 
οὗ, οὐ “Ὅε Οὐ ἰεστὴβ οὗ ἱπεϊπηδον νυν τ᾽". 
ὙΒε οἱαββίοδι ρῆσαβε ἰβ οἷσιν οὐκ ἐπισ- 
τροφαί, Εὐτίρ., Ηεἰεπα, 440. Τῆς Ἰδαῖος 
«γδάϊείοη βιὰ: “ϑαπηδγίϊδηϊβ ρᾶπεπὶ 
ςοπιεάδσε δὺυϊ νἱππὶ Ὀΐδεσε ργοῃ:ίτυσῃ 
εβι᾽". Οἴοσουγδε ἴῃς Ποϑβεῖ]ς δε πρὶ τπ 
Ῥδοκ ἴο ἴπε ἄδυβ οἵ Νεπεπιίδῃ. Απά βες 
ἘςοΪυ8. 1. 25, 26.0Ό “ΜῈ νο πδεουϑβ ἰ8 
ΤΩΥ 8οὺ] νεχεᾶ, δηἃ ἔπε τὨϊγὰ 18 πο πδιίοη : 
{μεν τῃπδὶ δἱὲ ὑροη Μουπὲ θεὶς δπά τῃ6 
ῬἘΠΙβεῖπεβ, ἀπὰ ἐμαὶ ἔοο  5ἢ ρεορὶς ἔδδὲ 
ἄννε!ἸἜῈἢ ἴῃ Θίοδετη." Εὸοσ τῇς οτγίρίη οὗ 
τῆς ϑδπιδγϊδη8 δες 2 Κίῃρβ χνΐ., δηά οἵ, 
Ἑδιγαιβ 1,6 οὕ Ολγὶςέ ἴῃ ἰος. Τεβέγαπι, 
Ταμὰ ΟΥ̓ ]εγαεῖ, 134.---  ετ. το. ᾿Απεκρί 
οον ὕδωρ ζῶν. “ΙΓ Ποὺ Κπεννεβε; " τῆς 
δῖῆοβ οὗ τε βἰϊυδίίοη βίγικεβ 76 βιι8. 
ες οπίδῃ βίδπάβ ου ἴῃς ὕὈσγίπκ οἵ τῇ 6 

δτοδῖεβὲ ροββίιΠ|68, Ὀας 18 υἱτεγὶν υπ- 
οοηϑοῖϊουβ οὗ ει. Ὑνο (Πίηρβ βῆς ἀϊά 
ποῖ Κπον : (1) τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ, τῃ6 
πεθ ρμὶῆ οἵ αοά. ὙΤδιῖβ ἰβ ἐχρίδίπεά ἰῃ 
δε ἰδϑὲ ννογάβ οἵ ἴδε νεῦβε ἰο ὃς “"Ἱἰνίπα 
ννδῖεσ"; δῖ ἰπ 118 ἤσβϑε οσουσγοηςα ἰδ ἰδ 
ἱπάεβηϊίε : “1 που Κπεννεβὲ {πε ἔγεθπεββ 
οἵ (οὐ 8 εἰνίπρ, δηὰ παῖ ἴο δᾶςἢ οὗ Ηἰβ 
οἰ άτεη Ηδ Ὧδβ ἃ ρυζροβε οὗ ροοά᾽"". 
Βυῖ ἴπ οὐ ἀϊτεοιίοπ τῆς νοπιδῃ 
ΤΠεγβῃεὰ πὸ ἕορθὲ. (2) ὅδε ἀϊά ποὲ 
Κπον τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός μοι 
πιεῖν. 50 Ἰοπξ 88 88. ᾿Ἰπουρῆς Ηἰπὶ ἂπ 
οτάϊπασυ [εν 5ῆε σουὰ εχρεοῖ ποιῃίπρ 
ποῦ Ηΐ. Ηδὰ δε Κποννῃ ἴδδι 1688 
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19. 

ὕδωρ τὸ ζῶν; 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

4 Θε;. χκνὶ. καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ᾿ ὕδωρ ζῶν." 

ἵν. 

11. Λέγει αὐτῷ ἧ γυνὴ, “ Κύριε, 
οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ πόθεν οὖν ἔχεις τὸ 

12. μὴ σὺ μείζων εἴ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιακὼβ, ὃς 
ἐνν. 13,14. ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς "ἐξ αὐτοῦ ἔπιε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, 

Μιεεσ 
47. καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ ; ἢ 13. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, 

“Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλιν 14. ὃς δ᾽ ἂν 

πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ ' εἰς τὸν αἰῶνα - 

δΝει. τό. 
δία εἴρια μένου εἷς ζωὴν αἰώνιον." 

ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἀλλο- 
15. Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ, “Κύριε, 

Το δος μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχωμαι 3. " ἐνθάδε ἀντλεῖν." 
ρα βεο 16, Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Ὕπαγε, φώνησον τὸν ἄνδρα σου, καὶ 

1 διψησει ἰη ΜΑΒΌΙ,. 
3 διερχωμαι ἰη ΤίϑοΒ., ΝΗ., ἘΝ. 

ν δ ἴῃς δεᾶγες οἵ ἀοά β ἔἴες γῆ ἴὸ 
τῆεη, δῇς ψουϊὰά πᾶνε δεκεά οἱ Ηίπι. 
σὺ ἀν ἤτησας αὐτόν, σὺ ἰδ επιρμαῖίς. 
Ὕου νουϊά πᾶνε δπεςραϊεά τὴν τε- 
εδῖ ΌΥ ἃ τεηυσδβί οα γοὺγ οὐνη ΘΠ ΑΙ, 
πὰ ἰμβίεδά οἵ οἽζεδιίίπρ ἀϊηουϊιίεβ 1 

μου μᾶνς ρίνεη πες ἰἰνίηρ ννδίεσ.-- 
ὕδωρ ζῶν, Ὁγ ννὨϊοἢ ἴῃς τνοπηδπ ὑπάετ- 
βἰοοὰ τπᾶὲ ΗδἊ πιεδηὶ βρείπρ νγδίεσ. 
γνηδὲ Ης ἀϊὰ πιεᾶη Ἄρρεῶγβ ἱτησηδ- 
ἀϊαιϊεῖγ. ΨΝεῖ. τι. λέγει αὐτῷ... τὸ 
ζῶν; 81ε δάάγεββεβ Ηἰπι ψιἢ κύριε, 
Ῥεγῆδρβ ἑαπογίηρ ἴτοπὶ Ηἰβ βαγίῃρ, “1 
γου Βαὰ Κπονῃ Ψ8ο ἰΐ 18 (ῃαΐϊ βϑδὺβ ἴὸ 
γου," τῃᾶῖ ΗἜἪ Ψᾶβ βογὴὲ ρτεᾶϊ ρεγϑοῃ 
ἴῃ ἀϊδριυΐδε. Βυΐ ΠΕΙ ΔΠδννΕΣ Ὀσεδίῃεβ 
ἱπογεάυ!ν : οὔτε ἄντλημα ἔχεις. 516 
Ὀεγαη δεῖ βεηΐθῃος πιεαηίηρ ἴο 58 Ὺ, 
“ὐου πείῖθεῦ ἤᾶνε ἃ Ὀυςκεαῖ, ποῖ ἰ8 τῇς 
ΜῈ βῃδιϊονν ἐπουρῇ ἔοσ γοῦ ἴο σοᾶςῇ 
πε νναῖοσ νν πους οπο," Ὀυΐ δῆς Δ4]1οΓ8 
ἰϊθ Τσοπβιίσυςἴίοη πὰ ρυῖβ ἴῃς βεσοπά 
δίδίεπιεπε ἰπ ἃ ροϑβίτἶνε ἔογση. Τῆς ἀεριῃ 
οἵ τπε ννε} 18. νατγίουβ!Υ ρίνεπ, Οοπάες 
Τουπά ἰξ 75 ἔεεῖ.-- πόθεν. .. ὅ8ε 18 
πινϑεβεά. μὴ σὺ μείζων... θρέμματα 
αὐτοῦ. Ϊεἐϑὺ8 Πδὰ βροκεὴ 88 1 :πάε- 
δὴ ἀεηεῖν οὗ τἴπς ννε]! Ηε ςουϊά ρτοουτα 
ἱνῖ πθ νδῖεγ: Ῥὰϊ ὄνεὴ ]δοοῦ (ςἰαἰπηεὰ 
ΌΥ (δε ϑαπιδσίϊδῃβ 88 {δεῖς ἕδίπεσ, δηὰ 
Ψ ἤοβε ὈΟΠαΒ ἰΔΥ πῃ {Ππεῖγ πιίάβι), ρτεαὶ 
88 δε ννᾶβ, υϑεὰ {18 ννε]].---θρέμματα. 
ΕΝ Βδὶ ἰβ πουγίβῃςά." Κυρκε δάάυςεβ 
βενοσδὶ ἰῃβίδῃσεβ ἴῃ ὑνΒῖο ἢ ἴξ 8 υδεὰ οὗ 
“ ἀοτηδβίίοβ ". Ρδῖο, ζαισε, 953 Ε, υ865 
ἴξ οὗ “ πυγοὶπρβ οὗ τῆς ΝΙ]ε,᾿᾿ τῆς ἘφγΡ- 
κἰαθβ. Βυὲ Υγεἰδιείπ δάδυςεβ τηδπν ἰη- 
βἴδηςεβ οὗ [18 υδε ἴῃ ἴῃς βεπβε οἵ “ Ἵδίε]ς"". 
ΤΘΟΡΕΥΙΑΟΣ ἘΠΊΏΚ8 Ἐ818 ροΐπιβ ἴο ἴδ6 
δϑυηάδης ΟΡΡΙΥ οὗ Ψδίεσ.-τ-νν. 13, Σ4. 
7εδυ 'π τερὶν, ἢ Ης ἄοεβ ποῖ αυΐτα 

Ὀγεαῖς ἐπγουρῃ τς νεῖ! οὗὁἨὨ ἤρατε, ἰελάς 
δεῖ οὐ ἴο τῃϊηΐϊς οὗ ἃ ποῦς βδιϊβίνιπο σὶΐς 
τπᾶπ ἐνεπ Ἰδοοῦ μδά ρίνεη ἰπ τῃἰ5 ννε]]. 
-ππτᾶς ὁ πίνων... ζωὴν αἰώνιον. Ηε 
σοηίγαβίβ ἴῃς νναῖογ οὗ 86 ννε]} Ὁ ἀπε 
Μαῖες Ης οδη γίνε; δπᾶ (ἢς ἴτνο ἌἽδασ- 
δειετίβεις αυδίϊῖεβ οὐ Ηἰβ ᾿ἰνίηρ ννδίες 
[τ κυβεςειρᾶ ὉΥ τπΐβ ςοηῖταβί. Τῆς 
ΜΔΕΣ οὗ [ΔοοῦὉ 8 νν6]] δά ἰνοὸ ἀείεςϊ8 : 
ἰξ φυεποπεά Ὠΐγθὶ ΟὨΪΥ ἴοσ ἃ εἰπις, δηὰ 
ἐξ ἴῃ ουζδίάε με ἴοννη ἃ ννεᾶσγυ ἀϊβίδηπςς, 
δὰ βυδ]εςὶ ἴο νατίουβ δοοίἀεηῖβ. ΟἾγίβὲ 
οἴετβ νναῖεσ ψῃϊο ἢ 1 4υεποἢ τὨὶγδῖ 
1Δϑεϊηρῖγ, ἀπὰ ψνβίοῃ ννἹ]] “η τς 
εἴβοη ἀτγίπκίπρ, ἐν αὐτῷ ὕδατος 

μένον εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἐοτ [Π|3 
ἤρυτε ρΡυϊ ἴο δποίμετ τπουρῇ δβίπηατ 
ι8ς, Ξεε Μαζγουβ Αὐγεϊΐα, νἱϊ. 69, ἀπά νἱῖ, 
51, ἢ Οδίδκεσβ ποῖεβ. Τῆς ᾿ἰνίηρ 
ὙΜΔΙΕΙ ᾿ΔβιϊρΡῚῪ αυσποῦεβ Βυπιαη οτγᾶν- 
ἱπρβ ἂἀπὰ ἰβ πη της πιᾶπ, ἰπβεραγαῦδῖς 
ἴτοτὴ Ὠἰπι, ἀπ δἰνγῶγβ ἐπεγρειοδ!ν πὰ 
δἴτεβἢ βῃοοιΐηρ ὑρ.--- ες. 15. ΤΒς 
τνοσηδῃ, ΜΠ ΠΟΙ πιλϊπα 5111} τυ ππίηρ Οἱ 
δοῖυδὶ ψαῖεσ, βᾶυβ Κύριε... ἀντλεῖν. 
8816 ἰ8 δἰἰγδοίεὰ ὃν ἴπε ἔνο αυδίϊεῖεβ οὗ 
16 νναῖογ, πὰ δ8Κ8 ἰξ (1) ἵνα μὴ διψῶ, 
(2) μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.--Νετ. 
16. Τὸ τπὶβ τεαυεθὲ [|εβ8 τερὶϊεβ 
Ὕπαγε, φώνησον. . . ἐνθάδε. Ηἰἷ 
Ῥύγροβε ἱπ [Π18 π88 Ῥδεη σηυοἢ ἀεραῖϊοά, 
(αἰνίπ τπίπκα Ης πιδεᾶπὶ ἴο στεῦυκε Ποσ 
ΒΟΌΣΓΙΠΙΥ ἱπ τηοοκί ΠΡ δβκίηρ ἴος δα 
ναῖε. ὙΤΒ8 ἀοεβ ποὶ βᾷον Οδἰνὶ π᾿ 8 
υδυδὶ ρεπείγαιίοη. ννεδβίςοιε βαγβ ἴμδῖ ἴῃ 
ἴῃς ννοπιδη᾿ 8 τεαυδβὲ “886 σοηίεββδεά ΌὈῪ 
ἰσαρ σδείοη ἴμαΐ Ἔνεη ἴδε οτεδίεδε σὶξι 
ΜΒ ποῖ Τοτηρίεῖς ὕπ|688 ἴξ τνὰβ ββδεά 
ὉΥ ἴδοβε ἰο ψνῆοπὶ βδῆ6 88 Ῥουπὰ. [ἢ 
ἴδεν τπϊγειεά, ᾿Ἰμβουρὴ 8886 ταῖρῃις ποὶ 
ταϊγεῖ, μεσ τοι βοπμε ἰαδους τπὰὰδὲ Ὀε οου- 
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ἐλθὲ ἐνθάδε." 17. ᾿Απεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν, “ Οὐκ ἔχω ἄνδρα." 
Λέγει αὐτῇ ὁ ἸΙησοῦς, “ Καλῶς εἶπας, Ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω" 18. πέντε 
γὰρ ἄνδρας ἔσχες" καὶ νῦν ὃν ἔχεις, οὐκ ἔστι σου ἀνήρ" τοῦτο 
ἀληθὲς εἴρηκας." 19. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ, “ Κύριε, "θεωρῶ ὅτι ἐ Μι. αἱ! τρ; 

προφήτης εἶ σύ. 20. οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει προσεκύ- εἰς:; ἕω. 

νῆσαν᾽ καὶ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος, ὅπου 
δεῖ προσκυνεῖν." 21. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Γύναι, πίστευσόν 

μοι,1 ὅτι ἔρχεται ὥρα, ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις 

ΤΎΕ. ἴῃ ΑΟΞ, θυῖ πιστενε μοι γυναι ἱπ ΒΟ ΌΙ,. 

εἰπαεά 51111." 1εϑ8ι8, τεδάϊπρ 8 τπουρῆε, 
δ᾽48 Βες Ὀγίῃρ ἴμε πιὰ ἴογ ψβοπι 86 
ἅταννβ ννδίοσ. Τῆς γί 18 ἴοσ ἢὶπὶ 80. 
Βυὲξ τπ᾽5 πηεαπίηρ 18 ἴοο οὔδβουσε. Μεγεσ 
{πη κ8 τῆς τεαιεβὲ 88 ποῖ δβεγί οὐ Ὺ 
ἱπιεπάβξὰ : δυῖ (πΐ8 ἀείγαςιβ ἴγοση ἴῃς 
δἰ πιρ ον οὐ ΟἾτίδί. Τα πϑίυσαὶ ἰπ- 
τεγργεϊδειοη ἰβ τς ἰῃ γσεβροῆδε ἴο ἢεσ 
τεαιεϑὲ [}|εβὺ8 ρῖνεβ εσ πον ἴδε ἢγβει 
ἀγαυρῆς οὗ {πς ἰ᾿ἰνὶπρ νναῖεσ ὉΥῪ σδιδὶηρ 
ες ἴο ἴδος πεσ συν πε ἀπά Ὀγίπρ ἰὲ 
ἴο Ηἰπι. Ης οσδπποῖ ρίνε ἴῃ6 ινδῖοσ 
Ῥείοτε τῃΐγβε ἴογ ἱξ 8 διννδκεπεάὰ. Τμὲ 
δυγε τπηειποὰ οὗ δινακίπρ (ες τῆῖγβὲ 18 
ἴο πηᾶκεὲ πεῖ δοκπονϊεάρε δεγβεῖῦ ἃ 
Β'π} τνοπᾶπ (τ, ΛΙίοτά).---νεσ. 17. 
ΎΊΠε νοπιᾶη βῃγῖη κα ἔτοπὶ ὄχροόβυσε 
δηὰ τερὶἰεβ οὐκ ἔχω ἄνδρα, “1 δανε 
ὯΟ διυβραηά ". Α [Ἰΐες τ, ὃς 
ΒΟΔΙΟΟΪΥ δοηπεβὶ ἴῃ ἱπίθπεῖοη. [6818 δὲ 
οηςα νε 9 ες ἀεςεί!, καλῶς εἶπας, εἰς., 
δηὰ ἀΐβροβεβ οὗ πεσ εαυϊνοςαιίοπ ὈΥῪ 
επιρἢδβιβίηρ (πε ἄνδρα. ὙὍΒοι Παϑβῖ ννεὶϊ! 
βαϊά, πᾶνε πὸ ππςδαμά.-- πέντε γὰρ... 
εἴρηκας. “ες Ψῇοπιὶ δου πονν Ὧδϑὲ 8 
ποῖ Τὰν Πυδβραπάᾶ: ἰπ {Π|8 [80 ἴ8:] γου 
βαϊὰ ννῆδε ἰ8 ἰσυε.᾽" [1π Μαίδοϊι᾽ Β {πιὰ 
λον ἔοσ ἀΐνοτςε ννὰβ ργοάιυοίηρ 
ἀϊξαβίγουβ οοηβεαυεποςβ, δηᾶ ργοῦδΌΥ 
ΤΩΔΌΥ ΜΟΠΊΘΠ, ποῖ ΟἸΪΥ ἱπ ϑαπηαγία Ὀυϊ 
Ἀτποηρ ἴδε ΡΟΟΓΟΣ εῖνβ, ἢδὰ ἃ δἰ πηαγ 
Βιβίοτυ ἴο τεϊδίῖδβ: ὕὍΓΠε βίγίπρεπου ἢ 
ΜΒ οὖς Τοσὰ βρεακβ οἡ [18 βυδ]εςι 
δυρρεβίϑ [ῃδι πηδίζεγβ ψεσε δϑὲ Ἀρργοδοῆ- 
ἴῃ ἴῃ σοπαϊείοη ἴῃ τνϊςἢ ΠΟΥ πονν δγα 
πῃ Μοπαιηπηδάδη σουπίτγίεβ. [1.84η6 τ6}}5 
ὑ8 πὶ “ 16τα ἃγα σαγίδι ΠΥ ποῖ ΤΔΠΥ 
Ῥεῖβοπβ ἰη Οαίγο πο δᾶνα ποῖ ἀϊνοτοεά 
ους ννἱές 1 πἰεγ ἢᾶνς Ὀεεπ ἰοηρ πιδεγὶ θα," 
ηὰ τηδῖ ἴΠεγῈ ΔΓΕ ΠΊΔΠΥ ννἣο πᾶνε 'π ἴπε 
σουζδα οὗ ἴδῃ γὙξᾶσβ τηδετίεὦ ἔνε οτ 
1ΠιΓν οΥ πος ψϑίνεβ (ο΄ [,εςκγ᾽5 
Ἐπγοῤέαῃ Μογαὶς ἴοτ ἴδε βῖαϊε οὗἉ πγαῖζετβ 
ἐπ τῆς Εοιιδη υνοτ ἀ). 7εγοπιθ, Εῤ. αα 
ΑΑρεγιιεἶι, 123, ταεπιίοπβ ἃ Κοπιδη Ψοπιδῃ 
νὴ παά ἤδὰ τινοπιγ-ῖνο Πυβθαπάϑ. 
ϑεγίουβ διϊεητίοη πεαὰ βολγοοῖν 6 ρίνεη 

ἴο ἴδε δπου οὗ “(δε οτἰεἰςαὶ βοῃοοὶ ᾿᾿ 
ἴδε τῆς ψοσηδη νυν παῖ ἤἧνα Πυβρδηάβ 
ἰβ ἱπιεπάδά 28 δὴ δἱϊερογίςδὶ τεργεβεηΐϊδ- 
τίοῃ οὗἩ ϑαπιδγία ἢ ἴῃς [5ενε}}] ροάδ οὗ 
τδς ἔνε πδιίοῃβ νῆο ρεορίεά [ῃς σςουπίγγ. 
8ες 2 Κὶπρϑ χυἱϊ. 24-31. (οπδίβίεπαν ([Π6 
τοδὶ ὙΠ νἤοπὶ τε Μοπηδη πον ἱἱνεὰ 
νου] ταργεβεηῖ ]εμοναῃ. ΗοϊϊΖπηαπη, 
Βῃσίηκίηρς ἴτοπι {π|8, βυρρεδίβ ϑίπιοιι 
Μαρυβ. Ἡεσδοίΐβοη ἀϊβοονεγεὰ ἰπ τῇς 
Βυβδαπά πὶ 88 ποὶ ἃ μυβραπὰ ἴδῃς 
ΜΟΤΏΔΠἾΒ συδτάϊδη δηρεὶ οἵὔΡ]εσοπιᾶ 
(κε 8 Νεοῤίαἰομἶςηι, 150].--- ετ. το. 
ΎῆῈ ννοῆδη δὲ οὔςε τσεοορηΐβεβ {Πὶβ 
Κηονϊεάρε οὗ πεῖ {ἴθ 48 ενίάεηςε οἵ ἃ 
δυρεσηδίαγαὶ ἐπάοιντηεπί.---Κύριε θεωρῶ 
ὅτι προφήτης εἶ σύ. (. νετ. 20 ἀπά ἰΐ. 
24. θεωρῶ [8 υβδεὰ ἰπ 118 Ροβῖ-οἸΔ58]ς 4] 
Βόη86. [ ἰ8 ποῖ υπηδίυγα! τπᾶὶ (πε 
ψοτηδη ἤπάϊηρ Πεγβεῖ ἰπ [ἢ Ργεδεηςα οὗ 
ἃ Ρτόρῇεῖ βπῃουϊά βεεκ Ηἰ58 βοϊυἱίοη οὔ πα 
δβἰδηάϊηρ ργοῦ]επὶ οἵ ϑαπηασίίδη γε]! ρίοι:. 
Ηἰβ δῆϑνεσ ννουϊὰ βμεὰ υσγίμογ Πρϊ οὴ 
Πὶ8 Ῥγορῃειὶς επάοντηεπι, δηὰ νουἹὰ 
4͵50 ἀεϊεσηίπε ἡ μεῖμες Ης παά δὴν ἰἱρπὶ 
δἃπά πορε ἴο ρίνε ἴο ἃ ϑαπιαιίίδῃ. 
7οβερδυβ (ἀπ έΐᾳ., χι ̓ἰ, 3, 4) πασγαῖεβ τῃδὲ 
ἃ ἀϊδρυϊαϊΐοπ οὐ ἴπὶβ ροϊπὶ Ὀείοτε 
Ριοϊεπιγ Ρηϊοπιεῖοσ ταβυϊεὰ ἴῃ ἴῃς 
ἀεδῖῃ δοςογάϊπρ ἴο σοπίγαςς οὗ {ἴπεῈ τνο 
ϑαπιαιίϊαθ δἀνοςδίαβ, ἵἴπὲν ποῖ δεΐηρ 
ΔΌΪῈ ἴο ῥγονς {δμεὶς ροϑβίτίοη.---νετγ. 20. 
οἱ πατέρες... δεῖ προσκυνεῖν. Οὐ 
Ἰλί πεῖ 'νοσβῃίρρεά ἰπ {πὶ8 πιουπίδίι, 
αεοτἰζίπι, δὲ ὑνῆοϑα δ456 ννε ᾶγε βἰδηάίηρ, 
εἴς, Οη Θειίζίπι νγεσε ργοο αἰ υνεὰ ἐπα 
δΙεβϑίηρβ τεοοσάεὰ Πευϊ. χχν!!, Θδηῦυ δὲ 
εγεοϊεᾶ ου ἰξ ἃ γίναὶ ἰετηρὶε (ρυῖ 5εε 88 
Βὲδἰε ὲεί. ἀπὰ Ἰοβερῆυ8) ννῃΐϊο ἢ τν88 
ταβθὰ ὉγῪ ]οῇπ Ηγτγοδπιβ, Β.0. 12ῶὥ. 
ὑτοδά ἢδι βυτίδοε οὗ σοοὸκ οἡ ἴδε ἴορ οὗ 
(εείΖίπλ ἰ8 5111 Πεϊὰ βδοσεὰ ὉγΥ {πε ἴεν 
ϑαπιασίϊδηβ ὑνὴ0 ΠΟῪ τεργαβεηὶ ἴῃς οἱά 
τᾶςς δηᾶ ουβίοπιΒ. Εδβρεοῖδ!ν σοηβυϊς 
α. Α. ϑιλ 5 Ηἰςέ. αεορ., Ὁ. 334, ΝΟ 
δῆονβ πὶ Θῃεομεπὶ ἰ5 ἴδε παίυγαδὶ 
ςοπίτο οἱ Ῥαϊεϑιπο, δηὰ δάάβ: ““1ἰ νὰ: 
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πα ὙΙΒ δος, " προσκυνήσετε τῷ πατρί. 
νες. 2 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝῊΝ ἵν. 

22. “ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε" 
διε; ἀρὰ ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν’ ὅτι ἡ "σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων 
ἴῃ οἷδες Η 
στὶϊετα; ἐστίν. 23. ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσ- 
Ἴβαγες. κυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ - καὶ γὰρ 

Υ Κίηξε 
χνϊϊ, 27. 

τ Ἠετγεουϊν 
ἰῃ ]ομη. 
1 ἱ. 60, κνν 
γ1,γ77; προσκυνεῖν. 
χὶχ. 9, 
ΟἿΪΥ ἰῃ 
Οοβρρ. 

ΧΉΕετε δηάὶ. 42 οἱϊυ. 

ἘῪ τδ΄᾽5 παίυγαὶ οαρίτδ] οὔ δε Ηοῖγν 1,δπὰ, 
ἤτον Ὡς ἴῃς ουϊροίηρβ ἴο ἴπ6 τνογὶά 
ΔΙῈ 80 ΠΊΔΠΥ Δπά 80 ορεῆ, {παῖ ἴδε 
τεϊ!ρίοη οὗ Ιβγϑεῖ σοβα οὔςς ἴοσ 411 αῦονε 
ἄνευ βεορταρῃϊοδὶ {ἰπ||ξ, ἀπά ἴῃ οπαγίεσ 
οὗ ἃ υπίνεςβαὶ τνοσβῆΐρ νγὰβ γίνε". ἐν 
“εροσολύμοις πίδῪ εἰζπεῖ πηδᾶῃ ἰδὲ ἴῃς 
Ῥίδοε οὔ ψοσγβδὶρ, ἴπ6 ἰεπιρῖς, ἰ8 ἴῃ 
7εγυβαίεπι, οὐ ἴμδὲ ]εγυβδίεπὶ 8 ἰ186] ἢ 
με ρίδοε---πῆογα Ῥσοῦδοϊν ἴῃς Ἰδίίεσ.---- 
Με. 21. Γύναι, πίστευσόν μοι. .. τῷ 
πατρί. Οπε οἵ ἴδε ρτεδίεβι δῃηπουῆςο- 
Ταδηῖβ ἄνες τηδάε ΟΥ̓ οὖσ Ιογὰ ἢ δπὰ 
τιλὰς ἴο οπα βίη} ννοηδη, οὔ. χχ. 16. 
- ἔρχεται ὥρα ἃ τἰπ|6 8 ςοπηίηρ ; ἴῃ νεῖ. 
23 καὶ νῦν ἐστίν ἰΞ λἀδεᾶ. Α ρτεαῖ 
τεϊ σίου τενοϊυξτίοη 888 διτῖνεά. [οσ Δ] 15πὶ 
ἴῃ ὙγουβὮΡ ἰδ Δρο !βμεά, οὔτε ἐν τῷ ὄρει 
τούτῳ, εἴς., “ πεῖῖπας ἴῃ 1Π18 πιουπίδίπ 
πος ἰῃ [εγυβαιθτι,᾿᾿ Ἔχουν ΟΥ ὕσε- 
ξεγθη δ! ἶγ, “5181 γε ννοσβῃὶρ [88 
Ἑδιδπεῖ". Ννηδὲ ἀείεγπιπεβ {Π|8 “Βουτ᾽᾽ ἢ 
ΤΒε πιδηϊ εβίδιίοη οἵ αοὰ ἴῃ ΟὮ γί βὲ, απὰ 
ἴδε ργίποὶρὶς δππουηςεά ἱπ νεσ. 24 δηὰ 
ἱπιρίτεά π᾿ τῷ πατρί; ἴος αοἅ Ῥείΐηρ ἀν5ο- 
Ἰυξεῖγ “τῆς Εδίποῖ ᾿ 411 πιεη ἐπ 411 ρίδοεβ 
τουδὶ ἢὰνς δοςαββ ἴο Ηΐπῃ, δηά Ῥείπρ οὗ ἃ 
{κα πδῖυσε ἴο τηδπ᾽ 8 Ηδς Ἵδῃ οπὶν τερεῖνα 
ἃ δρίγἰτυδὶ ὑνοσϑῆὶρ. ΟΛ Αςὶβ χνὶ!. 29.-- 
Μετ. 22. ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε. 
Τῶε ἀϊδεϊηςιίοη Ὀεῖννεεη 1 εν βῆ δἀπὰ 84- 
τΤραλτὶτδπ ννογϑῃὶρ [15 ποῖ ἰῃ ἴῃς ἀϊβεγεπος 
οἵ ρίαςε, διῖ οὗἩ τπε οὔ͵εςξ οὗ ψοσβῃϊρ. 
ὙΠε πευῖεσ σγείεγβ δυβίγαςε υ ἴο (ἢ οδ)εοῖ 
οἵ νοσβῆϊρ. “Υοι ἀο ποῖ Κπονν {πὰ 
οὔ͵εοι οὗ γοὺυς ὑνοσβῆϊρ ; " βυρρεβιεὰ ὃν 
πε τῷ πατρί οὗ {με ρτεςεάϊηρ οἶδιιβε. 
(ΟΓ Αοῖἴβ χνὶϊ. 232. ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ 
ο . ὙΠα [εἰν 'νογβηίρρεά ἃ αοὰ 
Ψ8ο Πδά πιδάς Ηἰπηδεὶζ Κηοννη ἴο ἔπεπὶ 
ἵπ τπεῖὶς Βίβίοσυ ὉΥῪ Ηἰβ ρταςίουβ δηὰ 
βανίπρ ἀδαϊϊηρβ ὑἢ τπεπ. Ὑῆηδὲ ἰξ 5 
τὴῖ5 Κπονϊεᾶρε νυν ἢ 18 πιεᾶηῖ ἈρΡΡΕΔΓ5 
ἴῃ ἴῃς [ο]]οννηρ οἴαυβε: ὅτι ἡ σωτηρία 
ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν, ἰῃδί ἰΒ ἴο 58, 
Οσοά [458 πιδηϊξεδιεὰ Ηἰ πιεῖ δ ϑανίους 
ἴο ἴδε ]ενν8, ἀπὰ τπγουρῇ ἔπεπὶ ἰὸ δ]. 
“Α ροννευῇι τερυάιδιίοπ οὗ της ἸΠθοΥ 

ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 

Θεός - καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, δεῖ 
25. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ, “Οἶδα ὅτι " Μεσσίας 

ἔρχεται "" (ὁ λεγόμενος Χριστός ") “ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ 

24. Πνεῦμα ὁ 

ΨΕΙΟΣ πηαῖκεβ ἴ86 δυΐδοτ οὗ [πῖ8 αοβρεῖ α 
αεηεῖε οὗ δε βεοοηᾶ σεπῖυσ τ ἃ 
(ποβεὶς δπεραιἣν το 1 ἀαἰβαλ ἀπὰ [εὐν8,᾿" 
Ἐεγποὶ ἀ5.---νες. 23. Τδετῖε ἰ5 (818 ρτεδὲ 
ἀϊδιιϊηςτίοη δεῖνεεη ενν ἀπά ϑαπιαπίδη, 
ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα . .. καὶ ἀληθείᾳ, Ὀυὲ 
ποινητπβιδηάϊηρ ἐμαὶ ἴξ 8 ἴοὸ ἔπε 1ενβ 
αοά 848 Εβρεοιδῖν τενεαὶεὰ Η πιβεῖ 88 
ϑανίους, (ες ΒοὺΣ 848 πονν σοῦ ἤδη 
ἴδε ἰάδδὶ υνογβῃίρρειβ, ννπεῖπεσ εν οΣ 
ϑαπι)δγίϊδη, 5411] ὑνοσβῆὶρ {πε οπς υηϊ- 
νεῖβδὶ Ἐδίμεγ ἱπ εῤὶγίέ, ποῖ ἱπ εἴϊπος 
ΘετεἰΖίπι οὐ ]εγυβαίθηι, πὰ ἴῃ ἐγμέλ, ποῖ 
ἴῃ τπε βυπιῦο β οἱ ϑαπγαγίίδη οἵ }εὐνϑ 8 
ΓΒ ρ, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳφ. Το 
ἀείες!5 οὗἉ 411 ργενίοιιβ 'νογβῃ!ρ ἂς αἰπηεὰ 
δῖ; 811 ἰδὲ νναβ ἰοοδὶ δπὰά 411 τπδὲ ννᾶβ 
δΥτηδοϊς ἰβ ἴο ὃς ἰεἴς Ῥεππά. Δ οσβδῖρ 
ἰ8 ἴο ὃς (1) ἐν πνεύματι [οη ἐν Πεῖε, 5ε6 
ὙΝίπεσ, 528], ἰπ τῆς Ὠεᾶγί, ποῖ ἴῃ τΠἰ8 ρίδος 
ος (δι. Τῆς εββεηϊίαὶ [πΐηρ 18, ποῖ τπδὲ 
τῆς τίσι ρίαςε θὲ δρργεοδοῃεὰᾶ, θὰ {παῖ 
18ε τὶρδι βρίγις επῖοσ ἱπῖο ὑνοσβὶρ. Απὰ 
(2) ἰι ἰβ ἰο ὕες ἐν ἀληθείᾳ, ἱπ οοττεβροῃά- 
δῆος ὙΠ τεα]γ, ΟΠ 48 γεραγὰβ ἐπα 
οὔ]εοὶ ἀπὰ πε πιᾶπηεσ οὗ ψοσβῆίρ. ὙΤῇα 
ϑαπγατὶδηβ ῃδὰ ποῖ κποῖνῃ ἴῃς οὐ)εςῖ οὗ 
τπεῖς ἡγοσβῃὶρ: {πὲ [εν δὰ επιρογεὰ 
ΒΥΓΊ ΟΙ ἴδ ἰπ ὑνοσβρΡ. Βοίἢ (Πεδὲ ἀς- 
ἔξοιβ ΕΓ ΠΟῪ ἴο δε τεσηονεά, καὶ γὰρ 
ὁ πατὴρ. .. αὐτόν. καὶ γάρ ἰ8 ποῖ 
ΤΊΘΓΕΙΥ εαυΐϊναϊεπε ἰο γάρ, Ὀυξ τηυδὲ 
Ὅς τεπάεσεά, “Ἐὸοσ οὗ ἃ τοι ". Τῆς 
οδαγαςίεσίβις8 οὗ {π6 ἰάεδὶ ᾿νοσβίρρεγβ 
δανα Ῥδοη ἀεοίασεα ; πὰ πονν, ἰπ οοπ- 
Βετηδίίου, [εϑὺ8 δά άβ, “ Εοσ οὗ ἃ ἵπιῖ8 
1π6 Εδίδμες βεοὺκβ βυςἢ ἕοσ Ηἰβ ᾿ψοσβῃ!ρ- 
ῬεΙδἡ-ππνεσ. 24. Τα τσεᾶβοη οἵ 8] 
118. 18 Τουπὰ ἰπ τῆς ἀείετγπγπίηρ βίδιε- 
τλεπὶ πνεῦμα ὁ θεός, αοά ἰ5 ϑρίγιι. ΟΛ 
Αοά ἰ8 Χίρμε; αοὰ 185 ον. Τῇε ργε- 
ἀϊςδιίοη ἱηνοῖνεβ πιυςῇ ; {παὶ αοὰ ἰ8 
Ρέτβοπαὶ, ἀπά τους ἢ εἶδε, Βαξ ργίπλδτὶ! 
1 Ποῖς ἰπάϊςδῖεβ πὶ σά ἰ8 ποῖ πέροιεαϊ 
δηὰ «πογείοσε πεεὰβ πο επιρίε. Βδγεῖγ 
8 1πε διπάλιηεπίδὶ δος οὗ (οά᾽ 5 βρίγίτυ- 
αἰὲν οαττιεὰ ἰο αἰἱϊ 118 ςοποϊυϑίοπβ. Οὐ, 
7Άπι68 ἱ. 27; Κοπι, χίϊ. 1.-τονεσ. 25. ΤῊ 
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ἡμῖν πάντα." 
σοι." 

“Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς ; ἢ 
28. ᾿Αφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς 

πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 29. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 729 

26. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “᾿Εγώ εἶμι, ὁ λαλῶν 
27. Καὶ ᾽ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ἵν 

ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει - οὐδεὶς μέντοι εἶπε, “"Τί ζητεῖς; ἢ, 

Ὁ». ΡΒ], 
1.3; 11. 17, 

ἡ γυνὴ, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν ̓  χκενι τσ. 
“Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρωπον, ὃς 

1 φξθαυμαζον ἴῃ ΜΑΒΟΌΘΚΙ,; ΤΕ. ἱπ Εδῦ. 

εδὶ βιδίετηδηΐ γαῖθεσ ονεγσννεἶπ)β δηὰ 
ν]] ἄοτβ ἴπῸ ννοσῆδη. ᾿ἰλιγγίασε πρὸς 

τὸ τῶν ῥηθέντων ὕψος, ΕΠ γτΐυ 5, αἰϊες 
ΟΒτυβοβίοπῃ. ϑογηενδιὶ Παρ εβϑὶυ 516 
ἘρΡοδΙα το ἴδε Επδ] δυϊῃοτγίιυ, οἶδα ὅτι 

ἐσσίας. .. πάντα, ΤὮε ϑαπ)δγίϊδη 
ἐχρεςοίδιίοη οὗ ἃ Μεββίδῃ ννὰβ Ὀαβεά οἡη 
τπεῖς Κπον]εάρε οὗ Πευξ. χνῖ!., αη ἃ ομεσ 
ΑἸ] υβ᾽οη8 ἰπ πε Ῥεηίαϊευςῆ, δηὰ οἡ {πεὶσ 
ξΑυ]ΠἸτὶν ϑ 1 ἢ 1ενν 88}: ἰάθαβ. Ηεξ ννᾶβ 
Κποννῃ 848 Ηδβῃαὺ οὐ Ηδίμαρ, πε σοη- 
νεγίεσ, οσ 8385 Εἰ Μυπάν, ἴῃς αυϊάε. Εὸς 
ἴδε δβουτοςβ οὗ ἱπξοσπιχαείοῃ, δβεα νν εδίςοι᾽Β 
1πίγοά. ἐο Οοϑῥεῖς, σὮΡ. 1ϊ.,) ποῖβ 2. “1 
ΔΡΡρεβδῖβ ἴτοτῃ [οβερίλιβ (Α4{ πέ., χν]. 4, 1) 
δαὶ ἴῃ τη)6 ἰδῖθσ γβᾶζβ οἵὔ ἴπ6 ῥγοουγδῖοσ- 
ΒΠῚΡ οὗἩ ΡιΪαῖα, ἴπθγα νν88 ἂῃ δοίιδὶ γἰϑίπρ 
οἵ τῆε ϑαιηδγίϊδῃβ, ννῇο δββειη ες οἡ 
Μουηὶ Θετγίζίπι, ὑπάδσ τῆς ἱπῆμεπος οὗ 
{8ε8δεὲ Μεββίδπϊο Ὄὄχρεοίδτϊίοπβ. ἝνΒο 
οδῃ ΒΔ ἴπδὶ [ΠΕῪ ΤΠΔΥ ποῖ ἢανε Ῥεξῃ 
οτἰρίπδιν 86ὲ ἰπ τηοιίοη ὉΥ ἴδε ἐνεηΐ 
τεοογάεβὰ ἴῃ ἴδε Εὐυσίῃ Οοβρεῖ ἡ" 54η- 
αν. [ἴννᾶ8 Ηἰβ ρσορῃεῖίς Ἵπάοντηεπὶ 
ὙΠ οἢ ἘΠὶ8 ννοσηδη Ἔβρεοίδ!ν Ὀεϊϊενεά ἴῃ, 
“Ἡς ΨΙ (611 ὰ}ὰ8 411" ; δπὰ ἔογ Ηἰπι| δῆς 
ΔΒ ὙΠῈΡ ἴο νναῖτ.--τνετ. 26. Τῆς 
ΨΟπΊΔΠ᾽ 8 ἀαϑραίγίηρ δεν)! άἀεγπιεπε ἰ8 δὲ 
Οὔςς ἀϊδδίραιϊεὰ ὉΥ ἴῃς δπηουποεπηεης 
ἐγώ εἶμι, ὁ λαλῶν σοι. “ {παῖ βρεαῖς ἴο 
1ῆες δὴ Ηε." ὙΤῆϊβ ἀεοϊαγαιϊίοη Ηδ ννὰ58 
ἴτεε ἴο τῇδκε διηοηρ ἃ ρβεορὶε ν᾿ ποτα 
Ηε ςουἹά ποῖ θεὲ υβεὰ ἴογ ρο] εἰς] επά8. 
ΦὮΙ τὨϊηκ, ἴοο, ἰδεῖς Ψ}} θὲ (εἰς τὸ 
Ὅε βοπιειπίηρ ποῖ ΟἿΪῪ νεῦὺ Ὀεδαεῖα!, 
Ὀυξ νεῖν οἱιατγαςίεσγιδεῖς οἵ οὖγζ [ωοσγάὰ, 
ἰη Ηἰ8 ἀδοϊατίηρ Ηἰπιβεῖῖ ἢ στεδίοσ 
Ρἰαἰπηεββ οὗ βρεεοῦ ἴδδπ Ηε δδὰ Ηἰπι- 
8617 ὨΙΠεσίο ἄοπε ἐνεη το τπε Ὑννεῖνε, 
το τηϊβ ἀδεκ- πιϊπάεὰ δπά βίῃ - βιδϊπεὰ 
ψνοσῆδῃ, ννῆοβε βρίσγί τυ] παίυσε ννᾶβ 78ῖ 
Δννακεπίπρ ἴο 1 ὑπάεγ Ηἰβ ργεϑεπος 
πὰ Ηἰβ8 ννογάβ8᾽᾽" (ϑιδηίοη, χεισίσλ απά 
ΟἸιγίϑέϊαπη Μεξείαλμ, ρ. 275).---  ετ. 27. 
Βυξ [ι5ὲ δὲ {π|8 οτι εἰσὶ Ἰυποίυτε, ἐπὶ 
τούτῳ, ““οπ {Π|8,᾽ σᾶπὶε Ἠἰΐ8 ἐϊβοῖρ 68 
καὶ ἐθαύμασαν. Τῆς ἱπιρετίεος Ῥεῖῖοτ 
βου τῆς δεῆβε; “ΠΕ ννεσεὲ οηάετι- 
πα): τἴπε σδιυβεὲ οὗ ψοπάδσ δείπρ ὅτι 
μετὰ γνναικὸς ἐλάλει, “ἴα Ηδ ννᾶ8 
δρελκίηρ ἢ ἃ νοπηδη "; τΠϊ5 Ῥεΐπρ 
Ἰοτϑί ἄεπ το ΚδΌρ᾽β. “" ϑδγγθεὶ ἀϊοϊξ : ποη 
βδίυἱδης ἐεπιίπδπὶ οπηπίηο. “Ἴδε ννῖβα 

πᾶνε βαϊᾷ, Εδςῖδ εἰπις ἐπδὲ ἴδε πηδη ργο- 
Ἰοηββ σοηνεσβε ννῖτἢ ἴῃς ᾿ψοπηδῃ [{πδὲ 15, 
δἰβ οὐγῃ νν16] ἢ6 Ἵϑυβεβ ενὶ] ἴο ἢίτηβεῖξ, 
δηὰ ἀεβἰβίβ ἔτοπι ννογάβ οὗ Τπογδῇ δπά ἱπ 
ἴῃς επά ἱππογίῖβ Οθπίππογῃ " (Ταγΐοσ, 
Ρίνκε Αδοίλ, Ρ. 20; 8εὲε αἷβο ϑοβοεϊζρεῃ 
ἱπ ἰοο.). Βυῖ δπουρῃ πε ἀϊβοὶρ!εθ 
Μοπάετεὰ οὐδεὶς μέντοι εἶπε, “πο Οπε, 
δοινανεῖ, βαιά " τί ζητεῖς, “ννῆδι ἅτε γοι 
βεεκίηρ δ᾿ ΠΟΙ δνθῃ (δε τόσα ρεποσζαὶ 
ᾳυεβιίοη τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς, “ΨὮΥ ΔΓ6 
γου τλϊΚίπρ ἢ Πετῦ " ὙΠεῖσ βίϊεποα 
ψ 88 ἄυς ἴο τγενεγεποαε. ὙΠΟῪ ἢδὰ διγεδάν 
Ἰεασγηεδ παῖ Ης πδὰ τγεᾶδβοῃβϑ ἴοσ Ηἰβ8 
δοϊίοηβ ὑπο πιρῆς ποῖ 1ἴἰὲ οὐ τῃ6 
δυχέαςα.---Νετ. 28. ἀφῆκεν οὖν. .. 

νὴ. “ὍΤΠε νοπιδη δοσογάϊπρὶγ,᾽" ἔπδὶ 
18, θεοαιδβε οὐ [ἢ ἱπιεσσυριίοη, “Ἰεδ Πετ 
Ρίτο με," ἐογρειίηρ τῆς οδ͵εος οὔ πεῖ 
ςοπιίηρ, ἰπ ἴΠ6 ρτεδῖεγ ἀΐβοονεσυ βῆ6 πδά 
τοδάε ; δηὰ δβο ὑποοπβοίουβιΥ βῃονίηρ 
παῖ 86 πηεδπὶ ἴο τεΐωγη.---καὶ ἀπῆλθεν 

. ὁ Χριστός; ἀπὰ Μεπὶ ἴο ἴῃς οἰὙ 
Διά βᾶγβ ἴὸ 16 πηδῃ, εαϑιϊυ δοςςβδί υἷα 
δεσδυδβε Ἰουηρίηρ ἴῃ βτουρβ δ ἔπε ποιίεβὲ 
δου οὗ {π6 ἄδγ, ““ ΟοπΊε, 866 ἃ τη Ψῆ0 
το πη 4111 Ἄνεῦ ἀϊὰ ". Τῇε ννοπιδη 8 
Δὐδβοτγριίοη ἰπῃ ἐπα τπουρδε οὗ με ρσορῃει 
ἐπάονχηεπξ οαυβεβ Ποῖ ἴὸ ἔογρεὶ τῃ6 
8ῃδγης οὗ [ῃ6 ἀεοϊασαίίοη νυν ϊο ἢ μδά σοη- 
νἰποεὰ περ. 51:6 ἄοεβ ποῖ ροβίεἰνεϊν 
αἰῆγηι παι Ηδ ἰ8 τῆς Οπγίβε, θυϊ βανβ 
μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; ΤὨϊΐδΒ ἰδ 
ψν πὶ ρΓΑΤΩΠΊΔΓΙΔἢΒ 0811 {Π6 “ τεηίδείνε ᾿᾿ 
86 οὗ μήτι. Τῆς ΑΟΝ. “15 ποῖ 1Πϊ8 τη6 
ΟἸὨεῖβε ὁ" 15 ποῖ 80 οογγεςὶ 88 ΕΟ. “ ὕδῃ 
τῆϊ]8. Ῥ6 τὴ6 ΟΠ γίβε δ" Τῆς ϑυγίδο ἢδ8 
“185. ποῖ {πὶβ ρεῖπαρβ τῆς ΟΠ εῖβ ἢ 
Τῆς ΜΝυϊραῖὶς δ45 “ Νυπιαυϊά ἴρ86ὲ εβὲ 
ΟἸὨγίβιυβ ὃ ̓" [π᾿ 8οπὶεὲ ραββᾶρεβ οὗ [δς 
ΝΙ͂. (Με. νῖ!. τό, Αςῖβ χ. 47) μήτι ἰ8 
υιϑεᾶ ἴῃ αμπεβιίοῃβ ν᾽ Πἰοἢ ὄχρεοὶ ἃ ποῖα 
ἀεοϊάεά ἀπά εχοϊυβίνε περϑιϊνε πη [Ὡς 
βίτωρίς μή, “σεται ποῖ," “ποῖ δἵἱ 
411". δῖ Ὠεγα δηὰ ἴῃ Μι. χίϊ. 23 πιεσα 
ἄἀουῦε Ἔχργαββαβ ἰ5εῖ[, ἀουδι νυ ἱτἢ ταῖπες 
ἃ ἰεδηΐπρ ἴο 8ῃ δβῆηγπιδίῖνε ἀπαννεσ (οὐ. 
Ηοορενθεπ, δ οοίγίπα Ῥαγίέϊς., υπᾶξεγ 
μήτι; ἀπὰ Ραρεβ Ζεχίοοιι, ψῆεσε ἰδ ἰὼ 
τεηδεγεὰ “ οὗ εἰννα.᾽). Τῆς Οτεεκ σοτη- 
ταεηϊδίογβ υηΐϊτε ἰπ ἰδυάϊηρ ἴῃ 6 5Κ1}} νυν ἢ 
ΨΥ ΠὶοὮ τῆς τνοπηδη ἐχοῖεβ ἔπε οὐτίοδι ἐν οὗ 
18ε πῆϑη δηὰ ἰεδὰβ υἱπους βεεπιίηρς το 



730 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ἵν. 

Δ χνὶ!!. 35. εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα "μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χρίστός ; ἢ 
30. Ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 

ἘΠ 41. Ἐν δὲ "τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ, λέγοντες, 
ἐν. Αι ““Ῥαββὶ, φάγε." 42. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Εγὼ βρῶσιν ἔχω 

. 42. 
ς ὈοηεῖΣ, φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε." 332. Ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς 
νεῖ. 7. 

ἃ σοπεῖσ. ἀλλήλους, ““ Μήτις “ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; "ἢ 
ἔκ, Ἰησοῦς, ““Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 

Βατ- Η , ᾿ 
ἴοῃ, 4:13. μέ, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 

καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται ; 
ἐ Ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι ες 

Ἰελὰ. [Ευϊπυπλΐαβ βαγβ: τὸ δὲ μήτι 
οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός ; ἀντὶ τοῦ, μήποτε 
οὗτός ἐστιν; ὑποκρίνεται γὰρ, οἷον 
ἐπιδιστάζειν, ὥστε παρ᾽ αὑτῶν γενέσθαι 
τὴν κρίσιν.) --Ν τ. 30. ἐξῆλθον οὖν. .. 
πρὸς αὐτόν. ΤὮς πηεη, πιονεὰ ὈΥ ἴδε 
τνοπιᾶπΒ αιεβιίοη, ἰεἢ τΠ6 οἰτγ πὰ γνεσα 
ςοπηΐπρ ἴο ε50.8.---νεγ. 31. Βυῖϊ πιεδη- 
Μ ἘΠΕ ᾿ τῷ μεταξύ, Ὀεΐννεεη {πε ννοπλδη᾿ Β 
Ἰεανίπρ τπε 'νεῖ! δπά ἴδε τηεπ᾽ Β τϑῖυση ἴοὸ 
ἰϊ, πε ἀϊδοίρίεβ, μανίηρ ὃγουρῆς τῆς 
Ῥυτοπαβοὰ ἰοοὰ, ἀπά οὐδεγνίπρ [μὲ ποῖ- 
νπδίδπάϊηρ Ηἰβ ργενίουβ Παθευς Τεδὺς 
ἄοεβ ποῖ βῆδσε ἢ ἰΠ6πὶ, δα ῬῬαββὶ 
φάγε. Βυὶ ἱπ ΗἰἴΒ σοπνετβδίίοη ἢ ἴῃς 
Μολδῃ Ηἰδ [αϊίρις ἀπά υηρεσς μαὰ ἀϊ8- 
ἀρρελγεὰ, δῃὰ Ηε τερ ϊεβ (νεῖ. 32) ἐγὼ 
βρῶσιν. .. οὐκ οἴδατε. Ἰοῇῃη ἀοςβ ποῖ 
ἀἰβείηρυ θη θεΐψεεη βρῶσις Δπὰ βρῶμα, 
εατίησ δπὰ {πε τπίηρ εαΐεη, οὐ, νεῖ. 34: 
Ῥδυϊ υ8ε8 Ῥοΐ ψογάβ ἱπ {πεὶς ὑσορεῖ 
56η86, χα Οος. νἱϊ. 4, νί. 1. Δ εἶδ8. δηά 
οἴδετβ, βίγαπρεϊν ἐπουρῇ, τηρϊπιδίη τπδὲ 
βρῶσις ἢ45 Ὦετε ἰδ ΡΓΟΡΕΙ πιεδηϊην “ 8ῃ 
εατίηρ ". Ὑῆε ῥγοπουῃβ ἃγαε ετηρδδίϊς : 
1 ατὰ τείτεβδῃεἃ ὃν πουτγίβϑῃτηεης Πίάάδη 
ἔτοπὶ γομ. Τῆς ρτγοοῦ οὗ ψῃϊςῃ {πεν δὲ 
οὔσας μᾶνε ΌΥ Δβκιπρ οπς δποῖπες Μήτις 
ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; ““Θυγεῖ πΠοῸ οπὲ 
οἂη πᾶνε ὕγουρῆς Ηἱπὶ δηγίβίηρ ἴὸ 
εαι' Δ πεσ, Ρ. 642, 48 “ Ἔβρεοῖδὶ!ν 
Ποῖα ἱῃ ϑαπιατῖα"". Ῥεσῆδρβ δνίάδεποε 
εἰιδὲ 1εϑὺ8 δδὰ δυο δὴ ἀρρεᾶγαποβς 
45 ψουά ποῖ ἰοσδί ἃ δὴν ους οὔἤετίης 
Ηἱΐπι ἔοοά. Βυῖ νὰ τηυδὲ Κεερ ἴῃ νίεν 
πε εαβίες στιδπῆσγβ οἱ Οτίεπίδὶ [{{πὸ|--- 
Ψεῖ. 34. 6818 δῆβννεσβ ἔπεὶγ αυσβιίοη 
τπουρἢ ποῖ ρὺυὲ το Ηἰπὶ: Ἐμὸν βρῶμα 
οὐνον͵ τὸ ἔργον. ΜΝ εδίσςοιε εἰ κ8 της 
τεῖϊς υ86 οὗ ἵνα οσδη ὃς ἀϊδοεγπεᾶ ἤετζα ; 
“ἢς εχδοῖ ογπὶ οὗ (86 ἐχργεββίοῃ επὶ- 
Ῥδδβίβεβ δε ἐπά δηᾶ ποῖ ἴδε ῥγοὺδϑς, 
ποῖ ἴδε ἀοίηρ δηὰ βηϊβίπρ, δυὲ τῆ: 1 
ΤΑΔΥ ἄο δηὰ ἢπηῖβ". [,ἄσκε δοκηονν- 
Ἰεάρεβ ἰπᾶὶ [ἃ ἰ8 ποῖ δἰννᾶυϑθ εαβὺ ἴο 
ἀϊβεϊησυΐδῃ Ὀεῖνεεπ ἐπε οοποϊγυςιίοη οὗ 

34. Λέγει αὐτοῖς ὁ 

35. οὐχ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι " ἔτι 

ἰδοὺ, λέγω ὑμῖν, 

αὕτη οἵ τοῦτο Ψ|ἢ ἵνα ἀπὰ 8 ὅτι, 
Ῥυὲ ταὶ Ποῖα 1 ἰβ ροβϑίδ᾽ε ἴο ἀϊβογίπι- 
ἱπαῖε ; δηὰ ἰγαπβίδίεβ “ Μεῖπε ϑρεῖϑε 
δεβίεμε ἴῃ ἄεπιὶ Βεςέγεδεη," εἰς. Ιε ἰδ 
τους Ὀεζίοτ ἴο δε ἰξ δ5 τς ατεεκ ςοπι- 
τηδηΐδίοσβ δηὰ Ηοϊϊζπιαηη δηὰ Α΄ εἰ58 
τακε ἰϊ, 28 εαυΐϊναϊεπε ἴἰο τὸ ποιῆσαι. 
866 ἀβρεςία!ν 3 [οἢπ 4. [“' ϑοπιεῖίπγεβ, 
Ὀεγοηὰ ἄουδε, ἵνα ἰΒ υβεᾶὰ νῆετε τς 
βπαὶ εἰετηεηὶ ἰῇ τῆς δ6π86 ἰβ νϑῦυ πιυς ἢ 
ννελίκεη δα ---ΒοπλεῖΠ|68 ννῆεσα ἰΐ 18 παγὰ 
ἴο ἄξηγ τπδὲ ἴὲ 88 δορείμετ νδηϊβῃεά.᾽" 
Βιπιοοχ, Ογαριριαῦ, 177.) Τῆς ἰάδα τμδῖ 
τλεηίαὶ οἵ βρίγίτυ 4] εχοϊζεπιεπὲ δοῖβ 88 
ἃ ῬὨγβίοδὶ βιϊηγυΐδπὶ 18 σοπαου. Οὗ. 
ΡΙΔῖο᾽β λόγων ἑστίασις, Τίνι., 2) ΒΨ 
Ὑδυογάϊάεβ, ἱ. 70, τεργεβεηῖβ ἐπ (ο- 
τἰπι πίη δηὶραβδβδδάοιβ 88 βαγίπρ οὗ [88 
Αἰδεπίδηβ μήτε ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι 
ἣ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι. ϑ8εε 4150 Βορῇ., 
Εἰεείγα, 363, δπὰ τῆς αιυοϊδείοπβ ἰῃ 
ΔΜνειβιεϊη ; αἷδο Βσοννηῖπρ᾽β γα Ζιΐῤῥο 
1ἰῤῥὲ, “ἰοὸ Βηὰ 118 [πε ψνογ] ̓ 8] τηεαπὶπρ 
8 ΠΥ τπηεδὲ δηὰ ἀγίπκ". |6ϑ8 ἄοεβ ποῖ 
ΒΑΥ ἴμαὶ Ηἰΐδ πιεαὶ ἰ8 ἴο ὑὕγὶπρ {ἰνίπσ 
τνδίοσ ἴο ρδγοῆεά βουΐ8, θυς “τὸ ἀο τῆς 
ὙΠ οὗὁἨ Ηΐπι τπδὲῖ βοπὲ πηε, δπὰά ἴο δο- 
ΤΟΠΡ 5} Ηἱ8 τννοτῖ ". Εἰγβὲ, Ῥεσδυβε 
τητουρῆους ἰξ ἰβ Ηἰβξ αἷπὶ ἴο πιδκα 
Ἡ πλεῖ ἃ ἰγαηβράγεπου τγουρἢ ΜΒ ἢ 
1ῃ6 Εδίῃεσ πᾶν ὃε βεεῆ; δπά βεςοπᾶ, 
ὈῬεοδυβα τῆς ν}} οὐ σοά 158 ἴδε υἱεϊτηδία 
ΒΔ Ὀ1Ππν ὉΥ ἐεἸ]οννβῆὶρ ντἢ νΒΙΟ ἢ 41] 
Βιαπίδη οδασίἐν δηὰ δςῖίνε σοπιρδββίοη 
ἃτε σοπεπυδ!ν τεπεννεά.---νεσ. 35. οὐχ 
ὑμεῖς λέγετε, εἴς. ὙΠεδο νγογὰβ τηδῪ 
εἰἴποῖ τθδη “"Ατα γοὺ ποῖ βαυΐπῷ ἢ ̓ ΟΥ̓ 
“Ῥο γοῦ ποῖ βδὺ δ ̓ τῆδὲ 18, ἸΠΕΥ πΔΥ 
εἰἴπογ γείθγ ἴο δῃ Ὄχρσαββίοη δὲ υδεὰ ὈῪ 
τῆς ἀἰβοίρ]68, οὐ ἴο ἃ σοπιπίοῃ ρζονεσῦ. 
17 τῆε ἴογπιεσ, περ τῆς ἀϊδοὶρίε8. πδὰ 
Ῥιορδδὶν θεδη βρεακίπρ οὗ πε ἀξᾶγῃεϑϑ 
οὗ τλε ρῥσονιβίοπβ ἴεν δὰ θουρδϊ, ἀπά 
ςοηρταϊυϊδιπρ (ΠεπΊβεῖνεβ ἴπδὶ Παγνεβὲ 
Μοῦ ἃ ἰοννεῦ πε. Οἷς βἰτἰηρ ὃν {πὰ 
ΜΕΙῚ δηά Ἰοοκίπρ τουπά, βοπιε οὗ {Πεπ} 



30---30. 

λευκαί εἰσι δ πρὸς θερισμὸν ἤδη. 
λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν εἰς 
ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. 
' ἀληθινὸς, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. 
ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν "ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε ἄλλοι 
πιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε." 30. Ἐκ δὲ - 
τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν, ἢ τειν 

διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης, “ Ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα 

ΤΑΔΥ Ὦδνα ΟΔΒυ ΔΙ τεπιαγκεά παῖ ΤῆΟῪ 
ψεῖῈ ἴουγ τηοπίῃβ ἔγοπιὶ μαγνεδῖ. [π 
1η18 οα8ε ἴῃς εἰπε οὗ γδαγ ννουά δὲ 
ἀειετπιηεά. Ηδγνεβὶ Ῥερίπηίηρ ἴῃ Αρτὶ!, 
ἰξ νουϊὰ ποῖ ὃς Πεζεπιρεσ. Βυῖ τῃ6 
ΡῬῆγαβε οὐχ ὑμεῖς λέγετε ἰ5 ποῖ ἴδε 
παῖυγαὶ ἱπισοάυσείοη ἴο ἃ τεΐεγεποε ἴο 
δοπΊς ᾿γεβεηῖ τετηδτς οὐ ἴῃς ἀΐδβοίρ] 68; 
ὙΠΕΓΘΔΒ ἰξ ἰ8 [26 πδίυγαὶ ἱπιγοάυςτίοη τὸ 
ἴῃς οἰταιίοπ οἵ ἃ ργονεσῦ (Μδῖῖ. χνὶ. 2). 
ΤΒδὲ ἰξ ἰβ ἃ ργονεγῦ ἰ8 αἷδο δνουγθά ὈΥ 
ἴῃς πιεισίοδὶ ἴοσπι ἔτι τετράμηνόν ἐστι 
καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται. Νὸο ἴταρε οὗ 
Βυςσἢ ἃ ργζόνεῖρ π85 ὕξεεπ ἰουπά, θὰ τῆδὶ 
δόσε 5 οἢ βδυίηρ 5Βῃουϊὰ 6 οὐττεπὶ νγῶ8 
ἱπανιτδδῖθ, ἐπ 6 νναϊεηρ οὗ τπ6 Πυβραπά- 
τηλῃ Ὀεΐπρ τΥρίοδὶ οὗ 5ο τηυσ οὗ πυπιδη 
116. (Υν εἰβιεῖπ φυοῖεβ ἔγοπι Ονἱὰ (Η ἐγοίά., 
χνὶϊ. 263), “ δάπυς ἔυᾶ πιεδββὶβ ἰπ Πετῦδ 
ε5ῖ,᾽" δηὰ πιδὴν οἵδεσ ρβζβ1]618.}) [{π 18 
Ψ 85 ἃ ῥγόνεγῦιαὶ εἼχργεββίοῃ ἴο ρῖνε Ἔεη- 
οουγαρεπηθηξ ἴο ἢ δόψεσ, ἵνὲ οδηποὶ 
ἱπίεσ ἴτοπὶ 18 υ56ὲ δετε ἴπαὶ πε {ἰπὶὲ 
νν 285 Πεσερεσ. Ους ]ογὰ αυοίεβ ἰξ ἴοσ 
δε βακε οὗ (ες Ἴςοηίγαβδε δείψεεη ἴπῸ 
οτάϊμδσυ γεϊδιίοη οὗ μαγνεϑβί ἴο βεδά- της, 
πὰ τπδὶ ψν Ὡς ἢ ἘΠΕΥ σλη τεσορηΐβε ὉΥ 
πδίηρ τῆς τ ἐγεβ.---ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλ- 
οὺςφ ὑμῶν... .. Υους Παγνεβῖ ἰ8 δἰγεαάν 
ετε. γαῖ τῆς ἀΐδβοιρίεβ βεα ννἤεη {ΠΕῈῪ 

1π|τπ εἰς ἐγ ε5 ἔγοπὶ τη εἰς ἔοοά 15 ἔπε ογοννὰ 
οὗ ϑαπι)αιίϊδῃβ σγίρε ἴοσ {πε Κιηράοπι 
ἀπ πον Ἀρργοδοπίηρ ἔπεσ. [π ϑαιηδσία 
ἃ ἰοὴξ ἔπηε πιρῆς πᾶνε Ῥεεη εχρεοϊεά 
ἴο εἴαρβε Ὀείννεεῃ βονίηρ δηὰ γεδρίπρ ; 
Ῥυῖ ποϊ--λευκαί εἰσι. . . {πε ἢβεϊάβ 
ἅτε αἰγεδάν τὶρε ἔογ ουτεῖπρ. [λενκαί 
Μνειδιείη 11 5τγαῖεβ ἴσοπι Ον!ά, “ πιαῖυγὶβ 
αἰδεξοῖέ ταβϑϑὶβ τὶ βεῖβ᾽᾿""' ἘΝ εσ. 36. καὶ 
ὁ θερίζων... ΝΥ. Η. οεἷοβε νετ. 35 ΜΠ 
θερισμόν ἀπὰ Ὀερὶη 36 ἤδη ὁ θερίζων. 
Αἰγεδλάγ, δηὰ ποῖ δε ἴουτγ πιοπῃ8 
νναϊτίηρ, ἴῃς Παιναβῖοσ ἢδ5 Πὶ8β γεινδλσὰ 
δηὰ ραΐπειβ ἔγῖς τὸ 16 εἴετηαὶ. ΤΠα 
ΤΕΆΡΕΙ ᾽ἠδ8 ποῖ ἴὸ νναϊῖ, θυῖϊ ἐνεῆ πον 
δηά ἰῃ οπε δηὰ ἐῆε βᾶπὶε δοϊίοῃ ἥπάβ ἢΐ8 
τενατὰ (,7. 1 Οογ. ἰχ. 17) δπὰ ρδίμεσβ 
ἴδε ρτεαῖ ργοάυοε οὗ τιῖβ ννοτἁ ἡ ῃ]ς ἢ 
ΠΟυΣΙΒΠ 65 ποῖ πιεγεῖν ᾿ΠΓΟῸΡὮ οπε γἱπίεσ 
ἘΠῚ πεχὲ γεαγ᾽Β οσἵορ [8 βαϊπεγεὰ Ῥυΐ ἴο 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

46. Καὶ "ὁ θερίζων μισθὸν ε Αεὶο ΠῚ 

ζωὴν αἰώνιον - ἵνα καὶ ὁ σπείρων ἢ 43. 
37. ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ τ Έος, ἴα, 

1241 

(οὶ. 

18. 2 Τίσα. 
ἰϊ, 6. 

ἱ Μίς. νἱ, 15. 
κεκο-) χίχ. 35. 84 

Οἤ σου. ἷχ. 

48. ἐγὼ 

χχίν, 13. 

1:|π εἴεσηδὶ.---ἶνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαί 
καὶ ὁ θερίζων, “ῃδὲ ἀοῖνες ἀνὰ, ἔσαμ 
ΤΑΔΥ τα͵οῖοα δῖ οπε απηά ἴδε βᾶπι (ἰπ|ε "", 
Ηετς διηοηρ ἴῃ ϑαγηδγδηβ (5 ἐχῖγα- 
οτάϊ ασΥ βρδοΐδοϊα 5 δεεῃ, 6818 {Π6 
Θονεῦ δηὰ {πε ἀϊδοὶρίεβ 18 γϑᾶρεῦβ 
ννογκίπρ δἰπιοϑὶ βἰ πη] απθουβῖγ. ἕο 
αυΐοκὶγ Βαὰ {πὸ οσορ βργιπρ ἴπαὲ ἐπε 
τΘΆΡΕΓΒ ἰσοὰ οἡ ἴῃς Πεεῖβ οὗ [8 ϑοννοσ.--- 
Ψψετ. 37. ἐν γὰρ τούτῳ. Εοτ ἴῃ {15, 
ἴ.ε., ἴῃ τᾷς οἰτουτηδίαποδβ Ἰαλίπεὰ ἰπ 
τῆς Ο]Ιοννίπρς νεῦβα, πδπιεῖγ, ἴἢδὲ 1 πᾶνε 
Βεηΐ νοῦ ἴο σεᾶρ ψ δῖ οἴπεγβ βοννεὰ, ἰ8 
πε βαγίπρ νεγιβεά, “οπς βονεῖῃ δηὰ 
Δηοῖδες τεδρειῃ "᾽.--τὸ λόγος, “πε 88γ- 
ἱηρὴ; οὐ τ Τίπι. ἱ. 15. 1, εἷἴς.--- 
ἀληθινός νους τῆς ἀτίῖοῖε 18 πα ῥσεάϊ- 
οαῖε ἂπὰ βοδγοεῖν Ὄχργεβδεβ ἴπαὶ 6 
βαυΐῃρ τερεῖνεβ ἵπ πε ῥγεβεπὶ οἰσουπ)- 
βίδηοθβ [18 ἰάδαὶ {1 ΑἸσηθης, γαῖμπεσ τῆδὲ 
ἴδε βαγίηρ ἰβ βδῆονγῃι ἴο Ῥ6 ρεπυΐπα; τῃ8 
βαυΐπρ ἰβ ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ 
ἄλλος ὁ θερίζων, νατίουιβ ἴοτπη8 οἵἩἨ νης Ὦ 
ἃτ6 ρίνεη ΟΥ̓ ΝΥ εἰδιείῃ ; 45, ἄλλοι μὲν 
σπείρουσιν, ἄλλοι δ᾽ αὖ ἀμήσονται, “" εἰς 
νοβ ὕοῃ νοῦίβ᾽"; οὔ Ἰοὺ χχχίὶ. 8; Μίοδιι 
νί. 15; Πδαϊ, νἱ. τὰ. [“1Ἰὸ ννᾶβ8 οδ]εοϊεᾶ 
ἴο Ῥοπρεν ἴδαι πε σᾶπεὲ ὕὑροη τἴῃὰ 
νἱοϊοτγίε8. οἱ [συ] } 8 δηὰ ραϊπεγεὰ πόδα 
ἰδυτεῖβ νυ ῃὶς ἢ Ψψεσε ἀπε ἴο ἔπε ἔοσίπε ἀπά 
νδίουσ οὗ δηποίποσ,᾽" ΡΙυΐασςἢ.]---  εσ. 38. 
Τῆς Ἐχεπιρ βοδιίοη ἴῃ οὐ 1 οτά Β πιϊπὰ 
8 ρίνεη ἰπ ναζσ. 38, 'νῆεγα {πῸὶ Ῥγοπουῃβ8 
ἐγώ δπηὰ ὑμᾶς ἅτε εἐπιρῃαδίίς, “1 βεπῖ 
γοὺῦ ἴο τεᾶρ. ὙΜμεη ) ἨἩοϊιζιμδπη 
1{ΠῚΠΚ8 τῆ ραβὲ ἴδηβεβ οδη οἠΐυ ὃς 6χ- 
Ρἰαϊπεὰ δ βροκβη Ὁ ἴδε ρἱογβεά 1, ογὰ 
Ἰοοκίπρ Ῥδςκ οη Ηἰβ 981] οἵ τῆ ἐνγεῖνε 88 
Αροβεῖεβ. Τῇδὶ 8, (ῆς ννογὰβ ψεσα ποῖ 
ἐροοα 88 οδπ σεϊαῖεϑ. Βυῖ πιᾶὺ ποῖ 
πε τείεγεηςε δε ἴο τῃς θαριί βίη οὗ ΠΙΊΔΠΥ͂ 
Ὁ {πε ἀϊδοῖρ 68 ἰη πε ργεςεάίη ρ πιοπιῖβ ἢ 

᾿ἶδ νου Ἱά ὃς αυϊῖα ἃ πδίυγαὶ δηὰ ουνίουβ 
τεΐεσεποθ. Τἢς ψοσκ ἱπ ]υάδλεα ψῃϊοῃ 
7υδείθεβ τῆς ῥγείεσγιιεβ ννὰβ πονν δἰϊυάεὰᾶ 
το, Ὀεοαυδε πον ἀραίῃ ἴδε βάτης ἀϊνί βίοῃ 
οἵ ἸΑΌΟΌΣ ἰβ ἀρράσεηῖ. Τῆς ϑαπιδγίίδπβ 
οοπὶς ποῖ Ῥεοδυβε οὗ δηγιπίηρ τῆς ἀϊΐ8- 
οἰρῖεβ δά βαϊά ννῆϊ]ε πιακίηρ ρυγοῆδβοβ 
ἴῃ τς ἴονῃ, Ὀὰὲ θεσδυδβε οὗ πεῖς Μδβίογ 8 
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11. ν.3. ἐποίησα." 40. Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ' ἠρώτων 
ταὶ. 
ὭΣ 

40. 
ας. χὶ. 

αὐτὸν " μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς " καὶ " ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 41. καὶ 
πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 42. τῇ τε γυναικὶ 
ἔλεγον, ““Ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν - αὐτοὶ γὰρ 
ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου, 

ὁ Χριστός."} 
ο Μκ.!. 14. 

Μι. ἱν. 
. 43. Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ " ἀπῆλθεν 3 εἰς 

ΠῚ τὴν Γαλιλαίαν. 44. αὐτὸς γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν, ὅτι προφήτης 

1 Χριστος οτηἰτἰεὰ ἴῃ ΒΟ νυΐρ. ἀπά Μειῃρῇ. ; ἰουπά ἴῃ ΑΟἾΌΙ1,.. 

3 Οπιῖξ καὶ ἀπηλθεν στ ΜΙ ΒΟΡ, Τ΄, Τί, ΨΝΗ. 

ταἱκ ἢ ἐπε Ἡψοπιδη.---γν. 390-42 Ὀτ εν 
ΒΠ| ὩΡ ἴῃς τεβϑι}}15 οὗ τῆς 1,ογά᾽ 8 νἱ5ἰξ.--- 
Ψεῖ. 39ς. Ουὲ οὗ ϑγυοδασ την οἵ ἴδε 
ϑαγηδλγίϊδπβ δεϊίενεὰ οὐ Ηϊπι.0 Ττῆΐβ 
ἴδ ψνὰ8 τῆς σεβυϊὲ οὐ (ἢε τνοπιδᾶη᾿ Β 
τεδεϊπιοην, διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς 
μαρτυροῦσης ; δεῖ (εδίϊτηοτΥ Ὀείηρ, εἶπέ 
μοι πάντα ὅσα ἐποίησα.---Ν ες. 40. ὙΠεῖς 
αι ϑῃμοννεᾶ ᾿τβεῖ ἢ ἴῃ ἂπ ἰηνιϊδιίοη τὸ 
Ηἰπι ἴο τεπιδὶη υἱτἢ τπαπὶ ; ἴῃ σοπιρίαπος 
ΜΙ νΒΙ ἢ ̓ηνϊἐδείοη, ἱπιργεββῖνε 45 ςοπὶ- 
ἵπρ ἴτοπιὶ ϑαπηασίίδηβ, Ης σεγηδϊπεὰ ὑνὸ 
ἄλγβ.--- σεῦ. 41. Ὑῆα τεβυΐὶ ν88 τῃδι 
πολλῷ πλείους, ἃ [Ὧτ ἰάτρεῖ ἡυπιρεσ τ Δπ 
Βαά δεϊϊενεά ονηρ ἴοὸ (ες νοσηδη 8 
τερογῖ πον Ῥεϊϊενεά διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 
οη δοςουηῖ οἵ δῖ {πεν Πεδγὰ ἴτομ [6ϑὺ8 
ΗἰπΊθε!, ΤῊ ἰβ ἃ ἰδ ἀρργονεὰ ὃῪ 
]οῆπ, Ὀεσαυβς δδβεὰά ποῖ οπ πηΐῖγϑο θβ 
Ῥαυϊ οη 186 ψοζὰ οἵ Οἢγίϑβι.---οὐκέτι. .. 
καὶ ο Νο ἴοηρεγ ἀο ννε δεϊϊενε 
ΟὨ δοοοιηΐ οὗ γους ἴδκ [λαλιάν, ποὲ 
λόγον], ἔος ννε οὐζγβεῖνεβ πᾶνὲ πεζὰ δηὰ 
Κπονν. Ὑηῖβ οουἹά οἷν θὲ βαϊὰ ὃὉγ ἴῃοβα 
ΜὯΟ ψεηΐ οὐ ἢγϑι ἴσοτι ἴῃς ςἰἴγ, ποίΐ Ὀ' 
1ῆοβε δὴν πόσα ννῆο δῇεγιναγάβ μεϊϊενεά. 
ὙΠΕΥ [εἰς ἔπδς {πεῖς (δ ἢ ννὰβ πονν ἥγπιεῖ 
δηὰ βιγοηρεγ, πηοσε ΨΟγὮΥ ἴο ὕες οἰ ]εὰ 
ἤαϊιῃ. ὙΤὨΒ πιδῖυτα Ὀε εἴ ἐχργεββεά ἰτβεῖ 
ἴῃ τῆς οοπίεββίοη οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ 

τοῦ κι ὁ Χριστός. Τῆς τ{|ὲ 
“ϑδνίουσ οὗ ἴπ6 νου ᾽" νγᾶ8 οὗ σοιγβε 
Ῥτοπιριεὰ ὃγ ἴῃς τεαςΒίπρ οἵ 688 Ηἰπι- 
5ε10 ἀυσίπρ Ηἰ5 ἴννο ἀδυϑ᾽ τεβίάεποες. Τὸ 
ΒΌΡΡοΒβε, ἢ δβανεσγαὶ ἱπιεγργείεσβ, ὑπαὶ 
ἰε ἰθ ρυξ πο τῆς πιουῖῃ οὗ ἔπε ϑαπγαγιδπβ 
ὈΥ ἴπε ἐνδηρεῖδε ἰβ ἴο βυρροβς {δδὲ 
ἀυτγίης ἴπεβεὲ ἵνο ἄδγβ ]68ὺ8 ἀϊά ποῖ 
ἀϊβοῖοδβε ἴο ἰῃεπὶ παι Ηδ ννδβ ἴῃε ϑανίουσ 
οὔ τῆς Νγοσά, [“1ἰ ργοῦδοὶν δεΐοη 8 ποῖ 
ἴο ἴῃς ϑαπιδγίξαπβ δαΐ 9 τῆς δνδηρεὶ ϑβῖ. 
Αἱ πε εαπὶς {πη ἰξ 18 ροβϑίδὶς τπδῖ βυςῇ 
8η ερίτπεῖ πιῖρῃξ "6 εἰηρίογεά Ὁγ {Ππεπὶ 
πλεγεὶν 88 ΒΥ ΟηὙτηουΒ ΜΠ ὁ Μεββίδῃ " 
-- δαπάδυ. 
ουδὲ 88 Ὀεθη οδβὲ οη τῇς πἰβιοσίο 

οἵ τηϊ8 πασταῖϊνε ὃν Βδυσ, ψῆο ἘὨϊπῖκβ 86 
ψοπίδη ἰ8 ἃ ἴγρε οὗ βιιβοερείδ]ς πεδίμθη- 
ἄοπι ; δπὰ ΌΥ ϑίγδαυββ, ννῆο {πίη ἰξ νὰ 
ἱπνεπίεά ἔοσ ἴπε ρυγροβε οὗ βῃονίπρ ἴδδὲ 
1688 Ῥεγβοη δ Υ ἰαυρδὲ ποῖ οηἷν ἰῃ 
(411|ὲς, 1 πάλεα, ἀπά Ῥεζεα, θυ ῖϑο ἰῃ 
ϑαπηδσίδ. “ον παῖυσγαὶ ἴῃς τεπάθῃοῦ 
ἴο Ρεγίεςϊ [π6 ἄρεπου οὗ }εβι.5, ΕΥ̓ τεργο- 
βεπεπρ Ηἰἶπι ἰο βᾶνε βοῖνη ἴπε μεᾶνεηϊν 
δεεά ἴπ ϑαπ)ατία, (ἢπ8 εχίεπάϊηρ Ηἰἶβ 
Μιπίθίσυ τβγουρῇ 411 ραγὶβ οἵ Ραϊεβεῖπε ; 
ἴο ᾿ἰπιῖξ (ἢς βἴοτν οὗ τε δροβίίεβ δπὰ 
οἴδεσ ἐεδοθεῖβ ἴο ἐπδὲ οὗ δεῖπρ ἴδε πιοσα 
τεᾶρετβ οὗ τῇς ἢαγνεβὲ ἴῃ ϑαγηδγίᾷ ; δηὰ 
ἴο νυ (58 ἀϊδιϊποιίοη, οἡ ἃ βυϊίδῦ]ς 
οσοεβίομ, ἱπῖο ἔπε τπου τῇ οἵ 7εβ8ι5]" 
Ἠο]εσπιδηη 8 ἰάεα οὗ (Π8 βεςτίοῃ οὗ δα 
Θοϑρεὶ [8 βίπηασ. Τῆς βοιϊεῖουβ οπαγαςίες 
οὗἨ ἴδε παγγαῖϊνε βεεπὶ8δ ἰο ὃς πιδίη]Υ 
αβεά οἡ ἰΐβ ρτεδὲ βἰρηϊῆςσαπος ἔοσ τῇς 
1 οὗ Οῃγῖβε. Αβ ἱ{ τῆς δοῖυδί Ἔνεη(β οὗ 
Ηἰ8β 1 νεσα ποῖ βἰρηίβοδης. ϑίγεββ ἴοῸ 
18 Ἰαϊὰ ου ἐδε οἰγοιιπιβίαπος ἐμαὶ δπιοηβ 
δἰπιρῖες Ῥεορῖεβ 411] βιγίκίπῃ ἱποίδεπεβ, 
ςοπνεοσβδίίοῃβ, σεοορτιτἰοηβ, ἴᾶκε ρἷδοα 
δὶ ννεῖ]18.. [πῃ οἵπο τνοσάβ, ννε]18 ἃσε 
ςοπιπΊοη τηξειπρ-Ρίδοςβ, τπεγείοσς (δῖ 
τηδειϊίηρ δὲ ἃ νγῈ}} σαπηοὲ ἤᾶνα ἴδκδη 
Ρίδςος. 

νν. 43-54. Ἴόξιις ῥα5:ες5 ἱμίο Οαἰϊῖεσ 
απὰ ἐδεγε ἀεαὶς ἐπε σον οὔ α ποδίενιαπ.--- 
γεσ. 43. Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας. “Απὰ 
ἴτε ἐλε ἔνο ἀδυβ,᾽" βεὲ νεῖ. 40.---ἐξῆ 
ἐκεῖθεν, “Ης ἁἀερατίεὰ {πεηςς,᾽ ἐν ., 
ὅτοπὶ ϑυοδασ.--αος τὴν Γαλιλαίαν, ““ἱπίο 
ΟΔ1116ς,᾽ ςατεγίπρ ουὔἱ τῆς ἱπιεπείοη ΨὩ Ομ 
δαὰ Ῥγουρῆς Ηἴτη ἴο ϑυοῆασ, ἱν. 3.- 
γε. 44. Τῆς γϑάβοη ἔος Ηΐδβ ρζ ἱπᾷ 
ἴο ΟΔ1|Π|ες 15 ρίνεη ἱπ νεσ, 44.---αὐτὸς 
γὰρ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν, “ἴοτ [6805 
Η ἰπλ86 17 ἐεκιϊβεὰ ",, ἢς αδνδηρεῖίβε 
τνουϊὰ ποῖ δᾶνα Ρτεβυσηεά ἴο δρρὶν ἴο 
7εβὺ8 τδια ῥγονεσθιδὶ Ὄχργεββίοη, προφή- 
τῆς. .. οὐκ ἔχει, δυϊ [ε805 Η:πιεοϊξ 
υβεά ἴἰ, ΤΠ βαυίπρ οπιδοάϊεβ ἃ ςοπιπιοη 
οὐϑβεγνδιίοη. Μοηιαίρης ςοπιρίδἰπεὰ παῖ. 
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ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 
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45. ᾿ Ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν ΡΊΚ. ἵν. “.. 

Γαλιλαίαν, “ ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ἃ ἐποί- αἱ. χ:. 

ἢσεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ ̓  καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν 
ἑορτήν. 

46. Ἦλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς " πάλιν εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου τ ἢ. τ. 

ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον. 

ἐπ 18 οὐστὶ ΠΟΠΕΓΥ ἢς δά ἴο ρυσοβᾶβα 
ῬυΔΙβμεσβ: ψ1]ς εἰβαννῆογε ΡῸ ] ἰ5ῆετβ 
Ῥυτοπαβεά πἰπη. Τῶς ἀϊηςυν 11ε8. ἰη 
τῆς ῥγεβεηὶ δρρ]!οδιίοη οὗ ἔδε βαυίηρ. [ἢ 
Θαϊΐεε νγὰ8 Ηἰβ "" δι ποσίδπά,᾽" ἴονν οδῃ 
Ηξε υβε 118 ργονοσῦ δἃ5 ἃ γεᾶβοῃ ἴοι Η 8 
ξοίηρ ἱβετε ἡ Τὸ εβοᾶρε {πε ἀϊ βίου ΠΥ 
Οὐεὶ!, ἐο]οννεά ὃγ Οαίνιπ, ατοιίυβ, ἀπὰ 
ΤΩΔΩΥ ΙΏΟΙΕ, βᾶγ8 Ναζαγείῃ ννὰ8 Ηἱβ 
πατρίς, ἀπὰ Πεῖε [ἀναγκαίαν ποιεῖται 
τὴν ἀπολογίαν τῆς παραδρομῆς) ἢε 
δδδίρῃβ ἴῃς τεᾶβοη [οσ Ηἰβ ραββϑίιιρ ὉΥ 
Ναζᾶγείῃ. πατρίς ςἂη ὕες υξεὰ οὗ ἃ 
ἴονγῃ 28 ἷπ ΡῬΏΪΟΒ 1.65. αὦ Οαΐμνι, 
Αγερρα βαὺβ ἔστι δέ μοι Ἱεροσόλυμα 
πατρίς (ΚΥρκε). 8εε αἷβο Αςἢ}11ε8 ΤΑῖ,, 
22; [,κ. ἰν. 23. Βυΐ ἐς οδ]εοϊίοη ἰ5 
ἴδδι υκκ. ἐε}18 υ8 Ης ἀϊά γο ἴο Ναζαγείῃ. 
Οτίρβεη βαὺβ ᾿υάδελ νγ88 ἰῃς πατρίς τῶν 
- ὧν ; δηὰ [ὕοκε, ννεβίοοιι, Εειῆ, 
δηὰ οἴδειβ δεϊϊενε ἰπδὶ Ἰυάδεα ἰ8 Βεγα 
τοεᾶπ; δηὰ μδὲ 1εβυ8, Ὁ εἰτίπρ ἴῃς 
Ῥιονεσῦ, ρίνεβ ἴῃς τεδδοῃ ἔος Η18 γε͵εο- 
τίου ἰπ Τεγυβαίεπι. Βυΐ 118 18. ουὲ οὗ 
Ρῖδλος, 18 Ης δαά ἴοηρ βίπος ἰεΐ [εγὰ- 
βΒϑίεσθ. Μεγες {πίπκβ ἴῃς τηξαπίπηρ ἰ8 
ἴδαι Ἰοβυβ Ἰεῆ ||: ἰπ ογάεσ ἴο βιῦ- 
βιδηεδίε Ηἰβ Μεββίδηϊς οἷδίπὶ ἴῃ [6γὰ- 
βαΐετη, δηὰ {πὶβ πανίηρ ὕεεη δοςοπι- 
ΡΙβῃεά, Ης τεϊυσηβ ἢ Ηἰ5 ογοάεπεῖαὶβ 
ἴο Ηἰβ8 οὐνψῃ σουπίσυ. ΤῊΪϊβ ἀρτεεβ ἱἢ 
γεῖ. 45, “" Βανίηρ βεεῃ ἐδε πηΐίγϑοϊεβ νυν μος ἢ 
Ης δαὰ ἄοπε ἴπ Ϊ}εγυβδίεση ἡ. Ψνεῖββ 
ἱπίεσγργειβ ἴῃς ψψογάβ 88 τηεδηΐϊπρ ἴμδῖ 
7εβυ8 Ἰεανεβ ϑαγηδλγίβ, ῆοσε ποποὺσ πδὰ 
σοπλα υπδ!ἀάδη, ἰπ οσγάοσ ἴο ἐνόκα ἕλῃ απὰ 
Βοπους ννὮετε 88 γεῖ Ης ῃδὰ ποηὲξ: ἴδ 
ςοπείηυϊηρ {πε πατὰ νοσκ οὗ βονίηρ δὰ 
Ἰεανίηρ ἴο τῆς ἀϊδοῖρ[ε8 ἴῃς ρ᾽δά παγνεβί- 
ἴῃρ. Τῆΐδβ ᾽8 ἱηρεηίουβ; δυῖ τπΠε οὈνίου8 
ἱπιεγργεϊδείοη 18 ἐπὶ νμΐοῃ ἤπάβ ἴῃ τῆς 
δἰδίεπηεπί (νν. 43, 44) ἃ τοβιιπηριίοη οὗ ἴῃ 6 
τιασταῖϊνε οὗ νν. 1-3, Ὡς μδά δεθη 
ἱπεεσσιριεᾶ Ὀγ ἴῃς δοοουπὲ οὗ τῆς 1, οτά᾿'β 
Ἐχρεζίεποα ἱπ ϑαπιδείδβ. Τηδῖ πασγδῖνα 
Πλά αββίρῃεά δβ8 ἴδε γεᾶβοη ἴοσ οὖσ 
1ιοτά 8 Ἰεανίπρ ᾿υάλεα δηὰ πιακίηρ ἴοσ 
Ὅ411ες, Ηἰδ οὐντὶ ονες- ρορυϊασίεν, ννὩοἢ 
τβγεαίεπεά 6 Το] βίου τυνῖ ἢ τ8ς Ῥαγίβεαβ. 
Το δνοίά ιπἰβ Ης ροςεβ ἴο τες, υνῆεις, 
88 Ης Ηἰσηβοῖ βαϊὰ, τῆογα ννᾶβ {Π|π|6 σίβκ 
οἵ Ηἰ5 Ὀεΐπρ ἴοο μίρἢϊγ Βοπουτεά.---Ν ες. 
45. Νείιδες ἰ8 οὖν οἵ νεῖ. 45 ἱποοῃδίδίεης 

καὶ ἦν τις " βασιλικὸς, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν 
8 εσε οὐΐγ 

δὲ ευδεῖ. 

νἱ τη ἷ8 ἱπιεγργεϊδείοη, [ὲ τηογεῖν οοπ- 
τίπυεβ ἴῃς παιζβδιίοη: “ψβθη, τπεη, Ης 
οδπια ἱπίο Ο411|6 6". ὙΠε ἱτηπιεάϊαϊς 
τεϑυϊε οὗ Ηἰβ σοπηίπρ Ῥγὰ8 ποῖ ννῇῆαι Ηδ 
δηιοὶραϊεά, ἀπά τποεσείογες ἐδέξαντο ἰ5 
ἴδγυδὲ ἱπίο 86 δπιρμδεῖς ρίδοα, “ἃ ννε]- 
οοπε ΨᾺ8 δοςοσάδβά ἴο Ηἰπ) ὉγῪ τα 
ΑΔ! Πεαπ8᾽. Απὰ {Π|8 ὑπεχρεοιϊεὰ τεβοϊε 
8 δΔοσουπιεὰ ίοτ ὈΥ ἴδε ἔαςϊ βίας, πάντα 
ἑωρακότες... εἰς τὴν ἑορτήν ; {πεν Παά 
Ὀεεη δ {πὸ Ῥάββονεσ δὲ [δγυβδίθπῃ, δηὰ 
δὰ 5βεεη 411 Ηε δὰ ἄοπε ἔμετε. “ὙΠῈΥ 
τεςεϊνεά Ηἰπὶ.... οὐ δοοουηΐ οἵ Ηἰβ8 
ἴδπιε ἴῃ }εγυβδίθτη, ἴῃ πιείσορο δ, νυ ἢ 
δεῖ {πετὴ {πε (Ἀϑῃίοη ἴῃ ἐποὶγ δβεϊπηδία οὗ 
τξῃ πὰ πίπρβ" (ΑἸξογά). Ασοοτσάϊηρ ἴο 
1οῃπ᾿β υϑιυδ] πιειπῃποά οὐὨ ἀϊβεϊηρυ τη 
νδιίουϑ Κιπάβ οἵ ἰδίῃ, (Π18 ποῖς 18 ἐπϑετιοᾶ 
ἴο ΨΨΑΡῃ πε τεδάθς ἵπδὲ ἴῃς σεςεριίοη 
νγ» 858 δϊεσ 411 ποῖ ἀξερῖν στουηάεά, δπὰ τὸ 
Ρτερᾶγε, ἴοσ ἴῃ βιδίεπιεπὶ οἵ νεσ. 48. 
[ἦλθον, ἀπά ἐνεη ἐποίησεν, τηᾶγν Ῥε τεη- 
ἀεγεὰ ὉΥ Ρἱπρετίες!8.}--  εσ. 46. ἦλθεν 
οὖν ὁ ᾿Ιησοῦῆς. Μδγ ψ6 σοποϊιάς ἔστοτι 
πε οἰτουπιδίδποα [δὲ Π0 πιδπείοῃ 8 πιδάα 
οὗ τε ἀϊξοῖρ᾽εβ ὑπῃ] νἱ. 3, “τδαῖ ἘΠΕῪ 
διδὰ τεπιαϊπεά ἰῃ ϑαπηδσία, ἀπά δαὰ ροὸπδ 
Βοτηθ "ὃ πάλιν ἐλθεῖν πιεαᾶῃβ “ἴο τε- 
χη"; δεῖ ννἱἢ ἃ τοΐδεγεπος ἴο ἰΐ. 1, 
Τῆς ζυτίδες ἀσβηϊίοη οὗ Κανᾶ, ὅπον 
ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον, 15 ἴο ἰάεπιίίν τῆς 
Ρίδοθ, ἴο ρερασε ἴῸ. νϑσ. 54, δῃὰ ἴο τὸ - 
τηϊπὰ υ8 ες μαὰ ἐἰεπάβ ἵπεστε. ΨΝ εἶβ8 
δηὰ Ηοϊιστηδπη βυρροῦς ἴδε ΤΑΠΊΪΥ οὗ 
7εβὺ8 νγΑ8 ποὺ τεδϑίάεπε δὶ ὅὕδᾶπα. Τδδι 
ΜῈ ἤᾶνε ΠΟ σεᾶβοῃ ἴο βῦρροβε. ἙΕτσοτη 
τῆε ρετοά οἵ ἔπε πικηἰβίγυ ἴπ δ] 11εα πον 
Ὀεριπηίηρ, ἴῃ6 ϑυπορίδῖβ ρῖνε τῆδην 
ἄειδι]5: Ιοῦπ ρίναβ αι οπα. ἦν τις 
βασιλικὸς. Εὐυξζαγπυ8 ρίνεβ πα πηδδη- 
ἴπη68 οὗ βασιλικός τπὺ58: βασιλικὸς ἐλέ- 
Ἱν ̓  ὡς ἐκ υδον Ἀ χεθσνν ει ἣ ὡς 

μά τι κεκτη; » ἀφ᾽ οὗπερ ἐκαλεῖτο 
βασιλικὸς, ἣ εϑηβονλαν σα βασιλικός, 
Κγρίκα ρἶνεβ δχαπιρίεβ οὗ ἰἴ8 υ8ὲ ὈΥ͂ 
νυ τίϊεσβ οὗ ἴῃς ρεγίοα ἴο ἀεποῖε βοϊ ἀΐεῖβ 
οἵ βεγνδηῖβ οὗ ἃ Κίῃῷ, οὕ. Ρείβοηβ οὗ σογδὶ 
ὈΙοοά, ος οὗ ταηκ δηὰ ἀϊρηϊν, δηὰ τίη κβ 
1 Βεῖε πιδᾶηβ “νἱγ ΠΟΌΣ]115, οἷασιβ, ἴῃ 
ἀϊρηϊίαῖς φυδάλπι ςοπϑειζυτυβ ᾽ς, Γἀπιρα 
ἘΠΙΠΚΒ8 ἰξ ΤΊΔΥ ἱτηρὶν ἴπδὲ (δὶ8 τῦδῃ ννῶ5 
Ῥοῖὴ ἰπ πε σογαΐ βεσνίος δἀπὰ οἵ σογδὶ 
Ὁἱοοά. Γἰρδείοος δυρρεβίβ ἐμαὶ [Π18 τδῪ 
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Καπερναούμ. 47. οὗτος ἀκούσας ὅτι ᾿Ιησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα καταβῇ 

α Μας νἱ!, καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν - "ἤμελλε γὰρ ἀποθνήσκειν. 48. εἶπεν 
αγί 9... οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν, ““"᾿Εὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ 

μὴ πιστεύσητε." 
κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου." 
ἸΙησοῦς, “Πορεύου " ὁ υἱός σου ζῇ." 

49. Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικὸς, “Κύριε, 
50. Λέγει αὐτῷ ὁ 

Καὶ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος 

τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. 51. ἤδη δὲ αὐτοῦ 
ν ὙΠ δος. καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀπήντησαν ' αὐτῷ, καὶ ἀπήγγειλαν 

δεγε δηὰ 
Αείεαχίι λέγοντες, “ Ὅτι ὁ παῖς σου ζῇ." 52. “Επύθετο οὖν παρ᾽ αὐτῶν 
5 ον. τὴν ὥραν ἐν ἧ κομψότερον ἔσχε καὶ εἶπον αὐτῷ, “Ὅτι χθὲς ὥραν 

1 υπηντησαν (ΑἰννΑγ5 υδεἃ ἰπ ]οδη, χί. 20, 30; χίΐ, 18) ἰουπά πη ΒΟΌΚΙ,. 

δανς Ῥδεη ΟδυζΖα, Ἡετγοά᾽ 5 ομδη)θεγδίπ. 
Μοβὲ ργοῦδοὶν ἢε ψὰβ δὴ οῇῆοεσ οἵ 
Ἡεγοά β οουτῖ, οἷν!] οὐ παι ἰτατγ. Ηἱἰ8 
Ῥτοτηΐπεης οπαγαοίαγίβιϊσ δἵ ἘΠ18. εἶπια 18 
δίνει ἴῃ ἴῃς Ψψοτγάβ, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν 
Καφαρναούμ. ΤΠα ρΐίδος ἰ8 πᾶπιεά Ῥὲ- 
οϑυ8ε οββθητίδὶ ἴο {πῈ υπάετβίδηάίπρ οὗ 
δὲ [Ο]]ονν8.--τνετ. 47. Ηδνίηρ πεαγὰ 
ὅτι ᾿Ιησοῦς ἥκει, ““ταὲ [εδὺ8 888 σοπι6 
ἱπίῖο Οα]1166,᾿" ἢς ἔγαοθβ Ηἰπὶ ἴο Καπᾷϑ, 
δπὰ θερβ8 Ηἰπὶ ποὶ βἰ πρὶν ἴο ἢδαὶ ἢἰ8 βοῇ, 
Ῥυξ ροϊπιεά!γ ἵνα καταβῇ, ἴο ρῸ ἴο σδρει- 
πδυτῃ ἴος ἴῃε ρυζροβε. Ηε Ἴοπείεγεά 
18ς ργεβεπος οἵ [6βι}8 ἴο δ8 Ὠες ββαγΥ 
[“΄ποπ ρυΐϊαὶ νεγῦο ουγᾶτε ΡΟββα," Μεΐδη- 
οδίΒοη] (ςοπέγαβι {πε σαπευγίοη οὗὁἨ Μδῖι. 
νἱ.)}; δᾶ, θεὶπρ ἃ ρεγβοῃ οὗ ϑίαπάϊηρ, 
ἀϊὰ ποῖ βογιρίς ἴο ἐγοιδὶς εβυ8. 1]εδὺδ 
Ὠείῖπεῖ τείαϑεβ ΠΟΥ ργδηΐβ ἴΠ6 γεαποβϑὲ δὲ 
οπςε, δυὲ υἱέεγβ ἴῆς τεβεςείοη : Ψεγ. 48. 
ἐὰν μὴ σημεῖα... πιστεύσητε. Νοὶ 
88 ἃ ριορῆεὶῖ υἱἱοτίηρ ττυῖῃ, ὈυἙ 88 ἃ 
πηίγαοϊα νόγκογ Ηε [8 δουρῆι ἱπ Ηΐἷβ οὐνῃ 
σουπίυ: ϑαπιασία ἢδὰ τεςείνεά Ηἱπὶ 
Μοῦ πιίγαοῖθ, ἃ8 ἃ Ργορῃεῖ, Τὸ βεεκ 
ἴοι ἃ 5ἰρῃ, βαὺβ Μεϊδποίποη, “ δϑὲ νβὶ]α 
ςεγε βοατί δ᾽ῖΐο πιοάο 4ιδπὶ ρῈζ νεῖ- 
Ὀυπι". τέρατα πεῖε ΟὨΐγ ἱπ ΪΙοδη, 
τπουρ ἐτεφαεπε ἰπ Αςΐβ. Ἑδίτῃ τοοϊεά 
ἰπ “ππᾶγνοὶβ" [ἐ88 ρυΐ ἴῃ δὴ ἱπίδσγιογ 
Ρίαςε. Βυὲ τ{π6 ἐδιίῆεγ ἴῃ ἰδ ὑγρεπὶ 
δηχίειυ σδη οπὶν τερεδῖ δὶβ γτεαπεβῖ (νεσ. 
49) κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον 
ον. “Ῥυρίεχ πλῦος! 1185 τορϑπεῖβ, αυδδὶ 
δέπας εςαβδε παρεγοῖ δάδββα, πεὺ ρο8- 
βεῖ δεᾷιε γεβυβοίζαγε τηοσί πὶ (Βεηρεῖ). 
Βυϊ [68508, ὑπδ0]6 ἴο ῥγοϊίοηρ δ18 ΠΊΊβθσγν 
βᾶγ8 πορεύον " ὁ νἱός σον ζῇ. Η- ἀϊά ποῖ 
ξο νἡτἢ δία. Ηἰδβ ουγεϑ γε ἰπάερεηάεης 
οἵ πιαίεγίαὶ πιεάϊα δηὰ ἜἼνεη οὗ Ηἰβ ῥργεβ- 
δπος.--νες. 56οθ. Απά πον πε πιᾶη ὃδε- 
Ἰενεά τῷ λόγῳ ᾧ [οτΓ ὃν] εἶπεν αὐτῷ 

Ὗ ὁ ᾿Ιησοῦς. Ηἰδ8 ἄχβὲ ἱπηπχδίυσα [Αἰ 1 Πᾶ58 

δήοννθ ἱπίο ϑβοζμείδίηρ Ὀεῖϊῖϊεσ.0 τὍΤδὲ 
δνίάεπε βἰποογν οὗ ]}|6805 φυίΐςκεηβ ἃ 
ίρπες (Δ. Οἡ ΟἸγίβεῖβ ννογὰ 6 
ἀεραγῖβ πόπια, θεϊϊονίηρ πὲ υν1}} πὰ ἢΐ8 
βοη Ὠεδίεά.---Ψεγ. 51. Απὰ ννἢϊε αἰγεδὰν 
ου πίβ νγὰν ἀονῃ [ἤδη 5Ξῃονίηρς {παῖ Βα 
ἀϊά ποῖ τεπχαὶπ νυν ΟὨτίσε ἀπὲ} ἴτοτα 
βοῆς οἰεῦ βϑοῦγοα δε πεαγά [ῃδλι ἢΐ5 βοῇ 
ννᾶ5 πεδὶεά], δἰβ βεγνδηῖβ τηεῖ δἰπὶ δπὰ 
ἔνε Πίπι 86 τεννασγά οὗ ἢἰ5 81 }.---ό παῖς 
σον ζῇ, Δη εοῇο, 48 νιν εἰ88 σγετηδσκβ, οὗ 
«ὃς ννοσάβ οἵ ]εβυ8, νεσ. 50θ. Τῆς βεῖ- 
νδηῖϊβ βεείπρ τῆς ἱπηργονεπιεης ἰη ἴδε 
ῬΟΥ δπηὰά ποῖ δϑοσγὶ δίηρ' ἰξ ἴο πγίγδοῖς, 5εξ 
ουξ ἴο 8ᾶνε (ἢοῖγ πηδβίε ἔγοπιὶ ὈγὶπρῚπα 
7εβι8 το σδρεγπδαπι.--- ες. 52. ἐπύθετο 
οὖν... κομψότερον ἔσχε. "“ Απιοεδηιπὶ 
νεγθυπι, ἀς σοηναίεβοεπῖθ, ρθεσο ρῥγδε- 
βεγιίπι"΄--Βεηροῖ. ὙΠεορῆγἶδοϊ ἐχρίαἰηβ 
Ἐν ἐπὶ τὸ βέλτιον καὶ εὐρωστότερον 
μετῆλθεν ὁ παῖς: Εὐυϊῃγτηυβ ὉΥ τὸ 
ῥφᾳότερον, τὸ κονφότερον, ἃ5 νγε Βρεᾶκ οὗ 
ἃ 5ίοκ ρεγβοῃ δείηρ “" εαβίεσ," “Ἰἰρῆτεγ ᾽". 
Τῆς Ῥεβὲ {ΠΠπδιγαιϊίοη ἰβ Βαρἢε]᾽ 5 ἰγοῦι 
Ἐρίςοϊεῖυβ (͵55., 3, 10), ῆο δ᾽ἀ8. ἃ 
Ρδίίεπι ποῖ θὲ ἴοο σπιιςῃ υρ!Ππεά ἱ{ τῆς 
Ῥἢγδιοίδη βᾶγβ ἴο ἢἰπὶ κομψῶς ἔχεις, γοῦ! 
8:6 ἀοίῃρ νν6]1. Ὑἢε βεγναπῖβ δηλ ἴῃ 6 
βανθητῃ ΠΟ, ἰ.Φ., 1 Ρ.π|. οὗ τῆς ρτγενίουβ 
ἄδγυ, 88 πε εἶπα νμδο τη6 ἔδνεσ εἶ ΠἰπΊ, 
[Δςου8. οὗ εἰπὲ ψΠεπ, τάσα ; Δ ίπεσ ἐχ- 
ΡΙαίπβ δ8 { ἴ πηεαπὶ τῃῆ6 δρργοχίῃγδῖα 
εἶπε ἢ 4 περί οὐ ὡσεί υπάετκιοοά ; 
Αοἰβ χ᾿ 3; Βεν. {ἰἰ 3.7] Απὰ τ818 τπ6 
[λῖμοσ τεοορηϊβεά 858 ἴπε τἰπ|Ὲὲ δὲ νυ ῃ]ο ἢ 
1ε808 δὰ βαϊά "" ΤΥ βοὴ ᾿ἰνεῖ ". Τῆς 
ἀϊβέδηος Ῥεῦννεαεη δὴ δηὰ Οδρεγπδυπιὶ 
8 ἀῦουϊ ἐννεπῖν. ἦνε π|1}165, 80 {πδὶ ἱξ 
ΜΟυΪὰ Ἀρρεθᾶσ 48 ἱ τῆς ἔδίποσ μδά ἠεεά- 
1εβϑὶγ ἀεϊαυεᾶ οι τε τοδὰ. Βυῖ δε πιᾶῦ 
δανβα πὰ Ὀιιβίπεββ ίοσ Ἡετζοὰ οἵσ ἔοσ ῃἰπ|- 
86 ζ οἡ ἔπε τοδᾶ, οσ ἴῆες δεδβὲ ἣς σοάϑ 
ΤΑΔΥ ἢᾶνε ὕδεπ ὑπεαυὰ] ἴο τς ἀουδῖ6 
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53. Ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ, ὅτι ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐν ἢ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““Ὅτι ὁ υἱός σου ζῇ." 
Καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 54. “ τοῦτο πάλιν ν ἰἱ. τ-:α. 
δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἐλθὼν ἐκ τῆς ᾿ἸΙουδαίας εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν. 

Ν. 1. ΜΕΤΑ ταῦτα ἦν ἑορτὴ ; τῶν ἸΙουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς 

1ῃ εο 
ΑΒΌΘΚ Οτίρ. ΟΒγγβ, Τινν. Η.Ε. 

Ἶουτπεν. Αξδηγ γαῖα ἰξ βεετηβ Περὶ εἰπιδῖς 
ἴο 88 ἢ εἶθ τπδὲ “ γεβίεσγάαν " 
τλθδη8 Ὀαίοσγα βυπάοννῃ; ΟΥ̓ Ω 0 Δβοσὶθα 
πε (Δι Πετ᾿β ἄείαν ἴο ἴπ6ὸ σοηβάδηςε δε 
δΒαά ἴῃ [εϑι18᾽ ννοσά, Ὑπὸ ἀϊβοονεσν οὗ 
τῇς ςοἰποϊάεηοα ἰη ροϊπὶ οὗ [τὴς ργοάμπςθβ 
ἃ δῖρμπεσ ἄερτεε οἵ (δίῃ, ἐπίστευσεν αὐτὸς 
καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. Πε οὐτε Ὀτίπρ8 
ἱπίο ργοπιίπεησε 18 ἀϊδβιϊποιῖνε Ρεςι- 
Ἰατιν οὗ ἃ πχίσαςϊς τῆδι ἰξ σοηββίβ οὗ ἃ 
ταλενεῖ νὩΙοἢ 8 σοἰποιάεηι ἢ δη αχ- 
ῬΙεβ8 δηπουποαηθης οἵ ἱἰΐ.--νεσ. 54. 
τοῦτο πάλιν... τὴν Γαλιλαίαν. πάλιν 
δεύτερον ἃ σοπηπΊοῃ ρ]εΟοΠα5Ππ), “ ἀραίῃ ἃ 
βεςοπά᾽"; οἷ χχὶ. 6. [π Μῖ. χχνί. 42, 
πάλιν ἐκ δευτέρου ; δΔηὰ Αςἴβ χ᾿ 15. ΒΥ 
τ(οϊ8 ποῖς [ομπ σοπηεοίβ [5 πλῖγϑοὶα νυν τῆ 
τῆδε δὲ {πὸ ννεδάϊηρ, ᾿ἰ. 1-1ο, οὗ ννῆϊςἢ πε 
βαϊὰ {- 11) ταύτην ἐποίησε ἀρχὴν τῶν 
σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς. [ἐ ἀοε58 ποῖ πιεδῃ 
παῖ 118 νγᾶβ ἔα βεοοηά πιίγαςῖς δἴϊεσ 
115 τεΐυση τὸ δ "δε, αἰ πουρἢ τῆς ννοτὰ8 
ταῖρι θεᾶς τδὲ ἱπιεγργεϊατίοη. ΨΝῺΥ 
1818 ποῖε ὃ Βεηρεὶ (πίη κΚβ ἔπδὲ διεϊθηιίοη 
ἰ6 οαἰϊεά το τμε ἴδε: παῖ Τοίη ταϊδίεβ 
ἴῆχος ταΐϊγαοῖθβ ψγουρῆι ἰπ α41Π|εῸ δηὰ 
ὔγες ἱπ 1πάδεα. ΑἸἰΐοσά βιρροβεβ ἔπαῖϊ 
7ομπ υνῖβῃεβ ἴο ποῖβ ἔπδι 85 {{16 ἴΌγπηεσ 
πλίταοϊς μδά οαιεὰ ἔοσί με 1Α11} οὗ τπ6 
ἀϊξοϊρίεβ, 580 τὴῖβ αἰϊοϊθὰ {21 ἴτοπι ἃ 
ννϊάος οἰγοῖα. 

Νοὶ οηἷγ ϑίγαιιβϑ, Βαυσ, δπά Κείπι δαὶ 
αἶβο ΝΥ εἰβ8 δηὰ ϑαπάδυ βιρροβε ἱβαὶ (μ]5 
8 1ὴ6 βᾶπιὶα ἤιει 45 18 τεοογάβά ἰπ 
Μι. νἱϊ. 5-13. Βυῖ {δε ἀϊβάγθηςαβ ἃγα 
ἴοο ρτεδῖ. ἴπ (πε οπς ἰξ ἰ8. 4 αδηῖ]8 
σοηιυγίοη νῆοβα βϑενδηΐ ἰβΒ ραγαϊγβεὰ; 
ἴῃ τῆς οἴπεσ ἰξ ἰβ ἴῃ6 βοῃ οἵ ἃ (ργοῦδϑὶν 
7ενν 15}} σουγὲ οὔο4] ννῇο ἰ5 δὲ {86 ροϊηϊ 
οἱ ἀδαῖῃ ἔτοπι ἔενεσ, ἴπ {πὰ οπς {πὸ οεη- 
τυτίοη ἰπβίβῖβ ἔπαὶ [655 8141} ποῖ σοπιεὲ 
ὑπᾶοτ ἰδ τοοῖ; ἰπ {Π6 οἴπεγ {πε βυρρίϊσαπε 
Βαβεθοῖθβ Ηἰπὶ ἰο ἀο δο. Τα μδὶ- δ τἢ 
οἱ (δε ἔδιεσ 18 δἱαπηεά ; {πΠ6 εχιγδογάϊπαγυ 
ΑΙ οἱ τῆς σαπίυτίοη ἰβ ἰδυάεὰ. 

ΟΒαρίετβ ν.-χὶ. ἀερίος τς στον οὗ 
πε υηδεϊεὶ οἵ ἴμε [ενν8. [π (Πἷ8 ραᾶσί οὗ 
τῆς αοβρεὶ ἴσας ᾿υάδοδη πλίγαςΐεβ δηά 

ΜΟΕΕΗΙ, Μερῃ. ὙΒεῦ. Ογτ.-ΑἸεχ, ΤίβοΒ. ἐορτη ψἱβουξ δγεῖςοα 

οης ἴῃ Ο411|66 ἃς τεϊαιεὰ ἴῃ {11}, δπὰ 
16 ἱπηρυῖβα ρίνθη ὉΥ εαςῇ ἴο ἴδε παίγεά 
οὗ τ8 εν 18 ροϊπίεᾶὰ ουξβ, ὙΤμεβα 
τπλῖγϑο 168 ἃγα ἴῃς πεδίἱΐπρ οὗ {πε ἱπιροΐεπε 
τλδλῃ (Οπαρ. ν.), 1Π6 πιγασυΐουβ ἐεεάϊηρ 
(ομαρ. νἱ.), {πὲ ουὐτα οὔ {π6 πιᾶπ δοζῃ 
ὈΙηὰ (ομαρ. ἰχ.), δπὰ τἢς ταϊβίηρ οὗ 
1μΑζᾶτυβ (οΠΔρ. χὶ.). ΤῆΗΐβ βαςοιίου οὗ ἐπ8 
αοβρεὶ τδυ ὃε ἀϊνιἀςά τῃ8 :--- 

1. ΟΠΔρ8. ν. δηὰ νὶ., ΟἸτίβε τηδηϊεϑῖϑ 
Ηἰπιβοὶξ 88 τῆς Γι} ἤγϑὲ ἰπ 1υἄδεα, ἰπθη 
ἴῃ α 8116 π, Ὀυε 5 τεὐεοϊεά ἱπ Ὀοτ᾿ ρΐδοςβ. 

2. ΟΠΔρ5. νἱΐ. ἴο χ. 21, Ηδ αἰϊϑπᾶβ {πὸ 
Ἐεδϑὶ οἵ Ταῦδγηδοῖεβ δηὰ πιδηί ἔεϑίβ Η ἰπὶ- 
561 Ὁγ 'νοτὰ δηὰ ἀδεὰ θυὶ ἰ5 [Ὠτεδίεπεά 
Ὀοῖἢ ὃν {πε πιοῦ δηά ὃγ ἔπε δυϊμοσίεῖεβ. 

3. Οᾶρ58. χ. 22 ἰὸ χὶ., [6588 νυ άγαννβ 
ἔγοπλ [6γυβαίεπὶ ας τεΐυσηϑ ἴο σϑίβα 
Ιζᾶτυβ, ἰπ σοπβθαυεπος οὗ ψνῃϊςἢ {Π6 
δυιποσίε165 ΠΠΔΠΥ ἀεξιεγηλῖηα ἴο βἰαν Η πὶ. 
Οἤάρῖεε Ψ. Ἔζέδης ἱη εγηδαίον 

"παρϊβεοίς Η ἰπισοὶ ἂ5 ἐπε 176 ὃν δοπι- 
νι σαΐπρ σίγεη έν ἰο απ ἱπιῤοέοπέ ηριαη. 
-πνεσ. 1. μετὰ ταῦτα, “Δδἰζει (Πϊ5᾽"; 
ΒΟ Ἰοηρ αἴϊεσ ἄοαβ ποῖ σοποόγῃ {π6 
πατγαῖϊνα. ---ὴν ἑορτὴ τῶν ᾿Ιονδαίων. 566 
ογἰεἰσαὶ ποῖθ. Ενεη ἰ τῃς αγίίοῖϊθ νγασα 
1Π6 ἴγὰς τεδάϊπρ, {π|8 ννουϊά ποῖ, 88 
Πὰς κα μᾶ5 βῆονῃ, ἀεδιοσπιίπα τη6 ἔδαξε 
ἴο 6 ἴπῃ6 Ῥδββονεσ. ΒΕαΐπεγ ἰξ ψουϊὰ 
Β6 Ταδεσγπδςῖεβ, δβεα ΝΥ. Η. 1ϊ. )γ6. γε ἃτεὲ 
τπγοννη ἀροη ρεπεγδὶ σοηβίἀδγαϊίοηβ ϑηΐ 
{παῖ {Πεβὲ γε ἃ νεῦυ υποογίαί πη σγαβυϊς 
8 5Βῃοινῃ ὈΓῪ ἴΠ6 νδτίειυ οὗ ορὶπίοῃ δχ- 
Ρτεββεά ὈΥ οοπιπιεηϊδίοτβ. ὙΠ6 ἔδαβίϑ 
ν 8 πᾶνε ἴο σβοοβα ἔἴτοπι ἃγε: Ῥυσγίπι ἴῃ 
Μασςῇ, Ῥάαβϑονεσ ἰπ Αρτγὶϊ, Ρεπίδοοβε ἴῃ 
Μαγν, Ταθϑγηδοῖεβ ἱπ Οοΐορεσ, Πεάϊοα- 
τίοπ ἰῃ Ἰ)εςεπιῦεγ. [τ ἰ5 Ομ εν θαίννεθη 
Ῥυτγῖὶπι δηὰ Ῥαββονεσῦ {πὶ ορίπίοη ἰ8 
ἀἰϊνίάεά, θεσαι8ε βοπης ἔξαβε 'ἰπ βργίπρ ἰ8 
δυρροβεά ἰο ὃς ἱπάϊςαιϊεάᾶ ὃν ἱν. 35. 
Αραϊπϑε Ραββονεζ ἰϊ ἰ5 υτρεὰ (Πδὲ ἰπ οἢαρ. 
Νὶ, ΔΠΟΙ͂ΠΕΙ Ῥάββονεσ ἰ8 πιδητοπαὰ , ὃυξ 
1118. 15 ὉΥ ὯῸ πιβᾶῃβ8 ἀεοίβίνε, 88 οΐπ 
οἰβεννῆεσα ρᾶββεὲβ οὐε ἜἘαΌ ΔΙ ἴοητ 
ἱπίεγναῖβ οὗ εἰπ6. 1άγηρα, Γἰρδείοοι, 
ατοῖϊυ5, ὙΜΒΙτοῖανν, δηά νοτάςνοτιῇ 
ἄῖβὺς ἴοσ Ῥαββονοσ: Τιβομβεηδοσγί, Μεγεσ, 
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ἃ ΝεΒ. (ἢ. τ᾿. εἰς Ἱεροσόλυμα. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΏΩΑΝΝΗΝ ν. 

2. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ "προ- 
βατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδὰ,1 πέντε 

ΜΙ: 50. στοὰς ἔχουσα. 4. ἐν ταύταις " κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἄσθε- 
νούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. 
4. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ 

ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ’ ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ 

ὕδατος, ὑγιὴς ἐγίνετο, ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ς. Ἦν δέ 
“τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριακονταοκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ. 
6. τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη 

1 Βηϑεσδα ΑΟΙ 8γτ. Οὐ. Ρεβῇ. Οτίρ. ΟἾγγβ. Βηϑζαθα (οτ Βηζαθα) ἐδ], 33. Βηθ- 
σαιδα Β νιΐρ. Μεπιρῃ. Τῃεῦ. ϑγτ. Ηδζοὶ. 

3 ἐκδεχομενον τὴν του υδατος κινγησιν ἰπ ΑἾΌΖΌΙ νεῖ. 1,Ἃἱ. οοὐά. ρίυτ. δγττγ. (Ρεβ8. 

Ἡδλτοὶ. Ηἰΐεγ.); οπιξεὰ ἔτοτι 3 Α "ΒΟ" Ὶ, ἀπά ὃν τεςεπὶ δἀϊΐοσβ. 

8. γεῖ. 4 ἰουπὰ ἰπ ΑΟΡΕΒΘΗΙΚΙ, νεῖ. 1,4ϊ., εἴς., θυ οπιεὰ ἔτοπὶ  ΒΟΡ Ὁ νυΐρ. 
Μειιρῇ. Τῆεῦ. Αγηι. δηὰ ὉῪ τεοεπὶ εἀϊῖοσβ. Βυΐ Οβοᾶγ Ηοϊζαιᾶπη Ῥσοπουποεβ ἰδ 
ΠαΟΕΒΒΆΣΥ ΤΟΣ ἴδ 6 υηἀΔετβίαπάϊηρ οὗ [π6 παγγδῖῖνα ; δηά ἰξ ἰβ φυϊΐε ἰῃ ἱκεερίπρ τ τΒῈ 
7εν θα οοποορεοι οὗ ἰδς πιϊηϊβίγν οὗ δηρεἶΐβ. 

Θοάει, ΒΑττᾶσ, ΥΝ εἰβ8, δ ἃ οἵδεγβ βίγοη νυ 
ἔλνους Ῥυτία ; ψΏΐΠῸ 1,οκα βεετηβ ἴὸ 
Ῥζονα ἴδαὶ πὸ δυγε Ἷοποϊυβδίοη οἂπ δα 
τελομεά. [Εογ ἃ ἢ.]] δπὰ ἰδὶσ ργεβεπίδιίίοη 
οὗ ορἱπίοπβ δπὰ ἀδία βεε Απάγενν᾽ Ββ 7. }}6 
οΓ οἱν Τιογά, Ῥ. τ8ρ 544.] Τῆς ἔεαβε, ννμδῖ- 
νοῦ ἰξ νν88, 8 πιδηϊτοπδὰ μοσα ἴο δοοουπξ 
ἕο ]εβυβ δεῖτς δραῖῃ ἰπ [Ἔγυβδίεηι. --- 
Μει. 2. ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις. 
Ἑτοσι τῆς υ8ςὲ οὗ [86 ρΡτεβεπὶ ἴεπβα Βεηρεῖ 
ςοποίυ 68 πὶ 118 ΨΔ5 νυτιτεη Ὀεΐοτε 
τῆς ἀεβιγυσείοη οὗὨ Ϊεγυβαὶεπὶ [“΄ ϑοτίρϑιξ 
7οἤδηπεβ δηὶς νδϑίδιοηθπι τ 18 ᾽. Βας 
αυϊία ΡτοῦΔΟΪΥ []ομη σοηβίἀεγεά πα ροοὶ 
ὁπ οὗ τῆς ρεττηαπεοηῖ ἔδδίυσοβ οὗ τῆς οἰ. 
118 Ροβιτίοη 8 τῆοσε Ῥγεοίβεῖυγ ἀεῆπεά ἴῷ 
τς νοτάβ ἐπὶ τῇ προβατικῇ, τεπάετεὰ ἴῃ 
ΑΟΝ. “ὉΥ δε βῆεερ πηδγκεῖ " δπὰ ἱπ 
ἘΟΝ. “Ὁγ ἐπ βῆδερ ραῖς ". Οἱπεῖβ τεδὰ 
κολυμβήθρςε, ἀπὰ τεπάετ “Ἣν τῆς βδεερ- 
2οοἱ α ῥοοἱ"; Μ)εἶδβ, δἀορείπρ 1818 
τελάϊπρ, βιρρίεβ οἰκία οἵ βοπῆε β80ςἢ 
ψοτά: “ἜΒεῖς ἰδ ὉῪ τε βῃεερ-ροοὶ ἃ 
δυϊ]άϊηρ ". Βυὲ ἐΠ18 ἄοε8 βοπὶς νἱοϊδποα 
ἴο {πε ϑεπίεποε ; ἂπά 88 ἴπ8 “ βῆεερ 
ξαϊε" 8 πιεπιίοηεά ἰη Νεῆ. [1]. 32, χὶϊ. 
39, ἴδε τεδάϊηρ, οοηβεγυςτίοη, ἀπὰ τεπάετ- 
ἱῃρ οὗ ἘΝ. ἀγὰ ἴο Ὀε ρῥτείεγγοὁ.-- -ἡ ἐπι- 

μένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά. Τῆς ροοΐ 
8.45 σβοθηῖν ὕεεη ἰδεπεῆεά, Μ. ΟἸεγπιοπς 
΄δπηδαυ ροϊπιεὰ ουξ τδαῖ [8 βἰ:ε βῃουϊά 
ποῖ ὃς ἔδσ ἔτοπὶ ἴδ ςδυτοῦ οὗ 81. Αππε, 
δηὰ ἴῃ 1888 Ηετς ϑῃίοκ ἰουπὰ ἴῃ τηδὲ 
Ἰοσδῖεν ἔννο βίβιεγ ροοΐβ, οης πῆγ-ῆνς 
πὰ (ἢς οἴδοσ βίχίν ἔδεϊ ἰοπβ. ΤΒε ἔογπιεσγ 
85 διοπεὰ ἴῃ ὉΥ να ἀγοῖῆεβ, ΨὮΠς ἔνε 
οοττεβροηάϊηρ ρογοῆεξβ τη δἱοηρβίάς τἢς 
Ῥοοῖ. ΒΥ {πὲ οπιβδάεσε ἃ σμυσο δά 

Ῥεαη Ὀυΐϊε ονεσς {πὶ8 1, ἢ ἃ ε 
πατλεὰ ἴῃ ἱπιϊξδιίοη δῖε ἔνε πεν δὰ 
δηὰ νἱἢ δὴ ορεπὶηρ ἱπ τῆς ἤοογ ἴο ρεῖ 
ἄονῃ ἴο ἰῃε Ψψαῖετ. Τβδῖ ἴπεὲν τεσαγάδὰ 
(15 ΡοΟΪ 45 ἴπδὲ πιεπιϊοπεά Πασε 5 βΒῃοννῃ 
ὃγ {πεῖς πανὶπρ τεργεβεηιεὰ οἡ τῆς νυ" 2]]} 
οὗ ἰτἰῇς οἴνρὲῖ τῆς δηραὶ τουδὶ ηρ τ8ς 
νι δῖεσ. [δες ΘΠΙΟΚ᾿Β Ρᾶρεῖβ σὲ Ἷοῦ- 
τλἰπεά πη τς Ῥεϊεεέϊμε Οπαγίεγῖγ, 1888, 
ῬΡ.- 115-134, Δπὰ 1800, Ρ. 10. αἶβο 
81. ΟἸδιγ᾽β δΒηγίάὰ Οἱξίθς, ἩἨδηδειβοη Β 
Ῥαϊεφέϊμε, Ὁ. 180.7] ΤῈΣ ροοὶ πδὰ ἔνε 

ὍΠ68, Βονεῖ ἀεβογίρεβ ἔς Ῥαϊῃ οὗ 
γῆ ΐπὶ πᾶσ Τιρογίδβ: “κ᾿ ὙΠῸ 41] ἱπ 

ψὨἰςἢ τὰς ϑρτίηρ 15 Ἰουπά 15 βυσσουηάοὰ 
Ὺ βενεσγαὶ ρογίίςοεβ ἴῃ ψὨΟἢ να 8ες ἃ 
τηυϊεϊτυάς οὗἨ Ρεορὶς ογσοννάεάἃ οας ὑροπ 
Δποίδοσ, ἰαϊά οὐ σουςῆοβ οἵ γοϊϊεὰ ἱπ 
δΙΔηΚεῖβ, νυ τ Ιαπιεπιδῦ]ς ἐχργεββίοπβ οὗ 
τηΐβεγυ δηὰ βυβεγίηρ ". Ηετε ἴδῪ πλῆθος 
τῶν ὕντων, ἀηὰ ἴῃε86 νγετε οἵ ἴἢσγες 
Κιηάβ, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.--ν ες. 3. 
ἐκδεχομένων... νοσήματι. 8εε οττἰς 8] 
ποίς.-ΑΊ ες. 5. ἦν δέ τις ἄνθρωπος. .. 
ἀσθενείᾳ: “Απά ἔδετε ννᾶ8 ἃ οεσγίδίη πιᾶπ 
ἴδετς πο Βδά βρεηῖ τπἰγιγ-εἰρῆξ γεᾶτβ 'π 
δἰ5 ἰπῆσηλν : ἔχων, οἵ. ν. 6 ἀπά νἱ]!. 
57; ἀπὰ ΑἿΠ]]. Ταῖ., 24. Ηον Ἰοηρ πε δά 
1αΐπ Ὀν ἴῃς νναΐεσ [8 ποῖ βϑαϊά. Τὸ πὰ ἴῃ 
τῆς πιᾶπ᾿ 8 (μἰγίγ- εἰσι γελγβ᾽ ἐπε ν ἃ 
ΒΥΓΊΌΟΪ οὗ [βγαϑὶ᾿ 8 τῃϊγίν -εἰρῃξ γεᾶζβ ἰη 86 
νΊ] στη 688 ἰ5 ἰ[86 1 δὴ ἱπ ες γ.---ν ες. 6. 
" ψΠεη Ης βἂνν (πῸ πηδη ἱγὶπρ ἀπᾶ 
δὰ δϑβοετιαίπεὰ ( , δανίηρ ᾿ἰελγπεᾶ 

ἄοτι πε πιδη οὐ ἢ!5 ἔτη 8) ἔπαὶ δἰτεδαῦ 
6 Πδά ρδββεά ἃ ἰοηρ {ἰπις (ἐπ ἐπδὲ ἴη- 
Ἀγιηλΐευ) βαγβ: θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 
ἼθὸῸο γοὺῦ ννῖϑῃ ἴο Ῥεοοῶβ νδοὶα 



--13. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, “Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι ;" 7. ἀπεκρίθη 
αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, “Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν " ταραχθῇ τὸ ὁ Ἐξεὶ. 

ὕδωρ, βάλλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν - “ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος { ΜΙ. Τρ, 

πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει." 8. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “5 Ἔγειραι,1 ἄρον ε ἯΣ αὶ τσ, 
τὸν " κράββατόν σου, καὶ περιπάτει." 9. Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ἃ ΜΚ. .. 4, 
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ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράββατον αὐτοῦ, καὶ περιεπάτει. 
1ο. Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι 1 70εἰ, νἱ. δὲ σάββατον ’ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

τῆνον, μι, 

τῷ τεθεραπευμένῳ, ““Σάββατόν ἐστιν: οὐκ ἔξεστί σοι ἄραι τὸν 
κράββατον." 11. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς, ““Ὁ " ποιήσας με " ὑγιῆ, κ νας, 
ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἄρον τὸν κράββατόν σου, καὶ περιπάτει." 

15: 
19. 

12. Ἡρώτησαν οὖν αὐτὸν, “Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, 

ἼΑρον τὸν κράββατόν σου, καὶ περιπάτει; " 14. Ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ μας 50. 
ἤδει τίς ' ἐστιν" ὁ γὰρ Ἰησοῦς " ἐξένευσεν, ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. ἂν 

Κίηρε 

1 φγειρε 88 ἰπ ΦΑΒΟΘ; τεβίογεά Ὀγ πιοάεγῃ εἀϊΐογβ ἰῃ 411 ρ᾽δοςβ οὗ 118 οσσυγγεηςα. 
Ιπίγδηβ. ἰη ἘΡΆ. ν. 14, εἴς. ; υἱάφ ὙΒάγεῖ, ΟΡ. νδσ. 21. 

(Βελ!ἢν) " ὙΠΐβ ᾳυεβιίοη ννὰ8 ρυΐ ἴοὸ 
δἰίγαςς ἴῃς τηδῃ 8 δἰϊεποπ δηά δνᾷάκθη 
Βορβ. Βυὲ {πὲ πιδῃ ἰ8 Πμορβίεββ: ἰδ ἰβ 
ποῖ ἃ αυεβείοη οὗ ν»}}}, μ6 βᾶγβ, δυῖ οὗ 
ΤΡροσιυηΐϊῖγ. ΗἰἾ8 νϑῦὺ ὑνεακπαβ8 οπδοϊθά 
οἴπειβ ἴο δηιὶςίραίς ἢίπι; ἐν ᾧ ἔρχομαι 
ἐγὼ, “ὙὙΠ1ςῸῚ δπὶ ςοπιίηρ,᾿᾿ ΒΕ οουἹά, ἴῃ επ, 
τῆονα ἃ [{ππ|ς, θυἘ ποῖ 4υ] ΚΙΥ δηουρῃ. Αἢ 
Ἑδοὰ Ὀυ Ὀ] πρ ὉΡ οὗ [ῃς ᾿νδίεσ, ἈΡΡΈΣΕΠΕΙν 
ΟὨΪΥ οης ςουἱὰ δε ἢεαϊεά. Τῆς ἄλλος 
“πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει ννᾶ8 ἃ ρτολί ἀρρτᾶ- 
νδιίοη οὗ Βΐβ οδβε.--- εσ. 8. ὙΒα ἱπιρο- 
ἴεπξ τῇδη πανίηρ ἀδοϊαγεά πῖ8. με ρ]6β858- 
πεβ8, }6818 βᾶὺβ ἴο δίπ,, "ἔγειρε, ἃ 
φοπηημαπὰ ἴο θὲ ορεγεὰ οὐ [πε πιοπηεπὲ 
ὃῪ ἴα ἰπ Ηΐπὶ ψῆο κάνε ἰξ. ΟἿ νὶ. 63, 
δηὰ Αὐυριυβεπε᾽ 5.“ Π Δ αὐοά μίρει; εἴ 7υδε 
αυοά νἱβ᾽. ἄρον τὸν κράββατόν σου, 
“τΆκε ὑρ γουτ ρδ!ε ". κράββατος ἰ5 
186 1,Αἰἰη ργαδαΐμς, ἀῃηὰ ἰ8 ἰαῖς ατεεκ; 
8δεε Ευϊπεσίοσ 5 Νδὶσ Ῥάγγη., 137; δὰ 
ΜΟΙ εἸ1δπ᾿8 Ογεεὰ Τεςέ., Ὁ. τοῦ, ἔοσ τε - 
ἔεγεποαβ δηά δπεοάοις, Ηεξς νγ88 Ἷουη- 
τηδηάεά ἴο ἔδκα ὑρ δὶβ Ὀ6ἀ ἐπδῖ δ τηὶρδὲ 
τεοορηΐβα πὲ τπ6 οὐγα ννᾶ8. ρεγπιδηθηῖ. 
Νο ἄουδε τηδην οὗ ἴπε οὐταεβ δὲ ἴῃς ροοΐῖ 
ΨΕΙΘ ΙὩΕΓΕΪΥ ἰεπηροσᾶσυ. περιπάτει 
“ἐν ΑἸΚ," ΔὈΠΠΥ ννὰβ ρίνθῃ ποῖ τηθγεῖϊν ἴο 
τῖβα, θὰξ ἴο ννα]ς. ὙΠ ουγεβ ντουρἢς ὉῪ 
ΟΠ γίβε ἅτε ρετγίεςϊ, αηὰ ἀο ποῖ οπὶν γίνε 
8οπλο σε] εἴ.---νεσ. 9. καὶ εὐθέως... ἴπι|- 
τηεάϊδιεῖν οα ΟΠ γι᾿ Β ννοτὰ ἢε Ὀεοδπα 
βίγοηρ, δηὰ ἴοοΐ ᾧἃρ ἢἰβ θεὰ δηὰ νναϊκεά: 
ἦρε δοτῖβε οὗ οπε δοῖ, περιεπάτει ἱπ|- 
Ῥεγίεος οὗ οοπεϊπυεα δοιΐοθ. Ψεῖ. τὸ 
βου ὰ Ὀερίὶπ ψ τς ννοτάβ ἦν δὲ 
σάββατον, 45 ἐπἰ8 15 τῆς βιαγείηρ- ροῖπὶ 
ἴοσ ψνμδῖ (ΟΠ οννΒ.--- ες. το. “1 88 ἃ 
ϑδθῦδιβ οα {πὶ ἀδγ,᾽" ἴῃς 1εννβ ἴπεγε- 

ἴοτε βαϊὰ το ἢϊπὶ ἔμδὲ δά θδεη ἢεαϊςά, 
Σάββατόν ἐστιν, “1ἰ 18 ΘΑΌΡδῖῃ ". οὐκ 
ἔξεστί σοι ἄραι τὸν κράββατον. ΤΒε 
αν ἰ8 1Ἰαϊὰ ἄοννῃ ἴῃ Εχοά. χχὶϊ. Χ2 ; 16ζ. 
χνὶϊ. 21. ““Τάᾶκε δεεὰ ἴο γουτβεῖνεβ δηὰ 
δεᾶγ πὸ Ὀυγάξῃ οἡ ἴπ6 ϑαρυδιῃ ἀδν ;᾽" οὔ. 
Νεῆ. χιϊ. χ5. Ὑῆς σδϑδίπίοδὶ ἰᾶνν γα : 
“ὙΥΒοβοανοσ οὐ ἴδε ϑδορδιῃ ὑγίηρειδ 
δηυτίηρ ἱπ, οσ ἸΑ Καῖ ἃ δηγιθίηρ οὔξ ἰσοπὶ 
ἃ Ρυδ]ὶς ρίαςε ἴο ἃ ρεῖνδίβ οπς, [ἢ ἢς μδῖΒ 
ἄοης [815 ἱπαάνεαγι πεν, ἢς 8841] βδοτῆσα 
ἔοτ 88 βίη ; δὰ 1 Π] Ά ΠΥ, Βς 5841} θὲ σὰς 
ΟΗ͂ δἀηὰ 5}4]1 θὲ πιοπεὰ " (ἰρπεοος ἐπ 
ἰοε.).--τῖψες. τι. ὙΠα πηδπ᾿ 8 τΕΡΙΥ τενεδῖβ 
ἃ δίρμες ἴα ἴμδπ (αὶ οὗ τῆς Βα δι, 
τδε ἐππάἀδπιοπίδὶ ργὶποίρ]ε οὗ 411 Ὁ" γί βείδη 
οδεάϊεποε: Ὁ ποιήσας... περιπάτει. 
Ηε τῃδῖ ρίνεβ {π|π 18 ἴπΠ6 ῥσορεσ δυῖμοσι 
ἔοσ [18 ιι56.---εσγ. 12. ΑΒ {86 πεδίεά πηδῃ 
ἐτδηβέεσσεά ἴῃς Ὀΐαπης ἴο δποίπεσ, ἠρώ- 
τησαν. .. περιπάτει. “ὙΠΟ ἰ5 ἴδε 
ταδῃ.,᾽" τδῖδεσ, “ τῆς ἔεϊϊονν ὃ " ὁ ἄνθρωπος 
υϑεὰ σοπίεπηρίυουϑῖγ. Α5 Οτοίίυβ 88 γ8: 
“Οὐδοτὰπε ποη αυοά πιϊγεπίαγ, βεὰ ᾳυοά 
οδἰαπιηϊεῖυς ᾽᾿.-νες. 13. Βυΐ τῆς τηδη 
ςουἹὰ ρίνε {πεπὶ πο ἱπίοστηδιίίοη. Ηδ ἀϊὰ 
ποῖ Κπονν 88 παῖης οἵ μίβ βεδίεσ, ὁ γὰρ 
᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν, ““ἴος 1ε88 μΒαὰ ΨἘΠ- 
ἄγαν" οὐ “ἰυτπεὰ δϑίάθ᾽". ἐκνεύω, 
ἴτοτὰ νεύω, ἴο Ὀεηὰ τς Πεδά, ταῖβεῖ ἐπδῃ 
ἐκνέω, ἴο εν οὐ. ΟΥ̓ ]υάρεβ ἵν. ᾿8 
(μεῖς, πόννενεσ, Ὀσ. ϑνεῖς τεδάβ ἔκ- 
κλινον), χνϊ!. 26. ϑεε αἷϑο Τπᾶγεσ δηὰ 
ΨΝνειβεεῖη. Τῆς τϑᾶϑοη ΨΥ [6808 ἴοοῖς 
ΗΪπιβεῖῖ ἀννᾶν, δπὰ ἴῃς εχρίδηδιίοη οὗ 
Ηἰβ ἀοίηᾳ 80 ψίπουϊ οὈβεγνδίίοη, γα 
Ῥοιἢ ρίνεη ἰπ ὄχλον ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 
Ης ἀϊὰ ποὲ νυν βῃ ορβεγνδίίοη δηά ἴξ ννδβ 
ΕΑΒΥ ἴο εβοᾶρα ἰπ ἴΒς ογοννὰ.---  οσ. 14. 

47 
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14. Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
“δε ὑγιὴς γέγονας - μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν τί σοι 

αὐτὸν ἀποκτεῖναι,͵ ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 

15. ᾿Απῆλθεν ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις, 

16. Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν Ἰησοῦν οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ ἐζήτουν 

17. ὁ δὲ Ἰησοῦς 

γένηται." 
1.2. ὅτι Ἰησοῦς ' ἐστιν ὁ " ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 
Κινεῖ. 1:5; 

νἱ!. 13. 

8 ἰϊ, το. ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, ““Ὃ πατήρ μου " ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ 
δι: “μι ἐργάζομαι." 18. Διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι 

Υ. 10. 

1ΎΒΕ οἴδυδε και. .. 
ἃ το ἢᾶνε Ῥεεη ἀετίνεά ἔστοπὶ νεσ. 18. 

118 οἴδυδε ὃς τεδά. 

ὙΒουρῆῃ ἴδε πεαϊεὰ πιδη μαᾶ ἰαϊ]εὰ ἰοὸ 
Κεαρ δοϊά οὗ ]ἐβι.8, [εβὺ8β ἄοεβ ποί ἰοβα 
δοϊᾷ οὗἨ δίπι, Ῥυϊ εὑρίσκει αὐτὸν ἐν τῷ 
ἱερῷ, ““δη48 Πίπι," 28 ἰξᾧ ΗἊ μδά Ῥεβη 
Ἰορξίπε ουξ ἔοτ πίπι, οὗ, ἱ. 44, 46, “ἰπ (Π6 
τειηρίς,᾽᾿ νἤθτε πα ΓΠΔΥ Πᾶνα ροπε ἴο 
ἵνα αοὗ ἐπδηκβ. |6808 βδᾶγβ ἴὸ Ὦϊπὴ 
1δε ὑγιὴς γέγονας . .. γένηται. μηκέτι 

ἀνέ, Ῥτεβεηξ ἱπηρεγαίίνς, “ ςοητίπας 
ὩῸ ἰοπρεσ ἱπ βίη". χεῖρον. ὙΠεῖε ἰ8 
ἤδη βοπὶα γοσβε σοηβεαιδηςς οἵ βίη [ἢδΔῃ 
τοϊσιγ-εῖρμε γεδγβ᾽ πλίβοτυ πὰ υ56688- 
ε88. Αρρδγεπεὶν [εβι18[εἀγεὰ {πα ΠΘ δ 
οὗ Ὀοάν πιίρε οπἷγ Ἰεδὰ τῆς πηδη ἴο 
ξαγίποτ βἷ'η. Ηἴβ ρῆγβίοδὶ ννεα Κη 688 νν88 
βεεγλ πρὶν ἴπε τεβὰὶ οὗ βίη, οὐ Μαζγκ 1. 
5-1ἰο. 6518 ἰ8 ποὶ βαιὶββεά νν "ἢ ρἰνίπρ 
Πΐπλ ρῃγβίοδὶ μεαῖῖιῃ. Οδοᾶς Ηοϊ ζπηδπῃ 
οὔβεγνεβ τπαὶ γε δᾶανα πεῖα (πε ἔννο ἰεδά- 
ἱπρ Ῥαυϊπε ἰάεα8, ἐπὶ ἴῃς ϑανίουγ ἔγεεβ 
ἔτοτλ τῆδην Ο.Τ'. ῥτεςερῖβ, δηᾶ γεῖ ἰπδὲ 
Ηἰβ8 εἰπδποίρδιίίοη ἰ8 ἃ οδὶ] ἴο βίγίνε 
ραϊπδὲ δἷπ (ϑολαη., Ρ. 60).---Ν εἴ. 15. 
ἀπῆλθεν ὅ ἄνθρωπος. “ἼΠς πηδη ννεηῖ ΟΗ͂ 
δηᾶ τεροτγίεά (ο ἔξ εν {πδὲ ἴῃς ρεγβοη 
ΨΠῃο πεαϊεά Ηἰπὶ ννγὰ8 [εϑυ8Ί. ΗἜὌ μδά 
δβκεὰά Ηἰβ πᾶπιε, ἀπά ρεσῆδρβ ἀϊά ποῖ 
σοηβίάον ἐμαὶ ἰπ Ῥγοο δι πλίηρ ἰξ ΠῈ νψγ88 
επηάδηρετίηρ ἢἰ8 Ὀεπείδοϊοτ.---Ν εγ. τό, 
Τῆς οοπβδεάυθηςε ἢονγανοσ ννδ8 ἴπδὲ “ ἴῃ6 
]εν8 ρειβεουϊεὰ [6808,᾽᾿ ἐδίωκον, ποῖ ἱπ 
ἴδε τεοδηϊοαὶ 56 η86 ; δαυῖ, 45 ἴῃ6 ἱπιρεσΐδςξ 
Αῖ5Ξο βιρρεβῖβ, ἴπῈὺ Ῥερᾶπμ ἔγοπὶ [πὶ8 
φοΐης ἴο πιεάϊταϊα ἢοδβί] δοίίοπ; οἱ 
Μασκ ἢ. 6. καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκ- 
τεῖναι, οὐ ἴῃς ρτουπὰ τπᾶὶ Ηδ ννᾶ8 ἃ 
Βδθδδι-Ὀγεάκεσ, δπὰ τπεγείοσε ᾿νοῦ 
οἵ ἀεδίῃ ; ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 
Τῆς ρίυταὶ δηὰ τμ6 ἱπιρεγίεοι δῆονν {παᾶΐ 
τῆς οὕγα οὗ ἔπε ἱπιροΐθδης τδῃ νν88 ποί 
τῆς ΟὨΪΥ οαβς ἔπεὺ πᾶ ἱπ νῖενν. Τβεὶγ 
811168 ἰπ [ἢ Ῥγονίποοβϑ δαά πηδᾶβ ἴπ6πὶ 
δεοαυδίπιεα ν ἢ δἰ πλῖασ οαθε5. [ἰ τνουἹά 
δἰτηοβί 586 επὶ 48 ἰξ Ης ψ25 ἴῃ τπε δαδὶξ οὗ 

ἀποκτεῖναι, ὅτι οὗ μόνον “ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα 

ἀποκτεῖναι ἰ5 ἰουηά ἰη Α, Ὀὰξ ποῖ ἴῃ  ΒΟΌΙ, δπὰ ἰβ βυρ- 
Βαϊ μαλλον ἰπ νεῖ. 1ὃ 8 ρΡοΐπι16858 ὕπ|ςβ8 

τῇδ βίρηδὶ ἰδίην τς ΘΑΡΌΔΙΒ.--- εἴ. σ). 
[π βοπια ἱπίοσπηδὶ νγὰὺ ἴπεδε δοοιβδέίοι 
Μεῖς ὑγουρῆξ ἰο τῆς εαγβ οὗ [6βϑ05, ἀπὰ 
Ηἰβ ἀείεπος ννὰβ: Ὁ πατή; τ τς Ὁ 
ἐργάζομαι. “ΜΥ Ἐδίποι ὑπὲ] πον 
ψοτΚ5, απ 1 πνοσὶς ""; δ5 14 τῆς ννοσὶς οὗ 
τῆς Εδίπον δὰ ποῖ σοπὶε ἴο 8η ἐπᾶ οὔ 
ἴδε βενεηπίῃ ἄδυ, Ὀὰξ σοπεϊπυεά ἀπὶ}} ἘΠ 6 
Ῥτεβεηῖ πουσ. Νᾶν, 88: ἔτῃς οπαγδοιεγίβεις 
οὗ ἰε Εδίπε ψψεσα ἴυ8ὲ τηΐ8, πα Ης 
ψοτκ8. ΡΏΙΟ ρεγοείνεά τῃ6 βαπια τσ τῆ ; 
παύεται οὐδέποτε ποιῶν ὁ θεὸς ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἴδιον τὸ καίειν πυρὸς καὶ χίονοῃ 
τὸ ψύχειν, οὕτω καὶ Θεοῦ τὸ ποιεῖν. 
Οοὰά πενεσ βίορβ ννοσγκίηρ, ἔοσγ 48 ἱξ ἰβ τῆ 8 
ΤΟΡΕΓ οὗἩ ἢτε ἴο Ὀυτῃ δηᾶ οὗ βπονν ἴο 

ςοἷὰᾷ 8ο οἵ ἀαοὰ ἰο ννοτκ ( αἰϊερον., 
ἰϊ, 5εε ϑοδμοειζρεη ἐπ ἰος.). [εβϑὺ8β τηεδηβ 
ἐπεπὶ ἴο ἀρργεμοπά ἔπαὶ μετα ἰβ πὸ 
ϑαδδθαῖῃ, δυο δ ἴθ βῦρροβε, νι 
αοά, δηὰ εἐπδὲ τμἷ8 πεαϊϊπρ οὗ ἴῃς ἱπὶ- 
Ῥοΐεπι ννὰ8 οὐ β ψγοῖκ. τῇς Εδίδες 
ἄοεβ ποῖ γεβϑὲ ἔτοπὶ ἀοίηρ ροοὰ οἡ ἴδς 
ϑδυδαιῃ ἄδυ, ἀπά ἃἰ 88 ἴπε Εδιμογ᾿ β απά 
αἶδο ἀο ροοὰ οἡ ἴδε ϑαδϑαιῃ. [πομαγρίπα 
Ηἰπὶ ἢ Ὀγεακίηρ με ϑδῦθδὶ (νεσ. 18), 
ἱξνναβ (οὐ {πὸ οδαγρεὰ νυν τ Ὀγεακίηρ ἰτ. 
Βαῖ τῃἰ8 Ἔχαβρεγαιϊεά ἔπ 6πὶ [Π6 ποσὰ “ δ6- 
οαυβα Ης ποῖ ομὶν νγᾶ8 Δηπυ ]πρ (ἔλνε, 
“Ἶαννβ, ἃ8 ἢανίηρ Ὀϊηάϊηρ ἔογος, τὰ ᾿ἰκεηεά 
ἴο θοηάβ, ἢεποε λύειν ἰ8 ἐο αρμἱ, μδυένέ, 
ἀεῤνὶυσς Γ᾽ αμἐμονιέγ,) ὙΠαγοτ) τῆς 84Ὁ- 
Βαιῃ, ὃυι 4180 8αἰά ἴδαιὶ αοά ννᾶβ Ηἰβ οὐσῃι 
Ἐδιίβοσ, πιακίηρ Η πιβεὶ εαυδὶ το αοά "". 
Τῆς [ἐν ἐουπὰ ἰπ ὁ πατήρ μον (νετ. 17) 
δηὰ {ῃ6 ἱπιρ!ςδιίοη ἴῃ κἀγὼ ἐργάζομαι 
ἃ οἷαὶπι ἴο βοπὶας βεου ας πὰ ἐχοϊυβῖνα 
(ἴδιον) Βοπβδ!ρ οη ἴδε ρασὶ οἵ [εβυβ; δὲ 
Ης οἰαἰπιεά ἰο Ὀ6 ϑοη οἵ ἀοὰ ποῖ ἰη ἴα 
ΒΕη56 ἴῃ ΨΏΙΟὮ ΟἾμο πηθη ἃγα, δυῖ ἰῃ ἃ 
δεῆ58 Ἀν ΒΙΟἢ ἰηνοϊνεοά δαυδ]ν ννἱ αοά, 
ϑιαγείηρ ἔτοπὶ [Π|8, [ἐϑὺ5 ἴοοκ οςοαβίοη ἔα 
υπίοϊ Ηἰ5 τεϊαϊίοη το τῆς Εδίδοσ 80 ἕδς 
85 ἰξ ςοποεγπεά πιδη ἴο Κπον ἰΐ. 
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»ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεὸν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. 19. ἀπεκρίνατο » Άοτα. δῖ 
οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿“᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται δ. 

ὁ υἱὸς ποιεῖν “ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα «ΥῊ!, 68 ἐπ. 
ποιοῦντα " ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 
20. "ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν, καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς τ χν. ο. 
ποιεῖ - καὶ " μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. ε χίν. τα. 
21. ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, " οὕτω ι χί. 25. 
καὶ ὁ υἱὸς οὖς θέλει ζωοποιεῖ. 

Το ραββᾶρε 19-30 ἀϊνί 468 [8610 (8 : 
νν. ὯΡ 20 εχδίδῖς ἴδ6 ρστουπάὰ οὗ τῇς 
Θοπ᾿Β δοϊίίνι ἐν ἱπ [6 ἘΔίπετ᾽β δοιίν! ν 
δηὰ ἴονε ἴοσ ἴῃς ϑοη; νν. 21-23, ἴῃς 
ΜΟΣΚΒ ρίνεη ὉΥ ἴῃ6 Εδίδες ἴο (Ὡς ὅοῃ 
816, ΒΈΠΟΓΑΙΥ, 114ε- οἰνίηρ ἀπὰ Ἰυάρίηρ ; 
νν. 24-27, ἴπΠε86 ΜΟΣΚΒ τη (Π6 δβρί γί] 
Βρδεσε; νν. 28-290, ἱπ (δε ρῆγβίοαδὶ 
ΒΡΒεΓε; δηά νεσ. 30, σεαβηγτηδιίοη οὗ 
υπὶν ἢ τς Εδίποτσ.---νεσ. το. ΤΒς 
ξυπάατηεπίαὶ ῥσγοροβίείοῃ 18 οὐ δύναται 
ὅ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδέν. “Τῆς 
ϑοη οδη ἀο ποίπίηρ οὗ Ηἱπηβεῖ:." ὙΤῆΐβ 
15 ποξ, 438 βοπηεϊπιὲβ8 π88 Ὀδεῆ βυρροβείΐ, 
8 Βεπεζαὶ βίδιθπιαπί ἴσαα οὗὨ 411 βοηβ, ὕυξ 
ἰ8 Βροκεη ἀϊγεοι νυ οὐ 7ε818. δύναται ἰ5 
τροσδὶ ποῖ ρῃγβίςδὶ 801} Υ---τ που ρἢ Ππεγα 
ἴδε οπε ἱπιρ]168 {πε οἴδετ; δαὶ οὐ νεῖ. 
26. 80 ρετγίεος ἰ8β (ῃ6 ϑοπ᾿Β ΒυτιρδίηΥ 
ἢ ἐπε Ἑδίμεσ παῖ Ηδ οδπ οἠΪΐν ἀο 
ψ δδὲ Ηδ 8ε68 ἴῆε Ἐδίμεσ ἀοίπρ. Ης 
ἄοεβ ποιῃίπρ δὲ Ηἰβ ονῃ ἱπβίδηςς. Ὑβδὶ 
5. ἴο βᾶγ, ἰῇ Βεδίπρ [Π6 ἱπιροΐεπε πλᾶπ 
Ης ἐεῖε βϑυσε Ηἐ ψδβ ἀοίϊπρ ψνῃδὲ {πὰ 
Ἑδίπον νίβμῃεὰ ἄοπθ ἀπά ρανεὲ Ηἱπὶι 
Ῥοννεῦ ἴο ἀο.--ἃ ες ποιεῖ, 88 
Ἡοϊεζπιαπη οὔβοσνεβ, ἴπε ἔοτος οὗ ἴπ6 
τερει του 1168 ἴῃ ὁμοίως, ῥαγίέεγ, "ἴῃ 
{κὲ πιδῆπεσ᾽.πινεσ. 20. ἀ τπε ὅοπ 
ἰ8 Θηδοϊαά ἴο 8εὲ6 ψνδαῖ ἴπ6 Εδίμπεσ ἄοεββ, 
ὈῬεοδυδε Ηδ ἴονεβ ἰῇ ὅοὴ δηά βῇον8 
Ηἰπὶ 41] τπαῖ Ηε Ηἱπηβεῖ ἄοεβ.0 ὍΤῇὰ 
Ἑδίποσ 18 ποῖ ραββίνε ἰῃ ἴῃ τηδίίεσ, 
τ σεν δον ίπρ [6βὺ8 τὸ ἀΐβοονοσ ἢ δὲ 
Ης εδη οὗ ἴδε Ἐδιίπεογ᾽β ν}}; δυῖ τῆς 
Ἑδίπεῖ δείκνυσιν, 5ΒῃοννΒ. Ηἰπ), ἱπνναγάϊν 
δηὰ ἴῃ τεβροῆβα ἴο Ηἰβ οὐγῖ γελάϊπεββ ἴο 
Ῥεζοεῖνε, ποῖ πηεοπδη δ! Ὀυϊ δρ γί τα], 
411 τὲ Ηε ἄοεβ; πάντα Δρρδγεηεὶν 
ψἱδους Πρ τδιίοη, ἴοσ ποιεῖ ἰ8. παριτυδὶ 
Ῥτεβεηΐ 88 φιλεῖ ἰπ ργενίουβ οἴδυβε, δπὰ 
οδηποΐ ὃς ταβιγοϊεά το τἢς (Πίπρβ αοά 
νν 85 ἐλέη ἀοῖὶπρ ἰπ τπε6 οδβε οἵ ἴδε ἱπι- 
Ῥοΐϊεηϊ πλδη. εϑίεβϑ, ἃ πεσεῖν Βυπηδη 
ΒΟΠΒΠΐΡ ΘοΆσΟ Εἶν 88 5ῆεβ ἐπ δοβοϊυϊε ὁ 
πατήρ αηὰ ὁ υἷός οἵἉ 118 ραββαρε.---καὶ 
μείζονα... θαυμάζητε, (δὲ Εαίπετ 
τπγουρὰ (ἢ ϑοη ν"}}} ἀο ρστεδῖεσ ννοσκβ 
{πη 86 Βεαϊΐηρ οὗ ἴῃς ἱπιροΐεπε τηδῃ ; 
φ΄. χὶν. 12; “ἴῃδὲ γε ΠΏΔΥ τηδτνεῖ"; 

22. π οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει ἢ: χἰ 47: 
1δῖ9 Βεεπβ δὴ ἱπαάδεαυδίε πιοῖϊνε, δυὲ 
νεῖ. 23 εχρίδίηβ ἴ, [Ιἢ (μὲ [Ο]]οινί 
8βᾶξβ, βρίγίτ8] αυϊοκεπίηρ 18. πιεδηξ 

ἴῃ νν. 21-27, 816 ἴῃ νν. 28, 20, ἰξ 18 
τῆς Ὀοάγ τεβυγγεσιίοη ἐμαὶ ἰβ ἰπ νίενν.---- 
Ψψες. 21. ὥσπερ γὰρ... ζωοποιεῖ. 
ὙΠὶβ ἰ8Β οπε οὗ ἴπε “ρτεδίεσ ννοσίκβ᾽" 
ΜΠΙΟΒ τῆς ἘΔίπος βῆονβ ἴο ἴῃς ϑὅοη. 
ΤΒε [εν Ὀεϊϊενεά ἴῃ τς ρονες οἵ αοὰ 
ἴο ρίνα 116 ἀπά ἴο σαῖβε ἴε ἀεδά; 566 
Βδυξ, χχχίΐ. 39; 1 88π|. ἰϊ. 6; 18. χχνὶ. 
19. [ποὺς [μογά' ἔτλθ πεσε ννδδ ἴῃ υ58 
τῆς [ο]ονΐης, Ρτάγεῦ: “ἼὍδου, Ο Τοτγά, 
δἃιξ τηϊρμν ἴοσ ἐνεῦ; ὙΤβουὺ αὔίοκεπεβὲ 
τῆς ἀεαὰ ; Του ατί βίγοηρ ἴο βᾶνε ; Του 
Βυβίαίπεβε της ἰἰνὶπρ ὉΥῪ ΤΥ πλεῖον; 
Τθου ᾳυΐϊοκεηεβὲ πε ἀεαά Ὁγ ΤῊΥ ρτεαῖ 
ςοτηραββίοη ἢ ὙΠΟΣ τηδκεϑὲ ροοδ ΤὮΥ 
Αι πε88 ἴο ἔπαπὶ ἴπδὲὶ δίεερ ἴθ τῇς 
ἄυξι; Ὑπου γί δι 1] το αυΐοκεπ {πε 
ἀεαά. Βἰεββεὰ ατὲέ Τῆῇου, Ο 1οσά, νῇο 
αἰοκεηοβὲ ἴῃς ἀελά." ὙΒετῖα ἰβ ἴπεῖε- 
σα ΠΟ πδεὰ ἰοὸ δβίς, ναι αυϊοκεπίηρ οὗ 
τῆε ἀελὰ ἰ8 πεσε πιεαῃὶι ὉΥ̓μαὲ νναβ8 
τλδδηῖ 85 ἴπδὲ ἴῃς ρονγεσ ΒΙ ἢ ἘΠΕΥ 41] 
δεϊϊενεὰ το Ῥὲ ἰῃ αοἀ ννᾶβ8 {{καινῖβε ἴῃ τΠῈ 
ϑ8οη. Ηε φυΐοκεηβ οὖς θέλει, ἰ.4., πο 
τηαϊίοσ ον ἀεδά ες ρβεΐβοῃη ἰβ; ὄνεῃ 
«βου ρῇ Πα [485 ἰδίῃ 48 Ἰοῃρ υ56658 88 ἴῃ 
ἱτηροῖεηξ πάη. Τῇ αὐυςδίίοη οὗ {πὸ 
Βυτήδη Μ1]}} 15 ποῖ ἰουοπεᾶ πεγα, Ὀὰὲ ἰξ 
ΤΏΔΥ ὃς τειηδεκεά πᾶὶ τπεὸὶ Ψ1]] οὗ {πε 
ἱπιροϊεπὲ πδη νγν88 σοηβυϊεα 48 ἴΠ6 ῥὈγῖ της 
τοαυϊδίτε οὗ ἴῃ 6 οὐγα.---νεσ. 22. Βυΐ ποῖ 
οηἷν ἄοεβ ἴπ6 ϑοη αυϊοκεη ψῃοτη Ης 
ὙΠ], δας Ηε αἷβο ἱπάρεβ; οὐδὲ γὰρ... 
υἱῷ. “Ἐος ποῖ δνεῆ ἄοεβ ἴπε Ἑδῖπεσς 
)υάρε δὴν οης, Ὀυξ δ45 ρίνεη 811 ἱπάρτηεης 
ἴο ἴπ6 ϑοη." “Ἐοτ βίπος ες Κκπονβ 
Η πλβεῖΓ το θεὲ {πε 80]ς τηεάϊατοτ οὗ ἴσια 
1:|8 ἔοσ τηθη, Ηδ οδη αἷβο ἀδοΐασε (δι δ]] 
ἴῆοβα ψῆο 11} ποῖ ραγίδκε σου ρῃ Ηἱπὶ 
οὗ τῃϊβ Ὁ] 55:0] 11, αι τπεγείη ἐχρεγίεηςς 
ἡυάρπιεπε ΒΕΓ ὺΥ {ΠΕῪ βὶπκ ἱπίο ἀεδίῃ." 
νεπάξ, ἰἰ, 21; δηὰ τ νεῖ. 22. οὐδὲ γὰρ 
ἱπίτοάμςεβ ἔπε ἔγεϑῇ βἰδίετηθηῖ, ἰδέ Ηδ 
)υᾶρεβ, ποῖ ομἷν 88 ἴῃ τεᾶβϑοη ἔος ψνῇῆαῖ 
ἔοεβ δεΐοσε, Ὀυξ οἡ ἴϊ8 οὐνγῃ δοσοιης 4150, 
88 ἃῃ δἀάϊιοηδὶ ἕδος ἴο ὃς ποιὶςεά. [Ιὲ 
ΜΟυΪὰ βεοπὶ Δηῃ δϑίοπίβῃίηρ τπΐηρ τπδῖὶ 



ν. 

24. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 

25. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
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οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ 23. ἵνα πάντες 
τιμῶσι τὸν υἱὸν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν, 
οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 
ὑμῖν, ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων, καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με, 

τα Ἰο, ἔχει ζωὴν αἰώνιον - καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ ᾿ μεταβέβηκεν 
ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 

Ὗ ἶν. 23. 

1 ᾳκονσονται η ΑΓ; 

ενεπ “ )υάρταεπε,᾽" [86 αἰϊοϊίηρ οὗἉ τιεῃ 
ἴο {πεῖς δἴογπαὶ ἀεβιϊπίεβ, βῃουϊὰ ὃ6 
Βαπάςὰά ονεῖς ἴο ἰΒς ϑὅοη. Βυΐῖ 80 ἰϊ ἰ5: 
δηὰ νἱδουξ ἐχοεριίοη, τὴν κρίσιν πᾶσαν, 
“11 ἡυάρτησης,᾽" οὗἉ 411 πε δπὰ νους 
ἌΡΡΕΔ].---ἶνει. 223. ΤἼϊβ οδχίγεπις ὑγα- 
τομϑῖϊνς ἰ8 φίνεη ἴἰο ἴῃς ϑὅοη ἵνα πάντες 

ὥσι τὸν νἱὸν . .. Τῇ 8 Οη6 ΡῬυτ- 
Ῥοβε, τβουρᾷ ποῖ ἴδε βοὶς ρυγροβε, οὗ 
ςοπηηι της ᾿υάρτηεπε ἴο ἴπε ϑοη ; παῖ 
ενεη ἴποβε βιργεηηεῖν ἀπὰ ἱπδι πα ὶῪ 
Ὀϊνίπε ρῥγεγορδίϊνεβ οὗ Εἶνίμε ιε΄ δηὰ 
͵υάρίπρ τᾶν ὃς βεδὴ ἴο ὃς ἰπ Ηἰπι, ἀπά 
παῖ τπὺ5 ΠεῖτΥ πιὰ θεὲ ποπουτεὰ ἱπ ἀπά 
τγουρῖ Ηἰπι. Τῆς ρτεδῖ ρει] τὨγεδίςη- 
ἵπρ 186 εν ννᾶ8 ἴπδὲ {ΠῸ ν βπου]ὰ ἄδην 
Βοπουτ ἴο ἐς ὅοη, ἀπὰ Βεγεῦυ ἱποὺσ [ἢ 8 

Ππι οὗἩ τεζιβίηρ ποποὺυγ ἴο {πε Ἑαϊΐδμετσ. 
Ἢ ἀεπουποίης Ηἰπὶ ἔος Ὀτγεαϊίπρ ἰΒς 
ϑαῦδδιη {ΠῸῪ ὑνετο σαὶ ἀϊβμοπουείη, 
τῆς ΕΑΔίμετ. ὁμὴ τιμῶν... αὐτόν. ἐν 
τιμῶν ἃ Βυρροβεὰ οδες, ἐπετείοτε μή: οὐ 
τιμᾷ δορί] περαϊίοη. Τὸ ἀϊβῃοπουγ Πα 
Ἐπιβετ5 ΠΊεΒβεΠροΓ ἰ8 ἴο ἀϊβῃοποὺς {πε 
Ἑδῖδπεσ. Ἡδνίηρ εχρ᾽ δἰπεὰ τῃὲ γεϊδίϊοη 
οἵ Ηἰ5 νοσῖὶς το ἔς Εδιίπεγ᾽β, ἀηὰ μανίην 
ἀεοϊατεά τπδὲ 1 {π- εἰ νίης ἀπά ᾿πάρίηρ ἅτα 
Ηἰβ ργεγορδίίνεβ, [ε808 πονν, ἰῃ νν. 24- 
30, τῆοῖε ἀεβηϊϊεῖν βῆονβ δονν ἴῆεβε 
ῬΟΜΕΙΒ ἅτε ἴο Ῥε ἐχοζοϊβεὰ ἰπ ἰἢς βρίγίτ 18] 
τερεπεσζαίίοῃ, δηά ἴῃ ἴῃς τεβυτγεοείοη ἂπὰ 
Βπ8] Ἰυάρτηεπε οὗ πιεῆ. νν. 24-26. 
ΎΠε νοῖςς οὗ [688 ρῖνεβ [{ξπὸὶἃ᾽ εἴεγηδὶ. 
ἀμὴν, ἀμὴν, πονγανεῖ ἱποιο]0]ε νμδῖ 1 
ΠΟΥ ΒΔΥ ΤΊΔΥ βεεϑη.---Ἄ ες. 24. ὁ τὸν λόγον 
μον ἀκούων; ἰξ ννᾶ8 ἱπγουρἢ Ηἰβ8 ννογὰ 
Ἰεδυε ςοηνεγαά [1 το πε ἱπηροΐξηϊ πηδῃ, 

86 τπλὲ Ὀτουρδις Ηἰπὶ ἱπίο βρί γί] 
Τοοηπεςίοη ψῖ δα τδη. Απά ἴξ ἰβ 
τὨτουρῃ Ηἰ5 οἷαίπιβ, Ηἰβ ἰδδομίηρ, Ηἰβ8 
οὔξετιβ, Ηδ Ὀτγίηκβ Ηἰπιβεϊ Ἰπίο ςοπηεδοϊίοη, 
ψἱ 411. 11 ἰδ ἃ ρεπεγαὶ ἴσῃ ποὲ οοη- 
Βπεά το ἴδε ἱπιροίεπε πιδῆ. Βυὲ ἴο 
ΒΕΔΙ 18 ποῖ ἐπουρῈ: πιστεύων τῷ 
πέμψαντί με, δεϊϊεῖ οἡ Ηἰπι τπδὲ βεπὶ 
7εβϑὺβ πλυϑὲ δοοοηρδην ἤδαγίησ. Νοῖ 
δἰ ΠΡῚΥ δε εἴ οη [εβὺ8 θὰ: οα αοά, ΤΒα 
ννοτὰά οὗ [εβ8 πηυβὲ ὃς τεοορηϊδεά 88 ἃ 
Τὶνὶπε πιεβδᾶξε, ἃ ᾿νοσὰ ψἱἢ μόνας ἴο 

τ ἔρχεται ὦὧρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται 1 τῆς φωνῆς 

ν ἴῃ Β, δδοριεὰ ὈΥΤΟΎΥΤἊΥΝ. Η.Ε. 80 ἴῃ νες. 28. 

ΦΗ] 1. [ἢ τη ϊ5 σᾶδε, δΥ ἴῃς νεσὺ Βεδείηρ 
δηά Ρεϊϊενίπρ, ἔχει ἴ αἰώνιον. ΑΒ 
ἴδε ἱπιροίεπὶ τηδὴ Βδά, ἵπ ἢἷ5 Ὀεϊϊενίηρ, 
Ῥαγδβίςδὶ 1[ππ, δοὸ ψνϑοενεσ Ὀεΐενεβ ἴῃ 
ΟὨ γίβι 5 νογά ἃ5β αοά᾽ 5 πηεββᾶρε τεοεῖνεβ 
ἴῃς [πξς οὗ αοά ἱπίο Πἰ8 βρίγιι. Εδίιἢ μδ8 
αἶδθο ἃ περδῖϊνε τεβυΐ ; εἰς κρίσιν οὐκ 
ἔρχεται [ω7΄. οὐκ ἐθελόντων ὑμῶν ἐλθεῖν 
ἐκ κρίσον αυοῖεά ἔτοπι ᾿Πεπιοβέμεηςβ ΕΥ͂ 
γνειϊβιείωο. Ηεοσγοάοιυβ αἷβο υ8ε8 ἴῃς εχ- 
Ῥτεββίοη)] 1ὲ116ΓᾺ}ΠῪ 1818 τοθᾶπα “δα 
ἄοεβ ποῖ οοπης ἴο τῖαἱ "᾿; θυϊ [45 ἰξ ποῖ 
τῆς ἔΠῸρ τηεληίηρ “σοῖς ὑπάες Τςοῦ- 
ἀεπιπδιίίοπ "ἡ ΜΕΥΕῚ ΒΑΥ8 “γεβ": σοάεϊ 
ΒΑΥΒ ““πο᾽. Μεγετ 5 τρις. ΤΙ οἴλυςς 
8 186 ἀϊγεςϊ περαῖϊνε οὗ [ῆς ἰοππηεσ: ἴὸ 
οοπὶα ἴο Ἰυάρτηεης ἰδ ἴο σοτῆς υὑπάετ 
ςοηδεπιηπαιίοη, ζ ϊ, το, αὕτη δὲ ἐστιν 
ἡ κρίσις, εἰς. κεν ἐκ τοῦ 
θανάτον εἰς τὴν ζωήν. ΤῊε ρετίεςξ Βονγβ 
(1) τμδὲ τῆς ργενίουβ ἔχει ἰβ δπ δεῖυδὶ 
Ρτεβεπῖ, ἀηὰ ἄοεβ ποῖ τηογοῖν τηδϑη “" μᾶ5 
ἴῃ Ῥγοβρεοῖ"" οσ “"Πᾶ8 ἃ τὶρμὲ το ᾿"; δπὰ 
(2) μὲ ἴῃς σεβϑυῖὲ οὗ ἐπε ἰγδηβίτοη ςοη- 
ἐἰπυεβ. Ηδὰ δες ἱπιροϊδπὶ πᾶ ποῖ 
δεϊϊενεά ἀπά οδεγεά, ες ννουϊὰ ἢανς τε- 
τηδὶπεὰ ἰπ Βῖ5 ᾿Ἰνίπρ ἀδδίῃ, ἱπ πον ἃ βεϊζ- 
οἤοβεη δηὰ βεϊ:-ἢχεά σοηδεπιπηδιίοη : θυ 
δοςερίπηρ ἴῃς [πὸ τπΠαὶ ψγᾶ8 ἐπ ΟἸσίβι᾽ 5 
ςοπιπιδηά, ἢ ραββεά ἴπεγὰ δηὰ (ἢςη ἔτοτα 
ἀδαῖῃ τὸ 11{6.---  εσ. 25. ᾿Αμὴν οον ἰη- 
τοάδυςίπρ ἃ σοπῆττηδίοη οἱ (ῃς ῥγεοεά- 
ἷπρ βιδιεπιεηῖ, ἱπ τῆς ἔοτπλ οὗ δἃη δῆ- 
πουπεεπῖοηε οὗ οης πορῤο γ  νεθαὶ ΘΙ τε 
πανν ἀϊδρεηπβαίίοη ; εται ὥ γῦν 
ἐστιν, ἐν. 3. ἴῃ τϊ8 αἰτειάν αττὶνεᾶ 
“Βουγ᾽ οΥ δροςΐ, [Ὡς τηεββαρε οἵ αοά 
8 υἱἱετεά ὉγΥ τς νοῖςς οὗ ]εβϑυ8, τῆς 

ἧς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπά οἱ νεκ- 
ροὶ, {ΠΕῪ ῆΟ πᾶνα ποὶ πιδᾶς ἴῃς ἰτδηβὲ- 
τίου βροόίδη οὗ ἰῃ ἔπε ργεοεάϊηρ νεζβε, 
ἀκούσονται, 5411 δῶσ ἱξ ; καὶ οἱ ἀκού- 
σαντες ζήσονται [οἵ ζήσονσιν), ποὶ “ δηὰ 
Βανίης δΒεαγὰ 588.41} ἰἵἷνε," πὸ “δηὰ 
Ὑ Βε ΠΟΥ ΠΕΟΆΓ 5881] [ἶνας ; ὃυῖ ““δηὰ 
ἔμοθς ὯῸ πᾶνε Πελγὰ [οσ μεασ] β8 11 
ἵῖνε ". Ὑι ἱπβεσίΐίοη οἵ 86 αγιίοϊς ἰῃ- 
ἀϊςδίεβ ἴπδὲ ποῖ 411, Ὀυξ ΟἿΙΥ ἃ οεγίδιπ 
οἶδλδβα οὗ ἴμε νεκροί ὅγα τηρεδηῖ: 411 τ1π8 



43---27. 

τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται.Ϊ 

πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν 
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26. ὥσπερ γὰρ ὄχι ας 

χνὶϊ. 2. 
ΘεὩ. 

ἑαυτῷ" 27. καὶ ᾿ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ " κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς 25. ἜΠΕ 

1 Μοᾶετῃ εἀϊίοτβ γεδὰ ζησουσι »ἱῖ ΜΝ ΒΌΙ, 1, 22, 33. 

ἀελά μεᾶῦ Ὀυὲ ποῖ 411] σίῖνα εἂς (Ὁ εἰ88). 
ἀκουσούσιν ἰπ {πε ἰογπιεῖ οἶδυδε πΊθ8η8 
Βεδσγίης νἱἢ τὰς ουξννατά εατ, ἀκούσαντες 
Βιεαγίηρ ἢ Δ}, ὙΠῈ αᾳυδδιίοι, ΒΟΥ 
οδη ἴδε βρ᾽ τὰ 4}}Υ ἀςδά δας δηὰ θεϊϊενε ἢ 
ἰ5 δες ᾳυσδείοη, ἢονν σουΐά πε ἱπιροῖεπε 
ΤΩΔΗ τίβε ἴῃ τεβροῦβα ἴ0 ΟΠ γίβι᾿Β ᾿νογὰ ὃ 
Ῥειμαρ8 ῬβυἍδβοϊορί δ! ἱπεχρ σδθϊςε, ἰξ 
ἦδ, ΠαΡρ Ϊγ, βοΐ δ]ς ἱπ ῥγδοιῖςε.---ν εσ. 26. 
Τῆς δόιβ νεῖβὲ ραγιΐγ εχρίδίπβ ἴῃς 
ἈΡΡάγεῃε ἱπΊρΡοββί δ. .---ὥσπερ γὰρ 
ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. “ἼΠε ρδγί!οἶεβ σηδγ 
τ8ε ,απεέ οὗ δ εἰδῶ δῃὰ ποῖ τπ6 ἄεργέες οὗ 
ἴε " (ννεβίςοι"). Αβ8 ἰς Ἐδίδεν [88 ἴῃ 
Ἡϊλβοῖ, ἀπά ἐμογείοσς δὲ Ηἰβ οὐνῃ σοπι- 
τηδηά, [πὸ ψῃϊοἢ δ Τοᾶπ ἱπιραγί 48 Ης 
111: 8ὸ Ὀγ Ηἰβ σι τῆς ὅοπ Βδβ ἰη Ηἰπιβεῖῇ 
116 δῖος Ης οδη ςοπιηιυηίοαία ἀΐγεο ιν 
ἴτο ΨΒο Ης νν]]].---ἂν ἑαυτῷ [δἰ τα! ]Ατῖν 
υδεὰ ΜΚ. ἱν. 17, [οἢη ἵν. 14, εἰς.} ἐχοϊυδ88 
ἀερεπάδηςα ἴοσ [πὶ οα δηγεπίηρ Ἔχίεγηδὶ 
ἴο 861, σοι {815 ἰξ ΤΟ]1οννΒ [πὲ ν Βδῖ 8 
80 Ροββδβββὰ ἰ8β ροββεβϑβεὰ νυ υπἰηῖεσ 
τυρίεὰ διΐπεββ, απὰ οδη δὲ ν"1]} δε ἱπὶ- 
βπιρα - ἔδωκε, “τῆς ἴεη86 οατγί6β υ8 Ὁδοῖς 

γοηᾶ εἰτης,᾽ 8ᾶγ8 ννεβίοοιί. Ταμὶβ ἴδ 
τοοτο ἔδδη ἀουδτδι! ; αἰ πουρῇ βενεζαὶ ἰπ- 
τεγργεῖεγβ Βυρροϑβε ἴῃς εἴεγηδὶ ρεπεσγδίίοη 
οὔ τῃε ὅ0η ἰΒ ἰῃ νίενν. Ὑῆδῖ ἰ8 ρσεοϊυ δὰ 
οι ὃν πε νογά “ρᾶνε ᾿Ἶν ΠΟ ἢ “ ἀδηοίδε 
ἰά αυοά ποη μεσ πδῖίυγαίεπιὶ ρεπεγδιίοηαπι, 
βεὰ ρεσ δεπενοΐδπι Ραίϊσὶ5 νοϊιπιδίεπὶ οδὲ 
ςοποδδβυτη," Με. χχνἱ. 18 [Κι 1.32; 
7ομη 111. 34, νἱ. 37, ἅπ|ρ6}] ἀπὰ ὃν τα 
ςοπίοχξ, Ἔβρεοίδιν Ὁ τῆς ἰαδὲ οἴδυβε οὗ 
νεῖ, 22. Τῆς ορίηίοπβ οὗ ἴῃς Ἐδίμεσβ 
δηὰ Ἐείογπιθιβ γε οἰϊθὰ ἴῃ ᾿απῖρα. ὅες 
ξαγίμεσς ϑίδνεηβ, γολαη. ΤΠπεοὶ., Ρ. 60.--- 
γεσ. 22. Νοῖ οηἷν π88 πε Ἐδίπεσ ρίνεη 
ἴο τῃ6 ὅοη τπ|8 ρτεαὲ ργεγορδῖϊνα, δι 
καὶ ἐξουσίαν. . . ἀνθρώπον ἐστί. 
κρίσιν ποιεῖν, ἴἰκς μά! πηι ἤαξεγε, ἀπὰ 
οὐχ ἀο ἡνάρτπεμε, ἰΒ υβεὰ Ὀγ Πεπιοδίῃοπεϑ, 
Χεπορῆοη, Ροϊγρίῃβ, εἴς, ἱπ (δ6 
8686 “0 Ἰυάβε," “0 δεῖ δ8 Ἰἰυάρε᾽". 
ΤΕῖβ. οἰϊπιαχ οἱ δυϊδοσγίεν [ΑἸ] πουρἢ καὶ 
ἰ8 οὐχϊτεὰ Ὀεΐοτε κρίσιν ΌΥ τεςσεηΐ δἀϊίοτβ 
οὐ βροοά δυτμοτὶεν} ἰ8 Ῥαβεά ὕὑροὴ {π6 
ἴλοϊ ὅτι υἱὸς ἀνθρώπον ἐστί. [5ιΓαηρεὶν 
εἐπουρῆ, ΟὨΠγυβοβίοπθΒ ϑδβοσὶρεβ [ἋΠ|8 
Ῥυποῖυδιίοη ἴο Ῥαὺϊ οὗ ϑατιηοβαῖα, δηὰ 
ἀδοίαγαβ ἰξ το Ῥ6 δὴ ἱποοπβεᾳυεηςε. Ηδς 
Ὠἰπιβοῖξ θερίπβ νεγ. 28 νυ (8 οἴδυδε, 
δηά τεδάβ “" πηᾶσνεὶ ποῖ δἵ {πΐϊβ, ἐμαὶ Ἠξε 
ἰ8 τπ6 ὅοὴ οἱ Μαδη".] Τῇὲε δὔϑβεπος οἱ 

186 δγιίοϊς οοηδεσηπδ 411 ἱπεεγργεϊδιίοηβ 
ΜΏΙΟΒ τεπάοσ ἐμεβ6 ννοσάβ “τῆς ὅοη οὗ 
Μδὴ ᾽" δπά υπάεγβιδηάβ ἔμδὲ [6805 οἰ δἰ πα 
186 ρῥτεγοραῖίνε οὐ ἰιμάρτηεπε 88 δα 
Μεββιδῆ. ἍΒοῖς “τῆς ὅοὴ οὗ Μαῃη᾽" 
τρθδῃ8 ἴπε Μεβϑβίδῃ τπῸ δζίῖοἰ 68 σερυϊσΥ 
ἌΡΡεασ. Βεβίάεβ, ἀϊγεοϊ δι! υβίοπ ἴο ἴδ6 
Μεββίδηϊς διποιίοηβ ουά ἤεγα ὃς ουξ 
οὗ ρίαος. Τῆς ννοσάβ τηιϑὲ ὃ6 τεπάδεγεᾶ 
“Ὀαδοδυβα Ης ἰβ ἃ δοη οὗ πηδῃ,᾽" τδμδῖ ἰβ, 
ἃ τῶδη. Ηον ἴβ [πὶ8 ἃ τεᾶβοῃ ἴοσ Ηἰβ8 
θεΐπρ υάρε οὗ πιεη ὃ αγίουβ Ἄχρίδπδ- 
τίοπβ δῖα ρίνεη : τῇς ἰυάρε πιυδὲ ὃ6 
νἱβι Ὁ] 6 βίποας ἴῃς ἰιάστηεπι 18 ἴο [δ8κε 
ἴαλοα τ Πυπιᾶπ ΡαδΙ ον (ΠυΐΒετγ, 
αἰδοηδίυβ, ΝΝἐἰθἰ8), Ῥεσαιβα ἃ8 τηδη 

τὰς ὅϑοη οδγγίεϑ οὔἕἱ ἴ1π6 μος ννοσῖς οὗ 
τεἀεπηρίΐοπ (Μεγετ, εἰς.), θεοαυβα τηεῃ 
8ῃουά ὃς Ἰυάρεδ ὃν ἴδε Ιονν εϑὲ ἂπά 
τοοϑὲ ἰονὶπηρ οὗ τηεη (ϑεῖθτ), θδοδυβα {Π6 
7υάρε τῆυβὲ βῆαγε ἴπ6 παίυσε οὗ ἴποβϑα 
ΜΏΟ δὰ ὑσοιυρδς Ὀείοστς Ηἰπὶ (ὙΝ εβίςοιι), 
Ὀεοδυδε ΟἿΪΥ 848 πιδῃ Τοιυϊά [εϑ8 δηίαγ 
ἱπίο τ δρῆεις πῃ ΜὨΙΟα τῆς Ἰυάϊοϊαὶ 
οἷος τπῆονεβ οσ δᾶνθ ἔπε οοπιραββϑίομ 
ψΠΙοἢ ἃ Ἰυάσε οὗ τηδῃ βῃουϊὰ ροόββεββ 
(Βαυσ), δεοαυβὲ (ἢς ἰυάρτηεπε οἵ 
Βυμπηδηϊ ἰβ ἰο δε ἃ Βοπιᾶρε τεηδεγεὰ 
ἴο τῆς δΠοΙΐπο85 οὔ αοά, ἃ ἴγυε δοῖ οὗ 
δάοτγαιίοπ, 4 ννοσβῃϊρ ; δηὰ ἐμεσζείοστε ἐπ 
δοῖ πιυβὲ ρῸ ἔοτίἢῃ ἔτοτλ (ἢ Ὀοβοπὶ οὗ 
Βυπηαπν ἰἴδε} (αοάεῖ). Βυὲ υη- 
ἀουδιεάϊν Βεγβοῆϊαρ ἰ8 στρα ἤδη Πα 
ΒΑΥΒ: κἼὙΤ90ἸΒΕ αἴδγηδὶ ἴον σοπηάδεπιηβ ΠῸ 
οὔς δεδοδιβα ἢδ ἰδ ἃ βίπῃοσ; 88 800} 1 
ἄοεβ ποῖ δὲ 411 οοπάδγ : ἴξ ἰεᾶνεβ ἰΐ ἴο 
τῆεῃ ἴο ἱμπάρε ἐπεπιβεῖναβ, τὨγουΡὮ σα͵εο- 
τίοη οὗ ἴῃς ϑανίουγ ψνῆο ἰ8 ργεβεηϊεά ἴο 
τμ6πι. Τῆς ὅοη οὗ Μβϑῃ 58 ἴῃς Ἰυάρε οὗ 
πε ννοτ]ἄ, 1υ5ὲ Ῥεοδυβε Ης ρῥγεβεηίβ ἴΠ8 
εἴσγηδὶ ΠΠ{ππ, ἴῃς Κίηράοπι οἱ πεᾶνεπ ἴὸ 
Α11, ἀπά υτρ68 41] ἰο (ἢς εἴεγηδὶ ἀεοϊβίοη, 
δηὰ τῆ υγραβ ἴΠο86 ψνο σοπείηθα ὑἢ- 
Βεϊϊενίηρς ἴο 4 ςοπιηυἱηρ δε ἰυάρτηφης᾽" 
(Νεμέεεὶ. Τ᾽ λεοὶ., 1. 200). ΒΥ Ηἰβ ἀρρεᾶζγ- 
ἱπρ 'ῃ Βυπιδη ἔογπι ἃ8 (οὐ τηεββεηρετγ, 
δηοὰ ὃγΥ Ηἰβ οὔεν οὔ 1 εἴεγηδὶ, Ηδ 
πεοδββλγν Ἰυάρεδ πιεη. ΑΒ Ηἰἶβ οῆει οὗ 
16 το τς ἱπιροίεηξ τπηδη ἐδϑβιεά δἰπὶ δηάὰ 
βῃοννεά ψνμεῖπος δὰ ψου]ά δὐϊάς πὶ ἄδαῖῃ 
ΟΥ ῬΆ88 ἰηῖο [ἴπ: 80 ἅγε 81] πιεη ᾿υάρεά 
Ρταοίβεῖν ΟΥ̓ δαὶ ἀρρϑάγαδηος δπιοης 
1πεπὶ ἰπ Βυπίδη ἴογπὶ το δβειπ Ὁ 69 
186πὶ δηὰ ἰεπιρίβ ἔπεπιὶ ἴο {πίη Ηἰβ 
οἷαἰπιβ αὐδυσά, δηὰ νυνί γεῖ 88 [86 δπ1- 
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ξαςς. οἱ ἀνθρώπου ἐστίί 28. μὴ ᾿θαυμάζετε τοῦτο" ὅτι ἔρχεται ὦρα, ἐν 

οἱ 
ΣΤΉΝ, πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 29. καὶ 
Ἰὰς τό, ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς - οἱ δὲ 

ὅπλοις τὰ "φαῦλα πράξαντες, " εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 30. οὐ δύναμαι 
ὙΠῈ γπί. ἐγὼ ποιεῖν " ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω, κρίνω - καὶ ἡ κρίσις 

δ θμδχῃ, ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν - ὅτι οὐ “ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 

ΠΣ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός 31. ᾿Εὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 
νὴ τό; 
νἱ!. 50. 

1 Μοάετη εἀϊῖοσβ οὔγε πατρος ἰπ δοσογάδπος ἡ ΦΑΒΌΚ, 

Ῥοάϊεὰ ἴονε δπὰά πὶ οἵ ἀοὰ πεςεββαγιν 
Ἶἡυᾶάρεβ πιεῆ. Ὑμεγείοτε μὴ θαυμάζετε 
τοῦτο.--- ες. 28. Απὰ δηοίπεσ τεάβοῃ 
ἴοσ σταβίγαϊπίπρ βυγρεῖβε ἰ8β ὅτι ἔρχεται 
ὥρα, εἰς. [Ια Πᾶ8 Ὀδδὴ ρτοροβεὰ ἴο 
τεπᾶεσ [μἷ8 ἃ5 1 ὅτι γγετε ἐχρίδηδίοτυ οὗ 
τοῦτο, ἀο ποῖ Ψψοπάδσ δὲ (πἰβ, δὲ δῃ 
Βουὺγ ἰ5 σοπγηρ. Βαῖ (1) τοῦτο υ8018}}γ, 
ἀπουρῃ τοὶ ἱπναγίδοϊν, τοίοιβ ἴο νν δὲ 
Ῥτεςεάςβ ; δπὰ (2) νπεη [οἤπ βᾶνβ “" ΠῸ 
τοὶ Ψψοηάος {παῖ 80 πὰ 80, δε 0868 μὴ 
θαυμάσῃς ὅτι νἱΐμουι τοῦτο; ἀπὰ (3) 
18 οτάϊπαγυ τεπάδγίηρ βυἱῖβ τῃ6 ραββαρε 
Ῥείϊίες : Μᾶσνεὶ ποῖ δῖ [ἢ ϊ5 [(Ππδὲ τὴν νοῖςα 
Εἶνεβ 1116] Ὀεοδυβα ἃ {ἰπ|εὲ ἰβ οοτηΐπρ νΏδῃ 
ἴῆετε Ψ}} τεβυὶ τοπὶ τὴν νοῖςα τἴμδὲ 
νΒιοἢ {ἢ ποῖ τειν ρτθδίεσ νν}}} βεσῖ κα γοῦ 
ὕλοτα βαηβίἷγ. Ὁ7μα ὈοάΐΠΥ γεβυγγεοίίοη 
ΤΩΔΥ δὲ 5βεἰά ἴο δε ρτεδίεσ ἴδδὴ (6 
βρίγίτ] δβ 118 οοπϑδαπηπιαῖίοη, Τςοπηρὶε- 
το, δηᾷ Ἔχῃϊδἰτίοη ἴπ τεβυ] 5. Βεβίαεβ, 
ἴῃς 7ενν8 οἵ ουὖζ 1,οτά᾽ 5 {ἰπτ6 ἰἸοοκεὰ ὑροῃ 
τῆς τεβυγγεοιίοη 88 [Π6 ρταπᾶ ἀεπιοηβίγα- 
τίοη οὗ σοά᾽Β ρονεσ. Βαϊ Βεσε [Π6 οἷ ἐν 
τοῖς μνημείοις βϑῆοννΒ [πὲ 1Π6 ΒιΓΡτΙΒΕ 18 
ἴο ὃς οςςδβιοπεὰ ὉΥ ἰῃς ἔδοϊ δι ὄνδη 
ἴδε Ρμγβίοδ!ν ἀεδά 8811 ἤεατγ.---πάντες 
“Ὁ κρίσεως. Τῇαῖ ἴΠ6 τοϑυτγεοϊίοη ἰ8 
ἰϊυδεα, ἴο ἰ8 βῆοννῃ ὃν πε σἤδηρςε ἔτοτλ 
οἷ νεκροί οἵ νεῖ. 25 ἴο οἷ ἐν τοῖς μνημείοις. 
ϑόοχηδ τγίβε ἴο [ἰ{6, βοπὶς ἴο κρίσιν, ΙΓ 
ἴτοπ ἰϊβ ορροϑίτίοη ἴο ζωήν πιιϑὲ Ππατα ὃς 
εαυίνα!εηί ἴο κατακρίσιν. ΙΓ ἰξ [8 δβκεὰ 
ΜΠ τεραγὰ τὸ τῃς τἰρπέεουβ, ΤΏ τνμδὶ 
Ὀοὰν ἄο πεν οοπΊε τυ ἢ ΠΊΟΓΘ ΠΊΔΥ͂ 
ἰς 6 δβκεὰ οἵ {π6 ςοπάεπιπεάῦ. Τῆς 
εηίγδηςε ἱπίο 116 ἀπὰ ἱπῖο οοπἀεπχηδίίοη 
ἃῖῈ ἀσιοτγηγϊποά ΌὉΥ ςοπάποϊ ; πον ἴῃς 
οοπάυς!ξ 18 ἀειεγτλίπεὰ ἰ5 ποῖ Πετε βίαϊεά. 
Εοτ τπε εχργεβδίοπβ ἀεῆπίηρ ἴε ἔνο 
ἴγρεβ οὗ σοπάποὶ 866 οἡ σἤδρΡ. 1. 20, 21. 
Τῆδῖ τς Ῥγαβεηὶ στεοθριίοη οὗ [πὸ 'β ἐῆε 
ἀββυγδηοε οἵ γαβυγγεοίίοη 8 ραϊ ΒΓ ΚΙΠΕΙΥ 
ὉΥ ῬδὺΪ ἰῃ 2 Οοσ. ν. 56. Τῆς ἴδοϊ τπδὲ 
Βοπὴς 8411] γίδβε ἴο Ἴοοπάεπιηδιίοη ἀ8- 
οἴοβεβ ἴπδι Ἄἐνεὴ ἴδοβε ᾿νο μᾶνὲ ποῖ ἴῃς 
ϑριγίε οὗ αοἄ ἴῃ ἐμεπὶ μᾶνὲ βοπὶς Κίπὰ οὗ 
τοπιίπυοιβ 1 νν ἢ πα πίδίπβ {ἢ 6πὶ ἴπ 

εχίβίεημος 8 {πεῖς ραιβοπαΐ ἰάθπε 
ἱπῖδος ἔγοτι ἴμ6 τἰπχε οὗ ἀδαιῖῇῃ το ἴῃς εἶπα 
οὗ τεβυγγεςίοῃ. Αἶβο, ἐδαῖ τῆς ἰοὴς 
Ῥετιοά βρεπὶ Ὀγ δοπῖθ Ῥεΐνεεη ἴπεβς ἔννο 
Ῥοϊπὲβ μὰ8 τοὶ Ῥθδϑὴ υἱΠἰ5εἀ ἔοσ Ὀσὶπρὶπα 
1δεπὶ ἱπίο {ε]]οννβμὶρ 8 ΟἸσίβε ἰ8 
Δρράγεηῖ. [Ιπ ννῆδί βίδϊε {ΠῸΥ σίβε οσ ἴο 
ψῃδῖ σοπάϊίοη ἔπεν ρο, ε δὲ ποῖ βεσε 
τοϊά. Βεγοπά ἴδε ἔδοϊ οὗ δεῖς ςοπάθπι- 
πδίίοη δεῖν δπΐυτς ἰ5 1οἴξ ἰπ ἀδγίπεββ, δὰ 
νγᾶ5 1 Πποσγείοσα γοῦν τηδᾶπε τὸ ὃς ἰεῖ 
ἰῃ ἀἄδγκηςββ.--- εσ. 3.6. Ταΐβ ᾿πάρτηεης 
οἰαίπιεὰ Ὁγ ]6βὺ8 8, οννενεσ, εηραρεά 
ἷπ, Ὡοΐ ἴῃ ΔΩΥ δβρίσι: οὗ 8ε1-οχαϊιδιίίοη οἵ 
δυπιᾶηῃ ἀγοϊτασίπεϑθ, ΠΟΥ οἂπ ἰξ εἰσ, 
Ὀεοδυβα ἰξ ἰ8 πλεγεῖν 8 ἴῃς ὄχεςυΐογ οἱ 
τς Εδίμεγ᾽β Ψ}} Ηε ᾿υάρεϑ8.---οὐ δύ 

ες οὐδέν. ὙΠε βτβὲ βίδιςπιεπὶ οὗ τπ6 
νεζβε ἰ8 ἃ γεΐυγη ὕροη νεγ. 19, “" Τῆς ϑοῃ 
οδη ἀο ποϊπίηρ οὗ Ηἰπλβεῖζ᾽" ; θυ πον ἱξ 
18 ϑρεοίδ!ν δρρι δὰ το ἕῆς ψγοσκ οὗ )υὰρ- 
ταϑηϊ.---καθῶς ἀκούω κρίνω. Α5 Ηςδ 551 
οὗ Ηἰβ ρίνίηρ 1, ἴδε Ης νγᾶβ πιεσεὶν 
τὰς Αξεπὲ οἵ αοά, ἀοίηρ να: Ης βἂνν 
ἴῆε Εδίδεσ ἄο: 8ο ποῦν Ης βρεᾶκβ ννῆδι 
Ηςε πεδῖβ ἴτοτη [ἢ Εδίμεγ. Ηἰβ Ἰυάρτηεης 
Ηες Κηοννβ ἴο δε ͵7υβῖ, θΒεςδυβε Ης 5 οοῦ- 
βοίουβ παῖ Ηε [88 πο ρεγβοῃδὶ δίδβ, θυϊ 
Β6ῈΚ8 ΟἿΪΥ ἴο οαΙτῪ οὐἕ ἔπε ν}} οὗ 186 
Ἑαδΐδεγ, ἴῃ νν. 31-40 [658 βυιοϊλη δία 5 
18εβε ρτεδῖ οἱδίτηβ νηοῦ Ηδ [85 πηδάς 
ἰπ ἴδε ἰοτεροίηρ νεσβεβ. Ηε σεΐεγβ ἴο ἴῃς 
μαρτυρία Ὀοτηα ὃγ ]ομπ ἴμε Βαριίβε, ΌὉῪ 
τᾶς ψνοσκβ ρίνεη Ηἰἱπὶ ὃν ἴδε αίΐβεε, δηάὰ 
Ὁν τῇς Εδίπεγ ἴῃ ϑοτίρίυτγε.---Ν τ. 31. 
᾿Εὰν εγὼ ῶ..., ἀληθής. [εδὺ8 
δητὶςοἰραῖθβ τῆς οὐ]εοτίοη, ἐμαὶ τπ656 στεαᾶξ 
οἰδἰ 8 ὙτΕΝ πιδάς τολεὶ οη Τνδρῶ 
δυϊποσίν [ἔγνω τοὺς ᾿ ους ἐ - 

νους ἀντιθεῖναι, Εὐτῃγτ.]. ΤῊς εν 5ἢ 
ἂν 8 ρίνεη Ὁγ Νεἰβιείη, “" Ταβεῖδυβ ἄς 
86 ἰρβϑὶβ πο οζγεάυηι," οὐ “" Ηοπῖο ποῦ 
εβι Πάε ἀΐρπυβ ἀς 8ε 'ρβο,᾽" δηά εὖ Ῥευξ. 
χίχ. 15. Τῆς βᾶπης ἰανν ργενδιεὰ ἀπιοῦρ 
ἴῃς ἀτεεῖβ, μαρτυρεῖν γὰρ οἱ ι οὐκ 
ἐῶσιν αὐτὸν ἑαυτῷ (Πεπιοβίῃ,, 06 Οον., 
2), δΔηἃ δπιοὴῷ {δε ἘοπΊδῃβ, “τῆοτα 
τηαδ)ογὰπὶ οοπηιρᾶγδιιπὶ δδῖ, υἱ ἰῃ πλϊπίπλὶδ 



828---34. 

ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής. 
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42. "ἄλλος ἐστὶν ὁ 6 νἱί!. τᾶ, 
μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν 
μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 

33. “ Ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ {χνί!!. 3). 

ἀληθείᾳ 34. ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, κ δ  οχόχη, 
ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 25. ἐκεῖνος ἦν "ὁ λύχνος ὁ 1. δῖκ. 

καιόμενος καὶ " φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιασθῆναι ἃ πρὸς Μὲ Δ᾽ 
1 ἀγαλλιαθηναι ἰῃ ΦΑῸ ; Τ.Ε. ἰπ ΒΙ». 

τοῦυβ Βοπλῖπεβ ΔπΊρ]ἰβδί πὶ ἐδβεϊ πηοηί πὶ 
ἂς 806 τε ποῃ αϊςεγεηῖ" (Οίςεγο, ό7γο 
Ἀοβεοῖο, 36, ψνειϊβιεῖὶπ). ἀτοιίϊυβ ΒᾶὺΒ : 
“Ἐοτηδηὶ ἀΐουπὲ πεπγίπεπὶ ἰάοπειπὶ 
(εβίεπλ 6886 ἴῃ σὲ 808, Βυῖ ον οδῃ 
7805 βᾶῪ ἴδαὶ 1 Ηΐ8 ψἱῖπεβ8 βίδπ δ 
δίοης ἰξ 15 ποὶ ἴτε ὃ ΟΠγγβοβίοπι ΒΔ Υ8 
Ἡς δρεᾶκβ ποὲ δὑβοϊαεϊγ δὲ 
τεΐίεσεπος ἴο {δεῖς βυβρίοίοη [πρὸς τὴν 
ἐκείνων ὑπόνοιαν]. Απὰ οη οςοδδίοη Ης 
οδη τηδϊηϊδίπ ἴπδὶ Ηἰἴβ8Β (δβε ΠΟΥ οὗ 
Ἡ ἰπιβοῖῦ [8 ἴσυς, ομδρ. νἱ"]. 13, μεῖς Ηδ 
Βδγ5 “ ὙΒουρὮ 1 υνἴηε88 οὗ τγβεὶ ἢ ΤΥ 
ϊη685 8 {π|6,᾿ ἀπὰ ἀεπιαπάβ ἰπαὶ Ης 
Ῥὲ ςοηβίἀετεὰ οτς οὗἩ ἴῃ8 ἔννο νυ]παββεβ 
τεαυϊτεά, Ηδτα (δ ροϊπὲ οὗ νίενν 18 
ἀἰβξεοας, δηὰ Ης πιοδηβ8: ὅεγε 1 βἰδηά- 
ἷῃρ αἷἴοης, υπαυςπεπιςαίϊεὰ ὈῪ ἴδα 
Ἑδίδεσ, τὶν οἰδίτηβ νου] ποῖ ὈῈ τ ὮΥ 
οὗ ετεάϊε. Βαυὲ ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν 
ορὶ ἐμοῦ (οη ἴῃς ἀεῆβηίτε ργεάϊοδιθ νυ 
ἰπάεβηϊξα βυῦ͵εςς υἱάφ Ννίπεσ, Ρ. 136). 
“Φ1Ὸ 18 ἀποῖδμος πὲ θεδγει υνἹπε 88 οὗ 
τὴς," παπιεῖν, ἴῃς Εδίμεσ [σημαίνει τὸν 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὄντα θεὸν καὶ Πατέρα, 
Ονυτὶϊ, Μεϊδποδίπομ, δηὰ ἴῃς Ὀεδβῖ πιοάεσηῃ 
ἱπεεσργείεγβ, Ηοϊιζτηδπη, ν εἰββ, νν εβί- 
οοἵ.]. Ὗἀτοεῖιβ, ἐοϊ!οννίαρ ΟὨγυβοβίομι 
δηὰ Εὐυϊπγπιΐιβ, ΒΑ Υ8 “ ζ40}ΠἸπλυ πὶ εβὲ ας 
ἂς Ἰομᾶπης βιιπιαπιυδ, φυΐα ἂς εοὸ βυπὶ 
αυδε Ρῥζοχίτηθ βεσυυπίυσ ᾿, Αραίηβι π18 
8 (1) τῆς ἀϊβοϊ αἰ πιεῖ οὗ [οπ᾿Β (Ἔβεϊ πΊΟ ΠΥ, 
νεῖ. 34; (2) ἀπά ἜἊβρεοίδιν ἴῃς δοσεπῖι- 
δἰεὰ ορροβίκίοη οἵ ὑμεῖς, νετ. 33, δΔηὰ ἐγώ, 
νοῖ. 34. ΕοΊ ΟἿΟΣ σεᾶβοῃβ, 866 [ὗοκα. 
ΟΥὨ τπ|8 νυ ϊῖπεββ [6808 βᾶυ8 οἶδα ὅτι... 
ἐμοῦ. ὙΜΨῺΥ 1818 αἀάϊιίοη ἢ [18 ἰξ δὴ 
ονοσζῆον οἵἉ δβαιϊϑέδοϊίοη πὶ (Ὡς ὑπαββδι]- 
ΦΔΌ]ε ροβίπίοῃ 18 [6 βι ἱΠΟΩΥ ξῖνεβ ΗΠ πὶ ὃ 
Εδίπεν ἰξ ἰβ ἰῃς οἴει ἴο {πε βυρροπί[οῃ 
τολὰε ἴῃ νεῖ. 31, “ΠΥ ὙΠΠΕΒ8 8 ποῖ 
ἴτυς ". [Ογτὶ]Β ἱπεεγργεϊδτιίοη ἰβ ἰη- 
εχαςῖ, Ὀὰχὲ βυρρεξβῖϊνε : μονονονχὶ τοῦτο 
διδάσκων, ὅτι Θεὸς ὧν ἀληθινὸς, οἶδα, 
φησὶν, ἐμαντὸν, κεχαρισμένον δὲ οὐδὲν 

ρ ἐρεῖ περὶ ἐμοῦ.) -Νετ. 33. 
Βείοσε Ἄχβίδιεἰηρ ἐπε Ἐδιῃατ᾽ 8 [ΘΕ ΠΊΟΩΥ 
16βὺβ πιεεῖβ πεπὶ οπ (μεὶγ οἵνῃ στουηὰᾶ: 
ὑμεῖς, γε γουτβεῖνεβ, ἀπεστάλκατε πρὸς 

Ἰωάννην, δεηξ, ὈΥ ἴπ6 ἀερυϊδίίοη πιεη- 
τίοπεά οἤδρΡ. ἱ.. ἴο ]οῆπ ; νὩΙοἢ τῆ αγ τνουϊὰ 
ποῖ ἢᾶνα ἄοπε δά ἴπεν ποῖ ᾿βοιρῆξ πὶ 
ἐγυβεννοσῖ ἢν (Ἐμδιστοίαθ. ΤΒς ρεζίεοι 
ἰδ υϑδεᾶ, ἱπάϊςαϊίηρ (δδὲ ἴῃς τσεβυΐέ 
οοπιϊηιεά; 48 ἴδε ρεγίεοξ μεμαρτύρηκε 
ἰπαϊςαῖεβ ἐμαὶ “Ἐῃ6 τεβεπΊοτΥ ργαϑεσναβ 
118 ναῖυς πον Πβιαπάϊπρ, ἴῃς ἀιδαρρεᾶτ- 
δῆςς οὗ {πε νἱίηεββ ".---τῇ ἀληθείᾳ το 
τῆς τγυτἢ, ἐβρεοῖδ!ν οὗ Ὡς Μεεβίδηϊς 
ἀϊρσηϊεν οὗ 7εβι8.--- ες. 34. ἐγὼ δὲ οὐ 
κοὰξ ἴον τῪ ρατέ 1 ἀἄο ποὲ ἀερεπὰ 
ὍΡΟΙ 8 πιᾶη᾿ 5 ἰεβιπΠΠΟΩΥ. [Ι͂ἢ νΠῃδῖ δεῆβα 
5 1818 ἴο δε ακθὴ ὃ [ἢ ἰϊ. τὶ λαμβάνειν 
τὴν μαρτυρίαν πιεᾶπ8 “0 οτγαάιε ἐαβεὶ- 
τηοην,᾽ Ὀυῖ {π|8 βεηβδε ἄοεβϑ ποῖ βδιϊ εν 
τῆς ργεβεπὲ υ8ὲ. τοί βαγβ, “Ηἰς 
λαμβάνω εβέ γεφηΐγο, αἱ ἰπῖσγα 41, 44, υδὶ 
ἷῃ ορροβίϊο πιεπιῦσο ροηπίϊυ ζητεῖν υἱ 
ἰάδτη ναῖθηβ᾽". 80 ἴοο ὔοκε. Ὗἀοάει 
δηὰ νΝνεβίοοιξ ῥὑγείεσ ἴο δπιρμδβίβα ἴδ 6 
δτιῖςῖς, “ ἐλέ ταβυτηοην,᾿" “Π6 ΟΗΪΥ τοδὶ, 
ἱπία 1016, υὑπεχοαριϊοπδθϊς ἐςβεϊ πηοην,᾽}" 
Ι ἀο ποῖ δοςερὲ ἕτοπὶ δῆ. Τῆς βεῆβε 
'8 : Υου βεηΐ ἴο [ομη δπά ἢδ ἰεβιϊῆεά ἴο 
τ8ς τυῖ ; θὰϊ ἐπε ἐαβεϊπηομν νυ ἢ 1 [Ὸσ 
ΤΩΥ Ῥᾶτὶ δοςερῖ δηά σγεὶν ὑροη ἷβ ποῖ πδῖ 
οἵ ἃ πιᾶπῃ. ΤΤῇῃε ἰεβεπιοην Ὁ ἰοἢ οοη- 
βγπιβ Ηἰπὶ ἰπ (πς σοπβοίουβπεββ πὶ Ης 
8 Οοἀ᾽  πηδββθηρεσ 18 ποῖ ἃ πυπΊλη δυϊ 
ἃ Ὀϊνίπε ἐεϑβεπηοην .---ἀλλὰ ταῦτα λέ 
δὲ 1815 1 βᾶν, παι ἰ8, (ἢ 15 τορασγάΐϊηρ δα 
τγυτῇ οὗ ]οΠπ᾿ 5 ἰοβεἱπποην 1 ποῦν πιεηξίοη 
ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε, ἴοΓ γουΓ ΒᾶΚε8, ποΐ ἴοσ 
ΤΩΥ οννη, ἴπδΐ ὄνβὴ οὔ ἃ τῇδ π᾿ Β ̓6βἸΠΠΟῚΥ 
γοῦ τῇδ θ6 ἱπάυςεά ἰο Ὀεΐϊενε.---Ν τ. 35. 
ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ 
φαίνων, “Ηε ν»5 (Ξυρρεβείηρ (πΠδὲ ΠΟῚ 
τῆς Βαριίϑὲ ννγὰβ ἀεδά) τε ἰδτὴρ παῖ 
Ῥυτηθῖῃ ἀπά βμϊπειῃ,".---ὁ λύχνος ; ἴοτ 
ἴῃς ἀϊβεζεπος θεῖννεεπ λύχνος ἃ ἰδτὴρ 
Δηὰ λαμπάς 4 ἰοτοῦ, βεὲ ὙἸτζεποῖ, 
ϑγλιοηγπιδ, Ὁ. 154, δπὰ οἷ, λαμπαδη- 
δρομία ἐπε Αἰπεηΐδπη ἐογεΐ-ταοε. ΤῆΘ 
διῖίοῖς “ δἰπιρὶν τλλτ ΚΒ ἘΠ 6 ἐΑΠΊ Πᾶς ρίεςα 
οὗ πουβεποϊά ἔυτπίτυτε" (ἸΜεδβιοοι). 
“ΤΏ δγίίοϊα βἰ πρὶν σοηνεσίβ ἴῃς ἱπιαρα 
ἰπῖο ἃ ἀεβηϊίοη ᾽" (αοάεῖ). “Τῆα δτίίς!ς 
Ῥοΐηϊβ Ὠἰπὶ οὖϊ 85 ἴῃς ἀεπηϊξα Πρ νο ἢ 
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τροπαῖς. ορ. ὥραν ἂν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 46. ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ 
ὙΠῸ Ἰωάννου " τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκέ! μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτὰ» 

αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με 
ἀπέσταλκε" 37. καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ, αὐτὸς 2 μεμαρτύρηκε περὶ 

Τ Ἐχοά. 
χχνὶϊ. 17. 

ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε, οὔτε ’ εἶδος αὐτοῦ 
ἑωράκατε. 48. καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε μένοντα ἐν ὑμῖν, 

ΚΡε. οχίχ. 4. ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 30. ἢ Ἔρευ- 
Μὲ. 8}. 9. νᾶτε ὃ τὰς γραφὰς, ὅτι ὑμεῖς ' δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, 

1 δεδωκεν ἰπ Δ ΒΙ, 1, 33. 
8 ἐεραννατε ἰῃ δ᾿ Β"; ΤῊΤΙΝῊ. 

οουϊά ἢανε βῆονγῃ ἴπεπὶ ἴδε νΝΑΥ ἴο βαῖνα- 
εἴοη, νεῖ. 34) (Ὁ εἶἰβ8). Οἰμεῖβ ππά ἃ 
τεΐειεηος ἴο Ρβ. Ἴχχχίϊ, 17, ἧτοι 
λύχνον τῷ Χριστῷ σον. Οἀτοῖϊι8 ἀπά 
1ὔοκε επϊπκ τῃς τείσγεησε 18 ἴο Ερφοΐυ8. 
χίν!, τ, καὶ ἀνέστη ᾿Ελίας προφήτης ὡς 
“«πὖρ καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο. 
πιὸ πιεάϊεενα!ὶ [,4τη Η γπληβ ἴῃς Βαρεῖδι 
8.“ ποη 1μὑχ ἰδὲς, βεά Ιυσεγηδ ᾿". [((ἰςετο, 
27ο Μιίίΐίομε, 21, δπὰ εἰβείνβεσε, . 8118 
ςοτίδίπ 1 υβισίουβ οἰτἰζεβ “Ἰυπγϊπα,᾽" 
Ῥυΐϊ ἢ ἃ βοπιεννῃδὲ ἀϊβεγεπὶ βίρηιῆ- 
οᾶποε.] --- ὅ καιόμενος, “ δυτπίπρ ἀηὰ 
δῃἰπίηρ ἃῖὲ ποῖ ἵψο ἀϊδεσεηε ρτορεῖ- 
εἴε8,᾿ Μεγεσ; ἃ ἰδρ πιυδὲ Ὀυγῃ 1 ἰΐ 
δ ἴο βῃῖπε.---ὐμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλ- 
λιασθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ ; 
τῆς ἐδχργδβδίοη βεαπὶβ ἱπίεπάθδά (ο 
βυρρεβὲ {ῃε {μου ρθΈ 688 ἀπὰ Ῥγίεῦ ΡἷδΥ 
οἵ ἰπβεοῖβ ἰπ ἔπε βυπβῃίηθ οὐ τουηὰ 
ἃ ἰάτωρ. [“Ις ἀΐε Μὕςκεη ἱπὶ ϑοππεη- 
βοβείη βρίεἰεη," Ηδυβγδίῃ ἐπ Ηοἰζπμδπη.) 
{ὶκε ομ]άγεη [ΟἹ] οννίπρ ἴῃ ἃ γί α] ρσο- 
ςεββίοη, ἀδηςίπρ ἴῃ τπ6 τογοθ])ρῃῖ: τῆς 
ἴγρε οἵ βεπεϊπιεηίδὶ τε] !ρὶ οηἰβῖβ γανο ] η 
ἴῃ (μεῖς ον δπηοιίοῃβ.--- ες, 36. ἐγὼ 
ΒΤ ἴη σοηϊγαβί ἴο ἰῃς ὑμεῖς οἵ νεῖ. 
33, ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω, “πανε ἴῃς 
νπε58 ὑνΠίο ἢ 18 ρτεδίογ,᾽" 1.6.) οὗ ρστθδίεγ 
νεἰρξῃι 28 ενίδεπος ἔπη [πὶ οὗ ]ομη.--- 
τὰ γὰρ ἔ “ον ἀπέσταλκε, “δε 
ΨοΥκ8 ΠΟ ἴῃς Ἑδίπος ὅδωκε [Γ᾽ 88 
τηοᾶεσῃ εὐἀϊΐϊοτα τεδὰ δέδωκεν] ἰο Ηἱἰπὶ " 
ςοπηρτίβε αἰἱΐ τῃδὶ Ης νγῶ8 σοπιηββίοπεαᾶ 
ἴο ἀο, θυῖϊ Ἡ] ἢ ἃ ποτα βρεοίαὶ γείεσεηοα 
1.Η18 πιίγαοϊεβ. [ὔοκε ννε}]} βαγβ8, “" Ης 
Ψ»Πο Ἰοοκεὰ δὲ {πε πηίγαςε8 ἃ8 βεραγδαῖες 
δηὰ ἱπάϊνϊυα] ἀϊδρίαγβ οὗ βιιρεγηδίυσγαὶ 
ῬΟΨΕΣ δηά ἀϊὰ ποὶ νίενν πε δπεῖγε πηδηΐ- 
εβίδιίοη οἱ ΟἸχίβε ἰῃ [18 βοϊ αι ἐν, ννᾶβ 
Ῥουπά το ἤπά ἐἢ πιίγαοϊε8 νἱ που βρη ῆ- 
οᾶπος ἃπά ἰῃς ἰαιίες ἱποουηργεβεηβίδϊε ᾽᾿. 
ὙΠε ἔργα ἅτε οἰϊεὰ 48 ενίάδηςς, ΟΠ ΔΡ8. χ. 
25. 38, δηὲ χὶν. 11; ενίάεποε ἃ8 μεῖε ἴο 
τῆς ἴλοὶ ἐπὶ τῆε Βδίπες δδά βεπὶ Ηἰπ1.--- 
Μες. 37. Βυϊ νοεῖ δπά δδονς ἴῃς ενίδεπος 

3 ἐκεῖνος ἴῃ 8ΒΙ1,. Τῆς ἀϊβετεηος Παῖς ἰβ δ ρμι. 

οὗ τῇς ψόσκβ καὶ ὅ πέμψας πα 
αὐτὸς μεμαρτύρηκε, ““ ἀπά ἐς ΡΣ 
ὙὯΟ δεηΐ πιὲ μα5 Ηἰπ18617 αἶβο ἰεβιϊῃεά᾽". 
Ποῖα δηὰ ἤονν {18 τεβεϊπηοτν οὗ τῃς 
ἘδΙΠοτ᾿ 5 βεραγαῖς τοπὶ ἴῃ6 ννοσκβ Πδ5 
Ὀεδη ρίνεη, ἰΒ ἐχρ᾽αἰπεά, νν. 38 δῃά 40 
Βυϊῖ, ἢγβὲ, [εϑ8 βίδίεβ ον ἰξ ῃδ8 πὸ 
Ῥεεη ρίνεη: ν αὐτοῦ... 
ἑωράκατε. Ιἱ ἰΒ ποῖ ὈΥ σοπχΐηρ ἰπῖο γοῦς 
ταϊάβε ἴῃ ἃ ν᾽ δἰ δ]ε ἔοσπι δπά Ἐρεβ κῃ 85 
Ι βρεακ τδὲ τπῸ Ἐδίποι Ὧδβ ἰεβιϊβεὰ. 
“ἩΗϊξ νοῖςε γοὺῦ μάνα πϑνεσῦ πεασὰ: Ηἰβ 
ἔοσττῃη γοὺ πᾶνε πενεῖ βεεη.᾽ [1 8 ἢοῖ 
ὉΥ 86πβίδ]ς βίρῃϊβ ἀπά βουπάβ ἴῃς Εδίμεσ 
[48 ρίνεη Ηἰβ8 ἐεβεπιοηυ. [Τὶῖβ ἱπίεσ- 
εείαιίου ἰ8 βονψενεσ ἱσπογεά ὈΥ πιοβὲ: 
Υ̓ Μεγεῖ, ψνῃο τίη Κα ἴδε τείεγεηοε ἰβ το 

τδεὶς ἰῃβεηβι δ} ν τὸ ἔπε τενεϊδίίου οὗ 
αοά ἱπ ϑοτίρευτε ; ὉΥ ΝΜ εβίοοῖς, ψδο 
ΒΔΥ8 δἰβον εῦθ ΌΥ {δεῖς ἀϊβθε]εῖ οἱ 
ΟὨγίϑε [δὰ τὸ πεᾶσ δηὰ βες Ηἰϊηι'": 
ΌῪ ἀοάεῖ, ψῆο ἤπάβ “4 ἀεοϊαγαιίοη οἱ 
ταδπ᾿Β πδίυσζαὶ ἱπιροΐδηοα ἴἰο σίβε ἴὸ {π6 
ἱτησηεάϊαϊε ἀπά ρεγβοπδὶ κπον]εάρε οὗ 
Οοά’". Κείεγεπος ἴο ἴῃς Ὀαριεΐβηι ἰ8 ρυῖ 
ουξ οὗ ἰῃ6 αμπεβιίοη ὉῪ πώποτε. Τῆς 
τείδσσθηος ἴο ἰῃῇς ἴνο Ἷοἤϊεῦ ἐοσπὶβ οὗ 
Ῥτορβεῖῖς τενεϊδιίοη (ὙΝ εἰβ8) ἰβ ἴοο σε- 
πιοῖα.]-Ἶ ες. 38. καὶ τὸν λόγον... 
γου δᾶνς ποῖ μεδλσά Ηἰ8 υοΐεε---ἃ5. γοῦ 
να Ὠεδτγὰ πιΐπε (νεσ. 25)---ηά Ηἰ8 τσογὰ 

ΜΏΙΟΝ γοὺ μάνα μεαγὰ, δὰ ψμὶο ἢ Πδ8 
εξ ςοπιίηρ ἴο γοῦ {πτουρῇ 411 ἴπεδὲ 
οαπίυτίε8, γου ἄο ποῖ δάπιἷ! ἴο δη δϑϊἀϊηρ 
δηά ἰηῆυεξητίαὶ ρίαςς πη γου.--τὸν 
λόγον αὐτοῦ 15 αοά᾽Β τενεϊαιίοη, ννὩ οἢ 
τς 1εννβ ψψοσα σοηβοίουβ ἔΠῸῪ Πδά τε- 
οεἰνεά; ὃθυῖ τΠουρῇ (πε ψοζὰ οἵ ἀοὰ 
Βδά σοπὶς ἴο {μεπὶ, πεν ἀϊὰ ποῖ πᾶνς ἰξ 
“ἐ δρίἀΐπρ ἴῃ {Πεπὶ; οὗ τ ]οδη {1}, 15; ἃ 
ΡῬῶταβε νος ἢ ἴῃ πρὶ ἄεποιεβ ρειτηλπεηξ 
Ῥοββεδββίοη δπὰ δυϊ ἀΐηρ ἱπῆυθηος. Οοὐ β 
τλεβϑᾶρε ἀοεβ πὸ ροοά ὑπὲ] [ξ ἱπννασά!ν 
ΡΟΒδβεβ868 [086 ἴο Ψῃοπ ἰξ ςοπιεβ. ΤΠ 
Ῥτοοῦ μὲ τ8ς 15 μιδὰ ποι ἴδ τεςεἰνεὰ 
1 15: ὅτι ὃν ἀπέστειλεν. .. κ΄ Ποπὶ αοὰ 
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καὶ " ἐκεῖναί εἶσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ - 40. καὶ οὐ θέλετε πὶ τ: Ρει. . 
ἐλθεῖν πρός με, ἵνα ζωὴν ἔχητε. 41. "Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ α 1 Τδεια, 

λαμβάνω 42. ἀλλ᾽ ἔγνωκα ὑμᾶς, ὅτι “ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ τς δα 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 43. ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, Ἢ Ἐ.6. 
καὶ οὐ λαμβάνετέ με" ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, 
ἐκεῖνον λήψεσθε.:. 44. πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ 

ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ " μόνου Θεοῦ ν᾽ χυὶ!. 2. τ 
οὐ ζητεῖτε; 45. μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν “ πρὸς τὸν ΣΝ 
πατέρα ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. ΕἸ μὰ 
46. εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωσῇ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί περὶ γὰρ ἐμοῦ “ κξδξ᾽ 5, 
ἐκεῖνος ἔγραψεν. 

πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασι πιστεύσετε ; ἢ 
41. εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου " γράμμασιν οὐ πιστεύετε, τα Τίπι. Π. 

ἐὐτὸ 
1 λημψεσθε ἴῃ ΦΑΒΏΌΙ,, αἀορίεά ἴῃ τηοάεζη εἀϊείοπβ. 

Βαιἢ βεπὶ, Ηΐπὶ γε δεϊΐενε ποῖ᾽. Ηδά 
τὰς τενεϊδιίοα οὐ ννογσὰ οἵ ἀαοὰ ἱπ ἴανν 
δηὰ Ῥτορδεῖβ Ροββεββεά ἔπεῦῃ, {πεν νουϊά 
ἱπονηδῦὶν πᾶνε γεοορηϊβεὰ [ε8}}8 845 ἴγοπὶ 
ἴδε 5δδπὶιεὲ βοῦζος, βμεῚ 85 ἴπεῸ σςοῃδβυτϊηπηδ- 
τίοῃ οὗ ἔπε πηεββᾶρε, (ἢ δι] δΙτχεηὶ οὗ τῆς 
Ῥτοπιῖβε Νοῖ δαὶ (ῃς [εν πεϊὰ τῃεὶς 
Θοτίρίυσαβ ἴῃ ΠΟ δβίεεπ), ΠΟ, (νεσ. 30), 
ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς; τῇς ἱπάϊςαιϊνε ἴδ 
ἴο δε ρῥγείειγσεά, “"υὺυὐυὐβ βεᾶάγοῦ τῆς ϑοσὶρ- 
ἴαγαβ᾽"; πε γεᾶβοῃ δείηρ ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε 
ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, “Ὀεοδυδα 
γοιι βαρροβε ἔπδὲ ἴῃ ἐλέπι γου πᾶνς {πὸ 
εἴεγηαίὶ "--αἰγεδάν ἴὲ ἰβ πἰπίεά, ὃν 188 
επιρμδιὶς ὑμεῖς ἱπιρΙ οἰ Εἶν ορροβεὰ ἴο ἃ 
οοπίταϑιςἃ ἐγώ, ἀπὰ ὈῪ ἴδε ἐπιρμδεὶς ἐν 
αὐταῖς πυββεδεῖπε Δποῖπεσ βουγςε, Πδὶ 
εἴετπδὶ 1 88 ποῖ ἴο ὃς δαά ἰπ ἴπ6 
ϑοσίρτυγεβ, δυὰς ἰῃ βοτηειηρ εἶδε. Βυῖ 
ἴς 18 οὗ πιὸ ἴπεβὲ ϑογίρίυγεβ τπετηβεῖνεβ 
ἱπῖο ννῃϊςἢ γοῦ βεδγοῇ τεβεν. καὶ ἐκεῖναι 
“ον ἐμοῦ. “ὙὝΠΕΥ ἰεβεγ (Πδὲ ἰπ πιὰ 
͵8 1π{πἰ εἴδγηδὶ ; δηὰ γεῖ γοῦ ν"}}} ποῖ σοπηα 
ἴο πι6 πδὲ γοῦ τηδὺ δᾶνε [1ξπ.᾿᾿-- ἐγ. 40. 
καὶ οὐ... ἔχητε. ΤῆἼε ἴτυδ Πιποιίοη οὗ 
Θοτγίριυτε ἰ8 ἀχρζεββεά ἰπ ἴπ6 ννοτγάβ, 
ἐκεῖναί εἰσιν αἱ βαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ: 
τῆν ἀο ποῖ ρίνε [16,25 τῆς ]εννβ τπουρδῖ ; 
πον Ἰοδά το τῆς [{{- ρίνετ. Αοά 5ρβᾶκβ 
ἰπ ϑοείριυτα ἢ ἃ ἀδῆηϊίς ρυτροβα ἴῃ 
νίενν, ἴο τεβι ν τὸ ΟΠτῖβε; [ἢ δοηρίυτα 
ἄοεβ τῃδῖ, ἰξ ἀοε8 411. Βυξ ἴο 5βεῖ ἰϊ οη ἃ 
δνεὶ ἢ ΟἸγῖβε ἰβ το ἄο δοῖδ ἴΐ, Ηἰπι, 
δηὰ οὐγβεῖνεβ στᾶνε ἰπ}ιβεῖςα. 

ΤΒΙ8 οἷοβεβ ἴδε ἀεβογιριίοπ οἵ ἴῃς ἴπγαο- 
οϊὰ νιἱίηπεββ ἴο Ὁ τίβε, ἀπὰ ἰπ νν. 41-..7» 
Ηδς δχροβεβ ἴδε βουγος οὗ ἐπεὶγ ὑπρεϊϊεῖ, 
ΤῊΪ5. ἐχροόβυσε ἰβ ἱπιγοάυοθα ὃν ἃ ἀϊ8- 
οἰαίτηες οὐ Ηΐβ ραστὲ οὐ δὴν οπαρτίῃ 
δὲ τὴς νᾶπε οὐ ποπιᾶζε δπᾶ δοζερίδποα 
Ἧξε τεςεῖνοά, -ονετ. 41. Δόξαν παρὰ 

ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, ποί ““ αἴοτγ ἔτοτὰ 
τῆδη 1 δπὶ ποῖ τγερείνίηρ,᾽" ποὲ αυΐῖα 
“ΒοτΥ ἔτοτη στῇεπ 1 ἀο ποῖ βεεκ," δυὶϊ 
ταῖμεσ, ἴπαὶ νος ἢ 18. ἴῃ τὶν ἠπάρτηεης 
Εἶοτγ, 1 ἀο ποῖ γεςεῖνε ἴτοπὶ πιεη: ποῖ 
ναὶ τῆθη γἱεϊὰ τῆς ἰβ ΤΥ βίου. 
Απλδ ἰοπ ἰδ ποῖ ΠΊΥ πιοῖϊνε ἴῃ τηδκίης 
1Ππεδε οἱ ἰ π18.---νεσ. 42. ἀλλ᾽ ἔγνωκα... 
ΠῚ Κηπονν γου, εἴς. ; (παῖ ἰ8, 1 Κποιν 
ΨΥ γοῦ ἄο ποῖ τεοεῖνα τὰθ; ἴΠῈ γεᾶβοῦ 
ἰδ τ1παῖ γοὺῦ πᾶνε ποῖ ἴδε ἴονε οὗ αοά 
πῃ γουγδεῖνεβ, δηὰ {πεγείοσε οσαπποῖ δρ- 
Ρτεοίαϊς οὔ ὑπάεγθίδηδ οπὲ ῆο δςοῖβ 1π 
ςοποοτῖ ἢ αοὰ ; ἢ τπεσείοσε πον ἀϊὰ 
οὔἴεγ Ηἴπὶ ποτηαρε, ἰξ σου]ὰ ποῖ ὃς αοὰ 
π΄ Ηἰϊπι {πῈῪ τνογϑδίρρεά (Ηο]ἐΖπιαπη). 
[Τῆς τηοῖϊνε οὗ [εϑ}8 ἱπ τηδκίπρ Ηἰ8 
οἰ αἰπιβ 15. ἃ βυῦἼεσι ἰηνίπρ ἱπαυίγυ ἂπὰ 
[1] οὗὨἨἁ ε5ἰρηίβοδηςε.7---  εσ. 43. ἐγὼ 
ἐλήλυθα... ἴ1ε 8 ᾿υδὲ θαοαυδβα 1 Πᾶνα 
ςοπΊ8 ἰῃ ἴπῸ Εδιβεσ᾽ 8 ἤᾶπια ἰδδὶ γου ἀο 
ποῖ τεςεῖνε πε, Νοῖ σειν Ἰονίπρ αοά, 
πεν οουἹά ποῖ δρργεοίαϊς δηὰ δοςερὲ 
7εβϑὺ8β ῃο οδπὶα ἰηπ αοά᾽5 παπ)ς, ἔπαιῖ ἰ8, 
ΨΠοῸ ἔγυΐγ τερτεβεπιεὰ αοὰ. Βιυϊῖ ἐὰν 
ἄλλος ἔλθῃ... λήψεσθε, “1 ἀποῖπες 
ςοσδ ἰπ 5 ΟΏ ΠαπΊδ,᾽,) δη {ποσζεῖοσγα 
Βδακίηρ ΟἿΪΥ βϑις ἢ οἴου ἂἋ8 ἴῇς εν 
οου]ά ρῖνε, Ὠΐπι γα νν1}] τεσεῖνα ; οἷ Μαῖξ, 
Χχίν. 5, 23, 24. “Ηε ἀϊά ποῖ βαὺν, 11 
διά οοπηα ἰπ ΤΥ οὐγῃ πΑπΊ6,᾽ Ῥεοᾶυδε [86 
«πίηρ ννᾶβ 80 ἱποοηςείνδθ!ε. Μάδβοπ, 
Οομαϊέϊονις οὕ οἷν 1ιογά᾽ 5 1,76, εἴς., Ρ. 90. 
ῬοΒβιΕΙΥ 76518 πδαὰ ἤετε ἴῃ νίενν Απεὶ- 
ΤὨχίϑὲ (βεα Βουδξδβεί' 8 4ηπεελγίὶ οἐ, 133); Ὀυῖ 
πεϊῖπεσ Βᾶγ Οοοῦθαᾶ ἢογ δην οἵπεσ ἀεβηϊϊα 
Ῥεβευάδο-ΟἸχίδί, ϑοδυάιϊ πηεπιίοπβ βἰχῖγ- 
ἴουτ.---Ν ες. 44. ὙΤΒΕ [εννῖβῃ πα δι! ν ἴὸ 
δεῖῖανα ἄσοβε ἴσγοπὶ {πεῖς φαγί! ἀπ Ὁ ΙΟ : 
πῶς δύνασθε... οὐ ζητεῖτε. ΤἼε τοοῖ 
οἵ τδεὶς ὑπρεϊίεῖ νναβ τη εῖσ οαγῖμγ ἰάοα οἱ 
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α Ὠευί χχχ. ΨΊ. 1. ΜΕΤΑ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς " πέραν τῆς θαλάσσης τῆς 
Βεῖα κοὰ Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος " 2. καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολὺς, 

Βονβοιῖο ὅτι ἑώρων αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει " ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 
παν. 3. ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν 

᾿ ξωρων ἰπ ΣΓΔ Οἤγγε. ; εθεωρουν ἰπ ΒΌΪ» ρων 

3 αντου οὐϊτοἃ ἰῃ ΦΑΒῸ ἰξ, νυἱρ. δγτ. 

Εἰοτγ, νυ μδὲ μεν οουἹά νη οσ Ῥεβίονν. ΤῊ ΐβ 
τηολρδοϊξδιεὰ [Π6πὶ ἴσοτη βεείπρ [ἢ ς βΊΟΥΥ 
οἵ ἀβερε, ψΒΙςἢ ννᾶ8 ἀϊνίης δηὰ μεανεηΐυ, 
ΜὮΙΟΒ τηθη οουά ποῖ σίνε οὐ σεγῆονα. 
ΤΒς ρίοσν παρὰ ἀλλήλων ἰ5 σοηπιγαϑίεὰ 
στ ἴθ ας τοῦ μόνον Θεοῦ ἔτοπι ἴδε 
ΟὨΪΥ αοά, ἴῃς ΟἿ δουγος, γριίεσ, δηὰ 
ἀΐβρεηβεσ οὗ ργαῖϑε. ϑεεϊωίῃρ Ἵτεάϊξ δ8 
τοϊρίουβ τϑθη ἔτοηχ οπς ἃποῖδπεσ, ΠῈῪ 
ἈΘΟΟΒ5ΑΓΙΪΥ παν! υδι θὰ ἘΠπεπηβεῖνεβ ἴὸ οὐτ- 
τεηξ ἰάθαβ, δῃά Ὀἱοιϊεὰ ουὐ Ὀἱνίηα βίογυ 
ποαὶ τπεὶς τηϊπά.--Ν τ. 45. μὴ δοκεῖτε 
“ον Ἴδεβε ϑνογὰβ θθᾶσ ἰῃ ἐπ 6πὶ ἴῃς τηαγὶς 
οὔ ττυῖῃ. ὙῸΟῪ βρτίηρ ἔτοπλ [Ἐϑυβ᾽ οὐγῃ 
οοπϑβοϊουβηθββ οὗ Ηἰβ Ἱπείπηδου νἱτἢ τπα 
Ἑδίδεσ. Τὸ βαρροβε δα ἰῃς [ετννβ ἐεαγεὰ 
Ηδς νου δοουβε ἐμεῦ), ἰΒ ἴο βυρροβε 
τιδῖ δεν Ὀεϊϊενεὰ Ηἰπὶ το Βᾶνε ἰηἤμπεπος 
νὰ αοά. ΟΠ ΕΗ ἱπ νίενν ἰ8 τῆς ἴαςὲ 
τὲ Μοβεβ ν"]}} δοουβα ἔδεπὶ. ὙΒΕΥ 
τδουρῆς ΠΕ ἡγετα ἀείεηάϊηρ Μοβεβ᾽ ἰανν 
ἴῃ δοουδίηρ ΟὨγίβὲ ἴοσ ϑαρθαιῃ-Ὀσεακίηρ: 
Ῥυῖ, οπ ἴδε Τοηῃίγασγυ, ἔπον τνεῖε ἔπαπὶ- 
βεῖνεβ ορεὴ ἴο ἴπῸ δοουβδίίοῃ οὗ Μοβεβ; 
εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε, ἴῃ Νυϊραῖε “Μογ- 
868 ἴῃ 400 νΟῸ8 βρεγδεϊβ᾽.--- εσ. 46. ΤῊ 
ΨΠ θὲ δοουθεὰ ὈΥ Μοβεβ δεοδιβε ἐμεῖς 
ὉΠΡεΙ εἴ ἵἱπ ΟΠ τίδε οοηνίςῖβ {μεπὶ οὗ ὑυπ- 
ὈεἸοΓ ἢ Μοβεβ, εἰ γὰρ. . . ἐμοί. Ηδά 
πεν δεϊϊενεά τῆς τενεϊδιίοη πιδᾶς ὉῪ 
Μοβεβ δπὰ υηδετβίοοά ἰϊ, ἔπεν ψουὰ 
ὨΕΟΟΒΒΑΣΪΥ ἢᾶνς δαεϊϊενεά ἴῃ ΟὨἸσίβι. 
“ Ὀἰβθεϊεῖ ἴῃ τὴθ 8 ἀϊβδεϊίεῦ ἰη Ὠΐπι, ἴπ 
τῃε τεοογά οὗ πε ργοχηΐβεβ ἴο ἔπε ρδίγι- 
ΔΙΓἢΒ, ἰπ (ἢς ἴγρεβ οὗ (πε ἀεϊϊνεταπος 
ποτὰ Ἐργρίῖ, ἱπ ἴῃς βυτῃθοῖίς ἰπϑιϊυοη8 
οὔ δε 1ἂνν, ἴῃ 1πε ῥγοτηΐβε οὗ ἃ ὑργσορδεῖ 
{κε ἴο Βἰπηβεῖῖ; ἴογ ἐέ τᾶς οΥΓ νιὲ (ἴῃς 
οτγάασ 8 εωρῃδιϊς) πε ντοῖς,᾽" νν εβίοοιις. 
--Νες. 47. Τῆς σοηνοῖβα ἰβ ἴσυθ, δπὰ 
τὰς ὙΠ δὴ ἃ γογίϊογὶ σοηνεγεὰ ὈΥ ἴῃς 
οοπίγαβὲ Ρείνεεη γράμμασιν ἀπὰ ῥήμασι. 
ΠῚ τδε ντίπρβ γοὰ πᾶνε μδὰ Ῥεΐοσε γου 
ος γοὺσ βίυαν 411 γοὺς 1, δἀπὰ νυν Ὡϊςἢ 
γοῦ δᾶνθ Ὠεαγὰ γσεδὰ ἴῃ ἴῃς ϑυπαροριιεβ 
ϑῦρδιῃ δῆεσ Βδθρδιῃ, μανς ὑοῖ ρχγοάυςεὰ 
[ΑἰτΒ ἴῃ γου, Δηὰ εηδϑϊςὰ γου ἴο δες αοά 
ἃπά ἀρρτεοϊδλίς Ηἰἶδβ ρίοσυ, μουν 841] γα 
δεῖίενε τῆς οὔος πεατὰ ψογάβ οὗ οὔς 
Ὑ8Ο86 σοτηΐηρ νν88 ργαραγοὰ ἴοσ, αηὰ Ηἷβ 
ἰδεπειβοαίίοθ πιδὰς δῶδὺ ὉΥ 411] δαὶ 
Μοβεβ ντοίς 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΚΠ. ὙδΣΗΣ νεϊγαομίομεῖν 
"ιγηϊσμες. α νισαΐ 707 σοοὸ »πηπ τοι ἐᾷ 
τοοιιδη απὰ ελὶἰάγεμ, απά ἐλμς πιαπὶ εϑὲς 
Ἡππηϑοῖ ας ἐπε Βνεαά ὕγονι ἄεασεη. ΤΑὶς 
ῥγουολες ἐδε εγίσὶς ἱπ Οαἰπἶδε.----γν, χ-τΆ. 
Τὰς νείγαεὶς παγγαϊδά.---“ τ. τ. μετὰ 
ταῦτα, ]οΠη᾽ 8 ἱπάεβηϊις ποῖς οἵὗὨ ἔπηξε. 
Τῆς ἱπίεγνδὶ δείννεθη σμδρ. ν. ἃπά οἤδρ. 
νὶ. ἀσροηάβ οἡ 86 ἔεδϑὶ δ] υάδὰ ἰο, ν. ἵ. 
1 1 ν88 Ρυσίπι, ΟΠΪΥ ἃ πιοπῖᾷ δΒδά 
εἰαρβεά ; {6 1 ννδϑ Ῥδββονεσ, ἃ γεᾶσ.0 ἴπ 
ΔΩΥ οα86 εϑὺβ πὰ Ἰοΐδ ᾿εγυβαΐεη, της 
τεᾶβοη Ῥείηρ ἴμᾶὲ ἰῃς [εν βουρῆς ἴο 
εἷδῪ Ηἰτὰ (νὶϊ. 1).--ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς, 
“ ]εβὺ8 ερατῖεά" δζδυὲ ψνβεποοὺ 
Ἑνίάεπεν ἔτοπὶ Οδρεσπαυπὶ δἀηὰ ἐπα 
πεϊρῃρουτῃοοὰ ; ο“( Με. χίν. 13, ΜΚ. νὶ. 
30, Κ΄. ἰχ. το.--πέραν... Τιβεριάδος, 
“[ο {Π6 οἴπες εἱάς οὗ ἰξς 8568 οὗ τη φῇ 
οἵ Τιρθετίαβ". [Ιπ χχί. σα ἰξ ἰβ οαἱἹεὰ 
ΒΙΓΊΡΙΥ τῆς Τιβεριάδος. ες δεοοπὰ 
Ἐ0|6 πλᾶν ἤδγα ὃς ἃ ρίοββ, εἰἴπεσ ὃγ τὩς 
ἐνδηρο δὲ Ὠἰπιβοῖξ οσ ὉῪ ἃ ἰαίοσ παπᾶ, ἰο 
ἀϊδβεϊηρυ δὴ 1Π6 ἰακε ἔτοῃη Μεζοπι, οἵ 
ῬοΒΒΙΌΪΥ θεοάυδε ἴῃς ἰδοῦ πᾶπὶθ νγὯ8 
τήοτα ΔΠΊ ΠΑ, 0 βοπης οὗ [οδ πη τεδάεγε 
τδδη ἴῃς ἔογπηεγ. [Ῥαυβδηίδβ, ν. 7, 3, ς8115 
ἰξ λίμνη Τιβερίᾳ.) ατοιίυ8, (ο!]οννεὰ Υ 
Μεγεῖ, βᾶυβ: “Ῥγοργίυβ ἀεποῖδε ἴδοὺυβ 
Ῥασίεπὶ 4υᾶς δ δάβϑιίο ορρίάο, υἕ δεσὶ 
βοΐςεῖ, ποπῖεπ ἢαρεῖ ρῥγορσίιπι ᾽ς. Οοη- 
δεαυςηῖν Βς ἐπίῃ ΚΒ οὗἨ [8118 25 Ἵσσοββί πῃ 
δε Ιοτ' Ῥεῖονν τῆς ἰακε. Τῆΐβ ἰβ 
διουπάϊεββ.υ. Ὑπὸ ἴονῃ Τίρεγβ ννὯ8 
ΟὨΪν Ὀθ1 ὃν Ηεγοὰ ἀρουξ δε γεᾶγ 20 
4.Ὁ. (ϑπλ 5 Ηἰ δέ, Οεορ., 4418). ΤΕς 
Ἔχδοῖ Ἰοοδ! ν νΒοσα ἴδ ς ἐο]]ονν προ βοθης 
ἰβ ἰαϊἃ βεθῃβ ἴο ἤᾶνε Ὀεδθῃ δἱ ἰῃς ποιί- 
εαϑδὲ Ἷοῦποσ οὗ ἴῃς ἴδκα, ποὶ ἔα ἔτοτα 
Βειμβαίάα [01188.---καὶ ἠκολούθει... 
ἀσθενούντων. “Α ρτεαῖ οτοννά ἐο]]οννοὰ 
Ηϊπι,᾽ οὔἱ οὗ α411|ε- ἱπίο αδυϊδηῖτῖβ, Βα 
τεᾶβοη Ῥεΐηρ ὅτι ἑώρων [ρίυγαὶ ΔΙιΒουρἢ 
ἠκολούθει ἰΒ βίηρυ τ), "' Ῥεσδυδα ἔμεν μδά 
βεεὴ ἴῃα πηίγϑοΐεβ ἢ Ηξ ννᾶ5 ἀοίηρ 
[{πηρεσίεςϊ οὗ οοπεϊπυουβ δοιίοη] οη ἴδΠ6 
εἰς κ᾽", --ὄἧπί νυ ρεηιίνε ἀσποῖεβ ἔδε 
οβίεςϊ τοννατὰβ νυ ῃις ἢ δοϊίίοη ἰβ ἀϊγεοιςά, 
ἐπ᾽ οἴκον, Ποπιεννατάβ, εἰς. Μογεσ, Υν εἶβ8 
(πὰ ἩΗοϊεζπιαπη) ἴδε ἰξ δ8 πηελπίηρ 
“διηοηρ ",.--ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ 
᾿Ιησοῦς, “ ηὰ [6808 ννεπὲ ὕὈ,᾽ ἔγτοπι {86 
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μαθητῶν αὐτοῦ. 4. ἦν δὲ ἐγγὺς “το πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων. ς ἢ. 13. 
5. ἐπάρας οὖν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ἁ τί. :. 

ὄχλος "ἔρχεται πρὸς αὐτὸν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον, ““᾿ Πόθεν τς 
ἀγοράσομεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι ;" 

6. 

6. Τοῦτο δὲ ἔλεγε" ἴ ταν ἐΡ. 

πειράζων αὐτόν αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλε ποιεῖν. 7. ἀπεκρίθη δας 
αὐτῷ Φίλιππος, “ Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, νἱ. 37. 

ἵνα ἕκαστος αὐτῶν 2 ξ βραχύ τι λάβῃ." 8. Λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν δ τῆλ 

1 ἀγορασομεν [ΣΕ Ὁ δυϊπεηπεϊςαϊεά ; ἀγορασωμεν ἰῃ ΦΑΒΌΕΕΩ, εἰς. 

5 ΜΑΒΙ, 33 οπλξ αντων-. 

Ἰενεῖ οὗ ἐπε Ἰογάδη δπὰ τῇς ἴακε, ἰο πε 
Βίρμος ρτουπὰ οὐ ἔπε ἈΠ]; καὶ ἐκεῖ 
“ν΄. αὐτοῦ, ““ηὰ ἴδετε 841 ἄονῃ ΨἹὩ 
ΗἱΪ8 ἀϊβοῖρ!εβ," μανίπρ δρραγεπῖν ἰεβ 
τῆς οτονγνὰ δεμῃίηᾶ, ἔοσ δε βἰτἰπρ ἄοννπ 
ὙΠ τη6 ἀϊδοὶρε8. ἱπάϊοδιεὰ τπδὶ ταδὶ 
δηὰ ρεδοα νγεσε Ἔχρεοῖεα.---ἶν τ. 4. Βυῖ 
Δηοίδεοσ ογοννὰ ννὰβ ἴο ὃς δοοουηίςά ἔοτ, 
ὯΒ νεῖ. 4. ἱπεϊπηδῖεβϑ, ἦν δὲ ὺς... 
᾿ἸΙονδαίων, “πον ἴῃ Ῥδββονεσ, (δὲ 
7ονιβα ἔδαβῖ, ννὰβ δὲ μβαπά ᾽". [ἀτοίίυβ 
ΒΔΥ8: “Ηος ἰάδο ἱπίετ)οῖξ, αἱ ἱπτε Πρ δῖος 
τεπηρι8 ἔπΐἶδβα ορροσζίμσπιπι δὰ 6]1ςἰοη ἀδπὶ 
ταυϊταάδίηοτη, εἰ αυο τηεϊυ8 οομδογεδὲ 
ᾳυοά ἄε Βεῖρα βεαυϊίυγ ", ἀοάει᾽β 
δοοουηξ οὗ ἴῃς ἰπβοσζίίοη οὗ 1ῃ!8 οἴδιιβε, 
18 ἰξ ννὰβ τηεδηΐ ἴο βῆον [δαί ἰῃς πεᾶγ- 
πο58 οὗ ἴῃς δββονεσ βυρρεβίεα ἴὸ [6ϑ8 
1δςε ἰάεα “να Ψ1}} Κααρ ἃ Ῥαββονεσ πεσε," 
18. ΡΙδίπ!ν ουὔξ οὗ {8ε ᾳυδϑιίοη.)-- ἐπάρας 
οὖν. .. ]εβὺ8 ἐλεγείογε (οτ δεῖζετ, 
“ δοςογάϊηρἧν ᾿"; οὖν ςοππεοῖβ ννδδῖ Ης 
δᾶνν ὙΠ ἢ ἴῃς ἐοτεροίπρ' βίδιεπηθηι).---Ἄ ἐσ. 
5. πολὺς ὄχλος ἔρχεται, ποῖ τῆς 58π|ε 
ογοννὰ δ5 ψγ85 τηεπιίοηβά π᾿ νεσ. 2, εἶδα 
τῆς δσιϊςῖας ννουἹὰ πᾶνε Ὀεδη ἱπβεγιεάᾶ, δὰ 
ἃ ῬΆββονοσ οδγάνδη Ἷοπιὶπρ ἔγοπη ΒΟΠ16 
οἴπας ἀϊτεςιίοη, απ ργοραδὶν συϊδεά (ο 
{ον τεϊτεπιεηὶ ὈῪ βουηα οὗ ἴποβα ὑνῆο 
δὰ [ο]]οννεὰ ἴῃ ἴῃς βτϑὶ οσσγοννά. ϑεείηρ 

ἔπε ογονά δρργοδομπίηρ, Ηδ ἰπιεἰδῖεβ ἴπ 6 
ἰάεα οὗ ρἰνίπρ πεπὶ ἃ πιεαὶ. ΤῊς βυπορῖί!ς 
δοοουηξ ἰ8 ἀἰβεγεηϊ, ---λέγει πὶ τὸν 
Φίλιππον. ΨΥ (το ΡΠ τῆς 
αὐεβιίοη νγὰβ ρὰξ ἴο ΡὮΠ]Ρ ποῖ Ῥεοδυβα 
Βε μαρρεηεὰ δὲ ἴπε πηοπιεηΐ ἴο Ὀ6 ποᾶγεβῖ 
ἴο 7εβὺ8 (Αἰξογά); ποῦ, ἂβ Βεηρεὶ 
βιυρρεβίβ, θεοαυβε Ὧς δβαὰ Ἵπαᾶγρε οὗ ἴμε 
φοτηπΊββασίί, “ 1ογίδϑϑς ΡΠ ρρυ8 ΤῸ ΠῚ 
Αἰἰπιδηϊαγίδῃ ουγαδαὲ ἱπίεσ ἀϊβοιρυ]οβ᾽" ; 
πος “Ῥεοδιβα ἢ Κπονν ἴδε σΟυΠΙΓΥ 
Ῥεβὲ ᾽"; ποσ οἷν, 848 ΕὐΠΥπλυβ βᾶγ5, ἵνα 
τὴν ἀπορίαν ὁμολογήσας, ἀκριβέστερον 
καταμάθη τοῦ μέλλοντος γενέσθαι 
θαύματος τὸ μέγεθος ; ὃυῖ ΟΥτὶ! ἰ5 τίρῃι 
Ψ 80 Βπάϑβ 1π6 ἐχρίαπδιίοη ἴῃ ἴῃς σμαγδοῖεσ 
οἵ ΡΒΠρΡ δπὰ ἰπ τς νοσζὰ πειράζων οὗ 

γετ. 6 [γυμνάζων εἰς πίστιν τὸν μαθήτην]. 
ῬΏΠΙΡ ψψᾶ5 Δρρδγεπεῖν 4 πιδίτεσ- οὔδος 
Ῥείβοη (χίν. 8), 4 αυΐςῖκ τεοκοπεσ δπὰ 
βΒοοά πιδὴ οἵ διυβίπεββ, δηά τΠπεγείοσε 
ῬΕΙΠΔΡΒ τηοσα σεδαν ἴο τεῖν οἡ Πὶβ οὐγῃ 
βατεννα οαἱουϊδίίοηβ ἴπῆδη οὐ ὑπβθθῃ 
Ταδβοῦσοαβ. ὙΠῚΒ ΕΆΚΊΕ85 [6818 ρίνεϑ 
δῖπι δῇ ορροσίυηϊεν οὗ ξοπαυετίπρ, ὉΥ 
Ῥυμίηβ τῇς αυεκιίοη πόθεν ἀγορ: 

ΦὙ,Ήσποε ἅτε ΨῈ ἴο Ὀυγ 
Ὀγεδά ἢ ̓ ΠΙξ. Ιοανεβ8]. πόθεν πιᾶὺ εἰΐπεῖ 
πλθδη “ἤτοπὶ παῖ ν]]Π]ᾶρ6,᾿" οὐ “ ἴτοτῃ 
ΨΏδὲ Ρεουπίασυ τεβουγοαβ". ΟΥ πόθεν 
γὰρ ἔσται βιοτά ; ϑορῇ., Ρλίϊοσξ,, 1150. 
-τνεσ. 7. ῬΏΠΙΡ δυν]γ οαϊουϊδιίησ 
ἀεξοίαγεβ ἰξ ἱπηροββίθε ἴο ργονίἄς ὑσεδὰ 
ἴον 80 ναβί 4 πιυϊιτυάς, Διακοσίων.. .. 
λάβῃ. “Ονο δυπάτεά ἀεπαγὶὶ ννοσῖ οὐ 
Ἰοᾶνεβ ἅγῈ ποῖ δπουρῇ ἴοσ ἴπεπὶ [πὲ βδο ἢ 
Βῃουᾶ τερεῖνα ἃ {||6. “Πεπδγῖιβ "ἢ 
τηδᾶῃ8 οοηίαἰηίϊηρ ἴδῃ; δηὰ οσρίπδν 
τῆε ἀεηαγίαβ σοηϊαϊπεὰ ἰεη 455ε8. ΤΠῈ 
ας ΜΆΒ Οτ σΙ ΠΑΙΎ ἅπ ἱπροῖ οὗἨ ζορρεζ, 
αές, νγεὶρῃίηρ οπς ἴδ. ; αὶ Ἰοηρ Ὀεΐοτα 
ἱπιρεσῖαὶ εἰπι68 ἰὲ παά θεεη γεάδυςεὰ ἴο 
οπαοῦηοβ, ἀπά ἢς ἀσπατίυ ννα5 τοοκοηςὰ 
88 δα] ἴο βἰχίβεῃ 458658 οἵ [Ὁ γ βεδβίθσοθϑ, 
δηὰ ἰδκίηρ ἴῃ Κοπιδη ροϊὰ ρίεςς {|Κὸ 
Οὐ βονεγείρῃ 8ἃ8 ἴῃς βίαπάασγά, {8 
ἀεηδγίυβ ψγὰ5 δαυϊναϊεπε ἴο δῦους οὐά., 
ψ Ἐϊοἢ δὲ παῖ εἰπε ννᾶβ ἴπεῸ ογάϊπδιυ 
Ψᾶρε οὗ 4 Μοσκίηρ πιᾶπ; βυβῆςοίεπε 
τπετγεΐογα ἴο βιρρογὶ ἃ δηυ ἴοσ ἃ ἀδυ. 
1Ὶ ΒΑ νν88 βρεπὶ ἴῃ Τοοά, ἔπεπ, γεοκοηΐηρ 
τῆς ἔλα ν δὲ ἄνα ρείβοῃβ, οηα ἀεηδγῖιϑ 
ννου]ὰ [δοἀ τεπ Ρεγβοῃβ, αῃὰ 2.0 ψουὰ 
Ρτονίάς ἃ ἀδγυ᾽ 8 γϑιϊοπβ ἴογ 2οοο ; Ὀαξ 88 
ῬΒΠῚΡ᾽ 8 ςα]ου]διίοη 'β οἡ ἔπε θ8818 ποῖ οὗ 
ἴοοά ἔος 4 ψνῃοῖς ἄδυ, Ὀμὲ ΟὨΪΥ ἴοσ οπα 
τηθᾶρτα πιδδὶ, ἃ βῃοζὶ γδϊίοῃ (βραχύ τι), 
ἴξ 18 ἀρρσγοχίτηδιεἶν δοουγαῖθ. ΤΠογο εσα 
Ῥεΐνεεη ἔνε δπά ἰεη ἐπουβαπὰ πιου!8. 
8ες Εχροςϊέον, ͵ϑῃ., τ890.---  εγ. 8. ΤΕ 
ἴη6 βᾶπὶθ πιαίιετ- οἵ Δοῖμεβθ 88 ΡΒ ΠΡ 
εἷς... Πέτρου, “οπς οὗ Ηἰδβ ἀϊδοί ΡΙε8, 
Απάτον, [6 Ὀγοίδοσ οἱ ϑίπιοη Ροΐοσ," ἃ 
ἀεβογίρείοη ἀρρδσζθηεὶν ἱπβεσίθα ἱπ ἔοσχεῖ- 
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ΤῊΣ μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, 9. “Ἔστι 
ἐν. 43. ὦ ἢ παιδάριον ἐν ὧδε, ὃ ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια - 
γ. Ἰοὺ. ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; το. Εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς, 

ι Τοῦ, ἢ. τ. “ Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ᾿'ἕ ἀναπεσεῖν." ἣν δὲ χόρτος πολὺς ἐν 
7:18 
χἰϊ. 15. 

Μῖι.χν.36; 
χχνὶ. 27. χίλιοι. 

τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον ' οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ 2 πεντακισ- 
11. ἔλαβε δὲ τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς, καὶ ' εὐχαριστήσας 

ἔοσν αἰ διέδωκε τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ ὃ τοῖς ἀνακειμένοις - ὁμοίως 

1 ἀνεπεσαν ἴῃ ἃ11] ροοά Μ55. 3 ὡσει ἰη ΑΓΔ Ογτ.; ὡς ἴῃ ΑΙ ΒΟΙ,. 

ΤΕ. ἴῃ 3.0), Ραΐ τοις ἡμεθήτονν οι δε μαθηται οπιϊϊεὰ ἴῃ ἡ ΆΑΒΙ, 1,33. ΤΒς 
ψνοσὰβ ἈρρΆσεπην ψεγα δὰ. 

ξυΪπεββ ἴμαὶ ἴξ μα8 αἰγεδάυ Ῥεεη ρίνςη, ἱ. 
41, βυρρίεπιεητίπρ ΡΒΠΙρΡ᾿Β Ἰιμάρτηεηξ, ψ, 
χίϊ, 22, λέγει αὐτῳ, “5208 ἴο Ηἰπι᾿" [πε 
ἀδεῖνε 5:11} Βοῖ 48 118 ρίδςβ αῆεσ λέγει, πὰ 
μι88 ποῖ αυΐϊίδ ρίνεῃ ΨΥ, 88 ἴῃ πιοάδγῃ 
Οτεθκ, ἰο πὶ ἢ δοςυβαῖϊνα, ἐφ; 
νεῖ. 5]. Ἔστι παιδάριον δ 
“ὝΠΒετς ἰβ Βεσα οτὲε ἱ{π||ε Ὁου.᾽" [ἣν 18 τὸ - 
Ἰεςιεὰ ὈΥ πιοάετῃ εἀϊΐοτβ. ΜδγῪ ἱξ ποῖ 
ἢανε ὕεςῃ σεὐεοιεὰ Ὀεσδιιβε ὑπηδοεββάγυ ὃ 
Αἱ δε βᾶπιε {ἴπγε 'ξ πχυϑί ὃς Ὀόγης ἰπ πηϊπὰ 
τῃαι δἰιπουρῃ ἐπ Με. (νι. 19 ἀπά χχνί. 
69) εἷς ἰ5 υϑεὰά 88 Δη ἱπάεβηϊ!ε δτιῖς!ε--- 
88 ἴῃ ἀεεγίδη, Ἐτεποῇ, εἰἴς.---ἰς 15 ποῖ 80 
υϑεὰ ἴῃ Ιοῆη. Τῆς Νυϊραῖὶς Π48 “εβϑὶ 
ΡυοΣ ὑπὺ8 Πἰο", Μεγεσ {πίηκβ ἴὲ 18 
ἰηβεσίθα τὸ Ὀσίπρ οὔἱ τῆς τηδαργεπεββ οὗ 
τῆς τεβοῦγοαβ, “ δὰ οἠα 51η4}} δον ᾽,.]-- 
νεῖ. 9. ὃ ἔχει. .. ὀψάρια. Τῇε 
ϑυπορεῖς δοσοὺπε βρεᾶκβ οὗ πεβεὲ ῥτο- 
νἰβίοπβ 8ἃ8 δἰγεδυν Ὀεϊοηρίπρ ἴο {πε 
ἀϊποίρ!ε8.---κριθίνουᾳ, {πε σπεαρεϑβέ κὶπά 
οἵ ὑτεδά; βες Εζεῖς. χῆϊϊ. το, δπὰ τῆς 
εχιγαοσζάϊηδσυ ρῥγοζυβίοη οὗ 1]]υβίγαιοηβ 
ἐπ ὙΝεϊβιείη, ἀπιοης Ὑνμΐο ἢ οσουτβ οης 
ἤἴτοσα τῆς Ταϊπηυὰ : “]οοπάπδη ἀϊχίϊ, Βοσ- 
ἄευπι ἰδοῖιπιὶ δὲ Ρρυϊοῆγυτη. Ὀίχεγαηξ 
εἰ: πυηποία 6αυΐβ δ δϑίηὶβ᾽"; δηὰ (τοτὶ 
[ἀνγ, “ Οοδογεθυδβ, αυδε βίρτι δπηἰβεσαηῖ, 
μοζγάδυπι ἀδτὶ 7851: ".---καὶ δύο ὀψάρια, 
ἰη Μῖ. χίν. 17, ἰχθύας, 566 4150 [οδπ χχίὶ. 
1ο.--ὀψάριον ἰ8Β ψνμδίενες 18 εαίΐδη Ψ ἢ 
Ὀγεδά 848 βεδβοηΐηρ οἵ “ Κιϊοῃεη,᾽" Βεῆςε, 
ε16- δηλ πε πεῖν, 88. 80 Αἰδμεπδαυβ, οἰϊεὰ 
ὃν ΜΜνεϊβιειῖπ. [π Νυπίρεσβ χὶ. 22 ννεὲ 
πᾶνε τὸ ὄψος τῆς θαλάσσης.-- ἀλλὰ 
ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους ; εχῃϊ δ της 
πε ΒεΙρΙεββπεβδ οὗ ἐῆς ἀϊξοὶρίεβ δηά ἰη- 
δάεαυδογ οὔ δε πιδδη8, 48 [ς Ὀδοκρτουπὰ 
ου ΨΒΪΟΏ τῆς ρτεδίπεβθ οὗ τῆς τηΐγαδοῖς 
ἴἸπᾺν Ὅς Βεεῃ.-ἶετ. το. Τῆς τηογδὶ 
Ετουπά ἔοτ {πε τηίγδοὶς δείπρ ἐπι ῥγε- 
φτοῦ 76βὺ5β δὲ οῆςςε βᾶγβ, ποιήσατε τοὺς 
γθρώπους ἀναπεσεῖν. [Εοτ τῆς ἴοτπὶ οὗ 

δρεεοβ οὐ ϑορᾷ., Ῥλίϊοεϊ., 925, κλύειν 
με... ποιεῖ] Ὑπῖβ οτάεν νν88 

οἁ ἔτοπὶ ἴῃς ϑυποριίίςαὶ αοβρεΐβ. 

Εἰνεη ἴογ ἴνο τεαϑοηβ: (1) ἔδδὲ ἔδεγα 
τηὶρϊ 6 ΠΟ ᾿πδθοτΩΪ στον ἀϊηρς τουπά 
Ηἰΐπὶ ἂπά οσυβῃϊηρ οὐ οὗ ἴδε ννεᾶκεσ ; 
δηὰ (2) τμαὲ {πεν τηΐρμε υπάετβίδη ἃ {ΠῸῪ 
ψναῖς ἴο ἢᾶνα ἃ ἢ]} τηδδὶ, ποῖ ἃ τῆεσα Ὀϊϊ6 
πεν οουϊὰ τακο ἴῃ τμεὶγ μαπὰ ἱπ ρδββίηρ. 
ΟΡεάϊεποε ἴο [δῖ τεφαδβὲ ἰεβιθὰ τῆς Κἰ τ 
οὗ ἴπε ογτοννά. ὙΠΕΥῪ ἰγυβίεὰ [65118.--- 
ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ, “ΠΟῪ 
τδεγς ννᾶ8 τηυ ἢ ργ458 ἴῃ τῆς ρἷδος,᾽" σοη- 
ττδϑιίησ νι ἀπε οοτη-ἰη 8 δηὰ οἱῖνο- 
γι οὗ τῆς ορροξίϊες βῆογς, ννῆεις ἴδς 
Ἄτᾷς Ἄοσοννὰ οουἹὰ ποῖ δβαβιϊγ πᾶνε Ἰουπὰ 
ἃ Ρἷαος ἴο Ἰἰ6 ἄἀοννη. Μαζί σαῖπεσ Ὀσίπρβ 
οὐ τπ6 οοπίγαβε θεΐψεεη {πε οοΐουΓϑ οὗ 
{πε ἄγεββεβ δπά ἴῃε ρτεεη ρτδβ8 (νὶ. 30): 
ἐπύταξιν αὐτοῖς ἀγθκλῖνας πόντοείσυμ: 
πόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ Χχ΄ . 
καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ προσίοι, Κα ΩΣ 
οὗ ἤονετβ.---ἀνέπεσον [Ὀεῖϊες ἀνέπεσαν] 
οὖν οἱ ἄνδρες... ἰῃς πιεπ τεοοϊποὰ, ποῖ 
ςουπιίϊηρ ννοσθεη ἂπά οἰ] ἄγεθ (χωρὶς 
γυναικῶν καὶ παιδίων, ΜΙ. χὶν. 21), ἰῃ 
πυπῖθοσ δδους ἄνα τἐπουβδηά ; δα ᾿νοπιςῃ, 
1βουρῇ ποῖ βρεοίβεά, νουϊά ἰδκε μεῖς 
Ῥίδοεβ ἢ ἴῃς πιεη. ϑοπ,ε οὗ ἰδ ἙοΒ1]- 
ἄγθη τορι βῖεδ! ἃρ ἴο [6808 ἴο γεοεῖνα 
ποπὶ Η 8 οὐνῃ μδηὰ.---Ν τ. τ᾿. Ἑδοίης 
τῃε ναβὲ ἀπὰ ξυηρτΥ οσοννὰ [εβ08 ἴοοΚ υὉ 
δηὰᾶ σάνε 1Πληκ8 ἴοσ ἔπε βεηάες ρσονί βίοη, 
ἔλαβε δὲ [Ὀεϊίες ἔλαβεν οὖν] τοὺς ἄρτονς, 
ἀὐέπήωορι δἰγεδάν ἀἰφένυν οα να εὐχα- 
ρ σας [ῬΠΓΥΠΙσΠυΒ βᾶγβ εὐχαριστεῖν 
οὐδεὶς τῶν δοκίμων εἶπεν, ἀλλὰ χάριν 
εἰδέναι; ἀπὰ Ευϊβετίοτά βᾶγβ Ῥοϊυθιιδ 
8 186 ἢγβὲ υυτῖϊεσ Ψ8ῈΟ 868 ἴδε ᾿νοσὰ ἰπ 
τῆς 5βεῆβε οὗ “ ρίνε {πδηκ8᾽}. Ῥαρδπϑβ, 
ὃν ̓ ἰδαϊίοη, οὐ Ὁγ τπσγονίηρ ἃ βαπάδπι! οἡ 
ἴδε Πουβεμοϊά αἰταγ, γανα πδηκβ Ὀείοσα 
ἃ τὴδδ!; ]εννϑ ργοπουποθὰ ἃ Ὀϊεβδίηρ, 
ἁγιασμός οἵ εὐλογία. (Πυκε χχὶίν. 30, 
Με. χὶν. 19, δπὰ Ἐβρϑοίδιν ᾿ Τίπι. ἱν. 4. 
8ες αἷβο ἀτοιίυβ᾽ ποῖς οη Μί. χχνὶ. 27.) 
Ἡανίηρ βίνεη τμδηῖΐβ [6808 διέδωκε. .. 
τοῖς ἀνακειμένοις. ΤΠς νοτάβ δάἀδεὰ 
ἵτοπὶ ἴπ6 ϑυπορείβίβ ρίνε ἃ (01}1ες δοοοὺπὶ 
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καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 749 

12. ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ““ Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα Σ κλάσματα, ἐ ποι, χἐ!, 
ἵνα μή τι ἀπόληται." 13. Συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα ] ς Κίακεϊν. 
κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ' ἄρτων τῶν κριθίνων, ἃ " ἐπερίσ- πιῖζου. ἵν. 
σευσε τοῖς βεβρωκόσιν. 

ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον." 

14. οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησε 
σημεῖον ὁ ἸΙησοῦς,1 ἔλεγον, “Ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ νι. 

40, εἴς. 
15. Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι " μέλλουσιν ο Αείε νἱ ἢ. 

ἔρχεσθαι καὶ “ ἁρπάζειν αὐτὸν, ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, » ἔχουν, 
15. οι. " ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. χιΐ. 12. 

16. Ὡς δὲ “ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ᾳ δεῖν ἴω ν 
θάλασσαν, 17. καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ 2 πλοῖον, ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσ- 
σῆς εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει, καὶ οὐκ ὃ ἐληλύθει 10 ΠΒ 

1 Ιησους οπιϊτεὰ ἴῃ δ ΒΌ. 3 τὸ οτηϊτἰεὰ ἰῃ 381, 33. 

δονπω ἴῃ τηοάεγῃ εὐϊτοπ 25 ἴῃ ΒὈῚΙ, 33. 

οὔνν αι δοϊυδι!ν μαρρεηςᾶ. Βυὲ ουγίοβί Υ 
885 ἴο ἴδ ρῥγεοίβε βίαρε δ ψϑίο ἰδς 
τα ἰρ!Ποαιίοη οσουττοά, οὐ ψ Βεῖμο ἰΐ 
«οὐἹὰ ἀϊδείποιν ὃς 8εθη, 8 ποῖ βαιἰ5ῆεά. 
ὙΏΟΥ 4] τεοεϊνεὰ ὅσον ἤθελον, ποῖ (Πς 
βραχύ τι οἵ ῬῃΐρΡ; πὰ Ἴνδη (μϊ8 ἀϊά 
ποῖ δχῃαυβὲ (ἢς ΒιΡΡΙΥ ; ἴοι (νεσ. 12) ὡς 
δὲ ἐνεπλήσθησαν, ᾿νῆεη πο οπς ςου]ὰ εδὲ 
ΔΗΥ͂ πῖοτε, ἔβεγε ψεσε βεεη ἴο ὕε κλάσματα 
περισσεύσαντα, ρίεςεβ ὕτοκεη ΟΝ Βαϊ ποῖ 
υδεᾶά, ὙὙΠεβε [6508 ἀϊγεοίβ τῆς ἀϊβοῖρεβ 
ἴο γαίβει ἵνα μή τι ἀπόληται, “πὲ 
ποίῃίηρ θ6 Ιοβὲ Ὁ. ὙΠα Βαμα Β θΟυΠΙΥ 
τηυβὲ ποῖ δε νναβϑίεά. [Ιηβηϊξε σεβοῦγος 
ἄοεβ ποῖ ἰυβεν ψναβίθι. Εὐεμυπ,ῖι8 
ἱπρεπιουβὶν Βυρροβεβ ἴῃς ογάεσ ἴο δανα 
Ῥδδη φίνεη ἵνα μὴ δόξῃ φαντασία τις τὸ 

μενον; Ὁμὲξ οὗ σουτβα ἴποβε 80 δά 
εαἴεῃ δἰγεδάν κπενν {παΐ ἔπε ρτον βίοη 
28 ϑυῤβίδπειαι δηὰ τσεδὶ.---νεσ. 13. 
Συνήγαγον οὖν. . . βεβρωκόσιν, [Πε 
βυρεγταδυπάδπος, ἔπῈ Ὁγοκεη ρίεοεβ οὗ 
ἴδε ἤνε ἰοανεβ ψν Ὡς σγετα ἰπ ἐχοθβ8 οὗ 
δε τααυϊγεπιεηῖβ, ἃ ἐπερίσσεύσε, δ]1εὰ 
δώδεκα κοφίνους, ἰπαὶ ἰβΒ ἴο δᾶγ, ἴδς 
ἐχοεεάεὰ τἢ6 οτἰρίπαὶ ἄνες ἴοανςεβ.--- 
κόφινος [Ετεπορ, Οογῆη, Ῥεῖῖε ρδπίεγ 
ἀ’ οβίεσ; φ΄. οἷς “ φοΒίη ᾽᾽ δηά “ οοἴξετ ᾽], 
ἃ ἴλτρε ψγιοίκεσ Ὀαβεξ οσς μαηρεσ υβεὰ ἴῃ 
ΤΑΔΏΥ ΠΟὐΠΕΤΙ6Β ὈῪ μΑζάξησΊδ ἴοσ σασευῖπρ 
ἔπυῖε, νερείδῦ 68, πιᾶπυγςο, 501] ; δηὰ ἰάβη- 
εἰβεά τ τὰς }ενν ὉῪ 7ανοπαὶ (11. 14), 
“ 7υάδεϊΒ αυοταπλ οορδιπυ8 [οεπυτηαια 
δΌρεΙ εχ". (ϑες σῖμες Μαγοτ᾽β ποῖς ου 
ἴδε [ἴης, ἀπά δαί., νἱ. 541.) ΤΆΪΒ ρίνεβ 
φοἷους ἴο ἴῃς ἰάεα ἰμβαὲ δασῇβ!. οὗ τῇς 
ϑροβῖῖδα σαν αν σαγσίεὰ δυο ἃ Ὀδβκεῖ, 
ΜΏΪΟΣ ψουὰ δοοουπὶ ογ δε μεῖνε, 
Βυὶ ΨὮῪ ἘΠΕ βου ὰ πᾶνε Βδά {δε 

δαβκεῖβ τ ποιμίηρ ἴο οᾶττυ ἴῃ ἴΠ6πὶ 
ἄοεβ ποῖ ἀρρεᾶγ. 

γν. 14-25. Το ἐπιριεάίαἰε ἱπιῤγεσσίομ 
"ας ὃν ἐὰλα νιϊγαείς απὰ ἐπέ σοπεεφιεπὲ 
νιουεηιεπίς Οὗ έδε5ς αμά ἐΐε εγοτυά.--- 
ες. χ4. Ἤς οοποίυδίοη ἄγαννη ἴτοσα 
τῆς τηΐγαοϊς Ὁν ἔποβα νῆο πδὰ νἱϊηεββεά 
ἐτ, ν28 παῖ [Π18. ννᾶβ “ἴῃς Ῥερίπηίηρ οὗ 
δαὶ στεΐρῃ οὐ βαγί!Υ αρυπάδηος, νυ ἢ 
τῇς ργορμεῖβ ννεσε τπουρῆξ ἴο Βᾶνς ἔογε- 
το", 8ὲες Πὶρπείοοι, ἤτον. Ηδεδ., 552. 
ΤΠΐ8 δὲ οπος ἔουπὰ Ἐχργεββϑίοη ἴῃ ἴα 
νογάβ οὗτός ἐστιν. .. κόσμον. “ ΤὭϊδ 
18 ἱπάεεοά,᾽" οὐ “οὗ ἃ ἐγυῖῃ,᾽" 48 17 (π6 
δυδήεοι μαὰ Ὀεεη ῥγενϊουβῖν ἀεραϊεὰ ὃν 
(δεπι, οὐ 28 ἰξ βοηὶς ῃδά ἰοϊά ἴἢεπὶ δ 
νν 88 “16 ργορῇεξ ψνῇο βῃοι]ὰ σοπὶς ἰηῖο 
τῆς νγοσὶ ἃ," ὁ ἐρχόμενος, υϑεά οὗ [δα 
Μεββίδῃ. ὉῪ (Ὡς Βαριίβξεὲ (Μαιῖ. χί. 3) 
νους δυγῖπες βρεοιδοδίίοη ; δυϊ [οδη 
δὰᾶβ ᾿ἰβ ἔανουτίς εχρτγεββίοῃ εἰς τὸν 
κόσμον. Τμαῖ (πε ρδορίς πιεδηΐ (δε 
Μεββίδβ (ς΄. θευι. χνη], 14-10) 15 βῆοννῃι 
ἘΥ ἴπ6 δοίίοη [ΠΘΥῪ τνεσε ρσεραγεά ἴο ἴακε, 
--ν ες. 15. Εὸσ [6808 ρετγοςινεά [ῃδὲ ἴΠεν 
Μετ οἡ [πε ροΐπε οἵ ςοπηΐπρ ἀπά οδγγυίηρ 
Ηἰτὰ οὔ το πιδκε Ηἰπι κίηρ. ἁρπάζειν, 
ἴο βπδίςδβ βυάάδεπὶν δηὰ ἰογοὶ ᾽ν (ἀεγινεὰ 
ἴτοπι ἴῃς βίνοορ οὗ ἴδε δίςοῃ, ἔπε ἅρπη; 
δαπος, τῇς Ηδγρίεβϑ). Τηὶβ βοεπα ἕπσοννβ 
ΤἸίρμε ου τδε 86 οὗ ἁρπάζονσιν 'π Μαῖίι. 
Χί. 12. Τδεῖσ ΡΌΓΡΟΒΘ νν858 ἴο τηδκε Ηἰπὶ 
ἰΐπρ. Ὑμεῖς οὐ πυπίρεῖβ δπά {πεὶς 
Κπονϊεᾶρε οὗ πε ρεπεγαὶ ἀϊβοοηΐεης 
Ψουϊὰ ἐποουγαρα (πε. Βιξ [688 ἀνε- 
χώρησε πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος, 
““πάγεν ἀραίη (οΥ νεῖ. 3) ἴο {πὰ 
ταουηϊδίη," οπὶ ΠΟ ΗἨδ πλᾶὺ ἤδνϑ 
σους ἄονῃ βοπὶε ἀϊβίδηςς ἴοὸ τηεεΐ [88 



750 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ ΥΙ. 

πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 18. ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος 
:- ᾿ τ: Ὁ». ]οα.ἱ. " διηγείρετο. 19. "ἔληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ 

: κἧκ οἱ 8 τριάκοντα "θεωροῦσι τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα " ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 

7ιε. καὶ "ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον καὶ “ ἐφοβήθησαν. 20. ὁ δὲ 

εἰ ΜῈ ὙΙ. ο, λέγει αὐτοῖς, “ Ἐγώ εἶμι" μὴ φοβεῖσθε." 21. Ἤθελον οὖν λαβεῖν 
Ὁ ἰχ. 8. 

υἀδην κεα, αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς 
1....23; χί. Η 
18, ἐρ. ἶν; ἣν ὑπῆγον. 

«ἵκ χχὶν. 
37. 

22. Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης, ἰδὼν" 
ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ 

ταὶ αὐτοῦ,32 καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς ταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς σῇ μα ἢ 
1 φιδον τεδά Ὁγ ΤΙΤΙΥΝ.Η.Ε. δ5 ἴῃ ΑΒΙ, νεῖ. 1,8.) εἴς. 

3 Το οἴδυβε ἐκεῖνο... 

οτονά. Νον Ης ἀείδομεά Ηἰπιβεῖ ἐνεη 
ἴοπὶ Ηἰβ ἀϊδβοίρ!εβ. [μὴ παρέχων μηδὲ 
τούτοις ἀφορμὴν, Οτίρεη.}] Τῆς ϑγη- 
οριίς δοοουπὶ 18 Βυρρεπιεπίδσυ. Τῃε 
ἀϊβεῖρ!εβ τετηδί πε Ῥεῃ πὰ ἢ ἐγαρτηδηιβ 
οὔτε οτονᾷ, θυϊ, νἤεη τ Ὀεσδπς ἰδῖε, 
ἴδεν Ψψεπὶ ἄοννῃ ἴο ἴπς βεᾶ, ἀπά μανίπρ 
ξοΐοπ Ῥολγά α (ποὶ “δε δοδῖ, {πεν 
Μαῖα σοπγΐης ΔοΓοΒ8 ἴο σδρογπδιπὶ [Ματγκ 
88γ8 [εϑι18 το τμεπὶ ἴο ρὸ ἴο Βεϊῃβαία, 
δυῖ τῆδε 5 φυίε σοπϑίβῖθηξς, 88 ΓΠΕΥ ΠΊΑΥ͂ 
δᾶνα πλϑδπὶ ἴο ἰαπά δὲ ἴπε οπς ρἷδος δπά 
ταὶ Κ τὸ της οἵοῚ] οἡ τῆς οἵδε 8ἰἄς, δπὰ 
ἴι μβαά αἰγεδάν Ὀεσοπης ἀαγκ, ἀπά [6808 
᾿ιδά ποῖ, οἵ “"" ποῖ νεῖ, σοπιε ἴο ἔπεπὶ, απ 
τῆς βεᾶ ννᾶ8 τίη ονΐηρς ἴο ἃ βίγοηβ 
τυἱπά δονίπε.--- ες. 19. ἐληλακότες 
οὖν ὡς σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ τριάκοντα. 
Τῆς Νυϊραῖς τεπάεγβ “ συπὶ τεπιραββεηῖ 
εγρο,᾽" ἀπά πιοάεγῃ ατεεκ ἐκωπηλάτησαν, 
σὶρ μεν ; 5εςὲ Ατἰβίορῇ., Εγορϑς, το5; δπηὰ 
οἴδει ρᾶββαρεβ ἱπ ΕἾβπεγ, ὙὍῇῃς βιίδάϊυπι 
ψ 48 αὔουϊ 194 (Εἰοῃ ρῖνεβ 202) γαγάβ, 
80 ἴπαϊ πἰπα γδίμεγ ἴπΔη εἰρῃς ψου]ά μὸ 
ἴο ἃ πηῖϊθ. Ὑῖε ἀϊδβοίρίεβ μαὰ τονε 
δϑουϊ τῆταα τη 68. [Τῆς Ὀεβὲ ἀϊδουβδίοη 
οὗ ἴδε ἀϊγεοϊίοη ἘΠΟΥ ψεῖς ἐακὶπρ 18 ἴῃ 
τῆς Κοὺ Κον οπ δε ϑογάαπ, Ῥ. 374.} 
θεωροῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ 
τῆς θαλάσσης “ΤΠΕΥ 5εε [6508 νγαϊΚίπρ 
οὐ ἔπε 5Ξε4᾽. [1188 Βδδη βυρρεβιεὰ (Πδὲ 
1Π|8 πιδὺ ΟὐΪγ πιο τΠαὶ 8018 νν88 ϑνδὶκ- 
ἱπρ “Ὁγ" τῆς βεᾶ, ἐπί Ῥεῖπρ' υβεά ἴῃ {8 
86η88 ἴῃ χχί. τ. Βυῖ τΠδὶ ἐπί σἂπ τπεδη 
“ρῃ᾽ ἴδε 868 ἰ8 οὗ οουζβε ποὶ ᾳφυεβιϊοηεά 
(ϑες Τυοίαη᾽8 Μέγα Η ἰδέογία, “Ὦετε 1Π18 
ἱποίάεηε ἰ8 Ὀυμεβαυςά; 4150 [οῦ ἱχ. 8, 
ψδεῖς, ἴο 5: ρη4118ε ἰΒς ροννογ οἵ ἀοά, 
Ης ἰβ βροίκεῃ οὗ 88 ὁ περιπατῶν ὡς ἐπ᾽ 
ἐδάφους ἐπὶ θαλάσσης). Βεβίάεδ, ΨΥ 
ἐῃπουϊά τῆς ἀϊδεὶρ᾽ε8 ἢανς δεεπ δἰταϊά δά 
ΤΟΥ τοῖον δεεη [ε808 νναϊΚίπρ ου ἴῃ 68 
ξῆοσεὺ ὙΠΕΥ πιδηϊ εβίεά {πεῖς ἔδασ ἴῃ 

ἄντου ἰ8 ἀεἰεῖςά Ὀγ πηοάδτῃ εὐϊίοτβ τὰ ΘΑ ΒΙῚ,. 

ΒΟΠΊΘ ΨΔΑΥ͂, ἂπὰ Ης βᾶγβ8 ἴο ἔδεπι, Ἐγώ 
εἶμι, 1 Ὧπὶ Ης, οἵ 1{ἰ81.--- ες. 2ο. Ηξεδς- 
ἱπρ 1{π|8, ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ 
πλοῖον, Ὁ δῖος [ιὕςκε, Ηοϊεζηηδπη, 
ννεΐββ, Τἤαγεσ, ἀπά οἴμεσβ βιρροβε ἰξ ἰ8 
ταθδηΐῖ, {παὶ ἘΠΕΥ τπέγεῖν νυ ϊϑῃεά τὸ ἴδ κε 
Ηἰπὰ ἱπῖο ἴῃς δοδέ, Ὀυϊ ἀϊά ποῖ δοῖυδιν ἀο 
80. Τῶε ἱπιρετγίεος ἴδηβα ἕδνοιιγβ τῃ 18 
Β6η86; δΔηὰ 80 ἀο [ῃς εχρτχεββϑίοηβ ἤθελον 
πιάσαι αὐτόν͵ νἱΐ. 44; ἀπά ἤθελον αὐτὸν 
ἐρωτᾷν, χνὶ. το; ΠεΓεαβ ἴννο οὗ τς 
ΡῬδββᾶρεβ οἰϊεὰ δραϊπβὲ (πὶ8β πηδδηΐηρ Ὁ 
ΑΙτοσὰ γε ἰῃ (Ὡς δογίβι, ἃ ἔεπβε αὐιοὰ 
ἀεποίεβ δοςοπιρ ἰβῃς ρυγροθα. Οπ {δὰ 
οἴδμες μαηά, ἴῃς ἱπιρεγίεοϊ πΊΔΥῪ ἤογα δα 
υϑεὰ ἴ0 ἜΧρΡΓΕ88 ἃ σοπίϊπυουβ βίδα οὗ 
ἐεεϊϊρ, ἀπά δοοογάϊηρὶν πε ΑΟΝ΄., ἔοΠονν- 
ἵπρ τῆς αἀεηενα ΒΙδΙς, ἀραϊπϑὶ ὙΝΊςΠ ἀπά 
Τιπάδὶς, τεηάδοσεὰ “πεν υνΠΠἸΠΡῚΥ τα- 
οεἰνεὰ Ηἱπι᾽". 80 Οτοιίυβ “ ποη χυοά 
ποη τοοερεσίηϊ, βεὰ αυοὰ ουρίάς Δἅ- 
ταοάυπι ", 80, ἴοο, ϑαπάδυ : “Τῆς βίγεββ 
8 τεδ ιν οὐ τῆς ν»]]Πἰπρηεβ8 οὗ τῆς ἀ18- 
οἰρ[εβ, " Βεΐοστε {πεν βῆγδηϊ Ὀδοῖς τὩτου σ ἢ 
ἴεατ, Ὀυϊ πονν πεν ψμεσς ρἷδά ἴο τεςεῖνς 
Ηἰπι' ", Απά {Πὶ8 8Βεςπὶβ στίρῃι. ὙΤΕο 
ΕΟΝ. [48 “δεν Ψεζε νη Πρ τΠοτείοσε τὸ 
τεςεῖνε Ηἰπιὶ ἱπίο ἴῆε θοαὶ". ὙὍᾷμὲ καί 
ἢ νι ἢ τπ6 πεχί οἴαυϑε 18 ἱπισοδυςεά 
͵ἰ8 515 Ε]Ὺ ἀραϊηδε ἴῃς βυρροβίτίοη τδαῖ 
7εβὺ8β Ψψᾶ8 ποῖ δοίυ δι ἕλκεη ἱπῖο τἰς 
Ῥοδὲ (Ῥυῖ 866 νιν εῖββ ἐπ ἰος.)}; δπηὰ τῆς 
ϑυποριῖς δοοοῦπξ γεργθβεηῖβ ς}|ε808 45 
βειείηρ᾽ ἱπίο τῆς Ῥοαὲ 8 Ῥεῖεσ. Τὸ 
ἱπητηεάϊαῖε ἀγεῖναὶ δὲ ἴπ6 βῆογε ψ 88 ενΐ- 
ἀσπεῖν ἃ βυγρτίβε ἴο ἴπῆοϑα οὔ Ὀοδσά. 
ϑαπάδυ {πίπκβ ἔπδὶ (Ὡς Αροβιῖὶς τνὰβ 50 
οςουρὶςά νν ἢ δἰ ἀςνουϊ σοπο υβίοηβ ἔπαὲ 
Ὦς ἀϊά ποὲ ποιίος ἴῃς πιοϊίοη οὗἩ τς Ὀοαῖ. 

γν. 22, 23, ἃπὰ 24 ἔοτπῃ οπ 
βεηΐδηςα, ἱπ Ὡς ΙΟὮπ ἀδβοσίθεβ ἴῃς 
οὐβογνδίίοηβ πιδὰς ὧν τῃς ογονὰ ἴῃς 
Το] ον πα τηογηΐηρ δηὰ (πεῖς σοηβεαύεηξ 
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εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον, 23. ἄλλα 
δὲ 1 ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν 
ἄρτον, εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου" 24. ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι 
ἸΙησοῦς οὐκ " ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν καὶ αὐτοὶ χῚ. 45, εἱς, 
εἰς τὰ πλοῖα, καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ, ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 
25. καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης, εἶπον αὐτῷ, “Ῥαββὶὲ, 

πότε ὧδε " γέγονας ;" 26. ᾿Απεκρίθη 
“᾿αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, "ζητεῖτέ με, 

1 ὃς οπγίεϊεά ἰη ΒΙ, 33. 

δεοιίοη. Το οὈβεγναδιίίοῃβ ἴΠπεῪ πιδάς γα 
ἀεβοσίθεά υὑπάοσ ἰδών, ννὩϊο ἢ πενοσ ἤπᾶϑ 
ἰϊ8 νεσῦ, Ὀὰξ 158 τεϑυσηθά ἰη ὅτε οὖν εἴδεν 
οὗ νοσ. 24; δηὰ {μεῖς οοπβεφυεξηΐ δοϊίοη 
8 ἀεβοτίδεά ἱπ 186 πιαίῃ νεῦῦβ οὗ ἴῃς 
βεπίεπος ἐνέβησαν (νεῖ. 24) καὶ ἦλθον. 
Ὑντ τς υποοηβοίουβ Ὀὰϊ δοουτγαῖς οὗ- 
βεγνδίίοη οὗ ἃ ββῃϊηρ ρορυϊδείοη ἴῃ βυς ἢ 
τηδίίοσβ, ἔπε ογοννά ἢδά ποιίοςὰ ἐπὶ ἴπεγα 
γν88 ΟἿΪΥ οπα Ὀοδῖ ᾿γίηρ οὐ ἴπ6 Ὀεδοῦ δἱ 
ταὶ ροίπι, ἀπὰ ξυτίπες ἴμαῖ ἐπε ἀϊδβοῖρίεβ 
δαὰ ροπε δύνδὺ ἰπ ἰξ δηὰ δά ποῖ ἴδκεη 
5: ψ 8 ἐπεπι. Βαξ ἴῃ [Βε πιοτηΐηρ, 
ανΐπρ ῬτγεβυπιδΪ ραββεά τῆς πἰρπε ἴῃ 

τῆς ορεη δἷἱγ, πὰ μανίηρ μαϊμεγεὰ δὶ 8 
1ακο-ϑἰάς θεῖον τῆς βεεῆε οὗ πε πίσδοϊςθ, 
πεν ἰουηά τπδῖ πείτβες [εδὺ8 πος Ηἰβ 
ἀϊδεῖρίεβ ννεσῈ ἴδετε. Αρρδσγεηιν ΠΥ 
εχρεοιςά τῆδὲ δες ἀϊδοῖρ᾽ε8. ψουἹά πᾶν 
τεϊυτηεά ἴοσ 7}εβι8, ἀηᾶ τῆδὲ τπὲῪ τηῖρμς 
Βηά Ὀοῖῃ Ηἱπὶι ἀπά ἔμεπὶ οἡ ἴμε βῆοσε. 
Ὀἰβαρροϊπιεά ἰῃ τπῖ8 ἐχρεοϊδίίοη, δηά 
ςοποϊυάϊηρ παῖ 1εβὰ8 μά τεϊυγπεά Ὀγ 
ἰαπὰ 45 Ηδ δά Ἴοοπιδ, οσ δά Ἰεῖ ἱπ οπς 
οἵ τῃε Τιθετίαβ Ὀοδίβ, πον τποπλβεῖνοβ 
επίεσεά τῆς Ὀοδῖβ ἔτοπι Τίδεγίδβ, νυν ἢ 
μδὰ Ῥεεη ἀγίνεη δϑῆογθ ὉῪ τς ραὶς οὗ 
τῆς ρῥσενίουβ ἰδ, ἀπά οςγοββεά το ὕδρετ- 
πᾶυπλ. ΤὨΪβ δοσουηῖὶ οἵ ἴπε πιονεπιεηῖβ 
δηά πιοιίνε8 οὗἩ 1Π6 ογοννὰ βεεπὶβ ἴὸ Εἶνε 
εδοἢ εχργεββίοη ἰΐ8 ργορεγ ἴογος. Τῆ8 
ἔλοι ρασεηιπειίοδ!ν ᾿πιγοάμπςεά, νεγ. 23, 
τηδῖ Ῥοαῖβ ἥἕοπιὶ Τίρεγίαβ μαὰ ρυΐ ἴῃ 
οὐ ἴῃς βδαβί βδοσζο, ἰ8 Ὧἃη ἱποϊἀεπίδὶ οοη- 
Βτηγαϊίοη οὗ ἴδε ἰσὰϊῃ τῆδϊς ἃ γαὶϊς πδά 
Ῥαδη δον ίηρ ἴθ6 πὶρῇς Ῥείογε. Ψπηδῖ 
φοσγιίοη οὗ ἴπε θεϊδιεα Ἵσοννά ννεπὶ ὕῬοκ 
ἴο Οδραγπαυπὶ ἰη ἴποβε Τιθεγίαϑ Ὀοαλίβ 
6 ἀο ποῖ κηονν.---εὑρόντες αὐτὸν πέραν 
τῆς θαλάσσης, μανίπρ ἐουπὰ Ηἰπιὶ οη τ 
οἴδοι βίάς οὗ {πὸ ἰακε, ἰδὲ ἴβ, οὐ τῃς 
Οδρεγηδυπὶ βίάεβ, εἶπον. .. γέγονας, 
ἰὰ Ἔν βαϊά το Ηἰπι, ΒδϑΌΐ, ἤθη σαπιεβὲ 
τῆου διμογ ἡ " “Οὐυδεαβῖίο ἄς τεπιρογα 
ἱποϊυάϊε φυδεβείοπεπι ἀς πιοάο᾽ (Βεηγεϊ). 
Ἐοὸγ τηϊ8 υ8ε οἵ γέγονας εΓ, νεῖ. 19; δηὰ 
Οοῦεδ, Ταὐμίω, πρὸς τὸν ἰατρὸν γινόμενος, 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, γΙκΚ. χ, 32. 

οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ς ιν. 48. 

δηά Τιυςίδη, Αἰνπης, ἐπεὶ δὲ πλησίον τῆς 
πόλεως ἐγεγόνειμεν (Κγρίκε). ὙΠΕΥ σαπης 
βεεκίης Ηΐπι, Ὀὰϊ νγεσε βυγργίβεά τὸ ἢ πὰ 
Ηίΐπι. Τὸ {μεῖς φαεβείοη [6818 σηακοβ ΠΟ 
ἀϊγεοῖ τερῖγ. Ης ἀἄοεβ ποῖ ἐς} τῆςπὶ οὗ 
ΗἱΪΐδ8 ναι κίηρ ου τῆς ννδῖεσ. 

Ιῃ νν. 26- ὅς ννὰὲ ἢανὲῈ πε οοηνεογβδίίοη 
δεὶβίπρ ουἱ οὔτῆς πιίγαςϊθ. Ὑπὸ ἢγβι Ὀσεαὶς 
ἴῃ ἰξ ἰ8 αἵ νεσ, 41. Ετοτὴ νεῖ. 26-40 ζόης 
ἐχῤίαὶης ἐπα Ηε ἰς ἐδε Βγεαὰ οὐ {ιϊ7ε.--- 
γες. 26. ᾿Αμὴν. .. ἐχο α. [π (Πἰ5 
βυτθυΐπβ Ἄσσον [ε88 8668 Π0 ενίάεηςε οὗ 

11 οσ βρίσίταδὶ υηρετ, θα ΟηΪγ οὔσαγπδῖ- 
ἣν δηᾶ πηϊϑυιπάετβιδηάίηρ. ὙΥ8 ἔο!ονν πὶς 
οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ““ ποὶ Ῥεσᾶιιδ6 γοι 
8ᾶνν βίρῃβ,᾽" ποῖ Ῥεοδυβε ἰπ τῆς {εεάϊηρ 
οὔτδε δοοὸ δπά οἵπεσ πιίγαςΐθβ γοι Βανν 
ἴδε Κιηράοπι οὗ ἀοὰ δηὰ ρε]ϊπιρβεβ οὗ ἃ 
βρίτγίτυδὶ ννοτἹά, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν 

τῶν καὶ ἐχορτάσθητε, Ὀυϊ θεσδυβε γου 
τεοείνεά 4 ρῇγδίοδι βδιβίδοιίου. Τὶ 
ξανε ἴμε τπηβᾶβυσε οὗ {πεὶς Μαβδβίδηὶς 
ἐχρεοϊαδιίοη. Ηδ νγᾶβ ἴπε ἔγὰε Μεββίδῃ 
ψνῆο οουἹά πχαϊπίδίη ἴῃ οπὶ ἰη 1ἰξε τυϊδουξ 
τοὶ]. ὅ86η8ε οἰδπιουσβ δηὰᾶ βρίγὶξ μδ85 πο 
δΒυηρετ.---χορτάζειν, ἔτοπὶ χόρτος, πηδᾶη8 
“(0 ρῖνε ἰοάάδει τὸ δηϊπη 8, δπᾶ ννᾶβ 
υϑεᾶ οὗ πίε ΟἿΙΥ “88 ἃ ἀερτγεοίδέοσυ 
ἴεστι ". [Ιπ ἰαῖες ασεςκ ἰξ ἰ9 υϑεὰ ἐγεεῖν 
οὔ βαιἰβένί πε πηξδη ; βεῈ Κεηπεάγ᾽ 5 ϑομγοῖς 
97Γ Ν.Τ. Ονεεκ, Ρ. 8ο; Πὶρπείοοι οη ΡΏϊϊ. 
ἷν. 12.--Ν ες. 27. ἐργάζεσθε. .. ὑμῖν 
δώσει. “ΨνοΙΚ ποῖ ἴοσ ἴῃς πηεᾶὲ νυ οἢ 
εσβῃειῃ.᾽"" ἐργάζομαι πηεᾶηβ “1 δἄγῃ 
Ὑ ᾿νοσκίηρ," “1 δοφυῖγε," δεὲ6ὲ ρϑβϑαρεβ 

οἰτεὰ Ὁγ Τᾶγετσ ἱπ νος, ὙΤῆε ἔοοά ΒΟ ἢ 
Ης μαά ρίνεη ἴπεπὶ πε εἐνεπίπρ Ῥείοσε 
Ηδ οδἱεά βρῶσιν ἀπολλυμένην : {πῈῪ 
ΜΕτῈ Δἰγεδαν δυηρτυΥ δραΐη, δπὰ δαά 
τοῖϊεά ἀἴτες Ηΐτη ἔοσ πιῖεβ το γεξ ἀποῖμες 
τε. Ἐδίμπο τηυβὲ ΠΟῪ βεεκ τὴν 
βρῶσιν. ... αἰώνιον, ἐπε ἴοοά νν»Ὡϊςἢ 
αὐϊάεβ εἰς ζωὴν αἰώνιον, τδ( ἰ8, ννὨΙΓΟἢ 15 
ποῖ οοπδβυπιοά ἴῃ τῆς εδείπρ Ῥυξ ταῖπες 
ΤΟΝ Β 8ἃ8 ἰξ ἰβ επ]ογεά. Οὐ ἵν. 14. ΤὨΐ9 
ἰοοά ὁ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπον ὑμῖν δώσει. 
Ης ἀοεβ ποῖ “411 Ηἰπιβεῖζ “τς Ρτορμοῖ,᾽" 
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Με ν.6; ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ " ἐχορτάσθητε. 
[μα να τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς 

τ ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει τοῦτον γὰρ ὃ Δ:. 
Ρ4]7ο. 8 
ΕΥῊ Κὴ πατὴρ " ἐσφράγισεν ὁ Θεός." 
ὁ Με. ποιοῦμεν,; ἵνα “ ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ;" 
χχν. τό. 

ς ἰϊ. 33. 
Εχοά. 

ἁ Νυπ.. ν! 
1. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ σι. 

427." ἐργάζεσθε μὴ 

28. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν, ““Τί 
29. ᾿Απεκρίθη 

ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, “ἵνα 

πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος." 30. Εἶπον οὖν αὐτῷ, “Τί 

οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ ; 

οἰτ Ἀ  ατι σας οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ ᾿ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι 
ἴοι, Μ. 
«πὰ Τ΄, γεγραμμένον, "Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν." 32. 

ΐ ἔχξα. τνὶ. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Οὐ Μωσῆς 
ἸΣ ἀθο. δέδωκεν ὃ ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ - ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου δίδωσιν 

ἘΡε ἰχανί, 
4. 

1 ποιωμεν ἰπ 411} ταοάδσγῃ εὐϊείοηδ 85 ἰπ 'ΑΒΙ,. 

ΔἈΤΤΙΝΝ Η.Ε. τεδὰ πιστενητε ζ0]] ον ης 3 ΑΒΙ, σ, 33. 

8 εἕωκεν ἰῃ ΒΌΙ,; δεδ. ἰη ΜΑΤ. 

85 ἴδε παά οαἰϊεά Ηἰἱπὶ γαβίεγάδυ, 
Ῥεοαυβε τιῖὶ8 ψουϊὰ πᾶνε Ἔχοϊϊςὰ [4136 
ἐχρεοϊδιίοπβ; δυΐ ἴῃ οΔΠΠτρ Ηἰπιβεῖ τπε 
ϑοη οἵ Μδη δ βυρξεβίβ Ηἰβ βυτωρδίῃυ 
ψἰτἢ 411 Ππυπιαη νγαπίβ ἀπά δἱ ἴΐς βδπὶς 
ἄπιε ἱπάϊοαϊεβ το ἴδε ἱπιτίδῖςά ἴπῃᾶὶ Ηδ 
οἰαίπιβ τῆς Μεββίδῃβῃὶρ. Τῆς ρυδγδηΐες 
8 ρίνεη ἰπ [86 ννοσάβ τοῦτον γὰρ... 
ὁ θεός, “Ἐοτ Ηἰπι μδίῃ τῇς δίβεσ, αοά, 
βεϑὶεὰ ". ΒΥ είνίηρ ἴπε ϑοη {π6 πλίγαοὶς 
οἵ ἴδε ῥσγενίοιιβ ἀδὺ ἀπά οἵμεῖ βίβῃϑ ἴο ἄο, 
τὰς Εδίμες Ππᾶ8 βεαϊεὰ οἵ δυϊπεπιςαιϊεά 
Ηΐπι 28 ἴῃς αἰνες οὗ ταὶ νυνὶ ς ἢ πουσίβῃεϑ 
116 ἐνετϊδβείης. [Εοσ ἴῃς ἰάξα, ἀρργονεά 
ἘΥ ὈεϊϊιΖβοῦ, ἐμαὶ ἴῃς 868] γείετβ ἴο ἔπε 
βἑατηρίπε οὗ ἰοᾶνεβ υνἱἢ [Πα πᾶπιε οὗ [6 
ταᾶκεῖ, δες Ο. Τ᾿. δέμάομέ, ϑερί., 1883, 
δηὰ ΕχῤοοΞίίον, 1885. Ε5ποῦ ὙἱὮ τηοτα 
σοᾶβοη οἰΐϊθβ ραββαᾶρεβ βῃονϊηρ ὑπαὶ ἃ 
Ῥεΐβοῃ οσάεσίπρ ἃ Ὀαπαυεῖ μάνα [ἰ8β 868] 
ἴο ἴδε δἷανε ος βίενασά σοζηπιββίοπεά ἴὸ 
Ρῥιονίάς ἰε: δηά τῆυβ τπᾶὶ ΟΠγίβε μετα 
ἀδοίατεβ “86 ἃ Ραῖγα Ἴσοπβείϊαϊι πὶ 6885 
δὰ βυρρεάϊταπάσπι Ἑσοϊεβίας βαϊυἴδγεπι 
οἴδυπι "Ὁ, Ὑα νδτίουιβ τηεδπίηρβ οἵ ἴῃς 
Μοτά ἅτε ρίνεπ ὉΥῪ ϑυίςοσ.) ϑοπὶς αἱ 
Ἰεᾶβὶ οἵ ἴῃς ογοννὰ ἃζε ἱπιργεββεά ἢ δηὰ 
ςοηβοίουϑ ἴμδι {πεῖς το] νγᾶ5, 88 [65118 βαϊά, 
φΟΠΙΠΊΟΠΪΥ πιϊβάϊτεςτεὰ, {ΠπεῪ δβκ Ηἱπὶ 
(γε 28) τί ποιοῦμεν [Ῥεϊίετ, ποιῶμεν] 
να ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ; τῃδὶ 
8, δον οδῃ Ψ 80 ἰδαῦουγ ἃ8 ἴο βδιϊβέυ 
αοάὴ Ναὶ ρῥτγεοίβεϊιυ ἰ8 ἰξ τμδὲ σοὰ 
τναῖῖβ ἴοσ υ8 ἴο ἀο, ἀπά "111 Ὀς βατἰββεά 
ν ἢ οὐ ἀοίηρ ὃ Τὸ ψὨ ἢ [6 805, αἰνναυ8 
τεδάν ἴο πιεεῖ ἴῃς βίηοοσε ἱπαυΐγεσ, σίῖνεβ 
τῆς Ἔχρ]ϊοῖε ἀῆϑυνεσ (νος. 290) τοῦτό ἐστι 

«ον ἐκεῖνος. Π[Οοά 848 δεηξ ἃ πηεβδεηρες 
1 ἰ8 θεοδυδε ἴδετε ἰδ ἡδεὰ οὗ βυςῇ ἱπίεσ- 
οϑίτίοη, δπὰ {πὸ ἢἤγβε ἀυσὶγ τηυβὲ ὃς ἴο 
ἰβέθῃ θα] ανίη Ρῖν ἴο ἘΠ 18 τπεβϑεηρεῖ. ΤῸ 
118 ἀεπηδηά πὶ ἔμεν ββουϊὰ βῦξοβε 
Ηἰἱπὶ ἂἃβ ἀοάβ απιραββδάος {πεν τγερὶν 
(νεσ. 30) τί οὖν ποιεῖς... “ ]υάδεῖ5 
Ῥτορτίυπι σαὶ βίρπα αυδεγεγα," 1: Οος. ἱ. 
22, Ἰἀτρε. ἀτοίίυβ δηὰ 1,ὕοκε τῃίηὶς 
1818 δβκίηρ ἔοσ ἃ βίρῃ οουϊὰ ποῖ πᾶνε 
Ριοσεεάεὰ ἴτοπιὶ ἴποβὲ ψῆο βἂν (δα 
τηίῖσαςϊς οἵ ἴῃς ρχενίουβ ὅδυ. Βυϊ [,δπρα 
τ ΕΥ ἀσσυεβ τπδὲ {Πὰν Μψεγε ἐῃς βαπλα 
Ῥεορῖς, δηὰά παῖ τευ ἀϊά ποὲ οοηβίὰες 
εἰἴμοτ [Πς τηίγαοε οὗ τπε ργενίουβ ἄδυ οἵ 
ἴδε οσάϊπαγυ ουγεβ Ὑτουρμς ὃν }εϑὰ5 ἴο 
ὉὈς βυβῆςίεπε ενίάεηος οἵ Η18 ρῥτεβεπῖ 
οἱδίπλ.---τνεσ. 3. ὙΠΪΒ 8 ὑγονεά Ὁγ ἴδς 
βυρρεβιίοη δάἀἀεὰ ἴῃ νεσ. 31. οἷ πατέρες 
“0. φαγεῖν; τπεγ ἀεπιδηδεὰ δι Ης ἃ8 
Μεββίδῃ βδῃουϊ!ὰ πιακε ροοά Ηἰ8β οἱδίπι ὉῪ 
ουϊάοίης Μοβεβ. ϑοβοειίρεη δά 1ἰρῆϊ- 
ἴοοϊὶ ᾳυοῖε ἔτοπι Ἐδοθίπίοδὶ [ἰτεγαΐυγα ἃ 
τεϊενδηϊ δηά βίρηι ἤοδηξ βαγίπρ : “ Οὐδ 8 
ξαϊε τεἀδεσηρίοσ ρῥγίπηυβ (ΜΟοβ68) ἴδ]}8 ετὶξ 
τεάἀετηρίοτ υἱττηυ8 (Μεβδβι48). δάἀδηιρίοσ 
Ρτίοσ ἀεβοεπάεγς ἔεοὶξ ῥγοὸ 118 Μάᾶπηβδ, 5ἰς 
εἰ Κεάεπιρίοτ ροβίεσιοσ ἀεβοἊπάεσε ἔδοϊ εξ 
Μδηπα, βίους βογίριυπιὶ αβῖ,᾿" 8. ἰχχίϊ, 
16. ὅ8εὲ οἵδε ἱπβίσγυςϊίνε ραββαρεθ ἱπ 
Τἰρπείοοι. Ασοογάϊηρ ἴο ἐμ ῖ8 ἐχρεςῖδ- 
εἴοη τπαῖ τῆς Μεββίδῃ ψουϊὰ ἐεεὰ Ηἱΐβ8 
Ῥεορὶς ϑυρεγηδίυγα! ν [Βς ογοννὰ ΠΟΥ, 
ἰηϑίηυδια ἐπαῖ (πουρῃ ]εβὺ8 μαδά ρίνεῃ 
μετὰ Ὀγεδὰ Ηδ ἢδὰά ποῖ δ 1 8]1εὰ τῃς εχ- 

οἰδιίίοη δηά γσίνεῃ ἴποπὶ Ὀγεδά ἔγοῦι 
εἄνεθ. (Εογ ἴδε εχρσεββίοη “ Ὀγεδά οὗ 
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ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἢ ἀληθινόν. 
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33. ὃ γὰρ ἄρτος τοῦ Β 1. 9, εἰς. 
Θεοῦ ἐστιν 'δ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ 1. 15. 
κόσμῳ." 434. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν, “Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν 
ἄρτον τοῦτον." 415. Εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος 
τῆς ζωῆς " ὁ ἐρχόμενος πρός με οὗ μὴ πεινάσῃ " καὶ ὁ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ ’ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε. 36. ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ ἵν. τῷ. 
με, καὶ οὐ πιστεύετε. 37. " πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὰ ἢ γϑῖ,39: 

1 διψησει ἴῃ ΤΥ ΟΝ. ΗΕ. ἐο]ονίης ΜΜΑΒ"Ὁ. 

Ὠςξάνδη ᾽᾽ 8ε6 Εχοά. χῖν. 4 δηὰ 8. ἰχχν. 
23, 24.) Τὸ τπ΄ῖ8 οδαϊίεηρε τὸ 316] 
Μεββίδηϊς Ἄχρεςϊδιίοη ὉῪ δῃονίηρ Ηἱπι- 
86} ργεδίες ἐπὰπ Μοβεβθ [6818 γερ εβ 
ψε 32), οὐ Μωσῆς... ἀληθινόν. Α 
οὐδῖς ἀεηΐαὶ ; ποῖ Μοβεβ, ὃδυΐϊ “ΤΥ 

Ἑδίβει" 8. τῃς γίνε, ἂπὰ δἰιβουρῇ 
τῆς πιδῆπα Ψψὰ8 ἴὴ ἃ βεῆβεῈ “Ἵὑγεδὰ 
ἔοσὴ ἤδανοη" ἰἴ νᾶβ ποῖ {δὲ σὰς 
Ῥγεδὰ ἴτοπι ἤεᾶνςη,᾽" τὸν ν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. ΤΠὶδ τὴν ΕδΙΒαΓ 
15. πον ρίνίηρ ἴο γοιι; ὁ γὰρ ἄρτος ... τῷ 
κι πεν ες. 33. Μοβεβ τμεγείοσς σου 
τοῖ ρῖνε τῃ18 δτεδά, βἰπος 'ξ Ἷοπῆεβ 
ἄονη ουὔἱ οὗ Βεάᾶνεη. [{ ἰ8 οπαγδοϊοσιβδὰ 
Ὀγ ἔννο δι θυῖεβ: (χ) ἴξ ἰ8 ὁ καταβαίνων 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, τπαὶ ΨὨΙΟὮ σοπλεῖῃ ἄοννῃ 
ουὲ οὗ πεανεη---ποῖ, 45 αοάεϊ τεπάεγβ, 
“ΦἩς Ψψῆο οοπιοῖῃ ἄοννῃ ἔγοπι πεᾶνδῃ ᾽; 
δὲ Ιεαϑὲ ἴπῸ τευςβῖ οὗ νεῖ. 34 βῆονβ ἴπδὲ 
τῃοβε Ψ8ο πεζὰ τῆς ννογάβ ἀϊά ηοῖ ἴδκα 
τδεηι ἴῃ 118 βεῆβε ; (2) ἴδε οἵδεγ οβαγδο- 
τεγίβεϊς οὐ τῇς ὑγεαά οἵ ἀοά ἰβ ἐπαὲ ἱξ 
εἰνεῖμ 116 το ἴ6 νοιὰ; ἃ ἤ]Π1ες 11{6- 
ἱνίης ρονγε ἴπδη ἔπαὶ οἵ ἴΠ6 τηβηπᾶ ἰ8 

ἐπιρ!εά ; πὰ ἰξ ἰ8 οὗ υπίνεγβαὶ δρρ]!οδιίοη 
δηὰ ποῖ πιεσεὶν ἴο τῃεἰσς ἔδίμετβ. ΗἩεαγίηρ 
τὴϊ8. ἀεβοσὶρτίοη οὗ “τε ὑγεδά οἵ αοά ᾽" 
ἀπε Ἵγοννὰ ἐχο]αὶπὶ (νεσ. 34) Κύριε, πάν- 
τοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον, ρτεςΐ8εἾν 
85 ἴῃ Ψοτηδη οὗ ϑδιῃηδγία μαὰ Ἔχοϊαἰπηςὰ 
Κύριε δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ινῆεῃ [ἐδ8 
μιά ἀϊϑοϊοβεά ἴο μετ τη 6 ργορεγιῖεβ οὔ ἴῃ 6 
Ἰινίηρ νναῖετ. Απά 48 ἴπ ποῦ οἂβὲ ἴδα 
ἀϊτεοὶ τεαυεβὲ Ὀσουρῆς τῆ οοπνεγβϑίίοη 
ἴο ἃ οτἰβίβ, 80 βεγε ἰξ εἱϊοῖξβ πε ᾿επίγαὶ 
ἀεοϊαγαιίοη οὗ 41} Ηἰβ8 Ἴχροβίτίο οἵ ἴπ6 
Ῥεαζίηρ οὗ πε πγίγαςϊε : Ἐγὼ εἶμι ὁ ἄρτος 
τῆς ζωῆς. [1 ἴδ ποῖ ἱπηροβϑίδῖς τῆς 
Βοπὶς οὗ ἴῃ 6πὶ τδῪ πᾶνε δὰ ἃ ρ] ἰπηπιογίηρ 
οὗ ψπαῖ Ηδ πιεδηΐ δηὰ υἱἱεγεά τπεὶσ γα- 
αυέϑι ΜΠΉ δοπλς εἰποῖυτα οὗἨ δρίγιτυ 8] 
αϑίγε; ἴου ἀπιοπρ ἴῃς ἘΔΌΡΙ8 ἴπεγα νγὰ8 

Διβδυΐῃρ, “ [ἢ βεςυΐο νεπίυγο πεαὺς δάσπεὲ 
πεαὰς διδυηι, βεά }υ 81] παδεπί ουτὴ σογοη δ 
διιϊθϑ ἰῃ σαρίεῖρυβ εἰ αἰυπίας βρίεπάοτε 
τηλ]εβίδι 8 ἀϊνίπδς ".] “1 δηλ τῆς Ὀγεδά 
οἵ {ππ|,᾿ “1 δηχὺ ἴδε ᾿ἰνὶπρ Ὀγεδά " (νεσ. 
51, ἰῇ ἃ βοπιενῃαὶ ἀϊδεγεης δε πη86), “1 

ἂπὶ ἴπς Ὀτοδά τ Ὡς οατης ἄονγη ἔγοηὶ 
Βεάνδη ᾽ (νεσ 41), οσ, "τῆς ἔσυς δτεδά 
ἴτοπὶ Βεᾶνεη "---ἃ}1} ἐδεβε ἀεβιρηδιίοηβ 
ουὺς [οτὰ υδε8, ἀπὰ τπΠδὶ με ρεορίε πῆὰν 
φυϊϊε υπάετεοίαπά δὲ ἰβ πιεᾶηὶ, Ηδ 
οὐὰβ ὁ ἐρχόμενος... πώποτε. ΤῊΣς 
ταρειτίοη οὗ ἴλας τεφυϊγεά δοιίοη ὁ ἐρχό- 
μενος, Δπηὰ ὁ πιστεύων, ἀπά οἵ {δε ταδι]ὲ 
οὐ μὴ πεινάσῃ, ἀπὰ οὐ μὴ διψήσῃ, ἰ5 ον 
οἰεάγπεββ πὰ Ἐπιρῇῃδβὶβ, ποὶ ἔοσ δά ἀϊτίοη 
ἴο [6 πιεαπίπρ. Τῆς “εἰ ενίηρ " εχ- 
Ἰαϊπ5 (δε “ σοπηίηρ ᾿᾿ ; δηά {πε “" φιεποῦ- 

ἵπρ οὗ τηῖγβε᾽᾽ πλοσα Ὄχρ το ἶΥ σοηνουβ8 
πε πιεδηΐηρ οὗὅἁ “πονὸῦ Ὠυηρογίηρ,᾽" τἢδὲ 
811 ἰπποοεπῖ δηὰ τἰρβίθουβ ογανίπρβ δηὰ 
Δδρίγαϊὶ ου 5 8411} Βε ρταιϊες. Τῆς “σοτ- 
ἱηρ" νψΑ8 ποῖ παῖ ρηγϑβίοαὶ ἀρργοδοὰ 
ὙὨΙΟΒ ἴον μδὰ δάἀοριεὰ ἴῃ ρυτγδυΐπρ Ηΐπὰ 
ἴο Οδρεγηδιηι, Ῥὰϊ δυο ἃ ΠΟ, ΠΡ 88 
ταὶ σμτ ἐπι! ννεἱ] Ὀς σα! !ςἀ “ Ὀε]!ενίηρ,᾽" 
ἃ 5Βρί τί] Δρργοδοῦ, ἱπιρὶ γίπρ ἴῃς οοη- 
νἱσοείοη τπδὲ Ης τνᾶϑ ννῃδὲ Ης οἱαἰτηεά ἴο 
6, ἴδ6 πιεάϊυπι τπγουρ Ὡς αοά 
ΠΟπΊ6Β ἴο πιῆ, δηὰ τπηδη ἴο αοά.---Ν ες. 
36. Βυϊ ΔιΒβουρῃ αοά ἀπά τἢΐ8 ρετγίδος 
βδιἰβίδοϊοη ὑνεσα Ὀσουρῃι 50 πᾶσ {Π6πὶ, 
{ΠΕ ἀϊὰά ποὲ Βεῖϊϊενε : ἀλλ’ εἶπον... 
πιστεύετε. ΒεΖα, Οτοῖϊυβ, Βεηρεϊῖ, 
αοάει, ννεῖββ, εἴς, υπάετβιαπά τῆδξ 
εἶπον τείεῖβ ἴο νεσ. 26.Ἡ. Ευϊμυτηΐαβ, 
ῬτΕβεγαθγ, βαγβ εἰκὸς τοῦτο ῥηθῆναι 
μὲν, μὴ γραφῆναι δέ. 1,ἀπηρς ξῖνεβ {Π6 
Αἰιετηδιῖνεβ ὑνπουξ ἀεϊεγππίηρ. ἴη- 
ἀουδιεά!ν, Δ πουρἢ ἴῃ6 ταίεγεηος πιαΥ 
ποῖ θὲ ἀϊτγεςῖὶν ἰὸ νεσ. 26, ἰῃ8 ἑωράκατε 
ΤλεδΠ8 βεεὶπρ' [6βϑὺ8 ἴῃ ἴῃ οχοιοίβε οὗ 
Ηἰ5 Μεβϑβίδηϊς ζυποιίοηβ, ἀοίηρ τς νου 
Εἶνε Ηἰπὶ Ὁγ ἴῃς Εδίποῖ ἴὸ ἄο. Βιυῖ 
βεείηρ ἰ8 ποῖ ἴῃ 1ῃΐ5 οαδα δεϊϊενίηρ. [ἢ 
ν 85 ἰουπᾶ νοῦ ροββίρὶες ἴο δε ἰη Ηἰβ 
ΠΟΠΊΡΑΠΥ δηὰ ἴο εδὲ ἴῃ ῥγονίβίοη Ηδ 
ταἰϊγαου]ουβὶγ ὑγονίἀεά, δηὰ γεῖ ἀϊΞθεϊίενα. 
Ιν 8ο, ὑνμαῖ οουὰ ῥχοάυςς Ὀεἰε ὃ Μίρδε 
ποῖ Ηἰβ επεῖσγε πιδηϊ εβίδιίοη [81] ἴὸ 
ΔοςοΟΠΊΡ ἰ5} 8 Ρυχροβο ὃ--νετ. 37. Νο; 
ἴοι πᾶν ὃ δίδωσι. .. ἥξει. ““Ἐνετγιπίης 
ὙΠΟ ἰδ Εδιπεῖ ρίνεβ᾽"; τπε πευῖες 18 
υδϑεὰ 28 Ὀδείηρ πιοσα υπίνοιβαὶ (Πδπη τῆ 
τηδϑουης δηά ἱποϊυάΐηπρ Ὄνεγυτῃῖη 

48 
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ἥξει" καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. 48. ὅτι κατα- 
11ν. 3. 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 
τῷ Οοπείς. 

νεῖ. 29, 
τε. 

Ὁ νν. 40, 44, 
54: νἱϊ, 
37, εἰς. 

Ὁ γεσ. 29. 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

1 πατρος οπιτεὰ ἰη ἐ ΚΑ ΒΟ, εἴο. 

κα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ᾿ὦ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ ρανο ἡμ 
39. τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ 

πέμψαντός με πατρὸς, “ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι, μὴ ἀπολέσω ἐξ 
αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν " τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40. τοῦτο δέ 3 
ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, “ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ 
πιστεύων εἰς αὐτὸν, ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ " τῇ 

41. Ἐγόγγυζον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι 

3 ΑἹ αὐϊδοτίεἰςβ τεδᾶ γαρ. 

8 τον πέμψαντος με ἰη ΑΕΘΗ; τον πατροᾷ μον ἰπ ΒΟΏ. 

ψηϊοῃ τᾶς Ἑδίδει ἀείοιηγῖπεβ το βᾶνα 
ἄοπι ἴα ννογὶ 8 ψτοοῖκ, νἱενεὰ 885 ἃ 
τοῖαϊγ. ΟΥ̓ νεγ. 39, ἀναστήσω αὐτό: 
δηά ἐπς ςοἸ εοξῖνα πευΐεγ, 88 τη ΤὨυογά., 
ἢϊ. τ6, τὸ ἐπιόν ἴος τοὺς ἐπιόντας. 
ἸΆταρα τδίπκβ τῆς πουΐεσ 18 πδεά, “ φυΐα 
[πᾶς φείβοηδε βρεοίδπίυγ υἱ σθαὶς ρεου- 
Ἰίαπι, μδογεάϊιδβ, πλεγοαβ, ρ6η118, Βατη ῃ, 
βαςοεγάοζίυπι, ϑαποίπαγίυση οπίηὶ ᾽". 
νναὶ ἰβ πιεᾶηὶ ὃγ δίδωσι) [{ 8 Δη δοὶ 
οπ αοά δ ρατί ῥσίοσ ἴο ἴδε “" σογγίηρ ̓̓  ὁπ 
τα 8 ρᾶσῖ; ἴπε σοπιίηρ ἰ8 ἴῃς τεβυ]ῖ οὗ 
τῆς φίνίηρ. Οαἰνίπίβεῖς ἱπίεγργεῖοτβ πᾶνα 
τηεγείοσε ἰἀδηπεπεά τῆς ρἰνίπρ Πἢ εἰεο- 
τίοη. ““Ῥομαμαάϊ νετθυτη ρεσίπάς να]εῖ 
ἃς 81 ἀϊχίβδει Ὁ γίβευβ, 408 εἰερίς Ραΐδγ, 
εο5 τερεπεγδῖ "--Οδινίπ. ““Ῥαίγεπ) ἀδγα 
ΠΟ εδὶ εἰΐρεγε᾽"".-- Μεϊδποπίμοη; δπὰ 
βἰγη!αεῖν Βεζα δπηὰ 1 προ. Οη {πε 
οἵδε ῃδηά, Εευηο  ἀβ γεργεβϑεπίβ ἃ ΠυΠΊθεΣ 
οἵ ἱπιεγργείεσβ ὑνεπ ἣς βαᾶγβ, “1 18 τῆς 
ῥτεβεηῖ δοῖνιν οὔτῃς Εδιδοτγ᾽β στᾶσς (Πδῖ 
18 πιεδηΐῖ, ποῖ ἃ ἔογτεροπε Ἴοποϊυβίοῃ ᾽". 
Τμΐβ ἰάδπτῆα5 (ἢ Εδιμοτ 8 “ ρἰνίηρ " 
ἢ Ηἰ8. “ ἀτγανίηρ,᾽" νεγ. 44. [τ νουά 
ταῖποτ βεοῖῃ ἴο ὃε τπδὲ ννΠἰςἢ ἀςιογπηίηεβ 
τῇς ἀγανήίηρ, ἴδε δβειϊρῃίηρ ἴο [εϑὺ8 οὗ 
ςογίδίπ ρεγϑοπβ ΠΟ 5841] ἑοσπὶ Η 8 Κίηρ- 
ἄοτῃ. ΤΠΐβ ρεγῆδρβ ἱπνοῖνεβ εἱεςιίοη 
δυῖ ἰ5 ποΐ ἰδεπεῖςαὶ νυ ἰ. ΟἿ χνιϊ. 6. 
ἙΕυτΠγτηΐαβ τερ]!ς8, ἔγοστη ἃ δε - Ρεϊαρίδη 
Ῥοΐπι οὗ νίενν, ἴο ἴῃς οδ]εοϊίοηβ ννῇϊοἢ 
Α1ῖβε ἔτοπὶ δη Αὐρυδβεϊπίδη ἱπιεγρτεϊδείοη οὗ 
τῆς ννοτάβ. Τῆς ρύγροβο οὔ πα νεγβε ἰβ ἴο 
ἱπιραζτὶ ἀββυγαποα πὶ ΟΠ γίβι᾽ 5 ποσὶ ψν}}} 
ποῖ [41]. καὶ τὸν ἐρχόμενον. . , ἔξω. 
ατοιίυβ {πη κβ τῆς “ σαδβείηρ ουϊ" τείθσβ 
ἴο ἴδε ϑεῃοοῖ οὗ Οπγιβὲ; Γιὔςκε τῆϊη κα 
τῆς Κίπράοπι ἰ5 γείεγσεὰ ἴθ. [ἰ 18 βοδγοςῖν 
ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΤΠΙπΚ οὗ ἀπυτῃῖπρ πιοτα ἤδη 
ΟἸτῖβε 'β ῥγεβεηςε οσὐ᾽ {Ἐ]]ουνβηρ. ΤΠΐβ8 
ΒΟ Ρ δϑϑενεγδαιίίοη οὐ μὴ ἐκβάλω, ἀπά 
ςοπρεπίγαϊε σοβραὶ ᾿νοἢ Πδ8 δτουρπὶ 
Πορε ἴο 850 πΊᾶπυ, 8 παῦε στουπάεὰ οἡ 
τῆς ΜΠ] οὐ ἴῃς Ἐδίποσ.---νν. 38,39. ὅτι 
καταβέβηκα. .. ἡμέρᾳ. Ἐνεῖγνατα 

“808 ἔογεβίδὶ!β ἔς ἸΙάεα ἐμαὶ Ης ἴ8 δρεδκ- 
ἴῃ ἴοσ Ηἰπηβεῖξ, δηὰ 8 υἱϊεσίπρ πλεγοῖν 
Βυπηλη Ἰιάρτηεηίβ, ΟΓ 18 ἰῇ ΔΠΥῪ ΨΦΆΑΥ 
τερυϊαῖεά ἴῃ Ηἰβ δοϊϊοὀηυ ὃὉῪ Ψψημδὶ 18 
Αιὐϊγαγυ: ἰδ ἰδ τ1π6 ϑάρτγεπις ΝΥΝῚ] Ης 
τεργεβεηῖβ. Απά (88 νν"}}} τεφυΐγεβ Η τὶ 
ἴο ῥιοῖδοξ δπά ργονίἀς ἴοσ δἱἷἱ παῖ 18 
ςοπηπἰεὰ το Ηἰπι. ἵνα πᾶν ὃ 
οι, οη τπϊ8δ ποηιϊηδῖίνε δυβοϊαϊς, 5ες 
ὕοκε οἵ Ἀαρθοὶ, ὙΜὯΟ Ππ51 ᾽ξ ΌΥ ΠΊδηΥ 

ἱπβίδποςαβ. 6 ρῬοβίεινα δἂπά περαῖϊνε 
δϑρεοῖβ οὗ (ῆς Ββάδοπιεγ᾽β ᾿νογίς, δῃηὰ τῆς 
Ῥεσγηδπεηςα οὗ [8 γεβϑ}8, ἀγα ἰπάϊοδιεά, 
Οπ ἀναστήσω . .. ἡμέρᾳ, Βεηρεῖ 5Ξ4γ5: 
“Ἡϊς δηΐβ δεβδὲ υἱίσγα ἀυεπὶ ρετίςυϊυτι 
πυ]Π]}ὰπὶ,᾽ ἀπά Οδϊνίη ἤπεῖγ " “ 511 ετρὸ 
δος δηϊπλὶβ ποβίγίβ ἱπῆᾶχιιπι ρογγεςῖδῃι 
6586 ποῦὶϑ5 πιδπυπὶ ἃ Οἢσίβῖο, αἴ ΠΟ5 τηϊη- 
ἰπης ἰπ πιεάϊο ουγβα ἀσβοσαῖ, βεὰ 410 ε)υ5 
ἁυςίυ ἔτει! βεουγα δὰ ἀΐεπὶ αἰ εἰπλαπλ οσυο5 
δἴζοί!εγα δυάθαπιαβ". [ἰ ἰΒ ἃ ρεζίεοϊ ἀπὰ 
επηάυτίπηρ βαϊναϊίοη τῆς Εδίπεσ 85 ἀε- 
βρης ἴὸ γίνε 8 ἰπ ΟΠ τῖβι.- -- ἐσ. 40. 
Ιῃ νεσ. 40 [εβὺ8 ἀθβογῖρεβ τῆς τεοὶρίεπῖϑ 
οὗ βαϊναιίοη ἔτοπὶ ἴπε Ὠυπιδῃ βἰάς, πᾶς ὃ 
θεωρῶν τὸν νἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτόν, 
ἴδε Ἰαϊέεσ, “" δε] νη ρ,᾽᾿ Ὀεΐηρ πεοεββδγυ, 
8.8 αἰγεδὰν βῆοννῃη, ἴο ςοπιρίεἰε [πε ἰοστηοσ. 
Τῆς πευῖεσ πᾶν περεββαγὶν ρὶνεβ ρίδος ἴο 
ἴδε πιαβου πε. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ 
τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ταΐβ ῥτζοπιῖβε τεοὺτβ 
{κε ἃ τείταϊπ, νν. 30, 40, 44, 54; δας 
εἰπις ἴπε ἐγώ 58 ἐχργεββεά δπά Ἂπιρῃδίϊς, 
“Ἱ, τἢϊ]8 βᾶπὶῈ ρείβοῃ ὯῸ δαῖτα βίαπάβ 
Ῥείοτε γοι, 1 δηά πὸ οἴπεγ᾽". Οβείβε 
ξῖνεβ Ηἰβ ἤδξᾶάγεῖβ ἴῆες δββιγάπος ἴδδὲ 
ἴῃ 1Π|8 τεβρεςὲ Ης ἰβ βιιρετίοσ ἴο Μοϑβεβ, 
τηαὲ τῆς 1ἷς Ηδ ρῖνεβ ἰ5 ποῖ οοπῆπεὰ 
ἴο τῆϊθ. ῥγεβεηξ τἰπ6ὲ. [πὸ ἰϊβεῖξ ἰὸ ἰβ ἃ 
βίυρεπάοιβ ἀδοϊαγαιίοη. 
ν. 41-51. Ι͂π 118 ραγαρτδρῇ 'νῈ ἅτε 

ἤτϑὲ τοϊὰ πονν ἴδε [εἰν ννεῖς βἰδρχετοὰ 
ΌΥ οὖς 1 οτά 8 αϑιγπιίηρ τπδὲ Ης πδὰ 
σοῖς ἄοινηῃ ἔτοπὶ Πεᾶνεπ ; βεοοηᾶ, δοὶν 
]εβιι5 εἐχρίδίπβ ἴῃδιὶ ἴῃ ογάεσ ἴο υπάετ- 
βἰδπά δπὰ τεοεῖνες Ηἰἶπὶ {πον ττυδὶ ὃς 
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εἶπεν, ““ Ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς 
ἔλεγον, “Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσὴφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν 

τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος, Ὅτι ἐκ 
43. ᾿Απεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν οὐρανοῦ καταβέβηκα ; "ὦ 

αὐτοῖς, “Μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων. 
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ἐκ τοῦ οὐρανοῦ." 42. καὶ 

, Ἐ Χἱΐ, 52; ἰπ 
τοῦ ΡὮγβ8. 

ΒεΏΒ6, 
χνἱϊὶ. το; 
χχὶ. 6, 1. 

44. οὐδεὶς δύναται ἔλθεϊῖν Αείε χνὶ. 

πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με " ἑλκύσῃ αὐτὸν, καὶ ἐγὼ ανν. 49, 44. 

ἀναστήσω αὐτὸν " τῇ 

ταυρῆς οὗ αἀοά; δπὰ ιπίσὰ, μον Ἧς 
τεϊϊογαῖθβ Ηἰβ οἰδίπη ἴο δε [πε Βτεδὰ οὗ 
{1{, δάάϊηρ πονν με ἐχρίδπδέϊη {παῖ 
ἰ8 Ηἰ8 ἤεβ τ ποῦ Ηξ ΜΠ ρῖνε ἴοσ ἴδε 
Μπ|ππ οὗ τὴ6 νοσγὶ .---νεσ. 41. ᾿Εγόγγνζον 

. οὐρανοῦ. “Το [6νν8,᾽" ποῖ 48 νγὰ 
πιὶρδε ὀχρεςῖ, “τῆς α41||ε8πη8,᾿ ῬγοῦδΌ]ν 
δεοαυβε ἰοδη ἰδεπεεβ 1818 ὑπθε]ενίης 
οστοννά ἢ τῆς οπαγδοιογίβει δ! ν ὑπ- 
Ῥεϊϊενίηρ ]εννβ. ἐγόγγνζον ἱπ Ἐχοά. 
χνὶ. 7:9, 1 Οοτ. χ. το, εἴς., 48 ἃ ποῖδ οὗ 
ταδϊενοΐεηςα, Ὀυϊ ἰη ]οδη νἱῖ. 32 0 βυςῇ 
ποῖθ. ““Μυγηλυτ᾽" ἴππ18 σοττεβροπάβ ἴο 
τ, δβ οδιγγίπρ Ὀοϊῃ τηεαπίηρθ. Τῆς 
δτουπὰ οὗ {πεῖγ τιυγηγυσίηρ 8 Ηἰβ 
αβϑοσιίηρ ᾿Εγώ εἶμι... οὐρανοῦ. ΟΛ 
νεγ. 33, ὁ καταβαίνων, ἀπὰ νεῖ. 38, κατα- 
βέβηκα. Ιἰἰςκε βαγ8: “Βεη [ομῃ 
τλᾶκεβ ἴπ6 ἀδβοθης ὕοτ δεᾶνεη ἴπα 
εβϑεητὶδὶ, ἱπμεσεπὶ ργεάϊοαδιε οὗ ἔπε ὑγεδά, 
με υδε8 ἴπε ῥγεβεηῖ: ἤδη {πε ἀεβοεηὲ 
ἴτοπὶ μεᾶνεη ἰβ τεραάε δ8 ἃ ἀεβηΐϊϊε 
λοι ἴῃ με τηδη εβιδιίοη οὗ Ὁ γίβι, {πα 
δοσῖβι ". ὙΠῸῈῪ ποῖ πλεγεῖὶν οουϊὰ ποῖ 
υηἀετβϑίαπἃ πον τ ἰβ σουἹὰ δε ἴσας, δυῖ 
{πεν Τοοπβίἀετεά ταὶ ἴπεῪ μδᾶ ενίάεποα 
ἴο ἴπε σοπίγαγυ (νεσ. 42), καὶ ἔλεγον, Οὐχ 

καταβέβηκα ; (δε επρΠδῖῖς ἡμεῖς 
ποτα οἰεαῦὶ ἀϊβοΐοβεβ {πεῖς τπουρῆε, 
γε ουζβεῖνεβ κποὸὺν ψῇεσα ες Ἴογηεβ 
ἔγοπι. Ὑῆδ τοδά ἔτοπὶ ἤεᾶνθη, ἐπα 
αρυρά, σουἱά ποῖ Ῥὲ τπγουρῇ Ὠυπιδῃ 
διγῖῃ. ΤἼηΐβ νν5 οπε οὗ {πε γβαὶ ἀϊ Που εἶε 8 
οὗ τῆς ςοπιίειηρογασίεβ οὗ [εβ8. ΤΠῈ 
Μεββίδῃ τγᾶβ ἴο οοτὴς “ ἴῃ ἴῃς οἷοι 8,᾽" 
βυάάξηϊγ ἴὸ δρρεαῦ; δυῖ [Ιεβδὺ8 διαά 
αυΐεῖν στονῃ ἃρΡ ἀπιοηρ ἔδεπι. ΕΤΟΠῚ 
118 ραβϑβᾶσε ἂῃ δεριπιεηὶ δραϊηβὲ ἴΠ6 
ταϊγασυίουβ δίῃ οὗ οὐγ 1 ογὰ ἢδ8 Ῥεβη 
ἄγανῃ. ὙὍὙῆδ τηυγηλυγοβ σαργαϑεηΐς ἴπὰ 
οὐγγζαπὲ Ὀεϊ εἴ τπαὶ Ης παά 4 ἔδίμεσ δπὰ 
τοοῖδεσ, δηὰ ἰπ Ηἰἷβ τερὶγ }ε805 ἄοεβ ποῖ 
τερυάϊαϊς Ηἰβ [δῖπεσ. Βυῖϊ Ηδ οου]ά 
ποῖ ὃς ἐχρεοϊεᾶ το δηΐοσ ἱπίο Ὄχρίδπᾶ- 
τἴοπβ Ὀεῖοσε ἃ ὑγοπιίβουουβ οτονψά, Α8 
Ἑπυιτπγπιυβ βανβ: Ηδ ρᾷβ8εβ ὉΥ Ηἰβ 
ταϊσδουϊουβ δίγιῖ, “ Ιε8ῖ ἰπ τεπηονίηρ ὁπ 6 
Βῖ ΠῚ] τς Ὀΐοοκ Ης ἱπίεσροβε δποίῖδοσ᾽". 
Το εχρί δἵπ ἰβ πορεῖεββ.---  εσ. 43. ΤΒογα- 
ἴοτε Ης πιϑγεῖν 88γ8 Μὴ γογγύζετε μετ’ 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45. ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς χα: 

προφήταις, " Καὶ ἔσονται πάντες " διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ. Πᾶς οὖν δ 
τ Οος. ἱ:. 
13. 

ἀλλήλων. Τῇδὲ ννᾶ8 ποῖ [Π6 ΨΆΥ τὸ Ἰίρῇς. 
Νοςσ οουἱὰ Ηες εχρεοὶ ἴο Ἴσοηνίηςε 81] οὗ 
ἴδεῖη, ἴοσ οὐδεὶς... ἑλκύσῃ αὐτόν, 
““ὯῸ ΟΠ6 οδῃ σοπὶδ ἴο πιὲ υπ|655 ἴῃς 
Ἑδίπεῦ ὯΟῸ Βαῖῃ βεπὶ πιὲ ἄγαν ἢἰπὶ". 
ἑλκύειν 858 ἔπε βᾶπιης ἰδεϊτυάθ οὗ τηεδη- 
ἰῃᾷ 88 “" ἄγαν)". [ε ἰβ υδεὰ οὗἩ τονἷηρ ἃ 
ΒΗΪΡ, ἀγαρρίπρ ἃ οαγῖ, οὐ ρυ}]πρ οα ἃ 
τορε ἴο βεῖ 8418. Βυῖ ἰξ 18 δἷϑο υϑβεὰ, 
ΧΙ, 32, οὗ ἃ σεηῖῖα Ὀυϊ ροινογίῃ πιογαὶ 
αἰδοίου ; “1, {{1 θὲ εᾶ ἂρ, ἑλκύσω, 
ΨΥ} ἀγανν, οἴς,᾽", Ηδστα, μόονενεσ, ἰἴ 8 πη 
ἰηννατὰ ἀϊδροβίπρ οὗ τἴπ6 800] ἴο σοπὶα ἴὸ 
ΟὨτίβε, ἂἀπά ἰβ {πε εαυϊναίεηῖ οὗἨἉἁ ἁῚἢ6 
Ὀϊνίης ᾿ἰεδοπίηρ οὗ νοσ. 45. Απά ψῇαδὶ 
8 αἰῆττηεά ἰ8 τῃδὲ νἱῖπους (ἢ 158 δοιϊίοη οὗ 
(οὰ ου τῆς ἰηάϊνίἀυα! πὸ οπε οἂπ οοπια 
ἴο Οἢγίβει [π ογτάεσ ἴο δρργεμεηᾶ τῃ8 
δἰρηϊῆσαπος οὗ ΟΠ γίδὲ ἀπὰ ἴο ρίνε ουζ- 
βεἶῖνεβ ἴο Ηἰπὶ ννὲ σηυϑὲ 6 ἱπάϊνί 41} 
πὰ ἱπυναγά!ν αἰἀεὰ ὃν αοά. [Αὐυρυείπα 
ΒΑΥΒ: “ϑὶ (τδῃίτυσγ, αἱ δ᾽ίᾳυΐϑ, ἱηνίταβ 
νεηϊῖ. ϑὲ ᾿τνίτυ5 νεηϊξ, ποη σγϑάϊξ, 8 ποη 
οσεάϊε, πος νοηϊς. Νόοη δηΐπὶ δά ΟἸχίβίυπι 
δι υϊαπάο ουὐττίπγι8, 86 οτεάδηάο, πες 
τηοῖὰ οογροτίβ, βεά νοϊυπίαίε οοτάϊ8 
δεςεάϊτηυβΒβ. ΝοΙξ ἴα οορίζατε ἰηνίςατα 
τγδῆϊ : τγαῃῖτασς ἀπίτηυβ εἴ ἀπιοσς." Απά 
Οαἰϊνίη βαυβϑ: “Ουδηΐυπι δὰ ἐγαπεπὰϊ 
τηοάυπὶ βρεοῖδι, ποῦ εϑὲ [116 αυϊάεπὶ 
νἱοϊεπίιβ αφυΐ Ποπιίπεπὶ οορᾶξ ἐχίθσηο 
ἱπιρυΐβα, βεὰ ἰδπίεη εοαχ δϑὲ τηοΐυ8 
ϑριγίῖαβ ϑαποῖὶ, φυὶ Ποσγηΐη 68 εχ πο επιῖδυ8 
εἴ ἰην τὶς. τεά ϊς νοϊαπεέαγίοβ ".. ΑἹ] τπδὲ 
Οαϊνὶπ οὈ]εοῖβ ἴο ἰ8 παῖ πηθη βῃουϊὰ ὃ8 
βαϊά “" Ῥγορσίο πιοῖὰ " ἴτἴο γἱεἰά ἐπεπηβεῖνεβ 
ἴο {πὸ 1ὐἱνίπα ἀγαινίπρ. ΟΥ̓ ἃ ροννεσίαϊ 
Ράββαρε ἔγοπι [τ εγ᾽᾿8 06 ἰδέγο Αγϑιἐγίο 
αυοίεὰ ἴῃ 1, ἈΠῚΡΕ ; ΟΥὙ 85 ΒεΖᾷ σοποίβε Ὁ 
Ῥυῖβ 1: “ ψετγιπὶ αυϊάεπὶ εβὲ, ποπλ ποτὶ 
οσεάεσγα ἰπνίτυπγ, φαυ πὶ ΕἸάἀ68 511 Δ55θ 508. 
ϑεὰ νοϊιπιυβ 414 ἀδίιπὶ ε8ὲ ποῦὶβ υξ 
νεϊσηυβ.᾽ Ἴ--Ν εσ. 45. [ἢ οοηβεχηδίίοη 
οὗ Ηἰβ8 δββεγίίοῃ ἴῃ νεσ. 44, [681:.8, ἃ8 
ἰδ ΗἰἶΒ ψοηῖ, οἰΐϊεβ ϑογίρευγε : ἔστι 
γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις, τῃδὶ 5, 
ἰξ 15 υτιτθη ἰπ ἴπᾶὶ ρατὶ οὗἩἨἁ ϑογίριυγα 
Κπονῃ 458 “τῆς Ρτορμεῖβ ᾽ν. Τῆα ρδϑδβαρε 
οἰιεὰ 18. 15. 1ἷν. 13, ψΒετς, ἴῃ ἀδβογ δίῃ: 
Μεβεβίδηὶς εἐἴπιεϑ, [ῃς ρσορδεῖ βᾶυβ, “" ΤῊΥ 



γ46 

εἰ τ8. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ν:. 

ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν, ἔρχεται πρός με’ 46. ἴ οὐχ 
δ το; ἰχι ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν" εἰ μὴ "ὁ ὧν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος 

ἑώρακε τὸν πατέρα. 
ἐσ σοι χ. 5. ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 

πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ 

47. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, 

48. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49. οἱ 
μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἀπέθανον 

ἀντ. 16, 51. 50. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις " ἐξ 
αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 

νυνὶ. 16,1 
51. ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ 

Με χ τά. οὐρανοῦ καταβάς " ἐάν τις φάγῃ ἐκ τοῦτο τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς 
ΑεῖΣ ἐπὶ 
Ὡ- ἠ τὸν αἰῶνα. "καὶ ὁ ἄρτος "δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστὶν, ἣν 

1 στα δηά ἴῃ ν. 58 ζησει ἰβ τεδά ἰῃ ἡ ὈΙΪ, 33. 

οὨ]άγεη 8411} 411 Ὅς ἰδυρῆε οὗ Οοά," 
ἔσονται πάντες διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ, δηὰ 
ψ δδὶ 118 Ὀεὶπρ ἰδυρῶϊ οὗ αοά τηεδη8 
Ης τῆοσγε ΠΥ ἐχρ  δίπϑ ἴῃ τη νογὰβ πᾶς 

«νον μαθὼν, “᾿ἜΥΟΙΥ οπς ΨΏΟ [88 
Βελγά οζ ἔς Εδίπε δηὰ [88 ἰεασηθὰ 
οοτηε8 ἴο πε ᾿᾿. Βοίῃ τῃς Βεατίπρ δπὰ 
τῆ Ιελγηΐπρ τείεσ ἴὸ δὴ ἱηνναγὰ ΒΡ πτῦϑι 
Ρτοςοςβ8β. Τῆς ουξννατά τεδοπίπρ᾽ οὗ 8οτίρ- 
ἴωυτα δηὰ οὗ ΟΒτίβε ΗἰπΊβεὶ νν88 επ)]ογεᾶ 
ὉΥ 411] τῆς ρεορὶς Ηε ννὰβ δά ἀγαεββίηρ ; 
δυϊ {πεν ἀϊά ποῖ ςοπὶς ἴο Ηίπι. [τ 15 
«πετγεΐοσα δὴ ἰηναγὰ δπὰ ἱπάϊνίἀυα] 111 8- 
ταϊπδιίοη ὃν ἴπε βρεοΐδὶ ορεγαιίίοη οἵ αοὰ 
δὲ δηδΌ]ε8Β πίε ἴο οοπὶα ἴο ΟΠτίβι. 
Ὑνμεῖδοσ τῆσδε νεγβεβ [εα ἢ “ ἰγγεβίβεὶ Ὁ] ας 
δτασε᾽" πιῶ ὃς ἀουδιεά. ΤΒαὶ {ΠῈῪ 
τεδοῦ ἰἢε ἀοοιτίπε τνῆϊοῦ Αὐρπβείης 
δβϑοίεὰ δρδίηβὲ Ρεϊδρίυβ8, υἱχ., τῆδι 
ῬΟΜΕΙ ἴο υ8ὲ ρῖᾶσε τῆσδ ἰἴδ6} ὃς 
Εἰνεη ὃν αοά, 18 υπάδηϊαδϊε. Τδαῖ ἰ8 
διητπιεὰ ἴῃ ἴπε βίαϊεσηεης τπδὲ πο οπε 
οδπ οοπὶς ἴο Ὁ χίβε ὑπ|688 ἴῃς Ἐδίπεσ 
ἄταν Ὠὶπη. Βυῖ ν᾽ Πεῖποῦ ἰδ ἰβ αἰβο ἴσια 
1μᾶῖ νεῖν ομὲ ψψμοπὶ αοά ἴθδοῆαβ8 
οοπιο8 ἰβ8 ποὶ πεῖα βίαϊεά , {πὸ καὶ 
αθὼν ἱπιτοάυςεβ ἃ ἀουριμι εἰεπεηῖ. 
Ὑνεἰδιεῖπ ᾳυοῖεβ ἔγοπι ΡοΪγδίυβ διαφέρει 
τὸ μαθεῖν τοῦ μόνον ἀκοῦσαι.]-Νετ. 
46. 1,εδῖ Ηἰβ ἤδάγετβ βῃουἹὰ βυρροβε 
δὲ ἰὴ Μεββίαπίς εἰπηεβ ἀΐγσεοῖ Κηον- 
Ἰεάρε οὗ αοἁ ννᾶβ ἴο ες ςοπηπιιπιςαῖδά, 
Ἡς αἀάϑ, οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, 
τ ἰ5 ποῖ ὃν ἀϊγεοὶ νἰβίοηῃ πηεη ἂζς ἴο ἰξάσῃ 
οἵ αοἄ. Οπε αἷοῃε ἢ48 ἀϊγεςϊ ρεγοεριίοη 
οὔτε Ἑδίμεσ, ὁ ὧν παρὰ τοῦ Θεοῦ, Ης 
γνῆοβε οτἱ βίῃ ἰ8 Ὀὶνίπε ; ποῖ ὁ ἀπεσταλ- 

ος παρὰ Θεοῦ, ἃ ἀεβίρηδιίοη ννὨϊ ἢ 
Ἰοηρεὰ (ο 81] ᾿ὼς Ἀὐϑς δυς Ηε ψῇοβα 

Βεῖΐπρ ἰ8 ἀϊγεοι γ ἀετίνεὰ ἔγοπῃ ἀοὰ. 
δίτηϊεινίν, ἰπ νἱϊ, 29, γε Βπάὰ [εβ08 588. ἱπᾷ 
ἐγὼ οἶδα αὐτόν ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμί κ' 
ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν, νῆετε ἴῃ ϑουγοα 
οὗ ἴῃς πηϊδδίοη δηὰ ἴῃς βουζος οὗ ἴδε 
Ῥεΐηρ ἂς βεραδγαϊεῖγ πιεπιίοηπεά. Τὸ 
σεῖς τδΐδ Ἔἐχοϊυδῖνα νἱδίοη οὗἩ ἔπε Εδίδεσ 

ἴο ΔΩΥ δαγΕΥ οχροσίεπος δϑοβ ουξ οὗ 
τῆε φυεϑιίοη. ΝῸὸ οὔς ψῈΟ Ψψᾷ8 ποῖ 
τῆοτε ἴπδη τλδη οουἹὰ τ .8 δεραγδῖς δἰ π)- 
βεῖζ ἴτοπὶ 41] τῆθδῆ. ϑεὲ '. 18. Ηανίησ 
τῆι ἐχρ]αἰπεά (δῖ πεν σου] ποὶ Ρεϊΐενε 
ἴῃ Ηἰπὶ νἱΐπους μανίην ἤγβε Ὀεςη ἰδυρδὶ 
οἵ 6οά, Ηε τεϊυγηβ (νεσ. 47) ἴο τῇς ΜῊΝ 
τηδίίοη οἵ νεῖ. 40, ἀμὴν... ζωῆς. Τδεὶς 
ὉΩΡεΙοῖ ἄοοβ ποῖ αἷΐϊεσ ἴπ6 ἕδεῖ, πος 
ψεάκεη Ηἰβ ἀββύγαποα οἵ πε ἕδςι. Τὶ 
οοηβοίουβηεβ8β οὐ Μεββίδῃβῃὶρ νγὰβ 80 
ἰδεπεῆεά τυ Ηἰ5 βρίσίτυδὶ ἐχρετίεπος 
Δηὰ εχίβέεπος ἴδαὶ ποιμίηρ οουἹά 5μαίκα 
ἴ, Βα πον Ηδ δἀάβ ἃ βιρηϊβοδπὶ οοη- 
Βεπιδιίοη οὗ Ηἰδβ οἰ] αἰ πι.---νν. 49, 5σο. οἱ 
πατέρες... μὴ ἀποθάνῃ, ““Ὑουτ ἐλ Πετδ 
δῖε ἴτε πηᾶπῆᾶ ἴῃ ἴῃς ἀεβεσῖ δπὰ ἀϊεὰ: 
τῃ 18 18 τῆς Ὀγεδὰ ννῃϊ ἢ οοῦηδ8 ἄοννη οὐ 
οὗ βεᾶνβῃ, ἔπδὲ ἃ πδῃ τῇᾶν εδὶ οὔ ὲ δηά 
τοῖ ἀϊε". [ἡ οἵμες ψοσὰβ : Τὴ πλᾶπῆᾶ 
ψΠΙοἢ γΑ8 ρίνεη ἴο γοὺγ ἔδίΠ6γβ τὸ πιδίη- 
ταίη τῃ πὶ ἱπ ρῃγπίοαὶ, ἐαγίῃ!ν [Πἴπ, οουϊὰ 
ποῖ δϑβϑεῖῖ ἰἴ8β ροννεσ δραίηβϑε ἀεαλίῃ, δπὰ 
πγαὶϊπιίδίη ἴῃ δπὶ σοπείηυ δ! ἴῃ 1ὸ. Ὑους 
ξαῖδετβ ἀϊεὰ ρῃγϑίοδιγ. Τῆς Ὀτεδὰ ννΒῖς ἢ 
οοηῖδ8 ἄοννη ἔσγοπι ἤξάνεπ ἀοεβ ποὶ ρῖνε 
Ρμγϑβίςαὶ 1; ἴὲ 18 ποῖ βεπὶ ἔος ἰδμδὶ 
Ῥύγροβς, ὃδυῖ τῆς [16 νυ Βῖο ἢ ἰξ 18. ρίνεῃ 
ἴο πιαϊπίαίἰη, ἰξ πιαϊπίδῖπβ ἰπ οοητίπυδηςα 
δηὰ ργεοϊυεβ ἀεαῖῃ, ὙὩΤακοπ ἴῃ σοπηςο- 
τίου ἢ τῆς οοηῖοχὲ, ἔπε τνογάβ ἰπῖεσ- 
Ῥτεῖ ἐπεπηβεῖνεβ. αοάςι όννανεσ βᾶυβ8: 
“7 6β0.8, Ὀοϊἢ Βετε δηά εἰβεύνῆεζε, οεσγίδί 
ἀεηΐεβ ενεη ρῃγϑβίοαὶ ἀδεαίῃ ἰπ ἴδε οδδβε οὗ 
τῆς δεϊίενετ. ΟἹ νἱϊ. σι. Τμδῖ νδιςἢ 
ῬΓΟΡΟΙΥ ςοπδίϊτυϊε8 ἀδαῖῃ, ἱπ δὶ ᾿νε 
ο811 Ὁγ τῃἷ8 ἤᾶπις, 18 ἴῃς τοῖα! οαββδιίοη. 
οὔ τιογαΐ δπά ρηγβίοασὶ Ὄχἰβίεπεαε. ΝΟΥ͂ 
τῆ ϊ8 ἕλος ἄοεβ ποῖ ἴᾶκε ρἷαςε ἱπ ἴῃς οῶββ 
οἵ ἑῆς δεϊΐενες δὲ ἴῆε τηογηεπὶ ψβεη Ὠ18 
ἔπεηάβ βεα δίτη ἀϊε." ὙΤΠὶβ βεεπὶβ ἴὸ 
τλϊβγεργεβεηῖ τῆς ἕδοι οὗ ἀξεαῖβ ἴοσ τῇς 
δάκος οἵ τηϊβεεργεβεπιίηρ {με ργαβεηΐ ρᾶ8- 
βᾶρε.---νοτ. 51. Ιῃ νέσ. 51 [εβὺ8 δάἀβ 
ἵννο ἔγεβῇ ἰεστηβ ἰῃ εχρίδπδθοη οὗ πε 
Ἰνίπς δγεαά, νηϊςῃ, πόννενες, τσουρα 
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ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς." 52. Ἐμάχοντο οὖν “ πρὸς ν πρὸ Πα 

ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες, “Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν 
54. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “ο 

λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ 
πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 

σάρκα φαγεῖν ; "ἢ “«᾿Αμὴν ἀμὴν φοταπιοοι 

ἀκα 
54. "ὁ τρώγων ἡ ἀπὰ Μι 

βου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ δαὶν, ἢ 

1 Ἰῃβίεδά οὗ ἡ σαρξ μον. 

κοσμον ζωης, ἡ σαρᾷ μὸ 

..ζωης ΒΟΌΙ, 33 τεδά ἡ σαρξ μον ἐστιν νυπερ τ΄ τον 
κοσμον ζωης, αὐορίεὰ ὃγ ΝΝ.Η.Ε. ΤίδοΙ. δάορίβ τς τὸ Ὡρ οὗὨ δῷ, ὑπερ τῆς τὸν 

ν στιν, ΔΝ εἶδ8 18 ἴοο ροβίξινε ἰῃ βαυϊηρ, “" 1. ἡνοσγίε βἰπᾶ 
ἀἡηϑεάϊηρσε υπὰ Ζὰ Βίγειομεη". Ὑ.Ε. ρίνεβ δα τηοβὲ ἱπί}}]}ρ! 0 ]6 δεπίθηςο. 

δεῖς νηὶ οὗ δρργεμεηβίοῃ, ἱποσοαβεά 
«δεῖς πΑΑϑου κ Ὧς ἤγβε 18 ἐγώ εἰμι 
«0. ζωῆς. ἴη εἰνίηρ τι 8 ἐχρίαπαιίοῃ 
Ηδς δ: ΒΕ αἱΐεσα τἰῃς ἀεδίρπδείου οὗ 
ΗἰΪπιβεῖῦ 8 τῆς Βιεδά: Ης πον οἷαἰπιβ 
το δα ποῖ “τὰς ὑὈτγελὰ οἵἉ 11{π,᾿ Ὀυὶ ὁ ἄρτος 
ὁ ζῶν, “τῆς Πἰνίηρς Ὀτεαά ". Αοάεξ βᾶγ8: 
“ Τῆς πηληπᾶ, 48 ποῖ ἰϊβεῖ [ἰνίηρ, οουἹά 
Ὥενοσ ἰηρατὶ 1096. Βυῖ 76εβιι8, 8.186 
Ης Ηἰπιβεῖῖ 1ἴνε8, σα ρὶνς 11. ὙΤΠδὲ 
8. οογσεςῖ, Ὀυῖ ἰ8 ποῖ ἴδε 1} πιεδηΐηρ. 
ὁ ζῶν οοπεέγαβιβ ἔμε ὑγεδά τυ {πε βρῶσις 
ἀπολλυμένη; ἀπά δ85 “Ἰἰνὶπρ' ᾿ναῖοσ ᾽" 18 
δῖε τυπηΐης ἄοπὶ 4 ἐουπίαϊη ἴῃ ΡοῚ- 
Ῥοίυδὶ! βίγεδπι, δηὰ ποῖ ἃ πιδαβυγεά 
αυδπετν ἰπ ἃ ἰδηῖ, 80 “1ἰνίης Ὀτεδά ᾽ 18 
Ὀτεδὰ ννῃο ἢ τοῆαννβ ἰΐ86 1 ἴῃ ὑσοροτιίοη 
ἴο 811 ποεᾶβ [κε ἴῃς Ὀγεδὰ οὔ πε πηίγαςϊε. 
ΤΡ βεζοπα ἢ 88 βσεον ΤῸΝ πιδῶς 
ἷβ ὁ ν ἐγὼ δώσω υ ἐστίν 
... ΝΗ ἐῤμιαδηοιὸ ͵8 Ἰἰπκοῆις, (ο ἴδε 
ἰοτεβοίηβ Υ ἃ ἄουδῖε ςοπ)υποϊίοη καὶ ὅ 
ἄρτος δέ, “᾿ἀηὰ Ὀεβίἀε8᾽" ἱπάϊςαείηρ, δΔ0- 
οοσάϊηρ ἴο οἰαββϑίςαὶ ὑβᾶρε, ἃ πεὺν δβρεςῖ 
ΟΥ δχρβϑηβίοη οὗ παῖ 88 θεεη βαϊά. 
ὝΤΒς ἢδνν ἱπιϊπιαιϊίοη ἰβ δὲ ἤγβὲ βίρῃε δὴ 
δρραγεηΐϊ 1ἰπιϊιαϊίοη : ἰπϑίοδα οὗ “1 δπὶ 
τὰς ὑτεδὰ," ΗἜςἜ ποὺν βΒ8ὺῪ8 “ΜΥ ἢεβῃ ἷ8 
ὃς ὑχεδά ᾽". Ασοοτγάϊηρ!ν βοπῖς ἰπίεγρσα- 
ἴεῖδ βϑιρροβα ἴδαὶ Ὀγ “" ἤςβῇ " τῇς ψ Ποῖα 
ταδηϊεβιδιίοη οὗ ΝᾺ ἴῃ ὀφαλνα πϑέυτο 
ἰδ τηεᾶηῖ. Οὐ. ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο. 
Τδυ ΠΟ ΑΡΕΡα ΒΔγ8: “ἼΤδο [{{πἰ οὗ τῆς 
νοσ]ά ἴῃ ἴα Εἰρῃεβε βθῆδα βρτὶπρβ ἔτο 
τῆς Ιπολγηδιίοη δηὰ Ἐεβυσγεοίίοη οὗ 
ΟΕ σίβι, Βγυ Ηἰἴβ ἱποδσηδίίοη δπὰ Βεβυγ- 
τεοϊίοη ἐπα τυΐη δπὰ ἀεδίῃ τυ σἢ βίῃ 
Ῥχουρῆι ἱπ σα Ἴνεγοοσιθ. Τῆς ἱπουρῆς 
Βεσε ἰ8 οὗ βυρροζγὲ δηδ ρτονίῃ, δπὰ ποὶ 
οἵ Αἰοπεπιεπι." ΤῸ {818 ἔδεγε δὲ ἔννοὸ 
οδ]εοιίοπβ. (1) 17 σάρξ ἰβ εαυΐϊνα!επὲ 
το τς ψΠοῖς πιδηϊεβιδτίοη οὐ ΟἸσίβὲ ἴῃ 
πε ἤσδῃ, (8 18 ποῖ ἃ πεν βίδιεπ)επέ, 
Ῥυὲ ἃ τερεϊεοη οὐ τ δὲὶ μᾶβ δἰτοδά 
Ῥεθῶ βαίὰ. Απὰ (2) δε δώσω οοτηρεῖθ 
;8 ἴο {δίηκ οὗ ἃ μβίνίηρ γεῖ διΐυγα. 
Βεδίάεβ, ἴδε ἴσῃ ἰδκοη ὉγΥ (6 οοη- 

νεσβϑιίοη, νν. 53-57, 86 6ΠΊ8 (ὁ πε 
ταῖδμες ἰο ἴῃς δίοηΐηρ βδογίθοες οἵ Οἢγίβε. 
[80 Ἐπεδγπνίυβ: τὴν σταύρωσιν αὐτοῦ 
προσημαίνει. τὸ δὲ, ἣν ἐγὼ δώσω, τὸ 
ἑκούσιον ἐμφαίνει τοῦ τοιούτον πάθους. 
80 ἴοο Ογτῖ! ; ̓Αποθνήσκω, φησὶν, ὑπὲρ 
Ἐάντων, ὃς Ἰτος ζωοποι “ὦ δι' 
μαντοῦ, καὶ ἀντίλντρον τῆς ἁπάντων 
σαρκὸς τὴν ἐμὴν ἐποιησάμην. Βεηρεὶ 
ΒΑΥΒ: “ Τοῖδ ἢδες ἀδ οᾶτῃα δὲ βδηρυ πα 
ἡ φος ΟἈὨτίβεί ογαῖῖο ραββίοπεπι βρβοῖδε"., 

6ζᾶ ἔενὸῆ ἢπάβ ἴῃ δώσω ἴδε δεῆβα 
“οΒεγαίη Ῥδίσὶ ἴῃ γα οσυςβ᾽᾽..}1] Τῆς 
εἰνίπρ οἵ Ηἴ8 ἤξϑβι, ἃ 811} ἔπξαγε γίνη 
ΜΏίοἢ ἰ8 Βροκδθῃ οὗ 88 ἃ ἀεβηϊίε δοῖ, ἰδ, 
18εη, πιοδὲ πδίυσγα!γ τεξεσγοὰ ἴὸ 86 
πάριῳ οα ἴδε ογοββ. ϊ Τῆΐὶβ νψγᾶ8 ἴο δα 

ρ τῆς τοῦ κόσμον ζωῆς, “ ἴοΣ [π6 βαῖκα 
οὗ ἴῃς 16 οὗ ἴῃ ψογά "3, ὑπέρ ψΠεη 
υϑεὰ ἰῃ σοπηεοϊίοη Ὁ βδοσίῆςε ἰδῆ 
ἴο εἰϊάε ἱπίο ἀντί; δε ἰῃς Αἰοσεέίς οὗ 
Εσπρ. ῥαςεὶνε δηὰ 1 ἀτηρο᾽Β ποΐς οὐ τμὶβ 
νεῖβθὲ. Ηδοστσο, βονόνοσ, ἴῆ6 ἰάδα οὗ βυὉ- 
᾿δεϊταξίοη ἰδ ποῖ ργεβεηξ. [{ ἰβ οὐ Ὠἰπιεά 
ἴλδὲ βούρεδονν ἰῇς ἀεδίῃ οὗ ΟἾγίβε ἰ5 
πεεάεὰά ἴοσ ἴπ6 τνοσὶ ἀ᾿ 8 12. ὙΤὶβ βιδῖς- 
ταεηῖ, πονενεσ, ΟἿΪΥ εν] άοσθ τπ6 
οσονὰ; δπὰ δε πεχξ ρδσζδρταρῇ, νν, 
52-50, ζῖνεβ Ἔχργεβδβίοῃ ἴο δῃὰ ἀβαΐβ υυνἱῖὰ 
1818 Ῥεν] ἀετπηθηῖ.---  εγ. 52. Ἐμάχοντο 
ον Τὰς ἔυγῖδες ἐχρίαπδίίοπβ βργδης 
ἔτοτι ἃ ἴτεβῇ αυξδβείοη ρὰξ ποῖ ἀϊγεςιῦ 
(ὁ Ϊ6δ8δ08, Ὀὰξ τὸ ομδ οζ οἵμοι οὗ {86 
οσονά, ὙΠῸ ἀϊετεά ἴῃ τποἰς Ἰαάρτηοπε 
οὗ Ηἰπι. ϑοσια ἘΘΡΕΒΘΘΕΥ ἀεπουποεὰ 
Ηἱἰπὶ 88 ἴπβαπε : οἴπεῖβ διιρρεβείης ἐμαὶ 
ἴδοῖα ννὰβ (σὰ ἰπ Ηἰβ ψογάβ. Τὴ 
ἀϊδουβδίοη 411 ἐεπάδὰἃ ἰο τῆς αυεδίίοη 
πῶς δύναται. .. φαγεῖν. Ης Παὰ ΟΠΥ 
ΒΡΟΚεη οὗἉ “ ρίνίηρ" Ηἰἷβ βεβῃ ἕος ἴδ 6 
11 οἵ δα ννογ]ὰ : δὰΣ πεν ποῖ υπσεϑβοη- 
ΔΌΪ οοποίυδεά παῖ 17 80, ἴξ τασδὶ ὃ6 
βαίεη, Τοῖς ἐπρήσεν ἴγ ἰπ τδἰηκίηρ οὗ 
8 Ῥαγεβίοαὶ εαεϊηρ ---νν. 53, 54. εἶπεν 
οὖν... ἡμέρᾳ. [Ιπϑιερὰ οὗὨ εχρ]αἰηίης 
δε πιοάς Ϊ}εβι8 τησγεῖν σοϊϊαγαῖοβ τὸ 
βἰδίεπιθηῖ, ὙΒΘ τεάϑου οὗ τδΐδ ἰδ τῃδὲ 
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Ὁ νν. 4ο. 44, ἀναστήσω αὐτὸν " τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς 
ἥν ες ἐστι ᾽ βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56. ὁ τρώγων 

ΣΈχεα, αν μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, " ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 
ΝΥ 57. καθὼς ἀπέστειλέ με "ὁ ζῶν πατὴρ, κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα" 

Ἴδειο,Ι. καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται δι᾽ ἐμέ. 58. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος 
ἰκ: ἀΑοθΣς, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς - οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ 

μάννα, καὶ ἀπέθανον" ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν 
Ὁ αφη. χχὶ. . τι, Ὅεαι, αἰῶνα." 59. Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ. 

ἰ..1). [6ς. 
Εν, 6ο. Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον, ““" Σκλη- 

1 Ἐοὸσ αληθως ἴῃ ῬοΐΗ οσούττεποεβ αληθης ἰ5 τεδὰ ἴῃ ἐᾷ “ΒΟ. 

ἐπεῖγ δειεπείοη ννῶβ ἴδ πιοσζα ᾿ἰΚοῖν τὸ 
Ῥε βχεὰ ου 186 πεςεββίιυ οὗ υϑίηρ ΗΪπὶ 
85 ἴΠε Πἰνίηρ δγεδά. Τῆς ἀϊδίου οὗ 
τῇς ΒπΒιδιεπιεηῖ ἀἰβαρρεᾶξο ψ Βεπ 1Ὲ ἰ8 
Ῥειςείνεά τπαὲ {δε Ὲ Οὗ βρδεοῦ ἰβ 
ποῖ ἴο ὃς ἰουπὰ ἱπ ἴδε τνογάβ “ ἤδβϑῃ" 
δηὰ “ δοοά," Βυῖ ἰη τς νογὰβ “ εαἰΐηρ " 
πὰ “ ἀτιπκίης ". ΤΒε δοῖυαὶ ἤςβῃ ἀπά 
ὉΙοοά, 186 Βυπιδη Πἰς οἵὗἨ ὠΟμγίβε, ννδ8 
Εἰνεη ἴοσ πῆβη; ἂπὰ τε εἂὶ Ηἰ8 ἤςβῃ 
δΔηὰ ἀγίηκ Ηἰἷβ διοοᾶ, ψβεπ πεν υ86 ἔοσς 
τες ονγῃ δάνδηϊαρε Ηἰβ βαογίῆςς, νῇεη 
θεν αββίπιϊδις τὸ μεῖς ουνῃ Ῥείηρ 411 ἴῃς 
νἱγίυς τῃδὲ ννᾶβ ἱπ Ηἰπι, απὰ τπδὶ νν8 
τηδηϊξεβιςά ἕο {πεῖς βακεβ. Α8 [ῦοκε 
Ῥοϊπὲβ ουῖ, [6 σὰρξ καὶ αἷμα ἔοτπι 
τορεῖμεγ οης ςοποερίίοη 8δπά ἅγε δαυϊνδ- 
Ἰεπὶ ἴο τῆς με οὗ νες. 57. [{ αἷμα κβἰοοά 
δίοπε ἰξ τηὶρῃε τοῖα Ἔβρθοιδ!ν (ὁ {π6 
ἄδϑιῃ οἵ ΟἸτγῖϑε, θὰξ ἴα κεη αἱοηρ νυ ιἢ 
σάρξ ἰι ἰβ ποτε παίυγαὶ ἴο τείεσ ἴῃς 
ἀουθ]ε εἐχργεβϑίοπ ἴο τῇς σοὶ τηδηὶ- 
εβιδιίοη οὗ ΟἸτίβε ; δπὰ τῇς “ εδἴίπρ 
πὰ ἀτίηκίπρ ᾿" οδη ΟΠΪΥ πιθδη [ἢ ς οοπη- 
Ρίοῖα δοοερίδπος οὗ Ηἰπιὶ ἀπά υπίοπ "ἢ 
Ηΐτὰ 8ἂ8. ἰδυ8 πηδηϊεβῖςά, [τρώγω, 
οτί βίην ἴθς τηυποδίηρ οὗ Πεσθίνογουβ 
Δηϊπη418, Ῥν 88 ἰδιτεσΥ ἀρρ εἀ ἴο οτάϊ παγῪ 
Βυπηδη δδϊίηρ.]---νν. 55, 56. ὙΠΙ8 [5 
ζαγῖποῦ βῆοννη ἰπ νν. 55. 566. ἧ γὰρ σάρξ 
μον ἀληθῶς [Ῥεΐϊες ἀληθής] ἐστι βρῶσις, 
“Ἐὸσ ΠΥ δὴ 18 ἃ βεπυῖπα ἴοοά δηᾶ τὴν 
δίοοά ἰ5Β ἃ φεπυΐπε ἀγηκ᾽"; ὙΠ ἂπ 
ἱπιρ!εὰ σοπίγαβε ἴο ἴποβα {πίηρβ ἢ 
ὙΠΟ τε οτάϊηδεν εἐπάεανουσ τὸ 
Βαιϊβγ τποιηβεῖνεβΊΌ ὍὙῆς αιἰβέγίηρ, 
δευυΐπα σμδγδοῖεγ οἵ Οἤγίβε δ8 ἴῃς Ὀγεδλά 
Ποηῃβίβῖβ Ἔβρεοί δ! ἴῃ τμΐ8, ἰδὲ ὃ τρώγων 
«ον ἂν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Ηε 
ὈεροπΊεβ 48 {ΠῸΪΥ Αϑββί πη διε ἴο τῆς [6 
οἵ τε ἱπάϊνίάυμα] 45 ἴῃς πουτίδῃίηρ, 
Εἰεπιεπίβ ἰη ἐοοά επίοσ ἱπῖο ἢ βυρδβίδπος 
οὗ ἰδε Ῥοάγ. ΤΒδ δεῖϊίανες αὐ᾽ἀεθ ἴῃ 
ΟΠ τίβε δ8 ἥπάϊπρ ἢἰβ 16 ἴῃ Ηἰπι (( 4]. 11. 
20) ; δἀπὰ Οἢγῖϑι δϑϊάεβ ἱπ ἴῃς δεῖϊϊενετ, 
φοπείπυα!ν ἱπιρασγιίηρ το Εἰπὶ τνβδῖ οου- 

βιἰξυῖεβ βρίγίτυδὶ ἴδ. Εοσ ἴῃ ΟἩγίβε πγὰπ 
Τεδοε8β ἴῃς βοῦυσος οἵ 411 [16 ἰπ ἴῃς 
Ἑδίμεγ (νεῖ. 57), καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ 
ζῶν πατὴρ. .. δι’ ἐμέί. ΤὨς ἰἰνὶπρα 
Ἑδίπει μᾶ8 βδεπὶ ΟὨγίδε ἔοσί ἢ δ8 ἴῃς 
Ῥεᾶγες οὔ [“ὲ. Ης [Ἰἵνεβ διὰ τὸν πατέρα, 
ποῖ εφυϊναΐεηξ ἴο διὰ τοῦ πατρός, [ῃτουΡ ἢ 
οἵ ΌὈΥῪ τιεδηβ οὗ τῆς Εαίποσ, δὺς “ Ὀεσδυβα 
οἵ," οσ “ Ὁγ τεάβοη οὗ ἴδε Εδίμες". Τῇὲ 
Ἑδίδες ἰβ ἔπε οδιιβε οὗ τὴν [ἰξε ; 1 [ἵνὲ 
Ὀεσδυδε ἰἢς λίπεν ᾿ἵνεβ. [Βεζὰ ηυοῖεβ 
ἴτοῦλ ἴδε Ῥίμένς οἵ Ατίβίορῃ., 470, ἴῃ 6 
ἀεοϊαταϊίοη οὗ Ρεπία μαι βόνην ̓Αγαθῶν 
πάντων οὖσαν αἰτίαν ἐμὲ Ὑμῖν, δι᾿ ἐμέ 

τε ζῶντας ὑμᾶς.) Τδε Εδίπεσ ἰβ τὰς 
ὐβοίυιε βουγος οὗ τ; ἴδε ὅοη ἰβ [86 
Ὀεᾶγεσ οὗ ἴῃδὲ 116 ἴο τῆς ννοσὶά ; οὖ. ν. 
26, ννεγε 16 βᾶᾶϊε ἀερεηάεηςε οἵ δα 
Θοη ου ἴμε Ἑδίμπαν ἴοσ {{ξ8 ἰβ ἐχρτγεββεά. 
Τῆς βεοοπὰ πιοτοῦοῦ οὗ ἴῃς οοτηραγίβοη, 
ἱπιγοάυςεᾶ γ καί (Ξες ΝΥΝ ίπεσ, ρ. 548: 
δηὰ τῆς Νίς. Εἰμίος, βαξςείμ), 18. ποῖ, ἃ5 
ΟὨγυβ. δπὰ Ευπγπιῖιβ βυρρεβῖ, κἀγὼ ζῶ, 
δυξ καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται 
(ὑεῖτες ζῆσει) δι᾿ ἐμέ. (Εος τε ἴοσγπι οί 
τῆς βεηίεηςε οἰ χ. 14.) ΕνεσΥ οπς ἴπδιὶ 
δδίεῖῃ ΟἸγίβε τ} ὉγΥ ἴπαὶ οοπηεδοιίοη 
Ῥαγιἰοἰραῖς ἴῃ ἔς ἰτε οὗ Οοά.---Ν ες. 
58. οὗτός ἐστιν... αἰῶνα. Τπεβε 
οδδγδοιεσιβιϊςβ, ποῦν πιοητοπεά, ἰάσαπεῖν 
τηῖθ Ὀγεδά ἔγοπὶ βεάνεη 885 βοιῃείῃίηρ οὗ 
ἃ ἀϊῆετεπε δπά βιρεγίοσ πδίυσε τὸ ἴδε 
ΤΑΔΏηΔ.---Ν ἐσ. 50. Ἴ ἢ8. υϑια] ὄχαςὶ 
βρεοϊβοδιίίοη οὗ {ἰπὶῈὰ δἂπά ρίαςς ] μη 
δαἀὐάβταῦτα.. .. ἐν Καφαρναούμ. Ι,Δτρε 
ΒΑΥ8: “ΟΟἸΠ σῚ εἴδπὶ ἱπῆε Ροΐεβε, φυοὰ 
δες δοςίἀεσγίπε ἰη ϑαρραῖο""; δυΐ τῃς 
ΒΥπαρόρις ΨΜὙᾺ8 ἀνδί] δῦ ]ε ἴοσ ᾿εδοξίηρ οα 
οἵπεσ ἀδγβ, δπὰ ἱξ ἰ8 ποῖ Π|κεῖγ τπδξ οὴ ἃ 
ΘαΡθδιἢ 80 πΊᾶπΥ ρεΐβοῃβ τνουϊὰ μανὲ 
Το] οννεὰ Ηἰπι δοτοβϑ πε ἰακα. 

γν. 6δο-71. Τῆε εγῖὶςὶς ἐπ Οαἱέϊεε.--- 
γεις. 6ο. Πολλοὶ οὖν ... ἀκούειν ; τ ΠΥ 
οὗ Ηἰβ ἀϊδβοῖ ρ᾽εβ [ἱ.ς., οἵ τὴ6 ἰαεϑεῖ δηά 
τῆοτα ἰοοβεῖν διϊδομεὰ οἰτγοῖς οἵ Ἡ 5 (οἱ- 
ἰοννεζξ, 45 ἀϊβείποι ἴσοπὶ ἴῃς Τνεῖνε, νες. 



55-ὅ4. 

ρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος " τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 6. 9 Εἰδὼς ς χί!!. 1. 
δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν " ἑαυτῷ, ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, τ 
εἶπεν αὐτοῖς “Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62. ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν 
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6Ώ. 
12. 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63. τὸ 
πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν τὰ ῥήματα 

ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 
ὑμῶν τινες οἱ οὐ πιστεύουσιν." 

1 χελαληκα ἰη 3 ΒΟῸΌ ἰξ. νυΐᾳ., εἴς. 

67] δανίηξ πεαγὰ εἰς ἑοσεροίπρ υἱτογάποαβ, 
βαϊἀ Σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος. Σκλη- 
ρός ἰβ ταῖμεγ “ματά το τεςεῖνε᾽" 1ῃδῃ 
“Βατά το υπἀογβίδηὰ ".. ΑΡγδῃδπὶ ουπὰ 
18 ςοπιπγαηὰ ἴο ςαϑὲ ουἱ Ηδρατ σκληρός, 
6εη. χχὶ. τ᾿. Ἑυγρίἀεβ8. ὀρροβεβ σκληρ᾽ 
ἀληθῆ, ἀϊδιαβιεῦαϊ, αποοπιργοτζηϊ βίην ἴσα ἢ 8 
ἴο παλϑακὰ ψευδή, Ἠλεϊετίηρ []βεποοάβ 
(ἔγαξ., 75, ΜΝειβιείη). ὙΤῇε λόγος τε- 
δσο ἴο Ψγ88 ββρβοίδιν, νεσ. 58, οὗτος 
ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς 
88 ἰ8 ρτονεά ὈΥ νν. ὅϊ, 62. Βυΐῖ {πὶ 
τηυβὲ Ὀς τακθ τορεῖποι 8 Ηἰβ βίδιε- 
ταθηΐ ἰῃ νοὶ 51, ἴῃ Ης νψουϊὰ ρῖίνε Ηἰ8 
βδβῃ, δπά τῆς ἀενεϊορτηθηξ οὗ [8 ἰάεα 
ἴῃ νν. 53, 54, τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν ; 
“ΜὯΟ οδη ἰἰβίδση ἴο 11 πὶ "---νεσ, ὅι. 
ὙΠῖβ ἈΡΡΑτεθΠΕΥ ννὰ8 βαϊὰ ουἱὐ οὗ (ῃς 
Βεαγίηρ οὗ [εϑ8, ἔοσ νεσ, 61 βαγβ8 εἰδὼς 
δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαντῷ, ““εϑ118 Κποιννίπρ 
ἰπ Ηἰπιβεῖῦ," τῃδὲ ἰ8, Ρεγοεϊνίπρ ἴπδὶ τΠΕῪ 
σνεγα πιυγγηυγίηρ, Ηδ ἱπευϊείνε! Υ ὑπάστ- 
βῖοοά τννῆδῖ ᾿ξ ννὰβ {ΠπῸῪ νΈΓΘ βευγ Ὁ] Πρ 
αἴ, ἀπά 8αἱά τοῦτο ὑμᾶς... πρότερον; 
Ἔοα8 [Πΐβ βαγίπρ βδίυμθῖα γου [ΙΓ 
ἴδῃ γε 8εῈ ἴπε ὅοη οἵ Μδῃ δβοεπάϊηρ 
νΒεῖς Ης νν88 δεΐοζοε ------ ΨΥ μδὲ ἀγα 
Με ἴο βυρρὶν ὃ Εἰτπεγ, ΜΝ] γοὰ ποῖ θὲ 
τους ποσὰ βοδη δ᾽ ἰβεά ὃ Οὐ, ΝΝ1} γου 
ποῖ ἴπεη ΡῈ σοηνίποεά ὃ Ασοοτγάϊηρ ἴο 
(ἢς ἔογπιοσ, ἴπῸ βεηπβα ᾿νουἹὰ 6 : [[ἔπονν 
γουῦ 880, ΟΜ οδη ἰῃ]8 Μδῃ ρῖνα υ8 Ηἰβ8 
ἤξβη τὸ εδἴ ὃ πιυςῇ πῖογα νυν} γου τπεῃ 
ΒΔΥ 80 ΨΏδη Ηἰδ5 Ηδϑἢ ΠΟΙ] ἀϊβαρροᾶγβ. 
Βυὲ τῆς βεοοηπὰ ἱπιεγρτεϊδιίίοη ρῖνεβ [Π6 
θεῖϊϊες βεηβε: Υἵου νν}}} πὰ ἰτ δαβίεσ ἴο 
Ὀεῖίονε 1 οαπὶς ἄοννη ἕγοπι πεάνεη, νυ ἤθη 
γου 866 π|6 σεϊἰυτηΐηρ τὨϊῖμοσ. ΟΥ̓ [1 
13; ΧΙ. 3. Υοῦ ΨΠ] ἴΠ6π γεσορπίβαε 4150 
ἴῃ δὶ βεῆβε 1 βϑαϊὰ τῃαΐ γοιι ταδὶ εαὶ 
ΤΩΥ ἤεβῃ. τὸ πνεῦμα ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, 
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν. Ι[{ νν88 ἔπετε- 
ἔοτε ἴδε βρίγιξ δηϊπηδιίπρ ἴῃς βεβῃ ἰπ Ηἰ8 
εἰνίηρ οἵ ἰὲ νος ργοπιθᾶ; ποῖ ἴδ εχ- 
ἴσγηδὶ βδογίῆςς οἵ Ηἰβ δοάγ, θὰ: ἐδ8 
βρί γί νυ ἢ ς ἢ Ῥγοτηρίες ἴξ τνδ5 εβποδοίουβ, 
Ἴς δοςερίαπος οἵ ἀοά᾽β ᾿υάρπιεπὲ οὗ 

64. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἐξ 
Ἤιδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ᾿ἸΙησοῦς, ἀ χνὶ, 4 οεἰν. 

τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. ἀρχῆς 
6. 

βίη, ἰῆς ἀενοιεάπεββ τὸ τπηῆδη ἀπὰ ρεγίεςς 
Βασπίοπυ νυν αοά, βοννη πὶ της οτοββ, 
ἰβ νμαὶ Ὀτίηρβ [{πἰ ἴο 186 ννοτγί ἃ ; δπά ἰξ 
ἰδ τη18 ϑρίγιτ πε ἀγα ἰηνίτε ἃ τὸ ραγίδκο 
οὗ, [Ιἐ ἰβ8 τῃεσείοσε ποῖ ἃ ἤξβῃϊυ δυὶ ἃ 
δβρίτ 4] ἰγαηβαοϊίοη οὗν Πίο ἢ 1 ανε Ὀεαπ 
δρεακίηρ ἴο γου. [Βεηρεὶ ὄὌχςθι!εηι]ν : 
ΦΦΝΟη 8οἷα ᾿εῖϊία8 ΟἾγιβῖὶ, θς 80]05 
ϑρίσιταβ βαποῖιδ δι ρηϊ βοδίυγ, βεά απίνειβα 
εὐνέυ με ουἱ οοηϊταάϊϑεἰηραίςυς εαγο ".] 
τὰ ῥήματα... ἐστιν, ΗΙ5 επίϊτε ἀϊ8- 
σοῦζβα δὲ Οδρεγηδυπι, δη νῃδίενεσ οἵποσ 
βαγΐϊῃρβ Ης πδά υζτεσεὰ, ψγεγε βρίγὶ δπὰ 
116. [τ ννᾶβ τπγουρὴ ναι Ηδ 5αϊὰ τπαξ 
Ηςε πιδάς Ηἰπιβεῖῖ Κποινῃ δπά οβεγεά 
Ηἰπιβεῖ τὸ ἔμοπι. Τὸ ἴποβα νὯο Ῥεϊϊενεὰ 
Ηἰβ8 νογάβ, βρίσίξ δηὰ 1ὸ σατηβ ἰπ τμεὶγ 
Ῥεϊϊενίηρ. ΒΥ Βεϊθνίηρσ {πεν Μέγα Ὀγουρῃι 
ἰηῖο οοπῖδος ἢ ἴλς [16 ἴῃ. Η!πλ.---Ν ἐσ, 
64. Βυϊ τινὲς οὐ πιστεύουσιν, Δηά τπετα- 
ἔογτε ἄο ποῖ τεςεῖνα ἴδε [1ξὸᾶί, ΤἼΪΒ εβ8 
βαὶὰ ἤδει γὰρ . .. αὐτόν, ἴον [ε508 Κπεὶν 
ἕγοπι ἴμε ἤσβι νΠο {πεν ἡνεγα (παῖ Ὀε]ενοά 
ποῖ,δηά ννῆο ἰττν 85 ΠΟ 5μου]ά Ὀεῖγαν Η πὶ. 
“Ἤοο ἰάεο δάάϊάϊτ Ενδηρε βία, πὲ 4018 
Ρυϊεῖ τετηστε ἡπάΐςαββε ΟΠ γίβιαπι ἀδ 5018 
δυάίιτοτῖθυς," Οαϊνίη. Ευτμγτηΐϊυβ βαν8 
ἐς Πυβίγαῖεβ Ηἰβ ἔοσρεάσαποθ. ἐξ ἀρχῆς, 
ἔτοσὰ ἴπε Ὀερίππίηρ οὗ Ηἰ8 σοππεριίοη 
ψ 8 ἱπάϊνϊυα]5. Ψνεῖββ βυρροβεβ ἱξ 
ταθδηβ ἤτοτλ ἴδε Ὀερὶπηΐπρ οὗ μεῖς ποῖ 
Ῥεϊϊανίπρ. Ηες ρᾶνα υἱΐεταπος ἴο τΠ|8 
Κπονϊεάᾶρε ἰῃ νεσ. 26. Ηδ δνεὴ Κηενν 
ΜΠῸ ἰτ ννὰ8 Ψ 0 δῃπουϊά Ὀείγαν Ηἰπι. 
ὙῊΙ8 8 βαϊὰ ἴπ δπεοϊραιίοη οἔ νν. 70, 71. 
ΤΠ ἀδοϊδγαϊίοῃ σαῖβαβ ἴπ6 αυεβείοῃ, 
ΝῺ ἴδε ἀϊά [6508 411 ἸυὍδλ5 το τῃ8 
ΑροβίοϊδίεΞ Ἡοϊιζπηᾶπη ἱπάδεεά βὺρ- 
ΡΟΒ68 τῆι (ἢ18 ἱπεϊπηδιίοη 18 ρυγεῖν ἀροΐο- 
ξειὶς δηά ἱπίεπάεά τὸ βῇον ἴπδὶ [658 
νν88 ποῖ ἀεςείνεά ἴῃ ἀρροϊπεϊηρ [υ4κ5. 1ἰ 
ἷθ8 ὑπηδοαββᾶγυ ἴοὸ ἵποσεδβα ἴῃς αἰ βίου εν 
ὉΥ βυρροδβίῃρ τῆς ἐξ ἀρχῆς ἴο τεῖετ ἴο ἴδ 
εἰπῖα ὑσγονίουβ ἴο 88 «οἥ, 7εβθὺ8 8ὰνν ἴῃ 
]υάα8β ᾳυκδ!ττῖεβ διτίηρ Ὠίπὶ ἴοὸ ὃ6 δὴ 
Αροβίῖε ; δυὲ βϑείηρ δίπλ δπιοηρβ ἴδε 
οἴδειβ Ης τεοορηίβεά ἰδὲ ες 8 δῇ 



ηγ6ο ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ νι. 

ὅς. Καὶ ἔλεγε, “Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν 

ΠῚ 
ἔ χὶχ. 

“ΡῈ 

Ορ. ἢ. αγ. πρός με, ἐὰν μὴ ἣ δεδομένον αὐτῷ " ἐκ τοῦ πατρός μου." 606. ᾿ Ἐκ 
τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ " εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐκέτι 

ἐ χυϊϊὶ. ..38. μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. 67. εἶπεν οὖν ὁ ̓ Ιησοῦς τοῖς δώδεκα, ““ Μὴ 

Μὰ ἀπι. καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν ; 68. ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος, 
τοῖν Ῥοι “Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ὃ" ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις " 

. καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν, καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.} Ἴο. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

τὴν 18, “Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός 

ρ Χριστος. «ον ζῶντος ΟΠΪΥ ἴῃ ἰηΐεσίοσς δυιποσί 88; ο ἀγιος τον Θεου (ν πους 

τ. ζωντοι) ἰη ΒΟ ὮΙ... Ορ. ΜΚ. ἱ. 24; Αοῖβ ἢϊ. σ4. 

ὉΠΣΆΪΗΙΩΙ τᾶπ. Τὸ βυρροβα ἴπᾶὲὶ Ης 
οδ]]εὰ Ηἰπὶ ἰπ ἴδς οἷεαγ Κπονεάρε ἴπδὶ 
πε ψουἹά Ῥείγαυ Ηἰπὶ ἰ8 τὸ ἱπίσγοάδιος δη 
πηΐπεο!!ρίθ]ς ὧς τι ῆςίαὶ εἰεπιεπὶ ἰηΐο 
τε δοιίοη οὗἩ ΟἸτίβι. [Νεϊξμες Οαϊνίῃ 
ποῖ ΒΕεΖβ τηδΚεβ Δ} τετηδσίκ οἡ ἔπ6 οἶδιδε. 
Βευςς, Τγαϊπίηρ οΓ ἐπε Τισεῖυε; ἀπὰ 
Ἐεΐιδ, ἐπ ἰος., βῃουϊά Ὀὲ οοηϑυϊξεά.] 
7εβιυ5 αἰγεδάν γεοορτιίβεά ἰῃ ἡ ῃδὶ τλδῆποῖ 
ἫΙϊ8 ἀεαῖῃῇ νψουϊᾶ ὃς ςοπηραββεὰ: ὉΥ 
ττεδοῆεσυ. Τῆς ἴδος βεαϊδά ἴῃ νεῖ. 64, 
{παῖ βοπια οἵ Ηἰβ8 ονὐγῇ ἀϊβοῖρ᾽εβ οου]ά γεῖ 
τος δεϊίενα ἴῃ Ηἰπὶ, ΠΠυδίταϊεβ τῆς ἔγυι ἢ 
οὔ μαι Ηδ δαὰ βαϊά, νεσ. 44, [δὶ ἢὸ οὔδ 
οϑῃ ςοπηα ἴο Ηἰπὶ δχοορὶ ἴῃς Εδιπεσ ἄγαν 
δίπι.---Ν ἐσ. 65. Ἦδ {δπεγείογε ροϊπίβ [Π 15 
ουΐϊ, διὰ τοῦτο. .. πατρός μον. ΑἹ! 
τπδὲ Ὀτίηρβ τηεη ἴο Ὁ γίβι ἰβ τὰς Εδίμεσ᾽ 8 
εἰξι.---Νεσ. 66. ἐκ τούτον, ““οπ 115"; 
ποίῖπασ δχοϊ υδίνεῖν “τοπλ [πῖ8 {ἰπιε 
ἔκτοτε (Εὐ ἢ γπλὶ 5), “ τοπὶ 18 τηοπιεπὲ 
οηνναγάβ" (1,0 ΚΕ), πος Ἔχοϊυβίνεϊ γ “ οη 
τη 5 δοοουηῖ,᾽" Ῥὰξ ἃ σοτγδίπαϊίοη οἵ ὈοιὮ. 
ΤΥ. κὶχ. 12. Ἡεζε τῇς εἰπιε ἰ8 ἴθ ἴῃ 8 
Ἰογερτουηὰ, 88 'ἰβ δῆοννῃ ὈῪ {πε οὐκ ἔτι 
Το! οννίηρ. Ιμἀτρε π88: “Ουἱὺ 1Π|Ὸ 
ἰεῆρογα 1εβιπὶ ἀσβεγεραπῖ, οἷδγα ἰπάϊςα- 
Ὀαπὲ, φιοὰ Ργορίοσ ἤμπο βεγπλοπεπὶ ἰβιυά 
ξεςετίπε ", πολλοὶ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω 
“ον περιεπάτουν. Μδηγ οὗ 086 0 
δΒαᾶ ὑρ ἴο {Π18 {ἶἰπι6 Ὀεεη (ο]]ουνίηρ Η πὶ 
δηὰ Ἰιδεπίπρ ἴο Ηἰβ τεδοῃίσ, ταϊυτπβά 
ΠΟΝ, ἴο {παῖτ ΤΟΓΠΊΕΙ ννᾶγ5 ἀπ η0 ἰοπρασ 
Ὡεοςσοπιραπίεά 685. [ὀπίσω δὲ νόει μοι, 
καὶ τὸν πρότερον βίον αὐτῶν, εἰς ὃν πάλιν 
ὑπέστρεψαν, ΕυὐτΠγπιίυ8.}] εἰς τὰ ὀπίσω 
Οςουζβ χνὶϊ!. 6, χχ. 14; αἷβδο ΜΚ. χίϊ. τό. 
Βυῖ τῆς τοϑὲ ἰηβιγυσῖῖνε οσσυτγγθηςς ἰ8 
ἴπ ΡΒ. χ]ῖν. 18, οὐκ ἀπέστη εἰς τὰ ὀπίσω 
ἡ καρδία ἡμῶν, ψδεῖε {πὰ ᾿ἰτασγα! βεπβα 
Ῥᾶββεβ ἱπῖο {π6ὸ βρίσί[υδἱ τηεδηίηρ, 
Δροβίδβυ, δραπάοππιεπε οὗ Οοά.---Ν εσ. 
6γ. Ὑπὶβ ρίνίηρ ἃρ οὗ τπεῖγ δάπεγεποα 
ἴο ΟὨτῖβι ννα8 βγοῦν πιδηϊεβιεὰ ἰπ πὶ 

Ἰτητηςδἰαῖς ἀπά ρηγβίοδὶ υἱεμάγανναι ἔτοτν 
Ηἰ5 ργεβεῆπςθ. Εὸσ Ης τυὐτπαὰ ἴο τῇς 
Ὑνεῖνε ἢ ἴπα τνοτάβ: μὴ καὶ ὑμεῖς 
θέλετε ὑπάγειν; “ ϑοίεθραι ἰὰ ποῦ 
λοΐϊυτοβ,᾽" ἅπῖρο, νἢο δά 5 βίχ τεᾶβοῦϑ 
ἴοσ ἴῃς αιεβιίοῃ, οὗ ννῃίο ἢ τπ6 τηοβὲ ἵπα- 
Ῥοτγίαπε δ: “αἴ σοηῃέεββίομεσῃ ἱΠ|8πὲ 
εἐρτερίαπι εἰϊοετεῖ, αὺὰ 86 βεπυΐποβ 
ἀϊβοίρυϊοβ ]16εδὰ 6886 πῖοχ ρσγοδαδίυτὶ 
εγαηῖ"; δηὰ “αἰ εἀοζςετεῖ, 86 ποῃηϊβὶ 
νοϊυπιατίοβ ἀϊβοίρυϊοβ αυδεγεσε ᾿ς. Ρτο- 
ῬΑΌΪΥ αἷδο παῖ {πεν πιὶρμὶ 6 οοη- 
βιὰ ἱπ τπεῖς ζαϊ ἢ ὉΥ τπε ἐχργεββίοη 
οἔ ἴξ, απὰ ταὶ Ης πιῖρῃς Ὀς ραάάεηεά. 
-πτνεσ. 68. ϑίπιοη Ρεῖεσ δηβινεσεὰ ἰῇ 
πΆτης οὗ 8]1, Κύριε. .. ζῶντος Ης 
Εἶνε8 ἃ τῃγεείοϊ τεάβοῦ ὑνὯν ΤΠΘΥ τα- 
τηαϊπεά (Δἴ 8.1 Ὁν}]1]6 οἴδετθ ἰεῆ. (τ 
πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; “Τὸ ννῆοπὶ 
81:4} ΨψῈὲ ρὸὼ ἄννδὺ ὁ ἱπιρίγίπρ τδδὲ 
ἴδον τηυβὲ διΐαςῖ ΓΠδλδαῖναβ ἴο ΒοπΊῈ πα 
88 ἃ ἴεξδοποὶ δπὰ πηεάϊαῖοσ ἰπ ἀϊνίπα 
τῖηρβ. ὙΠΕΥῪ οαπηοῖ ἱπηαρὶπε παῖ ΠΥ 
οπς βῃοιϊά δε ἴο ἴπεπὶ ννδαῖ αἰγεδὰγ 
ἦξϑια μαὰ Ῥεεη. (2) Ἐβρεςίδ!!ν ἂς {ΠῸῪ 
ουπά το Ηΐπι, θεοδυβς Ης 88 Ψογάβ οὗ 

εἴοτπαὶ 11, ῥήματα ζωῆς αἰωνίον ἔχεις. 
ὙΠΕΥ πδὰ εχρειϊεπορά πα Ηἰβ ννογάβ 
ὙγοΓῈ δρίτίε ἀηὰ ΠΠπ, νεσ. 63. [ἢ {π6πὶ- 
Βεῖνεβ ἃ πὲνν [᾿ξ δὰ ὕεθη αὐἱοκεποά ὈΥ 
Ηἰς νογάβ, ἃ 11ἴς {πεν στεοορπίβεά 858 [86 
ἴγυς, Πρ εβὲ, εἴεσγηδὶ 16. Τὸ δᾶνε σγε- 
ςεἰνεὰ εἴετηδὶ 16 ἔγοσὴ ΟἸγίβὲ τῇδ κεβ ἰξ 
ἱπιροββίθ]ς ἰο αραπάοη Ηἰπι. (3) καὶ ἡμεῖς 
(νεσ. 69), “᾿νε ἔοσ οὖσ ραγί,᾽" νυ]δίενες 
οἴδεῖβ {πίπκ, πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώ- 
καμεὲν ““πᾶνς Ὀεϊϊενεά δηὰ κπον," οἷ 
1 7]1ομπ ἷν. τό, ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ 
πεπιστεύκαμεν, ΜΠΙΟἢ 5πονν8 Μὰ σαηποῖ 
Ῥτεβ8β ἵἴπε ογάεσ [οἷ Αὐρυπείης᾽ 8 “ογεάϊπιυδ 
τς ἱπεε!]ραπηυβ"] ὰϊ πιαδὲ δοςερὲ 86 
ἄουδ᾽ε ἐχργθβϑίοῃ 88 ἃ βίγοῃῃ δββδενεζγδ- 
τίοπ οὗ οοηνίοτίοη : ψὲ δᾶνς δεϊϊενεᾶ 
δηὰ νγὰ κῆονν ὉΥ Ἔχρεγίεηος ὅτι σὺ εἶ... 



65---7γ1. ἯΙ, 1-- 3. 

ἐστιν; ἢ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ )όι 

11. Ἔλεγε δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτην " οὗτος γὰρ 
ἤμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι, εἷς ὧν ἐκ τῶν δώδεκα. αχὶ. ΜΙιῦκΙ.ο). 

ὙΠ]. 1. ΚΑΙ "περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαία "Ὁ ν. 16. 
᾿ ᾿ ᾿ ; ᾿ , Ἐχοά ἢ. 

οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι " ἐζήτουν αὐτὸν οἱ 15. 1ε-. 

ἸΙουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 

“ σκηνοπηγία. 

βηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου 

ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ οοουτβ ἰη ΜΚ. ἱ. 24, 1. 
νὶ, 34; ο΄. Αςῖβ {Π|. 14, ἱν. 27, 30; εν. 
111..). Ὑπε ἐχργεββίοη 15 ποῖ ]ομαπηίης ; 
δυῖϊ τῆς ἰάεα οὗ ἴδε Μεββίδῃ δβ8 Ἷοῆβε- 
οτδιεὰ οσ βεῖ δραζί ἰβ Ἰουπά ἰῃ χ. 36, ὃν ὁ 
Πατὴρ ἡγίασε. Ῥεῖετ᾽ 8 ςοπεββίοη Βεζε ἰ8 
εαυϊναϊεπί τὸ δἰ οοπξεβϑίοη δ᾽ (δεβάσγεβ 
Ρ Πρ, τεοοτάοὰ ἴθ πε ϑυπορτῖίο 
(οβρεἶβ.---ν ες. γο. ἀπεκρίθη... ἐστιν; 
18 τεργ οὗ ἴϑβυβ ἴο Ῥείογ᾽ 5 Ὑψδγηῖ- 
Βεατίεὰ οοηζεβϑίοη δὲ ἢἤγδβι βίρῃς β6 6 ΠΊ8 
ΟὨΠΠηρ. Ρεῖεσ μαᾶ οἱαιπιςὰ ἔογ Εἰπι- 
5861 7 δηά {πε τεβὲ ἃ ρεγίεοϊ Ἰουδίτυ ; δυῖ 
1Π|Ὶ8 οοπῆάδεπος οὗ Ρείεσ᾽ 8 οαγγίεὰ ἴῃ ἰξ ἃ 
ἄδηρες, δπὰ τηυβὲ δε αϑαϊεὰ. Αἶβο ἰξ 
ψΜ»Ὰ5 ψν 6] τῆδι ἴῃς σοπβοίεπος οὗ 88 
βῃουϊά 6 ρτγίοκεά, Ὑμεγείογε ςβϑὺ8 
δαγβ: ἔνε ἰῃ {πὶ8 σδγεζ ἶγ βεϊεοιεά 
αἶσοῖες οὗ πλεπ, ἱπάϊνί αν οἤοϑεη ὉῪ 
ΤΆΥΒΕ1 ἴτοπὶ ἐπε πιᾶ88, ἴπεγε 8 ποῖ ἴΠ6 
ὝΡΤΝΝ Ἰουδίν γοι Ῥοδβι.---ἐξ ὑμῶν εἷς 
ιάβολός ἐστιν. Ενεῃ οὗ γου οπε ἰβ ἃ 

εν]. Ιἄοσκε, τεϊεγγίπρ ἴο Ἐβιῃ. νἱϊ. 4 
αηὰ νἱϊ. 1, νῆεσε Ηδπίδη ἰ8 οδιϊεά ὁ 
διάβολος, 145 δεὶπρ “τε 5ἰδηάεσγεσ," οἵ 
“τῆς. ἐπεπΊΥ,᾽" βυρρεβῖβ ἴπαὶ ἃ βἰ μι ϊαγ 
τρεδπίηρ πᾶν Ὅε ἀρρτγορτγίδις εσε. Βα 
7εβὺβ 4118 Ῥεῖεσ “ ϑαίδῃ" δηά τῇδΥ 
ΤΑυΟὮ ποσςα 081} [448 “4 ἀεν]] ", Βαβι ἀεβ 
ἰπ τς ργεβεηῖ σοπηδοζίοη “ ἰγαίτοσ ᾽" ἰ8 
αυΐϊϊε 45 βίδγεπρ ἃ ψοσὰ Δ5 “ ἄεν!] "".-- 
Ψες. γι. υϑίηρ τλὲ Κπονϊςεάρε Ὀγουρῃς 
ὉΥ βυρβεχυεηὶ ἐνθηῖβ Ϊομη Ὄχρίαἷπβ τῆδι 
7υάδϑ ννᾶβ πιεδηΐῖ, ἔλεγε δὲ τὸν ᾿Ιούδαν 
Σίμωνος ᾿Ισκαριώτην [ὑετῖετ ᾿Ισκαριώτον, 
ΜὨΙΟἢ 5ῆονν8 ἴπᾶῖ ἴῃς ἔδιῖῃετ οὗ [088 νν8 
Δ15δο Κποννῃ 848 ἰβοδσίοι), ἔλεγε στῇ ἴῃς 
δοουκαῖϊνε, ππιεδηΐπρ “Ηδ βροκε οὗ," ἰ8 
οἰδββίςαὶ, δηὰ βεεὲ ΜΚ. χίν. 71. Τῆς 
ψοσὰ “ Ιβοδγὶοῖ" 8 βΈΠΕΓΔΙΥ βαυρροβεὰ 

το δα εαυϊναϊεπς το ΧΡ ὩΣ, Ιδ8 

ἹΚεσίγοιῃ, ἃ πηδη οὗ Κεγίοεξ ἰπ τῆς ἐσῖρε 
οἱ Ἰυάδῃ (]}ο5ῃ. χν. 25). Ο βῃῆϊοῦν, ἃ 
ήδη οἵ Τοῦ (]}᾿βερἢ., Ἅ4π|ὲ., νἱῖ. 6.1, 
αυοϊεὰ ἱπ ϑπ}} 85 δ εἰ.). ὙΠα πᾶπια 
7υᾶάδβ ποῖιν ποεάβ πο δά ἀεά βυγηδπΊε. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΝῚ].-Χ. 21. Κέδμς αὐ ἐκ 
Ῥ’“ακέ οὗ Ταδεγηαεῖες, απὰ τμδεεφμεπεϊν 
ἐπ )εγμδαίεηι. 

ἬΑΡΤΕΙΝ ἯΙ]. Αἱ ἐλε ἘεαΞέ.---νν. τ- 
13. Τὰε εἰγομπιδέαποες ΟἹ ΗΠ Σ υἱοὶέ ἰο 

χχχὶϊι, 41. 
2. Ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων ἡ ς Τευι. χνΐ, 

16. εν. 
4. εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ““Μετά- χχίῃ, “4. 

σ Μᾶαςς.χ. 
δι. 

δεν μϑαΐεηι.----Ὗν. 14:36. Ηξ ἐεαελες, απά 
αἰδεμδοίοης γεραγάϊηρ Η ἐπι ἀγε ευοκειὶ.---- 
Υ. 3γ-επὰ. Ηἰς πιαν  εείαἰΐοη οη ἐλ ἰα5ὲ 
ἄαν οὗ ἐδε Εεαεί, απὰ ἐκε οοπισσφεοηὲ αοἰϊον 
οὗ ἐλε δαηλεάνίνι.--- ε τ. τ. Ἡδνίπρ ἀε- 
δβογ δεὰ {πε οί 58 ἴῃ (4116 ὲ ἴῃς ἐνδηρε δε 
Ῥτιοοςβάϑ ἴο ἀεβογίθε ἴῃς νατίουβ ορίπίοηϑ 
δηὰ ἀϊδουββίοπβ Πεϊὰ τεραγάϊηρ [6 βὺ8 ἴῃ 
]ετυβαίθπι. ϑεθ ϑαπάδυ, ρΡ. 1:44. ἴῃ 
Πρ. νἱ., ἃ ῬΆΒΒΟΝΟΙ 88 βαϊὰ ἴο ὃ6 δὲ 
Βαπά; δῖ [ἐδ05 ἀϊά ποῖ ρὸ ἴο ἰξ, Ὀυϊ σοη- 
ἀπυεὰ ἴο ρὸ δρουῖ ἱεδοπίης ἴῃ αδηεε, 
περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ. ΑἸΙΠουρῖ ἀρρτορτίαϊς ἴο ἃ 
βίηρίὶε βοῃοοί, περιπάτειν ἀεηοιεά ρεπετ- 
ΑΙν τΠ6 ροίπρ δδουῖ οὗ ἃ ἴεδςμοσ νἱὮ 
Ὧ18 ἀϊδβοίρίεβ ; ἤεπεος, “ἴο ἀϊΐδβρυῖΐε,᾽" ος 
“το ἀϊδοουγεε ̓̓. περίπατος ἰπῃ Ατἰδιορῇ., 
Ἐγορϑ, 007 δῃὰ οἱϑ, τιδᾶπβ “ἃ ρδϊ11ο- 
Βορἢίοδὶ ἀϊδουββίοη οἵ ἀγριιπηεπιίδιίοη ᾽". 
]Ἰοδπ δϑδβίρῃβ ἃ τεάβοῃ ἴογ [εϑι.8 σεπηδίη- 
πᾷ ἱπ Θ΄ 411|ςδὲ ; 118, δοοογάϊηρ ἕο Ηοἱϊιζ- 
τοᾶπη πὰ νὴ εἰββ, ργονεβ8 ἴδδε πε Ἷοπ- 
βἰάογεά τς Ἰπάδδδη τηἰπἰβῖγυ ἴῃ 6 σαΐς, 
16. Οδἰδαη δε ἐχοεριίοηυ. Βυὲ τῆς 
δβϑὶρηίηρ οὗ ἃ γεᾶβοῃ πΊΔΥῪ δα δοοουπιεὰ 
ἴοτ Ὁγ τῆς ἀπ| κε! οοά οὗὨ 1εβ8ι85 τεπιδίη- 
ἱπρ ἴθ Θαϊδες αἴας νπδὶ γὰ8 σεοοσά δά 
ἰπ σἤδρ. νί. Ηἰδβ γεάβοῃ ἔοσ γεπηδίηίηρ ἰπ 
6 δ.}1|6ς, ὄνεη αἴτεσ Ηἰβ τεὐεςϊίοη ἔπεσε, 
ν 88 ἴ8ῃ6 δοῖϊνε Ποβί!ν οὐἨ ἁ {πε [εὐν8, 
ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 
86εε νοσ. 18. Τῆϊηρβ ψεσε ποῖ γεῖ τὶρε 
ἴον ΕΠ|5 ἐεχροβίηρ Ηἰπιβεὶῇ το ἘΠ 6 ΠΟΒΈ ΠΥ 
οὔτμ6 δυιποσίεῖεβ.----νεσ. 2. Βα οσσαβίοη 
Ἄ1οΟβ6 ἴοσ Ηἰβ δραπάοπίηρ Ηἰβ ρυγροβε 
ἴο τεπιδαίπ ἰῃ Οαϊες. ἦν δὲ. . - 

σκηνοπηγία. 1πη Ηεῦτενν ΤΊΣΙ ΔΤ 

εν. χχί τ. 34), τὰς Εδαϑβί οἵ ϑυςοοίῖῃ, οὕ 
οοἴδβ, ἰπ σσεςκ σκηνοπηγία, ἴῃς ἥχίπρ 

οὗ ἰδπῖβ; 80 οδ]ϊεὰ Ὀεσδυβα ἴῃ 1Πἰ8 Εδδβὲ 
τῆς [εἰνϑ σοτητηοσηογαίεά μονν ἐποῖγ δι μεῦβ 
μαὰ ἀνεῖς ἱπ τεπῖβ, δπὰ βεεη [δὰ δηὰ 
ςατεὰ ἴοσ 88 ἰῇ 'π ἃ βειπἰεὰ Ἵοοπάϊτίοη. [ἃ 
ΨΜΑ8 οἣς οὗ ἴΠ6 ρτεδὶ εαδβίβ, δά 88 ἰΐ 
61} ἰπ Οςἴοῦες δηὰ |6β808 πδὰ ποῖ δί- 
τεπάἀδὰ τῆς ρτενίουβ Ῥδββονεσ, ἰξ τηϊρδϊ 
8εεπὶ ἀεβίγαϊ]ε ἴμαὶ Ης βῃουϊὰ σὸ ὑρ τὸ 
7εγυβδίεπὶ πονν.---ν ες. 3. Τῆς ἀδβίγαδ]ς- 
πΕ88 οὗ ἀοΐπῇ 50 ἰβ υτρεά ὃν Ηἱδβ Ὀτοίμεσβ. 
εἶπον. . . τῷ κόσμῳ. Τῆς τελϑοῃ [ΠΟΥ͂ 
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ὅῬαὶ πάϊς, 4 θεωρήσωσι ἷ τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς - 4. οὐδεὶς γὰρ " ἐν κρυπτῷ τι 
δἰκϑέῖος τς ποιεῖ, καὶ ζητεῖ αὐτὸὲξ ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, 
ξτϑς, ἴα Ν' φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ." 5. Οὐδὲ γὰρ " οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

. ρα, ἀρο. ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 6. Λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““" Ὁ καιρὸς ὃ 
ορπιαοοὶν ἐμὸς οὕπω πάρεστιν - ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ' ἕτοιμος. 

ταὶ σις (οἱ. 7. ᾽ οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς " ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ 
ΠΣ ΤΙ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 8. ὑμεῖς " ἀνάβητε 
᾿ὶ. 4; νι, 
20. 

ἐτ Ῥεῖ. ἱ. 5. 
εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην 3: ἐγὼ οὕπω ὃ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, 

Ὑ το; αν, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὕπω ' πεπλήρωται." ο. Ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς, 

κ Ζεοι, χίν. ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 
Μ αον 
ΜΚ. χ. 32. 

1ὦΜκ. ἱ. 15. 

1 θεωρησουσι ἰη “ΒΓ ὮΙ,. 

1ο. Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς 

3 ταντὴν ἀεϊεϊεὰ ἰῃ τηοάετη εἀϊείοηϑ ου δὐτποτίεν οὐ ϑΒΌΚΙ,. ᾿ 

δ ουκ ἰΒ τεδὰ 'π ἃ ΚΜ νεῖ, 1,δϊ. νυΐρ. Μειρῃ. Αγαι. Τα. ΤΊ. Μεγεσ, ΥΝ εἰβδ ; ουπω 
ἴῃ ΒΚΤ δυγ. Τῆς. αοιδ. νυΐρ. οοἄά, αἷϊᾳ. ΝΝ.Η. ΕΑΝ. 

δάναποεά ννᾶ8 “παῖ ΤῊΣ ἀϊβοῖρίεβ 80 
ΤΩᾺῪ 8εε ΤῊΥ ΨΚ ϑνὩϊο Ποὺ ἀοεβι᾽". 
καὶ οἱ μαθηταί σον δεςπ18 ἴο ἱπιρὶν ἴδε 
εἰπος τῆς Εεεάϊηρ οὗ τε Εἷνε Τπουδαηὰ 
ἰπ Αργϊ, }εβὺ8 δά ὅδεη ἰἰνίηρσ ἰπ ςοπ- 
Ῥᾶσδῖϊνς γειἱτετηθηῖ, ρεγῃλρβ δἱ Νζδζείῃ. 
Αἱ 7επιβαίεπι, 41} πὸ ννεγε δἰϊδοπεὰ ἴὸ 
Ηἰπὶ ψουϊὰ θε Τουπὰ δἱ ἴῃς Εεδβῖ; δηά 
ες ὕὑσοίμοῖβ στεοορηΐίβε ἰδαῖ Ηδς Ψουϊά 
τπδη πᾶνε Ὧἃπ ορρογιυπίιν οὗ ρυϊεηρ Η 8 
οἰδίπιβ ἴο ἴᾷς ὑγοοῖ. “Νὸ οης,᾽ {πεν 
ΒΆΥ, “Ψ}Ο 586εῖβ ρυδὶῖς σεσορηίτίοη σοη- 
βπεβ ἰβ δοίίνιἰεβ ἴὸ α πίάδδη δηὰ 
Ῥτίναῖε οογπεσ.᾽" ἐν παρρησίς, 885 ἴῃ χὶ. 
54, ΤῊΘΆΠΒ “ΟΡΟΩΪΥ "ἢ οτ “' ἰπ Ρυδ]1ς,᾽" ἀπά 
18 ἰη ἀϊγεςί ςοπίγδβί ἴο ἐν κρυπτῷ. Ηδνυ- 
ἰηᾳ Ἰαϊά ἄοννπ {πς ρεπεγαὶ ἴανν, ἴεν ἴπεπ 
ΔΡΡΙΥ ἰξ το Ηἱπι, “17 (ογ “βίπος,᾽ ποῖ εχ- 
Ῥτεβϑίηρ ἀουδι) Του ἀοεβὲ ἴπεβε τπίηρ8, 
βῆον Τμγβοῦ τὸ ἴπε ννοσ ἃ ". [ὕοκςο, 
Το ]οννίπεα Εὐτηγπλίαδβ, Ἐπ ΚΒ ἄοσυδε ἰδ ἰπι- 
ῥ᾽ ἱπ εἰ; δυϊ 1818 ἱπιρ] 168 δῃ ἱρποόσαηςα 
ου ἴδε μαζὶ οὗ ἴδε Ὀσοίπεγβ νυ Π! ἢ 8 ἴῃ- 
ςοποείνδοϊε.--τν  εσ. 5. 1ἰ 8 ἱπάεεά δἀἀεὰ 
οὐδὲ γὰρ... αὐτόν, “ Εοτ ποῖ ανεη ἀϊὰ 
Η! 5 Ὀτγοίπογβ δεϊΐανς ἱπ Η πλ᾽"; δυϊ (18 
ἄοεβ ποῖ πιεδῃ παι {πεν ἀϊά ποῖ Ὀεϊϊενε 
Ηδς ντουρῃε τηΐγας]εβ, θὰ {παῖ {πεν μδά 
ποῖ βυδτηπιεά ἴο Ηἰδ οἰαίπι ἴο δε Μεβϑβίδῃ. 
ὙΠΕΥ τεφυϊγεά ἴο βεεὲ Ηἰπὶ ρυθ] ον δο- 
Κκπον)εάρεά δείογε ἐπεν οου!ὰ Ῥείΐϊενε. 
ὙΤπετγείοσς τπῖβ οἴδυβε ἰβ ἱπισοδυςεά το 
εχρίαίπ Ὧν ἴποῪ υτρεὰ Ηἰπὶ ἴο 5οὸ ἴο 
ἰδτυραίστην νεῖ 6. Ηἰβ8 δῆβννεσ. νν88 

καιρὸς ὃ ἐμὸς οὕπω πάρεστιν. .. 
ἕτοιμος. ΤῊς τἰπ|ε ἴοτ πιγ πηδηϊ[εϑιδιϊοη 
ἴο ἰῃς δυϊποτίεἰεβ ἃ5 Μεββϑίδῃ ἰ8β ποῖ γεῖ 
σοπα; δυξ πὸ τἰτηε ἰ8 ἱπαρργορτγίαϊθ οσ 

ὑηδβδΐε ἴοσ γοῦ ἴἰο δῆον γουγεεῖνεβ.---  ετ. 
Ϊ; ΤΏς τεᾶβοη οἵ ἴδε ἀϊβεγεηὶ ρσοοεάυγε 
ἴε8 ἐπ τῆς ἀϊειεης τεϊδιίοη ἴο δε ννουἹά 
δΒεϊά ὃν ]εβὰῦ8 δηὰ Ηἰβ ὑσοίβειβ. οὐ 
δύναται... ἐστιν. ΤΏΕΙΕ ἰβ ΠΟ ἄληρες 
οὗ γουγ ἱπουγγίηρ ἴΠ6 ννοτἱά 8 μαϊσεά ὉΥ 
Δηγιπίπηρ γοὺ ἀο οὐ ΒᾶΥ; δεοδιιβε γουγ 
Μ8Π65 δηὰ δοϊΐομβ ᾶζὲ ἰῃ ἴῃς τνογὶ ἀ᾽Β 
οννη βρισιῖ, Βυξ πὶς τῆς νγοσίά Πδίεβ, 
δηὰ 1 οαπποῖ δὲ σαπάοτη Οσ ου δνεῚΥ 
οσοδβίομ ὑζῖεσ ἴο ἰξ πῃν οἰδὶπιβ ἀπά ρυτο 
Ῥοβε, θεοδυβε ἰῃς νεῖν υττογᾶποα οὗ ἔπεα 
οἷαί πηβ οδβεβ ἰΐ ἴο ὈῈ ςοπβοίουβ παῖ [18 
ἀεβίῖγεβ ἃγε δαγίῃ]ν (566 ΤΠΔΡ. νὶ. ἐάλεπη: 
ὙΠ15 Ὠαϊσεά οἵ τῆς ννοσ] οοπιρεϊ ες Ηἰπὶ 
ἴο σβοοβα Ηἰδβ εἰπις ἴοσ πηδηϊεβείηρ Ηἰπι- 
8εϊ ἢ --ν ες. 8. ὑμεῖς. . . πεπλήρωται 
“6 γα ὑρ ἴο ἴδε ἔξαβί. 1 ρὸ ποῖ ὺρ γεῖ 
ἴο 118 Εδαβῖ, ἴοσγ τῇν {ἰπι6 ἰβ ποῖ γεῖ 
{16]16ἀ.᾽ Ηἰδ5 εἴπγε ἴοσ τηδηϊξεβιίηρ Ηἰπὶ- 
8ε1{ ρυθ ον ννᾶβ ποῖ γεῖ οοπὶς, δηὰ 
τπεσείοσς Ηδ ἀϊὰ ποῖ ννῖβῃ ἴο ρὸ ὺὑρ ἴο 
τῆς ἔεαβὲ τοὐἐλ Ηἰς δυγοίμεγς, ὮΟ Μοῖς 
Εᾶρεσ ἴοσ βϑοπὴς ρυῦ]ς ἀϊδβρία᾽ν. δά Ηε 
δοης ἰπ {πεὶγ σοπραην Ηἢς ψουὰ δανς 
Ὀεεῃ ρεοοϊαίπηεά, δηὰ ννουἹὰ βανε δρ- 
Ρεαγεά ἔο Ὁς τῆς ποπιίπες οἵ Ηἰβ οὐ 
ἔδγαιν. [τ ννᾶβ ἱπηροββί!]ς Ης βῃουϊά σὸ 
Οὔ ΔΩΥ 51:0 ἢ ἰ6ΓΠΊ8.---Ὗεσ. 9. Ηςε {δεῖε- 
ἴογο Ὁ ἀεδε ψἤοτς Ηδς νν88.---τ  εσ. 1ο. 
Ὥς νέβησαν. .. κρυπτῷ. “Βυὶ 
ψν Βεη Ηἰ5 Ὀγοῖπεγϑ μδά βοῆς υρ, ἴπεη Ης 
αἶδο ννεπὶ ᾧρ ἴο ἴδε Εεδβὶ, ποῖ ὀρεηὶυ, 
Ὀυΐ, 48 ἰξ ψνεσς, ἴῃ ϑεογεῖ." τῇδὶῖ ἰβ ἴο 
βᾶγ, δ ννεηΐ υρ, Ὀυϊ ποῖ δἱ Ηἰ8 Ὀτοίπεγε᾽ 
ἰμδιϊραϊίοη, ποῦ ν 186 ΡΒ οἰ ἴΠΕΥ 
δαὰ τεσοτητηθηάςά, [ςΟΓ οουγτβς ἱζ ννὲ 
τεδὰ ἰπ ναῖ. 8 ἔγω οὐκ ἀναβαίνω ἃ οδηρα 
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τὴν ἑορτὴν, οὗ φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ. 
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ΙΣΙ. Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι 

ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ ἔλεγον, “Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος ; ἢ 
12. Καὶ " γογγυσμὸς πολὺς περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις. οἱ μὲν τα ἱχ, τᾶ. 
ἔλεγον, ““Ὅτι ἀγαθός ἐστιν." ἄλλοι δὲ ἔλεγον, ““Οὔ- ἀλλὰ πλανᾷ 
τὸν ὄχλον." 
τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων. 

13. " Οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ, διὰ ε ἱκ. «2. 

14. Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς " μεσούσης, ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν, ο Εχοά. χἱ! 
καὶ ἐδίδασκε. 

᾿ γράμματα οἶδε, μὴ μεμαθηκώς ;" 
15. καὶ ἐθαύμαζον οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες, ““ Πῶς οὗτος 

29: χχχίν. 
22. 

τό. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἢ ΤΩΣ παίκ 
14. Δ Τίτ. καὶ εἶπεν, ““ Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με- τς. 

οἵ πιϊπὰ πηυδὲ δε βιιρροβεά, ΔΙ Πουρἢ ποῖ 
1Πε ““Ἰποοηπβίδητκία ᾽" αἰερεά Ὀγ Ῥογραγτγ.) 

γν. 11-13. ῬΙΑ βομόπεεαι αὐ Ἅεξις' 
ποπ-αῤῥέαγαπεε. ---  αῖ, τι. Οἱ οὖν 
᾿Ιονδαῖοι. .. ἐκεῖνος; “τῇς [ενν8,᾿" 
ῬοββίοΙυ, 28 ὕβυιδὶ ἰπ 1οῦη, [86 δυϊῃογίε! 85 
(5ο Μεγεσ, δγεῖβς, εἰς), δπὰ ἴυ8 ἱπ 
Τοηίγαβι ἴο τῆς ὄχλοι οἵ νεῖ. 12 ; Ὀυϊ νεῖ. 
15 ταῖβεσ ἱπάϊοαιθβ τπλῖ ἴῃς ἴεσπὶ ἰ8 υκοὰ 
τῇοτα βεηεγα γ. ὙδεῪ ἰοοκεὰ ἴοσ Ηἰπὶ, 
εχρεοῖης ἴπαὶ Ηε ννουϊά Ἀρρδᾶγ αἱ ἰεδϑῖ 
δὲ τῃ15 τηϊγὰ ἔεαβι. ὙΠΕῪ δβκεὰ ποῦ ἐστὶν 
ἐκεῖνος; νος Γυπ τ, Μεγετγ, εἴς, 
τπῖπκ οοπιεπιρτυουβ; δυς ἐκεῖνος ᾿λπποὶ 
ἴπὺ8 6 ργεββεά. ΟΚ σ ]οΐη ῥαΞοίηι.---- 
ες. 12. Απιοηρ (δε πιᾶδβδεβ (ἐν τοῖς 
ὄχλοιᾳφ) ἴδετε 88 γογγυσμὸς πολύς 
τερατάϊηρ Ηἰἶπὶ; ποῖ “τηυγηλυσίηρ,᾽"" 85 
ἘΝ. θὰξ ταῖμεγ “ ψΕἰδρετίπρ" δβιρ- 
Ριεβϑδεὰ αἰϊβουβδῖοη ἴῃ ἰονν ἴοπεϑ, ἴῇ 
Τογηοσβ, δηὰ ἀπιοηρ ἔγίαπαβ ; “" Βαϊ δδυϊε 
Μικπεϊαπρ ἐπιρεσεηρεβείζίοσ Απϑβίοἢ- 
ἴεη ᾿ (Ηο]ιΖηλδπη), " νίεὶ πὰ νοΪΚα δες 
ἵδη δεσγυπηρετεάει" (ΝΥ εἰχβᾶςκετγ). ϑρεοῖ- 
τ ΕΒ οΟὗὨ 1)15 141} ἀγὲ ρίνε: οἱ μὲν... 
ὄχλον. “ϑοπις ταϊά, Ης ἰβ ἃ βοοὰ 
τῆδη,᾽" ἀγαθός, ρυτε ἰῃ πιοῖῖνε δηὰ βεεῖ- 
ἱπρ ἴο ἀο ρουά. “Βιυΐῖ οἵἴδπεῖβ βαϊά, Νο: 
Ῥυῖ Ης πιϊβεδάβ ἰῃς πιυϊταὰς᾽" (Με. 
χχνῖ, 63, κι χχί. 5), ἔμαὶ 5, βεὲκβ 
ἴο ἰηρταιίδῖς Ηἱπιβεῖ ἡ τυ ἢ τῆς ρεορὶς 
ἴο βεῖνα Ηἰβ ονὴ επάβ.- -Οὐδεὶς... 
᾿Ιονδαίων. “ΝΟ οἠδ, πονδνεσ, ἰαϊκεὰ 
ΟΡΘηΪγ δδουξ Ηἰπι, ίοσ ἔεασ οὗ {πε [ενν8.᾿ 
ὕπι} τλεὲ 16νβ, ἴῃς δυϊπογίτιαβ, ρανα 
πεῖν ἀςεοί ἴοι, πεΙΠοΥ ΡΑΓῪ ἀατοᾷ ἴο 
υἱέες 115 ορίπῖοη ορεηὶγ. 

γν. 14-36. Τὴε ἐφαελιίηρ' οὗ ετμς αὐ 
ἐλε Ῥεαδὲ οὁ7 Ταδενηαείος. [ϑριτία βὺρ- 
Ῥοβε8 παῖ τῆς οτὶρίπαὶ ρίαοε οἵ ραγᾶ- 
ΒιΔΡἢ νν. 15-24 νγ»2ὰ8 δὶ ἴ(ῃ6 εηὰ οὗἩ οἤδρ. 
ν.] 80 ἔας δ8 τερογίεἀ τὴιβ τεδοῃϊη 
8 Ἰουπά ἱπ ἴῆχες βῃοτί βἰαιϊεπιεπίβ : ΠῚ 
ἰπ Ἰυδιβοδιίίοη οὗ Ηἰβ δυϊμουν ἃ8 ἃ 
ἰεδοποτ; (1) ἴῃ δββεσιίοη οἵ Ηἰβ8 Ὀϊνίπε 
οτίρίη ; δηὰ (3) οἵ Ηἰβ8 ἀρργοδοπίηρ ἄς- 
Ράγισε. ΤῊΐβ (πγεείο! ἃ τεδοῃίπρ εἰοϊτεὰ 

εχργεβϑίοηβ οἵ ορίπίοη ἔγοπι ἄγε ραγίϊεβ: 
(1) ἴτοπι “δα εν ᾽" (15-24) ; (2) ἔτοπι 
ἱππαδιϊαπίβ οὗ ]εγυβαὶθπλὶ (25-31); (3) 
ττοσὰ ἴπε οήῆςειβ βεηΐ ἴὸ Ἀρρσεῃεπὰ Ηἰπὶ 
(32-36).---Ν ες. 14. Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς 
μεσοῦσης. “Βυϊῖνπεη [ἴ νν88 πονν πιίά- 
ζελβι," 1.6.0. τῆς ἰουσῖἢ ἄδγν. μεσοῦν ἰδ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ͂ υϑεὰ ἰπ τἰ}8 Βεηβ6 : ἡμέρα 
μεσοῦσα, πιϊἀάδγν; θέρος μεσοῦν, πιϊά- 
Βυτπηπιεῖ. --ἀκκέβη .. . ἐδίδασκε. “ [ε50.5 
ψΜεηΐ ὕρ τὸ ἴπε ἰετηρίε ἀπά τδυρῆς""; 5668 
χνϊ!. 2ο; Ης ἀϊὰά ποῖ ρο ἴο [εγυβαΐεπὶ ἴὸ 
βεοϊυὰς Ἡ πι5εὶ Γ δῃ ἃ ννοσβδρ ἰῃ ργίναϊς, 
τος ἀϊὰ Ηἐς ρὸ ἴο ρτγοοΐδιπὶ Ηἰπιβεῖζ 
ΧΡ ΙΟΥ 88 Μεββίδῃ. Ης νεηΐ δπηά 
ἰᾶυρσῆς. Ηἰ5 τεδοῃίηρ δϑιοηϊβϑῃεά τῇς 
7εννβ, ἀπὰ πὲ δϑκεά Πῶς οὗτος γράμ- 
ματα οἷδε μὴ μεμαθηκώς; [ἐἴ8 ποῖ Ηἰ8 
ννἰϑάοπι πὲ δϑοιοπίβῃςβ ἱπεπὶ, ἴοσ Ἄνθη 
υπεἀυςαιεά πιο ἅτε οἴδη νἱβε; δυῖ 
Ηΐβ Ἰεαγηίηρ οσ Κπονίςάρε. γράμματα 
(Αοἰβ χχνΐ. 24) “ἰποϊυάεά τῇς ννῃοῖς 
οἴγοῖς οὗ τα ἰηϊοαὶ τσαϊηΐηρ, ἴῃς βδογεὰ 
ϑογίρίυτεβ, ἀηὰ τῆς σοπΊπιεπίβ δηὰ ἐσγδάϊ- 
τίοπβ ὑνῃϊς ἢ νοεῖς αἰαγνιαγὰβ εἰαδοσζαιεᾶ 
ἱπῖο τῆς Μίβῃπα δπὰ ἀεγηδγα᾽ (ΡΙ υτηρῖγα, 
Ολγὶσὲ απά ΟἈγὶϑἐειάοη). Βαυῖ ἰξ οσαῃποῖ 
θεὲ βυρροβεά τῇδε 158 πιδάς ΗἰπΊιϑοὶ 
δοφυδιηϊοά ὙΠ {Ππεβς οοτηπιεπί8. Ηἰβ 
5Κ}}} ἴῃ ἱπεεγργειῖίηρ ϑοσίρευτε δπὰ Ηἰἴ8 
Κηον]εάρε οἱ ἰξ ἰβ ννῆδὲ [8 γείειγεὰ ἴο. 
Υμδὲ τπε βογίδεβ σοηβιάεγεά (πεῖς ργε- 
τοραῖϊϊνε, Ης, ψπους {πεῖς ἰεδοπίηρ, 
ἐχοεὶςὰ τπεπὶ ἰπ. ---Νν ἐγ. τ6. Βυῖ τπουρὶι 
ποῖ τερείνεὰ ἡτοπὶ ἐμοπι, ἰξ ννὰβ ἃ ἀεγινεά 
ἰεδοπίπρ. Ηε ἰβ ποῖ βεϊξιδυρῃς, Ἡ ἐμὴ 
διδαχὴ . .. με. ΤΒε ἐεδοδιηρ ϑ ΠΟ] 
ἶνε μας ποῖ ἰΐϊ8 δογος ἰῇ ΠΊΥ κπον- 
Ἰεάρε Ὀυϊ ἰπ Ηἰπὶ ται βεηῖ πὲ. “Ὁ εσ 
Αὐυτοάϊάακε ἰῃ ΝΥ Δατῃεὶς εἶπ Τῆεοάϊακε 
ἰϑ:, ἩΗοϊιζπιαάπθ.0 ὙὙῃς ἔγυεβὲ 86]- 
τεηυποίδιίοη 15 τῆς δίρῃεβι οἰδῖπι. Τῆδὲ 
10:18 οἱ αἰπιὶ ννὰβ ἔσυς Ης ργοσςεςάβ ἴο βῆονυν 
(1) ἴτοηι ἴδε σοηνίοιίοη οὗ Ἔν ΥΥ οπα Ψ8Ο 
ἀεβίσεὰ ἴο ἀο ἀοά᾿ 8 ν"}]], νεσ. 17; δηά 
2) τοπὶ Ηἰβ οὐνῖὴ οπδγδοίοεσ, νεσ. 18.-- 
ες. σῇ. ἐάν τις... λαλῶ. “1ξ ΔΩΥ 
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ἍΜ Υἱ, αι, τ7. ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς 
5 διδαχῆς, ᾿πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 25. 

: ετε οἱἱγ 
ἴπ ΝΙΤ. 

7οὉ. 

οὐκ ἔστιν. 

18. ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ: ὁ δὲ ζητῶν τὴν 

δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν, οὗτος ἀληθής ἐστι, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ 
19. οὗ Μωσῆς δέδωκεν, ὑμῖν τὸν νόμον, καὶ οὐδεὶς ἐξ 

1 οπα. ἢ. ὑμῶν " ποιεῖ τὸν νόμον ; τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι ; ἢ 20. ᾿᾿Απεκρίθη 
εν δ ὁ ὄχλος καὶ εἶπε, ““ Δαιμόνιον ἔχεις “ τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι ; ἢ 

2:1. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ““Ἔν ἔργον ἐποίησα, καὶ 

1 ξδωκεν ἱἰπ ΒΏ ; δεδωκεν ἰπ ΚΤ. 

ταῶη Ὑ]Π]εἢ ἰο ἀο Ηΐβ υ"1]1, μς 8.α]]} 
Κπονν σοποογηίϊηβ τς ἰεδοδίηρ, ἡ Βεῖπεσ 
ἴε ἰβ οὗ ἀοά (ου ποτὰ ἀοά) ογ 1 βρεαῖκ 
ποτὰ τῆγβεῖ δ." ΑΘ |εδὺ8 δνεγνθεσγα 
Θββετίβ (ν. 46, χνὶϊϊ. 37), πε Ψνῆο τ τβίβ 
ἴος αοά νυ] τεοορτιίβε Ηἰπὶ 48 αοάβ 
τηεββεηρεγ; α  ῆΟ δυπροῖβ ίοσ σἰρμίεοιβ- 
Ὧ685 ἰ5 811εἀ ἴῃ [εϑὺ8; ες 0 18 οὗ ἴδε 
ττυῖῃ πδᾶγθ Ηἰβ νοῖςθΌ Ὁῶε τεδοδίπρ οὗ 
76θὺ8 ἰ8 τεοορηἰβεὰ 458 Ὀϊνίπε Ὁ ἴποβα 
Ψ ΠοβαῈ ρυγροβα δηὰ ἀεβίγε ἴξ ἰ8 ἴο ὃς ἱπ 
Βδιπίον ΨΠΠ Οοάἀ.-- ες. 18. Τεγα 
ἃτε αἶβδο ἵἱνοὸ ἀϊβεγεπιὶ Κίπἀβ οὗ ἰθδομεγβ : 
τῆς οης ἀφ᾽ ἑαντοῦ λαλῶν, Βρεδκϑ5 ΠἰΒ οννῃ 
ταϊπά, τοδοῖε8 δβ οντὶ ἰά6λβ, ἄοεβ ποῖ 
τερίεϑεπὶ αοὰ δηὰ γενεὰὶ Ηἰβ πιά; 
Ῥεσδιβε ἣς τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ, 
“β6οῖκβ ἰδ οὐνῃ βίου," ν ὨΙΟἢ Οὗ σουγδα 
φαπποῖ δὲ τεδοδεά ὈῪ τεργεβεπεῖηρ ἢἰπι- 
ΒΕ] το θὲ πιοσεῖν τῆς Πεταὶὰ οὗ δποίπογ᾽ 5 
βἰοεγ. ΎΠς οἵας βίας οὐ ἴδᾶσμοσ ἰδ 
αϑοσίδεὰ ἴῃ ἴῃς ννογάβ ὁ δὲ ζητῶν... 

ἔστιν. ῬΙΔἰηΙγ Ηδ Ψο δβεεῖκβ ἴῃς ρίοσυ 
οὗ Ηΐπι ποβε δπιραββδάος Ηδ 8, ἢ28 πὸ 
ἰπέεγεδβε ἰῃ 14] 5 ἔγίπρ πηδίϊεγβ ἴο δάνδηςς 
Ηἰΐἱ8 οὐνὴ ἱπίεσεβδίβ. 1 Ηἰ8 δἷἱτὴ ἰβ ἴο 
δάνδηος (ῆς οίοτν οἵ Ηἰπὶ ννῆο Ὧδ8 βδεπὶ 
Ηΐπι, Ης ΨΣῈ} αὐ ἀεῖνες Ηἱ8 
τλεββᾶρε ; ἀληθής ἐστι, καὶ ἀδικία... 
δηὰ ἰη)υβείος, ἀἰδῃοπεδίυ, ἰβ ποῖ ἰη Ἡ πὶ. 
ΤΒα δρρὶἰςδιίοη οἵ 1818 φεπεγαὶ ργίποὶ ρα 
ἴο ]εϑι8 νγᾶ8 οὗνίοιι.--- ἐγ. 19. οὐ 
Μωσῆς... . ἀποκτεῖναι. Τῆς σοπποο- 
τἰοη ἰδ ποὲ οδνίουθ, Ὀυὲ βεδηβ ἴο ὃ6 
τη 8: Ὑου ταὐεοῖ τὶν ἰεδοξίηρ, θὲ ἰμδῖ 
ἰδ ποῖ βυτγρτίβίηρ, ἔογ γοῦ σεεςξ Μοβεβ᾽ 
δἷδοὸ (οἷ. ν. 39, 45-47). “᾿ιά ποῖ Μοβεβ 
ἵνα γοὺὰ ἴδε ἴανν δ᾽" οἵ, “Ηδίδ ποῖ 
0868 ρίνοη γου ἴῃς ἴαιν ὃ ̓" [τς ροΐπιὶ οὗ 

ἱπίεσσοραιίίοη βῃουἹὰ θὲ δῆες (ἣς ἤγεὶ 
γόμον; ποῆς δῆεσ ἴδε βεοοπά]. “Ὑοῖ 
Ὥοπα οὗ γου Κεερβ ἰϊ, [1 γου ἀϊά γοὰ 
ψου]ὰ ποῖ βεεκ τὸ Κι] της." ψ δ5 ἴπδγα 
ποῖ ἃ ἔοιχιεσς γενεϊδιίοη οὔ αἀοά ψῃϊοἢ 
8ῃουϊὰ δανα ῥγενεπιεὰ γοὺ ἴσοπὶ ἴπυ8 
υἱοϊδηεῖν τεὐεοτίην τὰν τεδοδίηρ ὃ---ν ἐσ. 
ῶο. Τιο, βοπὶς οὗ δα οτοιννὰ {πίη 

τοῖς σᾶνίησ. ΗςἜ ἰδ ἃ τηοποπηδηΐδο 
Ἰαδουτίηρ υπᾶάςς ἃ διαϊ]υοϊπαιίοη ἴῆδὶ 
Ρεορὶς ννἱδϑ8 ἴο ΚΙ] Ηἱἰπι.---Δαιμόνιον 
«ον ἀποκτεῖναι; ΤῊΪΒ αυεβίοη, τερυάϊ- 
αἰΐπρ τῆς ἰάδα τμδὲ ΔΠῪ οπε 866 Κβ 
ἴο βίαν Ηϊΐπ), πεεὰβ πὸ ἅπδννεσ δἂπὰ 
ξεῖβ ποῆς.---ν τ. 2:1. 6808 ῥγοίεσβ ἴὸ 
Ἔχροβε δα υπ͵υ δι βδῦῖς ομασγαςῖες οὔ 86 
ΒοΒΈΠ ΠΥ ἩνΒο ἃ ρυτβυεά Ηἰπι (νεῖ. 16). 
ἘΚείειτίηρ ἴο πε πηίγαοῖϊα ψτουρῆὶς δὲ 
Βειβεβάδ, δαηὰ νης γάνε οσςαβίοη (ο 
1818. Βοβεγ, Ης 88γ8 ἕν ἔ ΠΕΡ 
σαββάτω. Οπε 5ἰηρὶε νγοτῖς 1 ἀϊά ἀπά 
811 τηᾶενεῖ [ἀγὰ ἢογγιῆεά οἵ ποαπάαϊ δεά]: 
ἴοσ τηϊ8 βαπηθ οδ]εςῖ, οὗ ἱπιρατεῖπρ Βεδιτα, 
Μοβεβ ρᾶνε γοιῖι οἰγουπηοιβίοη, πη ογάϊ- 
πᾶηος ἰδδὶ σοπείπυιεβ τπγουρῃ 411 {π6 
ξεπεσγδιίοῃβ δηὰ σερυϊδεὶν βεῖβ δδίάς ἴῃς 
Βαρρδῖ αν. [1 οἰτουπιςϊβίοῃ 8. ρετ- 
Τοττηεά, 1ε8ὲ τῆς ᾶνν οὗ Μοϑβεβ ὃε ὕγοΐεῃ, 
διε γε ΔΩΡΊΥ δἱ πΊῈ ἴοσ πιακὶηρ ἃ πηᾶῃ 
Ἔν ΠΣ ἡ Ποῖς [ογ σαϊμογ, ἴογ τιλκίησ 
δῃ ἐπεϊσε Οὐ Ῥνῃοΐα πιᾶπ ὨολΙ ἢ γ] οὐ τἰδς 
ϑδθρδιῃ ἀδυ ὃ Τῆς διρυπιεηῖ 18 οὈνίουβ ; 
δηὰ [18 ἔογοςβ 18 Ὀσουρῶς ουἵῦ ὉΥ ἔπε δητὶ- 
«βεῖῖςαὶ! ἴοσπι οὗ ἴῃς βεηΐεποε: ἴδε ἕν 
ἔργον οὗ ἴῃς Πεαϊΐπρ οὗ τῆς ἱπιροῖεπε πιδα 
ἰ8 ςοπίγδβίεά νυ τὰς οοπίίπυουβ ογάϊ- 
δηοα οὗ οἰτουπιοίδίοη, αηἃ 80 ἴῃς δογὶϑὲ 
ἰδ υϑεὰ οὗ τἢς οπα, 1πΠ6 ρετγίεςι οὗ ἴπ6 
οἴπεσ. ἴπ νεῖ. 23 περιτομὴν λαμβάνει 
ἰ8 οοηιταβίεά ψΠἢ ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ, 
τδε ρδζγίί] απιὰ βυπιθο ον" ἴδε οοτηρίεϊα 
δηὰ δοῖυδὶ βουπάπεββ. Τδ6 ἀιρυπιοηὶ 5 
411 ἰ8ς πιοσε τεἰἸἶπρ Ῥδοδυδε ἃ “ νἱβ τηεάϊ- 
οδίγιχ," 88 Ψν}6}1 8ἃ8. ἃ φεγεπιοπίδὶ ρυγῦ 
(θυιϊ υἱάςα Μεγετ), ννἂβ δϑογίδεὰ ἴο οἰγουση- 
οἰβίοη [“Ῥσδερυϊία τι εδὶ υἱτυπὶ ἴῃ οοτ- 
Ῥογβ . ΜΝ εἰδβίεἰπ φυοῖεβ ἕγτοπι ἃ Βδϑ δὶ 
ἃ 5ἰηρυίΐαγΥ δπδίορουβ ἀγρυπιεηῖ: “δὶ 
οἰγουπιςϊβῖο, φαλς πὲ 'π ὑη0 τηξαϊδγοσζυπι 
248 Βοπ)ϊηΐβ, με] ϑαρθαΐυπι, αυᾶπῖο 
τηδρὶβ νεγὰπιὶ εϑῖ, σοηβεγνδίηεω νἱϊδα 
ϑαδυαίυπι ρεΐϊετε δ" ὙὩΤδς ρασεηιϊδμεδβῖβ 
ἴῃ νεσ. 22, οὐχ ὅτι... πατέρων, ἰβ ἃρ- 
βτοραν ἰὨγοννη ἰπ ἔοσ δοουγαουΒ βᾶΐα, 
εδῖ βΒοῆλ6 ολρίίουβ ρείβοπβ δῃουϊὰ ἀΐνετι 
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πάντες θαυμάζετε. 22. "διὰ τοῦτο Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περι- Τόν. χί!. 

τομὴν, οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων " καὶ ἐν νιον, 
σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 23. εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρω- 
πὸς ἐν σαββάτῳ, ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωσέως, ἐμοὶ " χολᾶτε ὅτι ν 35 Μεος. ἐἱ, 
ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 24. "μὴ κρίνετε κατ᾽ πὶ Ὅσαι. ἰ. 
ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. "1 25. Ἕλεγον οὖν τινες τ ΣΝ 
ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, “Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι ; 
26. καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι. " μήποτε χΟεα. χινὶ 
ἀληϑῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς 3 ὁ Χριστός; ἴδ 5 
27. ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν" ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, 

1 κρινετε ἰη ΒΌ],; κρινατε ΤΙ ΧΓ, 

3 ἀληθως ἀεϊειο ὉΥ τηοάετη εὐἀϊίοτθ 825 πῃ  ΒΌΚΙ,. 

δἰϊεπιίοη τοσὰ πε ἀυρυσγηδηῖ ὈΥ οδ)εοιπρ 
το ἴδε βιδίεσγεηῖ ἴμδὲ Μοβεβ μδὰ “ ρίνε " 
μετα οἰγουπςίδίοη. ὙΠ τείεγεηςε οἵ διὰ 
τοῦτο ἴῃ ἴπε Βάπηδ νεσβε 'β Οὔβουγθ. ϑοπηα 
εὐϊτοτβ Ἰοΐπ ἐμ6βα ννοσάβ νυ θαυμάζετε ; 
δυϊ Δἰἰδουρῃ ἴῃ ΜΚ. νὶ. 6 διά ἔο!οννΒ 
θαυμάζειν, ἐμῖ8 οοπείτυς(ίοη ἄοεβ ποὶ 
οοοὺς ἰῃ Ϊοῆη. Βεβίάεβ, ᾿οῇπ ἔγεαυεπιν 
Ὀεξὶπβ ἢΐ8 βεπέξηςεβ "ἢ διὰ τοῦτο ; ἀπά 
ἢ νεῖ. 22 Ὀερίῃβ ἢ Μωσῆς, δυο ἃ 
ςοπηπιεποοσηδηῖ ἰ8 σογίδίην ἀργυρί. Εε- 
ταἰϊπίηρ διὰ τοῦτο 48 ρατί οὗἉ νεσ. 22, ἴπ6 
ψοσάβ πιρης Ὀ6 υπἀετβίοοά ἔι8: “1 παν 
ἄοπε οὔς ννοσκ δπὰ γε 411 πχαγνεὶῖ : ἴπεγα- 
ἔοτε (Ὀς ἴεὲ Κποννῃ υπῖο γου) Μοβεβ 88 
εἰνεη γου,᾽ εἴς., ἐνδ., “1 ΨῃΠ1 τεπιονα 
γοὺσ δβίοπι ῃπιεπῖ: γοὺ γουγβεῖνεβ ρετ- 
ἔοττη οἰτουπιοϊβίοπ,"" εἴο. ὅ8ὅεὲ Νίπεγ, 
Ῥ. 68. 80 ἨοϊιΖτηδηῃ, δηὰ νγεϊζβᾷοκεσ, 
ΨὮΏΟ τεηάεβ: “Ῥδζυπι: Μοβεβ ἢαὶ 
οὐςἢ,᾿" εἰς. ΤΒὶδβ ρῖνεβ ἃ ροοά δβεηβε, 
θυῖΐ ϑυγεῖν {πὸ εἰ]Π1ρ58 ἰ8 ἴοο βενεζαε. 
ἩοΪιζημαηπ 8 τεΐσγεπος ἴο νὶ. ὅς {ε1}8 
σαῖπει δραίπβε ἰξ, ἔογ ἔπεσε εἴρηκα ἰ8 
δάάεά. Μαν διὰ τοῦτο ποΐ τηξδη, “οἡ 
τηῖ8 δοσουηι," ἐ.6., ἕοσ (ῆ ς 5β4Ππ)6 σβϑβοῃ 88 
Ι μδά ἴῃ πεδίϊπρ τῇς ἱπιροΐεπε πιδη, ἀϊά 
Μοβεβ ρῖνε γου οἰτοιπιοϊβίοη ὃ 1 ἀϊά οπα 
νοῦ οὗ Βελ!ίηρ ἂπά γε πηᾶσνεῖ. Βυῖ 
ΜΠ ἃ βίαια οὐὐεοῖ Μοβεβ γανὲ γοῦ 
οἰγουτηςϊβίοη. ΤῊΪΐΒ Βεεπη8β ὃδεβὲ ἴο βυϊξ 
τῆς ννοσάβ δηὰ ἴπε σοπίεχι. Ης δάάβ ἴο 
Ηἱἰβ ἀγρυπιεπὲ πε σοτηργεπεηβίνε δάνίος 
οὗ νετ. 24. μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν... 
κρίνατε. “Ἰυάρε ποῖ δοοοτάϊηρ ἴο δρ- 
Ῥεάσδηςε : " κατ᾽ ὄψιν, Δοσοτάϊηρ ἴο ναὶ 
Ῥτεβεηῖβ ἰΐϊβεὶ ἢ τὸ τῆς εγε; ἴπε Ῥῃαγίβαϊς 
νίοςς. [πη δρρβϑάσδηοεα ἴπε πεδὶϊπρ οὗ [πὰ 
ἡηροίεης πὴ 88 ἃ ὕγεῶς;}! οὗ ἴδε 
ϑαῦθδιῃ-ἰαν. Νο τἰρδίδουβ Ἰυάρτηεης 
οδῃ Ὀ6 οοτῃς ἰοὸ ἰζ ἀρρεάγαποαβ ἀεοίάδ. 
Τοσ κρίσιν κρίνειν, ο΄. ΡΙΔιο Κεῤ., 360 Ε ; 

δηὰ οἵ. οἰκίαν οἰκεῖν, βαδίζειν ὁδόν, 
πεσεῖν πτώματα, εἰς. 

γν. 25-3:. Οῤὶμίοη οΥ ἱηλπαδίαηἐς οΥ͂ 
ἐγμδαίεηι γεραγάϊηρ ἔεξμς. Κπονΐης 

ἴμε ΒοΒΕ ΠΥ οὗ ἴπΠ6 δυϊμοσίείεβ, ἔπε ἐχ- 
[ῖεβ5 ΒΌΓΡΙΙΒΕ ἴπδὲ 1608 βῃουϊὰ ὃς 41- 
ονεὰ ἴο ἱδαοδβδ. ορεηϊν; ἂπὰ ψοηάοσ 
ΜΒΘῖΠοΣ τῆς δυϊῃοτιτίεβ ἐπεπηβεῖνεβ οδη 
δᾶνα σπδηρεὰ {πεῖς ορίπίοη ρους Η πὶ. 
ὙΒῖβ ἴδον ἢπὰ ἰτ ἀϊβίουϊε το δεῖϊενε, 
Ὀεοδυδβε οἡ ἴδε ροϊηϊ οἵ ογίρίη [6518 ἀοαβ 
ποῖ βδτἰβεν Μεββίδηϊς σευ γεπιεηί8. ---- 
γες. 25. “Ἔλεγον οὖν, ἰῃ ςοπβεᾳυεπος οὗ 
πε θοϊά ἀεηπυποίαιίοη ΨὨὶοὮ ἴπον δά 
Βεαγὰ ἔγοπὶ ἴῃ 1 ρ8 οὗ [εβϑυ8. τινὲς ἐκ 
τῶν Ἱεροσολυμιτῶν [οἵ Ἱεροσολυμειτῶν, 
ΟΥ ᾿Ιεροσολυμειτῶν), ἀϊδιίηςε τοι πὰ 
ὄχλος οἵ νετ. 20, ῬΨΠΪΟἢ νψν88 ὑπᾶνναγε οὗ 
ΔΏΥ ἱπίεπιίοη ἴο ΚΙΠ Ηΐπι; ὃυὲ {π6πὶ- 
8εῖνεβ ποῖ 80 ζδπι δῦ 88 ἑἰς ΟΔ]}} 6 Δ η8 
ψυἢ ἐπα ἀρρεᾶγαποε οὗ [εδι8, πὰ ἴπεγα- 
ἔοτε ἴμεν δβκεά: Οὐχ οὗτος υσι. 
Οσ ἔπε ννογάβ σῦδυ ΟἿ ὃε ἃ Βίγοῃρβ ὙΨΆΥ͂ 
οὗ εἐχργεβδίηρ πεῖς δϑιοηίβῆτηεπε δὲ {π6 
ἱπδςῖινιν οὗ ἴῃς δυϊμογίτῖεβ. μήποτε 
ἀληθῶς... ὁ Χρ' : “Ὁ δη θὲ δας 
ἴδε τυΐεγβ ἰηάεςὰ Κηονν τπαῖ τη 8 πᾶ ἰ8 
τς ΟἸγῖβὲ δ" Βυῖ {Π18 ἰάεα, αραίπ, ἰβ δὲ 
οποα ἀϊβηηββεά, ἀλλὰ τοῦτον... ἐστίν. 
“Ἡρονθεῖς γε Κηον {Πὶ8 τα ῆεπος Ηδ 
18: δυῖϊ ΨΏδη της ΟὨτίβε σοπηεβ, πῸ οπα 
Κπονβ ψνῆεπος Ης ἰβ8.᾽" Ὑμεῖς ννᾶβ ἃ 
ξεπεσαὶ Ὀδὶϊεῦ τπαὲ {πε ΟἾγίβεὲ ψνουἹὰ 
βρστίπρ ἴτοπὶ αν 8 ̓ἰπε δπὰ ὃς θογῃ ἱπ 
Βει εῆ πὶ; βεα νεῖ. 42. Τῆς ψοσὰβ “ΠῸ 
οπα Κῆονβ ψῃεηςα Ηεδ ἰβ᾽᾽ πυϑὲ τεῖεσ ἴο 
τῆς Ὀε]!εἴ ἐποουγαρεᾶ ὈΥ (ἢς Αρορσαϊγριία 
Ἱπεσγαΐυτς ἐπὶ Ης ψουϊά ἀρρεᾶγ βυιδάδηὶ 
“ἢ τῆς οἱουάβ᾽" οὐ “ ἴτοσῃ {πὲ 8ι:..". Οἱ 
4 Ἑζτα νὶϊ. 28, χίϊ. 32, Αροο. Βαδγιςῃ 
ΧΙ. 32; 8 Με. ΟΠ ασὶθβ᾽ ποῖε; δηὰ 
οἴδμες ρδββαρεβ οἰϊεὰά τῇ Ὠχυτηπιοηά 8 
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ΣΝ οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν." 28." Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων 
χαΐ 3. ὃ Ἰησοῦς καὶ λέγων, “ Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί καὶ "ἀπ᾽ 

αν. 19. 
ΔΗεῦ.χ, 12. ἐμαυτοῦ οὐκ ἔλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν "ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς 

δν. 
Ἄνα, οὐκ οἴδατε 29. ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτὸν, ὅτι " παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι, κἀκεῖνός 

δ νἱ. ,6, εἰς. 
ς Ετεᾳ. ἰη μέ ἀπέστειλεν." 30. Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν " πιάσαι καὶ οὐδεὶς 

᾿ρδαλθο ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι “οὕπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 
χὶ!. 4. 4 
Οος. χί.32. 31- 

ἃ ἰϊ. 4: 
20, εἰς, 

ελιίγας. ςρ. ̓ ὧν οὗτος ἐποίησεν ; ἢ 
Ζερβ. ἡ, 
11. 

ἔνετ. 30. 

22 

Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν, καὶ ἔλεγον, 

Ἧι Ὅτι ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ, μήτι 1 πλείονα σημεῖα τούτων 3 ποιήσει 
. ἭἬἭκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου 

γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα - καὶ ἀπέστειλαν οἷ Φαρισαῖοι καὶ 
οἱ ἀρχιερεῖς ὑπηρέτας, ἵνα ᾿ πιάσωσιν αὐτόν. 43. εἶπεν οὖν αὐτοῖς 

εἴ-. τὲν.. ὁ Ἰησοῦς, “Ἔτι " μικρὸν χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν 

1 μη ἴῃ ΝΝΒΌΙ, 

Μοεοίαλ, 2790 8. Ὁ βέτγεπε βεςιίοπβ οὗ 
86 σΟΠΊΓΊΠΠΙΥ πΊΑΥ πᾶνε Πδὰ ἀϊβετοηῖ 
εχρεοϊαϊίοπβ. ὙΠ6 βυγπγῖβεβ οὗ ἴῃς Ϊεγυ- 
ΒΔ] πιο 5 σαπς ἴο τἴῃς δδγβ οὗ [εϑ08, δηὰ 
διϊγγεὰ Ηἰπὶ το {τεσ ἀπὰ ποσὰ ετηρἤδιῖς 
δἰδιεπιεηῖβ, “Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ. 
Ἑτοόταὰ ἴδε τερεττίοη οὗ {ΠῸ ννογάβ “ἴῃ τπῈ 
Τεπιρὶς," ννεξίςοις ραίπεγβ τπαὶ ἃ Ὀγθακ 
οοουτγεά δεΐνεεη (Π18 βοεης δηᾶ (ῃς ἰδϑβῖ; 
Ῥυξ τπϊ8 ἰάθα βεεπιβ ἴο ὃς ρῥγεοϊυάδεὰ ὉΥ 
τπε σοπείπυν οὔ τῃε σοηνετβαιίοη. [6508 
τλῖκεβ υρ ἴῃς νογάβ οὔ πε ἀουδίεγβ, Καμὲ 
οἴδατε... ϑοπῖες ἱπίεγργείεσ τη Κ 
δεῖς ἰ8β ἃ ἰουοῇ οὗ ἴσον ἱπ ἐπε ἢτγδὲ 
οἴδιιβεβ; ἰδυβ Ννεϊζβάςκες ἰγϑηβίδίεβ: 
“80 ὃ πιο Κεππεὶ ἰῃγ υπὰ τνίββεῖ ννὸ 
ἰοῆ ες δίπ ἡ πὰ ἀοςῖ δίπ ἰςἢ," εἰς. 
ΘΠ) Αγῖγ Τὔςκε ἀπά αοἄει. Βυὲξ {πὶ8 
8 ὑππεοῦββασυ, 7|Ἢεβὺβ σςοποβάεβ {δμεὶγ 
ΔΌΠΙ  ἴἰοὸ ἰάεπε Ὑ Ηἰπὶ 85 {πε σαγρεηῖογ 
οἵ ΝΑζαγεῃ. Τηΐβ Κπονϊεάρε ἴπεγ δὰ ; 
Ῥυς τηε Κπονϊεάρε ννϊοἢ ἔμεν δά ποῖ 
ν»Δ8 οἵ ἴδ ργεδῖεσ ἱπιηρογίδηῃςε. ΤῸ Κπονν 
ΤΩΥ πδῖϊνε ρίαςς αηὰ ἴο θὲ δὺ]ε ἴο σεοορ- 
πΐβε τὴς 48 [6508 ἰβ ποῖ ἐπουρῆ; ἴοσ 1 δὶ 
ποῖ Τοπὶε δὲ ΠΊΥ ον ῥγοπιριίπρ. Τὸ 
ἀεάυοςε ἴτοπὶ γόους Κπονϊεάρε οὗ τὴν 
οτἱρίη τᾶ 1 πὶ ἃ βεϊζοοπβιϊτυϊεὰ 
σορῃεὶ δηά τπογείογε ποῖ ἴπεῈ Μεβϑβίδῃ, 

18. ἴο πιϊβίδκα; ἴοὺσ 1 δηλ ποὶ ᾿οπιε οὗ 
τηυβεῖ. Τὸ Κπον πιὲ δρατὶ ἔτογη Ηἰπὰ 
παι βεπὶ πὴ 18 ἐπηρν Κπονϊεάρε. Ης 
1ῃδὶ βοηὶ πὶς 25 ἃ σεαὶ εχίβίεπος, δπὰ 
δ ποὶ ἃ ἴδπου οὗ τηῖης. Ὕου ἱπάεεά ἀο 
ποῖ Κηονν Ηϊπὶ; δυῈ 1 Κηον Ηἰπὶ Ὀεσδυδα 
ἔτογῃ Ηἰπι 1 πᾶνε τὴν ὑεὶπρῷ ἀπά Ηδ 88 
βεηὶ πὲ. δίεῖββ στ ρμεν οὔδοσνεβ ἰῃδὲ 
ὅτι (νεῖ. 209) ἀοεϑ ποὶ ἱποϊυάς κἀκεῖνος 
με ἀπέστε αηάος ἰϊ8 ψονεγηπιεηῖ. 
7εβυβ8 Κπενν τῇς Ἑδίπες Ῥεσδῦβε Ηδ νγ»Ὧ8 
ποτὰ Ηἰπι; Ῥὰὲ Ηἰβ δεΐπρ βεπὲ ννᾶ8 [86 

3 τουτῶν οπηϊτεὰ ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ,. 

τεβυ]:, ποὲ τῆς σαυδβε, οὗὈἨ Ηἰἷβ Κπονϊεάρε. 
ὙΠεβε βιλιετηεπὶβ Ἴχαβρεγαίεὰ τῆς [εν8, 
(νετ. 30) ᾿Εζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι. 
ὙΠΕΥ βουρῆϊ ἴο δεῖζε ογ ἀρργεμεπὰ Ηίπι. 
πιάζω,͵ Ἰγοτὶς ἀπὰ Ἠεἰ]εηϊβεὶς ἴοσ πιέζω, 
“Ἱ ργεββ"; ἰῃ ἰαίεγ ατγεοῖκ “1 σδιςῃ " 
(χχὶ. 3), “1 δτζαβῖ," νεσ. 32, εἴο. Βυῖ 
οὐδεὶς ἐπέβαλεν “πο οης ἰ4ἰὰ Πιαπάς [οτ, 
“ 8ῖ8. δδηάᾶ, ΚΕ.Ν.] ὑροπ Ηἰπι, ἔογ Ἠΐ5 
Βοὺσ τνᾶ8 ποῖ γεῖ οοπὴς ᾿" ; πε ἱπηπηεάϊαϊς 
οδυ8ε δείηρ ἔπδὶ {ΠΕ ψεσα ποῖ 81} οἵ οπε 
τηϊηά, δηὰ ἐεαγεά γεβίβίαηςς οἡ ἴῃς ραγὶ 
οὗ βοπης οὗ ἐπε ρεορίε.--εσ. 31. Ἐοσ, 
πολλοὶ... Ηετε 48 υδιιὰ] δἱοηρβίάς 
οὔ τῆς Ποβε εν ἐνοκεά Ὀγ τε ἀεεάς δά 
Ψοτάβ οἵ [εϑ0ὺ8 (δι δ5ο ννὰ8 δνοκεὰά : 
1ατἢ Ὡς ἢ δυρρεβίεά σονεγιγ τπᾶὶ Ηὰ 
πυρῆς ὃς τῆς Μεββίδῃ. ὁ Χριστὸς ὅταν 
ἔλθῃ, “νΠεπ ἴδε ΟΠ σίϑε σοπιεβ νν ἢ} Ης 
ἄο πιογε βίρτιβ ἤδη τΠ 15 πηδῃ ἣδ8 ἄοης ἢ" 

γν. 32.356. ΤὰὔάἜπἌἬΨὌἌὀ ϑαπλεάνίηε ἐαλες 
αείϊοη γεξαγάϊᾳ ϑέεδιις. --ο ει. 32. 
ἬἭκουσαν.. .. αὐτόν. Τῆς ΡΠατίβεες, 
Ῥεζοδίνίηρ ἴπαὶ την οὗ {πὲ ρεορὶς ψψεσα 
ςοπιπρ ὑπάεγ {πε ἱπῆϊνεπος οἵ 6505, 
ἀειεγπιίπεὰ ἴο ρὲ ἃ βῖορ ἴο Ηἰβ τεδοῆ- 
ἰηξ, ἀπά ρεγβυδάθά τῇς ϑαπῃεάσγίπ [οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι] ἴο βεπὰ 
οἰὔσεσβ ἴο δρργεῃεηἃ Ηϊπη.---Ν εσ. 33. 
εἶπεν οὖν αὐτοῖς [αὐτοῖς οτηϊἰεἀ ὃν 
πιοάεγῃ εἀϊῖοτβ] ἔτι μικρὸν χρόνον. 
πέμψαντά με. ϑεεῖηρ ἰῃς βεγνδπίβ οὗ 
τῆς ϑδημεάτίπι [οὖν], [6518 βαϊά ἴο {πῸ 
οτονὰ: “ὙΥδῖ ἃ {π|6 ΨνῃΠῸ ἀπὶ 1 ὙΠ 
γου, δπᾶ πε 1 ρὸ το Ηἰπι παῖ βοπε 
τὴς "᾿. Τῆς “ΠΕΠῈ ψΠ1Π|ῸῈ᾽ 18. ῥγοτηριεὰ 
ὃΥ ἴδς δοείνεϊν Ποβεϊε βίερ ἴδκεη ὃγ πὰ 
ϑδπῃεάσγιπη. Ὑὴδ υκΐεσαηος ννὰ8 ἃ νοστὰ 
οἵ νατπίπρ. ὑπάγω ἄοεβ ποῖ σοηνεῦ δπ 
Β6Π56 ΟὗἩ ΒΕΟΓΘΟΥ, 88 Π48 Ὅδεπ αἰϊερεά. 
[1τ ὰ5 Ῥδθπ βιρροβεά ε"δὲ τὸν πέμψαντά 
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πέμψαντά με. 34. " ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε " καὶ ὅπου εἰμὶ 5 Ηος. ν. 6. 

ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν." 45. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς 

ἑαυτοὺς, “Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν 

αὐτόν; μὴ εἰς τὴν ' διασπορὰν τῶν ' Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι, ἰ 15. ΜΕΝ 
καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; 36. τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε, Ὅευϊ. ᾿ 

χχχὶϊ. 46. 
Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε" καὶ, Ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ χϊ 40. 15. 

Σ. 12. 
δύνασθε ἐλθεῖν ; ἢ 

37. Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ " τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ κ χίκ. 3:. 

Ἰησοῦς, καὶ ἔκραξε λέγων, “Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ ἔαοθιΣιν 

μ᾿ 8 ἃ Ἰοδβαπηίῃς δάάϊεοι ἢ ςἢἰςΗ͂ν 
δυ8ε οὗ νεῖ. 35. Βυὲ τΠϊ8 πκὶδυιπάοτ- 

βίαπάϊηῃς ρζονεβ ποϊπίηρ ; ἔογ ἴῃς ρεορὶε 
Ὥενοσ ἀρργεπεηδεδ ῆο 88 πηδᾶηϊ ὉΥ 
“Ηἰπὶ δαὶ βεηὶ Ηἰπι᾽".7 -τνεσ. 34. [ἢ 
νεσ. 34 Ηε νίεννΒ ψ ἢ ΡΥ (ὦ ΚΟ 
[ετυεαίειι, 76τυβαίεπι," εἰς.) τῆςεϊς ἴοο 
ἴθ δινδκεηϊηρ ἴο ἃ 86η86 οὗἁ πεῖς πεεά : 
ζητήσετέ με καὶ οὐκ εὑρήσετε. “Τῆς 
ἐγαρὶς Ὠἰβίοσυ οὗ ἴῃς [εννβἢ βοορὶς δβίπος 
«πεῖς σοὐεςείοη οὗ [6818 δ8 ΟὮγίϑὲ 15 σοῦ- 
ἀεηβεά ἱπίο ἔβεβε τνογάβ,᾽ ει. ΟΚ 
1 Κ. χνῖϊ. 22, “Τῆς ἀδνβ νν1}} σοπις ἤδη 
γε 5141] ἀδϑίγε ἴο βεῈ οπε οὗ πε ἄδυβ οὗ 
πε ὅοη οἵ Μδη, δηὰ γε 588}} ποὶ 868 
ἀπ"; αἷδο {Κ. χίχ. 43, 44; δπὰ 15. ἵν. 6. 
εἰκὸς γὰρ πολλοὺς ... ζητεῖν αὐτὸν 
βοηθὸν καὶ μᾶλλον ἁλισκομένων Ἵεροσο- 
ὕμων, Ἐυϊηγπιι5. Ενεη τπουρῇ ΠΟΥ 

ΙΏΔΥ ἵδεη Κπον Πετα Ηξ π88 ρΌπε, 
ἔπεν σαπηοὶ ἐο]ονν Η π), ὅπον εἰμὶ ἐγώ 
ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, ““νΏετε 1 4πὶ" 
[πον εἶμι, “1 ΨἹ ρο᾽}, ἐ.ς., ἴῃ δὲ 
Ῥτεβεῆςε οὗ Ηἰπὶ {πὶ βαπὲ τῇς, “γε 
οδπηοῖ, 848 γὲ ποὺ ἃῖὲ δηᾶ ὃ γοῦγ οννη 
δβίτεη στῇ, “ σοπιε ᾽. Εογ τῆς Δ} ππεδη- 
πᾷ 8εὲ Ἵῇδρ. νἱϊ!, 21-24.-τνεσ. 35. ΤῊΐ8 
ψγ»88 αυἱς ἀπίηιε!!ρῖῦ] 6 ἴἰο τἢ6 165, 
εἶπον οὖν. .. ἐλθεῖν. Τῆε Οηἷγ τηεδη- 
ἰῃᾳ ἴμεν οουἱά Ρρὰξ ἀροη Ηἰβ ννοτὰβ νγᾶ8 
ἰηδιῖ, βπάϊηρ πο τεςθρίίοῃ ἀπιοηρ ἔμπα 
7ὲνβ οὗ ]υάδεα δἀπὰ αδ᾽ες, Ης ἱπιεπάδά 
ἴο ρὸ ἴο ἰῆς ͵]εἐννβ οἵ ἴῃς Ὀἰβρεγβίοη δπὰ 
τεδοἢ ἔδοπὶ ἀπά ἴῃς ατεεκβ ἀπιοπρ' Ἰνποπὶ 
πεν ᾿νεά. Τῆς διασπορὰ τῶν Ἑλλήνων 
ἄοαβ ποὶ πιϑβᾶῃ, 8ἃ8 Οἢγυβοβῖοπὶ δηά 
Πα γπιῖυ8 βυρροβε, ἴπε αεηε]εβ διὰ τὸ 
διεσπάρθαι πανταχοῦ, Ὀυὲ τῃε [ενν5 ἀϊ8- 
μεσβεὰ δπιοὴρ ἴῃς αδηιε8, δες σευ. 
ΧχΥ. 25, [6γ. χχχίν. 17, 1 Ῥεῖ. ἱ. σ᾿, 745. 
1.ὦ (οὐ. ϑοδύγεσ, θῖν. 11., νοΐ. 11., ἀπά 
Μοτγσίβοη, ὅειυς μϑπᾶὲγρ Κοριαπμ Κπὶδ). 
Βυξ εἐῆε [ο]ονίηρ οἴδυδε, καὶ διδάσκειν 
τοὺς Ἕλληνας, ἱπάϊςαϊε5 [πὲ ΠΕ δὰΡ- 
Ροβεά Ης πιίρῃε ἰδϑοῃ της ατεεκβ ἐμεπι- 
βεῖνεβ ; ἴπ8 Ἰρπογαητν δητὶο ραῖηρ ἴπὰ 
οουτβε ΟἸ γί βεϊδηι νυ ἰοοῖ; ψῆδὲ βεειηεάᾶ 
ὑπ] Κοῖγ δηὰ ἱπηροββίδὶς ἴο τμεπὶ Ῥεοδπις 

δοίυδ].---τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος... 
Τῆς βαγίπρ 88 ἱπιργεββεὰ ἰϊβεὶ ἢ οἡ τπεὶσ 
Ταστηοσν, 1πουρἢ {πεν ἤηά ἰδ υπίη- 
τε] ρῖ 16. Ηον ἔπεν ςουἱά ποὲ δὸ ψεσα 
Ηςε οουϊἹὰ, ἐδεν σου!ὰ ποὲ ἰδῖμοπι. ΟΛ 
Ῥείετβ “Ἰογάὰ, Ὧν οἂπ 1 ποῖ ἔοϊϊονν 
ΎΤΠες πον δ᾽" δηὰ {πε ννῃοῖς σοηνεγβα- 
κίοη, οὔδρ. χίϊ. 33-χίν, 6, “",δνΝοὸ οπας 
ΠοπΊ68 ἴο ἴπδ Εδίδοσ Ὀυὲ ἸΠτΟΙΡῊ της ᾽". 

γν. 37:44. Ξέσϑιις ῥγοοίαῖπις Η!ς αδιὶ ἐν 
ἐο φμόηελ ἱποπαη λίγο τοί ἐλ ΠΠυἱηρ' τσαΐεγ. 
πτδ ες. 37. ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ... 
ΤῊΪβ Ἔχαςῖὶ βρεοϊδοδιίοη οὗ τἰπῖς 15 ρίνεη 
τπαῖ ννῈ ΠΊΔΥ υπάἀετβίδπά {πε δἰρηίβοδπος 
οὗ τὴς ψνογάὰβ υἱϊετεὰ ὃῪ [688. Τα 
Ἑεαδβὶ οἵ Ταδεγηδοΐεβ ἰδϑίεὰ ἴοσ βενδῃ 
ἄδγβ (1.εν. χχίϊ!, 34, Νεῆ. νι. 18), ἀπά 
ου {πε εἰρῃιῃ ἄδν ννᾶβ “δὴ δΒοῖγ σοῆνο- 
οδἰίοη," οἡ Ὡς ἢ {πὸ Ρδορῖς οεἰεὐταιεά 
Ἐπεῖς επίγαπος ἱπῖο ἔπε Ποῖγ ἰδπᾶ, δϑδη- 
ἀοπίηρ {πεῖς ὈοοΙἢ 8, αηά τεϊτυγηΐηρ το τπεὶς 
ογάϊπαγν ἀνε] !πρ8. Οπ δας οὗ ἴδε 
δένεη ἴδαβδὲ ἀδυβ ννδίε ΨᾺ8 ἄγαννῃ ἵπ ἃ 
ξοϊάεη ρίἴοπεσ ἔσοπὶ ἴῃς Ροοὶ οἵ 91]οδπὶ, 
δηᾷ ογγίεά ἱπ ργοςεββίοη ο με Τεπιρίε, 
ἴῃ ςοπιηηδπιογδίίοῃ οὗ ἴῃς ννδῖεσ ἔτοπι ἴῃ 8 
τοοκ ὙΠ ΜΒῖοΠ ἀπεῖγ ἐδίπεῖθ ἴῃ {πὰ 
ἄεβετὶ παὰ ὕδεθῃ ριον ἀεά. Οοἡ τῆς 
εἰμ ἀαγ, νος ἢ οοπιπιεπηογαῖθά {πεῖς 
δπίγσαηος ἱπίο “δ ἰδηὰ οὗ βρείηρβ οἵ 
ννδῖετ,᾽" τη 18 σοΓΕΠΊΟΣΥ ννᾶ8 ἀϊβοοπεπιαά. 
Βυεὲ [π6 ἄξερε βρισῖβ τηῦδὲ Πᾶνα 
νίενεὰ ἢ δοπια τηϊβρίνίπρ 411] ἢ 8 
τίτυδὶ, {δεΠηρ 51} ἴπΠ τπεπιβεῖνεβ ἃ 
τῖσϑε νῃϊοἢ ποῆς οὐ ἴπεβε ϑβυπιθοῖ!ς 
οστηβ αυεπομεά, ἀπά ψνοπάσγιπρ ὑνῃδα 
τε νἱβίοη οὗ ΕζΖεκίεὶ 'νουἹὰ δὲ τε 
αἰϊξεά, δηὰ ἃ τίνες ὑγοδά δηά ἄδερ 
ψουϊὰ ἴδϑις ὅόσὴ {πε [,οσὰ 8 ἤοιβε. 
ΕΠ͵᾿εὰ νὴ ἐπεβε πιϊβρίνίπρβ {ΠῈῪ βυά- 
ἄεηῖν ἤεδαγ ἃ νοῖςς, οἶθασ δηὰ δϑβϑυγεί, 
Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός καὶ 
πινέτω: τῃδὶ 185, Μηδίενες ἡδίυγαὶ νδηῖβ 
διὰ ἱπηοοεηῖ ογανίπρβ δἀπὰ βρίτίευδὶ 
δβρίγαϊίοῃβ τζδη βᾶνς, Οῃγίβε υπάεσγίακεβ 
ἴο βαιιβεν {πῈπὶ δνεσγ οὔθ. Τὸ (ἢϊ58 
δεῃοταὶ ᾿ηνϊδέϊοη ἂς δάδεὰ ᾿νογάβ εὸ 
επἱρτηδιῖςαὶ ἐμὲ Ἰομη Βπάβ ἰξ πεοθδβᾶσγ 
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πινέτω" 18. ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ, ποταμοὶ 
ΤΕ ξεὶ. ΠΗ. 5.} ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 40. Τοῦτο δὲ 
3. (δον. εἶπε περὶ τοῦ; Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς 

τὸ χἱ!. 16; αὐτόν - οὕπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον,; ὅτι ὁ Ἰησοῦς οὐδέπω " ἐδοξάσθη. 
χἱϊΐ, 41; 
χνὶΐ. τ. 

ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης." 

ὮΡδ.οχχχίϊ ἡ 

40. πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον, ἔλεγον, “ Οὗτός 

41. ἤλλλοι ἔλεγον, “Οὗτός ἐστιν ὃ 
Χριστός." ᾿Αλλοι δὲ ἔλεγον, “Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται ; 42. οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν, ὅτι " ἐκ τοῦ σπέρματος Δαβὶδ, 1. 

᾿ εν: πι, αὶ ὁ ἀπὸ Βηθλεὲμ, τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαβὶδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται ; 

1 πνευμα αγιον δεδομένον ἱπ Β ὅγτ. (Ηδτο].-Ηἰετ). πνευμα νους αὐάϊου ἰα 

ἈΝ ΚΥΤΠ Μειρῇ. Ασηι. Αεΐῃ. Ογτ.Αἰεχ. δάοριεὰ ὃν ΤΟΤΊΝ.Η. 

3 των λογων ἴῃ 411 πιοάεγῃ εὐϊτίοηϑ νυ δ ΒΌΙ, ἱξ. νυϊρ. 

ἴο ἐχρ᾽αἰη τϑεὶς τεΐεγεποε.--- εγ. 38. ὁ 
πιστεύων... ζῶντος. [1Πε ποπγιηδῖῖνα 
Δὐβοϊαϊε ἰβ σοπηπιοη.] ΝῸ ϑοτίρευγε ρῖνεβ 
τῆς ννοσὰ8 υογδαέϊπι. 18. ἵν. 11 Ὧδ85: 
ΦΤΏς Ι,οτὰ 5}}8}} βδιϊβϑέν (ν δοὺ] ἰῃ 
ἀτουρῶξ: δηά τπου 5Πα]ῖ δὲ {κε ἃ ψδίεσεά 
ξατάεη, πὰ [κε ἃ βρτίπρ οἵ νναῖοσ ννῆοβε 
᾿νε [811 ποῖ ". ΟΥ̓ ]ομη ἵν. 14. Τῆς 
ψοτάβ βεοζῃ ἴο ἱπείπχαῖς (ῃδὲ (Ὡς ὈδΙΊενεσ 
802} ποῖ ΟΥἿΪ δανε δἷβ οὐνὴ {π|τγβὲ 
ηυεποδεὰ, Ὀυϊ 51.411} δε ἃ βουγοβ οὗ ΠΕ 
ΒίΓεΔτΩ8 ἔοσ ἴῃς ροοὰ οἵ οἴπετβ (Ο. ΗοΪὲΖ- 
ΤΆ πη). Α τεπλδυκαῦϊν ἀπδϊορουβ βαγίηρ 
8 αυοϊεὰ ὈγΥ ϑοποειῖρεη ἴτοῦλ ἴῃς 7 Α]- 
ταυά: “Οὐδηάο Ποπιο δὲ Ἴσοηνεσιῖς δὰ 
Βοπιίπυπι βυσπι, ἰδπαιᾶπὶ ἴοπ8. 8618 
νἱν!β ἱπιρ!εῖυτ, εἱ δυεηῖδ ε͵}ι8 ἐρτεάϊιπιυσ 
δὰ οἸηπι8 ρεπεσὶβ ΠοπλΐπῈ8 εἰ δὰ οπληεϑ 
τείδυβ᾽᾽. Αἵ 186 βᾶπιε τἰπΊὲ ἰξ 18 ποῖ εϑγ 
ἴο 5εε [ἢς γε νδηου οὗ πε βϑαγὶπρ [ἢ [818 
τηεληΐηρ ὃς αἰτδοῃεὰ ἴο ἰξ, δηά τὴ βαγίηρ 
οὗ ]οδη ἵν. 14 18 80 δίπλα ἴπαὶ ᾿ξ βεεπι8 
Ῥτείεγαδῖε ἰο ὑυπάετβιαπὰ 18 ἰῇ τπε βᾶπὶα 
δεη8ε, οὗ [πε ᾿πβερδγαθίεπεββ δηά ἱπιναγά- 
Ὧε88 οὗ 16 [ἰνίηρ νναῖεσ. ὙΠποβϑς ΨῃῸ 
δἀνορσδίε ἴῃς οἵδε πιξαηΐπρ' οἂῃ ςεγίδί ΠΥ 
Βπά ςοπῆτπιβιίοη ἔογ {πεὶγ νίενν ἱπ {πε 
ἐχρίδηδιίίοθ δάἀεὰ ὃῪ [οδη.--- εγ. 30. 
τοῦτο... ἐδοξ' , ἴογ ἴπεβα 'ννογά8 
ΔΡΡΑΓεΠΕΙ͂Υ τεῖεσ ἴο Ῥεπίεοοβί, ἴῃς ἱπηἰτἰδ] 
ουϊρουτίηρ οἵ τῆς ϑρίτίε, τνῆεη ἰξ οηος 
ἔοσ 411} θεσδπιε πηδηϊίεβδε ἐπὶ (ἢς ϑρ γι᾿ 8 
ῥτεβεηςς ἀϊά ποῖ τυγῃ τηεπ᾿ 8 ̓πουρῆβ ἴῃ 
Ὅροη {πεπιβεῖνεβ, ἀπά τπεῖγ οὐη βρίσιευδὶ 
δηχίειεβ δηὰ ργοβρεοίβ, Ὀὰξ ργοτηριεά 
τῆεπὶ ἴο Τοπιπχυπίςαϊς ἴο 811 τβεπ (ἢς 
Ὁ εββίηρβ ἴπον πα σεοεῖνεά, Ἑτοπὶ ἴῃς 
{|ππ|6 στοὺρ ἴῃ {π86 ὕῥρρὲσ γοοπὶ “ σίνεγβ ᾿" 
ἀϊὰ θονν ἴο 411. Βυὲ τῃε ἀρρεπάεά οἴδυβε, 
οὕπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἽἍΛγιον, 18 ἀϊβῆουϊε. 
ὙΠε Ὅεδὲ διἰεβιεὰ τεδάϊπρ (βε6 οἽτίεἰσαὶ 
τοῖς) ρίνεβ ἴπε τηεδηΐϊηρ : “ὙΠα ϑρίγιε 
τνᾶ8 ποῖ γεῖ, Ὀδοδιιβε [|ε808 Ψ848 ποῖ γαῖ 
[οὔπω, ποὶ οὐδέπω] εἱοτίἢεἀ ", ἐδοξάσθη 

ἢ Το βἰρηὶβεβ ἴῃς ἐπεῖγσε ῥσοοαββ οὗ 
Ἰογι ποδιίοη, Βερίπηΐϊηρ σὴ πὰ ἱπουά- 

ἵπρ Ηἰβ ἀδδίἢ (56ε σῇδρ. χὶΐ, 23,32, 33); 
Ὁυϊ ἐβρεςῖδ!ν ἱπάϊςατὶηρ Η18 τεςορτιί οι 
ὉΥ ἴῃς Ἑδίδεσς 848 εχαδαιιεὰ Μεββίδῃ (δες 
Οἶδρ. χνῖϊ. 1, 5, χιϊ, 31. ὕπὲ] Ης 
ἴπ8 Ὀεσᾶπιε [οσὰ ἴῃς ϑρίτι: ννὰ8 ποῖ 
ξἴνεη : ἀπά (δε γῆ οὔτβε ϑριγιε δὲ Ρεπίε- 
Τοβὲ ννᾶβ8 τεοορτιίβοὰ 48 ἴῃς ρταπὰ ργοοῦ 
δηὰ εἰρῃ (δὲ Ἧς Πδὰ τεδομεὰ τε ροϑβί- 
τίοη οὗ Βυρτεπίδου ἰῃ ἴτας τῆοσαὶ υηΐνεγεο. 
(ϑεε εβϑρεοία!ν Αςὶβ ἱϊ, 32, 33) Τῆὰ 
ϑρίγιε σου ποὶ Ῥὲ ρίνβ δείοσε ἱπ Ηἰβ 
ἔυϊηεβ8, δεσδυβθα ὑπὲ|}]} ΟἾγχίϑδὲ ΠΟ τηδη 
οου]ὰ τεςεῖνε Ηἴτὰ ἰῃ Ηἰβ ξαΐπεβ8. ΟΠ γίβὲ 
ΜΒ 16 1επ8 ἰπ Ῥνῃοπ 411 (ἢ δβοαδιιεγεὰ 
τῶγβ ψεῖς ραϊπετεὰά. Απὰ ἴὲ ἰβ δἰννᾶνβ 
δηῃὰ ΟἿἹΥ ὉΥ δοςσεριίπρ ΟἸγίβὲ 88 ρεζίεςϊ 
Βυτηδηϊςγ, δπὰ ὉΥ ἤπάϊπρ ἱπ Ηἱπὶ οὖς 
ΠοῖπῚ δηά ἰάεαδὶ, ἴπαὲὶ γε τεοεῖνε ἔπ 
ϑρίσιτ, [κα ἰ8 ὉῪ τδ8 ψοσκ οὗ (πε ϑρίτις 
οὐ πε υπιδη πδίυγε οὗ (Πγίβὲ τπδὶ γα 
ἃτ6 τηδὰς ἄννᾶσε οὗ ἴῃς ἔ]Π 658 ἀπὰ θεδυν 
οὗ τπαὶ ψοσκ. [Ιἐ ἰβ (πεῖς ννὲ βεὲ ψψῃδι 
τῆς ϑρίγιε οὔ ασοά οδη τῆδκε οὗ πηᾶῃ, δπὰ 
ΔΡΡτεποηὰ Ηἰβ γᾶ δηὰ ροόονεσ δηά 
ἰπειπγαῖς θεῖν ἴο πιδη.---Ἶ ἐσ. 40οθ. Τῆς 
ἱπιπηεάίαϊε γαβι}18 οὐ τη 18 ἀεοϊδγαϊίοη νεγα 
τυνοΐοιϊά. [Ιἢ βοπὶς [διε ννᾶβ αἰϊοϊεὰ : 
ΤΑΔΩΥ οὗ ἴῃς οτοννὰ βαϊά : “ Τὶ ἰ8 οὗ ἃ 
ἀγα τ τῆς Ῥγορῆςει᾽"; οἴπεσβ, ροίῃρ ἃ βίερ 
ζαγίδετ, βαιά : “ Τῆϊβ ἰ8 τῆς ΟἾσίβε ἡ, Οἡ 
τῆε τεϊδείοη οὗ “τῆς ργορῆει"" ἴὸο “δε 
ΟΠ τίβι," 8εὲ6ὲ οὔ ἷ. 21.--τ ες. 41. Βυῖ 
οἴπετβ, εἰἴβες Βοηῃεϑεῖν ρεγρίεχε, ος 
Βοβεῖς ἴο ΟὨγῖβὲ, απὰ εἰλὰ το δπά ϑετεὶ 
ἴυτε οἡ πεῖς βἰάβ, οὐδ)εοίεά, μὴ γὰρ ἐκ 
τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται ; “Βυῖ 
ἄοεβ ἴς ΟΠ γῖϑε σοπὶς ουὖὲ οὗ Ο4116ε ὃ" 
[Ηοορενεεη ἐχρί δίηβ (ῃς γάρ ὃγ τεβοϊνίη δ 
ἴῃς βεπίθησε ἱπίο ἃ ἀοιυδὶς βιδίεπιεηῖ: 
“Οἴδπογβ βαϊὰ 18 ἰβ ποῖ ἴῃς ΟὨσγίβι : Ὁ 
ΟΠ γῖϑε "1 ποῖ οοπῖε οὐξ οὗ δ11|6ε"", 
ΤΒε γάρ δδείψηβ ἴῃς τεάβοῃ ἔος ἴῃς ἀςηίΐαὶ 
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43: Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν. 44. τινὲς δὲ ἤθελον 
ἐξ αὐτῶν "πιάσαι αὐτὸν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς " ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. ν νετ. 30. 

45. ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους " “ τὰ 
καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, “Διατί οὐκ "ἠγάγετε αὐτόν; " 

᾿Απεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, “Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, 

6εα. χχίϊ, 

« Τ χυΐἱ!. 28, 
46 76: χινί.»). 

ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος." 47. ᾿Απεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, 

““ Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε ; 48. μή τις ἐκ τῶν "ἀρχόντων ἐπίστευσεν ενετ. 46; "1. 

εἰς αὐτὸν, ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων ; 

αἰγεδάν ᾿ἰηιεά ἴῃ ἐς ἄλλοι δὲ ἱπίτο- 
ἁἀυοσίπρ ἃ ςοπίγαγυ ορὶπίοῃ ἴο παι δἰγεδν 
εἐχργεϑβεά.}] ὙΠαν Κπενν τπδὲ 6508 ννᾶ8 
ἃ ἀκα !δαη, πὰ τ ἷ8 οἰδϑῃεά νυ τῆςεὶς 
ἰάδα {παῖ ἐπε ΟἸγίβὲ τνᾶβ ἴο ὈῈ Ὀοση οὗ 
ἴδε δεεὰ οἵ Πανίὰἁ δπηά ἰῃ Βειῃ}] εἤεπὶ; ἂπ 
ἰάεα ἔουπάεά οἡ Μίοδῃ ν. 2; 18. χί. 1; 
7ετ. χχῆϊ. 5. Βειδίεμεπὶ 15 πεῖς οδἱϊεὰ 
πε κώμη ὅπον ἦν Δαβίδ [ος Δανείδ, 
ΜΗϊοῃ ρῖνεβ (6 βᾶάπηε ργοπυποίδιοη], 
Ὀεοδυβε ἴδετε Πανὶ ἃ βρεης δίβ γουτῃ; 
Ὶ 84π)|. χνὶ. 1, 4, εδἴς.-ο-νν. 43, 44. 
Σχίσμα. . . χεῖραφ. Οη [ἢ Ϊ8 νεῖβε 
Οαἰνίη π48 πε ἐοἱ]οννίπρ ρεγιίπεπὶ σα- 
ταῦ: “ἀυδεουηαας ἀἰδϑιἷα Ἔπλεγρὰπε 
αυυπὶ ῥγαςάϊςαϊυς Ενδηρεϊίυπ), εογυπὶ 
ξαυβ88 εξ βεπηδη ῥγίυβ ἴῃ Ποπλπίδυβ 1416- 
Ῥδπῖ; βεὰ τὰπς ἀεπιιπὶ αυᾶβὶ εχ ΒΟΠΊΠΟ 
ἐχρεγρείδοςὶ β6 πιόνεσε ἱποίρίαπε, φυαδ] τες 
νᾶρογββ αἰϊαπάς ᾳυᾶπὶ ἃ βοΐε ργοογεαπίυγ, 
4υδπινὶβ ποηηΐϑὶ δχογίεηϊς 8οὶ]ς οτηογ- 

τ᾽ Τὸ τηϊβ ἀϊνίἀεὰ κἰαῖε οὗ ορίπίοῃ 
6 ονεά Ηἰβ ἱπιπια πίον οἡ ε11|8 οσςαϑβίοπ. 
γν. 45-52ὥ. Αηρεν οὗ ἐπε ϑαηλεάγιηι 

ὁη γερείυΐηρ ἐλε γεῤογέ Ο7 ἐκεῖν οβῖοενγ5.--- 
γες. 45. θον νον αὐτόν. [Ιἴ πον 
ΔΡΡεδζβ πὶ ἴῃς οὐδεὶς οἵ ἐπε ρτεςσεάϊπρ 
οἴδιιβε ἀρρὶϊε8 ὄἌνεὴ ἴο τῆς οβῆςεβ βεηῖ ὉῪ 
τῆς ϑαπῃεάγιπ. ὙΠΕΥ τεϊυγηεά ἐπιρὶγ- 
Βαπάεὰά πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισ- 
αἰους, [μαι ἰ5, 45 ἴῃς 5ἰηρίε δγίῖοῖς βῆοννβ, 
ἴο ἴῃς ϑαππῃεάτγί πη, οσ δὲ ΔΥ σαῖς ἴο ἔπεβα 
ΔΙΙΪεβ δοίίηρ ἰορεῖπει δηὰ οβῆςϊδ!γ. 

δὲ ἔο!Πονν8 ἱπάϊσαιϊαβ γσδῖμεγ [πδὶ ἘΠαΥ 
ΨεΙς τηεῖ 845 ἃ Ἴουτί, ὙΠΕΥ [ἐκεῖνοι 
τερυϊασῖν τείοσβ ἴο [Π6 τῆοσε γοπιοῖε ποιῃ; 
δαϊ Βοτε, δἰ: πουρἢ ἱπ τῆς ογάεσ οἵ τὰ 
βεηΐδηςε ἴπε ὑπηρέται γε ποτε τεπιοίε, 
1ΠῈῪ ἃζα πεᾶσζοσ ἰῃ ἴδε ντζετσ᾽β τηϊπά, 
ἐπα, Ὦς υ56ε8 ἐκεῖνοι οὗ (ἢς ρῥτίεβίβ δηὰ 
Ῥῃδσβε 68) δὲ οπος ἀδγηδπά ἴῃς γεάβοῃ οὗ 
τῆς ἴδλυγε, Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν ; 
ὙΜῺΥ πᾶνε γε ποῖ ὕγτουρμε Ηἰπ ν᾽" 
ΑΡΡάγεπεὶν {ΠεῪ ψεγα βἰτεἰπρ' 'π ἐχρεοῖα- 
τίοη οὗὨ ἱπιπηβάϊδιεϊνγ αυεβιϊοπίηρ Ηἰπι. 
πτνεσ. 46. Τῆς 5εγνδηῖβ ἔγδηκὶν τερὶν : 
οὐδέποτε... ἄνθρωπος. Τὴε ἰ[εβι|- 
ἸΏΟΩΥ ἰ8 ποίδδίε, Ὀεσαυβαὲ ἴπε οβῆίοειβ 
οἵ ἃ οουτῖ ἅτε δρὶ ἴο ὃς επιίγεϊ Υ 

49. ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ ἡ 

τηεςῃδηΐοαὶ δπὰ ἴεανε 411 γεβροῃβί ὉΠ Υ 
ἴον {πεῖς δοϊΐοηβ ἢ τῆεῖς δυροτγίοτβ, 
ΑΙβο ἰξ 8. τοπηασκαῦῖε ἴπᾶὶ ἴπῸῈ βᾶπια 
ταδιϊς βῃουϊὰ ἤᾶνε ἰουπᾶ ρίαςε ἢ 
1πεπὶ 411; ἴοσς ἴῃ νίενν οἵ ἴπ6 ἀϊνίἀεά 
βίδις οἵ Ρυῦ]ς ξεεϊηρ, ργοσ δον ἔνε οἵ 
δὶχ δὲ ἰεαϑὲ ᾿νουϊά ὃς δβεηί.--- ες. 47. 
Βυῖ ἐπεὶ δροίορυ οπἷῖν σουβεβ ἴῃς 1π- 
ἀϊρηαίίοι οὗ τποβε νῆο δά βεπὲ ἴδμεπιὶ, 
μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; Ατε γε 450, 
οὗ Ψψθοπὶ δειῖῖες {πίπρβ πρῃϊ ἤᾶνα 
Βεβθη εχρεοιεά, ἀεϊιάεά )--μή τις... 
Φαρισαίων; Ὗνμαῖ τίρῃξς πᾶνε βυδ- 
οτάϊπαιεβϑ ἴο πᾶνε ἃ πιϊηὰ οὗ τπεὶσ οὐνη ὃ 
ΜΝ αῖε 1] βοπὶς οὗ ἔπε οοηϑβεϊτυτεὰ δυῖῃο- 
τῖτεβ οσ οἵ ἴπε τεοορηϊβεά ἰεδάεγβ οὗ 
τεϊ σίου ορί πίοη ρῖνε γου πὸ ους. στα 
πε δβεοσεῖ οὗ ἐπεὶ Ποβο ΠΥ 15 ουϊ. [ε588 
ΔΡρελϊεὰά ἰο ἴπε ρεορίε δπὰ ἀϊὰ ποὶ 
ἀερεπά ἔοσ σεοορτϊτίοπη οἡ ἔπε ἱπβυεπείαὶ 
οἶαββθβ. ῬΟΨΕΙ Ψγὰ5 βἰἱρρίηρ ἱβγουρῃ 
{πεῖς ἤπρετβ.--λλ᾽ ὁ ὄχλος... εἰσι. 
“Βα τΠϊ8 τηοῦ [{Πε68ὲ τη45565] (δαὶ Κποννβ 
ποῖ {π6 ἴανν ᾶἅζε ουγεεᾶ.᾽" ΤὨΪβ Ῥῃασίβαὶς 
δοοσῃ οὗ {π6 πιοὺῦ [οσ “δηι-δδγεῖβ," 
ψΠϊοῆ 8 ετα τεργεβεηίε ἃ ὃν ὄχλος] 
ἌΡΡΘΔΙΒ ἰηΠ Ἐδϑριηϊς [ἰτεγαῖυσε. Ὁ. 

Αγῖίον [ϑαγίηρς οὗ ἐπε ειοὶς" Ῥαίδενς, 
Ρ: 44] 4υοῖεβ ΗΪ]εἱ 485 βαγίπρ: “Ν ο 
ΟΟΥ 8 ἃ Βἰη-ξαγοσ; ΠΟΥ ἰ8 {Π6ὶ νυ ρα 

Ῥίουβ᾽". Τὸ ἴῃς Απι-δασζεῖβ ἄγε ορροβεὰ 
τῆς ἀἰδοὶρ᾽]ε8 οὗ πε Ἰεασπεὰ ἴῃ πε Ἰανν ; 
δηὰ ϑομοείέρεη ἀεῆπεβ ἴδε Απι- ἤδαγεῖβ 
88. “ΟΠΊΠ65 {ΠῚ αυἱ διυάϊο βδογαγαπι 
᾿ππεγασαπι ορεγαπὶ πο ἀεάογιπε". Τῆς 
ἀεκισηδιίοη, τπεζείοσς, ὁ μὴ γινώσκων 
τὸν νόμον, ψὙὰ8 υϑι4]. ὙΤμδὲῖ ἰξ Ψ48 
Ρτοπιριεὰ πεε ὃΥῪ ἔπε ρορυΐαγ σεςορηῖ- 
το ἃ8 Μεββίδῃ οἵ ὁπ ὑνῆο σᾶπηε ουΐ οὗ 
Οδ]Πες, ἰῃ ἀρράγεῆξ οοπίγδάϊςτίοη οὗ τ1π6 
ἴδνν δηὰ οἵ ἔπε ορίπίοη οὗ πε Ῥῃατγίβθεβ, 
ἰ8 Αἴ5βο ργοῦδθϊε. εορὶε δο ἱῃμογᾶπὲ ἃ 
τῆυβ τὸ δίυπάες ἐπικατάρατοί εἰσι.--- 
ες. 5σο. Τὸ 118 βίγοηρ Ἔχργεβϑίοπ ὁπ6 
οὗ τ-πεῖς οὐνῆ πυπιθες (Δηἀ ἐπεγεΐογε ἴο 
1 6 Ὺ ρτεᾶὲῖ βυγρτγῖβε), Νοοάεπιυθ, (6 
ΒΔΠῚΞ ρεῖβοη ψὑῆοὸ δαὰ νὶβιιϊεὰ [ε508 
υηάεδγ σονεῦ οὗ ηἰρῆι, ἰακεβ δχοεριίοη 
δπηἃ τπηᾶκεβ ἃ ρῥγοῖεβδι. [Τίβοῃ. ἀείϊεῖεϑ 
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γινώσκων τὸν νόμον, ἐπικατάρατοί ; εἰσι." το. Λέγει Νικόδημος 
πρὸς αὐτοὺς, ὁ ἔλθὼν νυκτὸς 2 πρὸς αὐτὸν, εἷς ὧν ἐξ αὐτῶν, “1. “ Μὴ 

ἐ Με χν. τσ. ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει "τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ 
πρότερον, καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 52. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, 

2 Κίηξεχ, “ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἴ; “Ὑ ἐρεύνησον καὶ ἴδε, ὅτι προ- 
"5 φήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται." Κ. ς3. Καὶ δ ἐπορεύθη 

ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ. 

1 φκαρατοι ἀορίεά ὈΥΤΟΥΙΝΗ.Ε. 88 ἰπ ΝΒ 1, 33, δῃὰ αἂβ ἴμε νοζγὰά ἀρρεᾶγ ἴῃ 
τῆς οἰαββίςβ ; δυῖ ΤΙ. φιῖνεβ ἴῃς ννοτὰ 48 υβεὰ ὃν ἴπε δερί. δηὰ ἰη 6]. {ϊ]. 14. 

3 γυκτος οπχίεϊεὰ Ὁγ ΤΙΝ. ΗΕ. ; ΚΝ Η. τεδά ο ελθων προς αντον προτερον; Τίες. 
οπιῖῖβ τῆς οἴδυδβε δορεῖμεγ; Μ8. δυϊμογίεν ἰ5 ἀϊνίἀεά, δὼ 

δ πρωτον ἰπ Δ ΒΌΚΙ,Ι, 33. 

4 ἐγειρεται τεδὰ Ὁγ ΤΙΤΙΝΝ ΗΕ. αἴες ΘΙ ΒΌΚ ἴξ, νυ]ρ. Ῥεβῇ. βυζ. Αερυρί. Θοιδ. 
Ασγηι. Αεῖδ. 

δ᾽ ΤΠε οἱοβίηρ ᾿νογσάβ οὗ ἰῃς Ἵμαρίεσ, και ἐπορευθὴ ἕκαστος εἰς τὸν οἰκὸον ἄἀντου, 
δείοπρ ἴο {πε πεχὶ ραγαρτγαρῇ, υν οι 8 τε]εοῖς ἃ ὉΥῪ τεοθης εἀϊΐίοτβ, ἀπά ἐπάβ 8 
ΜΕΥ. 11 οὗ Τἤδρ. νἱι. δὲ τε ψνογάβ μήκετι ἀμαρτανε. ὙΤΠῈ δπεῖσε ρδγαρτᾶρῃ ἰδ 
ανδηιίπρ ἰπ Δ ΑΒΟΙ, (Α πὰ Ὁ γε ἱπιρεγίεςϊ δὶ (ἢἰβ ραγέ, θὰ ἃ οαἱουϊδιίοη οὗ βρᾶος 
τεαυϊγεὰ βῆοννβ ἴεν οδηποὶ ἤδνε σοπίδίπεᾶά [Π6 ραβ88δρε) ; δρουΐ εν Ὑ ουγεῖνεβ ; 
8, ἔ, ᾳ, Ὑπεῦ. αοιῇ., Ῥεβὲ Ρεβῃ. Μ585., Μεπιρῇῆ., Ατπῃ. ; ΟἾγγβ., Ογτ-Αἰεχ. Τὰ 
ῬΆΓΆΡΤΑΡΗ ἰ8 ἢτβὶ Ἰουπά ἱἰπ σοάεχ Βεζϑε, αἰϊεγ Ὡς ἢ ἰδ ἀρρϑᾶγβ ἰπ βενεγᾶὶ υποὶδ]5 
πὰ στηογε ἔῃδη 300 οὐυγδίνεβ, ἰπ δ", ς, ε; Νυϊρ., ϑγτ.-Ηἰἴδσ., Αδῃ., εἴς. Τῆς ατεεκ 
ςοτησηεηϊδίοσβ, Οτίρεη, Τ μεοάοσ. Μορβ., Ὁῃγγβοβίοπι, Ογτίϊ, ΤὨοργίδςξ, ρᾶβ5 ἴξ ὃν, 
δηὰ Εὐυϊῃγτιίυβ, δἰ που ἢ πε σοπηπιεηῖβ οἡ ἰΐ, ἘΧρσ βϑὶν βανβ ἴπδὲ ἰπ δοουταῖς Μ55. 
ἢ ουχ εὐρηται ἡ ὠβελισται. Ιἱ ταῖπετ ἱπίεσγυριβ τῆς πατταῖῖνε δἱ [Πΐβ ροίηϊ, πὰ 
Ῥεϑβιδβ οοπίδίηβ βενεγαὶ ννογάβ ποῖ εἰβεννῆεγε ἐουηὰ ἱπ ]οῆη: ορθρον, ο λαος, οι 
γραμματεῖς, ἀαναμαρτητος. Αἱ ἴπε 5ᾶπ|ε {ἰπ|ὲ ἴῃς ἰποίδεπε πιδὺ ννε]] ὃὉς ἃ ρεπυΐπε 
ἐγδάϊτίοη, απ, 48 Οδινίπ βᾶυβ, “πί}}} δροβίοϊίςο βρίγίιια ἱπάϊρηυπι οοπιίπει,᾽"" δοὰ 
τπεγεΐοσα “"ποῆ εϑὶ σὰγ δᾶπὶ ἱπ υδιπὶ ποβίσι πὶ δοσοπιπιοάδια σου βαπηι8᾽". 85:6 
ξατίθεγ ἰη Θρίεια, Ζωγ Οεφεῖ. ἀ. ὕνολινγιείοπέμηις, ἰ. τρᾷ; Οοπγθδατς᾽ 8 γιίοϊς 
ἐπ Εαῤοξςίίονυ, δ᾽ ἢ βεγίββ, ἰΪ. 405. 

ἴδε οἴαυδε ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, “Ατῇ ποὺ αἷϑο, 25 νεῖ] 85 
δηὰ τῆυ8 ἀϊ5- 

ἐγήγερται. 
δηὰ πο ἄοιθδε ἰξ μ68 φυΐτε ἴῃς ἀρρεάγαποε 
οἵ ρἷοββ. Αἴ ἴπε βᾶπις {πα ἰΐ 15. [0Ππ᾿8 
ΤΊΔΠΠΕΣ ἴἢπ18 ἴο ἰδ ΠΕ Ύ ΡΟσβοπβ πδπιεὰ. 
Απὰ δὲ χίχ. 30 ἴῃς βἰ πληῖϊας οἴδυδε ἰ8 ποῖ 
ἀεϊειεἀ.] ὙΠὶβ ννᾶ8 ἃ Ὀοϊά βίερ. Εογ 
δε πλυβὲ αν Κποννη ἰΐ ννᾶ8 υ5616585; ἀπά 
πε πιρῃϊ πᾶνε ρεγβυδάεά ΗἰπΊβεῖῇ τὸ 
ενδάς 41] γίϑκ Ὁ. ϑιΐεηςς. Ηἰβ8 τεπηοη- 
δίγδηπος ἰ8 Ὀαβεὰ οὐ {πεῖγ ἱπιρ]1εἀ οἱαὶπη 
το Κπονν ἴδε ἴανν : μὴ ὁ νόμος... ποιεῖ; 
1πεῖσ οὐη δοιΐίοπ 8 βυιβρίοἰουϑῖν Κα ἃ 
νἱοϊδιίοη οὗ ἴῃς ἶαψν. “ΤΌ οα65 οὖσ αν 
858 Ἰυάρπιοης οἡ {ΠπῸ βυϑρεοίβα ρεΐβοπ 
ἴοτγε ἰὲ ἢσβι ἤδᾶγβ ἢἰπὶ ἀπ κῆπον ννῃδὲ 

δε ἰβ συν οἵ ἀοίηρ δ᾽" Εοτ τῇς ἴδιν 
τερατάϊηρ ιτ|18 δεὲεὲ Ὀευϊ, ἱ. 16 δηὰ 
ϑιδρέεγ᾽βΒ Ῥαϊδεέίης, Ὁ. τοϑ, οἡὐ τῆς δά- 
ταὶ πϑιγαϊίοη οὗ )υδιϊςς. Τῆς Τςοπείγυο- 
εἴοῃ 8. βίπιρίε ; “τῆς ἴανν  ψΠΙοἢ τῆς 
ϑδπμῃδάγιπὶ δαἀπηϊηἰβιοσεὰ 18 τῆς ποπηΐπα- 
αἷνε τπτουρδουϊ.--- ετ. 52. ΤἼΐβ τε- 
ΤΑΟΠΒΊΊΔΠΟΣ ἰδ ἜΧδβρογαῖ ΡΥ ἴσας, δηὰ 
ἴυγη8ϑ ἴῃς Ὀἰξίετηεββ οὗ τπεῈὶ ΡῬματγίβαὶς 
ΡΑΓῪ οὐ Νιίοοάεπιιβ, μὴ καὶ... 

Ἰοϑῦε, ἔτοσῃ Ολλίεε, 
Ῥοδβεὰ ἴο Ῥεξίεπά νουσγ ςουπίγγτηδη ἢ 
ΩΓ Μκ. χίν. 70. ὃν τηῖβ {πεν ὈεῖΓαΥ 
ἰῆαι τπεῖὶγσ οὐαὶ ΠοΒΕΠ ν τνᾶβ ἃ τπεοὶν 
Ῥεγβοηδὶ πιδίίεσ, δπὰ οὶ ἐουπάεᾷ οὔ 
Ταγείι! ἜἌχαπιϊπδιίοη. “ϑεδγοῇ δηά εες, 
Ῥεσδαυδε [ογ "τῆαῖ Ἴ ουὲ οὗἩ Ο41Π|εὸ τδετα 
Ατῖβεβ ΠῸ ργσορῃεῖ." Ὅᾶμδι ἰβ, 45 ν εβίοοις 
ἱπιογργεῖθ, “" 641Π16εὸ ἰβ ποῖ τῇς τῶς 
ΠΟυΠΙΓΥ οὗ [Π6 ργορῃεῖβ : με οδηποῖ ἰοοῖκ 
ἴογ Μεββίδῃ ἴο Ἴοπὶς ἴτοτῃ ἱπεποε᾽". 
ΤΕΥ ονετγοοκεά τπ6 οἰγουπιδίδηςς ἴπ δὲ 
ους οὐ ἴνο δχοθριίοηβ ἴο {π|8 γυἷε εχ- 
ἰδιεά. 

Οβάρτεε ΝΠ11..-ὴνεσ. σ᾿ καὶ ἐπορεύθη 
ἕκαστος. .. Τς ροβίκίοη οἵ ἴπεβε 
ννοτάβ δἰπηοβὲ πεςεββίϊδίςϑδ ἴῃς υπάεσ- 
βιδηδίηρ ἴῃδὲ τΠς τηεπηθεῖβ οὗ (πε 54π- 
πεάγίπι τς γείεγγεὰ ἴο. Βιυϊΐ ἰῃ τη 5 οαβϑς 
1Π6 οοηίγαβὲ σοηνεγςὰ ἴῃ τῆς πεχὶ ςἴδυδβε, 
Ἶησους δὲ ἐπορεύθη, ἰ58 ροίϊηιἰεε8.---εἰς τὸ 
ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἰο ἰ[ῃς Μουηι οἵ ΟἸίνεβ. 
(7. Μι. κχχὶῖν. 3, χχνὶ. 30: ΜΚ. χίϊὶ. 3. 
Ποάριπρ Ργοῦαθὶν ἱπ τη ἤοῦθς οἵ 

--Ο ,οαὐπϑαμραιπαμ ---- 
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ΝἼΠΙ. τ. ἸΗΣΟΥΣ δὲ ἐπορεύθη εἰς "τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν" 2. .« Ζεκβ. χίν. 
Ὁ ὄρθρου δὲ πάλιν " παρεγένετο εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο» ἔεμαν. 
πρὸς αὐτόν- καὶ “ὁ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 
γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς 
“ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ, 4. λέγουσιν αὐτῷ, 
“Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη 1 “ ἐπαυτοφώρῳ μοιχευομένη. 
5. ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας ὅ λιθοβο- 

6. Τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες λεῖσθαι 3: σὺ οὖν τί λέγεις ; ἢ 

14. 
3. ἄγουσι δὲ οἱ Χπὶν. :. 

δν. 21. 

αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ ς ὙΝΊ εἰς 
Υ βοιχεὶᾳ ἕω Μι. ἱϊ. 

Αειδ 
ἰχ. 26 ()). 
Αεὺς χηΐ. 
τῷ; χν. 4; 
ΞΟΙΏΣΔΟΩΪ 
πρός οτ 
«πι. 

ἁ Μι. ν. :. αὐτὸν, ἵνα " ἔχωσι κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κάτω κύψας, τῷ ς Εχοὰ χχῖ!. 

ΕΝύα,. ν. 13. ξ1ϑ8δπι. χχχ 6. Ἀουϊ. χχίΐ. 24. Β χνὶ. 12. τ 7ο. 12. 

1 κατείληπται 18 τεδὰ ὃν ὟΝ.Η.Ε., κατειληφθη ὉΥ εαεὶν εὐϊίοτβ. [Ι͂Ὼ (δε οἰαδββίοβ 
ὈοΓἢ ἔογπιβ οοουγ; 8βε6 Κυρίκς δηὰ Νείτοδ. 

3 λιθαζειν ἰῃ Ττῦνν. Η.Ε. 

Ιμᾶζᾶτυβ, Ης τεϊυγηδά το ἰῆς οἰτν Ὀεΐογε 
ἄλινῃ (νεγ. 2) ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο 
εἰς τὸ ἱερόν. ΡΙαῖο, Ῥγοίαρ.,. 310 Α, 
τεοκοηβ ὄρθρος ἃ ρατὶ οἵ τῆς πίρῆι.---καὶ 
πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο, ἱ.4., ([ῃο56 ἀεβίρηδιεά 
ὁ ὄχλος ἴῃ τε ρῥτγεςεάϊπρ σπαρῖετ. ---καὶ 
καθίσας, ἀηά Ηε 5αἱ ἄοννη ἀηὰ Ὀερσδη ἴο 
τεᾶς μεσ. Βαυὲ τπὶ5 φυίεῖ ἀπά ρῥγοῆι- 
ΔὉ]6 ποὺυγ 'νᾺ8 Ὀτόκεη ἴῃ Ὀροη.--τνες. 3. 
ἄγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς .. . κατειλημ- 
μένην. Τὴ 5βογίδεβ ἀπά τῆς Ῥῃατγίδεεβ, 
ψ{80 ἰπ ἴπε βυπορῖίοβ σευ εν ἀρρεᾶσ ἃ8 
τῆς επεπιίςβ οὗ Ϊεβυβ, ὑγίηρ ἴο Ηἴτ ἃ 
ΜΟΠΊΔη ἴάκεη ἴῃ δάυϊτεγυ. [πὶ 1ἴ8ε 1 δὴ 
απίαννία! τπὶπρ ἴο ἄο, ἔοτ ἔπεν δά ἃ 
οουτὶ ἰπ Ψηϊοῆ τπς ᾿νοπιᾶη πιρῃξ να 
Ῥεεη ττεὰ, Οδνϊουδὶν ἰξ ννᾶ8 ἴο ἤπά 
οοοσαβίοη ἀραϊπϑὲ Ηἰπὶ παῖ ἴπον Ὁτουρδς 
Βεῦ; 86ὲ νεσ. 6. Τμεν Κπεν Ηδ νν88 
Ῥτοηε ἴο ἐοσρῖνε βίππεγβ.---καὶ στήσαντες 

. τί λέγεις ; “ Απὰ Πανίπρ δεῖ πεῖ ἰπ 
πὸ πιϊάϑι,᾽ ννῆογς δῆς οου]ά θὲ ννεῖϊ βεδη 
ὉΥ 411; ἃ πεεάϊεββ δπὰ βῃδπΊίεῖεββ ἢγε- 
1ἰπλίπατν, “παν 5αῪ ἴο Ηἰτη, Τεδοῆες," 
Δρρεδδίηρ ἴο Ηἰπι νν ἢ ἂη ἀρρεάγαηοε οὗ 
ἀείεγεηςςα, “ 1π|8 ννοπίδη πεσε ἢ88 Ὀδδη 
ΔΡρριεμβεπάεά ἱπ δάυ]εσυ ἰῃ ἴπεῈ νεσῪ 
οι", ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἰ8 {πε Ὀεῖϊετ τεδά- 
ἷπρ. Οτίρίπαδιν πιδδηΐηρ “ οδυρῃξ ἴῃ 
πε δοὶ οὗ ἐλεζέ" (φώρ), 1 οαπια ἴο τπηβϑῃ 
ἜΠΕΓΑΙΥ “ σΔΌΡδς ἴῃ τῆς δοῖ,᾽" τεά-πδηά. 
ἔδι Αἶβο, 88 ἴ8ε ἱπβίδηςεβ οἰϊςὰ ὃὉγ Κυρκε 
βῆον, ἱξ Ἰγεαυεπεῖν πιεδηὶ “ οἡ ἱποοη- 
τονοσῖ δῖε ενίάεηςς,᾽" “πιδηί ἔβαν ᾽". 
Τῆυβ ἱπ Χεη., 8»»πηῤ., (1. χ3, ἐπ’ αὐτο- 
φώρῳ εἴλημμαι πλουσιώτατος ὥν, 1 8ηὶ 
εν ἀθηεῖγ σοηνίςιϊς οὗὨ Ὀεῖπρ ἴῃ τ ἢ εδβῖ. 
86εε αἷβο ὑνειϊβιείη δπὰ Εἰβπεσ.-- -  οσ. 5. 
ἐν δὲ τῷ νομῷ . .. λιθοβολεῖσθαι. ἴῃ 
1μεν. χχ. το δηὰ Ῥευϊ. χχίϊ. 22 ἀεαῖῃ ἰ8 
ἢχεά δβ ἴδε ρεπδῖεν οἵ δάυϊεεγυ ; δὺυξ 
“ὁ Β[οΠΙηΡ " 45 τῆς ἕογιῃ οὗ ἀδαῖῇ 18. οηἷν 

βρεοϊδεά ψῆθη ἃ δείτοιμεά νἱγρίῃ ἰβ 
νϊοἰαϊεά, Πεῦξ. χχὶϊ. 23, 24. Απά {δὲ 
Καθθῖ8 μοίὰ παῖ ποτα ἀδδῖῃ βἰπιρῪ 
ΜΆΒ ΒΡΟΚδὴ οὗ, βίσαπριηρ Ψ88 πιεδηξ 
[“οπιηὶβ πιοσβ ἀϊοία 'π Τερςε βἰπιρ!ἰοἰτες 
ποῃ εβῖ ηἰδὶ βίγαηριϊδιο "]. [Ιἐ 8. δὰρ- 
Ῥοβεὰ ἐβεγείογε ἰδὲ ὉγῪ τὰς τοιαύτας 
ἴῃς δοσυβεῖϑ γαίεσ ἴὸ ἴῃ βρεςίδὶ οἶδββ ἴο 
ψΠῖςἢ τ 18 νοτηδη θεϊοηρεά. Τῆς 'νογάβ 
ἘΠεγηβεῖνεβ ἀο ποῖ βυρρεβὲ παῖ ; δηὰ 
ἰξ 18 θεϊῖεσ ἴο βᾷρροβε ἔδδὲ ἴπεϑς ᾿δινυεσβ 
ψ πὸ μά Ὀτουρδε ἴῃς νοσηδη υηἀετγβίοοά 
“ βἰοπίηρ  Μῆδη. “ ἀδαῖῃ " νἱϊπουξ 
ασίθοσ βρεοϊδοαίίοη ννᾶὰβ8 πιχεητίοπεά. 
8ες ἔυσῖποτ ἰη Γἰρδιίοοι δπὰ Ἡοϊιζηηᾶπη. 
--σὺ οὖν τί λέγεις ; “ὙνΠαϊ ἔπε βαγεβὲ 
Του ὃ" 481} ἴ ψεγα ροββίδίς ΗεἊ τηΐρῃς 
ξἶνε ἃ ἀεςϊδίοη ἀϊβετίηρ ἔγοπι μὲ οἵ τπ6 
ΑΥ.--αν τ. 6. τοῦτο . αὐτοῦ. 
“Απὰ τηϊ8 ἴμεν βαϊά ἰεπιριὶπρ Ηἰτὰ,᾽" 
Βορίηρ ἴδαὶ Ηἰβ Βαδίτυδι ρν νου]ά 
Ἰεαὰ Ηἰπι ἴο ἐχοπεσζαῖς ἔπε 'νοπιᾶπ. [“ 8] 
μερὶ διυιδδβογρεγεῖ, νἱάσγὶ ροίΐδσαϊ ϑιδὶ 
ποάδπηπιοάο «1581 Π1}}18,᾽" Οαἰνίπ. προσ- 

«δόκων ὅτι φείσεται αὐτῆς, καὶ λοιπὸν 
ἕξονσι κατηγορίαν κατ᾽ αὐτοῦ ὡς παρανό- 
μὼς φειδομένον τῆς ἀπὸ τοῦ νόμον 
ιθαζομένης, ΕὐτΠγπ 5.7] Ὑῆς ἀἰ!επηπια 

βιυρροβεά γῪ Μεγεσ ἰ8 ποῖ ἴο δε ᾿πουρᾷς 
οἵ. ὅ5ες Ηοϊιζπμᾶηη. Ὑπεῖγ ρἷοι ννᾶβ 
ἀπβυοοαββῆι ; [}ε818 88 Ηξ βαῖϊ (νοσ. 2), 
κάτω κύψας... γῆν, “"Ῥεπεὶ ἄοννη ἀπά 
Ῥεραῃ ἴο ντὶϊς ἢ Ηἰβ ἤἥπρεγ οἡ {Π6 
ετουπά,᾽ ἱπεϊπιδιῖπρ ἔθαὶ {πεῖς φυαβιίοη 
Ψουά ποῖ Ὅς δηβννεγεά ; ρεγῆδρβ αἷβο 
ΒοπΊ6 τπηδᾶβυσε οὗ (Πδὶ δι αγγαββηηεηΐ οα 
δοοοιηῖ οὗἉ “ βῆδτγηε οὗ ἰῃς ἀςεά ἰτβεἰ δπὰ 
ἴῃς Ὀγάζεη μαγάπϑδββ οὗ ἴῃς ργοβεουίζοσβ ᾿"᾿ 
Μ ΠΟ 18 ονετβίαϊεά ἴῃ Εεες Ηδοπιο, Ὁ. 
104. ὙἼΠα βογαρίπρ οὐ ἀγανΐηρ ἄρυτγεβ 
οὐ ἴδε ρτουηὰ ὑἹἢ ἃ δεῖς κ οὐ τῆς δηρεῖ 
.:48 Ὁδεπ ἰῃ την Τουπίγίεβ ἃ στ πο 
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δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν 7. ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτὸν, 

115 χίρ, τα; ' ἀνακύψας εἶπε πρὸς αὐτοὺς, 
χχὶ. 28. 

“.Ὃ ἀναμάρτητος ὑμῶν, ᾽ πρῶτος τὸν 

δὲ τι 15. λίθον ἐπ᾽ αὐτῇ βαλέτω." 8. καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν 
͵ Π μυδα χνιΐὶ. ἣν 

κὐγιμά νη. Τ᾽ 
9. οἱ δὲ, ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ τῆς ᾿ συνειδήσεως ' ἐλεγχόμενοι, 

τι. ἤοπι. ἐξήρχοντο Ἡ εἷς καθεῖς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν 
{ϊ. 15. 

1χνὶ. 8 
τὰ ΜΚ. χὶν. 10. ΟΡ ἑστῶσα. το. ἀνακύψας δὲ ὁ 

εν, 

ἐσχάτων" καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ 

Ἰησοῦς, καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν 

τῆς γυναικὸς, εἶπεν αὐτῇ, ““Ἡ γυνὴ,͵ ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροΐζ 
σου“; οὐδείς σε κατέκρινεν ; 11. Ἡ δὲ εἶπεν, “Οὐδεὶς, κύριε." 

Εἶπε δὲ αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, ““Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω" πορεύου καὶ 
5 μηκέτι ἁμάρτανε." 

1 γυναι ΤΙΝ. Η. 

8ν. 14. 

εχργεβδίοη οὗ ἀθ! θεσγαῖς βι!εηος οὐ 6πὶ- 
δαζγαββπίεηῖ. [ὅπερ εἰώθασι πολλάκις 
ποιεῖν οἱ μὴ θέλοντες ἀποκρίνεσθαι πρὸς 
τοὺς ἐρωτῶντας ἄκαιρα καὶ ἀνάξια, 
Ἑσυιηγπιῖι5.] [πἰεγεϑεὶπρ Ραββϑᾶραβθ ἃγα 
οἰιεὰ Ὁγ ΝΜ ειβιεῖπ δπά Κυρκε, ἴῃ οπε 
οὗ νης Ευτγίριάεβ 15 οἰϊδὰ 848 βαγίπρ: 
τὴν σιωπὴν τοῖς σοφοῖς ἀπόκρισιν εἶναι. 
-τνεῦ. 7. Τῇε 5ογίρεβ, ποννενεσ, ἀϊὰ 
ποῖ δοςεδρὲ ἴῃς ἰΐεπος οὗ |Ἂβϑὺβ5 45 δὴ 
Δηβνασ, ὑυϊ “ννεηῖϊ οὐ βκὶπρ Ηἰπι᾿". 
Ἑοτ τηϊ8 υβε οἵ ἐπιμένω ν ἢ ἃ ρατγιϊςῖρς 
ζ Αοῖἴϑ χίϊ. τό, ἐπέμενεν κρούων ; Δηΐ 5εε 
υττπηδπη 5 Ν.Τ᾿. αγανι., 257, 14.-. Απά 

δὲ Ἰεηρῖθ |εϑὺ5 {Πἰηρ Ηἰβ Ππεδά, 
βιἰγαϊ βῃεπίηρ Ηἰπιβεϊῇ, βαίὰ το ποι: Ὃ 
ἀναμάρτητος... βαλέτω, “Ἰεῖ (τῆς 
λυ 116885 οπα ἀπιοπρ γοὺ ἢἤγβε οαϑὶ ἴπῈ 
βίοπε δὶ μεσ. ἀναμάρτητος ΟΠΪΥΚ δέτε 
ἴῃ Ν.Τ. [Ιη ϑερε. Ῥευξ. χχῖχ. 1ο, ἵνα μὴ 
σνναπολέσῃ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀνα- 
μάρτητον. Ιἰ σῶη βοδγοοῖνυ ἤᾶνε ὕδεη 
υϑεὰ οη 115 οοσδβίοῃ ρθπεγαῖ!ν οὗ 8}] 5ίπ, 
Ῥυϊ ΨΓ} τεΐοσεηςε ἴὸ τῃε 5ἰη γτερδγάϊηρ 
ψ Ἐς ἢ ἔπετε 85 ργεβεηὶ αυδβιίοη,, οἵ δὲ 
ΠΥ ταῖς ἴο βἰπβ οἵ (ῃς βαπιὲ Κίπὰ, βἷπβ 
οἵ υπομαβεγ. ὙΠΕΥ ἅτε βυμπηπιοπεὰ τὸ 
)ιάρε τπεπιδεῖνεβ γαῖμεγ ἤδη τΠ 6 ἡνοπιδῃ. 
--Νεσ. 8. Ηδνίηρ 8ποῖ 1815 ἀῦγονν [6ϑ8 
Δραὶῃ βἰοορεὰ δηᾶ Ἴοπιίπυεά νντίτἰπρ οη 
ἴπε στουηά, ἱπεϊπχαῖτίης πὲ 80 ἕδσ 885 Ηὲ 
νν85 οοποεσηεᾶ τῆς τηδῖζεσ ννᾶβ οἱοββά. --- 
ψες. 9. οἱ δὲ. .. ἐσχάτων. “Απά 
δον Πεπ ἴμεν Πεαγά 1 ννεπῖ οὐδ οπε 
γ οπε, Ὀερίπηϊηρ ἔγοπι τῆς εἰ ἄθγβ πε] 
τῆς 451. [|ΤἉἩῇς ψογάβ νη οι ἔγὰγ 
ἀεϑοσίθςε {πε πιοῖῖνε οὗ 15 ἀερατγίυτς, καὶ 
ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, γα 
ἀεϊειεά ὃν Τινν.Η.Ε.] πρεσβυτέρων 
τείειϑ ποῖ ἴο ἔπε εἰάεγβ ὉῪ οὔϊος δὰϊ Ὀγ 
δρε. ΤΕΥ πδίυγα!ν τοοῖ ἴῃς Ἰεδά, ἀπά 
πε γουηρες πλεη ἀείεγεπειδ!ν δἱ]οννεὰ 
ἔπεπὶ ἴο ρᾷᾶ85 ἀπά τεη ἐοἰϊοννεάὰ. Ὑῇυ5 

πῶς Ὁ -- 

3 ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροι σον οπιίτεὰ ὃν ΝΗ Ε. 

κατελείφθη μόνος... ἑστῶσα. ε5υ5 
Μν85 Ἰεξϊτ βἰεἰίηρ δηὰ ἴῃ6 ννοπτδη βἰδπάϊηρ 
Ῥείογε Ηἰπι. Βυϊῖοηὶν ἴῃοβε ννου]ὰ γειίγε 
ΒΟ δδάθεεη οοποεγηδά ἰη τῆς δοουβδιίοη : 
τῆς ἀϊδείρίεβ ἀπά ἔποβε ψνῆο δὰ ὑτε- 
νἱουθῖὶγ Ὀεδεη ἰἰβιεπίπρ ἴο Ηἷπὶ νου 
τετηδίη.---Ν ες. το. ἀνακύψας. .. 6505, 
παρ Ηἰ8 μπεδὰ δπὰ βεείηρ ἴδδε {πε 
ΜΟΠΙΔΠ ΜΔ5 ἰεῖς δἰοπε, βᾶυβ ἴο δεῖ: 
Ἢ γυνή... . κατέκρινεν; “νοπιδη,᾽" 
ποπλίηδίίνα ἴογ νοςζαῖίνε, 45 ἔγεαιεπίΥ, 
δυϊ 8εεὲ ογίεοαὶ ποῖς, “ νμεγα ἅτε ἴπεν ὃ 
Ὀιὰᾷ πο πιδῆ οοπάεπιη ἴπος δ᾽" ὙὍΠδὶ 15, 
48 πὸ οπα βῆονῃ Πίπηβεῖέ σεδὰν ἴο 
Ὀερσίη ἴῃς βιοπίηρ ὃ--νες. τι. Απὰ 586 
βϑιά: “Νοὸ οπε, [οτὰ ᾽".--Εἶπε.... 
ἁμάρτανε. “Νείϊπες ἀο 1 οοπάεπιῃ 
1Π66,᾽" τΠδὲ ἰ5, ἀο ποῖ δάϊυάρε ἴπεεὲ τὸ 
δίοπίηρ. τΤῇῆδι Ηεδ ἀϊά σοηάεπηη ἢεσ 5ἰπ 
νν85 βῆονη ἰπ Ηἰβ ψογάβ μηκέτι ἁμάρτανε. 
Ὑπετγείοτσα Αὐρυβιίηε βαγβ: “το εἰ 
Ποπιίπυ5. ἀδπιηανὶς, βεὰ ρεοοδῖυπη, ποη 
ὨΒοπιίπεπὶ "ἢ. 

νγν. 12-2.ὅ.0 Ἄἕέδιις ῥγοεϊαίπις Η Ἰνιςεῖῇ 
ἐμὲ {ιὶσλὲ ο7 ἐξέ γον ]ά.--Ν ετ. τ2. Πάλιν 
οὖν. “Αραὶπ ἐπετείοτα [6808 βρᾶκε ἴο 
1πεπὶ ᾿᾿; “ δρδίη " γείεβ 5 Ῥδςκ ἴο νἱΐ. 
37. [ὔςκε ἀπά οἴποῦβ βδυρροβε ἴδδῖ τῆς 
ςοηνεγβδίίοη ΠΟΥ τεροτγίεἀ ἴοοῖκ ρἷδςε ου 
5οπὶῈ ἄδγυ αἰϊεσγ {πε ἔεαϑί : δι πεῖς 8 ΠΟ 
τεάβοη ψνν ἴξ βδουϊὰ ποῖ ανε θεεπ ου 
πε βᾶπηε ἄδυ δ8 {πδὶ γεοογσάβά ἴπ ςῇδρ. 
νι, ὙΤδς ρΐδοες, ἃΞἩ Ψψα τεδὰ ἱπ νεῖ. 
20, ννἃ8 ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, “π΄ (δε 
Ὑτεδβιγυ," ψΒΙΟἢ ργοθδΌΪν τν88 ἰάδπτὶςαὶ 
ψ ἢ ἀπε οοϊοππδάς γουπὰ {πε “ ουτ οὗ 
πε ννογηεπ,᾽" οἵ γυναικωνίς, “π᾿ ΨΠΙΟὮ 
{πε τεςερίδοϊεβ ἔογ Ἵσπαγίξαδὶς σοπιγίδα- 
τίοπβ, τῆς οι: δι εὰ δλοῤλανγοίμβ οἵ 
"ἀταπηρεῖβ,, ννεῖς ρἰδοςὰ ᾿ (Εἀοτγβῃείπι, 
1 οΓ Ολιγὶςέ, ἰἰ. 165). Εἀεγβμείπι 880- 
Ροβε8 παῖ ἤεγτε τῆς Ῥῃδγίβεεϑ νου 
ἃἰοπα νεπίυτς ἴο βρδᾶῖ. Τὴῖβ βεξῃ} 
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12. Πάλιν οὖν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε λέγων, “Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς 

τοῦ κόσμου ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ, οὐ μὴ περιπατήσει ἷ ἐν τῇ σκοτίᾳ, 
ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς." 13. Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, 

“Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς " ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής." 

14. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 
ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου - ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον, καὶ 
ποῦ ὑπάγω" ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι, καὶ ποῦ ὑπάγω 
15. ὑμεῖς “κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε" ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. 16. ὁ Οος. χὶ. 

καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγὼ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής 2 ἐστιν - ὅτι μόνος οὐκ 

1 περιπατήησὴ ἱπ Δ ΒΕΟΘΚΙ,; ΤΑ. ἴῃ ΕΗΜ. 

3 αληθινη ἴῃ ΒΟ], 33; ἀληθὴς ἰη ἐϑ. 

Βοδσοεῖγ οοπδίβίεπε ἢ ἴῃς παγγαῖῖνε. 
ΤΠ6 δηπουποεπηεπέ πηδάθ Ὁν [6515 ν" 88, 
᾿ἘἘγώ εἶμι τὸ φῶς τοῦ κόσμον. Νοίν- 
βίδηϊηρ Μεγοσ δπά Ηοϊιζηιδπη ἰϊ 566 Π185 
ποῖ ὑπ|1Κεῖγ ἐπδὲ τῆϊ8β υἱέεταπος νν858 
ΡῬιτοπηρίεὰ Ὀγ πε βυγηθο  8πὶ οὗ ἴῃς ξεαϑβί. 
Αςοοεάϊης ἰο ἴῃς ἼΑἰπηυᾶ, οη ἐὐενν πἰρῃὶ 
οἵ ἔπε {εαϑὲ {πε Οουτὶ οὗ ([Πς ΝνοπΊεη ννᾶ8 
Ὁγ ΠΑ πεῖν ΠΙυπιϊμαῖεά, ἀπά τπε πίρπῖ, 
δοοογάϊηρς ἴο ννεϊβίειπ δηὰ οἴπεσβ, νᾶ 8 
Βρεπὶ ἱπ ἀδποίπρ δἀηὰ ἐεβείνιγ. τΤηὶβ 
ὈΣΠΠ πὶ Τρ τη ρ' ἡνα8 ρεγθδρβ ἃ πιεπηοσγίαὶ 
οὗ τε ῬΙΠατ οὗ Εἴτα ψῃϊοῃ ἰεὰ τῆς 
Ιβγϑθὶ [68 νυν 116 ἀννε!!πρ ἰπ ἰθηῖ8. ΤῊ 8 
ἰάεα ἰ6 ἑδνουτεᾷ ὈΥ τῇς τνοτάβ τυ ῃϊοἢ 
Τοῖϊονν ἀπὰ ψῃϊοἢ ἀεβογῖίθε μον ἴῃς ἰπ- 
ἀϊνϊάυαὶ 'Β ἴο επΐου τπς ᾿ἰρμε ἱππογεπέ ἴῃ 
]εβυβ: ὁ ἀκολονθῶν ἐμοί, “πε {δαὶ 
οΠ]ονν5 τῆς "3. {|1Κκὰ τῆς Ῥαβκεὶ οὗ ἥτε 
δυηρ ἔτοτὴ ἃ ροΐβς δὲ ἴπε ἰεηὶ οἵ πὸ 
«πίε, τῆς ρΡΠΠΑτ οἵ ἄτα τηδυκεά (ἢ οδπιρ- 
πᾷ στουπὰ δηᾶ δνεγυ πιονετηεηΐ οὗ ἴῃ6 
Βοβϑῖ. Απηά ἴῇοβε ψῆο δεϊϊενε ἴῃ ΟΠ τὲ 
δανε ποῖ ἃ σμαζῖ Ὀδὰϊ ἃ ρυϊάε ; ποῖ ἃ πτὰρ 
ἴῃ ΨΠοΒ ἈΠΕ οἂπ ρίοκ οὐἱ {πεῖς οὐνη 
τουῖς, Ὀυϊ ἃ Πρμξ ροὶπρ οη δεΐογε, νυ οἢ 
ΠΕ τηυβὲ ἱπηρ! ΠΥ ἴο!ον. Ὑῆυβ. οὐ 
μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ““ 5881] 
ποῖ ψ1κ ἱπ τῇς ἀδεκ᾽"; οὐ Μι, ἵν, τό. 
Τῆς Μεββίδῃ ινᾶβ ἜἼχρεοϊθά ἰὸ βοδίϊεσ 
1ῆ6 ἄλγκηεθβ οἵ τῆς Οεπιῖεβ, Κ Τυχ εϑὶ 
ποπιεπ Μεβϑίδε ᾿" (ἰἱρῃηοοιῦ), ἀλλ᾽ ἕξει 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς, δυϊ 5141} ανε ἰΐρδὲ 
βυοίεπι ἕοσ τῆς πίρῃεβε ἑοτπὶ οὗ [1ς. 
ΤΠε παδίορουβ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, τὸ 
ὕδωρ τ΄. ζ. 5βῇον δαὶ ἐπε ἰἰρῆξ οὐ [πὶ 
τηδῶπϑ ἴδε ἰΐρῆξ ΠΟ ἰ5 πεεάξῃ! τὸ 
τηδϊπιδίη βρί τι] 1 π.---Ν εσ. 13. Τὸ 818 
τῆε Ῥηδλτείβθαβ, δϑαῖπρ' ΟἹΪγ 56}. δϑβεγιίοη, 
τορὶγ: Σὺ... ἀληθής. Α ἴοτπιΑ] οὈ]εο- 
τἴοη ; οὖ ν. 31. Βυῖ ἔπεα διϊετηρὶ ἴὸ 
ΔΡΌΡΙΥ ἴξ πεῖα ΟἿΪΥ βῆοννβ ποὶν ἔδγ (ἢε 
Ῥμαγίβεεβ ννεσς ἴσοπὶ Ἴνεη σοποαϊνίηρ ἴῃς 
ςοπάϊιϊοπβ οὗ ἃ ἴσὺς τενεϊδιίοη. ΤΏΘΥ 

“ΕΓ 511] ἴῃ ἐδ τερίοη οὗ ρεάδαπεὶς συῖεβ 
δηὰ οχίοσπαϊ ἰεβίβ. --νεῦ. 14. 7|ςβι8 
τερῖϊε5: κἂν... ὑπάγω, ““ενεη 1 
νηε55 οὗ Μγβεῖξ, ΜΥῪ νυν π 658 5 ἴσας ᾽ς 
Τῆς ἀϊβετεηςε δεΐψεεη καὶ εἰ ἀπὰ εἰ καί 
5 οἰθαγὶν βίαίεξά ὈῪ Ἡεγπιάπη οἡ Νίρεσ, 
822; ΚΙοίΖ οὐ Ῥενασίιβ, 510 ; δηά ἰ5 ἴοσ 
{δε πιοβὲ ραγί οὐβεσνεά ἰπ ΝΘ. Οχ τὰ 
ἴανν τερυϊδιῖὶπρ τεβεϊπιοηγ, ΜΉΘ, ννᾶ8 
τηεδηὶ τηεγεῖν ἴογ σουτίβ οὗ ἰανν, 5ε6 νοζ. 
31. ὙΠ εχρτγεββεά ἐγώ ἱπάϊςδίεβ [πὲ 
Ης ἰβ δὴ εχοερίίοη ἴο ἴῃς τυΐε ; τῃ6 
τεάβοη δεὶπρ Ὀεσαυδε Ης Κπονβ νἤεηςα 
Ηε οοπιεβ ἀπά νῆΐϊῖπεῖ Ηε ροεβ, ὅτι οἶδα 
“ν΄. ὑπάγω. Ης Κπον»β Ηἰδ ογἱρίη δπά 
ΗΪ8 ἀεβιίηγ. Ης Κποννβ Ηἰπιβεὶξ, δηὰ 
τῃετγείοσε τῆς τυΐες πιεπιϊοπεὰ ἢ88 πὸ 
ΔρΡ Ἰςδιίοη ἴο Ηπη.--- πόθεν ἦλθον σάπποῖ 
οὐ σουτδε ὃς τεβίσγίςιεὰ τὸ Ηἰβ βαγίῃ] Υ 
οτἱρίη. ΗςἊ Κποννβ Ης ἴἰ5 ἔτοπη αοά, 50 
ὑπάγω τείετϑβ ἴο Ηἴ5β ροίπρ ἴο σοά. ΟΚ 
ΧΙ, 3. Μοτϑονεσ, Ης ἰ5 οοτηρεῖϊεά τὸ 
νἱῖπεβ5 ἴο Ηἰπιβεῖξ, Ῥεσδυθε ὑμεῖς οὐκ 
οἴδατε... . ὑπάγω. Ηε Αἴοπε Κπενν 86 
πῃδίυτε οὐ Ηἰβ πργίββίοη, γεὶ τὶ θεῆονεβ ἴὸ 
Ὅς Κποννῃ ὈΥ 411 πιεη ; ἱπειείοτε Ηδ τηυβὲ 
ἀεοίατε Ηἰπηβε. ὙΠῸν Νουϊὰ πο ἄουδὲ 
ᾶνε τερ ἰεά, 88 ἰογπ)εῦὶγ, νἱΐ. 27, ΜΚ. 
νὶ. 3, ἴῃαξ τ1πὲγ ἀϊά Κπον νῆεπος Ης 
48. Ὑπεγείοτες Ηε τεπιὶπάβ ἔἤετη ἔμπας 
ΠῈῪ υάρε ὉΥ ἀρρεδίδποεβ οη͵ν: ὑμεῖς 
κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε. ΤἼΕΥ δά οοη- 
διτυϊεὰ τΠαπιδεῖνεβ Ηἰβ Ἰπάρσεβ, δηὰ {ΠῸ Ὺ 
ἀεοϊἀεὰ ἀραΐπδὲ Ηΐπι, θεσᾶυϑε " δοςοιά- 
ἱῃρ ἴο ἴῃς ἤεβῃ ᾽" Ης ννᾶβ θόση ἴῃ αδίπεε, 
νἷϊ. 52. “Εοϊ τὴν ραγί," ΗἜ βαυβ, “1 
ἡυάρε (ςοπάεπηη) ἢο οηε ᾽᾿ ; ἐγὼ οὐ κρίνω 
οὐδένα. Α5 ἰξ Ἡς 5αἰά, “1 οοπῆπα 
ταυβοῖξ (νεσ. 16) ἴο υνἱϊηεββίηρ, δηὰ ἀο 
ποῖ 5[ξ ἴη Ἰυάρτηεης," οὐ 11. 17. “Βυῖ 
ὄνθη 17 1 ἀο Ἰυάρε (45 ΠΊΥ ΝΕΙῪ ἄρρεδ- 
8Π06 ἈΠΊΟΠΡ γοῖ γαβ}}}15 ἴῃ Ἰυάρτηεπξ, 111. 
18-το, ν. 22), ΤΥ ᾿υάσηπιεηξ 15 ἴγυε ; {ΠεΙἅ 
ἰδ πο ἔεδσ οἵ [15 Ὀεὶπρ πιεγεῖν βυρεγῆςίαὶ 
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εἰμὶ, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΨΠΙ. 

17. καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τᾷ 

ὑμετέρῳ γέγραπται, ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 
18. ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ 
πέμψας με πατήρ.᾽" 

Ῥ Υἱ!. 28, 

19. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, “Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ 

σου; ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, ““ Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα 
βου εἰ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἥδειτε ἄν." 20. Ταῦτα τὰ 

«Μκ.χί! “τ. ῥήματα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ “ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ 
Νεδ. χίϊϊος 

τ νἱΐ. 30. 
αἰϊ. 4; νἱῖ. 6, 

30. 
τ χε, 33. 

α ἶν.29. οὐ δύνασθε ἐλθεῖν." 

ἱερῷ - καὶ οὐδεὶς " ἐπίασεν αὐτὸν, ὅτι "οὕπω ἐληλύθει ἡ ὧρα αὐτοῦ. 
21. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “᾿Εγὼ ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ 

με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε - "ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς 
22. Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ““" Μήτι ἀποκτενεῖ 

ἑαυτὸν, ὅτι λέγει, “Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν ; " 

οσς ρῥτεὐυάϊςε, Ὀδοδυδε 1 ἃπὶ ποὶ δίοης, 
διϊ 1 δηὶ ἱπβερδσδῦγ υπίϊεά το δε 
Ἐδῖπεσ ΠΟ δβεπί πε." ΟΥ̓ ν. 30, “45]ὶ 
ὨεαΓῚ ἠυάρε᾽". Ιπ Ρίγᾳε Αδοίξ, ἵν. 12, 
Ε. ΙΒῃπηδαὶ 18 οἰϊςὰ : “Ηδ υβδεὰ ἴο 5Δγ, 
͵υάρε ποῖ δἴοπε, ἴοσ ποπὲ τΔῪ ἰμάδε αἴοηα 
βᾶνε Οπε".-- εσ. 17. καὶ ἐν τῷ νόμῳ 
«ον πατήρ. Ηετεΐμτηβ ἔτοπ “ )υάρίηρ ἢ 
το ““νἱξηοββίηρ," δπὰ Ηε πγαϊηταὶηβ {παῖ 
ΗἱΪ8 νΐῃεβ8 (νεσ. 18) βαϊτίβῆςβ Ὡς Μοβαὶς 
ἴανν (Ῥεαξ. χνὶϊ. 6, χῖχ. 15) Ὀεσαυβα ννῆδὲ 
Ηε νυ ϊέπεββεβ οἵ Ηἰπηβεῖ 15 σοηβεπιεά ὉΥ 
τῆς Εδίπες τμαὶ δεπὶ Ηἰπι. Τα πϑίυσα 
οἵ 115 ννϊῖπεβ5 ννᾶ8 ρίνεη ἔν δὲ ν. 37- 
47.--ἐγώ εἰμι ὁ ρῶν... Εἰεϊά 
τιδίπιδίηβ {πὸ ΑΝ. “1 δἂπὶ οὔς ἱπᾶὶ 
θεδγεῖῃ υυἰπεβ8,᾽" ἀραίηβὲ τῆς ΕΝ. “1 
πὶ Ηε τῆδῖ θεδγεῖῃ υνῖ Πα 585; ἐγώ εἶμι 
Ῥεΐπρ ἐᾳυΐϊναϊεηι ἴο “ ὙΒετε ἰβ  οσ κ"1ὶ 
ἰβ8 1, ΜΙβίεὰ ρεσμαρβ ὉγΥ ἴῃς Ιοτγά᾿ 8 
υ8ς οὗ ἀνθρώπων (νετ. 17), ἴῃς ῬΠΑτίΒεε5 
δὲ (νεσ. 190); Ποῦ ἐστὶν ὁ πατήρ σου; 
“ Ῥίγεπη ΟΠ γίβεὶ σαγηα! ες δοοερεζυηῖ "ἢ 
(Αυρυδβεῖπα), (πεγεΐοτε ἴπεν ἀϑκ ῆοτα Ης 
15 (δὲ 1Π6Ὺ πᾶν δβοεγίαίη νπδὶ Ης Πᾶ8 
ἴο 580 στεραγάϊπρ [6818 85 ἰξ {πεν βαϊά : 
ΑΕ 15. 411] νεσὺ ννῈ}} δ] ερίηρς τπᾶῖ γοῦ 
Ὦανε ἃ βεοοπὰ υνἱῖπεββ ἱπ γοὺσ Εδίπεγ ; 
Ῥυϊ ἤετε ἰ8 Ης }᾽" Τῆς ἰάεα οἵ Ογεὶ] 
τῆδιὲ ἰτ ᾿νᾶ5 ἃ οοδγβε δ᾽ υϑίοη ἴο Η]5 Ὀιγιὴ 
8 ουξ οὗἩ της ᾳιεβιίοη, δηὰ Ουτὶ! ὨἰπΊβ οὶ 
ἄοεβ ποῖ ρὑγέββ ἰξ. 7εβὰ8 στερίϊεβ : Οὔτε 
ἐὺς ἤδειτε ἄν [οτ ἂν ἥἤδειτε]. ΤΕΥ 
οὐρῆὶ τὸ ανὲ Κποννη πο Ηε πιεδηΐ ὉῪ 
ΗΙ8 Εδίμογ δῃηὰ νῆοσε Ηὀἐδ νδβ8; δηά 
{Πεῖγ ἤορεῖεβ5 ἱρηοόγαησε [εδι18 οᾶπ ΟὨΪΥ 
ἄερίογε. ὙὙῆον ῥγοίεββεά ἴο Κπονν [εβι8, 
δυῖ παά {πεν Κπονη Ηϊπὶ ἴμεν Ψψουϊὰ 
περδβϑβδσγιὶν ἤανε Κπονη τῆς Εδίπεσ ἴῃ 
νῆοπὶ Ηε ᾿ἱνεά δπὰ ψῆοπὶ Ηδ τερτε- 
βεηϊεά, Τῆεῖγ ἱρηόσγάᾶηςα οὗ τῆς Ἐδίπο 
Ῥίονεβ {πεὶγ ἱρπογδηῆςε οἵ 681.8.--- Ταῦτα 
«νον ἱερῷ. Οἡ γαζοφ., βεὲ νετ. 12. Εὐτῆγ- 
Γαΐ 8, 45 5.4], ἢ118 τῆς Ππ41] οὐ ἴῃ Ὠεδά: 

“Ταῦτα " τὰ παῤῥησιαστικά. ἐπεση- 
μήνατο γὰρ τὸν τόπον, δεικνύων τὴν 
παῤῥησίαν τοῦ διδασκάλου. “Βυϊποοης 
Δρργεμεπάεὰά Ηἰπι, θεσδυβε ποὶ γεῖ νὰ 5 
ΗΙ5 Ποὺ φοπΊα.᾽ Ηἰδ5 ἱπηπηΠΙΕν ν᾽ 85 51} 
ἴδε πόσα γεπηδγκαῦῖς οἡ δοσουηὶ οὗ πὰ 
Ριοχίγα τυ τὸ πε σματηρασ ψνῆετε τπὰ 
ϑαπμεάγιπι Βα 115 βιττἰηρβ, ἰπ ἴῃς βουτῃ- 
εαϑβὲ σοσπεῦ οὗ τῆς Οουτιὶ οἵ τῆς Ρτίεβίβ. 
8ες Εἀεγβδείπ 8 1} οὗ ΟἈγὶσέ, ἰὶ. τὸς, 
ποία. 

γν. 21-3.ο. ηνγίλον εοπυεγεαίίοη τοὶ 
ἐπε ειυς, ἐπ τολϊολ Ἄεσδες τσαγης ἐμέν 
ἐμαί Ης τοὶ! ποὲέ δὲ ἰοηρ τοῖἐκ ἔμενε, 
απὰ ἐλαΐ μηἰ655 ἔδιον δείϊευς ἐπεν τοῦ ἱἱ ἀὲε 
ἐπ ἐλιεὶν δἰηι5. Ὑὴεν τοῦ! ἄποῖσ ἐλμαΐ Ηὶς 
τοϊέμδος ἰς ἐγμε αὐίεν ἐπὲν δαυε ἐγμεϊβεα 
Ηἰἴἶπι.---ψετν. 2. Εἶπεν οὖν πάλιν. Οπ 
Δποίδεγ οοςδδίοη, Ὀὺϊ νυν βεῖπεσς ἴπε βᾶπια 
ἀδυ (Οτίψεη) οὐ ποῖ ννεὲ ἄο ποῖ κηονν, 
Δἰπουρῃ, ἃ8 [υἴοκε ρμοϊπί8 ουΐ, ἴῃς 
αὐτοῖς ἔάνουτβ Οτῖρεπ᾿ 8 νίενν, [εϑ05 βαϊὰᾶ : 
Ἐγὼ ὑπάγω. .΄. ἐλθεῖν. ΤΗὶβ τε- 
Ῥεδῖβ νὶϊ. 34. ἢ ἐπε δά ἀϊτίοη “ ἀπά γε 
5811 ἀΐε ἱπ γοὺγ βίη": {.ἐ., υηάεϊνετεά 
ΌΥῪ ἴῃε Μεββίδῃ, ἰπ ἴπηε θοπάδρε οἵ κἰπ 
δηὰ τεαρίηρ [18 στο, Ηε δάάς ἴδε 
τεᾶϑοη ΨΥ πεν βμοιυϊὰ ποῖ ἢπὰ Ηἰπὶ 
(τ΄. νι]. 34): ὅπου... ἐλθεῖν. Ηε ροεβ5 
ἴο Ηἰ5 Εδΐπες δπὰ {πιπὸῦ τπδῪ σλπηοῖ 
ΤοπΊς, ἰἦ τπὲν ἄο ποῖ Ὀεϊϊενε ἰη Ηΐπ1.-- 
Ψεῖ. 22. Α8 Ὀεΐοτε, 80 πον, ἴῃς [εν 
[Αἱ] ἴο υπάετβιαπὰ Ηἱπιὶ, απὰ δβκ: Μήτι 
τον ἐλθεῖν, “ἍΨΠΙ Ἠς ΚΙΙ Ηἰπιβεῖϊ , 
εἰς. ὃ" τον ραϊπεγεὰ ἔγοπι ἴῃς ὑπάγω 
τῃαῖ {πε ἀεραγίυγε Ηε βροῖκε οὗ ννὰβ Ηἰ5 
ονγη δοείοη, απὰ τῃουρῆς ἴπδὶ ρεῦθδρβ8 
Ηξε πιεαπὶ ἴὸ ρυῖ Ηϊτηβεῖῦ ὈῪ ἀσλῖῃ 
Ῥεγοηὰ {πεῖν γᾶς. Μδην ἱπιεγργείεῦβ, 
ἐνεῃ ὑΝεβίοοιε δηὰ ΗἩοϊιζηιδηπ, βδυρροβα 
1ῃδι τῆς Πε11} οὗ βυϊο!ἀε5 ἰ5 πιδαης ὃν τῇς 
Ρίδοε ψἤεσε ἴΠεῪ οου]ά ποῖ σοε. Τδῖβ 
8 τεξυιϊεὰ ὃν Ἐδετβῃεὶπὶ (11. 170, ποῖ) ; 
δηά, Ὀεβίἀ6β, ἴῃς πηεαπίηρ οὈνι οὐ ΒΥ ἰβ, 

-.--ππππ 
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23. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “ Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστὲ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω 
εἰμί ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστὲ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου. 24. εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν " 

ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἶμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 
ὑμῶν." 25. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, “Σὺ τίς εἴ; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

6εα. ΧΙ. 
Ἰησοῦς, ““" Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 26. “ πολλὰ ἔχω περὶ ἥ 2... κα. 
ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν - ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ὗν, 12. 

1 ΝΗ. τεδά οτι 88 ὁπα ννοτὰ δηὰ ρίδος ροϊπὶ οὗ ἰηϊεσγσοραίίοη δὲ (ῃς δηὰ οὗ τῃ68 
οἴδυβε. 

1πδῖ 48 πον πὰ πο ἱπιεποη οἵ ἁγίηρ, 
Ηΐβ βυρροβεά ἀδαῖῃβ νουϊὰ ρυὶ Ηἰπὶ 
Ὀεγοηά τμεὶς γεϑοῦ.---νετς. 22. Βυὶ ἀϊ5- 
τερατάϊηρ τῆς ἱπιεσγυριίοη, ἀπά νυν βῃϊπρ 
τότε οἰεαεῖν ἴὸ βῆον ψὮν {πεν οουὰ 
ποῖ ἴοϊονν Ηΐπι, δαπὰ ννβδαὲ Ἵοηπδιϊυϊεὰ 
(δε ταδὶ βεραγαιίοη ἴῃ ἀεβιίπν Ὀεΐννεεπ 
Ηἰπὶ δπὰ ἰμεπὶ, Ης βᾶγβ: Ὑμεῖς... 
τούτον, “Ὑου Ὀεΐοπρ ἴο ἴδε (Πϊηρ8 
Ῥεῖον, 1 το {πε τη ρ8 ἀῦονε : γου γε οὗ 
118 ᾿νοῦ, 1 δπὴ ποῖ οἵ {π|8 ννοτ]ά "". 
Τῆς ἵννο οἰδυβεβ Ῥαίδηςε δπὰ ἱπίεγργεῖ 
Οτς δποῖμπεγτ : ““τπίηρθ θεῖον " δεὶπσ 
Ἔαφυίϊναϊεηι ἴὸ “118 νοτῖά "Ἅ, [Ια 88 
Ῥεσδιβε ἐπῖὶ8 βο παίυγα!ν βερδσζαῖεά 
τπεπὶ τοπὶ Ηΐπὶ δὰ Ηἰΐβ ἀδβιϊηυ δπά 
Ὀεοδυβε τπεῖς ἀεδβιϊπΥ ννγὰ8 ἴμδῖ οἵ τῆς 
νου πὲ Ης δαὰ νναγτηεά {πεπὶ.---ῦεσ. 
24. εἶπον οὖν. .. ὑμῶν. ““ὙΠετείοτε 
βαϊά 1 υπῖο γοι, γὲ 5}411 ἀΐε ἰπ γόους 
5βἰπ5." τΤῇς επιρμαιϊὶς ννοτὰ ἷβ8 ποιν 
ἀποθανεῖσθε (ω,. νεῖ. 12); ἴπε ἀεδίγυς- 
τίοπ ἰ8β 1ἴ8ε16 μὰς ἱπ τῆς ἐογεστουπὰ 
(Μεγεσ, Ηοϊιζσηδηπ). “Εογ ὑη1655 γα 
Ὀεῖίενε τῆδὲ 1 ἂπὶ Ηδ, γὲ 53Π4]], εἴς." 
Ὑνπδι πον ννεγε γεαυϊγοὰ το Ὀαϊΐανε 18 ποῖ 
εχρ] οι εἶν διδιεά (566 τπεὶγ φυεβείοη, νετ. 
15), ἰξ ἰ8 ὅτι ἐγώ εἶμι “ τπαὶ 1 4πὶ,᾽" ΠΟ ἢ 
ΜΜνεβίοοῖξ βίρροβεβ μᾶ5 ἴῃς ργερηδηΐ 
πιεδηΐηρ “ τδῖ 1 δπὶ, τπδὲ 'π πη 15 ἴῃ 6 
ΒρΡΙΐηρ οὗ Πππῖ ἀπὰ Ἰΐρῃι δηὰ βίγεηρίῃ "; 
Ῥυς τΠ|5 Βολγοεῖν 8118 ἴῃς ςοηϊεχί. Μεγεσ 
ΒΌΡΡΟΞεΒβ ἴῃδι Ηδς πηεᾶῃβ “"1μδὲ 1 ἅγὴ ἴῃ6 
Μεββίδι ". Βυῖ ϑυγεῖὶγν ἴτ τηυβὲ τεΐεγ 
ἀϊτεςιγ τὸ πᾶ Ηξ [88 7υ8ὲ ἀεοϊαγεά 
Ἡ!π86 7 τὸ θε, “1 δπὶ ποῖ οὗ 8. ψοτὶά 
δυῖ οὗ τῆς τῃΐϊηρ5 αδονε ᾽" [“ πᾶπ)! ἢ ἀετ 
ἄνωθεν ϑιαπ)πιεηάς ; ἀϊε 4] πιϑομεϊδεπάς 
Ῥετγβδπιςῆκεῖς, Ἠοϊιζπιαηθη]. Τῆΐ5 
ὈεΙΙεῦ ννὰ8 παοαββασυ δεοᾶυβε ΟΠΪΥῪ ὉΥ 
διϊδοπίηρ τπειηβεῖνεβ ἰοὸ Ηἰβ ἐεδοῃίπρ 
δπὰ ρεζβϑοη οουϊά {πεν Ὁα ἀεοϊϊνεγεά ἔγουι 
{πεῖς ἰἀεπιϊβοδιίοα τυ τ 18. ψνοτ]ά.--- 
ΨΜεῖ. 25. ΤῊϊβ οἷν δάάβ8 δεν] άδεγπηεπὶ 
ἴο {πεὶγ πιηᾶ, ἀπά ἴῃδγ, ποῖ “Ῥεῖ δηά 
ςοπιεπιριυοιβὶν ᾿" (Μεγεγ, Ν εἶϑβ, Η οἱ Ζ- 
πλδηπ), δὰ ΜΠ Βοπὶα βῃδάς οἵ ἰπὶι- 
Ῥδϊίεποε, δε: Σὺ τίς εἶ; “ὙΠΟ δγὲ 

ὙΠου δ᾽ Τὸ {π|8 1εβὰ8 τερίϊεβ : τὴν 
ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. ὙΠεβε 
Ψογὰβ ἃσα τεπάδσεά ἱπ ΑΝ. “Ἔνδῃ ἐλφ 
δαριε ἴῃδῖ 1 8αἰἃ υπίο γοι ἔσγοπὶ ἐπ6 
δερίπηϊηρ; δηὰ ἱπ ΚΝ. “ Ενεη τδαῖ 
ΨΠΙΟΘΒ 1 πᾶνε 4150 βρόκεη πὑπίο νου ἴσοπὶ 
1πε θερὶππίπρ". Τῇὴς ατεεῖς Βδίμοσβ 
υὑὑπάἀετθιοοά τὴν ἀρχὴν 45 εαυΐϊναϊεης τὸ 
ὅλως, ἃ πιεδηπίηρ ἰξ ἐγεαυεπν Ὀεδζβ ; απά 
1 ἱπίεγργεϊ τ86 οἴδιδα 85 Ὧη Ἔχο[δπιὰ- 
τίοη, “ὙΠΑῚ βῃου]ά ὄἌνεη βρεαῖ ἴο γοῦ 
αἱ 4111 [ὅλως, ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν, 
περιττόν ἐστιν. ἀνάξιοι γάρ ἐστε παντὸς 
λόγον, ὡς πειρασταί, ΕὐτΠγπιίι5.1] Ὑν ἢ 
1018 Εἰεἰά σοπηρᾶσγεβ Αςἢ 1168 Τακίιιβ, νἱ. 
20, οὐκ ἀγαπᾷς ὅτι σοι καὶ λαλῶ; Ατί 
του ποῖ σοπίεπι παῖ 1 ἐνεη οοπάεβοεηᾶ 
ἴο 5Ρεακ ἴο τπεα ὃ [πῃ βυρροτὶ οὗ τπΐ8 
τεηδεγίηρ Ηοἰεζπιάπη 4ιοῖεβ ἴσοπι Ο]επὶ., 
Ἡοπι. νῖ. τι, εἰ μὴ παρακολονθεῖς οἷς 
λέγω, τί καὶ τὴν ἀρχὴν διαλέγομαι; Ηε 
ἔνθ βΌρΡοβεβ ἴπαῖ 115 ἰβ δὴ δοῇο οὗ 
7οἤη, 80 δὶ νγαὰ πᾶνε πεσε δῃ ἱπάϊςδίίοῃ 
οὔτε δα] εβὲ ἱπιεσργεϊδιίοη οὗ ἔπε τνοσάϑ. 
ΤῊΐβ πιεαπίηρ ἄοεβ πὸ νίοϊεποε ἴο ἴῃς 
ννοσάβ, Ὀυϊ 1 18. ΒΡ ΤΥ δὲ ἀϊβοογά νυ ἢ 
πε βρίγις οὔ ἐπε πεχὲ οἴδυδε δπὰ οὗ 7εδιι5 
δεπεγαῖν (αἰιποιρῃ οὐ. ΜΚ. ἴχ. 10). 
Ἀποίπεγ τεηάδογίηρ, δἀνοςδιεὰ δὲ ργεδῖ 
Ἰεπρῖ ὉΥ Βαρδεὶ (νη »ιοέ., 1... 637), Ραῖ8 
ἃ σοπΊπλὰ δίϊε τὴν ἀρχὴν ἀπά Δἃποῖπες 
αἴεσγ ὑμῖν, δΔηά ςοππεοῖα τὴν ἀρχὴν 
ἢ πολλὰ ἔχω; ““οπηηΐπο, αυΐα εἰ 
Ἰοφᾷος νοῦΐβ, πιυϊα παῦθεο ἀὲ νοδίϑ 
Ἰοφυΐ ". Βαρῆε] δ ποῖα 8 Ἵἢἰ εν νδ]υ- 
δῖε. ἔοσ πε οοἰϊεοιίοα οὗὨἨἁ ἰπβίδποεϑ 
οὗ ἴτε υβϑεὲ οἵ τὴν ἀρχήν. Α ιπἰτὰ 
ἱπιεσργείδιίοη 18 {πὶ βυρρεβίεἃ Ὁγ τε 
ΑΙΝ., «πὰ νος ἤηάβ ἃ τεπιδγκδῦῖς 
δπαίοραε ἱπ ΡΙδυῖιβ, Οαῤἑὶυϊ, 111. ἵν. οι, 
“Ουἱβ ἰρίτατ 6 εβὲ  Οὐεπὶ ἀυάυπὶ 
ἀϊχὶ ἃ ῥτϊποὶρίο εἰδί ᾿" (ΕἸβπθτ). Βαὲ 118 
νου τευ λέγω, ποῖ λαλῶ. Ὑπετῖα 
τεπιαῖπβ ἃ ἰουτίῃ ροββίϊε ἱπιεγργείδιίοη, 
καῖ οἵ Μεῖαποπιβοη, νψῆο τεηάεγβ 
“ ρίαπε ΠΠῚΠἃ ἰρβαπι νογθυπ) δὰπὶ αυοά 
ἰἴοᾳυῦογ νοδίβουπι . 80. [Γυΐπες (86 ς 
Μεγεῖ) ; δπὰ Ννἵπεσ ἰγαπβὶδίεβ “ (1 πὶ) 
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ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον." 
ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 
«Ὅταν “ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ ΧΉΪ, τῳ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΝΙΙΙ. 

27. Οὐκ ἔγνωσαν 

28. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

εἶμι - καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδὲν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ 
μου, ταῦτα λαλῶ. 

2. 

Αεῖδ νί. 2. 
κἰϊ, τι. 
ἃ χν. 9, 1ο. 
θηΜας.ἱ. 

29. καὶ ὁ πέμψας με, μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν - οὐκ ἀφῆκέ 
Υ Ἑχοά. χυ. με μόνον ὁ πατὴρ, ὅτι ἐγὼ τὰ " ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε." 30. 
ἀνα α Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ "ἐπίστευσαι εἰς αὐτόν. 

31. Ἔλεγε οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, 
“Ἐὰν ὑμεῖς " μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστέ - 

τ ἔοτν 2, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια " ἐλευθερώσει ὑμᾶς." 

Αἰϊορεῖπες ταὶ νῃϊο ἴῃ ΤΥ Ψογάβ 1 
τερτεβεπὶ πιγβεῖῖ 48 ὑεῖηρ". ΤῸ τπί8 
Μεγες απά Μουϊξοη (566 δ ἷ8 ποῖς ου 
Ὑνιπετ) οὐ͵εοὶ τμπᾶὲ τὴν ἀρχὴν ΟὨΪΥ 
ΤαΘΔΠ8 “ ΟΠΊΠΪΏΟ ἢ “Ρτοῦβα8 "ἡ Ψμεη πε 
Βεηπΐεηςεα ἰβ περϑίῖνε. Εἴβπεσ, πονένεσγ, 
δἀπλτπρ ἰπᾶὲ 16 υ8ὲ ἰβ8 τᾶγε, ρίνεβ 
βενεγδὶ ὌἼχδιηρίεβ ῆεγε ἰδ ἰβ ϑεὰ “ βἰπα 
δἀάϊια περαῖϊνα ". Τῆς ννογάβ, ἴπεη, 
ΤΩΔΥ Ὁ6 ἰάκΚεη 845 πιθδηΐηρ “1 ἄτῃ ποι ῃίῃ, 
εἶβε πὴ Ψῆδς 1 8πὶ βαυΐπρ ἴο γοι: 
πὶ ἃ Νοῖςε; ΠΥ Ρεΐβοη ἰ8 σὴν ἰεδοῆ- 
ἵπρ᾿".-τνε ες. 26. πολλὰ ἔχω. .. “ ΠΙΔΠΥ͂ 
τπηρβ πᾶνε 1 ἴο βρεὰκ δηὰ ἴο Ἰυάρβ 
δθουϊξ γου;,᾽" βοπια οὗ νηΐ ἄγε αἱτετεά 
ἴῃ τῆς ἰδίξεγ ραγὶ οὗ 118 οπαρίεσ. --ἀλλ᾽ 
ὁ πέμψας... Βυϊ--ονεναῖ μαγά ἔογ 
γου ἴο τοςεῖνε---ἴῃεϑε τπίπρβ ἂτθ δὶ 
ἅτε ρίνεη πε ἴὸ βὰν ὉΥ Ηἰπὶ (παΐ βεπὶ 
ἴη6, δηά ἐπεγοίοσε 1 πηυβὲ βρεαῖ {δ επὶ; 
δπά ποῖ ἴο γου οἷν Ὀαῖ ἴο ἴπε ννογὶὰ εἰς 
τὸν κόσμον.---ν ες. 22. Ηἰδ ἤδάᾶτεσβ ἀϊὰ 
ποῖ ἰάδεπεν “ Ηἰπι ἐμδὶ βεπὶ πὶ ᾿᾿ ἢ 
“ἢς Ἑαΐπεγ": Οὐκ ἔγνωσαν... 
ἔλεγεν.---νΝεῖ. 28. ΤΒετείοσε (οὖν) [εἐδ518 
βαϊὰ το ἴβεπὶ, Ὅταν... εἶμι, “Πεπ γα 
δανε {πεὰ ἂρ τΠς ὅοη οἵ Μδη, ἵπεη 5881] 
γε Κπον ἴπδῖ 1 δηὶ Ης ". ὑψώσητε ἢ48 
τῆς ἀουθϊε τείεσεηος οὗ εἰεναιίοπ οἡ ἴπ6 
οἴοββ ἂπὰ εἰενδιίοη ἴοὸ ἴῃς Μεββίδηιϊς 
ἴῆτγοης, { ἱ,. τ4. ὙὍῃα ρεορῖε ψεγα 
τι5 το εἰεναῖς Ηἰπὶ ἀπά πε πεν νουϊὰ 
τεοορηΐβε Ηἰτη, Αςἐβ ἰἰ. 37, εἴς. --ὅτι ἐγώ 
εἶμι “παῖ 1 δπὶ Ης,᾽" ἐ.ε., “ἴῃς ὅοη οἵ 
Μδη". ὙΜΝΒδῖ [ο]οννβ 'ἰβ ποῖ ἀερεπάεπε 
Οὐ ὅτι (αραϊπβὶ Μενεγ, Ηοὶϊζτηδπῃ, 
ΜΝ εβίςοι) ; ἴῃς καὶ ἀπ᾽ ἐμαντοῦ Ὀερὶπ8 
ἃ πεν βίδίεπηθηΐ, 85 ἴπε ρῥτγεβεηῖ, ποιῶ, 
βῃοννβ. ΤῊΣ δεαυξηςε οὗ ἐπουρῆὶ ἰδ: γε 
Β.ΔΙ1 Κῆονν ἴπαιὶ 1 δπὶ Μεββίδῃ: δηὰ 
ἰηάεςὰ 1 πον ἂςὲ 8ἃ58 βυςῆ, ἴογ οἵ πηγβεῖγ 
ἂο ποιμίηρ, Ὀὰϊ 88 τὴν Εδίπον ἢδ8 ἰδυ σῆς 
ΤΩ, 80 1 βρεᾶκ. Τῇ ἰ5 ἴδε ρῥσγεβεηΐ 
Ῥιοοῦ παῖ Ης νγ8 Μεϑβϑβίδῃ.-- - εσ, 20. 
καὶ ὁ πέμψας... πάντοτε. Ηἰ8 Πάεϊ εν 
ἴο ἴῃς ρυζροβε οὗ τῆς Εδίπεσς {πὲ βεπὶ 
Ηἱΐπὶ βεουγτεὰ Ηἰΐβδ ρΡεγρεῖυιδί ργεβεποδ 

ψἢ Ηἰπι. ΒΥ Ηἰἴ58 δπίϊε βεϊξαδπερα- 
οι δπὰ ἐγεεάοτη ἔγοπὶ βεῖ ἐτνν}} Ηε γανε 
τοοτὴ ἴο ἔπε ϑρίγιε οὗ ἴῆε Εδίῃπεσ. Οἵ, ἃ5 
γΜΝνεβίςοιϊε βυρροβεβ, ἴῃς ὅτι οἶδιιβε τἂν 
δὶνε ἴῆε ενϊάεπος οἵ βίρῃῃι οὗ ἔπε ῥσε- 
ςεάϊηρ ταῖμεγ ἴβδη [18 οδυβε; δηᾶ τῃ8 
ΤΑΕΔΠΙΠΡ' ΤΊΔΥ δα παι ἔπε τεβυὶὲ οἵ πὰ 
Ἐδιπετβ ργεβεπος 5 βδέθη ἴῃ ἴπε ρετίεςι 
ςογγεβροπάεποε οὔτε οσοπάιςοϊ οἵ ἴπε ϑοὴ 
ΜΙ τῇ ΨΠῚ οὗ τῆς Ἐδίβεσ.--Ν ες, 30. 
ταῦτα... αὐτόν. “Α56 Ηε δρᾶκε 
ἴῆεβε {πη ρ8 πιὰ Ὀεϊϊενεά οη Ηἰπι,᾿᾿ 
ποῖ οἷν ὑδεϊϊενεὰ νψῆδὶ Ηδ βαϊὰ, δυὲ 
δοςορῖεά Ηἰπὶ 45 ἴῃς Μεδββεηρεσ οἵ ἀοά. 
Τῆε βιδιεπιεπὶ οἴοβαβ πα ρδγδρτδρῇ δηᾶ 
ῬΙΈΡΑΙΕΒ ἔοσ πες πεχί, ἴῃ ΨΏΙΟΣ ἰὲ 15 
δῆονπ ψνῆδὶ τη18 (ΑἸ δηιουπιεὰ ἴο 
(Ηοϊεζπιδπη). 

γν. 31-59ς. Τ᾿ δενδοίοπ δεέισεση Ἄεττις 
απὰ ἐᾷκε Ἄειος γεραγάϊτιρ ἐπεὶγ ῥαίεγπὶίν. 
πτνες. 31. Τὸ ἴμοβα Ψῃο ἴχᾶνε [υβὲ θοἊ πὶ 
ἀεβογίρεά 845 θεϊϊενίπρ οὐ Ηιπὶ [εϑὰ5 
Μεης οἡ ἴο 5ᾶν, Ἐὰν ὑμεῖς... ὑμᾶς. 
Ἰἔγου "--ὑμεῖς ἐπιρμαβίβεά ἰπ ἀϊξεῖπο- 
τίοη ἴτοπι ἴποβε πο Πδά ποὶ δεϊϊενεά---- 
“ἐδ δ1ἀς ἴῃ ΤΥ ννοσὰ "---ποῖ ςοπίεπε ἢ 
πιακίηρ (8 ἢσβὶ βίερ ἰοννατάβ (δι δηὰ 
οδεάϊεηςε---" δεη "᾿--θαϊ ποῖ ὉΠ} τμεη-- 
“ΔῈ γα τεδιν ΤΥ ἀϊβοίρ!εβ."---νεσ. 32. 
καὶ γνώσεσθε... ὑμᾶς. ΒΥ αὐϊάϊηρ ἴῃ 
ΟΠ χίβε᾽'β ψοσζά, τηδκίηρ ἴ: τῆς γτυῖε οἵ τπεὶς 
1ἴὸ ἀπά δοςερίϊηρ Ηἰπὶ 85 ἵπεῖς αυϊᾶα 
δηά Τεδομεγ, ἴΠῸῪ τνουἹὰ σοπιε ἴο ἔδας 
Κπονϊεάρε οὗ ἴῃς {τυ ΜΗ ΪΟἢ ΟὨΪΥ ἐχ- 
Ῥετὶπιεπῖαὶ τεβίηρ οὗ ἰξ οδη Ὀτίηρ ; δπὰᾶ 
τῃς τυ τῇ τεσαγάϊηρ τῃεῖτγ τεϊδιίοη ἴο Ηἰπι 
δηὰ το αοὰὐ νουϊὰ ἰυγη 411 βεγνίςε δπὰ 
411 11 ἱπῖο Πἰθεσίν. ἘΕτεεάἄοπι, ἃ οου- 
ἀϊείοη οἵ δὐβοϊαξε Πἰθεγν ἔγοπὶ 411 ουῖ- 
τνατὰ οοῃβίσζαϊπι, 8 ΟἹΪΥ διίδϊπεά πε 
πιδῃ δἰϊαὶπϑ Ὁ]! οννβηϊρ ἢ αοά (ννΠο 18 
ΔὈβοϊυτεῖν ἔτεα) ἰη τπς συ : ψἤεη τἴπδξ 
Ῥιοπιρὶβ πιᾶη ἴο δοίΐοῃη Ψῃϊοἢ ῥγοπιρῖβ 
αοά. [Γ΄ ιδε βιπκίηρ ῥδγδι!εῖ ἱπ 
Ἐρίοιεῖυβ, ἱν. 7. εἰς ἐμὲ οὐδεὶς ἐξονσίαν 
ἔχει " ἠλευθέρωμαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἔγνωκα 
αὐτοῦ τὰς ἐντολὰς, οὐκέτι οὐδεὶς δονλα.- 
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33: ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, ““ Σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ ὅ δε- ς νν. 37. 30. 
σα]. τά δουλεύκαμεν πώποτε: πῶς σὺ λέγεις, Ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε ;" ἃ ὕεῃ. αν. 

34. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι " πᾶς 6 4 ει. ἡ. 
ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 3-. ὁ δὲ δοῦλος τ΄ 15; 
"οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα " ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. { Θεα. χχί, 
36. ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. ἕν. “«. 
37. οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε’ ἀλλὰ " ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ε ν. 44. 

ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38. " ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ ἃ ν. το; χί! 

πατρί μου, λαλῶ: καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε" παρὰ τῷ πατρὶ ὃ 
ὑμῶν,2 ποιεῖτε." 

μον οπητεὰ ἰη ΒΟΙ,. 

39. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, ““ὋὉ πατὴρ 

3ᾳ ἡκουσατε ΠῚ ΟΒΟΚΙ, 1, 33. 
5 τὸν πατρος Ποὺ ὑμῶν ἱπ ΤΟΥΤΟΝΝ. ΗΕ. 

γωγῆσαί με δύναται.) --Ν ες. 33. Βυῖ 
τὴῖ58. δηπουποοπιεηΐ, ἱπβίεδά οὗ βεδπιίπρ 
ἴο πε εν»5 τῆς ουϊπγίπαϊίοπ οὗὨ 81] Ὁ]155, 
ΡῬιόνοίκεθ ὄἼνεὴ ἴῃ ἐπε πεπιστευκότες 
(νεσ. 31) ἃ Ὀ]πά, σατρὶηρ οτι εἰς 5πὶ: 
Σπέρμα... γενήσεσθε; Μὲ δῖε [δα 
βεεά οἵ ΑὈτγαῃδπι, οα!]Ἱεὰ ὃν αοὰ ἰο τυΐς 
811 ρεορίεςβ, ἀπά ἴο ποπθ ὅανε ΜῈ ὄνεὲσ 
Ὀεεη βῖανεβ. “Τῆς ορίβοάεβ οὗ Ερυριίδη, 
Βαυυϊοηίδη, ϑυτίαη, δηὰ Ἐοπιαη οοῦ- 
αυεβὶβ ψψεσα ἐγεαϊεὰ 88 τῆεγε {γϑπϑι[ΟΣΎ 
δοςοίἀςηϊβ, ποῖ τουςπὶηρ τῇς τεὰὶ 1 οὗ 
τπε ρεορίε, ννῆο παά πενεσ δοςερίεά ἴῃς 
ἀοπχίπίοῃ οὔ Πεὶσ σοπαΌ ΓΟΓΒ οἵ ςοδ᾽ εβοθᾶ 
ψ τ τπαπὶ,᾿ ὙΝεδίοοιι. ϑαγὶπρβ βυςοἢ 88 
“ΑἹΙ Ιβγᾶς] ᾶἀγὲ {πε οἰ] άγεη οἵ Κίπρβ ᾿"᾿ 
ΕΣ ουχταηΐ ΔπΊοηρ ἴἢ6 ρεορὶβ. Ηον 
τῆεη οουἹά ετηδης ρδιίοη δε βροίβῃ οὗ δ5 
γεῖ ἴο 6 ρίνεη ποτὰ ὃ--νετ. 34. Τῆς 
ΔΏΒΜΕΙ ἰδ: ἁμὴν... ὁψμδρτίαν [τῆς 
ἁμαρτίας ἰ5 Ὀταοκεῖεά Ὀν ΝΝ.Η.]. Τῆς 
Πθεγτῖν πεᾶηὶ ἰ8 ἱπννασγά, γδάϊσαὶ, δπὰ 
ἱπάϊνιάυα]!. “ἜνΕΙΥ οης ν πο ἴἷνεβ ἃ 
1 οὗ 5'η 18 ἃ ίανε." Οὐ. Βοπι. νὶ. 
16, 2ο; 2 Ρεῖ. ἱϊ. το; Χεη., Μϑρι., 
ἷν. 5, 3; ΡΠΠο᾽8 ἔταοὲ “Οὐυοά οπιηΐβ 
Ῥτοῦιιβ δἰὲ 1ἰρερ,᾿᾿ δηὰ τῇς ϑιίοϊς βαυ- 
Ἰὴ5 “,βοΐυβ βαρίβδῃϑ εβὲ ἰἰδεῦ "5 ὙΤῇὲ 
τεϊδιοηβ βυθδβιβείηρ ἐν τῇ οἰκίᾳ ἰπ' τπῈ 
Βουβε οὗ Οοά, ἰπε ὙΒεοογδου ἴὸ ᾿νῃϊ ἢ 
πεν δοδβίεά ἰο Ὀεΐοηρ, πιυϑὲ ὃς ἀεῖετ- 
τηϊηβά ὃν ννῆδὶ ἰβ βρίτίτυδὶ, ὉῪ ̓ ἸΙΚεπαβ8 ἴοὸ 
πε Ηεδά οὗ δες ουδὲ; “τΠ15 βεγσντυδδ 
ννου]ὰ Ἰεδά ἴο παιίομαδὶ γεὐεοιίοη," Εάδσϑβ- 
Βείπη. [τ Ὀεθονεβ ἴπεπὶ ἱπεγείοτε ἴο 
Τα θτηθοΥ [18 τεβαΐὲ οὗ τῇς ρεπεγαιν 
τεσορηϊβεά ρτγίποῖρίε πὲ βίη τηδϑίετϑ ἴῃ 6 
Βίῃπες δηὰ τηλκαβ πὶ ἃ βἷανε (νεσ. 35), 
υἱς., “τῃαὶ τῆς εἷανε ἀοεδβ ποῖ δϊᾶς ἴῃ 
186 Βουβε,᾽᾽ ἄοεβ ποῖ ρεγπιαπεηῖὶν ἱππατῖξ 
τῆε Ρτοπιῖβε8 ἴο Αὐταῆδηη, δηά τῆς δ] εββεά- 
Π685 οὗ [ε]]οννβδὶρ ἢ αοά; ἰξ ἰ8Β τῆς 
ϑοη ννῆο αὐ᾽άεβ ἔογ Ἄενεσ.0 Οὐ Ηεθβ. ἰἰ. 

6. Τα βἷανα 88 η0 ρογπιδηεπηὶ ἱοοξίπρ 
ἴπ (Π6 πουβε: δὲ πιᾶὺ ὃς ἀϊδηγίββεὰ οσ 
5οά, Τα ἰγδηβίξίοη νυ Ὡς ἢ Ῥδὰ] Ὠἰπηβεὶξ 
δά πιδάβς ἴτοτι ἴδε βεσγνὶϊε το τῆς 8114] 
Ροϑίτίοπ οοἱουγτεά Πίβ νίενν οὗ ἴῆε αοβρεϊ, 
62]. ἱν. χ-7; δυξ Πετε ἰξ ἰβ ποῖ ἐδε βεγνῖ]ς 
αἰττυὰς τονατάβ αοά ὕυὲ 5 ΆνΕΓΥ ἴο βίῃ 
ἴπδὲ ἰβ ἰῃ νίενν. Ετοπὶ τ 18 5 αν γΥ ΟὨΪΥ 
τς. ϑ5οὴ ετηδηςίραῖεβ, ἐὰν οὖν... 
ἔσεσθε. ΤῊΪ5 ἱπηρῖ]ε5. τῃαιϊ τΠῸῪ τνατς 811 
Ῥοτῃ 8ίανεβ πὰ πεεάεὰά ετηδποίραίίοπ, 
δηὰ ἐπαὶ οηἷν Οπς, Ηἰπιβεῖῖ τπ6 ὅοη, 
οουἱά γίνε ἴβεπὶ ἵγὰς 1ἰρετίν. --ὄντως 
ἐλεύθεροι ἱπ σοπίγαδι ἴο ἴδ 1ἰὈαΓΥ πεν 
δοδϑβιεὰ οὗ ἱπ νεῦὶ 33. ον ἴπ6 ὅοηῃ 
δγηδηοῖραῖαβ ἰ8 δῆοννῃ ἴῃ (Δ]. ἱν. 1.7. Τῆς 
Βυρετγῆοία! σπαγδοῖοσ οὗ τῆς [ἰδεσῖν παν 
επ)ογεὰ Ὀγ {μεῖς δἰγΒ 45. [εὺὺνβ ἰ5 ἕαγίμεσ 
δι ΡΠ δβιβεὰ ἰπ νεῖ. 37.-τ-ν τς. 37. οἶδα... 
ὑμῖν. “1 Κηον ἴῃδῖ γοῦ ἅτε ΑὈγδῆδπη᾿ Β 
βεεά; ἰξ ἰ8 γοὺΣὨ πιογδὶ ἄδεβοεπε νυ ἢ 18 
ἰπ ᾳυεδιίοη, απὰ γοὺσ οοπάμποϊ βἤῆοννβ 
παῖ πὶν 'νοσὰ, νος ἢ ρῖνεβ ἴγὰς ΠΡ ετν 
(νν. 31, 32), ἄοεβ ποῖ ππά ρἷδος 'ἰπ γου." 
--οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. Τῆς ὅτεεκ Εδίποιβ 
411 υπἀεγβίδηὰ ἐμεβε ννογάβ ἰπ {πε βεῆβα 
οὗ ΑΟΝ., “ἤδῖἢ πο ρίδςε πῃ γου ᾿"Ὁ. Ογτίϊ 
[2485 διὰ τὴν ἐνοικήσασαν ἐν ὑμῖν 
ἁμαρτίαν δηλαδὴ, καὶ τόπον ὥσπερ οὐκ 
ἐῶσαν, εἰς. 80 Εὐτῆγπλῖυβ δηά ΓΠθο- 
Ἡγίαςι. Βεζὰ τεπάθιβ “ποῇ παδεῖ 
οουχτη,᾽ οἰππρ ἃ ραββᾶρε ἔγτοπι Ασίβίοιϊε, 
ΜΏΙΟ Μεγεσ ἀϊβαϊϊονβ, Ὀεσδυβε ἰη ἴξ τπῈ 
νεῖ ἰδ υδεὰ ἱπηρεγβοόηδῖῖγ. Βιυῖ ΕἸἰεϊά 
885 ἔουπὰ δηοίδεν ἰμβίδπος πη Αἰςϊρῆτοη, 
Ἐρίφε., ᾿ς 7, ἴὰ ΨὨϊοἢ χωρεῖν 8. υϑεὰ ἴῃ 
πε δεῆβε οὗ “ ἰοουπὶ παῦεγα " (Οἐΐησι 
Νονυῖς., Ῥ. 67). ΤῊΣ σοπηπιοη τηδαπίηρ 
οἵ χωρεῖν, “ἴο λάναποε," ἰδ αἰδο αυΐξε 
τεϊοναπξ δηὰ ἱπάεεά ποὶ πηδίεγια !ν 
ἀϊῆεσεπ [τ ἰ8 Πτεαυεπεῖν υβεὰ ἴοτ 
Ῥτιοβροζουβ, βυςοεββίμ ῥσορτεβθ. ες 
Ασβιορῇ., Ῥαχ, 694, ἀηὰ οἴπες ραββαρεβ 
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ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι." 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ͂Ν ΥΙΠ. 

Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Εἰ τέκνα τοῦ 

᾿Αβραὰμ ἧτε,1 τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν. 40. νῦν δὲ 

ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, 

11. 20. ἣν ἤκουσα ' παρὰ τοῦ Θεοῦ" τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41. 
ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν." Εἶπον οὖν αὐτῷ, “Ἡμεῖς 

ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα3- ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν." 
42. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, “Εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε 

ἸΝδευ. χνὶ. ἂν ἐμέ" ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω οὐδὲ γὰρ ’ ἀπ᾽ 
κίν. 42. Μι. ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. 43. διατί τὴν λαλιὰν 

τανο 73. τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 

1 Ἰηβίεδά οὗ τε... ἐποιειτε αν ὟΝ Ἡ. στεδὰ ἐστε... . ποιεῖτε. εστε ἴ8 ἰουπά 

ἱπ ΜΙ ΒΌΙ,; ἐποιεῖτε που! ἂν ἰπ δ ΒΌΕΕΟ, νυ ἂν ἴῃ ΘΟ ΚΙ,. Οεγίδιηἶν 
τῆς ἱπεσί βίο! ν ργοῦδῦ]ε γεδάϊηρ 18 τδὶ οὗ Τ. Ε., Ἔββρεοία! ν νἤεη τῆς νυν δε οἵ νεῖ. 
40 ἰ8 ςοπβίετεά. 

3 ΤΕ, ἱπ ΟΔ, δυῖ ουκ ἐγεννηθημεᾶν ἰη ΒΌ, δάοριεά Ὁγ ΤῊΝ. ΗΕ. 

ἐπ Κγρκε; δπὰ οἴ. 2 Τῇςεβϑβ. 11. σ, ἵνα ὁ 
τρέχῃ “ΜΥ μΜοζὰ τηεεῖβ νι 

οὐβίδοϊεβ δηάᾶ ἰ8 ποῖ αἱἱονεά 1185 [}]] 
ἰπβυεηςε ἴῃ νου." --Νεσ. 38. ““Απά γεῖ 
τε ψοζὰ οὗ ΟὨγίβε ᾿ 5: οἰ αἰπηεά δοςερι- 
ΔΏςδ, ἔογ ἴξ τννᾶ8 ἀεσίνεά ἔσοπι ἱπηπηδάϊαίε 
Κπονϊεάρε οὗ ἀοά,᾽" ΥΜεβίοοιι.---ἐγὼ ὃ 
[ος ἃ ἐγὼ, 48 τεοεηὶ εὐϊΐοτβ τεδὰ).. ... 
ποιεῖτε. “ΔΙ 1 Πᾶνα βεθη υντἢ τὴν 
Ἑδίμοσ 1 βρεᾶκ; δῃὰ ννῆαδξ γε ἢᾶνε βεεῃ 
στ γοὺγ [αἴπεῦ γε ἀο." Ηες πιᾶκεβ 
τδς πιαίεπιεηῖς αἰπιοϑδῖ 458 ἰ{ ἰξ ννεσε ἃ 
ΠΘΟΕΒΒΑΤΥ ρτὶποῖρὶς τπαὶ δοὸπβ βδουϊά 
δάορι {πεῖς (Δί Πεῦβ᾽ ᾿πουρδῖβ. ὙὍς οὖν 
ταῖρῆς θὲ γτεπάεγεὰ “"“δηά βο᾽ ; ἰξ ννᾶβ 
Ὀεσαυβα ]εδὺ8 υἱἱετεὰ πὶ Ηὰ πδά 
Ἰοασπεὰ ὈΥ ἀϊΐγεοι ἱπίογοουγβε ἢ Ηἰ5 
Ἑδῖπος τπδὶ της εν βουρῇξ ἴο β'δύ 
Ηἰπι. ϑὲεε νν. 1τ6-19ς.« Τῆε ἑώρακα (ςρ. 
ἢ]. 31, 32) πιρῃς βεεπὶ ἴο ἱπάϊςαϊς τῇς 
Κηπονϊεάρε Ης πδὰ ἰπ Ηἰβ ρτγε- οχίβιεηϊ 
βῖαϊθ, δυῖ τῆς παχί οἴδυβε ἰοσγ 8 τ} 15.--- 
ποιεῖτε, [{ἴἰ 18 ἴο θαΪΔηοε λαλῶ, τηυϑὲ Ὀ6 
ἱπάϊςδιϊνε.---νοσ. 39. Τὸ τῃϊ5 ἀπιδίρυοιυβ 
Ὀυϊ οπχίπουβ υἱΐδγαηος ἴπ6 [6ὺν8 τερΡΪγ: 
ὋὉ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι, {Πετεῦν 
τηδδληΐηῷ ἴο οἷἶεαγ {Πεπηβεῖνεβ οὔ ἴδε 
ϑυβρίοϊοπ οἵ πανὶπρ ἰεδυπεὰ δηγιπίπσ 
αν! τοπὶ {πεῖς ῖπεσ. Τὸ ψῃϊο ἢ [εβ808 
τεϊογιβ: Εἰ τέκνα. .. ἐποιεῖτε ἄν. “ΙΓ 
γε Μεγ ΑὈγαμδπι᾽ 8 ΟΠ! άγεη γς ννουἹὰ ἄο 
τῆς ψοσκβ οὐ Αὐτδῆδπι᾽" ; δοοογάϊηρ ἴο 
τῆς ἴανν οἵ νας. 38. 1{ ἐμεῖς οτἱρίη οουἹὰ 
θὲ Ψ ΠΟΙ ἰγδοςα το ΑὈγδμδπι, ἰπεη ἐπεὶ 
ςσοπάσος τννουἹὰ τγεβαπῦ]ς ἢ8,--- νῦν δὲ 
“ον ἐποίησεν. “Βυΐ πον;---Ὧβ (ἢς ἴδοι 
ΤΟΙ ἰ85--τυοῦ 8εεἰκ ἴο ΚΙ] πα ; αἀπά (15 
[88 ποῖ οπῖν ἴπ6 ρυΐῖ οὐἨ δη ογάϊπδαγυ 
τηυγάετ, δας γουσ ΠοΚ. Ἐπ  [5τουβεά ἀραΐηβι 
τὰς Ὀεςδι5ε 1 πᾶνε βροκεη ἴο γου ἴῃς συ τῇ 

1 πεασὰ οπὶ αοὰ. [ε ἴβ πιυγάες Ῥαβεά 
ρου ΒΟΒΈΪΠΕ ἰο αοἅ. ΤῆΪΐβ ἰβ νεῦῪ 
ἀϊθετγεηε ἔτοπι τῆς σοπάυςξ οὗ ΑΡτγΑπδτη.᾽" 
- ἄνθρωπον ξεεπὶ8 ἴο ὃς ιιϑεὰ εἰπΊρὶν 45 
να πῖρδϊ υ56 “ ρεγβοη ᾽""--ἃ ρβεδοῦ ψὙῆ0: 
ςοτίδίηϊν, ἃ5 [δπλρα ΒΑ4Υ8, ἴξ 18 υϑεὰ " 5'πα 
Ῥτδε)ιάιοῖο ἀειατῖ5", Βεηρεῖ {πίηκα τ 
δηιϊςραῖεβ ἀνθρωπόκτονος ἱπ νεῖ. 44, 
δηὰ ΜΝ εβίσοες 5βᾶγ8 ἰϊ “ βίδπάβ 'π ςοηῖγαβε 
ΜΠ οὐ Οοά. .΄. δπὰ δἱ τῆς βᾶπις {ἰπὶ6 
Βυρρεβίβ {πε ἰάεα οἵ ἢυπηδπ βυπιρδίῃυ, 
ψ ΠΟ Ης πιῖρμι οἱαίπι ἴσοπι τμεπὶ (α 
τιαπ), ἃ8 ὀρροβεά ἴο ἴπ6 πιυγάσγοιβ βρίγιξ 
οὗ τῆς ρονεσ οἵ εν]]".--τνεῦ. 41. ὑμεῖς 
«ον ὑμῶν. Ὑου ἀο ποῖ ἐς ννοῖκβ οὗ 
ΑΡγαῆᾶπι: γοῦ ἄἀο ἐδε ννογίκβ οἵ γνοὺς 
αϊπεσ. Απά γεῖ (νεζσ. 37) ΗἜἊς διὰ 
δοκπονϊεάρεά ἔπεπὶ ἴο ὃς ἐπε ομΠ] ἄτεη οὗ 
Αγαπδπι. Τῆς ον φοβϑίδῖς σοποϊυβίοσ 
νγ 88 ἴπλὲ Ὀεβϑίἀεβ Αὐγαῃδπὶ βοπὶς οἱμεῦ 
λῖμεσ ἢδά Ῥδεη οοποεγπεὰ ἴῃ ρεοάιυοίηρσ᾽ 
τπεπὶ, Τῆΐβ ἰάδα {πεν τερυάϊαις 
ἰηάδιρηδιίοη: Ἡμεῖς... εόν. “γε 
Μετ ποὶ Ῥοσῃ οἵ ἐογηϊοδίίοη : ̓νῈὲ ἤᾶνε 
οπα ἔδίμεγ, αοά ̓ ᾿; ποῖ “"ΑΡγδῆδπι," 5 
πηϊρἢς πᾶνε Ὀεεη εχρεοῖςά, μυὶ “ αοά " : 
ἐ.6..) πεν οἷαίπι ἴο θῈ τε οἰ] άγεη οὗ ἴδε 
Ῥτοπηῖβο, νι πίη τς ΤὨςοογδον, δι! άγοα 
οὗ αοά᾽ 5 Βοιιξε (νεσ. 35).---νεσ. 42. Βαϊ 
1815. οἰαὶπι [ε808 ἐχρίοθβ ὉῪ ἴῃς βᾶπια 
διρυτηεηῖ: Εἰ ὁ θεὸς... . ἀπέστειλε. 
νεῖε αοἁ γοὺυς Εδιίπες γου ᾿νουϊά Ιονα 
τΏΕ, ἴοσ 1 πὶ ἔτοπὶ αοά.--ἐξῆλθον ἐκ τοῦ 
θεοῦ εχρεββεβ “ἴπε γτοζεεάϊπσ ἴοσι ἢ 
ἕτοότὴ {πδὲ εβϑεπεῖαὶ ργα- πυπιδη ἔεἰ οννβῃῖρ 
ψ πῇ αοά, νης ἢ 88 Ηἰς 48 ἴῃς ϑοη οὗ 
(οά, ἀηὰ νῃῖο ἢ ἰοοῖκ ρίας ᾿ῃτουρὰ {πε 
ἱποαγηδίίοη," Μεγεσ. Τῆς τηεδπίπρ οἵ 
τῆς ἐχργεββίοῃ ἰβ ἤἄχεὰ ὃγ τ8δὲ συ τἢ νδΙ ἢ 
ἴι 15 σοηιγαβίβὰ ἰῃ χὶϊὶ. 3, χνὶ. 28. ἥκω ἰ8 
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44. ὑμεῖς ' ἐκ "' πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ 1. 8.5, 3: 

πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. 
καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. τς. Ο 

ἐκεῖνος " ἀνθρωποκτόνος ἣν ἀπ᾿ ἀρχῆς» 20. 
Ὁ 1 7ο. {ἰϊ. 

εὩ. 

ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ " ὅτι “ ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ ο Βεῖ: χίχ, 
22. 1]7]ο. 

πατὴρ αὐτοῦ. 45. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 1: ο, εἰς. 

δὐάεὰ, 45 ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἰῃ χνὶ. 
28, αἰτηοβὲ ἴπ ἴθ βεῆβα ἱπ ψῖοἢ ἴξ 18 
υδεὰ ἴῃ ἴῃς Ὀγαπηδεϊβίβ, ἀππουποίηρ ἐπα 
δτγῖνδὶ οὗ οπς οὗ ἴδε “"" ρβεγβϑοπᾶς ᾿" οἡ ἴῃς 
βῖαρε, “1 δῃ Τφοπὶε ἔτοπὶ βοῇ δηά 
ΒΟ, 4 ρίαςς δηὰ πεῖε 1 δηι". Τῇε 
σοπηηρ ἰἴδε} ννᾶβ {πε σεβυὶὶ οἵ αοά᾽ 5 
δοιϊίοη γαῖμοσ ἴθδη οἵ Ηἰβ οννῃ: οὐδὲ 
“ον ἀπέστειλε. ὙΠί8β ἰ8 Η8 ᾿σοηϑβίδηϊ 
Διρυτηεηῖ, {πὶ 45 Ης Ἵδπὶε ἔοτι ἢ ἴτοπὶ 
αοά δηὰ ννὰβ βεπὶ ὉνῪ Ηΐτη, {πεν πιυδὲ 
δανε ψεϊοοπιεά Ηἰἱπὶ παὰ {πεν Ὀεεη 
αοάβ οἰ! άτεη. Ὑπεὶς πιὶδυπάεγβίδηά- 
ἴηρ Πδὰ 4 πιογᾷὶ τοοῖ.---διατί. .. ἐμόν. 
ὙΠΟ ἀϊά ποῖ τεοορηίβς Ηἰΐβ βρεεο ἢ 85 
Ὀϊνίηε, θεσαυβε {ΠΕ ννεσε ὑπδῦὶς ἴὸ 
τεςεῖνε ἴῃς πιεββᾶσε Ἠς ὑστουρῆῖ. “1η 
λαλεῖν (-Ξ- ἰοφυΐ) τῇς ἴδοι οἵ υ[ζτετίηρ 
Βυπιδη ἰδηρύαρε ἰδ τε ργοπηίηεπὶ ποιΐοη; 
ἴῃ λέγειν (ΞΞ ἀΐςετα) ἴε 18 ἴπε ννοτὰβ υτἱετεὰ, 
πὰ τπδὲ ἴπεβε ᾶσὸ Ἴοσγεϊδεινε ἴο γεᾶβοη- 
ὗε τπουρἤῖ8 νη τῆς Ὀτεδϑὶ οὗ {πε 
υἵξετες ᾿" (Ττεποῦ, ϑγποηγηις, 271); ΑΙΙ 
Η!5 ἱπάϊνιἀυδ! Ἔχργεββίοπβ ἀπά τῇδ νεῦγὺ 
ἰδηριᾶσε Ης υβϑεὰ τνεγεὲ τηϊδυπάεγβίοοά, 
Ὀεοδυδβα ἔπεσε ννὰβ 'ἱπ 1πΠῈπὶ ἃ πιογαὶ ἰῃ- 
οδρδοῖιυ ἴο γεςεῖνε {πὲ ἴσυῖῃ Ηδ ἀεἰνεταά. 
- ες. 44. Τΐβ νναβ πε σευ πὰ ανίάθπος 
οὔ Βεῖν ραϊεγηϊ : ὑμεῖς... [τοῦ πατρὸς 
18 τεδὰ ὃν 811] τεςεπὶ εἀϊῖογβ]. “ὟΥἴς δὲ οὗ 
τῃε ἐΔΊΠεσ ννῃο ἰ5 ἴῃ ἀεν!].᾽" Τα ἰγᾶπβ8- 
Ἰατίοη, “" οὗ τπε δίμες οὗ τῆε ἀν, 1,6.) 
1πῸ (Οποβιῖο) αοά οὗ τῃ6 [ἐνν8, 8, 88 
Μεγες βᾶγβ. ᾿πογουρη υπ- ΟΠ δηπίπε. 
ῬεΙθαρ8 ἃ "ἱἱρῃς ρϑιιβε Ὀεΐοτε ἴῃς ςα]- 
τοϊπαῖτὶπρ ννογάβ τοῦ διαβόλον 'ινουϊὰ 
εἰ ρἤβῖβα ἴπεπὶ ἀπά βῇον ἐπὶ {Ππ|8 ἢδά 
Ῥεεπ ἴῃ Ηἰἴβ τηϊπὰ τπγουρμους πὰ σοη- 
νεγβαϊίοη. Βείηρ οἵ 1ῃϊ]5 ραγεπῖαρε {6 Ὺ 
ἀεἸθεγαῖεῖΥ ρυτροβς [θέλετε] δἀπὰ ποὶ 
ΤΠΈΓ ον ἀπιητεπιοΠΔΠν ἃτγὰ Ὀεϊγαγεά ἱπίο 
πε (ἸΒΙπιεηε οὐ ἢ18 ἀεβίγεβι Ὑδεὶσ 
οτίρί 18. ἀειεγγηίπεά ὉΥ τῆς ἕδος τπδὲ 
“τοηλ ἴῃς ἢἤτβε ἴῃς ἀενὶ ννὰ8 ἃ τηδῆ- 
ϑίδγεγ᾽". Τὸ ψμδῖ ἀοε8 ἀπ᾽ ἀρχῆς τοίετ ὃ 
δίηςε ἴδε θερίηπίηρ οὗ ἴῃς Πυπίδῃ τος, 
οἵ βίπςε πε ἢἤσγβι ννεζς ΚιΠεὰ : ποῖ βίπος 
τῆς ἄεν}}} 5 Ὀερίπηΐπρ. Ογτεὶ! δηᾶ βοπ)ς 
οἴπεῖβ τΠίηκ ἰδ 18 τῆς ἢτγβί πιυγάετ, παὶ οὗ 
ΑΒεϊΐ, τῇδε ἰ8. ἰπ νίενν (οὐ τ [ομπ ἐἰ}. 15), 
δυὲ ἔασ τήοτε ῬγοῦδΟΪΥ ἰξ ἰΒ τε ἱπιγοάυς- 
τίοπ οὗ ἀθβδίῃ (ῃγουρῇ ἴπε ἢἤτβὲ βίη (Υν ἰϑὰ. 
ἐϊ. 23, 24). 90 δἰπιοβὲ 1] τεοθπὶ ςοπὶ- 
τιεπιδίοσβ. ϑοῖης {πίπκ ὈοΙὮ τεΐεγεηςαβ 

ας ῃ. 1}. 5. 

τε δαἀπιίββί]ε (5εε Γ,ὔςκε).---καὶ ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν, “ Δηὰ διαπάδ ποῖ ἰπ 
τ τυ ἡ, ΕΝ. Π48 “ δηά βιοοά ποῖ᾽"; 
80 ἴῃς ΜΝυϊραῖς ““εἰ ἱπ νετγδῖς ποῦ 
βῖεῖ ες, ἊΝ. δάορὲ ἐπα βαπὶς ἰγϑηβ]δ- 
τίοη, τεαάίηρ' οὐκ ἔστηκεν, [ἢς ἱπιρετίεςξ 
οὗ στήκω, ἰ εἰλπά; δυξ ροοά τεᾶβοηβ 
ραϊηβὶ Π|5 γεδάϊπρ ἀσὰ ρίνεη ὉῪ ΤΏαυοσ 
8Β.ν. ἕστηκεν 18 ἰῇς υϑδυ] ρετίεςς οὗ 
ἵστημι ΜΠ πε κεηβς οὗ ἃ ὑσεβδεηῖ. Τῆς 
τείεγεπος τπεγείοσε ἰ8β ποῖ ἴο πε 1411 οὗ 
πε απροὶβ, θυὰϊ ἴο ἴῃς σοπβίδηϊ διττὰ ὰς 
οὔ τπε ἀεν! ; οὐκ ἐμμένει, Ευτγπλΐιι5. 
“ΤΠΘ {τυ} ἰ8 ποῖ ἴῃς ἀοπιγαῖη ἴῃ νυ ἢ ἢ 
Ὦς [458 ἢἰ5 ἐοοτίηρ.᾽" Μεγεσ, Νεῖββ. Ης 
ἄοε8 ποῖ δάπετζε ἴο ἴπΠ6 τγσυ ἢ πὰ ᾿ἶνα ἴπ ἴξ. 
Τῆς τθᾶβοη Ῥοίηρ, ὅτι... αὐτῷ, “ Βεσαι8α 
ἀτυτῃ 15. ποὶ ἰῃ ἢ". ὙΤΏδτε ἰ5 ποῖ ἴῃ 
δἰπὶ ΔτΥ ογανίηρ ἴος ἴς πῃ. Ηε ἰ8 
ποῖ ἴσια ἴο ννῆδλι ἢς Κῆοννβ. Ηἰδβ παῖυγα 
ἰδ 80 ἔαϊϑβε ἴπαὶ ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος 
ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, “ νΠεπανοῖ ἢ6 βρεᾶκϑ 
Μηδὲ ἰ8 4156, ἢς βρεᾶκβ οὗ δῖβ. οὐνῃ ᾿᾿. 
“Βα τΠ6 ἀτγίίοϊα πΊαῪ πιθδη " ἴῃς 116 ἐμαὶ 
18 ἡδίυταὶ ἴο Πἰπι,᾽ " ἀἰς Πε᾿ " (ΡΙυπησηετ).---- 
ἐκ τῶν ἰδίων πιεᾶπε τῃδὲ ἢε βρεᾶαῖκβ οἷ 
οὗ τῆδλι νΠο ἢ 5. σδμαγδοϊογίβειοδ!ν δὰ 

συ Αγὶν [5 (οὐ, Με. χὶῖ. 34); “θδοδυβα 
ε ἰ8."᾿---ἰΠβ ἰ5. 8 οπαγαςίεγ δηὰ ἀθβοσγὶρ- 

τ«ἴοη-τ" 4 ἰἴἰασ ἀπὰ ἢ15 ἐδῖῃεσς," ἱ.ε., 8 15 
ΒΙΠΊΒΕΙ ἃ 1ἰὰτ ἀπὰ ἴπε ἐδέμετσ οἱ 41] 11δτ8. 
ΤΗΐβ ἰ8 δἀάδεά ἴο τγτεῆεςς ᾿ἴρῆε οπ {πὸ 
ἢτγϑὲ βἰδιεπιεηῖ οὗ {Π185 νεῖϑ6ὲ. 80 
Ἡοϊιζπιᾶῆπ δηὰ πηοβδὲ στεσθηΐ ἱηίεγ- 
Ρτεῖεσβ. Βυῖ ννεῖββ τ ρμεῖν ἀείεπάβ της 
ταίδτεποα οὔ αὐτοῦ ἴο ψεῦδος 45 ἰπ 
ΑΟΝ. νεβίοοιξ ὑρσγοροβθβ ἴο ἰγδῃβίαδϊιε : 
Ὁ ΜΒΕΠπανοσ ἃ τῇδ ΒρθακΚεῖῃ ἃ [ἰε, Βα 
ΒρΡεδκοιῖῃ οὐἁ ἢἰ8 οννῆ, ἴογ ἢϊβ 1δίΠεσ α150 
18. 8ἃ ᾿ἴτ ᾿᾿. ΡΙεν τεπάσγβ : “με π (οη 6) 
αἴζοῖβ. . . Πα ἰ5 βρεακίηρ ἔγοπι ἢἰβ οὐγῃ, 
Ὀεσδυβε ἣς ἰβ ἃ [ἴαγ, ἀπά (β8ο 15) ἢίβ 
ἐλίμεγ", ὙΜΝεβιοοιτ᾽ 5 ἰγαπβίδιίοη τηδκαβ 
ἐς ῖθηΐ βεηβε δηᾷ βυ}15 {πε οςοπίεχὶ Ἀπὰ 
εἶνεβ ἃ βοοὰ τηεδπὶπρ ἴο ἴδε ἰδίων, Βαϊ, 
83 Ὦς Πίπηδεϊ οὐνηϑ8, ἴΠ6 οπιϊβϑίοη οὗ ἴῃ 
5 )εςῖ (ὅταν λαλῇ) 15 σετίδίἶν ΠΑΓΒΠ ; 
ἰἴξ πᾶν Ὅε 8814, ἱπιροββί]68.--- νεῖ. 45. 
ἐγὼ δὲ. “Βυὶ 1᾽ ---ἰπ οοπίγαβδὶ ἴὸ ἴδα 
ἄεν!!--- Ῥεσαυβε 1 βρεᾶκ ἴδε τσυτῃ νοι 
ἀο ποῖ θεΐϊενες πηβ." δὰ 1 βροΐκβεη 
[Αἰβεπῃοοά γοὰ ᾿νουἹὰ μαναὰ δεϊϊενεά πε, 
Ὀεσδιβς ἰὶ 15 γοὺσ πδίυζα ἴο [ἵνα ἰη να 
15. [Α3ε (οὐ. Ευτγπιυ8).--ν ες. 46. τίς 
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Ρνί. δ::. 46. τίς ἐξ ὑμῶν ᾿ ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, 
διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 47. ὁ ὧν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ 

ΥΠῚ 

Θεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ 
ἐστέ." 48. ᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, “Οὐ 

4 νἱΐ. 20. 
τς Ὅευι. 

καλῶς λέγομεν ἡμεῖς, ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ, καὶ " δαιμόνιον ἔχεις ; ἢ 
χανῇί 16, 49. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς, ““᾿Εγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν 

τον. 

εἰς. 
χανῖη 7. πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς " ἀτιμάζετέ με. 50. ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν 

ἢ, 23. 1 δόξαν μου - ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. 51. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
« ἤξεε σοῖγ: ἐάν τιᾳ τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ "θεωρήσῃ εἰς τὸν 
ἐρ. νεῖ. 52... - 

Ἰχχχίχ. 48. μὰ 
ἘΠΈΧΩΝ 18. δαιμόνιον ἔχεις. 

52. Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι 
᾿Αβραὰμ ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, 

α Ἦεδ. "9. Ἐάν τις τὸν λόγον μου ̓  τηρήσῃ, οὐ μὴ " γεύσεται ' θανάτου εἰς τὸν 

1 γενσηται ἰη ΦΑΟΘΌΙ,. 

... ἁμαρτίας; ΑἸοτὰ, ν8ο τεργεδεηῖδ 
Δ ὨυγΊθεΙ οἵὁἨ ἱπιίεγρτείεβ, βαυβ: “τῇς 
ηυεκιίοη 15 ἂπ ἄρρεδὶ ἴο Ηἰξ χεἰμίεςςκσες 
ΟΥ̓ ἰΐγε, 45 ενϊάεηι ἴο ποπὶ 411, δἃ5 ἃ 
Ρἰεάρε ἴογ Ηἰβ. τυϊῃηεβ οὐ ψοσγά ᾽". 
Οδϊνίη ἰβ Ὀεϊίες; “δες ἀείεηξίο δά 
εἰγουπιδίαπείαπι Ἰοςὶ τεδί πρὶ ἀερεῖ, ἃς 
δ αυϊσᾳυδτη 5:01 ροβδε οὐιςὶ περᾶτεῖ, 
ηὐοπιίπιδ ἤάδυβ εἐββεὶῖ Ἀεὶ πικϊπίβίεσ". 
Θιτη]Αεῖγ Βεηρεῖ. --εἰ δὲ... μοι; “1 
Ι δρεαῖκ ἰσυῖῃ, ἢ ἄο γοι ποῖ Ρεϊϊενε 
τὴς ἢ" [ {0]1ονν8 ἔτοπι πεῖς ἰπδ Ὁ} τὸ 
οοηνίοϊ Ηἰπὶ οὗἉ 5ίπ, μαι Ης βρεᾶκβ νῃδιὲ 
5 ἴτὰς; ἰΐδβο, ἢν ἄο πεν ποῖ Ῥεϊϊενε 
Ηἰπὶ ὃ---ννεσ. 47. Ἦε ἰ5 δεϊϊενεὰ Ὀγ τῃοεβς 
Ψ}Ὸ πᾶνε ἀποῖπεσ πιογᾷὶ ρασεπίαρε, ὁ ὧν 
“ον ἐστές "Εε τδδὶ ἰ5 οἵ σοά Ἰἰδίεη5 
ἴο τῆς νψογάβ οἵ σοά,᾽" ἱπιηρ᾽ γίηρ τὲ {πε 
νοτὰβ δ βροκεὲ νεῖςὲς Οοά᾽β νογάβ. 
Ὑμεῖς ποῖ ᾿ἰδιίεπίπρ ριονεᾶ παῖ ἴμεν 
τνεῖε ποῖ οὗ αοά, Αἱ {π|5 ροίπι τπε [ενν8 
δγεακ ἰπ : Οὐ... ἔχεις ; “54. ννὲ ποῖ 
χνῈ]] παῖ Του ἀτὶ ἃ ϑαγηλγιῖδη δηά Πδβὲ 
ἃ ἀεγιοη ᾿᾽ “1η {πε ἰδῆρυδρε ἱπ μος 
δεν βροῖς, ννῆδὲ 15 τεπάεγεά ἱπῖο στεεῖς 
ὃΥ “ϑαιηδλγίίδη ᾿ νουϊὰ ἢανε ὕεεη εἰἴῃετς 
Ομέλε, ΜὨῖςῃ, ψν ΒΠς Ππεσα}Ὺν πηεαπίης 
ἃ ϑαπηδιϊίδῃ, '5 αἰπιοβῖ 248 οἵΐϊδεη δε ἴῃ 
πε βεπδβε οἵ " εσειῖς,᾽ οἵ εἶδε δλοριγοηὶ. 
ΤΗς Ἰδἴζεσ ψογὰ ἄεβεγνεβ βρεςίδὶ διϊεη- 
τίοη, τ γα]γ, ἰξ αἷδο πηεᾶπϑ " ϑαπιδῖ- 
᾿ἰδὴ᾿; Ὀυ8ϊ τῆς πῆς ϑλοριγο ἰ5 αἷδοὸ 
ΒΟΠΊΕΙΠ|68 δεοὰ 45 ἴδε εαυΐϊναίεπι οὗ 
Αδβῃτηεάδί, τῆς ρεῖίπος οἵ ἴῃς ἀεπιοῦβ. 
Αςοοτγάϊπρ ἴο ἴδε ΚαδθΑ ἰδι5, ὅδ λομεγο 
45 ἴῃε ἔδίποσ οὗ Αβῃπιεάδι, απὰ πεῆςς 
τῇς δᾶσῃηε 85 ϑδαηιηιαεὶ οὐ ϑαίδη. Τῆδιὶ 
1π|6 8 ἃ νι ἀεβριεδά εννίϑῃ δεϊϊεῖ 
ἈρΡρεδῖβ ἔγοπὶ τῇς οἰτουτηδίδηςς {πὶ ἴῃ 
τῆς Κοιᾶπ ἰβγαεὶ ἰβ βαϊά ἴο ἤᾶνε ὃεεη 
βεάυςεὰ ἰηίο ἰἀοἰαῖτΥ ΌΥ ϑδοιησοῃ, ννὩϊ]ς 

ἴῃ 1εὐν ἢ ἐγλάϊου ἐπῖ8 15 διϊγιθυϊεά ἴο 
ϑαπηπιδεὶ. [{{ιδετείοες ἴδε ἴετπὶ ἀρρ ϊεά 
ΌΥ ἴῃς [εν ἴο [6508 ννᾶβ ϑλονεγοηἍ--- 
δηὰ ποῖ Οπίέλὲ, " πεσεῖς ᾿--ὶτ ψουϊὰ 
Ἰτεσαῖν τηεᾶπ “ ΟΠ] οὗ τῆς εν," Ὁ 
Ἑδετβῃεία), Τῆς οτάϊηδευ ἱπιεγρτεϊδιίου 
οἵ ““ ϑαπιδσείίδῃ ᾿᾿ γιεἰάς, ποννενεσ, φυϊϊε ἃ 
τεϊενδηὶ τηεδηΐηρ. Τὸ Ηἰς τείυϑβαὶ ἴο 
ονη {πεῖ ἴὰς ΑΡτγαπάαπιίς δηοςβίσυ 
πεν τεῖοσὶ τπδὲ ΗἊ 15 πὸ ρυτε [ενν, ἃ 
ϑαπιδείίδῃ.--- ἐσ. 40. γιον ἔχεις, 
Ροβδβεββεά, οὔ Ἵογαζεά. (7. χ. 2οβ. Το 
1Π|8 ]|εβδὺ8 τσερῖῖεβ: Ἐγὼ... αἰῶ 
Τῆε ἐγώ 18 εππιρμδες ἱπ οοηίϊγαβὲ ἴο ἴδε 
ἐχργεββεὰ ὑμεῖς οὗ τῇς ἰαβὶ οἴδυξε; “1 
ἃπὶ ποῖ ουὲ οὗ Ων τηϊπὰ, θυ 4111 ἀο δηὰ 
ΒΔΥ δργίηρβ ἴτοπῇ ΠΥ ἀεβίσε ἴο Βοποὺυγ 
ΤῊ Ἐδίδεγ, ἢ ες γοῦ ἕοσς γους ρατὶ δπὰ 
Οὐ {π|5 νεῦὺ δοοουπὶ ἀϊβῃοηουσγ πε". 
ΤὨΙ8 ἀϊδῃοπουσ ἀοε8 ποῖ βιὶς Ηἰ5β σεβεηϊ- 
τηεηῖ, Ὀεοᾶυβε (νεῖ. 50) ἐγὼ... μον, 
“1 δπὶ ποῖ βεεκίπρ πιΥ ον ρίοσυ". Ο. 
ν. 41. Νενειίπεῖαθβ Ηἰβ ρίογυ 15 ῃοῖ ἴο 
Ὅε σατο εϑϑὶν 5! ρῃιεὰ δηά ἰὐτπεὰ ἱπιο 
τεργοδοὴ (6. ἵν. 2) ἔοσ ἔστιν ὁ ζητῶν 
καὶ κρίνων, “τῆτες [5 ΨνΠο βεεκεῖῃ ἴὶ πὰ 
)υάρειῃ " (νν. 22, 23).--ΧἾ εἰ. σι. ΤΒετε. 
ἕοτε ἴῃς εἰηρῇῃδβὶβ ἱπ ἰῆς πεχί νεῖξε, 
ῬτΕΟ ΒΕ 45 ἴῃ νεσ. 24 οἵ ςῇδρ. ν., ἰβ οὔ 
“ἢν ψοτὰ ".--ὲάν τις... αἰῶνα, “1 
ΠΥ οε Κεερβ τὴν νογά, ες 58]] πενετ 
βες ἀεδίῃ ". Εοσ τηρεῖν δες χίν. 15-23, 
χν. 10-20, χνῖϊ, 6, τ ]οδη δηά ἕεν. 
ῥαξοῖνι; ι΄ ἰδ δχδοιὶν εαυίϊναϊεπε τὸ 
“Κεερ᾽". θεωρεῖν θάνατον οζουζα ΟὨΪΥ͂ 
Βεῖαε. [ζ 18 ῥγοῦδθίν βίτοηρες ἴπδη ἴδε 
ςοτηπιοηεῖ ἰδεῖν θάνατον (1. 11. 26, Η «Ὁ. 
χί. 5), “ ἐχργεββίπρ ἤχεά ἼἽοπιίεπιρίδιίοι 
αηὰ (]] δοηιαίπίαποε " (ΡΙπγπιετ) ; 
ΔΠου ἢ ἰπ ]ομη τἢϊ5 {υ]1ετ πηεδπίπρ ἰφ 
ϑοπιειίπ,68 ποῖ ἀρρϑτγεηϊ.--- ες, 52. Τὶς 

ταῖσι “απ το α τ τὰ τ 
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αἰῶνα. 

ἀπέθανε; 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ γ8ι1ι 

53. "μὴ σὺ μείζων εἴ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραὰμ, ὅστις ν ἵν. 12. 

καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς ; " ὙΈΘεΙες 161. 
το. τ Οοζσ, 

54. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς, “Ἐὰν ἐγὼ δοξάζω: ἐμαυτὸν, ἡ δόξα μου νυ. 19. 
χίχ. το. 

“οὐδέν ἐστιν - ἐστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, " ὃν ὑμεῖς λέγετε, Υ ΝΥ} ζεπ. 
ὅτι Θεὸς ὑμῶν 3 ἐστι, 55. καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν - 

δεσε ον; 
«Β Βειοῦ: 

καὶ ἐὰν ὃ εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι " ὅμοιος ὑμῶν, ψεύστης " « Βυίσα, 
ἀλλ᾽ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 56. ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ « δὲ χκεῖν. 
ὑμῶν ἠγαλλιάσατο "ἵνα ἴδῃ "τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν καὶ εἶδε καὶ ἢ 16. ον 

ἐχάρη." 

1 δοξασω ἴῃ δ ὍΒΟΡ Ὁ. 

οοπῆσγπηβ ἴδε [εὺννβ ἴῃ ἐμεῖς ορὶπίοη ἐμδὲ 
Ηε ἴἰ58 ποῖ ἱπ Ηἰβ σίρῃι πιὶπά, Νῦν ἐγνώ- 
καμεν .. . ἴπεγ δεεπὶ ἴο δᾶνα πονν ροῖ 
Ρτοοῦ οὔ νδαι πὸ μδὰ βυβρεοῖεά ; 
“' δηΐεδ οὐπὶ ἀυδιιδιίοης Αἰΐᾳυα Ἰοςσυτὶ 
εγδηῖ," Βεηρεὶ. Ὑπεῖγ ργοοῦ 18 ραῖ 
ὙΠ οτοΔ5 [6808 βαὺβ ἴῃαὶ ἴΠ086 πο ΚΕῈΡ 
Ηἱἰἱβ ψογὰ 511} πονεσ ἀϊς, ΑὈγδματγῃ ἀϊεά 
διὰ (Πς ργορῃείβ ; ἱπεγεΐογε [ε808 ννουϊὰ 
8εεπὶ ἴο Ὀε τηρκίπρ Η τηβεῖ ρτεδίεσ ἤδη 
1Πο86 τηοϑὲ ΠΙΡὮΪΥ γενεγεὰ ρεγβοηδρα8.--- 
γεῖ. 53. νῃαὶ ἀϊά Ηες εχρεςῖ τπεπὶ ἴο 
τακε Ηἰπὶ ἔοσ ὃ ---τίνα σεαντὸν σὺ ποιεῖς ; 
Ἐος τἰπε μὴ σὺ μείζων εὐ. ἵν. 12.--Ν ετ. 
54. Τὸ {δεὶς φυεβιίοη 6811, 48 υ504], 
ἵνε8 ΠῸ οαϊεροτγίοαϊ ἀπϑνγεγ, ὈὰΣ τερ 168 
τϑῖ Ὺ ταρεϊϊηρ {πὸ ἱπβίπυδίίοη ςοη- 

ἰαϊπεὰ ἱπ {πεῖς αυεδέίοη δηά ἴπεη Ὁγ 
βῃονίηρ ἰᾶὲὶ Ηβ ννὰ8 ρτεδίεσ ἴπδῃ 
Αργαπαπὶ (5δε6α Ρ]υπηπλοη).--- Ἐὰν ἐγὼ 
δοξάζω. “1{1 541} πᾶνε σίογί δά τηγϑβεῖϊξ, 
ΤΩΥ ΒΊΟΥΥ ἰ8 ποιῃίηρ; τὴν Εαΐπεσ ἰ5 Ηε 
πο ρ]ογβειῃ πιὲ." Ηε οδπποῖ ρεῖ 
186πὶ ἴο υηάἀετϑίαηὰ ἴδδὶ ἰδ ἰ8β ποὶ βοΐ [- 
Δββευϊίου οὐ Ηἰβ ρατὶ ψν πο ργοπιρῖβ 
Η!8 οἰαίτηβ, Ὀὰϊ [1 Π]πιεηῖ οὗ Ηἰ8 ξαιπετα 
ςοτγηγηϊβδίοη. ὙΠὶβ “ Εδίπεσ " οὗ ννῇοπὶ 
Ηε βρεδῖβ δηὰ ψῃὸο ἔδυ ρἱοτίῆεβ Ηἰπι ἰ8 
δε 5ᾶπ)ε ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι. .. “ οὗ 
ΨΠοπὶ γοὺ 5  ἴμαι Ηδ ἰβ γοὺς αοά᾽", 
Ηἰ5 υνἱῖπεβϑ τπογείοσε γουῦ οὐρῆς τὸ 
τεςεῖνε ; ἀπά (ἢς γϑεᾶϑοη ΨὮΥ γοῖ ἀο ποῖ 
ἰδ 1ῃ15, οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα 
αὐτόν, ““γοι πᾶνε ποῖ Ἰεατηεά ἴο Κηον 
Ηΐτα, 05 1 Κπονν Ηϊπι᾽". Τῇε ἔογπιεγ 
νεῖῦ ἀεποίεβ Κηονϊεάρε δουίγεά, ὃῪ 
τεδοδίηρ οὐ ΌῪ οὐβεγνδίιοη ; ἰη οοηίγαϑι 
ἴο πε Ἰδαῖος, ννϊοἢ ἀδποῖοβ ἀΐγεοι δηὰ 
Θδβϑθηξίδὶ Κπουνεάρε.---καὶ ἐὰν εἴπω. 
τηρῶ. 80 ἴδε ἴτοπὶ ἔπε δῆϊγπηαϊίοπβ οὗ 
6805 τερδγάϊπρ Ηἰ8 σοππεοιίοη υνἱτἢ τΠὰ 
Ἑδιποσ Ὀεΐηρ ζα186, Ης νουϊά ὃς ἰαἶξε, ἃ 
1ἰας ἀπά [1κε τἴδπὶ, νγεσε Ης ἴο ἄξηγν ἵπδὶ 
Ης επ)ογεά ἀΐτεος Καονϊεάρε οὐ Οοά. 
“Βιξ, οη πε σοηίγαγυ, 1 Κπονν Ηἰπὶ δηὰ 
8111 ἀο, ἀνε ἔδαῖ νν»Ὡϊςῇ οἤεηάϑ γουι, ἰβ τῇς 

57. Εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτὸν, ““Πεντήκοντα ἔτη 

5.ΤΆ, ἴῃ ΜΒΡ, ἡμῶν ἰη ΑΟΙ;. 

6εα. χχίϊ 

δκαν ΤῊ ΤΙΝ. Η. 

δ ΑΙ πιεπὶ οἵ Ηἰβ ςοπηπὶββίοη, ἴῃς Κεερίπϑ 
οὗ Ηἰβ νογὰ.᾽"---Ν εσ. 566. Απὰά δ8 τερασὰ 8 
τῆς ςοππεοίίοη {ΠΥ οἷαίπὶ γῇ Αὔγαῃδπ), 
10}8. τεῆεοιϊβ ἀϊβογεάϊς οὐ ἐπεὶγ ργεβεηξ 
δἰτἰτυάς ἰοννατὰβ [65118; ἴος ᾿Αβραὰμ ὁ 
πατὴρ ὑμῶν, “ΑὈτΑΠαπῚ ἴἰπ ὑΠοβα 
Ρατεηῖαρε χοὺ ρίογυ,᾽ ἠγαλλιάσατο ἵνα 
ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, " τεὐ]οϊςεὰ τὸ 
866 ΤῊΥ ἄδγ᾽. Τῆς ἀἄδν οἵ ΟΠτῖβὶ ἰ8 
τῆς εἰπλε οὗ Ηἰβ βαγίῃ!Υ πηδηϊεβιδιίοη ; 
τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ τῆς ὑπὸ σαρκός, 
Ογτῖ!. 8εςε 1,Κ. χνὶϊ. 22-26.; ψγνῆεγε τῆς 
ῬΙαταὶ Ἔχργεββεβ {πε 88Π|6 88 ἴΠ6 δἰηριΐαγ 
Βεῖε. “Τὸ δβεε᾽᾽ τῃῈ ἄδυ ἰ5 ““ἴο 6 
τεβαπε᾽" δὲ ἰΐ, “ἴο Ἔχρεγίεησε" ἰτ; ολ 
ατίρ., Ηεομδα, 56, δούλειον ἦμαρ εἶδες, 

δπὰ τπ6 Ἡοπηεγὶς νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι. 
ἵνα ἴδῃ οαηποῖ πεῖε πᾶνε ᾿ἴ8 υδι8] 
]οβδηπίπε ἴοτοα δηά δὲ ερεχερβεῖοδὶ 
(Βυτίοη, Μοοάς, εἰς.), ποτ 45 Ἡοἱἐζπηᾶπα 
5ΔΥ8 -- ὅτι ὄψοιτο, ὕεσᾶυα ἴῃ (158 σαβ6 
τῆε εἶδε καὶ ἐχάρη ννου]ὰ "ες τδυιξοϊορίςδ!. 
Ευτῃγπιῖυβ ρίνεβ τΠ6 τί ρῆι ἱπτεγργειδιίοη: 
ἠγαλλ., ἤγουν, ἐπεθύμησεν (53: π|11ΑΓν 
ὙΠεορῆγἶαςι), ἂἀηὰ (6 τηεδηΐπρ ἰ8 
“ΑΡγδῆδπὶ εχυϊεά πὶ 1[Π6 ῥσοβρεοὶ οὗ 
δβεείηρ,᾿᾽ οὐ “ταὶ πε βῃουϊά 566 "3. Ὑη18 
δ ννᾶ8 δὐϊΪε ἰο ἀο ὉΥ πιεδῇβ οἵ τῃ8 
Ῥγοπ)ῖβαβ ρίνεη ἴο ἢἰπι.---καὶ εἶδε, ““ δηὰ 
δα βᾷνν 1ι,᾿᾽ ποῖ τηογεὶν 6 Πα ννᾶ5 οα 
δλιῖ (ΑἸ πουρῇ τἢ 8 δεαπβ ἴο ἢανε Ὀδεη 
τῆς Ιάδα τῆς [εννδ ἴοοῖκ ρ ἔτοπι ἴῃ ννογάβ, 
866 ΝΕ. 57); ἴοσ (Πἰ5 Κίπὰ οἵἩ δπιϊςῖρα- 
τἴοη 6805 υ86ε8 ἀϊεγεηῖς ἰδῆριυαρε, Μί. 
Χιϊ. 17, ἀπά δὲ {πΠ6ὲ υἱπιοβὲ ἴπ6 ΟΟΤ. 
βαίηί8 οου]ά δε ἀεβοσίθεὰ 48 πόρρωθεν 
ἰδόντες, Ηςεῦ. χὶ. 13; δυῖϊ ἢε δᾶβ δεδη ἰξ 
ἴῃ ἰϊ8 δοϊυδιγ. Τῆΐδ ἱπνοῖνεβ {πᾶὶ 
Αὐγαπᾶπὶ δδ5 ποῖ ἀϊεὰ 80 248 ἴο δε υη- 
ςοπεοίουϑ, νεῖ. 52, δηὰ οὐ, ΜΚ. χὶΐ. 26.-- 
νεῖ. 57. Τηΐβ, ποννενοσ, ἴῃς [ενν8 σοπΊ- 
Ἰεϊεῖν πιϊδυπάἀετβιαηπᾶ. ὙΠΕΥ τὨἰπὶς {πὶ 
᾿ν δδββειιίπρ παι Αὐγδμδπὶ βὰν Ηΐβ8 ἄδυ, 
]εβὺβ πιεᾶηβ ἴο 88 ἴῃδὶ Ηἰβ ἄδυ δηά {π86 
16 οἵ Αργαμδπιὶ οὶ εαγῖβ' ψψεγε σοηϊθπ)- 
Ῥοσγᾶπεουϑ3.-- πεντήκοντα... ἑώρακας; 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

οὔπω ὃ ἔχεις, καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας ; Ἢ 

ΝΠ. 58---ξο. ΙΧ, 

58. Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἰμι." τς9. 

ἃ Μκ. 1. 16; οὕτως.} 

ΙΧ. 1. Καὶ "παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἢ ἐκ γενετῆς. 

δ Ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν. Ἰησοῦς δὲ “ ἐκρύβη, 
καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν " καὶ παρῆγεν 

2. 

1οπιῖς διελθὼν. .. οντω 848 ἴῃ 9 Β0 νεῖ. [,αἱ. νυἱϊσ. ΤΕ. ἰδ ἰουπά ἰπ ΟΑΟΙ,. 

“ΕἸΠΥ γεᾶσϑ" ΤΊΔΥ δὲ υδεὰ 48 ἃ τουπὰ 
πυπιῦεζ, βυ βΒ οἴ ΠῚ ἐχαοὶ ἕοσ ἐπεῖγ ρυτ- 
Ῥοβε δηὰ νγἱἢ τὸ ἱπιεπιίοη ἴο ἀείεγπιῖπα 
186 ἂρε οἵ Ϊεβυβ. Βυὲ 1ἱρμείοοι (Ηον. 
Ἡεὖϑ., το46) τϊη ΚΒ {πὸ βανίηρ' 18 συϊεά ὉῪ 
πε ρὲ νἤεη [μανίϊεβ γειγεά, 5βεεὲ Ν πι. 
ἷν. 3,30: “Τὰ ποη δάδπωυς ρεγνεηίβεὶ δά 
νυΐρξατεπὶ δηπυπὶ βυρεγαπηυδίίοπίβ, εἴ 
ἕυπε νἱάϊϑι1 ΑὈτγαμαπλυτση δ᾿ Ιγεπδοι5 
(ἰἴ. 22, 5) τεοογὰβ ἔπαι {πὲ Θοβρεὶ (ρτε- 
ΒΌΠΊΔΟΪΥ (ἰδ Ρα858ρ6) ἀπά ἴῃς Ῥτεβ υίοσβ 
οὗ Αβία Μίπος ψῆο παὰ Κπονπ ]οδη, 
τεβιϊδεά τῆδὶ 1εβὺ8 ἴδυρῆὶ 1} Ηδς ννᾶβ 
ἔοτῖν οὐ ἥῆγ. Τῆηὶβ ἰάεδ ἰβ υὑρῃεῖϊἃ Ὀγ 
Ε. ν. Βυπδεη (ΗἸ ἀάτη γγ ίσάονι οὗ ΟἸγὶς ἢ), 
δηά ἐνεῃ Κεῖπι ἰβ οὗ ορἱπίοη ἰπαὲ [6518 
ΤΑΔΥ ἤᾶνε ἰἱνεὰ ἴο Ηἰβ5 ἔοσγιίει ἢ γεδτ.--- 
ψες. 58. Τῆε πηϊϑυπάετγβοιδηάίηρ οὗ Ηἰ8 
ννογάβ εἰς 18. ἔγοπὶ [|ε808 πε βίδιεπιεπ: 
“πρὶν Αβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἶμι. “ Βείοτα 
Αρταπάτῃ ννα8 θοσῃ ἰ δηλ.᾽) ““Αηϊεαυδληλ 
ΑΡγαῆδαπὶ βετεῖ, Ερο βυπὶ,᾿" Μυϊραία. 
ΡΙυτηπηεσ ἀριΐγ σοπηρᾶσεβ Ρῥβ. χο. 2, πρὸ 
τοῦ ὄρη γενηθῆναι... σὺ εἶ. Βοίοτε 
ΑὈτγαμαπὶ οδηθ ἱπῖο δχίβίεποα 1 8π), 
εἴεσηδ!ν οχίβέεπί, Νὸὼὸ βίσοπρεσ δϑῆγτηδ- 
ἔἶοηπ οὗ ρτγε-εχίβίαποαι οὐζυσβ, ἂπά 
ΒΥ ΒΟ ]αρ᾿Β βυδι]ς διίζεπιρὲ ἴο Ἴνδάθ 
ε΄ τηεδπίηρ ἰβ ὑπβιυισοαβϑίῃ.--- -Ἅ  γ. 50. 
νας τῆς Ἰεννβ ἐπουρῆς οὐὗὨἨὨ 1Π6 δ88εσ- 
εἰοη δρρεαγεά ἴῃ τπεῖγ δοιίοη : ἦραν... 
αὐτόν. Βεϊϊενίπρ [πὶ Ηδ ννὰβ βρεακίηρ 
Βἤεασ ΙΔΒΡΠΕΠΊΥ δηὰ ο]αἰπιίηρ Ἔαυ δ  ν 
ν τ ἐπα στοαὶ “1 Απὶ,᾽ ΠΥ βουρῃὶ ἴο 
βίοπε Ηΐπ|. Εοτγ [Πὶδ ρύτροβε ἴπεγε ννὰβ 
τηδίεσίαὶ τεδὰν ἰὸ μαηὰ ὄνεη ἴῃ {Π6 
Τερῖε σουτέ, ἔοτ, 45 1ἱρμιίοοι τεπιὶπ 9 
5, ἴΠπ6 Ὀυϊ]ἀΐπρ' νν88 511} γοίηρ οῦ. “αὶ 
βίοηϊπρ ἰπ πε τετηρῖς 18. πιεπιϊοηεὰ ὉΥ 
]οβερῆυβ, “4{πὲ., χνῖϊ. 9, 3," Μεγεχ.-- 
᾿Ιησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν. “Βυὶ 
7εθὰ8 ννγεπὶ οὔὐξ ὑπροτοείνεά ᾿"; οἡ 1ἢ|18 
ἀδᾶρε υἱάε ΝΝίηεσ, δηά οὐ Τἤδγεσ. ΝΥ 
11 Βῃου!ὰ θὲ βυρροβεά τπαΐ {πεγα 18 Δηγ- 
τίη ταϊσαουίουβ οὔ ἀοκεῖὶς ἱπ {πὶ8 
Ἡοϊεζιηδηη ἀπά οἵδεγβ) ἄοεβ ποὶ ἄρρβᾶγ. 
ΔΩΥ ἴπ πε ογονά τνουἹὰ ἕδνουγ {πε 

εβοᾶρε οὔ]εβιι8. Τῆε γεπηγαϊπίηρ ννογὰβ οὗ 
πε ομαρίδγ ᾶγα οπιτεὰ Ὀν γεοςηΐ δα τογβ. 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΙΧ. :--Χ, 22. ΤΑΣ ἀεαϊϊπη 
οὔα νιαη δογη διϊπὰ απά ἐλ ἀϊδομςείον 5 
αγὶςὶηρ ομέ οΥ ἐδιὶς πεϊγαεῖε. 

νν. 1-7. Τὴὲε επγε παγγαΐφά.---Ν ες 
τ. Καὶ παράγων. ““Απά 45 Ηε ραεβεά 
Ὀγ," ροββίδίυ, δα Μεγεγ δηά Ηοϊιζ- 
τῆδῆη ΒΌρροβα, οὐ ἔπε οοσαϑβίοη ἴυβὲ 
τηεπιϊοηεά (νιϊϊ, 59), δπὰ δβ5. Ηε ραβεεὰ 
τῆς ρμαῖε οἵ ἴπεῈ Τεπιρῖε ἤεσε Ὀεσραγβ 
ςοηρτεραῖϊεά ; Ὀὰῖ τς ἀεῆηϊξε τηεητίοι 
τῆλε ἴἴ ννὰ5 4 ϑδθθδιῃ (νεσ. 14) ταῖμες 
ἱπάϊςαϊεβ τπᾶὲ 1ἃ ψ88 ποῖ ἴῃς βᾶτη 
ἄδγ. ϑεεοη χ. 22.---εἶδεν .. . γενετῆς. 
“Ἡς 5ἂνν ἃ πιδῃ δ]: πὰ ἔτοπι Οἷσι," πὶ 
ἀρρτανδίίοη ΨΏΟΠ Ρἷδυβ ἃ ῥγοπιίπεπε 
Ῥατὶ ἰπ μαῖ [ο]]ονν8. Απὰ ἤγϑβι οὗ 811} τὲ 
ΒΟ ἱπίρτεββεβ {πε ἀϊβοῖρίεβ {παὶ ΠΕ δ5Κ 
τίς. .. γεννηθῇ; ΤὙΠεῖγ αυξβιίοη ἱπι- 
ΡΙΪε8. ἃ Ῥεϊϊεῖ, τερυάϊαϊοά ὃν ]εβὺβ πεγε 
δηὰ ἴῃ 1κ. χιὶ. 1-5, [πὶ δας ραγιουΐας 
βίσκῆθββ οΟἵΓἠ δβοῖσζονν ΨΑ8 ἰγαοεδῦῖες ἴὸ 
Βοπῖθ ραγίίσυϊατ βίῃ; δες [οὐ ῥασϑῖνε δπὰ 
ὙΜΝεῦδετβ Γιελγεη ἃ. Ταϊνικα, Ὁ. 235. 
Ὑπεὶς φαεϑίίοη βεαπ8 4150 ἴο ἱπιρὶν τπδὶ 
πεν βυρροβεᾶ Ἔνεὴ ἃ ηδίδὶ ἀείεςι πιίρῃς 
δε ἴῃς Ρυπίϑῃπχεπε οἵ ἴῃς ἱπάϊνϊἀυ αὶ] "5 
ΟΜ 5'η. ΤἼΐβ Π48 γεοεϊνεά ἤνε ἀϊῆετγεπς 
ἐχρίαπαιίοηβ: (1) ἴπαὶ τῆς ργε-εχίβέεπος 
οἵ βουΐϊ8Β Παά Ρεεὴ ἀεάυςεά ἔτοπι Νν εά. 
νἱ. 20, “ Βείηρ ροοά, 1 ςαπλε ἰπῖο ἃ δον 
υἀπάεπ]οά"; (2) ταὶ τηεϊετηρβυοῃοβὶβ 
νν88 μεϊά Ὀγ βοσῆβ [ενν8 (30 (δϊνίη, Βεζα, 
δηά 566 Τιρμιίοοξς, Ρ. 1048); οζ (3) ἴπαῖ 
τῆς υπϑοτηῃ δαῦς πκὶρῃξ βίη, 8εὲ αεη. 
χχν. 26, 1,Κ, ἴ. 41-44; οἵ (4) {παῖ (πε 
Ῥυπίβῃπιοης ννὰ8 δηιίοἰ ρδίογυ οὗ τῆς βίη ; 
οΓ (5) παῖ (ῃς φυσβιίοη νγῶβ οπε οὗ βῆεες 
δεν δεγπιεηῖ, Ρυϊεπρ 411 σοποείνδδ! ας 
Ροβϑι 168, δὰ: νοις διιδοῃίπρ ἀπν 
νεῖν ἀεβηϊία πηεδηΐπρ ἴο ἴπε οὔς Ὀγαπο 
οὗ ἴδε αἰϊεγπαῖῖνε. Α Ἴοοπιδίπαϊοη οὔ τὲ ἃ 
ἔννο 1488 βεεπὶβ ἴο ἢὲ πε τηεπῖδὶ διεευάς 
οὗ ἴῃς ἀϊβοίρ!εβ. Τῆς αἰτεγηδίῖνε τῆδὲ 
τῆς πιδη βυβετγεά ἔοσ ἢ!8 ραγθηΐβ᾽ βίῃ νὰ8 
δῃ ἰάςα ψῃϊοἢ τνουἹὰ πδέυγα!ν βυρροβὲ 
ἰϊδε!, 5ε6 Εχοά. χχ. 5, εἴο.---ἶἴνα τυφλὸς 
γεννηθῇ ; ἵνα ΕΧργεβδεβ γεβυϊξ, ποῖ ρυτ- 
Ροβε ; ἂπά δε ἴοσγσῃ οὗ ἐχργεβϑίοῃ ἴβ “τῆς 
Ῥιοάυοι οἵ [88 δηδίορυ, γίβίπῃ ἔγοσ 



1-7. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ γ83 
ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, “ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ ;" 3. ᾿Απ- ς Βυτίοι, 
ἐκρίθη ὁ Ἰησοῦς, “ Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ - ἀλλ᾽ 

21δ. 

ἵνα ὁ φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ “ ἐν αὐτῷ. 4. ἐμὲϊ δεῖ ἐργάζεσθαι εἰσ τς 
τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με "ἕως ἡμέρα ἐστίν: ἔρχεται νὺξ, ὅτε « Βυτίοι, 
οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. «. “ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ εὖδχι 34. 

κόσμου." 6. Ταῦτα εἰπὼν, ἔπτυσε " χαμαὶ, καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ ε χνί!!. 6. 
τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε 3 τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ 

τυφλοῦ, 7. καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ 
Σιλωὰμ," ὃ ἑρμηνεύεται, ἀπεσταλμένος. 
καὶ ἦλθε βλέπων. 

ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, 

Δ ημας ἴῃ  ΒΌ, δἀοριεὰ ὃγ τεςεηὶ εὐΐξοτδ. 

3 «πεθηκεν'ῃ ΒΟ. ὙΗ.Ε. δά ἀντου νἱἢ ΦΑΒΙ, δπὰ ἀεϊεῖς τον τυφλου, ν»Πἰςοῖ 
ΤΩΔΥ δᾶνε Ῥεδη ἱπιγοδυςεά τὸ τηδκΚα πε βεῆβε οἱεάγεσ. 

ἱπιϊδξίοη οὗ ἃ οοπβιγιςτίοι νυ ἢ τε ν 
Εχρύαβδεβ ρυγροβε ᾽ (Βυτίοη, Μοοάς, 218, 
210).---νεῖ. 3. Βοῖῇ αἱϊοσπαῖῖνθϑ ἂῦα 
τεὐεοιτεά ὃν [ε5υ5, Οὔτε... αὐτοῦ. Απά 
Δηοίμογ βοἰυκτίου ἰ8 βυρρεβίεά, ἵνα... 
αντῷ. Ενὶ] ξυγίπετβ πε ὑνοσκ οὗ αοά ἴῃ 
τε ννοτϊά. [Ιἐ ἰβ ἰῃ σοπαπεγίηρ δπά 
ἐλορονεν τὸ ἢ εν] ΗἜ ἰ8 πιδηϊεϑιεὰ. Τῆς 
αυεϑβείοη ἕοσ υ8 ἰβ ποῖ Πέστε βυβἜεγηρ ἢ85 
σοτπης ἴτοπι, Ὀυξ νν δὶ ννα ἅγεὲ ἴο ἀο υυἱτῇ 1ξ. 
Μετ. 4. Τῆς ἴᾶνν νηὶ ςἢ 18 Ὀἰπάϊπρ' ο 81} 
τδῃ 6βὺ5 ἐπουποεβ8.---ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι 
ον. ΨοΙΚ, δοῖϊνε πιεάβυγεβ ἴο γταπιονα 
ΒΌΒετίηΡ, ἅτ πιογα ἱπουπιρεης οἢ τηθῃ 
ἴδῃ ταβεηῖτ! βρεουϊδέϊοηπ 48 ἴο ἔπε 
βουτζοα οὗ βυβεσίηρ. Α58 ἴο αοά᾽β σοη- 
πεοιϊίοη ἢ εν], ἐπα ρῥγδοεῖςαὶ πιδῃ 
πεβά οὔΪ Ἴσοποθσῃ Πἰπηβεῖ νυ (185, 
παῖ αοἁ 5εεῖκβ ἴο δρο  ἰϑῃ ἰ. ὙτΤῇε εἶπα 
ἴοτ ἀοΐπρ 80 ἰ8 ᾿ἰπιϊτεὰ, ἰε 8 ἕως ἡμέρα 
ἐστίν, “80 ἰοῃρ 88 ἰξ ἰ5 ἀδυ,᾽" {Πδΐ 15, 48 
τῇς πεχὶ οἴδιιβε βῆον 5, 50 ἰοῃρβ 48 {Π|6 
1λβδῖβι [π΄ ἕως ἰπ ΝΟΤ. 5εεὲ Βυτίοπ, 
Μοοάς, 321-330.]-- ἔρχεται νύξ, Ξυρρεκιεὰ 
Ὁ ἔπε τπτϑδῖβ (ν]ϊ. 59, εἴς.) δηὰ ὃν τῃ8 
Ῥεβεπος οὗ ἴπ6ὸ Ὀἰπά πηδη.---νεγ. 5. 
ὅταν... κόσμον. δε 5πουϊὰ ἤᾶνε 
εχρεςιεὰ ἕως δπὰ ποὲὶ ὅταν, ἀπά τπε 
Μνυϊρκαῖε ταπάθτβ “ υδπιάϊυ "Ὁ, Βυϊ {ΠῈ 
ἤδη Β6ΕΠ8 ἴο δα υδεά ἴο βυρρεβῖ ἃ 
εἶπα ῆεπ Ηδς 5ποιυϊὰ ποῖ δὲ ἴῃ ἴδε 
ποσὰ : “ἤδη 1 δπὶ ἴῃ {πΠῸ ννοσ]ά, 1 δπὶ 
τε Πυρῃξ οὗ τῆς ννοτά,᾽" δβ Ηε ἱπηηγεάϊ- 
δἰεὶγ ΠΠ᾿Ἰυδιταϊεὰ Ὁγ τπ6 οὐτε οὗ (ῃς δ] ἰηὰ 
ταδῃ.--- εσ. 6. Ταῦτα εἰπὼν, ἰ.ς., “ἴῃ 
τὴϊθ. οοππηεοιίοη," ἔπτυσε χαμαί... 
“Ὴδ6 βρδὶ οἡ ἴδε ρτουπά δπὰ πιδάς οἷαν 
οὗ τε βρίτιῖε,᾽" ““αυΐα δαυὰ δὰ πιδηὰπὶ 
ποη ογδῖ," βαγ8 ἀτοιίυβ; δαῖ {Πΐ 5ρίτ|6 
ΨΔ8 οοηπδίἀετεά εἰβοδοίουβ Γἰρπιίοος 
Ῥζονεβ ὉΥ δῃ δπιυβίηρ δπεοάοίς δηά 

ννειδβιεῖπ Όγ βενεγαῖ οἰξδιίοπβ. Τδοϊζυβ 
(Η ἰξέ., ἰν. 81) τε δῖεβ πδῖ ἴῃς ὈΠπά πιδη 
ΠΟ βουρδέ ἃ οὐτε ἔγοτῃ Ν εβραβίδη Ῥερρεὰ 
“αν ᾿ς Οουϊοταπὶ οτνεβ ἀϊρηδγείυσ 
τεβρείρεσζε οὐἱβ Ἐχογεπηθηῖο "Ὁ. ῬγοῦΔΌΪΥ 
πε ἰάβα ννὰβ ἴπδῖ ἴῃς βαϊϊνα ννὰβ οὗ {πῈ 
ΝΕΙΥ διιδδίδποα οὗ ἴΠ6 ρεῖβοῦθῦ. Τυῖΐος 
(Ρνέμι. Ομιέμγε, ἰὶ. 400) ἰ8 οὗἩ ορὶπίοῃ τ 6 
Ἐοπηδη Οδίμοῖϊς ργῖεϑι 8 τουσῃίηρ ΜΠ ἢ 
Πὶβ βρί[|6 τῆς δδτβ δπὰ ποβιίσὶἰ8 οἵ ἔπε 
ἱπίαπε δὲ θαριείβπι ἰ8 ἃ βυγνῖναι οὗ 18 
ουβίοτη ἱἰπ Ῥᾶρδη Εοτηβ ἱπ δοςογάδηςα 
ΜΠ νυ ῖ ἢ ἐπε πυγβα του με ννἱτἢ δρίτες 
πε 11ρ8 δπὰ ογσγεπεδὰ οἵ τπ6ὸ ψεεκ-οϊά 
ομ]ά. Μίγιυς ννὰβ αἷϑο διιίδυϊεά ἴο 
οἷαν ἰπ ἀΐβεαβεβ οὗ πε εγβ. Α ρηῃγβίοϊδῃ 
οἵ ἴῃς τἰπ|ὰ οὔ Οδγδοδῖία ργεβογίθεβ 
“ταγρεηῖε8 οουΐοϑ ν"]ΐ οἰτου πη] 6 σοεπο "᾿. 
Τῇπδὶ 16805 βιιρροββά βοπῆα νἱγίμε ἰδγ ἰπ 
1116 δρρ!οδείοπ οὗ ἴῃς οἷδγ 18 οοπιίγδάϊοϊεά 
ὃγ {πε ἔδοϊ ἐμαὶ ἱπ οἴδεγ οδβεβ οὗ Ὀϊϊπά- 
6885 Ηε ἀϊὰ ποῖ ι8ὲ ἰῖ, 8:6 ΜΚ. χ. 46. 
Βυε  Ηε δρρ]!εὰ τῃ6 οἷαν ἴο ἐποουγᾶρα 
18 τηδη ἴο ὑθεϊϊανα, 88 15. τ1πε ΠἰΚεῖν βοῖα- 
τἴοη, πε αμδδιίίοπ οὗ δοοοπιπιοάδιϊοη 
Ατῖβεβ (5βεα 0Κ6)]. Τα ΨΠοἷΪς ργοςεβ8 
οὗ ψνῃϊοῇ τῆς πιᾶπ ννᾶ8 ἔπε βυδ᾽εοϊ ν' 88 
Δρράγεηεῖν ἱπεεηάεδά ἰο ἄδερεη ἢἰ5β δίῃ. 
--Μνεγ. 7. Τῆς δρρ ἰοδείοη οὗ ἔπε οἷδν ννὰ8 
ποῖ ἐπουρῃ. 6805 ζυγίῃετγ βαϊά : Ὕπαγε 
«ον ἀπεσταλμένος. ΕἸΞπεῖ 5ῃοννβ ἰμδὲ 
“ ΜΑΒΏ ἰηῖο;,᾽ νίψαι εἰς, ἰ5 ποῖ δΔῃ υη- 
ςοπηπιοη οοηδίγιςτίοη. Βυῖ νεῖ. 11, 
ΠΟ ρῖνεβ ἴπ6 βᾶπια σοπιπηιαπὰ ἴῃ ἃ 
ἀϊδεγτεης ἴογπΊὶ, ἐῆονβ τὶ πε πΊδη 
υἀπάετϑιοοὰ παῖ εἰς [ο]] οννεὰ ὕπαγε ἀηὰ 
ποῖ νίψαι, ΤῊςε ρΡοοἱ οὗ 51104π|, Ξυρρ!ϊεὰ 
ποτα ἴπ6 Νιγρίη 8 Τουπίδὶπ (15. νιῖϊ. 6), 
ἴᾶγ αἱ ἴῆε βουϊῃ-εαβὶ οογποῖ οἵ εγυβαίε πὶ 
ἰπ ἴπε Κιάτοη ψδιῖεγ. Οηἡ ἔπε ορροβίϊε 
5ἰάβ οὗ τῆς νδ]!εὺ 1168 ἃ υἱ]αρε δέϊτυαη 



784 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΧ. 

8. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς 
ἣν, ἔλεγον, “Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 9. 

Ἄλλλοι ἔλεγον, ““ἽΟτι οὗτός ἐστιν ἢ 

ἐστιν." Ἐκεῖνος ἔλεγεν, “Ὅτι ἐγώ εἰμι." 
Β Μὲ ἐκ. 3.. “ Πῶς ὃ ἀνεῴχθησάν 3 σου οἱ ὀφθαλμοί ; ἢ 

ἄλλοι δέ, “Ὅτι ' ὅμοιος αὐτῷ 

10. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, 
11. ᾿Απεκρίθη ἐκεῖνος 

καὶ εἶπεν, ““Ανθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε, καὶ ἐπέ- 

χρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ εἶπέ μοι, Ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν 
τοῦ Σιλωὰμ, καὶ νίψαι. ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα.᾽" 

12. Εἶπον οὖν αὐτῳ, “Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος ;" Λέγει, “Οὐκ οἶδα." 

13. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. 

14. ἣν δὲ σάββατον, ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀνέῳξεν 

αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 

Φαρισαῖοι, πῶς ἀνέβλεψεν. 

15. πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “ Πηλὸν ἐπέθηκεν 

1 (οηϑιἀεγαδῖςε νατίεῖν οὗ τεδάϊηρ ὁσουγβ ἴῃ τἢϊ8 οἶδλυβε; ὟΝ. Η.Ε. δάορι αλλοι 
Ἔλεγον Ουχι, αλλα ομοιος αντω ἐστιν. 

3 ηνεωχθησαν τεδά Ὀγ Τι ΤΙΝ. Η.Ε. ἢ ΒΘ ΒΟΌΕΕ, 

τερτεβεπεπρ ἴδε οἷά παᾶπιε. ΤἼε πᾶπια 
ἰ8 πέτα ἱπιογργεῖδὰ 848 πιεδπίπρ “ 86ηὶ 

[π|ρῦ, πιϊδδμδ; ποῖ πῆρ, »ιϊσσῖο 

8ς. αφιατιιν, Μεγεῖῆ. τῇε ννοτά 
ἀπεσταλμένος 8 50 (Γεαυε πεν 56 ὈῪ 
]εδιι5 οἵ Ηἰπιβεῖῖ ἐπαῖ, ποῖνν Πβιδπάϊηρ 
ναὶ Μεγεσ βᾶγβ, ΜῈ πδίυγα! γ ΔΡΡΙῪ ἐξ 
Βεσε αἷβο ἴο Ἡϊπηβε , ἃ5 ἢ τὴ6 ποίβεϊεβ8 
ϑιγεᾶπὶ ψνοἢ {πεῖγ ἐδίπειβ μδὰ ἀδερίξεὰ 
(15. νἱϊ. 6) ἀπά ννμῖοἢ ἴμεν σου]ὰ ἔγαςε ἴο 
[15 δουζος, ννᾶ8 ἃ δῖ ἴγρε οἵ Ηἰπὶ ννῆοπι 
ἴτε 16νν8 τεὐεοϊεά Ῥεοδυβε {πὰῪ Κπενν 
ΗΪΐβ οτἱρίπ δπά Ὀεσᾶυβε ἢς πδὰ πὸ εχ- 
ἴεγηδὶ ίογςε. Ηἰβ ἱπἤμεποε σοπβίβίεά ἴῃ 
τῆ ϊ5, ταὶ Ηδ νν5 ἀπεσταλμένος. Τῇε 
δΙπὰ πιδη οδεγεὰ δπά γεςεϊνεά 5 βρῇ. 
ΩΦ. Εἰϊβμα δπὰ Νδᾶπδθ. Ετοτὶ {πε 
βυςςεεάϊηρ γείτονες βενεζαϊ ἱπιεγργείεγϑ 
οοποίυἀε (πὰὶ ἦλθε τηεᾶπ8 “ςδπΊε" 
Βοπιο. Νεεάϊββϑβὶγ. 

γν. 8-12. ΤΊ ῥεοῤίε ἡἰδοι55 ἐδ νιαρ" 5 
ἑάοπεϊἐν.---Ν ει. 8. Οἱ οὖν γείτονες. .. 
προσαιτῶν; “ὙΠε πεῖρῃρουτα, {Ππεη,᾽ 
Ψ» ΠΟ πλὶρδϊ οἵ πιῖὶσῆς ποῖ δε δὲ τι εἰπια 
ΠΟΔΥ ἴπὸ τηδπ᾿ 5 ΠοπΊε, “δηᾶ ἴῆοβε νῇῸ 
Τοτπλε ν υϑεά ἴο 866 ἢίπι, ἴπαὶ πε 'νᾶβ8 
δΙΪπά ᾿ [Ὀὺϊ προσαίτης 15 τεδὰ ἰπβίεδά οὗ 
τυφλὸς Ὁγ τεσεηὶ εἀ!τοτ5], “ βαιά, [5 ποῖ 
τὴῖθ ἢὰ (πὶ 5:15 δπά Ὀερϑβὴ "--Νεῖ. 9. 
“ΟἸΠεΓβ" δὲ ενίἀεπεν οὗἨὁ πε 588π)6 
ἀεβοτγίριίοη “ 8αϊά, ΤῊϊβ ἰ5 πε", Βεβίἀεβξ 
ἴῇοιε ννῆο ψεγε ἀουδιία! δηὰ ἴποβα ψνῆῸ 
ψνεγε ςεγίδίπ οἵ ἢἰ5 ἰάεπεῖν πεσε νν88 ἃ 
τηϊγά ορίπίοη υξϊετεὰ : “ Ης ἰβ Ππ|Κὸ μἰπι᾽"", 
Ναίυγα! γ τῃ6 ορεπεὰ εὐεβ ννουἹά δἱΐεγ 
818 ἀρρεάᾶπος. ὩΤῇε ἄοιδιβ ἃ8 ἴο Πὶβ 

ἰδαπεεν ννετα βοδιίίετεἃ ὉΥῪ πε πιδη᾿ 5 
ἀεοϊβῖνε ἐγώ εἶμι.--ν ες. το. ΤῊϊΞ δεΐπα 
ϑβοοτγίδίηθά (ες ποχὶ αυσβιίοη ννᾶ5, Πῶς 
ἀνεῴχθησάν σον οἱ ὀφθαλμοί; [π τερὶΥ 
1π6 οὐτεὰ πιδη τεΐαῖεβ ἢῚ5 ἐχρεγίεηςβ. 
Ης πὰ δϑβοεγίδιϊηεά 768ι15᾽ Ὡᾶπιε ἴγοπι 
ΒοπὶῈὲ Ὀγβίδπάεγ; δπὰ ἰξ 8 ποιϊςεδῦϊε 
{παῖ Π6 βρεᾶκβ οὗ Ηἰπὶ 48 οπε ποῖ ννἱάεῖ Υ 
Κπονπη: ἄνθρωπος λεγόμενος ᾿Ιησοῦς. 
ἀνέβλεψα, “" ΕἸ εόνοιεα εἰρῃι", Τῆς 
ΤαΆΠ, Ψνῆο ποῖὶν 8δᾶνν ἴοσ ἴῃς ἤγϑὶ τἰπλς, 
“568 1ἴῃ68 οτάϊπατυ ἰάηρυᾶρε οὗ πιεη, 
1πουρἢ ἴῃ βισίςι 658 ἰξ νγᾶβ ποῖ ἂρρ!!ςδῦϊα 
ἴο ΠΙ8 οννῃ οδϑβε,᾽" Νναικίῃβ. 

γν. 13-34.-. ΤᾺΣ πιαη ἰς ἐχαηιϊπεα ὃν 
ἐπε Ῥλαγίβεες, τοῖο συεξιίπα!ν ἐχεοηε- 
τμπσαίς μῖηι.---Ν τ. 13. "Άγουσιν.. .. 
τυφλόν. “ὙΠΕΥ," βοπια οὗ τῆς πεὶρῆ- 
Ῥουῖβ δηά οἴπεῖβ δἰγεδάν πιεπιϊοπεῶ, 
κε Βείηρ ἰπιὶννῆο Παὰ Τογπιεγῖν θεεη δ] πὰ 
ἴο ἴῃε Ῥηαγίβεεβ," ποῖ ἴο ἐς ϑαῃῃεαγίπι, 
Ῥυῖϊ ἴο ἃπ ἱπίογπιδῖ δυῖ ἀρρδγεπιν 
δυϊποτίτδεῖνε (νας. 34) ρτοὺρ οὗ Ῥῃατίβεεβ, 
ΨΠηΟ ἵνεγα πιειηθεῖβ οὗ ἴῃ6 σουτὶ.--- τ. 
14. Τα γθάβοη οἵ [Πἰ8 δοϊΐοη νγᾶβ παῖ 
τῆς ουτε ἢδὰ Ὀεεη νγουρῃε οα ἃ ϑαῦδδιῃ. 
[“Ῥεομίδίιυτη δγαᾶξ βρυΐϊαπιὶ οσυΐο ἢ] πετα 
Θαθθαδῖο, βυῦ ποιϊίοης αἰΐϊψφυᾷ πχεάϊςϊπα]:,᾽" 
ρδιίοοι.}.-Ν ες. 15. πάλιν... ἀνέ- 
βλεψεν. πάλιν Ἰοοκβ θ6ς.κ ἴο τε βαπιεὲ 
αυδϑιίοη ρὺς Ὀν (πε ρεορῖε, νεῖ. το; ἴπε 
καὶ Βεγνίπρ τῆε βᾶπὶῈὲ ρυγροβε. Τῆεῖσς 
ἢτϑὶ φυεβίίοη δάπη!β ἴδ τηδη᾿5 οτἱ ρὶπδὶ 
δΠπάπεθβ. Ὑῆα πιᾶπ᾿β ΓΕΡΙΥ ἴ5 βἰπιρῖὶς 
δηὰ βιγαϊ ρῃι[οτγιναγά.--- ες. τ6. Απὰ 
1πεη τ ῬΠαγίβεαβ ἱπίισοάυςα {πεῖς 
οἤάτρε ἀπά ἰξ5 ἱπιρ!ἰςδιίοη, Οὗτος. -.-.ο 



8---23. 

ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ η8ς 

τό. Ἔλεγον 
οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινὲς, ““' Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ ἱ ν- τό. 
τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ ' τηρεῖ. 
δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν ; ̓  
ἣν ἐν αὐτοῖς. 

προφήτης ἐστίν.᾿᾿ 

 Σ 
Αλλοι ἔλεγον, “ Πῶς (». [αν 

Καὶ σχίσμα 
1. Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν, “Σὺ τί λέγεις περὶ 

αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς ; ̓ 
18. Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, 

Ὁ δὲ εἶπεν, “Ὅτι 

ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ 

τοῦ ἀναβλέψαντος, 10. καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, “ Οὗτός ἐστιν 

ὁ υἱὸς ὑμῶν, "ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι κα νἱ!!, 5,. 
βλέπει; 20. ᾿Απεκρίθησαν αὐτοῖς ε με 3 -“ Ὶ οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον, 
“Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν, καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη " 
21. πῶς δὲ νῦν βλέπει, οὐκ οἴδαμεν: ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν- αὐτὸς ᾿᾿ἡλικίαν " ἔχει" αὐτὸν 1 Ἐρῆ. ἵν. τ3 
ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ αὑτοῦ λαλήσει." 22. Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς ἌΝ δ) 

χχίχ. 18. 
αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους - ἤδη γὰρ " συνετέθειντο οἷ 5, Ὅλο, [ἰ.ο. 

ἸΙουδαῖοι, ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν, ἀποσυνάγωγος 

23. διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον, “Ὅτι ἡλικίαν ἔχει, γένηται. 

τηρεῖ. ΤΉς τηΐγδοῖς 18 ποῖ ἀεηϊςά, ταῖ μεσ 
διιγηεά, μὰς ᾿ξ σᾶπποῖ θὲ ἃ ννογῖς οὗ αοά, 
ἴον ἴξ μὰ8 δε ἄοπε οἡ ϑαδραιῃῆ. Ολ 
ϊϊ,. 2 ἂπὰ ν. 16. ϑοπιε οἵ {πεὶς ρασίγ, 
Βοννανοσ, ἰποϊποά ἴο 4 ἀϊδδγεπε σοποίυ- 
βίοῃ, Πῶς... ποιεῖν; Ηον οδη βυοἢ 
ἃ ψοῖκ δὲ ἄοηῃς «δἱ 411, νεῖμαι οα 
ΘΑΌΡΑΙΝ Οἱ Δ᾿Ὺ Οἴπεῖ ἄδγ, ὃὉγ ἃ βίηηεσ ὃ 
ὙΠῖ8 Ὀγεαςῖ οὗ τπ6 ϑαρθδιῃ ἴανν σταυβὲ 
δάπγιε οἵ ἐχρίδπδιῖοθ. [ε σδηποῖ δγίβε 
ἕγοπι ορροϑβίζιοη ἴο (οά.---καὶ σχίσμα ἦν 
ἐν αὐτοῖς, 48 Ὀείοτε Δἀτηοηρ πε ρεορίε, 
νἱΐ. 43, 80 ΠΟῪ ἈΠΊΟΠΡ ἴδε δυιπουίτεβ ἃ 
Ῥιοπουπςεάᾶ ἀπά ρεγπιάπεπὲ οἷεῖς ννᾶβ 
δΔρραγθηῖ.---ν εσ. 17. δ᾿ βεγίηρ διποηρ 
τΠεπιβεῖνεβ, πεν ταίεσ ἴῃς φυσϑίίοη τὸ 
ἴδε πιδη, Σὺ τί λέγεις... “ὕου, ναι 
ἄο γοῦ 58Υ δῦουϊ Ηἱΐπι, οὔ δοςουπῖὶ οὗ 
ΗΐΪβ ορεπίηρ γοῦσ εὙεΒ ἡ ̓᾿ Τῆδ αμεβείομ 
15 ποῖ οης οἵὗἉ ἔδοϊ, Ὀυϊ οὗ ἱπίδγσεηςς ἴτοπὶ 
τῆς ἔδλοεῖ; τῇς ὅτι πιθᾶπ8 “ἴῃ {παῖ,᾽" 
“ ἰπηαβηλυς ἢ 45,᾽" δηὰ τῆς Νυϊραῖς βἰπιρὶν 
Τεπάετβ “Τὰ αὐἱά ἀϊςοῖβ ἀε 111ο, φυΐ 
δρεγυΐϊε οουϊοβ ἴμο5 ὃ" ΡτοπιρΪ ἴδε 
τηδᾶῃ σερίϊεβ, προφήτης ἐστίν.---Ν τ. 18. 
[τ ποὺν ἀρββασβ ἴπαὶ {πεῖς ργενίουβ δά- 
τηϊβδίοη οἵ τῆς δος οἵ 1πῈ πηίγαοϊε νν88 
ἀϊδβίηρεπυουβ δηὰ τῆδλι {πεν βυδρεοιεὰ 
ταυάυ]επι ςοἸ βίου Ὀεΐνγεθεη [6βὺ8 δπᾶ 
τε τηδη; Οὐκ ἐπίστευσαν, “τἴεγ ἀϊά 
ποῖ Ὀεϊϊενε ιἰ8 δοσοιπὶ (νεζ. 19), ἕως 
ὅτον... εἰ; ὀπὶ} [παν διπὶ- 
τηοηδᾶ ἢὶβ ρδγεπίβ᾿".-- νεῖ. 206. Τὸ 
1πότὴ πεν ρὰϊ νἱγία δ! ἴῆτες ιεϑβείοπβ : 

1. χχί!ς 
5. Αεἰβ 
χχὶϊ!. 20; 
χχὶν. 9. 

[5 τὴϊῖβ γοὺυγ βοὴ ὃ νδβ ἢες ὕογῃ δ]πὰ ὃ 
(ἴος ᾿βουρἢ γον ΒΔ  [Πἰβ οὗ Πίπι, ὑμεῖς 
εμηρῃδιῖς, ννγα ἄο ποῖ Ὀεϊϊενε 1). Ηον 
ἄοεβ Πα πον 5εὲ ὃ Τῇ ἤσβι ἔννο αυεβεοηβ 
πον ἀπῃοϑι δ ΠΡῚῪ ἀῆδνναῦ: ΤῊ 18. ΟἿΣ 
500 ΨῆΟ ψὰ5 Ῥογῇ δ᾽: πᾶ. Τῆΐβ ΔθδνΟΣ 
εχρίοάεβ ἴῃς ἰάεα οἵ ςοἸ]υβίοῃ.---  εσ. 21. 
Τῆς (ῃἰτά ᾳυεβείοη ἴπεῪ πᾶνε ποῖ τπ6 
ΤΑΘΔΠ8 Οἵ Δηβν σὶρ, ΟΥ̓ 88 νΈσ, 22 ἴῃ- 
ἀϊςαῖεοβ, ἴον βμαπιπχεὰ ἱρπόγαηςε ἴο βᾶνα 
{Πεπηβεῖναβ; δπὰ γεΐεγ ἴπῸ Ὄχδπλίποῦβ ἴὸ 
ἴπε τπῆᾶπ Πἰπιβεῖ.---ἡλικίαν ἔχει, Ηῖ8 
βτεπα ἃτ6 ΠΟ ἴοπρεσ ζγεβροηβί!ας ἴοσ 
ἵπι, ΕΧδπΊρΙεβ οἵ τῆς ατεακ ρῆγαβε γα 

δίνεη ὉῪ Κγρκε δπὰ νγεϊβιείῃθ ἴτοπὶ 
Ριδίο, Ατιβίορῃαπεβ, δηὰ Πεπηοείμεπεβ. 
αὐτὸς περὶ αὑτοῦ [Ρεϊῖεῖ ἑαυτοῦ] 
λαλήσει.---Ν ες. 22. Ταῦτα... ἐρωτή- 
σατε. ΤΆς τοϊυςίδπος οἵ [πε Ρᾶγεπίβ ἴὸ 
δηβνγοσ τίη ρβ οὐξ πε οἰτουτηβίδηςε τῃδὲ 
αἰγεδάν 16 πιθπιῦοῖβ οἵ {π6 ϑδημαάγίτω 
Βδά σογῆε ἴο δἂπ υπηάδετβιδηάίηρ ψ ἢ οπα 
Δποῖμεγ ἔμπας ΔΠΥ οπα ψῆο δοκηονεάρεᾶ 
7εβθὺ5 δβ τῆς Μεβϑβίδῃ βῃουϊά ὃε ἌἼχοοπὶ- 
τηυηϊςαιεά, ἀποσυνάγωγος γένηται. Οὗ 
ἐχοοπιπιυπίςδιίοη ἵπεῖε ὑνεῖε ἰῆγες 
ἅἄερτεεβ: ἴπε ἤγϑβι ἰδδιεὰ ἔοσ {Πιγῖγ ἀδυβ; 
Ἐμδη [ο]οννεά “4 βεοοπὰ δἀπιηοπίτίοη, 
δηὰ ἱξἰπηρεπίτεπι τῆς ουϊρτῖξ νν5 ρυπίϑηῃδὰ 
ἔος τῆϊγιν ἄαγβ πῆοζε ; δηά ἰ 51:}}} ἰτπῃ- 
Ραπίϊεηε δε ννᾺ5 ἰδίᾷ υπᾶάεγ [μὲ Ολόγεηε 
οσ δ8π, ννῖο ἢ ννᾶ8 οὗ ἱπάεβηιιε ἀυταιίοη, 
ἀπά ννϊο ἢ επεγεῖν οὐξ Ἠϊπὶ οὔ ἰτοπὶ 
ἱπιεγοουγβα νἱἢ οἴπετβ. Ης νναβ ἰγεαῖθὰ 
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ὁ τες. 18. αὐτὸν ἐρωτήσατε." 

ΚΑΊΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙ. 

24. ᾿Εφώνησαν οὖν " ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον 

ΡΣ τα ὃς ἦν τυφλὸς, καὶ εἶπον αὐτῷ, “Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ - ἡμεῖς οἴδαμεν 

ἘΕΛΡ ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν." 25. ᾿Απεκρίθη οὖν ἐκεῖνος 
καὶ εἶπεν, “ Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ οἶδα - ἕν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὧν, 

ἄρτι βλέπω.᾽ 26. Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν, “ Τί ἐποίησέ σοι; πῶς 

ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς ;᾿ 27]. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς, ““ Εἶπον ὑμῖν 
ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε" τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς 
θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι ; ̓  28. ᾿Ἐλοιδόρησαν οὖν αὐτὸν, καὶ 

εἶπον, “ Σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου - ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωσέως ἐσμὲν μαθηταί. 

29. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωσῇ λελάληκεν ὁ Θεός: τοῦτον δὲ οὐκ 

οἴδαμεν πόθεν ἐστίν.᾽᾿ 30. ᾿Απεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
“Ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστὶ, 

41ε6. ἵν. 5; καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. 41. " οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν 

παδο Θεὸς οὐκ ἀκούει" ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς ἢ, καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ 
τ Ηςτε ραν, ποιῇ, τούτου ἀκούει. 

70, εἰς. τις 

88 ἴἴ ἢε ννεσε ἃ ἴερεσ. ΤὨΐβ, ἴο ρεζβδοῃβ 
80 Ροοσ 88 ἴδε ρᾶζεηίβ οὗ [818 Ὀερραᾶγ, 
ψουϊά τεᾶη συΐϊη δπὰ ἀδαῖῃ (βες Εδεσβ- 
Βείπι, ΕΠ 9. ΟἈνίςέ, ἰϊ. 183-4).---ν ες. 
24. Βαεαβήεά Ὀγ ἴπε ραγεηΐβ ἴῃ Ῥῃαγίβθεβ 
ἴυση ἀραίη, ἐκ ρος ἃ βεοοηὰ {ἰπ|6 ἴο 
τὰς πιδῃ ἀπά βᾶγ: δόξαν τῷ Θᾳᾷ ... 
ἐστιν. ΤΠΕΥ πο ἰοηψες ἄξην [Πα πιίγδοῖς, 
δυϊ διά τῃ6 πιαῃ αβογίδε πε ρίογυ οἵ ἰξ τὸ 
δε τἰρδς αυδτίεσς ; το αοά : ποῖ ἴο [εβι18, 
Ὀεσδυδε εἶεν δῇ Δβ88ιγα ἢϊπὶ ὁπ Κπον- 
Ἰεάρε οἵὗὨἉ τπεὶς ονγη, ἡμεῖς οἴδαμεν, {Ππαὶ 
Ηε 8 ἃ βίηπεσ.--- ες. 25. Βυὶ ἴΠαγ βπά ἴῃ 
τῆς τῆδῃ ἃ Κίπὰ οἵ ἱπάερεπάεπος δηά οὔ- 
βίΐηδου ἔμεν γε ποῖ υβεάτο. Εἰ ἁμαρτωλός 
«ον βλέπω. Ηε ἀοεβ ποῖ αυεδιίοη ἐπεὶς 
Κπονϊεάσε, απὰ πε ἄγαννβ ΠῸ Ἔχργεβ8 
ἱπέδσεηςεβ τοπὶ Ῥῆδϊ ἢ45 ἢδρρεπεά, θυϊ 
οἵ οπε (δΒίηρ ἢε 18 βδυσε, τῃαι πε νγ25 δΠ1πά 
δηά ἐπα πονν δε 8ε68.---ν οἵ. 26. Τηννδγίεά 
ὃγ ἴδε τηᾶπ᾿ 5 δοϊἀπεβ88 ἀπά ρεγοείνί πρ πὶ 
ἰξ ννᾶ8 ορεῖεββ ἴο ἄδην ἴδε δεῖ, ἴπεγ τὸ- 
ἴυγη το τῆς αυσδιίοη οὗ ἴῃς πηεᾶπβ υϑεά. 
Τί ἐποίησέ σοι; Αἱ {Ππ|8 {πε τηᾶῃ ἴοβ568 
Ῥαϊίεπςε. Ὑμεῖς ογδᾶγ δπά 8}}}Υ δἰζεπιρὲ 
ἴο Ἰεδά πἰπι ἰπῖο βοτὴε ἱποοηβίβίεηϊ βίδί6- 
ταεπὶ 8εοπ)β ἴο ἢἰπὶ ἀεβρίςδοϊε, δηὰ ἢε 
ῬγαΆΚΒ οὐ (νετ. 27): Εἶπον... γενέσθαι. 
Νο πιοζε ρδι!πρ οὶδα οουἹὰ πᾶνε θέε 
Βυγίεά δὲ ἐπεπὶ ἔπη τΠϊ8 τηδη 8 “Ατα 
γοῦ αἷδο νηήβῃίηρ ἴοὸ Ῥεοοῖῖεὲ Ηἰβ8 
ἀϊβοίρίεβ ἢ "--Νεσ. 28. [τ βεγνεβ ἰϊβ 
Ρύτροβε οὗ ἐχρεβοταηηβ {πεπὶ δηὰ δγίπρ- 
τὴς ἴδειη ἴο ἴδε ἀΐγεοε ἐχργεββίοη οὗ 
ἀπεὶγ ἐξεϊϊηρβ. ᾿Ελοιδόρησαν ... ἐστίν. 
ἼὟΒΟΥ σανη δὰ Ὠιτη.᾽) Οἡ ἐκείνου Βεηρεὶ 
μαδ: “Ηος νοσᾶδυϊο γεριουεμέ ]εϑυπὶ 
ἃ 8ε8ε᾽". - Κεσ. 22ὅ0. δίε Κπον ἴπδὶ 

42. ᾿ ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη, ὅτι ἤνοιξέ 

ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου. 33. εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ 

Μοβεβ ννᾶβ ἃ ργορῆεΐ, οοτηπιϊβδείοης ἃ Όγ 
αοὰ το βρεᾶϊ οσ Ηἰπὶ ((οσ λελάληκεν δες 
ΗεΡ. ἱ. 1); δηά ἰἔ τῃ18 τηδῃ ἰβ σοζηγωῖβ- 
βἰοπεὰ Ηδ τηιδὲ βῇον ργοοῦ οὗ Ηἰ5 βεῖτγ 
βεηΐ ἔἴοπὶ αοά, δπὰ ποὶ ἴεᾶνε ᾧ8 ἴῃ 
ἰρηοόγδηςς οἵ Ηἰἶβ οτὶ ρὶπ.---νεσ. 30.. ΤΈ 8, 
ἴπ 186 ἔλοε οὗ ἴῃς πηίγαςϊθ, βδοπβ ἴο ἴδε 
ΤΩΔῃ ἃ ϑβυγρτίβίηρ βιδίετηεηῖ : Ἐν γὰ 
τούτῳ, ““νὮΥ, Βεγείη ἰδ ἴῃδὲ ψῖο ἢ ἰς 
τλδσνεῖουβ ᾿". τὸ θαυμαστόν ἰ5 [δε ἔγὰς 
τεδάϊηρ. οτγ ἴδε τι8ὲ οἵ γάρ ἰῃ τεὐοϊπάετε 
Βεεὲ δ γτπεῖ, Ρ. 559, δηὰ ΚΙοίῖζΖ, Ρ. 242. ἵὲ 
Βε6ΠῚΒ ἴο ἱπιρὶν δῃ επίϊσε γσερυάϊδιίοι οὗ 
ψ πὲ δᾶ8 ͵υ5ῖ Ὀδεη βαϊά : “υὔυὀοὰ υἱῖεσ δπ 
Αὐβυγάϊιγ, 707... " Τα πιδγνεῖ ννδβ 
τπᾶὶ {Πὰν βῃουϊά Πεδβίιδῖα δουξ τς 
οτἰρίὶπ οὗ οὔεὲ νψῆο δδᾶ βϑιςἢ ροννες 
88 ὙΜ88 τηδηϊεδι ἰη ἴπε οὐτα ψτουρῆς οα 
δίπι.--ν ἐγ. ἐρῶν ον 5 "ἰδἰΑνοταιο ἴῃ 
νεσ. 31: οἱ ἐονς ἀκούει. ΤῊ 
τπεπηβεῖνεβ δά ονπεά ἴξ ἃ ννοσκ οὗ αοὰ, 
νεῖ. 24; δυῖ αοὰ ἰ8 ποῖ ρειϑυιδλάςεἃ οσ 
ἰηδυςεά το σίνα Βιιο ἢ ροννεγ ἴὸ βίπρεσβ, 
δυΐϊ ΟΠΪγ ἴο ἴποβε νῆο ἄο Ηἰ5β υ"]}}. ΤῊ 5 
ταδῃ ἱπεζείοσςε, νεσς Ης ἃ βίππεσ, νουἹᾶὰ 
δᾶνε Ὀεεη ὑπδῦϊς ἴο ἄο δηγίπίηρ, ποῖ το 
δΡΘᾶΚ οὗ δι οἢ ἃ νοῦ ἃ8 Π88 πενὲσ Ὀεΐοσε 
Ῥεεῃ ἄοηες. νγδικίπβ ὄἼχργεβϑεβ ᾿ξ ἃ5 ἃ 
Βυ]] οσίϑαη. (1) αοά πεδγεῖῃ ποῖ βίηποϑ 
Ῥυξ οὐἷγ τῃοβε Ψῆο ἡνοσβῃὶρ Ηἰπὶ δπᾶ ἀο 
Ηΐδβ ν}}}; (2) Τπαι αοά πεαγεῖι τΠϊ5 δα 
18 ςεγίαίη, ἔοσ βυςῇ ἃ πΐίγαοϊς οουϊὰ Ἐς 
Ῥεϊίογπηεά οὔ ὉΥ ἀϊνὶπε ρονεγ; (3) 
ΤὨῖβ πιδη, ἱβεγείογα, [8 ποῖ ἃ βίππεσ Ῥαξ ἴ5 
οπι σοά.---Ν ες. 32. ἐκ τοῦ αἰῶνος, ταῖ ες 
“ὅτοπὶ οὗ οἷά ᾽ τπδη “δίηςς τε ψοσ]ά 
θερδη". ΟΥἼΚ. 1. γο, τῶν ἀπ’ αἰῶνος 
προφητῶν, δΔηὰ Αοἰἴδβ. 11]. 21, χν. 18. Ἐς 



34-τ-ῶτ. 

Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν.᾽᾿ 
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34. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον 

αὐτῷ, ““" Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης "ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς ; "᾿ ε ῬῪ. 1|. 5. 
Καὶ " ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 

αὐτὸν ἔξω" καὶ "εὑρὼν αὐτὸν, εἶπεν αὐτῷ, ““ Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν 

36. ᾿Απεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε, “Τίς ἐστι, ν τ ἜΣ ἐς 
47. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Καὶ 

ἑώρακας αὐτὸν, καὶ “ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ, ἐκεῖνός ἐστιν.᾿" 

ἔφη, ““ Πιστεύω, κύριε." 39. καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 

υἱὸν τοῦ Θεοῦ]; 

κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν ; " 

{ νἱϊ. 23. 
35. Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον υ 2 Οὕτοη. 

Χχίχ. 16. 
κ. χχ. 12. 

Ἢ. νἱ. 37. 

48. Ὁ δὲ ν ἰν. 46. 

καὶ εἶπεν ὁ 

Ἰησοῦς, “Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ 
βλέποντες βλέπωσι, καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται." 4ο. Καὶ 

ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἶπον 

αὐτῷ, “ Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν ;᾿ 
᾿ 41. Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

“Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν " εἴχετε ἁμαρτίαν: νῦν δὲ λέγετε, Ὅτι χα χν. δε, 4. 
βλέπομεν - ἡ οὖν ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 

1 Θεὸν ἰπ ΑΙΧΓΔ 1,Αἱ. (νεῖ. ναῖε. 
Αδῖδ., θυϊ ἀνθρωπον 'π ΑΒ ΤΠεῦ. 

τηϊ8 ἔπαγε 18 πὸ τερίν ὃυϊ δῦυδβε δηὰ ἀϊ5- 
τηΐββαὶ.---νεσ. 34- Ἐν ἁμαρτίαις... 
ἔξω. “Ιῃ δἰπ8 ἴδοὰ νναβὲ ΨνΠΟΪῪ Ῥοτη, 
δηὰ ἄοβὲ ἴπου ἰδδοῇ υ8}᾽ ΤΕΥ τεΐεγ 
ἢῖ8. ΟΠ πάπαββ ἴο βίη, δπά σαργοδοῦ δἰπὶ 
νυ 818. οδἰαπλγ. ϑίη, ΠΟῪ ΒαΥ, ννᾶ5 
Ὀταπάδά οὐ ἴδε ννῃοῖΐε πῆδῆ; ἤἢξ ννᾶβ8 
ΤΩΔΙΙ͂ ΒΕ ἃ τερσοραίε. Ὑεῖ ψνε, (π6 
Ῥυτε ἂπά βοά ,» ἅ{6 ἴο δε ἴδυρῃϊς ὈῪ 
ΒΌΓὮ ἃ πιᾶπ ο ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, “ΠΕ 
οδϑὲ Πίπι οὐ," ποῖ πιεγεῖν ἴτοτὰ ἴΠ6 
οὔδπηθεσ, δαὶ ἔγοπὶ σοτητηυηίοη, ΤῊΐβ 18 
ἱτηριεά ῬΟΙῚ ἴῃ νεῖ. 35 δπὰ 411 τπδὲ 
7ἐδυ8 βαγβ οἵ ἴπ6 βῃερμεγάβ ἰῃ τς ἔο!ονν- 
ἵπρ' ΡΑταρυδρἢ. 

εσ. 35-Χ. 21. Τὰς ροοά απὰ ἐλε 
λαἰγεϊπρ τποῤῥενάς.--- τ. 35. “ἤκουσεν 
ξιϑὴν ἥῃε δοιίοη οὗ ἴπε ῬΠδγίβεεβ ἕῆσεινν 
ἴῃς τηϑη οἡ ἴδε οοπιραβδίοη οὗ ]7εβι5: 
“8 πΒεασὰ ἴδδι πεν δά οδϑὲ ἢἰπὶ οὐ, 
δηὰ Ης πεν ἴἢε γεάβοη; ἱἰπεσείοσζε, 
εὑρὼν αὐτὸν, ““ΨΨΠεη Ηδ ἰουπά Πίτα,᾽" 45 
Ης νἱβιεά δηὰ βουρῃὶ ἴο ἄο, Ηἰβ ἤγϑβὶ 
ημεβείοη ψᾶ8: Σὺ... Θεοῦ; Ῥεδρ8 ἃ 
δἰσῆς ἐπιρμδϑίϑ 1168 ἴῃ ἴῃς Σὺ. “οβὲ 
που δεϊϊενα ἰπ ἴῆῈ Μεββίδῇῃ ἢ ̓̓ -- ες. 
36. ΤΠ πηᾶπ᾿β ἌΠΕΨΜΕΙ δἤονβ ἴἢδὶ ἢς 
νν88 Ἁ]Ππρ το Βεϊΐενε πῃ ἔπε Μεβϑβίδῃ ἱξ 
με οουἱὰ ἰάεπιν Ηἰΐπι; δηά πανὶπρ 
αἰτεδλάν ἀεοϊατεά }εϑ0ὺ8 ἴο ὃς ἃ ριορπεῖ, 
δε Ῥεϊϊενεά τὲ Ης οσου]ά ἰε11} Πἰπὶ ννἢῸ 
ἴῃς Μεββίδῃ ννᾶ8. [ξ τῇδ ὃὲ ἴδκεῃ ἴογ 

δηϊεά τμδὲ δι πουρῇ ἢε μαά ποῖ βεβη 
ἧι βἷποθ σεοονεσγίηρ πίβ δίρῃι, πα 
πεν βδουγεῆον ἴπαὶ ἢς ννᾶβ βρεβδκίηρ ἴο 

πε ρείβοη Ψῆο δΒαά δεαϊεᾶ Ὠϊπὶ; δηά 
ὙΑ8 ραζῆδρβ δἰπιοδὲ ργεραγεὰ ἔος τῆς 
ξτεαὶ ἀππουποεηπιεηί (νας. 37) : Καὶ ἑώρα- 

) ϑυσε. 
. δάοριεὰ Ὀγ ΤΊΝΝ.Η. 

(Ρεβῆ. Ηδγοϊ. Ηΐεσ) Μερᾷ. ἀοίῃ. Αγ. 

κας αὐτὸν, “ἼΒου δαβϑὲ ὈΟΙἢ βεθη Ηἰπι,᾽" 
πο ἄουδε ΨΠὮ ἃ τεέδγθηςε ἴο δε δ] εββίηρ 
ΟΥ̓ τεβίοσεά εγεβίρδι; καὶ... ἐστιν. 
ΤὨΐβ ἀΐτεοὶ τενεϊδιίοη, βἰπλασ ἴο τῆς 
ξίνεη ἴο ἴπε ϑαηιδγίϊαη υγοπιδη (ἷν. 26), 
Ψ858 οἰ Ἰοἰτεὰ ὉΥ τῆς ΡἰεἰΑ0]6 σοπάϊείοη οὗ 
πε πη 88 δῃ ουϊοαβὶ ἔγοτῃ δε εν βἢ 
ςοτητηυηἰγ, ἀηά ὉῪ ἴπε ρετοεριϊοη ἐδαὲ 
πε πιδῃ ννᾶ5 γίρε ἴοσ (δ τἢ.---Ν σ. 38, Ὁ 
δὲ... αὐτῷ, Ηε ρτοπιρεὶν υτἱετοὰ ἢ 8 
Ῥε εξ ἀπά “ νοσβηρρεά " ]1εδυ8. ἴῃ ἐδῖ8 
αοδρεῖ προσκυνεῖν 15 υξεὰ οὗ ἐπε ννογβῃϊρ 
οἵαοά: ἴδε ννογά ἰ5, βούψενεσ, βυβοερίθ]ε 
οὗ ἃ βοπγχεννῃαῖ ἰοννεγ ἄερτες οἵ δἀογαδιίοῃ 
(Με. χνιϊ. 26); θὰξ ἴξ τποϊυάδεβ τῆς δο- 
Κηονϊεάρτηεηε οὗ βυιρσεπΊδου δηά ἃ οοση- 
Ρίεῖς βυδηγίδβίοη.---“εγ. 39. ϑυπιτλϊηρ 
ὮΡ ἴδε βρίγίτυδὶ βἰρηίἤοᾶποα οὔ δε πλίγαοὶς 
]εδυ8 βαἰά : Εἰς κρίμα. .. γένωνται. 
“Ἔοσς ὑυάρτηεης,᾽" ἴογ Ὀγίηρίηρ το Ἰίρδι 
δηᾶ Ἂχῃιδιτὶπρ ἰῇ ἰϊβ σοπβεαυεποαβ {πὸ 
δεῖυδὶ ἱπνναγά βιδῖα οὗ πηθη ; ““τῆδῖ ἴποβα 
ΠΟ 5866 ποῖ ΓηΔῪ 566," (Πδὲ ἰ5, τπαἴ ἴῃοβς 
ΨὯΟ γε σοηϑβοίοιιβ οὗ {πεῖς ὉΠ πάπεββ δηὰ 
Ετϊενεά οἡ δοσουπί οὗ ἰὶ πηᾶν 6 ταϊϊενεά; 
ΜΆΠ6 ἴποβεὲ ποὺ ἀγα οοπίεπεὶ ἢ ἴδ 
Ἰιρῆς (μ ν πᾶνε Ιοβε ἐνεη ἴμαι. ΜΙ ἃ 
Κιπά οὗ βδὰ πυπιοὺς Ηες ροϊπεβ ουξ δον 
εΑβιϊν [ε]ῖ ὈΙ’πάπεβ8β 15 γαπχονεά, δας μον 
οὐβιϊηδίεϊ Υ Ὀἰ πὰ ἰΒ ργεβυπιεά Κπονψ]εάρε. 
Τῆα Ὀ]πά πιᾶπ πον βᾶᾷνγ, εζοᾶυβε ἢ 
Κηαν δὲ ννᾶ58 Ὀϊἱπὰ δηὰ υδβεά ἴῃς πηεᾶπβ 
]εβὺ8 τοῖϊά ἢίπι ἕο δὲ: [πε ῬΠαγίβεεβ 
ψνετα βίοηςἊ- πὰ ἴὸ ἔπε ψοσϊ ἃ [εβυ8 
ορεπεὰ ἴο ἔπαπι, Ὀεσδυδε ἴπεν ᾿πουρῆς 
τπδὶ αἰτεδάγ {πεν Κπεν πιυςῇ τόσα ἕδη 
Ηε ἀϊά.---Ν εἴ. 40. ϑοπλε οὗ ἴῃς ῬΒασίβεθβ 
ονεσβεδᾶσά Ηἰβ ννογάβ, ἀπά υποοηβοϊου 
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δ4Μας.ἱ. 7. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Χ, 

Χ. σ᾿. ““ἌΜΗΝ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας 
ΡΤ Ὰ εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων " ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος 

τ Ρεῖ. ἢ Γ ᾿ ᾿ 
25. κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής ' 

ἃ χνίϊΐ. 16, ὁ ὺ 
17. 

ἐξα 
2. ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας, 

ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. 3. τούτῳ ὁ “θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ 

ἦν. πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ " κατ᾽ 
5 ας ὄνομα, καὶ ὁ ἐξάγει αὐτά. 4. καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα " ἐκβάλῃ, 

εἶμι το. ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται - καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτε 
7οὉ χῖχ. οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 5. Ὁ ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, 13:1 

Κἴορυ σι. ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ - ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 

ΤΕ. ἴῃ ΑΓΔ, δυὶ παντα ἰῃ ἈΦΟΑΒΟΙΧ ΣΙ, 33. 

Ρτονεά πεῖς ἀπ ὉΥ βαγίηρ νὴ ἰη- 
ἀϊρξπδηιὶ ςοηΐεπιρὶ : μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί 
ἐσμεν; Τὸ ΨΒΙςἢ [εβ08, τα κιπρ [π6 πὶ οα 
{πεῖς οὐ στουπά, τερῖίεβ : Εἰ τυφλοὶ 
ἧτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁ αν. Ιἔ γε ετα 
ἱρπογαπῖ, 88 ἔπ|8 ὈΠπὰ τηᾶπ νγ88, ἀννᾶγε 
οἵ γοὺς ἀλείκηεββ δηὰ δηχίουβ ἴο δὲ τί ἁ 
οὗ ἰτ, γους ἱρποσάπος ψουϊά ἐχοιβὲ γου: 
θυῖϊ ποῖν ΌΥ 411 γους ννοτὰβ ἀπά δοιίοῃβ 
γου ργοοϊδίπι {μαὶ γοὺ τε βαιίϑδβὰ υντἢ 
ἴδε Πρῆϊ γου Πᾶνς, ἐπετείοτε γοὺ σᾶπηοῖ 
τεςεῖνε ἰῃδι ]Π1εσ Ἰρῆὲ ννμῖς ἢ 1 Ῥχίηρ 
δηὰ ἰη νν Ὡς ἢ 8 ἀεδἰνοζᾶπςς ἴτοπὶ 5ἰη, πὰ 
τηυϑῖ ἐπεγείοσς γεπηδῖπ ὑπ άοσ 118 θοηάδρα. 
Ο΄. νιιῖ. 21. 
ΟΗΑΡΤΕΒ Χι--νν. 1:-21. Τἀε Οοοά 

ϑλεῤῥενγά απά ἐπε ἀαἰγεϊϊπρο. ΤὨΪ5 ρᾶγδ- 
δταρἢ ἰ5 4 οοπιϊπιδίίοη οὗ ἔπε οοηνετβᾶ- 
τίου ψΠΐοἢ ἄγοβα ουἱ οὗ {με πεδὶίηρ οὗ 
ἴδε Ὀ᾽ϊπά τηδη. [1πϑιεδά οὗ Ῥείηρ ἰηῖγο- 
ἅἄυοσεά ΌΥ ΔηῪ ἔγεβῇ ποίς οὗ {ἰγηδ, ἰξ 18 
υδῃογοὰ ἱπ ὉῪ ἀμὴν ἀμὴν, ΠΗ ΐοἢ 8 πανες 
Τουπὰ ἰη 1π1|8 αοβρεὶ δὲ ἴπ6 ᾿οχπηπλεηςε- 
τήθηῖ οὗ ἃ ἀΐβοουτβε. ὍΤὴΠα δυδήεςι 4150 
ἰ8. ἀϊγεςεῖν οοππεοῖεά ἢ πὲ τηΐγδοϊς 
δηᾶ ἰἴ8 σοηβεάσεποαβ. |6808 ὄχρίδὶπβ 
ἴο τς ἐχοοπιπηπηίςαϊεά πᾶη ΠΟ ἰξ ἰ8 
δῖ μδ85 ροννεσ ἴο ρῖνε ἐπίσδηςα ἴο ἴπε 
ἴὰς (οἷά ος ἴο εχοϊυάς ἔτοπὶ . Α58 
υδ04], τπ6 οτπβ δηὰ ἔδηοῦ οἵ ἴπε ἰδ δοἢ- 
ἱπρ τε ἱηϊεγργεϊςὰ ὃὈγ ἴῃς ἱποίάθης ννῃϊςἢ 
ανε τῖβε ἴο ἰϊ.--Ννεσ. 1. ᾿Αμὴν... 
ηστής. Τῇε αὐλή, οἵ Ξ3Πεερίοϊά, ἱπῖο 

ψνδῖοἢ ἴῃς 5ῆεαρ 'νεγεὰ ραϊμεγοά ἔογ βδἔεϊυ 
Ἔνεγν πίρδι, ἰ8Β ἀσβοσι θεὰ 45 Ῥείπρ' νεῦῪ 
βἰπηῖϊατ ἴο ζο 48 'π βοσῆε ραγίβ οὗ ουζ οννῃ 
ςΟυπίσυ ; 4 ψα]]εά, υπτοοίεά εποίοβυτγα. 
ὙΠε θύρα, μοννενετ, 18 οὶ 85 ἢ ὺδ ἃ 
δυτγάϊε οὐ γαῖα, Ὀυϊ ἃ 8ο] ἃ ἄοογ βεδν!ν 
Ῥαιτεὰ δηὰ Ἴσαρδῦϊε οἵ τεβιβείηρ διίϊδοκ. 
ΤΒῖ5 ἄοος ἰ8 '᾿νδίομεά ὃὉγ ἃ θυρωρός 
[ἀοοτ-συεᾶ, ἔος τοοὶ “ογ " υἱάς ϑργδι 8 
Ταμογά., (1. Ρ. 132], ψψῆο ἴῃ πε τηοσηΐης 
ορεηςεά ἴο ἴῃε βΒβερῃεσά.Ἱ. Ης νῇο ἄοεβ 
ποῖ Ἔρρεαὶ ἴο ἴῃς θυρωρός δθιιὶ οἸπλῦ8 υρ 
ονες ἴῃ Μ81}1 ΒΥ βοπὶς οΟἴδπεσ ΨΥ (11, 

ἴτοπὶ βοπια οἵδεσ ἀϊγεοίοη: ἀλλαχόθεν, 
δ Δ 10} ΤΑ ἐτῶν ἐἐξνκθινις ες ἴον τε 
Αἰες εν) 8 κ στής, ἃ 
“ἢ |ο6Γ "ἢ νῆο 0.868 ἐταυά δπηὰᾶ ἃ ορθεν » 
ΨὯΟ 5 ρχεραγθὰ ἴο υ8ὲ νἱοΐεηςθ. Τβδὲ 
8 ἴο βᾶγ, 18 πιείῃοά οὗἨ επίγδῃςε, δείπε 
ΠΠεσἰεἰπιδῖε, ἀεοίαγεβ ἴμδὶ με ἢ 85 πὸ σίρε 
ἴο ἴῃς 5βῆεερ.--- ες. 2. Οὐ ἴδε οἵδεσς 
μαπά, ὁ δὲ εἰσερχόμενος. .. προβάτων, 
“Ῥυῖ Πα ἴπαλ επίεγεῖῃ ὈΥῪ (Π6 ἄοος ἰ5 
Βδερπεγά οἵ ἴῃ βδῆεερ ". Τῆς βμερδεσά ἴ5 
Κποννῃ ὈγῪ ἰδ υβίηρ τῃε Ἰεριεἰπιδῖα τηοάς οὗ 
εηίγβηςε. ναι δὲ ἰ8, ΗἜ ἄοες ποῖ 
Βδῖς Ὄχριοιγ βίδίῖθ.Ό Τα βπερμεζά ἰ5 
Γαγῖδεσ τεσορηϊβεά Ὺ 5 ἰγθαϊπηχεπὶ οὗ 
186 βῆεερ, τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ [Ὀεϊίες 
φωνεῖ] κατ᾽ ὄνομα, ““δἰβϑ οὐ Βῆδερ δα 
(4118 ὈγῪ παπιε᾽". ἴδια ρεῖδαρβ 85 ἀϊδ8- 
Εηρυ θεὰ ἔγοπι οἴπετβ 'π 1Π 6 βᾶπια ἔο]ά ; 
ῬΕΓΠΔΡΒ ΠΊΟΓΕΙΪΥ ἃ βίγοηρ ροββεϑβῖνε. ΑΒ 
ΜῈ δᾶνε Πᾶπηεβ ἴοσ Ποῖβεβ, ἄορβ, οονγβ, 
80 ἴῃς Εδβίθγῃ βῃερπεγάβ ίοσ πεῖς βῃεςρ. 
[“Μδην οἵ ἔπε βῆεερ πᾶνε ρασιϊςυϊασ 
ΠΔΠΊ68,᾽ νη Ιεππερ, Βίδίς 1 απάς, ἃ. 
189ς.. [ἴ νὯβϑ αἷβο ἃ Οτἵεεῖκ οὐυβίοπι ἴο 
Πᾶσπης βῆεερ, ἀπὰ νγειϊβιείῃ αυοῖεβ ἔτοῖὰ 
Τοηρυβ, ὁ δὲ Δάφνις ἐκάλεσέτινας αὐτῶν 
ὀνομαστί.]--ὅταν.... αὐτοῦ. ννΒεπ δε 
845 Ρϊ Δ1] ἢΐβ οννῃ ουὔἨκ οὗ ἴδε [οἱά, {δεν 
το] ]ονν Πἰπι, Ὀδσαῦβα ἔΒΕῪ Κηονν δῖ5 νοῖςε : 
{πε Βπερῃεγά νναϊκίηρ ἰπ ἔσγοπὲ 88 ἰβ 8111] 
πε συδίοπι ἱπ ἔπε Εδϑι. Τ 5 πηεϊποά οδπ- 
ποῖ 6 δάοριεἀ ὈΥ δίγδηρειβ “" Ῥεσδυϑβε ἴῃ 6 
5Πεερ πον ποῖ ἴδε νοῖσε οἱ βίσαῃρεσϑβ "᾿. 
ὝΒΕΙΕ 18. ἃ Βίοσῃυ οἱ ἃ ϑοοῖς ἰγανεῖες 
ΨΏῸ οπδηρεά ςοΙοῖμε8 ἢ ἃ [Θγυβαίεγω 
Βπαρῃοζγὰ δηὰ ετἰεά το ἰεδὰ ἐπε 5ῇεερ ; 
δας {π6 8Πεερ (ο]ονεά τ βῃπερδεσά᾽ 5 
νοΐῖος δηά ποῖ δ᾽8 οἱοῖῃεβ.᾽" Ρ]υπτηεσ. 
50 τῆι 1Π6 Βῃερῃογά᾽ 8 οἰαὶπὶ ἰ8. ᾿ιδι πε ἃ 
ποὶ ΟἿΪΥ ὉΥ Πὶβ πηεϊῃοὰ οἱ επίγδπος δας 
ὉΥ δὶ Κπονϊεάρε οἱ ἴδ πᾶτηςβ οἵ ιπῈ 
Ἰηάινίάυδ] δεερ ἂπὰ Ὀν ἐβεὶγ κπονϊεάρε 
οὗ δὶπιὶ δηά σοηδβάεπος ἰπ Ὠίπι. Τῇθ 
ἀϊβετεπὶ τηεϊποάβ δε {Πυβιγαϊεὰ ἴῃ 
Απάγεννεβ δπὰ [δυὰ, τῆς ογπιετ βαγίης 
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6. Ταύτην τὴν ᾿ παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς " ἐκεῖνοι δὲ οὐκ Ὶ χνὶ 
ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
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Ῥεὶ ἡ εὐ 

7. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ᾿ἸΙησοῦς, ““᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

ἐγώ εἶμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8, πάντες ὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἦλθον, 
κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί: ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. ; Νυπ;, 

9. ἐγώ εἶμι ἡ θύρα δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ ἀξίοχ ἰς 
γ. εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. 

οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ Κὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ " ἐγὼ ἦλθον 

“Ους ρυϊάϊηρ πιυβὲ θὲ τ]ὰ δπά βεηῖῖς, 
εἶδε ἰξ 15 ποὲ ἐμαί ϑεί, θὰ ἐγαχίϑἐϊ, ἄτανν- 
ἱπρ δηά ἀτγίνίπρ ἀπὰ πὸ ἰεδάϊηρ "᾿"; τῆς 
Ἰαΐϊῖεσ, οὔ ψνδοπὶ ἰξ ννῶᾶβ βαϊὰ ἰδδὲ δα 
“νου ]ά πενεσ οοηνίπος δη ορροπεηὶ ἰΐ 
Βε οουἹά βαρρτγεββ δὶπὶ". ὅ8ὅ6εε ΟἿ εν 8 
Απάγετσες, 150.---Ν ες. 6. Τῆς δρρὶ Ἰςδιίοη 
οὗ {πὲ ραγϑῦϊβ νν8 βυβῆς ἐπ γ Ὀνίου ; 
θὰ: ταύτην. . . αὐτοῖς. παροιμία 
[παρά, οἶμος, ουἱ οὗ τῆς ΔΥ οἵ νναγβι 6] 
866Π1|8 ΙήΟΓ6 ψεορεσὶν ἴο ἀεποῖς “8 
Ῥγονεσθ »ν «απὰ τῇς Βοοῖ. οὗ ΡῬγονοσῦβ 
18 παηηθὰ ἰπ [6 ϑερῖ. αἱ παροιμίαι οΓ 
παροιμίαι Σαλωμῶντος ; Δηὰ Ατίϑβιοιϊε, 
ΚΑείογ., 3, τι, ἀεῆπεβ παροιμίαι 45 
μεταφοραὶ απ᾽ εἴδους ἐπ᾽ εἶδον, Βυι 
παροιμία ἀπά παραβολή οαπιε ἴο Ῥὲ 
σοπνεγι 016 ἰεγπΊβ, ὈΟΤἢ πιθδηΐηρ ἃ ἰΟΠ ΡΟΣ 
Οἵ βποσγῖεγ υἱίεγᾶποε ννῆοβε πιεδπίηρ αἰά 
ποῖ ἴἴἸὲ οὐ ἴπε βδυγίδοςα οσύὺ ρσγονεγθίδὶ 
ΒΔΥΪΠΡΒ: ἴδε ἔοτσηεσ ἴδῃ ἰβ πανεσ Τουηὰ 
ἴηι ἴῆε ϑυποριεῖς αοβρεῖβ, πα ἰδεῖεσ πανεσ 
ουπὰ ἰπ Ἰοῆη. [Εὐγίδμεῖ βεεὲ Ηδίςξ, 
Ἐτοαγς ἵπ Βὶἰδὶ, Οτγεεξ, Β: 64; δηὰά 
Αὐδοιβ Εϑεαγνς, Ρ. 82.] 18. ρᾶγδθ]ς 
ἴῆε Ῥῃαγίβθαβ ἀϊά ποὶ υπάδγβίαπά. ὙΠΕῪ 
ταῖρς ἤᾶνες υηδετβιοοά ἰτ, ἔοσ τΠ6 ἴδστηβ 
υυδεὰ ννετα ἔτη ]ας Ο. Τὶ το γπΊ8 ; 866 ΕΖεῖκ. 
χχχίν., Ῥβ. Ιχχχψ. Βυῖ δ8 ἴ δαά Ῥεδεη 
ΒΡΟΚδη ἴὼσ {πεῖς ἱπβίγηςτίοη 845 ν}6}} 48 
ἴοσ ἴῃς εποουταρεπιεηῖ οὗ {πε τηδλη ψἤοτα 
πεν πδὰ οἂβὲ ουὖὲ οὗ ἴῃς 1ο]4, (νεσ. 7) 
εἶπεν οὖν πάλιν, [ε508 τπετείοτε Ὀερϑη 
δἰγεβῃ δηὰ εἘχρ᾽αἰπεὰ ἰξ ἴο {πεπι.---ἐγὼ 
εἶμι ἡ θύρα τῶν πρόβατων Ϊ, ἀπά πο 
οἴδες, πὶ {πε ἄοοσς οὐ ἴῃε βῆεερ. [Οἱ 
τῆς Ῥεγβίδῃ γείοσπιεσ Ψῆο ργοοϊδί πηδά 
Βἰτηβε1 7 τῃῈ “ΒΔΡ," τῆε ραῖε οἵ [11{ε.] 
ὙΒτουρὮ πιε δίοπε σδῃ ἴπεῈ βῆεερ δπὰ 
Δοοο88 ἴ0 ἴπε ἴο]ϊά, Ῥτίτλδειϊν υἱϊοτεά 
ἴοσ ἴῃς δχοοχησηυπίςαιεά πιᾶη, ἴπεβα 
Μογάβ Ἴοηνεγεδ (δὰ δββδυγαποα ἴπδὶ 
ἰπβίεδά οὐ δείῃρ ουϊςαβὲ Ὁγ Πὶ8 δἰίδοῃ- 
τηεηΐ ἴο [ε80ὺ8 ἢε δαά ραϊπεά δάἀπγιτίδηςα 
ἴο ἴδε {εἰ]ονβῃρ οὗ αοἁ δηὰ 811] ροοά 
τηεη. Νοὶ ἴδε Ῥβατίδβεεβ Ῥαξ 1εβὺ8 σουἹά 
δάπγὶξ ἴο οἵ γε͵εςῖ ἴτοπὶ ἴῃς ἔο]ά οἵ αοά. 
--Νν ες. 8. ἸΙη Τοπίγαβὲ ἴο [6808, πάντες 
ι ὁ λῃσταί, “41 Ψῆο οᾶπὶς Ὀείοτς 

10, ὁ κλέπτης χν. 23. Σ 
Μες. 
το. 

τηθ,᾽" ἰκ.κ.,) 411] ψῆο οδπὶα Ῥεΐοσε πε, 
οἷαι πλπς ἴο θὲ ναὶ 1 δηὶ ἀπά ἴο ρίνε ἴὸ 
πε βῆδεερ Ψῃδῖ 1 ρίνε. Τῆς ῥτορῇῃεῖβ 
Ῥοϊηϊεά Ἰοτννατὰ ἰοὸ Ηἰΐπὶ δπὰ ἀϊὰ ποὶ 
διτοραῖα ἴο {πεπΊβεϊνεβ Ηἰβ διποιίοηβ. 
Οηὶν ἴΠμοβςα οουἹά δε ς4116ἀ “τπίενεβ ἀπά 
τοῦρεῖβ ψηῸ Πδά Ἴοπῖς δείογε ἴδ 
Βμερδεσγά ςβπΊε, δ8 1 ἴῃ τπῸ ηἰρῃς δηά 
νους Ηἰ8Β δυϊπογίιγ. [ὁ πιυϑδὲ δαᾶνα 
Ῥεεη ονϊάδης (πδὲ [πὰ ΒΙεγαγο ϊοαὶ ρατν 
ννᾶ8 τηεδηῖ. [Τῆς ἱπεχδοίπθϑβ οὗ Ἴοῃ- 
ἀγαβιίηρ ἴῃ6 “ἀοοτ᾽" ταῖμογ ἴλη πὰ 
5Περμεγά ἢ τῆς “τὨίενεϑ δηὰ γοῦθογβ "᾽ 
ΨΏΟ οδπια Ὀείογε [6508, ΟἽΪΥ Ἐπιρῃμδϑίβαβ 
πα ἕλοι ἴπαὶ τπ6 γαῖ ννᾶ8 πόσα ὕτο- 
ταοϊηεης ἔπδη ἴπ6 ἤρυγα ἴῃ τΠς τηϊπὰ οὗ 
186 βρεᾶκεσ)] ὙΤῇοβε, δοννενεσ, νῆο μδὰ 
ἰηδὰ ἴἰο δβϑϑυπηα ἴπ6 ἐπποιίοηβ οἵ ἴδε 
ΘΒερβεσά πμαά (αδεὰ; δεοᾶσβδεὲ οὐκ 
ἥκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα, {πε ρεορῖε 
οὗ ἀοὰ Παὰ ποῖ ᾿ἰδξεπεά ἴο τπεπ]. ΤΟΥ 
πο ἄουδε δββυπηεᾶ δυϊπογ ιν νοῦ τῃ8 
Ῥεορίε οὗ αοἀἁ δπὰ ςοπιρεϊ!εὰ οδεάϊεπος, 
Ὁυϊ τῆς (τὰς ΤΠ] άγεη οὗ αοάὰ ἀϊά ποῖ 
βπηὰά ἰπ {πεῖς νοῖςς [δὲ νυ ῃΐϊο ἢ διιγαοιεά 
δηὰ ἰεὰ τῆδπὶ ἴο ραβίυτα. -- ες, 9. 
ἐγώ... εὑρήσει. ΔΝ ἐπιρμαβὶβ Ης 
τεἰϊϊεγαῖεβ : 1 δπὴ ἴῃς ἄοοσγ: {πγουρῇ 
Τγ6, ἃἀπὰ ποπα εἶβε, 1ξ ἃ τῇδῃ ἐπίοσ ἣα 
841} 6 βανεά, ἀπά 5841} ρὸ ἰῃ δηὰά ουὖὲ 
δηὰ βηὰ ραδβίυγε ", Μαγεσς δπὰ οἰδεῖβ 
ΒΌΡΡΙΥ “ ἰιρὶ Ββερῃετά "" 28 ἴδε ποπιὶπδᾶ- 
τίνε ἴο ε » ΠΟΙ πᾶν ἄρτεα ὈῬεῖίον 
ΜΙ ἀπε ἔἴοττη οὗ τῆ ρδγαροῖΐὶς βαγίηξ, 
δυξ ποῖ 80 ΜῈ] στ ἔπε βυδβίδπςοα. 
]εβὺ8 ἰ8 ἔῆε Ποοσ οὗ ἴῃς βῆεερ, ποῖ οὗ 
1η6 βῃερμπεγᾶ; δπά δε δ᾽εβδὶπρθ ῥτγο- 
πχϊϑεὰ, σωθήσεται, κ. τ΄ Δ.) ἅ1τ6 ῬΙΌΡΕΙ 
ἴο {πῸ 5ῆεερ, ὕεβε δ᾽ εββίπρβ ἅτε ἴῆσεε: 
ἀεϊϊνεταηος ἴσοτι τ], ΠΡεγν, δηά 
ϑυβίδηδποα. ΕῸσ ἴπε ρῬῃγαβεο ΟΡῪ δεα 
1δς τευηδγκαῦϊε ραββαρε Νυπ). χχυ. 15- 
2᾿, ΜΒ ϊοἢ ΗΟ] Ζηιδπη τη βαρ ἰδ5, περίεοι- 
ἱπρ ἴδε πυνεηῖγ-ῆτβί νεῦβε. ΤῸ “ρὸ ουῖ 
δηά ἴῃ ᾿" 18 τῃ6 οσοτηπιοη Ο. Τ. ἐχργοββίοη 
ἴο ἄεποῖε (ἢς ἔτεα δοιίν! νυ οὐ ἀδιὶν [ε, 
76τ. χχχνι. 4, Ῥβ. οχχὶ. 8, θευῖ, χχνιΐ. 
6.--οΝετ. το. Τῆς τεπῖ νεζβε ἱπῖσο- 
ἄυςεβ ἃ πεν ςοηίγδβῖ, Ὀθεϊννεεη ἴδε ροοὰ 
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ἀντ, 15, αν ἵνα ζωὴν ἔχωσι, καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Χ. 

11. Ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὃ 
κ ἀν.:3. καλός ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ᾿ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν 

κ αἶχ2), προβάτων. 12. ὁ μισθωτὸς δὲ, καὶ οὐκ ὧν ποιμὴν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ 
ἘΝ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον, καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα, 

ΑἸ πὶ ταῖν οὶ φεύγει - καὶ ὁ " λύκος ἁρπάζει αὐτὰ, καὶ " σκορπίζει τὰ πρόβατα. 

ΞιμἾ δ, ας, ὁ δὲ " μισθωτὸς φεύγει,1 ὅτι μισθωτός ἐστι, καὶ οὐ " μέλει αὐτῷ 
Μι. χίϊ.3ο; 
δηά τες Τβαγετ. ο Εχοά. χίΐ. 45. ἴεν. χχίΐ, το, εἰς. Μ|ς. ἱ. 20. Ῥ  οά. χὶΐ. 3. Τοῦ. Σ. 5. 

1 Τῆς νεζβε οἵοβεβ δὲ σκορπιζει, [πε 20] οννὶπρ βίχ νγογάβ θείπρ ἀεϊεϊεὰ ἱπ 9 ΒΌΙ, 
τ, 33, δυϊ ἴῃ οἴδιδε τηυδὲ δὲ ΔηῪ γαῖα Ὀ6 πλεηῖδ!ν βυρρ]εά. 

δδερῃπεγά δηᾶ ἴῃς τμίενεβ δηὰ Ὠίγο! ΠρΒ. 
--ὁ κλέπτης. .. ἀπολέσῃς. Τῇα {πιεῖ 
8ᾶβ Ὀυϊ οπε τεάβοη ἴογ ἢί8 οοηγίηρ ἴοὸ 
ἴδε ἐο]ὰ : Βε οοπιεβ ἴο βίεδὶ ἀπά [111] δπά 
ἀεδβίτου; ἴο αρριαπάϊβε ιπιβεῖῖ δὲ ἴῃ 
εχρεηδε οὗ ἴδε βῇεερ. θύσῃ 848 ργτο- 
ῬΑΌΪΥ τδ6 βἰγαρῖε πηεαπίηρ οἵ “ ΙὉ1]1,} 28 
ἴῃ Αεῖδ χ. 13, Μι. χχί!. 4; οὐ θεαῖς. 
χχίὶ. σ. ΜΙ αυἱϊς οἴδαῖ ἱπίεπι 888 
ΟἸτίβι οοπῆα : ἐγὼ ἦλθον... ἔχωσιν, 
τῆι ἱπβιεδὰ οὗ Ὀεὶπρ Κι]εὰ πὰ ρεγίβῃ- 
ἱπρ ἴ[86 5ῆεθρ “τᾶν πᾶνε [6 δηά πιᾶν 
δανα δϑυπάδηςε᾽. Τῆῖβ πιᾶν πιεᾶῃ 
ἀρυπάληος οὗὨ 116, Ῥὰξ τῆοτα ῥγοῦὈ 
δϑυπάλπος οὗὐὁἨ ἁ ὠ411] ἰῃδὶ βυδίδίηβ [{{ὲ. 
περιττὸν ἔχειν ἴῃ Χεη,, Απαδ., νἱϊ, 6, 31, 
ταδᾶπβ “"ἴο δᾶνε ἃ βιγρίυβ᾽. “ΤΠ 
τερει του οἵ ἔχωσιν ρίνεβ ἴῃς δεσροηὰ 

ἱπὶ 4 τῆοσε ἱπάδβρεπάεηϊ ροβίτοη τῃδη 
ἴ νουϊὰ πᾶνε μαά {{λκαί αἷοης πδά 
Ῥεεη υϑεά. ΟΥ̓ νες. 18; Χεη., 4ηαδ., 1. 
10, 3, καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ ξεῖνον 
ἔσωσαν," Μεγετ. ΟΥ. Ῥβ. χχιϊϊ. 1.-- 
γν. 11-18. [ἴῃ ἔδεβε νεῦδβαεβ [6518 ἀεϑὶρ- 
πδῖε8 Ηἰπιβεῖῖ “τς αοοά ϑπερδετγὰά ᾽" 
Δηὰ δπηρ ἢ Δϑίβεβ ἔννο ἐεαίυγεβ ὉῪ νυ ποῦ ἃ 
ξοοὰ ἐμερμετά οἂπ Ὀὲ Κπονῃ : (1ὴ δἰ8 
εἰνίπε 818. 11 ἕοσ {πῸ βῆεερ, δπὰ (2) ἴῃς 
τεοίρτοοδὶ κπονϊεάρε οὐ τς βδδεερ δηά 
ἴῃς 9ῃερβεγά, Ὑπεβα ἔνο ἔδαίυγεβ ἃσα 
ῬοΙΒ ἱπεγοάυςεά ὈΥ τΠ6 βιδίεπιεπξ (νεσ. 
11) ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, “τῆς 
ξοοά βδβερῃεγὰ"; “ ροοὰ᾽" ῥχορδοὶν ἱπ 
πε βεπδεὲ ἱπ Ψ ὮΝ Ψα 8 οἵ ἃ 
“ροοά᾽" ραἰηΐεσ οἵ ἃ “ζοοά᾽" δγοῃίίζεςξ; 
Οπα ΨΠΟῸ δχοεῖβ δἱ ἢπίβ Ὀιυιβίπεββ. Τα 
ἀεβηΐςς αγιίςϊε οἰαἰπιβ [18 5 ἃ ἀδβογὶρ- 
τἴοη δρρίίοαδὶς το Ηἰπλβεῖζ αἴοης. Οὐ. 
Ῥβ. χχὶ!ὶ., 15. χὶ. σὰ, Εζεῖς, χχχίν., εἴς. 
Ἐοτ οἵδες ἀεβοσγὶριίοπβ οὗὐἨ ἴπε ἰάδδὶ 
Βῃερβεσά, 8ε6 Ρίδιο᾽β Κεῤμδ., Ὁ. 345, 
δηὰ (δε τοπιδγκαῦῖὶες Ῥαβϑᾶρε ἱπ ἴπ8 
Ῥοϊἑξίεμ5, 271-275, ἀπά (οἱυπιεῖϊα (ἰπ 
ΜΜνειδβιεἰη), “Μαρίβιες δυΐεπη ρεσοτίβ 
δςεσ, ἀυγυδ, βίσγεηυυ8, ἰΔροτίβ Ῥδί θη 55ὶ- 
τῆῦδβ, δίδοος δίᾳιις βυάεχ, τθ5θ ἁεῦεῖ; εἰ 
αυἱ ρὲς σῦρεβ, μὲς βοϊϊἰυδϊπηεβ δῖαυς 
εργαβ ἔλοῖϊε ναδαὶ ̓"- ὁ ποιμὴν ὁ καλὺς, 

τῆς ροοά 5ῃερῃεζγά, ψβοενεσ Ὡς ἰ5, τὴν 
ψυχὴν... προβάτων, “λγβ ἄονπ δῖ5 
1:48 ἴοσ ἴῃ6 βῆεερ ". τιθέναι τὴν ψυχήν 
ἰδ ποῖ ἃ οἷδββίοδὶ ρῆγαβε, δυὲ ἱπ Ηἰρ- 

οἴδῖεβ οσουγβ ἃ δβίτηῖ δὶ δχργεβδβίοῃ, 
ἀχάων γέ τοι ψυχὴν κατέθετο ἐν τῇ 

Τρωάδι, ΚΥγρκε. Ῥοπεέγε εῤὶγίέμπι οσσυγβ 
ἴῃ [μδιη. ΟΥ̓ ἰδ πιεαπίηρ ἔμεζε 18 ἢο 
ἄουδι. ΟΥ̓ χιϊ. 37.---ὁ πὲρ τῶν προβάτων, 
““(ογ ἴτε ροοά οἵ ἴδε βῇςεερ," τδδὶ ἰ5, 
ψἤεη ἴῃς ννε]λγα οὗ ἔπε βῆεερ ἀεπιδπ 8 
{πε βδογιῆςε οἵ 116, πὲ ἰ8 ἔγεεῖν πγδάς. 
Ηετε ἰξ ἰ8 ανϊάεπε [6βι5 ἀδ}βογρεβ “τῆς 
Βοοὰ 5μερβετά " δ8 τενεαϊεά ἱπ Ηἱπιβοϊῖ. 
πτνες. 12. ὁ μισθωτὸς δὲ [δὲ ἰ5 οπιἰττεὰ 
ΌΥ τερεπὶ εὐαϊῖοτβ8). .. πρόβατα. [π 
ςοηῖγταθὲ ἴο ἴπμ6 σοοά 5περβεγά βιδηάβ 
πον ποῖ {86 τοῦθεσ Ῥυξ ἃ πηδῃ ἱπ βοπχα 
τεβρεςῖβ Ὀεϊζεσ, ἃ Πίγεϊπρ οὐ ἰγοὰ μβαπὰ 
(Μασκ ἱ. 20), ποὲ ἃ βπερβετά νψῆοβε 
ἰηβίίηοῖβ ΨψουἹὰ ργογηρὶ δίτη ἴο ἀείεπα 
τῆς βῆεερ, δπά ποῖ ἴπῈὸ οἶνπεσ ἴο ὑνῆοσγω 
186 5ῆεερ δείοῃρ. ϑθὸ ἴοπξβ 88 ἴμοτε ἰ5 
πο ἄδηρετς Πα ἄοεβ δὶβ ἀπ ὈΥ ἴδ βῆδερ 
ἕος ἴῃς βᾶκς οὗ δίβ 'τνᾶρεβ, υϊ νῆεη Βς 
8668 ἴῃ6 ΨΟΪΖ σοπιίηρ ἣἢς ἀρϑαπάοπβ τς 
Βῆεερ δηὰ ἢἤεεβ. “Τῆς τνοἱτ᾽" ἱποϊυάδ5 
4}1 τλι τὨγοδίεηβ {πε βῇεερ. [πη Χεπ., 
Με νι. ἰἰ. 7, 14, ἴπε ἄορ βᾶγβ ἴο {πε βῆεερ : 
ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ καὶ ὑμᾶς αὐτὰς σώζων, 
ὥστε μήτε ὑπ’ ἐγυρώπον κλέπτεσθαι, 

ὑπὸ λύκων ἁρπάζεσθαι.-- καὶ ὅ 
ὕύκος .. . σκορπίζει, "'ἀηὰ ἰἢς νο]έ 

οαττὶεβ ἴπετη ΟΥ̓ δηὰ βοδίίοτβθ τμ6πὶ "ἢ; 
ο΄. Μι. ἴκ. 36; ἃ εηεγαὶ ἀεβοτί ριίοπ ςᾶγε- 
1688 οἵ ἀεῖδιὶ. Βεηρεῖ βᾶυϑβ ""'δοεγαὶ 4υᾶ9 
Ῥοίεβῖ, σεΐεσγαβ ἀϊβρεγρι".--νεσ. 13. ὁ δὲ 
μισθωτὸς φεύγει, ποῖ, 88 ἰπ νεῖ. 12, ὅ 
ισθ. δὲ, ““Ὀεσαυβε ἴῃε δηττἢεβὶ8 οὗ τῆς 
ἱγα]ϊηρ Ψν88 ἴπεῖε ἢἤγβὲ Ὀγουρδς Τογννασά 

δηὰ ρτϑδῖεσ ἐπ Ρ ἢ 5818 νν88 βεουγεά ὃγ ἴμδῖ 
Ῥοβίπιοη "0. Μεγεσ. ΚΙοῖζ, Ρ. 378, βϑᾶγβ 
ἴδηαι δέ ἰ8 ρΙδαςεὰ αὔες πιοσε ννογὰβ8 ἴῃδπ 
ους “δὶ αυ8ε ρτβεροβίία ρατιίςυϊδε 
νεγρα βυπι δὺυξ δριυ8 ἱπῖες 86 οοπ)υηςῖῷ 
δυπῖ αὐ ᾿ἴἴὰ οοπιραταῖα, υὐ βυπητηθτι 
Ῥοπάυϑβ ἰη εἃ βεηϊεπεῖα οδιϊπεδπε". Ης 
ἤεεβ ὅτι μισθωτός ἐστι, Πΐβ παίυτε ἰδ 

τα -- «πα 
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περὶ τῶν προβάτων. 14. ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός " καὶ γινώσκω 
τὰ ἐμὰ, καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν,1 15. καθὼς γινώσκει με ὁ 
πατὴρ, κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα" καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ 
τῶν προβάτων. 16. καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 

αὐλῆς ταύτης - κἀκεῖνά με δεῖ " ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσ- 4 1ε. ἴκ. ο. 
ουσι" καὶ γενήσεται μία ποίμνη, " εἷς ποιμήν. 
πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω ἡ 

1. διὰ τοῦτο ὁ τ Εξεῖ. 
χχνὶΐ. 22. 

1 ΤΕ, [6 δυϊπεπεϊοδιεὰ ὉγΥ ΑΧΓΔ 33, δυτ., εἰς, ; [8ς αοιίνε γινωσκουσιν με τὰ ἐμα 
8 ἴῃς τεδάϊηρ οὗἨ ΜΝ) ΒΙ,, ἰξ. νυΐσ. “᾿σορποβουηϊ πὴ πιεᾶς ̓. 

οὐρῇ ἴῃς βεηβε 18 ἴἢς βᾶσης. Ὀαϊδηςςά βεπΐεπος, 

Ὀεϊγαγεά ὈῪ δὶβ οοπάυοι. Ἧς ἄοεβ ποῖ 
οᾶγο ἴοσ τῆς βῆεςρ Ῥυϊ ἔοσ Βἰπιβοῖ. Ης 
τοοῖς τῆς ξοδιεῖου οὗ φυαδτάΐϊαη οὗ τῆς 
ΒΒΕΕΡ ἴογ δἢῖβ ονῃῇ βᾶκθ, ποῖ ἴοσς τβείζβ ; 
δἃπά ἴῃς ῥγεββῆςς οὗ ἴδε ννοἱῦ Ὀγίηρβ ουὲ 
τδαῖ 1 18 δἰ πιβεῖζ, ποῖ ἴδ βῆεερ, δε σᾶγεϑ 
ἴοτ.--  εσ. τ4. Τῆς δβεοοηὰ πηδλτῖς οὗ {πὰ 
ξοοὰά βῃερδβεσὰ ἰβ ἱπισγοάυςεά ΌΥ ἃ τερεῖί- 
τίοη οὗ τῆς δηπουποεπιεηΐ : ἐγώ. .. 
καλός. Απὰ 8 βΒεοοπὰ τηᾶλεῖς 8 ποῖ 
βίαιεὰ ἴῃ ρεπεγαὶ ἰεγτη8 ἀρρ ΙοαὉ]ς το 411 
ξοοά βῃερμεγάβ, θυϊ ἀΐγεςγ οὗ Ηἰπι- 
8εῖ{: ἐγώ εἶμι. . . καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, 
καὶ γινγώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. ΤἬετα 
ἰδ ἃ πιυζυδ!ν τοοΐργοοαὶ Κπον]εάρα 
Ὀθεΐννεεη [6808 δά Ηἰ8 βῆεερ. Απά ἴδε 
εχίβίθηςς οὗ [18 Κηον]εάρε 18 ἴμ6 ὑγοοῦ 
ἔδαι Ηε ἰβ τῆς 5ῃερῃετά. Τῆς βῃερβεσγά᾽ 8 
οἷαίπι ἰβ αυξμεπεϊςαιεὰ Ὁ Πίβ κποινϊεάρα 
οὔ ἴπ6 πλᾶγκβ πὰ ννᾶυ8 οὗ ἴῃ6 βῆεερ, ἂδπά 
ὃΥ ἰἴ8 Κπονϊεάρε οἵ Ὠἰπι 88 βῃονῃ ἴῃ 18 
ςοπλίης ἴο δἰβ νοῖοςα δηὰ βυρπ)ἰββίοη ἴὸ 
δῖ5 μαηά. Αὐρτιβεϊης ΒΑΥ8: “ ὙΠΕΥ Βοπηε- 
εἰπιε8 ἀο ποὲ Κπονν ἐδεσηβεῖνεβ, δυῖ τπῸ 
Βιερδεγά κηονβ ἵπετὴ ᾽,.-τ- νεῖ. 15. ΤΗΐ8 
τεοίργοοδὶ Κπονεάρε ἰβ 80 βδυγε δηά ρτο- 
Ἰουηά παῖ ἰξ σᾶπ οπἷγ Ὀὲ ςοπιρατεὰ ἴο 
τῆς τηυζυδὶ Κπον]εάρε οὗ Πα Εδίπεσ ἀπά 
τῆς ϑοῃ: καθὼς... πατέρα. Ηε ἴπεη 
ΔΡΡΙΪε68 ἴο Ηἰπηβεῖῦ τῆδὲ μδὰ Ὀεεη βιδιεά 
ἴῃ γεηεσζδὶ οἵ 411] ροοά ββερῃεγάβ ἴπ νεσ. 
11; 8πά νεσ. ἵό τηϊρῃς βυ δον πᾶνα 
Ῥερυη ἱτ τῆς νογὰβ “ Απά τὴν [61 
ἴαΥ ἄοννῃ ἴον ἴδε βῆςερ᾽". Τίβ βιδίε- 
ταεηξ ἰ8, πονενεσ, ριοπιρίεά ὉῪ Ηἰβ8 
τείετεηος ἰοὸ Ηἰβ Κηπονϊεάρε οἵ ἴδς 
Ἑαϊπεσ. Η Κπονβ ἰξ 15 {π6 Ἐδιμετ᾽β 
ΜΠ τπδὲ Ης βῃουϊά ἴαῪ ἄοννῃ Ηἱβ [{{6. 
ϑεε νν. 17 δπὰ 1:8.-- εσ. τ6. Βυΐ τῇς 
τηεητίοη οὗὨ Ηἰβ ἀεί βυρρεβίβ ἴο Ηἱπὶ 
τς ψἱάθ εχίεπε οὗ 118 σοπβϑαιεποαβ. 
ἄλλα πρόβατα ἔχω, “οἵδε δῆεερ 1 
Βανθ"; ποῖ δαὶ (δὲν ᾳγε αἰτεδν 
Ῥεϊίενεσα ἱπ Ηἰπι, Ῥυξ “Ηἱδ᾽᾽ Ὀγ 186 
Ἑδιβετβ ἀεβίρῃη δηὰ γῆ. Οὐ χνῖῖ. 7 
δηὰ Αεοἰβς χνίϊ. το. ὙΠΕΥ ὅγε ΟΠΪΥ 
πεξαιίνεῖγ ἀεβοσίρεά : ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 

ΤὨῖβ ρῖνεβϑ ἃ δεῖϊζο 

αὐλῆς ταύτης; “118 1ο]ἃ " ἰδ6 ενϊάοπ 
τὲ ΨὩΙο ἢ σοπίδιπεὰ τε [εν ΨΠ0Ὸ 
αἰτεδὰν μδά τεοείνεά Ηἰπὶ δ8 πεῖς 
Βπερμεγά; δηά τῆς οἵμεγ βῆεερ ψῃϊο ἢ 
ἅτε ποῖ “οὔ (ἐκ, 48 ᾿τεαυδηῖν τη ]οἤπ, 
“Βεϊοηρίηρ ἴο ᾿᾿; ποῖ 48 Μεγεσ τεηδεγβϑ) 
τηῖ8 (οἹὰ γε ἴδε ΟἽπα]εβ.---κἀκεῖνα... 
ποιμήν “ἴἴοϑε 4͵80 1 πιυβὲ ὑσίηρ δηὰ 
ἸΠΕΥ 5411 ᾿ἰϑίδῃ ἴο ΤΥ νοΐοα, ἀπὰ {πεν 
8:81] 80 δηπιαϊρατηδλίς ὑἱ τῆς [εὐν8ἢ 
ἀϊδβοίρ!εβ ἐδαὲ ἔπεσα 5841} Ὅς οπε ἤοςκ, 
οπς βῃερδεσζὰ ". Τῆς ᾿ἰβεεηίηρ ἴο ΟΠ γίβι᾿ 8 
νοῖςα Ὀτίηρβ [6 Βῆεερ ἴο Ηϊη, ἀπά τὶ 
Ῥείη ψῆδὲ οσοπδιίιαϊεβ τῇς σοῖς, ἰἢς 
βοςκ πιυδὲ 6 οπα 88 Ηδ ἰβ οὔθβ. Βυὶῖ 
ποιηίηρ ἰ8 βαίά οἵ υπὶτν οὗ οσρδηϊβαιίοῃ. 
ΎΒετῖε πΊΑῪ ὃς νατίουβ (οἷά58, ᾿πουρῇ οης 
βοςκ.---μία ποίμνη, εἷς ποιμήν, {δε 
αἰΠεογαίοη σαπποῖ δα αυϊϊα τεργοάυςεά 
ἴῃ Ἐπρ βῃ. Εογ ἴῃς ἜπΊρ 818 ραϊπεά ὈῪ 
οτηϊτείησ καί οὐ Εὐυσὶρ., Ογεϑέες, τά4, 
τρισσοῖς φίλοις γὰρ εἷς ἀγὼν, δίκη μι 
6 ΑΟὟΥ. στοηρν ἰγαπϑβιεὰ “οηε (οἷ ά,᾽" 

(οἸ]οννίηρ ἴῇς Νυϊραία, τυ δῖος τεπάετβ 
Ῥοτῇῃ αὐλή ἀπά ποίμνη ὉΥ “ον! ]α ̓ ΙΝ 4υᾶ 
νοῦα ποῇ ῥῖοχ ἰρβε βεἀ ονίυ πὶ βιδῦυ ] πὶ 
ἀεοϊαταῖυγ; φυοὰ ὑπυτὰ νῖχ ὑπαυδπὶ διϊϊ, 
εἰ ποη τηοΐο [4ἴ5ο, βεὰ εἰϊαπὶ βίυ τς ἱπλ- 
υὐδηΐες Βοπιδα οο]οσδίυς. Β6ΖΔ]. 
δἰβ 'β οοτγεοϊεά ἱπ ἘΝ. ΤΒε οἷά [,λεἰπ 

νετείοηβ παά “ ἀπυ8 ρτεχ᾽"; βεῈ ογάβ- 
ψ τῖΠ᾽ 8 δηὰ ὙΝὨΐ 168 Κγωΐρ.---Ν ἐσ. τ7. ἣΑἥὔὐ 
118 ροΐπι τπε ἐχροβίτίοη οὐ {πε ξιποιίοπϑ8 
οὗ τῆς σοοά Ξβερμεσζὰ τογπληδίθβ ; θαϊ 848 
ἃ ποῖε οσ δρρεπάϊχ [ε8ὺ8 δάβ διὰ τοῦτο, 
“οη {πἰ8 δοσουηῖ,᾽" ἐις., θεοδυβε 1 ἴδὰῪ 
ἄονγῃ τὴν [{{ππ ἴοσ ἴπ6 8ῆδερ νει 15 δῃὰ 
ο!]οννίπρ οἶαυβε) ἄοεβ τὴν Εδίδμες ἴονε 
τα. τᾷδε δχρτγεββεά ἐγώ βεγνεβ ἴὸ Ὀτίπρ 
οὐξ ἴπε ϑροηίδπειυ οὐ ἴδε βυτσγεηάοσ. 
Απά τἢϊ8 ἴσεα βδογίῆςε οἵ ἀδδιἢ ἰ8 ̓ υβεϊῆεάᾶ 
ὃγ ἴδε οὔγεοι, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. Ης 
ἅἄϊεδ, ποῖ ἴο γεπγαίη ἰῃ ἀεδίῃ δηά 80 ἰδᾶνῈ 
1π6 βῆεερ ἀείεποείεβϑ, Ὀυξ ἴο [ἵνα ἃραΐῃ, 
ἴο τϑβϑιπι6 [πε ἰπ ρυγϑύδηςεα οὗ τῆς οὔ͵εοῖ 
ἔοσ ΜὨϊοἢ Ηδ Παά ρίνεη ἴ, ΤΣ ἔδεάοτα 
οὗ τῆς βαοζίῆος 18 ὑγχονθὰ ὉῪ Ηἰἱβ ἑακίῃᾷ 
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20. 
εἰ, 12. 
ὙΝ κά χνΐ. λαβεῖν αὐτήν. ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.᾿᾿ 
Σ 

ι ἰχν 16. 19. “Σχίσμα οὖν πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις διὰ τοὺς λόγους 
Δ νι τούτους. 20. ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, ““ἦ Δαιμόνιον ἔχει καὶ 

ν τὰ πα μαίνεται τί αὐτοῦ ἀκούετε; ̓ὀ 21. ἴΑλλοι ἔλεγον, “Ταῦτα τὰ 
4ι. Αςῖ8 
χχνὶ, 24. ῥήματα οὐκ ἔστι " δαιμονιζομένου" μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν 
ϊδά. , ᾽ν 
χίν. «8, ὀφθαλμοὺς ἀνοίγειν ; 

ω 22. ἜΓΕΝΕΤΟ δὲ ἷ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις, καὶ χειμὼν 

«ἰκ ανῦ ἣν" 23. καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ " στοᾷ τοῦ Σολο- 
24. "ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ ἔλεγον αὐτῷ, 

ν:. 10, 
σαὶ ἰα ΝΙῚ. δ ΆΒσεκ. χχίν. 25. 

Δ ποτα '8 τεδὰ ἱπείεδά οἵ δε ὃν ὟΝ.Η. οἡ τε διυϊμογίεν οὗ ΒΙ, 33 δηά βοπι)ς νοζβίοῃϑβ. 
ΤΒΐβ τεδάϊηρ ᾿νουϊά ςοπηπεςὶ 1Π18 ραταρτδρῇ νυν τῆς ἰοσαροίηρ, ἀπὰ τῆς ἱπέεγναι οὗ 
ἴνο τηοηῖῃβ δεΐψεεη {πε Εεαβὲ οὐ ΤΑθθσπδοῖεβ δηὰ Ὀεάϊσδιίου ᾿νου]ά θὲ ρίαςεὰ 
Ῥεϊννεεη οἢ8. νἱῖ!. ἀπά ἴχ. 1{ ἢ48 Ῥδθη βυρρεδίςά {πὶ τα εγκαινια πᾶν Πετα τηεϑῃ 
πε Πεαϊοετιίοη οὗ δοίονποπ᾽ ς Τετρῖς, ννῃὶοἢ οοἰηςϊ δὰ νυν} τῆς Εεδβὶ οὗ Ταβδεγηδςοῖςος. 
ὙΠίβ ἰ8 ποῖ ᾿ἰκεῖγ. Τῆς τοδάϊηρ οἵ Τ. Κ. 5 βίσοη ῖν δυιϊμοηιίςαιϊεά, θεΐπρ ἔοιπαᾶ ἴῃ 
ΝΑῸ δηὰ πιοβὶ οἵδβες ὑποίδἱβ, νυΐρ. οί. 

Η8 1 δραῖβ. Ης ψδβ ποῖ ἼἿοπλρεϊϊεὰ 
ἴο ἀϊε.---Ν ες. 18. οὐδεὶς. ., ἐμαντοῦ. 
ἩΗς ἀϊά ποῖ βυςςυπιῦ ἴο (Π6 πηδοπιπδιίοηβ 
οὗ Ηἰβ ἔοεβ. Τὸ δε ἰδϑὲ Ηδ νν8β ἔτεε ἴο 
οἤοοβα δποίδεσ εχὶς ἔγοτι 6; Με. χχνΐ. 

Ηε ρανε Ηἰ5 [|| ἐτεεῖγ, ρετοεϊνίηρσ 
τῖ8 γγὰβ ἴῇς Εδίπετ᾽ 5 Ψ1} : ἐξονσίαν 

Οἴδεσβ ἤᾶνα ΟΠΪΥ ρόνγεσ ἴο 
σδοοβα ἴδ εἰπια οἵ πιεῖ ῃοά οὗ {πεὶτ ἀδδίῃ, 
δηὰ ποὶ αἰνναυβ ἴπαῖ : [εϑὺ8 παὰ ρονγεσ 
Δυβοίϊυϊεῖγ ἴο ἰᾶὰῪ ἄονπ Ηἰβ [6 οσ ἴο 
τεϊδίη ἰξ, Οἰδασβ πᾶν πο ρονεὶ δὲ 81] 
ἴο τεβύτης τῃεῖς Ὸ αἴεγ {πεν Πδά χά 
ἰ ἄονῃ. Ηδ 88. Τῇηΐϊβ ἐγεθάοπι, 88 
ὙΝν εἰββ τεπιδιβ, ἀοεβ ποῖ οἰδβϑῇ νν ἢ πὸ 
᾿ἰπβιίσυσηθηῖδι Ὑ οὗ τΠ6 1εννβ ἰῃ ἰακίηρ 
Ηϊ8 1, πος νυ τῆς ρόνεσ οἵ αοά ἴῃ 
ταἰβίπρ Ηἰπὶ δρδίη.---ταύτην τὴν ἐντολὴν. 
“ΤΠὶβ σοπιπηδηἀπηθηῖ ᾿᾿ τῆ ἰο ἀΐδροβε 
οἵ Ηἰβ ἴὸ ἀπὰ ἰὸ σεβυπια ἰὲ Ηδ ἢδ8 
τεςεἰνεὰ ἔγοτα ἴῃς Εδίμεσ. [Ιπ {Π]8 88 ἱπ 
811 εἶδε Ηε ἰβ 1 8}1Π1πρὶ τς νν1}1} δηὰ ρυς- 
Ῥοβε οἵ ἀοά. 

γν. 19-21. ΤΑε γεσμῖξ οὗ ἐπὲ5 ἀϊδεοιγσο 
ὀνίεν ἀεεογὶ δεά.--- ει. το. Α8 ἀδυδὶ, 
ἀΐνετβε Ἰυάρτηεηῖϊβ ὑνεγα εἰϊοϊτεά, δηά 
Οῇςα πΊοσα ἃ ἀϊνίβιοη οἵ ορἰπίοη ἀρρεαγεῖ, 
Σχίσμα οὖν πάλιν ἐγένετο... Μδηγ 
τβουρμε Ηἰπὶ ροββεββεὰ δηά πηδά, 25 ἴῃ 
ΜΙ. {. 21; ο΄. οὐ μαίνομαι οἵ Ραιυΐ, 
Αςῖβ χχνὶ, 24. Οἰἴδεῖβ ἴοοὸκ ἴῃς πΊοτε 
βεῃβίδῖς νίενν. ὙΠαβθα ννογάβ ἔπεν παὰ 
Βεατά ννεσὲ ποῖ πε νὰ δχοϊαπγαιίοηβ 
Δηὰ σανίπρβ ΠΕ ὑϑ0λ!ν πεδγὰ ἔτοπι 

53. 
τδὲ 

ΒΥ1., εἴς, 

ἀεπιοηΐδοβ; δηά Ηΐ8 δςῖβ, βυςἢ 88 ὀορεῆ- 
ἱῃρ τπεὲ Ὀ]πὰ τπηδπβ εγεβϑ, ψεῖε ποῖ 
νὴ πη ἴπε οοτηραβ8β οὗ ἃ ἀεγιοη. 

νν. 22-39. ϑαγίηρς οΥ ἌἍέξιις αὐ ἐκ 
ῬεαΞὲ οΥΓ εάϊοαέϊοη.---Ν τ. 22. Ἕ! 
δὲ τὰ ἐγκαίνια. ΤἼε ἐγκαίνια (Εζτᾶ νί. 
16) ΜγὙ88 ἴΠ6 δῆπιδὶ ςεἸεὈγακίοη οἵ πε τε- 
ςοηδεογαίίοη οἵ ἴδς Τεπιρὶς ὃν [υἀδ8 
ΜαἼοοδρδειβ αὔιογ ἰΐϊβ ἀεῇϊεπιεπὶ ὉΥ 
Απιεϊοοῃυβ Ἐρίρμαπεβ (: Μᾶδος. ἰ. 2ο-δο, 
ἶν. 36-57).---ν Ἱεροσολύμοις. ΤΙςε ἔεδει 
τηῖρῃς ὃς ςεἰενταιϊοὰ εἰδενῃεῖε, δὰ τὰς 
τὴν ΤῊΔΥ ὃς Ββρεοϊβεὰ Ὀεοδυδε [εϑ08 
δὰ Ὀεδπ δῦβεηι ἔτοπὶ [εγιβαΐεπιὶ δηᾶ 

ΠΟΥ τεϊυγπαὰ.---χειμὼν ἦν, ποῖ “ἰξ τνᾶβ 
ΒίΟΓΠΙΥ ννεδῖδεσ"" (ΡΙ;τηπιετ) Ὀὰϊ “ἰ 
νν8 Ὁϊηΐεσ "ἢ; ἰηβοσῖθά ἔοσ ἴη6 βαία οὗ 
Αεπεε τεδάετβ ἂπὰ ἴο Ἂχρίδίη Ὁ ὮΥ 
76βθ5. ννᾶ8 τεδοξίηρ υπάες οονεσ. ΤῈΣ 
ἴελβι ννᾶβ πείὰ ἱπ Ὠεδοεθεσ, ἔπε ϑῖμ, 
ΟΠμίβιίευ. 5ες Εἀδγβῃεῖπι, 1, }ε οΥ ζει, ἰΐ, 
226.---κ᾿αὶ περιεπάτει. . ᾿. Σολομῶ 
[δεξξετ- Σολομῶνοε].--- ες. 23. Εοτ 186 
ΒΆΚΕ οὗ Βῃεῖϊεσ [6808 νγὰ8 νγαϊ κίηρ ἢ 
Ηἰ5 ἀϊδβοίρ!εβ [περιεπάτει] ἰπ ϑοϊοπηοη᾿ 5 
Ῥοτοῖ, ἃ οἱοίβιεσ οὐ ἴδε εαϑὶ βἰίὰάς οὗ 
πε Τεπιρὶε ἄγεᾶ (]᾿οϑερῆ., “ηέξΐφ., χχ. 
9, 7) ΔρΡρδγεπῖῦν τεαγεά οἡ βοζῆς τετηδῖῃ- 
ἱπρ' Ῥοτγιίοηβ οἵ ϑοϊοπιοη δ Ὀαϊάϊπρ.---- 
γε. 24. εις τε [ἐν ἐκύκλωσαν 
αὐτόν, “ τἱηρεά Ηἰπιὶ τουπά,᾽" ργενεπείησ 
Ηἱἰἱβ εβοᾶρε δηὰ νὰ Ποβῖϊε ρυγροβε; 
ο΄. Ῥιυΐαγοῃ 8 Τλθρι., χὶὶ. 3. ΤὨεὶς δεὶ- 
τυάς οσοττεβροηάεὰ ἴὸ ἴδῃς ρεγεπιρίοσυ 
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ἡμῖν “ παρρησίᾳ." 25. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Εἶπον ὑμῖν, ς χἰ. τς 
καὶ οὐ πιστεύετε. τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μὰ 
βου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ 26. ἀλλ᾽ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε - οὐ 
γάρ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καθὼς εἶπον ὑμῖν. 27. τὰ 
πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά " καὶ 

ἀκολουθοῦσί μοι, 28. κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς - καὶ οὐ μὴ 
ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ “ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός ἃ Ρ5. νί! 2. 

4 ὅπη. 
βου. 29. ὁ πατήρ μου ὃς δέδωκέ μοι, μείζων ' πάντων ἐστί" καὶ χη) αἱ. 

οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός μου. 30. ἐγὼ 7ο. νὶ. “5. 

1 Ιπβιεδὰ οἵ ος ἀπά μειζων οὗ ΤΕ. ο ἀπά μειζον ἅτε τεδὰ ὃὉγῪ Τι. ΤΙ ὟΝ. Η. ο!ον- 
ἱπρ [ἴογ 9] 3 Β1, ἀπά [ἰογ μειζον] ΑΒ Δηὰ νετβίοπβ. ΤῊΪβ τεδάϊπρ βεετὴβ Ἔεχερεις δ!!! 
ἱπηροββίθῖθ. ὅ8εε ννεῖββ. [ἰ ρίνεβ ἃ βεῆβε ἱγγεΐενδηϊ ἴὸ ἴῃς ρᾶββᾶρε. “τΤῆδὲ νῃϊοῖ 
ΤᾺΥ ἘδίΠει [88 ρίνεη πὴὲ ἰβ ρτεδίεσ [ἤδη 811. Μεγ ροββί ᾽ν μειζον νν58 οτὶ ρίπδ!ν 
τεδά, ςρ. Μῖ. χί!. 6, δηὰ ος τηδλὺ πᾶνε δεεπ ομδηρεά ἱπίο ο {πγουρῇ ἃ πιβυηογβίδηά- 
ἱπρ οὗ μειζον. 

σμδγδοῖοσ οὗ ἐμεῖς ἀδσπιδπά : Ἕως πότε 
τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; ΒεΖα τεπάεῖδ 
αἴρεις ὉΥ ““Βυβραηάϊβ, ἱ.6., δηχίδπι εἴ 
ΒΒΡΘΏΒΔΠ ἴοπα5 } " ΕῸγ νηὶ ΕἸβηοΥ 
Ὀίαπιεβ ᾿ἰπὶ δηὰ ργείδιβ “Ων ἄο γοὰ 
ΚΙ υ5. ΨΠ ἀεῖαγ ν᾽" Βαϊ αἴρω οςουτϑ 
ποῖ ἱπέγααυθηεῖν ἴπ τε 86π8ε οὐ “ἀἰ5- 
τὰ". ϑορῇ., Οδά, Τγγν., ο14, αἴρει 
θυμὸν Οἰδίπους, Οεάϊρυ8 ἐχοίτε5 Ηἰβ βου]; 
Ευτρ., Ηδειδα, 69, τί ποτ᾽ αἴρομαι 
ἔννυχος οὕτω δείμασι ; ο΄. ΥἱτγρΊ], Α ἐηεϊά, 
ἷν. 9, ''αυδεὲ ΠΊΘ βυβρεηβδπὶ ἰῃβοπληΐᾷ 
τεγεηε δ " ΜῊ ἀἄο γοὺυ Κεερ ὺβ ἰπ 
ΒΌΒΡΕΠΒΘ 9" 18 ἃ ἰερὶτἰπηαῖς ἱγαπϑίδτίοη, 
“ΦἼΓΎΨΠου δγὶ τπ6 ΟΠ γίβε τ6}} ὰ5. ῥ᾽αίηϊγ." 
--παρρησίᾳ, ἰπ 50 πΊδηΥ ϑοτάβ, ἀενοϊά 
οὗ 4}1 δπιδιρυν; οἷ χνὶ. 29. Ταὶβ 
τεαυεβῖ 85 ἃ 5Π0 οὗἩἨἁ τεδβοηδῦϊεπεββ 
δηὰ Ποπαβίυ, 848 1 ΤΕΥ οπἷν πεεάεα τὸ 
Βεᾶγ ἴτοπὶ Ηἰπιβεὶῖ πᾶ Ηδ ννὰβ δὲ 
ΟἸσῖδε. Βαυῖ ἰξ ἰδ πενεῦ ποπεβῖ ἴο δ5Κ 
ἴος ξυσῖπεσ ἐχρδηδίίομ δες ἐπουρῇ 85 
δεδθη ρίνεη. Νοιίῃίηρ ποσὰ βυγεὶν δνίποο5 
την] Ππρηε88 ἴο δε ενα. Βεβίάεβ, ἵπετα 
5 αἰννᾶυβ ἴῃς αἰ που παῖ, Π Ηδ 
οδιεροτίοδ!ν βαϊὰ Ηδ ννὰβ ἴπε Οἢτίβε, 
πον νου υπάεγοιαπὰ Ηἰπὶ ἴο πιεδη 
πε ΟΠ γῖβε οὗ ἐμεῖς Ἔχρεοϊδιίοη.---Ν εσ. 25. 
ΤΒοζείοσε Ης τερίϊεβ : κ1 τοϊἃ γοὺ δπά 
γε Ῥεϊϊενε ποῖ. Τῆε ψγοσκ8 ΨΏΪΟΝ 1 ἀο 
ἴῃ τΊΥ Ἐδίπεγ᾽β πᾶπιε, (πε 56 τνπε58 οοη- 
ςατπίηρ π16.᾽ ὙΏδδα ννοσ 8 161] γοι νη δὲ 
Ι δὴ. ΤΠεΥ ἅτε ννοσκβ ἄοπε ἴῃ ΤΩΥ 
Ἐδιδμετβ πδπιθ, (Πδὶ 8, Ψ ΒΟΙΪΥ 45 Ηἰβ8 
τερζεβεηϊδεῖνε ὙΠεβα 5πον ννῆδι κιπά 
οἱ Οἢγίϑβὲ Ηβ βεπᾶβ γοὺ δηὰ {παῖ 1 δπὶ 
Ηε.--Ν ες. 26. “'Βυῖ γοῦ οἡ γοὺσ ραγῖ 
ἄο ποῖ δεῖϊϊενε ᾽᾿ --- τἰῃς τϑᾶβοη δεὶπρ 
τηδὲ γοὺ ἂτεὲ ποῖ οὐ ἴῃ8 ΠυΠΊΌΕΙ Οἱ ΠΊΥ 
βῆεερ. Ηϑδὰά γοὺ Ὀεδῃ οἱ ΠΥ 5εερ γοῖ 
τηυδὲ μᾶνε Ὀεϊϊενεὰ ; δεσδυδα ΠῊΥ 5Βῆςξερ 

δᾶνα ἴπε86 ΜῸ ΤΠαγδοίοσίβεῖοβ, (νοῦ 27) 
πεν Πεᾶσ πὶν νοῖςς δηὰ ΠΥ ἔοϊϊονν πιὸ: 
(νεσ. 28) δπά {686 Ἵπασγδοιοσίβειοβ τηδαῖ 
8 ᾿ννοίο  ἀ γεβροηβα ἰη πιε, “1 Κπονν {πεπὶ Ὁ 
πὰ “1 ρῖνε {πεπὶ 116 δἰεσγηδὶ". κἀγώ 
ἵπ δϑο ἢ οᾶδε βπιρῃδιοα!ν Ἐχῃ δῖ 15. τῃ6 
τεβροῆβα οὗ Οηγίβεὲ ἴο δεϊϊενετβ ΤΕΥ 
δοκπον]εάρε Ηἰπὶ ὉῪ ἢοαγίπρ Ηἰ5 νοϊςςε; 
Ης δοϊκποινϊεάρεβ ἔπεπη, “ Κποννβ ἴΠ πὶ", 
(Υ. νει. 14. ὙΠῸΥῪ ἕοϊΐονν Ηἰπι, ἀαπὰ Ης 
Ἰεδὰς τῃ6πὶ ἱπίο [{{ εἴεσπαὶ. “δεχμοία 
εἰ υἱα τοῖς σοπηεοιϊυητατ,᾽" Βεηρεὶ. 
ΤῊῖ5. τηεπείοη οἵ ἴδε ρος οὗ 16 1645 
Ηἰπιὶ ἴο δηϊαγρα οὐ 1ΐ8 ρεγρείυ εν δηὰ ἰΐ8 
βεουγίιγ.--οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν 
αἰῶνα, “ἸΠΕΥ 514]] πανεσ ρεγίβῃ ᾽ (οἷ 
νεῖ. 10), Ὀυξ 5Π41} δηον ἴῃς δϑυπάδπε 
1161 ἂπὶ σοπῖα ἴο δεβίον,.---καὶ οὐχ 
ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου, 
“ΔΠά πο οὁπ6 5841] οᾶγγυν ἴμεπὶ οὔ (νεσ. 
12) οὐδ οὗ πιν μαηὰ᾽" ογ Κεερίηρ. 
Ὑπτουρπους ΗἨδ υ86ὲ8 πε ρῃγαβεοίορυ 
οὗ τῃ6 “ Βῃπερπεγά " ραγαδῖε.---Ν ἐσ. 20. 
ὙΉ656 δβίγοηρ δϑβογίίοηβ Ηδ θᾶβεβ, 848 
Αἰννᾶγβ, οὐ ἴθ Εδίμεγ᾽ 8 Ψ}}}} ἀπὰ ροννεσ. 
ὁ πατήρμον.... ἐσμεν. “Μυ Εδιίπεῖ 
ΨὯΟ ΠΔ5 ρίνεῃ πιῈ {Π656 5ῆεερ ἰβ5 ρτεδῖεγ 
τῆδη 411: ἀπά τπεγείοσε πο οπε σδη βηδίςῃ 
{πεπὶ οὐ οὗ πγ δίδβετγ᾽β παπᾶ, Βυῖ 
1158. 15 εαυϊναϊεηὶ ἴοΟ τὴν βαυΐηρ ΠῸ οπ8 
οδη βηδίςῃ ἴπεπὶ οἂξ οὗ τὶν Βαπά, ἴοσ 1 
δηὰ {πε Ἐδίπεσ ἂγὲ οπα.""-- ἐγὼ καὶ ὁ 
Πατὴρ ἕν ἐσμεν. (. χνῖϊ. 21, 22, 23, 
ἵνα πάντες ἕν ὦσι. Βεηρεὶ Ββαυ8: 
“«ὕὕπεπι, ποη βοϊαπι νοϊιπιδιῖϊβ σοη ΒΕ η80, 
βεά υπϊϊαῖς ροϊεπίίδθ, δἄάδοαια ἠδίυγδα. 
Ναῖῆ οπιηϊροίεπιία εβδὶ διιχίδυϊαπι 
παΐυταϊα ; εἰ βοῦιῆῶο δδὲ ἄς υπίϊαϊα 
Ῥαιγὶβ εἰ ΕἾΠ|. [π᾿ Πἷβ8 νεγθῖβ [5 ρίυβ8 
νίάδτυπε σδεςὶ ᾿υἀδεὶῖ, αυᾶτὰ μοάϊα νϊάεπς 
Απεϊεγίπίτατι!," Βαῖ (ΔΙ νίῃ ἰβ τρις ἤθη 
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δ αν, αὰ καὶ ὁ πατὴρ "ἕν ἐσμεν.᾿ 
ἈΠῸ Ἰουδαῖοι, ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΣΧ. 

31.  Ἐβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ 
32. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

ΕΜ τα “Πολλὰ "καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός μου διὰ ποῖον 

Ὑθαγεσ. αὐτῶν 
1 νἱϊἱ. 44; ν. 
} 18. 

8. 

κνὶ 

ἔργον λιθάζετέ με; " 

Ῥι 
6. 

1.Μι. ν᾿ σι 

43. ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
᾿λέγοντες, “ἢ Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ " περὶ βλασ- 
φημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν ᾿' ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν.᾽᾿ 

Ἰοαϑῃ 1, ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “ Οὐκ ἔστι ᾽ γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ 
34. 

τ δια, ὑμῶν, “ Ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε; 45. Εἰ ἐκείνους εἶπε θεοὺς, πρὸς 
ΧΙΪΧ. 7. 
Ὁ. χυὶ!. οὖς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἈΚ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται ' λυθῆναι ἡ γραφή’ 
ΠΡ τα 36. ὃν ὁ πατὴρ " ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε, 

Βε ἀεπίεβ ἴδδὲ τῆς ννογάβ σᾶγσυ ἴἢ|8 
βεηβα: “Αδυδβὶ δυπε πος 1οζο νεΐεγεβ υἱ 
τοδάγεηΐ ΟΠ τί βέυπι εββς Ραϊτὶ ὁμοούσιον. 

ἰεδα δὰ εηἰπὶ ΟἸγίβίυβ ἀθβ υὑπιϊαῖς 80Ὁ- 
βίαπιίαβ ἀϊβρυῖϊδι, βεά ἄς σοπβεπδβι 4 6πὶ 
ουπὶ ΡῬαῖε δπαῦεῖ: αυϊοαυϊά δοι σοὶ 
δετίτυς ἃ ΟΠ τίδιο Ῥαίῖσίβ νίσζαϊς ςοπῆτγπγα- 
τιπ| ἱγί.᾿" Αἡ ιηιδαββδάοσ νῃοβε ἀεπηδηάβ 
ψεῖα οοηϊεδιαα πγρῃι υἱέες παΐυγα!ν Αγ : 
“1 δηά τὴν βονεγείρῃ δῖα οης᾽"; ποῖ τεδῃ- 
ἰῃρ τποσεῦν ἴο οἰαὶπι γτογαὶ ἀϊρηίγ, Ὀυϊ 
ΟὨἶΪΥ ἴο δββεσί ἐμαὶ ψνηδὲ ἢς ἀϊὰ δὶ8 
βονογεῖρῃ ἀϊά, [μδὲ ἷβ βδίρηδίωγε οαγγίεά 
δἰθ βονεσγείρῃ 8 σιιδταπίεε, ἀπά ἐπαὲ δἰ8 
Ῥίεάρεβ νουἹά (]ΒΠεὦ Ὁ 411 τς 
τοβουσοθβ οὗ ἢὶβ βονεσεῖΐρῃ. 980 ἤεῖε, ἃ8 
αοά᾽ 5 τερτεβεπίδιίνε, ἥξῶι ἱπέγοάυςεβ 
τς ΕΙΠΕ Β ροννεσ 85 πε ἢπαὶ ρυδτγαηΐες, 
πὰ οἰδίπιβ παῖ ἴῃ {π|8 τεϑρεοῖ Ης δὰ 
τῆς Εδίῃογ ἃτὸ οθθ. ΝΒεῖπογ τπἰ8 ἄοεβ 
ποῖ ἴπνοῖνα τπλεϊαρῃγβίσαὶ Πἰ ἐγ ἰ8 ἀποῖπετ 
ᾳυεϑιίοα. ΟΥ, Τεευ!ίλη, σάν. Ῥγαχεανι, 
22; ἩΗἰρροϊΐγιυβ, ς. Νοεέμπι, 7, δύο 
πρόσωπα ἔδειξεν, δύναμιν δὲ μίαν.---Ν ες. 
31. Ἐβάστασαν οὖν. .. αὐτόν. [πῃ 
οδδρ. νἱΐ, 59, ἦραν λίθους, Βο πονν οπος 
τηοσα, πάλιν, {πεν [Ππεᾶά βέοπεβ ἴο βίοῃε 
Η]π|.--Ν ες, 32. 1εβὺ8 δηπιϊοϊ ρδιίηρ {Π6πὶ 
βᾶγ8: Πολλὰ. .. με; “Μδηγ εχοαϊϊεπὶ 
ψνοσκβ [' ργαθοίδσα ορεγα,᾽ Μεγει] βᾶνθ ὶ 
βῆοψῃ γοῖ ἴτοπὶ τὴν Ἑδίβεγ; ἴοσ Ψῃδὶ 
ΜΟΥ ἀηηοηρ (π686ε ἀο γε βίοπε πιεὺ ᾽" 
νος ἢ οὗ τβεπὶ ἄδϑεγνεβ βιοηΐηρ ἢ (Η οἷἔΖ- 
τλΔΠη). ΑΒ ἰξ οουἱά οηἷγ θ6 ἃ ΨΜοτκ 
ἀϊδεείηρ ἰπ οδαγαοίες ἴοπὶ τε καλὰ 
ἔργα νος ἀεβεγνεά βίοηίηρ, ποῖον 18 
πδεά, ΔΙ ΒουρὮ ἰπ δῖε ασεεκ ἰΐϊβ ἀϊ8- 
τἰηςεἶνα τηδδηΐης ΨΜ88 νδηϊβῃίηρ. νΝεῖ- 
βιείῃ αὐυοίεβ ἴτοπὶ ὈὨίοηγϑ. Ἡδ]ςᾶς., νἱϊὶ, 
29, Δἢ δρροβίϊε ραββᾶρε ἴῃ ὑπο ἢ Οογίο- 
Ἰδῆυβ δᾶγ8: οἱ ἀντὶ πολλῶν καὶ 
καλῶν ἔργων, ἐφ᾽ ΜᾺ τιμᾶσθαι προσῆκεν 
» ὦν αἰσχρῶς ἐξήλασαν ἐκ τῆς τὸ τρίβον, 
--ν ει. 33. Τα ἰγοην ͵β 88 τηυςῇ τη (Πα 
δβἰιυδιίίοη 48 ἴπ ἴπε ννογάβ, ΤῊ ϑηδΕΣ 
ἰδ ποηεβὲ επουρῇ, δ᾽ϊπὰ 88 ἰξ ἰ5: Περὶ 
4... θεόν. “Εοτ ἃ ρῥτγαίβεννοσίυ ψοσίς 

νε ἀο ποῖ βίοης Τῆεε, Ὀυῖ ἴογ Ὀ᾽ΑΒΡ ΒΕ ΤΥ, 
δηὰ Ῥεοδυβε Τῇοι δείηρ ἃ πιᾶπ τηδκεβὶ 
ΤΆγ58ε1} Οοά." Ἐὸοτ περί ἰῃ εδὶ8 βεῆβε 
ο΄. Αςῖβ χχνὶ. 7. Τῆε καὶ ὅτι ἄοε5 ποὶ 
ἱπισοάυςς ἃ βεοοπά Ἵἤδγρε, υῖ πῆογε 
ΒΡΘΕΙΕΟΒΕΥ, ἀεῆπεβ ἴῃς δ᾽αβρῆοηγ. Οὐ 

6 υεϑίίοη ΨΒεῖπεσ ἰὰ ννᾶ8 Ὀ᾽ΑΒΡΠΕΤΩΥ͂ 
ἴο οἰδίπι ἴο δε ἴῃς ΟὨγίβὲ βδος Πευῖ. χντῖ. 
20, ἴμεν. χχίν. 10-17, δηδ Ὑτιεῖτγ 
Εἰενηπαὶ ϑοπϑλὶῤ. τ 88 ὈΪΑΒρΒετων ἴοσ 
8 τηδῃ ἴο οἰδίπι ἰο Ὀςὲ αοἅ, Απά ἴξ ἴ5 
ποΐενοσγίῆυ ὑπαὶ [ε808 πενεσ τηδηἰ εϑὶβ 
ἰπάϊρπδιίίοη νβεη ομασρεά τυ πιλιείηρ 
Ηϊτηβεῖ αοά ; γεῖ Ψψεῖε Ηες ἃ πιεε τδῃ 
πο οπε ςουϊὰ νῖενν τπὶ8 β'ῃ νὮ δῖτοι 
ΔΌΠοτγτζεποε.---ἶ ες. 34. Οἡ [Π|8 οσολβίοη 
Ηε πιεγεῖγν βδοννβ δι ὄνεὴ ἃ πιδῃ οουἹὰ 
πους Ὀ᾽ΑΒΡΠΕΠῚΥ (411 Πἰπδε1 “ ϑοὴ οὗ 
αοᾶ᾽"; ΡῬεσαυβα {πεὶς ον ᾿υἄρεβ μδὰ 
Ῥεεη οδἱϊεὰ " ροίΐβ᾽".--Οὐκ ἔστι γεγραμ- 
μένον ἐν τῶ νόμῳ ὑμῶν, “185 ἴξ ποὶ 
νυτιτοη ἰῇ γοὺσς ἴανγ, 1 βαἰὰ “γε τα 
Οοάδβ᾽ δ᾽ Ιπῃ Ρβ. Ἰἰχχχὶὶ. τῆς 1. οἵ 
Ιβγδεὶ ἂὲ τεδυκεά ἴος δρυβὶπρ πεῖς 
οῆοε; δἀπὰ αοὰ ἰδ τεργεβεηίθὰ 248 βᾶυ- 
ἰῃδ: ΚΙ βαἰᾶᾷ, 8 ἅτε ροάβ, δηά 411] οὗ 
γου σε οπίϊάγεη οὗ ἰῆς Μοβὲ Ηἰρῇ "". 
“Τῆς ἴδανν " ἰ8. πεῖε υβεὰ οὗ τῆς ᾿ Ποῖς 
Ο.Τ. 85 ἰπ χὶϊἹ 34, χν. 25, οπι. ᾿ἰ. 10, 
τ Οος. χίν. 21.--Εἰ ἐκείνους. . . “1 
ἰς [1πᾶτ ὁ νόμος ἰδ ἴῃς ποτηϊηδῖῖνε ἰὸ 
εἶπε ἰ5 ρτονεᾶ ὉΥ ἴῆ6 ὕνο (οἱοννῖης 
οἴδιιβεβ, απουρῇ δὲ ἤγβι δίρῃς ἴτ ταῖσδε 
θὰ πίούβ παίυγαὶ ἴο βΌρροβε ἴῃς ἤδᾶγες 
δηὰ πῖοσεὲ επιρῃδιίς ἐγώ βυρρ]ϊεὰ τῆς 
ποπηϊηδεῖνο] οΔἰ16ἀ τετα 8, ἴο νοΣΣ 
τῆς νοτὰά οἵ αοά οατης," (μαὶ 15, 8ο 
ψνεῖς ἴ8 δἀὐάτεβδεά ὃν ἀοὰ δὲ :τδεὶς 
οοπβδοσγαίίοη ἴο ἰδεὶς οἷδος δηά ὁγν ἐλὶς 
τρογὰ ᾿ἰἰπεᾶὰ Ὡρ ἴο ἃ πενν ἀϊρτιϊεν.---“" ἀπά 
παῖ ἴπὰν να 80 οδ]εὰ ἰ8 Ἴαγίδίῃ 
Ὀεσαῦβε ϑογίρευγα οαπηοὶ ΡῈ ἀεηϊεὰ ος 
Ρυξ αϑβίάἊ--- πη ἄο γου, βῃυϊκείηρ γνοὺς 
αγε8 ἴο γοὺς οὐνῶὴ ϑογίρίυγεβ, ἀεοίατο 
Ηἰπὶ Βοσι τῆς Ἑαδίπες σοηβεοσαῖεαᾶ ἀπὰ 
βέπὶ ἰπηῖο ἴδε ννοτ]ά ἴο ὃς ἃ δ᾽αϑρβετσηες 
Ῥεσδυδε Ης βαϊά, 1 ἂὰ Οοάδ ὅοη ὃ " 
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Ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι; 37. εἰ οὐ ποιῶ τὰ 
ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι" 48. εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ 
μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε" ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε, 

ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.᾽᾽ 
" πιάσαι" καὶ " ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

40. ΚΑΙ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὅπου 
»ὴἣν Ἰωάννης “τὸ πρῶτον βαπτίζων" 

30. ᾿Εζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν 
Ὁ νἱΐ. 30. 

τ πμβα 
γεσ, . Βα; 

καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 41. καὶ 223. 

πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν, καὶ ἔλεγον, “Ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἃ χί!. τὸ; 
ἐποίησεν οὐδέν - πάντα δὲ ὅσα εἶπεν 
ἦν." 

Ἰοὸς πιστευ 
ἰδίῃ ἴο Κκπον]εάρε δηδ ῥεγμιαπεηεΐν ἔϑποιο "". 

Τῆς α ὕονέϊογὶ εἰετηεπς ἰπ [ἢ ἀγρυπιεπε 
11ε5. ἰπ τηΐβ, τπδὲ τῆς ᾿υάρεβ ᾿νεσε πιδᾶβ 
“ροάϑ᾽" ὃν ἴῃς οοπιίηρ ἴο ἴπεπὶ οἵ αοά 5 
ςοτητββίοη, νυ ίο ἢ ἐουπὰ τπεπὶ εηραρεὰ 
οἴδπεγινίβε δηὰ ἰϊ5ε}} γαϊβεὰ (πθγὰ ἴο {Πεὶγ 
ὍΕΝ ΓΚ, νμαγαα8 [εδ8 νγὰ8 86εῖ δρατί 
Ὁγ τῆς Εδίῃπεσ δηά βεηΐ ἱπίο ἴπε ννογὶ ἃ 
ἔοτ ἴῃς βοῖς οὔ͵]εςὶ οὗ γεργεβεπεπρ ἴα 
Ἑλίμει. [16 τῆε ἴογπιες τηῖρῃε ὃς Ἰερίτι- 
ταδίεϊυ οδιϊεὰ “"ροάβ,᾽ {πε ᾿αΐῖεσ τῆν 
ΨΨΕΙ] οἷαῖπι ἰο Ῥς αοά᾽ δ ϑοη. Τῆβ ἰάεα 
οὗ ἴδε ρυζροβε ἴογσ ψδοῃ ΟἾγίϑὲ ννδβ8 
βεηΐ ἱπίο ἴῃς ψοσὶ ἃ ἰ8 ἱπάϊσαϊεὰ ἴῃ τπ6 
επιρῃαιὶς υδεὲ οὗ ὅ πατήρ; ἀπά (18 ἰ5 
8.111 ξυγίπες δοοοηευδιεά ἰῃ νεῖ. 37.---ῆν. 
37, 38. εἰ οὐ ποιῶ... πιστεύσατε. “1 
Ι ἀο ποὲ δε ψοσκβ οὗ τῶν Ἑδίμεσ, ἀο 
ποὶ δεῖίενε πῆς : δυῖ [1 ἀο τπεπὶ, ἐνεη 
τῃουρῇ γοὺ ἀο ποῖ Ῥαϊΐενε πὶς, Ὀείϊενα 
τε νόοτκβ.᾽" Ὑπδῖ 8, [ἢ γοὺῦ ἀο ποῖ 
οτγαάϊε τὴν βιδϊετηεηΐβ, δοσερὶ ἴῃς ταβιϊ- 
ΤΩΟΩΥ οὔτπε ἀεεάβ] ἀο. Απά {Π|8, ποῖ ἴο 
Εἶνε πιε ἴπε ρίογυ δὲ “παῖ γε πιᾶὺ Κῆονν 
δηὰ δεϊϊενε ἰφ. νἱ. 69] ἴμαὶ ἰπ6 Ἐδίμασ 
ἷβ ἰπ πις, δπὰ ἷ ἴῃ τῃ6 Εδίμεγ᾽᾽ [ἰογ αὐτῷ 
τεδά τῷ πατρί].---Νεῖ.39. Ἐζήτουν. .. 
αὐτῶν. Ηἰΐβ νγνοτά5 50 ἕδασ σοηνϊηςεά τΠατα 
παῖ {πεν ἀτορρεά ἔπε βίοπεβ, Ὀὰξ ΠΕ 
βουρῆί ἰο ἀτγεβὲ Ηΐτη. Τῇῆε πάλιν τεΐετβ 
ἴο νἱ!. 30, 44. Βυῖ Ηε εβοδρεά ουΐ οὗ 
τπεῖς παπᾶ, δηὰ ἀερατιεὰ ἀραΐη θεγοηά 
7οτάδπ ἴο ἔδεε ρίασςε νῆεγε ομη δ ἔγβι 
ψγ) 28 δαριἰϑίηρ, ἐ.ς.,) Βείμδηγ. ΟἿ ἱ. 28, 
αἶβο ἰν. 1. Ηοϊεζπιδπη Τοοπβίἀεγβ παῖ 
τῆς πρῶτον ἰ5 ἱπιεηάεά το ἀϊβετγεπιῖδια 
ἴδια ἐδεῖες ἔγοπὶ ἴῃς Ἰαΐοτ τη ϑέγυ οὗ τπ 6 
Βαριῖβε. [ὲ πιῖρῆς γαῖμεσ βεαπὶ ἴο ροϊπί 
ἴο ἴδε Ῥερίηπίηρ οὗ ἐπε τηϊπίβίσΥ οὗ 
1685, Ἔϑρεοίδι!γ δ8 1ο]ονίης πάλιν.--- 
καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ, “δηὰά Ης τεπιδίπεά 
δαῖτα "ἡ ΠῚ] χὶ. 7, παῖ ἰ8, ἴοσ ἃ {6 
τοῖα ἰβδὴ ἰὔγεε τῃοηῖῃ8.--  ετ. 41. 
ΎΒεις Ης ννα8 581} Ῥυδυ ; ἴος πολλοὶ 

᾿Ιωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ 
42. Καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν. 

χίχ. 30. 

ΒΙΧ, ουγεῖνεβ δηᾶ νεγβίοπβ σεϑδά γινωσκητε, “ἴῆδὲ γῈ ΏΔΥ 
Τῆς ΤΕ. [8 τεδὰ ἰπ 'ϑ3Α. 

ἦλθον πρὸς αὐτόν, ““ πηδηγ οᾶπιε ἴο Ηἰπὶ 
ἃπά βαϊά,᾽" ἐπδὲ ἰβ, ρἱνίηρ τΠϊ8. 48 ἐδμεὶσ 
ταλβοῃ ἴογ Ἴοτηΐηρ, ἄαι “ΔΙ Πουρἢ ]ομη 
διπηβοῖ μαὰ ἀοπα πὸ πηΐγαςϊθ, 411 ες δὰ 
βαϊά οὗ [εϑὺ8 νγὰβ Ἰουπὰ το Ὀ6 ἔταε ᾽". 
ΎὙΒε ταέεγεπος ἴοὸ οῃπ 18 εν ἐπῆν 
βυρρεδίεα ὃν τῆς Ιοςδὶ ἐν, ἀπ ργοθαθῖν 
τηεᾶηβ ἴπαξ ἴῃς “τηδην " αἰϊυδεὰ το 48 
οοτηΐης ἴο [6808 Ὀεϊοηρεὰ ἴο τῆς ἀϊδίτιςς 
δηὰ μδά θεεη ἱπηργεββεὰ ὃν Ϊοῆπη. ὙὍΤδὲ 
οοτσεβροπάεπος Ῥεΐννεεη ννηδὲ ἴπον πδὰ 
Βεατὰ ἴοπι 1πῃ6 Βαριῖϊδὲ δηὰ ψῃδὶ πεν 
δα ἴῃ [ε808, 88 ννῈ2]}} δ8 πε ἱπίγίπϑὶς 
ενϊάδηςα οὗ τῆς νοσκβ Ηα ἀϊά, εηρεηάδεγοᾶ 
θεῖε ἱπ Ηἱπιὶ (νεσ. 42) Καὶ ἐπὶ τεύσον 
πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν. 

ΟἬΑΡΤΕΕΚ ΧΙ]. -ανν. 1:-ἰ6. Ζακαγη᾽ 
ἀεαίᾳ γεοαὶϊὶς σις ἰο Ὑμάαεα.---Ν τ. τ. 
Ἦν δέ τις ἀσθενῶν. “Νον ἃ οετίαϊῃ 
ΤΔῃ νγ88 11]; ᾿ δέ οοππεςοῖβ {Π|8 παιγαῖνα 
νὰ ἐπε ῥγεςεάϊηρ, ἀπὰ ἱπίγοάυοεβ πὰ 
οςάυβα οὗ οὐὖζγ [οτὰ β ἰεανίηρ Ηἰβ τεῖϊίσε- 
ταθηΐ ἴῃ Ρεζδθα. “1, 4Ζαγιβ,᾽" τῆς ατεοκ 
ἔοστῃ οἵ ΕἸεδζᾶσ -- ἀοὰ ἰβ τν Ηεΐρ (ολ 
{κ. χνί. 20), “οὗ Βείπδηγ". ἀπό 15 
ΠΟΤΏΠΊΟΙΪΥ υδεὰ το ἀδδὶρῃηδῖα τεβίδεπος 
οἵ δἰτίπρίαςε, δες ἱ. 45, Ηςῦ. χίϊϊ!. 24, 
εἴς. ; ἐκ 18 υϑεὰ 5, ΠΊ]Ατὶν, 866 Αςῖβ χχὶϊὶ, 
34. Βείδδηυ ἴδὺ οὔ ἴδε βου(ἢ-εαϑὶ δἷορε 
οὗ ΟἸϊνεῖ, πριν ἔννο τηῖ]ε8 ἔτοτι ]εγὰ- 
βϑεπι, νϑῖ. 18; ἰξ 18 ΠΟῪ παπιεὰ Ε- 
᾿ΑζΖίγίγεῃ, δίϊος 1ιάζαγυβ; “τοῦ πα 
ν]Π]αρς οὗ Μδῦν δηὰ Μασίῃα ἢεσ βἰβίεσ," 
ἃ ἀεβοτίριίοη οἵ Βείβδην δάδεά ποὶ 80 
ταῦςἢ ἴο ἀϊδεϊηρυ δ ἰξ ἔγοτῃ τῃ6 Βεΐμδῃ 
οὗ ἱ. 28 (ς΄. χ. 40) 88 ἴο οοπηβοὶ ἰξ πὰ 
Ῥειβϑοηβ δἰσεδᾶν παιηεὰ ἰῃ ἔπε Ἴνδηροὶὶς 
τγδάϊοη, 1. χ. 38.---νεγ. 2. 1η ογάες 
υγίδες ἰὸ ἰάεηεν [Ζαγὺβ ἰξ ἰα δάἀεά: 
Νον ἰξ νγ85 (1πΠ41) ΜΑΤΥ ΨΏΟ δηποἰπιεᾶ 
τῆς 1ογὰ ἢ οἰπίμηεπιὶ ἀπὰ ψὶρεὰ Ηΐ8 
ἔεεῖ ἢ πεῖ Παῖς, νἤοβε ὑγοῖποσ 1 ἀζαγυϑ8 
νν 28 11", ΤΠὶβ δοῖ οὗ Μδγυ᾽ β 88 ποῖ γεῖ 
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ΔΙκ, χ. 48. 

ὃ χἱὶ, 4. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Χι 

ΧΙ. ᾿. Ἦν δέ τις ἀσθενῶν "Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης 
Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2. ἦν δὲ Μαρία; " ἡ ἀλεί- 

οἼ νἱ!, 18. ψασα τὸν Κύριον μύρῳ, καὶ "ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν 

χὶϊ, 
5: Νά, αὑτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 

ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, “Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ." 

8. ἀπέστειλαν οὖν αἱ 

Δἰν. ὑδ. ΟΡ. 4. ̓Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, “Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι ἃ πρὸς 
ΧχΧΙΙ. 

οἷχ. 
Θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 
θάνατον, ἀλλ᾽ ὁπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, "ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ 

5. Ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν 
ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 6. ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ΄ ἀσθενεῖ, 

ΜῈ αν τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. 7. Ἔπειτα μετὰ τοῦτο 
"ὕω ἰωω- λέγει τοῖς μαθηταῖς, “δ΄ Αγωμεν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν πάλιν." 8. 
Ῥοτ, Βεῖο λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ, ““Ῥαββὶ, " νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ 

1 Κεοθηὶ εὐϊξοτβ τοδὰ Μαριαμ ἰἱπείεδά οἵ Μαρια, Ρυΐϊ, 8 Μεγεῖ τεπιδγκβ, ἐπε 
ξεηίεῖνα 
Βυρρογί 
ΝΑΙ, Μαριαμ ὃὉγ ΒΟ. 

δε παιγαιεὰ ὃν [οδη (δες χίϊ. 3), αὶ ἰξ 
νν88 τπ|8 ψν μος ἀϊδιϊηρυϊβηεὰ Πεὶ δὲ ἴπ 6 
εἴτης ]οδη νν88 ψτιτηρ ; οὐ, Μι. χχνὶ. 13.-- 
Μψετι. 3. Τα 5ἰβίεσβ ὑγεγε 80 ἱπείγηδίε ν ΠὮ 
7εβ8ι8 ἔπδὲ [ΠΟῪ πδίυσαι υ ἴαγη το Ηἰπὶ ἴῃ 
τηεῖς δηχίεῖυ, δηὰ βεπὰ Ηἱπὶ ἃ ποῖϊςε οὗ 
186 {Π1π655, νυ ἢ 18 ΟὨΪν ἃ 8] ΡΠ Ε]Ὺ νεϊεὰ 
τεαιεβὲ ἰμαὶ Ηε ψουϊά οοπὶὲ ἴο τῃεῖγ 
τεῖιεῖ: “Ἰοτᾶ, Ῥεμοϊά, ἢς ψοπὶ Τῆου 
Ἰονεβὲ 15 111", ““ ϑυβῆοϊς αἱ πονετῖβ. Νο 
δηΐπι 8Π|88 εἰ ἀεβεγίβ." Αὐρυβίίπα.---Ν ἐγ. 
4. 'Ακούσας δὲ ὅ Ἰησοῦς εἶπεν. “Απά 
]εβὺ8 ψῃεη Ης μελγὰ βαϊὰ,᾽" ἰ.6., ἴο Ηἰβ 
ἀϊδβοίρίεβ.υ 1 ννὰβ ποῖ ἴπε σερὶν βεηΐ ἴο 
ἴῃς βἰβίεβιυ “"τῆὶβ {ΠΠπὲ88 ἰ8 ποῖ ἴο 
ἀεδιῃ,᾽" πρὸς θάνατον, ἀεαῖῃ 18 ποὲ ἴῃς 
επὰ τονδγὰβ ψνῃϊοἢ ἰξ ἰ8 πιδκίπρ. Βυῖ 
τῇδ []εἐβὺ8 Κηὲν ἴπαὶ ἀεί παά αἰτεδὰν 
Ἰᾶκοη ρίδοβ (νεσ. 6 δηά νεσ. 17) ογ νν88 
ἱπιγηίπεης ἰ8 ενϊάεπί ἔγοπι ἴῃς [οἸ]οννπς 
οἴλυξε, δυῖ Ης Κπενν δαὶ Ης ψνουϊὰ ἀο 
ῳ 6) δηὰ ἰπαὶ ἀεί ννὰβ ποῖ ἴὸ ὃς ἴδε 
ὯΔ] τοβυϊξ οὗ {Ππὶ8 {Π|π658. ὙΒς {ΠΠη6 88 

δηὰ ἀεί ννεγε ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, 
ἴον ἴῃ 88Κε οὗ ρ]οσιέγίηρ ἀοὰ (οὐ, ἰχ. 3), 
“ρἱοτίαες ἀϊνίηαςε {ΠΠυδιγαπάδε οδυβα,᾽" 
νίπεγ, Ρ. 479. ΤῊ [5 ἔυσῖπεσ εχρί αἰηεά 
ἰπ τπς οἴδυδβε “ τΠδἴ ἐς ὅοη οἵ αοὰ τῇδυ 
Ὅε ρἱοτδεὰ τοδᾶῃβ οὗ ἵτ,᾽" .6.,)ὄ ὉΥῪ 
πιεᾶπῃ8 οὗὨἉ [ἢ 11π688; οὐ χίϊ, 31. “1ὴ 
νο ΑΥΒ ; Ῥδοϑυβα ἴΠ6 πηΐγαςοῖς (1) νουϊὰ 
Ἰεδά τηϑῦν ἴο Ὀεϊϊενε ἴῃαὲ Ης ννᾶ8 ἴῃς 
Μεββίδῃ ; [ ψουὰ Ὀτίηρ δδουῖ Ηἰβ8 
ἄεαιῃ. Δοξάζεσθαι ἰΒ ἃ ἐτεχυιεηὶ ἐχργεϑ- 
δίοῃ οὗ {πὶβ αοβρεὶ ἕοσ (πῃ γίβι᾽ 5 ἀθαῖῃ τα- 
ξατὰεὰ 48 ἴῃς πιοάε οὗ Ηἰ8 γείυγῃ ἴο βίογυ 
(νὶϊ. 30, χὶΐ, τό, χιΐ!, 31), απὰ τΠ 18 ρἱοτιῆςα- 
τίοη οὗ ἴδε ϑοὴ ἰηνοῖνεβ ἴῃς ρίοσυ οἵ ἴῃς 

ἘΒΌΡΡΟΒΕεΒβ ἴῃς ἔογπὶ Μαρια, ἀπ ννὮ116 ἴῃ βοπῆα νϑγβίοῃβ 
» ἰπ οἴδειβ ἰξ ἰβ ροοσῖΐυ δυϊπεπιιςαιεά, Οεπεγα!ν ΤΟ. 8 βυρροτῖεά ὉΥ͂ 

Μαριαμ ἱ5 νε]] 

Ἑαίδες (ν. 23, χ. 30-38).᾽" ΡΙυπηπιες, 
Βεηξεῖ.---Ν ες. 5. Ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς 
“ον 1Ὸ18. φυϊς ἴτας ἴπδὲ φιλεῖν ἀεποῖεβ 
ἴῇς πῆοτε ραββίοηδία ἷονε, δηὰ ἀγαπᾶν 
ἴδε πῖογε γοαδοπίηρ ; δὰξ ἴδ ἰ8 ἀουδτίω! 
ΨΥ Πεῖπεσ π|8 ἀϊδβεϊποιϊίοη ἰ8 οὈβεγνεά ἴῃ 
τιῖβ αοβρεὶ. Ῥδδββᾶρεβ ργονίηρ ἴῃς ἀϊ5- 
εἰποιίοη σὲ ρίνεη ὃν νεἰβιείη.--- ες. 6. 
7εβὺβ Ἰονεά τς ΓἈπηγ, ὡς οὖν ἥκουσεν 
«νον τότε ἔμεινεν. νε εχρεςῖ 
ΔΠΟΙ͂ΒΕς οοηβεάυεηςα: “7|εἐβὺ8 ἰονεᾶ 
πεῖ, ἐπετεΐοσς Ης ἱπιπιεάϊαιεῖν ψεηξ 
ἴο Βείδδπν ᾿. Βιυῖ ἴδε σοπβεαυδησε ἰη- 
ἀϊςαιεά ἴῃ οὖν 15 ἐουπὰ ἰπ λέγει, νας. 7. 
δηὰ τπε ΨΠοΙε δεπίεπος εῃουϊὰ τεδά : 
“ΜΝ Ώεη, ἐπετείοσε, Ης μαὰ πεασά ἐμδξ 
ἢς ψ»88 11], ἕο ἴῆε ρσεβεηὲ ἰηάεεοὰ [τότα 
μὲν Ξ- ἰὰπὶ αυΐϊάεπι), Ης τεπιχαϊποὰ ἴος 
ἵνο ἀἄδγβ μετα Ης ννᾶβ; ἴπδη δῆες (δὲβ 
Ἦε 8808 ἴο Ηἰβ ἀϊβοίρίεβ, [εξ ὰ8 δὸ ἰηῖο 
]υάδες δραίη". Ὑδα μέν δἴτες τότε βυρ- 
ξεδῖ8 ἃ ἅδε: ἔπειτα Δηὰ υπῖϊε8 τς 
νο οἰδιιβεβ. Εογ (6 ἀτορρίησ οὗ δέ 
δες ἔπειτα οἵ [18 ἀρβογριίοη βες ἸΝίηες, 
720; δηὰ (ογ ἴδε ρῥ]εοηδεεὶς ἔπειτα μετὰ 
τοῦτο ληὰ ἴογ ἄγωμεν ἰπ ἴΠε βδεπβς “"ἴεξ 
8 ρο" 5ε6 Κυρκε, ψνῆο ρίνεβ ἱἰπβίδποαςβ 
οὗ δοιἢ ἴτοπι ροβί- Μαοεδοηπίδη δυΐδοζγβ. 
7685 τεπγαϊπεά τννὸ ἄδγβ ἱπδοῖϊνε, ποῖ ἴο 
ἴεβὲ {86 ἐαὶ "ἢ οὗὨἉ Ἐπ βἰβίεσβ, νης Ηοΐεζ- 
ΤΩΔΠΏ ᾿Ὁ ΒΕ σΠαγδοίεγίβε8 88 “ σταυβᾶπι ᾽" 
Ῥυῖ, 45 αοάεϊ, Ηοϊιζτηάπη, δηὰ ννεὶβ8 
δρταθ, Ὀεοδυβε Ηες διναίεὰ τἢς ρχοπιρῖ- 
πα οὗ τπε Ἐδιίπεγ, οὐ ἰϊ. 4, νἱῖ. 1-τὸ. ---- 
νεῖ. 8. Τῆς δηπουποοπιεηί οὗ Ηἰβ ἰπ- 
τεπείοη 8 τεοεϊνθὰ ΜΊ δβιοη  βηπιοτ : 
Ῥαββὶ... ἐκεῖ. “ΒΑΡΌΪ, τ[Π6 πιεα οὗ 
]υάαεα σεῖς δυϊ πονν βεεκίῃρ ἰο βίοπα: 



1-τό. 

᾿Ιουδαῖοι, καὶ πάλιν ὁπάγεις ἐκεῖ; "᾿ 
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9. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, “Οὐχὶ 
δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ᾿Ὀἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐἱ Βυτίσα,. 
προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει" 1ο. ἐὰν δέ τις μὰ 

περιπατῇ ἐν τῇ νυκτὶ, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.᾽᾽ 

11. Ταῦτα εἶπε, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, “Λάζαρος ὁ φίλος 
ἡμῶν ' κεκοίμηται - ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν." 12. Εἶπον] 1 ι Κίηεν 
οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. 
Εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ " ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι 
περὶ τῆς " κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 

12. Τίοει, ἐν. 

14. τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ κ ὙΝ δά. 
νἱΐ. 14. 

Ἰησοῦς ' παρρησίᾳ, “Λάζαρος ἀπέθανε" 15. καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα 1 χνΐ, ὅ0. 

πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ - ἀλλ᾽ 
Εἶπεν οὖν Θωμᾶς, “ὁ λεγόμενος "Δίδυμος, τοῖς συμμαθηταῖς, ). 
“ἤλγωμεν καὶ ἡμεῖς, ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ.᾽᾿ 

ΤὮες, ἀπά ροεβδὲ Τβοὺ {πιῖπες ἀραίῃ ὃ ̓᾿ 
ΤΎΠΟΥ τδὶηκ οὗ τῆς ἄδηρες το Ηἰπι, 
δηᾶ δῖε ποῖ μους τδουρῆς οὗ (δε 
ἄδηρετσ ἴο πεπιβεῖνεβ (νεσ. 16).᾿" δ δικίπβ. 
ΤΒε νῦν 5ῆοννβ {παῖ {πδὺῪ πδὰ ποῖ Ὀδεῃ 
ἰοηρ ἰπ Ῥεγδεᾶ. ΤῸ 1818 γτοπηοηβίσϑηςα 
7εϑβϑὺβ σϑρ εβ, 48 ἴῃ ἰχ. 4, [παῖ ψἢ1|6 Ηἰβ 
ἄδγ, ἀρροἰϊπιεὰ το Ηἰπὶ Ὁγ ἴῃς Εδίδεσ, οοη- 
εἰπυςά, Ης πλαδὲ νοσγί, δηὰ ποιπίηρ οουϊὰ 
δίπάες Ηἰπ|.---ννεσ. 9. Οὐχὶ... . ἡμέρας, 
ἐνδ., ΘΆΟἢ πηᾶῃ᾿Β ἄδγ, ΟΥ ἴδττῃ οὗ ΨΟτΚ, 
ἰ8. ἃ ἀεβηεά ᾳυαδπείιγ. [τὰ δνώδεκα μέρεα 
ἧς ἡμέρης παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαθον 

Ἕλληνες, Ηετοά., ἱΐ. τορ ; ἀπά βες δν- 
Ἰἰπβοηβ Αῤῥεμάϊχ το Πὶ8 Τγαηδίαἐϊον.]--- 
ἐάν τις... βλέπει. 80 ἰοῃρ 48 [πίβ 
ἄδγυ ᾿ἰδϑίβ, ἃ πιᾶπ τΔΥ ΡῸ οοῃβάεπεν 
ἴοτψασὰ ἴο τπ6 ἀυτί68β ταὶ “411 Ηἰπὶ; οὐ 
προσκόπτει “ες ἄοεβ ποῖ 5[υπ10]6,᾽ ἢδ 
οἂη ΨΔΙΚ ετεοὶ δηὰ βισγαίρῃς οἡ δηχίὰ 
ἄδηρειδβ, τ. Μι. ἵν. 6, “Ῥεσαῦβε [6 8665 
ἰδε Ἰίσῃς οὗ ἴῃς ννοσὶ ἀ ̓; δ 18ε βυπ 
πλᾶκαβ 411 οδυι868 οὗ βιυπι ] ηρ τπηδηϊξεβὲ 
Δηά βανδβ ἴῃς ννδῖκοσ ἔγσγοηι [6 η), 80 τῇς 
Κηονϊεάρε οὗ αοὐ᾽ 5 ν}1, νυ ΠΙ ἢ ἰ8 πηδη Β 
τηοσδὶ Ἰίρῆς, συΐάεβ μὶπὶ; ἀπά ἴο ἔοϊον, 
ἰξ 18. 8 ΟἸἿΥῪ βδίδβιυ.-- εσ. το. Οἡ ἴδε 
οἴδες παπᾶ, ἐὰν δέτις ... ἐν αὐτῷ, 1ξ ἃ 
ΤὭδη Ρῥγοίοηρβ [πὶ8β ἀδ ϑεγοπά Ἃοά᾽β 
δρροϊηϊπιεηῖ, Βα βίυπιθ᾽ε8 ἀρουῖ ἰῃ ἀδτκ- 
688, δανίηρ ἰοβὲ Πὶβ βοἷὶς ξυϊάο, πε Ψ1] 
οἵ αοἅ. ἩΗ!8 ργοϊοηρεὰ [τε 18 ἢο Ἰοῃρεῖ 
ἃ ἄδλγ Ὀυϊ τηετε πίρῃι.- - τ, 11. Ταῦτα 
εἶπε... αὐτόν. "ΤΒ6δΒε τδίπρβ βρδκε 
ἩΗε, διὰ αδἷεσ {π|8,᾽ δον Ἰοπρ' αἴϊξεσ νὰ ἀο 
ποῖ κπον ; Ῥυΐ νεῖ. 15, “ἷεῖ ἃ8 ρῸ ἴο 
Ηΐπι,᾽" ἰηάϊςαϊεβ τπδῖ [πε νο ἄδγβ πόσα 
ἱπιεσνεπεά, Ὑετζα ἰ8, ποννενεσ, ἀπ ου 
ἱπιεοάδυςεὰ Ὁγ {Π18 δυιρροβιτἰίοη. Ηδς πονν 
ΤΑΆΚΕΒ ἴῃς ἀεῆηϊξε δηπουποεγηεηῖ : “ Ουὖς 
απϊεπὰ 1,ΔΖζαγιβ ἰβ 1Δ]}16ἢ δβίεςρ, Ὀυ} 1 ρῸ 
ἴο δἴνδίκς δἰ τ"".--κεκοίμηται ς9}. Με. ἰχ. 

τῷ ἷν. 25; 
χίχ. 13. 
Μι. χχνίϊ. 

ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. τό. 

Ὦ Χχ. 24; 
Χχὶ. 2. 

24, χχνὶΐ. 52, Αςίϑ. Υἱῖ, ὅο, 1 ὙΠεββ. ἱν. 
13,1 Οος. χν. 6. ““ Μογίυοβ ἀογγηίεηΐαβ 
ἌΡΡε δὲ ϑογίρισσαα νεγαςίββίπια Ἴοη- 
βιοϊυάο, αἱ ουπὶ ἀοττηίεηῖεβ δυάϊπ,ιιϑ, 
ενϊρ ]δίυγοβ τιϊηΐπλε ἀθβρεγεσηιβ.᾽ Αὐριυ8- 
εἶπε. ὙΠο πεδίπεη ἰάεα οὗ ἴδε βίεερ οὗ 
ἀδαῖδ 18 νεσν ἀϊθεγεηῖ, οὔ. Οδι 5, 
ΦΝΟΧ εϑὲ ρεγρθεῖυδ ὑπ ἀοσγγηϊδηὰδ". 
ἐξνπνίσω ἰ5 ἰαῖες ατεεκ: ἐξυπνισθῆναι 
οὐ χ λέγειν, ἀλλ' ἀφυπνισθῆσαι, 
ῬὨγυηοῆυβ (Ευϊπετίογά, Ρ. 305). “Πα 
ἀϊβοῖρ!ε5 τηϊβυη εγθιοοὰ Ηΐτ, δπὰ βα' ἃ: 
Κύριε. .. σωθήσεται. “Τοτγά, ἰΓ Πα 
βίεερ, δε Ψ}]1 γεσονεσ,᾽" ᾿τυρ᾽ γίπρ ε1ταῖ ἴῃ 
115 οα5ε ἵππον πεεὰ ποῖ ἰᾶΚε τῇς ἀἄδηρεγοιβ 
5Βῖερ οὗ τεϊτυτηΐηρ ἴο τάδε [ο. ΑΘ] ε8 
Ταϊίιυ8, ἱν., ὕπνος γὰρ πάντων νοσημάτωιν 
φάρμακον]. Ηονν Ηε Κποννβ παι [,ΔΖᾶγιιβ 
βϑίεερβ πεν ἀο ποῖ ἱπαυῖγε, δοουβιοτηεὰ 
858 ἴῃευ γε ἴο Ηἰβ ὄχεζοίβε οὗ ρὶ 8 ἴΠῈῪ 
ἄο ποῖ υπἀδετβίδηᾶ. σωθήσεται, ο΄ ΜΚ. 
ν. 28, 34, νὶ. 56, εἰς. ὙΠεΙς πηϊδαπάετ- 
βἰδηάίηρ ννὰβ8 ἑδνουτεάὰ Ὁγ Ηἰβ πανίηρς 
βαϊὰ (νϑσ. 4) ται [ῃς {Π1π685 ννᾶ8 “ ποῖ ἴὸ 
ἀεδὶῃ "; παῖυγαιν ἤδη ]εβὺβ βροῖς οὗ 
1μᾶζατυβ 5ἰεερίηρ {πεν υπάδετοιοοά Ηἰπὶ 
ἴο βρεᾶῖκ (νεῖ. 13) περὶ τῆς κοιμήσεως 
τοῦ ὕπνον, “οἱ πε κοίμησις οὗ 5εερ ". 
πνεῖ. 14. τότε οὖν. “Αἱ {π΄8 ροϊμξ, 
δεοοοτγάϊηρίν, [6508 τοϊὰ τπεπὶ Ρ]διη νυ," 
παρρησίᾳ γδουῖ ἤρυτε οἵ ἀπηδί ρυϊεν,᾽" 
“ΕΘΧΡΙΓΘΒΒΙΥ ἰπ 80 ΠΊΔΩΥ Μοτγάβ,᾽" ρα, 24, 
τεπλονίπρ 811 Ροββί δ} ΠΥ οὗἨ ἁ προιδυπάοτ- 
βίδπάϊηρ, “ 1ΔΖατὺβ 8 ἀεδά,᾽" δαὶ ἰπβιεδά 
οὗ ρτίενίπηρ (νετ. 15) καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, 
“1 πὶ ρἷδά ἔογ γοῦσ βᾶκεβ," δ: πουρἃ 
δτυάρίηρ ἴδε ραΐῃ ἴο 1 αζαγὰ8 δηὰ ἢϊ8 
δἰ βίεγβ, οὐκ ἤμην ἐκεῖ, “τὲ 1 ννᾶ8 
ποῖ {δ6γα,᾽" ἱπιρὶγιηρ ἴῃδὲ δὰ Ης Ῥεεη 
δεῖς Ἰζασυβ ψουὰ ποῖ πᾶνε ἀϊεά. 
ὙΠ18 ρῖνεβ υ8 ἃ ρ΄ πηρβε ἱπίο τς μαρίξιδὶ 
Δηᾶ αὐβοϊυξε οοπβάεποε οὗ :εβϑὺς ἴπ τΠ6 
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ον. 95: τι. τὴ. Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη 
ἢ ἰχ. 61. ο ω βὴ ᾿ 

»(᾿{{ 91 νι," ἔχοντα ἐν τῷ μνημείφ. 
3. 

ᾳ χχὶ. 8. μων, ὡς " ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε " 10. καὶ 
18. ἦν δὲ ἡ Βηθανία " ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύ- 

πολλοὶ ἐκ τῶν Ἰουδαίων 

ΒΡ ΕΝ ἔληλύθεισαν πρὸς τὰς περὶ Μάρθαν καὶ Μαρίαν,! ἵνα παραμυθήσωνται 

εἰ. 40. 
6ΟεΩ. 

χχχνυϊϊἹ. κυ. . 
αι, δϑε. [σοῦξ 
νἱ!. 1. 

κ᾿ τ᾿ λ. Τίβοδ. τεϊαῖϊπβ ΤΕ. 

τολάϊηρ, αἰτβουφα ἰξ ἰδ ἴπε εαβίεσ, Ψ Ἐς (ἢ6 
τας περι κι. τ΄ 

ὐὐτῇ τῆεπι " ; ἰη ἰαῖες Οτεεῖς ἱξ ταῖσδ τηελῃ “ Μαγίμδ 

ἴδε οἱάες ὑδᾶσε οδίαίπβ : Βεγα 

Ψνειβιοῖμ᾽ 8 ἐχδιρῖεβ βδῆονν παῖ 

“ δίλιϊηα δπὰ ΜδΥ δηὰ πόδας 

διὰ Μδᾶσυ". ἴῃ Αδίβ χίϊὶ. 13 

τὸ ροίπι ἴο ἴδε ἰαῖετ ὑδαβε. 

εβεηος ἢ} Ηἱπιὶ οὗ δη δἰπιὶ ρἢ ΕΙ͂, 

να πιστεύσητε “ἰἴῆδε γε πᾶν Ὀεϊϊενε,᾿" 

ὁ οἡ ἴο δττηες δαῖτ. “ Ἐδίτῃ οδπ πεῖ πεῖ 

Ε ἰδιϊοπασυ πος οοπηρίεῖς. " Ἡς νο ἐς 

4 ΟὨτίβιίαπ ἰΒ πὸ ΟΒείβείαη, [καϊπετ," 

Μά βονασυμὲι 16. δ εῖαον ούνς Θωμᾶς ὁ 

μενος μᾶς ͵8 ἴ8ε ἴγληβ8- 

μεεταείου δπὰ Δίδυμος τδε ἱγταποϊδιίοη οὗ 

ὉΝΙν ἃ τοῖπ, Ης ἰδ ἴδε φεββί πιῖδὲ 

διθοηβ ἴῃς ἀϊδοίρίεβ, ἀπὰ πον τᾶκεβ τπ6 

Εἰοοτον, δπά, 88 ἰΐ γτονεᾶ, τῃς οοτγγεςὶ 

νίον οἵ τῆς τεβυὶὲ οὗ τι ΐβ γεῖυσγη τὸ [υάδεᾶ, 

Ῥυῖ δίβ αβεςιίοπαῖε ἰογδῖιν ἕουθι 5. πὸ 

ἀπουσῆς οὐ τπεὶς δονίης 1εδὰ8 ἴο βὸ 

αἰοπς. “Τὸ δίβ πιίηά ἵμεγς ἰ8 ποιμίηρ 

Ἰεῆ ἴος [εβὺ8 θυὶ τὸ ἀϊε. Βυΐ ποὺ φοπηεβ 

τῆ τεπιδεκαδὶς τμΐηρ. ΗἜ ἰβ ψ]Πἔηρ ἕο 

τᾶκς 1εβ8 δὲ (με ἰονγεβῖ, υποτονπαά, υη- 

βελιεὰ, ἀϊετοῦεά, 6 ἴονεβ ΗΪπὶ 8111}. 

Μαϊδβεεου. [7 Ὑβοπιᾶβ ἰβ ϑβιϊ πὰ 

οὐδιϊπαῖθ ἱπ ἢῖ8 ἱπογεάυ εν, Βς. 18. αἷβὸ 

ΕἸἸΗ͂ ἀπὰ οὐειϊπαίε ἴῃ δἰβ δβεςιίοη ἀπά 

Αἰϊερίαπος. “1π δἰπι τς ὑυνῖπδ, υὑπθεϊϊεξ 

δηὰ (αἰ, Ψψεῖε οοπίεηδίηρ, ΜΙ οπς 

Δποῖβες ἴος τηδβίεῖν, ἃ8 Εϑαῦ δηὰἃ 

75. ἱπ εδεςςδ᾽β ννοπλρ.᾿" Τιεποῖ. 

σν ταῖς οοουτ8 ΟΠ δεῖα.---ἶνα 

ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ, ἐν 6. ἢ [ε808. 

ἼΔΕ εχριεββίου ἰδ υγϑὶ! ἐΠυδιγαϊοά Ὁ 

ννειβιείη. 
νν. 17.44. ΤᾺΣ γαϊείηρ οὗ Ινακαγμς. 

πονεῖν. χγ. Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν. 

ΦΕὙΒεη, ἰθεη, ]6βὺ8 οαπιε, Ης ἐουπά,᾽" 

ἐπιρὶ γίηρ τε Ηε ἀϊά ποῖ Κποὺν Ῥεΐοις, 

Ῥυΐ ἰελιπεὰ ἤἴοτῃ βοηῖα ἰῃη Βείμδηυ, 

αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν 

τῷ μνημείῳ “ τηαῖ ἢε πλά εξ ἰουγ ἀδυβ 

αἰτεδὰν ἱπ ἴδε τοπῦ ". Ἑαρμεῖ δπὰ 

ννειδιείη εἶνε ἰπβίδηςεβ οἵ Ἐπῖ8 οοηβίτυς- 

ἕοη, δηὰ 8εὲ ν. 56. Ασοογάϊπε ἴο }ενν ἰδῇ 

ουβίοπι Ὀυτία! τοοῖκ ρίδος οὐ ἴῃ ἀδὺ οἵ 

ἀεδιι, 8ο ταδὶ, δοννίης βοιηευν δὶ τόσα 

1. εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 

1 ΤΕ. ἰδ ευρροτιεὰ Ὁγ ΑΟἾΓΔ; ὃυῖ ΝΒΟῚΧ 

ἢ μ ΨΜΙΗ.Κ. δά 

αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν. 20. ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ 

τἔρχεται, ὁπήντησεν αὐτῷ ̓  Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ " ἐκαθέζετο. 

“Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, ὁ 

33,18 νυΐε., τελά προς τὴν Μ 
τῆς οἵδες δηὰ τ μά στε ἈΑ.μεδαρ κενοὶ 

Ἑ᾿ τοῖρδι πδῖυγαν ργεβεης ἀϊβαςυν. 
λ. νουϊὰ ἱπ οἰΔϑββῖςαὶ ατεεῖκ τλεδλῃ 

τδδη οὔς ἀδγ ἔος ἴδε Ἰουγηεν ἔτοσα ἴδε σδς 
Βείδιδην ἴο ἴῃς οἰδεσς, ἰὶ βεεπιβ ὑγοδδδὶς 
ταὶ 1ιᾶχασυβ ἀϊεά δῦους τς {ἰπιε ἴδε 
τλεβϑεηρεῖ τεδοπεὰ ]}|εδὰ5. Αἱ νεσ. 39 
τῆς τπλα ψῃἰο ἢ Βδά εἰαλρβεὰ κίπος ἀδβδῖ 
ἰ8 τηςπιϊοηςὰ ίοτ ἃ ἀϊετεπιὶ τεδϑοη. ετε 
ἰξ βεετῃβ ἴο ὃς ἱπίσοάυςςἃ ἴο δοοουπὶ ἔος 
νεῖ. 19; 88 αἷ8ο 8 ἴῃε βἰδίεπιεπι ἦν δὲ 
Βηθανία [ἡ ἀεἰϊειςὰ Ὀγ Τίεςἢ. ἀπὰ ΝΗ.) 
ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων 
δεκαπέντε, ἱΠΐὶπ ςΑβΥῪ νναϊκῖηρ ἀϊξίδπος 
οἵ ]ετυβαίετω, αρουὶ ἤβεεη δυτίοπρϑ οβ. 
ΤΏδ ἕοιτα ἰ8δ ἃ [,δεἰπίβαι, υϑεὰ ἴῃ ἰδίεῖ 

Οτεεῖ ἰηδιεδὰ οὗ ὡς σταδίους δεκαπέντε 
ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων ; (οἵ. χίϊ. 1, χαϊ. 8, 
εν. χίν. 2ο. Τῆς πεᾶγπεββ οἵ Βεῖβιδῃγ 
διςουπίβ ἴος ἴδε ἕδος παῖ πολλοὶ ... 
αὐτῶν, " τηλην Οὗ ἴδε [εννβ δά ςοπῖε ουϊ 

το Μαγῖδα δαπά Μδαγὺν ". Οἱ νἱ ϑἰἴ5 οὗ οοη- 

ἀοίεμπος ψεὲ πᾶνε ἃ δβρεοίπηεῃ ἴῃ [ἰοδ. 
“ὩςεΡρ πιουτηΐπρ ννᾶ8 ἴο ἰδϑδὲ ἔοσ βενεῃ 
ἅἄλγϑ, οἵ ψ πο τῆς αγδὲ ἴῆγες σγεσε ἴμοβα 
οἵ “νεερίησ᾽. Ὀυτγίηρ ἴδπεβε βενεῃ ἀδὺβ 
ἴε τναβ, ἀτιοπρ οἵδες τπίηρ, Τογθϊάεῃ ἴὸ 

“ναβῆ, ἴο ἀποῖπὶ ὁπ θβεῖζ, ἴο ραὶ οὐ 5ῃοεβ, 
ἴο βίυάγ, οἵ ἴο σης ἴῃ δὴν δυπίηπεξβ. 
Αδοτ τπαῖ (ο]]οννεὰ ἃ ἰϊρμῖες πιουγηίηρ οὗ 
τηϊτῖγ ἀαγβ." Ἐδετβῃείπι, γειοίτα δοειαὶ 
1ὐδε, ἀπ ἱπιετεδβεϊπρ σπαρῖεσ οα 15 Πεαϊὰ 
απὰ αὐίεν Ῥεαίμ, Οὐ. αεῃ. Ἰ. 3; Νυπι. 
χχ. 29; 1 88π|. χχυΐ!, 13. ϑρεοϊπιςῃβ οἵ 
τῆς πιαηιεβιδιίοηβ οὗ ρτῖεξ ἴθ νοῦς 
δΒεδίμεη οουηίγίεβ δηὰ οὗ τπε τπϊτρπ βδιὰ 
ὑπὸ τῶν παραμνθουμένων τε δίνει ὉΥ 
Τνυοίδη ἴῃ δἰβ ἵγαςὶ Οοπεεγηὶηρ Οτὶε.--- 
Νες. 20. Μ «ον ἐκαθέζετο. 
Μδεῖδα δ8 ἴδε εοἷάδσ βιβέεσ αὐτιὰ τηϊξίγεςβ οὗ 
τῆς πουδε (Κ. χ. 38-40) βοεβ ουῖΐ ἴο τηεεῖ 

7εβυ5, ψῃ1ς Μᾶγν τεγραϊπεὰ βεαϊοά ἴῃ τε 
ἤἴουδα. “Αδες ἰἢς Ῥοάγ ἰ5 ςαττὶεὰ οἱ οὗ 
τε Βουβα 8ἃ1}} ομδῖγβ απ ςουςῆεβ ἅτε στε- 
νοτβεά, ἀπά δε τηούσπετϑ δὶς ου Ὡς ρτουπὰ 
ὁπ ἃ ἴον βῖοοϊ." Ἑδετξῃείϊπ, ἰος. εξ. Οὐ 



χ7---28. 

ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει.} 
αἰτήσῃ τὸν Θεὸν, δώσει σοι ὁ Θεός.᾽ 
“ἘΑναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.᾿᾿ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

22. ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν 

799 

23. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, 
24. Λέγει αὐτῷ Μάρθα, “Οἶδα ι 1ε. χανί. 

ὅτι ἀναστήσεται, ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν “τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.᾽᾽ 25. δἥαο νι. 

Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. δὰ φῦ ταῦ 
πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται" 26. καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο ; ̓ "᾿ 

27. Λέγει αὐτῷ, “Ναὶ, κύριε - ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, 
ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον “ἧ ἐρχόμενος. 28. Καὶ ταῦτα 2 ν Μι. χἱ. 9 
εἰποῦσα ἀπῆλθε, καὶ ἐφώνησε Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὑτῆς λάθρα, 

Ἰουκ αν ἀπεθανεν ο αδελφος μον 15 ἴῃς τελάϊηρ οἵ  ΒΟΌΚΙ, 33. 

3 Ἰηβιεδὰ οὗ ταντα  ΒΟΙ, τεδὰ τοντο. 

δἰτείη ρ' ἃ5 δὴ διεἰυᾶε οἵ ρτίεἴ 5βες Πουρῃίν, 
«ἀπαϊεεία ϑαογα, οα ἘΖεϊκ. νἱϊ!. 14.--ν ες. 
21. Μασίῖῃδ᾽β ἢσβὶ ψογάβ ἴο [εβϑι5, Κύριε 
“νὸν ἐτεθνήκει, “ παάξε Του Ῥεεη Πέτα 
ΤᾺΥ ὑσοῖμεσ πδὰ ποὲ ἀϊεᾶ,᾽ γε “ποῖ ἃ 
Τεργοδοῦ Ὀυῖ ἃ ᾿απηεηι," Μεγεσ. Μϑζυ 
1.568 {πε βᾶπι6 ννογὰβ (νϑσ. 32), δυρρεϑβείπρ 
ταὶ τ1Π18 Βαὰ θεδη ἴῃ δυγάεη οὗ πεῖς 
12 |κ ν ἢ ομς δποίπεσ; δηὰ ενδῆ, 48 
Βεηρεὶ βαυβ, δείογε ἴῃς ἀξαῖῃ ““ υτἱπαπὶ 
δάδββει Ποζηίπυβ [εβ808 ᾽".---τν εγ, 22. Βυῖ 
Ματγῖμα ποῖ οἷν δεϊίενεά ὑπαὶ [εβὺ8 
οουἹὰ δᾶνα ργενεπιεὰ ποῖ Ὁγοιῃοτ᾽ 5 ἀθδιῃ 
Ῥυὶ αἶϑο πὶ Ἄνθη πον Ηε οουϊὰ τες 8}} 
δὶπι ἕτοπλ ἴῃ ρτανε: καὶ νῦν οἶδα... 
Ἔνεδη πον 1 Κπον τπᾶὲ ψῆαῖ τπίηρ 
βοανεσ γοῦ αϑὶς οἵ ἀοά, αοά νἹ]}} ρῖνε 
γου." ΟΥ ἰχκ. 31. 7]6β8ὺ8 τγεξειγεὰ 41] 
8 ψοσκβ το ἴῃς Εδίδμεσ, ἀπὰ βροῖε 85 ἱζ 
οηἱν ἐδίεἢ μεγε τεσυϊγεὰ ἔοσ ἔπε ννοσκίηρ 
οὗ τ1πε ρτεαίεβε τηιγαςῖεβ. 8εςε Μι. χίν. 
31, χνὶ!. 2ο. Οη (δα 86 οὗ αἰτεῖν ἀπά 
ἐρωτᾶν βεε ΕΖτα ΑΌδοΙ 5 Ογίέϊεαὶ Ε55αγς, 
ἴῃ ψΒϊοἢ Τγεηο ἢ Β τιϊϑεδάϊηρ δοοουπὲ οὗ 
{πεῖς ἀϊβετγεπος ἰδ εχροβεὰά.-- -Νεγ. 23. 
έγει... σὸν. “ἼὮΥ ὕὑγοῖπεσ 588]] 

τίβα δρδίη. ““Ἴἢς ννῃοῖε Ὠίβίοσυ οὗ τῆς 
ταἰϊδίηρ οὗ 1ἀζᾶτὰβ ἰβ 4 ραγαῦῖς οἵ ἰδ 
τῆσγουρῇ ἀεαῖῃ.... Ηετε, ἴπεη, δὲ ἴπ6 
δερίπηίηρ ἔπε Κεγ-ποίε ἰβ βίσῃο κ." ΔΝ εβί- 
οοἵι, ὙΝΠεῖδεσ τπ6 ψνογὰβ ννεσα τηδαπὶ 
οζ ποῖ ἴο οοηνου οηΐν τῆς ρεπεζαὶ ἐγα τῇ 
οἵ τεβιιγσγεοίϊίοη, ἀπά (ἢδι ἀδϑίῃ 18 ποῖ {π6 
ἢμηδὶ βίδῖς, Μαγίῃα ἀϊά ποῖ βπά ἰπ τῃδπὶ 
ΔΩΥ ϑϑύγαηοα οὗ ἴῃς βρεεὰν γεβιοσγαϊΐοη 
οἵ [μἀζᾶγυ8.--- ες. 24. “1 Κπονν,᾽ 588 
ΒΔΥ8, “ἴπδί ἢς Ψ1] σίβε δραὶπ, ἴῃ τῆς 
ταβυγγοοίίοη δὲ ἴτε ἰδὲ ἀδυ." Οοἡ ἴδῃς 
ἴοτπιβ υϑεὰ 866 ν. 28, νὶ. 39, 40, 54. 
Βεῖεῦ ἴῃ τη ταβυσγεοιίοη παὰ Ὀδαη ὕσο- 
ταοϊεὰ τπτουρῇ Πδη. χίΐ. 2, δηὰ, 88 
Ἡοϊιζτηδπη σοπηαγκβ, Μαγῖδα τησβὲ ἢανα 
δΒεδζά πῆογε [ἤδη ἐπουρἢ ἀρουΐ 1 ἀυτίηρ 

τῆς ἰλϑὲ ἔους ἄδγβ, δῃὰ ἔδατβ βοσῇδρδ 
τῃαῖ ὄνεὴ [6808 ἰ8 οἤδετίπρ τῆς πιεγοὶν 
σοηνεπιίοπαὶ σοηβοϊδιίοη. ΤῸ οπα ψῆο 
ΥεΆτῃ 8 ἔοσ ἱπησηβάϊαίε σε- υπίοη ἐπε “ 1λϑὲ 
ἀδγ " 5ε6πὶ8 ων βι δΪ6. [1 ννᾶβ 5.181] οοῃ- 
δοϊδιίου ἴος Μαγῖπα ἰοὸ κπονν {πὲ πες 
Ὁτοίπεος ψνουἹά ἴθ ἴοσ αρεβ ἰπ τῆς ἴοσὴρ, 
ὯΟ τήοΓα ἴο ὄχοῆδηρα οης ψογὰ οσ ἱοοῖς 
111 ἐἴε ἴδϑὲ ἄδυ.----νεσ. 25. Νοὸς ἄοεβ 
τηῖ8. ΤΑΙ ἢ ϑαιβέν 16 8ι8, νῆο δὲ οὔςβ τγὸ- 
Ρίαςεβ ἰξ ὉῪ Ἀποίῃεσγ ἰπ πες ψογάβ, Ἐγώ 
εἶμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Εεδυττεο- 
κἴίοη δηὰ [1ξὲ ἀσὲ ποῖ διΐυγε οηἷγ, δας 
Ῥιεβεηῖ ἴῃ Ηἰβ ρδζβοῃ; δπε ͵ἰβ ἴο ἔγιδβὲ 
ποῖ ἰῃ ἃ νᾶρυς τεπιοῖε ἀνεπὶ δυῖ ἰη Ηἰδ8 
Εἰνίηρ Ραδοῦ ῃοπὶ δῆ8 Κπεν, ἰονεά, 
δηὰ γυβιεά, Αρατγὶ ἔτοπι Ηἰπὶ ἔπεσε νναβ8 
πεῖῖποῖ γεβυγγθοιϊίοη ποῖ ἴδ. Ης οδτγιεὰ 
ἢ Ηἴτη δηὰ ροββεββαὰ ἵῆεγα δηά ἴΒε πα 
85 Ηε βροκε ἢ Ποσ 411 ἴῃς ἕοτοε τπδὶ 
ψεηΐ ἴο ργοάυος ᾿ἰἔε δηά σαβυγγεοιίοη. 
Ὑπεγείοτς ὃ πιστεύων εἰς .ο 
αἰῶνα (νετς. 26), “Ηε τὲ Ὀεϊϊενθεῖ ἢ οα 
τῇς, Ἔνθη ἱπβουρῇ δας ἀΐε, 5Π4}} ᾿νε ; δπά 
ἜΝΕΣΥ οπα ΨΏΟ ἰἰνεῖῃ δηὰ ὈεϊϊενεῦΒ οα 
ΤΩ 5Π811] πενεσς ἀΐε", Βεϊϊεῖ ἱπ Ηἱπὶ ος 
δοςερίδποα οὗ Ηἰπὶ 88 ἴπε βουζος οὗ ἴσια 
δρί τι 41 πὸ, Ὀγίηρβ [ἢ τῇδ ἱπίο νἱταὶ 
αηΐοη γῇ Ηἰπὶ, 8ο τῆδί Πα ᾿ἵνεβ ἢ 
τῆς 116 οΥὁἨ ΟἾγίϑδε δηὰ ροββθββ6β ἃ {Π{π 
ονεσ ψῆϊο ἢ ἀεδιῃ πᾶ8 πὸ ροννεσ.--- εγ. 
27. Μαγῖδα δεϊϊενεά 15, 48 ἱπιρ] 1 ΕἸ Ὺ 
ἱποϊυάδεὰ ἴῃ πες ΒεΙ ἰοῦ ἴῃ [ε808 2485 ἴδ6 
Μεβείδῃ, Ναὶ, Κύριε... ἐρχόμενος. 
Ἐεβυττγεςείοη δηὰ [{{6 ννεσε θοιἢ Μεββίαπὶς 
εἰξι8, θὰς 1ε ἰ8 ἀουθεα] ψ Πεῖμεῦ Μαγμα 
1}Π}Ὺ υπάετβίοοά ννῆδὶ οὐγ Ἰοσά παᾶ 
βαϊά, Ἐδῖπει δε {4115 Ῥ80 Κ ου ψῃδῖ δῆς 
ἀϊὰά υπάετοιαηὰ δηὰ θεϊϊενθ. 516 νἹ}} 
ποῖ οἷαίπι ἴο Ῥεϊΐενα πιοζὲ ἤδη δῆε ἰδ 
βυζα οὖ; ὃδυϊ Π Ηἰδβ βιδιεπιθηΐ 18 ΟἹΪῪ ἂπ 
εἰαδογαϊίοη οἵ Ηἰβ Μεββίδηϊς διποιίοη, 
πη 5886 οἂπ (ΓΌΪΥ δᾶν : Ναὶ, Κύριε.--- 
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«ἰ. 49; ᾿. εἰποῦσα, “Ὁ διδάσκαλος πάρεστι καὶ “ φωνεῖ σε.᾿ 
τὸ ἤκουσεν, ἐγείρεται ταχὺ καὶ ἔρχεται ' πρὸς αὐτόν. 

ἔληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν "κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἐν τῷ τόπῳ ὅπου 
Υ ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 31. οἱ οὖν Ιουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς 

ΧνεΣ. Ὶ, 

Υ νεζ. 20. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙ. 

29. Ἐκείνη ὡς 

30. οὕπω δὲ 

«ΜΚ. χί!. 34. ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν "ὅτι 

ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες," “Ὅτι 

ὑπάγει εἷς τὸ μνημεῖον, ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.᾿" 32. Ἧ οὖν Μαρία ὡς 

Δ Ἠετε ον. ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν, ἔπεσεν " εἰς Σ τοὺς πόδας 
πρὸς αεη. 

Οἵ ἐπί. 
Ὁ νες. Μκὶ 5. ὁ ἀδελφός. 433. ᾿ἸΙησοῦς 

1μκτὰ. 

αὐτοῦ, λέγουσα αὐτῷ, “Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανέ μου 
οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν, καὶ 

μι. 6 τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας " ἐνεβριμήσατο τῷ 

Δ ΝΒΟΙΙΧ 33 τεδᾶ ἡγερθη ταχν καὶ ἤρχετο, “τοβὲ αυϊο ιν ἀπὰ ννεηῖ,᾽" δοτίβε δῃιὰ 
ἱπηρετίεςε. 

3 Ἐὸσ λέγοντες ἿΝ.Η. τεδά δοξαντες, " Βανίπρ' βυρροεεά,᾽" ἢ  ΒΟΡΌΙ, σ, 33. 

8 προς ἰΒ τεδὰ ἴῃ ΦΒΟΌΙΧ, 

ἐγὼ πεπίστευκα, 1 Πᾶνα ςοπι ἴο Ὀεϊΐενς, 
Ι δᾶνβ γεδοῆςά ἰῃς δεϊ!εῖ.---ν ες. 28, καὶ 
ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλθε, “πὰ ᾿νῇεη 5Πε 
δὰ βαϊὰ τΠϊ8,᾿ ἀπὰ ψνθεθη βοπὶς ἔυγίμος 
ςοπνετγϑδίίοη δὰ τᾶκεη ρἷαςε (ς΄. φωνεῖ 
σε), “8:6 νεὴῖ δηά οδι᾽εὰ Μδγν δεῖ 
εἰβίε, βεοεῖὶν βαγίηρ ἴὁ πεῖ: Τῆς 
Ὕελοπος ἰ8 ἤεῖα δηὰ δ8κβ ἔοσ γου᾽᾽". 
ΎὝΠΕε βδϑοίεου Ψὰ8 ἄμε ποῖ 80 πιο τὸ 
πε ργέβεπος οὔ ]εβι8'᾽ δπαγηῖεθ ἃ5 ἴο 
Μαγίπδ᾽β ἀσβίσε ἴπαὶ ΜδγῪ βῃουϊά πιεεῖ 
]εβὺβ αδἷοπε, υπδοςοπηραηϊεὰ ἐνεῆ ὈῪ 
ἔπεπάβ. Εος ἴῃς βάτηβ ρυγσροβε εϑὺ8 
τεπιαϊηεά ἰπ τῆ ρίδος ψῆεσα ΗἜς πδὰ 
ταεῖ Μαδείπδ.--- εσ. 295. Οπη ἴδε ἀεἰίνεῦν 
οὗ Ηΐ5 ἠξῥωε Σ ΜδτΥ βργίηρϑ ὑὕρ ἴγτοπὶ 
δεῖ διεἰτὰάς οἱ Ὀγοκεη-Ππδασίεά ρτιεῦ δπὰ 
ΟΟΠΊ68 ἴο πηεεῖ Ηἰτη.--- εσ. 31. Βυϊ 516 
νν88 ποῖ Δ]]οννεὰ ἴο ρὸ δίοπε : οἱ οὖν... 
ἐκεῖ. Τῆς 1ενν8 ννῆο νετε ἢ Πὲς ἴῃ 
ἴδε πουϑε οοπηοτείηρ πε ἱπιοσργειςεὰ Πεὶ 
βυάάδη πηονεπηεηῖ 88 οης οὗ ἴπο86 ὑτρεπὲ 
ἀεπιλπάβ οἵ ρτίεῖ ΨὩΟἢ δἰγοδάγ, πὸ 
ἄουβδι, {μεν Πδά βεεπ Ποῖ γίεἰὰ ἴο, δηὰ ἰῃ 
βίηοςτε δυιαρδίῆυ (να. 33) [οἸ]ονγαά ποτ. 
-πτνεῖ. 32. ὈΟὐοπβεαυθηῖν νμεη βῇς 
ταᾶςπα5 [6803 886 88 ΟἿΪῪ {ἰπ|ε ἴο 141] 
δὲ Ηἰβ8 ἔδει δηά δχοϊδίπι, ἰπ Μαγίῃδ᾽ 8 
ψοτάβ, Κύριε... . ἀδελφός. Τῆε εἰρῆι 
οὗ 658, ἰδοῦσα αὐτόν, ρτοάδυςεὰ ἃ πιοτα 
νοπεπιεπὲ ἀετηοηβίγαϊίοη οὗ ρτίεξ τῇδῃ 
ἴῃ Μαγῖῃα. ΟΛ Οἰςεγο, ἐμ Κέγγενι, ν. 
39. “ΜΙΠΙ οὈνίδτη νεηῖξ δὲ. .. τἱῃὶ 
τὰ ρεάεϑ γηΐβεγα Ἰδουΐὶ, αυδϑὶ ἐρῸ ἐχοίϊασε 
ΔΠΙα πὶ ο᾽8 δῷ ἱπέεγὶ58 ροββεπ)." Ὑνεϊβιείη. 
--νετ. 33. Ἰησοῦς οὖν... αὐτόν. 
4“ [ε8ι8, πεπ, ἤδη Ηδ βᾶνν Ποῦ ᾿νεερίη, 
[κλαίειν 15 βίτοπρες (πδη δακρύειν Δη' 
τοῖρῃε Ὅς τεπάεγοδ "υνδ Πρ. [τ ἴ8 

)οἰπεάᾶ ψ ἀλαλάζειν, ΜΙκ. ν. 38; 
ὀλολύζειν, [48. ν. 1; θορνβεῖν, ΜΚ. ν. 
39; πενθεῖν, ΜΚ. χνί. το. ΟΓ ΝΜ ενβίεσ᾽ 5 
δγλοηγη5} δηὰ τῆς [ἐν νῆῸ δοςοπι- 
ἐρέεε ἢ μεσ ννδιΠηρ,᾿" ἐνεβριμήσατο τῷ 
πνεύματι, “νν»ὰ8β ἱπάϊρπδης ἴθ βρέγιῖ᾽". 
Τῆς νογὰ ἐμβριμᾶσθαι οςουτβ ἀραὶπ ἴῃ 
νεσ. 38 δηὰ ἴῃ ἴσχε οἵδε ρδββᾶρεβ οὗ ἴδε 
ΝΙΥ., Με, ἰχ. 30, ΜΚ. 1. 43, δῃὰ χῖν. 5. 
ἴῃ τῆοβε ρδββαρεβ  ς ἴ8 υδεά ἴῃ [15 ογί ρίμδὶ 
8εη8ε οἵ ἰῃς ἐχῤγέδοίοπ οὗ {εεἰϊηρ, πᾶ 
τηῖρῃξ ὈῈ τεπάεγαὰ “ βίεση!ὶ Υ ομβαγρεά᾽"; 
πὰ ἰδ 18 ἴπ εαοῇ οδβςε ἐοϊϊοννεά Ὀν δὴ 
οὐ͵εςῖ ἴῃ τῆς ἀδιίνε. [π Με. ἰχ. 30 [εβυβ 
βίεγηυ οπαγρεὰ οὔ ἢ βίγοπρ ἔδεϊϊπρ 
ομαγρεὰ τῇς Πεαϊεὰ δ᾽ηὰ τηδη ποὶ ἴὸ 
ταᾶκε Ηἰπὶ Κποννη. [π ΜΚ. ἱ. 43 τῇς 
Ἰερεσ 8 βί τη] εν ομαγρεά. [πη ΜΙ. χῖν. 
5 1ῃ6 Ὀγδίδηδειβ δχργεββ βίγοηρ ἔξε!πρ 
[οὗ ᾿πάϊρηδιίοη, ἀγανακτοῦντες) ἀρδϊηκι 
Μαζυ ἴογ μεσ δρράγεηΐῖ εχίγαναραποα. [π 
41} ἕἥτες ραββᾶρεβ ἰξ 8 υβεὰ οὗ ἴῃς 6χ- 
Ρταβδβίοη οὗ βκἴγσοπρ {εεϊϊηρ ; Ῥυΐ πο ἰῃ- 
ἀϊρπδιίοη επίεσβ ἰηΐο 118 πηεδπίηρ ἴῃ πε 
ἴοστλθσ ἔνο ραβϑᾶρεβ. Ηεζε ἰῃ Ϊομη ἴΐ 
ἰ5 ποῖ [δε] ηρ ἐχργεββςά, μαι τῷ πνεύματι, 
ἱηνναγάϊυ ἔεϊε; δηὰ ἢ ΟΠ δυς ἢ εχ- 
Ῥταββϑίοῃ 88 Ὀεϊγαγεά ἴο οὔβεγνεσβ ἴμδι Ης 
ννᾶ8 τηονεὰ (ο΄. ΜΚ. νἱϊ]. 12, ἀναστενάξας 
τῷ πνεύματι), ἴος τῷ πνεύματι ςΔπποῖ 
θὲ τῆς οὐ͵εςῖ, ἴοτ τῃ15 ἀοεβ ποῖ ρίνε ἃ 
Βοοά 58επβεὲ δπά ἴξ ἰβ ςοπιγδάϊςιςἃ ΌῪ 
πάλιν ἐμβριμ. ἐν ἑαυτῷ οἱ νετς. 38. [τ 
ννουὰ δβεαπ, πε, ἴο πιεᾶπ “ βίσοῃ 
τονε ἴῃ βρίτίε ", Ὑδῖβ τηεδπίηρ ηυϊῖς 
ρτεεβ ΨΠ [Π6 δοςοσηρδηγίηρ οἴδυδε, 
καὶ ἐταραξεν ἑαυτόν, “Δηὰ ἃ μιυτδεὰ 
Ηἱπιβεῖξ᾽" ; ῥγεοίβεὶυ 88 ΜῈ βρεᾶὰκ οὗ ἃ 
τλδῃ “ ἀϊβισεβϑίηρ ἢ πη56 1," ος "του δι τς 
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πνεύματι, καὶ " ἐτάραξεν ἑαυτὸν, 34. 

αὐτόν; 4. Λέγουσιν αὐτῷ, “ Κύριε, " 
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καὶ εἶπε, “Ποῦ “ τεθείκατε ς χἰ!. 27. 

ἔρχου καὶ ἴδε. Ἐδάκρυσεν οἱ 40." 
ὁ Ἰησοῦς. 36. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν." 

ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι δῖνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ ; 
38. Ἰησοῦς οὖν ἢ πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ, ἔρχεται εἰς τὸ πίοι, κὐδ, 

ἣν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ' ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. μνημεῖον. Β νεζ. 33. 
329.ὲ ΠῚ 

λέγει ὁ Ἰησοῦς, “Ἄρατε τὸν λίθον. Λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ παρ, 
τεθνηκότος 5 Μάρθα, “Κύριε, ἤδη ᾿ ὄζει: τεταρταῖος γάρ ἐστι." ἐφαρόῤι 

Δ εδνυνατο ἰῃ ΒΟΌΚ. 

δἰ πιβο ἢ," οὐ “" τηδκίηρ δἰπιβεὶῇ δηχίουβ᾽". 
Το βδὺ ἴδαϊ ἴδε δοῖϊνε ϑἱεἢ πὸ τεῆεχῖνε 
Ῥιοηούη ἱπάϊοαίεβ τμδὲ ἐΠἰ8 ννὰ5 ἃ νοϊυη- 
ἴδγυ ἂςῖ οη ΟἾγίβε᾿ 8 ρατὶ 18 ἴο ἱπισοάυςε ἃ: 
Ἰαττίηρ ποῖε οὗ Ποκειίβυη. Ηἰδβ βυτηρδίῃυ 
σὰ ἴδε νοορίηρ εἰδῖε δπά ἴῃ υνδι τη 
οτοννά οαυδβι ἰ8 ἄδερ επιοιίοη. ΤῸ 
τεῖει Ηΐβ βίσοηρ ἐξεϊϊπρ ἴο Ηἰδβ ἱπάϊρῃηδ- 
τίοῃ δὲ 188 “ πγροοτγίεἰςα] " Ἰαπιεπίδίοηβ 
οἵ τῆς οτονὰ 18 ἃ ρτουηάϊεββ δηά υπ͵ι8ὲ 
ἔλῃου οοηιγαάϊοςιεὰ Ὀν Ηἰβ ονῃ “Ψεερ- 
ἱῃρ" (νοσ. 34) δηᾶ ὃν τπ6 τεπιδγὶς οὗ τῆς 
1ενβ (νεῖ. 35).-- ες. 34. Ηἰ5 ἱπίδηβα 
4εεἰϊηρ ὑγοτηρὶβ Ηἰπὶ ἴο επὰ 186 βοεπε, 
δηά Ης 458, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; Ης 
85Κ8 δεοδυδε Ης ἀϊὰ ποῖ κπονν. ὙΠΕΥ 
τερὶυ, θὰϊ ργοραῦϊνγ ἢ πὸ ὀχρεοίδιϊοη 
οὗ ψδὲ ννᾶβ ἴο πᾶρρεη, ἔρχον καὶ ἴδε. 
Α8 δ Μψεηῖὶ ἐδάκρυσεν, “Ηε 5Πεἃ ἐεατϑ᾽". 
Το δββεζσὶ ἴπδὲ βιςἢ ἴεᾶγβ οουἱὰ ΟὨν Ὀ6 
τῃεδίγῖςαὶ Ὀεοαυβε Ηδ Κπανν τπδὶ βῃοσιῖν 
1 Αζατὰβ ννου]ά Ἰῖνε, ἰΒ ἴο δῆονν ργοίουπά 
ἰρτίόσαηςε οὗ ἢυπηδῃ πδίυγο. Απά ἰς δἷβο 
Βῆοννβ ἱρτιογᾶηος οὗ ἴδε ἴγὰθ βυγιρδῖῃν 
τοαυ βἰτα ἔοσ τηϊγαοῖθ. “1ἰ 8 ποῖ ἢ ἃ 
Βελσί οὗ βίοης τῃδιϊ τῆς ἀεδά γα γαϊϑεά." 
--νεσ. 36. Ὑπεβε ἴεαῖβ ενοκεᾶ ἃ νεσὺ 
πδίυσαϊ δχοϊαπιδίίοη, “1δὲ πῶς ἐφίλει 
αὐτόν, ““8ε6 ἢονν Ηε Ἰονεά Πίπι ".-- Νεσ. 
37. Βυϊ {Π|8 βέδιη βυρρεϑβιςά ἴο ἴδε τηοσα 
τδουρδίι! ἀπά νασν ἴτε αυσδιίοη, Οὐκ 
..ν ἀποθάνῃ ; Τῆε ἰδᾶτδ οἱ [6808, νῃΪο ἢ 
τηδηϊΐεδε Ηἰβ ἴονβ ἔοσ 1,ἀζᾶγιβ, ρι1ΖΖὶς 
ἔδεπι. Εογὶξ Ης ορεπεὰ {πε ενεβ οὗ ἃ 
ὈΠπὰ πηδη, Ης ψψᾶ8 δοϊε ἴο ργενεπὲ ἴα 
ἄἀεαιῃ οἵ Ηἰβ ἔτίεπά, ὙὉὍΠὲε φυεβιίοη ψἱἘὮ 
οὐκ εχρεοῖβ δὴ ΔΙγπιδίινα ΔηΒΨΕΊ. 
Ἑυϊζῆνπιυβ δπὰ πὰ ατεεκ ἱπίεγργείοσβ 
ἴῃ ΓΥΡΡΣΣ τῆῖηκ ἴῃς φαεβείοη ννὰβ ἱγοηΐςδὶ 
δηά ξοοῆῆηρ. Τδυβ Ογη!, Ποῦ ἡ ἰσχύς 
σον ὦ θαυματονργέ; Βυϊτπετε ἰ8 Ποιπίης 
ἴῃ (ἢς ννοτάβ ἴο ᾿ἰυβι ν 1Π18.-τονοσ. 38. 
᾿Ιησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος. “]εἐξυ8, 
ἔδεη, Βείηρ αραΐίῃ ἀξερὶγ πηονεά.᾽ “Ουἷά 
πο δοοεάϊε ΟΠτίβιυβ δά δβερυϊογαπὶ 
Ἰλπαυδπλ οἰϊοβυβ βρεοίϊδίοσ, βεὰ διβ]εῖα 

3 τετελεντήκοτος ἱἰπ ΑΒΟΡΌΚΙΠ 33. 

αυὶ 8ε δὰ ςεγίδπιεη ἰπϑίσυϊξ, Ποη τίσι πὶ δὶ 
δὲ ἰϊδγυπι ἐγεπιδί.᾽"" Οδἰνίη. Τὸ τείοσ τῆς 
τεποννοά οπιοιίοη ἴο πὸ βαγίπρβ οἵὗὕὨἩ ἴῃ8 
7ενν8 1υ8ὲ ταὶ ἰβ ἴο ἰδκα ἴοσ βιδηϊεὰ 
δας [6808 πεαγὰ (πδη], Ὡς ἢ 18 τηοϑὲ 
ὉΠΙΙΚΟΙ͂γ. ΤΏς ἰοτρ ἦν σπήλαιον... 
αὐτῷ, ““νν8 ἃ οἂνε,᾽" οἰἔοὺ πδίυγαὶ, δ8 
ἴπαι ψῃΐϊσἢ Αὐγαπαπὶ θουρπε, αεη. χχιϊ!. 
9, ογ ατιῆςϊαὶ, ἕεννῃ ουξ οΟὗἩἨ 186 τοςῖ, 48 
οὖσ [μοτγά᾽ 5, Μί. χχνίϊ. 6ο.---λίθος ἐπέκειτο 
ἐπ᾽ αὐτῷ, “ἃ βίοῃς ἴΔΥ Ὡροη ἱξ," 1.4.) ΟἹ 
1:8 πιο ἢ ἴο ῥγενεπὶ νὰ δηΐηγαΐβ ἔγοση 
ἐπίεσίπρ. Τῆς βυρροβεὰ ἱοπηῦ οὗ 1,8ζαγὰ8 
18 511] βΒῃονγῃ δηὰ 15 ἀεβογί θεά ὃῃῪ βενεσαὶ 
ἴγᾶνο! ]Πετ8.--νετ. 390. ΤῊΣ ἀεῖδι!, δαὶ 
]εδβιὺβ βαϊά, Ἄρατε τὸν λίθον, ἰΒ πχεπεϊοπεά 
Ῥεσδυβα ἴξ ννᾶβ δἃη ὑπεχρεοίεὰ βίερ δπά 
αυἱϊοκεπεά ἰπαυῖτΥ 85 ἴοὸ ψῆαὶ Ψ88 ἴὸ 
Το Ιονν, δυὰς Α8ο Ὀεσδιβα ἰξ γᾶνα τίβε ἴὸ 
Ρτγδοῖῖςαὶ Μδτιδ᾽ 8 φυΐςκ οὈ]εσείοη, ἤδη 
ὄζει. [“Ἣς επιρίογεά πδῖυταὶ τηδδπβ ἴὸ 
τοῖον πδῖυσδὶ οὐβίσυςιίοηβ, ἴπαὶ Ηἰΐ5 
Ὀινίης ρόννεσ πιρῃξ οοπηα ἕδος ἴο ἕδος 
ψ ἢ ἐπε βυρεγηδίυγαὶ εἰεπιεπε. Ης Ριυιῖβ 
ογῖἢ βυραγπδίυγαὶ ρονγεσ ἴο ἀο ͵υ8ὲ μὲ 
ΜΉΘ ΠΟ 688 ῬονῈΣ σουά Δοςοπιρ! ἰϑἢ, 
δαξ 411 τῃ6 σεβὲ Ης δἱά8 πιεὴ ἀο ἰπ τῆς 
ογάϊπασυ ννᾶγ." 1,Αἰάϊανν, ΜίΙγαείος, Ῥ. 
360ο.1--ἤδη ὄζει δον» {πὲ 1,ἀζαγιβ δαά 
ποῖ Ὀεθη ἐπιδαϊπιεᾶ ογ ἔνε ψνγαρρεὰ ἴῃ 
δβρίςεά ργανε-οἱοῖπεβ ; ψῃϊς ἢ, βοπὶς 800- 
ῬΟΒ6, Βῃε458 Ἰίρῃξ οἡ χίΐ. 3. ΤὮς ἴδοις 18 
τασπεοηδά, ποννενεσ, ἴο δον ον [ἱπεῖα 
Μαγῖμα Ἴχρεοίεά ννβδὲ [εϑ058 τνᾶβ ροΐῃι 
ἴο ἀο: ενϊἀεηεΥ 55ε δυρροβεά Ηδ ν]5ἢ. 
το ἴδε ἃ ἰαϑὲ 'οοῖκ δὲ Η:8 ἐτὶεηᾶ, δηὰ 8ῆςε 
ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος] ἴπε 5ἰδίετ 
οὗ τῇς ἀεοεαβεᾶ, δπὰ (πεγεΐογε [εδίουβ οὗ 
ΘΔΩΥ Εἄχροβυζε, ἱπΐεγροβεβ, Κποννΐπρ δ δὲ 
Ης νου]ά δεδ6.--τεταρταῖος γὰρ ἐστι, 
“[ογ πε ἰ5 ἴους ἄδγβ [ἀε8)". Ἡετοάοξιθ, 
ἰΐ. 80, 1ε118 τα τῃδὲ ἴὴ6 ννῖνεβ8 οὗ ταδη οὗ 
ταῖς Ψψεῖς ποῖ δὲ ἀεδαίῃ ρίνεη ἴο ἴῆ6 
ἐπ Δ΄ πλεῖ8 ἂἃὲ οπςεα, ἀλλ᾽ ἐπεὰν τριταῖαι 
ἣ τεταρταῖαι γένωνται. 1ἰξπεοοι φυοῖε8 
ἃ ταιηδγκαῦ]ς ἰγδάιἰοπ οὗ Βεη Καρῆσα : 

ΠῚ 
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40. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει 

τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ;" 41. Ἦραν οὖν τὸν λίθον, οὗ ἣν ὁ τεθνηκὼς 
Κίν.35. Ρε. κείμενος. Ὁ δὲ Ἰησοῦς "ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἶπε, 
Κααθ τευ Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 42. ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι 

πάντοτέ μου ἀκούεις - ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα 
πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας." 43. Καὶ ταῦτα εἰπὼν, φωνῇ 

Ὁ 7ες. ἢ 
ταν αὐτὸν, καὶ ἄφετε ὑπάγειν." 

ΟΣ 

μεγάλῃ ἐκραύγασε, ““Λάζαρε, ' δεῦρο ἔξω." 
τεθνηκὼς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας “" κειρίαις, καὶ ἧ 

5 ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““ Λύσατε 

44. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ 

45. Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἔλθόντες πρὸς τὴν Μαρίαν, καὶ 

θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 46. τινὲς 

δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ 

Δ ΤΏ οἴαυδε ον. . . κειμένοᾳ 8 ΟὈνί Οὐ 5}ν ἃ »1088 δῃά ἰδ ποῖ ἑουη ἰη Δ ΒΟ" ὮΙ, 33. 

“«Οείεῦ σθδομεβ ἰ(8Β πεῖρῃε οὐ ἴδε {πιτά 
ἄδλυ. Εος ἴὔγεε ἄδυβ τῆς βρίσι: ἤόνεῖβ 
δῦουϊ πε ἴοτὴρ, [ἢ ρεγομδῆςς ἰὲξ τῇδυ 
τεῖαση ἴο ἴδε ον. Βυῖ ψΠεη ἰξ βεε8 
τῆς ἐλβῃίοη οὗ ἴδε οουπίεηδηος οπδηρεά, 
ἴι τειίσεβ δὰ αρδηάοπβ ἴπε Ὀοὰγ.".---ν εσ. 
40. Βυϊ Μαγι δ᾽ 5 ἱπογεάι τ 18. τυ ά ἷν 
τερδυκοά, Οὐκ εἶπόν σοι. .. Θεοῦ ; “Πἰὰ 
Ι ποῖ βᾶγν ἴο γου, ἐμαὶ ἰζ γοιι Ὀεϊϊενεὰ, 
γου ψουϊὰ δεεὲ πε ρίογυ οἵ αοά ν᾽" σε- 
οΔΙΠπρ ταῖμοῦ Ψψ παῖ Ης δά καϊὰ (νεσ. 4) 
ἴο ἴῃ6 ἀϊδοίρ[εβ ἔῆδπ νῃαὶ Ηε παὰ 5διά 
ἴο Μαγῖδα (νν. 23-26) ; δαῖ {πε σοηνεῖβα- 
τίοῃ ἰ8, 45 αἰγεαὰν ποϊεὰ, αὐτιἀρεά.---νεσ. 
41. Αροοτάϊησίν, ποιν τ διαπάϊπρ Πὰς 
τετηοηβίγαηςς, δηὰ Ὀδοδυβα ἰξ τνᾶ8 ὯΟΥ 
Ῥεγοείνεά δαὶ [68:18 πδὰ βοπὶςε επά ἴῃ 
νίενν (παῖ ννὰβ πίδάδθη ἔγοτη ἴδεπὶ, {πεν 
1|ᾶεά τῆε βίοπε, ἦραν οὖν τὸν λίθον.---Ὁ 
δὲ Ιησοῦς. .. ἀπέστειλας. ““Βυϊ [εδ8 
᾿ππεὰ Ηἰ5 ογεβ ἀρνναγάβ δηὰ βαϊὰ, Εδίμεσ, 
Ιτπαηκ Τῆεε ἴδδὶ Του Παβὲ Ὠεαγὰ πιε.᾽" 
Νὸο ροπὶρ οὗ ἱποδηϊδιίοη, πο ννγεβιϊὶηρ ἰῃ 
Ῥίαγεγ ὄνεη ; Ὀὰὲ βίπηρίε ννογάβ οὗ [πη Κ8- 
ρἰνίηρ, 88 ξαἰγεαὰν 1, ζατὰϑννᾶ8 γεβιογεά, 
[Οτίρεη τη ΚΒ ἐμαὶ πε δριγὶ οἵ 1,ἀζᾶγυβ 
δαὰά αἰγαδάν τεϊυσηεά. ᾿Αντὶ εὐχῆς 
ηὐχαρίστησε, κατανοήσας τὴν Λαζάρου 
ψυχὴν εἰσελθοῦσαν εἰς τὸ σῶμα.) Τα 
ὑχᾶγε ΜΏΪἢ Ης τπδηκβ τς Ἐδίπασ ἔοσ 
γεατγίηρ δά δεθη οἤετεά ἀυτγίηρ [πε ἔννο 
ἄδγβ ἴῃ Ῥεζᾶθα. Απὰ {δε ἐδαηκβρίνίπρ 
ννᾺ8 τήοτε {ἰκεῖν ἴοὸ ἱπίργθϑ8 ἴῃ οτοννὰ 
πον ἴπδη ἴῃ ἐπε δχοίζεηεπε ἔοι ]οννίης 
18ς ταϑυγγεοιίοη οὗ 1 ἀζᾶγι8. Ὑπεογαίοσγα 
Ἡς τῆδηκβ ἐπε Ἐδίπες Ὀεοδυβε ἰδ ννᾶ8 
εβϑεπεῖαὶ ἴπᾶὲὶ τπ6 τηΐγαοῖϊς ββουϊά ὃἊ 
τείειγε ἴο 118 τβᾶΐ βουγοθ, δηὰ τῃδι 1] 
Βῃουϊά γεοορηῖβα παῖ ἴὲ νγὰβ τῆς Ἐδίπες 
Ψ 0 Βδὰ δβεηὶ τῃϊ8 ροινεῦ ἀπιοηρ πηρῃ.--- 

νεῖ. 43. Ηανίπε τπυ5 τυγπεὰ τῃ6 ἔατΒ 
οὗ πε Ὀγβίδηδειβ ἴο ἔς Εδίῃεσ, φωνῇ 
μεγάλῃ ἐκραύγασε, “Ηε οτἰεὰ “τ ἃ 
δτεαὶ νοῖςς,᾿" “παῖ 411} πιίρῃι μεᾶσ 118 
δυϊποτίἐδιίνεπεββ ᾽᾿ (Εὐϊἢγπλ5). “ ΤΑ] 5 
νοχ ορροϑβίίδ δδὲ οππὶ πηαρίοο πλαγπιυσί, 
αυδῖὶς ἱποδηϊδίοτεβ ἱπ δυὺἷἱβ ῥγδεβεῖριβ 
δάπίρεγε βοίεης." 1ἀπῖρθ. Μοζε ῥτο- 
ῬΑΟΐΥ, 848 [ἀπιρε 4180 βυρρεβίβ, ἰξ νγὰβ 
6 πδῖυγαὶ αἱΐεσδπος οἵ Ηϊβ σοηδάεηςε, 
δῃὰ οὗ {πε δυϊπογιν Ης ἔεϊ:. κρανγάζω 
8. 8η οἷά ννοτά, βεεὲ Ρίδίο, Κεῤ., 6ο) Β, 
Ῥυὶΐ 8. ργίποίρδιν υβεὰ ἱπ ἰαϊς ατεεῖς 
(Ευϊπετίοτὰ β Νεσ Ῥάγγπ.ρ 425).--- 
Λάζαρε δεῦρο ἔξω. “Ἰἄζατυβ, οοτς 
Τογιἢ," οὐ δβ ννεὶθββ τεπάειβ, “Ὦ1Ὲσ 
Ἠεσδυβ," ““ἢπς ἴογαβ," “πιπεσ, οὐξ ᾿"; 
Ὁυῖϊ οἡ ἐπε νὮοΙΪς ἴδε ΕΟ. ἰβ θεβίῖ. ϑοτηςθ- 
εἰπιε5 δῃ ἱπηρεγαῖῖνε 15 ὐάεά το δεῦρο, ἃς 
χώρει σὺ δεῦρο βοΡΑν Ὅονι. ἔταρ., Ὁ. 
16).---Ν ει. 44. Καὶ ἐξῆλθεν ὃ τεθνηκὼς, 
“Απὰ ουὔΐ σαπηε ἴδ ἀεαά τηδη,᾽" δεδε; 
«ον περιεδέδετο, ““Ὀουπά ἐεεῖ ἀπὰ Ὠληάς 
ψ ἢ ρτανε- δαπά5,᾽" κειρίαις, Δρρᾶτεπ Υ 
1τδε Ἰΐπεπ δαπάδρεβ ννῖτἢ μι ἢ πα σοτρβα 
ψγ»88 βινδῖῃπεὰ. Ορίηπίοηϑ δὲ ἔν ρσίνοσ 
ἴῃ Γᾶπῖρε. ““Απά δ΄8 ἕδος ψᾶβ θουπᾶ 
δρουϊ ννἱἢ ἃ παρκίη." Οὐ χχ ). “Ἴδε 
ταῖς τιᾶτκβ δῇ εγο- ιν ηε85,᾽" ᾿Νεβίςοτι. 
-π-τλέγει .. . ὑπάγειν. “]εδὰβ δᾶγ8Β ἴο 
τῆεπι, “Ιτοοβε Ὠἰπὶ δηὰ [εξ ἢἰπὶ ρὸ ἀυναν ᾽." 
Ηςε ἀϊά τοὶ τεαιῖτε βαρροτγῖ, απὰ δε οουἹὰ 
ποῖ τε! 5ἢ τῆς ράᾶΖα οὗ 188 τῆσγοηρ ἴθ Ἠϊς 
ΡῬεεβεηΐ οοπάπίοη. 

Ὗν. 45-54. Το εοηδεφμέποες οὗ ἐὰς 
ριϊγαεῖο.---Ψεῖ. 45. Πολλοὶ οὖν. .. 
αὐτόν. “Μδϑην ἱδεγείοσε οὗ (ἢς 7εννβ, 
υἱα.ν ἴῆοβε ψῆο πδά Ἴοοτῆς ἴο Μᾶσν δῃά 
βεδὴ ψῇαϊ [εβ08 ἀϊά, θεϊϊενεά οὐ Ηϊπι." 
Ὑμαῖ ἰ5 ἴο βαὺ, 411} τῆς εν ν8ο τδ5 



40-50. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 803 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς. 47. συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
ο συνέδριον, καὶ ἔλεγον, “ Τί ποιοῦμεν ; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ὁ7ετ. χν. 17. 
σημεῖα ποιεῖ. 48. ἐὰν ἢ ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, πάντες πιστεύσουσιν ΤΒεγες. 

Μι. χν. 14; 
εἰς αὐτόν - καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν ἦ χανῇ γρ 
τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 40. Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ς χνί. 7. 
ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν " τῆν 

580. οὐδὲ διαλογίζεσθε, ὅτι συμφέρει ἡμῖν, «ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἕν. 5. : (ος. 

1 λογιζεσθε 'π ΜΑΒΌΙ, :, 22. ΤΑΕ. ροοσῖν δυϊδεπείςδιςά, 
2υμιν 'ἰη ΒΗ1Μ. ημιν ἰπ ΑΕΘΗΠ. 

οᾶπης δηὰ βἂνν θεϊϊενεά.---Νετ. 46. Βυὲ 
οὗ τπ8 παπηδεσ [1 πᾶὺ 6 “ Οὗ τῆς [εν 
ξπεγδιν, ἀπά ποὶ οὗ ἴῃοβε ῆο δά θδεῃ 
αἱ Βειβδῃυ) βοπὶὲ ψψεηξ ΨΑΥ ἴο ἴδε 
Ῥῃδγίβθεβ δηά τοϊὰ τἤδπι, Η15 γτεοορηϊβεά 
ἐπϑηλῖοβ, ναὶ Ης δά ἄοπε. ΔΝ δεῖπεσ 
λον ἀϊά τΠϊ8 ἴῃ ροοά αἱ ἢ οσ ποῖ ἄοεβ ποῖ 
Δρρεδζγ.---νεσ. 47. Τῆε Ῥῃδτγίβεεβϑ δῖ οπςα 
δεοϊεᾷ οη ἴδε ἱπίογιηδιίίοη, συνήγαγον... 
συνέδριον. ΤὮς οΠϊεῖ ῥτίθβϑῖβ, ννῆο ννεσα 
ϑαάδάυςοεβ, δηὰ ἰῇἢς Ῥηδιίβεοθ, {δεῖς 
Ὡδίυγα! ἔοεβ, θυῖϊ ΠΟ ἰορεῖπεγ σοπηροβεά 
τε βυργεῖηε δυιποσγίεν, “ οδ!Πεὰ τορεῖμπες 
ἃ τηεεϊίηρ οἵ τλε ϑδηπδβάσίση ". Τῆς Κου- 
ποίε οὗ ἴῆε πηεεῖϊίπρ ψγ88 βίγσυοκ ἴθ τῃ6 
Μοτάβ τί ποιοῦμεν; “Υμαῖ τὲ νε 
ἀοίηρ ἢ 1.Ζ., ΨΥ τε 6 ἀοΐπρ ποιῃίηρ ὃ 
ΤΠε ᾿ηάϊςδξινα, ποῖ τῆς ἀε!θογδῖνα βυδ- 
Ἰμποιῖῖνε. Τῆς τδᾶβοῦ ἴοσ βῃδκίηρ οὔ 
115 ἱπογιδ 5 ὅτι... ποιεῖ. Ὑῆε πλῖτ- 
801ε8 δὲ ποὶ ἀδηϊεᾶ, θυ {πεῖς ργορδῦῖς 
οοηβεαίοηρε [8 ἰηἀϊςαιεὰ.---Ν ἐγ. 48. ἐὰν 
ἀφῶμεν... ἔθνοςξ. “1 νε [ει Ηἰπι 
τῆ ΔΙοπα,᾽" 1.6., 1 8 ἀο πὸ πιοζε ἴο ρυὲ 
ΔΠ επὰ ἴο Ηἰβ πηίγαοΐεβ ἤδη νν ὅγε 
ἀοίηρ, “411 ν1}} Ὀεϊίενε οὐ Ηἰπὶ; δπὰ 
τὴε Κοπιδῃβ ν"1}} οοπιε δπὰ ἴδκα ἀνὰ 
Ὁοῖῃ οὖγ ρίαςα ἀπά οὖ πδιίοη". ἡμῶν 
εἰηρηδῖῖς, ὙΠε ταἰϑίηρ οὗ 1ἀζαγι8 δπά 
τῆε σοπεε]αεπὲ δοςεββίοη οὗ δάπεγεπίβ ἴὸ 
7εθὺ8 πιαὰς ἴξ ῥργοῦδθϊς παῖ τὴ6 γεορὶα 
8ἃ3 ἃ Ψῃοὶς νουἹὰ διίδοῃ ἐπεπίβεῖνεβ ἴὸ 
Ηἰπὶ 88 Μεβϑίδῃ; δπά ἔπε σοῃβεάφιεηςα 
οἵ ἴδε 7εὶνβ οποοϑίηρ ἃ Κίηρ οἵ {πεῖγ οὐνπ 
ννουϊὰ Τατίδίηγ δὲ παῖ ἴθ Εοπιᾶπβ 
Μουϊὰ οοπηε δηά δχίεσγηίπαις ἢ επ,.--- 
τὸν τόπον οπε ννοιϊά παδίυγα!ν τεπ δ 
“ἐρὰς ἰαηὰ ᾿" 458 οο-ογάϊπαϊς ϑν ἢ τὸ ἔθνος 
[“Ἰαπὰ υπὰ [Ι εὐϊε,᾽" Γαϊδετ], ἀπά ργο- 
δαδῖν τ 18 ἰ8 1ὴ6 πχεδηΐηρ ; δἰ που ρἢ ἴῃ 
2 ἄδρουν. το ἰῃ ἃ νερ βίτητἶασ σοπηδοϊίοη 
ὃ τόπος πιεδῃβ8 τῆς Τεπιρῖε: οὐ διὰ τὸν 
τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν 
τόπον ὃ Κύριος ἐξελέξατο. ΟἰΠετΒ, ΠῈΣ 
1655 νγασσδηΐ, {πῖπκ [16 ΠΟΙ͂Υ οἱἐν 15 πχβδηΐ. 
--Νεσ. 49. Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας. 
Βυς ἃ οετιαίη ομα οὗ ἴπεπὶ, Οδίαρῃδβ.᾽" 

νίπετ (Ρ. 146) βᾶγβ ἔδμαὶ τὶς ἄοεβ ποῖ 
ἀεβίγου 186 γι ῃπηεῖῖςδὶ ἔοστος οἵ εἷς. 
ΤὨῖΐβ πᾶν δα 80: δυῖ ἴῃς υε οὗ εἷς ἱπ 
ΒίπηΑ, ἴοσπιβ 8 ἃ ρεουϊίαγιγ οὗἨ ἰαίεσ 
ατεεκ. Οαίδρῃδβ (Με. χχνὶ. 3) 18. ἃ βὺτγ- 
ΠΆΓΩ τὸ Κερῇῃαβ, δάδεά ἴο ἴδε οτίριπαὶ 
πᾶπις οὗ 1π|8 Ηἰρῇ Ργίεβε, ]οβερῇ. Ηξε 
δεϊά οδῆοε ἔγοπι α.Ὁ. 18 ἴο 36, νἤεη ἢς 
Μ 88 ἀεροβεὰ Ὀγ ΝΠ ]Π1υ8.---ἀρχιερεὺς ὧν 
τοῦ ἐνιαντοῦ ἐκείνον, “’“ Ὀείηρς Ηἰκἢ Ῥτίεβὲ 
παῖ γεαγ,᾽" ποῖ 8ἃ8 ἢ ἴδε ντιῖεσ βυρροβεὰ 
1ῆε Πίρῃ ρῥεϊεβιμβοοά ψγὰβ δὴ οδῖος πεϊά 
ἴοσ ἃ γεᾶσ οἡΐυ, θυ ἀεβίγίπρ ἰο ἐπ ρῃδβίβα 
παῖ ἀυτίηρ ἴδαὶ πιατκεά δηὰ [δῖα] γεᾶγ 
οὗ οὖς 1,ογά᾽ β ογυοϊβχίοη Οδίδρῃδβ ἢεϊά 
18ς ροβίτἰοη οὗἩ Πίρβεϑε δυῖποῦι : 88 1 
6 βαὶά “ ἀυγίηρ ἴῃς γεᾶσγ οὗ ννῃϊσῃ ννα 
Βρεδῖκς Οδίαρῃαβ ψὰ8 Ηἰρῃ Ρσίεβε᾽". 
“Νόοη νοσδὲ δηηὶ ἐΠ8 ροπεῆςεπι, φαοὰ 
δηησυτῃ δυπίαχαξς εββεῖ πιυηι8, δεὰ φυτὰ 
νεηδῖς εββεῖ ἰγαπβίειγεϊσ δὰ νδγίοβ 
Βοπλίηαβ ῥγϑεῖεσ [ερὶ8 ργδεβοσγίρευπι. 
(αϊνίη. Απά ]οβερῇυβ (4ι4., χχ. 10) τε - 
τηὶπἀβ 8 τπδὲ ἔπεα γασε Ὀνεηιν-εἰρδξ 
ἈΠ} Ῥτίεβίβ ἴῃ 107 γεᾶζβ.---Ὑμεῖς οὐκ 
οἴδατε οὐδέν. “Ὑε [ςοπιετηρίυου5] Κπον 
ποιβίηρ δἱ 811, οὐδὲ λογίζεσθε, “ποῖ ἀο 
γε ἴκε δοοοῦπε (πα ἰὶ ἰβΒ εχρεάϊεηιϊ ἴοσ 
γουῦ τπδὲ οπα τηδῃ ἀϊε ἴοσ ἴῃς ρεορίε, δπὰ 
ἴδε ψνοῖε πδείοῃ ρεγίβῃ ποῖ ᾽"Ἁ, Τῆε ἵνα 
οἴαυδε ἰβ πε βυδῆεοι οὗἩἨὨ τε δβεπίεποε, 
““δαῖ οη6 τῆδη ἀΐε ἴος ἴῃς ρεορῖς ἰβ 
εἐχρεάϊεπε᾽"; 45 πεαυεπεῖυ, οὐ. Μι. χ. 25, 
χυηΐ, 6, [ομπ χνὶ. 7, 1 ογ. ἱν. 3. Οη 
τῆς υδὲ οἵ ἵνα ἴῃ τ 8 αοδρεὶ 8ες Βυτίοῃ᾽ 8 
Μοοάς απμὰ Τέηξές, 211-210. Οδίαρῃδϑ 
ἐπουηοθδ δὴ ὑπαυδβεοπαθ! Υ βουπὰ 
Ῥτίηςῖρ!ς (βεε ννειϊβιεῖ 5 Ἐἐχαπιρ 68); θὺξ 
ποιδίπβ οουἹὰ 8ϑυγραβ5 ἴπς οοἰά-]οοάςά 
οταῖς οὗ Πῖβ δρρ!ἰσδιίοη οὗ ἰξ. Ηε βανν ἴμδῖ 
δῃ Ορροσίυμιν νγὰβ ρίνεη ποτ οὗ δὲ 
οπςα δειείηρ τἀ οὗ ἂἃη δυνκνναγὰ ἕδοίοσ ἰπῃ 
1δεὶς σοπισλυπίςΥ, ἃ ρεσβοη ἀδηρεγουβ ἴὸ 
{πεῖν ἱπῆἤήμσεποε, ἀπά οὗ ουγγγίηρς ἕδνουγ 
νὰ Εοπιθ, ΌῪ ρυϊτηρ ἴο ἀδαῖῃ οὐς ψῆο 
ΨΜΆΒ οἰαϊπηηρ ἴο δ6 Κίηρ οὗ ἴδε [6νν8. 
ΥΩ 1 ἢε βαυϑ, “" ἄο γου ποῖ 866 ἴπαὶ 



804 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙ, 

ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται." 51. 
Τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ 

ἘΡΕΥ ἐκείνου, προεφήτευσεν ἴ ὅτι ἔμελλεν 2 ὁ Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὁπὲρ 
μόνον. τοῦ ἔθνους, 52. καὶ "οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ 

καῖ 13..3 τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ " διεσκορπισμένα " συναγάγῃ " εἷς ἕν. 5.3. ἀπ᾽ 
1ο, Βα. ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ὃ ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 

ἐ Μι. χαν. 54. Ἰησοῦς οὖν οὐκ ἔτι παρρησίᾳ ἥ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, 

εὐλινι 8. ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἣ ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ᾿Εφραῖμ 
 χνὶϊΐ. 23. 
νυν! τ. 
“νεῖ. 18. 
χ Αςῖἴδ χχί. 

λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 
δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν ᾿ἸΙουδαίων - καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱερο- 

55. ἦν 

ΠΤ σόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα " ἀγνίσωσιν ἑαυτούς. 
1 φπροφητευσεν ἴῃ  ΒΌΙΧ 33. Τῆς ὑδᾶρὸ ἰ8 ρίνεη ἰπ πος, Ρ. 84. 
3 ἡμελλεν ἰπ ΑΒΌΙ, 1,33. 8ες δνίπετ, Ρ. 82. 

8 εβονλεύσαντο ἰπ δὴ ΒῸ 13, 60. 

τδῖ8. τῶδη υἱἱἢ Ηἰβ εεἰάέ δἀπᾶ ρορυΐδγ 
Τοϊ] ον ΐπρ, ἰπβιεδὰ οἵ επάδηρεγίηρ υ8 δηά 
Ῥεηρίπρ βυβρίοἴοθ οὔ οὐγ ἰογαῖεν, ἰβ 
Ἐχδςῖῖν ἴῃς Ρεγβοῦ ΜῈ τῆν τ1586 ἴο Ἔχῃίδὶς 
οὐ Βάεϊν ἴο τ86 επιρίτε ὺ ϑαογιῆςς 
7εβυβ, δά νοῦ υ"}] ποῖ οὐἱν τὶά γουτγ- 
βεῖνεβ οὗ ἃ ἱτουδίεβοτης ρεζβοη, ὑαξ ν71}} 
ϑδον δ Ῥψνδῖς ἢ ] Ζεαὶ ἴοσ τῆς ἘαΡΣετη ΒΟΥ 
οἵ οπις, νος ἢ νν"}} ἱπρταιίαϊς γοὺ νυ 
τῆε ἱπηρετῖα! δυϊῃογίτεβ, "πνεῖ. 51. 
Τοῦτο ἀφ’ ἑαντοῦ οὐκ εἶπεν. .. 
προεφήτευσεν. ἀφ᾽ ἑαντοῦ, “ αἱ Πῖ8 οὐαὶ 
ἰηϑιϊραϊίοη,᾽"" ἰ8 ςοηιγαβιεὰ υντἢ “ δὲ τῆς 
ἰηβεϊξατίοη οὐ Οοά" ἱπιρίϊεὰ ἱπ ἐπρο- 
φήτευσεν [ΚγΥρκε ρἶνεβ ἱπίδτγεβι!ηρ 
ΦΧΑΙΠΊΡΙ 68 οὗ ἴτε ὑδε οἵ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἰῃ 
οἰαββίςαὶ νυτὶἰεγ8]. “,Νοης δυῖ ἃ εν 
τνου]ὰ ὃς ΠΚεῖγ το Κηονν οὗ ἔπε οἷά [εν 8ἢ 
ὈεΙοΓ ἔπαὶ τῇς Πίρἢ ῥγίεδε ὉῪ πιεδηβ οὗ 
τῆς τίπι δηὰ Τῆυπηπλῖτῇ ννᾶ8 ἴπε τηουτἢ- 
Ρίεοε οὗ ἴδε Ὀἰνίπα οσδοῖε.᾽" Ρ]πησηεσ, 
(αἰνίπ ς4115 Πῖπι “ ὉΠ Πρυδὶ," δηά οοτὰ- 
ΔΙ6 5. δ8Β ὑποοπβοίουβ βεγνίος ἴο παῖ οὗ 
αἰδδπι. ]οἤη 5εεβ [πδῖ [π΄ ππβογυρυϊουβ 

ἀϊρ!οπιδιίβε, ννῖο βυρροβεὰ ἴπδΐ ἢε ννᾶβ 
τηονίηρ [ε8ὺ5 δηὰ ἔπε σουποὶ! ἀπά τῆς 
Ἐοπιδηβ 848 80 ΠΊΔΩΥ ῥίεςεβ ἰπ ἢῖβ οὐγῃ 
ἕϑτηβ, Μγ»88 Ὠϊπιβοὶ υδοὰ 48 αὐ ̓β πηουτῃ- 
Ῥίεςς ἴο ρῥγεάϊςοι ἴῃ6 ἐνεηὶ ψῃϊο Ὀχουρῃὶ 
ἴο ἃ οἷοβα ἢἰβ οὐνῃ ἂπά 411] οἵδεσ ρτίεβι- 
Ποοά. [Ιῃ τῆε ἰγσοὴν οὗ ενθηΐῖβ ἢε ὑποοη- 
βοίουϑιΥ υϑεὰ Πἰβ ὨΙρὮ- τ δεν οἤῆςε ἴὸ 
Ἰεαὰ ἐοσννασὰ (πδὲ οπς βδοσίῆςε ννῃίοἢ 
ΨΆΒ ἴοσ ὄνεσ ἴἰο (8κΚε ΑΥΔΥῪ δίῃ δπὰ 80 
τῆᾶκα 41] γῖμας ῥγίεβεν οβῆςς βυρετ- 
βυουΒ. Ηε ρσορδεβϑίε “ τῃδὲ [εβ}8 ννᾶ8 
ἴο ἀΐς ἴος ἴπε παϊΐοπ, δπᾶ ποῖ ἔος ἴῃς 
παιίοῃ οπΐν, Ὀυϊ ἴδε 4180 ἴῃς οι] ἄγε οὗ 
Οοά νψ8ο Ψεγε βοβδιϊοσεά ἰῃ νδτίουβ ρίδςεβ 
βῃουϊά θὲ γαϊπετεά ἱπίο οπε"". ὅτι 8 

4 ἐμεινεν ἴῃ ΒΙ, ; ορ. ἰϊ]. 22. 

τεπάεσεὰ “Ῥεοδυδε" ὃΥῪ εῖββ δπά 
οἴπεῖβ. Ϊ3}εϑὺ8 ννᾶβ8 ἴο ἀΐε ὑπὲρ τὸ ἔθνος, 
ΔΙ Ππουρἢ ποῖ ἰπ Οδίδρμδβ' βεηδε; δπὰ 
Ηἰ5β ἀεδῖδ παὰ τπε νυ ἱάεσ οὔ͵εςιὶ οὗ δγίηρ- 
ἱπᾷ ἰηῖο οὔς Ψψῇοϊς, οὗ ἔγμεσ βδοϊ  ἀδσίτυ 
τῆδη τδς ηδείοη, 411 σοά᾽ 5 οι] άσεη τυ μες- 
Ἔν δὲ ργεβεηῖ βοαϊϊεσεά, ΟΛ χ. 16, Ερῆ. 
ἰϊ. τῳ. Ἴδε ἐχρσεββίοη τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ 
8. αδδά ργοϊεριςα!Ὺ οὗἩ τῆς Θεπιεβ  8Ὸ 
ψνεγε ἀδϑβείπεά το Ὀδοοπις Θοά᾽ 5 ςμΠάτεη. 
50 Εὐτζδγπιυβ. Εοτγ ἴῃε ρῆτγαξε συνάγειν 
εἰς ἕν Μεγετ τεΐεζβ ἰο Ραῖο, Ῥλίϊδδ., 378, 
Ό, δηὰ Ευτίὶρ., Ογεξέες, 1τ640.---. ες. 53. 
ΤῊΐ8 υτΐεγαπος οὗ Οδίδρῃδλβ Ὀγουρῆὶ 
βυδάδη ᾿ἰρλ ἴὸ τΠ6 πησπιθεῖθ οὗὨ τε 
ϑαππεάσγιπι, δηὰ 80 ἰηϑδυσηοεὰ τπεὶς ρεῖ- 
Ῥίεχε τυϊηὰ ἐδαὶ ἀπ’ ἐκείνης ς 
συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν 
αὐτόν. ὙΠὶθ ννᾶβ τῆς οτίϑὶβ : ψηδὶ 
ἈϊΠετῖο πον παὰ ἀεϑκίγεά (ν. 16, 18, νἱὶ. 
32, Χ. 30) ἴπεγ πον ἀειεγπιϊηςά ἰπ σουης!. 
πτν ες. 54. ]76βὺ8 δοοογάϊηρυ, ᾿Ἰησοῦς 
οὖν, ποὶ ἴο ρῥτεοίρίϊαια πιδίϊεῖβ, οὐκ ὅτι 
.ον αὐτοῦ, “πο ἰοπρεσ Ψψεῶς δδουϊ 
ΟΡΕΠΪΥ δπιοηρ ἴδε Ϊενν8, νυϊ ἀερασιεά 
ἴπεηςα (ἰ.6., ἔτοπὶ Βεῖμδην οὐ [Ἔσιιβϑῖεπὶ 
δηὰ 18 πεὶρῃρουτῃοοά) ἴο τπ8 σουποΥ 
Ὡεδᾶσ ἴῃς ἀσδβεσὶ (χώραν ἰπ ςοπίγαβξ ἴο ἴδε 
οἶἴγ; ἴῃς ραγιίουΐας ρᾶσὲ Ὀεῖπρ τῆς 
ν ]ἄογηεββ οὔ Βεϊίμανθη, ἃ ἔενν τηΐες 
ποσί -δαβὲ οὗ 7εγιιβα!επι) ἴο ἃ οἱὲν ςα]Ἱ]εὰ 
Ἐρδγαῖπι (πονν Εἰ- αὶ γίθεῖ, δπςοίεπεν 
Ορῆσγδῃ, βεὲ6 ϑη}}᾽ 8 Η ἐσέ. Οεορ., 256, 
352; “Ῥεζοποὰᾶ οὐ ἃ οοπβρίουουβ 
επλίπεπος δηὰ νἱἢ ἂη οχίεηβίνε νίεν, 
«ϊγίεεπ πλεβ ποσί οὗ Τεγυβδ]οση,᾽ 
Ἡεπάεγθοη᾽ 5 Ῥαϊεςέϊπε, Ὁ. εν δηᾷ μετα 
Ης βρεηΐϊ βοσὴδ {ἰπ|6 τυ Η 8 ἀϊδοῖρίςβ"". 

γν. 55-57. Ἤνμων ο7 ἐᾷλε Ῥαξεουεν. 
-τνες. 55. ἣν δὲ... ἑαντούς. ““Νον 



51---57). ΧΙ]. 1--- 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 8ος 

56. ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ 
ἑστηκότες, “Τί δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; ̓ 
57. Δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὴν, 
ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστι, μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 

ΧΙ]. τ. Ὁ ΟΥΝ Ἰησοῦς "πρὸ δξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἷς « Απιοε Ι. :. 
Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκὼς,2 ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 

4Μες.χν. 
36. 

2. " ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει" ὁ δὲ» Ῥκα. ν. σ. 
Λάζαρος εἷς ἣν τῶν συνανακειμένων ὃ αὐτῷ. 

ε νἱ. «1. 
3. Ἢ οὖν Μαρία ᾿ 

λαβοῦσα “λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, “ἤλειψε τοὺς ς χίχ. 30. 
πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ὅ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐϑ: 

1 ἐντολὴν ἰπ ΑὉΙ, ἰξ, νυ]ᾳ., εἴς. ; ἐντολας ἰπ 838 1. 

3 τεθνηκὼς οτηϊξίεά Ὀγ ΤΊΟΝΝ. ΗΕ. ἢ ΜΜΒΙΧ. ΤΕ, ἰπ ΑΌΙΓΔ. Τα ψοσάϑ8 
δᾶνο βοπηβ ἀρρεάσαηςς οἵ ἃ ρι]088 ἴοσ ρτεᾶῖεσ ρεσβρίου τυ. 

8 ἀαγακειμένων σὺν ἰπ ΦΑΒΌΙΠΠ. 

τῆς Ῥάββονες οὗ ἴδε [εν νγὰ8 δὲ πδηᾶ, 
δ πΊΔΩΥ Μαηξ ὕὉρ ἴο Ϊ]εγυβαίεπι οἂἱ οὗ 
δε σου ΠΕ Ὀθέογα ἴῃς Ῥάββονεσ ἴο ρυσί ἐν 
τῃεπιβεῖνεβ." ΟἿ χνιϊ. 28, Ν πι. ἰχ. 10, 
2 Οἤζοη. χχχ. 17. ϑοηθ ρυγίβοδίίοπβ 
τεαυϊγεὰ ἃ ννεςεκ, οἴδειβ ςοπβίβδιεὰ οὐ 
οὗ βῃανίηρ ἴτε πεδὰ δηὰ τνδβῃίηρ ἴῃς 
οἰοῖδεβ. ἔξε Τἱεδιίοοι ἐπ ἰοο.---Ν εἰ. 56. 
ἐζήτουν... ἑορτήν; |]ε8ι8 ννἃ8 οπς 
ταδίῃ τορὶς οὗ οοηνεγβδίίοπ δπηοηρ ἴμο86 
ΠΟ βίοοά δϑουῖ ἴῃ ρτοὺρβ ἴῃ τῆς Τεπιρὶε 
ἤδη (Πεὶς Ῥυπροβεοαε μδὰ Ὀδεὴ ροῖ 
Ἑῆτου σα ; δπὰ τῆς ομίεῖ ροϊηὶ ἀϊδουββεὰ 
νᾶ8 Πεῖπε Ηδ ψουϊά ἀρρεῶσ αἱ {π|8 
{εαϑῖ. ΟἿ. νἱϊ. 1ο0-13.--ονεσ. 57. Τμεσα 
ΜΝ 88 τοοπῇ ἴοσ ἀϊβεγεπος οὗ ορὶπίοη, ἴοσ 
Δεδώκεισαν . .. αὐτόν, “τῆς δαηῃμεάτί πι 
μιαά ἰβευεά ἰπηδίγυςιίοηβ παῖ ἢ ΔπΥ Κπανν 
τνῆεῖο Ηδ ννᾶβ δε βῃουϊὰ ἱπιϊπηαῖς [Πἰ8, 
τδαῖ ἴΠ6Ὺ τιὶρῃς ἀγγεβὲ ΗἸ π᾿". 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΙ].---ννν. 1-ἰ1. έσης ἐρε- 
δαϊνιεὰ ἐπ ἐδε ἰουε ὁ Ηἰς ἱπέϊηναἐό5.---- 
νεῖ. 1. ὋὉ οὖν ᾿Ιησοῦς. . . Βηθανίαν. 
οὖν (ΔΚ68 0.8 ὉΔοῖκ ἴο χί. 55; ἴῃ Ῥδββονεῦ 
Ῥείη δὲ βαπά, }εϑ8 ἱπεγείογε σδπιε ἴὸ 
Βειῖῃδηγ.---πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, 
ποῖ, 28 Νυϊραῖς, “ δηΐε εχ ἀϊεβ Ῥάβοβδε,᾽ 
Ῥυξ τυἱτἢ Β6Ζὰ “' βὸχ ἀπε Ῥάβοδῃδ ἀΐθῦυβ᾽". 
80 Απι08 ἱ. 1, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ. 
]οβερῆυβ, Αμέϊᾳφ., χν. 14, πρὸ μιᾶς 
ἡμέρας τῆς ἑορτῆς. ΟΙΠΕΙ ΕΧΔΠΊρΡΪε5 ἰπ 
Κυρκε Σ . 18, χχί. 8, ἀπὰ δεὲ δ εγες Κ΄ 8 
ϑέγνιο Ογαξοι5, Ὁ. 81. ϑ8χ ἄδυβ Ὀείοτες 
τε Ῥάββονοῖ ργοῦδὈΪυ πιεδηβ [πε Βα δι ἢ 
Ὀείοτε Ηἰβ ἀεαῖῃ. ἀοοογάϊηρ ἴο [ομη 
]εβὺ8 ἀϊεά οἡ Ἐτίδαν, δὰ βἰχ ἀδγβ Ὀείοτε 
παι ψουϊὰ ὃ6 4 ϑαρθαῖῃ. Βυΐῖ ἰξ 18 
ἀϊθῆουϊε το ἀβοογίδίπ ἢ Ἔχδοίηεββ νῃδὶ 
ἄδυ ἰδ ἱπίεπάεἃ. Βεῖπδην ἰβ πον ἀε- 
βου υεὰ 88 τῆς ρίδοε ὅπκον ἦν Λάζαρος ὃ 

τεθνηκώς. ΤΠΐβ ἀεεογίριίοη ἰβ ψίνεη ἴο 
Ἔχρίδίη ννπδὶ ἔο]οννβ.--τνογ. 2. ἐποίησαν 
“ον αὐτῷ. ἐποίησαν ἰ8 ἴπε ἱπάαῆηϊτα 
ἴυγαὶ : “ἴμεν πιδάς Ηἰπι᾽" ἃ βυρρεῖ; 
ἵπνον, ογ ίπδιν ΔωΥ τηδδὶ, οᾶπ)ς ἴο Ὀ6 

υδεὰ ἱπνδιίδὺϊΥ οἵὗὁἩ [6 δνεηίηρ τηεϑὶ.-- 
καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ““ἀπὰ Ματῖῃᾶ 
νναϊϊεά δὲ ιδ0ϊ]ε," ψῆῖοῇ νὰ8 Πα 
Ρεου ας ργονίπος (1. χ. 40).--ὃ δὲ 
Λάζαρος... αὐτῷ. ΤΩΐδ ἰδ πιεπτοηεά, 
ποῖ τὸ βῆον ἴῃδὲ 1, ΑΖαγιβ νγὰ8 811}1 δἱἵνα 
δηὰ νγεἱ], θὰξ Ὀδσαυβα ἴῃς ἔδαβὲ γὰ8 ποῖ 
ἵπ δίβ πουβθ Ῥυϊ ἰπ παῖ οὗ δίπιοη ἴπ8 
Ἰερεγ (ΜΚ. χίν. 3, Μι. χχνί. 6). Ὑμδῖ 
1818 νγαβ πε βδπΊε ἔεδϑβὲ 88 παῖ πχεπιίοηεά 
Ἐγ τ86 ϑγηοριίβιβ ἰβ ἀρράγεηῖ ; ἴῃ ΟΠΙΥῪ 
ἀϊδογερᾶπου οἔδην οοπβεαυεηςε θεΐηρ ἢδὲ 
τδς ϑυπορεῖβεβ βεατῃ ἴο ρἷλςε ἴΒς ἔςαβί ΟὨΪΥ 
ὕνο ἄδγβ Ὀείοσε ἔπε Ῥάββονεσ. Βυΐῖ ΠΟΥ 
ἱπιγοάυςς τῆς ἐεαβὲ ρδγεῃιῃοῖίοα! τὸ 
Ῥγεβεηξ ἰῃς ἱπιπιεάϊδιε ποῖῖνα οἵὁἩ [υ ἀ45᾽ 
δοϊίοη, δηὰ δοςογάϊηρὶν ἀϊβγεραζάὰ βιίγίος 
ςὨτοποΐορν.--νετ. 3. Ἧ οὖν Μαρία. .. 
ὙΠε τηϊγὰ πιεπηθεῖ οὗ Ὡς Βεῖμδην ΓΑΓΠΥ 
ἌΡΡεδζβ αἷβο ἰη σβαγαοίοσ, λαβοῦσα λίτραν 
μύρου γάρδον πιστικῆς πολυτίμον. 
ίτρα (1,4ἰ. “Ὁγα), 186 υηΐς οὗ ψεῖρῃὲ 

ἰπ ἰῃς Εοπιδὴ οπιρίγα, δ᾽ ἐρμ ν ονοσ 
εἰενεπ ουηςεβ ἀνοίτἀιυροὶΒ. μύρον (ἔτοπι 
μύρω, ἴο ἰτίοκῖα, οὐ ἔτοπὶ μύρρα, πιγτΓ, 
πε γυῖςα οὗ τὴς Αταδίδῃ τγτγιῖθ) 18. ΔΎ 
υἀηρυεπῖ, τῆοτα ςΟΚΕΥ δηὰ Ἰυχυτίουβ ἴμὯπ 
ἴῃς οτάϊηαγν ἔλαιον. ΟΥ̓ ΓΚ. νἱϊ. 46, 
δηά Ττεηοῖ, ϑγηοηγηις. γάρδος, “ἴῃ 
᾿ιεδά οἵ βρίκε οὗ ἃ ἔγαρταπεὲ Ἐδβὲ [πάϊδῃ 
Ρίαπε θεϊοηρίπες ἴο τῃε ρεπυβ Μαίεγίαπα, 
ΨΠΙΟΙ γίε!ἀ8. ἃ Ἰυΐςς οὗ ἀεϊϊςίουΒ οἄους 
ΨΒΙΟἢ ἴΠ6 ἀποίεηῖβ υδεά ἰη ἴῃ ργεραγδιίοῃ 
οἱ ἃ τηοϑβὲ ργεοίουβ οἰπιπιεπὲ ἢ. δγεῖ. 
πιστικῆς 18 δοπιειπιε8 ἀετίνεἀ ίτοπΣ 



8οό ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙΙ. 

ε ΝΒ ἐκ ἡ δὲ οἰκία " ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρους 4. λέγει οὖν εἷς ἐκ 
δετῖε ΟὨΪΥ. 

᾿τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν 
ΜΚ, χίν. 5. παραδιδόναι, 5. “Διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη ᾿ τριακοσίων 
ἘΠῚ 9. δηναρίων, καὶ ἐδόθη πτωχοῖς ; ̓ ᾿ 

2 

6. Εἶπε δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι " περὶ 

τατος, τῶν πτωχῶν 5 ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ " γλωσσόκομον 

πίστις, ἀη ἃ τεηἀδετοά “ ρεπυΐης,᾽" ᾿ 
δόκιμος. Τδυδ ΕυεΠυτηΐυδβ, ἀκράτον καὶ 
καταπεπιστενμένης εἰς κι , 1- 
δἀαυϊεταιθὰ δηὰ ρσυδγαπιεεά ρυσθ. Βυῖ 
πιστός ἰβΒ ἴδε οοτηπιοη ίοσῃ; οἵ 
Θηρικλέους πιστὸν τέκνον, ΤΠΕΟΡοπΠΊΡ. 
ἴῃ Οονι. Εἔγαρ. ϑοῖὴς βυρροβε ἵξ ἰη- 
ἀϊοδίθβ ἴπΠ6 πᾶπης οὗ ἴπε ρίαςς ννῆεγε ἴδε 
πατὰ ννᾶβ οδίδίπεά. Τῆυβ Αὐυρυβδιίπε: 
“Ουοά «αἱξ “ Ρίβειοὶ,᾿ ἰοουπὶ δἰίᾳιεπὶ 
οτεάειε ἀδδαταυβ, ὑπ πος ογαΐ υη- 
δυεηίαπι ῥγειοβαπι", ΒΘ πεῖ βοπης 
τροάδγῃ βομοίαγ ἀεγίνε ἰϊ ἔσοπι Ορἱ5 (56. 
Ορίβεκε), α Βαδγίοπίδη ἴονῃ. [πὸ ἴῃς 
Οἰαςεἰεαὶ Κευΐεευ ([υἱγ, 1890) Μτ. Βεπηεῖς 
βυρρεβῖθ (δαῖ ιτἴ 5βῃουϊὰ ὃ6 νντίξει 
πιστακῆς, δηὰά [Παϊ ἰΐ τείειβ ἴο ἴδε 
Ριςίαεία Τενεδὲπ δες, ΜΙ ΔΙΟἢ στον ἰπ 
Ογρσγυβ, σὉμῖοβ, ἀπά Ῥαϊεβιίπε, ἀπά γίε! 8 
ἃ τυτρεητίπε ἱπ δυο ἱποοπβίἀεγαθϊε 
ηὐδπείεῖιεβ 88 ἴο ὃς ΝΈΤΥ ςοβϊγ. ΤΣ 
ψνοσγά ἰβ πιοβὲ (}}ν ἀϊβουδββεὰ ὃν Ετι ζβοῆα 
οη ΜΚ. χίν. 3, 0 ἀριι68 δὲ ρτεδῖ ]εη 
δινὰ νυ πιο ἢ Ἰεαγηϊηρ ἴοσ ἴπε τηεαπιηρ 
“ ἀτίη καθϑὶς ἡ... Ηδε συοίεβ ΑἸΠεηδεὺβ ἴῃ 
ΡῬτοοῦ τπᾶὲ βογὴς οἰπίπηθηϊβ ὑγεσα ἀἄγιηκ, 
πιχεά ϑ ἢ ᾿νῖπα. πιστός ἰ8 1πε ννοτὰ 
σοτηπιοιν υϑεὰ ἴοτ “ΡοΙ80]6,᾽" 28 ἴῃ 
Αδβοῦ., Ῥγοββη. ψιὲμοί., 480, νῆεις 
Ῥιογηείμθιβ βᾶγβ πη δαά πὸ ἀεΐεηςα 
ραῖπδὲ ἀΐβελβε οὔτε βρώσιμον, οὐ 
χριστὸν, οὔτε πιστόν. Απά ἘτίτΖβοῃς 
Βοϊάβ ταὶ ψῃῖῈ πιστός πηιεδλπβ “ 4υΐ 
διδΪ ροῖεδι," πιστικός πιεᾶπβ “ αυἱ 
ἔλοϊϊς δἰδὶ ροίεβι ", Τῆς ψεῖρῃς δηὰ 
πδῖυτα οὗ τῇς οἰπίπηεπι τε βρεοϊβεὰ ἴοὸ 
εἶνε ἴοτες ἴἰο πε δάδεά πολντίμον ; 5εε 
νεγ, 5.-τ-ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, 
Μι. δηὰ ΜΚ. βὰν “τῆς πεδά,᾽" νῃϊςοἢ ννὰ8 
τῆς τῆοτα πδίυγαὶ Ὀαϊ [688 βἰσπίβοδηῖ, δηά 
ἷπ τῆς οἰτουτηβίδηςεβ 1688 ςοηνεηϊεηξ, 
τιοάς οἵ ἀϊβροβίηρ οἵ ἴδε οἰπίγῃεηί.--- 
καὶ ἐξέμαξε. .. αὐτοῦ, "“ἀηὰ νψὶρεά 
Ηἰβ8 ἔδει ἢ Βεγ Παῖς". ἩΗο]εζπιδηῃ 
τη κβ τπ|8 δῃ ἰπίδ οἱ του σοτηδί πδιίοη 
οἵ ΜΚ. χίν. 3 ἀπά 1Κ. νἱΐ, 38 ; ἱπέε!οἰϊου 8 
δδοδῦβε ἴπς δηποἰπεϊηρ οὗ ἴῃς ἔεεϊ νυ οἢ 
Ψ 25 ἀρργορτίδιβ ἱπ τῆς πυπ)θ]εὰ ρεπίϊοπὶ 
Μ»͵8 ποῖ 80 ἰῃ Μδγγυ᾽β οᾶβδε; δηά τῃς ἀγυ- 
ἰὴρ ψἱ Ποῦ δὶς Ὡς ἢ τνᾶ58. δυϊδο]α 
Ψἤετε ἴθδι8 πδὰ ζΖᾺ]]1εἢ τνᾶ8 υπδυϊδδῖε 
ψνἤεγε δηοϊπείϊηρ πδά ἴδκεη ρίαςε, ἴοσ 
τῆς ἀπρυδηὶ βῃουὰ ἢδνα Ὀδεη αἱϊοινεὰ 
το τεπιδίη. ΤὨΐβ, ποννενοσ, ἰ5 ἰηίδ! οἴου 8 

στ εἰςΐβπι. [π᾿ Ατιβίορῃ., Ῥαδῤς, δο7, δα 
πῃ ἰλβή Δηοίπίβ ἢεσ ἐδίμεγ᾽β δεῖ : ἧ 
θνγάτηρ. .. τὼ πόδ' ἀλείφῃ; πὰ [ἰξ, 
85 Ἐτί Ζβοῆς βυρροβεβ, ἴῃε οἰπίπιεπὶ ""Ὧ5 
Ἰφυϊά, {ποτὰ 8 ποι πίπρ ἱπαρρτγορσγίαϊς θὰς 
δε τενεῖβς ἱπ τῆς τἱρίηρ ἢ ἀπὲ Παῖς. 
---ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ 
υροῦ, αἴ οῇςε ατἰγδοιίπρ διϊεηῖοη ἀπά 
ἱγαυὶπρ ἴῃς σοβεπε55 οἵ τῆς οβετγίηνσ. 

--Υ̓εσ. 4. επος ἰδς οὖν ἰπ νες. 4. 
λέγει οὖν εἷς... πτωχοῖς ; “οης οὗ 
Ηΐ8 ἀϊεςῖρίεβ. Μαίιπενν (χχνϊ. δ) ἰεαᾶνεβ 
41} ι(ε ἀϊδβοῖρῖεβ ὑπάοσ τῆς τεργοαςῆ, 
ΨΒίοἢ ]οδη ἰγαπδἔογβ τὸ [υἀλ5 δος. Οἱ 
τῆς ἀεβίρπαιίοη οὐ [υὰλ8 ες χυὶ. τι. 
Μνεβίοοιεϊ, βονανεσ, ἢ ἃ Παγπιηἰ ςην 
τεπάδπου, βαυ8 “ [υάδλ8 εχργεββεεὰ ννπδὲ 
Οἴμεῖβ ἔεἰς "Ὁ. Βυΐξ τ ϊ8 ἰβ σοπισδάϊοιεὰ 
ὉΥ {πε πιοῖϊνε ΨὨὶο ἢ ]ο η ἀβογὶδες ἰὸ 
υάδλθ, νεῖ. 6.--Διατί. .. δηναρίων. 
Ὥγεθ πυπάτεά ἀδηδγὶὶ τνουϊὰ εαυ8] ἃ 

ἀδγ Ἰαδουγετ᾽β 'νᾶσε ἔοσ ομὲ ὑδᾶσ.--- εσ. 
6. Εἶπε δὲ τοῦτο... ἐβάσταζεν. "" ΤῊϊς 
ἴα 5αἱά, ποὶ Ὀδοδιςς ἣς οςαγεά ἔογ ἴῃς 
Ῥοοτ, ὃυῖ Ὀεσδυβεα ἢ6 ννᾶβ ἃ τῃϊςῖ"" 
Βείοσε ]οδπ οου]ὰ τλᾶκε 1815 δοσυδατίοη, 
δε τυϑὲ ἢᾶνε δά ρτοοῖ; ἢον οὔ ψῆεῃ 
νε ἄο ποῖ Κπονν. Βυϊ τῆς πεχὶ οἴδυβοβ, 
Ῥεΐης ἱπ ἐπε ἱπιρεγίεςϊ, ἱπιρὶν τπᾶὲ δϊ5 
Ρ᾽Πετίηρ ινὰβ Ὠδοίτυδὶ.---τὸ γλωσσόκομον, 
“ἴῃς ὈΔρ,᾽ Ὀεῖῖος “τῆς ρυζγβς,᾽ οἵ ““Ὀοχ,᾽" 
“Ἰοσυΐοβ μαῦεηβ,᾽᾿ Νυραῖς. [πε ἔοστη 
λωσσοκομεῖον (᾿ς ἢ ῬὨΓΥπίοπυ8 ἀε- 

οἶδγεβ ἴο δε τῃε ρσορεζσ ίογπι, βες Ευϊμες- 
ἴοτά, ρ. 181) ἴδε ψογὰ οζουγβ ἱπ τῃε 
Βαεελμαθ οἵ Τ γβίρρυβ ἴο ἀεηοῖδ ἃ ςδϑς ἔος 
δοΙϊάϊηρ τῆς ἴοῆρυε ρίεςεβ οὔ πιυβῖςδ] 
ἰῃβίσυπχεηῖβ (γλῶσσαι, κομέω.. Ηεπος 
ἰξ σάπια ἴο Ὀ6 υϑεὰ οὗ Δηγν Ὀοχ, οπεβὲ, οσ 
οοῆες. [τ ϑερῖ. ἰξ ὀσουγϑ ἴῃ 2 54π|. νἱ. 
τι ((οάά. Α, 247, δηὰ Α4ι}14) οἵ τπε Ατῖς 
οὗ τῆς Ιμογά ; ἰῃ 2 Οβτζοη. χχίν. 8 οὗ ἴῃς 
οδεβὲ ἔοσ ςο]]εςείοηβ ἰῃ τῆς Τεπιρὶς. ΤῊΣ 
ομεβὲ ἢδά ἃ Ποῖς ἴῃ ἴῃς [1ὰ, ἀπὰ τπε ρεορῖς 
ςδβῖ ἴῃ (ἐνέβαλον, ς΄, τὰ βαλλόμενα Πετε) 
τπεῖγ σοηπιγιθυτίοηβ. (Ευγίπες βεε Ηδῖςξ, 
Ἐσθαγς ἐπ Βιδιίίεαὶ Ογεεᾷ, Ρ. 42, απὰ 
Εἰε! 8 Οὐΐμηι Νογυῖε., 68.)---τὰ βαλλό- 
μενα ἐβάσταζε. Τὴῆὴε ἘΝΝ. τεπᾶεσε 
ΦΊΟΟΚ ΔΑΥ Πα ἵνᾶβ ρυΐϊ δετγεῖῃ "", 
Οετγίδίηϊνυ, ἴο βὰν ἴδαι [υάδ8 δὰ ἐδε 
ΤΑΌΠΟΥ Ὁοχ δηὰ οδιτίεὰ ψ πὶ 85 ρΡυῖ 
τῃοτγοίη ἰ8 ἦδὲ δηά ἰδυϊοϊορὶςαὶ. Απὰ εξαι 
ἐβάσταζεν οδη ὕεᾶγ {πε βεπβε οἵ “ἴδκε 
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εἶχε, καὶ; τὰ βαλλόμενα ' ἐβάσταζεν. 
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ἡ. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ἰησοῦς, ἱ χχ. 15. 
ΚὐὔΆφες αὐτήν εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν “1 χ. 48. Μι. 

αὐτό. 8. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ " ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ κ 8εε Εἶτα 
πάντοτε ἔχετε.᾿᾿ 

9. Ἔγνω οὖν ὄχλος ὃ πολὺς ἐκ τῶν 

τοχ, στα». 
Ρ. 63. 

᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ' ἐστι. καὶ! ἱ. 40. 

ἦλθον " οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν τὸ χί. 52. 
ἔγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς, "ἵνα καὶ τὸν η Βυτίου, 
Λάζαρον ἀποκτείνωσιν "11. ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων, 
καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 

1 Ἐὸσ ειχε; και ΒΌ 33 τεδά εχων. 

50ΤΕ. ἴπ ΑἸΓΔ ; ινα ([πδετιεὰ δες αντην)ὴ. . . τῇ ση ἴῃ Μ ΒΌΧΙ, 33, ἴξς νυ]ς. 
Αερυρῖ. ἄσπ. αοῖΒ. 80 ΤΙΝ ΗΕ. ΤΕ. εἶνεβ 86 βόϊεας ταεδηίηνς ; (Βε αἰ συν 
ἰηνιτεὰ αἰϊεγαϊίοη. 

8᾽ΜΒ᾽Ὶ, ἱπβεσῖ ὁ; δάἀοριεὰ ὃγ ΤΊΟΝΝ. Η.Ε. 

ΥΆΥ ᾽" ΟΣ “τηᾶκα ἀὐνᾶν ἢ ᾽ 8 Βεγοπά 
ἀϊβριῖθ. ΤῊΘ ρδββαρεβ οἰϊεὰ Ὁγ Κγρκε 
δὰ Εἰεϊάὰ (ϑορῇ., ῥῬλεϊοεί., ττὸῦβ ; 
7΄Ὀβερῆιβ, Απέϊᾳ., ἰχ. 2; Ὀίορ., Γαεγί,, 
ἵν. 59) ρτονς τῃδῖ ἰξ ννὰβ υϑεὰ οὗ “ τδκίῃ 
ἌΝΝΑΥ ὉΥ 5ῖ6 δῖ" οὕ “" ρυτ]οἱηπρ "᾿; δη. 
φ τῆς υ86 οὗ φέρειν ἰπ Ευτ., Ηεε., 792. 

ἰάΔε11 δπά ϑοοῖξ δρεΐν σοσῆρασε ἴῃς 
ϑοοῖβ υδὲ οὗ “118. τπ “ οδῖι]6-Πππρ ᾿ἢ 
δηὰ 80 ἔοσίἢ. Μδϑῖν ἴουπᾶ ἃ ργοπιρὶ 
οδαπιρίοη ἱπ [εβ88: Ἄφες αὐτήν, “1εῖ 
Πα δἷοπε", Ἐ1Ν. τεπάειβ: “ϑυῆες 
ΕΓ ἴο Καὲρ ἰξ δραίηβί τῆς ἄδυ οἵ ΤΩ 
δυγγίηρ"; δπὰ ἱπ τιδιρίπ : “1νεἰ ΠαΣ 
Δίοπα: ἐέ τας ἴῃδὲ 5886 τηϊρῃς Κεερ ἴτ᾽". 
Τῆῖθ Νν εβίοοιξ υπάεγβίδπάβ 45 πιθδπίπρ 
ἐβυθει μὲσ ἴο Κααρ ἰϊ--- ἢ 8 νὰ5 πεν ρυτ- 
Ῥοβε, δηὰ ἰεῖ ἴξ ποὲ Ὀς ἀϊδβιυγθεά---ἴος 
ΤΥ Ῥγαραγαδίϊΐοη ἔοσ δυγίαὶ"", Βυὲ, πΠον- 
ἐνεῦ ᾿νε υπἀετβίδηὰ ἱξ, ἔπετε 8 ἃ ρα! ραδὶς 
ΔὈβυγαάϊον ἴῃ οὐ Γοτά 5 σεαυεβηρ {παῖ 
ψῖοἢ Πδὰ αἰγεδάγ θεεπ ρουγεὰ ουὲ ἴο Ὀ6 
Κερὶ ἴοσ Ηἰβ δυγίαὶ. Οπ {πε οἴποσ μδηά, 
ἰξ τε τεδάϊπρ οὗ Α δἀοριεὰ ἰῃ Τ. Ε. 
τετήρηκεν ννᾶβ ἴπε οτἱρίηδὶ γεδάϊηρ, ἰΐ 
ταῖσι παῖαγδ!ν θὲ αἱιεγεὰ οὐνπρ ἴὸ (Π8 
Βοιθ6᾽ 5 ἱπαδι]Υ ἴο ρεγοεῖνα πον {Π|8 
λυ οἵ δποϊπιίηρ οουϊὰ ὃὈς οα!εὰ τῆς 
λυ οὗ Ηἱβ ἐνταφιασμός, δΔηὰ πον πὸ 
οἰπίπιεπί οουἹά δε 5δ: ἃ το πᾶνε Ὀεεη Κερῖ 
11 τῆδὲ αν (οἷ Εἰεϊά, Οὐΐμρι Νοννΐς., Ὁ. 
69). τετήρηκε 8 ορροβεά ἰο ἐπράθη 
(νογ. 5); δὴε μαὰ ποῖ βοϊά, θυῖ Κερὶ ἰϊ; 
8δηά β8ῆςε Καρί ἴΐτ, ρεπαρβ ὑποοηβοίουβὶυ, 
δραϊηβδὲ {πὲ ἄδυ οὗ Ηἰβ δηϊοσηπηθηξ οσ 
Ῥιεραγαιίίοῃ ἴοσ δυτγίαὶ, ἐνταφιασμός 18 
ταῖπεσ τῆς ργερασζαιίοη ἴοσ Ὀυσγίαὶ ἐπδη ἴῃς 
δοῖυ δ] ἱπιεστηεηῖ, Μιὲα4ε εβρεοίδ!ν Κυρκα 
ου ΜΚ. χίν. 8. ΤῊΐβ ἀποϊπιὶπρ νγὰ8 Η 8 
ἔγυς ΘΠ) Αἰπιπρ. Μαγνβ ἰονε ννᾶβ σα - 
Ῥιεδβεπίδιϊνε οὗ τ ἴονε οὗ Η!5 ἱπεϊπηδίς 

αἰεπβ ἰπ νῆοβα ἰογαῖ δἰεςιίοη Ηδ ννβ8 
οὐ αἰπιθά 8ὸ ἐπὶ Ηἰβ τηετηοσυ οουϊὰ 
Πανοσ ἀἴ6. Τα βἰρηϊβοδηος οἵ τδς ἰπ- 
οἱἰάεπε 1168. Ῥσεοίβεὶυ ἴῃ τηΐβ, [παῖ Μδγυ᾿β 
δοιίοη ἰ8 ἴῃς δνϊάεπος (πὶ ]εβὰβ τῇδ 
ΠΟΝ ἀϊε, πανίπρ αἰγεδάν ἔουπὰ δὴ δη- 
ἀυσίπρ ρἷαςε ἔοσ ΗΪπηβεὶξ ἴῃ {πε τερασά οὗ 
ΗΙ8 {τἰεηάβ. [τ 18 ροββίδὶες ταὶ ΜδγΥ 
Πεσβοὶ, ἐπ! ρῃϊοπεά ὉγῪ Ποῦ ἰονε, μβαά ἃ 
Ῥγεβεητίτηεηϊ δε [Π18 ννᾶ8 ἴῃς 1δϑὲ ἐγίδαις 
86 οουἱὰ ἀνοῖ ΡΥ πεῖ [,οτά.--- ες. 8. 
ΑΒ ἔοσ [υἀδ8᾽ δυρρεβίίοη, Ης ἀΐδβροβεβ οὗ 
ἴτ, τοὺς πτωχοὺς... ἔχετε. “Εος ἴῃε 
ῬοοΓ γε ἤᾶνα δἰνναυβ ἢ γου," δηὰ 
ἜνΕΓῪ ἄδν, τποτγείοσε, βᾶνα ορρογίυπείε 
οὗ οσοπΒίἀογίηρ δπὰ σα] ονίπρ {Π6πὶ, “ δυϊ 
τὴς γε πᾶνε ποῖ δἰνναγβ," δπὰ τπεγείογε 
1818 ἀρρδάγεηξ εχίγσανδρδποαθ, Ὀδίηρ οςοᾶ- 
βἰοῃδὶ οηἶν, ἢ πᾶ }υϑι Βοδιίοπ. Οςςσαβίομδιὶ 
ἸΑνίβῃ εχρεηάϊετυγε οὐ {τ᾿επάς ἰ8 ᾿υδιϊπεὰ 
ὈΥ οοπεϊπυουβ ἐχρεηάϊατο οα τῇς γϑδὶ 
περεβϑιτίεβ οὗ {πε ροοσ.--- εγ, 9. Ἔγνω 
οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιονδαίων. “Α 
δίεαὶ οτοννὰ οὗ ἴῃς [ενν8᾽"; ὄχλος ἰδ 
ΒΘΠΟΓΑΙΪΥ υϑεὰ ὃν [οἤπη ἰπ οοπίγαβὶ τὸ 
ἴῃς 1Θλν 5 ἢ δυϊποσίεῖεβ, πὰ ἘΝ. τεηθσβ 
“μ6. σοπηπηοη Ρεορῖε". ΔΥΠεη εἶταν 
Κπὸν τπδὲ [εβὰ8 ννὰβ ἰῃ Βεῖμδηυ ἔδοΥ 
Μεπὶ ουϊ ἔτοπὶ [Θσυ Βα] ς πὶ ἴΟ δεε Ηττὰ δηά 
1μἀζατυβ: δὴ Θδϑιὶν δοοεββιῦϊε δπὰ υη- 
ἀουδιεὰ δεηβαιίίΐου. ὙὍὙ88 ταδυΐϊς ννᾶ8 
παι πλὴν οὗ πε [εἰνβ, ου ἰάδεπιε γί πρ 
1 Ἀζᾶτυβ, θεϊενθὰ οἡ [6518. Αςοογάϊηρὶν 
ἐβουλεύσαντο. .. ἀποκτείνωσιν. Τῆς 
δἰ ρὮ ρείεβίβ, θείην ϑαάδάυςεεβ, οουἱά ποῖ 
Ὅεᾶσ ἴο ἢᾶνε ἰῃ {πεῖς πεὶρῃρουτῃοοά ἃ 
ἣ1ἰνίπρ ννϊπ688 ἴο τῆς ροΒβι ὉΠ ὴ Υ οὗ |ἰνὶπα 
τπτου ἢ ἀκα, ἀπά ἃ ροννεγῆι] [ΕΒ ΟΩΥ 
ἴο ἴῃε ροννεσ οὗ [εβι8. Απά 80, ἴο ργενεηῖ 
ἴῃς ρεορίβ δεϊϊενίπρ οἡ 7688, ἴποῪ τηδάβ 
τῆς πιοῃβίγοιιβ ὑσοόροβαὶ ἴο ρυῖΐ 1, ἀζάγυδ, 
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12. Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτὴν, ἀκού- 
σαντες ὅτι ἔρχεται ὁ ἸΙησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 13. ἔλαβον τὸ 
βαΐα τῶν φοινίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον,; 

ὁ Ῥε. εχνί!!. “ὁ ὭὯσαννά " εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς 

τὰ τοῦ Ἰσραήλ.᾽ 14. Εὐρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον, ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτὸ, 
Ῥ ΖοΙΣ. Ια. καθώς ἐστι " γεγραμμένον, 15. “Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών - ἰδοὺ, ὁ 

βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.᾽ 

οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ “ τὸ πρῶτον - ἀλλ᾽ ὅτε " ἐδοξάσθη ὁ 
Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ 

16. ταῦτα δὲ 

ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 17. ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτε 
ΔΎΕΣ.Σ. 

Ὁ φκρανγαῖζον ἰπ  ΒΡΌΙ,. 

ἂπ ἐπθγεῖγ ἱπηοσεηξ ρεζβοη, (ὁ ἀεδιδ. 
Ιῃ Μααν ]οῆπ πᾶβ βῇονῃ ἴδῃ ἀπά 
ἀενοιίοη δὲ μεῖγ τίρεβε : ἴῃ ἘΠ18 ἀθν} 88 
Ῥιοροβαὶ τς οδάυγδου οὗ υπρεϊϊεῖ ἰ8 
ἐχῃιρίτεά ἴῃ [8 ἐχίσεπιε ἔοσπι. 

νν. 12-:ι90. Τὰε ἐγίμνιῤλαὶ ἐμέγν ἱπίο 
ϑεγμϑαίεηι.---- τ. τ2. Τῇ ἐπαύριον, ἱ.6., 
τΟΌΔΟΪΥ οὐ ϑυπάδν, οδἱεὰά Ῥαὶπὶ 

ξυπάαν ἰπ τῆς Ομυτοῦ γεᾶγ [κυριακὴ 
τῶν βαΐων, ἀοπιῖίπίοα ραἰϊπιδγυπι, οσ, ἴῃ 
ζατηΐῖβ ρα πηᾶγυτ). Εὐθὺ ἀδγβ Ὀεΐογε 
ἴὰς Ῥάββονεσ ἴπ6 [6 ν8 ννεσα τεαυϊγεὰ ἴὸ 
δβείεςϊ ἃ ἰἸατηῦ ἴος τῆς ἔεαβι.---ὄχλος πολὺς 
ὃ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτὴν, ἀπὰ τπετείοτε ποῖ 
7ετυβαϊεπιεβ, ἀκούσαντες. . . ἔλαβον 
τὰ βαΐα τῶν φοινίκων “τοοκ ἴΠε ἴτοπάβ 
οἵ τῇς ρδἰπιβ,"" ἐΐλδφ ραὶπὶβ ννῖσ ἢ ἜνεσῪ 
οἷς Κπενν 848 στον πρὶ οα ἴπε τοδὰ ἤἔγογῃ 
]ετυβαίετα ἴο Βείπαηγ. Τῆε βαΐα (ἔτοτα 
Οορείο βαι) ννετε γεοορτιϊβεά ἃ8 βυῃ}θ 18 οὗἁ 
νἱοΐοσυ οσ γτεὐοϊοίηρ. Οὐ τ Μδος. χιϊ!. σι, 
μετὰ αἰνέσεως καὶ βαΐων. 80 Ῥαιυβαηὶαβ 
(νη. 48), ἐς δὲ τὴν δεξιάν ἐστι καὶ 
πανταχοῦ τῇ γικῶντι ἐστιθέμενος φοινῖξ. 
μὰ Ηονσ., Οάες, 1. ἴ. 5, “Ῥαϊγηδ ποῦ 118 ᾿". 

18 ἀεπιοπδίγαιίοη νγὰ8 εν ἀεπαὶν τῆς 
Σαβυϊε οὗ τεοεπὶ Ὄνθηῖβ, Ἔβρεοίδιν, 88 
διδαιϊιεά ἴῃ νεῖ. 18, οἵ ἴπε ταϊβίης οὗ 
1μΑζατυβ.---ν ες. 13. εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ. 
“« ϑυδϑιαηπεῖνεβ ἀεγίνεά ἔγοπι νεγὺβ ννῃϊ ἢ 
Ὄνεσγηῃ ἃ ἀδιΐνε τε βοπιείπηε8 ζο]] οννεᾶ 
ἔν 118 οαβε, ἱπβίεδὰ οὔ τῆς ογάϊπαγΥ 
δηϊτῖνο." Νίποσ, 264. ὙΠεΥ ἰεῖ πὸ 
ουδὲ 48 ἴο πε πηδαπίηρ οὗ τῆς ἀεπιοη- 

βιγαιϊίοη, ἔκραζον Ὥσαννά. .. ἸΙσραήλ. 
ὝΠεβε ννοσάβ δε (ἌΚθη ἔτοπὶ 8. Ἴχνι. 
25, 26; νντὶἰ[ἴεη 48 ἰἢς Πεάϊςαιίοη Ῥβαίτη 
οὗ ἴδε βεοοηά Τειρίθ. Ὡσαννά ἰΒ τῇς 

Ἡεῦτεν Νὴ3 πλ ἢ “βᾶνε πον". 

Τῆς νογάβ γεσε οτἱ ρίηδ!ν αἀὐάτεββεά ἴὸ 
ΔΡΡγοδοῆίηρ υνοσβῃίρρειβ; δεῖε {ΠῸῪ 
ἀεδίρπαῖς δε Μεββίδῃ; δυὲ ἐπὶ πὸ 

τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ "ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν " 

ταϊβία κε πιρῆξ Ὅς ροββίδίς δβ ἴο ἴδε 
ταβεπΐ σείδγεηοα, 86 Ρἷὶς αὐά, ὃ 
[ασθες τοῦ ᾿Ισραήλ.---Νεῖ. 14. [εδὺ5 

ἵπρ τῆ Παϊ]εὰ ἃ5 κίπρ ὈῪ τδς ρεορῖε, 
εὑρὼν ὀνάριον. . . ὄνον, ἰε., Ηε 
δοςεριεά {πε ποπιᾶρε δηὰ ἀδοϊαγεά Ηϊπι- 
8εἰ Κίῃρ ὈγῪ δάοριϊπρ ἴπς ργεάϊοτίοη οἱ 
Ζεςβ. ἰχ. 9 (νετ. 15), “ Καϊοῖςς φτεδεῖγ, 
Ο ἀδυρπίετ οἱ Ζίοη (χαῖρε σφόδρα ἱπειελὰ 
οΥὗἩ ϑ μὴ φοβοῦ), ρῥτοοϊαίπι ἴξ αἰουά, Ο 
ἀδυρμίες οὗ Τεγυβαίεπι; Ῥεπο] ἃ τδε ἱης 
ἰδ οοπχίπρ ἴο ἴπε6, ᾿ι8ὲ ἀπά βανίηρ, Ης 15 
τοδεκ δπὰ τί ἀϊπρ οἡ ἃ δεδϑβὶ οἵ Ὀυγάεῃ 
δηὰ ἃ γουηρ ἴοαὶ ". Τῆς 5ἰρηίβοδηος οὗ 
ἴδε “4885 18 βῆονῃ ἱπ ννῆαιϊ [0]οννβ: 
“Ἡς 5811 ἀδβίγου τῆς οἱϊιαγίοῖβ οὐὲ οὗ 
Ἐρῆσαίπι δηὰ ἐπε ἤογβε ουὖὲ οὗ ]εγυβαίεπι, 
δηὰ τὰ νναῖ-ονν 5}4}} θὲ υἱἱετῖγ ἄε- 
βίγογθδά : δπὰ ἴπεγὲ 881} Ὀς ἀρυπάδηπςος 
δηὰ ρεᾶςε", ΒΥ τίἀϊηρ ἱπῖο }εγυβαὶθπὶ 
85 κίῃρ Ὀαϊ Οὐ ἂπ 858, ποῖ οὐ ἃ νγᾶῦ ἤοσϑθς, 
Ηε οοηιἰϊπυεά το οἷαίπὶ ἴο δε Μεββίδῃ 
Βαϊ τυ]ηρ ΌῪ δβρίγίτμδὶ ἔοτος ἔοσ βρίγίξυδὶ 
ἐπάβ.--νεσ. 16. Τῆς εἰρηίβοδηςς οὗ 
Ηἰΐβ δοϊϊΐοοη ψ88 ποῖ δὲ ἴπδὲ εἰπε Ρεσ- 
οεἰνεὰ ὃν ἴπε ἀϊδοὶρεβ: ταῦτα... 
πρῶτον, Ὀυϊ ἤδη |ε815 πδά θεεη 
εἰοτῆεά, 1πδῦ ὙΠῸ τεοπηετηδετεά τῆδὲ 
118 πδὰ θεεπ νυ θη σοποογπίηρ Ηΐπι 
«πὰ πὶ τῃ6 ρεορίε μδᾶὰ πιδάς τιῖβ 
ἀετηοπδίσδϊοη ἴῃ Ηἰβ ἕδνουτ, καὶ ταῦτα 
ἐποίησαν αὐτριε νος 17. [ἢ νεῖβεβ 17 
δηά 18 {πΠ|5 ἀεπιοπϑίγαϊίοη ἰ8 σδσθί 
ττδοεὰ ἴο ἴπῸ γαϊβίπρ οὗ 1, ζᾶσιβ: “τῆς 
ογοννὰ ψ Ὡς ψγᾶ85 ἢ Ηἰἱπὶ ψβεη Ης 
Βυπιπιοηεὰ 1, ,4Ζατὺς ἔγοπὶ ἴῃς ἴοταρ, απὰ 
ταἰϊβεὰ "πὶ ἔγοπι ἴῃς ἀεδά, ἐεξεῖθεά [τπδὲ 
Ηςε δαὰά ἀοῃς 50], δᾶ οὐ τΠΐ5 δοςουπὶ 
τε οσοννά ννεπὲ οὔἵ ἴο πιδεῖ Ηἰπὶ, δεοδυβα 
πεν μαὰ πεζά ἢ 15 τεβε πιοην ". ΤΒΟ 
ἀεπιοπϑίγαίίοη ἰβ ἴῃ τεπάεγεὰ ἱπίεϊ- 
1αῖθ]6. [π τῆς ϑγηοριίθιβ ἰξ 8 ὕοῖ 
δεοουηίεὰ ίοτ. Ηδς [8 τεργεβεπιεὰ ὃς 



12---25. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 8ο9 

18. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσε τοῦτο αὐτὸν πε- 
ποιηκέναι τὸ σημεῖον. 10. οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς, ““᾿Θεω- ἵν. το. 

ρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος “ ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν." ἃ Μκ. Ι. το. 
20. Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν " ἀναβαινόντων, ἵνα προσκυνή- ν Ζειξ. χίν. 

σωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ 21. οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ 
Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, “Κύριε, 
θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22. Ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ 
᾿Ανδρέᾳ' καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ. 
23. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο! αὐτοῖς λέγων, ““ Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα 
ἵνα "δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
ἐὰν μὴ ὁ " κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος 

μένει" ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 
ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει 2 αὐτήν καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν 

1 αποκρινεται ἰη ΜΙ ΒΙΧ 33. 

δηιεσίηρ ἴδε οἷν ἢ τῆς ΡΠρτίπβ, πὰ 
ΠΟ τεᾶβοὴ ἰβ δβδβίρπεδ ἴογ ἴπ6 βυδάεπ 
ουΐδθυτβι οὗ ἐεεϊϊηρ. 8:ες ΜΚ. χίὶ. σ, εἴς. 
-τ νεῖ. 19. Τῆς εἤδοϊ οη τῆς ῬΒδτγίβεεβ 
͵θ, 4ἃ8 υϑυΑ], τεοοτάεὰ ὉΥ ]οῆη ; τῆν βαϊά 
Οπς ἴο δποῖδμες, Θεωρεῖτε... ἀπῆλθεν. 
“Ὅο γοὺ 8βε6ὲ ΠΟῪ δαῖρίεββ γοὺ ἃγεν 
ΎΤΠε ννοτά ἰβΒ σοὴης δῆεσς Ηἰπι." Εοσγ ὃ 
κόσμος δες 4 Μδοο. χνὶϊ. 14 ἀπά Ετεπο 
“του ἴα τηοπάς ᾽ν. Εοσ ὀπίσω αὐτοῦ ες 
Δ ϑᾶπι. χν. 13. 

νν. 20.356. Τε Ογεεὰς ἱπφμίνγε ΚῸν 
ϑέεξιις.---Ν ει. 2ο. Ἦσαν δέ τινες Ἕλλη- 
γες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων . .. Απιοηρ 
τῆς Ἄοτοννβ ψγῆο φαπὶδ ὉΡ ἴο "νουβῆϊρ ἰῇ 
τῆς ἔεαβὲ ννεσς βϑογης ασεεκβ; ποῖ Ηδἰεπ- 
ἰδῖ8, θυξ πλδη οὗ ρυγε ατσεεκ εχίσδοιίοη ; 
τοβεϊγίεβ Ὀεϊοπρίηρ ἴο Πεοδρο]ΐβ, (δἱἱ- 
66, ΟΓΥἿ ΒΟΠΊ6 ΟΟὈΠΙΓΥ τόσα σεπΊοια.--- ἐσ. 
21. ι οὖν προσῆλθον ίππῳ, 
“1686 οἀπὶς {πετγοίογε ἴο ῬΠ Πρ," ῥγο- 
ὈΔΟΙΥ Ὀδοαυβα ἴδεν δὰ ἰεασηεὰ δαὶ 6 
Κπονν (πεῖς ἰδηρυαρε; οἵ, 48 ἰπάϊοαιεά ἴῃ 
τῆς δά άϊείοπ, τῷ . . . Γαλιλαίας, Ὀεοδυβα 
ἴδον μαά βεεῆ ἢϊπὶ πὶ 4116. Τπεῖν γθ- 
υεϑὶ ἴο ΡΒΪΠΙρ 48, Κύριε. .. ἰδεῖν. 
“δὲς, ννεὲ ουά δες [Ἵϑὺ8᾽᾽" ; ποῖ πηεσεῖν 
ἴο βες Ηἰπι, ἔίοσ 1π15 ἴπεν Ἄοουἱὰ ἢᾶνα 
τηδηδρεὰ ψἰϊπουὶς {πε αἱά οὗ ἃ ἀϊβεῖρὶε, 
Ῥυξ το ἱπίογνίενν τῆς ρεζβοῃ τερδγάϊης 
φυβοπὶ {ῆεΥ Τουηὰ 411 ΤἜγυιβδ]επὶ σἰπρίηρ. 
ῬὮὨΝῈρΡ ἀοεβ ποῖ ἴακε ἴπῸ δοῖε γεβροηβὶ- 
ἘΠῚ οὗἨ ταὶβ ἱηιγοάυςιίοπ οπα Πἰπιβεῖ, 
Ῥεσᾶυβε, Ββίηςς {Π ΕΥ̓, 48 Αροϑβιὶεβ, Βαά ὕεθη 
[οτυἰάάεη ἴο ζὸ ἴο ἴδε Οεπε!εβ, ΡΒΠΡ 
ταῖς βαρροβε ἐμαὶ [εβ808 τνουἹὰ ἀδοϊπθ 
τὸ 566 ἴπεβε Οτεεκβ. Ηδ ἱδοσγείοσε [6118 
Απάτον (οἷ ἱ. 44; νἱ. 7, 8), Βὶβ ζε!]ονν»- 
τον πβγηδῃ, δηὰ τορεῖβει {Πα Ὺ νεπίυσα ἴῸ 
τῶδκο πον ἴ0 εδὺ8 ἴῃς τεαυεϑι.---νοσ. 

24. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, τ μόες 
ες Βυτ- 

ἴοῃ, 216. 
" Χ νεῖ. τό. 

25. ὁ φιλῶν τὴν γ Μι. χίῃ. 
31. τος. 
χν. 37. 

3 ΤΕ. ἴῃ ΑΌΧ, ἴε, νυϊξ. ; ἀπολλνει ἴῃ 3.81, 33. 

23. ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, 
“ }6ϑὺ8 δηῆβννείβ {πθπὶ,᾽" ἐ.6., τῆς ἔνο 
ἀἰβοίρίεβ, θυῖ ργοδαῦὶν τ86 Οτὔεεκβ πδά 
ςοπῖα ἢ {Πεπὶ ἀπά πεαγὰ τῆς νψνογὰβ: 
᾿Ελήλνθεν ἡ ὧρα ἵνα δοξασθῇ ὃ νἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπον. ἔρχεται ὧρα ἰ5 ἰοἸ]οννεὰ Ὁγ 
ὅτε 'ἴπ ἱν. 21, ν. 25, δΔηὰ ὃγ ἐν ἢ ἰῃ ν. 28. 
Βυτίοῃ (8118 ἴὲ “πε σου ρ  ἐπιδηΐαγυ ̓̓  υ868 
οὗ ἵνα. “ὙΠΕ Πουτ  βοοπῖε {μδῖ ἴπ6 ὅθι οὗ 
Μδη βῃπουϊὰ Ὀς ρἱοτιβεά." Ὀίγεςεγ ἴῃς 
εἰοτγιεαιίοη οὔτε ὅοη οὗ Μδη ογ Μεββίδῃ 
οοπείβιεὰ ἴῃ Ηἰβ δείπρ δοκπον)εάρεα ᾿Ὺ 
τῆβη; δηά (ἢϊβ εαγπεβὲ ἱπαυΐγυ οὐ {ῃς 
Οτεοκβ ννᾶβ ἴῃς ενίάεπος τῃδὲ ΗΒ οἷδί πὶ 
νετε Ρεὶπρ ςοπβίἀεγαὰ δεγοηὰ ἴῃς εἰγοῖα 
οὔτδε } εἰνίβῃ ρεορῖε.---Ν ες. 24. Βυϊβεοοπὰ 
ἴο τε τπουρῆς οὗ Ηἰβ πὶ γοπειηεηΐϊ 48 
Μεββίαϊ. οοπιε8 ἴδ ᾿Ἐπουρῆς οὗ τῆς νὰν 
τοῖς: ἀμὴν... φέρει, “ Ἔχοερὶ ἴῃ 6 σταίη 
οἵ ννῆεαι 1411 ἱπῖο τῆς ρστουπά δηὰ ἀϊΐε, 
1 δι άεβ [5617 δἴοπα; δυῖ {Ὁ 1ξ ἀϊδ, 1 ῬεΔτ8 
τους ἢ ἤγυΐς ", ὙΠε βεεὰ γεδοῆοβ ἰϊ5. 0}]} 
ἃπὰ ργορεσ ἀδνεϊορπιεηὶ ὉΥ Ῥείη βοῇ 
ἐπ ἴῃς στουπὰ ἀπά ἁγίηρ. [δ ἰβ {π|8 ρσο- 
(ε88, ΔΡραγεῃεὶν ἀεδιγυςιίνα, δηὰ νι ἢ 
(8118 ἴοσ δἰ1ἢ ἴῃ ἴδ βονγεσ, ννῃίοῃ ἀΐβεη- 
5ε5 ἴῃε ίοτοεβ οὗ τῆς βεεὰ δηὰ δ᾽οννβ 

ἴε το τυρὶ ἰϊβε!, Τὸ ρῥγεβεσνε ἴπε 
βεβὰ ἔτοπιὶ ἴπ1|8 Ὀυτγίαὶ ἰῃ ἰπε στουηὰ [5 ἴο 
Ῥτδνϑηῖ ἰΐ ἔτοπὶ δεϊαἰπίπρ [18 ρεβὲ ἀθνεῖο, 
τηεηΐ δῃηά υ86. ΤὮς ἰᾶνν οὗ ἴπε βεεὰά 15 
τῆς ἰαὰνν οὗ δυπιᾶη [ἰξ8.---νεσ. 25. ὃ 
φιλῶν... . αὐτήν, πε (δὲ 50 ρτίζεβ δὶβ 
1πε [φιλοψυχεῖν 15 υϑεὰ ἰπ ἴδε οἸΔββῖςβ οὗ 
ἐχοςβεῖνε ἰονς οὗ 16. ες Κυρκε] ἴπᾶὶ 
ἢς οδηποΐῖ ἰεῖ ἰξ ουῖ οὗ Πβ οὐννὴ Ὠδπά οσ 
εἶνε ἴξ ὑρ ἴο ροοά επᾶβ οἤ ες 8 [8 στον, 
διὰ ἴι ψΠοτ8 δηὰ ἀϊεβ: ψνῆοτοᾶβ ἣθ ΠῸ 
ττεδῖβ Πὶ5 11 8 1 ες παϊεά ἰΐ, είνίηρ ἴὲ 
υΡ [τεεὶγ ἴο ἔῃς πεεάβ οἵ οἴδμεσ τηδῃ, ) 



810 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙΙ. 

τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26. ἐὰν ἐμοὶ 

« Με. χχυ. "διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐκεῖ καὶ ὁ 
4“. 

πατήρ. 

Δ΄ 6ε. χἱ!. 8, 

διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται " καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ 

27. “Νῦν ἡ ψυχή μου " τετάρακται " καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν 

Ὁ Βεδ. ν. γ.με ὃ ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὧραν ταύτην. 
744. ν. 20. 

28. πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. Ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
“ Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω.᾽᾽ 29. Ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ 
ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι. ἄλλοι ἔλεγον, “Ἄγγελος αὐτῷ 
λελάληκεν." 

Κεερ ἰξ το 1|ξπ εἴεγηδὶ. φυλάξει, “5411 
ευλτὰ,᾽" βυρρεβίεἃ ὉΥ ἴπε ἀρραζεηΐ ἰδοκ 
οἵ συατάϊηρ ἀηὰ ργεβεγνίπρ ἰπ ἴπε μισῶν. 
Ης [48 ποῖ ρυδγάεὰ ᾿ξ ἔγτογη τῆς οἰδί πὶ 
τηδᾶς ὕροη ἴξ ἴῃ [ἢ 15 ννογὶά, θὰ (8 ὯΔ8 
ξαυατάεά ἰὶ ἴο [Π{π εἴδΓ ΠΔ1].---ν στ. 26. ΤῊΐβ 
ἴανν ἰ8 ΔΡΡ᾿ΙςΔὉ]ς ποῖ ἴο [6508 οηΐγ, δυῖ 
ἴο 411}: ἐὰν ἐμοὶ... ἀκολουθείτω. ΤΗε 
Ῥαάρε οἵ Ηἰ8β βεγνδηῖβ ἰ8 ἴπδι {πεν δάορι 
Ηἰδβ πιειῃοά δηᾶὰ δἷἱπὶ δπᾶ ἰγυ νυ οὶ ον 
Ηἱΐπι. ΤΕ τεβυϊὲ οὗ [ο]οννὶπρ πεσε ββαγν 
8 ἰδὲ ὅπου... ἔσται, ““ὙΨΠοΙα 1 ΔΠ|, 
ΔΒ ΠΥ Εἴεγηδὶ βῖδίϊς, ἴῃογα 58.411 180 σῇ 
βεῖνδπί 6. διάκονος ἰβ8 εβρεοίδν ἃ 
βεσνδηῖ ἐη αἰξεμάαηοε, αἰ ἰΔὉΪ]ς οἵ εἶδα- 
ΜΠ εγε ; ἃ δοῦλος πιδν 5εῖνε αἵ ἃ ἀϊδίδηςβ: 
μεποὲ ἴῆς δρργοργίδίεπεββ οὗ διάκονος 
ἵπ (Π18 νεῖβεὲ. ὙὩῇῆε οβῆςε οἵἉ διάκονος 
ΤΊΔΥ 5εοτῃ ἃ Ὠυπιῦΐε ἀπά ρϑίηζι] οης, θυῖ 
ἐάν τις [οπιῖϊ καὶ]. . . πατήρ, ἴο Ῥὲ 
ναϊμεά οσ πδοπουγτεὰ ὈγῪ ἴδε Εδῖπεσ οσοννη8 
11ξπ.--νετ. 27. Τῆς ἀϊδείποι δἀπᾶ πεᾶσ 
Ριοβρεοῖ οὔ {πε οἵόβϑβ ἃ8 ἴτε ρδίῃ ἴὸ 
Βἴογυ ὑνῃϊοἢ {8686 Οτεςεκβ οαἰϊεὰ ὑρ ἰπ 
Ηΐβ τπουρῆ8 ρῥγοπιρίβ Ηἰπὶ ἴο Ὄχοϊδὶπι: 
Νῦν ἡ ψνχή μον τετάρακται, “Νονν ἰ8 
ΤᾺΥ 800] τγουδῖς ", ψυχή ἴ5, 88 Δ εἶ88 
ΤαΠΊΑΣ ΚΒ, ΒΥ ΠΟπυτήουβ ὙΠ πνεῦμα, 8Βε6 
χὶϊ!, 21. Α ςοπῆϊςξ οὗ επποιίοηβ ἀἰδιυσθα 
Η!8 βεύθηΐϊυ. “"οπουστγεῦδὲ Ποῖγοσ τηοσ- 
εἶθ εἴ ἀτάοσ οδεάϊεπεῖδε." Βεηρεὶ. καὶ 
τί εἔἴπω: “Απά ννῇαϊ 5Π41}1 βαν δ᾽" ΤῊΐ8 
οἴδυβα οαγίδι ΠΥ βυρροβίβ ἔμπας {ΠἸὸ ποχὲ 
βῃουϊά 4180 θὲ ἱπιετγορδῖίνε, ""5Π41} 1 
ΒΆΥ, Εαδίδεσ, βᾶνε τπῖὰὶ ἴτοπὶ ἰῃΐβ πουγὴὺ 
Βυῖ ἔον 1Π18 οδυδα (οτ, νυ (ἢ 8 οΡδ]ες) 
φᾶπια 1 ἰο (μἰβ πουτ.᾽" ὙΤΠδὲ ἰδ, ἢ ἐν 
Βῃουϊὰ ποὺ ὑσᾶὺ ἴο ὃς ἀεἰίνετεά ἔγοπι 
ἀεδιῃ ἐδ 18 ννουἹά ὃς ἴο διυ εἰν 411 Ης πδά 
ὋΡ ἴο [Π158 εἶπε Ῥεβη ἀοίπρ; ἔοσ ννπουῖ 
ΗΙ8 ἄεαιϊ Ηἰἶβ 1 ννουἹὰ θὲ ἔγυ 658. 
Ηε ψουϊά 581}}} δε ἃ βεεά ργεβεγνεὰ δηὰ 
ποῖ βονη.---  εἵ. 28. Τπεγείοες Ης ρῥγαυϑ: 
Πάτερ δόξασόν σον τὸ ὄνομα. ““ ἘΔίδετῖ, 
εἰοτιῖν ΤὨΥ παπλα.᾽ (οπιρίεῖες {δαῖ 

40. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, “Οὐ δι᾿ ἐμὲ αὕτη 

ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 41. νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου 

ταδηϊτεβιδιίοη οὗ ΤΌΝ Ποίϊπεββ δηὰ ἷονε 
ΜΠ οἢ τῆγουρῃ τὰς Τῆου τὶ τηδκίην : 
ςοτηρὶεῖς ᾿ξ ἀνέ ἂἵ τὰ οοδὲ οὗ τὴν 
Δρουγ.-- -Ἦλθεν οὖν φωνὴ... δοξάσω. 
“ὝΠοΙς ολπΊο, [Ππεγείογε, ἃ νοῖςα ουὲ οὗ 
Ἠδάνεη : 1 πᾶνε ὈοιὮἢ ρἱοτγίβεά ἴξ πὰ νν}}} 
δραῖη ρἱοτιν ἴτ." Ἡόοννενοσ [εβὺ8 ταῖσς 
δέςπ) ἰῃ ἴῆε σοπιίης ἀδγβ ἴο Ὀε ἰοβϑεὰ οὐ 
τῆς δεᾶ οὗ υπιᾶῃ ραββίοῃβ, ἴπῈ Ἐδίπος 
νγ»88 βίεδαϊΥ ρυϊάϊπρ 411 ἴο ἴδε πίρμεσι 
επά, Τῆς αββυγᾶπος ἐμαὶ Ηἰβ ἀεβιῃ 
ψουά ρον αοά νγ88, οὗ οουτβε, ἰδὲ 
ψΠΙοἢ πεγνεὰ [6808 ἔοσ [18 ἐπάυγδπςα. 
Ης ννᾶβ ποῖ τπσονίηρ Ηἰβ {π ἀννδγ.-- 
νεῖ. 29ς. Ὁ οὖν ὄχλος. .. ἅληκεν. 
ΤΠΕ πιδ88 οὗ ἴῃε ρεορίε "νυν! ἢ νν85 βιαπ ἀ- 
ἱπρ ΌΥ δηὰ πεαλσά ἰῆε νοῖοςς ἀϊὰ ποῖ 
τεσορτίβα ἰὲ δἃ8 4 νοῖςε, δυὲ δβαϊάὰ ἴὲ 
ἰυπάοτεδ. Οἰπεῖβ σδυρπὶ, ἱἢ ποῖ τπε 
ννογάβ, γεῖ δπουρῇ ἴο ρεγζεῖνε ἴἱξ νᾶβ 
δτιϊςυΐαῖα βρεεςῆ, δηὰ β8α:ἃ [πὲ δΔη δηρεὶ 
Βαὰ βροκεη το Ἡΐπ|.--- εἰ. 30. ᾿Απεκρι 
ὃ ᾿Ιησοῦς. ἐεϑθοι μελγίης ἴπεδε ἽἿου- 
)εοῖυτεδ, εχρίδίπθὰ το ἴπ6πὶ τὲ ποῖ ου 
Ηἱἰδβ δοσουπῖ Ῥυξ οἡ τπεῖγβ [Πἰβ νοῖςς Βα 
Ῥεδη υἱϊετεά. Ιὲ τνᾶβ οὗ ἱπιγῆδηβε ἱπ- 
Ῥοτίαπος ἴδαὲ τς ἀϊβοὶρίεβ, δηὰ ἴῃς 
ῬδορΙς ρεηεγα!ν, βου υπάἀετβιδηὰ τῃδὲ 
{πε βυάάεδη ἐγαπβι του ἔτοπὶ ἴῃς τῆσοπε 
οβεγεά ὃν {δε ἰγυπηρ μα] δοοϊατηδιίοη οὗ 
ἴδε ῥγενίουβ ἄδυ ἴο ἴπε Ἵσσοββ, νγ85 ποῖ ἃ 
ἀείεαι Ὀυϊ ἃ δ] Βἰπιεπὲ οὗ (δε Ὀϊνίης 
Ῥυζροβθε. Ὁῇῖε νοῖςε δΒιγηϊβῃεὰ ἰμεπὶ 
δραϊηβὲ ἴπε σοπιίπρ, ἰτἰ8].--- ες. 31. ἵἰ 
ν 838 ἃ {π|4] ποῖ 80 πιυςἢ οὗ Ηἱπὶ ἃ5 οὗ 
ἴδε ννοτὰ : νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμον 
τούτον. ἴπ ἴδε ἐνεηΐβ οὗ ἴῃς πεχὶ ἕενν 
ἄδγβ ἴῃς ννοσ ἃ ννᾶβ ἴο ὃς Ἰυάρεά ὃγ 1ϊ8 
τχδδίτηεπε οὗ [ε808. ΟΥ̓ ἢ. 18, ν. 27. 
(αϊνίπ, δἀοριίηρ ἴῃς ἔ]1ες πιεδηΐηρ ρίνει 
ἴο {δε εβτεῖς νοσὰ “ἡυάρε," (δίπκ8 
παι τῆς τεβίογαιίοη οὗ ἐπε ννοσὶά τὸ 1ῖ5 
Ἰερίεἱπιαῖς τοῖα δηά ογάεγ ἰβ βἰρηίβεά. 
Α ζ]|ὲς ἐχρίαπαιίΐοη ἐοϊϊονβ ἴθ ἴπὰ 
οἴαυβεβ, γῦν ὃ ἄρχων. ... ἐμαυτόν. 

τὸν ---- αι ----.- ---  - ----- 
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τούτου νῦν “ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω" 432. « χίν. 30; 
κἀγὼ ἐὰν δύψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας " ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν." αἰ ταν, 
33. Τοῦτο δὲ ἔλεγε, ᾿σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. ΕΒ 
34. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος, ““ Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι δ᾽ 5: 

Χριστὸς ὅ μένει εἰς τὸν αἰῶνα - καὶ πῶς σὺ λέγεις, Ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι ε τ, 35. 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ; " 
35. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ᾽ 
ὁμῶν 1 ἐστι. περιπατεῖτε ἕως 3 τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς 
Ὁ καταλάβῃ" καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει. ἃ τ ΤΒεεε. 

36. ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα ' υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ἱ 
Ταῦτα ἔλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ’ ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 

ἐᾷν υμιν ἴῃ ΜΒΌΚΙ,. 
3 Ἐοὸς ως ΑΒΟΚΙΠ 33 τεδᾶ ὡς, ἰΓαη δ᾽ αἰίηρ “ Ὑναἱς 485 γε πᾶνε ἔπε ᾿ῖρδε "". 

ἷπ νεῖ. 36. κως ἰβ βιιρροτίεα Ὀγ δ ἀπά βεένεσ: 

Ὑνο τυΐετβ ἃγε τεργεβεηϊεὰ ἤεγα 88 σοῃ- 
τεπάϊηρ ἴοσ βυργεπιδου, ἴΠ6 τυϊοῦ ΨΨΠΟ 18 
Βροκεὴ οὗ 88 ἱπ ροββεββίοῃ δηὰ [68118. 
ΤΒα συΐϊοσ ἴῃ ροββοββίοῃ, ϑαΐδη, 5Π4}} Ὀς 
οὐεοιεά ἴτοπὶ δἰβ8 ἀοπιϊηίοῃ ὉῪ {116 ογοβδ, 
θυϊ ]εβὺ8 ὉῪ ἴῃς οὔοβδ 8841} ἀοαυΐγε δὴ 
ἰγγαβι Ὁ] διείγαοείνα ρονγεῖ. “51 αυΐβ 
τορεῖ, φυοτηοάο ἀε)εςῖι8 ἴῃ πηογία ΟὨτίβεὶ 
ξιετῖς ϑαίΐδη, 4υὶ δβϑίάυς δεϊασε ποη 
ἀεβιπῖϊ, τεβροπάᾶθο εἰεοιϊίοηθπὶ ἤδπς ΠΟ 
τοβισίηρὶ δά εχίρυυπι δαυοά επιρι8, 
βεά ἀδβοσιδί ἱπδίρπεπιὶ πὶ τηογεῖβ 
ΟὨεῖϑιὶ εβεοῖυτη αὶ ᾳυοιίἀϊα ἀρραγεῖ.᾽" 
Οαϊνίη. ὙΠε πάντας ἰ5 ἃ ρΈπεγδὶ εἐχ- 
Ῥτεββίοῃ Ἰοοκίηρ ἴο πε υἱεἰπγαΐε ἴβδυς οὗ 
{πὲ ςοηϊεπιίοη Ὀδεῖννεεη ὑπὸ τῖναὶ γυ]εγβ. 
ἑλκύσω ΗεἸ!]επϊ εις ἕογ Αετῖς ἔλξω.---Ν τ. 
32. ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς ἰ8 Ἔχρίαἰπεά 45 
ἰηάςατίησ οὐ Πιπίίηρ, σημαίνων, “ὉΥ 
παῖ ἀεαλῖῃ 16 Ψψ48 ἴο ἀἱς,᾽ ἐ.ε., (πλῖ Ης 
ν 88 ἴο Ῥ6 ταἰβεὰ οἡ ἔπε ογσοββ. Οἱ ἢ. 
14. [ε ψ8 {πῸὶ οσοββθ νης ἢ γ88 ἴὸ 
Ῥεςοπς Ηἰ5 ἴἤσγοπα δπὰ ὃν νυ ῃϊοἢ Ηες νν88 
το ἄγδιν τῆεῃ ἴο Ηἰπὶ 85 Ηἰβ8 βυδ)εςῖ8. [π 
ὑψωθῶ {πετείοτε, δἰ Ποῦ ρἢ (πὰ ἀϊτεςί τα- 
ἕετοηςε ἰ5 ἴο Ηἰβ εἱεναϊίοη οα ἴπε ογοβϑ8, 
τῆετε ἰδ ἃ βϑυδ- δυρρεβιίοη οἔ βείηρ εἰεναιϊεὰ 
ἴο ἃ ἴξτοπε. “σημαίνειν ποίαϊ Αἰϊαυϊά 
φυΐυτυτη ναιϊοϊπαημάο οὐτὰ δπιρίρσυϊῖαῖς 
αυδάαπιὶ δίαυς οὐδουτίϊαῖς ἰηπιετα." 
Κυρκε. 80 ΡΙυΐδγοῃ βᾶγβ οἵ πε Οτὔδοῖθ, 
οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει. 
--νεσ. 34. ΤΠς ογοννᾶ ἀρραγεπεν υπ- 
ἀετϑιοοά {π6 δἰ υβίοη ἴο Ηἰβ ἀδαιῆ, ἔοσ 
πεν οδ]εοϊεά: Ἡμεῖς ἠκούσ. ἤν ῳ 
ἀνθρώπον ; ““ννε πᾶνε Πεατά ουῖ οὗ {με 
ἴανν," ἴ.5., οὐξ οὗἩἨἁ ϑογίρίυσε (οὖ. χ. 
34, χν. 25, ἀπά ϑοπεομίεσ, δέναισς ἐπ 
ϑκααϊενι, ἢ. 15: “υπάες ἴῃς ννογὰ Τόγδῇ 
ὑνεσα οοτηρτίβεἁ ποῖ οπἷν ἔπε [,ανν, δὲς 

Υν. 4. 

τ ἀῆεοο. 
ον, 5. 
δ νὴ, 50. 

80 
νεγβίοῃβ, ἀπά ρίνεβ ἴῃς Ὀεϊίοτ βεῆες. 

αἶἰβο τῆς σοπιτίδυϊτίοπβ οΥὗἩἨὨ Δία {ἰπ|Ὲ8 
ἐχργεβδίηρ εἰπε ἔπε ἰδουρῃῖβ οσ ἴπε 
εγηοιϊίοπβ οὗ ὨΟΙΥ πὰ βίποετε πιθὴ ᾽ἢ), 
“Ἔῆδε τῆς ΟἨτίβι δϑϊάθβ ἴοσ Ἄνεγ᾽" ; τ} 18 
ἱπιργεββίοῃ ννᾶβ ἀδγίνεὰ ἴτοτὶ ῬΒ. οχ. 4, 
18. ἴχ. 7, Εζεκ. χχχνὶϊ. 25, Ῥδη. νἱ]ῖ. 14. 
Ὁ ἀϊθέτγεπι με! 1εΓ νν88 4150 ουτγεηί. ΤἬεΙγ 
δε] τεραγάϊηρ ἴῃς Μαεββίδῃῃ ββεσηβθά "Ὁ 
ἴο οοπίγαάϊοι Ηἰδ8 δ] υϑίοη το ἀδαῖῃ τπεὶ 
ἰξ οσουττεά το ἴπεπὶ πὶ αῆος 411 “τινὲ 
ϑοὸπη οὗ Μη" πιρδς ποὲ ὃ6 ἰάεηπιίςα] 
ἢ “δε Μεββίδῃ ᾿" 88 {πεν πδᾶ ὕδεεῃ 
Βυρροβίηρ. 80 {πεν δβί, τίς ἐστιν οὗτος 
ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; ΤΠΐ8 ἀτηοηρ οἵδμετ 
Ῥδββᾶρεβ βῆον ἴῃλι ἴῃς “ὅοὴ οἵὕ Μδη 
Μ 88 ἃ {ΠῚ βυσρεκῖίνα οὗἨὁ Μεββίδῃβῃίρ, 
Ῥυῖ ποῖ φυΐϊε ἀεῆηίες ἰπ [18 τηδδηΐηρ διὰ 
ποῖ φυΐτε ἰάἀεπεῖςαὶ νυν ἢ “ Μεβδίδῃ "".--- 
Μνεῖ. 35. Εἶπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς. [πῃ τε- 
ΡΙγίπρα ]εβὺ8 νουςῃϑδίεβ πὸ ἄϊγεςς βοΪυ- 
τίοπ οὗ {πεῖς ἀϊθῆςυγ. ΙΕ 8 48 ἴξ Ης 
βαϊά: Πο ποὶ επίδηρ!ε γουγβεῖνεβ ἱπ 
βορἢίβισίεβι ΤῸ ποῖ β6ὲκ βοῇ ἱορίοδὶ 
Ῥτοοῖβ οὗ Μεββίδῃβῃϊρ. ΑἸϊονν ἴῃς Πρ πὶ 
οἵ τχυῖῃ δηά γτἰρῃιεουβηθββ ἴο Ἔπίεγ γοὺσ 
ςοπβοίεπος δπὰ γουγ ᾿6. “Υεῖ ἃ [ππι||ς 
ΜΉΠΕ [8 πε Πἰρὰὶ ἢ γου." “Δ αἱκ 
6 γε ἤανα ἴῃς Ἰρῃς, Ιεϑὲ ἀδγκπεβ8 
ονετίδκα γοι " (ς΄. 1: ΤΠεββ. ν. 4), ἴπδὶ 
8, ἰαβὲ 71εβ8, τῆς Ἰΐρῃς οὗ [ες νοχὶά, 
θὲ ἱΠάγαννη.---καὶ ὃ περιπατῶν... 
ὑπάγει, ο΄. χὶ. το.--ονεγ. 36. [Ιῃ νεσ. 36 
ει Ῥεσοπιθβ ονίάθπὶ πὶ πάει τὸ φῶς 
Ηε τείετβ ἴο Ηἰπιβεῖῖ. Ης υὑτρεβ ἴῃ6πὰ 
ἴο γίεϊά το παὲῖ Ἰΐρῃὶ 'π Ηΐηὶ ννπὶο ἢ 
Ῥεπείγαϊεϑ ἴῃ ςοπβοίεηςθ. Τῆυθ ΠΕῪ 
ΜΠ Ὀεσοπιε νἱοὶ φωτός, δεε τ 1ῆε.5. ν. 
5, “ΟΠ άγεη οὗ Πρ πε," ποῖ “ οὗἩ τδὰ 
ΙΔρπν". ὙΒε ἐχργεββίοη ἰ8 ἴῃς ογάϊπαγυ 
ἴοιτη υβεᾶὰ ὃγ ἐπε Ηεδγεννβ ἴο ἱπάϊςαϊθ 
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Κρ. χχ. 30. 
ἡΐεν. Η 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗῊΝ ΧΙΙ. 

47. Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος " ἔμπροσθεν αὐτῶν, 
116. πα. οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν" 38. ἵνα ὁ λόγος ' Ἡσαΐου τοῦ προφήτου 

πληρωθῇ, ὃν εἶπε, “Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ 
βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη ;᾿ 
πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν ἡ 

ὀφθαλμοὺς, καὶ πεπώρωκεν ἷ 

49. Διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο 
Ἡσαΐας, 40. “Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς 

αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς 
ὀφθαλμοῖς, καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσωμαι 
αὐτούς.᾽ 

τῇ ετο 
ΟὨΪγ. 

Ὁ ἐπα; νἱ!, 
48. 

Δ Ἐοὸτ πεπωρωκεν τερεηὶ εἄϊτοτβ τεδὰ ἐπωρωσεν ΜΠ ΑΒΚΙ, 33 ; στ 
ΝΒ" 33, δἐπουρῇ ἐπιστραφωσι ἰδ ννΕ]] 

5 οτι ἰηΠ ΜΑΒΙ, 33. 
“ Ῥρδοδιιβα ἢδ βᾶνν ἴπ6 φίοσυ "". 

οἷοβε οοππεοιίοη ; 8εὲς Μί. νἱϊ. χ2, ἰχ. 
τὸν ΜΚ. ἐπ. 17, υκ. χνὶ, 8, οἴο.. Τὸ ὃδε 
υἱοὶ φωτός ἰ5 ἴοὸ Ὀ6 Βυοἢ! 88 δηά {πεῖς 
τυσϑὲ δ ἰπ ἴῃς ἰγυτῃ, τεοορη βίης πὰ 
ἀεϊρμείπρ ἰπ 41} τῆδὲ ΟἾγιβὲ σανϑα]β. 
Ξ“Τ ἔεθε Μοτάβ [ε88 βροκε δηᾶ ἀδραγιεὰ 
δηὰ νγ»β μἰάάδη ἔγοτῃ ἴῃ 6 πὶ." Ηἱβ νᾶτγη- 
ἱπρ ἔπδιὶ τς τυἱσπὲ ψψουἹὰ ποῖ αἰννᾶγβ δε 
δνδ 114 0]6 ἕο τ86πὶ ννᾶ8 δὲ οὔσς {ο]οννεὰ 
ὉΥ ἰΐ8 τεποναῖ. Ὑμεσς Ηδ ννὰβ πιάάθη 
18 ποῖ βαϊά. 

νν. 37-43. [π {πε νεγβεβ νυ ἢ {ΟἸ]Πονν, 
37-43, ͵7οΐη αἀροομηίς Κ07 ἐᾷ μηδοϊεῦ 
ἐλε Ἄσιος. ΤὨὶβ ίαςς ἰ(ῆδι τππ νεσγὺ ρεορὶβς 
Ψο διά Ῥεεη δρροϊπίςά ἴο δοςερὶ ἔπε 
Μεββίδῃ πδά τγεὐεοιϊεὰ 7εβὺ8 πεθάεά εχ- 
Ῥ᾽απαιίίοθυ. τΤῆΐδβ Ἔχρίδηδίίοῃ ἰβ βυ ταν 
δίνεη δὲ ἴδε οἷοβθε οὗ ἐπαὶ ραγῖὶ οἵ ἴπ6 
(οβρεῖ νος Π45 ἀδβογρεὰ Ηἰβ πιδηΐ- 
ξεβίδιίοη.---Ἶ ἐσ. 37. Τοσαῦτα... αὐτόν. 
Τδς ἀϊθῆσυ!ν τὸ Ὀὲ βοϊνεά 18 ἤτϑί βιδιε, 
“ΑἸΠουρἢ Ηδ παὰ ἄοπε 80 πηϑῃν βίρῃ8 
Ῥείογε ἴμεπὶ, γαῖ ἴον ἀϊὰ ποῖ Ὀεϊίενα οα 
Η πὶ." ΑἸᾶγρες πυπλθεῖ οὗ πλίγαο!εβ 18 
ἰταρ!εά τμδπ 18 παγγαῖεά, νἱΐ, 31, χὶ. 47, 
χχί, 25. Τῆς αυδιν οἵ ἔπε πιίγαοϊεβ 18 
4ἶ8ο δἰ υδεά το οπος δπὰ δραίῃ, ἰϊΐ. 2, ἰχ. 32. 
ΤΕΥ πδὰ ποῖ Ῥδεὴ ἄοπαε “ ἴπ ἃ Ἴοογπογ,᾽" 
Ὁυϊ ἔμπροσθεν αὐτῶν, ς7΄΄. ἐνώπιον χχ. 30. 
Ύειῖ Ὀεϊϊε μαὰ ποὶ τεβυϊϊεά, Τῆς σλυβα 
οἱ {π|8 ηρο] εἴ ννὰ8 ἴμδὲ {πὶ ργεάϊοιίοη 
οὗ 18. 11]. α δά ἴο ὃς ἢ 1611εἃ. Οδγιδί ον 
τῇϊ8 πιοᾶς οὗ δβἰδίαεπιεεπὶ σοηνουβ ἴΠ6 ἰπ|- 
Ῥταββίοη παῖ ἰὶ ννᾷ8 ποῖ ἴῃς ἔστυτε δνεπὲ 
ΨΠΙΟΙ σαυβεὰ ἴΠ6 ῥτεάϊοιίοη θυ {Π6 ρτε- 
ἀϊοιίοη ψηῖς ἢ οαυδεὰ ἐπῸ ἐνεπὶ. Τῆς 
ἔοττη οἱ Ἔχργεβϑίοη πιῖρῃς ἰπ βοπια οδδε8 
Ὅς τεϊαϊποά δι μουρῇ με παίυταὶ ογάεσ 
Ψ ΑΒ Ρεγοεῖνεά, Τῇῆε ρυγροβὲ οὗ αοά 
ν 8 αἰναγβ ἴῃ ἴπῸ ἰοσερτουπᾶ οὗ πε 
7εν δὰ πὐπά, ὍΘ ργορῆεου οὗ ᾿βδίδῃ 

41. Ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας, ὅτε3 εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ 

ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ 42. ᾿᾿ ὅμως “μέντοι καὶ ἐκ τῶν " ἀρχόντων 

πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν - ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολό- 

φωσιν ψἱτἢ 
βυρρογῖβά ; ἀπά ιασομαι νυ ΦΑΒΌΠ. 

Τῆς Ψψοσζάβ οὗ 1βαϊδῃ γεγο υἱἱετοᾶ ποῖ οἱ “ Ἡ μεη,᾽" Ῥυῖ 

8 ταΐεναπε; [Ὡς “δηλ οὗἩ ἰῃς Ιιοτγὰ " 
δἰ σι γίπρ τπ6 ρόννεσ τηδηϊεδιεὰ ἴῃ τῇς 
ταϊσαοΐοβ, δηᾶ τῇ ἀκοῇ τείειγίηρ ἴο δε 
τεδοῆίηρ οὗ Ϊεβυ8. [π πα τἰπιε οὗ [ε8ὺ5 
88 ἴῃ τπαΐ οὗ Ιβαἰδῃ ἐπε εἰρηίβοδηος οὗ 
Ὀϊνίπς ἐεδοδίηρ δπὰ Ὀἰνίηε δοίοη ννᾶβ 
πίιάάεη ἴτοπὶ ἴδε τχυϊείτυ 6.---Ἶ τ. 30. 
Διὰ τοῦτο δΒεεπὶ8 ἴο πᾶνε ἃ ἀουδῖε 
τεΐεσγεπος, ἔγδὶ το ψνῇῃδῖ ρτεςεάςβ, ξεοοηὰ 
ἴο ἴπε ὅτι ἐο]] ον ίηρ, οὐ. νἱϊ. 47.--οὐκ 
ἠδύναντο, “(ΠΟΥ γαῖα ποῖ 80 ]ς,᾽" ἱγσε- 
δρεςῖῖνε οὗ Ψ}}; τπεῖγ ᾿πΑΌ}} ΠΥ ἀοβς 
ἴτοπὶ πα ΕἸ πιεπὶ ἰπ ἴπαπὶ οὐ ᾿βαϊδἢ 8 
νογάβ, νὶ. τὸ (νεῖ. 40), Τετύφλωκεν 
«ον αὐτούς. τετύφλωκεν τεΐετβ ἴο ἴδε 
δΙπάϊην οὐ ἴπε οὔρδᾶπ ἴογ ρεγοεϊνῃσ 
βρίγιταὶ ἐγατη, ἐπώρωσεν ((τοπὶ πῶρος, 4 
(8115) ἴο τῆς Βαγάεηϊπρ οὗ {πε 56 πϑι 11 
ἴο τεϊρίουβ ἀπὰ τηογαὶ ἱπηργεββϑίομβ. ΤῊΙ5 
ῬΙοςα88 ὑγενθηΐϊεά ἰῃεπὶ ἔτοπι βοεὶηρ ἴδ 
δἰρηΐϊβοδπος οὗ δε πηίγαςϊεβ ἀπὰ ὑπάεσ- 
βἰδηάϊηρ ὑνἱἢ τῃς Πεᾶγὶ ἴδε τεδοπίπρ οὗ 
7εβυ8. ΒΥ αϑυδε οὗἉ ᾿ἰρῃέ, παίυγε 
ἄυςεϑ ΓΑΙ] ουβη6885 ; δηᾶ ννῃαῖ πδίυσε ἀοες 
αοά ἀοεβ.---ν τ. 41. ]οἢπ᾿8 νὶονν οὗ 
ΡΙΟΡΠΕΟΥ 18 ρίνεη ἴῃ ἰπε νογάβ Ταῦτα 
“ον. αὐτοῦ. “ΤΠε Ταγρυπὶ τεπάετβ ἴῃς 
οί ρίπαὶ νογάβ οἵ ᾿βαίδῃ “1 βὰν ἴῃς 
1ιοτά᾽ ὉΥ “Ι βὰν ἴπῸ 1ογά᾽β ρἵογυ ᾿᾽. 
8:1. ]Ἰομπ βέδϊεβ ἴδε ἐπι ἰὸ νι ποῦ τα 
ἐχργεββίοη μοϊηῖβ, δηά ἰάδεηεὶῆες {πε 
Ὀὶνίπας Ῥεζβδοῆῦ δεὲπ ΟΥ̓ [βαῖδῇ ψ ἢ 
ΟἸεῖϑβι.᾽" Ὑνεβίοοις. Τἢϊ8 ἰηνοῖνεβ {πὲ ἴμς 
ὙΠεορῃδηΐθβ οὗ ἴπε Οὔ Τ' ννεσε πιεάϊδιεὰ 
ὃν τῆς ρτε-εχίβεεπε [οροϑ.--- ες. 42. 
ΑἸΙΠουΡἢ ἀπθεῖ εξ νγ88 5ο σοπηπιοηϊν τς 
τεβυϊε οὐ ΟὨΠτβι 8 πιδπιεβιδίοη, ὅμως 

ντοι, οὐ. Ἡετζοάοι., ἱ. 180, ““ πενεσῖδα- 
ε88, ποννενεσ, ὄνβὴ οὗ ἴδε γυΐεῖβ τΊΔΠΥ͂ 
Ὀεϊϊενεὰ οἡ Ηΐπι), θυ οα δοοουπὲ οὗ {πὸ 
Ῥμαγίθθοβ {πεν ἀϊά ποῖ οοηΐεββ Ηΐπι 
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γουν, ἵνα μὴ " ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 
δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον " ἥπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 
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43. ἠγάπησαν γὰρ τὴν ο ἱκ. 22. 

ΡΏΜας. χίν. 

44. Ἰησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπεν, ““ Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, οὐ πιστεύει 

εἰς ἐμὲ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν πέμψαντά με: 45. καὶ “ ὁ θεωρῶν ἐμὲ, θεωρεῖ ᾳ χίν. 9. 
τὸν πέμψαντά με. 46. ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ, ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47. καὶ ἐάν τις μου 

ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ,Ϊ ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν " οὐ τ}. τ. 
γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48. ὁ 

" ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα ε τ ΤΒοϑο. 
αὐτόν ὁ λόγος ὃν ἔλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν "ἐν τῇ ᾿ ἐσχάτῃ 

[ε. 

ἡμέρᾳ. 409. ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα" ἀλλ᾽ ὁ πέμψας μεινΐ ἐ τοῦ, 

πατὴρ, αὐτός μοι ἐντολὴν ἔδωκε, τί εἴπω καὶ τί λαλήσω" 50. καὶ 
οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν λαλῶ ἐγὼ, καθὼς 

.“» εἴρηκέ μοι ὁ πατὴρ, οὕτω λαλῶ. 

1 φυλαξη ἴῃ ΦΑΒΌΚΙ,Π 33 πὰ πιοβὲ νεζβίοῃβ. 

(ὥβολόγουν, ἱπιρετγίεςες, {πεῖς ἔξασ ἰο οοη- 
88 Ηἰπὶ ννᾶβ ςοητπυ64) 1681 (ΣῪ 5ῃπου]ὰ 
δε Ρυῖ οὐ οὗ ἴῃε βγπάροριε". Τῇε 
ἰπῃπαγεπὲ τυ οὗ τῆ τεδοδιηρ οὗ [6805 
φοπρε ]εὰ τεβροηβα ἐνθη ἰῃ ἰῆοβα ᾿ἰεδβὲ 
Κεῖ ἴο 6 ἰπῆυεποεά, ὙΨΝεδβίοοϊξε βᾶγβ: 
“ΤῊ 8. σοτηρίεῖε ἱπεε]]δσῖυ δ] ἔα (80 ἴο 
ϑρ 651) 18. στρα] ν ἴῃς οἰϊπιαχ οὗ υπρεϊϊεξ, 

ε οσοηνίοτίοη ουπὰ πο εχργεββίοῃ ἴῃ 
1ς.᾿ ὙΠι[Β 18 ἴσῃ οὗ ἴμε ὈυΪκ οὗ τποβα 
τοίειτεἃ ἰὸ (8ε6 νεῖ. 43), Ῥὰαξ οαπποῖ 
ΔΡΡΙΥ ἴο 41] (8εε νἱϊ. 50, χίχ. 38, 30). Εοσς 
ἀποσυνάγωγοι 5εε ἶχ, 22, ΧΥΙ. 2.--- 
ἠγάπησαν... Θεοῦ. ΑΒ ἴη ν. 44 Δη 
ἐχοεββῖνε Ἵγανίηρ ἔος ἴδε ρίοσυ νυ πο 
τῆξῃ οδῃ Ὀεβίον 18 ποῖβά 88 ἴπε σδυβε οὗ 
Ὁπθεϊϊ εἴ, 

γν. 44-50. Α τμριρεαν} οΓ ἐλ ἐδαοδίηρ᾽ 
οΥ ,εθμς γεραγάϊηρ ἐπε παέμγα απά οοη- 
δεφμέηοας οὐ ζαϊμ πὰ πη δεῖ ε7.----Ν τ. 44. 
᾿Ιησοῦς δὲ ἔκραξε, ““Ὀυϊ Ιεβὺ8 οτεὰ 
δἰουᾶ"". δὲ βυρρεβίβ (παξ {18 ΒυΠΊΠΊΔΓΥ 
ἰ8 ἱπιεπάεά το τεῆδος Ἰίρμὲ οἷ {πε ὑπ- 
Ὀεϊϊεῖ δἀηὰ τς ἱπιρεγίεος ἕδιεἢ ᾿ς ἢ 
δᾶνε 7υδὲ Ὀεεη πηεπιοπαᾶ. ἔκραξε ψου]ά 
οΥὗὨ ἰἴ861{ Ἰεδὰ υ8 ἴο βυρροβε δαὶ 6808 
ταδλάς τῇς (ο]οννΐηρ βἰδίθπιαπε δὲ βΒοπια 
Ῥασίίουϊασ εἶπα, Ὀὰϊ 48 νεσ. 36 88 ἰπ- 
Ἰοττηβδά υὑ8, Ης πδά αἰγεδγ υνἱπάγαννῃ 
ἔτοσα ρυδῖϊς ἰεδοπίηρ. [τ 18 τπογείοσε 
Ὠαῖυγαὶ ἴο βιρροβες ἴπαϊ νψνγὰ ἤᾶνα ἤεσα 
τῆς ἐνδηρε δι᾽ 5 γεπλϊπίβοαεποοβ οὐ ψνμαῖ 
7εβὺβ μβαὰ ρυδ]οἶν υἱἱετεά δὲ ἃ ργενίουβ 
τ|π|ς6.---Ὁ πιστεύων... με. ΤἼΙΒ 5Ξυπ|8 
Η τῆς οοπβίδπε τρηῤος ἢ οὗ Ϊεβυβ {πδὶ 

ὁ ἀρρεαγεὰ βοἱεἶγ 88 ἴπε δπιραββδάοσ 
οὗ τῆς Εαΐδες (βεε ν. 23, 30, 43, νἱϊ. τό, 
νἱΠ,. 42) ; ἀπά ἐπαὲ ἐπεγείογα ἴο βεϊΐενε ου 

8566 Μί. χίχ, 20, [,κ. χί. 28. 

Ηἰπὶ νγᾶ8 ἴο δεϊΐενε οπ ἴῃς Ἐδίποσ.--- 
νεῖ. 45. Ηεχε Ηε δάάξ καὶ ὃ θεωρῶν 
ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με: “πε Ψῆο 
Βεἢ οἱ ἀβ πλς, θεμοά5 Ηἰπὶ ἐμαὶ βεπὲ πε"; 
80 χίν. 9; ο΄. νὶ. 40. 688 ννᾶβ τπ8 
Ῥεγίεςϊ ἰγδηβράγοηου ἰὩγουρἢ ψνὭοτ ἴπα 
ἘδΙΠε ννὰβ βεεῇ: πε ἱπιᾶρε ἴῃ ΠΟΙ 
411 τῃῆεὲ Ἑδίπες ννᾶβ τεργεβεηιβά.-- -εσ. 
46. ἐγὼ φῶς... μείνῃ. ““1 Δπὶ σοπια 
ἰηῖο ἴῃς Μοτὶᾶ 88 Ππρῶι,᾽" δηά ἴῃ τῆς σοη- 
πεςιίοη, εὝβρβοίδ! ν 48 Ἰρῆς ὑροη αοὰ 
δηά Ηἰ8 τεϊαιίου ἴο πιεπ. Τῇ ρυτροβα 
οὗ Ηἰβ σοπιὶπρ ννὰβ8 ἴὸ ἀεἶίνεσ πηεη ἴτοπὶ 
τπεῖς παῖϊνε ἄδγκπεββ: ἵνα... ἐν τῇ 
σκοτίᾳ μὴ μείνῃ, “5Βῃουϊὰ ποῖ ἀρὶάς ἴῃ 
τ8ε ἀαγκπαββ᾽"; οὐ ἱ. 9, νἱ ἴν χ2; 11, χ8, 
10, ἰχ. 41; αἶδο σα Ϊ]οῇη ἰΐ. 9, 11.--νες. 
47. Βυῖ “1Γ ΔΩΥ οπε βῃουϊά ΠΕ ΤΥ 
ννογάβ δηὰ ποῖ Κεὲρ ἴπεπὶ 1 ἄο ποῖ Ἰυάρα 
δῖπὶ, ἴοσ 1 σᾶπια ποῖ ἴο πάρε, εἰς. 866 
1, τ7 πον εσ. 48. Νοῖ ου τπδὲ δοοουπῖ, 
Βοννενοσ, 18 [6 ὑπρεϊίενεσ βοδίμοἶθββ: 
ὃ ἀθετῶν... ἡμέρᾳ, “ ἢς δαὶ τε)εςίοι ἢ 
τὴς "᾿; ἀθετεῖν Ποῖα ΟἸΪ ἰπ ]οῆπ Ὀυϊ 
υϑεὰ ἴῃ ἃ 5: π|}18τ σοηπεοϊίοη δηά ἱπ τπ6 
ΒΔΠῚ6 86η586 ἰη [Κκ. χ, τό: ψ. σ Τῆςβ8. 
ἷν. 8. Εοτ πε βεπβὲ οἷ 1. τ᾿. Τα 
τεὐεοίετ οὗ ΟἸγῖβε " μ88 οπ ἴο ἡπάρε 
δίτα ; τῆς ψογά ψῆῃϊς δ 1 ϑρακε, ἱξ ν]] 
)υάρε δἰπὶ ἰπ {πε ἰαϑὲ ἀδγ ". Νοιδίηε ρετ- 
ΒΟΠΔ] δπίοτβ ἱπίο τῆς ᾿άρπιεηῖ : [πὸ πιλῃ 
ὙΠ] Ὁ. Ἰυάρεά ὉγΥ ννῆδιὶ πε ἢδ8 μεαγά, ὉῪ 
δὶβ ορροτίυπιιῖεβ δηὰ Ἰἰρῆι.---ν οτ. 40. 
ΤὨῖβ ψοσὰ νν1}1} Ἰυάσε Βίπι, “Ῥεσδυβε ᾿᾿ 
τπουρῇ βροίκεη βεγα οἡ δαγίῇῃ ἴξ ἰ8 ἀϊνίπε : 
“Ἴ ἢανο ποῖ δροόίβη δ ΠΥ οὐ ἰπβίδηςα 
πος ουξ οὗ ΠΥ οὐνῆ ταεβούσοεβ "; ἐξ 
ἐμαντοῦ, ποῖ 88 ἴῃ ν. 30, Υἱῖ. τ6-18, ἀπ᾽ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ͂Ν ΧΙΙ, 

ΑΒ τ, αν ΧΙΠ]. 1. ΠΡῸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ "πάσχα, εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 
νἱὶ. 4; 

1οὉ 1. 6. 
Ζε-Β. ἐἰϊ, 
σ. Μι.ίν. 
1. κΡΒίϊο, ἠδ Αὐγαδάνιο, Ὁ. 377. 

1 ηλθεν ἰπ ΦΑΒΚΙ,Π. 

3 γένομενον ἴῃ  ΟΑΌΠ, νεῖ. 1.δὲ. νυἱρ. (οοεπδ ἔδο(8) Ῥεβῇ. ; γι 
ἀν" Βδ8 ἴουσ {ἰπ|ὲ8 ἰπ Οτίρεη. γειν, 

Τί Τί ν Ἡ., ὈυΣ τὰς τεαβοηβ ἀϑοῖρποά ΡΥ 
Ύ. ΚΕ. εἶνεβ ἴἢς Ὀειίεσ βεηβε. 

ἐμαυτοῦ, Ῥὰὶ ἱπάϊσδείην βοπιενν δῖ ποτα 
βίσι ἙΕΥ τὰς οτἱρίη οὗἉ εἶα υϊῖεγαποεβ. Ης 
ἀϊὰ ποὶ οτεαΐα Ηἰβ ἰδδοπίηρ, ἀλλ᾽ ὃ 
πέμψας ... λαλήσω, “δυῖ τῆς Εδίπεῖ 
ΨὯΟ δεηϊ πιὲ Η!π|861 σάνε τις οσοτηπχδηά- 
τπιθηὶ ναὶ 1 βῃουϊὰ βὰν δηά ψῇδαὶ 1 
ββου!ὰ βρεαῖ". ὙΆῆε ἔογπιε ἀδβίρῃηδίςϑ 
τῆς ἀοοίτίπε δοοοσζάϊηρ ἴο [18 εομέσηξἐξβ, 
16 Ἰδξέεγ ἴῃς ναγγίπηρ τηδηπεσ οὐ [8 
ἀεϊΐνετγ. Μεγεσ δηὰ νν εβϑίοοιϊ.---Ν εσ. 50. 
καὶ οἶδα... ἐστιν. “Αηάῖ Κπον τῆδὶ 
Ηἰ8 ςοπιπιδηάτηρηξ 18 1 οἴογηδὶ,᾽" (δὲ 
8, ἴῃ οοτηπιαπάπηεης Ἡνίς ἢ [6δὺ5 παὰ 
τεςεϊνεὰ (νεῖ. 40) νγὰ8 ἴο ρῥχοοϊ δὶ πὶ [1{6 
εἴοτπαὶ. ὙΤΗΒ 8 Ηἰἷἴβ Θσοπητηϊβϑίοῃ ; 
τηῖ8 ννὰβ ψῃδὶ δ ννὰ8 ἴο βρεακ. Ηξε 
ψΜ»88 ἴο δῃποῦηςε ἴο τῆεη {πὶ ἴπε Εδίπετ 
οεγεά [πγουρῇ Ἡ πὶ 1ἰξε εἴεγηδὶ, “ΤΉ ογα- 
ἔοτε ννβαῖθνεσ βρεᾶκ, ἃ8 ἴἢς Εδίῃμες βαιῖῃ 
βαϊὰ ἴο πῖς, 801 8 ἊΝ 
ΟΠΆΡΤΕΝ ΧΙΠ. Ηδετγε σοπηπιθηςεβ (᾿ς 

οἱοδίηρ ρατγὶ οὗ ἴδε ροβρεὶ. [τ Ὄχβίδιι8 
ἴδε τηδηϊξεϑίδίίοη οὐ ΟἾγίβι'β ρίοσυ ἱπ 
δυεγίηρ ἀπὰ ἀδαῖῃ. Ὑῇα ἤγβε ἀϊνιβίοη 
δπηῦγαςαϑ χίθ,-χνῖϊ., ἰὼ ΨὨΙςἢ τῆς ἔδιἢ οὗ 
πε Ῥεϊϊενίηρ 18 σοηῆτπιθδὰ δπὰ ὑπθεϊϊεῖ 
[10.848] οαϑῖ οὔ, 

γν. 1-2.ο6. εις τσαφςῖές ἐπε ἀϊδοὶῥ[ες' 
εξ απά οχῤ[ἰαϊης Ηἰς ἀεέϊονι.--- ες. τ. 
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, “Ῥείοτε 
τς [δαϑ8ῖ οὗ {πὸ Ῥαββονοσ, δηά ῃογεΐογε 
ἴξ ννὰβ ποῖ {πε Ῥαβοδδὶ βυρρεγ ψὶοἢ 18 
τον ἀεβογί θεά. ἀσοογάϊηρ ἴο Ϊοῆπ, 
του ρἢ ποῖ ἰπ ἀρτθεῖμπεπὲ νυ πε ϑγη- 
οριεἰβῖβ, [6818 βδιβεγεά 248 ἴῆς Ῥδβοδαὶ 
Ιλ οἡ ἔπε ἀᾶν οὗ τἴῆε Ῥαββονεσ, ννῃϊςἢ 
ἴῃ 811 }ευνβῃ ΠουβεΠο 8 ννᾶϑ τογπιϊπαιεὰ 
ὃγ τπ6 ΡΑΒΟΒ Δ] βυρρεσ. Ηον ἰοηρ δαείοσγε 
τῆε Εδδβιὲ ἴΠε βῦρρεσ πεζε τηεπιὶοηθά οο- 
οὐγγοά 8 ποῖ Ἔχρ] ον βιαϊεά, θὰϊ τῆς 
πασγαῖίνα βῆονβ ἰξ ννὰβ ἴῃε ενὲ οἵ {π6 
Ῥββονεσ. ὙὙῶὲε ποῖς οὗ ἐπε ἢδ8 δὴ 
δἰ μῖςαὶ γαῖποσ μη δὴ Πἰβιοσίςδὶ ἱπεεπείομ. 
11 ἰβ πχδᾶπὲ ο πιαῦῖκ τῆι {π|8 νναὰβ8 (ἢ 
1αϑι πίρῃι οὗ }εβι15᾽ 11ἴὲ, Ὑπεγείογε ἰὰ ἰ8 
[ο]οννεὰ ᾧρ ὃγ ἃ μ1}} ἀεβοτὶριίοη οὗ τς 

ἐλήλυθεν; αὐτοῦ ἡ ὥρα, " ἵνα " μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς 
εν. 3. τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ὅ 
ἀἔρρα, χ,, ἠγάπησεν αὐτούς. 2. καὶ δείπνου γενομένου,2 τοῦ "διαβόλου ἤδη 
ἐδ με βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτου, ἵνα αὐτὸν 

ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, “ εἰς τέλος 

ἴῃ ΒΙΧ, 
ΤΒς ρῥγεβεηῖ τῆς ρος ἰ δάοριοά ὈῪ 

ΗἩοϊεστμαπη δηὰ νν εἰββ ἂσε ἰπϑυβηςίεης. 

δηέϊγα βἰτυδιίοη δηὰ τπιοϊΐνεβ. Τα ππδίη 
δοιίοη ἰ8 εχργεββεὰ ἰπ ἐγείρεται οὗἩ τ1ῃῈ 
ἐουτῖἢ νοῦβα; Ὀυζ ἴὸ βεῖ ἢὮ15 τεδάεσγ ἰῃ ἴδ8 
τίσῃι ροὶπὶ οὗ νίενν ἴογ ρεγοεϊνίπρ {δὲ 
βἰρηϊςαπος οὗ 1Ππὶ5 δοιϊίοη ἴῃς Ενδηρεῖῖδε 
Ῥοϊπῖβ οὔἱ ἴῆγεα ραγιίουϊατβ τεράγάϊηρ 
ἴῃς πιίηά δηὰ {εε]πρ οὗ [εβ805, ἀπά ἔνοὸ 
εχίεγπδὶ οἰγουπηδίδηςεβ. (1) εἰδὼς . . . 
αὐτούς, “|ε5ι8, Κποννίηρ ταὶ τῆς Βοὺς 
δὰ Ἵσοπὶς ἰπαὶ Ηδς βῃουϊά ρ455 [ἔοσ 88 
οοπδιίσυςτίοη ὥρα ἵνα βεε χἰϊ. 23; ἢ 
δ ρΡῃλβίβεβ ἴῃ6 σῆδηρε ἰῃ σοπάϊτξιοη ἱπι- 
ῥ ρα] ουὲ οὗ τΠὶ8 νψοιἹά το {πε Ἑδῖδες, 
ἃνὶηρ Ἰονεὰ Ηἰβ8 οὐ ψῆο ψετα ἰπ τς 

ψνοτ]ὰ [τοὺς ἰδίους, ἃ πηοτα ταϑίτὶοιςἃ ἀπὰ 
τίοσε βυτηραίμειίο ο14985 ἴμδη τμς οἱ ἴδιος 
οὗ ἱ. 11. Ηἰβ εβρεοῖϊδὶ δηὰ ρμεουϊας 
τεπάβ. ΤὩς ἀεβίρηδιίοη τοὺς ἐν τῷ 
κόσμῳ ἰ5 δἀάδεά ἴῃ οοπίτασι ἴο ἐκ τοῦ 
κόσμον ΨΠΐοἢ ἀεβοτὶ δὰ Ηἴβ {υΐυτε οοη- 
ἀϊείοη, πὰ ἰξ βυιρ ρεϑβίβ τῆς ἀϊ Που 65 ἸΠΕΥ 
ἃτὸ Ἰεῖ ἴο οορε ψ δηὰ ἔμπα ἀμεῖεβ ἴΠΕῪ 
τηυβὶ ἄο. ὙΠΕΥ ἃζγα ἴο τεργεβεης Ηἰπὶ ἰπ 
τς ννοτ!ἄ: δηά τῃϊβ ἀρρεδὶβ ἴο Ηἰπ|}, Ης 
Ἰονεὰ {πεπῃ" εἰς τέλος, νν»ϊο ἢ 18 ἴγαπ5- 
Ἰαϊεά “ἴῃ της Πίρμεβὲ ἄδρτεε᾽" ὃὉγῪ ΟἾγυβ., 
ἙΕυτδγηλίυ8 [σφόδρα], Ογτ.-ΑἸεχ. [τελειο- 
τάτην ἀγάπησιν], ἀοάει, ΜΝ εῖδε; δυὲ 
Αοάει ἰΒβ 'νσοηρ 'ἱπ βαγὶπρ ἴδδὲ εἰς τέλος 
Πενασ πΊεδΠ8 “ ὑπίο ἴπε δηὰ,᾽᾽ 5εα Μι. χ. 
22. Μεϊδπομίποη ταπάθσβ “ ρεγάυγανῖε 
ἄοπες ραϊοεγείυγσ "Ὁ. ΗεἜ ἰονεὰ ιδετλ 
τῆγουρι 411 της βυβετγίηρβ δπά ἴο 11 τῇς 
ἰϑβιιεβ ἴο ννῃϊοῖ Ηἰ8 ἴονε δγουρῆις Ηἰτη. 
ΤΒΕ βέδιεπιεηΐ 8 ἔς βυϊίαδ]ς ἱπίγοάσο- 
τίοη ἴο 411} τῃδξ πον Ἰοοπιβ ἱπ νίδνν, Ηἰ8 
Ἰονα γεπηαὶπϑά βιςδάξαδλοϊ, ἀπά ννᾶβ πον δα 
τυ] ηρ τιοῖῖνε. ὍΠα βἰδίαπιεηξ ἰ8 πατῖπος 
{Πυδιγαῖεά Ὀγ τῆς ἀϊδαρροϊπιίϊηρ βιῖαϊς οὗἁ 
πε ἀϊβοὶρῖεβ. [ννειϊβιείη αυοίεβ ἔτοτῃ 
Ευτίρ., Τγοαά., τοδι, οὐδεὶς ἐράστης ὅσ- 
τις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ; δηὰ ἔτοπι (δε Απέλοί., 
τούτους ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους ἀγαπῶ, 
δηὰ οὔ. ϑμακεβρεαγεῖβ ϑοηηδές, Ἴχνὶ., 
ΚἼονα .. . δεδζβ οαἵ ἀνε ἴο {δε εἶχα 
οὗ ἀοοπὶ ᾽.] (2) καὶ ϑδείπνον γενομένου, 
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παραδῷ, 3. εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς, ὅτι πάντα δέδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς 
χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθε καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει, 4. ἢ ἐγεί- ἢ χί, εο. 
βεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον 

'διέζωσεν ἑαυτόν" 5. εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο Ι Ορ. καὶ. 7. 
Ἰνίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ " ἐκμάσσειν τῷ λεντίῷ ᾧ ἦν αεα. χίε!. 
διεζωσμένος. 6. ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον - καὶ λέγει αὐτῷ κὶ χῇ, . 

“ ΒΏΡΡΕΙ Πανίπρ αστὶνοᾶ,᾽" “ΞΌρρεγ πανίηρ' 
Ῥεε βεσνεὰ," οἵ. γενο σαββάτου, 
ἴῃς ϑαῦθδιῃ Πανίηρ οοπια, πρωΐας γενο- 
μένης, Μι. χχνὶϊ. 1, πιογηῖπρ Πᾶνίῃ͵ 
ἀαινπεά,. [Ιπχ. 22 ἴδε ρῆγαβε ἐγένετο τ' 
ἐγκαίνια πιεδη8 ““1ἴῆς Πεάϊοαιϊίοη πδά 
διείνεά ", 80 Πεῖε ἴπε πιδαηίπρ ἰ8β " βὺρ- 
Ῥεῖ Ππανίῃβ σοπηα,᾽᾿ Δῃά ποῖ “ βυρρετ θεΐπρ 
επάεά," οὐ “"ΨἘΠῸῈ ΒΌΡΡΕΙ 48 ργοςεβά- 
πα". ἔνε τεδὲ γινομένον {πε πηεδηίης 
ἰ8 δι βίη 4} τπῈ 8απηε, “ ΞΌΡΡρεσ δεγὶν- 
ἱπρ,᾽" “δἱ βυρρεσ τἰπης ". ὙΠὶβ αἷβδο ἰ8 
6ββεητίαὶ ἴοὸ ἴῃς υπηδετβίαπάϊηρ οὗ ἔπε ἰῃ- 
οἰάεπι. Ἐεεῖ-νναβῃίηρ, ρΙδαβαηΐ δηὰ οἱι8- 
τοπηδεν Ὀεΐοτε ἃ ἰάξαςν ψουϊά πᾶνε Ῥεθη 
ἀϊξαρτεεαῦῖς ἂπᾶὰ οὐυἱ οἵ ρίδος ἰπ δα 
οουτεε οὔτ, [ὕῆε ουδίοπι 15 ἀρυπάδηεν 
{Ππβιγαῖθά Ὁγ ΜΝνειϊδβιεῖηπ, Πουρμιν δηὰ 
οἴμεῖβ. 866 Ἂβρεοίδ!ν Βεςκετ᾿β Ολαγὶ- 
εἰε5.1 Τα ἔδεῖ, εἰἴθεῖ θᾶγα, οἵ βαπάδὶ]οά, 
οσ ψ ἢ Βῃοαβ, ννεγε "ἰδ ]ς τὸ Ῥε μπεαϊθά ὈῪ 
πε ἔπε ἄυβὲ οὗ [πΠ6 τοδάβ, ἀπά ἰξ ννδβ 
εχρεοιεά παῖ (πὸ Βοβὲ νουϊὰ διγηίβῃ 
Σηεδηβ οὗ ὑνδϑῆϊηρ {πεπὶ, 8βεὲ 1[.Κ. νἱΐ. 44. 
ὙνΏεη οὖς Ιμοτά δπὰ Ηἰ5 ἀϊβοῖρ]εβ βξυρρεά 
τορείπεσ, τπὶ8 οἤῖος ψψου]ά Ὀς ἀϊδοπματρεά 
ὉΥ τπ6 γουπραδῖ, οὐ ὉῪ {πε ἀϊδβοῖρ]ε8. ἴῃ 
ἴαγη ; θὰ τΠ]5 δνεπίηρ ἴῃς ἀϊδοΐρ!ε8. δὰ 
Ὀεδη ἀϊθρυκτίηρ Ὠΐοἢ οὗἩἨἁ {π6πὶ ννᾶ8 τῆς 
ετεαίεβι, [Κ. χχὶϊ, 24, ἀῃ ἃ ςοηβεαυ θην 
ΠΟ οἥς ςουϊά βίοορ ἴο ἄο (8 πιεπίδὶ 
οἵδοςε ἔοσ (πε τεϑδῖ. (3) τοῦ διαβόλον... 
παραδῷ [οἵ παραδοῖ], “τς ἀενὶ] Πανίπα 
πον Ρυξ ἱπῖο ἴῆς πεδγί," εἰς. Εογ ἴῃ8 
εχργεββίοῃ βιβληκότον εἰς τὴν καρδίαν 
866 εϑρεοίαὶν Ριπάδαγ, Οἰγηιῤ., χίῖν τό, 
πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον Ὧραι 
κι το λ. 5:π|||8΄ ἐχργεββίοηβ ἅζὰ ἐγεαυεπέ 
ἰπ Ἡοπηδσ. [ξ ἰβ ρβογῃδρβ γϑῖμεσ βίγοηρεσ 
τῆλ “δυρρεβῖ," “ἴπε ἀδνὶ! Πανὶ δἱ- 
τεδάν ρυῖ τπ ἴπς πεαγ ᾿; {πε ἰάεα Βιδά 
Ὀεεη επιετίδιποά, { ννεὲ οάπποῖ βὰν ἴπδὲ 
δε ρυγροβε ννὰ8 δἰγεδάυ ἰογπιεᾶ, Ηἰβ8 
ταβεηοα νγ»85 Ἀποῖπος ἀϊδιυτδίηρ οἰεσηεης 

1 {πε εαβί. Βυῖ Πδὰ Ϊ}6βι8 υἱππιαϑκεὰ 
δίπν δείοσγε δυο ἤΕΓΥ βριγβ 8 [θη δηὰ 
Ρεῖεγ, ᾿Ἰυάδλ8 ννουϊά πϑνεῦ πᾶνε [εἴς τῇδ 
τοομῇ αἰΐνε. Ῥεῖεγ᾽β βινογά ψουϊὰ πᾶνε 
πηδάς βυγεσ ψνοσκ ἴλη νὰ Μαϊςῆυ. 
7.άας ἐμετγείογε 18 ἱποϊυἀεά ἱπ δε {ξει- 
ΜγΑβῃίηρ. “ 6588 δὲ {πε ἔεεϊ οὐ (ἢς ἱγαϊϊοσ, 
νν δῖ ἃ ρίςΐζυτε, ν δὶ ἰΘββοη8 ἴοσ ὑ5 ᾽ (4.8- 
εἰέ).-ν ες. 3. (0) εἰδὼς... χεῖρας, 118 

ςοηϑβοίουβηβδββ οἡ ἴδε ραγί οὗ [6βι18 5 πιεη- 
τἰοπεὰ το Ὀγίηρ ουἱ (πε σοηἀεβοαπβίοη οὗ 
πε δοιίοπ ἴο θὲ γεϊαιεά, (5) 80 ἴοο ἰβ8 τῇς 
δΔοςοτηρδηγίηρ ΓΤοπβοϊουβηεββ, ὅτι ἀπὸ 
Θεοῦ... ὑπάγει. [τ ννᾶβ ποὲ ἰπ ἴοι- 
ξειίυπ688 οὐ Ηἰβ ἔγια ἀϊρηΐεν θὰξ θεσαυξα 
ςοηβοίουβ ἴπαι Ης ννᾶβ βυργεπιε διὰ 
(οὐ Β ἀαπιραββαάοσς ἴμαὶ Ης ἀϊά ννῆαι Ης 
ἀϊά. [“ΑἹΙ ἐπίπρβ,᾽" βᾶγβ Μείδποδιμοη, 
“ἰ ροηάογε τεϑίαπιαπίιπὶ Ρῥγοπ)ϊββδυπη ἴῃ 
Θογριυγίβ "᾿ : “ ογηπίδ, Δάεοᾳυε ρεοοδίαπι 
εἴ πιοσίεπι ᾽..}-- ες. 4. ΤῊ Ϊΐβ ρεβοη, δὰ 
ἴῃ τῃϊ8 πιοοά δηά ἴῃ τπεβ86 οἰγουπιδίδποςϑβ, 
ου ἴδε Ὀγίηκ οὐ Ηἰἷβ οὐνῃ ρδββίοῃ, 18 ἔγεβ 
ἴο διζεπά ἴο ἴμε ννδηΐβ οὗ ὑπινοσίῃνυ τηθη, 
δηά ἐγείρεται... διεζωσμένος. “Ηε 
τἱβ65,᾽᾿ μανίπρ τϑοϊϊπεά δὲ τῆς 18 8]6 ἰπ 
εχρεοίδιίίοη δὲ οπα οἵ οἵδε οὗ ἴῃ 
ἀϊδοῖρίεβ νουἹά ἄο τῇς ἔξεῖ-νναβῃίηρ.--- 
καὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, ““ἀηὰ ἰγ8 ἀ5ϊ4ε 
Ηὶβ ραγπχεηῖβ,᾽ 1.ς., Ηἰβ Τ δι! ἢ, Δρρεαδτγ- 
ἱπρ ἰπ Ηἰβ χιτών, 5ἰπη}1ὰτ ἴο οὐτ “τ Ηἰ5 
βδιγῖ ἐτορλρΣ Ἢ τίθημι ἰ5 Βπι ]Ατῖν ἀϑεὰ 
ἴῃ τίθημι τὴν ψνχήν, χ. 11, εἴς. [566 
αἶβο κριτὴν 1. χίχ. 21:.]--καὶ λαβὼν 
λέντιον διέζωσεν ἑαντόν, ἁ’ ἀπὰ Πανίπρ 
[ἈΚ ἃ ἐϊπέφιο,,"" ἃ ἴονεῖ οἵ ἰοπρ' ᾿ἴπθβῃ 
οἷοί, “ΗἬἪ γρίγε Ηἰπηβεῖς" ἐγΐηρ τδα 
ἴοννεὶ τουπὰ ΗἩΐπ). Οὗ ἐγκομβώσασθε, 
Σ Ρεῖ. ν. 5. Τῆς πιϊδάϊε διεζώσατο ἰ5 
υϑεά ἰῃ χχὶ. 7; ἴπε Ὄχργεββίοπ ἤεσα ποτα 
πη ρῃδις αν ἱπάϊοαιες τπαῖ Ηξ 'ν88 ἴῃς 
8βοὶς Αρεπὶ. Τῇῆε οοπἀεβοαπβίοῃ ἰ8 ὑπάετγ- 
βίοοά ἴῃ τῆς Ἰΐρῶς οὗἩ ννδδι ϑυείοπίι5 τε 115 
οὗ Ὀαϊίρυϊα (( 4]. 26), ἐμαὶ με ννὰβ ἑοπά οὗ 
τα κίηρ βοπὶς οὗ ἔπε βϑεηδίοιβ ν'αἱξ αἱ ἢϊ5 
1806 “' ϑυςςἰποῖοβ ᾿ἰπῖδο,᾽" τῃδι 5, ἰπ τῇς 
δυῖΐβε οὗ νναϊίεγβ.---Νεσ. 5. εἶτα. .. 
νιπτῆρα. Εδοἢ 5ἴερ ἱπ {πε ψ Ποῖα 
δϑῖουπάϊηρ Βοοηθ ἰβ πηρτίπιεὰ οἡ {μα 
ταἰὶπὰ οὗ ἰοβη. “Νεχὶ Ης ρουζβ ννδῖος 
ἰηῖο τῇς Ὀαβίη,᾽" ἐλδε Ὀαβίη νυ ἰο ἢ τῆ 
Ἰαπάϊοτά παά ζυγηϊβμεά δ5 ραγὶ οὗ ἴῃ8 
ἨΟΟΕΒΒΑΥΥ ΔΙγδηρεπιεηῖβ. [νιπτῆρα ἰδ 
ΟἿΪΥ ἔουιπὰ Πετγε; Ῥὰῖ ποδανιπτήρ ἰ8 ποῖ 
80 Γἄγα; 8δε6 Ρ]υῖ,, Ῥλοείοη, 2ο, ννῆδσε 
ποδονιπτῆρες Π]1εἀ ἢ νης τνεγε ρτο- 
νἱάεά ἴογ ἴε ρμυεβίβ.)--καὶ ἤρξατο 
γίπτειν. . . “1811 τηϊπίβίογίι! οπγίκεῖς "ἢ 
(ατοιῖα8). [Ρ]υΐαγο ἢ! 8αν8 οὗ Ἑδνοηΐιβ 
τηδὲ πε ἀϊὰ ἴογ Ῥοπιρεὺ ὅσα δεσπότας 
δοῦλοι μεχρὶ νίψεως ποδῶν.) Ης “Ῥερδη 
το ννΆ8ἢ τῆς (δεῖ οὔτῃς ἀϊβοὶρίθβ; “δερδη," 
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ἐκεῖνος, ““ Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας ; " 
καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ ' μετὰ 

8. Λέγει αὐτῷ Πέτρος, “Οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς 

1 νας. 12. 
“ 33 

ταῦτα. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗῊΝ ΧΠΙ. 

ἡ. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς 

τὸν αἰῶνα. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ 

τυ Όευὶ. χίν. Ὁ ἔχεις ἢ μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 9. Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, “ Κύριε, 
μα ὐ δ μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν." 

Ὁ [αν χυὶ, 10. Λέγει αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς, ““ὉὋὉ " λελουμένος οὐ χρείαν ἔχει " ἣ τοὺς 
᾿ ΠΝ πόδας 1 νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστι 

οἿΝ δος 
Ῥ 58. ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες.᾽ 

»βεῖ, Χ 

Ῥ καθαρὸς ὅλος " καὶ ὑμεῖς καθαροί ἔστε, 
τι. Ἤιδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν. διὰ 

τοῦτο εἶπεν, “ Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.᾿ 

ΔΜ οὐδ ἢ τους ποδας, Ὀυςξ (Πεδ6 ᾿νοτάβ διε ἴουπά ἰπ ΑΒΟΕΟΚΙ,. 

ῬεΙμδρβ Ὀεοδυδε, Δ8 Μεγεσ βυφρεβίβ, ἴῃ:8 
ΜΔβαΐηρ 88 ἱπιεσγυρίεά, δυϊ (ἢϊδ 18 ποῖ 
οεγίαίῃ.---ν εσ. 6. ἔρχεται οὖν, σῤῥαγεπεΐν 
ἴῃ ἴῃς οτάἄεσ ἴῃ ψ πιο πα Παρρεπεά ἴοὸ 
Ὅ6 5ἰτιίηρ, δηὰ Πανίηρ ἢτγβε νγαβῃεα βοπὶα 
οὔτδα οἵδοτς ἀϊδοὶρ[εβ, Ἧς σοπλεβ ο ϑίπιοι 
Ῥεῖοσ, ψ8ο ἄγαννβ Ὁρ ἢἰβ ἔεεϊ οὔ οὗ τεδοῖ 
δηὰ εχοϊδίπιβ, Κύριε, σύ μον νίπτεις τοὺς 
πόδας; Τῇε σύ τε ὑσουρδι ἱορεῖπες 
ἴοτ τῆς βακε οἱ ἴπε οοπίγαβί.--νεγ. 7. 
ΤΠ18 ννὯ8 ἃ τίρδι ἱπηρυΐδε ἀπὰ ποπουγαθὶα 
το Ρεΐεσ ; δπά {δπεγείοσε [}εβὺ8 ἴγεδίβ ἴΐ 
τεηάετῖγ. ὃ ἐγὼ ποιῶ. .. μετὰ ταῦτα, 
ἦν ῆδΕ 1 ἂπὶ ἀοΐπρ που ἄοβὲ ποῖ δὲ 
ἔξει ςοτηρσαπεηά, δας ποὺ δῃδ] 
δᾶ 88 Βοοῆ 85 1 Δπὶ ἢπίβῃεδ ", Τῆς 
Ῥτοπουπβ τε ετπρπαίὶς, (πδὲ Ῥείδσ τῆδυ 
Ὁπάετβιαπά τῃδὲ [εβι πᾶν ανα πιυςῇ τὸ 
ἄο ψ Ὡς τε ἀϊδοίρ!ε οάπποὲ οοπιργο- 
Βεηά. Τῆς ἤτβι τεαυ διε ἴῃ ἃ ἀϊβοίρ]ε οσ 
[οϊοννεῦ ἰβ δρβοίυϊε ἰγυβὲ ἴπ [6 τυϊβάοπι 
οὗ μίβ Μαβίεσ. μετὰ ταῦτα τείετβΒ ἴο ἴῃς 
ἱπητηεάϊδίς ἑυΐυτα ; 8686 νδσ. 12, ὑνῆεσα 
ἴδε εχρίαπδιίοη οὗ ἴῃς δοϊΐοπ ἰβ ρίνεη. 
[οὐκ ΜᾺ μακρὰν ἐρεῖ, Ευκῃγτηΐι5.1---Ν ες. 
8. Ῥεῖεσ, ἤόννανεσ, σάπποῖ δοςαρὶ τῇς 
αἰδοῖ! ε᾽ἶβ διἰττιάς, Ῥὰξ Ρεγβίβίβ, Οὐ μὴ 
γίψῃης μον τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα, 
“ὭΘΥΟΣ 581 Του ννΑϑῇ τὴν ἔεει ". Τῆς 
εἰς τὸν αἰῶνα ν»͵5 ρτοπιριῖεὰά ὃν ἴδε 
μετὰ ταῦτα. Νὸο ἔπτυτε ἐχρίαπδίίοπ οδη 
τηᾶκαε [ἢ15 ροββϑί]ε. είεγ᾽ 8 Πα ΠΊΕ ἰδ 
γε δπουρἢ (ὁ δἷϊονν δὶπὶ ἴο βεὲ πα 
ἱποοηρτυν οὗἩ [ε5}8 νναβῃϊπρ' Πί8 ἔεεξϊ: 
ποῖ ἄξερ ἐπουρῇ ἴο πιᾶκα ᾿ἰπὶ σοπβοίουβ 
οἵ ἴδε ἱποοηρτυΐ οἵ ᾿ἰβ (ῃ8 ορροδβίπϑ 
δηὰ ἀϊοιδιίπρ ἰο πὶβ Μαϑβίες. Τὸ ῃϊβ 
οδαγαοιεγίβεις υτέεγαπος [εϑ808, υγϑϊ εἶτ 
στὰ ἴῃς θαβίη, τερ᾽εβ. ἐὰν μὴ νίψω σε 
“0. ἐμοῦ. δϑυρετῆς!4}}ν εἶδις ννογάᾶβ 
Τταῖρμε πιεᾶπ μὲ ὑπίε88 Ῥεῖεσγ διἱοινεὰ 
]εδὺβ ἴο τννϑβῇ δἰπὶ, ἢς οου]ά ποὶ εἰ δὲ 
ἴδ ]ς ψἱ Ηἰἱπι. Βυΐ ανίάδηεγ Ῥεῖοσ 
ουπὰ ἱπ ἴπεπὶ ἃ ἄδερεσ βἰφηϊβοδηςε, δπὰ 

υπάετβιοοά τπεπὶ 858 πηεδηΐηρ : ὈΣηΐεβδ αὶ 
ψνΑΒἢ γοῖ,, γοῦ δὲ οιοαϑὲ ἤοτιὶ ΤΩ 
ε]!οννθῖρ ἀπά οδᾶβε ἴο βἤδγε ἰπῃ την 
Κκίηράοπι δπά ἀεβιΐηγ. Ηεσσγε {πε ϑυτηδοῖῖς 
βίρηϊῆσδπος οὗ πε εδαἰπρ ᾿ορεῖμες δπὰ 
οὗ πε ννδδῃϊπρ Ὀερὶπβ ἀϊπηὶν τὸ ἀρρεᾶγ. 
Τθδὶ Ρείες βὰν παῖ τπ|8 ἄεερεσ πιοδη- 
ἱπρ νν88 ἱπίεπἀεὰ ἀρρεδῦβ ἴγοπι ἴῃς εαρε- 
πε58 οὗ Πΐβ ληβινεσ. -- εσ. 9. Κύριε... 
κεφαλήν. Α πιοπιεπὲ ἃρὸ ἢς ἰοἱὰ δὶβ 
Μαβιεσ Ηε ννὰβ8 ἀοίπρ ἴοο τηυςῇ : ποὺ 
Ὡς ἰε}18 Ηἰπι Ηε 58 ἀοίηρ ἴοο [ἰπ||6. 55εἰ 
ν1}} γίνε ρίαςε βίον γ. Ὑεῖ (18 ννὰβ δε 
ὉπΙη βία Κα ῦ]ς ἐχργεβϑίοη οὗ ἀενοιίΐοηυ. [ἢ 
ΜΔΒΠίπρ 15 ΔΩΥ τεαυϊγεπιεπὶ ἴοσ ἔεϊον- 
δῃΐρ ἱτ Τῆες, νναϑὴ τὴς νον. [ἢ Ναὶ 
Ρεάεβ βοΐιπι, 4108 5011 πιϊπίβίσι νἱάεηϊ ; 
βεὰ πιᾶπυβ εἱ οδρυῖ, ασυοὰδ σοηνῖναα 
δάἀδβρίοίπης," ὙΝεἰδίεῖη.)] Ης ἴ8 51}}} ἰπ 
εττοσ.---νεσ. τοό. Ὃ λελουμένος. .. 
ὅλος. “Ηε τπαὶ Πᾶ8 ὕεεη ἰπ ἴδε Ὀδιἢ 
45 πο πεδᾶ ἴο νναϑῇ βᾶνε ἢ 8 ἴεεῖ, δυϊ 18 
411 οἰεδη," Ηἱἴβ8 ἔδεϊ πιὰ ὕε βοϊϊεὰ ὉΥ͂ 
ΜΑΙ κί, ἴοπὶ ἴδε ρυδὶὶς θαι το τῆς 
ΒΌρΡΡες οπδπηρεσ, ἀπά ἰτ ἰδ σπου ρῃ ἴπδὲ 
ἴδεν ὃς ννδβῃεά. “"Αἁ σοηνίνίαπι νοςδτὶ 
βοϊθραηί ρῥγίιιβ ἰπ Ῥαΐπεο ἰανατὶ ; ἰπ ἀοπῖο 
νεσο σοηνίναϊοτί 8 ποῃπὶϑὶ ρεάεβ, αυδυβ 
ἰῃ να διέ δυξ δοσάοβ δάμπαεβεσδηῖ, ἃ 
δεινὶβ δὐϊμοραπέυτ, πὸ ἰεσεί, βαρεῖ φυΐθυϑ 
Δοουτηεθδηΐ, πιδουϊαταπίυς." ὙΝν εἰδιείη. 
Ης βυρροιῖβ ἴδε δβίδίεπιεπὶ ὉΥ ΠΊΔΗΥ͂ 
τείεγεπςεβ. Τῆς δάδεά οἴδυβε ἀϊδοϊοβεβ 
παῖ ἃ βρίγίευιαι βεῆβα υπάει!εβ τπὰ 
ΒΥΓΩΒΟΪ : ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
πάντες, “γε τα οἴεδῃ, δυῖ ηοἱ 411 ", ΑἹΙ 
δὰ δεεη νναβῃεὰ : τῆς ἔεεῖ οὗ ̓ υὯδ5 νετα 
48 οἷδδη 48 ἴῃοβε οἵ Ῥεῖεσ. Βυϊ 1υἀΔ8 
νν858 ποῖ οἴδδη.--- νεῖ. σὰ. Τῇδὶ ͵υάλε 
"ν88 τηεδπέ ἰ8 δ οποα βδίά ἴῃ νεῖ. 1ἱ1. 
Ἤιδει.. .. ἐστε. [6808 ἴδυβ 5ῃον 1 Πδὲ 
Ηε ἀϊδβεϊπρυΐθῆεβ θείννεεπ πε οἤεπος οΥὨ 
πε τεϑὲ δηὰ τῃς βἰπ οὗ [υ 448. ΑἹ] ἐπδὲ 
ἴδεν τεφυεά ψᾶ8 ἴὸ βᾶνε ἴῃς βοὶἱ οὗ 

ωλαυος ὑυμυ τ ρος υὐμά, “πὸ 
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12. Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ “ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 4 κ. τ’, 18. 
"ἀναπεσὼν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, “Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν ; εἼΚ. χί, 47. 

Τοῦ. ἰϊ, σ, 13. ὑμεῖς φωνεῖτέ με, Ὁ διδάσκαλος, καὶ ὁ κύριος - καὶ καλῶς εἴν 17; νι 
λέγετε, εἰμὶ γάρ. 14. εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ κύριος 
καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας " 
15. ᾿ὁπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ " ἐποίησα ὑμῖν, καὶ 78. σ᾿ το 
ὑμεῖς ποιῆτε. 

ἱϊ.6. 
16. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὅμῖν, οὐκ ἔστι δοῦλος ἢ" μείζων υ Ἐχοά. χἰν. 

τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. ν χν. οο. 
17. εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18. οὐ περὶ ας Κτν 

24. 

πάντων ὑμῶν λέγω ἐγὼ οἶδα οὖς 5 " ἐξελεξάμην - "ἀλλ᾽ ἵνα ἦ γραφὴ αὐτο Ὁο ἢ 

πληρωθῇ, “Ὁ "τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ ὃ τὸν ἄρτον, ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν γ ὅς. χιι ρ. 
ἢ καὶ ἀνέπεσεν ἰη δ" ΒΟΝ". 

͵δ ἔλιι8 οἰοβοσ τὸ ἔς Ἡδῦτεν» 

τδεῖγ ῥργεβαπὲ ον] ἐεπιρεσ δηὰ ἰδαϊουβυ 
τεπιονεά : 1ΠῈῪ Μαγε ἴσας ἴῃ Πεδγῖ, (ΠΟῪ 
μὰ Ὀεδθη ἴῃ τῆς δ δηὰ Πδά οἠἱΐυ Ἴσοη- 
ττδοϊδά ἃ εἷἴρῆς βιδίθ. Βυὲ 1υάδβ πδὰ 
ποῖ Ὀδα ἴῃ ἴδε δῆ : Βε δά πο σεπυΐηα 
δηὰ δπαρίξυδι Ἰουδαῖε ἴοὸ ΟὨσίβι.---ν ἐσ. 
1Δ. Ὅτε... ὑμῖν: ““ψδεη, ἴπεη, Ης 
μαά νψδβῃδὰ ἐμεῖς ἔδεξ δπὰ ἰάκεὴ Ηἰβ 
ξαττλεηῖβ [ο΄. τίθησι τὰ ἱμάτια οὗ νεῖ. 4] 
ἃπά τεοϊϊπεὰ δραίη Ης βαϊά ἰο {πεπὶ: 
Κπον γε δὶ 1 πᾶνε ἄοῃβ ἴο γου ἡ ̓" 
Ῥο γου ρεγοεῖνε ἐπε πηεαπίπρ οὗ (Πῖ8 
δοίίοη ὃ ΒΥ ψαϑιϊηρ ἐμεῖς ἔεεῖ Ης πδὰ 
νναβμεά ἐμεῖς πεᾶτί. ΒΥ βιοορὶπρ ἴο {π|8 
ταεπίδὶ βεγνίος Ηες δαὰ πηδάς ἰπεπὶ 81] 
δϑῃδτηεὰ οἵ ἀεο!πίηρ ἰι. ΒΥ τπἰ8 βἰπιρὶς 
δοίίοη Ης μαὰ ἰυτπεά ἃ σοπιραπυ οὗ 
Ψτδηρ Ωρ, ΔΉΡΤΥ, ᾿εδίουβ πιεπ ἱπῖο ἃ 
ςοσρδηΥ οὗ πυπιοϊεὰ ἀπά υπὶϊεὰ 
ἀϊβοιρ!ε8.---νεῖ. 13. ὑμεῖς φωνεῖτέ με, 
“γε 08] πὶς,᾽ πῃ δἀάἀγεβϑβίπρ της (φωνεῖν, 
ποῖ καλεῖν), ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, 
“Τεδοῆοσ " ἀπά “Τογᾶ"; (τς ποριίπα- 
ἐἰυμς ἐϊέμ[ῖ, βε6 ὙΝίπεσ, 2265. Ῥεσῇδρβ 
4. ἘΔΌΡΙ ᾽"" ψουϊὰ σοηνον Ὀεῖϊίες ἔπ τεβρεοῖ 
ἱπνοῖνεά ἴῃ διδάσκαλος. καὶ καλῶς 
λέγετε, εἰμὶ γάρ. |εβυ8, πυπηδῖε δηά 
δε! βυρργεββίπρ 8488 Ηδξ 'νᾶβ, οἱεασὶυ 
τεοορηιδεὰ ΗΒ οὐη αἰϊρηϊςν δηὰ ου 
οοοδβίοη δββοσιοά ἰξ. Ἡετζγε ἴδε ροϊπὶ οὗ 
ἴδε Ιεββοὴ ἰδαῪ ἴῃ Ηἰἷβ σοπβοίουβηςββ οὗ 
Ῥεΐηρ {πεῖς 1,οτγά.---νες. 14. Ηεπεοε τδε 
ἃ )ονέϊονὶ ατρυταεηῖ: εἰ οὖν ἐγὼ ἕνιψα 
.“.. πόδας, “111 τΠεπ, Τοτὰ δηά Τεδοῆεσ, 
ὙΑβῃεὰ γοὺτ ἐεεῖ, γε 4150 ουρῆιϊ (ὀφείλετε 
ἀεποιίΐπηρ πιοῦαὶ οὐ] μαιίοη) τὸ νναϑῆ οπα 
ΔΗΟΙΠοΣ Β ἔεει ". “1 ἰδ ποῖ [ἢς ἃςξ ἰἴβε] ἢ, 
δυὲ ἰξβ πιοζδὶ εββεποο, Ὡς αῆογ Ηἰβ 
ἐχατηρίς Ηδ επ)οῖϊπβ ὡρὸπ ἴδοπὶ ἴο 
Ἔχογοιβε." Μεγεσ. Τῇΐβ ὯΔ5 5βοπ)οί  πηῈ8 

3 Βεῖϊες τινας ἢ Ὁ ΒΟΙ, 33. 

8 «μον ἰῃ ΝΑῸ νεῖ. [,ἀ. ΠΗ ἱπ ΒΟΙ, δἀδοριεά ὃγ ΝΝ.Η. μον ΤΒα οἴδυδα 

Ὀεεη οοπείδετεά 8 οοπιπιαπά δη]οϊπίην, 
τδς ᾿ἰτεταὶ νναϑῃίηρ οὗὨἩ {πε ἔεεῖ οὐ βοοσ 
βδὶπίβ: δηά ννὰβ ργδοιβεὰ ἴῃ Ἐπρίδηὰ 
ΠῚ] 1731 ὉΥ {πε [ογὰ Ηἰρῃ Αἰπιοηεσ, 
δηᾶ ἰ5 5111} ῥγδςιϊβεά ὃὈγ δε Ῥορε οη 
Μαυπάγν Ὑβδυτεάαν (ἐες Μαμάαί!), τῇς 
ἅἄδλν Ὀείογσγε ἀοοά ἘΕτίάαυ. ϑὅες α͵80 
ΟΒυτοΒ 8 “πεεῖνι, Ρ. 49ο.. Τς δηςίεπε 
ταςίίος ἰ8 ἀϊδουβδεάᾶ ἴῃ Αὐυριυδβιίης᾽ 5 
δέέεγ5, 55, ἴο ]απυδτίυ, ο. 33. [ἴ δἵ οὔςς 

ἴοοῖ [18 Ρίδος 48 βυτῃδοὶὶς οὗ 411 Κίπα!ν 
φάγε οὗ 6 Π|οὐνν- ΟΠ γί ςιίαπβ, βεα τ Τίπι. ν. 
1ο.-ονοῖ. 15. ὑπόδειγμα... ποιῆτε, 
ὑπόδειγμα ἰ5 οοηδεπιηεὰ ὃγ ΡΗγγπίοδυδ, 
ὙΠΟ τεοοτητηθηδβ {πε Ατιῖς παράδειγμα. 
5:6 Ευϊπεγίογά᾽ 8 ἰῃςεγεβιίηρ ποῖε, Ν' εῖσ 
Ῥάγγπ., Ρ. 62. Τῇα ρυγροβο, ἵνα, οὗ Ηἰ8 
δοίίΐοη νν»ὰβ ἰπδὲ {πεν πηΐρσῃς δοῖ ἴῃ ἐπα 
βᾶτης πυπιῦΐα, Ἰονίπρ' βρίγιῖ, ἴῃ αἱΐ {πεῖς 
ςοπάυοι ἴο οης δποίδπεσ.--- εσ. 6. Απά 
858 σοΟηΠγπΊδίοτυ οὗἹἩ [π|8 ἜἼχδηιρὶα ἀπά ἰῃ 
τοῦυκο οὗ τπεὶς ῥχίἄς, Ηξς δάάϑβ: οὐκ ἔστι 
δοῦλος. .. αὐτόν. πῃ Μι. χ. 24 ἃ 
δἰ Ϊας βαυΐπρ Οσουβ; οὐ αἷδὸ 1,Κ. νἱ. 
40, δηὰ [κ. χχίϊ. 22. Τῆς β'ανε ψῃοβα 
ἐμποκίοῃ ἰδ 18 ἴο βεῦνθ ἰβ ποῖ “ ρτεδίοι," 
μείζων, (Πδη δἰ ἰοτά, ννῆο πηᾶὺ Ἔχρεςὶ ἴὸ 
ταςοοῖνα βοσνίςθ, δηὰ {πογοίοσε (ἢ βίανα 
ΤΑΔΥῪ ΜῈ βίοορ ἴο τῇς οῇῆςεβ ννῃϊςἢ Π6 
Ἰοτὰ ἢ πηβεῖ ἀϊβοπαγρεβ δηὰ ςουπὶ οἢ πὸ 
ἐχοτηριίοπβ ἴπΠῸ ἰογά ἄοεβ ποῖ ςἸαἰπ).--- 
γεσ. 17. ΤΒεβε ᾶσε οὐνίουβ ὅγϑβι ργίποίρῖςδ 
ἱπ ΟΠειβείαη αἰδοῖ εβῃΐρ, δυὰς τς πηεσα 
Κηονϊεᾶρε οἵ ἴπεπὶ ἰ8 ποῖ επουρῇ: εἰ 
ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε 
αὐτά. ταῦτα τεΐετδ ἴΟ ννῆαϊ [εβὺ8 δά 
Ἶμ8ε ἀεοϊατεά το ὃς {π6 βἰρηίῆοδηςε οὗ 
Ἦ! 5 δοιίοη. εἰ οἴδατε, “1 γε Κπον,᾽" 88 
γου ἀἄο Κπον ; ἐὰν ποιῆτε, ἃ ξιρροκίτίοη. 
“ΤῊς Κηονίηρ ἰ8. Οδ])εοιίνεῖν ρταπιςά, 

52 
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 κῖν. ̓ν πτέρναν αὑτοῦ. 9 
τ ὃν. ὅταν γένηται, πιστεύσητε ὅτι 

αἰδίζο; 05 
44; χνἱϊὶ. 

ι ΠΡ 
ς χὶϊ. 27. 

λαμβάνει τὸν πέμψαντά με." 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗῊΝ ΧΙ. 

19. "᾽ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὄμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα 
"ἐγώ εἰμι. 

Ὁ "λαμβάνων ἐάν τινα πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει " ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων, 
20. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

21. Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς " ἐταράχθη τῷ πνεύματι, καὶ ἐμαρτύρησα 
ἀ Ἄτων,». καὶ εἶπεν, ““᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι “ εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με." 

22. Ἔβλεπον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ, ἀπορούμενοι περὶ τίνος 

ὁ1Χ. χνὶ..2. λέγει. 23. ἦν δὲ ἀνακείμενος εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ " κόλπῳ 

τὰς ἀοίῃρ 8υδ)εοιίνεῖγ οοπάϊεοπεά.᾽" 
Μεγετ. Οη τδς ἀουθδῖε ῥγοϊδβὶβ δε8 
Βυσίοῃ, 268. κάριοι ἰ8 υϑυ 2 }}ν ἴΓΔΠ8- 
Ἰαϊεὰ “ υἱεεθεά το ν. 3, ]οἤη χχ. 20, 
δῃὰ βῃουϊά δε 80 δεζα.-- τεσ. 8. ΤῇῖΒ 
δ᾽ εβϑεάποβϑ, Ης Κπον, οουἹά ποῖ διίδοἢ 
ἴο 811 οὐ ἴβεπὶ: οὐ περὶ πάντων ὑμῶν 
λέγω, “1 Βρεδκ ποῖ οὗ γου 411,1 ἀο ποῖ 
ἐχρεοῖ 411] οὗ γου το ΖΗ] τπε σοπάϊθοη 
οὗ δ᾽εββϑεάπεββ. ἐγὼ οἶδα οὖὗς ἐξελεξάμην, 
“ἜῚ [οσ ΤΥ ρᾶζί (ἰπ σοπίταβε ἴο ἴπ6 
ἀϊδοῖρίεβ ψνῆο ννεγα ἰπ ἱρπογαηςε) Κπονν 
πε τεη ψδοῦ 1 ἤᾶνεα Ἵἤοβεη 88 
ΑΡοβεῖεβ," ἂηά δηλ τπεγείοσε ποὶ ἕβκδη 
ὉΥ Βυγρτῖθε ὉῪ ἴῃς τγεδοπεσυ οὗ οπα οὗ 
1ῆεπι. Εος ἴδε οποῖςε οὗ 1.445 βεε νὶ. 
γο, Μῆεσς {με βᾶάτης ννογά ἐξελεξάμην ἰ8 
υδεὰ. ἀλλ᾽ ἵνα... Τῇε εἰγηρίεβῖ ςοη- 
βίγυσιίοη ἰ8: “ΏΕῚ οποβα [488 ἴῃ οτᾶεσ 
1παι,᾽ εἴς, ὙΠῖβ την ποῖ, μοννενεσ, ἰη- 
νοῖνε ἴπδὲὶ 1ε808 εορβείομϑῖν οὔοβε [0485 
ἴοτ [π8 ρῦγροβε. Ὑῆὴδῖ ἰβ ποῖ βαϊά, δπὰ 
οδῃ βοδγοεὶν δε οοποεϊνεᾶ. Τῆιε ϑοτίρίυτα 
ψνὨϊο ἢ νναϊϊεὰ ἔοσ {Δ΄ πεπὶ 18. Ρ8. χὶ. 9, 
ὁ ἐσθίων ἄρτους μον ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ 
πτερνισμόν. Ἑπιϊηρ ὑτεδά (ορείμπεσ ἰ8 
ἷπ 411 οουπίσίεβ ἃ βῖρῃ, δηὰ ἴῃ βοπὶε ἃ 
οονδηδηΐῖ ΟΥ Ρίοάβε οὗ (το ἀβηὶρ. ΟΚ 
Κυρκε οὐ ὁμοτράπεζος δηδ ΤτΙυπΊρυ 8 
Βίοοά Οουεμπαπέ, Ὁ. 313, δπὰ Ογὶεπέαὶ 
1 δε, ν. 36. Ἡετε ἴμεὲ ἔδοϊ οὗ 1υἀἀ8᾽ 
εαἰίης Ὀγεδὰ νἱτἢ [6ϑ0ὺ8 8 ἱπιγοδυςεά 48 
ροταναῖίηρ Πὶ8Β οτίπηθ. “Ἴ7Τὸ [ἢ τῆς 
Βεε]᾽ ἰβ ἴο κίοκ, ψβεΐπες ογ ρί πα! υδεᾶ 
οὗ ἃ Βοζβε οἵ ποῖ ; ἀῃὰ ὄἼχρσζεββ6β νἱοίΐεποα 
δηὰ ςοπιεπιρί.--- ετῦ. 19. ΤἼΐβΒ ρτᾶνα 
Δηπουποεπιεηΐς ννᾶ8 τηδὰθ δὲ {Π|8 ροϊπέ 
πὰ ποῖ ργενίουβὶν, ἀπ᾿ ἄρτι, “““τοπὶ 
Ὠδηοδέοστῃ ᾽᾽ (48 1 τῃ6 Κπον]εάραε τεβυ]ῖ- 
ἱπρ ἴτοπι ἴπε δηπουποδπιθηΐ γαῖπο τπλη 
τῆς δηπουηοεπιεηΐ 1561} τνεγα ἀϊςταιτπρ 
τῆς εχργεββίοη) “1 ε]} υοι Ὀείοτε τἴ 
Βάρρεηβ, ἐπὶ ἤδη ᾿ξ μ48 μαρρεπεά γου 
ΤΊΔΥ Κπονν ἰδδὲ 1 δηὴ Ης,᾽" ἱ.4., (δα 
Μεββίδῃ ἰῇ ποτ ἴΠ686 ῥγεάϊς το 8 ὑνεγα 
ἀεβιϊηεὰ ἐο ὃς ζ]8]1εἀ.---Ν τ. 2οθ. Βυὲ 
1εβὲ τη18 δππουποεσηεπε βῃουϊά ννεάκεη 
τπεῖγ οοπῆδεποε πῃ Ομ δποίῃεσ δηά ἴῃ 
τπεῖς ον 041} ἴο ἴπε Αροβιοϊδῖε (“" ργο- 
Ῥαῦ1]ε εβδὲ νοϊυΐββα (ἢ γίβέυπι οἤεπάϊουϊο 

ταράοεὶ ̓". Οαἰνὶη) Ης Ππαβίδηβ ἴο δάά: 
ἀμὴν, .. πέμψαντά με [ἄν τινα δεϊίες 
ἴδῃ ἐάν τινα]. Ης γρίνεϑ τῇς δβϑυγδηςα 
τηαῖ ἴᾷοβε ποθ Ης βεπᾶβ 858 Ηἰβ 
ΔΡοβεῖεβ ψ1}} θὲ ἰάεπειβδεὰ ντῃ Ηἱἰπηβεϊ 
δηὰ υἱτἢ αοά. 

γν. 21-3.θ. Ὑμάας ἐς εἰϊηιϊπαίεά ἤγονα 
ἐδ6 φοηῤῥαην.--- ει. 21. Ταῦτα εἰπὼν... 
παραδώσει με. Τνο εἰεπηεηῖβ ἰῃ πε 
φοιρδηΥ πᾶ ρῥγενεοηίεὰ [εβι8 ἔτοτῃ ἔγεεῖν 
υἱϊετίηρ Ηἰβ ἰΔ8ὲ οουπβαΐβ ἴὸ {πε Τν εἶνε. 
(1) πεν δὰ πηδηϊ εβιεὰ ἀϊββαπδίοη νυν μῖς 
Ψουὰ ρσενεηὶ ἔμεπὶ ἔγομι δοιίηρ τορεῖμεσς 
ψ εη Ηε Ψ»88 βΌῃα, ἃπά ἃ ἰαπηρεσ ΨΒΙΟΒ 
πουἹὰ ργενεπὶ ἐπ επὶ ἔτοτῃ τεοεϊνίηρ Ηἰ8 
νοσάβ. Απὰ (2) πεσε ννᾶβ διωοηρ ἵμεπὶ 
ἃ ἰταϊῖοσ. Ὑῆε ἢτγβι εἰεπιεηὶ οὗ αἰδοογὰ 
Βαά Ὀδεη τειπονεὰ ὃν ἴῃς ἔξεῖ-  αϑῃϊηρ. 
Ηεπον ργοοθαάβ ἴο εἰϊπγίπαῖς {πε ϑεσοηά. 
Βυξ το πᾶνε δὲ οὔος παιηεὰ τῃ6 ἰγδιῖοσ 
ψουϊὰ Πᾶνε ὕεεπ [αϊδ]. Ρεῖεσ δηὰ τῆς 
τεϑὲ ννουϊὰ πᾶνε ἰᾶκαπ βίερβ ἴο ἀείεδι, ἱξ 
ποῖ ἴο ρυΐ δῃ επά ἴο υ445. ΤΠετγείοσαε 
Ηε πιεγεῖν βᾶυβ8, εἷς ἐξ ὑμῶν π 
με. Τηὶβ ἴἃ ψνᾶ85 νηοῦ ἰτουδ]εὰ Ηἰ8 
δρίγίς, (πὶ οπε οὗ ἴπε τ νεῖνε νῃοτὰὶ Ης 
δαά 8ὸ οδπεγίβῃεά βῃουϊά τὐτ ἱγαῖῖος, 
υδίπρ {Π6 ἑατα!]αγὶτν δηὰ Κπονϊεὰρε οὗ 
ἰπειπλᾶοῦ ἴο Ὀεῖγαν Ηἰπι.---  εσ. 22Δ. Τῆς 
ἀἰδβοῖρίεβ βαὰ πο ἰάδθβα ννῇο νγᾶβ πιεᾶηξ. 
ἜἜβλεπον .... λέγει, [48 οου]ὰ βοατοεῖν 
θὲ ““δἱ ἃ ἰοββ ἰο κὸν οὗ ψνῇοπ Ης 
βροκε᾽".---Ν ες. 23. ἦν ἐνςν Ἰησοῦς, ἴα 
ἀϊβοὶρ᾽ α ννμοπὶ [ε808 ἰονθά ἰἴὰῪ πεχὶ Ηΐτω, 
ἐν τῷ κόλπῳ. ὙΝῸ διγαηρεπιεηῖβ οὗ 
δυεδβίβ αἵ ἃ ἴδε ψεσε ἴῃ νοριε. ΤΠΟΥ͂ 
εἰῖπες ἴδῪ αἱ στρῃε δηρίεβ ἴο ἴῃς 80]ς 
δηὰ ρδγβ]εὶ ἰο οὔς δποίποσγ, ες σεβεϊπ 
ου ἢίῖ5 ἰεῖξ εἶδον ἀπὰ δανὶπρ δἰβ. σίρῃε 
δδηὰᾶ ἴτχεβ (βεα Εἰς β δίς, 8. ν. Τγὲ- 
εἰϊπίι, Τιϑοέμς, Αεομδο)}); οὐ ΤΕΥ ᾿δῪ 
ΟὈἸ φυεῖγ, τε βεοοπὰ σεδοῃίηρ τ Β18 
δεαά τὸ “πε βίπυβ οὔ δε ρίταϊε (κόλπος) 
οὗ τῆς ὅτει, δηὰ τ τῃς ἔδεϊ οὗ ἴῃς ἤτϑεὲ 
δὲ 88 Ὀδοῖ ; νυν! ἐπ ἐὨἰγὰ οςουρὶεά ΠΣ 
βᾶτηα ροβίυγε γοϊδιϊνεϊυ ἴο τἰῃς βεοοπά (δε α 
δε εηρτανίπρ ἴῃ Βεοίκοτ᾽᾿ 8 Ολαγίείες, 327» 
δηὰ 1 Ἰρπείοοῖ, Ρ. 1ορ5, ΨῆΟ βᾶγβ ἴπαῖ 
118 βεοοηά δγγαηρεπιεηΐ ργενδίϊεὰ ἱπ 
Ῥαϊεβιίπα ἴῃ τῆς της οὗ ΟὨγίβ). Ἰοβη 
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τοῦ Ἰησοῦ, ᾿ὃν ἡγάπα ὁ Ἰησοῦς " 24. νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος {πἰχ. 46. χα, 
πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. 25. ἐπιπεσὼν 1 δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ κἀειὸ καίν. 
στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, λέγει αὐτῷ, “Κύριε, τίς ἐστιν ;" 26. ᾿Αποκρί- τ᾿ 
νεται ὁ Ἰησοῦς, ““Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ " βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω." 3. Β Ἀυιδί!τ4. 

Καὶ " ἐμβάψας τὸ ψωμίον, δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτῃ. 27. 
καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““Ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον. 28. Τοῦτο δὲ οὐδεὶς 
ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. 20. τινὲς γὰρ ἐδόκουν, 
ἐπεὶ τὸ ᾿ γλωσσόκομον εἶχεν ὁ ἸΙούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ἱ χι!. 6. 
«᾿Αγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν "᾿᾿ ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα 
τι δῷ. 30. λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος, εὐθέως ἐξῆλθεν ὃ - ἦν δὲ 
νὺξ," ὅτε οὖν ἐξῆλθε. 

1 αναπέσων ἰηῃ ΟΒΟἧΚΙ,.. οὐτως δὐάεὰ αὔει ἐκεῖνος ἱἰπ ΒΟΕΕ 33," 88 δες ψγ88᾽᾿. 

3 ΤΕ. ἴῃ ΒΑΡ, ἰξ, νυἱρ. ; βαψω και δωσω αντω ἰῃ ΒΟΙ, οορί. τη. δείξῃ, δάοριεά 
Ἐν ΤΙ ΤΊ Ἢ. Ε. 

5 ἐξηλθεν ευθυς ἰη ΒΟΌ. 

4 ΒΟΘ Σ, 33, ἰξ. νυ]ρ. ρίδος 8111 βίορ δῆὲες ννξ, δηὰ οογζηγίδηοα πεχὲ ραγαρταρῃ 
ἢ οτά ουν εἐξηλθεν λέγει. 80 Τίβοῃ. δηά ΝΗ. 

ν88 ᾿γίηρ, ἴβεη, πεχὲ ἴο [εβ08, μἰ8 Ροβί- 
τίοη δεὶηρ ἱπδίάς ἐδὶ οὗ [Ἔθβυ8. Τὸ Βιὶπὶ 
Ῥεῖετ νεύει, "" ῬΒεςΚοπβ." (ς΄. νεύσω μέν τοι 
ἐγὼ κεφαλῇ, Οά., χνὶ. 283), ἰακίηρ τὰς 
ἰηϊπίδείνα 45 υϑι4], Ὀὰὲ ποῖ Ὠίτη86} δϑκίηρ, 
ΡΕΙΑΡ8 Ῥεσᾶυδβα ἣε Πδά τηδάς 80 πιδην 
τηϊβιακεβ ἐπδῖ δνθηΐηρ αἰτεδάυ, ρεσῇδρβ 
δεοδυδα ἃ ρείνδιε πιδίίεσ πλῖρῃς δαῖίοσ 
τταηβδοῖϊδά ἰπ ἃ νυ ίβρεγ ἔτοπὶ ]οῆη.---νεσ. 
25. Ὑπδῖ ἀϊβοίρ!ε, ἐκεῖνος, νΒεη ἴπ08 
δρρεδϊὶςά ἴο, ἀναπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ 
᾿Ιησοῦ, ““Βανίηρ ἰεδηξὶ Ὀδοκ ἰονναγάβ ἴῃς 
δγεαβὲ οὗ εβ08 80 88 ἴο βρεᾶῖ πῆοσζὰ ἀϊ- 
τας ο Ηἰπὶ δηά ἴο δε πεασὰ οηἱν ὃν Η πὶ. 
Ου ἴδε ἀϊδετεπςε Ὀεΐννθεη ἀνακείμενος 
ἃηὰ ἀναπεσών ξες Οτίρεη ἰπ Ευαηρ. 70., 
ἱϊ. τοι, Βτοοκε.---ἶνεσ. 26. Βυΐ ἐνδῃ ἱπ 
ΔΏΒνες ἴο ΟΠ π᾿ Β ᾳυεβείοη, τίς ἐστιν: 
7εβὺ8 ἄοεβ ποὶ παπὶῈὲ Ἰυἀδ5, Ὀυϊ τ γεν 
δῖνεβ ἃ βίῃ ὉῪ ΠΟ ]ομη τᾶν τεσορ- 
πἶβα {π6 ἰγαϊΐοσ : Ἐκεῖνος... ἐπιδώσω, 
“ἣς ἰξ [8 ἴοσ ψἤοπΊ 1 5881} ἀΐρ τῇς. 800 
δηὰ ρίνε ἰξ Ὠἰπλ". ϑοτης ἄγρια ἔτοτη ἴπΠ6 
ἰηβεγιίοη οὗ πε δγιίοῖες τὸ ψωμίον δαὶ 
1818 ννᾶϑ ἴπε δὸρ πιδάβ ὑρ οἵ ἃ πιοσβεὶ οὗ 
Ἰαπλῦ, ἃ 8π|811} ρίεςς οὗ υπ]εανεηεὰ Ὀγεδά, 
δηὰ ἀἰρρρά ἴῃ ἴδε δἱζέεσ βδυςς, νυ ἢ ννὰ8 
εΕἰνεη ὃν [86 πεδὰ οὗ ἐπε πουβε ἴο δαςῇ 
ξυεβί 28 ἃ σερσυΐας ρασὶ οἵ [ῃς Ῥδββονοῖ; 
δηὰ {παι ἐμεγείογε Ἰοῆη 88 ψῈ}] δ ἔς 
Βυπορεῖϑεθ οοπϑίΔεγαὰ (Πΐ8 το θὲ (με Ρδβ8- 
οὔδ] ϑυρρετ. Βιυὲ ποῖ ΟΠΪΥ ἰδ {πε διιίςϊβ 
ἀουδεῖο, βες ΝΗ. δὲ ἰξ ἰβ δὴ οσάϊπδσ' 
Οτεΐδηΐδὶ ουδίοπι ἴος (δε ποβὲ ἴο οὔϊεσ βυς 
ἃ ιἰά-δΐε το Δὴγ ἰανουτεὰ ριιεβῖ; δπὰ νε 

816 ταῖμες επεεεὰ το βεὲ ἰπ ἴπ6 δοῖ τπ6 
ἴλβε ἀρρεᾶδὶ ἴο 1υἀδβ᾽ Ὀείϊίες ἔδεϊϊπρ. Τὴ 
ΨΕΙΥ πλᾶτκ [ε808 σποοβεβ ἴο βίηρίς Πΐπὶ 
ουξ ἰδ ομεὲ ΨὨϊοἢ οὐ οτάϊπασυ οσοδβίοηϑβ 
ΨΆΒ ἃ τηλιῖς οὗ ἀϊδιϊποιίνε ἔλνουσ, Αἱ 
ΔῊΥ ταῖε ἢς ἰ8 [8115 41} [ῃς τηοτς εβεσίι!} 
βοσεεποὰ ἔτοπὶ ἴδε οἴμεσβ.---ν τεσ. 22. Βυΐὲ 
ἰπβέεδά οἵ τηονίηρ [πά448 ἴο σοπιρυποίίοη 
μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον 
ὁ Σατανᾶς. μετὰ “«Αἢετ,᾽ ποῖ “ὙΠ, 
“Πρῃ οὑπὶ ΟΒυΪΔ,᾽ Βεηρεῖ δηὰ Ογτεὶϊ, 
ΨΏΟ 8150 βαύβ, οὐ γὰρ ἔτι σύμβουλον ἔχει 
τὸν σατανᾶν, ἀλλ᾽ ὅλης ἤδη τῆς καρδίας 
δεσπότην. Οη ἐκεῖνον Βεηρεῖ αἴ5δο 88: 
“ ΔπῈ γεριοέθ ποῖδὶ υάδπὶ᾽", Μογδὶν 
Ὡς ἰΒ αἰγεδὰν ἔδυ γτεπιονεὰ ἔγοπῃ (παῖ ςοπὶ- 
Ρϑηγ. Βυῖ νῃδι 85 ἴὶ ἐῆδὶ ἰδ ἤπΑΠν 
ἀειεγπιίηεά [υάαθὴὺ Ῥδιθαρβ ἴῃ8 νεγῪ 
τενυϊδίοῃ οὗἉ ἐδεϊϊῃρ οδυβεά Ὦγ (ακῖπρ (ῃ 
ΒΟΡ ἴτοτ [6δ8: ΡεσῇδρΒ [6 δοοοσηρδην- 
πα ψοζάβ, Ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον, 
8 δι ἴπου ἀοεϑὲ, ἀο φυΐοΚὶγ ". τάχιον: 
“το Αἰῖς ψτίξετβ θάσσων (θάττων) ννᾶ8 
ἴδε ΟἸΪΥ σοπηραταῖίνα, ἀπὰ τάχιστος τῇς 
ΟΠΪΥ δβυρεγδιῖνε Ὁ, Ευϊποιίοσά, Ν ει 
ῬΆγγη., Ὁ. 150. ὍΒδ ἰάβα ἱπ ἔπε ςοπι- 
Δγαῖνα 18 “ ὙΠ δυρτηεπίεά ερεςά,᾽" 8ὲς 
οπδ᾽ ἀβοη᾿ β Ογέδᾷ ἄνα Ρ- 390.-Ν ες. 

28. Τοῦτο. .. αὐτῷ. ΑΙ! Βεατὰ τδε 
ςοτητηδηᾶ ρίνεη ἴο ]υδ5, δυξ ποης οὐ 
ἴδεπὶ Κηονν ἰἴ8 οδ᾽]εσῖ, ποὲ ὄν ]οδη; 
ἴος δ πουρῃ δα ννγᾶ8 ποὺ αὐνψᾶσε ἔπδὲ 
7.88 ννᾶβ τῆς ἰγαϊίοσ ἢ ἀϊά ποῖ οοῃπεοὲ 
ἴῃ. οοπηπιαπά “Ὁ ἱξ αυϊοΚὶν ᾿ ν᾿ τῆς 
δοῖμδὶ ννοσκ οὗ Ῥεΐγαγαὶ.---ν τ. 29. τινὲφ 
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ἐνὶ οι χα, 31. Λέγει ὁ Ἰησοῦς, “Νῦν ’ ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὃ 
Θεὸς ' ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 32. εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ,1 καὶ ὃ 

κ Βροᾳ. ἰπ α Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 3.3. ἢ Τεκνία, 

ΠΥ Ἢ μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι. ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς 

ΗΝ Ἰουδαίοις, Ὅτι ὅπου ὑπάγω ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν 
νὴ, 41. 

τον, 12. τλέγω ἄρτι. 34. " ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλή- 

ἐδντιβιχους. καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 
Ὁ Ἴσμμ.το, 35. " ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην 

1 ΤΉϊβ οἰἶδαβε οαὐχίτοὰ ἴῃ ἐφ" ΒΟ" Ὁ], (απὰ Ὁγ Ν.Η.Ε.); ἰουπὰ ἰπ ᾿ΟΑΟΙΓ δπά 
ΤΑΔΩΥ ΝνΕΓΒί ΟΏ8. 

γὰρ ἐδόκουν. ϑόοπιε βυρροβεά (παῖ υάδθ 
Ῥεΐπε ἰτεάβαγεσ οὗ ἴῃς ςοπιρϑην παὰ ὕδεη 
βεπίὶ ἴο Ῥυγ ψῆδῖ ἴπεν πεεάδά ἴοσ ἴῃς 
[οαβῖ, οσ ἴο φῖνα βοπηεϊῃίηρ ἴο ἴΠ6 ροοσ. 
Τδδὶ ἰὲ νγὰβ ροβδίδ]ε δ 8ὸ ἰδίε ἂπ Ὦουσς 
ἴο πιᾶκε ρυγοδδβεβ ἀρρεᾶσγβ τοῦ Μι. χχν. 
9-τ| (ΗοἸεἐΖπηδηη).--- ες. 3... 1υἀκ8 οἡ 
δβ ραγί, μβανίπρ δοςορίεὰ (πα ϑορὶ ἐξῆλθεν 
εὐθύς, (Πς εὐθύς Δηπδννετὶπρ ἴο τάχιον, νεσ. 
27; δ6 νεηῖΐ ουὔὲ ἱπηπηεάϊδίεϊν, τα κίηρ της 
ΡῬυγτθα ΠῚ Πἰπὶ πὸ ἄουδι. ἦν δὲ νύξ, 
τ“ δηᾷ ἰξ ννᾶβ πίρῃε". Τῇὲ βυάδεη ἀλδγῖ- 
Ππε88 βυοοεδάϊπρ βυηδβεῖ ἴῃ ἴπῸ Εδβὲ βυά- 
ἄςεη!ν {611 οα τῆς τοοπι, ἱπιργεβδίηρ [μη 5 
βεηβιτεῖνε βρίσί δηὰ δάάϊηρ ἴο ἴῃς ρδῖ- 
τυτθαῖϊίοη οὗἩἨ [88 σοπηρϑηγ. Ὑῆα ποῖα οὗ 
τἴπις πᾶν ποννανεσ οηἷγ γαβυὲ τοπὶ [ΟΠ 8 
ἀεβίτε ἰο Κεερ Ὧ᾽8 παγγδῖϊνε εχαςῖ. 

ες. 31--ΧΙΝ. 31 σοτηρτγίβε οπα οοη- 
εἰθπυουῦβ Ἴσοηνετβαίϊίΐοη, ἱπισοδυοεδ ὉΥ 
7εβυδ᾽ δηπουηοεπιοεηι (νν. 31-35) οὗ Ηἰ8 
δρεεάν ἀδρασίυγα.---ν νεῖ. 31. Ὅτε οὖν 
ἐξῆλθεν. Α8 βοοὴ 858 [υδδλβ ἤδὰ ροπε 
ουξ, {πε 8ρίτί οὗ [688 τοβς, δηὰ ἢ ἃ 
ποῖα οὗ ἐτἰυπηρῇ Ης εἐχρ δίηβ [πε 5ἰῖυδ- 
τίου ἴο (ες ἀϊϑεὶρίεβ. Ὑννο ροϊπῖβ Ηδ 
ἘΠΊ ρ ἢ Δβῖϑεβ : Ηἷβ ψνοσκ ἰ8β ἄοπθ, δπά ΗἜ 
ταυβῖ ἰεανα ἵἴπεπ. Τῃς ἔογγηεσ Ηξς 
Δηποῦηοεβ ἱπ (πε Νογάβ Νῦν ἐδοξάσθη 
ον. αὐτῷ. “ΤΗΐδ “ποιν᾿ ἢ νν ΒΙςἢ 
τῆς Ιοτά ἔὐγπβ ἴο ἰδ {4 1Πξω] εἴενεη, 
ΕΧΡΓαβ565 δῖ οπςα {πε ἔδεϊϊπρ οἵ ἀεϊϊνετ- 
ἅποο ἔτοτῃ ἴπε ἰγδίτοτγ᾽β ργεβθηςα δῃὰ Ηἰβ 
ἴτεε δοοορίδπος οὗ τῇς ἰβδϑι68 οὗ ἴπε 
ἐγαϊτοτ᾽ 5 ὑγοσκ." ὙΝ εβίοοιῖ, ἐδοξάσθη τ8ε 
δογῖβι ἰβ υβεὰ δεσδυβε ἴῃς ἰσγαίίοσ ἰ8 σοη- 
βἰδεγεά το πᾶνε “88 ἰΐϊ γεγα δἰγεδάγ σοπι- 
Ῥἰειςά πῖ8 ἀεεὰ᾽". ΜΝ ίηεσ, ρ. 346. ΤΒς 
ϑοη οὗ Μδῃ ἰβ “βἱογ βάν δοςσοπι- 
Ῥ᾿δμπρ τῃ6 νοτῖς οὐ Ηἰβ {π᾿ ὉῪ βείῃβ 
δοςερίεά 48 ἴπε πιαηϊεβιαιϊίοη οὗ αοά, 
δηὰ ὉΥ Ῥείηξῷ δοκπονϊεάρεά ὃγΥ ἴδῃς 
Ἑαίπεῖ δ8 μανίηρ τενεαϊεά Ηἱἰπὶ; δεα 
χνὶϊ. 1, 4, 5, χίΐ, 23, χί. 4. Οὐ. ΜΙΠ ρα 8 
Αξεεησίοι οὗ ομν ],ογά, Ὁ. 79.--- ἐσ. 32. 
Νοοεββασν ἐπεζείογε ψΒεπ Ης ἰ8 ρἱοσίδεά 

ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. καὶ ὁ Θεὸς 
δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ. ἀοά ἴα πιοτε ἄε- 
Βηϊεεῖν παπηεᾶ 45 πε βοῦυσοα οὗ ἔπε ρίοσὶ- 
Βοδιίοη οὗ ἴῃς ὅοη οὗ Μδη; δπά 28 αοά 
Μν 88 βἱοτι πὰ "ἴῃ ᾿ [εβυ8, 580 8|48}} [εϑὺ5 
ὉὈς ρ]οτιββά “ἴπ᾿ αοά. Ιε 15 ποῖ οπῖγ παρὰ 
σεαυτῷ, 245 ἴῃ χνῖΐ,, 5, δυξ ἐν ἑαυτῷ, 
ΜὨϊοἢ ἄοεβ ποῖ πιοιεῖν πιθᾶη ἴπδὲ Ης 
ΜΠ θὲ ἴάκδη ὑρ ἱπίο τῆς εἴεγπαὶ Ὀ]εςβεά- 
Ὧ688 οὗ ἀαοά, δυῖ τπδὲ Ηἰβ ρίογυ ν}} ὃς 
ἴῆς Πινίπε βίον ἰξβο]ξ.---ν ες. 33. ΤῊ 
τας ννὰ8 ἴο ὃς ἔογι ἤν ἢ δοῃίονεὰ: 
εὐθὺς δοξάσει αὐτόν, Ὡς δ᾽ οπος ἰβ 
ἱπίεγργεῖεά τὸ [Π6 ἀϊβοΐρεβ ἴῃ τπα Ἔχρὶιςῖς 
βἰαϊεπ)εηὶ Τεκνία, ἕτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν 
εἰμι. Τεκνία ἰβ Πεφυδηῖ ἰπ τ Ἰοδη; 
Βετα ΟΠΪΥ ἴῃ (Ὡς ἀοβρεῖ. Ιἰἱρπείοοι (ρ. 
1008) 5ΔΥ8 : “ ὈὨἰδοί ρα ]υ8 συὐαδνίδ νοσαἴυς 
ε)υ8 Π]τὰΒ"; Ὀυϊ πεῖς ἴπεῖ '8 ἃ ἰεηάεσ- 
ΠΕΒ88 ἴῃ ἴδε ἐχργεββίοῃ ποῖ 80 δοςουπίεα 
ἴοτ. ἔτι μικρὸν, “γεῖ ἃ {π||6,᾿ .6., ἴς 15 
ΟΠΪΥ ἔογ ἃ Ππ||6 Ἰοηρεσ; οἷ νἱϊ. 33. ὙΗϊβ 
ΔΠΠοΟυποαπηεηΐ, ἐογΠΊ ΕΣ τηδάς τὸ ἴῃς 
7ενν8 (νιῖ. 33, νἱΠἴν 21, 24), Ης πον, ἄρτι, 
τλλκαβ ἴο ἴῃς ἀϊδβοίρ]εβ ; δζουβίηρ τπεὶς 
αἰϊαπείοη ἴο ννδδὶ ἰοϊ]οινβ, Δ5 Ηἰ5 ἰδβὶ ἰῇ- 
Ἰυποιίοπβ. [πῃ νίενν οὗ ἴπΠ6 ἱεπιρεσ 186 Ὺ 
μαὰ ἰπδὲὶ ενεηΐπρ ἀϊβρίαγεά δπηάὰ τῆς 
ΠΕΟΟΒΒΙΥ ἔογ υπίτεὰ δοϊΐΊου ἀπά τπδηϊ- 
τ οι (εϑιϊ πον Ης ἤγβὲ ἰᾶγβ ἁροη ποτὶ 
ἴδε ςοπιπιαπάπηεηξ ἴο ἴονε οὔα δποίδεσ. 
παν εν. 34. ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, 
ἵνα ἀγαπᾶτε ἥλονς : ““Οηε Δἃποίποσ,᾽" 
Ὡοῖ “.Δ}1 πιεη,᾽"" ψΠΟΝ ἰβ 4 ἀϊβετεπς 
ςοπιπηδηάτηεηι. 80, τίρῃεῖγ, ατοείυδ : 
“Νουμρι δαΐεπη ἀϊοὶς φυΐα πο δρὶ: ἃς 
ἀϊεςείοπε σοπηπιυπὶ οτηπίαπι.. . ἄς 
βρϑοίδὶ; ΟὨγβεϊαπογαπὶ ἱπέοσ δε αυἃ ἴ816ς 
δβυηῖ," δηά Ηοϊιζιηδπη: “Εβ8 ἰϑὶὲ ἀϊα 
φιλαδελφία ἱπὶ [0πιογϑομίεὦ νὸρ ἀες 
Αἰ] βεπιείπεη ἀγάπη". Τῇε περεββίτυ οὗ 
ἴονε ἀπιοηρ ἰδοβαε ΨῈΟ Ψνεσα ἴο Ἴᾶστυ ὁπ 
ΟὨγβι'Β νοσκ Πδὰ παῖ ηἰσῃε Ὀεσοπιθ 
Δρραγθηῖ. [τ νψᾶβ “πεν δ86. ἴῃς 
ἴονε οὗὁἨἩ ΟὨτίβι᾽β {τίεπάβ ἴον ΟἸγίβι᾽β βακα 
ψγ»ῶ8 ἃ ὯΝ {πίηρ ἰη τς ψοτϊά. Ὑπετε- 



31---38. ΧΙΝ, 1---2. 

ἔχητε " ἐν ἀλλήλοις." 

“Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ; 
ἀλέκτωρ " φωνήσει ' ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς. 

ΧΙΝ. τ. ““Μὴ "ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία : πιστεύετε εἷς τὸν 
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36. Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, “ Κύριε, ποῦ ο Βοτα. ἱ. τ 
ὑπάγεις ;ἢ ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
μοι νῦν ἀκολουθῆσαι ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μοι." 
αὐτῷ ὁ Πέτρος, “Κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι ; 
τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ " θήσω." 48. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ( ΜΙ. χίν. 

διὰ χν. 5. 
“Ὅπου ὑπάγω, οὐ δύνασαί 

87. Λέγει 
χ. Σ Σ7. 

Ζερᾷ. 

8 χὶ. ἐμῇ Ῥε. 
Ιν. 

Ό ον. ἰϊ. τ6; 
4Όοτ.ν. 1. 

ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ 

Θεὸν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2. ἐν τῇ ἢ" οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ “τῇ τα τὰ 
πολλαί εἰσιν: ὁ εἰ δὲ μὴ, εἶπον ἂν ὅμῖν . πορεύομαι 3 ἑτοιμάσαι ὅδ τον 

1 φωνηση ἴῃ ΑΒΘ. 

ἔοτε ἔπε ἀἰμά ταῖμες ἴδῃ ἴῃς ἀδργές οὗ 
Ἰονα 8 ἱπάϊςδιεά ἰπ ἴῃς οἴαυξε καθὼς 

ὑμᾶς κ. τ΄ λ.-- εῖ. 35. Απά 
118 ΟὨσίβειδῃ ἴον ἰ8β ἴο θὲ τῇς 5οὶςὲ 
βυβηοίπα ενίάεπος οὗ (πε ἰηάϊνί ν᾽ 8 
ΑἸ γί βϑιϊδηϊγ: ἐν τούτῳ (επιρῃαίίο) 
γνώσονται. .. ἀλλήλοις. Οὐ Αοῖβ ἱν. 
32,1 ]οπη 1]. το; αἷβο Ταγίῃ!]}., 42οἱ,, 
39, ““νἱάα, ἱπαυίυαηῖ, υὐ ἰηνίςεπη 86 
ἀπ ραηι" ; ΟἸεπι. ΑἸαχ., ϑέγονι., ἴἱ,.0; 
Μίη. Ἐεΐίχ, Οεἰαυΐμς, 9.---ννετ. 36. Οη 
τῆϊ8 δηπουηςεπιεηΐ οὐ }|ε808 ἔπαὶ Ης 
ννᾶ8 βῃοσιὶΥ ἴο ἰεανε {πεπὶ [οἷϊονν ἔουτγ 
οπδσγδοϊοσγιβεῖς υἱζεγαηοθβ οἵ ἴῃς ἀϊβοὶ ρ]εβ. 
Εἰτβὲ δ8 υβυδὶ, λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, 
Κύριε ποῦ ὑπάγεις; “Ἰνοτὰ, ψγεγα ἃγα 
γου ροὶπρ ἢ ̓" τεξεσγίηρ ἴο νεσ. 33. Τῇα 
Νυϊξαῖε τεπάειϑ “"" Ποπίης, 400 νδάϊ5 δ᾽" 
ε ψνογάβ ννίο τπὸ Ἰερεπὰ δβοσίρεβ ἴὸ 
ΡῬεῖεσ ἤθη νητπάγανηρ ἔγοτ Ρεγβεου- 
τίοη ἱἰπ Εοπὶς Βα πιεῖ [εβι8 δηϊεσίηρ ἴῃ 6 
οἶἐγ. 7εϑὺ5 ἄοεβ ποὶ πεϑάϊεβϑ Υ δχοῖτα 
1πεηὶ ὉΥ ρίδίηϊν εἰ Πτς τῃεπὶ οὗ Ηἰϑ8 
ἀεδίῃ, ἴος Ηδ π88 πιυοῇ ἴο 88. ἴο ἴπεπὶ 
ψνδῖοἢ Ης νυ ῖϑθβ ἴμοσὴ ἴο ᾿ἰβίεη ἴο υη- 
ἀϊδιυτρεά. Ηες δββυγεβ Ραῖεσ ἰῃδιὶ που ρἢ 
Ἦς οαηηοῖ ΠΟ ΔοσοπΊρδην ἢὶβ Μδβίεσ, 
δε Ψ1} αδἰεσγιναγάβ ἔο!ονν, δηὰ 50 τεὐοὶπ 
Ηἰπι; ο΄. κχὶ. το.--νεγ. 37. ΤῊΐβ ἄοεβ 
ποῖ β8δ[ϑν Ρείεσ. Ηε 8668 ἱΐ 8 80πΊ6 
ἀδηρεγουβ δηϊεγρσῖβε }68118 ἰβ ὑπάεγιδκ- 
πᾷ, δηὰ ἢς ἔξεϊβ ἰδ οουγᾶρε ἀϊβογεάϊτεά 
ΒΥ ἴδε τεῆιβδὶ ἴο δε δἱϊοννεά ἴο δοςοι)- 
ΡΥ Ηἰϊπ.. Κύριε διατί. .. θήσω. 
“Ρυΐαβῃβ υἱἷῖα [{ἰπετῖὶβ πιοϊεβιῖα π|ὲ 
τεσγεσὶ ἢ" ατοιίυ8. κ"1π ἴῃς ΖΕΔ] οὗ ἴονε 
δ πιίβιακεβ ἴῃς τηδᾶβυγε οὐ ἢὶβ τῃογαὶ 
βίσεηρι." Μέγα, Με. δηὰ Μᾷ. τερσγε- 
βεηὶ ἃ}1 τῃε ἀϊβοῖρ]εβ 88 τηδκίηρ ἴπε 8ᾶπὶι6 
ἀεοϊαταιϊίοη (Με. χχνὶ, 35, ΜΚ. χίν. 31); 
ΜὮΙοἢ πιαάς ἴξ 411 ([ἢ6 ποτε πεοαββδσυ ἴὸ 
ἐχροβε [8 υποοῃβοίουβ Ποϊοννηεβ5, ραίη- 
ΓῊΡΝ ἴι πιυβὲ πᾶνε Ῥεδη ἴο [εβϑὺ8 ἴὸ ἀο 
Βο. Τὴν ψυχήν σον... τρίφ. “ὙΜΠῚ 

3 οτι ἰ8 ἱπδεσίεὰ Ὀείΐοσε πορενομαι ἰπ ΦΑΒΟἧΌΚΙ,. 

ἴᾶου ἴλγ ἄοννπ. .. ὃ 80 ἔδλγ ἔτοπὶ τδδὲ, 
Οἵ 111} δὴν πιὸ [Ὠγίςς Ὀείοσε [86 τπογη- 

ἴῃ6." οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει. ““Οοςκ- 
οτονν ᾿᾿ ν 88 υϑεὰ ἀπιοηρ ἴῃς [οἷν 85 ἃ 
ἀεβίρηδίύοη οὗ {πῆς ({ἱρμείοοι οα Με. 
χχνΐ. 34); ο΄. ΜΙ. χιϊ. 35, ψἤετς ἴῃς 
πἰρῃξ 18 ἀϊνιάεἀ ἱπῖο ὀψέ, μεσονύκτιον, 
ἀλεκτοροφωνία, πρωΐ. Αἱ τς εαυΐποχ 
ΤΟΟΚ- ΟΝ νουἹὰ ΡῈ Ὀεΐννεθη 2 ἂπὰ 4 
ΑΜ. 866 Οτεϑννεῖ1 5 δ ίσϑεγέ., 11]. 216. 
ΤῊϊΒ. ννᾶβ ἱποοιηργεπαεηβίθίε ; δον πα 
πἰρῆς οουἱά Ὁτίπρ οἰτουτηβίαποαβ 50 
ΔΡΡδ] πρὶ 848 ἴο (επιρί δὴν οἵ ἴπεπὶ, δὰ 
ςοτηρεῖὶ ἔπε παγάϊεβε ἰὸ ἄδηυ [εϑὺ5, ΠεῪ 
οουἹἱὰ ποὲὶ οοηοεῖνα.--ΟΠΆρτεκ ΧΙΝ. 
ες. 1. Βυῖ 88 {πεν δὶ δβιουηάεὰ δηὰ 
Ῥετρίεχεά, Ηε οοπείππεβ, Μὴ ταρασσέσθω 
ὑμῶν ἡ καρδία. [1,εἰ ποῖ γους πεατὲ ΡῈ 
ἰοββεά δηά δρίἰδιεᾶ {κε νναῖεσ ἀσίνεη ὉῪ 
νπάβ; οὐ 1.14 46}} ἀδηὰ 5. ἀπά Ὑπάγεσ. 
Ης ποὶ οηἱν οοπιηδηἦβ {Π6πὶ ἴο ἀἰ5ηπ)188 
{πεῖς δριτατοη, Ὀυϊ ρίνεβ ἴΠεπὶ τεᾶβοῃ: 
πιστεύετε. .. πιστεύετε. “ὙΤτιδὶ αοά, 
γεᾶ, ἰγυβὲ τὴθ.᾿ Ὑττιϑβὶ Ηἰπὶ ΨῈΟ ονετ- 
ΤὰΪῈ8. 411] ἐνεηῖβ, Ηθ ν"}} Ὀγίης γοιὰ 
τὨγουρἢ (18 οτἰβὶβ ἴος ψν πὶ ἢ γοῦ ἔξεϊ 
γουγβεῖνεβ ἱποοπιρείεπῖ ; οἵ ἱξ ἴῃ γοὺυς 
Ῥγαβθηΐ οἰγουπιδίδησαβ τπδὲ (Δ ἢ ἴ8 ἴοοῸ 
ἀϊθῆσυϊε, τσυβὲ τῆ ἡ ῇοπὶ γοὺ 5εε δηά 
Κπον πὰ ψψῆοβςε Ψψογὰ γοὺυ σδπποὶ ἀουδὶ. 
11 18. Ἰερίεἰπηαῖς ἴὸ σοηπδβέσυῃς {πε ἢτδὶ 
πιστεύετε 848 δῃ ἱπάϊςδξίνε, διὰ τπς 
βεοοηά 88 ἱσηρεζδῖινε : δυϊ (8 ρῖνεβ 
βοδσοεῖν 80 ἀρρζοργίδίβ ἃ βεηδβε.--- ἐσ. 2. 
Α5 δὴ εποουγΑρετησπίὶ ἴοὸ 1ῃ 18 ἴσυδῖ, Ης 
δἀάξ, ἐν τῇ οἰκίᾳ... ὑμῖν. Ηε ἰΒ ροίΐπ, 
Ποῖὴης ἴο Ηἰβ Ἐδιμεγβ ἤουδε, Ὀυϊ δᾶ 
ἴπεῖα Ὀεεη τοοπὶ ἱπ ἰξ οπἷν ἴογ Ηἰγηβεὶῖ 
Ηξε νουϊὰ περαββαυν πᾶνε ἰοἱὰ {μεπὶ 
ἴῃαι {π|8 Ψ85 ἴῃς ᾿ςα86, Ὀξοδῦβε (ἢ ΝΕῚῪ 
τεϑοη οὗ Ηἰβ ροΐϊπρ ννᾶβ8 ἴὸ ργζδρᾶσε ἃ 
Ρίαςε ἴον ἴπεπι. ὅτι δββϑίρῃβ ἴπε σϑᾶϑοῃ 
ἴοτ ἴῃς περεββιν οὐ εχρίδηδίίοη : ἴῃς 
τεάβοη Ὀείηρ ἔπαῖ Ηἰβ ρυγροβε οἵ ρἷδῃ 
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τόπον ὑμῖν. 3. καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν 

ὁ Με. χυὶ!. “ ἔρχομαι καὶ ' παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν - ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, 
ταν καὶ ὑμεῖς ἧτε. 4. καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν 

(βοος , οἴδατε.᾽1 5. Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, “Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις " 
καὶ πῶς δυνάμεθα 5 τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 6. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
“Ἐγώ εἶμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς 

1 Ομ και δείοτε δπὰ οιδατε αῆεσ τὴν οδον συ τἢ 3 ΒΙ.Χ. ΤΏς ψγοτάβ ὁοοῦσ 'π ΑὉ, 
Ῥτοδδῦϊν ἰπβεγίεά ἔοσ οἸδάγηςββ. 

3 Ἰηβιεδά οὗ δυναμεθα ειἰδεναι Τι, ΤΊΟΝ. ΗΕ. τεδὰ οιἰδαμεν νἱἢ ΒΟ" Ὁ. 

ἔος Ἠΐβ διυσε ψουά τεαυΐτε ἴὸ ὃ6 
επείγοῖγ αἰεεγεὰ ἢδά ἔπογε Ὀεεῃ ΠΟ σοοῦΣ 
ἔος ἴπεῖὶ ἱπ Ηἰβ Εδίῃοσ᾽β ἤουβε. “ΜΥ 
Ἑδίμετβ πουδβε᾽" ἰ8 ἀυδεὰ ἴῃ 1ϊ, 16 οὗ {πε 
Τεπιρῖε : Βεζε οὗ [η6 ἰπηπιοάϊαῖα ρσεβεησα 
οἵ τς Εαίδες δηὰ οἵ ἐμαὶ οοπάϊείοπ ἱπ 
ΨὨΙΟἢ Ηἰἴ8 ἴονα δηά ργοϊεςτίοη ἅσε ὕη- 
ἱπιοσγυρίεα γ δηὰ ἀϊγεο γ εχρεγίεποθά. 
ὙΠ18 ἰ8 πηοβὲ πδίυγαι! νυ ̓πουρῆϊ οὗ 88 ἃ 
Ρίαςε, Ὀυῖ νὴ τμΠ6 σοτγεςῖίνα {παῖ “1 15 
ποῖ ἰῃ ποᾶνβη οὴς πάβ αοά, ὃυὶ ἰη αοά 
οπα ἢπάβ ἢεάνε", ΟΥ ἀοἄει. [π δἰβ 
δουβδ, 88 ἱπ ἃ ρτεδὶ ραίδοε, οὔ, 17) αἀ, νὶ. 
242, μοναὶ πολλαί εἶσιν. μονή (μένειν), 
ΟὨΪΥ Ὠεγε δηὰ ἰπ νεσ. 23, ΠΊδδΔΏ8Β ἃ ρἷδοα ἴο 
Αὗϊάα ἰῃ, δηὰ ννᾶβ8 βεὰ οὗ ἃ βίδιίοη οὔ ἃ 
Ἶουτπευ, ἃ γτϑϑεπρ ρίδος, φυδτγίοσβ ἔοσ (Π6 
ηἷρδι, ἀπά ἴῃ ἰδίεγ δοοεϑίαβεὶςαὶ ατθεῖς 
ἃ πιοηδδβίευ. ϑεθ ϑορῇ., Ζιεχίφοπ. 
“ Μδηβίοῃβ ᾿᾿ τερτοάυςεβ ἴτε Μυϊραίε 
“ τῃδηϑίοποβ ἡ. ϑεε [υγίπεν Ὑντρ 8 
Βίδιε Ἰψονά-Βοοῖ. εἰ δὲ μὴ. .. ““Μεῖα 
ἴε ποῖ 8ο, 1 ψουϊὰ πᾶνε ἐοϊά γου," 
“ἀεγηΐββεπ νοῦδῖβ β8ρεπὶ ἰπδηςπ,,᾽ 
Οτοείυ8. Ηδάᾶ ἔπεα Ῥδεπ ΠΟ βυςἢ ρἷδος 
δηἃ πὸ ροϑβ8: 0 11Ππὴ ῪΣ οὗ ῥγερασγίηρ ἰϊ, Ης 
Ὠεοαδββαεγ ψουΐά παν ἰοϊά {πεπὶ, 
Ὀεσᾶυβε [6 νΘΓΥ ρύυσροβε οὗ Ηἰβ Ἰεανὶπρ 
δεπὶ νν88 ἴο ῥγερδᾶζε ἃ ρἷδος ἔοσ {Πεπ]. 
ἑτοιμάσαι τόπον, ἃ ἤριυτε ἀετίνεὰ ἔτοπι 
ἴδε οὐβέοπλ) οὗ βεπάϊηρ ἐογνναγά οπὲε οὗ 
ἃ ῬΑ ἴο βθουγε αμυδτγίοτβ δηὰ ργονὶ Ἂς 
811} τεφυϊβἰτε8. ΟΥ̓ τῆς Αἰοσεέϊς, ᾿ἴπα 363: 
ἀλλ᾽ οὖν ἐκεῖσε προσδόκα μ᾽, ὅταν θάνω, 
καὶ δῶμ᾽ ἑτοίμαζ᾽, ὡς συνοικήσονσά μοι. 
ναὶ ννᾶβ ἱπνοϊνεά ἱπ (πε ργερδγαίίοη 
ἐὰν ὑθάδι δ 8 φεῖαπεῦν αι δὕγενΒ. 

, ϑεῖργ8Β Μιριίξένν οὗ ἐξα 1,ογά, 275. 
-- ινες. 3. Νείεμες ΜΗ ἤς Ρζερατε 8 ΤΡ 
δηὰ ἰεᾶνε μετὰ τὸ ἤπά ἐμεῖς οννῃ ννᾶυ ἴο 
ἱε.--καὶ ἐὰν πορευθῶ... ἦτε. Ὧν Ι 
8ο᾽""; ἐῆδὲ ἰ5, {πε σοπιτηεποδηιεπε οἵ [18 
ψοΥΚ 45 πεῖγ ἰοσεγυπηεσ ννᾶ5 τῆς ρἱεάρε 
οἵ ἐϊ8 ςοπῃρίεἴίοη. Απά [18 σοπιρΙεξίοη ἰ8 
εβεοιεὰ Ὁγ Ηἰ5 σοπιίηρ δρδίη δηά τεςεῖν- 
ἱπρ ἴπεπὶ ἴο Ηἰπιβοῖῖ, οὐ “το Ηΐβ ον 
Βοπὶς,᾽" πρὸς ἐμαντόν., ΟΥ χχ. τ:ο.-- 
πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι, “1 

φοπῖα ἀραίῃ δηά Ψ}1 τεοεῖνε ". Ὑ8ὲ 
Ῥιεβεηὶ ἰ8 υδεὰ ἴῃ ἔρχομαι 45 ἴξ ἴδε 
ἐρδρννϑο ὉϑᾺ 80 (οτίδίπ 85 ἴο τ πρπορα 

δύῃ, οὐ. ν. 25. Ἐὸοὸς παραλήμ' 
866 Οδπέ. νἱῖ!. 2. Ὑ8ὲ Ῥτογηΐβα 8 ἈΠ ΡεῚ 
ἴῃ ἴῃς ἀδαιῖῃ οἵ τἴἴς ΟὨ τ βείδη, δπὰ ἰὲ μαβ 
ομδηρεά πὲ δβρεοῖ οἵ ἄεαῖϊῃ. τᾷδε 
Ρεγβοηδὶ βεςοπᾶ Ἴοοπγίησ οὗ Οἢγῖβε ἰ5 ποῖ 
ἃ ἴτεφυεπὲ ἔδεῖηε ἰπ τῆϊ85 αοβρεὶ. Τῆς 
υἱεϊπιαῖα ρὶεοῖ οὗ ἐπε ἀεραγίυγα ἰτως 
τεΐυγη 18 ἵνα ὅπον εἰ ύ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. 
ΩΓ τ Τεβ8. ἵν σ ἈΝ με ν. ὴς ΡΒ]. :. 
23. Τῆς οδ]εςξ οὗ ΟΠ γίβε᾽ 8 ἀδραγίιιγε 15 
Ῥετιιδπεηὶ τευηΐοη δηὰ ἴδ ὈΪεδϑεάηεβα 
οὔδε ΟΒτί βείδη. 

γν. 4-7). ΑΑ «φ“ομπά ἱπέεγγμῤέϊον οὐεα- 
σἱοποά ὃγ Τλονιας.--- ει. 4. καὶ ὅπον 
ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. ΤῊς ἐγώ 15 
δπιρῃδίϊς ; της ἀϊϑοὶρ]εβ. Κπανν ἴῃς ἀΐγες- 
τίοη ἰη  Πῖ ἢ Ηδ νν 88 ροίηρ.---Ν εσ. 5. Βυξ 
18. βίδιαπιεης Ὀεν !εγβ (Ὡς ἀεβροπάεης 
ὙδοπΊδᾶβ, ΨῆΟ ρ] οοπΊ ν ἱπεει)εοῖβ: Κύριε 
«ν΄. εἰδέναι; ὙΒοπιαβ᾽ ἀϊ βίου [5 τπ δὲ 
ποῖ Κπονίηρ ἴπε ροδὶ ἴμεν οᾶπποῖ κπονν 
{πε νναγ. [π ἴδε τερὶγν οὗ [εβὺ8 δοῖἢ ἰδ ς 
βοαὶ δῃὰ ς ννδὺ ἃῖὲ ἀϊβοϊοβθά.---ν εσ, 6. 
ἐγώ εἰμι. .. ἐμοῦ. “1 δη [με ΨΔΥ δηὰ 
ἴῃς τυ δηὰ τῆς 11: πὸ οὔς φοπλεβ ἴο 
τὰς ΕἙδίδεῦ βᾶνε τπσουρἢ πλ6.᾽ 1 ἄο ποῖ 
τλοτοῖν ροΐηϊ οὐκ ἔπ ννὰῪ ἀπά θοῦ τε 
τυ δηά θεβίον [1ἴδ, Ὀὰϊ 1 πὶ ἴη6 "νὰν 
δηὰ τῆς τσ ἀπά {πε 11ξς, 5ο ἐμαὶ Ὁγ ἰδ ῃ- 
ταεπῖ ἴο π|6 οπῈ πεο}ββδυὶ νυ ἰ5 ἰῃ τὰς τνᾶ 
δῃ ἃ ροββεβ868 ἴῃς ἰσυτῇ δηά τῆς [{ξ6. “ΤὩς 
ΨΆΥ " Βεῖε τείειτεά ἴο 18 ἴῃε νγᾶν ἴο τῇς 
Ἑδίπεσ. Ηε ἰ8 ἴδε φοδὶ οὗ 411 Βυτηδῃ 
δϑβρίγατίοη : δῃὰ ἵπεγε ἰἴ8 δας οης γᾶν ἴο 
τῆς Εδίδεγ, “πὸ οπβα οοπΊθ8,᾽" εἰς.--- καὶ 
ἡ ἀλήθεια, “ἀπά ἴδε (τυ, ῬτΙΤΩΑΓΥ 
ἃῦουϊ αοὰ δπὰ {πε νναν ἴο Ηἰ πὶ, δυῖ 4150 
88 [υγηϊδηϊπρ ὺ8 ψιῃ 411 Κηον]εάρα 
ΜΠϊοἢ να τον τεαυῖτε ἴοσ ᾿ς. ὙΒοπλδβ 
οτανεὰ Κηπονϊεάρε βυβίοίεπε το ρυϊάα 
δίπλ ἰπ ἴῃς ργεβεπὶ οσίβίὶβ. [9}|6ϑ}8 ΒΥ: 
Υου δανεα ἰϊ ἴῃ πιε.---καὶ ἡ ζωή, “ δηά [11 
1; τις ἀδαϊῃ νη ἢ οδδιβ 118 βδμδάου 
ονοσ ἴῃς εἴενεη ηᾶ ἩΪπΊ861} ἰδ ᾿ε56ε1 ἴο 
δε δβινδ!οννεά ὑρ ἰπ 1ἴπ. ὙΠοθε 80 
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τὸν πατέρα, εἶ μὴ δι᾿ ἐμοῦ. 7. εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου 
ἐγνώκειτε ἄν 1 - καὶ " ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν, καὶ ἑωράκατε αὐτόν." ε χἰΝ, το 
8. Λέγει αὐτῷ Φίλιππος, “Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ " ἀρκεῖ Ῥτον. 
ἡμῖν. 0. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι, Ὡ 
καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ, ἑώρακε τὸν πατέρα - 

καὶ πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα ; 10. οὗ πιστεύεις ὅτι 

ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ 
λαλῶ ὑμῖν, ' ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ- ὁ δὲ πατὴρ ὁ’ ἐν ἐμοὶ ' μένων, ἱ ν. το τεβ. 

αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 11. πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ, καὶ δ᾽ 
πατὴρ ἐν ἐμοί - εἰ δὲ μὴ, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι. 

νὶ. 56, οἷς. 

Σ2. 

᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποῖω, 
κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ ἢ μείζονα τούτων ποιήσει - ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν ἢ Με πεῖ. 

1 Ἰῃβίεδὰ οἵ ἐγνωκειτε αν ἾΝ.Η. τεδά αν ηδειτε ψἱ ΒΟΙ, 33. 

816 οὔ ὙἿΏ 16808 σαπποὶ ἀϊθ. ΤΕΥ 
ἃτε ροβϑεββεά οὗ ἴδε βουτοεὲ οὗ 1146. 
Ευτίμο βεα Ηοσι 8 Τὴθφ αν, εἴς.» 
πὰ Βεγηδά β Οεηέγαί Τεασλίηρ. --- 
οὐδεὶς ἔρχεται, “πο Οἠς Πογηεβ ἴο ἴπε 
Ἑδίμοσ βᾶνα (πτουρὴ της 28 ἴμε ΨΑΥ, 
τῆς τταῖ, τῆς 16. [1 18 ποῖ ““ἸΒγουρῃ 
Ῥεϊϊενίηρ οεγίδίῃ ργοροβίοηβ τορδγάϊηρ 
τὴς ᾿ ποῖ “ ΚὨτουρἢ βοπιε βρεοίδὶ κίηὰ οὗ 
ταῖτἢ,᾿᾿ Ῥυξ ““τσου ἢ τὴς ἢ.-τνεῦ. 7. Ης 
8. Ἐπ εββϑεηςίδὶ Κπον]εάρε, εἰ ἐγνώκειτέ 

“ον. ϑοπῖα ῥγεββ ἴδε ἀϊδβιϊποϊίοη 
ἔξενεεη ἐγνώκειτε ἀπά ἥδειτε, “τε 
βτδβὲ τεργεβεπείηρ ἃ κηονϊεάρε δοαυϊτοὰ 
πὰ ρῥγορτεββῖνε; πε βεοοπά ἃ Κπον- 
Ἰεάρε ρεζοερίϊνε δηὰ ἱπηπγχεάϊαιε "3, Βυΐ 
1ἢ15 ἀἰβοσγίπϊπδίοη ἰ8 ποτα ἱμδρργοργι δία. 
ΤΏς οἴδυξε ἐχρίδίπβ ἴῃς Τοσεροὶηρ. Τῆς 
Ἑδιίποσ 18 ἴῃ ΡΩΝ δῃηὰ το Κηον ΗἹϊπὶ 
ἷδ ἴο Κπονν με Ἑδίπει. ὙΠὸν πδά υη- 
ςοπβοϊουβν Ὀδεη σοπληρ ἴο (ἢς Εδίδεσ 
δηὰ 1ἰνίηρ ἴῃ Ηἰπι. Νον {παν εγα ἴὸ 
ἂο 80 ςοπϑβοίοιιβὶυ : ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε 
.“..- αὐτόν. Τῆε τερεαϊεά αὐτόν Ὀτὶπρβ 
ουῖ ἴῃ ροΐπε, τμδὲ ἰἴ ννδβ ἐπε Εδίπεσ ἴῃδὲ 
ψγ)88 Βεηοοίοσιἢ το ὃς τεσορηϊβαὰ ὃν τΠοτα 
ἤδη ΠΟΥ βαν δπὰ ἐπουρῆξ οὗ [εβὺ8: 
“γα πον Ηἐνι δῃὰ ἕδνα βεεὴ Η ἐπι", 

νν. 8-4. Α ἐπὶγά ἱπέεγγμῤέίϊοπ ὃ 
ῬαΙΡ; ἰο τυλίοκ Ἄἔεδις γεῤ᾽ῖες, ἀῤῥεηά- 
ἵηρ ἰο Ηἰβ απ α ῥγονηῖδε τολίες 
σῤγίηρε ομέ οΥΓ τολαὲέ Ηε δαά Ξαἰὰ ἰο 
ἀπ ῤ.- νεῖ. 8. Λέγει... ἡμῖν. ῬΆΪΡ, 

βεϊζίηρ ὑροη ἔπε ἑωράκατε αὑτόν οὗ νετ. 
7, υἱέοετβ [86 υπηΐνετβαὶ Ὠυτηδη ογανὶπρ ἴοὸ 
866 αοά, ἰο πᾶνε (ἢς βᾶάπια ἱπάυ δι δ ]ς 
αἴγεος Κπονϊεάρε οἵ Ηἰπὶ 88 νγε πᾶνε οὗ 
ὉὍπα Ὁποῖδεῖ. Ῥϑσμᾶρβ ΡὮΠΡ βυρροβεὰ 
ἜΟΙΕ Δρρδᾶσαπος νἱδίδῖς ἴο 26 δυὲ 
“νουἹᾶ μὲ ρταηιεά. Αἰνναυβ ἴμετα ρεγβίβίβ 
τΠς {εεἰΐηρ ἴπδὲ πλοσα τηϊρδς ᾿ς ἄοπε ἴὸ 

ταᾶκε αοἄ Κπονῃ ἴπδη 88 ὈῬεεη ἄοηε.--- 
γεῖ. 9. ]εβ808 οοσγεοῖίβ ἴπε οἴτοσ, δηά 
δυϊάεβ {πε ογανίηρ ἴο [8 ἔσιιε βδεϊδίδοιϊίοη. 
Τοσοῦτον χρόνον... πατέρα [τοσοῦτον 
χρόνον ΤΥ ὃς ἃ Ρἷοββ ἔογ τῆς ἀδίϊννε 
ψΨΜὨΙΟἢ 8 ἑουπά ἴῃ ΜΜ Ό17]. ὙΒς πιδηϊ- 
[εϑιδιίίοη ν ἢ ΡΠ Ρ ογανεβ μαᾶὰ Ὀεεη 
τηδᾶς, δπὰ πιδᾶς σοπιϊπυουβὶν ἴοσ βοπὶς 
ςοπβίἀεγαθ]ς {ἰπιεὲ; ἴοσ 80 ἰοηρ [δαὶ ἰξ 
ψ88 τηλίίεσ οὗ βυγρείβε δηᾶ τερτεῖ ἴο 
1εβθὺ8 τῃδαὲὶ ῬμΠῚΡ πεεάεά 5861}} τὸ θὲ 
τδυρῶς τθαὶ 6 ΨΠΟ 8ᾶνν [688 βὰν (ὃς 
Ἑδίδασ. [{ ἰδ ἱγη ρα ταὶ ποῖ ἴο 8εε {πῸ 
Ἑδῖποσ ἰη 16δὺ8 νγνγὰ8 ποῖ ἴο κπονν Ηἱΐτη. 
πτνες. το. οὐ πιστεύεις. .. ἐστι; 
ΤὨΪ8. ὑπρεϊϊεῦ ννᾶ8 ἱηνοϊνεά ἱἰπθπ ΡΠΠ1ρ᾽ 5 
υδδέίοη, Ὀυῖ ΨψΏδη ἐπ αμεδβιίοη οὗ ἴῃς 
ταυΐυδὶ ἱπάννε! προ οὗὐἨ τῆς Ἐδίπει δηά 
]εβὺ8β ννὰβ τῆι ἀϊγες ν ρὰΐ ἴο ἢΐπι, Πα 
ννουϊὰ πᾶνε πὸ ἀουδὲ 848 ἴο ἴδς δηβινεῖ. 
ΟΠ χκ. 38. Τῆε γαεέ οὗ πε υηΐοῃ 8 ἰπ- 
ἀϊδρυίδδίε; (ἢς »ποὐδ 18 ἱπεχρίς δῖε ; 
βοζὴς οὗ {πε γεσνὶές ατε ἱπάϊςδιε ἴῃ {πὰ 
Μογάβ: τὰ ῥήματα... τὰ ἔργα. ὅες 
νἱϊ. 1τ6-18 ἀπά ν. το. Τῆς τηυτυδὶ ἴη- 
ἀνε! ἰ8 δα ἢ ἰῃαὶ ἐνεσυτῃηρ [6808 
ΒΑΥΒ ΟΥ̓ ἀοεβ ἰ8β ἰῃς ΕΔΙΠΟΓ Β βαγὶπρ ΟΣ 
ἀοΐηρ. Τῆΐβ νγᾶ8 80 οὐνίουβ ἴπδὲ [6808 
οουϊὰ ἀρρεδὶ ἰο τπ6 νοσκ8 Ηδ ἀϊά ἴῃ οαβα 
ΗΪ8 δββογίίοη νγ8 ᾽βθε!ενεᾶ.--- στ. 1. 
πιστεύετέμοι.. .. πιστεύετε. “ Βεϊϊΐενε 
πλ6,᾽ ἰ.4.,), ΤῊΥ δβϑεγίίοη, ποῖ πῇ πιδηΐϊ- 
[εδίαιίοη, “οἵ ἰξ γοὺῦ πὰ {παῖ ἀϊῆουϊε, 
δεΐίενα οὐ δοοουηξ οὗ 16 ννοσκβ ἴπεπ|- 
βεῖνεβ ". Τῆς πηεπιΐοη οὗ Ηἰΐβ ᾿νοῦκβ δηά 
ἴδε ενίδεπος πεν αβογὰ παι Ηδ ἰβ ἴῃ 
1π6 Εδίδεσ βυρρεβῖβ ἴο Ηἰπὶ ἃ στουηὰ οἵ 
ςοτηΐοσι ίος Ηἰ5 ἀϊβοῖρίεβ ἴῃ νίενν οἵ Ηἰβ 
ἀερασίυσε Απά ἔτοπι 818 ροὶπὲ οητνασὰβ 
ἰῃ 18 σπαρίεςγ ἰξ ἰ5 ο ἔπε σοπηξοτείην οἱ 
τῆς ἀϊδεοῖρεβ ουὖς [ογὰ δάάγεβϑεβ Ηϊπ)- 



Χιν 

13. καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ᾽ ἐν τῷ ὀνόματί 
14. ἐάν τι 

824 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝῊΝ 

1χν. 6. πατέρα μου πορεύομαι. 

μου, τοῦτο ποιήσω ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 
αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. 

τὰ Βυτίου, 15. “Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς " τηρήσατε. τό. 

δναν (6: καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον " παράκλητον δώσει ὑμῖν, 
χν. 20; 

ΠΝ 
Οχν. 26; 

ἵνα μένῃ μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17. " τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ 
κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ, οὐδὲ γινώσκει αὐτό - 

ΠΝ ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτὸ, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει,2 καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 

1 χηρήσετε 8 τεδά ἴῃ ΒΙ, 54, 73, “γε 11} Κεερ ". Τῇ ῖβ 5 αδορίεά Ὀγ Τα ΤΙΝ. Ἡ.Ε. 
τήρησατε, “Κεοερ,᾽" ἰδ ἰουπά ἴῃ ΑὉΟ, ἰξ. νυἱς. δηά οἵἴβεσ νεγβίοῃβ. 

3 ΤΠ νυΐρ. 848 “ σιδηςδις,᾽" Βανίηρ τεδὰ μενεῖ. 80 Αγη. δῃὰ Αςῖδ. νεγβίοῃβ. 

5 ΤΕ. βυρροτίεὰ ὃγ ΑΒ .Π.33. ἐστιν ὉΥ ΒΌ“:, 22, ἀηά ἰ5 Δὐορίοἁ ὃν Ττ. δηρο ὰ 
ΜΗ. 

861, Εἰσί, ἰῇ νν. 12-14; βεσοηᾶ, ἰπ νν. 
15-17; (πἰγά, ἰπνν. 18-21. Ὅε τηεηίίοη 
οὗ ἰῃς Ραγδοϊεϊε πῃ σοηπεοίίοη νυν Ἐπ 
τηϊτά ᾿ταπὶ οὗ εποουγαρεπιεηῖ ρῖνεβ γίβε ἴοὸ 
ἃ ἰουτίἢ ἱπίεσγυρίοη, τ 15 τἰπιε ὉῪ 1 ἀ48, 
νν. 22-24; δηά δἵ νεῖ. 25 [6508 γεβιπηε8 
Ἠΐ58 Ἔχρίδπαίίοη οὗ ἔπε Ρασγδοϊειθ᾽ Β ἔππο- 
τἴίοη, δηά οἴοβεβ τ βενεσγαὶ οοπβίἀεγα- 
τίοπβ οαἱουϊαϊεὰ ἴο ταπιονς ἐμεὶγ ἔδασβ.---- 
Νεσ. 12. ἀμὴν. .. ποιήσει. ΤἼε ἤτεί 
δησουγαβειηεπὲ ἰδ ἴπΠ6 δβϑυγᾶπος τῆδϊ 
τπτουρῃ ΟὨγίβε β δῦβεηος ἴῃς ἀϊβοὶ ρίεβ 
ψουϊὰ θὲ παῦε ἴο ἄο ρτεδίεσ νγνογκβ 
πα 1}εβὺ8 Ηἰπηβεῖῦ πδὰ ἄοπε. Τῇςβε 
“ἐ ρτεδίε "" ψνοσκ5 ὑνεῖα ἴδε βρίγίτυ δὶ 
εεςιβ δοσογηρ! βηεὰ ὉΥῪ τἢς ἀϊδβοίρίεβ, 
ἐβρεοίδιν πε στεας πονεῖ ἔδςϊ οὗ σοηνεῖ- 
βίοῃ, 86ε {πΠ|8 ἀενεϊορεᾷᾶ ἱπ Ῥδγκοσ' 8 
με Ῥαγαείείε. ϑυοῖν ΟΣ ΚΒ 'νεῖς ἴο ὃς 
Ῥοβϑίδ!ε ὅτι... πορεύομαι. Τὶ ννᾶ8 ὈΥ͂ 
Ἰουηάϊηρ ἃ βρίγῖτα δ] τε]! ριοη πὰ δἱεσίηρ 
πλδη 5 νίεννβ οὗ ἴπε βρίγιτυδὶ ννοσὶ ἃ Ομ γῖβὲ 
δηδοὶςεὰ Ηἱβ (ΟἹ οννεσβ ἴὸ ἀο {πεδ6 ρτοδίεσ 
ψνοσΚβ. Ηδγε {πὶ8 ἰ8β ἐχραἰπεὰ οὐ ἰῃε 
Ῥίαπε οἵ ἴδε ἀϊβοί ῥ᾽ εβ᾽ {που ρμῖϊβ ἀπὰ ἴῃ 
118 ἔοσια : “1 ρὸ ἴο πῚῪ Ἑδίποσγ, {πε 
δουτοα οὗὨ 811 ρονεσ, δαηὰ ψῇῃδίενεσ γοι 
δϑὶκ ἴῃ ΤΥ ὨᾶπΊ 1 1] ἀο ἰτ᾽".-Ν οσ. 13. 
τοῦτο ποιήσω, 50 γαῖ [ΠΕΥ ἀο 18 511}} 
Ηἰς5 ἀοΐπε ; οπε οοηάϊείοη Ὀεϊπρ' δἰέδομε 
ἴο {πεῖς ργαγεζβ, τπδὲ ἔμεν δ8Κ ἐν τῷ 
ὀνόματί μον. Τῇιε πᾶπιε οἵ ἃ ρεΐβοῃ 
οδη οἠἷν 6 υδβεὰ ψΒεη ψνῈ βεὲκ ἴο εη- 
ἕοτος ἢὶβ Ψ1]1 δηᾶὰ δυγίποσ Πἰ8β ἰπϊεγεβίβ. 
ΤΒῖβ ρῖνεβ ἴῃς οοπάϊιϊοη οὗἨ βυςςαββίιμ 
Ῥιάγεῦ: ἰξ στηυϑὲ ὃς ἴογ ἴ8ε διγίπασγδηςα 
οἵ ΟΒγίβε᾿β Κἰηῃράοπιη. Εοσγ ἴδε επὰ οἵ δ}] 
ἰβ ἵνα δοξασϑῃ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ, (παι 
.θ, ἐπὶ {πὸ {]Π]πλεπὶ οὗ αοὐβ ρυγροβε 
ἴῃ βεπάϊπρ ἔογι ἢ Ηἰβ ϑοη πιᾶν ὃς πιδηὶ- 
ἔεβε ἰπ ΟἨγίβι 'β βεορὶε δἂπὰ ἴῃ {μποὶς 
Ῥεπεῆςεπι ννοσκ ἰπ τς ννοτ]ά.---Ν ες. 14. 
Ιῃ νεσ. 14 {πα ῥγοπηῖβα ἰβ τερεδίςά, 85 

Ευξκγπιίαβ βαυβ, ἔοσ σοπῆσπηδίίοη: τὸ 
αὐτὸ λέγει βεβαιῶν μάλιστα τὸν λόγον. 
Ῥεῖβαρβ, ἴοο, δάάἀϊιίουδὶ βίρηϊβοαπος ἰ5 
εἴνεη ἴο Ηἰβ ἀρεέπον ὉΥ ἱπισοάυςϊηρ ἐγώ. 
Ο' Βεηρεὶ δὰ Μεγεσ. 

γν. 15-17). Τἀε Ξεεοπά ἐποομγαρειιεπέ: 
ἐλε ῥγορεῖδε ο7 αἀποέμεν Ῥαγαείείε.---Ν τ. 
15. ἐὰν. .. τηρήσατε. ΤἼε (]ΒΙ πες 
οὗ τῆε ρμιοπιίῖβε Ης ἰβ δῦουϊ ἴο ρῖνε 
ἀερεπάβ ὑροη {πεὶγ σοπάϊτίοπ οὗ Βεασγι 
δηὰ 16. Τῆΐδ ἐμεγοίοσε Ης δηπουηςαβ 
88 ἴῃς ρῥγθαπιθῖ]ς ἴο ἴῃ6 Ῥγογηϊβε. ΟἹ 
{πεῖς δἰάς ἰβοῖς ννουἱά δα ἃ οοπείδης 
δπάεανουγ ἴο σᾶσεγ ουὐἱ Ηἰβ ἰηϑιίγυςτοηδ : 
ου Ηἰδβ βἰάε κἀγὼ ἐρώτήσω νον Βυππη, 
Η!5 πρὶπἰβέσυ 6808 πᾶ βαϊὰ [Στ] οὗ ἐμὲ 
ϑρίτιτ. Νον οη ἴδε ὄἜνε οἵ Ηἰβ ἀδβραγίυσε 
Ηε ἀϊτεςῖβ διϊεπιῖοπ ἴο 1818 “ αἰἴεσ ερο᾿. 
Ης ἀεβίρπδῖεβ Ηΐτη ν παράκλητον, 
ἱπιρὶ γίηρ ἰδαξ Ιεϑὺβ Ηἰ πιθοῦ ννὰ8 ἃ 
Ῥαγδοϊείβ. ϑ8εε τ ]οδμη ἴϊ. σ. παράκλητος 
ἰ8. {|| τα]γ σάἀυοεαέπς, οαἸ]εἀ το οὩς᾿ 5 αἰὰ, 
Ἔβρεοῖδιν ἴθ ἃ οουτί οὗἩὨ ᾿υδιῖςε. (ΟΝ 
πα τῆς ἰη Ατίβί., Τάδθνι., 360; 
Ἑεεὶ., 9.1] ὅεε εβρεςοίδ! γ Ηδιςῃ, ξσεαγς 
ἐπ Βιδὶ, αγνεεῖ, Ὁ. 82, ἀπὰ ννεβίοοῖτ 8 
“Ααάϊτίοπαὶ Νοῖς᾽᾿. ““Οοπιίοσίεσ"" ἴ 
ΑΟΝ. ἰ8β υϑεά ἴῃ [8 οτίρίπδὶ βδεῆβε οὗ 
“ βιγεηρίπεηεςἡ (οοα, ἔογι8); 8ἃ8 ἴῃ 
ΑΝ ΟΠ 188 νετβίοῃ οὗ ῬΏ]. ἵν. 13, “1 τῇδ 
811 τηϊπρὶβ ἰπ Ηἰπὶ τηδὲ σοπλξογι δι πγς ᾽᾽ 
(δεε νντῖρ ἢ 8 Βί δίς Ἡ]ονά- Βοολ). Ταῖς 
Ῥαγδοίεῖς βῃουἹὰ γεπιαὶπ ὑπ ἔπεπὶ ἕοσ 
Ἔνεσ, δηὰ Ης ἰβ βρεοϊβοδιν ἀεβίρπδιεὰ 
(νεσ. 17) τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, οἵ. χνΐ. 
13,14; Ηε νουϊά ἐπδῦϊς ἔπεσα ἴο ὑπάες- 
βίδηἀ [86 ηενν (τυ 8 νν ΠΙΟὮ ψνεσε Ὀδιε παρ᾽ 
ἢ τπεῖς οἱἃ σοποεριίοπβ, δηὰ ἴὸ τὲ- 
δάὐυϑιὲ {πεῖς Ὀεϊ εἴθ τουπ ἃ ἃ πεὸνν οεπίζε. 
Ηςε νουϊ]ά εχρ᾽ δίη με ἀερασγίυσε οἵ ὉΒεῖβε, 
δηὰ τῇς ργίηοίρ]εβ οἵ τς πδνν Ἐσοπουιῦ 
ὑηάες τνῆϊοῖν ἸΠΕῪ ψψέεγε Βεποείοτιἢ ἴὸ 
᾿νε. ΤΙΙΐβ βριγίϊ 8 ἴο δε ρεου λεν 
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18. οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς " ὀρφανούς - “ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 10. ἔτι» 748. 1. 2). 

μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκ ἔτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με" ὅτι δ 
ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε. 20. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς 
ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 21. ὃ 

ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με’ 
ὁ δὲ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου" καὶ ἐγὼ 

τπεῖγβ, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, [86 
οἰιαταςιογί εις αι ἐν νου! ἱγ σαπηοῖ στεοεῖνα 
ταὶ ννῃῖς ἢ οαπ ΟἿ 6 ἀρργεπεπάεὰ Ὦγ 
Βρ στα! }ν ρσερασεὰ ρεγσβοηβ. [τ ῃδ8 Ὀθεῃ 
Ριοροβεὰ ἴο σεπάες λαβεῖν, “ 5εῖΖε᾽" οΥ 
ἐς Ρρτεμεηὰ," 848 ἴξ ἃ Ἴοπίταδε ἴο ἴδε 
νου ΔΒ ἀρργεπεπβίοη πὰ ἀϊβπιῖββαὶ οὗ 
7εβὰβ ψεσε ᾿ητεπάεᾶ, Βα λαμβάνειν τὸ 
πνεῦμα ἰ8 Τερ!]αΣΥ υϑεὰ ἱπ ΝΉΤ. το 
ἜΧρτεβ8 "'τεοεϊνίηρ ἴῃς ϑρίτίς," (41. 111. 
2: 1 ὍὉος. ᾿ϊ. 12. Τῆς νοχίἁ Ἴαπποῖ 
τεσεῖνε τε ϑρίγίε ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ, 
ἐνν Οὐϊνατά βεηβε οαπηοῖ ἀρργεμεηὰ 
186 ᾿ηνίβδ]ς ϑρίγε; απά ἔπε ννοτ]ὰ ἢ858 πὸ 
Ρεγβοπαὶ εχρεζίεπος οὗ Ηἰβ ργεβεῆςα ἀπά 
Ῥονγεσ; δυῖ γε, ὑμεῖς, μανε [Π18 ἐχρετὶ- 
ταθηῖδὶ Κπον]εάρς, “ θεοδυδε Ης ἰ8 ἐνεη 
τοῖν δϑίἀϊπρ νυν ἢ γου (Π485 δἰγεδάν θθρυῃ 
Ηἰβ τι πἰ βέσυ ; οσ, γδίπογ, ῃ85 1815 ἕοσ Ηἰ8 
οἰδγδοϊεγίβες (Πδὲ Ηδ τεπιδὶπβ νντἢ γου, 
τηλκίπρ γου ἴδε οδήεςξ οὗ ΗἰΒ νου), δὰ 
8.411 θὲ ψ πΐπ γου ". ὙΝΠΉ τᾶς ἐπείτε 
βίδίθπιεπε οὔ τ Οος. ἰϊ. 8-14. 

γν. 18-21. Τε ἐλϊγά ἐπεομγαρεπιεηέ. 
ἐλαὶ ϑέεσιις Ηἰπιβεὶ τοῦ ἐοπιε ἐο ἑδτηι ἀπά 
παῖε Η ἱμιϑεὶ  ἔποιυπ ἰο ἐλόηι.---- ει. τδ. 
ατεαῖ 48 ννᾶβ ἴῃ ργοζηΐβε οὗ 15 οἴδβοσ 
Βεῖρεγ, 1818. βϑρίγίς οὗ τγσυῖμ, τ ἀϊά ποῖ 
866 πὶ ἴο φοπιροηβαῖε ἴοσ ἴῃς ἀερατίυτα οὗ 
7εβυ8. “Αποίπεσ, δὴν οἵἴδπεσ, νν88 υπ- 
Αὐϊε το 511] τῆε ὈΙδπκ; ἴἃ ννᾶ8 Ηἱἰπιβεὶῖ 
ἴδεν οτανεά. Τμεγείοσε Ης ροαβ οπ, οὐκ 
ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς: ἔρχομαι πρὸς 
ὑμᾶς, “1 Ψ| ποῖ αραπάοπ νοὶ 848 
οὐρἤδη8,᾽ ὀρφανός (οτδυ.5) “Ὀετοανεά," 
υδεὰ οὗἩ ἔαϊπειβ Ῥεγεῖς οὐ οδβιϊάγεη (1 
ἼΏ685. ἰΪ. 17, Πίομγβ. Ηδὶ., 1.) ; 25 νεῖ] 
48 οὗ οἰ] άγεη Ὀεγεῖι οὐ ραγθηῖϑβ, 566 
ΕἸβπεσ. πατρικῆς εὐσπλαγχνίας τὸ 
ἣμα, ΕυϊῃγντηῖυΒ. ΟΥ, Ῥβ. ἴχ. 14, 
ρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθός. ΝΥ εἰξίεἴῃ 

αιοῖεβ Καδδὶ ΑΚίδα δβ ἰδπιεηιτὶπρ [Ὡς 
ἀθδίῃ οἵὔ ΕδΌδι ΕἸδαζασ, “"ε πῆι... 
αυίΐα τοϊᾶπὶ δῆς ψεπεγδιοῃθπὶ σγϑ 4 151 
οτρῃδηδτη". Τδα υτΐος ΠΕΡΙ εββῆθβ οὗ 
1πς ἀϊδοῖρ᾽εβ υἱέος {πεῖς Μαβίεσ 8 
ἰπάϊςαιεά. ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Ετοπὶ ἴΒε 
δὔβϑεηςε οὗ ἐγώ ἴὲ πιᾶὺ ὃς ραϊπεγεὰ παῖ 
7εβὺβ πιεᾶπβ ἴο ροϊπὲ ουΐξ ποῖ 80 πιυςἢ 
παῖ ἰε ἰβ Ης δο ἰβ οοπηηρ [του ἢ τπὰ 
βρίγιξ τὸ ἴβεῖη, 88 ἴἰαὶ Ηΐβ δρράγϑηῖϊ 
ἐεραγίυτε ἰβ σεϑ!ν ἃ πδᾶγεῦ ἀρρτοδςῇ .--- 
Ψεῖ, 19. [ἢ ἃ βδοσῖ {ἰπις, ἔτι μικρόν, τῃε 

ψοτ] ἃ ννουἹᾶ πο ἰοῆρεσ βεε Ηΐτ, δὰϊ Ηἰδ 
ἀἰδοῖριεβ νουἹά θ6Ὲ σοπβοίυυβ οὗ Ηἰ8 
Ῥτεβεπος, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ρτεβεπὲ 
ἴοσ ἱπιπιδάιαῖες ἐμυτο. Ηἰἱἷβ γγέβεπος 
νουἹὰ 6 τηδηϊεδιεά ἰπ {πεῖς πεν 1188 
νἩΙΘἢ τΠῸῪ νουἹά ἔγᾶςα ἴο Ηἱἰπὶ, ὅτι ἐγὼ 
ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε. ΤῊΪ58 15 οοπῆτπιεά 
ὉΥ Ρδυ}}8 “Νὸο ἰοηρεσῖ, δὰῖ Ομ τῖβε νεῖ 
ἱπ πις ". 6]. ᾿ϊ. 2ο. ΤῊ ρτδπὰ ενϊάεηςς 
οὗ ΟἸ τίβε᾽β οοπιὶπυεᾶ 116 ἀπὰ ργεβεηςα ἰ8 
τε πο βμά πὰ μας 186 ἀΐδβο!ρ]ε.--- ἐσ. 
20. ἐν ἐκείνῃ τῇ “1η ταὶ ἄδγυ,᾽" 
δ) Το ἄδεκ, μοὶ ἀρ κέῃ οδενωδωνς ὃυι ΜΝ 
Ὧενν ΟἸχιβιίδπ εἴα πο ΜΜ48 ἴο δα 
οβαγαςιετγίβεά ὃν μ6βα εχρεσγίεηςεβ ΟΚ 
Ἡοϊισπηαπη. ὙΠα βεηβα οὗ ἃ πεῖν [8 
Ῥτοάδυςεά ὃν ΟἸγίδε ᾿ινουἱἹά σοπηραὶ τπ6 
ςοηνιοιίοη ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί. .. 
“Π4 1 δηλ ἴῃ ἴῃς Εδίμεσ᾽᾽" ἴῃ νῖτ4] απίοῃ 
νττῆ τῆ βδουζος οὗ 411 116, “" δηά τῃδὲ 
γου δῖε ἱπ πιε,᾽ νἱτδ! οοππεοιεὰ ἢ 
ΠῚ 80 88 ἴο τεςεῖνς ἴπδι 1 π (Πδι 1 να, 
““ΔηᾶΙ ἰπ γου,᾽ ΒΠἰπρ γοῦ ὙΠ 411 πὰ 
ἔυ1π6558 [πὶ 18 ἴῃ πηγβεῖΐ, ᾿ἰνίπρ οὐκ ΤΥ 
ονῃ 11 ἴῃ ἀπά τῃγουρῃ γου, ἀπά βπάϊπρ 
πῃ γοῦ τοοπῇ ἴοσ ἐπε ουΐρυΐ οὗ 8111 4π|.--- 
γεῖ. 21. Τα οοπάϊτίοπβ οὐ ψΐο ἀδ- 
Ῥεπάεά {πε πηαηϊξεβιδείοη οἵ πε ἀερασιεὰ 
ΟὨγῖβε αἀγὲ {μεῃ Ὄχμιϊρίιεά, ὁ ἔχων : . . 
ἐμαυτόν. πε ἴονε ἴο ψῃΐοι Ομ τῖβὲ ῥγο- 
Τλῖ568 ἃ πΊδη ἰδ ϑιδτίοη οὗ ΗἸ πβεὶ ἰ8 ποῖ 
δῃ ἰάϊε βεπειπιθηῖ οσ βῃδιον, ἕδπου, Ὀὰϊ ἃ 
ΡῬτποῖρὶς ᾿Ῥιοιαρεῖπ οδεάϊεηποε, ὁ ἔχων 
τὰς ἐντολάς μον, Νὰ 1 ]οπη ἰϊ. 7, ν. 21, 
2 Ϊοῇῃ σα; ἰξ πιβδῃβ τῖοσε ἴμδη “ Ππεδιίπρ," 
δηὰ ἰ5βΒ γεῖ ποῖ εαυϊναϊεπὶ ἴο τηρῶν ; ἰξ 
Β6ΕΠῚΒ ἴο Ροϊπί ἴο [Π6 ρεγιπαπεηΐ ροβϑε8- 
βίοηῃ οἵ ἔπε σοτηπιδη ἀπηεηΐβ ἱπ οοπεβοίουϑ- 
Ὧεβ88. ΤἼΐβ ἤπαάβ [18 ἀρρζορείαϊς ὄἼχργθβ- 
βίοῃ ἴῃ τηρῶν αὐτάς ---" Κεερίπρ {Πεπὶ,᾿" 
οὐδβεγνίπρ {Πὲπὶ ἰπ τῆς 116. ΤῊΪΒ ἰ5 τῆς 
εχργεβϑίοη ἂἀπά ργζοοῦ οὗ ἴονε, δπὰ {8 
ἴον δηἀβ 118 τεβροῆβε δηά τεννασά ἰπ ἴῃς 
Ἰονε οὔ τὰς Εδίμεσ δπά οὗ ἐῃε ϑοῃ, δπά ἰῃ 
{πε πιδηϊϊεβιαιίοη οὗ ἴπεῈ ὅ80η ἴὸ τῃ6 
ἰπάϊνϊάυα]. ὙΠΕ ἀρρζορτγίδίεπεββ οἵ ἰπ- 
τοδυςίπρ ἴῃς Ἑαΐμες δηά Ηἰΐ ἴονβ 
ἌΡΡΕΘΔΙΒΊΠ νεσ, 24. Τῆς ἴονε οὗ ΟΠ εῖβε 
ἰδ τῇδι ψῃὶο ἢ Ργοπιρίβ ἴῃα τηδηϊεβίδιίοη. 
ἐμφανίσω, {δε νοτὰ ἰ8 υδεά Ὁν Μοβεβ ἰῃ 
χοάυβ χχχί!. 13. ἘδΥποΙάβ 8ΑΥ8 : 

“ ΤΏ8 τεπιδγκαῦϊε ννοσά ἱπηρ ϊεβ μας πα 
βοθῆς οἵ ρίαςα οὗ ἐπε δίρῆεσς πιδηϊεβιδιίοη 
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ἀγαπήσω αὐτὸν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν." 22. Δέγει αὐτῷ 
᾿Ιούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, “Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις 

ξ: Εχοά. - ἐμφανίζειν σεαυτὸν, καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ ;" 23. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς 
Μὲ αἰνῇ καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὃ 
ἐδ ορ  πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτὸν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα, καὶ "μονὴν 

παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν. 24. ὃ μὴ ἀγαπῶν με, τοὺς λόγους μου οὗ 
τηρεῖ" καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε, οὐκ ἔστιν ἐμὸς, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός 
με πατρός. 

ἢ νας. 16. 25. “Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων" 26. ὁ δὲ ᾿παρά- 
κλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, 
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 

1 ποιησόμεθα [88 ἔδο βίτοηρες διϊεβιδιίοη, Ρεΐπρ τεδά ἰπ  ΒΙΧ 33. 

Ψ11 6 ἴῃ (ἐν) ἴδ οοπβοίουβηςβα οὗ ἰῃς 
βου]. ὙΤΠς ψοσζὰ βονενεσ ἰβ ουγγεπε 
υϑοὰ ἔοσ ουϊινατά τηδηϊεβιδίίοη ; αἰ πουρὶ 
Βεῖθ ἴδε πιδηϊεβιδιίοη αἰϊυάεά ἰὸ ἰβ 
ἱπναγὰ, Οὗ. Ἰυάδβ' ψογά8. ΤῈ πδίυγε 
οὗἩἨ 1Π6 πιδηϊεβίδιίοη 88 αἰγεαυ Ὀδθη 
οχραϊηεὰ, νεσ. 19. 

ν. 22:24. Α 7ουγίκ ἱπέεγγωῤίίοπ, ὃν 
μάα5.--- τ. 22. ΑἸ] τἴδὲ [ε8ὺ8 ἢδ8 βαι ἃ 
88 Ὀογπα πΊοσα δηἃ πιοτα οἰ ΘΑ ΪΎ ἴῃ ὕροη 

ἴδια τιϊπὰ οὗὨἨ τῆς ἀϊδοίρ!ε8 ἔπε ἀϊβαρροίϊηῖ- 
ἷῃρ οοηνϊοιίοη τπαὶ (6 τηδηϊξεβιδιίοη 
τείετγεά ἴο ἰβ ποὲ ἴο ὃς οπ ἴδε εἐχρεοῖϊεά 
Μεβϑίδηϊς ᾿ἴπεβ. Ασοοτγάϊηρν 10 ἀΔ8, ποῖ 
Ιβοασίοι, ὃυ: Τβδάάδουβ οὐ [εὈθδευβ 
(Με. χ. 3; {κι νἱ, 16), 8ᾶγ8: τί νὰν 
κι τ λ. “ὙΝμδὶ πᾶ8 Ὠδρρεπεὰ {πδὶι," 
εἴς. ὃ οἵ, “Υἢδι 88 οοουττεά ἴοὸ ἀείει- 
ταΐης γου;,᾽" εἴς. ἢ Κυρκε αυοίεβ ἔἴζοπιὶ 
Αττίδῃ δρροϑβίϊε ἰπβίδποςβ οἵ ἴδε υ86ὲ οὗ 
τπἰθ ἐχργαββδίοθυ [7}0υἀᾶβ Ὄχργεββθθ, πὸ 
ἄουδε, τπε τπουρῆς οὗἩἨ τ1π6 τεϑὲ. Ψ 48 
ἔδοτε ἴο Ῥ6 πο βς ἢ ρυδϊΪ!ς πιδηἰ δβιδιίοη 
οὗ ]εβ8ι89 δβ Μεββίδῃ, ἃ8 ὑνουἹά σοηνίποα 
1π6 ννου]ὰ ὃ--νεσ. 23. Τὸ τπϊβ [6808 
τερῖϊεβΒ ἐάν τις. .. ποιήσομεν. Τῆε 
ΘΏΒΨΕΙ ἘΧρ δὶπβ πὶ {πὸ πιδηϊξεβιίδιίοη, 
Ῥεὶπε βρίγίτυδι, πιυδὲ ὃ6 ἱπάϊνίάυ4] ἀπά ἴο 
ἴποϑε βρίγίτυδ!ν ρῥγερασεδ. “1 σοη- 
τεπιρίδιοβ ποῖ ἃ ρυῦδῖ!ς ἀϊβοονεσυ οὗ 
Ῥονασ, Ὀὰϊ ἃ βοσὶ οἵ ἀογηεβίίς νἱβἰἰδίϊοπ 
Οὗ ονε." Βεγπασά. πρὸς αὐτὸν ἐλευσό- 
μεθα, ““ἴ΄ο Πίπι νγα Ψ}]1 σοπης"; [6βὺ8 
νυϊτπουΐϊ δογυρ]ς υπίῖε8 Ηἰπιβεῖζ ἢ τῆς 
Ἑαῖδβεσ. μονὴν .. . ποιησόμεθα, ἃ οΔε5,- 
οΔ] εχργεββίοη, δες Τῇυς., ᾿. 131, μονὴν 
... ποιοῦ; , γεν λα ουῦ ἀροάα 
ἢ Πίπι, Ψν 11 6 ἀαἰΐγ ΗΒ συεβῖβ, γεᾶ, 
Βοῦδβε δηὰ ἰδῦϊε σοπηραηίοηβ.᾽" [Γυἴδοῖ 
ἴῃ Μεγες. μονή ἴβ Πεῖα υδεὰ ἰῃ ἃ βεῆβε 
ἀϊδίετεπε ἴτοπι (δὲ οὗ νεσ. 2, ψῆεσς ἰξ 
ΤΘΔΏΒ ἃ ῥἷδοα ἴο δϑίάες ἰη.---Ν εσ. 24. 
ὙΠε περεββίιυ οὗ ἰονα 88 ἃ Ἴςοηάϊιίοη οὗ 

τη 8. πιαηίξεβιεἃ ργεβεῆςς ἴδ ξυσίβες ἐπὶ- 
Ββδεῖορά ὉΥ 5ιδῖιης ἴΠ6 σοηνεῖβε, ὁ μὴ 

απῶν με... πατρός. Τῇε ος 
οὗ νεζσ. 22 ἰβ Βεσα πηοζε οἰοβεῖν ἀεῆπεά ὈγῪ 
ὁ μὴ ἀγαπῶν με. 8εε Ηοϊίστηδπη. 

γν. 25-31. Τλς εοπυεγεαίίον οἰοσεαῖ δῪ 
δεᾳμεςξέ ὁ ῥέεαοσ. ΤὯε ρεπυίΐπεπεββ οὗ 
1η18 τεροσὶ οὗ τπ8 ἰαβὲ ννοσγάβ οὗ [ε55 ἴ5 

δταπίες ὃν 86 τεαυθπου νἱ ἢ ΠΟ Β 
6 866Π18 ἴο δε οη ἴδε ρΡοϊπί οὗ Ὀτελκῖηρσ 

οΥ̓͂. ὙΤῆαε οοπείδηϊ τεβυπιριίοη, ες δά ἀ- 
ἱπρ οὗ τῖηρβ μαὶ ὀσοὺσ οἡ ἴῃς πιοηηεπὲ, 
ἴη686 δὲ ἴῃς ἱπί πη δῦ]ε τους ἢ οὗἩ παδῖυσε. 
Αἱ τιϊ8 ροΐπε ἔβα οἶοβε βεςπ}β ἱπῃπλπεηξ. 
-νεῖ. 25. Ταῦτα λελάληκα... μένων, 
ἱταρ  γίηρ ἔμαὶ τΠῖ8 δδιάϊηρ ἀπά ἰεαςβίηρ 
ΜΈΓ πον δὲ δὴ επά.---εῖ. 26. Βυῖ Ηἰ5 
τελοδίηρ νου θὲ σοπεϊπυεά δηὰ Ἴοοση- 
Ρἰεῖεά ὉΥ ἴῃς Ῥαγδοίεϊε : ὁ δὲ παρά- 
κλητος... ὑμῖν. ΤῊς Ραγδοϊεῖς 18 ἤονν 
ἰάεπεϊδεά ψἱἢ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, αηὰ 
Ηἰβ οοπηδοιϊίοη υνῇ ΟἸτῖβε ἰ5 διγίπες 
ξυλταηίεθά ὃν ἴπε οἷαυβε ὃ πέμψει ὅ 
πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μον, “ΨΒΙΓὮ ἴδε 
Ἑδῖμος Ψ}}}1 βεπὰ ἴῃ ΠῚ πδπὶς,᾽" [Πᾶῖ ἴ5, 
83 ἐορΓεβεπεῖπα τὴ δηᾶ ρῥγοπιοίΐῃς τα 
ἱπίεγεϑῖβ. Απὰ 118 Ηδ νν"}]] δοσουηρ] 8 ἢ 
ΌΥ ἰεδοπίηρ : ἐκεῖνος “Ης;,᾽" δηὰ πὸ 
Ἰοῆρες ἔπε νἱβίδ]ε ΟὨτίβε, “11 ἰθδςῖ 
γουῦ 811 τπίπρβ,᾽" πάντα ἴπ ςοπίγαϑι ἴο δα 
ταῦτα (νεῖ. 25) ἸΏ ΝΠ ἢ ΟἾτῖβε μδᾶ τὸ 
Ὀς 5ιἰ5βεά ; Ὀυϊ πάντα τηυδὲ (5617 δὲ 
Ἰἰπιιιεά ὃν ἔδε πεεάβ δπὰ Ἵδρδοίεβ οὗ 
16 ἀϊδβοὶρἶε8.---καὶ ὑπομνήσει. .. ““Δηὰ 
ΨΜΠ Ὀτίπρ ἴο γουτ τετηεπιῦγαηςε 811} ἴδ 
Ι 8αϊ]ά ἴο γου,᾽ τῃμδὲ 15, ἴπε τεδοπίηρ οὗ 
τῆς ϑρίγι βῃουϊὰ 50 σοηπεοὶ ἰϊβεῖ ἢ ἢ 
τς τεδοδίηρ οἵ Ομγίβε 88 (0 σενῖνε [86 
ΤΑΘΙΓΛΟΥΥ οὗὨ ἑογροιΐδη 'νογτάβ οὗ Ηἱβ, ἀπὰ 
δῖνε τπεπὶ ἃ πεν τηεδηΐηρ. ΟἿ ἐϑρεοῖδ! 
χνὶ. 12-14.--- ες. 272. εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, ““ρεᾶςς 1 Ὀεᾳυεδίῃ τὸ γοῦ ". Τῆς 
υϑυδ] ἔλγενν9}} ννδβ ρίνθη ΠΏ 1Πς νοτάὰ 
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27. εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὁμῖν - οὐ καθὼς ὁ 
κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. " μὴ ταρασσέσθω ὁμὼν ἡ καρδία, α νει. τ. 
μηδὲ “δειλιάτω. 28, ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω καὶ νΌεαι ἱ.1:, 

εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν ὅτι εἶπον, Πορεύ- ἑὐθὰ 
ομαι πρὸς τὸν πατέρα " ὅτι ὁ πατήρ μου μείζων μου ἐστί. 

νῦν εἴρηκα ὑμῖν “ πρὶν γενέσθαι - ἵνα ὅταν γένηται, πιστεύσητε. 

ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 
. 7. 

29. καὶ 

ν" ἴο. χῖνί. 
το. Εςεοῖυδ. 

30. “Οὐκ ἔτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν" ἔρχεται γὰρ "ὁ τοῦ χινί. 25. 
κόσμου τούτου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν - 31. ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ἢ τοῖς: 

ΡῈ χἰϊ. 31 

ὁ κόσμος, ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατὴρ, 
οὕτω ποιῶ. 

“ρεδος ἡ. Απὰ 7}6808 868 ἴδε ἔΔγλ ΑΓ 
νοσά, Ὀυϊ ἱπείεδὰ οὗὨἉ υἱτεγίη ρ ἃ πιοτα νυ Ἰ5ἢ 
Ἡς τὐτηβ ἰξ ἱπίο ἃ Ῥεᾳυεβῖ, ἱπιϊπγαιίπα 
Ηἰβ ρον ποῖ ΟἿΪΥ ἴο τνϊβῃ Ὀυϊ (ο γίνε 
Ῥεᾶςε ἴῃ {πε ξυγίποι ἀςδογιριίοι ἀρήνην 
τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, ““πιν Ρεδος ἷ ρῖνε 
απο γου "; {πε ρεᾶςε ψψῃϊο Ης δὰ δἵ- 
ταἰποά Ὁ. πιεδῃ8 οὗ 1] [δε ἀϊβευγθαπος δηὰ 
ορροϑίτίοη Ηε μδά εποουπίετεά. 1, εἀνίηρ 
τδπ) Ηἰἶβ ψοσγί, Ηἰβ νίενν οὗ 11ἴπ, Ηἰ8 
ϑρίπῖ, Ης πεοαββδυν [εἴς τπεπὶ Ηἰ5 
βελοου οὗ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ 
ίδωμι ὑμῖν, “ποῖ 88 1π6 ψοτ]α ρίνεβ 

δῖνε 1 ἴο γου ". Τίβ ἰβ τείειτθα ὉΥ 
Οτοιίυβ ἴο ἴῃς ἀϊβδετεπος Ὀεΐννεεη ἴῃς 
ἘΠΙῚΡῸῪ ἴογπι οὗ βαϊυϊαϊίοη δηά Ὁ γίβι᾿ 8 
εἰᾶ οἵ ρεᾶοςς. (""Μωμάπις, ἱ.6.,), ταᾶ)οσ 
Ρᾶζβ Βοπιίημπι, Βα] υἷς 41105 ἱπηρεσεῖϊξ βοῦὸ 
νοοΐβ, πὶ 8}} βαᾶερε ἀε στὰ ςορίδῃβ ; εἰ βὶ 
οορίϊεῖ, ἰἀπιεη τὰ δἰϊαγὶ πὶ ἢ}} ργοάδβι."") 
80 ἴοο Ηοϊἐζπιᾶπη δπὰ Βειπαγά, Μεγεσ 
Τοηβίάογβ τ ϊ8 “ αυϊς ουἱϊ οὗἉ τεϊδίίοη ἴὸ 
Ἐπ ῥγοξοιῃὰ βεγίουιβηεββ οὗ ἴπε πιοπηθηῖ,᾽" 
διὰ υηάετϑιδηάϑ πε ΔΙ] υδίοι ἴο Ὀ6 ἴο πε 
ττεάβυσεβ, Βοπουζβ, ρ᾽εαβυγεβ νίοῃ ἴῃς 
ννοτ]ὰ ρῖνεβ. ὙΠΕΙῈ 18 ΠΟ στεᾶβοῃ ΨὮΥ 
πε ρει τηδγυ τείεγεπος βῃουἹά ποῖ Ῥε ἴο 
τῆς βαϊυϊαιίοη, ΨΙ ἃ βεοοη δεν τεξεσεηςα 
ἴο ἴδε νίάετ ςοπίγαβι. ΤῊϊβ τὰ οὗ ρεᾶςε, 
ἱξ δοςεριεά, ννουἹά βεουγε ἔπθπὶ δρδίπβὶ 
Ρετγιυτθαξίοη, ἀπὰ 80 [6508 γείϊυγηβ ἴο ἴῃ 8 
εχμογίδιίοη οἴ νεσ. 1, μὴ ταρασσέσθω... 
“ΟδΡβεγνίηρ παῖ ἴῃς ορεηΐπρ βεηίθηςα 
οὗ ἴδε ἀΐβοοιιγβε ἰβ ἢεζε σερεαϊεὰ δηά 
[οτεἰβεά, ννε υπἀετγβιδηὰ παῖ 411 εποϊοβεά 
νη τπεβα 1ἰπ||18 18 ἰο Ὀ6 ἴάκεη ἃ8 ἃ 
ΨΒοΙς ἴῃ ἰδεῖ, αηὰ ἐπαὶ τπὰ ἱπιθγνεηΐπρ᾽ 
ψνογάϑ οοπΊροβε ἃ ἀϊνὶπε δηιϊάοίε το ἴπδὶ 
του] ηρ, δπὰ ἀδβοϊιίοη οὗ μεαγὶ ψῃὶο ἢ 
πε Ιοτά᾽ 8 ἀδραγίαγε ννουά βυρραβῖ. 
Βεγηασά. Ης πον δδὰάβ ἃ νοτζά, μηδὲ 
δειλιάτω, νὨΐοΠ σαττίε8β βούῆξ σεργοδοῖ 
ἴη ἴ, ὙΠπεορῃγαβῖυβ (Ο)ιαν., χχνὶϊ.) ἀθῆπεβ8 
δειλία 45 ὕπειξίς τις ψυχῆς ἔμφοβος, ἃ 
Βῃσίηκίηρ οὗ ἔπε δου] τπγου ἢ ξαν, δ᾿ 61}.} 
τοῖβ πισβὲ Ὀς6 τάκεη Ατί βίοι ς᾽ β ἀεβογίριίοπ, 
Νῖς. Επ|., ἱ. 6,7, ὁ δὲ τῷ φοβεῖσθαι 

ἐγείρεσθε, " ἄγωμεν ἐντεῦθεν. Υχὶ. ). 

ὑπερβάλλων δειλός. 11 πηᾶν ὃς τεπάετοά 
κΠεῖμασ ἰδ γοὺσ πεατγὲ εἰπιάγ Βῃτίηκ "ἢ, 
πτν εν. 28. Οπ {δὲ Τοπίγαγυ 4υϊΐε οἵας 
ξεεϊίηρβ βῃουϊἃ ροββεββ ἵπεπὶ: ἴον ἰῃ 
δυτηρδῖην ἢ Ηΐτῃ ἴῃ Ηἴ5 ρἱογι δοδιίοῃ 
δηὰ ἴῃ εχρεοϊδιίοη οὗ ἴδε γεβϑυ} 8 οὗ Ηἰβ 
δοίην ἴο τε Ἐδίδες: ἠκούσατε... 
πατέρα. “1 γε Ἰονεά της,᾽ δῇ αἰπιοβὲ 
Ῥ᾽δυία! ΑΥ οὗ τεργοδομίηρ {πεὶσ βαάπεββ. 
ΎΤΠοτα νν88 πὸ ἀουδὲ οὗ τοῖς ἰονα, ὃυξ ἴὲ 
νγὰ8 δὴ υπἰπίε!]ρεηε ’Ιονε. ὙΠΕῪ ἐαϊ]εὰ 
ἴο οοηδίἀες τε ρτεδξ ἰοὺ ἴδαῖ ινδιιεὰ 
Ηϊΐπ ἰῃ Ηἰβ σοὶηρ ἴο τς Εδίμεσ. Τηὶβ 
δοίΐῃρ ἴο πε Ἑδίπεν 88 οαῦδβε ἴοσ γα͵οϊο- 
ἵπρ, ὅτι ὁ πατήρ μον [μον ἰ8 ποῖ νΨΕ}] 
δυϊπεπιςαιεά ἀπά βῃουϊἁ θὲ ἀεϊεϊεά) 
μείζων μον ἐστί, ““Ῥεοαυβε ἴῃς ΕΔΙμοΣ 
18 ρτθαῖεσ ἴδῃ 1; δηὰ οδῃ ἱπεγεΐοσα 
018] 411 τη Ἰονίπρ Ρυτροβεβ οὗ Ο"σγίβὲ ἴο 
Ηἰβ ἀϊδεῖρίεβ. “ΤὩς [Ξε ΕΟ. Ης δι8 
ϑερὰη 8 ἴπετ ἀπὰ ἔοσ {μετὰ Ψ}1} 6 
ταϊβεὰ ἴο ἃ πίρῃμες ἰενεὶ." ὙΤῇεν διά 
β6θη ἴΠ6 1Πππ Ηδ ιδὰ ᾿ἱνεὰ δπὰά ψεσε ἀϊΐ8- 
τυτθεά θεσαυδβε ἰξ νν88 σοπγΐπρ' ἴο δὴ επάᾶ: 
Ῥυῖ ἴδ ννᾶ8 οοστηΐηρ ἴο δὴ δπά Ὀδοδιβα 
ὐβογρεά ἰῃ ἴῃς ρτεδῖες πὸ Ης ψουϊά 
μᾶνα ψὩ τθς Ἑδίῃετ. ὙΤῇε ἐδεοϊορίὶςδὶ 
ἱπηροτὲ οὗ {με ννοτὰβ 8 ἀϊβουββεὰ ὃὈγῪ 
γνεβίοοιε, ψ8ο οἰϊεβ ραιχίδεϊῖς ορίῃπίοῃβ 
Δηὰ τεΐδθσβ ἴο Βυ}} δπὰ Ῥεάᾶγσβοῆ. [ἢ 
411 τῆι ]1εβὺ8 ἀϊά, 1ξ τνᾶβ ἴδε Εδιποσ᾽ 8 
ΜΠ] Ηξ οδιτίεά οὐἱ, δηὰ ψἱ ρόνγογβ 
οοπιτηπηϊςδιαὰ ὃγ τἢς Ἑδίδεοσ: τε Εδῖμεσ 
ἰθ τῇς Οτὶρίπαῖοσ δὰ Ἐπὰ οἵ 411 Ηἰβ 
νοῦ ἱπ ἴδε ννοσϊὰ. Τβτγουρπουΐ τδς 
ταϊηἰβίσυ οὗ 7}εϑι8 {πε Ἐδίμεσ ἰ8 γεργε- 
βοπιεὰ 248 “ ρτεδίεσ᾽᾽" τῃδη ἴπ6 ὅοη. Ἰδδῖ 
ἴτ 5Βῃου!ά τεφυῖγε ἴο θὲ Ἄχρι! οἰ εἰν δϑηγπεά, 
88 Παζα, 18 ἴπε βίσοηρεβί ἐνίάεπος τὶ Η6 
τν88 Ὀϊνῖπε.-- νος. 29. καὶ νῦν. .. πισ- 
τεύσητε. “1 πᾶνε ἴοἱά γου πονν Ὀεΐοτε [ἢ 
οᾶπλς ἴο Ρ4588,ὕ᾽" ἐ.6., Ης 848 ἰοϊὰ τμεπὶ οἱ 
ΗἱΪ8 ἀερατίυτε, τπαὶ (ΠΥ ταῖρι ποῖ Ὁ6 
τειει βεά ος ἀεργεββεά ὉΥ 1ΐ8 ὀσούγγεηος, 
δυῖ πιῖρθς τεοορηΐβε ἰὲ δ5 ἑογείοϊ " 
Ηἰπι 48 ἴῃς σοπδβυτητηδείοη οὗ Η]5 νγοσ' 
δηὰ 80 τηΐρῃξ δανε {πεῖς ἐδι τ ἱπογοδβεά, 



828 

Δ᾽ῬΕ. Ιχχχ. 
ες. 

εδϑω νι γε γόϑ ἐστι; 
17. 

ΟΥΓ. χιϊ. το.--τνεσ. 30. οὐκ ἔτι... 
ὑμῶν. “1 711 πὸ ἰοηρεῖ βρεὰκ πιυοῇ 
δ. γου; “ταπιροτίβ δηριδβίίδα 
αὐτὶρίιπε νετθα,᾿" Οτοιίαβ.---ὄρχεται.. .. 
οὐδέν. ΦὟΒΕ τυϊεσ οὗ τῆϊθ ψνοσὶ " ἰβ 
Θαίδη, 866 χὶϊ. 31, Ης “σοπιαβ᾽ ἴῃ ἴδε 
ἀγεδομεσυ οὗ 1υἀλ8 (χί1ϊ. 27) αηὰ 411 τῃδὲ 
(ο]οννεά. Βυῖ επ|8 σοπγίπρ' νναβ νους 
αναῖϊ, Ὀεοᾶυβε ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 
“ἴῃ πιὸ ἢς Πδῖἢ ποιδίηρ," ποιπὶπρ Ὡς 
οδῃ οδΠ1 8 οννῃ, ποϊμίηρ ἢς οδῃ οἶδὶπὶ 
48 ἢίβ, δηὰ ψῃϊοῆ Πα οἂπ υ8εὲ ἴοσς δίβ 
ἀτροβεθ. Ηε ἰβ συΐεσ οὗ {πε ψοσὶά, Ὀυὲ 

1η (Ἰτίβὲ δδ8 ΠΟ ροββεββίοῃβ οἵ τυϊβ. ἃ 
ποῖδοϊα δδβογιίοῃ οὐὨ βίῃ! β8η 688. --- εσ, 
31. [6805 ροεβ ἴο ἀδαίῃ ποὶ ογσυβῃεά ὉῪ 
τῆς πιδοπίηδιίομβ οὗ ϑδίδῃ, “""Ὁυς ταὶ 
πε ννοτ]ά πᾶν Κπον ἴπαὶ 1 ἴἶονε ἴπε 
Ἐδῖποῖ δπὰ 85 ἴπε Ἑδίδπεσ μᾶ8 οοτητηδπἀ δὰ 
πα, οὕτω ποιῶ, ““τῆ8 1 ἀο,᾽" Δρρ[ϊε5 
το Ηἰβ ΨΠοΐε 11ξς, ψῃϊο ἢ ννᾶβ τὨσουρθῃους 
τυϊεά Ὁν τερατὰ ἴοὸ ἴῇς Ἐδιπεγ᾽ 8 σοπι- 
πλαηάπηεπε, Ὀὰὲ ἰη τς ἑοτερτοιηά οἵ Ηἰβ8 
τπουρῆὶ δὲ ργεβεπὲ ἰ8 Ηἰβ ἀδραζίυγα ἔτοπὶ 
τῇς ἀϊξείρίεβ, Ηἰβ ἀεδιῃ.---ἐγείρεσθε, 
ἄγωμεν ἐντεῦθεν, “᾿Ατῖδε, [εξ τ18 ρῸ πεπος,᾽" 
ΒΊΑ, ἴο ἴΠ6 ΒυπιπΊοη5 ἱπ Μί. χχνὶ. 46, 
Ῥυῖ τῆς ἰάεα οὗἉ τεξεσγίπρ 80 σοπΊπιοη 8ῃ 
ἐχρσαβδίοη ἴο ἃ ταπιηίξοεποα οὗ ἔπε 
ϑυποριίς ραββᾶρα ἰ8 αδϑυγά. οπ ἴδε 
τιαονοπηθηΐ τηδάς ἰῃ σοηδοαυεδηςα οὗ ἴα 
ΒΙΙΠΊΤΩΟΠΒ, 5866 Οἵ χν. 1. 

Ιῃ οδαρίειβ χν. δηά χνί. }εὲ5ὺ8 (1) 
εχρ δίπβ τῆς τγεϊδιίοη Ηδ ποῖ ἀβ ἴο ἴποβε 
ψνΠο οσοπείπυς Ηἰβ ψνοσκ, χν. 1-17:; (2) 
τῆς διιτυάς τῆς ννοσϊ ἃ νν}}} ἀβϑυπὶς τὸ 
11Π|85. ἰοϊονγεσβ, χν. 18-25 ; (3) ἴπε ᾿οη- 
4υεβι οἵ με ννογὶὰ ὃγ τῆς ϑριγίς, 26-χνὶ. 
11; δηά (4) δά βοπὶε ἰδϑὶ ογάβ, δη- 
σουγαροιηθηῖ8 δηὰ νναζηΐηρ8, χνί. 12-33. 
[πη 1815 ἰἴ48ὲ σοπνοτγϑαιίομ, ννῃϊς ἢ Ἔχίεπ 8 
ἔτοπὶ σἤδρ. χὶϊ!. ἴο σμαρ. χνὶ. ἱποϊυδῖνα, 
{δε οἱοβίηρ, ννογάβ οὗ οβδρ. χίν., ἐγείρεσθε 
ἄγωμεν ἐντεῦθεν, ἔοτπι τῆς Ὀεδὲ πιακεά 
αϊνιβίοθ. Αἱ τὴῖὶ8 ροϊηξ 1}1εβὺ8 δηὰ Ηἰβ 
ἀἰβοίρίεθ σοϑεὲ ἔτοπὶ ἰδῦ]ϊὲ. ὙνΒεῖποσ 
της σοπνεγβαϊίοη τνᾶβ σοπιϊηπεά ἰη τῆς 
δουβε οἵ δἴϊεγ {πεν Ἰεῖ ἰξ πᾶν ὃς ἀουδι- 
Τα] ; Ὀὰῖ ρῥγοδα ἢ 68 ἀγα σαγίδί ΠΙν της 
ἰπ ἕδνουγ οὗἩ τῆς ἴοσγπιεσ αἰϊεγπδῖῖνε. αὶ 
ΡῬαγίυ οὗ ἔννεῖνε σουἹὰ ποῖ σοηναηι εἶν 
141} ἰορεῖμεσ οὐ ἴδε βίγεεῖ. [1π χυὶ 
ννὲ τοδὰ πὶ ννῆεη [6818 πδά υἱἱεγοά τπῸ 
Ῥάγας σεοοσάδά ἰη χνὶϊ. ἐξῆλθε σὺν τοῖς 
μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρον 
τῶν Κέδρων. Τῆΐδβ, ποννενεσ, πιὰ τεΐεσ 
ἴο τπεὶς Ἰεανίηρ τὰς οἰϊγ, ποὶ τπ6 Βοιυβδ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΧΥ. τ᾿. “ ἘΓΩ εἶμι ἡ "ἄμπελος ἡ " ἀληθινὴ, καὶ ὁ πατήρ μου ὃ 

2. πῶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν, " αἴρει αὐτό - 
καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ. 

Χν. 

Βεηρεὶ ἐῖπκϑ ἘΠΕῪ τηδὺ πᾶνε ραυβεᾶ ἴῃ 
ἴδε οσουγιγατὰ οὗἩ [μ6 Ὠοιιδα. 
Οβάρτεκ ΧΝ.---τῆνν. 1:-1ῦ. Τὰδ γεΐα- 

ἐϊοπ δεέισεε Ἔεδις απὰ Ηἰς ἀϊεείβίες 
γεῤγεσεπέσα ὃγ ἐπε γεϊαέξίοη οὗ ἐὰκε υἱπα 
απὰ ἰίς δγαπελές.--- τ. τσ. Ἔγώ εἶμι ἧ 
ἄμπελος ἡ ἀληθινή, “1 2π| τΠ6 τὰς 
νιπα.᾽ ἡ ἀληθινή βιξεϑις ἃ ᾿οπίγαϑε 
ἴο ΟἾΒΕΙ νἱπεβ ἴο ϑνῃϊοἢ {Π|15 {|| σου ϊὰ 
ποῖ Ὀ6 Δρρίὶϊεά : δυιὲ ποὶ ἴο ἃ νἱπε γα] τς 
ΔοΙΟ58 ἴῃς νϊπάον οὗ ἴα τοοπὶ δε 
πεν ννεσα, ἢοσ ἴο ἴῃς ροϊάεη νὶπε ου ἔπε 
Τεπιρίε ραΐες, ποῦ ἴο ἴα νἱίπεβ οὐ ἔπε 
βίορεβ οὗ Οἵϊνει ; ὃδυῖϊ το [Ιβγδεῖ, τῆς 
βίοοκ νηοῦ αοὰ δΒαά ραπίεὰ ἴο Ὀτίης 
Τοσῖ τταΐε το Ηἰπι, βεε 58. ων ἰδ. ν., 
16ετ. 11. 21. ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον 
καρποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν. Τῆε νΐπε 
ΜᾺ8 ἃ τερορηίβεά βυτηῦο] αἷδο οὗ τδε 
Μεββίδμ, δες ᾿ εἰ ζϑοῦ ἰπ Ἐχῤοβίίογ, 
τηϊγά βεγίεβ, {ἰ]., Ρ. 68, ἀπά ἱπ δἰ8β [γὶς, 
ῬΡ. 18ο0-1ρο, Ε. Ττ. Οη ἴῃς ΜαἼοοαῦδεδῃ 
οοἰπᾶσε 8:86] ννᾶβ τεργεβεηϊεὰ ὃν ἃ 
νῖπα. [1 ννὰβ8 {πε ργεβεηῖΐῖ βιϊυδιίοη νυν Ὡς ἢ 
Βετε βυρρεδίεδ τῆς ἤρυτε. ΑΒ Ϊ1εβὺ8 
1οβ6Ὲ ἴο ἄἀερατέ τῇς ἀϊθοὶρίεβ ογονὰ 
τουηὰ Ηἰπὶ νυ δηχίες οα ὄνον ἔδεε. 
ὙΠεῖς Παῖρ᾽εββηθββ διὰ ἔσο δ] ἄρροδὶ 
ἰο Ηἰπι, απὰ Ηδ εποουσζαρεβ ἴδ επὶ ὈΥ τα- 
ταϊπἀΐηρ τἴμεπὶ ἐπι, δ μουρῇ ἰεθ το ἀο 
Ηἰβ ννοσῖκ πὶ τπε νοσὶά, πεν νου Ἱά 51}}} 
δὲ υπἰιεὰ ἴο Ηἰπι 85 ἴγσυϊν δ8 ἴῃς Ὀγάποῖεβ 
ἴο ἴπε νίπε. Ης δηὰ Ηἰβ ἰορείμεσ ἃσε 
δε ἴσὰς νης οὗ αοὰ. καὶ ὁ πατήρ μον ὁ 
γεωργός ἐστι, “δηὰ τὴγ Βδίπε ἴ5 τδε 
νίπε-ἄγεββεσ᾽". ὙΠδὶ ἴδ πονν Ὠδρρεπίῃς 
ἰδ ἴῃε Ἐδίδετβ ἀοίηρ, δπά, {πεζείοσε, 
τε πάβ ἴο 11 ννε}}- θοαὶ ρ ἀηά {τυ ϊί]πε55 οὗ 
τῆς νίπε. [“Ῥαῖεσ 4υΐ οὐπὴ ἀπ ρὶς της, 
ςοτία βεγνδῦιϊ τοῖιιπὶ ἔγιι σα ηλ.᾽" Μεϊδηςῇ- 
τποη.Ἐ -Ν τ. 2. Το ἑπποιίοη οὗ ἴδε νῖπε- 
ἄγεββεσ 18 δὶ οπος ἀεβοσίδεὰά : πᾶν κλῆμα 
«ον φέρῃ. κλῆμα, ος πῖοτε ἔΪν ἃ5 ἴῃ 
Χεη., Οεροη., χῖχ. 8, κλῆμα ἀμ’ , ἶθ 
1πε βῃοοῖ οὗ δε νὶπα νυν: ἢ ἰ8 ἀπηθδ]}} 
Ῥυξ ἤοτῖῃ. [ἐ ἰδ ἔτοπι κλάω, “1 Ὀγεακ,᾽" 
85 4ἶβο ἰ8 κλάδος, ὃυϊ ὙΝ εἰδιεἰπ ᾳυοῖε8 
ῬοΪ!αχ ἴο 5δον δαὶ κλάδος ννᾶ5 ἄρρσο- 
Ρεαϊοά ἴοὸ {πε βποοῖβ οὔ δε οἶϊνε, 
ννὮ1ε κλῆμα εἰρη βεά ἃ νίπε-Βῃοοι. Οὗ 
τπεβε βδῃοοὶβ ἴπεσα ἂζὲ ἔνο Κίπάβ, τῆς 
ἔγα 1658, ννῖοἢ θα νἱπε-ἄγεβϑεσ αἴρει: 
“ ἸημΠΘβαυα ἴδὶςα σαπῆοβ διηρυίδηβ," 
Ηος. Ερῤοά., ιἱ. χ3;; τῆς (γυϊεα],  Βῖο ἢ 
Ηε καθαίρει [“ 5υανὶ5 τγ τ τη," Βεη- 
8ε1].Ύ ὙΠε {0}] πιεαπίηρ οὗἉ αἴρει 58 ἀε- 
βογίδεά ἰπ νεσ. 6; καθαίρει ἢετε ἀεποῖεν 
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3. ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε, διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα δμῖν. ς ἈΠ: το, 

4. μείνατε ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται 
καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ 
ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. 5. ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ 
κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν 

πολύν" ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 
μείνῃ ' ἐν ἐμοὶ ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ ἐξηράνθη, καὶ Με, 
“συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται. 

μείνητε ἐν ἐμοὶ, καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε 

6. ἐὰν μή τις 
ἐνὶ το 

ἡ. ἐὰν εἰν. Μὲ. 
47. 

1 μένη ἰ8 θεϊίες δυϊποητςαϊεά, Ὀεΐηρ ἑουπά ἴῃ ἐδ ̓ΑΒΏ. 

εϑρθοία!ν ἴῃς ὑσυπὶπρ τϑαυϊβίτα ἔοσ σοῦ- 
οεηϊταῖίηρ ἴδ6 νίρους οὗἉ ἴδε ἵγες οἡ ἴῃς 
ομς οὐ͵εςί, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ, 
τῆλε [ξ πιᾶὺ σοπεπυ ν βυσρα88 ἰῖβε 1, απὰ 
Σιεἰὰ τίςμεν ἀπά σγίσμεσ τεβυΐϊ8. Ὑδα 
νίῃ6- ἀγαββοῖ Βρᾶσεβ Π0 ῥδίῃβ ἀπά π0 πηᾶ- 
τεγίαὶ οὐ 8 ρδπίβ, Ὀυϊ 411 ἔοσ ἰῃς βακε 
οἵ ταῖς, [Ολ Οἰςεγο, θὲ δεηξε., χν. 53. 
Τῆδ υβς οὗ καθαίρει ννᾶ8 ῥτοΟΡΔΟΌΪΥ ἀεῖετ- 
ταϊπεὰ Όγ ἴῃς καθαροί οἵ νετ. 3.---Ν ετ, 3. 
ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε: “ΑἸτεδὰγν γε 
ἅτε οἰεδη ", καθαροί Βεῖε πηΘΔΠ8 “ ἴῃ ἃ 
Τφοπάϊιίοη δὲ ἴο Ῥεᾶγ ἔγυϊε "; ἴῃ χἰϊὶ. το, 
ΙΙ, ἰξ ἰβ βυρρεδίεά ὃγ ἴῃς (δεῖ: νδβῆϊηρ, 
Δηᾶ τηϑδῃ8 “χες ἔγοτη ἰηνναγά βίδίη ἢ. 
τ 18. βἰπλ]ασῖν υϑεὰ ἐνεη ἴῃ οἰ ββὶοδὶ 
νπὶζεσβ. διὰ "τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν, 
“0ῃ δοοουηξ οὗ με ννοστὰ ψῃὶο 1 Πᾶνα 
Βροΐκβη ὑπίο γου ". Ἐὸγ διά ἰπ 118 5εη5868 
85 ἰπάϊςαιίηρ ἔπε βουζος, βεὲ νί. 67. ΤΣ 
ψοσὰ ψῃΐϊο ἢ [εβὺ8 μαὰ βροκεῃ ἴο {μεπ, 
ἔ.6., ἰὴς ΨΠΟΪ6 τονεϊδτίοα Ηδ δὰ στηδάςβ, 
μιδά Ῥγουρῆι βρίτίτυδὶ 11ξς, ἀπά, ἐπεγείοτσε, 
οἰεαπδίηρ. Βαϊ τηϊ5 σοπάϊείομ {πεν τηυβὲ 
βῖγινε ἴο τηδί ἰδίῃ, μείνατε ἐν ἐμοί, κάγω 
ἐν ὑμῖν. μενῶ πιυδὶ Ῥε υπάετοϊοοά δῇζεσ 
κάγω. Μαϊηϊδίη γουτ Ῥεϊϊεῖ ἰῃ τε, γουγ 
δἰζδοππιθηῖ ἴο πε, γοὺς ἀεγίναιίοη οὗ 
δορε, δἰπὶ, ἀῃὰ πιοῖϊνα ἔγοπῃ πιὰ: δηὰ 1 
ΜΜ11 δϑιάθ ἴῃ γου, ΒΠἰππρ γοα ψἱΒ 411} τῆς 
1:ἴὸ γοῦ πεςεὰ ἴο τεργεβεπὶ πὲ οὐ εαζίἢ. 
ΑΙ! πε ἀϊνίπε ἐπεγρυ γου Κπον ἴο ὃς ἰπ 
πλα ὙΜ1}1 πονν ρ885 [Ὠγοιρῇ γοιι.---ν εγ. 4. Τ᾿ 
ἷδ ἰῃ δηά τὩγουρῇ γου 1 ̓ νε Πεποείογιῃ. 
καθὼς τὸ κλῆμα.... μείνητε [ο᾽ μένητε] ; 
ΣΠυβιγαεῖηρ Ὁ τῦ6 πρυγε ἴδε πασεββΥ 
οὗ τῆς ἑογσεροῖης ἱπ)υποϊίΊοη. Α Ὀταποῖ 
παῖ [2118 τὸ {πε ρτουπά, δῃἃ πὸ ἰοηρεσ 
δϑϊάεβ ἱπ ἴῃς νίπς ἃ5 ἃ ᾿ἰνίηρ ρατέ οἵ ἴξ, 
σδπηοὶ ὕεασ ἔτυϊ, 80 πειῖπο οδη γα 
εχεερὲ γε δὶς ἰπ πῆ. ὙΤπδῖ 8, γε οδη- 
ποῖ δεᾶς ἴῃς ἔγυϊξ τὴν Ἑδίδεσ, ἴῃς νῖπε- 
ἄγαββεσ, ἰοοῖβ ἔοσ, απὰ Ὁγν ψνὩϊο ἢ Ης ψ}]} 
Ῥε ρἱοτίβεά, νας. 8.---  ετ. 5. ἐγὼ... 
κλήματα --“1 λπὰ ἴῃς Νίης, γε ἂζε τῆς 
Ὁσχϑηςῃεβ,᾽ τορεῖδες ἰοσπιίηρ πε ἴγεα δηὰ 

Ῥοββεββεά ὉΥ̓ ὁπ Ἴοπιπίοη 16. Τδὲ 
βίοοϊῖς ἀοεβ ποῖ Ῥεᾶσ ἔτυϊῖ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 
ἴῃς ὕὈγαποῦοβ; δε ὕὉσάποῦθβ οδηηοὶ 
ἵνα ψιίδους τς βίοςκ. Ὑμεγείοσε ἰξ 
ο ον ὁ “ον οὐδέν. Τῇαε οπεα 
τῆῖπρς πεεάθι! ἴον ἐτυϊε- δεασίηρ ἰβ ἴπδὲ να 
Δθϊὰς ἴῃ Οἢτῖσι, πὰ Ης ἱπ υδ; παῖ πε 
Ὀσδηςοἢ δάϊιοσα ἴο ἐπε νίπο, δηὰ ἕῆς [ἰϊἡ ἧ- οὗ 
τῆς νίης ἢονν ἱπῖο ἴῃς Ὀγαποῆ. χωρὶς 
ἐμοῦ, ““ἷπ βεραγαιίίοῃ ἔγοπι πὴθ ἡ. 866 

ΡὮ. ἰἴ. 12. Οατοιῖίυδ ρίνεβ {πὸ δαυϊνα- 
Ἰεπῖβ “βδοσγβίτη," “βερδγαῖ π|," κατὰ 
μονάς, κατ᾽ αὐτό. οὐ δύνασθε ποιεῖν 
οὐδέν, “γε οδπποῖ ἐο δηγίμίηρ,"" δῦβο- 
Ἰυϊεῖν ποιμίηρς δοοοσζάϊηρ ἴο ἱ. 3,4; δυῖ 
Βετε δε πιεαπίηρ ἰβ, “γε ᾿ᾶπποὶ ἀο 
δηντπίηρ ΜΝ ΠΙΟΙ 18 ρ᾽ογγίηρ ἴο Οοά, 
Δηγτΐηρ ἩὨΙΟΝ οδη δὲ οδἰϊεά ἔτυϊτ- 
δελτίηρ,᾽ νεῖ. 8.---νει. 6. ἐὰν μή τις 
μείνῃ, “1 δὴν οπα 5841} ποὶ βανε αδίἀεά 
ἴῃ πιε᾽". ἐβλήθη ενον ἐξηράνθη, τῃε 
δηοπιῖὶς δογίϑβι, οἱ 1 Ρεῖεσ ἰ. 24; δῃὰ βεὲ 
Βυτίοῃ, Μ΄ απὰ Τ΄, 43, ἀπά ατοιίαβ : “ΗΔ 
δογίβεὶ βίης ἀεϑιριδιίίοης τε πιροσὶβ βίρηϊῆ- 
οδηὶ αυϊὰ βετὶ βοϊεδῖ, ἘΞ 400 εἴ Ρῥτχδεβεῃβ 
Ἔξερε ἀδυγραῖος "᾿. Ὧ6 ΨΠΟΪΘ Ρσοόσαβ8 
ἀπάειροης ὉΥ τε Κυϊ|εβ8 Ὀσδηςῃ ἰ5 
ἀεβοτι θεά ἴῃ ἐπ 686 βίχ νεσῦβ, αἴρει νοοῖ. 2, 
ἐβλήθη, ἐξηράνθη, συνάγουσιν, βάλλουσι, 
καίεται, Δηὰ εαοῇ ἀεί] ἰδ ἴῃ ρίνεη ἔοσ 
τῆς βᾳκε οἵ Ἂπιρμδβίβϑίηρ ἴπε ἰπανίιδθ]ε- 
Ὧ688 Δηᾶ ἴπε ςοπ)ρ᾽ εἴς η 6885 οἵ {δε ἀδβίγιο- 
τίου. ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, “15 σα5ὲ 
οὔξ," ἐ.4., ἔτοτῃ ἴδε νἱπεγαγά, δ8 ἴβε πεχίὶ 
ψνογβ βδον ; πεζεὲ [Π]8 τηεᾶπβ βορεὶεβ8 
τεὐεςτίοη. Τῆς ταβυῖτ 18 ἐξηράνθη, (δες 
πδίυγα! Τϑρδοϊ εν ἔογ ἔγυϊ - θεατίηρ 18 
ἀεβίσογεά, Τῆς ἤρυτε ἀεεῖνεά ἔτοπι {πὰ 
τγεδιηεηξ οὗ ἴπε ἔγυ 1658 Ὁσαποῦ 18 σοη- 
τἰπυεὰ ἴῃ συνάγουσιν... καίεται, οἱ, 
Μι. χιϊϊ. 40, 50; δῃὰ 41, 42. Οη καίεται, 
Επυιυπηῖυβ τεπηδσκβ οὐ μὴν κατακαίονται 
“δ δτε ποῖ ςοηβυπηεὰ ", Αηὰ ἰπ Εχοά. 
1. 2, τὴς Ῥυβῇ καίεται, Ὀυϊ οὐ κατε- 

“ὁ υγηδβ, Ὀυϊ ννᾶ8 ποῖ σοηβιιπγοά ᾿". 
Βαϊ τμῖθ ΟὨἱγ βῆοννβ [δὲ ψἱτπουξ τδς 
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αἰτήσεσθε,; καὶ γενήσεται ὑμῖν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Χν. 

8. ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ 

νι 34; χνὶ μου, ἐἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε᾽ καὶ γενήσεσθε: ἐμοὶ μαθηταί. 
12, εἴς. 
8ες Βαε- 9. Καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατὴρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς - “ μείνατε ἂν 

εὐ τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. το. ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἂν 
τῇ ἀγάπῃ μου καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα, 
καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 

χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὁμῖν μείνῃ, Σ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 
11. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἡ 

12. αὕτη 
Ὁ νες. δεῖ. ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ, "ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα 

2 αἰτησεσθε, Αἰ(Πουρ δυρροτίεδ ὃν ἐᾷ δηὰά Π,, πιυδὲ γίνε ρίαος ἰο ἴδε ἰσω- 
Ῥεγδῖῖνε αἰτησασθε ἰουπά 'π ΑΒΌΙ,. 

37. Ε. ἴῃ 34. γένησθε ἰη ΒΌΓΜ  δάοριεὰ Ὁ ΤΙΝ. Η., “ δηὰ ἰδδὲ γε ῬῈ τὴν 
ἀϊδοῖρ[εβ "", 

8 ἴῃ ΑΒΌ 33: μεινη ἰη ΜΙΧΠ. 

ταϊσαουΐουβ ἱπιεγροβιτίοη ἱξ ψουὰ ἢᾶνς 
Ὀεαπη οοπδυπιεὰ.---Ν ες. 7. Ετοσὶ ἴδε ἔδίε 
οἵ ἴῇοβε Ψ8ο ἄο ποῖ δρῖάς 'ἱπ Ηἰπι, [6808 
ἴυγηΒ ἴο {πὸ γαβ}:8 οὐ (δι 8] δάπεγεηςε--- 
ἐὰν μείνητε. . . ὑμῖν. Τῇε εχρτεβδίοῃ 8 
αἰτεγεά ἔσοπὶ δαὶ οὗ νν. 3 δηὰ 5, ἱπβίεδά 
οἵ “δηὰ 1 ἰπ γου," νὰ πον δᾶνα “δπά 
ΤᾺΥ Μογὰβ δϑὶάς ἰῃ γοὺ ᾿" ; ἰξ 8 Ὀν πηεᾶπβ 
οἵ Ηἰβ τεδοπίηρ πὰ Ηἰβ σοπησηδηάἀτηεηξβ 
παῖ ΟΠ γῖβε δϑιἀδβ ἰη Ηἰβ ρβεορῖε, απὰ ὃν 
Ηἰ8 ψοσζά {μεν γε βεῖεά ἴοσ ἐτυΐε- βεαγίηρ, 
νεῖ. 3. Νοῖ ἴπαι Ηἰβ ννοσάβ ᾶζὲ ἃ βιιδβί!- 
τυῖς ἴος Ηἰβ ρεγβοηδὶ ῥγεβεηος, δυὲ [ἴ8 
τιαεάΐυπι. Βυῖ Ηἰ8 ῥγεβεῆσε 18 ποῖ ἴο θπεσ- 
Εῖϑε ἰπ 1Ππεπὶ 88 1} {ΠῈῪ Εσα πιδοῃίπεβ; 
πεν ἃγα ἴο οοηβίἀεσς ἴῃς εχίρεηςίεβ ἱπδὲ 
ατῖβα, δηᾶ, ρίνίπρ' Ρἷδὺ ἴο ἡπιάρτηεπε απὰ 
ςοπβοίεποθ, ἃ ἴὸ δδίκ ἴογ δρργορτίδιϊε 
ταδηϊςβίδιίοηβ οὗ ρτδος: ὃ ἐὰν θέλητε 
αἰτήσασθε, ““48Κ ψῆδῖ γε »}111". Ῥεξτίοη8 
τυ ρτοπιρίεά ὉΥ ἔπε ἱπάνο!]ηρ ννογά οὗ 
ΠΟ γίβε ΜΙ Ὠεραββασιν ὃς δηβινεεά: 
καὶ γενήσεται ὑμῖν.--νεῖ. 8. Εὐτίδεῖ 
Αϑδυσγδποε οὗ ἃπ Ἄπανεσ ἰ8β γίνε ἴῃ πα 
ἔλοι ἰδὲ (ῃς γεωργός 18 ρΙοτίβεά ἴῃ ἴῃς 
ἐταϊε- Βεαγίησ ἐλρειλμρς τούτῳ, “ἴῃ 
1818 ΒΓΕ ἐπλίπεθηγος ἐ.6.. ἴῃ γοὺς Ὀεδγίηρ 
ταυςἢ ὅυΐς, οἷ, νἱ. 20, 30, 40. 80, τ πεῖν, 
ὙΝν εἶἰβ8 ἀπὰ Ηοϊιζπιδηη. Εοσ ςοπβίγιςιοη 
ψ ἢ ἵνα δε6 Βυτίοη οὐ ϑυδΊεςι, Ρτε- 
ἀϊοαίε ἀπά Αρροϑβίεϊνε οἰδυδβεβ ἱπιγοάδυςοᾶ 
ὃν ἵνα.---ἐδο; ϑη ὁ πατήρ μον, ἵνα, εἴς. 
ἐδοξάσθη, Ρτοϊερες; οὐ χιϊ, 31. Τα 
Ἑδιῖθεσ 18 βἰοσίπεὰ ἱπ ἐνεγυιπίηρ ννῃῖς ἢ 
ἀεπιοηδίγαίεβ [παὶ τπσουρῃ ΟἾγιβε Ηΐβ 
ἕτᾶςα τεᾶοῆεβ ἂπά ρονεζγηβ τηεῃ.--καὶ 
γενήσεσθε ἐμοὶ {, ““δηὰ γε 8881} 
Ῥεσοῦα ΤΥ ἀϊδοίρίεβ ", τῇς ἐμοὶ 

ΒΕΕΠΊ8 ἴ0 πηοᾶη: ΤΗΐβ 8 ἴῃς 
τοϊδιίοη γοῦ 1} ποῖά το πιθ, υἱχ., ἴλας 
οἵ ἀϊϑοὶ ρ[εβῃΐρ. “Α ΟΠτί βείδη πενετσ " 8, 
Ὁυϊ αἰννᾶγβ Ὑ“ἰβ Ῥεσοτηίπσ ̓  ἃ ΟΒτγίβιίδη. 

Απά ἰε ἰ8 ὈῪ διἰβ ἐγυϊευϊπεβα ἐμαὶ Ὡς ἰπ- 
ἀϊςαῖεβ ἢΐβ οἰδίτη το {με παπ)ς.᾽" ὙΝ εβίοοες. 

γν. ο-17. Τὰς ἀἰδεὶῥίες αγε ὠγρεὰ ἐο 
“μιῆι Ολνίδδς ῥμγβοσές ἐπ ἐκε τον, απὰ 
αγό ἀτϑωγεα ἐλαὲ ὑ ἐκεν αδιάε ἐπ ἰδ ἴονε οὗ 
ΟἈνὶϑὲ ἐλεγ τοῦ"! γερεῖυε αἰϊ ἐκεν πεεά ν᾽ 
“γι ε-δεαγίιρ.---Ν ες. 9. Καθὼς ἠγάπησε 
“ν΄. ἐμῇ. ἴμονε 18 ἴῃς ἔπις Ῥοπὰ Ὡς Β 
ξἶνεβ ὑην ἴο πα πγογὰὶ τνοσὶά, ἀπά ἰω.- 
δβρίγεβ ἀϊδβοὶ ρίεβῃρ. ΑἹ! τμαὰὶ ΟἈγίξε 

ἴδῆοαβ 18 ἴῃς τεβαΐὲ οὗ τῆς Ἐδίπετ᾽ 5 
Ἰονα: 41] ιμδὲ τῆς ἀϊδοίρ!εβ γε οδ᾽εὰ ἕο 
δε ἃηά ἴο ἄο ἰ8β ἴδ ουΐσοπῃς οὗἩ ΟἸτίβι 5 
ἶονε. Τῆΐβ ἴονε οἵὗ Οδγῖδε νγὰᾶβ ἴο δε 
τεϊδίηεὰ 88 {ῃεὶσ ροββεββίοῃ ὃν {πεῖς οου- 
Τοστηΐηρ ἐἘπδιηβεῖνεβ ἴο ἰξ : μείνατε ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ, “ δρίάε ἴῃ τὴν ἴονε,᾽" πὸ 
ἰοῆχες ““δϑιάς ἴῃ πες," Ὀυϊ βρεοϊ ἤ δῦ 
“Ἶἢ ΤΥ ἴονε "δ. Αδὶάς ἱπ ἰξ, ἔος ἴδετε ἴα 
ἃ ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὗ γουγ Α]]πρ αὐνᾶν τοτὰ 
18 δη]ογτηεπὶ ἀπά ροβδβεβϑβίοη.-- -Ἴεσ. το. 
Τμδι ᾿Ῥ θείου 8 ἀείεαϊεά, ἐὰν τὰς 
ἐντολάς μον τηρήσητε. ΤῸ εποουταρε 
ἔπεα ἰπ Κεερίηρ ΗἰβΒ ςοπηπιδηάπιοηῖβ ἤα 
τεπλϊπάβ ἐπεπὶ ἰπαὲ Ηδ αἷϑὸ δδ8 θεὲ 
βυδ᾽εςι ἴο ἴῃς βᾶπηα σοῃάϊείομβ, ἀπά ὉῪ 
Κεερίης τῇς Ἐδίδμεγ᾽ β Ἴσοπηπιδηάτηεηϊβ 
ἢδ8 τετηδίπεά ἰη Ηΐβ ἴονε.---Ν ες. τσ. 
Τῆς ρτεδῖ ον οὗ Ηἰ5 11{ὸ πδά θδθη ἐουπά 
ἴῃ τῆε σςοπδοίουδη658 οὗ ἴῃς Ἐδίμετ᾽β ἴονα 
δηάτη ἴῃς Κεερίπρ οἵ Ηἰβ σοτητηδηἀπηεηῖβ : 
1815 ον Ης ἀεβίγεβ πὶ {ΠΟῪ τῆν ἱπμεσίς, 
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν 
ὑμῖν μείνῃ, “πὶ )ογ,᾿" 1.6., (Ὡς ογ 1 δανα 
επ)ογεά, τἢς ον ψγΜὨΙΟἢ 1 Παρ τ 4}]Υ ἔεεὶ ἴῃ 
ΔοροτΊρ ἰδῃίηρς ἴΒῈ Βδίμετ᾽β ψἢ]}}. ΤῊ 
͵ον ̓ Ἦ " 50. ἸδξοπαπιΠΙσΒδΙΘ ἸποΒΟΡΟΙΥ. 
-τκι χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ, “ ἀπά γοὺς 
ἦον ὃς Ἀν ψΒΙοΣ ἴς σου] ποῖ δε ὑπ] 
δεν, κε Ηΐπι, μδά {πε δρείηρ οὗ [11 [Ὁ 
ἷῃ της Τσοηβοίουβπεβϑ οὗ Ηΐβ ἴονε, ἀπά 
Ρεγίεος ορδεάΐεποε ἰο Ηΐπι; βίδπάϊηρ ἱπ 



8--ἰ7. 

ὑμᾶς. 

αὐτοῦ ᾿θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 
ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 
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13. μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν 
14. ὑμεῖς " φίλοι μου ἐστὲ, ἐὰν ἰ χ. τὶ τε. 

15. οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, 
Ἅ Με. χὶ!. κο, 

ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἷδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος - ὑμᾶς δὲ εἴρηκα 
φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα " παρὰ τοῦ πατρός μου, ἐγνώρισα ὑμῖν. κ νἱῇ. 46, 
16. οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ᾿ ἔθηκα 1 ἐξὰ χαις 
ὑμᾶς, ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν τί! 28..Σ 
μένῃ" ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα " ἐν τῷ ὀνόματί μου, 

17. ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ὑμῖν. 

τῆς βᾶπὶς τοϊδιίοα ἴοὸ ΗἰΐπΊ 85 Ηες ἴο {πε 
Ἑδίμεσ.---νεσ. 12. Απὰ ἴπδὶ πεν πιρας 
Κπον ἀεδηϊιεῖν δαὶ Ηἰβ σοπηπιδπάπηεης 
(νας. το) ἰ8β, Ης βᾶγβ, αὕτη... ὑμᾶς. 
“ΤΉΪΒ 18 ΠΥ Πσοτημηδηάτηοηΐς, τδδὶ γε 
ἷονε οπε ἃποῖμπεσ 8851 δᾶνε ἰονεά γου.᾽ 
Ῥεῖπαρβ ἴμεν ἐχρεςίεά πηϊπυίς, ἀειαιεὰ 
ἰπϑίγυςεοηβ βθςο ἢ 88 ἵππον δά τεοεϊνεὰ 
ἤδη Βτεῖ βεηῖ οὐ (Μαῖϊ. χ"). [πδίεδὰ 
οἵ τ8ῖ8, ἰονε 48 ἴο ὃὈε πεῖς βυθῆοϊεπι 
ξυϊάε. καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.---Ηἰς5 Ἰονε 
Μ88 δῖ οηςε ἴῃς βουγος δπὰᾶ {πὲ τηξᾶβιγε 
οὗ τπεῖτβ. [πη Ηἰβ ἴονε ἴοσ ἴδμεπὶ ἴπῸῪ 
ψετα ἴο πὰ τῆς βρσείηρ οὗ ἰονε ἴο οπἊς 
Θηοίπεσ, δπὰ νεῖ ἴο ϑεοοτης ἐγδῃβ- 
Ῥᾶσεηοῖεβ [σου ρἢ ννοἢ Ηἱ5 ἰονε ψουἹὰ 
βῃῃϊης.--τνεσ. 13. Απὰ τΠδὲ ἴδεν πυρὶ 
ποῖ υπάδιταῖϊς ἴδε πιεάϑυγε οὐ ἰδὶβ 
ἘΧεπΊρΙΑσΥ ἰονα, Ηε βᾶυβ, μείζονα ταύτης 
ἀγάπην... αὐτοῦις; Ταύτης ἰδ εχ- 
Ρἰαἰπεὰ Ὀγ ἵνα. .. αὐτοῦ 88 ἴῃ νεῖ. 8; 
δηᾶ ἐοεβ ποὶ ἀΐγεςεῖυ πιεδη “ἴδῃ τΠ18 
ΨΏΪΟΒ 1 ἢᾶνα βῆονῃ δηά 511} βῇῆον;," 
88 υηδετϑιοοά ὈΥ Ννεδβίοοιε δπὰ ΝνὨΪϊο- 
ἴα. Ια 1ἴΒ ἃ βεπεγαὶ βιαϊετηεπῖ, ἐπε 
ΔΡΡΙΙςδιίοη οὗ ψνΒῖοἢ 18 δυρρεβεεά ἴῃ νεῖ. 
14. 861 ςβδοζίῆςς 18 ἴδε ἱρὴ νναῖεσ πηδατῖς 
οὗ Ἰονθβ. Ετίεπάβ οδῃ ἀειηδηᾶ ποιῃίηρ 
ΤΆΟΓε : ἔπεσα ἰβ ΠΟ τόσα ἴπδὲ ἴονε σδῃ ἀὸ 
ἴο οχμίδὶε ἀενοιεάπαββ τὸ ἐτίεπάβ, οἷ 
Εοτ. ν. 6, 8, 1ο.--- ες. 14. Τῆεη ςοπιεβ 
ἴα ἀρρ!ἰςδιίοη; ὑμεῖς... ὑμῖν. “Υε 
ΔΓΕ ΤΥ {τί πάβ, ἢ γε ἄο δε 1 σοπιηαπά 
γου." Υου πιᾶγ εχρεοῖ οἵ πιὶὲ (δὶβ 
ξιεδῖεδβὲ ἀεδπηοηβίσδιίίοη οὔ ἴονε, δπά 
τπογείοσα Ἔν συ τηΐποσ ἀεσπχοπβίγαιϊίοη οὗ 
τ ΜΟΙ γοὺγ οἰτουτηδίδησεβ ΠΊΔΥῪ τα- 
αυΐτα, “1 γε ἀο,᾿" εἴς. ΤῊΪΐβ σοηάϊκίοη 
ν 88 δάάεὰ ποῖ ἴο ςἢ1]} δηὰ ἀδυηῖ, Ὀυξ ἴο 
δηοουζαρε: ἤδη γοὺῦ ἢπά δον πιυςῇ 
βιδεσίηρ τπ6 Τσοπιρίεἰϊίοη οὗ τὰν Ψοτκ 
εηῖδ! 8 ὑροῦ γοῦ, βϑυσγε γουγβεῖνεδ οὗ 
ΤΩΥ ἶονα. [ἰ 18 σορατίποεευ ἴῃ νοσκ ἱπαῖ 
Ψ11 γίνε γοῦ δββύγαπος ἴῆδί γοῖ; ἅτε ΤΥ 
ἔθη ἄ8.-- τ. 15. “ Ετίεπάβ᾽᾽᾿ ὙὙὯΟ ΠΊΔΥ 
ἔχρεοῖ 411 τῆς ροοά οβῆςεβ οὗ {πεὶς 
Τσιοηά, ποῖ “ βίανεβ," 8 ἴῃ Ἵμαγδαοῖοσ ἴῃ 
ὙΏΙΟΒ αἴοης γοῦ ᾿δῇ ΟΔΙΣΥ ΟἹ τὴν ΜΟΙ: 

, Τίπι. ἱ. χὰ. 
δῷ τὰ χίν. 14. 

οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους... ὑμῖν. 
ΤὨς ἀεείρτιδιίοῃ “ βίανε" ἰδ πὸ ἰἴοῆρεσ 
(οὐκέτι) ἀρρτορτίδῖς, οἵ, χιἱἱ. 16 δπά 185. 
ἣν αν ῬΏ]. 1. τ, εἴς. [ε|8 ποῖ ἀρρτορσίδίε, 
Ῥεοδυδα ὁ δοῦλος οὐκ οἷδε τί ποιεῖ αὐτοῦ 
ὁ κύριος “ἴδε β'ανε Κηοννβ ποῖ ννὴῆδὶ 8 
Ἰοσὰ 15 ἀοΐηρ,᾽" δες τεοεῖνεβ [ὶ8 δἰἱοιιδά 
ἴδβὶς Ὀυξ ἰ8 ποῖ τηδάς δοαυαϊπιεὰ Ψ ἢ της 
ἐπάβ ἢἰβ τρδβίεσ νυ ῖβῆθβ ἴ0 βεῦνε ΟΥ̓ ἢ 
101} (βεγνυβ ἱγαοίδίυσ υὐ ὄργανον ᾿᾽". 
Βεηρεὶ). ΗἬε ἰβ8 δηϊπιαίεά Ὁγν πὸ βυπ)- 
Ῥδίων νυν Π8 τηδβίασ᾽ 8 ρύγροβε Ποσ ὉΥῪ 
ΔΩΥ ΡΕΙΒΟΏΔ] ἱπίογεβὲ ἴῃ νπδὶ ἢε ἰ8 ἀοίῃρ. 
Ὑμεζείοσε “ ατἰεπάβ᾿" ἰβ τῆς ἀρργορσγίδξβ 
ἀεδιρηδιίοη, ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ““Ὁυϊ 
Ιμᾶνε οδ᾽]δὰ γοιι ἔτ επάβ". ϑομοειίρεπ 
υοίε8 ἔζοπι [αἰκυῖ Ευθεηὶ, τόᾳ, “ Πδὺ8 
ΒΓΔ ΟΙ 88 ργας ηἰπιίο ἀπιοσγα ρείπιο νοοδὲ 

Βεζνοβ, ἀεϊπάς δ8]1Ίοβ, θουῖ. χίν. σ᾽". 
Οἰδεσ γεπιαγκαῦϊε ράββαρεβ ου αοά᾽Β (4]]- 
ἰῃρ ἴῃ Ιβγϑε 1τε8 “ αἰ εη 8. γε 4130 οἰτεὰ 
ὈΥ δίπι ἐπ ἰος. Ἐοσ τῆς ρδου]ασ υ86 οὗ 
τς κα, ζ΄. χ. 35 δῃὰ σ (ος. χἰϊ. 3; δηὰ ἔοσ 
818 11ε}58 ἰῃ τῆς οἰ αββίςβ, βεὲ Εοβε᾽β βαγᾷ- 
ὑπο τἰὐῥό τ δίρος πάντα ἃ ἤκουσα 

παρὰ τοῦ πατ ὸ ὥώρισα ὑμῖν. 
Τώρα δΒαὰ ορεπεὰ ἐτν δρτν ταὶηὰ οὗ 
ἴδε Εδίμπεσ ἴῃ βεπάϊηρ Ηἱπὶ το ἴδε ννοτὶά, 
Δηά 45 {18 ρυγροβε οὗ [8 Εδίμες δὰ 
ςοπηπιεηάεά ἐπε] το [ε8ι.8, δηὰ ἤτεά Ηἰπὶ 
ἢ τμ6 ἀδβίγε ἴο ἔυ16] 1, 8ο ἀθοε8 Ης 
εχρεοῖ ἴπαὶ τῆς ἀϊδοὶρίεβ τν 1} ἱπες11}- 
ΒΘΏΓΥ δπίοσ ἱπίο Ηἰβ ρυγρόβαβ, τῇδκα 
τθεπὶ ἐμεῖς οννῃ, ἃπὰ βρεπὰ ἐδειηβεῖνεβ 
ου τπεὶς δ] ΒΙ τ εηι.---ν ες. τ6. οὐχ ὑμεῖς 
“νιν ὑμῖν. ὙΒῖβ 8 δἀἀεὰ ἰο εηοουγαρε 
τπεπὶ ἐπ τακίπρ ἃρ δηὰ ργοβεουείηρ ἴδε 
ψοτΚ οἵ ]εβυβ. ἘύΙΠυτηΐα8 βᾶγ8 ἰξ ἰβ ἄλλο 
τεκμήριον τοῦ ἔχειν αὐτοὺς φίλους ἑαυτοῦ; 
Ὀυϊ ἴὲ ἰΒβ πιοσθ. ὙΠῸ τε ἰηνϊτεᾶ ἴο ἀε- 
Ῥεηὰ οη Ηἰδ5 ν]}], ποῖ οη {μεῖς ονη. ὙΠΕΥ 
δά ποῖ ἀϊβοονεσεὰ Ηΐπι, δηὰ αἰίδοπεᾶ 
τποπιβεῖνεβ ἰο Ηΐπ), 48 {{κεῖν ἴο βυὶε μεῖς 
Ῥύτζροβεβ. “118 ποῖ γα ΨὙῆο οο86 της." 
Βυῖ “1 Ἄοἤοβε γου,᾽" 88 ἃ κίηρ βεϊεςῖβ ἢΐ8 
οἴῆςετβ, ἴο Ζ.18] τῇ ρυγροβεβ. καὶ ἔθηκα 
ὑμᾶς, “Δηά 1 δεῖ (οτ, ἀρροϊπιεά) γου," οἷ 
1 Οοτ. χίΐ. 28, Αςῖδβ χχ. 28, εἴς., 8ε6 Οοἢ- 
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εἱ., 15. 
οι 10. , 5. ὑπ κεν 

88. ἷν. 4. εν. 
Ρ ἐπ Αςἰ5 μεμίσῃ 

νυ. 41; ἰχ. 
τό; χχί. 
13, εἴς; 
ὅνεκενΜιὶ. ς 
χὶχ.29ς. οὐ 

ᾳἶχ, 41; 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝῊΝ Χχν. 

18. “Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ " πρῶτον ὑμῶν 
19. " εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει - 

ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστὲ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ 
κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὑτοῦ. εἰ ἐμὰ 

ΤῈ ὙΣῈ ἐδίωξαν, καὶ ὁμᾶς διώξουσιν " 

20. μνημονεύετε τοῦ λόγου 

εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν 

Τ' ἸῊΣ: ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21. ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν " διὰ 

εὐ ..18. τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. 22. εἰ μὴ ἦλθον 

13. 

οοσάδηςθ. Τῆς ρύγροβε οὗ ἔδε δρροἰπί- 
τηεπὶ ἰβ ἵνα ὑμεῖς γήτε, “παῖ γου 
ΤΩΔῪ 80 ΑΥΑΥ ᾿ ἴτοπὶ πῆ Οἡ γΟὺΣ νἌτιουβ 
ταϊϑείοηβ, ἀπὰ ἴῃ (τεδυτίης ἴῃς οτὶρίηαὶ 
ἄρυτε οὗ {πε νίπε ἀπὰ ὑγαποθεβ) καρπὸν 
φήρητε ΤΑΔΥ Ῥδᾶγ ἔγαΐξ ἴῃ ΤΩΥ βιεδά, ἀπά 
ΒΌρρΙΠεὰ ὉΥ πὶ 16. Οὐ ἴο εχρσεβδ [818 
Ρύγροβε ἱπ ἃ τῆληπες ΨὮΪςἢ σγενεδὶβ ἴῃς 
βουζοε οἵ ἐδεὶς ροννεσ ἴο ὕεᾶγ ἐγυϊξ, ἵνα ὅ 
τι ἂν αἰτήσητε... δῷ ὑμῖν, δες νετ. 7, 
δηὰ χῖν. 13.---΄-ν τ. 17. ταῦτα ἐ . 

ἵν. “Ὑδεδε τπίηρβ᾽" ὙΠΟ ἢ 1 δᾶνα 
ποῦν βροόκεη “1 εη͵οίη ὕροη γοῦ," ἵνα 
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, “ἷπ οτάετ μδὲ γε 
ΤΩΔῪ ἴονε οπα δῃοῖδποσ ". ν 

γν. 18-25. Τὰε γείαέϊοη οἵ ἐλ ἀϊτοίῥὶεα 
ἐο ἐδιε τοογά.---Ν εἰ. τ8. Εἰ ὁ κόσμος . .. 

ίσηκεν, “1{τπε ννοτ ἃ μδίδβ γου,"᾿ 48 1ξ 
ἀοεβ([πάϊοαιῖνε);" τε νγοτ  ἀ᾽15 οοπιγαβιβᾶ 
ψἰὮἢ “οης Δηοῖῃετ" οὗἉ νεσ. 17, ὑννἢ τΠ6 
ἀϊβοῖρίεβ ἡ ῆο ἡγεῖτο ἴο ἶονθ. γινώσκετε, 
“γα Κπονν,᾽ οσ, ἱξ τ Ὀς [Δ κβῃ 88 δῃ ἱπιρεγα- 
εἶνε, “Κπον γε," ἴπδὲ 1 45 μαϊβά π|ς, 
πρῶτον ὑμῶν, “ είοτα γου," δπά, 48 ἴῃ 
ὦ. 15 ΨΏοτα 80 τπ6 βιυρετγίδενε ἰβ ἐουπά, 
ποῖ οπἷγ “ δείογε " ἵπ ροίπι οἵ εἰπις, Ὀυς 
88 ἴπε ποστ ΟἹ ὑγοϊοίγρε.--- ες. το. εἰ ἐκ 
«ον ἐφίλει, “1 γε εσα οὗ ἴπε ννοτ]ά, 
186 νοτῖίά ψουϊά ἴονς [πὲ ᾿ς ἢ 15] 
18 οὐννη "; ποῖ αἰννᾶυβ ἴῃς οδβε, δυῖ 
ἜΠΕΓΑΙγ. ὅτι δὲ. .. ὁ κόσμος, “δυῖ 

0.86 γε ἅτε ποῖ οὗ (πε ψου]Ἱά,᾽᾿ ἀο ποῖ 
Ῥείοῃρ ἴο ἱξ, αηά τε ποῖ πιογα]ν ἰάδητὶ- 
δΒεὰ νι τ, ῬυὉ 1 πᾶνε σἤοβεη γου ουξ 
οὗ ἴῃε ψοτ]ά, τῃεγείοτε {πε ννοσὰ ἢδίεβ 
Οἱ". 80 τῃαῖ {πε μαϊτεὰ οὗ πε ννοτῖά, 

ἰηβίεδά οὗ Ῥεΐηρ ἀεργεβδίπρ, βῃουϊά ὃς 
εχῃ!αγαϊίπ, δ Ὀείπρ δῃ ενίάεπος δηὰ 

διδληΐθα ἴδδαὲ {πεν μᾶνὸ δδεη οἤοβθη 
ἕν ΟἸγῖϑβε.---τνεσ. 20. μνημονεύετε τοῦ 
ΔῸΣ ἐν αὐτοῦ. μνημονεύετε (ἔτοπὶ 
μνήμων, πιϊπάξι]), ““ Ὀς τηϊπάδ}} οὗ," δοσηε- 
εἰπιεβ υϑεά ργερτδηῖν, 88 ἰῃ τ ΤἬεββ. ἱ. 
3:1 ΟΔ!. ἰϊ, το; “τὴς ννοσάβ δίς 1 βαίά 
ἴο γοι;,᾽" υἱχ., ἴῃ χί!. τό, δὰ Μι. χ. 24, 
25. ΤΠδ ουΐοσοτῃε Οὗ {Π6 ῥτὶποῖρ]ε '8 βεεὴ 
ἐπ 4 Τίπι. ἰΐ. τ, δῃά τ Ρεῖες ἱν. χ3. 
Τμᾶὶ Ης βῃουϊά βρεὰκ οὗἨ ἁ ἴμεπὶ 88 

Με. χχῆὶ. αἱ ἔλάλησα αὐτοῖς, ἃ" ἁμαρτίαν οὐκ 3 εἶχον δ. νῦν δὲ " πρόφασιν οὐκ 

“ ΒΕγνδη(8 ᾿᾿ 80 ΒΒΟΓΕΥ αὔεσ Ἷδ]έΕηρ ἔμεπα 
“4 πιδηάβ,᾽᾿ βΒῆονβ δον πδίυσαὶ δὰ δρ- 
Ῥιορείδις θοῇ ἀεβίρπδϊϊοηβ ἂζε, ον 
ἸΓΌΪΥ δβαγσνίοας οπδγδοίεσίβεβ Ηἰβ πίεπάς, 
δηᾶ ον Ηε πιυδὲ δὲ 1] εἰπιεβ ὃς Ἰοοκεά 
ὍΡΟΙ 85 ϑυρτεπια [οστά. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν 
“νὸν τηρήσουσιν. “1 {ΠΥ ρετβεςυϊεὰ 
πα, γοῦ! Αδο νν1}} [ΠΥ Ρεγβεςυῖς ; 17 τ Υ 
Κερῖ τὰν ννοσά, γουζβ ἴοο υ»1}} ἔμαν Κεερ.᾽" 
[ῃ 80 δ δ8 πεν ἅγε ἰδεπιίῆεά τ τ Ἡ πὶ, 
τπεὶσ ἐχρεγίθδηος Ψ11 θὲ ἰδδπεῖςαὶ] νι 
Ηἰ8. Τῇε διετυάς οἵ ἴῃε ννοτ]ὰ ἀοεβ ποῖ 
Αἰῖοσ. Βεηρεῖ ἴδκεβ ἐτήρησαν ἴῃ ἃ Ποκεϊς 
86η56, “΄ ἰπέδηβὶβ τηοάΐβ οῦβοσνασς," σείες- 
τίηρ ἴο Με. χχνῖϊ. 36, Ῥυξ ἴῃ ]οῆπ τὸν 
λόγον τηρεῖν 18 τερ!] ΑΙ υδεὰ οὗ “ οὔ- 
βεσνίπρ" ἴῃ ἴῃ6 βεπδς οὗ “κεερίῃρ," 
Ῥτδοιιβιηρ, δες Υἱῖ!. 51, ἶχ, 16, χίν. 23; 
Ι ]οδη 1ἴ. 3, 4ν. 5, οἷς. ; Αρος. ἱ. 3, 111. 8, 
εἴς.---ν ες. 21. ἀλλά. ““Βυϊ᾽ ὈῈ ποῖ ἀϊ5- 
τιδγεὰ δὲ ρειβεουϊΐίςοῃ, ἴοσ “411 τῃεϑε 
τοίηρβ μον Ψ1}] ἀο ἕο γου )Ὸ7 νιν παπιε᾽ 5 
φακε᾽. ταῦτα πάντα δ8εξηη5 ἴ0 ἰηνοῖναε 
1δδὲ ἀεῖδ118 μδά Ῥεδὴ ρίνεπ (ο΄. Μι. χ. 
16 ἢ.) ννῃϊςἢ ψψετε οπιτεεὰ ὃν δε τεροτίεσ ; 
οἵ Παΐ χνί. 2 ῃαὰ Ὀεδη αἰγεδάυ υἱϊεγεά ; 
οσ ἴῃαϊ []ομη, ψτ προ ἤδη ἐπα ρεγϑεου- 
τίοῃβ οὗ 1ῃ6 ΟΠ γίβιϊδῃβ νγεσα ννε]] ἱκῶοννη, 
0.868. “4}1 τπ68ε τηϊηρβ᾽᾽" ἴτοπὶ δἰβ. οὐαὶ 
Ῥοΐπε οὗ νῖενν. διὰ τὸ ὄνομά μον. Τῇε 
εσαον οὗ {πϊ8 οοπεοϊλιίοθ ἄρρεᾶσγβ 
ἐνεγυῃεσα 'π ἴῃς Αροβίοϊϊς ἂρε ; Αοῖβ ν. 
41; ῬΏὨ1]. ἱ, 20, ἀπὰ οὐ Βδιηβαγβ Ολωγοῖ 
πη ἐδε Κονιαη Ἐπιῤῖγε. ΤΣ “παπιε᾽" οὗ 
ΟἾγῖβε ννὰβ8 δαίϊεζυϊ το δ τνοτἱά, ὅτι οὐκ 
οἴδασι τὸν πέμψαντά με. ὙΠΕΥ ἀϊά πο 
δείϊενε Ηδ ννᾶβ βεπῖ, θεοαυβε πεν ἀϊά 
ποῖ Κπον ἴδε βεπάε:. Ηδά πεν κποντι 
αοά, ἴδεν νου πᾶνε τεσορτί θεὰ Ομγίβἑ 
88 βεηΐὶ Ὁγ Ηΐπι. Οὗ νἱΐϊ. 28, ν. 38, εἴ 
μὴ ἦλθον... αὐτῶν.--νεῖ. 22. “ΙΕῚ 
δά ῃοΐῖ οοπηα δηὰ βροΐκθῆ ἴο {πεπὶ," )β (86 

τενεδίεσ οὗ (ῃς δίδπεσ, “πεν ψουἹὰ ἠοῖ 
πᾶνε βίη," ἴεν ψουϊὰ 5:1}} Ὀς ἱρπογαπὶ οὗ 
τῆς Εδίπεσ, Ὀὰς νου! ποῖ πᾶνε ἱπουπτεὰᾶ 
τὰς ρα νης δεϊδομεβ ἴο ἱρποτᾶηςς 
τηαϊηϊαίπεά ἴῃ πε ρῥγεβεῆςα οὗ 11ρὶι. 
ἔχειν ἁμαρτίαν ἰβ Ἰομαπηΐπα, δες νεῖ. 2. 2 



18---27. 

ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
μου μισεῖ. 

ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

23. 
24. εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, ἃ οὐδεὶς ἄλλος 

833 

ὃ ἐμὲ μισῶν, καὶ τὸν πατέρα 

πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον 1 - νῦν δὲ καὶ "ἑωράκασι, καὶ μεμισή- ε χίν. ρ. 
κασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου" 25. ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ 
γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, “"Ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.᾽ Ρε. 
Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ " παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὁμῖν παρὰ τοῦ πατρὸς, υ χἷν. τὰ 

26. ἐ᾿Ῥε. χχχν. 
Ἰχίχῳ 

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ " παρὰ τοῦ πατρὸς " ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος ν Μοτε δες. 
μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ - 27. καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς 
μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε. 

1 φιχοσαν ἱπ 38 ; εἰχον ἰη ΑὉ3, 

ΧΙΧ, 1} 1 ]οδη ἱ. 8, νῦν δὲ πρόφασιν 
οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
“Βυϊ πονν,᾽ 881 δᾶνε σοπΊε, "ἴμεν μανα 
πο όχουβε ἔοτ,᾽᾽ εἴς., πρόφασιν, οὐ. ΡΒ. οχ]. 
4: “ 1πο]ῖπὸ ποῖ πὶν εδατὶ προφασίζεσθαι 
προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ".- Νετ. 23. [ῃ 
Βαῖίηρ πι6, ἴον παῖς τὰν Εδίπεῦ βοσ 1 
τεργεβεηῖ, ὁ ἐμὲ μισῶν. .. μισεῖ. [Ιη 
Βαϊπρ δπά ρειβεουξίης της, ἰξ ἰ8 αοά 
πεν διδῖα.---νεσ. 24. εἰ τὰ ἔργα... 
οὐκ εἶχον. ΤΠ8 τερεαῖβ ἱπ ἃ 5316 Εν 
νατίεὰά ἔοσῃῃη (πε βιδίεπιθηΐ οἵ νεῖ. 
22. ΗἨς πδαᾶ ποῖ ομΐϊν οοπια δηὰ 
ΒΡΟΚεη, ὃδυὲ Βαά ἄοπε ὑνοσκβ νος ἢ 
τοπθ οΟἵμες πδὰ ἄοπε, ο}ὲὶἢ ἰϊΐ. 2; 
ἶχ, 32; νἱΐ, 31. ΤΠ πιίγαςῖεβ νσουρδὲ 
ΌΥ ΟἸὨτίβδε ψγεσα ἐπεπιβεῖνεβ οὗ ἃ Κιπὰ 
Βιιεά το ῥγοάυςς (αἰ. [Ιπ τπεπὶ πιεπ 
ΜνΟΓΘ πηεδηΐ ἴο 866 αοά, ν. 17, 19, 20. 
80 δαὶ Ηε ςου]ά βᾶγ, νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι 
“νον μου. ΤΠΐβ ἰβ ἐμεῖγ καΐε, ἰδὲ παν 
πᾶνε βοιὰ βεθὴ δηὰ παῖεά θοιῃ τὴς διά 
ΤΩΥ Ἐδίμεσ. ὙΤῃϊβ ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶν τπαὶ 
πον δά θεδη ςοπβοίοιβ οὗ βεείπρ ἴ88 
Ἐδίμοσ ἴῃ ΟΠγῖβε, ὈὰῈ οὐἱγ τπδὲ ἰπ ροΐης 
οὗ ἴδοι ἔβαν μβαά ἄοπε 8ὸ. Οἱ χίν. ο; ἰ. 
18. --ονεσ. 25. ΤἼΐβ δἰπιοβὲ ἱπογεά! δ ]8 
δΙηάπ688 ἀπά οὐάγδου ἰβ ἀοςουπίεὰ ἴογ, 
88 ἴῃ χίϊ. 37, ὉῪ ἴπε6 ρύγροβε οὗ Οσοὰ ἀϊΐ8- 
οἰοβεά ἰῃ Ο.Τ. ϑογίριυσε “ΤΠεῖν Ἰανν 
ἷβ Ὠεῖδ, 88 ἴῃ χ. 34, εἴς., υϑεὰ οὗ Ο.Τ. 
ϑοσγίριυτε 88 ἃ ννοΐθ. αὐτῶν 15 ἰπδετίεά, 
88 ὑμετέρῳ ἴῃ νἱῖϊ. 17, ἴο βυρρεβῖ ἔμαΐ τῇς 
νΕΙΥ ϑοσίρίαγε ἴῃ πο ἐδεν δὰ ρῥγίδεὰ 
τπεπηβεῖνεβ δ ουα. ναλλφυη ἀμότον 866 
4180 ν. 45, ν. 30. ε ννογὰβ σάν 
δωρεάν ἐο ποὶ οζσουτ ἰη Ο.Τ'. πεν ἰνίον 
ἐχργαβϑίοηϑ ἃγα ἔουπά ἴῃ Ῥβ. χχχίν. 10, 
οἱ μισοῦντές με δωρεάν, ἀηὰ ον. 3, 
ἐπολέμησάν με δωρεάν. Εηιίτε!Υ ρταῖυϊ- 
ἴουβ ννᾶβ τῃαὶγ παῖτεά δηὰ τεεοϊίοη οὗ 
ΟἸσῖβε, 8ο παῖ ἴμεν νεσε ἱποχουβαῦε. 
ες. 26--χνὶ. 1... Τὰδ εοπᾳμεςέ οΓ 

ἐλ τοογἃ ὃγ ἐλκε ϑῤίγί!.---Νει. 6. Βυὲ 
ἐδ ψοτκ οἵ τὰς Αροβίϊεβ ννγὰ8 ποῖ ἴο ὃ8 
Ὁ ΠΟΙ ἔα! 58, Ποσ νγ88 ἐμεὶγ Ἔχρεγίδηςς 

πὶ ἐκ; 
τΡ. χνὶ. ε8. 

ἴο δ6 ΠΟΙ εὐπιρηδρὰ ἴῃ γα 1688 ρεσβε- 
ουϊοη. Ὅταν δὲ ἔλθῃ... περὶ ἐμοῦ. 
Τα ϑρίγιι οὔ Τα ννἢ}]} ννἱεπαββ σοποασγη- 
ἴπρ τῆθ. ὙὍὙὴε ϑρίσγίς ἰβ μετε ἀδςοϊρτιαϊεά, 
88 ἴῃ χίν. 16, ““(ἢς Ῥασγδοϊεῖς,᾽" δηά 86 
ϑρίπι οἵ συ. ὙΠετο, ἀπά ἴῃ χὶν. 26, 
1ξ ἰβ [86 Εδίπεγ ψῇο ἰβ ἴο ρίνε δηὰ βεπὰ 
Ηἰπιὶ ἰῃ ΟὨσῖβυ᾿Β πᾶτε: δαζα ἰξ ἰ8 ὃν ἐγὼ 
πέμψω παρὰ τοῦ πατρός, 88 ἴζ τε ϑρίτίε 
ἍΝΕΓΘ ποῖ ΟΠΪΥ ἀννε! Πρ ἢ τὰς Ἐδίπεσ, 
δυς οουἱὰ ΟΥἿΥ δε δεπὶ οὔξ ἔζοπὶ (πὰ 
Εδίπεγ 88 (ες βουτζος οὗ {πε βεπάϊηρ. 
ΤΠ5 ἰβ 51} ζυσίπεγ δ ρμδβίβεά ἴῃ τῆς 
δἀάεὰ οἴδυξε, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύ- 
εται. Τὸ ἀεῆῃε {πε πηοάε οὗ Ῥεΐηρ οὗ 
τῆς ϑρίπίϊ, οὐ Ηἰ5 εβϑβεπείδὶ γεϊδιίοη τὸ τῆς 
Ἑδίπογ, νουὰ ἢᾶνε Ῥδθη αυϊϊα οὐ οὗ 
ΡῬίαςε ἰη ἴδε οἰτουπηβίδηςεβ. Τῆδβε νογάβ 
τηιδὲ Ὀ6 ὑπάετοιοοά οἵἉ ἔπε »πἰδϑίοη οὗ ἴῃ 8 
ϑριτῖ, νῆδι τῇς ἀϊβοῖρίεβ πεοάδά τὸ 
Κηονν Ψγὰ8 ἴπδὲ Ηε Ἴᾶπιεὲ οὔ ἴζοπὶ τῆς 
Ἑδίμεσ, δηὰ οἵ [15 πεν ἀγὰ εγα δϑβυγεά, 
ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ, “Ηε,᾿" 
ἰδαῖ ρεζβοη τῆι εἰδϑοσγαίεϊν ἀεβογί θεά, 
ΨΠΟ 15 {τ ἀπά ννῆο σοπιεβ οὐξ ἵτοπὶ 
Ηἱπὶ ῆΟ 8επὲ πιθ, “Ὑ}}} υνἱηαββ οοη- 
ςεγπίπρ τὴ ".-πνεσ. 272. καὶ ὑμεῖς δὲ 
μαρτυρεῖτε, ““δηὰ ἀο γε 4150 νν1ῖπο55,᾿" 
οζ, ἢ ἰπάϊςαιῖνε, “ δηὰ γε δἷϑο υγἱτη 688", 
Μοβὲ ρῥγείεσ ἴδε ἱπάϊσαιίϊνε. ““ἼΒε ἀϊΐδ8- 
οἰρ6β ψγεσα δἰγεδάν ἴῃς υνἱέπεββεβ ᾿νῃϊ ἢ 
ἴμεν ὑγέσα ἴο θ6 ἴῃ ἴῃε ἔστυτε," Μεγετ, 
ΤΗΙ8 ἄρτθεβ ΨΠ τπὲ ἔστε [ΟἹ]ονπρ. 
ὙΠΕΥ Μοτς Δ01ε ἴο δοὲ 88 ννἱϊῆεββεβ ὅτι 
ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε, “ Ὀεσαυβε ἔτοπΊ 
τῆε Ὀερίηπιηρ,᾽" οὕτῆς Μεββίδηις δοινίευ, 
“γε δγαὲ 1 τὴς "᾿. ὙΠε ρτεβεπί, ἐστε, ἰ8 
πδῖυτα] 88 [6508 18 ἰοοκίηρ δὲ {πεῖν επεῖγα 
ξε! ον βρΡ ἢ Ηἰΐπι, δηὰ ἰπαὶ ννὰβ8 
511}} ςοπειπυΐπρ. ΟΛ ΜΚ. ἐϊ, 14, ἐποίησε 
ὥδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾽ αὐτοῦ ; αἶξο Αεἰβὶ. 

21, ἵν. 13.--ΟἬΛΡΤΕΚ ΧΥῚ. νεγ. 1. 
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, 1 πᾶνε νατηοά 
γου οὗ ρετγβεοικίοη, δηὰ μᾶνε (οἱ γου οὗὨ 
τῆς εποουγαροτηεηί8 γοῦ νν1]] δᾶνα, 
ἵνα μὴ σκανδαλισϑῆτε, “τῃὲ γε ὃς ποῖ 
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834 

ι Μι. χὶ. 6. 

ΚΑΤΑ ΙΩΖΑΝΝΗΝ ΧΥῚ. 

ΧΥ͂Ὶ. ᾿. “Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ " σκανδαλισθῆτε. 2. 
Ὁ ἱχ. 22; χῇ!, ἢ ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ᾽ ἔρχεται ὧρα, “ἵνα πᾶς ἑ 

οἰ 65; ορ. ἀποκτείνας ὑμᾶς, δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. 3. καὶ ταῦτα 
Ή5 ποιήσουσιν ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4. ἀλλὰ 

ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὦρα, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι 

ἁνὶ. δι οεἷγ; ἐγὼ εἶπον ὑμῖν - ταῦτα δὲ ὑμῖν ὁ ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾽ ὁμῶν 

εὐ, ἤμην. υ. νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν 

6 χἰ!. 16. ἐρωτᾷ με, " Ποῦ ὑπάγεις ; 

λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν 

ἔχί. ςο; 

6. ἀλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἡ 

καρδίαν. 17. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν 
λέγω ὑμῖν, ᾿ συμφέρει ὑμῖν ἐἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, 

Ὑπδ ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς" ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω 

βἰλρρετοά,᾽" οἵ βίυπ)δίε, ἰ.6., ἐμαὶ τῆς 
ττουῦ]68 τμδὲ {411 ἀροῦ γοὺ τηᾶὺ ποῖ ἰη- 
ἄυςς γοὺ ἴο Δροβίδιϊβε. 8ϑεὲ Τθδγεοσ 
πὰ Ῥαγκῆυτγβε, δηὰ ννεϊβιοῖὶη οἡ Μί. ν. 
29. ΟΥ̓. αἷεο Μι. χὶ. 6.--- Υ εσ. 2. ἀποσυν- 
αγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς. Εοτ τε Μψοτά 
ἀποσυν. δες ἰχ. 22, χίϊ. 42; “πὸ Ψ1] 
Ρυῖ γου ουῖκ οὗ {πεῖς Βυπαρόριια8,᾽" {ΠΕῪ 
ΨῈ τπᾶκα νοῦ οὐοαβίβ ἔγτοτῃ τποῖγ βυπᾶ- 
ξοσυεβ. ἀλλ’, ““γεδ," οἵ “ γβᾶ τῆογε"; 
υδοὰ ἴῃ [8 δεηβε Ἐπ. νἱΐ. 7, 2 Οοσ. νἱΐ. 
11, ψΏετς ἰτ Οσοιιγβ βῖχ τἔἶτηεβ. ΟΥ̓ Αοὶβ 
χίχ. 2.---ὄρχεται.. Θεῷ. ἔρχεται ὥρα 
ἵνα, ε΄. χίϊ. 23, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα. 
τηὰ Βυτίοη, Μοοάς απὰ Τεηξές, 2τό, οα 
τε σοτηρ᾽επιεπίαγυ ᾿ἰπγίδεῖοπ ὉῪ ἵνα οὗ 
ΠΟῸΠΒ βίρηϊγίηρ βεῖ {ἶπιε, εἴο. Απὰ ἔος 
πᾶς ὁ ἀποκτείνας, ἴδε δοτῖϑι ἱπάϊσατίηρ 
ἴῃοβε “πο οπος ἀο {δὲ δοὶῖ ἴδε βίπρὶς 
ἀοίηρ οἵ ψῃϊςἢ 15 {Πς πηγατῖκ οὗ τῆς ο]455,᾿" 
8ες Βυτίοπ, 124, ζ΄. 148.---δόξῃ λατρείαν 
προσφέρειν, “ΤΑΔΥ τϊηκ παῖ ἢ οὔετιβ 
βδοσίβοϊαι βεγνίςε ᾿ς. λατρεία ἷβ υξεὰά ἴῃ 
Ἐχοά. χίϊ. 25, εἴς., οὔ τῆς Ῥδββονδζ; 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΪΥ υβεὰ ἰῃ ἃ τῆοσε βέπεγαὶ 8686 
ἵπ τ Μδος. ἰΐ. 10, 22; δπὰ ἀεῆβπεά ὃν 
Θυΐςες “αυἱςαιὰ δὲ ἴῃ Βοπογαῖη εἴ 
ουἱυση εἰ," δηὰ ὉνΥ ὙΠεορῆγδοι 88 
θεάρεστον ἔργον, ἃ ψοτῖκ Μοὶ Ρ᾽εαβίηρ 
το αοά. ΩΓ ἔοπι. χίϊ. ᾿. Μεγεσ δπά 
οἴπετβ αιοίΐς ἴπ6 τηαχὶπὶ οὐ [ενν 1511 
ἔλπαιὶοΐβε, "" Οπγηΐβ εθυπάεπβ βαηρυΐπεπὶ 
ἱπιρτοθογιπὶ δα αι4}}8 εδὲ 1} 41 βδοτὶ- 
Βοίυπη ἕαοϊς ",--τνεσ. 3. Τῆϊβ (απαῖϊοδὶ 
ὈΠΠπάπαββ ἰβ ἰγαςεὰ ἴοὸ [18 βοισοε, ἃ8 ἴῃ 
χν. 21, ἴο {πεῖς ἰρποόγδῆςς οὗ αοά ἀπά οὗ 
ΟἸὨγῖβε : καὶ ταῦτα... ἐμέ. Αηὰ Ης 
ξογανάγηβ τΠεπὶ πὲ ΠΟῪ τηϊρῃὶ ποῖ ὃς 
καθ ὑπάνδγεϑβ.--- τεσ. 4. ἀλλὰ ταῦτα 

ἵν. Τῇΐβ σερϑδίβ νεσ. , Ὀυϊ Ης 
τον δ ἀβ δὴ Ἴχρίδηδιίοη οἵ Ηἰβ βίϊεπςς 
ὉΡ ἴο τιϊ8 εἶπα τεραγάϊηρ {πεῖς δπίαγε: 
ταῦτα δὲ ὑμῖν. .. ἤμην. ἐξ ἀρχῆς -- ἀπ’ 
ἀρχῆς οὔ χν. 27, Ηο]Ζπίαπη. [1 ἔπαγε ἰδ 
ΓῚ Ἀ ετεηςς, ἐξ ἀρχῆς ἱπάϊςαϊεβ ταῖδος 

τῆς Ροΐπε οὗἨ εἶπις (- [15 ΟἸΪΥ οἴδες 
οςούτγεπος, νἱ. 64) ννὮε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἴπ- 
ἀϊοαίεβ Ἴοοπεπυαϊγ. Τῆς ἕδος οἱ ἴδε 
Βίίεπεοα 88 ὕεεὴθ ἀϊβρυϊεά: ὃυῖ πὸ 
ἀεβηΐξε δηὰ [}}]} ἱπεϊπηδίοπβ πᾶνε ΕἰτΠπεσῖο 
Ῥεδη ρίνεη οὗ 1π6 ἔυΐυτε ἐχρεσίεηςες οὗ 
τῆς Αροϑβί[εβ, ἃ8 γεργεβεηιὶπρ 8ἅπη δῦρβεπὶ 
Τοτὰ. ΤΒε γτεϑβοη οὗ Ηἰβ 5Ξἴίϊεπος νδβ 
ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην, “Ῥεοᾶιδε 1 νγ88 υν τ ἢ 
οὐ ᾿᾿ 16 Ηε νναβ ἢ τπεπὶ ΠΕ Υ 
εαπὶ ὕροη Ηἰτῇ δπὰ Ἴοουϊὰ ποῖ ἀρργεμεπά 
ἃ ἴἰπι|ὲ οὗἨ ννεδίπεββ δηᾶ οἵ ρεγβεουξίοη. 
866 Μι. ἰχ. 15.-- εσ, 5. νῦν δὲ, “Ὀυξ 
πονν,᾽" ἰῃ Τσοηίταβι ἴο εἰ ἀρχῆς, ὑπάγω, 
“Ι ρὸ ΔΨΆΥ," ἷπ σοηίγαβε ἴο μεθ᾽ ὑμῶν 
ἥμην, πρὸς... με, “το Ηἰπι τῃδῖ Ξεπὲ 
ΤᾺΣ,᾽" 88 οὔδ Ψῆο δ45 ἀϊδοπαγρεά ἴῃς ἄστν 
Τοοσηπλ τε το Ηἰπι. καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν 

. ὑπάγεις, “ ἀπὰ πο οπε οὗ γοῦυ 43κ5 
τα, μεσε δὲ γοὺῦ ροὶπρὴ" ὙὩΤῇοΥ 
ΨΕΙΕ 80 δοβογδεὰ πη {με (πβουρηῖ οὗ Ηἰ5 
ἀεραγίυτε δηὰ [ἰ8οοπβεαύυεηςεβ οἔδεσεανε- 
τιθῃς ἴο {πεπηβεῖνεβ παῖ ἴπεν Πδὰ (αἰεὰ 
ἴο ἀβοεσίδίη οἰδαγὶν νῇετε Ηες ννὰ8 ροίϊηρ. 

"ὅτι... καρδίαν. Τε σοηβεφθεηςα 
οἵ τπεῖτ δοβογριίοπ ἱπ πε ἀβρεοὶ οὗ {πε 
οτἰδὶβ νος Ηδ παά Ὀδεπ εχραἰπίηρ ἴο 
ἔδεπὶ νν88 ἔμαι ρτίεῖ μαά Β]1εὰ τπεὶγ Βεδγε 
ἴο ἴῃ εχοϊυβίοη οὗ ὄἌνεσὺ οἵπεσ ἔδεϊϊηρ. 
ΟΓ. χὶν. 28.---τνετ. 7. ἀλλ᾽ ἐγὼ... 
ἀπέλθω. “Βυϊ,᾽᾽ οΥ ““ πενεγίῃοῖεβ5 1 τε] 
γου τ8ς τυ, 1 ν ο δες ἴπε Ποἷς ἐνεηξ 
1611 γοὰ “ἴξ ἰ8 ἴο νουγ δάναπιασε᾽" δπὰ 
ποῖ ἴο γου 1058 “ἸΠ8}1 ρΡῸ δυνδὺ ". ΤῊΙ5 
βίδιδιηθηῖ, ἱπογεά!]6 85 1 βθοπηδά ἰο τὰς 
ἀϊβείρ!εβ, Ηε )υβε1ῆεϑβ : ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω 
ονον ὑμᾶς. ΤῊς νηιβάταννα! δέ της Βοάϊν 
Ῥγεβεηςς οὗ ΟΠ τβὲ νγᾷβ ἴῃς εββεηταὶ ςοη- 
ἀϊείοη οὗ Ηἰ8 υπίνογβαὶ βρίσί4] ργεβεηῆςα. 
--νες. 8. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος... “δηὰᾶ 
ψΏεη Ης᾿᾽" (ἢ βοτης τη ρμδβίβ, “ τδδὲ 
Ῥεσβοῃ ᾽) “ 88 οοπιε, Ης ν}}} τεργονε,᾽" 
ΟΓΥ 48 ἰπ ΕΙΝ., ““οοηνῖος τδς ννοτὶ  ᾿. 
“Ἔδρτγονς,᾽ τεργοῦᾶσε, ο τεῦαϊ οἵ τεδαϊα, 
858 ἰῃ Ηδητυ ΥἹ., 111., 1. 40, “ Εεργονε ὩΥ 



1--13. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 8ης 

αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς - 8. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος “ ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ εὙ}}. 46. ἀ 
ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9. περὶ ἁμαρτίας “2. 
μὲν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ 1ο. περὶ δικαιοσύνης δὲ, ὅτι πρὸς 

τὸν πατέρα μου ὑπάγω, καὶ οὐκ ἔτι θεωρεῖτέ με. 
κρίσεως, ὅτι " ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 

12. “Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε ' βαστάζειν 2. 

ΣΙ. περὶ δὲ αἱ! 31. 
ν. ἰΐ, 2. 

Μι.χχ. τ2. 
1: Οος. ἐἰΐ. 

ἄρτι" 13. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ’ ὁδηγήσει Ἀλκιέ ναι, 
ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν - οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ 

᾿ξν τὴ αληθεια 
οδηγειν 18 ἀδῖῖνο ἴῃ 

αἰϊερδξίίοη 17 γου ςαπ,᾽ 18 πο Ἰοηρεῖ υβεὰ 
ἐπ τηϊβ βεῆβθ. Τῆε νετῦ ἐλέγξει ἜΧρτΕΒ5Ὲ8 
τῆς ἰάεα οἵὗἁἨ ργεββίηρ ἤοπια ἃ οοηνϊςτίοη. 
Τῆς οδ]εοι οὗ {π|8 ννοσκ οἵ πε ϑρίγι ἰ8 
“τῆς ννοσ  ἀ " 8δ8 ορροβεὰ το ΟἸ]ιγίβῖ ; δπὰ 
(ἢ6 βυδ)εςί8 τερατάϊηρ ψμΐςἢ (περὶ) τμς 
οοηνίοἰοπβ ἅτε ἴο ὃς Ψσουρῆι ἅτε “ βίῃ, 
τἰμεουβηςββ ἀπά ἰυάρτηεηῖ᾽". Εερατά- 
ἰπρ ἴπεβὲ ἴῆγεε ρτεδί δβρί σι] ἕαοῖβ, πεν 
ἰάεαβ ᾶτὲ ἴο ὈῈ Ὀογπε ἴῃ προ πὲ Πυπιδῃ 
ταϊπὰ Ὺ ἴδε βρίτγι!.- ον τ. 9. [π᾿ ἀειδὶ!, 
πεν οοηνὶςοη8 περὶ ἁμαρτίας ἀτε ἴο δε 
ντουρδέ, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ. 
Ἑδοΐ οὔ {με ἴἤσες οἴδυβεβ ἱηισοάυςεά ὉΥ 
ὅτι ἰ8 ἴῃ ἀρροβίτίοη 8 (δς ἑοτγεροίηρ 
βυδβίαπεινε, απὰ ἰβ ἐχραπδίοσυ οὗ ἴδ 
ξιουηὰ οὗἩ ἴδε σοηνίοτίοη, ““ Οοποεγηΐηρ, 
βίη, Ὀεσαυ86 αν ἀο ποῖ Ῥεϊϊενε οἡ πιὸ". 
ὕὐδεϊιεῖ νἹ}} 6 ἀρργεπεπάεά τὸ 6 βἰπ, 
ΤῊ ννοτὶ ἃ βίῃβ “ Ὀεσδυβε ᾽᾿ ἰξ ἄοεβ ποῖ 
Ὀεϊίενε ἰπ ΟΠγίβι, ἐν ε., τῆς ννοστ] ἃ 8᾽π8 
ἰπαβπιυο ἢ 88 ἰξ 18 ὑπρεϊενίηρ, οἷ 111, τ8, 
19,36; χν. 22. περὶ δικαιοσύνης δὲ. .. 
“Απά σοποογηίηρ στρ δουβηεββ, θεοαυδα 
Ι ξο ἴο τὴν Βαδΐδεζ δηὰ νυ 8εὲ τῆς πὸ 
Ἰοηρεσ." ὙὉὙπὲ νοσϊὰ νν}} βεὲ ἴπ (Πα 
εχαϊμαιίοη οἵ ΟΠ γίβὲ ὑσοοῦ οἵ Ηἰβ8 σίρῃι- 
ἐουβῆθββ [δικαίον γὰρ γνώρισμα τὸ 
πορεύεσθαι πρὸς τὸν θεὸν καὶ συνεῖ- 
γαι αὐτῷ, Εὐτῃγτηΐ8] δπὰ νν}} δοοογά- 
ἸΠΡΙΥ Τομοεβῆ πεὺν σοηνίςτοπβ τεραγά- 
ἰῃρ τἰρῃιεουβηθβθ. Τῆς οἴδυβε καὶ οὐκ 
ἔτι θεωρεῖτέ με ἰΒ δἀάεὰ ἴο εχμῖοὶς 
πλοσα οἰεαιῖν ἴπαὲξ ἰδ τννᾶβ ἃ δρίτίτυδὶ 
δηά πεανεηΐν [τὸ Ηε οπίεσεδ ὑροπ ἴῃ 
ξοϊπρ ἴο ἴπε Εδίμεγ; δηὰ ροββίθ!Υ ἴο τε - 
ταῖϊηπ ἃ τπεπὶ ἐμαὶ (μὲ ἰην δι ὈΠΙῪ ἩνΠΙ ΓΘ ἢ 
ΠΕ ἰατηεπίεά ννὰβ ἴῃς εν ἄεπος οὗ 
Ηἰ5 νἱοἴοτν.--- ες. τσ. περὶ δὲ κρίσεως, 
“δηᾶ ςοποογηΐηρ ᾿υάρτηεης (Ὀεϊ μεθ βίῃ 
δηὰ τἰρῃίεουβπεββ, ἀπ δείννεεη Οἢγίβε 
δηὰ τπα ῥγίπος οὗ τπϊ8β ννογὶ ἃ, χὶϊ. 31, 
χῖν. 30), θεσαιδβε (Π6 στυ]εσ οὗ 118 ννογὶ ἃ 
48 θεεη Ἰυάρεά,᾽" οἵ “ ἰδ ἰυάρεά", ὙΠα 
ἀϊβεϊποιίου Ὀοίννεθη βίη δηὰ τἰρῃίεουβ- 
688 νγᾶ8, ὑπάδσ ἔπ6 ϑΡ τ τ᾽ 5 τεδοδίηρ, ἴο 

31:. Μι. 
χν. 14. 

ἴῃ ΝΘ ΌΙ,, ῬοβϑβίΥ οτ ρπαϊτίηρ ἰῃ ἔλα σοτησιοη οσούττεπος οὗ 
ἴ., Β66 ΡΒ. χχν. 5. 

Ῥεοοπια δϑβοϊυϊθ. [π [δε ογυοϊβχίοη οὗ 
ΟἸὨσίβι ἰἢς ἰηἤυεηοςεβ νὨοἢ τονε ὑνοσ  αΪν 
τηεη--- ἄρχων τοῦ κι πιννεσς ἤΠΑΠν 
ςοπάετηπεά. Τῇε ἕδος παῖ νου] πε 88, 
ὈΙΙάπ688 ἴο ἴπε βρί γί} ἐχοε!]!θης, Ἰεὰ 
ἴο παῖ ἰγεαϊπηεηὶ οὗ Ὁ γίβι, ἰβ [8 σοῃ- 
ἀεπηπαιίοη. Τῆς ψοσ]ά, ἴῃς ῥσγίηςς οἵ 1ϊ, 
8.“ )υάρεά ", Τὸ δάδμετσε ἴο ἱξ γαῖπεσ μδῃ 
ἴο ΟὮτίϑι ἰβ ἴο οἰΐηρ ἴο ἃ ἀοοπχεά οδιιδβε, 
ἃ βἰηκίηρ βῃϊρ. 

γν. 12-15ὅ. Τλε ϑῤὶγ᾽ἐ τοῦ! οοριῥί εἰς 
ἐλε ἐεαρλὶηρ οΥ Ἄφτμς.---Ν ες. τ2. “Ἔτι 
πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, “1 ἤᾶνε γεῖ 
ΤΊΔΗΥ ΠῚ Π 65 ἴΟ 580 ἴο γοι ᾽; αἴδσ δ] 1 
δᾶνα 814 πιυςἢ ταπηαΐηβ ὑπϑαὶᾷά, Ὑδεγε 
158, ἴ[Ώ6η, πιυς ἢ ἔσαν εἰς ἢ ἴξ 18 ἀεβίγαδ!α 
τηδι ΟΠ τί βεῖδηβ πον δηά Ὡς ἢ γεῖ νν88 
ποῖ υἱϊετεὰ ὃν ΟὨτίδε Ηἰπιδε!. Ηἱἰ8 
ννοσάβ ἅτε ποῖ (ῃ8 βοΐβ επιροάϊπιεης οὗἁ 
ἀὰτῆ, Ἰπουρἢ (ΠΕῪ πῆᾶν 6 ἰΐ8 8οῖς ογὶ- 
τεσίοη. ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι, 
“θυ γοῦ οδηποῖ ὕεδγ {πεπὶ πον," {Βετα- 
ἴοτα με δῖα ἀεΐζοστεᾶ; τυῖῃ σδη δε 
τϑοείνεά οηἷν ὉΥ ἴποβα ΨῈΟ πᾶνε δὶ- 
τελὰν ὕδεη ριεραγεά ἴοσ [8 σεσεριίοῃ. 
ΑἸΤῚΒ. τὴς ἴδυρῆς δἰγεδάυν παῖ ργοῦς ὉΥ 
τεδοπίηρ ᾽" (Εςο]υ8. ἰ,. 7; 1 Οοσ. ἢ. ὦ; 
Ηδεῦ. ν. 11-14). Τῆς Βεαδβυττγεοιίοη δηὰ 
Ῥεπίεοοβὲ ργᾶνα {ΠπεπῚ πεν βίγθηρτῃ δπὰ 
πον Ῥειοθριίοηβ. βαστάζειν, 5ἰ ΠΉΠΠΑΥΙν 
υδεά ἰῃ 2 Κίηρβ χν!!. 14, ὃ ἐὰν ἐπιθῇς 
ἐπ’ ἐμὲ, βαστάσω. Το τῆοϑβε ννῆο τνϊϑἢ ἴο 
Ὀεσοτηα ρῃ οβορῃεῖβ Ερίοἰεῖυ8 ρίνεβ (Πα 
άνϊςε, ἤΑνθρωπε, σκέψαι τί δύνασαι 
βαστάσαι (1883. 11]. 15, ΚΥρΚε).--- ν ες. 13. 
Ὑνηαὶ ψὰβ πον ᾿ἱΠΠπεϊὰ τ᾿νουἹὰ δἴξεσ- 
ννΑῖὰβ δε ἀϊδοϊοβεά, ὅταν... ἀλήθειαν. 
Τπε ϑρίγίε νου σοτηρίεῖς ἔπε τεᾶςῃ- 
ἱπῷ οὗ ΟΠγίδε δπὰ ἰεαὰ ἤθη “ ἱπῖο αἱΐ 
τῆς τγυῖῃ ἢ, σει ὑμᾶς “᾿ 5}8}] ἰεδὰ 
γου,᾽)" “248 ἃ συϊάς ἰεαάβ πὶ ἴῃς γᾶν, ὉΥῪ 
βίεδαυν δάνδηςς, γαῖμοσ ἴδῃ ὉΥ βυάάεηῃ 
τενεϊδιίοη ᾿. Βεγηασά. ὙΤῆΐβ ἑυποιίοη 
οὗ της ϑρίτιε Ηε 51:}}} ἐχεγοίβεβ. [ ἰβ ἴῆς 
ΟΒυτοὶ δἱ ἴασρε Ης βραῖν Ἰεδλάβ ἱπίο 411} 
(σοι τὨγου ρα οαπευγίεβ οὗ οσσοσ. οὐ γὰρ 



ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 
ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἢ ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΥ͂Ι. 

14- 

15. πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ, ἐμά ἐστι - διὰ τοῦτο εἶπον, ὅτι "ἢ ἐκ τοῦ 
ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 16. ' Μικρὸν καὶ οὐ 2 θεωρεῖτέ 
με; καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με, ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα." 5 
17. Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, ““ Τί ἐστι τοῦτο 
ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ 

1 λαμβανει 'ἰπ ΒΌΕΘ δἀοριεᾶ Ὁγ Τιβ. ΤΊΟΥΝ.Η.Ε, 

5 ονκετι ἰη 80 33. 

8 Τῆΐδ οἴδυδε οτι... 
Τα Τί Η.Ε. 
1818 τῆν ὃδ ἃ ταπλϊπίϑοδηςς οὗ νεσ. 1ο. 

πατερα 

λαλήσει. .. ὑμῖν, “1ἋἪΟοΓ Ης 5841] ποῖ 
βρεαὶς οὶ Ηἰπβοῖϊζ, Ὀυϊ ψνῃδίενεσ Ης 

πᾶνε πεασὰ Ης ν}} βρεᾶκ, δπὰ ἴῃς 
τϊηρβ τπδὶ Ἅγε σοπιίπρ Ηδ νν}}} δηπουηςα 
ἴο γου ". ὙΤΠΐδβ 58 ἔπε ρσυδτγαπῖες οὗ {πε 
τα οὗ [πε ϑρίτγιε᾽'8β ἱεδοῃίηρ, 88 οὗ 
ΟἸ γί βι᾽ 8, νἱ!. 17, χίν. το, ὙΥΒδῖ τμ6 ΕδΕΠοΣ 
1115 Ηἰπι, Ηδ ν}} υἱΐεσ. Ῥαγιϊουϊατίν, 
τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν, “τῆς τη ρ8 
1παΐ ἀτε οοπλὶπρ Ης Ψ}}} ἀεοίαγε ἴὸ γου ᾿". 
τὰ ἐρχόμενα τηξᾶῃ8 “τῆς τΠἰπρβ [μδΐ ἀγα 
πον σοηλίηρ,᾿"" ποῖ “πε τηϊηρ5 νὨ ἢ αἵ 
ἀπ “μίμνε εἰαρε ὁ ἐπε Ολιιγολ᾽ 5 ̓ἰδίονν 
ΤΩΔΥ σοπῖα ", [τπηῖρδι ἱποϊυάς ἴῃς ἐνεπίβ 
οὗ ἴδε βυςςεεάϊηρ ἄαγ, Ὀμὲ ἰπ τηϊ8. οΆ86 
ἀναγγελεῖ οοὐυἱά ποῖ Ὀε υδεὰ; ἴοτ 41- 
«πουρῃ {πεβε εναπῖβ πιρῃς τοαυΐγα ἴὸ 
Ῥε εχρίδίηθά, ἴπεν ἀϊά οὶ πεεὰ το δὲ 
“ δῃπουηοοᾶ ".,. ὙΠ ῥσοπηῖδβα πλυδί ἴΠποτα- 
ἔοτε τοίεσ ἴο ἴῃ πιδίπ ἐεαξυγεβ οὗ πὸ 
πεν ΟἸ τι βείδη ἀϊβρεηβδιίίοη. Το ϑρίσιε 
ψνουϊά συΐὰς {Πεπὶ ἰπ τῃδὶ παν ΘΟΟΠΟΙΊΥ 
ἵπ νΒιοΐ τΠδῪ ννουἹά πὸ ἰοηρες Βαανα ἴπ6 
νἱδί]ς Ἔχατηρῖε δἀπά Πμεῖρ δηὰ οουηβεὶ οὗ 
τοῖς Μαβίεσ. [τ 18 ποῖ ἃ ργοζηΐβα ἴῃδῖ 
πον 5ῃουϊὰ Ὀὲ Δ0]ε ἴο ργεάϊοϊ δ ξυΐυτα. 
[“ Μαχίπια ἤυος βρεοῖδὶ δροοδί υρβί8, 
βοτὶρία ρεὲζ ]ομαππεπι." Βεηρεὶ.) [πῃ 
ΘΩΔΌΙηρ ἴπεπὶ το δάδρι {πεπηϑεῖνεβ ἴοὸ 
ἴδε Ὡδνν δοοηοσΩυ ἔπε ςεπίσε δηἀ πουπὶ 
Μουὰ Ὅς ΟἸτίβε.---ν ες. 14. ἐκεῖνος ἐμὲ 
δόξασει, “Ης νἹ111] ρἱοτίν τῇἊ". Τῆς 
ΤΟΙ ΠΙπιεπε οὗ τμῖ8 ῥσοτηΐῖβα 18 ἐυυπά ἰῃ 
ἜΝΕΓΎ δοίϊΐοη δηά νοζά οἵ {πε Αροβιείεβ. 
ὕπάες τμεὲ ϑρίτιε᾽ἶβ ρυϊάδπος πον Ἰἱνεά 
ΨΠΟΙΥ ἔοσ ΟἸγίβε : τῆς ἀϊδρεπϑαιίίοη οὗ 
τῆς ϑρίγιε νναβ ἴῃς ΟΠ γι βείδη ἀϊβρεηβαιίοη. 
ὙΠίβ ἰ8 ἤυγίμεσ ἐχραἰπαά ἴῃ ἐκ τοῦ 
ἐμοῦ λήψεται... ““Ῥεοαῦδε Ἦς 58}4]} 
ΚΕ οὗ τιμαὶ ψὮΙΟἢ 15 πιίπς, απὰ ἀδοΐατα 
ἴξ υπῖο γου ", Τα ϑρίγις ἄγαννβ ἔγοπὶ 0 
οἴδει βουζος οὗ ἱπέοτγπιδιίοη οἵ ἰηϑρίσα- 
τἴοηθ. [Ὁ ἰβ αἰνναυβ “"οιὖἱ οὗ τδὲε ψ Βίο ἢ 
ἴα ΟΒτίοι' δ᾽" ΗςἬς ζυγτηΐβμεβ 86 ΟΒυσοβ. 

----.-- 

ἰδ ποῖ ἰουπά ἴπ ΜΙ ΒΌΙ, πὰ ἰβ ἀεϊείιεὰ ὉῪ 
τ βεαπιβ ἴο ἤᾶνα ὕδεη ἰπβεγίςά Ὀεοδυβς οὗ νεσ. 17, 1λβὲ οἴδιδβε ; ὃυὲ 

80 οηΐγ οουἱά Ης ρἱοτίέν ΟἸγίδε, Νοῖ 
ΌΥ ἰδἰκίπρ τῆς Οδυσγοῦ Ὀεγοηά ΟΉσίβε, 
Ὀυῖ ὉΥ πιοσε ΦᾺΠῪ Ἔχπιδιεῖηρ τῇς 1] 688 
οὗ ΟἸτῖβι, ἄοεβ. Ης 616] Ηἰ5 πιϊββίοῃ.--- 
γε. 15. Ὑπεῖα ἰβ πὸ μεθ {πδῖ {δε ϑρὶπε 
δο Ὀεγοηπὰ ΟΠ τίϑε δηά πὸ ροββί δ ν Ἠς 
Βῃουϊὰ ἀο 50, θεοδιιβε πάντα ὅσα ἔχει ὃ 
Πατὴρ ἐμά ἐστι, “411 τῃϊρβ νν»βαίβοενες 
τῆς Εδίπεγ δ ἃγὲ πηΐπα," οὐ. χνὶϊ. τὸ 
δηὰ χιϊ. 3; χ Οος. χν. 24-28; Ηςῦ. 11. 8. 
Τῇε Μεβϑβίδηϊς τεῖρῃ ἱηνοϊνεά {παι ΟἸσίῖϑὲ 
Βῃουϊά ὃς ἰγυΐγ βυργεπηα πὰ ἤδνε 4]} 
τηΐηρβ δὲ Ηἰβ ἀϊβροβαὶ. 80 ἴδδλιῖ τυβεη 
Ηςε βαϊὰ τμαὶ τῆς ϑρίτις ννουἹά ἴδκςε οἱ 
νθδὶ ψ͵ὰ8 Ηἰβ, ἐπαὶ νγᾶ8 εαυϊναίεης ἴὸ 
βαγΐηρ ἴμαὶ τπε ϑρίσίε παᾶ ἴ8ς πη τε 
ξι]Π 688 οὗ ἴπ6 αοὐπεδὰ ἴο ἄγαν ὕροῦ. 

γν. 1τ6-22. Τὰς 5ογγοῖῦ οζεασίοπεα δ᾽ 
ΟἈγίςες ἀοῥαγέηγε ἐμγηδὰ ἐμέο 70} αὐ Ητς 
γεέμγη.---ν ει. τ6. Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ 
με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ με. Τῆε 
ἤγβε “Ἰππ|Ὲ 1 ε 8 τῃ6 τἰπλὲ {1 τῃς 
ξο ον ίηρ ἀδν ; {πε βεοοηὰ “ Ππ||6 ψ Ὦ11ε,᾿Ὁ 
τὴς εἴπχα ὉΠ] της τοβυγγεςίίοη, νἤθη ἸΒΕῪ 
ψνου]ὰ 8εεὲ Ηἰπὶ δραῖϊη. ὙΤδε ἰπιΐας 
εχργεββίοῃ οὗ χίν. 1. δ88 ἱπάυςςὰ 
Βανεσδὶ ἱπίεγργεῖειϑ ἴοὸ υπάεσξίδπά οὖς 
1οτὰ 48 πιεαπίηρ, “Αἵ 884}} 8εεὲ πῆς 
βρ τ ΠΥ"; τ8 Βεοιπαγά βαγβ: “ Τῆς 
ἀϊβογίσϊπδιίοη ἴθ ἔδῈ νεγὺβ ετηρἰογεάᾶ 
δῇοτγάβ βυβῆοϊοης συϊάλπος, δηὰ ἰελάβ 8 
το ἱπίεσρτεῖ 48 10]1οὉ 8. Α ἍἸἰτεῖ|6 Ἐ11Ὸ (ἀξ 
ΨΜ 48 ὃδυΐ ἃ ἔενν ΠουγΒ), ἀπὰ ἔπε "γε δ6- 
ΒοΪά πιὰ πο ἰοηρετς᾿ (οὐκέτι θεωρεῖτέ με) ; 
Ι 8411] ἢᾶνα ρδββεὰ ἔτοπι τῇς νἱβί]ς 
δβοεπε, δηὰ ἔτοπὶ ἴπε οὐβεγνδιίίοῃ οὗ βρες- 
ἰαΐοτβ (δὲ 18 ἴῃς Κὶπᾶ οὗ βεείηρ πὶ ἢ 
πε νει ἱπέδη 8). " Αραίη, ἃ {1π||6 ἈΠΕ 
(οὗ Ὀυὲ {{||6 Ἰοηρετς ἀυγαίίοη), δηὰ " γε 
8141] βε6 τπηθ᾿ (ὄψεσθέ με), νυ ἀποῖμος 
Κιπά οὗ βεείῃρ, οπβ ἰπ ΨὨΙΟΒ ἔπε παίυγαϊ 
εἶσθε Ῥεσοπιαβϑ βρίτιυδὶ νἱβίοη,᾽" ΤΉϊ8 
ἀϊτεϊποιίοη, ἢοννανοσ, 18 ποὶ πιδϊπιδί πο τ 
χίν, 10.--ῆες. 17. Εἶπον οὖν ἐκ τῶν 



14---23. 

ὄψεσθέ με; καὶ, Ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα ; ἢ 
οὖν, “Τοῦτο τί ἐστιν ὃ λέγει, τὸ μικρὸν ; 
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18. Ἔλεγον 
οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ." 

10. Ἔγνω οὖν ὁ ̓ ησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
“Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων, ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὗ 

θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; 2ο. ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ὅτι ᾿ κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται ᾿ τι ΜΚ. χνὶ. 
ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν 5 εἷς χαρὰν γενήσεται. α Αεῖε ν. 

21. ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχει, ὅτι 5 ἦλθεν ἡ ὦὧρα αὐτῆς - ὅταν τε 
ν νἹ 

δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκ ἔτι μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν 
χαρὰν, ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 22. καὶ ὑμεῖς οὖν 
λύπην μὲν νῦν ἔχετε" πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ 
καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ' ἀφ᾽ ὑμῶν. 

Δ αρει, ξυξατς, ἰη ΒΌ"Γ, νυΐρ. “1011εἰ᾿ἢῚ 

αθητῶν αὐτοῦ. Α ρΡδιβε ἰ8 ἱπιρ!!εά ; 
ἀατίπα ν πο βοπὶα οὐ δε ἀϊβοὶρίεβ 
(τινές υπάετειοοά, 48 ἱπ νῖΐ. 40; 5ες 
Βἰπιοοχ, Ογαρι. οὗ Ν.Τ., Ρ. 84) ἐχργεββεά 
ἴο οπα δηοίπεσ πεῖς θεν] ἀεγπιεηῖ. ὙΤΠΕΥ 
ψοσα δἰαγπιεά, διῖ σου] ποῖ διιδοῦ ἐδ εὶσ 
δἴδιτη ἴο ἂν ἀεβηίίε οδ͵εοὶ οἵ ἀγεδά.-- 
ΨΜες. το. [εβ85, ρεγοεϊνίπρ {πεὶς Ἔπλθᾶτ- 
ταβϑϑπιεπῖ, δηά {πὶ ΠΟῪ νυ Ἰ5ῃεά το ἱπίεσ- 
τοραῖς Ηἰπι-- ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν--- 
βαϊά ἰο ἴπεπὶ: Περὶ τούτον... “ΑΕ 
γου ἰπαυϊτίηρ, ἀπιοηρ γουτδβεῖνεβ ἡ "᾿--μετ᾽ 
ἀλλήλων, ποῖ 48 ἰπ νεῖ. 17, πρὸς 
ἀλλήλους, “Δὔουξ 1Π|8 {πᾶὲ 1 5αἱά,᾽" εἰς. ὃ 
πονεῖ. 20. ἀμὴν... ὅτι κλαύσετε καὶ 
θρηνήσετε ὑμεῖς, “γε 58}41] 'νεερ πὰ 
ἰαπιθης"; θρηνέω ἰ8Β σοπιπιοην υδεὰ οὗ 
Ιαπχεπίδιίοη ἔος ἴῃς ἀεδά, 458 ἴῃ 7εσ. χχὶ. 
1ο, μὴ κλαίετε τὸν τεθνηκότα, μηδὲ 
θρηνεῖτε αὐτόν; 2 ϑᾶτη. ἱ. 17; Μιῖ. χί. 
17} 1 κ.. νἱῖ. 32. Ηετε ἰξ ἴ8 ψεερίπρ ἀπὰ 
Ἰατιεηιαιίοπ ἕοσ ἴῃς ἀεδὰ παῖ ἰβ πχθδηΐ. 
ὃ δὲ κόσμος χαρήσεται, Ὀυξ ννἩΐε γου 
τοούζῃ, ἴπε νν οὐ ἃ 514]} γε)οῖςβ, 88 δοῆϊεν- 
ἰπξ ἃ ἰτίυτηρῃ ονεσ ἃ ἰπγεδίεπίηρ ΘΠΕΠΊΥ. 
ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, “ ἀπὰ γε 5841} ὕῬε 
βοιζον-δίτίςκεη, δας ὙΟῸΣΓ βόσγονν 584]} 
Ῥεςοπιε Ἶογ ". ΟΚ ἀπὸ πένθους εἰς χαράν, 
Ἐβιῇ. ἴχ. 22, δῃὰ Ἴβρεοίδ!ν χχ. 20, ἐχάρη- 
σαν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. ---Ν εἶ. 
21. Ἦε δὰ 8 δὴ 1]υδβιίγαϊτίοη οὐ πα πιδηπεσ 
ἰῃ νης ἢ δηχί θῖν δηὰ ἀσεδά ρᾶ58 ἰηΐο ῸῪ : 
ἡ γυνή “τε νοπιδη," ἴῃς δγίῖο]ε ἰ8 
δεπετῖς, οἵ, ὁ δοῦλος, χν. 15, Μεγετ, ὅταν 
τίκτῃ, ““ὙὙΨΠεη 8816 Ὀγίπρϑ ἔοι, λύπην 
νον αὐτῆς, “Παῖῃ δοῦγονν Ὀεοδυβα ΠΕ 
Βουτ "πτ-τῃς οτἰτἰςα] οὐ ἀρροϊηιϊεὰ τίτηε οὗ 
δος ἀεϊϊνετυ --'" 15 οοπλε ᾿ς. Τῆς ψνοπγδῃ 
ἴῃ τταναὶἱ ἰδ ἴπΠ6 σομηπιοη ἤρσυτε ἴος 
τοττοτ- βίσίοκεη δηρυΐϊδῃ ἱπ ΟΟἿΤ.: Ρδ. 
χῖνηϊ. 6; 16ς. ἰν. 31; νἱ, 24, εἴς. ὅταν 

23. καὶ ἐν 

αἰρει ἰῃ ΦΑΟΠΊ.Π. 

δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον... “Ὁυς ΨΠδη 
1Π6 ΤΠ 15 Ῥοσγῃ, 886 πο ἰοῆρεσ γεπιοτα- 
Ὀεῖβ πε ἀϊδίγεβϑ, ἔοσ ἴῃς ἰοὺ παῖ ἃ τῇδῃ 
5 Ὀοτῃ ἱπῖο ἴπε ννογ!ὰ ". Τῆς σοτηρατγίβοη, 
80 ἔδγ 88 Ἔδχρ ἰο ἶν ἀϑεὰ ὃγ ουγ ]οτγά ἴῃ νεσ, 
22, ἐχιεηβ οἠἱν ἴοὸ ἴδε βιάάδηῃ τερίδοθ- 
τιδηϊοἴϑβογγουν ᾿ν1 ἢ 7ΟΥ ἰπ θοϊῃ οαβε8. Βυξ 
ἃ ςοπιρατγίβοη οὗ 18. ἰχνὶ, 7.9, Ηο8. ΧΙ. 13, 
δηὰ οἵπες ΟἹΤ. ρδββᾶρεβ, ἱπ ΨὩοἢ ἴῃς 
ταϑυτγεοίίοη οὗ ἃ πενν ἰβγδαεὶ ἰ8 Π|κεηςεὰ 
ἴο 8 ἀϊῆουε δηὰ ραϊπίϊ δίγιἢ, νγασγαηῖβ 
πε εχιθηβίοη οὗ ἴδε πιεΐδρῃποσ ἴο ἴῃς 
δοῖυδὶ δίγ οὗἩ τῆς ΝΙΤ. συτοῦ ἰπ ἐπα 
τεβυγγεοίίοη οὗ ΟὨτίβε. Οὐ Ηοϊίζηιαπη. 
π-νες. 22. καὶ ὑμεῖς... ὑμῶν, “ἀπὰ 
γου δοςοσγάϊηρὶγ,᾽" ἰπ Κεορίηρ νι (δ 8 
παῖυσαὶ δισαηρεγηδηῖ σςοπβρίουουβ ἴῃ (Π6 
ΜΟΤΏΔἢ 5 οΆ86, “δᾶνα δῖ ρχεβεηῖ βουτσονν ᾽᾿. 
Τηΐβ ἰβ τῆς εἶς ψμεπ ἴῃς ταβι}18. τα 
μίάάεη δηὰ οηἷγυ ἴδε ραΐῃ διε: “δυῖ 1 νν}}} 
8ε6ὲ ὑοῦ δραὶπ ἂπὰ γόυγ πεᾶσὶ 581] 
τε)οίςε δπὰ γοὺσ ᾿οὐ πὸ οὔδ ἴδκεβ ἴγοτῃ 
γου ". ΤῇΪβ Ἰοὺ ννᾶβ ἔε]ξ ἴῃ ἴῃς τεπεννεά 
νἱβίοη οὗἩ {πεῖς 1 ογά δὲ τπ6 Ἐεϑβυτγγεοιίοη. 
“ΑΙΙ τὐτηβ οὐ τῇς Ἐεϑυτγαοτϊίοη ; δηὰ 
ψυϊποιυς {πε ἐχρεγίεηςεβ οἵ τμῖ τἰπλα ποτα 
ψουϊά μᾶνε θεε πὸ δεδοϊάϊης ΟΒτῖδε ἴῃ 
τῆς ϑρίτίε." Βεγηδσγά. 

γν. 23-28. Ἐμέμγε αοοδεεὶ διἐέν ὁ ἐπα 
Ἑαϊλεν.---Ν τ. 23. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
“ δηᾶ ἴῃ τὶ ἄδγ" οὗἩ ἔπε Βεδβυγγδοίιοη 
δηὰ {δὲ ἀϊδβρεηβδίίοῃ 1 ἱπίσοάυςεδ, 866 
χίν. 20, ἰῃ οοηπίγαβὲ ἴο π18 ργεβεηξ {ἰπ|6 
ψν Βδη γοῦ νυ βἢ ἴο αϑὶς πῆς αυεβιίοηβ, νεσ. 
19, “γε 5Π4]1] ποῖ ρυξ δὴν αυσδβεϊομβ ἴο 
τὴς ἡ. Οἵ. χχί. 12. Ηες ννδᾶβ πο ἴοηρες 
τῆς ΤΔπΉ] τᾶς ἐτιο πὰ ἀπὰ νι βὶ δ] 6 ἰεϑοῆεσ ἴὸ 
ἸνΠοπὶ δὲ ΔΩΥ πιοιηεπὶ {ΠΟῪ πλῖρσμς τυτη, 
Βυῖ του ρΡ τη18 δοςιιίοτηεά ἱπίεγοουγθα 
ἰεγηλϊπδιεά, ἰξ νγὰ8 οηἷγ τῆι ΠῸῪ πυρῆς 
ἰεάγῃ ἃ πιοζε ἀΐγεςξ σογησηππίοη νὰ ἴῃς 



88 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΥιΙ. 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν. 

Ῥ ἵϊ, το. Με, 24. ἢ ἕως ἄρτι οὐκ ἡτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου - 3 αἰτεῖτε, καὶ 
ΧΙ. 12. 

ᾳ Μι. νἱ!, γιλήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἦ " πεπληρωμένη. 

λελάληκα ὑμῖν - ἀλλ᾽ ἔρχεται ὦρα "ὅτε οὐκ ἔτι ἐν παροιμίαις 
λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ " παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ ̓  ὑμῖν. 

σιϊ. γειο. ᾿ 
δινες. 22. μίαις 

Ρτγον. 
Εσςεῖυ. 

25. ταῦτα ἐν " παροι- 

ΠΝ ἈΝ 26. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε " καὶ οὐ λέγω 
ἀρ Ῥ ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν" 27. αὐτὸς γὰρ ὁ 

ἔν. 25. 
υ χ. 24. πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε ὅτι 

1 ϑωσει νμιν δεΐοτα εν τω ὀνόματι μον ἰπ ΒΟ ΙΧ. ΤΕ, ἴῃ ΑΟΡὈ, ἱξ. νυ]. Ορ. 
χὶν. 13, 14. 

3 Ἐ}ὸτ ἴῃς ἀναγγελω οὗ ΕΟΗ απαγγεέλω ἰβ5 τεδὰ ἱπ ΑΒΟ"Ὦ, να Νὴ τελάς 
ἀπαγγελλω. 

Ἑαϊπεσ: ἀμὴν... δώσει ὑμῖν. Τῆς 
ςοππεοιίοη ἰδ βοτζηενμαῖ οὔβουσγε. Τα 
ννοτγάβ τδὺ εἰπεῖ Ῥς ἴα και ἰπ σοππεοιίοη 
νι ἴδοβα ἱπηπιεάίαιεῖγ ῥγεσεάϊηρ, ἱπ 
Ὡς Τοᾶβε ἴΠοΥ ἱπείσηδία τπδὶ τῆς ἰη- 
Τοτπηδιίοη πεν οδη πο ἰοηρες ρεῖ ἔτοπι ἃ 
τεβεηὶ ΟἸσίβι (ον νν1}} τεςεῖνα ἔτοτι τῆς 
αἴπεσ: οσ {πεν πιᾶὺ Ὀερίη 4 ἀϊξιίηςι 

Ῥαγαρταρἢ δηὰ ἱπίσοδυςς ἃ ἔγεβῇ βυ]εςῖ, 
ἔπε οετίαϊπῖν οὗ ὑγαγοσ δείηρ Πεατά.--- 
Μετ. 24. ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τ΄ 

. “ὉπΕ πον γε πᾶνε δϑκεὰ ποϊῃϊη 
ἴῃ τῦν πᾶπις." Το ᾿δά ποῖ γεῖ τα 8186 
ἴπαι ἴ τννὰ8 τὩσουρῃ ΟἸγίδὲ ἀπά οὐ {πὸ 
1ἴπ6ὲ5 οὔ Ηἰβ ννοσκ 411 αοά᾽β δοιίν! εν 
τοννατάβ τῇδ δἀπὰ 41] πιδηΒ ῬΥΑΥΟΣ ἴο 
αοὰ νεῖεὲ ἴο ρεοςεεά.-- -οΟΟ-Ἴ’τεῖτε... 
πεπληρωμένη, “481 ἀπὰ γε 5}8]} τεςεῖνς, 
τπδῖ γουγ ἾοΥ πιᾶὺ ὈῈ ζ0}]},᾿ οὐ “(1 6]11ςά,᾽" 
ος “"ςοπιρίειεά "3. Ὑὴε ἸΟΥ͂ ΤΠΕΥ ἵνατα 
1ο δχραγίδηοα οὐ ββϑείηρ ἰδεῖς Τογὰ 
ραΐη, νεῖ. 22, 88 ἴο ὃ οοπηρ εἰοά 
ΌΥῪ τπεῖς ςοπιίπυεά ἐχρεγίεηςς οἱ τῃς 
εἰῆςαον οὗ Ηἶβ πᾶπιε ἴῃ ργᾶγβι. Ῥγδγδ 
ταυβὲ πᾶνε δεεη ταῖπεσ Ὠἰπάεσεᾶ ὉῪ 
ἴῃς νἱϑίθ!ες ργεβεπος οὗ ἃ βυβῆοϊεης 
Βεῖρεσ, δυϊ Ὠεποδίοσι ἢ ἰδ ννᾶ8 ἴο δε τῆς 
τηδάϊυτη οὗ οοτηπηυηϊοδιίοη Ὀεΐννεεπ τῆς 
ἀἰβείρ!εβ ἂἀπά (μῈ βουτος οὗ βρίγιιυδ] 
Ροινεῖ.--τ εσ. 25. Αποῖδπογ ρτοαῖ οἤδηρε 
ψνουϊὰ ομαγαοίεσγίβα ἴῃ 6 ΘΟΟΠΟΙῚΥ ἱπῖο 
τυ Πς ἢ ἸΠΕΥ ψεσα ῥρδββίπρ. [πδίεδά οὗ 
ἄλγκ Βρυταῖϊνε υἱζέεγαηοαβ ὑπο ΟΠΪΥ 
ἀϊπηῖγ τενεαῖὶςὰ τΠΐπρβ βρίγιταδὶ, ἀΐγεςς 
δηὰ τηϊς] Πρ ὶ8]ε ἀϊβοίοβυγεβ σεραγάϊπρ ἴῃς 
Ἑαῖπες νουἹὰ θὲ πηγδὰς ἴο δε ἀϊβοὶρ[εβ8: 
ταῦτα ἐν παροιμίαις... ὑμῖν. παρ- 
οιμία. ϑεε χ. 6; “ ἀδτίκ βαγίηρβ᾽" οσ 
“τ ά1ε8᾽᾽ ἐχρεββεδ ὙΒΑΕῚΣ 7. πιρῦπε 
[τ 18. ΟἹ ἴο παρρησίᾳ; ορεῃ, ρῥἰδίη, 
ΤΉΝ ΠΡ 1016, πιεᾶηὶ ἴο 6 υπάετ- 
βἰοοά. Ηε ἄοεβ ποῖ τεΐεσ ἴο ραγιίουϊαγ 
υἱξεγαηςαβ, βυο ἢ 88 χν. ἵ, χνὶ. 21, εἴς., 

δυς τὸ ἴπε τεβεσνεὰ Ἵδβαγδοῖεσ οἵ τῃς 
ψγΠοἷς ἐνεπὶπρ᾽᾿Β σοηνεζβδιίοη, δπὰ οἵ αἱΪ 
Ηἰβ ρῥγενίουβϑ ἰεδοῃίπρ. “ὙἼὙΠε ρῥγοχιΐθε 
ἷδ τπδῖ {Π6 τεβεγνε ἱπιροβεά ὃν ἃ νεῖ υη- 
Βηϊδῃεά ἰβίοσγ, ὉῪ ἃ πηδηϊ δϑιαϊίοη ἰῃ 
τῆε βεβμ, Ὁγ ἴῃς ἱποδρδοῖυ οὔ τῆς μεάσεσβ, 
δηὰ ὃγ {δπεὶς σταάυδὶ δἀὐυςδείοη, υν1}} {πη 
Ῥε βυοοεεάεά ὃγ οἷεᾶτ, 1, υπιγεβιγοϊοά 
ἱπίοτγπιδιίοη, διιεά το οἐγοαῖς ἴῃ ποβα ἣο 
τεςεῖνε ἰξ πὶ “11 δββύσγαπος οὗ υηάετι- 
βιδπάϊηρ ᾿ γνῃὶςἢ σοηςριυιε5 50 [Ἄγρεὶν ἴὸ 
τὰς “{1}} αββυγαηοςε οὗὨ ἐδιτῇ ᾽.᾿ Βεσπαζά. 
περὶ τοῦ πατρός, {πε Βδῖπες ἰβ5. ἴδε 
οεηῖγαὶ ἴπεπὶε οὗ ΟἿ γί 8[ 8 τεδοπίηρ, οι 
Μετὰ οπ ὙΠ δηὰ ἀῦονε.--Ν ες. 26. ἐν 
ἐκείνῃ τῇ “ἸῺ τῆι ἀδυ," ἱπ 
ψΒοἢ 1 εὐπίρθι Υου ρἱδίηἷν οὗ ἴδε 
Ἑδιδεσ (νεσ. 25, ἔρχεται ὥρα), “γε 5421] 
αϑὶς ἰῃ ΠΊΥ παπλθ'᾿; 118 18. πε πδῖυγδὶ 
ὀοηϑεαύξηος οὔιδείς ἱπογεαβεὰ Κπον]εάρε 
οὔτῃς Ἐδίπεσ. καὶ οὐ λέγω. .. ἐξῆλθον. 
“Απηά] ἀο ποΐ 84Υ ἴο γοῦυ πὲ 1 τν}] ας κ 
τῇς Ἐδίμεγ σοποεγπίηρ γουῦ "" 8]- 
πιοϑὲ δαυΐϊναίεηι ἴο ὑπέρ, πεῖε ἂπά ἰῃ 
Μαῖϊ. χχνί. 28; 1 ]οδη ἱν. 1ο, “π᾿ τεῖδ- 
τίοη ἴο,᾿ δἰπιοϑβὲ "ἴῃ Ὀε δ! οὐ "᾿---ἰ(νες. 27) 
“οσ τῆς Βαίΐπες Ηϊτπηβεῖ ἴονεβ γου, Ὀε- 
σάυδα γε μᾶνὲ ἰονεὰᾶ πιε, δηὰ ἢδλνε 
Ὀεϊϊενεά ἐπδξῖ 1 σᾶπις ἕογι ἢ οπὶ αοὰ "". 
Τῆς ἱπιθηϊίοη οὗ πε βίἰδίεπιεπὶ 8 ἴὸ 
σοηνεν ἔς ἀββυγαηςα μαι {πεῖς ᾿σδ. 
ὙΠ δε ἀηβινεγεά. Τῆς Ἐδιπετβ ἴονε 
πεεάβ πὸ ργοπιρίίπηρ. Ὑεῖ ἴπε ἱπέεσοες- 
βίοῃ οὗ Οπγίβὲ, 50 διιρῃδιϊςδ!ν ργεβεηϊεά 
ἴῃ τς Ερίβϑιῖα ἰο τε Ἡδεῦτεννβ ἂἀπὰ ἴῃ 
Εοπι. νἱϊ!. 34, ἰΒ ποῖ ἱρπογεά. [εϑὺ8 βαυβ: 
“1 ἀο ποῖ ὃβς ἴπε ἐχρεοιϊδιείοη οὗ ἄπβννες 
τοί εἰν Οἱ ΓΩΥ ἰηιογοαββίοη, Ὀὰξ οη ἴῃς Εδ- 
ἘΠογ΄ 8 ἰονε, ἃ ἴονα ννῃίς ἢ ἰΐ8ε1 ἰβ φυΐςῖκ- 
ἐπεὰ δηὰ εἼνοκεὰ ὃν γοὺυς ἶονε ἔοσ της". 
“1 ἀο ποῖ βαὺ δαὶ 1 ν}} δϑκ ̓" τηδδπβ 
“1 ἄο ποῖ ῥγεββ {Π|85,᾿ “1 ἀἄο ποῖ Ὀτίην 
[15 ἔογυνατά 45 με βοὶε γεάᾶβου ΨὮΎ γοῦ 
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ἐγὼ "παρὰ τοῦ Θεοῦ 1 ἐξῆλθον. 28. ἐξῆλθον "παρὰ τοῦ πατρὸς,3 Ὑ 8 σε. 
καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον: πάλιν “ἀφίημι τὸν κόσμον, καὶ “ἶνις. 

πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα." 

29. Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ““Ἴδε νῦνδ παρρησίᾳ λαλεῖς, 
καὶ " παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 20. νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, χ τετ. 35. 

γὶϊ. 25. 1 
καὶ οὐ χρείαν ἔχεις "ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. "ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι δ ̓ 7 
ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες." 411. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““ἽἌρτι πισ- Υ κΑρα 
τεύετε; 432. ἰδοὺ, ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ὁ ἐλήλυθεν, "ἵνα " σκορπισ- ἱν. 2. ᾿ 
θῆτε ἕκαστος εἰς τὰ "ἴδια, καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε" καὶ ὁ οὐκ εἰμὶ δα τ, 
μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστι. 33. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα Ἐπ κῃ 20. 

ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἕξετεῦ - ἀλλὰ θαρσεῖτε, " 1.) Ἐπ᾿ 

ἐγὼ " νενίκηκα τὸν κόσμον." ἱ, ὅσ. 

1 πατρος ἰδ τεαὰ Ὁγ ὟΝ. Η.Ε. Το] ον ίηρ ἢ ΒΟ" Ὁ. θεον 18 Ἰουπά ἴπ δ ΑΘ, ἵει νυ]α. 

3 ΤΕ. ἴῃ ΑΘ, εκ ἰη ΒΟ᾿Ὶ, 33. εκ ἰοϊϊοννβ εξηλθον ἰῃ νἱϊὶ. 42; απὸ ἴῃ νεσ. 30, 
χὶϊ, 3, χνὶ. 30; παρα ἰη νεῖ. 27 Δπὰ ἰῃ χνἱϊ. 8. εκ σοῆνδυβ ἴῃς ἰάθϑ οἵ οτἱρίπ, παρα 
οἵ 5ϊἰαγιϊῃρ ροϊπί, απο οὗ ἔπ6 δῴεπου οἵ ἴῃς βεπάεσ. 

8 ἐν ψἰτὰ ΜΘ ΒΟῸ πονδοσο εἶθα ἰῃ ]οδη ψἱτ λαλεῖν, Ὀὰξ ἱπ ΕΡ. μετα ἰδ υϑεὰ ἴῃ 
ἈΑςίβ. 

4 γυν ἀεϊεϊεά ὃὉγ Ττ. ΤΙΝ. Η.Ε. ΤΠ ον ηρ Δ ΑΒΟΡ ΟἿ, 33. 

δ εχετε ἴῃ ΜΆ ΒΟΙ,, εἴς. 

ΤΩΔῪ εχρεςῖ ἴο δε πεαγά ᾽. Τῇε πιεάϊδείοη 
οὐ Ομ σίδβι ἢδ5 δεζὸ ἰ18ἰποίάθης δἵ δῇ βαγιϊεσ 
βίαρε ἴπδπ ἰπ ἴπε ἀροϑβίοϊίς βιδιεπιεηΐβ. 
Τῆε ἴονε οἵ αοὰ 8 γεαργεβεηΐϊεά 85 ἱπιδηϑβὶ- 
δεά ἰονατὰβ ἴποβε ὯΟῸ ἢᾶνε δοοερίεά 
ΟἸ γίβ 85 ἴπ6 γανϑαῖεσ οὔτηςε Βαΐπετι.---ν ἐγ. 
28. ἐξῆλθον... πατέρα. “1 ολπὶς ἰοτῖ 
ἔγοπι τῆς Ἐδίπεσ ἀπά δπὶ οοπηῆς ἱπίο 8 
ννοτἹᾶ; δρδίη (γενογβίπρ με ργοςς88) 1 ]εᾶνα 
τε νοσὶ ἃ δηά ρὸ ἴο {πε Ἐδίμος."" ΤΙ πεῖα ἰδ 
8 86η86 ἴῃ ΨΏΙΟΝ ἂπΥ πΊᾶῃ οδῃ 156 ἴῃ 658 
ννοσάβ, δυῖϊ ἰξ ἰ8 ἃ ἰοοβα ποῖ δὴ δχαςῖ 
δ6η86. Τῆς ἰδίϊεσ πηοηγδοτσ οὗ ἴδ βεηΐεηος 
πρὶ ἰεανα ἴπε ννοσϊὰ δπὰ ρὸ ἴο ἴδε 
Ἑδίμοσ "---- ρίνεβ υβ ἴῃ6 ἱπιεσρζεϊαϊίοη οὗ 
τῆς ἔοσπηεσ----"" 1 οδπὶς ἰοτῖῆ,᾽" εἴς. Ἐογῖο 
ΒΑΥ “1 Ἰεᾶνς ἴῃ ννοσἱά ̓̓  18 ποῖ ἴπε βδπη8 
88 ἴο ΒΑΥ͂ “1 ρῸὸ ἴο ἐπε Ἑδίπεσ᾽"; {ῃἰ8 
δεςοπὰ εχργεββίοη ἀδβϑογῖρεβ ἃ βίδίε οὗ 
ἐχίβίεπος ὙΠ ἢ 18 επιεγεὰ προῦ ννἤεῃ 
οχίβίθηοα ἱπ (15 ννοσ]ὰ ἰ8 ἄοπε. Απά τὸ 
ΒΑΥ “1 ςαπ)α ἔοσι ἢ ἔγοπὶ ἴῃς Ἐδίδεν᾽" ἰ8 
ποῖ {με βαπηε ἃ8 ἴο ΒΔῪ “1 ΔΠΊ σοτὴξ ἱπίο 
τὴς ννοτϊὰ ": τε ἀεβογῖίθεβ ἃ βίαϊς οὗ 
εχἰβίεηοε διιξεοεάδηϊ ἰο (δὲ Μ Ὠΐοἢ Ὀερδῃ 
ὉΥ οσοπλὶπρ ἰηῖο ἴῃς τννοσ]ά, 
ν. 29-33. Γιαξὲ τοογάς.--- ει. 20. 

Τῆς 1 οτά᾽ 5 1ἴδϑὲ υἱΐογδπος, νν. 25-28, (δε 
ἀϊβεὶρ] 65 πὰ τηυςἢ πιοσε ἐχρ] οὶ! πη Η 8 
βιξνῖοῦβ ψνοτάβ : “Ι}ὃδΘΚ΄ νῦν παρρησίᾳ 
αλεῖς, “Βεμοϊά, πον (αἱ ἸΙεηρτἢ) ΤΒοι 

Βρθαϊεϑὶ ἰδίην," Ἔχρ] οἰ εἶν, καὶ παροι- 
μίαν οὐδεμίαν λέγεις, “᾿ ἀηὰ υἱϊετεβῖ πο οὉ- 

Βοῦτε βαυΐηρ,᾽ νεῖ. 25. ΑἸπιοβὲ υπηΐνεγβ- 
ΑἸΪγ νῦν, ἴῃ νν. 29, 30, 5 υπάετβιοοά ἴὸ 
ἁεποῖς πὰ ρῥγθϑεηξ Εἶπ ἐτι οοπέγαξέ ἰο ἐι6 
εις Ῥτοτηϊβεά ἴῃ νεσ. 25. ΑΒ ἴἢ τῆς 
ἀϊδοίρ᾽εβ ππεδηῖ: "ΑἸ σεδάν Του βρεακεβὲ 
ΡΙαἰπγ ; Μ ἀο ποῖ πεεᾶά ἴο νναῖϊ ἕοσ τῃδι 
ἔαζυτα εἰπια ᾿ς. [τ Β66ΠῚΒ βίγηρίεσ ἴο ἰδΚε 
ἰξ 88 βίρηϊ νίπρ ἃ σοηίταβε ἴο ἴῃς ρᾶβὶ 
εἶπα πὶ πο Ηδ δδά βροκεὴ ἱπ ἄδτὶκ 
βγΐηρβ. --- νεσ. 30. νῦν οἴδαμεν... 
ἐρωτᾷ. ὙΤμε τείεσεηος 8 ἴο νεσ. 109, 
Παῖς {ΠΕ πιδηϊεβίεά ἀϊδβδιὶ βίδοιϊοη 
Μὴ τῃ6 οὐβουγν οὗ Ηἰβ υἱϊεταποεβ. 
Ηδκτα ἴῃ νοζ. 30 ἵννο {πίηρβ δῖ βἰαϊεά, 
ἴδαῖ [688 μδ5 ρεγέεςϊ Κπον]εάρε, οἷδὰς 
πάντα, Δηὰ ἴῃ Ηξ Κηοννβ δον) ἴο οοπλ- 
ταυπίοαϊε ἱξ, οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε 
ἐρωτᾷ. Οοηνϊποεὰ (Δὲ Ηε ροβδβεββεά 
τπε8ε 408}} βοδιίοηβ, ἘΠΕῪ ἔεϊξ ςοηϑιγαϊ πὰ 
ἴο δοςαρὶ Ηἰπὶ 828 ἃ ἴεδοπεσ ςοπια ἔτοπι 
αοά, ἐν τούτῳ (" Πετείπ,᾽" οὐ “"'ὉῪ τη 15," 
ἐκ τούτον ἰῃ τηοάεγη Οτεοὶς νεγϑίοη) 
πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες, οΥ ἰἰ]. 
2.---ννεῖ. 31. Τὸ {Π|8 δπιδιυβίαειϊ!ς. σοη- 
εββίοη [}|6ϑὺ8 τηδκεβ ἴῃς βοδεγίηρ δηὰ 
Ῥαϊπεῖῖς στερῖγ: ΓΑΆρτι πιστεύετε; ὨῸ 
γε ποὺ δέϊιανε τὶ 1 ἂπὶ σοά᾽8 Εε- 
Ριεβεηϊδιῖνε ἢ [5 118 γοὺσ ργεϑεηΐ δί- 
τάς} ἰδοὺ, ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν 
ἐλήλυθεν, “Βεϊιο]ά, ἴῆς πους ἰβ ςοπιίηρ; 
αηὰ ἰβ8 οοτης,᾽ 80 ἱπηπγλίηεπξ 18 ἰξ τμδὲ 
πὸ ρεγίεςϊ πᾶν Ῥ6 υ8εᾶ.---ἶνα σκορπισ- 
θῆτε. .. ἀφῆτε. Οὐ τ Μδεοο. νἱ. 54, 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΧΥῚΙ. τ᾿. ΤΑΥ͂ΤΑ ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ "ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλ- 

ΧΥῚΙ. 

ταὶ τὸ, μοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ εἶπε, “Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὦὧρα - 
18. χὶν. 1 

ὈΝνΙ δ ον 
ξεῦ. οἱ 

δόξασόν σου τὸν υἱὸν, ἵνα καὶ 5 ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε’ 2. καθὼς 

οὔ. ὅλο ἔδωκας αὐτῷ ὃ" ἐξουσίαν πάσης σαρκὸς, ἵνα " πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, 
δά Μι. 
ΧΟῚ, ΜΚ. υἱ. 7: ὑδῦδην τ 8 ἱπβῃ. οὐ ἐπί νει ξεῶ. οἵ δος, ς νί. 30. 

1ΎΕ, ἴῃ ΑΟϑ δηὰ πιοβὲ νογβίοηβ, ἐεχοερὶ νυἷρ. επαρας, ἱΐδουξ καὶ Ὀείοτε εἰπε, 
ἴῃ ΝΒΟΡΌΙ, 33. [υὔοκε βαγ8 [8 18. “ οἤἴεηθδγ εἴης βἰγ]βιίβομα οογγεοίασ", 

3 Οηΐξ καὶ ἢ Δ ΑΒΟΡὮ. 

ἐσκορπίσθησαν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον 
αὐτοῦ. [Ιῃ χ, 12 ἴδε νοἱξ σκορπίζει τὰ 
πρόβατα. ΟΥ εβρεοία!ν ΜΚ. χίν. 27. 
εἰς τὰ ἴδια (τεαυε πεν οὐ οης᾽ 5 ογῃ Ὠουδ6, 
«Γ. χῖχ. 27; Αςἷβ χχί. 6; Εβιῇ. ν. το, νί. 12. 
Ηετε ρεῦμδρβ ἰϊ ἰ8 βοπλεννῃδι 1688 ἀςβηϊϊε, 
“το δίβ οἾἢ ᾽ 8 Ὀεζτετ [Πδῃ “ ἴο 5 οννῃ 
Βουβε". [Ιἐ ἱποίυδεβ ““ἴο Πῖ8Β οὐνῇ 
ἱπιοσαβῖβ," οὐ“ Ρυτβυ δ," οὐ “ ΓΑγλ Πᾶς 
βυττουπάϊηρδ," οὐ “ῥγίνδῖε Δῇαδῖτβ,᾽"" οἵ 
411 τῆεβε τορεῖμεῖ. Ὑθοβα Ποη Ηδ δά 
ἰπετεά τουπὰ Ηἰπὶ δπὰ ψῆο Ὀε]ενεὰ 

ἴῃ Ηἰπὶ Ψψετε γεὶ ἀςσβιϊπεά το 141] Η πὶ ἐπ 
τῆς οτἰτίςαὶ πουτ, ἂἀπὰ νγετε ἴὸ βοδί(εσ 
δδοῦ ἴο Πἰβ οἰνῃ, ἴος {πε τἰπης δραπάοπίηα 
τῆς σαι8ε δὰ Ρεγβοη Ψῃο παὰ Πεϊὰ 1πὲπὶ 
τορεΐῖμοσ, Ἰεανίπρ τδεὶς ἰονεά Μαβῖεσ 
(νετ. 27) δἱοης.---καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος .. 
ἐστι, “' ἀπὰ (γε) 1 πὶ ποῖ δίοηε, θεοάυδε 
τῆς Εδίποτ ἰβ ν ἢ πῆς ᾽ν. ΤῊ ρσεβεποα 
ΒΌΡΡΙΪε8 ἴῃς ἰδοῖς οὗ 411 οἴπεσγ σοπιρϑηυ. 
Ηε ννὰβ8 ἀδϑβείπεὰ ἴο ἴοβε ἴοσ ἃ {ἰπ|6ὲ ὅπ 6 
σοπδβοίουβποββ ὄνεη οὗ 1ῃϊ]5 ργεβεῆςθ, Μί. 
χχνὶϊ, 46.--- τ. 33. ταῦτα... κόσμον. 
ταῦτα επῦταςεβ ἴδε Ψ Ποῖα οἵ τῃς οοη- 
βοϊδίοσυ υἱϊεγαησεβ ἔγτοπι χίν. 1 οηννασάβ. 
Ηἰ58 αἷπὶ ἴπ υἱτοτίηρς ἴπεπὶ νν 88 “ τπαῖ ἴῃ 
ταὶ " (7. Ῥαυϊ υβὲ οὗ “ἴῃ ΟΠ σῖβε ἢ) “γε 
ΤΩΔΥῪ ἕανε ρεδος᾽". ἐν ἐμοί δηά ἐν τῷ 
κόσμῳ ἅτε [π6 ἔννο Βρῆδγαβ ἴῃ ΨΏΙΟΒ αἱ 
οὔς ἂπά ἴπ6 βᾶπ|6 ἴτης ἴῃε ἀϊβοὶρ!εβ 
Ἰῖνε, χνὶϊ. 15, Οοἱ, 11, 1 πὰ 5. 80 Ἰοπρ 88 
δον “ϑοάς ἰπ ΟΠ γίβε " δηά Ηἰβ ννογά8 
δδοάε ἴῃ τἰνεπλ, χν. 7, παν Ψψουά Πᾶνα 
Ῥεᾶςε, χίν. 22. 80 ἴοῃρ 85 ἔμεν ψεσγα ἴῃ 
πε τνοτὶὰ ΠῸῪ τνουϊά πᾶνε ἐτιυϊαιίοη, 
θλίψιν ἔχετε, “ἰπ τῇς Ψοτιϊὰ γε πᾶνε 
«τἰδυϊδτίοη ".--ἀλλὰ θαρσεῖτε, “ Ὀυὲ Ὀ6 
οἵ ροοὰ οουταρε᾽. Οὗ. θάρσει τέκνον, 
Με. ἰχ. 2, χίν. 27.-- ἐγὼ νενίκηκα τὸν 
κόσμον. νικᾷν οσοιιγθ ΟὨΪΥ πεῖς ἴῃ ἴδε 
αοβρεὶ, θυς ὑψεηίγ-ῖννο {{π|ὲ8 ἰπ πα 
7ομαπηΐης Ερίβιϊῖεβ δπὰ Αροσδίυρβε; 
ΟἿΪΥ ἴουγ εἰπηεβ ἰπ ἴῃς οἴπει Ν.Τ. νυτὶϊ- 
ἵπρβ} οἵ. ἐβρεοῖδ! νυ σ ]οῆπ ν. 4, 5. “1 
(επηρῃδιῖς) αν ονεγοοσηα ἴῃς νου] ά,᾽" 
δανες ρῥτονεὰά δὲ 118 τηοϑὲ ἀδηρδγοιβ 
8588418 σδῃ ὃς βυσοοββίιν ταβίβιεα ; δηὰ 
π᾿ πὲ γοῦ ἃγῈ βἤδγεγβ ἰπ ΠΊΥ νἱοίοσυ ; ἱπ 
τὴς γου 4180 ονεγἼοοσηα. 

ΟΗΆΑΡΤΕᾺ ΧΥΤ].---ὴῆν. 1-26. ΤΑ εἶος- 
ἐηρ' ῥγαγεν ψ ϑέετις [" {πῆ ϑωνερεὲ 
ϑαρεγάοξὶς,," (}ιγέγαει 5]. Ὗν. τ-5, τοϊἐΐ γε- 
Μνεμεθ ἐο Ηἱπιδεῖ; νν. ὅ-1το, τον Ηϊς 
ἀϊτοίῤ᾽ος; νν. 20-26, 707 αἷΐ τοῖο τλομία 
αὐίεγεσαγάς δεϊϊσυε οπ Ηἰἴνι.-τγεῖ. τὶ 
αὖτα ἐλάλησεν. .. καὶ ἐπῆρε. ΤῇΣ 

οοππεοιίοη οὗ ἐλάλησεν ννἱῖ! ἐπῆρε Ὀγ 
καί βῆονΒ ἴῃ δε ῥσγαγδσ ἐοἱ]οννεὰ ἱπὶ- 
τηεάϊδιεῖν ὑροη δα ἀΐδοουτβε, δηὰ ννδβ, 
τῃογοίοσθ, υἱιοσεά ἴῃ τῆς πεαγίηρ οἵ {86 
ἀϊδβοίρίεβι ἐπῆρε. . . οὐρανόν, ΞΟ Σ 
Οἤτσοη. χχί. 16. ἦρα τ. ὀφθ., ΡΞ. οχχί,Ι, 
δηὰ οχχὶϊ τ. Ετουι οὐρανόν ἴξ ςαπποῖ ὃς 
ἀπευεά τῆαξ {Πὰν Μέσα ἰῃ ἴδ6 οὔδη δἱἷγ. 
“ΦἘῸς ἀκβ Αὐρα ἀδβ Οεἰβίεβ 18 ἄεσ ἡτεὶες 
Ηἰπηπιεὶ ἀθεγα!!." Γῦςκε. “ὙὍΠε ἐγε οὗ 
Ος ΨῈΟ Ῥγδυβ ἰδ οὶ αἱΐ οεεαΞῖοιις ταϊβεᾶ 
τοννατὰ πεάνθη." Μεγεσ. Πάτερ, ἐλήλυ- 
θεν ἡ ὥρα, ““Ἑδϊπετ,᾽" τῆς 5ἰπιρίεβὲ δηὰ 
τηοβὲ ἱπεϊπχδίε ἔογπ οὗ δά άγεβϑβ, οὔ χὶ. 41, 
χίϊ. 22. “ὙὍΠε δοὺς [8 οοπις,᾽" ἱ.4., 86 
Βοὺγ ἀρροίἰηϊαὰ ἔοσ ἴῃς ρἱοσι ποβιίοη οὗ τε 
8οῃ ; ἡ ἰϊ. 4, χιϊ. 22. Τηδὲ (δ᾽8 Βοὺγ ἰς. 
τηεδηξ ἰ8 ϑΒῆοννῃ γῪ ἴπε ρει τίοη ψ ϊς ἢ 
[οϊϊοννβ : δόξασόν σον τὸν υἱόν, “ ρ]οτν 
Τῆν ὅοη "᾿. σον, ἰῃ ροβίκίοῃ οὗ ει ρῃϑβ15. 
ὙΠ15. ρ]ογίβοδιίοη επιρταοεὰ Ηἰβ ἀδδῖῃ, 
τεβυγγθοιίοη, πὰ βεββίοη δὲ αοάβ τῖσδε 
Βδηά, 48 δοογεάιιεὰ Μεάϊαίοτ, οἷ νἱῖ. 30, 
χίὶ, 16, 22. Βυϊ 1818 ρ]οτιποαιίοη 1561 
Βιδὰ δὴ οδ]εοῖ, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σε, “ τῃαὲ 
τῆς ὅοη πιῶ ρἱογ νυ Τῆεε". Τῇα 
Ἑδίῃεν ἰβ ρἱογτίβεά ὈγΥ Ὀεΐπρ κπονῃ ἴῃ 
Ηἰ8 ἴονε δηὰ Ποίϊπε88.---νεσ. 2. ΤῊΙϊ5 ἰ8 
τῆς οὐ͵εοῖ οὗ (Ησίβι᾽ δ πηδηϊεβεδεϊοη πὰ 
τεῖρῃ. Τηΐ8 ρ]οτί βοδίίοη οὐ τε ὅοη, 
ΨΜΠΙΟἢ 18 πονν ἱτητηϊπεηξ, ἰδ ἰπ δοςογάαπος 
ἢ τπ6 ρυγροβα οὗ ἔπε Ἑαῖδεσ ἴῃ ρίνὶ πε 
τῃε ὅοη ροῖνεσ ονδζ πηθη : καθὼς ἔδωκας 
αὐτῷ ἐξουσίαν. .. αἰώνιον. Οπὶν ὉῪ 
ΗΪ58 δείπρ ρἱοτίδεά οσουϊὰ τῃς ὅοη ρῖνα 
1Π|8 εἴεγηδὶ 116, ἀπὰ 50 δι δὶ τπς ςοπι- 
ταϊββίοα ἢ νῃῖο ἢ Ης ννᾶ8 απιγυδιεά. 
ἐξουσίαν ἔδωκας 5 ὀχρίαἰπεά ἰπ νεῖ. 27», 
δηὰ τῆς νεῖβεβ8 ργεοδάίϊηρσ: Μί. χὶ. 27: 
εν. ἰ. 2. πάσης σαρκὸς τερτεβεηῖῷ 

ἜΣ Ὁ, αεη. νἷ. 12, 18. χὶ. 6, εἴς.» 

δηὰ ἀεποιῖςεβ ἴπς πυτηδη τᾶς ἃ ροββεββε 
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δώσῃ ' αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 3. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ, ὁ ἵνα ἅ νἱ. 20 τεῆ. 
γινώσκωσί σε τὸν μόνον " ἀληθινὸν Θεὸν, καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν 
Χριστόν. 4. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς " τὸ ἔργον " ἐτελείωσα 2 ὃ 

δι ἾΒεββ. ΐ, 
᾿ Ηεῦ. 
Χ. 14 (Α) 
ςΡ.1 ον. 

δέδωκάς μοι δ ἵνα ποιήσω" κ. καὶ νῦν ἢ δόξασόν με σὺ, πάτερ, ' παρὰ ΩΝ 
σεαυτῷ, τῇ δόξῃ ἢ εἶχον ᾿ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. μῦθος 

ἔ Ρχον. ἴδ σ; δ. σφ. 
" ᾿ ΧΙΣ, 33. 
1 Ῥτον. νἱϊΐ. 24. Ῥα. ἰαΐ, 4 

1 Ἐος δωση ἀπά γινωσκωσι δβοπὶς τεδά δωσει ἀπά γινωσκουσι, Ὀαὶ σἱάδ δἰπιοοχ, 
Ονανι., Ὁ. τοῦ, απὰ ΚΝ. Η., ἀρρεπάϊχ, ρ. 5:71. 

3 τελειωσας ἴῃ ΑΒΟΙΠ 33 δἀοριεά Ὀγ Τα. ΤΊΝΝ.Η.Ε. 

οὗ ἃ [ταἱϊ, τειγεβιγαὶ εχίβέεπος, ἰδοκίηρ 
ζωὴν αἰώνιον. ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, 
τε πευΐετ, 8ἃ8 ἴῃ νὶ. 39, τεβοϊνεά ἱπῖο 
τῆς ἱπάϊνϊἀιιαῖβ ἴῃ αὐτοῖς ; ἀπὰ οη τῇς 
ποπηϊηδῖῖνε δυβοΐυϊθ, 8εὲ6 Βυϊζιπηδππ᾽ Β 
Ν.Τ. νάνι, 379; δῃὰ Κυρίε ἐπ ἰοε.--- 
γες. 3. αὕτη δέἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή ἵνα 
“ν΄. Ὁη ἵνα ἰη 1818 οοπϑίτυοσείοη, 566 
Βυτίοῃ, 213, ἀπά οὔ χν. 8; ὅτι ἰη 
ἰ. το ἰδ ποῖ φυΐϊε δαυΐϊναϊεπι. [Ιπ 
18. χχχνυΐϊ. 2Ὧο ἀοὰ ἰβ8 ἀεβίρτιιαϊεὰ ὁ 
Θεὸς μόνος, ἀπά ἱπ Εχοά. χχχίν. 6 
ἀληθινός; οἷ, 2 ΤΏΕ88. ἱ. το. Ηε ἰ5 πε 
ΟὨΪγ ἴσὰε αοἀ ἴῃ σοπίγαβι ἴο την παῖ 
ἃτε “ οδιεὰ σοάβ,᾽ 1 Οογ. νἱϊϊ. 5, 6. Βαϊ 
ε΄. εβρεοίδιν σ᾿ [Ομ ν. 20. 1 ψγν85 ὈῪ τηδκ- 
πᾳ Κποννῃ ἴο ἱδετὰ τηἰβ αοἁ, ἀπά τυ 
εἰοτί ἐγίης τπε Ἑδίπεσ, ἴπαι Ὁ γίβε “ ρᾶνε 
πε εἴοσπαὶ [πὸ ", ΤΗΣ [6 Ηδ ρμᾶνε 
ςοῃϑβἰβῖδά ἴῃ ἀπά ννα8 πηδϊπίδἰηθὰ ὉΥ (ἢϊ5 
Κπονϊεάρε, Βυϊῖ ἰο {δε Κπονϊεάρε οἵ 
τῆς Ἑδίπεγ, τῆς Κπονεάρε οὗ “ Ηἱπὶ 
Βοσα Τπου ἀϊάβὲ βεπά, [6808 ΟΠσίβὲ," 
νν88 πδοαββᾶγυ, ἱ. 18, χίν. 6. ΑΒ ἴῃ ἱ, 17, 
80 δετε, Ἰησοῦν Χριστόν ἰ5 (Π6 ἀουδ]ε 
Ὥδῖηε ΜΏΙΟὮ Ὀεσαπηα σοπηπιοη ἰη ΑΡΟΒ- 
τοῖϊς εἰπιὲ5, ἂἀπά ποὲ (1 Μεγεγ δηὰά 
οἴΒ ΕΓ) “δὴ δρρεϊ !δῖϊνε ργεάϊοδιθ," “6888 
88 ἴῆς Μεββίδῃ"". ὙΠεῖπογ }εβυβ᾽ πδτη- 
ἱπρ οἵ Ηἰπιβοὶῖ δ8 ἃ εἰὐἰγὰ ρέγβοπ σδῃ Ὀ6 
δοοουηίεά ἔογ ΌΥ ἴπε βοϊεγηηΐν οὗ ἴπ6 
οσςαβίοη (" ἀδγ τείεσι οπε Αεδειβιγὶ," 
1, ὕςκΚε), οὐ 8 το θ6 δβογυςἀ ἴὸ [οἤη, ἰ8 
ταυςῇ ἀεραϊεά, ΔΝ εβίοοιϊ βϑβεπιβ ᾿υϑ11Πεὰ 
ἴῃ βαγίηρ ἴδδὲ “τῆς υ86 οὐ τῇς ΠΆΠῚ6 
4 76βι8 Οἤγίβε᾽ ὈγΥ τῆε 1ογά ΗἰπιβεὶΓ δὲ 
118. εἰπιε ἰβ ἰπ τῇς Πίρῃεβε ἄερταα υἢ- 
ἸΚεῖγ. . .. 1τ|8 πὸ ἀεγοραιίοῃ ἔτοσῃ ἴῃς 
τευ πεδ88 οὐ ἴῃς τεσοσὰ ἴπᾶὶ 51. [ομπ 
88 ἴδ ρίνεη ρδγεηςπειῖίςδιγ, δπὰ ἴῃ 
ςοηνεπεοηεὶ ἰδηρυᾶρε (80 ἴο 5068), ἴπ 
βυϊϑίδηςς οὔ ννῆδί [Π6 [,οτά βαϊά δ ρστεδῖεγ 
Ἰεηρίη,"--Νοτ. 4. ἐγώσε... . ποιήσω. 
ΤῊΪΒ ἰβ ἃ [τεβῇ στουπὰ ἴος 86 ρειτοη οὗ 
γεσ, σ τεπενεὰ ἴῃ νοσ. 5: “ ρίοσ ν Του 
τοο ". Τῆς ρτουῃὰ ἰ8.“1 δᾶνε ρ᾽οτιβεά 
ΎῆοῈ οὐ ἴδ φαγί; δβανίπῷ ἢπίεμεά 
[Ρετέθο ον δοοοπιρ  ἰ8ῃεἃ, ο΄, τετέλεσται 

οὗ τῆς ογο88] 6 ψοσκ ψ ποῦ Του 
ξανεβῖ τὴε ἴο ἀο ᾽ν. Βαῖ ἰξ 8 ποῖ τῆ ἰάδα 
οἴτγειναγά (Πδἴ ἰβ ρσοπγίπθηϊ πεέγα, αἰ που ἢ 
1δαι ἰάδα 18 ἐουπά ἴῃ ῬΏΙ]. [. ὅ-ατ,; Η δῦ. 
ἰἰν ΟΟἼΣ ; ν. 4-ιοὸ; {πὸ ἱπχηχεάϊατε τπουσδι 
Παῖς 18 οὗ ἴῃς πδοθββδσυ ργορτεββ ὑν]οἢ 
1π6 Βοὺγ ἀεπιαπάςεά. ὙΠετγε σεπγχαϊπεὰ ἢ 
ἸοΏΡοΙ ΔΠΥ τεᾶβοη ἔος Ηἰΐβ8 σοπιϊπυδηςς 
οὐ δλσίῃ. Ηε ἀϊά ποῖ ἀεϑίγο, δῃηὰ ἀϊὰ ποῖ 
πεβᾶ, δὴν ῥτγοϊοηραϊίίοη οὗ 1 θεῖον. 
ΒεΥβΟ Ιαρ᾽’ 5 οδ]εοϊίοη (Ν.Τ. ὙΤΑεοὶ., . 
254) ἰ8β τπεγείοτε δββεΐίεββ, ἃ8 αἷβὸ ἰβ 
ατοιίαβ᾽ “ οδίθηίς, πο ἰπίφυυπὶ 56 Ρ6- 
ἴδγε ὅπ νεσ. 5. καὶ νῦν δόξασον... 
σοί. ΤὭε ρῥτγεοίβε οπαγαςῖεσ οὗ τῃς ρἱοσί- 
βοαϊίοη Ης Ἰοοῖίβ ἔος ἰ5 βεῖε ρτγεβεηϊεά, 
1: [5 παρὰ σεαντῷ, ἀπά ἰξ 15 ἃ τεϑιογαίίοῃ 
ἴο τπῸ βίογυ Ηδ μδὰ επ]ογεὰ πρὸ τοῦ τὸν 
κόσμον εἶναι. ΒΥ παρὰ σεαντῷ ἰΐ 15 
τεηάεγαά ἱτῃροββὶῦ]ε ἴὸ ἀπαεειἀπδυταρὰ 
σοί οἵ 8η “ 1468] ᾿" ρτε-Ἔχίβίςηςε ; δθοδιβα 
ἴπ6886 ἵἴψο δχργεββίοῃβ ἃγαὲ βεγε εαυΐνδ- 
Ἰεμῖβ, δπά Ομγίϑε σάπποῖ 6 βυρροβεά 
ἴο παν ργαγδὰ ἴοσ δὴ “ἰάδβαὶ "" ρίοσυ 
ΜῈ η Ηδ δϑικεά τπδὲ αοά ᾿νουἹὰ ρει ν 
Ηἰπὶ παρὰ σεαυτῷ. “ὝΒεῖε 5, οοη- 
ΒΘαΙΕΠΕΪγ, Πέτα, 88 ἴῃ νΐ. 62, νιϊϊ. 58, ἃ 
ςοπεϊπυ ιν οὗ δὲ οοπϑβοϊουβηδθβ οὗ ἴπ 
μιίϑιοτίοδὶ (ἢ χίβε νυ ἐπε ᾿νοροβ." ὙΠο- 
ἴυςκ. Οἡ [Πϊ8 νεῦβε Βευβοῆϊαρ γσεπιαγκβ 
([. 254): “ὙΠε Ρῥοββίδιν οὗ δυο ἃ 
Ῥοβίεἰοη ννὰβ8 ἤσβὲ οπ ὉΥ 685 [πσουρἢ 
ΗΙ5 16 απὰ ἀδαῖϊ οὐ εαγίῃ, 80 παῖ, ἴῃ 
Ῥοίης οἵ ἔδοϊ, ἰἰ ἔοσπιβ πα ἀϊνίπε τεννασὰ 
οὗ (δαὶ 16 δπὰ ἀβδίῃ ; ἢον τῆδη σουϊὰ 
Ηε Πᾶνε ροββεβϑβεὰ ἰξ γεαἐέερ Ὀεΐοσε 116 
Μο]ὰ νναϑ8 }" Βυῖ ἴδε τεργεβεηϊδιίοη 
Εἴνεη ὉΥ Ρδυΐ ἰῃ ΡὨΪ}. 11. 18. ορεη ἴο τ8 
βᾶσης οδ]εοιϊίοθ, Ογίδε 18 τεργεβξεπίδά 
88 Ἰεανίπρ ἃ ρίοσυ ΗςἜ οτὶ σί πδὶ!γ εηὐογεὰ 
δηὰ τεϊυτηίηρ ἴο ἴὰξ πε Ηἰβ ψγοσκ οα 
ἐδ 88 ἄοης δηὰ 88 ἴῃς σγεβυ] οὗ ἴπδὲ 
ΜοσΚ. ὙΠε Πυπιδηϊε Ῥγ)88 πονν ἴο βῆδγε 
ἰπ ἀπά ο Ὀς ἴῃ βοπῖὲ ὙΨὙΑΥ ἔδε ογρᾶῃ οὗ 
ἴπδὲ ἀϊνὶπε ρίογυ ; δπὰ τΠ18 ἷἱξ οουϊά ποῖ 
Ὁ6 ὑπ} ἴε μαά εεὴ ρεγέεοϊεά ὉΥ (Π6 
ἐχρεγίαπος οὗ ἃ δυτηδη 16. Μνεπάις 
(Τεαολίηρ οὗ ζέτης, ᾿ῖ. 160) 84γ8: “Αο- 
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6. ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὖς δέδωκάς ἷ μοι ἐκ 
τοῦ κόσμου " σοὶ ἦσαν, καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας - καὶ τὸν λόγον σου 
κ ΕΣ ὦ τέτηρήκασι. ἡ. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι, παρὰ 

πὸ σοῦ ἐστιν 3. 8. ὅτι τὰ ᾿ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς - καὶ 
᾿Αρῖννί 88, οὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς, ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ 

ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 9. ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ - οὗ 

περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι. 
αχίκ, 4. 10. καὶ τὰ ἐμὰ "᾿ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά καὶ δεδόξασμαι ἐν 

ἴ τ Βσγοῦ. 

1 Ἐοτ δεδωκας ἱπ ῬοΙἢ οσουστεποεβ ἰῃ νεῖ. 6 ἐδωκας ἰ5 τεδά ἴῃ ΦΑΒΌΚ. 

7 δέδωκεν [6 ἐουπὰ ἴῃ ΟΌΙ,, ἐδωκας 'η ΑΒ. 
ΑΒΟΣ. 

3 εἰσὶν ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ, 33. 

ςοτάϊηρ ἴο ἴδε πιοάε οἵ βρεεςοῇ δηά Ἷοῃ- 
ςεριίοη ργενδίεπὶ ἰπ τῆς Ν.Τ.., ἃ πεανεην 
δοοά, ἀπά 8ο αἷβδο ἃ εᾶνεηϊ νυ βίογυ, οδῃ 
ες οοποεῖϊνεά δηὰ βροκεη οὗ 88 εχί βιίπ 
ἢ αοά, ἀπά Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἃ Ρεζβοῃ, ποῖ 
Ὀεοδυβε 18 ΡῬεγβοῦ δίγεδάν Ὄχίβίβ, πὰ ἰ8 
ἰηνεϑβιεὰ ννἱξ ρίογυ, θὰ θεσαυδε ἔπ ρίοσν 
οἵ αοὰ [8 ἰπ βοπιε νυ ἀεροβίιε δηᾶ ρσε- 
βεγνεά ἔοσ τ 8 ρεζβοη ἴῃ πεᾶνεη". Τα 
Αββαρεβ, ποννενεγ, οὐ νης ἢς ἀερεπά8 
οτ [ἢ15 ῥγὶποίρὶς ἄο ποῖ βυδίαίη τ, ϑυςοῃ 
εχργαββίοῃβ 88 ἱ. 14, ἰΐ. σὰν ψνῃοἢ ἰπάϊςαῖς 
παι αἰτεδάν ννμῖἶε οα βαγίῃ ἃ ἀϊνὶπε 
Βίοτν νν88 τηδηϊξεβι ἰπ Ὁ τίβε, ἴῃ πῸ ἀε- 
ξτες σοηιγαάϊος Ὀυϊ ταῖμεῦ σοπῆτγτῃ δυο ἢ 
δίδι επιεπῖ8Β 48 [πε ῥτεβεηῖ. 

νν. δ-19ς. Ῥγαγεῦ ἦν ἐπε ἀἱϊ:- 
εἰῤίες.--- ες. 6. "ἔφαν ρωσά σον... 
κόσμον ες. 4 [ἰ8 τεβυμηεὰ δηά 
εχρίαἰϊπεᾶ. “1 πᾶνε ρμὶογτβεὰ Ὑπεα 
δηά ἢηίβῃεὰ τῆν ψοῦκ ὈῪ "παπμίξεξί- 
ἐπ," εἰς. Τὸ τηληιΐεβὲ ἴῃς πᾶπις 
Ποῖα πιδᾶηβ ἴο τῆᾶκα ἀοά κΚπονῇ 
45 τῇς ΠΟΙ πὰ Ἰονίηρ δίπετ. τῇδ 
μιδὰ θεδη δοσοπιρ δηθὰ ὃν ΟΠ γίϑὲ ποῖ ἱπ 
τῆς οδβὲ οὗ δἷἱ, Ὀυϊ οὗ ἴῆοβε ψῆοσμῃ τῆς 
Ἑαῖπες δαά ρίνεη Ηἰπὶ; οἷ. νὶ. 37-44. 
Ουὲ οὗ τς ννοτ]ὰ βοῖηε ψγεγε βεραγδιδὰ ὉῪ 
τῆς Εδίποσ ἀπά δἱἱοιιεὰ το Ὁ τγίβε ἃ8 Η18 
ἀϊδοῖρ!ε8. σοὶ ἧσαν, “᾿ΤΗϊπε {ΠΕΥ ννογα,"ἢ 
Ὀεΐοτα {πεν δεϊδοῃεὰ τπεπιδβεῖνεβ ἴο [6818 
1ΠπῸν αἰγεδάν βεϊοηρεά ἰο ἀαοὰ ἴπ ἃ 
Βροοὶδὶ βεῆβε; 88, Ζ.Ρ., Νδῖῃ. ἱ. 48.--- 
Ἡοϊιζπιαπη. καὶ τὸν λόγον σον τετ- 
ἡρήκασι, “πὰ {πεγ πᾶνε κερὶ ΤῊΥ 
νογᾷ,᾽" τῆς τενεϊδιίοη οὔ σοά δῖος ἢ α8 
φοπηε ἴο ἴῆετῃ ΤΠτου Ρἢ νδγίοιιβ σμδηπεῖβ ; 
πῃ σοπιγαϑὲ ἴο ἴμοβε πγεπιϊοπϑὰ ἴῃ ν, 38. 
--ν ες. 7. ΑΒ ἴδε τεβυῖὲ οὗ τπ|8 Κεερ- 
πᾷ οἵ (οὐδ ἐγυαϊῃ, νῦν ἔγνωκαν. .. 
ἐστιν, “ἸμεΥ πᾶνε πον" --ἰπ ργεβεπος 
οὗ 1τη1|8 ἤπαὶ τενεϊδιϊοη---“ Κποννη παῖ 
811 τπίηρ8 ψῃμδίβοενες ποὺ δαβὶ ρίνεη 

ἴῃ νες. 

[ἢ νεῖ, 8 δεδωκας ἴῃ ἐδ ],, ἐδωκας ἰπ 

τὴας δῖε ἔτοπὶ Τῆθς". Τῆς οδ͵εςι οὗ 
πε πιδηϊεϑιδιίου ἰπ ΟἸτίβεὲ μ85 Ὀεεα 
διιαίπεά : τῇς Εδίπει ἢδβ θεὲ βέξῃ ἴῃ 
δηᾷ ἐπτουρῃ Ηἰπι. ΑἹ] τπς υἰδάοτα ἀπά 
Ροννεσ οὗ Ο"σίβε ανε ὕεεη τεςορτιϊβεὰ δα 
ἔτοπι αοά.--- ἐσ. 8. ὅτι τὰ ῥήματα .. . 
ἀπέστειλας. ΤΕ τεδυῖ! δοπιενοά, νετ. 7, 
ΨΜΆ8Β ἄυς ἴο ἔπε ἤάε! εν οὗ τΠς πιεββεηρεσ, 
τὰ ῥήματα... κα αὐτοῖς, ἀπὰ το 
1ῃς τεσεριίνθηεββ οὗ ἴποβε ργερδγεᾶ Ὁ 
αοά, αὐτοὶ ἔλαβον, εἰς. ο΄, χνὶ. 30. ἐγώ 
«περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ Ηςε ἀεϑίγεβ 50] ΠῚ Π]Ὺ 
ἴο ςοχηπῖτ ἰο ἴῃς Εδίμεγ᾽ 8 Κεαρίηρ ἴποβα 
ΨΜῆὴῸ πᾶνε Ὀεϊϊενεά. Ηδ γγαγβ ἔοσ ἴῃ επὶ 
ἰῃ ἀϊβεϊποιίοη ἔγοση {πὸ ννυογ]ὰ, δπὰ ἔοσς ἰῃς 
Ρτεβεηὶ βεῖβ ἴῃς ννουἹά δϑίάβ, οὐ περὶ τοῦ 
κόσμον. ΤΠε ρει[εἰοπ8 πονν ργεβεπιεάᾶ 
ἃτε ΟὨΪ δρρ᾽ϊοδῦϊα ἴο ἀϊβεΐρ᾽εβ, ποῖ ἴο 
τῆς ψοτά. Μείδηςπιποη βαυβ: “ Νῖὰς 
δΒοτγοπάυπιὶ Ἰυάϊοίαπιὶ ΟἾτίϑιὶ ἄς τηυπάο, 
οὐπὶ περᾶὶ 86 Ογᾶζε ὕτοὸ τηυσηάο, ἀδπιπδῖ- 
4ᾳὺς αυϊοαυϊὰ ε8ὶ πιυπάϊ, αυδηπιυπινῖβ 
δρεοίοβιιπι ". Βυῖ 1υἴδποῖ πιοῦα ᾿υ 51} 
ΒΆΥΒ: “ΤῸ Ρῥγδγ ἴογ ἴῆς ννογὶ ἃ, δαπὰ ποῖ 
ἴο ῥγᾶν ἴογ τῇς ψογὶ ἃ, τηυβὲ βοΐ ὃς τὶσῆς 
δηὰ ροοά, Ἐοτγ βοοῆ δῆεσς Ηδ βδὺ8 Η πὶ- 
δε]: " Νεϊξπεσ ῥγδγ 1 ἔοσς ἔποβε δίοπε, δυὲ 
ἴος {{1ὲπ| αἷϑο ψ]ο 30.411 Ὀεϊΐενε ου πιὰ." 
Ης ρτγαγοὰ ἴοο ἴος Ηἰβ Ἵγυοίβεγβ, [,Κ- 
χχί!, 34. Ηἰβ τεάβοη ἴογ ρσγαγΐῃρ ἔοι 
ἴῆοβε ψῆο πᾶνε τεςείνεά Ηἰπὶ ἰ8 ὅτι σοί 
εἰσι, “Ὀεσδι8ε [ΠΟΥ ἅτε Τῆΐης ᾽ν. Οοά δ 
ἱπῖεγαεβὲ ἰπ {Ππὲπὶ δπὰ ψνοσκ ὑροη ἴπεπὶ 
πᾶνε αἰγεδὰν Ὀεεη πιδηϊεβιεὰ, δπὰ ἃσα 
τῆς Ῥγοπιῖβε οἵ Ηἰβ υγίῆες ορεγαδίοῃ.--- 
γες. ἴον καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ 
τὰ σὰ ἐμά, ἐπε σοτηπιυπίγ οὗ Ρτορετὶν 
δηὰ ιπογοίοσς οὗ ἱπίοσεδε ἰ8β υπ]ϊητεᾶ, 
Δρβοίυϊς; εχίεηάϊηρ ποῖ οἠϊν ἴοὸ {δε 
Ῥεγβοπβ οὗ ἴῃς ἀϊΐδβειρὶεβ, δυϊ ἴὸ 411 ἐπδὲ 
ΟὨτίβε Π88 βροκεη δηὰ ἄοῃηε οἡ δϑσίῃ. 
καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς, “πὰ 1 πανα 
Ὀεεη ρἰοτδεά ἱπ ἐπ οπι,᾽" ἐ.Ζ., ἐπ τῆς ἀ19- 
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αὐτοῖς. 11. καὶ οὐκ ἔτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ. Ἰοιμιχαίν. 
εἰσὶ, καὶ ἐγὼ πρός σε ἔρχομαι. πάτερ " ἅγιε, " τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ. αν, ν. 

τῷ ὀνόματί σου, οὖς ' δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς. οΣϑς 
12. ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ “ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ « Ῥεὸν. χίχ. 
ὀνόματί σου " 
ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ "υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. ἱς. 

οὖς ὃ δέδωκάς μοι " ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν χα ΕΝ 
6. τ Ῥεῖ, 

13. νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα Ἢ 5: 1. 

ἔχωσι "τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. 
. 4 

14. ἐγὼ Τεῖι, τ 

δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτοὺς, ὅτι οὐκ « ἦν. τ. 
εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὖκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 

τ εν. εἰ, 
15. οὖκ 1ο; ἀπό 

ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃςᾳ αὐτοὺς ἐκ “πον, 

λουᾳ Ὠ5 δηά ἃ ἔδεννγ οὐυτγδῖνοβ; ο ἰη ὈΡΧΟῸ δπά ἃ ἔενν ουγείνοβ ;; ω ἱπ ΑΒΟΙ,, 
εἰς., ϑγισ. Τῃεῦ. Αττ. ΤῊ ΤῊΝ. ΗΕ. 

3 Οπγῖξ ἐν τω κοσμω ν᾿ Ὁ ΒΟΡΌΙ,. 
5 τεδὰ δεσζε αἷϑδο ὉῪ ΒΟ", αηὰ και ἰηδβεσίεά Ὀείοτε εφυλαξα. 

εἰρ!ε8. [Ἃἢ ἐδεπὶ ἰξ δά θεδη πιδηϊεβεά 
τῆδι ΟΠ γίβε ννᾶ8 ἴῃ6 πιεβδεηρεὶ οἱ ἀοὲ 
δηὰ δὰ τῆς 'νοτάβ οὗ εἰεγπαὶ 11ξπ.---ν ἐσ. 
αι. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ. Τῇε 
οἰσουπχβίδποεβ πεοαβδιϊδίίηρ ἴἢ6 Ῥγαγθσ 
δῖε πον δίδϊεά. [|[6βϑ8 18 πο ἰοῆρε ἴῃ 
πε ψοτὶά, αἰγεαάγ Ης 888 δὰ ἔδγεννεὶ! ἴὸ 
ἀπ, θα τῆς ἀϊβοὶρ᾽εβ τεπηδίη ἴῃ ἰϊ, ἐχροβεά 
νους Ηἰβ δοουβίοπηεά σουηβεὶ ἂπὰ 
ἀείεπος. πάτερ ἅγιε, “Ηοὶν Βδίπετ"; 
τηἷθ υπΐφυς ἀεβίρπαιΐοη ἰ8 βυρρεβιεά 
ΡΥ τὰς Ὀἰνίης δεισίδυξε νος νου]ά 
παῖυγα!ν αββογὶ ἰἴβεῖ ἢ ἴῃ ἀείεπάϊπρ ἔσοσπὶ 
τῆς νψνοσ Δ᾽ 8 σοτγυριίοηβ ἴπο8ε Ψ 0 ετα 
εχροβεὰ ἴο {πεῆ]. σὸν αὐτοὺς ἐν 
τῷ ὀνόματί σου ὦ δέδωκάς μοι, ““ Ρῖε. 
βεῦνε ἴπεπι ἴῃ [ἴπε Κπον]εάρε οὔ ΤῊΥ 
πᾶπις, νοι Ἴμου ράνεδβὶ πις᾿", ἰ5 
δἰιγαςιεὰ ἱπίο ἀδίίνε Ὁγ ὀνόματι. 718 
Μ8 ἴπε [υπάἀλπλεπίδὶ! ρεϊτίοη, ΤΠς 
τεϊεπιίοη οἵ {πε Κπον]εᾶρε ννϊοἢ ΟἾσίβὲ 
μδά ἱπιρασίεἃ ἴἰο {πεπὶ οὗ {πε Εδίπει 
νοιυ!ὰ εἴεος ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς. 
νους Παγπιοην δπιοιρ {ἰεγηβεῖναϑ, 
80 τῃδῖ ἴΠῈῪ βδῃουϊὰ εχίβι 88 ἃ πηδηϊίεϑι 
υηἰτν ἀϊβετγεηείδιεά ἔτοπ τῆς ννοτ! ὰ, τῃ εἰν 
τἱη688 ψουὰ ἔα]; χν. 8, 12. καθὼς 
ἡμεῖς ἰ5 ἐχρΙαϊπεὰ Ὁγ χν. 9, 1ο.--- ἐσ. 12. 
ΊΠἢς ρῥτγοϊδοιίοη πονν δϑκεὰά δὰ ὕεεη 
αἰογάβα ὃν Οἤγίβεὲ 80 ἰοὴρ 485 Ηδ ν"88 
ψ ἢ τῆς ἀϊδοίρ᾽εβ. ὅτε ἥμην μετ᾽ αὐτῶν, 
ἐγὼ ἐτήρουν... “ΨΒεη 1 ΨΔ85 ΜΓ 
πεπὶ, 1 Κερὶ μετ ἰπ ΤΥ παπῖα νν ῃἰο ἢ 
ΎΒου παϑὲ ρίνεη πιὸ: δηά 1 ρσυδτάεά 
τδεπι, ἀπὰ ποῖ οης οὗ ἴπεπὶ ρετίβῃεά, δυϊ 
ἴῃς βοη οὗ ρετάϊείοη, ἔπαὲ τῆς ϑογίριυγα 
ταῖσι 6 {]611εὰ". Οηἡ τῆς ἀεῖδι} οὗἁ 
εἀυοδῖῖνε οατε βρεῶΐ οἡ ἴδε ἐϊβοί ρίεϑ, 
δηὰ οονετεὰ ὃν ἐτήρουν, δεε Βετηαγά, 

Οεμπέναὶ Τεαςλίτρ, Ὁ. 370. ὃ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, ο΄ 2 1Πε535. 1]. 3, ἴῃ δοςοτγά- 
ἃπος ἢ τῆς υδυ8] ΗἩεῦτενν ἀβᾶρε, [ΠῈΣ 
Ῥετῖβοῃ ἰάδςπιβεά ντἢ ρεγάϊείοη, οἱ οβεὶν 
αϑβεοοϊαιϊεά ν[ ἰτ. ΟἹ 15. ἱν1]. 4; χχχῖν. 2; 
Μι. χχιϊ. 5. Εδρπεὶ φυοίε8 ἔγοσῃ ΗἩδγοά- 
οἵυϑ, νἱϊ!., ὕβριος νἱόν, νυν της τεπιατκ, 
“Ὧες Αἀτγδοοίβ Ῥίδης ἱσποῖυβ εδὲ μῖς ἰἷο- 
υεπάϊ πιοάπ8᾽. ὙΤδς ϑοτίριυτε τεξετσεὰ 
ἴο ἰ8 Ρ8. χὶΐ. το, 88 ἴῃ χὶ τὶ, 18. --ν τ. 13. 
Α8 Ης Ηἰϊπιβεῖ ροεὲβ ἴο με Βδίδεγ, Ης 
αἴτετβ {Π|8 ρεξοη δἱουὰ, δηὰ ννῃ]]ς γε 
ψ ἢ τῆς ἀϊδοὶρ!εθ---ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ 
κόσμῳ --ἰῃδὶ ἴπεν τπαὶρῃξ τεσορηΐβε ἴπᾶὶ 
τε ροννεῦ οὗ ἀοὰ νγ8β εηρδρεὰ ἔοσγ τῃπεὶγ 
ΡῬτοϊεοτίοη, δηὰ πιρδς τπυ5 Πᾶνε τερεδιεὰ 
δηὰ ρεγίεοϊεὰ ἴῃ {πεπιβεῖνεϑ ἴῃ Βδπ]ς ἸΟΥ̓ 
νὴ πο ῃ ΟΠσῖβε μδὰ ὀνεσἼοοηα 411 τπ 6 
{τ|4}9 δπὰ ἔεατβ οἵ 16. ΟἿ χν. 1ἱὶ, χνῖ. 
24.--Ν εν. 14. ἐγὼ δέδωκα... κόσμον. 
Αἀάϊιίοπδὶ τεάβοη ἔοσ βοϊἰοἰεπρ ἰπ δα] να ἢ 
οἵ ἴῃς ἀϊβεῖρ!εβ. τῆς ρῥγοϊδοξίοη οἵ {πε 
Ἐδίμεσ σοηβιβίβ ἴπ 1Ππ|5, ἴηδὲ τῆς ννοτὶά 
μιδῖεβ {πὸπὶ θεοδυβα ἔπε πᾶνε ταςοεϊνεά 
τῆς γτενεϊδιίοη οὗ αοά ἴῃ ΟἾτίβι, απὰ γα 
{πεσε ὺν βεραγαϊεὰ ἔσοπι ἴῃς ννοτ] δ8 τμδὶς 
Τδλομεσ τνᾶ8 ποῖ οὗ ἴδε ννοτϊά. ΟἿ νες. 
θ6.-ῖνεσ. 15. Τῆς βἰπιρίεβδι Ἔβοᾶρε σοῦ 
τπ6 δῆροσ οὗ ἴῃς νοι] νν8β γεπῖονδὶ ἔγοσῃ 
ἰ θυ ἴο τς ἩφυΜουὰ ποῖ δϑ: οὐκ 
ρωτῶ ἵνα ς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμον. 
ΤΠεὲγ Βαά ἃ ἀρ θν ἴο ἀο ννῆϊο ἢ ἰραμὰ τα 
1πδὶ {πεν βῃου!ὰ θὲ ἰπ τῆς ννογ ἃ, 11 8180 
ἱηνοϊνεά ἴῃς Φ]ΕἸπιεηὶ οἵ τῆς ρειείοη, ἵνα 
τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ι,υἵδετ, 
Οαϊνίη, εἴς,, ἴᾶκε πονηροῦ 848 πουίεῖ; 
τεοθηΐ ἱπίεσργείεσβ ἴῃ ρεπογαὶ σοπδίάεσ ἰξ 
ἴο δ6 τηδβου! πα, “ ἔτοπι ἴῃς εν] οπς,᾽" δ 
ἴῃ τα ]ομη ἴΐ, 13, ἵν, 4, ν. 18; ο΄, Μὶ, νἱι 
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τοῦ πονηροῦ. 

χὶν. 4. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΥῚΣ, 

16. ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶ, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ 
κόσμου οὐκ εἰμί. 17. " ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου 1 - ὁ λόγος 

18. καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, 
κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον 19. καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ 

γα Ἐεάτ. ἐ. ΄ ἁγιάζω ἐμαυτὸν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 20. 
5 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων Ὦ 

1 σον οπρίτεὰ ἴῃ ΚΑ ΒΟΡὈ, ἰξ. νυἱᾳ. 

13. “ΠΕ εν] οὔθ᾽" 48 ἴπε ρῥγίπες οὗ 
ε}8. νοι δπὰ ““ἃ τηυγάδγεγ ἑγοπὶ {πε 
ϑερίπηΐηρ ᾽ (νἱϊ. 44) ννὰ8 ἴῃς ἱπβιϊραῖοσς 
οἵ ρεγβεουκτίοη,---ν ἐγ. 16. Ἐοσ τηρεῖν ἐκ 
8Βες Εδν. {ϊϊ, το. ὙΠε γεάβοη οὗ δε ννοσ Δ 8 
Βαϊτεά δπηά ρμειββουϊίοῃ 15 ρίνθη μεῖς, 88 
ἴῃ χν. 19, ἐκ τοῦ κόσμον... “ὙΠΕΥ ἀο 
ποῖ Ῥεϊοπρ ἴο τπ6 ννοι]ὰ, ἃ81 8πὶ ουξ οὗ 
1τῃ6 νοσὶὰ." πε, 17. Βὺε Ὀεβιά65 118 
περϑίῖνα αυδιβοαίίοη ἴοσγ τεργαβεπεπρ 
ΟὨτίβε, {ΠΟῪ τλσϑὲ ΡΟβ8688 4150 ἃ ροϑβίεἷνε 
εαυϊρτηεηῖ, ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ 
σον. ““Οοηδεογαῖε ἴΠεπῈ Ὁγ τδῪ ττυῖῃ.᾽" 
ἁγιάζω ἰβΒ ἴο τεπάετ βδοτζεά, ἴο βεῖ ἀρατὲ 
ἴτοπη γγοίδης ὑ868; 48 ἰῇ Εχοΐά. χί σ, 
ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον ; Εχοά. χχ, 
8, ἂγ. ἡμέραν ; Εχοά. χχνϊ!. 37, ἁγιάσεις 
αὐτοῦς ἵνα ἱερατεύωσί μοι ; Μί. χχιϊ!. 17; 
Ηδ6. ἰχ. 13. [πχ. 36 ἰξ ἰδ υδεά οὗὨ τἰϊ6 
ἘδιΠοτ᾿Β βοιτίηρ ἀραγὶ οὗ (Ὁ γίβε το Ηἰβ 
τηϊββίοωῃ Ηδετζε ἰϊ [5 β᾽ πΠΠασῖγ υϑεὰ οὗ τῆς 
βειτίηρ ἀρατγὶ ογσ σοηβεογαϊίοῃ οὗ ἴδε ἀϊ8- 
ςἰρ]ε8. δ8 Οἢγίβι᾿ β τεργεβεηϊδιίίνεβ Μενοτ 
ἰποϊαάεβ ἐπεὶς “ εαυΐϊρτπεης υντῃ Ὀϊνὶπα 
ΜΠ πιϊπδείοη, ροννεσ, οουταρα, ᾿ογίπ 6588, 
Ἰονε, ἰῃβρίγαϊιοη, εἴς, ἔοσ {πεῖγ οβῆςϊδὶ 
δοιϊνίεν ", ΥὙΝ εἰβιεῖπ᾽ Β ἀεβηϊίοη ἰδ ροοά ; 
“ ϑαποιίίβοατε δδῖ αδἰΐαιιαπὶ αἰΐρετε δὰ 
ςεγίυπι πλυπι8 οὈδυπάτπ), δυπιηια Ργᾶθ- 
Ῥάᾶγατε δῖᾳυς ἰδοπευγὰ γεάάεγε ἡ... “Τῆς 
{τυ ἢ,᾽" 85 ἴῃς εἰεπιεηῖ ἴῃ ἢ ἰοἢ πεν πονν 
Ἰίνεά, ννᾶ8 ἴο Ὀ6 ἴῃς οἰῆοίεπε ἰηϑιγιπιεηΐϊ 
οὗ τῃεὶς ςοηδβεοτγαιίοη, οὐ χὶν. τό, χνί, 
7:13; ῖῃς ττυῖϊῃ βρεοβοδῖν νϊσἢ Ὀε- 
οατὴς ἐπεῖτβ ᾿πγουρῃ τε τανεϊδείοπ οὗ 
1η6 Ἑδίμοτ, ὁ λόγος ὃ σὸς ἀλήθειά ἐστι, 
“(τς νοτὰ ψῆῃϊςἢ ἰ8 ΤὨΐης," νδσ. 14, Ὀυϊ 
δεγε ἐπιρῃδείοα ιν ἀϊβεϊ προ βῃεά 848. Ὀεΐηρ 
ες ννογά οἵ τῆς Ἐδίπεγ δπά πο οἰδεσ. 
Τῇηε δγιῖςϊς 8 αῦβεπὲ θείογε ἀλήθεια, 48 ἴῃ 
ἶν. 24, δεσαιιδε ἀλήθ. ἰβ αὐδίταςῖ, “ΤῊΥ 
τνογὰ ἴ8.᾽" ποῖ ΟἹἹῪ ὁ ἔγὰς ὁ Ῥυξ “τυ }.",,-- 
ψεῖ. 18. καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας. .. 
“Α58 ΤὭου ἀἰάδι βεπὰ πηε ἱπίο ἴῃς νψνογὶά, 
Ι αἷδο βεπὲ τῆεπὶ ἱπίο ἴῃς νοι]ά. ᾽"᾽ 
καθὼς δέεεπ|8 ἰοὺ ἱπιρῖὶγν “ἷπ Ρτο- 
βοουκίοη οΥὗἨἁ ἁἴΠ6 βᾶπὶὲ ρυγροβὲ ἂπὰ 
τηετείοσα "ἢ δἰ πη ]ασ ἐαυϊρηλεης᾽᾽, εἰς 
τὸν κόσμον ἰ8 ποῖ οζἶίοβα, θυΐ βυρρεβῖβ 
παῖ δ8 ΟΠ γίβε'β ργθβεποθ ἴῃ ἴῃ ψοσὶ 

3 πιστενοντων ἰπ ΦΑΒΟΏΌ. 

ὙγᾺ8 ΠΕΟΟΒΒΘΓΥ ἴοσ ἴῆς [1] πιεπὲ οὗ αοά᾽ 5 
Ῥύγροβα, 80 ἴῃς βρἤῆεγε οὗ τῆς ἀϊβεί ρίεϑ᾽ 
ΜΟΣΚ ἰ8 αἶβδο “ βε νοὶ," οὐ ν. 15. 
ἀπέστειλα, δοτίδι, ἰξεοδιιϑε δἰγεδάν ΠΟΥ 
δά βεγνεὰ 248 δροβξίίεβ, βε6 ἷν. 38 δηά 
Μασκ ι1ϊ, 14.-ννεῖ. το. ὙὍῆδ οσζονηίηρ 
Οἶεα ἴ5 ἴπδὲ ἰξ τναβ ἴοσ τἷβ δεπὰ, [πεῖς σοη- 
βεογαιίοη, [|6ϑὺ8 σοηβεογαίεά Ηϊπιβεϊῖ: 
καὶ ὑπὲρ αὐτῶν, ““δηὰ ἰπ τπεῖς ῬεΠ 41, 
παῖ ἴΠεῪ πᾶν ὃς ςοηπδεοσζαῖεά ἰπ ἐσαῖῃ, 
ἄο 1 οοπβεοταῖς τυ βεῖ τ", “᾿Αγιάζω ἰῃ 
τῆς ργεβϑεηΐ ἢ ὑπέρ οσαη Οηΐγ 6 υπάετ- 
βιίοοά οὗ Οἢγίβι᾽ 5 βε! -οοπβεοσγαϊίοη ἴὸ Ηἰ8 
βϑοιι οἰ] ἀβδι ἢ." Τβοίυςϊκ, ἐγὼ ἑκουσίως 
θυσιάζω ἐμαυτόν, ΕπΕΠγπλί5; 50 Μεγεσ, 
Κεγποὶάβ δπὰ οἴπεῖβ. Τηΐβ ποννενεσ ἰ8 
πςδά Ἐβϑῖν ἴὸ ᾿ἰπηῖ [ἢ τεΐεγεπος δηὰ ἴὸ 
ἱπιγοάυςε Δη ἰάθα βοπιεννῃδὲ δ᾽ίθη τὸ [ἢ 5 
οοπίεχὶ δηά ἴο χ. 36. Οαϊνίῃ ἰ5 τἰρῃῖ: 
ΚῬοστο βαποι βοδίίο ἤδθς αιδπινὶβ δὰ 
τοῖδπλ ΟἾγίβεὶ νἱϊδση ροτιίηθδε, ἴῃ βδςτὶ- 
Βοεῖο ἰάπλδῦ πηογιῖβ 6}}}8 τηᾶχί πη 1Ἰυβιτὶ5 
δῖ. ἵνα ..... ΤΕ οὐ]εοὶ οὗ Οἢγίςι 8 
ςοπβεογδιίίοῃ ἴο Ηἰβ ννογὶς νγῶβ [ῃ6 βενεῖ- 
δῃςς οἵ Ηἰ5 ἀϊβοίρ!ε8 ἴσοπῃ ἴς ννοσ[ ἃ δπά 
τῃεὶς ἱπβρίγαϊίοπ ἢ ἐμ 6 βαπηα βρίτις οὗ 
δε βαογιῆος δηὰ ἀενοϊεάποββ ἴο βδοιεά 
υ568. ἐν ἀλήθειᾳ, υπδετβιοοὰ ὃν τῇς 
ατεεῖκ σοπιπιεπίδιοβ 88 “ τεδὶ ᾽" ἴπ ςοῦ- 
τταϑί ἴὸ ννῃδῖ 8 βυπιροῖϊς, ο,. ἦν. 23. Τπὰ5 
ἙΕυϊῃγπιίυβ, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσι τεθυμένοι 
ἐν ἀληθινῇ θυσίᾳ, ἡ γὰρ νομικὴ θυσία 
τύπος ἦν, οὐκ ἀλήθεια. “Ὀἰδοοτηῖϊ! ἃ 
βδηςοι βοδιϊοπίριβ ἰερ᾽β." Μεῖδπομπίβοι. 
δ πη] τὶν αοάει. Μεγοσ τεπάδσβ " ἔγαϊγ ἡ 
πὰ τοπιδγκβ: “4.5 οςοηιἰγδϑιεὰ νυ ἢ ἀνε ΓΥ 
οἴϊες ἁγιότης ἰπ ΠυπΊδη τεϊδιίοπβ, ἴπδξ 
ψτοῦρῃς τῆγουρῃ τπῃ6 Ῥαγαςϊεῖς ἰβ ἴπ 6 
ἐγμε ςοῃβεςσαίίοη ", Βυῖ ἰ8 ἰὲ ροβϑίδίε ἴο 
περίεςε ἐς τεΐεγεπος ἰο ἀληθείᾳ, νετ. 17 ὃ 
Α8 1υὔοκα ροίϊηίβ οαῖ, Ἰομη (3 [οδη 3, 4) 
ἄοεϑ ποὶ αἰννδυβ ἀϊβιί συ δεΐνεθη 
ἀλήθεια ἀπά ἡ ἔλχθεια, ΤΒε οδ͵εςι οὗ 
ΟἸὨσίβι᾽'Β σοπββογαιίίοῃυ τν8 ἴο ὑτίπρ ἴῃς 
ἀτα ἢ Ὁγ δπὰ ἴῃ Ὡς τῆς ἀϊδοὶρ!ε5 αλὶρσῃς 
ὃ οοηπβεοταίεά. 

γν. 2ο.26. Ῥγανεν γ0γ ὑμέμγε δεϊίεσενς, 
--νες. 2ο. Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ 
μόνον... ΤἼε σοπβεογδέϊοη οὗ τῆς ἀϊ8- 
εοἰρίεβ δηὰ Ηἰΐ8 βεηάϊπρ ἴῃ6πὶ ἔστι πδῖα. 



16---τ6. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 84ςς 

διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ" 21. ἵνα πάντες ἕν ὦσι’ καθὼς σὺ, 
πάτερ,ϊ ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν σοὶ, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἕν 5 ὦσιν - ἵνα 
ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλαφ. 22. καὶ ἐγὼ ἥ τὴν δόξαν σα τῳ 

ἣν, δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς " ἕν ἐσμεν “ χχίϊ. 20. 
23. ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοὶ, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ Σ Σδα χὶν 

ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς, 
καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 

1. 

Υ πρὸ ΟἿΪΥ͂ 
24. Πάτερ, οὖς 4 δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα μετα αδά 

ἃ. ἱ. 4. 
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, κἀκεῖνοι ὦσι μετ᾽ ἐμοῦ " ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν τ δεν, 

20; ἀπὸ 
ἐμὴν, ἣν ἔδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με "πρὸ καταβολῆς κόσμου. κενει 

’ , ᾿ εἶπιεβ. 
25. Πάτερ " ϑίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ ε Ἧς ουὶγ 

οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας " 26. καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ πάτερ, δαὶ 
ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω: ἵνα ἡ ἀγάπη, ἣν ἠγάπησάς με, ἐν αὐτοῖς ἔοι, 

ον. χνι. ἦ» κἀγὼ ἐν αὐτοῖς." 

Δ πατερ ἴῃ ΜΑΟΙ, ; πατηρ ἴῃ ΒΏ. 

3 πατὴρ ἰπ ΑΒ, πατερ ΟΠΌΙ,.. 80 ἴῃ νεῖ. 25. 

ΤΑΙ βυρρεβίβ ἴῃς δηϊλγρεσιεπὶ οὗ ἴδε 
Οδυσοῦ δηὰ οὗ Ηἰβ Ἵδζγε.---  εσ. 2:. Εοσ 
τῆοβε ψνῆο τπγουρἢ {πεὶγ ῥγεδοπίηρ θ6- 
Ἰενε οὐ Ηἰπὶ Ης ὑγδγβ πὶ ΠΕ τᾶν ὃς 
οὔθ. Ναδῖἴυγα!!ν ἰδ6 εχιεηβίοη οὗ (ἢς 
ΟΒυτοῦ ἱπλροτ δ 118 ἀπίίγ, ἰῃς ἐνότης τοῦ 
πνεύματος, ΕΡΏ. ἱν. 3. “ΤὨΐ8 ὙΠ: ἰ8 ἰη- 
Βηϊτοῖγ πιοσὲ ἴδῃ πιοσα ὑπδηϊπλ ν, βίποα 
ἰξ τεϑὲβ ὑροῦ υπὶγ οἵ 58ρίτὶ: ἀπά [{{π.᾿᾿ 
Ὑδοΐυοκ. Τὶ υπιῖν οἵ 411 Βε] θνεσβ πᾶβ 
.18 164] ἴῃ τῆς απἰτν οὔτῃς Εδίποτ δηὰ ἴδε 
ϑοη: καθὼς σὺ, πάτερ κ. τ΄ λ., ἀπά ποῖ 
Οπὶν ἰΐ8 ἰάεδὶ Ῥὰξ [15 υπίγίπρ ρτίποὶρὶς 
δηὰ εἰεγηεηῖ, ἐν ἡμῖν. ΤῊΪΒ ὑπηγ οἵ 811} 
θεΐϊενειβ ἰβ ἴοὸ τεβϑυϊὲ ἴθ πε υπίνεγβδὶ 
ΒΕ Ιεῦ ἴῃ ΟἾγβιβ τηϊββίοη, ἵνα ὁ κόσμος 
.... ἀπέστειλας.-- Κεῖ. 22. ΤΠαὶ ἴδ6 
αηϊν οὗὨ Ὀεϊΐενεῖβ ἰπ της Ἐδίμεσ δπὰ τῃ6 
ϑοη πηῖρῃς Ὀς ρεγίεος, 1 ν 85 ἡεεάξι] τη δὲ 
Ἔνδη {πὸ σίου νοι ΟΠ τῖβὲ ροββεββεά ὉῪ 
ἴδε Ἑδίπεγ Εἶπ (νεσ. 5) βΒῃου!ὰ Ὀς ρίνεῃ 
ἴο Ηἰβ ρεορἷίς. ὙὍὴῆε ρεγίεος ἴθηβε ἴ8 
υδεά, Ρεοαυδβε ἴῃς γῆ δά αἰγεδάυν βεθῃ 
ἀειϊετηηίπεά. ὙΤΠς παῖυγε οὗ με ρίογυ 
ΒΡΟΚεη οὗ 8 ἱπίεγρσεϊεὰ Ὀοϊῇ ὉΥν νέσ. 5 
δἃηὰ ὈΥ νεῖ. 24. ἴξ οουἱά ποῖ Ὅς σοτη- 
Ρ᾽εῖειν δὰ δοῖυδ!ν δεβίονεά ἀπε] {πὰ 
Βοῖμε ἰμάϊςαιεὰ ἱπ νεσ. 24 ννγ88 τεδοῃεά.-- 

εἰ. 23. ἵνα ὦσιν ἕν οὗ νεῖ. 22 ῬεΕςρΟΠΊ68 
ἴῃ νεῖ. 23 ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, 
“1ῃαϊ ἴΠΕῪ πᾶν δὲ ρεγίεςιεα ἱπῖο οπε "". 
ΤΟΥ ἅτε ρεγίεοιεά Ὀν Ὀεὶπρ ψτουρῃῖ ἴὸ 
ἃ Ὀϊνίπα υπῖῖγ. Τῆς ψοτκ οὗ ΟΠ σῖβὲ 18 
ΘοοοιηρΙ ἰβμῃεὰ ψεη τηδη ἃστε οὔς ὈΥῪ 
ΟἸγίβι ἀννε! Πἶηρ ἴῃ μετα. αοά 18 ἴῃ Ηΐπι, 
Ἡς ἰ8 ἱπ δδοῦ δείϊενεγ, απ τυ ἃ ἴσὰς 
ἀπά Ηη8] υπίεν ἰβ ἔογπιεά, Οοπὸε γϑβυ]ὲ ἰβ 
ἴΠ6 σοηνίοτίοη ντουρῶς ἱπ ἴῃς ψνοτ]ά, ὅτι 
σύ με ἀπέστειλας... ἠγάπησας. ΤὮς 

4. 

3 ἐν οπιίἰεἃ ἴῃ ΒΟ" Ὦ, τεδὰ ἰπ ΜΑΟΣΙ,. 

φους ἰπ ΑΟΙ, [ἰξ. ; ο ἰη ΜΝ ΒΌ. 

ταϊββίου οὔ Οἢγῖβε ἀπά 8. γεβυ}ῖ8β ὑσονα 
ποῖ οηἷν ἴῃς Εδίμοτ᾽β ἷονες οὗ τε ὅϑοη 
Ῥυῖ Ηἰ5 Ιονε ἔοσ γηδῃ.--- εσ. 24. Πάτερ, 
ὃ δέδωκάς μοι, “δε ψὨϊοῆ Τῆου Παβὲ 
ἵνεη πηε," ἐνε., ἴπε οοπιησηὶν οἱ 
Ἰενοσβ; θέλω, “1 ν᾿], πὸ Ἰοηρεῖ, 

ἐρωτῶ, “ταὶ ΨΠατα 1 δπὶ, ἴπεῖς τποῪ 
ΤΩΔΥ ὃς α͵50"; ὅ τεβοϊνεά ἰηΐο ἰηάϊν! ἀμ. 418. 
Τὸ 5πᾶγε ἰπ ἴῆς ἀεβείπυ οὗ Οῃσίδι μ88 
δἰγεδάυν θεεη ῥγοπιβεά ἴο Ηἰβ ζο ]οννεῦβ, 
χ. 26; ο΄. χῖν. 3. ΤῊΪ5β 18 ἴῃς σοῃβυγηπηδ- 
τίοη οὗ ΟἸ τ  βείδη ὈΪεββεάπεββυ ὙΠΕῪ δτα 
ποῖ ΟΠΪΥ ἰῃ τῆς 58π|Ὲὲ οοπάϊείοη 885 τῃεῖς 
Τοτᾶ, Ῥὰξ δηΐου ἰὲ ἴῃ ξεϊ οννβῃῖρ ἢ 
Ηἰπι, μετ᾽ ἐμοῦ.---ἴνα θεωρῶσι τὴν δόξαν 
τὴν ἐμήν. Τὸ δες Οῇῃτγίβι ποπουτεὰ δπά 
ΒΌΡΓΕΙΩΘ πλυϑὲ ὄνὰσ ΡῈ ἔπε ΟἨ τί βεϊδπ᾿ 8 
Ἶογυ. Βυῖ τηϊ8 σίογυ οὗ Οἰγῖβὲ σευ! ηρ 
ἥτοπι {πε εἰεγηδὶ ονε οὗ τς Εδίμεγ ἰβ ποῖ 
ΟἿΪΥ 56εῃ Ὀμὰϊ Βῃαγεά ἱπ ὃν (6 ἀϊδοὶρὶς8 
ἴῃ τῆς πιδάβϑυγε οἵ 1πεὶς οδρδοίευ, ν. 22, 
2 Τίπ). 1᾿. 12, δν. 11]. 21.--νεσ. 25. 
Πάτερ δίκαιε, ““Εἰρῃίεουβ Εαΐδετ ᾿". 
ὙΠῈ ἀρρεᾶὶ ἰ8 πον ἴο αοά δ ̓πδιῖςς ; 
“ας ἴὰὰ ὈΟΠΙϊΑ8 τὴς τηΐϊβεγαὶ βεγνδηάβη 
εἱ φυὰ βετγὶ ροϊυϊββεῖ, οπιηίδυβ; ἰΐα ταὶ, 
7υβεεῖα πο ρδιείυς ΟὟ χφυοτυπάδηι ἰΔ- 
οσεδυϊεδίοπι τυδίταγὶ νοῖα ογεάθηκίυπι᾽". 
ἙΕταβηῦβ. Ὑπὲ Ἐδίπεσβ ἰυδίῖοθ ἰ8 
Δρρεδὶεὰ ἴο, δαὶ ἴῃς Ὀεϊϊενίπρ πιᾶὺ ποῖ 
8ἤδγε (ἢς [δῖς οὗ ἴῃς ὑπθεϊενίηρς νγοσὶ 
καὶ ὁ κόσμος Εἴδβπεῖ ττϑηβ]δίθδ " 4υ8π)- 
νί8,᾽ ἀπά 1ἀπηρὲ βδγ8 411 ἀϊθηςυ ν τὰ 
ἀϊδαρρεασγβ. Βυῖ ΕἸβηεσβ ὄἼχδπιρὶεβ ἅτε 
ἱστεϊενδηί. Μευεσ τεπάειβ " Ειεβίθοης 
Ἑδιμοῖ---ίγεα, δυο Του αὶ) δηά 
(δι γεῦ ἴτε νογὶἁ κὸν Τμδς ποῖ᾽". 
ἱπιοοχ βυρρεβίβ ἴῃδὲ ἴῃε ἢγδβε καί ἰἱς 

ςοτγοϊδενε ποῖ ἴο τῆς ἱτητηεάαιοῖν ἐΟἱϊονν- 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝῊΝ ΧΥΤΙΙ. 

ΧΝῚ1]. σ᾿ ΤΑΥ͂ΤΑ εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς 
. αὐτοῦ " πέραν τοῦ " χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν 

χχίῃ. 6. εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2. ἤδει δὲ καὶ Ἰούδας, ὁ 

ἘΜῈ νὰν παραδιδοὺς αὐτὸν, τὸν τόπον " ὅτι πολλάκις " συνήχθη ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ 
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ: 43. ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν, καὶ 
ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων “ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ 

: ; : οὐϑαεεξλιςε αὶ δύο σεονες τ σεν ἐριδες 
Ἠοϊιζλδηπ, ψο υπδετίαπὰ ἰξ 88 ὝΡ δίαρλ, ἃ πᾶτε Πααυςπον ρίνεη τὸ 

βελτηβ. “1 τἢς οτἱρίπαὶ γεδάϊπρ ννῶβ τον Κεδρων ἰξ 18. εδδὺ ἴο υπάεγείδπὰ μον 
εδοῦ οὗ τῆς ἴνο σοτευριοηβ οἄπις ἴο δε δυϊδβιϊτυϊεὰ ἴοτ ἴξ ὉΥ οοργίβῖβ Κπονηρ ΟἿ 

ἃ νἱ!. 52. 

ατεεῖς." ϑαπάδυ. 

ἷῃρ δέ, θυ ἴο (ἢε δβεοοπά καί, τῃς 
εἴεοι θείην βοπιεϊ πα ἰκα: “ὙΨΏΠε 
τῆε ννογά ἱκπενν Τῆεε ποῖ, [που ρἢ 1 κπενν 
Τίνος, {Π686 οἡυ ἐδβεὶγ ραγὲ κπενν". . .. 
Βιπιασὶγ νεβίοοιε ; “ἴτ βεγνεβ ἴο ςο- 
οτάϊηδῖε {δὲ ἴνο πιαὶῃ οἴδυϑεβ.. . . 
Ἴδε ἔογος οὗ ἰξ ἰβ ἃ5 ἰξννε ννεῦε ἴο ΒΥ: 
ὙΝῸ ἔαςϊβ ἅτε δαυδν ἔγας; ἰξ 8. ἴγὰς 
ταὶ τῇς νου Κπὸν Τῆες ποῖ; ἰξ ἰ8 
ἴτὰς παῖ ἰῃεδε Κπεν ἴπδαὶ Του ἀϊάδι 
δεπὰ της." Μῶν [Πε καί ποί ὃς ἱπιεπἀεὰ 
ἴο σοπηεςῖ [815 οἴαυβε ννἢ τῆς ῥγεοεάϊηρ 

«ον κόσμου, δἀηὰ ἴο τηᾶτκ ἴπὰ οοη- 
τγαϑὲ θεῖινεεη τῆς ἴονα {πὶ ννδ8 ἰπ αοά 
Ῥείοτε ἴδε ἰουπάδιίοη οὗ ἴ8ε νοτὶὰ δηὰ 
τῆς νου 8 ἱρποζᾶπος οὗ Ηἰπι, δηὰ 
εϑρεοῖα! ν οὗ Ηἰβ ἰονεὺ Βυὲ “1 Κπεν 
ΊὮες δηά τἢεδε Κπενν,᾽" εἴς, ὙΠΕΥ ἀϊά 
ποῖ Κπονν αοὰ ἀϊτγεςεῖν δ Οἢσίϑε ἀϊά, 
Ῥυὲ ἐπεγ Κπενν {πεν οου]ά δοοερὶ Ηἰτ 88 
τῆς Κενεδῖες οἵ αοὰ. Απά ἰο πεῖ πο 
μετα ὙΠ ἴο τερεῖνε ΠΊῪ τηεβδβᾶζα, 
Ῥεοδυβε {ΠῸῈῪ Κπεὶν 1 νν88 βεηὶ ὈγῪ ΤΏες, 
Ιπιδλᾶς Κποννη ΤῊΥ πᾶπὶς δηὰ ν}}}} τιᾶκε 
τ Κποννῆ ὉΥ πὴν ἀεαϊῃ ( εἰ58) δηὰ ὉγῪ 
δεπάϊηρ πὰ ϑρίγις οὗἩ τὰ (ΚΝ εβιοοιῦ). 
Τῆς εηά ἰη νίενν ἰῃ 1Π18 πηδη εϑιδιίοη ΌῪ 
ΟΠ τίβε ννᾶβ ἴπδι τῆς ἴον γε υνῃΐοῖ τς 
Ἰδῖῃμεσ παά Ἰονοά τῃς ὅ50η τηϊρῆϊ τεβὲ οα 
ἴδε ἀϊεοίρίε5. ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς 

Τῆς σοηδίγυοτίοη 18 ἐουπὰ ἰπ ΕΡ". 
ἢ, 4, ἀπά 8 πεαιαπὲ ἰπ ἴῃ οἰΔβϑβίοϑὶ 
ἡ κρίσις ἣν ἐκρίθη, ,γβίαϑ; τῇ νίκῃ ἣν 
ἐνίκησε, Αἰτίδη.---ὃεε Κυρκεο. κἀγὼ ἐν 
αὐτοῖς. ΤΠὶΒ ἰ8 τῆς επὰ δηὰ ογοννῃ οἵ 
411. Τῆδι Ης βῃουϊὰ ἀεδβίγε 1ῃ]8 ἱπεϊπγαῖα 
ςοτηγηηΐοη ἢ πιθη, δηὰ 5ῃου!ά βεεὶς 
ἃδθονε 411 εἶδε ἴο ᾿ἷνε ἴῃ δηᾷ τὩγουρῇ Ηἰβ 
ἀϊδοίρίεβ, [8 βυγρτί βίης ργοοῦ οὗ Ηἰβ ἰονε. 
σβάρτεκ ΧΥΠΙ]. --- Ετιεάγις βΒ Βρίτῖα 

(Ζων Οεϑελίομκέε ὠμὰ 1ἰἐἐεγαίων ἀες ὕν- 
ελγίςίεηέμπιδ, ἷ. 157 ΕΗ.) Ῥεϊίενεβ ἐπὶ τῃς 
βεςοπά βεςείοη οὔ δ 8 οδαρίεσ ἢ85 Ὀδεη δο- 
οἰἀεηιδιν ἀϊδ᾽οςδιεά, ἀπά παι [18 οτἱρίηδὶ 
ογάες ννῶθ ἂδ (οἱ ονΒ: (1) 12, 13, }εβ88 

8 Ὀτουρῆς ἴο Αππδβϑ; (2) 109-23, Ης ἰ8 
εχαπιϊηεά Ὀεΐοσε {πε ρα ρχγίεβο ; (3) 
24, 14, Ηε ἰβ ραβϑβϑεὰ οἡ ἴο Οαίδρμδβ; 
(4) 15-18, 255-27, ἴῃς ἰπρῖε ἀεηϊαὶ οὗ 
Ρείεγ; (5) 28, ]εβὺβ ἰβ βεηξ ἴοὸ (ἢς 
Ῥτγδειοτίαπι. 

Βυς ιἷ8 δἰταηρεγηεηΐ 450 μδ5 ἴἴ8 
ἀϊηουϊεῖεβ. [τ τοαυΐσεβ 8 ἴο βιρροβε 
1παὶ Οδίδρμδβ μδά οοπὶς ἴο ἴδε ποιϑε οἵ 
Αππᾶβ δηὰ Ἴοπάιςτεὰ ἰἢς εχδτζηϊπαιίοη 
τεοοσάεά ἰῇ 19-23, δῃηά ταὶ ἤδη ἴτ 15 
βαϊὰ ἐμαὶ Αππᾶβ βεπὶ (ῃς ῥγίβοπεσ ἴο 
Οδΐαρῃδβ, αὔεγ τηϊ8 Ἵχαπιϊπαιίοη, ἱξ 8 
ΟἾΪΥ πιεᾶηὶ ταὶ ἢεα βεηὶ Ηἰπὶ ἴο ἴδε 
δουβα οσς ρδίαςς οὗ Οδίαδαρῃμαβ ννδεσς ἴδε 
ϑαππεάσίπι βαῖ, 

γν. 1-12. ΤὰΣε ἀγγεσί οΥ Ἅεξμς.---Ν ει. 
1. Ηανίπρ Βηϊδμεὰ Ηἰβ ργαγεσ δπὰ Ηἰβ 
ἄϊβοουζγβα, [ἐβ808 ἐξῆλθε, “ννεπε οὐἱ᾽ τοπὶ 
τῆς οἷν, 88. 8 βυβρεδιοα ὉΥ πέραν τοῦ 
χειμάρρου, ““1τ΄ὸ ἴδε οἵπες βἰάς οἵ τὰς 
τοιτεηῖ," οἵ. νὶ. τ. χείμαρρος ε8ς. χειμάρ- 
ροος ποταμός, ἃ 5ίτεδπὶ ἰμαὶ ον ἴῃ 
ΜΊΠπίοσ, ἃ ἰογγεηῖ ; οὗ [αδδοῖ, αςεπ. χχχίϊΐ. 
35; οἵ Κιάγοη, 2 84πι|. χν. 23. τῶν 
Κέδρων, “τε Κιάτοπ,᾽ ἀεβοηδεά ἰῃ 
Ηεπάεσβοη᾽ Β Ῥαϊεξέϊμε, 9ουθβ. ὅπον ἦν 
κῆπος “δεῖς ν28 ἃ ραγτάςεη,᾽" ἰπ Μαγκ 
χίν. 32, ἀδβοσιδεά 88 χωρίον (4 σουπίσυ 
Εἰᾶὲε, οἵ ἐδβίδίε), ἀπὰ οαδ]εὰ Γεθσημανῆ. 

ἢῈ Οὐ ΨΜΔΒ ῬγΟΌΔΟΪΙΥ ἃ ἐτίεπά οἱ 
7εβι8. [πἴο τιῖβ ραγάεη Ἧς ψεπεὶ ψ τὰ 
ἮἨΐϊβ8 ἀϊδοῖρίεβ.--- εγ. 2. ἥδει δὲ καὶ 
᾿ἸΙούδαφς. “Απὰ ]υάλ8 4180 Κπενν {Π6 
ῥίᾶςε, Ὀεοαυβε [6808 δπάὰ Ηἰβ ἀἰβεοϊρίεβ 
δὰ ἐτεαυεηῖν δββεπι θεὰ ἵμεγε᾽" ὁπ 

Ῥιενίουβ νἱβὶ8β ἴο [εγυβαίεπι, 1. χχί. 
37. Τῆϊβ ἰ8 ἰηβετίδὰ ἴἰο δοοουπὲ ἔοσ ννβδὶ 
Το] ον 8, ἀηὰ ἴο τεπιὶπὰ ἴδε σεδάσσ οὗ [86 
νοϊυπίαγίπεββ οὗ ἴῃς βυστεηάεσ. ὙΤβεῖα 
ΨΆΒ πὸ αἰϊζεπιρί ἴο εβοᾶρε οἵσ διίάε.-- 
Κγὲες. 3. ὁ οὖν ᾿Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν 
καὶ... . σπεῖρα (ϑριτα, 
δηγτῃϊηρ τοὶ εὰ ἂρ ος ἐοϊἀεά τορεϊμει), 
ἃ Κοπιδῃ οοποσῖ (ΡΟ... χί. 23, 1) οσ ἴεητἢ 



1--το, 

φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 4. 
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Ἰ᾿Ιησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ 
"ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν, ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς, “Τίνα ζητεῖτε; "ἢ 5. 5 ϑί. 15. 
᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, “Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον." ν. 7. Λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς, ““ Ἐγώ εἰμι." Εἱστήκει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν 
μετ᾽ αὐτῶν. 
5 εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἔπεσον ' ἢ χαμαί. 

τησε, “Τίνα ζητεῖτε; " 

8. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, “Εἶπον ὑμῖν, ὅτι ἐγώ εἶμι. : 
ζητεῖτε, ' ἄφετε τούτους ὑπάγειν "" 9. ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος δν δ τ 100 
εἶπεν, “Ὅτι οὖς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. ᾿ς αὶ 

1ο. Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν, εἵλκυσεν αὐτὴν, καὶ ἔπαισε 

Οἱ δὲ εἶπον, “Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον." 

6. Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅτι ΄ ἐγώ εἰμι,᾽" ἀπῆλθον 8 εἶν. 46 νἱῖ!. 

1. πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώ- ε νἱ 66: χα. 
14. 4ὃἑἙ ει. 
ἐδ, τ. 4 

εἰ οὖν ἐμὲ το 

χὶϊΐ. 

Υ. 48, εἴς. 

τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον, καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον 3 τὸ δεξιόν, 

1 ἀπηλθαν, ἐπέσαν ἰη  ΒΌ. 

Ρϑγὶ οἵ ἃ ἰερίου, δηά τῃεγείογε σοπιδί πίη 
δθουϊξ ὅοο τεη. Ζ7λε ςομογὶ ἀδηοῖεβ ἴΠ8 
ξαττίβοη οἵ ἴπῸὸ οδϑβείς Απίοπία, ννῃϊςῇ, 
ἀυσίηρ [86 Ῥαββονεσ, ννᾶ8 δνδι]δθ]ς ἴὸ 
δϑϑίϑὲ (ῃῇς ϑδηπεάσγιπι ἱπ πιαϊπιδίηἰηρ 
οτάεσ. Ρατγῖ οὗ 11 ννᾶβ πονν υδεὰ ἴῃ οᾶβα 
“(ῃς βεγνδηῖβ οὗ {δες ϑαπῃεάσίπι," ἐκ 
τῶν... ὑπηρέτας, 5ῃουϊά ποῖ ρτονὲ 
βυβιοίϊεπι. Α σοηδίἀεγαδὶς Ὀοάν οἵ ἴσγοορβ 
τνουἹὰ οὈνίαϊα ἴῃς τἰβκ οὗ ἃ ρορυΐασ σἰ βίηψ, 
νἱϊ. 32-40, ΧΙ, 42; ἐβρθοίδ ἷγ ΜΚ. χὶν. 2. 
ΎΒΕΥ ννεῖς [υτηϊδπεά ἢ φανῶν καὶ 
λαμπάδων καὶ ὅπλων. φανός νν85 ἃ ᾿ἰπὶκ 
ος ἰογοῖ, ςοῃϑβίβιίηρ οὗ βίσιρ8 οὗ γεβϑίπουβ 
νοοΐ τἰεὰ τορεῖπεσ, ἀπά ἴῃ ἰδῖς ἀτεεῖς 
ΨΜ 88 υϑεᾶὰ ἴος λυχνοῦχος, ἃ ἰδηΐεχῃ ; 
λαμπάς νν88 ἴῃε ορεπ ἰογςῆ. 8εε Ευϊδει- 
ξοτά 8 Νεῶῦ Ῥάγγη., Ρ. 131, δηὰ νν εἰβίείπ. 
Βοῖδ ορεη Ἰἰρῆϊβ δπὰ ἰαπίεσπβ ψψεσε ἴῃ 
086 ἴῃ ἴπε Κοπηδῃ δεγῆγ, ἀπὰ ννουϊά θὲ δἱ 
Ββαπά. “Τῇε βοϊ ἀϊεγβ συβῃεά ουἍ οἵ {πεὶς 
τεπί5 νἱΠ Ἰδηίεγηβ δηᾶ ἴοσομα8." Ὀίοη. 
ΗδΔ]., χὶ. 5. [τ νᾷβ πον τοοῃ, δαυῖ ἱξ 
ταῖρδε δε οἰουάγ, ἀηὰ ἰξ τνουἹὰ σοτίδι πΙν 
Ὅὲ βῃδάν ἴῃ ἴπε ρψαγάεη.---Ν εσ. 4. 6518, 
τπδη, ποῖ νυῖτῇ τπς θοΙάηε88 οἵ ἱρῃοζᾶπος, 
θυ Κποψίηρ πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, 
“4}1 (παὶ ννγὰβ οοπγίπρ ὕροη Ηἰπι,᾿" οἵ. 
1κ. χίν. 31, ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν, “νγεηὶ 
οὐἵ᾽ ἤἴτοπὶ ἴπε ραγάξη, οὔ πιοσε ργοῦδοὶ νυ, 
νεσ, 26, ἔγοπι ἴῃς στοὺρ οἵ ἀϊβοὶ ρ᾽ 68, “" δηὰ 
848, ΨΥ ΠΟπΊ 56εεῖ γε δ᾽ ἴο σοποδοίγαία 
διϊεηοη οὐ Ηϊπηβεῖῖ δηὰ ρτενεπὶ ἃ 
Βεπογαὶ δίϊδοϊς..---τνεσ. 5. ᾿Ιησοῦν τὸν 
Ναζωραῖον “]}ἐϑ508 τῇς ΝάΖάτσεης," ἐλ 
Αςιβ χχίν. 569, Ναζαρηνός οσουτβ ΜΚ. 
χὶν. 6γ, εἰς. ἐγώ εἶμι, “1 πὶ Ηε". Ηε 
Βαὰ αἰγεδάν εεὴ :ἀεπιβεά ὃν [υἀΔ5᾽ 
Κὶββ, Με. χχνὶ. 47, Ὀυϊ 1ε885 νυἱδῃβὰ ἴο 
ἀοοίατα Ηἰπιβεῖῖ 38 οηα πο ἀϊά ποῖ ἔεασγ 
ἰδεπε!Ποδιῖοπ, Τδαῖ τἢς Κιβ8 ννᾶ8 βῦρεσ- 

3. ὡταριον ἰῃ ἢ ΒΟἢῚ, νυΐρ. “ δυσίςυΐδπι"", 

βυουβ ἰ8, Βοννενοσ, ἢ0 Ῥζοοῦ ἴδδὲ ᾿ξ νγᾶβ 
ποῖ ρίνεη. Εἱστήκει δὲ καὶ ᾿Ιούδας... 
ΤὮΙ5 γεπηαγί ἰ5 ἰηβεσίεὰ ποῖ ἴο Ὀγίηρ ουξ 
τῆαιϊ [υάδβ [εἰ] το πε στουπὰ ψ τῇ {86 
τεδὲ (Ηοἱ Ζπιδηπη), Ὀὰς ἴο ροΐηξ ουξ {παι 
[δι μιά ποῖ οἷν ρίνεη ἀϊγεςιίομβ, δὰς 
δὰ δοίπδ!γ σοοπλς, ἀπ πον οοηϊτοητεά 

Ηΐβ 1ογὰ δηὰ σοπηραηίοῃβ.---- ες. 6. Τα 
ἱπητιεάϊαιε εἤεςι οἵ ΗῚ58 σαὶπὶ ἀδοϊαγδιίοη 
ν 85: ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσον 
χαμαί, ““1πεν ννεπὶ Ῥδοκνδγάβ ἀπά [ε]] ἴο 
ἔπε ρτουπά '᾿. Ἰοῦ ἰ. 20, πεσὼν χαμαί; 
ΒἰπΉ]Αεν υϑεὰ ὉΥ ἨοπΊεσ, εἴς., 88 --. 
χαμᾶζε. ΤῊΐϊβ τιῖρμς ἢανε θεθπ οοη- 
διάετεὰ ἃ δι βίτιεπι οὐ Ῥβ. χχνίΐ. 2, οἱ 
θλίβοντές με... ἔπεσαν. Τῇε τεοοί!, 
ΨΠΙΟἢ Ποοαββασγι]Υ οαυβε8 βία Πρ δηὰᾶ 
τα! τς ἰπ ἃ σσοννὰ, νν8 πδίυσαὶ, ἐβρεοίδι! 
ἱξ τῆς βεγναπίβ πεζὰ επιρὶογεὰ νγεσς ἴῃς 
ΒΔ ΠΊ6Ὲ 48 ἴποβε ὑνῆο πδὰ Ὀεδη βεηΐϊ ἴο ἴδκα 
Ηἰπι οὔ ἃ ἔογπιεσγ οςςδβίοῃ, νὶϊ. 46. Νο 
οὔς νἱβῃεά το ὃς (ἢς ἤγβε ἴο ἰδ μδηάβ 
ου Ηἰπι. ϑίπλαγ οἴεςῖβ γεγε ρτοάδυςοὰ 
Ὁγ Μοπαπιγηεὰ (ν βεη Ὀυγίμυγ βιοοά ονεσς 
Βῖπι ἢ ἄγαν ϑνογά), Ματκ Απίοηγυ, 
Μαγίυβϑ, Οοἱϊρηγ. Βυὲ τῆε οδήεςς ἴῃ 
παγαϊίηρ ἴῃς οἰγουτηδίδποα ΙΏΔΥ πᾶνε 
Ῥεεη τὸ {Πυδίγαῖϊε {πὲ νοϊ]υπέλτίπεββ οὗ 
ΟἸσίβι 5 βυτγεπάοσ.- --νετ. 7. Πεοϊαγίης 
Ηἰβ ἰδεπεῖῖν 4 βεοοπά {ἰπ|6, [εϑι8 δχ- 
ΡΊΙΟΙΕΥ τεπιιπ 5 [6 οἴῆς 415 ἴπδιὶ ὉΥ τΠεὶς 
ον δοκπον)εάρτηεπὶ πεν ἀγα ἰπβίσυς θά 
ἴο δἤγεβὲ ποπὲ δυῖ Ηἰπιβεὶξ. εἰ οὖν ἐμὲ 
ζητεῖτε. .. οὐδένα. [Ιπτῃυ5 ρτγοϊεοτίπρ 
ΗΙ8 ςοπιρδηίοηβ, [}6β5}8, δοςσογάϊηρ ἴὸ 
7]οῆπ, 1615 χνιϊ. 12 ; δι πουρὴ Ποῖα τῆς 
ζυΙΒΙπιεης ἰδ τόσα βυρεγῆοίαὶ τμδπ τῆδὲ 
ΨΜΏΙΟἢ ν48 ἱπιεπάεά, (ΟἿ 2 ὅδπι. χχίν. 
17.) πνες. το. Ρεῖεσ ἀϊὰ ποῖ νυϊβϑῇ ἴο 6 
τπυ8 ἀϊδβοοίαϊιεἃ ἔγοτη ἴπὰ δίς οὐ 815 
Μαβίεσ, χίϊ, 38, δηὰ {πη κβΒ ἃ ταβους 



χχίϊὶ. 41 
Ρε. 
Μι. χχ. 
43, δἷς. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ἣν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 
“Βάλε τὴν μάχαιράν σουϊ εἰς τὴν θήκην. τὸ ' ποτήριον ὃ δέδωκέ 

φ: μοι ὁ πατὴρ, οὐ μὴ πίω αὐτό ; ̓̓  
12. Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὃ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων 

ΧΗΣ 

11. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, 

ἀ Αςιε . δ, Χ συνέλαβον τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἔδησαν αὐτὸν, 1.3. καὶ ἀπήγαγον 2 αὐτὸν 

ἜπρΝ πρὸς "Ανναν πρῶτον " ἦν γὰρ ' πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς 
6ῃ. »ο» ΓῚ , 

χαχν!. 19. τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. 
τὰ χὶ. 40. 

Ὁ Ρε. 
Ἰαχχυ 8. 
Αςίδ ἱ. :9. 

1 σὸν οταϊτιεά ἰπ ΜΑΒΟΌΙΠ. 

14. ἣν δὲ Καϊάφας ὁ " συμβουλεύσας τοῖς 

᾿ἸΙουδαίοις, ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 
15. Ἠκολούθει δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ ὁ 4 ἄλλος μαθητής. 
ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν "γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθε τῷ 

3 ηγαγον ἰϊπουξ αντὸν ἰπ ἃ ΒΏ. 80 ἱπ Τιὺτί ΜΝ. Ἡ.Ε. 

8 αποθανεῖν ἰπ  ΒΟΡῸ 33. 

40 οτηϊττεὰ ἴῃ ἡ ̓ ΑΒΌ, ἰημϑβεγίεά ἴῃ ἔβοθ 1.Π. Τῆς δτιίς!ε ἰ8 ουὲ οὗ ρίδος Βεζε, 
τδουρὰ ἀρργορστίδιε ἴῃ χχ, 3, 4- 

φοββίὶς, 88 οἷν ἴδε ϑαπῃςβάγίπι οἱῇςἰαἱβ 
φψουϊά δες ἴῃς ραγάεη, Ἰεανίηρ ἴῃς 
δοϊἀϊεσβ ουϊδἰάε. ἔχων μάχαιραν, " Πανίηρ' 
ἃ ενοζὰ," “ῬΙῸ πῖοσε Ῥεζερτίηδπίμπηι ἰῃ 
15 Ἰοςΐ8,᾽ ατοιίυδ, απὰ οὐ Τπυογά,, ἱ. 6; 
1υκς χχί. 36. Ηες βίγσυςκ τὸν τοῦ 
ἀρχιερέως δοῦλον, “ τῆς ΒΙρῃ ρείαβι β 
βετνδηῖ ". Τῇῆε δοῦλοι ἅτε ἀϊδιίηρυϊϑῃεὰ 
ποῦ ἴῃς ὑπηρέται, νεῖ. 18. Ϊοπη, θείης 

υαἰπτεά νὰ τῃς ὨΙΡῊ ῥτγίθβϑι β ἤουβ6- 
ποϊά, Ὀοιῃ ἰάεπιβεὰ τῆς πιδῃ δηὰ κπὸνν 
ἰδ πᾶτης, νος ἢ νν88 ἃ σοζῃπηοη ΟΠ, 8668 
ΜΜειβιείπ, δπὰ οὔ. Νεῆ. χ. 4; αἷβο, Ρογ- 
ῬὮΣΤΥ, 1ἰ{ε ὁ, Ῥιοιίνιι5, 17. “Ἰπ ΠΥ 
παῖϊνε ἀϊα!εοῖ 1 (Ρογρβγτυ) τνὰ8 δ δά 
Μαϊοδυβ, νος 18 ἱπίογρτειεά, Κίπρ." 
ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν. Ιη 
Μαεῖς χὶν. 47 ἀφεῖλεν τὸ ὠτάριον. τὸ 
δεξιόν ἱπάϊςαιεβ εγε-ν πε 88. ΟΣ βιδβε- 
χαεπὶ ἱπείπχαιε κπον]εάρε. Ῥείεσ τηεαηῖ, 
πο ἀουδέ, ἴο οἴεανθα ἴῃς πεδᾶ.--- ἐσ. 
11. Ρεῖεγ᾽β δοιίοῃ, δονανοσ, τνᾶβ ποῖ 
ςοπητηεπάεά. βάλε... θήκην. “Εε8 
ενδηρεῖίςα ποη ρίϊζυγ οὐυδηιοά!ϊ ῥγδαϑί- 
ἀἰϊ8.᾽ Εταβῆυβ. θήκη, 4 τεςερίδεϊς; 
βοπιδιπιεβ ξιφοθήκη ; υδι2}}Ὑ κολεός. 
τὸ ποτήριον... αὑτό. Εοτ ἴδε ἤρυτε 
οἵ τὰς οὔ, βες ἘζΖεῖκ. χχίϊϊ. 31-34; Μιί. 
Χχ. 22, ἀῃὰδ χχνὶ. 39. 9411 τεΐιβε ἴῃ6 
οι ἀρροϊπιεὰ τὴς Ὁν τῇς Ἐδίπετ )---ν ες. 
1Δ. Ἢ οὖν σπεῖρα... αὐτόν. ΤΣ 
ἙἘοπιδη βο] ϊετβ, ἡ σπεῖρα, ὑυπάες [Βς 
οτάειβ οἵ {πεῖς ΟΠ] ΐαγομ (Ττίρυπε, 
Οοϊοηεῖ), αρειεὰ ἴῃς οῆςετβ οὗ ἰδς 54η- 
Ὠεάτίπι, ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων, ἱπ τς 
ἈΡΡτεμεηβίοη οὗ [εβ8. Α8 ἃ πηδίζεσ οὗ 
οουγβε δηὰ ἐο]ονήηνς ἴῃς υπίνετβαὶ ρσγᾶς- 
εἷος ἔδησαν αὐτόν, “πεν ὈῬουηὰ Ηἰπι,᾽" 
«ἰδ Ηἰ5 μαπὰβ βῃδοκὶεά Ὀεδὶπά Η]8 θδοίς. 

γν. 13-24. Εχαπιϊπαέίομ δεΐογε ἄππας. 
--ν ες. 13. καὶ απήγαγον αὐτὸν, “ ἀπά 
πεν Ἰεὰ Ηἰπὶ ο Αππδ8 ἢγβι ". πρῶτον 
τείειβ ἴο τι6 βυρδβεαυεης Ἔχδηίπδιίοηβ, 
νν. 24, 28. Τῆς τεάβοῃ ἴοσ ἰδικίηρ Ηἰπὶ 
ἴο Αππᾶβ ἢγβε ννᾶβ ἴπλὶ ἢ6 ννδβ ἕδίπει- 
ἰπ-ῖανν οὔτΒς δου] Πίρῃ ρῥγίεϑι, Οδίαρῃδς, 
δῃᾷ νγ885 ἃ πιδ1ι} οὗ ςοπητηδηάϊηρ ἰπβυεηοε. 
Ηε πιά δἰπιβεὶῇ θδεη δῖρῃ Ρῥχίεβὶ ἴσοι 
Δ.Ὁ. 7-14, ΜΏ{Πε ἔνε οὗὨ Π'5β βοῃβ οσσυρίεὰ 
ἴῃς οβῆσε ἴπ βυιςςεββίοη Οδίαρμδβ μεϊὰ 
οἵδες {1 37 Α.Ὁ. Οπ ἀρχιερεὺς τοῦ 
ἐνιαντοῦ ἐκείνον 58ες χί. 40.--- ες. 14. 
Τῆς δειτυὰς Οδίδρῆδβ ννγὰ8 ἰἰκεὶν ἴο 
Δββιπιε ἰονναγὰβ ἴῃς Ῥτίβοηςσ [8 ἰπἀϊςαϊοὰ 
ἘῪ δἰβ ἰδεπε ἤοδείοη νυ τ ἢ ἐπ ρεσβοπ ὯῸ 
αἱτετεά τῆς ρτίποίρίε, χί. 50, ὅτι συμφέρει 

ἀπολέσθαι.--Νετ. 15. ᾿Ἠκολούθει 
«ον μαθητής. “ΤΠεῖε ἐοϊ]ονεὰ ]εϑι5 
Θίπιοη Ρεῖες "-πν ἢ νδοτλ ἴῃς πᾶττᾶ- 
εἶνε 18 πον σοποεγηθά---" δηὰ δηοίμοῦ 
ἀϊδοΐρ] ες," ἱπ' 411 ργοδδθι εν ]ομπ. Ης ἰ8 
τηεπεϊοηεὰ ἴο Ἔχρὶδίθ ον Ῥεῖεσ ἰουπᾶά 
Δοοαβ8 ἴο ἴδε ΠΙΡὮ ρτίεβι᾽ Β γεβίδδποε. 
“ἰΤΉαι ἀϊδοίρ!ς ννᾶβ Κπονῃ ἴο ἴδε Πίρἢ 
Ῥτίεβε," ἐνδ., Ῥγοῦδ ον ἕο Οδίαρμαβ, ἀπά 
δεοςογάϊπρὶν ἵνεπὶ ἴῃ ΜΠ 16βὺβ εἰς τὴν 
αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, ““ἱπίο τς ραΐδος 
(ος οουτῇ) οὗ τπε Πίρῃ ρῥτίεβε ". αὐλή, 
οτἰ σία! ἐλ6 οουγὲ οὐ φυδλάγαηρ!ε τουπά 
ΠΟ τῃ6 Βοῦβα νν88 δυϊ, ννὰ8 υϑεὰ οὗ 
τῆς τεβίδεηςς ἰΐβεϊ, Αρραγεπεῖγ, δπὰ 
ΜΟΥ πδίυγα! γ, Αππᾶβ δὰ δρασίτηεηῖδ 
ἴῃ τῆϊ8. οβῆοΐα! τεβίδεπος πονν οσουρίεὰ 
ὉΥ (δίδρῃδϑ.---Ν εσ. 6. Ρεῖες, ποῖ Ῥείη 
Κποννῃ ἴο ἴπε πουβεδοϊά, νγῶᾶδ Ἵχοϊυὰι 
δηὰ 5βιοοά οιεϊάς αἱ ἴῃς ἀοοτ, πρὸς τῇ 
θύρᾳ ἔξω, ο΄ χχ. τ:. [οδη, τηϊβείπρ Ὠἰπὶ, 
Βροκς ἴο ἴδε ἄοοτκεερες δηὰ ἱπιστοάυςοὰ 
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Ἰησοῦ εἷς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τό. ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς 
τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὃς ἦν γνωστὸς τῷ 
ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπε τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγε τὸν Πέτρον. 17. λέγει 

οὖν ἡ " παιδίσκη ἡ θυρωρὸς τῷ Πέτρῳ, “Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν ο Θ(!. ἵν. 21 
εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου ;" Λέγει ἐκεῖνος, “Οὐκ εἰμί." 18. Εἰστή- το 
κεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται " ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι Ρ καί. ο. 
ψύχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο᾽ ἦν δὲ μετ᾽ αὐτῶν ὁ Πέτρος ἑστὼς καὶ ἕ: τα 

θερμαινόμενος. 19. Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν 2. " 
μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, “Ἐγὼ “παρρησίᾳ ἔλάλησα τῷ κόσμῳ - ἐγὼ πάντοτε νἱ!. α τα, 
ἐδίδαξα ἐν τῇ 2 συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε ὃ οἱ Ἰουδαῖοι 
συνέρχονται, καὶ "ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 21. Τί με ἐπερωτᾷς ; τ νἱῖ. 4. 
ἐπερώτησον τοὺς ἀκηκοότας, τί ἐλάλησα αὐτοῖς " ἴδε οὗτοι οἴδασιν 
ἃ εἶπον ἐγώ.᾽᾽ 22. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, εἷς τῶν ὑπηρετῶν 
παρεστηκὼς " ἔδωκε ᾿ῥάπισμα τῷ ᾿ἸΙησοῦ, εἰπὼν, “ Οὕτως ἀποκρίνῃ ε χίχ, 5. 1ε, 
τῷ ἀρχιερεῖ ; 

1 λελαληκα ἰη ΜΑΒΟῚ, 

23. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Εἰ κακῶς ἐλάλησα, 1. 6. 

3 Οπξ τῇ νἢ ΦΑΒΟΌ. 

8 παντες ἴῃ ΘΑ ΒΟ Ὶ, δηά πιοβὲ νεσβίοπϑβ. 

Βίπη. τῇ θυρωρῷ, ἴεπιαῖς ἀοοτικεαρειβ 
ἌΡΡεδγ 2 ϑᾶπ,. ἱν. 6, Αςῖδβ. χὶΐ. 13, δά 
βεε Ψνείδιεϊη.--- ες. 17. Νδίιυγα ΠΥ 86 
ςοποϊυάεά ἔτοπι [οΠη᾿8 ἰηϊσοάυοίηρ Ὠἰπὰ 
ἴμαι Ῥεῖεσ ννὰβ δἷβο ἃ ἀϊβοῖρὶς, ἀπά 48 ἃ 
τες ἱπποσεηΐῖ δηά ρυγροβεὶ 88 τγογηδγὶς 
βᾶγβ: Μὴ καὶ σὺ .... τούτον; “Ατα 
γον" αἶβο οὔβ οὗ {|8 πιᾶπη᾿5 ἀϊβοῖ ρ]εβ ὃ" 

6 βᾶυ8, οὐκ εἰμί, “1 4πὶ ποῖ "᾿.--νν ες. 18. 
Εἱστήκεισαν .. . θερμαινόμενοςς. Τῆς 
Βουβοποϊά βεγναπίβ δπὰ της ϑδημδάτίὶ πὶ 
Βεγνίϊοσβ ῃδὰ τηδᾶς ἃ ἢτγτε ἴῃ πε ορεῃ 
φουτὲ οὗ {πε πουβα δηὰ ννεστὲ βίδπάϊηρ 
τουηὰ ἱξ τναγπλίπς {πεπιβεῖνεβ. Ρεῖεγ, 
Ὁπαραβῃεά Ὀγ ἢἰ8 1ἰε, ἰοϊπεά Ὠἰπιβ6] ἴοὸ 
115 ὅτοὺρ δπά βιοοὰά ἰῃ {πε [ἰρῃς οὗ τῇς 
ἢσε. Οὐ. 1κ. χχίΐ, 56, πρὸς τὸ φῶς. 
[ξύθθιειι ᾿γίῃρ 2500 ἔεδεες αὔονε 5868- 
Ἔνεὶ, ἰ8 οοἱὰ δὲ πἰρῇῃξ ἴῃ βρείηρ.---ν ες. 
19. Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε. .. “Τῆς 
ΒΡ ρτίεβε τἤθη ἱπίεσγοραῖεά }6βὺβ ἀρουΐ 
Ηἴ8 ἀϊδοῖρ]ε8 ἀπά δϑουῖ Ηἰβ ἐεαςῃιηρ,᾿" 
ἈΡΡΆΓΕΠΕΙΥ υνϊβῃϊηρ ἴο Ὀτὶπρς οὐἕ οη ψψῃδὶ 
ἰειβ Ηδ πιδᾶς ἐἰβοὶρίεβ, ννμεῖμετ 88 
ἃ 5|π|ρΡῖὲ ΒΔΌΡΙ ΟἿ 48 Μεββίαῃ. Βυῖ 
7εδὺ8 δηβινεγεᾶ : Ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα 
“νον οὐδέν. ὙΠε ὨΙΡΉ ῥγῖθβε᾿β φιοβίϊοη 
ΨΜΆ8 υϑεῖςβ8. 688 πδὰά ποιπίηρ ἴο 16]]} 
ὨΙοΠ Ηε παὰ ποῖ ρυδ)οῖνγ δἀπὰ ἔτε- 
4υσηεῖν ῥγος αἰπιεά. δι τι ] εν ϑοογαῖεβ 
τερίϊοὰ το Π΄8 ἱπάρμεβ (Ρίδῖο, 4ῤοὶ., 33), 
ΦἸΠ Δ᾿Υ οπε βᾶγβ ἴδαϊ πε πα8 δνὲσ 
Ἰεαγηεᾶ οὐ μβεαγὰ δηυτῃΐηρ ἔσοπι πε ἴῃ 
Ῥείναῖα νης τῆς τνοτ]ὰ Π48 ποὶ μεαγά, 

Ὀς δββυσεά ἢε βᾶγβ ψνῆδὲ ἷβ ποῖ ἔγαςε"", 
παρρησίᾳ “ νἱίποιυε τεβεῖνε," γιεξλαϊές- 
ἰος, Ἡοϊιζτλαπη. τῷ κόσμῳ, ““ἴο δνετυ- 
Ῥοάγ,᾽" ἴο 411 Ψδο οδτεὰ ἰἴοὸ βεᾶσ; οἱ 
ϑοοτγαΐεβ᾽ δημοσίᾳ. “1 αἰννᾶγϑ Δι ρὩϊ 1π 
δβυπάροσυς ἀπά 1ῃ τῆς ἰεπιρίς᾽"; τῆς 
δτιιϊοῖς ἀτορρεά 88 ψὲ ἄτορ ἰξ ἴῃ τὸ 
ἀγῶϑε “ἴῃ σδυτοῦ"; ἀλην αι ἐνε., ἴῃ 
ΟἿὮ 58. 6 δηὰ ἰετηρίς, πάντες “4}} 

τῆς ἸΟΥΣ πα ΙΒ Ἴ ν ες 21. “ΨΜῈγ 
ἄο γου ἱπίεττοραίε τε ὃ Αδὶ ἴῆοβε ψῇῆο 
βανα πελά, ναὶ 1 βαϊὰ ἴο τῃεγλ.᾽" 
ΘιγΉ Παγῖν ϑοογαῖεβ ἀρρεαὶβ ἴἰο Πίβ5. ἀϊ8- 
εἰρίεβι ὙΠε οὗτοι τηὶρῃϊ Ὀε ςοπδίτυεά 45 
ἐ{7εβὺ8 Ἰοοκεά ἐονναγὰβ βοῆς ΨΠῈΟ ὑγεγα 
Ρτγεβεηῖ--νεσ. 22. Ταῦτα. .. ἀρχιερεῖ; 
ῥάπισμα. Το οἷάετ τηεδπίηρ οἵ ῥαπίζειν 
νᾶ 5 “το 5βέσί Κα ἢ ἃ το " δο. ῥαβδίζειν ; 
Ῥυξ ἴῃ Ἰαίες ασεεκ ἴξ πχοδηὶ “ ἴὸ ρίνε ἃ 
Ὁῖονν οἡ τῆς οἰδεῖ ἢ ἔἢς ορεη παπᾶ", 
ὙΠΐ8 ἰβ ρυϊ Βεγοηά ἀουβδε ὃν ΕἸε]ά, Οὐΐηηι 
Νονυ., Ῥ. γι; ο΄. Βυξπετίοσά β Νεῖσ 
Ῥλιγγη., Ῥ. 257. ἘΌΝ. πιᾶῖρ. “ἢ ἃ 
τοά " 8 ποῖ δῃ ἱπιρτονεηεπὶ οὐ ΕΥ΄. 
τεχέ.-τν ες, 23. ΤΏΘ ΟΔἸπηη685 δηά γεᾶ- 
ΒΟΠΔΡΊΘΠμ 688 οὗ [εβ08᾽ τεΐϊογί ἴο (88 ὉΪονν 
ἱπηργεββεᾶ ἰ οὐ ἴδε τπηεπιοσν οὗ [οἤπ, 
ΜΠο8Ὲ. οὐνη δἰοοά ννου]ά Ῥο] ἤθη Ὠς 
δᾶ» δ8 Μαβῖεσ βίσυςκ ὈῪ ἃ βεγνδηί.-- 
Ψψεσ. 24. Α8 ποῖμίπρ ννᾶ8 ἴο Ὀς ραϊπεά 
ΌΥ ςοπεϊπυΐπρ ἔς εἐχατηϊηδιίίοη, [6ϑὺ8 18 
Βαπάςά οἡ ἴο (δίδρμδϑ, ᾿Απέστειλεν 
ἀρχιερέα. 

ΨΝεσ. 25 τεβυπιεϑ τῇς παγγαῖίνε ἰηΐεσ. 

54 
᾿ 

»" 
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{Ηεδ. ν. τῳ. μαρτύρησον περὶ τοῦ "κακοῦ εἰ δὲ "καλῶς, τί με δέρεις ; 24 
ΟὮ. ἱν. 17. 
Ἐχοὰ 7." 
χχὶϊ. 28. 

᾿Απέστειλεν 1 αὐτὸν ὁ ἼἌΔννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 
25. Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος " εἶπον οὖν 

αὐτῷ, “ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἴ; Ἠρνήσατο ἐκεῖνος, 
,»»ν᾽ 

καὶ εἶπεν, “Οὐκ εἰμί. 26. Λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, 

Π και 56. "συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον, “Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ 

γι εἰς, κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ ; " 
συ χίη. .88. ἀλέκτωρ “ἧ ἐφώνησεν. 

ν χίχ. 9. 
Αςἰοχχ 

47. Πάλιν οὖν ἠρνήσατο ὁ Πέτρος, καὶ εὐθέως 

48. ἌΓΟΥΣΙΝ οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ " πραιτώριον. 
Ὁ;; Ῥβιὲ ἣν δὲ πρωΐα ̓- καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ 

13. 
ΧΊον. ν, 4. 

Ηεῦ. 
15. Τίι. 

ὲ ἃ μιανθῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα. 29. ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλάτος ὃ 

πρὸς αὐτοὺς, καὶ εἶπε, “Τίνα κατηγορίαν " φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώ- 

᾿ς, ποὺ τούτου ; "30. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, “Εἰ μὴ ἦν οὗτος 
γ Αρῖα αῦν, κακοποιὸς,ὁ οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.᾽᾿ 
ΠΣ 

αὐτόν.᾽᾿ 

31. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς 
ὁ Πιλάτος, ““Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε 

Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι 

1 ουν ἱπεοετίεα ἴπ ΒΟ"Ὶ, 33, νν Ὡς ἢ σοιηρεῖβ ἴῃς ἰτδηβίδιίοη “ Απηδ8 ἐπεζείοσζε βεηὶ 
Ηἰπι,᾽"" πὰ ἑοτυάβ ἴῃς πιεαπίπρ “"" Απηδ8 μδὰ βεπὲ Η πὰ "", 

3 Βεῖῖες πρῶωι 45 ἰῶ ΑΒΟΏ. 

Σ Πειλατος ἰπ ΑΒΟ, Πιλατος ἱπ 9 Ὁ. τ τοργοβεηίβ ἴδε 1, τίη ῥίϊαέμς, “ αττηδὰ 

αἰτῇ ἃ ανεϊϊη ᾿. «ξω ἰδ ἀἀάεά ἱπ ΚΘ ΒΟΡῚ, 33. 

4 κακὸν ποιων τολά Ὁγ Τύὰ ΤΙΝ. Η. οἡ {δε δυϊβουῖν οὗ .ΒΙ, 33. 
828 “ πιδίεἴδοίοσ ᾽". 

τυρίεά αἱ νν. 18-10, ἃπά τεβυπιεβ ὉΥ τε- 
Ρεδιίηρ ἴμε βιαιεπιεπὶ τμδὶ ϑἰπίοη Ῥεῖεγ 
Μ88 δβίαπάϊηρ δηὰ νναγπγίηρ ἨἰπΊβεϊξ, 
ΨΜΏΙς ἢς ἀϊά 5ο ἴῃς βεγνδηῖβ δῃηὰ οβῆςοΊϑ, 
νεσ. 18, Ὑπὸ Ψεῖε τουηὰ (ῃς ἤτε βαϊά, Μὴ 
καὶ σὺ... “Ατἴ6 γοιι 4ἷ8ο οὗ Ηἰβ ἀϊ5- 
εἰρίεβ ὃ "--νεσ. 26. Λέγει εἷς ἐκ τῶν 
δούλων... ἀτίον, “οπε οὗ {πε Βετναπὶβ 
οὔ τῃς ΠΙρὮ ρτίεβε, ν μὸ ννα8 ἃ Κι πβιηδη οὗ 
δίπι," εἴς., “4 ἀεῖδ!}} νοῦ πιᾶτκβ δῃ 
εχαςὶ κπονίεάρε οὗ 16 Πουβθῃοϊά (νεσ. 
15)," ΝΥ εβίοοις.---Νεσ. 2). Πάλιν οὖν... 
ἐφώ ἐν. Α οοοῖς ογενν, τῆς ἄδννη 
ΔΡρσοδοῃίπρ, δπὰ πε νναγπίπρ οὗ χἱἱ!, 38 
ν 88 18]1εὦ. 866 οη χὶϊ!. 38, 

γν. 28---χίχ. τ6. ϑέεϑης δεΐογε Ῥίαίε.--- 
Ψεῖ. 28. Αγουσιν, “Ὅθεν ἰεδά,᾽" 1.6., 
τῆς ϑδημεάγιβιβ νῆο μαὰ δββετη]εὰ ἰεδά : 
ἰπ Κα χχίϊ. τ, ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος 
αὐτῶν. ἀπὸ τοῦ Καϊάφα. ἙΕἰεϊά ρτείετβ 
τγδηϑίδιίηρ “ ἴτοπὶ ἴῃς ἤουδα οὗ Οδία- 
Ρδα5," οἱ Μαικ ν. 35; Ασοίβ χνΐί, 40. 
πραιτώριον, ἐγλειολνοι, τι. “τἂς ρεης- 
ταῦ Β ἴεπι᾽" ; ἤετε ργορδθϊν ἴπ6 ρονθσπογ β 
ηυαγίετβ ἰη Απϊοηΐα, υϊ ροββίθ!ν [88 
τηδρηίβοεηι ρδίδςς οἵ Ἡετγοὰ υβεὰ Ὀγ ἴῃ6 
ἙἘοπιδῃ ρόνεσποσ νν ἢ ἴῃ [εγυβαὶεπὶ ; 566 
εβρϑοία!ν Κείπι, ἕέεσιις οὔ Ν᾿ αξαγείᾷ, νὶ. 

Τῆς Νυΐϊγχαῖς 

198. Τι. ἦν δὲ πρωΐα καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλ- 
ν. 0... 1 ννᾶβ δαγὶν τηοσηίηρ (186 

τουτί τυδίς ἢ, ἔτοπῃ 3 ἴο 6 α.μ., βεεὲ Μαγὶ 
ΧΙ, 35; 566 Οὐ χΙϊ!. 38) ἀπά {πεν τδεπι- 
βεῖνεβ επίεσγεά ποῖ ἱπῖο ἴπε ραΐδος τμαᾶῖ 
18ὲν πλρῶϊ ποῖ ὃὈς ἀεῆίεἃ θὰϊ τηῖρῃὶ εαὶ 
πε ραββονει." Ὑτῶἤε ἀδινηίπρ οὗ τς ἀδγ 
δε6Π8 ἴο πᾶνε τεπιηπάεά ἴπεπὶ οὗ [1ἴ8 
βϑοιεὰ οπαδιδοῖεσ.υ. ΤῸὸὺ επίοσ ἃ ποῦβὲ 
ἴτοπὶ ψνὩϊοἢ 411 ἰεάνεη πδὰ ποῖ θεεῆ τε- 
ταονϑὰ ννᾶ8 ροϊ!υτοη. γοῦν ἴοο ἐπε 
τρετα δπίγαηος ἱπίο ἔπε ποῦθε οἵα ἀεη- 
Ἐ16 νγὰ5 ἴῆ6 ρηδὲ ἴπεβε πιεη βίγαϊπεὰ δί. 
ὙΠς ρἱδίη ἰπηίδεσθπος ἔτοπὶ με τνογὰ 18 
τὲ ἴῃς ῬΆβοπδὶ ΘΈΡΕΙ ννὰβ γεῖ ἴο ὃς 
εδῖθσῃ. Βυῖ β8εὲ Ἐῤεγβεῃείπι᾽5 Σύβε οὐ 
εδις, τἰ, 566.---Ψ ες. 2ο. ἐξῆλθεν οὖν ὁ 
Πιλάτος... Τῆς εχδσηϊπδϊίοη δθερᾶῃ 
τπεγεῖοσε ἴῃ τῆς ὀρεη αἷγ ἴῃ ἔτοηῖ οὗ τῇς 
Ῥυϊάϊηρ ; οὗ, χίχ. 13. ΡιΙαῖε ορεπεὰά ἰῆς 
ςαβ6 ὙΠῈ τ ἔογγηδῖ ἱπαιῖγυ, Τίνα 
κατηγορίαν κι τ λ.; Τὸ [τἢϊ8 τεᾶβοη- 
0] ε ἀειηαπᾶά {πὲ ϑαππμεάτγίβιβ Ὄνδϑίνεϊν 
δηὰ ἰπβοίεπεν τΕΡΙῪ (νεσ. 30): “Ηδά 
Ηςε ποῖ Ῥεεη ἃ κακοποιός ννε 5ῃου]ὰ ποῖ 
δᾶνε ἀε!ἰνετεὰ Ηἰτι ἴο γου ". [τ ἀρρεατβ 
«τῃετγείογε ἴπαὶ μανίπρ αἰγεδάν ςοπάεπιπεὰ 
Ηἰπὶ το ἀεαδιῃ (5εε Με. χχνὶ. 66, ἔνοχος 
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οὐδένα -᾿ 32. ἵνα ὁ λόγος τοῦ ᾿ἸΙησοῦ πληρωθῇ, ὃν εἶπε "σημαίνων ε χἰ!. 33. 
ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 

πραιτώριον πάλιν ὁ Πιλάτος, καὶ 
43. Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ 

"ἐφώνησε τὸν ἸΙησοῦν, καὶ εἶπεν 4.40: 1]. το, 
αὐτῷ, “Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; " 34. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, “᾽ΑΦ᾽ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ὃ ν- 19. 
ἐμοῦ ;" 35. ᾿Απεκρίθη ὁ Πιλάτος, “““ Μήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἶμι; τὸ ς ἱν. 20. 

ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί - ὅ τί ἐποίησας ; ᾿᾿ ἁ : 5κπ).χχ. 
36. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, “ Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν " ἐκ τοῦ ὁ ἦἶ 9ς:. 
κόσμου τούτου" εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ, οἱ 
ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἀγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις " 

θανάτον ἐστί. ΜΚ. χίν. 64) ἴδεν Βαπάεδά 
Ηἰϊπι ονετ---παρεδώκαμεν--ἴο Ριϊαῖα, ποῖ 
ἴο Βανς {μεῖς Ἰυάρπιεπε τενίβεά, Ῥαὰΐ ἰὸ 
Βανς {μεῖς ἀεοϊβίοη οοπβγπιεὰ δηᾶ τς 
Ρυπίβῃπιεης οχεουϊεά, κακοποιός ἰδ 
ἰουπά ἰη Ατίβε., Εἰλ., ἵν, 9, Ροϊγϑίιιβ, δηὰ 
πεαυεηεῖν ἰπ σ Ρεῖεσ.---τνεγ. 31. Τῆΐβ 
ἄοεϑ ποῖ βυὶ: Εοιηδη 1ά648 οὗ ̓ ιβεῖσε ; πὰ 
τπετείοσς Ρ Ϊδῖς, δβοσ δίπρ {πεῖς γαϊυοῖ- 
ἃποε ἴο ἰᾶὰὺ ἃ ἀεῆπίις οἤδγρε δρδίπϑὶ {πε 
Ῥτίβοηες ἃπά ἴο πᾶνε τῆς ᾿ᾶβε τεορεποά 
ἴο ἴῃς ἀϊ συν οἵ εἐχρίαἰηίηρ ἴο ἃ Εοπιδῃ 
δε δοῖυδὶ ἴδνν δπὰ ἰγδηϑρτεββίοῃ, δά 8 
τπεπὶ ἢηϊβῃ (ἢς ᾿αβε ἕο ἱδεσηβεῖνεβ, 
λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς... ο΄, Αοἰδβ χνὶϊ!. 
14.-- ες, 32, ΤΠΐδβ, πόνανασ, πον ἀε- 
οἰἴπα ἴο ἄο, Ῥδοδυβα ἴὲ ἰ8 ἴδε ἀδδίἢῃ 
Ῥδηδίεν ἴον ἀδείτε, ἀπά (5 ἴΠπαῪ πᾶνε 
πο τῖρῃε ἴο ἱπῆϊοι ; ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν 
ἀποκτεῖναι οὐδένα. Ιη τΠε ΚοπΊδη ῥτο- 
νίποεβ ἐς ροννεῖ οὗ [ἴὸ ἀπὰ ἀεδίῃ, (ῃς 
115 ρἰαάϊὶ, ννᾶ8 τεβϑεγνεά ἴο ἴῃς ρονεγηοσ. 
866 Ατῃοϊάβ Κοναπμ Ῥγου. Αἀπιϊπὶςέγα- 
ἐΐϊοπ, ῬΡ. 55, 57; δπά Ϊ3οβερῆυβ, Βεἰϊ, 
δ ά., 11. 8, 1, Μῆο βίδίεβ ἴπδὶ ἤθη {δα 
τεισίτοσυ οὗ Ατοδμεΐίδυβ ρδββεά ἴο πε ῥγο- 
νἱποῖα! ρονετποσ, Οοροπίυβ, ἴῃς ροννεσ οὗ 
ἰπῆϊοκίη Ρ σαρίταὶ ρυπιβμπιεηὶ νν88 ρίνθῃ Ὁ 
Ηΐπι, μέχρι τοῦ κτείνειν λαβὼν παρὰ τοῦ 
Καίσαρος ἐξουσίαν. ὅεες 4ἶδο ϑιδρίεγ᾽ 8 
Ῥαϊεςέϊηο, Ῥ. τοο. ΒΥ δείηρ {π8 ῃαπάεά 
ΟΥΟΙ ἴο ἴἢς Βοπιᾶη τηδρίβιγαῖς 1 σάπια 
δϑουςξ [πᾶὲ [808 ψν88 ογμεβεά, ἃ ἴοττη οἵ 
οαρίταὶ ρυπίϑῃπηεπε νν Ὠ οἢ [ῃς [ενν8 πδναῦ 
ἱπῆϊοιεὰ ὄνεὴ ἤδη ἴΠῸῪ ἢδά μονας; δπά 
ἴδυ8β τῆς νοτὰ οὔ 1688 ννὰβ ἔμ Π]1εὰ 
ψ Ὠΐϊοἢ Ηδ βραᾶκε ἱπιϊπγαιίπρ τπᾶὶ Ηδ 
σου ϊά ἀΐς ΌῪ οτυςϊχίοη, χίϊ. 32,33. 

νν. 33-37. ὅεξης ἐχαπιηδά ὃγ Ρίαίε 
ἐπ ῥνίυαέε.---Ψ“ετ. 33. Ῥηδῖε, θειηρ ἴδ 8 
ςοπιρεϊεὰ τὸ υπάογίακε τπ6 οαβα, ννἱἢ- 
ἅγανβ πη πε Ργδεϊογίαπη ἴὸ σοη- 
ἄυςε ἰξ ἀραγὶ ἔγοπιὶ {πεῖς ργε)υάϊςεβ δὰ 
οἰαπιουτβ. Ηδ οδ|18 [6ϑ}8 ἀπά βᾶγ8 ἴοὸ 
Ηἴπι, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; 
Ηονν ἀϊά Ριϊδῖε Κῆοιν ἔδαῖ τἢϊ8 νγὰβ8 τῆς 
κατηγορία ἀραίηϑι [εξὰ8}) ΙΟἤη Ομ 5 1Π6 

Ἰηϊογπιδίίοη ρίνοη ἴῃ ΓΚ. χχίϊΐ. 2 ἴδε τῆς 
ϑαηδεάγίβιβ ἀββπίιεϊγ Ιαἰὰ (Πΐ5 δοουβακίοη. 
Απὰ τῆς δῆβννεσ οὗ [Ἔβ8 ἱπιρ εβ τπδὲ Ης 
Βαὰ ποῖ Βεαγὰ ἐπὶ8β δοουβαίίοη τηδάε ἴῃ 
ΡΙΠαῖο᾿Β ρσθβεηοθ. ΤῊ ργοῦ δ Π ν τπεγε- 
ἴοσε ἰβ ἴῆδι Ριδῖς μαά ρείναιεϊγ οδίδίπεά 
ἰηβοστηδίίοη τεραγάϊπρ ἴπῸ ρσίβοπεσγ. 
ΤΒατα 18 βοπῆε οοηϊζεπιρὶ ἃ8 νγῈ}] 88 βυζ- 
Ρτῖβε ἰπ Ῥιδῖε᾽ 8 Σύ. “Ατὶ Του," νῇοβα 
ἈΡΡδδζᾷποα 80 061168 ἰξ, “ τὴε Κίηρ οἵ [8 
7ενβὺ"--Ννες. 34. {6808 ΔΠδνναῦβ ὈΥ 88}.- 
ἴῃρ: ᾿Αφ᾽ ἑαυτοῦ σὺ τοὺτο λέγεις... .; 
Ριϊαῖθ᾽ 5 σαρὶγ, "᾿Απὶὶ ἃ [δνν δ᾽ ργεοϊυάεβ 
411 ἱπκεγρσειδιίοηβ, μονγανεσ ἰηνιείπρ (56 ς 
εβρεοίδ! ν ΑἸξοσὰ δπὰ Οϑοᾶς Ηοἱἐζπιδηη), 
Ῥυξ τὴ 5ἰπιρίε οὔθ : “ο γοὺ πιᾶκα 
τπ|8 ἱπαυΐσυ ἔτοπὶ Δ βεγίουβ ρεζβοηδὶ 
ἰπίογεβῖ δηὰ ὑν ἢ ἀπν Κααη Δρργεπεηβίοη 
οὗ πε Ὀϊεβδβίπρβ διϊδομεὰ ἴο τς Κίῃράοπι 
οὗ σοά, οΥ ἅτε γοὺ τρεσεῖν θοβοίηρ ἃ 
ἔοστηδῖ οἤδασρε Ὀσουρῆι δραϊηβὲ τὴς ἢ 
οἴδβοσβ ἢ "---νεσ. 35. Τὸ 1818 ΡίΪδῖς νΐ 
Βογβ ποδὶ ἀπά οοπίεμιρε γερ 68: Μήτι 
ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἰμι; “ΑΠΊΆ14.] εν} Ηον 
οϑῃ γοῦ ΒΌΡΡΟΞΒἝ ἰδὲ 1 ἤανθ ΔπῪ ρεγβοηδὶ 
ἰπίεσαβὲ ἴῃ βοῇ ἃ πχγδίζετ ὃ---τὸ ἔθνος τὸ 
σὸν... ἐμοί. ““Ὑους οὐνῆ παιίοῃ δπὰ 
τῃς ςὨιεῖ ργίεβίβ βαπάβά γου ονεσ ἴο πης.᾿" 
115 πεῖς σμάγρε 1 τερεᾶῖ. τί ἐποίησας ; 
ΦΜὮδι δαϑὲ Τῆου ἀοηεὶ᾽" ΗδἜ βοουΐβ 
ἴδς ἰἸάδ4 (πὲ πε βῃουϊ!ὰ ἰᾶκε δὴν ἱπίεγεβδι 
πῃ τΠς εν βῃ Μεβϑίδῃ, δἀπὰ τεϊυσηβ ἴὸ 
πε ῥσγδοιίςαὶ ροίπεὶ, “ψδδξ ᾶνε γοὺ 
ἄοηε ἡ "--Νεγ. 36. Βαυΐ ε8ὺ85 δοοδρίβ 
τῆς αΙἐραιίοη οὗ ῃς [εν ἀπά ρτοοεδὰβ 
ἴο ἀχρίδίη ἰῃ ννδὲ βεῆβε Ηδ ἰβ κίπρ : Ἡ 
βασιλεία ἡ ἐμὴ κι τ Δ. Μγ Κίηράοτῃ ἰ8 
ποῖ οὗ ἃ ννογ ἀν πδῖυγε, πὸσ ἰβ ἰΐ Ἂϑίδὺ- 
᾿ἰβδῃεὰ θῪ ννου!ΐγ πιεᾶθ8. Ηδά ἰδ ὕεεῃ 
80, ΤΥ δεινδηῖβ ψουἹὰ ἤᾶνα βισγίνεη ἴὸ 
Ῥιδνθηῖς πὶ δεΐηρ δβυτγεπάεγεά ἴο {πα 
͵ενβ. Βαΐῖ 48 τηϊηρβ ἃγε, νῦν, βίποα ἰξ ἴ8 
ἰπάϊβραϊδθ!α ἐμὲ πὸ γιηβὰ γεβίβδίδποα οὐ 
τεβοὺς ἢᾶ8 ὕεεῃ διϊεπιρίεά, ἴξ ἰβ ρυῖ 
Ὀεγοπᾶ πιυεδβιίοη πὲ ν Κίηράομη ἰβ 
ποῖ ἴτοπὶ ἤεηςε. “ὙἼΠε βυδϑιϊτυϊίοη οἱ 
ἐΒεποε᾿᾽ ἴοσ " οὗ [818 ψοσὶἀ ̓  ἴῃ τῃς ἴδβὲ 
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31. Εἶπεν οὖν αὐτῷ 

82 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν." 
ὁ Πιλάτος, “Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; " ᾿Απεκρίθη ὃ Ἰησοῦς, “Σὸ 

λέγεις ὅτι βασιλεύς εἶμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς 

τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὃ 
ἔχ ᾿ ὃν ἐκ τῆς ἀληθείας ᾿ ἀκούει μου τῆς φωνῆς.᾽" 

Πιλάτος, “Τί ἐστιν ἀλήθεια ; ̓ ᾿ 

38. Λέγει αὐτῷ ὃ 
Καὶ τοῦτο εἰπὼν, πάλιν ἐξῆλθε 

πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, ““᾿ Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν 
ε Ὅκη. ἱχ, εὑρίσκω ὅδ ἐν αὐτῷ. 39. ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν, "ἶνα ἕνα ὑμῖν 
εἷς χα, ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα 

43; χυΐ 8. 
Βυτίοη, τῶν Ἰουδαίων ; 40. Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες, λέγοντες, 
μὰ “ Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν "᾿ ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής. 

οἴαυδε δρρεᾶσβ ἰο ἄεβης ἴδε ἰάεα οὗ {πὸ 
νοοῖ] ΌΥ δὴ ἱπιτιεάϊδις σεέεγεηςς ἴὸ ἴῃς 
ταρσγεβεηΐδιϊνεβ οὗ ἰξΐ οἶοβε δὲ μιαπά." 

εδίοοιξ. Ῥεσῃδρβ τδϊ8 γαῖπετ [ἰπιϊ18 1Π6 
τείεσεηςθ. 6808 υ8ε8 ἐντεῦθεν 48 οπε 
ΠΟ Πᾶ5 οΟἴποι ψνοσὶ 8 [ἤδη {Πἰ8 ἱπ νῖειν. 
-τνεσ. 37. Ριϊαῖς υηάετβίδηβ ΟἿΪΥ 30 
ἴατ 88 ἴο ἱπίδισυρὲ ἢ Οὐκοῦν... σύ; 
“8ὸο ποη γοὺῦ ἃζε ἃ κιπρὲ" οη 
οὐκοῦν δες ΚΙοιΖ᾽βΒ ευαγίης, Ὁ. 173. 
Τὸ νος [εβὺ8 τερ]ε8. να ἴδε εχ- 
ΡΙἰοῖς Βἰδίεπιεηι: Σὺ λέγεις... ἐγώ. 
“Του βαγαϑὶ." ΤΗΐβ, 5δ8γ8 ϑοποεῖβθῃ 
(Με. χχνί. 25), 18. “"8οϊςηπὶβ δά βιγηδη- 
ἔπτη ἀρυά 1 ἄδεοβ [ογπγ]α ᾿᾿; 80 {παῖ 
ὅτι τὴυδὲὶ ΡῈ τεπάετεά ψῦ ΕΝ. 
ταῦτ. “ Ὀεσδυδε᾽ 1 δπὶ ἃ Κίηρ. Ετδβ- 
τῶυβ, Νεβίσςοιε, ῬΙυπηπιεσ, δπὰ οἴδεῖβ 
τοηάεσ, “ ΤὭου βαγεδὶ {Π4ξ 1 δηὶ ἃ κΚίπσ," 
πείιπος ἀεβηϊτεἶγ δοσεριίηρ πος γεὐεστηρ 
τῆς τ|Σ. Βυῖ τῃϊ8 ἱπιεγργείδεϊομ βεαπι8 
ἱπῃροβϑίθ!ε ἴῃ τῆς δος οἵ ἴῃς 5βἰπιρὶε σὺ 
λέγεις οἵ πε βγπορείξί58, Με. Χχν!ϊ. 11, 
Μαικ χν. 2, [κε χχί. 3. Νῆς πιυκὶ 
ἀδδη γαπάογ, “ ΤΠου γί σίρε, ἴοσ ἃ Κίπρ 
ἀπ". Ι͂ῃ ψν δὶ βεῆβε ἃ κΚίηρ, Ης 6χ- 
ῥἰαἰῃβ: ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι κ. τ. λ. 
“ἘῪογ (ἢἰβ ἐεπὰ ανε 1 ὕδεπ Ὀοόγη, ἀπά ἴοσ 
1η18 επὰ ἅτ 1 ςοπηα ἱπίο ἴῃς ννοτϊᾷ ;᾿ ἴδ 
Ἰαϊέες ἐχργοϑδίοη, ὉῪ δεὶπρ δάάςὰ ἰο {πε 
ἔοτγτλεσ, σογίδί ΠΥ 86 6 ΠΊ8 ἴο βιιρραϑῖ ἃ Ῥγίοῦγ 
βίας. ΟΛ ἱ. 9. Τῇε επὰ ἰβ ἐχργεββεά 
ἴῃ ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ, “πᾶ 1 
τηῖρῃι νἱΐηεβ8 ἴο ἴδε (γυτἢ,᾽ ΘβρθοΙ ΠΥ 
τερατάϊηρ αοἀ ἀπά Ηἰ58 τεϊδιίοπ ἴο τηεῃ. 
ΤΠς σοπβεαυδηοα ἰβ (δι ἜνεγῪ οας ν᾽ ῆο 
Ὀεϊοηρβ ἴο {πε ἰγυτ (πλοσαὶ θην ἐχ- 
Ῥιεββεᾶ ὃν ἐκ) οδεγβ Ηἰπι, ἀκούει ἰπ ἃ 
τερπδηξ βδεηβο, οὖ χ. 8-|6.Ὺι ΤῇΕΥ 

᾿Ιϑὐβν μρὶ Ηἰβ βυδήεςϊ8β, πὰ ἴογσπιὶ Ηἰβ 
Κκίηράοπι, 4 Κίηράοπιλ οὗ ἐπ. Ἐος 
ΒΟ ΡηΔίε 485 ομἱν ἱπιραιίεπίὶ βοοσῃ : 
τί ἐστιν ἀλήθεια; --- ““Τυξῆ, νῆδὶ ἰ8 
ΑἸειδεία δ" [Ιεὲ νὰβ ἃ κίπράοπιη ᾿ς ἢ 
ςουἹὰ ποῖ ἰηΐυσα ἴδε επιρίσο. μδὶ μᾶνϑ 

[τὸ ἀο ννἱῖἢ ῥχγονίηςοεβ ἐμαὶ οδη γίεϊά πὸ 
ετθυῖϊς, ἀπά τῆγθδίδη πὸ ἀγπιεὰ γε δε!]ἴοη ὃ 

γν. 38-.4.οὅ. Ρὲαίε ἀεξείαγες ἐὰλε γεϑμϊέ 
ὉΓ λὶς ἐὀχανιϊμαξίοη.---Ἶετ. 38. Ῥιϊδια 
νναϊξεά ἴοσ ὩῸ τερὶν ἰο 88 φιεΞκιίοη, δας 
τοῦτο εἰπὼν, πάλιν ἐξῆλθε. ΤΗς ποιϊπρ 
οὗ ἐδ. ἢ τηονεγηεης οὗ ΡΙδῖε ευρρεκῖβ τῃ 6 
εἐγε-νἰπεϑ5, ἀπὰ Ὀγίηρβ οὐὲ δ]8 νᾶς ]]2- 
εἴοη. ᾿Εγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν. .. “1 ἴος 
ΤΑΥ͂ ῬΡατὶ ἤπὰ πο ἵδυϊξ, οσ στουπά οἵ δεςυκα- 
τίοη ἴῃ Ηἰπι.᾿" Ναῖυγα!γ, ἐπετείογε, Ριαῖα 
Μη] δοᾳυΐϊξ δηά ἀϊβιββ Ηΐτὰ ; δυῖ πο. Ης 
αἰϊοτηρίβ ἃ σοτηρσγογηΐβε : ἔστι δὲ συνήθεια 
ὑμῖν ““υου ἤᾶνε ἃ ουβίοπι,᾽᾽ οὗ ν»ῃϊςἢ να 
δᾶνα πο ἱπέοστηδίίοη εἰβευνμεσε; δ: πουρα 
]οβερδυβ (ἀπέϊᾳ., χχ. 9, 3) τεϊαϊθβ τῃδὲ δὲ 
8 ῬΆββονοσ ΑἸδίηιβ γτεϊεαβεὰ βοπ)ς σοῦ εῖβ. 
Απδϊορίεβ ἱπ οἵπεσ οουπίσίεβ ἢᾶνε δεεα 
Ῥτοάυςεά. ΤὨΐβ ουβίοπι ΡίΪαϊς ἕλποῖεα 
παν 1] 41|Π1ονν πὶ τὸ ἕο! ον ἴῃ ἕδνους 
οὔ ]εβυβ: βούλεσθε... ᾿Ιονδαίων; ἀπο- 
λύσω, δοτῖδε δι δ] ηςεῖνε ; ζ΄. Μι. χἕϊ!. 28, 
θέλεις συλλέξωμεν; [.Κ. ἴχ. 54, θέλει 
εἴπωμεν; βούλεσθε καλῶμεν ; βούλεσθε 
εἴπω, εἴς., σΟΠΊΠΠΟΩΪΥ οσοὺς ἰη Ατἰβίο- 
ῬΒᾶπεβ δηᾶά οἵμες οἰδϑβεῖςαὶ τυτίϊεσα. 
Ἐκραύγασαν. .. Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν 
Βαραββᾶν, ΦὙΎΒΕΥ βδβουιεά,᾽" ἐδονίης 
τδεῖς ἐχοϊδπγεπξ: πάλιν, ρτγενίουβ βδουξ- 
ἰπρβ ἤᾶνε ποῖ Ὀδεῃ τηεπιϊοηςά ὉῪ ]οδῃ, 
Ὁαῖ ἐπῖ8 ψνοτὰ γεῆςοιβ ᾿ἰρῆξ οη ἴῃ πιᾶπηον 
ἣ ρνὰ τὰν τ ρους Βαὰ Ὀεεη τηδάς. 
ν δὲ ὁ Βα ἂς 4φ. Βαγ- αρδδδ, 

8Βοῃ οὗ ἃ ας δδη ἐκ βὰς Ἑδδϑρὶ, διδασ- 
κάλου υἱός. [πη Με. χχνίϊ. 16, Οτίχεω 
τεδλὰ ᾿Ιησοῦν τὸν Βαρ., δυξ δἀάεὰ “ἴῃ 
τλλ εἶ χειρί αγίθυβ πο ςοπεϊπείωυγ"", 
Ηε ἐουπὰ ἃ πιγϑίετν ἱπ (86 οἰτουπηδίδηοθ 
ἴῆδιὶ θοΙ ῥγίβομεσβ τνεα Ἷδ᾽]οὰ “ [εἐ5ὺ8, 
τῆς ὅοη ϑττρς ἐφ ες Ἰνὼ 5 
ἀεβίψπαιεά λῃστής, οτ, ἃ8 ὁ (χχὶϊ:. 10 
τοῖν ἀεβηίεοῖν ΒΑγβ, δα μδά ὕδεη ἱπὶ- 
Ῥειϊβοηεὰ ἔος βεάϊτίοπ ἱπ ἐμὰ ςοἰἐγ δηὰ οε 
τηυγάετ. 985 ἄοεβ ποὲ Ὀγίηρ οὖ ἴ88 
ἰγσοῶγ οὗἨ ἴδ6 ]εννδ᾽ Ἄομοῖςα, τὶς ἢ τε 



ΧΙΧ. 1:-δ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 853 

ΧΙΧ. 1. Τότε οὖν "ἔλαβεν ὁ Πιλάτος τὸν Ἰησοῦν, καὶ " ἐμαστί- « Μι. χίε. 
γωσε. 

ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν ᾿ περιέβαλον αὐτὸν," 
2. καὶ οἱ στρατιῶται “πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, υ ἷκε 1.6. 

ς [5. Χ' 

ἁ ἅι. Χν. 51. 
3. καὶ ἔλεγον, “ Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων -᾿ καὶ " ἐδίδουν ε χνι. 22. 
αὐτῷ "ῥαπίσματα. 4. ᾿Εξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω ὁ Πιλάτος, καὶ λέγει 
αὐτοῖς, “Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι "ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν ἐ χνί!. 98. 
αἰτίαν εὑρίσκω.᾽᾽ 

ὁ ἄνθρωπος. 
ἐκραύγασαν λέγοντες, ““ Σταύρωσον, σταύρωσον.᾽ 

5. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, δ φορῶν τὸν ἀκάν- ς Ἐτεῖυε. χὶ, 
θινον στέφανον, καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, “Ἴδε Κ΄ 

6. Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, 
Λέγει αὐτοῖς ὁ 

Πιλάτος, “Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε" ἐγὼ γὰρ ᾿ οὐχ 

1 Ἰηβεσζῖ καὶ ἤρχοντο προς αὐτὸν ὙΠ δ ΒΙ. 33, οαχίτοἀ ἰῃ ΑὉ Ὁγ ΠοπιοϊοιεἸδυΐοη. 

5 δον ἰπ ΝΜ ΒΙ, 33. 

ἴδε τεὰὶ δηὰ οτιυςίθεά ἔμπα ρῥγείεηδεὰ 
τοονοσ οὗ βεάϊπίοη. 

Ομβάρτξε ΧΙΧ.-ῆνν. τ-6. Ρί αΐς, αὐίον 
βεομγρὶηρ Ἄεϑις, αραὶκ ῥγοπομποες μη 
δι εἶοος. τ ετ. τ. Τότε οὖν. .. ἐμασ- 
τίγωσε. Κείπι (νΙ. 99) ᾿πῖπ ΚΒ (μὲ ΡΙ]δῖα 
δἵ 1Π15 ροὶπὶ ρσοπουῃςεὰ δ5 “ σοπδεπηηο ἢ 
δηὰ “1018 ἱπ ογυοοπι," «δηὰ ἴπᾶὶ τῃεὰ 
βοουσρίηρ ννὰ8 Ῥγερδγαίοσυ ἴο ἴῃ ογυςὶ- 
Ἀχίοπ. Τη15 πηῖρπὶ βεεπὶ τὸ Ὀς ννατγαπίεὰ 
Υ Μαιῖκὶβ νεσὺ Ἴςοπάδηβεά δοσουηῖ, χν. 
15. φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ (Ἔς- 
οογάϊηρ ἰο ἴπ6 Ἐοπίδη ἰᾶνν ὉΥ ΠΟ, 
δοοοτάϊηρς ἴο [εγοτηε, ἰϊ νγαβ ἀεογεεὰ “αἱ 
αυΐ σγαοϊῃρετγείαγ, ρεῖα5 ἤδρο δ νεγθδγαγε- 
τὰ; 50 ]οβαρῆιβ, 8. ., ν. Ἢν δηὰ 
ῬΏΙο, ἰϊ, 528). Βυΐ δοοοζάϊηρ ἴο ομπ 
ἔπε βοουγρίης νγ)85 πιεδηΐ 48 ἃ σοπιργοπηῖβα 
Ὁγ ΡΙϊαῖε; 25 ἰπ 1. χχίϊὶ. 22: “παῖ 
Εν} μβαῖἢ! Ης ἀοπεὺ 1 ἰουπά πη Ηἰπὶ 
ποιδίηρ ννοσίηγ οἵ ἀδαίῃ ; 1 ψ}}} τΠετείογα 
βοουγρε Ηἰπὶ δηὰ ἰεὶ Ηἰπὶ ρο." Νείζπεσ, 
τδεη, 45 ρᾶσὶ οὗ ἰῆς σδρίίαὶ ρυπίβηγηθηῖ, 
πος ἰῃ ογσάεσ ἴο εἰϊοῖς ἐδς τσ (ᾳφυδαβιῖο 
Ῥεῖ τογπιθηΐ8) ; δὺς ἰη πε 1Π|:-}υἀρεά πορα 
ἴδιαι {18 πηῖηοσ ρυπίβηπηεπέ ταῖρι 88 ιἰβῖν 
{δε 7εἐννβ, ΡιΙαῖε οσάθγεά {πε βοουγρίηρ. 
Τῆς νἱοτἰπι οὗ (ἢ ϊ5 βενεγα ρυι πίῃ πηεηῖ ννὰ5 
Ὀουπάᾶ ἱπ 4 βιοορίπρ δἰττυάς ἰο ἃ ἰοιν 
ςοϊαπηη (οοἰυπηη οὗ ἴῃς ΕἸΑΡεἰἸδιίοη, ἢονν 
δῆοινῃ πὶ ΟΒυσοῖ οὗ Ηοἷγ ϑερυ]οῖ γα) δὰ 
δεδίθη ἢ τοάβ οσ βοουγρεὰ νυ} ἢ ΜΜΠΙρ5, 
{πὸ τποηρβ οὗ ννῃίο ἢ ψψεγα ννεϊρῃιεά ἢ 
Ἰελὰ, δαπὰ βιυδάεδ νὰ βμαγρ-ροϊπιεά 
Ῥίεςεβ οὗ Ῥοπα, 50 [δὶ {τὶ ρδιδι] Ιδσεγαιίοα 
Τοϊ]οννεά ἐεδςἢ βίγοκε. [ θδῖῃ {γεαυεηῖ 
τεβυϊιεὰ. καὶ οἱ στρατιῶται... ῥαπί- 

ατα, “δηὰ {πε τοίαίετε Ρἰδιιεά ἃ σσοννῃ 
οἵ ποσπβ᾽" ἴῃ πηοοκεσυ οὗ ἴῃ6 οἷαίπι ἴο 
τουδὶεν (ος ἃ βἰ πη ας ἱπβίδπος, βεε Κεῖπη, 
νἱ. 1:21). Οἱ τδς βυρρεβιίίοηβ γεραγάϊηρ 

τδς ραγεϊουϊδι βρεςῖεβ οὗ ἱβογη, ἰϊ πηδᾶν 86 
βαϊὰ ἢ Βγηδεὺβ (δ Μογίε ΟἸινγὶ ἐἐἱ, 1. 
145) “ ΠοπΊο δίτα τ δ᾽αυϊά ςετγιῖ ᾿ς, ἱμάτιον 
πορφυροῦν, “ἃ Ῥυγρὶε σόα," Ῥγορδῦϊυ 
ἃ 8π|8}} βοδιῖεῖ τλ Π Π ΑΥῪ οἷοακ, οὐ βοπὶς 
Τδβι- ο΄ δαριερε, οἵ ἐπι μἀσιπέπέμπι, ψΌση 
ὉΥ οδῆσειβ ἂπά βυδίεςε Κίηρβ.---Ν ἐγ. 3. 
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν, “ Δηὰ {πεν ψνεπὶ 
οπ, σοπιηρ ἴο Ηἰπι,᾽ ἱπηρετίεςξ οὗ σοπ- 
εἰπυεὰ δοείοη ; “ δπὰ παρ Ηἱπὶ Κίηρ," 
χαῖρε κ- τ΄ λ.,) ἃ5 {ΠΕῈῪ ᾿νεζα δοςυδιοπιεά 
ἴο δῇουϊ “Ανε, σδεβασ", Αξ τῆς βᾶπια 
τοοσηθηΐ {πεν βίγυςκ Ηἰπὶ οἡ δε ἕδος 
ψγ ἢ ἐμεῖς πδηάβ.---νεσ. 4. Ριδῖς, Ἰυὰρ- 
πε ἴμδι τη 8 Μ1}} σοπίεπε {πῸ [εννβ, Ὀτίηρβ 
76δι5 ουῖ πδὲ {πεν πᾶν δεὲ Ηΐπὶ δηά ἵνα 
γνῶτε. .. εὑρίσκω, τῆι ΡΙΪΑῖε τηδῪ πᾶνε 
Δηοῖδοσ ορρογιαηιν οὗ ργοηουηοίηρ Ηἰπὶ 
δ. }11|655.--ν ἐσ. 5. 51}}} ννεαγίπρ (φορῶν) 
πε πιοσκίπρ' Βυγηθοὶβ οἵ γογδῖτν, δἃη οὗ- 
7εςῖ οἵ ἀετίϑίοη δηὰ ρτν, [6ϑ08 18 Ἰεὰ ουξ, 
ἀπά πε Ἰυάρε ροϊπιίησ ἴο Ηἰπὶ βᾶυβ, 
“δε ὁ ἄνθρωπος, Εεςε Ηοπιο, “μο] ἴδῃς 
ταλη," 458 ἰ{ ἰηνπίηρ ἱπβρεςιίοη οἵ ἴῃς 
ΡΠΙΔ016 ἤρατο, ἀπά σοηνίποίπρ {πε πὶ Ποὺ 
τιἀϊσυϊουβ ἰδ ννὰ8 ἴῸ ΤΥ ἴο ἢχ ἃ Ἵπᾶγρε 
οὗ ττεᾶϑοη οἡ 50 σοπίορι Ὁ]ε ἃ ρεζβοῃ. 
ὁ ἄνθρωπος ἰ5 υϑεᾶ σοπιεπιριπουδὶν, ἃ5 ἰπ 
ΡΙυίατοῦ, Τλεηι., χνὶ. 2, “τῆς ἔα! ον," 
“(ῆς ογεδίυγε ", Οἴδπος ἱπβίᾶποαβ ἰῇ 
Ἡοϊάεπ 5 ποῖα ἱπ Ρίυϊς, Το. Τδε 
τεβυΐς ἰδ υπεχρεοίεά.---Ν ες. 6. Ιπϑιοδὰ 
οὗ αἰϊονηίηρ δἰπὶ ἴο γαίΐεαβε [86 ργίβοηεσ, 
“(ἢς οἰίεῦ ρῥχίεβίβ δηὰ ἐμεῖς οβῆοεγβ," 
τοὶ “δα ῥορίς,᾿" ΜΏΟ ναῖε Ῥεγῇδρβ 
ταονεά ὑἱἢ ρν (Πὔοκε), “ τοαγεά ᾿ 
(ἐκραύγασαν) ““Οτυςιῖν, οτιο ἐν "ἢ; “Τὸ 
τῆς οτοββ᾽. Τὸ πἰβ8 ἀειηαπά ΡιΪδίε, 
“ἸῺ ΔΏΡΤΥ βδγοδβδεη ᾽" (Βευπο] 8), δυϊ 
ῬεΙπΑρ8 σδῖμεσ τλεσεῖν νυν ἰβῃϊη ΒΙΓΟΏΡΙΥ͂ 
ἴο δδβδεῖῖ, ἔοσ τῇς τπϊγὰ εἴπ, τῃδὲ 86 



ΧΙΧ, 

Ἴ. ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, 
“Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν " ὀφείλει ἀποθανεῖν, 

8. Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλάτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 

9. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ᾿ πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, 
Ἰ ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 

10. λέγει οὖν αὐτῷ ὃ Πιλάτος, ““ Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι 

ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω " ἀπολῦσαί σε; ὔ 
11. ᾿Απεκρίθη ὃ Ἰησοῦς, “Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ, 
5 εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν. διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς ' μέ σοι 

84 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.᾽᾽ 

Β χίϊ, τ. 
[ν.18. ὅτι ' ἑαυτὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν." 

} κυνὶ. οδ. 

κυ. .),; “Πόθεν εἶ σύ; Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἰχκ. 29. 

11. 22. 

τὰ κνὶϊ!. 39. 

Ὁ ἰἰ!. 27. 

Ἰ παραδους ἰπ ἐ 3 ΒΕ, ἰξ, νυἱᾳ. 

ἴοτ Ἦϊβ ρασὶ ουϊὰ ποῖ ςοπάετηη ]εδὺ8 ἴο 
ἀελιι, “1 Ης ἰδ ἴο ὃῬε οτυςίβεά, ἴ 15 γοῦ 
ΠΟ πιυδὲ ἀο ἱτ,᾽" τεϊογτίβ, Λάβετε. .. 
αἰτίαν, “Ταῖε γε Ηἰπιὶ δηὰ Ἵγυςϊέν Ηἰπι, 
ἴοτ ἴ Βηὰ Ὡο ἔλυϊι ἰη Ηἰπι᾿". 

νν. γ-τ2«. δεομά ῥγίυαίε ἐχανεὶκα- 
ἐΐϊοπ ὃν Ριίαίε.---νετ. γ. Τῆς [ενν ἅτε 
885 ἀειειτηιηςά τῃλι ΡΙ]Δῖς βἢ}} σοπάεπιῃ 
ἐβὺβ 5 ἢς ἰδ8 τεβοϊνεά ποῖ ἰο ςοηάεπιη 
τη, απὰ ἴο δὶς ἀδοϊαγαιϊίοη οἵ τῆς ῥγὶβ- 

Ὁποι᾽᾿ 8 ἱπποόζεηος πεν τερὶγ, Ἡμεῖς νόμον 
ἔχομεν. .. ἐποίησεν. ε τΔῪ ἤᾶνε 
ςοπιηιεὰ πὸ ντοὴρ οὗ ψῃϊοἢ γοὺγ 
Ἰλοτηδῃ ἴᾶνν ἴακεβ ςορηπίβαηοε, δυΐῖ “να 
Βᾶνε ἃ ἴανν (1νεν. χχίν. 16), ἀηὰ δοοοτγάϊπρ 
ἴο οὖς ἰᾶνν Ης οὐκί ἴο ἀϊες, θὈδεοδυβε Ης 
τηδὰς Ηἰπιβεῖ οὐ 5 ὅοη". ἔΕογ τῃε 
οοπβίγυςιίοη δεὲ ν. 18. Τῆς οςοδβίοη 
1πὲν τείεσ ἰο ἰ8 Ηἰβ ργοίδδβϑίοῃ ἰοὺ ἴπε 
ϑαππδάσγιπιὶ τεοογάεὰ ἴθ ΜΚ. χίν. 62. 
υἱὸν Θεοῦ Πεῖε πΕΔ}8 ποτε ἴδῃ “ Μεβ8- 
δ ἢ," ἴος τῆς οἱαὶπὶ ἴο Ὀς Μεββίδῃ ννδ8 
ποῖ ἀρρδᾶγεην ξλαίθνανίε ἢ ἀελιῃ 
(βεε Ὑτεβιγβ δίέεγπαὶ δοηφλὶρ), ἀπά, 
ταοσζεονοσ, βοῇ ἃ οἷαίπὶ νου ποῖ ἤλνε 
Ῥτοάυςεὰ ἰπ Ρί]λις ἔπε βἰαῖς οἵ πιϊπὰ 
βιρρεβίεά ὃγ (νεσ. 8) μᾶλλον ἐφοβήθη, 
ψογάβ νυ δὶς ἱπιρὶγ παι αἰσεδὰν πη! π 
ἢ τῆς ρμονεγποσ᾽β Παδιϊαιίοη ἴο σοη- 
ἀεπηη δη ἱπποσεπξ τηδη {πεῖ Ῥγὰἃ8 δῃ 
εἰεπιεηι οἵ ἂννε ἱπβρίγεά Ὀγ ἴῃς ρτίβοπεγ᾽ 8 
Ῥεατίηρ δπὰ ννογάβι ὙὴῆὲῈ ννογάβ 4͵50 
ἱπιρὶν ἴμᾶὶ τΠἷἰβ αννὲ ννᾶ8 πον ἀεερεπεά, 
δηὰ τουπὰ υἱΐογαποε ἰη τῆς δίυπι ἰπίεγ- 
τοχαιίοη (νεγ. 9), Πόθεν εἶ σύ; “νΠεπος 
αὶ Του δ δὶ 8 πιεᾶηὶ ὉῪ γουζ 
πἰδῖπι ἴο ὃς οἵ Ὀϊνὶπε οτἰρίη ἢ Τὸ {πῖ8 
ᾳυεβιίοη [εδὰ8 ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν 
αὐτῷ, “ἀϊᾷά ποῖ γίνε ᾿ἰπιὶ δὴ ἄπδυνεῦ"". 
Ῥιδῖς μαά πο τῖρῃι ἴο ργοϊοηρ {πε Ἵδβ6; 
ὈῬεοδιυβε αἰγεδάν πε ἢδὰ ἴῆσεθ τἰπηδβ ονεσ 
Ῥιοηουποεὰ }ε58ι8 ἱπποοεης. Ηε πεεάεὰ 
ΠΟ πεν πηδίεγιαὶ, Ὀυϊ οαἷγ ἴο δεῖ οἡ 
τνδδὶ ἢς Ββαά. ]εϑὺ5 τεσοχπίβεβ 1818 δπὰ 

ἀεο!ηεβ το Ὀς ἃ ΡΔΙΥ ἴο δἰβ νδοϊ]]διίου. 
Βεβίἀεβ, ἴπεὲ οβαγρε οὐ ψ δίς ες νᾶ9 
Ὀεΐηρ ἐστε νναβ, τηδὲ Ης ῃδὰ οἰδιτηθὰ τὸ 
ὃς Κίηρ οὗ τε [εννβ. Τῆὶβ οβάγρε μδά 
Ὀεεη δηβυνεγεά. 1 ἐρα] ργοςεάυτγε ννᾶβ ἄε- 
Ἐηογδῖὶπρ ἱπῖο ἂη υπγεσυϊαῖεὰ πγδηρίς. 
εβὺ8 {πεγείοστε ἀξοϊπεϑ ἴο δηνεῖ.-- 
ες. το. Αἱ εδῖὶβ βίϊεπςς Ριϊδῖς ἰ5 
ἱπάϊρπαηι ; Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς ; “Τὸ πιε 
ἄο γοὺυ ποῖ βρεδὶς ὃ " [Ι᾿ ἰβ ἰπις] ρθε 
τῆδὲ γου βῃουϊά ποῖ σουπε ἰδ ᾿Ἡνοσῖ ἢ γοῦγ 
ΨΠΠῸ ἴο δῆβννεσ ἴπ6 Ἴσδᾶγρεβ οἵ ἰδδὶ 
γεπρ τοῦ ; θυῖ ἀο γοὺ ποῖ Κπονν ἴδδὶ 
1 πᾶνε ροννεσ ἴο οχυςϊξν γου δπὰ βᾶνε 
Ῥοννεσ ἴο τγεΐεδβε γοὺῦ ὃ---ννεσ. τι. |[6808 
δηβννεγεά, Οὐκ εἶχες. .. ἔχει. ἄνωθεν, 
Ἔοσῃ δῦονς,᾽" ἱ.ς., ἔγοπι αοά. Ριϊαῖε 
τοῦδέ ΡῈ τεπιπἀεὰ τπδὶ ἴῃς ροννεσ ὃς 
νδυπῖβ ἰ5 ποῖ ἱππεγεπιν Ὠί5, θυϊῖ ἰ5 ρίνεη 
ἴο Πίπὶ ἔος αοὐ᾽β ρυζροβεβ. Ετοπηὶ τ ]5 
ἰξ ἰοἴίοννβ, διὰ τοῦτο, τῃαὶ ὁ ύς 
μέ σοι, “ἢε ταὶ ἀεἰνετεὰ πε ὑπο {πες,᾽" 
ἴο ννἱῖ, (αἰαρῆδβ (αἱ πουρἢ τῆς ἀεδίρπᾶ- 
τίοη θείη τῃδῖ νυ βίο ἢ 15. σοπβίδηευ υϑεὰ 
οἵ Ἰυάδβ ἰξ πᾶβ ποῖ ὑππδίυγα! Υ ὕεεα 
τείεσγεὰ τὸ ἢἰπι), μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει, 
“Βδἢ ρτεαῖοσ βίη, ποῖ τδλπ γου, ΡιΪδίε 
(45 υπάετγβιοοά Ὁγ πηοβὲ ἱπίεγργεῖεσβ), Βαϊ 
δτδαὶοσ ἐπδη ἰπ οἵδεσ οἰτοιπιδίδποςβ ἰξ 
νουἹὰ ἢανε ὕεεη. Ηδὰ Ριϊαῖε θεεπ ἃ 
ΤΆεῖς ἰγγεβροηβῖθ!α Ἔχεουϊίοπες ἐμεῖς δὶπ 
νουὰ πᾶν Ῥεδθη βυβῆς! ἐπι Πείπουβ ; 
Ῥυϊ ἴῃ υβίηρ ἔδε οΒῆοίΑ] τεργεξεπίδενε οἵ 
(οά᾽ 8 ἵγσυτῃ πὰ Ἰυβεῖος ἴο [116] τ εἶσ οσῃ 
ψοΚεά ἂἀπά υπ͵]υδῖ ἀδδίρηβ, πεν ἱηνοῖνο 
ἘπεπΊβεῖναβ ἴῃ ἃ ἄδγκεσ γί πλ πδ] γ. 850 
ΥΝνειδβιείη : “" Ὁοπηρδγδίυσ ετρο, πίβι [8110 ς, 
Ρεσοδίυπι [πἀδεοτγιση ουτῃ δ ϊβ οἰγουπι- 
βίδητι!8, οὐπὶ εοάσπιὶ ρεςοδῖο βίης ἰϑεῖβ 
οἰτουπηβίδηι 8: πος ]υάδεοβ ἀνδῖ, 
εοβαυς δίγοοϊογιβ ἀ6]ϊςεὶ γεὸβ ρῖς, φυοὰ 
ΠΟΩ Ρὲσ υπλυϊυτη ϑεὰ μεῖ Ῥγαδεϑβί ἐπὶ, 
ἰάφυς δρεςῖς ᾿υτῖβ, της αυδεγαπὶ ἄς πγεάϊο 
τοίϊετε ἢ-πνετ. 12. ἴπ οοηδεαυδηοα 



ἡ--ι4. 

μείζονα ἁμαρτίαν " ἔχει. 
Κ ἀπολῦσαι αὐτόν. 

ΓΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

12. Ἐκ τούτου 3 ἐζήτει ὁ Πιλάτος οἷν. ει. 

οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἔκραζον ' λέγοντες, ““᾿Εὰν τοῦτον ἅν. 16 

ἀπολύσῃς, οὐκ εἴ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς ὁ βασιλέα τ αὑτὸν εἴα. χαΐΙ, “5; 

ποιῶν, " ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι." 13. Ὁ οὖν Πιλάτος ἀκούσας τοῦτον Ν 
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66 τε. 

ο8. 
{κ. 

τὸν λόγον, ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος, εν ἶδυν. 
εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, ᾿ Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ" 14. ἦν Ἐν, ἰχ. 
δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη.32 καὶ λέγει τοῖς 1. 

1 φκρανγαῖζον 15 Δἀοριεἄ Ὁγ Τίβοἢ. αἴοεῦ ΑΙ], ; ἐκρανγασαν ὃν ΚΝ.Η. δἴες ΒΌ 33. 

3ΤΙΥΝ.Η. τεδά ὡρα ἣν ὡς ν8 ΑΒ. τριτη 5 ἐουπά 3 ς ὨδΌΡΡΙ,Χ πὰ βοῖηδ 
Ουγδίναδ. 

τῖ8 ἀπά ἔγτοτῃ τη 8 ροῖπε, ἐκ τούτου, 88 
ἴῃ νἱ. 66, “ἀροη {8 8,᾿" ἢ ἃ οδυβαὶ 88 
ΜΕΙ1 δ5. ἃ τεπιροσγαὶ σεΐεσεπος, ἐζήτει ὁ 
Πιλάτος ἀπολῦσαι αὐτόν, ΡΙΙαῖε Ξουρῃι 
(ἱπεβεσιυαίγ, ἱπιρεγέεςι) ἰο βεὲ Ηἱτὴ ἔτβα. 

γν. 12ὁ-16. Εγε5}} αϑεαμὶέ μῤοη Ῥί κίε 
απά κὶς ἥπαὶ τιγγεπάεν.-- - ετ. 12. οἷ δὲ 
᾿Ιουδαῖοι, ““δυξ {πε [εὐν8,᾿ ἃ πον ἴυση 
Ψ88 δἱ 118 ροἰὶπὲ ρίνεη ο πε οαβε ὉῪ ἴδε 
ουπηΐηρ οὗ τῆς ϑδημεάγίβιβ, ννῆο ογιεὰ 
ουϊ, ἔκραζον λέγοντες Ἐὰν... . Καίσαρι. 
φίλος τοῦ Καίσαρος. νεἰβίεἰη 54γ5: 
“Ἰ εραῖΐ, ργδαβϑάεβ, ργδείεοεϊ, σοῃβι]ἰασὶϊ, 
δτηϊοὶ Οδεβασγὶβ ἀϊοεραπίατ,᾽" Ὀὰξ ἰτ 8 ποῖ 
ἴῃ τ18 τἰτα]ατ βεπβα ἔπε ἜἼχργαββίοη ἰβ πεσε 
υϑεά, ὙΠα τηθδηϊηρ ἰ5: που ἀοβὲ ποῖ 
δον {πγϑ8ε1 ἐτεπαϊν ἴο Οδεβασ. Τπε 
τεᾶβοη δείηρ [πὲ ἐνεσυ οπα ΠΟ τ ΕΒ 
δἰπΊβ6 1} ἃ Κίπρ, ἀντιλίμει τῷ Καίσαρι, 
“ΘρΕΔΚΒ ἀρδίπϑοι Οδαβασγ᾽. Εὐτηυπη 8, 
Εἰεϊά, Ὑπάγεσ, εἰς., ργείεσ “" βειῖεῖῃ Πἰπὶ- 
8617 δραϊπϑὲ Οδεβαᾶγ,"" “Ἕσεβϑιβίθ: ἢ ἢἰ5 
δυϊμοτῖν ᾿". Απά 48 [6808 πηδᾶς Η ἰπηβ οὶ 
ἃ Κίπρ, ΡιΪδῖε ᾿ψουϊὰ αἱὰ δηὰ δεῖ Ηἰπὶ 
ὉΥ Ργοπουποίηρ Ηἰπὶ ἱπποσεηῖ. Τΐ5 νν88 
αἴῃτγεδι ΡΙαῖε οουἹὰ ποῖ ἀεβρίβα. Τί εγίυβ 
ν 88 δβιυδβρίοίουβ δηὰ Ἰεαίουβ. [“ 1 ἀϊοία 
τηδ)εϑίδιῖβ .. δίγοοίβδιπιδ δχεγου." 
ϑυειοπίυδ, Τίδ., 58. Ὑτεάβοη ννᾶ8 ἴῃῸ 
τηλκενεῖρδε ἴῃ 41} δοουδαϊίοηβ. Τδοίτιβ, 
Απηηαὶς,ἴιι.38.]---ν ετ. 13. ΡΠ] δῖε ἐπογεΐοσε, 
Ψ Ώεη ἣς Πελγὰ τῃϊ5, ὑτουρῃς 76ϑὺ5 ουξ, 
καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος. [πη ἴΠ6 
Οοεῤῥεὶ αεοογάϊηρ ἰο Ῥεΐεγ, ἐκάθισεν ἰ5 
υπάετβίοοά ἐγϑηβ νεῖν : καὶ ἐκάθισαν 
αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν κρίσεως λέγοντες 
Δικαίως κρῖνε, βασιλεῦ τοῦ ᾿Ισραήλ. 
ΒιπΉ ]αΥγ ἴθ Τυδιίπ, 1. Αῤοϊ., ἰ. 35. 
ΤὨϊ8. τεπάδγίπρ ργεβθηῖβ 4 δι Κἰ ΠΡῚΥ 
ἀγαγηδιὶς βοεῆθ, δηὰ δάπ)γαθν δ8ιυϊ18 
πε “ὈεΠοΪά γους Κίπρ ᾿᾿ οὗἨ νεῖ. 14. 
(ϑεε Εχῤοξίίου ἴον 1803, Ρ. 296 Η., 
ἃηπὰ Βοδίπβοη δηά [απηεϑ᾽ Θ΄ οϑῤῥεὶ ἀρεογά- 
ἐπρ ἰο Ῥείεγ, Ρ. 18.) Βυῖ ἰξ ἰβ Ἔχ σεπλ ον 
ἀπῖκεὶγ τπᾶὶ ΡΙ]αῖα βῃουἹὰ (8 παν 
ἀερσταάεὰ Πῖ8 βεδὲ οὗ Ἰυβιῖςθ, δη ἃ τσ ἢ 
τόσα πδῖυγα! ἕο βύρροβε {παῖ ἐκάθισεν 

8 υβεά ἰπιγαπϑι νεῖν, 88 ἴῃ χὶϊ. 14, εἴο. 
(]οβερὰ., Βεὶ!. Ἅμά., ἴϊ. 9, 3, ὁ Πιλάτος 
καθίσας ἐπὶ βήματοᾳ), ἀπά τῃδὲ ΡΙ]Αΐε᾽ 8 
ἑακίηρ Π8Β βεαῖ 15 τηεπιὶοπεὰ ἴο ἱπάϊοαϊς 
ἐμαὶ Ὧ8 πιϊπά ψγὰβ ποὺ πιδάβ ἃρ δπὰ 
πὲ 6 ννγᾶ8 ποὺν ἴο ῥγοπουηςα δἰβ ἤπδὶ] 
)υάρτηεπε. Τα βῆμα ννᾶ8 ἴδε την ρεϑβέιηι 
οὐ ἐγίδεπαὶ, τῇς ταϊβεὰ Ρ διίοσπὶ ((νν, 
χχχὶ. 29; Τδο., Ηἰδσέ., τν. 25) οἵ βεαῖ 
(ϑυεε., περ.» 44) οη νὨΙοἢ ἴδ τηαρίβίγαι 8 
βαῖ ἴο δάγηϊπίβίεσ ᾿υϑιῖςε. ὅεε 2 Μδος. χιϊ!. 
26.---εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, 
“δ ἃ ρΡίδοςε οδ᾽εὰ {ιἰποβίγοΐοη, "ἡ ἱ,6., 
τι ϑίοπθ ρανδπηεηῖ, οἵ Ταββοϊδιςὰ 
Ῥανεπιεηὶ (οἵ ψνῃϊοἢ 566 γεργοάυοιίοηβ 
ἴῃ Εἰςῃ ΒΒ Απέϊᾳ.). Οὗ. 2. Οἴτοη. νἱϊ. 3, 
7οβερῃ., Βεὶ!. Ὑ μά., νὶ.α,.1. ΡῬΙΩΥ (χχχνὶ. 
156) ἀεῆπεβ [{{ποβίγοῖα 88 τηοβδίςβ, 
“ ρᾶτνι 5 σεγία ογυβεϊβ,᾽" δηᾶ βᾶγβ ἴΠῈῪ 
νεΓῈ ἃ ἰυχυγν ἱπιγτοάυςδά ἴῃ δε εἰπε οὗ 
5114 δηὰ ἰουπά ἰπ ἐπε ῥγονίποεβ γαῖμογ 
ἔπδη ἴῃ Εοπιε (βε6ε Κυεὺβ ἐπ ἰοθ.). ὙὍΤῃε 
ΒΡδοα ἰπ ἔτοηΐ οὗ ἴδε ργδείογίυπι ὑνβετα 
πε βῆμα εἰοοᾶ νν»ᾶβ8 ἔδυβ ρανεὰ δηὰ 
τῃεγοίοσε ουγγεπεὶν Κηοννη 848 “1[ἱ{πο- 
βίγοΐοπ ": Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ, “Ῥυϊ 
ἴῃ Ἡεῦτονν,᾽" 1.6., ἴῃ τλ6 ρορυΐας Αγαπιαὶς, 
“ ΠΑΡ ΔΙἢΑ,᾽ νῃοἢ 8. ποῖ ἃ ᾿γδηβίδιίομ 
οὗ 1ποβίτοίοη, θὰϊ ἃ πδπια ρίνεπ ἴο ἴμ6 
Βᾶτηβ ρίδοε ἔτοπι 118 θεῖπρ γαϊξεί, ἴτοτῃ 

ΔΆ, 4 τἰάρε ος εἰενδιίου, ὙὉᾷε {γί δυπαῖ 

ννᾺ8 ταϊβεὰ 88 ἃ βυτῃβοῖ οὗ διιῖπουῖν δὰ 
ἴῃ ογάεσ τπδὲ τπ6 Ἰυάρε τηῖρῆς 5εεὲ δπὰ δ8 
866 (8εε 1. κΚα).---νετ. 4. ἦν δὲ παρα- 
σκενὴ τοῦ πάσχα, “ποῦν ἰξ ννᾶ58 {πε ῥγε- 
Ῥαγδῖίοη οὗ τῆε Ῥβββονεγ ". παρασκενή 
νΜν88 ἴΠ6 ἀδ08] ἀρρεϊ]διίοη οὗ Ετίάδυν, ἴῃ 8 
ἄδγ οὔ ργερασγαϊίοῃ ἔοσ ἴπε ννεεκῖν ϑαθθδίῃ. 
Ηεσε ἴδε δάδάϊείοῃ τοῦ πάσχα 5ῇονν ΊΠαϊ 
ἴς ἰδ υϑεά οὗ ἴτε ἄδυ ργεοςεάϊηρ {πὲ 
Ῥαββονεσ. Τἢΐβ ἀδν νγ)88, 88 ἰῖ πρρεπεά, 
ἃ Ετάδυ, Ὀυξ ἰξ 18 {πε τεϊδιΐοπ ἴο ἴπα 
[εαϑῖ, ποῖ ἴο τῆς ογάϊπασυ ϑαῦδδῃ, ἴπδὲ 
ἰ5 ἤετγα ἱπάϊοαϊθᾶ. ΟἿ νες. 42. 
ὡσεὶ ἕκτη. “1 ννᾶ8 δῦουξ [δε 5ἰχί ἢ 
Βουτ,᾽᾽ 1.6., Δρουξ 12 ο᾽οἱοοῖ, Βαυῖϊ Μαζγκ 
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αἱ. 39, οἷς, Ιουδαίοις, “"Ἴ1δε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν." 

ΚΑΤΑ ΙΩΏΑΝΝΗΝ ΧΙΧ, 

15. Οἱ δὲΪ ἐκραύγασαν, 

«ΦΆρον, ἄρον, σταύρωσον αὐτόν." Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, “Τὸν 

βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω ;᾿ ᾿Απεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, “Οὐκ 

να κίε ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 16. Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν 
χυϊϊ!. 
Με πμτ 
τι. ΜΚ. 
χὶν. 13. 

αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ. 
Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγαγον" 17. καὶ " βαστάζων 

Αοδ αν, τὸν σταυρὸν αὑτοῦ 2 ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου τόπον, ὃς 

λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ - 
το. 

" Ὅλο. χίΐ. 
5. εν, 
χχὶΐ. 2. 

18. ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ 

αὐτοῦ ἄλλους δύο “ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν. 

ΔΤ ΤΙΝ. Η.Ε. οπις καὶ ἀπήγαγον [Ο]]ονίηρ ΒΙΩΧ 33. 

3 Ἰῃβιεδά οὗ με ψεηίεῖνε 31, τοδά εαντω, ΒΧ 33 αντω. 

(χν. 25) δᾶυβ: “1 ψᾶβ ἴἰς (δἰγτά πους 
δηὰ {πεν ογυςϊβεὰ Ηἰπὶ". ὙὉὍΠα νδτίουιβ 
ταειῃοάβ οὗ γϑσοπο]ηρ ἴα βιδίεπηεηῖβ 
τ ρίνεη ἴῃ Απάγεν᾽β ζΐΐε 9 Οὐν Τιογά, 
Ῥ. 545 Β΄. Μεγεσ ἴεανεβ ἱξ υπϑοϊνοά 
“δηὰ {Π6 ρῥγείδσεπος τησδὶ Ὀς ρίνθη ἴῸ 
ἐπε ἀϊδοίρ!ε ῆο βἱοοά υὑπάδσ [Π ογοββ ᾽᾿. 
Βυὲ [ξ1π6 στυςίβχίοη τοοῖὶς Ρ'Δοα τηϊάνναν 
Ὀεΐνεαη ηἷπε δηά ἐννεῖνα ο᾽ οἱοοῖϊ, ἰξ ννᾶ5 
αυϊξε παῖυγαὶ! πδὲ οπα οὔβεγνεσ βδῃουϊὰ 
τοίεγ ἰξ ἴο τῆς ἔογπιοῦ, ν Ὦ!]6 δηοῖθοσ 
τείεγγαά ἴξ ἴο πε Ἰατίαει πουσ, Τῆς Πεῖρῃι 
οὗ ἴπε βδῃ ἴῃ τῇς βκὺ ννὰϑ ἴῃ ἱπάεχ οὗ 
πε εἰπε οὗἩ ἄδν ; δπὰ ννῃ!ε ἰδ ννὰ8 δᾶβϑ 
ἴο Κπονν ψ Βεῖμοσ ἰὲ ννὰβ Ὀεΐογε οἵ δῇϊεγ 
ταϊάδν, οὐ νεῖ μοῦ τ[Πς διη νν88 ΠΊΟΓΕ ΟΓὁἹ 
1688 πῃ Παίγινναυ Ὀείνεεη ἴπ6 Ζεηῖἢ 
δηὰ τἢς Βοτίζοῃ, ὅποσ ἀϊβεϊηςτίοηβ οὗ τἰπ|6 
Ψεσα ποῖ τεσορηΐβαῦ!θ νυἱπουῖ σοπβυϊεῖπς 
τῆς διιη- 415, νν δἰ οἢ ννοσα θὲ Ἔνεγυννμεσα 
αἱ βαπὰ, ΟΥ̓ {πε ἱπιεγεβείηρ ραββϑαρεβ 
ἴτοπὶ τα ιηϊςαὶ [αγαΐυγα ἰη Ν εἰβιοίη, 
ἃπά Ριοίεββοσ Ελπιβαυ Β δίἰοἷα ἰῃ ἴῃε 
Ἑχῤοκίίον, 1893, νοΐ. νἱϊ., Ρ. ΖΙι6. Τῆς 
Ἰδίϊεγ ντίτες ἰουπα (Ὡς 5βᾶτης σοηἀἰτἰοἢ 8 
ἰῃ Τυτκίϑῃ ν]αρεβ, δηὰ “' σδηποῖ ἔξδεϊ 
Δηγτίηρ βοτίουβ᾽" ἱπ [86 ἀϊβογερᾶπου 
Ῥεΐννεεη ]οῆη ἂπὰ Μαζί. “ὙΤῆδ Αροβιίϊεβ 
μιδά πὸ πιϑδῃβ οὗ δνοϊάἀϊπρ (ῃς ἀϊβηου γ 
8ἃ8 ἴο ΨΠεῖπες ἰὰ νὰ8 τς τὨϊτὰ οὐ ἴῃς 
βίχί ἢ ποὺγ νεπ ἴπ6 δη ννᾶ8 πεᾶσ πιὶά- 
Βεάνεη, δηά ἔπεν οαγεά νεσΥ {{{π||Δ ἀρους 
πὸ ροϊηε." καὶ λέγει. .. ὑμῶν, ““δηὰ 
δε βᾶγβ ἴὸ ἴπε Ϊενβ: Βεποϊὰ γοις 
Κίπρ τ" ννογάβ υἱτεγεὰ Δρρδγθπεν ἴῃ 8δτ- 
φδβῃ δηὰ γάρ. [{πΠὸ 81}}} νυἱβῃεά ἴο τες 
6808, Πίβ Ὀἰζίοτποββ ννὰ8 ἱπιροϊ ἐἰς.--- 
ἜΣ, 15. ὙΠΕΥ δὲ οὔςς βπουϊεά, ρον, 

ἄρον, σταύρωσον αὐτόν. Το τἢΐ8 ΡΙ]Αῖε 
οουϊὰ οἴει οὐἱγ ἔμ ἐεθῦϊς ορροβίείοπ οὗ 
τλογα βαγοᾶβῃ, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταν- 
ρώσω; νετε, Οὗ οουγδα, {πε εἰ ρ ἢ δϑὶβ ἰ8 
οη ἐῆς ἤγβι ννογάβ, Ἰοβπ ἢ Πί5 δσεϊβεῖς 
Ῥετζοεριίου ἐχ δ᾽ ἐ5 ἐμεῖς ὅπδ] τεὐεσίοη οὗ 

ΘΟ σῖβε ἱπ ἔπ ἔογπι ἰῃ ννὩοἢ ἰξ ἀρρεδγοᾶ 
ὯΒ ἃ τεοκίεββ τεηυποίδιίοη οὗὨ 4}1 τδεὶς 
πδιϊομαὶι 1: εγεῖεβ πὰ πορεβ: Οὐκ ἔχομεν 
βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. Ενεη γεὶ ΡΙΪΔις 
ΜΠ ἀκα πὸ δοῖϊνε ραγί, θυὲ μιδηάβ [εϑι5 
ονεσ ἴο ἔπε ϑαπῃεάσιβιβ νἱ τῆς γε ϊ δια 
δυϊμοτίβαϊίοη ; παρέδωκεν, υδεὰ ἴῃ ἃ βεσηϊ- 
τεσδηΐοαὶ βεπβα, ο( ΒΙυῖ,, Ῥένε., χὶν. 4, 
δηὰ τε ραββαρεβ οἰϊεά ἰῃ Ηο]άδη᾽ 5 ποίς. 

γνυ. 17-3.. Τὰε ἐγμεϊβαίοη.---Ν τ. 17. 
ΤΒς εν β δυϊποσίτίαβ ου ὑμεῖς ρᾶσῖ 
“τρροῖνεα ᾿" ]εβ08, καὶ ἀπήγαγον. καὶ 
βαστάζων... Γολγοθᾶ. “" Απά ςαττγίπῷ 
τῆς οτἴοββ ἔοσς Ηἰπηβεϊξ, Ης ννεηΐῖ ουξ το τἴῃ8 
Ρἶδοε ςαἰεὰ Κταπίοι (οὗ ἃ 8511}, νυμῖς ἢ 
1η Ηεῦτεν, ἰ8 οαἰϊεὰ Οοἱροιμα." Τα 
ςοηάεπιηδά τηδη οΔιτίεὰ δἱ ἰεαβὲ ρατί οὗ 
186 ογοϑβ, δηὰ πο σιςείσηοε τε Ψ Ώο]ε. ὁ 
μέλλων στανρῷ προσηλοῦσθαι πρότε 
αὐτὸν βαστάζει, Ατιαπκίά,, μπδ δον ἡ 
Οἰδμεσ ῥββδαξος ἴῃ Κείπι, νἱ. 124. ϑίηπος 
Τετιυ ἴδῃ (αν. Ὑμά., το) ἃ ἴγρε οἱ τηῖ8 
8ᾶβ Ὀδδη ἐουπὰ πῃ βδδοβ οδεγσυίησ 86 
ννοοὰ ἴογ ἴδε βαογίῆςα. ἐξῆλθεν, ἰξ ννᾶ8 
ἀδ08] ὈΟΙΠ ἐπ [νυ ἢ δἀπὰ Βοπιᾶπ Τοπι- 
ταυη ε8 ἴο Ἔχεουῖε οτἰπλῖμα]β ουϊϑιἀς 6 
οἰῖν. [πη Αἰῆδηβ (ἢ ς ραῖα ᾿πγου ἢ νυ ΒΟ 
ἴμεν ραββεὰ ἴο {πε ρἷδος οἵ ρυπίβῃπηεπε 
ΜΑΒ οα]]εἀ χαρώνεια θύρα. ΟΥ̓ Βγπδευβ, 
ε Μογίε ΟἈγίσεϊ, 220; Ῥοᾶγβοῃ, Οπ ἐκδ 
Ογοεά (Ατί. ἱν.); Η-ςὍ. χίϊὶ. 12; [«ἂν. χχῖν. 
14. ΤἼα ρίδοε οὗ ἐχεουϊτίοη δὲ [εγυβδί ἐπὶ 
ΨΜΆΒ 8 ΒΠῚ41]} ΚΩΟΪΙ ἰυβὲ Ὀεγοπὰ {δ 
ποιίπογη Ψν4]1, τνβίςοῃ, ἔγοπὶ [8 Ὀάγε ἴορ 
ἃηὰ τὸ ΠοΙΐονν ςᾶνδβ ἴῃ 18 ἕδος, Ὀεῶσβ ἃ 
τουρῇ τεβειηδίδποα ἴο ἃ βίκυ!!, ἃπὰ τῶ 
τἐπετείοσε διὰ κρανίον, Οαἰνατία, 5.κ0]}. 
“ Θοϊροῖμα" ἰ8 τ[86 Ατγαγηδὶς ἔογπιὶ οὗ 
Ουϊροίειδ, ψΐο ἰ8Β ἐουπά ἴῃ 2 Κίηρβ 
ἦἶχ. 35. [{ 8 ἀεβοτίρθεᾶ ἰη Οοπάες᾽ Β ΗΠ απά- 
δοοῖ, Ρ. 355; Ηεπάεοτγβοη᾽ 5 Ῥαϊεςέϊπε, ΡΌὉ. 
163, 164.---ἶνετς, 18. ὅπον. . . Ἰησοῦν. 
ΑἹ] ἱπίοσπιδιίου τεραγάϊηρ ἴἢε οσοββ μα8 
Ὀεδη ςοἸεςιεὰ Ὁγ [υἱρβίι8 ἴῃ δἰ τγεδῖῖβθ 

ποιεῖ -- -ὦ 
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19. Ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλάτος, καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ " 
ἣν δὲ γεγραμμένον, ““ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.᾿᾿ 
20. Τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι 
Σ ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος, ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς " καὶ χ νἱ. το τεῦ 
ἣν γεγραμμένον Ἑβραϊστὶ, Ἑλληνιστὶ, ἱΡωμαῖστί. 21. ἔλεγον οὖν 
τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ᾿Ιουδαίων, “Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων - ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, Βασιλεύς εἰμι τῶν ᾿Ιουδαίων.᾽᾿ 

22. ᾿Απεκρίθη ὁ Πιλάτος, ““" Ὃ γέγραφα, γέγραφα. 
στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν ᾿Ιησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 

καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν 

23. Οἱ οὖν Θεα. χη! 
4. 

ΜΚ. χν. 38. 
χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄρραφος, ἐκ τῶν " ἄνωθεν " ὑφαντὸς δι᾿ ὅλου. « Ἐχο, ας 

24. εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους, ““ Μὴ ἢ σχίσωμεν αὐτὸν, ἀλλὰ "λάχωμεν Ὁ χχί. 11. 
8. χχχνὶΐ. 

περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται "" ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, τ᾿. [Ἀν 
, ε . . ᾿ ε 86. ΜΙ. 

“Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου χν. 

ἔβαλον κλῆρον.᾽ 
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν - 25. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ 

38. 
ς ετγε οὐἱγ 

ἷἰα τοῖα 
δεῆξε, δε6 
Τδαγεσ. 

τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς τδ Ἦν 

Ῥεῦνμεε, Απίνγεσρ, 1595; Απιβίεϊ., τόγο; 
ἂπὰ ἰη νοΐ. ἰϊ. οὗἨ δὶ8 οοἰϊεοϊε ἃ ̓νοσῖβ, 
Ῥυδηϑηςἁ δὲ ᾿υράυηϊ, 613. ΝΊ 76 508 
ψνογα οτυς βεά “ οἴδοσ ἔνο,᾽" ἰπ Με. χχν!!. 
38, οαἰεὰ ““τοῦθεγβ," ργοῦδυϊγ οἵ τῃ6 
Βᾶπι6 οἶδβϑ 48 Βαγαῦῦαβ. ἴεβδιιβ ννᾶ8 
οτυςϊπεὰ Ὀεΐνεεη {πεπὶ; ΡῬοβϑί οἷν, ἴο 
ἰδεηεν Ηἰπὶ νι ἐπα τνοσϑὲ οσ πη πδίβ. 
“ὙΠ Ψ ἤοΪς οὗ δΒυπΊδηϊςγ νγᾶ8β γεργε- 
βεπιεᾶ {πογεα: [6 βἰηΐθβϑ ϑανίοισ, ἴπῸ 
βανεὰ ρεηίϊζεπε, ἴῃς οοπάεπηπεά ἱπιρεηί- 
τεηξ.᾽" ΡΙυπητηετ.--- ἐσ. το. Ἔγραψε δὲ 
καὶ τίτλον ὁ Πιλάτοςς ““Απά ΡιΪδια 
νψτοῖθ ἃ “Ἐἰπ|ς,᾽ αἷβο, δπὰ δεῖ ἴξ οπ {ῃς 
οτοββ.᾽" Τῆς “τ|{|6,᾽ αἰτία, ννᾶ5 ἃ Ὀοατὰ 
νι τεπεά νἱτἢ σγρβύτῃ (σανίς, λεύκωμα) 
ΒΟ 48 ῬΨΕΓα ΟΟΠΊΠΊΟΠΪΥ ὑϑεὰ ἴοσ ρας 
ποῖίςοβ. Ρι δῖα δἰ πιβεὶ ἐ, τπθδρΐπσ ἴο 
ἰπβαϊς τη6 1ενν8, ογάεγεᾷ τῆς ρτγεοῖβα 
τεσπὶβ οὗ τῆς ἱπβογίριίοη. καὶ τίτλον, 
“4 τς αἰδο,᾽ ἴῃ δάἀάϊιίοη ἴο 411 δα 
οΟἴπεγ ἰῃβυ} 8 6 μαὰ πεαρεὰ οὐ {πεπὶ 
ἀαυγίηρ ἴμε ιτὶδ].--νες. 2ο. ΤῊΪβΒ τἰπἰς 
Μ88 τεδὰ ὉΥ “δὴν οὗ ἴπε 7]ενν8,᾿" 
Ῥεοδυβα (ἢε ρμίδος οἵ ογυιοιῆχίομ ννᾶ8 
οἷοβε ἴο ἔπε ον, δῃὰ ΙᾶὰῪ ἱπ τπε στοδὰ οὗ 
ΔΩΥ Τογχΐηρ ἰῃ ἔγοπὶ τῆς ποιίῃ ; αἷβο ἰξ 
ψγᾺ5 υυτγίτθη ἴῃ ἴῆγες ἰδηρυᾶρεβ 8ὸ [πὲ 
Ἔνεσυ οπα οουϊὰ τεδά ἰξ, ψΠεῖπεγ 7εὶν οσ 
Αεπεῖ!ε. το εσ. 21. ἸΝδίυγα!Υ (Π6 οὨϊεῖ 
Ῥείθβίβ γεπηοηβίγαιοὰ δηὰ Ὀερρεά Ρι]δῖς 
ΒΟ ἴο δἰίεσ ἴῃς ἰηβογιριίοῃ 48 ἴο γεπῖονα 
ἴπε ἱπιρτγαββίοη παὶ πε οἰαὶπὶ οἵ ]εϑι15 
ν᾽85 δἀπηιεά.--- ες. 22, Βυς ΡΙΪδῖε, "" ΌῪ 
πᾶῖωγς οὐδιϊπαῖς δπηὰᾶ βευρθογη ̓" (ΡΒΙ1ο, 
ἀϊ, 589), Ρεγεπιρίογ!γ τεϊυβεὰ τὸ σλᾶκα 

ΔΏΥ αἰϊεγαιίοα. ὃ αφα φα.-- 
ψες. 23. “Τῇε ἢν ἀρᾷ [ ἀρ πῇ 
ἴον πδὰ στγυοϊβεά 7εβι58, ἴοοκ Ηἰ8 ραγ- 
τηδηῖβ ᾽᾿ --ῖῃε δχϑουτ ποτ᾽ β ρεγαυϊ βία 
(ἀρυϊεῖι8 188 τῃς οοπιρατίβοῃ “ πακεὰ 
8485 ἃ ΠΕν-Ὀογη ὉΔΌςΣ ΟΥ 848 ἴῃ οτυοὶ- 
βεά ""-τ-απὰ 45 ἴδετε ψεῖε ἔουσ βοϊάἀΐεσβ, 
τετράδιον, Αςἰβ χίὶϊ. 4, {πεν ἀϊνίἀεὰ τῇς 
οἰοῖμεβ ἱπίο ἴους ραγσίβ.α ΤῊ ννὰβ ἴδ 
τῶογε βαϑβι]γ ἄοπε θεσδιβε {πε υϑυ8] ἄγαβ5 
οὗ ἃ ]ενν οοπβἰβιεά οὗ ἥνε ρατῖβ, {πε μεδά- 
ἄγεββ, τε βῆοθβ, ἴπε οδίϊοη, ἴῃς οὐζες 
Βϑιτηεηῖ, ἀπά τῆε ρίγάϊε. ὙΠῈ χιτών 
τεπιαϊπεὰ αἤδγ {πῸὶ ἔουσγ οἵδε αγίίς 68 
“νέα ἀϊβιετυϊεά, Τῆεν σου]ὰ ποῖ ἀϊνίἀα 
τ ἱπῖο ἔουγ νυἱπουϊ βροϊ!πρ ἰξ, πὰ 80 
{ΠῈῪ οαϑὲ ἰοὶβ ἴογ ἰξ. τ νγ88 βεδπιῖθβϑ, 
ἄρραφος, υηϑεννεά, ἀπά ᾿νονεη ἰπ οπα 
Ρίεος ἴτοπὶ ἴορ ἴο δοϊΐοπιη.-- ες. 24. 
Ἴ116 βοϊάϊεγβ ἐπεγείοτθ βαϊά, Μὴ σχίσωμεν 
αὐτόν ἀλλὰ λάχωμεν, “εἰ 8 ποῖ τεηὰ τὲ 
θυ: οαϑὲ Ιοῖβ ". λαγχάνειν ἰβ, ρτορετὶν, 
ποῖ ““1τ΄ο οαϑβὲ ἰοῖβ,᾽ δυξ “το οδίδιῃ Ὀν 
Ἰοῖ ", 8ες Εἰεϊά, Οὐΐμηι Νογυ., 72. ἴῃ 
1818 Ἰοπ 56ὲ8 4 {]Π]πιθὴὶ οὗ 58. χχίϊ. 
18, τῆς ΧΧ. νεγβίοη οἵ ψψῃϊοῃ ἰ5 ἤεγα 
αυοϊεὰ νεγθδεϊπ.---τνετ. 25. ΤῊΪ5 ραγί 
οὗ {πε βοεπε ἰ8 οἱοβεὰ (1παὲὶ δποίδεσ 
ΤΊΔΥ ὃς ἱπίτοάυςεα4) ὙΠ τῆς σοπηπιοη 
Ἰοττηυΐα, οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα 
ἐποίησαν. (“ἀταεοῖ. . . βδερί βϑἰπια 
Βυ)αθτηοάΐ ςοποϊ δυο παζυηυτ. 
ἘΚδρδεὶ ἐν ἰος.) οἱ μὲν... εἱστήκεισαν 
δὲ... ΤΠε βοϊάϊεγβ ἕοσ πεῖς ραγὶ δοίεά 
88 δ48 Ὀεςη τεϊδιίεά, δυῖ [Πετα νεγα οἵδε ῖϑ 
Ῥαεδίἀδ ἴπε Ἵγοββ ννῆο εγε νεῖν ἀϊβοσθηι 



ΧΙΧ. 

27. Εἶτα λέγει τῷ 
᾿ Καὶ " ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν 

8.8 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ 

αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26. Ἰησοῦς 
οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ, “Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου.᾿᾿ 

ἐλ 5. μαθητῇ, “Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. 
Δοιδ χχὶ, αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἐἴδια. 28. Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς, ὅτι 

εἶ! 6: κα. πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ, λέγει, “ Διψῶ.᾽᾽ 
ἃ δὲ κι 20. Σκεῦος οὖν " ἔκειτο " ὄξους μεστόν - οἱ δὲ, πλήσαντες σπόγγον 

ἔχον. νἱ!.3,Ὁ ὄξους, καὶ ὑσσώπῳ ᾿' περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 

αἤεοίεά, “ν΄. Μαγδαληνή. [τ 
ἰ8 Ἐασυδ μωρὰ κα ἰξ ἰβ πηεᾶηῖ [δὲ τῆσεα 
οἵ τῃδὲ ἔουγ ψοπιεῃ ψψεγε βίδηάϊηρ Ὀγ [ῃ6 
ΟΓΟΒΒ; ἔοσ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ πηδᾶν εἰπεῖ 
δε ἃ δισίμεγ ἀεδϊρπδίίοη οὗ ἡ ἀδελφὴ τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ, ΟΥὁ ξ τηΔῪ πᾶπιὲ ἴπε ἢσβι 
ΤΑΘΙΊΡΕΙ οὗ ἃ δβεοοηά ραὶγ οἵ ψοπιεη. 
Τῆδὲ ἴουσ τννοπιεη ἅτε ἱπίεηάεά πᾶν δα 
διρυεά ἴτοπὶ ἴῃς εχίγεπιε ἱγιργοῦ δι ΠΥ 
1πδῖ ἴπ οπα ΓΆΠΊΥ ἔννο βἰβέειβ βῃου]ᾶ Ὁ Ὰσ 
τῃε βᾶπιῈ πδῃηθ, Μδαύυ. Ὑδε ϑυπορι[βῖ8 
ἄο ποῖ ππιὰ ἴδε πηοῖμεγ οὗ [6518 ἀτήοπρ 
ἴῆοβα Ψῆο ννεσε ργεδεπίῖ, δῖ Μαιῖπον, 
ἔσαν 56) απὰ Μδζχκ (χν. 40) ἤᾶτὴς Μδγν 

δράδίεπε, ΜδῪ {πὰ πιοίπαγ οὗ ]8π|68, 
δηὰ ϑαίοπ)ε ἴῃς τιοῖμοσ οἵ ]οῦπ. ὙΤννο 
οἵ τ1πε5ὲ ἴῆγαα δῖε πιεπιίοηεά ΌῪ ]οῆη 
Βεσα, δπὰ ἱξ ἰβ παΐυγαὶ ἴο ἱπέδσ ἴδαϊ {πε 
υππδπηεὰ ψνογτηδῃ (ἡ ἀδελφὴ κ. τ΄ λ.) ἰ8 
πε ταϊγὰ, ϑαίοτηε ; υπηαπηεὰ ΡοββίθὶΥ 
Ῥδοδαδβε οἵ {Π|8 νυτί τεσ ̓  8 ΒΏγΎΠ658 ἰπ ΠΔπλΐ ΠΡ 
ΒἰπΊβεῖ οὐ ἴποβε οοππεοιεὰ νυν Πίτη. 
Βαϊ ἴῃς δας τπαὲ [υκΚε (χχῖν. 10) ὩδΔΠΊ68 
]οδπηᾶ 48 ἴπε τηϊγὰ ννοσίδη σεῆεςϊβ βοπηα 
τἀποεγίδι ΠΥ οἡ ἘΠ15 ἀγραπηεης, [1 ϑδίοπηα 
ν»8 Μαδιυ᾽β βίἰβίεγ, ἴῇεπ [6808 ἂπὰ [ομη 
ψνεΓα σουβίηβ, ἀπά ἴῃς σοτηπηεπάδιοη οὗ 
Ματυ ἴο [οὔ π᾽ 8 σᾶγα ἰ8 ἰπ ρᾶτῖ Ἴχρδἰπεά, 
ἡ τοῦ Κλωπᾶ ΠΙΔΥῪ πιεᾶη ἴῃε πιοίπετγ, 
ἀδυρδίοτ, βἰβίεγ, οσ υνε οὐ ΚΙοραδβ; ὑτο- 
Ὀδοΐν τῇς ἰαϑὲ. Ασοογάϊηρ ἴο Μι. χχνὶϊ. 
56, ΜΚ. χν. 40, κ. χχίν. το, ἴδε Μϑγὺ 
Βεῖα τηδπιὶοηβά ννᾶ8 ἔπε τηοίμεσ οὗ [πι68 
δηὰ ]οβδε5. Βυῖ ἱπ Μί. Χ. 3 νὰ ἰεάγῃ 
παῖ ]4π|ὲ8 ννὰβ ἴπεὶ βοῃ οἵ ΑἹρβδευβ. 
Ηεπος ἰδ ἰβ ἱπίειγεά παῖ Κίοραβ δηὰ 
ΑἸρμδεὺβ ἅγα ἔννο 81 ΡΠ ΕἾΥ νατγγίηρ [ΟΓΠΊ8 

οὗ τπὲὸ βᾶπὶὲ πᾶπης Ἕ Γ.--νες. 26. 

70 μη ᾿Β ἱπίεγεβε ἴῃ παπιὶπρ ἴῃς ὑνοπΊεη ἷβ 
ποῖ οὈνίουϑβ ἐχοθρῖ ἴῃ τῃς οᾶϑε οἵ ἴῃε ἢτϑβι. 
Ἰησοῦς... ἡ μήτηρ σον. ]ε508 ννῆξηῃ 
ες βὰν ΗἰἾβ τηοΐπεγ, δπάὰ ἔπε ἀϊβοῖρ! 
Ψ Πότ Ης ἰονεά βιαπάϊπρ δεβίἀβ πεν (1πε 
τεϊεναπου οὔ ἢ ἀεβὶρηδιίοη, τὸν μαθητὴν 
ὃν ἠγάπα, ἰ8Β Πετε οὈνίουδ, ἀηά 1ῃς πιοβὶ 
ςοηνϊηςίπε Ργοοῦ οὗ ἰΐβ ἰγσυ ἢ δηὰ βἰρηβ- 
σδηο6 ἰβ πον ρίνθη), βᾶυ8 ἴο Ηΐβ τηοίμεσ, 
"ἐς Νγότηδπ, θεοὶ ὰ τῆν 8οη ᾽"; ἐ.6., τὕγη- 
ἱπῷρ Ηἰβ εγδβ τονναγὰβ ]ομη, ὙΒασα ἰ8 

γοὺυγ βοὴ. Μα γοὺῦ ἅτε ἰοβίην, 80 δ 88 
πε Η]14] τεϊδιίοη ροεβ, θὰ ]ομη Ψ}}}} ἴῃ 
1818. τεβρεοῖ ἴᾶκα ΠΥ ρίδςα.---Κεσ. 27. 
Απὰ τῆϊθ ἔσυβδὲ Ηδ ςοτηπη8 ἴο [ομπ ἰπ 
πε βίπιρίε ννογάβ, Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου, 
δἰ μουρἢ ἰδ πδίυσαὶ τηοΐπεσ, ϑδίοπις, 
νν 88 4|80 βἰδηἀϊπρ (μεγε. [ΟἿ τλε θεᾳυεβὲ 
οὗ Ευάαπηϊάδβ : “1 ἸΙεᾶνε ἴο Ατείδευβ ἴῃ 6 
οᾶγα οὗ πουτίϑῃϊπρ' πὰ ργονϊ ἀΐϊπρ ἴοσ ΠΊΥ 
τοῖπαγ ἱπ ἢαΙ οἷά δἂρς", [υςϊαπ᾽8 
Τοχαγὶ5.) Ἰοῇπ δὲ οὔςς δοςερίβά {86 
οδάγρε, “" ἴτοπὶ ἴπδὲ Ποὺ (νν οἷ οαπποῖ 
δε ἴάκεῃ 80 58{ΠἸ ΘΠ 88 ἴο ἱτπιρὶν ἐμαὶ 
πεν ἀϊὰ ποῖ νναῖϊ δὲ 1π6 Ἵγοββ ἴο 5866 ἴδε 
οηά) τῇς ἀϊδβοίρὶα ἴοοῖκ πεσ το ῖβ οὐγῃ 
Βοπιε᾽"; εἰς τὰ ἴδια, ξεα ἱ. 11, χνὶ. 
32. Τα οἰγουπιδίαποεβ οὗ ἴῃ Νδζδγείῃ 
Βοτὴθ ΠΟ ἢ τηδάς {8 ἃ ροββίθ!ες δηὰ 
ἀοβίγα]α ἀσγδηρείηθπηῖ σε ποῖ Κπονῃ. 
Τμδὲ Μϑευ βῃου!ὰ πὰ ἃ ποῦς ννἱτπ μας 
βἰδίοσ δηὰ Πεσ 80ῃ ἰβ ἰπ [18610 ἱπ|6]}}- 
εἴθιε, ἀπά 8 οἷοβε ἱπείπιδου οἵ {π6 ἔνο 
Ῥειβοὴβ Ψῇοβα πϑαγῖὶβ παὰ Ῥδεη πιοβὲ 
ἀγοϊγ τῃ6 Βοπε οὗ [εϑ805 πιυβί ἕδνα μεϊρεά 
ἴο ΟΠογίβῃ δηά νἱν γ 411} τα πιϊπίβοεης 68 οὗ 
ΗἰβΒ ομαγαοῖοσ δπὰ νογάϑξ.--- εγ. 28. 
Μετὰ τοῦτο... Διψῶ. “ΑΠετ 5, [Ἔ505 
Κηονίηρ [Πδϊ 811 τῃϊηρδ ἅσε πονν πη ϊβῃεά, 
τπαῖ τπ6 δοτίρίυτα τηῖρῆς Ὀς ΤΟΙ] εἴεῖ 
ΤΟ] Β]]εᾶ, βαι τ, 1 τϊγδι."" [6808 ἀϊά ποῖ 
εεὶ {Πιγϑῖν ἂπὰ ρτγοοϊδὶπὶ τὰ ἢ τς 
ἱπιεπίίου οὐ (μ]Β]]Πἰηρ βογίριυζο---  ο ἢ 
Μουὰ θὲ ἃ βρυγίουβ ΔΙ πιεης---δυῖ ἴῃ 
Ηἰβ σοπιρίαἰπὶ ἀπὰ τπε τεβροπϑε ἴο ἰξ, 
7οβη βεεβ ἃ [1 Β]πιεπὲ οὗ Ρβ. ἰχίχ. 22, εἰς 
τὴν δίψαν μον ἐπότισάν με ὄξος. ΟἾΪΥ 
ΜΠαΠπ 411] εἶβὲ μβαὰ δεδθὴ δἰιεπάςά τὸ 
(εἰδὼς κ΄ τ΄ Δ.) ννᾶ8 Ηε ἔγες ἴο διϊεηὰ ἴο 
ΗἱΪΐβ οννῃ Ῥῃγβίοδὶ βεπβδίίοῃϑβ.---  εσ. 20. 
Σκεῦος .. . μεστόν--“ὙΠεῖε νγ»88 βεῖ ἃ 
νεββ8εῖ Ἀ1]] οὗ νίπερατ᾽" ; πε πιαπιίοη οὗ 
εἶα νεβ8ε] βεῖγαυβ ἴδε εγδ- πε 855. “ ΤὩς 
ΘΥπορτδίβ ἀο ποῖ πιεπείοη ἴῃς σκεῦος, 
δυῖ Ποδη δά βιοοὰ Ὀεβίάε ἱξ.᾽" ῬΙυπητηες. 
ὄξος, {πΠ6 νίπερασ υβδεᾶά ὈΥ 5οϊάϊετγβ. 
{ὕἱἹρίαπ βαγβ: “νἱπυπὶ δῖίαυιε σρσέμνι 
τοὶ πἴε8 ποβίσὶ βοΐϊεηξ ρεσζοίρεσε, ὑπὸ ἀΐς 
νίπυπι, 4110 ἀΐε δοδίυ μι". Κείπι, νὶ. τ62.] 
Ηετε ἰΐ βεεπὶΒ ἴο Βανε ὕῬδεὴ ρτονί ἀδὰ ἴοζς 
ἴδε οτυςϊδεά, ἴος 45 ΝΥ εἶδ ἀπὰ Ρ᾽ υπιπιεσ 
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20. ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς, εἶπε, “ Τετέλεσται" " καὶ 

κλίνας τὴν κεφαλὴν, παρέδωκε τὸ πνεῦμα. 
31. Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν 

τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν" ἦν γὰρ ' μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου) ἯΙ, 37. 1, 
τοῦ σαββάτου : ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον, ἵνα " κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ κ [τ᾽ χαχί. 
σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν. 32. ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν 

25. 

πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ " 

33. ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, οὐ 
κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη: 34. ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ 

οὔβεσνα, πεῖ εῖε ἃ βϑροῆρε δπὰ ἃ 
Ὠγϑββορ-σεεὰ αἷβ8ο δἱ βαπᾶ. οἱ δὲ, 1.ε., με 
βοϊ άΐϊεγβ, δυὰς φ, ΜΚ. χν. 36; πλήσαντες 
“νον ΒΟΥ ΠΠ]ε ἃ βροηρε, θεσδυβε ἃ οὰρ 
“85 ἘαΡΓΑΡΕΚΆΡΙΕ, δηὰ ρυῖ ἰξ τουπὰ ἃ 
δίδικ οἵ ὕγββορ, δῃὰ (πὰ8 δρρ᾽ εἰ {μὲ 
τεβίογαιίνε ἴο Ηἰβ πιουῖῃ. ΤῈ ρῥἱδπὶ 
οδΙ]εὰ “γββορ ᾿᾿ [48 ποῖ θεεῃη ἰάεπειβεά, 
ΑἹΙ ἀπὰς ννᾶβ τεαυϊβίϊε ννὰβ ἃ τεεὰά (οὐ 
περιθεὶς καλάμῳ, Με. χχνῖ!. 48, ΜΙ. χν, 36) 
οὗ ἵννο οἵ ἴῆτεε δεῖ Ἰοπρ, 45 τῇς ογυοϊπεα 
᾿νᾶ8 ΟἿΪΥ 5. 15 ΠΕ αἰεναιεά, --- τ. 30. 
ὅτε οὖν... πνεῦμα. Τῇε ςτΥ, τετέ- 
λεσται, “1 ἰΒ δηϊδπεά,᾽" ννᾶ8 ποῖ τῆς 
888Ρ οἵ ἃ ννογητ-ουῦϊ [{6, Ὀυῖ τῆς ἀκ! οταῖς 
υξίογαηος οὗ ἃ οἷεδσ σςοηπβοίουβπεββ ἴπδὲ 
Ηἰβ ψοῦκ νὰ8 βηϊβῃεά, δπὰ 4}1] αὐ β 
Ῥύγροβε δοοοιηρ ἰϑπεά (χνῖϊ. 4), παῖ δἱὶ 
δά πονν ὕεεπ ἄοπε παῖ οουἹὰ δὲ ἄοπε 
ἴο πιᾶκα αοὰ Κποννῃ ἴο πΊιεπ, δπὰ ἴο 
ἰδεητν Ηἱπὶ ἢ ππεη. παρέδωκε τὸ 
πνεῦμα, ““ρᾶνε ὕρ Ηἴ5 5ρίτῖξ,᾽" δοοογάϊηρ, 
το [κε χχΙ!. 46, ψν ἢ δὴ δυά!]ςε σοπι- 
τιδπάδιίοη οὗ Η15 5ρίγις ἴο τἴπε Ἐδίδμεσ. 
ἀφῆκε πνεῦμα ἴπ Εὐυτὶρ., Ηέειδα, 569; 
ἀφῆκε τὴν ψὰχ ν ΡΙυῖ,, Ῥένι,, χχῖχ. 5. 

νν. 31-3). Τὴε ῥἰεγεῖπρ᾽ 7 δ ἐξμιδ᾽ ςἰάε. 
--νες. 31. “ἼΟΠε ]ενν8, {πετγείογε, βίης 
ἴτ νν88 τπ6 ργεραγδείοη," ἱ.6., Ἐτί αν, τ 
ἀδγ Ὀεΐοτε ἴῃς Θαθθδι, “ πὰ δ8 1|ὲ ἀν 
οἴτηδι ϑαῦῦδιῃ νγδβ ρτεδῖ,᾽ δεὶπρ ποῖ οῃΐυ 
δὴ ογάϊμασυ Θαδρδιῃ δὰ (ἢς Ῥάββονεσ, 
“δὲ τῃε Ὀοάϊε5 πιῖρῃξ ποῖ μαπρ οπ {86 
οτοβ8 οἡ ἴῃ ϑαῦραιῃ ᾿᾽ ἀπά 50 ἀδῆϊε ἰΐ, 
“ΠΟΥ δϑκεὰ Ρι]δῖς τπαῖ τπεὶγ Ἰερβ τῖσαι 
ὃς ὕὈγοίκεη, δπὰ ἴῃδλι ἴΠπθν πιὶρῃς Ὀ6 τα- 
τηονεα ᾿"γ. Ἴδε αν οὗ Πειῖ. χχὶ. 23 νγᾺ5 
τῃδὲ τῆς Ὀοάν οὗἉ ἃ οτγἰπιϊηδὶ βῃου]ά “" ποῖ 
τεπιδίπ 411 πῖρμε ὑροη {πε ἴγεε ", Τὶ 
ἴανν βεετγβ ποῖ ἴο ἤανε δεεπ ἴῃ νίενν ; δαϊ 
ταῖμεγῖδε ἔξαγ ο ρο! υτἱπρ τΠεῖγργεδι εαβί. 
ΤΩςε Εοχηδη οπβῖοπι νν88 ἴο ἰεᾶνε ἴῃε Ὀοὰν 
το δἰγάβ δπὰ δεδβίβ οὔ ργευ. Τὸ βεοῦγε 
δρεεὰγν ἀδαῖῃ ἴῃς ἐγμγίγγαρίμηι, Ὀτεακὶπα 
οὗ {πΠ6 ἰερ8 ἢ ἃ ἤεᾶνυ πρδ]!εῖ οσ θᾶ, 
ννᾺ8 80ΠΊΕ 1 Π|68 ταβοσίε το: δ8 Ψψίτπουῖ 
ΒΌΟἢ τηεᾶπ8 ἴπε ογυςϊ βεὰ τηϊρῆϊ ἰπ βοπα 
᾿δ8ε8 ἰΐηρετῖ ίοσ τ γιγ -ϑῖχ πουγβ. Νεδηάεσ 

(εὗδε οὶ ΟἈνίσέ, Ρ. 473) Ἀ88 δὴ ἱπιεγεβεϊη 
ποῖα οπ εγηγιζγαρίμηι; πὰ οὔ. τὰ 
Οοϑεῤεὶ πεορογάϊηρ ἐο Ῥεέεν ου σκελοκοπία, 
ἢ τῆς ποῖς Ὀγ τῆς Αὐἴδοτ οὗ διιῤῥέγηαί. 
Κεϊϊρίοη.- νεῖ. 32. ὙΠῈ ὑγοὸ τοῦθετϑ 
ὑν γα τ ἀεϑρδίομαά, ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν 
ἐλθόντες, Ὀὰϊ ᾿νῆεη (μὲ ϑοϊάΐδβ ννῆο 
ΜΈΓ οαγυίηρ οὐδ Ρι]Δἴε᾽ 8. ογάεσβ σδπη 6 
ἴο 16βϑὺ8 δηά βανν ἴῃδξ Ηδ νγὰ8 δίγεδυν 
ἀεδά, πεν τείγαϊπεὰ ἴτογ ὑγεακίπρ Ηἰ8 
Ἰερ8.---νεσ. 34. Βαυΐ οπα οὗ {πε βξοἰάϊετβ 
χένχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἕνυξε, '' ρίετοεὰ 
ΗἰβΒ 5ἰάα νἱἢ 4 βρεαγ". Βυῖ ΕἸἰεϊά 
Ῥγαίδεγβ “ ργϊοκεᾷ Ηἰβ 5ἰ4β᾿᾿ τὸ Κεὲρ ὺρ 
τῆς ἀϊδεϊποιίοη θείινεεη ὄννξε (1Πς »ε ον 
νοσὰ) δπάὰ ἐξεκέντησε (νεῖ. 37). Ηε 
ἕανουτβ ἴῃς ἰάεα οἵ Ἰοσβηεσ παῖ ἴῃς 
βοϊ ἀϊεγ᾽β ἱπιεηϊίοη νγὰβθ ἴο δβοοιίδιῃ 
ΜΠεΙΠΕΙ 1ε85 νν88 γεϑ!ὶγ ἀεδά, δπὰ με 
οἶϊθβ ἃ νεῦὺ δρί ρδγδὶἰεὶ ἔτοπὶ ΡΙ υἱάγο ἢ 8 
ΟἸεοπιεηεα, 37. Βαὶ ἔγχεϊ νύξε οσουτβ ἴῃ 
Ἡοτηεζσ (11., ν. 579), ννῆεῖς ἀβαιῃ [ο]οννεά, 
πὰ 485 ἴπε ᾿νουπὰ ἱηβὶςεεά Ὁν τΠϊ5 Βρεδγ 
{πγιβὲ βδεοπὶβ ἴοὸ πᾶνε θεεὲπ ἃ δαπά- 
Ῥγεδάτῃ ννῖάε (χχ. 25) ᾿ξ τῆδυ θ6 ργεβυπιεὰ 
πε βοϊάϊεσ πιδδηΐ ἴο πῆᾶκε δὺζτε ἴμπδϊ 
76θὺ5 ννᾶβ ἀθδὰ ὃν ρμίνϊπρ Ηἰπὶ ἃ (ἤγυβε 
ΜΝ ἢ 1156} ψψουἹὰ πᾶνε Ὀδεη [Αἴ]. Τῆς 
ϑνεᾶροη νὰ νοῦ ἀπε Όῖονν ννᾶβ ἰπ- 
Βιςιεὰ ννᾶ8 ἃ λόγχη. ἴπε οτάϊπατυ Κοπιᾶῃ 
μαξία, ΜΏΪΟἢ δά δὴ ἴγοῃ ποδᾶ, ἐρρ- 
βῃαρεά, ἀπά δῦουϊ ἃ παηά-Ὀγεδάτῃ δὲ τ: 
Ῥτοδάεϑι ραγῖ. Ἐοϊϊοννίηρ ἅροπ πε Ὁἷονν 
εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ. τ. ϑιτουά 
(ΡἈγΞἰεαὶ Οαπμος οΥ ἐπε εαίδι οὗ οἰπρὴ, 
δάνοςαιίαβ ἔπε νίενν ἰδὲ οὖν Τιοτγά ἀἱ 
ἴτοσὶ τυρίατε οὗ τῇς δεαγῖ, ἂαπάὰ ἴπυ8 
δοσουηῖβ ΒΟ ἔογ {πε βρεεὰν Ἴδβϑβαϊίοῃ 
οἵ 1 δηὰ ἴοσ {πε εἴυβίοη οὗ δἱοοά δπά 
ννδίεσ, Ρχγενίουβ [ἰτεγαῖυσα οπ 1Π6 50Ὁ- 
͵εοῖ ΨΗΠ Ῥ6 ἔουπά ἰπ τς Ογίξεὶ δαονὶ 
δηὰ 5εϊεοὶ ραββαᾶρεβὶη Βυτίοη᾽ Β Βωρῤίομ 
1,ε.., 468-90. ννίῖπους ρῇῃγβίοϊορίςαὶ 
Κπονεάρε Ἰοῃη τεςογὰβ βἰπιρὶν ννβδὶ Βα 
βᾶνν, δῃά {{ ἢ δὰ δῃ εγε ἴο ἔπῈ Ποοεῖδε, 
45 Νναϊεσίδη ἀ (ν. 190) βυρροβββ, γεῖ δἰ8 
τηδίπ ρύγροβα Ψψὰ8 (0 ςεγι ιν ἴῃ6 ταδὶ 
ἀβαῖῃ οὗ [6818. ὙΠὲ βυτηθοῖ!ς βἰξηϊᾶ- 



8όο ΚΛΤᾺΑ ἸΩΆΝΝΗΝ ΧΙΧ, 

1 Εον. τινι αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθὺς ' ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ. 35. 

. 20. 

ο Ζεεδ. χίἑ. αὐτοῦ.᾽ 
1ο. 

ἐξεκέντησαν." 
Ἡετδοὶγ. 
Ἢ 1: Κίηγψε 

ΧΙ. 29. 
ΤΣ χ. 40; χίΐ. , 

1 

᾿καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε, καὶ " ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἧ μαρτυρία, 
᾿ς κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα ὑμεῖς πιστεύσητε. 

γὰρ ταῦτα, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, “"᾽οστοῦν οὐ συντριβήσεται 

47. Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, ““ Ὄψονται εἰς ὃν 

46. ἐγένετο 

38. ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλάτον ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμα- 
θαίας, ὧν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἢ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν 

Ω Ἰουδαίων, ἵνα ᾿ ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ ᾿ἸΙησοῦ καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλάτος. 
8 εις ΟἿΪΥ 

ἴῃ Ν.Τ. 
Εσςεῖϊυε. 

ἦλθεν οὖν καὶ 3 ἦρε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 39. ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος 
χχχνὴ!, 8. ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν νυκτὸς " τὸ πρῶτον, φέρων "μίγμα σμύρνης 

οᾶηοα οὗ [δὲ δοοά ἃπηὰ νψδῖεσ 80 
Δρυπάδηπον ἰπβίβιεὰ οὐ Ὺ (ες Εδίποβ 
(δες Βυτίοῃ, Β. 1... 167-72, ἀπὰ ννεβι- 
οοἵνβ δάάϊιίομδὶ ποῖ) 18 ποῖ νη 
7οἤ π᾿ 5 Ββογίζοῃ.---εσ. 35. ἤδη Πα ροεβ 
οη ἴο ἰεϑιϊέν, ὁ ἑωρακὼς. .. ἰξ|8 ποῖ ἴῃς 
ῬὨεποιηεποη οὗ τῆ6 δοοά δηὰ ψδίεγ πε 
80 οηρῃδιϊςδ!ν σεγιῖῆε5, υυῖ [6 νοτδὉ]ς 
ἀεδαῖῃ οὗ ΟἸτίθι. Τὸ οὔα ψῆο νγ88 
δρουϊ ἴο τοϊδίε ἃ γϑβιυγγθοιίίοη ἰἃ νν88 ἃ 
ΠΕΟΕΒΒΑΤΥ ΡΟ Πλ ΠΑΣΥ ἴο εβίδ Ὁ 188}: πὰ 
δονα-βάε ἄεαιῖῃ. ὙΠπαὶ ]ομπ μετα βρεᾶκβ 
οἵ Βίτηβεϊ ἰη τῆς τηϊγὰ ραγβοη 18 αιπτς ἴῃ 
δὶβ πιδῆπεῖ. Ηδγα, 88 ἰῇ Ἵμδρ. χχ.ν Βα 
Βῃοννβ ἴπδὶ ἢ υπάεγβιοοά ἐπε ναῖυε οὗ δῇ 
εγο- 16 585 (εβεϊπιοηγ. [{18 τῃδιὶ ν]ς ἢ 
ςοπϑιϊευϊε8 Πἰβ μαρτυρία 45 ἀληθινή, ἰξ ἰ5 
δάεᾳυαῖΕ. Πεβίἀ6β βείηα δἀεᾳυδῖε, ἰΐ8 
ςοπίοηϊβ ἃς ἴσια, ἀληθῆ. ““ΤεβιΠΠΟΠΥ 
ΤΩᾺΥ ὃδ 5Βυδιοίεπε (:ξ. οὗ ἃ οοπιρεϊεηϊ 
εγα- νη 685) ὑὰἱϊ [Αἶδε ; οὐ ᾽ξ τηδν ὃς ἰπ- 
βιυβηςοίϊεπε (6.5.ν οὗ Παϊξινιτιεὦ ο}}}14} Ὁὰς 
ἀγα. 81. ]οῆη ἀδοίαγεβ [παι Πἰ5 τεβ τ ΠΟ ΠῪ 
ἰθ8. ὈοΙΉ βυβῆςσίεπι δηὰ ἴγυς." ΡΙυπηπιεγ. 
Τα σϑάβοη οὗ δἰβ υἱΐεγδηςα, οσ γθοοσά οὗ 
{Πεβε ἕδοῖβ, ἰ8Β ἵνα ὑμεῖς πιστεύσητε, 
“(ἢδὲ γε πιῖρῃι θεϊϊενς,᾽" ἤγβε, [18 σεσοζγά, 
δηά {πγουρῇ ἴτ ἰπ [ε80ὺ8 δηά Ηἰ5 γενεῖδ- 
τίοῃ.---ν εσ. 36. ἐγένετο γὰρ ταῦτα. Ης 
τεοογάβ ἐπθβε {ππρβ, οοηιαϊηεὰ ἴῃ Ἐπὶ5 
δῃογὶ ρδγαρτδρῇ, Ὀεοδυβε ΠΟῪ διγΊΠΕΓ 
ἰδαπεν 7εβὺ8 48 ἴπ6 ργοπιβεὰ Μεβδβίδῃ. 
᾿Οστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. ΤἢΣε 
ἴχνν τερδγάϊηρ ἴῇ6 Ῥαβοῦδὶ ἰατὴ τᾶπ 
18 (ἔχοά. χίὶΐ, 46): ὀστοῦν οὐ συν- 
τρίψετε ἀπ’ αὐτοῦ, ο΄ ΡΒ. χχχίν. 20. 
1νίἀε πε! ν ]ομη ἰδαπιιβεά 76θὺ8 48 ἔπε 
Ῥδβοῦδὶ 1ἅπ|ρ, ο΄ τ Οοτ. ν. 7. καὶ 
πάλιν... ἐξεκέντησαν. Αποῖδεῖ ϑοτίρ- 
ἴυτα 4180 πεσε ἔοιπὰ [15 ξι]Π]πιεης, Ζεοῆ. 
χίϊ. το. Ὑδ οτγίρίπδὶ ἰδ: “"ὙΠΘΥ 588}} 
Ἰοοῖ ὕροπ πιὲ ῃοπὶ {ΠΕ Ὺ ρίεγςεὰ ᾿", ΤΕς 
ϑερῖ. τεπάεσβ : ἐπιβλέψονται πρὸς μὲ ἀνθ᾽ 
ὧν κατωρχήσαντο: “ἼΒΕΥ 5888} ἰοοῖκ 
τονναγάβ τὴς ὑεοδῦδε ἔδεγ ἰηβυϊεά πλε᾿᾽". 

Οὔπ ρἶνεβ ἃ τῖοσγα δοουγαῖα ἐγαηβίδιοη : 
Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν: “ΤΏΕΥ 
80.8}} Ιοοκ οὐ Ηἰΐπὶ Ψψβοσα (ἐκεῖνον ὃν) 
1πὲγ ρίεγοεά "". ὙὉΤῆὲε βᾶπιε τεπάεσγὶπρ 5 
δἀορίεὰ ἰῃ τε Οτεεῖς νογϑίοηβ οὗ Αφυϊδ, 
Τδεοάοιείοη απὰ ϑυπιπίδοδι8, δηὰ ἰβ 4180 
Τουπὰ ἴῃ Ιρπαῖίαβ, Εῤ. Ττγαὶ!., το; ]υδείη, 
1. Αῤοϊ., ἃ. 77; δπὰ ο΄. Ἐδν. ἱ. 7, δπὰ 
Βατηαῦαβ, Εῤ.. 7. [Ιἢ τδς ἰᾶπος τῃσυδι 
7οδη βε68 ἃ βυρρεβεῖνε σοπηδοϊίοη 8 
τδε πιαγίγτ- πετο οὗ Ζεομασγίδ μ᾽ 8 ργορβεογ. 

γν. 38-42. Τὴε οπέονιδιιενὶ.---Ν τ. 38. 
Μετὰ δὲ ταῦτα, “ Βυὶ ἀἴετ ἴΠε8ε τη ρΒ᾽". 
Ιη νδσ. 31 ἴπε [ενν8 αβκεά τῃδὲ {πε Ὀοάϊεβ 
πλῖρης θεὲ τετηονεά. Ηδὰ {μϊ8 γεᾳυεβῖ 
ὕεδη ι] ]εὰ Ὁγ τπε βοϊάϊεγβ, ἔπεῪ τνουϊά 
δᾶνε οδβὶ {86 ἴἄγες Ῥοάϊθβ τορεῖμες ἰπίο 
βοπὶς ρἱξ οὗ τεΐυβε, οἷς ]οδἕ. νἱϊ. 20; 
δυὲ δείοστε (8 ψᾷᾶ8β ἄοῃε Ϊ]᾿βερῇ οἵ 
Ατπηδίμαςδ---ἃ ρίδοα ποῖ γαῖ ςογίδι ηἶν 
ἰδεπειπεά- ὙΠῸ ννὰβ ἃ τὶοἢ πᾶ (ο, 15. 
1|1..9) ἀπά 4 πηεπιρεσ οὗ ἴδε ϑδημεάσίπι 
(Με. χχνὶϊ. 57); ΜΚ. χν. 43; {κ. χχιϊὶ. 50), 
Ὁυϊ 4150 “4 ἀϊβοίρὶε οἵ 76βι8,᾿" (πουρῃ 
“ἃ διάάδη οπα, κεκρυμμένος, [πτουρἢ 
ἴεασ οὗ δε 7ενν8, εὰ ΡιΪϊδίες τιδῖ 
με πιΐρῃξς τεπιονα ἴῃς Ὀοὰγ οὗ [6βι18᾽". 
Ταΐβ τεφυϊγεά βοπια σουγαρα οἡ [5 ΡΒ 
Ρατῖ, δπὰ Μδχκ {μεγείογε υβε8 ἴδε ψογὰ 
τολμήσας. ΚΕΥΠΟΙΪάΒ 8ᾶγ8 ἔμπαὶ ἠρώ- 
τήῆσεν “ὁ ἰπηρ11ε8 βοπηειίηρ οὗἉ οἰαῖπιὶ ἂἃπά 
ςοπβάεποε οἡ Πἰβ ρασί. Ὑ6 ϑυποριίδιβ 
411 τῆτες υβὲ ἠτήσατο, ψΠΐϊομ σαῖπεῦ 
ἀεποῖδβ 1π6 ροϑιτίοῃ οὗ ἃ βυρρϊσαπε ἔος 
ἃ ἴανουτ." ὙὉμα γϑᾶβοῃ, ποννενεσ, νὮΥ 
τήσατο ἰ5 υδεὰ ἰη [86 ϑγυποριἰδίβ ἰβ τδαῖ 

ἴξ 15. ἐοϊ]ονεά ὉΥ δὴ δοουδβδέννε οὗ ἴδε 
οὔ]εςῖ αβκεὰ ἴοσ ἢ ν με ἠρώτησε ἰ5 υδεὰ 
ἴῃ Ἰοῦπ Ῥεοδυβα ἱξ ἱπίγοάμπςεβ ἃ τεαυεϑὲ 
τπᾶῖ βοπιειπίηρ πιὰ δε ἄοπε. ΠῚ 
7οβαρἢἘ τεφυςδβὲ ΡιΪδίε οοπιρ!εὰ. ἦλθεν 
“νον Ἰησοῦ. Εος ἦρε τὸ σῶμα, οί 1 
Κίηρβ χίδϊ. 29ς. Αποίμοσ τηεπρεῖ οὗ 
ϑαπῃεάγιπι Τοουπίεπαποεά δπὰ αἱἀεὰ 
7οβερῃ. νος. 39. ἦλθε δὲ καὶ Νικό- 



835-42. ΧΧ. τ--3. 

καὶ "ἀλόης ὡσεὶ "λίτρας ἑκατόν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 86ι 

40. ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ ἐετε οηΐγ. 

᾿ἸΙησοῦ, καὶ ἔδησαν αὐτὸ " ὀθονίοις μετὰ τῶν ἥ ἀρωμάτων, 
α χίϊ. 3. 

5 καθὼς ν χχ. 5, 6,γ. 

ἔθος ἐστὶ τοῖς Ἰουδαίοις " ἐνταφιάζειν. 41. ἦν δὲ τῷ τόπῳ, ὁποῦ παν 
ΧΙ Μες. χ. 

ἐσταυρώθη, κῆπος, καὶ ἐν τῷ "κήπῳ μνημεῖον καινὸν, ἐν ᾧ οὐδέπω ὃ. ἃ 
οὐδεὶς ἐτέθη. 42. ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν "παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι σοὶ. τᾷ. 
ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν. 

Υ Μαῖ. χχνὶ, 
12. 

ΧΧ. τ. ΤΗι δὲ "μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται "ἸΗ τδ' 
δ νεσ. 14. 

ὃ πρωϊ, σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον - καὶ βλέπει τὸν λίθον ἃ ἀεί ας.). 

ἡρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 

«ἀξϑν αὐτοῖς, 

Μκ. χνί. 2. 2. τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα » Θεῃ. ἱ 5. 

Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει ἵ- ἱ, 35. 
ς “ μι 

ν. 46. Ἥραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἃ τὴν" 45 

ἔθηκαν αὐτόν." 4. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς, χίχ, 56, 

“ΤΠ [6808 ὉΥ Ῥαείηρς πεά ὑρ 
ἷ8 αἰγεδὰν ἀγανίηῦ τῇεπ υπῖο Ηἰπι. 
ΎΒεβε 71ἐν 8 δσίδιοοσαῖβ ἢγϑὶ Ἴοηΐεβ8 
ἩΗΐϊπὶ ἴῃ τ86 δοὺς οὗ Ηἰ8 ἀεξερεβὲ ἀε- 

δἀαιίοη." Ρ]υπΊτηεσ. Νίοοάεπηβ ἰδ 
Ἰδεπείβεά δβ ὁ ἐλθὼν. .. τὸ πρῶτον, 
“ες ΨῈΟ ΟΑπΠΊ6 ἴο [εβι8 ὉΥ πίρῃξ δί πε 
Βεβι" ; {Π|.χ, 1π σοπίγαβε ἕο ἴῃ Ὀοϊάπ 688 
οἵ πἰβ οοπιίηρ πον. φέρων μίγμα... 
ἑκατόν. μίγμα, ἃ “ οσοηϊεςτίοη " οτΓ 
“ροτηρουηά,᾽" οὗ Ἐροΐυβ. χχχνῖ!. 8. 

ὕρνης καὶ ἀλόης, ““οὗἨὨἁ τὴγττ πὰ 
οε8 ". Μγιτῇ ννβ βἰ πη ]αγὶν υὑβεὰ ὉΥ 

τῆς ἘΕργρείδπβ, βεὲ Ἡεγοά., 1ϊ. 823. Οἱ 
Ῥβ. χὶν. 9. ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν. Τῆς 
λίτρα (ἰἴδτα) νγὰ8 σαῖμεγ ονὸ εἴενεη 
οὕηοεβ δνοιγάυροίβι ὙὍὙηδ εἊποιτηοιβ 
αυδπι ιν πᾶ8 Ῥαεπ δοοουπιοὰ ἴον 88 ἃ 
ΤΟ πιδη 8 Ἴχρζεββίοῃ οὗ ἀδνοιίοῃ, οσ 85 
τοαυϊγεὰ ἰΓ τὴς επεῖγτε ον δηὰ 4}1} πε 
νταρρίη 8 ἍΕΙΕ τὸ δὲ βπχοδγεὰ υἱτῇ ἰξ, 
δηά τῇ ἐῆε ργᾶνβ ἰΐβεϊ ἡ νγὰβ ἴο ὃς Π|εά 
ἢ ἀπρυδηῖβ 88 ἰθ 2 Οἤτοπ. χνὶ. 14. 
--νες. 40. ἔλαβον... ἐνταφιάζειν. 
ΤΠεν Ψγαρρεά τς Ὀοὰγ ἰπ βιγὶρβ οἵ πε 
δίοηρ ἢ τπ6 ἀγοπηδίῖς ργεραγαίίοῃβ (2 
Οἤτοη. χνΐ. 14, ἀ τνὴν 8ἃ8 5 ἴῃς 
ουδίοτι (ὡς ἔθος ἐστί, : Μδᾶςο. χ. 80) 
ἢ ἀπε [ενν8 (οἵδε ρεορὶεβ μανίησ 
Οἴπες συβῖοπΊ5) ἴο Ῥγέραγε ἔογ Ὀυτίᾷαὶ.---- 
ες. 41. ἐνταφιάζειν, δες ἀδη. 1. 1-3. 
ἣν ἐν τῷ τόπῳ, "ὙΠεΙΕ νγὰβ ἴῃ {πὸ 
Ρίδος," ἐις., ἰῃ ἴπμᾶὶ πεὶρῃρουτποοὰ, 
κῆπος, ἃ ρατάεη, ψηϊς, δοςογάϊπρ ἴο 
Μι. χχνὶϊ. ὅο, πιυβὲ πανε Ὀεϊοηρεᾶ ἰὸ 
7Τοβερῃ. μνημεῖον καινόν, ἃ τογηῦ, τοςΐ- 
δεννῃ δοοοσάϊηρ ἴο ϑυποριεῖβίβ, ννῃϊοῦ 
δβαά πιιπεσῖο δε υὑπυβοά, πὰ ψ Ὡς ἢ 
85 [Ππεγεΐογε γεβῃ δηὰ οἰεδη.---  εσ. 42. 
“ὝΜΒετσα, δοςογάϊηρίν, ου δοοουπὶ οὗ ἴῃς 
Ῥιεραγδιίίοῃ οὗ ἴδε 1εὐνν8, Ῥεσαυβα ἴδ ς 
ἴοι! νψᾶβ δὲ δαπά, {πεν ἰαϊά 76βι85."" 
ΎΒο τάδ τγᾶβ 80 πϑδιΐν δὲ δη επά 
ἔδδὲ δὲν Βαά ποὲ εἶπε ἴὸ 50 ἴ0 δὴν 

ἀϊξίδηοθ, απ ἰπεγείοτα ανδιϊ δ τποπὶ- 
βεῖνεβ οὗ (6 πεϊρῃθουτγίηρ ἰοπὶῦ 88 ἃ 
Ῥτον βίοηδὶ, ἰξ ποῖ ρεγπιδηεπῖ, τγαβιϊπρ- 
ῬΙδοο. 

Ομάρτεβ ΧΧ.-- Τ ὰδ γεςμγγεείϊοπ απᾶ 
δι δεεφιεηέ πιαμὶεείαξϊονις.---τὖν. τ-το. 
Τὰς ορεῤίν ἰοπεδ.--- Μετ. τ. ΤΗι δὲ μιᾷ 
τῶν σαββάτων: “Απά οπ πε ἤτβι ἀδνῪ 
οὗ πε νεεκ". Μᾷ. (χνὶ. 2) δπὰ 1Κ. 
(χχίν. χα) πᾶν πε βᾶπηε ἐχργεβϑδίοῃ, Με. 
(χχνη, τὴ [48 ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ 
ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων. [1π 
πε βυβρεοϊεὰ ηἰπιῃ γεῖβε οἵ Μν Ἀν: 
πρώτῃ Δρρεᾶτβ ἰπβίεδά οὗ μιᾷ.]-- Μαρία 
ἡΐμαν ηνὴ ἔρχεται, ΜᾶτΥ οὗ Μαράδία, 
πον Με͵]άεὶ, ἃ πϑβμίπρ νἱ]Παρα ποῦ οὗ 
Τιρετίδβ ; 586 ἰ8 ποθεν ἀρβλήκα ἘΜ 
χνὶ. 9 85 παρ᾽ κβεβλήκει ἑπτι 
δαιμόνια (ο΄ [κ. νἱϊϊ. 2), ψΠ ἢ ἰεπ 8 
δἰβηϊῆσαπος ὈοΙἢ ἴο Πεσ Ῥεὶπρ δ ἴμ8 
τοτηῦ δηὰ ἴο πεῦ δείηρ τῆς ἢγβε ἴὸ βεῈ ἴῃε 
1 ογτὰ. ὅ8ὲ δἷοπε οὗ ἴδε ἴσα ννοπιεῃ 
Ργεβεηῖ [8 πετὲ πδπιεά, θεσδιδε 8Π6 δἷοπε 
18 γεαυϊγςὰ ἴῃ [ΟΠ π᾿ ἀσοουηξ. ΤΠε εἰπλα 
ἰβ τῆογα Ἔδχδοῖὶν ἀδβογί θεά 45 πρωΐ, σκοτίας 
ἔτι οὔσης. ΜΚ. (χνί. 2) μα5 λίαν πρωΐ, 
Ὅυς αἀάβ ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίον, δρ- 
ΒΆΣΕΠΕΙν Βανίηρ «ςὨεΑ͂ν ἴῃ νῖίενν, ποῖ τῃ 8 
τοῖ διζῖνδὶ οὗ 1ῃὴ6 ψοπεπ, δυῖ τῆς 

ἀρρεάζβπος οὗ ]εβ8 ἴο Μδασυ. [κε᾿ 5 
ὄρθρου βαθέος ἀρτεεβ γἱἢ ΠΟ 8 εχ- 
Ρτεββίοθ Ῥηγγηίςυβ ἀθβῆπεβ ὄρθρος 49 
πε εἴπηα Ὀείοσε ἴῃς ἀδὺ δερδῃ ΜΑΙ ΕἸ 
ἰδῖὴρ ννᾶβ 8111 πρεάςά. [Κ᾽ ΡιΙδῖο᾽β 
Ογϊίο ἂὲ πε θερίπηΐηρ, ἀπά Εορεγ᾽β ποῖς 
οη Ατγίβίορῃ., ὕζἴἁαεῤδθ, 215. Ὧς ἀδτκ- 
658 ἴδ ποιϊςεὰ Ὀγ [ομη ἰο δοσουηξ ἔοσς 
Βοῖ βεεὶπρ ποιῃίηρ οὗ ψῆδῖ Ρεῖεσ δηά 
ὉΠη αδεγιναγάθ βὰν. 886 Ἵοουἱά ποῖ, 
οννενεγ, [δἰ] το βες τὸν λίθον ἡρμένον ἐκ 

τοῦ μνημείον; ἴπε 5[᾽αὉ οἱοδβίηρ ἴδε 
Βερυΐςητα μὰ ὕεεη σεπιονεά. ϑεείηρ 
1818 8ῆ6 πδίυγα! γ σοποϊυάεὰ ἐμαὶ τα 
τοῦ δαά Ὀεεη νἱοϊδιεά, ροββίδ!Υ δαὶ 
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εἰν. 36Ὶ χα. καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 4. ἔτρεχον δὲ οἱ δύο " ὁμοῦ - καὶ ὁ 

ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς 
ἔνετ. τ, τὸ μνημεῖον, 5. καὶ ' παρακύψας βλέπει " κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι 

74.6.1. 
εὐἰχ 18. εἰσῆλθεν. 6. ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια " κείμενα, 7. καὶ τὸ 

σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, 
5 Αάν, Βετε ἀλλὰ " χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 8. τότε οὖν εἰσῆλθε 

οὐἷν. 
καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε, καὶ 

ἔκ χχίν. 7. ἐπίστευσεν " 9. οὐδέπω γὰρ ἤδεισαν τὴν γραφὴν, ὅτι ' δεῖ αὐτὸν ἐκ 

1πε δυϊμοσιτεβ ἔοσς ρυγροβεβ οὗ {πεῖσ οὐνῃ 
δά τεπιονεὰ ἐς Ὀοάγ.---Ν ἐγ. 2. τρέχει 
οὖν... αὐτόν. ὅδε ἱποτείοτε τη, ἀ15- 
τερτάϊηρ ἀπβεεπλ πεβ8, ἀπά οοπλαβ ἴο 
ἔποβὸ ψνῆο τνου]Ἱὰ 6 τηοβὲ ἱπιεγεβίθά, δαηὰ 
νυ ῃους ργείδος, Ὀγεδῖ 688 ἀπὰ δηχίοιβ, 
εχοϊδίπιβ: ἦραν... “πεν ἢᾶνε τα- 
τηονδὰ (μὲ [,οτὰ ἔοσῃ (πὸ τοτηῦ, δη ννα 
Κπον ποῖ μεῖς ΤΠῸῪ ἤᾶνε ἰδά Ηἰτη "", 
Ἐν ἀεπεὶν δῃς μά πο ἰάεα τπδῖ ἃ τϑβυτγ- 
τεοιίοη δὰ ἴδάκεπ ρἷαος. τῇς ρίυγαὶ 
οἴδαμεν πιᾶγ παίυγα! ν Ὁ6 δοοερίεά 848 
ςσοηδιτηίηρ Μαικὶβ δοοουηΐ ἴπαὶ 886 
νγὰ8 ποῖ δἷοπε.-- εσ. 3. Αἴ οηςε {πὰ 
ἵνο πιὲθ ἐξῆλθεν... καὶ ἤρχοντο, 
δἰ ρίαν δηὰ ῥίυγαὶ 88 γθαυεηοΥ, δοσὶϑ 
πὰ Πηρετέεοϊ, ἴμς οπα σείεγείηρ ἴο τῇς 
Ραββίηρ Ῥεγοπά {πε οἰ Ψ8}}, τὴς οἵδε 
ἴο τπ6ὸ ΨΠοΪε οουγβα ἔτοπὶ ἴῃς ἤουδβε ἴὸ 
ἴδε τοηιῦ.---ν ες. 4. ἔτρεχον δὲ οἱ δύο 
ὁμοῦ, “τἀηὰ τῃ6 ἵνο τὴ ἴορεῖπετ": 
Θαυδῖν δαρεγ; δυῖ ὁ ἄλλος μαθητὴς 
προέδ ταχίον τοῦ Πέτρου, "τς 
οἴπες αἰβοίρῖὶα τᾶπ οἡ ὑεΐοτε πιογα 
αυΐςκίν τλαη Ῥείεγ᾽᾽ ; ρῥγοῦδοϊγ ]οΐπ 
νὰ8 ἰῃς γουηρο πιδη. [{[ωᾶτηρὲ 80ρ- 
ξεβῖβ ΠΡΟ Οἴποι γεαβοηβ: εἰϊπεῖ Ρεΐοσ᾽ 8 
δίερβ ΨΕῚῈ ϑἴοννεσ. “οὔ Ἴοηβοίεπίϊδπ) 
ΟὐἹρδ6," οὐ ““ἰοσίς να ἰοδπηὶ τηδρὶβ 
ποῖα ογδῖ ᾽.,] Οοπβεαυθηεῖν Πομπ ἦλθε 
πρῶτος .. . ““σᾶπι6 ἢτδῖ ἴο (Πὲ ἴοτλὉ ", 
πονεῖν. 5. καὶ παρακύψας... Τῆς ΚΕΝ. 
τεπάειβ παρακύψας Ὁγ “βἰοορίηρ ἂπά 
Ἰοοκίπρ ἱπ,᾽᾿ ΑΟΝ. 848 πγεσεὶν “ βιοορίπρ, 
ἀον πη πε Νυ]ραῖα “ ουπὶ 8ὲ ἱποϊ παββεῖ," 
ψνεϊζϑβοκεγ “ θευρὲα 8:0 ἢ νοῦ", Εἰεϊά 
(Οὐΐπινι Νογυῖς. οα Τίὰκε χχὶν. 12) ργείεσβ 
“Ἰοοκίηρ ἰπη,᾽" δπουρῇ, πε βᾶυ8, “ῬθῈρ 
ἱπ" ψνουά πῆογε δοουγδίεῖγ ἀεῆπε {πὰ 
᾿νοτά παρακύπτειν. Ης αυοίεβ Οαβδιυ- 
θοπ᾿Β ορὶπίοῃ {παῖ {Ππ| ννογά ἱπη 1168 “" ῥτο- 
τεπβίοῃθπι οΟἿ] οὐπὶ τηράϊοςα ΠοΓροσίβ 
ἱπουγνδιίοπε ἡ. θεὲ αἷἰδο Κυρκε ου 
1κε χχὶν. 12, δηὰ 1,14. δηὰ ϑοοῖς 1 εχ. 
ὀθόνια ἃτα τ 8τ|ρ5 οὐ ᾿ΐπεῃ υδβεὰ ἴοσ 
βιναιῃίηρ ἴῃς ἀεδά ; τῆς σεγεοίοιβ. ὀθόνη 
ἰ5 ἐγεφυεπῖ πη Ηοπιεσ (1].,3, 141; 18, 505) 
ἴο ἀεποῖς πε πε πιαίογὶ αὶ οἵ ψογλεη 8 

ἄγεββ ; ἴῃ Γυςίδη δηὰ Ἡεδζοάϊδη οἵ 5415 ; 
ἴῃ Αοἴβχ. τα οἵα βῃεεῖ. σινδών ἰ5 πε ννογτὰ 
υδεὰ Ὀν Πωυὺὑκα (χΧΙϊ!. 53); 80 Ἡετγοάοῖυϑ, 
ἰϊ, 86. οὐ μέντοι εἰσῆλθεν, “ες ἀϊά ποῖ 
Ὠονανοσ επίογ," 1 Πεϊὰ ὉΥ ἀγεδά οὗ 
ῬοϊἸυπίοη, δοςοοσγάϊηρ το ΜΝ εἰξβέείπ ; Ὁ, 
ἵεσγοσ, δοοογάϊηρ ἴο Μεγεσ. [{ἰ8 σπου 
10 Βιρροβε [Πδῖ 1ἰ ἀϊά ποῖ οσοὺσ ἰο 70] 
ἴο επίασ ἴδε τοπιῦ, οὐ τι δ ννδβ νυν ῖτἢ- 
Βεϊά ὃγ ἃ [δεϊίηρ οὕ γενεσγεπος οἵ ἀεἰἰσδου. 
πτνεσ. 6. Ρεῖεσ ἰβ ποῖ βο με] 4. Ης 
επίοτβ καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια... τόπον, 
θεωρεῖ ἰ5 ργορΔὈΪν υϑεᾶ Πατε ἴῃ 115 βισίοϊεσ 
86 ῃ86 Οὗ Βεείῃβ 80 88 ἴο ἄγανν ςοποϊιιβίοηβ. 
π-ν ες. γ. Ὑν παῖ με βἂνν ννᾶβ δἰρηϊβοδηῖ; 
16 ᾿ἰἴπθη ψγαρρίπρβ ᾿γίπρ, ἀπά τπὸ πδρ- 
Κίη ψ ΒΟ Πδὰ Ὀδεη οὐ Ηἰβ8 δμεδὰ ποι 
᾿γΐτρ ψγ [ἢ τῆς ᾿ἰπδη οἱοῖῃβ, δας ἘΕΡΆΓΑΓΕΙΥ 
ο]Ϊάδά ὕρ ἱπ ἃ ρίδοε ὃγ ἰϊ8ε1. Τα ἔγβε 
οἰγουπιδίδπος ψγ88 ενϊάδθηςε ἴπαὲ τῆς Ὀοάγ 
δΒαά ποῖ θεεη μδβεῖν βηδίομεὰ αν ἴοσ 
Ὁυτίδ] εἰβευνῆεγα. Ηδὰ τῇς δυϊμογίει6β οσ 
ΔΏΥ οης εἶδε ἴδκεη ἴπε Ὀοάγ, πεν ψοιά 
Βανε ἕβδκεη ἰδ δ8 ἰξ ννᾶβι Τῆε βοοοπὰ 
οἰγουπηβίαπος γᾶν ἴπδπὶ ὄνεπ βίτοηρεσ 
Ῥτοοῦ πὲ ἔδεσε πδά Ὀεδεὴ πὸ υγγυ. Τ86 
πΔΡκΚίη ννὰ8 πεῖν (οἱ ςἀ δηὰ Ἰαϊά “ ἴηῖο 
οηδ ρῥἷδος, τῃ6 ᾿ἴπεηβ Ὀεΐπρ ἰπ ἀποίπεσ. 
ΤΟΥ ξεϊξ ἰπ τμα ἰοτηῦ 885 ἰ ἴπεῪ Ψνεγε ἱπ 
ἃ ομδπηθεσ νπογα οτς διά ἀϊνεβιεὰ ἢϊπι- 
561 οὗ οπς 8εὶ οὗ ρδιπηθηΐῖβ ἴο Δ550πΠ)6 
δηοίμοσ. [Ευτπγπλῖυβ 5 ἤαγα ἱπιογεβεηρ 
πὰ τε] δεῖς.) σουδάριον, 5υάατίυπι, 
ἴτοτὴ βυάο, 1 βιγϑαῖ.---Ν σ. 8. Οπ Ρεῖες 
τοροσιίης Ψηδὲ μα βὰν τότε οὖν. .. 
ἐπίστευσεν, “τεπ ἐπίοσεᾶ δοςοογάϊηρῖν 
πε οἴποῖ ἀϊβοίρὶα αἷἰδο, ψῇο μαὰ ἢτϑει 
αττνεὰ δὲ ἐπε τοπὴῦ, δπὰ ἣς ἂνν δηὰ 
Ὀεϊενεα ", ϑιδπάϊηρ απὰ ραζίηρ δἱ τῃς 
ἰοϊάςἃ παρκὶπ, Ιοῆπ ἐανν ἴπῸ ττυτῃ. 
7εβὺ8 88 ΗἱἰπΊβεῖὶί τίβεη, ἀπά ἀϊβεπουπι- 
δετεά Ηἰπηβεὶ οὗ ἴμεβεὲ ψνταρρίηρβ. Ολ 
χὶ. 44. [τ ννᾶβ ἐπουρῇ ἴοσ [οδπ; ἐπίσ- 
τευσεν. Ἧς νίϑἰἰοὦ πο οἵπες τοτδ; δα 
αμεϑιίοπθᾶ πὸ οπδ. -- ὕεῖ. 9.ὡ. ΤῈ 
επηριϊεά ἀπά ογάδγὶν στανε Ἴοηνίποεά 
Ηίπι, οὐδέπω γὰρ ἤἥδεισαν .... ἀναστῆναι; 
ἰξ ννᾶ8 ποῖ δη εχρεοίδιίίοη ἰουπάθὰ οα 



.--τ6. ΕΎὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 86 

νεκρῶν ἀναστῆναι. το. ἀπῆλθον οὖν πάλιν ' πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. 1 1 54. 
11. Μδρίς δὲ εἱστήκει πρὺς τὸ μνημεῖον κλαίουσα ἔξω. Ναυπ), χχίν. ὡς οὖν Ἀπ χὰ 

ἔκλαιε, " παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, 12. καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν ΠΡΟ, τᾶ. 
Ἰλευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ, καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσὶν, Τὴν 

13. καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, αι αῖα, Ὴ 

Λέγει αὐτοῖς, “Ὅτι τ ἦραν τὸν κύριόν μου, 5 ΠΗ 4. 

ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 
“Γύναι, τί κλαίεις ; "ὦ 

καὶ οὐκ οἶδα ποῦ " ἔθηκαν αὐτόν.᾽᾿ 

Ἐχοά. 
χαχ ϊΐ, 4. 

νες. 2. 

χνίϊὶ. 6 
14. Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη" ΝΜ 

“ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα - καὶ οὐκ ἤδει ὅτι ὁ ἃ ὅἐη. 

᾿Ιησοῦς " ἐστι. 

4 τίνα ζητεῖς ; ̓ " 
15. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Γύναι, τί κλαίεις ; ΣΝ Σ, 

᾿ἘΕκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ " κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ, τ ετε οἱ. 
“Κύριε, εἰ σὺ "ἐβάστασας αὐτὸν, εἰπέ μοι ποῦ αὐτὸν " ἔθηκας "6 ρ. χὶ!, 6. 
κἀγὼ αὐτὸν " ἀρῶ.᾽" 16. Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿ἸΙησοῦς, “ Μαρία." 

φεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ, ““ Ῥαββουνί ᾿"᾿ ὃ λέγεται, διδάσκαλε. 

ΣΤτι α- ἔνε. 1 
Ῥ Μικ. ΠΕ 

δ σεῖγὶ 

1 Ἰηβεσὶ Εβραιστι ν1ἢ Δ ΒΌΠΓΟΧ 33 ὅ5υτγ. Αερυρί. Ασπὶ. Αδίδ., οπι θὰ ῃ ΑΕΟΚ 
νος. Ογτ.-ΑἸεχ. 

βοσίρίαγε ψνὩοἢ ργοπιρίεά δε] ΐεῦ ἵπ [86 
τεβυτγγεοιίοη ; δα ΟΗΪΥ ἴποβε πηδιίεγ- οὗ- 
ἕαςι οὐβεγνδεϊοηβ, πε ΘΡΙΥ ρτανα δηὰ 
1πε Το] ἀεὰ παρκίη.--τνεσ. το. ϑδιββεὰ 
ἰπ τἘπεῖγ οὐνη τηϊπ 8 ἀπῆλθον οὖν. 
οἱ μαθηταί. πρὸς ἐαντούς οτ αὐτούς οἵ 
αὑτούς -- Βοπιε; : “οἤεΖ εὐχ,᾽ ϑεροηά Β 
Ἑτοποἢ νεγϑίοη; εἰς τὰ ἴδια, πιοάετγη 
ατεεκ. Κυρκε ρῖνεβ ἐχβπῦρ] 68 οὔ ἃ ρῇιγαβε 
ΜΗ ϊοἢ Πα ΒΔ Υ8 ἰ8 “" {|| ρῥγοίδηϊβ᾽᾽", 

γν. 11-18.---έδης γευεαὶς Η!»ιβεὶ ἰο 
ΔΙανν.---Ν τ. τι. Μαρία δὲ εἱστήκει. .. 
ἔξω. Ηἰϊεπεγίο ]οδη [μα58 ἰοϊὰ υ8 5 ΠΊΡῚῪ 
ψνμδὶ Πα Εἰγηβεὶ ἢ βὰν: ποὺν Πα τερογίβ 
ψμδὶ Μαϑῖν ἰοϊά Ἠϊπ), βε6 νεσ. 18. ὅδε 
μιὰ οοπιε ἴο ἔπε τοπῖρ δῇογ {Π6 τηθῃ, δυῖ 
οουϊὰ ποῖ Βῆασα ἰῃ ἐπεὶς θεοῦ, 586 τε- 
τηαϊπεᾶ ομέσι ε ἐκε ἐομιδ ἨἈεΙρ  εβϑὶν πὰ 
Βοροίεββν ψψεθρίηρ. 886 πείβεὶ πδά 
τοὰ τῆς ἀϊδοὶρίεβ. τῆλε (ἢε τοπὶῦ ννᾶϑ8 
επιρίγ, δπὰ 9π6 μαὰ βεὲπ ἔμεπὶ σοτηε ουΐ 
οὗ 1; Ῥυῖ ἀραὶπ παρέκυψεν εἰς τὸ 
μνημεῖον ““5ῃς ρεετεά ἱπίο με τοπιῦ"; 
80 1ηἰ ΠΑ ὉΪΥ πδίυταὶ του ἢ. 586 οουά 
ποῖ δείϊενε περ Τοσὰ 'ννᾶβ βοπεὲ. καὶ 
θεωρεῖ... Ἰησοῦ. ΤΆ Ϊ5, βαγ5 ΗοϊξΖ- 
πιᾶπῃ, 15 Η πιεγα σαηγϊπίβοθποα οὗ Τὰὰκ6 
χχίν, 4. Βαϊ ὄνεη ἴδε ἀεδϑβοτγίριίοη οὗ ἴδε 
Δηρεῖβ ἀϊβειβ. ὙΠῸΥ νγεῖα “ βεδίεὰ οπς 
δὲ τῆς πεδὰ δηὰ οἠα δὲ ἴπε ἔεεῖ νῃεγα 
τῆς Ὀοάγν οὗ ]εβ808 ἰαν" ; βἰεηρ, βαὺβ 
Βεηρεῖ, “ φυαβὶ ορεγα φυδρίαπι ρεγίαηο- 
ἴοϑ, εἴ ἐχβρβοίδπιθβ δἰ᾽αυδπὶ, αιεπὶ ἄἀοςα- 
τεηι ἡ, Ιαπῖρα Πα5 ᾿ἐπι|6 ΠΕΙΡ ἴο ρῖνε 
Βεῖε; δηὰ 1ιὔοκε ἰ8 ᾿υϑεϊβεὰ ἴῃ βαγίηρ 
ἐπδὲ πεῖῖποῦ τΠς δε] ενίπρ ποτ ἴδε ογἰτἰςδὶ 
ἱπαυΐγος σἂη εἶτ τ[ῃ6 νεῖ] {πὶ ἤδηρβ ονθσ 
1ῃ15 ἀρρεάγαηος οὗ δηρεῖβ.0 [ἷπ Μαγυ 8 
ςᾶ8ς ἰξ νγνᾶ8 ΠΟΥ ϑνϊπουϊ γοδοϊε ; ἴοὺσ ΠΟ 

ΒΟΟΠΟΓ ἄοεβ 816 ΔΏΒΝΕΙ [6 ΔηρεἾβ᾽ 4168- 
τίοῃ {πᾶπ 586 ἴυγῃ8 ἀννᾶυ, ὑῬγο Δ Ὁ]γ ἤθᾶγ- 
πα ἃ ἰοοϊβίεαρ δεμίπα δΠεῖ.---  εσ. 14. 
ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω... “ Αηὰ 586 
8668 [εϑ1.8 βιδηδίπρ δπὰ ἀϊὰ ποῖ Κπονν 
τῇδε 1 ννᾶ8 7681." ; ποῖ πλθγεῖὶν θεοδιβα 
με εγὲβ ψεῖθ ἀϊπὶ ψἱτἢ ἴδᾶγβ, δυῖ 
Ῥεοᾶυβε Ηξ ννᾶβ αἰτεγεὰ ἴῃ ἀρρεάγδηςε ; 
88 Μαῖκ (χνί. 12) βᾶγβ, ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ. 
80 {|| νγᾶβ πεῖ υἱτ παῖε τεσορτιίτίοπ οὗὅἁ 
7εβὺ8 τῆς τεϑι}ῖ οἵ πες εχρεοΐδίοη οἵ μεσ 
ΟΠ ΠΟΥ Ἔτη οάϊεά.---Ν ετ. 15. λέγει... 
ζητεῖς ; ΤΠαῖ Βἢς νγν88 ββδιοβίηρ ἴοσ ΒΟΠῚδ 
οπς 886 παὰ ᾿Ιοβϑὲ νγὰβ οὗνίοιβ ἔγοση ἤδῖ 
ἴεδτβ δπά ἀδπιδάπουσ. Βυξ ποῖ ἐνεη τῃ8 
νοΐςε οὗ 7εβι8 βου πὰϑ πη} }1τ. Ἐκείνη 
᾿ 8816 βυρροβεὰ Ηἰπὶ ἰο ὃε π6 
ψάτάβπεν (ον ραγάεπ- κεερεγ) ποῖ θδοδυβο 
Ἧς δαᾶά ουἡ δε ραγάδπεγ'᾽β οἰοί ῃε8---ἴοσ 
Ῥιορδοὶν Ηξ ψοσε πιεῖν τῃ6 βδογὶ 
ἄγαννεγϑ ἱπ νος Ηδ πδὰ θδεη οσυοϊβεά 
(ϑεε Ηυξ δηά [ὔςοΚα)--τποσ θεσδυβα Ηδ 
δΒεϊά {πε βραάβ ἃ8 γεργεβεπίεἀ ἰπ βοχηδ 
δίξασεο, Ὁυϊ Ὀεσδυβα πὸ οπα εἶδα ννᾶβ8 
ἱΚεῖγ το θὲ ἔδεσε δὲ ἴπδὲ βαγῖν ποὺς δηὰ 
ἴο φιυεβίίοη πεῖ 45 ἴο ποῖ γβάβοῃ ἴοσ δεῖπρ' 
δετθ. Ηδγ δῆβϑνεσ. ϑβϑονβ ἰδδὲὶ 8386 
τδουρῆε ἰξ ροβϑβίδ]α {πὲ τε Πδᾶὰ θεεη Τουπὰ 
ἱποοηνεηίεηϊ ἴο ἢᾶνε ἴἢε Ὀοάν οἵὗἉ [ε808 ἴῃ 
τμδῖ τοπὶῦ δηὰ (δι [1 Πδά θεξη τεπιονεά ἴὸ 
ΒΟΠ16 οἵδπες ρίἷαςε οἴβερυίζυγα. [ἢ ἘΠ 18 σαβε 
886 111 μ᾽ αάϊν τεϊϊενε ἴἤεπὶ οὗ Π6 ἐπουπι- 
Ὀτᾶποθ. [τ 15 ποῆς ἴο δεῖ.--- εσ. 16. 
λέγει... Διδάσκαλε. Ηἰ5 υἱξετίπρ Πετ 
ΠΆΤΊΘ, Μαριάμ, τενεαϊεὰ ἐμαὶ Ηδ ννᾶβ ἃ 
Ἐτἰεπά Ψ8ο πον ἴογ; δηὰ ἴδεσα νν8 
αἶἰδο ἴπαΐῖ ἱπ πε ἴοπα ΨΕΪΟΒ πηδάθ ἢεσ 
ἰπβίδητυ ἔσῃ (]Πγ γτουηά το βεδγοῖ Ηἰπιὶ 
ψ ἢ μος ρᾶΖζε. ϑυτγρτγίβε, τεςορηπίξίοη, 



864 ΚΑΤΑ ἸΩΆΝΝΗΝ ΧΧ, 

ὙΠ, τϑὶ νὲ, Χ7. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Μή μου ἅπτου, οὕπω γὰρ " ἀναβέβηκα 
πρὸς τὸν πατέρα μου " πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ 
αὐτοῖς, "᾿Αναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν 
μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.᾿᾿ 18. Ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλ- 

λουσα τοῖς μαθηταῖς, ὅτι ἑώρακε τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 

19. Οὔσης οὖν ὀψίας, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ “ μιᾷ τῶν σαββάτων, 
ἫΝ ἱπ᾿ καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ " συνηγμένοι, διὰ 

ΜΙ τον τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἕστη " εἰς τὸ μέσον, 

Κλ Σθ' καὶ λέγει αὐτοῖς, “" Εἰρήνη 
15. αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν 

τοϊϊ εἶ, 70γ, αἰῖεσ Ἐπαπιβεῖνοβ ἰῃ ΠΟΙ 6χ- 
εἰλτηδιίοῃ, Ῥαββονυνί, ψοἢ Βυχίοτέ 
τοηάεσβ “Ποπιης τὴ; δυῖ  ΙΟΘΑΣΙΥ 
ἴδε ῥγοποπιῖπαὶ βιιβῆχ μδὰ σεδβεά ἴὸ Βανε 
βἰρηϊιῆοδπος, 885. ἰπ “"" Μοηβίευγ,᾽" εἴς. 
Γϑὴρε ηυοῖεβ [πε βαγίηρ; “Μα}ι8 εϑὶ 
ἙΔΌΡι υδπὶ ΒΔΡΌ, εἴ πιδ͵υβ εδὲ Καῦῦδῃ 
ηυδπὶ δ δὶ," οἷ ΜΚ. χ' σι. ὙνΙ8 τθς 
Ἔχοϊατηδίίοη Μδτγυ πιδάε ἃ ἐογινασὰ πιονο- 
τηαδπὶ 88 ἱξ ἴο Ἔεπιῦγαος Ηΐπι. Βυῖ 1818 18 
οι άθη.---Νετ. 17. Μή μον ἅπτον, 
“ὁ Π0ΪΪ τὴ8 ἴδηρεζα," ποὲ Ὀεοδυβε ἰξ τνᾶ8 
ἱπάεοογσουβ (1ωἷκ. νἱῖ, 38); ποῦ θεσᾶυδβε 
86 υνβῃδά το δϑβυσε βεσβεῖζ ὈῪ ἴουςῇ 
ἀπὲ ἴῃ6 ἀρρεάγᾶῆςε ννὰβ σβᾶὶ, ἃ ἰἐβῖ 
ψὨΐοἢ Ης ἀϊά ποὲ ργδνεπὲ Ηἰ5 ἀϊβοὶρ᾽ε8 
ἔτοτὰ ἃρρί γίηρ ; ποσ Ῥεοᾶυδβε ΠῈσ Ἔπιργαςα 
ννουϊὰ ἀϊδίυτο ἐπε ῥγοςεββ οὗ ρογίβοδίίοη 
βὐδὴς ἢ ψΠὶοΒ Ηἰβ Ὀοὰγ ννᾶ8 ραβϑίῃρ; 
ποσ, ἰο!ονίηρ Κυρκεὶβ ποίβ, οἂὰπ ψῈ 
ΒΌΡΡοΘα (αὶ [6818 ἰογρὶ 8 ΜϑεῪ ἴο 
τοογοδὶῤ Ἡϊτα [ἀἸπουρ Κ. ργονεβ {παῖ 
ἅπτεσθαι ἰ8 υδεὰ οἵὗἉ ἐπαὶ οἰἱπρίπρ ἴο ἴῃ6 
Κπθοβ οὐ ἔεεῖ νος 885 δάορίεὰ ὃν 
ΒΌΡΡΙ 4:8], θεσδυδβε Ης δοοερίβ Τποπιδϑβ᾽ 
ΜΟσΒΒΙΡ ὄνεη Ῥείοτε Ηΐβ8 δβοεηβίοῃ ; δυῖ, 
88 Ηε Ηϊπηβε! ἢ β8αγ8, οὕπω γὰρ ἀναβέβηκα 
πρὸς τὸν πατέρα μου, ““ἴοτ 1 ἢᾶνα ποῖ 
γεῖ δβοθῃάδεά ἴο πὶν Εδίμεσ," ἱπιρί γίηρ 
ἰδὲ τῃ 18. νν88 ποῖ Ηἰ8 ρεγπιᾶπθηΐ γεϊυγῃ 
ἴο νἱβίθ᾽ε ἐδ] οννβηῖρ ἢ Ηΐ8 ἀϊβοὶρ ἐδ. 
Μδζυ, ὉῪ πεῖ βαρθιῃ8β8 (ο βεῖζε δηδ μοὶ ἃ 
Ηἰπι, βῃοννεὰ τπδὶ 8ὴ6 οοπίἀεγεά τπᾶῖ 
τδε μικρόν, (ῃς “11π||6 εἴπιε,᾽ οἵ χνὶ. τό, 
νγ88 ρϑβί, δηὰ (ῃδϊ ποὺν Ηε πδά γειυτπεὰ 
ἴο δε ἔοτ ὄἜνεγ ψίἢ τεῦ. [6808 με ΚΒ 
μεσ ἢ δὲ δβϑυγάπος ἐμαὶ ταῦ Βδὰ 
γεῖ τὸ πάρρεη Ὀείογσε ἴμαϊ. Ηἰβ ἀϊβοίρεβ 
τουδὶ δ οὔποα ὃς ἀϊβαδυδεά οὗὨ (παξ τηΐ8- 
ΔΡργεμβεηβίοη. Ὑδεσείοτε, πορεύον... 
ὑμῶν, “ΟΟ ἴο πιν ὑτοίμεσβ [ἀδελφούς 
μον, ἤετε ἔοσ {πε ἢγϑβὶ εἰπε ; ἴῃ δπεὶοίρα- 
τἴίοη οἵ τ8ε ἰδῖίεσ ραγὲ οὗ ἐπε βεπίεηςβ, 
ο΄ ΜΚ. {11..35] ἀπά 1611 τμεην, 1 δβοεηὰ ἴο 
ΤΥ Ἑαΐδῃες δπὰ γνοὺς Ἐδίῃεγ, δπὰ ΤῊΥ 
(οὰ «πὰ γους αοά". Ης ἰδυβ ἔοτπιβ ἃ 
τεϊδιοπβῃῖρ νίο Ὀουηά Ηἱπὶ ἴο παπὶ 

ὑμῖν." 
"πλευρὰν αὐτοῦ. 

20. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν 

ὃ" ἐχάρησαν οὖν οἱ 

τωοσα οἱοβεῖν ἴπδὴ Ηἰβ Ὀοάν ρῥγεβεῆςς. 
Ηἰδβ ρἷαος Ὁγ τίρῃι ἰΒ τὰ αοά, Βυὲ 
Ηἰβ ἴονε υἱπάβ Ηἰπὶ 88 ςοσίδί ὶν ἴο Ηἰβ 
ῬΕΟΡΙα οἱ εαγίῃ δ5 Ηἰβ γρμιβ σᾶγγυ Ηἰπὶ 
ἴο ἀοά. ΤΆε ἴογῃ οὗ [πε εχργεββίοη ἰ8 
ἀϊοιαῖεά ὉνΥ Ηἰΐ8 ἀεβίσγε ἕο ρίνες ἴπδπὶ 
ἀβδυζᾶποθ. ὙΠΕΥ δαδὰ τὸ ἄουδε ἀαοά 
ν»ὰ8 Ηἰβ ἀοάἁ δηὰ Ἑαίβετ. Ης ἰδδοδεθ 
Εὐῤν ΠΑΝ; 80, Ηε ἰβ8 τπεοῖγ αοά δηὰ 
Ἑδιῖδεσ. χέεται . .. αὐτῇ, Μ 
οαττῖθβ (οτ μηνί τε τ ΣΣ 
ἴο τῆς ἀϊδοὶρίεβ, οἱ ΜΚ. χνὶ. το; Μι. 
χχν!ϊ. το; [.Κ. χχίν. το. 

γν. 19-2. Μαρὶεξέαέϊοης ὁ ἐκε νἱβεν 
Τιονὰ ἐο ἐκ ἀϊξείῥίες, βγσὶ τοϊκομέτ λονιας, 
ἐλέη τοί ἐξ Τἄονιας.--- τ. το. ὙὍὙΠα τἰπια 
οὗ {Ππ6 πιαηἰξεβίαιίοη ἰ8 ἀεβπεά, ἴτ ννῶ8 τῇ 
ἡμέρᾳ... σαββάτων “οη πὲ ἄδγ, ἴμε 
Βτϑὲ οὔ πε ννεεκ,᾽" δηὰ ἀυγίηρ ἴῃς ἐνεηΐηρ, 
οὔσης οὖν ὀψίας, νη ϊοἢ ἄρτεεβ νυνὶ 
[μκε᾽5 δοοουηῖ, οπὶ ΠΟ να ἰεάσῃ 
ται ννβεπ ]εδὺβ δῃὰ {πε ἵννο ἀϊεοῖρ]εβ 
τεδοπεὰ Ετητηδυβ, ἵννο βοὺγβ ἔγογῃ [Ἔγὰ- 
βαϊεπι, ἰῇς ἀδν ψ88 ἀδοϊ πίη. ὙΤΒα 
ενεηΐϊηρ νγᾶ8 σἤοβεῃ, ῥιοῦδὈΪῪ Ὀδοδυδα 
πε ἴδε ἀϊδοίρίεβ οουἹὰ ὃς ἰουπὰ ἴο- 
βεῖδεσ. Τῆς οἰγουπιβίδπος [παῖ ἴΠε ἄοοτβ 
ΕΤΕ δδυϊ βεειηςὰ (ὁ Ἰοῆη 5ἰριίϊβοδηὶ 
τερδτάϊηρ πε ῥγορεγίεβ οὐ {πε γίβεῃ Ὀοὰν 
οἱ Τεβυ8, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, “τῆς 
ἄοοτβ πανίπρ Ὀδεη βδυξ,᾽" ἐ.σ., ϑεσυτε νυ 
λβιεπθὰ 8ο ταὶ ηοὸ οπς Ἴοου]Ἱὰ εηῖοτ, 
Ὀεσαυβα ἴπ6 ργεοδιξίοη Ψψ88 ἴδκἼη διὰ 
τὸν φόβον τῶν ᾿Ιονδαίων. 80 βοου δαὰ 
18 ἀϊδοὶρ!εβ Ὀερυπ ἴο δχρεγίεπος ἴῃς 
τἶδκβ ἴΠῈῪ σῶπ Ὁ δείηρ δββοοίαιϊθα τ ἢ 
7εβυβ. Οαϊνίπ βυρροβεβ 1εβὺβ ορεπεὰ 
ἴπε ἀοοτβ στηϊσδουουβὶν ; Ὀὰῖ τῆδὲ 18 ποῖ 
διυρρεδίεά ἴῃ {πὸ ψοσάβ. Βδίδεγ ἰ ἰ8 
ἱπάϊςδιεά ἐμαὶ Ηΐ8 ρἱογιβεά θοάγν τνὰᾶβ ποῖ 
50 )εοῖ ἴο (Π6 οοπάϊιίοπβ οὗ ἰῃς παῖυγαὶ, 
εαγμῖν θοάγ, Ὀυϊ ραββεά ψδεσζε ἰὲ ψου]ά. 
ϑυάάεπὶν ἔστη εἰς τὸ μέσον (ς΄. 1[,κ. χχὶν. 
36). "Ῥηγαβθίβ ποῖδὲ βὲ ἱπ ρυδίϊοο 
οπγηΐυπι σοηβρεοῖα βἰβίεσε.᾽" Κυρκε. Νοῖ 
ΟἿΪΥ 48 ἴπε οσάϊπαγυ βαϊυϊδείοη, Ὀὰϊ τὸ 
οαἰπὶ ἐπεὶ ρογευγρδιίοι δὲ τη 8 δυάδάθπ 
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Ση---λῦ. 

μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ δός 

21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν, 
“Εἰρήνη ὑμῖν - καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατὴρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς." « [υἀ. νὶ. 43. 

ΔΏ. ΧΟΙ 22. Καὶ τοῦτο εἰπὼν " ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς, “ὁ Λάβετε Πνεῦμα ς ειο οαΐν 
ὭΝ,.1, “Ἅγιον. 23. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται : αὐτοῖς - ἄν Οἱ. ἐἰ. 7. 

τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.᾽᾿ 24. Θωμᾶς δὲ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα δὴ 5 
λεγόμενος "Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 2 5. ὁ χἱ. 16. 
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταὶ, ““ Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. Ὁ δὲ 

“ εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Εὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον 3 τῶν 
ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον 3 τῶν ἥλων, καὶ 
βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 
26. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν “ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ΓΕτεκ. ἰκ. 6. 
θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ 

1 ἀῷεωνται 8 ΘΑΌΙ,. 

3 τνπον ἴπ ἰἰ8 ἤγβὶ οσοιγγαεποα ἰῃ (Πΐ8 νεῖβε ἰβ τεπάεγσοὰ ἱπ τῆς Ψυϊραίς 
“Βχυγαπι," Πίος ΠΊΔΥ τηεβᾶῃ “ἴῃς δροῖ ψψῆεγε 1{π6 πδὶ! ννδβ χε", “ἢ 

Δεῖ ν. 23. 

Ὀ 
ξυτασον 

“ Βββυγδηι," ἀπά “Ἰοσυπι" ἃζθ 8180 το, 866 Ψγογάβνγνοτι ἢ δπὰ ὙΥΏτε ἐμ ἴοε. 
τόπον ἴ8 τεδά Ὁγ Τίβοῃ. ἰηβίεδὰ οὗ τυπὸν ἰῃ ἰΐϊβ βεςοηδ οσούσσεποα οἡ δα ΔΙ Ποσ 
Οὗ Α οηΐγ, βοῃγα οἱά 1.83. αηὰ ϑυγχ. νεγβίοῃβ. 

1. χχίν. 37), Ηδ ρτεεῖβ 
ἔδεπὶ ἱἢ νη ὑμῖν, δΔηὰ ἴο ἄββυγε 
ἔδεπὶ οὗ Ηἰϑ8 ἰδεπεὶῖν ἔδειξεν... αὐτοῦ. 
--νεῖ. 2ο. Ηἰδβ δοάγ, ἐπεγείοσε, βονγενεσ 
οδαηρεὰ ἴῃ ἐΐξβ βυῦϊβίδηςς, τεϊαϊποὰ ἰξ8 
ΤΠαγδοίεγιβεῖς τρασκβ. ΤῊς ἔξασ οὗ ἴδς 
ἀϊδοῖρ]ε8 ννᾶβ τορίαςεδ ὃγ Ἶου, ἐχάρησαν 
..ὖν Κύριον. [π {π|8 ὍΤΟΥ ἴδε Ῥγοπηῖβε οὗ 
χνὶ. 22 ἰ8 Π]Π]1εὰ (Υν εἰ88).---ν ετ. 21. 
ὝΝΒεη {πεν τεοορηΐθεά ΗἰΐπΊ πὰ οοπι- 
ἸΞΡΙ͂Ν τπεζηβεῖνεβ, Ης παῖυσα!ν γτερεδῖθά 

18 ρτεεϊίηρ, εἰρήνη ὑμῖν, Ὀυξ πον δά άβ, 
καθὼς... ὑμᾶς. “ΑΒ τῆε Ἑδΐδες Βδιἢ 
8εηΐ τς, Β0 βεηά 1 γου.᾽" [πῖῃ686 ννοσάβ 
(ο΄. χνὶϊ. 18) Ης φῖνεβ {6πὶ {πεῖγ οοση- 
Ττηϊββίοη 85 Ηἰβ σεργεβεηίδίϊνεβ. Απά ἰπ 
οοπβττηδιίοη οὗ 1, (νεσ. 22) τοῦτο 
εἰπὼν. . . Ἅγιον. “Ηε ὑγεδιβεά ου 
18 επι,᾽" ἐνεφύ ; ἴδε βᾶαπὶς ψοζγά ἰβ 
τδεά ἰπ Οεῃ. ἱϊ. 7 ἴο ἀεβογίρε ἴδε ἀϊΐ8- 
εἰηςείοη Ὀεΐνψεοη Αἀδτη᾽ δ “ Πἰνίηρ βου," 
δγεαέλεα ἰπλῖο Ὠἰπὶ Ὁ αοά, δηά ἐπε 116 

ἱποῖρε οὗ τ36 οἵπε δπίτηδὶβ. Τῇ 
ἐτααιιήπε Ὁρου ἐπ 6πὶ ννᾶβ τηδδηΐ ἴο οοῃ- 
ΨΕΥ ἴδια ἱπηρτεββίοη παῖ Ηΐ8 οὐνῃ ΨΕσΥ 
ϑρδ ΨΆ8Β ᾿τηρατεδὰ ἴο ἔμ 6π).--- τσ. 23. 
Ἴδε δυϊποτγίβαδοη οὗ ἴῃς Αροβεῖεβ ἰβ 
οοτηρ]εἰεά ἱπ {πὸ Ψψογάβ: ἄν τινων... 
κεκράτηνται. ““ὙΥΒοΒεβοενοεζ βἰη8 γα ἴοσ- 
Εἶνε, ἴπεγ ἅτε ἰογρίνεη ἴο ἴδεπι: ψῃοβε- 
ΒΟΕΡΕΙ͂ γα τεϊδίῃ, {πεῪ τα τεϊδὶ πὰ." 
Τῆς πηελπίηρ οὗ κεκράτήνται 8. ἀείετ- 
ταϊμεά ὈγῪ τῇς ορροβεὰ ἀφέωνται [τὲ 
Ῥεῖίες τοραϊηε,., δε δηπουποδπιθηΐ ἰ8 
Ὠπεχρεςίεά, Ὑεῖ ἱξ {πεν ψεσε ἴο σερσε- 
δεηὶ Ηΐπι, ἴμεν τῆσδέ Ὀς εἰηρονεζεά ἴὸ 
φοηξημα ἃ διποοη ψΒοΒ Ης σοπβίΆ ΠΥ 

δρρατϊείοῃ ᾳ εχεγοῖβεά δηά βεὲ ἰῃ ἴῃς ἑογεΐοπιὶ οὗ Ηἰδ 
τοϊηἰβῖτυ. ὙΠΕῪ τὴῦβὲ Ὀς Δ0]6 ἱπ Ηἰβ 
ὩᾶΤῚΘ ἴΟ ργοποιποα ξογρίνεπεββ, δπὰ ἰο 
τγεδίθη ἄοοσῃ. Τηΐδ ἱπάθεά ἑοστηεά τς 
τηϑίῃ βυδβίαηοε οὗὨἉ ἐπαὶγ τηϊηἰβῖσυ, δηὰ ἴὲ 
ψὰ8 ὉΥ τεοεϊνίηρ Ηἰβ8 ϑρίσίς {ΠῈῪ ὑγεσα 
Βειεά ἴοσ ἰξ. ὙὍῆς Ῥυγάεη νναβ ἰαΐὰά ὑροῃ 
ἔδεπι οὗ ἀεϊεγηπίῃρ ΠΟ μου! δα ἴοτ- 
Βίνεη, ἀηὰ ννῆο μεϊά ὃν ἐπεὶσ βίῃ. ΟἹ 
Αοἕβ {1}. 26, ν. 4.--ΓΠεσ. 24. Θωμᾶς δὲ. ;. 

Ἰησοῦν. Θωμᾶς [ΝΣ] οἦ ΝΣ 
ἃ ὑπ, οι ὈΝΝΣ το Ῥὲ ἀουδίε ; οὗ 

τ 

ΠΟΙ Δίδυμος ἄοπι δύο ἰβ8 τε ατεεῖς 
ἐφυΐνα!θηι]. εἷς ἐκ τῶν δώδεκα “οπα οὗ 
τὰς τυνεῖνς,᾽ δε ἔτη τ ἀδβίρηδιίοη 8611] 
υϑεά οὗὨ ἔπε εἴενεη, οὐκ ἦν. .. "᾿γ88 
ποῖ ἢ ἸΠ6 πὶ ἤδη 1ε8ι8 σΑπια,᾽" ΨὮΥ, 
6 ἄο ποῖ Κπονν.--- εσ. 25. ΤῊΣ τεβὲ 
δοςογάϊηργ, νβθη ἤγϑε ἴΠῸῪ τηδῖ Πἰπὶ, 
Ῥοββίδ!γ (ἣς βαπιε ενεπίηρ, δαί, ἑωράκαμεν 
τὸν Κύριον ; νης! ες Βεαγά ψγῈ} ἰπ- 
Ἄοσεάυεν, ποῖ Ῥεσδυβε μα οουϊὰ πιϊδίτυβε 
ἴδεπὶ, Ὀὰε Ὀεσαυβα πε οοποϊυδεά ΠΟΥ 
Βαά θεεη ἔπε νἱοτἰπη8 οὗἩἨἁ βοπὶς Βδ]υοὶπα- 
τοη. Νοιδίηρ ψουϊά βαιίδβέν δίπι δυς 
ἴῃ (οβειηοην οὗ 88 οὐνῃ βθηβεβ: Ἐὰν 
μὴ “ον πιστεύσω. Τῇε ἰεδβῖ ργο- 
Ῥοβεά ὃν Ὑποπιδ8 βῆονββ (ῃδὲ ἣς δαά 
Μὴ] τηοββοὰ ἐπα οτυοίχίοη ἀπά τπαΐ τῃς 
ἄεδιἢ δηὰ ἰϊ8 οἰγουπηδίαποεβ μδᾶά ἀξερὶν 
ἱπιρσεββεὰ πίπη. Τὸ ἢἰπὶ γεϑυσγεσίοῃ 
βεαπιεά ἃ ἄγεδαπὶ. Βυΐ ἢς 8ε}}} δϑϑοςἰαἱοᾶ 
μὐϑ πρὸς πη Ὀεϊϊενεά ἰῃ ἐὰν ἐμὲ 26. 
Κ. «ον αὐτῶν. 
“καῖ ρυῤῖρας ΡΡοδανΙν Βε Ὀεεῶ Κήτ 
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866 ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗῊΝ ΧΧ, 2η---3:. 

Ε τ το, ξἔστη εἷς τὸ μέσον, καὶ εἶπεν, ““" Εἰρήνη ὑμῖν." 47. Εἶτα λέγει τῷ 
Θωμᾷ, “Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου " καὶ 
φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου - καὶ μὴ γίνου 

1 Θαἱ. 111. ο. ἄπιστος, ἀλλὰ ' πιστός. 428. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν 
Αείβ 
χ, εἰς, δος αὐτῷ, ““ Ὁ κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου.᾿᾽ 209. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
Τθλγες. 

καὶ πιστεύσαντες.᾽᾿ 

χἰϊ. 47; 
- 

“Ὅτι ἑώρακάς με, Θωμᾶ, πεπίστευκας - μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, 

30. ᾿ Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον 
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

κι 34; ἅ. 31. ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε 2 ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ 
εΑϑλ Ὁ, Χριστὸς "ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 

ἔρμο κα ὀνόματι αὐτοῦ. 
1 αντον ἀεϊείεά ἰη Ν᾿ Β. 

ἐδετα Ἔνοσυ ἀδυ ἀυγίηρ (Πς ἱπίογναὶ, δυὰς 
88 Βεηρεὶ γεπιαγκβ, “ ἱπιοτγεσιβ ἀΐεθι8 
0114 πιεσδῖ ἀρρατγίτίο ᾿ς. Οἡ τῆς ἤγβι ἀδὺ 
οὗ τε βεοοπὰ νψεεῖς {πῸ ἀϊβοϊρίεβ ννεῦε 
“Δραίη," δβδ οὐ (6 ργενίουβ ϑυπάδν, 
“ὙΠ Πϊη,᾿" ἴῃ ([ἢ6 βάπι6ὲ ςοηνεπίεπι ρΙδοα 
οὗ πιεειίπρ, δῃὰ πονν ὙΠοπιᾶβ ἰ5 νν ἢ 
τδεπι. ΑΒ οη ἴδπε ργενίουβ οοοδβίοη (νεσ. 
19), ἴπε ἄοοτβ ννεσα βῃυε δπά 7}1εβὺ8 βυά- 
ἄδην ἀρρεαζεὰ δπιοηρ ἴθετὰ δηὰ ρτεείεὰ 
1π6πὶ ἢ τῆς συδιοπιασγυ βαϊαϊδτίοη.---- 
ψει. 2). Εἰταλέγει... πιστός. Ἠς ἄοε8 
ποῖ πεεᾶ το Ὀὲ ἱπίογπηεὰ οἵ Τ᾽ ποπιδϑ᾽ ἰη- 
ογοάν! εν; διπουρῇ ἰδ 18 φυϊῖα ροβϑβίδίς 
1δαῖ, 48 ὔοκα βυρροβεβ, ἴῃς οἵπεῖβ ῃδά 
τηδπιοηοά ἰξ το Ηἰπι. 5111, 115. 15. ποῖ 
ἴῃ ἴδε εχ. Ολ ὙΝν εῖββ, ψῆο αἷ8ο φυοῖεβ 
Βεηρεῖ᾽ 5 ομαγαοίεσίβεϊο ποίς : “" δὶ Ῥμασί- 
Βδει}8 [4 ἀἰϊχίββεϊῖ, Ν᾽βϑὶ νιάδγο, εἴς., πὶ] 
ἱπιρείταββεῖ ; βεὰ ἀϊβοίρυϊο ργίάετη ὕσο- 
Ῥαΐο ηἱ] ποῦ ἀδίυγ". εἶδ βιρροβεϑ 
ἴδε δαπάβ ψεῖεὲ βδβεὴ (ἴδε), ἴπε βίάς 

. ΟἿΪΥ ἰουςπεά υὑπάετ ἴπε οἰοίπεβ. ϑοπὶα 
ΒΌΡΡΟΒΕ ἰμδὲ 48 ἴδε ἔξεῖ ἂῖὲ ποῖ τηοῆ- 
κτἰοπαᾶ ἴῃ τῃ18 ρδαββᾶρε, ἴμεν πδά ποῖ 
Ῥεεη παῖε δι ΟἹῪ Ὀουπά το [ἢς ογοββ. 
8εε [ιὔοκκε᾿Β ἱπιοεγεβεϊηρ ποίβ. καὶ μὴ 
γίνον ἄπιστος ἃ πιστός, “Ιποτο- 
ἀυ]128 αἰϊᾳυϊὰ παρεῖ ἀθ νοϊυπίατγίο ᾽".-- 
γεῖ. 28. ἀτοῖίυβ, ξο]οννίπρ Τογιυ ήδη, 
Ατῦτγοβα, Ουτγ! δηὰ οἰμεσβ, 18 οὗ ορίπίοῃ 
τὲ ὙΒοπῖδθ δναίϊεὰ Ἠἰπηβεῖ οὗ {δε 
οἤετεά ἔεβῖ : βύγε!υ ἰξ 18 ρβυσποίορίςδ!ν 
τῆοσς ὑσοῦαῦϊς (δαὶ τῇς ἴεβὲ ἢς διδά 
ἰπβίβιεά οὔ 88 δἷοπε βυβήοίεπε 18 ποὺ 
τορυάϊδιεά, δηᾶ μα Βα δἵ οπος Ἐχοϊδιπιβ, 
Ὃ Κύριός μον καὶ ὁ θεός μον. Ηἰβ8 
Τα τοῖυσηβ ἱἢ ἃ τεδουπὰ δηὰ υἱέεγβ 
δεῖ ἴῃ ἃ οοηξεββίου ἰπ νυ ἢ τῆς ροβρεῖ 
ουϊπιίπαῖεβ. ΤῊΣ ψογὰβ ἀγα ποῖ ἃ πιογα 
εχοϊδιηδίίοη οὗ βυγργίβε, Τῇδίὲ ἰδ ἴοσ- 

2 πιστενητε ἰπ 8" Β. 

δίἀεη ὃν εἶπεν αὐτῷ; {ΠεῪ πιελῃ “Του 
Διῖ Ὧν Ἰογὰ δηὰ τν αοδ᾽". Τῆς τε- 
Ρεδίεὰἁ ργοποὺυπ ἰεπάβ ετηρμαβὶβ. [ἷπ 
ΡΙΠΩγ᾽5 Ἰείτϊες ἰο Τγααπ (112 4.0.) ἢς 
ἀεβοσγίθεβ ἰῃς ΟἾ τ δι 185 48 βίη ρίηρ ΠΥτπ5 
το Ομγίβδε ἃ8 αοά. Ουγ [ογά ἄοεβ ποῖ 
τεὐΐεςὲ ΤὙ ποπιδβ᾽ οοπέεβϑβίοη ; Ὀμζ (νεσ. 20) 
τετηϊπβ Βίπι (δὶ {ποῖος ἰ8 ἃ Βίρβες ἔλιτἢ 
τῇδη ἐπδὶ νν ἢ ἢ βργίπρβ ἴτοπι νίβιιαὶ δνῖ- 
ἄεηοε;: Ὅτι ἑώρακάς με. .. καὶ πισ- 
τεύσαντες. [6518 νου] ἢᾶνς θεεη Ὀεῖίες 
ΡΙεδβεάᾶ ἢ ἃ ἋΔ ἢ ΨὨΙΟἢ αἰά ποῖ τε- 
αυΐγε τῇς ενίάεπος οὗ βεπβῈ: ἃ ἐλ 
ἐουπάεά οη (ἢς ρΡετοερίίοη τπδὲ αοᾶ τνᾶ8 
ἴῃ Ομγβι, ἀπά ἐπεσείογε Ης οου]Ἱὰ ποῖ ἀϊδ ̓ 
ἃ ἴαϊτἢ ἴῃ Ηἰβ5 Μεββίδ βαρ ΨὨϊοἢ ἀγριεά 
τ(δαὲ Ης πιιϑὲ ᾿νε ἴο ΟΑΙΓΥ οἡ ἔπε 'νοτὶς 
οἵ Ηἰ5β Κιηράοπι. Τῆς βαγίηρ ἰβ8 οἰϊεὰ 
88 Δῃοΐπεσ ἰπβίδπος οὗ [6 ᾿ᾶγε ψὩ 
ΜΈΝ ἐμευνετιους ᾿ς ἴπ8 ἅπα Κιπᾶς οὗ 
[αἰ ἀγα ἀϊδεϊηρυϊδηεά ᾿π 118. ροβρεῖ. 

νν. 30-31. ἔρνος εοποἰμσῖοπ οὗ ἐλκδ 
ξοεῤεὶ--- ετ. 30. πολλὰ μὲν οὖν... 
το Τπδῖ τηϊ8 νγὰβ τπΠ6 οτίρίηδὶ ος 
ἱπιεπάθά ςοποϊμιβίοη οὗἨἁ ἀἴδε ροβρεὶ ἰβ 
δῆονγῃ ὉΥ 86 τ8ὲ οὗ ἴδε ψοσγάβ “"1π [818 
Ῥοοῖκ,᾽" ννῆϊο ἢ ἱπάϊοαις τπδὲ τὰς υτίϊες 
285 ΠΟ ἰοοκίηρ Ῥδοκ οἡ ἰξ 88 ἃ ψΒοΐς 
(Ηοἰεζαιαππ). Ῥεγῆαρβ τούτῳ ἰβ επὶ- 
Ῥῃδιῖς, Ἵοοηίγαβίεά ψἢ τς ϑυπορίῖα 
δοβρεῖὶβ ἴῃ Ὑνϊοἢ 80 τΔΩΥ Οἴμοι βίρτιβ 
Μεγ τεςοσάς. ὙὍὙδα Ἔδχργεββίοη πολλὰ 
μὲν οὖν καὶ ἄλλα ἰ5 περεββαιν οἵὗὨ ἔγε- 
αυδπὶ οοσύγγεπος δηὰ 185 {Ππδίγαῖςἃ ὉΥ 
Κγρκε. ΒεζΖᾷ β8ύ8 ἴπεβε ρδγίςἷςβ ἴῃ ἴῃς 
υϑᾶρε οὗ ]ομπ “ Ργορτγίε ςοποϊ υβίοπίρυβ 
δάμιθαπίυ". “Μδϑην οἵδεὺ βίρῃβ ἴμεζε- 
ἔοσς " (Ε.Ν.) 15 ποῖ δὴ ἱπιργονεηγεπὶ οα 
ΑΟΝ. “Απά τπηδην οἷδε βίρῃβ ταν." 
“Μδηγ οἴδεσ βίβῃβ ἱπάεεά Διά] ε888 " ἰβ8 
βυηςίεπε. ὙΝῊΥ ἐνώπιον τῶν μαθητῶν ὃ 



ΧΧΙ. 1--Φ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 867 

ΧΧΙῚ. 1. ΜΕΤᾺ ταῦτα " ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὃ Ἰησοῦς τοῖς αἰ. 3:; "τ, 
μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς " Τιβεριάδος - " ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. ὃ νἱ. «. 
2. ἦσαν " ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὃ λεγόμενος “ Δίδυμος, καὶ ς χχ. ς το. 
Ναθαναὴλ ὁ " ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἐξ ἐν 
ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 3. λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, 
““Ὑπάγῳ ᾿ ἁλιεύειν.᾽᾿ Λέγουσιν αὐτῷ, ““᾿Ερχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν πα ὙΧᾺ Α 
σοί.᾿᾽ ᾿Ἐξῆλθον καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθὺς,; καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ Εν 
νυκτὶ ἐξ ἐπίασαν οὐδέν. 4. πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης 2 " ἔστη ὁ Ἰησοῦς ὅ Ἐεν. χίχ. 
ὃ εἰς τὸν αἰγιαλόν - οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ' ἐστί. αὶ ἀπ, το, αδ, 
5. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “ Παιδία, μή τι ' προσφάγιον ἔχετε; " ἔξ: οἱιῖν. 

1 φνθυς οὐγϊειοά ἴπ ΒΟ ΌΙ, 1, 33. 

3 γινομένης 18 τελὰ ὃὉγ Τα, ΤΊΝΝ. ΗΕ, ΤΟ]ονηρς ΑΒΟΡΕΠ, ; γενομ. ἴῃ ΜΟΌΧΔ, ἴε. 
νυρ. “ σῦδης δυΐεσῃ ἴδοίδ ᾿᾿. 

ῬτοῦΔΡΙΥ Ὀεοδυβο ἔθεν ἀτε νἱεννεά 88 ἴῃς 
οᾶι86 οὗ δ. ταῦτα γέγραπται, 
“δῖ ἴΠ686 ἤᾶνα Ὀδοη ψτιεη,᾽ τΠ686, 
υἱκ., ΜΕϊο αν δε ἱπουδεά ἰῃ ἘΠ 18 
ὍοοΚκ, ἵνα... αὐτοῦ, ν ἢ 4η οὐ]εςΐ, 
δηὰ {πἰβ8 οὐ͵εοῖ παβ ἀεϊεγπιπεά τπεὶγ 
βεϊεοιτίοη : ““ἴπδῖ γε πιᾶν Ὀεΐϊενα {παῖ 
65:18 18 ἴῃς ΟἸγίβε, τπ6 ὅοὴ οἵ Οοἀ᾽". 
ἢς υ8ὲ οὗ ([Βε 2πὰ ρεῖβ. βυρρεβίβ παῖ 

{86 νυτίτες δὰ ἰῃ νίενν ϑοπηα βρεςῖὶδὶ οἷἶδβ58. 
Βυὲ δίθ οὔήεοξ ννᾶβ οὗ υπίνεγϑδὶ βίρηὶβ- 
οδηςθ. 866 [86 [πιτοδυςτίοηῃ. 
Ομάρτεκ ΧΧΙ.--εῤῥίονισπίαγν ἐλαῤ- 

ἐεν ἐπ τολιολ εσις ἀραῖη νιαηπὶ ε5ἐς Η ἴη- 
261} αὐίεν ἐλε γεσηγγεοέίοη. 

[Ὑἤετγε 15 ΠῸ τεᾶβϑοῃ ἉΠΥ [818 σμαρίεσγ 
βῃου!ά Ὀς δβογίρεά ἴο ἃ ἀϊβεγεπεὲ παηά. 
ΤΒε δίγίε 15. ἴΠ6 βαπὶθ 85 παὶ οὗ τῆς 
ξοϑρεῖ, δηὰ διἍεπουρῃ {Π6 ροβρεὶ οἱοβεὰ 
δὲ τἰἢς επὰᾶ οὔοῃδρ. χχ., [15 ΒΡ» Ια πε ΑΓΥ 
ομαρίετ πιυϑδὲ πᾶνε Ὀεσοπλα δη ἱπίθρταὶ 
τί οὗ 1Π6 ροβρεὶ δὶ ἃ νεσυ εατὶυ ρεγιοὰ, 
᾿ο ἴτᾶσς εχίβῖβ οὗ ἃ ροβρεὶ νους ἰτ, 
1 18 ΒΥ ὯΟ πιδεδῃβ 80 ςεγίδίη [δὶ νεζ. 25 
15 Ἰοβαπηῖης. [1 βεεπὶβ δὴ ἰπῆασϊεά νεζ- 
βίοῃ οἵ χχ. 3οθ. Τῆε τννεηιν-Ἰοὐτῖῃ νεσβ8 
18 αῖβο γεὐδοῖεά ὃν βενεγδαὶ ογίἰςβ οὐ ἔπε 
ετουπά οἵ οἴδαμεν. ὙΠΐΒ πιδῪ δε νΑ]ἀ 
85 8ἅπ οὐ]εοϊίοη ; δαϊ ἰξ 18 ἴῃ τῆ8 πηΔΏΠΕΓ 
οὔ {πε Αροβεῖε ἴο τεβειν ἴο [ν15 οὐνῃ ἴσα τἢ- 
ξα]πεβ88, χίχ. 35; δηὰ ἴπε υ8εὲ οὗ ἔπε ρίυσαὶ 
ἰπβῖεδά οὗ πὲ βἰηραϊατ 18 ποῖ ἀεοϊβίνε. 

Ψψετ. 1. Μετὰ ταῦτα, 10]1π᾿5 υδυδὶ 
ἱπάεβηϊία ποῖς οἵ τἰπὶς, ἐφανέρωσεν 
ἑαντὸν, οἵ. νἱῖ. 4, χιϊ!. 4; Ματκ χνὶ. 12; 
“πάλιν, ονεῖ δῃηὰ δδονε ἴδε πιδη εϑιδιίοη 8 
ἴῃ 76γαβαίεηι, δὲ ἐπα ὅεα οὗ Τιρετίδβ; 566 
νἱ. τονε. 2. ἧσαν ὁμοῦ, Ξενεη οὗ {π6 
ἀϊβοῖρ!εβ μβδά Κερὶ ᾿ορεῖπετγ, ϑιπιοη Ῥεΐεγ, 
ὙΒοπηδβ, Νδιμαπδεῖ, ἔυσῖπεγ ἀεεισπαιεὰ 
88 ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ποῖ το 
τειηϊπα τ.8 οὗὨ ἴῃς πχίγας]ε8 τουρῃϊ ποτα 

(Κεγυποὶ 8), πος ““τἱθουςϊ ΔΩ βρεςίδὶ 
ἀεβίρη " (Μεγετ), Ὀὰϊ το ετῃρμαβίβε ἴῃ 6 
ὁμοῦ ὉΥ 5πονηρ ἴμδξ Ἔνεὰ ἐπουρῇ ποῖ 
Ὀεϊοηρίπρ ἴο τπῸ Ἰακε-ϑῖά6α Νδιηδηδεὶ 
τειηδίηεα νυν τπῈ τεϑὲ. Ι μη ἱπάϊοδιεβ 
δὶβθ οὐ ργεξαπος ΜΙ Πὶβ ἀδὰ4] τεβεῖνε, 
οἱ τοῦ Ζεβεδαίου.--νετ. 3. Α8 ἴδε 
ἀϊξοὶρίεβ βίδπἀ τορεῖμει δηὰ 8εεὲ Ῥοδὲ 
δἴτεσ θοδῖ ραΐ οΐ, δίπιοη Ῥεῖεγ σδῃ βίαπὰ 
ἰξ πὸ ἴοῆρεσ θὰ βυάδάξηϊνγ δχοϊδίσηβ, 
ὝὙπάγω ἁλιεύειν, “1 δπὶ ΟΗ͂ ἴο Β8ῃ᾽". 
ὙΗΙ5 8 ἃ σεῦ ἴο 411 δπὰ βπάβ ἃ τεδν 
τεϑροηβε, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. 
Αἱ οπος {πεν επλραγί, πὰ 48 να ψψαϊο ἢ 
τῇας οι β ογενν ρυξίηρ ΟΗ͂ τ τπεὶς 
ΨὨΟΪς 5οὺϊ ἰη {πεῖς Πβῃϊηρ, ννε 566 ἴῃ ἢονν 
Ρτεςδγίουβ ἃ ροβίτἴοη ἔπε πιΐυγε οὗ ΟΠ σίβ- 
τἰαπῖγ πυπσ. ὙΠΟΥ νγασα ΟὨΪΥ δυτα οὗ 
οπε πὶπρ---ἰμαῖ παν τησβὲ ᾿νε. Βυΐ ἐν 
ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν, “ἀυτίη 
παῖ πίρμς ΠΟΥ ἴοοκ ποιβιος". ᾿Αλί- 
σκονται δὲ μάλιστα οἱ ἰχθύες πρὸ ἡλίον 
ἀνατολῆς καὶ μετὰ τὴν δύσιν---Ατίβιοιε, 
Ηἰςί. Απὶπιαὶ., νὰ. το, φυοϊεά ὃν 1, ἀπιρα. 
[θη ἐπίασαν, 566 νἱΐ. 30 Δηά Βεν. χῖχ. 20.] 
-τ-νετ. 4. πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης, 
τ δὰξ δασὶν πιογηΐπῷ πανί πον αεγινεά," 
ἐ.δ.., ΜΏδη 411 ΠΟΡα οὗ οδίοπίηρ ἤ53ἢ} νναβ8 
Ραβῖ, ἔστη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς [οτ ἐπὶ] τὸν 
αἰγιαλόν, “ [ε8118 βιοοά ὕροπ πε θεδο ἢ"; 
ἴοτ ἔστη, ο΄. χχ. 190, 26. [ἐ δεετβ ἴο ἰῃ- 
ἀϊοαῖε {πε βυδάξηηεββ οὗ ἴῃς ἀρρεδγδηςθ. 
οὐ μέντοι... ἐστί, “τῆ ἀἴδβο1ρ|65, μπονν- 
Ἔνετ, ννεγε ποῖ αὐνᾶγα παῖ ἴξ ννὰ8 [651 ᾽". 
-οΝνες. 5. λέγει οὖν. .. ἔχετε; ΤῇΕ 
οὖν ἰ5Β ποῖ πηεγεῖν οοπεϊπυδιίνα, δὰξ 
ἰπάϊςαϊεβ ἴπαὶ ννμδὶ 7εβὺ5 βαϊὰ νγὰ8 ἱπ 
βοτῖε γεβρεςῖ ργοτηρίεά ὃν τῃεὶγ 'βποόγάποα 
οὗ Ηἰβ ἰάδηϊυ. ΤὨΐβ ἰ5 περ]εςτεὰ ὉΓ 
τυύϊςκεα ἤδη μὲ βαυβ πὶ παιδία ἰ8 ποῖ 
7ομαπηίης, δηὰ ἐπαῖ τεκνία ἰβ ἴπε τεσυϊαγ 
ἰοτπὶ υδεὰ Ὁγ Ϊ]εϑ88 ἰπ δἀάἀγεββίπν ἴΠ6 
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Κ Μὰ, 1. τα, ̓ Απεκρίθησαν αὐτῷ, “ Οὔ. 6. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “" Βάλετε εἰς 

ὙΠ τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε." " Ἔβαλον 
1 ΗΑ. . τ, οὖν, καὶ οὐκ ἔτι αὐτὸ ' ἑλκῦσαι "ἴσχυσαν; ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν 
Ποῖ ἊΣ ἰχθύων. 7. λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος "ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ 
χα αῦ᾽ Πέτρῳ, “ Ὁ κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός 
οΣϑεαι ἐστι, τὸν " ἐπενδύτην " διεζώσατο. ἦν γὰρ γυμνός - καὶ ἔβαλεν 
ῬΟρ. χἤΐ, 4. ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. ὅ8. οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ 
ᾳχὶ. 18. ἦλθον’ οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ὡς ᾿ ἀπὸ πηχῶν 

1 σχνον ἱπ ΜΙ ΒΟΌΙ,. 

ἀϊβεῖὶρίεβ. Ὑεβ, ψβεη Ηδ Τρεηϊυ δά- βίάε οὗ ἴδε δοδῖ 80 88 ἴο βεοιγε ἴῃς ὅδ. 
ἄγεββεβ ἔμθπὶ; δυϊ Βεζα Ηδ υ8ε8 πε 'νογὰ Ὁοηίγαβθε σύροντες ἰῃ νεῖ. 8] ἴοσ ἴα 
ΔῺΥ βίγδηρεσ πηῖρῃς υδε, ἀπὰ (Πς τεπάθσ-ὀ πιυϊἰτυάς οὗἨ ἤβῆεβ" ; ἀπό οἴξῃ πιεδῃϑ 
ἴῃς “ οἰ] άγϑη " τεϊαϊπεά ἐνθη ἰπ ΚΕΝ. ἰβ “οὐ δοοοιπὶ οὗ᾽" ἰη Πϊοηγβίυ8 Ηδὶ., 
στοηρ. [τ δῃουϊὰ ὃς “448; παιδίον ΡΙυϊάτοη, ἀπά Ἔνεη ἰπ Τπυογάϊάεβ ἀπά 
Ῥείπρ 86 σομηποη ἴοσπη οὗ δάάγαεββ ϑορῆοοΐεβ 88 βῆονῃ ὃὉῪ Κυρκε.---Ν εσ. 7. 
ἴο τεὲπ δ ψόσκ, 86ὲ Ατίβίορῃαπεβ,ρ, Τὴ βυάάεη οἤδηρε οὗ ατύπο ]οδη 
Οἰομάς, 137, Εγορε, 33; ἘυτΠγτηΐυβ, ἔθος δὲ οτος σας τὸ ἰἴϊ8 οἹΪν ροβϑβίδὶς 

» τοὺς ἐργατικοὺς οὕτως ὀνομάζειν. δουτοε, Ὁ Κύριός ἐστι. ““γ|14 αυϊεία 
6818 ἀρρεᾶαγεά 88 δὴ ἰπίεπαϊπρ ρυγοθαβεσ οἰτίιβ οΌβεγναῖ γε8 ἀϊνίηδβ αυδπὶ δοῖίνα.᾽" 
δά οτίεβ, μήτι προσφάγιον ἔχετε; “δλνε Βεηρε!Ι. Σίμων οὖν. . . θάλασσαν. 
γου ἰᾶκεῦ δὴν ἤβῃ δ" (ΕΕΝ.: “πᾶν γε Τῆς ἀϊβετγεης (επιρεγατηθηῖβ οὗ ἴπῸὶ ἵνγο 
δηγτδίηρ ἴο εδὶ ὃ" πηβαρργεμεπάβ ὉοῖμΒ ΑΡοβείεβ 88 πεγε εχῃίδίιεὰ πᾶνε φοηβϑίϑ Εν 
ἴδε ννοτάβ δπὰ τῃς βἰτυδιίοη). προσφά- δεδη γεπιαικεά ὕροῦ; 28 ὉῪ Ευϊῃγπιίυϑ, 
γιον, 48 ἰϊβΒ σοπιροβί(ἰοπ βῆοννβ, τὔεᾶπβ “Ἷ7οῆη μαὰ {πε κεεπεῖ ἱπείρῃι; Ρεῖες 
δηγιβίπρ εαἴεη 88 βεαβοπίπρ οἵ  “" Κιιο με π᾿ ἰδῆς ρτοδῖοσ ἀγάουγ᾽". Ρεῖεσ τὸν ἐπενδύτην 
ἴο ὑγεαά; δείπρ τῆς Ηεϊϊεπίβεὶς τνοτά διεζώσατο. ϑοπὶς νυ τίϊεγ ἰάθεπεν τ86 
υδεὰ ἰπβίεαά οὗ ἴμε Αἰὶς ὄψον οἵ ἐπενδύτης ὙΠ πὲ ἱππεῖ ραγπιθπς οΥ 
“-᾿ μα. Αἰδεηδεὺβ δηά Ρ]υϊαγοῖ χίτων, ΟἸΠεῖΒ ΒΏΡροΟΒε ἰδ ννὰβ ἴπε ουΐετ 
Ῥοιἢ 1611 8 τ1μδὲ 5} ννᾶβ 80 σοπιποΠ ραγπιθηὶ οὐ ἱμάτιον. Απὰ ἴδε γεᾶβοῦ 
υδεά ἴῃ Ἐπ|8 ΨΔΥ πὶ προσφάγιον οΔη)ε Αἀϑεὶρπεά, ἦν γὰρ γυμνός, ἴΠεῈΥ 5ΑΥ, ἰ8 ἴαξ 
ἴο τηεᾶπ “" ἤ8ῃ". ἔχετε [45 ἰ18 αυδ8-ὀ ἤἢε Πδά οηἱγ ἔῃ χίτων. Τμαὶ οπε ψ80Ὸ 
(εςδηΐςδὶ βεῆβεα, ““ἤανε γὲὰ οδυρῆϊ ν᾽" ννᾶβ ἴδπιι8 μιαϊξἀτεββεὰ πιρῃς ες οαἰεὰ 
Ἐὸοσ τ} ϊ8 βεηβε, βεὲ Αὐιβιίορῃδηβ, Οἰομάς, γυμνός ἰΒ ν6}1 Κηοννῃ (βεθ Ασίβίορῇ.., 
γο5 (723, 731), “ματε ϑοογαίεβ 88Κ8 ϑίγερ- Οἱονάς, 480); Ὀυϊ ἰξ ννᾶβ ποῖ ἴδε ουϊεος 
δἰδὰθβ ὑπάδς ἴῃς δίδηκειϊ, ἔχεις τι; οἡ ρατγτηθηὶ τουηὰ ψῃΐοῃ τΠ6 Ὀαῖξ τνᾶβ ρίσ, 
Ψ ὩΙΟἢ ἴῃς ΘΟ ΠοΙ δβὲ γεπηδσκβ, χαριέντως δῖ [86 ἱπποσ. Απὰ Ῥεβίάεβϑ, Ῥείεσ πιυβὲ 
τὸ ἔχεις τι, τῇ τῶν ἀγρεντῶν λέξει οἴξεη ἢᾶνε ἀρροᾶτεά Ῥείοσς [6808 ἱῃ {μεῖς 
χρώμενος" τοῖς γὰρ ἁλιεῦσιν ἣ ὀρνιθα- Ὀοαὶ εχρεάϊιοηΒ ᾿ἱίπους Π15 ἀρρεῖ ρᾶτ- 
γρενταῖς οὕτω φασὶν, ἔχεις τι. 80 τῃδὲ τηορηῖ. Απά το ρυὲ οη Πί5 ΤΑΙ ΕΒ νδθη 
ἴδε ννογάβ οὗ [εβϑ8 γε: “1,845, πᾶνε γεὰ δρουῖ ο ρίυηρε ἱπίο 186 βεὰ ννᾶβ ουἕξ οὗ 
οαυρῆξ πὸ 8 ὃ" ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, ἴδε αυεδίίοπ. Ηδ νᾶβ τονΐηρ, ἴδε, 
«Οὔ". “ὙΠΕΥ ἀπδιυνεγεὰ Ηἰἴπι, ΝΟ," Υ»ἱ δ8 Πππ|6 οσ 48 ροββίθ]ς, ρτοῦδὈΪυ ΟὨῪ 
νἰϊδους ἀην Κύριε ος Διδάσκαλε.-- ες. ἃ τπδιϊρασμίμηι οὐ Ἰοίη-οἱ οί, ἀπ πον 
6. ὋὉδὲ εἶπεν... καὶ εὑρήσετε. Β ὯΡ Π᾽8 ἐπενδύτης, ἃ ραγπιεηῖ ᾿νογῃ 
“(ᾳβῖ γοιγ πεῖ οἡ ἔδο τίρδι δἰάς οὔ τὴς Ὁγ ἤβμειβ (Τ εορῃυαδςι), δηὰ ρἰσγὰβ ᾿ξ οῃ, 
Ῥοαὶ, δἀπὰ γοὺ υ"]} πὰ." ὙΠῸῈΥ βὺρ- πὰ οδβίβ Πἰπιβεὶῦ ἱπίο ἴῃς βεᾶ.---νες. 8. 
Ῥοβεὰ 16 βισᾶπροι δαὰ Ὀδεὴ πιακίηρ Τα γεβὶ ςάπις ἴῃ ἴδε [{ππ|θ Ὀοαὶ, οὐ γὰρ 
οὐβεγνδίίοηβ ἔσοπὶ {Π6 βῆοσγε, ῃδά βεε ἃ ἦσαν... ἰχθύων. Βεπρεὶ φςοττεοῖὶν 
8804] οἵ βοπης βίρῃ οἵ ἤβῃ, ἀπὰ ὑην Πρ αχρίδίπβ ἐπε γάρ, “ Οεἰετίϊες Βὲ αυοααα 
ἴο σοπΊε ἰῃ ἜπλΡΙΥ, ἔβαλον οὖν... ἰχθύων. νεηίγε ροϊεταπι ". ὙΠΕΥ ννεσῖε ποῖ ἕᾶς 
“ΦὙὝΒΕΥ οδδὲ δεγείοτα, ἀπά ψθῖα πὸ τοῦ ἰῃς ἰδληᾶδ, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ πηχῶν 
Ἰοπρεσ (45 ἔμεν πδὰ ὑβεῆ Ῥεΐοσβθ) δϑϊες ἴο διακοσίων, “ αρουξ οης μυπάτεά γαγάβ᾽". 
ἅτανν ἰ [ἑλκύσαι, ποι ἑλκῦσαι, δες πηχῶν, βᾶγβ ΡὨΓγπίο 8, ἰ8 δεινῶς ἀνάτ- 
εις 8 1γγορ. Ῥεγδς, ϑεεῖηβ πεῖεὲ ἴο ὃς τικον; ΜῈ τηυβὲ 86 ἴπε ἔοσπὶ πηχέων. 
πεεὰ 85 τὰ ὑ8εὲ Ἡ!ἀγαν᾽ ἰπ σοπηδοϊίΐοη Οὔβεσνε ἴῃ ὑποοηϑβοίοιβ ἐχϑοίπεββ οὗ ἴπ6 
ἢ ἃ πεῖ, τηεαηΐπρς ἴο ἅγανν ονες ἴῆεςΣ εγε-νῖπθββ. Εὸς {πε Ἡεϊ]εηίβιῖο οοῦ- 

- οὐ ττι- ππξτν το». τὸ τὸὸὔἝΞ Ὁ 



6--τς. 

διακοσίων, "σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 
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9. Ὡς οὖν ἀπέβησαν τ « 5:π. 

εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν " ἀνθρακιὰν " κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, Ἀεὶ νἧϊι, 
καὶ ἄρτον. το. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὁ ὙνΉ1. τ8, 

ὀψαρίων ὧν " ἐπιάσατε νῦν." ττ. ᾿Ανέβη Σίμων Πέτρος, καὶ ᾿ εἵλκυσε οὐκ 
τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς.) μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντηκοντα- 
τριῶν - καὶ τοσούτων ὄντων, οὐκ ἥ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 

12. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. 

τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν, “ Σὺ τίς εἶ; ᾿ 

18. ἔρχεται οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ χ!. ,ο. 

δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 

ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

Σ ἐστιν. 

λ φιᾳ τὴν γὴν ἰπ ἔϑά ΒΟΙ,. 

δἰγιοιίοη ὙΠ ἀπό, οἷ, χὶ. 18. Τῆς 
Οἴδετβ Ἴοἄπθ σύροντες . . . ἰχθύων, 
“Ββαυϊπρ ἴδε πεὶ οὗ πε ἤβ88ε6β,᾽" οσ “"'" πεῖ- 
Σὰ] οὗ τπ6 ἤβῇεβ᾽"; ψεπίεῖνε οὗ οοηῃίεηίβ, 
κε δέπας οἴνου, ἃ οὺρ οὗ ννῖπε. [ζ 18 
πεεάϊεββ, ἢ Γὔοκε, ἴο ςοπιρίεῖς ἴδε 
οοηδιίσιοιίοη ὙΠ μεστόν, ο΄. νεῖ. 11.--- 
ψεῖ. 9. Ὡς οὖν... ἄρτον. “Ώεη, 
ἴδεη, (λον ροὲ οὔξ ὑροη ἴπε ἰδηά, ἴΒΕ 
8ε6 ἃ ἤτε (οσ μεδρ) οὗ οοδἱβ ἰδἰὰ δπὰ ἢ8, 
Ἰαϊά τπεγεοη, δηὰ Ὀγοδά ""; οἵ, ροββίἷυ, 
“ἃ ἤδβῃ ᾿" δηὰ “4 ἰοδῖ," Ὀυὲ βεὲ νεῖ. 13. 
Ἑοτ ἀνθρακιά, 8εε χνὶϊϊ. 18... ΤΩΣ ἀϊ8- 
οἶρ!εβ ννεσε αν θεῖν ϑυγργίβεά “δὲ τῆ ϊ8 
Ρτερασγδίίοῃ.--- εῖ. το. Βυῖ πιίγδοϊθ ἰβ 
ποῖ ρτδιυϊτουϑὶν νντουρδι; ἱπάεαά, ΚΝ εἰ88 
τηδί πἰδίηβ ἴμεγα 18 πε ἔπεσ τηίγαςὶθ ποτ ἴΠῈ 
ΔρΡρεάσδπος οὗ οπε ἴῃ {πΠ1|8 ργερδσζαίίοη. 
Αορςοτγάϊηρῖν 6808 βαγβ, Ἐνέγκατε. .. 
γῦν. Απὰ ἰῃ οοπιρίΐδποε ἀνέβη... 
δίκτνον. ““ ϑίπηοη Ρεῖεγ ψεηξ οἡ δοασὰ 
δηὰ ἄγεν ἴδε πεῖ οὐ βδῆοσγε 1] οὗ ἰδσγρε 
Ά8ῆεβ, 153, δηὰ τπουρἢ ἴπετα νετα 80 
ΤΩΔΩΥ ἴδε πεῖ ΜΆ8 ποῖ ἴοσῃ." Μγϑβίδγίεβ 
Βανε ὕεεη ἰουπὰ ἴῃ τ}]8 πυηρει. [Ι͂ῃ 
Ἡεῦτγενν ομαγαοίεσβ ϑίπιοη Ἰοηᾶ ἰδ εαυῖνα- 
Ἰεηῖ ἴο στ “- 35, 1.6., 153. ϑοῃης Οὗ [86 
Ἑδίμεῖβ υπάειβίοοά ἴπδὲ τοὺ πηεᾶηξ ἴῃ 8 
Οεηεῖεβ, 50 πὸ ]ενβ, 3 ἴἢς Τεϊπὶϊγ. 
7εγοόπια οἰξεβ τῆς δυιπουν οὗὨ παίυγα  βῖ8 
ἴο ρῥγζονε παῖ ἴποῖα ΨΕΓΕ ὌΧχϑοῖΥ 153 
βρεςῖεβ οὗ ἤβῇ, δηὰ με οοποϊυάεβ τῃδὲ ἴῃ8 
υηίνεγβα ν οὗ τἢς αοδρεῖ ἴακα νγὰβ ἴυ8 
ἰῃάϊοαιϊεᾶ. Οαϊνίη, νυνὶ 18 δι] στοδυδὲ 
δΒεηβς, 8808: ““ αδηίυτη δὰ ρίβοίιιπὶ πὰ- 
ταεσζυτ βρεοίδί, ποη εβὶ βυδίτης δἰἰαυϊὰ 
ἰπ ἐο φυδετεπάμυπι) τηγβίεγιυ τι". Ρεῖεγ 
Πανοσ ἰαπάεά ἃ παὺυΐ οὗ ἤβῃ ψιπουῖ 
ςουπεϊηρ τΠ6πὶ, ἀπά Ἰοῆπ, ββῃεγπιαπ ἃ8 
δε 88, οου]ὰ πενεσ ἔογρεῖ [6 πυηῖθεσ οὗ 
διίϑ Ἰαγρεδὲ ἴακεβ. Τῆς πυπῦρεζ ἰβ ρίνεῃ, 
Ῥεοδυβε ἰξ νν88 ἰᾶῦρβ, δῃὰ Ὀεοδιβε ΠΕΥ 
Ὕετἴς 411 βυγρτείβεὰ ἰδὲ ἴδε πεῖ βιοοά ἴμ8 

γ νεσ.ό. 

Ἢ χίχ. 24. 

οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα 
εἰδότες ὅτι ὁ κύριός 

14. τοῦτο ἤδη " τρίτον γα οοε αἱ. 

βίγαϊηῃ. Τα οηἷγν βἰρηπίβοαπος ουζς [οτγὰ 
τεσορηΐβαβ ἰῃ πε Πδἢ ἰβ ἔμαὲ {ΠῸῪ ψγετα 
ἴοοά ἔος Βυηρτυ τπηδη.--- ἐσ. 12. λέγει 
.ννς ἀριστήσατε, εδ8ι5 ἴΔκε8 {πε ρΐδος 
οὗ μοβὲ δπὰ βαυβ, “ ὕοπιε, Ὀγεακέίδβι," 
τλλκε γοὺζ πιοσγηίπρ τηθαὶ. οὐδεὶς... 
Κύριός ἐστιν, ποὶ οπε οὗ ἴῃς ἀϊβοῖρ!εβ 
νεπτυτεὰ ἴο ἱπϊεγσοραῖς Ηἰπι; ἐξετάσαι 
18. “το Ἔχαπιίηε ΕΥ̓͂ φυεϑιϊοηΐηρ ". ΕδΔο 
ΤΑ Δῃ ἔεϊς σοηνίποεά ἴξ ννα8 ἔπε 1,οσγὰ, δπὰ 
ἃ πεὺν τανϑεποα ργανεπιθὰ τῃεπὶ ἔγοσῃ 
αυεδεϊοπίηρ Ηΐπη.--τ ες. 3. ὙΝΏεη ἴδεν 
μδά ξλιμειοὰ τουηὰ τΠ6 ἔχε, ἔρχεται 
“ν΄. ὁμοίως. “]εδὰ8 ἀρργοδοῆθϑ δηὰ 
ἴα κα ἔς δγεδά δηὰ ρίνεϑ ἴο ἔΠεπὶ, δπὰ 
π6 Π5} ᾿᾽ (υβεά πογα ςο]]εςεῖνε!} γ) “ἰπ 
κε πηᾶπηδγ." Ἐνιάεπον πεῖς 'ν 88 
βοτῃδιῃίηρ ΒοΪ6πλη δηὰ βίρηιβοδηΐ ἰπ Ηἰ8 
ταδπηεσ, ἱπάϊοδιίηρ τΠδὲ πεν νετγε ἴο σοη- 
βἰάες Ηἰπὶ 88 ἴῃς Ρδγβογ ννῇο βυρρ!ϊεὰ 41] 
τπεῖτ νναπίβ. 1{{πὸν ψνεγε ἴο ὃε ἔγεα ἔσοτη 
στα 8ἃ8 Ηἰβ Αροβέϊθβ, {πδῪ πιυδὲ ἔγυβὲ 
Ηἱἰπὶ ἴο πᾶκα Ῥγονί βίο ἴοσ ποτα, 88 Ης 
διδά {Π18 τηογπὶπρ ἄοης.-- ες. 14. ἃ 
ποῖ ἰβ δάδεδ, ρεγῆδρβ ἱπάϊσδεϊηρ πὸ 
τῆοτα ἴμδη 1ΟὮπ᾿Β ογάεγ ποβ8 οὗ στηϊπά, 
εχρ δἰ πῖπρ ἴμδὶ 18 ννὰβ ἴπε ῃἰγά τηδηὶ- 
ξεβιδιίίοη ρίνεη ὈΥ 7 εβ8ι8 ἴο ΗΪ8 ἀϊβοὶ ρὶεβ8 
δῆετ γί βίην ἴτοτλ μ6 ἀεδά. Ἐοτσ ἴπε ἔογγι 
οὗ εχργεββίοῃ, τοῦτο ἤδη τρίτον, 866 2 
Οος. χἰϊξ. α. 

νν. 15-:8. 7ζέδμς ευοῖες γον Ῥεΐον ἃ 
εοπζεσείον οὗ ἰουε, απά εονινιϊςσίονς ἀἶνε 
ας «πεῤῥενά οΓ ΗΙὶς τἈεεῤ.---Ν τ. 15. 
Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, ““ννῆεη, ἔπε, {ΠΕΥ 
δᾶ ὑὉχγοίκοῃ {πεῖς ἴδβι,᾽" ἃ ποίῖβ οὗ {ἰπ|6 
εβϑεηταὶ τὸ ἴῃς σοπνεγβδίίοη 90] οννίπρ. 
Ῥεῖεσ παὰ πιδηϊξεβιίεὰ τῆς πιοβὲ δγάεηε 
δϑεςσιίοη, ΌῪ αραπάοπὶπρ οἡ ἴπε ἱπβίδπε 
ἴπε πεῖ οὗ ἤβῃ ἔογ ψνῃϊοῃ ἢς παά θδεη 
τοι ἴπρ 411 πἰρῆς, ἀπά ὉΥ βρείηρίηρ ἱπίο 
τῆς 8εᾶ ἴο ρτεεῖ Πὶβ [ογά, Βυῖ νν88 ποῖ 
τδαῖ ἃ πιεζα ἱπιρυϊδῖνα ἀετσηοπδισαξοῃ, 



870 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΧΙ. 

15. Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὃ Ἰησοῦς, 
εἰ, 41. “Σίμων Ἰωνᾶ,; ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων ; ̓̓  Λέγει αὐτῷ, “Ναὶ 
Δα, αδ κύριε" σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, ““Βόσκε τὰ ἀρνία 

16. Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, “ Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; " 
" Λέγει αὐτῷ, “Ναὶ κύριε" σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε.᾿ 
ϑοῖν [ἃ “Ὁ Ποίμαινε τὰ πρόβατά ὅ μου." 

Λέγει αὐτῷ, 

Ι. Λέγει αὐτῷ τό τρίτον, “ Σίμων 

1 Βεΐζεσ ἰΙωανον ψἰἢ ΘΙ ΒΟ ΌΙ,.. 80 ἴῃ 16, 17. 

3 προβατια ἰη ΒΟ; προβατα ἰη ΦΑΌ. 
ἀρνια, προβατια, προ 
ονίςυ]Δ8 πηεᾶ8.᾽" 

“186 ΨΒοίεβογης πιδάπεββ οὗ δηῃ βοῦ" ὃ 
ΤΒετείοσε Ηε Ἰεῖβ Ῥεῖεσ βεῖϊς ἄοννῃ, Ηἢςε 
1εῖβ μἰπὶ Ὀγεακέαδε δηὰ ἔβεη ἴδκεβ ἢἰπὶ δὲ 
πε οοοΐεβὲ δοὺς οὗ ἴδε ἄδν, δπὰ, δἱ ἰδβδὲ 
Ὀγεαδκίηρ βίϊεηςς, βαγβ, Σίμων ᾿Ιωνᾶ [Ῥεϊτετ, 
᾿ἸἸωάνου)] ἀγαπᾷς με πλεῖον [δεϊίετ, πλέον] 
τούτων: ““ Βἰπίοῃ, 8οη οἵ [οδη, ἰονεβὲ 
ποὺ πιε πιοσα ἔπδη ἔπεβε ἢ" 80 ἴδ᾽ 88 
ἙτΑΤΆτΩΔΣ ρΌεβ, {Π|8 πᾶν οἰἴπε τηθδη 
“ Τιονεβὶ που π|6 πῆοσε ἔπαπ ἴπε οἶμεσ 
ἀϊδοῖρ!εβ ἰονε πε δ᾽" οὐ “ Τονεβὲ μου 
ΙῺ6 τόσα ἰπδη ἰδϊ8 Ὀοδὲ ἀπά πεῖ δηὰ 
γοὺγ οἱά [1 } [ΙΕ πιᾶν εἰἴπεσ σεῖο 
ἴο Ῥεΐεσ᾽᾿Β βαγίηρ, “Ὑπουρῇ 411 βῃου!ὰ 
ἔοτβακε ὙΠπεε, γαῖ Ψ1}} ποῖ 1,᾽ οἵ ἴο 
δ8 βυάάεη αραπάοησηεπὶ οὗ ἴπ6 Ὀοδὲ 
δηὰ βῃϊηρ ρεᾶσ. 1 [με ἴογπιεσ ψεσα 
ἱπιεηάεά, ἴῃς βεσοπὰ ρεγβοπδὶ ργοηουῃ 
Μοῦ] δἰπιοϑὲ πεοαββαυιν ὃς Ἐχργεββαά; 
Ὀυϊ, 45 1Π6 ννογ8 βιδηά, ἴπε οοηῃίγαβί ἰ8 ποῖ 
δεΐῖννεεη “γοι᾽ δηὰ “τπεβε,᾿" Ῥυϊ ὃε- 
ἔνεεπ “πηε᾽ δηά “68ε᾽. Βεβίάεβ, 
νου [86 σπαγδοιετγίβεϊς ἰδοῖ δηὰ ἀεἰσαον 
οὗ ]εβι8 ανεὲ αἱϊονεὰ Ηἰπιὶ ἰο ρυΐὲ ἃ 
ηυεβείοῃ ἱπνοϊνίηρ, ἃ ςοτηρατίβοῃ οὗ Ρεῖοσ 
Μὰ Πἰ8 [ο]]1ονν- αἰδοῖ ρεβ ὙὉΠε Ἰδεϊες 
ἱπιεγργείδιίοα, δἰ πουῦρῃ ὑσαπάεὰ ὉΥ 
1ὔοκα 248 “ εἶπα μείβιϊοβε ἰἄςμεσ!οῃα 
Εταρε,᾽" σοτηπιεπάβ ἰἰβεῖξ,. Ὀιβεγεπος οὗ 
ΟΡἱπίοῃ 4150 εχίβίβ δρουξε ἴδε ὑδὲ οὗ 
ἀγαπᾶς «πὰ φιλῶ, τηοβὲ ἱπίεγργεΐεσβ 
Ῥεϊ!ενίπρ ἐπαὲ Ὀγ πε ἔογπιεσ ἃ ἷονε Ῥαβεά 
τ ἐδβίεεπ οσ Ἰυάρτηεηϊ [5 ἱπάϊςαιεά, ὈῪ 
πα Ἰαϊίεγ ἴπε αἤεοιίοη οὗ ἐπῸ Πεαδσῖ. 
Τῆς Μυϊραῖε ἀϊβείηρυβμεβ ΌΥ υδὶπρ 
“ἀλΠρὶ8" δηὰ “δηο ". Ὑτσεποῦ (5γπο- 
πγρῖδ, 38) 868 (8 ἀϊδιϊποιίοη ἔογ {πὰ 
ἱπεεγργεΐδιίοη οὗ 18 ραββᾶρε, δηὰ τηδίη- 
ταἰη8 ταὶ Ρεΐεσ ἴῃ ἢ5 τερὶν ἱπι θη ΟΏ Δ} 
οἤδηρεβ ἴπε οοἷάες ἀγαπᾶς ἱπῖο {δε 
ΨΆΓΓΛΕΙ φιλῶς [Ιεὲ 8 νεσῪ ἀουδιδιὶ 
ΨΠΕΙΠΕ τΠῚ8 ἰδ ᾿υϑεϊθαῦ!]ε. Τῇ ἔνὸ 
ψοσάὰβ ἅτε δε ἱπίοσομδηρεδῦϊν ἴοὸ εχ- 
Ῥεββ ἴδε ἶονε οὗ [6805 ἴοσ ]ομη, 5εὲ χἰϊὶ. 
23, δηὰ χχ. 2; 880 ἔοσ Ηἰβ ἴονε ἴοσ 
1ιἈζᾶγυβ, χὶ. 3, 5, 36. Απὰ {δὲ {πε 
ἀϊδιϊποείοη οᾶπηος Ὀς πιαϊπιδἰηεὰ δὲ ΔΠΥ 

“απανπαντππ απο, αν δθπδμνονι. ςο-  ᾿ --------- τ. «ἀστῷ τ ον΄--- -- - 5π--.-ο ααξαρ π-- π--- 

ϑοηῖδ πᾶνα 1δβουρῃς ἴπεγα τγῶβ ἃ οἰ πηᾶχ, 
τα. κ'Ῥᾷβοβ δρῃίουϊοθ πι6ο8, ῬΡᾶβοβ ΔρΡΤΟΒ ΣΏΘΟΒ, ρᾶδοα 

ταῖς ἴῃ [818 οοηνεζβδίίοη 18 οὈνίοιιβ ἔγοπι 
νΕΙ. 17; ἴοσ 1 τε νογάβ ἀϊεγεά ἴῃ 
ταθδηΐηρ, ἰξ οουἱά ποῖ ὕὲ βαϊά ἰδὲ 
“Ρεῖει Ψ85 ρτίενεὰ Ὀδοδυβα ]|ε818 ἃ 
εἰϊγά εἰπε βαιά, φιλεῖς με"; Ὀεοδυβα 
76βὺ5 μβαᾶά ποὲ υβεὰ {Πεβὲ τοογάς τἢγεα 
πηε8. ΤῊΣ Ψοσάβ βεεηὶ ἱπίεσομδηρεά ἴοσ 
ΕὑρΠοηΥ, 848 ἴῃ Αεἰΐδη, Καγ. Η ἰςί., ἴχοσ, 
βεσε ΗἩΐεσο ἰβ βαϊᾷ ἴο πᾶνε ᾿ἱνεά ν τ 
8 [ἢτεε ὑσοίμειβ, πάνν σφόδρα 
ἀγαπήσας αὐτοὺς καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν φιληθεὶς 
ἐν τῷ μέρει. [Ιπ Ῥεϊεγ᾿Β ἀπϑνγοσ ΤΠ ογα ἰ8 
ὯΟ δεῆ8ε οὗ ΔηῪ αἰ ἰβοσερδηοῦ δεῖννδεη ἴῃ 6 
Κἰπά οὗ ἴονε ἀετιδηδεὰ ἐμὰ τῆε ἴονε ἐεῖε. 
11 οοπιεβ ψν ἢ ἃ ναί, Κύριε. ΨΥ πεεά 
Ηε δὴ σὺ οἶδας. ... [η τΠῖ8 ἀρρεᾶὶ ἴο 
ΟὨτίβι᾽ 5 οννῃ Κπονϊεάρε πεσε ἰβ ρσου ΡΥ, 
88 δ εἰββ βυρρεβίβ, ἃ οοῃβοίοιιβηεβθβὲ οὗ 
Πἰβ οὐνῃ 114 Ὁ1Ππῖν ἴο ΡῬε ἀεςείνεά, 85 Βῃονντι 
ἴῃ δῖ8 σθοθεηὶ Ἔχρεγίεηςα.--- εσ. 6. Τὸ 
118 οοπίεββίοη, ἴδε [Ιογὰ τγεβροπάβ, 
Βόσκε τὰ ἀρνία μου, ““ Εεεὰ τὴν ἰΑτηδ8,᾽" 
βῃονίηρ τὲ ]εβδὰβ οουἹὰ ἀραΐϊῃ ἰγυβὲ 
Βἰπιὶ δπὰ σουἹὰ ἰεανε ἰπ Πὶβ παπᾶβ8 ἴβοβα 
ψμοηΊ Ηε ἰονεά. “1, ἀπ 8᾽" 18 υδεὰ 
ἰμβίεδά οἵ “βῆεερ᾽" ἴο Ὀγίηρ οὔξπιοσα 
ΒΊΓΟΠΡΙΥ {πΠ6 ἀρρεδὶ ἰο οᾶγε, ἂἀπά δε 
ςοπβδαυθηΐ Τοοπλρίεῖς οοπῆάεηος ββονῃ 
πῃ Ρεῖεσ. λέγει... μον. Τῇε βεοοπὰ 
ἰπαυΐγυ 15 ἱπιεη θᾶ το ἀγίνε Ῥείεσ διδοῖς 
ἔτοτλ τῇεσε ουδίοπηδσυ οσ Ἰἰρ- ρὑγοζεββίοῃ ἰὼ 
τς ἀεερ- γίηρ, αεοιίοηβ οὗ δϊ8 βρίσίξ, 
Βυξ ΠΟΥ ΠΟ Οοπλρασίβοη ͵ἰ8 ἱπίσοδυςοᾶ 
ἰπίο δε αυεβεέοῃ, νυν πο πριν θὲ ραγᾶ- 
ΡὨγαβθὰ: ἍἿ"Ἦἀτγε γοῖ βυγε τῃδὶ ἴονε δπὰ 
ποιπίηρ Ῥὰξ ἴονα ἰ8 {86 Ῥοπὰ δεΐνεεπ 
γοὰυ δηά πιεὺ" ἘΤμὶβ ἰεδὲ Ρεῖες 
βίαπάβ. Ηε τερ]ϊεβ δἂβ Ὀεῖογτε ; δηὰ 
ἃραΐῃ ἰβ δηϊγυϑίεά ὙΠ τ(ῃ6 νοῦ ἴῃ 
ΜΠΙΟΒ δὶ8 Τοσὰ 18 ΤΠ εν ἱπιεγεβίςεά, 
Ποίμαινε τὰ πρόβατά μους Νὸο ἀϊβετεπὲ 
Τυποιίοη ἰ8 ἱπιεηάεά Ὦγν ποίμαινε: ἰξ τε- 
Ῥεδὶβ ἱπ ἈΠΟΙΠΕΙ ἔοσπη ἴπ6 Τοπηπιββίοα 
αἰτεδᾶν ρίνεη.--- ες. 17. Βιυῖ ἴο Πὶπὶ 
ΨΠο Παὰ υἱἱετεὰ ἃ τῃτεείοϊὰ ἀεπίαὶ, ορ- 
Ῥοτίμ τ ἰβ ρίνθη οὗ ἃ ἐπγεείοϊὰ σοηΐεβ- 
δβίοῃ, δἰτπουρὰ Ρεῖοσ δὲ ἢγβι γεβεηϊεά τπ6 

--«-,-5.-.. ὦ -«-- 
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Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; " Ἐλυπήθη ὁ Πέτρος, ὅτι εἶπεν αὐτῷ “ τὸ τρίτον, « νετ. τι 

“ φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Κύριε, σὺ πάντα οἶδας σὺ 

γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε.᾿᾿ Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““Βόσκε τὰ πρόβατά 

μου. 18. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἧς νεώτερος, “ ἐζώννυες σεαυτὸν, ἅ νετ. 7. 

καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες ὅταν δὲ γηράσῃ, " ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς ς Ἐκεῖυε. 

σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 

εἶπε, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. 

20. λέγει αὐτῷ, ““᾿Ακολούθει μοι.᾿᾿ 

19. Τοῦτο δὲ δ τὰ 

καὶ τοῦτο εἰπὼν 
᾿Επιστραφεὶς δὲϊ ὁ Πέτρος 

βλέπει τὸν μαθητὴν, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ 
τ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε, “Κύριε, τις ἐχι!, τα τοῦ; 
ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; 21. Τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, ει Τίαι. ἐν. 

ὍΓ- 

“Κύριε, οὗτος δὲ τί; 

θέλω μένειν ἕως " ἔρχομαι, " τί "πρός σε; 

22. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Ἐὰν αὐτὸν ἐδῶ, 326. 
σὺ ἀκολούθει μοι." ω " ΞΙΧΆΨΗ: 

1 84 οταϊἰεὰ ἱπ ΑΒΟ 33; ἱπβετίεά ἱπ ΜΌΧ. 

τεϊϊεγαϊεὰ ἱπαυίγν : Ἐλνπήθη... Ηε 
ΑΒ ξεν βρραεέ ἁἀουῦε ννᾶ8 ἱπιρ!εά, 
δηὰ ἣε Κπενν δὲ μαὰ ρίνεῃ Ἴδυδε ἴοσ 
ἄουδι. Ηἰἴἵϑἵ τερὶν 18 {πεζείοσε πιοσα 
δαγηδϑὲ ἔμδη Ὀείοτε, Κύριε... φιλῶ σε. 
Ηε ἴ8 8δο οοηϑβοΐουβ οὗ ἄξερ δηὰ δδιάϊηρ 
ἴονε τπᾶὶ ἢεῈ σᾶπ ἄρρεδὶ ἴο ἴδε 1, ογά 8 
οπηηϊβοίδηςαε. ὙὍῇε σὺ πάντα οἶδας [οτ 
πάντα σὺ οἶδας νὰ τεοεπὶ δἀϊίοτ8] γα- 
Βεςιβ ἃ βίτοηρ ᾿ἰρῃξς οὐ ἴδε δεϊϊεῦ νος ἢ 
μιδά βργὰπρ ᾧρ ἰῃ {Πς ἀϊδοῖρ]ε8 ἔτοτῃ {μεὶγ 
οὈδβεγνδίίοῃ οἵ ουγσ οσὰ. Απά δραΐίπ ἢς 
8 σοτηηγϑϑίοηδά, οσ ςοτηπχαηάεὰ ἴο πιδηϊ- 
ἔεβι μῖβ ἴονε ἰῃ {πε ἐεεάϊηρ οὗἩ ΟὨγίβι᾽ β 
Βῆεερ. ΤὮδ οπε φυλ!βοδίίοη ἔοσ {Πἰ8 8 
Ἰονε ἴο ΟἸγίβε. [118 ποῖ ἔοσ γαηῖ οὔ ἔπη πὸ 
οἴδεσ φιεβείοηβ ἅσε ἀϑκεᾶ, ΤΠεσα νν88 {ἶπλα 
ἴο Ρυὶ (ἢϊ8 οπε φυδδιίίοῃ [ἄγεθ Εἰπ168 ονεσ; 
δηὰ ἴἃ ψα8 ρυῖ Ὀεοαυδβε ἴονε 18 [26 οπδ 
Θββθηῖ αὶ ἔοσ ἔπ6 πλἱηἰβίσυ ἴὸ Ψῖοἢ Ρεῖεσ 
πὰ {δε τεβὲ ἃγὲ δ] δὰ.-- -νοσ. 8. Τὸ 
τῖ8 οοτηπιαπὰ οὐσ ψογὰ υπεχρεοϊθαϊν 
διάἀἀβ ἃ γεβεοιϊίοη δπὰ νναγηϊηρ' ἐπιρμδϑίβεᾶ 
ὃν {6 υϑ08] ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι. Ιὲ 
μά Ὀδεη ψ" ἃ τους ἢ οὗ Ρ᾽ν 1εβὺβ μαὰ 
Βδεῃ (δε ἱσηρυϊβῖνε, 561-ν}}1εἀ Ρεῖεσ ρἰγά 
Βῖβ οοαῖ τουηὰ Πίπι δπὰ ρ᾽υηρα ἱπίο [86 
δέβ. [ἰ βυρρεβίεὰ ἰο Ηΐτὰ τῃ6 βδνεσα 
τα 18 ὃν ψὨΙοἢ ἘΠ 18 ᾿Ιονα πλαδὲ Ὀ6 ἰεδβίεά, 
δηὰ ψβδὲ ἰξ νγουἹά Ὀτίπρ Ηἰπὶ ἴο : ὅτε ἧς 
γεώτερος, “ὙΒεη δου Μετ γουηρετσ᾽ 
(ἔπε οοτηραγαῖϊνε υβεὰ ποῖ ἴῃ γεϊδείοη ἴο 
ἐπα ρῥγεβεηΐ, δυξ το ἴδε γηράσης [Ο]]ον,- 
ἱπρὴ “δου ρἰγάεάδε ἔμ γβεὶξ δηὰ ννα Κεάβε 
πες ἔδοὺ νουϊάεδι,᾽" ἐ.6., γοῦγ οὐ 
ὙἹ1 ννᾶ8 γουγ ἴᾶνν, δηὰ γου ἐεἶξ ροννεσ ἴο 
ΟΣ ἰξ ουἱν, ΤΒε "“ δἰγάϊηρ," τπουρἢ 
Βυρρεϑβίεά Ὀγ ἴδε βοεῃε, νεζ. 7, ΒΥ ΠῚ ΡΟ ]1865 
811 νἱροτοῦβ ργερασγδίίοῃ ἔοσ ἀγάπουβ σοσκ. 

ν δὲ γηράσης. . .. θέλειξφ. ΤΒο ἰη- 

τογρσγεϊδιίοη οὗ ἴδεβε νοσάβ πιυδὲ ὃὲ 
Βονετηεά ὃγ ἴδε βυςοεεάϊηρ οἶδι δε, νν δὶς ἢ 
ἰηέοστηβ υ8 ἴῃδι ὉγῪ ἴπεπ ]εβὺβ δἰπιεὰ δὲ 
πε παῖυγα οὗ Ρεΐεσ᾽β ἀθαίῃ. Βυΐ 1818 
ἄοεβ ποῖ ργενεηΐ υ8 ἔγοτῃ βηάϊηρ ἴῃ ἘΠ ἐπὶ, 
Ῥτιπιασῖϊν, δη ἱπεϊπχδείοη οὗ τῆς δεῖ ρ]688- 
685 οὗ ἄρε, δηὰ [18 ραββίνβηβββ ἱἰπ ἴπΠ6 
διδπάβ οἵ οἴπεσβ, ἰῃ οοπέγαβι ἴο τῆς 861- 
τερυϊδιίηρ δοιίνγ δπά Ἴοηδάεπος οὗ 
γουῃ. Τα ἰδηρυάαρα ἰ8 ἀϊςδῖοά ὃὈγ ἴα 
οοπίταβίεα οἴδυβα, ἀπά ἴο ἢπά ἴπ δδοΒ 
Ῥαγιίου!ατ ἃ ἀδιδι] οἵ ογυςϊχίοη, ἰβ ἴο 
ἔοτοε ἃ τηεαπίηρ ἱπίο ἐπε ννοσάβ. ἐκτενεῖς 
τὰς χεῖρας σον ἰ5 ποῖ τἢε Βιγεϊοπίηρ οὐξ 
οὔ τε μαηάβ ου ἴδε Ἵγοββ, θυΐ ἴῃς Ὠε]ρ- 
1688 {ππιὶπρ' Ρ οὗ ἴῃε οἱὰ πηγδη᾽ 8 βδῃάβ ἴο 
1εὲ ἀποῖδες ρίσά πἰπι. δοξάσει τὸν θεόν. 
“ Μαρηίβουβ πηδγίγτιὶ εἰς] 8." Οτοῖαβ. 
“Ὀϊς ςοηνεηξίοπεῖα ϑργαοῆς ἄεσ Μᾶσ- 
ἐγγεσκίγοῃς Κιϊηρὲ δὴ ἰπ δοξ. τὸν θεόν: 
ΜΕῚ ἀεγ Ζευροηίοά Ζι Ἑἤγεπ Οοιῖεβ 
ασ τῖθη υνϊγά," Ἡοὶ ζΖαπη. ΤΠ Ἔχργαβ- 
βίο 888 ἰΐ8 σοοῖ ἴῃ χίϊ. 23, 28. καὶ τοῦτο 
φνυ μοι. [Ιἴ ἰ8 νεῖν ἰετηριίϊηρ ἴο τοΐεσ 
1818 ἴο χίἱϊ. 36, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον, 
δηὰ ρῥγοῦδοϊυ ἔπεσε ἰ8 ἃ ἰδίεπε σεΐδσθεηςβ 
ἴο 1818, Ὀυξ 'ἰπ τἴὴ6 ἤγβὲ ἱπβίδηςα ἰξ ἰβ ἃ 
ΒΙΓΏΠΏΟΩΒ ἴο Ῥείεσ ἴο δΔοσοπΊρδηυν 6808 
88 Ηε τεϊίγεβ ἴτοπὶ ἴῃς γεβὲ, ΤὨ 8 [5 οἱδᾶσ 
ἔτοῦι ψνΒδὶ (Ο]]οννΒ.---  εσ. 206. Ἐπιστρα- 
φεὶς . .. σε. Ρεῖες δά αἰγεδάν ἐο!]ονγεά 
7εβι8 ϑοίὴβ ἀϊβίδποβ, δυξ πεαγίηρ βίερβ 
Ῥεπίπὰ ᾿ίηλ δε ἴυτῃβ δῃά βεὲβ Ϊοῇῃ 
ο]ονίη. ὙΤΒα εἰαρογαῖς ἀεβοσίριίοη οὗ 
]ομη ἴῃ τδῖβ νεσβα 18, βεσῆδρβ δἰπιοβὲ 
ἀποοηδοϊουπὶν, ἱπισοάυςεά το ᾿υδε ἣν Β΄8 
Το] οννηρ σνδους ἱπνιτατίοη. Οη δας 
Ψοσζὰ ἀνέπεσεν, 58εε Οτίρεη, ἐπ ὕοαπ., 1ἰ. 
ΙΟῚ (Βτοοῖκο᾽  εἀϊεϊοΠ).---νεσ. δὶ. Ῥεῖεσ, 
Βονίδνεσ, βδεῖβ δ ὄχρδηδίίοη, Κύριε 



872 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗῊΝ ΧΧΙ. 23--ς, 

ΠΡαδ. μι, τς, 23. εἰ Ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ᾽ ἀδελφοὺς, ““Ὅτι ὁ μαθητὴς 
46. ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει "᾿" καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι οὐκ 

ἡ Ἠετζε οἱ 
ἰδ Οοσρρ., ἀποθνήσκει ἀλλ᾽, ““᾿Εὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός 
Ἐρ.αεοὐ σε; ὩΣ] 

πσσ. 
Σ: Ὅν χὶν. , 
3:. 

24. ΟΥ̓ΤΟΣ ἔστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας 
Ἀτα ταῦτα " καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25. ἔστι 

Ἐρωδ δὲ καὶ "ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται 
 ἰΐ, 6. δα. χα, καθ᾽ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον " χωρῆσαι τὰ γραφόμενα 

ὄμωφα. ν.. βιβλία. ᾿Αμήν.ἱ 

1 Τίς. οαὐδῖδ τμῖδ νογϑὸ ἩῈὮ δ4. Ἐοι οσα οἵ ΑΟὮ α ἰδ τοδᾶ ἰῃ ΒΟ Χ. Βοος 

χωρησαι οἵ ΑΟἾὮ χωρησειν ἕἰε ἰουπὰ ἰη ἢ ΒΟ". Αμην ἰ5 οπχξοὰ πῃ ΦΑΒΟΏΌ σ, 33. 

.“..5{| "Ιροεά, δηά (818 τη, ννδδι οὗ 
διίη ὃ "--νες. 22. Τὸ ψὩίςἢ [εεὺ8 τερ]ϊες 
ἰδ ἃ ἐμδάς οὗ τεῦδυκε, Ἐὰν... μοι. 
Ῥεῖες, ἰῃ ϑεεκίηρ ἔνε 0 κπονν ἴπε διζυτε 
οὗ ἀποίδει: ἀϊβοίρὶς, γγδϑ εἰερρίπῃ Ὀεγοπά 
δἰδ ῥεονίηςε, τί πρός σε; σὺ ἀκολούθει 
μοι. Υὔους Ὀυδίπεδβδ ἰδ ἴο ἔοϊϊονν πης, 
Ὡοῖ ἴο ἱπιεσιιεάϊε τε οἴπετ. ΟΛΙΑ 
Κοεπιρίδ᾽ ἀεδβοσίριίοη οὗ ἰἴε πδὴ ψῆο 
“ἡερίεςῖδ δ΄Ί6 ἀυΐγ, πιυδίπρ οη 11 τπδὲ 
οἵδες τε ἅσὲ θουπὰ (ο ἀο᾽".. 24 Ϊνεϊ!. 
Ολνϊφεϊ, τ. 3. Ονετ-Δηχίεῖν δδουΐ ἃην 
Ρασὶ οὗ ΟἸγίδι᾽ 5 ΟΠυγοῦ [5 τὸ ἑογγεῖ (μδὲ 
ἔδετε ἰβ ἃ οἰίεξ ϑβερμεσά ννῆο δζγϑηρεβ 
ἄοτ α]}. ΤῊΪδ μαζὶ οἵ ἴῆε οοηνετγβδίίοη 
ταϊρῆς ποῖ δᾶνε Ὀεεη τεοογάςεά, Ὀυϊ ἔος ἃ 
ταϊβυπἀοτειδπάϊηρ ν᾽ οἢ ἀσοϑα ουἱ οἵ ἱξ, 
--νει. 2. Ἐ “νον “ἰ σε; 
ὩΤΒΕσε ψεηὶ ἰοσῖ (ἢϊδ βαγίηρ Ἀπιοη, 
ἔδε Ὀτεϊδεεη, ἴμδὲ τπδὲ ἀϊβοῖρ]ς δδουϊ 
ποὶ ἀϊε". [ομη Ηἰπιϑεῖξ, βονενεσ, δδ8 
ὯΟ δύς δ Ὀεϊεῖ, Ὀεοδυϑα δε ταπλεπΊθετ5 
αἰτῃ ἐχαςῖπεββ ἔπε Πγροιπειῖςαὶ ἔοστη οὗ 
ἴδε [μοτά 5 ψογάβ, ᾿ξὰν αὐτὸν θέλω μένειν 
“... Ἀποῖδες ἰπβίδηος οὗ ἴδε ῥτγεοϊβίοῃ 
Ὑἰῖδ δὶ ἢ ]οὔπ τες δι]εὰ δβοπιε, δἱ Ἰεδεῖ, 
οἵ ἰδε νοζγάβ οἵ [εβϑιδ. 

ἴῃ νεσ. 24, τὴς ντϊζες οὗἩ πε ροβρεὶ ἰ8 
ἐδεπεϊβοά τ» 186 ἀϊδοίρ!ο ψβοσλ εδὰδ ὅν, 

Ἰονεᾶ, δηά ἃ οεπίβοδίε οἵ δία ἐγσαϊδ ἰδ 
οὐδε ὙΗΣ ψΠοὶς νεῖβε μα ἃ βίσοη 
τεβεσηίδηςς ἴο χίχ. 35, δῃὰ ᾿ξ βεαπηβ ἰτ- 
Ῥοβδί δε ἰο δῶν τἱῖδ οετίδιπΥ ᾿Πεῖδμες 
δεν ννεῖε οὐ ψεῖα ποὶ ψυτϊεη ΌῪ ἴδ 
ενδηρε δι Ὠἰπιοε!. Τῆε ο τοῖα 
δεεπὶ ἴο ἱπιρὶν ἴῆδι δενεσαὶ υπἰτεὰ ἰῃ τὶ 
ςετιϊῆοαῖε. Βυὲ ψῆο ἱπ Ϊοδη᾽ 5 οἷά 
ψετε ἴδετε, ψὯοῸ οουἱά 8ὸ οεγι ν 
το οὔ δε ροερεὶ } ΤΕΥ οςουϊά πᾶνε πο 
Ῥεσβοῃδὶ, ἀΐϊγεςὶ κπουϊεᾶρε οὗἩ τΒς ἐλεῖς ; 
δηὰ οουἹά πηοιεῖνγ δϑῆᾶγπι τς διαδίταδί 
ἀπ Π δ υπεβα οὐ ]οδη. Οὐ. ἴοο ἴδε οἶμαι 
οὗ νες. 25 ψἤετε ἃ γεΐϊυσῃ ἴο δε δἰηρυϊας 
ἰδ τηδᾶε ; Ὀυϊ {818 πηδᾶν Ὅς Ὀεοδῦδε ἴῃ τῆς 
ἕοστηεσς οἴδυϑε ἴδε Ὑσιίες βρεᾶκα ἰῃ δες 
ΠαᾶπΊ6 ΟὗὨ φβενεζαὶ οἴπεσβ, ψ 8116 πὶ τδς 
Ἰλίεες με δρεᾶκβ 'ῃ δί8 οὐνῆὶ πᾶτε. ἵἯΝΈΟ 
1δεβε οἴδεσβ ψεζε, ἀϊβοὶ Ἰρίεα, Ἐρδεβίαπ 
Ῥιεβυγίετσβ, (στἰεπάβ, Αροβιεΐες, ἰξ ἰς ναϊῃ ἴὸ 
οδ ϑοέοτο: βἶπεῃ: ταῦτα τείες ἴο 

6 ἡ ἜοΪς φορεῖ, ἱποϊυάΐηρ σΠδΡ. χχὶ. Β6- 
ε'άεβ τῆς ἐδίηρα πασταιεᾷ ἔστι δὲ... 
'᾿Αμήν. ΤΒςε νεσβε τε- θέσις ἴδε εἰδίῖε- 
τλεηὶ οὗ χχ. 30, δἀάδϊηρ ἃ Βγροσδοϊολὶ 
εβιεϊπηαῖς οὗὁἨὁ δε δρᾶοε γεαυϊγτεὰ τὸ τε- 
οουπὲ 411 ἐδδὲ 1εδὺς ἀϊά, [ἢ εἽδςῖβ ἀεῖδὶ 
ψεσο βϑερδγδίεῖυ τοἱὰ, δὰν γράφηται καθ᾽ 
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Ὀἱο ΠΖϑα ΒΚ Μίογοϑο ΙΗ. 



ΤΗῈ ΕΧΡΟΒΙΤΟΚ 5 
ΘΕΕΕΚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

ἘΘΙΤΕῈΏ ΒΥ ΤῊΕΞ ΒΕΥ. 

Υ. ΕΟΒΕΕΒΎΘΟΝ ΝΙΓΟΙΙ, ΜΑΑ., 141,0. 
ἘΌΙΤΟΙΚ ΟΕ “ΤΗΕ ἘΧΡΟΒΙΤΟΙΚ," “ΤΗΕ ἘΧΡΟΒΙΤΟΚ᾽ Β ΒΙΒΙῈ," ΕΤῸ. 

ΝΟΙΜΕ ἢ. 

ΝΕΝΝ ΥΟΚΚ 

ΘσΕΟΚΟΒ Η. ΌΟΚΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥ 



ὈΙαΙΖθαὶ δ. ΜΙογο σοι 



ΤΗΕ ΑΟΤΒ 

ΟΕ ΤῊ 

ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ. 

᾿ 

ῖ 

ὈΪσί Ζοαὶ θγ ΜΙογΟϑΟΥ ΦΘὺ 



Ὀϊσ᾿ σοῦ ὃν ΜΜΙογοϑο οὐ δ᾽ 



ΙΪΝΤΕΟΒΠΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕΒ ΑΥΤΗΟΚΝ ΟΕ ΤΗΕ Βοοκ. νδοενεν ψγοΐς {πε Αςίβ. ψτοΐς 
αἶδο (ῃ6 Οοβρεὶ ψῃϊοῃ Ῥεαῦβ ἔπε ἢδηὶα οὗ 8{. ἴμικὲ. χε Βπά 
ψυγίίετβ ἴα γεπιονεά ἰπ βίαπαάροϊπε ἔγοηπι ες οἰπεῦ, ἐ.5., Η, 
Ηοϊἐζπιαηῃ, Εἰηἰεϊέμηρ 3, ρ. 891, αηὰ Ζδοκίεν, Οσγεϊζειναϊογ ϑέμαάϊοι, 

Ρ. 128, αρτεείηνσ ἰπ τΠἰ5 σοηνϊσείοη, ἀηα ἀρρεαϊΐησ ἰο ἴῃς βᾶπηε ψόγᾷ, 
Ετίεάγι ἢ 5 ας Πμξας Ευαηρείίμηι μηπά ἀϊς Αῤος ει ρεϑοϊίομέε, εγκε 
ἀεοοεϊδοη Κγεγία556γς5 (1890 ; 5εῈὲ σοηπηπιεηΐαῦυ), ἰπ βαρροτέ οὗ ἰξ. [Ιῃ 
τεσθηξ γεαῦβ τῆς ρἰϊοϊοσίδε Οαγοῖε βεθπ1β ἴ0 δε δἰπιοβέ ἐπε οἱ 

σοηνεγὲ ἴο ἐδα ορροβίζε νίενν ψῇῃο, ἢ ϑογοῦ, γεραγάβ ἔπ δυΐπογ 

οἵ Δοίβ 88 (δε γενίβεν οἵ {Π6 δεύτερος λόγος οὗ [,ωἰ ; ας Π[5 εἴογἕβ ἴῃ 
Ῥγοπη σας Ὧ15 νίετννβ σαπποΐῖ Ρε βδίά ἴο πανα πιεξ νυ τ Δν ϑάσσςβ8 

(ϑεε Ζδοκίον, μ. 5.; ΤΗηδοϊορίδομε Κμπάδοπαμ, ρρ. 50, 129: 1899; ἀπά 
ννεπάε, «4ῤοσίοὶ σοδολοϊιίε, Ὁ. 4, 1899). 

Ἐτγίεαγίο μ᾽ 5 ραπιρῃϊεξ, νι μίσῃ σοπέαίηβ ἃ ἀβεξαϊ βαπιπιαγν οὗ ἐπε 

ψ Ποῖα ενϊάεπος οἡ ἐπε βαρ᾽εςί, πτασῇ οὗἨ ψῃῖοῃ παά Ὀεθη ργανίουϑὶν 
οοἸ]οοίεά ὃν ΖεΙΙεῦ ἀπά [με Κεραβοῖ (ΑἸ Πουρῇ {πεῖν γεδάϊησϑ, 1ὸ ἐμοβα 
ἴοο οὗ Ἐγίεάγίςῃ, βοηπιθίίτηεβ γεααίγε σαγαῖα! ἐεβεί σ), σίνεβ ἰηβίδησεβ 

οὗ Ἰαῆσυδσεα, βίγῖε, ἀπά ἐγεαϊπιεηξ οὗ ναγίοιιβ βα)εσέβ νυν ἱσῇ ρίασς ἐμα 

ἰδεπείεν οὗ δυαξμογβῃὶρ Ῥεγοηά γεαβοπαῦῖς ἀοαρέ (5ες ἰηϑέδησεβ ποίεά 
ἰῃ σοτηπτεηίατν). ΑΈ πα βδηῖα {ἰπια ἰξ ψουἹά Ὅς πλίδεδάϊπρσ ἕο 58 ν 
δας γεσεπέ οὐὔϊεῖοβ πᾶνε θεεη απηγίηἀξα!] οὗ ἐπε Ἰἰηρσυϊδεῖς αἰ )όγόηοας 
ΜΠΙσἢ ἐπα ἔνγο ὈΟΟΐΙ5 ᾿ργεβεηΐ, δἐποιι σῇ ἃ σαπάϊά ἐχαπιϊπδίίοη 5βῆοννβ 
τπδΐ ἐπεβε ἀἰβεγεησαβ ἀγα σοπιραγαίίνεϊν βἰίσπε (οὐ. Η αν κίπ5, ΗΠ ογα 

δγηοῤίέίϊοα, ». 140; Ζαδη, Εὐηἰοιέμηρ, ἰι., ». 881, 1899). [Ιη δα] εν 

ἅἄδνβ Ζεῖϊενῦ παά ποῖ ἰοβὲ βίσῃέ οἵ ἔβοβε ρεσυ!]αγίεῖαεβ τ ἢ ἀγα 

εηίίγεῖν ᾿ἰησα!βεῖς, αηά Πα πηαϊπίαίηβ ἐπαξ {μεν ἀγὲ ποῖ οὗ ἃ πδζαγε 

ἴο ρύονε δηγίῃίηρσ ἀραϊηβε ἔπε βαπΊε ογὶσίη οὗ ἔπε ἔνο υγίείη σβ, “4 οἷς, 
νοΐ. 11., ρ. 248, Ε.Τ. 

1 ΑἸηοηρβὲ σεσθηΐ Ὑυτίίεσβ, Β͵855, ἴῃ 18 ᾿πάρχ ἰϊ., Αοέα ΑῤοΞίοϊογιηι, τααυῦῖ5 

ΒΕ -81:Χ ννοτάβ 858 ββου]αγ ἴο 851. κε Β αοβρεὶ δἀπά ἐπε Αοίβ; οὐ αἷβο {πε 115ὲ 
ἴῃ ΕΠ πητ οι 5 δέ. Πμᾶδ, 111., 1π|, ὍῊΣ ἰπϑίδηςεβ οἵ ννοσάβ δηὰ ρῆτγαβεβ ομαγαοίεγίβεϊς 
οὗ 8.. Γλικο᾽ 5 αοβρεὶ ἰπ δὲν 1. Η αν κίηβ᾽ ον ϑγποῤέϊεα, τ800, ῬΡ. 209-41, ν}11} ἐπδθ]α 

ΔῸΥ Οπα ἴο 8εβ δἴ ἃ ρίδηοε ὃν {πε γεΐεγβηςεβ πον ἔα βιιοἢ ννοτὰβ απ ρῆγαβεβ ἃγα 
αἶβο σῃαγδοιογίβεϊς οὗ, οὐ βεοι δῦ ἴο, Αοίβ' δε δἷβο ἱπ σοπηπηεπίδγυ. 
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ννῇο ἰβ με δαῦὶν Ομγίβείδη υυυϊξεν ἐπὰ5 4016 ἴο σίνε ιι8 ηοξ οηἷΐν 

βιοῦ δῇ δοσοασπέ οὗ ἐπα [,ξ6 οὗ οὐαν ]οτά ἐπαξ Πδηδη σοι ἀεβογίρα 

ἰξ 5 {π6 πιοβὲ βεδαία! Ῥοοῖς ἰὰ ἐπε ψογίά (7.65 Ευαηρίϊες, ρ. 288), 
Ῥαξ αἰβδο δὴ δοσουπέ οἵ (δε ογίρίπες οὗ ἐμε ΟΠ βείδη Οπαγοι ψῃϊσῃ 

Δα Πομον τεραγάβ 85 ἂη ἰάθαϊ Οπαγοῦ Πἰβίονυν, Εἰηἰοίέμηρ, Ρ. 270, 

δηά οἵ ψῃϊοῃ ΒΙ48585 σουἹᾷ τγίίε “παης ΠΙΡε!!ὲπὶ πο τηοάο ἱπίεγ 

οὔῖηθβ Νονὶ Τ᾿. ορεπ|ὰ σοπηροβιείοης αξΐ, 56 εἰίαηι Θδη] γί τηοη- 

βίγαγε, αὔδα Ογεοο Βοιηδηονα βουρέογε γΓεῦαπΊὶ πο ἱπάϊσῃα 58|Ὁ Ὁ 

Οπε τμίηρ 5ε6η15 σογίαίη, ἐμαί [μ6 τυείζεγ, οενεν ἢῈ ψγ85, γεργεβεπίβ 

ΒΙΠΊ561} ἰπ ἔοαν' ραββαρεβ, χνὶ. 10-17, χχ, 565-15, χχί. 1-18, χχνιΐ, 1- χχν!. 
16 ἱποϊαβίνε, οί. αἴβο Αςῖβ σχί. 28, σοάεχ Ὁ (οῇ νυν! οἢ βεὲ Ῥεΐονν, απά ἐπ 

ἰοοοὺ, ἃ8 ἃ σοτηρβηίοῃ οὗ 81. Ρααὶ!. [1 ψε Ἐχαπηπα ἔπε ργαβεοϊοσυ 
οὗ {πεβε βεοξίοῃβ (ηἰπείγ-βενεη νοῦβεβ ἰῃ 811), τε ἢπά ἐπαὲ 1ξ 15. 1 
ΠΊΔΩΥ ταβρθοῖβ σουηπίοῃ ἴο ἐμαὶ Ετηρίογεά ἰπ {πε γοβϑὲ οἵ {πε Ῥοοϊζ 

(ΚΙοβέεγπιαθη, Μέμαϊοϊα Γμοαηα, ρ. 46 ΕΞ; Νόβρεη, “ῤοΞείεϊρε- 
δομιοϊιε, ΡΡ. 15, 16; Βίαβ5, Αεία Αῤοσίοϊογιμη, ρ. 10; Νορεῖ, Ζεῦ 

Οπαγακίεγίεεϊξ ἀες Τὰς παοῖ ϑῤγαοῖς τὰ δε, ρ. 41; Ηανκίηβ, 

μ. 5. Ῥ. 149; ϑρίξια, 4 ῥοσέεϊρεξομίομέε, ρρ. 285, 257).1 
ΤΠμοβα ΨΏο ἄδην ἐμιΐβ ἰΔεηείεν οὗ δα μοσβῃρ ἀγε ποξ οὐΐν οὐ σεά 

ἴο ἕδος ἐπε ἀϊξῆσαϊεν οὗ δοσοιπείησ ἔον ἘΠὶβ βἰ πη] γεν οὗ βέγίε δπά 
ἰδῆσυασε, Ῥαΐ 4͵5ο ἴο δοζουαπέ ἴογ ἔῃε ἱπέγοάδασίίοη οὗ τὰς “γε 

βασίίοῃβ δ 411. [{ τῆς ψυίζεν οὗ τῆς γεβϑὲ οὗ ἔπε Ῥοοῖκ δά υυβῃβά ἴο 
Ραΐηι ΠἰπΊβο! ΟἿ δὲ ἃ ἰδίεν ρεγίοά 88 ἃ σοπηραπίοη οὗ ϑ5:. Ρααΐ, ἢς 
ψου]ά βοαγοοῖν πᾶνε βουρῃξ ἴο Δοσογλρ  Ιβἢ ἘΠ18 οα ἔπε βέγεησίῃ οὗ ἔμα 

ἰηβογίίοη οὗ ἔμπεδα βεοίίοῃβ δἷοπε, 8ἃ5 ἔμεν βίδῃ, [ἔ πᾶν Ῥὲ ἔαί εἶν 
αγροά πδξ δε ψου]Ἱά αἱ ἰεαβδὲ ἢανε δάορίεά οπς οὗ δε υἀπηχίδέαϊκαδία 

1 5. 1. Ηδννκίπβ ποῖ οἷν ρίνεβ 18, Ρ. 1:51, βενεπίεευῃ ψογάβ δηᾶ ρῆγαβθθβ 

[ουπά ον πὶ ἐπε “ὙΝε᾽ ββϑοιϊίοηβ δηὰ ἴῃ ἐς γοβϑὲ οὗ Αοίβ; ὑψεπίγ-βϑανθη ννογᾶβ 
Δῃά ρῆτσαβθεβ ἰουπά ἴῃ ἐς “ὙΥ̓́ς" βεοιίοηβ δηὰ [ὺκε, Ὦ οὐ νϊέμους (Πς σταβὲ 
οὗ Αοίβ αἷβο; πἰγίγτβενθῃ ννοτάβ δηᾶ ρῆγαβεβ ἐουπᾶ ἴπ ἔδε “ὙΥ̓ε᾽" βεοίίοῃβ, δηΐά 

αἶβο υϑεᾶ ργεάοπι παητν, πο Ρ ποῖ δχοϊβίνοῖν, ἴῃ [6 σοϑὲ οὗ Αςΐβ οὔ {λ|κὸ οσ 
εἰἴπες οὗ ποτὰ; δὲ Ὧ6 τοπιατκβ ἐπδι ουὲ οὗἩ {π6 εἰρμέγ-ϑῖὶχ Μαδιμδβδη νγοτάβ δπᾶ 
ῬὮχΣαΒβαβ, ἔθη, ογ σϑίποσ 1655 [Π8η σμό δίρ λέ οσσὰγ ἴῃ ἐπε “Ὑ͵ε " βεσείοῃϑ ; οὔκ οὗ π6 

τηϊτίγ-εβενθη Μαδίοδῃ νοσάβ δπᾶ ρῆγαβθβ, βίχ, οὔ δδουξ οπὲε οἰχέῃ; ουὐἱ οὗ ἔπε 140 

Τυσδη ψογάβ δᾶ ρἤγαβοβ, [655 ἤδη οπὲ ἐῤίγα, Ῥ. 14, Ε΄. : “15 1Ὲ ποῖ υἱίεσίν ἱπιροβ- 
5:016,᾽ Πα δϑῖκβ, ἢ. 150, “"τπδὲ ἔπε ἰδήριααρε οὗ ἐμε οσγ ρΊπΑ] νυτίξεσ οὔ ἐῆ8 “ ε᾿ βεοιίοπβ 

Βμουϊά ἴᾶνε οπμδηςθά [0 ἢᾶνὲδ 50 νεῖν τη ΔΏΥ τῆοτα σοσγαβροηἄάθησαβ ἢ {Π6 ἰδηρταρα 

οὔ ἐπα βυδβααυδηξ σοπιρη]οσ τμδπ ΨΠῈ πὲ οὗ Μαδιπον οσ Ματκ δ᾽" ΤῊΣ ἐχργαββίομβ 

Ρεου] Αγ το τΠε “ὙΥ Σ᾽ βϑοιίοηβ ἅτε ἴογ [ῃς πιοβϑὲ ρατὶ ἔδίγὶυ δοσουπίβαά ἔοσ Ὀγ δε 
Βι δ] εοι- πιδίζεσ, Ρ. 153, Ζ.ρ΄.ν εὐθυδρομέω, κατάγεσθαι, παραλέγομαι, πλόος, ὑποπλέω. 
Ῥατὶ 11]., Ὁ, ϑεοείοη ἵν.» οὐ τῆς βᾶτηβ ὉΟΟΚ μου] αἷβο θὲ οοηβυϊεεά ννῆεγε ἕῆς ἰάθπεεν 

οὗ τε τοῖγὰ ϑγηορίῖδί ἢ ἃ ἔτ επά ἀπά οοπιραπίοῃ οὗ 5:. Ῥδὰϊ 15 ζυσίμος σοπῆττηοά, 

ὉΥ ἴῃς 5 πα] γι εῖοβ θείννεεη ἢΐ5 αοβρεὶ δπὰ 85:1, Ῥδυ18 ἘΡί5Ε1ε8, 
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πιείποάβ οὐ ψμσῃ ἃ ΤὨιονάϊάεβ, ἃ Ῥοίνίαβ, ἃ δοβερῆιβ ναι θά 

ἐπαπηβεῖνεβ ἴο τηαῖα {παὶγ ρεγβοηδὶ γεϊδείοη ἕο με ἔαοίβ παγγαῖεά 
Κποννη ἴο ἐμεὶν γεδάθγβ (Ζαμη, Εὐηϊοϊέμηρ, ἰ,, ρρ. 887, 426, 435). 

ΤῊ απκηοόνη δαΐπονῦ οἵ Αςέβ, πηογεοόνεῦ, ποανεῦ μα τῦ88, ψα5 ἃ 

πιδῃ οὗ βιιοῖ {ΠΕ ΓΑΓΥ 8.0} παΐ ἢς νγὰβ αδῖε ἴο αββίγηϊ δὲς ἐμ ἦε " 
βεσίίοηβ ἰο ἐπε γαϑβὲ οἱ πἰβ. Ῥοοίζ, απά ο ἱπέγοάιισε σγοββ γταἔεγεποςβ 

ἔγοπι ἐπ πὶ ἰο οἴμον Ῥαγίβ οὗ πῖ8 ψοσγΚ, 6.ρ.., χχί. 8 δηά νὶ. δ᾽; δπά γεί, 

ΙΓ 411 ἘΠ|5, μα ἰβ. 8ο ἀςβοίεης ἴῃ ᾿ἰέεγαγν ἐαβϑές 845 ἴο αἰΐονν ἐπε γβί 

Ρεύβοῃ ρίαγαί πῃ ἐπε “ΟΥ̓ ε ’᾿ βεσίίοπϑβ ἴο γεπιδίη, ἃ ᾽απάθν ἀνοϊάδθ!ε ὉΥ 
ἃ βδέγοκε οὗ Πἰβ ρεη. Ἶ 

Τῆς Οεγηλδη ρῃ!Π]οϊορσίβι, νοσεῖ, σμο σαηποῖ θὲ δοσυβεά οὗ βρεαϊκίπρ 

ψἱΕἢ ἃ ἐπεοϊοσίοσαὶ δἷδβ, βίαδξεβ ἔπε σοπιπιοη- 5 86 νίενν οὗ τῆς πγαξέοῦ 

ἴῃ ροϊηεξίης οαὐ [Πα θη δὴ δυΐῃοῦ οὗ βασῇ ᾿ἰξεγαῦν 511} 85. Ἐῃα 

δαΐδοῦ οὗ Δοίβ ἀπάοαδίξαϊν ροββεββεά ρββ8685 υυνἱποαὲ ἃ Ὀγεαῖς ἔγοτα 

{πὸ τιῖγά το ἐπε ἢγβὲ ρεύβοη ἰῇ ἢΐβ παγγαιίνε, Ἔνεῦν ἀπργεϊυάίςεά 
γεδάεν ψ1]1 ἐχρίαίῃ ἰὲ οὐ “ἐπε σγουπά {παὲξ ἐπε δυΐπονγ ἐ5. τυϊβηθά 

πιοάεϑβεϊν ἰο ἱπείπιαξα ἢἰβ οσσῃ ρεγβοηδὶ ργεβεησε ἀαγίπρ σοεγίαίη Ἔνεηΐβ, 
ΤῊΪβ ἰ5 τῆς οἣς παΐαγαὶ! εχρίαπδίίοη, απά ἴο ἐπὶ νορσεὶ ἀεξογηγίπθβ το 

δάπογα, ἀΠΕ}]} ἰΕ ἰβ βΒῆοσψῃ το ΡῈ απίεηδθϊα ; απα Πα ᾿βὲϊν ρουτζβ γἰάϊσαϊα 

ἀροη τῆς ποξίοη {πδὲ ἐμα δαῖμον οὗ Ασΐβ νγουἹά ἤανε ἱπίεγνονεη ἱπίο 

ἃ Μ ΟΡ γὶτίεη ἰῃ βασῇ ἃ ἀε!ἰσαξα αηά βηϊβῃςφά βέγίε ἐῃε ἐγανε  -ἀἰαγν 
οὗ β8οπιε οἵμεγ ρεγβοη ψίςπουΐ αἰξεγίησ Ἐπ ργοπουηβ ((παγαξίεγίϑέϊᾷ 
ἄθ5 1, μας παρ, ϑρῤγαοῖς μηπά δε, ρρ. 12, 18). 

1 νὰ ἂῦὲ δϑκοά ἴο Ρεϊΐενε {πδὲ Ἐπ|8 θγβὲ ρεγβοῦ ρίαγαὶ τγαβ ἱπέγο- 
ἀυσεά ἔγοπι {ἰπια ἴο {ἰπιε τηεγεῖὶν ἴογ {πὸ ρύγροβε οὗ σίνίησ δὴ αἱγ οὗ 

νεγιβί Πὰς ἐο ἐῃς παγγαίίνε (οτ' ἰῃ ἰπηϊξδειοη οἵ σεγξαϊῃ ραββαρεβ 

ἰῃ ΕΖγαᾷ δπά Νεμεηλίδῃ, ον ΤΟΙ), τῆν βμου!α τα οί Βηά ἰξ ἴῃ δα 

δαοσοαηέ, 6.5., οὗ 51. Ῥεΐεγ᾽β ὄβοᾶρε ἔγοπΊ ργίβοῃ, σῇδρ. χἰΐ., πεσε 

ννεηάξ πιαϊηξαίηβ {π8Ὲ ἐπα δαΐποῦ ργοραῦίν πδὰ ροββεβϑίοη οὗ ἃ 

ἠδγγαΐίνε [{]] οὗ ἀείαδ!!β, ἀογίνεά ργορδοῖν ἔγοτι Φόομη Ματς Βἰπγ56 1} ὃ 

Ὑπεγα σα θὲ πὸ ἀοαῦὲ ἐπαΐ ἔπα “ΚΝ ε " βεοίίοηβ ἂγε ἰηϊγοάμοςεά ἴοὸγ 
τῆς ἀεβηϊίε ράγροβα οὗ πιαυκίηρσ τς για 5 ργθβεηος νυ 58. Ῥδα; 

ψῈ σαπηοί, ἐ.»., σοηοαάς {παξ [Πότε ἰ8 ἀην οἴποῦ γεάβοη ἴον {π6 οἰγοαπι- 

βίαπος ἐπδὲ ἐπε “ὟΝ ε " βεςξίοη οὗ σῇδρ. χνί. Ὀγραῖκβ οἱἕ δὲ ῬΒΠρρὶ, 
δηὰ ἐπαΐ ἑῆς ἴο!]οννίηρ ἦε " βεοζίοῃ, σβαρ. Χχ., σοπιπιεησαβ ασαίῃ 

αἱ ΒΠΠΙρρὶ. Βαξ 1 τῃϊ5 ἰ8 80, πονν αραίῃ σου! ἃ ἰαΐεγ αηκηοόνῃ 
ψγτεῦ πᾶνε σαίηεά ροββεββίοῃ οἵ ἃ ἀοσυτηεηΐ οὗ βσῃ Πίσῃ νας ἃ8 

ἐπδὲ σοπιρτβίηρ οΓ ἐπιροάγίηρ ἔπεβα “ ε " βεςιίοῃβ ὃ Α ἀδγυ-)ουγηδὶ 

1 8εε δνγεῖββ, Εἰη εϊέμηρ᾽, Ὁ. 583, δηὰ Ονεγρεοκ (Π)ὲ Ννεέξβ, φῖἢ εὐἀϊείοη), Ρ. χ]ῖν.» 

πο Ῥοίῃ ροἰΐπε οὐκ {παὶ ἐπα σαβεβ ἃτε ποῖ ἀπαίορουβ, Δ Ποῦ, οα πὸ οἴπεν πδηά, 
ἩΠρεηξεϊὰ απὰ ννεπάς πᾶνε στεσεπεῖν ρῥγεββεὰ ἔμεπὶ ἱπίο βεγνίςα. 
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Ιεἴξ θεμίηά Ὀγ δὴ ἱπείπιαξε οοπιραηίοη οὗ δ8.. Ῥαμΐ πχυδὲ μανε Ὅεεπ 
ργεβογνεά ἰοησ δηουρῇ ἴον ξμῖβ αηἰτηονγῃ τυγίεγ ἕο πᾶνε ἱποογρογαίςά 
ἰϊ, οὐ δὲ ἰεαβϑέ βοηλα οὗ ἰξ, ἰηξο ἢἰ8 οσσχὴ νοῦ, δηά ἰξ πχυδὲ ἔβεη δανα 

νΔηιβῃεά αἰτοσείδον οαξ οἴ βίρῃξ, αἰπουσῇ οης ψου]ά μανα βυρροβεά 
τὲ ἃ ἰγεαβαγε 80 νϑίαδθία σου πανα θδθη ρὑγεβεσνεά δπά συαγάεά 
ἰῃ βοπις ΟΠ γί βείδη αἰγοῖς τε ἐπα σγεδξαβὲ οαγα.Ϊ 

Βαΐ [ἢ νὰ ξαγέμεν αϑίκ σγῇο ἀπιοηρβὲ ἐπα σοπιραηίοηβ οὗ ϑὲ. δὰ] 
ΒΡΘΑΚΒ ἴο ἃ ἰπ {πε8ε “ΚΝ ε" βεοξίοηϑ, ἴῃς αϑβείπιοην οὗ οὐ εἰςβ οὗ ναγὶ- 
οὐδ βοῇοοίϑβ---οὗ ογίεἰοβ σσῇο ἄγαν ἃ ἀἰβείποϊίοη Ῥεένεοπ ἐπα δαΐμοτ- 
βῃϊρ οὗ ἐπε “ΚΝ ε" βεοξίοπβ απά ἔδε γεβὲ οὗ ἔπε Ῥοοῖζ---- ταν δ6 αυοίεά 

ἴῃ ἕανοιγ οὗ 51. ἔκ 45 ἐς δυΐμον οὗ ἐπα ἔογηχογ, 1 ποΐ, 45 να Ὀ6- 

Ἰτενα, οὗ ἐῃς ἰδϊξεγ αἰϑο. Τῆαβ Ηοϊΐζπιαηῃ, Εὐμἰοιέμηρ ̓, Ρρ. 394, 595, 

ἐχϑηλΐπαβ ἴῃς ααδδβίίοη, ἀπά ἀδοίά68 ἰπ ἕανοαγ οὗ 851. [μὰκὸ 45 ἀραίπβε 
{δε οἰαίτηβ οὗ Τιπχοίῃν, 51148, ογ ΤΙἕαβ (5δο Ονεγθθοκ (ε Νγείίε, 41 
εαϊ|.), Ρρ. 1., 11. ; Μίδηρο!ά, Εἰπίεϊέμηρ (ΒΊεοΙ), ρ. 445; ϑρίτέα, τι. 5., 
Ρ. 8512). Αεἰβ χχ. 5, 6 πηὰὺ 'Ῥε ἔδιγὶν αυοίεά 45 ἀεξοίβίινε ἀραίηβε 
Τἰπιοΐῃν, ἰο βὰν ποίμίπρ οἵ ἐμε ἱπιροββί 1 ν [Πδὲ {π6 δαΐποῦ οὗ Αοἕβ 

βΒῃοι!ά ἀββϑαάπια πε ομαγαςίογ οὗ ἃ ρεύβοη ἴῃ {π6 “γε ᾽" βεοίίοηβ, δαπά 

ὃν παιηΐηρ ἘΠ5 Βα ΠΊ6 ρεύϑοῃ δἰβενμαγε βῃου!α ἔπ 5 αἰ δε ηρσοβἢ αἰπὶ 

ἔγοτη Βίπηβϑε (Ονεύρεσκ). Ἐον 51125 ποίῃίησ σαπ Ῥὲ β8αἰά, απά ἐπε 
αάνοσδον οὗ δί5 οἷα πΊ8Β 15 ἴῃς πιοβέ σγουπαά 6885 οὗ αν οὗ ἐῃ6 τῆγεα. 

Ηδς ἀρρϑᾶγβ πούπεγε ἰπ ἐμα {πιγά πλἰβϑίοπαγυ ᾿ούγπαυ, δῇ αρβεπσα 

νΐσἢ νου]ά θὲ ἐδία!ν ἱποοπβίβεεπε ἢ Πἰβ ργαβεπος ἰη {π6 “γε " 
βεοξίοηδβ, αηά Πα ἰβ πονπογα ἡδπιρά ἰπ ἀπν οὗ {πε ἰεἰίεγβ οὗ ἐῃς Εἰγϑὲ 

Ππιρυβοηπιοηξ, θγεαβ {πΠῸὶ παγγαΐοῦ οἵ χχνϊ!. 1- χχν 1}, 16 ψουἱἹά 

Ὠδίαγα Πν ὍῈ ἐουπά ἀπηοηρβὲ {πῈ σοπιραπίοπβ οὗ πε Αροβίϊς ἀαγίπα 

τπδὲ ρεγῖοά (οὗ σοαγβε, [ἢ χί. 27, 28 ἰπ β-ἰεχί θὲ ίδϊκεη ἱπίο δοσοιηΐ, 

οίῃ Τίπιοίῆν δηά ὅ51115 ἂὔὲ {πεγεῦν ἐχοϊαάεά, Ζαπη, Εὐηἰοίδμηρ, 
1ἰ., ρ. 425). Τῇε βαπῖε οδἠεσξίοη. ταν ῬῈ πιδάς ἴο Τίξαϑ8, βίποα ἔπαγε 

8 πο πἰπε ἐπαὶ μὲ ψὰ8 ψίτῃ 51. Ρδμ] αἱ ἔπιε (ενεη [ἢ γα δ] ον ἐμδὲ 
Πα πιδὺ πᾶνε θεθ ἱποίμδά ἰῃ ἐπε ἡμεῖς αὲ Απίϊοςῇ, χί. 27, ἀπά ἐπδέ, 
5 Ὧδ ἰβ ποὶ τηδηίίοπεά δὲ 411] ἴῃ Δοΐβ, ἔπε αι Π σα 68. ψμῖσῃ ἀγα 

Ῥγαβεηΐεά ὃγζ {πε παηηεβ οἵ Τἰπιοίῃν δηὰ 5115 ἀο ῃοΐ οσσαγῦ ἱπ μἰ8 
σα86). Μίογεονογ, ἔπε ἔγανϑὶ- οαῦπον οὗ 5145 σου πᾶνε σοπιπιεποσά 
γαῖπο ψ ἢ χν. 1, 48 ΗἩοἰἐζπηαηη ἀγραβ; ΠΟΡ ἰβ ποῦ δὴν τἜαβοπ ἴο 

ϑύρροβε ἐμπδὲ 5:45 νγὰβ δὲ ῬΒΠρρὶ ἀαγίησ ἔμα εἶπα γτεααίγεά (ΗοἱΖ- 

1 ΤῊϊβ, πο ἀουδί, ργεβεπίβ 1655 αἰ συ] ἰο δἀναηοεά οτίτῖοβ ψνμο Ἐπ 1 ἀρρδγεηεῖγ 
δαβυ (ο ογϑᾶϊ ἐπαὶ ἰπε Ῥαβίογαί Ἐρίβείδβ σοπίαϊπ ἔγαρτηδθδπίβ οὗ σεπαῖπε Ἰειέεσθ οὗ δὲ, 
Ῥαβϑῖ, απᾶ τπαὶ {πεβα ἰθείετβ μανίηρ βυρρ εα τῇς ἔταρτηθηβ ἴο ἴπ6 Ῥαβίογαϊβ ψεσα 

Ἐπεπηβεΐῖνεβ πὸ Ιοηρεῦ σατϑά ἕοσς οσ τεραγάεᾶ (Μοαίβεσι, 4 ῤοςίοϊς Αρε, Ῥῃ. 407, 408, 

δηᾶ, οπ ἐπε οἴμοι μβαπά, Ὁσ. ϑαΐπιοῃ, 1πμέγοά., Ῥ. 408). 
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ΠΊΔΠΠ, “. 5.,) Ρ. 895). ϑ8ες ἔυγίῃεν Ζαθη, “. 5.) Ρρ. 851, 888, 425; 
{ισπείοοι, Β. Ὁ.2, 1., 82. 

Βαῖ 1 ἐπ δαΐπον οὗ ῆ68ε βεοίίοῃβ [8 ἴο μὲ Ἰουηά δηιοῶσϑθε ἐμὰ 
ἰηεἰπηιαΐῖα σοπηραηίοηβ οὗ δι. αι, δῃά δπιοησβί ποβε ῆο ψόγα ψἱ ἢ 
Πἰπὶ πῃ Βοπια, πὸ οὔς ἔμΠ18 τῆς οοηπάϊξίοηβ εϊίον παη δὲ. [{{{ὸ. 

Ενεη Ψ{Π|Π πον, ῇο ἀφδοϊϊηεβ ἴο ἀδοίάς ροδβιείνεῖν ψῃίοῃ οὗ {πε ἴοατ 

σοτηραπίοῃϑβ, 5:1145, Τιπιοΐῃν, Τίϊαδβ, [υὰἱο, νναὰθ ἐῃε δαΐῃον, σοηϑίάθγβ 

τῆδε ἰἔ 1 να5 81. [0κὸ| γα ἤανα ἴῃ τπδὶς ἕδος ἐπ Ὀεβὲ ἐχρίδπδέίοῃ 
τπδαΐ Πἰβ παπια γεπιαίηθα δἰίδοῃεά ο {πε ΤῊ Ραά Οοδβρεῖ ἀπά Αοἰϑβ δἰίϊκο, 
Εἰμϊοϊέμηρ, Ρ. 269ϑ. Τῆς τυϊίεῦ οὗ Αοίβ χχνίϊ. 1-χχν, 16. εν ἀεπεῖν 
δοςοπιρβηίεά 8:. Ῥαᾳαὶ ἰο ἤοπιε, απά ἐμαὶ 58. ἴὰκὸ γα τ ἐπα 
Δροβέϊς δὲ με ἐπι οὗ 8 ἢγβε σαρ(ϊνιν γα ἰΙεᾶσῃ οἡ ἔπε διαξμοῦιεν 
οὗ ὕνο Ερίϑείεαβ ψῃ θοῇ νοῦν ἔενν οὗ τῆς Ὀεβί ογιτἰοβ νου πον σᾶγα 
ἴο ἀΐδβριιε, (ΟἹ. ἵν. 14, ῬΒΠΘπι. νεν. 24. 

Βαξ τῃς ψεϊξον οὗ Δοΐβ μδ5 ποῖ ἴδε! {πε πεεά οἵ υδβίηῃσ ἴῃς Ερίβε1εβ 
οἵ ὅ8:. Ρϑαυΐ 45 βούγσεβ ἴου 5 ψόγκ, δἰ πουσῃ {πον ψεγα {πε πιοβί 
ψεῖσῃν ἀοσαπιεηξβ ἕο ἔπε Ὠἰβίογυ σῇ ἢς ργοΐθββαβ ἕο ἀθβογίρε, 

Τἤοια αὔὰ πυρογβ οὗ υαηἀεβίσηραά οσοἰποίάεησεβ θεΐμψεεη ἢ ᾿ἰεἐίεγβ 

δηὰ ἐπε Ὠἰβίογυ, δηά Ῥαϑίεν, ἰπ μἰ8 ἤογα Ῥαπίϊμα, Ὦὰ5 ἄοης ἰηναῖα- 

ΔΌΪα βεγνίσε ἰπ ἀγανίης αἰξεπείοη ἐο ἔπεπι. Βαξ 5:1 Ασὲβ ἰ5 ψγίξεεῃ 

ἱπάεροπάφηςν οὗ {πῈ Ερίβε!εβ, ἀπά ἰξ σδηποῖ ΡῈ βαϊά {παξ δὴν οπε 

Ιεϊέεγ ἰπ ραγείσαϊαν ἰβ ἐπιρίογεά ὃν με ψγίτεῦ. Υεῖ {ῃϊ]8 νου θὲ 

ἱποοποείναδίς 1 ἐπα ἔογππεν νοῦ 88 σοηηροβαά 100-120 Α.Ρ., εβρεοί- 

Αἰν ψΠδη ψψῈ γεπιθταροι ἔπε Κπονθάρσε οὗ ἔπε Ἐρίβε!εβ ἀϊβρίανεά 
ὉΥ {πὲ ψγίτεν οὗ ἔῃ Ἐρίβε!ε οἵ Βαγπδῦδβ, ὃν 81. ᾿ρηδίίαβ ον 81. Βοὶγ- 

οἂρρ (Ηύπδοῖ, Οἤγοη., 1., 249). Μογεονεγ {πε ψγίζεν, νποενεῦ πα 

ψγ8.8, γ8ἃ5 Ὀογοηά 4}1} ἀουδέ ἱπίθηβοϊν ἱπίεγεβίεά ἴῃ 81. δαὶ, δηά ἰξ 18 

βίγβησε {παὶ Π6 βῃοι!ά ποῖ μαννα τηϑδάβ ι186ὲ οἵ 5 ἰθίζεγβ, σῇθη γα 
ΓαπΊ ΠΡ ν {πε ἱπηργεββίοη γῇ οἢ ἘΠ6Ὺ πιδάθ ἄροη [Πο86 σοπέεπΠΊρΟΓΑΓΥ 

ὐἱ ἢ ἀπὸ σγεαὲ Αροϑέϊα, οὐ. 2 Οον. χ. 10, 2 Ῥεῖ. {1.15 (Ζαπη, π. 5., Ρ. 

412). 
Ψ ἘΠ 185 γεϊαιτίοαυ Ὀεΐννεθη Αςίβ ἀπά {π6 Ῥαυ!ίης Ἐρίβεαβ οὲ οὨΪν 

βῆοννΒ παὶ ἐῃς ξογπλερ γὰ8 υϊτεη Ῥεΐοσε ἕῃς οἷοβε οὗ ἐῇς βυβί 

σοηΐαγν, θαΐ ἐπαὶ πε δυΐπον βίοοά βυῆοσίεπεῖν πεαρ το 8:, Ρδὰ] ἴο 
Ὀς «Ὁ]6 ἴο ψγίξε ψιοαΐ εηγρσπίησ Πίβ ππουϊεάσε ὃν γείεγεποαβ ἴο 

τῆς Αροϑεῖς᾽ 8 1εἐΐεγβ. Τῇΐβ, πονανοῦ, θεσοπιθ5 παΐυγαὶ ἐπουρσῇ οη {πα 

ϑιρροδίείοη ἐμαὶ ἔπ ψυγίϊεν νγὰϑ ἃ Τιπιοίῆν, ογῦ ἃ Τιζαβ, ογ ἃ [“16, 

1, Βοννανεῦ, ἔπε ἔννο ζουπλοῦ ἀγα Ἵχοϊμἀθά, ργορα  εἰ6 58 ἀσϑίη ροϊπέ ἴο 
[πὸ (Ζαμη). (Εον γεσεπί ψγίζεγβ πὸ ἄδην ἐπε δοαυδίηΐαησε οὗἉ 
{6 δαἴδογῦ οὗ Δοῖβ ψ ἢ 51, δα! 5. Ἐρίβίίεβ γα πΊὰν γεΐεγ τὸ ὙΝ εηάξ, 
Εεϊέςη, Με ει, Ηαγπαοῖς, Ζαμη, ὁ Π|}οπεγ, δοκῃδηι.) Απά νὰ ἐπ 8 

σοηΊς ἰηΐο Πἰπ6 ννἱτ δα ΐν ΟΠ αγοἢ ἐγαάι πο τυ ἰσἢ γτεΐεγγεα {πε {μιγὰ 
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Οοβρεὶ απὰ ἐπε Αοῖβ ἴο [αἴς, ἐπε Ῥεϊονεά ρῃγϑίςοίδη, ἕμε ἐγίεπά οἱ 
Θι. Ρααϊ, οὐ ἔγαρ. Μεγαίογ., απιὰ ἴτεη,, Αἀυ. Ηαγ., ἰἰϊ., 14. 

Βευΐξ Τακο, να νας Ῥδδη γοοθπέϊν γεπιπάδα, νγὰ8 ποῖ δῇ ἀποοτη- 

πλοῦ ὨΔΠΊΕ, ἈΠ πηδηΥ ΟΠ Γἰβεϊδηϑ πλὰν ἢανε Ὁογπς ἴΈ ἴῃ ἐπε ἰαξξεν ρατί 
οἴ ἐῃς ἔγβέ οδπέαγυ (ΜΠ οΟΙεγέ, 4 ῥοσέοϊϊο ἦρε, Ὁ. 435).. Βαξ ποέ οπῖν 

[5 ἔπε αὔρονε ἐγδάϊείοη ργεοῖβα ἴῃ 18 πηθπίοη οὗ [υἱτ ἃ5 ἃ ρῃγϑβιοίδη; 

ἐπα νυυιεησβ δἰεγιραιεά το Πίπὶ Ῥεαῦ ἄροη {πε δος οὗ ἐποπὶ ἰμαἀἰσαξίοηβ 
οὗ τῆς Παπά οὗ ἃ πιεάϊςαὶ! παῆ. Νὸ γεΐεγεησε, δοννενογ, ἕο ἔπε ροβϑβί- 
ὈΠΓν οὗ 18 8 πιαάς Ὁν Ὀγ. Μιεοσιβεγε. Ης {6118 8, ρ. 239, ῃαὶ 
πονθοτε ἰβ ἐπ βούγοα 564 ὈΥ ἔπε Δαΐμοῦ οὗἩ Ἀσίβ πηαῦκθά Ὁ. δηνεῃίησ 
1|κ6 ἐῃε νἱνιάπ688, ργεοίβεηςϑββ, αῃμά ἔμϊπεϑ8 οὗ ἀδίδι! ἐπδὲ σπαγασξογίβα 

τῆς “ὙΝε" βεοίίοηβ.: Τῆς σεν οὗ ῃ686 βεοίίοῃβ νγαὰβ ποῖ 51145 οὐ 

Τιπιοέῃν, Ῥας “πα ἀπιποόννη δαΐπογ οὗ {πὸ “ΝΥ ε᾽ ραββϑασεβ," ρ. 299, 

ΤῊΪβ ἀπκπουγη δαΐμοῦ γα8 εν θη εν {πε ἱπεϊπγχαΐε σοπηραηίοη οἵ ϑέ. 

Ῥααΐ, αηά οἵ Βϊ8 οἴπογ σοπιραηίοηβ ίη Εοπγεα ποπα 5 ποτα {Ποῖ ν το αν 
νυτέεη 6 ρεγβοηδὶ ποΐδβ οὗ ἔγανεὶ ἔῆδη [ὰἰὸ, ΠΟ 866 πι85 ἱπάθεά τὸ 

Βανε θεθη ἐῃς πεαγεβέ δηά ἀεαγεβί ἰοὸ {πὸ Αροϑβέϊε οὗ 411} Πἰ5 ἔγίεηἀβ (ρρ. 

4384, 485). Τῆε ἰπέεγεησα ἔγοπι 81] ἐΠ8, σοαρεα ἢ με ἐγαάϊείοη οὗ 

1 “ΤΡ ΈΠετε 15 πα πασγϑῖνε οἵ [η6 Ν. Τὶ νυ ἢ πλογα ἔπη δποίμεσ σοπίδὶπβ ἱπέδγηδὶ 

Ῥτοοῦ οὗ μανίηρ' θεξη τγαϊδιεα ὃν ἂπ εὐε-ννΠ 6585, ἰξ 15 πε δοσοιηΐ οὗ ἔπε νογαρὲ ἀπά 
βῃίρντθοξ οὗ 81. Ῥδαυῖ,᾽"" ϑαίσηοῃ, Ἱπέγοά., Ῥ. δν διὰ [ῃ15 Ἰπᾶάρτηπεπε Ῥαβεᾶ ὑροη ἐπα 

νΑ 80 ]6 τηοπόρταρη οὗ [τηεβ Θγαϊτῃ (Ὠἰτηβεῖ ἃ ΕαΙονν οὗ τς Εογαὶ ϑοοίειν) οΣ 
]ογάδῃ ΗΠ], ογαρὸ απμά ϑΠὴῤτυγεοῖ οΥ δέ. Ῥαμῖ, 41 εἀϊξ., τενίβεά δπά ςοσσβοίϊβά, 
1880, [85 τερεϊνεά ἔγεϑῇ δηά στϑπλδταῦὶα σοηβτγιηδίίοη, ποΐ οὨΪΥ ἵτοσα Ἐπ Ἰβἢ δας 
ἴτοτυ ἀδγπιαη ἀπά ΕἼΘΠΟΝ βουσοαβ οὗ ἃ ἐθοπηΐοδὶ ἀπά ργοξεβϑίοπαὶ Κίπά : 6.9., Ὁσ. 
Βτχειβίηρ, Ὀϊγεςίοσ οὗ ἔπε ϑεείδῃσίβομυϊα ἴῃ Βτεσηεη, Ρυ] 1Βπεά ἴῃ τ886 δῖ5 ἐς 
Ναμέϊκ ἀν ΑἸέεη τἱ ἢ ἃ. οἴοθε ἐχδηλπδέοη νεῦβα ΌῪ νεῦβα οὗ {πε πατιγαϊϊννε ἰπ Αοῖβ 

χχν]., ἀπά πε ἢδ5 εξ ἕο] οννεὰ ργεοίβεῖν ἢ [πε 58Π16 1πὲ5 ὃΥ 1. ψδτβ, Ῥσοΐδββϑοσ ἴῃ 

ἴδε γοέε οὗ Βτεβί ἰπ πἰβ ψ᾿Αγέ Ναμέφιες ἀαης Τ᾿ απέϊφελέξ, τ887. ΒΟΙ νυτίξαιβ πλαῖκα 
ςοηδίδηϊ γεέεσεηοα ο ϑ'υαΠ᾿ 5 νου, δἰ που ρΡὮ Πα Ὺ οἔξεη ἀϊῆϊεσ ἔγοση Πίπὶ ἴῃ ἐσομπέσαϊ 
ἄεια115, ἀπά σεξεγεηςβθ ἕο Βγευβίηρ νν1}} θὲ ἔουιπά ἴῃ Β΄4585 δπά ϑγεηάϊ (1800). ὙΠ6 

Ἰδεῖοσ νυτϊτον αἶβο σαΐετβ ἴὸ ἃ ἔποιρ με] δγίῖοὶς νυ τ ἃ βίγα τ ἐδβειτμοην το 81. Γχπιῖκε᾿ 5 
Δοσύσαου Ὁ  οη αοεζης ἴῃ ἴῃς Νέμε Κιγομιίοῖε Ζεὶἐφολγῖε, Ῥ. 352, 1808, ἀπά 411ὰ- 
βίοπβ "ν]}} θὲ ἔουπά ο (815, ἃ5 το ἔπε δδονβ-τηεπείοημεά νοσκβ, ἴῃ τπ6 οοτηπιεπίδτυ. 

Βχειιβίη ρ᾽ 8. ἐεβείτωηοην ἰ8 νεγν βεικίηρ,, Ρ. Χἱῖϊ. : ““ ΤῊΘ τηοϑὲ νϑἰσδῦ]α πδυεῖοαὶ ἄσοι- 
τηθηΐ οὗ δηθπααϊν νυ ϊοῃ μᾶ8 σοπῖα ἄοννῃ ἴο τ18 15 [6 δοσοῦπε οὗ ἔη8. νογᾶρβ δηᾶ 

βῃϊρνσθοῖς οὗ τῆ6 ἀροβεῖε Ῥϑδυ]. Ἐνεγν οπε οἂπ 5εὲ δέ ἃ ρίαπος {πδὲ ἰξ σοι] οὐ 
δᾶνα θεεη οοπιροβεά ΒΥ δὴ ὄγε- νἱίηθ 55." Τῆς βίγαπρεϑε Ἔχοερέϊοη ρεγῆδρβ ἴο ἐΠ15 
δἰταοβὲ πηΐνεσβαί τεοορηϊέοη οὗ ἔπε ναῖε οὗἉ ἔπε παιταίϊνε ἰη Αοίβ χχυῖὶ. ((7.» 4.5.» ἴῃ 
τειηδεκαῦ]8 Ἐεϑεσποην ἰπ 115 ἕανοῦΣ ὈΥ ὟΝ εἰζϑδοίκοσ, 4 ῤοϑέοϊις Αρε, ἴϊ.. Ρ. 126 Εϊ., Ε. 1.) 

ἰ8 Μουηηηβεη᾽ 5 διίδοϊς προπ ἰξ ἰπ ϑἐέσεγροδεν, ἃ. θεν, Ακ., 1805, Ρ. 503 ; Ὀπέ, 45 Ζαμη 

᾿αΒῈ]ν ταυλαγκβ, Μοσηπιβθη 85 ποῖ ἱποσεαβεά ἢἰ5β τεραϊδιίίοη Ὺ δἰερίπρ ἐπὶ ""Τακα 

ΒΡΕΔΚΒ οἵ ἐπε Αἀτίδιϊς ὅεα ὃν Οτείε δηά οὗ {πε Ῥαγρδγίδηβ οἵ Μ81]14᾽"; 8566 δῆβννεγβ 

ἴο ἴμεβε οὐ]εσκίοπβ ἰπ Ζαμη, Εἰημίοίἐμηρ,, ἴ.,) Ῥ. 421, ἀπ α͵50 ἱπ σοτητηθπίδσυ, Αοίβ 

ΧΧΝΪΙ. 27, δηὰ χχνυ, 2. 
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τῆς Ομυγοῖ, νου βεαπὶ ἴο Ὀς ααϊξε ρ᾽αίη, θα Ὀγν. ΜΟΟΊβεγε ἄδο!ηε8 

τὸ ἄγαν ἰξ, ἀπά [8115 Ῥαοῖς ἀροὴ πα δε! αῇ ἘΠπαῈ βοπῖα οἴπαῦ ρϑύβοῃ 
παιηεά Γὰκ6 γα ἐπε γεν οὗ ἐῆς ἐπὶ ΟΘοβρεὶ δηά Δοῖΐβ, ρ. 488. 

Βα 1 ἐπονε μα Ῥεε βασῇ ἃ ρεύβοη ἔμπεγε νου πᾶνε θεεη πὸ ἡςξεά 

ἴον ἐνδαϊείοη ἰο ἰδ πεν ἰπὶ νυν ἢ Γακα {Π6 Ῥεϊονεά ρῃνβἰοίδη, βίησα 

Ηἰβ οσ ἱπίγίηβία πιοῦϊῖβ α5 δὴ δυίποῦ δηᾷ Ὠἰϊβίογίδῃ νου ἢανα 

Ῥδδη δηΊρίν βυϊβοίεπε το βεσιγα πὶ δὴ ἀπάγίηῃρ γεσορσπιείοη. 
Ηδεγα σοπιθβ ἰῃ ἔπε ναῖὰς οὗ ἴῃς ύραπιεηὶ ἔβοτι ἐῃς πηεάϊοϑὶ 

ἰδησιασα ἐπιρίονεά ἰπ ἐπα τπϊρ Οοβρεὶ ἀπά ἐπε Αςΐῖβ. ΤῆῈ ΟΠαροΒ 
ἰῃ ἰάἀεηείἐγιησ ἐπε νυριῖεῦ ἢ 5., Ῥδα] 8. Ὀεϊονεά ἔγίεπά ψὰβ8 ποΐ 

[ο!]οννίπς βοητα ἕαποίξα! οὐ αηγε! αὉ]6 ἐγαάϊείοη, ας ἃ ἐγαάϊείοῃ δταρὶν 
ϑυρρογίεά ὈΥ δῇ εχδαπιπδιίοη οὗ ἐπε ἰδήσιυασα οὐ ἴπΠ6 Ὀοοῖβ ἰῇ 
αὐδϑβείοη ; ἰδησύασε ψῃϊσῃ ἢοΐ ΟἿΪΥ πὶ θβ868 τὸ {πὰ {τα οὗ τῆς 
ἐνϑαϊείοη, θα αἴ5ο το ἐπε αὐἱίν οὗ Αοΐβ, βίησα {Π|5 πηβάϊσα! ρῃγαβεοίορυ 

ΠΊΔΥ 6 ἐγασεά ἰῃ δνεῦν ρϑγί, δῃαά ποῖ ἰῇ πε “γε βεοζίοῃβ δίοπε. 

Τῆς ργθβεηὲ ᾿πιγοάαυσέίοη, ΠΟ πχαβὲ οὗὐἠἨ Ὡξοεβϑίεν δε Ῥγίεξ, ἄοεϑ 

ποΐ αἰϊουνῦ οὗ δὴν ἰεηρέῃνυν Ἔχαηπηϊπαξίοη οἵ {18 ἱπιρογίαπε βαδ]εςσέ (ἴο 

Μ ἰσἢ ἐπε πγίζεν μΠοραβ ἴο ταίαγη), Ὀὰξ ἴῃ ἃ ἰαῦρε ηυπιῦεῦ οὗ ραββασεβ 

ἰῃ ἐπ σοπιπιθηΐαυυ ποΐεβ δὲ ρίνεη σι βρεοίδὶ γεΐεγεησς ἴοὸ ἰηάϊ- 

οδἰϊοηβ οὗ τηβάϊοαὶ ρῃγαβεοίοσυ. Βυΐὲ ομε οὔ ἴνψγχο ΓΕΠΊΔΓ 8. πᾶν θα 

δάάεά πογα. ἴω τῆς βγβί ρίδοα, [ξ 8 ψῈ ]] ἰο Ῥδαγ ἴῃ πη ἐμαΐ 8. 

Γιὰ Κε᾽ 5 πιεάϊοα! ρῃγαβθοίοσυ τνὰ8 ἔα ΠΥ τεσοσηϊδεά δείογε Ὀγ. Ηορανὲβ 
ἱπιεγεβείησ ἀπά νϑ] δῖα Ῥοοῖ,, 716 Μεάϊοαὶ Γαηρπμαρε οὶ 8.. Ππῖο, 

1882 (ς΄, 6.5.. Ὀγ. Βείομενβ Ομ 1 ογά᾽5 Μίγαοϊες οΓ Ἡξεαϊΐηρ, 1581 

εὐαϊε., ψεῃ Ῥγείασε ὈΥ Αγομρίβπορ Τγεποῖ, 1871, 2πά εαϊε., 1890). 
Τῆς Οεμέϊογπαης Μαραξῖηε, δαηε, 1841, σοηξαίηίησ ἃ 5Βῃογε δγέϊοϊα οὗ 

ΒΟΠΊΘ ἔνο δηά 8. δ] ραρεϑβ, ρρ. 585-587, [5 οἴζεη γείΐευγεά ἴο 88 ἃ [ἱπὰ 

οὗ βέαγείησ-ροῖπε ἕον ἐπὶ8 ἰηχαίΐγυ, ας 1 μου ποῖ ὈῈ ἑογσοξέξη ἐπαξ 
ἐῆς σγεδαξ ἡδηλεβ οὗ δ εἰβίείη δπάὰ Βεηρεὶ πᾶν δε αυοίεά ἃ5 ἔμΠν 

τεσορηϊδίης πε Παπά οἵ ἃ πιδάϊςαὶ υυρίτορ; ἘΠ 5 ἴῃ σοπηπγεηξίησ ποῖ 

οἷν οη [“αἴὰ χίν. 2, Ῥαξ αἷβο οὴ Ασέβ χχν !. 8, ΔΝ εἰβέείπ πλαῖτεβ ἐπα 

ΒΔΠῚΘΣ ΓΕΙΊΔΤ : “Ἰσα8 ααἱΐ πιεαίσαβ ἔμεναι τοῦθοβ δοσαγαίία5 ἀ6- 

βογίρεγε βοϊβι," οὐ, Βεηρεὶ οἡ Δοξβ [{|. 7, “ Ῥγορτγία Ἰοσαξαβ εξ γιδαάϊοις 

1ο85, δηά Τὰς νἱ!. 48, ψπεῦε ἐπε ἀϊδραϊεά τεδάϊησ ἄοεβ ἢοὲ 

ἱπέογέεγε σε πε ἔογος οὗ ἐπε σοπιηεηξ : “ [685 πηξάϊσαβ ἰησεπας 

βουρῖιε ". Ιηάερά [ξ ἰ8 ποῖ ἴοο τη οἢ ἴο 88Υ {πδΐξ ἐπ πηαίῃ ροβίξἰοη 

τΑθη ἃρ ὃν Ηορανε Βα8 βεεπ αρυπάδηξν γεοορηϊβοαά θοίῃ ἴῃ Εγβησα 

πὰ Οεγπίδην, ἀπά ποΐ αἰνανβ ἴῃ αυαγίεβ τ Πεγε βασῇ ἃ γεσορσπίξίοηῃ 

ταιϊὶσῃξ πᾶνε Ὀεεη δητοϊραίεά, ο,, 6.5., ἤξηδη, ϑαὶπέ Ῥαμῖ, Ρ. 188, 

121 εαϊε. ; . ΜΝ εῖββ, Εξυαηρείίηι. ἀο5 Τάς, 1892, τὶ ἢ τεαΐεγεησα 

το Ὠγ. Ηοραγ᾽β Ῥοοῖκ, αηὰ σε αποΐαίίοπβ ἔγοπι ἱξ, δ πουσῃ τ τῇ 
ἐῃς αὐ! !βοκδίίοη ἐπαξ ταδὴν οὗ πε ἰπβίαποεβ γεααίγε σαγεΐα! βἰβείην, 
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ρ. 2724 . Μίῶοῦε γϑοεηξίν τῇς Οεγηιδὴ ρὨϊ]οἱοσίβε Νορεῖ, 1897, Ζμγ 
Ομαγακέογί δε ἀπ Τκας παορ ϑῤγαοπε μπά Θδ , ρ. 17, ἀτανδβ 

δτιεπίίοη ἐο ἔπε ἕασέ ἐπδξ ἃ ἰαγβε παπρεῦ οὗ ψογάβ ρεουϊίαγ ἴο {μ6 
Ααῖβ αἀγὲ ἰοαηά ἴῃ [κε΄ 5 σοπεεπιρογαγυ, ἔΠ6 ρἢῃγϑίοίαη Ὠοβοογί68β 

οὗ Αρδζαγραβ ἰῃ ΟΠ οἶα, ποῖ ἔα ἔγοπι Δηξίοοῃ, αηὰ πα βρεδᾷβ οὗ {πε 

υϑ6 οἵἱὁἨ Ὀἰοβοογίάεβ ὃν ἔμ6 Ἐνδηρειβε ἃ8 Ὠίρηϊν ργόοραῦίθ. Βαὲ {πε 

[αΠ|68ὲ τεσορσηίϊτίοη οὗ Ὁγ. ΗοΡαγι 8β ογΚ σοπΊα8 ἕο 18 Ἔνθ ΠΊΟΓΕ 
γασθηςν ν᾽ Ζαθη: “ Ὦγ. Ηοραγί 88 ργονθὰά ἴῸΓ ὄδνθῦν οὔβς ἴὸγ 
ψΠΟΠΊ δηγτηίηρ οδη Ὀ6 ργονεά, ἐμαξ {πε δυΐμογ οὗ ἐπ6 [πόδ ψογῖ 
(Ὀν ννῃίομῃ Ζαμη τπθϑηβ Ὀοίἢ ἐμ ἐπιρά Οοβρεὶ ἀπά Αςίβ) 5 ἃ Οσεεκ 
ραγϑιοίδη, ασαφαδίπεεα νυ τ {ΠῸ6 τδομηῖσαὶ ἔθγπιβ οὗ ἐπ6 πγχεάϊσαὶ αγέ," 
Εἰηϊοϊέμηρ, ἰὶ., ρρ. 427, 485 (1899. Τα ἰδηρσιαρσα ἰ8 βίγσοησ, δπά 

[ πᾶν ροῦμαρβ Ῥὲ ἔδιγίν σοπίεηάδά ἐμπδὲξ βοπὶα οὗ ἰῆς ἰηβέβῃσθβ 
οἰϊεά Ὁν Ὦτγ. Ζαῇῃ τδυ ΨΜ}6Ὲ11 ἕδνα Ῥβεὴ ϑβευθ᾽εσέςα το ἐπε οΓοβ8- 

ἐχαηιϊπαίίοη ἰηϑεξαίζεά 80. σαγεΐα!ν δά ἔμ} ν Ὁν γ. ΡΙαπηηηαγ, ϑέ. 
1 πε, ΤΡ. 111., [χ|Π}.-ἰκνὶ., ἰὼ Πἷβ ἰπααίγν ἱπῖο ἐῃς να]άϊεν οὗ Ὦγ. 

Ηορβαγί 8 ροϑβι[ἱοη Τῆς δνίάθησε ἴῃ ἕδνοιν οὗ {ῃὶβ ροβίείοῃ πχαβέ 
Ὀ6 οσυπιαϊαέῖνεα, Ῥας ἰ ἀερεπάβ ποὲ τηργεῖν ἀρορ ἐπα οσσαγγεπσα 

οὗ ἐεομηίΐοαὶ πχεάϊοαὶ ἔεγπιβ ἴῃ δὲ. [ε΄ 5 τγίτίηρσβ, θα αἷβο ἀροη 
ἢ ἑσπάσμον ἴο επιρίον τηεάϊοδὶ ἰδησαασε τόσα ἔγεαυεηείν ἐπδη 
τῆς. οἶπεν Ενδηρε ϑῖβ, ὑροη ἐπε ραββᾶρθϑθ ἰῃ ἢ18 Οοβρεῖ ἴω ψῃϊοῃ 

ΜῈ σοηΠΊΕ ΔΟΙΌΒ8 πηεάϊοαὶ ἐεγπιβ ΜΠ σἢ ἀγα ψψαπείηρ ἴῃ ἐπα ράγα αἱ 
Ρδββαβεβ ἴῃ 8... Μίαϊζέμεν δηά 81, Μίαν, ἀροη ἐπε δοσουπέὲ ψῃΐοῃ πα 
σίνεβ οὗ πιίγβοίεβ οὐ πεαϊίησ ποῖ οἠἱν ἴῃ σοπηραγίβοη ὑἱτἢ ἐπα οἔπεν 

Ενδηρε ἰβίβ, θα αἰβο οὗ ἔπε τηίγαοεβ ρεσα]αν το 5 ον ἡδυγαξίναβ; 
ἀροῦ {π6 ψᾺν ἴῃ ΨὨϊοῖ μα αὐδίαϊης5 ἤγοηι μδηρ ἴῃ ἃ ταβαΐοδὶ βθηβὲ 
ψογάβ ψῃϊσῇ τπεάϊοαὶ τυγίϊεγβ αὐβίαίη ἔγοπὶ 850 υαβίηρ, δ που ρΡἢ ετὰ- 
Ρίογεά ἴῃ ἐπ|8 βεῆβε εἰβεννμεια ἴῃ ἔμε ὐοβρεῖβ,; ᾧροὴ ἐμε ἔμεαύδηον 
τ ψίσῃ μα 865 πηεάϊσαὶ ἰδησαασε ἀπά ρῃγαβεοίοσυ ἴῃ ἃ βεσοη- 

ἄδνυ βεῆβθ. [ΠΠππβέγαιίοηβ οὐ βοπηε οἵ ἴμεβε οπαγδοίεγίβεις ρου] αγ- 

[εἰ68 αῦὲ ποίβά ἰῇ ἐῇε οοπγπιεηΐαιν, ἃπά ἃ ραββϑίηρ γεΐδγθησε (βρβοα 

δἰίοννβ. (πϊβ οὨ]ν) τῆδὺ Ῥὰ πηδάδ ἕο ἔψψο οἴπεῦβ. Ἐδοῦ οὗ {πε ϑυῃορ- 
εἰδίβ σίνεβ οὖῦ [ογά δ οοπιραγίβοη Ὀεΐψεε ἔῃῈ ραᾶββᾶσε οὗ ἃ 
σΑπιεὶ ἐγουρσῃ ἐθα εἐγε οὗ ἃ πεεάϊβ δηά {πε δπηΐγβησα οὗ 8 γοἢ τηδῃ 
ἱπέο ἐῆς Κίησάοτα οὗ μεάνεη, 81. Μαΐε. χίχ. 24, 8:. Μίαγκ κ᾿ 25, 8, 
υὑἱκὰ χνί!. 25. 8:. Μιαίϊίπεν δηά ὅ8ὲ. Μίαγις ἢανε [ῃς βαῖηε ψνογά ἴὸγ 

1 Βαΐενεσ βέγσξυσοβ πιὰν ΡῈ ραββαά ἀροὴ Ὅσ. Ηρα ̓β ΒΟΟΚ, ἰξ τασβέ πο ὃ6 
Τοσροίέβη πὲ ἴῃς τΟ]]οννίηρ δαεμοσίεῖςβ ἀπιοηρβὲ οἴμετβ ἅτε ρεγβιιδάβα ἐμαὶ 16 

Δυῖμοτ 5 τηδΐη {πεβὶβ 885 Ῥεθη δρυπάδπεϊν ρσονεᾶ: Βίβῃορ ἰρμέοοι, “Ας5," 
Β.}.3, 1ν, Ρ. 31; Τσ. ϑαϊπιοῦ, Τπὲγοά., Ὁ. 1201 Ῥτοΐεββοσ Ἀδσηβαυ, 5έ. Ῥαμῖ, Ρ. 205; 

Ὅς. ΡΙυγαπιοσ, 5. Τπῖδ, τ. 5. (οἷ, δὶ. }. Ἡδνκίηβ, Ηογας ϑγηπμοῤίϊεα, Ὁ. 154, 1800) ; 
δηᾶ ἰὰ 18 βἰρηίβοαπε ἰδὲ τσ. Β. νγεῖββ ἴῃ με 3Ξτᾶ εὐϊε, οἵ 815 Εἰηϊοϊέμηρ' τεΐειβ ἴὸ 
ἐῆα Ῥοοῖκ, αῃ!ᾷἃ πο ἰοηρεγ βρεᾶκβ οἵ [Π6 ἀιρυπιεηξ ἃ8 τθγε “ {ἰβίηρ ᾽᾿. 
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Ὡδοαϊα ῥαφίδος : διὰ τρυπήματος ῥαφίδος, Νίαϊς!,, ΤΙΝ; να ΜΝ. 
τρήματος ἴῃ ἰεχί, τρυπήματος ἴῃ πηαγρίη, διὰ (τῆς) τρυμαλιᾶς (τῆς) ῥαφίδος, 

Μαγκ. Βυὲ σψῆξφη ψὰ ἰυγη το ὅ8.. [υὑκς,.ῃς ἱπέγοάυσεβ δὲ ἰθαβί οὔς 

ἀϊδεγεηΐ τννογά (1 ψε δάορέ ὟΝ. Η. ἔον 8ι.. Μαῖΐί.), δηά ἃ σοπιδί παΐίοῃ 

ρεσαυϊίαν ἕο Βιπιβοίξ, διὰ τρήματος βελόνης (ΥΝ.Η. ἀπά Ε.Ν.). [Ιξ σαηηοΐ 
Ῥε βαἰά ἐπμαΐ ἐς ννογάβ αβεά ὃν 8ὲ. ἴμὰκὰ ὁσσαγίη ΓΧΧ, ϑἷποε ποἰε ποῦ 

οὗ τΠ6πὶ 8 Ἰουαημά ἐδογα (αἰ ἐπουρσῇ 5.1. Μίαν κ᾽ 8 τρυμαλία οσσυτγβ ἰη ΧΧ 
ΡΟΒΒΙΡΙΥ βἰχ δηά δὲ ἰεαβὲ {γε εἰπιε8). Βαξ Ὀοίζ ψογάβ υβεά ὃν 51. 
116 ψψεγε ἴω τεοπηΐςαί πηράϊσα! ἀ86, τρῆμα Ὀεΐησ τῆς σγεαξ τηβαϊσαὶ 
ψογὰ ον ἃ ρεγίογαιίοῃ οὗ δὴν Κίηά, βελόνη Ὀείῃσ ἔπε βαγρίοδὶ πεεάϊε ; 

δηὰ ποξ ΟἠΪγ 850 Ὁυξ {πε ἔνψο ψογάβ ἀγα ἔουηά σοτηρίηθα 485 πεῦε Ὁ 
Οαίβη: διὰ τοῦ κατὰ τὴν βελόνην τρήματος Δηά δραίῃ τοῦ διατρήματος 
τῆς βελόνης (ο΄, Ἡοβρατγί, ρ. 60, 4. δ εί55, τ. 5.7 Ρ. 567, Ζαβη, τ. 5.» Ρ. 

486, ἀ«ηά Νεβί!ς, Εὐρ μπγμηρ πὶ ἀας Ο. Ν, Τ΄, ». 228). 
Ὧν. ῬΙυπηηιοῦ ροίηῖβ οὐδ ἐπδξ τρῆμα 18 ποῖ ρεουϊίαν ἐο 88. [0κὰ 

(Ξεε ΝΝ.Η. αρονβ), Ῥαξ ἐῃε οογιδίπαΐξίοη ἰβ ρεσα! αν το ϑ8ὲ, [νυἱκα, ἀπά 
{πα ἔογος οὗ [18 ἕαοσξ δηά οὗ {πε σοπιδίηδεέίοη οὐ ππάουριρά τηράϊοαὶ 

ἰουπὶβ 'ἰβ ποῖ ἰεββεπεά ὃν Οὐἰπιηλ 5 ἀδβογίρείοη οἵ βελόνη 858 8 πιοῖῈ 
οἰαββίσα! τνογά ἔπδη ῥαφίς. 

Οποα ἀραίη: 88. [μ6᾽5 σπαρασίεγ βίο πράϊοαὶ ένα βῆοννβ ἰΐβε! ἢ 
ἴῃ αὐρϑίεηέίοῃ 88 ννεϊΐ 85 'ἰπ Ἔπιρίουπχεηί. ἴω ἰἴγεθ ραββαρββ, ἐ.., 
μαλακία ἰ8 ἀαδεά ὃν 5:. Μαίϊέπενν ἴο ἀεποίε ἀΐβεαβε, Ῥαξ ἰῃ πιεάϊσαὶ 
ἰαλησύασε ἴΈ 18 υϑεά 45 ἰῃ ἰΐβ ᾿ΥἸΠΊΑΙῪ Οἰδββίσαί βεῆβθε οὗ ἀεϊϊοδου, 
εἰἴεμιίηδον, δηά 81. [ὰ1τὸ πανοῦ ὑ868 ἰξ ἴῃ 8. Μαϊμενβ βεῆβε, 
αἰ ουσῃ με επιρίογβ {πε σοσηδία. δαάϊεοέϊνε μαλακός οὗὐἨἠ ἁ “5οἔε" 
γταϊπηθηξ ἰῃ νυἱὶί. 25. Βαξ {Πἰβ ποητυβϑᾶσε οὗ (6 ποαῦ ὉγΥ {πε 
ῃχθαϊσαὶ [μαϊα 18. 411 τς τῇογε βἰρηϊβοδηξ, βἰπος ἴὼ ἐῆε ΓΧΧ ἰὲ ἰ5 
ἰουπά «αἱ ἰεαϑὲ αὶ ἄοζβη {{π|6ὲὰ8 ἰο ἀδηοίς βἰοωθβϑβ δηά ἀΐίβθαβε. 

ἴῃ 8ὲ. Μίαϊζε. ἵν. 24, νἱϊ!. 6, ῬοΈἢ βασανίζειν ἀηά βάσανος ἀγα ι8εά οἵ 

Ῥοάϊν 5ἰσκηθϑβ, Ῥαΐ ἴῃ πιεάϊοαὶ υυγιζογβ π6 ψογάβ ἀγα ποῖ ετηρίογεά ἰπ 
(ἢ 18 βεῆβε, δηά ϑ8:, [μυκὸ γεϊγαίηβ ἔγοπι 80 Ἔπιρίογιης ἐμθη (Ηοδατέ, 
ρ. 68, αηά Ζαδη, τ. 5.7 Ρ. 4385). Βαΐῖ Ποῖα ἀρδίῃ βἰσηϊβσδηςε ἰβ αὐ δά 

ἰο {π|8 ποητ-υϑᾶσε ὈΥ 5... Κ ἤθη μὰ γεπιοηηῦεν ἐμαί βάσανος 15 

πο οηἷν αϑεά οὗἩ {π6 ἰογπλεηΐβ αἴζεγ ἀθαίῃ ἴπ Ν 1βά. 11|..1, 4 Νίαςοα. 
1. 15, οὐ. [μια κνὶ. 28, 28, θαΐ «80 οὗ {πε ραΐη οὗ Ῥοάϊϊν ἀΐβεαβε, 

1 Μίδοο. ἰκ. 56. 
ΤῊΕ ΑΙΜ ΟΕ ΤῊΒΕ Βοοκ. Νοί οηΐν ἴδε αἰπὶ Ὀαῖ ἔπε ραγροβα δηά 

ςοπέρηξς οὗ ἐς Ῥοοῖκ αγὰ εξ ἔογίῃ, δοσογάϊησ ο [ἰσῃτείοοί, ἰπ ἐπε 
Ῥγεΐδος, σβδρ. ἰ. 1-8. Τα ργορῃείϊς ψονάβ οὗ ἔπε [ογά ἰῃ νεγ. 8 

ἱταρ  οἰεῖγ ἰηνοῖνε ἃ ἰαῦῖε οἵ σοηίεπὲβ: “Ὗε 5841] γεσεῖίνε ρον 

ψ θη {π6 Ηοὶν Ομοϑβί," εἰς. ἰϊ. 1-18; ““τυὺὶϊηεββθβ αἀπίο τηθ᾿ (1) “ἴῃ 
Φεγαβαίθ,» 1ἱ. 14-ν|11.. 1, ἀηά (2) ““ἰπ 41] Φυάοεα ἀπά ϑαπιαγία, υἱῇ, 
2-χὶ. 18, (8) “ δηά το ἐπε αἰέεύπιοδε ραγὲ οὗ {π6 βαγίῃ, σί. 19-χχνη, 
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81 (οἡ ἐπα ἰαζίδι' εχργδϑβδίοη 8566 σοιῃπηθηξ. ἦμ ἰσδο ἀπᾶ τεξεγεηδα ἴο 
Ῥξαΐηις οὗ ϑοϊομιοη, νυἱῖ!. 16). ὙΠῈ ψυίξογ οἴοβεβ ἢ ἐμε ὄνεπξ 
γνΠΙσ ἢ Πἰ5. [πὶ γεααϊγδά, ἐπ6 ργεδομίπρ οὐ τῆς ΟΟΒρεὶ ἱπ᾿ ἕοπια, Ἐπ 

σαρίξαὶ οὐ πε ννογὶ, ἐπε πχείγοροῖβ οἵ πὲ παπίᾶῃ τασθ, ψἰεπουΐ 

Βιπάγαπος ; ἅπά πε ἐμ] πιαπὲ οὗ ἐπα {πἰγὰ βεσέίοη πιεπεϊοπεά ἀρονα 

ἰ8Β ἐπιι8 ρσίνθη, ποῖ δοίψδιν, ας ροξεπέδιν, ἢΠῸ απ ξαγπαβὲ ἰβ 

Δβογάεά οὗ [5 αἰξίππδξε Δοσοπιρ!βῆσπεης; Ῥλέϊρῥίαης, Ρ. 8; Β.Ὁ.3, 

'.,. Ρ. 26; ο΄. αἴϑο Ννεῖββ, Εὐηιειέμηρ, Ὁ. 562, Βία585, “σία Α)οϑσί., 

Ῥγοΐες., Ρ. 8: “Αἱ δῖα [{δεῦ πο δβὲ ἱπηρεῦξεσξαβ, σαπὶ ἰοπρὶ σαγϑαβ 

Ἔνδηρο!! Ποπια τευ πηίη 5. 5", Βαΐ βιαγέίησ ἔγοηι πὸ ἀϊβειποξίοι 

νΠσῃ Γιἰρῃεξοος Βἰπιβο ἐπὰ8 ἀγατβ θεΐνεεη ἐπε ροξεηζίαῖ ἀπά 

δοίααί, ἰ5 ἴῈ ποῖ ααϊξα Ῥοβϑίρίε ἐπδὲ ἐθεγα τᾶν ἐπ 8 ὈῈ γοοπὶ ἴον ἐπα 
τρίτος λόγος ογ΄ ΨΏΙΘΗ Τἰσπείοοε, ἰξ ἰ5 ἔγαε, βανν ηο σοποείναρίε ρίδςε, 
ο΄. Ἡδύπαοῖς, Οἠγοη,., ἰ., Ὁ. 248, Ὀαῖ ἴον {πε ράαγροβε οἵ ψῃίοῃ Ῥγο- 

ἔεββου Ἐδιηβαυ, δέ. Ῥαμῖ, ρ. 880, απά οἰμεγβ, ποίδοιν Ζᾶπμη, Εὐμζοῖ- 
ἑμηρ, ἰϊ., Ρ. 880, Βανε 850 βίγοησίὶν αγραεά (8ες [1581 οὐ βξαγὶεγ δἀνοσδξεβ 

ἴῃ ΒΙεο- Μδησοϊά, Εὐηἰολέμηρ, Ρ. 462, ἀηα ποέξε ἴῃ σοτηπιεπέ. οα ΧΧνΠ. 
81)} [ε ἴβ Ῥεύπαρβ ψογί ποίησ {παξ Βεηρεὶ, τὸ ποσὶ ψε οὐνε ἔπε 

οἴ-αυοίςά ψογάβ, Κγέοίογία υεγδὲ Ποῖ, Ῥαπίμς Κογια, αῤὲλ φυαηροῖϊι, 

«Αείογμεῦι ΕἸπῖς, τοταϊη 8. 15 οὴ ἐῆε βαπῖε ρᾶσε οὗ ἐπε νψογάβ οἵ Ἐϑεϊαβ: 

« Βογίαβϑϑα [σᾶ8 τηεαϊταραΐξαν ἐσγέϊηη {ἐδγιη, ἴῃ ααο τερείεγεξ σία 

{1115 Ὀίεπηι; ιθαῖ, “4. 1., σαξεάατη εἐχροϑβαϊξ ἐδοϊία αἰξίπηο σαρίξα 

ἐνδΏσο! "., Μογθονεγ, ἰδ γα ἰαα Δοίβ ἱ. 8 ἃ8 σίνίῃσ (5 ἴῃ Οὐ πα 

τῆς ργοσγατήῖηα οὗ ἔπε Ῥοοῖκ, ἰξ βεαεπὶβ ἐπδὲ [5 ράγροβε ψουἹά πᾶνε 

Ῥεβη ἔμ18116«4 ποξ 80 τπσῇ ἴῃ ἐπε ἐλ ααρῃ οὗ πε Οοβρεῖ, Ῥαξ ἴῃ ἐπα 

Ῥεαγίησ νυἱέπεββ τὸ Οἤγϑε ἴῃ Φεγ δα] θη), ϑαπιαῦῖα, ἀπά το ἔπε ἐπά οὗ 

τῆς ᾿δαγίῃ : {πεῸ Αροβέίεβ ψεῦε ἕο θὲ νι ξηεβ8β68, ἱ. 8; 51. Ῥϑααΐ νγὰ8 

τοΙά ἐπαξῖ ἢε 'γὰβ “ἴο Ῥεδᾶῦ συἱίπεββ" ἰῃ Ἐοηια, μαρτυρῆσαι ΧΧΙΙ. 
11, οὗ χχνῆ!. 28; τῆς ἐγίαπιρῃ ψουἹά βασσεεά τῆς τὐϊξζηεββ, δηά ἐμὲ 

κεγποέε οὗ νἱσέοῦν ἰ5 βίγαςκ ἰῃ ἔπε ψογά ἀκωλύτως. 
Νοιπίηρ, [τ ἰβ ἔγαε, ἰβ βαϊά ἱπ᾿ Αοίβ οὗ με Ῥερίπηίπρβ οὔ ΟΠ γι βείδπίεν 

ἴῃ ᾿ΝοπΊε, οὔ δἂ5 ἴο δον ἐμε Οπαγοῦ ψψὰ8 ἢγβε ἰουπάςά ἰῃ ἐπαΐ οἱέν ; 

Ὀαΐ πε μὰ δοηδβίάεγ ἐπε ἱπιρογίδησε ἐμαΐ 88. Ρϑαϊ! ρίαίπῖγ δεξδομβα 
ἴο 5 βεείηρ ἴον Ηἰπιβοε ἐπε πιείγοροιβ οὗ ἐμὲ ψοσγὶά, οὔ. χίχ. 21, ἀπά 

απ Πἰ5 Ἐρίβείε δἀάγεβθεά ἐο τῆς Ἐοπιδῃ Οπαγοῃ ἱπάϊσαῖεβ πον 
αἰεαγίν ἢς ἔογεϑθανν ἐπε ἱπιρογίδησε ψ σῇ ἐπαὶ ΟΠμαγοῃ που ἢανε 

ἴογ Οεηΐε ΟΠ γβείδ εν ἴῃ Ἐμπα ἕαξατε, 1 15 ααἱέε σοποοίναρ!α ἐμδέ 
πε απϊνεγβα δε {16 πουἹά ἄγαν Πἰβ βεσοηά ἐγεδίϊβε ὸ ἃ βίην 

οἴοβε ὃ. βῃονίησ ἐπδὲ ΡΠ πάπεββ ἴῃ ραγὲ ῃδά παρρεπεά ἐὸ 5γδεὶῖ ἐπδξ 

ἐπα ἔμ!πε88 οὗ ἔπε Οεπεῖ]65. πισμε οοπια ἴθ. ““(ὯὍἼ͵Ὲὲ ἃζὲ ποῖ τοϊά," 
88 γ}8 Ηοϊιζπηδηη, αὐοίπσ Ονεγρεῦκ, “πον ἐπε Οοβρεὶ σαπε ἴο 

Εοπιθ, Ρᾳξ ον Ῥϑυΐ σαπια ἴο οπιε": Ῥαξ {π15 οργἠεοίίοα, νυ σἢ 
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Ονεγρεοῖς σοπδίάἀεγεά {πὸ στγεδίεβι αραίϊπϑε ἐδε νίεν {παὶ {πε σοη- 

ἐδηΐῖβ οὗ Αοίβ ψεγε ϑαπιηξά ἃρ ἴῃ οσδᾶρ. ἰ. 8, ἰ8 ορνίαίεά ὃν ἐπε 
αρονε σοπβίἀογδίίοηβ; δι. "δα τγὰβ ἴο Ῥδαγ τυϊῖπεββ ἰῃ Βοπιο 85 μα ῃδά 

δὲ Φεγαβαίε, θαΐ ἐπε γεβαΐε οὗ 5 ἢπαὶ νυ ]ΐπθβϑα ἴῃ δεγαβαίθηι, κχὶϊὶ. 

1 ΠΕ, γεϑυϊεά ἰπ ἃ ἀϊνίβίοη ἀιποὴς ἰῃς δενβ, απὰ δ βἰπιηίίαν γαβαϊὲ 

[ο]ονγεά ἢ15. βγϑὲ ἐεβϑείπηοαν ἰη ἤοηιθ. Τῆς Οοβρεὶ πα σοπηα ἴο 
οπηε δἰγεδάυ, μαῖ ἔμοβε ψῇο δοσερίεά ἰΐ γγοσα οἠΐγ ἃ βεσῖ Ἄνεγυῃογα 

Βροϊθῃ ἀϑαίηβε; πον [15 ἰογεπιοβὲ γεργεβεηΐδίίνε σαίπῃβ ἰῈ ἃ μδαγίησ 
ἔγοπι ἐς (δ ηΕ}165, ἀρὰ ἐμδὲ ἕοο ψίζμουξ ἱπξεγγαρείοη οὐ ργοβιδιείοη. 

Βαῖ ἐπΠἰ5 γτεσορσηϊείοῃ οὗ ἐῃς ἱπιροτξαποε οὗ δὲ. δι} 5 ψιξηθβϑ απά 

σοῦ ἰη Ποπιε, δηά οὗ ἐπεῖὶν βαρβεαιεης ἀδνείορπιθηΐς, Ὁ. ΠῸ πιεδῃβ 

ἐχοίαθβ οἴμεγ ρυγροβαβ ψὨοἢ τὰν πᾶνε θη ργεβεηΐ ἴο δα πηϊηά 

οὗ 81. [κ6. “Νὸο οἵδε ΝΙΤ. νυυϊξεν," βδὰν8 Ζαῇῃ, ““πχεηίοηβ ἃ 
Βοπιδῃ ἐπιροῦοῦ ὈΥ ΠΑΠΊ6,᾿ ἃηά Πα ργοσεθάβ ἰο ροϊπὲ οαΐ πε 5ἰρ- 
ηἰῆσαπος οὗ ἐπὶβ ἔπος ἴῃ σοπῃδοϊίοη σἱῖῃ ἐπε τψμοΐε ἀδβίση οὗ 85ὲ. 

Ινακὰ ἕο βῇον ἐπὶ Ομ γι βείδηϊεν νὰ δπ Ὠἰβίογίσαὶ γε] σίοη ; ον ἐπα 

εὐϊοίβ οὗ Αιρσαβέαβ, κὸ ἰϊ. 1, ἀπά οὗ ΟἸδαάϊαβ, Ασέβ χυῇπὶ. 2, δά 

ἐπεὶγ ἰηπδαεπος οὐ ἔμε πεν ἔαίἐἢ (οὐ. [ναϊκα Π|. 1), μον ἰῃ σοπηραγίβοη 
τῇ ἐπε οἵπερ Ενδησείβίβ δὲ. [κὸ σοηδβέδηξίν ἱπίγοάμπσες. τῆς 

ΠδΠγ65 οὗ ἔποβαὲ πὸ ψεγε σοηπεοίεά ἱπαϊγεσςν ἃ5. νγ6 11 58 αἰγεσείν 
τ ρο  εἰσαὶ ανεπίβ (Εὐμίοιέμηρ, 1ἰ., ρ. 875, ἀπά ο΄. Βαγηβαυν, δέ 

Ῥαμὶῖ, ρ. 885, Εγϊεάγίςῃ, ν. 5., ρ. 58 6). Νοῖ οηΐν νου ποίϊςεβ οἵ 
1815 Κιπά ἱπιρύεβϑβ ἃ γεδάδθγ οὗ ἔπε ἐνρε οὗ Τῃεορῃ 8 1 ἃ βεηβε οὗ 

με σογίαιπέν οὗἨ ἐμποβα ἐπἰησϑδ ἴῃ ψ σῇ ἂς παά Ῥεθη ἰπβίγαοίεά, μα 

ἔμεν ἀγα αἷβο οὗ ἱπιρογίδησε ἰῃ παῖ ἔπον ἱπάϊσαϊε ἐμαὶ ἃ ψγίξεγ, γθο 

ἔδμπι5 ἐοοῖς ραίπβ ἴο σαίῃ δσοαγαΐε ἰηϊογγηδέίοη ἢ γεραγά ἴο Ἔνεηξβ 

ἰπ ἐῃς Νοπιδαη ψογίά, σου παξαγα!ν Ῥὲ ἱπιεγεβίεά ἴῃ ἐγαοίησ οαγα- 

ἔμΠν τῆς τεϊδείοηβ Ὀείνγαεη [Π6 επιρίρε ἀπά ἐπα ἰηΐαης ΟΠαγοῇῃ, ἀπά 
411 ἐπε πόσα 80 1ἢ 1 νγαὰβ ἱπηρογίαπε ἰο μον 15 γτεδάδγβ πδὲ ΟΠ γίβει- 

ΔηϊΕΥ βίοοά ἰῃ η0 Ποβί!6 γεϊδεϊομϑῃῖρ ἕο ἐπα ἱπηρεγίδὶ σονεγηγηεπέ (ο, 
Ζαδθῃ, τ. 5... 8379). 

Βαὲ ΤΕ ἰ ος πίῃς ἕο ἀδβογῖρε οπα οὗ ἐδε ορ]εσΐβ οὗ ἰῃς Ῥοοῖκς ἴῃ 

ἘΠῚ5 νγαν, ὑἷ2., ἃ8 δῇ διζεπιρί ἴο γεαββαγε ἔμοβα νγῆο δά Ῥδεδη δἰγεβάν 
ἰηβεγασίεά 1η ἐπε ογίρίγος οὗ ἐπε ΟΠ γί βείδη ΕἘδίΐῃ, ἀπά ἴο εἰπρῃδβίβε 
[8 ενίάεπί ροψεῦ δπά γεοεϊζαάς δὲ ἐπ6 Ῥδγ οὗ ἔπε γυϊεγβ οἵ {πἰ58 πνογίά, 
δηά [ο τηδίπίδίη ἰδὲ 811 118 ψὰβ ἄοπε συ] ἃ ροϊ τ εἰσα!-ἀροϊοσεείς 
αἴτη, γεραγάίεββ οἵ ἐγαϊῃέμ!ποϑθβ ἴο ἴδοι, ἀπά οἠΐν σοποεγηβά ψ] ἢ 
τεργεβεπίίηρ ΟΠ γί βείδηϊν ἴῃ ἃ ἑανούγαρ!ε Ἰίρσμε Ὀεΐογε τηδρι βέγαΐεβ 
δηά ΚίηρΒ. Νοὸ ἀουδὲ ψὰ ᾶἃῖὲ γερεαίεαϊν ἰοϊά ἤον 5:. ῥα] τοοῖς 
βῃείξεῦ 'ῃ δὴ δρρεαὶ ἰοὸ Ἀοπιδη ἰανν ἃπά Νογηδῃ δαξΐπογίευν, ἀπά ἤον 
πλασῇ πιογα ἰδεῖν ἀπα οἰ πιῖν ἐπα ποπηδη δας πογίεῖες ᾿αασεά οὗ Ηἰβ8 
οα86 ἰπδη ἐπα ἔδηδέϊσαὶ ἀπά ἰπβεηϑαίς δεν; “ Ὀαϊ," 5 γ8 νεπάξ στα 
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αὐἀπιίγαθίς σαπάοαν (4 ῥοσίεἰ ροδολίολέθ, ρ. 17), “Ἔματα 18 πὸ τεάβοη ἴο 

ἀουρε ἐμδξ ἘΠ|8 γαργεβαηξαδίίοα βίπιρὶν σογγεβροπάςά ο Πἰβεογίοαὶ ἐγαε ἢ ἢ 

(ϑεε τς ψῃοῖα ραγαρσγαρῇ ἴῃ ΝΝ δηάϊί, 1899, ἀπά οἵ ΥΝ εἰ55, τι. 5., Ρ.. 669 

5 ἀϑαΐηβε Ονούδεοῖκ δηά Μίδησοίά, κ. 5., ρ. 427, ἰοΠ]οννίησ ϑοπηβοίζεη- 
Ῥαγσογ δηά Ζε!]εγ). Μογεδονεῦ, μεπ να γεπιεηρεν ἐμαί ἐπα πυγίξεγ 

οὗ Αοΐβ ἀε] ]εγδίοῖν εἐπέεγβ ἄροη ἃ ἤεϊά οἵ ῃἰβίουν ““ψπεγα ρογπαρβ 

Ὀεγοπά 411 οἴμεῦβ ἔμεγα ὰ8 γοοπ ἴον πηιϊϑέαϊζε ἀπά δίαπάεν, ἐπα 
Δἀπιϊηἰδέγατίοη οὗ ἐπα Ἐοπιαη Ἐπιρίτε ἀπά ἰξβ ργονίποθββ, ποιμίηνς ἰ5 
ΤΟΤΕ βιΓρυ βίηρσ πδπ ἔΠ 6 τὰν ἴῃ νμϊοῖ 5 ἀσσατδον ἰ8 σοπΒγπιβα ὉΥ͂ 
ΘνΕΓΥ ἔγεβϑῃ δηά βεαιοῃίησ ἱηνεβεϊσαξίοη.ἱ 

Βαῖ 1 {πεγὰ ἰ8 πο γεᾶβοῃ ἴο διξγίδαξε ἃ ρο εἰσαὶ ἐεπάεξπον (566 

ἑαγίμευ θεῖον) ἕο ἐπα πυγίξενγ, 5:1 1655 15. ἔῆθῦς γοοπὶ ἔου ἐπε δεξγίδα- 

τίοη οὗ ἃ ἀοσξεῖϊπαί ἑδπάθηου. Τῇ δαγίίεν γεργεβεπίδεινεβ οὗ ἘΠὶ5 
Ιδτίον νίενν οὗ ἐπε Ῥοοΐ, Βαιῦ δηά Ζείεν, βεαγέβά συἱεῃ ᾿ἰπ8ἰβείηρ ἀροη 
τῆς ξαηάαπχεηξαί ορροβίξείοη ννμίοῃ ργεναϊ θά είναι ἐπε νἱίεν οὗ 

{πὲ γαϊδτιοπβῃρ οὗ 5:1. δὰ σι με ρεϊπλίείνε Αροϑβέίεβ 48 βεΐ 

ἴογι ἢ ἴῃ ἔποβε Ἐρίβείεβ νοι πεβα ογίεἰοσβ δοσερέεά, ἀπά ἰπ ἐπα 

Δςοΐβ: ἴο 8:. Ρϑυΐ ἃ ΔΦυάαίϊβίηρσ ἰεπάδηον νγὰβ δϑογίδεά ἰῃ ἕῃς ἰδξξεγ 

ΜΠ ΙΟἢ ψγὰ5. ποῖ ἰπ Παύγηοην υγιτἢ Πἰβ βιαίεπηεπβ ἰῃ Πΐ8 οὐ τυγίείησϑ, 
ψΠΠ8ὲ, οα μα οἴπεῦ Ππαπά, ἴο 5ὲ. Ῥεΐθγ ββρεοίδ!ν ἃ Προ γαὶ βέαπά- 

Ροϊῃξ νγὰβ δϑογίρεά, ψῇῃϊοῃ νγὰ8 ποῖ ἴο Ὀ6 ἐχρθοίεά ἰπ νίεν οὗ πα 

αἰζεγαηοαβ οὗ 81. Ραὰμ] ἴῃ ἢἰ5. ΕρίβείἝβ, ἃ βίαμάροϊπε ψῃ σῇ ψοιϊά 

τηϑκα Ῥεΐεγ, ποὲ δαὶ, με ουὔἱρίπαίον οἵ Οθηες ΟΠ βείαηϊςν. Οα 
τῆς ψποῖε πε Αοίβ τεργεβεηξεά δὴ ἰάθα ἰβεά ἀπά Παγπιοπί βίη νίαν 
οὗ τς τγαϊδέϊοπ οἵ ραγέίεβ ἰῃ {πὰ ργίπιεϊνα Ομαγοι, πὰ ἰἐ8. οδ᾽εσε 

88 ἴῃς ψογῖς οὗ ἃ Ρααΐϊᾳπε ΟΠγβείαη νὰβ ἴο γεσοηοῖα ἐπε Δεν βῃ ἀπά 
Ῥαδαυϊίπε ραγιίεβ. ϑομπεσκοηθαγρεγ δά ργενίοιβιν εππρμαβίβοά πε 
βαρροβοά ραγδῖ!εὶ πη Δοίβ Ῥεΐννβεη Ῥεῖεγ απά Ῥαμὶ! (8εε ἔαγεέῃογ 

Ρεϊον), απά παά γεργεβεπίβά ἔῃ θοοῖς 48 ψυγιξέεη ἢ ἔπε ἀροϊοσεεϊο 
αἰπλ οὗ ἀεξεηπαΐηπρ Ῥαμ! αραϊηβϑε ἔπε πιϊβγεργεβεηϊδείοα οἵ ἐμ6 Φαάα- 

ἰβεῦβ ; Ῥαξ 1 πιαβῖ αἰνγαγβ Ὀ6 γεπιεηιδεγεά πὲ Θοππδοκεηραγρεῦ, 
ΔἰΈΠουρἢ επιρμαβίβίπο πὸ ἀροϊορσεέϊς ἐεπάεπον οἵ 858. [μυϊκο, ενεῦ ἀδηϊεά 

1 Οἵ, 5.6.» (6 ποίδ8. οὐ χνῖϊ, 6, χχν!]. 7, δίς.» π6 ταίβγεηοεβ ἰο 1πῸ ἱπνδίπδθα 

απᾶ Ἔροςῃ-τηακίπρ ἡνοτκβ οἵ Ῥτγοΐαθϑος Εδπιβαυ, δηά Νορεὶῖ, Ζηγ Οπαγακέεγὶ εξ ὅδς 

1πικας παοῖι ϑῤγασλε μπῆ ΘΕ, Ρ. 28, τ897, ὁπ {πῈ τεπιαγκαῦϊε ἄερτεε οἵ οοηῆάδποα 

ΜΙ νΠΙοἢ τα Ππέαγν, ρο] σαὶ, δπᾶ ἐπᾶϊοἱαὶ ἐαγτηβ ἀγα ετηρί ογβά ἴῃ Αςίβ. Ῥγοΐδββογ 

Βοδπηεάᾶεϊ ἴῃ ἢἰ5 τενίενν οἵ Ῥγοΐεβδβθογ Κδηηβαγ᾽ 5 δέ. Ῥαμὶ ἄββογθεβ ἰξ δ8 ἴῃ σνοτῖκ ὁπ 

τπε ψνῇοϊε ποῖ οἵ πε Ηἰβίογίαπ οὔ ἀγομφοϊορῖβε, μα οὗ {πῸὸ πατοῦν) ἀροϊορίϑι, Τ᾽ δοῖο- 
είσολιο 1, ἐεγαξεγπείέμηρ, τ807, Νο. 23, ἀπᾶ τηοτα γθοθηιν, Ῥγοΐεββοσ Η. Ηοϊστηδηῃ, 

ΤΠαγαοίεγίβεβ Ῥσοίβββοτ Ἐδπιβαγ᾽β ἀεβουρέοη δηά ΠΠιβίγατοη οὗ {πε βοεπε, Αςίβ χνὶ. 

25-34, 8ἃ5. “Πυπλθισ 1 Τεοϊορίδοδε 1,Δἐεγαξεγαοιἐμηιρ, τ899, Νο. 7; 5 οἢ τεγηδικβ 

τα 1] σα!ου!αιεά το ῥτοπιοίς σαπάϊᾷ ἀπά τεβρεοίξι] ογι εἰ οἱ 5πα. 
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Πἰβ5 δἰβέογί σαὶ ἐγαςπἔα!πα88, νυ 8ὲ Βδαν ἐαϑίεπεά προ ϑομπεοκεη- 

αγροτγ᾽ 5 νίονν, ἀπά ἔμγέμεν ἀενείορεά ἢἰβ οσσῃ ργανίοιβ αεΐδοϊς οα ἐπα 
πιἰδιογίσα! οπαυασίεν οὗ Αςΐβ (Ζβαβη, π. 5., Ρ. 398, 1ἰσπῃείοοι, Β.Ὠ.3, ἰ., 

41). Βιί Βαυτ᾽β Ἐπεοῦν ἴῃ [8 Ἔχέγεπια ἔογπὶ σοι! πο τηδἰπέδίη ἰξ8᾽ 

σγουηά, «ηα νατγίοιι5. πχοά!βοδίοπβ οὗ 1 ἴοοῖ ρίασε ψἱ τίη ἰδ ουγῇ 

Β0ῇοοὶ. (εγίαίηϊν, ἴο ἕαῖα δὴ {Ππεἰγαξίοω, ἰΕ πχαβὲ αἰνγαγβ γεπηαίη ἃ 
βίγϑησε ἴαοί {παΐ, 1 Αοῖδ νγὰβ νυγιτςθη στ ἐπα σοποίΠδἴογν ἐεπάδηον 
Αἰ 64 το, ΟαἿν οπς ἱπάϊγεσέε πηοπίίοπ ἰῃ 11 18. ἴοαηά, χχίν. 17, οὗ {πε 

σοἰϊςσείοι ἴον ἐῃς ροοὸγ ϑαίηξβ δὲ Φεγαβαίεπι, συ σἢ ρίαγεά 50 ργοπιΐ- 
πρηΐξ ἃ ραᾶγί ἴῃ 51. Ραυ] 5 νοῦ ἀπά σπυγίτἰησϑ, ἀπά ῃὶσἢ γὰ5 ἴῃ ἰξβ6 1} 
ΒΟἢ ἃ ραὶραδίε ργοοῦ οὗ τῆς Δροβεῖίε᾽ 8 ἴον ἴογ πἰβ Φεινίβῃ Ὀγείῆγεη. 

Τῇ ἐεηάδπου νίενν δάορίεα ὈΥ βοῆς οἵ ἔῃε νυγίζεγβ βυσοθεάίΐησ Βδαγ, 
ἐ.5., ἢδαβ8, Κείηι, νν εἰζβᾶοκεγ, γεραγάβ ἐπε δαΐποῦ οὗ Ασίβ δ5. ποῖ 

πα πε μα ν ἀεραγεϊηρσ ἔγοηγ {πε ἰβέογιοαὶ γεϊδείοηβ βεΐνεεη {πὸ ἔνο 
Ραγίίθβ, θαΐ 48 ἔογπηίηρ ἢ 8 ἡυἀσγιεηξ οὗ τῆς γεϊαξίοηβ Ῥεΐνψεεη ἐπα πὶ 

ἔγοπὶ ἔς βίαπάροίηξ οἵ 8 ον {ἰπ|6δ. Οπε οὗ ἐδ πιοδὲ γεοδηΐ 

δἰζεπηρίβ ἴο γεργεβεηΐ {πε σοποι!Π! δίογν ταπάδηον οὗ Δοΐβ 45 δῇ δρο- 

ΙοΡῪ ἴογ (ες ΟἨγίβείδη γε! σίοη Ῥεΐογε Οδης68, ἰ.6., Ὀεΐογε 4 ῃεαΐμϑη 
Ρυρί!ο, ἀσαϊηϑε {πεῸ σπαγρθβ οὗ ἔπε δεν, ἀπά ἴο βπον Ποῖ διά 5ΠῚ, 
Ἐπγουρῇ ΟΠ βείδηϊεν, Ὀγοῖζε ἂρ ἱπίο 115 ψογίά-τσῖάς ἡ ββίοη, 18 ἐμαξ οὗ 

δ. ΜΝ εἶβ5, ὕὕδογ ἀἱδ Α ὑςἱολι πα ἄδη {ἰέοναγ. ΟΠαγαξέον 4θγ Α.. ἃ.., 1897 
(ϑεε ξαγέπεν θεῖον); Ραξ ψπαΐενεγ ἀπιουηΐ οἵ σογγεσίηθββ ἔπαγε ΠηΔῪ 
Ὅς ἴπ {Π|5 νίενν γα πΊΑΥ ἔγαπκν αἀορί, ψτπουξ σοπιπηζείηρ οαγβοῖναβ 
ἴο ἐς νεῖν ργεοδγίοιιβ Ἔεχρίαπαί,οηβ δηὰ ἀεάμοξίοηβ οὗ ἐπε ψτίζογ; 

51. [65 οσῃ ῥγοίοσις, δηά πε ἀεαϊσαξίοη οὗ Π΄8. ἔνγο τυγιεηρσβ τὸ 
τῆς Οεπε!ς ὙΠεορῇια.8, ἀῦεὲ ἴῃ Ἐπεπιβεῖνεβ βαϊβοίεπε το ἰεδά τ ἴο 
ἐσχρεοσὲ ἐπαξ {πε ἀσβίσῃ δοσεηζυδίοα ὃν Ψ. δ εῖββ σγοιἱά ποῖ Ῥὲ αἷζο- 

δεῖπεν δρβεηΐ ἔγοπι ᾿ἷβ πη 1 σοπιροϑίης, ἢβ Πἰβίογυ (βεε ἔπε 
ΓαπΊαγ 8 οἵ Ζαπη, μ, 5., 1.) Ρ. 3938). 

Βα 1 ἔπογα 8 πὸ βδϊἰϑίαοιίίοη ἱπ ἐπα πιογε γεσεηΐ δἰξεπιρίβ ἴο 

τεργεβεπξ Αοίβ 85 ψυγίζζεη τηδίηὶν ἱΠ ἃ σοποὶΠδίογν “ ἰεπάσπον," 
58.{Π| 1658 σδῆ βαϊβίασξίοπ θ6 ἴοαπά ἴῃ ἐπε νίενν, οἱάεγ ἴῃ [15 ογίσίη, οὗ 

ἃ βιρροβεά ῥαγα[ εἰδηι Ὀεένεεη 8:1, Ρεΐεγ δηά ὅ8:. Ρδαϊΐ, ἄγαν οαΐ 
ὉΥ ἃ ψγιΐεῦ ΨΟ ψὶβηθά ἴῃ {Πἰβ αν ἴο γεσοποῖία τῆς Ῥείγίηε δπά 
Ῥδαϊίπα ραγίίεβ τῇ ἐπε Οπαγοῆ, ὈΚ ρἰαοίησ ἔπε Ιεδάσγβ οἵ βασῇ ἰῃ ἃ 

Ῥοβίξίοη οἵ εαιι8] αὐἱπογίεγ. ΤΠδὲ ἔπαγε ἀγα ροϊπὲβ οὗἉ βί ΠΉ Πα γεν ἴῃ ἐπα 

"πε δά σοῦ οἵ ἐπε ἔνο Αροβίεβ πηδᾶν Ὅ6 γεϑά!ν δἀπηϊεά, ΡῬαΐ ἐμεβα 

Π|κοῆθβ868 ἃγε οἵ {πε πιοβὲ βεπογδί κιπά, απ ΟὨἱν βοῇ ἃ5 ψῈ πιῖσῃς 

Ἔχρεοῖ ἰῇ οα868 ΨΠΕΓΕ ὸ πιθη νους ἴῃ Πα βαπηα ΟΔ]]Π πῆρ δὲ {πῸ 58Π16 
Ρογιοά δηά ἀπάον τῆς β8απιε σοπαϊξίοηϑβ, ογ. το ἐΠῖ58 εἴεσς ΟΙεπιςη, Πὲς 

ΟΠπγομοίορὶε ἀ2γ Ῥαπίϊπίδοιοεη Βγοίσ, ρρ. 17, 18, ἀρὰ Ἐείης, Εὐηιε 

φνογξαηποηίδοῖε θεν ογογμηρ ἀὸς μξας, ρ. 214. Τπε ΡΆΓΆΙΙ6Ι σδη 
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οηΐν ὃς εχίεπάεά ἴο ἃ ἔενν ἰπβέαποεβ βισῇῃ 5 με μεα!ίηρ οὗ ἐπε ἰατηα 
πἴδῃ ὉΥ͂ Ρείεν δὲ Φεγιιβαίπι, {ϊ. 2, ἀπά ὃν ῥα! δὲ [γϑβίγα, χίν. 8, δαξ 

ἐπογα ἰβ πὸ γϑαὶ σγτοιηά ἕογ ἐπε ἰπβεϊξαξίοπ οὗ ἃ. ρᾷγα!!ε! θεΐνθθη ἐπα 

ψΟγΒΏΙρ ραϊά ἐο Ῥείεν ὃ. Οογηειίαϑ, χ. 25, αηά ὃν ἔπε ἱπμαδιίαηξβ οὗ 

[υγϑέγα ἴο 8:. Ῥϑα!, χίν. 11, ογ δείψεεῃ ἐμα ἡπάρσπιεπε ᾿πῆϊσέξεά οα 

Απεαηίαβ ἀπά ϑαρρβίγα ὃν Ρεΐεγ, ν. 1, δῃά οἡὐ Εἰγηιαβ ὃν 8:. δαὶ, 

χἰϊ. 6. Τῆς ροβίείοα ἐμ8 δἀνοσαίεά ὃν Οἰεηιεη 15 ἰάθη ἀρ Ὀγ Β. 

νν εἰβ8, Εὐηιοἰἐμηρ, ρ. 540, ϑὅτά εὐϊξ., 1897, πο [685 ἔῆδη Ὁγ δδγϊοῦ 

«ρίζαγβ {πὸ 1 κα αβοῦ δπὰ Νόβρεη (οὐ, ἴοο ϑαπάδν, Βαριῤίομ [νέο- 
ἐμγες, ῃ. 827, απὰ ϑαϊπιοῃ, {πέγοάμοίΐοη, Ρ. 810). Βαξὲ ψπεῖπον τα 

σοηβίάον ἔμαξ ἔπε ραγα} 6] ννὰβ ἰπϑειξαξεά ἴο ρίασε Ῥααὶ οὔ δῇ βαιδ εν 
μἰ ἢ Ρεΐογ, οἵ, ἃ5 δὴ Μίδῃηεῃ 88 γεοθπίν ἀγρεά, Ραμΐμδ 1.: 16 

παπάειηροη εν “4 βοκίοίοη, Ρ. 126, 1890, ἐπαξ ἐπε ῳγίξεν τυϊβμεά ἕο 
γεργεβεηξ Βεΐεγ ἴῃ δοσογάδησα ψίτῃ ἐπε ἀε!πεδίίοη οὗ Ῥδαί, ἔπαγε ἰβ 
οπς ἕδος ἕαΐδ! ἰο Ῥοΐῇ ροϊπέβ οὗ νίενν, υἱΖ., {πδξ 1 εἰέμοῦ οὗ ἔῆεβε ραγ- 

Ροβεβ μδαά Ῥεεη ἰῃ ἐδε γηϊπά οἵ ἔμε δαΐμον οὗ Ασίϑ, νγαὲ σδηποῖ δοσουπξ 
ἴογ ἰβ οπιίβϑίοη οὗ δε ογονηίηρ ροΐηξ ἴο π6 ραγα!]οῖ θεΐννεαπ ἐπα 

ἔν Δροϑβί!ββ, υὖζ., ἐμεὶγ τηδγεγγάοσγῃ ἰῃ ἐπα βαῆηα οἰἔγ, δηά ἴῃ ἐπα 88 Π|6 
Ρεγβεσαξίοθ. Αῃ αἰγεδᾶάν ἀϊβογεάιςεά ἔμεογυ σδῇ βοδυσεῖν βαῦνίνε ἐπα 
τἰάϊσα!ε οὗ Ὀγ. ΒΙ4β88, Ῥχοίερ., Ρ. 8, ἀπά οὗ Ὠγ. ϑαϊπηοῃ, τ. 5.. ΡΡ. 810, 

811 : ἰῃ 81} για ἰβέουῦυ γε πᾶν Ἴχρεοΐ ἴο Βηά ραϑγδί [6 115Ππ|5, ἀπά ἐμ 6 βα 

ΡαΡΆ11615 εχίβϑὲ ἰῃ ἐπα ἰΐνεβ οὗ παίίοῃβ πὸ [688 ἐβαη οἵ ἱπαϊνίἀτ1815, 

νμεη ψψὲ οσοηϑίάον ἐπε ναγίουβ δίζεπιρίβ σῇ ἤᾶνε Ῥδθη πιαάα 

ἴο ἀεβογίρε ἐμε αἰπὶ οὗ Ασςίβ, 11 18 βοπιείμίηρ ἴο βπά ἰμδξ ἃ ογίεία 

ψῆο ἄοαβ ποί δεβίϊαίε ἰο γεσαγά με Ὀοοΐς 85 ψυγϊζέεη ἔο βοπια Ἔχέεπε 

τὶ δὴ ἰάθα! βίη δηὰ Παγηοπίβίηρ ρύγροβο, 5ϑμοι ἃ πανορέμοῖεββ θα 

οοηϑέγαίηεαά ἰο γεοίοη 1, οὐ δοσοιπέ οὐ [8 τηδην ἐγαβεν γεν 

ἐρδαϊοη8, 85 Δ ᾿ἰδίογί σαὶ τνοσὶς οὗ ἱπναίαα δες ψνογίῃ, 8566. εηάξ, 
Αῤοσέεἰ ρεφοϊϊοέο, Ῥ. 88, 1899, 

ΘΟύΒΟΕΒ. [ἢ 81, ἴυκὰ 18 δοκπονϊεάρεά 45 ἐπα υυεῖέορ οὗ Δοῖβ, 

να σᾶ ἀπάεγβέδηά {Π6 γε πλαῦῖ οὗ Β[4858 ἐπα ἴῃ {Π|8 σαβα {πῸ αἀπαϑβεϊοα 

οὗ βουγοαβ ἴον ἴῃς σγεδίογ ραγὲ οὗ [με ὈΟΟΙ πεεά ποῖ Ὅς γαϊβεά, ΒΙ488, 

Αεἰα Αροσί., Ῥνοίεσ., Ρ. 10; οὐ, Ζαβη, τι. 5., Ρρ. 404, 412: Καηδρεηθαδεῦ, 

“Αοίς ΑΔ οκίοϊογιη, ρ. 8, 1899, [τ ἰ8 ρίαίπ ἔγοηγ ἐπα παγγδεϊνα ἐμπαΐ 

ἃ. ταδῃ ἴῃ 81. [ὑἱκε᾽΄ 5 ροϑίείοη ψουά Ὀς Ὁγουρῃὲ ἱπίο οσοηέασὲ ψὶξῃ 

ΠΊΔΏΥ ΡΕΓΒΟΏΒ. ἔγοπι ποσὶ ἢ οουά ἤᾶνε οδίδίηθα γἰοἢ απὰ ναγίθά 
ἰηϊογτηδίίοη, δπά ἴῃ τῆϑην σαθεβ δε ἀδίδι!β οὗ 8. πανγαξῖνε ροὶπξ 

απ ηλδία Κα ν ἐο δα ογίσίῃ οὐ ἐς ἱπίογπιδίίοη. Α ροοά δχδιηρίε 

ΤΏΔΥ Ὧε 866ῇ ἴῃ σὮδρ. χἰϊ, (566 σοτηπιεηέαγυ), ἰῃ σῇ ἐπα νἱνά ἀπά 
αἰγουπιδίδηςιαὶ ἀδίβ! 8 οὗ 81, Ῥεΐεγ᾽ 8 Ἔεβοᾶρε ἔγοπι ργίβοη αὔὸ βιεϑὲ 
δοςοπηίαά ἴον οὐ ἐξ βιιρροϑβίξίοη ἐμαξ ἐπε παγγαΐζίνε σοπηθβ ἔγοτηι Φομπ 

λαυκ: ἴο ἴῃς Ὠουβε οὗ ἐμ πιοίμεν οἵ Μίατγίς 5... Ῥείεγ πιαῖζθβ δ[8 
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να, νοῦ, 12, ἀῃά ποῖ ΟἹἱΥ ἀοεβ ἰδίεγ ᾿ιἰϑίογυ αϑβοοίδξε 5:, Μδγιζ νι 

Θ:, Ῥείογ, θαξ αἷβδο στὰ 5.:. [Κα ἀπα 81. Ρϑαυΐ, ἱπαϑηηο 845 ἢς 8 

νυ ἢ ἐπε ἰδεΐεγ ἰῃ Εοηλε, ΟΟΙ. ἱν. 10, ῬΆΙ6π)., νεγ. 24 (ο΄. 2 Τίπι. ἵν. 11), 
ἴο Β4Υ ποίησ οὗ δῇ δύ ΐενρ δϑβοοίδιίοη, οὐ, Αοὶβ. χίι!. (Ἀπιβαν, δέ. 
Ῥαπΐ, Ὁ. 885; ΒΙ4588, "". 5., Ρ. 1; Βείβεγ, ΤΑδοϊορίδολε Οπαγίαϊξολγίζε, 
Ρ. 62, 1895) ; αηά εἐνεη δ γεηάϊξ, ρν. 81 (1899), 5ε65. πὸ οἴπει ψὰὺ οὗ 

δοοουηξίηρ ἴον {πε σοηΐγαβὲ Ῥεΐένεεη ἔπε Ὀγίεξ ποίίςα οὗ ἐμε ἀεί οἵἉ 

58, δαπηεδ, χἰΐ. 1, ἀπά πὰ ἰεησίῃν δοσοιηὲ οἵ ἐς ρεγαξίοη οὗ 8ε. 
Ρεΐδρ ἰβδη {πὰ ργορδθ εν ἐπαὲ ἐπε Ἰαιίερ 88 ἀδγίνεά ἔγοπιὶ Φοῆη 

Ματῖς, τ 18ὲ πιογε ἐχασέ ἰηξογηιδίίοη νγὰ8 ψδηϊίηρ ἴον {πε ἔογγηεγ. 
Βυὲ ὕομη Νίαγις νσγὰβ ποῖ ἔπε οὐἱν πιοῦρεῦ οὗ πε δεν βαίεηι 

ΟΠαγοῦ ἔγοσι ποῦ, ογ τὨγουσῃ σθοτ, 5:. ἔ0Κὰ σου Ππανα οδίδίπεὰ 

ἰηἴογπιδίίοη 85 ἰοὸ ἐπε ογὶρίη οὗ ἐῆε ΟΠ τ βείδη σοπηπιαηϊῖν, ΒαγηΔΌΔ8, 
ἐπε σουβίη οὗ δοπη Μίαν, τγᾶβ ἰῇ ἃ ροβίτἰοὴ ο ῶονν δοσαγαίεῖν δῈ 

ΒΔ Π16 δνεηΐβ, ἰῃ βοπια οὗ ψμίοῃ ἢς δά 5ῃαγδά, ἱν. 36, δηά ἰξ 8:. [μικε 

88 ἃ τηειδονῦ οὗ δε ΟΠυγοῦ δὲ Απίίοοῃ ἤθη Βαῦηδραβ βειεά 
ἔπεσα (τ ποΐε οὔ χί. 28) ἢε ψοιὰ ἤᾶνα ἰδαγηξ ἔγουι {πὸ [ἢρ8 οἵ 

Βαγπαραβ ἔπε ἐδγὶν πἰβίογσυ οὗ ἴῃς Φεγαβαίεσι ΟΠαγοῦ ; δηά ἰὲ ψουά 

μαᾶνὰ Ῥεδ βίγδησε ἰξ διποηρϑὲ {Π6 πηεῃ οὗ Οὐργὰβ δηὰ Ογγεηα 80 

Πεά ἔγτοπι Φυάξεα ἰο Απίϊοςῇ, χί. 19, ἔθεε μαά Ῥδθεῶ ποῦς ψῇο ψεγε 

Ῥαριϊβεὰ δὲ ἐπ θγβὲ ΟὨγίβείαη Ῥεηΐεοοβί, οὐ ἰϊ. 10, 41 (Ζαδη, -᾿. 5., 
Ρ. 414). , 

Εογ ἐπε βαπια βεῦίεβ οὗ Ἔβνεηΐίβ ὅ.:. [ἃϑ|ὲ δά δοσεββ αἷβο ἴο {πε 
ἰπἰογηγχδιίοη ργεβεγνεά Ὁ Μίηδβομ, ἃ ἀϊβείρε ἀρχαῖος, ἰ.6., ἔγοπι ἐπε 

Βγϑὲ Ῥεηίεοοϑέ, οὔ. χί. 15, χχί. 16, ἔγοτι ψῇοπι Πκαυνίβε ἢ6 πᾶν Πᾶνα 

ἱεαγπί ἐῃς δοοουηξ σίνεη ἴῃ ἰχ. 81-48, [πῃ σἤδρ. χχί. χὰ τε αἴ80 ἰοϊά 
μον ἴμακα τνὰϑ ἃ σαεδβὲ ἴου βενεγαὶ ἄδγβ ἰῃ ἐς ἤουβε οὗ ῬὨϊΠρ τπ6 
Ἐνδηρείιβέ, νν. 8-12, δὴ ἱπίεσοουγβε ψῃϊοῃ σου πᾶνε ἔσγηϊβῃθα Πίπη 

τ ἴῃς ἰηϊογπιαϊίοα παγγαΐεά ἢοὲ οἠἱγ ἰπ νἱἱΐ. 4-40, θα ἰῃ νἱ. 1-νιῖ. 

8, χ. 1-χ᾿. 18. Αηά ἔγοηι ΨΦεγυβαίθηι ἰἐ86 1, Ωο 1688 ἤδη ἴγοηι Οξεϑαγθα, 

ἰηξογηγδείοη πιίσῃξ ἤανα Ὀξεη δοαυΐγεά, ἴον [κυἱτς, χχί. 18, παά ἱπίεγ- 

σουγβα ποΐ οἷν νυ {πε εἰάεῦα ῬυᾳΣ τ ΩῸ [688 ἃ ρεύβοη {πδη΄ 51. 
δαηιθβ, ἑἰς οδά οὗ ἐπε ΟΠυγοῦ αἱ Φεγυβαΐθηι, ἀπά δὲ δὴ δδυ]εῦ 

Ρεγίοά με πιυϑὲ πᾶνε βπαγεά δὲ Ῥμηίρρί, χνὶ. 19 δὲ, τῆς σοιηρδην οὗ 
5145, ψῆο 8 τηβηϊ,οπεά 48 οπα οὗ {πὸ οἰδεῖ ἀπιοὴσ πὸ Ὀγεξμγεη οὗ 
ἐπε πιοίπευ οἰΐν, χν. 22. ἴῃ {π|8 σοπηεοίίοη ψγὸ πιδύ ποίς {μα 81. 
[νυ αἴοπε ρίνεβ 15 ἔνγο ἱποίάεπίβ οοππεοίεά ψιἢ Ηεγοά Απίίρδβ, 
ἔμακε χίῖ, 31.838, χχίϊ!. 6.12, 15, ο΄. Αςὲβ ἱἰν. 27, ψῃίσῃ ἂγὰ ποῖ 

πανγαίεά Ὁγ {πὰ οἶμον Ενδηρο βέβ, θαΐ ἘΠἰ58 ἱπεϊπιδΐε δοαυδίηΐαπος οὗ 

8ε. μκα ΕΠ ἐπε σουτε οὗ Ηδτγοά ἰβ ἴῃ βέγίασξ Βδγποον υυἱτῃ {πε 
ποίϊος οὗ Μίαπδεη {πε ἔοβίεγ- γοίπεον οὗ Ηεγοά, Αςίβ χιΐ. 1, τ [μας 

ΝΠ]. 8, ἃ ἴδεδομεγ οὗ {πὸ Οπυγοῦ δὲ Δηιίοοβ ψπεη 81. [16 ΤηΔΥ 
γΟΙ. 11. 2 
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Ηἰπλβεῖ ἢ μανε Ὀεεα ἴἤογα, ἀπά ἔγοπι ννμοπὶ ἐς Ενδησε δέ πηᾶν αἱ 41] 

ἐνεηξβ μᾶνα ἰδαγηΐ τησἢ οὗ {πε ᾿πξογπηδίίοη ἀροιυέ οἔμεῦ πλεσροῦβ οὗ 
ἐπῆε Ηογοάϊδη ἔδπην ΗΠ ΐο σοπιεβ ἴο 15 ἔγοπι ᾿ἰπὶ οηἷν (Ρ]πιρίτε, 
Ζαμη, Βεΐβεγ, Ἐείῃθ). [ πᾶν πὸ ἀοαδὲ θὲ σοηῃίεπάσά, φίξῃ σοη- 

βἰάεγαθίε ρίδυβι ἢν, ταὶ 51. [6 πιαδὲ ἤανε μα δὲ ἢΐβ σοπιμηδπά 
ψυδη ἀοοσιμηδηΐῖβ 885 ΜΕ], ἐ.5., ἴῃ. Π8 δοσουπέ οὗ ἐῆε βρεεοδεβ 
οὗ ὅ8:. Ρεῖογ δηά δὲ, ϑίερββη, δά ἰἰ ἰβ χαϊΐϊε ροβϑίρίας ας ἣε 

πιϊσῃὲ πᾶνε ομίαίπεά βασῃ ἀοσαπιχεπίβ ἔγοηι πα ΟΠπασοι δὲ δεγα- 
βαίεπι. οἷς ἰπίησ ἰ8 αὐἱΐα οογίαίη, ἐπαΐξ πε86 δαάγεββεβ ᾿ἰκε δἱ] 

οἴπεῦβ γουρῃουξς ἐπε ῬοΟΐ γὲ ἴῃ ϑβιγικίπσ μαγπιοον σἱτ {δα 

εἰγουπιδίδησεβ δηά οὐβεβ ἴο ψῃϊοῃ {πεν τγεϊαίε (86 ξαγέμεγ Ὀεϊον) : 
“«4ᾳο ἱπίφηξί 5. ἢδ8 ογδίίοπαβ ἱπβραχαγὶβ, ψγίϊεβ ΒΙαββ, “6ὸ ρίαγα 

ἰπ εἰβ τερεγίεβ, αὐυδὲὸ σαπὶ βίη ἰεπηρογίραβ ρεύβοηίβαιε ἐσγοσία 

δοσοπιπηοάδία, Δα τπείουίοδηι ἰἰσεπείαηι βοσίρίογὶβ γεξευγὶ 86 νείεης" 
(Ργοΐερ., ρ. 11). Βαὲ «δὲ {πε βαπῖβε {{π|δ6δ ἰξ γεααίγεβ Ὧ0 σγεδΐ 
βίγείοῃ οὗ ἱπιαρίηδίίοα ἴο σοποίαἀάς νὰ Ζαδη (ἰϊ., ρ. 412) (δὲ 
βϑυςσῇ ἃ πιᾶῇ 58 ἴυκε τεααϊγεά Ὧο οἰδεῖ βουΐοεβ οὗ ἰηϊογπχαίίοη 

ἔογ ἔπε σοπιροδίζίίοη οὗ Αοσΐδϑ, οὐ δὲ ἰεαϑὲ ἴον ἃ σύεδί ρογίίοη οὗ 
ἰμαξὲ ψόγ, ἔα ἢΐ8. οὐ γερο]! εςείοηβ, ρᾶγείν οὗ με ἠδυγαϊίνεβ 
οὗ 8. Ια, ραγεϊν οὗ ἐς ενεηΐβ ἰπ ννμίσῃ ἢς ὨἰπΊβεϊξ ῃδαά βῃανεά, 

ο΄. νἱ. 8-ν 11. 8, ἰχ. 1-80, χἰϊ.-χχνὴ, ὙΤδογε ἰδ δρυμάδηξς ρῥγοοῦ 

ἰὰ 8:. Ῥαυ β Ερίβείῖεβ ἐπαὲ {πε Αροβίϊς τσησδὲ ὅανε σοῃβίβης Υ 

γεΐογγοά ἴο ιἰ8 δαγίίεν Ἔχρεγίεησαβ ἱπ γᾶν οἵ σοηνογβαίίοῃ, οὐ ἰῃ {Π6 
ἀεϊνειν οὗ ἢἰβ ἀϊβοοιγβθβ, οὔ. 2 Οοσ. ἱ. 8-10, χί. 22, χίϊ. 9, Οἱ. ἱ, 11- 

ιϊ. 14, ῬΏΙ. ἐϊ. 8.7, οηι, χν. 16-82, χνὶ. 7, ἀπά ἀυτγίησ ρεγίοάβ οἵ 

εὐϊογοεά ἱηδοξίνίν, ας [μα τγὰβ ΠῈΠ ὨϊπΊ δὲ Οξεβαγεα, οὐ ἀασίησ 
ἐδ πϊηΐεγ τποπίῃβ δὲ Μίαϊξα, οὐ ἰαΐεγ ἰπ ἤοπιθ, ποξῃίηρ νγὰ8 πιοῦα 
ῃδίυγαὶ, ἃ5 Ζαδῃ ἀτρεβ8, ἔβδη ἐμαΐ ἔμε σγαδέ πιὶββίοηαγυ βμουϊά σοπι- 
ταυηϊοδξε ἴο Ὠἰβ Ῥείονεά ἔγίεηἀ ἐπε γεσογάβ οὗ Π15 νοῦς ἀπά ἐχρεγίεποα 
ἴῃ στεαῖ πεαΐμεη σεηΐγεβ οἵ σοπηπιογοίαὶ οὐ ἱπξε!εσίυδὶ 116, {πὸ 
Οοείηξῃ, Ερῆδβαβ, Δίμθηβ. Αδεν Εἰς γεζαγη ἔγοπι ἢἰβ ἔγανεῖβ, δηά 

ΟὨ τηΔΩΥ͂ οἴδεν οσοαβίοηβ, Ζϑῆη ροϊπίβ οὐ ἐπδὲ ἰξ σγὰβ 58. Ῥδα}β 
Βαρὶϊ ἴο γεϊαϊε πιίμυϊεϊν καθ᾽ ἕν ἕκαστον, χχὶ. 19, ψαί Οοά δαά 

στουρδξ ὉΥ Ὠίηι, χίν. 27, χν. 8, 12, 26, Οἱ. ἰΐ. 2, 7.9, ἀπά ἐμεῦ ἰβ πὸ 

γεαβοῃ νυδδίενεγ ἴο βάρροβε ἰπδὲ βαςσῇ τεοίςα!β σγεγε σ ἘΠ 6] ἃ ἔγοπα 

Θὲ. κε. Νὸο ἀουβὲ ἱξ πιὰν Ὅς ἀγρεά παξ ἴδε 5ἰγία ἰπ ἔῃ βεσοηά 
ραγὲ οἵ με Ῥοοῖ ἰβ [εββ Ηεργαίβεϊς ἐπα ἰῇ οδαρβ. ἰ.-χιϊ., θαξ ἘΠῚ8 

ΤΏΔΥ Ῥὲ ἔαϊτῖν ἀσσουηίεά ἔον 1ἔ τὰ γεγαθηῖρεῦ ἐμαὶ 51. [κε πουά 

οἴζεη οδέδίῃ [ἰβ ἰηξογπχδξίοη ἴον ἐπα εαγεῦ ἀνεηΐβ ἔγοπι δεν βῃ 

Ομγίβείδηβ, δῃά οὐ {πε 8011 οὗ Ῥαϊδβίίηθ, δηά {παὶΐ ἢ6 πηδᾶν ἢᾶνθ 

ρυτροβεῖν τεϊαίπεά τῆς ΗἩερτγαίβείς οοϊουγίηρσ ἴῃ Πἰ5. ἐπιροάϊπχεης οὗ 
ἔμπεδα παγγαιίνεβ, ᾧὐ. Ῥίαπηπιον, δ. σμζε, Ὁ. χἰΐχ. ; Ζαδῃ, μ. 5., 11.) 
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ΡΡ. 414, 428; Παϊπιαη, [16 γογίς εϑη, ρ. 81, 1898.1 [11 ὃς πιαίη- 
ταϊηεά ἐπαξ ἔπε εϑύοῦ σμδαρέεγβ οὗ Δοίβ, ἰ.-ν., ψψεῦα ἱποογρογαίεά ἔγοπὶ 

ΒΟΠΊΘ ΕΔΓ ΟΡ ἀοσιπιοπί, ἰΕ ἰ8 αἀὐηγίἐιο ἐμαὶ {18 τγαβ οὗ δεν βῃ- 

ΟΠ γιβείαη ογιρίη, ἀδγίνεά ἔγοπη ἐπ ΨΦενίβῃ Οπαγοῃ ἐπγουσῃ δὴ 
εγε-υνϊέπα88 (ς΄. Β. Νν εἶββ, Εὐἰμίοιέμηρ, Ρ. 549, ϑγά εἀϊξ. ; Ἐείης, τι. 
5.,), Ρ-. 238). Τῇαβ ἴῃ {Π686 ομαρίογβ, 6.9., ἑἰς ϑδάάισεοβ ἀρρθᾶγ 

85 ἴῃε οἤϊοῦ ορροπθηΐβ οἵ τῆς πον ἔδίεἢ, οὐ. ποίς οὐ ἱν. 1, ἀπά ἐπα 

ΠΙΕΠΊΡΕΓΒ οὗ {πΠ6 Πίογαγσν ἃγα γεργεϑεηΐθα 88 ἴῃ {Π6 τηδίη πηεπη θα Γ8 

οὗ ἐπε βαπι6 βεσί, ἃ ἕασὶ νμοἢ 8έγίτοβ 08. ἃ5 βίγαησε, αὶ νη ϊσῇ ἰ5 

ἰῃ βέγίσξ δοσογάδησς σία ἐς ἐεϑεϊπιοην οὗ δοβερῇ8. Α σαγϑῖα! σοη- 
ϑἰἀογαϊίοη οὗ ἐπα βρεθεοῦῆθβ δηά οὗ ἐπεὶγ ἀρργορτγίδίθηββϑβ ἕο {μαὶν 

νδῦίουβ οσσαβίοῃβ [επάβ ποτα ἀπά πηογὰ βαγεῖὶν το γεξαξε ἕῃς ἠοέϊοῃ 

{παῖ ἔθου γε βοιξείουβ δἀάγοβϑβεϑ, (πῸ ποσί οὗ ἃ τυγίζον οὗ ες βεσοοηά 

σεηΐυσγ. Τῆς ἰαβιίπιοον οὗ Ὦγ. ΝοΟ  αγε πλὰν Ὀκ οἰϊεά 5 Ὀεδγίησ 

νη 6885 ἰο ἐμ ργίηη εἶνε σπαγδοίεγ οὗ {πῸ γτερογίβ οὗ ἴῃς βρεβϑοῇαβ οὗ 
8ε. Ῥεΐεγ ἰῇ {πε δαγίγυ ομαρίεγβ οὗ Αςῖβ, ἀπά ἔον ἐπε ἐγαξζμἔα! πηδῆποῦ 

ἰῃ ψὨῖσῃ {πεν τεργεβαηΐ ἃ ναῦν οδῦὶν ἴγρε οὗ Ομ γί βιίδη ἐθδοβίησ (8ες 
σοπηπηεηΐ., Ρ. 119), ἀπά οἵ, αἶβο {πε γεπιαυῖβ οὗ Θομηίεάει, Επο. 

Βίδί., 1., 48, 1899. 
Αἴ δες ἀεἰϊνεῦν οὗ 8:1. ϑίερῃεη᾽ 5 βρεεσῇ ῥδαὶ κἰπιβεὶ ἐ νγὰϑ ργεβεηΐ, 

χχυΐ. 10, οὐ. νἱ. 12, δῃηά ἴμογε ἰβ σοοά γεαβοὴ ἴον ἰπϊηκίησ {παὶ {πε 

ΒρΡΕΘΟἢ τηϑάς ἃ ἀξερ ἱπιργεββίοη τροη ἢἰπὶ (866, ἐ.ρ., Εεϊέδη, 42ο5- 
ἐσ σοποἠἑοπέθ, Ρ. 31), ψἈ1ΠῸ6 ἐΠ6 τηδην [υυσᾶπ ἐχργαββίοηβ ἀπά ἰαγη8 
οὗ τπουρσπὲ ψμίσῃ ἴΕ σοηίαίηβ (ς΄, Ζεῖ!ογ, Α εἰς, 1ϊ., ρ. 8518, Ε.Τ., 

Δηὰ Ονεγρεοῖς, 4 οςἐεὶ σεσολιίομέε, Ρ. 98) ἀγὲ παΐιγαὶ ἐπουρῃ 1Ε ἐς 
Δάάτεββ σοπιεβ ἴο 8 τὔγουρσῇ τς πγεάϊιπι οὗ «ἃ ἰγαηβίαιίοη (86 
ΠΟΠΊΠΊΘΩΙΑΓΥ ἴογ ἴμ6 βρβεσῇ δηά [58 πηεβηϊηρ). 

Εογ δε βεσοηά ραγί οὗ πε Ὀοοΐ ψε ρεγοείνα ἐμαῖ δι, [πὸ πιὶσῃὶ 
δανε εαϑιϊν οδίδίηθά δοσυγαΐε γερογίβ οὗ ἴπΠ6 βϑρεθοῆθβ Ἔνθ ἰῇ σββ68 

ψψΠογα ἢ6 νγἃ8 ποῖ ργεβεηΐ; 6.5.) [πΠ6 βρεεςὴ δὲ ἐς Ρ βι ἀΐδη Αηίιοσῃ, 

σὮΔΡ. ΧΙΪΙ., σίνεβ 085 ψμαΐ γα ΠΊαν νν 61] γτεσαγὰ 85 ἃ [ἈΠ Παρ Ἔχαπιρίς 
οὗ 58:. Ῥαυ}}5 ἰβδοῃίησ Οὔ ΠΊΔΩΥ Β5Π|1|8Γ Οσσαδίοηβ (οἷ, αἴ8ο ἴῃ σοπι- 

πιδηΐαυυ με βιγι κίησ γαβαπιίαποαβ γασεηιν ποίεά ὉΥ Ῥγοΐξεβϑοῦ 

Βδσηβαυ Ὀθύνθαπ {π|8 βρθεσι δηά πε Οαἰδίίδῃ Ἐρίβε]6). Τῆς δά- 
ἄγεββθβ δἱ ᾿υυγβίγα ἀπά δὲ Αἰπεηβ ἀδ νεγεά ἰο μεαίπεη, 80 ψοηάογ- 

ἔυν δάἀαρίοά ἰο (6 δὐυάΐϊεησα ἰῃ εδο ρίασθ, ἰῷ τὰ οὔς ἰηβίαπος 

Δρρθαϊίησ ἴο ἃ πιοῦα ρορυΐαῦ δηά γυάθγ, ἰπ με ἰαξέεν ἴο ἃ πιογε 

Ιεατηεά δηά ρῃ]οβορῃϊο οἰαββ οὗ ἤδαγεῦβ (“ ἰἴα βυηξ οπχηΐα εἰ ἰοοο εἴ 

1 Ὧγ, Τα πιδη᾽ 5 βμασρ ἀϊβεϊποιίίοι θεΐνγεε Αταπηδίβηβ δὴ Ἡδργαϊβπιβ 5Βῃου ἃ Ὀς 

ῃοίεά, Ρ. τό ἢ΄., ψνΠ115ὲ Πα δί!οννβ ἐμαὶ π6 ρυγε Ηεργαίβτηβ ἴῃ τς οβρϑὶβ ἀγα αἰπιοβὲ 

Θχοϊ αβίνεϊυΥ ρθου!ατ ἰο (παὶ οὗ 5: 1ὰκε, ἀπά ἐπαὶ Ὀγ ἐπεβα ῥθου]διίεῖ68. οὗ ἀϊοτίοη 

Αοἰβ ἰβ Α͵50 τηδικβά, Ρ. 20 ; 866 ζυγοῦ ἴῃ σομητηθηἴδτΥ, 
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αὐυάϊεηεῖθαβ δσοοοπιτηοάδξα,᾽ 5ᾶγ8 ΒΙ4585); ἱπ οί σαβεβ βίαγιίηρ 
ἔγοπι ἐγατῃ 5 τυ οἢ βοπια οὗ (πε Οτγεεῖς ρῃΠοδορβεγβ πιίσῆξ {πεπιβεῖνεβ 

μᾶνε ργεββεά δοπῖα, Ραΐ ἴῃ δαοῇ σδβα ἰεδάϊησ ᾧἃρ ἴο δηὰ ἰπβίβείης 
ἀροῦ ἐπε πεεά δηά πϑοεββίυ οὗ γερεηΐδποα ἴὸρ υυίβε ἀπά βἰπιρίε 

Αἰἶκα ; ψαγε ἐπιίπθηῖν ομπαγασίεγίβεϊς οὗ ἃ πιὰ ψῆο Ὀεσδηθ 88 ἃ 
δεν ἴο δε δενβ, ἃ8 νι πουΐ αν ἴο ἔποβε πιπουΐ ἴανν, 8ἃ85 ἃ Οτεεῖς 

ἴο ἐπε Οτγεεῖβ, δά βασῇ ἀϊβοουγβαβ ἴῃ ἴδε Ὀγίεῖ ἔογηι ἴῃ νοι ἘΠΕΥ 
μανε τεδοπεά ἃ ἰῃ Ασίβ πᾶν ννῈ 1] ἢανε ἐχργεββεά ἔπε δοΐαδὶ τεδοῦ- 

ἴῃ ἀεϊϊνετεά ὃν 581. δα! ἰῃ γϑίγα δπά ἴῃ Αἴμθηβ (βεε ἔογ ἔμεβε 

ΒρΡΕΘ ἢ 8 Ἔβρεοία!ν Ναπιβαν, δὲ. Ραμ, Ὁ. 146 Β΄,, δηά ἴον ἴῃς βρεεοῇ 

αἱ Δίμεηβ, Οαγεέίαβ, “Ῥδαΐαβ ἴῃ Αἴμπεη," Οεδαηιριεῖίς Αὐπαπαϊμηρέη, 

ἷϊ., ΡΡ. 527-548, ἀπά γεξεγεησεβ ἴῃ σοπιπιδηΐαγν 1): ““ἔδπεγε 5. πὸ 
τεδβοη," νψεῖῖεβ ΜοΟιεγε, “ἴον σαεβεοηίηρς {δε ἐγαβεμνονιίηεββ οὗ 
τς ἀϊδοουγβε αἵ ΑἸμθηβ 45 ἃ ψιβοίς.... ἴῃ ἴδαοξ βϑυσῇ ἃ ἀΐβοουγβε 
848 ἴῃδξ δϑογίρεά ἴο Ῥααΐ 18 Ἄἐχδοῖν παῖ τγγε 5Βῃοαϊά ἐχρεοξ ἔγοπι πὰ 

ἀπάεν {πε οἰγσαπηδέδηςσαβ " (". 5., ρ. 260). 
Ὑῆὲ ϑρεεοῦ ἴο με Ἑρπεβίδη εἰάογβ αἱ Μιηείαβ, χχ. 18-35, ἰ5 

ςοηπϑίδητν τηαγκεα ὃν 51. δι} 5 σπαγασζευβεὶς νουάβ ἀπά ρῆγαβεβ, 

αῃὰ [8 τεδοβίηρ 5 βίγι κί σῖν σοππεοίεά πυἱξῃ ταὶ οὗ ἐδε Ἐρδμεϑβίδη 
Ερίβειε (8εα ποίθβ ἰῇ σοπιπιοηΐαγυ, δηά οἵ. Ῥαρε, “οἷς, Ρ. χχχνὶ.; 

Τοοἷ, “ Ἐρμαβίδηβ," Ἡδβείηρσθ᾽ Β.Ὁ.; Οοοῖ, ϑῤεακεγὶ5 (ογηγιδηέανγ, 

Ρ. 342, δῃηά α'βϑο 1 Ἐκεραβοῦ, 4 οσίεὶ σεδολμϊομέε, ρΡ. 886-889; Νὄβρεη, 
μι 5., Ρ. 58; Εεϊζεη, 1. 5., Ρ. 33). Νο οἠε ἢα5 δδυπιεά {Π6 Βίδίογίσαὶ 

τραϊῃξα! 685 οὗ {π|8 δάάγεββ πιοῦα βίγσοησίυ ἤδη ϑριεζα, δαπά ἱπ {πὶ8 

ἰηβίαδηοε αἷἰδο ψὰ τῦϑυ ἀϑδαίη σοηῃοϊαάς τ ΜΙ οΟΙ γί, ρ. 839, ἐπα 
“6 588}} Ὀὲ βαΐε ἰῇ δϑϑαπιίησ ἰπδὶ ἔπε δσοουπὶ οὗ Ῥϑαυ] 5 τηϑεϊπο 
ΜΙ ἐς οἱάδν Ὀγεΐῆγεπ οὗ Ερἤεδβυβ, δηά ἐπε γσερογὲ οὗ ἐῆς ψογάβ 

ψΜὨϊοἢ Πα υἰίζεγεά ἀγὲ βυϊρβίαπια!ν δοσαγαΐε". Ὗ Ὲ πῦᾶν ψνε]] ἔξεὶ 
115 βεσυνν ἤδη γα γεοδ]} τπδὲ 5:. [κα σου]Ἱά θὲ Πίπιβε ἃ ἤθᾶγεν 
οὗ 81. Ῥαιυ}5 ραϊπεξῖς ἔαγενε!. 

Τῆς τες γεπιδίηϊηρ βρεεομεβ οοηΐαίη ἴἄγες ἀπολογίαι οὗ 81. 

Ῥδαΐϊ, οὔς Ῥεῖογε ἰδε δεβ δηά δε οἢ]αγο ἰπ δεγυβαίεπι, χχίΐ. 

1.21, ἐῃα βεοομά Ῥεΐογε Ἐδείῖχ, χχίν. 10-21, δπά δες ἰπϊγά Ὀεΐογε 

Εεδβίυβ δηά Αργίρρα, χχν. με βγβὶ γεδοπεβ 8 τὨγουσῃ {πὲ 

τπηράϊαπι οὗ 4 Οτεεῖκ ἰγαηβίδξίοη, απ ἰδ 15 ποίίσεαδίε ἐπαξ ἐπε 

ΒΡΕΘΟἢ ἴῃ ἐπὶβ ἕουπι σοηΐϊαίπβ πὸ Ῥαυϊηε ψογάβ οὐ Ἐχργεββίοῃβ, 

Αἰ Πουρἢ βοῦηε νογάβ γεπγίηά 8 οὗ Ὠίηι, 6.9’. ἀπολογία, ἀπολούειν, παρα- 

1 ἩΠρεηξεϊά δίαπιεβ Οὐγεαβ θεοαυβε ἢς 885 ποῖ ἐχρδἰηθά [ες βοῦσγος οὗἉ ἱπξογ- 
πιδίίου ἴοσ 81. Ῥδυ]}5 δάάγεββ, βίπος τς ἀροβιίς ννὰβ δὲ Αἴμθηβ δίοης, Ῥυὲ Κηδ- 
Ῥεηρδϑιεγ ννεῖζεβ, ἀοέμς Α ῤοΞξίοϊογμπι, Ὁ. 308, ““ ῬΤΟΡΔΡΙ ΠἸ5βίπης ἰβ οὰτη 1115 1ἃ ρίαπα 
Βυρογβαστι ταραϊανίε, αυΐα Ῥαυϊὰβ ροβὲ βᾶπὶ ογαϊίοπετη ποαὰς πλειηογίαση πεῆὰδ 

Ἰοφιείατα ἀπιβίξ ; υπᾶς ἴρβα ροϊυἶε πασσᾶτς χυϊὰ Αἰμοπὶβ Ἔρεσιε "", 
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δέχομαι, ἐπικαλεῖσθαι Δη“ τὸ ὄνομα (Νὄβρεπ, Εεϊτεπ), ψ ἈΠΕ ἰξ σοπίαίπε 

Βανεγαὶ ρεοιαρ το 58. [ακ6. Βαῖ [ἔ τῆς Ἐναηρείβε σγὰ8 ργεβεηΐξ αἱ 

ἔμε ἀφ᾽ νεγν οὗ ἐμε ἀείδπος, μα νου να θεεη δρΐε ἴο γεργοάασε {Π8 

Βρεδθοῇ Πἰπηβεϊξ, οἵ δὲ ἰεαβὲ [8 βιιβίδησε, ἀπά γα πᾶνε δῃ ἐχρίδπδίίοῃ 

οὗ ἐπε ἕδος [.8ὲ πχεπιοπεά (8εε ϑαϊπιοη, Τ]πίγοά., Ρρ. 817, 818; Ῥαρε, 
Αοί5, Ρ. χχχνί. ; Αἰ ογά, Ῥργοίερ., ρρ. 18-15). 

Τῆς νἱνίά ἀεβογίρείοα, χχὶ. 80-40, ἀπά εβρεοία!ν ἐπε Ἰοσδὶ 
ἀείαιβ, νν. 84, 85, ροἰπέ ἴο δε ργδεβεῆσε οὗ δῇ Ἔδγε- υἱϊζηθβϑβ, τ ῇο νγ85 

ἴῃ ροββεϑβίοη οὗ ἱπίογγηδίίοη σι ἢ ο ἣς σοαϊά ἀ8ὲ τυῖτἢ ἀσούγδου, ἀπά 

δὲ τῆς βαπῆθ {ἰπ|ὲ ἢ ἀϊδογίπιληδίίοη, 1ἰπγϊείησ Ὠἰπηβε! τὸ ἐπε τὸ- 

αυϊδίτεβ οὗ δ΄ παγγαῖϊίνε (Βείῃρε, δὲς Ῥαμίμισοποη Κοάφη, ρ. 174). 
16 ἰ5 αἰ που το ἀὑπαάεγβίαπά ψῇν Βίαββ βῃουϊά βὰν παΐ δε που ρἢ 

ἔακα πᾶν πᾶνε μεαγὰ πε βρεβοῆῇ, ἰξ ἰ5 ἀοαρεέα! ᾿ξ ἣς απάετγβίοοά [ξ. 

Ιπ μἰ8 βγωΐ. ἴο ἢϊ5. Ευαηρείζηι δεοιπάπηιν ἔοι, ΡΡ. ΧΧΙ.-ΧΧΊ!., 6 

ποξ οηΐγ αἀὐορίβ Ναβί!θ᾽ 5 ἐβεογν ἐμαξ ἂπ Αγαπιαία ἀοσαπιοηξ ἀπάθν!α68 

{πε Βγβέὲ ραγέ οἵ Ασίβ, 1.-χι!., ας δπιοησϑδὲ τῇς ἔδνν Διδπιαίβηβ ἔγογα 

σδδρ. Χίϊ. οανγαγάβ ἢ6 ποΐεβ Ἔβρβοίδ!ν, Ρ. χχὶ., ψο ἔγογη ἰῃς σπαρίενῦ 
Ὀεΐογε α8, Χχί!., υἷσ., νον. 19, ἤμην φυλακίζων ““ρεΓΙΡΗγαΒβί8 {Π|4 ἀγαιηδίσα 

ἱτηρεγξεσεὶ ἐμεαγίααε, απ Βὲ ρεγ ραγιἰορίαπιὶ εἴ νεγραπιὶ ἤμην (ἔσομαι), 

δηά νεγ. 14, φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ο΄, ἰ. 16, 111, 18, 21 ἴον στόμα. 

Ννε πιαδβὲ αἶβο θδαῦ ἴῃ τηϊηά ἐπε βίγίσξαγεβ οὗ ᾿αϊγηδῃ ἀροὴ Β[4885 ἴῃ 
τμἰβ σοππεσξίοη: οὐ, 1)16 Ῥογίε ϑΐεσι, ῥ. 28, 1898. 

Ι͂ἡ ἔπε ἀροίοσυ θεΐογε Ἐεΐϊχ, χχίν. 10-21, γα δανε ἔγαοαβ οὔ 5:. δι} 8 
ἀϊσείοη (8εε σοπιτηεηπίαγν, δπά οὔ. Νὄβρεη, ". 5., ρ. 84, Ἐεϊξεη, τι. 5.) 
Ρ. 84), ἀπά δἰἐπουρῃ τὲ νου Ὀὲ γαβῇ ἴο αἴδυτα ἐπαΐ 58. [πὸ γα8 
ΡΓεβεηΐ δὲ ἐπε ἀο]ίνεγυ οὗ 115 ἀεΐδβηςε, γεΐῖ, [δ ἢ6 ψὰ8 ψἱτἢ 5. ῬῬϑαὰὶ 

ἀυτγίηρ δὴν οὗ ἐπε εἰσηα οὗ ἔπ6 Αροβίε᾽ 8 ἱπηργίβοππηεξηξς δὲ ρεβαγεαδ, 

1 15 βυγεῖν ποῖ αἰ Ἔσα!ξ το βαρροβε (μδὲ ἣς ψουἹὰ ἢᾶνε γεσείνεα ἔγογῃ 

πες ρῥγίβοπογ᾽β οὐσῃ ἰΐρβ ἃ βα πηι οὗ ἢἰβ ἀπολογία Ῥεΐοτε Ἐεϊΐχ. 

Τῆς βαῖπθ γτειλαρι πιίσῃς ἀοσοιηξ ἕου 85:1, [πε 5 ̓πξογπιδίίοη ἃ8 ἕο 
ἔπε ἰοῆσεῦ ἀπολογία Ὀεΐοτε Αρτγίρρα, οδαρ. χχνί., ἀπά ἰξ 8 βρεοίδ!ν 
ποξεννογέων ἔπαξ ἴῃ ἐπϊ8 βρεεοῆ, ψ μοι ΠΊΑΥ δαβιϊν ἢανε θθθη τεργο- 

ἀυσεά Θχδοῖν ἃ5 ἰξ ψγὰβ ἀεἰνεγεά, οὐ ΒΙαββ, Ογαγιπαΐκ, Ρ. 5, ἀπὰ 

Ῥγοΐερ., ρ. 18, ψα αν Οτεεῖ ρῆγαβεβ ἀπά πογάβ οὗ ἃ πιογε οσυϊζαγεά 
δηά {ΠπεγᾶγῪ βέγία, βυσῃ 45 σου 6 πιογε βαϊβά ἴο ἐμ πιοβὲ ἀἰβιίίη- 

Βυϊθηεά δυάίεποε Ὀεΐογε σΐϊοῃ ἐπε Δροβίϊε μδά γεῖ ρίεαάεά (βεε 

σοτηγηδπίαγυ) Αἴ ἔπε βαπῖα {ἰπ|6 ὅγὙ6 πιδὺ ποῖα ἔμπας 16 ἐμ βρεεσοῃ 
Πα8 πηδην ροίηίβ οὗ οοπέασ νυτῇ 851. Ῥδυ15 ρεσαϊίαῦ ἰαῆσύασε δηά 
ξανουτγίξε ψοτγάβ, ἔπαγε ἀγα ὀἕμεγ Ἔχργεββίοῃβ ΜΗΪΟἢ ΠΊΔΥ θὲ ἀεβογί θεά 

845 [πσδη, ἴο Μη γα ΠΊΔΥ ἀρρθδὶ 85 δε γίησ ἐπε ὈεΙ 6 ἐμαὶ 1 

81. [απὸ τναβ ργεβεηξ αἵ {Π6 Πεαγίησ, ἢ6 σεργοάμοθά ἴῃς βρεθοῦ ποὲ 

ἱπιτηβαἰδξεῖγν, ὉᾳῈ αἴξεν δὴ ἱπίεγναί, με ἰ δά ραββεά τῃγοαυρῇ Ὠἰ8 
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ΟΥΏ τηϊπά, Βείῃρε, δὲς Ῥακίεμιξομεη Κεάεη, ρρ. 259, 260. Τῇδὲ 
{πε Βρεεῦῃδβ ἰη Αοΐβ Ῥδαγ ἔπε ἱπιργεββ οἵ ϑέ, [μὲ᾿ 5 οσσῃ βίγ!ε ἀπά 
γεν  βίησ δαπά ἰ8 ἔγεεϊν δαπι θά Ὁγ σοηβογναῖϊνα ογίεἰοβ (ο. 1υἱρπεῖοοί, 
Β.}.3,1.. Ρ. 856; Ηεδάϊαδπι, “ Δοΐβ,᾽ Ηαβείηρσϑβ᾽ Β.}., 1., Ρ. 84; ϑαϊπιοη, 

Πηπἰγοά., Ρ. 817), ἀπά νὰ πιὰν [μὰ5 ἀαππεβί(αεϊησίν δοσουπί ἔον Ἐμα 
σοπηδίπαίίοη ἴῃ ἔποπὶ οὗ ρεσυϊίαῦ Ῥαυϊΐπε ἐχργεβϑίοηβ τὶ ἐδθοβα 

ΜΙ Οἢ πηδὺ Ὅς οἰαββεά 45 [σα οτ' [μισαη-Θασ]ης, ὙὙΠεβε Πἱπσαίϊδεία 
ῬΒΘΠΟΠΊΕΠΑ ΕΥ̓͂ ΠΟ πιεδηβ ἀεβίγου ἐμε βιιρβέδηξία! δσσαγαον οἵ ἔδε 

γτερογέ; γαΐπεογ παν γε Ἄχδσεὶϊν νῇαϊ γα βῃουά ἐχρεςΐ ἰο ἢπά. [ὲ 

15 δάπι(δά οὐ 411 5ἰάθεβ παΐξ Ὀν σοπηραγίηρ ἔπε ἰδησύασε οἵ 8. 

ΡαυΒ βρεεοῇεβ ἴῃ Αςίβ ψίεῃ ἔπε ἰδησααρε οὗ Π΄5 Ἐρίβεεβ ἃ βεγίκίησ 

δλουηξ οὗἩὨ 5ἰ λα υὶγ 15 ενίάεης. Βαΐξ [ἢ ἔπε ψυϊξεγ οἵ Ασίβ νγαὰϑ ποῖ 
δοαααίητεά τυ 851. Ῥαι 8 Ἐρίβείϊεβ, ψὲ σαηπποῖ δσοσουπέ ἔον ἐξπὶς 
βἰπιαγγ οὗ ἀϊσείοη οὐ ἔπε σγουπά οὗ [ἰξεγαγν ἀδρεπάφησς. 1Ὲ, 
Βοψενεγ, τς ττγίξεγ οὗ Αοίβ γὰβ ἃ σοπβίαπε δηά ἔγεααεπέ σοτηρδηίοπ 

οἵ ὅ8:. Ρδαὶ {με εχρίδηδείιοη ἰ8 εαϑὺ εῃουρῆ, ἀπά ψὰ σδῃ γεδάϊν 
Ῥεΐίενε ἐμαὶ ψν 188 ἴῃ Ὧϊ]8 γερογέ ογ γενίβίοη οὗ ἃ βρθεοῇ ψογάβ οὗ 
τε αἀἰβαίρίε πιρῃξέ βοπιειίπηεβ Ὀς ἔουπά 5ἰάθε Ὀν ϑἰάε τυὐε ἔποβα οὗ 
ἴδε τηδϑβίογ, γε δε ἱπῆπεησε οὗ δε ἰδίίεγ ψουϊά πανεγέμεϊεββ πγαΐζα 
ἰἴ561} ἔδει ἰῃ {πε ἀἰβοίρ!ε᾽ 5 ἐπουρσῃῖβ δηά ἰδῆσυασε (οΥ ϑαϊπιοη, τ". 5.» 

Ρ. 815 Ν΄., ἀπά Ἐεϊέδη, τ. 5., ρ. 82). [Ι͂π πιδην σ4868 ἰξ ἰΒ ρεγίεςσεϊν οὔ- 
νίουβ ἐδαΐ ἔπε ἀσσουηΐ οὗ [πε βρεθοδββ ἰη Ασἕβ ἰβ δὴ δογάσεά δοσουηξ 
---͵τἰβε Ιοηρεβὲ οὗ τἤδπὶ ψουἹά ηοὲ ἰαα τηογε ἕδη βοπῆς ἢνε ογ 5ἷχ 

πη αίεβ 'ῃ ἀεἰνεγυ---ηά {πογεΐογα, ἃ8 ἃ πιαΐϊζε οὗ ἡδοαεββίίυ, βισῃ δῇ 
αὐτί ἀρσπιεπὶ πψουϊά Ῥεαῦ ἀροη ἰἴ, ἰῃ ἃ βεῆβε, δε ἱπΊργεββ οἵ 8. [068 
ον βίγίε. Β΄αββ, Δία Αῤοςίοίογμηι, ρ. 191, ἰῃ βρεακίηρ οὗ ὅ:, "Ραυ}}8 
δάάτεββ αἱ Αἕἤθπβ ἐχργεββεβ (ῃς ὈεΙίοῇ της ἰς ἢ48 σοπὶς ἄόννῃ το υ5 
“«Βαο! ἴον εἴϑί Ὀγενίββίπηε : τὰ ϑαπε οπιηία εἴ ἴοσο εἰ δυάιεηεθαβ 

δοσοπιηπιοάδία,᾽ δηά ἢς δά ἀβ ἃ γεπιαγῖκ δρρίσαῦ]ε ἴο 8411 τῆς Αροβεῖε 5 

Βρεθοθ68: “Τα ααἰΠρεῖ χαΐ ρᾶα]Πο γεςεηξίοτγε βέδίζε ογαϊίοπεβ Ραυ 
σοηβοΐζαγαβ δββαί, ἀϑαγαβ ἀγα δα] ερί βίο β.; ἀαᾶγαπιὶ πὶ ἢ ποη 

Ὠχαρὶβ 468πὶ ἰῃ σεέογίβ ογαίοηραβ (ο. 18, 20, 22, 24, 26) 18 ἀαδὰ5 

σοιηραγεῖ᾽", 
ΙΕ σαπποί Ὀς βαἰά παῖ ἴῃς γεσεπὲ δηά ἔγεαμεπε αἰξεπιρὲβ ἴο 

πιυϊερῖν απ αἰ δεγεπείδίε βουγοαβ ἰη Αςΐβ, ἰο δϑϑίση ἔμ θη) ἴο ναγίοιβ 
γενίβογβ ογ γεάδοίογβ, ἤανε πιεί στ δῶν ἄσρσγες οὗ γϑαὶ βυςοαββ. 

1 Ηοϊιζιηδηη δπά δ εηάέ (5ες αἷἰβο ἃ ἀεβογίρείοη οὗ π6βα διξειηρίϑ 
ἰῃ Τλεοϊορίξοιε Κπηάξομαι, ΕδΌ., Μίαγοῃ, Αρυῖ!, 1899) σοηξεπά ἐμαί 

Ἐμαν μαναὰ ἄοπε 80, ἀπά ἐμαὶ ψἱεῃ τεραγά ἴο πε γβὲ ἔενν σμαρίεῦβ οὗ 

Δοΐβ βοηῖα σοηβθῆβαβ οὗ ορἰηίοῃ ἢδ8 Ῥεβη ραϊπεά, ψὰ πιδὺ βεῖ ἀραίηπβε 
βοῇ σοπίδηζίοηβ ποῖ οὐἱν δες ορίπίοη οὗ Ζαῇη, Εὐμίειέμησ, 1ἰ., 

ΡΡ. 414, 424, ψο πηαϊπίδίηβ ἐπαΐ ἤοῆς οὗ ἴῆςβε γερεδίβα δἰξεπιρέβ 
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[45 δἰξαίπεά δὴν πιεαβαγα οὗ ρυορϑΌ ΠΥ (80 ἴοο Ζδοίίον, «4 ῤῥοΞέεἰ- 
φεδοϊιομέε, ρ. 1564, 2η4 εαϊξ., ἀηά Κηαρεηρδαεν, “4 οέμς Α ῥοσίοϊογηι, 

Ρ. 9 Ε΄, 1899), Ραξ α'δο ἐδ ορίηίοηυ οὗ δνεηάξ, ψῇο, αἴξεγ ἃ σαγεΐα! 
δηά οἡ πε ψῃοΐς ϑυιπραιῃεοιίο γανίενν, 18 οὈ] ἱσεά το σοηΐξβ8 {παῖ 
πα πιιβέὲ {ἰπ|| οπμαβοῖῦ ἰπ δὴν αἰζεπιρὲ το ἀΐβοονεγ ξῇς βοιῦσεβ 
οὗ {π6 Ῥοοΐς ἔο ψῆδξ ἰ5 αἰξαϊπαῦὶς δά ριίόνδθὶε ἴῃ ἔμα οἰγουπιδίδησαϑβ, 

δηά ἐῃδὲ ἐπε πλογε σοτηρ οατεά τῆς Ὠγροίῃεδ8,8 βυσρεβίεά, ἔπε πλοτα 
αἰθοα!ε 1 ἰβ ἴο πιδῖκ 1 ἱπίε ἰριρίς ἐο οἰῆογβ, Ἅ“ῤοσίεὶ ροποϊίοϊέε, 

Ρ. 17, 1899. ἴΙῃ δίβ ονῇ εχαπιηδίίοη οὗ ἴδῈ ργορίεπὶ ἣς [ἰπ|18 
Ὠἰπιβοῖ ἕο οὴς σγεδῖ βουγοςα, ρ. 80, αηα ρίαϊηἶν ἀδοίαγεβ ἐμαὶ ἰξ ἀοε5 

ποῖ βεεηὶ ἴο 6 ροββίρίε ἴο ἀΐβοονεν οἴμεῦβ, απουσῇ πα ἐπατηδγαΐεβ 

νδΡροὰΒ ρϑββαρεβ ἰῇ ΜὨϊσῃ οἷά «πᾶ ἰγαβενογίῃν ἰγδάϊτοηβ ψψοῦε 
σοπιριηδά ; μὲ ψῃοΐμογ π6βε ψεγα ἀθγίνοά ἔγοπὶ τγιτίθη ἀοσατηεπίβ 

ΟΥ ἔγοπι οπε δηά {πῃ βαίηε βούγος πα ἀβοϊίῃεβ ἰο βαᾶύ, δηά ἢξ ἰ8 
εν ἀδηξν ἱποιίίηθά το δάπις παξ ἴῃ ΠΊΔΩΥ σΆ868 ογαὶ ἰγϑαϊείοπ ΠΊΔΥ͂ 

διἶβο παν Ῥεεὴ δε ψψογκ. Τἢι5 1151 ἰν. 1-22, ν. 17-42, ατε τεραγάεά δ8 

ΡΑΓΑ ΙΕ] ρίεσεϑβ οὗ ἱπξογιιδέίοη οἵ ναὶ ψ88 ἴῃ γα ν ἐπα βαπια ἐνεηΐ, 
οὗ ψἢ 5 ἀσαίη {πα Ρογαϊίοη οὗ 5.. Ῥεΐεγ 'π'᾿ σῃδρ. χίΐ. 18 ἃ ρᾷῦβ]!ε] 

ἴο ἐπε γεΐβαβε οἵ ἔῃε Αροβέϊε ἰῇ σπδρ. ν. 18-20, 6 ψόγ οἵ 81. 
ῬΒΠΡ ἀπά {πὸ ἀδθαίῃ οὗ 8:. δδπιεβ γεβὲ ἀροη σοοά δηά ἐγιβενοσγίῃυ 

ἰγααϊείοη. Τῇ βούγος ἴο ψῃϊοῃ νεηάξ αἰέΐαομεβ βασῇ ἱπιρογίδησα 

ἱποίάθ65 ἐπε “ὟΝ " βεςίίοηβ, ἀπά πε ψῇοϊς οὗ ἐμε Ῥοοῖκ ἔγοπι χίϊ!. 

οηναΓάβ, τὶεῃ ἐῃς Ἔχοθρίίοη οὗ χν. 1-88, ἴῃ6 βουγος σοπεϊπαίησ ψίτῃ 
νοῦ, 85, ἢ 115} (ἃ σαπ Ὀ6 ἰγασεά ἔαγίμεν Ῥαοΐς ἐο χι. 19, 27, απά ἰο νἱϊ]. 

1-4. Βαῖ δ8 ἰαῦσε βούγαοα 5 ἔμ] οὗ ἔγασββ οἵ γενίβίοῃ δηὰᾶ γεάδοξίοῃ, 

ψΐσῃ τηδρῖς ποὲ οηΐν {πΠ6 παύγαῖίναβ Ῥαὲ αἷβδο ἰῃς δάάγθββεβ. [|ἐ8 
ἱπέογοϑὲ σθηΐγεά οδίεθν ἴῃ (ῃ6 ρεύβοη οὗ δ8.. Ιδὺὶ δηά ἴῃ ἢϊἷ8 ψουξ, 
δηά ἰξ ραν 0 ἰδίου οὗ τῆς ογίρίηδς οὗ τῆς. ΟΠαροΒ οὐ οὗ {πε 
τυ ΒΒ ΟΠΔΓῪ ]ουγηεΥν5 οὗ τῆς οἵπεν Δροβίίςββ, δἱἐπουρῇ 1 ἱπιγοάαορά 118 
δοσοιηΐ οὗ ὅ8:. δὰ! Ὁγ ἰγδοίησς τς ἐουπάδειοη οὗ ἴῃς ΟΠαγοῦ ἴῃ 
Δηξιοσὰ ἔγοπι ἐῃ6 πιοΐῃεν Ομυγοῇ ἴῃ Φεγυβαίεπὶ ἃ8 ἃ γεβα! οἵ {πε 
ἀεαίῃ οὐ ὅ8:. ϑίερβθι απά {με βυρβεαιεηΐ ρεγβεουζίοη, δπὰ ὉΥ 
βϑῃονίης ἢν {παΐ βαπιεὲ ΟΠ το οὗ Απείοσῃ Ῥεσαπὶςε ἐπε βἰαγεϊησοΟροίης 
ἴον 8:. Ῥδυ}᾽ 5 πιιββιίοηδαγυ ἰαΡουγβ. 

ΤῊΙΒ νίενν οὗ ἔπε βουγοαβ δάορίεά ὃὉν δνεηάξ σοπέγαβίβ ἕανουγα!ν 
πὶ τἢ βοπλα οὗ ἐπε εχέγαογάϊπαγυ δῃά σοπιρίἰςατεά ἐπεογίεβ οι ἔγοτι 
εἴτις ἴο {ἰπ|6ὲ βάν θεβη δἀνοοδίθά ἰῃ Οδγηγδην, τοῦ εβρεςίδιν ἀαγίησ 
ἔπε ἰα8ὲ ἕδνν γεβδῦβ. 

ΑΒ οαγΐγ δ8 1845 ϑοδ]εεγπιδομονβ ρα ] 5πεά ᾿εσέαγεβ γείεγγεά 
186 Δυϊπογβηϊρ οὗ τῇς “ὙἾ ἐ᾽ βεοιίοῃβ ποῖ ἴο [υὰ Ὀαϊ το Τἰπιοίῃν, 
ἃηά βοτὴηξ ἴννο γϑαγβ Ὀεΐογε [8 Ε. Μ. Μαδγεγῃοῦῖ μαά Ξυσρσεκίεά ἐπαΐ 

τῆς 88πΊ6 ῃυροίπεβϑίβ ταὶρῃξ θὲ εχίθεηάρά ἴο 41] ραγίβ οὗ Ασξβ, ποῖ 



24 ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Βοψενοῦ πψίπουαξ ἔῃε ορροϑίτίοη οὗ ΒΙεεϊκς ἀπά ]Ἱγίσῃ, ἐπ Τογπιοῦ οὗ 

ψῃοπη βυρρογίοα ΒοἢΙ]εἰεγπηδσῆεῦ, Βαξ ΘΟ εἰ ουπιδοπεγ᾽ 5 νίαν οὗ {πα 

Ραγ ρίαγεά Ὁν ΤΙ πιοίῃν δά αἰγεαάν πιθῖ ψιτἢ ἐδε δέγοης ορροϑβίτίοη οὗ 

Θομηδοκαηραγρογ, 1841, αηά ϑνδηρεοῖ, 1847, αἰέδσκεὰ [Ε Ὁν πιεδηβ 

οἵ Πἰβ οννῇ πΊογε σοτηρ! σατο δηὰ πλοῦῈ πδχζαγάοιιβ δεξεπιρέ ἴο βοῖνα 

{πε βοαῦοεβ οὗ Δςίβ. Ἀσοογάϊΐησ ἐο ϑ'ι δηρεοῖς, ἐῃς ὍΟΟΙ ἰ5 πιαάς αρ 

οὗ ἃ δίορσγαρῆν οὗ Ῥείεγ, ἃ ϑούγαεβ σοηξαίηίησ πε ἀφαξῃ οἵ δίερμεπ, 
ἃ Ὀϊορσγαρην οὗ Βαγηαραβ, τῇς πιεπιοὶγβ οὗ 88:18 ἱποϊπαϊησ ἐπα 

“ὙΥε" βεοϊίοῃβ. Βαξ πς ἐπεοῦν ραϊπεά πὸ δοσερίδηος, δηα τηοβὲ 

ογίεῖ 5. ψ ἢ] ργορα ον ἀρτεα τ ἢ 1,6 ἰκεραβοῦ (4οσίεὶ οδοϊιϊοϊέε, Ρ. 188) 

δαὶ ϑυνδηρεσᾷ ἰπ 8 αἰξεπιρί το ἀνοϊὰ {πε πιλίβίεδάϊησ ἐπεοῦν 85 ἴο 
Τιπιοίῃν ἱπνοῖνεά ΠΙΠΊ56 1} ἴῃ ἃ 5811}} σγεδίεγ Ἔγῦοῦ ΌΥ ἢἰβ δάνοσδου οἵἉ 
5115. 

Εογ τῆς Ταρίηρσεη βοῆοοὶ ἐπε αυσβίίοη οὗ βουΐοαβ οσσαρίεα ἃ 

[ε88 ἱπηρογίδηΐς ρίασε ἔῆδη ἔμε ααδβίίοπ οὔ “ἑεπάδησν," δηά πιογα 

ψεῖσῃὶ τγὰ5 διδοπθά το (Πς ἱπιασίπαϊινε ρονεῦ οὗ ἔπε δαΐποῦ ἔπδπ 
ἰο ἐδ ροββϑίΠγ οὗ Πἰ8 ροββεββίοη οἵ δὴν γε ία!ς ἐγαάϊείοη ; ἂπά 

σοπϑοαιθηξῖν ἔον ἃ. ἐπα ἔπε δἰϊεπιρίβ ἴο ἀϊβογίπιηδὲς δηά δϑείγηδεα 

ναγίουβ βουγααβ 58ηὶς ἱπίο αῦεγδαησαε. ἴΐ ψδᾶβ, μπονανεῦ, βαρροβεὰ ὈΥῪ 

8016 ογἰεἰοβ ἐπδξ ἰπ ἐπε ἢγβὲ ραγί οἵ Αςξβ εἰξπεγ ἃ ρεηξδέθισῃ βούγοα 

οὐ δὴ Ἠεϊ]εηίβεια Πἰβίογυ οὗ ϑέερμεη μαὰά Ῥξεὴ ψογκεὰ αρ (Ζείϊοσγ, 

Ονεύθεοκ), οὐ {παῖ βοπὶς οἷά πράξεις Παύλου ἰογηπγχεά ἃ ἰοιιπάδείοη ἴον 
{πε παγγαῖίνε. ΗΠ Πρεηξε]α (8εα αἴ8οὸ δῖον) πιαϊηίαϊπεά ἐπε ργορδδίς 
ἐπχἰβέεηος οὗ {Π|8 ἰαΐξεν ἀοσυτηεηξ, ἀπά Ηοϊἰβίεξη ἐπουρῇὲ ἐπαξ Πα σοα!ὰ 

ἀϊβοονεγ ἔγαοαβ οὗ ἃ διά αίβεις βούγοα ἴῃ ἐπε βρεεσΐεβ οὗ ἐῃε βγϑὲ ραγὲ 
οὗ {πες Ῥοοῖς. Β. Δ εῖββ, 8ἃ8 ἰοὴρ ἀφρὸ 88 1854, δὰ γεΐεγγεα ἐπα 
Βρεθοῆςβ οὗ 81. Ρείεγ ἰο ἃ ψγίζξεη βοιιγος, θα ἐπε βρεθοῆεβ ψαγα 
αἸοβεῖν σοπηεοίεά ψίζῃ τὰς Εἰβιογίοδὶ ερίβοάςβ, ἀπά 80 ἴῃ ἢἰβ8 Εὐρηἰοῖ- 
ἐμηρ, 2πὰ δηά ὅγὰ εαϊξίοηβ, Ν᾽ εἰ88 88 αἰτεπιρέεά ἰο ἔγαοε ἐῃγουρσπουξ 
τῆς σοῖς ἔγβε ραγὶ οὗ ἐμε Ῥοοῖ,, .6., ἔγοηι ἱ. 15-χν., ἃ δε νψίβῃ- ΟΠ βιίδη 

Βοῦγος, 181 Εείης, 1891, πα58 πιαιϊηξαιπεά {παΐ ἔς δεν 5ῃ- ΟΠ βείαπ 

Βοῦγος αἰγεδάν ετηρίονεὰ ἰη τῆς {πὶγά Οὐδρεὶ νγα8 αἷβο ἐπε βοιιγοα οὐ 

ἐδε Πἰβίονν οὗ με Φεγυβαίεπη Οπαγοῃ ἴῃ Αοὶβ 1.-χι]., ἀπά Πα φίνεϑβ, η'. 

5.,) Ρ. 256 ἢ, παν νεγῦαὶ {το πο ββεβ ρεΐνψεεη [Π15 βοαγοε ἰῃ 5:. [6 8 

Οοβρεὶ δπά ἰπ ἐς βαγίίεῦ ρογείοη οὗ Αςΐίβ, Ἐδίπε᾽ 5 Παπαϊίηρσ οὗ πὸ 
ψΠοΐε αασϑβέίοη ἰβ πιασῇ πιογε σοηϑβϑεγναίίνε ἔμαπ ἰπαὶ οὗ {πε οἶμον 

διζεπιρίβ ο νη σἢ δ᾽ Παϑίοα ν}1 Ὅ6. πιαάς, Ἐβραοία!ν 45 πε γτεραυ 5 

5:. [μὰΚῸ 48 ἐπα δαΐμοῦ οὗ ἐῃς τηϊγὰ Θοβρεὶ δἀπά ἐῃς Ασἕβ, ἀπά οἰαἰπιβ 

ἃ ὨΙρῃ Ὠἰβέογίοδί ναῖας ἴον της ερίβοάεβ δὰ βρεεοῆεβ ἴῃ ἐπα βοιισσο. 

Βαυξ {πε ἱπέεγεβὲ ῃ {πε Πυροῖπμεβίβ οὗ ἃ ϑούγοε οὐ βϑούγοαβ σεν 
σεπέγεβ ἀγουηὰ (ῃς βεοοηὰ γαΐμεῦ ἤδη δε ἢγβε ραγί οὗ Δοίβ. Ἐὸοὸγ 

Βεσε ἰῃε “ΚΝ ε" βεοίίοηβ ἅγα σοησογηθά, δηά ψ ἤθη {πὰ νίενν 88 
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οὔσας βίαγίεα ἐπαΐ ἔπεδβε βεοξίοηβ, αἰξπουσῇ ἠοὲ ἐπε ποῦ οὗ 81. [μακο, 
ψεγα ἐπε σοῦ οὗ δη ἐγε-νϊέπα685 (δίπος {μεῖς νἱνάπεββ δηά οἰγοίπι- 
βίδα θεία! ν σου ποῖ οἰπεγνίβε θῈ δοσοιπέεά [ογ), ἀπά 80 ἀδγίνεά 
ἔγοτηῃ ἃ βούγοε, ἰῇς ψδοῖς αὐδϑβιίοη οὗ {πα δαϊπογβῃ!ρ οὗ {Π18 βοαγοα 
ψγἃ5 γενίνεά, δηά (ῃς οἱαίπηβ οἱ Τιπιοίῃν, 51145, Τιία8, ἀσαίη ἰοαπά 

δαἀνοσδίαβ ; δηὰ ηοΐ οηἱυ 580, μαΐ {πὸ Γἀγέμογ αασβίίοη νγαὰβ ἀδραΐεά δ8 

ἴο πον αν {π18 βουγοε ἜἽχίεηάθά, Μαβ 1 {ἰπη|ϊτεὰ ἴο ἐβεὲ “Ὑγε" 
βεσέϊοπβ οηἱγ ἢ Βαξ δε νίενν συβίςῃ ργεναίεά (απ τνϊοῃ 5} ργε- 
ναἰ5, οὔ, 6.ρ., ΗἩοἰέστπαπη, Εἰμίοιέμηρ' 8, ». 898, ἀῃά 5εὲ δρονε) τηδίζεϑ 

1ἀκὲ ἐπε δυΐπον οὗ ἐῆες “Ὑε᾽ Ξβεοίίοῃβ, αἰ πουρῇ ποῖ οὗ ἐμε ψῇοῖα 

Ῥοοῖκ, ψ σῇ τγαβ γείεγγεα ο με οἷοβε οὗ ες ἢγβί, βηά ὄνεὴ το ἐξα 

βεσοηΐ σεηέαγσν, Τΐδβ ἰδοῦ ἀδία (ατιοησβὲ τῃς βιιρροτγίεγβ οὗ ψῃϊοἢ 

ΓΔ Ῥὲ ἱποίυάεά ΗἩ. Ηοϊέζσιηδηη, Ῥῆεϊάεγεγ, ὁ] ομεν (100-106), 
ννεἰζϑάοϊκεγ, ἴο βαὺ ποιῃίηρσ οἵ δαγίίογ ογεἰσβ, οὐ οὗ ἔποβε πηξηϊοπεά 
θεῖον) βπάβ πὸ βαρρογέ ἰῇ δε σεπογαὶ ομαγδσίο οὗ {πε ὈοοΙ,, ἀπά 1ὲ 

ἀερεπάβ προη οἴδμοῦ νεγῪ ργεσδγίουβ δυραπγεηΐβ, 6.5... ἰῃς ἀερεπάεηον 

οὗ ἔπε δυΐμποῦ ἄροὴ δοβερῇαβ. Βαΐξ ἰἔ [Ὁ σδηποὲ Ρε βαιβιβηξιδέεά, τὲ 

8 ἴῃ [561 ἐδέαὶ ἐο ἐῃε ραγεείοη ἐμεογίεβ ραΐ ἔογσναγά ὃν νδη Νίαπεη 

([25-160), ΟἸεσιεη (60-140), ἀπά Φἄάησεε (110-125). 
ψν ναπ Νίδπεη ψὲ πηαγίς οπε οὗ {πε βαγϊεδὲ οἵ με τηδην 

σοπιρ!οαΐεά «ἰεπιρίβ, ἰο ψβσἢ τεΐθγεησε ἢδ5 Ῥεεη ἰγεδάν τηδάς, 

ἴῃ ργοοῦ οὗ με αβ86 οἵ βοαγοθβ ἐπγουσῆοαέ {πῃ σοῖς οἵ Αοΐβ, 
Ασοογάϊησ ἴο Πίπι, «4εἰα Ῥείγὶ δηὰ Αεἰαᾳ Ῥαμὶ ἴογττη τμς ἔτο βοιγοθβ, 

οἵ ψδίσῃ ἐπε ἤπαὶ γεάδοξον, ψγίεϊησ ἀροσε ἐῃς τηϊἀάϊε οὗ {πε βεσοηά 
σεπέαγν, ἀνα θά Ὠίπηβοῖ. ἴη ἐδ “οέα Ῥαμίϊ, Η. Ῥα., νψίο ΕΒ] 

ἴδε βεσοηά ἢα] οὗ πε σαποηίΐσαὶ Ῥοοΐς οὗ Δςοΐβ, ἢ ἐπα ἐχοερίίοη οὗ 
χν. 1-38 δηά 5βοπῖε οἴπϑγ ραββδαρθδβ ἀπε [0 {πε γενίβεν (απου σῇ βοπια 

οὗ τῆς ἱποίάεδηΐβ οὗ ἐμεβε “οέα ΜὨϊσῃ γεΐεγ τὸ Βαγπαραβ, ϑίερμεη, 

Ῥααὶ, Βπά ἃ ρίασς ἰῃ ἐπε βγβὲ ἢδ! οὗ με Ῥοοί], ἃ σσδηξ!ς ΟὨγιβείδη, 
τῆς ἢγβὲ γεάδοίογ, ψυγιεἰηρ δὲ με εηά οὗ ἔπε ἤγβέ, ογ Ῥερίππίησ οἵ ἐπα 
Βεσοηπά σεπίατν, μᾶ5 ἐπιροάϊεά τῆς [μὰσαη ΤΡανεῖ- Ποσυπηεηέξ, ργορΡΙν 
πυγϊξέεη Ὀγ [μὰ ὨἰΠη86 1, σοηδβίβείησ οὗ ἐπε “ΟΥ̓ ε "ἢ βεοξίοπβ δπά ἐς 

Ῥαῦε τεσίία! οὗ οὔς οὗ Τα} νογασεβ ἔγοπι δεγαβαίθηι ἐο Ἐοπια. 

ΤῊΐβ ἀοσαπιεηΐ 8, πονγενεγ, πηοῃ τενίβεά, ἀπά δοοογάϊησ το ἰξ ἐξα 

Αροϑβέϊε ἔγᾶνεῖβ ἴο οπ)ε ποῖ 845 ἃ ργίβοπογ, Ραΐ 45 ἃ ἔγεε δῆ. Τῇὲε 
βπαὶ γεάδοϊζογ, πιογεοναγ, Βεο 5 ἴο μαννα ἰογροζζθη ἐδπαΐ βασῇ ἃ ἄοσυ- 

τηθηξ δά Ἔνεῦ εχ βεεά, ἀπά ἴο μανε ἀδερεπάεά ἀροὴ ἐπε Ἐρίβείεβ οὗ 

8:1. Ῥδὰὶ δηά ἰῆς ποίϊσεβ οἵ δοβερῇυαβ. Τῇα βεσοηά βοιγος, κοέα 

Ρείγὶ, Η. Ῥε., σῇαρ8. ἰ.-Χ|ῖ., 15 Οὗ νϑῦν 5π18}} Ὠἰβίογίσδι ναΐαε ; 1 νγαβ 

σοπιροβαοά ἰδῖογ πδη τπῸ Αοἰα Ῥαμῖδ, ἀπὰ αἰτηςά δὲ ρίδοίησ Ῥεΐεγ οὐ 
ἃ ἰανεὶ νυ δα]. [{ [8 ποὲ ρεγῆδρβ ἴο ΡῈ ψοηάογεά δὲ ἐμαὶ δη 

Μίαμπεη ἢἰπιβει ἢ βεεπΠῚ8 ἴο ἢεϑβίξαίε δρουξ ἐπα δχαοὶ ἀείαὶβ οὗἨ ἢ185 
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ραγετίοηβ, ἐπαξ Ἄνε Ηεἰτπιά!εῦ σαπποῖ σίνε δηγεῃηίησ Ραξ πιοάϊβεά 
ςσοπιπιοηάεξίοη ἕο ἢ΄8 ἔπεοῦν, ΤἼἜδοὶ. Κππάσολαμ, Ρ. 87, 1899, ἀπά ἐπαὶ 

ἃ 511 βενεγεγ σοηάεπηπδξίοη 5 ἰηβίοϊεα Ὁν Ζδοκίεν, Ογεϊγοισαϊάεγ 
ϑεέμάϊεη, Ρ. 114, ς,. παθεηρδαοσ, ρ. 1]. 

ἴπ {πε β84π)ε γεᾶγ, 1890, ϑογοῦ ρα! 5πεά 8 δὲε Ἐπέσέοϊμηρ ἀδν 

“Δῤοσίεἰρεδολμιομέαε. Ἠς ἴοο Πα8 δ 5 ἔνο ψυϊζέεη βοιγοαβ. ΟΥ̓ ἐπε ἔγβέ 
ἐπε ρΒγβίαίδη [μὰκα τνὰ8 ἔμε δυΐμοῦ; {πἰβ βουγοα γαηβ ἑπγουρσῇ ἐμα 
Ῥοοῖ, ἀπά 88 ἕογ [8 ρύγροβε ἴο γεργεβεπέ ἔδε τηϊβϑίοπαγν βργεδά οὗ 

ΟὨ γι βείδηϊεν ἔγοπὶ δεγαβαίεπιὶ το Κοπια, πγαϊκίησ ργοπιίπεηξ {πε ἤσατγε 

οὗ Ῥαὰ!. Βαῖ {Π18 βοιίγσε νγὰβ γενίβεά ὃ. δηοέμεγ αἀἰϊβείρίε οἵ Ῥαα!, 

Τιπιοίμν, πὸ 45 ἔπ βοὴ οὗ ἃ δεν βῃ τηοΐμεγ βίοοά πεασεῦ ἐπδη 

[πὸ ἴο Δεν βῃ- ΟΠ ἰϑείδη ἱπίεγεϑέβ, Τιπιοίμν, ἰο πιασηϊν Ῥεέεγ, 
ἰῃέγοάασοά πιάσῃ ἰερσεηάανυ πιαίζεγ γεϊδεηρ ἴο Πἰπὶ ἴῃ {π6 ἢγβέ 

ρογιἰοῃ οὐ 51, [κε 8 δσσουηΐ, Δηά Αἴ8ο γενίϑεά δηα σογγεσίεά ἐξα 

τεοοτά οἵ 81. δα} πη βϑίομαγν ΘΟΕ οὐ ἐπα βίγεησίῃ οὐ δὶ5 

Δα πογβῃὶρ οὗ ἔπε “Ὑ)ὲ" βεσείοπβ αηά ἢϊβ οσσῃ Ἔγε-νέπεββ. (ΠῸ 18 
Ὧ0 ψοηάεγ ἐπαὲ Ηεἰἐπι!6τ, ᾿.. 5., ρ. 85, ἀραίῃ ννείσοτημββ ἐπι8 ἐπθοῦν 

στ αι! 864 ργαίβα, ἀρὰ σοπβίάεγβ {πε αἰνίβίοη οὗ ἐῃε ραγβ οὗ {πε 

ῬοΟΙς αϑϑίρπεά ἴο ἴυυκὲ ἀπά ΤΙπιο ἢν 85 ἱπιργοραρίε, 1 ποῖ ἱπηροβϑίθίε.) 

Αποΐπορ διζεπιρ ἰπ ἴῃ6 βυσσαεάίηρ γεαῦ ὉΥ ϑρίξξα σαϊπεά τηῦσῃ 

πΊοΓῈ ποίίσα ἴμδπ ἐμαί οὗ ϑογοῖ. Ηξ αἷβο ἢδβ ἢἰβ ἔνψο βουγοαβ---Α, 

Δ οἷάεῦ βουγος ἱποϊαάϊηρ ἐς “γε ᾿" βεσείοηβ, ργόρδθὶν ἐμε ψόσγῖ οὗ 
Ῥδα  β σοτηραπίοῃ, [«ἅΚεῸ: ἃ νοῦν να] δῦ] 6 πα δγαάϊξε βούγοα σοη- 

ἰαἰϊηὶπρ ἰ(ῃς βρεεομεβ οὗ ἐπε θοοΚ (5εα γοίδνεποαβ ἰῇ σοΟπΊτΠΈΔΓΥ) ; 

δηά Β, ἃ βεσοπάδγν βοίγοθε, ἀπῃϊβίογίσαί, ἀδρεηάίησ οὐ ρορυΐαγ 

ἐγαα τ οη 58, νυ ἃ σγεαΐ ἰεπάεπον ἴο ἱπίγοάδαςε πίγασαίουβ ἐπι 6 1|8ἢ- 
πχεηίβ. Β ἰ5 {πε ψογῖ οὗ ἃ δενίβῃ ΟΠ γίβείδη ῆο ψυγίτεβ τὶ ἃ 
ἀεϑβίγε ἐο τηδρηϊῖν Ῥείερ ὃν πηίγαοΐεβ νυ ὶοσἢ δαιδὶ ἴποβε οὗ ἔπε σγεδῖ 

Οεηεῖίς Αροβίίθ. ϑρίξζία μα8 ἔαγέμεν ἴο βάρροβε ἐμαξ ἐπθβε ἔσο 

βούγοοβ, ἔπε οὔα Ῥδαῇήίηε- ὰσαη ἀπά ἐῆς οἵπεν δεν βῃ- ἢ γι βείδη, 

ψεγε οομηρίηεα ὈΥ ἃ Οδίμοι!ς-ΟὨγ βείαη γεάδοϊουῦ Ἐ, τΐτἢ βοπὶς 
οἀαϊείοπβ οὗ μἷἰβ οση. Ἠεγε αραίπ Ηεἰεπι!εγ, ρ. 91, βεεβ πὸ πόρε 
οὗ ἃ βαιϑίδοζογυ βοϊμειοη οὗ πῈ ργορίεπι ἀπάεν ἱπνεβεϊσαξίοη, δηά 
οἂπ Οἠἱν ψοπάδθν δὲ ἐπε πάππε ἰπ ΟΠ το βούγοαβ οὗ ἃ αἰ γεσεῖν 
ορροβίξε ἑεπάξμον οδῃ Ὅς 80 Βἰ ΠΊΡΙΥ ἱπέεγισονεη ὃγ {δε γεάδοξοῦ ; {π6 

Ρατὶ ρίαγεά ὃν {πε ἰδίζεγ 18 δἰϊοσεῖμεγ απϑβαιβίδοίονυ, 88 6 ἄοεβ 
{|| εἰβεὲ ἔβδαὴ εἴεοσε ἐπ15 σοπηρίπδίίοη οὗ ἐπε ἔνο βούγοθβ, ἢ ἀπ 

οσοσδβίοπα! ἱπέεγροϊδείοη οὗ μἰβ οσσγα. ϑρίεϊδ᾽Β αἰξεηιρί ννᾶ8 8150 Βῃγρ Κ 

ογἰεἰοϊβεά ὃν Ψαϊ μεν, Εἰηειέμηρ, ρ. 270, δηὰ ὃγ νου ϑοάςξη, Τἀεοῖο- 
ρίϑοις 1,1ἐεγαξμγεοίέμηρ, 26, 1892, δηά [8 νϑίαε ψῇ|} δὲ δεεὴ ἈΥ͂ 

ΓΕΙ͂ΈΓΕΏσ 68 ἴῃ (6 σοπἸπτεπίδιυ. 
Τῆς πιοβί σοπιρ!οαίεά οὗ 81] ἔμεβε γεσεηΐξ δἰζεπιρίβ δὲ 16 

) 
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γεσοηδέγιοίίοη οὗ Αςίβ ἰ8Β (ῃδὶ οὗ Ὀτγ. Ο. ΟἸεσιεη. Ηἰβ ἕῆγες οδίεΐ 

βουῦςεβ (ἰῇ πϊσῃ μα οἰοβοὶν οομηθοίβ οἵπαῦ βῃογίεγ βουγοεβ, δ. 
ἃ βοιῦσε ἴογ νἱ. 1-6) ἀγα παπιεά (1) Ηἰβέογία Ηε!]!εηϊβέαγαπι, Η.Η., 
νί. 9, 10, νἱ!. 1-386, 835-585, 590, νἱῖ!. 1, χί. 19-21, 245, 26: {πῖ8 
βούγος ΟἸεπηθη γεραγάβ 85 νειν. οἷά ἀπά ἰγαβιπογίῃυ ; (2) Ηἰβέογία 
Ῥείγί, Η.Ρε., σοπβίβιίησ ομίεν οὗἉ ἰ.-ν., ἀπά οὗ βοπιὲ ραββϑαᾶσεβ ἰη- 

βεγίεά ἰη Η.Η., υἱΖ., νἱ. 7, 8, 11-15, νἱϊ. 87, 60, νἱϊί. 2, νἱϊϊ, 4-18, 
18.24, ἐῃε δοσουηὲ οὗ δίπιοη Μαραβ; νἱϊ!. 26-40, ἔῃε σοηνεγβίο οἵ 

ἔς Εἰπίορίαη ; (8) Ηἰδβίογία Ραμ, Η.Ῥα., χἱϊ, 1- παν, 80, 81, ἃ 

βουζος ψὨϊοΝ πιὰ δανε Οὐ σίπαϊεά ἰῃ ἃ ἀΐϊατῪ κερὲ ὃν [κε οα ἃ 

)ουΓηοΥ ἴο Κοπια οδ]1ε4 (4) Ππ᾿ἰπεγαγίατι δα], 1. Ῥα., σοπέαϊηίηρ ἐπε 
«ὙὙε" βεοέϊοηβ, δῃά σοπιρίηθεα τὶς (8) Ὁν ἐπε ἔγβὲ οὗ με τῆγεε 
γεάδοίϊογβ. Τῆς βυβὲ γεάδοζογ 18 βἰ πρὶν Βὰ., ἀπά ἕο ἰπιὶ αὐγὰ δἰγίρυϊεά 

οἵδον ααἀάϊείοηβ θεβϑίθβ ἐπα “ ε᾿ βεοέίοηβ ἴο ἔπε Ηἰβέογία Ῥαα!, 

Αἰ πουρ ἢο “ τεπάδησν " σδη ὈῈ ϑβίρηβά το ᾿ίηι, οὔ, 4.6., χῖν. 8-18, 

χνΐ. 23.894, χνυί!. 19-.38, ἐῆς Αἰπεηίαπ ἀΐβοοιγβε, εἴθ. Τῆς ἔνο οἵπογ 

τεάδοίϊογβ. δὲ πιαοῦ τότε ῥγοηοαποεά: οὔρ, Νεάδοίονυ δαάαίσαβ, 

Εω., νιεϊείησς 98-117 Α.Ὁ., σοπιρί]εά τηά τενίβεά ἴῃς αὔονε βούγοαββ, 

πιακίησ τηδην δἀάϊτίοηβ, ἐ6.5., {Π6 πηίγαοθβ δὲ υγάάα δηά ὕορρα, 
ἰκ. 285-48, Δηά ἴον ἔπε πιοδὲ ραγὲ {πε Οογηθίὰ8 Ὠἰβίογυ, χ. 1-π|. 18; 
χνὶ. 1-8, χχί. 20}-26, εἴς. ; απὰ βηαίν, ἐμ {ἐπίγά τεάαοίον, Βεάδοΐοῦ 

Δηξυάδίοσιβ, Κ.Δ., τ7Ίιτίησ ργοῦΌΪν ἴῃ τς ἐπε οὗ Ηδάγίδη, σττῃ 

ἐπε οδήεος οὗ σοπηξειραϊαποίησ {πε πγοηρ ἰεηάδηοίεβ οὗ ἢῖ5. ργε- 
ἄδοσββοῦ; ἴο δίπι ψὲ οὐ, Ὀεΐογε 811, ἰχ. 1-381, Ῥϑα! 8 σοηνεγβίοῃ, 

χίΐ, 1-25, χν. 565-12, 19, 283-88, 41, απά δάδιτίοηβ ἴο με βρεεσῇ δἱ 

Μιεέαβ, χα. 19», 25-35, 88,4, Οἰδεογ ἱπβίδησθβ ψ|} Ὅς ἐουπά ἴῃ ἐς 

σοτηπηθηίαιυ οὗ ἔπε πιδῆποῦ ἰῃ ψὨοἢ ἐπε δἀάϊτἰοηβ οὗ ““ἴπε86 ἔνο 
δηξϊροάς5," ΕΗ. Φ, ἀπά Ν.Α., ἄγὲ ρίνεπ ργεοίβεϊν Ὁν ΟΙεσηβη, ἐνθη ἴο 

ραγίβ οὗ νϑύβεβ, δῃὰά ἰΐ ἰβ πὸ αηΐγίεπαϊν ογίτἰς (Ηεἰεπγχά!εν, κπ. 5.) 

Ρ. 128) ψῇο ροϊπξβ οὐὔἕξ ἐμαὲ οὗ ες ἢἤνε ἰουγηεγβ οὗ Ρδαΐ ἴο δεγι- 
βαΐίθπι τηεηἰοηςξά ἰῃ Ασίβ πὸ [ε88 ἔμαῃ ἴουγ ἃγε γείεγγεά ὃγ ΟΙεπιθη 
ἴο ἢ8 γεάδοίΐογβ, οι ἰ5 ἑαΐαὶ ἴο τῆς Ὠἰβίογίσδὶ οπαγαοίογ οὗ ἐῆθβο 

νἱβί (5 : ἰχ. 26, Κὶ.Α. ; χί. 80, ΒΚ. ̓.; χνυ. 1-98, Ε΄. δπὰ Ν. Α.; δηά χν!]]. 22", 

Β.; τῇς Ιαϑὲ Ἰουγηον, χχὶ., ἰβ ἰοαπά ἴῃ ἐπε βουγος Η.Ρα., απά ἐμὶ8 
δοσογάϊησ ἴο ΟἸεπηξη ἰΒ ἃ Ἰούγπου ἰάδηςίοαί τὶ Ο 4]. ἢ. 1, ὙΠΕτε ἰ5 
ἰηάεεά πο οσοδβίοη ἴο ἴοοῖ ἴο ἃ σοηβεγναίϊνα ογίείο {κὸ Ζδὄοϊίαν ἴον 

8 Βῆδγρ ογἰἰοἰβαὶ οὗ ἐπα ἱπσεπίουβ Ῥαΐ ραγεῖν βυδἠεσείινε ἐπεοῦν οὗ 
ΟἸΙεπιεα; δε Ιαξίοτ᾽β ἱπιτιεαάϊαίε βασσεββοῦ ἴῃ πε βαπΊ6 δἰξετηρέ ἴὸ 
ΒΡΙ1 ἂρ Αοΐβ ἰπίο ἰξβ σοπηροπεηΐ ραγίβ ποὲ οἠΐν ἀθϑβοῦῖρεβ ΟἹεπιεη᾿ 
ἐπεοῦν 88 ονεγ-ηρεπίουβ, θαΐ 8ρεβῖβ οὗἨ πε βοπιενγῃδὲ τῃηβοῃδηίσδί 

ΨΥ ἴῃ ΜΠ οἢ δἰ πεάδοίογ Φυαάδίουβ Ὀγίησβ δα] ἰηΐο ἔπε βυπαρόραε, 
οηΐν ἴο «αἰΐονν {6 Αροβίϊα ἴο Ρε δ οποα Ἔχρε!]εά ἐπεγείγοηι ὉΚ {πὸ 
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Πεάδοίον Απεϊϊαἀαίσυβ, Φἄηρϑδι, Θὲε Οπείϊθη ἀδν Αῤοϑσίεϊ σοδοπϊομέε, 
Ρ. 9. ΝΝνΒείῖδενγ νε νίαν ἰξ ἔγοπι 118 σγίἰσαὶ οὐ ἔγοπι 18 σῃγοποίορίοαι 
βιδηάροϊηξ, ΟἸεπιαπ᾿Β ἐμθογυ ἢ88 τοί σαϊπεά ἔανοαῦ ἰῃ Επρσίαπα; ἴογ 

{πε ἴογπιεσγ, βε6 Ἐδγηβαν, δέ, Ῥαμῖ, ρ. 11, αηά ἴον ἐμ ἰαξέεγ, ϑαπάδαν 
δηά Ἡξεδάϊαδπι, Κορηαῆδ, Ὁ. χχχνη. Βαΐῖ Ταγίπογ, τ᾿ σαπποΐ Ῥς 8814 

τδδὶ Φἄηρσοί᾽ 5 ον ἐπεοτν 15 Π|κεῖν ἰο ἢπά σψίάεν δσσερέαπος ἔμδαη ἐπαΐ 

οἵ Πἰβ ργεάξοεβογυ. ΤῸ 580 ποίϊπίησ οἵ ἐς αἀϊῆουϊείεβ. οὗ ἕῃς ἀδΐε 
ΜὨΙοἢ δα ργόροβαβ, πὰ ἢἰβ δάνοσδον οὗ 88. [με᾿ 5 ἀερεπάδησς θα 

Φοβερδαβ, ἰῃ ψϊσῃ πε ἰβ δὲ οπα ψῆῃ ΟἸεπιεη (5ες ξαγέμεν Ῥε]ονὴ, 
νὰ βηά ουγϑεῖνεβ, 88 ἰῃ ἀδαίίησ στ ϑριτεα᾽ 5 ἔπθογΥυ, ἕδος ἴο ἕδος ψίΈῃ 

ἔνο βούγσοθβ, Α απά Β. Τῇε Ραυϊιηίβε οἵ ἔπε βεσοηά δαϊξ οὗ Ασίβ 18 Δ, 

δηά τῆς 5ἰπιρίεβε δηά πλοβὲ ἢδζαγαὶ νίενν, ασσογάϊησ ἴο ὁ ἄηρσϑοέ ΒΙπηβεϊ, 

ἰ5. ἰο ἰἀφηε ἔν ἐμΐϊβ Α τῇ ἐπε Ῥεϊονεά ρῃγδβίοίαη [μακς, ΟΟΙ. ἵν. 14, 
Ῥμιςπηι. νεγῦ. 24, 2 Τίηι ἱν. 11, ψῇῆο νψὰβ σι Ῥδὰϊ ἀυγίησ [8 
ἱαρτγβοηπιθηξ δὲ δοβαγεα δηά ἤοπιε; Βὶ γεργεβεηΐβ ἐῃε Ῥείγίπε- 
Φενίβῃ ΟὨγβείδῃ γηδίπν οὗ τῆς γβε μαϊξ, Ῥαῖΐ σῆοβε παπᾶ πιᾶὺ θὲ 
86βῇ ἴῃ σχι, 40 ἴ., χν. νεγὶ 18 ἀπεκρίθη ἴο νεῖ. 19 κρίνω, ἀπά ἴῃ νόγ. 

20 ἐπιστεῖλαι ἴο αἵματος, ῇοδε δπὶε Δηά ἀκδίε γεπιαίῃ ἀπκπονη, δηά 

ψοβε παγγαξίνα 8 ἔμ} οὐ πιϊγασαίουβ ενεηΐβ ἀπά Ἰἰεσεπάδγυ βίογίεβ. 
Φάπρβι᾽ 5 γτεάδοίοῦ 88 δὴ ἱπιρογίδηΐ ρατγέ ἐο ρίαν, δῃὰ ὑ ἢ }5ὲ οα ἐπε 

οπε δαπά ἢς δάνοοδξεβ π6 δργορδιίοη οἵ ἐπε δοβαϊς ἰὰτν (ὁ ἅπσϑβε 4ο68 

ποῖ δεβίϊδίε ἰοὸ δἰγίραΐε ἴο μίπι νεγ. 839, χι11.)}, οα ἐθ8 οἴπεν Βαπά μὲ 

«ἴον Ῥδχαϊ ἴο οἰγοαπιοίβε ΤΙπιοΐῃν, χνΐ. 2, ἰο ἀπάογίακε ἃ Ναζαγίξε 

νον, χχὶ. 205-26, αηά ἴο δοκηπονίεάσε Πιπηβεῖξ ἃ ῬΠατγίβεε, χχη!. 6. 

Τα τεάδοϊογ᾽β αἰπὶ ψχὰ8 ἴ0 γεργεβεπέ Ο γί βείαηϊεν ἃ85 ἃ γερο [ἰοῖία, 

δηὰ ἣς ἐπὰ8 επάδανουγβ ἴο Ὀγίησ ἴῈ ὈΥ ἃ σοποὶ ΠΑ ΟΓΎ ῥγόσαββ ἱπίο 

ασἴοβε σοπηεφοξίοη νυ ἐπε δεν βῃ γε! σίοη ΙΕ πψουϊά θεὲ ἀϊβσοαϊε ἰο 

Βηά ἴῃ ἔπε γαῆσε οἱ ογιεἰοίβπι αανιπίησ πιοῦα ραγεὶν ἀγργαγυν ἤδη 

Φύησει᾽ 5 ἀγγαηρειηεηΐς οὐ [8 βεσίίοηβ σῃγοποϊορσίσα!ν, βεεὲ ΤΑΡς, 
Ρ. 225, αἴ με επὰ οὗ δῖ8. Ῥοοῖς (απά ποΐεβ 'ἴπ σοπιπηεπίδγυ), ἀπά ἐπε 
ἰηβίδποαβ σίνεπ αονε ἃγὰ βυβοίοπε ἰο 5ποὸν πον πε ἄοεβ ποΐ Παϑίξδξα 

ἴο 5ρ1 ἃρ ἃ νεῦβε δπιοῆσβτ 8 ναῦίοιιβ βουγσαβ: ψῈ σαπηοὲ δὲ 
βαγργιβεά ἐπαΐς ΟἸεπιθη γεϊογίεα ἀροη Πἰπὶ 6 σπᾶῦρε οὗ ονεγ- 

ἰησεηϊουβηδββ ἢ σῇ ὁ ἄηρσϑι δαά ρσγεείεαά ΟἸθπγεη᾿ Β οσῃ βαρεῖα 

δηάδανουγβ. ᾿ 

Ιπ ἐπε βαπιῈ γεαῦ ἃ8 δ ησδε᾽ 5 ραδ]σατίοη, ἔπε νεΐεγαη Η σεηξεϊά 

εχρίαίηεά δι8 οὐγῇ νον οὗ ἔπε βουγσεβ οἵ Δοΐβ, Ζ εἰ ἐβο γέ ΧΗ 
τυϊδϑδεηδοπα εἰ ϊοιε ἹΤΠπεοϊορίε, 1895, 1896, ο!]ονγίης ραγεν ἐπε 1ἴπε6 8 
προ ψὨϊσῆ πα δά ργενίουβίν ψογκεά ψεπίν γεαῦβ Ὀεΐογε ἰῇ ἢἰβ 

Εἰπϊειέμηρ, Ῥαξ αἶβο ἰαἰίπσ ἱπέο δσσουπέ εἰζπεν δάνθγβειν οὔ ψῈῃ 

ἀϊβεγεης ἄεσγεαβ οὐ δσγεαπχεπέ, ἔπε ἐπεογίεβ βίπος ργοροαηάδα, 

Δοσογάϊηρ ἴο Πίπι {Π6 βουγοεβ ἅγὰ ἔῆγεα ἴῃ παραγ: (1) πράξεις Πέτρου, 
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Δ, ἃ δενίβῃ- ΟΠ γιϑείαη βοαύγοε, ἱ, [5-ν. 42, ἀςδβογιδίησς τὰς ογσίπ απά 

ἀενεϊορπιεπί οἵ ἐπε πιοίμευ-ΟΠαγοῖ ; ἔγοπι ἰὲ σσαγα αἴ8ὸ ἀσγίνεά ἰχ. 
81-42, χὶ. 2, Οοά. Ὁ, 4 ραβϑαρε τεϊδτίπρ ἃ τη ἰββίοπαιυ αἰγοαίε, χί!. 

1-28; (2) πράξεις τῶν ἑπτά, ἃ εν ]5}- ΟΠ τ βιίαπ ἀοσιπιεπέ πο ]δηἰβοά, 
σοπηπηεποίης στ νἱ. 1, ἀπά σοπειϊπαίηρς ἴο νἱϊ, 40, ἱποϊυάίϊησ {πε 
σδοῖςα οὗ (ῃς ϑενεη, δπά ἀδβουϊρίησ ψπαΐ νγὰβ πονῇ οὗ ἔνο οἵ ἐπε πὶ, 

58:. ϑίερμπεη δηά 8. ῬῃΠὸρ; (8) πράξεις Παύλου: (ἷἰςΞ Ο βουγος 
σοΟΠΙΠΊΕΠΟΟ8. Ὁ τἢ (Υἱῖ. δ8Ρ, νἱἱ, 15, 8) ἰχ., δηά ἱποίαεβ πεαῦῖν ἐπε 
ψὨοΪα οὗ ἐπαξ σπαρίεγ, χί. 27-29, δπά {πε σγεαίεγ ρογέίοη οὐ χί!.- 

ΧΧΥΠ., στὰ {πΠ6 “(γε βεσξίοπβ. Βαΐ ἴξ Ψ{] Ῥὲ ηοίξοεά ἐπδΐ, 

δοοογάϊησ το ΗΙσεηξεϊά, ννε οὐνα {5 βοιῦσα Ο ργορδρῖὶν ἴο οπε οὗ {πὸ 

Θαγῖν ΟΠ γίβείδπβ οὗ Δηπείοσῃ (χί. 28 Ὠ), απά ἐπδὲ ἰξ αἴογάβ α8 ἃ ἐγυβί- 
ψογέθυ δοσουπέ, δηά ραγεν {πδΐ οὗ δη ἐγε- νη 88, οὗ ἐμ τη ββίοΠΑΓΥ 

ψΟσς οἱ 81. Ραὰκὶ Ῥεσαη δ ᾿Απίϊοοῃ απά βργεδά ονεῦ ἰῃς πεαΐμεῃ 

ψογ 4, Εδος οὗ {πὸ ἰῆγαα βουγοαβ ἰ8 γανίβεά δπά δάάεά τὸ ὈγῪ {πε 
“Δαϊῆοῦ ἰο ΤΠΕΟρὮΙ1ι5," 0 48 ἃ αηἱοηΐβί- Ραα] πα πιαῖτοβ 1 Πῖ5 

σπίεῦ δἰπὶ ἴο τεργεβεπέ ἕῃς ογὶσίη οὐ ἐπε σδπεῖς ΟΠαγοῇ 88 Ἔεββαπέία!ν 
ἀερεπάεπε ἀροη ἐπε πηοίπει- Ο μάγοι οὗ Φογαβαίεπι, απ Ῥααμΐ 45 ἴῃ 
81] ἀστεεπιεηΐ στῇ ἐπε ργίπηεῖνε Αροβίεβ, πὰ 85 δοίίηρ αἴξζεγ {πε 
ργεοεάεπε οὗ ὅ8.. Ρείεγ; {π8 το Ο [8 γεΐεγγεά ἐπε σβοῖςα ερίβοάς οὗ 
Οογηοῖιιβ ἀπά πα δοσοιπί οὗ {πε ΟΠαγοῖ ἱπ Απέϊοσϊ, χ. 1-χὶ. 18 

(εχοερέ χί. 2 β ἐεχί), χί. 19-26, 80, χίί. 24, 25. Η] Προ ηξε!ά 18 ποῖ οὨἱΥ 
οἴξζεπ σγθδεϊν ἀερεηάεδης ἀροη ἐπε Νεβίεγῃ ἐεχί (8εα θεῖον ἀπά ἴῃ 

σοπιτηδηίαγυ), αὶ 1 11] θὲ βεεὴ {παξ {πε γεΐεγεηος οὗ Ιασσα βεοίίοηβ 
ἴο Πίβ ““Δαΐδον ο ΤὨΕορὨ 5" 5 οἴξδεη ααἰΐξε ἀγρίελαγν (οἷ ποῖεβ 
ἰῷ σοπιπεηΐ.). 

Οπε πιοόγὰ νν6]1-Κπούνῃ παᾶπις ο]]Ποννβ ἐμαὶ οὗ ΗΠσοηἕε]ά---Π παπια 
οὗ ὅ. Νεῖββ. [Ι͂ῖ᾿ 1898, ϑέναάϊθη μηὰ Κγίδκοη, ΝΥ εῖββ πα αἰγεαάν 

ἴὸ βοπιε εἽχίεπε σίνθη ἰῃ ἢἰβ δάμεβϑίοη ἴο ϑρίξια᾽ 5 ἔπεοῦν, δῃά δά 
ἐγεδίεά ΟἸειεη᾿β γεάδοίϊοσβ ΚΗ. δ. δηά Ν. Α., οπα οὗ ψῇποπὶ αἷννανβ 
ξΟ]ΠΠονγα πε οἴποῦ ἴο ἀπάο {πε εἴεσίβ οὗ ἢἰβ ψογκίησ, στεῃ {Ππ||Ὸ 

σεγεπιοην ; Ῥαξ ἴῃ ορροβίξίοη ο ϑρίτία ἴθ 5668 ἰῇ ἰ.-ν. ΟὨΪΥ βοαγος Β, 

ἃ. βίγοησ δεν βῃ- ΟΠ γίβείδη ἀοσυτμηοηί, ἀπά ἱπ {Π18 γτεβρεσὲ ες ἂρ- 

ΡΓΌδΔΟΠ 68 ποῦε πεαυῖν ἴο Β. δ  εἰββ ἀπά Ἐείπε, αἰἐποιρῃ ἢ ἄοςθβ ποῖ 

αἰίδοῦ εαυ8] ψεῖσμε ἴο ἐπε Πἰβίογίοαὶ ναῖας οὗ ἐμε ἀοσιιπιεπε ἴῃ 

ααεβείοη. ὕὕηιΚε ϑρίξέξα, ἢς γεΐεῦβ ἐπε βρεεοῇ οὗ δίερμεη (ὰροη {πα 

ἀπίγ οἵ ψηϊοῖ ϑρίτία 80 βιγοπρῖν ἰῃβἰβί8) ποῖ το Α, ρυὲ ἰο Β. Ιπ 
1897 7. Ννεἰδββ8 δἀτγηϊΐβ οὐἱν ἃ δ8 ῃς βουγος ἴον ἔπ δεσοηά Πα] οἵ Δοείϑ, 

ἐχοθρέ ἴἢ 80ΠΊ6 ραβϑᾶρεϑ ἱπ νυ πο 6 σαπηοί γοΐγαίη ἔγοπι ἱπεγοάποίησ 

ἃ τεάδοίον, δεν αϊε Αἰ οίοϊιέ μπᾶ ἀθη [ἰογαγίπονδη ΟΠαγαίογ (ον 

4.. α., 1897, ρ. 388. Τῇε νίενν ἰαεη ὃν ὅ. δγεῖββ σεγίδίπῖν μδ8 ἐπε 
πιο οὗ ἀρρεαγίῃρ [685 σοπιρ!σαξεά ἐἄδη {παξ οὗ ἄηρσβε δηά ΟἸπιθη, 
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Ηεἰτηϊά!ερ, τὸ. 5.» Ρρ. 94, 139, Πίσῃ σοπηπιθηάβ πε βογνίος τεπάεγεά 

ΌΥ Ψ. ΝΜ εῖββ ἰῃ ἰπβϑίβείησ ἀροῦ ἐπα ἴασε ἐπαῖ, Ἔνεη 1 [ἴ 18 ἀεγίνεά ἔγοπὶ 

βουγοθβ, ἴῃς Ὅοοῖ οὗ Αοΐβ ἔογπιβ ἃ ψῃοΐς, ψγιτθη τι ἃ ἀςῆηϊία 

ράγροβε δηά δἰπὶ, ἀπά 1 18 ὸ ἀουαδὲ ἔσαε ἐπαΐ ἴῃς πιογα ψα γτεσορηίβε 

τῆ 5, ἐῃς πιογα γεδαάιν 5.4} ψε τεοοσηΐβα ραγίβ οἵ' βογσεβ σῇ ἀγα 

ἱποοηϑβίβίεπε ψ ἢ ἃ απ οὗ αἰπι, ν μεῖπεγ γε ἀεγίνα {πεπὶ ἔγοπι ογαΐ 
οὐ ψνυτέεη ἐγδάϊείοηβ. Βαΐ ψῃδι ἰἰπά οὗ πηᾶῃ τααβὲ {πα Βπα] γανίβεγ 

Βανε Ῥϑεη ἴῃ πὲ ες ψγᾶβ δπέϊγεῖὶν ἀπανναρε οὗ ἴῃς ἀϊδογεραποίεβ δηά 

ἀπῆσοα 68. ψϊσ τὰς βμᾶγρ ἐγεβ οὗ πιοάδγῃ ογίεἰσβ πανε ἀϊβοονεσγεά, 

δηά αἰϊοννεά {μεπὶ ἴο γεπΊαίῃ ἰηβίεδαά οὗ ἀἰϊβπγιββίηρ ογ ἐχρίαἰπίησ 
ἐματα συ ἰτῃ ἃ ἔενν βίγοκεβ οὗ μἰβ ρεη ῦἢὉ Οὗ ἰξ ἢς νγνὰβ 50 βκ1π] 8 ἴο θὲ 

αοΐς ἴο οοπιδίης ἰορεῖμον βούγοθβ οἴζεῃ 50 ὕπ||κὸ, μον 18 ἱξ τμδὲ ἢς 

ννα5 Ὠου ιν Ὠβιδπαϊησ 580 ἀηβ ||] ἃ5 ἴο ἰεανε βασῇ ραΐεηξ δηά σίατίησ 

ἀἰβογεραηοίεβ ἢ Αμπά ἰἔ {πὸ ἢπαὶ γεν βίο τοοῖς ρίασε ἴῃ ἐπε βεσοῃά 

οεπέξαῦγν, δον ἰ5 ἴΈ {πΠαὲ ψα πᾶνε πὸ σοἰουγίησ, ποῖ ἄνθη ἴω τῆς 
ΒΡεςοἢς8, οὗ Βεσοηά-σοηζαγν ἰάθα5 ἢ (566 Ἔβρεοία!ν δπηβαν, δὲ. Ῥαμῖ, 

Ρ. 10.) ἴῃ οἵδεγ γεβρθοῖβ ἰξ ΨΠ| Ὅ6. ποτίοσεα {παΐ ἴπ68ς ἐμεογίαβ, ἔαρ 
ἔγοπι ροββϑεϑβϑίησ ὄνβῃ τῆς γεσοπιπιθηάδέίοη οὗ πονεϊέυ, ἂγεὲ ῃοϊζῃίησ 

Ὁυϊ ἃ γεβαρηΠτδιίοη οὗ τῆς ἐχρίοάδά “ τεπάφηον "᾿ ἐδεογίεβ οὗ Βαυρ 
ἀπά Ζε!εγ, οσ οὗ ἐῆς ἀϊβογεάϊτεα “ραν [6] 15π|᾿ Ὀεένεεη Ῥεΐεν δπά 

Ῥδα! (8εε αρονϑ); ἰῇ παπρογίθββ οᾶβεβ οὐς ογϊειὶς βδεῖν οοηίγδάϊοςβ 
δῃοίμογ ἴῃ τῆς ἀείαϊ5 οὗ δίβ σοηβάξης ραγείοη οὗ βοιγσεβ ἱπίο 

νεῦβεβ, οὔ ὄἄνεῆ ρογίίοῃβ οὗ νεγβεβ, Δὲ [ἢς βαπια {εἰπιε αγαΐϊν δὴν 

οἵ τῆς ψιίϊζεῦβ ἰῃ χασβιοη βεαῖι ΔΌ]6 ἴο βεραγαΐε ἐμεπιβεῖνεβ θη γεῖν 

ἔγοτα ἐῆς ἰγδάϊτίοηδὶ νίαν τὲ [ακ6, τῇς σοπιραηίοη οὗ Ραμ, ψὰ5 

πιογε οΥγ ἰ688 σοῃποδγηρά ἰῃ ἐἢε σοτηροβίείοη οὗ ες Ῥοοῖ,, ννῃϊοἢ, ἃ8 ψε 
Ὀε]ΐενε, ἰβ 80 70 511γ βου θεά το Ὠϊπ. 

Βεΐογε μὲ ρ888 ἔγογι [5 αυεβείοῃ οὗ βούγοςβ, ἃ ἔδενν νοῦ πλαβὲ 

Ὀε βαϊά δ5 ἴο τῆς αἰϊεσρεά ἀερεπάθηος οὗ 88. ἴψυχκς ἀροη δοβερῆαβ. ἃ 
σαπίαυΥ ἀπά ἃ ΠΑ] ἀρὸ ροϊπίβ οὗ σοηΐδοΐ Ῥεΐψεςξη τῆς ἔνο μι βίογδηβ 

ψέεγε οοἰεοΐεά ὃγ Οτὲ δηὰ Κσεδβ (βεε ννεηαΐ, τ. 5.» Ρ. 86, απὰ ζγεηκεὶ, 
ϑοτεῤῥις μπά Πμοας, Ρ. 1). Βαΐ οἷν ἴῃ σοτηραγαίίνεϊν γεσεηΐξ εἰπΊ68 
[485 ἰῃς αυσϑίίοη δε βεγίουβὶν ἀἰβοιββεά 885 ἴὸ ψπεῖμεγ ἐμ δυΐποῦ 
οὗ τῆς εἐπϊγά Οοβρεῖ δηά οὗ Αοῖβ ψἂβ ἀερεπάβηξ ἰῃ ἃ [1 γαγν βεῆβα 

προρ Φοβερῆαβ. Αξ ἐπε οαξβεῖ ἴξ ἰ8 ψε]] ἴο Ῥεαγ πη τιϊπὰ ἔμπας θοίῃ 

Πρ ψεῦς διἰβιογίδπθ, τγίτης δὲ ἔπε βαπὶὲ ρεγίοά, δηά οἴξοεῃ οἵ 

πεσαββυ γαξεγγίηρ ἴο ἴῃς βαπὶς ἐνθηΐβ. Α σεγίαίῃ ἀπχουηΐ, μεγεΐογε, 
οὗ ρᾶγδ116] ἀεβογίρείοη δηά Ἔνεὴ οὗὨ βἰπλ)] γεν οὗ αἰσείοη πιίρῃι ἔαὶγῖν 
Ὀδς ἐχρεοίςά.: Βαΐ ἰδαΐ ἐῆς δαΐποῦ οὗ Δοῖβ οἴζεη 5βῃπονεά ἃ πονν- 

1 Αὐπποηρϑί τεοεπέ οσίεἶοβ ὑνβο ἢανε τεὐεοίεά (ῃς ἰάδα οὗ 8.. Γε᾽5 ἀερεηάεποε 

ΟὨ ]οβερῇυβ πᾶν θὲ τηεπείοηβά Εδιββ, ϑομπῦτγογ, ΟἹ οὶ, Ηδγπδοκ, Βαίβεσ, Βουββεί, 

ἀπά ἱπ Ἐπρδηά, ϑαϊπιοη, ϑαπάδυ, Ρ]υγαγαθγ (1 ᾿ἷβ γανίθνν οὐ ἐπ6 Ἰαίτογ᾽ 5 8ὲ. ᾿ηκς 

ννεῖββ, πουνενεγ, ΠΟῪ ἱ πο]ίπεβ ἴο {ῃ6 ορροβίίε νίδνν). 
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ἱεάσε οὗ ἱπάερεηάεηξ ἐγαάϊξίοη 18 δά πηι ἀνε ΌΥ͂ ἔμοβε ψἢο πιαίη- 

ἰαίη ἐπε ἀερεηάεπος ἰῃ αιδβίίοη ; 866, 6.ρ., γεηκοι, κε. 5. Ρ. 207, 

ΟΙεπιεη, [ἐς Οἠγοποϊορὶς 467 Ῥαπμίηϊδοθοη Βγῖθε, Ρ. 68 (8εε ἔαγέμονγ 
ἰπ σοπηπιεηΐαιυ, ν. 86, χἰϊ, 19, χχί, 88, αηά Ζαμη᾿ 8 ἰπβίαποεβ οἵ μὶβ 

ἱπάερεπάεπε κπονϊεάρε οἵ ενεπίβ ἀπά ρεγβοῃβ, Εὐημίείέμηρ, ἰϊ., ρ. 416). 
Βαξ πιοῦε εχίγδογάϊηανν ἴπαπ ἐπα ναγίατίοηβ οὗ σεγίαϊ πίν δηὰ 

αποογέαί πεν ἰῃ ἔμεβα ογίεἰσβ 15 ἐπα ροβίείοη ἔδεε ἃρ Ὁγ Ν εηάξ ἰῃ ἰ5 

Ιδεϑέ εαἀϊείοη (1899) οὗ Μεγενβ Οὐουηπιεπέασυ. [πὸ Ὠἰβ ἔογηιεν εαϊξίοη 
(1888) με πιαϊπεέαίηβα ἐμαξ ἔπε ροϊηΐβ οὗ σοηΐδοὲ βείψεο Φοβερῆιβ 
δηά [αἶα ψγεγα ἴοο σεηθγαὶ ἴῃ ἐμπεῖγ σπαγασέαρ τὸ ὑπιϑε  ν ἐπα ποξίοη 

οὗἉ ΠἸέογασν ἀδρεπάβθησε, δηά ἐμδὲ {πε δυΐπογ οὗ Ασὲβ ψου]ά πδξυγα!!ν 
ΡΟΒ5685 ἱπάερεπάεηϊ Καονίεάσε οὗ σοπίεηλρογαγυ δνεηΐβ δηά ρογβουω- 
ΔἰΠεἴ68, απ ἢ 811 δά πγ 5 Ἐπὶθ σθηογαὶ βίη] ΡΥ δηά ἐμε νγαηξ οὗ 
Ρτοοῦ ἰη πιδην οὗ ἔπε ἀερεπάεησίεβ αἰ] εσεά ὃν Εγεηξεὶ ἴῃ Βἷβ Ιεσησέῃν 

ἐχαπηπαίίοη οὗ πα ᾳαεϑβείοη : 6... πε ἕδσε ἐπαξ Ὀοΐῃ υγίζεγβ βρθαῖ οὗ 
Ῥογοίῃ8 Βεβίαβ 48 με διάδοχος οἵ ΒΕ 18 πὸ ργοοῦ οὗ Πΐεγαγυ 
ἀερεπάεπος (Αςὲβ χχίν. 27, 9005., 4ππ|:., χχ., 8, ϑ. Βυὲ ννεπάέ 
αϑίεηβ οὐ ἴπε οὔα ρᾶββαρο, ν. 86, οὐ. ὅο8., “4πέ., Χκ.ν 5, 1, 38 ργονίησ 

ἃ τοδὶ ἀδρεηάδηςε (866 ποΐεϑβ 'π σοπιπιεηξαγν), ἀπά ἀγσαεβ ἐμαξ 1 ἐΠ|8 
ἰδ 850, ἐς βαῆθ ἀερθηάεποα πᾶν ὃς ἠδίυγα!ν ἐχρεσΐθά ἰπ οἴπογ 
Ρίδοεβ. Τἄυβ, ἰῃ δὶ ἀρρεαῦβ ἴο ΡῈ ααϊξε δῇ διρίϊγαγυ πιάπηθγ, μ6 

αβϑεγίβ ἐμαί βοηιε ποξίσεβ ἴῃ Αςίβ ἅἂγὲ ἀδβρεπάθβηξς ἀροὴ δοβερῇαβ, 

158 ϑοπια πτὰν Ὀς6 ἴαεη ὃν ἴδε δυΐπον οὗ ἐς Ὀοοΐς ουξ οὗ Ὠΐβ οὐσῃ 

οἤίεῖ βουγοε, 4.5.»ν [6 ἀσσοιηξ οὗ ἰῇες Ἐργρίίδη, χχί. 88, δά οὗ ἐς 

Εἰσὰ ργίεϑε Απαπίαϑ, χχὶ!ὶ, 2, χχίν. 1, εἴο. Βαξ μανίην βαἰά 411 τΐβ, 

νεηάξ ργοσςεάβ ἴο ροϊπέ οαΐ ἐπαξ νγε πιαβὲ ποῖ τηβάβαγε ἔοο ῃΙσὮΪν 
τῆς ἱπῆαεηος οὗ Φοβερῇωβ οὐ Ασίβ; δνεπ ἴδε ραββασε ν. 86, ἴῃ 
ψ σῇ ἐπαὲ ἰπῆαξησε ἰ5 πιοβὲ παῦε, ρύοναεβ ἴο ἃ8 δὲ με βαπιὸ ἐἰπια 

τῆς παίωγε οὗ ἕῃς ἰηἤἥμπεπος ἰῇ αυαϑίίοη: ἰξ ἀϊ4 τοὲ σοπβίβί ἰῇ δῇ 

δχασί ἔβπλ αν τῖτὰ τὰς ψψογάβ οὗ Φοβερῆμβ, ἀπά ἱπ ἃ σαγεΐαϊ 
ετηρίουτπεπέ οὗ 18 τηδίθγίαι, θαΐ ἰῇ ἃ βαρεγῆσίαι γεηλίηΐβοθησε οὗ δῇ 
ΕΑΥ ον γεδάϊησ οὗ ἐπε δεν β Ὠἰϑεογίδη ; τΠ5 ἐπε ἀενίαἰίοηβ 5ἰάς ὉῪ 
βἰάα ἱτἢ ἐμ {το 5868 ἀτὲ ὄχρίαίηθά, Βα {με πιοβὲ σοηβογναξίνα 

ογίεῖα πιῖσῃε δἰΐουνν 88 ταῦ 48 {πΐ8. 

ννεηάε ἔαγέδον δάπκίβ πα ἘΠ18 ἀδρεηάδησε οδηηος Ἔχέεηά ἰο 6 
Ιαΐεν ψοῦκβ οὗ Φοβερῇυβ, 6. “ῤίομ. δῃά δἰβ γ:έα. ΤὨΐδ ἰαβδέὲ ψογῖκ, 
ψΠἰοἢ ἡχαβὲ ἢανα Ῥξδη γίτίξη δἴξερ πε γεαγ 100 Α.Ὁ. (566 “"" δοβερδιυβ " 
(Εἀεγϑμείπι), θ οί. οὐ Οἄγ. Βίορ., ἰδ, Ῥ. 448), ςοπξαίηβ ἐμ εχργεββίοῃ, 

ο. 29, θανεῖν μὲν, εἰ δίκαιόν ἐστιν, οὐ παραιτοῦμαι, δη6 Κγαηϊκοῖ πιαϊηξαίπβ 

ἐπαΐ ἐμοῦα ἰ8 ἃ οἷδαῦ ἔγασα οὗ ἀδβρεπάθβησα Ὡροὴ ἐμὶβ ἰῇ ἔα νογάβ 

αϑεά ἴῃ Αοἴϑ χχίν. 11 (ρρ. 255, 256, 8ο Ἡοϊϊζηιαπη δηά ϑίεςκ). Βαὲ 
ἰῃ ἐπε ᾶγϑβὲ ρίασε μα βαρροβεά ἀδροηάθδηονυ ἰβ ποῖ δἀηχείεα ὃν επί, 
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ΔηΔ ποί ΟὨΪΥ πᾶν ρᾶγᾷα εἷ8 Ῥ6 οι 0 ἃ βἰπιίαῦ αβε οὗ με νεγρ 

παραιτοῦμαι ἰπ οἴπες Οτεεῖς ψγίϊεγβ (ΥΝ εἰβίεϊη), θαξ τὲ [8 αἰβο ποέϊςε-: 
406 {παῖ ἰῃ ἢ βᾶπι6ὲ βρεθῇ οὗ 81. Ια! Κγεηκεὶ ἀϊβοονεῦβ, χχν. νϑγ. 

9, γαὶ πε οδ1|15. “πε πιοϑὲ βιγιϊίπρ γϑίθγεπος᾿ ἴο δε ἰδῆσυααρσε οὗ 

Φοβερῆυβ ἴῃ ἔπε ρῆγαϑε χάριτα, χάριν κατατίθεσθαί τινι (ς΄. αἴϑο χχίν. 

27, 908., Β.5.., νἱ., 8, ἀῃά Ποπιπιδηΐαγυ, ἐπ ἰοοο)ὴ. Βαξ {πε ρῆγαβε 

ἰδ αἰδείηςεῖν οἰαϑβίοαι, οὐ. Τἄαο,, 1., 88, 188, ἀπά 1 δοβερῇαβ ννᾶβ 

δοαυφίηπίεα τι Τμυονάϊάε5. (β8ες εηπεάν, ϑοηγοες οὗ Ν.Τ.. Ογεοξ, 
Ρ. 56) ψΨἘΥ ποῖ 81. κε ((λ Βείβεγ, Τί δοῖ. Οπαγέαϊδο γέ, Ρ. 658, 
1895.) 

Βυὲ νδαΐ σδὴ ψε {πίη οὗ ἔπεβε βαρροβεά ἀξερεπάδηοίεβ ἄροπ 
8. ὈοοΙς οἵ ὕοδερῆιβ τυύγιζζεθ ἰπ ἰς δαγίν γϑαγβ οἵ ἐπε βεσοπά 

σεπίυγγ, θεη μὰ τεδά ἴαγίμπου ἐπαὶ δι. δι 5 δοσουηΐ οὗ Πίβ 
ἄγεατη, χχὶϊ. 11, ἰ8 πιοάθεά ἀροὴ (πα ἀγεαῖῦ ἰῃ Φοβερῆαδβ, 

Μέία, 42᾽ὺ ἴῃ ἴδε ἴογμμεν ρβββᾶσε ψα γεδά σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην 
μαρτυρῆσαι, δηά ἴῃ {πε Ἰατίεγ ὅτι καὶ Ῥωμαίοις δεῖ σε πολεμῆσαι, ἱπ 

δδοῦ οα8ε δε ἀγϑδηὶ [ακαβ ρίαος ἰῇ πε ηἰσπέ, δηά ἴῃ δασῇ σδβα 

βοῃλα οπε βίοοά ονεῦ {πῸ ἀγεαγηοῦ (ἐπιστάς) (Ξεα Βοιιββεῖ᾽ 8 γενίεν οὗ 

Κγεηκεὶῖ, Τλεοὶ. 1, ἰἐεγαίϊεγχεϊέπηρ, ρ. 592, 1895, Νο. 15). Τῇε αἰεσεά 

βἰπλαγίεν Ὀεΐννθεη ἐῃς ἰηίγοάποίίοη ἐο {πὸ ἐπίγά Οοβρεὶ ἀπά ἐπα 
Δοΐβ, δηά {με ἱπίγοάυοείοη ἰο ἐᾷς «ἀπέ. οὐ Φοβερῇυβ δαπὰ ἕο δ185 

ῬοοΟΙ, ο. «Αῤῖοπενι, 15 οἵ {πὲ βιἰσῃέεδε ψβθη σοτηραγεά ψ ἐπα 

{πεῆθββ Ῥεΐσγεεῃ ἐπε ἰδῆσυαρσε οὗ 8:. μ0κὲ ἰπ Πὶθ ργεΐίδοσα ἕο διἷ5 

ΟΘοβρεὶ δηά {με ἱηϊγοάδαοσίίοη οὗ ὨΙοβοογίάθβ οὗ Απαζαῦραβ ἐο διἰβ 
Μαίεγία Μεάϊοα, οὕ. Βουδβδβεῖ, μ. 5., Νορεῖ, Ζμγ Οπαγακίεγέδεϊξ (65 

1μδας, Ρ. 17, ἀπά 4. ΝΥ εἰβ8β, εγεγβ Οοπιηηεηΐατγ, Ευασηρείίμηι ἀδ5 
{μξας, Ρ. 286; ἱπάεεά τηυσῇ πιογα γηϊσῃξς Ῥὲ βαἰά ἔογ δῇ ἱπιίξαείοη ὃν 

88. [μυκὰ ἰη ἰδ ργεΐασε οἵ ἐπε ἱπιγοάασξίοῃ το ἔμα Βἰδέογυ οὗ Τῃυσγ- 
ἀἰάεβ (ο7. Βεΐβεγ, μ. 5.» ΡΡ. 642, 658, 659, εἴο.). Ιὲ νψουϊά ἢανε θβεω 

νεσῪ δἀναηίασεοιβ ἰἔ γεηϊκαὶ ἰῃ Ββ ἰοηρ ἰδὲ οὗ νγογάβ σοζηπῆοη ἕο 

Φοβερῆιβ ἀπά [χυκς, ρ. 804 ΕἾ, Βαά ποΐ οηἱν σίνεῃ 5 γεξεγεησεβ ἰῃ 
αἰαββίοδι υυγίίεγβ ἐὸ 6 86 οὗ ἔπε σψοράβ ψιϊοῃ ἢς δάάυοεβ (6.ν., 
{πε ρῆγαβε πυρετῷ συνέχεσθαι, ἴαὐἱκα ἱν, 838, “41ηὲ., χίϊ!,, 15, 5, Βπά5 

ἔγεαιδηξ ρΑΡΆ]Πε15 ἴῃ Ῥίαϊο δηά Τμαυογάϊάς65), Ραΐ αἴβο ἔο ἐπα αὐξμοῦβ 
ψῦοβε Ῥοοῖβ ἔογπι ἐδε Αροοζυρῆα, ἀπά εἽβρεοίδ!ν ἰο 1 Νίαος. αηὰ 2 

δος. [Ὲ ἰ8 αἷδο ποΐθνογίῃυ μαΐ πὸ τηθηξίοῃ τυπδίονεν ἰβ πηδά οὗ 

Ροϊνδίυ5β (Ζαβῃ, τ. 5.. Ρ. 414). Τδε σοῖς ἰδὲ γεαυΐγεβ γεν βίοη, απά 
ἰξ 18 ργεροβέεγοιβ ἔο οἰδββ ἀπιοησϑβὲ ᾿ἰΐογαγν ἀερεπάδηοίεβ ἐεοῃμηίσαὶ 
τογτὴ8. {Πκὸ ἀνθύπατος, κολωνία, νεωκόρος, ναύκληρος, σικάριος, στρατοπεδ- 
άρχης, τετραρχέω, ΟΥ̓ Ογἀΐπατν ψογάβ ψῃΐοη βίηοε Ἡοπιερ πδὰ Ῥεθη 
σοπηήοη ἴο 41 Οτεεῖὶς Πτογαΐαγε, 6.Ρ.., ἐκεῖσε, μόγις, πλοῦς, παροίχομαι, 

παραπλέω. 90 ἴαγ' 85 ἱπηρύαρε ἰδ οοποεγηδά, ννμδέ 18 πλογΓῈ ἱπιργο ρα ϑΐς, 
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458 Ζαδῇη ροϊηίβ ουξ, ἔπαη {παΐ {π6 πηδὴ ψῃο ψγοῖς [ὑἈῸὶ, 1-4 5μου!ά 

50 ἴο Β6Πο0] ἀπά ἰεᾶγὴ ἔγοπι Φόβερῃαβ} ((. Ο. Αῤίοη,, ἱ., 9; Απί., χχ., 
12.) Βαΐ ἁραίῃ νγῃδί σδῃ μὰ εχρεοί ἔγοπι δῇ δαΐποῦ πὸ σδῃ ἢπά ἃ 

ΡαΓΆΠ16ἱ θεΐννεεη [{ἰτ 11, 42 ἀηά .08., Κγέέα, 2 ἢ (ϑ8εε ΟἹοέιϊ, 116 7ἠηρϑίε 
γι 465 Οαϊαίεγυγίεξεδ, Ῥ. 656.) Τῆς “ΝΥ ε᾿ βεοϊίοηβ ἐαιδιν ψ] ἢ 
{πε οἶμεῦ ραγίβ οὗ {πε Ὀοοῖς σοπίδίῃ τϑην ροϊπίβ οὗ σοπίδος ψ ἢ 
Φοβερῆαβ, απά Κίγεηϊκει 18 βοηηεινμδὲ ραζΖίεα ἴο ἐχρίαίη ἘΠ15, ρ. 281 ; 
Ῥαΐ ἤδη ψε σοηϑίάεγ ἰμδὲ Φοβερῆυβ μὰ5 σίνεη ἃ8 ἃ ἱοῃρ ἀεβογίριίοη 
οὗ δῖ58 ουγῃ νόογαρε ἴο Ποπια, δῃά οἵ ἢίβ βῃίρνγεσῖς οὐ (ῃς γᾶν, Κ͵ιέέα, 
8, ἰξ νγὰ5. οὐἱν ἴο Ῥε ἐἜχρεοίεά ἐμαὶ βίπη αν ἡδαξίοϑὶ ἔευπιβ νου ῬῈ 

[ουπά ἰῃ ἐπε ἔνχο παγγδίίνεβ, πα βοηλε βἰ πη] Αγὶγ οὗἨ ἀεβογίριίοη, δηά 

δε ἔτγο δοσουηίβ Πεῖρ ἴο βῆονν ᾧἃ8 ον Θδϑιν δηὰ ἡδζυγα!ν ἔνο 

τγιζεσβ παγγδίίης τς 54η16 Ἐχρεγίεησαβ ϑγοσ]ὰ Ἔχργεβθ {Ππεηλβεῖνεβ ἴπ 

{με βαπηε βίγίε δηά ἰδῆσυαρε. 

Βυΐξ ἐπὶ5 αυεβίίοη οὗ πε δαΐπογ᾽ 5 γεϊδίίοη ἴο Φοβερῆιβ 8 αἰ8ο 

ἱπαροτίδηΐξ ἴῃ 118 Ῥεδγίησ αρο δε ἀδΐε οἵ Αοΐϑ. 

Τα 4 ππέᾳιῖος οὗ. Φοβερῇυβ ἂγὲ ρίδοεά δὲ 93, 94 α.Ὁ., δπά ἰἔ ἴὶ 

σουά Ὅς ργονεά {πὶ ἰγᾶσεβ οἵ ἀερεμάδησε οὐ ἐπε Δεν βῃ Πιβίογίδῃ 

ΠΊΔΥ Ὅὲ ἰουηά ἴῃ ἐπε {πἰγά Οὐοβρεὶ, ἔμθοϑε ψῆο πηαίηϊδίη δὶ ἃ 

σοηδίάογαδίε ρεγίοά οὗ {ἰπ1ὲ εἰαρβεά Ῥεΐψεεη πε πγιτηρ οὗ [μαὲ ῬοΟΚ 
Δηὰ οὗ Αςοἴϑ ψου]ά Ὀς οὈΙσεα ἰο ρίδος τε ἰαξζίεν ψογῖ βοπλε ἔενν γεαῦβ 

ἰαίεῦ 51:1. Βαΐξ πεε ἀραίῃ ψὲῈ ΠΊΔΥ 866 [86 ὑποεγίαϊπίν ΨΜὨΙΟΝ 
Ργενδίϊβ θη σοποϊυδίοηβ ἃῈ Ῥ.1ΠῈ ἀροῦ βυσῃ ἀαία. ΝΝΥεηπάϊ (ρ. 
40) σδῃ ἢπά πὸ βύυγε ἔγασεβ οὐ δῃῪ δοαυδίπίδησε ἢ Φοβερμιβ ἰῃ 
ἐπε {πἰγὰ Οοβρεῖ, ἀπά 80 ἢξ ἱμποίίπεβ ἴο ἀδΐε Αοΐβ ἴῃ {πε ἱπίεγναδὶ 

Ὀεΐννεεη 95 δηά 100 κ.Ὁ. (αἰ πουρῇ πε δαπηϊβ {πα ροββι ἐν οἵ ἃ 
ἰαΐεν ἀδίε 5111). Βαξὲ 95, 96 Α.ρ. ψοιά ρίασε ἴῃε Ῥοοῖς υὑπάεγ 
Βοηλείαη, πὰ ἰἢε ᾳυφϑίίοη Αγίβ68 835 ἴο ψμείμποῦ ᾿ξ σδῃ Ὀς βαίά ψ ἢ 

ΔΏΥ Τογίαϊηίν ἐμαὶ Αςΐβ νγᾶ8 σοπηροβεά δ ἃ {πε ῃθη ἔπε ΟἿ γι βείδπβ 

δά σοπε [πγουρῃ βαοῖ ἃ ρεγίοά οὗ ρεγβεσυζίοῃ 88 πηαγκεά ἔπε οἷοβε 
οὗ ἰπαΐ δηγιρεγογ᾽β γείσῃη. Ηδγηδοῖς ἀδοίάεβ νίζῃοας μεβίξαϊίοη ἴῃ ἐπα 
περαῖϊνε, ΟἠγοΉ., ἴ.ν Ῥρ. 248-250, απὰ ψμιβὲ μα ρίνεβ 98 85 {πε. 

ἐεγγιίπμδ αὐ φμοηϊ, ἴὰ ἰδ βατβἔδοίζογυ ἴο πὰ {παΐ μα Βο] 45 [δὲ {πε Ὀοοϊς 

ΠΊΔΥ πᾶνε Ὀεεη σοπιροβαά Ὀαΐσγεεη 80 δπά 98 α.ρ. Τῇδ ἰπλῖ πῃ σῇ 
πε ἐῆυ8 ἔχεβ Ηδγηδοῖς γτεραγάβ 88 ἰπ δρργοχίπηδία δργεεπιεηΐς ψ ἢ 

Ηΐβ οἵἴμπεν ἀγραπηεηΐ (βεε ἀρονε) ἀραίηβί {πα ἰδίον ἀδίε οἵ Αςίβ, υἱξ., 
118 ποη-ἀ8ε οὗ 51, Ιϑα]} 5 Ἐρίβε168, ἃ ἴδοϊ νυν μἰσῇ αοηα ψουἹὰ ργενεηΐ ὰ5 
ἔγοπλ ἀδείηρς {πΠ6 Ῥοοΐς ἰη ἰῃς βεσοπά σεπίυγν (ρ. 249). 80 ἔλγ 85 ἀδίε 

ἰ8 σοποογηεά, Κδπιβαν νου βεθηὶ 0 οσσαρν ἴο 50η16 δχίεπε (Πς β8πὴ6 

Ροϑίξίοη, δὲ Ἰεαϑέ ἀρργοχι πιδέείν, ἴον με πγαϊπίδίῃβ ἐπαΐ με Ὀοοῖς σου! 

ποΐ ροϑβϑίριν πᾶνε Ῥεεὴ τγιζζεῃ 85 ἰαΐε 85 {πε γείρῃ οἵ Τγδδη, νι μεπ 
τπε ΟΒαγοῦ δά ἰοηρ βαβεγεά ρεγβεουζίοη ἔγοπὶ {πε ϑίαϊε, ογῦ Ἔνεῶ ὈῪ 

ΨΟΙ, 11. 
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ἃ νυϊῖεγ τῆο δαά ραββεά {πγουρῇ ἐπε γείσῃ οὗ Ποηιίείδη, δέ. Ρακμὶ, 

Ρ. 387, ἀπά ἢε ἀδίεβ ἰΐβ ρυ !Π σατίοη ἰπ ἐπε γεαγ ἱπιπηεαϊδίεῖν ἔο]Π] νην 

81 Α.Ὁ., 1.4., ἰπ {πε εαγίν γεαγβ οὗ Ποπιτίαη. Βαΐξ ψ ἢ 8ὲ Ηδγηδοῖτ᾽ 5 

ἰαησαασοα πιίσῃί ῬῈ επιρίονεά ὉΚ οπα ψῃο ὄνεη ἀδίεά ἐπε ῬοΟΚ δείογε 

τῆς ρεγβεσαϊίοη οὗ Νεγο, Βδηπιβαν πιαϊηίαίπ8 ἐπαξ ἔπαγε γαῃβ Ἐπγουρῇ 

ἐπε επείγε σψογ ἃ ράγροβε ψῃίοσῃ οοι]ὰ Παγαϊν πᾶνε Ῥεεη σοηποείνεά 

δεΐογε ἐπ δίδίε πδά Ὀερίη ἴο ρεγβεσαΐε οη ροϊεἰσαί σγουπάβ (ρ. 888). 

Βαξ τολόη ἀϊά τῃϊ15 κἰπά οὗ ρεγβεσαΐζίοη Ῥερσίη ἢ ΤΠε ενϊάδποα ἴον πε 

οτἱρσίῃ οὗ α ἀεβηίίε ϑέδέε ροϊίον ἀραίηβε ἐπε ΟΠ γί βείδηβ ροϊπὲβ ργεὲ- 

βυηδοΐν ἴο Νόγο, ἀπά ποῖ ἴο Νεδβραβίδη, οὐ. Ηαγάν, Οὐ γι ϑέϊαπὶν ἀπά 

ἐᾷε Κονριαν Οουεγητπθηΐ, Ρ. 80 (1890), Μοπιγηβεη᾽ 5 ἰεΐέεγ, Ε χρῥοσίίου, 

ΨΔαΐγ, 1898, Ηοεί, Εἰγεὲ Εῤίδεϊε οὗ 8. Ῥείεν, ». 8, Ῥαϊδη, Εαγὶγν ΟΠ γῖ5- 

ἐϊαγῖέγ, Ρ. 106 8'., 1898. Ῥγοΐεββον διίηβαν βρθαῖβ οὗ {πὸ Ηἰανίδη 
ΡΟΪΐον 845 ἀδοίαγτίησ ΟΠ γιβείαπιεν {Περὶ ἀπά ργοβογίδίησ ἐπα Ναπιε, 

Ραξ τῆς γβὲ οἵ ἐπε ἔῆγεα ΕἸανίαῃ Ἔπιρεγογβ νὰ8  εβρεβίδη, ἀπά ἔπεγε 
15 πὸ ροβίεῖνε δνίάεησε ἕο γεΐεγ ἐπε δάορίίοη οὗ ἃ ἀεῆηϊξε ϑέδξε ρον 
αραϊηβὲ {πε πὸν γε] σίοη ἕο Πἰπὶ (ο΄. απΊβαν, Οἠηγοὖ ἐπ ἐμέ Κοηιαπ 

Ἐπηιῤίγε, Ρ. 25θ). 
Βα 1, ἔγοπι Ἐῃ18 ροΐπε οὗ νἱίενν, ἔπογε 15 ποξῃίησ ἴῃ ἔπε Ῥοοῖς ἰἔβοῖ ἢ 

ἴο πη]ταῖε ἀραΐϊηβὲ δῇ δαγίϊεγ ἀδέες ὄνεα ἔθαη τῆδξ πιαπείοπεά ὉΥ 
Εδίηβαν ἀπά Ηδγηδοξ, γα τα [561Εἀ ἴῃ ρίδοίησ ἱξ, τ ΒΙ455, Ῥεΐογα 

τῆς [41] οὗ δεγαβαίθηχῦ ΒΙα885 ἱπάεεά ψουἹά ρίασε ἰξ δ85 δαγίν 88 
57.59 Α.Ὁ., ἑο!]οὐνίης 51. δεγοπιε, ἀπά με Οοβρεῖ ἰῃ 56, Εὐυαηροίμηι 

“εὐομπάτη Πμοαηι, Ὁ. Ἰχχῖχ,, Ῥλίϊοίοργ οὗὨ ἐδιε Οοϑρῥεῖς, Ρ. 88 Εἰ, Βαϊ 
Βονγενεῦ {Π|8 τηδὺ Ρε, ΒΙα558 ἢα8 ἄοπε ἱπνδίιδο!ε βεγνίσα ὈΥῪ ροϊπείηρς 
ουαἵ ἐπαΐ ἔδεγε ἰ5 οϊῃίηρ ἴῃ 58. [υυἱκο᾽8 ψογάβ, [ακὸ χχί. 20 Εξ., τί οἢ 
σαῃ σίνε σοίοαν ἴο {πε ἐπεοῦν ψῃΐσἢ τεραγάβ ἔπθπι ἃ8 ἃ πῆεγα ὑαΐίΐ- 

οἱπέμηι ῥοδέ ευσπέμρε, ὉΥ ββονίησ' ἐμαὶ Πδηΐθὶ ἰχ. 86 ΕἾ αἰγεδάν οοη- 

ἰδίηθα τοῦ τ ηϊο [υἷα 5 αἰίεσεά το πᾶνε δἀὐάεά ἔγοπι ἢπ'8 οὐγῃ 

κηονίεάσε οὗ ενεπέβ αἰγεαάν ἔμ! ἢ]164, ἀπά Ὁν δάάϊηρ ἔγοπι πιοάθγῃ 

Πἰβέογυ δὲ ἰεαβέ οπε γεπιαγκαῦ!ε ργορῃεοΥ δπά ἰΐβ ἔα Π] πιεπί, ϑανοπα 
τοῖα ἔογεΐοίά 8 δεαγὶν 88 1496 ἐπε σδρίαγε οἵ ἔοπιε, ψῆϊοῃ μαρρεπεά 

ἰπ 1527, απά ἢς ἀϊά πΐβ ποῖ πηθγεῖν ἴθ σεπεγαῖ ἐεγΠῚ8 Ὀας ἴῃ ἀδεδί! ; 
Ηἰβ ψογάβ ψεγα γϑα βεά τὸ ἐπε ἰεϊέεν ἤδη {πα βασγεά Οδυγομεβ οὗ 

σε, Ρεΐεογ απά 81. Ρααΐ βεσαπιε, ἃ5 ἔπε ργορῃεΐ δά ἰογείοϊά, βέβ!εβ 

ἴον ἔπε σοπααδγοῦβ᾽ πογβαβ. Τδε αἰ σα Εἶε8 οὗ ἐογεβεείησ {818 σαρίαγα 

οὗ ἰῃε Ηοῖΐγν Οἷέν δὲ 811 Ὁ. δὴ δγπὶν ψῃΐοῃ νουἹά ἠδὲ πᾶνε γεξγαίηθά 
ἔγοπῃ βυςῇ δὴ δεῖ οὗ βαογίίεσε διὰ νἱνι αν ἀερίοίεα Ὀν' ΒΙα55, Ῥλέϊοϊορν 

ΟΥ ἐδε Θοϑῤεῖς, Ρ. 42 8.1 

τ Οἵ. Εναηρείζινε σεοεμάμνι Πέραν, Ῥ. ΥἹ., νθετα ἢς δάάβ: “Μαΐου πεῖσις 

ΟΠ τίβευβ ργορμεία αυδπὶ ϑανοπάγοῖα; Πυ}8 δαίεπλ νϑιϊοἰ πίττα Ἰοπξβ αι ς 1π|8. ἕαϊε᾿ 

4υαπὶ {Π|ὰ5; πᾶτὰ δΒοβεῖβ Κογιδηῖβ ΡῬτϑνίδευι ροΐεγαϊ, ὄχοτοίξαῤ “ὦ:-..... ποη 

ροΐεγας᾽". 
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Βαὲ ἰἔ οη οἵπεν σγουηάδβ, ς.Ρ., οἡ βοσουηξ οὗ ἔπε ρῥγοίοσας ἰο 8. 
[υἱτε᾿ 5 Θοβρεῖ (Ηδύπδοῖ, ἡ. 5. Ρ. 248, ϑαπάαδυ, Β.1,., ρ. 278, Ῥᾶρε, 

«Αεἰξ, ρ. χνί.), νγγα γα δϑβαά ἴο ρίασε πδὲ ῬοοΙς αἴξεγ {πε ἀδβιγυςείοη οὗ 
Φεγαβαίεηι, ἱξ ἰβ ἔαγέμεν πιαϊπταίηθά Ὁ Ηδγηδοκ ἐπαξ βοπιε σοηϑίάογ- 
16 ἱπέεγναϊὶ τηβέ ἕδνα εἰαρβεά δἴξεν ἔμαὲξ ὄἌνεπέ Ὀεΐογε Αοΐβ νγαβ 

ψγἰεέεη ; ἴον 1 1 παὰ θεεη σοπιροβεα ἱπιπχεάϊαξεϊν αὐξεν ἔπε ἀεβέγασ: 

τίου, ἐπα τσίτεῦ ψουἹά πανα πηεηεϊοηδά ἰξ ἃ5 αδεΐα! ἴοῦ ἢ15 αἰπὶ; απά 

850 ἔπε Ῥοοΐζ πηβὲ ἤανα Ὀδδῃ σοπιροβεά δὲ ἃ {ϊπις, ὁ. 80, θη ἐπε 

ονερίδγον οἵ ἔς Ηοΐν ΟἿΕΥ πὸ ἰοῆρεγ βίοοά, 88 ἴξ ψεγε, ἴῃ ἔπε ἔογε- 

διουηά οὗ ἐενεπίβι Βαΐ ἰξ πιὰν θὲ ἀουβίεά ἰξ {Πϊ5 15 ἃ ναῦν σοηνί ποίπῳ 
Ρσατηεηΐ, ἔοσ ἴῃς Ερίβεῖα οὗ Βαγηαραβ, υυϊξέθη, 85 Ηδγηϑοῖ πο άβ, 

Ῥεένψεεη ἰῆε τἱάς [ἰτϊΐβ. οὗ 80 δηά 192 α.ρ., ἄοεβ σεῖο ἴο ἐδε 

ἀεβεγαοείοη, ἀπά ἴοῦ ἐπα υυυίξεσ οἵ {π|5 Ερίβεία εαύυϑ!ν δ5. ἴογ {πε 

ρίαν οἵ Ασὲβ ἐπα δνεπέ ψουἹά πανὲ Ῥθδεη ἃ γαὶϊέ αροορῤῖ. Ιτ ἰ5 
ἀοαρεῖα! υνπεέπῃογ, ἰῃ ἕασε, δηγεμίησ σα Ὅς σαϊπεά 85 ἴο ἔς ἢχέαγε 

οὗ ἀαΐα ἔγοπι ἐπ οπιίβϑίοῃ οὗ δὴν γαέδαγεησα ἴο δε ἔδέε οὗ ἐπε Ηοΐν 
Οἰέν ; ἰξ δηγιβίηνρ, {π6 οπιἰββίοη νου ροΐπξ ἴο ἐς γελγβ δέΐογε ἐπε 

ἀεδεγασείοη ἔογ ἐμ σοπιροβίεΐοη οὗ ἐῆς Ὀοοϊ, 88 Ηδγπδοῖ Ὠἰπιβαῖε 

ἰίοννβ, ᾿ξ γα σγαῦε ποῖ οδίϊσεά, δοοογάϊηρσ το ἔπε βαπιῈ πγίξεγ, Ὁ. ἐπα 

ἀαίς οὗ με Θοβρεὶ ἕο ρίασς Αςὲβ 480 δἴζογ πε ονεγίῃγον. Βοῖῇῃ ἴῃ 

Ἑπρίαπά δηά ἴῃ Οδγπιδην τεργεβαπίαεινε τυγίξεγβ σα 6 παπιεά ἴῃ 
βαρροτγέ οὗ ἔπε βαγον ἀπά οἵ ἐπα ἰδξεγ ἀδξε, Ὁ γ. ϑ! πιοη πιαϊπεαϊπίησ 
{πὲ Αοὲβ νγὰβ νυγίςεθη ἃ Π{Ὶ16 πιοσα ἔβα ἔνο γεαῦβ αἴξογ 81. [τε 5 
αὐτίναὶ ἰπ Νοπηα (τ Ὰ αἰβϑο Ἐβδοκῆδπι, ζομγηαὶ 9.0.} ΤἼεοῖ. ϑέμαϊες, ἰ., 

Ρ. 77), ψμ5ὲ Ὅν. ϑαηάαν του Δρραγθηεν ρίαςε Ασίβ δρουΐ 
80 Α.Ὁ., ἀπά ἐῃε Οοβρεῖ 756-80, Β. 1,., ρ. 279, 5ο ἴοο Ὦγ. Ρ]επηπιογ, 

δέ, Τηκε, Ὁ. χχχὶ., οί θείης ἱπῆμεησεά ἴο 4 σγεαΐ Ἄχέεπε Ὁ. ἐῃα 
ργαβαπηρέίοα ἐπαξ ἔπε Οοβραὶ ἰοϊοννεά ἐπα [841] οὗ Φεγαβαίθεπ. [Ι͂ὴ 

τ ῖβ ἐπα Επρ 5}. οὐ εἶἰσβ ἅγὰ ἰῇ ᾿ἱπέογεϑίίηρ ἀσγεοηεηΐς υἱτἢ Ζαθη ἴῃ 
Εἰβ τεσεπέ νοΐϊαπιθ, Εὐρίεϊέμηρ, 11., ΡΡ. 488, 484, 50 ἕαγ δβ ἀδίς ἰ5 

σοποογπαά, ἱπ ἐμπαξ μ6 ἴοο γεραγάβ 80. Α.Ὁ. 48 ἐπε ἐδγηηίμηδ αὐ ιμθη 
ἴον θοξῃ Οοβρεὶ ἀπά Ασίβ, αβϑίρηϊηρσ ἐπεπὶ ργορδΌ νυ ἐο 75 Α.Ὁ., Βυΐ 
ἀηδῦ]ε ἴο Βπά ἃ ρίδος ἔον ἐῃεπὶ Ὀεΐογε ἐπε 811 οὗ δεγβαϊθη, 

. 1 Βὲγ }. Ηαννκῖηϑ ἴῃ Ηἰβ να παῖς Ηόγα ϑγποῤεϊοιξ, Ρ. 143, ὯδΔ5 τεοεπεῖν ἄσαννπ 
δἰεπίίοπ ἴο {πε ἀἰγζέγεηος οἵ νοσδθυΐαγν Ὀεύνψεεη ἕμς ἐπϊτά αοβρεὶ δπὰ Αςίβ, δπά 
ΨἘ115ὲ τηδἰπιδίπίηρ (δὲ ἰξ 18 χαϊίε ἱπβυβῆοίεπέε ὃ ἀεβέγου ἔθ διρυπιεπὶ ἔοσ ἐπε 
ἰάεπεῖῖν οὗ δαιμογβμῖρ, μ6 Εἰ πκ8 (μὲ ᾿ξ ροΐπίβ ἰοὸ ἃ οοηῃβίδεγαοϊε ἴαρβε οἵ εἰπε 

Ῥείννεεη ἐπε ἔνο ψγοσκβ. Βυξ ψγὲ δύθ ἀβδὶἱπρ' νἱεμ ἃ νογβαι]ε δυΐμοσ δοσυδίπεεᾷ 
ἈΡΡΔΤΕΠΕΥ 1} τηδν υντϊίεγβ, δ ορεῖ, Ζμγ ΟΠαγαξέογικϊα ἀδ5 Σμεας παοῖ ϑῤγαοζε 
μηᾶ ΘΗ, ΡῬΡ. 15, 17, 38, δηᾶ {πε ἀϊβεγεμςεβ ἱπ χαββείοη οᾶπποῖ πᾶνε τνεῖρμεά στ 
Β[455, ἱπαϑπιΌο ἢ 845 ἢ ΡΙδοεβ [ἢε ςοπιρίεείοι οὗ Αοίβ ἔμγεβ γεᾶαῦβ δέϊεν ἐμε (οβρεὶῖ, 

ἀπᾶ 5111 1ε88 ὙΠ ΖΑππ, ΨνΠο 51} πλαϊπίδίπβ ἐμαὶ ἑῆς ἐνγο Ῥοοκ5 τγοσα ρα ἰβμοά 
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[τ που!ά ἀρρεαγ ἴδε δας {πὸ ἀδίε οὗ Αοίβ πιαϑδέ δὲ ἀείεγηγίπεά 

το ἃ στεδὲ εχίεπε Υ͂ ἴδε ἀδίε δββίσηῃεα ἴο ἐπε τϊγά Οοβρεῖ; πα {ῃ 85 
ΔΡΡΑγ ΠΕ Ι͂ν τν88 ἔπεα νίενν οὗ Βίβῃορ [υἰσπιίοοι (οΓ, ῬΙαπιπιεν, δέ. Τηζδ, 
Ρ. χχίχ., απ Ζδοκίον, Α ῤοςέεϊ ρεδολιολέε, Ρ. 168, 2ηα εαϊξ.), ἱπαβιχαοῖ 

858 ἢδ ἰεανεβ ἔπε αυξβίίοη οὗ ἴῃς ἀδλίς οἵ Αοΐβ ἀπάεξεγπ)ιίηςά, δηά 

γείεγβ ἴον [18 βοίαξίοη ἴο ἐς ἀδῖε αββίσηεά ἴο 51. [κε 8 Οοβρεῖ; 
αἰτπουρῇ ἰξ βΒῃου!ά Ῥὲ ποίϊεά ἐπαξ μα ἀοεβ ποῖ δἰίδοῇ δὴῦ ψεῖρῃξ ἴο 

ἐπε ἀγραπιεπὲ ψϊοἢ βπάβ ἰῃ [ὰκὰ χχί. 20-24 ἃ ργοοῦ {πὲ ἐῃε Οοβρεῖ 
νψ 85 τνίτίεω αἴτεον δεγυβαίεπι δά ἔαΐίεη (ο7. αἷδο ΗΠ εδαϊδπι, “ Αοΐβ,᾽" 

Ηδαβείησϑ' Β.Ὁ., ρ. 80, απά Νγεηάε, Αῤοείεἰ σεδομιολμέε, Ῥ. 40, ἴον 

ναγίουβ ἀδξε8). 
Α5 ἴῃ ἐδε σαβε οἔίπε σοϑβρεῖΐ, 80 ἰπ ἐμαί οὗ ἐῆς Δοέρ, [ἰ [8 ἱπῃηροβϑβίθία 

ἴο 580 δὲ ψῃδΐ ῤίαορε ἰὰ νψὰβ πττίεη. Τῆς ἐγδαϊεοηαί νίενν βίπος ἐπε 
ἄδγβ οὗ 81. δεύοπις, 1)ὲὲ Κὲνγ. Π|{π|δὲ., 7, ἈΔ5 ἑανουγεά ἤοπης (ΑἸ πουρῃ 

εἰβενθετε ΨΔεγοπιε γεΐεγβ {πὸ πυϊτηρ οὗ {πε Οὐβρεὶ ἴο ραγίβ οὗ 
Δοπαία δηὰ Βοοίία, Ῥγαΐ. ἴο ον. ἵπ Μαέξ,), οἵ, Θομηθοκεηραγῦρεγ, 
[.«Ἐκεραβοῦ, Οοάες, Ἐεϊΐςξη, Βίαββ, ἀπιοηρϑὲ οἴπεῦβ (Ὑνεηάς, 1899, 

ΑἸΕΠπουρῃ τεϊεοξίησ ἐπε ἐγαά!ἰοηδὶ ἀσοσουηὶ οὗ δ8:. Φεγοπιε, δα 48 ἐπδὶ 

δε Κηπονβ.οὗ πὸ ἀεοίβίνε σγουαπάβ αραΐϊηδέ Ποηιο, Ρ. 40). [εἰ βαοῦ, 

Αροείοϊὶ σοδολιἑοἰείε, ρρ. 898, 429, ἰπ βαρροτγέίησ {με οἰαίπιθ οὗ Κοπιε 
ασαεβ ἴον πε ργορδθ εν ἔπαξ 51. [ναἱκα, Π|ὸ τηδὴν πιεάϊοαί πιεῇ δὲ 
ἐπε ἐἰπια, ψουϊά Ῥς {π|κεῖν ἐο Βηά ἰπ Εοπιε ἃ σροοά ἢεϊά ἴον δἰβ ῥγὸ 
[εβϑίοηδίὶ νοῦς. Δοδπαία, Μδςεάοηϊα, Α5α Μίίηον, Αἰεχαηάγία δανε Αἱ] 

Ῥεξη πιεηιίοηπαά, ἀπὰ [υἱρπιίοος 4180 πιεπιίοηβ ΗΠ ρρὶ. Ῥβείάσγεν 

85 βαρρογίεά Ερδεβὰβ οὐ ἐπε σγουπά ἐπδὲ πε ψυυϊξεν πιδηϊεβεβ 

8. βρεοΐαὶ ἱπίεγεϑβέ ἴῃ ἐπαὶ οἰ, ἢ 181 Ζδοίίεν Ἐπί κ8 ἐπαξ βοπιεϊῃίηρ 
ΠΊΔΥ Ὧε 5414 ἕον Απέίοςῃ ἰπ ϑυγία, οὐνίησ ἴο 88. [υυἱκε᾿ 5 ἐγδαϊ οηδί 

σοπηεφοίίοη ψἱτῃ ἐπα ρίαςε, Επ8., Η. Ε-., {., 4; δετοπῖς, 0) 6 Κὲν. 

Π|πιδὲ., 7, οὔ. Δεῖβ χὶ. 28, Ὁ., 1 ἔθεγε ψαβ {δε β᾽ρῃίεβδε σγουηπά ἴον 

βιρροβίηρς ἰπδξ υἷα δὲ ἔπε ρεγίοά σμεη {π6 Ῥοοῖ γὰ8 ψγιεΐεη πϑὰ 
ΔΠΥ γαβίάεποε ἰη ἐπε ϑγγίδη οσση. Οὐ {π6 ψθοἱε ἰῈ 56 επ15 δεβὲ συ Έἢ 
Νόβρεη, “ῤοκίοὶ σεδοϊιοιέε, Ὁ. 42; [ἱσμιίοοξ, ν. 5., ρ. 40; Ζαβη, Εἴπ- 

ἰοϊἐμηρ, ἰϊ., Ῥρ. 887, 439, ἴο ἰεανε ἐπε ἰοσδιεν απάἀεξεγπιίπεα ; 8εὰ 

εβρεοίδιν ἐπε ἰαξέεν 45 ἴο ἐπε θεαυίησ οἡ πε ἀασβείοη οὗ τῃ6 πιεπέϊοα 
οὗ ἰπβίσηϊβοαπε ρίδοθβ βυσῃ 45 Τγὲβ Ταῦεγηδ, Αρρὶὶ Εονγαπι, ἰη τς 

ἴῃ ἴδε βᾶπὶς γεδᾶγ, 75. [{ 18 τευπαυκαδῖε πὸ ἄουδε ἔπδξ τε ἴβ υβεᾶ 50 οἴξεηῃ ἴῃ Αςίβ 
ἴῃ 411 ρατίβ οὗ {πε ϑοοῖκς : Ὠδνθγι [685 1ξ οσσυγβ αἷβο ἴπ ἰἢς {πἰγτᾶ ΟΘοβρεῖ πὶπε οσ 
ἔθη εἰπχθβ, δὰ ἴῃ 81. Μαζῖκ ποὶ δ αἱἱ, απά ἴῃ 81. Μαείμιενν δηὰ 5ὲ. Ἰομπ οηἱν ἕπτεα εἰπλεβ 
ἰπ βδοξ; μὲν οὖν, ΔΙ ΠουρὮ πὸ ἄουδι τεαπεπε ἰπ Αςίβ, ἄοεβ ποῖ οσσὺσ δ 811 ἰπ 8ὲ, 
Μαίϊπεν ἀπά 81. Μαῖκ, δἰ τπουρῇ ἴξ ἰβ ἐοαπὰ οπος ἴῃ 5:, Τὰκο, 1]. τ8 (ννίσα ἱπ 8ὲ. 

]ομπ) ; ἂπᾶ καὶ αὐτός, ΔΙ1Ππου!ρῇ οσουττίπρ νοτΥ ἔτει ςπεὶν ἱπ {πὸ (πἰγά αοβρεὶ, ἰ8 ποῖ 
ἀτορρεά ἴῃ Αοίβ, δἰ ἐπου ρα ρτοροτίοπδίεῖν ἰξ 15 γασεῖν ἔουπά (εἰρῆι εἰπιε8). 
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πεϊσῃρουγποοά οὗ Εοπιε, δηά οἡ {πε δνίἀεηξ ἰσπόγαάπος οἵ ΤΠεορῃ 8 
85 ἴο ἐῃς Ἰοσα εἶς 5 οὗ Ιαϊδϑίίης, απ ἈΡρΡΑγΓΘΏΕΥ 4180 ἴῃ δοῦλε γεβρεοῖβ, 

δπὰ ἰῇ σοπιρατγίβοη ἱεἢ ἐπε δαΐμοῦ, οὗ Μδοςάοηϊα ἀπά Οτερος (οἡ, χνί. 
12; χυὶϊ!. 19, 21). 

1 χα ἴαγῃ ἴο Ἔχέεγπαὶ ἐθϑεϊπιοην ἰῃ ἕανουν οὗ τῆς ὈοοΚ ψε Βηά ἰξ 

[1] δηὰ βαι βίδοίογυ (ς΄. Ζδοκίον, “ῤοσέεὶ ρεδοπίεμέε, 2 εαϊξ., ρ. 

160, Ηδδαΐαηπι, “ Αςὲβ," Ηδκδβείησθ᾽ Β.Ὁ., ἰ., ρ. 26, αηά Οοζε οὔ ἐπα 

Ροϊπέβ οὗ σοπίδος θεΐίψεεῃ ἐπε βγῆ εῦ οπαρίεγβ ἀπά ἰμς έάκοϊλε; 
866 Ομμγοῖ απὰ ἐπε Μιπδίγν, ρ. 416). Τὸ νγεπάξ ἰῃ πίβ ἰδΐδβὲ 
εαϊείοη, ρ. 41 (1899), γε ραὶπ οὐσε πιυσῃ {πδξ ἰδ οὗ νδΐας, Ῥοίῃ 
ἰῃ ψῆδὲ πα δἱίοννβ, ἀπά ἰῇ ψμδὲ ἢς ἀεοϊίηεβ ἰο γεσορσηΐβε. Οἷς νῦν 
ἱπαρογίδηξ ροΐηξ 9815 ἔογ ἀδιεσγηϊηδέίοη δὲ τῆς οαΐβεῖ. Τῆε Πτοηθ88 
Ὀεΐνεδθη {πα ἰδησύασε οὗ Αοΐβ χίἱ!. 22 απά ΟἹεπη. ἔοπ., ογ., χυἱ!., 1, 
ἴῃ τεϊαϊίοα ἕο 8. ἰχχχνί. 20 (ΣΧ Χ) σαπηοΐῖ, ἃ8 δοΐῃ ΟἸεπιθη ἀπά 

ννεπάς δάἀπλίξ, Ρε δοοϊάδηΐαὶ. [ηάεεὰ δ εηάξ ἰβ οὗ ορίπίοῃ ἐπμαὲ ἰξ ἰ8 
ΠΟ πῆογα ργΌρδοΪς ἐμαὲ ΟἸεηιεηξς ἀδρεηάβ ἀροῦ Αοΐβ ἤδη Ασΐβ προ 

ΟἸΙειπθηΐ, ννῃϊὶς δὲ ἐπα βαπια ἐἰπια μα ποῖ ἀ5β πδέ ἃ ἐμὶν αἰξεγηδείνα 15 

Ῥοβϑβίδίε, υἱζ., ἐμαὲ Ὀοΐῇ τυγιείη σβ πᾶν Ὅς ἀερεπάεπε οἢ ΒΟπΊς σοΟπΊΠΊΟΠ 

τηϊνα βουῦοθ, Βαΐξ ποτα ἰβ πὸ ενίάεησς ἔογ ποοπηηρ 845 ἴο ἐπε Ἔχίβίθησα 

οὗ τπὶβ σοπηπηοη βοιγοα, δηά [ἰσῃείοοί τἰρσμον ρύεββεβ τῃς οἰρη ῆ- 
σᾶπος οὗ ἴδε ἐπγεείοίά οοἰηοίάδησε Ὀεΐψεεη ἐπε ἰδησυᾶσε οὗ Αοίβ 
δηὰ ΟἸεπιεηΐ, νμίοῃ σαηποί δϑϑιν θὲ εχρίδἰηεά αὐδᾶν (. 5., ρ. 120). 

ω Αοΐβ γε ἢανε {πγες ἐεαΐαγεβ ᾿πἰροάδαοοαά ψὨοῃ ἂὔα τοί ἔουπά ἰὴ 

ἴα ογίσίηδὶ οὗ ἐῃε Ῥβαϊηι, υἱΖ., ἐς τηρηξίοη οὗ δα ““ψιπε58,᾿ ἀπά ἐπα 

δααϊτίοη (α) οὗ ““ἃ τῆδῃ δἔζεγ ΠΥ ποαγί,᾿ οὗ 1 854π1. χἱϊί, 14, δηά (δ) οὗ 
““{Ππ6 βοη οὗ δεββε," Ῥαΐ 41} ἐβεβε γε αἷδο ἔουπά ἰῇ ἐῃε ραββϑᾶσε ἰῷ 

58. ΟἸεπιεηῖ. 80 αραΐη εηάε νυ πιδὴν οἴπογ ογίεἰοβ που 6χ- 
Ρίαία {πε ψογάβ ἥδιον διδόντες ἢ λαμβάνοντες, ΟΙεη,. Εοιῃ., (ογ., ἰἷ,, 
Ι, οἱ. Αοῖβ χχ. 85, ποῖ ὃν ἀδβρεηάεπος ἀροῦ Δοΐβ, Ραΐ ὃΚῪ ἃ σοπιπιοῃ 

ἐγααϊείοη οὗ πε ψογάβ οὗ ἐπε [οσγά. Βαΐ ννεηάς δάπ)γίέβ, ΑΙΠουρἢ 
γεν βυαγάεαάϊγ, τῇς (86 οὗ Αοΐβ ἰῃ Ῥοΐγοανρ, Ῥλὲξ., ἰ., 2, οἱ. Αοῖβ 
ἰϊ, 84, Ιρπαῖ., 44 ϑδηιγγη., 8, Δοὲβ χ. 41, δῃὰ μα ἀοεβ ῃοὲ ἄδην πε 

σοπηφοίίοη Ῥεΐνεθη ἰρσηδί., 4ἀ Μαρη., 5, δηὰ Αοΐβ ἰ. 25, ψῇῃΐϑὲ ἢς 

φατηϊῖβ (πδὲ ἰῃ Φυδέίη Μίαγίγγ {π6 τοἔδεγεησεβ Ῥεσοης τηοστε οἷδαγ 

ϑηὰ ἔγεφαεηξ (δες, ἴογ ἃ ἔα] δπὰ σοοά εβεϊπιδέε οὗ ἔμε γεΐεγεποςβ 

το Ισπδίϊαβ δῃά Ῥοίγοαγρ, Ηεδαϊίδηι, “ Δοίβ," Ηλβείησε᾽ Β.Ὁ., 1, 
Ρ. 26). 

Βαῖ ἰξ ἰ8 πιοβὲ ἱπιρογίδης ἴο οὔβεγνε ἐμαὶ ϑγεηάξ ἔαΠν τεοορηίβεβ 
ἴῃς ἰπῆμεπος οὗ ῃς Οδποηίςαὶ Αοΐβ ὥροὺ ἐπα Αροογνρῆδὶ Αοίβ οἵ 

ἔπε βεοοηά σφηΐαγν, ἰούσῃ με ροϊπίβ οαξ ἐπαξ οὗἉ ἘΠϊ5 {ἰτεταΐαγα τὰ 

ΟὨΪΥ ΡΟβ5688 ἃ 5Π14]] ρογίίοη, ἀπά ἢς εχρθοῖβ σγεδῖ τῃΐησθ ἔγοτῃ {πῸ 

γΘΟΘΩ ΪΥ ἀϊβοονεγεά ἔγασπιθηίβ οὗ ἑὰς «“οἰα αι οἵ ἐπα πγίάάϊς οὗ 
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{πε βεοοηά σεπέαγν ; οὐ. Αοία Ῥαπμίὶ εἰ ὙΠεοῖα (ἀΡραυεπεῖν ἃ ραγὲ οὗ 
τῆς Αοἱα Ραμ), ψϊο ἀγα ἐγεααθπίν ἀδρεηάεπε ἀροη οὐγ Αοΐβ ἕογ 
ἐπεὶγ ποξίσεβ οὗ ρεύβοῃβ δῃηά ρίδοεβ, ἀπά α]80 “οέα ΡῬείγὶ ἀθβρεπάεπε 
ρδίῃ ἀροη οὖν Αοίβ, 88 ἰπ {πε ποΐίος οὗ ἐπα πιεείίησ οὗ Ῥεΐεγ δηά 
δισίοη ΐαραβ, οὐ. Ζδοκίεν, “ῤοςίοι ρεδοϊοϊέε, Ρ, 159, απὰ Ἡδύηδοῖ, 

Οἤγολι., ἰ.») ΡΡ. 498 δῃηὰ 554 (αἰϊπουσῇ Ηδγηδοῖ ρίασαβ {πὸ Αέα ῥεϊγὶ 
88 ἰαίε 88 ἐδε πιίάἀ]6 οὗὁ ἐῃε ἐπὶγά σεπίαγγ, ψὨ118ὲ Ζϑῃη ἐαῖταβ 170 88 
τε ἐεγρήημς αὐ φμεηι). Εγότὰ οἶμὲγ τγιεηρσβ ἀπά ἀοσμπιαπέβ οὗ ἐπα 
βεοοηά σεηίυγν {πε (εβε πον ἴο Οὐγ ῬΟΟΪΚ 15 οἰεαγ, οὔ, Εῤίδί. αα 

δ ιορηπείωη, 8, οὐ. Αοίϑ χνυἱ, 24; {με ΕῤίΞδέϊς ο7 Κῦέεηπε απὰ ΤΠ, γος, 
ᾧ΄. Δοῖβ νἱΐ. 59 Ε΄. (Εαβερ., Π.Ε., ν., 2; Ῥίάαοϊε, ἵν. 8, Ασΐβ ἰν. 

32), ἀπά ἔψο οἶπεγ γεΐεγθμοθβ ἰοὸ ὅ8ὲ. Ῥαυ 8 δὐάγεββ. δὲ Αἰῆθῃβ, 
ἰη Ταιίαη, Ογαί. αὐ Ογαυ., 4, απὰ Αἰπεπαρογαβ, "εραί., 18 (ὙΝ επα) 

(ο΄. ροββίριν ᾿ἱοηνβϑίαβ οὗ Οογίπεῃ, Εαβερ., Π.Ε., ἵν., 28); 80 ἔοο ἰῃ 

δαδίίη Μαγίγγ, γεέεγεποεβ το με Ῥοοΐζς γε ἔουαπά ἰη “4οἱ., '. δηά ἰ., 

δηά Πἰαϊ. οτρῃ ΤΥ]. οὐνν ἐ.6.,) Δςοῖβ 1. 8, 9, ἰἰ. 2, 4. οϊ,, 1., 580; Αςξβ 

χνὶ!. 28, Α4ῤοΐ., τῖ.,. 10; Ασΐβ χχνί. 22 ἔ., δίαὶ., 86 (ὑνεηάε, Ζδοκίεν, 

Ηεδάϊαπι) ; ἀπά ποῖ οἠΐν 580, Ὀαὲ ἰξ [5 ἀεδηϊξεῖν αϑϑίσηεά ἰο 51. ἴψυκὰ 
δηά ἰγεδίεά 48 ϑογίρίαγε ἴῃ πε ΝΜ αγαϊογίδη Ἐγασπιθηΐ, ἰ. 84; οὕ. ἴγϑη., 
Αἀυ. Ηαν., ἰἴϊ., 14, 15, Τεγία!!., Ο, Μαγοΐίοη., ν., 2; [6 ϑἔεγιη., 10; 

ΟΙεη. Αἰοχ., ϑέγορι., ν., 125. Μογεονεῦ, σὲ πχάβέ οὲ ἴοβε βίσῃε οἵ ἐᾷς 

ἔαοϊς ἐδαΐ “411 (ες ενίάθβηοε ψῇῃϊοῃ ἐεβείῆθβ ἰο ἐπ6 δας πογβῃΐρ οὗ 

ἐπε ἐπϊγά Οοβρεὶ 8 ανδιίαρίε αἰβὸ ἴον Αοίβ, απά σοπνεγβεῖν, δπά 
(πμαΐ ἐπε δαγίν ἐθβισηοην ἱπ ἕανουν οὗ 5.8. [ψὰκὸ 45 ἐπα δαῖπογ οὗ ἐπα 

ἐμιγά Οοβρεὶ 8 δρβοϊαξειν ἀπογοϊεη δηά αἀπαάϊβραϊεά ἕοτ ποδὶ 
εἰρσῃίεεη σεπέαγίεβ,᾿ Γἰρπέξοοξς, μ. 5. ρ. 80; ΡΙυτηπιογ, δέ. 1ζε, 

ΡΡ. χίν., χνἱ. 
5ρϑοα ἔογρί 8 αἃβ ἴο επΐεγ ἱπίο ἐμε τηϑδην νεχεά ααδβείοηβ πῃ σῇ 

βαγγοαηά {πε οὐγοποίορν οὗ Αςίβ, Ῥᾳξ δὴ δεζεπιρέ 18 πηδάς ἰο ἀΐβοιι88 

βοηις οὗ ἐμεπὶ ἴῃ ἐπε ρᾶσεβ οὗ 86 σοπηπιοπίαυ. Α ρσίαποε δὲ ἐπα 

ναγίουβ ἰδ [65 σίνεη 8 ἰῃ Μίεγεγ-  εηάε (1888), Ρ. 31, οὐ ἴῃ Εδγγαγ' Β 

δ. Ραμ, ἴϊ., ».. 624, ἰ8 εθουρῇῃ ἰπ ἰΐβεὶξ το βῆονν ἃ8 ἔπε πυηῦεν δπά 
οοπιρίοχι ἐν οὗ ἐπε ργορίεπιβ γαϊβεά. Βαξ ἔγεβῃ ἱπέεγεϑε δδ8 Ῥεδϑῃ 

δλουβεά τοί οηΐν ΒΥ Ῥγοΐεββογ δίηβαν, ρα ΡΥ {πὲ γεσεηΐ γεζαγῃ οὗ 
Ηδγηδοῖς «πὰ Ο. Ηοϊϊζηιαηη (ς΄. αἷἰδο Μοσίβεγε, Αῤοϑδέοϊο Αρε, 
ρ. 359; Βία55, γοίθρ., ρ. 22) ἴο ἐῃε βαγίΐεγ οῃγοηοίοσυ οἵ Επβερία8 

(απουρῇ Ο. Ηοϊἐζπιαπη ἀοεβ ποῖ πιεπείοη Βἰπὶ, Ν᾽ ἐμέἐδίαηιερέϊοε 
Ζεϊἐρεεολίολέα, ρΡ. 128, 182), [ογπηεγὶν δἀνοοδίεά ὃν Βεῆρεὶ. Αο- 

οοτγάϊηρς ἰο Ευβερίαβ {π6 γεοδ]]! οὗ Ἐεὶὶχ πιαϑδὲ Ῥὲ ἀδίεά δεΐψεεῃ 
Οείορεν 55 δῃά 56. Ηαγηδοῖς ρίδσεβ ἐμ επέγυ οὗ Εδβίαβ ἀροη οἵῆοε 

ἰῃ ἔπε βυτηπιογ οὗ 56, βίποε δα! βηλραγῖβ ον Εοθπια Βοπια ἴθνν πο πίῃ 8 

αἴτεγ {πὲ ἀγγίναὶ οἵ Ἐδϑβέαβ ἰη δε δαϊαπιὴ, Ολγοη., ἱ., Ρ. 282. Τα 
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Ἀροβέῖα σοι ἐμ8 ἀγγίνε ἰῃ Νοπιε ἴῃ δε βργίην οἵ 57, δηά ἢΐβ8 
ΓΘ] εα86 ἔο!ονν8 ἰῃ 659. (Ὁ. Ηοϊἐζπιαηη ἔγοπι οἵπεῦ ἀαέα ρἷβοαβ {πὰ 

αὐτίναϊ οὗ Εδβέυβ ἰῃ Ῥαϊδϑίίπε ἴῃ ἔπε βαπΊπηεῦ οὗ 55, απά Ὀοζῃ ἔς δηά 

Μοσιβεγε ρίασς Ῥϑμ}}5 αγεῖναί ἰῃ Εοπιε ἴῃ 56, ἀπά ἢί8β ἱπιργϊβοημηβηΐξ 
56-58.) 

ΤὨΐβ σΠγοποΪοσΎ μ88 Ῥθεη βενεγεῖν ογιεἰοίβεά ὃν δ εηάες, 4οΞίεϊ- 

βεδοϊίολέε, Ρ. 57 (1899), ἀῃιά 1 ἔδ!|18 ἰο σοπιπηεηά ἰΐβεῖ ἐο ΒδπΊβαν, 
Ἐχῤοσίίον, Νίατοῃ, 1897, 48 480 πιογὰ γεοθηΐν ο Ζαμη, Εὐηἰοίέμηρ, 

11., Ρ. 626. 1 μα8 Ρεξη οδηεοίεά ἰο ἰἰ, ὑπέδν αἰΐα, [μδὲ [18 ϑαρρογέογβ, 

ΟΥ̓ δὲ 411 ενεπέβ. Ηδγηδοκ δηὰ Ο.β Ηοϊεζπιαπη, ρίασε (ἢς σοπνεγβίοῃ 

οὗ Ῥϑαὶ 80 βοοῦ δἔξεγ {πε ἀδαίῃ οἵ οὐυγ [ογά {πδὲ ἰΐ ἰ8 ἀοιρδέξα! 

νυ πεΐῃοῦ βυϊῆοίεπε {{π|6ὲ ἰβ αἰοννεά ἔογ ἔπε ενεπίβ γεσογάδά ἰῃ Αοΐβ 

ἱ.-νἱ. (οἷ, χχνί. 10), αἱπουρσρῇ Ηοϊἐζπηδηῃ, Ρ. 188, βε68. πὸ αἰ ἤσαν ἴῃ 
ΡΙ δοίης {πα σοηνογβίοη ἰη 29, ἐπε ἀδίε οὗ με ἀθδίῃ οὗ εβιβ, 8 {δε 

ἐνεηὲς ἰῃ Ασίβ ἰ.-νἱ. ἰῃ 8. νίενν ἔο!ονν ααΐοῖτῖν ἀροὰ οὴς δποΐπεοῦ. 

(απιϑαν ἐμίπ 8 τπδὲ ἐἢς ἱπίερναί Ῥεΐογε ϑέερμθη᾽ β πχαγάογ νψνὰϑ ββογί, 
Ῥαξ ἢς 4]οὐν8 ἔνγο ἀπά ἃ δαὶ οὐ [ἤγεε. γεαγβ ἴογῦ δε Ἔνεπί δἴξζαγ {πε 

δγεαὶ Ῥεπέβοοβέ ; βεὲ ποίεβ ἰῇ σοπιπιεηΐδγυ ἴον ἴῃς ἀΠ ἘΠ ου} {68 σοη- 
πεσίεά φῖτἢ (με τηαγίγγάοπι.) Ηδγηδοῖς ρίασεβ ἐπε ἀαΐε οἵ {πε σοη- 

νεγβίοπ ἰῃ 80, .6., ἀσοογάϊησ ἴο Πίπι, εἰμεν ἴῃ {πε ψγεᾶγ ἔο!]ονίην, ον 

ἰπ {ῃς γεᾶγ οἵ, ἐπε ἀεαδίῃ οὗ ὅεδιιβ. Ου ἰῆς οἰπογ παηά ἐπε σῃγοποίοσυ 

ἴῃ αμεϑίίοη δἰΐοννβ βοπὴς σοῃϑβίἀθγαῦῖς εἰπὴς ἕο δα} 8 γεΐεαβε ἔγοπι 
88 βγβὲ οδρείνίν (6 γείεββε δάπιηιεαά ὃν Ηδγηδοῖς δά ϑρίξία, 88 

ΘΔΡΠεσ Ὁν Πδηδη), δηά ἔον ἢΐ8 βαρβεαιεπε ἰοαγηεγβ δαϑί ἀπά τεβί, {ἶ 
Μᾷγ. Τυγησογ, “ ΟΠγοποίορυ," Ηαδβεηρϑ᾽ Β.Ὁ).., ἱ., 420, [8 γἰσῃε ἴῃ ρἱ δοίης 

(δες ἀφαίῃ οὗ θοίῇῃ Ῥείεγ δηά δαϊ ἰῃ 64-65 (Ηδγηδοῖς ρἰδοίηρ ἐπε ἀθαίῃ 

οὗ 8:1. Ια! ἰῃ 64 βηά οἵ 8:. Ρείΐεσ ἴῃ 67, Ευβεῦίαβ, μοόσγενεγ (830 Β]455), 
ἔγογη ψῃοπὶ ΗἩδγΏδοκ στε ἀεραγίβ, ρἰδοίησ {πε ἰογπιαῦ ὄνεηΐ ἴῃ 67 

(68)). Τῆς τεςεϊνεά σῃγοποίορσν, πχακίησ 60, ΘΙ, [ῃε ἀδΐε ἔον {π6 αὐγίνδί 
οἱ Εεβίυβ ἰῃ Δυάξα, αἰΐοννβ θαξ {{π|6 ἱπέεγναί θείσψεςξη με οἷοβε οὗ 

58: Ῥαυ β βΒγβί ἱπιρυϊβοηπηεηξς δηά ἢϊβ ἀξαίῃ, 1 Ὠἰβ πιαγέγγάοη) 

νγ88 ἰῃ 64. Τῆε αἰ ῆσυ!ν ἰβ πεῖ Ὁν Μγ. Ταγηεγ, μ. 5., Ρ. 421, Ὁν 

Αβϑιρηίηρ 58 (Εδπηβαν 59) 45 {πε ργεοίβε γεαῦ ἴον ἰῃἢς δοσεββίοῃ 

οἵ Ἐδβίιβ ἴο οἷῆος, ραοίησ τῆς οἷοβε οἵ ἐπε Δοίβ, αἴξζεγ ἐμὲ ἔσο 

γεαγβ᾽ σαρέϊνὶ ἐν ἱπ Ἐοπιε, εαγίν ἰπ 61, ἀπά 80 αἱονίης δ ἰπίεγναὶ 
οὗ τῆγεε νεαῦβ Ὀείνψεθεη δι. Ῥαυ18 Βγβὲ δηά βεσοηά ἱπηργίβοηπιεπέ, 

Ὁἱίογεαηαίείν ἰξ πγαϑὲ θὲ δάπηίζεὰ ἐπαΐ γε σαπποὶ ροβίείνεῖν ἢχ 58 
85 ἴπε γεαρ ἔογ ἔπε Ἴνεηξ ἴῃ αυεβίίοη, ἀπά ἐπῚ8 ἀποογίδίπέν βδάϊν 
ἱπίεγίεγεβ στῇ με δἀορίίοη οὗ δὴν ργεοῖβε σῃγοποίοσυ ἔου Ασίβ, 

ΑΙΓΠουρἢ οὐ 41 βίάεβ ἐς ἱπηρογέδησε οὗ ες ἀδίς οἵ Ἐδβέυβ᾽ αγγίναὶ 

ἰβ γεσορσηίβεά---“ πε ογυσία! ἀαίς," Μίγ. Ταγηεν ο81{5 1ξ ; 41 ἀερεπάβ 

ὕροη αβοογίαίηίησ ἰΐ, βαὰνβ Ἡδγηδοκ (ςΓ, αἰϑο ννεπάξ, μ. 5., ρ. 56; 
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Ῥαρε, “εἰς, χκχν!, ; Ζαδη, Εἰπἰεϊέμηρ, ἰὶ., ρ. 639; [ἱρπείοοι, Β.}.3, 

ἰ., 42). 
Ι νὰ δάοριὶ Μγ. Ταγπεγβ ἀδίε ἴον Βεβίυβ---α'! ἀδΐε ἱπιεγηχεάϊδξε 

Ῥεΐχαεθη {πε εαγον δηὰ ἰαΐεν ἀδίεβ δβϑϑίρηεά δρονε-- -ηά ψογίς Ὀδοῖ, 

Ἅ6 φσεί 56 κ5 {πε ἀαΐε ἴον 5ι:. αι 8 αὔγεβδὲ ἰῃ Ψεγαβαίεπι ἀπά ἰπι- 
Ργἰβοηπηεπίὶ ἰῃ Οδβαγθα, 855 ἴογ ἢίβ ἰεανίης Ερἤεβαβ, 52 ἴογ {δε 
σοπιπεηοεπιθηξ οὗ ἢ᾽8 (πἰγά πιϊββίοηαυ ἡούγπαν (ἔογ πα βίαγεά δὲ 
Ἑρδαβιβ σοηβίευαοϊν ονεῦ ἔσο γεδῦβ; [υονίη, Γασέϊ ϑαογὶ, ». 510, 
8805 [ἢγεε), 50 ἕογ [ἰὶβ γεδοῃίηρ Οουίπεῃ (14ξε ἴῃ ἔπε γεβδῦ), σθεγε μα 
βΒοϊοαγηοά εἰσμίθεη πιοπίπβ, 49 ἴογ. Οοαηοι δὲ Φεγαβαίεηι απ βεσοπά 
Πιβθίοπαγν Ἰοαγηαυ. Βαξ ἰἔ νὰ ἰΙἀδπειν τἢς Οουποῖ αἱ δεγυβαίθπι, 

Αοίβ χν., ψ ἢ ἐπε βεσοηά νἱβὶς το Φεγιιβαίθηι ασοογάϊης το Οδί. 1, 1, 

δας ἐπε τὨϊγά νίϑι δοσογαίηρ ἴο Αοΐβ, ἴῃ ααεβίίοη αγίϑεβ 18 ἴο συ μεῖπεῦ 
δες ηοξίσεβ ἰθῃ Οδί. ἱ. 18 δπά ἱΐ. 1 ἰηνοῖνε βενεηΐβεῃ γεδαῦβ 48 8ἢ 
ἰδίεσναιὶ θεΐνψεεη ἐπε Οοηνεγβίοη δπά ἐπα Οοαηοί! (πἰἢ Πυἱσπείοοί, 
Ηδγηδοῖς, Ζαη), οσ ψ πείμεγ ἔπε ἰοαγέεεη γεαῦβ, Οἱ. ἰϊ, 1, βῃοαυ!ά ῬῪὲ 

γεοκοηδά ἔγοπι ἔπε (οηνεγβίοῃ, ἑ.6., εἰενεπ γϑαῦβ ἔγοῃ πε Βιβὲ νἱβὶξ 
οὗ 81. Ρα! το Φεγαβαίεπι, ἰποϊααΐησ ἐπα τῆτες ἴῃ ἐπε ἐουγέεεη (ἢ 
Εδπιβαυ, Ταγηεγ, ΜοΟΙ εγι).1 

Αραίΐηβε δε ἴογηιεν νίενν Μῖγ, Ταγηεσ ἀτρὲβ (πε οδἠεοσξίοη ἐπαΐ ἴῃ 

τ 5 σαβε {πε ἢγβέ νἱϑίς το δεγαβαίθεηι ψουἹά θὲ σαγγιεα Ῥδοΐς το 835-86, 

ννεγεαβ ἰῃ 41} ργορδῦι ἐν Αγείαβ γὰ8 ποῖ εἰπηαγοῦ οὗ Παπιαβοῦβ 
ἀπε} 87 (2 Οογ. χί. 82, Αςίβ ἱχ, 25, 26; βεὲ σοπιῃπιθηξαγυ), αηά ἢα 
τογείοσε ποία 65. ἐπε ἰὔγεε γεαῦβ ἰῃ πε ἰουγίεεη, δηά ἐμὰ 5 ρεῖβ8 

835-86 ἕογ δε σοηνεγβίοη, απὰ 88 (αηάεν Αγεΐδβ) ἔον πε βγβί νἱβίξ. 
Α8 Με. Τυγηεῦ ρίασεβ ἐπε Ογυοίβχίοη 29 Α.Ὁ., πἰ8 βοῆεπις 15 ἐῆβ 
ἔγεα ἔγοπι ἔπε οδ͵ήεσείοη τεΐεσγεά ἴο αῦονε δἂβ ἀραίπϑδὲ ΗἩδγηδοῖς 

αηά Ο. Ηοϊἐζιηδηῃ, βίησε ἰξ δἰϊοννβ ΒΟπΠΊΕ δὶχ Οὔ ϑενεὴ ὑξδῦβ ἴοῦ 

τῆς ἀνοηΐβ ἰῇ ἔπε εαείν σμαρίεγβ οὗ Αοΐίβ (βεε ἔαγίῃε οὐ ἔδα 
ψΠοΐΪς φαεβείοη οὗ οὩγοηοίοσυ Μυ. Ταγηςεγβ ἔΠ| δηά να! ααρίς ἀγεϊοῖς 
Αἰγεδαν πιεπείοηςά ; Ζαῆηῃ, “. 5.9, 1. ; Ἐχομγϑς, ἰὶ, ; Ῥγοίεββου Βδηι- 

880, “Ραμΐης ΟὨγοποίορσυ," Ἐχῤοσίίογ, Μίαγοῃ, 1897; Ῥυγοΐεββοῦ 

Βδοοη (Υδ1ε), “" Οὐἰεἰςίβαι οὗ ἐς Νενν Οἤγοη, οὗ Ραμ," Εχροσίϊίον, 
Εεῦγυαγν, 1898; Ννεηάξ, κ, 5. (1899), Ρ. 58 δ΄, ; Βίδιίϊοαὶ Ῥγονγίά, 

Νονεπιρεγ, 1897; Μίγ. νεγῆοη Βαγιεῖ β ἀγέϊοϊας οἡ “" Ῥαυϊίης Ηἰἶδβέ. 

1 Βυξ Ρχοΐξδββοσ Ελπιβαυ, ἰξ τασδὶ Ὀ6 σεσηθσηδογαά, ἰἄθηεῆε5 Οαϊ,. 1: νυν Α(ΕΒ χί; 
30, χίΐ. 25 (δες ποΐεβ ἰῃ οοτησηεηΐδσυ), ἀπά δη ἱπέεγναδὶ οἵ ἐουτγίεεπ γεᾶτβ δεΐνψεεη 8ὲ. 
Ῥδι})5 σοπνεγβίοῃ ἃπά (ἂς ἕδτηΐπς ψψουὰ Ὅς πιοῖὲ ργοῦδοϊες ἔθαπ δὴ ἱπίεσναδί οὗ 

βαενβηίθθῃ, ΨηΐϊοΒ ψψουἹά ἴἄσονν ἔπε σοπνεγβίοηυ ὑδοὶς ἴοο εαγῖν, ἀπά Ὦσ. Μοσίβεγι 

ἰδεηεῖῆεβ ἂς δοσοουηίβ οὗ Ὀοΐῃ νἱδὶ[8 ἴῃ Αςίβ χὶ. δπὰ χν.---ἴδς ΤΌΣΤΣΕΣ ἴοσ ἴαπηῖπα 
τεϊεῦ ἀπά {πε ἰδέίεσ ἔοσ ἴδ ββεεσηεης οὗ ἴπ6 σοπίγονεσδυ τ ἴδ 1 ἀαίδετθ--- τ 
186 νἱϑι: πιοηεἰοηθά ἰῃ ΑἹ. ἰδ, Σ, Αῤοςίοϊἑς ἄγρε, Ρ. 2ο8. 
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δηὰ Ομγοῦ." Επῤοσίίον, Οσίορεν, 1899, ψγίζτεπ ἴοοὸ ἰαΐε ἔογ πηογε 

{παη ἃ ὑγίεξ πιεηξίοη ἤεγε, 88 αἰβο Ῥγοΐεββον Βδοοῃ᾿ β τῆοσγε γεσεηΐ 
σοπεγραξίοη, Εαῤοσίίου, ΝονεπΊρεν, 1899). 

Βιυξ «αἰτῃουρῃ ἔμπεγα ἅγα 80 πᾶν ροίηΐβ οὗ σοηίδος Ῥείνεεη 

βεσιαῦ Ὠἰβίογυ δπὰ {πε Ασίβ, ἰξ βεεπι8 ἰδὲ γε πγαβὲ 511] Ῥὲ σοπίεηξ 
αἰτῇ ψπδὲ Ηδγηδοῖς ἀθβογῖθεβ ἃ8 ἃ γεϊδεϊνε γδίῃον τπδὴ δὴ δρβοϊαΐε 
ΟΠγοηοίοσυ. νε σαπηοί 58}, Φ.6.ν [Ὡδξ γε Ἵδῇ Κχ ργεοίβεϊυ ἔῃ ἀδέε 
οὗ ἑῆς ἰαπιίπα, οὐ {πε εαϊοὲ οὗ Οἰδιάϊι5, οὐ ἴῃς ργοοοπϑβυ βῃϊρ οὗ 
Οδ!ο, ον δε γείρῃ οὗ Αγείδϑβ, ἴο ἑδίτε ἴῃς ἔοαῦ' ἐνεηΐβ τηδηξοπεά ΌῪ 
1ἱρπείοοει, “ Αοε5," Β.Ὁ.3, 1., Ρ. 4, 88 αἷἰδὸ ὉγῪ Ηκαδγηδοίς, Οβγοη., ἱ.ν Ρ. 

286, ο7. Ζαξη, τ. 5., 11.; Εχομγδηδ ᾿'. Βαῖ ἴῃ ἘΠ18 γεβρεοῖ 20 ὈΪαπια 

δἰίδοπεβ το 51. κα 848 δὴ Ὠἰδίογτίδῃ Ηἰἴ8 οὔήεσοςξ 8 ἴο σοππϑοῖ 

{ῃς ἰδίου οὗ ἔπε γίβε απ ργοργεββ οὗ {με (γί βείδη δίς ἢ ἐπα 
οουῦβε οὗ σεηεγαὶ ἱπηρογίδὶ Ὠἰβίογν ἀγουηά ἢίηι, δπά [ἢ ἢΐ5 σῃγοποϊορίοδὶ 

Β6η86 866Π|5 ἀεβοίεηξ ἴο τηοάδγη ἰμἀσπιεηΐξ, ἃ γὰ8 ἃ ἀεβοίεπον ἰῃ 
νυ μϊο με γ8 ὈΥ ΠΟ πιϑδῃβ ρεουϊίαν, ρας νυ ίοῃ δα βπαγεά νυ τ Πἰ5 

σοπίετηρογαγίεβ δηά ἢίβ ρὲ, οί. Βδπιβαν, δέ. Ῥαμὶ, ρρ. 18, 28, ἀπά 

χας ΟἸγίὶςσἑ δογη αἱ Βεῤμίελεηι ἢ Ῥρ. 204, 256, 

ΘΤΑΤῈ ΟΕ ΤῊΕ ΤΕΈΧΤ. [{|5 ποῖ ἴ00 πιιοῇ ἴο 58} [Πδὲ ἀατγίηρ [δε 18. 
Βέζεθη γεᾶγβ ομίεξ ἱπίεγεβέ π85 σεηΐγεα δγουπά ἴῃς δγεβίεσῃ ἰεχί 
δῃὰ ἰΐ5 τεϊδεϊνε ἱπιρογίδηςε (οὐ, Βία58, ϑέμάίδεη μηὰ Κυ κε, Ρ. 86 Ε΄, 

1894; Δεία «ΑῤοΞίοίογεηι, 1895, ἀπά “οία “ῤοΞκίοϊογιγ, 1896, 4͵50 

ἙΕνυαηρεϊίμην ϑεομπάμηη 1, μοάηι, 1897, Ῥοΐμ εαϊξεα σεονηάμγι Κογηηαλη 
μα υἱἀείμν Κοηιαπαηι; 8εὲ αἰϑδο Ὀγᾶβεϊε, Ζεἰἐβο γιέ ΚΩΥ τοῖδ56η- 

ϑομαέ. ΤἼδοΐ,, ρ. 192 Β΄, 1894).1 

Οοάεχ Ὦ, [5 πιοβί ἱπιρογίαπε τεργεβεηίζαίίνε, σοηΐδίηβ δῇ αἢ- 

ἀϑυδ!ν ἰαῦρε παπιρεῦ οὗ ναγίδείοηβ ἔγοηι ἐπε γεσείνεά ἑεχὲ ἐπ Δοίβ 
(βεε ἔογ ἔπ6 πυπῖρεν Ζδοκίεν, «4 ῥοσίεἰ εδοϊομέε, 2ηὰ εαϊξ., ρ. 165; 

δα τεοΐοηϑ, ς.Ρ.ν ϑοπιῈ 410 δἀάϊτίοῃβ οὐ ἱπίεγροίδι οηβ), ἀπά 1 15 πῸ 

ψοηάογ παῖ δεζεπιρίβ βΒῃουά αν Ὀδεη πηδάβ ἴο δοσουηΐ ἴον ἐπ 8 

αἰνεγβϑίίγυ. Βογπειηδηη᾽β εηάδανουν βοηῖα μα] -σεηίαγν ἀρὸ (1848) ο 

τεργεβεηΐ Ὁ 48 {πε ογίρίπαὶ ἐεχί, ἀπά πε οπιββϑίοῃβ ἰπ ἔπε σοπιπΊοῃ 

ἰεχί 88 ἄυας ἴο {πε περίίρεποε οὔ ἰρπόγαηοε οὗ σοργίδβίβ, ἔοαηά πὸ 

δοςερίδησε, δπά ψὮ δὲ ἴῃ οὔς βεῆβε Β]885 ἴΏΔΥ Ὅδ βαἰᾷ ἴὸ ἥδανε 
γεϊαγηεά το ἴδε ροβί(ίοη οὗ Βογῃεηιδηῃ, 6 85 Ὡδνεγίμεθββ οαηά 

Ὠἰ5 ργεάβοεββογ᾽ 8 βοίαείοη τοΐδ!ν ἱπδάδααδίο, Ῥλίϊοϊορν οὐ έμε οϑεῤεῖς, 

Ρ. 105. δοδππεβ ΟἸεγίουβ, ὅεδη [1 βοΐερο, {πὲ Παϊοῃ ρμιοϊορίβὲ 
(Ῥογῃ 1657), μαά αἰγεδάν βυρσρεβίεά παΐξ 51. [πὸ δά τηδάς ἔνο 

1 Τῆς τηδίη ἀϊνδίοη οὗ Μ855. οὗ Αςἰβ ἱπίο τες στοιρβ, ψ ἢ τεξεσγεηςαβ τὸ Ὗ᾽. Η. 
δηὰ Β[485, 15. ννε}} ίνεπ ἴῃ Οἱά 1 αἰἱὲη Βέδιίέοαὶ Τεχές, ἵν., ῬΡ. χνὶϊ,, χυἱ!, (Η. 1. 

ννΒἰῖε, Οχου., 1807). 
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εὐἀϊείοηϑβ οὗ Αοἕβ, αηά 15 βαϊά ὈΚ ϑεηηῖεγ ἰο πᾶνε ρυ δ! βῃεά ἢἰβ ορίπίοῃ, 

Δ Πουρῇ ἀπάδγ δὴ αββϑαπιεά πδηλε (Ζαῆη, Εἰηἰοὶἐμηρ, ἰἴὶ., ρ. 848; 5εεὲ 

Αἶ8ο οἡ {πε βϑαπιῈὲ ρᾷσε Ζβϑῇη᾽ 5 ἱπέεγεβέίπρ δοϊζπονεάσμηεπε ἐπαξ πε 

νγϑ8. ὨΙΠΊΒΕΙΕ ἰῃ 1885.6 ψογκίηρ οὐ πηαοῖμ ἐπα βᾶγηε [ΐἰπε8 88 Β[458). 
Μεδηνῆῖε Τίβοῃ., ΝΝ. Η., Β. Ννεῖββ βανὲ βουρπέ ο εβέαρ!8ῃ ἐπε 

ἐεχὲ οὗ Αςὲβ Ἔβββθηξίδ!ν οὐ {πε Ραϑἰβ οὗ ΑΒΟ, δπά 1 νγαὰβ ἰεΐξ. ἴογ 

ΒΙ458 ἴο βίδγεα ἔπ6 ννογά οἵ ἑδθχίαδί ογίεἰοίβαη. ὃν ῬοΙ αν οἰ αἰπιίπρ ἃ 
ἔγεβῃ ογί ρίηδ ἐν ἕο σοάεχ Ὁ. Βαέ ἐΠΪ5 οὔ σίῃ ιν νγὰβ ποί ἜἽχοϊαβῖνε ; 

81. [Κα Πα5 ρίνεῃ 5 ἔνγο ογίρίηδίβ, ἢγβέ ἃ γουρῇ σοργ β, Ἀ(οηπιαπα), 
ἴῃ ΒΙΑα88, δηά ἐπθῃ ἃ ἕαὶγ σορὺ α, Δηα Α(ηπείοσῃεηδ), ἕογ πα ἀ86 οὗ 

ὙΠεορΠ 5; ἐπα γουρῇ σορνὺ τεηγχαίπεά ἰῇ ἤοπιε αηᾶά Ῥεσαπια τῃ6 

[ουπάδείοη οὗ πε ΜΝ εβέεγη τεχέ, σορίεβ οὔ ἰξ πανίησ γεδομπεά ϑυγία 

τη Ἐρυρί ἴῃ {πε βεοοηά σεηξαγν, ψὨΠ6 ἐπε ἰδέϊτεν αργάρεά ὃν 1 αἶα 
τεδομεά Ὑπεορῃ 5 ἴῃ Αηξίοσῃ (80 ΒΙ4558), ἀπά νγὰβ ἔπεποε ργορα- 
βαϊεά ἴῃ ἐπε Εδϑί.} 

Βαὲ Οοάεχ Ὁ [85 ὈΥ πο πιεβῃβ ἐῆε 8016 υυϊέπεββ, ΔΕ Πουσἢ ἃ ναῦν 
νεῖρμεν οπε, ὑροὴ νι ϊοσῃ ΒΙα85 ἀδερεηάβ ἔογ ἢἰ8 β ἑεχέ. Ης ἀδγίνεβ 
Βεῖρ ἔγοπι σοάεχ Ε (1 δυάϊδηι5), ἔγροπι ἐπε πιίπαβοαϊς 187 (ΝΜ) ἰῃ 
ΜΊΙδη, εβρεοίδ!ν ἴον πε ἰαδὲ οπαρίεγβ ἰῇ σῇ σῇ Ὁ [8 ἀεβοϊεηΐϊ, ἀπά 
ἴῃ βοῆς ραββϑαρεβ αἰβὸ ἔγοπιὶ οάεχ Ερἤγβδεπι, Ο ; ἔγροσι ἐπ ῬΠίοχ- 

εὐίδῃ ϑυγίδο νεγβίοη τ {πα τηαγρίηα! απηοξαξίοηβ οὗ ὙποπΊαβ 

Ηδγίκεὶ (απέογίαπαίε!ι γΥ γα ᾶνθ ὅὸ ΟΙά ϑυυίασς ἰεχέ 68 ἴον ἐπα 
Θοβρεῖ5), πε ϑαμίάϊε νεγβίοη, ἐπε [δείη ἐεχὲ ἰη Ὁ, ἃ, ἀπά Ε, ε, ἐπε 

Εἰευγν ρα! πιρβεβὲ (ϑαπιαεὶ Βεγρεγ, 1889), ἜΠογ. ἴῃ ΒΙαββ; ἐμε 80- 

οα]16ἀ “ Οἰραβ᾽᾽ [δξίη νεγβίοη ἴῃ ϑιοσκποίπι (Β εἰ βμείην, 1879), Οἱ. 
ἰῃ ΒΙα58; ἐδε Οοάοχ Ῥαγιβίπυβ, 321 (5. Βεγρεσγ, 1895), Ραγ. ἰὴ Βίδββ ; 
αι 1 αἰίῃ νεγβίοη οὗ ἔπε Ν.Τ', βἤζεεπεῃ σεπίαγν, ἰῃ ΝΜ εγηίσογοάς, 

Μγεγηίρ., τὸ., ἱπ ΒΙ485, απά ἃ 1δἰίη νεγβίοη οὗ {π6 Ἐπ γέθβεπεῃ σεηίαγγ, 
“1Ω Πηρσύδτη ργονίποίρε Ο δ !]Πσϑα Εοπιδηξα ἔδοξα, Ῥγον. ἱπ Β1458.2 

Ιηῃ δάάϊείοη ἰο ἔμεβε ΝΜ 55. απά νϑγβίοῃβ Β]885 αἰβὸ δρρεδΐβ ἐο ἐπε 

Σ Οη δε ἀϊδεγεπος δεΐνγεθη ἔπε οἰγου! δείοη οὗ ἐπε νο οορίεβ 'π ἐμε σᾶβε οὗ ἐς 
εὐὐτά αοΒρεὶ β8ες Ῥλϊξιοϊοργ οὗ ἐδιε Οοεῤῥεῖς, Ρ. τοβ. ἴῃ Ἐπρίδηά Βίβῃορ υἱρδεῖοος μαά 
Ῥγενί ουβὶυ σοπ]θοξιτεά ἐμεε τπς Ενδπρο]15ὲ ταῖσδε Πἰπηβοῖ ἢ ἢανα ἰββυιθᾶ ἔννο βεραγαΐθ 
εὐϊίοηβ οὗ θοιῇ αοβρεὶ δηᾶ Αςίβ, Οημ α Ἐγεσὴ Ἐδυϊδίοη οὕ ἐπε Ν.Τ., Ρ. 290. ἙἘὸσ 
Βίπλ ]αγ ἰπβίδποοβ οὗ (π ἰββα οὗ ἃ ἄουρ]ς οἀϊείοη ἱῃ οἰαββίοαὶ πᾶ οἔπεσ ᾿ἱξεγαΐασγε 5εα 
Ὀγάβεϊκβ, μι. 5.) Ρ. 104; Ζδοκίεγ, ΘΟ γεὶ ετυαϊάεν ϑέμαϊδη, Ῥ. 132, ἀπὰ Β[455, Ῥγοῖδρ'., 

5 8.8: 
ὦ “: Το {δεβςε πᾶν δε αἀὐάεά ἔγαρπιεηίβ οἵ δὴ οἷά 1,δεπ ἐγαπϑίδεϊου οὐ Αοίβ ἰπ ἐπα 
Αποηγρὶ ἀε ῥγοῤλεεὶς εἰ ῥγοῤ᾿λιοίϊἠδ σοπιδιπἷπρ βὶχ ραββαρββθ, ποίδο!υ Αοίβ χί. 27, 28, 
ἴῃ ἀρτθεσιεπέ στμ σοάεχ Ὁ, οὐ, Μίδοοίίαμεα Οαϑεῖμόεό, 1807, δρᾶ Ἡδτηδοῖς, ΤῪφοῖ. 

1 ἐεγαξμεγκοἰέμηρ, Ρ. 171, Νο, 6, 1808; ἔπε ατεοῖς Οοὔεχ Αἰπουβ, ἀογίνεα δοσογάϊπρ 

ἴο ΒΙ.ββ, Ῥλἑϊοῖορν οὗ ἐπε Οοεβεῖς, Ὁ. 250, ἔτοπι ἂπ οἱἃ δπά νεῖν να] υδθ]ε οὐὶριπαὶ, 

δηὰ ἰλκοη ἱπίο βοῦς δοοουπί ὉΥ ΗΠ ροηζεἸᾷ, Αεέα ΑῤοΞφέοϊογενε, Ῥ. ἶχ. (Σ800), ἀπά οὔ 
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ἐεχέ ἐπιρίογεά Ὀγ ᾿γϑηδειι5, συ σἢ σοπέδ! 8 ΠΠΔ ΠΥ γΕΒε ΙΔ πο68 το Ὁ ; 

το ἔδε ἰεχί οὗ ϑ:. Ουργίδη, νι ἰσῇ βῆονβ με βᾶπιεὲ ρεουϊαγίεν ; ἰο {π6 
ἐεχὲ οὗ 58:. Αυραβέίης, Ἔβρεοῖα!ν ἵπ 8 ἰγεδέῖϊβεβ αραϊπϑὲ τῆς Μίδηϊ- 

σῃεδηϑ, σοπέαί πίῃς Δοίβ 1.-1}. 18, χ, 18, 15, ραγβ σῇ ἀγα ποΐ ἴοαπά 

ἴῃ Ἐπ6 ΕἸευΓΥ ρα! πιρβαβέ: οὐ αἰ8ο Τεγία δ, σσῇοβε ἰεχσέ, αμοαυσῇ ἰξ 

σοπίδίηβ ἔετν χσαοίαείοῃβ ἔγοηι Ασίβ, γεβεπιθεβ ἐπαΐ οὗ ᾿γεηξεαβ (αἀά 
το {πε65ε {πὸ ψογῖς 16 ῥγοηιϊδεϊοπίθης οἱ ῥγααϊσαϊοπίδης Ποῖ, τεΐευγοά, 
Ῥαξ ψτγοηρίν, ἰο Ῥγοβρεν, Ργοῃ). ἴῃ ΒΙαββ ; δηά τῆς Οομέγα Ἰγαγίηπα- 
ἄμ οἵ ΜΝ ιρΠα5, ΝΊρι. ἴῃ ΒΙα85: σοῦ ποὲῖ νδἱαεά 8ὸ Πίσῃ ᾿γ 
ΗΣσεπξεϊά ἱπ μὶβ [ἰδὲ οὗ δυϊῃουίεεβ ἴογ ἐῃε δ εβίεγῃ ἰεχέ, “οΐα 
“ῤοκίοϊογμνι, Ὁ. χἰϊ!., 1899). ΒΥ {μεβα αἱάβ Β΄αβϑ8 σοπβέγιισϊβ ἢ 5 
β ἰεχέ, Ἄνε ἕογ ἔποβε ρογείοῃβ σσῆεγε Ὁ ἰ8 τναπίίηρ, υἱξ., ἔγοπῃ νἱ!, 29, 
πρόσελθε ἴο χ. 14, ἔφαγον ; ἔγοπι χχὶ. 2, ἐπιβάντες ἴο γεν. 10, ἀπὸ τῆς ; 

χχί!. 10, ὧν τέτακται [0 νετ. 20, συνευδοκῶν, ληά ἔγοπ χχίΐ. 29, οἱ μέλλοντες 

το ἐπε ἐπά οὗ ἐπα Ῥοοΐτ, «πὰ ἢ15 αἰπὶ ἰ5 ἴο γεβδέονε ἐδε ΝΥ εβίογη ἰδχὲ 

85 ἰξ εχίβίεά αϑουξ ἐπε εἰπῆς οὗ Ουργίδη, οἱ ΕἘυαηρεϊίμηι σδομπάμηη 
Τιοαηι, Ρ. χαχὶ. ὌΠ πγερὶς οὗ ῃἷβ σνογῖς ἰῃ βῃονίησ ον σἱἀεβργεδά 
δηά ἱπέερεβέίιησ νγαβ ἴῃς ΝΥ εβδίογη ἔούῃ οὗ ἰεχέ ἰ5 δοϊηοσίεάσεά Ἄνθη 

ὃν {μοβε ῇο ἄο πος δοσερέ ἢΐ5 σοποϊβίοηϑ, 566, 6.5., ΝΥ επάξ, 4 ῥοεέεὶ- 
εεϑοϊϊολιέε (1899), ρ. 46, αηά Βουββεῖ, ΤἼδοὶ. Κὺμημάσοϊαμ, Ρ. 418, 1898, 
ΔἰΠπουρ οί ορ͵εσξ ἐμαῖς ΒΙ.βϑβ ἄοςβ ποῖ μυκο γε εϑεϊπιδίθ δ ἷ5 

ἀϊδεσεηξ υνἱτῆ 6 8565. 

Βαι ΒΙ485 5 αῦῖε ο γεΐεγ᾽ ἰῇ βαρρογέ οὗ τὴν ια8ε οὗ βοπιε οὗ δα 

δυξπονίεἰεβ πηεπείοπεά τὸ {πὰ ἱπιρογίαπε ἱπναβιϊσαιίίοη οὗ Ὦγ. Ρ. 

Οούβϑβεη ἰῃ ἢἰβ 1267 Ογῤῥγίαπιδοιο Τοχὲ Ὧν Αοία Αροσίοίογμρι, 26 ρρ., 
1892. Ταμῖΐβ [,αἰἰπ ἔεχέ σαῦγίεβ 08 Ῥδοῖς δὲ [εαβὲ ἴο ἐπε πιά] 6 οὗ ἐπα 
τηΐρά σεπέυγν (απ εΘαγ εν 5.1} δοσογάϊπρ το Ηδνυγίβ, ΕΗ 1,δοέμγεξ, 

εἴα., Ρ. 58 Πξ., σγῇο τῆϊη 8 ἐμαὶ ἐπῸ ἐεχὲ πιρῃε Ὅε σα!]οαά Τεγεα !απῖο 
Εα 81 85 γνγ6Ὲ 1] 88 Ουρείδηϊο ; Ῥαξ 8εὲ οἡ ἐπε οἵπεγ ἢδηά Β]455, “οΐα 
“ῤοΞέ., εἀϊξ. πι., ρ. Χχχί.), ἃ8 Οογββεῇ βῆονγβ ΟΥ σοπιραγίηρσ ἔπε 
τεδάϊησβ οὐ {πε ΕἸδυγν ρα πιρβαϑέ (βἰχίῃ σεπέαγν) (1) σίτῃ 8. 

Ογργίαη᾽ 5 αυοξδείοηβ ἔγοπιὶ Αοίβ, (2) συ ἹῈ ἢ δἰ πηανῦ ααοξαίίοῃβ ἰπ ἐπε 
σοῦ κ8 οὗ 8ι. Αυραδείηα γεΐεγγεά τὸ αὔονς, 24 ““οὐΐδ σε ἘδΙΐος 

Μαηῖοϊαο απὰ Οοπέγα εῤὶδίοϊαηι Μαπιοϊαὶ, (8) σε ἔπε ααοέαδείοης5 
ἰπ ἐμε ψοσῖς ππεπίίοπεά ἄρονα 88 ἐμαξ οὗ Ργοβρεγ (Ηγγίβ, τ΄. 5., Ρ. 58). 
Βεμίπά ἔδεβε ναγίουβ ἐεχίβ Οογβϑεη σοποίαἀεβ ἐπαΐ ἔπεα νγὰβ ἃ 
σογησηοη [,φἰπ ργίπηϊεινε, ἐ.6., ἔπε Ογρυίαπ ἰεχί, ἃ5 6 οδ115. [ξ. 

ογεονορ, (β Ουργίδη ἰαχέ 15 ἃ δ᾽ εβίετῃ τϊζηεββ βαρεγίον ἰπ ναῖας 

Αοἰβ χν. 29, 29. ΗΠ ρει] αἴ8ο δ ἀβ το πε 1,δείη νϑγβίοηβ, Οοάεχ ψίηδοροπεηβὶ5 

3. (ὈτοΡΔΌΙῪ βἰχεμ σεπίυτυ), οἷ χχνῖ, 20, δθὰ βες Οἱά Σαξέη Βἰδιϊοαὶ Τοκές, ἵν. 
(Η. 1. ννδῖϊἊ, Ὅχοη., 1807). 



4. ΙΝΤΕΟΘΌΘΤΙΟΝ 

ἐνεξη ἴο (δε ὄτγεεκ οἵ Οοάεχ Βεζεα, βίησε ἰξ 85 ἰπ Οογββεη᾿ 5 ορίπίοῃ 

δῇ ἰῃηέεγηδὶ αηἱτν δηά βεάθεηος νυδηίίησ ἰῃ ἔπε ἰατέει,, δἰἐπουρῇ ἴὲ 
ΑΡΓΕ6Β ἰῇ πιδὴν ρεοιυ!αγίεε 8. νυ ἱεμ ἐῆς Οτεεῖς οὗ πὶ Οοάεχ (Ηδγγίβ, 
1“. 5.,. Ὁ. 58; ϑαίτποη, 1πγοώ., Ρ. 5894). Οογββεη (Π8 ΠΕΙρ5 πιδίεγία!!ν 
ἴο ργονε {πὸ δηίαα οὗ ἐθε δ εβίεγῃ [υδέϊη. 

Βαὶ Ὀγν. ΒΙ488 ἔαγέμεν δοκηονεάρσεβ παξ Οογββεη Πα8 ἄοπα πιοβὲ 

νδίυδῦ!ε βεγνίοσε ἰῇ ργονίησ {πε σοπιροβίξε παΐαγε οὗ σοάοχ Ὦ, απά 

ἰμαΐῖ ἱπ ἰξ νε ἢανε ποΐ β ἰη ἰΐβ ραυγίεγν, Ῥαΐ ἰῃ ἃ βίαΐε οἵ γεαιθηΐ 

πιϊχίαγε δηά σοπβκίίοη τε α. ὮΙ δε, ποννενεγ, ΒΙα88 γεραγάβ {πὸ 
β τεχί 48 ἐμε οἱάθγ, Οογββεη γεραγάβ α ἰη πδὲ ἰσῃέ, ἀπά β 45 γενεβδὶ- 

ἰησ {πε σδαγδοῖεγ οὗ ἃ ἰδέεγ γεν βίοη (Οδέμηρίδολε ρείεμγίε Αηπείρόη, 

ΡΡ. 438, 486, 446: 1896); ἰπ β πε βοπιενῃδέ βίγδηρεῖν πιδίπίβ 8 

δαΐ ψὲ ἢανε ἔπε παπά οἵ ἃ Μοπίδηϊβε γενίβεγ δὲ νοῦ (οΥ. Β΄455᾽5 
βιγίοσίατεβ, Ευασηρ. Ἑδεομπάμη ΤΠ μοαγα, Ρ. χχῖν. 81.), ἃ Ἐῃεοσυ ἔογπιεσῖν 

δάορίεά Ὀγ Ῥγοΐεββον Ηδγγίβ, Ῥυξ αἴτογνψαγάβ αραπάοηδά Ὀν Ὠἰπη. 
Βαυξ ον ἔαγ ἀο ἔπε ναγίδιίοηβ εΐννεεη ἔπε ἔνο ἔογπιβ οὐ ἕεχὶ 

᾿υδεν {πὰ μγροιμοβὶβ οἵ ΒΙαββ ἐπδὲ Ὀοΐῇῃ πὴδὺ 6 τγεξεγσγεά ἴο οὔς 

δυΐῃογ, β 8 πα ὈυϊπΊΑΓΥ, α 88 ἔδε βεσοπάδλγυ εχ ἢ] 

Ιῃ {πε αῤῥαγαίες ογίέϊος οἵ τῆ ο!]ουνίησ ραροβ, ἰῃ ψῃΐσῃ τῆς 
νατγίδτίοηβ ἴον ἢ πηοβὲ ραγί ἰῃ τΠ6 ἔψο ταχίβ ἀγὲ βίδεεά δηά ἐχαηηεά, 

ἴξ σαηηοξ Ῥε οἰαἰπιεά" ἴον ἃ πιοπιεηξ ἔπαΐ δὴν ἀεβηϊξε σοποϊυβίοπ 15 

γεδοῆ δά, βἰπαρὶν Ῥεσδαδε (6 πηδίξεγ ἰ8 οπα ψῃϊσῇ τᾶν Ὀς βαἰά ἕο 641] 
ἴον βαβρεηβίοη οὗ Ἰυάσπιεηί. Οδγέδίϊηϊν ἔμεγε ἅγα πχδὴν αἰ Πα] 165 ἰπ 

{πε ψαν οὗ δοσερείηρ ἐπε ἐθεοῦν οὗ Β]458 ἴω [8 εηξἱγείγν. Τἤεγε ἀγα 

ΡΆΒ5Β58 568, 64.6., οὗ ψῃϊοῇ ἱξ πᾶν θὲ βαίά ῃαΐ ἔπε πλογε ἀείδι!εα ἔογηι 

ἰ5 ἐπε ογὶρίπαίὶ, νυ οἢ ννὰβ αἴξεγνναγάβ βδῃογίεηθα, τυ 1]6 1 τᾶν Ῥε πηαίη- 

ἰαϊηεά οἴξεη νυ ἐααδί ἔογοε τπδὲ ἐδε βῃογίθηδά ἴογῃι τηδὺ να 1] ἢανα 
Ῥεβη {πὸ οὐἱρίπαὶ ; ἔπαγε ἂῦε ραββασθβ πεγε ἃ ἰοσδὶ κηουνϊεάρσε οὐ δῃ 

ἐχαοὲ Κηονίεάσε οὗ οἰγοιπγχδίδησεβ ἰδ βϑῃονη, ἐ.ρ΄., χἰΐ, 10, χίσχ. 9, χχ. 
15, χχὶ. 1, Ῥὰαξ δυο ραββᾶρεβ ἀο ποὲ ρῦονε ἔπε ργίογίυ οὗ ἐῃς β ἐεχέ, 

ἴον [ἢ θοῇ α δῃηά β γε γεΐξεγγεά ο ἐδε βαπΊα δαΐῃον, πε βαηὴβ βαπά 

ΨὨΙσΠ οπχἰεξεά ἰπ ἃ τγενἰϑίοη οουἹά αἷδβο ἢανε δάάεά, αἰξϊπουρῇ ϑυσῇ 

ἰπβϑίδῃοςβ τηδὺ ὃς οἰζεά ἴον ἐῆς οτἱρίπαι εν οὗ τῆς β τεχὲ ἰῇ σοπιραγίβοη 
ἢ α (ϑεε ποΐεϑ8 ἐν ἰοοο ἴογ εασῇ ραββασε). Τὸ {π68ὲ τῆαν δε δάδεά 

τὰς ἔδτηοιβ δάάδιίοπ ἰῃ χὶ. 28 (βεε ἐη 1000), νυβίοῃ. Β[4 88 τηδῖεβ ἐπα 
βίδγειησ-ροίης ἴογῦ [ὶβ ἱπαυίγν, δπά ἰο ψῇῃΐϊοῃ Ηἰσεηξε!ά, Ζαδη, 
Ζδοκίεν, ϑα! πιο, 845 αραίηβϑέ Ηδγηδοῖ δηά Β. ΔΝ εἰββ, αἰίδοῃ 80 πγισῇ 

ἱπηρογίδησε. ὙΒεγε ᾶγὰ ἀσαίῃ οἔμεγ ραββϑασεβ ἰῃ ψΒΟἢ ἰξ τῆν Ὅ6 

1 Β1455 5:11] τηδϊ πίδίπβ, ἃ5 αραίπβε Οόγβββη, ἐπὶ τῆς ἰδηρτᾶρε οὗ {πε αὐάϊείοπδ, 

δηὰ βεπεσαιν ἴῃ ἴπς νατγίδηΐβ οὗ β, ἰβ ᾿υοδη, Ῥλέϊοϊορ» οὗ ἐπε Οοεῤεῖς, Ῥ. 113 Α,, 
ηά Ευαηρεἰλμη σεομμάμνι Τ᾿ μοανε, Ὁ. χκνὶϊ, ΗΕ. 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ «ς 

πλδϊηϊαίπεά ἐμαὶ ἰἐ α 8 οτἰ σία! χε σδὴ απάἀεγθίαπαά ἐδε βπιοοίμης 85 οὗ 
β, θαξ ποέ υἷος υἐγεᾶ, ἀπά ἴξ τηιιϑὲ αἰτνᾶγβ Ὀε γεπιετιρεγεά {πδαξ [Π15 ἰονα 
οὗ ραγαρῆγαβα δπά βἰπρ! βοαζίίοη μὰ8 Ῥεεη ἀτρεά οὐ Βίσῃ δαΐποσίεν 

85 ἃ τηλῦκεά οπαγασξεγίβεις οὗ ἐπε ΔΜ εβίεγῃ γεδάϊηρβ ἰπ σαπεγαὶ, σα 

Ν᾽. Η., ρ. 122 Ε΄, ἀπά Β. νγείββ, 1)ὲγ Οοάσχ 1) πη ἀδγ ΑῤοΞίέεί ε- 
δοπίοδέσ, ρΡ. 52, 105: 1897. ὙΠαγα ἀγα, πιογεονογ, οἵπεγ ραββαραβ ἴῃ 

ψΠἰσἢ ΒΙα55 866 ΠῚ5 ἴο αββί πηϊϊαέε α δηὰ β, αἰϊπουαρῇ ἐδῈ ᾿ϊζῆθββαβ 

Μοῦ αἰβεγεπεδίε ἐπεπι, οὶ ν. 28, 84, χν. 838, οἵ ἰῇ ὑνῃϊσἢ {πογα 15 ἃ 

τηϑηϊΐεβε Ὀαπάεν, πος οἠΐν ἱπ Ὁ Ῥαΐ ἱπ οἵπεν Ννεβίεγη υυἱέπαββοβ, 

σῇ Β΄455 σογγεσίβ Ὁ. α, ΑἰΓΠουΡἢ βασῇ Ὀϊπηάεγβ γεν Ὀεϊοηρ ἴο 

ἔπε β' ἐεχί, οἷ ν. 81, χιϊ. 48, χν. 156. Τίαγε αἴ σϑβεῈβ8 ἰῇ ψνῃϊοῃ Ὁ 

αῇογάβ ψεϊσμεν βαρροτγέ ἴο γεδάϊηρβ οἰμπεγνίβε τεβειβεά [ο ΟΠἱΥ ὉΥ 

Β, 4.9., χίχ. 8, χχὶ. 25, οὐ οὐἱγ ὃν δξ, οὔ. ἰ(. 20 (Ννεπάι). 

Βαξ ἃ σαγεξα! σοηϑίἀεγαξίοη οὗ {πε σνψῇοϊς οἵ ἔπε ἰπβέαποαθβ [αβέϊ- 

ἢι65 ἐπε δἰἐδοϊπιεηέ οὗ ἔδγ σγεδῖεγ ἱπιρογίαποε ἴο με νΝνεβίεγη ταχὶ 

τδη ἔογπιεγίν (ς, ε.ρ., Ηοἰἐζγηδηπ’ 5 γενίενν οὗ Βα 555 εαϊξ, πγίη. οὗ 
Δοίβ, ΤἼδφοῖ. 1, ἰεγαξμγαοίέμηρ, Ρ. 860, 1897, Νο. 18), ἀηά σοεβ βοπε 
τᾶν ἴο Ὀγεαῖ ἄοννῃ ἔπε ἔογπιεῦ ργεϊαάϊος ἀραίηβὲ Οοάεχ Βεζε: ποΐ 
ΟὨΪΥ (8 1᾿ αἰΠοννεά ἐπαξ οπε γεν ϑίπρ μδηά οὗ {πε βεοοπά σεπέιγυ ΠΊαΥῪ 
δ6 ἐπα πιαίπ βούγοα οὗ ἐδε πηοϑὲ ἱπιρογίαηξ γεδάϊπρβ, θαῖ ἐπαξ {πεβα 

γτεδάϊηρβ τηΔῪ σοπίδίῃ ογίρίπαὶ εἰετηθηΐβ, βίπος ἘΠπῈῪ πηαβϑὲ θὲ Ραβεά 
ἄροη 4 ἔεχε ψμϊοσῇ σαγγίεβ (85 ῬδΟῖς ΕΓ πεὰῦ ἴο ἐῆε ἀδίε οὗ ἐπε 

σοπιροδίείοη οὗ τῆς ὈοοΙς οὗ Αἰςίβ (γ εηάξ, τ. 5., Ρ. 52; Βοαδββεῖ, ΤῇἼδοί. 

Κηπάδολπαπ, ρ. 414, 1898)... Τῆς βαπιε ἰδηάδηου ἴὸ δέζδοῇ πιογε 
ἱπηρογέαποε ἕο ἐπε νεβίεγη ἔεχὲ ἰ5 ορβεγνδθίε ἰῃ Ῥγοΐεββου ἘδπΊβαΥ, 

ἴον αἰτπουρῇ πὲ τεραγάβ δε γτηοβί νἱνίά δάάϊείοηβ οὗ ἔς Ν εβίεγῃ 
ἰεχί ἰπ Αςίβ 48 ἕογ {πε πιοϑὲ ραγὲ ποίῃίησ Ῥαξ ἃ βεσοπά-σεηξαῦν 
σοπιπιοηΐατγ, ἀπά ψὮ]6 ἢε γεΐαβεβ ἴο ἱπέγοάαςε χί. 27, 28, ἢ), ἱπίο 

δῖβ ονψῃ ἐδχέ, γεῖ με βρεδῖβ οὗ ἔδε Ὠϊσῇ ναῖαε οὗ Ὁ ἰῃ ἔπι ἰἴ ργεβεῦνεβ 

στ σογγαρέίϊοηβ ἃ βεσοηά-σεπίαν υυϊηεββ (0 ἐπε τεχέ, ἀπά Πα 
Ρΐασεβ ἐῆε ποπιε οὗ ἐῃε γενιβίοη οὐ ἰδῆς [1πῈ6 οὗ ἰπίεγσουγβε Ῥεΐμψεεη 

6 ϑυγίαη Απίίοοῦ απ Ερἤεβαβ, ἀγσαίησ ἔγοπιὶ χὶ. 28 ἐπαΐξ δα 
τενίβεν νγὰ8 δοαυδίπιεά τ Απείοοῃ (λωτοῦ ἐπ ἐδ6 Κοριαη, Βηιῤίγε, 
Ρ. 151; δὲ. Σαπῖ, ρ. 27, ἀπά τενίενν οἵ Ῥγοΐεβϑβογ Β[488, Ἐχῤοσϑίίου, 

1895, ἀπά ο΄. Ζδοκίεν, Ογεϊγειναϊ εν ϑίμάϊση, Ῥρ. 181, 140). 

Οὐ ἔδε οἶδεν παπά ἐπε πιοβὲ πογουρσῃ δάνοοσαίεβ οὗ Ὦγ, Βα 55᾽8 

ἔποοῦν βαρρογέ δἰβ νίενν οἵ τῆς ρυϊογιν ἀπά οὔἱσίηα! ν οὗ β Ὁγ 

τεΐεγεπος το ἐῆγεε οἶαβϑεβ οὗ ραβϑαρεβ: (1) ἴῃποβε ἰῇ ψδιοῖ ἐῃς ἰαξοῦ 

α ἴδ8 αρογενίαςεά τῆς τεδαάΐϊησ οἵ β, οἵ {{|.. 1, ἵν. 1, 8, 24, 82, νἱ!, 29, 

ἰχ. 5-8, χ. 28, χί. 2, χίν. 1-20, χνί. 19, χνυί!. 12, 15, χχί. 839, χχιΐὶ. 26: 

(2) ἴποβε ἱπ ψῇηϊο βὶ οοηίδίηβ ἐχασί ἀπά ϑβϑρεοίῆς ποίξίςεβ οἵ ἐἰπιε 
ννοἢ ἂγε ψαπίίπα ἰῃ α, οΥ, χν. 80, χνΐ. 1], χνιΐ, 19, χνι!, 19, χίχ, 9, 
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χχ, 18, χχνυίϊ, 1, εἴο. ; (3) ἴπο8ε τῇ ψμϊσῃ ἐχασὲ ἱπέογπηδείοη ἀρρεδγβ 

ἴο οπαγασίεγίβε ἐς γεΐεγεησαβ οἵ β ἴο ρίαςεϑβ, οἰγσαπιβέδησεϑ, ρεγβοῦβ, 

7.» ἴα αἀάϊιίοθ ἕο ραββαρεβ οὗ {ῃ15 σῃαγδοίεγ δἰγεδάν ποίίσεά απάδῦ 
(1), χὶ. 28, χίϊ. 1, 10, χνΐ. 855, χνυὶἹ. 18, 27, χίχ. 14, χχ. 15, χχὶ. 16, 
χχίν, 27, χχνι, 16, 19 (5εα ἴογ ἔῃεβε ραβϑβαᾶσεβ Ζδοκίεν, Ογεϊζειναϊδν 
ϑέμαϊεη, Ὁ. 184 Εδ,, ἀπά ποίεβ ἴῃ σῤῥαγαΐμς ογϊέϊοιις, δηά ἴῃ ορροβίείοα 
ἴο ἔπε νίενν οὗ Ζδὅοκίεν Νῖγ, Ῥαρε᾽β ἀφέαι]εὰ [ἰϑὲ οἱ ραββϑαρεβ ἴῃ Ὁ, 
811 οὗ ψϊοἢ ἢ τεραγάβ 48 θεαγίην ἔγδοεβ οὗ βείησ βαρβεαχυεηὶ σοῦ- 

γεοίίοηβ οὗ ἐπε τεχέ Ὁγ ἃ βεσοηά-γδέε μαηά, (ἰαςεῖοαὶ Κευΐειν, ᾿. 819, 

Δαϊν, 1897, ἀηὰ Β]655᾽5 γερίν, Ῥλιϊοϊοργ οΓ ἐπε (οεῤῥεῖς, ῥ. 128). 

1 ἀπ ἐχαπιϊηδίίοη οὗ ἔμεβε ρϑββαρεβ, ψν μι σἢ νΆΓῪ σοπϑί θα Υ ἱπ 

νϑ]ας δπά ἱπιροτίδησα, ἀπά ἐπε ρῥγοοῖβ οὗ τς δχίβέεηος οὗ ἃ βξεςοπά- 

οσαπέυγν [μδἰίη ἐαχὲ σοηνίποε 5 ἀπὲ τῆς τεδάϊησβ ἴῃ βὶ ἃῦὲ ποΐ ἰο 6 

ΒΑΕ ΠΥ γα εσίεά 845 ἐῃς σίοββεθϑ οὗ ἃ σᾶγεῖςββ οὔ δι πἀεγίηρσ βογίδα, 

σαπηοῖ Ρὲ βαϊά παῖ νὰ γα ἰῇ ἃ ροβιίξίοῃ ἴο δοσοιπέ ἔογ πα ογίρίῃ οὗ 

τῆς Ννεβέειῃ γϑδάϊησβ, οὐ [δι ἃ βοίϊαξίοη οἵ ἔμε ργοίεπὶ 15. γεξ 

αἰξαίηεα, ὙὍΒα Πυροῖμαβίβ οὗ Β΄αββ, ἰεπιρέϊηρ 48 ἴξ 15, δῃά βἰπῃρὶε 848 

11 18, σδηΐβ νεγιβοδείοῃ, ἀπά ἐπ νϑῦν βἰπιρί ον πνοῇ σοταπιεπάβ ἰξ 

ἴο ἰξβ βαρρογίειβ ἰβ οἴζθῃ ἃ βοῦξ βεμῃ!ησ- Ιοοῖ ἴο [8 Δοσερίδησα, 

ἰ,δϑηλισῇ 88 ἰξ ἀο65 ηοΐ βεεη ἴο δοσομηΐ ἔογ 81] ῃς ἕαςίβ οὗ δε σᾶβ6. 

Βαῖ δὲ ἔπε ργεβεπξ βἔασε οὗ {με σοπίγονεγδυ ἰΐ ἰβ οὗ ἰηΐεγεβέ (ο ποΐε 
μαΐ τη ποπουγεά δηλ οὗ Τεοάον Ζαδη, Εἰπίείέμηρ, ἰῖ., 840, 1899, 

τᾶν Ῥὲ δάάφά ἴο ἴῇοβε ψῆο δοσερέ ἰῃ ἐπε πιαίη Β458᾽5 ροϑβίἐϊοῃ, 

ϑηοηρσβί νΏΟΠΙ ΤΏΔΥ Ὅς πιεηξίοηςά Νεδβεῖς, Βείβεγ, Ζδοκίονγ, ϑαϊπιοη.β 

Ζαδη πλϑῖζοβ βοπῖα Γεβογνδίίοῃβ, 6.9., ΜΙ ταραγά ἰοὸ χν. 29 (βεε ἐπ 

ΤῊ τοι Ῥγοΐεββοσ Ηδυγίβ τεραγάεά (ε γεδάϊηρβ οἵ σοᾶεχ Ὁ (βεε Β]455, εαϊξ, 

τιΐῃ., Ρ. ΧΧ.) 85 ἴπ6 γϑβυϊὶ οὗ πεῖν δἀαρίδεοη ἐο ἔῃ Τ,αεΐπ νεγβίοῃ οἵ ἃ ὉΠ ηριδὶ Μ8. 
ΜΈΝ οαττίαδ 5 ῬδῸΚ ἰο ἐἕῃς τηϊδάϊε οὗ [ῃ6 βεοοπᾶ ςοπίσσν, ἃ νειν νος μ6 Πᾶ58 
βοιηθνῃδὶ τηοάϊ!βεά ἴῃ 1804, ΕὐΉΡ 1,6οέμγες, εἴς,, Ρ. νἱϊ]., ΔΙΕΠΟῸΡὮ 5811 πηαϊπιαϊπίπρ' 

ἃ ςογίδίη δτηοιηΐ Οὗ 1, αἰπἰβαϊίοα. ϑοϊσηίεάεί, ἔπος. Βιἰδὶ,, 1., 52, τ800, Σεσε μεν 50Ρ- 

Ῥοσγίβ Ηδιτίβ, δπᾶ γηδί πίδίηβ ἐδ (ἴῃς ασαθκ οἵ Ὁ γαϑίβ βαγιν οἡ σεϊγαπβίδιίοη ἔγτοσα 
τῆς 1,4τἰπ. [π 5 Ἰδΐεσ Ῥοοκ Ὦσ. Ηδτγὶβ ἐχαπλίηοβ ἔπε ἔπθοῦν οὗ Ὦγ. Ομαβε, ἐπαὶ ἔπεα 
ρου] τ εἶεβ οὗ Οοᾶεχ Ὁ ἅτε ἄτπε ἴο γειγαηβίδείοῃ ἔγοσω δὴ οἷά ϑυγίας νεγβίοῃ, ρρ. 

14, 68, ἀπ τηδἰηϊαίπϑ ἐμαῖ Ώ18ὲ Ὀγ. ΟΠ βε᾿βΒ ροβιεοη 15. [εἰ θεὰ πὶ 50 ἕασ ἐπαΐ ννε 

ΡῬοββεββ δνϊδεηος οὗ δὴ οἷά ϑυγίας ἰεχὲ οἵ Αοίβ, γεῖ δίβ ἐχρίαπδεέου οὗ {δε 
ννεβέεσῃ νδιίδῃξβ 45 ἄμε ἴο ἃ ϑυτίδο ρἱοββαΐοσ σδῃηοί μὲ βυβίαϊ πε, βεῈ αἷβδο Ζδὄοκίεσ, 
14. 5.) Ῥ. 131, ἀπά Ηεδάϊδπ,, “ Αςίβ,᾽" Ηδβεπρϑβ᾽ Β.Ὁ. 

3 Απιοηρϑβέ [Ὧ6 Κεεπαβί δἰΐδοκβ ροὴ ἐπε ἔβεοσΥ πιᾶὺ θὲ ποίβά {παΐ οἵ Β. ψγεἰβ8 
ἴῃ Οοάεχ Ὁ ἵη ἀδν Αῤοείειροεολίολμέε, τ807; Ῥαρε, ΟἸαςοίοαὶ Ἐφυΐέῖυ, Τα], τ807, ἀπά 

ῬῆΟσα τοοθπευ, Ηδγηδοκ, 5868 Ὠοίεβ οὔ χί. 28 δηά χν. 29; ϑοῃηηεᾶεὶ ἰπ πε. Β.δ]., 

50-56, 1809. επάτ᾽ 5 ἐχατηϊπδίίοη οἵ ἐπε φιεβείοη, 4 ῥοςἐσὶρ ἐδοπίοπέσ (1800), ΡὈ. 43-53» 

ΒῃουἹά αἷβο Ὅ6 οδγεία ν οοηβίδεσεά, ννὮ118ὲ Β]6885 Π885 τερ]ϊεὰ ἰο (π6 βέγοίυσεβ οὐ 

Ἡατπδοῖκς δηά Ζαπη ἴῃ δέμαΐση μια Κη κόνι, ἴ., τῷοο. 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 47 

ἰοοο, αὐ Ἡδγηδοῖ, σέσμηρδδεγίο]ε ἃ, ξδηϊρί. Ῥγεμ55. Α καά, 4. Ῥ7ι55εη- 
φοπαχίεη χε Βεγίΐη, χὶ., 1899), νυν μι18ὲ α ἰὰγ8 βέγεββ προῇ χί. 28, δῃά 
τηδϊπίαίηβ ἰῃ6 σοησίπε [σα οσδαγασίερ οὗ ἔπε νογὰβ αβεά, 4.9, 

ἀγαλλίασις, συστρέφειν. 

ΘῈΠΙ τῆογε γεσφηϊίν Ηἰρεηξε!ά, «“εία «ἀῤοσίοίογμγε, 1899, Παβ8 

αϑαΐη, δηα πτοία ἔμ!Πγ, ἐχριεββεά ἢΪ8 σοηνίοείοη οὗ δε ῥγίογγ οὗ πα 
β ἰεχί (αἰπουρῃ με αἰεγβ ἔγοπι ΒΙ4β8 δὰ Ζαδθη ἰῃ ποὲ τεζεγγίηρ α 
πὰ βὶ το ῃς 5ᾶπι6 οτὔἱσίηδὶ δαϊῃογ 1), ἀπά Ὧς Ὧδβ τεοοηδβίγαοίεά ἴΐ 

πισἢ οὐ {πε 5βδπ)ε [1π68 48 Βίαβ8, ἀπά βοπηιεννῃδαὶΐ πιούα Ῥοϊάϊγ. Εὲε- 

[εγθῆσεβ ἴο πε ἑεχὲ δάορίεά ὃν Ηἰἰσεηζεο! ἃ τ }}} θὲ ἐγεααθηῖν Τουπά 

ἴῃ τε αῤῥαγαΐμξ ογίίίομις (88 εἷβο ἴο [ἰ8 δηποίδίίοηβ το ἀδα] 
ἰαυρεῖν τὶς ἐπε οὐ εἰοίβτηβ οἱ Β. Ννεἰββ ἰῷ μἷβ Οοάες 8). ἴῃ ἢΠί8 
Ῥγοΐορ. Η]σεηίεϊ 4 ἀϊνίἀεβ. {π6 δυϊπογίεῖεβ ἔου {πῈ νγεβίεγῃ ἴεχὲ 48 

αϑαϊπβὲ ΑΒΟ ἱπίο ναγίουβϑ σίουρβ: (1) Οὐβοο-" δίῃ Μ55.: Οοάεχ 
Ὁ «απά Ε; (2) [μαἰίη νεγβίομϑβ : Εἴογ., Οἱρ., ανγ., δ εγηίρ., Ργον., 88 

ΒΙα88 οδίίβ {ῆεπι, 8εὲ6 αῦονεὲ οὐ Ὁ. 42; (8) Οτγίβηϊαί νεγβίοῃβ: 

ἐβρεοίδι!ν {πῸ πιαγρίηδὶ γοδαάΐϊηρβ οὗ Τῇοηιαβ Ηδγκεὶ ἰῃ τὰς ΡΒ οχ- 
δηλη ϑγιίας ; αἷἴϑο ἴῃε ϑδβμίαϊς νεγβίοη ; (4) ἔμε Ἐδίμπεῦβ : ἐβρεοίδν 
Ιγεπεευβ, Ογργίδη, Τεγει!]Ἕδη (ἢ τεΐεγεπσε τὸ Οογββεηβ ραπηρΠῃϊεῖ, 

566 Δῇονε) ; (5) δοπιε γεδάϊησβ ὄἼνβὴ ἰῃ {86 ἴοανγ σγεδῖ Ν55. ΒΑΒΟ. 
ΗΙρεπίοά ενϊάθηεῖν αἰίασμεβ βοπῆα ψεῖσῃξς (45 Βί458) ἴο 187 (ΜΝ), 
δηῃά το Οοάεχ Αἰμουβ [δαγεε, Ρ. ἰχ. (βεεὲ Βίαββ, Φλιϊοϊορυ οὗ ἐδιε 
Οοϑῤῥεῖς, ». 250 ; ἀπά ἐαγέμετν, ϑέμαίεη μηα γιέ βδη, ἰ., 1900). 

Εον 1, 1ἰογαΐμγε Ὀεατὶηρ οη Δοίβ 5εὲ {π6 νδίμδῦ]ε [518 ἰῃ ΗΘδα! δ η], 

“«Αοἱβ," Ηκβείησθ᾽ Β.Ὁ., ρρ. 84, 85, απά δνεπάΐϊ, “ῤῥοσίεϊ σεπολίολίε, 

ρΡΡ. 1-4, 1899. Τῇε ργεβεηΐ τίζεν νουἹά νεπΐαγε ἴο δάά ἰο ἐῃε ἔογ- 
τοῦ: (1) Οογερνιδηέαγὶδ5 : Ἐεϊζεη, “ῥοκέεϊ σεδομτολμέε, 1892: Κὺπαρεηρδαεν, 
“οέτι5 «ροείοίογμηι (Ῥατῖβ, 1899), ἔνο ἰεαγηεά δηά γενεγεηὶ ψουβ ὉῪ 
Ἑοπιαηίδιβ, {με ἰαϊίεν ἀθαϊηρ τὶς τῆ6 πηοβίὲ γεσεηξ ρῇᾶβε οὗ πιοάδγῃ 
ΡΓΟΡΙ ΕΒ οὗ ἐεχί, σὨγοποίορΎ ἀπά βουγοεβ; δεηάέ, “ῤῥοΞ εἰ σοδοκίοϊιέε 

(Μεγεγ- ννεπαάτ), 1899, υῖτπ ἃ ἔα}! Τηγοάαοίίοη, ρΡρ. 1-60, ἀϊδουβδίησ 
411 γεοεηΐξ ργοδίεηιβ, νυ ἱτ οοπβίδηςξ γεΐεγεπος ἰῃ τῆς ἕεχί το Ῥγοΐεββογ 

Βαπιβαγ 8 ψυυϊτίηρβ, δηά αἰϊζοσείμοῦ ἰηαϊβρεηβαῦϊα ἕο ἴῃς βίμάν οὗ 
Αοΐβ ; Μαιΐδβ, κα μοίερμηρ ἀον «ἀῤοσίεϊροδοϊιολίε, 1897, ἃ σοπιρεη- 
ἀϊαηλ αϑεΐμ! ἴῃ βοηλα γεβρεοΐβ, ραβεά οῃίθῆν ἀροὴ Ν᾽ εηα 8 δαγίϊεῦ 
εὐϊείοη ; Ζδοίκίεν, “ῤοκίοι σεδολίοϊδ, Διὰ εαϊτ., 1894; ἐο ἔπεβε σοη- 

βέαηὶ γεΐίεγεποα 58 παάθβ. (2) 1πἰγοάποίίοηβ: Ζαβη, Εἰηἰσοίέμηρ, ἰὶ,͵ 

4“ ΒΙαββίο ἀθθεπιιβ δἰίαγπὶ Ασίοσατα ΔρΡ. ἰθχίμπι ποὴ οσίμπι εχ δπὶ ἔξ 

τεςερίο, βεά Ὠΐπο δ 'ρβο Ασίογιιπὶ ἀρρ. δυοίοσα ροβίεα Ὀγενίαπίε εἰ επιεπάδηξε ἰῃ 

οπατίαπι ρυγαπι βογίρίιπι 6556 τηϊηΐπια ἀετηοηβίγανίε, [πᾷ ἰΐα ροξτι5 ἐδβὲ, αὐ δείατῃ 

Εεημῖηα εἴ πϑοαϑϑατῖα πὸπ ρϑῦσα Β0}] 48 β'πί," Ρ. χίν. 
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1899; Β. ΝΝνγεῖββ, Εἰηἰεεέμρρ,, ϑνά εαϊ!., 1897; Δα! πεν, Εἰηἰεὶέτιρ, 

1894; (8) 5εοίαί Τγεαξΐδε5 ; Η!Πσεηξε!ά, Αοέα «ΑῤοΞέοϊογενι, Οτεθαα 

εἰ [μδἴίηε, 1899 : 5. Μγείββ, ἴδεν ἀϊε Αοὶοιε ὠὰ ἤδη {ἰἐεγαγίφολιδη 

ΟΠαγακίεγ 4εγ «ῤοκίε! ρεδοϊμοέε, 1897; Βείῃσε, Πὲὶ6 Ῥαπίίμίδοϊιθῃ 

Κεάορ ον «ῤοοίοἰ σεδοϊιολέε, 1887, ἃ τανεγεπὲ ἀπά ἰπ πηδην γεβρεοῖβ 
νϑ δ Ό!]ς ἐγεαϊζηγεηΐ οὗ ἐῆς ἰεχὶ δπά βουγοαβ οὗ 5:. δα] 5 αἀὐάγεββαβ ; 

Βίβῃορ ΝΠ π)5 οὗ Οοπηεοιίσας, δέμαἑες πη Αοίς, 1888; ΟἸΡατγέ, 

ϑδέμάσηθς 1,76 ο. δι. Ῥαμὶ, 1899: σε ἀρρεπάϊχ οὐ Οπαγομεβ οὗ 
Οαϊδίία; [υυσκοσκ, Εοοίῥγίπές οὗ ἐπε ΑῤῥοΞκίϊες ας ἐγαοεά ὃγ δὲ. πε 
ἦπ ἐδ Αοίς, 1897; (4) Ξαγὶν ΟἸμιγοῖ Η ἰδίου : ΜΟΙ γί, “ῤοσίοϊἧς 
Αρε; Ἡογῖ, Ἐροϊεοία; Νὄβρεη, Οἐδολίομίε ἀ. Νεμέ. Οβεηδαγμηρ, 

τι., 1892 ; (5) Μοποργαῤῆς οἡ ϑῤεοίαί Ῥοϊπές : Ἐ. Η. Αβιζυνιῖῃ, Ἐρῤίϑεϊδ 

ἐο ἐπε Οαϊαέίαη5, 1899 (Δῃ επίαγρεπιεηξ οὔ {πε Νογγίβίαπ Ρυγίζε Ἐἔββαν 
ου Τῆι 1, ραν οΓ ἐδε ΟἸμιτοῖσς 97 Θαϊαίία); Μορεῖ, Ζεγ ΟΠπαγαῖ- 
ἐεγίδεϊξ 465 Γεδαᾶς παῖ ϑῤγαοθα μπά δεῖ, 1897; Νεβιῖς, Ῥλιοϊορίοα 

ϑαογα (Βεηιθγ ΒΗΗΡῸ δεν ἀϊ6 γρεσία!ἐ ἀθν Ενυαηροϊΐεη μιὰ 4.6.), 
1896, Δηά δίβ Εὐη ιγηρ ἴηι ἄας Ογϊδολίδοιε Ν.Τ.., 2πὰ εαϊξ., 1899, 
ἐγεαιοπέϊν γεΐεγγεά ἴο Ὁγ Ζαπη ἀπά ᾿αϊπιδη; ΒΙαββ, Ῥλέϊοϊοργ οὗ ἐδὲ 
Οοϑῥοῖς, δὰ Ῥγαΐ. ἴἰο Ευαηρεϊζμηι δοομπάμηι Τμοαηι, 1897; ΚΚΙο5- 

τεγπιαηη, Ῥγοδίοηι ἴηι “4 βοΞίεϊἑεχίε, 1888, ἀπά Κγιέιπαϊοϊα ΤΠ μοαηα, 1866; 

Ηανϊκίηβ, Ηογα ϑγποῤίϊος, Ρρ. 140-158, οπ ἐδ 1 ἱηρμιδέϊο Κι οἰ αἰ οΉ5 

δεέξισέόη δέ. Πμεἶε᾽ς Οοεῤεῖ απὰ Αοίδ; Βοαυββεῖ, [267 Τεχὲ ἀὲς Ν.Τ.., 
1898 (Τ᾿ εοῖ. Κμηπάδοϊαι, Ρ. 405 84); Β. Νν εῖθ5, 1 )εγ Οοάεχ 1), 1897, 

ἀεαϊησ τὰ ἐμαὶ Ὠνροίμεβίβ οὗ Ὀγ. ΒΙ488; Ηδγπδοῖς, ϑεέξιηρ θογίοδεε 
ἄεν ξδηρίϊον Ῥγειδδίδοιδη Αξαά. ἀεν Κγ7155δηο]αγέεη κῃ Βεγἰίῃ, χὶ. πὰ 

χνΐϊ., 1899 ; Οατγεία5, “ Ῥαῦ]α8 πὶ Δέμοη "ἢ (Ο ἐδαηιριείίς Αὐπαπαϊμηρόη, 

11., Ρρ. 528-548, 1894); 8εε αἷδο Βδγβαν, ναγίουβ δγείοεβ οἵ σγεδξ 
ναίας ἰπ Ηδβείησθ᾽ Β.Ὁ., 1., 110, “ἜΡΒαβαβ," “" Οαἰδίία," “οὐ ητἢ,᾽" εἴς, 

δηά Θομηηίεάεί, “ Αοἕβ,᾽ ἴῃ Επο. Βιδὶ., 1899, νϊσῃ ἀρρεαγεά ἴοο ἰδία 

ἴον πιογα ἐπδη ἃ ἴεν γεΐεγεησεβ ἤεσε. Εοῦ Πιεγαίαγε σοππεοίεα ψ]Ὲἢ 
βρεοσίδὶ ροϊπίβ, δῃά ἐῃς ἐεχέ δηά βούγσεβ οἵ Αςΐβ, βεὲ ἄῦονε, ρρ. 8, 
22, 41, ἀρὰ ἔογ σγαπιπιδίςδὶ αυσβείοηβ ἀπά βυπίαχ 8566 γείεγεησεβ ἰῃ 

σοπΊΠΊΕπίαγυ ἴο ϑ᾽πισοχ, σαηρπαρε οὗ ἐπ Ν.Τ.; ΒΙ4585, Ογαηιηιαῖ 
ἄες Νεμέοείαπιοηἐϊοῖιοηι; Ογδοπίδο, 1896; Νίζεδυ, 16 γε ἄμ Ν.Τ., 

1898 «πὰ 1896; «πά ἴο τῆς παπΊρεγβ οὗ Νν͵Ίπογ- Θομηγίεάει, Ογαημαΐε 

ες Νεμέεείαηιεη ϊοἶιοη δῤγαολἑάίοηιδ, πον ἴῃ σούγβε οἵ ρυδ]!σατίοη. ἢ 

4Τρ τῆς ῥτγεραγδείοπ οἵ ἐπε ἐδχίπδὶ οτί εἰοῖβπι τὰν θεδὲ ἐδ η ΚΒ ἅἃτα ἀπε ἴο ἔδε κὶπὼ 
δηΐ νδίμαῦϊο Πεῖρ οὗ τῆς Ἐδν. Ἡδγοϊά ϑγλ, Μ.Α., 51. ]ομ π᾿ 5 ΟοΙϊεσε, ἕδπι- 
Ῥτίάρε, βοπιεϊίπις 1.εςίυγοτ ἰπ Κίπρ᾽Β ΟΟἸἸερε, ᾿᾿οηἄοπ, 



ΠΡΑΞΕῚΣ ᾿ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

1. 1. ΤΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην πέρὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, 

ὧν ἤρξατο δ2 ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, 2. ἄχρι ἧς ἡμέρας 

1 Β δηᾶ αἷβο ἐδε βιυρβογιρείοη οἵ δῷ ; 80 [δοῖ., Ν.Η., ννεπάι. ΠΏ Β88 πραξις 
ἀποστολων, δὴ τηρεῖν πράξεις, 50 Τίβοῃ. πραξεις των ἀποστολων 31, 61; 50 
ατίοβο., Μεγεσ, ψῃ]5ὲ τῶν αγιων δείοτα αποστολων ἰ5 ἔουιπά ἴῃ βυβοσίρίίομ οἱ 
ΕΘΗ. ΟἸεχη. Αἰεχ., δέγοηι., ν., 12, 845 πραξεις των αποστ. Τετγί]Π απ, ἀν, Μαγο., 
Υ.,1, 2, πα5 Αεΐα ΑῤοΞίοίογμρι. Οὗ, Ίτεη,, Αἀυ. Η αν. 011.,) 13,3, ἀπά αἶ5ο δι. {16 85 
ἰπ Οθπι, Αἰθχ., ψἀπριδν., τ Ῥεῖ,, ν., 13, Αοέπις Αβοξίοϊογεηε; Βοτηβείπι68 βι ΠΊρΡὶῪ Αοέα 
Οἱ Αοἶτι5; 566 διγίπε Ζαμη, Εἰηπἰοίἐμηρ ἴῃ ας Ν. Τ'., ἴὶ., 334, 388 (1890). 

3. δΦΑΕ, Οτῖρ. δῃὰ Β]458 ἰπ β, 80 αἷϑδὸ Ν᾽ εἰ88. 
αγαπινιαίίᾳ, Ὁ. 148). 

ΟΠΗΑΡΤΕᾺΊ,--Ν ει. τ. τὸν μὲν πρῶτον 
λόγον, ἃ τοΐεγσεμοα Ῥεγοπά 811 τεαβοπδθ δ 
ἄουδι ἰο ὅ8ε, ΓΚεΒ Θοβρεὶ. Νοῖ τπετοῖν 
{πε ἀεάϊσαίίοη οἵ Ὀοζῇ νυτιἰπρβ το Τπθο- 
ΡΒ 5, δας Ἐπεὶγ ἀπὶν οἵ Ιδηρταρὲ δπᾶ 
Βίγ]6 ἰ5 τεραγάεα ὈΥ οὐπεϊοβ οὗ 811 βομοοΐβ 
45 σοηνϊποίπρ ῥτοοῦ οὗ [πε ἰάεηεεν οὐ 
ΔυΓΠογβδΐρ οἵ Αςίβ ἀπά {πε τπἰτᾷ αοθβρεὶ; 
866 [πίἰγοᾶ, ἀπὰ ΖόςκΙεσ, γε βυαἰ εν 
δϑέμαϊδη, Ὁ. τ28 (1805). [πῃ {πὲ Ἔχργεβ- 
βίοῃη πρῶτος λόγος Βδπιβαὰν ἢπάβ δῃ 
ἱπεϊπηδέοη ἴτοπι 5:. Γὐκε᾽5 ονῃ παπᾶ 
παι ἢδ σοηιειηρίαιεα 4 (πἰγά ὉοΟΚ αἱ 
Ιεαϑί, οἰπαννῖβα νὰ βῃουἹᾶὰ πᾶνε δδᾶ 
πρότερος λόγος, 5έ. Ραπὶ ἐδε Τγαυεῖϊδν, 
ῬΡ. 23, 27, 28; 86ὲ ἴο {πε βάτης εῇεςξ 
Ζαδη, Εἰμἰοιέμηρ ἰη ἀας Ν. Τ΄, ἰἰ., 371 
(1809), Ἀεπάδ!!, Αοἷς οΓ ἐπε Αῤοείϊες, 
τη ἴοσο, ἀπὰ οὕ. σοτηπιθηΐ. οη Αςίβ χχν ]]. 
31. 80, ἴοο, ῥῤγένιμς ἰβ πβεᾶ ἴῃ 1,δεΐπ ποῖ 
ΒΙΤΩΡΙΝ 848 ἔοστπο Ὀυὲ 85 ἢγϑί ἴῃ ἃ βεγίεϑ, 
Οἴσεγο, δὲ ηυδπέ., 11.,) 3. Οπ {πε οἴδεῖ 
παπᾶ, ΒΙ]485, Ογαριμιαίίᾳ ἀός Ν. Ο.., Ῥ. 34» 
Αεία Αβοςί., Ρ.- τ, δπᾶ τπῆοτε τες επεν 
Ῥιμϊοϊοσν οἵ εἶς (οεῥεῖς, Ῥ. 38, τηαϊπίαϊηβ 
παῖ πρῶτος 5ἰτπιρίν -- πρότερος (350 αἷ50 
Ἡοϊέζπιαπη δπὰ Ἐεϊτθεη). Βυξ Ναγηβαυ, 
ΨΠ1|53ὲ ροϊπείηρ, οὐέ ἱπβίαποεβ ἴῃ νυν! οἢ 51, 
Τακε ἀρρδτεπεῖν 8685 πρῶτος αἰ ΓΘ ΠΕ 
ἔγοτη 1{Π15, Ρ. 28 (οΐ. αἰδο Ζδῆη, π. 5.) Ρ. 
380), δά πιῖ5 [παὶ ΜῈ οδηποΐ δείδίῃ ἴο Δἢν 
ΔὍβοϊαξε σεγίαϊ πεν ἴθ (πΠ6 ρᾶββαρε Ῥείογα 
118, βίποα πὸ ἱπβίδποα οσοῦζβ οὗ ἔπε 86 οὗ 

ΝΟΙ, 11, 

Οε. ΒΌ, ΚΝ.Η. (866 Β[488, 

πρότερος ὃγ 51. [ὈΚ6.---λόγον : ἔτεα Ἔ ΠΕ 
υϑϑεά ὈΥ οἰαββίοδι υυγιτο 8 ἴῃ (Π6 βεηβ8 οὗ 
ἃ Ὡδτιίαῖϊνε οἵ ᾿ιἰδίοσυ σοπίαίπεά ἴῃ ἃ 
Ῥοοϊκ ; 8εὲ ἰηβίδησεβ ἴῃ δγείβιεἰῖπ, Ὑπα 
Ῥαββαρε ἰπ Ρίαιο, Ῥλσάο, ρ. δι, Β., ἰβ 
ν ΑΙ 4016 ποί οηἱΐν ἔοσ {πε τηδτκεὰ σοπίταβέ 
Ῥεΐνεεη λόγος Δηὰ μῦθος, ποιεῖν μύθους 
ἀλλ᾽ οὐ λόγους, Ῥυΐ 4150 ἔοτ ἐπε 188 οὗ 
ποιεῖν (Υ εηἀ{). Απιοηρδβέ οἴπασ ἰπβίϑησαβ 
οὗἩ ἐπε ρῆγαβε ποιεῖν λόγον οἵ, ἀδἰεη, δὲ 
ὕιι ΡῬανγέ., 1ϊ., περὶ πρώτων τῶν δακτύλων 
ἐποιησάμην τὸν λόγον. ὅ8ι:. ΟΠτγδβοδίοτη 
5668 ἴῃ {π6 ρῆταϑβε ἃ ργοοῦ οἵ [88 υπαββαη)- 
ἱπρ' σμπασγασίεγ οὗ ἐπε δυΐπογ: 81. Γὰκὰ 
ἄοεβ ποί βᾶὺ “ὙΠε ἔοσσηεσ (οβρεὶ ψν Πίσῃ 
Ι ρτεδομεά". Ἐοτ {π6 ἀπογιδίοιβ μέν, 
“ βοπατγίατη,᾽ συἱέμουε [πε ΤΟ] οννίηρ δέ, 
πεααεης ἰη 1πκε, βεε Βίδββ, Ογαηινιαΐϊκ 
ἦθς Ν. α., Ρ. 261, οὔ. Τίῦκε νἱϊ. 5, Αςῖβ 
11. 21, χχνῆ!. 22, δίς., απᾷ βθνεγδὶ {ἰπ|65 
ἴῃ 581. Ῥαὶ]. μέν οσσυγβ ἴππ8 51Χ {ἰπιῈ8 
ἰπ {πε Αοῖβ ψίζπους οὖν---οη μὲν οὖν 566 
νεσ. 6.--- Θεόφιλε : {πε ἱπίετ)εοείοη υ5εὰ 
μετα βἰπΡΙν ἴῃ δἀάγεββ, 885 σοτησιοη ἴῃ 
Αεεῖς ατεεκ, οὐ χνι, 14, χχν!. 21, τ Τίτη. 
νἱ,. τὰ; υἱέδους πε εριἴπεξ κράτιστε, 45 
ἴῃ 1ὰΚε ἴ, 3, ἀπά τυἱίμους ὦ, Θεόφ. αοπα 
ψνουἹὰ μᾶνε ββοιηθδᾶ ἴοο Ῥοϊά, ὙΝνίπει- 
Θοβτηιεάεϊ, ρ. 258, 1 88 Ῥθβεη βιιρρεβίεά 
παῖ {π8 οπιϊββίοῃ οὗ ἐπε ερίτπεὶ κράτιστε, 
10Κ8 ἱ, 3, ἀβποΐεβ ἐπδὲ 8ὲ, Τὰκε᾽β 1τθπά- 
5810 μαᾶ Ῥεσοζὴβ 1688 σεγεπιοηίοιιβ, [πὲ 
85 ἃ. Βἰπ||8Γ σῆδηρε μᾶβ βββθὴ ποίεά 



ο ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1, 

ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ᾿Αγίου, οὖς ἐξελέξατο, 

ἀνελήφθη.} 43. οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν 

1 ἀγεληφθη Β5 ἀπά ρτοῦδθὶν 411 ουγϑῖνεβ, θυ -λημφϑη ΣΦ ΑΒΡΟΘΒΕ, βο Τίβοι, ἮΝ. Η,, 
ὙΝ εἰβ5 (βεε Βῖαββ, αγαρι., ΡΡ. 24) 55). ἄχρι ἧς - - -« ἀνεληφ. πε γί. τεδά “"ἰπ 
ἄἀϊε αυο Αροβίοϊοβ εἷερὶε ρὲσ ϑρίγιειτη Θαποίαγη," οπϊτεἰπρ ἀνεληφ. Αἰτοραίμασ, 
πὰ οοπεπυϊηρ ἢ 1), 1πχ., 5.Γ. Ηδτοὶ. πιρ., 54}. καὶ εκελευσεν κηρυσσειν 
το εναγγελιον (τὲ ῤγαοεῤὶί ῥγαάίσαγε ἐυαηρεϊἑηι), ὙΠῚ8 τεδάϊπρ οἵ Απρ. ΒΙ488 
δάορίβ (80 Οογββεη, 1)4γ Ογῤνίαπί πολ Τόχὲ ἀδγ Αεία Αῤοϑέ., Ῥ. τ8, πιὰ ατδείε, 
δένά, ππὰ Κυὶέ,, Ῥ. 136 (1898)) ἀπά τῃεγεΐογα τεΐεγβ {πε ἄδυ τηβπιϊοπεά τὸ Τα νὶ, 12, 
τε ἄδν οὗ πε οποίος οὗ {π6ὸ Αροβίίεβ. Βυὲ Βεΐβεγ ννε 11] ροϊπὲβ ουἱξ μπαὶ 8ι. {|Κε᾿ 8 
(σβρεὶ (ᾳυῖϊίε αραγὶ ἔγοτη οἤδρβ. ἱ. δπὰ 11.) ἄοεβ. ποῖ Ῥερίῃ ψτῃ {πε ὁμοῖος οὗ πε 
ΎΜνεῖνε, Ὀὰϊ νντἢ τπα ρα ̓ ς ἀρρδάγδηοα οὗ ἔπε Βαρεϊβί δπὰ (παῖ οὗ [εϑι5 Η!τηβεῖξ, απὰ 
στ Ηἰἷἴβ ρυθ]ς ἐεδοῖπρ, ΝΟΥ ἰβ ἔῆεγα δηγιμῖπρ βαϊά, δ5 Β]α95 πἰτηβοὶ δάσηϊιθ, ἴῃ 
5: Τὰ κε᾽ 5 δοσοιηΐξ οὗ ἰῃς οποίοε οὗ ἐπε Ὑνεῖνε, νὶ, 12, 45 ἴο ΔΩΥ σομητηἰβϑίοπ ρίνθῃ 
ἰο τπδτὶ δὲ πὲ εἰπὴα ἴο ργεδοῦ {πὸ ΌΒρῈὶ (ΔἸ που ρῖν ἰπ δ15. εὐϊείοη οὗ 81:. ΓχπΚ6᾿5 
(οβρεὶ Β[855 σοτηραγεβ Μδκ 1. χ4, Ῥὰξ ὄνεὴ παπ τπ6 Ἔχργεββίοη υβεά, κηρυσσειν 
το εὐαγγελιον, οσαπποί Ὀὲ ο4116ἀ ὰσᾶπ, 5ε6 ν εἰββ οα Οοάεχ Ὁ, ῥ. 53)- Ευτίμεγ, Ὁ 
ςοπίδίηβ ἀνεληφθη, δἴεσ ἡμέρας, ἈΡΡΑΓΕΠΕΥ ἰο 5ἰ τ ρ! Πν ἐπε βίγισίατε ; τΠεγα 15 ηῸ 
ατεεκ δυϊμογίεν ἴοσ 18. οὐ ββίοη, ἀπά ἰξ 15 οοπίαἰπεᾶ ἰπ Οοάεχ Ῥασίβιπιιβ (νυν: ἢ ἴπ 
ΤΩΔΠΥ τεβρεοῖβ ἈΡργοβο 68 50 οἰ βαὶν ἴο Ὁ), μετα ννα Πηά 1{ δὲ {πε ἐπά οὗ ἔπε νεῖβε: 
αϑοιηπιῤέπς ὁδὶ, Β1455, ῬΠοὶορ οΥ ἐλε Οοεῤεὶς, Ὁ. 132 ,, σοπεεηάϑβ ἔοσ ἐπε τεδάϊπρ 
ΜΏΙΟΗ Πα μδά ργενίουβν δάοριεά ἱπ β, ἀπά 8665 ἴπ ἴξ {πε ογὶ ρίπαὶ ἀγαῖ οὗ κα τ ῆο 
ἴῃ α “845 ἐπουπιρετγοά τπῸ οἴδυδβε ἰη ογάεγ ἕο Ὀσίπρ πῃ ἐπε Αβοεπβίοπ τυἱέπους ἰεανίηρ᾽ 
ουξ {πε οδοῖςε οὗ ἴπ6 Αροβίεβ᾽" (Ρ. 136). 

ἐπ ἕῃς ἀεάϊςδιίοπ οὗ ϑμακεβρεαγεβ ἔψνο 
Ροβὴβ ἴο {πθ6 Εδεὶ οἵ ϑουϊπασηρίοῃ ; 
4. αἶδο Ζαμη, Εἰηϊοὶέμηρ, ᾿ι. 36ο. ὙΠ6 
ἍΑΥ ἴῃ ΜΒΙΟὮ πε ερίτπεὶ κράτιστε 5 
διρ] ογεὰ εἰβαννῆεσα ἴῃ ἐπ6 ῬοοΙ ἰῃ δἄ- 
ἀτεββίηρ Ἐοτηδη οβῆοίΐα!β, χχί, 26, χχίν. 
3, ΧΧν]. 25, ὯΔ5 Ῥε6δβὴ ἱπουρδι ἰο ἱπάϊοδες 
ἴπαι Ὑμεορδιΐαβ πεῖ βοπλα Πρ οἢῆςίΑ] 
Ῥοβί, ογ [δὲ ἢε ννὰβ δἱ ἰδδϑὲ οὗ δαπεβίσίαπ 
τδὴκ (Εδπιβαν, δέ, Ῥαπὶ ἐπε Τγαυεῖϊον, ῬΡ. 
388, 380, δηὰ ἢ15 ἱπέεγεηςεβ 85 ἴο τῃξ ἀδέβ 
οὗ Αςἰ8). Ἐδπηβαν [8 οὗ ορίπῖοπ (πὲ ἐπα 
ΠΑΠῚΘ Ψ»85 βρίνβη δἱ Ὀαρίίβπ), απᾶ παῖ ἴΐ 
ὙΜΔ5 564 οὐ Κποννῃ ΟΠΪΥ διηοπρ' ΟὨ γιβεῖδηβ, 
δηὰ Πε ἱπίειβ παι {Π|8 Ῥδρεβηιδὶ πᾶπα 15 
υιϑεἃ ἰῃ Αςίβ Ῥεσδιβε ἐπε Ῥοοΐς νναβ5 ὕσο- 
ῬΑΌΪν νυϊζέεη δὲ ἃ ἔἶππ|ὸ ἤθη τ 785 
ἄδηρεσγοιιβ ἴὸὼσ ἃ Ἐοηηδῆ οἵ στδηΐκ ἴοὸ 8 
τεοορηϊβεὰ 845 ἃ Οπτίβεέίδη. Βυῖ ὙΠεο- 
ΡὮΠῸ5 νγὰ8. Ὁ ὯῸ ΤΏΘΔΠ5 ἸΠΟΟΙΏΤΊΟΩ 85 8 
]ενῖβ8 πδῆλς; οὗ, Β. Ὁ.3, ἰν, Ρ. 25, ἀπὰ αἷϑοὸ 
ΔΙΙΟ]6. ““ὙΠΕΟΡΒΙ 5," Β, Ὁ.1 (8εε δἷβο 
᾿εἰδβδιπδηπ, Βὶδοϊςἐμάϊδη, Ὁ. το). Τα 
ερίτμει κράτιστος νγᾶ5 Ρεου]Π]ΑΥΪν ἀρρτο- 
Ρείαιθὰ ἐο Κογγδῃβ μοϊἀϊπρ μίρῇ οπῆςε, 
θὰ δοίιδ!ν θεσαπιε ἀυγίπρ ἴῃ6 βεοοπὰ 
ΟΘΠζΌΣΥ 8 Ἰθοπηΐοδὶ {16 ἰο ἀδποία εαῖιε5- 
ἐτΐδη τδηΐς ; δηὰ ἴτοστη ἰῖϊ58 ;86 δα Ζαβῃ 
τηαἰπίδίπβ ποῖ οἠἱν πδὲ ὙΠΕΟΡΙ 5 ννᾶ8 
8 ΤΩΔΠ Οὗ βογὴξ βοοίδὶ ροβί(ἴοπ, δαὶ {πὲ 
6 ψᾶ8, ψεπ Τὰὰκε ψυτοία ἢἰβ ροθρεῖ, 
ποΐ ἃ πεῆρεῦ οὗ ἐπθ ΟὨτγίβείαη Οἤυσοῇ, 
βίποβ ἔπαγε 15 πο ἰπϑίδποβ ἴῃ {πε Άτβϑε ἔνο 
ςεπίιγίθβ οὗ ἃ ΟἸσιβίίαπ δ ἀγεββίπρ ΗΒ 
τε ον. ΟὨτιβεῖδηβ ἴῃ ἃ Ἐἰε|ε σοτγεβροπάϊπρ' 

85 ἴξ ψψεα (0 “γοιγ Εχοδιίθηου " (Εη- 
ἰεἰέμηρ ἵπ ἄας Ν. Τ᾽. ἰὶ., 360, 383), ὙΠς 
ἰηδίαποα οὗ ἴδε δά άγαββ οὗ {πεὸ Εῤίβέ. σά 
Ῥὶορηείπρι, κράτιστε Διόγνητε, ἰ5 ΑἸ] ερεά 
Ὀγ.ΒΙ485 88 δὴ ἰπβέδποε ἐδ ἐπ ερίτπαὶ 
15 ποῖ αἰννυβ υϑεᾶ ἱπ {π6 τβοῃηΐοδὶ βθπδα 
τηεπεοπεά; δυΐ ἴο {π|5 ἘδηπΊβαΥ τΈρ] 168 
τπαὶ 1 Πιορπαίῃβ νὰ {πε ἔτεπά δπὰ 
(εδοῦογ οὗ Μδζοὺβ Αὐτεϊϊι5, {πε Θπηροσοσ 
τλϊρμς ΜΜῈ]] ταῖβο ἢἰβ. τθδομογ ἴο δαιδβίσδῃ 
ταηΐς ; ϑερείηχί5. Θένεγιβ ταὶβεὰ πἰ5 Βοηβ᾽ 
ταίοτ ἴο ἴπ6 πίρῇ ἀϊρηϊεν οὗ τπ6 σοπδβα]- 
ΒΡ. Εδηιβαυ ἀϊβουββεβ κράτιστος δὲ 
Ἰεηρτῃ ἴῃ ὕγχας Οἰγίδε δογη αἱ ΒεἰοἼισηι ὃ 
(1898), ΡΡ. ὅ5, 7Σ, 72, 48 ἀρ πϑὲ ΒΙ488, 
Ῥμήοίορν οΓ ἐπε Οοεῤῥεῖς, ῬΡ. το. ἘΒ455 
ΜΠ ν τεοορηῖβαεβ ἴμδὲ ὙΠεορθΠυ5. δεϊά 
ἃ ὨΙρὮ ροβίτίοπ, δηὰ (μδὲ {πὸ εἰς ἴῃ 
ααεβέίοη ἡγου ἃ πδέυγα!ν οσσυγ ἰπ ἃ θοοῖς 
ἀεάϊοαίεἃ τὸ ἃ ρδίγοῃ  ὃαϊ ἐΐ τησβὲ 6 
θοτης ἰπ πλϊπὰ ἐπαὲ ΒΙ255 τεραγὰβ ΤΠθο- 
ΡΒΠῸ5 δ5 οὗ ατσεεῖκ εχιγαοίίοη, ροβϑιὶν 
8 ἔεἸ]ονν-οἰείσζεπ υχῖτἢ Γὰκε οὗ Απείοςῃ, 
ΜΜΏ18ὲ ἘΔΠΊΒΔΥ 5665 ἴῃ Ἀΐπὶ ἃ οἰτἴζεη οἱ 
Εοπια δπὰ ἃ γεβϑίδεηϊ ἴῃ {π6 ᾿τρεσίαὶ οἰΐν. 
ὙΠεορδνίδοι δϑκβ ῃν ΓαΚα βῃου!ᾶ πανα 
ολτεὰ ἴο νυτῖϊε ἕο οὔ τηδῃ οἠἷν δῃᾶ ἰὸ 
νδῖπε δΙπὶ 80 ΒΙρΏν, δπᾶ τδ καθ ἈΠΒΥΨΟΓ 
τῆδι τ ννὰβ θεοδυβε ἔπε Ἐνδηρε δε νγὰ5 ἃ 
Βυδτάϊδη οὔτπε νγογάβ βρόκβη ὃν ἐπε ἴοσᾶ: 
“ΤΕ [5 ποῖ {π6 ψ1}} οὗἩ τὴν Εδέμεσ ἐμὲ οπε 
οὔτΠ65886 {π||6 οπ65 βδου]ά ρεγιβῃ". ὙΠατα 
ΒΕΕΠῚΒ ΠῸ δτεδαί τϑεᾶβοη ἴο ἄουδε ἐπδὶ 
ὙΠΒΕοΟΡὮΪ 5 ψνὰ8 ἃ τεᾶὶ ρεγβοῆδρε, πὰ 
ἐπε ερίπεὶ κράτιστε, αἴ 411 ενεηῖβ 'π [18 



3--. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ξι 

αὐτόν, ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ' ὀπτανόμενος 

αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 4. Καὶ συναλιζό- 

1 τεσσαράκοντα, 5ο ΒΕ 1, 13, Μεγεγ; Ὀυΐ τεσσεράκοντα ΑΒ’ΟΏ 6ι, 5ο Τίβος., 
ΜῊ, νν εἰββ. 

ἐεσμηΐοδὶ βρη βοδηςε, 15 πατάϊν σοηβίβεθπε 
τεῦ δὴν οἵπει δαυρροβίτίοη (βεε ϑαπάδυ, 
Τηοῤίγαξίοη, Ῥ. 310, ποίε). ΤὙῃὲ τεσεπῖ 
αἰίεσηρέ ἴο ἰδεπεῖν ὙΠεορδΙὰ5Β ΨἸ 
ϑεηεῦδ, τεξεσσε τὸ ὃν ΖόςκΙεσ, 4ῤοςίεὶ- 
δεδολο)ιδε, Ὁ. τῦ3, ταῦβὲ Ὅὲ ἀϊβπιββεά 
85 ΕΠΌΔΠν στουηάϊεββ ἀπά ἕδποίτα! 88 
ἐπε ἔοστπεσ σοπ͵εοΐατε ἐπδὲ Β6 ννὰ8 πὸ 
οἴμεσ ἐπδη ῬΕ1ο.---περὶ πάντων ὧν: ἐπε 
88 οὗ πᾶς (πηο5Ε}ν δἴτεσ ἃ ὑσξρ., 885 βεσε) 
Ζο!]οννεά Ὁν δὴ δἰίγαοίεά τεϊδίῖνε ΤΏΔῪ 
Ὅὲ οἷαββαά διηοηρδὲ {π6 τηδηπουῖβτηβ οὗ 
81. {κε (Βίτηςοχ, γγίέογς οὗ ἐπε Ν. Τ',, 
Ῥ- 24, εγε οἵπεγ ᾿πβίδησεβ ᾶτὸ ρίνε):; 
866 4'50 Ετὶ εἀτίςῃ, [)ας Ζιπεασευαηρ είϊιι, 
Ῥ. 1, 2.-ἶὌν;: ἴῃ 81, κε 5 αοβρεῖ δπάὰ 

ἴῃ ἐπε Αοίβ 6 εαυεπον οὗ ἐδε διἰἰγασιίοη 
Οὐ ἐπα σγϑϊδεῖνε αρδίῃ βρες αν σμδτασίεσβεβ 
Βίτη διηοηρϑβέ ἔπε Ν. Τ. νυτίξετβ, Εὐϊεἀτ ἢ, 
Μ. 5.7) ὈΡ. 36 δηὰ τοο.---ἤρξατο: οἴΐεῃ τα- 
βατᾶβα 45 βίτηρὶυ ρεοπαϑβέις, Ὀ βοσλθισηεβ 
85 δἰηρμδίίς, ἕο ἱπείπηαίε (δὲ τῆς ψψοσὶκ 
ὙΠ οἢ 1εβὰβ Ῥαρᾶπ ου εασί Ηε σοπεϊηπεά 
ἴῃ Βεάνεη, οσ ἴδε Ης θερδπ δε νγοσῖς οὗ 
1πε ο5ρε] ἀπά σοτηγηϊἐεα 15 σοπεϊπσδησα 
ἴο Ηἰδ5 1Ο]]ονγεσβ ; Ζαῇη, π. 5., Ρ. 366 ἢ, 
Ιῃ ΝΥ ἰπετ᾿β νίεν ἴο τεραγὰά ἄρχεσθαι 85 
ΡΙεοηαϑβεῖς ἰβ ἃ πιθσα βυδίεγιρε το δνοὶά 
4 ἀϊββουϊεν, δὰ πὲ τεπάεγβ ἔπε βαββϑαᾶρε 
“αν ἢ δὲ [εβι18 ερδη θοΙἢ το ἄο δη ἴο ἐεδοῆ, 
ἀπὰ οομεϊιμεα ἐο (ὁ απεῖ],᾽" εἰς. (5εε 4150 
Οτίμητη-ΤΠάγεσ, σηδ υ.), ἰσεαϊϊηρ ἰδ 85 
Δ ΕΧΔΙΩΡΙα ΟἹἨ Ὀτγεν]οααεηος (Ὁ ποτ- 
Μουϊϊοπ, ᾿Ιχνΐ., 1). Οὐ {πὸ ψδοῖς 1 15 
ῬεΙμαρβ Ὀεβδὲ ἴο οοπβίἄεσ {πε ρῇγαβε ἤρξ. 
ποιεῖν νει ΒεηΡΕΪ (πε ἰο00) 45 εαυϊναίεης 
το γεοῖέ αὖ ἐμεῖο, ΑΙ[ΠΟῸΡ Ὧο ἄουθε ἔπεσα 
ἰβ 8 56π86 ἴῃ Ψῃϊοῖ, ν᾿ ονεσν ΟΒ τ βείδῃ 
ἴοσ πἰπείδβεῃ οεπίυτσίθβ, ϑῖ:. Γυκα ψουἹά 
τορασά (πε τυλοΐς εατίην 116 οὗ [εϑὺ5 85 
ἃ δοερὶππηρ, ἃ ὑτεϊαάε το {πε βίοιυ δπᾶ 
τοῖν ννοσκίῃρ ἴο θὲ τενεδίεά δηά ρεσ- 
ἐεοϊεά ἰπ [ἢ ἀβδοεπάεά 1οσά, Ὑμε νεσῦ 
ἰ5. οἵ τεαθεπε υ8ε ἴῃ 81. 1Κε᾿ 5 ντιπρβ 
(Ετεὐτίοι, Ζε]]ασ, Σεκεῦι5. 8), ΔΕ ΠΟου ΡὮ 
ἴῃ 81. Μαγκ᾽β ἀοβρεῖ ἱξ 15 αἷβο σοῃβίδηεν 
Ἰουπᾶ, [Ιῃ ἔπε ΓΧΧ 1 5 οἴῃ ουπά [κα 

ἐζη Ὧϊ,, Δηά αἴ5ο πη ἄροοσ. ποιεῖν 
“πὶ 

τε καὶ διδάσκειν, ““ΘοΙΠἸΙσεξ ῥεΐαβ {εοίς, 
ἀεϊηάε ἀοουϊέ; ρσίυβ ἀοουϊέ ἐχαπιρίο, 
ἀείπάε νεῦῦο. ἴὕπάᾶς ῥτίυβ ποῦ ἀοοιξ, 
αυοά ρει ἴΡ56 ποῃ ἔεοϊτ᾿ ((οση, ἃ 1.8ρ.). 

γεῖ. 2. ἄχρι ἧς ἡμέρας. [πη Μαῖί. 
ἄχρι οσουτθ ὁποα Οὐ ἔννίςα, ἴῃ Ματί δηάὰ 

Ὁ ογηϊίβ δια, 50 ΒΙ458 ἴῃ β. 

δηὰ Ἰομη ποΐῖ δ 41], ἰπ 1ωυκα ἔουγ εἶπγε8, 
δηά ἴῃ Αςίβ βἰχίθθ ; νυ 5ὲ ἘΠ 6 σοπιτηοπεσ 
μέχρι ἰΒ ἐουπὰ ΟὨΪΥ ὁποε ἴῃ ἔπε οβρεῖβ 
δηά τννΐσα ἱπ (πε Αοἰβ (ΝΥ πεγ- ϑομπιϊβάεὶ, 
Ῥ.- 227, ἀπὰ οπ {πε υ8ὲ οὗ ἴδε οσῃη ἄχρι 
οΥ ἄχρις 5εε Οτπτη-ὙΒδγεῖ, σμδ υ.), 1ἰ 
ἷβ βεϊάοτη υϑεά ἴῃ ὑπὸ ΓΧΧ, Ὁ ἱπ 2 
Μᾷδοο. χῖν. ᾿ξ οσουσβ ἔνίοα, νν. τὸ δηάᾶ 
15; ο΄. αἰδὸ ϑυπηπ)., 2 Κίηρβ χχί. τὸ; 
Ὑπεοά,, οΡ χχχιϊ, 11.---διὰ πνεύματος 
ἁγίου. ὙΠε οἷἄει σοτητηεηίδίοτβ, δπά 
Μνεπάες, Ηοϊέζτιπαπη, Ζδοίκῖεν, ἩΠσεηξε]ά, 
διηοηρβί τηοάθσηβ, σοηηθος (Π6 ννοτάβ τ "Β 
ἐξελέξατο, {πε τείεσεποε ἰο {με οποῖος 
οἵ {με Αροβῖεβ ἔῃσουρῃ τε Ηοῖν αμοβὲ 
βίαπάϊηρ βρη Ποδηεν δὲ με ορεπίπρ οὗ ἃ 
Ὁοοῖκ ἴῃ μι ἢ ἐπεῖς επάοντηεηῖ νυ {πὰ 
ΒΆτη6 ἀϊν πε ΡΟΨΕΙ 18 80 ρσογηϊπεηί. Οη 
{πε οἴμεῖ παπᾶ, ἱξ 1β υτρεά ἐμαὶ {πετὲ 5 
ὯΟῸ πεαά (ο ετηρμαβίβε Ζυσέμεσ {πε ἄϊνίπα 
οδοῖςε οὗ δε Αροβείεβ Ο; Τκε νἱ, 13, 
ἀπά 8εῈ δεῖονν οὔ νεσ. 25), Ὀυϊ {πδὲ [τ νναβ 
ἱπηροτίδηξ ἴο 5πον παΐ {πε ἰπβίσασείοηβ 
το οοπέϊπας τῃ6 νοῦς δηᾶ ἐεδοῃίηρ οὗ 
]εβὰβ ννεσα ἃ ἀϊνί πε σογωτηϊββίοη (ΥΥ εἰ58), 
δηὰ το εὐ ρ ἢ βῖ8ε ἔγοση με σοπησηεποειηθηξ 
οὗ {π6 Αοίβ παῖ 7εβιβ δά ρίνεη {Π|5 σοτη- 
τηϊββίοη ἴο Ηἰβ Ἀροβίίεβ [ὩγουρὮ {πε βαπιθ 
ἀϊνίπε ϑρίτιε Ὑ  Βόσα τμδ6ν τεοεινεά 5Ποσεῖν 
δἴϊεσ Ηἰβ Αβοθβηβίοῃ (ΕἘ] 6 η)]. ϑρίτα (νῆῸ 
ΤΟΙΕΙΒ ἷ, 1-14 ἴο Πἰβ ἱπέεσίοσ βοῦσοα Β), 
νὮ15ὲ μῈ σοππεςίβ διὰ πνεύμ. ἀγ. τ 
ἐντειλάμενος, συτίΟΙ5}γ Πτηϊεβ ἐπε Ἰδτξεσ ἴοὸ 
ἐπε σοπιτηαηπά ἴο {πΠ6 ΑΙΡΟΒΕῚεβ. το δββειηδῖα 
ἐπετηβεῖνεβ οα ἐπθ Μοιηῖ οἵ ΟἸἵνεβ (50 ἴοὸ 
]7ὔπρβι). Εογ οἵδε σοηπθοιίίοηβ οὗ ἐπ 
ψογάβ βεὲ Αἰτογὰ ἐπ ἰοοο.---ἐξελέξατο, 
αἰνγανβ ἴῃ Ν.Τ, ἐκλέγομαι, τα! ἀἀ]ε (εχοερέ, 
Ῥεῖθαρβ, ἴθ κε ἰχ, 35, Ῥυΐῖ βεε ΕΙΝ. 
απὰ Ν.Η.). Αποίπεγ νεσῦ νὸν ἔτεαιθπε 
ἴπη ΤΙ ΧΧ, υϑεά οοπβίαπεϊν οὗ 4 ἀϊνίπα 
οδοῖσε: οὗ ἀοὐβ οποῖοςε οὗ [βγβεὶ, οὗ 
]ασοῦ, Αδγοη, αν, ἐπε ἐτῖδα οὗ 1υδῃ, 
Ζίοη, απᾶ Τεγιβαίεπλ. ὙΠῈ νεσῦ 15. αἷβὸ 
[ουπὰ ἴῃ [μ6 βάτηβ ββῆβα ἴῃ {πε6 τη! α]6 
νοΐοα 'ἴπ οἰδδββίοδὶ ἀτεεῖς, --τ-ἀνελήμφθη : 
ἔπε νεσῦ 15 υβεά οἵ ΕἸ: 8 ἐγαπϑιαϊίοη ἰοὸ 
Βεάνεη ἱπ {πὸ 1 ΧᾺΧ, 2 Κίηρϑ ἴϊ. 9-1ι, αἷβο 
ἴῃ ἘσοΙ εβιαβείοιβ χῖνη, 9 ἀπά τ Μδος. ἴϊΐ. 
58, Ἀπὰ ρεγῆλρ8 οὗ Εποοῇ 1η ΕςοΙ 6βϑἰϑβεῖσιβ 
χΙῖχ. χ4 (4, μετετέθη). ἴπ αἀὐάϊιῖοπ ἴο {με 
Ρτγεβεηξ ραββᾶρὲ (ςύ. νν. 11, 12) ἰξ ἰβ αἶβο 
υϑεά ἴπ Μαῖΐκ χνὶ. 9 δπὰ ἱ Τίμα. 11]. τό 
(νἤετε ᾿ξ ργοσδΟΪν ἔοσπιβ ρατί οὗ δη εαιῖν 
ΟὨτιβείδη Ἡγπλῃ οσ οοπἔδββίοη οὗ 818) 



τὸ ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1. 

μένος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ 
περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, ἣν ἠκούσατέ μου 3" 5. ὅτι 

1 συναλιζομένος, βοπιε ρΟΟά οιιγοῖνεβ συναυλιζομενος. Ατιρ΄. ργεῆχαϑβ ὡς ἴο συναλ.; 
50 β (8εε αἷβο Βεΐβει). ἢ) τεδάβ συναλισκομενος (-σγομ. Ὠ3). Ὁ, αἷξρ., Ρατ.1, θ4ἢ. 
δὰ μετ᾽ ἀντων, ρετπαρβ Ἔβχρίἀπαίοσυ δἀάϊτίοη, ϑυγίας (ὉΠ 486), οὐ 1, δέϊπ, τὸ Ὀγίῃρ 
ουξ ἔοτοε οἵ συν. τειαίπεά Ὀγ ΒΙ488 ἰπ β. ΚΕ, οπιίῖβ μετ᾽ αυτων ; 80 ὟΝ. Η., ννεπάι, 
δηὰ ννεῖβϑβ. 

3ὴν ἠκουσατε μου ; ἴῃ ρῥΐἷασε οὗἉ [Π|5, Ὁ, Ρατ.3, Ψυϊρ. ((Ιεπι.), ΗΙ]., Αὐρ, τεδὰ ἣν 
ἡκουσατε φησιν δια του στόματος μου, 50 ΒΙ458 ἰπ β ἀαπὰ Ηρ πξε] ἃ (566 αἶϑο Βείβεγ), 
τῆΔΥ δ6 τιδῖα διωρ βοδίίοη οὗ μον ἱπ ΤΙΝ, ΡΟΒΒΙΡΙΥ δββιμηαϊθα ἰο χν. 7 (0486), 
Ηυτῖβ ἀβοῦῖρα8 1 το Α Μοπίδηϊβε, 

οἵους, οτγά᾽ 5 Αβοεπβίοη ; οὔ, αἴ5ο αοϑῤεὶ οΓ 
Ῥεέδγ, το, 'ἰπ ἃ ἀου Πν οτιποάοχ βεηβα. 
11 5 τὸ θὲ ποῖβά {πδξ πε ννοσάὰ 15 μϑσὲ 
αϑεὰ Δ βο υτεῖν, 45 οἵ δὴ ἐνεπέ γι νῃΐ ἢ 
1η6 Αροβίοϊ!ς Ομασοι ννα5 δἰγεδάν [απ ]118τ. 
Οπ {π6 σορῃπαΐε ποὰῃ ἀνάληψις, τιι564 Οηἷν 
Ἐν 85: υκς ἴῃ Ν.Τ',, απ δοβοϊατεῖγ, ννττῃ 
ταίδγεηοβ ἴο πε βάστηδ Ἔνεηΐ, ἰπ δ15 (οβρεὶϊ, 
ἰχ. δ1, βε6ὲ Ρεαίηις 7 ϑοίοιμοη, ἵν., 20, 
εα, Ἐγ16 δῃᾶ 78πι68, Ρ. 49. [Ι͂π {Ππ6 ἰαἴξασ 
Ραββαρα [Π86 νψοσζὰ 15 ἀρ ρδγεπῖν υϑεὰ ἴοὸσ 
1πῸ βσβὲ εἰπηα ἰπ ἐχίαπε ασεεκ [Ππογαίασε, 
Ῥαξ 118 τηθδηΐηρ' 18 νεσν αἰ ἤεγεηὶ ἔτοπὶ 115 
ἰαῖον ἱεομηΐοαὶ ἀ56 ἢ ταΐδσαποα ἴο ἴπ8 
᾿Αβϑυσηριίοη οἔτπε Βεββεὰ ; 566 ἱπβίδποαβ, 
Ρ- 49. δὲ φεῤγα. 8. ᾿τϑῆδβθαβ, 1.) 10, 1» 
ὙΜὨΣβὲ υδπρ πε ποὺ οὗ οὐγ Τογά 5 
Αβοεπβίομ, 15 σδγαῖα] [0 ΒΥ τὴν ἔνσαρ- 
κον εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀνάληψιν; 56ε 
Θβρθοία!ν ϑυγεία, Τὰς Αῤοσέϊες᾽ Ογοδά, 
ῬΡ. 70-72, ἀπά Ῥαΐονν ὁπ. νεῖβα 11. 

ψεσ. 3. οἷς καὶ παρέστησεν, “δε 
αἶβο βῃοννεά ἢϊτηβε]," ἘΕΝ,., Βαϊ τηδγρὶπ 
“Ρχοβεπίβα Εἰ π15 61" (οὐ, ἰχ. 41), ῥγασδηῖέ 
56, Ψυΐσ. ἴπ ἰχ. 41 πιοπδίγαυτί, ἢ. 1 
πιαρὶβ ἀργμοηςίγαυΐέ (Β[455).. ΤΘ νεγρ 
ἰδ υδεᾶ {πιτέδεπ ἐἰϊπΊ68 ἴῃ Ασίβ (οποα 
ἴῃ ἃ υοϊδιίοη, ἰν. 26), ῬοΐΒ ἰγαηβί νεῖν 
δηᾶά ἱπιγαπϑί νεῖν. 8:|, Τὰκ6 ἱπ Π5 
(οβρεὶ υὑδεὲ5 ἰξ ἰἄγεε εἰπιεβ, ἀπά 85 ἴῃ 
Αοίβ Ὀοΐι ἐταηβεἰνεῖν δπά ἱπιγαπϑινεῖν. 
Ιπ τῆι 6 15 δἷοπε δπιοπρϑβέ {πῸ Ενδη- 
Βεῖβιβ. [π 186 ἘΡί51168 11 15 ἔουπα ΟὨΪΥ 
ἰπ 81. Ῥδὺϊ, δπὰ ἴοσγ ἴῃς τροβδί ρατὶ ἴῃ ἃ 
ταηϑιεῖνα 86η86.--μετὰ τὸ παθεῖν, ““Δἴζεῖ 
ἷβ ραβϑίοπ," 80 ᾿π Α. δηά ΚῸΝ.; ῥοϑξέ 
βαϑείοηεηι 5αηι, Ψαΐρ.; “ἴοο βδοσβὰᾶ ἃ 
ψοτὰ το θὲ Ἔεχρυηρεά ἤτοπὶ {Π15 τπ6 ΟΠΙῪ 
Ρίαοα μετα 1 οσοῦτβ ἰπ ἴπε ΒΙΡΙ6," 
Ἡυτρησν, Οοηιριθηέαῦ» οὐ ἘΟ.; οἵ. 
1. 18, χνὶϊ. 3, χχνΐ, 23.--ἐν πολλοῖς 
τεκμηρίοις --- τεκμήριον ΟΠἷν πεῖς ἰπ 
ΝΎ. --- νῖίος ἴπ ὙΝιβάοσῃμ ν. τὰ, χίχ. 
13, ἀπά 3 Μδος. 11. 24. Τδε Αἱν. 
ξοϊοννεὰ τπ6 ααπενδη Ψεγβίομ ὈΥ ἱπβοεῖ- 
ἱπρ ἴπε ννογὰ “"[Π[41115]68 " (ΔΙ που Ρἢ ἐπα 
Ἰατίθσ 51} τεϊαϊπαά “ τοκεηβ᾽" ἱπβιβδά οὗ 
“ργοοίβ "ἢ. Βυε ΕΥ. 5βἰ πρὶν “ ῥχοοῖβ" 

ἤκουσα ἰη ὈΪ, 

ΘΧΡΙΟΒΘΕ5Β {πε τεο μησὶ 86 οὗ ἴπ6 ᾿νοσγά 
τεκμήριον, σοπνϊποίηρ, σατίαίη ενίάεηςθ. 
ΑΠΠΟῸΡΉ ἰπ ἃ ἔδπλ 8 Γ ραβϑαρθ, Ψν ἰβάοση 
ν. 11, τεκμήριον ἀπά σημεῖον ἀγα ιι5εἃ 45 
Ῥιδοιίοα!ν ΒΥποπυτηοι5, γαῖ ἔπασα 15. ΠῸ 
ἄουδι {παῖ ΠΕῪ νγατα ἔθομηῖοα!ν ἀϊ5- 
Εηρυ ϑηεά, 4.5., Ατίϑι., Ελδὲ., ἴ., 2, τῶν 
σημείων τὸ μὲν ἀναγκαῖον τεκμ. ΤῊΪ5 
τεοδηΐςαῖ ἀἸβεϊποξίοπ, 1 πλαὺ 6 οὈβασνεά, 
ψγὰ5 ΒΕΓΙΘΕΥ τηαϊπίδι θα ΌΥ τηβάϊοδὶ τηθη, 
Δ πουρῃ 51. Τ0Κ6: ταν πὸ ἄοπδε πᾶν 
ταεὶ {πε ψοτά εἰβενίεσα ὙΠ 1. ἰ5 αβεᾶὰ 
Ἐν ]οβερῆυβ βϑνεσαὶ {{π|65, 45 Κυθηκεὶ 
τιδητίοπβ, θαΐϊ ἢ ἄοεβ ποΐ τηεηίίοη ἐμδὲ 
ἴι 15. αἶϑο υϑεὰ Ὁν Ὑπυογάϊ 65, 11., 39, ἴο 
ΒΥ ποίπίηρ οὗὁἨ οἵπασ οἰαϑβίσαὶ ντιξεγβ. 
(δίεμ υτῖϊεβ τὸ μὲν ἐκ τηρήσεως σημεῖον 
τὸ δὲ ἐξ ἐνδείξεως τεκμήριον, ἀπὰ {Π6 
ςοπέεχι βίδίεβ πὶ τμεϊογίςιδπ5 85 ὙΜ611 ἃ 5 
Ῥγϑίοίδηβ παά ἐχαπυϊηβά τς ἀϊδεϊποξίοη ; 
Ἡορασι, Μεάϊοαὶ Τιαηρμαρε οὗ δέ. Τό, 
Ῥ. 184. ὙΠε ψοσγὰ αἷβὸ οὁσουσβ ἱπ ἐπα 
Ῥτοετὰ οὗ Ὀἱοβοοτίάββ ἰο μ15.) 6 Μαέεγία 
Μεάΐσα, Ῥ. 3, ψΒϊοῃ Νορεὶ ἀπ Μεγεασ- 
Υν εἰββ μοϊά τπδὲ Τιυκε ἱτηϊταιεὰ ἴῃ ἐπ6 
Ῥτοΐορτιε ἴο πὶβ αοβρεὶ (Ὀυΐ 566 Ζδῇη, 
Εἰπιοίέμηρ, Ὡ., 384).---δι᾿ ἡμερῶν τεσ- 
σαράκοντα. ὅ8:. ΟΠτγβοβίοπι σοπιπιθηΐβ 
οὐ γὰρ εἶπε τεσσαράκοντα ἡμέρας, ἀλλὰ 
δι᾽ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ἐφίστατο γὰρ 
καὶ ἀφίστατο πάλιν. Τὸ [Π]15 ἱπιατρταῖδ- 
είοῃ οὗ {π8Ὸ ρεπίεῖνε ψἱεἢ διά ΒΙ455 τεΐδσβ, 
δῃᾶ δηἄοσβαβ ἴἰ, ασγαρυπαίᾳ ἀδ5 Ν ἐμἐεσέα- 
τηδη Πολόη, Ογὶδο δος, Ὁ. 120, ἔο]] νην 
τῆς. ϑομοῖίαθ. ὙΠπὲ πιεδηϊπρ, {{ [18 
ἱπιογργθιδιίοη ἰβ δάοριβα, ψουἱά ἔπεσα- 
ἔοτε ὃὈβ {παὶ οὺσ Ἰυοσά ἀϊά ποὲ τεπιαὶπ ἢ 
Ηἰ5 ἀϊβοίρ!εβ σοπεϊπυουβῖν (οὐ διηνεκῶς, 
ϑ.Π0]1.) 45 βεΐογε, Ῥαΐ ταὶ Ηδ δρρβασϑᾶ 
τὸ 1ῃϑτὴ ἔσοτῃ εἴπγε ἴο {τη ; μοῦ ῥεγῥεέμο, 
Ξ( ῥὲν ἱπέεγυαϊα, Βειρεῖ. Βαϊ οὔ, αἰδὸ 
ϑιησοχ, ἔαηρμαρε οὗΓ ἐπε Ν.Τ., Ὁ. 
14.0.0 Μεπ πᾶνε βεβθη ἴῃ (Π18 ρεσίοά οὗ 
ἔοτν ἄαγβ, πιβπεϊοπθά οπῖν ὃν 81. κα 
ἴπ ΝΙΤ., ψῆδὲ γε πΔῪ τανθγθηε νυ ο41] 
ἃ ΒΥτΊθο οὶ ἄΐπθββ. Βυὲξ ἴῃ ἃ σεγίαϊπ 
56π586 ἴΠ6 τοπιασ οἵ Β͵455 βεατηβ 1π8| 866: 
Ῥαγηῆι αὐ γρι σεὲ φιοῖ ἑάφημ (πη ηι 5) 



5-. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΔΩΝ 53 

Ἰωάννης ' μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι 

«Αγίῳ, οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.2 6. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες 

1 Ἰωαννης ; ἴῃ Ὁ δἰπιοβὲ (βτουρδους ἰωανης, 5ε6 ὟΝ Η,, Νοίέες οη Ονέποργ αν, Ῥ. 
166, ου Δυϊβογιεν οὗ Β απὰ ἢ. Νεβεῖε (ΕἘχῤοϑςίέουγ Τίμιεβ, ον., 1897, Ρ.- 93) ροϊπίβ 
οὐξ {πὶ 'π Ὁ νν ργδνδίϊβ ἰπ Μαίὶ,, ΜΚ,, ]οδπ (νν 66, ν 7), νν 116 'π τὰκ ἀπά Αοίβ 
ἐπα τένεσγβε 15 ἔπ6 οᾶβὲ (νν 3, ν 48); Ῥαϊ 566 αἷβο ὙΝΊπου- Θοδηηίεάεϊ, Ρ. 57. 

3 Αἴεσ ἡμερας Ὁ, 54}, ἰπβεσῖ εὡς τῆς πεντηκοστης. Β485 8668 ἰπ πε δά είοπ δὴ 
ἱπεϊπιαϊε κπον]εᾶρσα οἵ ἐπε ἔδοιβ (βεε δίβο Βεΐβει); οἷ 1ἷ. ᾿, θὰ φῦ. ου ἴῃς οἴμεσ βδηά 
ὙΝ εἰββ ου Οοάεχ 1), Ρ. 54- 

αἴΐας φμοσιδ οοομνγγὶέ, ὙΠ6 Ῥδτγδ]]6]5 ἴῃ 
186 Ηἰβίοτίεβ οἵ Μοβεβ δπά ἘΠ7ΔΠ ἐο ΨῃΪο ἢ 
Ἡοϊιζπιαπη πὰ ϑρίτία τεξε ἅτε τε! πὸ 
Ῥδ:411615 αἱ 411, πὰ 1} 1: ὃ ἔγιμβ ἴο 580 παῖ 
ἔδθσα νγαβ ποϊμίηρ ἰπ σοπέεπιρογαγν [Θυν 88 
ἰᾶδδαβ ἰο βυρρεβὶ ουῦ Τοτᾶ᾽ 5 Ἐδδυσγασιίοη 
ας ἰὲ ἐς γεῤγετοηιέεα ας ἑακὶηρ ῥίαοσ, ἴὶ ἰδ 
ΘαΊΔΙΪν {τιια ἐο πιαϊπίδίπ ἴπαὶ ἴΠπατὲ ννὰ5 
ποιπίπρ ἴο βιισρεϑὲ {πὲ δία βοϊουγη οὗ 
πε ἔοσίυ ἄδγϑβ ου δασίῇ 88 ἴ{ 15 τεργεδεηϊαά 
ἃ5 ἰακίπρ Ρίαςε; 8εεὲ Ἐδεγβῃείπη, ἍἜϑης 
ἐπ Μεεσὶαῖ, ἰὶ., 624.---ὀπτανόμενος : ἰἤ νγα 
σου]ά (411 (5 ἃ εφιεπίδεϊννε νετῦ νἸμ 
Βοσηξ βοῃοίδσϑβ, ἴξ ὑγουἹά ἱπ ἰέβει  ρῖνε ἴῃς 
τιεδηΐηρ “ ἀρρεδτῖπρ ἔτοπι {πιε ἰο εἰπ6,᾽} 
Ῥας ἴξ 15 τδίπεσ ἃ ἰαῖε Η ε]εηϊβεῖς ρτεβεηῖ, 
ξοττηβά ἴτοστῃ βοτηβ ρατίβ οὗ ὁρᾶν; ΒΙ458, 
Οναριπαΐᾷ ἀες Ν. Οα., ΡΡ. 57. τ81. Βυῖ 
ἱξ ςεγίδίη!ν ἄοεϑβ ποῖ τηϑδη ἴπδὲ οἱυγ [τὰ 5 
ΔΡΡΘΔΓΑΠΟΕΒ ὙγΈΓῈ ΤΊ ΓΕ Ϊυ νἰδίοπατν. ΤῈῈ 
να 15 ἔουιπᾶ οἷν μετγε ἱπ Ν.Τ., νυΐ 4150 
ἴπ ΟΧΧ τ Κίηρβ νι. 8 ἀπά ἴῃ ΤΟΙ χίϊ. 
190 (ποΐ ἴῃ 5.). [πῃ [686 ἵψο ΡαββαρῈβ 
τῆς ψογᾶ σαπποί ἐδίγν ῬῈ ργεββεὰ ἱπίο 
1ὴ6 5οσνίοα οἵ ν᾽ βίοπασυ δρρθδγζδῆςεβ. 
Ιπ τ Κίπρϑβ {πε τεξεσεποε ἰβ το ἐπε βίανεβ 
οὗ τῆ αὐκ ψῃΐοῃ ψεγα 50 ἰοηρ ἐμαῖ (86 
ἐπᾶβ Ψψεε βεὲπ ἔἤἴοπιὶ {πε ΠοΙν μἷδοβ 
Ὀεΐοτε ἐπε ογϑοῖθ, δυς {πε νεῖ οί 
βεδὴ ἴτοτη ψ μου, ἱ,4., τοπὶ ἴπε Ροσοῖ 
οὐ νεβείριιϊα, [Ι͂π Τοῖς ἴἃ 15 ποῖ {πὸ 
ἀρρεάγδῃοα οὗ ἔπε δηρεὶ νυν μι ἢ ἰδ τορσα- 
Βεηϊεα 45 νἱβίοπαγν, αυϊτα τπ6 σΟΠίγαυΥ ; 
Ῥαϊ Βῖ8 εδείπρ' δηᾶ ἀτίπκίηρ ατε τερσεβεπίεᾶ 
85 δεΐηρ' οἠΪν ἰπ ἀρρεᾶταποα. Βαΐ Ἴνεῃ 
1 τῆς ψοζά σου Ὅε ρῥγεββεά ἱπίο [8 
τηεδηΐηρ βυρρεβίεά, 5:, Τυυκε᾽β νίενν οὗ 
ουσ 1 οὐ 5 ἀρρεᾶσαποαβ τημβὲ δε ἱπάρεᾶ 
ποῖ Ὁν οὔξ Ὄχργεββίοῃ δυῖ ὉῪ ἢὶ5 Ψῇοὶα 
σοποορίίοη, οἷς Πὰκε χχίν. 390-43 ἀπά Αςίβ 
χ,4τ. ΤΒαῖ ε σοι]ά ἀϊδεϊπ ρα] Ὀείννθεη 
ν᾽ βϑίομβ δηάᾶ ταδὶ 65 γα σαπποίῖ ἄοαδί ; 
866 ποίεε θεῖον" οὐ χίϊΐ. 12.---τὰ περὶ τῆς 
βασιλείας τοῦ θ.: ““5ρεακίπρ {πε τπΐπρϑ 
ςοποετιπίπρ, Κ.Υ., ποῖ “ βρβακίπρ' οὗ {π6 
{πῖπρ5,") ΑΟΝ., Ῥυϊ βρεακίηρ 1πεῈὲὶ' νεῦῪ 
ἐπΐηρβ, ψμείμει {τυῖῃ5 ἴο Ὅ6. Ῥεϊϊεναά, 
ΟΥ σοπητηδηάβ ἰο Ὅε ορεγεά (Ηυπιρῆσυ, 
Οονηνιθηέαγν οἡα Ἀ.}.). Οὐ 8ι. [κε 8 
ἐοπάπεϑ: ἔογ τὰ περί τινος ἴῃ 5 νυτπ 68 

8εε Ετίεάτοῃ, ας Σιμοαεευσηρεϊδεενι, ΡΌ. 
1ο ἀπά 80 (50 αἰβο Ζειϊασ απὰ [6 κε ηβοῃ). 
ὙΠε ἐχαοί ρῶταβα ἰ8 οὐΪἱν ἔουπά ἰη Αεές, 
Ψ ΏετΕ ἰδ σουσβ ἔγίσε (1 ΤΕ. ἔὔτγες 
εἰπ1685); οὖ. κίχ, 8. (ν11}, 12), ἀπ βεὲ αἷβο 
ΧΧ, 25 δη χχυ ὶ. (23),31. ΤΠ Ἔχρταββίοῃ 
ἡ βασ. τοῦ θ.., ἰηβίεδά οὗ τῶν οὐρανῶν οἱ 
τῆς Ηεῦτεν Ενδηρεῖβὲ 51, Μαδέιπεν, ἰ5 
οδασγδοίεσγίβεις οὔ 8:. Γλ|κε᾿β υυτι πη ρ5, 
Αἰ μοιρ ἴε ἰ5 ἑουπά ἐγεαυθηεῖν ἷπ Θι. 
Μεδῖκ δἀπὰ οὔςς ἰῃ ὅ5ῖ, ἰοῇπ. ἴῃ ϑέ, 
1.0Κε6᾽5 αΟ5ρε! 11 ὁσουγβ τόσα ἤδη ἘΠ τΕΥ 
εἰπιεβ, δηᾶ βἰχ {{π|6ὲ5 ἴῃ Αοίβ (οπὶν ἔουσγ 
εἶπιε8 ἰπ 51. Μαίι.), Ῥοββίδιν {π6 ρῇγαβε 
νν85 υϑεᾶ Ὁν 58 ὑυκα 45 ἠδ τῆοσγε βϑβιν 
υπάοτοιοοῦ ὈὉν επεῖϊε τεδάεγβ, δα {πε τνο 
ἴθστὴβ ἧ βασ. τοῦ θ. δηὰ τῶν οὐρ. ννετε 
Ρτδοιίοδιν 5υηοηγτηοιβ ἴῃ {πε (ἀοβρεΐβ 
δῃηᾶ ἴῃ [υἀαῖδηι ἴῃ ἐπα {ἰπ|6ὲ οὗ ουγ 1ογὰ 
(ϑομῦτγετ, Ῥδιυϊεᾷ Ῥεοῤίε, ἅἄϊν. 11., νοΐ. 
ἰϊ., Ρ. 171; Ε, Τ΄. δπά Τανίοσ, δαγίηρς οὗ 
ἐπε Ἡδτυϊδῦ Βαΐλμεγς (βεσοπά εαϊί.), Ρ, 
6γ; Εδετιβῃείτη, εις ἐπα Μεςείαΐ,, ., 
267; ἀπὰ Ὠαϊμπνδη, δ ὲ6 γονίε Ἴδςι, Ρ. 76 
6). Ὁσ. ϑιδηίοη, Ὑδυῖς; αμὰ ΟἈγίοίίαη 
Μεοβοίανι, Ρ. 226, ἄγαννβ αἰζεπίίΐοπ ἴο {π6 
ἱπηροτίδπι ἕδος ἔπδὲ τπ6 Ῥσγεδοῃίπρ οὗ {πὲ 
οτίρίηδὶ Αροβεῖββ αἴζεγ ἐῆς Αβοβηβίοῃ ἰ8 
τοί ἀεβοσι θεὰ δ5 {πδΐ οὗ {88 ργεδομίπρ οἱ 
ἴδε κίπράοτῃ οὗ αοά, Ὀ6πὶ [πδῖ [Π6 ρΡῇταβα 
5 οηἱν υϑεᾶ οὗ πε ρσεδοδβίηρ οὗ 51. Ῥαὺ], 
δηὰ οἵ ὅ8:. ῬΒΠῚΡ {πὲ δϑβοοΐδίε οὐ 81. 
ϑίερμεη, Βυξ ἴῃ νίενν οὗ {πε ἴδοι ἐπδί 
1Π6. οτίρίπαὶ Αροβίίεβ. βεαγά ἄυτγὶπρ τπ6 
Ἑοτγίν δᾶγβ ἴτοτῃ ἐμεῖς Μαβίετ᾽ 8 1ρ8 τὰ 
περὶ τῆς βασιλ. τοῦ θεοῦ, γε σδηποῖ 
ἄουδε ἐπαῖ ἰπ ἀεεὰ δηά 'ἴπ ψογά πεν 
νου ρῥγοοϊδίτη {παῖ κίπράοτη. Οπ {πε 
πδϑίΐοη 45 ἴο ψν βεῖμεύ πεὺ σοηρεϊνεά οὗ 

ἕλε κΚίπρᾷοπι 85 ργεβεηΐ, οσ ἔπέισθ, οσ ὈοίΏ, 
8ε6 ννεπάι, Ταοπίμρ ΟἹ Ἅεδιις, ἴ., 400, 
Ε. Τ., ἀπά ὑγὲένηιδε5 Μ, ἐλιε ἘΕῤίπεϊος (1 οπρ- 
ταδ 5), Ρ. 300 Εξ., δηᾶ οὐ ἴῃς σοποσρίίοη 
οἵ {δὲ Κίπράοπι οἵ αοά ἰπ ἐπε ὙΠεοίορν 
οἵὔ Α. ΕΙΊΒΟΒΙ δηᾶ 85 βοῇοοϊ 8εεὲ Οἵ, 
Αἰδοπίίαη ΤἼδοΐορ, Ὁ. 258 Ε΄, Ἐογ (ῃε 
τεϊδείοη οὗ ἐπε Οβυτγοῦ δηδ ἐπε Κίπράοτῃ 
868 4150 Μοδετῖυ, Μ|ιηὶςέογίαὶ Ῥυϊοσέμοοί, 
ῬΡ. 28,36 ἢ',, ““ΟΠΒατγο," Ηδβιίηρβ, Β. Ὁ. 
Ῥ. 425; Ηοτεί, Εεοϊθεΐα, ἢ. 5 ἢ, 



ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1. 

ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθισ- 

τάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 7. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν 

Μασ. 4. συναλίζομενος : ἃ ΒίΓΟΠ Κ᾽ ἈΓΓΑΥ͂ 
οὗ πιοάεγῃ οογητηθηϊδίοβ γαη ἄεγβ “ δδιη δ᾽ 
ΜΠ Ἐπ6πὰ,᾽ ΟΠ ονίησ τπε Ψυϊραίς εο»- 
υδεοεης {ἰδ (5ο Ὀο(ἢ Α. δπά ἘΕ.Υ. ἱπ 
πιαταῖπ, δηὰ ΥΥοΙ, ἀπά Ἐδασα.). [τ 18 
ἐπ ταεπάετεά ὉῪ Ονεγρεοῖς (48 ἀραίΐηβε 
6 ὙΜνεῖτε), νεπάς, Ἡοϊεζπιαπη, Ἐεϊζθη, 
ννεἶββ, Μαεῇῆΐαβ, Κπαδεηθδυετσ, απ Β]455, 
ΨΠῸ δάορίβ ἔπ6 τεδάϊηρ ὡς συναλ., δηά 
ταρατβ ἴμε ρατγίίοϊες 48 βῃονίηρ ἰπδί 
16 τεσαρίτυἱαϊίοη ἰ5 σοπεϊπυεα οὐ Π8 
δνθηΐβ αἰτεαάν πιεπεϊοηεᾶ ἰπ Τρὰκα χχίν. 
42 ἢ. Ιε ἰ5. εν ἄεπεν ταίκθῃ ἴῃ πε βαπι 
56 η868 ὉΥ ϑρίτία, Εδῖπθ, ᾿πρϑι. [Με 50 
ἐτδηβἰΐα ἰξ, γα τηυϑὲ ἀεγίνα ἰὲ ἔτοπὶ ἅλς 
(5411), 80 5. δοϊ. κοινωνῶν ἁλῶν, τραπέζης, 
ἴπ πε βθ6η88 δσίνε ἴο ἐπε Ἵχργαβϑβίοῃ ὉΥ 
ΟἾτγυβ., Τπεορηνῖ., Οθσυτα. [πὶ Ρ5. οχί. 4 
1: ΧΧ, τὸ ψ ποῦ ὙΝεπάξ τεΐειθ, μὴ συν- 
δυάσω (4 ΠουΡῊ ἐπα τεδάϊη σ 15 δοπιεῃδέ 
ἀουδεξα!--- πε τνοτά 15 αβεὰ Όν Θυτηπιδοδι8, 
1 ϑ8πι. χχνΐ. 10) 15 αἷδο τεηάδεγεά συνα- 
λισθῶ (Α118) 485 δὴ εαυίϊνα!εηξ οὗἩἨ {π6 

Ἡδεῦτον ΓΤ, δ, μὴ συμφάγοιμι, ϑγηι- 

τοδοῦι5. ΒΙαβθθ ρίνεβ ὯῸ οἰδβϑίςαὶ τὸ- 
ἔεσθηςαβ, θὰ: ροϊπίβ οὔξ ἔπαὲ {π6ὸ ψογά 
πη δουδιθαϊν οχίβίβ ἱπ [π6 βθηβ6 τεξειγϑά 
ἴο ἴπ Οἷδρι. ἩΗσοτι., χιϊ., 4 (δι 5εὲ 
τ πησα - Τπανεσ, σ᾽ υ.).. ἩΗΠρεηζεϊά 
(Ζεἰέδολγίε Κὰν τοϊδεεηδοπα. ΤΑδοϊ., Ῥ. 
74 (1894)) σοπίεηβ μδὲ ἴπ6 88 οὗ ἴδε 
ννοτὰ ἱπ ἔπ6 ρῥβαΐσηῃ αιοίεὰ δηὰ ἴῃ ἐπε 
Ῥαββᾶραὲ δοῃιλ ἐᾷς ΟἸεπιθπεῖίπα8β ταΐετβ 
ὯοΣ 10 δε '8ε οὗ βαῖὲ δὲ δὴ ογάϊπδτυ 
ταβαὶ, δυὲ σαΐῆε το πε βϑδογῆςίαὶ δηά 
ΒΥΓΩΒΟΪΊΟΑΙ ἀ8εὲ οὗ βαὶς ἰπ ἐπε ΟἹά δηὰ 
Νεν Τεβίαπιεηῖβ. Ὑδὺ5 ἰη ἐπε ραββαρε 
Οἴεηι. τοι. χὶϊῖ., 4, τότε αὐτοῖς σνυναλι- 
ζόμεθα, τότε τηεδῃ8 ““ Δέξοσ (π6 Βαρείβπι᾽"; 
ο΄. αἶδο ἱρπδίιβ, αὐ Μαρηδ5., χ., ἁλίσ- 
θητε ἐν αὐτῷ, “Ὅε γε βαϊιθά ἴῃ δ πι᾽". 
ννεηάες [κα ἐμα ννογά αυϊέε ρΈΠΕΓΆ ΠΥ 85 
ταεδηΐηρ ἴπαὲ ἔπε βῃαδτγίηρ' ἴῃ ἃ σοϊηπιοι 
τηθα] ἱ Η!5 ἀϊδβοίρ] 65, αβ ου ἔπε ενεπίησ 
οὗ ἰῃε Εεδυτγεοίίοη, ννὰ8 {π6ὸ δαδίτυαὶ 
Ρταςιῖςα οὗ {δε Ἰνογά ἀυγπρ ἐπε Ἐοτέν 
Ῥαυβ; οἷ Αςίβ χ, 41: δηά [μπἰκα χχίν. 
36 ἢ. Ἑείῃς βγη δυεῖν ΠοΙἀβ τμδὶ τῃς 
ψνοσὰ ῥχθβιρροβεβ βοπὴθ 50 ἢ} ἱποίἀθηίβ 
845 ἴποβε τηεπιοηεάᾶ ἰπ Τιυκα χχίν., δηά 
(δε Τὐὺκε Ὠδὰ ἀεείνεάδ [8 ἱπέογπιδιίοη 
ἔτοπὶ ἃ βοῦγος ΨΏΙΟὮ ἀεβογίρεὰ ἐπε ἤπαὶ 
ἰπβιγισίίοηβ ἰο τῆς ἀϊβοί ρ]65 48 ρίνε δὲ 
ἃ ΟοτηπΊοῃ πΊ68]. Οη {πε οἵπεγ μδηά ἰξ 
τασϑέ 6 Ῥοτης ἴῃ πιϊπᾶ ἐπαΐ ἰπ οἰαββϑίσδὶ 
ατεεῖς, 45 ἴῃ ΗἩεγοάοίυβ δηὰ Χεπορῆοη 
(ὑν εἰβέβι π) (45 α]βο ἰῃ [οβερᾷιβ, Β. ζ., (11 
9, 4), συναλίζω -- ἐο 455επι}]ς, οὐ, Ηςδβγ- 

οδίπ5, συναλιζ. -- συναλισθείς, συναχθείς, 
συναθροισθείς, Δηά [ἰ 15 ροΒδ: 816 ἐπὶ ἐπα 
Ργθοβάϊηρ ργεβθηξς ρδγεοῖρ!εβ 'π ἐπα ἰτη- 
τηεάϊδίε ςοπίεχέ τᾶν περ ἴο δσοουπέ ἕοσ 
{πε 86 οὗ ἔπε βᾶπιε ραζίϊςῖρίε ἰπβέβδά οἱ 
ἐπε δογίβε συναλισθείς. ὙΠΕ νεῖ 5 τπ θη 
ἀετῖνεά ἴτοτι σύν ἀπά ἁλής (ἅ), πιεαπίπρ 
11|,, οἴοβθ, σσγονγάεά ἐορεῖβεσ. Μτ. Κεπάδι] 
(Αεἰς ὁ ἐπε ΑῤοΞέϊος, Ῥ. 32) ου]ά ἀετῖνα 
ἰε ἴτοπὶ 'Αλίη (-α), ἃ σοπηπηοη ἴδγτῃ ἔοσ ἃ 
ΡΟΡΟΪΑΙ ἀΒΒΘΓΛΟΪΥ ἀπιοηρσδὶ [οπΐδη πὰ 
Ἰογίδη ἄτεεκβ, απὰ με βΌρροβεβ ἐμαῖ τπ6 
νοῦ Παγα ἱπιρ|168 ἃ βεπεγαὶ σδίπεγίπρ' οἱ 
Β6ΙΙανεγβ ποί [ἰπλϊτεά το ἐμδε Ὑ νεῖνε ; δας 
ἔπε σοπίεχι ἈΡρδια πεν Ροΐπίβ Ῥϑοῖς (0 
1μακε χχίν, 49 ἴο ἃ οογητιδηᾶ ννῃ]οἢ νν 88 
σοί πἰν ρσίνεη οηἷν ἴο ἐπε Ὑνεῖνε.-- 
παρήγγειλεν, “πε οδατρεά {πετὰ,᾿ ΚΕΝ. 
ὙΜΜΏΙΟἢ ποῖ ΟἿΪῪ ἀϊβείη ρα 18}165 1ὲ ἔτοση οἵ ΠῈῦ 
νετῦβ τεπάδγεά ““ἴο σοτηπιδηᾶ,᾽ Ὁτὲ 4150 
Βῖνεβ {πε ἐπιρῃαίίς πηεαπὶπρ ΨὨΙΟἢ 81. 
ΓΚΕ6 οἴξεῃ διίδομαβ ἰο (6 ννογτά. [ἐξ 15 
ομαγαοίεσίβεϊς οἵ [18 ὑυυεηρβ, οσουστίηρ' 
ἔουχ {{π|68 ἱπ 8ῖ8 οβρεῖ δηὰ ἔεξη οσγ εἴενεη 
εἰπτεβ ἰη Αοίβ, δηὰ 1} 15 νεσν ἔτεάπεπῖ ἴῃ 8ὲ, 
Ῥαυ]5 Ερίβ8:16ε5 (Ετί εάσγιςι, 1,εἰκε θα 50 ἢ). ---- 
Ἱεροσολύμων : 4 πευΐετ Ρἷαταὶ! (ρα ψ. 
Μαίι. 1]. 3 ἀπά ατίσηπι οε υ.). 5: Τὰκα 
τηοβὲ ἐγεαυθπῖῖν 565 {πε [εν δα ἔογτα 
Ἱερουσαλήμ---ἐννεπέγ-Βαν 6 η Εἰπη65 ἰπ ἢΐβ 
Αοβρεῖ, δου ἔογΥ ἴθ Αςεβ---β ἀρίηβε 
ἴδε δὲ οὗ Ἱεροσόλυμα ἴουγ εἰπιε5 ἴπ ἢ15 
(οϑβρεῖ δηά ονεσγνεπίν ἱπ Αςίβ (Ετεἀτγί οι, 
1,εκεθυβοῃ), ἘΒ|458 τϑίδϊπβ {π6Ὸ αϑρίτδεες 
ἴον τπὸ αταεῖς ἔοται θὰ ηοὲ ἔογ ἔπε 1 εὐνίϑῃ, 
ε΄. μι ἴοεο ἀπιὰ Ογαηυπαίὰ ἀθ5 Ν. 6., ΡΡ. 
17, 31, δαῖ 1 ἰΒ νεγν ἀουδεξα! νείμας 
εἰμεν βῃουϊά πᾶνε ἐῆε δϑρίσαίε ; Ν.Η., 
110, 313; ΡΙαπητηετβ δέ, ἔηζε, Ὁ. 64; 
ΜΝ ηογ- Θομπιηεάεϊ, Ρ. 93. Οτίπηπι ΡΟΪη 8 
ουξ μαὶ {πε Ηεῦδτενν ἔοττα ἰ8 υβεὰ 'π 6 
ΝΙ.: “Ὅ] ἴῃ 'ρ8ὸ ποιηΐηβ ἰδπαιδπὶ 
βδῃοίᾷ νὶβ αιιεεάδπι τεροηίταγ αἱ, Δ]. ἵν, 
25; ἰἴὰ ἴῃ σοπῃρεϊ]διϊοπίθαβ, Μίδις, χχί, 
37, Τυκε χί!. 34: 5686 διγίμει σε υ. 
Ἱεροσόλυμα.---μὴ χωρίζ. : ἴε νγὰ8. Βεείηρ' 
ἀῃαξ ἐπεν βῃοι]ά ποὲ ἀδβραγὲ ἔτοτη Ϊεσγὰ- 
5861επ|, ποῖ ΟὨΪΥ {παξ ἐπ πδνν ἰανν 45 π 8 
οἷά βῃουϊὰ ρὸ ἔογιἢ ἔτοπι Ζίοη ἀπά ἐδ 
ψοτὰ οὔτπε Τοτὰ ἔτοσι Ἔγυβαίθπι, [88. 11, 3 
(ΕῪεϊεεη), δας ἐπδὲ ἐπε Αροβεῖββ᾽ [θβείπποην 
Βῃουϊὰ δε ἀεϊϊνετεά ποῖ ἴο πηξὴ ἀπδο- 
αυσίπιεὰ «τ ἐπα ἔλοίβ, Ῥὰξ ἰο τὰς 
ἱπμαδίίδηςβ οὗ 6 οἵ ψεγα [εβὰβ πδά 
Ῥδδη οτγυοϊβεά δηάᾶ δυτίεά. Εἰ δὲ εὐθὺς 
ἐχωρίσθησαν Ἱεροσολύμων, καὶ τούτων 
οὐδὲν ἐπηκολούθησεν, ὕποπτος ἄν ἡ ἀνάσ- 
τασις ὑπῆρξεν, (Ξουππιεηΐα8, ἐπ ἰοσο; 566 
Αῖ3ο ὙΠΕΟΡΏΥΙ, --- περιμένειν : ποῖ εἶδε- 



οὴ 

η-38. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5. 

ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὖς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ" 
8. ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, 

ψ ποτε ἰῃ Ν.Τ. (θαι 5εε χ. 24, Ὀ), Ὀυὲ πβεά 
ἰπ οἰαβϑῖςαὶ τεεῖκ οὗ ανναϊεϊπρ ἃ {πὶπρ᾽5 
Βαρρεπίπρ(θετ.). ὙΠε ραββᾶρε ἱπ ΧΧ 
ἰπ ννμΐοῃ ἴε οὐςσιιγϑ 5 βυρρεβέῖνε : τὴν 
σωτηρίαν περιμένων κυρίου, αεη. χίίχ. 
18 (οὔ. ΝΥ ϑά. νι. Σ2). Οπ {δε ἱγαάϊείοη 
ἐπδὲ τπε Αροβέῖεβ τετηδίπεά ἰπ 76γυβδίετη 
ἴοσ ὑψεῖνε γεδσβ ἰῃ οδεάϊεηςα ἴο ἃ σοηλ- 
τηδηά οἵ ἐπε 1 οτά, δπά {πε ενίάεπος ἴοσ 
ἴΐ, 5εε Ηδγηδοῖκ, σλγοηποϊορίθ, ἷ., Ῥ. 243 Εἰ, 
Ηδιπδοῖκ βρεδκβ οὗ {πε ἰταάϊείοη 85 νεσῪ 
οἷά δηᾶ ννε]] διἰεβιεᾶ, ἀπά πγαϊπίδὶπβ ἐμαί 
[τ 15 ααΐξα ἰῃ δοσοτάδπος ψνἱτἢ Αοῖδ, 45 ἐπα 
Θδιῖεσ ἰουσπευβ οὗ {πε Αροβίίεβ ἂγα ἔπεσα 
ἀεβου θεα 85 τηΐβϑίομαγυ Ἐχουγβίοπϑ το ΠῚ 
ὙΒΙΟὮ (ΠΕῪ αἰνναὺβ τεϊυσηεά ἴὸ Τεγι- 
58] 6τη.---τὴν ἐπαγγελίαν: ΒΕηρΘΪ ποίθβ 
δε ἀϊδεϊποιίοη Ῥεΐνγεεη ὑπισχνέομαι ἀηὰ 
ἐπαγγέλλομαι, ἐπε ἔοττηετ θείησ πϑεά οὗ 
ῬΙΟΠΊΒΕ5 ἴῃ τέβροπβε ἴοὸ ρεαιἰἐΐοηβ, 188 
Ἰαϊέετ οὐ νοϊυπίδσυ οβεσβ (Ατηπιοηἑι5) : 
“4ὲ86 νεῖ Οτξοὶ ρῥσγορτίειαβ, υδἱὶ ἄς 
ἀϊν!πῖ5 ῥτομηηβϑίοηΐθιιβ ἀρσίεατ, ἐχαυϊβίξε 
οὔβεγνδηάα ει". [{ 8 ἐπεγείογε τεπιαγκ- 
δδἷε ἐπδὲ ἱπ πε οβρεῖβ {πε νγογά ἔπαγ- 
γελία 15 ἡδνεῖ δά ἴῃ ἐπ 15 ἰδ πηϊο δὶ βθηβα 
οὗ ἐπε ἀϊνίπε ῥγογηῖβε πιαάε ὃν (οά ὑπὲ] 
1μκκε χχίν. 49, νβεσε ἴξ 15 πβεά οὗ {πε 
Ῥτοπῖβε οὗ ἐπε Η οἷν ϑρίτίι, 5 βεσε. Βαυῖ 
ἴπ Αςΐβ ἀπά ἴῃ 9ὲ. Ῥδὰ})5 Ἐρίβεϊεβ ἀπά ἴῃ 
{πε Ηεῦτενβ τπ6 ψογά 15 ἐτεαυθεπί, ἀπά 
ΔἸ ΑΥ5 Οὗ {πὸῸ6ὶ' ῥτΌπ8ε5 τηδᾶάβ ὉῪ αοὰ 
(εχοαρὲ Ασὲβ χχίϊ!. 21). 866 ϑαηάδυ δπά 
Βεδάϊατα οα Κοηιαης ἷἱ. 2, ἀτιὰ 1 ἱρπείοοι 
οἡ Οαἱ. ἰ1ϊ. τ4, ἀπά εαΐ»:ς ὁ} ϑοϊονιοη, 
ΧΙΙ., 8 (οὐ νἱῖ., 9, ἀπά χνιϊ., 6), ε4, Εγ]ε ἀπὰ 
]Άτηεβ, Ρ. τοῦ. “ἼΠπε ρῥτοπιῖβε οἵ ἐπε 
Ἐδίδβεσ, οὐ Τὰκε χχίν. 49, 5 8 ]1εἀ ἰη 
{πε δαρεΐϊδπι στ ἐπ ΗοΙν αποβὶ, ἀπά 
Αἰτπουρῆ πὸ ἄοιυδί βαυϊεῦ ργογηῖβεβ οὗ 
ἔπε ρες οὗ ἐπε ϑρίσίε πᾶν 6 Ἰποϊυδεά, οὐ 
1 κε χίΐ, ΣΙ, 85 αἷβο ἐᾷ ῥγογηΐβα οὗ εἴα 
Θριτ 5 οὐξρουτίηρ ἰπΠ Μεββίδηϊς εἰπιαβ 
(ε7. ]οεὶ 11. 28, 1Ι5αι δῇ χἰϊν. 3, ΕΖεξκ. χχχνί. 
26), γεὲ ἐπε Ῥῃγαβεοϊορυ τοδ  Ὅε ἐδί τὶ Υ 
8814 0 ὑσἜβεηΐ δὴ υπάδϑιρπεάᾶ σοἰποίάθποα 
ΜΠ {πὸ τποσα τεσεπὶ ἰδηριᾶρε οὗ {πε 
Τοτὰ ἰο {πὸ Ὑ Ψεῖνε, ]ομη χίν. τό, χν. 
26, χνΐ. 14. Οη {δε τῆδην ροἰπίβ οὗ οοη- 
πεοίίου Ὀείνγθθη ἐπε ορεηΐηρ νϑῖβεβ οὗ 
Αοίβ ἀπά ἐπ6 οἱοβὶπρ' νεσβεβ οἵ 81. 10Κε᾽ 5 
(οβρεὶ 5εε δείοιυν. 

ψεγ. 5. ἐν πνεύματι: ἐπε οπιίϑβίοη οὗ 
ἐν Ῥεΐοτε ὕδατι ἀπά [15 ἰπβεγείοη δεΐοτε 
πνεύμ.. ΤΊΔΥ ὃε τηεδηΐ ἴἰο ἅτανν ἃ ἀϊβεϊποιίοη 
δεύνεεη {πε Ῥαρεΐϊϑηι νυἱεἢ νναῖογ δπά τπ8 
Βαρείβπι ἐγι ἐπα Θρίτίιε (ΕΝ. πιατρίπ “1π}. 
Βυῖ ἴῃ Μαῖίι. 111, σὰ ψε πᾶνε ἔπε ργερο- 
5Βἰἐίοη ἐν ἰη Ὀοίῃ ρατίβ οὗ ἐπε νεσβε; οἷ 

]ομπ 1. 31. Οπ ἐν τ με ἱπβιγιπηεπέδὶ 
ἀδῖίνε βεὲ Β͵]455, Ογαγηημαΐίᾷξ ἄθς Ν. Ο., 
Ρ- 14, ἀπά Οτοιείιβ, ἐπ ἴοοο; οὗ, τμε 

Ηεῦγενν 3,---οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας 

ἡμέρας: ποῖ αἴζεῖ τηδηΥ, ἐ.6., αἴξατ ἔευν. 
ἘΠ|5 αδε οἵ οὐ ψΙΠ δὴ δάϊθοεῖνε οὐ δάνερ 
ἰ5 ομβαγδοίεγίβεϊς οὔ 851, Τὰκα, ΚΑ Γὰκε χν, 
13, Αοίβ χχνϊὶ, 14, ἴῃ ὙΨΙοἢ ρίδοεβ οὐ 
πολύς -- ὀλίγος 45 Πετε; οὔ, οὐ μετρίως, 
ΑςίδΒ Χχ, 12; οὐ μακράν, ἵ{,πκα νί!. 6, Αςἰ5 
χνὶϊ. 27; οὐκ ἄσημος, Αςίβ χχί. 309; οὐχ 
ὁ τυχών, Αςί(Β χίχ. 11, χχνηϊ. 2, οὐ, Ηαν,- 
Κίηβ, Ηογα 8ὅγη., Ῥ. 153: Νὸ ἄουθϑε 
μετ᾽ οὐ ννου]ά Ρὲ πιοτε οοττεοῖ, δας ἐπε 
περϑαίίνε ἰβ ἔοι πὰ ῬοΐΠ Ὀεΐοτε πὰ δἔξεσ 
{πε ῥσγεροβίείοῃ, 50 ἱπ {ὰπ|κὲ χν. 13; οἵ. 
]οβερῆυβ, Απέ., ἴ.,) 12, πὰ χίϊ., 7,1, 
ἴον 5: }}118 σμδηραβ οἵ Δ] οσδιίοι ἴῃ {π6 
Βᾶπὶες ννοτάβ, ταύτας οΙοβεῖν σοππδοίβ 
1π6 ἄδυβ τεΐεισαὰ τὸ υνἱτῆ {π6 οσυτταπί 
ἄδγ; οἵ. αἷδο Ὑνπει- ϑομτηΐεάει, Ρ. 22:1. 
οὐ μετὰ πολλάς, φησὶν ἵνα μὴ εἰς ἀθυμίαν 
ἐμπέσωσιν " ὡρισμένως δὲ πότε,οὐκ εἶπεν, 
ἵνα ἀεὶ ἐκγρηγορῶσιν ἐκδεχόμενοι, ὙΠπεο- 
Ῥανΐδοι, ἐπ ἰοοο. 
ες. 6. οἱ μὲν οὖν : τ[Π6 οοπιδίηδίίοι 

μὲν οὖν ἰ5 νεῖ τεαυεπὲ ἴῃ Αοίβ ἴπ αἱϊ 
Ῥασίβ, οσουστίπρ πὸ 6885 {8ᾶπ ὑνϑηΐυ- 
Β6ν θη {ἰπιθδ; οὐ ΓὰΚὸ 111, 18, ΤΠΚὸ (8 
ΒΏρ] 6 μέν 1 15 Ξοπχείίπι65 υβεά υυἱέμους 
δέ ἴπ {πε ἀροάδοβίβ. Ηξετε, [ἢ δέ ἰ5 οπίτεά 
ἴῃ νεσ. 7 δἴτεσ εἶπεν, ἔπεγε ἰ5. 5}}} ἃ σοη- 
ἐγαβὲ θεέννεεη {πὸ φυεϑείοη οἵ {πῸ ἀροβεῖββ 
πὰ {Π6 δῆβυγογ οὗ [εϑ8. 96 Ὲ ββρϑοίδ!ν 
ἘΕεπάδί!, “εἰς ὁ ἐμε Αῤοσέϊες, Δρρεπάϊχ 
οἡ μὲν οὖν, Ρ. τ6ο Ε΄. ; οΥ, νεῖβ5 ἐπ ἴσδο. 
--συνελθόντες : [π6 χιεδίίοη δ85 οἴξεῃ 
Ῥεξη ταίβεά δ5 ἴο ψμείπογ ἐπἰβ ψοτὰ ἀπά 
μὲν οὖν τεῖετ Ὀ6οῖ ἴο νεῖ. 4, οὐ ψμεῖμες 
ἃ ἰδίαν πιθατίηρ οὗἩἨ ἐπε ἀϊβοῖρεβ 15 πθτα 
ἱπιγοάυοσεα, Ἐδτ ἐπα ἔοτπηεσ ΗΠρεηξεϊά 
οοπίεηᾶβ (45 ἀραίπδε Ν εἰ88) ἀπ 8εὲ5 
ὯΟ τεΐεγεποα ἰο ΔΠΥ ἔγεβῃ πχεαεϊηρ: ἐπα 
ἀϊβοίρεβ τείεστεά ἐο ἰπ {πε αὐτοῖς οἵ νοτ. 
4 δπὰ {πε ὑμεῖς οὗ νετ, 5 παά αἰτεδάν σοπια 
ἐοροϑίμοσ, Ασοοτγάϊπε ἴο Ηοἱἐζπιδπη ἔπεσα 
15. 8 τεΐεγσεπος ἱπ ἔπε 'νογάβ τὸ ἃ σοπιηοῃ 
ταεαὶ οὔεπε [οτά υνἱτι Η5 ἀἰβοῖρ!ε5 αἰτεῖν 
τηδηξοηδά ἴπ νεσ. 4, δηά δἴεγ (πϊ5 βπδὶ 
ταδὶ {πε φαεβιίοη οἵ νεζ. 6 15 δδκεά οὴ τῆς 
ΨΆΑΥ ἴἰο Βείμδην (κε χχῖν. 50). ὙΠεὲ 
ννοσβ οἱ μὲν οὖν συνελθ. ἅτε τείδτγε ἃ ὈῪ 
Ἐεϊέεπ ἴο ἐπε 8παὶ πηδεεϊπρ νυ οἢ Τοσπιθᾶ 
ἔπε σοποϊ υβΐοη οἵ ἐπε σοπϑβίδηϊ ἱπεεγοουσϑδα 
οἵ νετ. 3, ἃ τηθείϊηρ ἴΠπ|5 βρεοῖδ!!ν δωρμᾶ- 
ϑἰβεάᾶ, δ ἐπουρῇ ἱπ τε! εν οπὶν ὁπ οὐ οὗ 
την, δηὰ {πὸ αιιεβιΐοη ννῃῖς ἢ ΤΟ] ονν5 ἴῃ 
νεῖ, 6 νγᾶβ αβκεά, ἃ5 Βεἰξη 4130 βι ρροβεβ 



τό ΠΡΑΞΈΙΣ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ .᾿ 

καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ 
καὶ Σαμαρείᾳ; καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 9. Καὶ ταῦτα εἰπών, 

1 Σαμαρειᾳ, θὰ: ΑΒΕ Σαμαριᾳ (Ριε ΒΙ458 ἴῃ β, -εἰᾳ); 50 Τίβοξ., ΝΝ.Η. αἰ πουρἢ 
κεια ἰ5 ρίνεῃ 5 δἰϊθσπδίϊνε ; 8ε6 αἶϑο Υγ Ἰπετ- ΘΟ πη εάεϊ, Ρ. 45. 

(8εε ἰοο Ἐδβπάδ!! οα νν. 7 δπά 8), οπ {πε 
ἍΑΥ ἴο Βείπαπυ. Βαΐ δεῖς 18 πὸ πεεά 
ἴο ΒΡρΡοβε (πμαὲ {π|8 νγὰβ [6 σαβὲ (485 
Ἰάηρβε βὸ ἔαγ οογγεοεῖν οδ͵εθοϊβ δραίηβϑε 
ἨἩοϊιΖηηδηη), ἀπ ννὨ1βὲ να τῆδὺ ἴα 
συνελθ. 45 τεξεγείπρ το ἔπε ἤπαὶ τηβεξίηρ 
Ῥϑεΐοτγα {πὸ Αβοεηβίοη, ννεὲ τλδὺ ρίασε (πδὲ 
πηεεείηρ ποῖ ἱπ Ταγυβαίεαση δυὰς οἡ ἔπε 
Μοιηὶ οὗ ΟἸΐνεβ. Β]4858 8668 ἰπ {πε ννοτάὰ 
σύυνελθ. 8ΔΠ) Ἀ55ΘΠΊΡΙΥ οὗὨ 411 ἐπε Αροβεῖββ, 
ς΄. νεῖ. 13 δῃὰ 1 Οοσ. χν. 7, δπά δάάϑβ: 
“ ΑἸμὰπ ἄς βυρρίθηᾶιβ ἰοοιβ ἈΡῚ πος ἔδο- 
τὰπὶ, νεσ. 12, {ὺπκῸ χχῖν, 50᾽".--ἐπηρώ- 
των: ἱπιρετἔεοί, ἀεποείηρ (ἢδὲ {πῈ δοὶ οὗ 
αιαδιϊοηϊηρ᾽ 15 δἰνναυβ ἱπηρασῖδος ἀπῈ}} δῇ 
ΔΏΒΨΟΓ ἰ5 σίνεη (ΒΙ4885, οὔ. 111,3}, ἀπά Πατα 
Ρειμδρβ ἱπάϊοδείηρ ἐπὶ ἐΠ6 βατηβ 4ιιβϑείοη. 
ψγ88 Ρυϊ ὈΥ οπα ἱπαυίτεσ αἴζεγ ἀποῖπεσ (5εα 
ου ἴδε ἔἴοτος οἵ ἐπ6 ἴθηβθ, ἃ5 ποίβά πεσε 
δῃὰ δἰβανυνῆογε ὈῪ Β[4β8, ΗΠ εγριαέλθηα, χχὶ., 
ΡΡ. 228, 220).---εἰ : [Π185 086 οὗἉ εἰ ἴῃ ἀΐτεος 
αιδβεϊοηβ 15 ἔτεαπεπὶ ἰπ ἴακα, Β]458, 
αγαμιριαξϊξ ἀος Ν. α.ν Ῥ. 254: οἵ. νἱὶ. τὶ 
χίχ. 2 (1π Ψαϊρδίε ςἷ) ; ἰξ 15 δἀοριεά πῃ τΠ6 
1,ΧΧ, ἀπᾶ 4 ρδι81}16] τῆδυ αἷβο δὲ ἔουπά 

ἴπ ἴπε ἱπιειτορδῖίνε ΓἹ ἱπ Ηξεδτεν (50 

ΒΙ455 δπά ψι θαι).---ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ: 
ΒΌΟΏ ἃ ῥτογηΐβε 85 παΐ τηδάβ ἴπ νεῖ. 5, 
τῃ6 ἐ]ΠΙπηεπε οἵ νῃΐοῖ, δοοοτάϊηρ ἴὸ 
70εἰ 11. 28, ννουἹᾶ τρατῖκ ἐθε βαϊναίίομ οὗ 
Μεββίδηϊο εἰπ|65, πλῖρῃς ἰεδά τῆς ἀϊβοίρ]65 
ἴο αϑὶς δδουΐ {πε τεβιογαείοη οὗ ἐπε Κίπρ- 
ἄοπι ἴο [5γ8ε] ννῃ ἢ {πὲ βάπιε ρτορπεί πδά 
Τοτειο]ά, ἐο θὲ γβα] βεά ὃγ {π8 δηπιη] δεϊοπ 
οὗ ἴπε ἐπεσηΐεβ οἵ αοά δπά νἱοίοσυ δπά 
Βαρρίῃββϑ ἔοτ πε ροοά. ἀΔβ ἰπ ἔπε ἀδνβ 
οὔοϊά πε γοῖκε οὗ Ῥῇαδγδαοι πὰ δθεπ ὑσόκδη 
δηὰ 15:86] τεάβεπιεά ἔτοπλ σδρείνίεν, 50 
ψουὰ τπῈ Μεββίδῃ δοοουηρ βῆ ἐπε ἤπαὶ 
τεαάἀεπιηριίοη, οὐί Τὐὐκε χχίν, 21, δηά βεῖ 
πΡ δραίη, δἴϊζεγ ἔπε ἀεβεγιοείοη οὔ {μὰ 
ννοτὶ ἀ-ρόννεσβ, {π6 Κίπρἄοπι 'π [εγυβαίεση ; 
γνεβρεσγ, γι αϊδελε ΤἼφοϊορὶδ, ΡῬῬ. 360, 361 
(1897)). Νὸο ἄουδε ἐπε τπουρῆῖβ οὗ (πε 
ἀἰβοὶρβϑ 5:1} τηονεά υνἱεπίη τπ6 πᾶστονν 
οἶτοίε οἵ [ν᾽ βἢ πδεϊομ αὶ ἤΟραΒ : “ τοι ἄδτα 
ἴῃ δδς ἱπεεττορδέίομε βυπὲ δύτοσεβ υοῖ 
νεῦρα," νττεβ (δ᾽νίη, Βαξ 5:1}] ννε τητιϑὲ 
τοιηθιηῦα {παὶ ν ἐπεβα ἐπουρμίβ. οὗ 
{πε γαάεπιρίίοη οὗὁἨ [βγϑὲὶ ἔθεσε πηϊπρὶςά 
δίρπογ ἐπουρἢιβ οὔ τς πεεά οὗ τερεπίδηοα 
δηὰ τἰρ βίθουβπθ885 ἔοσ {πε Μεββίδηϊς Κίηρ- 
ἄοπι (᾿Ξαΐνς ὁ ϑοϊονιοη, κυὶϊ., χνὶϊ. ; εἃ, 
Εγ]ε δπὰ 7}8γλεβ, Ρ. ἰνῖϊ.)}, δηᾷ ἐμαὶ πὰ 

ἀϊβοίρίεβ τῆ ΨΜῈ}} πᾶνε βῃαγεά, Ἴνεπ ἰῇ 
ἱταρεσίθουϊυ, ἰπ ἐπῆε Πορεβ οὗ ἃ Ζαοπατγίαβ 
ΟΓ ἃ ϑίπιεοθ. σγ, Ἐδεγβῃείπιὶ ποίεβ 
“ἢ ψνῆας τνοηάεσῇι! βοῦτίεεν "ἐπε 
ἀϊβοῖρεβ ρυὲὶ τηῖβ φυεδβείοπ το οἵ Τοτά 
(μδὲ φτεῤτα, ἰ.γ» Ῥ.- 79); δἱ {μ6 βᾶγηβ εἰπε 
186 φιεβείοη Ῥεΐοσε 118 18 ρίδίηϊν ἔθ0 ῥτίγηΐ- 
εἶνε τὴ σπαγδαοῖθσ ἴο πᾶνε ὕθδη ἱπνεπιεά ὃν 
ἃ ἰαῖει ρεηεσδίίοη (Μεαίβετγι, Αῤοκέοϊις 
Αρε,Ὀ. 41).---ἀποκαθιστάνεις : ἀποκαθισ- 
τάνωῳ, ἃ ἴοττη οἵ ἀποκαθίστημι ν Ποῖ ἰ5 
[ουπᾶ ἴῃ οἰαββίςαὶ ατεακ δπὰ 15 υβεά οὗ 
{πὸ τϑϑίογαιίοη οἵ ἀοπηϊπίοπ 85 παγα ἰῃ 
τ Μδος. χν. 3; 866 αἶβο θείονν οἡ [1]. 21 
δηὰ Μδίδομι ΤΧΧ ἵν, 5. Οη {πε ἔοσπι οἵ 
ῆε νεῖν 5εὲ Ν.Η., 11., 162, απά οχ 5 
ἴοτοε 8686 ἔυσίπου Παἰπηδη, Ν. 5., Ρ. 100. 
“Ῥοβὲ ἔδοιι δὲ [815 εἰπγε τεβίογε. ... ὃ" 
ΟΝ. ; τμε ῥρσγθβαηῖ ἴεηβ6 τηδγκίπρ ἐπεὶγ εχ- 
Ρεοίζδίίοη {παι ἐπε Κη ράοπι, 85 παν σοη- 
ςεἰναά ἴὲ, νγου]ά ἱτηπηε ἀίδεεϊν ἀρρβατ---αη. 
εχρεοιίδίίοῃ δπμαησθά Ὀγ (δ ρτογηΐβε οὗ 
{πε ρῥσανίουϑ νεσβε, πη ψὨϊος παν δανν ἐπα 
ζοτείαβέα οἵ [Π6 Μεββίαηϊο Κίπράογη. 

γέετ. 7. χρόνους ἢ καιρούς : Β[455 τε- 
Βατάβ τπ6ὲ ἔννὸ 45 βυποῃυσηουβ, ἀπά πὸ 
ἄουδε τ 15. ἀϊβῆσι!ε αἰννὰγβ ἴο τπαϊηξαὶπ. 
ἃ ἀϊδιϊποιίοη. Βιξ παῖε χρόνους ΠΊΑΥ 
ΨΜ6}1 θὲ ἰδκεη ἰο τηβϑῃ βρᾶρε οὗ {ἴτπθ 885 
βαςῃ, {πε ἀυτγαίίοη οὔ μα ΟΠΌτο 5 Ὠἰβίογυ, 
δηά καιρούς {πε οτίεοΑ] ρετίοάβ ἰπ {παΐ 
ἰδίου. ὁ μὲν καιρὸς δηλοῖ ποιότητα 
χρόνου, χρόνος δὲ ποσότητα (Ατηπιοπίι5). 
Α βοοά ἱπϑβίαπος οὗ {πε ἀϊβεϊποείοπ πιδῪ 
Ῥε ἔουπά ἴῃ υΧΧ Νεβ. χ. 34: εἰς καιροὺς 
ἀπὸ χρόνων, “' Αἱ {ἰπ1ε8 ἀρροϊπεεά "; οὗ τ 
ΎΠΕ65.ν. 1. 80 ἤεγε Ν  εῖββ γε ἄθγβ ἢ ,ν ΖῈ 
Καηηβη Ζείξεη υπό ρεείρηειε Ζείεραηϊκκεθ, 
1ῃ τηοάδσῃ ατεαΐκ, νυ μΠ18ὲ καιρός τπεδῃ8 
τυσαέδεγ, χρόνος τηε8Π8 γέαγ, 80 ἔπαΐ “ἴπ 
οί ννοτάβ {πὸ Κεσπαὶ οὗ πιεαπίπρ' π885 
τοπχαϊηθα ὑπαϊξογρά ; ἐπ|β ἰπ {πὸ οᾶβε οὗ 
καιρούς ἰβΒ σμδηρεδῦίεηεββ, οὗ χρόνων 
ἀυταιίοη ᾿" (Ουτεῖι5, Εέγηι, Ρ. τ10Ὸ 54.}} 
{ 4150 Ττεηοῖ, Ν. Τ΄ ϑγποηγηῖς, Ἰὶ.) 0. 27 

ς;, Κεηπεάν, ϑομγοός οὗ Ν. Τ'. αγεσκ, Ρ. 
153; ἀπά Ατἰπιη-Ὑπάγετσ, σε υ. καιρός. 
--ἐξονσία, απέμογὶἐγ, ἘΟΝ.-πειίμετ 48 
ἀεϊεραίεά οὐ υηγεβέγαϊπαά, {πὸ ΠΙΡετν οὗ 
ἀοίῃρ δἃ5 ὁπε ρίεαβεβ (ἔξεστι) ; δύναμις, 
ῥοισεῦ, παῖασαὶ Δ ὈΠ γ, ἱππόγοπὶ ροίνασ, 
τεβίἀϊπρ' ᾽πὶ ἃ ἐπίπρ' ὈῪ νἱτέπα οὗ [18 πδέιγε, 
ΟΥ̓́, ΜΙ ΟΝ ἃ Ραγβοῃ οσ {πίηρ' ἐχετίβ ογ Ρααβ 
ἰοσιῃ---8ο δύναμις 5 ἀϑογιδεά τὸ ΟΠ τῖβὲ, 
ΠΟΥ ἰῃ Οὐδ 56η56, ΠΟΥ ἴῃ δποίμεζ, 850 450 
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βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν 

1 το, καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανόν, ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

1 Ἐὸσς Τ.Ε. και ταυτα. .. οφθ. αὐτων Ὁ), 548., Απρ.» ννἢ νατ. καὶ ταυτὰ εἰπόντος 
αὐτου νεῷ. ὑπελ. αυτον και απηρθη απ αὐτων. ΟἾδ56 Ἔχρίδίηβ ἔσογῃ ϑυγίδο, θαϊ καὶ 
ἀπηρ.- κιτιλ, τηλὺ ῬῈ δῃ δϑβίσηι! διίοη τὸ Μϑέϊ. ἰχ. 15. Οπιϊββίοη οἵ βλεπ. αὐτων δηὰ 
απὸ τῶν οφθαλ. ἴῃ ννεδβίοεσηῃ ἰεχίβ συσίοιβ ; πΊΔῪ ἴο Βοῖὴς ἐχίεπίὶ βυρρογί Β]455᾽5 νίδνν 
ΟΥ̓ ΤΠΔΥ πᾶνε Ὀδεη ἱπιεπιοηδὶ πὶ ββίοηβ. γυΐρ. δηά Εἴοσ. τειαὶπ θοΐῃ οπηϊββίομβ, 
ὙΝ εἰββ ταραγάβ {π86ὲ ψῃοῖε ἱπ Ὁ 85 βεοοπάδτζυ; ΗΠρεηξε]ά ἴο!οννβ Ὁ. 

τὸ {πε Ηοὶν ϑρίτιξ 45 ἴῃ νεγ, 8; οἵ χ' 38, 
1κΚ6 ἵν. 14, Εοτα. χν. 13; Βεηρεὶῖ, 0Κα 
ἷν. 36, ἀπά ατίτητη- Τ παγασ, Θ,)"ΟΉγΉΙ5. 
ϑεδ υ. δύναμις. 
γε. 8, ἔσεσθέ μου μάρτυρες, ““ πὶν 

Ὑυϊ τη 6 58565," ΚΝ. τεδάϊηρ' μου 1πϑιθδᾶ οἵ 
μοι, ποῖ οἠἱΪν υνἱίπεββαβ ἴο ἴῃς ἴδοιβ οὗ 
{πεῖν 1,οτά 5 1186, οὗ, '. 22, χ. 39, Ῥαϊ αἷβο 
Ηἰς υνἱϊπεββεβ, Ηἰβ ὃν ἃ ἀϊγεοξ ρεγβοῃδὶ 
τεϊδιϊοηβῃΐρ ; [υὑκε χχῖν. 48 βία ρὶν Βρεᾶκβ 
οὗ ἃ ἰεβιϊπηοηΥ ἴο τπ ἔδοί5.---ἔν τε Ἵερου- 
σαλὴμ κιτιλ.: 51. ΓΚ6 οα οἴμεγ οσοᾶ- 
δίοῃϑ, 85 δεσγα, ἀεί σι 5865 [Ἐπ βδ] πὶ 85 8 
ἀϊϑβίσιςε βεραγδίε ἔτοτῃ 811 [ἢξ τεϑὲ οἵ [πᾶ σοὶ 
(οὔ. Ἰυὰκα ν. 17, Αοίβ χ. 30), ἃ ὑγοοῖ οἵ ἰη- 
εἰτιαῖα δοφυδίπίδπος νει τῆς ΒΔΌΡΙηἰς 4] 
ῬὨγαβθοίορυ οὔ με εἰπε, δοσογάϊη το Εἄετ- 
βδείπι, δ ζ δίοδος οΥ Ῥξετυΐδἢ δοεῖαὶ Γι ὐξε, ΡΌ. 
17,73. ἴῃ 5 νεγβα, 566 Ππέγοάμοέίοη, ἴῃ 8 
Καυποῖε 18 βέγιοὶς οὗ [86 σοπίεηϊβ οὗ ἴπε 
ΜΠοΙΪς ὈΟΟΚ, ἀπὰ ἔπε οτεδὲ ἀϊν βίοηβ οὗ 
τε Αςῖβ ἀγὰ πιατκεά, βεε, 4.5., Β᾽485, Ρ. 
12 ἴῃ Ῥγοίορπε το Αοἴδβ--- [ϑγαβδίθσῃ, ἰ.-ν]ὶ. ; 
τά 658,1Χ.ν» 32; ΧΙϊ., 10; ϑατηδτῖα, ν11}.; πὰ 
1 ᾿ξ ἀρρεᾶτβ βοῃπχαννῃδί βίταϊπεά (ο βεε ἰῃ 
8:, ΒδῈ}}5 ρσεδοῃίπρ ἰῃ Εοπηε ἃ ψυ τπ6 55 
ἴο “186 υἱπιοβὲ ραγίβ οὗ Ἐπ6 βατγί,᾽ τ 15 
ποίεννοσίῃν ἐμδίὶ ἴῃ Ῥβαίηις οὕ δοίοηιοη, 
νἱ]., τό, ψνα τεδά οὗ Ῥογῦρδυ πὶ πε σαπια 
ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἰ.ε., Κοτηε--ῃ6 
ΒΔ1ὴ6 Ῥῆγαβα 85 ἴπ Αοίβ 1. 8. ΤὨ18 νϑῦβα 
αἴοτάϑβ ἃ ροο {Π|πδιγαιοη οὔ Πα βυδἠεοιῖνα 
αἰεπιεπὶ νυ Βἱο ἢ ΟΠατγδοίεγίβεβ πε ραγιἰοῃ 
Ὡμθοσίεβ οὗ ϑριεῖα, ἄπρβε, ΟἸθηλθη δηὰ 
οἴμειβ. ϑρίεἰα ψουἹά οὐιΐε (6 ΨΠΒΟΪς 
νεσβε ἴοτη Ὧδἷβ βοῦσοθβ ἃ δηά Β, δηά 
φοηβίἀοιβ 1 48. δὴ ἱπίεγροίδιίοη ὃν δε 
δυΐμοτ οὗ Αοίβ; δυΐ, 85 ΗΠ ρα πέε!ά ροϊπίβ 
οὐΐ, 1π6 νεσβα 15 βηείγεϊν ἴῃ 115 ρίδςε, δπά 
ἴξ ἔοστηβ με Ῥθϑὲ δῆϑνψοσ ἴο {Π6 “ ραγίϊοι- 
Ἰατίϑγω" οὗ τῃ6 ἀϊβοῖρββ, ἔτοπι υνμίοῃ 
ἐμεῖς φιεβιίοη ἐπ νεσ. 6 βῆονβ {πᾶὶ {ΠΕῪ 
ψνετα ποΐ γεῖ ἔτεα, Ἐείηθ ψουἹά οπς (Π8 
ψνοτάβ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς Ῥερδιι5ε 
ποίδίηρ ἴῃ πε σοπάπος οὗ {πῃ6 δαιν 
ΟΠυτοῖ, 45 ἰξ 15 ἀδβοσιρεὰ ἰὸ ὕ8 ἴῃ ἐπα 
εν β- ἢ τ βείδη βοῦτοα, Αοῖβὶ.- χὶϊ, ροϊηῖβ 
ἴο δὴν Κπονϊεάρε οὗ βιιςῆ ἃ σοπιτηϊββίομ 
ἴτοπι ἴπε Είβεη ΟἾσῖβε. [ἀηρβί ἀΐβαρτθαβ 
ψἱὰ θοίμ ϑρίτία δηά Ἐείηε, δηᾶ τίη κβ 
δὲ πε Βαπὰ οὗἉ {πε τεάδοϊοσ 15 ν᾽ βῖδ] 6 ἴῃ 
φιοπηίπεπος ρίνεη το {δε ΠΠπ|1|6 Θαπιδτίδ. 

ψεῖ. 9. ἐπήρθη: (Π6 νμογά ἴπ νεσ, 2 ἰ5 
ἀϊβετεπε, δηὰ ἐπήρθη 5εθπὶβ ποῖ τηδσεῖν 
το ἀεποίβ οὺγσ ἴοτά᾽β ἢσβε ἰεανίηρ π6 
βτουπὰ (415 δ εἰββ, Ονθεθθβοκ), Ῥαΐ αἷβο 
τὸ 6 τῆοσγϑ ἰὴ δοοοτάδηςθ ψἱτἢ τὴς σδ]πὶ 
δηὰ ρταπάδισ οὗ {πΠ6 Ἔνεπὶ ἐπδὴ ἀπήρθη; 
τη ἷβ ἰαϊίεγ ννογά ψουϊά τίμα ἄεποις ἃ 
τακίησ αν ὃν νἱοίεηοε.---καὶ νεφέλη 
ὑπέλαβε: τῆς οἰουὰ 15 ΠεΓα, 5 εἰβείνῃοσε, 
τῆς Θυπιθο] οὗ {πε ἀϊνίπε ρίοτν, δπὰ ἰξ 
Ψ)Δ5 αἷϑο 88 ϑϊῖ, ΟΠσγυβοβίοῃι οδἱ]εά ἴἴ : τὸ 
ὄχημα τὸ βασιλίκον ; οὔ. Ῥ5. οἷν. 3. 1π 
ι Τίπι. 11. 6 ψε γεδά πὲ οὖυγ 1 οσγά ννὰβ 
τεοεϊνεᾶ υρ ἐν δόξῃ, “ἴπ ρον," ΚΙ. 

ει. το. ἀτενίζοντες ἦσαν : [Π18 ρετὶ- 
ΡὨγαβίβ οὗ ἦν οἱ ἦσαν ΨἱΠ ἃ ργεβεπὶ 
ΟΥ̓ Ρετγέεοϊς ρατιϊοϊρίς 18. νεσὺῪ τευ θητ Υ 
ἔουπά ἴῃ 8ι. 1Κ6᾿5 πτιηρ5 (Ετϊεάτιοῃ, 
ΡΡ-. 12 δῃά 80, ἀπά σοπιρᾶτγε {πὸ ἰδὲ ἰπ 
Θησοχ, Μ. 5.) ΡΡ. 130-134). ΤἼΒ νϑῖρ 
18 Ρθου]ατ ἴο 5ῖ. [νυκε ἀπά 81. Ρδαὶ, δηά 
ἰ5 Τοιιπά ἴδῃ {ἰπη65 ἴπ Αοῖβ, νος ἴῃ 8|. 
{κε 5 Θοβρεῖ, ἀπά ἰνῖσα ἴπ 2 Οοσ.; ἴΐ 
ἀεβποίεβ ἃ ἢχεᾶ, βιεδάξαβι, ργοιγδοίβά ρᾶζε: 
“δηὰ ΨΨΏ1|6 ΤΠ 6Ὺ ννετε ἰοοκίηρ βιβαάξαβει ν 
ἱπίο πεαᾶνεῃ 85 6 ψϑηι," ΚΕ. .., τὰπ5 εχ- 
Ρταββίπρ πῦοσα οἰθατῖν πε ἰοπρίηρ β8Ζ8 
οὗ 1π6 ἀϊδβοῖρ᾽εβ ννδϊοπίηρ {πὸ Τοσά δ Ης 
ψ85 ροΐπρ' (πορευομένου αὐτοῦ, {π6 ρτ6- 
5β6ηΐ ρατγιϊοίρα ἀβποιίηρ μαι ἐπε οἱουα νγὰ8 
5111} νἱβιῦ]6 ἔογ ἃ οοῃϑβιἀεγδθῖα εἰπ1|6), 85 1ξ 
οατσγίηρ {πεῖγ εγεβ ἀπὰ μεαγίβ ψν]ἢ Η πὶ 
ἴο πεᾶνβῃ: “"ἴρ56 εηἰπὶ δϑί ἈΓΊΟΓ Ὠοβίεσ ; 
ὉΔῚ δαΐετη δτηοζ, ἰδὶ εβὶ οουϊιβ εἰ οοτ᾽ἢ 
(Οοστη. ἃ [αρἰάε). ὙᾺΘ ψογά 18 δἷβοὸ 
ἴουπά ἰπ ΧΧ τ Ἐβάγ. νἱ. 28 δπά 3 
Μδος. ἰϊ. 26 (οὖ. Αᾳι1α, [οὉ νἱῖ, 8), ἀηὰ 
Ααἶδο ἰῃ ]οβερῆιβθ, Β. Ἅ.,), ν.» 12, 3, δῃά 
Ῥοϊγδῖυβ. Ἑδηιθαν, δέ. Ῥαμὶ, 38, 30, 
Εἶνεβ ἃ πηοβὲ νδῖτδθῖε δοσουπέ οὗ {πε 86 
οὗ {πε ψογά ἱπ 8ῖ. κε, δηὰ σοποίαἀεβ 
τδαῖ τὰς δοιίοη ἱπιρι θά Ὀγ ἰ 5. υῖτε 
ἱποοπϑίβίεης νυ γεακηθβ85 οἵ νἱβίοη, ἀπά 
ἴῆαι {πὸ τπθοσν πο πλακαβ ΔῈ] ἃ ρεῖ- 
ταδηεηΐ βυῆδγοσ ἰπη ἔπ Ἔγεβ, 85 1 με σουἹά 
ποὶ ἀϊβείπου ! Υ 566 πε Ῥειβόῃβ πεϑὶ Ἀἰπὶ, 
5 Πορει ββϑὶν αἱ νατίδπος ψ 8 5:1. ΓΌΚΘ; 
εἶ τοῦ {π6 πηδαηίηρ οἵ ἴῃς Ψψοσά 4 ὑβεὰ ὈῪ 

, Ῥδὰ] Βἰπιβοῖξ ἴῃ 2 Οοσ. 111.7, 13, ψθγα 
ποῖ ψεδῖ Ῥυΐ βίτοηρ᾽ βίρῃι 18 ἱταρ! 16 ἴῃ τῃ 8 
ψογά. Τα νετὸ {Π18 σοτησιοη ἴῃ 51. [κπ|κ6 
15 ̓ τεαυθπον ἐπιρὶογεὰ ὃν τηβάοα] υντίτοτϑ 
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πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν ' αὐτοῖς ἐν 
ἐσθῆτι λευκῇ,2 11. οἱ καὶ εἶπον, ἴΑνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε 
ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀνἀληφθεὶς ἀφ᾽ 

ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν 
πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 12. τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ 

1 παρειστηκεισαν; ἿΝ.Η. τεδά παρισ-.» Βυΐ 5εε αἷβο ὙνΊποι- Θοππιίεάεϊ, ρ. τοῦ. 

3 ἐσθητι λευκῃ ΟΕ ὅϑυτ, Ηδτοὶ., Αδίβ,, Οτίρ.-ἶπε,, Οῆσυβ., δο ΗΠ ρεπίεϊά ; Βαϊ ἴῃ 
ΕΟΝ. ἐσθησεσι λευκαις ΦΑΒΟ πὰ ροοά ουϊϑίνεβ, Να]5., ὅυγ, Ρεβϑῆ.. Αὐπη., ϑ5δῇ. 
Βοῇ., Τίβος., ΝΝ.Η., νν εἰβ8; 80 αἷβο ΒἾδββ ἴῃ β, 

τὸ ἀδηοίε ἃ ρεου]ατ ἤχεά Ἰοοκ (Ζαη) ; 50 
ἴῃ ΤῦΚε χχίϊ. δό, ψῃεγε ἰξ 15 πἰδεά ἔογ ἐπ 6 
Βοσνδηί- Π|8 148 εατπεβὶ ρᾶζΖα δἱ ὅι:. Ρείδ, 
ἃ 8ᾶ:ε ποῖ τηεπιοπθά αἱ 411] ὃν 8. 
Μαῖίπεν, ἀπά ἐχργεββεά ὈνῪ 4 ἀϊδεγεπε 
ψοτά ἴῃ 8ι:, Μαίκς χίν. 67; Ηοβατί, 
Μεάϊοαὶ Τιαηρπαρο οἱ δέ. Τιπλό, Ρ. 76. 
Ιη Τ᾿ ΧΧ, 45 αϑονε, 1ὲ 18 διηρίογεᾷ ἴῃ ἃ 
βϑοοηάδτυ βεῆβϑε, Βαϊ ὈῪ Α4υΐα, πε. 5.) ἴῃ 
118 Ῥτίπηαγν τηεδπίηρ οὗ ραζίπρ, Ῥεποϊ ἄϊη ρ. 
--ὠ-καὶ ἰδοὺ : καὶ αἱ {π6 σοτηπιαποσπεπηί οὗ 
πε δροάοβὶβ ἰβ εχρ αἰπεᾷ δ5β Ηερσαίβιϊς, 
δξ ᾿ἰπβίδηποθβϑ ἅτ ποί νυδητίηρ ἰπ οἰαββίοδὶ 
ατεεκ; οὐ Βίαββ, σγαρινναΐὶᾳ ἀθς Ν. Ο.» 
Ρ. 257, Δπά 566 αἷβο ϑίπιοοχ, μδὲ σηῤγα, 
Ρ- 160 Η, Ἐογ τς ἔοτγηυΐα καὶ ἰδοὺ οὔ, 

τῆ6 Ηδῦτενν ΓΊΣΓΤῚ, δῃᾷ οἡ 51. Γυκε᾿β 

διηρίουγιεπε οὔτε ἰπ βαἀάεη ἱπεεγροβί ἄοῃβ, 
8566 Ηοτί, Εδοϊεσία, Ρ. 1790. ὙΠ 56 οὗ 
καί (ψνϊο ἢ ἱπ ἴπε τηοϑὲ Ηργαῖο Ῥοοκβ οὗ 
τῆς Ν.Τ, ἰβ ἐπιρίογεά πιο πόζα δχίθῃ- 
βίνεῖν {πδπ ἴῃ οἰαββίσαὶ ατααῖ) 15. τηοβί 
ἐτεχιεπε ἰπ κε, ψνῆο αἷβο 1565 τῆογα 
τεαεηεῖν τμδπ οἵπετ νυτίτεγβ 86 ξουγηθϊα 
καὶ ἰδού το ἱπιτοάπιοε δὴ δροάοβίβ ; οὕ, 
ἙἘτϊεάτίοι, πδὲ σηεῤγα, Ρ. 33.-παρειστή- 
κεισαν αὐτοῖς: ἰπ {πε ἀρρεάγαπος οὗ 
δΔηρεῖβ ῃοῆ ὅ8ι, Γακα οἴδπ παιδία 
{πεσε 15. ἃ βίγικίηρ' βίην! ατίεν θθίννεθη ἐπ 6 
ΡῬὨγαβεοίορυ οὗ 818 αοβρεὶ δπὰ {πε Αοίβ; 
ο΄. στ τῆε ργεβεπὶ ραββᾶρε ἀσςίβ χ. 30, 
χί!, 7, δῃά Τίῦκε χχῖν. 4, 0. 9. ὙΤΒε ἄε- 
βοσίρεϊοπ ἴῃ [88 δηρεῖβ᾽ ἀἰβαρρεᾶαγδηςαβ 8 
ποί 50 5ἰ ΠΊΠατ, οὔ, Αοίβ χ, 7 δηὰ Τα 1]. 
15, Ὀυΐ 11 πχυδῖ Ὀ6 τεπηεπιρεγεά τΠαΐ ἔπετγα 
5 οἷν οπμα οἵπε ραββᾶρε ἰπ Ὡς ἐπε 
ἁερατίατε οἵ {πε6ὶ δηρεὶβ ἰβ πιεπεϊοπαά, 
Εεν. χνΐ. 2; Ετεάγίοῃ, μδὲ σεῤγα, ῬΡ. 45, 
52, δῃά Ζεῖεγ, Αοίβ 11.) Ρ.. 224 (Ε. Τ᾿). 
Ἐὸγ {πε νει οὐ Τῦκε ἱ. το, χῖχ, 24, Αοῖβ 
ΧΧΙΪ, 2, 4,) ἀπά δβρεοία!ν χχν]. 23.---ῆἂἰν 
ἐσθῆτι λευκῇ: ἱπ ἘΝ. ἰπ {πε ρῥίυγαὶί, Βε8 
οαὐποα] ποῖε8 δηπὰ αἷδο Πεἰβϑιηδηη, Νόμς 
Βιδεϊςἐμαάϊεη, Ῥ. 90. 

ψεῖ. σι. ἄνδρες Γαλ.: {πε ἄνδρες ἱπ 
51π|1181 ἜΧΡτ ββίοπβ ἰ5 οἴζεη ἱπάϊσβεινε οὗ 
τεϑρεοὶ 45 ἰπ οἰαββίοδλὶ ατσεεῖ, θπὲ δ5 δά- 

ἀτεββεά Ὀῃ δΔηρε]8β ἴο τπεῃ ἴξ πηδᾶν ἄεποίε {πε 
εαγηεβίπαβϑ οὗ πε δἀάγεββ ἀδικεῖ 8ι. 
ΟΠγυβοβίομι βανν ἴῃ {πε βαϊ πιδείοη ἃ ννίβῃ 
ἴο ναίῃ {πε οοπῆδεποε οὗ (πε ἀϊβοίρεβ : 
“ἘΠ5886, ννὮν περάεά {πον τὸ θὲ ἰοϊά οὗ 
πεῖ σουαῖγυ νῆο Κπενν ἱξ νγ6 11 ἐποιρἢ δ" 
Οαἰνίῃ αἶβο ταὐεοῖβ τῆς ποείοπ {παὲ πὸ 
Δῃρ6}5 τηθαπὲ ἴο δίαπης {π6 βἴοννπθββ ἀπὰ 
ἄυϊηεββ οὗἩ δρρτεμπεηβίοπ οὐ (ἰδ Π]|68πη8. 
Αἱ δε βαπιε {ἰπ|6 ἐπε ψογά Γαλ. βεεπιβ 
ἴο τοτηϊπᾶ ἃ {πδὲ τΠηρβ ΨΏ ΟΝ ἀτα ἄδ- 
βρίβεά (]οὔη νἱϊ. 52) μδίῃ αοά οἤοβεπ. 
Ἐκ σαϊείαα πεηφμαπι ὑυδἷ ςογέξ γαγο ΓΞ 
γοῤλεέα ; αέονιπες Αῤοςίοἱϊ (Βεηρεῖ) ; βεα 
αἶδο Ῥείονν.---οὗτος ὁ Ἰησοῦς: [{ {πε 
τηβητίοη οὗἉ Ἐπεὶγ ποιίποσπ ποπια Πδά τε- 
τχϊη 64 τΠ6 ἀϊδοΐρ᾽εβ οὗ {ποτ δαγὶν οποία 
Ὀγ ΟΠ τῖβε δηά οὗ 81] ἐπὶ Ηε πδά Ῥδβεῆ ἰοὸ 
1πεπὶ, ἴπΠεῈ Ῥειβοῦδὶ παπὶεὲ εβθὰβ ὑνου]ά 
ΑΒΒΌΓΘ ποτὰ ἐπδὲ {πεῖγ τηδβίοσ ὑνου]Ἱά 5111] 
Ῥὲ ἃ πυπιδῃ Εταπά δηά ἀϊνίπε ϑανίουτσ; 
Ηἰἷς Ὥἔεϑμο: φμῖ υοδὶς ζμὶξ ογὶἐφηδ σοι ον 
ϑέέσιις, ἰά ἐπέ, δαϊυαίον (Ο(οτη. ἃ 1.8Ρ.). 
-- πορευόμενον: οπη {πε ἔγεφιεηου οὗ {Π6 
νει ἴπ 581. Γακα δ5 σοπιρατγεά ἢ οἔπαῦ 
ΝΎ. υυτίξοιβ, οἴἴζδη υβεά ἴοὸ ρίνε εἴεςε 
Δηᾶ νἱν ἄπεβ5 ἴο {π6Ὸὸ βοοπα, οί Ἐτίε- 
ἀτίοῃ δηά Ζεῦ ταπιασκ; 8:. Ῥείεσ 5685 
18 βάπιεὲ ννογά οἵ οἱ [οτά᾽β Αβοθηβίοῃ, 
1 Ῥείεγ 111. 22. ΑΒ δἱ πε Βίτιῆ οὗ Ομ σίβε, 
80 ἴοο αἱ Ηἰβ Αβοδηβίοῃ {πε ἀπρεἶβ᾽ τηδ85- 
58 66 νγ85 τεοοῖνϑα ορεάϊηείν ἀπά Ἰουίαϊν, 
ἔοτ οηἱν τ σαη γε Ἔεχρί αἱπ Γὰκε χχίν. 52. 

Ψψετ. 12. τότε: τεαιεηξ ἱπ Αοίβ ἀπά 
ἴῃ 81, Γ|κε᾽85 αοβρεῖ, θυΐ πχοϑὲ ἔγεαιαπὲ 
ἷπ 81. Μαιίπον ; οἡ 115 υ;5ὲ βεὲ (τὶπηπι- 
ὙΜανε, δπᾶ Β[4β5, Ογαρινι. ες Ν. Ο., 
Ρ. 270ο.--Φπέστρεψαν: ἃ 'νοτά οἤάτγδο- 
τογίβεῖς οὐ 1υκα Ῥοίῃ ἴπ 5 οβρεὶ δηΐ 
ἴῃ Αοίβ, οοουτστίηρ, 'ἱπ [ῃ6 [ΟΓΠΊΕΙ ΟναΥ 
ἘΜΈΠΕΥ εἰγηεβ, ἵπ δε Ἰαίξεῦ ἕεῃ οἵ εἴθναπ 
εἰπηεβ. Οΐν ἴπ (ἢτγεε ρΐδοεβ δἴβενπεγεα, 
μοΐῖ δ 4] ἴῃ τῆς ἀοβρεῖβ, θυ βεὲ Μαξκ 
χίν. 40 (Μουϊοη αδπά ἀβάξη, σμδ υ.); 
Ἐτιβάτίομ, μδὲ φτμῤγα, ρ. 8, Οη {πὸ 
᾿Αβοεπβίοῃ 8εεὲ δἀάδϊείοπαὶ ποίς δἱ επά οὗ 
Ἄσπαρίετ.---τοῦ καλ. ᾽᾿Ελαιῶνος : κδὶ οαῤέῃ5 
εἰ υἱμποίμς ἐμόγαὶ, ΜΝ εἰθιεῖη. ΑἸΈΠΟΌΡΉ 
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ἀπὸ ὅρους τοῦ καλουμένου ᾿Ελαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, 
σαββάτου ἔχον ὁδόν. 

13. Καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμέ- 

νοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης ' καὶ ᾿Ανδρέας, Φίλιππος 

1]ακωβος και Ιωαννης, 80 Ε, ὅυτ. Ηδτοῖ., Ατῃ). Ζοῖ., Οῆσγβ., Τπεοάτε, ; Βαϊ ἰπ 
ἴπνεγβε ογάδσ ἰῃ 9 ΑΒΟῺ δε, Νυΐρ. ἀπά βοοὰ νετβίοῃβ, 50 Τίβοῃ., νν. Ἡ., Ἐν. γνεπάε. 
Δ εῖβ5. 

81, Μαείμεν δηᾶ ὅ5ὲ, Μαγίκ θοῇ βρβδκ 
οὗ τῆς. Μουηὲξ οὗ ΟΙΐνεβ {ποὺ ἄο ποῖ βαὺ 
τοῦ καλ. (πειεπεν 15. ἐπε ἐογηλθα ἐουπηά ἴῃ 
7ομπ νι. τὴ. [Ιἐ 5. ἐπεγεΐίοσα ρτοῦδθϊε 
παῖ 81. 0κὲ Θρεακβ δ ἣε ἄοεβ. δβ. ὁπε 
ΜΏΟ νγᾶβθ ἃ ΒίΓΔΏΡΘΓ το 76Γ Βα 6 ΠΊ, ΟΥ, 
85 ΤΙ πρ ἴο ὁπῈ ΨῆῸ νν88 80. ΒΙ4585, 
μδὶ σεῤγα, ῬΡ. 32, 84, σοηΐεπάβ (ῃδὶ 
᾿Ἐλαιῶνος οὔρῇέ ἰο ρἶνε ρίαςε ἴο ἐλαιῶν, 
ΨΏΙΟΙ ἢ αἷβο γεδᾶβ ἰῃπ Γυΐκαε χίχ, 20, χχὶ. 
37 (ν.Η. ᾿Ελαιῶν, ἀπά ἰπ Κα χίχ. 37, 
ΧχΙϊ. 39, τῶν ᾿Ελαιῶν, ἴπ εδοῇ οδβε 85 
Βεηϊεῖνε οἵ ἐλαία), πε ἔοτγαεσ ᾿νοτά Ῥεΐπρ 
[ουπά οηἷν ἤετα δηᾶ ἱπ Το βαρ, Α4πέ., 
Ψ]!., 9.2. Βαϊ ἴε 18 ἐουπά ἰπ 411 πε Μ 58. 
ἴῃ {15 Ραββαρε, δ μου ρὮ γαΐδο 1). σηρε 
οαδ,, 5805 ΒΙ455. - ΒΙδβϑ νουϊά ἐμ15 σεῖ 
τὶ οἵ ἐπε ἀϊβίςυ εν οὗ τεραγάϊηρ Ἐλαιών 
85 1 υδεᾶ ἴπ [πὲ χίχ, 20, χχί. 37 845 ΔΠ 
᾿πάξο! παρ] ποῖπ, νν ἢ 1158ὲ μετα ἣς ψουἹά 
Ἐχοῆδηρα ἰἐ5 σεπίεϊνε ἔογ ἐλαιῶν. [εἰ55- 
τοδῆῃ, ἤοννενασ, 18 ποῖ ἱποϊϊπεά ἴο “βεῖ 
ἀϑ4θ {πε σοπβθηϑιβ οὗ δας ου 65. ἔοσ 
᾿Ελαιῶνος, ἀπά ἢε τερατάβ ἐλαιών ἴῃ {6 
ἔννο ραββαρεβ αῦονε 885 4 ἷδαχ 8ε οὗ {δε 
ποηγϊηδέϊνα σᾶ8586. Α58 ἴῆε ρεηϊεῖνε οὗ 
ἐλαιών 1 ψουΐά σοτγεβροηὰ ἰὸ (ἢε 1,δεϊπ 
Οἷϊυδέιη (5ο Ψυϊραῖε), δῃ οἱϊνε-ογοπατγά ; 
ο΄. ἄμπελος ἀπά ἀμπελών ἱπ Ν.Τ', {πε 
ογπιπδίίοη ὧν ἴῃ ἀετγίναιϊΐνε πουπ8 ἰπ- 
ἀϊοδιϊπρ ἃ ρίαοβ βεὲῖ ἢ ἔτεεβ οὗ ἐπα 
Κιπά ἀδεϊρπαίεά ὈῪ {πὰ ργίπηεῖνε. Ἐογ 
ἰπβίδηςεβ οὔ. ατίτητη- ΤΏδγοσ, σεῦ ᾿Ἐλαιών, 
αὶ 8ε6 οπ {πὲ οἰδεῖ παπᾶ Πεἰββπίδημ, 
Νέεμε Βἰδεϊςἐμάϊδη, Ρ. 36 Η, ΜΝ τεραγὰ 
το ἔα Ραγβ1]εὶ θθέννεεπ οὐσνεῦβα ἀπά [οβθ- 
ΡὮυ5, Απύέ., νἱϊ., 9, 2, ἰξ 15 αν ἄδπε τπδὲ ονθῃ 
1 51. Πυκε πδά τεδὰ Ἰοβερῆμβ Βα νγδᾶβ ποῖ 
ἀερεηάεπε ὑρὸπμ δἰπι, ἔοσ ῃΒε βαὺβ δδσε 
τοῦ καλ, ἰυ8ὲ 25 ἴπ 5 αοβρεῖ ἣε Βαά 
υτἰτέεη τὸ καλ., ῥτοῦ ον ρἰνίηρ οπα οσ 
ΤΏΟΓΕ ΡΟΡΌΪΑΙ ΠδτηῈ5 ὈῪ ΏΙΟΙ τῆς ρίδος 
νγὰ5 Κποννῃ; ΟἹοξὶ, Οαἰαίεγὀγίεξ, Ὁ. 65 
(8εε αἰβο οὴ ἴδε ννοτά ΚΝ. Ἡ., 1ϊ., ἀρρεπάϊχ, 
Ῥ. τό5; ΡΙᾳπητηθῦ, 56. Πμᾶέ, Ρ. 445: απὰ 
ὙΜΊπει- Θοτλεάεὶϊ, Ὁ. 93).-,ς΄αββάτου ἔχον 
ὁδόν, ποὶ ἀπέχον: (ἢς ἀϊδίδπος 5 τερτγε- 
βεπίεά δ5 βοπιείῃίηρ' νος ἢ ἐῆς πιουπέδίῃ 
1885, Μενεγ- νεπάς; οὐ Τυκα χχῖν, 13. 
ἼΠετε 15 ΠΟ σε] ἀϊβογεράπου δείνγεεη (Π15 
απ ἐπε βίδίεγαεπίε οὗ 51, [καθ᾿ 5 οβρεῖ 

ἐμαὶ οὖν Τογά δὰ Ηΐ5 ἀΐβοῖρ!εβ ἕως πρὸς 
Βηθανίαν, χχίν. 50, ἃ νἱ]]ΠρῈ ννΠΙοἢ ψὰ5 
πιοσθ ἔπδη ἀουδ]8 ἃ βαρ δίῃ ἀδυ᾽β ἰούτπαυ, 
Βέζεθη ξασοπρβ ἔγοσα Τεγαβαίεση. Βαὲ 1ἢ 
ἐπε ψνογάβ ἴῃ 8:1. ΓῸΚΟ, 1. δι, δα δ ΟΥΟΓ 
ραΐηβὲ Βείμπδην, ἕως πρός (50 Ἐεΐπε, 
Εἴπε υογλαποπίδονε θεν οζεγηρ ἀε5 
1ιοας, Ὁ. 79, δῃά Νόβρεη, “Ἅῤοϑέεϊ- 
βεδολιἑομέσ, Ρ. 80; 566 αἷϑο Βδηάδιϊ, “εἰς, 
Ρ. 171--Β]458 οσηϊίβ ἕως Δηὰ τεδᾶβ οὔἱυ 
πρός ατιὰ τευλατκβ πέφης ὑ670 πρός δεὲ 
εἰς ; οΥ. αἷδο Βεῖίβεσ, Τλεοϊορίδολιε Οπμαγ- 
ἑαϊξομγίξε, '.,) 79 (1805)), (με ἀϊδησυϊιν ἰ5 
βυγτποιπίε, ἔος 51, [μὲ ἄοεβ ποῖ ἣχ ἐπα 
ἐχϑοὶ βροΐ οὗ ῆς Αβοεηβίοῃ, απ ἢε εἶβε- 
ΨΏοτα 8565 (ἢε Μουηΐὶ οὗ ΟἸΐναβ, 0Κ 
ΧχΙ. 37, 85 ἔῃε ἐφυίϊναϊεπε οὗ ἐπε ΒβίμδπΥ 
οἵ Μαιίμεν (χχι, 17) δπά Ματγκ ἘΡ 1). 
Νοτῦ 15 ἴὲ Πκεῖν ἐμαὶ οὖὐγ 1ογά πνου]ὰ 1δδά 
Η!5 ἀϊβοίρίεβ ἱπίο ἃ ν ρὲ ἔοσ ἐπε Ἔνθπὲ 
οὗ Ηἰς5 Αβοεηβίοῃ. [τ βῃουϊά Ῥὲ τετηδι;- 
Ῥεγεά {παῖ Σἰρμείοοι, Ηογ. Ηδεδ., 34 γ8 
1παῖ “τπὸ6 Αβοθηβίοπ νναβ ἔγοτῃ ἔπε ρῖδςβ 
Ὑ ΠαΓδ ἐπδὲ ἔγαςὲ οὗ ἐς Μουπὶ οὗὨ ΟἸΐνεβ 
ςδαββά ἴο 6 οδ]]βά Βειβρῃαρε δηὰ Ῥερᾷπ 
ἴο δὲ οαἰεά Βεῖμδην", ὙΠ τϑοθηΐ 
αἰζειηρὶ οὗ Ευά, ἩοΗτηδπη ἴο τεΐεσ τπῸ 
᾿Αβοεηβίοῃ τὸ 4. “6 411Π|ες ἴῃ ἔπε Μουπὶ 
οὗ ΟΙίνεβ ταϑίβ Ὡροπ ἃ ἐγαάϊείοπ ὑνῃ ἢ 
σδηποὲ δ6 ταραιάεβά 845 τγε!δθ]ε (5εα 
Οαϊϊαα απ ἄτηι Οεἰδενρ, 1 εἰρΖὶρ, 1806), 
Αἰ ΒΟΌΡ μῈ σδη αυοὶς ΕΘΒΟἢ 85 ἰπ ἄρτεε- 
τοθπὶ ΨΠΠ δίπι, Ρ. τ4. Οἡ ΗοΙπδπη 5 
Ῥδηιρηϊεῖ βεα αἷβο Εαρῤοςίέου (9 1} 5ειῖ 65), 
Ῥ. 1ἴο (1897), αηὰ Τὐεοϊορίϑδομες 1,1έσγα- 
ἐμγδίαϊέ, Νο. 27 (1807). ΤὮ5 τηεπείοη 
οὗ ἐδε ἀϊδίαποε 15 φυϊέβ σδμαγασίεγίβεῖς οὗ 
δι. Τὺ; 1Ε ΤΏΔΥ αἷβοὸ ἤανε Ῥεεη ἱπίσο- 
ἁἀυςεὰ Πετα ἔοσ πε θεπεῆὶ οἵ πῖ5 ἐπε 
τοδάειβ ; Ῥαρξβ, Ἂείς, ἵπ ἴοοο, δπὰ οἥ. 
Ἑδπιβαυβ τεπιασκθ, ἤζας Ολγίϑέ ϑογη α 
Βεΐλμιελοηι  ῬΌ. 55, 56. 

Μετ. 13. τὸ ὑπερῷον: “πε πρρεσ σπδτη- 
Ῥεσ,᾽" ἘΝ, 45 οἵ βοσῆξ γε] -Κπόυγη ρίδςε, 
Ῥυξίπετε ἴβ πὸ ροβίεῖνε εν ἄδηςε ἴο ἰἀθ πε ἣν 
ἦτ Ἰ ἢ ἀπε τοοῖὶ οὗ ἐς 1,α8ὲ ϑυρρεζ, αἷ- 
{που ρΡῊ ἤετα ἀπά ἴπ Μαζὶ χίν. 15, 85 4150 ἴῃ 
ΤΆΚα χχιὶ, σΖ, τΠ6 Νυ]ραίε μ85 σαπαρμίηρε. 
Ατλοπρβί τεοεπὶ νυτίζειβ Ηρ η ἃ δπά 
Ἑείπε 8εε ἴῃ ἐῃ15 ἀδεβηϊέβ ππεπείοη οἵα τοοτὰ 
ΨΜΕΙ1 Κποννῃ ἴο τῆς τεδάεγβ ἃ γτεΐεσεηοθ ἴο 
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καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, ᾿Ιάκωβος ᾿Αλφαίου 2 καὶ 
Σίμων ὁ Ζηλωτής, καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου. 14. οὗτοι πάντες ἦσαν 

1 Ματθαῖος ΑΒΡΟΕ, Βοῆ. Μαθθαιος ὁ Β'Ό), 54}.; 5ο Τίβοϊ;., ΝΝ.Η., νν εῖββ ; 566 
Χν πετ- ϑομπηϊεάεϊ, ρρ. ὅο, ὅσ. Ἐὸσ ἰακ. ἄλφαιον Ὁ, ϑ8ῇ. γτεδά ἰακ. ο τον Αλφ., πᾶν 
Ὅε δβϑβί πηι! διίοη ἰο Μαῖξ, χ. 3 δπά Μο. 11. τ (ποῖ 1,9.); Ομαβε Ἔχρίδίπβ ὃν ϑυτγίας 
ἰάϊοπι; τθίδίπεά ὃν Β[485 ἰῃ β. 

5 καὶ τῇ δεησει Οὅ, Οὔτγβ. Οπικίεὰ ὃν ΑΒΟ"ΌΕ ὅτ, ἀπά οἰδεγβ, σΐρ., 58ῃ., 
Βοῆ., Αττι., Αείῃ., Οὔγυβ. ; 80 Τίβοι., ὟΝ. Η., ΕΕΝ., ννεπάες, ἮΝ εἰββ, Η Πρεηξεϊά, σὺν 
γυναιξιν, Ὁ δ ἦ5 και τεκνοις, 50 ΕΠΠΙρεπέεά, Ῥαΐ τεϊεοιε Ὁν ΒΙ4585 (““τηδὶε Ὁ "")), ἔογ 
ψΒΙοἢ 866 οὐἰεἰοίβπι οὗ ΝΥ εἰββ, Οοάδθχ Ὁ, Ρ. 54; Ῥγοῦθδθ!ν οοοαβίοπεά ὈΥ τηςπείοη οὗ 
{με ψνογηξη, οἴ. χχὶ. 5. ουτοι παντες οτηϊί 

{πε δυῖποτ᾽β ἄσβέ Ὀοοκ, ΠυΚα χχίΐ, 1, 12. 
Βυΐὲ {πὸ ψνοτγά υδεά ἴῃ 5.. Μδακ δηά ἴῃ 851. 
1κεβ αοβρεὶ ἰ5 ἀϊεγεπε ἴτοπι πδξ ἴῃ 
με ραβϑαρεὲ Ὀεΐοτε υ8--ἀνάγαιον, δαῖΐ 
Βετε ὑπερῷον. ΠῚ ψγ6 ἰάδβηζν τε ἔοσηηεσ 
Μὰ πε κατάλυμα, [χυὑκὲ χχίϊ. τα, ἴἰ 
ψου]ὰ ἀεποίς ταΐπεγ {πε συιεβέ- ματῦθοσ 
864 ἔοτ πιϑδὶβ ἰβδη 1πΠῸ6ὶ ἼΡΡΕΙ τοῦτ ΟΥἩ 
Ἰοῖ βεῖ δραγί ἔογ τϑείγασηθδπε Οὐ Ῥσᾶυεσ, 
Αἰτ που ΡὮ βοπηειπιθβ δε ῸΓ ΒΌΡΡΕΙ ΟΓΥ 
ἴοτ δϑβεπιθ!ῖεβ (ὑπερῷον). Βοίῃ ψογάβ 
81:6 ἴουπά ἰη οἰδββϑίοδὶ ἀτεεκ, θὲ οπὶν ἐπα 
Ἰδίίεγ ἰπ {πε ΤΧΧ, μετα ἴξ 15 τθαμδηΐ. 
Ιπ με Ν.Τ. ἰε 15 υϑεᾶ Ὁν 51. ὰΚε δίοπα, 
ἃπὰ οπἷν ἴῃ Αςί8, Ἡοϊεζπιδπη, ἔο]]ονν- 
ἴῃρ Τἰρδιίοος απ ϑομδείρεσ, οοπϑίἄθγβ 
(παῖ δὴ ὑρρεῦ τοοπὶ ἰπ ἴδε Ταπιρὶθ 15 
τηεαπί, Ῥαΐξ τη15. ψουἹᾶ θὲ βοδγοεῖν Ῥγο- 
ΒαΌΪε ὑπᾶεξσ ἰἣξ οἰτουπιβίαηςεβ, απ ἃ 
πηδαιίηρ ἰπ ἃ ῥείνδίε ποιβε, ἰΐ. 46, ἵν. 23, 
ν. 42, 5 ἔδυ πηοσα {Πκεῖν.---ὖ τε Π.: ἴῃ ἃ 
βουίεβ οὗ ποιπβ επιῦτασεά ὑπάσδγ ὁπ οδίε- 
ΒΟΙΥ οπὶν {πε βἤγθὲ πᾶν πᾶνε πε δγίϊοίβ, 
ντηεγ- ϑομπεάεϊ, ΡΡ. 154-157. [π οοπὶ- 
Ῥασίπρ τΠ|5 113ε οὗ τῆς Αροβείββ νίτ ἐμδὶ 
δίνεη ὃν (δε ϑυποριεϊβιβ γε ποίίςε ἐπαΐ 
ΨΜὮθὲ 5... Ῥείεσ βίδῃάβ δὲ {πε πεδά ἱπ 
τῆς ἔουγ 118ῖ8, (οβε ἔστε δὲ ρίδοεὰ ἰπ 
πε ἢτβὲ στοὺρ ψπῸ ουξ οὗ ἐπε 8 ο]8 
Ῥαπά δε Ῥτοπιίπεπί ἱπ ἴῃς Αςῖβ δ 4150 
ἰπ τε αοβρεῖβ, υἷξ., Ρεΐεγ, Ϊομη, δπά 
7Απιεβ; 411 πε ϑυπορείβεβ, μόοννενασ, ρίδοα 
81. 1ἃ4πλὲβ δ5 {πε εἰάεσγ Ὀγοίμογ Ὀεΐοτα 5. 
7οῆπ. [π 51. λυ κοβ ἤτϑε 11ϑὲ, δ5. ἴῃ 81, 
Μαιμονν᾽β 1ἴ5ῖ, ἰ(ἰἣς ῬὈσοίΐπετβ Ῥείεγ δά 
Απάτεν βίαπά ἔγβι, ζο]οννεά Ὁν δποίπεσ 
Ραΐσς οὗ Ῥγοίμειβ [4π|εὲ58 αηὰ Ϊομπ; θὰ ἴῃ 
Αοίβ Απάσεν ρίνεβ ρίδοβ, 38 ΨψῈ τηΐρβς 
ἐχρεοῖ, ἴο με ἔὔγεα Αροβἕίῖεβ. ψνῆο παά 
Ῥεεπ δάπηϊτεά το ἐπε οἱοβεβέ ἱπεϊηδον 
ψ τ 7εβὺ5 ἀυτίπρ Ηΐβ εατέλ]ν 1Ὲ, ἀπά 
81. Ἰοῆπ δβ 5:. Ῥείεγ᾽β σοηϑίαπε σοπῃ- 
Ῥαπίοῃ ἱπ ἐπε οβρεῖ πατιγαίϊνε τηακαβ ἃ 
Ραὶγ στ Πίστη. ὙΠ [ἰδὲ ἴῃ Αοίβ ἄρτεεβ 
ἢ (παὶ ροίνεη ὈΥ 5:. Τὺκ8 ἱπ δἰ5 
(οβρεὶῖ ἰῃ ἔννο ραγεϊουΐαγβ (βεε Ετί τί σ᾿, 
πδὶ δεῤγα, Ῥ. 50, αἀπὰ 80 ἰοο Ζεϊϊετ) : (1) 
ϑίταθοῃ [6 Ζεαΐοι 15 οδεά ποὲ ὁ Καναν- 

. Αὰρ.. ΟΥρσ. Μαριᾳ ΑΘ, Βοῖ., ΟΠ τυ. 

αἴος, 48 ἰῃ Μαίϊμενν απὰ Μαγῖ, δυὲ ὃ 
Ζηλωτής, οὖ. 1νυκε νἱὶ. 15; (2) ἰπβίεδά οἱ 
Ὑπαάάδιβ (οσ 1εθΌ 2815) τε ἤανε “ υδδ5 
οἵ Ϊ4πι|658," οὔ. ἴῦκε νἱ, τ6.--Ἰ ούδας 
᾿Ιακώβου, ““{ἢε 507: οὗ [ἀπ|ε5,᾿᾽ ΚΟΝ. (50 
ἴοο αῦονε ᾿Ιάκωβος ᾿Αλφαίον, ““78π|65 
186 505 οὗ ΑἹρἤξυβ᾽"), ρ!δοίηρ ἐπε ννοτάβ 
“οσ, Ὀχοΐδασ, 8εὲ 1πάε 1.,᾽ἡ ἴῃ ἔπε πιδγρίπ, 
50 100 ἰπ [πΚὲ νὶ. 16. ὙΠε τεπάεσγίηρ οὗ 
τῆς ψνογάβ δβ [πᾶς ἐπε ὀγοίλεν οὗ Ἰᾶτηεβ 
Ψγ}85 ῬτΟΌΘΌΪΥ οδιιβεά ὉΚ [πάᾶε ἱ., δῃηά ἴὲ 5 
ἀϊῆσυϊε το δεϊϊενε, 45 Ν ὄβρεπ δγρῖιεβ (βεε 
αἶδο ΨνΊπο- ϑομτηιεάεῖ, Ρ. 262), ἐμαὶ ἴπ 
τε βαγὴς ἰδὲ ἀπά ἴπ βισῃ οἷοβε ῥγοχ- 
᾿πλϊεν {Π658 ἔνγὸ τηεδηΐπρβ “πε βοὸη οὔ" 
δηᾶ “πα Ὁτοίπεσς οὔ" βῃουϊά οσοὺγ ἴοσ 
τῆς ρεηϊεινα, δπουρῃ τὸ ἀουδὲ ἰξ ἰ8 
Ῥοβϑβίθ]ε σταπιπηδείοδν ; 566 Νόβρεπ δπᾷ 
γνεπάις, ἐπ ἰοοο. Οὐ ἴδε οἔπεν παπᾶ, 5εὲ 
Ἑεϊΐεπ, ποῖα, ρ. 66. Βυῖ ΥΝίπεσ, ο ὑνποτα 
πα Ἰαίέεσ γεΐεγβ, ἰΒ ΌῪ πὸ πιεδῃβ ροβιτἷνα, 
Δηἃ ΟἿΪΥ εχργεββεβ πε οριπίοη {πδΐ 
ἀδελφός 5 ρεῖπαρβ ἴο ὈῈ βιρρίϊεά Πασα 
δπὰ ἱπ ἴτυκε νΐ. τ6 18 πε βαπιε Αροβέϊε 15 
τεΐειτεά τὸ ἴπ 7υάε ἱ. (γΊπει- Μουϊίοπ, 
Ῥ. 238). Βαϊ {πε 1Δἀεπειβοδίίοη ψνἱεμ ἐπα 
Ἰδείοσ 15 ὭΣ ἰσαργοῦδῦϊα, 485 ἣε νγ85 τηοϑβὲ 
ἘΚΕεῖν ἐμ Ὀγοίπεσ οὗ [8π|εὲ85, Κποννη 88 
“δε Τιοτἄ᾽ 5 ὑγοίμεσ᾽᾿ (8εε Ρ] απητπεσ οα 
Ταζε, νὶ., τό, απ ϑαΐπιοη, [πὲγοάμοίίοη ἐθ 
Ν. Τ΄. ῬΡ. 473, 474. ΒΕ εἀϊτ.). 10 15 αἷβο 
ποίενγοσίἣν (πδὲ 51. {π|κὲ 865 ἀδελφός 
Ψ Πετα δα πηεδη8 “ Ῥσοίμοσ," οὐ Γακα Π, 
Ι1, νῖ. 14; Αςῖβ χίΐ. 2. ΒΙ458, ασγαρηπμαΐᾳ 
ἄες Ν. α., εἶνεβ {π86 βᾶῖηε σϑέεσεποα ἰο 
Αἰοίῤῥᾷν., ἴἰ., 2, Ἃ5 ὙΝίπεσ, Τιμοκράτης ὁ 
Μητροδώρον, 5ι. ἀδελφός, δὰῖ δὲ {πὲ 
βδτηβ {{π|6 ἢς ἄξοϊπεβ ἴο σοτηπηΐε Πἰ πιβεϊξ 
845 ἴο ἔπε ρββαρε ἴῃ Ασίβ δπά ἴ[μπκῸ νὶ. 
Τῇς [15ὲ, ἴ μαθ θδεὴ ἐποαρῆέ, 15. ρίνεῃ 
μετα ἃραὶπ ὃὉΥ 8. κε τὸ 5δονν ἔπε τϑ- 
σονοσΥ οὗ {πε Αροβίοϊ!ς θαπά ἕγοπι ἐπεὶγ 
ἀεηία! δπά ἢϊρῃηι---8ὸ 5:1. ΟΠγυβοβίοπι 
τοηδικβ {παὶ Γπκὲ ἀϊά υνῈ}] τὸ πιεπείοη 
δε ἀϊβοίρ!εβ, ἔογ βίποε οπε δά θείγανεά 
ΟὨτῖβε ἀπά δποίμεγ μα δεεη ἀπδεϊϊενίπρ, 
δ πειθῦν 5ποννβ [πδέ, ἐχοερὲ {πε ἤτβε, Αἱ] 
Μετα ῥγεβεσνεά (80 ἰο πε βαπὶα εἴδξοι 



1. ΠΡΑΞΈΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 6ιΙ 

προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, σὺν 

γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ 1 τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

1 Μαριαμ ΒΕ (βοπιε νϑσὺ βοοά ουγβῖνε8), 548., Αδίῃ., ΟἈγυϑβ. ; 5ο Τίβοῃ., ΝΝ. Η., 
γει58-- -ἰης Ἰατίογ 15 βαϊά ἴοὸ δὲ ρας αἰννδὺβ ἴογ {πὸ Ψ γρίη, μὲ Πδγα ενίἄεηςε βθετὴβ 
Θα 8} 1ν ἀἰνίἀεἀ (Ξεε ὙΝίπαι- Θομπβ οἱ, ΡΡ. 90, 91). 

(Ξουτηδηίαβ, ἐπ ἰοοο). ὙΠΕΙΘ τᾶν 150 
μανα ὕδθη ἔπε ἀεξβίγα οἵ {π6 δυΐποσ τὸ 
ἱηεἰσηαία ὑπαὶ δἰ ΠοῸρΡ Οπἷν {π6 νοσκβ 
Οὔ ἴενν οἡ {πὸ 1ἰϑὲ ψψουἹά Ὀ6 ςῃτγοηϊοϊςὰ, 
γαῖ 81] 116 ὑνεγα τυϊεπεββεβ το ΟΠ γῖβε ἀπά 
ΨΌΓΚεῖς ἴον Ηΐτ (1 απ Ρ νυ). 

Ψεῖ. 14. καὶ ἦσαν προσκαρτεροῦντες: 
οἡ ἴπε σοπδίτισίίοη 566 νεῖ. τὸ. [Ι͂ἢ ΝΌΤ'. 
Τουπᾶ οὐἷν ἱπ ὅ5:. Γὰκὲ δπὰ 851. Ῥδὰὶ 
(ξερερ Ομσα ἴῃ 8ι:. Μαδχκ 1. 9); τηοβϑῖ 
Θασ παν τ {πε ἀαεῖνε οὗἩ {π6 {Πϊπρ, 

οὗ σοπεϊηυΐηρ βέεδάξαβε ἴῃ ργαγοσ; οἷ. νἱ. 
4, Βοχη. χίϊ. 12, (οἱ. ἱν. 2, δπὰ οἷ αἶβο ἴΐ. 
42 οΥ ἴϊ. 46 οἵ σοπείϊπυϊπρ 411 {π6 {ἰπ16 ἐη 
(ἐν) 4 Ρίαςε; ἱπ Αοὶβ νῖϊ, 13, χ, 7, 1ξ ἰδ 
ἀϑεᾶ ἢ {πε ἀδίϊνε οἵ ἴπΠ6 Ρρεΐβοῃ, δπά 
ἰπ Εοτη. χὶϊ. 6 ψτἢ εἴς τι. ΙΕ ἰβ ἰουπά 
ἰπ ᾿οβερῆιβ ἹὮ ἐπ ἀδεῖνε οὗ τῆς τπϊηρ, 
Απέ., ν.ν 2, 6, δῃᾷ ἴῃ Ῥοϊγθῖαβ, νυν πο 4180 
1565 ἴξ ψνἱἢ τη6 ἀδιῖνε οὗ {πε ρεβοῦ. [ἢ 
ΤΙ ΧΧ τε 15 ἔσυπᾷά ἴῃ ΝΌΤΙΡΕεΙΒ χα. 21 δηᾶ ἴῃ 
Θυβαηηδῇ νεγ, ΤΗΘοά,, αἶβο τη Τορίξεν. 8, 
Θ.--ὁμοθυμαδὸν, 4 ἔανοιυτίία ννοτά οὗἉ 81, 
1Τακε: Τμοα ἴῃ Αοἐϊς ἴῃ ἀοἰϊοϊὶς 65 (Β]455) 
π-ουβεά ἔξπ οὐ εἴενθη {ἰπλε5 'π Αοίβ, ΟῃΪν 
Οὔσα εἴβενῆοσα ἱπ Ν.Τ., Εοπι. χν, ὅ, 
ψνΠαγα ἰς 85 [6 βατηθ τηθδηίηρ, Νυϊραία 
μπαηϊηιϊέεγ, Ιπ ἰῃε ΤΙΧΧ ἴε 15 οἔζεπεσ 
Τουπά 845 ἐπε δαυΐϊναίθπί οὗ ΗθΌγεν υνοσᾶβ 
τηθδπίηρ᾽ ΒΙΠΊΡΙῪ “ τορεῖπεγ," δηὰ Ηδίςῃ, 
Εξϑανς ἴη Β. α., Ῥ. 63, νου]ά Ἰπχΐε τε το 
115 τηεδηΐπρ ἰπ ἐπε Ν.Τ᾿., θυ τς ννοτά 
οαπποΐ Ῥὲ σοπῆπεάδ ἰο τῆθτε ουδνατγά 
ἈΒΒΘΙΏΘ]πρ' τορείμεγ; οὐ Π6π., Ῥλὲϊ,, ἵν.» 
147, ὁμοθυμαδὸν ἐκ μιᾶς γνώμης (Μεγεῖ- 
Ὑνεπάᾶϊ); 80 Τὰῖπασ δὐμηελὶρ. [Τὰ ννὰβ 
ΨΕΙΥ πδίσγαὶ {παὶ 8ὲ, ΓΚ6 5μου]ὰ ἰαν 
Βῖσεββ ὉΡρΟπ πὸ δοβοϊαῖβ πηδηϊπηϊέν οἵ ἐμ 8 
εατῖν δεϊ]ενεῖβ, ἀπά [πε ννογά 15 αϑεά νυ 
τεΐεσγεποα ἴο {πὸ Τνεῖνα, ἰο {π6 Βυπάτεά- 
δπά-ἐὐνθπίγ, ἴο {π6 ψ ΠοΪα πατραῖ οὗ 
δαιίθνοῖβ ; {τὰν τες Ηοὶν ποδὶ ννὰβ 
“Δτηδίοσ σοποοσάϊε ᾿᾿ (Οοσζη, ἃ [ρί 6). 
--τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει: {πε ἰδία 
ποῦῃ σδηποί ΡῈ βυρροτγίβαά ὃν Μϑ. δυίμοσγ- 
τ; τς ἔννοὸ νγογάβ τηδτῖκ [ῃς ἀιϊβεγεηςα 
θαίννθθη βϑηεγαῖ δηᾶ βρϑοϊῆς ργᾶγαγ; οἵ, 
Βεηρεῖ οη τ ΤΊπλ. 11. 1, ἀπά οὐ Ζρλο, ν., 33. 
ΤΕῚΒ νεγὺ ἀου δε] νυν πεῖπο να σδῃ οοπῆπα 
προσευχή Πεῖε ἰο {πε ΤΕΠΊΡΙ6 ᾿γάυθῖβ; 
ταῖμεγ ἐπε δγίιοΐβ, οἷ νἱ. 4 δηὰ 11, 42, βεεσὴβ 
ἴο Ροϊπέ ἰο ἃ ἀβῆπιῖε συβέοσῃ οὗ σοπηπιοῃ 
ῬΙᾶγεσ 85 ἃ δοπά οὗ ΟἸτίβειδη ΓΟ ΒΡ 
(Εοτι, Εοοϊοεῖα, Ρ. 43, 80 δῤδαζεγ᾽ 5 Οοπε- 
πιδηέαγν, ἐγ: 000), ΑΒ. ἴῃ 58 αοβρεῖ, 50 

Βεγε δηά εἰβενμεγε ἴῃ Αςίβ, 8. 1υυΚα ἴδ γ5 
Βίγβϑβ ΠΡΟΩ γααθεπου ἴῃ Ῥεθρο δῃὰ ἐπδὲ 
ἴοο ἴῃ 411 ρατίβ οὗ πε Ῥοοὶς (Ετ! εὐτίοἢ, 
ΡΡ. 55-60).---σὺν γυναιξὶ : 1ἰ 1ῖ5 πέτα] ἕο 
Ἰποῖυάε ἐπε νοπιθη δἰγεδάν πιεπιϊοηβά ἰῃ 
8: Τὰ κε᾽ 5 Θοβρεὶϊ, οὔ, 6.6.» νἱ1], 2, 3, χχῖῖ. 
55, “ΜΙ {πὸ νοιηδβη," ΚΕΝ,, οτ {πε ἐχ- 
ΡΓΘΒβίοη πιᾶὺ δὲ αυἱξε ἱπάθβηϊίε 45 ἰπ 
Ττηδιρὶη ΚΕΝ. [Ιπ τπῖ8 πιεπίίοη οὗ {πε 
Ῥταβεηςβ οὐ ψογήβη, 85 ἴῃ {πε βέγβββ ἰδ 
ὍΡΟΙ ῥγᾶυδσ, ἔπεγα 18 ἀποίμπογ ροϊπὲ οὗ 
ἀπιῖν Ῥεΐνγθεη ἐπ ὉΟΟΙΚ δηά ἔπε {πϊτά 
Θοβρεὶῖ, “Ὑπε αοβρεὶ οὗ ννοπιδηποοά " 
(βεε. αἷβο Βδγῆβαγ, ὕγχας ΟἈγὶξέ δογη αὲ 
οί δλδηι ὃ Ὁ. 50). (ΤῈ πηεπέίοῃ οὗ 
ψοσηθη ϑνουἹα σογίδί νυ ἱπάϊσαϊε 4 ρτῖ- 
ναῖε ποιβα ταίμογ (ἤδη [π6 Ταπιρὶ 6.) 
Ἐγδαβγηιβ δηὰ Οαδϊνίη οί ἱπίεγργεῖ ἐπα 
ψοσάβ οὶ ἐχογὶδη5, Ῥσοῦδθὶν ποῖ νἱτπουΐ 
ἀαβῖτε ἴο πιᾶκα ἃ ροὶπὲ δρδίηβὲ σε! δου. 
7. Ττλρμείοος 411ονβ {πὶ τηϊ5 τιδδηϊηρ 
ΤΩΔΥῪ δε οοτγεοί, βίποα {πῸ6ὶ Αροβείεβ δηά 
ἀἰβοῖρίεβ πὸ παά ννῖνθβ ἰοοῖκ {πεπὶ 
ψῖν (μ6ηὶ, “ ας," ἢ δάάβ, “1 ἰβ ἴοὸ 
βίγαι! "᾿.--- Μαριάμ (ἴοτ Μαρίᾳ), 50 αἰνγνᾶγβ 
δοροτάϊηρ το ΝΝ.Η͂. οἵ {πε ΒΙεββεά διτ- 
δῖη, ποπιίπδίίνα, νοσβίϊνεα, δοοιβδέϊνε, 
ἀδίϊνβ, θδχοθβρί ὑννίσα πὶ ἃ ἔδυν οὐ {π6 Ὀεβὲ 
Μ55. (Μαεῖ. ἱ. 20, απὰ Τὰκε ἢ, το). ΟἿ. 
Ἀρρβϑῃάϊχ, Ρ. 1τό3. 8686 αἷβὸο ϑίτηζοχ, 
Τιαηρμαρο οὗ ἐπε Ν. ὕΤ΄, Ρ. 28, αηὰ ὙΝΊπαι- 
ΘΟΒΠλ 66ε], Ρ. 91, ποθ. Τῆε καί τηδὺ ῬῈ 
ἴακεη εἰεπεῖ ο σοτηργεμεη μετ ππάεγ π6 
οἵδε ΨΌτΏΘΏ, οΓ ἃς ἀἰβι ριι ηϊηρ μας 
ἴτοση ἔμεσθ. ΤὮΪβ 15 τπῈ 1αβϑὲ τηεπίοη οὗ 
δαῖ ἴῃ ἐπε Ν.Τ', δηᾷ {πὸ ϑογίρίυσα ᾿Ιεανα8 
ΒδΥ “ἴῃ ῥγάγε ᾽.--|σὺν τοῖς ἀδελφοῖς 
αὐτοῦ : πεν ἅτε ργενί οι βυΥ τχεπεϊοπεά 85 
ἀπε]! ανίηρ (]1ΟΠπ νἱϊ. 5, δῃά οοπιραγα 
Ματκ νί. 4), Ὀὰϊ πο οἷν ἰπε Εδβυσσεο- 
τίοη οὗ ἐῃε Τιογτά πὲ 4150 ῃδὲ οὗ 1. Ζαγὰβ 
ΠΊΔΥ ὙΜῈΠ πᾶνε ονεγοοσηβ ἐπεῖγ ἀηρε] εξ, 
81. ΟΒγυβοβίοσω (580 ἴοο ( υπλεη 118) σοη- 
Ἰεοΐαγεβ ἐμαὶ Τοβαρ ννὰβ ἀδθδά, ἔοσ ἰΐ ἰ5 
ποΐ ἰο ΡῈ βυρροβεάᾶ, 6 βαυβ, πὲ θη 
{Π6 Ὀτείμγεη μά Ὀεοοσηε δεϊἑενεγβ [ΒΘ Ρἢ 
Βεϊϊενεά ποῖ. Α5 πὸ Ὀγείμγεη δῖα πεσε 
ἀἰϊβειη ρα βηθ ἃ ἴτοσὰ ἐπ6 Εδνεη, ἰε Ψψου]ὰ 
βεθπὶ ἐμαὶ ἴΠῪ οουἱά τοὶ μανε Ὅεθη 
ἱποϊυδεά ἴῃ (δε ἰδίίεσ (βεε, μοννθνεσ, 
“ Βχείξγεη," Β.Ὁ.2 ρΡρ. 13, 14). Βυὶΐ 
Πδίανοσ τηθδηϊηρ ΜῈ ρίνε ἴο {πε ννοσά 
“ Ὀγθέμγθη ᾿᾿ παῖδα ΟΓὁΥ̓ΘΆΪῃ (ῃ6 Οοϑρεῖβ, 
ποίπίηρ σουἹά Ὲ τῆοσε βεἰρηϊβοδπε ἐπδη 
τὰς ἕδος τπδὲ ἔλθ πδά πονν ἰδεῖς (πεῖν 



62 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ : 

τς. ΚΑΙ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν 

μαθητῶν εἶπεν (ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν"), 

1 μαθητων; θυΐ ΣΦ ΑΒΟ", Ναυ]ρ., Τίβομ,, ΝΝ.Η., ἘΝ., 8ο νν εἶββ, ὑνεπάς αδελφων. 

βείεεὰ μοπιεβ ἰπ (8116 ε ἐο ἐαῖκε ραγί ἱπ 
τὴε οὶ οὗ με ἀϊβοίρ!εβ. οἵ εββ, δηὰ ἴο 
ανναῖϊ τὰ ἴπὸπὶ τὰ Ῥγογηῖβε οἱ {πὸ 
Ἑδίπεῖ (ΕεἸ τε). 1ὲ πᾶν μαννα θεδϑη {μδΐ͵ 
]Άταεβ, “τῃε Το 8 Ὀγοίμεσ,᾽" νγὰβ σοη- 
νεγτίθά ὃν ἰῃς Ἐεδβυττεοιίίοη, στ ὕοσ. χν. 
5, πὰ ἴπᾶὶ δὶβ δχδίηρὶε οοπβίγαϊπαᾶ 
ἴπ6 οἵπος “ Ὀγείγεη ̓  τὸ ἔοΠΠονν Πΐτα. 

ψεῖ. 15. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις: 
51, ΤὰκΚε οὔϊεη επιρίογβ βιοῃ ποίεβ οὗ 
εἶτιε, υϑϑά ἱπάεδηϊοῖν [16 βἰ πη] Θχ- 
Ῥγεβϑίομβ ἴῃ Ε εὔγενν--- δ. ́., 1 88π|, χχνῖ, 
1, ΒΟ ἰπ ἢ αοβρεῖ απ ἴῃ Αοιβ. Ετίβά- 
τίσ, Ρ. 9, [με κεραβοι, Ρ. 53.---ἀναστὰς : 
1: 15 ΝΕ οπδγβοίεσιβεῖς οὐ 51, 1υΚα τὸ 
αἀδὰ ἃ ρδγιίςῖρ]ς το ἃ Ἀπῖτε νεγὺ ἱπάϊσα- 
ἶπρ τε ροβίυγε οἵ ροβίτίοη οἵ (δε 
Βρβδαΐεσ. Τηΐβ υνογά 15 ἔοππά ἴῃ 51. Τὰ κε᾿ 5 
(οβραὶ βενεπίθθῃ ἐΐπιεβ, ἀπά ἰπ Αοίβ 
πἰπϑίθθη {ἰπ|68, ΟἿΪῪ νος ἰπ Μαίίπενν, 
ΘΙΧ Οὐ 56 υ 6 {{π|65 ἰη Μϑικ: φῇ. αἶβο μ18 
86 οὗ σταθείς, (τες τἰπιε5 ἴῃ Ὁοβρεῖ, 
ΙΧ εἰτῆθβ ἰπ Αςίβ, θὰξ ποῖ δὲ 8]} ἴῃ {πὰ 
οἴμεσ Ἐνδηρεϊ!β8. --- Πέτρος : {πὶ 51. 
Ῥεῖδσ βου! θὲ {π6 βροϊκεβυγδῃ 18 ΟὔΪΥ 
νν παῖ ννεὲ βῃπουἹά παίυγα!ν ἐχρεοὶ ἔτοπι 
Πῖβ ὑσγενίοιβ ροβίτίοη δπιοηρ ἴδε Τίνεῖνε, 
Ὀυξ, 45 51. ΟἸγυβοβίοπι οὔβεγνθβ, δ8 ἄοβϑ 
ἐνεσυτπίπρ Ὑνἱτἢ τΠ6 σοτηπιοη σοπβεηΐ, 
ποίπίπρ ἱτηρεσουβῖν. ὙΠε Ὀεβὲ ἔγυϊεβ οὗ 
μἷβ τερεπίαποε ἅτε ἴδσε βεδῃ ἰπ {με ζ.}- 
ΒΙπιεπὲ οὗ μ15. σογηπλϊββίοη ἰο βίγεηρίῃθη 
ἰδ Ὀσείξσεη. ἐν μέσῳ : ἀποίμεγ ζανουσίτε 
Θχργαββίοη οὗ 51. ὰΚὸ Ὀοιἢ ἰπ μἰ8 αοϑ5Ρ6] 
Δηοᾶ ἴῃ τπῸ Αοΐβ, ἱπ τῆ6 ἴογιπεσ εἰρμε 
εἰπγ65, ἴῃ ἐπα Ἰδέζεσ ἔνε εἰπηδβ (1Οὰγ {{π|68 
ἴῃ 5:. Μαιέμεν, ὑνίςε ἴπ 8:. Μασίω. 

ΒΙ485 σοπιρᾶτεβ (6 Ηεῦτεν ΠΣ, 

αναημμαξίᾳ ἀφς Ν. Ε.., Ὁ. τ26, πὰ ἔ ἴοσο. 
--μαθητῶν : ΒΙ455 τεϊαὶπβ ἀπά σοπίοπάβ 
τπαῖ ἀδελφ. πὰ8 δγίϑεπ ἔγοπι εἰμεν νεσ. 
14 ΟΥ νεΥ. 16; Ὀὰσ ἔπεγα [5 βίσοηρ οσϊεῖοαὶ 
ΔΙ οΥὶἐν ἔοσ {π6 Ἰδίζεσ ψοσγά; οἷ, νὶ. σ᾿ 
Ιη ΤΧΣΧ τὰ 8 ἀδεὰ ἱπ ἔῆτεε βϑῆβεθβ; ἃ 
Ῥγοίμαγ δῃᾶ ἃ πείρῃρουσ, [ν᾿ χῖχ. 17; ἃ 
τηετηΡεῖ οὗ {Ππ6 54π16 πδίϊοη, Εχοά, ἰΐ, 14, 
Βδαῖ, χν. 3. [πὰς ΝΟΤ. [τ [5 αβϑά ἴῃ 
{πεβ8ε ἰῆγεε βθῆβεβ, πὰ αἷβὸ ἰπ {πὲ βεῆβα 
οὗ ἔε]]ονν- ΟΠ τι βείδηβ, νῆο ἀγα Ἰοοϊκεά ὕροη 
85 ἴοτπιΐπρ οτμα ἴδπλν. ὙΠ ἰγαπβίτοῃ. 
8 δαβῖϊν βεβῃ: (1) ππϑίῦθες οὗ {π6 58πὶ8 
ἔΆπιν; (2) οὗ ἐμὲ βϑϑπὶα σοτητημππιν 
(πβεῖοπδ}), οὗ ἐπε βᾶσὴξ σογηηληΐεν (ϑρ γὶτ- 
0.81). Καεπηβάν, δοιγοῖς οΥΓ Ν.Τ.. αγεεξ, 
ῬΡ. 95, 96. Οπ ἰΐβ 86 ἰπ τε ρίουβ 48- 

βοοϊϑιίίοηβ ἱπ Ἐρυρὲ 866 Πεἰββηιαππ, 
Βιδεϊςἐμάϊεη, ἴ., 82, 140, 206. --- τε: 
Πα ἴος ἴπθ ἄτϑε ἐἰπιεὲ σοϊέαγίμι. Οἡ 
πε εαυθπὲ τεσυστεπος οὐ {πὶβ ννογὰ 
ἴῃ Αςίβ ἱπ 41] ρατίβ, 48 σοιῃραγθᾶ ψττῃ 
οἴμε Ῥοοκθ οὗ {πὲ ΝΙΤ., 5866 ΒΙ48β5, 
ανανιπαΐξᾷ ἀφς Ν. Ο., ῬΡ. 257, 258.--- 
ὀνομάτων: ἘΚΟΝ., ““ΡεΙβοηβ᾽. [1ἰρῃι- 
ἔοος σοπιρᾶγαβ (Π6 886 οἵ ἴπε ννογά ἱπ 
Εεν. {{|,.4, χί. 13 (50 ἴοο νΜνεπάϊ), ννῆθσα 
1Π6 ννογά 1βΒ αϑεὰ ἰο β'ρῃ ΔΠῪ ΡΕΙΒΟΠ5 
ψυπους ἀϊδεϊποιίοπ οὗ 56χ, 80 ἴπαί δε 
ψνογὰ τηδὺ να δεϑη πϑεἀ Πέτα ἰο ἱποῖα 8 
{πε ννοσχεπ αἷδο. Βαΐ ἢε σοηβιᾶεγβ ἐπδὲ 
ἴε τίμα τπβδὴβ ΠΠῈΠ 845 ἀϊβεϊποι ἴτοπὶ 
ΜΟΙΠ6Π, πὰ 80, 88 με βᾶύβ, ἴῃε ϑυτίδς 
δηᾶ Αταρὶς ὑπάεγβίδπα [ἃ μετα. 115 188 
ἴῃ {πῈ βεηβε οἵ ρείβοπβ τεοκοηεξὰ ὑρ ὉΥ͂ 

ὨᾶτηΕ ἰ5 Ηρ γαίϊβεῖς τὴ ΤΧΧΣ, Νυρ. 

1, 2, 18, 20; π|ῖ|. 70, 43: 1 
(τί τηπι- Ὑβάγεσ, σεδ υ.), θὰ 866 4150 ἔοσ 
ἃ ΒΙΠΉΣ]ΔΥ ἀ88 ὁη {πε Ερυνρείϊδπ ῥϑρυτῖ, 
Ῥεϊβθιαηη, Νεμε Βιδεϊςἐμαάϊοη, Ρ. 24 
(.80)).---ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ““ραίμεγεά το- 
δείμεν," ΚΕΝ.; ο΄. Μαῖε. χχίϊ. 34, ΓΚ 
χνϊϊ, 35, Αὐοἴβ ἴϊ 1,.44, 47 (80 ΝΗ,, 
ΕΙΝ., 8εὲ ἐηῃ ίοοο, Νεμάϊ, ννεῖβ8), τ Οοσ. 
χὶ. 20, χῖν. 232. Ηο]ἐΖιηδηη, ἐπ ἴοοο, ἀε- 
ΒΟΙΐΡΕῈ5 ἴξ 48 αἰνναυβ ἰοοδὶ, δπά ἴξ ἰ8 πὸ 
ἄουδι 50 υδεά ἴῃ πιοβὲ οὗ {πε δῦονε Ρ88- 
ΒΆΡΈΒ, 45 4150 ἰῃ ΓΧΧ Ῥβαΐπη 11. 2 (οὔ. 
Αοἰβ ἵν, 26), 2 ὅδτγη. 11. 13, 3 Μδος, {Π|0 1, 
505. ν. 14, Δηά ἴπ οἰαϑϑίςδὶ ατεεῖς. Βαυΐ 
ὙνΏΘη νγ)6 το ρα 6 Γ {ΠῈ βέγεββ ἰδ Ὀν 1, 
Τακε ἴπ {πε ορεπίπρ ομαρίειβ οὗ {πε Διοΐβ 
προ τπ6 υπδηϊπλεν οὗ ἐπ6 Ῥε]ϊθναίβ, ἴὲ 
185 ποῖ ὑπ||Κεῖν τηαὶ μα 9ῃουὰ τ5ὲ τπ8 
ῬὮτγΑΒΘ, δ 811 δνθηΐβ ἱπ ἴΐ, 44, 47, 
1815 ἄδαρεγ ἱἹπουρμὲ οὗ ὑηϊὶν οὗ ρυτροβα 
δηὰ ἀενοίίοπ ππηδεγνίπρ [Π6 ννογάβ, ἐνεπ 
1 μὰ οαπποῖ τπάδσ ἐπ6 ρῆγαβα ἱπ βοῇ 
Ῥαββᾶρε ἴῃ Αςίβ ψΠ Εδπάδ!! (4εἐς, Ρ. 
34), “ΜΠ οηε τηϊηά,᾽᾽ “ οὗὨἉ ὁπε τηϊηά "",-- 
ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν. Βοίῃ Μγεπάϊς δπὰ 
Ἑείπε τε͵εοὶ ἐπε νίενν (παξ ἘΠ8 παπιραγ 15 
τηεγεῖν τανιῃῖςαὶ (Βδυγ, ΖΘΊ]6σ, Ονθγθεοῖ, 
γνεϊζβδοκετ), απὰ ννουἹᾶά γαΐμεσ 8εῈ ἱπ τέ 
ἃ ἀεβηῖϊξε ρίεσε οὗ ἱπέοστηδτίοπ νυν ποῖ 5ὲ. 
Τὰὺκε μαὰ ραϊπεά. [15 αυϊία βεβίάε {Π8 
τηδτὶς ἴο ΒΌρροβε {πὲ 51. 1 υἶκε οηΐν υβεά 
1818. Ῥγίϊουϊαγ πυταρασ Ῥθόδιιβα 1 ταργα- 
βοπίεά τπε6 Αροβίῖεβ τη] ρ! 16 Ὁν το, οὐ 
40 τιυ εἰ ρ!εὦ Ὁν 3. 1 μὲ δδά τυϊβδπεὰ τὸ 
δΠΙρδβῖθα ἔπε ΠΌΠΊΡΕΣ 885 ἃ ΠΌΠΊΌΕΓ, ΨΥ 
ἰηϊγοάσποε {πε ὡς ἢ 
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τό. "Ανδρες ἀδελφοί, ἔδει ' πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταύτην, ἣν προεῖπε 

τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ στόματος Δαβίδ, περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου 

ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσι τὸν Ἰησοῦν " 17. ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν 

1 εδει ΦΑΒΟΒΞΕ, Οτίρεη, Επ8., Αἴὰ., ἿΝ.Η., ννγεῖββ. δεὶ Ὁ", Νυΐρ., ΒΟΉ. ; 
80 αἷβ., Ρατγ., Απὰρ. (!τεπ., Ν16.), ΗΠ ρεπζεϊά. Β]458, Ρ. χνὶϊ., ἴπ πἰβ Ῥσείδςε τὸ β, 
Ἄτσιεβ ἴπαὶ 45 ᾿σεηξειβ οσηϊῖβ 178-20 δηὰ εἰβευνῇθσα 566η15 ἴο δὲ ἱρπογαηΐ οὐ τῆς 
ἀεδί οἵ 1445, 50 Ηἷ8 εχὲ αἷβο οπηεὰ πὶ κατηρ. ἐν ἡμῖν ἴο γενηθητω. [π Ηΐ8 
τον βεᾶ εὐϊείοπ Πυκε δἀἀεὰ 178-20 ἀπά 4150 βυθβειεαϊεά εδεὶ ἴογ [πε οτὶρίπαὶ δεῖ: “οἱ 
βρη Ποαγείιγ οχ ρασὲβ ᾽πὶ 6588 γαίτπι ἐδοίιπι νεξι8 νδεϊοίηϊαπι, δχίειι πθηρε }π 28", 
Βαΐ {πε οπιἰββίομ οὗ ᾿τεπεθιιβ πιΔΥ 6 δοοίάεηϊδὶ, οσ ἐξ πα8 Ῥεεη βιιρ ρεβίεά {μαὲ ῃε ἴοο 

Δαβιδ' δὕυϊ ἴῃ 
τᾶν δᾶνε τεραγάεά 178-20 8ἃ5 ἃ ρδγεπίμεβίβ δηᾶ ποί δοίτιδ!ν ρατὲ οὐ Ῥείβι᾽β βρεεοῖῆ, 
Ἢ ΜΒ), 80 Ν.Η., ννεῖββ Δανειδ. ΑΟΕ τεδά ΔΑΔ:; βεεὲ δνίπεσ- 

Βοδτηϊβάεὶ, Ρ. ὅ5, Βίαββ, Ῥτγοῖςρ. (4εέα Αῤοϑὶ.), Ῥ. 34. 

ψετ. 16. "Ανδρες ἀδελφοί: ἃ πηοᾶάε οὗ 
αὐάτεββ ἱπάϊσατίπρ ποῖ οἷν τεβρεοῖ θὰ 
αἶδβο {πε 50] επιπὶν οὐ ἔπε ὁοσαβίοπ ἀπά 
{πε ἱπιροτίδποα οἵ {πε βυῦεοι. ὙΠΕγε 18 
ποιῃϊὶπρ' πποϊδϑϑίσδὶ ἴῃ (Π5 α56 οὗ [π6 νο- 
οαῖίνε ννἱζποις ὦ δὲ τε Ὀεριπηΐϊηρ οὗ 
Βρεεοπεθ. επποβέμεπεβ, δἱ ἰεαδὲ οα 
βοτης οσοαβίοῃβ, ιδεὰ {πΠ6 ΡΏταβε ἴΑνδρες 
᾿Αθηναῖοι ποις ὦ. Βίτησοχ, μδὲ σμῤγα, 
Ῥ- 76, ποῖα, ἀπά 5ες αδἷβο ΝΥ ἱπεσ- ϑοπηλΐα- 
Δεῖ, Ρ. 258, ποίε.---ἔδει : νεῖν ᾿γτεαιιεηΐ ἰπ 
51. 1ἀκε᾽8 αοβραὶ αδπά [πε Αοίβ; ἴῃ πα 
ἴογπιεσ πίπείεεῃ, ἴῃ πα ἰδίεσ Ὀνεπίγ- 
ἔνε εἰπιεβ, αμὰ ἴῃ 411 ραγίβ οἵ ἔπε Ὀοοΐο, 
Ἐτϊθάτγιομ, μδὲ σεῤγα, Ρ. 22 (1 μεἰκερβο). 
1 Ἔχρσεβϑβθβ ἃ ἀϊνίπε πεοεββίίυ, ἀπά 15 
υϑεᾶά ὈΥ 411] τπ6 Ἐνδηρε βίβ, 85. Ὁν δῖ. 
Ῥεῖοσ Βεγε, δῃὰ ὃν 8:. Ῥυὶ (1 Οοσ. χν. 
25), Οὗ τπ6 δνεπίβ οοππεοίεὰ ὉΠ δηά 
Τοϊ]οννῖπρ ἀροη ἴμε Ῥαββίοῃ.--- δεῖ, οῤογ- 
ἐδέ, Εχρυεββεβ Ἰορίοδὶ πεοαββιυ σδίμετ 
{πδπ ρεγβομδὶ τλοσϑὶ οὐ] ραϊίοι ὥφειλεν, 
ἀοδιέ, οὐ τπε βεηβα οὗ ἤίπεββ, ἔπρεπεν, 
ἀδοεδαί. ὙΠε ἴτε ψνοσὰβ ἀγα 4}} ἰουπᾶ 
ἱπ ΗξΕΌ. ἴϊ. 1, 17, το, οἡ ΜΒ οἢ 8εε Δ εβϑῖ- 
σοῖς, ΗΠ οὗγετυς, Ὁ. 36, πὰ Ῥ]πλπιετ᾽β 5. 
Τμκε, Ῥ. 247. ϑ8ι. Ῥείεγ᾽β βρεεοῖ [4115 
ἰπέο ἔννο ρατίβ, οῆς ἱπίσοάποεά ὃν ἔδει, 
ἀπά {π6 οὐδε ἱπισοάπςεά Ὀγ δεῖ, νετ. 21. 
--τὴν γραφὴν: {πε τεΐετεποε ἰ5 ἀπάουρι- 
εὐϊν το τπ6 ρατγίϊσιι [αι ραββαρὲβ ἱπ ἴπῈ 
Ο.Τ.. ννϊς ἢ 1οϊϊονν, οὔ. Γακε ἵν. 20, Αςῖβ 
ὙΠ]. 35; βεε 1ἱρμείοοι οη (Δα]δείδηβ 111. 22. 
ἼΠΕΓα 15 πὸ τεΐεσεησε ἴο Ῥβαΐγῃ χίΐ. 9, 
ΟΥ̓ {Π|5 ραββᾶρε νοι πανα Ῥεεη αιοιαθᾶ, 
δι ἴο [π6 ραββαρεβ 'π νεῖ. 20.---πληρω- 
θῆναι, οΥ ἴακε χχῖν. 44, 45. πληρόω 
(ΕἸ ςἢ 15 νεσν γεαπεπεῖν υϑεά Ὁ 51. ΓυΚα, 
Ἐσι βάτο, μδὲ σεῤγα, Ρ. 40) πιεδπβ πιοσε 
τῆδη κ {0168] ἴῃ πὸ ρορυϊαγ δοςερίδιίοη 
οὗ τπεὲ ψογάᾷ ; ἱξ ἱπιρ16β “"τἴο 811] ἃρ ἴο 
{πε δ}; ““Νοξ οπἱν ἰβ οὺσ Τιοσγά τῃς 
5 ͵εος οὗ ἀϊγεςς ργεάϊοιίοηβ ἴῃ {πε ΟἹ 
Τεβίδσηθπὶ, ας ΗΒ ο]αἰπ15 ρῸ ἴο π6 Β.}} 
ἐχίεης οὗ δβηγπηίηρ {παὶ 411] (Ὡς ἰγυΐϊῃ8 
ΨΏΙΟΙ ἀγα ἱταρεγέεσεϊν, δη ἃ τευ ΠΕ Ϊν νΕΥΥ 

ἄδτκὶν βῃδάοννβα ζογιῃ ἴῃ 16 ρᾶρββ, ἅτε 
τεδ!βεὰ ἴῃ Ηΐτη 85 ἔπε 1464] το ὑν σα ἴμεν 
Ῥοϊπίεά " (ον, Βαπιῤίοπ 1,δοέηγόδ, ῬΡ. 
202, 203).---τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 5. ΓὰκΚε 
1868 ἢ]18, ΟΥ̓ ἃ 51 ΠῚ] Υ εχρσβββίοη, πνεῦμα 
ἅγιον οἵ τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἀθου! ἔοτὲν {ἰπ|65 
ἴῃ Αοίϑ δίοπϑ, ννὮ118ὲ ἴῃ 81. Γιὰ Κε᾽ 5 ἀοβρεὶ 
δἴοπε ἰξ ἰβ υβεὰ δθοιιξ ἃ5 ΤηδπΥ {ἰσηεβ 85 
ἴπ πε ἴἄγες οἵπεν Ἐνδηρε ῖβιβ τορεῖμοσ 
([μεκεθυβοι, ἀῤοςἐεἰ σεφολολέε, Ρ. ὅ5, ἀπὰ 
ΡΙυπηπηεσ, 5... τπΐε, Ὁ. 14).--ὁδηγοῦ 
τοῖς συλλ. τὸν Ἰησοῦν. 8:1. ΡείεΓ ΒΤΩΡΙῪ 
βίδίεβ ἃ ἔδοϊ, δὰϊ ἄρεβ ποὲ Ῥδᾶρ βοόγῃ οἵ 
αῦυβε ἀροὴ ᾿πάδ5 ((Πγγβοβίοσα, Ποι., 
111., οὗ. Ὑπεορμγδο). 81. Μαίίπεν, 
51. Μαγκ, 81, ]οῆη βἰπιρὶν βὰν οὗ [85 
ὁ παραδιδούς, “πε ψὴο ἀεϊϊνετεὰ Ηἱπὶ 
ὮΡ,᾽ ΟΥ̓́ΘΠΊΡΙΟΥ 50Πλε 5: Π|}]8 7 Ἐχργεββίοι ; 
Βε ἰβδ πενὲσ οδεὰ “ἐλ6 τγαϊτογ " (81. 
ΚΕ νὶ. τό, ἐγένετο προδότης, ““ δόσαγιέ 
α ἱταῖϊοσ," 8εὲ ῬΙ]αταππεγ, ἐρπρ ἰοθο). ΤΠΐδ 
58εἰ ἐτεβίγαϊπε 15 σελδυκαῦϊα οὐ ἔπε ρατί 
οὗ πιδῇ Ψῆο πιαβὶ ᾶνε γτεραγάεα ἐμεῖς 
Μαβίεγ᾽ β Πεδίῃ ἃ5 ἴπεῈὶ πιοβὲ δἰγοσίΐοιιβ 
οὗ πιυγάετβ (Ξεε ον, Βαριῤέον Γ,ιδοέηγδς, 
ῬΡ- 179, 180, ποῖ6). Αἱ {πε βαπηε εἶπης {πῸ 
τνοτὰ ὁδηγός 566 πη5 το Ὀσίηρ Βείοσγε ιι5 τπ6 
86επα 'ἱπ ἀείμβειπδπε, πον [πάῴδ5 τνεηΐ 
Ῥεΐογε τπ6 πιυϊτυᾶθ, απ ἄγονν πθᾶγ ἴὸ 
7εβιβ το κίββ Ηὶπὶ (ΠμπΚα χχίϊ. 47), απᾶ ἴο 
8πονν ἃ8 δονν υἱνίἀϊν [Π6 πλεπιοτίεβ οὗ ἐμ 8 
Ῥαββίοῃι ὑγεσα ῥσεβεηΐ ἴο 81. Ῥεΐεσ; οἷ 
ι Ῥεῖεγ ἱϊ, 21 8.). 

γεσ. 17. ὅτι κατηριθμημένος ἦν κιτ.λ. 
Ἑοτίμα σοπβίσιοίίοῃ 8εε νεσ. το. ὅτι ἱπέγο- 
ἄποεβ ἔπε ρτουπά προη ψῃΐ ἢ ἴΠε ϑοσίρίυσα 
ἴο Β6 οἰζαά, ννῃΐοἢ βρεᾶκβ οὗ ἔπε νδοάπον 
ἰπ {πα Αροβίοϊϊο οξῆςε, ἐουπὰ 115 ἔα] Β] πλεης 
ἴῃ 1υἀλ8; “πὲ ψγᾶ5 πυπηρογαά,᾽ “{τβία 
εϑὲ μηπμθγαγὶ που τλᾶποτα,᾽ ΒεηρΕΙϊ.---καὶ 
ἔλαχεν τὸν κλῆρον : 11{., “ πᾷ ορίαἰπεά Ὁν 
Ἰοῖ με ἰοι": κλῆρος, ἃ ἰοΐ, {παΐ νν 1 Οἢ 15 
αβϑιρβηῃβᾶ ὃν Ἰοῖ, ἔπῈ ρογίϊοπ οτ βῆαγε 80 
αϑϑὶρῃεᾶ ; 80 διηοηρβὲ ἴῃς Οσεεκβ, ἀπά 
Βολθνμαΐ 5: Π]]ατῖν ἰπ ἘΠρΡΊβῃ, οὐ ἴῃ 
ΩΧχ ΥΝιβάοσῃ 11. 9, ν. 5, Εσοϊεϑἰδβείσιι 
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ἡμῖν, καὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 

οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ τοῦ 1 

1 πον οπι. ΜΑΒΟΘΒΕ, Τίβοβ., ὟΝ.Η., Β.Ν., Ὑν εἶββ, Ὑνεπάε, ΗΠ βθηξεϊά, 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1. 

18. οὗτος μὲν 

μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενό- 

Αἴζεσ 
αδικιας Ὁ ἰπβετίϑ αντου; 50 Θυτ. Ηδτοὶ., 584Π.,) Απρ., 80 Β[488 ἴῃ β, ἀπά ΗΠ Πρεηζεϊά. 
ΒΙ455 δἀάεά αἱ ἤτϑί, θυῖ 8εὲ6ὲ ΗἼρ., ποΐβ, Ρ, 4, και κατεδησεν αὐτου τον τραχηλον. 

χχν, 1οθ. Τῆε ψογά 15 υβεά εἰβενθοσα ἴῃ 
Αςίβ τἴῆτεε εἴπη68, ἱ. 26, Υ111, 21, Χχν!. 18; 
ε΄. τα με αϑὲ ραββαρε [18 186 ὉῪ 8. 
Ῥαι] εἰβενεσε, Οοϊ. 1. 12. Ηδξγε (με 
ψοτὰ πὸ ἀοιδὲ σπᾶν δε υϑεά Ὀγ 8., Ρείεσ 
νυ τ ταΐδσςηοε ἴο ἐπε δοῖπδ] βεϊεοϊίοη Ὁ 
Ιοὲ ψ μοῦ ννὰβ δδουλ ἴο ἔοϊϊον. Τα 
βδῖηδ ψοσά 15 πιϑεᾶ εἰβενθαγα ὃν ἔπΠ6 βατηα 
Αροβέϊε,  Ρείεγ ν. 3, “" πείεμοσ 85 Ἰογάϊπρ 
1 νοῦ ἐλὲ ἐμαγρο αἰϊοξέεα ἴο γοι," τῶν 
κλήρων. Ὑγπάαϊα ἀπά Οτδητηεσ ταπᾶθτγ 
{πε τυοσᾶ πεγε “Ῥρδγίβῃεββ," νυ ἢ γθ αν 
δῖνεβ ἃ δοοά ἱπιεγργείδειομ οὗἉ 1ξ -ξ πε 
“Ἰρὲ5᾽ αβϑίσπεά τὸ ἴπε εἰἄεγβ δ5 {πεὶτ 
Ῥοτγιίομβ ἱπ οά᾽β πειϊίαρε; δπᾶ 80 ψγὲ 
διᾶνε ὉῪ δὴ ξᾶϑὺ ἰγδῃβιείοη οἰδγίοἱ πε οἴεσον, 
ἔμοβα ἴο νποτ 5υ ἢ “ Ἰοΐβ᾽᾽ ἅτε δβϑϑιρῃβά: 
ΗἩυρησγυ, Οογερηθηέανγν οη Ἀ.. Υ., Ρ. 446, 
τ ρδείοοι, Ρλ ῤῥίαης, Ὀ. 246 Εϊ.---ἔλαχεν: 
Βεῖα δπὰ ἴῃ 2 Ῥείΐεγ 1.1 ψΠῈΠ ἀπ δοοιβδα- 
Εἶνε, 48 τ οἰδβϑίοδὶ ασβεκ, “ τεσεῖνεά 15 
Ῥοτιίοη " ΕΝ. Οοη {δε Τοοπϑίγποξίοη οἵ 
1η6 νεῖ ψτ τη6 ρεηϊείνε, οὗ ΒΙ455, 
Ογαριριαΐξ ἀος Ν. α΄., ῬΡ. τοο, 230, απὰ 
ῬΙυτητηοι᾽ 5 δέ, Γᾶ, Ὁ. τὰ; ἢ Γαῖα 
ἱ. 9.) ο΄. τ ϑαζγῃ. χίν., 47. [π οἱδβϑβίοδὶ 
ατεεκ ἴτ 15 υϑεὰ 45 ἴπ6 ορροβίίε οὗ χειρο- 
τονηθῆναι, ἐο δε εἰδοίδά, τλοτε ςοτητη ΟΠΪν 
τ {πὸ ᾿Ἰηβηϊεῖνε.---διακονίας: “ Αροϑεϊε- 
8810 ἴῃς πίρμαβε ἔοστῃ οἵ τηϊπἰβίσγαϊίοη 15 
τερεαϊεάϊν ἀδϑιρηδίβα ἔἢι5," Ηοσί, Εε- 
εἰθδῖα, Ῥ. 204, 4.9.» ΘΙ. 25, ΧΧ. 24, ΧΧΙ. 
10, 2 Οοτ. ἷν. 1, ν. 18, νἱ. 3, Εοῃι. χί. 13, 
πᾶ 5866 δυσίπεσ οα [ἢς ᾿νογά, οὔδρ. νἱ. 
Ῥεῖον. [ ψουἹά Ὅε ἀϊῆςαε το ἢπά ἴῃ 
ΒΌΟὮ ἃ ῬΈΠΕΓΑΙ ἴεγτῃ, ΟΣ ἴῃ δὴν ρᾶτί οὗ ἔπε 
ΒΡΘθο, ΔΩῪ ταΐίεγεπος ἴο ἃ ΠΙεγδσοῃίοαὶ 
οοπδεπεΐοη οὗ [Ὡς ΟΒυτΟΙ (Ζεῖϊεσ, Ονεσ- 
Ῥεςκ). Τύηρϑι σαπηοί ἄεξσινε δὴν βιοῃ 
νῖεν τότ [815 νεγβε, δ που ρἢ ἢε 5εὲβ ἴπ 
τῆ ἀδβοτγίριίοη οὗ διακονία 45 ἀποστολή, 
να. 25, ἴπ6 τηδτκ οὗἵἩ ἃ ἰδίεσγ ρογοᾶ πῃ 
{παῖ οὗ 1τπ6 ἀδἰίνογν οἵ {π6 Βρβεςῇ (30 ἴοο 
γνεπάῃ). 

ψεσ. 18. οὗτος μὲν οὖν κιτιλ. ΤΗϊ5 
νεῖβεὲ ἂπᾶ (π6ὸ πεχὲ δἵε τεραγάβαά ἴῃ 
Ἐ.Ν. 48 ἃ μεδζεῃηϊμεβίβ (ςοσῆραγε 4150 
ΨΝ.Η.), μὲν οὖν τηακίπρ {πε τγαπϑιείοη 
ἔοση 81, Ῥαῖΐεσ᾽β οὐνγῃ ψνογάβ ἴο ἐπα δχ- 
ΡΙαπαίουν βιδίεπηεης οὗ 8:. 10ΚεῸ; 5668 
ἘΚαδηά41}5 Αρρεπάϊχ ου μὲν οὖν, ΔΙ[ΠοῸΡἢ 
ἢε ψουἹᾶ ρίδεε νβῖ. 20 δἰβο ἴῃ ἃ βᾶγβη- 
{πεϑ515, Αεἰς, Ρ. το ἢ, Ἐσσ {Π|5 ἔτεασθπί 
τ8ε οἵ μὲν οὖν ἴῃ ΑοίΒ, 5ε6 4͵30 Β]455, 
Ψ}Ἐ80 τεραγάβ μέν 45 υβεὰ Πεγα, 45 ἱπ οἵδμεσ 

Ῥίδοθβ, ψίπουϊ δῶν ζΟ]Ποννίηρ δ Παβὶβ 
ἐχργεββεά ὃν δέ, Ογαριπαΐὰ ἀδς Ν, Ο., 
ῬΡ. 261, 267, 5ε6ὲ αἰϑο Ηδοϊκειι᾽ 5. ποῖβ ἐπ 
ἴοεο. ϑριίτία, Ἐεῖπε, δ εἰββ, 566 ἴῃ π658 
ἔψῸ νεῦβεβ δὴ εὐϊίοσίδὶ ἱπιεγροϊίίοῃ.--- 
ἐκτήσατο χωρίον. ΤῸ ΠατηηοΠΪ56 [15 νυ" 
Μαῖξ. χχν. 5, ἃΠ Ἐχρ᾽απαίίϊοπ π85 θθθῃ 
οἴζεη υϑεά (ο {π|5 εἴεςς, παΐ δἰ που ρἢ 
1πιάδ5 ἀϊά ποῖ ρυγομαβα ἐπε βεϊᾷ, 1 νγὰβ5 
Ῥυγοπαβεά ὃν Πἰ5 τῆοποϑυ, δηά {παῖ ἔπιιβ 
Ὧδ τηὶρῃῖ 6 οδ]εὰ 115 ροββεββου. ΤΠ|15 
νγ5 ἴπε ἐχρδπαιίοη δάορεβά ὃν ἐπε οἱεσ 
φοτητηεηϊαδίοσβ, πᾶ ὈΥ τδην τηοάεσζῃ. 
ὙΠεορανΐδοί, δ.ρ., ἄδβογιρεβ ᾿τἄδβ 45 
τσ μεν οαἹεὰ {πε κύριος οὗὨ ἐπε Πεϊά ἴον 
ἴμε ὑῥγίοε οὗ ἴξ ννὰβ πῖβ. [{ ἰβ πο ἀουδὲ 
φυΐτε ροββίρίε τπδὲ 51. Ρείεγ (1 {π8 ννοσὰβ 
816 ΠῚΒ ἀπά ποίῖ 81. [κε᾽8) βΒπουϊᾶ {{Πι|5 
ἜΧΡΓΕ85 ΠΙΠΊ5617 τμεϊοτίοδ!ν (ἀπά βότηα 
ΟΥ δῖ8 οἴπεσ εχργεββίοηβ δὲ σεγίδί πὶ ν 
τμειογῖοδὶ, δ.5᾽., ἐλάκησε μέσος), οὐ ἔπδίὶ 
7υάα5 5ῃουα θὲ βροΐκεπ οὗ δ8 ἔπε ροβ- 
Βέββοσ οὗ ἴπ6 ἢεϊά, ἰυδὲ 25 Ἰοβερῇ οἵ 
Ασίτηδίπϑα 185 βαϊά ἕο ἢανε πεν 5 ον 
τογρ, οὐ Ῥι]δέε ἕο πᾶνε βοουγρεᾶ [65118, 
Ὀυΐ Ροββίδν Ὦσ. Ἐδοσβῃβὶπλ5 νίενν παῖ 
τε ὈϊΪοοά-τλοπεν ὉΥ 8 δβοίίοι οὗἉ αν τνα5 
5111] σοηδίδεσεάᾶ τὸ θεϊοηρ ἰο [π|85 τῆν 
ΒΕΙ͂Ρ ἔο δχρίδίπ ἐπε ἀπ πουν, γόης ἐδὲ 
Μερείαλ, ᾿., 575. Τλρμείοος σοτηπιεπίβ, 
“«Νοῖ [μδὲ πα κἰπηβεὶῖ θουρδε {πὸ Πεϊά, 
ἴον Μδιίπεν τεβοῖνεβ [6 σΟΠΈΓΔΓΥ --- ΠΟΥ 
Ὑ45 ἔπαγε ΔΩΥ 500 ἢ {Π|πρ' 1π Π15 ἱπέεπεϊοῃ 
ψΏεη Πε θατραϊπεα ἕοσ {πε τποπεΥ,᾽ ἀπά 
ῆεη Βα δάάβ, "Βυξ Ῥεῖεγ ὃῪ ἃ δἰξεεσ 
ἱγστίβίοῃ βμονγείῃ ἐπῸ ἴτας δηᾶ ργοῆϊ οὗ 
δὶβ νντοίομεά σονείῖβε :᾽" ον. Πεῦ. (5εα 
αἰϑδο Ἡδοκειβ ποίε). ΝΙδους ἔν 
ἐπάογβίηρ {Π|8, 1Ὁ 15. αυϊέε ροββίθ!ε τλλϑὲ 
51. Ῥείεσ, οσ 81, μικε, νοι οοπέγαβε 
ἐπ6 ρογεέοη πῃ [86 τα ηἰβίσυ νοῦ [πᾶδ5 
δά τεοεϊνεά νἱεθ {πε {π||ὲ νοι τνα5 
ἐς τεβὲ οὗ {πε ῥτίσε οἵ [8ῖ5 ᾿πὶ ιν. 
-πτὲκ τοῦ μισθοῦ τῆς ἀδικίας Ρτο τοῦ 
ἀδίκου μισθοῦ, ἃ ΗἸεὐταίϑηι, Β]455, 15 ἴοζο, 
868 450 γΊπει- ϑοδιηῖεάεὶ, Ρ. 268. Τα 
Ῥῶχαβα ΟΠΪΥ οσουσβ ἀρδαίπ ἷἰπ 2 Ῥεέεσ 11, 
13, 15; ΟΠ [Πῖβ υ86 Οὗ ἐκ 566 ϑ᾽πίοοχ, 
“αηρμαρε ΟΥ ἐπε Ν. Τ., ». τ46. Ὅοπι- 
δίηδείοηβ οὔ ψοτάβ ψἱὰ ἀδικία τὰ 
ΤοΒατγδοιετγίβιϊο οὗ 851. Γακα (ΡΒ ιεάγο ). 
Ιπ {πε οἵμε Ἐνδηρεὶϑθὶβ ἐς ννοσὰ 15 
ΟΠΪΥ ἴουπά οὔσας, ]ομη νἱϊ. 18. --- καὶ 
πρηνὴς γενόμ. Δ επάϊ ((ο]]οννίηρ; ΖΕΙ]ετ 
ἃπᾶά Ονεγρεοκ) δϑὰ οὐβεῖβ τηδίπέαϊπ 
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μενος ἐλάκησε μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ" 10. 

καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ, ὥστε 

κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ᾿Ακελδαμὰ,Ϊ 

1 Ακελδαμα, 5ο Ο, ὅτ. Ηδτοῖ., σῆγγϑβ.,  αϊρ.; Αχελδαμαχ ΝΑ 40, ὅτ, ΤίβοἘ. ; 
Ἀκελδαμαχ Β,ΞοΟῪΝ.Η., ννεἰβ85 ; Ἀκελδαιμαχ Ὁ (Β[458 ἴπ β -δεμαχ), 80 ΗΙ]ρ., Δηᾷ οἶδας 
νατίαπίβ; ἴῃ αἷρ., Ῥᾶγ. -ἐφαο(ἢ). ἘἸΠΑ] χ (-ακ) ββεπιβ σαγίδίη---βθα σοσηπιαηξ Ὀαΐονν. 

ἐμαὶ 5.. Γὰκε πότε ἔο]οννΒ ἃ ἀϊβεγοπε 
ἐγδάϊείοη ἔγοπι 51. Μαίιπενν, χχνΐϊ. 6 ἢ, 
δηᾶ {πδὲ ἰξ ἰδ οὔἱῪ διο  γασυ ἴὸ διίίεσαρέ 
ἴο ταοοηοῖΐε ἐπεπ, Βυῖ Πεϊΐζεη δηὰ 
Ζδοιίεσ (8ο ἰοο ΤΥ ἂπᾶὰ ᾿Δοοῦ5οη) 
566 ἴῃ ϑῖ, [165 ἀεβογὶριίοη ἃ Ἰδίεσ βίαρβ 
ἴπ {πὸ τασσῖθ]ε ἐπά οὗ {π8 ἰγαϊΐοσ. ϑέ, 
Μαίίμεν βαγ5 καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο: 1 
ἔπε τορε ὕσοῖα, οσ. ἃ Ὀγαποῦ βαᾶνβὲ ΨΥ 
ἀπᾶεγ {πὸ ννεῖρῃε οὗ 1πά45, 51. ΓΚε᾿Β 
παγγϑενα τρις ΘΑϑν Ὀ6 ΒΡΡΙ απ ἴΑσΥ 
το ἴῃδὲ οὗ 81:. Μδιίμενν. Β]458, ἐημ ἰοδο, 
δάορίβ ἐπε ἔογππεσ δἰἐεγσπδέϊνε, αηὰ μοὶ ἀ8 
παῖ ἐπὰ5 πῸ παιγδίϊνε τῇδ Ὀ6 Πδγπιοη- 
ἰδεὰ νι ἀπδὲ οὗ 51, Μιίμεν, γηῤίο 
ἤιπε Ἱμάκαπι ἐπ ἰόγγαηι ῥγοοίἶ556. Τὶ 15 
ἀἰἤσα]ι το 5εε (45 ἀραίπβε Ονθγθθοκ) ΜΕΥ 
πρηνὴς γεν. ἰ5 ἱποοπείβίεηε Ὑν1 ἢ (815, 
ΤΠε ψοτᾶβ πὸ ἀοιυδι πιεδη βέγι εἰν “Ὁ 411- 
πο δὶ οὐ Πἰ5 ἴδος ᾽᾿᾿ ορροβεά ἰο ὕπτιος, 
ποῖ “ 1Ἀ]Ππρὶ μαδάϊοηρ,᾽ δηὰ 50 {πεν ἄο 
ποῖ ΠεοαβϑΑγΙΪΥ ἱπι ΡΥ ἐπαὶ [445 [Ε]] ον τ 
ἃ Ργεοϊρίςα, διιῖ Ἡ δοϊκεει᾽β νίαν {παι [ἀ85 
ΤῊΔΥ ἤδνα Ὠσπρ' ὨἰπΊβεὶῦ ἔτοπὶ ἃ ἔγεα ου 
{πε εἄρα οὗ ἃ ργεοϊρίοε πᾶσ ἴπῈ νδ] 16 οὗ 
Ηίΐπποτση, ἀπά επδὲ πα ἔπ 1} οἡ ἴο {Π6 τό κΥ 
ΡῬανείπεπέ δεῖονν ἰ5 βιρρεβίβα ἴγοῃὶ ἢ18 
Ὁ Οὐβεγνδίίου οἵ {π6 ἰοοδίϊεν, ρ. 36, 
«εἰς οὗ ἐδε ΑῤοςΞέϊες (ῃτϑὲ ἘΠρΊ 58 εἀτιοη), 
566 αἷβο Ἑδδγβἤμείτω, εδὲ σεῤγα, ῬΡ. 575, 
576. Αἱ 411 δνεπίβ ἔπεσα 15 ποιπίπρ ἀϊ5- 
ΟΠΟΟΓΕ Πρ πὶ τπ6 βυρροβίείοη τπαὶ ννα 
ΤΩΔΥ͂ ἴᾶνα πέτα “"ΒοπΊβ ἸΠΚΠοννη 5εγῖε8 
οὗὨ ἔδοῖβ, οὗ ψεῖο γα πᾶνε Ὀπὲ πνο τᾶρ- 
ταθηΐατυ παγιαῖϊνοα᾿ : “ [445,᾿ Β.Ὁ.3, 
δηὰ 5ε6 ζυγίπο ΡΙυπιπηοῦ σε υ. ἴῃ Ηδϑβί- 
᾿πρβ᾽ Β.Ὁ. ἐλάκησε: πετε οηἱν ἴπ (6 
ΝΎ. λάσκω: ἃ Ξἔτοηρ' ἐχρσεββίοῃ, βίρτηϊ- 
ἔγίηρ Ὀυγβέπρ ἀβυπάεσ ννἱ ἢ ἃ οι ποίδβα, 
Ηοπι., Π||αα, χιϊϊ., 616; οἷ, αἷβο Αεέα 
Τποηῖα, 33 (Ρ. 219, εἄ. Τά): ὃ δράκων 
Φφυσηθεὶς ἐλάκησε καὶ ἀπέθανε καὶ 
ἐξεχύθη ὁ ἰὸς αὐτοῦ καὶ ἡ χολή, ἴογ {π6 
ςοπβίγιςιίου οὐ. Γπκ6 χχι!, 45. 

γέεγ. το. καὶ γνωστὸν . .. πᾶσιν τοῖς 
κατοικοῦσιν “'ερουσ΄: {πὸ τνοτἄάβ ἤᾶνα 
εξ ἰδκεη ἴο βιιρροζγε {π6 νίενν ἔπδὲ να 
Ὧανε δῦ 4 ραγεηίεβϑὶβ οοπίδϊπὶπρ [Π6 
ποίίςς οἵ ὅ8ι. Κα, Ὀὰὲ 1 81. Ῥεΐεσ ννὰβ 
ϑρεδικῖπρ' τπείογίοδιν μ6 τισι Θδϑι νυ ἐχ- 
ΡΥΕ55 ὨΙΠΊ5Ε}7 80ὸ. Βιι τΩΔΩΥ Οὐ 05, ΜΝ ΠῸ 
τεΐμβε ἴο βεῈ ἱπ {πῈὸ ποῖα οὗ {πὸ ἵννο 
ψΕΙΒ68 ΔΠΥ͂ Ραταηςπαίϊοαὶ ταπγδικβ οἵ (Π8 

ΝΟΣ, ἢ. 

ιἰδέοσίδη, δάορε ἴδε νίενν πδὶ τῇ διαλέκτῳ 
αὐτῶν δηά τοῦτ᾽ ἔστιν χωρίον αἵματος 
8Ἃτ6 ἐχρ᾽ δηδίϊουβ ἱπιτοάποε ὃν 51. Κα, 
Ψ ΠΟ οου]ὰ ἰσυβὲ ἰο Πῖ8 ἀαπεῖ]ε τεδάθσβ τὸ 
ἀἰβεϊηρυ βῃ θεέννθεη ᾿ἰβ σγοσάβ δηᾶ τποβα 
οὔϑε, Ρεῖεγ (ὑΝ επάες, Ηοἰεζπιαπη, Ζόοκίεσ, 
Νόϑβρεη, [ἅπρϑε. Με! 48).---τῇ διαλέκτῳ: 
οηἱν ἴῃ Αοίβ ἴῃ ἐπε Ν.Τ', ψγμεγε [εξ 18 πβε 
δὶχ ΕἰτὴεῈ5 ἴῃ 411 ραγίϑ; 1ξ τῆδυ τχθδῃ ἀϊδ- 
Ἰεοῖ οἵ ἰδηριιᾶρα, θαξ μεῖς ἰξ ἰβ υβδὰ ἰπ 
πε Ιδίέεσ βεῆβε (Κ.Ν.) ἴο ἀϊβεϊηραῖβῃ 
Ασγαγηδὶς ἴγοπι ασδεῖ ((ἤ. 115 δε ἴῃ Ῥοΐγ- 
δ[5).---αὐτῶν, ἐ.ε., {π6 ἄννεῖ]ειβ οὗἩ 76γιι- 
βδίεπι, Ψγηο βροκα Ατδτζηδίς---η] 685 τῆς 
μοΪε ἐχργαββίοη 5 ϑεὰ τῃαιοτγίςδιϊν, ἱξ 
ψΨου ἃ βεεπὶ ἐπδξ ἰξ σοπίδίπβ (Πς τγογάβ, 
ποΐ οἵ 8ι. Ῥείβγ, ψῇο Πίτηβεὶ βροόκα 
᾿Ατγδιηδίς, Ὀυΐ οὗ ἐπ δαῖμον (5366 Β]455, ἐπ 
ἰἸοοοῚ).---Ἀκελδαμά: {πε Αταπιδίο οὗ τῆς 

Εἰεά οἔ ΒΙοοά ννουἹά ὃς δ ΣΙ, 

δῃᾷ τι 5 ροββίῦ]α ἐπδὲ {πῸ χ τηδὺ Βὲε δά ἀεὰᾶ 
ἴο ταργεβθηΐ ἰῇ Β0Π16 ΨὙΔῪ {πὸ ρσαξζεέυγαί δῷ, 

7.8 δ9 Σιράχ-ε Ὁ» οὗ, ΒΙ455, ἐρε ἰοσο, 
δηδαγαριμιαΐίᾷᾳ ἀος Ν. Ο.,Ρ.13. ΝΗ. (50 
Β]455) τεδὰ ᾿Ακελδαμάχ (ἀπά ᾿Αχελδαμάχ, 
Τιβοῖ, δηᾷ Ττερ.); 566 'βο ου [6 νγοτά 
Ὑνπογ- ϑομπη θεῖ, ΡΡ. ὅο δηά 63. ἃ 
πενν ἀεγινδίίοη 85 Ῥεθπ ρῥσγοροβεά ὃὉγ 
ΚΙοβίεσπιδηη, Ῥγοδίομις ἐπ Αῤοεςέεϊἐεχέξ, 
Ρ. 6 ἢ, ννῃΐο μ85 ραϊπεά σοηβίεγαθδ!α 
δἰξεπείοη (ο, ἩοΙζτηδπη, ΝΘ ηάς, Ἐε]έθη, 

ΖδοκΙίετ, ἐπ ἰοοο), υὲκ.: Ἴ215Ξ κοιμᾶσθαι, 

80 ἴπδὲ {πε νοτγά -Ξ- κοιμητήριον, οὔ. Μαίξ. 
Χχνΐ!. 8. ὙΪ5 15 {Π6 ἐΡ τρ σι γρ 
Ὁν δνεπάι, δηὰ ἰΐ 15 νϑῦν ἰεπιρίηρ, θαὲ 
866 αἶϑο Επο. Βίδὶ,, 1., 32, 1809, Ξδυ. 
1 15 τὰς δέ πε ἔννο δοσοιιηῖβ ἴῃ 8. 

Μαιίμενν δπά 85:. κε ρῖνα ἔννο σθᾶβοῃβ 
ἴοσ πὸ πᾶς Εἰδᾷ οΓ Βίοοά. Βαϊ ΝῺ 
βῃουϊά ἔπεα ποῖ θ6 ἔννο τεαβοηβ  [{{{πὲ 
σαϊτοσ πῃ πε ἀρΌΠΥ οὗἩ ΠἰΒ γεπίοσβα γιιϑμεά 
ἄτοτι (86 ΤεμρΙς ἱπίο {πὸ νιον οὗ Ἡ!η- 
ποπ, Δη δογοββ ἑῃς νδι]εὐ τὸ “πε ροί- 
ἐετ᾿β ἢεϊ Δ" οἵ 7εγεπιίδῃ, ἐπε οἷά παπὶα οὗ 
16 ροϊξίει᾽β πεῖ τηῖϊρῃς βδϑιγ Ὀεσοτης 
ομδηρεά ἴῃ {πε ρορυϊδῦ ἰδηριαρε ἱπίο 
(αὶ οἵ “Πεϊά οἵ Ὀ]οοά,᾽" νυν 181 {πὸ τσθᾶ- 
δ0η ρίνθῃ ὈΥ 9ι. Μαίίπεν ἴοσ [88 πᾶῖηδ 
τηῖὶρῃς 511 Ποϊά ροοά, βίποβ (ἴ Ὀ]Ἱοοά- 
ΤΆΟΠΘΥ, ΜΏΪΟΒ ὃν 4 δοιίοη οὐ [δν7 υγὰ8 



66 

τουτέστι χωρίον αἵματος. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΌΟΛΩΝ Ι, 

20. γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ Ψαλμῶν, 

“Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν 

αὐτῇ "" καὶ, “ Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος." 21. Δεῖ οὖν 

τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλθε καὶ 

8111] οοπδίἀεσεα ἕο Ῥεΐοπρ ἐο [π445, ννὰ8 
ἘπιρΙονεά ἴογ ἐπ6 ρύγοπαϑε οἵ πε δοοιιγβεάᾶ 
Βροῖ ἃ8 ἃ δυτίαὶ ρτοιπά ἴοτ βίγαῃρΈτβ. 
866. ΕΔεγβῃείπι, τ ἐδπιε Μεςοία]ι, Ἰὶ., 
574, 575. ΝΒδίθνεσ πλὰὺ Ὁ αἰϊερεά 88 
τὸ {πὸ σγοντῇ οὗ ρορυΐασ ἴάπου δηὰ ἐγδάϊ- 
το ἴπ {πε ἰαΐετ δοοουπί ἱἰπ Αοίβ οὗ {πὲ 
ἀδδαῖῃ οὗ ]υἄκβ, ᾿ξ σαηποῖ δὲ ϑβϑαϊᾷ ἰὸ 
ςοπίγταϑε ὑπέλνουγαδν ντἢ ἐῆε ἀείδι!5 
δίνεῃ ὃΥ Ῥαδρίδβ, ἔγαρνημεηέ, τᾶ, ΜὩΪΟὮ 
ΒΙ455 ἀεβοσῖρεβ ἃ8. “ἰπβιυι]βίββίπια εἰ 
α ἀϊΞβίπια "" 

Ψψεῖ. 2.6ϑ. Ἴδα αυυίαίϊίοη ἰ5 ἐννοξο]ά, 
πε ἢτϑί ρασί ἔτοτι Ῥϑβαίπι ἱχίχ. )φό (ΧΧ, 
χν]11.}} ἴῃ τῆς ΤΙΧΧ ψ πᾶνε αὐτῶν, 
ομδηρεά ἤεῖα ἰηίο αὐτοῦ ψ] τεΐεγεηςς 
το 1υἅδ5, ψ Π18ὲ ἐν τοῖς σκηνώμασιν 15 
οπμεϊεά δπὰ πὸ νγογάβ ἐν αὐτῇ, τείεγγί πο 
ἴο ἔπαυλις, ἅτε δΔἀδεά, ὙΠα οπιϊβϑίοη 
ψου]ἃ πιᾶκε {πὸ δρρ! οδξίοπ οὗ ἔπε νγοσᾶβ 
τοτα βεηεγαὶ ἰΠδη ἰπ {πὸ οτίρίηαὶ, ν᾿ ΒΙ ἢ 
τεϊαίεα ἰο ἐε ἀδβοϊβεϊιοη οὗ {πεῈὶ ἐποδτὴρ- 
τηδηΐ δηά (ςπίϑ οἵ ἃ ποπιδάϊο ἐτὶρε. ὙΠα 
οἴμεγ ραγί οὗ {π6 συοίαίίοη 15 υδγδαΐϊηι 
ἴτοτα Ῥβαΐπιὶ ον!!. 8 (οἶχ.), σα! εὰ Ὀν ἐπ 8 
δηοίθεηΐβ {πε Ιβοατίος Ῥϑαΐπι. ὙΠ {π6 
ἐχοερίοη οὗ Ῥβαΐπὶ χχίϊ., πὸ Ῥβδὶπι 18 
τόσα ἔτεα υε ΠΕΙ͂Υ αυοίεά ἴπ πὸ ΝΟΤ. ἐμΔῃ 
Ἰχῖχ. ; οὔ. νεσ. 9 νι ]ομπ ἔἰ, 17; νϑῖ. 21 
ψῖτἢ Μαίε. χχνϊ. 34, ἀπά ἢ Ποἤη χίχ. 
28: νεῖ, 22 δπά 23 ἢ Εοπι. ΧΙ, 9, 10; 
δηᾶ νεῖ. 9 ἢ Κοπι. χν. 3. ἴπ {8686 
Ῥβαΐπιβ, αϑ'η 1Π6 ἐννεπέγ-ϑεοοηά Ῥβαίτη, να 
866 ον Πα Πίδίογν οὗ ρσορῃείβ ἂἀπά Ποῖν 
τάδη οὗ οἷά, οὗ 4 Ῥανιά οἵ ἃ Ϊεγεπι δῇ, 
ψγ)ὰ5 ἰγρίοαὶ οἵ {π6 Ἡϊδίοσυ οἵ ἔπε ὅοη οὗ 
τηδῃ τιδάς ρεγίεοϊ [πγοιρῇ βυεγηρ, ἀπά 
νν6 Κπον μον οὐ Γογά ΗπΊ561} βανν {πα 
ΔΙΕΙπιεπὶ οὗ ἔα νγογάβ οὗ {πε βυβέεσιπρ' 
Ῥβαϊγηῖϑθε (χ]]. 9) ἴῃ ἐμε ἐγαρὶς ἐνεπίβ οὗ 
ΗΙ5 ονγη [πῆι (Ἰομη χίϊ!. 8). 80 ἴοο ϑιί. 
βεῖεσγ πῃ {Π6 γεοεηΐ τηΐϊβαγαῦϊε επηὰ οὗ ἐπα 
τιδΙ ΤΟΣ 5665 ΔΠΟίΠ ΕΣ δνϊάθποβ, ποΐ οπὶν οὗ 
ἐδε βρεπεγαὶ ἐγ, νοι ἐπῈ Ῥβδὶτηβίβ 
Ἰεαγηξς {γουρ βυβετῖπρ, ὑπαὶ οά τα- 
ψατάεά ΗΠ βεγναπίβ δπά αὶ σοῃβιβίοῃ 
δναϊϊεά πε απτὶρῃίεουβ, διέ 4180 ἀποῖπεσ 
Τα] ΕἸ πηεηξ ἴῃ πὸ οαβ6 οὗ 7υἅδ5 οἵ τῃ6 
ἄοοπι νυν ϊοἢ ἐπε Ῥβδίγηϊβίβ οὗ οἷά Πδά 1η- 
νοκεά ἀροῃ {πῸ ρεγβεουίοσβ οὗ {πε ἔδί(ἢ- 
ἔμ] βεγνδηίβ οἵ ὅ6οά. Βυξ ψ6 ἅτε ποί 
0816 4 ἀροη ἰο τεραγά Ῥβαδΐπι οἶχ. ἃ5 {πῈ 
Ἰβοδγίοι Ῥβαΐπῃ ἰῃ 4} 118 ἀεί8115 (βεεὲ Ῥετγ- 
ονπο, Ῥϑαΐπιβ, Ρ. 538 (5πιδι!θσ δα εἰ οη)}), 
οὐ ἴο ἴογρεί, δϑ 1) 6125 ἢ τε τιϊπάβ υ5, ἐπ δὲ 
{πὸ βρίτι! οἵ ΕἸ145 18 πο {παι οὔ τῆς Ν.Τ, 

5:. Ῥείεγ, δίιπουρῃ Π6 πιυδὲ ἤανα σα- 
ϑαιάεά {πε οτῖπιε οἵ [1488 45 ἃ ογίπιε 
ψἱπουε 4 Ρδτα]1ε], ἀοεβ ποῖ ἄννε!! ἀροῃ 
᾿ἷβ ραπίβηγηεπέ, θξ ρα5565 δὲ ποθ ἴο ἐπα 
ἄσέν ἱπουγαρεπε ὑροῦ {πὸ ἱπέατι ΟΠασοῆ 
ἴπ νίενν οὗ ἐπ6Ὸ ναοαπί Αροϑβείεβῃ!ρ.--. 
ἔπαυλις : ὈΥ πηδηΥ σοτηπιεπίδίοσβ, ΟῚ 
δποίεπε δηὰ πιοάδτη (ΟὮτγβ., Οεσυπηι,, 50 
ἴοο Νὄβθρεη, Ονετγδεοῖς, ννεπάς, Β΄8855, 
Ἡοϊιζηδηη, Ζδοκίεσ, [πρϑι), 1Π15 δ σθ- 
ξειτεά ἴο {με χωρίον, »γῃϊο ἢ νγὰ5 τεπάεσθάᾶ 
ἀεβοϊαϊε ὃγῪ {πε ἀεδίῃ οὗ 1445 ἴῃ 1ξ, οα 
{πε στουπά {πδὶ γάρ {πυ5 τηαϊπίαὶ 5 [(8 
ενϊάεπε σεϊδιίίοη ἰο δὶ ργεοθάεβ. Βαὲ 
ἰδ τῆ6 πνο ῥτεσεάϊῃρ νϑῦϑεβ ἅτε ᾿πβεσίβα 
ῬνΥ 8:.ὄ 1κὲ, ἀπά ἴοτπι πὸ ρατί οὗ 81, 
Ῥείετ᾽β νοζάβ, ἰ νγου]Ἱᾶ 5εεπὶ ἐπαὲ ἔπαυλις 
τηυβὲ ΡῈ τεργάεά ἃ5 ρᾶτβ]16] ἰο ἐπισκοπή 
ἴῃ {πῸὸ βεοοπά αποίείίοῃ.--ἐπισκοπὴν : 
“815 ΟΠ ος,᾽" ΚΟΥ. {(““ονογβθοσβῃῖρ,᾽ τηᾶγ' 
Βἰπ), 50 ἔοσ ἴπε βαπιὲ ψνοσά ἴῃ ΓΧΧ, Ρ5, 
οἶχ. 8, ἔγοστῃ ννμίοῃ ἔπε ααοίδεϊοη 15 πιδάς, 
1ῃ τ86 ΧΧ τῆς ψνοζά 5 υϑεᾶ, ΝΠι. ἱν. 
16, ἴογ {πὲ σἤαγρε οὗ ἔπε ἰδθδθγηδοῖθα, ϑιέ, 
Ῥεῖεσ υ8εὲ5 (πε νογτά ἐπίσκοπος 'ἱπ σ 
Ῥείεσ ἴΐ. 25, δηὰ ἰξ ἰ5 βἰρπίβοδπε {παῖ 
ἔπεα ἐπε ἐγαπβίδίοιβ οὗ :θσὶ τηδἰ πίῃ 
{πε ἀϑ8ὲ οὗ [8 ννογά “Ὀίβπορ," 45 πεσε 
“ἐς ΒΙΒΒορτῖο κ᾽ (80 ἘΕΝ., ““ονεύβεεσ, τηδῦ- 
δἰη), νη Π18ὲ παν ἀ8εὲ “ὁ ονεγβεεσ᾽" δπά 
“ἐρνογβίρῃι " (ἐπισκοπή), Αοἰβ χχ. 28 δπὰ 
1 Ῥείεγ ν. 2, πεσε ἴῃ τεΐδγεπος 8 ἴὸ 
{πε Γαποξίοη οὗ {πε δ άεγβ οὔ Ῥγεβουίεγβ. 
ὙΒΕ νοζγά ἐπισκοπή, οὗ οουτβα, σου ποῖ 
Πᾶνα 115 ἰδίεσ ἐσο  δϑίαβίοδί ἔοσσα, διε ἐπ 6 
᾿Αροβίοϊις οἵες οἵ 7485 τιῖρῃξ νγῈ}] θὲ 
ἀεβογιρεά δ5 οὔβ οὗ ονειβίρῃμι, δπᾶ σατα 
οὗ οἴπεῖβ; δηά ἴξ 15 βίσῃηϊῆοαπε ἐπδξ ἴξ 5 
80 ἀεβοσῖδεά, δηᾶ ποῖ οπΐν 845 ἃ διακονία 
(8εε θεῖον οὔ νεσ. 25, πᾷ οὔ ἐπίσκοπος, 
χχ. 28, ποίε) : “ 8:, Ῥείεγ ψουἹὰ ποῖ αν 
αυοίεα {πε Ῥδαΐπη οοπίδιπίπρ' {Π6 ἐχργεβ- 
βίοη ἐπισκοπή υπ|655 μα δά ἱπϑεϊηοειν εν 
ἔε! [ῃ8 ννογτᾷ ἰο Ῥ6 δρρ]ιοδῦῖα ἰο [πἀαε᾽ 
Ῥοβίτίοη ᾿" (Ὀδπου ἄοζε ἴῃ Οπαγάΐαιι,, τοὶ 
Μαζῆ, τϑοϑ). 

γεῖ. 21. δεῖ οὖν, 5866 νεῖ. τ6. ΑΒ ἐπα 
ΟΠῈ Ρσόρῆδου πᾶ {ππ|8 αἰγεδαάν ὕεδθη {π|- 
αΠεᾷ, 80 ἴοσ {πῸ {ι  Π]πτεπὶ οὗ [πῸ οὐπεῦ 
ἴξ ννᾶβ ἱπιρεγαῖίνα ἀροὴ (6 ΟΠατοΐ το 
εἴεςὶ ἃ ϑῃισσαββοῦ ἴο [ι445.---εἰσῆλθε καὶ 
ἐξῆλθεν; 4 Ηεργαϊβεὶς Τοσγαιία ἐχργεββίπρ' 
τῆς ΨΠοΙε σοῦγβαε οὔ πηδῃ 5 ἀδιν [{{Ὸ: ἴχ. 
28; οὗ. Τ1ΧΧ Ὅσαι. χανε. ὃ, τ ϑδτη. χχῖχ, 
6, Ῥβ8]πὶ οχχ. 8, απὰ ἔοσ οἵπεσ ἱπϑίδποαβ, 
ὙΝνειδιείῃ, ἐμ ἰοοο. ὙΠετα ἰδ πὸ οσοαβίοῃ 



26.--23. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς, 22. ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσ- 

μᾶτος ᾿Ιωάννου ἕως ' τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς 

ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι σὸν ἡμῖν ἕνα τούτων. 23. Καὶ ἔστησαν 

δύο, ᾿Ιωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαβᾶν,2 ὃς ἐπεκλήθη ᾿ἸΙοῦστος, καὶ 

ἱ εως ΒΟΡΕ, 50 ὟΝ.Η., ννεπάς ἀουδίπι, ΝΥ εἶββ ; αχρι δ) ἃ 61---δοιῇ εὡς ἀπά αχρι, 
ἃ5 νεπάες ροϊπίβ ουξ, ἃτε ἐγεαιθηΐ ἱπ ΠυΚ6. 

3 Βαρσαβαν Ὁ, Νυΐρ. οἶδπι., 5γιτῖ.; Βαρσαββαν, 50 ΑΒΕ, Τίβοι., ΜΝ.Η., ἘΝ... 
ΑΜ εῖββ, ννεηάε; Βαρναβαν Ὁ, αἷᾳ., Ῥατ. τοῖ., ΑΘίῃ.--τδος Β[485 τεδάβ Ξ- ΜΝ. Η. ἱπ 
δ 5 β τεχι---ὐνεπάξ ἐπίπκβ ἐπδὲ Τὸ τῖᾶὺ πᾶν Ῥεθη ἃ σοπἬιβίοη 1} ἷν, 36---8εε 8180 
ΝΥ ἱπεῖ- ΘΟ μπηϊεάεὶ, Ρ. 56, οη ἐπ βρει!πρ. 

ο τεπάεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ""ονετ υ15,᾽᾿ ΕΝ, πιατ- 
εἶπ, ἴογ ἰπ 1 τῃ6 ρῆγαβε νου τὰπ: 
εἰσῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐξῆλθεν ἀφ᾽ ἡμῶν. 
ὙὯε ἰοστηυῖα βῆοννβ ἐπὶ 851. Ῥείεγ ἀϊά ποῖ 
ΒγίηΚ ἔγοπὶ ἄννε πρὶ ἀροπ ἴπε ρετγέεσὶ 
δυτπηδηῖν οὗ (ῃ6 Αβοοπάεά ΟΠ σίβε, νυ ἢ 1158 
ἰπ ἘΠ6 56π|Ὲ βεηΐθῃσα ἣς βρθᾶκβ οἵ Ηἱπὶ 
85 ὁ Κύριος. 

γέεγ. 22. ἀρξάμενος, οὔ, ποίε ὁπ νεῖβεὲ 
1. ὙΠε ψογὰ πεοά ποὶ δ γεϑιγὶςιεὰ ἰὸ 
οὐγ Ἰοτγᾶ᾽ 8 οὐνῃ Ὀαρίΐβγη, θὰ ἡψου]Ἱά ἰη- 
«οἴυάς ἐπα εἰπε οὗ (π6 Ὀαρεϊβπι ργεδομεά 
ὉΥ ]οΐπ, ἃ5 ὶβ θαρεῖίβπιὶ ἀπά ργεαομίπσ 
ἅνέσε ἐπε δἀππουποεπηιεηί οὗ, ἀπά ἃ ῥσα- 
Ραγαιίοη ἴοσ, ἐπ6ὸ Οἤτῖβι. 1 81. Μδικ᾽β 
αοϑρεὶῖ, 45 ἔμπεσε 15 Ἔνεῦν σθᾶβοη το δεϊϊενε, 
ΨΜὰ5 ΟἸοβεὶν οσοηπεοῖεα τ 5.1, Ῥείεσ, [8 
ορΡεπίπρ νεσβεβ βίνε 115 ἃ δἰ ΠΉ 1 ἀδίε ἔοσ 
188 σοπηπιεποοηχεηί οὗ {πε Αροϑβίοί ς΄ ἐ65- 
εἰπλοπΥ ; οὔ ϑομπνά, Βὲδιίδολε Τλεοϊορὶδ 
ἄς Ν. Τ΄, Ῥ. 436.--ἕως τῆς ἡμέρας ἧς: 
δοροτάϊηρ ἰο νεπάς δπὰ γεῖββ, τ88 
τεϊδιϊνε 15 ποῖ δείγαοιεα ἴοσγ ἥ, θαΐ 5 τὸ 
θὲ σερδγάεά 85 ἃ ρεπίεϊνε οἵ εἰπιε, ας οὶ 
1,εν. χχὶϊ. χα, Ηδρραὶ ἰΐ. τ8, Βδζ. ἱ. τ5; 
Ὑνίμεσ- Βοβτηϊεάεὶ, Ρ. 226; Β[455, νδὲ σηῤγα, 
Ῥ. 1γ7ο.--μ᾿μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως. Ι᾿ 
[ὰ5 θδεὲπ ποίβα 45 σεπΊβδεκαῦϊε (πδὲ 51. 
Ῥείθγ πεγε ἴδῪβ ἄοννῃ ἐχρεγίεπες οἵ τηδῖ- 
ἴετβ οὗ ἔδοϊ, ποῖ δπιίπαπος πὶ δΔηῪ βυδ]εο- 
εἶνε ρτᾶςσε οἵ 4! ϊν, 45 οπὲ οὗ 1π6 σοη- 
ἀϊεῖοπβ οὗ Αροβείεβῃΐρ, δας ἱξ 18 εν ἄεηξ 
τηδὲ ἔτοπιὶ (6 ἢγβὲ [ῃς6 ἐεϑεϊπιοπν οὗ {πα 
Αροβείεβ νγὰβ8 πο πιθγεῖν ἰὸ ἴδε ἴλοῖβ, θὰς 
ἴο {πεὶν βρίγίταὶ Ῥεασγίπρ, οὗ εἤδρ. ν. 32: 
“Ὁη δε οπεϑιἀε ἐπετε 15 ἐπε ῃἰβίοσί δὶ υνἱῖ- 
Ὧ685 (0 {πε ἑαςί5, οη ἔπε Οἴοσ, [Π6 ἱπίθγπ δὶ 
ἐοϑεϊπιοὴν Οὔ ροσβοηδὶ εχρεσίεποε ᾿" (Υ εβί- 
οοὔτ δ 5:. ζολη, χν., 27), ἀπά {πε ἀρρεδὶ ἰο 
ἩΗΐϊπὶ “(ὙΜῈΟῸ Κηενν τπ6 πεαγίβ,᾽"" βΒῃονεᾶ 
παῖ βοπιθεμίπρ τῆοῖς Ψὰ5 πεεάεά μδη 
ἱπιθ δου! σοπιρείθπου. ϑρίιία δπὰ 
7 ὕηρβὲ (50 ΝΥ εἰ58) τερατὰ π8 τυ πο ]ε οἰαιβα 
ἐν παντὶ χρόνῳ . .. ἀφ᾽ ἡμῶν 45 ἱπίτο- 
ἀυοεά ὈΥ ἃ τενίβοσ, δυιξ ου 1[Π6 οἴμοι παπᾶ 
Ηρεπίεϊ ἃ σοτιϑίδογα [ἢ 6 τνογάβ ἴο θὲ ἱπ 
ἐμεῖς τῖρῃς ρίαςσθβ Ης αἷβο γεῦυκεβ ΝΝ εἰἶβ8 
ἴοσ πηι πεδιπίηρ' (δὲ ἐπε ψγῃοἱε ράββαρε, 

νυν. 15-26, οουἱᾶά ποῖ πᾶνε δεεπ σοπιροβεὰ 
ΌΥ ἔπε δυῖδοσ οὗ [πε Ῥοοκ, πὸ σῖνεβ πὸ 
ἱπεϊπηαξίοη οὗ ἔπε πυπιθεῖ οὔ ἢς Δροβίῖεβ, 
ψἢ νοπὶ ἴῃς Τινεῖνε ἃ5 βυοἢ Ρἷαν πΠῸ 
Ρατί, απὰ ψμο Βηἀς ἢἰβ Πεγὸ ουὐΐϑίἀ6 {πεῖς 
πυπηροσ. Βυΐ ΗΠρΡεπἕε ἃ ροϊπίβ ουἱϊ τπδὲ 
ἐπε Ὑννεῖνα πᾶνε ἔοσ δ15 “ δυΐίποῦ τὸ 
ὙΠΕορὮΣ 5" ἃ νον ἱπιρογίαπὶ ρίδοςα; 
ο΄. ἰἰ. 14, 22, ἵν. 33, ν. 12, 40, ΥἹ], τ, 
14, χ. 27. 

ψεγ. 23. ἔστησαν, ποῖ ἔστησεν : [δ 
Ἰαϊξον γεδαϊηρ, “ πἰπιῖαπι Ῥείσο ἀδέ, πῃ] 
σοηο πο τε παῖ" (Β]4558). “ὙΠδΥ ρΡυῖ 
ξοτννατά," ΟΝ, ποῖ ““ἀρροϊπηιεά," ΑΝ... 
ἴοσ ἴπε δρροἰϊἰπίπιεπε βαᾶ ποῖ νεῖ θεβθη 
ταδᾶς.---ὡσὴφ τὸν καλ. Βαρσαβᾶν, 
“. Ἰοβερῇ οδ]εὰ Βαβαῦθαβ᾽. Υνὲ Ἵσδη- 
ποὲ ἰδεπεν δἰπὶ ΜΙ Ιοβερῃ Βᾶσπᾶ- 
45 (ν. 36), οὐ ἢ 1αἀὰβ ΒαγβαῦΡαδ 
(χν. 22). Βαγβαῦραβ πᾶν ἤἥδνε Ῥθθη ἃ 
Ραϊσοηυπιῖς “ βοὴ οὗ ϑδῦθα,᾽ δυΐ οί Εηε. 
ΒΙδὶ.,1.., 487, τ800. 1Ὲ 15 ΟΠΪΥ ἃ σοπ)]δοΐαγα 
παι ἢε 88 ἴῃς Ὀγοίμεγ οὗ ̓ υ4λ5 Βαύβδθ- 
845 7υ8ὲ πχεπιϊοπεά, Τα πᾶπὶς [π|5ὲι15 18 
τΟΌΔΌΪΥ ἃ Εοπιᾶπ βυγπᾶπιε, 48 ᾿Ιοῦστος 

Ἰηἀϊοδίεβ, δἀορίεά δἔζεσ (Π6 οσυβίοτα οὔ ἐπα 
τἴπιε, [58 45 ἴῃς βεσοπὰ Ἐναπρεῖβὲ ἰοοῖς 
{πε Κοπηδη πᾶτε Μδτγοιβ ἰπ δάάϊιίοη ἕο 
πε Ἡεῦτεν [ομη. Νοιδίηρ πλοῖα 15 βαϊὰ 
οὗ Ηΐπι ἴῃ ἐπ ΝΙΤ, Ἐμβεῦῖι5 σᾶ κβ Πίστη 
ψ ἢ Μαίπῖαβ 8 οπς οὗ ἔπε ϑενεηίυ, 
Η.Ε., ῖ., τῷ, απ Ῥαρίαβ 8 βαϊά ἰο πᾶν 
τεϊδίεά σοηποεγηῖπρ δἰπὶ {πδὲ π6 ἄγδηκ 
ἀεαάϊν ρμοΐβοπ Ῥαΐ εβοαρεᾶ 411] παγηι, 
Επ5εΡ., Η.Ε., ἰἰϊ., 39. Οπ {πε σοηπεοιίοι 
οὗ {Π|5 ἰταάδιείοη νυ Ατιβείοῃ 5ε6 Ν εβεῖε, 
Εἰηξάλγυμηρ ἵπ ἄας Ο. Ν. Τ΄, Ὁ. 240, πὰ 
Ζαῖιη, Εἰπιίοὶέμηρ, ἰὶιγ) Ρ. 231. 1 μὲ 
τεδάϊπρ οὗ Β΄4β88. ἰη β, βιρροτίε ὃγ ἐπε 
1,αἰἰη, τὸν καὶ ᾿Ιοῦστον (φμΐ εἰ 5 5) 
ΤΩΔῪ οἰδίπι δοσερίδποα, ἰξ αἴοοτάϑ, 45 Βεΐβεῖς 
ποῖεθβ, 8ηὴ ἱπίεσεβιίπρ ρᾶτβ αὶ τη τῃ8 
Σαῦλος ὁ καὶ Παῦλος οὗὨ χίϊΐ. 8. Οη {δε 
ΒΡ πο οὔ μῈ ψνοτγά, βεὲ ΚΝ. Η. ἀρρεηάϊχ 
Ῥ. τ66, Δῃηὰ «ἴ5ο Ὑνίπετι- Βομηλςάεϊ, ΡΡ. 56, 
57.---Ματθίαν, Νοιπίπρ τηοσς 18 Κποννῃ 
οὗ ἰτπη νυ τ σετγίαϊπιν ἔμδη ἐμαὶ ἢς πλϑὲ 
δανε {0 8Π1εἅ ἐπε φυα!βοδέίοηβ τεαυϊγοά 
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Ματθίαν.1 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΛΑΠΟΣΤΟΛΩΝ " 

24. καὶ προσευξάμενοι εἶπον, Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα 

πάντων, ἀνάδειξον ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν ἐξελέξω, 25. λαβεῖν τὸν 

1 Ματθιαν; δυξ Μαθ, ἰπ Β"Ὦ, 548...) δο Τ΄, ΚΝ. Η., ΗΠρ. (8εε Νν πεῖ- ϑομηλ 6 άεὶ, 
Ρ.ι δο; ΝΝ.Η., Αρρ.» ΡΡο. 162, 166). 

ΌΥ ϑ8ι. Ρεΐεσ. Βοίῃῃ Ἐπδβοδίυβ δηά Ἐρὶ- 
Ῥμαπίαβ τάκ δίτη ἰπ ἴπ6 Θενοπηίυ, δπά πα 
8 βαϊά το ὕανε βυϊεγεά τηδγίγτδομ ἴῃ 
Ἑτπϊορία. Απ ἀροούυρμαὶ αοβρεὶ νγὰ8 
ϑογίδεά τὸ πἰπι, Ευβεῦ., Η.Ε-., 111.,. 25, 
δηὰ ἔγοπὶ ΟἸδτη. ΑΙεχ., 5. 7014. ἵν., 6, 35, 
ψε Βηά παῖ {πε ννοτάβ οἵ ΖδςἼςῇ οι, 
Τακα χίχ. 8, ψεσε βυρροββά ἴὸ ὃς ἢϊ5; 50 
ἴοο ΗΠ ρεπέεϊά, Αεέμς ΑβοϑΞέ., Ῥ. 202, 1800. 

ψεῖ. 24. Κύριε καρδιογνῶστα - . . ὃν 
ἐξελέξω. ὙΠῈ ψοτάβ πᾶν ΜῈ 11] πᾶνε Ὀδαπ 
αἀὐάτεπβεά ἰο ΟἸγίβε: 81, Ῥείθγ παά ἴπϑὲ 
ΒΡΟΚεη οἵ Ηΐτη 5 {π6 Τιογά, πῖβ οννῃ 
ἐχραείθπος ἀπά {παΐ οἵ 5 [6] ον- ἀἸβοῖρ 65 
ταῦβὲ πᾶνε ἰδιρῃξ Πίστη {πᾶὲ [655 ψνᾶ5 
Οπα πο Κπενν {πὸ πϑαγίβ οἵ 81] τπχβῃ 
([ομη ἰΪ. 25, χχῖ. 17), δῃᾶὰ μ6 παά μεατά 
δὶβ Μαβίβσ᾽β οἱαίπι ἴο πᾶνα σπόβαη {πὸ 
Ἀροβέῖεβ (οὐ ΤὰΚα νὶ. 13, ἀπά ν, 2 ἅθονβ, 
ψψ ἤετε τ86 βάση νεγρ 18 υ8εἃ). Οη ἐπ8 
οἴμπει μαπὰ ννεπάξ σεραγάβ 85 ἀβοϊβίνε 
αραϊηϑὲ (15 νίαν {παι 51. Ῥεΐεγ Πἰπιβεὶξ 
ἴῃ χν. 7 8805 ἐξελέξατο ὁ θεός ἀπά {Ππδῃ 
ἴπ νεγ. 8 οδ᾽ἱϊβ αοά καρδιογνώστης (εὕ. 
76γευλίδῃ χνὶϊ. το, πεσε 1 εμπονδῖ 15 βαϊά 
ἴο βϑδγοῦ ἴῃς μεατ). Βξ τῆς ραββᾶρα 
ἷπ Αςἰὶβ χν. 15 τησοῇ ἴοο βἜπαγαὶ 'π 115 
τοΐίδεγεποθ ἴο οοπβϑίάεγ 1 ἀεδοϊβίνε ἀραίπϑὲ 
ΔΌΥ βρβοΐαὶ ργεσοραίϊνε αβουὶ ρα (0 1εβὰ5 
Βεστα (υἷξ., (πε οποίος οἵ Ηἰβ ονῇ 
ΑΡοβεῖ6β), δηᾷᾶὰ 1π6 τϑίδγθβποεβ ἴο 2 Οοσ. 
ἷ. τ, ΕΡΠεΒ. ἰϊ. σ᾿, μετα 8:. Ῥδῃ] σεΐειβ 
Ὠῖ8 Αροβείεβῃίρ ἐο (οά, τὴν Ὀε ἔαἰτν 
τηδξ ὃν Αςίβ ἰχ. 17 δῃά χχνὶ. τ. 1 ἴ5 
αυϊΐε ἔσὰβ ἐπδῖ ἴῃ ἵν. 29 Κύριε ἰβ υϑεά ἴῃ 
ῬΙΆΥΕΙ ῥ] αἰ Πἶγ δάἀγεββεᾶ τὸ ἴῃ 1ιογά 
7εμονδα, Ῥὰϊς 1ἴὁ 15 Ἔαυδιν Τεσίαϊπ τῆδιὶ 
ῬΓΆΥΟΙ ψγὰ5 ἀϊτεοίεὰ (ο ΟἾτγῖβὲ ἵπ ἴδ ς 
εαι]εδὲ ἄν οὗ (πα Οἤυτοῦ (Ζαμη, 
ϑλίχζχεη ατ5 ἄδηι 1,εδθη αδΥ αἰΐεη ΚΊγοδε, 
ῬΡ. 1-38 δη ἃ ποί65), 566 α'βο θεΐονν οἱ ἰϊ. 21 
(ἀπά οὐ. τ ΤΏ 6558, 1, τὰ, 12, ἀπά 2 ὙΠ6β88. 
ἡ, τό ; ΑὐομΡίθμορΡ οἵ ΑὐτηδρῈ ἴῃ δῥεαξεγ᾽ς 
Οοριριεηέανγ, ἰἰϊ., 600). --- ἀνάδειξον : ἴπ 
ΤΚα χε [Π6 ΟΠΪΥ ΟΥπεῦ ρᾶββαρα ἴῃ ἔπ 
ΝΎ. ψπετα ἴπὲ ννογά [5 αϑεά, ἰξ 5 δρρί θά 
ἴο οὐγ ] οσά᾽ 5 δρροϊπεπιεπε οὔ πε ϑενεπὲν, 
Ἀπᾶ 15 τεηάεγεά “ δρροϊπιβάᾶ,᾽" Α. δηᾶ ἘᾺΝ, 
Βυΐ ετα ἘώΝ. τεπάειβ “ βονν᾽" 45 ΑἿ. 
(Κεδηάδι, “ἀρροϊπε᾽. Ὑπὲ νεσῦ πον- 
ΕΡΕΙ ΠΔΥ ὃ6 υϑεα ἴῃ {πΠ6 56π86 οἵ 5ῃονίηρ 
ἔοστῃ οὐ οἱθαεῖν, ἀπά μεποα το ῥτοο δὶ πη, 
ἐϑρθοῖδῖν ἃ ρειβοπ᾽ 5 Δρροϊπίπχεπί ἴο δῇ 
οὔϊος (οἷ. (8 που ἀνάδειξις 450 υϑεἀ 
ὃν 81. ἴχκε οἠἱν ἴπ Πῖς αοθβρεὶ, ἱ. 80); οδ 
ἴογ (πὸ ἔοσπιεγ τπεαπίπρ, 2 Μίδος, ἰϊ. 8, οδ, 

νυν. 6, ἀπά [ογ ἰἢς ἰαϊίεσ, 2 Μδος. ἷχ. 14, 
23, 35; Χ. 11; χὶν, 12, 26; χσ βασι α 
35, Ν1Πἰ. 23; 80 ἴοο {πῸ 86 οὗ πε ψοτγὰ 
ἴῃ Ροϊγδίυβ απὰ ΡῬ᾽υϊαγοῃ (566 τὶπιπι: 
ὝΠΔΥΕΙ, τηὖ υ., ἀῃηὰ ὟΝ εἰ58, ἐη: Ἰοτοὴ. 

δῖ, 25. τὸν κλῆρον: ΕΑΝ. τόπον 
τηδτκίπρ' (6 δηςΠα6β5 δείνεθη {Π6 ρίδοα 
ἴῃ τῃς Αροβείββῃϊρ ἀπά “ πἰβ οὐνῃ ρίδςβ᾿" 
ἐο ψνῃϊσῃ Ἰυάδβ πδά ροπο, Ναυϊρ. ἰοσμηι, 
-τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς: 
5 ἃῦονα ννγαὰ πᾶνε ποῖ οὐΪυ πε ννογά 
διακονία τε δι: 4150 ἐπισκοπή,ν. 17 ἀπά 
20, 80 δῖα ἴοο ννεὲ πᾶνε ποῖ οπὶγν διακονία 
Ῥυΐ αἰθϑο ἀποστολή, Δ΄ πουρ ἢ πὸ ἄουθὲ 
ἔπαγε ἰβ ἃ βεπβα ἱπ ψνῃῖοἢ ΜῈ ΠΥ ἔγαΐν 
88. ΜΙᾺ Ὁγ, Ησοτι (Ε οἰ εδία, Ῥ. 204) παῖ 
ΑΡοϑίοβΕῖΡ 15 με Βίρμεβὲ ἔογπι οὗ τηϊπὶβ5- 
ἐταϊίοα, Οὧπ (πὲ Ψψοτά ἀπόστολος 566 
χιϊ,, 2,3; ἴπ86 τεῦ 45 πάουδίεά! ν 
υϑεὰ ἴῃ ΝΙΎΤ. ἴο ἱποῖυδα οἴπετβ θα βι 465 
τῆς ὙἩνεῖνε, ΔΙ Ποῦ ρ ἔπατα ἰδ ΠΟ γθᾶβοῃ 
ἴο βύρροθβε ἴπαὶ {πε αυδὶποδίίοπ οἱ 
Βανίπρ “'βδεὴ πε 1υοτᾶ ἢ ννᾶ5 ἴῃ ΔΠΥ οα86 
ἰηνα!ἀδιεά (ἡ, αν αικίη, “Αροϑβεῖς,᾿ 
Ἡδϑείηρβ᾽ Β.})., Ρ. σ26). ὙΠπε ννποῖε πδτ- 
ταῖϊϊνα Ὀαίοσα υ8 Ὁ Πίοἢ γοδέεβ ἴῃς βοΐθγηπ 
ἈΡΡΕΔΙ οὗ {πε Ομυτοῦ ἰο μὲσ ΑβοἊεπάβά 
Τιοτᾶ, ἀπά {πὰ οδβοίοε ἀείεγγλίπεά ὕροη 
ἰπ ἱπυπηεάϊδξε βεάθεηοβ ἴο τπδὲ ἀρρεδὶ, 18 
Οἰεαυϊν δὲ νατίαπος υἱ ἀπν σοποερίϊοη 
οἵ Αροβεεβῃίρ 45 οἴπες {πᾶπ ἃ ἀϊνίπο 
ςοπητηϊβϑίοῃ γεοαϊνεὰ ἀΐγαςεῖν ἔγοτη Οἢ γῖϑε 
Ηἱἰπιβοῖ (Μοβεῦῖνγ, Μ|ηςέογίαὶ Ῥυγϊεϑέ- 
λοοά, Ὁ. 130].--- παρέβη, “611 ἀνναν,᾽" 
ΕΑΝ. Οὐ ἸΧΧ Ἐχοά. χχχίϊ. 8, ἐκ τῆς ὁδοῦ, 
80 Πεαξ, ἰχ. 12, χνίϊ. 2ο, ἀπὸ τῶν ἐντολῶν 

(ε΄. χχν". τ4, Α4.), δο ἔδε Ηθρ. ἋΘ 

ΣΟ] οννεά Ὁ ἸΏ. Α.Ν. το]ονίηρ Ὑγη- 

ἀΔ1] τεπάειβ “"“ὉΥ ἐγαπβρταεββίοπ ἔεϊϊ,"" 
ὙὨΪοἢ [Δ γ8 ἴοο τη ἢ βίγαϑθ Ὡροπ “ [6]]," 
ὙΜΠΙΟἢ ἰ5 ποῖ (Π6 Ῥγοπιίηθηξ ποεΐοπ οὗ [Π8 
ατεεκ νεγῦ, εἰβευνβεσε “ ἐγαηβρταββεὰ "ἢ 
(Ευπιρῆτν οἡα Κσυϊσεα εγείοη, Ὁ. 188). 
--οὶς τὸν τόπον τὸν ἴδιον: οἡ τόπος 
ἴῃ {πὸ ϑεπβε οὗ βοςΐδὶ ροβίκίοῃ, ἀϊρηϊ, 
866 Εεεϊδείαϑέϊοιι, χιῖ., 12, ἀπά αἷβο 1) εῖ585- 
ταδῆῃ, Νέμς Βίδείςἐμαϊοηι, Ὁ. 95. οἵ 586- 
οεεάϊηρ το ἴπε νδοδπὶ ρῖδος οδιιβεά ὃν 
ἄδδιῃ ἴῃ ἃ σεϊ!ρίουβ σοπιπηαηὶῖν. Ηδγα 
(Π6 ρῆγαβθε ἰβ υβυδ!ν αχρίαἰπθᾶὰ 5. ἐπε 
Ῥίαςς οὗ ραυπίϑῃτπεπε, σεἤεπηδ, ο΄. Βααὶί- 
Τηγι ὁπ Νυπθ. χχίν. 25 (ἀπά δη. 
χχχὶ. 55) “ Βαίδαγῃ ἵνῖξ ἰπ Ἰοσυτη βααπι,᾿" 
ἐ.σ., αεβοπηα, Γἡρδείοοι, ον. Η6ὅ., ΜὨϊΐς 
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κλῆρον ἰ τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ 3 ἧς παρέβη ᾿Ιούδας, 

πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 26. καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, 

Τ κληρον ΟΕ, ϑ'υττ., Ατγη., Ειι5,, Βαβ., Οἤγγβ. τοπὸν ΑΒΟ Ώ, Νυΐρ., 581. 
Βοῖι.; 50 ΤΊβομ., ΝΥ. Η., ἘΝ. ννεῖββ, ννεπάες, ΗΠΡ. (κληρον ργοῦδοϊν βἰοββ νϑσ. 17). 

3 εξ; Ὀυΐ αφ᾽ ἵπ ΣΑΒΟΙ ὅτ, Β88., Αὕὔ., 50 Τίβοῃ,, νΝ.Η., ἘΝ. ὟΝ εἰββ, ΝΝν επάε, 
Ηρ. 

3 αυὐτὼν ὈἾΈΕ, 5υ7γτ. Ηδτοῖ., Αστ. ; 8ο Β[485 'π β ψντἢ Εἷρ. δηά Ῥασ.ἢ, 58ο ΗΠ. αντοις 

ΜΙ ΑΒΟΒΣ, ΝΡ.» ἀπ ροοά νϑγβίοηβ ; 580 Τίβοι., ΝΝ.Η., ἘΙΝ., ΝΝ εἰββ, δνεπάες (ρτο- 
ὈΑΡΙΥ ἐπε ἀδιϊνε νν85 γηϊβιυη ἀδγβίοοά, 566 σογηπηεπέ,). 

Οοπ {πε οἶμεγ μαπά ϑομδιΐρεη β8εὲ8. πὸ 
πεεά ἴο εχρίδίπ ἴπεὶ ἐχργεββίοπ ἱπ {Ππ|5 
νὰν. ἴπ δδοῦ οὗ (Π6 ραββαρεβ π᾿ {π6 
Ο.Τ. (πες ψοτὰ ἴδιος ἄοεβ ποΐ οσοὺσ ἰπ 
πε ΓΙ ΧΧ, Αἰ ΠΟυΡΉ ἰπ {ΠῸ 51:1} ποτα ἐδηοῖ- 
ἔα! σοπηπιεπί οὗ {πε ἘΔΡΌΡὶ5 οη 70οὉ 1Ϊ. τι, 
γε πᾶνε ἐκ τῆς ἰδίας χώρας. Τῇδὶ {με 
Ῥῆγαβε ἴδιος τόπος τηδύ ὃς ιιϑεὰ ἴῃ ἃ 
Βοοά οἱ διά 5εῆβδ 8 ρίδίη ἴσοι ᾿ρῃηδί., 
Μαρη., ν.» ἴῃ ἃ Ῥαββᾶρξβ ψνΠ]οἢ ἰδ παίυγα Πν 
τείεσσεἃ τὸ ἐπ νοσβα Ὀείογα 15, Ποτα ἃ 
ταδη5 “ον ρίδοε᾽᾿ ἀεηοίεβ ἴῃ8 ρίδος 
οἔτενατγά, οσ ἐπαί οὗ ρα πίβηγηεηί, οὔ, Ζ.}.» 
εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον, ῬοΐγοδτΡ, 
Ῥπὲϊ, ἰχ., ματα {πὸ ψογὰβ γείεγ ἴὸ πα 
ΤΑΔΓΙΥΓΒ ΨηΟ ψγεσς ὙΠ τἢς Γοτά, δηά 
εἰς τὸν ὀφειλ. τόπον τῆς δόξης Ξαἰά οὗ 
8:1. Ῥείεσ, Οἱ. Εοπι., ὥογ. ν. Νόὄβρεηῃ 
ΔΙρ 65, 4 ῤῥοσίεϊ ρ ἐοολολές, ῬὉ. 88, 80, τπαὶ 
γε ἃταὲ ποί ᾿πιβεϊπεά ᾿π οοποϊυάϊπρ ἔγτοτη 
ἃ ἔενν Ἐδο ποδὶ ραϑϑαρεβ ννῃὶοἢ οσοπίδίη 
ΒΌΟΠ ἕλποῖ τ] ἱπεεγργείδιίοηβ οὐ βἰπιρὶα 
γνοσάβ (7. ἴπεῈὶ σοπηπηεηΐ οα ἴο 1. 11, 
αυοίεά ὃγ Ν εἰβιείη) (πὲ 81. Ῥείδγ τηυβὲ 
αν πχδαπὶ “" εμεππᾶ". [π᾿ δὶβ ν Ὁ] 
[41] ἔτοτῃ {πὸ ρίδος σποββϑη ἴοσ ῃἰπὶ ὃγ αοά, 
7.ἀδ5 μαά σποβεῃ ἰπ βε] ον} ἴδιος τόπος, 
δηᾷ {ἢ 15 ΨΨ1ΠῸ] δπὰ ἀεἸθεσαῖε οποίος 81. 
Ῥείδσ ψγου]Ἱα δτηρμαβίβε ἴῃ σοπίγαβε ἴο ἐπα 
τόπος ἀποστολῆς Δδοιιέ ἴο Ὀε Ῥεδίονεά, 
ΨΕΓ. 25 (566 δίβο Κεηάδί!, Αεές, Ρ. 1:74). 
Βυὲ Βοννενασ 18 πῆ Ῥ6, {π6Ὲ ψνογάβ 
ΤΩΔΥῪ ΜΜῈ11 ἱπάϊςαϊς ἃ ταβεῦνε οὐ ἔπε ραγί 
οἵ 8ι. Ρείΐεσ 'π βρεακίῃηρ' οὗ (ῃς ἴλίε δπά 
ἀεβεηυ οὗ [πὯδ5, ομαγαοίεγίβεϊς οὗ ἢΐ8 
τϑίείθησε ἴο πἰπὶ οἷ ποίε οῃ νεζσ. :ῦ. 
Νοπε οἵ {πὸ οἵπεγ ἐχρίπαίίοηβ οἤεγεᾷ 
σδη ὃε ἀεξεπιεά 5αδιϊβίδοίοσυ, 48, Ζ.5., πδὲ 
τε ψοτά πορευθῆναι κιτιλ. τεΐετβ ἴο {πε 
ΒΌΠΟΘΘΒΟΥ ΟὗἹἩ [485 ; {πὶ Μαιἷδβ μου] 
πηάετίακε ἐπε Αροβίοϊῖς οἰγουϊε αβϑίρπεά 
ἴο 1πάδ5 (5ο Οεοσυπχεηΐθ8, δηά δυγοησϑί 
ἘΠΡΊΙΒἢ. σοτητηεπίδίοτβ, Ηδιησηοη δ) ; ὁσ, 
ἐῃμαξ (6 τνοτάβ τεῖεσ ἰο {πε ποιδε οἵ 
Βογηε οἵ 1445, οἵ ἴο ἰδ αϑϑοοίδιίοη ἢ 
{πε ῬΠδτγίβεεβ, οσ ἴο ἰβ βυίΐοϊάε δηά ἀϊ9- 
Βοπουτεά Ὀυτγίαί, οὐ ἴο {πε χωρίον πηεη- 
τἰοπεὰ αῦονε. ϑρίιϊα, ἀτηοηρβὲ τεοθπὲ 
σοπητηδηΐϊδίοσβ, βίαπάς δἰτηοϑέ δίοπε ἰπ 
τοίεγγίηρσ ἴῃς ὑνοσά8 Ὀδοῖκ ἰο νϑγ. 16, ἀπά 

ΒοΙάς ἐπὶ ΓΠΕΥ σταίεσ ἴο {π6᾿ ροβιιίοη οὐ 
1ιάδβ8 δβ {π6 συΐάε ἴο ἔποβε Ψῃο ἰοοῖς 
7εθ5. ΤῊ 586ῆ88 οὗ [ἢ8 ρᾷββαρε ἰ8 6χ- 
Ῥτεββθά ἴῃ {πε στεδάϊηρ οὔ ἃ ϑίκαιον 
ἰπβέεδά οἵ ἴδιον. 

γεγ. 26. καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, 
“Π6Ὺ βᾶνθ ἔογσίῃ {πεῖν Ἰἰοῖβ,.} ΑΝ. Βυΐ 
ἘΕΝ. τεδάβ αὐτοῖς, “1πεΥ σάνε Ἰοίβ ἴογ 
ἔδει ᾿". ΚΕΝ. πηαγρίη, “ αηΐο {Πεπὶ ", 1ἰ 
ἰβ ἀϊβῆουε το ἀεοϊάε νυν πεῖμπεσ {πὸ εχ- 
Ῥταβϑίοη πλθδῃ8 [ἢδέ {πεν ρᾶνα ἰοΐβ πο 
1π6 οαπάϊ ἀλέα {πετηβεῖνεβ οὐ ψνβεῖπεσ 
{πον οδϑδὶ ἰοΐβ ἴοσ {πεη)---ὶ,σ., οα {πεῖν 
Ῥε δ, οσ ἴο 866 ψῃϊοῆ οἵ {πὸ ἵννο νου 
Ὅ6 5εἰβοιβά, Ἡὸον (μ8 ἰοὲ ννγὰβ ἀεοϊἀεά 
ΜΘ σϑῃποῖ Ῥοβι εν ον 8ᾶν. Ασοογάϊηρ 
ἴο Ηκδπιθυγρες (Κεαϊ- πογοϊοῤᾶάϊε (ἐς 
δειιδεμέμηις, ἷ., 5, Ρ.. 723) ἰῇε Βίδ᾽ε ἄοεβ 
ποῖ 16]1 8, 45 ἔπε Ἴχργεϑϑίομβ υ86ά ροὶπὲ 
Βοπλθε ΠΊ68 ἴο ἃ σδϑίηρ,, ΒΟγηε ἰΠΊ65 10 ἃ 
ἅταννηρ' οαξ, οὗ {ῃε Ἰοΐβ ; οἷ Ῥσονεγὸβ 
χνὶ. 33: “Οὐο πιοάο εἰ ταίΐζοῃε τι] δπὲ 
ἈΡοϑβίοι! ἱποεσίαπι εϑὲ. Οεσίυπ) αδὲ Πευγη 
ῬΘΙ βάγὴ ἀξβοίαγαββε Μδιίβίδτη ἔππὶ ἀϊτγὶ- 
Βεπάο βογίεπι τὸ Ἵοδάεγεε ἰῇ Μδιῃίδτῃ 
7υχια {Ππ|4 Ῥτον. χνὶ. 33" (Οοση. ἃ 
Τρ ἀθ). Ἐον τε εχργεβδίοη οὐ 1μὲν. 
χνὶ, 8, Ηεδναΐϊσηιης (ΝΥ εἰβίβιπ), 580 
ΒΙ455. καὶ ἔπεσεν, ἱ.6., [Ὡσουρ 5Π8Κ- 
ἱπρ [8 νεββεὶ, Ἰοπδῇ 1. 7; οὔ. Γάνγ, 
ΧΧΙΙ,, 3; 50 ἵπ Ἠογηεῦ δηὰ ϑορἤοοῖεβ 
πάλλειν, οὐ, Ἰοβερῆυβ, 4πέ., νἱ., 5.-- 
συγκατεψηφίσθη: οΟΥΪγ Πετε πῃ Ν.Τ. 
“6 ψὰβ πυηρετεά ψἱτὰ (6 αἰενεη 
ἈΡοβίεβ,᾽" 1.6., ἃ5 ἔπε ὑγιτῃ. ὙΠῸ νοσὉ 
θ υϑεά ἱπ {πὸ πιά! νοὶςε ἴογ σοπάδγηη- 
ἴηρ ὙΠ οἴμετβ, ΡΙας., Τ θην, 2τ, Ὁυΐ 
85 ἴξ ὁσουτβ πονῆθταε εἶδε Μὰ ἤανε πὸ 
ΡΑΙΑΙΙεἶβ τὸ 15 υ886 ἢεσα. Οτιίπίση δχ- 
Ρ᾽αἴπθ ἰς “ ἀεροπεηᾶο (κατά) ἴῃ ὑτηδηὶ 
οαίουϊο, 1.6., σε ῇγαραπαᾶο ἀποῖρηο (Α]ϊου]) 
ἰοσινι ἴπῖεσ (σύν). Βαϊ Πέτα ἰΐ 15 υβεά 
τδίπογ δ8 δὴ εαυϊνδίεπε οὗ συγκαταριθ- 
μεῖσθαι; οὗ, νετ. 17 {ξπ 4150 χίχ. 10), 
(ΒΙ455 δηὰ δγϑπάι, ἐπ ἰοςο) τε ἐναρίθμιος, 
συμψηφισθείς, καταριθμηθείς, Ηεδ5υ- 
ομτι5, δ επάϊ 8 ἀρδῖπϑε Μεγετ πα πίαίπβ 
τῃδῖ 1 15 ποῖ ργονεά ἔπδξ τεοοῦγβε νγ85 
Πανοσ ἀρδίη Πδά ἴο ἰοΐβ, θεσδιϑε πὸ οἴει 
Ἰηβίδηςε οὗ βι 0! Δη ἀρρθϑδὶ ἰβ τεοοσάβά ἱπ 
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καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ .συγκατεψηφίσθη ὁ μετὰ τῶν 

ἕνδεκα ἀποστόλων. 

1 συγκατεψηφισθη; ὃυϊ συν--ΑΒ ΟΕ δι, 80 ἵν.Η., ΝΥ εἰ535; δὲ" πᾶ5 κατεψηφ. (οὐ, 
Οοηςοί. Αῤοσί,, νὶ., 12, 1); Ὁ 45 συ(νεγψηφ. ; ρτοθδθὶν νᾶτίαπίβ οαυβαὰ Ὀγ {π6 απυδιιαὶ 
Μοζᾶ, τῶν ἐνδεκα, Ὁ τεδάβ ιβ΄ -- δωϑεκα, δωδεκατος Αι.» 80 Β[4585 ἰπ βὶ (βΞεε ἢ. ΧΧ.» 
Ῥχσεῖ) ; θοιῇ γεαάϊηρβ τὸ ργοῦδθὶν ἅπε ἴο τα κίπρ μετὰ των ἐνδεκα ἴῃ Δῃ ἱποϊυδῖνα 56η58. 

Αςῖβ. Βαυῖ [ἐ 15 πιοϑὲ βίσηιῆσδης πᾶς ἐμ 18 
οπε ἰπβέδηςε Βπου]ά θὲ γεσογάεά θεΐννεθῃ 
{πε ἀεραγίυσε οὗ {πὸ Τυογά δπὰ {πε ουῖ- 
ΡῬουτίπρ οὗ ἴπε ϑρίσίε οὐ πε θᾶν οὗ 
Ῥεηίβοοβί, δπὰ {πὶ αἱέεσ Ῥεηπίεσοβε πὸ 
Τατέμεν τεΐεγεηςε ἰβ πιαάε ἴο βιιο ἢ ἃ τηοὰς 
οἵ ἀεείβίοθ. ὥι, δ.0., χ. 1, χνὶ. 6. 
τ τερατά ἰὸ {πὸ ἰβέοτῖοαὶ ομδγασίασ 
οὗ ἴδε εἱεοιϊίοη οἵ Μαιεπῖαϑ, Ννεπάς βεεβ 
ὯῸ διουπά τὸ ἄουδε ἰὲ ἰπ ἰἢς πηδίῃ, 
ΑἸ ΠοῸΡῊ Πα 5 ποῖ ργεραζᾷ ἰὸ νοῦοῖ ἔτ 
411 τς ἄδεδι]5, θὰ ἢς ἤπάβ πὸ τεδϑοη ἴο 
Ῥίδαςε ϑιοἢ δὴ δνεηῖ δί ἃ ἰαίεσ ἄδίε οὐ {π6 
ΟΒυτο 5 ἰδίου, δ ΖΕ]ογ Ῥτγοροβεά. 
Το φᾳαεϑείοη {πε ναϊ!ἀϊεν οὗ τῃς ἀρροϊπε- 
ταθηΐ ἰ8 4 ἀγα βοπδθῖθ, 88 ποῖ ΟἿΪΥ 
15 ἰε ρσεβδυρροβεά ἱῃ 11. σ4, νί. 2, θὰ νϑη τῃ 8 
ΜΨΑΥ ἰπ νοι θοιἢ 5ὲ. Ῥδὺϊ] (τ Οοτ, χν. 5) 
ἀπά {πε Αροσαῖνρβα (χχὶ. 14) διρίου πε 
ΌΤΩΒΕΣ ἔνγεῖνε ἱπ ἃ [εομπίσα] βεπβε οὔ Π6 
Ύ Μεῖνε Αροβίϊεβ, τ κεβ {πὸ αῇεσ σποῖος 
οἵ Μδιιῖαθ 45 μεγε ἀββοσι θεὰ νεσὺ Ῥσοῦ- 
4016 (5ο Ονεγῦεςξ, ἐη ἰοο0). Νὸ πιεπιίοῃ 
5. τηδάς οὗ {π6 ἰαγίηρ οἡ οὗ παπάβ, Ὀυζ 
Ποη ἀϊσυπίιῦ τλᾶπὰθ πόνο Αροβίοϊο 
ἱτηροβίξε ; εγαΐ ἐπίπλ Ῥγογβι5 ἱπχπχεάϊδία 
οοπϑεϊευϊα5,᾽ Βεηρεὶ, 866 4180 οπ νοζ. 
25, ἀπά χιϊ. 3. 

Αςεεηιδίοη οὕ ὁπ Γ,ογά.--- Ἐτ᾿ εἀτιο ἢ ἴῃ Ὠΐ5 
Ῥας 1, μεασευαηρείζιηη, Ὁ. 47 {{.) ἀϊδουββεβ 
ποΐ ΟὨΪΥ 5ἰ γα] ] ΑΥ ἐν οὗ ψοσὰβ απ ρἤτγαβεϑ, 
Ὁπε 5ἰπη δεῖν οὗ σοπέεπιβ ἱπ 581. 0165 
τ τηρβ. ΙΕ τείεγεμοα ἐὸ ἐπ6 Ἰδεῖθυ, 
δὲ εἐχδηλΐηεβ τῆ6 νὸ δοσουπίβ οὗ {πὸ 
᾿Αϑοβηβίοῃ 85 ρίνεῃ ἱπ 51, {χΚε᾽ 5 αοβρεὶ 
Δηά ἴῃ 16 Αοίβ. ὙΠεῖα τα, 6 ποίεϑ, 
ἴουσ ροϊπίβ οὗ ἀϊβεγεηοε (6 βαπὴβ ἴοι 
ἴῃ ἴδοι δ8 αἴξ τηδπίοπεά ὃν Ζε]]εσ, « εἰς 
67 ἐδιε ΑῤοΞίϊες, ἴ.. τ66, Ἐ, Τ.): (1) Βειὰ- 
ΔΩΥ 48 πε ῥίαοε οἵ {πὸ Αβοδηβίοη, [618 
χχῖν, 30; Δοίξβ ἴ, 12, ἴῆε Μουπὲ οὗ ΟἸϊνεβ; 
(2) {πε ἐΐρεε οἵ ἴῃε Αβοδπβίοῃ ; δοσοσζάϊησ 
το Αςίβ τῆς ἐνεπὶ [4115 οπ {πε ἔογείθε ἢ ἄδνῪ 
δίζεσ (π6 Ἐδϑυττγθοξίοη, ἱ. 3; δοοογάϊηρ [0 
{πὲ Θοβρεὶ ου ἴπ6 Καβυτγγθοίίοη ἄδν ἰΐβεϊῖ; 
(3) ἐ6 ννογάβ οἵ 7εβιβ Ὀείογε {π6 ἀβεβη- 
βίου ἅτ ποῖ αυΐϊξα πὸ β5δπὶ6 'ἰπ ἴη6 ἔνο 
πδιταιϊνεβ; ᾧ ἴῃ τπε αοβρεὶ τῃς ψογάβ 
ἌΡΡεδσ ἴο ὃε βροίκεὴη ἴῃ [εγιιβαῖθπι, ἴῃ 
ἔπ Αοἴϑ δὲ τπ6 ρίδοε οὗ {πε Αβοαπβίοπ. 
Ετιεάγιοῃ ροϊπίβ οὐξ παῖ ΖεΙ]ασ ΠΗΠν 
δαπηϊτεά, τπδι (1) 45 πο ἱπιροτέδηςβ, ἴοῦ 
Βεῖμδην ἰᾶν οπ ἔπε Μοχηῖ οἵ ΟἸ᾽νεβ, δηὰ 
τῆς πεὶρῃρουτῃοοά οὗ Βείμδην σαῖρῃς ὃς 

ἀεβουῖδεά αυϊξα σοσγεοεῖν ἃ8 ὄρος ἐλαιῶνος; 
(3) ἰβΒ ποῖ οὗ δὴν ρτθαὶ ἱπιρογτίαποα (848 
Ζε]1εσ αἷ80 δάπηεεά), βίποα Τὰὰκὸ χχιν, 
47-49 ἀπᾶ Αοίβ ἱ. 4-8 ἀρτεε ἴπ {πε πιαίῃ. 
Ὑντ τεραγὰ τὸ (4), Ἐσιβάσοἢ 15 ἀρδίῃ ἰπ 
δρτεθηχεπίὶ Ὑἱ ἢ ΖεΙϊεγ ἰῃ μοϊάϊπρ {πᾶὲ 
τε ἀπο. ΕΥ̓ πιρε βαβιν θῈ βοϊνεὰ ὉΚ 
ΒΌΡΡοϑβίπρ βοῖηδ δ 'ρῇξ ἱπαοσύγδον, οὐ ἔπδὲ 
{πε ψογάϑβ ἴῃ φασβείοη ψψεγα υἱέεγεά οη ἐπε 
ΨΑΥ ἴτοπὶ [εγυβαίεπι τὸ ἴτ6 Μουπί οἱ 
ΟἸϊναβ ; Ῥὰϊ μα ἄρτβαβ 50 νν ἢ ΖεΙϊδγ ἴῃ 
τηδἰπιαϊπίπρ παὶ τῆς ἐΐγηδ οὗ ἐπε Αβοεη- 
βίοῃ δἃ5 βρίνεπ ἱπ Γκε᾿5 αοβρεῖ δπά ἱπ 
Αοὲβ οοηϑβείαξ85 Π6 οἷν ἀεβπηιέε σοπίγα- 
ἀϊοείοη. θεύννεαεη πε νὸ νυτϊεῖηρβ, Βαυΐ 
δνϑῃ {πὶ8 ἀἸ συ] εν ργαβεηΐβ [5617 ἕο Εσὶα- 
ἀσῖοῃ 85 ὈΥ ΠῸ πῆθδῃβ ἱπβΌρογαῦ]ε, βίποα 
πε δυΐποι π85 ποῖ δἰζεμηρίεά ἰοὸ ανοϊά 
ἈΡΡαγθηΐς σοπίτγδάϊοϊϊ οπβ ἴῃ οἵποτ ρίδοεβ 
ἴῃ ἐπε Αοῖβ, ἀπά ἐπεγείοτς ἢς πεεᾶ ποῖ 
μᾶνβ [εἰξ Ηἰπιβεὶ τ οδ]]εἀ προη ἴο ἀ0 80 ἱπ 
{πε ραββδᾶρε Ὀδείοτε 8, Ψψῆθσε {πε ῬοΟΚ 
866 π15 δ νδιίδποα ψἹ 5. ο5ρεῖ (86 
ῬΡ- 48, 49). 

Βυὲ Ἐτιβάγις ἢ ργοσεθάβ ἴοὸ εἰ ρῃαβὶβα 
ἔπε πιϑην Ροΐηΐβ ἴῃ νὨϊσἢ 1πῈ βίου οὗ 
τῆς Αβοβηβίοη ἱπ Αοίβ γεπλπάβ 8 οὗ πα 
εἷοβε οἵ ἐπε Θοβρεῖ (βεε αἷβο Ζε]εσ, τ. 5.» 
{ΐ., ΡΡ. 226, 227, Ε.Τ., απὰ αἷϑο εἰμ). 
Οὐἱν ὅ81:. υκὲ Κπονβ οὗ ἴῃς σοπηπιαηά 
οὗ Ϊδθβυ8, ἔπαι ἐπ Αροβίὶοβ βῃουϊά ποῖ 
Ἰεαᾶνε 7βύυβϑίθτη, δηὰ οὗ {6 ργοπιίβα οἱ 
τὰς ἩοΙ͂Υ ϑρίγις δϑϑοοίδιεα υνἱεῃ τε, Γπκο 
χχίν. 49, αηά Αςίβ 1. 4-8.. 80 αἷβδο ἴὑκὰ 
χχῖν. 47 ταπιὶπάβ 18 ἀπτη βία ΚΑ ΌΪν οὗ Αςὲς 
ἷ. 8; αἷδο 1υκὲ χχίν. 52 δηὰ Αὐδίβ ἱ. 12, 
ΤΕ χχίν. 53 δηὰ Αςίβ ἱ. χα (11. 14) (γ. 
αἶβο Αςίβ ἱ. 5 δπὰ [κε 111. 16). Βαϊ 
{πετα 18 πἢὸ πϑαεά ἴο δάορε Ετγιβάσι ἢ 8 
ἀείεδποβ οὗ ἐδ βυρροβεά σοπίταάϊοιίοιμ 
ΜΠ τερατά το ἐπε ἐΐη:6 οὗ {π6 Αβοεπβίοη. 
Οεσίαίπὶν ἱπ {πῈὸὶ αοβραὶ οἵ 81. Γὰκα 
ποίμίπρ' ἰβ βαϊᾷ οἵ δὴν ἱπίεγναὶ δεΐνγθαῃ 
τῃ6 Ἐεβαυττγεοκίοη δπὰ ἴῃς Αβοεηβίοη, δυὲ 
[τ 18 ἰποσεά 8168 ἐπ δὲ “ 1π6 ἀπῖποῦ οδη πιθδῃ 
{παι Ιαΐε δὲ ηἰρμῖ, νν. 20, 33, [ε815 16 
πε ἀϊβοῖρ!εβ οαἵ το Βείμδην δπὰ δβδοθη δά 
ἐπ τῇ ἀατῖκ 1᾽ Ριυτηπιεί, 8... πε, Ὁ. 
56ορ, 866 αἷβὸ Ἐεϊίθεη, Ἂῤοσέεὶ ρεδολμιολιξε, 
Ῥ- 59, Δηά Β|455, Αεέα Αῤοϑίοϊογιση, Ὁ. 
44. [τ ἰβ οὔ σουτβα ροββίθ]ες ἐμαὶ 51, 
1κῈ τᾶν πᾶνε ραϊημεᾶ ἢῖ5. ἱπίογπιδειομ 
85 ἴο ἴῃς ἱπίογναὶ οὔ ἔπε ἔογυ ἄδυβ ὃ6- 
ἀνε ἐπε νει τἰηρ οὗ π18 ἔννο ψοσῖβ, θὰξ 
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1. τ. ΚΑΙ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι ' τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, 

ἦσαν ἅπαντες " ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2. καὶ ὃ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ 

1 συμπλήρουσθαι 8"; συνπλ. ΑΒ'ΟΒΕ, 50 Τίβοξ., ΝΝ.Η.., ΥΝ εἰββ. 

Ξαπαντες Οὐτδῖναβ; παντες ΟΑΒΟ 6δῚ:, 80 ΤΊβοΙ,, ὟΝ. Η., ἘΝ. (οπαῖε ἱπ ΜῈ). 
ὁμοθυμαδὸν ΟΥ̓, ΟἾτγγ5.; ομου ΣΦΑΒΟΐ" ὅτ, ε, νυΐϊρ., ΑἸΒ., 50 Τίβοι., ΝΝ.Η., ἘΝ.» 
νεῖββ, ϑνεπᾶϊ; ομοθ. νεσὺ σοπηπιοπ ἱπ Αοῖβ, ομον ΟΠΪΥ εἰβανθογα 'π Τοῆη (3 {{π165). 
Ὦ :ηβίεδά οὗ και εν τῳ συμπλ. τεδάϑβ καὶ ἐγενετὸ εν ταις ἡμεραιῖς εκειναις του συμπλ., 
ΨΕΓΥ {κεν 45 Β]455 585 πῃ ποίεβ οἡ βὶ ἐεχί, "πὲ ἴπ ῥσϊποιρίο Ἰεςεϊοη θ᾽. ἁ, 6, αἷξ.» 
Ῥδτ., Ψυ]δ., Αὐρ. τεδὰ τὰς ἡμέρας (4.}΄., ῬΑΓ., “οἴ ἀπτη σοι ρίεγεπίιν ἀϊ65᾽"---εν τῷ 
συμπληρουσθαι τὴν ἡμέραν ἰ5 πον τεδᾶ ὉΥ Β[4585 ἰπ β, 866 οογηγηεπί.). (ϑ8εε Ῥαρε, 
ΟἸαΞοίεαὶ Κουΐετυ, Τἰν, 1807, Ρ. 310, ἀπά οὔ, αἷβο νν εῖββ, σοάεχ Ὁ, ρ. 55, ποῖΐβ.) Ὁ 
αἶβο τεδάβ Ῥεΐοτε ἐπὶ τὸ αὐτο {πε ννογάβ οντων αὐτων πάντων. ΗΕ. ἔο!ονν5 Ὁ. 

5 Αῇογ και Ὁ ἱπβεγῖβ ιδου (οἷ, ϑυτίδο ομαγαςίεσγίβεῖς, Ὁ Πδ886). 

Βονγαναυ ἐπ15 πᾶν θὲ (((, ῬΙαματηεσ, θαΐ 
δραίηβε {Π|8 νίενν Ζδοκίεγ, Αῤοϑβίεϊσε- 
δολϊολέο, Ῥ. 173}, ἴξ Ῥεσοηηεβ ναῦν 1π|- 
Ῥτορδῦϊβ ἐμδὲ ἐνεη ἴξ ἃ ἰγδάϊείοη εἽχἰ βιε 
ἴπας τπῸὸ Αβοβπβίοη ἰοοῖς ρίδοε οπ ἐπα 
ενεηΐπρ οἵ ἰῃς Ἐδβιυγγθοίίοι, ἀπ ἐπδὲ 
Τὰκο αἴζεγνναγάβ ἰῃ Αοίβ [Ὁ] ουγεᾶ ἃ πεν 
ΔηΔ τάογε ἰγιιβέννοσίῆν δοσοῦπὲ (50 
γνεπάμ), ἐπδὲ τῇς Ἐναηρε ῖβε, [ῃς ἀϊβοίρίε 
οἱ 581, Ρδιΐ, ῆο πιυβὲ πᾶνε θεθῃ 80- 
πδἰπεοά ἢ ἘμῈ σοπιίπυοιιβ βετίεβ οὗ 

ἐπα Ἀρρϑάγδηςβϑ οἵ ἔπε Εἴβθη ΟΠ σίβί ἱπ 
1 Οοτ. χν,, 5Βμοι]ά μανε ἔἀνουγεά βοῃ ἃ 
τγδάπεῖοη ἴοσ ἃ πιοταεηΐ (ες Ζδοκίεσ, μ. 5.). 
Οπ ἐπε υὑπάτϊι6 5ἴγεββ ἰαίϊά ὃν Ἡδτγηδοΐς 
ΡΟ ἐπ6 ἔδγηοιιβ ραϑϑᾶρε 'π Βδσπδρδβ, 
Ἐῤὶσέ,, χν., βεβὲ Ὅτ, ϑιψεῖβ, Τὰἐς Αῤοϑέϊθς 
Ογεεά, Ῥ. 68, Ῥ]υττλοΓ, 1. 5., ἢ. 504, ἀπά 
ΟἹ 115 ροϊπέ δπά αἷβο {πὸ ἰδίθσγ ἐγδάϊ- 
το οὗ 84 ἰεηρίην ἱπέδσναὶ, Ζδςκ]οσ, μι. 5. 
ΕῸΣ {π᾿ ΘΑΥ͂ν ἐδϑεϊ πο ἴο {πε ἔδει οὗ 
1π6 Αϑβοβηβίοη ἴῃ {πε ἀροβίοϊίς υυτιεπρϑ, 
δηά ἴοτ 1Π6 ἱπηροββι 1] Υ οὗἩ ἁ δοσοππιὶπσ 
ἔοσ τπ6 Ὀε]16Γ ἴῃ της ἔδος εἰέμοσ ἴτοτα Οὐ. 
βπευξᾶρτια οΥἩ Ποτη Ῥᾶρδη ταγίῃβ, 566 
διη, ας “ῤοΞίοϊἑπολισ δ γριδοίμηι, ὈΡ. 

76-γ8, δηὰ γγεέη655 ΟΥ̓ ἐλε ἘῤίΞεϊδ5 (1οπρ- 
τη 85), Ὁ. 400 ἢ, Τῆε νίενν οἵ Βιθἰ πο υοῦ 
{παὶ 51. πα ρίνεϑ υ5 4 [1] δοσουηῖ οὗ 
ἴῃς Αβοδηβίοη ἴῃ ἐπε Αςῖβ σδίμεγ ἐμδη ἴῃ 
818 ἀοβρεὶ, Ῥεοδιιβε με ἔεϊ: ἐπδί ἐπα ἴσα 
Ῥοβίξίοῃ οὗ βιςοἢ δὴ Ἔνεπὶ νγὰ8 ἴο βιῖρμδ- 
5156 ἴξ πῆοσε δ5 δε Ῥερίππίηρ οἵ ἃ πδὺν 
Ῥεσίοά ἔμδῃ 88 ἃ σοῃποϊ βίο οὗ (π6 (οβρεὶ 
[ιἰδίοσυ, 1216 ἀπ ργείσλμηρερσδο)ολές ἀδς 
Ἡενγη, ῬΡ. 226, 227, ἄδβεγνεβ διξεπίίοῃ, 
ἀπ τῦδν δα Βεῖν σοπιρατεά τ ΥΝ.Η., 
Νοίος ον: ϑεϊδοέ Κδαάϊηρς, ἢ. 73. 
ΟΗΑΡΤῈΕ 11].--ανετ. 1. ἐν τῷ συμπλη- 

ροῦσθαι, [1ἰ., ““Πεη ἐπε ἄδν οὗ Ρεπέε- 
ςοβὲ ννᾶβ Ῥεΐπρ ἔὉ1Ά11ε " (ΒΠ1εὰ παρ). 
ΕΥ̓͂. τεηάεγϑ ""' ννὰ8 πὸνν οοπΊε,᾽ δπά ἃ 
αυκδβίίοῃ Αγῖβεβ 48 ο ψῃείποῖ {πὸ γοτᾶβ 
τθαη {μῖβ, οὐ {παὶ {πὸ ἄδν ννὰβ οὐἱυ 
δείηρ Π|Ιεὦ πρ, ἀπά ποῖ ἤν σοπα, 
ΒΙ.55 ἱπέεγρσγεῖβ (ῃ8 ἜἼχργαββϑίοῃ ἰὸ πιβᾶπ 

ἃ 5δοτέ {πὲ θείογε (ἢς ἀδὺ οὗ Ρεηίεςοβέ, 
ποῖ {πεῈ6 ἀδν ἰΐβε!, Ὑνγεῖββ δἀπά οἰἤμεῖβ 
ΒΌΡΡΟΒΕε ἔπδὲ {με Ἴχργθββίοῃ σείειβ ἴο ἕῃς 
σοτηρεἰϊπρ οὗ {πε ἱπίεγναὶ οὗ {εἰπιῈὲ θῈ- 
ἔνγθθη ἔμπς Ῥαβομδὶ Εδαβὲ ἀπά Ῥεπίεςοϑβί, 
νιυίραις (οὖ ϑυτίδο) τεαᾶβ “"' σιτη οοτη- 
ῬΙεσεπίωσ 4165 Ρεηίεσοβίαβ," δπά 80 8]] 
Ἐπ ϊβα νεγβίοπβ αν “" ἄδυβ᾽" ἐχοερί 
Α. δηά ἘΝ. ὙΤῇῖε νϑὰρ ἰ8 οὐἱν υἀδεά 
ὃγΥ 51, κε ἴῃ της ΝΟΤ., ὑνῖσα ἴῃ δἰ 
(οβρεὶ, νἱϊϊ, 23, δηά ἱπ {πε βαπὶε βεῆβα 
85 Π6γ6, ἰχ. 51, 4Δηἃ Οπς6 πΊοΤα ἰη ἐπε ρ858- 
βΒᾶρε Ὀείοτε ι8.( ὅγε πᾶνε {ῃ8 ποιῇ 
συμπλήρωσις ἴῃ ἴπα 54πι6 56η86 ἰῃ ΤΧΧ 
2 Οδτοη. χχχνὶ. 21, θδη. (Τ᾿ ῃβοὰ.) ἰχ. 2, 
1 Ἐβάγαβ ἷ. 58; 8εὲεὲ Ἐσίβάγιοῃ, μδὲ σηῤτγα, 

.. 44. Τα τηοάς οἵ εχρσζαβϑίοη 15 Ης- 
ταιβίς, 45 ΨῈ 866 4130 ἔτοπι Εχοά, νἱϊΐ. 

25, ]ετεηλδῃ χχχνὶ. τὸ (,ΧΧ). ϑ8ι. 
Τακε πλᾶὺ Ὀκ τιϑῖπρ (Π6 δχργεββίοη οὗ ἃ 
ἄδγ νΒϊοἢ μαά θερσυη, δοοοτγάϊηρ ἰο [Θννϑῃ 
τεοκοπίηρ, δὲ πε ργενίουβ βυπβεῖ, δηά 
ψὨΙσἢ ἔδυ ἴπ τἰὲ οαεῖν τπογηΐηρ σου 
ποῖ ὃς βαϊά ἰο Ρὲ εἰπε {16||δὦ οσ 
αϑὲ, δὰ: ψΏϊοΝ νγὰβ ἴῃ {π6 ῥγοσδβθβ οὗ 
ἜΝ ΤΟ] Β]Π16ἀ (ΠῚ Ἰρετμεῖο, Ζεἰ πολιν 
7Ὡγ τυϊδοοηδολαξί. ΤΆδοὶ,, Ῥ. 90, τϑο5; 
Κπδρεηραθεσ, ἐπ ἰοοο). ὙΠπ6 Ρδιδῖ οἱ 
Ῥαβδᾶρεὲ ἰθπ 10|Κ6ὸ ἰχ. 51: σάηποῖ δὲ 
αιοίεά ἴο βιρροσί ἴῃς νἱδνγ ὑπαὶ π8 
ταΐδιεποα μαῖα 18 ἴο ἃ ρεγίοά ῥγεοφάϊηρ᾽ 
τῆς ἀαγ οἵ Ῥεπίεοοβί, βἰποα ἰπ πδί ρδ8- 
8858 Με πᾶνε ἡμέρας, ποΐ ἡμέραν 45 δεῖς, 
δηᾶ, δἰἐποιρὴ τ[ῃς ἱπιεγρσγθίδείοη οὗ {πὰ 
ΜΟΙ 45 σείεσσίπρ ἴο πε ἀρργοδοῦ οὗ τῆς 
Ἐδαϑὶ 18 ροββϑίθίε, γεξ {πε οἰγουτηβέδηςοβ 
ἀπά {πὸ νῖεν εν ἀθπεν τακεη Ὁ. ἐπα πδγ- 
ταῖοσ ροϊπὶ ἀεοϊϑίνεῖν ἴο {πε νεσὺ ἄδυ οὗ 
τῃς Ἐδαβϑὲ (δες ϑομπά, Βέδιίϊδολε ΤΑδοὶ., 
Ῥ. 283). Οπ ἔδε οοηβέγισείοη ἐν τῷ ψ τ 
τῆς ᾿πῆπιίνα, 566 ΒΙ458, ασγαμπαΐᾷ δ 
Ν. Ο., ῬΡ.-. 232, 234, δηά [)αἴπιδη, θὲς 
Ῥογέο ἢ Ῥ.- 27. ἴ[ἐ ἰβ φυϊξε ἴῃ τς 
Βῖγ16 οὗ 8(. Γκ6, πὸ ἔγεαιιδ ΠΕ] ετρίου 5 

ἱτ; οὐ. τς Ἡεῦτεν υ88 οὗ ΒΕ Ετεά- 
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οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον 

τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι “1 2. καὶ ὥφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι Ἦ Ἢμ' ἢ ἜΡΟΝ 

1 καθημενοι; ΟἿ τεαά καθεζομενοι, 50 [,Δοἢ., Μεγογ, Πρ. ; δυϊ τεδδίπρ ἴπ ἑαχὲ 
ΝΑΒΕ, πλίπαβο., Δ1Β,, Ογγ.- 7 6γον ΟΥυτ.τΑἹ,, Τπεοάτε,, ἡ επάς (48 ἀραίηβε Μεγει), 
ΧΝ.Η., νν εῖβ8. 

τίσ, Ρ. 13, μδὶ σιῤγα, Τιεἰκεθυβοῖι, 4ῤο5- 
ἐοὶ κἐδολιολέε, Ῥ. 75). Οἡ ϑρίεξα᾽ 5 ἰοσοεά 
ἱπίεγρσγεϊδιίίοπ οὗ ἴπ6 ᾿νογά, βεὲεὲ. Ρ. 1οὺ. 
--τῆς Πεντηκοστῆς: πὸ οροάδίοῃ ἴο 
Δὐά ἡμέρα, 45 1πΠ6 ννοτᾷά τνᾶβ υβεά 8485 
Ὁ ῬΤΌΡΕΙ παπιθ (ΔΙ Παρ 45 δῃ δάϊδοϊίνε 
ἡμέρα ψουἹά οἵ σοιγβα ΡῈ υπάεγβιοοά 
ντἢ 10) ; οὐ. 2 Μδοο. χίϊ. 32 (ΤΌΡ. 1. 1), 
μετὰ δὲ τὴν λεγομ. Πεντηκοστήν.--- 
ἅπαντες, 1.5., [26 Βυπάγεά-απά-ἐννε ΠΥ 
ἃ5 ΜῈ] δ8 ἴπ6 Αροϑβίϊαβ ((ῃγυβοβίογη, 
ἡἰτζαυίος δηὰ πὲ ἐχργεββίοῃ πΊᾶῪ αἶ5ο 
ἀνε ἱποϊπἀεά οἴμοι ἀϊβοίρ]εβ ο τνετα 

Ῥγεβεπὶ ἴῃ 7εγυβαίετα δὲ τῆς Ἐδαβὲ (80 
ΗΠ ρεηξεΙά, ννεηάς, Ηοϊεζτηαππ). ΤῊϊβ 
ἱπιεγργείδιίίου δρρεᾶῖβ ἴο 6 τῆογε ἴῃ 
δοοογάδησα νὰ ἐμὲ ννάθ σαπρε οὗ δε 
Ῥτορῆβου, ἰΐ. τό-21.---ὁμοθυμαδὸν, 5εε 
ἀθονε οὔ ψεῖ. 14. ἐπὶ τὸ αὐτό πιᾶν 
Β' ΠΊΡΪν τε “ τορϑῖμοτ,᾽᾿ 80 1ῃδΐ οὔ {πε ὕνο 
εχρσεββίοπβ ὁμοῦ, ΚΙ, δπὰ ἐπβ ρῆγαβε 
“. ΔΙταγα πὶ ἀρυπάδε᾽" (Β[485, ΝΥ ε158); θὰξ 
ἐπε τεΐεγεηοε πᾶν 6 ἴο ἔπε τοοπὶ ἰπ 
το ἘΠΕ γγεσε ῥγενί ουβυ δββεπιθίεάᾶ; 
φῇ. ἴ. τ5. 

ψεῖ. 2. ἄφνω: οηΐν ἴπ Αςΐβ, Βεγε, δηᾷᾶ 
ἴῃ χνί. 26, χχν!. 6; ΚΙοβέεγπιδηπβ Κὲπ- 
αἰϊεῖα Τιμσαπ, Ὁ. 551 ΒΕνεσαὶ {{π|65 ἱπ 
ΙΧΧ, θυ αἷσο ἰπ οἷαββίσαὶ ατσεεκ ἱπ 
Ύπας,, Ἰεπι., Επιγ.---ἦχος ὥσπερ φερομ. 
πν. βιαίας, [1ἰ., “4 βουηῃᾶ 45 1 ἃ νἱο- 
Ἰεηΐ σιιβε νέα Ρεΐῃρ Ῥογπε δἷοπρ". 8ι. 
ΟΠ γυβοβίοτῃ σὶρ μεν ετηρηδβίβεβ ἐπε ὡς, 
80 δαὶ ἴπ6 βουπά ἰβ ποῖ ἰῃαΐ οὗἉ υνἱπά, 
δυΐ 45 οὗ {πὲ συβῃίηρ οὗ ἃ τηῖρ μέν υνἱπά 
(ξο ἴοο 1π6 Ἰοηριιεβ δῖα ποῖ οἱ ἤγε, ὕῬαϊ 
ας ΟἔΓ γε). ὙΠῸ ννοσάβ ἀεβογίδε ποῖ ἃ 
παΐυγαὶ! θα ἃ Βυρογηδίασαὶ Ῥμαπούηθποη, 
845 ννεηᾶς ροϊηίεαϊν δάηγιίβ. ὙΜΊπά ννᾶβ 
οἴϊΐεη υϑεᾶ 848 ἃ βυγρο] οὗ {πὸ ἀϊνίηα 
Ῥγεβεποα, 2 ϑᾶτη. ν. 24, Ῥβαΐγη οἷν. 3,1 
Κίπρβ χῖχ. σὰ, ΕΖεϊκίεὶ χἱδ, 2, εἴς, ; οὗ 
7οβερῆυβ, ἀπέ, 111.) 5,2} ν1],».4.; Πέγε ἴξ 15 
δεά οὗ {πε τπίρ τ ρόνεσ οὗ ἐπε ϑρίγιε 
νοι ποιπίηρ σου τεβϑῖδέ. 81. Γυκα 
αἴοης οὗ τῆς Ν.Τ. νυϊζοσβ 865 ἦχος--- 
Ηδ6Ὁ. χίϊ. το θεΐπρ ἃ υοίϊδείοη, ἀπά ἱξ 5 
ῬεΙπδρΒ νγοσῖῃ ποῖπρ ἔπδὲ ἔπε ννογὰ 15 
δτηρ οΥβά ἴῃ πηδάϊς αὶ ννυϊίεσβ, ἀπά ὉΥ οπς 
οὗ ἔμεπι, Ατεΐθυβ, οὗ τ[Π6 ποῖβα οὐ ἴῃε 568 
(ς΄. ἤχους θαλάσσης, κε χχί, 25). --- 
ὅλον τὸν οἶκον. 1 (Πε Τεπιρίε σνετα 
Τηδδπέ, 45 Ηοἰἐζστηδηη δπά ΖόοκΙεσ ἔμῖπκ, 
ἰς νου ἤλνε θεδη βρεοιβεά, 11], 2, ΣΙν ν. 
2: 

ει, 3. διαμεριζόμ. γλῶσσαι: {δε 
Δι! 016 σημεῖον [5 [Ο]]οννεά Ὀγ ἃ νἱ 58] : 
γλῶσσαι [6 οΥρ8η8 οὗ βρεεοῦ ὈΥ ὑνΒ οἢ 
{π6 Ψοπάδσῆι νογκβ οὔ αοά ννεσα ἴο 6 
βεθοιβιοιτα, 80 παῖ ἴΠ6 ἐχργβββίοῃ σαπηοὲ 
Ε εχρ᾽ αἰπεά ἴτοπι ᾿βαϊδῃ ν. 24, ψῆεσγε πα 

(οπρια οὗ σε 15 τεργεβεηϊεά 85 ἢ οσρϑῃ 
οἵ ἀεβιγιςείοη (ννεπᾶςε, ποῖβ, ἐπ ἰοςο). 
ὡσεὶ πυρός ἱπ {πεῖς ἀρρβάγσαησε ἂπά 
Ὀγιρμῖπαββ Ὑῆα νογάβ ἐπα πηβεῖνεβ ἔπεσθ- 
ἔοτε ἴογἱά σεΐδεγεποα ἴο ἃ παίυσαὶ ὑῃε- 
ποπιεηοῦ, ἰο 580 ποιῃίηρ' οὕ ἐπε ἔαςε οὔεπα 
Βρ τιμαὶ ὑγαπβέοστηδίίοη οὗ ἴῃς. Αροϑβείεβ 
ΜΈΙΟΙ [ΟΠ οννεά. Εἶτα κα νη ννᾶβ 
βυτηδοῖίς οὗ {πε ἀϊνίπε Ῥγεβεῆςε, ἘΕχοά, 
{{1,.2, δηᾶ οἵ τπε ϑρίτίε ννῆο ρυγῆεβ δηά 
βαποῖίβεβ, ἘΖεκίεὶ 1, 13, Μαϊδοῆὶ, 111. 2, 
3 (5Ξεε Ὑγείβεείῃ ἴοσ οἰ δϑβίοδὶ ἰπβίδποαβ οὗ 
ἤγε βυμΡο] 1 4] οὗ ἴπῈῸ ρύδββθποα οὗ 1μ6 
ἀείεν ; οἵ,, 4.ρ., Ἡοσλεσ, Πἰαά, κνῖϊϊ., 214} 
δι γρῖ, 2ΖΞη., 1.,). 683). διαμεριζ., 111. 
αἰντάϊηρ᾽ οὐ ρατεϊπρ Ἐλατηβεῖνεβ ο, ΚΝ. 
“ἜρηρΡΊΙΘ5 ρδγεηρ ἀϑδαηάες,᾽" 50 ἐπ δὲ οτί βὶ- 
ΠΔΙΪν {Πα γ ἡνεῦα οἤ6, ἃ8 ΟΠ 6 τη συ ἤδγηα 
οὗ ἥτε. ΤΠὶβ τεηδογίηρ᾽ 15 βέγ: ΕἸῪ ἰπ δο- 
οοτάδποα ψιξῃ τῆ6 πχεδπίηρ οὗ ἔπε νεγῇ, 
ψυϊραῖε ἀἰεῤῥενέϊία (πε ννογά ὑβεᾶ ὉγΥ͂ 
Β]455). διαμερίζω ἰ5 υϑεά οπος ἀραίη ἴπ 
Αοἴβ 1ἴ, 4.5 ἴῃ {πε δοῖῖνε νοῖςε, δαηὰ οὔσα 
ΟΥΪν Ὀγ 81. Μαιέιεν δπά 8ι, Μδγξκ (οποα 
ὃν 8, 7. 85 ἃ φυοξαίίοη) ἐπ ἔπε το αϊε 
νοῖςβ, Ὀυὲ δίχ εἰπιεβ ὃν 51. ΓπΚῈ ἴῃ Π15 
Εοβρεὶ; ἔγεαιθπεῖν ἰπ ἔπε ΓΤ Χ,---ἐκάθισε 
ποῖ -αν), 52., γλῶσσα (ποῖ πῦρ οΥ πνεῦμα 
ἅγιον), ΑΙΙΠοΟυΡἢ τ δέϊαεσ 18 δἀνοσαϊεά 
ΌΥῪ ΟὨγγυβοβίοσωη, Τπδορηγνδοὶ, Βεηρεῖ: 
“ἢ βαῖ," ΕΑΝ. Ὑῇε βκίπριϊας θεβὲ ὃχ- 
ῬΙΈ5565 ἐπ γεβϊε οὗ {Π6 ἰοηριια5 ραγίϊπρ 
δϑυηᾶεδσ, δπὰ οὗ τῃ6 ἀϊβισι θα κτίοη ἰο ἐδοῖ 
δῃά 411. 80 ἴοο ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 
““ὩΡΟΏ Εδοἢ οη6 οὗ {π6π|,᾿" ΕΕΨ,, οὗ, νεσ, 
6 εἷς ἕκαστος (απὰ νεῖ. 8). ὙΠε τεβεϊησ 
οὗ ἃ βαπιε οἵ ἤτε Ὡρὸπ ἔπε ἢεδά 45 ἃ 
τοκεη οὗ {πε ἔανουγ οἵ Ἡδανεῆ τῆν ὃε 
ἡΠαβέγαϊεα ἔγοπὶ οἱαββίοαί βοῦγοεβ (8568 
ἃῦονε δηά ἱπβίαποεβ ἰπ Ὑνείβιεϊπ), δαὶ 
ἘπῸ Πουρ ς Πεσα 158 ποῖ 850 τηυοῦ οὗ ἢγε 
85 ἴπε ἴοκϑη οὗ ἀϊνίπε δνοισ, 45 οὗ ἐπα 
τοηρτιε (45 οὗ ἢἤτε) σοπξεδστίηρ ἃ ἀϊνίπα 
Ῥοννοσ ἴο Ὁϊζασ ἴῃ βρθθοῦ ἄϊν!πε {πίη ρ8. 

γει. 4. ἀποφθέγγεσθαι---ἃ τνοτά ρεσι- 
1Ιὰγ ἴο Αςῖβ, οἶ ν. 14 δπά χχνί. 25; ἴῃ πα 
ΤΧΧ υδβεὰ ποῖ οὗἩ οτάϊπατν σοπνεγβδίοη, 
πὲ οὗ 186 αἱξεταησεβ οὐ ρσορμεῖβ; οἷ 
Ἐξεκ, χι τ, ο, Μίςδῃ ν, 12, 1 Οἤτοη, χχν. 
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γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς, ἐκάθισέ 1 τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4. καὶ 

ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ᾿Αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις 

γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 5. Ἦσαν 

δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς 

ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 6. γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, 

συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη" ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ 

1 ἐκαθισαν ἐδ "Ὁ, ρτορδθν οτηεηἀδείοη ἔσοίη γλωσσαι, Ὀὰξ ονεσν οἰ πίη ρ ονϊάθηςςα 
ἔογ -σεν. 

1, 50 πεῖν πεγε: (οἷ, ἀποφθέγματα, υϑεά 
ΌΥ {πε ἀτεεκβ οὗ πὸ βαγίπρβ οἵ {Π| ννῖβα 
πὰ ρῃ Π]οβορἤετῖβ, δηᾶ 5εα αἶβο σεΐεσεποαβ 
ἰπ ννεπάι).---ἑτέραις γλώσσαις, Ξεε αἀάϊ- 
εἰοηαὶ ποία, 

ψέετῖ. 5. κατοικοῦντες, ρτοΟΌΔΟΪΥ υϑεὰ 
ΠΟ ΤΠΘΣΕΙΥ ΟΥ̓ ᾿επρΟγΑΓΥ ἄννε!!]εῦβ ἴὸσ 
{πε Ἐεαξὶ, θὰϊ οὗ ἐπε ἄενουΐ [εἐτψ8 οὗ τπῈ 
Τίαθροσα, ὑπο ἔοσ ἐπε ρύγροβε οὗ Ῥεὶπρ 
πρῶ πὸ Ταπιρῖε Ὡδά ἰακεη ἃρ {πεῖς 
τεϑίάεπος ἴῃ [6γιιβαΐεπι, ρεσμαρδ ἴογ {πὲ 
δβίιαν οἵ {πὸ νὰν, ρεσγμαρϑ ἴο ἵἷνε ἀπά ἴο 
ἀϊε νἱτπῖπ πὲ οἷἐν νυν 8115 (5εε ὅ8ι. Οτγ- 
βοβίοπι᾽ 5 σοτηπιεηὶ οὐ πε ννογἅ). ὙΠΕΥ 
ΨΕΙΘ ποῖ ριοβεί γίεβ 45 ἰβ ἱπάϊσαϊεα ὉῪ 
᾿Ιουδαῖοι, Ὀχὲ Ῥτορδῦν ἄενοις τηθη {κὰ 
ϑυτηξοη, [τ 1]. 25, ΠΟ 15 ἀεβοσι δε ὈῪ 
ἴπε βάπιὲ νογά εὐλαβής, νναἰτίπρ ἔοτ {6 
ςοπϑοϊδιίοη οὗἩ ἰϑτδεῖ, Ὑπὲε εχργαββίοη, 
45 Ζδοκίες ροϊπίβ ουἵἱ, ἰδ ποὲ αυϊτε 
ΒΥΠΟΏντΠΟΙΙ5 ὙΠ ἐπδὲ ἰπ νασ, 14 (οὐ ἢ 
Τὰυκε χὶϊ. 4), ἀπά 8 ἐχρίδιπβ ἴξ 45 αῦονα. 
ὙὝΠετε 15. σεγίδίηἶν πὸ πεβὰ ἴο σοπϑβίἀεσγ 
πε ψοτγά, ἢ Θρι τα ἀπά ἩΠρΡεπξεϊά, 45 
π δρίτπεὶ δάἀεά ὃν ἃ Ἰδίεσ εὐἀϊξοσ, οὔ ἴὸ 
οπχῖε Ἰουδαῖοι, 45 Β΄455 5[ΓΟΠΡῚΊΥ ὑτρῈ8 
(νμ1|ε ΗΙρΘη δ] ἀδβίγεβ ἕο τείαίπ (ἢ 5 
ψοτά). Ὑῶὴε ψνογά πᾶν [δἰ γ θῈ τοραγάθα 
45 ςοπίταβιεὰ ὑἱτῃ Γαλιλαῖοι (νεῖ. 7). 
ὙΤΒΘ βαπὶθ νἱίενν οὗ ἰὲ δ8 δρρίεὰ ἤεγα 
ἴο ἴοτείριη 1ε᾿ν8 πο μδὰ τποὶγ βιαϊεά 
τεβίάξηςβ ἴῃ ]εγυβαίθτη 15 πλαϊ πα πθά ὈΥ 
Θομῦσετ, ϑ,εευὶςἦ Ῥεοῤίε, ἀϊν. 11., νο]. 11., 
Ῥ- 201 (ποΐε)ὺ ΕΤ.--κατοικεῖν 15 υϑεά 
ΒΕποΓΆΙΪΥ οἵ τα Κίπρ ΠΡ ἃ ρεστηαπεηΐ αδοάς 
45 ἰπ σοπίγαβι ἴο παροικεῖν υδεὰ οἔἉ ἔεπ|- 
Ῥοσᾶτν βοουσῃ, ἀπά οἡ {πε ἴγεαιδηξ π188 
οὗ {πὲ ψοτγά ἴῃ 5:. κε, Ἐπ εἀτίςῃ, δὶ 
ϑεῤγα, Ρ. 39. Βυΐ ἢετε ἴδ 18. (ο]οννεά 
τηοϑὲ ρτόρδοϊυ ΟΥ̓ εἰς ποῖ ἐν, σογιϑέγμο ο 
ῥγαρημαης, οὔ. ΝΥ επὰϊ απὰνν εἰβ8 5 ἀρδίπϑι 
ΨΗ. (ὃν ἐν ἀπιὰ 50 ΒΪδβ8 ἴῃ β). ΨΝ εἶββ, 
Αῤοκιίοὶ ρεπολιίοδιέε, Ῥ, 36, τεραγάβ τμῖ8 
πτεαυεηξ υ8εὲ οὗ εἰς 45 Ἄσπαγαοιοτίβεϊς οὗ 
1Ππ6 βιγῖς οἵ Αςίβ, οὖ ἷχ. 21, χίν, 25, ἀπά 
οοπδίάδσβ ἰξ χυϊέε ἱποοποείναθίε {πὶ ἐν 
ψουά δε οπδηρεά ἱπῖο εἰς, ΑΙ ΠοΌΡῊ τΠ6 
τενεῖβα ἰ5 {κεν ἐπουρἢ το πᾶνε παρρεηβᾶ 
(ννεπάι).---εὐλαβεῖς, 5εε νἱϊ, 2.-- ἀπὸ 

παντὸς ἔθνους : “70: ἜΥΕΤΥ πδιίϊοη,᾽" 50 
ἘΙΝ.; “ους οὗ ΑΟΝ., Ῥαΐξ τπ|8 ννου]ά 
ταρσαβεπί ἐκ ταῖπεῦ ἴλη ἀπό, ἀπά ννουἹὰ 
ἰπΡῚΥῪ ἐμαὶ {πεν δεϊοηρεά τὸ {πεβὲ 
ἀϊβεγεπὶ παιΐοπβ, ποῖ πὲ {παν ψεσα 
Ῥοτῃ ]εὴν]2Ὺ τεβίἀϊπρ ἀπιοπρ ἐπὲπὶ ἀπά 
οοτηϊηρ ἴτοτη ἔπεπὶ (Ηυτιρῆτν, Οοηι- 
τηδμέαγν οὐ Κ.77.).-τ-οτῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν, 
56. ἐθνῶν, ΤΠ ρΡῆταβε ἰβ τιβεᾶ ἔγεαυθητν 
ἴῃ ΤΧΧ, οὖ Ῥδαξ. 11. 25, απὰ ἰπ οἰαδββῖςδὶ 
Πτασαῖασε Ὁν Ῥίαϊο ἀπά Ῥεπι. [ κατοι- 
κοῦντες ἱποϊυδεβ (6 ἴεν ΨΏῸ Πδά 
φοπῖα ὑΡ ἴο ἔπε Εξαβὲ δ5 νν6}} δ8 ἴποβϑα 
Μὴ παά πειεὰ ἱπ Ϊεγυβαίεπὶ ἔτοτη 
οἴπεσ σουπηίτγίεβ, ἘΠ18 ἐχργεβϑίοη 15 βέτι κ- 
ἱπρῖν 1Ππϑιγαῖθά ὃν ἐπ ψνοτὰβ οὔ ῬῃΠο, 
Ῥὲ Μοηαγελιία, 1ϊ., τ, Ῥ. 223. Τπε Ῥεηΐς- 
ςοϑὲ ψνουἹά θὲ πιογε ἰδγρεὶν δίξεπάβά ενεπ 
1ἢ8η πε Ῥδββονϑσ, 48 1ἃὲ ννγὰβ ἃ σῇογα 
ξανουγαῦῖε βεάϑοη ἴοσ ἔγᾶνθ]]ηρ πάη ἐπα 
δλυῖν βρτίηρ' (βεε Δ εἰβεείπ, ἐπ ἰο60), ἀπά 
ε΄. ϑεμύτεν, Ὑδτυΐδμ Ῥεοῤίε, ἀϊν. 11., νοὶ, 
11.,) ΡΡ. 291, 307, ΚΤ. 
ει. 6. φωνῆς ταύτης: “ψῇεπ {πἰ8 

βοιηἀ ννὰ5 πεατιά;,᾽" ἘΞ. “Ηἰς ἰάεπι 
αυοά ἦχος σογητη. 2,᾽ 80 ΜΝ εἰβίείπ, ὙΠῸ 
ΠΟΤΏΡΑΓΕΒ ἴοσ φωνή ἱπ {πἰ5 5δεηβε Μαίϊ. 
χχίν. 31,1 Οογ, χίν. 7, 8 (2 Οἤτοπ. ν. 
13), ἀπά 850 πιοϑβὲ γεοδπξ σοπηπιδηΐδίουβ 
(7. Ἰομη 11. 8); ἰξ πυτλδη νοῖσεθ ννεσα 
πιεδηῖ, ἔπε Ρἷπγαῖ ταῖρμε πᾶνε Ὀδθη ἐχ- 
Ῥεοϊεά. Βιυῖ τα ννοτά ἱπ βίπριυαῦ τηΐρμς 
ΤΕῖεσ ἴο {πὸ ἀϊνίπε νοΐῖςε, {πε νοΐίςα οὗ 18 
ϑρίτιε, δ Μδζε, [1 17, χνἱ, 5. ὙΠε ΑΝ. 
80 ἴοο Οτοίαβ, ἕο] οννίηρ Εγαβπιαβ, Οα]- 
νἷπ, τεπᾶδθσ {πε 'νοτά 85 1 φήμη, πὶ {π6 
ἔνψο Ῥαββαρεβ σιοϊεά ἴτοσὴ ΓΧΧ ἰο 1511 
ἘΠ|5 τεπδεσίηρ ἀεὶ ΠῸ τεαὶ Ἴχβηρίεβ, ΙΑ 
Ζ.5., ἀεπ. χῖν. τό, |ετ. χχνῖϊ. 46.--- 
τὸ πλῆθος : ἃ οπαταςιοτίϑεις νγοτά οἵ 8, 
Τὰκς, οσουττίπρ εἰρῇς {{π|65 ἴῃ Π15 ΘΟβρεῖ, 
βανεπίεθῃ ἴῃ Αςίβ, ἀπά οπὶν βενεπ {{π|68 
ἷπ τεβὲ οἵ ἴδε ΝΙΤ.; οπ {πὲ ἐγειθποῦ 
ψῇ νης 81. ΤῦΚΕ ἀ5685 Ἐχργεββίοηβ 
ἱπάϊς δεῖνα οὗ ἔμ]πεββ, 566 Ετιάτιςς, ας 
Σμοασευαηροίδιπ, ῬΡ. 40, τοῶΖ. ἴῃ ἰη- 
δογριίομβ ἴπε ννογά βεεπὶβ ἰο πᾶνε Ὀθθη 
υϑεὰ ποΐ ΟηΪγν οὗἉ ροΙ ἶσα] Ρὰς οὗ τεϊρίουβ 
σοιητη πη ε5, βεε Πείβθεηδηη, Νεμε Βἰδεὶ- 
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διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ 1, 

η. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον, 

λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Οὐκ 3 ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες 

Γαλιλαῖοι; 8. καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ 

ἡμῶν ἐν ἡ ἐγεννήθημεν, 9. Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται,3 καὶ οἱ 

1 χῃ ἰδιᾳ διαλ. λαλουντων ; ἰπ Ὁ λαλουντας ταις γλωσσαις αὐτων, ϑγτ. Ηατοῖ,, 
(Δαρ. οοπῆδια), θὲ ποῖ τϑοθϊναα Ὁ ΒΙδ55 ἱπ βὶ δ! Πποὰρἢ τείαϊπεά Ὁν Ηρ. ; πηΔΥ͂ 
θὲ τϑιγδηβίαιίοη ἔτοπιὶ ϑυτίας (Ὁ 456), Ὀὰὶ 5βεὲ ν εἶββ, σοάεχ Ὁ, Ρ. 56. 

Ξουκ ΑΟ; ουχ ΝῸΕ ὅΣ, 50 Τίβοῃ., ἊΝ.Η. ππᾶγρ.; ουχι Β, 80 ΝΝ,Η. ἰεχεὲ, ΚΝ εἰβ8 
(ννεπάε ἀοιθεξι]) ; 566 ζατίπες ὙΝΊποτ- Βομπηίεᾶεὶ, Ρ, 39. 

3 λαμιται ΞΕῚΤΡ, Ρυϊ ἔλαμειται Α(Β)(0)) (δ οπιῖ8), δο ΤΊβοι., ΚΝ, Ἡ,, νΝν εἴββ ; 
Η1455 ἴῃ β τεδάβ Αιλαμιται, ο΄. Β. 

«ἐιαϊεη, ῬΌ. 59, 60 (1807), δπὰ βεε θεῖον 
Οὐ χν, 30.--συνεχύθη--οπὶ συνχύνω 
(συνχέω), ΟἿἿΪΥ ἔοιιπά ἱπ Αοῖβ, μετα ἱξ 
Οσουτβ ἄνε {{π|6ὲ5 (οἷ 4150 σύγχυσις, 
Αςίδβ χίχ. 20), 5β8ε6Β Μουϊίζοη δηά σεάεη, 
δμὃ υ. Ἑοτ 115 τηθϑηΐπρ πεσε οῇ επ. 
χὶ. 7. 9.1 Μδβος. ἵν. 27, 2 Μδος, χιὶ. 
23, Χὶν. 28; Ψυϊρ., »ηδιῖς ἐοηζμδα ἐ5ί.--- 
διαλέκτῳ : ΟὨΪν ἴῃ τς Αοἴβ ἴῃ ΝΎ. ὙΠῈ 
4ιεβϑίίοηυ τ85 ὕθθῃ σαἰβεὰ 845 ἴὸ ϑνμθῖμοσ 
ἷς τηδδηΐ ἃ ἀϊδίεοϊς οσ ἃ ἰαηριιαρε. Μεγεγ 
αιριεά πὶ ἕδνους οὗ ἔπε ἴογπιεσ, θὰ: ἐπα 
Ἰλέῖοσ τε πάθυϊῃρ' ΤΊΟσα ῬσοῦαὈΪΥ ἜΧρτα 5568 
πε δυῖποτ᾽β τηδδηΐπρ, ο΄. ἷ. 19, ἀπά αἷβὸ 
χχί. 40, χχίϊ. 2, χχνΐ, 14. Τα Ψοζγά ἴ5 
ΔΡΡΑΤΕΠΕΥ υϑεά 8ἃ5 ἐπ δαιυϊναίθηε οὗ 
ΠΣ τ νεσ, αὶ, Α, δηὰ ΕΝ, “"Ἰδη- 
δΒυδρε᾽". ΑΒ {π6 δἰ βογιδῃ ἴῃ 15 [15ὲ, νν. 
9, 10, ΔΡΡΑΙΕΠΕΥ 18 ἔο]]ονίηρ ἀἰβεϊποιίοπβ 
οὗ Ιδῆρυαρε (5ε6ε Ἐδπάδ]1, Αοές, Ρ. 177, 
δηὰ Αρροεπάϊχ, Ρ. 359), [π15 νου] μεῖρ ἴοὸ 
Εχ {πὲ τηεδηΐηρ οὗ ἴδε νοτγά διάλεκτος 
δεῖθ. Νεπάς ἴῃ τεν βίης Μαδυετβ σεη- 
ἀεδτίηρ σοπίεπάβ πδὲ τπΠ6 ψνοτὰά ἰβ ρυτ- 
ῬοΒεῖν ἱπίσοάποεά Ὀεσαιιβα γλῶσσα, νν. 
3, 4, δά π8ὲ Ῥεεη οπιρίογεά ποὶ ἱπ 88 
Β6η86 οὗ ἰαηρυαρα Ῥαϊ ἴοπρια, δηὰ 50 
τηῖρς μᾶνα θεθῆ τηϊβυπάεγβίοοά 1 τα- 
Ρεδίεά πεσα ψι λαλεῖν. Οἡ {πε οἔμεσ 
Βαηᾶ ἴξέ πιᾶν ὃς υτρεά (μαΐ βοπιε οὗ {πὸ 
ἀϊξιϊποιίοηϑ ἰῃ ἐπε 115 τε ἴποβε οἵ ἀϊδίβοῖ, 
δηά {πὶ 81. κε ἱπιεπείοηδιν υϑεά ἃ 
ψοτά πιεδηΐηρ' θοϊἢ ἰδηρτιαρα ἀπά ἀϊδθοί, 

Ψψεῖ, 7. ἐξίσταντο; ἴτεαιεπε ἴῃ 51. 
ΠΤαΚα, (ἥτε εἰπιαβ ἴῃ ἢἰ5 αοβρεῖ, εἰρδξ ἴῃ 
πε Δοίβ, εἴβαννῃεσε οπςα ἴῃ 5.. Ῥδυϊ, σα 
ἴῃ 51. Μιίίμαν, ἔουσ εἰπηεβ ἱπ 5:1. Μδαζκ. 
ὙΠε ψογὰ 15. οἔϊεῃ ἴουπά ἱπ ἰπς ΤΧΧ ἴῃ 
νατζίουιβ βεηβ6β; ζῇ. ἔοτ [8 πιεδηΐῃρ' Πέτα 
6 εη. ΧΙ, 33» Γυἀ1} ΧΕΙ. 17, χν. σ, τ Μᾶςο. 
χν. 32, χνὶ. 22, πάντες---Γαλιλαῖοι : ἴπετα 
15 πο πεϑᾶ ἴο βῃρροβε Ὑἱ ἢ ϑοπδιερεη (50 
ατοείαβ, ΟἸβμδυβαη) πδὶ ἢ ἰεγηλ ἱπὶ- 
ῬΙΙῈ5 δὴγ σϑίδγσεησε ἴὸ ἐπε τναηΐξ οὗ ου]έστα 
διηοηρ ἴτε (4116 8 η 8, 85 1Ὁ 1π 815 νὰν ἴο 
ΘΓΩΡ ἢ Δ5156 ἴπ6 βυγρτβα οὐ ἴπῸ αυσβιίοπεγβ, 

ΟΥ ἴο εχρίαϊπ πε ἱπίγοάιςείοη οἵ ἰδα 
ἴεγτη Ῥεοδιβε ἐς (4}1Π|6δῃ5 νγαγα “τη ΔΡῚ5 
δὰ δἴπία αμᾶπὶ δὰ [1Πἴοταβ δὲ ᾿ἰπριαβ 
Ἰάοπεΐ " (Οοτπ. ἃ 1.δρ᾽46). Βαξ 1 {Ππετα 
5. ἃ τεΐεσεποε ἴο {πε ρεου! ας ἀΐαίεςι οὗ 
πε α4|1Π|68πη5 (Πἷ5 τηῖρης Παρ το ἐχρί δίῃ 
1π6 ἱπιγοάυοίίοπ οἵ ᾿Ιονδαίαν ἴῃ νεῖ. 9 
ΑΝ εἰβέείπ Φο!]ονεὰ Ὁγ ὕνεῖββ, θὰ 868 
Ῥεϊον). νεῖββ βε8ὲ5 παδζϑ, ἰΐ ἴδ ἔγῃθ, {π6 
δΒαηά οὗὨ ἃ γτενίβεγ ᾿νῇο {π|π8 ΟἿΪΥ οὗ (ἢς 
ΑΡοβίϊεβ δἀπὰ τοὶ οὗ τ δπυπάτθά-δηά- 
ὈΜΕΠΥ ΠΟ οουἱά ποῖ Ὀὲ βιρροβεά ἴὸ 
οοτηα ὑπάδσ {πὰ ἰοτηὶ Γαλιλαῖοι, Βπὲ 
ὙΜὮ1|58 ἢο ἀουρέ Γαλ, πηρῃς Ρε σοποιἀεγεά 
8 διεππρ ἀδδβοτίριίοη οἵ ἔπε Αροβίοϊϊο ϑαπὰ 
(εχοερὶ [π448), ΗΤΠρΡΈπ ε! ἃ ννεῖ]} 855 ΨΥ 
πε πυπάτεά-Δηά-ννεηῖν βου] ποὶ ἤανα 
Ῥεδῃ αἷβο (811|68π85, 1 {πεν μδὰ ἑοἰονγθά 
7εϑὺ5 ἔτοπι Θ δ|1Π|εὰ ἴὸ Πεγυβαεπι. 

ψετγ. 8. τῇ ἰδίᾳ διαλ... ἐν ἡ ἐγεννή- 
θημεν---ἰιδεά ἀϊ5ι ΡΠ νεῖν 85 ΨΕΤ. 1 
ταῖς ἥμετ. γλώσσαις 5Ποιν8---ηᾶ Πεησα 
οδηποῖ μὲ ἴβκεη ἴο πῆθϑῃ ἴπδΐ οπΙγ ομ6 
ἰδηριᾶρε σοτηπιο ἴο 811, υἱζ., Αγαπιαῖο, 
ννὰ8 Βροκβὴ οὐ ἴδε ουἱρουτίηρ οὗ {π6 
ϑρίσίς. 

νν. ο-σ. Τα ἰδὲ νος ἢ το ονν5. Ὧ88 
Ῥεδη ἀεβουῖθεά 48 βῃοψίηρ πε ἰγαϊποά 
Βδηά οὗ 1πῸ ᾿ἰβίοσίδη, ἢ 115ὲ 1ὲ Ὧ845 α5ο 
Ῥεεῃ τεραιᾷεά δ5 ἃ ἀϊβιίποιῖν ρορυῖίασ 
αἱέεγαποθβ ἴῃ Οτβεῖς βίγὶς (δπιβαν, Ολπιγεῖ, 
ἐπ ἐδε Κοριαμ Ἐνιῤιγό, Ῥ. 1401; Ὁπε 566 
Α'δο Βαηᾶδῖ!, Αδίβ, Ἰπίσοά., Ρ. 13). 
Βυΐ, 8ἃ5. θεδη ΡΙυτιρίσε νν6}} τγαπιδτκβ, 
1ῃε οπιβϑίοη οὗ τηϑὴν σουπίσίεβ πίῃ 
οηθ πιρς ἤανε εχρεοϊεά βδῆοννβ ἐμαὶ 
τῆς ἰδὲ ψὰβ ποῖ ἃ τηδάβ ὑρ ἰδὲ δίξς 
{πε δνεπί, θὰς (παι 5:. Πυκα μδὰ δοου- 
τδίεϊν τπιβηξοπεά {πε πδιίουβ ργεβθηΐ δὲ 
τῆς Εεαβί. ὙδῈ τείεγεποε {πσουρπουῦς 15 
οἵ οουτδε ἴο [ονν5 οὗ {πε Π᾿βρεγβίοπ, δηὰ 
Θομῦτγεσ (5ες ἴοο ϑοποιτρεπ) ψγΕ1] ρατα 1165 
186 ἀεβοτγίριίοη βίνθῃ ποτε οὗ {πε εχίεπε 
οὗ τῇς Γίαβροτα ὑἱμ ἐμε ἀεβουριίοη ἴῃ 
Αρτίρραδ᾽β Ἰείξεγ ἴο πε Ετηρεσοσγ (δ᾽ ρυΐα 
δίνεη ὉΥ Ῥδῖο (Περαίΐ. αὐ Οαίπηι, 36. 
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κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, 

Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, 1ο. Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον 

καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες 

Μδηρ., ἴΐ., 587). ΑἹ! σοπιπιδηξδίοῦβ 
δεεῖι ἴἰο δε ἀρτεβὰ ἰῃ τεραγάϊπρ π8 
11ῖ8ὲ 48 [ταπηιεὰ ο βοῖπβ δχίεηϊξ οἡ β6ο- 
ΒΙΑρὨϊοαὶ 1ἴπεβ, θερίπηίπρ ἔγοπη Ρδσγίῃία 
τε ΤΖατπεβὲ θαδί, Μτ. Ραρε μος παῖ 
πε σουηΐτῖαβ πατηεξά σηδὺ ὃς τεριάδα 48 
Βιουρεά ποῖ οἷν ρεορταρῃ σα! ν Βαϊ [ἰ5- 
τοσγίοδιϊγ. ΟΣ ἐπε Ἶεννβ οἵ με ᾿ἱβρεγβίοη 
ἐποῖδ γαῖα ἔουσ οἶλ5565: (1) Εασίφγη οἵ 
Βαγίοπίαη 6νβ, σοσγαβροηίπρ ἰπ (ἢ 8 
ἰδὲ το Ῥαγίῃίαπβ, Μεᾶε, ΕΠδπηεβ ; (2) 
ϑγγίαη ἴεννβ, σοιγεβροπάϊηρ το [πάε8, 
Οαρραάοοία, Ῥοπίιβ ἀπά Αϑβία, Ῥῃγυρία 
δΔηὰ Ῥατηρῃν]α ; (3) Εργῥίϊαη [ εννδ, οοῦτα- 
βροπάϊηρ ἴο Ερυρί δπά ἔπε ραγίϑ οὗ 1υἱργα 
ΟΥοσ δρδίηδε ὥγγεπε; (4) Κοηιαη ]ενν8. 
(1) Ῥαγιμία, τηεπιίομεᾶ ἤεγα οπὶν ἰπ {Π6 
Ν.Τ., ἰ6. ρἰδοεά ἢγϑί, ποῖ οἠἷν δοδυβα 
οὗ {πὴ6 ναβὲ Ἴχέεπι οἵ ἰΐϊβ Ἔπιρίγε ἔτοτῃ 
Ἰηᾶϊα ἴο ἐπε Τιρτῖβ, ας Ῥεσδιβε ἰξ τΠεη 
88 ἔπε οπΐν ροννεσ ψνιμΐϊσῃ Παά ετεὰ 
ἴββιεβ ἢ Ἀοπηα ἀπά μδὰ ποῖ ὕῬξβεη ἀε- 
ξεαίβά, ““Ῥασίῃϊα " Β.Ὁ. (Βαν]Ἕηβοη). 
1π Μεβοροίδπιϊα, Ἐ4πι|, ἀπά Βαργίοηϊα 
Ψεγα ἴο θεὲ Τουπᾶ (ἢ ἀεβοεπάδηβ οὗ {πὸ 
Κίπραοπι οὗ τῇς τε Τιῖρεβ ἀπά οὗ ἐπε 
κίπράοπι οὗ ᾿ἀδῃ, ἱἰταπβρογιςά {] ἘΠ δῦ ὉῪ 
ἀπε Αβϑυτίδηβ δἀπὰ ΟὉπῃαδίδεαηβ, ἢονν απᾶ 
ἘΠῚ] ἐπε τείρῃ οἵ Τταΐαπ πε βυθ]θοῖβ οὗ 
{πε Ῥαγιπίδηβ, δὰ: αἰνναγβ οἵ Ρο σαὶ 
ἱπιροτίδηςβ ἴο Εοπις ἔτοπι πεῖς ροϑιτοη 
οἡ πὲ εδαβίειπ δογάδεβ οὗ ἐπε Επηρίσα 
(ϑεμύτγογ, μδὲ σῤγα, ἀϊν. 11., νο]. 11., ΡΡ. 223, 
224. Ε.1Τ.). Ατ πὲ Πεδά οἵ (2), ᾿Ιονδαίαν 
ἰ5 ρος ὃν Με. Ραρε, ΐ.4., δὲ ἐπε μεδά οἵ 
1π6 στοὰρ νἢ ΠΟ ἢ ἴῃ Ὠϊβ νίενν ἴξ 15 
ΒΕΟΡΤΑΡὮΙΟΔΙΥ σοπηδοίθά, ΟἹ Αβίβ, 85 
οἵ ϑυτία, ἰξ οου!ά δε βαϊά δὶ 1 εν ἄννεὶε 
ἴῃ Ἰατρα πυπλρθτβ ἴῃ ἜΥΘΙΥ Οἰἔγ, ἀπ [Π6 
δίδίεμηθπε ἴπαὶ ἴεννβ ἢδὰ βει]εά ἴῃ (ῃῈ 
πιοβὲ ἀϊβίαπὶ ρασίβ οἵ Ῥοπίυῃβ ἴ5 ἀδυηά- 
ΔΏΓΥ σοηῆιτηδὰ Ὁν {πὰ 7ενν ϑἢ ἱπβοτίρ- 
τίοηβ πῃ ἔμ ατεεῖ ἰδηρυαρε ἰουπηᾶ ἰπ [ἢ 6 
Οτίσχεα. ϑείδισυβ Νίοδίον ρτδηϊεᾶ ἴο 
[η86 εν 'ἰπ ϑγγα δηᾶ Αβδία [ῃ6 βαπιδ 
Ῥτίν]αραβ ἃ5 ἴποβα Ὀδβέοννεά ἀροη ἢἰ5 
ατεεκ δαπά Μαοεάοπίδη βυρ᾽εςίβ (705.» 
Απὲ,, χίϊ,, 31); δπὰ ἴο Απείοομαβ (6 
ατεδὲ νγὰβ ἄπθ ([ῃς τεπῖοναὶ οἵ ἵψνοὸ 
τπουβαη ἃ ΠΘνν 5 ἔλα 68 ἔσοση Μεβορο- 
ἰατηΐᾶ ἀπὰ ΒαυυϊἹοπία ἴο Γγάϊα δηᾶ Ῥἢτγ- 
δἷα (Θομύτεσ, ἰ. δ. ἀπ “" Απιίοομυβ 111..,᾿} 
Β.}.2; ]ο5.. 4πέ-, χιϊ,, 3, 4). Με. Ραρε 
1565 {πὸ νογά ᾿Ιουδαία 45 δαιιναϊεηΐϊ (ὁ τη 6 
Ἰαπὰ οἵ τς [ἀνν8, ἐ.6.,) Ραϊεβιϊπε δηᾶ ρϑγ- 
ἨΔΡ5 δἶβο ἴο βοπια ρατὶ οὗ ϑυτγία. [π τΠ8 
ζογτηθσ βθη88 {πε τνογά σου] υπάἀουρίςα!ν 

ὃε ετηρὶ ογεά (Ηηῖθυγρετ, “ [υά84,᾽" Κεαὶ- 
Ἐπεγοϊοῤῥὰαϊε ἀες πάορένηιδ, ἴ., 5; 850 
ἴοο ὈΥ οἰδδββίοδὶ υυυϊίεσα πᾶ Ὀν ϑίγαρο, 
“}ά68,᾽" Β.}.). Βα ἷξ 5 νϑγν ἀουδεξα! 
δον» ἴδ ἴΠπ6 ἴδγτη σαῃ 6 εχίεπάβά ἰοὸ ἰπ- 
οΟΙυ 6 ΔηΥ ρᾶτγί οἵ ϑυσία, δἰπου σὴ Ἰοβερῃυβ 
(Β.5., π|ν,.3,.5) σρεακβ οὗ ἔπε πιδγίτίπηα 
Ῥίαςεβ οὗ ̓ υάδφεα δχεεπάϊηρ 85 ἴασ δ5 Ρέοϊε- 
τηλὶβ. 1 τλᾶΥ ὙΜῈῚ1] ὃ68 τῃδὶ ϑυτία τνᾶ8 
τεραγάεα δ5 ἃ Κἰηά οὗ ουξβθγ Ῥαϊεβεϊπε, 
ἰητογτηβάϊαίςε Ῥείννεεπ ἰξ δηᾶ πεαιπεηάοπη 
(Εἀεγβμείσι, δ ἀδέομες 9Γ δτυϊδ!; ϑοοῖαϊ 
1 ζει Ρ0. τ6-1ο, 71,73). 8. ]ϑγοτὴβ γεδάβ 
ϑυσγίδ ἰπβίεδά οἵ [υἀεθα, ἃ γθδάϊπρ' ἔο νυ] ἢ 
ΒΙα85 δρρδίεηεῖν ἱποίίπεβ. τεσ Ἕδη 
οοπ͵δοίυγεά Ατγημεηΐβ, ἐς. Ἅπμά., νἱϊ., ἀπά 
Ιάυπιδεα (50 αραὶπ ϑρὶτἐδ), Βι:πγπία δἀπὰ 
ἱπάϊα πᾶν Ῥεδῃ ργοροβεᾶ. [{ ἰβ οἴεῃ 
ΘΙ ἀϊξῆουϊς τὸ 58 ὺ Ὄχδοῖν ψμαὶ ἰ8 
ταδδαηὶ ὉΥ Αβία, νῃδίπεγ [π6 ἔδγπὶ γαῖδσβ 
ἴο ἔπε ἐπίϊγε Εοπίδη ργονίηοα, νϊοἢ μὰ 
Ὀδδη δτθδεν ἱπογεαββά ἰπ τ[ῃ6 ἔσϑε σθη- 
[ΌΓΣΥ Β.6. Βίποα 15 Τογτπηδίϊομ ἰπ 133 Β.6. 
ΟΣ ἡ ΠΕΙμοσ {πε ννοσγά ἰβ αβϑὰ ἰπ 118 ρΡορυΐασ 
Β6η88, ἃ5 ἀδηοιίπρ {πε ἄθρεαπ σοαϑβὲ ἰδ 5 
πὰ δχοϊυάίπρ ΒΠτυρία. Ηδσε τῆς ἴαγπὶ 
ἰδ υϑεᾶά νἱἢ τῃς Ιἰαἰΐεῦ βἰρηϊποδίίοη 
(Καπηβαν, Ολμγεοῖ, ἴα ἐδ Κορίαν Ἐνηεῤῖγε, 
Ῥ. 150, Δηᾶ αἴδ8ο “ Αδ|4.᾽ ἰπ Ηδβίϊηρϑ, 
Β.}.). Αὐ πα Πεδά οἵ (3) βιαπάβ Ἐρυρέ, 
ψῃετς ἰῃς [εννἰβῃ Πἰβρεγβίοη, Ἔβρϑοῖδὶν 
ἴῃ ΑἸεχαπάσγία, ρἰανεᾶ 50 ἱπιρογίδπι ἃ ρατί 
ἴπ {Πα βίου οἱ οἰν:]!βδίίοπ, ΤῊδ στεδέθϑε 
ῬΓΟΒΡΕΓ Υ͂ οὗ {πε [εν ἱπ Ερυρέ Ῥερδῃ 
ψ ἢ ΑἸεχαπάθσ [ἢ6 αταδῖ, πε Ἰοπρ Ὅε- 
ἴοτα [15 τἰπη6, ἰῃ {π6 βανεηϊῃ σθηζατν Β.6.» 
7 εν 88 ᾿τηπηρταηῖβ γεγα ἰπ 6 σουπίτΥ 
(ϑομῦτγεγ, δὲ δηῤγα, ῬΡ. 226, 227, δηὰ 
“ΑἸεχαπάσια," Β..3). ἙΕτοηλ Εργυρί {πε 
Ῥιβρεσβίοῃ ρεπείγαιεα ξασίπεσ ννεβενασγὰ 
(ϑεμύτγετ, τ. 5.0, ΡΡ. 230, 231, πὰ ποίε), 
δηὰ ἴῃ Τἶργα Ουγθηδίοα οσ Ῥεπίδροϊϊδηδ, 
{πῸ τηοάθτῃ Τγίῤοϊἑ, [8 1εννβ ὑναῦα νΕΓΥ 
πυτηογοιϑ ; οἷ, ἔος {πεῖς μιβίοσυ ἴθ Ουσθηα 
ι Μᾷοο. χν. 23; 2 Μδος. ἰϊ. 23; 08.» 
Απὲ., χνὶ., 6, 1, 5, ἀπά Αςίβ νἱ. 9, χί. 
30, χίϊ. χ; ΘΟΠΌΓΕΙ, τ. 5.) Ρ. 232, ἀπά 
Μεσγίναϊβ, Κοηιαης Ἡμ6467 ἐδε Ἐπιῤίγε, 
ῬΡ. 364,365. Τἢδ δχργαβϑίομ τἰϑϑα ἤεσα, 
τὰ μέρη τῆς Λ. τῆς κατὰ Κ,, αῇοτάβ ἃ 
βιγιΚίηρ Ῥαγαῖ 6] το {παῖ υϑεὰ Ὁγ Ὠῖο 
(αββίυβ, ἡ πρὸς Κυρήνην Λιβύη, 1Π||., 
12; «ο΄. αἶἷθδο ο8., “4Ἵππὲ., χνὶ,, 16; 
“Ογγεπα," Β.}.3, δηᾶ ΗἩδβεηρϑ᾽ Β.Ὁ. 
Ιῃ (4) νψε ἢδνε οἱ ἐπιδ. Ρωμαῖοι. ὙΠετῖε 
18 πὸ στοιπά ἔοσ βυρροβίπρ {πὶ ΔῃΥ 7ενν8 
ἀνγοὶς ρογπιαπαπιν τὰ Βοπια Ὀαίοσα δε 
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“Ρωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11. Κρῆτες καὶ Ἄραβες, 

ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα 

εἰπις οὗ Ῥοπιραυ, δἰ Βουρἢ {πεῖν ἢτϑὲ δρ- 
Ρεδγάπος ἔπεσα ἀδίθβ ἔγοταη πὸ ἄδυβ οὗ 
τῆς Μδοοδῦεαβ (1 Μδος. νἱϊϊ. 17, χὶν. 24, 
χν. 15 Εἴ). ΟΥ̓ (δὲ ηυτηθγοὺβ [ον 58 
[ΑταΠε8. Ὁσουρῃς ἴο Κοπιθ ὉΥ ῬΟΠΊΡΕΥ͂ 
τηδην τεραϊπεὰ {πεὶγ ἐτεεάοπι, απ βειεεά 
Ὀεγοπά {πὸ ΤΊΘΕΙ 45 ἃ ταρυΐαγ [αν βἢ 
σΟΠΊτΠα ΠΥ νντ τς τὶρῃϊβ οὗ Εοπιδῃ 
οἰεἰζεηβηῖρ. [Ι͂π τὸ 4.Ὁ., βονενεσ, πε 
Μοἷς 1ενν 5 Ρορυϊαιίοη ψγ85 Ὀδηβμβά 
ὅτοπὶ ἴῃς ἱπιρεγίαὶ οἰΐν, 705.ν 4π|έ.. χνὶϊ., 
3,51 δὰ ἀἴεγ ῃς ονθγίῆγον οἵ ϑεαπῃ5 
1 ΤΏΔΥ δὲ 5αξεῖν δββυιπιθὰ παὶ ΤΊ γα 
ΑἰἸϊοννεά ἐπεἰγ σείασγη τὸ Κουηε( ΒΒ ΤΕΣ, ἢ. 5.» 
Ῥ. 232 Ε).---οἶ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, 
“ Βοϊουγηθσβ ἔτου ΕοπΊα," ἘΝ, ἐ.6.,) ἴῃς 
7εννβ ο ἵνα δ Εοπις 88 βοϊουσηεγβ--- 
Κοπιδη 1εν8. ΟἾΠΘῚ5 ἴδε ἐπιδ. 85 τε- 
ζεττῖηρ ἴο [ῆς Εοημδὴ [εν 0 ννεσα 
ΤΑ ΚΙ ΠΡ ἃ [ΕΠΊΡΟΓΑΣΥ 5ο͵ουγη ἴῃ [εγυβδ- 
16πὶ ἔοσ πε Εδδϑβί, οἵγ ἔοσ βοπηδ οἴπϑγ ρυτγ- 
Ῥοβα, {πὲ ψοζγὰ Ὀείηρ τπ8 ἵπ ἃ οογίαίῃ 
ἄερτεε ορροβεά τὸ ἔπε κατοικοῦντες (οὗ 
Ῥεγπιδηθηξ ἀννε]] Πρ) ἴῃ νεγ. 5. Οἰμεγβ 
ἈΡδὶπ ἈΡΡδιθηΕΪΥ ἕακα ἴπῸ δχργεββίοη 48 
ἀδβογιθίηρ Ἐοιήδη [εν Ψἢο, Ὀοτη ἴῃ 
Εοπιο, πὰ τἀκεη υρ πεῖς ἄννο!]πρ 'π 7 ἐγὰ- 
5816, Δη ἃ γῆ ἅτα ἴΠπ15 ἀϊβεϊ πη ρα ῃεα ἔτοτα 
1ποβε εἰν ν πο, θοτπ ἴῃ [εγιιβδ] πὶ, ἡγεσα 
Ἐοιηδῃβ ὃν τίρῃε οἵ Κοπιδηῃ οἱ τε πβηΐρ. 
Τῆς οἷν οἶμεῦ ραββᾶρε ἴῃ νης ἐπιδη- 
μοῦντες ΟσουΓβ 15 Αὐίβ χνὶϊ. 2: (δυῖ ἐδ 
ΧΥΠΙ, 27, Ὁ δπά β (Β]455)), ἀπά ἴὲ 15 μετα 
υϑεά οἵ (πε ξένοι Ξο]ουτγηΐπρ 'π Αἴπεηβ, 
Δηὰ 50 ΡγΟΌΔΡΙΥ Πυ15 τα κί ρ᾽ ἃ [ΕἸ ΠΡΟγασΥ 
βοϊουτῃ, οσ ὯῸ ψγαγα ποῖ Αἰπαπίδηβ ὉῪ 
ΙΓ οσ οἱ Εἰ Ζεηβῆΐρ, 45 ἀϊβείηος ἔτοπιὶ ἐπα 
τερτίαῦ ἱημδ ἱἑαπίὶβ οὕ Αἴμαπ5. ΟΥ̓ Αἰπε- 
πέρυιθ, ν]11., Ρ. 361 Ε.---οἰ Ρώμην κατοι- 
κοῦντες, καὶ οἱ ἐνεαιδ μο ταν τῇ πόλει, 
ΨΏΪΟἢ ρᾶβθᾶρα βῆουνβ παι ἐπιδ. ““ πηίπυ5 
βἰρηῖῆοδὶ απᾶτὰ κατοικεῖν " (Β]458), δηά 
οἴπετγ ἰπβίδηςθβ ἴῃ ν εἰϑίεῖη, ΗΠρεηξεϊά, 
ΨΠοβς Ρᾶρ85 σοηίδίη ἃ Ἰοηρ' ἀϊβοιιββίοῃ οὗ 
τεοθηΐ νίεννβ οὗ {πῸὸὶ ψογάβ ἴῃ αιεϑείοη, 
ΔΙΡῸ 65 [Πδὲ δοσοτάϊηρ ἴο ννῆαΐ ργεοεάεϑβ νγὲ 
5ῃουϊά Ἔχρεοῖ καὶ οἱ κατοικοῦντες Ρώμην, 
ἀπά δοοοσζάϊηρ' τὸ ᾿νῃδέ ἔο!οννβ νγε 5ῃου]ά 
ἜἌΧΡΘοῖ βἰ πρὶν Ῥωμαῖοι, ἀπ ἣς 5οἶνεϑ 
186 αἱ σαν ὃν ἴῃς Δτοἰἵγατν τηεϊμοά οὗ 
οπητπρ καὶ οἱ ἐπιϑ. θεΐοτε Ῥωμαῖοι, 
πὰ ᾿Ιουδ. τε καὶ προσήλυτοι δἴϊετ ἰϊ, 
Ζεϊἐδελγγε ΝΡ τοϊοεοησοπαῦξ, ΤΑεοί., τ. 
03 ἢ, (1895); 5εε δισῖμασ ΑΚ εέμς ΑῤοΞί., 
᾿ 260, 1800.---Ἰουδαῖοί τε καὶ προσή- 
υτοι. Νοῖ οπΐυ τνουἱά 8:1, Γὰκε ἰπ 
τ πρ ἴο ἃ Κοιήδη σοπνεσὲ οἵ ϑβοοῖΐδὶ 
ταῆηῖς {πὸ ὙΠΕΟΡΠ 5 ὃ6 ΠΚεΙ͂ν το πιεπείοῃ 

18. Ῥγθβεῆςα οὗ Κογιαη 7εὶνβ δὲ {π6 ἤτϑε 
ΑἸ τ βείαπ Ῥεπίδβοοβε, ὕὰξ μα ὑγουἹά α͵50 
δα ραβῖϑε ἐπς ἔδοι ἐπαὲ τπῈῪ ψψεγε ποῖ 
ΟἿΪΥ 76 νν8, οἵ οὗ εν βιὰ οτρίη, δὰ: ἐπδὲ 
Ῥτοβαίγίεβ. ἴοτη Ὠεαϊπεπάοπι ψνεσε δ͵50 
᾿ποϊυάεα (Εεϊτθη, Βεβετ). [π ἔπὰ5 6χ- 
Ῥἰαἰπίπρ ἴμε ννογάβ Ἐδϊέβη γεΐεσβ ἔμ 61}, 
τ Εταβηλιβ πᾶ Οτοίίαβ, ἴο οἱ ἐπιδ. 
“Ῥωμαῖοι οπἷγ, νν 8 1158: Ονεγθεοκ, ΥΝ εἰβ58, 
Ἡοϊίζηλαπη, δγεηάις, Βϑίβεσ, 80 Ῥᾶρε, 
Ἡδοκοιῖ, τεΐεσ {πεπὶ το ἴπ6 ΨΠοΪς οὗ 1π6 
Ῥτγεοβάϊηρ οδίδίοριιθ. [τ 15 ενίἄεπε ἐπδὲ 
ΘΟΒίγεγ ἴα Κ68 [Π6 βᾶτης νίενν, ἔοσ ἰῇ βρβαῖ- 
ἱπρ' οὗ ἴῃς Ἰατρὲ οἤεσιπρβ σοπιγίδαξεά 
Ῥτιοβεϊγίεβ ἴο ἴῆε Τατηρίε δὲ Τεγαβαϊθτη 
δα πγεπίίοπβ τὲ ἴῃ βέδειπρ [π6 παστηθατ οὗ 
7εννβ οὗ Ἔὄνεσυ ἡδιϊοηδι εν Πἰνίπρ' ἴῃ 1 6τὰ- 
88] επὶ {πε Α4εἐς ἀοεβ ποὶ ἔογρεξ ἴὸ τηβη- 
εἰοη [ἴῃς ῥγοββίγίθβ. δοηρ ψι ἴπε 1 εννϑ, 
Τὶ. ΤῸ (π|:. 5.. Ῥ- 307)- 

Ψψεῖ. αι. Κρῆτες καὶ ΓΑραβες : δοίῃ 
ΠΆΠ165 866η} (0 ἢᾶνε ὕδθη δάάβα ἴο ἔπε 
1158 45 δὴ δἔεγ-[πουρῃς. Ενεη ἴε οδῃ- 
ποῖ δοοερί. Νὄβρεπ᾽ 5 ἰάδβα τῃδὲ ὅ8ὲ. Γνακα 
ἰθ ταρϑθδίίϊηρ υδγϑαΐίηι ἴῃς δοσουης νυ ἢ 
Ὦς Πλά τερδίνεἀ ογδιν ἴτοτι δὴ ευγεννῖε- 
Πε85 ΠΟ δά ἰογροϊέεπ ἰῃς Ατγδδίδπβ 
δηᾶ Ογείδηβ ἱπ σοὶπρ [πγουρῃ πα 1188 
δεορτδρῃϊοδ!γ, γεῖ τῆς ἱπιτοάδυσίίοη οὗ 
τῆς ὕψνὸ παπῖεβ ἰῇ Π0Ὸ Δρραγεπί ςοπ- 
πεοίίοη ΙΗ τπ6 ταϑὲ ουρῃὲ ἰοὸ 5Πον 
5 ἰῃδΐ 'γὲ ἀγα ποῖ ἀθδὶϊπρ ΙΓ δη ἀγιϊ- 
Βοία! ἴϑὲ, ῬὰῈ τ ἃ ρεπαΐπε τεοογὰ 
οὔ (τε ἀϊββγεπὲ πδίίοῃβ τεργεβεπέθα 
αἱ ἴῇε Εδαβέ. Βείβεοσ, ψῆο δηάογβεβς 
(15. νἱενν, βιρροβαεβ παῖ 8ὲ:. Γὰκ6 
οδίαϊπεά 5 ἱπίοστηδίίοη τοπὶ δὴ ὄγε- 
νυἱπεβ5 ψῆο δάδεά ἰῃς Ογείδηβ δηά 
ΑτΆΡΙΔΠ5 ΞΌΡΡΙΕπη ΠΊΑτΙΥ, [δὲ 85 8 Ρδῦ- 
50 τηΐρἢς δα β}]ν ἔογρεῖ οπ6 ΟΥΓ ἔννο ΠΆΠΊ65 
ἱπ σοῖηρ' ξὨγουρἢ 4 Ἰοηρ [158 οὗἩ τεργεββη- 
ἐδέῖνε δίῃ δὲ ἃ ἔδεεῖναὶ. 11 18 ροββίθῖε, 
8ἃ5 Βεῖβεσ βυρμεβίβ, (πδι {πὸ Ογεΐδπβ δπὰ 
Ασδδίδπϑ νγεύε τ] η]γ τεργεβϑεπίαά δὲ {πε 
Ῥεηίεοοϑβι, δἰ πουρ ἢ ποιῖςεβ ἴῃ ]0- 
Βαρῇυβ δηὰδ ῬὮΠοΟΒ είτε τηεπείοπθά 
δῦονε ροϊηΐξ ἴο ἃ ἰασβρε }εννῖβῃ ρορυϊδιοη 
ἵπ Οτγείς. ΤΠ βρεοῖδὶ τηθπέοη οὗ ἐπε 
Οτείδηβ 18 βιγ Κί ΠΡῚν ἰπ δοοογάδηςσε υἹ 
τῇς βιδίεπιθηϊς οὗ τῃς }Θυν δ σηνουβ ἴα 
Οαϊΐσυϊα, υἱζ., ἴμαὲ 41} τπ86 πιοόγα ποϊεὰ 
ἰβαπάβ οἵ τῆς Μεάιιοσσδηθδῃ, πο  ΠΈΠ ΠΡ 
Οταῖο, ψψαγε [1]} οὗ 1 εὐν8, “ Οτεῖς," Β.}., 
απ ΘΟμΠ γον εἶς δν, Ὁ. 2322. {π| 
τ Ογοίδηβ᾽"; ννῃίο πλλτκβ τἴΠ6 ἕδος τῃδὲ 
τῆς ατεεκ Κρῆτες [5 ἃ ἀϊδδν} 4016 ; ἰη ΑΟὟ. 
“Ογεῖοβ᾽ [(ἢ15 ἰβ δαϑιν ἐογροίζεπ (ε, 
Τίταβ 1, 12).---ομεγαλεῖα οἡἷν ἔοπαηἃ ποτα 
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τοῦ Θεοῦ; 12. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς 

ἄλλον λέγοντες, Τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι ; 1.3. ἕτεροι δὲ χλευάζοντες 3 
ἔλεγον, Ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί. 

1 διητθροιν ΟΘΡΕΙ, Β85., ΟὮσυβ., δο Γδοῆ. ; διηπορουντο Ν᾽ ΑΒ, 80 Τίβοϊ,, νν εἰβ8, 
ΨΝ., ΚΕ. Αἴζεῦ πρὸς αλλον Ὁ δἀ4ά5 ἐπι τῷ γεγονοτι, 50 ΒἾ455 ἴῃ β, ἀπά Ηἱ. 
(ϑυσ. Ηδτοὶ., Αὰρ.}; οὐ 11, το, ἵν. 21, δὰ ννεῖββ, Ὁοάεχ Ὁ, Ρ. 56. 

3 χλεναζοντες, Ὀυΐ διαχλεναζ. ΕΕΝ, ΥΝ.Η., νν εἰδ5, ν επάς, θεγοῃὰ ἀουδε το δὲ γεδά, 

ἴῃ ΝΎ. ; πε τεδάϊηρ οὗ Τ. Ἐ., Πυπκε ἱ, 40, 
φαπηοΐ θὲ βυρροτγίεβᾶ; οὔ Ῥβδὶπὶχχ. (1ΧΧ].) 
19, Ψπεῖε ἴπ6 ψοσγὰ οοουσβ ἱπ 1,ΧΧ. 

(Ηεῦσγεν, ΠΡΡῚ Ἐοοϊεβίβείοαβ χν!ί. 

9, ΧΙ. 4, ΧΧΧΊΙ, (χχχνὶ.) ὅδ, χἱϊί, 21, 
3 Μδοο. νἱῖ. 22, Κ. πε νογᾷ ἰ5 ἔουιπά 
πῃ ]οβερῆυβ, ἀπά 4150 ἴῃ οἰδββίοδὶ αἀτεεκ: 
αϑεϑά πεσε ποῖ οἠΐν οἵ {πε Κεβυτγσθεοίίοη οὗ 
{πε Τιοτά (ἀτοίϊι5), ας οὗ 41] {πᾶὶ πε 
Ῥτορπεῖβ μά ἰοσγείοὶά, οἵ 411 τπδὲ ΟἸγῖϑὲ 
᾿πιδά ἄοπε δπά (δε Ηοῖὶν αοβὲ μαά Ἵοοη- 
ζεττϑά, 

γαῖ. 12. διηπόρουν: ποὶ ἔουπά ἴῃ ΓΧΧ 
(οπῖν ἱπ Ῥβαὶπιὶ χχνί. 5, ἀπὰ Ὀδη. ἴϊ. 3, 
ϑυσησγηδοἤι 5), δπὰ Ρεου] Αγ ἴο 8.1. 0κς 
ἵπ {πὸ ΝΤ., οπσε ἴῃ δῖβ αοβρεὶῖ, ἰχ. 7 
(χχίν. 4 ἀπορεῖσθαι, ΥΝ.Η. ἀπά ΚΟΝ.), 
πᾶ (ἢτες {ἰπ|6ὲ5 ἴῃ Αοίβ, οὗ ν. 24, χ. 17. 
διηποροῦντο ἱπ ΕΟ Ὗ. “ννεγα ρεγρίεχεά "᾿; 
ΑΟΝ. ““ψεσε ἱπ ἀουδε,᾽ δἰ πουρῃ ἴῃ Τρὰκα 
χχῖν. 4 {π|5 οἵ ἃ β᾽ πη1δτ ννοτὰ 15 τεπδεσγεά 
85 ἴῃ ἘΙΝ,, ““ψέγε (πὰς) ρεγρίεχεά ", 
ὙΠε ατεεξκ σοηνευβ ἔπε ᾿πουρπὶ οὗ πατεῖ 
ἀποεγίαίπεν σνμδὲ ἴὸ {μῖηκ, ταῖμπεσγ ἔμδη 
ἄουδι 45. ἰοὸ ψπῖς ἢ ορίηίοη οὗἩ βενεσδὶ 15 
τῖρμε (Ηυταρῃγυ). Ὑπὲ ψογά πὸ ἄοαδι 
5. ἔγεαι πεῖν ἰουπά ἴῃ οἰαββίοδὶ υυτίεσβ, 
ἀπά ἰβ ἔουπᾷ 4150 ἱπ ῬΏΠοΟ (ποῖ ἴῃ 7ο- 
86 ΡΠ .5), Ῥαξ 1 τὴν θ6 Ψψοσίῃ ποιίηρ ἴπδὶ 
ἀπορία, εὐπορία, διαπορεῖν, εὐπορεῖν 
ΔΓ 41] ρεου αγ ἰο 851. Τὔυκε, ἀπά νεσα 
[ΕΓπβ σοπβίαπεὶ επιρίογεβά ὈῪ τηεάϊοαὶ 
νυτϊίεσβ (ΗΠ οῦατι, Μεαϊσαὶ Τ,αηρπαρτε, εἰς., 
Ρ. 163). τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι-:--θέλω 
ἍῈ8 σΟΠΒΙΔΠΕΪΥ πἀϑεὰ ἴῃ {Π|85 56π8εὲ ἴῃ 
οἰαβϑίοδὶ υυτϊτεσβ, 5εὲ ἰπβίδηοεβ ἴῃ δ γεῖ- 
βιείη. Οη δὲ ρορυῖασ α5ὲ οὐ θέλω ἱπϑξεδά 
οἵ βούλομαι ἴπ Ἰαΐεγ ατεεῖ, οὐ ΒΙδββ, 
Αεία ΑῤοΞέοϊογιη, Ρ. 15. ΒἾ455 ροϊπίβ ουξ 
ἔπδαὶ 81. {κε 5 ἐπιρουτηεπὶ οὗ βούλομαι 
ἰ5 οματαοίοσίβεῖς οὗ ῃΐ5 ουΐεαγε, Αἰ ἐποιυρὰ ἱξ 
ταῦβὲ δ6 τεπηεγηεγαά ἐπδΐ ἔπε Ἐνδηρε δε 
1.565 θέλω (45 Πετ6) νετν ἐγεαπεπεῖν. 

ψετῖ. 13. ἕτεροι δὲ : ΔΙ[Πουρἢ ἴῃς ννοσὰ 
15 ἕτεροι, ποῖ ἄλλοι, ἱξ ἰ5 ἀουδεξα] μουν 
ἔατ ἴι ᾿Ἰπάϊσαϊες ἃ ἀϊβεῖποι οἷΔ55 ἔγοτη ἴοβε 
τηθηεϊοπεά 88 βρεακὶπρ ἰη νν. 7.12. Ατεμε 
Βᾶπις {ἴσης ποῖ ομΐν πάντες, νεῖ. 12, δαϊ 
αἶβο {πε Ῥεδβανίους οἵ δε ἕτεροι, 5Εε 5 
ἴο βεραγδαίς ἐπετὴ Ποπὶ (πε εὐλαβεῖς ἴῃ 

νεῖ. 5.--κχλευάζοντες : Ὀυΐ δίτοηρε ΨΠΠ 
ἐθε ἱπεεηβιγίπρ διά {μᾶη τπε βἰπιρὶε 
νετ ἴῃ χνὶϊ. 32; ϑεὰ ἰπ οἰαββίοδὶ ατεεῖ, 
θεπι., Ρίαϊο, δὰ πῃ Ῥοἱυῖι5---ἤετα ΟΩΪΥ 
ἴῃ ΝΤ., ποῖ ἰουπά ἰῃ ΓΧΧ, δἰἐπουρῇ 
ἐπε βἰπιρίε νεῖ ἰβ υϑεᾶ (8ες Ὀεϊονν).--- 
γλεύκους : [{ τπε τεπάετίηρ ΕΝ, “πεν 
ψὶπα ᾿" 15 δἀοριεεά, ἐπε τι άϊου!α νναβ ἱπάεεά 
111-πἰπιεὰ, ἃ5 δ {πθ Ῥεπίεοοβε ἐμότε νγᾶβ 
ὯΟ ἤδνν ννῖπε βίσι ΟΕ βρεδκίηρ,, [π6 δα] εδὲ 
νἱηΐαρε δεΐπρ ἰπ Αὐραβι (ς΄, ΟἩγγυβοβίοπι 
απὰ Οεουτηδηίιβ, ν᾽ ΠΟ 568 1 5 Οἢ ἃ σπᾶγρα 
πε εχοαβϑῖνε ΓΟ] ἀπὰ πὸ ἐχοεβθῖνα 
ταδὶ] βρη οὗ ἐπε βοοβῆεγβ). Νδπογ τῆς 
οοπίοθχε ποῖ πὸ υ3ε οἵ ἐπε ψοσά εἰβεννῆεσγε 
ΟὈΪΙσεβ α5 ἴο βιρροβε ἐπᾶὶ ἰΐ 15 υβεά πεσε 
οὗ υπϊογπιδπίθα ννῖπθ. [{58 186 ἰὴ [υυςίδη, 
Ἐῤ., ϑ8αἱ., χχίϊ. (το ΠΟ τεέεσεπος 18 
τηδᾶάε ὃὉν επάι δπὰ Ῥδρε), ἀπὰά αἷβο 'πῃ 
1 ΧΧ, Ἰοὺ χχχίϊ. το, ὥσπερ ἀσκὸς γλεύκους 
ζέων δεδεμένος, ΡοϊπίβΒ ἴο ἃ υγῖπα 511] 
ξεστηεπίϊηρ, ἱητοχί σαιίπρ, νν ἢ 1]ς ἔπε ἀςῇ- 
πἰκίοη οἵ Ἡεβγομίυςβ, τὸ ἀπόσταγμα τῆς 
σταφυλῆς πρὶν πατηθῇ, τεΐδετϑ ἰ(5. 1018- 
οἰουβηε 88 ἴο 1πῸ 40 8}1 }ν ΟΥ [5 τηδξε (ἔγοπὶ 
δε ραυγαβέ Ἰαΐςε οὗ ἔπε ργδρε), δπά ποὶ οὗ 
περαβϑυ ἴο ἐπῸ Ὀγανίυ οὗ [5 ἀρδ, 568 
Β.. “Νίπε. Ιἐ ψουἹά τπογείοσα ὈῈ 
Ῥεβὲ ἰο σεηάεσ “"δνεεῖ ψγπα,᾿" τηδάβ βεῖ- 
Βᾶρβ οὗ ἃ βρεοῖδιν βινβοὶ 5π|4}} σγᾶρβε, 
ο΄. ἄεηῃ. χιῖχ. τὰ. “ὙΠῈ εχίγδοσαι Αγ 
οαπάουγ οὗ ΟὨ τῖβε᾽ 5 Ὀοστάρῃοτβ πιιβὲ ποῖ 
δε ἐοτροξίεη, Νοιῖςε αἷβο βῃςἢ βεπίθβῃςαβ 
85 “δυξῖ βοῆς ἀουδίεδ,, ἀπά ἱπ τπὸ 
δοσουπίὶ οἵ Ῥεδηϊεοοβέ, “ἴπεβθε πῆθη τὰ 
0} οὗ πὲνν ψγηε᾽, σῇ οὈβεγνδίϊοπβ 
τε ΜΟηἀεσλΥ ἴτας ἴὸ Πυπηαῃ πδίαγε, 
Ῥυξ πὸ ͵εββ Ψψοπάεσ ν ορροβεά ἰὸ 
ΔῺΥ “Δοοσείίοῃ ̓  Ἐπεοῦν ᾿: Ἐοιηδηεβ, 
ΤΠπομρκὶς οη. Ἀοίσίοη, Ὁ. το6. 

Ψψεῖ. 14. σταθεὶς δὲ πέξρος: 81. Οδτυ- 
βοβίοπι σίσ ΒΕ τοτηδτῖκβ οὐ 6 οἤδηρα 
ψΠΙοἢ Παὰ ρδββεᾷ ονεῦ 88. Ῥείθσ, [πῃ 
πε ρίασςς πεσε ἃ ἔενν 'γεεκβ θεΐοτα πα 
μδά ἀεηϊεὰ ν τ δὴ οδίῃ τπδὲ πα Κπονν 
“ἼΠῸ τηδη," Π6 πονν βέδπάβ ἔουε (0 ῥγο- 
οἷαῖτα Πΐτη 48 ἐς Ομ γῖϑε ἀπά ἐπε ϑανίουγ. 
7: ἰβ φυϊΐε οπατγαοίεσίβεῖς οὐ 81. Γλῖκε 
τῆυβ ἴο ἱπέγοάπσε ρατιϊς! ρ᾽ε5. ἱπάϊσδεϊηρ 
τε ροβιείοη οὐ ρεβέαυσες οἵ ἔπε βρεᾶκεῖ 
(σ΄. Ετϊεάτίοῃ, ΖδοκΙες, Ονθερεοῖ); οΥ, 50. 
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14. Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα,; ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ, 

καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, "Ανδρες ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες 

Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ 
ῥήματά μου. 15. οὐ γὰρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν " 

ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας - 16. ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον 

διὰ τοῦ προφήτου Ἰωὴλ,2 17. “ Καὶ ὃ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, 

Ἰ ἐνδεκα Ὁ, Οἷξ., Ῥαγ., Θυτ., Ρεβῇ., Αὑρ. δἀᾶ αἀποστολοις ; οὔ. 1. 2ο. Ὁ τεδάβ δεκα 
(οτ ἐνδεκα, βεγῆδρβ ἐπγουρῇ σαγείεββηεβθ {(Υγ εἰ585). ΑΠεγ ἐπηρεν Ὦ, Ῥδτ." ἴηβεγί 
πρωτος; Εἰ 845 προτέρον Αἰζεῦ τὴν φωγὴην αὐτου; πρωτος τείαἰπεά ὃν ΒΙ4585 ἰῃ β, ἀπά 
ὃγ ΗἸΡ. ; ἰξ βεεπὶβ ἃ ῃμεβά]685 δά ἀϊίοη 485 ἰξ 15 ἱταρ δα ̓ ῃ ἐπε νεῦβα (5εε αἷδο Ἡδειῖβ, 
στιν 1,θοἔι765, Ῥ. 58). 

3]ωηὴλ ΆΑΒΟΕῚΡ, Νυϊρ., Βδ5., Οῆσυβ., Ουτ.]ετ.; 50 ΝΝ. Η., ΕΝ. ὙΝ εἰδ55. Οπι. 
Ὁ, ἴσϑη., Δυρ., ΗΠ. “Ἐδραρί.,᾽ 5ο ΗΠρΡ, ΒΙ455 τεραγάβ ἰξ δ5. δὴ ἱπίεγροίφίίοῃ ὄνεῃ 
ἴῃ α ἰεχί, 

8 καὶ οτη. ὈΥ͂ Ὁ, αἿδ., Ῥαζ., [σ., Απρ.γ) 54}., ΒΟΉ. ; δῖ ἴῃ ΓΤ, ΧΧ, 

κε χνῖΐ, τα, 40, χίχ. 8, Αςίβ ν. 40, χὶ. 
13, ΧΥΪΐ, 2, χχν. 18, ΧΧΥΙΙ. 21.---σὺν τοῖς 
ἕνδεκα, ἀπὰ 50 τί Μδειπΐδβ: οὗ ν. 32, 
πᾶ ἱ. 22.---ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ : (18 
ΡὮῶγδβε 15 οηἱν ἑοππά ἰπ 5ὲ, [π|κε᾽ 5 αοβρεὶ 
(χὶ. 29) πὰ ἐπ Αοἱβ (χῖν. τσ, χχίϊΐ. 22), αὶ 
1 15 φαϊξε οἰαβϑίοδὶ, 580 ἴῃ ᾿εμλοβίμθηββ, 
Δηᾶ ἰπ ΓΧΧ 1 Οσουτβ 5ΘΝΕΓΆΪ {1Π165.--- 
ἀπεφθέγξατο: ““5ραῖε ἰοσίῃ," ἈΟΕΝ., οἱ 
Χχν]. 25, Ἔχρσεδϑῖνα οὗ ἴΠ6 βοϊειηηιν οὗ 
τῆς υἱΐεγδπος, βεα ἀρονε ἴῃ νεῖ. 4, δπὰ 
5βοννπρ ἴπαὲ 8.:. Ῥείεσ᾽β τνοσάβ ὑγεγα ἴπ- 
ΒρΙγεᾶ πὸ 1655 ἴπδη ἴῃ βρεακίπρ ψ τ 
τοηρπεβ (ΥΝ εἰ58).---ἄνδρες Ἰουδαῖοι: πὸ 
ψοτὰ οὗ τεριόδοῦ, δυΐ δὴ δάάγεββ οὗ 
τεβρεοῖ; ἐῆε ψογάβ τὺ ΡῈ ἰάκεη αυτα 
δεπεσαν ἰο ἱπάϊσαις ποὲ οἷν ἴῃοβα 
Ῥτθνίουβὶν ργεβαηῖ, ας αἷβὸ τποβα ΠΟ 
Μετε δἰἰγασϊεᾶ ὈΥ ἐπε ποῖβε. ὙΠετα 15 
ὯοΟ πεεὰ ἴο βῦρροβα ἐμαί 8:. Ῥείετ 
αὐάτεββεα τῃ6 ᾿πῃπδριϊδηΐβ οὐ [εσιβαίεγα 
διὰ {πὸ εν 845 ἰξ {πεν παὰ Ῥεεπ τπ6 
ομἷν βοοβειβ ἃ5 ἀἰϊβεϊηοι ἔγσοση {πε ρἱ Πρ τὶπ5 
ἔτοσα οἵπεσ ἰαπ 8, 10 15 ηο ἀουδί ροββίῖρίε 
παι τῆς ἤγβὲ ραῖΐ οὗ {π6ὶ βρεεοῇ ννᾶ8 
δἀάτεββεά ἰο {πΠ6 πδίϊνε ποπιε-γεά σεβὶ- 
ἄξηϊΐβ, δηὰ (αὶ ἴῃ νεσ. 22 5ι, Ῥεΐοσ ἴῃ 
ἐπε ψοτὰ ᾿Ισραηλῖται ἱποῖπᾶε5. 411 1Π6 
765 Ψ ΠείΠεσ τεβίδεης ἴῃ 7Ἐγυβαῖεπὶ ΟΣ 
ποί.--ἐνωτίσασθε: ΟΠἷγ Πετα ἱπ ΝΟΊ,, 
Ῥυξ ἔγεαυεηῖ ἱπ ΤΙΧΧ, Θβρεοῖδ!ν ἴῃ 1ῃ6 
Ῥβαδίπιβ. [{ ἀϑυδιν ἰταηβίδεεβ ΗΕΡγανν 

ΤῊΝ ἴτοὶ Ηεῦτενν ῚΝ τε βατ; ο΄. 

ἡπαηγῖγε; Κϑηηεάν, ϑονγοὸς οΥΓἹ Ν. Τὶ. 
αγεοῖ, Ρ. 1390. ““αἴνε δδΓ ὑπίο ΤΥ 
ννογάβ," ἘΝ. Απγίδιις ῥεγοϊῤίέε, Μαὶρ. 

Ψεγ. 15. ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας: 1ἢ 
{πε νογάβς τείεσ ἴο {πε ἥοισ οὗ δαιῖὶν 
ὈΓΆγεσ, 9 Α.Μ., {π6 1εννβ ῥγενιουβν ἀϊά 
ποῖ ρατίδκε οὗ ἔοοά, απὰ οῃ ἐεϑίαὶ ἄδνβ 

ἔπον δοβίδι πὰ ἔτοπι ἔσοά δπά ἀτγίηϊς ὑπῈ} 
186 5ἰχίῃ ποὺ (ἐνγαῖνα ο᾽οἷοοκ). Βα [( 
Βομγεγ (58ε οἱ ἢ], σ, δηὰ Β[455, ἦ) ἰοδο) 
5 τίρμε ἴῃ βρεοϊξγίηρ οἵπεγ ἤουτα ἔτ 
ῬΙΑΥΕσ, ἴΠ6 ἐχργεββίοῃ τὴᾶν τηθδη ἰπδὲ 
81, Ῥείθσ. ἀρρβδὶβ ἰο ἴῆς εδεὶν ρετῖοά 
οὗ με ἄδυ 85 ἃ ργοοῖῦ {παὶ τε οβάγρε οὗ 
ἀταπκΚαπηθβ5 Ῥ)85 ΟΟΠΊΣΑΙΥ (0 41] τεδβου- 
ΔΌΪε ρῥυορδὈ έν. 

ψεῖ. 17. ἐν ταῖς ἐσχ. ἡμέρ., 1,ε., (8 
{ἰτπηα ἱπηπγεάϊδτεῖν ργεςεάϊηρ [86 Ῥατγοιβία 
Οὗ τὴ8 Μεϑβίδῃ (ὑν ρεσ, γ άϊσολς Τ ἀεοῖο- 
»ὶο, Ρ.. 372). ΤῊΕ Ἔχργεβϑίοῃ 5 ἱπισοάποδα 
μετ ἱπδίεδά οὗ μετὰ ταῦτα, ΓΧΧ, τὸ 
85δον (Παΐ 51, Ῥεϑίεσ βαὺν ἴπ [86 ουΐρουγ- 
ἱπρ οὗ τπ6 5ρίγιε τῆς δι τ επε οὗ 0 ε1᾽8 
ῬΙΌΟΡΆΘΟν, ἱϊ. 28-31: (,ΧΧ), ἀπά ἐπε ἄδννῃ 
οὗ τπεὲ ρετγίοά ργεοεάϊπρ (π6 τεΐσση οἱ 
ΟἸσῖβὲ ἱπ βίου, ἰβϑαίδῃ 11, 2, Μίςδῃ ἵν. σ 
(2 Τίπι, 111, 1, ]ᾶταεβ ν. 3, ΗθΡ. ἱ. 1).-- 
λέγει ὁ Θεός : ἱπίτοάιιοε ροΒ5101γ. ἔτοπι 
7061 ἱϊ. 12, δἰ πουρῃ τναπείπρ ἰη ΤΧΧ 
πὰ Ηδρτγεν.---ἐκχεῶ : Ηε!]επίβεῖς ἕαΐαγε, 
ΒΙ455, Ογαμιριαξκ 4θ5 Ν. Ο., ΡΡὈ. 41,42, 58, 
ε΄. κ. 45, Τιῖαβ 11. 6. Ιῃ Τὺ ΧΧ τπὲ ψνοτὰ 
18 δε 45 πεσε, ποῖ οἠΐυ ἴῃ 7οεῖ, θαΐ ἴῃ 
ΖεοὮ. χὶϊ. το, Εςοΐτ5. χνὶ!, τα, χχίν. 33, 
Ῥυϊ νεῖν οἔζβη οὗ ρουτίηρ ἔογεμΒ: δῃρετ.--- 
ἀπὸ τοῦ πνεύμ. μουν, “1 ΝΠ] ρου ἰογιἢ οὗ 
τὴν ϑρίτι,᾿"" ἘΝ. 5ὸ ἢ ΙΧ Χ, θὲ ἴῃ Ηςθ., 
“1 ΨΗΠ ρου οὐ τὰν ϑρίσις ἡ’. ὙΠ6 ραγίϊ- 
εἶνε ἀπό τῇδ ὃὲ δοοουπίε ἴοσ ὃν ἴ8ὲ 
τποῦρᾷς ἐμὲ ἐῃς Θρίγιε οὗ αοἁ σοηδιδεγεὰ 
ἰπ 118 ἐπιίγειν σεπιδίηβ νἱἢ αοά, ἀπά ἐμαὶ 
τβῃ δοααῖτε ον ἃ οεγίαϊη ρογίίοη οὗ 118 
ἐπογρῖεβ (580 ννεηπάς, οὶ ζηηδηπ). ΟΥ 
{πε ραγείεινε ἕογος οἵ {π6 ννογὰ πῦδὺ θῈ 
ΤΆ ΚΕη 88 βρη νίπρ {πὸ σταδὶ ἀϊνεγϑιεν οὗ 
16 ϑριγ8 ρἐτβ απ ὀρεγαίίοηβ 8566 δῖβο 
γίίεδι, 1.6 Ογές ἄμ Ν. Τ'΄, Ρ. τοι (1803).--- 
πᾶσαν σάρκα, ἐ.6., 411 τα ; Ὀπὲ (Π18. 6χ- 
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λέγει ὃ Θεὸς, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ 
᾿ ε δν ἃ - Ὶ Δ ξ, θ ε -" ν᾽ ε προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν Σ καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν - καὶ οἱ νεα- 

, εκ 3», ᾿ ε , ς« α », » ΕῚ 
γίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια 

ἐνυπνιασθήσονται, 18. καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς 

δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 8 ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, 

1 Ἑογ υμὼων . .. υμων Ὁ, Οἷρ., Τετέ,, “ Κεδαρε.᾽" ΗΙΪ. τεαὰ αὐτων (τείεγτγεά δγῪ 
Ηαττῖβ ἴο Α Μοπέαδπίβεϊῖς δρρίσδεϊοη). 

3 ἐνυπνια ΕΡ, Τοτί., ΟὮτγϑ. (οὐ, ΧΧ, θὰ: Α55 [5 -ἰοις) ; Ῥυξ ενυπνιοις ΦΑΒΟΠ5 
13, 27, ὅσ, ΕΡΙρῃ., 5ο Τίβοι., νν. Η., ΚΝ. 

δεν ταις ἡμεραις εκειναις οηλ. Ὁ, αἷρ. (Ογρτ.), Α4εἰα Ῥενῥείια. 

νεπάι, ὙΝ εἶββ, ἩΠρ. 

και προφητευ- 
σουσιν οτη. [), Ῥατ.;, Τετέ. (γρσ.), 4 οέα Ῥεγῤείπια (ποὶ ἴῃ 1,ΧΧ). ὙΠῸ τνο οἷδυιδαβ 
οοτηα ἑοσεῖμεῦ ἰῃ ϑυτγίας ἀπ τοδὺ δᾶνε Ὀδθη ογαϊεϊθα τορείμεν (Ὁ Π45ε). 

Ρτγεββίοπ ἴῃ ἰΐβεϊ βιρρεβίβ ἃ σοηίσγαβε 
δεννεθη ἰῃ8 ννεδῖκπεββ δηά ἱπιρεσέεοιίοι 
οὔ Βυπηδηϊεν δηὰ {πε 411-ροννεγῖα! ννοσκίπρ 
οὗ ἔπε ἀϊνὶπε ϑρίγιι. ὙΠπὲ εἐχρτεββίοη ἰ5 
Ἡεντγαίβεϊς, οὕς ἴνὰκα 11, 6, Ἰοῆπ χνὶϊ. 2, 
πὰ Εςοϊυ5. χῖν. 4, δπὰ οἴεῃ ἱπ ΓΧΧ, 
Τὰ 7061) 8 Ῥσορῆεου ἐπε εχργεββίοῃ ΟΠΙΥ͂ 
ἱποϊαδεά {πὰ ρεορίε οὗ [βγϑεῖ, δἰ που ρἢ 
τῆς ἀϊνίπε Θριτίε βῃουϊὰ θὲ πὸ Ἰοῆσεγ 
Ἰἰτηϊτεὰ ἐο ραγίϊοιι]δτ ργσορῇεῖβ οτ ἔδνοιγεά 
ἰηάϊνίάπα]5, ας 5μου!ὰ θὲ ρίνεπ ἰὸ {88 
ΨΜΠοἷε πϑίϊοθ. [ξ μα σοπηραγα ἰΐ. 30, ἐμ ς 
ἐχργεββίοη ᾿νουἱά ἱποίυθ ἄς δὲ ἰεαβὲ {πὸ 
τοθθεῖϑβ οὗ {πε Ὠΐδβροσγα, ννμαγανεγ ΓΠΕΥ 
τοῖσδε θὲ, θὰὲ τὲ 15 ἀοαρια νεῖμεν γα 
οδῃ ἕδκα ἴξ δ5 ἱποϊπάϊπρ τπ6 μπϑδίμθῃ 45 
ΘΌΘΗ ἱπ 8:1. Ῥείεγ᾽β τπουρἢξβ, δἰ που ρα 
Ηραμ! ἃ ἰβ 5οὸ σοηνϊποβὰ τῃδὲ πε νεῦϑα 
ὶϊ. 30 σα ΟὨΪν τεΐδεσ ἕο ἐμε πααΐπαῃ {πδὲ 
ἢ τείεσϑ 411 τς ᾿νογάβ ἴτοτι καὶ πᾶσι το 
ἔμε επά οὗ ἔπ νεῖβε ο [ὶβ “"δυΐίμοσ τὸ 
ὙΒΕορδΐϊα5᾽, ϑριτα οα ἐπα οἔμασ παπᾶ 
τερατὰβ ἢ Ἂχργεββίοῃ 85 τϑξεσσίπρ' ΟὨΪΥ 
το ἔπε [εν οὗ (πὸ Ὀίαβρογα ; 1 τῃ8 
(επε]ε5 μαὰ θδαη ἱπίεπάεα, ἢς ἐπίῃ Κ5 
ταὶ ψε βῃου!ὰ πᾶνε μδὰ τοῖς εἰς μακρὰν 
ἔθνεσιν 45 ἴῃ χχὶὶ, 2:, Ὀπάουρεδά!ν νγα 
δανα δῇ δπδίοροιβ ἐχργεββίοη ἴο ἰΐ. 39 ἴῃ 
ἘΡΉ. 1ϊ. 13, οὗ ποτε ὄντες μακράν, ννῇετε 
τε ννοτὰβ δν θεῖν σοῖεγ ἴο 8 πθαίμθῃ, 
Ῥυξ ννε τηβϑὲ ποῖ ὄχρεοέ {π6 υῃΐνογϑα ἰβπὶ 
οὗ 85:. Ρδὰϊ 1π ἴῃς ἔσβε ρυ δὶς δά άγεββ οὗ 
51. Ρείεγ; ἴοσ ἢϊπι 1ξ 18 51}}} ὁ θεὸς ἡμῶν, 
“ρας αοά,᾽" νεγ. 39, δῃὰ Ἴνεὴ {πε Ἔχρσεβ- 
βίοῃ, πρῶτον, 111. 26, πῃ ΜΨῃΪοἢ ΗοΙ ἐστλαπῃ 
8665 ἃ τεΐδιθποα ἴο ἔπε εχίεηβίοη οὗ ἔπε 
Μεββίδηϊο Ὀ᾽εββίπρβ ἴο ἴπ6 [εν ἔτγβε ἀπά 
τπεη ἐο (ἢ Οεπεῖῖς, πεδά οὐἷν πλθδᾶπ τῃδὲ 
τὴ 5ὲ. Ῥείεσ᾽ 5 νίδυν ἐπεβε δ᾽ εββίηρϑβ σου 
οηΐν θὲ βεουγεά ὃν ἴπ6 (επε]ε τπτουρἢ 
δεσοτηίηρ ἃ ῥγοβεϊγίς ἰο {πὸ δι οὗ 
Ιβ5γ86ὶ. [{ ἰβ ἐπ ον ἐπδὲ 51. Ρείεγ᾽8 
βυρβεσπεηΐ σοηάπος Ὀεσοπλεβ ἰηςε Πρ 816. 
το ξεδάϊπρ αὐτῶν ἰηβίεδά οὗ ὑμῶν ἰπ 
ἴῃς Ὠδχὲ οἴδιβε δείοσε οι ἢ υἱοὶ «πὰ 

θυγατέρες ἰΓ ἰὲ ἰ5 ἀορίεά (ΒΙ485 β) 
ννουἹὰ βεαπὶ ἴο Ἔχίεπά ἐπε βοορα οἵ ἐῃς 
ῬΙΟΡΠΕΟΥ͂ Ῥεγοπά (με [ἰπ||5 οὗ [5γ8ε] 
Ῥτορετσ.---θυγατέρες : ἃ8 Αηπᾶ ἰδ οΑἰ]]εἀ 
προφῆτις, [κὲ ἰϊ. 36, 80 ἴοο ἰη {πε 
ΟὨσιβείδη Οπυσοι ἔθ ἀδιρἢξδτβ οὗ ΡΒ] Ρ 
86 βροΐίεῃ οὗ 48 προφητεύουσαι, χχὶ. 9. 
---νεανίσκοι: ἴῃ ΓΧΧ δηὰ Ἡδρτεν {πε 
οτάεγ ἰβ τενεσβαά, [ξ τᾶν δε ἔμαὶ Βεηροὶ 
15 τῖρῃς ἴῃ ἀγαννίπρ ἐπ6 αἀἰδεϊποιίοη ἐμὰ : 
“Αριὰ ανοπαβ τηδχίμηϊ νἱρεηί 56 η5Ὲ8 
εχίεσγηϊ, ν᾽βίοηΐ θυ ορροσγίιμηϊ : αριιὰ βεπεὲβ 
ΒΕΏΒ.5 ἱπίεγηϊ, βοτηηΐΐς δοζοζητσηοάδιὶ ", 
Βυὲ πε αὐάβ “Νοη ἰδηχεῃ δάο᾽εβοεπέθβ 
8. 5οπηηϊϊβ, πεαῦθ βεηβὰβ ἃ νἱβίοηϊ 5 
δχοϊμάππίατ᾽" (θε6 αἷβο Καὶ, ἐπ ἰοδο), 
πὰ 50 ΟὈνεσρεςκ, ΔΝ ίηεῦ, ννεπάς 5εα 
ἴῃ ἔπ6 ννογάβ βἰπιρὶν δῇ ἰπβίδπος οὗ {π6 
Ἡεῦτεν ἴονε οὐ ρᾶγδι [εἰ ἴβη,.--ττκαί γε 

(π υΧΧ) τὸ Ηδφρτενν Ὁ Δ--οηἱγ μετα ἰῃ 

Ν.Τ. δπὰ ἰῃ χνῖϊ. 27 ΝΝ.Η. (ἀπά ροϑβϑβίδ!ν 
ἴθ Τυκε χῖχ, 42): “δπηὰ ἐνεη,᾽ Β]4855, 
Ονανιηαξὶκ ἀος Ν. Ο.., Ῥ. 255. ὙΠα ΟὨΪΥ͂ 
βοοά Αἰεξὶς ἱπβίδποε οἵ καί γε ἢ δ 
Ἰῃτεγναηίηρ' τνοτγὰ 15 ἐο δ6 ἔοπιπὰ ἴῃ Γι γ 8145, 
ἦμ Τλιδονμη., λιν 7. ΔΙ ΠΟῸΡ ποῖ ἃ βίγῖοὶ 
ῬδγΆ11εὶ ἐο ἐπα ραββαρε θεΐογε τι5, ϑἰπΊσοχ, 
Τιαπρπαρε οὔ ἐπε Ν. Τ'., Ῥ. τ68, 

γεσ. 1:8. Αβ !Ὰ8ετὰ ννᾶ5 ἴο θ6 πὸ 1ἰπ)ϊξ οὗ 
ΒΕΧΌΙ ἅΡ6,80 ἔοο ἴΠ6τα νν88 η0 1ἰπ|1ἰ οὕ σοη- 
ἀϊείοη. Τ πε νογά μου ἰ5 ποῖ ἰῃ ἐπε Η εὕτενν, 
οηΐν ἵπ ἐπε ΓΧΧ, θὰε 85 ἰξ ἰβ ἔουπά πὶ τ 6 
Ἰαϊίες δἀπὰ ἴῃ Αοέβ ἴξ 5 ἀγριιεά τπδὲ τπ6 
ννογάς δούλους δηὰ δούλας ἄο ποί πιεδῃ 
Ἐποβα οἵ β5θγνὶ]α σγαῆκ, Ὀὰξ ἀτα ἀρρ]ϊεά ἴῃ 
ἃ Βαπεσδὶ βεηβε ἴο ἔποβϑα ΨηΟ ἅγα Ψοσ- 
ΒΒΙρρευβ, ἀπά 50 βεγναπίβ οἵ αοά. Βυὲ 
ἴῃ τοίδίηἰηρ 6 ψψογά μον νν8 δζὲ ποῖ 
ΟὈΠρεά τὸ τοΐεοὲ ἐῆς [16τὰ] τηεαπίπρ 
“ Βοῃᾶ-βογνδηΐβ, [υ8ὲ 85 8:. Ρεβίθσ Ὠἰπι- 
5εἰζ, ἱπ δἀάτγεββίηρ Πουβεμοὶ βεγνδηΐβ 
δπὰ 5ανεβ, σοπιπιαπβ {Πεπὶ ἴο δοὲ ὡς 
δοῦλοι θεοῦ (1 Ρεῖετ ἰΐ. 16): “Τπεε] Πἰρτιπέυς 
8εῖνὶ βεοιιη πὶ σατπαπι, ἀϊνεογϑὶ ἃ ΠΠρεγίϑ. 
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᾿ , καὶ προφητεύσουσι. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΛΠΟΣΤΟΛΩΝ 11. 

λα “- 19. καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ 
ΝΥ - - “- -“ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 20. ὁ 

ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα,; πρὶν ἢ 

1 αιμα και πυρ και ατμιδα καπνον οἵη. Ὦ, αἷξ.ν Ρατ.;, ΗΠρ, 

ὥ πριν ἡ ΒΡ, ΟἾγγ8., 80 ΝΥ. Ἡ.., πλαῦρ. ; τεϊαίπεά ὃν δ εῖββ {ὑνεπάϊς ἀουδεῖ). ἡ 
οπλττεὰ ἱπ ΝΆΑΒΟΒΕ 13,61; 850 Τίβοι., ἮΝ. Η., ΗΠ. ἴαχε, ΕΝ. (οπαϊτιεά αἶβο ἰπ 1. Χ Χ). 
τὴν ἡμέραν, ἀτίϊς]ε ογαεἀ Ὁγ δ  "ΒῸ ; βο Τίβοϊ,, Ν.Η., Ν εἶββ, ννεπάι, Η1Πρ. 

νεῖ. 17, 864 [ἰΔεπὶ βεγνὶ Πεὶ,᾽᾿ Βεηρεὶῖ, 
Αοοοτγάϊηρ ἴο Μαϊπιοπίάεβ, πὸ βίανε οουἹὰ 
Ῥε ἃ ργορδεῖ, Ὀυῖ δ5 ἱπ ΟἾγίῖδε ἔπεα νναὰ5 
πείιπεσ [εν ποῦ Οεηεῖε, πε πασ τδία 
πο ἔεστηδῖς, 50 ἴῃ Ηἰπι ἔπεσε ννα5. παι πεῖ 
Ῥοπὰ ποῖ ἔτεα (5δεβ αἷβο Κειῖ, ἐμ 1020). --- 
καὶ προφητεύσουσι : Δπ ἐχρ᾽δηδίοτΥ δά- 
ἀϊείομ οὗ με βρθάδκεσ, οὐ δῃ ἱπιεγροϊδειοη 
ποπὶ νατ. 17, ὩοΕ ουπά εἰπε ἰπ Ἡερτανν 
οΥΤΧΧ, 

ψεσ. το. ὙΠε ψογὰ σημεῖα 15 νναηξίπρ, 
ΐπ τς Ηδῦτενν δἀπὰ {πὸ τ ΧΧ, θὰῖ ἐπε 
ςο-οταϊπδεοπ οὗ {πε ἔννο ᾿νογάβ τέρας πὰ 
σημεῖον 15 ἐγεαιεπὲ ἰπ {πε ΝΟΤ, (7 οδπ ἵν. 
48, Αοῖβ ἶν. 30, ἈοπΊ. χν. 19, 2 Οογ. 
χίϊ, 12), Δη δνεῃ πῖοσα 50 ἴῃ {πε0ὶ ΧΧ 
(Εχοά. νίϊ. 3, 9. Ῥ δα, ἵν. 34, ΝΘ, ἰχ. το, 
Ὅδπ. νἷ. 27)ν 80 αἷϑο ἴῃ ]οβερῆυβ, ΡΏϊο, 
ΡΙυΐατοῦ, Ῥοϊγδῖπβ, Εορ ἴπε ἀϊδβείπο- 
του δαίννεε {πὸ ᾿νοτάβ ἰῃ τὰς Ν.Τ,, 
866 δεῖονν οὔ νεῖ, 22. τέρας 15 οἴξῃ 
πἰϑεὰ οὗ βοπιὲ βἰδγιϊϊπρ ρογίεηϊ, οσ οὗ 
ΒΟΠΊΕ δίγδηρε δρρεᾶγδηοα ἴῃ πε πεᾶνθῃβ, 
80 πεῖε δεν ἀϑεὰ οὗ ἐπε βὰπ βεῖπρ 
τυτπεά ἱπίο ἀδγκπεββ, εἰς. Βυῖ αοά᾽β 
τέρατα 8τε αἰνγαγβ σημεῖα (0 ἴῇοβε ΨῈΟ 
πᾶνε εγε8 ἴο βεε, πᾶ βιρῃιβοδπεῖν ἴῃ δε 
ΝΟΤ. ἴῃς ἔουπιεσ ψγοσὰ ἰβ πενεσ ἐουπά 
αἰέπους {πε Ἰαϊίεσ. 1 ἰβ μὸ ἀουδέ ἴτας ἴο 
ΒΑΥ μὲ 8:1. Ρεΐεσ πὰ αἰγεδαάυ τεςεϊνεά ἃ 
βἰρῃ ἔγοπι μεανεη αῦονα ἴῃ ἴπε ἦχος ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, ἀπά ἃ 5Ξίρῃ ροπ {πε βαγίῃ 
Ῥεῖονν ἱπ ἴπε λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις 
(Νὅβρεη), θὰ τῆς ψποὶε οοπίεχί, νν. 10- 
21, ϑῆοννβ {παὶ 8:1. Ῥείΐεγ᾽ 8 πουρῃ 5 μὰ 
Ῥαββεά ἔτοπι {πῸ ἄδῪ οἱ Ῥεηίΐεοοβὲ ἴο 
ἃ Ρειίοά οὗ ριδος δπά ψγαγῃΐηρ ννῖ ἢ 
ὅπου! ρῥγεοεᾶς 186 Ῥατγοιιβία, Νὸ εχ- 
ῥ᾽ απδείοη, ἱπεσείογθ, οὗ {πῸ τνοτάβ ΠΟ ἢ 
{ϊπιϊ15. τοῖς ἔα Ππλεπὶ το ἐπε Ῥαπεεοοβίδὶ 
Ἐξεαδβὲ (βεα Κεί!, ἐπ ἰοθο, δυιὰ αἷβο μἷβ τε - 
Ἔτεποα ἴο τπ6 ἱπέεγργειδίίοῃ οὔ {δὲ 
ἘΔΡΡΙ5) 15. βαιἰβίδοίογυ.- --σημεῖα 15. ὕτο- 
ΘΔΌΪΥ ἰηιτοάποεά ἱπίο ἐπε ἰεχὲ ἔο ἐπιρμα- 
οἶδε τῆς πεῖ πεβὶβ, ἃ5 δῖβο ἂτὲ ἄνω δηὰ 
κάτω.--- αἷμα καὶ πῦρ : [ἢ να 5εε ἰπ {πεβῈ 
Ψογάβ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, ἔμετε ἰ5 
ΠΟ πεδά ἴο τεΐεσ {πεπὶ [0 βιιο βιδγιϊπρ 
ΡΒεποπίεπα 88 ταῖη οἵ Ὀῖοοά, οὔ ΒΕΓ 
τιείεοσβ, οσ Ρἐ 188 οὔ βυῦοζε γἰβί πρὶ ἔγουα τ 
φξατιῃ (50 θ6 ὕνεῖτς, Ονεγθεοκ), θα σαῖμος 

ἴο {πε δΙοοάδπεά πὰ ἀεναβίδιίομ οὗ ννδι 
(5ο Ἡο]ιζηηδπη, ννεπάις, Ἐεϊτεπ) ; οὐ, ουζ 
Ἰιοτὰδβ ννοτάβ, Μαῖ:, χχῖν. 6, 2906. δδῃ 
ΡΙυπιρίγε {15 Οὔ Πε ἱπιΑΡΈΓΥ 88 ἄγαν 
ἔτοπι οπὲ οὗ πε ρστεαῖ ἐπιυιπάδγβίοστωβ οὗ 
Ῥαϊεβεῖπε, δηά οὔ. Δνεῦει, γδαϊδολιδ 
ΤΠεοίορίε, ῬΡ. 350, 351 (1897). 

γέετσ. 20. Εοτ βίπηΐας ργορῃβείς ἱπλ ΡΤ 
ἴλκεπ ἔτοπλ {π6 βίδγε! προ Ῥμεποσηθπα οὗ 
Δ ΘΟ] Ρ568 ἰπ Ῥαϊεβιϊπε, οὔ ᾿βαϊϑῃ χιϊὶ, το, 
ἘΖεκ, χχχίϊ. 7, Ατποβ υἱῖϊ, ο.-- πρὶν ἢ 
ἐλθεῖν. ΤῆΣ ΤΧΧ οπιὶ ἤ, δηά ΔΝ εἰββ 
“Φοπίεπάβ {παῖ 1818 18 {πε τεᾶβοπ οἔ ἴξ8 
Ὀγηϊδδίοθπ ποῖα ἴθ 80 πᾶ Μϑ895. 
ἍΝ εῖθ5. τείαίϊηβ ἃ 845 ἷἱπ νἱΐί. 2, χχν, 
τό: οὗ, αἷδο ἴλ|κε ἴδ, )6 (δὰ: ἀουδί- 
1). ΒΙ455 οπιῖῖβ ἴξ μπεσα, Ὀὰὲ τεϊδὶῃβ ἴξ ἴῃ 
ἴδε οἴμοσ ἔνῸ ραβϑᾶρεβ οἰϊεὰ ἔτοτη Αςίβ: 
“ Ἰοηΐσιπι εβὲ ποη Ατείουσα "ἢ ; οὐ, Ντταδα, 
1 ανγές ἄπ Ν. Τ΄, Ῥ. τ30 (1803).---τὴν 
ἡμέραν Κυρίου. Ιἰ 8 πιοδέ 5ίρπίβοδπε 
παξ ἰπ πε Ἐρί βεῖεβ οὔ ἐπε ΝΎ, {Π15 Ο.Τ, 
Ρῆταβα υἀϑεὰ οὔ Τεμονδῃ ἰ85 σοηβίδηε! Υ 
Δρρίεὰ ἐὸ {πε Οοπηΐπρ οἵ [εδὺ5 ΟἸτῖβὲ τὸ 
Ἰπάρπιεπε; οὐί τ Ὑμεβ8. ν. 2, 1 Οὐοσ. ἱ. 8, 
2 Ὅοτ. 1. 14, ῬΏΪΠ, ἱ, τὸ; ϑδθβδεεσ, 
1, Αῤδίνε Ραπῖ, Ῥ. τολ.---καὶ ἐπιφανῆ : 1ἢ 
με τνογά 15 ἴο θὲ τεϊαϊπεᾶ, 1 πγχβᾶπβ αὶ ἄδὺ 
πιδηϊξεβε το 411] 245. Ῥείηρ' ννῆδε ἰξ οἱαίτηβ 
ἴτο ὕ6, Μυϊραῖε νιαρεβεσέπεσ, “ οἸθασν 
ν 5016"; ΤὰκεῸ χυῖ, 24; δἷϑο σ Τίη). 
νί, 14, 2 Ἴ685. ἴἴ. 8, ψνθγε ἴπε ννοτὰ 
ἐπιφάνεια ἰ5 ἀδεᾶά οὗ πε Ῥατουδβία (οἷ 
Ῥτδυεῖ- Βοοῖς, “με ΕρίρἤδηΥ οὐ Μδηΐ- 
ξεϑίδεϊοθ οὗ ΟἸγῖβδε ἴὸ τὰς Ο6πεῖ 165"). 

Βυΐ ἰπ τῆς Ηερτενν {πε ψοτὰ δὲ ΥἼΣΓΤ 1201 
Ξε κ" τεγῖθ]6,᾽᾽ ποῖ ““ οἸεαγῖν ν᾽ βι8]68,᾽" δηά 
{ιε ΤΧΧ ἤδθτα, 48 εἰβείνῆεσε, Ηδῇ. ἱ. 
7, Μαϊ]. 1. τ4 (Ἰυᾶάρεβ χιϊ. 6, Α.), εἴς., 
[85 δί]εὰ ἴο ρίνε ἃ τίρμςε ἀεγίναιίομ οὗ 

ἐπε ψογά υνβίοῃ 1 σοηπεοίβ ΠΗ ΓΙ Ἢ, 

ἴο 866, ἱπβίεδά οὔ τὰ δ, το ἔεας 

(Νίρα. ΒΕ, πὰ Ῥατί., δἃ5 ἤεε, “ἴεῖ- 

τρις"). Ζδοκίεγ μοϊἀβ ἔπδὲ τῆς 1,ΧΧ 

τεδά ποῖ ΕΣ, δυΐ ἐδ τΊΣττ, 



190-22. 

ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.1 

πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. μ} μ' ρ ἢ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ δὴῚ 

21. καὶ ἔσται, 

22. ΓΑνδρες 

ἸΙσραηλῖται,2 ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους - Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, 

ἄνδρα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι 

1 ἐπιφανη ΑΒΟΕΡ, Νυΐξ., Οἴγυβ., Ν.Η,, Ὑνεἰββ, Κιν. ἢ θαΐ οπιὶ. ΔῈ), Οἱρ., 50 
Τίβοι., ννεπάς, ΗἸΠρ., Β[455, ννῆο δἀάβ “" ἀεϊ, ἱρίταγ δὲ ἴπ α, εἴ ἴογι. οπιπίπο ρα ἰοσιπὶ 
4:14. (1.6., νν. 17-20) ἔοττηδ α τηδίβ ἱπίεγροϊαῖα ᾽᾿. 

3 ᾿Ισραηλιται Ρ; Ἰσραηλειται ΑΒΟΘΒΕ, 50 Τίβοι., ἮΝ. Η., νν εἰβ8. 

Ψψεγ. 21. ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα, ἴδε 
δι] ΤΙἸΧΧ τεηάοτγῖὶπρ οἵ ἃ σοπισῖοη Ηε- 
ὅταν ρῆταβε, Ὑπα Ἐχργαββίοπ ἰ5 ἀδγίνε 
ἤγοτη {πὸ νγΑΥῪ ἴῃ νυ Πίσῃ ργάνεῖβ δἀ ἀγαββθά 
το αοά Ῥερίῃ τυ {πε ᾿πνοσβιίοη οὗ ἴῃς 
αἰϊνὶπε πδηλθ, Ρβαὶπι ἰἰΐ, 2, νὶ. 2, εἴο., απὰ 
Ἁ Βἰπλῖ]ατ ρῆταβε ἰβ ἔουπᾶ ἰπ οἰδββίοδὶ 
τυτίζειβ, ἐπικαλεῖσθαι τοὺς θεούς, Χεη., 
Ο»»., νἱϊ., 1., 351} ΡΙαῖ., Τίηι., Ρ. 27, α.; 
ῬοΙνὈ., χν., 1, 13. Ετοπὶ (Π15 1 νγὰβ 80 
ΘΑΒΥ 8ῖ6ρ ἴο 86 ἔπε ρῆγαβε 85 τηδαπίηρ 
{πὸ Ὑνογβῆίρρεῖβ οἵ {πε οπς αοά, ἀεη. 
ἷν. 26, χίϊ. 8, 2 Κίπρβ ν. 4. [{ ἰ5 {πετε- 
ἴοτε βίρηϊβοαπε παῖ πε ΟΠ τι βείαπ σοπ- 
νετίβ δἱ Οογίπτη τε ἀδβογίρεά Ὀγ τῃ8 
ΒΆΤΩΘ Ρἤταβα, α ΟοΥ. ἷ. 2. Βα ἤπ5ῖ 885 ἴῃ 
Εοπη. Χ. 12 {πῖβ βαῖηξ Ῥσόρδεου οὗ οεὶ 
ἷἰΞ θεγοηάᾶ 411] ἀουδὲ τεΐεγτγεά ὃν 8ὲ, δὰ] 
ἴο 16 Τιοτά }εβι15, 5δὸ πεῖε ἴῃς ψνμοΐα 
ἀτγι οὗ 51. Ῥείεγ᾽β βρεεοῦ, ῃδὲ {πῸ βϑπλε 
]εβὺβ ψῆοῸ νγ85 σγιοϊβεᾷᾶ ννᾶβ τηδάθ Ὀοΐῃ 
Τιοτὰ ἀπά ΟΠ σῖβι, ροϊηῖβ ἴο πε βαπιαὲ σοπ- 
αἰυβίοπ, ἰΐ. 36. [Ιπ Τοεῖ Κύριος ἰ5 υπ- 
ἀοιδθίεάϊν τι8εἀ οἵ πε Ινοτὰ Πεμονδῖ, δπὰ 
πε ψογὰ ἰβ πεσε ἰγαπβέεισεα τὸ Ὁ τίβέ. 
1π [8 δεαγίπρ οπ οὖσ [οτά᾽β Ὀἰνί πὶ 
τπῖβ ἴδοις 5 οἵ ργίπιασυ ἱπιροτγίδηςα, ἴου ἴξ 
ἰβ ποῖ πιεσεῖν {πᾶὲ ἴτε εαὺὶν ΟἸ τ βεϊδηβ 
αὐάτεββεά {πεῖς Αβοεηάεά 1 οσγὰ 50 σῦϑῃΥ 
εἴτηεβ Ὁγ {πε βᾶπιε πᾶπιὲ Ὑνῃΐοἢ ἰβ υϑεᾶ 
οἵ Πεμπόονδῃ ἱπ πε ΓἰΧᾺΧ ---αἰτποιρἢ ἴε ἰ5 
φεγίϑἶν τετηδυκαῦϊε πὲ ἴπ τ ὙΠεββ. 
{πε παπΊε ἰβ Ἀρρ]:εἄ το ΟἸτῖβὲ πιοτα τπδπ 
ΕΠ εἰπι65--ῦας τπᾶὶ πεν ἀϊὰ ποῖ 
παϑίιαϊε ἴο τεΐεγ ἴο Ηΐτι πὸ δι θιζε5 
δηᾶ {πὲ ργορπεοῖεβ ΨνὩοἢ τπῸ ρτεδῖ ργο- 
Ῥδεῖβ οὔ πε }ενν ἢ πδείοη μά αϑϑοοϊδιεὰ 
ψ τ [6 ἤᾶτης οἵ ̓ ἐμβονδῆ, Ζαῆπ, 5 Δί θη 
ατς ἄδηι 1,εδόηι ἀδν αἰΐεη ΚΊίγολε, 0. 8, 
10, 16 (1804), ἀπὰ ἴον πε ἔοσεε οὗ πε ὃχ- 
Ῥιεββίοῃ, ἐπικ. τὸ ὄνομα, ἱπ τ Οονς. ἱ. 2, 
866 Ηδτγπδοκ, Ηϊδίονν ὦ Ῥορηηα, ἰ.γ Ὁ. 
20, Ἐ.Τ.---ὃς ἂν ἐπικ., ““νὨοβοανογ "᾿: τ 
ΨΟΙΪ ἃ βεεπὶ τπδὲ ἴῃ 851. Ῥεΐει᾽β δά άγεββ 
{πε ἐχργεββίοη ἄοεβ ποὶ ἐχίεπά ὑεγοπάᾶ 
πε οἤοβαπ ρεορίε; ο΄ ν. 36.--σωθή- 
σεται: ἴο {πε εν βαϊνδιίοπ ψουά 
τρεδῃ βδίειυ ἱπ ἐπε Μεββίαπίς Κίπράοπι, 
Ἀπά ἴτοπη {πε ρεπαϊτίεβ οἵ {πε Μεβϑβίδηις 
ἡαάρπιεπε; ἔογ {πε ΟἸ τβείαπη ἐμεσα οι] 

ΥΟΙ,. 11, 

Ὅε 4 ΡδγίϊΑ] δι] ]τηθηΐ ἴῃ ἐπε ϊρπε οὗ τπΠ 6 
Ὀεϊΐενεῖβ ἴο Ῥεῖ ἴογ βαίεϊυ ψνῆεπ {πὸ 
ϑοη οὗ Μδῃ οδῖπε ἴῃ ἐπε ἀδβιγισιίοη οἱ 
7εγυβαίεπι; Ῥὰξ τπῸὸ ψοσά σδτεῖεβ οὐγ 
1πουρῆιβ ἔδγ θεγοπά δην βιοἢ βυθογάϊπαιε 
ΤΟ] ΠΙπιθπὶ το {πὸ ζ1π655 οὗ δεββὶπρ' ἔοσ 
Ῥοάᾶν δηδ 5300] τνῃΐοῃ ἔπε νετῦ ἐχργεβδαβ 
ἢ {πε 1ρ5 οἵ Ομτίβε; οὗν Τὺκς νἱϊ, 50. 
Απά 580 51, [|κ6 ρῥίδοεβ ἰπ {πε ἰοσγείγοηϊ 
οὗ Αοἰβ 85 οἵ Πἰβ Θοβρεὶ ἔπε τπουρδε οἵ 
7εβϑὺ5 ποῖ οηἷν δἃὲ τῆς Μεββίδῃ, θαϊ 4150 
85 ἴπε Σωτήρ, [π|Κα 1, τᾷ; οὔ. Ῥεαίΐπις οὗ 
ϑοὶ., ἵν, 2 (ΕΥ]6 πὰ 78π|65). 

γεῖ. 22. ᾿ἸΙσραηλῖται : {πε ἴοπε οἵ 81. 
Ῥεῖεγ τῆσουρῇοις 15 {πὶ οὗ ἃ τῆδῃ ψῆο 
νου νυνί ἀπά ποῖ τεριῖβε ἢἷβ πεᾶσεσβ, οὐ 
ν. 29, πὰ 50 πε σοπιπεποεβ πε βεοοηᾶ 
Ρατί οὗ Πἰβ βρεεςῇ, ἴῃ ργοοῦ ἔπδὲ [65}15 ννὰϑ 
Ῥοΐἢ Τιοτά δπά ΟἾγίϑῖ, ψντῇ ἃ {{|6 81] 
οὗ ΠοπΟΙΙΣ, τοπηιϊπάϊπρ ἢῚ5 ΠΕΆΓΕΥΒ οὗἩ {πεῖν 
σονεηδπέ τεϊδιίοπ νυ αοά, ἀπά ρῥγεραγ- 
ἵπρ' ἴπεὲπὶ ἴογ τπ6 ἀξοϊαγαίίοη ἰδαξ τῃπ6 
σονεπαηΐξ ννὰ8 ποῖ Ὀσόκεη Ὀὰξ σοηβτπιδὰᾶ 
ἷπ {πε ρεΐβοπ οἵ 768115.---Ἶ. τὸν Ναΐζ., 
“(6 Ναζάγεπα," 86 βαπιαὲ "νοσὰ (ποῖ 
Ναζαρηνός) ἰοττπεά ρατί οὗ ἐπε ἱπβογίρείοη 
οη {6 Οτοββ, δηὰ 11 15 ἀϊδῆςυϊε τὸ Ὀε]ανα 
νυ ἢ νγ επάϊ τπαΐὶ ἴπετε ἰβ πὸ τεΐξεσεποα τὸ 
115 ἱπ 51, Ῥείεσ᾽β ννογάβ (οἷ προσπήξ- 
αντες, νν. 23 αἀπὰ 36), 4] ΠΟῸΡΗ πὸ 
ἄουδε {πὸ {{|6 ννὰβ οἴαη υϑεὰ δ5 ἃ 
ἀεβοτγίρείοη οὗ [8:5 ἱπ ρορυϊδγ βρεεςῇ, 
ἷν. το, Χχνὶ. 9.ὡ Νὸο σοπίγαβι σουἹὰ 6 
Βιδαῖαν ἴπ8πη Ὀεῦνθοη ᾿Ιησοῦς τῇς ἀε- 
βρίβεά Νδζδατεηε (ὁ Ν, οὗτος, νἱ, 14) 
ἁνίηρ ἃ ἴεῖίοπβ ἀδαίῃ, δηὰ Ἰησοῦς 
Χριστός, ν. 38, ὑψωθείς, ν. 33, πο ἰοΠΡἜΥ 
Ὅροπ πε Οἴόββ, θυΐϊ δὲ ἃ βεᾶῖ ὁπ ἴδε 
τίρμε παπᾶ οὗ {πὲ Ἐδίπεγ (οὔ ]ο πη κὶϊ. 
12); δρίῃ ἴπε πιδγνο! οι οἤδηρα νυν οἢ 
δαά ραβεβά ονεσ 8:1. Ρεΐασγ ἰβ δρρδτεηῖ: 
“ΤΕ Οπγίβε μδᾶ ποῖ τίβεη," ἀγριεθ Θί. 
ΟΠγυβοβίοτη, “ον δοσοὺπέ ἴοσ ἐπε ἕδος 
1παΐ ἴποβε νῃο ἢεα υνῃ18ὲ Ηδ νναβ αἴϊνε, 
ΠΟ ἀαγαθά ἃ (Ππουβαπᾶὰ ῥεῖ! ἕο Ηἱἰπι 
ψ Πεπ ἀεαάὺ 8:1, Ῥείεσ, ννῆο ἰβ5 βίτιιοΚ 
ψἢ ἔξαγ ὈΡ ἃ βεγναπέ-τηδίᾷ, σοπλεβ 
ῬοΙ ἀν ζοτινατγά ᾿" (50 τοο ὙΠεοραγἶδου).--- 
ἄνδρα ἀποδεδειγ. ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς ὑμᾶς, 
“ἃ τηδῃ ἀρρτονεᾶ οἵ ἀοά υπῖο γου,᾽" 
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΄ -" 
καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησε δι᾿ αὐτοῦ ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς καὶ] 

αὐτοὶ οἴδατε, 23. τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ 

1 καὶ αὐτοι; Ὀαξ καὶ οπι. ἱπ ΑΒΟΡΌΕ, Ψυΐρ. νεγβίοπβ (ϑγγ. Ῥεβῇ.), [σἱπὲ,, βὸ 
Τιβοῆ., ΝΝ.Η,, ΚΝ., ΝΝ εἰβ5, ννεπάι, 

ΕΝ. Τῇὸε ψοσγά, οπἷυ υβεὰ ὃν 5:. Γὰκὲ 
δηὰ 95ὲ:. Ῥδὰ] ἱπ τπ6 ΝΎ, (οὐ, χχν. 7.1 
Ὁογ. ἷν. 9,2 Τῆ 655. ἰϊ, 4) Ξξξ ἀεπηοπδβιγαϊβά, 
δηὰ “ἀρρτονεά᾽" ἴῃ [ἰ(58 οἷά τηεδηΐηρ 
Μουά ΡῈ ἃ ροοά δαυίϊναϊθπε; 50 ἴῃ 
οἰαβϑίοδὶ ατεαῖκ, ἱπ Ῥίαῖο απά Ατίβίοιϊβ, 
Βῆονη ὈΥ διρυμηθηΐς, ρῥγονεά, οὔ, χχν. 

ὙΠε βεπβε οὗ ἐπε ψογὰ ἰβ βίνεῃ 
ὉΥ (πε ρἷοββ ἱπ Ὁ δεδοκιμασμένον. [ἰ 
Οὐουτθ ἴῃ Εδβίμοσ 1, 9, ΑΒ, δπά 1, 13 
(ΧΧῚ, διὰ ξενεγδὶ εἰηλαβ ἰη ἴῃς ΒοοκΒ 
οὗ ἐπε Μδοοαρεββ (8β8εε Ἡδίς δπὰ Βδά- 
Ραΐῃ, δηδ᾽ υ.).---ἄνδρα: Εταβπιὰβ οοηι- 
τηεηᾶς τῆς ννβάοηι οὗ Ῥεΐδγ, “αὶ ἀρυά 
τυαάεπι τπλυ!τπἀΐπατι ΟἩγίβεμπη πχαρηὶῆοθ 
ἰδυάδι, βεά υἱγνῆ ἰδπέιπι ποτηϊπδέ, αἱ 
εχ ἔδοιίβ ρϑυ]]διῖίπὶ ἀρηόβοαπε Ὠϊνὶ πὶ- 
τδίεπι᾽".- τ ἀπό : ῥγοῦδοΪν μετα ποῖ βίΩΡΙῪ 
ἴον ὑπό (45 Βῖδββ, δπά Ἐεϊίεη, δπά 
ΟἾΠοΙβ). Ὑπα Ρῆγαβα πλθᾶηβ “8 πιδη 
ἀεπηοηδίγαιϊβ ἃ ἴο πᾶν οούὴς ππηίο νοῦ 
πτοηὶ αοἁ ὃν ταϊρθιν νοῦ," δῖος, {{{ΠπῸ 
ψοτάβ ΤΥ ποῖ 6 ργεββεά ἴο τηδᾶῃ ΟἿΓ 
Ιοτὰ β ἀϊνίπα οτίρί π, ἱπὲν δὲ ἰεαβϑὲ ἄδ- 
οἷατε Ηἰβ ἀϊνίης πιϊδϑίοη (]οπ 111, 2), 
ἀϊυϊπῖξις (ΝΝ επᾶϊ ἴῃ ἰοςΟ).---δυνάμεσι καὶ 
τέρασι καὶ σημείοις : οὔ. 2 Οογ, χίΐ. 12, 
ΗδὉ. 11. 4, ἀπά 2 ὙΠε88. ἰΐ. ο; οὖ. Εοπῃ. 
χν. 190.--σοημεῖα καὶ τέρατα : Π0 6585 ἴδῃ 
εἰρμι εἰπε ἰπ ἀςιβ.---δυνάμεις ἰ5. οἴϊεπ 
τεηἀεγεὰᾶ ἰπ ἃ νὰν ΜΆΘΟΙ γαῖμα ορβοῦγεβ 
15. ἴτὰς ἔοι ἂηὰ τηεδηΐπρ. 111. τὸ 
“ ῬΟΥΨΟΣΒ,᾿" δπά 80 πεῖὲ ἱπ ΚῸΝ. πιδγρίῃ, 
ναῖε ἱπ ἐπῈ ἰαχὲ ψὲ μᾶνεὲ “πὴ ρθΥ 
χνοσκβ,᾽ 80 ἴῃ Ηδβρ. ἰϊ. 4. 8:. Γκς 15 
οπὰ οὗἉ υϑίπρ δύναμις οἵ ἐπε ρονγεσ ἴη- 
Παγθηΐ ἰπ Οἢτὶβέ, πὰ 80 18 ρίαγαὶ ταϊρμς 
ννῈ}1 Ὅ6 υϑεά οὗ ἔπε ουξννατὰ πιαηίξαβία- 
τἴομϑ οὗ 15 ροῖνεσ ἱπ ΟΠ γῖβε, οσ ττοι ἢ 
Ἡΐπὶ ἰη Ηἰΐβ. ἀϊδβοίρεβ, Τῆς ψογά τπεγα- 
ἔοτε βεεπὶβ ἱπ [1861 το ροΐπε ἴο 1ῆ6 ποὺ 
ἔοτοοβ δὲ ψνοσῖκ ἴῃ τὰς ννοτὰ (Ττοποῖ, 
Ν. Τ΄ ϑγηοηγηῖς, ἰἴ., Ῥ. 177 [|}}.--οτέρατα: 
186 ννογά 15 πενεσ 58 ἰῃ τπ6Ὸ Ν, Τὶ, δἴοπα 
88 ἈΡρ!εὰ το οὖὖἦς 1οσά β νου οὐ ἔΠο88 
οὗ Ηἰβ5 ἀϊβείριεβ, δηὰ {π|ὶβ οὐβεγνδίίομ 
τηδάβ ὈῪ Οσίρεπ 8 νεσὺ ἱπιρογίδυξ, βίποβ 
τῆς. οπα ψνοτά ὑνῃίοῃ πιρῃξ βεεπὶ ἴο 
βυρραϑβί ἴπε ργοά!ρεβ ἀπά ρογίβηΐβ οἵ ἴπῈ 
Βαδίῆθη υνογὶ ἃ ἰ5 πενὲσ υβϑᾶ ᾿η1658 ἴῃ 
οοτηδιπδιίοπ ἢ βοπὶε οἶπασ τνογά, 
ννἰσἢ δὲ οποα γαῖβαβ ἴ88 Ν, Τὶ, πλίσας 5 
ἴο 4 πίρῃεγ ἱενεῖ. Απά 80 ψν μῖϑὲ τπ6 
Εἴ μς 4] ρυτροβα οὗ τῆ 686 πλΐγϑοϊεβ 15 ἰεαϑὲ 
Δρρδγϑηΐ πη ἴῃς Ἰνογτὰ τέρατα, ἰξ 18 Ὀτοπρῆς 

ἀϊβείποιν ἱπέο νίενν ὃν {πε ψογὰ στη 
ΜΠ οἢ τέρατα 15 50 οἔΐεη ἰοϊπεἄ---σημεῖα, 
ἃ τεσπὶ ϑνΪοΝ Ροΐπέβ 1π [15 νεσνὺ πηβδπίπρ' 
ἴο βοπγεϊῃίηρ' θεγοπὰ ἱΐ56!, Β]485 1μεγα- 
ἔοσε ἰβ ποῖ υβειβεά ἰπ βσρεακίηρ' οἵ σημεῖα 
Ἀπά τέρατα 88 ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΙΒ ἰατηβ, ὙΠῈ 
ἴσια ἀϊβεϊποιίοη. Ῥεΐννεαεπ ἔπαπὶ 1165. ἴπ 
τοιπειθαγίπρ ἴπδὲ πη ἐπα ΝΤ,, 411 ἔτεα 
ψνοτὰβ τηθπιοηθδὰ ἰπ {Π18 ραββασα πᾶν 
τῆς βαπι6ὲ ἀεποίβδιίοη Ρυξ ἃ ἀϊδεγεπέ σοη- 
ποΐφιίοη---Πον ἀγα 811 υδεά [ῖ0γ πηῖγας!εβ, 
Ῥυξ πηίγαςοϊεβ τεραγάεά ἴτοπὶ ἀϊβεσεπε 
Ροΐηϊβ. οὗἩἉ νίενν (βεα ϑαπάδν δηά Ηεδά- 
ἴατα, ᾿ονπα5, Ῥ. 406).---οἷς ἐποίησεν - «- 
ὁ Θεὸς. ὙΠα ννογάβ, ἃ5 ΑἸ ξοσά ροϊπὲβ ουξ 
αϑαΐϊποὶ θε ννείίε, ἀο ποῖ ἜἼχρσθββ ἃ ἴον 
νίενν οὔουγ]νογά᾽ 5 πλίγαοῖαβ, ΤῊ ἑανουτγία . 
ψοτγά υϑεά Ὀγ 51. ]ομπ ἔοσ ἐπ6 πιίγαοϊεϑ οὗ 
ΟΠ γῖβε, ἔργα, Ἔχϑοῦν σογγεβροπάβ τὸ τπ6 
Ῥῆγαβα οἵ 81, Ρείεσ, βίποβ {π686 ἔργα ννϑσα 
τς Ψοσκβ οὗ τὴ6 Εδίπεγ  Ώοτη ἐμ ὅοπ 
τανθαϊθὰ ἰπ {πεπὶ (οἷ 851. Ἰοῆπ ν. τὸ, 
χίν. το).---καθὼς καὶ αὐτοὶ οἴδατε: Ὑ εἶ85 
ΤΊ ΒΕΙΥ ἄγαννβ δἰταπιίοη ἴο ἔπε επιρηδεϊς 
ΡῬζοποιῃ. {πε ἴδοι οὗ {πε πιΐγαοϊεβ νναβ 
ποῖ ἀδηϊεά, δἰ πουρὴ {Παῖγ βοῦγοα ννὰ5 
80 (ΘΙΙΟΪΥῪ τηϊβσεργεβεηϊθεά; οὗν “' [6585 
ΟΠ γῖϑὲ ἱἰπ τῇς Ταϊπιυᾶ," 1,Αἴ0]6, ΕΤ. 
(Βιγβδπεο), ΡΡ. 45-50 (1803). 

Ψες. 23. τοῦτον, επιρηδίΐο, ἔκδοτον 
ἀεϊνετεὰ ἀρ, ὉῪ 1πᾶδΔ5, ποὲ ὃν ἀοά; 
ΟὨΪΥ πεσα ἰπ ἐπ Ν.Τ., θὰς βεε ἰπβέδποθβ 
ἔτοπὶ 1Οβαρῆι5, 4150 ἔτοπὶ οἰδβϑίσαὶ ασεεκ, 
ἴῃ ννειβῖειπ. [1Ἃ᾿ὼ.  δη., Τμεοά,, Βεῖ δπὰ 
τῆς Ὀταροη νεῖ. 22.--ῶρισμένῃ βουλῇ: 
Ῥοεΐ ἔανουτίτε ᾿ψοτάβ οὗ 81, Γὰκε: ὡρισ, 
αϑεὰ Ὀγ (ἴτὰ ἄνα εἰτη68 ἴῃ ἔμε Αςίβ, χ. 42, 
ΧΙ. 29, Χνΐϊ, 26, 31; οὔσα ὃν ϑέ, Ῥδιὶ, 
Εόοπι. ;. 4; ὁποα ἰῃ Ηδῦσανβ, ἱν. 7, δπὰ 
οηΐν ἱπ 51, [πκεὲ ἀτηοηρβέὲ {π6 Ενδηρε- 
Ιβὲβ, χχίϊ. 22, βεγε οὐ 1ογᾷ Η:ϊπΊβεὶξ 
ΒΡ6δΚβ οὗ ἴπ6 Ὄνϑηΐβ οἵ Ηἰβ βείγαγδαὶ Ὀγ 
{πε βαάτλθ Ψψογά, κατὰ τὸ ὡρισμένον (εἴ, 
χχίν. 26).--βουλῇ : Ννεπάξ σοτηραγεβ ἐπα 
Ἡοπιοεῖς Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. ὙΠε 
Ῥῆγαβε βουλή τοῦ Θ. ἰ5 υϑεᾶ οπὶν ὉΥ 
5ῖ, Τακεα; οποα ἴῃ Πἰβ αοβρεὶ, νἱϊ. 30, 
δηὰ τῆτες {{π|ὲ5 ἴῃ Αοΐβ, χίϊ, 36, χχ. 
27 (νΠ||δὲ βουλή ἰ5 δε ἰννῖοε ἱπ ἐπα 
(οβρεὶ, εἰμ εἰπι68 ἰπ με Αςῖς, απᾶ οπῖν 
[ῆχαα {ἰπ165 δἰβαενπογε ἰπ ἴῃ Ν.Τ., τ Οοσ. 
ἵν. 5, ΕρΡἢ6β. ἱ. τι, Ηξερ. νῖ. 17), δῖ οἷ 
νίβάοιπ νἱ. 4, ἰχ. 13, ἀπά οἴεξῃ ἡ βουλή 
Κυρίου ἴῃ 1ΧΧ.---προγνώσει : {πε ννοτὰ ἰ5 
οπὶν ἔοιπὰ δραίπ ἱπ τ Ῥεῖασ ἱ. 2, ἀπά [τ 

᾿ 



43--τῶ,. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 83 
Θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες,; διὰ χειρῶν ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλετε " 
24. ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησε, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου,3 καθότι οὐκ 

1 λαβοντες οι. δ ἾΑΒΟ 61, Ν πὶρ., 541., Βοἢ., ὅγυ. Ῥεβῇ., Αστῃ., δίῃ, Ατῇ., {γῖπεὶ 
ιἱςιοτίη. ; 580 Τίβομ., Ν.Η., ἘΝ. ΥΝ εἰβ8-- θὰς οπιίειεα Ὀγ ΒΙ455 ἰπ βὶ αἰποιιρἢ ἑοιιπά ἴῃ 
ὈΝ ΈΟΒΡ, 5γ1. Ηδτοὶ., Ετι5., σῃγγϑ. ; ΗἸΠΡ'. τεέδίηβ. χειῖρων ; Βυξ χειρὸς ἰη ΜΑΒΟΡΌ 
13, 15,61, γι. δτο!., Αδίῃ., Επ58., Δτῃ., Ογτ., 80 Τίβοι., ΝΝ.Ἡ., ἘΝ. νΝν εἰς5, νν επάε, 
ἩΠΡ. (ρ᾽αταὶ ργοῦδθὶν οὐ οὗἩ (πὸ 10] οννηρ ἀνομων). αἀγειλετε πιίπιιβο., Ὀυξ ἀνειλατε 
ΑΒΟΘΕΡ, 80 Τίβοξ., ὟΝ. Η., ὙΝ εἰἶβ8---86ὲεὲ ὟΝ. Η., Αρρεπάϊχ, Ρ. 172, ἀπά ὙΝίπεσ- 
Οἰπιίεάεϊ, Ρ. 112. : 

βθανατον ΑΒΟΕΡ, ὅϑυγ. Ηδσοὶ., 54}., Αστῃ., Αδίῃ., Επ8., Αἰἢ., Ογσ., Ὑπεοάτί, ; 
80 ΤΊβοΙ,, ΝΝ. Η., Νν επάε, ν  εἶββ. ᾳδον Ὁ, Νυ]ρ., 5γε. Ῥεβῇ., Βοἢ., αἱξ., Ραγ., Ροϊγς., 
Ἐρίρῃ., [γεηΐηΐ.--- βία ὰγ σαν. ἰ. ἴθ τ Οοσ. χν., 55, οὔ. 5. χνΐϊ, (χν111,} 5, 6; ᾳδου ουξ 
οἵ νεῖ. 27, 31 (Ν εηά). 

οσσσγγθησε ἴῃ ἐπ δὲ ρίδοα, πᾶ {πε ἐπουρ ἢ 8 
ψ Ποῖ ἰὲ ἄχργεββεβ, πᾶν μὲ οἰδϑβεὰ 
δηιοηρϑίὲ ἔπε ροϊηίβ οἵ οοηΐδος θείνψεθῃ 
Αοῖθ ἀπά σ Ρείες (8ε6δ δαἱ Ἂεπὰ οἵ 
οδαρ. 111.). 1π τπῈ Ῥαββίοῃ δπὰ Ἐδβυτ- 
τεοίίοπ οἵ Οἶείϑε, ννπίοῖ αὐ οπα {ἰπ|6 
ϑοοπιεᾶ ἰὼ Ῥείεν ἱπῃροββίθίε, οὶ Μδαίι. 
χνί, 22, ὯΘ ΠΟΥ 5665 ἴπθ [11] δοςοιη- 
ῬΙΙβαπιεπί οἵ αοἄ᾽ 5 σουηδεὶῖ, οὐ 11. 2ο, δηὰ 
χ Ῥεΐεσ ἱ. 2ο (Νὄβρεπ, Αῤῥοϑέοι νεϑδελίολέα, 
Ρ- 53; 8πη4 4150 48-52). ἴῃ ἘΠ||8 βρί ει] 
ἰπϑῖίρῃες ποὺ ἱπιραγίεἃ ἰὸ ες Αροβείε 
ΜῈ 586ε6 δ δισίπεν ργτοοῦ οὗ (ῃε {Π1- 
ταϊπδεϊπρ ρόνεῦ οἵ ἐπῆε Ἡοΐγ αδοβέ, ἐπε 
εἰς οἵ Ῥεπίεσοβί, ψΐϊσῇ ἢ6 ΠΙπιβεῖῖ 
80 ΘΠΊρ ΔΙ ΑΙ δοκπον εάρεβ ἴπ Πῖβ 
ἤχϑε ερίβεϊβ (1. 1-12).---διὰ χειρῶν, θεϑὲ 
εχρ αἰπεά 45 ἃ ΗΠ ευγαίβιι. Οὐ, ἴογ τῆς ἔτε - 
4πεπὲ π188 οὗ ἐη15 Ἡ δυγαίβεϊς Ἔχργεββίοῃ, 
ΒΙ455, αγαπιρμαΐξϊξ ἀσς Ν. Ο., ῬΡ. τ26, 
127; ἂπὰ ϑιπιοοχ, Σαηριίαρε ὁ ἐδ 
ἈΝ ν᾿ τὯι. ἴπ ἔπε ΕΧΧ, οὗ. 2 
Κίηπρϑ χίν, 27, 1 Οἴτσοη, χί. 3, χχίχ, 5. 
8... Ταῦκε 18 νεῖν ἰοπά οὗ {πεβεὲ ρᾶγδα- 
Ρῆγσαβϑεβ ΨΊ πρόσωπον δηά χείρ, 5:6 
Ἐπιβάτί οι, ας 1, μκασευαηρείμεηι, ΡΡ. 8, 9. 
δπὰ 1, εκεδβοῦ, “4 ῤοσέοϊ ρ ἐποϊιολέδ, Ρ. 771 
δ} ν. 12. Ν11: 2 5..Σ]. 30, χῖν. 3, χν. 23; ΧΙΧ, 
11, 80 ἐν χειρί, εἰς χεῖρας .---ἀνόμων : 
“Ἴανν]655,᾿ ἘΟΝ,,, ρεπεσδ ιν ἐαίκεη ἴο σεῖδγ 
ἴο 1Π6 Κοπιδη βοϊἀΐθτβ νο οτυςβεά οὐ 
1ιοτά, ἰ.6., ααητ 65 πϊέμουε ἴανν, 45. ἰπ 
1 Οοτ. ἰχ. 21, οιη, ἴϊ, 14. [πη ΝΜ βάοτῃ 
χνὶϊ, 2 (ἢς βᾶπιὲ νογά 15 υϑεά οὗ {πε 
Ἐργυρίίδηβ Ψῆο ἐπουρῆέ ἕο ὀρργθβ8 {πε 
Βοῖγ παιίοη---ἔπαν γε ἀεβογί θεά 458 ἄνομοι. 
--προσπήξαντες, 5..,) τῷ σταυρῷ : ἃ ρτά- 
Ῥῃὶς ψνογὰ υβεᾶ οηἱγν μεγε, τ νι ἢ γα 
ΤΑΔΥῪ σομρασα ἴπ6 νἱνί ἃ ἀδβογίριοη 4150 
Ὦ Θὲ. ΒΒΙΕΣ ἴπ ν. 209-32, χ- 39, οἵ. 
χι Ῥεῖεσ ἰΐ, 24--ἰῃε ἰδηρταρα οὗ οπε ὑνπὸ 
σομά ἰπβεῖν οἰαἴτα ἐο θὲ ἃ υνἱἔπεββ οἵ π8 
ΒΌΠεγίηρβ οὐ ΟἸγίβε, σ Ῥείεγ ν. 1. Ὑῇεὲ 
ψοτά ἰβ ποῖ ουπὰ ἴπ ΓΧΧ, οὐ Ὁϊο 
Οδϑϑίιϑβ.---ἀνείλατε: αη Αἰεχαπάτγίδη ἔογπι, 
868 ἴοσ ϑἰπιϊασ ἱπβίδηςεβ, Καηπεάν, 

ϑοηγοῦς ΟΥ̓͂Ν. Τ. αγεοξ, ΡΌ. 150, τ6ο. ΤῈ 
ψεΙ ἰ5 ἃ ζανουτίια πῃ 51. ΓπΚε, ηἶπα- 
ἴδε {{π)68 ἴῃ Αςίδβ, ἔννίοα ἴπ ἐῃε αοβρεὶ, 
πὰ ομἷν οηςε εἰβεννῆεσε ἱπ 1τῃΠ6 Ενδη: 
Βεϊβίβ, υἱχ., Μαδῖε. 11. τό, δηὰ {πὸ πουῃ 
ἀναίρεσις 15 ΟΠΙΥ ἴουπά 'π Αςὲβ νἱϊϊ. το 
(χχί!. 20), οὔ. 118. βι πΊ τ σ8ὲ ἴῃ οἰ δβϑῖσδὶ 
Οταεκ δπά π πε ΤΧΧ, Ὑῆε ἕδος τῆδι 81, 
Ῥείεσ {π|8 ἀδβοσγίθεβ (πς 7εννβἢ ρεορα 
88 ἴῃ δοίιιδ] πιυγάδγεγβ οὗ [6815 15. ποῖ 
ἃ Ρτγοοῦ πδὲ ἱπ βυσῃ ἰδηριαρα ννα πᾶνὲ 
δὴ ἰπβίδηςε οὗ δηΐξὶ- [πἀδίβπὶ φαΐξα ἰηςοη- 
βἰβίεπε ψἱ1 (πε Πἰϑιοτίςαὶ ἐγ οΥὨἁ τῆς 
ΒΡρθεοῦ (Βαυγ, δπδη, Ονεγθεοκ), δὺς 
{π6 ΑΡροβίῖα 8ε68 νἱνιαἱγ Ῥεΐοτε ἢμῖ8 εγδβ 
ΕΒΒΘΠΕΔΙΙΥ τπ6 βᾶπιῈ οτονά δὲ [πε 
Εεξαβϑὲ 88 ῃδὰ ἀεδπιδηδεά τε Οτοββ οὗ 
71εἑβὺβ Ῥεῖογσα {πεὲὶ'. Ἰυπᾶάρπιεηξ- 56θαῖ οὗ 
Ῥηδῖα, Νόὄβρεη, Ἅἐῤοςἐοὶ ρεβομίομέθ, Ὁ. 
103.--ὖν ὁ Θεὸς ἀνέστησε, “εεὲ Βος 
ΒΠΊΠΊΠΤῚ οτδίϊοηἱβ,᾽" Β1455, οὔ ν. 32, δηὰᾶ 
ΕΣ 

Ψψὲῖ 24. λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θαν.: 
ΚΙΝ. “Ῥαηρβ᾽ ἱπβιεδὰ οὗ “ ρϑίπβ᾽ (411 
Ῥτθνίοιιϑ νϑιβί οη58) δρρσγοδοῖεβ πδᾶσεγ ἴο 
με [Ππεγὰ] ἴοσπη οἵ τς ψοτγά---"ς δἰγιῃ- 
Ῥδηρβ,᾽" [Π6 γεβυγγεοίίοη οὐ ΟἸτίϑε Ὀεΐπρ 
οοποεϊνεά οἵ 45 4 διίγιῃ οἂἱ οὗ ἄεδίῃ, 88 
1η6 ΕδΕΠ6γβ ἱπεεγργείεά ἐπε ραββαρα. ΤῈ 
Ρῆγαβα ἰ5 οιπά ἰῃ τε Ῥβαϊπηβ, υχχ 
χνὶϊ. 4, οχίν. 3, θὰ ἴξ 15 τηοβϑὲ ρσόορδῦῖβ 
πὲ τῆς ΤΧΧ [68 βετε τηϊβέδκεπ {πὰ 

ἴοτοα οὗ ἔπε Ηεῦγεν Ὀ-π ΜΈΪΘΙ παῖρδὲ 
πιεδπ “ὁ ὈΠΓΓΠ-ῬαΠρΒ,᾽ οὐ {πε οοτάβ οἵ ἃ 
Βυπίεσ οαϊσπίπρ 15 τον. [ἢ {πὸ Ηδῦσον 
νεγϑίοη τη6 ῥδύβ 6] 15πὶ, ΒΌΟἢ ἃ Τλνουγιεα 
ἔρυτε 'π Ηεῦτεν ροεέγυ, ἀεοϊ 6885 ἰη ἕανουσ 
οὗ {π6 ᾿διΐεσ τπβαπίηρ, 48 ἰπ ΕῸΝ, 5. 
ΧΝΠ, 4, 5 (ΧΧ χνίϊ.), Θῆεοὶ δᾶ Πεδίῃ 
ἅτῈ Ῥειβοπιβεά 45 Ππυπέεγβ ᾿γίηρ ἰπ νναἱξ 
ἴον {ΠΕΙ͂ ῥτεὲν ψ ἢ ποοβαβ δπὰ πείβ 
ἡ ἢ Ῥξαΐπις, ἴηι ἴοοο, {6 ννογὰ 

ὙῚΩ ταθδηΐηρ 5πᾶτε5 ὈΥ ὉΜΏΪΟἢ Ὀἰγά5 

ΟΥ Ῥεαϑίβ ἅτε ἴδκθη (Απιοβ ἰϊϊ. 5)). 1π 



ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὅπ᾽ αὐτοῦ. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΛΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11. 

25. Δαβὶδ γὰρ λέγει εἰς 

αὐτὸν, ““Προωρώμην ' τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός " ὅτι ἐκ 

δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ " 26. διὰ τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία 

1 προωρωμην ΒΡ; προορ. ΜΝ ΑΒΡΟΒΕ, δο Τίβοῦ., ὙΝΗ., νν εἶββ, νγεπάι, ΗΠ. 
(5εε Υ πατ- ΘΟ Β πιά], Ρ. τοι]. 

τῆς ῥγανίουβ νεῦβε (πΠ6 ρδγβ]}ε]15πὶ 15 4150 
τηαϊπιδϊ πε ἢ ννὲ τοδᾶ “πὸ ᾿γᾶνεβ. οἱ 
ἀεδεῃ ᾽" (ς΄. 2 ὅ4πι. χχίϊ. 5) “" σοτηραββεᾶ 
τὰς, ἴπε Ποοάς οἵ υπροάϊίπεββ πιδάς 
τὴα αἰταιϊὰ ", [{ ἰβ ἱεπιρείπρ ἰο δοσουπῖ 
ἔοσ (π6 στεδάϊπρ ὠδῖνας Ὀν Ξυρροδβίπρ 
τδαῖ 51, 11κὲ παᾶ βείοτε πἰπὶ ἃ βοιγος 
ἴοσ 8ι. Ῥείογ᾽β βϑρεεοῖ, δηᾶ ἴπαὶ πα 
Βαὰ ρίνεη 4 πιϊβιακεη σεπἀοσίηρ οὐ (Π6 

ψνοτὰ ΓΙ, Βαξ ἰξ τνου]ὰ ςεγίδί Ιν ϑεεῦι 
τῃαι λύσας ἀπὰ κρατεῖσθαι δτε ἴδ᾽ τηοτα 
ΔΡΡ σαῖς τὸ ἴῃε ἰάεα οὗ με Ππυπίετ᾽β 
ςοτάϑ, ἰπ ννῃϊο (μς ΟΠ τῖβε οουἹά ποῖ Ὅς 
Ῥοιυηΐ, βἷπος Ηδ ννὰβ ΗἰπΊ56ε 1 ἐπε 118, 
Α βἰγαῖασ πιἰβίακε ἴῃ ςοπηεοίίοη νυ ἢ τῆς 

βάτης Ηεῦτγεν τνοτὰ κ᾿ π ΤΩΔΥ Ῥοββί ᾽ν 
οὐουζ ἰπ τ᾿ ὙΠ658. ν. 3 ἀπά Τὐκε χχί, 34. 
ὝΜοτε 18 πο οσοδϑβίοη ἴο πὰ ἴῃ ἴῃς ᾿νογὰ 
ΔΩΥ͂ ταΐεγεπος ἴο {π8 ἀβδίῃ- ρδίπβ οἵ ΟἸγίβε 
(5ο ἀτοῖίι5, ΒεηρεΪ), οὐ ἴο ταπάθσ ὠδῖνες 
ῥαΐη5 ἀπὰ 5ςπαγέὲς (ΟἸβπαυθθη, Νὄβρεπ), 
πᾶ ἴἴ 5 βοπιεινῃδς ἴδηοὶξα] το Ἔχρ] δίῃ 
ἢ 51, ΟΠγυβοβίοηι (580 ΤἈδορῃγϊδος 
απὰ Οεουτηθπἰ 5) ὁ θάνατος ὥδινε κατέχων 
αὐτὸν καὶ τὰ δεινὰ ἔπασχε.---καθότι : ΟὨΪΥῪ 
ἰουπά ἴῃ 51. Τὰὰκςε, ἰῃ αοδρεὶ ὑνῖςθ, δη 
ἴῃ Αςῖβ ἔουγ εἰπιεβ {(Ετι βάτο); ρεποτ- 
ΑΙ ἰἱπ οἰαββίοαὶ ατεαὶς καθ᾽ ὅ τι (ο. 
ΤΟΙΣ ἱ. 12, χἱτί. 4).--τοὺκ ἦν δυνατὸν . . . 
γὰρ: (Ὡς ννοτάβ ρυπηαυν τεΐεσ τὸ τπ8 
Ῥτοοῦ ψῃΐοῃ 5.ι. Ῥείεσ νγὰβ δρουὲ ἴο δά- 
ἄυσςε ἴτοπὶ ρσόρἤεου, δηᾶ [86 ϑογίρίυγα 
ορυϊά ποῖ Ὀ6 ὕτόκθη, Βπΐ ΨΨῃ15ὲ Βδυτ 
5665 ἴῃ 50} 0 ἢ 84η Ἔχργεββίοῃ, 45. 50 ἴῃ {{], 
15, 8 ἰσαπϑιτοη το ᾿οπαπηΐηα σοποδρείοηβ 
οὗ ἐπε Ῥεζβοη οὗ [6βυ85, δνεῖν ΟΠ γί βιίδη 
ρ᾽δάϊγ τεοορηῖβαβ πὶ {πε ννογβ 1π6 γηοτγαὶ 
ἱτηροββίθεΠπεν παῖ τη 1,16 σου] μα μοϊάεη 
ὃν δαί, Οπ ἴδε ἱπηρεύβομδὶ σοηϑβίσας- 
ἄοη, βες ψίϊοδαυ, κε αγες ἀμ Ν. Τ᾿, Ὁ. 
151 (1803). --- κρατεῖσθαι . . . ὑπ᾽, οὗ. 
Τκε χχίν, τό (]οῇπ χχὶ 23), οὐπὶν ἱπ 
1πεθ8 ραββϑαρεβ ἰπ ραβϑῖνα νοῖςβ ἱπ Ν.Τ., 
Ῥυϊ οὐ. ἴογ βἰ πη αγ πε οὗ τῃ6 ραβϑῖνε 
νοΐος, 4 Μδος. 1. 9, ἀπά βεο ἱπ θη. 
ΘΠ σογμβδγεβ (15 νϑῦβα ν ποτα (6 'π- 
ἘεγΠ8] πεοεϑϑῖν οὗ Ὁ γί ϑι᾽β σαϑυγγθεοιίοη 
ἰδ ἴπὺ8 5ιδιεά νυν τ Ῥεΐασ [1]. χ8, βῆον- 
ἱηρ' {πὲ ἴπ6ὸ πνεῦμα ἱπ ΗΐΪπὶ ροββεββεά 
Π15 ροννεῖ οὔ Π|ξ (Βἰ δίίεολε ΤἼεοϊορὶε 45 
Ν. 1΄., Ῥ. 402). 

γεῖ. 25. Δανεὶδ γὰρ λέγει : {πε νγοτὰ8 
ὙΠΟ [ΙΟἸ]ονν δῖα αυοίεά ὈΥ 5:. Ῥείεσ 

ἔἴτοπη Ῥβαΐτηῃ χνΐ.; δηά ἰξ ἴδβ5 ὕδϑη βαϊὰ 
ταὶ τπ6 ΑΡροβίίε' 5 ἀύριισχθπε ννουἹά δὲ ἐπα 
Βᾶπηε 1 {πὲ Ῥϑαϊΐπὶννετο {Π6 ὑνοτῖί οὗ βοππιθ 
οΟἴποσ δυΐμπο ἐπαὰ ᾿ανίά. Βαε ἰξ {πὸ 
ζο!]οννίπο Ῥβαῖπι ἀπά [6 Ῥβδὶπιὶ ἰῃ 4πε8- 
τίοπ τῆλ ΙΓ σοπϑίἀογαθ!ε τεαβοη θῈ 
αἰιδυϊεά ἴο ἴῃς βάστης δυΐποσ, δηάᾶ 1 {πὰ 
ξοιτηεσ Ῥβαΐπ), ἴῃς βενεπίθβοπεη, πιᾶὺ 6 
τείετγεά ἰο ἐπε ρεγίοα οὗ Παν ἀ᾽5 ρεγβεοὺ- 
το Ὀ. ὅδ], ἔπθη Πανὶ 5. δι Πουβῃὶρ οὗ 
Ῥϑδῖπὶ βἰχίβε βεσοπΊεβ ἱποσθαβὶ ΠΡῚΥ ργοῦ- 
4016 (Κιγκραιγίοκ). [ἢ εἰ σϑοι᾽β νίονν 
ψΒαΐενει σὴ πΊΔΙΚ ἃ Ῥβαὶπὶ δ8 Πανίἀϊς 
να δου! πᾶ σοπιρίπεά πεσε, 6. ́ .ν 
οοἰποίδεποεβ οἵ την Κὶπάβ ψνμῖσῃ πα 
τοραγᾶβ δ ὑπάουδιεαν Πανίάϊς (οἰ ν. 
5 ΨΊ χί, 6, ν. τὸ ὙΠ ἵν, 4, ν. 11 ἢ 
χνὶϊ. 15), ἀπ πε 5665 ΠῸ σβᾶβοῃ ἴοσ ρίνί πρ' 
ὋΡ {πε ἰεϑεϊπηοην δῇοτγάεα ὉῪ 86 τἰ{|6. 
Βυὲ 1Ὲ 5 ρῥίαΐπ τῃδὲ αν ἀ᾽ 5. ἐἀχρετίεποα 
ἀϊά ποὲ εχμαυβδὲ τπ6 τηεδηίηρ οὗ {πὸ 
Ῥϑαΐπι, δαπά 8:1. Ῥείεσ ἱπ ἴμε ἔαϊπεβθ οὗ 
ἴδε ρἱδὶ οὗ Ῥεπίεοοβι ἱπέεγργείβ {Ππ6 νοσάβ 
εἰς αὐτὸν, ““ννἱτἢ τείεγοπος ἴὸ Ηἱπι,᾽" ἔν.» 
ἴπε Μεββίδῃ (οὔ 51. Ῥαὺ]᾿8 ἱπέδγρσαείδ- 
τίου οὗ ἔπε ϑαπὶα Ῥβαΐπὶ ἴῃ χἰ, 35), 
Οπ {με δρρ!οδίίοη οὗ {πὸ Ῥβαὶπὶ 88 
Μεββίαπίο, οὔ. Ἑδεγβῃείτη, ζεθης ἐπ 
Μεςεῖαλι, ἴἷ., Ρ. 717.---Προωρώμην : ποῖ 
41 (οσεϑανν,᾽" δυῖ “1 Ῥαμεῖά ἐπα 1 ογά 
αἰνναγβ Ὀεΐογα τὰν ἕδος, υχχ; Ηερ., “1 
Ββανε β8εῖ τἴῃε Ἰιοσά αἷνναυβ Ῥαείογε τῃβ"", 
-- Κύριον -Ξ ]εμονδῇ.---ἐκ δεξιῶν μου : 54 
ἀείεπος δηᾶ μεῖρεσ. ΟἿ παραστάτης, 
Χεη., Ογγ., 1100) 3ν 21. ὙΤῊΘ ἱΠΊΔΡΈΓΥ ΠΊΔΥ͂ 
Ὀςε ἕδκεῆ ἴτοπι ἔπαϊ οὗ πε σῖα]5 ἴῃ νυ πὶ ἢ 
δάνοοσεαίαβ βίοοά δὲ {δε τίρῃς μαπὰ οὔ μεῖς 
οἰϊεπίβ (Ῥβαΐηι εἶχ. 31), οσ ποτα τηδὺ ὈῈ ἃ 
τεΐεσεησε ἴο ἃ οπαπηρίοη ΠΟ, ἰπ ἀεεπάϊηρ 
Δποῖδμοσ, Ἰνου]Ἱὰ βίδπα οὐ [ἰβ τίρῃι μαπά; 
ς7. Ῥϑαὶπὶ ςχ. 5, σχχί. 5 (Κι γκραΐῖσιοκ, ἀπά 
Κοβετίβδοη ϑιυλ ἢ, Εχῤοσίέον, 1876, Ὁ. 
351).--ἶνα μὴ σαλευθῶ: Δ1πουρῃ [δα 
νεῖβεβ Ψν Πίσῃ [οϊονν οοπέαίϊπ πὸ ΤΠίθῦ 
Μεββίαπίο τεΐδσεηςεβ ἴῃ 51, Ῥείογ᾽ 5 ἱπέθσ- 
Ῥτειδιίοη, γεῖ ἴθ πε ΔΙ]Π6βὲ βθηβα οὗ {πὸ 
ννογάβ τς ΟἸγῖβε σου] βὰν προωρ. κιτιλὰ. 
(5Ξεε Ἑεϊεεη, ἦη ἰἸοοο)ὴ. πὲ δεοδαβα {πὸ 
Ἐδίπον τα ἢ Ηΐπι, Ης οουἹὰ Δἀά διὰ 
τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία μου: “ἔπε 
θαι " ἴῃ ΟΟΤ, 5. ποῖ οἠἱν ἴῃς ποαγί οὗ 
1π6 αῇεοιϊίοπα, Ῥαξ τῇς ςεπίτε οὗ ἴδε 
τηδη 5 νΠο]ε τποσαὶ ἀπᾶ ἱπεο!]!εσέι] παΐαγα 
(Οε δεν, Τάδοὶ. ἀες Α.Τ', Ρ. 71).---εὐφράνθη 



25----27. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ὃς 

μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου " ἔτι δὲ καὶ ἦ σάρξ μου κατα- 

σκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι - 27. ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς 

ταίδιϑ σϑί μεσ ἴο ἃ ἰογουβ βίδίε οἵ πιϊηά, 
κννᾺ5 δ᾽ δα," ΕΟΝ., ἠγαλλιάσατο υβεά οὗ 
ουξνναγά ἀπὰ δοίϊνε ἐχργεββίοη οὗ Ἰοὺ ἴ5 
τεηάοτοάᾶ “ γε]οϊςεά,᾽" Κιν. (1π ΑΝ. ἐπε 
ταθδηΐηρ οὗ ἔπε ἔννο νεγὴβ ἰβ ἰγαπβροββά). 
Αὐ τπῸ βᾶπὶα ἔΐπης εὐφράνθη 18 δβοπιε- 
Ἐπη65 υϑεὦ ἴῃ ΤΧΧ δηά ΝῸ.Τ., 88. ἴῃ 
τηοάετῃ τεθεὶς οὗ γεεέϊυε. επ]ογτηεπῖ, 
Κεππεάυ, ϑοηγεὸς οὐ Ν. Τ. αγδεξ, Ῥ. 
155.---ἡ γλῶσσά μου: ἴη εῦτενν ὙΤῚΣ9 

κΤῊΥ ρἴογυ," ὅ.6., ΤΩΥ βοιΐ, πιῪ βρίτγίε (οἷ 
6εη. χΙϊχ. 6, Βομδίερεπ). ΤΠΘ ΑΥΔΡ5 086 8 
5 Π1118Γ ἐχργεββίοη ἴοσ ἔπε εγε, (ῃς μαπά, 
ΟΥ ΔΠΥ ταϑτηθει οὗ {πε Ῥοάγ Πεϊά πῃ βρεοῖδὶ 
Ποπουγ (ἐγ, ΤΠ οὐ Ῥβαΐπι ον ϊὶ. 1).--- 
ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ: Μεεῖ ἀοεβ ποῖ ἤοσα 
τῶθδῃ πὸ ἀεδᾶά σοῦρβε Ῥὰς ἰπς [ἰνίηρ' 
Ῥοάν (Ρεζονπε, Κιγκρδισιο κ).-ττκατασ- 
κηνώσει, ““ 5411 ἄννε!] ἴῃ βαίειν," ΚΝ. 
“φοπηβάεηεγ,᾽" πιατρίη (0.Τ.); ἰῃς 6χ- 
Ῥτεββίοῃη 8 υϑεὰ ἐτεαπεπεῖν οὗ ἄννε!πρ΄ 
βαίεῖν ἴῃ ἐπε Ῥτοπηβεά [δπηᾶἅ. ἴῃ Ν.Τ. 
τε ΚΝ. ἐγαηβ᾽δῖεβ "" 5081] ἄνψεὶ!,᾽" “"ταῦρεσ- 
ὯΔΟΪΕ ᾿ τηδιρίη, 58.411 ἄννεϊ! δ5 ἰῃ ἃ ἱεηΐ, ἃ 
ἐεπιρογασΥ δροάς. [ἢ 115 ζἐέεγαϊὶ ταβεδηϊηρ, 
ἐπεγείογα, ἔπετς ἰδ πὸ στεΐεγοπος ἴο {πὰ 
ταϑὲ οὗ ἐπε βοάν ἴῃ ἴῃς στᾶνα, οσ ἴο 1μ8 
δορε οὗ γτεβυγγεοίίοη ἔτοπὶ {Π6 στανς, Ραϊ 
τμ6 ψογὰβ τασθὲ Ὅς υπάδειϑίοοα οἵ ἑλὲς 
ἐἶε (Ρετονπε); οὔ. Ῥευς, χχχίϊ, 12, 28, 
βαΐτὶ ἵν. 8, χχν. 13, [6γ. χχὶθ, 6, ΧΧΧΙΙΣ, 

16. Εν πε πορε οἵ {πε Ῥϑβαϊπιίβέ, Ἔχ- 
Ῥτεϑβεά ἴῃ ἐπε ἐΟ]ονγίη ρ ννογάβ, 15 ρυ ΠΊ ΔΓ 
ἴοσ ργεβεσναίίοη ἔγοτα ἀδαίῃ : “ὙΠοὺ ννἱἱε 
ποῖ βῖνθ ὯΡ ΠΊΥ 508] ἴο 8160] [ἐ.2.», ἴο {π6 
ππάογννοσϊᾶ, 5δοὸ ἐμαὶ οὔα Ὀδοοπιθβ ἰΐ8 
ῬΙΘΕΥ], παι μεσ νυν ἐμοῦ βαΐξεσ τὴν θεϊονεά 
οηε [5ἰηρτ]δΓ] ἕο 86ς ἴῃς ρ11 (30 Π εἰ Ζβο 
πᾶ Ῥεζοννῃδ, 48 4150 ΕΚ. ϑιηιῃ ἂπὰ Κιγκ- 
Ραιγὶς Κ). 

γεσ. 27. [ἢ ΤΧΧ αδπά Ν,Τ. τὶρ θεῖν 
εἰς ἄδην, ΨΝΗ.; ο΄, αἶθο Βτίρρξβ, Με5- 
σἰαπῖς Ῥγοῤῥεοῖσα, Ρ. 24; ΑΙ Ποὰ ρἢ ἴῃ ΤΕ. 
88 Ἀ5Ό2}1Υ ἰη Αἰεὶς, εἰς ἄδου, ε., δόμον. 
ΒΙ455 τε ρϑσάβ εἰς 48 5 Πρ] πϑυγρίηρ πη ἴῃς 
οοτηπιοη ἀϊδ᾽ δοῖ {πὸ ρἷδος οἵ ἐν, δῖ ννε οδπ 
ΒΟΔΙΟΕΙ͂Υ ἐχρὶ απ {πΠς ἴοτςς οὗ πε ρσγεροβί- 
τἰοη ματα ἴῃ τηἷβ νὰν. ἐγκαταλείψεις 
υϑεά οὗ αἱΐετ δραπάοησγημεπηι, οἷ Ῥβδὶτλ 
ΧΧΙΪ, Σ (οἷ, 2 Τίπι. ἱν. το, τ6).---εἰς 
ἄδην: Ψ81Π8ὲ 1 ἰδ ἴτὰς ἔπαὲ τα 
Ῥεβαϊπηϊδὲ ““βαᾶὺβ ποίῃίηρ δρουΐ ννῆδὲ 
5041} Παρρεη ἴο δἰπὶ αὐέεγ ἀξδίῃ ᾽᾿ (Ρεσ- 
Οὐ η 6), ῃ6 δχργεβϑεβ 815 σοηνίοιίοπ {πδὲ 
815 βοϊ ννουά ποῖ Ὀε βρῖνεπ σρ ἴο {6 
Ἰλῃᾶ οἵ ρίοοπι δηᾶ ζογρείζυϊπεββ, ἴμ6 
ἀροάς οἱ τς ἀςαά, ἀδτὶς απά οἰ βειῖεββ, 

νὴ ΨὨΙΟΝ (6 Ῥβαϊπιϊβε οδμποῖ αβϑβοοίδία 
τῆς τπουρπὶ οἵἉ 11 ἀπά 1ἰρῃε (8εε αἰβὸ ὁπ 
νεΓ. 31).---οὐδὲ δώσεις: ἴῃ ἘΝ. (0.1.) 
{δε ννογᾷ “ βυιῆεσ ᾽ 15 γειαϊηβά, μα ἐπ ἘΝ. 
(Ν.ὅΤ.) ψε δπᾶ “τοι νης ποῖ ρῖνα,᾽" τῆς 

Ηερτανν ἸΠ2 Ῥεΐῃξ υβεά ἴῃ ἐπ βεπβα ἴὸ 

Ῥαστηϊξ, ἴο δυο, το ἰδὲ, {πὸ δίδωμι ἀηὰ 
ἄαγο, Ν᾽ϊεαυ, 1,6 Ονες ἄμ Ν. Τ΄, Ὁ. τ 
(:893).--τὸν ὅσιόν σου: ἰῇε Ηδῦτανν 
Ολᾶοιϊά νι οι ̓θ ἐπ 5 βοπιείίπγθϑ Ἐσαπ8- 
Ἰαιεά ἱπ πε ΧΧ (Ννυϊραῖς, ϑαηοίμ5) 8 
οἴϊεῃ τεπάδσθά “ ἐμ γ δεϊονεά οπς,᾽" ἀπά {πα 
νογὰ ἀδποῖθβ ποῖ τυ οὴς ΨΠΟ 5 βοάϊν 
Δπὰ ρΡίοιιβ, θέ 4͵5ο ὁπα 0 [8 ἐπε οὐ]εςς 
οὗ ᾿θῃονδῃ᾽ 5 Ἰονίηρ-Κίηάπεββ. Ὑπὲ ψογά 
τοῖρῆε ψγε1} θς υϑεά οὗ Ηΐπι, ΝΟ νγᾶβ ποῖ 
οηἷν με Ηοὶγ Οπε οἴ αοά, Ραϊ ὁ ἀγαπητὸς 
υἱός, “16 Ῥεϊονεά ϑοη "". Οπἡ {πε ννοτὰ 
Ομᾷοιά 8ες ἹἘΙτεραιγίοῖ, Ῥσαίηπιςσ, ἀρρεη- 
ἄϊχ, Ρ. 22:.---ἰἰδεῖν διαφθοράν : ““σοττὰρ- 
τίοπ "ἢ οτ “ἰδ Ρἱτ," τααυρίπ ΕΑΝ, (0.7.), 
Ρυξ ἱπ ἐπ6 ΝΎ, βἰ πρὶν “ σοτγγαρείοη ᾽ 
(ἀ. ἀπά Κ.Ν.), Νυϊραῖς, σογγεῤίϊο. πῃ τῃς 

᾿ΧΧ τὰς Ηεῦτονν ΓΤ ἰδ οἴξεη σεη- 

ἀετεά διαφθορά, “οοττιρείοη,"» 485 “ἴ 

ἀετῖνεά ἔτοτα ΓῺ διαφθείρειν, “το οοτ- 

τυρε᾽"; ποῖ, Βοννθνεσ, ἴῃ ἔπε βεῆβε οὗ ζοσ- 
ταρεΐοπ, ραϊἀϊεν, θὰ: οὐ ἀδβιγασείοπ. ΤΠῈ 

ἀεείνδείοη πόνγενεσ 18 ΡΟ ΔΟΪν ἔγοσῃ τῦ, 

ο 5ἰπκ ἄοννῃ, ἤεπος ἰὲ τηεδηβ ἃ ρἷξ, δπηά 
βοπιειπΊῈ8 ἃ Βαρυ οῆγα, ἃ ρτᾶνε, Ῥϑδὶπὶ 
ΧΧΧ. 1Ο, ἷν. 24, 580 ποῖα “ἴο βεὲ τδπ6 
δτανε," ἱ.4., ἴο ἀΐϊε δαπὰ ἢὲ6 Ῥυτὶεά, οἱ 
Ῥϑδίῃ χὶῖχ. τὸ (5εε Εορίπβομ᾽ β Οἐδεπίης, 
Ῥ. 1ο53, ῃοΐβ, ἐννεπεγ-βίχί δἀϊτοη). Ὁσγ, 
ἙἘοβογίβοη ϑιυλ τηδϊπίαὶπβ ἐπαὶ ἔπεσα 
τα ἵἴνο Ηεῦγενγ ὑνοτάβ ἴῃς βαγὴς ἱπ 
ἴοστα Ῥυΐ ἀϊβετεηε ἴῃ οτρίπ, οπς πιᾷ8- 
οὐ]ης Ξε ῥμέγεζασίοη. οὐ εογγμῤέϊονι, ἴῃ 8 
οἴμες ξετηϊηϊπε ξίῃς δε οὐ 186 ῥίέ. 
80 ἴλτ Ὡς ἀρτεβεϑ ἢ τῆς ποῖς ἴῃ Οἱ δϑδρῖτς, 
1.5..)ὄ (μαι {πε ννοσά διαφθορά Ξουϊά Πετα 
Ῥὲ τοπάοσεά ΒΥ τπῸ ἰδίϊογ, τς ῥὲέφ θὰ μ6 
ταῖκθ5 {Π8 τεπάοτγίηρ, ἔῃ ἀσοῤ οὐ τὴς ῥίέ, 
85 Δῃ δριῖπεὲ ποὶ οὗ {πῆς ρσανα δαϊ οὗ 
5Πεο] οὐ Ηδάεβ (δες Εαῤοοϊίου, Ὁ. 354, 
1876, ἔπε νος ρᾶροῦ οἡ “ Τῆς δίχιεεπιῃ 
Ῥ58]1πι,᾽" Ὁγ Ὁτ. Ἐ. Βηλτῃ, 5μου]ά ΡῈ σοη- 
Βιυϊιεά, ἀπά Ρ. 354 σοπιρασεά νψτἢ {πα 
ποίε ἰη Ο ἐφϑμῖμ5), ἀπά 115 νίενν οοτίδί ΠΥ 
ΒΕεπλ5 ἴ0 ξ ἴῃ ῥείζετ ΨΠΒ της ραγα ]εἷ- 
ἴδηι 
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ἄδου,: οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ Π' 

48. ἐγνώρισάς 
μοι ὁδοὺς ζωῆς - πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου. 

29. "Ανδρες ἀδελφοὶ, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ 

τοῦ πατριάρχου Δαβὶδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα 

1 ᾳδου ΕΡ, Οἤτγ5. (1π ΧΧ Α); ᾳδὴην ΑΒΟΏΘ, Οἴεπι,, Ἐρίρῇῃ,, 8ο[Τίβοξ., Υν.Η., 
ψνεῖββ, ννεπάς (50 ἴῃ 

ψεσ. 28. ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς: 
81. Ῥεΐες χυοίεβ ἔτοπὶ ἔπ6 1 ΧΧ, τνδῖοῃ 
8ὰ5 ἐῆς ρίυταί ὁδούς---8ο ἴπ Ῥτονεῖδς ν, 
6, “Μετ Ἡδῦτγενν Ὧ45 {πε βᾶπια ᾿νγογά 85 
Βεσα ἱπ [88 βίπρυϊαγ, ἐπ ΤυΧΧ ἐγαπϑίδίεβ 
ὁδοὺς ζωῆς.--μετὰ τοῦ προσώπου σον, 
κεν τῆν σοππίσπδηςα  Ξ “ ἴῃ ἐπ ῥσο- 
Βθῃσα,᾽ τηδγρίῃ ; ξξ Ηεῦγεν, “"1ὴ ἐὰν ὕσα- 
βεπος", ὙΠΕΤΧΧ πρόσωπον [5 ἃ ἰἰϊεσδί 

ἐγαπβδίίοη οὔ πε Ἡθῦσεν Ὁ, οεοι 

εοπρέσπαηξε, ἰὴ τῆς ΟἿ, Τῆς ἐχργεββίοη 
θ. ἃ σοστητῆοῃ οἠς ἴῃ ἔπ Ο.Ἷ., “ ἴπ αοά᾽ 5 
Ῥγθβεηςε ᾽"; οὔ. Ῥϑαΐπὶ ἵν. 6, χν!ῖ. 15, χχί, 6, 
ΟΧ]. 13. τη - ΤΉ Αγεσ εχρίδίηβ (με) 
ὄντα μετὰ, εἴο., ““Ῥεῖπρ ἱπ τὰν ρτε- 
βεποα ὑ᾽(βεε σε μετά, 1. 2 δ). Τὴὲ 
ἴοτος οἵ ἰπ8 εχργεββίοη ἰβ βέγι ΚΙ ρ] 
566 ἴῃ 18 τερδδίβά 88 ἰῃπ Νυσγηθεσβ νὶ. 
25; ο΄. Ἐχοᾶιι5 χχχιΐ, 14; Οεἤϊεγ, Τλεο- 
ἰορὶε ἄς Α. Τ',, ῬΡ. 46, 56, 62, αηὰ ννεβί- 
οοιέ, Ἡδδγεισς, Ὁ. 272. Απά 0 δε 
Ῥβαΐγῃ επάβ 48 [1 βαά Ῥερὰῃ ψτἢ αοά; 
ς΄. νεῖ. 2, ἀπά νεσ. 11. ὍΤῇε Ῥϑβδί π)ῖβι 5 
τπουρμῖβ οαγτίεα Ηἷπὶ Ῥεγοηά τηετα ἰδη)- 
Ῥογδὶ ἀεϊίνεγαηςε, θεγοπᾶ {[Π6 ομδηραεβ 
Δα σἤδποοβ οὗ {π|8 πιοτίαϊ 116, τὸ {πὸ 
Αϑβύσαηςα οὗ ἃ υπίοη νυν (οά, ννΒϊςἢ 
ἄδδιἢ οουἹᾶ ηοί ἀϊπβοῖνα ; νυν 116 45 ΟἾ τίβ- 
τἰΔη8 ννα τεδὰά τ 8:, Ῥείεγ ἃ ἄδβερεσγ 
δῃηά ἃ ΠΉΠΕῚ τηθαπῖπρ 511 τὼ τῆς τνοσᾶϑ, 
48 ΜῈ τε] ἐπ Τἰε, Πεδίῃ, Εδβυγγεο- 
εἶοπ, δῃᾶ Αβοδηβίοη οὗ Ηϊτγὰ, οἵ νΒοσα 
ἰει ψνγὰβ ψυυϊτίεη : ὃ λόγος σὰρξ ἐγένετο 
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. 
ες. 29. ἄνδρες ἀδελφοί: 4η αἴεο- 

εἰοηδίθ ἔογπιὶ οὔ δάάγεββ 45 Ἴοτηραγεά 
ΜΙ νν. 14 ἀπά 22 (ςΓ. νἱΐ. 2, χχί!, τ), Βαϊ 
5811] τη οἢ τῆογε ἔοστηδὶ ἔπδη 111. 17, υ ποτα 
Με πανε ἀδελφοί αἴοπε ἴῃ ϑ8έ. Ῥδίεσ᾽ 5 ΡῬίεν 
ἴοσ ἴποϑα ψῃο οσγυοί νην τη6 ϑανίουσ 
Κπὸνν ποῖ Ψψῇδε πεν ἀϊά.---ἐξὸν, 5(., ἐστι 
(τ ἱπῆ πεῖνα), οὐ 2 Οοσ. χίϊ. 4, ΟὨΪΥ πῃ 
ΝΙΤ. Μίϊεδυ, 16 Ογός ἄμ Ν. Τ᾿, Ρ. 200 
(1893), οὐ. υΧΧ Ἐμοῦ ἰν. 2; 4 Μᾶδςο. 
ν. 18; ποῖ “ΤγΔῪ 1 βρϑαῖς πηΐο γου," δυΐ 
“1 τΔν 580 ὑπίο γου,᾽") ΚΕΝ. ποΐ-Ξ- ἔστω, 
Ῥυϊ ἐστί (ἔξεστι), ννεηάε, ἐπ ἰοοο.--- μετὰ 
παρρησίας : οὐ ἐπε ρῆταβε, 5ε6 Ῥεΐον, ἵν. 
13, Δηά 115 τερεαϊεάᾶ ἀ8ὲ ὈῪ 5:. τυζκε ; οὐ 
ΗδεΡ. ἱν, τό; 1,Ὧι., ες βάπεϊα, ἈΝ εδι- 
οοίί, Ηδὔγεινς, Ρ. τοϑ8, [πῃ τς υχχ 

ΧΧ Β---τον αδην 5)). 

πὸ ρῆσαβε ἰβ [ουπά, δὲν. χχνὶ. 13, 
ἘδίΠΟΣ νἱϊ, 12, 1 Μᾶδος. ἵν. 18,3 Μᾶςο. 
ἵν σ, νὴ, 12. 9:1. Ῥδίδσ "111 ἤσϑε οἵ 81] 
δβίαϊε ἔδοῖβ ϑνἰςἢ οδηποῖ ὃς ἀεηίεά, Βεΐοτα 
Ὦς Ρσοςεεάβ ἴο βδῆουν ον ἔπε ννοσάβ πβεὰ 
οὗ αν δες ξ18]1ε ἴῃ“ ρστεας Πανὶ ἀ᾽ 5 
δτεαίεσ θοη". Ης βρεαῖβ οἵ Πανίά ἴῃ 
εστὴβ Ὑνμί ἢ ἱπάϊςαις 815 σεβρεοῖ ἴοσ μῖ5 
ΠΑΠῚΕ Δηά τηθηλοσυ, δηᾶ 45 Βεηροὶ νΨ6]] 
5δγ5, “ δϑί ἰρίτυσ ἴος ἴοσο προθεραπεία, 
Ῥτθνία βθιτωοηΐβ τα ρα ῖο "ἢ (“ εθὲ Βδς 
προθερ. αἴ αἴπηις τπείοτεβ,᾽" ΒΙ455, ἐη Ἰοδοὴ. 
- τοῦ πατριάρχου, ἰῃς πδπὶς 5 ἀτηρμαίϊ- 
ΤΑΙ υδεά ἴπ τε ΝΤ, οὗ Αργάμάτη; οἷ 
ΗΘ. νἱϊ. 4 (ρΡτορεγῖυ ἴπ6 ἄρχων (αμεέογ), 
πατριᾶς), ἀπὰ οἵ τῆς 5οη5 οὗ [δοοῦ, Αοὲβ 
νἱϊ. 8, 9, ἀπά ο", 4 Μδες. νἱΐϊ. 19, 564 οὗ 
ΑΡγδμδπὶ, Ιβαὰς ἀπά [ασορ. [ἢ πὸ ΧΧ 
ἰε 15 υδοᾶ οὗ ἐπε ““Πεδᾶάβ οὗ τῆς ἔδίμεσβ' 
Βοιιβεβ,," 1 Οἤτσοη. ἰχ. 9, χχίν. 31, ἴπ ἃ 
σοτηρατβ νον ἰονγεσ βεῆβα, Ἡδτσε υδεᾶ, 
85 8 ἴεστὶ οὗ ΠΙΡῊ Ποπουτ, οἵ Ὀανίᾷ, τα- 
Βατάεά 45 ἴπε ἀποεβίοσ οἵ {πε ΚΙ ΠρῚΥ τᾶς. 
ὅεε οὐ ἴδε νοσζά δηά [15 ἐοσπγαϊίοη, δη- 
πεάν, ϑδοηγοες οὕ Νετῦ Τερίανιοηε Ογεσκ, 
Ρ. 114.---ὃὅτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη : 
“ηδι πὲ Ὀοΐῃ ἀϊεᾶά αηάᾶ ννὰς δυτγίοά,᾽" 
ΚΕΑΟΙΝ. 58ὲ:. Ῥεῖοσ βίδίεβ. ποίοσίοιιβ ἕδοϊβ, 
ΔηἋ τεΐεγβ ἕο ἐπεπὶ ἴῃ ἃ νγὰν νη ἢ σουϊάᾶ 
ποὲ Ψψοιηᾶ ἔς ϑβο ρ. 1165 οὐ Ἠΐβ 
Ἡδάτειβ, ΜΉ1βὲ ἢ βῇονβ ποῦ ἔπαξ 
Πανὶ ἀ᾽5 τννογάβ ννεγὲ ποί ἐχῃδυβίεά 1π Ὧ15 
ΟΥ̓ οᾶ86. Ὑ8ε δρυτγηεπέ 15 ρσδοῖῖσα! ν 
{με βᾶγλβ 848 {παΐ οἵ 51, Ῥδὺϊ 1 χί!. 36 
ἴτοτη ἐδ βάτης Ρβαὶπ).---καὶ τὸ μνῆμα 
αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν, ἱ.6., ἴῃ [εγυ 5416 πὶ, 
(16 πιεπείοη οἵ τῇς ἴοπὶρ εἰηρμα- 
δ'5ε5 πε ἔδοϊ δῃηά σεγίαϊ πίν οὐ ἔπε ἀθδεῃ 
οἵ Ῥανιά, ἀπά ἱτηρ]1ε5β τπδὲ λὲς Ῥοάν μαᾶ 
δεαῃ οοιτυρίίοη. Ὑπαὲ Πανὶ 45 ἰοπὶρ 
ΨᾺ8 βῇοννῃ ἱπ ἰῆς {ἰπ|ὸὲ οὔ Νεδμεγηδῃ 
ψε Κπον ἔτοτη Νεῆ. 11, τ6. Ετοπὶ 705.» 
Απέ., νἱϊ., 15,3; χιϊῖ., 8, 4.; Β. ζ.,1.,.2, 5, 
ΜῈ ἰδάτῃ ἐπαὲ ϑοϊογπιοη δα Ὀυσδάᾶ ἃ Ἰαγρα 
τδαβασα ἱπ ἐδα ἰοτρ, απά {παΐ οὐ παῖ 
Δοσοιηξ οπς οὗ [5 ομδπίρεῖβ πα θεεπ 
Ῥχόῖεη ορεὴ ὉΥ Ηγτοδηιβ, απ ἀποῖπεῦ 
ὃγ Ηετγοά {πε ατεαῖ. Δοοοσγάϊηρ ἴο 05.) 
Απέ., χνῖ., 7, 1, Ηετγοά, ποῖ οοπέεηξ νυ] 
τἰβίηρ πὸ ἰοπρ, ἀδϑίσεἃ ἕο ρεπείγαέα 
υσίματ, δνοῦ δἃ85 Δ, 85 ἰπθ Ὀοάϊεβ οὗ 
Ῥανίά απὰ ϑοίΐοπιομ, Ῥὰξ 4 ἤἥαπις Ὀυγϑῖ 



28---31:. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. 30. προφήτης οὖν 

ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὥμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, ἐκ καρποῦ τῆς 

ὀσφύος αὐτοῦ τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν,᾿ καθίσαι ἐπὶ 

τοῦ θρόνου αὐτοῦ, 31. προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ 

Χριστοῦ, ὅτι οὐ κατελείφθη 2 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς δου, οὐδὲ ἡ σὰρξ 

1χο κατα σ. - «. - τὸν Χ. οπι. ΑΒΟῸ5" δι, Νυ]ε., βοοά νετβίοῃβ, Επ5., ΟὙρτω 
Ιτεηίπς., 5ο Τίβοῃ., ΥΝ.Η., ΕΝ. ὟΝ εἰβθ, νν εηάξ (γε εςῖβ 88 ἃ πλδυρῖη δ] ρ]ο55, 50 ΑἸΐοσγά): 
δας Αἰ ΕΠου ἢ ἃ σὐρηίίαν τοδάϊηρ, 18 οαπᾶ ἰη ΠῈ, Β΄.85 ἀοεβ ποῖ τεςεῖνε ἰξ ἱπ ἢΐβ βὶ ἐεχέ 
(8εε ν εἰββ οπ Οοάεχ Ὁ, Ρ. 57). οσῴυος, Ὁ τεδάβ καρδιας ; Οἷρ., Ρᾶτ., ϑγτ. Ῥαεβῇ., 
50 ΗἸ]σ., Ιγϑη. κοιλιας (υδηἐγὶ5) ; 80 ἴῃ β (ΟΧΧ ΡΒ. σχχχὶ, 11, 551). 

3 εγκατελειφθη ΒΟΒΕ, Επ8., ΟΠγγβ., Ὑπεοάτί,, 30 Τίϑοδ,, ΝΗ. νν εἰϑ5, νν επάι, 
εν. Α (αἱε. ἴῃ ὙΝ..), ἴοο νγε}1} ἐεβει θεά ἕο βιρροβε πὶ ἴξ 15 βίπιρ!υ ἀεγινϑά ἔγομη νεῖ, 27 
(ννγεπάι). ᾳ«δου ΑΟΌΕΡ, ΟἾγνυ5., 1,8.0ἢ. ; αϑὴν 0 Β, Ευ5., Τπαυπλ., 50 ΤΊβο., νΝ.Η., 
γνεπάι, νΝν εἴ85. Ψψύυχη αὐτου οπι. ΦΑΒΟ"Ὸ ὅδε, 81, ὅγτ. Ρεβῇ., Βοἢ., 588. Αβίῃ,, 
Ἐπ5., [τεηΐπὶ., Ὁτάϊπι., Ψιςιοσίη. 50 ΤΊβοι., ΝΝ.Η., ἘΝ. ὙΝ εἰδββ, ὑνεπάςξ (ἔτοπὶ νεῖ. 27, 
80 αἷβο ουὅ . . . οὐδε, ἰπϑίαδα οὗ οὔτε . . . οντε. ουδε; δα ουτε ΑΘ, Ἐπ8., 
Οἤγγβ,, Ογτ., δὸ Τίβοι., ΥΝ.Η., ννεπάς; θὰὲ ὟΝ εἶθθ οντε . . . ουδε, [(Ο]]οννίπρ; Β). 

ογίῃ δηὰ 5’ενν ἔννο οὗ ἢἷβ ριιατάβ, δηὰ ἴπε 
κίηρ ἢεά, Τὸ τῃϊς αἰξεπιρὲ τπ6 7ενν δῇ 
διἰδιοσίδη δεισ δαϊεά πὸ στονίηρ τγουθ 685 
ἴῃ Ηετοά δ απλΐγ. [π΄ τῆς {ἰπ|6 οὗ 
Ηδάτγίαη ἐπε τομὴν ἰ5 βαϊά ἴο μανβ 811 Ἐα 
ἱπῖο τυ ΐϊθβ. ὙΝμδίθνεσ 118 Ἔχδοῖ 5ἴϊε, ἰΐ 
τηῦβὲ πᾶνε θεεῃ ψἱτπἰη τπς νν8}15, ἀπά 
ἐπογεΐοτα οουἹὰ ποῖ σοτγεβροπά τε ἴῃς 
80 οδἰ δά ““τοτηῦβ οὗ {πε Κίπρβ᾽ "νηΐ ῃ 
θε ϑδυῖΐον ἰάεηιβεά τνἱὰ τ... ὙΠοβα 
τοπιῦ8 αὔἵὲ ουϊβί δ ἴπ6 νγ8115, ἀπά ατὲ οἵ ἴῃς 
Βοπηδῃ ρεγίοά (ϑομίίγοσ, Ὑδτυΐε Ῥεοῤίε, 
ἄϊν. ἱ.,) νοΐ. ἰ., Ρ. 276, ΕΤ., “ Βανιά,᾽" 
Β.}.32). ΝΥ εἰδβεείη, ἐπ ἰοθο, αποίεϑ (Π6 ἰεϑβι]- 
τῆοην οὗ Μδυπάτζεὶ! 45 ἴο {πῈ βερυ !οῆγεβ οὗ 
Πανὶ ὰ δηᾶ ἢὶβ ἔπι ν Ὀεῖὶπρ τπῸ ΟΠΙΥ 
ΒΘΡ.ΪΟὮγεΒ νυ πη (Π 6 γ74115. 85:. [Θτοπιε, 
Ερῤίδένν χινῖ., νυγιεηρ το Μδσοεῖϊα, εχ- 
ῬΙα5565 ἃ ἢορε ἴπδξ [ΠΟῪ πιΐρῃς ῥταν ἴο- 
Βεΐμες ἱπ τπ6 τπιδαβοίειμ οἱ θανία ; 50 
ἴπαῖ δὲ {πὸ δπᾶ οὗ ἐπθ ἔουσγί ἢ σαπτΓῪ 
«ταἀϊείοη πιαϑὲ 5111} ἢανε οἸαἰπιεὰ ἴο πγδιῖκ 
{πε βροῖ. 
ει. 3.0. προφήτης: 845 ὈὨανίά οουἹά 

ποῖ πᾶνε βροόΐκδθη τηϊ15 Ῥβδίτη οὗ Πίπηβε! ἢ, 
δε ϑροῖε ἱξ οὗ βοσῆβ οἵπϑσγ, ννῆο νγὰβ Ποὴδ 
οἴποσ πη {π6 Μεββίδῃ---ποσα {πεῸ ννογά 
ἰθ ἀϑεὰ ἴῃ (6 ἄουδὶε βεηβε οἵ οπὲ 
ἀεοϊατίηρ αοα᾽β Ψ1, ἀπά αἷϑο οἵ οπς 
ἐογθίε!πρ πον ὑπαὶ νν}}} ψνουά ὃς ἔα]- 
ἈΠΕεά.---πάρχων : ἀποίμετ ἔανουτῖτε ννοτά 
οὗ 81. 1υυκε, ἴῃ Πἷ5 αοδβρεὶ, δῃα εβρβοίδ!! 
ἴῃ Αςίβ; ἴῃ {π6 ἔοστμεσ ἰξ ἰ5. ουυπά βενεῃ 
{π168, δἀπὰ ἴῃ {π6 ἰδιζεσ πὸ 1655 [ἤδη 
ὑνεπίγ-ἔουτ ἐἶπηεβ, ἀπᾶὰ ἴῃ 811} ρατγίβ (εχ- 
οἰυάῇ᾽οᾶιρ τὰ ὑπάρχοντα), Ετίεάτίςἢ, ας 
1αισασευσηρείίηηι, Ὁ. 7. 1 ἰ8β ποῖ υδεὰ 
ὉΥ πε οἵπεν ᾿νδηρο ϑί8. [πὶ {πὸ ΝῸΤ', 
8ἃ5 ἰῃ ἰαίος ατϑεκ, τ᾿ ἰα οἴδεη ᾿νεδκαπεά 
ἱπίο δῇ δφυϊναϊεης οἱ εἶναι ; ΒΙΔς5, αγα;- 

μια ἀες Ν, Ο., Ῥ. 2390. Ἡκτε ἴξ τηδ 
ἰηάϊοαϊς ἐμαὶ αν ἃ ννᾶβ ἃ ὑγορῇῃεί, ποῖ 
ΟἿἱν ἰπ τΠ15 οπα ἰηβίαποθ, Ὀξ σΟΠΒΈΔΠΕΙΥ 
νι τεΐδγεποα ἴοὸ τε Μαεββίδῃ.---ὅρκῳ 
ὥμοσεν, Ἡε ταϊϑβεῖς ; ο, νεῖ. 17. Μίτεδα, 
1,6 ἄνες ἀμ Ν. Τ΄, Ῥ. τ4τ (1806) ; ἔογ ἴῃς 
οδίἢ οἷ 5. οχχχὶϊ, σὰ, 2 84π|. νἱϊ. τό.---- 
ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ, ἱ,4,, οἵ 
δῖ5 οἥδρτείηρ. [{|8 ἃ σουηγηοη Ηργαίβεϊς 
ἴοστη οἵ δχργεββίοη---ὀσφύς τεδᾶ ἤεζε, 
δυϊ κοιλία ἴῃ Ῥ5, οχχχί, σὰ (1ΧΧ); οἷ 
εη. χχχν. τὶ ἀπά 2 Οἤτοη. νἱ. 9 (Ηςδ. 
νἱϊ, 5). ὙΜΈΠ ταραγά τὸ {πε ΠυπΊδη εἷε- 
τηςπί ἱπ ἴπε Ῥείβοῃ οὗ [ββιιβ, Ρείεσ βρεᾶκβ 
-οὗἩ μἰπι 45 ἃ ἀδβδοεπάδπι οἵ Πανὶ δοοοτά- 
πὶ ἴο Ῥγόρῆξον, 85 ἴῃ {π6Ὸ ϑιυπορείβίβ δηὰᾶ 
Εοπι. ἱ. 3 (ϑομπιϊά). Τῆς ὄχϑοῖ Ἔχργεβ- 
βίοῃ, καρπὸς τῆς ὀσφύος, ἰ5 ποὶ ἰοιιπὰ ἰπ 
τῆς ΤΟ,ΧΧ, Βαϊ καρ. τῆς κοιλίας 5 ἰουπά, 
ποῖ οηἷν ἱπ τπ6 Ῥβαὶπὶ αποϊεὰ Ὁ ἴπ 
Μιςο. νἱ, γ (1.Ὧπ|. 1ϊ. 20), ννῆδσα {πε βαᾶτὴς 
Ηδεῦγενν ννοτάβ ἀγα υβεά δ5 ἴῃ τῆς Ῥβαΐπι: 
ὀσφύς ἴπ τῆς ΓΧΧ ἰβ ϑενεγδὶ {1Π165 ἃ ἰγὰπ8- 

Ἰδιίοη οἵ ἀποίπες ΗΠ δῦτγον ννοστά ΠΡ ΑΙ 

(ἀπα. Ταῖ8 ραγείνα Ἴοηβιγυςτίοι 
(ΒΌΡΡΙΥ τινα) ἰβ αἷβο ἃ Ηεβργαίβεϊῖς πηοᾶς 
οἵ ἐχργδβϑίοη, δῃηά ἵτεαυθηΐ ἰῃ {ἢ ΕΧΧ; 
εΓ. ἰϊ. τ8, ν. 2. 866 Νιίθδα, κε αγες 
ἀμ Ν. Τ΄, Ρ. 151 (1806). 

ες. 31. προϊδών, ο΄ Οαῖ. πὶ. 8. 
Τῇδ νοτζά δϑβοσῖδεβ ργορμεῖίς σοπβοίοιιβ- 
ΠΕ55 ἴο Πενία ἴῃ ἔπε ςοχπηροδβίτίοη οὗ {πα 
Ῥβαΐπι, Ὀυξ, Ἃἃ5 να βάση ἔγοτη ϑ8ῖ. Ῥεῖογ 
Ηἰπηβεὶξ, (δε ργορπείῖς σοηβοίϊοιιβηθβϑβ ἀϊά 
ποῖ ἰηνοῖνα ἃ ἀἰϊβείπος Κπονϊεᾶρε οἵ {πε 
ἐνεπῖβ ἔογείοϊἁ (1 Ῥεῖ. ἱ. 1ο-12); {πμπαὶ 
ψ πο ἐπ Ηογ αμοβὲ ργεβίρτι βεά νναβ 
ΟὨΪγ ἴῃ ρατί οἶδα ἴο ἴπ6 ρσορῇῃείβ, θοῖῃ 
88 9 ἴπ6 ἀκδίς οὗ []Π πιεπε ἀπά αἷβὸ 88 
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αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΙ, 

32. τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός, 
οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες. 33. τῇ ϑεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ 

ὑψωθεὶς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ ᾿Ανίου Πνεύματος ' λαβὼν παρὰ τοῦ 

σου Αγ. Πνο; δαὶ τον πν. τον αγο ΑΒΟΕ 13,6, δῇ Ψψυρ., ΟΒτγβ., 8οὸ ΚΗ. 
ννεῖββ ; δι: ΤᾺ, ἰῃ ΒΡ, Ιτἱπὲὶ͵ δηά δοσθρίεά ὃν Β[885 ἴω 

ο πιἰδιοτίοδὶ ββαρίηρ (ϑοϊμπά, Βὲδιομα 
Τλεοὶ. ἀε5 Ν. Τ΄, Ὁ. 305, ἀπὰ ΑἸίοτγά, ἐπ 
ἰοεο).---ὅτι : ἱπιγοάποίϊηρ' ἴμ6 νγογάβ ψ ῃϊοἢ 
[οἸονν δ8 4 ἔμ]ες ἐχρίδπδιίοη, οἵ Βἰ ΠΊΡΙΥ 
85 Ἐχργεββϑίηρ ἃ Μ06}1-Κπόνγῃ ἕδοι.---ἐγκατε- 
λείφθη.. . . εἶδεν : Δοτίδί5, ποί Τπΐαγαβ, θ6- 
οᾶιι86 ἴσοι 8. Ῥεΐεσ᾽ 8 βιαπάροϊπε πε ῥσο- 
Ῥῆεου παά Ῥεθη δἰγεδάν [1] Π11εἀ (Ἐ εἰΐβη, 
ννεηάθ). νι 118. νεῦβε νγε πδέυγα!ν 
σοιηρᾶτζα πε πιεπέίοη οὗ Οἰτίβε᾽ 5 ἀθβοθηξ 
ἱπίο Ηδάεβ δπά Ηἰΐβ ἀρεέπου ἰπ ἐπε γϑδὶ ΠῈ5 
οὗ πε ἀεδὰ ἱπ 81. Ρείεσ᾽ 5 ΕἾγβε Ἐρίβεϊβ, 
1. το (ο΄. ῬΒΙ]. 11, το, ἘΡἢ65. ἱν, 9, Εοπλ. 
χ. 7; Ζαῖη, ας ΑῤοΞξί, ϑγηιδοίπηι, ὈΡ. 
71-741 Ὀυϊ 566 αἷδο Βομηιά, δὲ ϑηῤγα, 
Ῥ- 414). Ὑπυβ ψὨ1ΠῸ {π6 νοσάβ θοσα, ἃ5 
ΜῈ πᾶνε 866 ῃ, 8 ΡΥ ΠΊΔΙΥ δηὰ ἰονεσ τεὰ- 
ἔετεησε ἴο Πανὶ ὰ Ὠἰτηβοὶῆ, 5.ι. Ῥείθσ νᾶ 
"1εὰ ὃν {πε Ηοὶν ἀποβί τὸ 8566 {πεῖν πίρμαγ 
δηὰ ρταπᾶάθ [ἘΠ] πιεπὲ ἱπ ΟἸσῖβί..---εἰς 
δον : οὐ ἰῃε σοηδιίγποιοη 566 ἀῦονα ὁπ 
νψασ, 27, δῃὰ οἡ ἴδε [εν βἢ νίαν οὗἩ 5Πεο] 
οσ Ηδάεβ ἰῃ {Πς εἶπες οὗ οὖγ ἴοτγὰ 85 δῇ 
ἱπιεστηθάϊαία βίδίε, βεὲ Οπδγεβ, Βοολΐ οὗῦ 
Ἑποολ, Ῥ. τόδ δῃὰ Ρ. 94, δῃὰ σοπιραᾶσε 
αἶδο ἰῃς ἱπιεγεβιίηρ δἰεπουρα ἱπάϊτεοι 
ΔΙΆ 61] το σ᾿ Ῥεῖ. 111. σϑ, νΒιο πὲ ἢπάβ 

ἴὰ Τῆς Βοοΐλ οὗΓἹ ἐΐδε δεογείς οὗὔἹ Ἑποικ, 
Ρ-. χίν. Η.; Ὑνεῦεγ, ϑαάϊδολς Τλεοϊορὶε, 
ΡΡ- 163, 341. ᾿ 

Ψψετ. 32. οὗ: πΊΑΥ δὲ τηδϑουϊπε Ξε 
ΟὨΒτβε, οὔ χἰϊὶ, 31, δας 18 ἕδκβη 5 παπίεσ 
Ῥν ΒΙ485 (5ο ἰοο Ονεγρεςοῖ, Ηοϊἐζπιδηῃ, 
ΔΝ εἰἶββ, νν επάι, Ἐδὶεεη). Βεηβδὶ γεπιδσκβ 
“ἤρηρα Ὀεὶ αυὶ ἰὰ ξεοὶε,"" δηᾶ σοπιραγεβ 
ν. 32, Χ. 41, ἀπά 1 ὕοσ. χν. 15. 
ες. 33. οὖν: (ῃς Αδοεξηβίοῃ ἰβ ἃ 

ΠΕΟΕΒΒΑΓΥ͂ βεαιεῖ το ἐμ Βαβυτγεοίίοη, οἷ, 
Ὑν εἴβ5, ὕσδοη Ὑ όδιε, τιϊ., 400 Ε΄. ἀπά ἐπ ἰοοο. 
Οἵ {πὰ τνογὰ πιδὺ πλατῖκς ἔῃ 6 σαβαϊε οὗ πα 
δϑϑυγεά δηᾶ πιδηϊτοά ταβεϊπιοην ἴο ἐπα 
Βαεβυτγεοείοπ, ἴο νοι μα Αροβέῖς δὰ 
7.8ὲ ἀρρεαϊεὰ : ““Οοηβγγηδία γαϑυγσγεο- 
τίοης ΟὨγίβιϊ, δϑοαηβϑίο ὩῸη ροΐεβδὲ ἴῃ 
ἀυδίυπι νοςατί,᾿" Βεηρεῖ.---τῇ δεξιᾷ τοῦ 
Θεοῦ: Ὀεδὶ ἰο ἕακε τῇς νγογάβ 45 δη ἰη- 
Βιγιπιθηίαὶ ἀδίϊννε, 50 ἴῃ ν. 31, ἢ ἐπα 
ΤΑΔΊ οτν οὗ τεσαπέ οοτητμηδηΐδίοσβ Οἡ 
δτατηπηδίϊοδί στουπάβ ἰξ νγουἹά θὲ ἀπῇ σαε 
ἴο ᾿πιϑεν (6 τοηάετίπρ “ ἐοὸ ἐκ γἱὶρκέ 
λαμά " (αἰ πουρ ἰακεη ἰπ σοπηεοίίοη 
ΜΠ ν. 34 ἰξ νουϊὰ σίνε νεῖῪ ροοά 
56η56), δίπος δ οἢ ἃ σφοπιθίηδίίοη οὗ ἐπα 
ἀδιὶνε δίοπε 18 ἔραπᾷ ΟπΪΥ ἴῃ ἐΠ6 ροείδ, 

δηὰ Ὀγ ΗἸρ. 

Δηὰ πενϑσ ἴῃ ῥζοβθ ἱπ οἰδββίςδλὶ ατϑεῖ, 
ὙΤὯ6 οηἱγν οἴπεῦ ἰπβίδηςεβ δάδυςεά, Αοΐβ 
Χχί. τό δηά Εδν, ἴΐ, σό, σᾶῃη δὲ οἔμετ- 
ννῖβε Ἔχρ αἰπεά, οὐ, ΔΝ ίπει- Μουϊοη, χχχί., 
Ῥ. 268, Οἡ 7υάρ, χὶ, τ8 (1 Χ Χ) φαοιςά ἱπ 
ΒιΡροτέ οὔ με Ἰοσαὶ γεπἀεγίπρ ὃν Ἐτι Ζβοῖ, 
8566. γεπάεβ [11] ποῖε ἐμ ἰοοο Τῆς ἰπ- 
Βίγαπηεηία] πιεαπὶπρ [οἱ ον Ὡδέυγα!ν 
ὭΡΟΠ νεῖ. 32 ---ἰῆε ᾿Αβοεηβίοπ, 45 ἔπε 
ἘΚαβυγγεοιίοη, ψγὰ8 πε πιϊρῃεν ἀεεά οἵ 
αοά, ῬὨΪ. 1ἷ. 9. ὙΠετα 15. ἐπεγείοτα πὸ 
Τσςαβίοη ἰο τερατὰ ἐπε Ὄχργαββίοη Ψ κῃ 
ες Μνεῖῖίε 85. 4 Ηεργαίβηι, βες Ψγ εἰβεείη, 
ἐπ᾿ ἴοῦο. --- ὑψωθείς, ο΄, ἐδρεβοίδ!! Ἰομα 
ΧΙ, 32, δῃὰ νγεβίοοιεἶβ ποῖα οἡ Ϊομη ἰϊ. 
14. ὙΠε ψογζὰ ἰ5 ἐτεαυεητν ἰουπᾶ ἰπ 
ΙΧΧ, ΑΒ Τἡρδείοοι ροϊηὲβ ουξ, ἱπ οὔτ 
Ιοτὰ Ηἰτηβεῖ ἴῃς ἀϊνίηε ἰαν μος Ης 
ΗἰπΊβεῖ παᾶὰ δπυποίδιεἀ νγα8 {1 Π]1εὰ, 
ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται (1,πκε 
χὶν. 11, ΧΙ, 14).-τήν τε ἐπαγγελίαν 
τοῦ ἁγίον πνεύματος κιτ.λ., 5ε6 Δθονε Οἢ 
ἱ. 4 (((4]. 11, 14). Ὑδε ἰδῆριιαρε οὗ 9ὲ, 
Ῥεῖεσ 5 ἱπ ἀρτεεγτμεπέ ψίτα, δας νεῖ ἰη- 
ἀερεηάεπε οὗ, τπᾶξ πα 51. ]ομη, ψνμ118ὲ ἐξ 
οΑἰπλν σεγιϊῆεβ με ΙΒ πηθηΐ οὗ οὐσ 
Ι οτὰ 8 ῥγοπιῖβε, -- ἐξέχεε : “παι ρουτγοάᾶ 
ἔοσίῃ," ΒΝ. ΑΙΙ ργενίουβ ἘΠρ 9 ἢ 
νεγβίοηβ ἐχοερί μετ, τ ΑΝ, ὙΠῈ νεσῦ 
15 αδαά ἰη τῆς ΓΧΧ ἰπ ἴῃς ῥγόρῆθου οἰϊεά 
Δῦονε, 06] 11, 28, 20 (οἷ. αἶ8ο Ζεοῖ. χίϊ, 
10), ΔΙἐΠπουΡἢ ἰξ ἰ5 ποὶ ἀδεὰ ἱπ τς αο58- 
Ῥεΐβ οὗ {πὸ ουρουτγίπρ οὗ {πε ϑρίτγιξ.---- 
τοῦτο: εἰζπεγ ἐπε ἩοΙν αποβί, 48 {πὸ 
γυϊραῖθ ἰαΐκεβ ἰἴ, ΟΓΥ 8π ἱπάερεπάεης 
πεαέεγ “Ἐπ 8 ΠΟ γε δες ἀπά πεατ,᾽ 1.6. 
ἰπ {πε θεδτίπρ' ἀπά βρβεοὴ οἵ ἐμ ἀ556Π1- 
ὈΙεὰ Αροβέῖεβ. ὅ8ὲ:, Ῥείεσ ἔπ ἰεδὰβ π15 
Βιδδσεῦβ ἴο ἱπξεσ {πὶ [Πδὲ ΠΗ σ᾿ 'ἴβ ρουγεά 
οὐ ἰ5 ὃν 18 εἴξεοιβ ποιῃίπρ' εἶδε ἔπδπ ἐπα 
Ηοῖν αμοβέ, [1{ 15 ποίεινοσίῃυ ὑπδὲ [πϑὲ 
88 ]οεἶ βρεδῖβ οὗ αοά, ἴῃς 1 ογὰ [επονδῆ, 
Ῥουτίηρ οὔκ οὗ Ηἰδβ ϑρίγίε, 58ὸ ἔπε βαπὶς 
αἰϊνίπα ἘΠΕΓΡῪ ἰ8 ποτὲ δεξγίθαϊξεά ΌῪ Θὲ. 
Ῥεῖεσ ἴο [εϑι18. 8:6 δῦονὲ οἢ νεζ. 17. 

ψεῖ. 34. ὅ8ι. Ρείεγ ἀοεβ ποὶ ἀετηδπά 
δεῖ προ ἰδ οὐῃ ἀϑβογίίοη, πε 8 
αρϑίῃ ἀρρεδὶβ ἕο τπ6 ϑογίρειγαβ, ἀπ ἐὸ 
Μοτὰβ νΠΙσἢ σουἹὰ ποῖ μαναὰ τεσεϊνεά ἃ 
ΤΟ] ΠΙπιεπέ ἴῃ ἔπε σα56 οὗ θανίᾷ, [Ι͂ἢ ἐπ ῖβ 
ἌΡΡεΘδὶ ἢ τεργοάποεβ [π6 νεσὺ ϑγογάβ ἴῃ 
ΜΟΙ, βοπιε βένεῃ ὑγεεῖβ Ὀεΐοσε, ΟἿγ 
Τιοτὰ Ηϊτηβοὶὲ μαά σοηνὶςιςἀ τῆ 5ογῖρεβ 
φέ εἴτος ἴῃ (ἢςὶς ἱπιεγργθίδείρη οὐ {7 
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πατρὸς, ἐξέχεε ϊ τοῦτο ὃ νῦν ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

34: οὗ γὰρ 
Δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανοὺς, λέγει δὲ αὐτός, ““ Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ 

κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 35. ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
- “- 3. 

ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.ἢ 26. ᾿Ασφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος 

ἸΙσραὴλ ὅτι καὶ 3 Κύριον καὶ Χριστὸν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐποίησε, τοῦτον τὸν 
Ἰησοῦν ὃν ἡμεῖς ἐσταυρώσατε. 

1 Αἥεςσ εξεχεε δπά Ῥεΐοτε τοντοὸ Ὁ (Ρδτ:.) ἰπβετί υμιν, απὰ Ε', ϑγγγ. (Ρεβἢ. ἀπά Ηδτο), 
58}. ἴοἱ]. ἀεπϊά., [τ., Π1ἅ,, Δρλδτ., Ῥαγ. ἤος «ἀοτιιῃ. Ηττῖβ ἀϑοσίραβ [15 βεσοπά 
δαἀάϊείοη, που ρ ἢ ἀπ᾽ ουΒγ, ἰοὸ ἃ Μοπίδηϊβε; Ὀὰὲ οὕ, νϑῖ. 38, χ. 45, χὶ. 17, δἰ ἐπουρἢ 
ἴῃ πεβε ραββᾶρθὸ δωρεα, ποῖ δωρον, ἰδ υδεά, 

2 και Κ,; καὶ ἴῃ 41] πῃ οΐα15, αἶδὸ ΝῸ]Ε., ϑυτ. Η., ΚΝ. Η., ΚΟΝ., ὙΝ εἰδββ ; οὔε, ΒΥ τῇδ ηΥ 
Ουτδίνεδ, αἶδο ϑυτγ. Ρεβῃ. και Χ, αὐτὸν ΕΡ ὅτ, Αἰῇ.., ἘΡΙρἢ. ; αντον και Χ, ΦΑΒΟῸΣ 
15, 18, 61, 130, Ὸ]ρ.. Ατπι., Β48., [τἴωϊ., 8ο Τίβοῃ., ΥΥ.Η., ΕΝ. ΝΥ εἶββ. 

βδπι8 Ῥβδὶπὶ (Μδίε, χχίϊ. 44, Μαγκ χίϊ. 35» 
1κ8 χχ, 41), δηάᾶ, “ απἱδαγηεά "᾽ ἴῃ τῆς 
ἐγεβ οὗ ἐπα βογίρεβ, δά δηβννεσεά {πὸ 
αιυσδίίοα νη ϊοῖ τΠΘῪ σουϊά ποῖ δηβνγοῦ, 
δον αν! 45 ὅοη ννὰβ αἷβο Πανϊἀ᾽ 5 [υοσὰ, 
Νὸο ραββαρῈ οἵ ϑογίρίυγε 15 50 σοπβίδῃεν 
τείεσγεά το ἴῃ ἔπε Ν. Τ'. 45 (Π15 τσοϊἢ Ῥβαϊπὶ, 
ς΄. τεΐετεποεβ ἀρονο, ἀπά δἷβο σ Οοσ. χν." 
25, Ηερ. ἰ, 13, ν. 6, νἱϊ, 17, 21, Χ. 13. 
Τῆς Ρβαΐπὶ ννὰ8 δἰνδυβ τορατάεἃ 85 
Μεββίαπίς ὃγῪ ἔπε [εννβ (ὑ  εδεσγ, γα ΐβολια 
ΤΑοοίοσίε, Ῥ. 357 (1807); Εδειβῃεἰπι, 
Ὥζοσιις ἐπε Μεςοίαΐι, τὶ., 720 ἐβϑροπόμον 
Οπεγης, Ογὶρὶη οὕ ἐπε Ῥφαϊέογ, Ὁ. 35: 
Ὠγτίνεγ, 1ηπἰγοάμοξιοπ ἰο Ο. Τ᾿, ῬΡ. 362, 
363; δηᾷ {{ἰὸ δά ποὲ Ὀδεῃ 80 ἴῃ τῆς 
εἰτὴβ οἵ ουζ 1, οτά, ἴξ ἰ8 οὈνίουιβ ἴμαὶ Ηἰβ 
τρυπιοπὶ ᾿νουἹά Πᾶνα πιίββεά 115 ροϊπὶ 
1 ἰὔοβε ἴο ψνβοηι Ης δἀάγεββεά Ηἰβ 
ᾳαυεδείοη “ ὙΥμδὲ τλϊηκ γα οὗ ἐς ΟἸγῖβε δ᾽ 
οουἹὰ πᾶνε δπϑυνεγεά ἐμδὶ αν ννὰβ ποῖ 
βρεακὶπρ οὗ τς οοπιίηρ Μεββίδῃ. ΕῸγ 
ξδι ες ἱπιεγργείδείοηβ οἷ πε Ῥβαΐπι, απὰ 
πὸ ραϊγιβεις ἐεβεϊ ΠΊΟΩΥ ἴο [15 Μεββίδπὶς 
οδμαγδοίεσ, 566 ϑῤεαλεγ'ς Οογιιέπέαγν, ἵν.» 
427. αῃιὰ οἡ (6 δυϊῃογβηΐρ 5εῈ Οἰβοσγά, 
«ιέπογολὴῤ οὗ ἐπέ ττοίς Ῥεαῖνι, «ἰῇ 
Ἀρρεπάϊχ, :δ9ο5 (ΞΡΟΚ), απά Πεἰτζβοῖ, 
Ῥεαΐνης, ᾿ιϊ., ΡΡ. 163-176, Ε.Ὑ.---κάθου ἐκ 
δεξιῶν μου : κάθου ςοπίταεϊςά ἔοτ κάθησο 
(ε΄. αἰδο Μαγκ χὶΐ. 36, Ηδξβ. 1. 13}; 1Π18 
“ΡοΟρΡυΐαγ᾿᾽" ἔογπι, νυνὶ ἢ 15 αἷβο ἔουπά ἰπ 
τῆς Εταρπιθπίβ οἵ ἔπε σοσγηϊο ντίίεσβ, ἰ8 
τς. ργεβδεπὶ ἱπιρεγαίϊϊνες οὗ κάθημαι ἴῃ 
τλοάδγη ασεεκ, Κεπηδάν, ϑοιγοες ΟΥ Ν. Τ᾿ 
αγεοῖ, Ρ. τῦ2. ἴπ τῆς ΤΧΧ ἰξ ἰβ {τ6- 
ἀυθπεὶν υδεά (5ες Ἡδιοἢ δηά Βεάραιῃ, 
φμδ, υ.).--ἕἶῆως : [Πε ννοτὰ ἄοεβ ποὶ ἱπιρὶν 
παῖ ΟἸγίβε 5841} σβεαβε ἴο τεῖρῃ ϑδ8ε- 
ἡρβαιῖνε ἐς ψογά ἤεσε, 85 εἰβενβοσα, 
68 ποῖ ἱπηρὶν (μᾶὶ ψνμδὲ ἰ8 ἐχργεββεά 

ὙΜ1}1} οἷν Ὧανα ρἷδοα ἂρ ἴο ἃ ςεσζίδιπ εἰπγα 
(ο΄. ἄξεη, χχχῖ!. 15, Πεαξ, νἱϊ. 4).2 Οἤγοη. 
Υἱ. 23; ο΄. τ Τίπῃ, ἐν, 13}, ταίμος ἰ8 ἱξ 

ἔγι ας ἴο 580 (πὲ ΟΠ τγῖβε τυ} ΟὨΪΥ ἐπαπ 
τ ρμεν ταῖς, θη Ηε Πδ5 βυδ᾽ιραιθά 811 
ΗΒ εἐπετηΐςβ.----ἄν νυ ἕως 45 μεῖς, τυ πετα 
ἰξ 15. 1εἴξ ἀουθεὉ} τολδη ἐμαὶ 1} ἕακα 
Ρίδος ἰο Ψῃΐοῃ 11 8 βαίᾷ ἃ {πὶπρ Μν1}] 
οοπίϊπυς (τί πιπη-Ὑ Παγετ, δηὰ ἰπβίδποθβ 
τη ἕως, ἰ., 1 δ).---ὑποπόδϑιον, οὗ, 1ο5}. χ- 
24, τοξετγηὶηρ' ἰο ἴῃς ουδέοπι οὗ σοηαπετγίηρ 
Κίηρβ ρἰδοίηρ {πεῖς ἔδες ἀροπ ἰπα πθοκβ 
οὗ ἐπεῖγ σοπαυδσοά δηαπΊε8 (50 Β]888, ἐπ 
ἴοοο, ἀταοηρβὲ τοσθηξ σοτηπιοηΐδίοσβ). 

γε. 36. ἀσφαλῶς : υϑεὰά ἤεῖα 6πὶ- 
Ῥμδεςαιν ; ἐπε Αροβεῖα νουϊά ἐπυρῃαβίθα 
πε σοποϊυβίοη ννπίςῃ ἢς 18 αρουί ἴο ἄγανν 
ἔτοση μἰ5 ἴσας ἐεχίβ; εἰ χχί. 34, χχὶϊ. 30, 
δῃᾶδ Υγιβάοπι χνἱ, 6 (50 ἴῃ οἰδβϑβίςαδὶ 
ατϑοϊο.---πᾶς οἶκος Ἰσρ.» ψἱῖπους δα 
ἀτιοῖβ, ἴοσ οἶκος ᾿1, ἰΒ τερατάβἃ ἃ8 ἃ 
Ῥίορεσ πᾶπης, εὖ. υΧΧ, στ 5άτ. νἱῖ, 2, 
1 ΚΙπρδ χίϊ. 23, Νεῆ. ἵν. τ6, ΕΖεΐ. χὶν. 6, 
ΟΥ ἴδ τῆδὺ ὃς τεοκοπθᾶ δὲ Ηεὑτσαίβεϊο, 
ΒΙ4585, σγαμυπαΐκ ἀες Ν. Ο., ῬΡ. 147, 
158.---καὶ Κύριον καὶ Χριστόν: (δα 
Κύριος ρἰδΙΠΙῪ ταΐεσβ ἴοὸ {πε Ῥτορδεεῖς 
αἀἰέεγάᾶποα ᾿π8ὲ οἰϊεά, ΑἸ ΠΟῸΡῺ ἱπ ἴῃς 
ἢγϑί νεῖβε οὗ 8. οχ. ἴῃς ψοτάβ τῷ Κυρίῳ 
βου ἴα ποΐῖ ἴο Ῥὲ ἰβκθὴ 88 ἃ ἤδγῆς οὗ 
αοά, ἔος (τς Ἐχργεββίοη 15 Αἄοηὶ ποῖ 
Αἄοπαῖ (“ἐπε Τ.ΟΚΡ βϑι τ ὑπίο τὴν [νοτά,᾽" 
ΚΙΝ.), δπὰ ἰδ βἰπιρὶν ἃ {6 οὗ Βοποὺγ 
δηά ταβρεοέ, ψῃϊο 85 υδεά οὗ βασι! ν 
ΒΙΡΕτίοσβ, Ζ.9., οὗ ΑΡγαάπατη, Μόοβεβ, 
ΕἸ ]Δἢ, ϑίβοσα, Νδδπιδῃ, γεῖ 5: Ρεῖεσ 
δά οα!]εἃ Πᾶν! ἃ Ῥτορπεέξ, δῃᾶ οὐἱυ ἱπ 
τῆς Ῥεζβοη οὗ τῆς Είβεπ απά ἀβοθηδεά 
ΟἸτῖδὲ ο δὰ βαὲ ἄονη ἢ Ηἱἰ8 
Ἐδίμοσ ου Ηἰβ Τῆτοπε σουἹά ἐπε Αροβεῖα 
8δὲ6. δῃ δάδαιδις διβίπιεπὲ οὗ Πᾶν Β 
ΡῬΙΌΡΒεοΥ, οὐ δὴ δάεαυδίες γεδ[ ἰβαιίοη οὗ 
τῆς δηκὶο!ραιίίοηβ οὗ τς Οπτῖι, 80 ἴπ 
τῆς δατὶν Οπυτοῦ, }ϑεῖη Μασγίνσ, Αῤοὶ., ἰ.» 
θο, ἀρρεδὶβ ἴο ἐδ ννογάβ οὗ “"τῆα ρσορπεῖ 
Ῥανία ᾽" ἴῃ 1ἢ15 βαηλε Ῥβδὶπὶ δ5 ἐοσγείβ πη ρ' 
[6 Αβοεηβίοῃ οὗ Οπγίςε δῃὰ Ηΐβ τεΐρη 
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31. ᾿Ακούσαντες ἦ δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, εἶπόν τε πρὸς τὸν 

Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς 2 ἀποστόλους, Τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 

Ἰ ακουσαντες; βαΐίοτε {18 νγογά Ὁ (80 ὅτ. Ηδτοῖ. π|ρ.} τοδάβ τοτε παντὲς οἱ 
συνελθοντες και, ἀπά αἴζεγ κατενυγ. τὴν καρδ. Ὁ δἀάϑβ καὶ τινες εξ αὐτων (ειπαν), 50 
ΗΠδ. Αρςροοτάϊηρ ἴο ΒΙ455᾽51Πεογν {π|5 ϑνουά βἤονν ποτα δοσουπὲ δηά ἀδίδίεά ἱπίογπιδ- 
τἴοπ, . . . 811 υσεσα ρτίοκεά, εἴς., ΒΣ ΟΠΙΥ βοπλα ἱπαυίγεά--- θυ οη πε οἶπες παπᾶ ἰξ πηδᾶν 
μανε δέξῃ ἰπϑεγίεά ἴοὸ ἐχρίδίη δὴ ἀρρᾶτεπὶ αἰ Πῆσυ]γ, Αςοογάϊηρ τὸ νγ εἰββ, σοάεχ Ὁ, 
Ρ. 57, 1ῃ15 ἀπά ἐπε ἔο]οννίηρ δάἀάιξιοη ἴπ Ὁ, νποδειξατε ἡμῖν, ᾶἃτα ἐπιοπάδιίοπβ οὗ ἃ 
Κιπὰ βἰπλατ ἴο ἔμοβα ὑν ἢ ννα ἢπά ἴῃ 1Ϊ. 45. [ἡ τότε ὑδ ας ἰῃ Ὁ, Ηδτγγίβ 8665 εἴπ 
ἃ Ἰεοϊοπατυ ῥτεΐδος οἵ τεδάθ᾽β εχραπβίοθ. Οἰπεῖβ ἢπά ἃ οᾶβε οἵ αϑϑί πη δτίοσ, 6... 
ἴο Ινυξκς χχίϊ, 48 (Ομαβὲ ροίπίβ οι {πὶ βίπηι]αῦ ννογάβ οσοιγ 'π {πε ϑυτγίδο οὗ πε ἴννο 
ΡΑββϑᾶρεβ). [Ϊπ τότε Ννεἰββ οδῇ ΟΠΪΥ 866 οπδ οὗ ἔπε ἐγεαιεπὶ γᾶυβ ἴπ Ἡνμϊοῃ τμε 
οπασδοιεσίβεϊς δἰἱεσδίίοηβ οὗ Ὁ) δῖα ἱπιγοάιςεά,. 

3 λοιπους οπι. ὉΥ Ὁ, αἱρ.» ΑῈρ.-- ΑἸ.) δηὰ ΒΙ455, ῆο οπεἐβ ἴ{ ἴῃ αὶ 4150, βὰν “τεςΐς 
[οτὲ, εἰ ἱπ α; οὗ ν. 206. ποιησωμὲν ΑΒΟΕΡ, ἘΕρίρῃ., Οὔγυβ.; 5δο Τίβοῃ,, Ν. Η., 
ἘΟΝν., ΚΝ εἰἶ88, ννεηάϊ (45 αραίπϑι Μενετ), 80 4ῖβο Β[488 ἴῃ β; νυ Ηρ. Το]ονν5 ΤΟΙ. 
αδελῷφοι; δἔϊετ {π|8 ψογὰ 1) δἀάβ υποδειξατε ἡμῖν, 50 Ε, Οἰᾳ., Ρατ., ὕει. τοὶ., ϑγσ. 
Ἡδτεϊ. πιρ.. Αὑρ., Ῥτοηι. ; 80 Ηρ. Τῆς ψοτγὰ οουά θ6 νγε]1] σοππεοίεά τ ἐπε καὶ 
τινες 45 ἱπά!σδεηρ ΠΟΙΣ ξασγηθβίπεϑβ ἀπά υΠἸπρπαβ5; οὕς [κακὸ 1].. 7, Μδῖε, 11, 7 (το 
ΜΟΙ ΟἾΔΕ 5668 80 Δ55ἰ πι}]διϊοπ), Αοὶβ ἴχ. 16, χχ, 35. 

νοῦ Ηἰ βρίτιευαὶ επαηλΐεβ. Οἡ {πε 
τετηδσκδῦϊς ἐχργαββίοη Χριστὸς Κύριος 
'π σοηπεοίίοη ἢ ΡΒ. ΟΧ. 1, 56ὲ6ὲ γε 
Δληἃ αδπιεβ, Ῥεαΐηις οΓ δοίοιπονγι, ῬΡ. 
141-143, ο΄. να πε ρᾶββαρε πεζὰ χ. 
36, 42. [πῃ 1 Ρεῖεσ {ἰϊ. 15 'χὲ πᾶνε {πε 
Ῥῆγδϑβε Κύριον δὲ Χριστὸν ἁγιάσατεκ.τ.λ. 
(ΕΝ. δπά ΜΝ. Ἡ.), “" βαποιν ἱπ γουσ 
Ππεδγίβ Οἴσίβε ἂ5 ᾿οσὰ ̓" (Κ.Ν.), νπετε 81. 
Ῥείεγ ἄοεβ ποῖ μεβιϊδϊβ το σοϊηστηδπᾶ [ἢδὲ 
ΟἸγίϑε θὲ βδηοεβεάᾶ πὶ οὐτ Πδατίβ 88 
Ιοτά, ἴῃ ννογάβ ννῃϊοῖ ἀγα πἰδεὰ ἱπ {πα 
ΟΟΤ. οὗ πε ΠῸΚΡ οὗἁ Ποβίβ, 158. νἱϊ!. 13, 
διὰ Ηἰβ βαποιβοδιίίοῃ Ὁν [βγδαὶ. Ι[1Ὲ 15 
βαϊά παῖ ἰξ 85 θεδη αἰτεδάυν βῆοννῃ ἐπδὲ 
ἰῃ Ῥ8. οχ. σ Οἤγῖβε ἰβ τείετσεά τὸ ποΐ 85 
με ΤΡ Ῥυΐ 85. “τὴν Ἰογά,᾽" 1 πγυϑὲ ποῖ 
δε ἐοτροιίδη πὲ δῇ εχασῖ ρᾶγαβὶ]εὶ ἴθ α 
Ῥεΐεσ 111. 15 δηά 115 πίρῃ ΟΠ βίο ορῪ 
ΤΩΔΥ ὃε ἴουπά ἴῃ [ἢ 15 ἤτβε βεσπιοη οὗ ϑῖ. 
Ρεΐεσ, οΐῦ ποῖς ου νν. 18-21 δηᾶ 33.--- 
τοῦτον τὸν |. ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, 
“ Ἡδίῇ πιαάς Ηϊπὶ Ὀοΐῃ Τοτὰ ἀπὰ ΟΠ σίβε, 
τΠϊ5 [εϑὺ8 ποτα γε ογυοϊῆεά,᾽" ΕΕΝ., 50 
νυϊραῖε. ὍΤΕ ΑΟΝ., Το]Ποννηρ Τγπάδὶα 
δηᾶ Οτδησηεσ, ἰηνογίβ ἐπε οἰδυβεβ, Ὀὰῖ 
[1115 ἰο τηδτῖκ νμαὶ Βεησεῖ 50 νν6]} 9818 
αομίσις ἵπ πε, τῃς βεϊηρίηρ εθδεος ντἢ 
ΨΏΙΟΩ 8.1. Ῥεΐεσ᾽β ψογάβ νου Ἱά [811] οἡ 
ἔπε εατβ οὗ ἢ15 δυάΐεηοε, πδηῦ οὗ νΠοπὶ 
ΤῊΔΥ πᾶν Ἰοϊπεᾷ ἰπ ἔπε ον, Οστυ ον Ητπι!} 
((Ὠγγϑοβίομ). Ἡοἱεζπιδηηῃ ἀδβογί 65 {1115 
1αϑι οἴδυβο οὗ ἔῃ βρεεοῦ 85 “" εἴη βοῆννεσοσ 
ΘΒ υββίεΐῃ σὰς Κγόπιυηρ ἀς5 ΘΟ ερϑιάεβ ᾽", 

ψεῖ. 37. κατενύγησαν τὴν καρδίαν : 
τὸ ψογά οουϊά Βεῖϊξετ τηακα κποννη {παῖ 
{πε βεηρ οὗ {πε ἰδὲ ννοτά παᾶ Ῥερυπ ίο 
ψοσκ (5εε ὙΠεορανίδοι, ἐη ἰο6ΟῚὴ Ξε δοηι- 
ῥμηρο, 50 ἰπ υϊρ. ΤῊς ψογά ἰβ ποῖ 

αϑεά ἴῃ οἰαββίοδὶ Οτεεῖς ἴῃ ἔπε βᾶπιε 5εῆβε 
85 πετε, διε {πε βίπηρὶα νετῦ νύσσειν 18 
80 υϑεᾶ, ἴῃ ΤΧΧ πὰ θδϑὲ ρδγαβὶεῖβ 
τα ἀεη. χχχίν, 7, ῬΒ. ον. τὸ (εἰχ.): 
ς΄. Οἰςετο, θὲ Ογαί,., ἰϊϊ., 34. “Ηος 
οοπιτεητί ἰπἰ ἰαγα οϑῖ, πο δά ρἰεξδίεπι 

ἸΠΡΤΕΒΒ05, ΕΓ ΒΕ Π 8 ΠΔ ΟΧχ ρεσοδίῖϊβ ποβεσὶ5 
ςοποίροσε δ τΊΔΙΟΓΙΙΠῚ ΠΟΒΊΓΟΙΙΠῚ 56Π51 
νυϊπεγατί.. . . 564 σοπιριυποιοηὶ δοσδάδσε 
ἄεδεῖ ρτοτηρεευάο δᾶ ρατεπάυτη," Οαϊνίη, 
ἐμ ἰοτο.---τί ποιήσωμεν ; σοη]., ἀ611Ρ., οΥ 
Τα κα 11]. το, 12, 14, Μαζᾷ χίϊ. 14, χῖν. 12, 
]οῆπ χιὶ. 27, Μϑδέξ, χχνΐ. 54, Βυτίοῃ, 
Μοοάς απὰ Τεμςες οΥ Ν. Τ΄ Ογξεξ, μΡ. 76, 
126, απὰ ΜΝιίίξεαυ, ζε αγες ἄμ Ν. Τ', 
Ῥ- 28 ΗἸ, (τ803).---ἄνδρες ἀδελφοί: ἴη- 
ἀϊοδύπρ τεβροοὶ ἀπά τεραγά-- 9... Ρείεσ᾽ 5 
δάάγεββ ῃδά ποῖ Ὀξεη ἴῃ ναΐίπ--- "πον Τΐα 
ἰχεναμὲ ῥγὶμδ᾽" Βδηρεὶ ; 08 πον {πε 
ννοτβ οοὴθ ἃ5 ἃ τόβροηβα ἴο ὅ8ξ. Βεΐεσγ᾽ 8 
οὝ ἢ ἌΡΡΕΔΙ, ν. 20, οἷ αἶβο Οδοιυπιεπίιβ, 
(δο ἴοο ὙΠεορῆνϊδοι), καὶ οἰκειωτικῶς 
αὐτοὺς ἀδελφοὺς καλοῦσιν, οὖς πρώην 
ἐχλεύαζον.---μετανοήσατε, [κπκε χχῖν, 47. 
ΎΤΠε Αροβίίεβ θερϑη, ἃ5 ἴῃς Βαριῖβε εσϑῃ, 
Μαῖξ, 111..2, 45 ἴῃς Οῃσῖϑε ΗΠ ΠΊ56 1 θεραπ, 
Μδῖι. ἵν. 17, Μδκ 1. σ5, ψεἢ ἐπε ἐχῃποτί- 
δίίοη ἴο τερεηΐδηος, ἴο ἃ οὔδπρε οὗ μεασζί 
δηὰ 11ξπ, ποί ἴο πίετε ταρτεῖ ἔοσ ἐπε ραβέ. 
ἡ {πε ἀϊδβεϊποιίοη δεΐννεεη μετανοεῖν ἀπᾷ 
μεταμέλομαι, δες Ὑτεποῖ, Ν. Τ᾽. ὅγηο- 
πγηῖ5, ἴνγ χοῦ. Ὅτ. Ὑπάγεῖ σαπιδιῖβ (πδὶ 
δε ἀϊδεϊποιίοη ἄγαννῃ ΌῪ Ττεπο 15 παγάϊν 
βυδιαίπεά ὉΥ βαρ, ὑυϊ δὲ ἴπῸ βδῖης 
εἶπλς πα δον ἐμαὶ μετανοεῖν 15 ἁπάοιυδι- 
εαϊν {πε Π1]1εῦ ἀπά ποῦίεσ ξεσπΊ, ἐχρτεβϑῖνα 
οὗ τηογαὶ δεϊίοπ δηὰ ἰββιι6β, 48 15 ἰπαϊςαιθά 
ὃν τπε ἕδος {παῖ ἴὲ ἰβ οἴζεπ ἐπιρϊογεά ἱπ 
τῇς ἱπιρεγδεῖνε (μεταμέλομαι πενετ), ἀπά 
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348. Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτοὺς, Μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω 

ἕκαστος ὑμῶν ' ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν - 

καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος. 30. ὑμῖν γάρ ἐστιν 

ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, ὅσους 

Δ ἐπὶ ΑΕΡ, Β48., Οἤγυ5., 80. ΤΊΒΟΙ, δπὰ ὙΝ εἰ88 ; δῖ εν ἰη ΒΟ), Ογγ.-  δζγὶν Ερίρῇ.ν 
Ογτ., Τπεοάτγι., 5ο ὟΝ. Η., ἘΝ. ; θοξῇ Ἔχργεββϑίοῃβ βεεηὶ ἴο θ6 Ἐπ μ4 }}ν σοϊηπιοη ἴῃ 
Γ1υκε δηὰ Αςίβ. 

ἘΥ [15 σοπϑίγισείοη υνἱτἢ ἀπό, ἐκ, οὗ, αἷβοὸ 
Αοίβ χχ. 31, ἡ εἰς θεὸν μετάνοια (ϑγηο- 
ὭΥΤῚ5 ἰῃ Οτίπητη-Ὑπάγεγ, σηδ᾽ μεταμέ- 
λομαι). ΟἨτίβείδῃηῃ Βαρείβπι ψγὰβ ποῖ 
ἀηλββίοη ἕο βοπηα πεν οἷ οὐ βοοὶεῖν 
οἵ νίγεις, ἰξ ννγὰ5 ποῖ Ὀσὶ ΠΊ ΔΊ ΪΎ ἃ το Κα οὗ 
ταυζαδὶ ἴονε δπὰ Ὁσοιπεσῃοοά, δἰἐπουρᾺ 
1: ρυγιβεά δηᾶ βίσεπριμεπεά Ῥοίι, οὗ νεσ. 

γεν. 38. βαπτισθήτω : “Νοη 5415 εϑί 
Ομτβίοοσεάεσα,βεά οροτίεξ δὲ ΟΠ τ βείαπαπὶ 
Ῥτζοβίεσι, οι. χ. το, φιοᾶ ΟΠ γίβειιβ ρδσ 
Ὀαρείϊβιητπι βεσγὶ νοἱτι,᾿ ατοιίαβ, Το’ 5 
δαρείΐβπι μαὰ βεεη ἃ θαριΐβπι οἴ γτερεπίδηος 
ἔοσ {πὸ γεηγββδίοη οὗ 5ἴῃβ, δυ: ἐπε ννοσγίκς 
οὗ 58ι. ΡῬεΐεσ δηά οὗ μῖβ. ἔθ]]ονν- Αροβίὶαβ 
65 ΠΟ τῆδσα σοπεϊπυδιίοη οὗ τπαΐ οὗ τῇς 
Βαρέϊβε, οὗ χίχ. 4,5. Ὑβεῖσ δαριΐβηι ννὰβ 
τὸ ὃε ἐπὶ (ἐν) τῷ ὀνόματι Ἰ]. Χ. 8:1, Ῥείετ᾽5 
δἀάτεββ ῃδὰ Ῥεδθη ἀϊγεοίεά τὸ {πε ῥγοοῦ 
ἐδαῖ 1εβ5 ννᾶϑ ἰἢς Ομ γῖβε, δηᾶ ἰἴ νγ85 
ΟἿΪΥ παίμγαὶ δας τπ6 δοκηονθάρπιδηϊ 
οὗ ἴῃ σορεπου οὗ ἴῃδι ρτοοῦ 5ῃοιά ἔοστι 
τῆς στουηά οὗ δἀπιββίοη ἕο 6 ΟἸ τί βεϊδη 
ΟΒυγοι : τῆς σγουπὰ οὗ με δάἀπιββίοη ἰὸ 
δαρεϊθπι τῬν85 ἰῃς τεσορηϊίοη οὗ [εδιι5 
8ἃ5 ἴῃς ΟΠτῖθι. ὙΠπε στεδάϊπρ ἐπί (8εε 
ἐβρεοίΐδιν ὑ εῖββ, Αῤοϑέεϊ ρεϑολιομέε, ΡΡ. 
35, 36) ὈτίηΡ5 15 οὔ γάοσα οἰβαγὶν τΠδη ἐν. 
1ε 15 τησοῃ θείίε ἴο Ὄχρίδίπ ππ85 ἐπδη 
ἴο 580 {πδὲ Βαριίβπι ἱπ {πε πᾶτῆς οὗ οπε οὗ 
τῆς Ῥεογβοηβ οὗ πε ΤΥ ἱηνοῖνεβ (86 
ΠΆΤΩΕΒ οὗ ἐπε οἴμεσ Ῥεσβοῃβ αἷβο, ογ ἴὸ 
ΒΌΡΡοβα Ὑἱἢ Βεπρεὶ (5ο ῬΙυτιρίγα) ἐπαῖ 
τε ἔοσγγαῖϊα ἴῃ Μαῖξ, χχνὶϊϊ. το νναβ υιϑεὰ 
ἴοσ ϑητ1165, 115 ἴον [οὺνβ οσ Ῥγοβεϊ γεβ 
ΨὯΟ αἰγσεδάν δοκηονϊεάρεα α Εδίμπεγ δηάᾶ 
ἃ Ἡοῖν ϑρίτπε δαρείβπι πὶ [Ὡς πᾶπὶὲ οὗ 
τε Τιογὰ [6505 βυβῆςεα ; οἵ ἴο σοη͵δοίασα 
ψ Νεδηάεγ (πὶ Μαϑεῖ. χχν. ΤῸ νγ)α5 
ποῖ δὲ ἢγβί σοπϑίδεσεά 85 ἃ ἔογγηιιἶα ἕο ῬῈ 
δάμετεᾶ τὸ τίρί ἀν ἴῃ δαρείβη, ας ἐμαὶ 
ἐπε τίτε νγὰ5 ρεσξογπχδά ἢ τεΐδγεποα ἴοὸ 
Ομ γῖϑε᾽β πάσης δἷοπβ. ΤῆΪβ ἀϊβηουϊν, οὗ 
ψΜϊοἢ 50 πο πᾶ5 εξ τηδάβ, ἄοεβ ποῖ 
ἄρρβᾶγ ἴἰο πᾶνε ρσεββεά ὑροη ἔπε εαεὶν 
ΟΒυτοῖ, ἴοσ ἴξ 15 τειηδσκαῦῖὶς πδὲ τῃ 8 
Ῥαββᾶσε ἰῃ ἰῃς δ ίάαολο, νἱϊ., 3, ΠΙςοὮ 15 
τὶ θεῖν οἰεεά τὸ ρσονε ἐπ ς βαγὶν δχἰβίεηοα 
οἵ {πε Ιηνοςδεΐοη οὗ ἐμε Ηοῖν Ττίπὶιν ἰπ 
Ῥαρεῖβπι, ἰβ οἱοβεὶν Το] οννεά ὃν δποίμο 

ἴῃ ΜΠ οἢ ννε τοδὰ (ἴχ. 5) μηδεὶς δὲ φαγέτω 
μηδὲ πιέτω ἀπὸ τῆς εὐχαριστίας ὑμῶν, 
ἀλλ᾽ οἱ βαπτισθέντες εἰς ὄνομα Κυρίου, 
ἴ.6., ΟΠ τί, ἂἃ5 {πεῸὸ6ὶ' ἱπηπιεάϊαίες Ἴοπίαχε 
ββονβ.---οἈἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν : 
εἰς, ““αηἰο᾿’ ΕΑΝ. βἰσηιέγίηρ ἐπε δἰπι. 
Τὶ μα5 Ῥββη οδ᾽εοιςξ ἃ ἐπὶ 5ὲ, Ῥείεγ ἰανβ 
ΠΟ 5ἴσεββ Ἰροὴ {πὸ ἀδδίῃ οἵ ΟΠ γίδε ἴῃ 
τῖ8. σοππεδοίίοα, Ῥυϊ ταῖμδεσ ὑρὸηπ Ηἰβ8 
Ἐεβυτγγθοίίοη. Βιυῖΐῖ νε σδηποῖ ἀουδὲ ἐμαὶ 
81. Ῥείεσ νῇο διδά ετρῃδβίβεά ἐς ἕδος 
οὔ δε ογυςοϊχίοη νου πᾶνε σεπηετηθεγεά 
815 Μαβέεσ᾽ 8 βοίΐεπηη ἀεοϊδγαιίἝςοη ἃ ἔενν 
Βουΐβ Ῥείοσε Ηἰἶβ ἀεδδίῃ, Μαϑιϊ. χχνὶ. 28. 
Ἐνδη ἱζτμς ψογάβ ἴῃ τη 15 αοβρεὶ εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν ἅτε τεὐεςιεά, {πὶ ἕδος τεπιδίηβ 
τῆι 5.. Ρεΐοσ ννουϊά ἤανε σοππεοίεά ἔπε 
τπουρμε οὗ τῇς ἰογρίνεπεββ οἵ βεἰπβ, ἃ 
ῥιετορσαίίΐνε ὑὩο, 48 ΘΥΕΥΥ [εν ν85 
ξΑρεγ ἴο τηδἰηίδίη, Ῥεϊοηρεά το αοὐ δηᾶ 
ἴο αοἄ «δἴοπε, νυἱτῇ ἐπα (πεν) σονεπδπὶ 
ψὨΐοη ΟἸσῖβε μδά γαιϊϊῆεά ὃγ Ηϊβ ἄεδιι. 
Ἡτπδοῖς δάση 5 ἐμαὶ πόννανοῖ ἀϊ Βησυε ἰξ 
ΤΑΔΥῪ Ὀε ἴο οχρίδίη ῥγεοίβεῖν τῆς ννογάβ οὗ 
76ϑ505 ἴοὸ ἴδε ἀϊβεὶρίεβ δὲ (πε 1,αϑὲ ΘΌρρεσ, 
γεῖ ομδ τπὶπρ ἰ5 σοτίαϊπ, μα Ηε σοππεοίεά 
{πε ἔογρίνεμεββ οὗ βίπβ ἢ Ηἰβ ἀεδία, 
Ῥορηιθηροο ίολέδ, '., ῬΡ. 55 δπὰ 50, βεὲ 
4150 ““Οονεπαηι, Ηδβίηρβ, Β. Ὁ., Ρ. 
512.---Ομῶν : ἰῃς ΕΑΝ. ΠΔ8 1π|8 δάἀάϊείοῃ, 
80 ἴοο {1π6 Νυἱραίε ( γοϊ. δᾶ ἘΠ οἰ π15). 
Α58. εδοῦ ἱπάϊν! ἀπ] ἕκαστος ννᾶ5 ἰοὸ θὲ 
Ῥαριεϊδεά, 50 εαοἂ, 1 ἔσαν ρεπίξεης, ννουἹά 
τεοεῖνε ἐπε ξογρίνθηεθββ οἵ [ιἷβ βίη β.---τὴν 
δωρεὰν, ποῖ χάρισμα 45 ἱπ τ ΟοΥ. χίΐ. 4, 
9, 28, ἴοτ [ες Ηοῖγν αδοβί, ἐπε ρίξε, ννδϑ ἃ 
Ῥεγβοπδὶ δπᾶ δϑιἀϊηρ ροββαδβδίοῃ, δαΐ ἴῃς 
χαρίσματα ἵνετα ἔοι ἃ {ἰπ|6 ἈΠβυνοσῖηρ' ἴο 
Βρθοῖαὶ πεϑάβ, δπά δη]ογεᾶ ὃν ἐῃοβε ἴὸ 
ψνΒοπὶ αοά ἀϊϑιγ Ραϊεά πεῖ. Ὑπὲ Ψψοσὰ 
15. ιϑεά 5ρεοίδ!ν οὗ ἔπε ρὲ οὗ τς Ἡοῖγν 
Ὅδοβὲ ὃγῪ 5:.ὄ υκε ἔοι εἰπιεβ ἰπ Αςίβ, 
νι. 20, χ. 45, Χχὶ. 17, δυξ ὈΥ͂ πο οΟἵμεῖ 
Ἐνδηρεῖῖϑβέ (ον ονψενεσ, ᾿ὰκς χὶ. 13), οὔ, 
Ηδε5. νἱ. 4 (]΄οὁδη ἵν. το). 
ες. 309. ὑμῖν γὰρ: (πε ῥτοπλῖβα νγὰ8 

τηδᾶάε ἰοὸ ἐπε νεσὺ πιεὲῃ ΨΟ Παὰ ἱπνοϊεά 
ρου ἐμπεπιβεῖνεβ δη προη {πεῖν ομ!]! ἄγεη, 
Θι:., Μαῖίς. χχνΐϊ. 25, τῆς δίοοάδ οὗ τῆε 
Οτυοϊβεά, 8εε Ῥϑαΐης οὗ ϑοίοριοη, νι.» 
39 (Εγῖε ἀπά [|ἀπιεβ᾽ ςἀϊίοπ, Ῥ. 88).-- 
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ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11. 

40. ἑτέροις τε λόγοις 

πλείοσι διεμαρτύρετο καὶ παρεκάλει λέγων, Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς 

τῆς σκολιᾶς ταύτης. 41. Οἱ μὲν οὖν ἀσμένως 1 ἀποδεξάμενοι τὸν 

1 ασμένως ἘΡ, ὅγτγ. (65. δπά Ηδτγο].), Αὐτὴν Οὔγυβ. ; Ῥαξ οπι. ὉῪ  ΑΒΟΌΌΘ δι, 
Νυ]β., ὅδ π., Βοῖ., Αβίμ,, Οἱ εηι., 80 Τίβοι., ΝΝ. Η,, ἘΝ, ὙΝ εἶββ, ὑνεπάι. Ἐὸς απο- 

, δεξαμενοι Ὁ πυρδείςαϊεβ πιστεύσαντες, ἀπά ϑ'υτ. Ηδτοῖ. τὰρ'.. Ἐπ. δἀὰ και πιστευ- 
σαντες. 

πᾶσι τοῖς εἰς μακράν : πο οσοαβίοη Ψ ΙΑ 
γνεπάϊ δηά οἴϊιεβ ἴο {{π||ξ τῃς νγοσᾶβ ἴὸ 
186 [εν οὗ ἐπ6 ᾿ίαβροσα. [{ τηυβὲ ποῖ 
Ῥε ἰοσροιίζεη ἐμὲ ἔπε Αροβἕϊεβ ψγεσα ποῖ 
ΒιυΓρτίβεά ἐμαὶ {πε (απεῖεβ 5βπουϊά ὃὲ 
αἀγτιεα το τῆς ΟΠτίβείαπ Οπμυγοῖ, ὃὰξ 
ΟἾΪΥ ἰδαὲ {πεν βου] Ὀς δαἀπιίείεά Ψἢ- 
οὐδ σοηήογπηηρ ἴο {πε σὶϊα οὗἵἩἨ οἰγουπη- 
εἰδίοη. [ἔννε σοσηρᾶσε 111, 26, απ ἃ Ἐρἢςβ. 
αἰ, 13, 17 (ο΄. Βοπι. χ. 13), [ὲ Ψου] βθεπὶ 
ἔμπας πὸ τεβιγίοείοη οὗ στᾶσα ννὰβ ρίδςεάᾶ 
πρὸὰ ἔπε ἀεοϊαταιτίοη οὗ τε (οβρεὶ 
τοθββᾶρσε, ργον! ἀεὰ τμαὶ ἰξ νγὰβ τηδάς ἴο 
τε 1ὲνν βγεὲ (185 ψὰ8 δἰνψαγβ Ῥδυ]᾿ 8 
ουδίοπ). ΗΠ ρεηζε] ἱπιεγργεῖβ δε ϑγοσάβ 
85 τεξεσγίηρ Ὀενοηά 411 ἄουδε το τπ6 αςη- 
1165, βίπος ὑμῖν . . . ὑμῶν μαά «αἰτεδάν 
εχριγεββεά {πε Ὀΐδϑροτα [εν8. Βυΐ δα 
σοπίεπῆβ (πδξ 45 νεῖ. 26 ρἱδίηὶν ἱπεϊπλδίθβ 
ταὶ τῆς δάάγεββ ννὰβ ἀεϊϊνετο ἃ οὔ]ν ἴὸ 
Ι5τδοϑῖιτθϑ, ἰῃς ψοσάβ ἴῃ πυεξϑίίοῃ ἃσα 
αἀάεά ὃν “ἴῃς δυΐποῦ ἴὸ Ὑπεορδμίϊβ᾽. 
Ης {πεγεΐοσς ρίδοςβ ποτ ἴῃ Ὀγδοκείβ. 
7Τάηρϑε ἴῃ τῆς βαπιδὲ ΨΧΑΥ Ἐπί πῖ8 1Ὲ ψε]} τὸ 
τοίεσ {πεπὶ ἴο (πς Βεάδοϊοτ, δά Ἐείης 
τεΐειβ ἰςπὶ το Γακα ΠἰπΊβε 1] ἃ5. Κενίβεσ. 
Ὑ εῖββ 5665 1 (π6 ψογάβ δὴ δ] βίο το δῃ 
ΟΟΥ. ραββαρε ΜὮὩϊςἢ σου]ά Οηἱν μᾶνε θεθπ 
ΔΡΡΙΙεἀ δὲ ἤγβε ἴο {π8 οδὶ πρὶ οὐ {πε αεη- 
τίς5, θὰξ ψν πο (1π τῆς σοηππεςίίοη ἴῃ 
ψϊοἢ 11 18 ετα ρίαςεά Ὀν ἐῃς παγγαίοτ) 
ταυβὲ Ὅς τσείεισεά τὸ ἰῆς [εν οὗ {πε 
Τίδϑροτα. [ζ τυ νγεῖ ὥἤᾶνα Ὀδοπ παῖ 
(45 ἱπ Ἡοϊἐζπηδηπ᾽ 5 νον) 51. Ῥείοτ᾽β δυ ᾶὶ- 
ἐηςς ΟἠΪγ ἐπουρῃς οὗ [πε εν οὗ {πὸ 
Πίφβρογα, Ὀυΐ να σδῃ 866 ἴῃ πῖβ ψογάβ ἃ 
ννἱάεν ἀπά ἃ ἄξβερεσ πηδδηΐηρ, εὐ. Ιβαῖδῃ 
ν. 26, ἀπά εἴ, αἶβο 1βαϊδῃ 11, 2, Ζεοῇ. ν]. 
15. Απιρηρ ἴδε οἷάδθ σοπιπιθπίδίουβ 
Οεουπηοηΐυβ ἀπά ὙΠεορηνϊδοί - τεξεσγεά 
{π6 τυνοάβ ἴο {πὸ (επε|]68.---ὅσους ἂν 
προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 
Ὑνεπάς ργεββεβ (δες ἡμῶν ἴο ἔανους δἰ8 
νίθνν {παὶ 8ι, Ῥεΐθσ {π|πκ8 οπἷν οὗ δε 
7ενβ ἀπᾶ ποῖ οἵ {πε επεῖῖεβ, βίπος ἢς 
ΒΡΕΔΚΒ οὗ “οὖῦγ αοά," Ὀὰυϊ Β]255 σαΐσῃθβ 
πε πιεαπίὶπρ ταῦ Ὀεϊζει ἴῃ 5. σοση- 
τηθηῖ: “ἡμῶν Ιδγδεϊαγαπι, 4ὰ ἰάςπὶ 
Ἐπί65 δά 56 νοσϑδὲ ", Τῇϊβ ρῖνεβ ἔπε ἴσα 
Ὅτοα οὗ προσκαλ,» ““ 5411 681] ἀπο Πῖπὶ 
(5ο Ε.Ν.). Οδουϊπεηΐιβ αΑἷθο σοπιπιοπίβ 
οῃ (ἢ νγογᾷβ 85 γενεδ]ίηρ ἐπε ἔσιια ρεηΐ- 

(Ηδιτὶβ βεεὲβ ἃ Μοπίδηϊβε αὐ άπίοπ, πεοαββίευ οὗ "ΠΕ ἴος ΔΡι 5π1.} 

ἴθποδ πὰ σῃαγὶιν οὗ Ραίεσγ, ψυχὴ γὰρ ὅταν 
ἑαυτὴν καταδικάσῃ, οὐκ ἔτι φθονεῖν 
δύναται. 

γὲεσ. 40. ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν 
τε (ποῖ δὲ), 245 8580 εαιεπε ἴῃ ἀςίβ; 
““Ἰηάποίε 485 δἰ πη] σορπαίδαιμβ βαπέ, 
δέ ἀϊνετβα," ΒΙαββ, ἐπ ἰοῶο, απὰ αγαρηι- 
γνιαϊὶὰ ἀες Ν. Ο., Ρ. 258.---διεμαρτύρατο : 
τα. {ταηϑίδιίοη “ ἐεββεά,᾽ Ῥοΐῃ ἴω Α. 
δηά ΚΕΝ. Ππαγάϊν ρῖνεβ {πὸ [Ὁ]] ἴογπὶ οὐ ἐπα 
ψοτά, 115 ᾿τεαιεπε ὰβς ἰη {πὸ ΤΧΧ ἴῃ 
τῆς βεηβς οἱ ργοίθδεϊπρ' βοϊδπμηυ, οί, 
Βευΐ. ἵν. 26, νἱ1}. 10, 1 ὅ8π|. νἱ]ϊ, ο, Ζεςῆ. 
111, 7 (6), ΒΘ: π15 τῆοσβ ἰη δοοοσάδπος νυ] ἢ 
8:1. Ῥείεγ᾽β ννοσάβ, ψῆο πεῖα 85 δἰβεννῇεσε 
(χ. 42, χΙΐ, 5, χχ, 21) ψγ͵ὰ5 ποῖ βί τωρ] 
δοιίίηρ 8ἃ8 ἃ Ὑγἱπ658 μαρτυρεῖν, Ὀπξ νν85 
αἶδο ῥγοίεβείηρ δραϊηβὲ τῆς [α]56 νίεννβ οἱ 
ἴποβα 6 ψὰβ δ ἀγεββίηρ. [ξ πγυδβὲ ποΐ, 
Βονενεσ, δὲ ἔογροϊξεπ ἴπαΐῖ ἴπ οἵπαῖ 
Ῥαββαρεβ πη τῆς ΤΧΧ ἐῃε νεῖ τᾶν πιρᾶπ 
ἴο Ῥδᾶσ νἡΐπε88 (δες Ηδίοῃ δηά Ἐεάραβιῃ, 
σε υ.). Τὴ {πε ΝΤ., ἂβ γεπάξ ποίεβ, 
ἴε 15 αϑεά ὃν 51. Ραὺὶ ἰπ ἔπε ἔοστηθῦ 56η88 
οἵ ρῥγοϊεβείῃρ βΟΙΠΊΠΙΥ ἴθ Σ Τίπι. ν. 21, 
2 Τίπ|. ἰϊ. 14. ἵν. 1. ΜΈΝ {π|5 Με. Ραρε 
τἰρμεῖν σοπιρατεβ ἰἴβ 56 ἱπ Αοίβ χχ, 23 
(ε΄. αἶδο ν. 20, μαρτύρομαι), «πᾶ Τιῦκα 
χνΐ, 28. 80 ἴοο ἴῃ οἰαββίοδὶ υυτξεγβ.--- 
παρεκάλει: (ἢς ἱπιρεγέεςε βυρρεβὲβ πα 
σοηεϊπαουβ δχμογίδειοη ΜὩῖσἢ [Ο]οννεὰ 
ροη {πε ΑΡοβείεβ᾽ βοϊεπιη ργοϊεβὲ (ΥΥ εἰ58, 
ἧῃ ἰουο).---τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης : 
τῆς δαάϊεοσῖίνε ἰβ υϑεα τὸ ἄδβοσιθε τῆς 
τοῦ 6] οὰ8 ᾿βγααιοβ ἰπ {π6 Ὁ] άδσηθ58, 
1,ΧΧ, Ῥευς, χχχίϊ. 5 (απᾶ Ῥ5. ᾿ἰχχνἱϊ. 8), ἃ 
ἀεβοιίριίοπ υϑεοὰ ἱπ ρατέ ὉΥῪ οὺγ Τοσὰ 
Ηϊτηβεῖέ, Μαῖα. χνϊ. τ7, Γὰκς ἰχ, 41, δηὰ 
Ψ ΒΟΥ Ὁ 81. Ῥδαΐ, ῬΏΠ. 11. 15. ΤΠ 
σοτῖδοῖ {γαπβίαιϊίοθ “ογοοκεοά," ΕΝ.Ψ 
(νῖοἢ ΑΟΝ. μᾶ5 ἴῃ Τὰκς 11. 5, ῬΏ1], 11. 
15), βρη ῆεβ ρεγνεσβίιυ ἴῃ ταγηΐηρ ΟΥ̓ 
ἔτοτα τῆς {συῖ, νυ Ὠ15ὲ δε ΑἸ. “αἡ- 
τονγαγά " (80 Ὑγπάλ]6) βίρηΐῆεβ γδέθεῦ 
Ῥαςοκναγάπεββ ἴπ σοπηηρ ἴο τῆς ἰτυτῇ 
(Ηυπιρῆγν, Οογαρεεμέανγν ὁπ ΚΑ. Ψ.), Ἡοτί, 
ϑϑκααϊΞες ΟἈγὶοἐαμὶξν, ΡΡ. 41, 42. ὃ 

γε. 41. Οἱ μὲν οὖν: 4 ἐγυἷν Τσδη 
Τογηυἶα, 866 ἷ. 6, Ὑπετε ἰ5 πὸ δηδοοῖΐα- 
ἴδοπ, θὰ ἔος ἔς δηβυνεσίηρ δέ 5βεε ν. 43. 
Ἴδε Ψψογάβ ἐπεγεΐοσε τεΐεσ ἴο ἔποβα πιεπ- 
εἰοηςά ἰπ ν. 37; ἰπ οοπίταβι το [ἢε ἴἄτθα 
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τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

42. Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ 

Ἰ προσετεθησαν; δἴζεγ {πε νεῖν εν ἰπβετίε Ὁν ΑΒΟῸ 15, 18, ὅτ, ΝΡ.» 50 Τ' 
ΝῊ. , Ἐιν., ννεῖθβ, ννεπάς, ΗἸρ. 

ἱπουβαπὰ ἔξδσ σϑτὴβ ρΡΟῸΠ ΘΝΟΓΥ Ρέγβοῃ, 
ψυχή, 580 Μτ. Ῥαρε, οῃ μὲν οὖν, τη: ἰσζο. 
Με, Εεπάδ]] ἥπάβ τπῈ δπϑυνεσίπρ δέ ἱπ 
ν: 42; ὕνο ῥίιαβεβ οὗ δνβηΐβ δα ζοῃ- 
ἀταβίδά; εὔσεθ ἐπουβαηὰ σοηνετίβ δῖα 
αὐδεᾶ ἴῃ ομε ἄδγ---ἰ μον οἶανε κιςα  λβεν 
ἰο {πὸ ΟἸ τί βείαπ σοτησγηθπηΐοη, 866 αἷβο 
ἢἷβ Αρρεπάϊχ οὐ μὲν οὖν, ρ. τ62.--- 
ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ: υϑεὰ ἱπ 
οἰαββίοδὶ ασεεῖκ, ὄἼβϑρθοίδ!ν ἴπ Ῥίδιο, οὗἉ 
τεςαἰνίπο ἃ τεϑοπεῖ οἵ δἰβ ἀγρυτηθπίβ ψν ἢ 
δεςερίδποα, πὰ ἴῃ {πε Ν.Τ. οὗ τεσείϊνίρ 
Ἐπ ἀρρτονδῖ; οὐ, χχῖν. 3. ὙὯε νετρ 15 
οηΐν [ουπά ἴῃ 81. ΓῸΚα ἱπ τῆς ΝΙΤ, ἢ 
νδυγίπρ βδάθβ οὗ πχεδηΐπρ, ἔνῖςα ἴῃ Ὠϊβ 
οβρεῖ, δαπᾶὰ ἔνε ἐεΐπιεβ ἴῃ Αοὶβ ἴῃ δ]] 
Ῥαγίβ. Οηἱυ ἑουηᾶ ἱπ ΓΙ ΧΧ ἴῃ ΑΡοσσυρἤμδὶ 
Ὀοοκβ, Τοῦ. νἱΐ. 17, Τά τ χί, 13. (θας 
866 Ηδίοῃ δπὰ Κεάραιῃ, τη υ.), δῃὰ ἴῃ 
πε Βοοκβ οἵ τπὸ Μδοοδῦεββ; οἷ χνὶϊὶ. 
27, Χχὶ. 17, χχῖν. 3, χχχν . 30, βε6 δεῖονν. 
--ἐβαπτίσθησαν. ὙΠετε ἰ5 ποιμὶπρ 'π τῃ 8 
ταχὲ ΜΗ ςἢ ἱπεϊπτδίαβ ἐμαὶ (Π6 Βαριίϑπι οὗ 
ἴδε ἔτεα ἐμβουβαπά τγᾶβ ρεγίοττηεά, ποῖ 
οπ ἴπ6 ἄδν οἵ Ῥεπίβοοβέ, δας ἀυγίπρ (Π6 
ἄδγϑ μι ἢ ΤΟ] ονγεά. Αἴ {π6 βᾶτηδ εἶτηα 
ἰξ 5 ποῖ βαϊά ἔμδαὲ πε Βαριείβη οὗ βιοῃ ἃ 
ταυϊεταά8 ἐοοῖς ρίδοβ δὲ οπα {ἰπ|εὲ οὕ ἱπ 
πα Ρἷδος οὐ ἔπε ἄδυ οὗ 1π6 Ἐεδβί, οἵ 
ἐπα ἐπα τί ὑγὰβ ρεγίοσττηε ὃν 5:1. Ρεῖεσ 
αἴομε. Ἐδίεθη 411ονν8 (δὲ οἵ μοσβ Ῥαβϑίἀεβ 
ἴδε Ὑψεῖνε τπᾶὺ πᾶνε Ῥαρίϊβεά, ὅε6 ἢἰ5 
ποίε, ἦν ἰοοο, ἀπιὰ αἶβϑο Ζδοκίεσγ, 4 ῤοςέεϊ- 
μεσολίοκές, Ῥ. τ83.---προσετέθησαν, εὕ, 
νΘΓ. 47, δῃᾷ ν. 14, Χχί. 24. ἴῃ {Πὲ υΧΧ 
186 βᾶτὴβ νεσὺ 18 υϑεᾶ, 188. χὶν. 1, ἔοῦ ἃ 
Ρτοβείγια ΨῃῸ 15 ἰοϊπεᾶ ἰο 15γδδὶ, 580 ἴοο 
Ἐβίῃ, ἴχ. 27.--- ψυχαὶ, "“5οι15,᾽᾽ ἐνει; ρεῖ- 
Βοηβ. 866 οῃ νεσ, 43.---σεὶ τρισχίλιαι : 
ἔπε δάνεγ 18 δποῖπεγ ἔανοιτγίε τνοτά οὗ 
81. Τυκε (ἘτίεάτιςΠ)----ἶἰς 15. ποῖ Γουπά ἰπ 
8.. Ἰοδη, δηᾶ π᾿ 8ὲ. Μαγῖκ οπΐν οῆςε, ἴῃ 
8ι:. Μδεέϊδεν τἄγδε εἶπιθβ, μὰς ἰπ 5.1. ΓΚ 
Θοβρεὶ εἰρμὶ οσ ηἰπα {ἰπιθβ, ἀπά ἰπ Αςίβ 
δὶχ οὐ βανδῆ {ἰπι68. Αι ἴῃ ἴ. 15 τπ6 ἰῃίγο- 
ἀιυοείοη οὗ ἔπε δάνεγῃ 15 ἀραίηϑβε {πε βιρ- 
Ροϑίείου ἔπδὲ 38 πυπηθοσ νγ85 ἃ βοιίτουβ 
Ὁπ6. 8 οδπποῖ βιρροβε πὲ ἴμε ἴη- 
βαεπος ἀπά {πὸ τεςο]!εςείοπ οὗ [6808 παά 
νδηϊβῃεά υἱε πίη ἃ ἔδυν βμοσέ ὑγθαῖκβ νυ τἢ- 
οἷϊ ἰεανίπρ ἃ ἴγασα Ῥεμίπά, απ ΨΏθγα 
πε ῥγοοϊατηδίίοπ οἵ Ηἰπι 45 τπε Ὁ τῖϑι 
ο!]οννεὰ ἀροῦ {πὸ ψνοπάδεα! οἱ οἵ 
τοπραε5, ἰῃ ὙΨΗΪΟΝ τδην οὗ ἴπ6 Ρεορίβ 

ψουᾶ 8εὲ (ἢς ἱπβρίγαιίοη οἵ αοά ἀπά ἃ 
σοηβττηδίίοη ρίνεη ὈῪ Ηἱἰπὶ ἴο {δε οἰαίτηβ 
ταδᾶς Ὁν {πε ἀϊβοίρίεβ, μεαγίβ. δηᾶ ςοπ- 
8οίθῃαβ σὶρ ϊ ννῈ}} 6 βεϊσγεά ἀπά χαυΐοκ- 
επε--αἀηα 1η6 τηοναπιθης οὔσα Ὀδραπ 
ΜῺΒ ΒΓΕ ἴο βργεδᾶ (5εε {πε γεγηδγκβ οὗ 
ϑρίεια, Αβοςίεἰρεκελίολέσ, Ρ. 60, οἡ δε 
διγι μάν οἵ τῇς. Οδυτγοῦ, ἴῃ βρίτα οὗ {πῸ 
ϑυβρίοίοη ΠῚ ἘΪΟμ πα τεραγάβ {πὸ 
ὨυτηΡεΣ ἄτας τπουδβδηά). 
ες. 42. Τῆς στον οὗ {λ6ὲ Ομυσοῆ 

ποῖ τηϑεῖὶν ἰπ Πυθα δυὰς ἰπ πα ἰη- 
οσέαβα οὗ [81 δηά οματγίιγ. [π ἈΝ, ὉῪ 
ἔπε οπηϊβϑίοπ οὗ καὶ Ὀείοτε τῇ κλάσει 
ἵννο ῥαὶγβ οἵ ρδγίίοιδιθ ἃ’Θ ΔΡρδιθ ΠΕ 
ἐπυτηεγδίεά-- τῆς ἢτθὲ τεβεσσίηρ ἴο {πε 
οἷοβα δάμπεγεποα οὗ δδίϊβνειβ ἴο {ΠῈ 
ΑΡοβεῖίεβ π᾿ τϑδοῃίπρ δπά ζβ! οννβῃΐρ, τπε 
βϑοοηὰ Ὄχργεϑβίηρ {πεῖγ ουννατᾷ δοῖβ οὗ 
ὙΟΥΒΠΪΡ ; Οἵ πε ἢσγϑεὲ ρδὶγ τῦδυ δε ἴδκεῃ 
8ἃ5 ΘΧχρσδββὶπρ ταί {πεῖν ταϊαϊίοη τὸ 
τῆᾶπ, {πε βεοοπά {πεῖν γοϊδιίοη το αοᾶ 
(Νὄβρεη). Ὅγσ. Ηογί, ψνῃ!ς Ροϊπεῖπο οαὲ 
ἐπδὲ τῃς ἢγϑβι ἰθγπὶ τῇ διδαχῇ τῶν ἀποσ- 
τόλων (“{πε τεδοπμίπρ,᾽ ἘΕΝ΄., [ο]]Ἱοννίπρ, 
Ὑν γος; οὐ Μϑεῖ. νἱϊ, 28, “ ἀοςιτίης,᾽" 
ΑΟΝ,, ψ Ὠϊοἢ Ψοιυ]ά ταΐεσ γαῖπεῦ ἴο ἃ ἅ6- 
Βπίϊτα βυβίθσῃ, 1Π|685 ἰάθη ἰπ πὸ βεπβα οὗ 
{πε Τδεΐπ ἀοοίγίγια, ἐσαολρ) νὰ5 οὗν]- 
Οὐϑίγ ΟΠ γίβείδη, 8ο (παῖ {86 ἀϊες!ρ[65 
τοῖρῃξ πνε}} Ὀ6 σα] βογῖρα68 ἴο ἔπε Κίηρ- 
ἄοπι, Ὀτίπρίὶπρ οὐκ οΥ̓ {πεῖγ ἰγεδβισαβ 
τπἰηρβ πενν δηά οἷά, ἐπε ἔδοΐβ οὗ {πε 11ξῸ 
οὗ Ἰεβὰβ δπᾶ (8 ρίογυν ψῃῖςμ ἐο!οννεᾶ, 
ἴλοϊβ ἱπιεγργαιθα ἴῃ ἐπα Ἰΐρμε οὔτε Τιᾶνν 
δηᾶ τς Ῥσγορπμεῖβ, ἰδ κεβ ἴπ6 πεχὶ ννογάβ 
τῇ κοινωνίᾳ 45 δεραταίεά Δ᾽τορϑῖμεν ἔγοτὴ 
τῶν ἀποστόλων, “ἀπά Ψι τς σοπι- 
ταυπίοη ᾽: κοινωνία, ἴῃ Ὦτ,. Ἡοτί 5 νἱενν 
ὉΥ Ρᾶγδι!ε! ἴϑπὶ τ 1Π6 οἴμαγ ἴεγπηβ, 6χ- 
ῬΙΘβ568 βοπιειηίπρ τότε δχίεσπδὶ δπᾶ 
ςοποταία {π8πῃ ἃ βρίτῖς οὗ οογηγαπηίοπ ; ἰξ 
ταίετβ ἴὸ {πὸ περ ρίνεπ ἰο τ1π6 ἀεβτξαςα 
οὗ ἴῃ σογηγησηιῖν, ποῖ ρρδγεπεὶν ἴῃ 
ταοπαυ, δῖ ἴῃ ΡΟΝ] ς πλϑα]β, βϑυοἢ 45 ἴτοση 
Δποΐπεγ ροϊπε οὗ νίενν δα Ἵδ]]εὰ “18 
ἀαῖϊγ πιϊηϊβιγαϊΐοα " (οἷ, Αοἰβ νὶ. 2, 
τραπέζαις). ὙΠετε ἀγα ἀπάομπρίεαϊν ἰπ- 
βίδποθβ οἵ ἴδε διηρίοντηθπι οὗ 188 ννοτσά 
κοινωνία ἰπ [͵5 ςφοποτεῖα βεῆβ6, ἘοπΊ. χν. 
26, 2 Οοτ. νἱϊϊ. 4, ἰχ. 13, Ηθῦ. χίΐ, 26, 
Ῥαξ ἰπ δδοῦ οἵ ἴπ686 οδ868 115 τηβαπίπρ' 15 
ἀεεδγγαϊηεά Ὀν τε σοπίδχὲ (πᾶ Ζὅοκϊοσ, 
δπιοπρϑί τεοεπὲ σομητηεπίδίοσβ, οι] 50 
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κοινωνίᾳ ἢ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς, 43. ἐγένετο 

δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποσ- 
ι 

1 καὶ τῇ κλασει; οπι. και δ ΑΒΟΙ" 61, 50 Τίβοϊ., ΝΝ.Η., ΕΟΝ., ννεῖββ, ννεπηᾶε, 
Ηρ.» 80 ΑΠ!ογά, 
Ῥδγ. τὸν αρ. τῆς κλ.), οὗἩἉ ϑνΠΙΟῃ Β]455 βαγβ “ γεςίε, πἰβὶ ἀθεπάδ τ. κλ, ̓", 

κοινωνια τῆς κλασεως τον ἀρτον, 50 ἃ, Ψυ]ρ., 54}. (50 ἱπ αἷδ.» 
Βυ τα 

γνν εβίεγη γεδάϊπρϑβ Ἰοοῖς {κε διζεπιρίβ ἴο τεσηονε ἃ αἱ Π ου εν. 

ταβίσίος 15 πηεαπὶπρ πεσε). Βαΐ, οη ἐπα 
Οἴποῖ παπᾶ, (πασα ἅγε ἐπῈ8}}ν υπἀομθίεάᾶ 
ἰπβίδποεϑ οἵ κοινωνία τεΐεττῖπρ' ἴο βρίγίεδὶ 
ΤΕ] ]οννβμὶρ δηὰ οοποογά, ἃ ἔθ᾽ ]οννβπὶρ ἴῃ 
πε βρίτε; οἷ 2 Οοσ, νἱ. 4, χίΐ, τ4, ῬὮΠ, 
11. 1, Δ]. 1ϊ. 9,1 ]ομη ἱ. 3, 6, 7; οἷ. αἷβο 
ἴῃ οἰδββίς δὶ νντίτεσβ, Ασὶβε., Εἴλῖο., νἱ]., 9, 
12, ἐν κοινωνίᾳ ἡ φιλία ἐστί. Ἡετε, 1 
πε ψνοσά οἂπ Ὀε βεραγαίβα ἔτοπὶ ἀποσ.» 
ἴξ πᾶν θὲ ἴδκδβη ἴο ἱποῖπάς ἐπε ἰηψαγά 
[6] οννβπΐρ ἀπά [8 οιννατᾷ πιδηϊξεβῖα- 
ἴοπ, νεῖ. 44. ΜΩΑΥ ποῖ ἃ ροοὰ ρᾶδτδ]!6] 
το {π|8 5ἰρηϊβοδιίίοη οὗ ἔπε νογὰ θὲ 
Ιουηᾷ ἱπ ῬΗΪ. ἱ, 5, ψεσε κοινωνία, 
μΠΠ5ὲ ἰ βδἰρηΐῆεθ σο-ορεγαιίίοη ἴῃ {μα 
ψάεδβε βεηβε, ἱποϊπάϊηρ ξεν βΐρ ἱπ 
βυτηρδϑίην, βυβεσίηρ δηᾶ τοὶ], αἷβοὸ ἱηᾶϊ- 
οδίεβ ἐπε βρεοΐαὶ δηά ἰδηρῖθῖς τηδηϊεβία- 
τίοη οὗ {Π18 ἔβ! Ποννβμὶρ ἴῃ Π6 γον 4]π|8- 
εἰνίπρ' δηὰ σοπιτγίδυξίοηβ οὔ της ῬΕΠΙρρίδη 
ΟΒυτοῆ ; βεὲς Γὐρμείοοι, Ῥλέῥῥίαης, ἐπ 
ἰοοο. Τῇε ψοσζὰ πδίυγα!γ βαρρεβίβ {86 
ΟΟΠΊΤΛΠΠΙΥ οΟΥἩἨὨ ροοάβ, 25 Δ εἰζβᾶοϊκεσγ 
Ῥοϊπίϑ ουξ, δὰ ἃ5 ἰξ βίαπάβ ποτὲ νίτμους 
ΘΠΥ͂ ῥγεοῖβα ἀεβηϊείοη ψὸ οδηηοί 80 
1ἰτπλῖε 1, ἀπά ἱπ ἢἰβ. νίενν 6Δ!]. 1ϊ. ο ρῖνεβ 
πε ΚαΥ ἴο ἰἐβ πιεδηΐπρ ἰπ ἔπε ραββᾶρε 
Ῥείοτε 8---ἰπς Ῥοπά ψῃϊςῃ ἀπιτεὰ τῆς 
μαθηταί νγὰ8Β ἴῃς οσοηβοίουβηεββ οὗ 
{πεῖσ Ῥεῖ ῖ ἰπ ΟΠ τίβε, δά ἱπ ἴῃ πδπὶα 
ἀδελφοί (πε τεϊδεϊομθηΐρ δι σοηβίϊ- 
τυϊεᾷ Βαϊλεά 118. σοπιρὶείς Ὄχργεββίου. 
τῇ κλάσει τοῦ ἄρτον : πο ἱπίεγρτγείαίίοη 
8 5διἰϑίδοίοσυ ὑνῃΐοῃ ἐοτρεῖβ (48. οί 
ΜΝ εϊζβδοκογ δηά ΗἩοϊιζτηδηη ροὶπε οὐ) 
{πᾶς ἐπε δυΐμοσ οὗ Αςιβ παά Ὀεπίπα ἢΐπὰ 
Ῥαυ]Ἕης Ιδηρταρα απὰᾶ ἀοοίτίπε, απ παι 
ΜῈ 816 ᾿υδε1Πεἀ ἴῃ δἀὐάυςίπρ {πε ἰδηρυαρα 
οἵ 81. Ῥδὺϊ ἴῃ ογάδσ ἴο Ἔεχρ᾽ αίη {πὸ ννογὰβ 
Βεΐοσε 8, σοῦ τ Οοσ. χ. τό, χί. 24, Αςῖβ 
Χχ. 7 (ἀπὰ χχνῖϊ. 35, Ὑν εἰζβᾶς κα). Βυξ 
ἰέννε δάγηϊε {Π|8, νγεὲ σδῆποὲ σοῃβίβίε πεν 
οχρίαἰπ {πε ἐχργεββδίοη οὗ ἃ τδσε σοπηῆοῃ 
τηθδὶ, [ὲ πῦᾶὺ ὃ ἔτι 6 ἔπαξ δυθσῪ βιο ἢ 
ΤῆΘΑ] ἴῃ τπ6 εαυν ἄδυβ οὗ (πὸ ΟΠυσομ᾿ 5 
ἢχβὲ ἴονε πὰ ἃ τεϊσίοιιβ βἰρπίβοδποα, 
παῖ ἴς Ῥεσδπια ἃ ἴγρε δηὰ εν ἄξηςε οὗ {πε 
Κιπράοτῃ οὗ αοἁ ἀπιοηρβί (πε Ῥεϊϊθνεσγϑ, 
θα 51, Ῥδ}}}5 παθίευδὶ γείεγεμος οἵ ἔπε 
Μοτᾶβ θεΐοτε υ8 το (ἢς [οσά᾽β ΘΌΡΡΕΓ 
Ιεδᾶβ 8 ἴο 8εε ἰη ἔπεπὶ πεσε ἃ τεΐεγθησε ἴῸ 
ἐπε οοτητηδτηογβϑίοῃ οὗ ἐπ [,ογὰ᾽5 ἀεδίῃ, 
ΔΙ Πού ἢ νγ6 ταν δάμη δὲ 15 δ ορθεμογ 

ἰηάιθρυία θα ἐπαὲ ἘΠ18 σοπηπλδιηογαίίοη δὲ 
Ὦσβε [Ὁ] οννεά ἃ σοζσηοῃ τηεαὶ. Ὑπαὲ 8ῖ. 
Ῥδα]᾽ 5 ἰβδοῃίπρ' 485 ἴο {πε ἄξερ τε] σίουβ 
β'σηίδοαπος οὗ πε Ὀγεακίηρ οὗ ἐπ Ὀγεδὰ 
ΟΔΓΓΙΘΒ 18 ὈδΟΙς ἴο ἃ. ΨΘΙΥ Θαεἷν ἀδίε 18 
ενίάδηϊς ἔγοπη πε δὲ πὲ ἢς ϑρεᾶκβ ἴο 
{πε Οοτἰπεμίδπβ οὗ 4 ουβίοπι Ἰοηρ 6ϑίΔὉ- 
᾿ἰβῃβά; οἷ “""Αθεβηάγιδῃηὶ 1.᾽" 'ἴπ Ἡδις κ᾿ β 
Κεαϊ-Επεγκἰοῤάαϊε, Πεῖς ἱ, (1896), Ρ. 23 
ἢ, οὐ {πε δνιάθπεαὶ ναῖε οἵ ἐπὶ8 ἐδϑιὶ- 
ΤΩΟΠΥ 88 ραίηβί {ΟΠ Θγ᾽᾿5 ἀπὰ ϑΘρίεεδ᾽ 5 
δἰίοτηρέ ἴο 5ῆονν ἐῃδὲ ἰῃς ςεϊενγαιίίοη οἱ 
ἰῃς 1,οτά᾽β ΘΌρρεγ ἴῃ ἐπα βασῖνγ Οπυσοῦ 
τεβίεά ὑροὸπ πὸ ροβίεξϊνα Ἴσογησηδπᾶ οὗ 
]εβι8. ὙΝνεϊζβϑοκοιβ νγοσάβ δὲ τηοϑὲ 
δρμδεο: “ Ενϑιν ἀβϑαπηρίίοη οἵ [18 
μανίηρ οτἱρίπαῖεά ἱπ πε ΟΠΌγΟς ἔτοτη 
πὸ σεοοϊ!εοιίίοη οὗ ἱπίεσοουγβε τ Ηἰπὶ 
Αἰ (4016, δηἃ (πεὸὶ πεοθββίτυ ἔεϊε ἔοσ τὰ - 
οΔΠΠπρ Ηἰς ἀβδεῃ 18 ργεοϊυἀεα--ἰῃς σεἰ6- 
δεδιίοη τηυβὲ ταῖποῦ ἢανε Ὀθβη ΡΈΠΕΓΔΙΪΥ 
οὐβεσνδὰ ἔτοτῃ πὸ θερίπηίηρ ᾿" ΑῤοΞίοἱς 
Ἅρε, ἰὶ., Ῥ. 279, Ε.Τ., ἀπά οὔ. ας αῤοοίοϊ. 
“Ζεϊέαϊἐδγ, Ῥ. 594. ϑεοοηὰ δἀϊείοη (1802), 
Βα υβοδίασ, Νιεμἐεοίαμιεηἐϊολις Ὑ εοῖ., 0» 
Ρ- 155. Αβραίπβὲ δὴν δἰζεπιρξ ἐο ἱπίεγς- 
Ῥταῖ (Π6 ψογάβ ὑπάθσ ἀϊβουββίοη οὗ τῆθσα 
Ῥεημδνοίεηοα ἰονναγάβ (ἢ ροοσ (15δδῇ 
ἵν11,. 7) δ επάς τεραγάϑβ χχ. 6, 7 (δὰ αἷϑο 
χχν]!, 35) 85 ἀςοίβίνε. γεῖββ τείεσβ ἕο 
Τυκα χχιν, 30 1ῸΓ δὴ {ΠΠυϑίγαιτίοη οὗἩ {πὸ 
νοτγάβ, δπὲ τπς δςξ, ρσοῦδοὶν ἐπὸ παρ δὶ 
δοῖ οὗ 76β115, νν βίο ἘΠΕῪ Ἔχργαθβ ἘΠ6σα, 
ἄοεβ ποῖ Ὄχῃπδυβί {πεῖσ τηεδηϊηρ ἤεΓα, 
ϑρίτῖα ἴα κε8. νἱ. 2, διακονεῖν τραπέζαις 
85 τε κλάσις ἄρτον, Δ4η Διὶ γάσυ ἱπέεγ- 
Ρταίδίίΐοη, 868 δἷῖβο θείου. ὙΤῇε δα!- 
δαὶε οοππεοίβ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτον ννἱ ἢ 
ἴα. ρῥχεοεάϊπρ' κοινωνία, ἀπά τεημάειβ ἐπ 
φονιιηἰραϊοηε Κγαοέϊομὶς ῥαπμὶδ, ἃ τεη- 
ἀεσίηρ' [δε ἴῃ 50 ἔδ 88 τῆς κοινωνία 
δᾶ8 οἰπεγννῖβα πὸ ἀεβηϊίε πιεδηΐηρ, δηὰ 
Ἐν ἔπε ἔδοι ἐμαὶ [ῃῆς Ὀγοιπεσὶν ἱπέεγοοιιγβα 
οὗ ΟΠ γβείδηβ βρεοῖδ!ν γανβδὶβά ἰξβεὶ ἴῃ 
1ῃς ἡ», αοίίο ῥαμὶς, Ι΄, τ οτ. χ. τό, ἀπά 
Β[1485, ἐμ ἴοῶο, απ αἰβο β νῆεσε πὸ γεδάϑβ 
καὶ τῇ κοινωνίᾳ τῆς κλάσεως τοῦ ἄρτου. 
Βαξ ΠΏ :18ὲ Ἐδϊέθη σεΐεγβ το ἰἢς ενϊάεποα 
οἵ τῇς Ψυϊραῖε, δπὰ δ]5ο το ἐπδὲ οὗ ἐπ 
Ῥεβῃϊξίο, ννῃΐοἢ ταηἄθσβ ἴπῸ ννοσάβ θείογα 
5. “ἴῃ {με Ὀτβακίηρ οἵ (ες Ἐποδατγίβε "ἢ 
(30 ἴοο ἰῃ χχ. 7), ᾿ξ 15 ννογίῃν οὗ ποὲβ ἐπαὶ 
6 τϑίμβεβ ἴο (οἱΐονν ἴπ6 αἀϑι8] Κοπηδῃ 



ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ 43--45 5 
9 Ε 

τόλων ἐγίνετο. 44. πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ 

εἶχον 5 ἅπαντα κοινὰ, 45. καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασ- 

ὙΊΤΗ νεγ. 43 ΑΟῈΕ, 13, πιδὴν ουγϑίνεβ, ΝῸ]5., Ξυτ. Ῥεβῇ,, ΒοΒ. δάά εν ἱερουσαλημ 
(νποἢ 15 δἀάεᾶ ὈγῪ Ὁ ἴο των ἀποστ. ἴῃ νϑσ. 42); 50 Τίβοῃ., ΚΝ. πιᾶσρ. Βὺῖ {πε 
πα το 15 ποὶ ἔουπὰ ἴπ ΒΓ. 1, 31, δ:, ϑδῇ., ϑυγ. Ηδτε]., Ασπι., Αείῃ., (ἤγυβ.; 50 
νν.Η., ΚΟΙΝ. τεχὲ, ὑΝ εἶββ, ὑΝεπάϊς. Ἧς 40, Ψυΐβ., ΒΟ. δΔ4ἀ αἰδο φοβος τε ἣν μεγας 
ἐπὶ πάντας͵ 50 ΤΊΒΟΝ. ; Ὀυὲ οπιϊεἀ Ὁν ΒΕ, 54ἢ., ϑυτγ, (Ρ. ἀπά Η.), Ασγπι., Αδβέῃι, 
ΟἾΓΥ5.- ΡΟ ΓΠΑΡ8 βϑι πη] διίοπ ἴο ἵν. 33, ν. 5; 1ἴξ ἢα8 Ῥεβῆ αἰγεδὰν Ἔχργεββεά ἴῃ τῆ8 
ἢτϑί οἴδῦβε οὗ ἴῃς νϑσβε, ἀπά 85 ἴῃς δι: που 68 ἔοσ 115 γαίεπεοη ἀγα ππδὶ εἶν τὰς ϑδτη6 
Ἀ5 ἴῸΓ εν ἵερ., 1ξ ϑγουἹὰ ββετη τπδὲ τῆς ἔογστηθσ δ ἀϊείοη τπλδν αἶβο 6 γοϊεςιεά, 

3 ησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἰχον, 50 Τὶ Ξοἢ., ΗΠ]. ; δαΐ Β 57, Οτῖρ., 8ο ὟΝ. Η.., ὙΝ εἰβ8, 
γνεπάϊς πᾶνε οἠΐν ἐπι τὸ αὐτὸ ειχον---ησσαν ἀπά καὶ πιὶρῆς ΑΒ δε αἀάεά, διυιῖ {πεῖς 
[ΑἸ] Πρ’ οὐκ ἰ5 ἀἰῆ σαι το ἱπιαρίπε. 

Ὁ Ὁ (ο΄. Ῥεβ}ἢ.) γεδάβ και οσοι κτήματα εἰχον ἡ ὑυπαῤξεις ἐπιπρασκον; 50 Ηρ. Βε- 
ἴοτε πασι Ὁ), αἱρ΄., Ῥᾶγ. ἰηβεγῖ καθ᾽ ἡμεραν. Ἐὸγ καθοτι.... εἰχε Ὁ τεδάβ τοις ἂν τις 
Χρειῖαν εἰχεν (τοις χρειαν εχουσιν ἴῃ β); οἷ ἰν. 35. ΤΕ γεπιδγκβ οὐ Βεΐβαγ πὰ νν εἶββ 
ΟΠ {πε ραββαρε βῃοιιϊά θε σοπηρατγεά---ἰῃς ξΟΓΠΊΕΣ 5ε 68 ἴῃ βὶ ἃ πῆοσβ ργεοΐῖβα δοοοιπὲ 
Δηα, αἱ {Π6 βᾶτγης {ἰπ|ς, ἃ πιογε πιοάεγαϊς δοοοιιπὶ οὔ τῆς “σοπηπιιπὶτν οὗ Βοοάβ᾿᾽" δἱ 
7εγυβαίεπι ἐἤδη 18 βοπιδίϊγηθβ ἀδγίνεά ἔγοτη {18 ραββᾶρε (βεε φοπιπηθηξβ), ἢ 15ὲ μεσς 
νεῖββ 5665 ἴῃ Ὁ ποιῃίηρ Ῥξ {τ 1|688 δηὰ Ἔνε βεπβεῖθββ δπιαπἀδείομβ. 

ἱπέδγργείδείοη, υἱς,, [ἥδε (πε ννοτάβ. ροΐηϊ 
ἴο ἃ σοτηπηιηΐοη ἱπ οπε κίὶπά οηΐν, 405- 
ἐεϊρεπολίσμέε, Ῥ. 94. Ιὲ ἰβ ρΡοββιθῖε ἐπδὶ 
{πε ἰηϊγοάποιίοη οὗἩ ἐμ δγιῖςῖα θεΐογε δἱ 
Ιεαϑὲ οὴς οἵ ἰῃς '᾿νογάς τῇ κλάσει (οὐ, 
Ἐ.Ν.) ἐπιρῃδβίβεβ μετα τπ6 1 ογά᾽ 5 ΒΌρρεσ 
8.5 ἀἸεῖπος ἔγοπι ἐπε βοοῖδ] της δὶ νυ ἢ νὨΙ ἢ 
ἱξνναβ οοπῃδοιεά, ΜνἢΪ5ὲ νὸσ, 46 πιᾶν ροϊηξ 
ἴο {Π6 βοοῖβὶ 458 νγ}6}1] 25 ἴο ἐῆς ἀδβνοί:οηΆ] 
Ὀεατὶπρ' οὗ ἔπε ἐχργεββίοη (οὐ, Ζδοϊκίεσ, ποῖα 
ἐμ ἰοο0), πιὰ {π]8 ροββί ΠΥ ἰβ ἱπογθδβεά 
ἵξνψε στεραγά τῆς ψογάβ τῶν ἀποστόλων 85 
οπατβοιεγίβίπρ ἰῃς μος βεπέεπος ἴῃ νϑσ, 
42. Βαϊ υηΐε85 ἴῃ δοί νευβεβ βοπγα 
ἄβερεσ πιεδηΐπρ' νγ»ὰΒ δἰϊδοῃεὰ ἰοὸ ἰδὲ 
ῬῆΓΑΒαΒ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου---κλῶντες 
ἄρτον, ἴξ 5εεπ|5 βῃρεγῆμουβ, α5 ϑοῃμδιΐρεη 
τοσηδγκεά, το ἰηίσγοάπςε τῆς πιεπίίοη οὗ 
Ποπαπιοῃ ἔσοά δ [ῃς {ἰπ|6 οὗ ἃ σοπηπιαπ ἐν 
οἱ βοοᾶβ, Νὸ ἄουδὲ 5:1. ΟὨτυβοβέοπι (50 
Οεοαπι., ΤΠΘΟΡἢν].) ἀπά Βδηρεὶ ἱπέεγ- 
ΓΗ πε ννοσβ 85 βί ηρ]ν τε υἱσέμς ἡγηραϊὲς, 
τ εἰβεννμεσα ὅ5:, Ομ συβοβίοπι βρεαῖβ οὗ 

ἴπεπὶ, οὐ δ ἰεαβὲ ἤθη ἰοίπεά ψέμα 
κοινωνία, 45 τεΐξεττίπρ' (ο {πε ΗοΙν Οοη,- 
τηιπίοη (5εε ΑἸξογά᾽ Β ποῖς ἐπ ἰοεοῚ), πὰ 
Βεπροὶβ σοπητηεπὲ οὔ ψ8σ. 42 πηιβὲ θ6᾽ 
σοπιραγθά νι υνπδὲ Πα βαγβ οἡ νέσ. 46. 
--καὶ ταῖς προσευχαῖς, “ ἀπά [[Πη] {δ 
Ῥγαγεῖβ ΟΝ, Ὧγ. Ηοτὶ βιυιρρεβίβ ὑπαὶ 
1Π6 ῬΥΆΥ ΕΓΒ ΠΊΔΥ νν6}} ανβ Ῥβθη ΟΠ τ βείδπ 
ῬΙΆΥΕΙΒ δἰ βίδίε ἤοιγβ, δηβιψετίηρ ἴὸ 
7ονβῃ ῥγάγεῖβ, ἀπὰ ρεσῆδρβ τερίδοϊηρ' 
1ΠῈ ΒΥ παρΌρτα ργάνεῖβ (ποῖ τοοορηίβαά ἴῃ 
ἴῃς 1,αν), 88 ἔπε Αροβιίεβ᾽ “τεδοῃῖπρ ἢ 
πιαὰ τερἰδοεὰ ἐπὶ οὗ {πε βογίδεβ (ἡ μάαϊς- 
ἐσ ΟἈγἰ δεϊατεῖέν, Ῥ. 44, ἀπὰ Εορϊεεῖα, Ρ. 
45). Βιϊ {πε ψοσάβ πᾶν αἷβο ῬῈ ἴδκεη 

ἰο ἱποίαἀε ργάγετβ δοιἢ πεὶν δπὰ οἷά, οὔ 
ἶν. 24, [αῦηεβ ν. 13 (Ερῇ. ἴϊ. το, (οἱ, 1}. 
16), ἀπὰ αἷἰϑο Αοῖβ {1 Πεσα Ρεΐεγ απὰᾶ 
7οδη ρὸ ὰρ ἰο ἐπε Τεπιρίς “ δὲ ἔπ6 ποὺγ 
οὗ ργαγεσγ," οὔ. νεπάες, θέε 1,εἰιγε εϑι, 
ἱϊ., Ρ. 150. 

νεῖ. 43. πάσῃ ψυχῇ, ἴ.5., ἜνεΙ 
Ῥεΐβοῦ, δηᾶὰ 8ὸ 1]. 23, ΗἩεργαίϊβεῖς, οὐ 

ὩΣ 22, ἴμεν. υἱῖ, χ7, χυΐ. 12, εἴς., δπὰ 
τ τ 

ς΄. τ Μδος. ἰϊ, 38. [ἴῃ νϑσ, 41 ἴῃ8 ρίυγαὶ 
ἴδ ϑϑὰ ταῖπεγ ἰἰκε ἐπε 1διίη δαῤίέα ἴῃ 
ΘπΠιογδιίοηβ, οὔ. Δοῖβ νἱΐ. χ4, χχν. 37, 
Δα 1ΧΧ, αεη. χἰνί. 15, Εχοά. ἱ. 5, Ν᾿ απη, 
χίχ. χϑ, εἰς. Βαϊ ὑΝίπει- Μουϊίοη (Ρ. 194, 
ΧΧΙΪ, 7) νου] ῥγεββ πε τηεδηΐπρ οἵ ψυχή 
Ὧδγα, απὰ οοπίεη 8 {πδἰ τῆς ἔδασ ννὰβ ρσοὸ- 
ἀιυςεὰ τη ἐπε ἀξαγέ, τε βεαὶ οὔ τῃς ἔδξε!πρβ 
δηά ἀεβίγεβ, 580 (πὶ ἰῖ8 υ;56 ἷἰβ 20 ΤΊΕΓΕ 
Ἡδεργαίβση, δἰεπουρῃ ἢ δάπιῖὲβ [δὲ ἷἱπ 
οπι. χἰϊ!, τ (1 Ῥεῖεσγ 111. 20) {πῈ βίηρὶβ 
πᾶσα ψυχή -- ἔἐνετν Ρεσβοπῃ, δυΐ 8εὲ 1.6. 
π-φόβος, οὐ. 1, το, ἐνσ., ἀροσι ἴῃς ποη- 
θεΙΐενεῖβ, ἕοσ “ Ῥεγίεοϊ ἴονε οδϑβίεϊῃ οὐδ 
ἔεασ ", Ἐπεάτγίοἢ ποίεβ δπιοηρϑὲ {πὸ 
οδαγδοίεσίβεῖςβ οὗ 81. Γυκα παῖ ἴῃ Ὧ5 
ἔννο ὈοΟΐΚΒ οπα οὗ ἔπε γεβϑι}β οὗ πηίσαςιι- 
Ἰοὰβ ροόνγεῖβ ἰβ ἔδβαγ, ΗἩδεζε τἰιε φόβος 
τῆ δΔη58 ταῖδεσ {πε ἔεασ οὗ γσενεγεηξῖαὶ αννα 
οὐ {πὲ ἔδξασ ννῖομ δοιθδά φηαφὶ ζγϑμο 
(Οσαἱνίη), 5ο τῆδε ἐπε βαγῖν στον οὗ τς 
ΟΠΌγΟἢ τγὲ8 ποῖ ἀεβίγογβα ργθσγηδίυγεῖν 
Ὅν 5885 ἔγοπὶ ἱϊπους, ὙΠεῖα ἴβ 
ΒΌΓΕΪΥ ποιῃίηρ ἱποοῃβίβίεης ἤθε ὉΠ 
νεῖ. 47, νυ: ΗΠρεηΐεϊἁ δϑοτὶθα8 (ἢα 
ψνΠοΐΪε οὐ νεῖ. 43 ἴο δῖ ““δυΐπογ ἴὸ 
ὙΠΕΟΡΒΠ5,᾽" ΡΑΓΕΥ οπ ἐπε στουπά οἵ 
ἘΠἰ5 βαρροβθά ἱποοῃβίβέεηου, ραγεν Ἀ6- 



ο6 ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ὶ], 

κον, καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι, καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε 46.1 καθ᾽ 
ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾽ 

1 Ὁ οπιὶίβ καθ᾽ ἡμέραν (8εε Ῥτενίουβ ποίε) δηά τεδβ πάντες τε προσκαρτερουν, 
ῬΘΙμαρΒ ἔογ δάδιτίοπαί οἰθατη8θβ, ΟΥ βεῦῃδρβ βοπὶς οοηξιβίοη (βεε 2]80 ΨΥ εἰ55᾽5 
σομηπΊαΠ (8). Ὁ τοαάβ αἷβϑο και κατοικουσαν ἐπι το αὐτο--}3 “εἷ, αν, Δηά 50 ΒΙ455 
σοτσεοίβ και κατ οἰκους σαν; 50 ἴοο ΗΠρ, Βεῖβεσ 8668 ἰπ κατ᾽ οιἰκους 8Π ΔηΒυνΕΓ 
το ἴπ6 οδ]εςιίοι ἐπί κατ᾽ οἰκον ἱπ α ἰεχί τεΐδιβ ἴο ἴπεῈὸ ποιιβα οἵ ββεγιὶν οὗ {Π8 
ΑΒ γί βείαπβ, αῃὰ (πὲ 45 1π6 πυγαρεῦ 300Ὸὺ σου] ποῖ 4556} ]ε ἴῃ ἃ βἰπρίε ἄννε Ππρ 1ξ 
ταυϑὲ 6 δῃ ἐχαρρεγαίίοη---πο ἀουδὲ [Ὁ Τκα Παά τηθαηξ ομα ἤουβε οὗ δββεγηδίν Πα 
νου] πᾶνε υυτἐεη κατα τὸν οἶκον, δῖ [Π6 τεδάϊπρ κατ᾽ οἰκους ρυ 8 {πὲ πλατεῖ Ῥαγοπὰ 
ἃ ἄουδιε, δηά 5ῆοννβ πον κατ᾽ οἱκον πιιϑὲ Ὁ6 (Δ θῇ 88 Ξξ ν] οἰ ββίγη βεῖ ἀουηοβ. 

σαῦβα {πε τηεπίίοῃ οὗ πλίσαοίεβ 8 ουξ 
οὗ ρίαςσεβ. Βυῖ ἰξ 15. πονπεῖς βίαϊεά, 48 
ΗΠρεπίεΙ ἃ ἀπά Ν εῖβ8 ργεβαρροβε, παῖ 
ἴῃς πεαίίπρ οὗ {πὸ ἴδπλε τπλδη τη 111, χα 
᾿ν88 (ἢς 3γ5ὲ τηίτϑδοῖβ ρεγίοσσηβά (566 ῃοΐα 
ἔδεσε, απὰ ννεπάϊς δὰ ΒΙ[488). 
ει. 44. πάντες δε Κέτιδο ἐΓ- 111, 24, 

811, 1.6.) ποῖ οὐἱν ἴποϑὲ ΠΟ μδά γεοθηίν 
Ἰοϊπεᾶ, νεσ, 41.---ὸπὶ τὸ αὐτὸ, 5ες ποίε οἡ 
1Ὸ 15; Πεῖε οὗ ρίαςσαε. Ὑπεορῃνϊδοι ἰακεβ 
ἱξ οὗ {π6 ππδηϊπλϊεν ἰπ ἐῃς Ομυτοῦ, Ὀὰϊ 
118 ἄοεβ ποΐ βεεπὶ ἴο ὃ6 'π δοσοτάδηςε 
αἱ (ΠῈ ραπετγαὶ π56ὲ οὗ ἐπε βῆγαβε ἴῃ 
τῆς Ν.Τ, -- ὁμοῦ, ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον 
(ΗΠ εβυοβῖι8). ΒΙ485 ροῖϊπιβ οὔκ ἔδαι ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ ἀεπιαηὰβ ἦσαν, ἀπά ἰΓ ννε οπγῖξ 
1Π15 ννοσά ΑΉΝ, “ψε τηῦβὲ ΞΌΡΡΙΥ ὄντες 
Ψ]Π ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 45 ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἶχον 
ςουά ποῖ βίαπά (ὟΝ.Η.). Τῇε ἀϊΠησα]ν 
ταῖϊβεά ὃν ΗΠ] ρεη 4, ΝΥ εηδέ, Ἡ οἰἐζηιδπη, 
Ονεγῦδςοῖκ, ἴῃ {Π18 σοπηδοίίοη 845 ἴο τῃ8 
ΠΌΠΊΡΕῚ ἰβ ἐχαρρεταίεά, νυν μεῖπαγ να σηθθῖ 
ἰξ οσ ποῖ ὃῪ βυρροβίηρ ἐμαὶ βοηλε οὗ {Π 18 
ἴατρε ἡυπιρεῦ νετα ΡΙρττηβ 0 Ππδά 
ΠΟΠΊ6 ὉΡ ἴο {πε Ἐξαβί, δὰ νῆο πᾶ πονν 
τεϊυτπεάᾶ ἰοὸ ἐπεὶς ποπιθβ. ΕῸσ ἰῃ {δὰ 
ἔγϑί ρίδοε, ἐπὶ τὸ αὐτὸ σδηποὶ ῬῈ δκεη 
ἴο πηεᾶῃ {παὶ 41] πε Ῥεϊΐενθτβ ννόγα 
αἰνναγβ ββεπ ὦ ἴῃ οπα ἀπά {πὸ βᾶστὴβ 
Ρίασθ. Τῆς τεδάϊπρ ἱπ β, νεσ. 46, πᾶν 
ἴῆτον ἰρμξ ἀροῦ {πΠῸ Ἐχργεββίοῃ ἴῃ Π15 
νεῖβε καὶ κατ᾽ οἴκους ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτό, 
οὐ {π6ῈῸ ρῆγαββα τῇδυ δα ταξεσγσεδ τὸ {πεῖγ 
Α55απΊΒ] 1 πρ' ἰορεῖπεσ ἴπ ἔπε Ταρρῖε, νϑγ. 
46, ἀπὰ ν. 12 πιδὺ Ὀὲ υοιεά ἴῃ βιρροτί 
οὗ 1815, ν ποτε 811 ἐπε Ῥεϊΐενογβ Ἀρρδγεπεῖν 
ἈΒΒΕΠΔΌΪΕ ἴῃ Θοϊοπιοπβ Ῥοσοῦ, [Ιΐ 8 
τπεγϑίοσγε αυΐϊίαε ἀιθ γαγν ἴο ἀϊβη55 {πε 
πάρε Πετγα οὐ ἴῃ ἵν, 4 88 σηεγαῖν ὅπ τὸ 
1πε ἰἀεα] ἰβίπρ ἰεπάθπου οὗ πὸ Αροβεῖββ, 
οζ ἴο ἰῃς στον οὗ {πε ΟΠ τί βείδη Ἱερεηάᾶ, 
--εἶχον ἅπαντα κοινά, “Πε]ὰ 411 τη ρ8 
σοπηοη,᾿" ΕΝ, Β|4855 ἀπά δ εἰβ8 τείεσ 
ἴπεβε ψοσάβ ψτ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἰο (6 
Δ55επΊ ]Π πρ' οὗ τῃς ΟἸ τ βεῖδηβ ἐορείμϑυ ον 
σοτηπηοῦ τλ6 818 δηά ἤπά ἰη {πε βέδίεπχθηΐ 
{πε εχασί δητ 6515 το ἴῃ 5615} σοπάτπος 
ἷπ τσ οσ. χί. 20, 21. Βυΐῖ {πὸ ψογάβ αδἰϑο 

ἀεπιδηᾶ ἃ τους νἱάεσ τεΐεγεποα, Οη 
τῆς ““Οοπιπιαηϊ τ οὗ αοοάβ,᾽" 866 δἅ- 
ἀϊιίοπαὶ ποίε δὲ επά οἵ οδπαδρέοσ, 

γεσ. 45. τὰ κτήματα... τὰς ὑπάρξεις: 
δοςοτάϊηρ' ἐο {πεῖς ἀετίνδείοπ, [Π8 ἐογπΊεῦ 
ψογὰ ἡνουἹά πλεδη τπδὲ ΜΗ οἢ 15 δοααίϊγεά, 
Δπά {πΠ6 Ἰατίεσ ἰπαὲ Ψῃ ἢ ΒεϊοπρΒ τὸ ἃ 
ταδὶ ἴου {86 εἰπια θείπρ, Βξ ἴῃ οὐ ΠΑΥΥ 
ἀβϑᾶρεὲ κτήματα νγὰβ αἷννδγβ τε οὗ τϑδὶ 
Ῥτγορεγίυ, βεῖϊάβ, Ἰαπάβ, οὗ ν. σ᾿, ψ 8 1188 
ὑπάρξεις ψγ65 8εά οἵ ρεζβοπαὶ ρτορεσιν 
(Ξ-τὰ ὑπάρχοντα ἱπ Ηερ. χ. 34). ΤὨΐ8 
Ἰλίίεγ ννοτά, τὰ ὑπάρχοντα, νγᾶβ 4 ἴδ- 
νουγίες ἢ 51, Τὰκς, ννῆο π15685 ἰξ εἰρῃς 
εἰπιεβ ἰῇ ἢ]8 ἀοβρεὶ δπά ἴπ Αςίβ ἵν. 32. 
Νο ἄουθε κτῆμα 15 υϑεά ἴῃ ΤΧΧ ἴοσ Πε]ά 
πᾶ νἱπαγατά, ὅσω χΧΧΙ, χο, χχχὶ, τό, θπὲ 
ἴδε ἀρονς ἀϊβεϊῃοϊίομ νναβ ποΐ βέγι Εἶν οῦ- 
βεῖνεά, ἴοσ τὰ ὑπάρχοντα, ὕπαρξις, τε 
υϑεὰ ῬΟΙΠ οὗ τηονδῦϊς δηά ἱπηπηονδῦὶα 
ῬιΙοροιῖν (8εε Ἡδίοῃ ἂδπά Ἐδάρδεμ, φηὸ 
υν).---πίπρασκον : 811 [τες νεσῦβ γε ἰῃ 
1η8 ἱπχρετίεςίϊ, δηὰ {7 ννὲ σεσλεπιρεσ ὑπαὶ 
{π|5 ἴεπβε τι  Ἔχργα858 Δη δοιίίοη ΨΕΙσὮ 
18 ἄοης οἴζεῃ δηὰ σοπεϊπαυοιϑὶν ν] τους 
Βείηβ ἄοπες υπίνεγβα! ν οὐ οχίοπάϊπρ 
ἴο ἃ σοχῃρὶοῖε δοσοπιρ  βῃπηθης Ἷ- ἦν, 
34, χνἱὶ, 8, Ματκ χί!. 41), σοπβίἀθσδῦ]α 
1ἰρμς πᾶν Ὅς ἴπγοννῃ ὑροη ἐπα ρῥίσέυγα 
Ποζα ἄγαννῃ (ϑεα. Β͵485, Ογαηιρεαί  Ὧδς 
Ν. 6., Ῥ- τ8δ, οὐ τπ6 ἰξεῆβε ἂδπά {πῖ5 
Ραβ5ᾶρ8): “Απά Κερίὶ ρειξίηρ . . . δπὰ 
ἀἰϑει θα είηρ ἴο 411, δἃ8 δῦγ τηδη [τις] 
[ποὲ 'ενεῖν τδη, Α.Ν.} πδά πεεά ", 8εὲ 
Ἀεηάδι!, Αοές, ἐπε ἰοσο, απὰ οπ ἱν. 32, 
δηὰ Εχῤοσϊέον, νἱὶ., Ὁ. 358, 3τὰἃ βειῖ68.-- 
καθότι: ρεου]ατ το 5. ΠυΚε; ἴῃ αοβρεὶ 
Ὁνίςθ, πὰ ἴῃ Αςἐβ ἔουσ εἰπηθβ, ἄν τηδῖκε8 
1π6 οἴδιβα γσῆοσε ἱπάεῆπις : ἱὲ 18. ἰουπά 
π᾿ τοϊαιίνα οἴδιιβεβ αἴεσ ὅς, ὅστις, εἰς., 
ψἱ ἢ {πε ἱπάϊςίνε---Πατα 1 8 Ὀεβὶ ὃχ- 
ΡΙαϊπεά 845 βρη  νπρ “ δοοϊάϊβ5ε δἰαυϊά 
ποη οοτίο αυοάδηι τοπροζγα, βεα αυοέϊε5- 
ουπίαις οσοδβίο ἰΐᾷ ἔεσγει," αυοίϊεά ὃν 
ννγεηάι ἴτοπι ἤδετγιη., αὐ Κὲρ., Ρ. 820; οἷ. 
Μαδῖχκ νὶ, 56, Βῖαβ5, 12: ἴοθο, δαπὰ ΜΝ ϊεαδιι, 
1,6 αγες ἄμ Ν, Τ΄, Ρ. 142 (1803). Οτίπητα 
τεπάδγβ καθότι ἄν ἤετα “ἴῃ 80 ἴα," 7 



46. 

“50 οἤξηῃ 48,᾿" “δοσογάϊηρ 45. ϑρίτία 
ταῖειβ νῦ. 45-47 ἴο ἴῇς Αροβίΐδββ οηϊυ, 
δας ἕο 1 5Ὲ Εν (Π18 μα ἰ5 Ὁ] ρεά τὸ τγείεσ 
γε , 44 ἴο ἷ8 γενίβεσ, ΗΠΠρεηξεϊά Ὀγαοκεῖβ 
ἐπε νΏοἱε νοσβα, τοίεγσίπρ τ τὸ Π15 “ δυῖπος 
το ΤΠ ΕΟΡΒΙ5,᾽ τεϊαϊηϊηρ' νοῦ. 44, Μγ81151 
Ὑνεῖββ αἷβο τείεσβ [Ὡς νῆα νεῦβε ἴο ἃ 
τενΐίβεσ, γῆο ἱπισοάιιοςά ἰξ ἴῃ ἰτηϊδιίοπ 
οὗ 8ὲ, Γλκε᾿ 5 'ονε οὗ ρονεγίν 48 ἱπάϊςαιεά 
ἴῃ δἰ5 αοδβρεὶ. Βυὲ ὈῪ βιιοἢ! εἐχρεάϊεπίβ 
ἴῃς ρίστασε οὗ τῆς. ψμοὶς θοάν οὗ {πα 
Βεϊϊενετβ βῃμαγίηρ ἴθ ἴῃς Αροβιίεβ᾽ [{ξπ 
δηᾷ ΠἸΡεσαι εν 15 σοπιρ!εῖεῖν τηαγτεάᾶ. 

Ψψεσγ. 46. ὁμοθυμαδόν, 5Ξε6 ποίε οη ἰ. 
14.---προσκαρτεροῦντες, οἵ. ἱ. 14.---ν τῷ 
ἱερῷ: ΜῈ ἅτε ποῖ τοϊά ἤονν ἔδγ 8 ῥαχίῖ- 
οἰραϊίου ἱπ ἐἰδε Τερῖε ἐχίεπάεά, δπά 
τηβπίϊοῃ ἰβ ΟἡΪν τηδάε ἴῃ οτμα ῥἷδος, ἴῃ 
χχὶ. 26, οὗ δὴν Κη οἵ σοππεοίίοη θείννεθη 
ἔπε Αροβίῖεβ ογ δὴν οἵμεν Οἰγιβείδπβ δηᾶ 
ΔΩ Κη οἵ 5δογίβοϊδι δεῖ. Βυὲ {παῖ 
Οὐς Ῥεοῦπ ας ἱποίάθπι πᾶν ἱταρὶν μαὲ 
ΘΙ ΠῚ], δοῖὶβ ψψετα τοὶ πησογητηοη, δπᾶ 
τηεὶγ οτηϊββίοα ὃν {πε ΟὨγίβεϊδηβ δὲ [ογὰ- 
βδίαπι ταῖρι νν6 11 μανε ἰεὰ ἴὸ δὴ ὀρεὴῃ 
Ὁγοδοῖῦ Ὀεΐννεεη ἐμαπὶ δηά {πεὶγ [εν ϑἢ 
σουπίτντηθη (Ηογι, γμάαϊςεϊς Ολγίςιϊ- 
απῖέγ, ῬΡ. 44. 45). Νὸ ἀουδιτπε Αροβεῖεβ 
νου] τεσοτπητηθηὰ {πεῖς ἐεδομίπρ' ἴο ἴδε 
Ῥδορίὶε ΡΥ ἄενοιέε δἰίεπάδηοε δὲ {δε 
Τεσαρία, οὐ. 111. 1, ν. 20, 42, {{κὸ οἵδε 
76νν5.---κατ᾽ οἶκον, ἘῸΝ. “δ Ποπὶε᾽" (30 
ἴπ ΑΝ. τηαγρίη). Βαξ 411 οἴμεγ Ἐπρ] βἢ 
νοιϑίοηβ ὄἐχοερί θπενδη τεπάογ [ἢ ς ννογάβ 
“τοσλ ἤοπδθα τὸ πουβε᾽" (νυϊραῖε, οὗγοα 
ἀονιο5), διὰ 1818 Ἰδείεγ τεηάεγίηρ' ἰ5 ααϊία 
Ῥοβϑίδίς, τοῦ Γὐϊκε νὴ. τσ, Αςίβ χν. 21, χχ. 
20. 1’ νψε ἱπίεγργεξ τῆς ννογάβ οὗ {δε 
τηβαϊίηρ οἵ ἐπε δεϊϊθνειβ ἴῃ ἃ ρτγίναϊς 
Βουδα {ῤγίυαέίνε ἴχι σοπέγαβε ἴο ἔπε ἐν τῷ 
ἱερῷ, ῥαία»), οἵ. Ἔοτη. χνΐ. 3, 5, 1 Οοσ. 
χνἹ. 10, ΟἹ]. ἱν. 15, ΡΗΠαπιοη 2, ἰξ ἀοαβ5 
ποὲ ἔοϊον {πὲ ΟὨΪν οπς ποιβα 8 δα 
τηεδπί, 85 νεηάις δῃηὰ νγεῖβϑ βι ρροβε ὉΥ 
τοίεσσί πρὶ ἴο ἱ. 13 (Ξες ου ἴδε οἴδμεν μαπᾶ 
ΒΙ455, Ηοἰζσηδηη, Ζὅοκίεσ, ϑρίτεα, Ηοσῦ) 
--ἰἴθεγα πᾶν νν 61] μανε Ὀεεη ργῖναΐε ΒΟιι568 
ὉΡΘη ἴο πε ἀϊδείρ[εβ, δ... ἔπ οῦβα οὗ 
Ἰοβηῃ Μαζκ, φ΄. Ὦσ. ἙΔεγβμαίπι, 5 ξοέολιες οΥ 
Ῥξδιυϊς ϑοοιαὶ ἷξε, ῬΡ. 259, 26ο. Ηἱ]- 
δοηξεϊά, τῇ Ονεγθεοκ, γεὐεςῖβ τπ 
ἐχρίαπδιίΐΊοη ρῖνεηθ οὔ δα ουηᾶ 
τηδὲ ἔογ {15 κατ᾽ οἴκους, οἱ κατὰ τοὺς 
οἴκους, νγνου]ὰ θὲ τεαυϊγεά--- Δ ἀτρατηθπε 
ὙΠΪΟἢ ἄοαθβ ποῖ ἤονγανεσ ρεξ νοῦ {ἢα 
ἴαοε ἐπαΐ κατά τηᾶν δὲ υϑεὰ ἀϊ5εγ Βαϊν εἰν 
γν ἢ ἐπε βἰπροατ---οςογάϊπρ το ὨΪπὶ 41] 
ἷδ ἴῃ ογάεν 1 11. 42 [ο]]οννβ ἱπιπιθάϊδθὶν 
Ὅρος 418, 1.5., Ὠ6 ἄἀγορβ 410 δἰτορείπεσ, ἀπά 
Ῥτοςδβᾶβ ἴο ογῖξ αἷἰβὸ ἐῆε ψῃοϊα οὗ νν. 
43 Δη4 45.---κλῶντες ἄρτον : {πε 4υεδίίοῃ 
μὰ Ὀβεὴ γαϊβεά 845 ἴο ψῃμείμαν μ5 6χ- 
Ῥγεββίοῃ 885 ἴῃ βᾶγης πηεδηϊηρ ΠΟΙῈ 85 
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ἴῃ νεῖ. 42, οἱ ψγΒεῖποσ ἴξ ἰβ υϑεᾶά ἤετε οἵ 
ΤΊΘΙΓΕΪΥ ΟΥάΙΠΑΓΥ τηθαΐβ. Τῆς δἀάϊεϊοηδὶ 
ψοσᾶβ μετελάμβανον τροφῆς πᾶνε ὕδεῃ 
ἴδκβη ἴο βιιρρογέ 1158 ἰδίίογ νίενν, θὰ: οα 
186 οἵδες μαπὰ [ἢ τε ἔννο ἜἼχργθβϑίοιβ ἃγα 
δἰτηοβὲ βυποηντηοῦβ, ᾿ξ 15 ἀϊ σας ἴο 56 Ὲ 
ΨΥ πε ἔογπιεσ κλῶντες ἄρτον 5Ποιυϊά 
δανε Ὀδαη ἱπισοάυςεά δα δὲ 81}, οἵ. 
Κυδρεηθαῖεν ἐπ ἰοοο. Ιι 18 ποῖ ϑδέϊ5- 
λοΐοιν ἴο ἰᾶν 411] 1π6 βίγεϑβ. ὑροὴ {πὸ 
οπιίδϑίοη οὗἩ [ῆ6 δτιίοϊς θεΐογε ἄρτον, δπά 
ἴο εχρίδίθῃ {μὲ εἐχργεβϑίοη οἵ ογάϊπδσυ 
ἄδιν τπεαΐβ, δὴ ἱπιεγργείδεοη δἀορίθά 
Ἔνθ Ὁγ ἴς Κοπηδηῖβι Βεείεῃ δηά ομεγϑ. 
Ιὰ ἴὰ6 ίάαολμε ἴλ6 ἐχργεββίοπ κλάσατε 
ἄρτον, σΔΡ. Χχῖν. 1, σαγίδί εν τεΐδγβ ἰο τμα 
Ἐποαγίβι, πὰ ἱπ ἴῃς δβαγΐεγ οἤδΡ. ἰχ,, 
ψν ποτα ἴῃς Ψοτά κλάσμα οσσυΓβ ἔνγίσε μὰ 
τῆς 56ηβε οὗ ὑσοΐβη Ὀγεδά, 1 σδῃ βοδγοεῖν 
τεῖεσ ἴο δηυίπίηρ [ε585 ἔμβδη τῇς ἄραῤέ 
(ϑαϊπιοη, 1ηἰγοά., Ρ. 565, ἀπά ἄοσε, Τἀε 
Ολμγοῖ αμὰ ἐμὲ Μιπϊδίγν, Ρ. 414, οχι ἴπε 
νδ]ὰε οὗ {π6 Ἐποματσγίβεις ἐδδομίηρ ἴπ τπ6 
Τ᾿ ἀαομε).---μιετελ, : τς ἱτηρεγί, ἀδποίεβ ἃ 
ΟὐδίοΟΠΊΔΓΥ δοῖ, [Π6 τηεδπίηρ οἵ [δε νετῦ 
ἢ της ρθη. 45. ἤεσα ἰβ γεαυθηεν τουπά 
ἴῃ οἰαβϑίοδὶ ἄτσεεκ; οὐ ΟυΧΧ, νι βάομα 
χνῖ!. 9, 4 Μᾶςο. νἱϊ. 8, ΑΒ., δπά χνί. 
18.---ἂ ἀγαλλιάσει : εχυϊεΐη», Ὀουπάϊηρ 
Ἶου; Νυϊραίε, χε αέίοης, “ ἐχίγεσης ἸοΥ,᾽ 
Οτίπιπι, υβδά Ὁ 81. Γπκὰ ὑνγίοα ἴῃ 15 
(ο8ρεὶ, ἰ. 14, 44--0ὸὴγ ἔνῖος εἰϑεννῆεγα 
ἰπ ἴδ ΝΤ,, Ηδ65. 1. 9, φυοϊαξίοη, ἀπά ἴῃ 
7.άε, νεῖ. 24. Τῇῃς ψοσά, ᾿πουρ ποῖ 
Τσουγτίηρ ἴῃ οἸαβϑίοαὶ ατεεῖς, νγὰβ ἃ ἔανου- 
τῖϊα ἰπ τῆς ΓΧΧ, πόσα ἰξ οσουγβ πο [655 
ἴδδη εἰβ θα {ἰπιε8 ἰπ τῆς Ῥϑ4[πη5 δΙοπο. 
ὙΠ15. “ ρἰαδηεθ5᾽ 85. 1]} οὗ β'σπίβοδηςς 
-τἰὶε ἰδ σοπηεοιεά υνἱτῃ τμς δἰγι οὗἔἉ τὰς 
οσεύσηποσ ὉΥ τῃ6 δηρο 8 τηδβϑβαρε ἴὸ 
Ζδοβατῖδβ, [κα 1. τά; ἴῃς οορπαῖα νετῦ 
ἀγαλλιάω, -άομαι, σοπιπιου ἰο 8ῖ. [π|Κε᾽5 
(οβρεὶ δηά τε Αοίβ, ἀδβηοῖαϑβ ἴῃ βρίγίςυδ] 
Δηά ἐχυ πὶ ον στ νος ἐπα ΟΒασοΣ 
88: ἴτε ἀρε [45 τε]οϊςεά ἴῃ ἴῃς ϑοηρ οὗ 
με Ιποδτηδιίοη, [Κα ἰ. 47.---ἀφελότητι 
καρδίας: τἰρΏΕν ἀεγίνεά ἔτοιη α ῥεῖν. 
δηά φελλεύς, Ξέοη} ργομηά τε ἃ βιιοοιῃ 
801], ἔγεε ἔγοτῃ βίοῃβ (Ῥυϊ 56εὲ Ζδοκίοσ, ἐπ 
ἴοοο, ΜὮοΟ ἄετῖνεβ ἀφέλεια, πε ποὺπ ἰπ 
186 ἴῃ ατεεκ νυεϊζεγϑ, ἔγοτη φέλα, πέλλα, 
Μαςεάοη. α ςἐοριε). ὙΠε ννογά ᾿ἴβε]Ὁ ἄοβϑ 
ποῖ οσοῦγ δἰβενθετα, θὰῖ ἀφέλεια, ἀφελής, 
ἀφελῶς δτ6 811] ἔουπά (Νεἰξίεῖη), δηὰ 
ἦμϑὲ δ8 ἔπε δά]. ἀφελής Ξἰρη!ῆεά ἃ πηδῃ 
ἁπλοῦς ἐν τῷ βίῳ, 50 ἴῃς ποι Πετα υϑεὰ 
ταῖρὴς νγνῈ]}] 6 τδκθῇ δ5 εαυίϊναϊθης ἴὸ 
ἁπλότης (Ονετθθο κ) “ἴῃ βἰπαρ! οἰ οὗἁ 
Βελγι," σιριῤ[ϊεϊἑαίε, Βεαρεὶ. ὙΝεπάς 
ΘΟΠΊΡΑΓα5. ἴπε ννοτάβ οὔ ᾿επηοβίμεηεβ, 
ἀφελὴς καὶ παρρησίας μεστός. 

ψὲς. 47. αἰνοῦντες τὸν Θεὸν : ἃ ανου- 
τίς ἐχργθββίου ἢ Θέ, Τὰς, οἷ, οβροὶ 
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οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι 
καρδίας, 47. αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν 

ἰϊν. 13, 20, χῖχ, 37, Αοἴβ 111. 8, 9, εἶδε- 
ψπετς οὐΪν ἴῃ Εοτη. χν. τα (4 φυοίδεϊοπ), 
ληά εν. χίχ, 5, ἢ ἀδίϊνε οὗ Ῥείβοπ, 
ἍΝ. Ὑ7ῇὲε ργαΐβε τεΐετβ ποῖ τγθγεὶυ ἴο 
τπεῖς τπαπκθορίνίπρβ δὲ πηδαὶβ, δυΐ 15 
οδαγδοίογίβεις οὗ Ἐπεὶγ γ8ο]ε ἀθνοιίοπδὶ 
11π ϑοτῃ ἴπ ρα]. δηὰ ρεῖναϊε ; ἀπά ἐποῖσ 
11ἴὸ οὗ γοσβδῖρ ἀπά ργαΐῖβε, σογηδί θά νι 
{πεῖν ΠΡογα εν ἀπά ἐμεῖς βισαρ ον οὗἉ 
{πῆε, πεϊρεᾶά το βεουγε ἔοσ ἔπθπὶ {πῸ σϑϑυϊς 
δίνεπ ἰπ {πὸ ΤΟ] οννίπρ᾽ ννογάβ, απ δῃ πη- 
τηοϊεβίεά μεδγίπρ ἴῃ με Ταηῖρῖα “πης 
ἱηνεπίυπε (ἑλνοτγεπι) αὺ! Πεῦπὶ ἰαυάδπὲ ἢ 
Βεηρεὶ. αἰνέω 15 νΕΙῪ ἐγεαιθης ἰπ {πε 
ΤΧΧ, ἀπά πϑαεὶν αἰναυβ οἵ ἰῃς ρῥγαῖβε 
οἵ ἀοά, Βυῖ ε΄ ἀεη. χὶῖχ. 8, Ῥτον. 
ΧΧΧΙ, 28, 30, 31, Εσοία8. χὶῖν. 1, εἴο.-- 
ἔχοντες χάριν: 1 {πὲ 11 οὗ [π6 ΟΠυτο 
αἱ (18 βίαρε δα5 Ῥεδη οοπιραγθά ψ ἢ 
τ οΥ̓́Βος ἀϊνίπε Μαβέεγ, ἱπαβγλυοῇ δε ἴξ 
᾿πογϑαβθϑά ἴῃ νυ βάοημι δηὰ βίδίζυσε, ἀποῖμεσ 
Ῥοίπε οὗἁ Π|καπὲβ8 τᾶν ὃε ουπᾶ ἴπ τῃς 
ἴδοις ἐμαῖς ἐδε Ομυτοῇ, {ππθ ΟΠ γβὲ, νγὰβ ἴῃ 
ἴανουτ ψῖ 8 αοἁ ἀπὰ πηδὴ.--- χάριν : ΝΟΥ 
πεααεηΐ ἴῃ 5ὲ. ΓακΚε᾿Β αοβρεῖ δπά πε 
Αςἰβ (Ετ!εἀτίς ἢ), οἷν ἴἄγες {Ἰπγ65 ἱπ [π6 
(οβρεὶ οὗ 81. ]οῆπ, δπᾶ ποὶ δἱ 811 ἴῃ 
81. Μαίίπεν οἵ 8:.. Μαῦκ. [πιπὲ ΟὕΤ. τὲ 
ἰ5 οἴξεπ υϑεᾶ οἴ ἢπάϊηρ ἕδνουτγ ἱπ με βίρ με 
οἵ αοά, δηᾶ ἴῃ ἰ(ἢς ΝΙΎΉΤ, ἴῃ ἃ 5|} 1187 
86η8βα, ο΄ Τὰὰκε ἱ. 30, Αςίβ νἱϊ. 46. 1 15 
4Ἶ50 υδεά ἰπ ἐπε Ο.Τ. οἵ ἔδνουτ, Κὶπά- 
πε58, ροοάν),, ἐβραοῖδ!ν ἔγοτλ ἃ ΒΌρασοσ 
ἴο δὴ ἰπέδσιοσ (αεηῃ. χνῖὶ. 3, ΧΧΧΙ͂Ι. 6, 
εἰς.), 80 ἴοο ἱπ ἐπε Ν.Τ,., Βεγε, ἀπὰ ἱπ 
Αοίβ νἱϊ. το. ὅεε ζυγίπεσ ποίβ οα ἀςίβ 
χῖν. 3. ἴπ 1Κε᾿β Θοβρεὶ εἰρῆξ εἰπ168, ἰῇ 
Αςίβ βενδηΐβῃ {{π|6ὲδ8. 866 αἷβο ΡΒ] υπι- 
ταθτβ [ΠῚ ποίθ οα ΤὰπΚκὲ ἵν, 22, ϑαπάδυ 
δαηὰ Ἠξεδαϊαπιβ Κορμαπμδ, Ὁ. τὸ, δηά 
ατίσητα- Ὑπάγεσ, σηδ νυ. ἘδηάδΔ1] νουἹᾶ 
τεπᾶεσ “ σίνίηρ Ηΐτι τπᾶπκ8 Ὀεΐογε 8]] 
1π6 ρεορῖς," δῃά πε σεΐδετβ ἴο {πε ἔδοϊ 
παῖ ἐπε ρῆγαβε 15 αἰνγαὺβ 50 γεπάδγεά 
εἰβενῆετε (που οὔσθ ΟΡ ἰγδηβ- 
Ἰαιεά, ΗεΡ. χίϊ. 28). Βαΐ {π6 ρῆγαβε 15 
αἶδο ἰουπά ἴῃ Τ,ΧΧ, Εχοάυβ ΧΧΧΙΙΪ. 12,1 
Ἐβάγδϑβ νἱ. 5 (δες αἷβο δν εἰβιείῃ, ἐφ "πὶ 
ἴῃ τε β8επβε ἢἤγβε τηςπεϊοπαά..---ὁ δι 
κύριος προσετίθει, ἱ.6., (6 Τιοτά ΟἸτῖδέ, 
ς΄. νεῖ. 36 (15 Ἡοϊιζηηδαπη, νεπάϊξ, 
ὙΝ εἶβ8, ἀπιοηρβὲ οἵμεῖβ), Ὑπὸ ρῦυτα δπὰ 
βαρ [Πὸῷὶ οὐὗὁἨ τῆς ἀϊβοῖρ!εβ ἀουθε!εββ 
σοτητηθηἀεά ἐπεπὶ ἴο πε ρεορῖε, δπά 
τηβᾶβ ἰξ εβαβίεγ ἴοσ {πὲπῚ ἴο ᾿ραὶπ σοῃ- 
βάεηος, 4η4 80 σοηνετίβ, δυὲ ἐπε στον 
οὗ [πε σμυτοῦ, 851. χΚ6 τῆλ πᾶ 5, γα 8 
ποὲ {πε ννοσῖκ οὗ ΔΩΥ ΠυπΊδῃ ἈΡΈΠΟΥ ΟΓΥ 
δἰἰγασιίνεπεββ8.---τοὺς σωζομένους : παίυτ- 

αἰἱγ ςοππθοϊεὰ ψγΙ τῆς ῬΡγορίΘοΥ ἰπ νασ. 
21 (ς΄. νυ. 40), 8ο τμδὲ τῆς ννοσῖκς οὗ βϑαῖνα- 
τίου {ποῦ δειιδαϊθά το Π1εποναῃ ὃν (πε 
ΟΙά Τεβίδπιεπε Ῥσορῆεέξ 18 βασε ἔπε νοσκ 
οὗ ΟἾγῖβε ἐπε ἰπέεσεησε [8 ἀρϑίη ρ]δίπ 
ὙΠ τερατά ἴὸ οὖν 1 ογά᾽Β ἀϊνίηιιν. ὙΠῈ 
ἜΧρταβϑίοη ἰδ τὶ μεν ἰταπβίδιε ἱπ ἘΝ. 
(8ο ἴοο ἰπ σ Οοσ. 1. χϑ, 2 Οογ. ἰΐ. 15. 
866 Βυτίοῃ, Μοοάς απά Τεηδες ἴη Ν. 1. 
Οτεεξ, ῬΡ. 57, 58). 1ἰ 85 ποιὶπρ ἴο ἅο, 
88 νειϊβεεῖϊπ νν6ῖ] τϑηηασκβ, ἢ {πὲ 
βεογεῖ σουηβεὶβ οἵ αοά, Ῥυὲ τεϊδίεβ ἴὸ 
ἔδοβε ψὯο ννεσα ορεγίηρ 81. Ῥεΐεγ' 5 σοπν- 
τηδηᾷ ἴῃ νοτ, 40. Απ δρί ρβϑσδ]]εὶ 5 ρίνεη 
ὉΥ Μγ, Ῥαρὲ ἴτοπ ΤΒυς., νἱΐ., 44. 
Οὗ ὁ Τοηρπες, ἴϊ. 4. λαλεῖν ἑτέραις 

γλώσσαις.---Τ Πετα σΔη ΡῈ πο ἄουδέ [ἢδὲ 
510. ΤᾺ Κ6᾽ 5 ρῆταβα ( γλώσσαις καιναῖς, 
Μασ χνὶ. 17, Ν. Ἡ., πιαγρίπ, ποὲ ἐεχί), 
τά κεη ἢ ἐῃς σοπέεχε, ἀἰβε ποεῖν ἀϑϑεγὲβ 
παῖ τπῈὸ Αροβεῖεβ, 15 ποῖ ἐπεὸ ψΒοὶα 
ΟΠ γιβιίίαη Ἀββατ Ὺ (ϑ8ι:, ΟΠγυβοβίοπ, 
8... [δγοσζης, ὅι. Αυρυβέπα, ἱποϊαάϊπρ' ἐπα 
Βυπάτεά-Δηά-ἐνψεην), τεσεῖνε ἐπ ρόννασ 
οὗ βρεακίηρ 'π ἔοσείρτι ἰδπριιαρεβ, δπᾶ 
τδὲ βοπηαὲ οὗ ποὶγ ἤθάσοσβ δἱ αἷΐ ενεπὲβ 
παπδετβίοοά Ἐπεπὶ, νν. 8, τι (ἡμετέραις). 
(ἡ τῆς ρῆγαβε 88 ἀϊβείηριϑηεά ἔτοπι 
ἴποβε υϑεά εἰβενμεγε ἰπ Ασίβ ἂἀπὰ ἱπ 
1 ὕοτ,, β8εεὲ ατϊσηπ-Ὑπᾶγεσ, τ υ., 
γλῶττα 2, ἀπὰ Β[455, Αεέα Αῤοεί,, Ῥ. 50, 
“ἐ γλῶττα εἰίδτη ΔΡ. δέ. ρεῖ 56 εβδὲ Ππριᾶ 
Ροταρτίπα νῈ] μοί νοσαθυϊασα Ραγα- 
Βτίπυτῃ ) Μεπάςξ δπά Μδείῃίαβ, ννῇο 
πᾶνε τεσεηεῖν ρίνθη υ5 ἃ ἰδηρὲμΥ δοσουπέ 
οὔ πε ἐνεπίβ οἵ (ῆε ἢγβε ΟὨτιβείδη Ρεπὲε- 
οοϑβέ, Βοζῃ Βοϊά ελαὶῖ :π|5 βρθακίηρ ὑἱἢ 
τοηριιεβ 8 ἱπίσοάδπσεδ ὃν 8... ἔνυκε Ὠϊπ)- 
561 δηᾶά μαὶ ἴὲ ἴδ ἃ ἱερεπάδγν Ἂπιδαὶ- 
1ΙΒΗπιεπε ἔτοτ ἢἷβ παπᾶ οἵ ἴδε δοΐιδ! 
τοοῖς ρίαςε; ἔπε βρεακίηρ τυ ἐοηραθ5 
δὲ Ῥεηίεοοβὲ νγὰ5 βισηρὶν ἰἀεητίσαὶ ἢ 
τῆς βαπδ ὑμεποπιεῆοη ἀεβογρεά εἶβε- 
Πότε ἴῃ χ. 46, χίχ. 6, δηᾶ ἴῃ σ (ον. χίϊ.- 
χῖν. ὙΤΗΐδβ ἰ5 ρἱαίπ ἥτοτι 81. Ῥείεγ᾽β ουγῃ 
Μοτᾶβ ἴῃ χὶ. 15, 17; 50 ἰπ χῖχ. 6, πε 
βρεακίηρ ψνἱε ἐοη στε 15. {πα ἱτητηεάϊαία 
ταϑϊε οὗ δε ουξρουτῖίπρ οὗ πε Θρίτίε. 
80 ἴοο Υεπάε ἰαγβ βίγεββ Ὡροὸπ {πὸ 
ἔαοϊ τπαῖ 9:1. Ῥδυ] βαγβ λαλεῖν γλώσσαις 
οἵ γλώσσῃ; Ὀυϊ ποῖ λαλ. ἑτέρ. γλ. Τῆς 
οττιθσ νγὰβ εν! ἀβηεῖν ἐπε οτιρῖπαὶ πιοᾶς 
οἵ ἀεβογίδίηρ ἐπε Ῥῃθηοσηθποπ, ἴο νυ πὶ ἢ 
Τακε τεουτζβ ἴῃ Πἰβ οννη ἀδβοσὶρίίοη [ῃ Χ, 
46 «πὰ χίχ. 6, νΒεγεδβ ἴῃ πῃ ραβϑαδε 
Ῥείοτε υβ [μἷβ ἰδηρυαρε γεργθβθηίβ πα 
τηϊγδουΐοι 5 δ μαποαπιθηΐ οἵ ἴπΠ 6 ἐνεηΐβ οὐ 
Ῥεπίθοοβι. Μ'Οίβεσι, ἴῃ ἐπε βαάτῆε ναῦν, 
1ΠῚΠΚ5 τμδαὲ τῆ νεϊες οὗ Αοίβ, ἔδσ τε - 
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πιονεᾶντοπι ἐπε ἐνεπίβ, σου] πατάϊγ ἀνοϊά 
ἱηναβείπρ Ἔνθ τῆς σοπλπιοῦ Ῥμεπολθπᾶ 
οὗ τπ6 Οοσεοίαϊϊα ἰκΒ ταάᾶτνεῖ ἀπά 
τηγβίεσυ. νεπάς βόνενεσ δάηῃιϊι5 (μαΐ 
{Π15. Ἐπ 6 115 ῃταθπὲ νγὰ5 δἰγεδάν δοοοπι- 
᾿ἰϑμεά ὃν Ομτίβείδη ἰταάϊεοπ Ὀαΐογα 
αἰ. Βαΐ ἴ( 81. ΓΞΚα τησδὲ μανε μδά 

ΕΥΕΙῪ τηδᾶπβ οὗ Κπουνΐπρ ἴτοῦλ 81. Ῥδὺϊ 
ἔπε ομαγαοίες οἵ τς ϑβρεακὶπρ ΨΠ 
ἰοπσθεβ δὲ Οογίητ, ἰε ἀο68 ποΐ βεεπὶ πῇ- 
[αῖτ το πχαίϊπίαΐπ ἔπδὲ με αἷβο μαᾶ τηξεᾶπβ8 
ΟΥ Κπονίπρ ἴοῖὰ ἔπε οἱά Ῥαϊεβεπιδῃ 
ΟὨτγιβιίδηβ, ννβο παᾶ Ῥεδθπ ἴπ απίοπ νυ ἱ 
1π6 ΟΠΒτΟΗ δὲ Τεγυβαὶαπὶ ἴτοπι (μ6 Ῥ6- 
πηΐηρ, 4... τοι ἃ [οβπ Μδικ, οἵ ἃ 
πάᾶβοῃ (ἀρχαῖος μαθητής, χχί. τ6), {πε 

ἐχδοὶ ἕδοίβ οοππεοίεά ψῖτῃ (Π6 στθδῖ 
οπίροιτίηρ οὗ τε ϑρίτε οὐ (πε ἄαν οἵ 
Ῥεπίεοοβέ (Θομπνά, Βιδιίξολε Τ᾿ δοϊορίε, 
ΡΡ. 278, 270). Βαυΐ ἰξ 15 ξισίποσ ἴο θὲ 
ποίεά τπᾶὶ ννεπᾶς ὉῪΥ πὸ τιβδηβ ἄξηϊεβ 
μαι ποτε νν5 ἃ πιίγαοιϊοιβ εἰεγηεηΐ, 45 
ββονῃ ἴπ ἔπε οπερουτίηρ, οὗ ἐπε ϑρίτιξ, ἴῃ 
ἔπε ενεπίβ οὗ {με Ῥεπίεοοβίαὶ Ἐεαϑέ, Ὀυὲ 
᾿παὶ ῃς 'ϑὸ Ἵοοηβίἀειβ ἴὲ χυΐε πη ΠΚΕΙ͂Ὺ 
ἐμαὶ Γκε᾽ 5 ἱπεσοάδυςεΐοη οὗὨ ἃ 5111} δισίματ 
τηϊτασιΐοιιβ εἰεπιθπέ ννὰ8 ρτοστηρίς ὉῪ ἃ 
ΒΥτη ΡΟ] ἰβίπρ' ἰεπάεπου, 4 ἀδϑίγε ἰο ἄγανν ἃ 
ῬᾶτΑ]1εἴ Ὀείννεεπ της ΟΠ βείδη Ῥεπίεοοβε 
8η4 τΠε πηγασιοιβ ἀ εἰ νοῦν οὗ {Ππ6 1,8, 
δοοοτάϊηρ ἴο ἐπε εὐνβῃ ἐγαάϊείοη (πδὲ 
ἐπῆε οπὲ νοΐος ψῃίομ ρσοοεεάθα ἔγοτη 
ϑίπαὶ ἀϊνίάςἃ ἱπίο βενεηίν ἰοηρπαβ, ἀπά 
νγ»85 Πεατζά ὃν πε βενεπίυ παίίοπβ οὗ {πῈ 
γγοτὶά, Ἄδο ἢ ἰπ ἐπεῖγ τηοίποῦ τοηραα (50 
Ζεῖϊεσ, Ῥῆείάετεσ, ΗΠρεηεϊά, ϑριεία, 
Τππηρϑὲ ἀπά Μαιίαβ, δηᾶ 90 δρραγεπεῖν 
ΟἸεπιθη 1π Η18 “ Θρεακίπρ ἢ Τοηρτιεβ,᾽" 
Ἐχῤοσίέογν Τίηιεδ, Ῥ. 345, 1800). Βαΐ ἴῃ 
ἐπε ἢτβε ρῖδος ἔμετε 18 ἢῸ σοηνϊποῖπρ εν!- 
ἄεποε δὲ ἐπε εαεὶν ἄδίς οἵ τε Ὁ τι βείδπ 
Ῥεπίεοοβὲ οὗ δὴν σοππεοίίοη ἴῃ 76νν 58 
ἐγδαϊείοη Ὀδένγεεη {πὸ Ἐεδβὲ οἵ Ῥεηίεοοβέ 
Δπὰ ἐπε ρἰνίηρ οἵἩἉ ἐπε 1 ανν οἡ ϑπαὶ (οὔ. 
Θομηνά, Βιδίϊδομε ΤἈεοϊορίε, ; “86; 
Ἡδηλρυγρεσ, ΚἼαϊ-Επογοϊοῤάάϊε ἀες μά- 
ἐμέμηι5, ἷ., 7, 1057, ἀηᾶὰ ΗοϊέΖπιδηη, 
“Ἀῤοσέεϊ σσσοκίοϊέδ, Ρ. 330), ἀπά ἴξ 15 βίριι!- 
οαπὲ {πὲ πεϊΐμες ῬΗΐῸ πος 7οβερῆιβ 
ΤΆΔ Κα ΔηΥ τείεγθποθ ἴο ΔΩΥ͂ 580} σοππεο- 
το ; ἀπά ἴῃ {πε πεχί ρίδοε 1ξ ἴβ ες, δηρε, 85 
νγεπάε πἰπιβεῖ ροΐπίβ οαΐ, ἐμαὶ 1 Τακε 
δαᾶ βἰαγίεά ψἱ ἢ ἐπε ἰάεα οὗ τῆς ἱπιροτῖ- 
ἴδησε ΟΥ̓ Υ βιιοἢ Βυγαθ  115Π1, Ω0 τείεγεποα 
5ῃουά Ῥὲ τηδάς ἰο 1 'π ἔπε βιιρβεαιεπε 
Δαἀάτεθβϑ οἵ Ῥείεσ, νβειεδβ ὄνεὴ ἴῃ {πὸ 
οαίαίοριια οὗ 8 πδίΐοῃβ ἔῆδγα ἰ5 πὸ τϑ- 
ἴδγεποθ οὗ δὴὺ Κκἱπά ἰο {πε πυπρες 
ΒΕνθΠΥ ; {π6 πυτηρεσ δοΐμ αν ρίνεπ, νν- 
9, 1ιῖ, τὴρῃς ταίμοῦ ἰπβῈΠ τμῈ ἴατ- 
Τοιοπεᾶ ποίϊοσε οὗ ΗἩοϊέζτηδηη (νη. 5., Ρ. 
331), {πὶ ἃ τεΐδγαποα 15 τηξαπί ἴο δα 
βἰχίβε ρταπάβοπρ οἔ Νοδῇ, ἄαβη. χ. σ, 2, 
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6, 2:. Οετίαίηϊν ἨερΡ. ἴΐ, 2-4 οαπηοί, 
85 ϑομπηά ψνῈ}1] ροΐπίβ ουὐξ δρϑίηβε 
ΗἩοϊεζπιαπη, Ἰεδὰ ἴο δὴν βδ8οῇ σοη- 
πεοῖϊομ οὔ ἰάθβαβ δβ ἴῃε μερισμοὶ 
πνεύμ. ἂγ. ἅτε ενϊἀδπεν τῆς ἀϊδεγῖρα- 
τίοπ οὗ ἴδε ρἱδβ οὗ τῆς ϑρίτί:. γε 
ΤΑΔῪ τρϑαν δάπηϊξ ἐμδὲ ἐπε τχίταςῖς οἢ 
πε οἰτιπᾶδυ οὐἩ ἐς ΟἸτγβιίδθ Οδασο 
Μ 45 πιεδηΐ ἴο ἔογεβϑμδάοιν τμῈ υπίνοτβδῖ 
Ῥτορτεβ8 οὗ ἔπε πὸνν ἕδίεῃ, δηὰ ἐξ πηεββαρα 
ἔου 811 τηδηκίηὰ σἱέμποας ἀϊβείποείοη. οὗ 
πδῖίοῃ, ροβίίοη, οὐ αρὲ.0 Βαξ δνε 1 ἐπε 
716 ν θ ἐταάϊείοπ ταξεττεά ἕο αῦονε νγαβ 'ἱπ 
εχίβίεποα δὲ {π15 εασῖν ἀδίς, γγε πανε 511} 
ἴο οοῃδίδες νει μεῦ ἘμῈ πατιγαεϊνε ἴῃ 
Αοίβ οουἹᾶ ροββιγ ὈῈ ἃ σορὺ οἵ ἴξ, οὗ 
ἄἀερεπάεηξ ὑροῃ 11. Αοοοτγάϊηρ ἰο ἰῆς 
ἐγαάϊείοη, ἃ νοΐοε ννγᾶβ ἴο ΡῈ ἜὌχρεοϊβά 
ἕτοτη δάνθη ψΒῖοἢ τνουἹά θὲ ππάετβιοοά 
ὃν ἀϊεγεπε τάβῃ ἴπ ἐμείγ τηοίπογ ἴοηρτεβ, 
Ῥαΐ ἰπ οὐ παγγαῖῖνε ἐπε Αροβεῖθββ ἐπδπη- 
Βαῖνεϑ βρεακ δέει [6 πγδηηδῦ οὗ τλξῃ ἱπ 
{Πεβε ἰοηρῖιεβ. ΕῸσ ἴο βῃρροβε ἐμαῖ ἐῃε 
ΑΡοβέίεβ 411 βροκβ οὔς δηά δε βαπια 
ἴδηρυαρε, Ὀυϊ ἰπαὶ {πε Βεᾶσοτβ ὑγαγα 
ἐπδυϊεα το ἀπάειβιαπά ἔδεβα υτίεγαποθβ, 
ἐδοῦ ἴῃ Βῖ5 οὐνῃ ἰαπριδρα, ἰβ ποῖ οΠΪΥ ἴο 
ἄο νἱοΐεποε ἴο ἐμε πατιγβέϊνα, Ὀπὲ βίη 
ἴο βυδβεύΚ τε οπε πιϊγαουΐοιβ ἱποϊάδπε ἴοσ 
δηοίμεσ, Νὸοῦ δραίπ, 45 νεπάς ἔυσί πο 
δάὐτηϊεβ, 18 ἔπεα ΔΩΥ τεᾶὶ ρτοιιηά ἴοι 
βϑεῖίπρ ἴῃ τῆς τηϊσαοιοιβ ονοπὶ ππᾶδσ 
οοπβιἀογδίίοη 4 οδποεϊ!ηρ οὗ τἢς οοη- 
ξαβίοη οὗ οπρτι85 δ Βδρεῖ ψνῃ]οἢ τεβυϊ θά 
ἔτοτὴ τε 6]! θη ἀραῖπβὲ αοά, ἔοσ ἐπε πατῖγὰ- 
εἶνε ἄοεβ ποῖ οοπίδίῃ δὴν ἴγαοα οὗ [δε 
οοποβρίίοθ οὗ 8 ὑπιν οὗ ἰδηρθαρε τὸ 
ψνΠϊοἢ ἐπε εν ϑῃ Ἰάεα ἀρρεᾶσβ ἴο δανε 
τοηάρά δ5 ἃ σοηίταβὲ ἰο ἴδε Ἵοοπἢιβίοῃ 
οὗ ΒδΔΡεὶ (Τεβέ. χίϊ., Ῥαίγ,, γζμά,, χχν.). 
ἼΠα ππῖτν 15 ποὲ οπε οὗ ὑπιοσπΊ Υ οὗ 
ΒΡΘεοῖ Ὁὰΐ οὗ Οηδηαβ5 οὗ ϑριτῖε δηά ἴῃ 
{πε ϑρίγιι, ΑΈ {πε βδπλε ἐπα ἔμοσα τνᾶβ5 
ἃ Ῥεου αν βέπεβϑ ἴπῃ ἐδε ἕλοι ἐμαί ἐμ ἢτϑε 
δηὰ τηοβὲ δρϑιιπάδης δεϑβίοννδαὶ οὗ {Π15 
ἀϊνίης οἰ μου θὲ ρίνεπ δὲ ἃ Ἐεαϑβέ 
Μ ΠΟΙ γ85 τηδυκεά δῦονε 411] οἴμιεῦβ ὉΚ 
{πεῸὶ ῥγθβεηος οὗ βδηρεσβ ἔτοπη ἀϊβέδπε 
Ἰαπάς, τμδὲ ἃ βίρῃ 5ῃποι!ἃ ἔππ5 θὲ ρίνεῃ 
(ο ἔπεα ἔμδὲ δε]! ενεᾶ ποῖ, δπᾶ ἐπὶ ἐπα 
Βτβει5 οὗ ἃ (ὐδσπίε παινεβὲ 5μοι]ᾶ Ῥε 
οἤετεά ὃγ τε ϑρίτγιε ἕο ἐπε Ἐδέμεσ (Ισϑη., 
Αἀυ. κεν, 111., 17}, δῇ αββϑύγαπος ἴὸ {πὸ 
ΑΡροβεῖεβ οὔ ρτεαΐπεββ δῃά ὑπίνεγβα ν 
οὗ τῃ6 τηδββᾶρε ὑγνῃϊο ἔπε ψψετε οοτω- 
τη ϊβϑίοηβα ἕο ἄείίνεσ. Βιιξ παῖε 18. πὸ 
ΙΕαϑοῃ ἴο βϑιρροβε {δαὶ {ῃῖ5 ροόονγεσ ὁΐ 
βρβδκίῃρ ἴῃ ξογεῖση 1δπρτιαρῈ8 νγα5 ἃ ρεῖ- 
τλδηθηξς οἰ, [Ιῃ (Π6 ἢγβι ρἷδος {με 
ατεεῖκ Ἰαηρῦαρα γὰ5 Κποννη Ἐπγουρδοις 
ἐπε Εοπιαπ Ἐτηρῖτα, δπᾶ ἱπ {π6 ποχὲ 
Ρίαοα Αοίβ χῖν. 11 (566 77; ἰ020)ὴ βεεπὶβ ἴο 
Ἰοιδιὰ ΔῃΥ βομ νίενν. ὙΠ6 βρβακίηρ 
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λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σωζομένους καθ᾽ ἡμέραν τῇ 
ἐκκλησίᾳ.3 

1 τον λαον; Ὦ δ88 τὸν κοσμον. Νεβϑεῖς δηᾶ Οἤδβε ροὶπξέ ουξ ϑυτίας 845 ργοῦδθῖς 
δοῦτοῦ; ἴδε ἴογσηθγ, νι Β΄458, τ πκίηρ ἔπαὲ 51. Γὰκε ἤτβε οὗὨ 41] ἐγδπϑίαιεά ἐπα 
νύοσὰ ΓΟ ΕἾΥ, κοσμον, Δηά οοττεοίεα ἰξ ἴῃ δῖε βἀϊξίοπ ἰο λαον, ννῃ15ὲ Ομδ8ς ρῖνεβ 
τῆε νατίδίίοη ἃ πιο ἢ ἰδίει οτἱρίπ, Ηδεγῖβ ΒΌρΡροβεβϑ [δὲ τῃς ἱγαπβίδίογ ἄγβε ἱπίγο- 
ἀυςεά ““πχυπάτππι᾽" (οὐ, ““τοαῖ ἴε ταοπᾶς ἢ) ἀπά ἴῆδησα ἴξ ογθρὲ ἱπίο ἴῃ6 ἀσθεῖ. Βεῖΐβενγ 
Βπάβ πὸ πεεά ον ϑυτίας ἱπῆἤπεηςα, 88 81. Πὰκα ἰπ τενιβίηρ ταῖρι ε βαϑιν βιι  ϑεταξα 
“Ρεορῖθ᾽" ἔοσ ἰῃς ποτε βξηεσαὶ ἕθγγῃ “ νουϊά ", ὅϑοηις ϑγτῖίδς ἱπῆπεπος τοὺ δᾶνα 
Ὀεδῃ δὲ ὑγοσίς, οσ Ῥοβϑίθ!ν ἃ σοσγιρίίου οὗ ἔπε Οὐθοκ πλᾶὺ ὃε βιρρεβίεά, ἨΗΠ]ρ. 450 
888 κοσμον. ὅες διτίμεγ Παΐπιδη, θὲ6 Ῥ͵ογέε Ἅ δι, Ῥ. 54- 

3 τῇ ἐκκλησιᾳ. επὶ τὸ αὖτο (111.) ΕΡ, ϑυττ. (Ρ. δπά Η.) ; Ῥπξ ἴογ οπιίπρ' τῇ ἐκκλ. 
δπὰ σοποϊσάϊπρ ἰΐ. νυ ἱεἢ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ΑΒΟΟ ὅ:, Ναυ]ρ., 588., Βο᾿.., Ατσπι., Αβίῃ., 50 
Βεπρεῖ, Τίβοϊ., ΝΝ.Η., Ἐ.Ν., Ὑν εἰββ, ὙΝ εηάς, Τῆς ΤΕ. ν͵48 10] οννεὰ Ὁ Μεγεσ, 
θὲ Ννείεε, Νὄβρεπ, οὔ δοσοιπέ οὗ ἐδε εχίσγεγας 1 ΠΟ α]Υ οὗἩ ἔπε ργοροβεά οογγεοείου, 
δὰ ἐς Ἰδέξεσ ἴ5 ἴοο "6 1} διἰεβίεά. ΗἼΙΡ. [88 ἐπι τὸ αὐτὸ εν τῃ ἐκκλησιᾳ; 50 Ὦ. 

ὙΠ ἰοηριεβ ἴῃ Αςίβ 1, δηᾶ ἴπ οἵμεσ 
ΡῬαββᾶρεθ οἵ ἐπε Ν.Τὶ τῆδυ Ῥὲ οἰαβϑβεά δ85 
ἐἀδπεῖςαὶ ἴπ 50 ΔΓ ἃ5 εβοῖ ννα5 πε αἴξεος 
οὗ τῇς ἀϊνίπε Πνεῦμα, εδοῖ! ἃ τλϊταουϊουβ 
δρί γί] ρἰξε, τρδυκίηρ ἃ πὲνν Ἔβροοῇ οὗ 
Βριγίταδὶ 1. Βα ἴῃ Αοῖβ γε βᾶνε ννμδῖ 
νψ βαᾶνε ποΐ εἰβεννῆετε--- με βρεδκίπρ ἴῃ 
οσεῖρπ ἐοπρτιε8--- 15. τνᾶ8 ποῖ ἐπ σα8ε 
ἴῃ Οοτίπεῃ ; ἔπεῖες ἔπε βρεακίηρ ψτ 
τοηριιεβ νγ85 ΔΌβοϊ ας εἶν ππἱ πίε] Ί 016, ἴξ 
ςουἹά ποῖ θῈ υπάετθίοοά ψιίπουξ δὴ ἰπ- 
τεγρτείεσ, ΐ.5.,) ποῦς ἀποίμεν οἱ οὗ μα 
ἀϊνίης ϑριίτγι, υἱς., ἱπίεγρτείδεοῃ, τ Οοσ. 
χίϊ. το, 30 (με ψοτᾷ μηπμζποτυνι ἰπβεσίεά πὶ 
ΑΟΥ. ἴῃ τ ὕοσ. χῖν. ἰβ υπδοτίππδίε), πᾶ 
{πε ἕδος παῖ τς Αροβεῖε σογῦραγεβ [8 
βρεακίπρ ψνἱἢ ἰοηριιεβ ἴο ἃ βρεακίηρ ἴῃ 
Τοσεῖρτι ᾿δηριαρεβ πον ἔπαὶ [86 ΦΟΙΤΛΕΙ 
νγ 85 1.861} πὸ βρεαδκίηρ ἴῃ ἔοσείστι ἰοπριιεϑ, 
βίπος ἔνο ἰδεπεῖοδὶ ἐπίπρβ ἀο ποῖ δάπιηε 
οὔοοπιρατίβοη (ϑοΒτηϊά, τες 5.) ῬΡ. 288, 280). 

Ῥείεσ τηῖρβε ννεῖ] δχρσθββ δἰβ αἰαῖ 
ἐμαῖς Οοσμεῖίυαβ δἀπᾶ ἴποβε Ψῃο βροῖε 
ΜΠ ἐοηρτιεβ δα 4150 τερεῖνεα πε ΗΟΙΪΥῪ 
ΑΒοβί, οὔ χ. 44, χί. 17, 24, ἵπ ἴοθο ; Ὀπι τὲ 
ἄοεβ ποὲ ΦΌ]Π1ονν ἐμαὶ ἴδε ρμἱδὲ Ῥεβίονθά 
Ὁροη ἔμεπὶ 85 ἰάθπέιοδὶ τ ἐμαὶ θ6- 
βίοννεά δὲ Ῥεπίεοοβί--- πεσε ὑνεσε ἄϊνεσ- 
5ἰτῖ6 5 ΟὗἉ ρ᾽ 15 ἔγτοτη τς θουπίῦ οὗ ἴπς πα 
ϑρίγι, Ἑεϊέεη, ΑῤοΞτέεϊ σεπολτολέε, Ῥ. γ81 
Εναῃβ ίῃ ϑῤῥακεγ᾽5 Οονεπιδηέανγ οὐ τ ΟΟΥ., 
Ῥ. 334; ΡΙυπιρίτε, Β.Ὁ.} “Τοηρτιεβ, ΕἸ 
οἵ"; Ννεΐζβεδοκεσ, Αῤοϑςίοϊίϊς Αρε, ἰὶ., ῬΡ- 
272, 273, Ε.Τ'., απὰ Βεΐηε, Εἴπε ογξαπο- 
πίδοῖιο ὕσεϑεν πο εγμηρ ἀφς Γμκας, τ.» Ῥ. 
τόγ; Ζδοκίεσ, Αῤοςίεϊρεολιοϊέδ, Ρ. 177. 
Ῥαρε, Αεἐς ὁ" ἐδε Αῤοκέϊες, ποῖε ὁπ οδρ. 
11.,). 4; 8Ἃπά Α. νΥτίρδι, ϑορις Ν. Τ. Ῥγο- 
δίδηις, Ὁ. 277 ἢ. 
Τῆς οδ]εοϊίΐοη ὑτρεᾶὰ δὲ ἰθβηρίῃβ ὃγ 

δνεπάες δπά ϑρί(ἰα ἐπδὲ ζοσγεῖσῃ ἰδη- 
δύαρεβ οουἹὰ ποῖ πᾶνε Ῥεθη βροῖκθη, βίποα 
ἴῃ ἴπδὲ οαβε πεῖ Ψψὰ8 πὸ οὐσσαβίοῃ ἴο 

δοσῦβε ἴπε Αροϑβιῖεβ οὗ ἀγυπκεππεβ8, θὰὲ 
(παὲ εοβέδξίο. ἱποοπεγοπέ αἰἱίεγαποαβ οὗ 
ἀενοίίζου δηά ργαῖβα τηϊρῃξ ψγῈ 1} πᾶνα 
Βεεπιθά ἰο ἔπε ἤδάγεσβ βουπᾶς ρσοάαςεά 
ὉΥ τενθῖσυ οἵ τηϑάπεββ (ο΄. τ ὕοσ. χίν. 
23): [5 Φαβὶν τλεῖ Ὁ. ποΐϊπρ (δὲ ἔπε αἱέεγ- 
ΔΠΟΕΒ ννεσα ποΐ τεοεϊνεά υν]ῃ πλοσ Κα σΥ 
ἘΥ 811 Ῥαξ ΟὨἱΥ ὈΥ 5οπις, {πε ννοσά ἕτεροι 
ΔΡΡδγεπεῖν ἀεποίϊπρ αυϊϊε 4 ἀϊβεγεπε 
οἶδ85 οὗ Ἀξδσθῦβ, ὙΠῸ ΠλΔΥῪ ἢᾶνε Ῥεεπ υπ- 
δοσυδίπίεά νὰ τῆς ἰδηρσίασε βροκεῆ, 
δη πϑηος γοργά (μ6 ννοσὰβ 85 ἀπ ὑπ- 
ἱππέα] Πρ 1016 Ἰαγροη. 

Θρίτα δεζεπιρίβ ἕο ὕγεδϊς ᾧἃρ Αοίβ ἴϊ, 
1-13 ἰπίο ἔνψο ϑβούζοββ, 1.8, 4,) 12, 13, 
Ῥεϊοπρίπρ ἴο Α, δπά βίγαρὶυ τεξεστίπρ 
ἴο ἃ Αἰοξεοϊαϊίΐα 'ἰκεὲ τὲ δὲ Οοσίπι, 
ΠΕ (ὰῈ ΟἾΠΕΙ νεῖβθ8 ἅτε δϑϑίρπεᾶ 
ἴο Β «δπά ὃς Ἐεάδοϊοσ, ἀπά σἼοηΐαΐῃ 
ἃ παισϑῖϊννα νυ ομ σου]ὰ ΟὨ]Υ πᾶνε Ὀεεῃ 
ἄετινεά ἴτοτλ ἔπε Τενν βῆ ἐγαάϊείοπ πιδη- 
εἰοπεά δἂῆονε, δπά ἱπέγοδιιοίῃρ ἴῃς 
ποίΐοη οὗ Τογεῖίρῃ ἰοῆριιεβ αἱ 8 ἄδίε 
θη ἐδ ΟἸοδεοίαϊία Ἀαὰ οεαβαᾶ το εχίβί, 
ἃπὰ 80 ἴο ὃς υππάετβίοοά. ϑριεξα τοξετβ 
συμπληροῦσθαι ἴϊ. 1 1ο {πε Π]1πρ' αρ οὗ 
με πυπῖρεσ οὗ [πὸ Αροβεῖεβ ἰῃ οὮδρ. 1.» 
80 παῖ ἢἷβ βουτοε Α Ὀερίπβ καὶ ἐν τῷ 
συμπλ. .- - . ἐπλήσθησαν πάντες π΄. ἅγ.» 
«ἀῤοΞἐοϊροεοκιίομέσ, Ῥ. 52. Ιὲ 15 ποὶ βυτγ- 
Ῥτβίηρ τμδὲ ἩΠροηο] ἃ βου βρεαῖ οὗ 
με πδιγαίῖῖνε ἃ5 οὴβ Ψῃοἢ σαπποῖ ῬῈ 
8 αἀϊνιάε, ὑροὴῦ Ψ ΠΟΙ 45 86 ϑδὺ5 
Θρίτία Πα8 ἴπ νδῖπ εββαυγεῖ ἢἰβ διε ϊβοῖαὶ 
ΔΠΔΙγβίβ5. ἢ 

Οορινιμηὶέν 97 αοοᾶς.--- πε κεν τὸ {πῃ 
ἘνΟ ΡΑ55ΔΡ΄ 68, 11, 42 ἢ. δηὰ ἵν. 32 Εἰ, 15 ἴο 
Ῥε ἰουηά ἰπ [Π6 Ἐχρσγεββϑίοη ἴῃ ννπίοῃ ἘΠΕΥ 
Ῥοιἢ ἄρτεα, οσουγγίηρ ἴῃ 11. 45 ἀπά ἵν. 35, 
καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. ϑοἢ εχ- 
Ῥτεββίοηβ ἱπάϊοδξθ, ἃ5 νγγὲ πᾶνε βββῆ, ποῖ 
τεο ΚΙ 685. δαΐ ἰυάιοίοιβ. οπατιν (8εε δ'5ὸ 
Εδηιβαυ, δέ. Ῥαμῖ, εἴς, Ρ. 373, δπᾶ 
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τεδάϊπρ ἱπ Ὁ, ἱϊ., 45); ἐβεν Ἔῆον ψψῖβε 
πιαπαρεπηεπί, 88 ἴῃ εαυὶν ἄδγβ 81. ΟὮτυ- 
βοβίοπι ποίε ἴῃ σοπιτηεπίίηρ οὐ ἴδε 
σγοσάβ, 50 {πὲ ἐπε ΟὨτιβείδηβ ἀϊὰ ποῖ δοῖ 
τεοκίβββιν [{κὸ Ππια ΠΥ ῬὨΪΟΒΟΡΒΕΙΒ ἀπηοηΡ' 
τς ἀτεεῖβ, οἵ ψῃοπι δοπιε ρᾶνε ὰρ {πεῖτ 
Ιαπᾶβ, οἱπεῖβ οαϑὶ στεαΐ αιδπίϊεϊεβ οὗ 
ΤΩΟΠΕΥ͂ ἱπίο τῆς 568, ννῖςῃ ννᾶ8 πὸ σοη- 
τεταρέ οὗ τίομιββϑ, Ὀπε ον [ΟΠ πὰ πιδάᾶ- 
πε85 (Πορε., νὶϊ.). Νοι παὲ 51. [λικε᾿β 
Ἰοννίπρ' ἀπά τερεαΐεᾶ ἀεβογίρείοη (οη 5:, 
Θ᾽ 8 ννᾶν οὗ βοπιείί πι68 τερεδεϊηρ μΐπι- 

8ΕἸ} 25 πεσε, 5δε6ὲ Ἐϊδιτίβ, ΕΌΜΡ Γ,εούμγες Ο7ι 
ἐκε γεσέεγη Τοχέ, ῥ. 85) 1 ἴο θὲ οοπβηβά 
το ἕδε εἐχετοῖβε οἵ τβδσε αἰπιβρίνίπρ ου {πε 
Ρατὶ οἵ {πε Οβυτοῦ. Βοῖμ ἴποβε Ψῃο 
᾿αά, απὰ ἔμοβε νο 84 ποΐ, ψψετε δἰῖκε 
ἐπα ἱπβεγίξοσβ οἵ ἃ Κίηράοπι νῃϊοΒ σου 
ΟΠΪΥ δε επίετεαά ὈΥ (πε ροοῦ ἴῃ βρίτίζ, 
ΑἸἾΚα πιεπιθετβ οὗ ἃ ἴδπην ἀπά ἃ Βοιιβε- 
πο ἰῃ ννδῖο ἐμετε γὰβ ὁπ Μαβίο, 
ὄνεπ ΟΠ τῖβέ, πὰ νΏοσε Νατηε 411 ψῇο 
Βεϊανεὰ νγεσς Ὀσείῆσεη. [Ι͂ἢ {815 βονεγίυ 
οὗ βϑρίσὶε, ἰθ τπῖβ βεῆβα οἵ Ὀγοϊπεσμοοά, 
«ἘΠ6 ΡΟΟΣ πῆᾶῃ Κπενν πὸ βδδιης, [Πς τῖσἢ 
ΠΟ Βαυρμεῖπεββ᾽" ((Ὦτγ5.). 

Βυΐῖ ΨὮ15ὲ ταθη γαῖα οδ]]εὦ ἀρο τὸ 
δῖνε ὑπρτυάρίηρν, ἔμεν γεσα ποῖ οα]]δᾶ 
ὍΡΟΙ ἕο ρῖνε οἵἉ πεσεβϑίτυ : νγῃδϊ βοῇ οπα 
μαᾶᾷ νψᾷ8 511} Πἰβ ονὴ, τὰ ὑπάρχοντα 
αὐτῷ, ἵν. 32, ΑΙ ἐΠουρΡ ποῖ ἐνεπ οπα (οὐδὲ 
εἷς) οὗ ἵπεπι τεοκοπεά ἱξ βο; (πε ἀδὲϊν 
τηϊηἰβιγαξίοη ἰῃ νὶ. 1 βεεῖηβ ἴο βῃον [δὲ 
ΠῸ εαιδὶ ἀϊνίξίοπ οὗ ργορεγυ ἀτηοηρϑὲ 
8}] νναβ ἱπιεηδεά ; ἐδε δοὲ οἵ Βαύμδῦδβ 
Ψ)Ὼ58 ΔρΡρδσθπεν οἷς οὗ ΟΠατίτν σαῖπεσ ἔμ δῃ 
οὗ σοπηπιυπίβγω, ἔοσ ποίῃίηρ 15 βαϊά οὗ δὴ 
δΌβοϊξα βυγσεπᾶσγ οὗ 411 δι ῃς πα; ἴῃς 
δὲ οἵ Απδηΐαβ δηὰ ϑΘδρρμῖγα νγὰ5 Ἐηττα  Ὺ 
νοϊππίασυ, δἰ Ππουρἢ τ ῥγεβεπίεά ἰϊβεὶξ 
δἰπιοβέ ἃ5 ἃ ἀυέγ (δγηβαυ, κι. 5.); Μασῖκ᾽ 5 
τη ΕΠ εΥ 511} τεῖδῖπβ Βεῦ ἤοτης αἵ 1εγυβα- 
ἴεπι, χὶϊ, 12, δῃά ἰἴξέ νου β5εεηι ἐπδὲ 
Μηδβοη ἴοο δά ἃ ἄνερ ἔπεσε (5εε ὁπ 
χχὶ. 16). Αε ορρα, ἴχ. 36, 30, δηά δ 
Ἀπείοςδ, χὶ. 20, ἔπεα ννᾶβ εν! θην πῸ 
δθβοϊαές Ἔἐαυδ!ϊεν οὐὗὁὨἩἉ  ΘαγΠΙν ροββαββίοπβ 
--Ταριεμα Π6ῖρ5 τῆς ροοῦ ουὖξ οἵ πεγ οννῃ 
τεβοιζοαβ, απ ανεγν τηδῃ ἃ5 δε ρτοβρεζεὰᾶ 
βεπέ π|5. σοπιγ υείοηβ ἰο ἐς ΟὨυσοι δὲ 
7εγαβαίεσῃ. 

1 15 βοπιειίπιεβ ὑσρεδ ἐπαὶ ἰῃἷ5 δη- 
ἐπιιβίαβπι οὐ οπαυν δά οὗἩ ἐς βρίσίε 
ἐνθουσιασμός, 45 Β[Ι455 “4115 11), ψΨὨϊςῃ 
Πεά ΠΑΝ μενεπὲρ δε Ομυσοῦ δὲ ]εσὰ- 

Βαίθτη, ννᾶβ ἄυε ἴο {πε εχρεοίδείοη οὗ 
ΟΣ βε 'β ἱτηπιθάϊαίϊε τεΐυση, απ ἔπαΐ ἴῃ 
πὸ Ἰΐρῃς οὗ ἐδὶ Ἔνεπὶ τπὲπ τεραγάεά 
Ἰαπὰβ δηᾶ ροβϑεββίοῃβ 848 οἵ 0 δοοοπηΐ, 
ἐνθη ἰξ οτάϊπδεν ἀβῖν ἡνοσῖς τνὰβ ποῖ περ- 
Ἰεειεά (Ο. Ηο]ίσπιαπη, Νεμέοοεί. Ζεῖέ- 
φοδολίοδέσ, Ρ. 233). Βιξ ἴξ ἰβ βίσαπρε 
ἰμαὶ 1 5 18 ἐπ ἔσιε δοοουπὲ οὗ ἴδ6 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΔΙΙΟΣΤΟΛΩΝ ΙΟΙ 

Δοκίοπ οὗἩἨἁ πε Ομυτο δὲ Τεγαβαῖεπι, ἃ 
ΒΙΠΊΠΔΥ τηρᾶς Οὗ 116 ἀπᾶ Ἵπατγῖιν 5βουὰ 
ποῖ πᾶνε ἔουπὰ ρἴδοα ἴῃ οἵπεσ Οπυσομεβ, 
4.6.ν ἴῃ τῇς ΟΠμυγομ δὲ Τπεββαϊοηΐςα, 
ψ θεῖε ἐπθ Ῥε]εῦ ἴῃ Ομ τίθει ῖβ βρεθὰυν 
τείατηπ ΜΒ 80 οναγνν ΠΟΙ ΠΛ ΠΡῚΥ ἔεὶὲ 
(Βεἰίεη). Νῶο ρίἱςέυτε οουἹἱά δὲ πιοσα 
εχίσδοσαϊπαεν ἐπδη ἐμδὲ ἅγαννη ὃν Ο. 
Ηοϊεζηιδηη οἵ τε ΟἸτίβείαπ ΟΒυγο δὲ 
7ετυβαίεπι, ἀτίνεη ὃν με νοίοα οὗ ΟΠτί8- 
ἴδῃ Ῥγορμεῖβ ἴο δη]οΐῃ δὴ δοβοϊ ξεν 
ΘΟΠΊΡΌΪ ΒΟΥ σοτητηθηϊγ οἵ ροοάβ ἴῃ εχ- 
Ῥεροίδείοη οὗ ἔπε πεαγῆθβ5 οὔτπε Ῥατουβία, 
ἃηὰ οἵ Απαηΐδαϑ ἀπᾶ ϑδρρῃϊγσα ἂς ἐμὲ 
νἱοεῖπιβ οὐ {πῖὶβ ἐγσαηπίοδὶ ρσοάπος οἱ 
ἑαπδιοίβπλ ἀηὰ ὀνεσνσοιρῃε ἐχοϊϊεπιεπέ, 
1 15. ἃ τεῦ το ἔσσῃ ἔτοπι βυςἢ ἃ βίγδηρα 
Ῥεγνεγβίοη οὔ ἐπε ὠλισαίδνε ἴο τπ6ὸ εἢ- 
ἐδυπίαϑεϊς ἰδηριαρα πὶ νΒΐςῃ, νΠ115ὲ ἰπ- 
5᾽βείηρ' οἡ 15 1468 15ΐπρ' τ[επάεπου, Βδηδη 
πὰ Ῥἤεϊδεγετν αἴϊκε ἤανε τεσορπίθεά {πὸ 
δεδυῖν οὗ 81, Γὰκε᾽ 5 ρίςίατε, ἀπά οὗ ἐπα 
0014] ἐτδηβεοσγηδίίοη ΨὩΪοἢ νγαβ ἀθϑεϊπϑά 
ἴο ταπανν ἴῃς ἕδος οὗ {δε κατίῃ, ὑνϊ ἢ 
ἔουπά [5 μαίέεγῃ οὗ βεσνίηρ ἀπά ραίίεης 
Ἰονε ἴπ [6ϑ05 ἐμε Ετίεπά οὔ πε ροοσ, νἤοβα 
Ῥγομεγμοοά ορεπεᾶ ἃ ρίαςε οἵ τεῖισε ἴος 
ἔπε ορργεββεᾶ, τς ἀδϑβείξαξε, ἐπα ννεαϊς, 
ψνῃῸ απ]ογεά ἴῃ {πε πγαΐιδὶ ἰονε οἵ ἐμοῖσ 
ἔε]]ον5 ἃ ἰοτείαξέε οὗ τῆς δυΐυτε κΚίηράοπι 
ἴῃ νοι οὐ ΗἰτπιβεϊΓ νυν ἢ]} τυῖρε 411 τεατβ 
ἴτοπι ἐμεῖς ἐγεβ. Ψνμδΐενεγ αυδ᾽βοδεϊοηβ 
ταῦβὲ δὲ πιδάς ἰῃ δοσερεϊηρ ἐῆε ψ πος 
ἀεβοτίρείοη ρίνεη υ8 ῬῪ Ἐεπδη δηά Ρβεί- 
ἄστετ, {πον γαῖα δὲ ἰεαβὶ τίρμε ἴῃ τεσορ- 
πἰβίηρ [πε ἱπιροτίαπε ἕδοίοσ οὗ ἐπε Ῥείβοῃ 
οὗ Τεϑυβ, δπᾶ ἔπε Ῥσορδθι εν ἐπδὲ ἄσυτ- 
ἵπρ Ηἰβ 1Πεπις Ης μαά Ηϊπιβεῖῦ [αἱά 
τῆς Τουπάδεϊοιμβ οὗ {πε βοοῖδὶ πιονεσηεπὲ 
ΨΏΙΟΝ 50 βοοῦ επηοῦίεά δηά δ]εββεᾶ 
ΗἰβΒ Ομυτοῦ. [Ιἐὲ 15 ἔατ πῆοσε ογεάϊδ]ε 
τ8αῖ (με ἀϊδοιῖρίεβ βῃου]ά ἤανα οοπεϊππδά 
τ8ε σοχητηοη [1ξε ἰπ ψΕΙοἢ πεν παὰ Πἰνεὰ 
ἐπ εῖν Μαβέε ἔπδη ἐμαὶ ἐπεν 5δου!ὰ 
πᾶνε ἀειϊνεά 4 βοςῖαὶ βυβέεμι ἴγτοστη ἔπε 
ἰπβεϊςπτίοηβ οὗ ἔπε ἔβδεμεβ. ὙΠεσα ἰ5 πὸ 
Ῥτοοξοξδην πἰϑέοσίοδὶ οοππδοίίοη θεΐννεεη 
1815 βεσὲ δῃά πε Αροβίοϊὶς Οπυσοῃ, πὸσ 
οἂπ νγὲ 5αὺ ἰῃδι ἔπε ΒΙρ τιογαὶ βιδηδατὰ 
ἀπά τηοᾶς οὗὁἉ σοτητηοη 116 δἀορέεά ὃγ ἴδε 
Ἐββεῆββ, δἰ Βοιιρ ἴῃ βοσὴς γεβρβοῖβ δῃ- 
δἴορουβ ἴο {πεὶσ οὐνο, δ) δ δὴν ἀϊΐγεος 
ἰπῆμεποθ οὐ ἴδε ἔοϊϊονγεσβ οὐ ΟἾτίβί, 
Μοτγεονεσ, ὑἱ ἢ Ροϊπίβ οὗ σῳπιρατίβοη, 
{πεγε γεγο δἷβο ροϊπίβ οὗ σοπίσαβι. 8ι. 
ΤικεἾ᾽β ποιῖςε, 1. 46, {πὶ τὰ Ῥεϊϊενεῦβ 
οοπεπυεξα βιεδάξαβεῖν ἱπ (πὲ ὙΘΡΔΡΙς, 
βίαπάβ οὰυξ͵ ἴῃ σοηπίσγαβε ἕο ἐδ6 ρεγρεΐτπδὶ 
αὔβεποε οἵ με Ἐββεπεβ ἔγτοτῃ ἐπ6 ΤΈγαρί6, 
το ΨΏΣΟΣ ἔπ ν 5ὲπὲ ἐμεὶν οἱ 5 (705., 4πέ., 
ΧΥΪΙ. 2, 5); {πε σοπηγῆοη τηθδ]85 οἵ {πὲ 
Εβδαπα Ὁτοϊποσποοά παίυγα!ν ργεβεηΐ ἃ 
1 καπαββ ἴο 8ὲ. κε 5 ἀεβογίρείοῃ οἵ ἴδε 



[Ο2 ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΙ. 

1Π|.. τ.} ἘΠῚ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ 

ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 

Ὁ Ὁ Ῥερὶπβ ἐν δε ταις ἡμεραις ταυταις, 50 Ρατ. 

2. καί 3 τις ἀνὴρ 

ΒΙ488 (8ο Ηδιτὶ8) τεραγάβ {πῈ 
Ῥίγαβε 45 δά ἀϊίοη “πὶ ργποίρῖο πον δὲ ἰθοιοη!5,᾽᾽ θα (πε δάἀάϊείοη 1 ομαγαοίεσγίβεῖς οὗ 
Ταὰκε; Ηρ. τείαῖηβ. Αἴζεῖ ἱερὸν Ὁ α͵530 ἰῃβοσίβ τὸ δειλινὸν ((ἢς δος, οὗἉ εἶτηα, {|Κ τὸ 
πρώϊ, ν. 21---αἀείεηδεά Ὁν Βεῖβεγ (ἀπά Ὀν Ζὅοκίει), ννῆο ἀγριιεβ {παῖ 1 5 τῆογα {πον 
ἴο μανε θθβῃ βίγιοϊ οαζ οη σεν βίοῃ ἤδη δἀἀεὰ ὃγ ἃ ἰδέεγ μπᾶ); Ηρ. τείαΐπβ. 

3 Αἴεγ και Ὁ, Ρασ.3, ϑυτ. Ρεβᾷ. ἱπεοιξ δον. νυπάρχων οπ. Ὦ, αἷξ., Ρᾶσ. 

δαιὶν ΟΠ τι βείδη Οπυγοῖ, δας νῆμπϑε ἐπα 
Εββεπεβ ἀϊπεά τορείμεσ, οὐνίηρ το {πεῖγ 
ΒΟ ρυ]οϑίεν ἱπ ἀνοίἀϊπρ 411 ἔοοά εχοερὲ 
δὲ νγὰ5 Θεγαπιο 8 }]ν Ρυτα, (ἢ6 ΟἸτίβ- 
(188 βᾶνν ἴῃ ἜΝ ΕΣΎ ῬΟΟΥ πλδῃ 10 ρατγίοοϊς 
οἵ ἐμεῖν σοπηπιοῃ πιδδὶ ἐπε γεαὶ Ῥγεβεποα 
οἵ {πεῖν ᾿ογά. ΟΥ̓ 811 σοπεδιπροσαγν βεοίβ 
ἴξ τῆδυ πὸ ἄουδε ὈῊ Ξαἰὰ ἐμαῖ ἐῃε ΟΠ σίβ8- 
τίαπ βοοίεϊν σγοβειιθ᾽εα τηοβὲ πεδεῖν ἐπε 
Ἐββεπεβ, δὲ ψνἱ τἢ]15 δἀηχββίομ ὟΝ εἰΖ- 
βϑἤσκεγννε}} δά άϑβ : “"ἼἸ Πα Εββεπεβ, [του ἢ 
τμεῖν Ὀἰπάϊπρ' τ]εβ πὰ ἐπαὶγ βυρρτγεββίοῃ 
οὗἨ ᾿πάϊν!τπια]15πὶ, ὑγεσα, ἔτοτῦ {πεῖσγ ΝΟΓΥ 
πδίαυτα, δἀῃ οτάεσ οὗ Ἐἰπιιιεὰ ἐχίεπε. [Ἃἢ 
τῆς ἢθνν ϑοοίειυ (86 τλογὰ] ΟὈ]ρδἰϊοη οὗ 
ἸΙδεγέν τεϊρηεᾶ, δηὰ ἀϊβοϊοβεά δὴ τὑῃ- 
Πτηϊεά ἔπτυτε,᾽ 4ῤοΞίοϊῖς Αρε,1.,58(ΕἙ.7.). 
1 15 οἴϊεπ βυρροβεά ἐπι [Ὡς δίζε- ρονεσίυ 
οὗ τῆς ΟΒυζοῇ ἴῃ Τετγυβαίθηι, Εοτα. χν. 26, 
641]. 11. το, εἴς., ννὰβ ἴῃς τεβϑε οὗ 1ῃ18 
ἤχϑβε βπιμυβίαβηλ οἵ ἴονε δηὰ ομασιν, ἀπά 
μὲ τῃε [αί]ατε οὗ ἃ οοπηπηυηϊίν οἵ σοοάβ 
ἴῃ {πε πιοΐδιεσ οἷΐν ργενεπίεα 18. ἱπέτγο- 
ἀυςείοπ εἰβενμεσαε. Βαξ ποῖ οἹΪγ ἴ5 ἐῃς 
δῦονε νῖενν οὗ {π6 ““ σοπχπχηΐβηη ᾽᾽ οὗ {πε 
βασῖν ΟΠ γι βιίδηβ δάνεγβε ἴο [818 βιρροβὶ- 
τἴοη, θὰ (Πδτὰ νγετε ἀου θ6}6 585 τη ην σαῖι565 
δὲ νοῦ Ψ ΠΙΟἢ τῆδὺ δοοουηΐ ἔογ πε ρονετίν 
οὗ {π6 Θηϊπὲβ ἱπ Τεσυβαίεπι, ε΄ Εεηάαι!, 
Ἐχῤοσϊέον, Νον., 1803, Ρ. 322. Τῆε Το]]6ο- 
είοῃ ἔογ {πε ϑαϊπίβ, νυν μι ἢ οσσυρίεβ ας ἃ 
Ῥτογηϊπθηΐ ρἷδοα ἰπ ὅ5ὲ. Ῥϑι}5 116 δπὰ 
ΜΟΙάβ, πᾶν ποῖ μανε θεεπ ὑπάσγίδκεη ἔοσ 
ΔῺΥ ἐχοαρίίομαὶ ἀϊβίγεββ 85 ἴῃ {πε βεατῖϊοῦ 
φᾶ86 οὗ ἐς ξαπηϊης τη [πάτρα, Αςίβ χὶ. 26, 
δυὰς ψὸ σδηποὲ βᾶὺ ον βδνεγεῖν ἐδα 
εἤεοίβ οὗ {πε ξαπηῖηε τηᾶν Βανε δῇεοιεά 
ἴδε Ἰογίυηεϑβ οὗ (ἢς [δγιβαΐαπι ΟΠ τ βιίδηβ. 
Ὗνε πλιβὲ τοο ἑᾶκε ἱπίο δοοουπί ἐῃς Ρεῖ- 
βεουτίοῃ οὗ ἐπε ΟΠ γβείδηβ ὉῪ {πεῖν τί ἢ 
ΜΕΙΡΉΡουτΒ ; (Πς ννϑα ἢν βαάάτοαεβ νγοτα 
{πεῖν ἀνοννεᾷ ορροπεπίβ, Βτοῖῃ {με ἢτβέ 
ἰξ ννᾶβ πκεῖν (πὲ ἐπε Ἰατρε πιϑ]ουιγ οὔ μα 
ΟἸγβέίδηβ ἴῃ 7Ἔγυβαίεπὶ ὑνουἹᾶ ρόββεββ 
{ππ||6 οὗ (δΐς ὑγοι]ἀ᾽ 5 σοοάβ, ἀπά ἐδε σου- 
βίδηί ἰπογδαβε ἴῃ ἔς πυπῖρεῖ οὗ {δε ἀϊ8- 
οἰρ]68 νγουὰ ἢανε δὐἀδεᾷ το {πε ἀϊ συγ 
οὗἉ πγχαϊπίαἰπίηρ' [ῃς ἀϊβρτοροτγίοπδίε παπὶ- 
Ῥεῖ οὕ ροοσ. Βυένε οᾶπποῖ 5πὰξ οὐγ ονδβ 
ο {πε ἴδοι ἐπαὶ ἔποτε τνᾶβ ἀποίμεν δηὰ ἃ 
ἔλί8] οαυβε δἱ ννουκ--ῖονε ἰδεῖ  μαὰ ρτοννπ 

οοἰἱά---ἔπα ρίσευτε ἄγαννῃ ὈΥ 5ὲ. [8π|ὲ8 
ἴπ δῖ Ἐρίβεῖε 15. ραϊμέ ν δὲ ναγίαποα 
ὙΠ Β (ῃς ροϊάδῃ ἄαγβ νυν ιἱοἢ ῃς παά Ηἰπιβεῖ 
866η, ηθη Ὀἰἱζέετ ἰβδίοιθυ αἀπὰ ἰαοίίομ 
ψνεῖς ὑπκηόννη, ἴοσ 411} ψψεγα οὗ οὴς πδαγί 
Δηά ομα 801}, Ζαῆη, ϑλίσσοη ατι5 ἀἄδηι 
1 εδέη ἀδν αἰέοτι Κίγεα, Ρ. 39 ἢ. ; Ζδοιηοσ, 
1.5... ῬΡ. ΟΊ, 102; ννεπάϊς, ἐπ ἴοθο; 
Μ΄αιΙῆεσει, Αῤοςίοἰἐς Αρε, ν. 67; Οοηγ- 
Ῥεᾶγε, “"Ἐββεπεβ," Ηδβέιηρβ Β.}.; 
Καυδηάπη, ϑοοίαϊίδνε απα Οοηιρερμῖςηι, 

Ὁ ἢ. 
ΟΠΑΡΤΕΝ 11]. νον. τ. 81. Τὰκε 

βείεοιβ ουξ οὗ ἴῃς πυπιρεῖ οἵ τέρατα καὶ 
σημεῖα {π6 οπς ΜΏΙΟΙ ννγ5 ἴῃς ἱπηπηοάϊδξα 
δηϊεοδάεηϊ οὔτε ἤτβε ρεγβεουϊΐςοπ, “Νοα 
ἀϊοϊξατ ῥσίσασ τη πος πλιγαουΐατα 1556, βεὰ 
αϊξ, φυδπαμπατη ὉΠΠΠὶ 6 ταλε15, 'ρ80 ἰοοο 
τηαδχίπια σοηβρίουυπι,᾽" Β]α58, ἃ5 δραϊπβὲ 
γνεῖββ, ΗΠρεηζεῖά, Ἐεΐηε.--- ἀνέβαινον, οὕ, 
Τακε χνὶ. το. “ὙΟ τάδ νγοηὲ θΡ ἱπίο 
τῆς Τετιρὶς ἕο ῥσαν," 1.6.,) ἔτοσαι Π6 ἴονγασ 
οἷν ἴο Μουπί Μοσίδῃ, ἐπε 1] οὗ τῆς 
ΤεπΊρΙς, “{Π6 81] οὗ τῃ6 Βουβε,᾽" ὁπ [18 
β':ε 8εὲ “ 7εγιβδίετη," Β.).3, ὙΠε νεῖρ 
15 ἴῃ ἴδε ἱπιρεγίεςϊ, θεοδῦβα πς Αροβεῖεβ 
ἄο ποῖ ἐπίογ ἴπ6 Ταπιρὶς ὑπῈ}]} νϑγ. 8. 
5: ΟΠγυβοβίοτῃ οοπηγηθηίβ: Πέτρος καὶ 
Ἰωάννης ἦσαν καὶ τὸν ᾿Ιησοῦν εἶχον 
μέσον, Μαῖί. χν!ϊ]. 20.---πὶ τὴν ὥραν 
τῆς προσευχῆς, ποῖ ἀπγίηρ οὐ αδομέ, δὰϊ 
τλδιϊκίπρ ἃ ἀεβπίίς εἰπης, 07 ἐδε κοι, 
ἦνδ., ἴο Ὀς ἔπεῖε ἀυτγίπρ {πε πουτ---βοπλα- 
εἰπχαβ (ἢς τνογὰβ δὲ (δκεὴ ἴο πηϑᾶῃ 
“ἐρυνγατᾶβ (ες πουγ" : 8ε6 Ρίυπητπεσ οα 
{λα χ. 35 (50 Δρραγεηεὶν ΚΝ εἰ58). ἘΒΕΡ 
τεηάοιβ ““ἴοσ, ἐνς., ἴο ὃς ἔπεῖς δέ τῆς 
Βουγ᾽" (80 Εεϊΐξεη, απιργ). [πὸ ροΐπρ 
τπ5 ἴο {π6 Τεπιρῖα ἐπὰν ἱτηϊεαϊεα ἐπεῖγ 
Μαβίεσ, Μαίε. χχνὶ. 55.---τὴν ἐνάτην, ἱ.6.» 
3 ΡΙΜ., ψΒεη {π6 ἐνεπίπρ βαουίῆος νγα8 
οἤετεά, ο5., 4πέ.ν χῖν., 4, 3. ΕΔεσβμοῖπη 
Ῥοϊπίβ ουὐ ἐμαὶ δε βορὰ {πὰ ἐνεπίὶπρ 
βδογίῆος ννᾶβ ἢχεά Ὀγ {πε6ὶ [ενν8 45 “"δ6- 
ἀνδθ π6 ἐνεηΐηρβ,᾽ ἐνδ., δεΐννεεη ἐπα 
ἄατπεβθ οὗ {με ρἱοαπηίηρ ἀπ ἐμαὶ οἵ 
τῆς πῖρμέ, δηὰ δἰιπουρ {πε ννογάβ οὗ 
Ῥβαΐπι Ἴχχχίν., ἀπά {πε ἀρροϊπέίπιεπε οὗ 
Ιμενῖτε βίπρετβ ἔου πῖρμέ βεύνιος, ᾿ Οἤγοη, 
ἶχ. 33, ΧΧΙΠ, 30, βεεπὶ ἰο ἱπρῖν δπη Ἔνβϑη- 
ἱπρ' βογνίος, γεῖ ἰπ ἐμε ἐἶπις οὗ ουῦ Τοτά 
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χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν ἐτίθουν 

καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ 

πὸ δνεπίηρ βδογίῆσε οοτηστηεποαᾶ τυ ἢ 
εατίεσ, Τλὲ Τεριῤίε; ἐΐς Μιηϊσένν αμπά 
ϑεγυΐοες, ῬΡ. 115, 116. Ασοοτγάϊπρ ἴο 
Θοδῦτοτ, ζοϊ]οννεά ὃν Β͵455. ὑνῆο ἀρρϑδὶβ 
ἴο ἴδε δυίποῦῖν οὗ Ηδπιδυγρετ, ἴμθσα 18 
πὸ ρστουπᾶ ἴοσ βιρροβίηρ ἴμδὲ ἴδε (ϊγά, 
βἰχίῃ, δηπὰ πἰπίῃ πουγβ οἵ {πὸ ἄδν ψψεγε 
τερυΐατ βιδίεά εϊπγεβ ἴογ ργᾶγεσ. ΤΒῈ 
δοίιια! εἴπηεβ σγεσα γδίμποσ (1) δαυὶν ἴπ (ἢ 6 
τηοτηΐηρ αἱ τε ἐπε οὐ πε τηογπίησ 
βδουίῆσε (8εε αἷβο Εδεγβῃεί τη, μ. 5.) Ὁ. 
115); (2) 1π {πε δἔξεσποου δρουέ (μ6 πἰπίβ 
ποὺς (ἔπγεα ο᾽ΟΪοοΚ), δὲ 86 {τἰπλα οὗ τῆς 
ἐνεπίωρ βδογίῆςε; (3) ἴῃ τπ6 δνεπιηρ δὲ 
βυπβεῖ (κα Ῥεοῤῖε, ἅἄϊν. 11.,) νοΐ. 1.) 
200, Ε.1.). Τῆς {διτά, βιχίῃ, ἀπά πἰπεῃ 
δουσθ ψψεῖε πὸ ἀουδί δρρτορτγίαιεά ἴὸ 
Ῥτίναίε ργαγεσ, δ βοπια 5 ἢ τα]6 τηῖρμε 
ΨΕΙ] πανα θεεη ἀεγίναά ἔτοτη Ῥβδὶπι ἷν. 
7; ο΄. δπ. νῖ. τ᾿. Τμὶβ ουβίοτι οὗὨ 
ῬΓΔΥΘΙ ἴὔγες εἰπηεβ ἃ ὅδ ρδβϑβεά νεσΥ 
ΘΑΙΙν ἱπίο ἴῃς ΟἸτιβείδπ Ομυσοῖ, δ ίάαςῆε, 
νΠΠ1. 3. 910 Αὔταμαπι, [βϑδᾶς δπά δοοῦ 
186 ἔδγεα ἀδι!ν εἰπλθβ οὗ ρσᾶυεσ ἅτε ἰγδοεὰᾶ 
Ῥαοῖ ἴῃ (ἂς Βεγαορλοίμ, 26 δ; ΟΠδτυῖοβ, 
«ΑῤοεαΐγῥΞεε ο[ Βαγμεΐ, Ῥ. 99. 

Ψεσ. 2. τις; ὉΥ 115 Ροβίτἰοη 88 ἴῃ Γὐκε 
Χὶ, 27 ἀϊτεσίβ διξεπιίοη ἴο [815 τάϑη, “ἴδε 
τηδῃ ΜγὼῸ8 σοπδβρίοιοιβ δοῖ ἴοτὶ [Π6 
Ῥίαδοες ἂδπὰ ἔτοπι [ὶ5 πιαϊδὰν ᾿" ΟἾτγγ5., 
Ἡσονι., νυἱῖ!.---χωλὸς , ... ὑπάρχων: “8 
σαγίδίη τῶδη ἵμαῖ τγὰβ ἰδπιε " ΕΝ. 
οἰπαγυνίβε ὑπάρχων 8 ποῖ ποιίςεά, ἢϊ- 
ἘΠΠΡῚΥ υϑεὰ δα ἴῃ 8 οἰδβϑίοδὶ βεῆβα 
ἐχργθϑϑίηρ ἴῃς σοπηξοξίοη θείνψεθη 1ῃ6 
ΠΛΆΠ᾽ 5 Ῥγεβεηΐξ βίδίε δηά ἢἰβ ργενίουϑ 
ϑίαϊθ, βεῈὲ οπ ἰΐ. 30.--ἐβαστάζετο: [π|- 
Ῥαγέ,, δχργθββίπρ ἃ ουβίοπηδσυ δοῖ, {με 
πιῇ Ὑγ88 Ὀεὶπρ' σατγῖθδ ἃ δὲ τῃ6 βου οὗ 
ὙγΟΣΒρΡ ἤθη ἴδε Τεπῖρῖὶε νου ΡῈ 
δΠεὰ νὴ τνογβιίρρειβ (ΟὉπγυβοβίοτλι) ; 
ΟΥ ἴπ6 νει πιδὺ τιεδη ἰἢδι ἢς νναβ θεΐϊῃρ' 
οαΥτίεά ἴῃ ἴμς βεηβε ἴπδὲ {ες Ὀεάᾶγεῖβ πδά 
ποί γεξ ρἰδσςεὰ Ὠΐπι ἴῃ ἐῃς δοσυβίοτηεά 
Βροῖ ἴοσ Ὀερρίπρ, οὕ. 2 Κίπρβ χνῖϊ. 14, 
ἘξοοἸεβι αβέϊοιιβ νὶ. 25, Βεῖ ἀπά ἐπε σαροῃ, 

- Μασ, 36; Ὑπεοὰ.--ὃν ἐτίθουν : {πε ἱπιρετ- 
ἕεος πιϑεά οἵ ουβίοπιατυ οἵ τερεδίε δοίΐϊομ 
π᾿ ραβί {ἰγσηβ, Βυτίοη, ϑγηέαχς οΓ Μοοάς 
απά Ὑδηδες, εἴο., Ρ. 12, ἢ {πε ἴοσπι 868 
ὙΝΊπεγ- Βομπιίεάεϊ, ρΡ. 121; Β]455, αγαηι- 
γιαΐϊς ἀδς Ν. Ο΄., Ῥ. 48: ἴῃ Αςίβ μετα ἅτε 
δανεγαὶ ὑπάουρδιεά ἱπβίδποεβ οὗ τῃῆ8 νγὰῪ 
ἴῃ ΨΨΏΙΟΝ πε ἱπηρετέεοι 3γά ρ]υγαὶ οὗ νεσῦβ 
ἶπ μι ΨᾺ8 οἴϊεπ ἔογπιεά 245 ἰδ ἴτοτῃη ἃ 
σοηϊγδοί νεῖρ, οὗ ἷν. 33, 35ν Χχνῖϊ. 1.- 
πρὸς τὴν θύραν: ΕΟ. “ἀοοτ,᾽" ΔΕ ΠουρΡὮ 
ἴῃ νϑῦ. τὸ ψγ ἢανβ ποΐ θύρα Ῥυϊ πύλη. 
--τὴν λεγ. Ὡραίαν : ἱξ την δᾶνε Ῥεση ἴῃς 

βαίε οἵ Νίςαποσ (5ο σδἱεὰ δεοδιιβε [πὯδ8 
Μαοσαῦδυβ πᾶ παϊϊεά ἕο ἐπε μαι τε 
δΒαπά οὗ ΠῖΒβ ςοπαιετεά ἴοβ, τ Μδϑοο. νῖϊ. 
47). Ὑμε ἀεβοσιριίοη ρίνεπ οὗ ἴξ ὉΥ 
7όβερῆυβ, Β. Ἅ., ν., 5, 3, πιδικβ ἴἃ δ5 
ΒΡΘΟΙΑΙν πηδρηϊῆςσεπῖ, οὖς αἷδο Ηδπι- 
Ῥυγρασ, Κραὶ- Ἐηογεὶ., ἰὶ., 8, Ρ. τ1τοδ. 
ΤὯ15 νῖενν 458 μεϊά ὃν Ν᾽ εἰβιείῃ, βεε, ἐπ 
ἴοοο, ἸΝσλποτ᾽ 5 δία. Αποῖμεῦ ἱπίεγρτεῖδ- 
τἴοη τεΐεγβ {πε ἴδστῃ ἴο {Πε ραΐε ΘΒ υβῆδη, 
ΨΙΟ γᾶ ποῖ ΟΠΪῪ οἷοβα ἴο {πε Ῥοόσοῇῃ 
οὗ ϑοϊοπιοη, θα αἷβδο ἴο {πε τχαῖκαὲ ἴὸσ 
{με 5416 οὗ ἄονεβ δπά οἵπει οἤεγίηρβ, 
δηά 580 ἃ διϊπρ βροὶ ἴον ἃ Ῥερρϑσ ἴὸ 
σἤμοοβε (Ζδομεῦ. ΤἼΤῆς μαῖα ΠΊΔΥ ἤανα 
Ὀεεη 80 οδἹεα βεσδϑιιβε ἃ ρίοϊηγε οὗ {πε 
Ῥεγβίδη σδρίδί ϑυδα νγᾶβ ρδοεά ονεγ ἴ( 
(Ηδπιδυγρεγ, π. 5.), ἦ.6., Τόν οὗ Γ11168. 
ΟΕ Ἡεῦτενν Θυβῆαπ, 4 [Π ὴην, ἔπε ΠΠν 
θεῖὶπρ τεραγἄβα 45 [ες ἔγρε οἵ Ῥεδαίν. 
Ὑνεηάς βιρρεβίβ ἴπδεὲ {πε {{||6 τὴδὺ ὃ6 
ἐχρίαἰπεά ἴτοπι ἐπε ἀεοογαίϊοη οπ ἔῃ 

ΡΙΠατΒ. οἵἱἨὁ ΠΥ τοῖς Ἰ ΓΙΟΨΩ, 
Με. νντιῖρδι, ϑονριε Ν.Τ'. Ῥγοδίεηις, τϑοδ, 
[45 τεοθπεῖν γριεὰ (πὲ [Π6 δαβίεση ρϑὶα 
οὗ ἐπε Οουτγὲ οὗ {δε ννοπιεη ἰβ τηεδπΐ, 
Ῥ.- 304 ἢ. (5Ξο ἰοο ϑομῦτεγ, γεενίδἢ; Ῥεοῤίε, 
ἄϊν. 11.» νοί. ἱ., Ρ. 180, Ε.Τ.). ΤῺ σουσὶ 
νγ85 (δε ρίδος οὗ δββειὶν ἔοτ [Ὡς Ξεγνίοςϑδ, 
δῃὰ 4 Ὀερρᾶσ τηῖρῃϊς ἡδίθγα! ν οἤμοοβα ἃ 
φοβιείου θὰῦ {. ὙΠα ἀεοϊβίοη ἃ5 ἴὸ 
ΨΏΙΘΒ οὗ {πε6β6 ραΐεβ γεΐεγεποα 18 πιά ἕο 
15 τεπάεγεά πιογε ἀϊ οι Ὀγ δε ἔδοι {μαΐ, 
80 ἴα 45 ΨῈ κπονν, πὸ ραΐβ ὕοτε ἴῃς 
μᾶς “Βεδιι", Βυξ τπς ἀεοϊδίομ 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ 1168 Ὀδέννθθη [Π686 δ᾽ ἰεγηδίϊνεβ, 
Αἰτ μου Ρ Ἢ οἴμοβ πᾶν Ὀεεπ ργοροβεά, οὗ. 
]οδη Γἰρδείοοι, ον. Ηεδ., ἴηι ἴοοο, ἀπὰ 
Ὑνείρδι, πὸ 5. [Ὁ 0 ποίϊςεβ ἃ5 [88 
πιδπίίου οὗὨἨ ἔπε Βεδυίι ααΐε, 8οῖο- 
τοοπβ Ρογςῇ, Ἐεΐηε βεὲβ ἱπάϊοδίίομβ οὗ ἃ 
ἴσια δηὰ σε 016 ἰτδάϊιίοη.---τοῦ αἰτεῖν : 
βεηϊεῖνε οὗ {π6 ραγροβθ, νεῦυ ἔγεαιςπὶ 
ἴπ [815 ἔοτπι, ρεηϊεῖνε οἵ {πὲ δγίΐοϊε 
τῆς ᾿ηβηϊεῖνε δοιὰ ἴῃ {πε Ν.Τ' δηά 'ἴπ ἐπα 
1ΧΧ, οὐ. ἄξη, ἵν. 15,1 Κίπρβ ἴ. 35, 
ἘΜΖΕΚΙΘΙ χχὶ. αὶ ΓῸΚεῈ χχίν. τό, 86ὲ 
δβρεοΐδιν Βυτίοῃ, ϑγηέαχ οΥ Μοοάς «πὰ 
Τέηβες, Ῥ. 159. [{ 15 νεῖν σπαγδοίεσίβείο 
οὗ ὅι:. ΓΚ6, ἀπά πεχὶ ἴο δίτη οὗ ὅι. Ρδυΐ 
--ΡρτορδὈΪγ ἱπάϊςαίεβ ἔπε ἰπῆπεποα οἵ {πε 
1 ΧΧ, δἰπουρῇ {πα σοπβέγασείοη 15 ουπὰ 
ἴῃ οἰδββίοδὶ ατσεεῖΐς, οἷ Χεη,, Απαδ., 111... 5, 
βες Νίϊεαυ, Σζε Ογεέο ἄμ Ν. Τ΄, Ῥ. 172 
(1893). Ιξ ννὰβ ἃ σοπηπῆοπ τπϊπρ ἴογ 
Ὀερρᾶτϑ ἀπλοηρϑί {Π6 εννΒ 45 δπιοπρβὶ ἴῃ 6 
ΟἸγιβείδηβ (7188 485 ἀπηοηρβὶ ἴῃς Ἐοπιδῃβ, 
Μασιῖδῖ, ἴ.ν σ12) ἕο τοαπεπὶ (πς Τεπιρὶς 
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αἰτεῖν ἐλεημοσύνην ἷ παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν. 3. ὃς 

ἰδὼν 3 Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ὅ 

ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 4.4 ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ 

ἸΙωάννῃ, εἶπε,ὅ Βλέψον εἰς ἡμᾶς. 5.6 ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν 

1 Ἐοὸγ παρα τῶν εἰσπ. εἰς το ιερον Ὁ [85 παρ᾽ αντῶν εἰσπορ. αὐτων εἰς το τερ., δ 
ποί τερείνεά ὃν ΒΪ455 ἰπ β (Όπαβε βεὲβ ἱπ ἢγβε ρατγὲ δχαοί τεργοάιοείομ οἵ ϑγγίας 
αὐτων δεὶπρ' σΔτΕ 658} τερεβίεά). 

3 Ἐὸσ ος ιδων Ὁ, Εἴοτ. τεδᾶ ουτος (Ξ0 Οἷξ.» ἴω: ατενισας τοις οφθαλμοις αὐτου 
και ιἰδων (Ο8568 : ἱπιεγροϊβδιίοη ἄτοβα ἴῃ ϑυτίδο), Βεῖβου δραίῃ 8εε8 {πε ἰοπρεσ ζογσῃι 
ψΠϊοἢ Τιακε ἀρ γενίδΐεά ἴῃ α. 

35 Αἴξεγ ἤρωτα Ὦ, ΒΊοτ., Ραγ." ἰπβετέ αυτους. λαβεῖν (ΦΑΒΟΕ, Ῥ, 13, 6:, Νυΐβ.ν 
ΒοΟΙ., Ατπ., ΟἾγυ8.} οὐχ. ὃν ὃ", ἢ, ΕἹἸ., αἷξ.ν Ῥαγ.ἷ, ϑυσ. Ηδζοῖ,, Γλιςίξ.---Β 1858 
“σεοίε υἱ ν] ἁ.᾽".---αἀάδεά ὃν ΤΙ Ἐ., ΝΝ.Η.. ΝΝ εἰ58. 

4 Ἐὸν ατενισας ἢ), Εἴοτ., Ῥδτσ.3" τεαὰ εἐμβλεψας (εμβλεπειν ποῖ ὑποοτηπιοη ἴῃ {ΠῈ 
(ο8ρΡε15) ; (συν Ιωανὴην ἰῃ Ὁ ἴ5 δι! θυϊεά ὉΥ Οἤαβα το ϑυτίας ἱπῆσπεησε, οὐ Ααυΐα, 
συν τον ουρανον και σὺν τὴν γην); Ηρ. ἔο!ον5 Ὁ. 

δ Ἐὸν εἰπε ΕἾοτγ. π85 “ (βἀ)βίδῃβ ἀϊχίε εἰ"; 80 ἴπ β ἐπιστας εἰπεν αὐτῳ, ἰῃ ΕΠΙΟ 
Βεΐβεσ 5665 {π6 βἰ ΠΊρίεσ ἔογτη οὗ ἵνα β οὐνῃ ταν βίοη, Ἐοσ βλεψ. εἰς ἡμας Ὁ, Εἴοτ. 
ατενισεν εἰς ἐμε (ημας Π); ἐεμε 5 ουτίοιβ, ὈμΠῈ πᾶν ὈῈ ἐδυϊεσ εἀϊείοη, οσ ἱπισοάυςθά 
Ἰδΐίεσ θεοδυβε ]οῆπ ἤεσα βᾶγβ ποίῃίπρ. ὙΤβγουρσμουΐ {πε ραββαρε Ὁ, δβ5 οοπιρατεὰ 
ΜΠ} Ὑ.Ε. οὐ ἢ ὙΝ.Η͂., Ἱπεγοάσπςεβ ἀϊβεγεηι συποηυπβ ἴοσ “566 ", ὙΠὺ8 ΤΟΙ. 
ἰδων . . . ἀτενισας . . - βλεψον, Ὁ ατενισας (τους οφθ. και ιἰδων)ὴ . . . εμβλεψας 
. «... ατενισον, ΟΓΥ ἔτοπὶ Βεΐβεγ᾽β ροϊηξ οὗ νίενν, ννα πηιβὲ 866 ἱπ ἔπε Τ.Ε, ἕὔγεε ννοσᾶβ 
ἴον “'βεε᾽᾿ ψῃοῇ την Ῥ6 ἱπιίτοάδυσοα ὃν Γυὐκε ἰπ γεν  ϑίηρ Πὶβ τουρῇ ἀτγαῖ, Βαξ ἰξ 18 
ἀιβῆουε το ἀοοουπὲ Ἔνθ ἴῃ ἃ ΤΟ Ρ ἀγαῖς ἴογ ατενισας ἱπ νεῖ. 5 ἰπβίεδὰ οὗ ἡτενισεν, 
δηᾷ ἔογ {δε και ἱπιγοάπςεα Βεΐογα εὐπὲν νυϊμπους ἀτγ σοηβίγας(οη ἴῃ ναζ, 4. 

δ ἐπεῖχεν αντοις ; Ὁ τοαᾶβ ατενισας; ΕἾοΥ. τερσεβεηΐβ ἡτενισὲν εἰς αὐτὸν (80 β), 
566 δδονε. Βαυξ ἴῃ {πὸ ἕδος τπαὶ Ὁ τεδάβ αντοῖς ἱποίεδὰᾷ οὗ εἰς αὐτους (ον), 45 ννὲ 
τλῖρῃι ἐχρεςὶ δε ατεν., ν᾽  εἰββ βεὲβ ἃ ἔυγίμεσ ργοοῦ οὗἩ πε βεοοπάδτυ Ἵμδγδοῖεσ οὗ 
{πε τεβδάϊηρ. 

δηᾶ ΟΠυσοθ 685 ἴον αἰπιθ. 8:. Ογυβοβέομῃ 
ποίε58 ἴπ6 ουδίοτη 45 σοηπηοη 48 ἴδ ἰ8 ἴο- 
ἅἄδν ἰπ σοπεϊπεηαὶ σδί μετα β οσ πηοάεση 
ΠΊΟΒΑΈΕΒ. ---ἐλεημοσύνην: σοπιηοη ἴῃ 
τῆς ΧΧ Ρυῖ ποῖ οἰἶαβϑῖςαῖ, βοζωβ- 
εἰπιθβ υϑεὦ ἴὸγ {πε ξεεϊϊηρ οὗἨ τηετοῦ 
(ἔλεος), Ῥσον. 1. 3, χῖχ. 22, δῃηᾶ σοη- 
βίδῃεν {πγουρἢ (6 Ῥοοῖ ; δηᾶ ἐπδη ἴοσ 
ΤΏΘΓΟΥ βμονίηρ [561 ἴῃ δοὶβ οἵ ρί(υ, 
αἰπιβρίνίπρ, ΤΟΙΣ ἴ. 3, χὶὶ. 8, οὗ Αοὲβ 
ἶχ, 36, χ. 2, πεσε ἰξ 15 ἀβεὰ ἴῃ 1πε ῥ᾽ υτγαὶ, 
ἃ5 οἴϊζεη ἴῃ ὑθε ΓΧΧ. Ουτ νοτζὰ αἵρης 
ἰδ ἀετίνεᾷ ἴτοπλ ἰἴἃ δπά {πε (ἀεσπιδη 
ΑἸνιοϑόη, οί Ῥεΐῃρ σοτγαυρείοηβ οὗ ἐπε 
ατεεκ ννογά, 

ψεῦ, 3. ἠρώτα λαβεῖν: “Δϑκεά ἰο 
τεοεῖνα," ΚΕΝ. 45 οἔμεσ Ἐπρ ἢ νεγβῖοπβ 
εχοαρὶ ΑΙΊΌ ὙὍὙπὲ εχργαββϑίοη ἰβ αυϊ8 
οἰαϑϑβιςδί, αἰτῶν λαβεῖν, ΑτὶιορΆ., Ρἰμέ,, 
240, ο΄. Ματῖκ ἱ. 17, απ ὕΧΧ, Ἐχοάυβ 
ΧΧΙΪ. 15, ἴου βγη δι ἱπβίδποεβ οὗ ἃ τε- 
ἀυπάδηϊ ἱπβηϊεῖνο. ΤΏς νοῦ ἰ8 ἴῃ Ὡς 
ἱπγρεγέεοϊ, θεοδιβα ἐπε δοϊίίοη οὗ δϑϊκίπρ 
5 ἱπιρεγίδοϊ ππ|}} ναὶ 18 αϑκεὰ ἴογ 18 
δταπίεά Ὁγ δῃοίπει, Β͵455, ἐπ ἴοθο, ἀπ 
Ογαριαὰ ἀἐς Ν. Ο., ῬΌ. 187, 236, αηά 
δαϊπιοῃ, Η εγριαίκεπα, χχὶ. Ρ. 228. 

Ψψετ, 4. ἀτενίσας, ο΄, ἰ. το. βλέψον 
εἰς ἡμᾶς : [1 Π45 Βοτηξίπιδβ θεθη ἐπουρῃς 
ἔπαιῖ τῆς σοπιπιαπὰ τγᾶὰβ σίνεπ ἴο 56Ὲ 
ψΠεῖπεγ {ΠῈ πηᾶπ γ)85 ἃ ὑνογί 1685 θα σΡΑΥ 
ΟΥἮ ποῖ (Νὄβρεπ), οὔ Ψμεῖπεσ μὲ νγὰ5 
Βρ᾽ στ} ἀϊβροβεὰ ἔοσ {πε σεσεριίοη οὗ 
ἐπε Ῥεπεῆΐς, ἀπᾶὰ νοι] βῆονν Πἷ5 ΓΕ (45 
ἴῃ οὐγ Τυογά 5 τηῖγαςίεβ οὗ πε]: Πρ), οσ 1ὲ 
τυῖρθς ππεᾶη παΐς [πΠ6 τηδη 5 ΨΠοΐς δἱ- 
ἐεπέίοη νγὰ8 ἴο ὃς ἀϊτεοξεὰ ἰοννατάβ ἐπα 
Αροβέίεβ, 45 ἢς ενίἀβηεῖν ΟΠ ἐχρθοῖβ 
ΔΠ ΔἸΠ15, ν ΘΓ, 56. Αἰ ἔπε βᾶγηβ {{π|6, 85 
Ἑεΐπε σεπιαιῖβ, {πὸ ἴδοι {παΐ ἐδ. πατγαᾶ- 
εἶνε ἄοεβ ποῖ τπιεηϊΐοη ἔπαὶ ἔπ τνα8 
ἀεπιδηάδεάᾶ οὗ {πε πηδῃ, ἔογηβ 8 Ἔϑϑεῃεῖαὶ 
ςοπέγαϑε ἴο π6 πασγαῖίνε οἴζεη οοπιρατεὰᾶ 
ψττἢ ς ἴῃ χίν, 0. 

ψεῖ. 5. ὁ δὲ ἐπεῖχεν, 5.., νοῦν (ποῖ 
τοὺς ὀφθαλμούς); ε΄. Τυκε χίν. 7,1 
Τίπι. ἶν. 16, Ἐσοϊεδἰαβιίοι5 χχχὶ, (χχχῖν.) 
2, 2 Μδεος. ἰχ. 25 (1οῦ χχχ. 26, Α. 8.2 
αἴ.) νι ἀδιίνα γεὶ; 8ο ἰπ Ῥοϊνθίυβ. 
ψεγ6. ἀργύριον καὶ χρυσίον : {πε ννοτά5 

ἄο ποί Ξυρρεβί (ῃε ἰάδα οἵ α ςοπιρίεΐα σοπι- 
του βηὶ ἀιηοηρσϑὲ {πε ῬεΙανεῦβ, δἰ που ρ ἢ 
Οεουτλεηΐιβ ἀδγῖνεβ ἔἤτοπὶ ἔπεπὶ 4 ὑσοοῦ 
οὗ ἴδε αρβοϊιιε ρονεγν οὗ {με Αροβέῖεβ, 



5--7. ΠΡΑΞῚΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν. 6. εἶπε δὲ Πέτρος, ᾿Αργύριον καὶ χρυσίον 

οὐχ ὑπάρχει μοι - ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι. ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, 1 ἔγειραι καὶ περιπάτει. Ἵ. καὶ πιάσας 

ἴ ἐγειραι και περιπατει; ΑἙΘΡ 61 εδά εγειρε, ζοιιπᾶ ἰπ ΑΟΈἘΘΡ ὄχ, ψι]ρ., ΒΟΉ., 
5 στ. (Ρ. δηὰ Η.), Αττλ., Αβδίῃ., Ἐπ δυΐ οτηἰεὰ Ὁγ 5 5), ὅδῃ., 30 Τίβομ,, νν.Η., 
Κιν., ννεῖββ, 11.» ϑγεηᾶς (νῃο 8εε5 ἴῃ ἐπε ργεοεάϊηρ νγοτά5 αϑβι πη]διίοη τὸ ραββαρεβ 
ἰῃ τε αοβρεἶ5). ἀναστα Ἐρὶρδ. 

ὙΠΕΥ ΤΊΔῪ ΡεΙΠΔρ8 δε ἐχρίαἰπεὰ ὃῪ τγα- 
τ ετη εσίηρ {παι 1 τπ6 ΑΡροϑβίϊεβ πδᾶ πὸ 
δίνει οὐ σοϊάὰ υἱτῦ ἤδη, ΤΠῈῪ ματα 
Ποσα!ν οὈογίηρ ἐπεὶ τ᾽ 5 σοπηπιδηά, 
Μαῖΐὲ. χ, 9, οὐ τπαᾶὲ Ψῃδίενεγ ΠΊΟΏΟΥ 
πεν πδὰ νγὰ5 μεϊὰ Ὀγ ἐμεπὶ ἴῃ ἰγυβὲ ἔου 
ἐπε ΡΟΌΠς ροοά, ποῖ ἃ8 νι Ὁ]8 ἴοσ 
Ῥτίναίε σπαγῖν. ϑρίτεα, ψῇο ἱπίδγργείβ 
1, 45 οὗ ἔπε Αροβεῖεβ δοπα (ρῃ. 72-74)}» 
5665 ἴῃ 5:, Ῥεῖθγβ γογὰβ ἃ σοῃἢγσηδίίοη 
Οἱ Πἰβ νίενν, απ ἃ δυσίπεσ 1] πτεπὶ οὗ 
οὖν Τ᾿ ογά᾽ 5 ννογάβ 'π Κα χίϊ. 33, δυς 1 
ΟἿτ ἱπεεγργείδιίοη οὗ ἰϊ, 44 ἢ, 15. σοτγϑοέ, 
οὖν [οτὰ β νοτάβ ψψεσε ἔν ορεγεά, ας 
85 8 ῥγίῃορ!ε οἵ ομαγίεν, πὰ ποί δ8 ἃ 
τὰΐα δἰπάϊπρ ἴο ἐπε Ἰεξζοσ. 81, Οἤτγυ- 
βοβίοπι (Η ον., νἱϊ1.) 75 Ε]γ ποίδβ. (ῃς ὰπ- 
Αβϑιιγηίηρ ἰἸδηροδρα οὗ 51, Ῥεΐεσ πεῖς, 50 
ὅτεε ἴτοπη Ὀοδϑβείηρ' ἀπά ρεγβοηδὶ ἀϊβξρίδυ. 
Οοιηραζε τ Ρείεσ ἱ. 18 (111. 3), “πέτα τῆς 
Αροϑβεῖς ββδγρ!ν Ἵοοπίγαβεβ ἴῃς σοτυτιρί- 
ἰθῖε ροϊά δἀπᾶὰ ἰϊνεσ σι Βίρῃει πᾶ 
Βρ τί 8] ο18 (Βομδτίε).----ὸ δὲ ἔχω : (πε 
ἀϊδξεγεησε Ὀείννεεη ἐπῖ5 νεγρ ἀπά ὑπάρχει 
ΤΊΔΥ Ὧδε πτηδίπιαϊπεά ὃν τερατγάϊηρ {πῸ 
Ἰδιέθ δἃβ υβεὰ οἵ νουϊάϊν Ὀεϊοπρίηρϑ, 
ἔχω οἵ ἐπαὶ ΨΗΐΟἢ ννὰβ ᾿δϑιίηρ δπὰ πιοβί 
ΒγεἾν Ἠε]ά.---ἐν τῷ ὀνόματι : Ὧ0 οοςδϑβίου 
ἴο ργεῆχ βυοῃ ννοτβ 5 λέγω σοι ἴοτ {Πς 
Χργαββίοῃ μηδ 8ῃ8 “ἴῃ (ἢς ρόνψεσ οἵἉ ἐΠ|5 
πᾶτηε᾽ (7. Μαΐε. νἱΐ. 22, [λικε χ. 17, 
Ἀοίβ ἵν. 1ο, χνὶ, 18, ]πγεβ ν. 14, Ματῖκ 

χνΐ. 17). 80 ἴοο (δε Ηεῦγενν ὈΘ3 

ἴπ ἔπε πδπλε οὗ ΔηΥ͂ οπδ, ἐ.6., ὈῪ δἰ5 αι πο- 
τίν, Εχοάυπβ ν. 23, δηά (δυ5 ““ἷπ {Π6 
πᾶτπε οὗ επονδῇ,᾽" ἵ.6., Ὀγ ἀϊνίπε δυϊῃο- 
τῖϊν, Πθυΐς, χνη. 22, 1 Οἤσοη, χχίὶϊ. 1ο, 
7εγ. χί. 21, ἀπά ἐγεχπεπεῖν ἰπ ἐπε δἰ πιβ, 
ο΄. αἰβο Βοοΐ ὁ ποεῖ, χῖντι!. 7 (Οματίθβ, 
Ῥ. 48). Οη {δε ες, οἵ ροβϑβϑίδ᾽ε ιι56, οὗ 
πε ρῆγαβε ἴῃ δχέγα- Ὁ ΌΠ1ς 4] ΠΠτεγαΐαγα, 568 
Πείϊβδυηιαπη, Βίδεοϊςἐαϊση, Ὁ. 145, δηὰ 
αἶθο Νις Βὶδεϊςἐναϊθη, Ὁ. 25 (1807). 
Ὑνμθη Οεἴβυβ αἰϊερεά (δὲ της Οἢ τι βιϊδηβ 
ααϑβέ ουξ ἀδγηοηβ ΟΥ̓ ἴῃς αἱά οὗ εν] βρί γι 8, 
Οτίρεη οἷα πη τμ18 ρόοννεῦ ἔοσ {Π6 πᾶπις οὗ 
}εβὺ5: τοσοῦτον γὰρ δύναται τὸ ὄνομα 
τοῦ ᾿Ιησοῦ, “7. αἷ5ο0 Τυϑεϊη Μαγίντ, Πὲαϊ. 
ὃς ΤΥῥλι., 85.---ῖ. Χ. τοῦ Ναζωραίου : ἐπε 
Ψψοσὰβ πιυδὲ ἢ {μπεπηϑεῖνεβ δᾶνς ἰεϑίεὰ 

{πὸ τα οὗ ἐπε ἰαπιε τῆαπ. Ηἱ5 ρατί ἢδ8 
βοπηδείσηαβ Ὀξεη τεργεβεηίεα 85. πιοσεΐν 
Ῥαββίνε, δῃηᾶ 848 ἰξ πὸ δρρεδὶ οὗ δηγν Κὶπά 
ὝγΕΓα τηδάβ το Πἰβ [δἰ τἢ σοηπίταβίεά στ 
χίν. ο (νεῖ. 16 ἴῃ {π|8 σμπαρίεσ Ὀείηρ 
ἱπιεγργεϊεά οὐΪν οἵ {πε δ οὗ τα 
ΑΡοϑβι165), Ῥαξ ἃ τεβέ οὗ δι τῇ ννὰβ ἱτρ!εᾶ 
ἧπ τὴ6 σοπιτηδηᾶ νηοῦ Ῥαάς ἐπε πιδῃ 
τῖθα ἂπά ννὶκ ἴπ τῆς ροόοννεσ οὗ ἃ πᾶπηὲ 
ΠΟΙ ἃ βμογὲ εἴτις εΐοσε πδά Ὀβδθη 
Ρἰδοβὰ 85 δῃ ἱπβογρείοῃ οἱ ἃ τηδ εἴδοίοσ᾽β 
οζοϑβ8, δυῖ ἢ ΨΙοἢ 51. Ραΐογ πον δ᾽ 45 
Εἰπὶ ἕο δββοοίδίε ἐῆε ἀϊρηΐεν ἀπ βόονεῦ 
οὗ {πε Μεββίδῃ (βεε ΡΙαπιρίγε, ἐμ ἰοθο). 
1 15 πεοεββασυ ἔτοπὶ ἃποΐῖπεσ ροὶπε οἵ 
νίενν ἴο ἐπιρῃαβίῖβε τΠἰβ ἱπιρι δὰ ἀρρβαὶ 
ἴο {πὸ τη 8 ἔαϊτ, βἴηος ΖΕΙΙΕΣ δηάᾶ 
Ονεγθεοῖκ τεραγά {πὸ οπιβϑίοη οἵ ἔβδίῃ 
ἴῃ πὸ τεοϊρίεπε 48 ἀεβίρπεά ἐὸ το αρΉ  Υ 
τῆς τηδρὶς οΥ̓ τε τηΐγαςϊθ. Ζ6]16Υ τὰ- 
ταρῦκβ: “ΟἿ Ὀοοΐς τηαῖκεβ Ὀπὲ οπε οὔ- 
βεινδίίοη οὔ Ἦϊβ5 βίδίε οἵ τηϊπ, ψ Ὡς ἢ 
σετγίαί πὶν ἱπάϊςαίεβ ἃ γεσερενιεν, θὰῖ αη- 
Τοστιυπδίεῖν ποῖ ἃ τεσερεϊν!ἐν ἔοσ βρί σία αὶ 
δἰι5", Βυΐ ποιῃίπρ' ννὰβ τῖοτε πδίυσγαὶ 
τῆδη ἐπδὲ ἐπ τηδη βῃπουϊά δ ἢτβι εχρεοῖ 
ἴο τερεῖνε τποηεΥ, ἀπά ἢἰβ ζδί ἢ ἴῃ 8ι. 
Ῥείει᾽β νογάβ 8 ταί πε ἐππαησεᾶ ὃγ τῆς 
λςε ἔπαε τῇς Αροβεὶς δᾶ αἰτεδάν ἅε- 
οἷαγτεά Ηΐβ αὐτο ἱπΑ 11 ν τὸ βδεϑίν Πι5 
ἐχρεοϊδιίοηβ. 81, ΓυΚὰ ταυοῇ τηογα ἔτα- 
υξηεῖν ἔπδπ πε οἵπεῦ Ἐνδη ρα] 1515 Πα Πγ65 
οἿγ  ογὰ ἔτοσα Η 5 εν ποπια Νδζδαζείῃ 
ἷπ ψΠΐ ἢ τεαυεπον Ἐτίεάσιομ 5668 δῃ- 
οἵδε ροῖϊπὶ οἵ [1}|Κεπεθ5 δεΐϊψεθη 8ι. 
1ὰκε᾽β. Οοβρεὶῖ δηὰ {δὲ Αςιῖβ, ας Γιισας- 
συαηρείϊινε, Ὁ. 85. ἩοΙἐΖτηδπη αἰίετηρῖβ 
ἰο του {πῸὸ ᾿νῃοῖς βίου ἴο δὴ ἰγηϊζδεϊοη 
ΟΥΤΛικε ν. 18-26, Βαϊ 566 48 ἀρδίηϑί 50ΟΗ 
αἰζεηρίβ Ἐδίηθ, Εὐρε υογκαποηῖδοδ 
δ[νενιἱεζενηηρ 465 1,πιξας, ΡΌ. τ75, 199, 200, 
ες. 7. πιάσας, οὕ. χίϊ. 4: 50 ἴῃ ΠΟΧΧ, 

Οδηΐ. 1ϊ. 15, Εςοϊεϑἰϑείςιιβ χχὶϊὶ, 21, Α.. αἱ. 
χειρὸς ΕΓ 5 ΠΊ}181 το, 1ξ ποί Ἐχδοῖν, ἃ 
Ῥαγείεινε ρεπίτῖινε, ἰουπᾶ ἴδ νετὸβ οὗ 
τουςπίηρ, δἴς,, ἱπαϑηιυς ἢ ἃ5 πε τους ὶπρ' 
αἴεςίβ ον ἃ ρατί οὔ ἐπε οδήβος (Ματζκ ν. 
30), ἀπᾶ 50 ἴοο οἴεηῃ δἴτεγνεγῃβ οἵ ἐπ ἀϊι6' 
λοϊὰ οἵ, ἰλε ρατὲ οὐ ἐπε Ἰίγηϊ: σγαϑρεά 18 
Ραξ ἰπ {πῸὸ σεπίεϊνε, Μασ ν. 41 (Δοσυβα- 
εἶνε θείπε αϑεᾶ ψῆεη τῆς νΒοΐα Ρεσβοη ἰα 



τού ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ἯΙ. 

αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ' ἤγειρε - παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αὐτοῦ 

αἱ βάσεις καὶ τὰ σφυρὰ, 8. καὶ ὃ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, 

καὶ εἰσῆλθε σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ 

1 ηγεῖρε ΦΑΒΟΩ͂ 15, 18, 6τ, ϑγγ. (Ῥ. ἀπά Η.), Αστη., 548., ΒοΒ., Αειὰ., Βδ58,, Ουρχ.», 
Τποῖ δ, ἰπβοτέ αὐτὸν ; 80 ΤΊβοῆ., ὟΝ. Η., ΚΙΝ., Νν εἰββ, ϑνεπάς (δε οπιειβά ὃν Μεγϑῖ) 
-ποοτηεεὰ ἱπ ΠΕΡ, 

3 αντου αἱ βασεις ΠΕΘΡ, Οἤτνβ.; δῖ αι β. αὐτου ΑΒΟ ὅ:, Νυΐρ., Β4β., Τετί., 
1ιοϊξ,, 80. Τίβοι., Ν.Η., ὑΜεῖββ. σῴφυρα 5 ΒΡΟΞΌΕΘΡ, 50 Ηρ; δυῖ σφυδρα 
ΝΜ ΒΠΟΣ, 50 Τίβοι., ΥΝ.Η., ὟΝ εἰβϑ, Β᾽455 (ὙΝ Ἰπου- ϑομπηϊεάεὶ, ρ. 64). 

ὃ και ἐξαλλομενος ἐστη οπιῖί ΕἾοΓ, περίιέπατει, Αἴζετ {Πἰ5 ννογά Ὁ ᾿πβεγίβ χαιρομενος 
(χαιρων Ε), ΕἸοτ. ρακάεης εἰ ἐκπείξατι5 Ξε χανρων και εξαλλομενος ἰπ β, 50 ΗΠ». περι- 
πατῶν και αλλ. καὶ οπιτεά Ὀγ Ὁ, ΕἼοτ. [{ 15 ἀϊβῆίσα!ε ἐο ἀδίδιτηῖπε {ΠῈ ργεοῖβε ογάεσ οἱ 
ἐνϑηῖ8--- ΡΟΒΒΙ ὈΙῪ “Ἰεαρίπρ ᾿᾿ 15 ποῖ πιεπείοπεά δὲ 81] ἴπ ννεβέεγῃ ἑεχέ, δηὰ ἱπ ἴδ τπ8 
Βεαϊεά τηδῃ ἄοεβ ποΐ δἱ 41] ενεηΐβ “"1εᾶρ᾿᾽ ἰπ ἐπε Τεπιρὶε, [{ ἴ5 ἀραίη ἀϊξηουϊε το 
Βεΐΐενε ἐδαΐ ἴῃ Π15 ραββαρε {πε σοτησήοη ἕεχὲ οοπιεβ ἔγοπι ἃ σενίβίοη οἵ πε διιΐποσ, 
πὰ ποὶ ταΐμεγ ἐβγου ἢ οογγαρίίοη ἀπά οοπἤμβίοπ. 

βεἰζεά, Μαίξ. χῖν. 3), ΒΙαββ, αγαριρια ξᾳ 
ἐς Ν. α., Ῥ.- τοο, οὗ. οἰαββίοαδαὶ δὲ ἴῃ 
Ἑυτὶρ., Ηδο., 523. Ὑὲε πιεδπίηρ οὗ 
πιάζω θὰ ΝΟΊ. ἀπά ἴῃ (δς χχ 85 
Ραββεὰ ἱπίο τπιοάβγῃ ἄτεεκ Ξε πιάνω -- 
5εἶζε, δρργεβεηᾶ (Κεηπεάγ). Ἐοτγ ἃ 
ΒΙΠΊΠΑΙ πι88 5εὰ δἷθο 2 Οοσ. χὶ. 32, εν. 
χίχ. 20, δῃὰ Ἰοῆη υἱῖί. 30, 32, 33» 44» 
νἱ]. 20, χ. 30, Χὶ. 57, χχί, 3, 1ο.--παρα- 
χρῆμα, ἐ.ε., παρὰ τὸ χρῆμα, ἔοτί αν, 
᾿ησηεάϊδέεϊυ, απ ἀτγ δέεϊ δ, οα ἴπ6 βροΐ, 
ΒΡΘΟΙΙΥ οπαγαοίεγίβεϊς οὗ 51, Γακε, ΒοΊΒ 
ἴῃ αο5ρεὶ δηά Αοίϑ (οὗ, εὐθύς οὗ 81, ΜΑτ). 
1 'ἴβ ἔσυπά Ὧ0 1655 ἔπαπ ἴξῃ εἰπ|65 ἴῃ ἴῃς 
Θοβρεὶῖ, δῃὰ εἶχ ἴο βενθῃ {{π|6ὲ8 ἴῃ Αοίβ, 
εἰβεννβεσα ἰῃ Ν.Τ. οἠἱν ἐνῖςε, Μϑίί, χχί. 
10, 20; βανεγαὶ {ἰπιεβ ἴῃ Γ,ΧΧ, Ὑνβάοπι 
χυπΐ, 17, ΤΟΙ νη]. 3, 5.. 2 Μδοςο. ἶν. 34» 
38, εἰς, 4 Μδοο. χίν. 9, Βεῖ δηά 18 
Ὄγαροῃ, νεῖ. 39, 42, Ὑμεοά., δπᾶ ἴῃ 
Ναπι. νἱ. 9, χὶ!. 4, ΑΒΈΕ., βαίδῃ χχίχ. 

5, ἴον Ηδεῦγεν, ὈΝΩΒ; πεααθηξ ἴῃ 

Ατεῖς ῥζοβε; 8εε 8150 Πδϊπιδη, δὲς ἥγογίς 
ϑέεσιι, Ῥρ. 22, 29. Βαυΐ 25 {πε ννοζά ἴβ 50 
ταδηϊξββι οπαγδοίϊεγίβεϊς οὐ 58: Γυκε ἴὲ 
5 ποΐεννοσίδυ ἐμαὶ ἴῃ [με ἴαγρε πιδ] σιν 
οἵ ἱπβίαποεϑβ ἴξ 18 εωρίουβά ὉΥ Πίσῃ ἱπ 
σοπηροίίοη ΙΒ τηΐγαοϊεβ οὗ μθδὶηρ οΥ 
ἐπε ἱπβιοιίοη οὗ ἄΐϊβεαβε δπὰ ἀδβαίῃ, δηά 
115 ἔταάυθθποῦ οὗ 868 δῃά δρριϊοδίίοη 
ΤΔΥ θὲ Ρδιβ ]εἰεά Ὁ ἐπα οοπδίδηϊς ἐπὶ- 
Ῥίουταεπε οὗ {πε ψογά ἱπ δὴ δηδίορουβ 
ΨΑΥ ἷπ πιεάϊοδι νυυτίτεγβ ; 566, 4.9... Η ορατί, 
Μεαϊεαὶ Γιαπριαρε οὗ 5. Σπεξε, απὰ ἴὰ- 
βίδποας ἰη Ηἰρροογαίεβ, αδίβη, ἢ 1οβ- 
οοτίάεβ. --- ἐστερεώθησαν: στερεόω -- 
ἴο πιᾶκε ἤγπὶ οἵ βοϊϊὰ ; ἰὲ οδηποὶ ὃν 
ΔΩΥ τηθδηβ ὃ6 τεραγάβαά οἠἱν 48 ἃ ἰδεομηὶ- 
(αἱ πηεάϊοαϊ ἐθγπι, Ὁ: 45 ἃ τηϑδίζεσ οὗ δος 
ἴι ννὰβ οἵϊεπ ετηρὶ ουθᾶ ἰπ τηβάϊοαὶ ἰδη- 
Βδυδρε (80 αἷβο [με δἀϊεοξίνε στερεός), 

δηὰ ιῃ8 τ5ὲ οὗ με ψψοσά πηδῖκαβ ἰξ ἃ 
ὩδίυγΑΙ οπε ἴογ ἃ τηβάϊοδὶ πιδῃ ἴο ἐπηρίοΥ 
δεγε, ββρεοίδι!ν 'π σοππεοίίοη ἢ βάσεις 
ἃπᾶὰ σφυρά, ἴξε ἰ5 υϑεᾶὰά οπῖν ὃν ϑ8ι. 
ΓυΚε ἴῃ τδς ΝΟΤ, (νεῖ. τ6 δηά χνΐ. 5), δαὶ 
ψοΙν Γεαῦθηῖν ἴῃ {86 ΤΧΧ. Ὑπὲ πϑᾶι- 
εϑὲ ἈρΡρτῖτοδοῦ ἴο 8 τηξεάϊςδὶ ;8εὲ οὗ {πε 
Μοτὰ ἰβ ρίνεῃ ρειῆαρβ ὃν ΨΝειβίδίη, ἐπ 
ἴοοο, Χει., Ραά., νἱῖϊ.---αἷ βάσεις, “πε 
ἔξει ̓̓ ᾽ (βαίνω.. Ὑπε Ψψοτγὰ ἰβ σοπβίδπευ 
υϑοά ἴῃ ΠΧΧ, σὲ ἔοσ ἐπε πιοβέ ρατί ἴῃ 
Ἐπ6 βεῆβα οὗ βογτηξείῃίπρ θρὸπ Ψνηΐοἢ ἃ 
{Ππῖηρ πΊΔῪ ταβὲ, δὰϊ ἰξ 5 Ἰουπά ἱπ ἐπε 
5ΒΔΠΊΕΣ 56 η88 8ἃ5 πεσε ἴῃ Ὑγβάοπι χίϊ!. 18 ; 
οἵ. αἶδο 705.ν, Α4πέ., νἱϊ., 3, 5, 50 ἰη ΡΙαΐο, 
Τίνιξιις, 92, Α. 1τ ψνὰ5 ἴῃ τεαυεπὲ π88 
διηοηρβὲ τηβάϊςαὶ πιβη, ἀπ 1ἐβ Ἔπιρίου- 
τΙμδπέ εῖε, δπὰ ἤϑῖς ΟἹ ἰπ ἐπε Ν.Τ., 
νὰ ἐπε τπιεπείοη οὗ ἐπε οἴμει ἀδέδι!β, 
4.5.» {πε τῆοσε ρζβοῖβε σφυρά, ““Δηκίε- 
Ὀοπεβ,᾽᾽ δἷβο οἠἱυ Τουπά ἴπ ἐΠ15 οηα Ρ85- 
βᾶρε ἰπ ΝΙΎ,, Βὰβ Ῥεδῃ ᾿πβΈγ Ππεὶά τὸ 
Ροΐπε ἰοὸ μα ἐδομηῖοαὶ ἀεβοτίρείοη οὗ ἃ 
τηεᾶϊοα] πλδῃ ; 866 ποὲ οἠἷν Ἡοβατζέ, Ὁ. 
34 ἢ, πν 5.) δῃὰ Βεϊομετβ Μίγαεῖίες οὗ 
Ἡδεαϊΐηρσ, Ῥ. 4τ, Ὁ. Βεηρεὶ, Ζδοκίεσ, 
Ερβηάδι], Ζαθη. 

γε. 8. ἐξαλλόμενος : ποΐ ἰεαρίηρ' οὐέ 
οὗ πὶ σουοῇ (45 88 βοπηξί πιεβ εξ 5ῈΡ- 
[βεσδην οὗ ψβϊοῃ ἔπαγε ἰβ πὸ πιδπίϊοῃ, 
τ ἰδαρίπρ ΠΡ ἴογ ἴον (οὗ, 15αἰδὶ ἵν. 12, 

70εἰ 11. 5) (οπ ἐπε βρε!]Ππρ' ἢ οπε ἃ ες 
ΒΙ455, Ρ. 51); ε΄. αἷβο ἰβαίδαῃῃ χχχν. 6. 
ΤῊΙΒ β5εεπὶ8 τόσα ἡδίυσγαὶ πδπ [0 βιρροβε 
{παὶῖ 6 Ἰεαρεᾶ δβοδιβε πε νψψᾷ8 ἱποτεάῃ- 
Ἰοιβ, οσ Ῥδοδυβα ἢ ἀϊά ποὲ πον μονν ἴο 
τοαῖϊξ, οἵ ἴο ἀνοϊὰ ἐπ βυβρίοϊοῃ οὗ ἤγρο- 
οτῖβυ (Ὁθτυβ., Ηοηι., νἱϊ!., 5ὸ ἑοο Οεου- 
ταβη 115). 8:. ΟΠγυβοβίοπι σεπιδῦκβ ἐπδὲ 
ἴξ ννγὰβ πὸ [685 (πᾶῃ ἢ {πεν βανν ΟΠγῖβέ 
τίβεη ἴτοπὶ {π6 ἀδδά ἴο πεδύ Ῥείεσ βαυΐπρ: 
4“ 1ῃ ἐς πᾶπλα, εἰς,, ἀπὰ ἰξ ΟὨχτίβε ἰ5 ποὲ 



.--..-«.--.....τὦἱὔἅἩ 

8.--το. 

αἰνῶν τὸν Θεόν. 
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9. καὶ εἶδεν αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς περιπατοῦντα καὶ 

αἰνοῦντα τὸν Θεόν- το. ἐπεγίνωσκόν τε αὐτὸν ὅτι οὗτος ἦν ὃ πρὸς 

τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ - καὶ 

ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ 1 ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ. 

Δ έκστασεως, Ὀεῖοτγε 1Π18 ψγνοτά ΕἾοτ., Ῥασ.ἷ ἰπβετέ παντες. ΒΓ θαμβ. και ἐκστασ. 
Εἴοσ., Ρασ.} τεδὰ ἐκστασ. και εἐθαμβουντο εφ᾽ φαντῳ συμβεβηκεν ιαοις; Ρυῖ Ὁ νει 
α Δοςβθρίβ γεγενημένω ἰπβίεδά οἵ συμβεβ.» ο΄, ἵν. 22; 80 ΗΠΕ. 

ταὶβεά, ἤονν δοοουπί ἴου ἰξ, δε δϑῖκβ, ἐπδὲ 
1ποβε ψν8ο δά νυν} 156 Ηξ νναβ αἰϊνε, ποὺ 
ἀατεά ἃ ἱμουβαπά ρεγ}18 ἕοσ Ηἰπὶ ἤθη 
ἀεαὰ )---ἔστη καὶ περιεπάτει : “ Ἦε δβίοοάῦ 
Δπὰ Ὀερδπ ἴο νναῖκ ᾽᾽ ΚΟΝ., {ππ|8. πιατκίηρ 
τῆς ἀϊδετεπος δεΐνγεεη {πε δοτῖβί ἀπά {πε 
ἱπηρεγίεοί. ϑυςἢ νἱνί ἃ ἀείδ115 τηᾶν πᾶνε 
Ὅεεπ ἀετγίνεα ἔτοτι 8ὲ. Ρείεσ πἰπιβοὶξ, ἀπά 
ἘΠΕΥ ἅτε ρίνεη πεῖ ψϑεπ ἃ νιν άπεβ5 
οπασδοίεγίβες οἵ 8ι. Μαιῖκ'β αοβρεῖ, οὗ 
ὙΠ ἢ 5ὲ. Ῥεΐει τῆΔῪ τεδβοπ ΡΥ ὃς το- 

τἀεα 48 ἴμε τηδίπ βοῦτοα [6 85:. Γκπῖκα 
Ἰά ποί ἀετεῖνε ἰῃς παιγδίϊνε ἀϊσες Υ ἔσοτα 

Θὲ. Ῥεΐε, δε τῇῆδυ βαϑὶϊν μβανε ἄοπε 50 
ἤοσὰ ἐπε βατηε Ενδηρεῖβε, ᾿Ἰοἢπ Μαζγκ, δες 
Οἢ ΟΠΔΡ. χίΐ., ἀπά Βοπατία, δὲς ῥείγίμίβοδδ 
ϑέγδηιμηρ ἀδν Ν. Τ' 1 τἐογαίῃ, ΡΌ. 59. 60 
{193)..--αἰνῶν τὸν θεόν: σοπιπιεπίδίοιβ 
ὍΤ ἴῃς ἄδγβ οὗ 5.. ΟὨγυβοβίοση πᾶν 

ποίεά ἐπα Ὀγ πο δοῖ οἵ πῃ πο ρἷδος οου]Ἱᾶ 
ἔπε τῆδη βᾶανε 5πονῃ δἷ5 ργδε τς πιοτα 
ΔΡρτορτίδιεϊυ ; ςμπαγαςίεσίβεις οἵ 51. [ὰΚς, 
ἴο ποΐε ποῖ ΟηΪΐγ ἔξασ, Ῥαξ ἐπε δβοσρείοῃ 
οἵ ργαῖβε ἴο αοά 45 ἐπε σεϑβυ]ε οὗ ταίταςα- 
Ἰοβ ἀεεάβ; οἵ, δ.6.ν ἔλὺκε χίχ. 37, χχὶν. 
53, Αοἴβ 11]. 9, ἵν. 21, χί. 18, δῃᾷ οἱδδσς 
ἰπβίδησαβ ἴῃ Ετιθάτιο ἢ () 45 Ζιμοασευαη- 
ρείπμη, ῬΡ. 77. 78). Οπ ἔπε ψοτγά 866 
τίμα, Ρ. 97. ϑρὶτζία τεραγάβ νεῖ. 8 δ8 
ταράε]εὰ δἕτετ χῖν. το, 4 ραββαρε διε ρυϊτεά 
Ἐγ Πίῖπα ἕο 5 ἱπξετίου βοῦτοα Β, Βιυΐοῃ 
{πε οἵβεῖ μΒβαπά δοίῃ “Ἑεὶπε ἀπά Τπρϑὲ 
τερατὰ (ες ἢτβε ρατί οὗ νεῖ. 8 ἃ8 δεϊοηρ- 
ἱπρ' ἰο {π6 οτί ρίπαὶ βοῦγος. 
εσ. το9 ἐπεγίνωσκόν τε: “τοοῖ Κπον- 

ἱἹεάρε οὗ δίτη ᾿᾿ οὐ ρεσθδρβ δεξίεσ 511] 
“ χεοορτϊϑεᾶ", ὙΠε νοτζὰ 15 50 υβεὰ οὗ 
τεσορπιβίηρ ΔΏΥ Ομ6 ὈΥῪ 5ίρῃς, Ὠεαγηρ, ΟΣ 
σοτίδίπ βίρηβ, ἰο ρειςεῖνε ὍὙὴ0 ἃ ρείβοῃ 
ἰδ (Οτίπιπι), ς΄, 4.ρ., ὰκς χχὶν. τό, 31, 
Μαῖῖ. χίν. 35, Μδικ νἱ. 54.---ὦ . . . καθή- 
βενος : ἱπιρεγέεσέ, ΠΊΔΥῪ τεΐεγ ἴο ἐδ οὐ8- 
ΤΟΠΊΔΤΥ δοίΐοη οὗ {ε πιᾶῃ: ΟΥ τῇδὺ δὲ 
Ξ᾽ γδῖεηε δῖε ἴο δὴ ἱτηρετέεςί, ἃ ἴοσος 
οὗ {πε ἱπιρετίδος πἰϑα8] ἴῃ βίται τ ο8565 
ψΠεπ ταΐεσεπος ἰ8 τηδάς ἴο ἃ {π|ὲ Ῥεΐοσες 
πε οί] εἶπις οὗ τεσορπιτίοη, Β]488, 
Ογαπιπιαΐ ἀδς Ν. Ο.., Ρ. τ88.---ἐπὶ: ἴοτ 
(Π6 Ἰοςαὶ ἀδέϊνε οὔ. ν. 9, Μαῖϊ. χχίν. 33, 
Ματκ χιϊ, 29, Ἰοῆη ν. 2, δεν. ἰχ. 14.--- 
θάμβους, εΓ. κικε ἰν. 36 δΔηὰ ν. 9. ἃ 

ψοτά ρεοι]δαῦ το 8.1. Γὰὺκε ἴῃ {πε ΝΟΤ, 
(8ο 5:.ὄ χπ|κὲ ἀἴοπε υ8εὲ8 ἔκθαμβος, νεῖ. 
11}; υϑοὰ ἴτοπι Ηοπηεγ ἀονγηννατάβ, οὗ 
Διηδζοιηθηξ 1116 ἴο ἴεῖσου οὐ ἄνα, δῇ. 
ΤΧΧ, Ἐζεκ. νἱϊ, τ8, Οδηϊ. ἰϊ, 8, νὶ. 3 (4), 
9 (10).---ἐκστάσεως : ἕογ ἔ!ε ψοτᾶ ἴῃ ἃ 
Βί τη] Ατ βεηβα, Ματσίς ν. 42, χυΐ. 8, Γπκὲ ν. 
26. [18 αϑὲ ἰπ οτάϊηδιυ ατεεκ Ἔχργεββεβ 
ταῖπεσ ἀϊβέγαςείοη οὐ ἀϊβέυσθαπος οὗ τιϊπὰ 
σαυβεά ὈΥ ἃ 5ῃοοϊ. Ὑπὲ ννοσά 18 νεῦὺ 
οοτήσηοῃ οί ἱπ Ηἱρροοταίεβ δπά Ατε- 
ἴδθιβ, ἴῃ ἴῃς ΕυΧΧ ἴξ 5 επιρὶογεᾶ ἱπ 
νατίοιιβ βθῆβθβ, οὔὐ Ὀευΐ, χχν . 28, 
ἐκστάσει διανοίας ; οἰδεννποτῖα ἰξ 15 υϑεά 
οὗ δριἰδιίοη, ἰσοῦ]θ, 2 Οἤσοη. χχῖχ. 8, 
ἀηά πιοδὲ τευ ΕἾ οὗ δσγού, ἔδασ, 1ἱ 
88π|, χί, 7, ἘζΖεῖ. χχνΐί. 6, ὅεε ἴασίπεσς 
ου. Ηξετε ἴδε νοσά ὄἜχρσβββεβ τῆοσε [μη 
5βἰπηρ]ε δϑιοῃ ἢ πγεπέ 85 115 οο]]οοδίίου νν τ ἢ 
θάμβος 5ξοννβ (ννεπάι, ἐμ ἰοϑο), ταῖμεσ 
“εν ] ἀοτηχεηῖ,᾽ οὐ. Μᾶτκ ν. 42. 566 οα 
ἰϊ.. 43 ἴοτ ἐδῖς ομαγαοζεγίβεῖς οὗ 51. ὺΚς. 
Βυξ {ποτα ἰδ πὸ οσοδβίοπ (ὁ οοποϊπάς 
στ Ὑν εἶ55 (πδὲ ἐμεβε βίτομρ' ἐχργθββϑίοηβ 
848 ἴο (ἃς εἴς! οὗἩ {πε τπιΐγας]α 5ῆον πὲ 
ἴε τοῦδέ ανεὲ θεεη ἔπε ἔσγβε νυ μίοῃ τῆα 
ἀϊβοῖρ]εβ. ρεγξοιτηεά, [ἐξ νγἂβ {πε υπίαὰδ 
πδίυσε οὗ {πε πηΐγαοῖα νυν οι δβεςιεὰ τδς 
Ῥεμοϊάεσβ 50 ροννεγίαγ. 

Ψεῖ. 11. κρατοῦντος; ἱπ 15 ΙΟΥ ἀπά 
διαϑιταάς, “ ΒοΙάϊπρ {πεπὶ᾽" ἴῃ ἃ Ῥμγϑίσαδὶ 
Βεηδβθ, δἰ πουρὰ ἰξ ἰδ Ροββίθίβ ἴπᾶὶ 1 
οἰρηῆεβ ἐπᾶὲ ἰῃς Βεαλῖεά τῆᾶῃ ἰοϊπεά 
Εἰτηβϑῖ τὸ ἐμ6 Αροϑβίίεβ πῖοσε οἰ βεὶν 885 
ἃ ἴο]Π]οννεσ (ν. 14), {εατίπρ {κα πε ἄε- 
ταοπίας μεαϊδαά ὉγῪ ΟἸμτίβε ({π|κὸ νἱῖϊ, 38) 
Ιεβὲ μα βῃβουϊὰ δε βεραγαίβά ἔγοῃηχ 818 
Ὀεπείδοίοτβ, οὐ, Οδηΐ. 11]. 4. ---ἐπὶ τῇ στοᾷ 
τῇ καλ, Σ.: Ρεῖίεσ “ ροτεῖςο," ΚΕΝ. 
τοδτρὶπ ; οοϊοπηδάες, οὐ οἱοἰβίεσ ([ μη χ. 
23). [τ ἀετῖνεά 15 πατηα ἔγτοπι ϑοϊοσηοῃ, 
Δῃ ἃ νγᾶ8 ἴπε ΟΠΪΥ τεπηηδηξ οὗ 85 ἐεπΊρίς. 
Α οοτηρατίβοη οὗ (Ὡς ποεῖςεβ ἱπ Ἰοβερῆυβ, 
Β. .,ν., 5,1; Απέ,, χν., 11, 5 πᾶ χχ., 9, 7» 
ταϑῖ ἴ ἀουδεα] τυ μεΐπετ τῆς ἐουπάδιοηβ 
οπΐγ, οὐ ἴῃς ψποῖς σοϊοππδάε, Βμουά Ὁς 
τεοίδιτοα Ῥδοκ ἴἰο ϑοίοσηοπ. Ἐννγαὶά᾽ 5 ἰάβα 
τπδῖ πε οοοπηδάς ννα8 80 οδ᾽ δὰ Ῥβοδιιβα 
ἴτ ννᾶ58 ἃ ρίδος οὗ σοποουζβε ἴοσ ἴδε νῖβε 
ἰῃ {πεῖς τεδοβίηρ 8ὰ8 ποῖ ουπά δὴν 
Βυρροτί : δίδου β είς Οἰηγοῖ, ἴον 



1οβ ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠῚ, 

11. Κρατοῦντος δὲ ' τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην, 
συνέδραμε πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ 

Σολομῶντος, ἔκθαμβοι. 12. ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν 

λαὸν, ἴΑνδρες ᾿Ισραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενί- 
ζετε,2 ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν ; 

τ σον ιαθεντος ; Ῥᾳϊ αὐτου ἰπ ΣΦ ΑΒΟΒῈΕ δὲ, Ναϊρ., ϑγτσ. Ρ. Ἡ., 548., Βοἢ., Ασπλ., 
50 Τίβοι., ΝΝ.Η., ΚΕΝ. ΝΝ εἰ55; ες, τε τοῦ. Ῥερίμηΐηρ οἵ ἃ σπυτοῦ Ἰδοϊϊοπασν. Βαξλη 
νεῖ, τὶ ὑΜεβίεγη τοχὲ αυΐεε ἀϊεσεπί. Ὁ), ΕἸογ. ἐκπορευομένου (ΕἸ. -νων) δε του Π, και 
ίω. συνεξεπορενετο κρατῶν αὐτους, Δηἀ ἢ) οοπίίπα68 (ηοΐ ΕἸοτ. Ξε α) οὐ δε θαμβηθεντες 
εστησαν εν τῃ στοᾷ τῃ καλ. Σ. ἐκθαμβοι (ναϊ ἰπ βὶ ΒΙ455 Ὀγδοκεῖβ {πὲ 1δϑὲ νογά); ΗΠ]. 
ἔοΠονν5 Ὁ. ὙΠοτα 15 4 ἀϊβεϊποιίοη εν ἀθηενγ ἄγανγῃ θεΐννεεη ἐπε ἄγε οἵ ἴπ6 Τοτηρίς 
Δπὰ ϑοϊοπιοπ᾿β Ρογοῖ, “πᾶση ρογίϊοιιβ 1}18 δχῖγα ἀγεᾶτη βδογάτῃ ξαϊε,᾽" Β[α55; ἀπά ἱερὸν 
τηΐρῃς ρεσῆαρβ ὃ6 80 υϑεᾶ 45 ἀϊβέηοι ἔγοπι {πε ουΐε οοιιγὲ οσ οἱοἰβίειβ. 1 80, {πε 
ΜΝ εβίδεγῃ ἰαχὶ δ  σοπίδίῃ ἴπῈ τῆοσα ῥγθοῖβε δοοουηὶ οὗ ἃ ὑυτίϊογ 80 υνβμθβ το Ὀτὶπρ' 
ἔπε Αροβίίεβ δῃά ἐπε ἴατης τηδῃ ἔτοπιὶ [86 οὴς ἱπίο {πε οἴμει, ἰη δοσογάδπος ὑνἱτἢ ἐπ6 
ΤΟΡΟρτΆΡΕΥ νὴ ννῃϊοῃ μα ννὰ8 ἔδγωη]ιασ, Βυΐ 12, 45 δ  εἶββ δάπηιβ, ἐκπορ. - - ς 
σννεξεπορενετο ἴ5 ἱπηρῆεά ἴῃ τ86 κρατῶν Δπᾶ σπδηραε οὗἉ Ἰοσα!ἴν, οὗ, νν. 8 δῃὰ τὶ, νγὲ 
ΤΆΔΥ πᾶνε δποίμεσ οαβε ἴῃ ΜΠ ϊσἢ {πὸ ἸΠθοσν οὗ Β[455 τηδὺ πμοϊά ροοά, δηὰ ἔακα Πἰπη- 
56} πιᾶν πᾶνε γενίβεά ἔογ 5ῃογίῃβϑβϑβ (ϑεε Ββίβεγ᾽5 τεϊθβητίοη οὗ {πε βὶ τεδάϊηρ, απᾶ Β͵455, 
Αεία Αῤοεί., ἴῃ ἰοεο)ὴ. Σολομωντος ϑ(Α)ΒΟΡ 1,13,31,61; 50 Τίβοι., ΝΝ.Η., νν εῖβϑ 
(δι 5εὲ ὙΝίμεγ- ϑομηλίεάεϊ, Ρ, 93). 

3 Ὁ, Εἴοσ., Ρασγ. θαρίῃ αποκριθεις δὲ ὁ Π. εὐπεν προς αὐτους- ο λαος ἀπά πὰς ο 
λαος Ὀοϊἢ οπιεϊεά. ὡς ιδια. . . περιπ. αὐτον, ἴογ ἔπΠ15 Ὁ, Εἴοτγ., ἱρ.ν ϑενεγίδη. τοδὰᾶ 
ὡς μων τῇ ἰδια δυν. ἡ ευσεβ. πεποιηκοτῶων του περιπ. αὐτὸν, 50 ΗΠ]ρ΄ ---ρεπ, 05, 
Πδδτϑοϊεγβειο οὗ ἴπε ννεβίεσῃ ἐεχὶ (5ε6 ν εἴββ, Οοάεχ ἢ), Ρ. 6ο) ; οἷ ἴϊ. 1, 15; ΓΠΔΥ͂ 
Ὅε σάτα 88 ἰγδηβοσὶ ριοη οὐ ΤὨσΟ ΡΒ ἰταπβίδίίοη. Ὁ πα5 τουτὸ θοιἢ Ὀεΐοσα δπά β:ξεσ 
πεποιήκοτων (Ηδττῖβ, δι ηἰβίηρ; Ομαβα, ἄπε ἰο ϑυγίδο); Ῥυξ 86ε ἵν, γ---ἶμε βεοοπά 
τοῦτο ΡΕΓὮΔΡ5 Οοηξαδβίοη Ψ]ῈΒ του ΟἹ το. 

184; Εδετγβμεῖπι, Τεπιῤ[ἷε απὰ ἐς ϑεγυΐοες, 
. 20, 22, Δπηὰ Κείπγ, Οἐϑολίομές Ἄδετι, 

ἯΙ, τόσ. [ὃ ννα8 βἰτπδίεᾶ οἡ 1πῸ δαβίεσπ 
βἰάε οὗ τῆς Τειηρίε, δηᾶ 5οὸ νγὰβ βοιηδ- 
εἰπχεβ οδεὰ τπὸ Εδβίεσῃ ΟἹοϊβίοσ, απὰ 
ἔτοτῃ ἰΐβ ροβίείοη ἴξ Ῥγὰ85 ἃ ἔανουτχίίε σδ- 
βοσί.--τῇ καλ.: {πὲ ρῥγεβεηΐ ρδσίοῖρίς 
ἰδ υδεά ᾿ι5ὲ 45 {πε ρσεβεηΐ ἴεῆβε 15 οαπά 
ἴπ τΠ6 ποιίςε 'π 8:. Τοππ᾿β αοβρεῖ, οπᾶρ. 
ν. 2 (Ξεε ΒΙ455, Ῥαϊϊοϊοργ οΥΓ ἐπε Οοϑεῤεῖς, 
ῬΡ. 241, 242), ἀπά 1 ννε σαπηοῖ σοποϊπάς 
ἴτοτὰ 1Π1|5 παῖ τς θοοῖς ννὰβ σοτηροββάᾶ 
δεΐοσε {πὸ ἀςβιγαςίίοη οὗ ἔπε Τεπιρῖε, ἐπα 
νἱνίάπεββ οὗ ἐῇς ψῇῃο]ς βοθπε δπά τῆς 
ΨΑΥ ἴῃ ΜΜΒΙΟἢ ΘοΪοπιοη᾿ 5 Ῥοσοῆ 15 βροκβη 
οὗ 845 511 βἰδπάϊπρ, ροϊῃιβ ἴο δε ἰεϑεϊ- 
ΤΩΟΠΥ͂ οὗ 80 ἐγε- νϊηθ85. Νόβρβη δσριεβ 
τῆι τηῖ5 πασγαῖίνε δηᾶ οἵμοζβ ἴῃ πε βαγὶν 
ομδρέετβ ΔΥ πᾶνε Ῥεθη ἀεεινεὰ ἀϊγεο ιν 
τοπὶ 81. [οῃπ, ἀπά με ἱπβίδποεβ βοπιθ 
νετθ8} σοϊποίάθησεββ θεέννεεξη ἔπτη δπὰ ἐς 
ττίηρβ οὗ 81, ομη (4 ῤοΞςέεϊ ρδεολίολιέε, 
Ρ. 28). Βα ἱἔννε σδηποὶ δἄορὲ πίβ οοποΐα- 
βίοῃβ ἵπεε ἂτὸ βοοά γτβᾶβοῃβ ἴοσ γεζεγσί δ᾽ 
ΒΟΙηΕ οὗ ἴπεβε }εγαβδίεπι ἱποϊάεηΐβ ἴο 51. 
Ῥείεσ, οσ ἴο Ϊ]οπ Μασκ, βεε ἰπιγοάποξίοη 
δῃηἃ οΠδρ. χί!, Ἐείης τ ΒΕΥ ἐπβῖβῖβ Ὁροη 
τϊβ. ποῖσε δηᾶ ἐπιδὲ ἴῃ νεσ. 2 88 θβδγίηρ 
τὴὲ 5βίδιῃρ οὗ α ἔτῃε δπᾶ ἐγιιβίννοσί ΠΥ 
ἐγαάϊείοη, 

γεῖ. 12. Τηϊς δἀάγεββ οἵ δι, Ῥείΐεσ 
ἀϊνίἀεβ ᾿5ε1} ἱπίο ἔννο ῥϑγίβ, 12-1ῦ, 17-26, 
δηᾶ δἰ που ἰξ σονδγβ τη οἢ οὗ ἐπε βαῦὴς 
δτουπᾶ δ5 ἴῃ ΟἾΔΡ. 11., ἔμπετε 15 πὸ πεεᾶ 
το τερατγά ὁ υἱὲ Ονεγρεοῖκ δπὰ Ηοϊεζ- 
ΤΑΔΏΏ 845 ὉΠ. Ϊ]5ἰΟΓΙΟΔ]: 566 Β΄458, ἐη: ἴοζο, 
δηὰ Ἐείπε ; {πε ἰδίίε ροϊπίβ ουξ {πδὶ 81. 
Ῥεῖεγ ννουϊά ἡδέυγα!ν, 48 ἴῃ οἶδρ. 111.» 
τΑκ6 ἔπε ἱποιίάθβηξς θεΐοσα Ηἰπὶ 45 ἢἰβ ἰδχέ, 
δος 1ἴ πη 118 σὶρβε Ἰρμξ, απᾶὰ ἄσανν ἔτοπὶ 

18 δῇ ϑρρεδὶ (ο τερεηΐδῃοα δπά σοηνεγ- 
βίοη. Βὰξ Ψ ἘΠΕ νὰ πᾶν ρταπὲ πα 
οομηπιοη ἀπ ἰἀεπίῖο8] αἰτὶ οἵ 1μ6 ἵνο 
ἀϊβοουγβεβ, ἴο ῥγοοϊδίπη πὸ Μεββίηβπῖρ 
οὗ ]εβὰβ Ῥείογε ιπὸ ]εννβ, ποπς σδη [41] 
ἴο 866 {πὶ ἴῃ σπδρ. 1. ἴῃς Μεβϑίδηις 
ἰάδα Ὀεοοσπεβ γίσπεῦ δηᾶ ἔμ]Πετ. εβὰ5 
δ {πεῖ ῥτορμεῖ ρτεαΐεσ ἐπαη Μοβεβ: 
]6βὰς 15 τῆς Π]ΒΙ τήθης οὗ ἔπ ΑἸ ταπαπιῖς 
σονεηδηΐ, [σου ὑπ οἢ 1Π6 ὈΙαββίηρ οὗ 
Αὐταμδπὶ 15 ἴο εχίεπα ἴο 411 {πεῸ6ὶ εαγίῃ, 
Μδει. νἱϊ. τα Απά τῆοσζα ἤδη {π|5: 51. 
Ῥεῖει μδ8 ἰεασηΐ ἴο 566 'ἰπ ἴπ6ὸ ἀεϑβρίβοᾶ 
Νίδζαγεηε ποὲ οηἷΐν ἴπ6 βυϊεσηρ βεσναπίὶ 
οὗ ᾿ς βονδὴ (παῖς), Ὀυὲ ἴῃ τῆς βεγνδπέ ἔπε 
Κίηρ, δηᾶ ἴῃ τπε βεεά οὗ αν! πε Ῥυίησε 
οΟΥΙε. Απά ἴῃ {πε Ἰίρδε οὗ πδὲ γενεΐδ- 
τίου τ1πὸ διΐζυσα Ορθὴβ οαξ τῆοσα οἰδαῦῖν 
Ῥεΐοτα Πίπι, δηᾶ πε Ὀεσοοπιθβ {πὸ ἢγϑὲ 
Ῥορδεὲ ἴῃ {πε Μεββίδηὶς ἀρε---ἴπε βρίγίε- 



11--ι3. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ [ο9 

13.} ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων 

ἡμῶν, ἐδόξασε τὸν παῖδα αὑτοῦ ᾿Ιησοῦν " ὃν ὑμεῖς 2 παρεδώκατε, καὶ 

1 ὃ Θ. Αβρ. και ἰσ. και ἰΙακ. ΒΕΡ ὅτ, 548., ὅυτ. (Ῥεβῆ. Ηδτο].); δο ΥΝ.Η.., ννεῖββ, 
ΕΥ͂., ΤΙ Ε.; νεπάις, ψῃο ἐχρίδίπβ ἴῃς τεδάϊηρ ἰπ ΤΊβοι,, ΗΙΡ. ἱπισοδποίπρ (ο) Θεὸς 
(9) 4) Ῥείοσε ᾿ἰσ. απά δείοτε ἰακ. 48 ουξ οὔ υχχ, Ἐχοά,. 11. 6 (οἷ, Μαῖϊ. χχίϊ. 32). 

5 παρεδωκατε; Ὁ δά εἰς κρισιν, 50 Ηἰΐξ. ; Ε εἰς κριτηριον (ο΄, 4150 Εἴοτ., Ῥατ.ἷ, 
Θγτ. Ηδτοῖ. παρ.» ἴγεη.7) οὗ, Τα χχῖν. 30; 866 αἷβο Ὁῃαβε, 2» ἰσοο). 

ταὶ ῥσθβαηοα ΨηΐΪο ἐπε Ὀεϊΐανεῖβ ΠΟῪ 
εηἰογθά, δαπᾶ ὃν ψνμῖοῃ ἔποβα τηΐρμῖν 
ἀδεάβ δ ψτοαρῃϊ, ἰ οπὶν ἃ ἐογεΐαβίς οὗ 
Δ ΤΟΤΕ νἱβιθ]ς δηὰ ρ]ογιουβ Ῥσγεβεηςε, 
ψπεπ ἴπ6 Μεβϑίδῃ ββοιιά τείυση ἱπ ΗΒ 
Βίοτγ; δηά ἴον ἰδαῖ τεΐυαγσῃ τερεηΐδηςε 
δηὰ τεπιϊβϑίοη οἵ βἰπβ τηυβὲ ργερᾶγε {86 
ΨΑΥ (5εε Βτίρρβ, λήδϑςξίαλ οὕ ἐλια Αῤοκέϊες, 
ῬΡ. 31, 32). Οη ϑι. Ῥεϊοι᾿β ἀϊβοουγβεβ 
586 δδάϊομδὶ ποίς δὲ ἐπά οἵ ομπαρέετ.--- 
ἀπεκρίνατο: οὐ. ΓΚ χΙϊ!. 14, χίν, 3, 
δηβινοσαά, ἐν... ἴο ἐπεῖγ Ιοοκβ οὗ αβίοηβῃ- 
τιεπίὶ ἀπά ἱπαυῖτυ. Ὅῆε τηϊδά]ς νοῖςε ἃ5 
δόσε, νι ἢ ψου ἃ θὲ {πε οἰαβϑιςδ] ἀϑιδρα, 
ἰβ βεϊάοτι ἔουπά ἱπ ἔα Ν.Τ., Ῥὰξ ραπεγ- 
αἰἰν {πὸ ραβϑίνε δοιῖβὶ, ἀπεκρίθη, ἀπά 50 
ἰπ {πὸ 1 ΧΧ. “1π ΒΙΡίϊσαΙ ατγεαῖ δα 
ταϊᾶά]ε νοΐος ἰ5 ἁγίηρ, πῃ πλοάδγη ατεακ 
ἰε 15 ἀεδά,᾽" ΡΙυπητλε, Ὑδμὺβ πῃ τηοάδγη 
ατεδεΐς, ὑποκρίνομαι ἰπ δε ραββῖνε ξεῖο 
δηβνγεσ, Κεηπεάγ, ϑοηγούς οὗ Ν. Τ Ογέεκ, 
Ῥ. 155, ἀπά ΒΙ455, Ογαπιριαξᾳ ἀπε Ν. α., 
Ῥ. 44.--ὡς πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν: 
1818. 86 οὗἩἉ ἔπε ἱπβηϊεῖνε νυ ἢ τπς ρεηΐ- 
εἶνε οὗἉ ἐπε δτέϊοϊβ, ἰηβίβδαά οὐ {με βίτωρ! 8 
ἱπῆπίτῖνα νὰ οσ ψπους ὥστε, ἴο ΕΧρτα55 
ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ, ΟΥ̓́ΤΕΒΌΪ 245 πεῖα: “ποῃ ἀδ 
ΠΟπβ,]Πο βεὰ ἀθ ὄἼνεπῖι " (Β[458), τᾶ Ὅε 
{Ππβιταίεα ἴτοπὶ τἢς 1.ΧΧ, ἀεη. χχχνί!. 
18, τ Οἤτοη. χἰῖν. 6, [Ξαἰδῇ ν. 6.---εὐσεβείᾳ: 
“ἐ σοά! πα 55,᾿ ΚΟΥ. 45 δἴτναυβ εἴβεαννμοσα ἴῃ 
ΑΟὟΥὖ., ἐνδ., ΌΥ οὔὖγ ρίεῖν ἰοιγαγτάβ αοά, 8 
αἰννδγϑ ἵπ ἐδε ΒΙδ]ς, δἰϊπουρῃ εὐσέβεια 
ΤΩΔΥ Ὅε υϑεὰ {κε (Ὡς [δτηπ ῥίδέας οὗ 
Ῥίεῖν τονναγάβ ραγθηΐβ οἵ Οἴπεσβ, 45. Ψ6]} 
85 οὗ ρίείν ἰοννατάβ αοά. [1ι ἰβ ἔγεαιθπεν 
υϑεὰ ἴπ ἴπε ΤΙΧΧ οὗ τανεεπος ἰοννατάβ 
αοά, εἰς, 50 ἴοο 'π [οβερῆυβ, πρὸς τὸν 
Θεόν, οΥ, Ῥτον. 1. 7, χε, τα, Ἰβαίδῃ χί, 2, 
ν βάοπι χ. 12, δῃά οἴζεη ἰπ 4 Μαοο. 1ῃ 
Ὑτεηςῆ, Ν. Τ᾿. ϑγποηγπῖς, ἰῖ.. Ρ. τοῦ, δὰ 
Οτίτητ-Ὑ μάγεσ, σδ υ. ἴῃ πε ΝΟΤ. (δε 
ψνοσά 15 υβ6ά, ἴῃ δἀὐάϊεϊοπ ἴο 18 ιι5ὲ Ποσα, 
ὃν 8:. Ῥϑὺ] ἕδη ἐπιεὲβ ἴῃ τῆς Ῥαβίοσδὶ 
Ἐρίβεϊεβ, δπά ἱξ ἰβ ἐοῃπά πὸ [655 τδῃ ἔοι 
εἶπες ἰπ 2 Ῥαίδσ, δυιῖ ποινῇεσε εἶβα. ϑ8ι. 
ΟὨμγυβοβίοπι, Ποῖ. ἴχ., σοτηπχθπίβ : “0 
γοῖι βεῈ δονν οἶδα οὗ 811 δι διεΐοη Βα 18, 
πᾶ ἤον Πα τερεΐβ ἴπεῈὶ ποποὺγ ραίά ἴο 
αἴπη 2 ̓̓ 50 ἰοῦ Ϊοβερῇ: Ὁο ποῖ ἱπίεγρτγεία- 
ἴοπΒ Ῥαίοηρ ἰο αοὐν 

Ψεῖ. 13. ᾧὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ κιτολ.: (δὲ 

ψοσᾶβ σγεσα ΒΕ σμοβθη, ποῖ ΟὨΪΥ ἴὸ 
Βαΐῃ διζεπίίοη δπᾶά ἴἰὸ 5δον (μαὶ ἰδα 
ΒΡθάκοσ ἰἀεητΠεἀ Εἰτηβοῖ (ἢ ἐμ παιίομ 
δηὰ Βορε οἵ Ιβγϑεῖ, Ὀμξ αἷβο θεοδυβε ἴπ 
16βὺβ 81. Ῥείες βἂνν (Ὡς Γ]Πἰτηδπί οὔ {πὲ 
Ῥτιοτγηῖβε τηδάς ἴο ΑΡγϑῆδῃι. --- ἐδόξασε, 
7οδη νιῖϊ. 54, χὶ. 4. Αραίῃ ννεὲ τῶδγκ {πὲ 
ΒΆΙΩΏΘ 5Πδγρ σοηίταϑδί 248 ἴῃ δῖ. Ῥαδίδγ᾽ 8 
ξοστηεσ δἀάγεββ-- -Ααοὐ μαίῇῃ ρίογίβεοά.. ,. 
Ῥυξ γομ ρυῖΐ ἴο ἂἃπ ορεῃ 9μαπίθβ. Τῆς 
Οὐ]εοίίοη5 οὗ Ννεῖββ, ννῆο ἰγαᾶσεβ ἃ τε - 
νίβεγ᾽ 5 παπά ἴῃ ἐπε ἄουδ]ε πιεπιίοη οὗ [π 8 
εἰοτιβοδιίοη οὗ 7εβιβ ἰπ νϑῖ. 13 δπά ἰῃ 
15, [Α]] ἴο βεοῦσε [πε ἀρρτγονδὶ οἵ ϑριεία, 
Ἑείηδ, Πἄπρδβι, ΨΒο 411} μοϊὰ ἐπαὶ ἐδόξασε 
τεΐετβ ἴο ἔπε ροννεῦ οἵ ἐῃς Εἴβεῃ [65118, 
5Ββονπ ἰη πε Πεδΐπρ οὗ τῆς ἰάτηε σχδῃ, 
ΜΏϊοΩ Ῥείδσ {πὰ8 ἐχργεββίν δ ρηδβίβεβ. 
Βαϊ τἢς ρ]οτι ποδίίομ νγᾶβ ποῖ, οἵ σουγβα, 
οοπῆπαᾶ το [15 πιΐίγδοϊε: “δυχίξ ροτία μος 
αύοαας τίγαουϊο " (Β[455).--τὸν παῖδα: 
“Ὧ15 ϑεγνδηῖ," ΕῸΎ. (πιατρίπ, “ ΟΒ ἃ "". 
Ψαϊραῖε πα5 β͵ξμηι, νυν ϊοἢ 4}1 οἴπες Ἐπρ- 
15}. νεγβίοπϑβ (εχοερὲ ΑΥ., “" Ομ14 ἢ βεεστὰ 
ἴο δανες [Ο]οννεᾶ. Βυὲ πε τεπάογίηρ 
“ Θεγναης" 5. ὑπ άἀου θέε! τηοβὲ ἀρρτο- 
Ρταϊθ, ς΄ νεῖ. 26, δηᾶ ἵν. 27, 30 (εζω- 
Ρίογεά ἴπ δε Μεββίαπίς βεῆβε οἵ [58. 
ΧΙ, τ, 111. 13, 1111. 11}, νπογα ἐδε ΤΧΧ 

1δ58 παῖς, Ηεῦτενν ΖΔ), [Ιπ Μαῖίι. χίϊ. τ 
18 τς Ἐνδηροῖϊβε 56εε5 ἐς δ] Ἰτηθπὶ οὗ 
τῆς ἢτϑὲ ραββᾶρε ἰῃ 7εβϑὰ8 45 ἰε Ο τῖβε, 
{πε ϑεγνδηὶ οὗ Ἰεποναῃ. ψγεηάϊξ σὶρ ΒΥ 
εἸαρ μα βίβεβ {Π6 ἔδοὶ {πᾶὶ πὸ Αροβίϊβ ὄνδσ 
Ῥεδιβ ἴῃς πᾶτε παῖς Θεοῦ, Ὀιυι δοῦλος ; 
ΦΓ. ἵν. 29. ἴπ τῆς ΤΧΧ Μοβεβ ἰ5 οδ δά 
Ὀοϊῃ παῖς ἀπά δοῦλος. ὙΠε τεπάεδγιηρ 
οἵ ΚΕΝ. ἰβ βεποσδιῖν δάορίβά, δπὰ ὉΥῪ 
οτἰεῖοσβ οὐ νεσὺ ναιγίπρ' βοῆοοΐβ, δι, 
Ονογρεοκ, Νόβρεη, Ἡοϊἐζτηδπη, Ἐεϊίθη, 
ΗρεηξοΙά, Ζδοϊκίεγ, ν1βὲ ἢς δάοριβ 
τῃ τεηδεσγίπρ' “ ϑεγνδηΐ," 5111 τηδϊπίδῖπβ 
τ1μαὲ Τα μετ᾿ Β ἐγαπϑείδιίοη, Κίμα Οοέξες, 
ςαπηοΐ θεὲ τεραγάεά 85 ἱποοσγεςὲ (οἷ ἴῃς 
ἄουδ]α τιεδπῖπρ οὗ ἐᾷς ᾿νογά ἴπ οἰ δϑββῖοαὶ 
Ππτεγδέιισα). Οδγίδίηϊν ἢς βεεπιβ ᾿υβεϊθεὰ 
ἧπ πιαϊπίαϊπίηρ ἰπδὲ ἴῃ ἐπα παπηδγοιιβ 
ῬᾶγΑΙ1ε15 ἴῃ (μ6 σα -ἀροβίοϊις νυεϊεῖηρϑ ἐπα 
οοποερίίοη οὗἩ (8 Θεγνᾶπε Ὁν πὸ τηξϑῃβ 
ΔΙ αΥ5 ἐχοϊιάθβ ἐπαὲ οὗ [ες ὅοη, 4.}., 
Ἐῤὶοέ. αὦ  ὶογη., Υἱϊῖ., τὰ ἀπά ο, γμεσε οὗ 



ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΙ. 

ἠρνήσασθε αὐτὸν κατὰ πρόσωπον 1 Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπο- 

λύειν. χά. ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον 3 ἠρνήσασθε, καὶ ἠτήσασθε 

1 Πιλατου; Β"Ὁ τεδὰ Πειλ., 580 Τίβοἢ., ΝΝ.Η., νν εἰξβ, Η1]ρ.---βες Ὑν πετ- Θομπιεάεϊ, 
Ρ- 43. κριναντος εἐκεινου απολ.; Ὦ δάδβ αὐτου θέλοντος δῃὰ ργεῆχεβ του (οσω. ἴῃ 
5}; σοηῆδίε θέλοντος δϑβϑίπι. ἰὸ [κὰ Χχὶϊ, 20. 

Ξηρνησασθε, Ρυξ Ὁ, Ιτεη., Αὑρ. ἢᾶνε ἐβαρυνατε (ἀρ, ργαυακ ϊ5), δο Πρ. ; Νεβεῖς 
(5ο ΒΙ455, Ομαϑε, δῃᾶ βες αἷβο Βεῖβετ) Βείϊενεβ σοπξιβίουι ἄσοβς ἴῃ ϑυγίαο δείνεεῃ 

ΕΙ : 8εὲ Νεβᾶς, Ραϊίϊοϊορία ϑαογα, τϑοδ, Ρ. 40, αηὰ Εἰηγμλγιιι 
ΒΙΩΒΆ ΕΣ ᾽χ40 (απὰ αἷ5ο Ἡδγτῖβ, γνῇο Ἂχρίδίπβ τπσουρῃ μέμβ τ “- Ὁ ὄ 
ἴογ ἡτήσασθε, ἀϊδρίαοεἃ ἡρνησασθε, ἀπά Ὀερσᾶπις οοτγιρίςἃ ἱπίο ἤττησατε, ἔγᾶπβὶ. 
ἀρργαυαείϊ5)} 8εε 150 Β]458, ῬΑϊἱοἱοργ οὗ ἐπε Οοεῤεῖς, Ρ. τθ4, ἀπιὰ αἴϑο Παϊπιαπ, θὲς 
Ῥγογίο Ἄεϑιι, Ῥ. 54. πὰ Επε. Βἰδὶ,, ἱ., 566. φονεα; αἴτετ [Πϊ5 ννογά Ὁ ἱπβεσίβ ζην και, 
30 Ε, Εἴοτ., Αὰρ, ΑἸοββ.; θὰϊ Βεῖβεσ 5668 ἴῃ ἰξ ἃ πιαγκεά σοπέγαβε ἴο φονεα, “δὲ ἃ 
τηυγᾶδγεσ βῃου]ά ἵνα," οὐ ρ]Π8]. 

(οὐ 5 ρτεδέ βομεηχα ἰξ ἰ8 ϑαἱά ἀνεκοινώ- 
σατο μόνῳ τῷ παιδί (1ο Ηἰ5 ὅοπ δἱοπε), 
ΟΠ] ἴῃ τι τοῦ ἀγαπητοῦ παιδός ; οὐ. 
Μαγέγν. Ῥοῖΐγο., κῖν., 3, ΨΏθγα 1Π6 βϑῖὴδ 
Ῥῆγαβα οσοῦτβ, τοτηϊ πϊηρ 5 οὗ Μαίϊ. 11]. 
17 (ΟοἹ. ἱ. 13, ΕΡΏ. 1. 6) ἀπά χίν. τ᾿, γπατα 
αοά ἴ5 βροίκεῃ οὗ 85 ὁ πατήρ οἵ {πε νν6]}- 
Ῥεϊονεάᾶ ὅοῃ παιδός. πῃ Οἴδπη. Βοηλ., 
Οον. ᾿ἴχ. 2-4, τε ννογτὰ ἰβ υβϑεά ἴπγες 
εἰτηεβ οὗ [εϑι15 Οἢσίβε, δηᾶ ὑνγίσα νυ" τοῦ 
ἠγαπημένου (παιδός), ἀπά {Π ἴμετε 15 πο- 
ταῖηρ τῇ {πε οοηΐεχί ἴο ἀεδξογπιῖπε ἐμὲ 
Ἔχᾶσέ βεηβα οὗ πε νψοσά, ἴῃ ἐπα ῥγανίουβ 
Τδαρίεγ 8.. ΟἹθσηεπε μά νυγίζεεη ζῇ γὰρ 
ὁ Θεὸς καὶ ζῇ ὁ Κυριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κιτιλ.; οΓ. 450 
Βάγηδρας, Ἐῤίσέ, (111.,) 6), νἱ., τ; Αῤοσί. 
Οοημϑί,, Υ]].,), 5, 14, 39, 40, 41; δηά 
ΤῬίάαοδιο, ἴκ., 2, 3; Χ., 2, 3ν ΨΠοσα, μον- 
δνεῖ, δὲ ἴῃς ἢτϑβέ ᾿πίσοδυςίίοη οὗ {πε Ψψοτσᾷ, 
Ῥανίᾷ δηᾶ 7698 ἀγὲ Ὀοΐΐ οδ᾽ δά Ὁγ ἱξ ἴῃ 
ἴῆε βδᾶπηε βεηΐεποαθ. ἴῃ ἴπ6 ᾿έδαελε 188 
{116 15 ἔουιπᾶ διορεῖμες ἤνε εἶπγεβ8, οὔος 
845 ᾶῦονε, δηὰ ἔουγ εἰτηεβ 45 δρρ δα ἴο 
7εθ5 δἷοηθ. Βυξ ἴπ6βθεὲ ραββαρδβδ 1] 
Οσσυγ ἴῃ ἴῃς Εποματγίβεῖς Ῥγάγεῦβ οὗ τῆς 
Ῥίδαομε (ραςεά Ὁν Ἐδβοῖ 45 εαγὶν 845 
80-00 Α.}.}, δηὰ ἴῃ ἴδει να ἢπά ποὲ 
ὉΠΙῪ ἴδε τες “Ἰνοτά ᾽" υϑεὰ ἀΡρβοϊπεείν οὗ 
7εβυβ, ἰχ., 5, θυῖ Ης 15 αϑϑοοϊαϊεά ψ ἢ 
τῆς Ἐδίποσ ἴῃ οἵου δηᾶ ρβοννεσ, ἴχ., 4. 
Κπονϊεάρε, ἔα, απ ἱπιπιοσία! τΥ ἀγε 
τηδάς Κποννῃ Ὁγ Ηΐτη, βρίγίτααὶ ἰοοά δηὰᾶ 
ἄτίηκ, δηᾶ εἴθσηδὶ 16 ἅτε ἱπηρατίεἃ ὉΥ 
Ηἰπι, χ., 2,3. Ζδοκίεσ, 4 ῤοοίεϊ εεολίοδέε, 
ἐπ ἴοοο; Τιοοῖκ, Ἐχῤῥοσίέον, Ὁ. τ83 Π΄. (1801), 
“ΟΠ χβίοίορυ οὗ ἴπε Ἐδυ] εν ΟΠμαρίεσβ οὗ 
ἐς Αοὐϑ᾽"; ϑοδβηνά, Βέδιίσολε ΤἈδοϊορίε, 
Ρ- 405. Βυϊὲ δισίπεγ: ἴἔννε θεᾶγ 1π τηϊπά 
411 τπαΐ ἴῃς “ ϑεγναηΐ οὗ ἴδε ἴοσὰ ᾿" τησβί 
μαναὰ πχεδηΐ ἴογ ἃ ἴδνν, δῃᾶ ἴογ ἃ ενν 50 
ὙΜῈ11 νετβεά ἱπ τῇς ΟΟΤ. Ῥγορμεῖβ 45 81. 
Ῥείεσ, ἰξ Ῥεοοσηβδβ ἃ πηᾶγνοουβ ἔασι ἐπαὶ 
δ 5ῃμου]ᾶ ἢανε βεεὴ ἴῃ [6585 οὗ Νζδγείῃ 
186 ταδὶ ἰβαϊίοῃ οὗ ἃ ομιδγαςίε δπά οὗ ἃ 
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ψοσῖς 50 υπίαπς (οἷ, 5αἰδἢ χίτ, τ Ε,, χιῖχ. 
χ-3, 5, 8, 1. 4-9, 11, 13-1|. 12), Ἐὸσ 1 
νε δατηϊξ ἐβαὲ {μὲ ψοτά ““ϑεγναπε᾽" 
ἸΏΔΥ Ὀς υϑεὰ, ἀηὰ ἰ5 βοιηβειπηθβ ϑεά, οὗ 
πε παίίοῃ οὗ ᾿βγϑεὶ (οῦ. 1βαϊδῃ χίὶϊ, 8, 
χῖν. 4), δηά 1 νγε δάπιϊξ ἴμαξ βοπιε οὔ {πὸ 
ἐγαῖεβ ἴῃ {πὸ ροτίγαϊξ οὗ 16 πονδηἢβ “ 96τ- 
νδης᾽ τὴᾶν μᾶνε Ῥδεη βυρρεβίεά ὈΥ ἐδ6 
ΒιΠετηρβ οἵ ἰηάϊνί ἀυ415, Δη ἃ ἡγεγε ἀρρῇ- 
σδρῖὶς ἴὸ ᾿πάϊνί τα] ββἤδσειβ, γεὲ τῆς 
Ῥοτίγαϊξ 88 ἃ υνβοῖε νγᾶβ οὔ ννϊοῆ ἐσᾶπβ- 
σεηάεά 811 εχρεγίβηςθβ, ἀπά πε ἤρυτε οὗ 
τῆς ἰἄε8] ϑεγνδηΐς δηξιςὶραϊβα ἃ ννοσὶς πὰ 
ἃ τηϊββίοῃ τῆοσε ἐπάμγιηρ ἀπᾶ σοτῆργε- 
Βεηβῖνε ἴΠ8ῃ [δὲ οὗ 1ϑγδοῖ, δῃὰ ἃ μοί πθββ 
Δηὰ ἱπποσεηου οὗ 1 νυ οἢ τς Ῥεβί οὗ 
με 50ηὴ8 δά ἤδνδσ διίαϊπεά (Ὠγῖνοσ, 
Ἰεαΐαλ, ῬΡ. τ75-18ο). Βυΐ ποῖ ΟὨΐν ἴῃ 
Ηἰβ. τηϊγαουΐουβ ννοσκίηρ, πε ἰπ Ηἰβ5 
Ἐεθυσγθοοη ἂπᾶά Αβοεηβίοη 5:1. Ῥείεσγ 
τεσορηϊδεά μονν αοά δὰ ρἱοτίῆςά Ηἰς 
ϑεσνδηῖ 1εϑὰ5; δηᾶ ὑν 1158 1ξ γγα5 παξυγαὶ 
1πμαὲ {πε ψοσγὰ “ ϑεγνδηῖ"" ποι] σίβε ἴο 
Πἰ5 11ρ5, 85 ἢ σεοδὶ]β {πε βιθπηβδίοῃ ἕο 
Ὀείγανδὶ δηᾶ ἀβαίβ, 1158 πς πενεσ ἰοσρεῖβ 
1Πὲ δχϑσῆρῖς οὗ Ἰον]]πεθ5 ἀπά ορϑάϊεπος 
ψΠΐοἢ ΟἸγίβὲ πδά ρίνεη, δπᾶ σοτητπεπᾶβ 
ἴο Ροοσ ΟἸ τι βείδηῃ βανεβ ἔπε ρϑιίίοπος δπὰ 
δυταν οἵ Ἡΐὰ ΗΟ “να “τπ86 ἢγϑβε 
ϑεγνδῃΐ ἴῃ [π6 νγοσ]ά " (1 Ρείεσ 1]. σ8-25), 
Ὦς 5665 ΨΠῃαῖ ργορμεῖβ δῃὰ υγῖβε τηδεη δὰ 
ζαϊϊοὰ ἴο 566, ἢονν ἔδβε ϑιβεγηρ “ 8εῖ- 
νδηῖ᾽" ἰβ 4150 “πε Ῥσγίηοε οὐ ἵἰξς,᾽ οἷ 
ΟὮδρΡ. ν. 15, ἀπά ν. 31.---ὖὐμεῖς μὲν: {πέτα 
δ ὯῸ ΓΟρΡΌΪΑΓ δηθυγεσίηρ δὲ ἴῃ ἐπε εχὲ 
(ο" 1. τ), θὰ: ἐμὰ ψογάς ἴῃ γοσ. 15 ὁ Θεὸς 
ἤγειρεν ΕΧρταβ5 {πεῈ6ὶ δηεΠεϑὶβ (ΒΙ455, 
νεπάις, ἩοΙεζτηδηπ). [π᾿ ἄννε! Ππρ ἀροη 
τῆς δοείοῃ οἵ Ρι]αίε δηά ἐπε σαΐὲ οἵ τὰς 
71ενβ, τῆς Αροβεῖς ἰοβεβ ἐπε ἀϊγεοὶ σσαπὶ- 
τηδίοαὶ οοηβίγασείοη ; πε ἐπηρηδβίβαϑ ὑπ6 
ἀεηΐαὶ (ἠρνήσασθε ἐν πε) δπᾶ 115. θ45ε- 
Ὧ655; Ῥὰξ ποίμίηρ ἴῃ τϑϑ! τ ννῶ5 ποτα 
πδίαγαὶ, πιογε {{κὰ 81. Ῥεΐεσ᾽ 5 ἰπηρεεποϑίεν. 
--κατὰ πρόσωπον, σογατι, οὔ. Ταῦϊκα 11. 31, 
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ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 15. τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἄπεκ- 

τείνατε" ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. 

2 Οο:. Χ. σ--ἰξδς ἐχργεβϑίοη δα ποίῖ 6 
εχραἰπθὰ 48 4 Ηδργδίβγω, ἰΐ 15 ἴουηά 
ΒΕΨΕΓΑΪ Εἶτηθ5 ἴῃ ῬΟΪΥ μα ; 566 ᾿αΐτηδη, 
Τὶς Ῥογέε ἔεσιι, Ρ. 23. ἴΙὴ {πε ΤυΧΧ 
ἴξ 15 ἔτεαιιδηξ ἴῃ νδσίουιϑ βεήῆβεβ, δηΐ 
5οπηειϊπλ65 ΒΩ ΡΥ ἴπ {πε 5θηβε οἵ Ῥεΐοσε, 
ἰπ ἐπε ῥγεβεηος οὗ, ἃ ρβείβοῃ, ἵ ϑδζῃ. χυἹὶ. 
8, 1 Κίηρβ 1. 23, 1 Οἤζοη. χν]. 25, 
Ἐσοϊεβίαϑιιουβ χῖν. 3, {ετ. 11. 12, 33, 
Τάτ χ. 23, χί. 5, εἰς, Ἐεπάδὶ! ἔαῖκεβ 
πὸ ϑνοτάς δἃ5 π5Ό4Πν ἀεποίίηρ ορεη δη- 
φουηίεσ Ὑἱπ δὴ Ορροβϑίῖϊε ραγίυ ἕδος ἴο 
ἴλςε, ο΄. χχν. 16, (δἱ. 11. 1χ, δῃηὰ 50 πεσε; 
τῆς [ενν8 πιεὶ ΡΠ αἰεβ ὑτοροϑβδὶ ἴο ἔτεε 
ἔπε ῥσίβοπεσ τ ἃ ρΡοϊη - Ὁ] ηςς ἀεηίδὶ. 
130 15 τεξεισεάὰ ὃγ ΗΠρεπίϊ ἃ τὸ {δε 
τενιϑίπρ παπᾶ οἵ “ἐπε διίμοσ ἴοὸ Τπεο- 
ῬΠΠ]1υ5,᾽ ἀπὰ πε 8665 ἱπ [15 ἱπεσοάδυςίίοη 
8 Ῥτοοῦ οὗ ἐπε διι- Δ αἴϑγη οὗ ἐπ σενίβεσ, 
ὙΜΏ115ὲ Τπρϑὲ ῥσγαΐεσβ ἴοὸ σεραγὰ ἴπε ἤσχϑδε 
Ῥατί οὗ νεῖ. 14 85 8η ἰηϑεγίίοῃη, Ῥαΐ [Π15 
Ἡϊρσεηεϊα τ} ποῖ δοοερί, 45 ἐδ τῃς 
ΔΠΕΠΕΘΙ5 ἴῃ ΝΟΥ, 15. 15. ποῖ πλδικαεά.--- 
κρίναντος : “ΨΏΕη Βα Παὰ ἀείεττηϊπεά,᾽" 
ἘΝ... ποῖ ἃ Ρύγροβε οἠἱν, διέ 4 ἀδοϊβίοη, 
Τα κα χχιϊ!, τ6.-- ἐκείνου, πο αὐτοῦ, 6π)- 
Ῥμαβίβίπρ ἔπε δηξμεϑὶβ δείννεεη ννῆδὲ 
ῬΙϊαίε δὰ ἀείεγπηίπεά δὰ ψνθδὲ ἐλέγ 
μαᾶ ἄοῃε: ὑμεῖς ἐκείνον θελήσαντος οὐκ 
ἠθελήσατε (ΟΠ τγ5.). 

γψεῖ. 14. τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον : ῬοΐΏ 
ερίτπεῖβ δὲ υϑεά οὗ ᾿οῇμη πε Βαριϊβε, 
Μαζγκ νὶ. 2ο, ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, Ῥας 
]εϑὰβ 15 δι ρηδεοα!ν “ἀπε Ηοῖν δηὰ 
ΕἸρΒέθοις Οηε" ἘῸΝ. Νοῖ οηἱυ ἴ5 {88 
5 ΠΙεββηῆθβ5 οὗ Ηἰ5 μυπιδη σπδγδοίεσ 6η1- 
Παβιβεά, Ῥυΐ α͵5ο δϑβϑοοίαϊεἁ στ πὰ 
δηρυδαρα οὗ ρῥσορῆδεου. ϑ8ί. Ῥεῖεσ δὰ 
αἰτεδᾶν βϑροκεη οἵ [6815 δ αοᾶ᾽β ΗΟΙῪ 
Οπα, 11, 27, δπὰ 11 ἐῆε ψογά υδβεὰ πεῖς 
ΤΑΘΆΠΒ τϑίμου οπα σοπβεοσαίεά τὸ οὐ 5 
5εγνῖςθ, ἴξ 15 1π6 ἐποιιρῃς ἱπνοϊνεὰ ἴῃ ἐπε 
παῖς Θεοῦ (ἅγιος, 4.Ρ΄., ἔκλεκτος Θεοῦ, 5ες 
Οτίπηση, τηδ υ., δῃᾶᾷ ὡς Ιϑαΐδῃ χἹ. ὦ 
1 ΧΧ). ὙΠῈ ψοστά νὰβ υϑεά γῪ {πε 
ἀεπιοηίδοβ 85 {πα Ὺ ἔεϊε ἐπ6 ρόοννεῦ οἵ (Π8 
υπίηιε ΠοΙΐη655 οἵ Οῃγίβι, Μδγκ ἱ. 34, 
Τακε ἵν, 34, δηᾶ ἴῃ 5:1. ]οῃπ᾽5 Θοϑρεῖ νὶ. 
60, ἰξ 18 ἔπε {π|εὲ σίνεπ ἴο [6815 ὉγῪ 81. 
Ῥείεσ ἴῃ ἢῖβ στεαῖ σοηξεβϑβίοῃ.---τὸν δικ.: 
{πε τεΐεσεηςς ἴο με ἰδπρυαρε οὗ ργορῆεου 
158. πη πλβίδκαῦϊε. ὙΠὲ βυβετγίηρ ϑεγνδης 
οὗ Πεπονδῇ νγᾶβ αἷβο ἰδε σρμέεοιιβ. 5εῖ- 
ναπὲ, ἰβαΐδῃῃ [{Π|. τ (οὐ χί. 5, ἀπά Τεγ. 
ΧΧΙΙΙ, 5), 866. Αςἐβ νἱϊ. 52, χχῖ. 14. [υδίεγ, 
ἴῃ τῆς Βοοκ οΓ ἙἘποοῖ,, ἰῃς ε{π|6 15 δρρ!εὰ 
ἴο ἐπε Μεββιδῃ δ8 {πε Εἰρλίδφοις Οπε, 
ΧΧΧΥΠΙ. 2, 111]. 6, χίν!. 3 (ΟΠ ατγίεβ᾽ εἀϊτίοη, 
ῬΡ. 48, 112, 144). [πῃ Αοίβ νἱῖ. 52, 56, (πε 

Εἰς 15 Ἰουπᾶὰ οἡ ἐμε 11ρ5 οἵ 88. ϑίἊρμεη, 
δῃᾶ ἴῃ χχίΐ, 14, ἀπαηίδϑ, ἃ [ουγβῃ ΟὨτίβ- 
εἴδη, ἀπποῦηςθβ ἰὼ Ῥαϑιΐ ἐμαὶ αοά δαά 
Τὔοβθῃ Πίστη ἴο β8εῈὲ {πὸ Εἰρλέσξομς Οηε. 
Ὑνβη νὰ σεπιεηρεσ ἴοο ἴμδὲ {μῖ5. εἶπε 15 
ϑεᾶ ἀραίη ἴῃ π6 ντιτἰπρβ οἵ δα οι οὗ {πὸ 
ΑΡροϑβεῖεβ, ψγῇο ποὺ ρρεδὶβά ἰο ἱξ, ᾿ Ῥεΐεσ 
ϊ, χϑ, τ οῆπ 11. 1, οὔ. νεῖ. 20 (εν. 
{|..2), ἴὲ νουἹά βεεπη τμ δὲ ἴξ τνᾶβ θὲ ΟΠΪΥ 
8. ἴανουτίίς οπα διηοηρβέ {π656 Ἐν 
Ῥεῖίδνεῖβ, θὰ ἐπαὶ ἴὲ αῇοσάς ἴῃ {561 8 
τη δγνε ου5 ὑτοοῦ οὗ ἐπε ἱπιργεββίοῃ τηδὰα 
ὈγΥ 1π6 Βυπηδη [1 Οὗ 7Ἔβιβ προσ ἐποβα 
ΨΏΟ Κπενν Ηΐπὶ Ῥεβέ, οὔ ῆο δἵ 411 ἐνεηΐβ, 
{|Κκ6 81, ϑέθρμεη, μαά ἀπιρῖς ορρογιαπίείεβ 
οὗ ἱεαγηΐηρ ἐπε ἀείδιῖβ οὔ δαὶ [1{ὸ οἵ 
ΒοΙΐπεθθ δηά τίρμιεοιιθπεθβ, οὔ δἷϑο 
Μαῖξ. χχνῇ. το, 24, Γαῖα χν]!, 47.---ἄνδρα 
φονέα: πεδΙν 411] σοπιπιεπίδέοτβ ἀνε]! 
προη 186 τηδτκεὰ σοπίγαδι δεΐννεεῃ (μϊ5 
ἀεβογίρείοη οἵ Βαγαρῦαβ ἀπά παὶ ἰιβὲ 
δίνεῃ οὗ [εβι5. Βοίῃ 8ὲ. Μϑκ, χν. 7, δηὰᾶ 
50. Τὑκς, χχίϊ!. το, ποίϊοα ἴπδὲ Βαγαῦθαβξ 
ΨᾺΒ ὨΟΐ ΟἿΪΥ ἃ τοῦθεσ Ῥαξ 4 τηυγάεγεσ. 
Τῆα δἀάϊείοη, ἄνδρα, σοτητηοη ἴῃ ἴνὰκε, 
ΤΏΔΚΕΒ [πΠ6 ΘΧρσεββίοῃ βίγοη σε ἔμδπ {πὸ 
Βἰπιρὶα φονέα; ἐγ, ϑορᾷ., Ὁ. Ο., ο48, 
ἄνδρα πατροκτόνον, Ο. Κ., 842, ἄνδρας 
λῃστάς. Νὸ οτίπιε νγὰβ τῆοσε δΌΠοσγεπὶ 
ἴο {π6 ΟἸχίβείδῃ [1ξπ|, 45 5.. Ῥεΐεγ μίπηβεῖῖ 
ἰηάϊςδέεβ, σ Ῥεΐεγ ἵν. 15.---χαρισθῆναι: 
ἴο ὃε σταηίεά ἰο γοῖι 458 χάρις οΥ ἔανουτ, 
85 16 5:. Ρεΐεσ νουἹά γε] ἐπα ἴαος πὲ 
ΡῬιδίε παά ρίνεπ ἐπεπὶ ἃ ρτδιϊβοβδείοη 1 
ΤὨς νεσρ [8 υδεᾶ σενεγαὶ {ἶσλθβ ἰπ ΠῸΚΘ, 
ῶχεε {1π|ὲ5 ἴῃ ἢ15. αοϑρεῖ, νἱϊ, 21, 42, 43, 
δηὰ ἔουσ εἰπηαβ ἴῃ Ασίβ, σύ, χχν. 11, 1, 
χχνΐ!. 24, εἰβενμεσε ΟὨΪῪ ἴῃ 85ὲ. Ῥαὺ]5 
ἘΡΊ56165, ννῆεσγε ἴὲ 15 ἔοιιηπᾶ βίδα εἰπλ65. 
ἴῃ τῆεὲ ΕΧΧ, οὐ Ἐξίμπεσ νἱϊ]. 7, Ἐςοϊα5. 
ΧΙϊ, 3, δηὰ βενεσγαῖ {ἰπ|65 ἴη (8 ΒοοΙ5 οἱ 
[6 Μδοσδρβαβ, οὗ 2 Μδϑοο. 1, 31, 33, 
δηᾶ οἰδεῖ ἰπβίαποεβ ἴῃ δίς δηά Βεά- 
Ῥαῖῃ, σηδ υ. 81, Οπτγβ. υτῖίεβ: “"Ῥεῖεσ 
5ῃοννβ ῆε στεδὲ ἀρρτανδίίοη οὗ ἐπε δοῖ. 
ΑΒ Πα [88 ἔπεπὶ ππάερ ἢϊβ μαηά, με ϑίγῖκα5 
δατά; Ψ 116 ἐπε ψψεγα παγάθηεά δα τε- 
{ταϊπδὰ ἴγοπιὶ βϑιομ ἰαηπρῦαρε, ας ἡ ἤεπ 
{πεῖγ πηϊπάβ δὲ πιοβί τηονδά ἔπθη Πα 
5.{1Κ65 πόσης, ποὺν ἐπαΐ ΠΟῪ ἀγε ἴῃ ἃ σοῃ- 
ἀϊείοη το ἔξεὶ τι (Ηοπι., ἰχ.). 

γεγ. 1:5. τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς: 
ραῖῃ (ἢε νγογάβ βίδηά ἴῃ τπηδγκεᾶ οον 
ἐγαϑέὲ ηοὶ οηἱν ἴο φονέα Ῥαὲ 4150 ἴο ἀπεκ. 
τείνατε ; τηαρηϊβούτη ἀπε πεΐοη, Βεπρεῖ, 
ΎΠε ψοσγά 15 τεπδετεὰ “"Αὐΐμοσ ᾿ ἴῃ {μὸν 
πιατρίπ οὗ ἘΝ. (υραίε, σηοέογορι) Ὁὰς 
“Ῥαίησθ᾽ ἴπ πε ἰεχὲ δπά 50 ἴῃ ν. 31 (υ!ε.» 
ῥγίποίῤονι). Τὰ τὰς ἔννο οἴπεγ ραββᾶρεβ ἴῃ 
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τό. καὶ 1 ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦτον, ὃν θεωρεῖτε καὶ 
οἴδατε, ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ - καὶ ἡ πίστις ἡ δι᾿ αὐτοῦ ἔδωκεν 

τ φπι ΣΑΟΌΕΡ, Νυΐρ., 54}.,) ΒοΔ., [τἴπὲς,͵ δὸ Τίβοῖ., ἀπ βο ϑγεῖββ : πὲ οτῖ, 9 Β 
61, Αστη., 80 ὟΝ.Η͂. (ΤΠ δοβηιαπη δπᾶ Βίαββ ρυποίυδίε ἐστερεωσεν " τὸ ονομ.) 

ψ ἰοῦ (πς ψψοσά οὁσουτβ ἰπ ἔπε Ν.Τ., υὲΣ., 
ΗΘ. 1. το, χὶϊ. 2, ΚΕΝ, τεηάεγβ “ Αὐτποσ," 
“τἢς δυΐποσ οὗ {πεῖς βαϊναίίοη," “τς 
Δυΐδμοτς ἀπά ρετγίεοϊεσ οἵ οὖσ (δι ἢ,᾽" πιᾶσ- 
Βὶπ “ οαριδίπ᾽" (Νυϊραῖε, φμοίον θη); 88ς 
ννεβίοοσε, ΗΠ εδνξιυς, ῬΡ. 49, 305. ΟἸγίβὲ 
5 δοιῃ τλε Ῥείπος οὗ 116 ἀπά τπ8 ϑουγος 
(αμοίογ) οὗ |{ππ: “Νίϊαστα δἱϊβ ἄδὲ 
ΟὨτιβίαβ, ορρ. φονεύς αυἱ δάϊπιῖτ "ἢ 
(ΒΙ455). ατίσηπι δῃᾶ οἵμειβ ἄγανν ἃ ἀΐ8- 
εἰποείοη δεΐννεθη ἴπε πηεαπίπρ' αἰἰδοίπρ ἕο 
ἐπε ψογὰ μεῖς δπᾶ ἴῃ ν. 31. ΤΠ6 86 οὗ 
ἔπε νοτά ἴπ {πε ΓἸΧΧ πιᾶν Πεῖρ το 1 βῈ ν 
Βοὗ ἃ ἀϊβεϊποιίομ, ἔἴοσ νυν ιβὲ 1 ἰ5 ἑουπηά 
ἰπ 1Πε βεηβε οὗ ἃ ᾿ἰϑαᾶδεγ ογ ἃ Ἵδρίδϊῃ 
(ΝΌτα. χίν. 4, 1πἀτεἢ χίν. 2), οὐ τς ομίεξ 
οὗ ἃ [Ἀπιν οἵ {τὶς (ἘΌΝ. τεπάεγβ ἱξ 
“ς ΞνΟΓΥ ὁπε ἃ ῥτίποε ᾽ ἴῃ Νπ,. χϊῖ, 2, δαῈ 
ἱπ ἴδε πεχὶ νϑσβε “ πεδᾶβ οὗ τῆς πιάσῃ 
οἵ 1βγβϑεὶ "), ἴε ἰβ αἷβο υβεά ἰο βἰρπίέν τδς 
δυΐμοτ, οσ θερίπποσ, (ἢ βουσοε, οὗ 1 
Μδος, ἰχ. 61, χ᾿ 47, ΜίςδὮ ἰ. 13 (Δ που ρ ἢ 
ἰξ γγ»ὰ5 πανοσ υϑεα ἔοσ ἃ ργίποε οσ ἴο ἄς- 
βουῖδε Κίπρὶν αἰ θαξεβ); Ὀὰϊ ἴῃ ΤΙΔΗΥ͂ 
τεβρεοῖβ {πε σεπάετγίπρ “"" Ῥσίῃος ᾽, τῦδυ δε 
οοτηρᾶγθά νυ της 1,δεῖπ φγίποεῤα, νυ ἢ 
βίρηῆεβ τς ἤτβε ρεσβοη ἰῷ ογάεσ, ἃ οἰδεῖ, 
8 ἰεδάεσ, δη οτ σ'πδέοσ, με ἔουπάεγ οὗ ἃ 
ἔδταιν (1π τμε εἴπια οὗ ἰῆς ἐπιρεγοσβ ἰξ ννὰ8 
πϑεᾶ οὗ ἐπε Ὠεὶσ τὸ τῇς τᾷσοπα). 80 ἴῃ 
οἰαβϑίςδὶ ἀσεεκ {πε νογὰ νγαὰ8 ὑβεά ἴοσ ἃ 
Ἰεδάεσ, ἃ ἔουπάετ, ,δἰΐη ἀμοίον, ἴον τπ6 
ἢτβὶ σδιιβε, δυΐποσ, ὸ αοα τῶν πάντων, 
ΡΙδί., δῃηιἃ αἰβο ἴογ ἃ ρσίπος, ἃ οἰϊεῖ, δηά, 
Εβρεοίδιν πη ἰδίεγ ατσεεῖ, οὗ ἐπε βεζβοῃ 
ἔτοπλ ὑγποπὶ δηγίῃπίπρ ροοά οἵ Ὀδά ἢγβὲ 
Ρῥεοσβεάξ ἴῃ ψνπίοἢ οἰἤδῖθ πᾶνε ἃ 5ῆδζε, 
4.ρ., ἀρχηγὸς καὶ αἴτιος ςοτηδίπεά (αμέε- 
δίρπαπηδ δὲ ἀποίογ), ῬοΙΪΥΌ., 1., 66, το; 
Ηάϊδπ., ἰϊ., 6, 22, ἀπά 45 Αἰξογτά ροϊπίβ 
ουξ ἴθ ΗδρΡ, 11. το, 818 ᾿δίογ ὑϑᾶρε 
ἴῆτονβ ἃ Ἰἰρῃς προη 115 πιδαηΐηρ ἱπ 
Αοῖβ ἢ. 15, ζῇ Οὔσυβ. οὐ Ηερ. ἰϊ, τὸ, 
ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας τούτεστι τὸν 
αἴτιον τῆς σωτηρίας. ΟἸῖδε 5 [με δοιγος 
οὗ [τἴὸ, 4 33ὲ ἴπ ψῃῖςῃ οἰπεῖβ 5ῃᾶγε 
τῆχσουρ Ηΐπ; ἵπ {π|5 νεσὺ ρίδοε πέτα 
581. Ῥεῖδι ψὰθ βρεακίπρ οὺὖγ [ογὰ δδὰ 
ΒΡΟΚεβη οἵ Η;πηβεῖζ δ. τῆς ρίνεσ οὗ βίθγῃδὶ 
1:ε, Ἰομῃ χ. 28, δἰἐποιρῇ ἀοιδε]εβ5 τπα 
δχρσαββίομ τῇδῪ ἱποῖπἄς ἔπε τπουρδς {παῖ 
'π Ηἰπὶ νγὰβ |1π 'π 118 ἔ111εϑὲ δπὰ ννἱάεβε 
56Π868 --- Ργεῖοαὶ, ἱπιε!]δοῖιαί, πηοζγαὶ, 
βρίγίτααὶ, 8:1. ΟὨγγβοβίοση σοπηπχθηΐβ οα 
τῆς ψογάβ “ Ῥῆηος οὗ 1.11ε,᾿ Ηονι., ἴχ.: 

“ΤῸ [0]]οννβ (παῖ (Ὡς 11[ὲ Ης Παά νγᾶβ πο 
ἴτοτὰ δηοίπογ, ἕῃς Ῥχίηοαε οὐ Δυΐποσ οἱ 
1116 πιαδὲ Βεὲ κε ψῆο ἢ485 [16 ἔγοτηι Ηΐτη- 
561. ὙΠεορηγίαςϊ ἀπ Οεουτηεπίιβ βεα 
ἴῃ ἴῃς νγοτάβ ἃ σοπίγαϑθί ἕο {π6 φονέα, ἱπ 
πὲ ΟΠ γῖβε ρῖνεβ 11ξε, ὑνῃ 16 τΠ6 τηυγάσγεγ 
18. Κ68 1ἴ δυγαγ---ἃ οοπίγαβε ἀξερεπεά ὃγ ἐπε 
ννογάϑβ οὗ 8ι. Ῥείεγ᾽β ἕ}]Πονν- ἀἰβοὶ ρα υνποπι 
δα μαῖα δββϑοοίδίεβ υνῖτῃ ΠΙπΊβεῖΓ ἴπ Ἦΐ5 
ἈΡΡΘΔ] ἰο ἴπ6 ρεορῖε, οὕ. τ ]ομπ ἴπϊ. 15. 
ἴῃ νεσ. 31 ἀἄρχ. ἴῃ 115 τεηδοσίηρ “"" Ῥσίποε᾽ 
οὗ Κιπρῖν ἀϊσπιν ταν Βε σοτηραγεᾶ ὙΠ 
{πε υ8ὲ οὗ {πε ψοτὰ ἴῃ Ὑπας,, ἱ,, 132, 
ΖΈΞς.Β., ἄραπι., 259. Ἐεπάδ]} 5665 ἰπ ἔδε 
ἐχργαββίοη δοίῃ ἤεγε πᾶ Αοίβ ν. 31 ἃ 
τεΐεγεποα ἴο [εβὰβ (πε πδηιε 55 ὉΥ 81. 
Ῥεῖετ) 48 (6 βεοοπά [οβῆυδ. Α58 [οϑσα 
νγὰ5 ἰῃς Ταρίδίπ οὗ ἴϑγϑεὶ δπὰ Ἰεὰ ἔπεσα 
ἌςτοβΒ ἴδε Ἰογάδη ἰπίο ἐπε ἰαπὰ οἵ ρῥγο- 
Τηαῖδβα, 80 7εβὺ5 νγὰβ ἔε Οδρίαίη οἵ ἐπε 
Ἰϊνίηρ᾽ ΑΥΤῚΥ οὗ ἐ8ε Ἐδδβυσγεσίίοη ; ἀπά ἔοὸσ 
ϑανίουγ, ν. 31, Π6 σοϊήραγεβ Μϑίξ. ἱ. 21. 
ΘΌσἢ αββοοϊδίίοηβ τηδὺ ὃς ἱποϊυδαά ἱπ 51. 
Ῥείεογ᾽β ὑγοσάβ, θὰϊ ΠΟΥ 8ς6Ὲπὶ πη ΓΟ πΊΟΤα 
ΔΡΡΙΪσΔ01ε ἰο ν. 31. [π πιοάεγηῃ ατεεκ 1π6 
ψογᾷ ἀρχηγός -- ἰδαᾶετ, ἴπ {πε ογάϊπαγυ 
βεηῆβα, Κεηηδάν, ϑδοιγοῖς Οὗ Ν. Τ. Ογεεξ, 
Ῥ. 153; 5ε6 Οτπηπὶ, σηδ᾽ υ. -- οὗ τῆλ 
ΤΣεῖεσ ἴο ὅν, οὐ ἱ. 8, χίϊί, 31, οὔ ἴο {ΠπῸ 
ἕλοις οὗ τῇς Ἐεβυγγεςείοη, οὔ, ἰϊ. 32, ν. 32, 
χ. 39. ΚΙ. τεδάβ “οἵ ὑνβοσα" ἴῃ (π6 
ταλτρίη. 
ες. τ6. ἐπὶ: 50 Τ.Ε., ἀπά 5ο δ εἰβ5 

διὰ νγεημάς: “οπ (ἢς στουπᾶ οὗ [διῃ 
ἴῃ Ηἰβ παπις," ἘΝ. τηαγρίπ; οὗ. Τὰκα ν, 
5 (ποῖ Ἔχργεββίπρ ἐπε δἱπὶ 88 11 ἰξ τηεαπί 
ΜΙ ἃ νίενν τὸ 1Α1τ ἴῃ Ηἰβ παπμα). Βαΐ 
1Π6 πάγῃς 18 ΠΟ τῆδγε ἔογσηἶα οἵ ἱποαπέδ- 
τἴοη, 866 χίχ. 13, ποῦ ἴθ ἰῖ υϑεᾶ 45, ἱπ 
7ενῖβῃ ἐγαάϊείοπ, ἐπε παηὶς οὐ αοά, ἰπ- 
βογι θεά οη ἴδε γοά οὗ Μοβεβ, ψγ)ὲ5 βαϊὰά ἴὸ 
πᾶνε ρίνεῃ Ηἰπὶ ροννεσ ἴο σγοσκ δίβ 
πιίγαοῖεβ ἰῃ Εργρὲ δηὰ ἐπε Ὑ]!άθτπεββ, 
866. ἄῦονεὲ οὔ νδῖ. 56. Οη ἔπε υδ8ὲ οὗ 
ὄνομα ἰπ ἔοτπλιϊε οὗ ἱποδπίδιίοπ, 8εε 
Βεϊβδηαπῃ, Βὲδεοϊςἐμάϊση, Ὁ. 25-54.--- 
πίστις ἡ δι᾽ αὐτοῦ : “τς [ΑΙ ἢ ἩΥΠΙοἢ ἰ5 
τῆγουρῃ Ηπλ,᾽" ποὲ ὃΥ ἰξ, ἦ.Ζ., {πε πᾶτὴς 
-πτῆοῖ ΟπΪγ ἴπς ΠοΑ] πρὶ Ῥοννοσ ἰβ που Ρἢ 
ΟὨγίβε, δὰὲ αἷβο {πὸ ἕδίτἢ οὗ τῆε Αροβεῖεβ 
85 οὗ [ἴπΠ6 τῦῆᾶπ ΨῈΟ νγὰ8 Ππααϊδὰ, οἵ, 
ἐβρεοίδ!γ, τ Ῥεῖ. ἱ. 21. τοὺς δι᾽ αὐτοῦ 
πιστοὺς εἰς Θεόν, ΐ.6., ἰδ σοηνετί5 ννῆο 
ττουρἢ ΟΠ γῖβε ἀγα Βα ανεῖβ ἱπ αοά : Ης 
ἰβ ἐῃε οδ͵εςι δπά με δυῖδοσ οὗ οὖσ ζαϊ(ῃ, 



τ6---18. 

αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὁμῶν. 
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11. καὶ νῦν, 

ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες 

ὑμῶν. 18. ὁ δὲ Θεὸς ἃ προκατήγγειλε διὰ στόματος πάντων τῶν 

1 Βείοστε αδελφοι ΠΕ, Εἴοτγ., Ῥαγ. ἱπβετί ανδρες. Ἐοι οιδα οτι Ὁ, Εἴἷοτ. τεδὰ 
ἐπισταμεθα οτι ὑμεῖς μὲν, ΡΕΙΠΑΡΒ ἔογ επλρμαβίβίηρ σοπίγαβι (εῦ, νν. 13, 14) γι 
γε. 18, ο δὲ Θεος (Ο(Πᾶ856, ϑυτίδο). ἐπραξατε, Ὁ, ΕἸ., αἱρ., Ῥατ., ὅϑγτ. Η. πιρ.., [τἰἷπεὶὶ 
Αὔρ., Αὐλρσβί. δἀἀ τὸ πονηρον, 80 ΗΠ]ρ., ἃ ρ]088 ἰο Ἔεχρίδίπ επραξ. 5βίποβ ἰξ ἴδ ποῖ ἴῃ 
Δοοογάδποα ν]τἢ [Π6 ἐχου!ρδείηρ, ἰοηβ οὗ {με σοπίεχε (Ὑν εἰ55). 

ΟΥ. αἴϑο Νεξεῖς, Εαῤοςίέουγ Τίριες, Ἐεῦ., 
1809, Ρ. 238, ἀπᾶ ἔπε οοπηεοίίοῃ οὗ {88 
Ῥῆγαβα ψίεθ Οοάεχ Ὁ, χνὶϊ!. 8, ἀπ χχ. 
21 (8εε ΒΊ4β8, ἰ. ς.).---ὁλοκληρίαν : ΟΠὶΥ 
Βεῖε ἰῇ ΝΟΤ', ἐπέεργανι σαπϊέαέενι, Ναὰ]- 
δαῖε, Ὀὰς ἐπ αδὐἀϊεοῖίνε ὁλόκληρος ἱπ δῃ 
ΕἴΙοαὶ βεπθθ, ᾿ ὙΠε688. ν. 23, [8Ππ|68 ἱ. 4. 
ὙΠ πουη ἰδ ΟὨΪν υϑεᾶ οηςε ἰῃ {πε ΓΧΧ, 
πὰ Πότε ἵπ ἃ βρη γβῖσδὶ βθηβε, 188 δὴ ἱ, 
6. Τπε δάϊδοίϊνε ἰβ υϑεά Ὁγ ]οβερῆυβ 
Οὗ ἃ βδογίῆςε Ἵοογηρίεϊς ἴῃ 4]1 [18 ρατγίβ 
(ὑπέρ 7), 41... 11ϊ., 12, 2, ο΄. ἰΐ5. αδ6 ἰῃ 
Ῥμῆο., δὰ ἴῃ ΤΠ ΧΧ, ΖΑοκ. χὶ. 16, [5 58 
ἷπ ἃ ῬὨγδίοαὶ βθπδθα ἰβ ἃ νεγὺ ἀουδιία! 
ταπάδγίηρ οὐ ἐπῆε Ηδῦτγανν, δεεὲ ἔπιγίμεσ 
Ὑσεποη, Ν. Τ᾿. ϑδγμοηγρις, ἴ., 85, δπὰ 
Μαγοτβ ϑέ. ζαπιόσ, ρ. 34. ΟἿ. ῬΙδίο, 
Τίηι., 44.---ὁλόκληρος ὑγιής τε παντελῶς. 
Ιῃ ΡΙμίΆσο (86 ποὺπ 15 ᾿οϊπεὰ υἱἢ 
ὑγίεια, ἀπά αἶβο νἢ τοῦ σώματος 
(ἀτίπηγα), δαὶ τυ μ18ὲ ἐμς πουη ἄοαβ ποῖ 
βδδῇ ἴο ΡῈ υδαᾶ ὃν (ἢς 5.ὙἸἰ εν πιεάϊοδὶ 
ψτῖεσβ, ὁλόκληρος 15 ἔτεσι ΠΕ υϑεὰ οὗ 
σοτηρίεία βουπάπαεββ οὗ δον (Ηοβατσί, 
ΖϑΠη). 
γε. 17. καὶ γῦν; ανουσίίς (ογπλυΐα 

οὗ ἰταῃβίτίοη, οὔ, νἱϊ. 35, χ. 5, χχ. 25, 
χχίϊ. τό, 1 Ϊοἤπ ἰΐ, 28, 2 Ϊοῆῃ 5. 8ες 
νεπάε απά Ῥαρε, ἐπ ἰοεο. Βεηρεὶ ἀε- 
ΒΟΥ 65 1ξ 45 “" ἔοσυγυΐα ἐγαπβαιηβ ἃ ᾿γθδ- 
τατῖο 84 ργβββεηβ. Β4585,“1.ε.) φιοά δἷ- 
εἶπες δὰ δα αυδ5 ἤυηςο ἐδοίεπάα βυπί, νεσ. 
10᾽".--ἀδελφοί : αῇεςιτίοπαίς δηὰ οοη- 
οἰ αίοσν, οὐ. νεῖ. 12, μετα ἢ6 ΒΡ Κ8 
ΤΏΟΣΤΕ ἔοστηδ!]ν Ῥεσδιβε τηογε ὈΥ̓͂ ᾿νΔΥ οἵ 
τερζοοῦ: “Οπε οὗ {88 τπδκβ οὔ ἰσυτῃ 
ΨγΟυ]ά θὲ ννδηϊίπρ υἱέμους (8 ἀοοοτά- 
ἃποα Ὀδέννθεη {ΠῸ βέν]β απὰ ἐπε σμπδηρίηρ 
τηθηΐδ] τηοοάβ οὗ {πὲ βρεακεσγ᾽᾽ (Ἡδοζει). 
-- κατὰ ἄγνοιαν: ἴπε Βᾶτηδ ρΡῆτϑϑε ὁοοῦτβ 
ἰπ ΤΙΧΧ, Τνεν. χχίΐ, 14. (ο΄. αἷϑο [ν᾿ ν. 
18, Ἐρςοΐεβ. ν. 5). Οχ κατά ἴῃ {δῖβ 
ἀϑᾶρα, 8ες ϑιηοοχ, ᾿αμρμαρε οὗ ἐπέ 
Ν. Τ΄, Ρ. 149, Ὑ8ο ἀουδίβ Ψν ΠεῖΠοσ τὲ 15 
αυἱϊε ροοά ἀτεεκ. [{ ἰβ υβεά ἴῃ Ροΐγ- 
Ὀῖι5, ἀπ ΒΊ4885 σοτηραζεβ κατ᾽ ἀνάγκην 
(ΡΒ θα. νεσ. 14), ἡ ΒΟ 15 ἐοιιπά ἴῃ απ. 
ἔγνγ., ἵν., 3. ὙΒεῖς σα ννὰβ 1ε58 τμδη 
ἱξ με παὰ βἰδίῃ τπὲὸ Μεβϑία κατὰ 
πρόθεσιν, κατὰ προαίρεσιν, οἵ ἐν χειρὶ 
ὑπερηφανίας, ΝατΩ. χν. 30, ἀπά (Πετα- 

νοι, Π. 

ἔοτβ (ποὶσ πόρε οἵ ραζγάοῃ ννᾶβ αϑϑυγεὰ 
ΟἹ {δεῖν τερεπίαπος (οἷ, τ Ρεῖ. ἱ. 14, ἐν 
ἀγνοίᾳ, αιὰ Ρεαΐνις ὁ ϑοϊονιοη, χυϊϊϊ., 5, 
ἴογ ἴπε βαπλδ ρῆγαβε). 9:. Ῥεΐδι βρβαᾶκβ 
ἴῃ (ῃς βρίγις οὗ πὶ5 Μαβίεσ, χυΚὲ χχιϊὶ. 
34. ὅες ἰπβίδῃςεβ ἰηπ νεἰβίεἰῃ οὗ {π6 
ἈΠΕ ΠαβῖΒ οὗ (6 ἴνὸ ρῆγαβεβ κατ᾽ 
ἄγνοιαν ἀπά κατὰ πρόθεσιν (προαίρεσιν) 
ἴῃ Ῥοϊγνθίιβ.---οὗ ἄρχοντες ὑμῶν, οὗ, τ 
Οοτ. 11. 8. Ὑπὲ βραπς οὗ {π6 στυ]δῖβ τνα5 
δτεδῖεν ἔπδη ἴμδι οὗ (δε ρεορῖε, θα Ἄνθη 
ἴοτ τπεὶς ογίπια ὅ5ι, Ρείεσ ἢπα8β ἃ ρα] ΠἸδείοῃ 
ἰπ {πὸ ἕδος τπᾶὶ πᾶν ἀϊά ποῖ τεσορπίβε 
τῃ6 Μεβϑιδῇ, δεποιρὴ ἢς ἄοεβ ποῖ Βο]ά 
1Ππ6πὶ ρα} 111688 ἕοσ βμπτεὶηρ τΠπεὶσ αγαβ το 
ΗΙ58 Ποϊϊπεβ8 ἀπά ἱπῃοσδποδ. 

ψεῖ. τᾶ8. δὲ; 4 διτέμεσ τη! ρδιίοη ; 
ννΠΠ18ὲ ἐπν νγαγα δοϊΐῃρ ἰπ {Ππ͵εῖγ ἱρηοῖ- 
δῆςε, αοά νν88 ννογκίῃρ' οὔκ Η5 ἀποιτίπρ' ΄ 
σου η561] Δηἃ ν}}}]].---πάντων τῶν προφητῶν: 
ποῖ ἴο Ῥὲ εχρί᾽δίηβα Ὀν 5βίτηρΙν οα]]ἶπρ ἐξ 
Βγρεγδοϊῖο, Τα ργορβείβ δία βροκβη οὗ 
οοἸϊδοενεῖγ, Ὀεοαυβα {πὸ Μεββίδηϊς σε - 
ἀεταρείοη ἕο ΨΒΙΟΒ (ΒΘ Ὺ 411 Ἰοοκεά ἔοσ- 
νϑτὰ ννᾶ8 ἴο ΡῈ δοδουῃρ βῃεά τπγοιρὰ 
τς ἀεδί οὗ ΟὨτίβι, ψ χ. 43. Τῆς νἱεν 
Παῖς ἕακοη ὉΥ 8:, Ῥαΐε 18 ἴπ βισικίπρ' 
ΒΑΙΤΏΟΩΥ ΜῈ ἰδ ἄγϑε Ερίβεϊς, ἱ. σι, ἀπά 
ἴ, 22-25.-- παθεῖν τὸν Χ, αὐτοῦ, ΕΝ, 
“15 ΟΠ σῖβι," οὔ [μπκο χν]ΐ. 25, χχῖν. 26, 
ΤΟ Ρῆγαβο, ννῃῖς (ΥΝ. Η.) 18 απἀουθεεαϊν 
οοττεοί, 18 ἰουπᾶὰ πῃ Ῥβδΐπὶ ἰΐ. 2, ἴτοπι 
ψ Εἰς ἢ 81, Ῥείεσ χυιοίεϑβ ἴῃ ἰν. 26, ἀπά ἴδε 
ΒΆΙΩδ ΟΧριαββϑίοῃ ἰβ ἰϑεὰ ἑννίος ἴῃ πὰ 
Αροσδῖίυρβα, θὰ: πονθεσε εἶβε. ἱπ {π6 
ΝΙΤ.; χί. 15, χὶϊ, τὸ (οἷ. δἷϑδο μικα 1, 
26, ἰχ. 20). ὅ6ε αἷβο (ῃς βιγκίπρ' ρ88- 
βᾶρε ἱῃ Ῥεαΐνις 056}! ϑοίονιοι, χνὶϊὶ., 6 
(ἀπὰ νεσ. 8), ἐν ἀνάξει Χριστοῦ αὐτοῦ, 
δηὰ Ενὶς δηᾶὰ Ϊ]8π|ὲβ οὐ Ῥϑαίηι χν]ϊ, 
36. Ἵ7πε ραγδᾶοχ πὲ ἐπε βυβετίηρ 
Μεβϑίδῃ υγὰϑ αἷβὸ ἔπε Μεϑϑβίδῃ οὔ [ἐπονδῇ, 
Ηἰς Δποίηϊεά, νν μΙοἢ τῆς [ἐνν8 σου] ποὲ 
υηδετβίαπά (ἤεηςε ἐπεὶ ἄγνοια), νν85 
βοϊνεὰ ἔογς 51. Ῥεΐοσ ἰπ τῇς Ῥαββίοῃ, 
Ῥεαῖμ, δηὰ Βοβυσγεοίίΐοη οὗ 1εβὰ8. ὧδ 
τῆς βυβετιίηρ Μεββίαῃ, δὲς ποίε χχνὶ. 
23.--ἐπλήρωσεν οὕτω: “Ηπἀ τδυς [Ὁ]- 
ΠΙΙοὰ,᾽ 1.4., ἴῃ Ἐμ6 ΨΔΥ ἀεδβοηθεά, νν. 14, 
15. Οχ πληρόω, 8εε ἴ. 16. “1π {πὲ 
βατάςξης οἵ (ἢς Οαγιπυιβίδη σοπνθμξ.. . ώ 
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προφητῶν αὐτοῦ, παθεῖν τὸν Χριστὸν, ἐπλήρωσεν οὕτω. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΙ. 

19. μετα- 

νοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε, εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, 

μεαγ Ὠϊΐοα. .. 18 4 δοδυςι] πιοπῦ- 
τηστζ. ... 1 Τοοπδίϑίβ οὗ ἃ ρήοὺρ οὗ 
Ῥχγορπαίβ δπᾶ Κίπρβ ἔτοπι ες Οὔ Τ,, βδοῃ 
Βοϊάϊηρ ἴῃ πἰβ μαπὰ ἃ βοσοὶ] οὗ τπιουσγηΐϊῃρ 
ἔτοπὶ πὶ8 ΨΥΪΙΠρ5--τοαοῦ ΝΠ Πὶδ ον ἢ 
ἰπάϊν!ἀυ] σοβίυτης δηᾶὰ ρεβέυσε δηά 
Ιοοῖκ, εβοῖ ἀϊβεϊπρο ϑηῃςἃ τοπΊ εαοῖ ὈῪ ἐπα 
ταοβὲ τηδικεᾶ ρδου]αγιἶεβ οὐ ἂρὲ δπὰ 
σδδγαοίοσ, δρβογρεᾷ ἱπ ἴῃς ἱπουρμίβ οὗ 
δῖ5 ονη {της ἀπὰ οουπίτγ. Βυὲ ρον 
1{πεβὲ ἤξιιγεβ 15 ἃ οἴγοῖς οὐ δηροΐβ, 85 {πὸ 
δϑοῃ ἴο δδοῦ δ5 ἴπε Πυπιᾶπ ἤρυτοβ ἃγα 
ὉΠΙῚΚΕ, ὙΠΕΥ, ἴοο, 45 οδοῦ ονθιῆδηρβ 
δηᾶ ονεγίοοιβ 6 Ῥγορῃδε Ὀείουν Ϊπὶ, 
816 βαδάδεπεά τ ρτίεξ, Βαυΐ ἐδεῖς εχ- 
Ῥτεββίοη οὗ βοῖον ἰβ 2. ἄδεροσ δπά 
ΤΊΟΓΟ ἱπέεπβα ἔπδη ἐπδῖ οὗ τῆς Ῥτορπαίβ, 
ννῃοβα Ψψογάβ ἴπον το, ὙΠΕΥ 5εε βοπηο- 
τπΐηρ ἴῃ ἐπα Ῥσορμοίῖς βοῦζονν ψῃϊοἢ {πα 
Ῥγορμεὶβ {μεπηβεῖνεβ βεα ποῖ  {ΠῸν ἃτα 
Ἰοβὲ ἱπ ἔδε οοπιεπηρίιίοπ οὗ ἴῃς Ὀϊνίπα 
Ῥαββίοη, οὔ ψῃϊοῃ (Ὡς δηοίεπε βαὶπίβ 
Ὀαῖονν ἐπδηὶ ἀγα Ῥὰ τῆς υὑποοηβοίουβ ἀπὰ 
᾿ἰπάϊσεος Ἐχροπαηΐβ: " ΒίβηϊογΒ ὁ) ειυΐσὰ 
Οπηγοῖ, ῥτεῖ. ἴο νοΐ, ἰἱ. 
ψε τ. το. ἐπιστρέψατε: "ἔστη ἀραίη,᾽ 

Ἐνν.; σή. αἶδο Μδίε, χιϊὶ, τς, Μδεκ ἵν. 12, 
πὰ Αςίβ χχνῖ!. 27 (κα χχίϊ, 32), ἱπ 
Θϑοἢ οὗἩ {π686 ῥραββαρεβ, ἃ5 ἰπ ἰῆς ἴδχί, 
ΑΟΥ., “ Βῃουϊὰ ὃς οοπνοτίεά,᾽" (ο]]οννπρ 
τῆς Ψυϊραῖε, εοπυεγίαπέμγ. ἘΒαΐ ἴπΠς νεῦ 
8 ἴπ {π6 δοῖίνε νοΐοςς π᾿ φαοἢ οὗ ἴδε ρ88- 
88 665 τησπίϊοποά; εὐ υΧΧ, χ Κίηρϑ νἱϊ, 
33, 2 Οἤγοη. νὶ. 24, 37, βδδῃ νῖ. 1ὸ 
(“χη ἀραὶπ," ἘΝ.), Ἑοὗίξ χε! 6---ἔπι- 
στρέψατε ἁμαρτωλοί: {Πἰ5 ραβϑίνε τεπ- 
ἀογίηρ ἱπ {πε ψυϊραῖα πὰ Α΄. ἐεβεῖῆςεβ 
(ο (Π6 τυ] πρπθ58 ἱπ τῆς Ν εβίεσπ 
ΟΒυτΟἢ ἴο στεοορπίβε τῃς “ σοπνεογβίοῃ ἢ 
το αοά 5 ἱπ δὴν ἄερτες πε βροπίδῃθουβ 
ἃοῖ οὗ [Ππ βίππεγ Πἰπι561{---πῖεπ πᾶνς εη- 
Ἰατρεᾶ ὕρὸπ 1.83π|, ν. 21, Ὁυξ πᾶνε 
Τοτροίίοη [ΙἾδηλδβ ἱν. 8 (Η υπιρῆσυ, Οοηι- 
νιοηέαγγ οἡ ἐπέ ΚΕ. Κ᾽., ῬΡ. 31, 32).---πρὸς 
τὸ ἐξαλειφθῆναι ; ἴῃ ἐπε ΓΙΧΧ {πε νετρ 
ἰδ Ἰουπά ἴῃ τῆς βεῆβε οἵ οδἰϊοσδίϊπρ 
ἀνομίας, Ῥ5. 1. (11.} 1,0; Ι5δῖδῇῃ ΧΙ. 25, 
ἘροΙεβί βίου χὶνὶ. 20, ες. χνυἱῇ. 23, 
ΜΠ ἁμαρτίας, 2 Μδος. χίϊ. 42, ΠΏ 
ἁμάρτημα (σ΄. 3 Μδος. ἰΐ. το, ἀπαλείφειν 
ψν ἢ ἁμαρτίας), ἀπά ἱπ ΝΟΤ.; οἷ Οοἱ. ἢ]. 
14. ἘὸῸτ οἵδπεσ ἱπβίδηςεβ οἵ [(5 τις ἴῃ {Π6 
Ν.Έ,, οὐ Ἀδν. 1... 5, ἢ ουξ, ἰχ. 14» 
Ἐξ. ἰχ. 5, εἴς., ἀπά β8ες αἷβὸ δν. νἱΐ. τ7, 
χχὶ. 4. ἴπ Ῥεαΐϊηις οὗ ϑοϊοιμοη ἰξ 15 υϑβεᾶ 
ὑνῖος--οπος οὐ Ιοιεπρ οὔ {πε τπηϑσηογὶεβ 
οἵ 5ἰπποῖβ ἴτοηὶ ΟΥ̓ {πα εαγίῃἢ, Ῥβδὶτη ἰϊ. 
10; οε΄. Ἐχοά, χνἱϊ. Σ4, εἴς,, ἀπά οποε οὗ 
δοξεπρ οὐὔὐ ἐπα ἰγαπβριαββϑίοῃβ. οὗ ϑαὶπίβ 

ὃν (δε [ογὰ, Ρβδ]πι χὶϊΐ. 9. Β]458 βρεῶκβ 
οὔτδε ννογά δ8 υβεὰ “" ἀδ βου ρεῖβ ὑγορυῖε; 
ἰίδαυς εἰἰδπι ἄς ἀςδίία ρεουηΐα᾽᾽; οἵ 
Ῥετη., 701, 12 (Νεπά), δπᾶὰ βεὲ αἷβὸ 
Μνειβιείη, ἐπ ἴοοο. Τμεὲ ψοτὰ οδῆ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ δὲ Δρρ᾿εὦ ποτα ο {πε Βαρεῖβπι 
(45 Μεγετ), ἴοσ ψυμΐοἢ ἃ γογὰ ὀχργεββίπρ' 
Μαβῃίηρ Ψψουϊὰ ταῖπογ Ὅς τεαυϊγεά, οὐ, 
χχίϊ, τό, ΔΙ πουρη πὸ ἀουδί, 45 ἴπ 11. 38, 
Βαριίβῃν ᾿οἰπεᾶ νυ Ἐδραπέδποβ νν)88 τα - 
υἰτεά ἔογ [ῃε τεπ)ββϑίοη οὗ βἰηβ.---ὅπως 

ἄν: ποῖ “Ψἤση᾽" (45 [ἢ ὅπως -- ὅτε), δῖ 
“τἢδι 80 ἔπεσε πᾶν οοτηε,᾽" ΕΙΝ., ἄν "ἢ 
ὅπως ἱπάϊςαίεβ {πὶ {πε δοοοπιρ βῃπιεπὶ 
οὗ πε ΡῬυγροβε ἰβ δερεπάεηξ ὕροὸπ οου- 
ταίῃ σοπάϊοΠ85; ποτα ἀξρεηῦςει Ὅροη τῆς 
τεροπίδηοο ἴπ (ἢς Ν.Τ. {ΠπΠδτα ἀγα ον 
ἔουγ ἰπδίδησοβ οἵ ἘΠῚ8 δὲ οὗἩ ὅπως ἄν, 81] 
ἰπ ρυτε ἤπαδὶ οἴδιιβεβ, υἱζ,, ἰῃ τῆς ἐοχέ, 
1ακε ἰΐ. 35, ἀπά ἴῃ ὑψὸ χυοίδίίοηβ ἔτοπὶ 
τῆς ΧΧ, Αοίἰβ χν. τῇ (πεσε ἄν 15 ννδηῖ- 
ἱπρ 'π υχχ, Απλοβ ἴχ. 12), απ ὰ Εοσα. ἰϊϊ. 4 
τε ΕΧΧ, Ρ5. 1, (11) 4, 80 ἔπδὲ {ῃϊ8 υὑϑᾶρὲ 
18. Ῥσϑοί ΠΥ Ρθου ᾶγ ἴο 8... Γὰκα ἱπ ἐπα 
ΝΙΤ. Μίΐζδυ, κε Ογές ἄμ Ν. Τ΄, Ρ. 80 
(1893); Βῖ455, Ογανινιαίᾳ ἀες Ν. Ο., Ρ. 
207, Ἀπὰ Βυτγίοη, Ν.ΥΤ,. Μοοάς αμὰ Τέη ες, 
Ρ. 85.--καιροὶ ἀναψύξεως : (ες τνοτὰ 
ἀνάψνξις, υϑεᾶὰ οπὶν ὉΥ 8. 1ἱὸ, πιεδῃ5 
τετοβῃϊπρ οσ στο τεβῃπιεπί. ἴπ ἴῃς ΓΧΧ 
ἴε οσουτβ ἱπ Ἐχοά, νι. σ5 (Ὁ. οὐ Α4. 
Οὐ Ιβαΐδῃ χχνὶϊ. 12, δηὰ ϑγω. οπ 
Ιβδῖδῃῃ: χχχίϊ. 15}, ᾿νῆοσα ἱξ 15. ἐγαηβδαιθά 
“ἐ χρβρίες,᾽"" ΔΙΕΠΟουρΡ ἐπε βαπὶς Ἡδεῦτγανν 

νοτγά ΓΙΓΠ Ἢ, πῃ πὸ ΟὨΪΥ οἴδο ρἷδοα 
ττὶι 

ἷπ ψϑϊοἢ ἰτ ὀοουτβ, [.8π|. 1], σό, τηδύὺ 
Βανε ἴῃς βεῆβε οὗ “σεῖο (5ε6 Ὦτ, 
Ῥαγης ϑπιίιῃ, ἐπ ἰοοο, ϑῤεακενγὶς Οοηι- 
τισπίαγγ, νοὶ. ν.). [π᾿ ϑίγαρο ἀνάψνξις 15 
ἴουηᾷ ἴῃ (ἢς βεῆδεα οἵ γεογθδίίομ, γοίσθβῃ- 
ταδηΐ, Χ., Ρ. 450 ; 8ες 4180 ῬΠίϊο, 86 Αὅγ., 
20, ἀπά οὔ, ἰῆς νεσῦ ἀναψύχω ἰπ 2 ΤΊ ΠΊ, 
ἱ. τ6 (ο΄, Ἐοπι. χν. 32, ἀναψύξω μεθ᾽ ὑμῶν, 
ῬῈ, γεξγίρενγεν υοδίδομτε, Νυϊραῖε, ἀπ 
Νὄβρεη ου Αςίβ {Π|. 190)ὴ. Βεπάδ]! ννουἹὰ 
τοπάσσ ἱξ Βοσς “" τεβρίξς," 451 Θὲ. Ρείεσ 
υἀτρεά ἐπα πεεὰά οὗ τερεπίαπος (πδι τπὸ 
Ῥεορῖς πιῖρῃες οδρίαίπ ἃ σεβρίία ἔγοτὰ {πὸ 
τεσ ὃς νἱβιδείοη οὗ τῆς οσά. Βυΐ {πὲ 
καιροὶ ἀναψ. ατε ἰάςπεῆαά ὈΥῪ πιοϑὲ σοη]- 
τησπίδίοσβ τυ ἢ τς ἀποκατα, πάντων, απὰ 
ἀναψ. πεεὰά ὈΥ πὸ πιθᾶπβ ὃς τεπάεγοά 
“χεβρίίε", Νόβρεη, οοππεοείπρ π6 ννοσάβ 
στ τῆς ἐπουρδὲ οὗ ἀνάπαυσις (οὐ, [Πς 
νυ ου5 τ θγίηρβ 'π Εοπι. χυ. 32), ννουϊὰ 
8ες Πεῖα ἃ 1 θ]τηθπὶ οὗ ΟΠ τίβε᾽ Β ργοηλῖβα, 
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς, Μαίί. χὶ. 28, ἴο 
ἴδοβε ψῆο ἰυτηοά το Ηἰπιὶ 'ἰπ ἔσὰδ τῷ- 



19-ἂι. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΊΤΟΛΩΝ τις 

ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, 20. καὶ 

ἀποστείλῃ τὸν προκεκηρυγμένον ὑμῖν Ἰησοῦν Χριστόν, 21. ὃν δεῖ 

Ῥεπέδποε, δηὰ 80 ἴῃ δὶβ νίενν [Π6 Ἔχργββ- 
βίου δρρίϊεβ ἰοὸ τῆς βεββοῃβ οὗ βρίτιϊιδὶ 
τοιταβητηθηϊ ννϊο πᾶν θὲ εηογεά ὉῪ 
{π6 {τῸῪ ρεηϊίεηε πεσε πὰ πον, ννϊοα 
ΤΑΔΥ Οσσὺγ ἀραΐπ δηά δραίῃ ἃ5 τῶϑῃ σερθηΐ 
(1ϑϑϊδ ἵν, 16); δὸ Ϊ. 1ἱρμείοοι, ον. 
Ἡεῦ., Ἰλτετρτεῖβ ἐπε ννογά οὔἽπε ργεβοηΐῖ τα- 
{τεϑῃϊηρ οὗ {ηε αοβρεῖ, απὰ οὐ ργθβδεπέ 
βεπάϊηρ οἵ Ομτίβε ἵἴπ Ηἰβ τηϊηϊβέσν δηᾶ 
Ῥοννεῖ, δπὰ ἰῃ [86 βατὴβ τῆδππεσ ἀποσ- 
τείλῃ» ἴ.4., ποί δὲ {πε επὰ οὗ τῆς ᾿νου]ά, 
νμδη ΟἸτῖβὲ βἢ4]1 σοπὶα 85 [υὰρε, Ραΐ ἰπ 
τπε ἀοβρεῖ, ννίοῃ ἰβ Ηἰ5 νοῖοσα, Βυΐ {πε 
ςοπίεχε Τετίδί ΠΙν σοποδῖνεβ οὗ ΟὨτῖβί 85 
δηϊῃγοπεά ἱπ Ἡδανεπ, μετα Ης τηυβὲ 
τογηδίὶη ὑπώὶ|}} Ηἰβ ϑεοοπᾶ Αάνεηεξ, αἷ- 
ἘΠΟυΡ γα τᾶν ταδά ἶν δάπης ἐπὶ {παῖς 
ἰδ ἃ ϑρίτίτιαἱ ργεβεπος οὗ ἴπ6 δπίῃγοπϑά 
7εβι5 ψμϊοῃ Ὀεϊΐονειβ ἐπον ἃ5 ἃ ἴογε- 
ταϑὲθ οὔ {πὸ ν:βι: 016 ἀπά ρ]οσίοιιβ Ῥσεβεῆοα 
αἱ (ῃ6 Ῥατγουβία, Βτίρββ, δδςεϊαϊ ὁ ἐπε 
ΑῤοΞκέϊος, Ὁ. 31 Ε[.--ὠἀπὸ προσώπου τοῦ 
Κ. πρόσωπ., ᾿ϊ:., ἔαος, οἴζεη υδεὰ 45 ἤδτα 
ἴον “τῆς ρῥγεβεηος "; ούὔὐύ Ηερτεν, 

ΒΟ, Ττϑαυθηεῖν ἰπ ΓΟ ΧΧ, δηὰ βες ἀρονε 

ΟΠ ἰΐ. 28, μετα οὗ ἐς τείγεβῃσηθης νυν Ὡς ἢ 
σοηι65 ἴτοπὶ {π6 Ὀτρῃϊ δηὰ 5γ}1]}1πρ' Ρτα- 
βεποα οἵ ἀοάἄ ἴο οπὲ βεεκίηρ' σοπιξοτί (30 
ατίπηπη). ὙΠῸ Ρῆτγαβο οὁσοῦγβ τῆσθα {ἰσὴδ5 
ἴῇΏ Αοἰβ ν. 41, νἷϊ. 45, εἰβεινῃεγε ἴῃ 2 
ὙΠεβ5. ἱ. 9, δηἃ {ῆτες {ἰτλεβ ἴῃ Αρος, 
Οπ 8ὲ:. κε ̓5 ἴοπάποββ ἴοὸγ ρῆγαβεβ 
ΜΠ πρόσωπον (ἀπό, πρό, κατά), 5ες 
Ἐτϊεάγιοἢ (θας Πιμρασευαηρεῖϊηι, ῬΡ. 
8,9, 80). ὙΤδε Γιοτγά ἰβ εν άςπεῖν αοά ἐπα 
Ἑδίμει, τῆς καιροί 8τεὲ τεργεβεηίθά 88 
Ῥιεβεπέ Ὀεΐογε αοά, δἰτεδάν ἀβογεεΐ ἀπά 
ἀειειτηϊπεά, ἀπᾶ δ5 σοπλίηρ ἄοννη ΠΌΤΩ 
ΗΪΐΒ ῥύέεβεπος ἴοὸ δατίῃ (ὑ εἰββ, νεπάῃ). 
Ομ γῖβε βρεβᾷβ, ἱ. 6, οὗ [ῃς βεάβοπβ ὑνῃ]Οἢ 
με Ἐδίῃμες δίῃ βεὶ ἴῃ Ηἰβ οὐνῇ ῬΟΨΕῚ, 
πὰ 50 51. Οῃγυβοβίοπι βρεᾶκϑβ οἵ αἀοά 48 
αἴτιος οὗ {πε Ξεα5ο0η5 οἵ τε γεβῃσηεηϊ. 

γεζ. 20. καὶ ἀποστείλῃ, ΐ.6., αἱ Ηἰ5 
Ῥατοιβία. Τῆς σοπβίτασιοη ἰβ 51}}} ὅπως 
ἄν τ τὰῈ νεῖρ. ἀἄποστ. 15 πεῖς υϑεά 
85 ἱπ [κε ἷν. 18, 43, ἐχργεββίπρ' {πὲ {με 
Ρεῖβοπ βεηὲ ἰβ [ῃε νου οἵ τὌργεβεηΐδίνα 
οὗ τδε βεπάεγ (πέμπω ἰ8 α'δο υϑεὰ οὗ ἐῃς 
Ὠιϊββίοη οὗ οἷ 1 οτγὰ).---τὸν προκεκηρνυγ- 
μένον, Τ. ., 8εε οἡ νεσ. σδ; δυῖ ΝΗ, 
ΒΙ455, ν εἶββ, τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν 
Χριστόν, ᾿Ιησοῦν : “(δε Ομτῖδὲ ψ80 μια 
θδεη δρροϊπιεά ἔοσ γοι:;, ἐυδη [6508᾽. 850 
Κιν. Τηϊβ νετῦ 18 ἰουπηὰ τι δοσυβαῖίνα 
οὗ τῆς βείβοη ἴῃ {86 βθοῆβε οἱ οποοβίηρ, 
ΔΡΡοΪπίϊηρ, ἱπ Αςίβ χχίϊ. 14, χχυΐ. τ, 
Ἀπὰ πονμεῖς εἶδε ἴῃ (ῃς ΝΙΤ.; οὐ. 7058. 

111. 12, 2 Μδϑεος. {ϊ|. 7, νἱϊῖ. ο, Εχοά. νὶ, 
13 (ς΄. 115 α8εὲ δἷβο ἴπ Πδθηι., Ῥοΐυν., 
Ρίαξ,, ἀηὰ ἰπβίδποθϑ ἰπ ΥΝ εἰβιοίη); 1Αιίη 
εἰΐρενε, ἀδεέϊπαγε, ΤῊΣ ἐχργαβϑίοη ἤετα 
ταίειβ ποΐ οηἷν ἴο (ἣς ἔδλοὶ πδὲ 1εβὰ5 
Ψ45 [Π6 δρροϊηϊδά ΟΠγίβί, ἱπαβιλθο 85 
τε σονθηαπί ἢ ΑΡγαμδηλ ννα5 {18]11εἅ 
ἴη Ηΐἴτη, νδῖ. 25, Ὀπὲ αἷβο ἴο ἐπε τεΐυσπ οὗ 
7885 25 186 ΟἈτῖβε, (6 Μεββίδηὶς Κίηρ, 
ἂἱ Ηἰβ Ῥαγουβία, ἰῇ δοοοσάδπος νυν τῆς 
νοΐςεβ οὗ (ῃΠ6 Ῥιορμείβ. ὙΤἢΐβ 15 πόσα 
πδίυζδὶ {Πδη το βιρροβε ἐπδὲ {πῈ ἜἼχρσεβ- 
βίοῃ πιθᾶῃβ ἐοσεογάδιηβά, ἐ,ε., τοι δἔοσ- 
πϊέγ, Αἰἐπουρ 851. Ρείεσ᾽β νογάβ εἴἰβενπεγα 
ΤΩΔΥ ΜῈ] ΡῈ οοηβίἀετεά ἱπ σοηπεοέϊοι 
ψ τ τῆς Ρῥταβεηὶ ραββᾶρς, τ Ῥεῖ. ἱ. 20. 

γεν 21. μὲν: πὸ δηβινεγίῃρ δέ εχ- 
Ρτεββεᾶ, Ῥὰὲ ἐπ δπεεμπεβὶβ 15 ἑουπά ἴῃ 
τῃε ἄχρι χρόνων ἀποκ., “ φυδϑὶ ἀϊοαί : ΟΌΪ 
1Π1π|4 τεπηριβ νεπεγίξ, αχ σοαῖο ἴῃ ἰεσταβ 
τεάϊριι,᾽ ἀτούυβ (50 νγ εἶββ, ΒΙ455).----ὃν 
δεῖ οὐρανὸν δέξασθαι: τε ψνοτάβ ἤᾶνα 
Ῥδεπ τεηδοσγεὰ ἰη ἴπτεθ γΔΥ5: (1) “ποτὰ 
1886 Βεανθὴ τηυβὶ τϑοαῖνε," ἐνδ., 45 {δε 
Ῥίδοθ δββϑίρηβά ἰο Ηἰπὶ ὃν αοᾶ ὑηε}] ἐπα 
Ῥαγουβία, ῬΒΪ]. 111. 20, ΟΟἹ. 1{|..4. Ιῃ {815 
οδϑε δεῖ 5 ποῖ πβεὰ ἴοτ ἔδει, ἃ5 7 51. [ὰὺκ6 
ΨγΕ͵6 γοξευσίηρ ἴὸ ΠΕ ραβὲ Ὠϊβίοσιοδὶ ἕδοι 
οὗ τῆς Αβοβηβίοῃ οἠΐυ, δας ΟΠ γίβι᾽ 5 ὃοχ- 
αἰϊαιίου ἴο Πδανδπ 18 τεργεβεπίεά 28 ἃ 
ἕλοι σοπείπυδιϊν ργθβοηξ ἀπ|}} Ηἰ5 σοτηΐηρ' 
ραΐπ ; ΟΥἩ (2) {πθὸ νγοτὰβ ἤανε Ῥεεπ δίκα 
48 ἴ{ ὅν ᾿νεῖε τπ6 βγεῖ, “ψν8ο τησϑὲ 
Ῥοββεββ {86 ἤδαναπ᾽. Βυΐ {πε ἔοσπιθσ 
Β6ΕῈΠῚΒ {Π6 ποτε παίυσαὶ τεπἀεγίηρ, 50 ἱπ 
ΑΟΝ. δπά ΕΞΥΝ., 45 πιοσα πῃ δοοογάδῃοα 
ψΙ (μὲ ἀ8εὲ οὗ δέχεσθαι, Δηὰ κατέχειν 
νου] ΒῈ τδίπεσ ἔπε ψψογὰ ἴῃ (πε Ξεςομά 
τοπάεδσίηρ (5ες ννεπάι᾽ 5 ποῖ). Ζδοκίεσς 
ἔλκεβ (πῸ ννοτάβ ἰὼ πδᾶῃ “ὙΠῸ τηυϑὲ 
τερεῖνα δάνβη," ἐ.6., ἔγοσῃ ἐς Ἐδίμογ. 
Ηδετε 851. Ῥεΐδγ σοσγεοῖβ [Π6 ρορι δ νἱενν 
τπδῖ [ῃς Μεβϑβίδῃ βπου]ά γετηδίη οἡ δασίῃ, 
7οΒη χιϊ, 34, δπᾷ ᾿ξννε σοπρᾶγα ἔπε ψογᾶϑ 
ΜΠ τῃ6 αυδδιίοη δβκεά ἴῃ ἱ, 6, ἐπεῪ 
Β,ΟΨ ον ἢΠἰβ νίεννβ πδά οῃπδηρεά οὗ ῃϊ5 
Μαβίογ᾽β Κίηρ ἄοπι (566 Ηδοκεει᾽ 5 ποίε).-- 
ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως : ἐπε ἰδιίετ 
ποῦ 15 ποῖ ἔουηᾷ εἰΐπεσ ἴῃ ΓΙΧΧ οὐ εἶβε- 
ΜΏΘτα πῃ ΝΤ', θὰ 1 15 αδεᾶ ὃν ῬοΪγ ΐα5, 
Ὠϊοάἄοταβ, ΡΙαΐατομ. [πὶ ΤΟβερΏυβ, 4π7., 
χὶ,, 3, 8, 9, 1 15 υϑεᾶ οὗ (ς σϑϑϊογδίίΐοη οὗ 
{π6 εννβ ἴο {πεῖς ονὴ ἰαπᾶ ἴτοπι {δὲ 
οδρεϊνιεν, απ αἷβο ἰπ ῬΏΪο., Τ᾿ δοαϊ., 30, 
οὗ {πε τεϑιογαίίοη οἵ ἱπμοιίέδηοεβ δ ἴπ6 
7001166. ὙΠα Καν ἴο ἰἴ5 πιεδηΐηρ πεσε 5 
ἰουπά ποῖ ἴῃ ἐπα φυδβίοη οὗ πὸ ἀϊβοῖρεβ 
πῃ 1. 6, θα ἴῃ οὖὐγ Τογά 5 ον βυϊηρ, 
Μαῖε, χυὶϊ, αα, Μδιίκ ἰχ. 12, “" ΕἼ145 {τυ 



ττό 

οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Π|. 

χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν 

ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος ' πάντων ἁγίων αὑτοῦ προφητῶν ἀπ᾽ 

1 ἀγιων, ΡΙοὴχ τῶν ἰπβίεδᾶ οἵ παντων ΑΒΟῸ 27,61, α]ρ. νετεβ., {τἰπί., ΟἾ τυ. 
Οτῖρ.; 50 Τίβομ., Δ. Η., Ειν., Ὑνεῖββ, νν επάι. αὐτου προφ. απ᾽ αιωνος ; διιὶ 
ΜΝ ΛΑΒ’Ὁ 6, (9 τοδᾶ απ᾿ αἵἰωνος αὐτου προφητων, 80 Τίδοξ., ὟΝ.Η., ΕΟν,, ννεῖβϑ, 
νεπάς. ἴῃ Ὁ, ΕἸογ., αἱ. Ῥαγ., ἵσεπ,, Τατί,, 580 Ασλ, απ αἰωνος οτηϊξίεά ; 8ο ἱπ Ηρ. 

Βγεὶ σοτηδίῃ, δηὰ 5ῃ4]} τεδίοτε 4} {πίπρβ,᾽" 
καὶ ἀποκαταστήσει πάντα, Δηὰ οἵ. ΧΧ, 
Μαιι!. ἵν. 6, ννῇδεσε τπ6 βδτηβ νεγῦ 15 ἰουηᾶ 
(ἀποκωταστήσει). [ὲ νγα5 πε τεδομίπρ 
οὗ ἰμε ϑογίρίαγεβ μαὶ Ε]145 βδου!ά Ὀς 
τῆς οτεγαππεοσ οὗ ἕῃς Μεβϑίδῃ, ΜΙ. ἐν. 5, 
απᾷ Μϑίῖί. χν. σὰ, ἀπά χὶ. 14. Βεΐξ δῖ5 
δον εν ἐσαδσγδοςά Ὀοΐῃ δῃ ἐχέεγπαὶ ἀπά δῇ 
ἱπίεγηδὶ, ἦ.6., ἃ τηοταὶ τοϑιοσγδείοῃ, ΕςοἹεβὶ- 
δϑεϊσιβ χἰνη!, το. Ηε 15 βαϊά καταστῆσαι 
φνλὰς ᾿Ιακώβ, ἴἰο ἐπαῦϊε ἴποβεὲ Ψῃο μαὰ 
Ὀδεη {ΠΕΡ}! δχοϊυάθα ἴτοπὶ {πὰ οοη- 
Βτεραιίίοη ἐο διϊδίῃ {πϑῖὶγ ἱημποιίίαπος. 
Βυΐ Ὡς ἰβ δαρεῖ αἷδο ἴογ {π6 τηογαὶ 
δηὰ τε] !ρίουβ σοπαναὶ οὗ ἢ15 ρβεορίς. ΑἹ] 
ἀϊβρυϊεβ νψνουἹὰ 6 βειεεᾶ ὃν Ηἰπὶ δὲ δἰβ 
σοπηίηρ, δηᾶ ομίθῆν δηᾶ δῦονε 411 δες 
οοηάυςῖβ τπ6 Ρδορὶβ ἴο ἃ στϑαὶ τερεηΐ- 
ὅποα, γος Ὑ}1}1 ποῖ θὲ δοσοιηρ ϑπεά 
Βεΐοσε με οοσηξβ, [θΚο ἱ, τό, 17 (Μδ!. ἐν. 
6, 1,ΧΧ)ὴ. Τΐβ 15 πε Ἰηνγασὰ δηᾶ τηογαὶ 
5ἰάβ οὔίμε ἀποκατάστασις, Μαίί. χνίϊ. ΣΙ, 
Μακ ἰχ. 12. Βυέ 85 ἰπ Αοίβ ἱ. 6 οὖγ 
1,ογτὰ μδά οοστεοίεά ἐπε ἰάεδϑ οὗ με ἀϊ15- 
οἶΡ]65 25 ἴο Δῃ δχίογηδὶ γοϑίογβείοη οὗ ἔμ 8 
κίηράοπι ἴο [8γδεὶ, 580 ἰπ ἰῇς αοβρεὶβ Ης 
Βαᾶ οοττεςιεά ἐμεῖγ ἰάθδ85 48 ἴο ἴδε σογηΐῃ δ᾽ 
οὗ ΕΠ45, δῃὰ μαά διάδεπη ποτὶ ες ἰξβ 
τεδιἰβαιίοη ἰῃ ἐπα ρσεδομίηρ οἵ Ϊοβη τῃ 8 
Βαρεῖϑε ἴῃ ἰυὐτπίηρ {μ6 Πεατίβ οἵ {δε 
ξαϊμεῖβ ἴο {πὸ οἰ ἄγθη, ἀπά ἔπε ἀϊβοδθάϊ- 
εξ ἴο δες ψιϑάοσζη οὗ ἔπε 8. Απά 50 
ἴδε ἀποκατάστασις πάντων Παά εαἰτελάν 
Ῥερυῃ, ἰπ 50 δῶσ 45 τηδη᾽ 5 μδατίβ Ὑγεσα 
τεβίογεά ἴο οδεάΐδηος ἰο οά, με θερίη- 
πίηρ οὗἩ νν͵ἱβϑάοσω, ἕο ἔῃ ΡυσΥ οὗ Αια ν 
αἰεοικίοπ, ἕο ἃ ἰονε οὗ τἱρμιεοιιβηεββ δηὰᾶ 
ἃ μαίτεά οὗὨἩ ἱπίφυϊίγ. Ἐνεη θη τμς 
τπουρπῖβ οὗ ἰἢς Ν.Τ'. υυτίξειβ οπηῦταςς ἢ ς 
ταπονναὶ οὗ ἐμ ς νἱβῖ 8]ς ογεδείοῃ, ἔπ 6 τλογαὶ 
δηᾶ 5ρίταδ] εἸεσηεπίβ οἵ γεβίοσγδιτοη ννεσγα 
Ῥζεϑεπηὲ δηὰ ρσγοσπχίπεηΐ; οἴ. 2 Ῥεῖ. {ἰ1, 13, 
Εοχτῃ. νι. 109-21, Εδν. χχὶ. 5. 80 ἴοο 
ἴτε παλινγενεσία, ἰπ Μαίξ, χίχ. 28, 15 
)οϊπεὰ ψἱ ἐμὲ ταῖς ναι ομ (ῃς ἀϊβοῖρ 68 
ΨΜΟυ]ὰ βῆδτα στὰ ὑμεῖς Τιογά, δπὰ ἰῃ- 
νοϊνεὰ στθδῖ στηογαὶ ἰϑϑιδβ. - Α γϑησννὶ 
οὗ 1] ἐπίηρβ βαὰ πὸ ἀουδέ δε ἔοτγα- 
το]ἃ ὃν πε ρῥγορδείβ, [5. χχχῖν. 4, 11. ὃ, 
ἰχν. 17; ἴξ ψψὰβ ἄννεϊξε ἀροῦ ἴῃ ἰδΐθγ 7εὺν- 
ἰϑ8} Ὑυϊεηρβ, απὰ οἔξεῃ σαΐξεσσθά (0 ὉΥ͂ 
τε ἘδΌΡί5 (οἷ, ε.ρ., Βοοΐ οΥΓἹ ποεῖ, χὶν., 
2; ἱχϊϊ., αι; χοὶ,, τό, χ7; Ἅῤοεαΐγῤῥε οὗ 

Βαγμεΐ, χχχὶϊ., αἀπὰ ἰπβίδποθθ ἴῃ Εδδι- 
βῃμείπι, Ἅδης ἐδε Μεσείαξ, ἴ.,) Ρ. 343); 
Ῥαΐ Ἔνθ διηοηρβέ ρίουβ ᾿βϑγϑεὶἰεβ πασα 
ὙγᾺ8 ΔΙνΑΥΒ ἃ ἀἄδηροῦ 1εϑὲ {πεῖγ ΠΟρΕΒ ἴοτ 
{186 δπΐατε μου! δὲ πηαϊηΐγν δββοοϊδίθα 
ΙΕ τηδίθσίδὶ Ῥγοβρου Υ ἀπά παίίοπαὶ 
ΒΙοτι βοδείοα. ἴΙὲ 18 ρεγῆδρβ βίρπιβοαπὶ 
ἴπ85 Ἰοβερῇιβ 865 ἔπε ἔννο ἔεγηβ ἀπο- 
κατάστασις ἀπά παλινγενεσία ἰπ οἷοβε 
ςοηϊαησείοη οὗ ἔπε τεβιογαεῖοη οὗ ἐῃς 
7ὸνβ ἴο {πεὶγ ον ἰδηάᾶ δίξεγ ἕῃς Ἔχ. 
Ἦονν {815 τεβίοσαίίοη οἵ 411 ἐπίπρβ νγὰ8 
ο 6 οἤεοιεᾶ, αηὰ ννβαΐί νγαβ ἱηνοϊνεά 
ἰπ ἴτ, 581. Ῥείε ἄοεβ. ἢοὲ βᾶν, Ῥαΐϊ πὶ5 
ΜΏΟΙΪῈ ἰτοηά οὗ ἱπουρῃξς βθοννβ ἐμαὶ 1ε 
νγᾺ5 ᾿ιηϑὰς ἀερεπάεπε ὑροπ τηδπ᾽ 5 τὸ- 
Ῥεπίδηοθ, ὑροὴ Πὶ8 πεατέ Ῥείηρ τῖρμι 
ΜΠ αοά, βεὲ ννεθεσ, ϑμάϊςοδε Τἀδοί- 
ορίθ, Ὁ. 352 ἢ, (1807); ἘΕΔετβμείπι, 
τρις ἐδε Μεβοίαλ, 1ἰ., ῬΡ. 343, 706; 
Ἡαυςκκ᾽8 Κεαϊ- Επογεϊοῤᾶάϊῆε, “ ΑρΡοκδίδϑβ- 
1τ45185,᾿ ρ. ὅτ6 ἢ. (1806) .---ὧν ταῖετβ ἕο 
χρόνων, 80 ΕΑΝ. ““ΨΠΒετεοῦ" ἱ.4., οἵ 
ΜΏΪΟΒ Εἰπιαβ, Ηοϊέζτηδπη πὰ Ὁ επάς 
οὐ {πὸ Οἵα Βαπᾶ γεῖεσ ὧν ο πάντων. 
Βυὲϊ ἐμὲ ννογάϑ οὗ οὔκ ἵογά ἴῃ Μαίε, χνὶϊ. 
αἰ Πφοτίδίηϊν ροϊηϊ το {πε ἔογμιθσ τεΐεσεποα, 
Δηᾶ (ἢε ννοσάβ ἅτε 8580 ἴβδκδοη ὃ ννείβϑ, 
Ῥαρε, Ηδοκεῖι. [1π εἴθ ατιίοῖϊες ἔτοπὶ 
Ηδυοκ αυοίεά ἀδονθ, ἔπε υτίϊε βρεδκβ 
οὗ ἔπε τεξεγεηοε ἕο χρόνων 45 {πε πιογέ 
οοτγθοῖ, δηά ροϊπιβ οὔκ {παὶ 1 ὧν ἰ5 πα 
τεϊδξῖνε ἰο πάντων, {πε τεβίογδίίοπ βροΐκεῃ 
οὗ ψουἹά πὸ ἸοΏρει δὲ 4 τεβίογδίοη οἱ 
811 τῆσδ, Ῥὰς ΟὨΪΥ οὗ ἴποϑε {πίπρβ οὗ 
ΨΕΪΟΒ ἐπθ ρτορμεῖβ δᾶ βροῖκβη. Οπ 
δε ρτορμβοίεβ τεξεσσεᾶ ἴο β6εὲ αδονε. 
ΑΙ! τῃε ννοσάς ἔτοπι πάντων (ο προφητῶν 
ἅτε δϑοσ δε ὃν ΗΠ] ρεηζεϊ ἐο ἰδ “δαί ΠΟΣ 
το ΤΒΕΟρΡΒΙ5᾽"; ἔπε ἐποῦρῆὶ οὗ ἕδε 
ἐξ ρος εχ  βεϊηρ ἀπ᾽ αἰῶνος (Τιυκε ἱ. 70) 
αἰοπρβ ἱπ 85 ορίπίοῃ ἴο ἐμε δὶ πίβγα 

οὗἩ (815 τενίβεσ, ᾿18ὲ 45 ἵπ ΓΚε᾿ 8 ΘΟΒ5ρ6ὶ 
86 οατγίεβ ὅδ ἔπε βεπεδίορυ οὗ ᾿αϑὰδβ ποῖ 
10 Αργαβδζω δὰὺϊ τὸ Αἄδτι. Τὸ ἃ ίσηϊ- 
ἴατ Ῥδυ]πε ἐεπάεπου οἡ ἕμε ρῬατί οὗ (ῃς 
5816 τευίβοι, ΗΠ ρεη 4 τοίδγβ [ἢ ἱπίγο- 
ἁἀποκίοῃ ἱπ νν. 25, 26 οὗ ἔπε ργοπηΐῖβε πιδάς 
ἴο ΑΡγϑβᾶπι ἐτηρσδοίηρ 4}1 8 πδεϊοπβ οὐ 
τῆς εατίῃβ (641. 1. 16), απὰ δἷβο {μς 
ἱπισοάδυοείοη οὗ τἴ8 ψογὰ πρῶτον (Εοτχη. 
ἰ, τ6, 1ΐ. 9), ἴο δῆον δὲ ποὲ οὐἱυ ὕροῦ 
τὰς 7εννβ, θὰ 4150 ρου δες Θεπεεβ δαὰ 
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22.1 Μωσῆς μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν, “ Ὅτι προ- 

φήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, 

ὡς ἐμέ. αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 

23. ἔσται δέ, πᾶσα ψυχή, ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου, 

Ἰ Μωσης, 50 ΕΡ; δυῖ Μωνσης ἱπ αὶ ΒΟΌΡ, 80 Τίβοϊ., ΝΥ. Η., Ὑν εἶἰββ, Ηρ.» 80 
Ὑνπες- Θοϊτηϊεάεὶ, ρΡ. 51, μεν γαρ; Ὀαΐ Οηἷν μεν ἱπ ΦΑΒΟΘῈΕ, νεῖβ., [σβη., ΟἾγυϑβ., 
50 Τίβοι,, ΥΝ.Η., ἘΕΥ͂., ΝΥ εἰξβ, ν εηάε, 
γυΐρ., ὅγι. Βεβῇ., Βοἢ. ; 5δο ΤΊβοῃ., Υν. Ἢ 

(ἀοά σοπξεττοὰ ἐπε δ] ββίηρβ οὐ ἐῃς ΟὨσγίβε; 
ο΄. ἰϊ. 39, ΨΠετε τἢδ βαπλα γεν  βίπρ παπᾶ 
ἰβ δὲ ψοσκ, Βυὶ ὅ8:. Ῥεΐεγ᾽ 5 “ἀπίνοι- 
88 ]15τὰ᾽ ΠΕΙΘ ἰβ ἰῇ πὸ ΨΑΥ ἱποοηδβίβίεπε 
ὑν ἢ ἐπδὲ οα ρίουβ αν νγμο υγουἹά Βεῖῖενα 
ἐπιδὲ 41] πϑιϊοπβ βῃου!ά με Ὀ]εββεά ἑζγοηρλ 
Ἰσγαεῖ, 80 ἴατ, ἰ.6., ἃ8 ἴμεν σοπίοττηδά ἴὸ 
ἐπε σονοπᾶπὶ δηᾶὰ τῃ6 ἴανν οἵ [βγδεῖ. 
ϑρίεια βεεβ πὸ αἰ ΠΟ] ΕΥ̓ ἴῃ τεξεστίηρ θοτῃ 
ἔῆε ρδββαρε θεῖοσε υ8 δηά 1ἴϊ. 30 ἴο ἔπε 
7ονίβῃ Ῥίαβροτα (58. ἰοὸ [ἄηρϑι).---διὰ 
στόματος τῶν ἀγ. προφ.: οἷ, Τὰ ἰ. 70, 
8 Ῥετρησγαϑίβ οὐ ψνῃίομ 51, Γὰυκε 18 ἰοπάᾶ 
(ΡΙαπιπλεσ), φῦ. 1. τό, 111. 18, ἵν. 25, 30, χν. 
7, ποὶ ἰουπᾶά ἱπ {πα οἶβεν Ενδηρε ἰδῖβ 
ἐχοθρὲ οὔσας ἱπ 5ὲ, Μαϊπον ἰπ ἃ ᾳυοίδ- 
τίου, ἱν. 4.--ἀπ᾿ αἰῶνος : ἰπ ἐμε 5ίηρυίαν 
ἴῃς ρῆσαβε ἴ5 οἷν τἰϑεά ὃγῃ 8:. Γακε ἴῃ 
πε ΝΤ., Γὰκε ἱ. 7γο, Αοὲβ ἐϊϊ, 21, δηὰᾶ 
χν. 18, θὰξ τῆς ρίυγαὶ ἀπ᾽ αἰώνων ἰ5 υϑεὰ 
ἐνίος, ΟΟΪ. ἱ. χό, ΕΡΠα5. 111. ο (Ετι εἀτι ἢ), 
ο΄. ἰπ ΤΙ ΧΧ, ἄςη. νἱὶ. 4, Ι5αιδῃ χὶνὶ, 9, 
7εγ. χχχν. (χχνὶϊ.} 8, Τῆς ρῆγαβε μδγα 
ΤΙΔΥ δὲ ἴδκεῃ 5 γΊρΙΥ - “ οὗ οἱά εἰτης,᾽ 
ο΄. Τορίε ἵν. 12. 

Ψεῖ. 22. μὲν: δηϑινοῖοά ὈΥ, οὐ γαῖμοῦ 
σοηποοιοὰᾶ στ, καὶ πάντες δὲ (νει. 24), 
“Μοβεβ ἱπᾶςεδ, γεβ δηὰ 11 ἐπε Ῥγορῃεῖβ 
ἔτοπλ Θδιημεῖ ᾽᾿--ποῖ “ {ταν ̓ 45 ἴῃ ΑΟΥ͂., 
88 1 μὲν ἡγετε Δῃ δάνεσρ. Τῆς αυοίδείοη 
15 ἔγβεῖν πιδᾶς ἴτοπιὶ Πδυϊ. χνῇϊ, 15. Οη 
τῆς Μεεβίαηίο θεδτίηρ οὗ ἔς ραββᾶρε 5εςὲ 
γνεῦες, μι αίδολε Τἀδοϊορίε, Ρ. 364 (1807), 
ἀπὰ ΤΑΙΠΊΡΥ, «Αεές, ἐπ ἰοοο. ΜΝ εἰβιείη 
8665 ΠῸ ποοοββίυ ἴο τοίου ἔπε ψνοσὰ 
προφήτην, νεῖ. 22, ἴο [ε5ι15, δυϊ τδίμοσ 
ἴο {π6 βυοςεββδίοη οὗ ργσορῃεῖὶβ Ψ8ο ἴῃ 
(ασῃ ρῥσορμαβίοεἃ οὗ {πεὸ Οοιηίηρ Οπεο. 
Βυξ ““ βἰ πη! πτπᾶο ποπ οἴποῖς Ἔχος! πεῖς ἢ 
(Βεπρεὶ, βο ννεηάι), ἀπά τῆς ννοτἄβ ἴῃ 
Ῥευξοσοηοιην σγεσο- γε τ ἴθ ΟἸτῖβε 
δίοης, ἐπε πεν 1υαννερίνει; τς Εενεδίοῦ 
οἵ ἀοά᾽5 νἹ]]}, οὗ σταος δπά ἐγσαΐῃ, “" Ὑν οπὶ 
τῆς Ιοτᾶ Κπονν ἴδος ἰο δος," ΥῆΟ νγᾶβ 
ἥτοτὴ 411} δἰεσπιεν ἢ αοᾶ᾽". Βαὲ [δε 
Ν.Τ. κίνεβ 15 δηρῖε τθαβοῃ ἔοσ γεξεστί 
τς νεῖβε, [ἢ ποῖ ἴο ἐπε Μεβϑίδῃ, γεῖ δἱ 
1εᾶαβὲ ἰο ἐμε Μεββίδηϊς ςοποβρείοηβ οὗ δε 
ἅξε. Το 580 ποίπίπρ οὗ 8ὲ:, ϑίερμεπ᾽ 5 
εἰρεϊβοδης τεΐδσεποα ἰὸ {με βᾶπις ρῥτο- 

προς τους πάτερας οἴη. ΑΒῸΟ 15, 18, δι, 
2 ΕΟΝ., Υν εἰβ5, Ὑν επάι. 

ΡΏΘΟΥ, νἱϊ. 37, ἰἴξ ννουἹά σαγίδίηγ βθοτὴ 
1μαὲ ἴῃ ἐς οοηνετεοαίίοι οὗ οὔ Ιοχὰ σῖτα 
ἐπε ϑαπηδγίέδη νοτήδῃ, ]ομπ ἷν. τὸ ἢ, 
18ε σοποερίίοη οὗ δε Μεββίδηϊς ργορῆςες 
ἰ5 ἴῃ Βοσ πιϊπᾶ, δηὰ ἴξ ννὰβ ἀροη (5 ὑσε- 
ἀϊςείοη οἵ ἃ ὑσορῃεὶῖ σγϑδίοσ ἐβδὴ Μοβεβξ 
τπδὲ 1π6 ϑαπηγαγίϊδηβ θυ} ἐποὶγ Μεββίαπίς 
Βορε5 (Βτίρρϑβ, Μεβοίαλ οὔ ἐδε Οοεῤεῖς, Ρ. 
272, πὰ 5886 δἶβο ἴογ Πευξ. χνῇ!. 15, δπᾶ 
115. Μεββίδηϊς πῃ] Βἴπιεπε, Μεσείαπὶς Ῥγο- 
ῥάσον, Ῥ. τῖὸ 6). Οη οὐδε δ] βίοπβ ἴπ 
Θὲ, ]ο μη’ 8 ἀοβροῖ ἴο ἐπε δηιιοϊραϊϊοπ 'π 
Ῥεαξ. χυῖῖ, 15. 566 Βίβῃορ [ρμείοοι, 
Ἐχροσίέον, ἰ. ([ουτε ἢ βετῖθβ), Ρρ. 84, 85; 
ἴπετα ἀτο, με τὨΐηκβ, ΤΟῸΣ ραββαροβ, [οἤῃ 
ἷ, 21, 25, νἱ. 14, νἱϊ, 40, ἴῃ 811 οὗ νῃίομ 
κἀμὲ Ῥσορθι᾽" ἰβ τηδπιϊοπεά (50 ΚΟ. ἴῃ 
ἐδοῦ ρ'δοε). Βυὲ ψῃϊ]5ὲ ἰπ 81. Ἰοθη ἕῆς 
σοποερίίοῃ ἰβ 5811 1 υνβῃ (πδὲ 18 ἴο βᾶυ, 
5. Ἰοδη ἐχῃῖδιὲβ τῆς Μεββίαπίο σοπςδρ- 
τίοηβ οὗ πὶβ σουπίσγπιδη, νη τεραγὰ ἐδλε 
ΟὨχῖβε ἀπά ἐδε ρτορβεὶ 8 ἔνο ἀϊβετεπε 
Ρεγβοῃβ), ἰῇ Αοίβ τὲ 5 ΟἸσίβείδῃ. 8. 
Ῥεῖεσ ἰἀδθπεβεά ἐΐλε ρσορμδὲ ψιτῃ τῆς 
ΟὨσῖβε (πὰ 50 ἱπέδσεηςιδι!ν 5ὲ, ϑεςρεπ), 
(Βυξ ες αἷϑο ΑἸξογά᾽β ποῖε οῃ 5.. 7] 
νἱ. 14, ληά 4150 ὕνεβεσ, μδὲ σηεῤγα, Ρ..354, 
ἴον ἴῃς νίενν ἐπδὲ Ἰεγεπηϊαἢ γ)88 ὁ προφ.» 
ἴῃ Ἰοδη ἱ. 21, 25, νἱϊ. 40 (οἷ. 2 Μᾶδςς. χν. 
14), ΨΒ1Π|5ὲ Ὑ εη τ᾽ 5 ΤὙδαοδίηρ Ο7 δ ἐστι, 1., 
ΡΡ. ὅγ-δο, Ε.ὙὟ', ΒΒου ἃ Αἷδο ὃς σοηβαϊςὰ.) 
--ὡς ἐμέ: τεηάετεά Ὀν ΑΝ. ἀπὰ ΚΟΥ. “Πκα 
τὰς " (πε πηεδηΐηρ ογεμε Ἡεῦγενν, ἐπ ἸοςοῚ, 
Βα ἴῃ πλατρίη ΚΟ. Πα5 “25 ἢδ σαϊϑεά Ὁ 
τις, ἃ τεηδοτίηρ δάοριοα 88 ἐδε Οῃἱυ 
Δἀτηβ518]ς οὴς οἵ ἐς ατεεῖκ ὈῪ Ρᾶρε δπὰ 
Ἐδηδδ]}; 25 πο ἄουδε ἰὲ ἴβ, 17 ννὲ τεδά 
ὥσπερ, 5 ἰῃ Τ,ΧΧ, και. χνι, τ8, Βα 
ὡς 15 Τουηᾶ ἰπ ἐς ΓΧΧ ἴῃ ν. 15. Οοτ- 
ἰαϊπῖν ἔπε ταπάοσίηρ 'ἰπ ΑΟΝ, δπὰ ΕΟ, 
οουἱά ποῖ δὲ δρρ]ϊεᾶ ο δὴν οπε ρσορῃεὶ 
80 ἘΌΪΥ ἃ5. το ΟὨγῖβέ, αηὰ ἑῃς ὡς ἐμέ ἰΒ 4 

τοπάεγίηρ ἔς ἕατη αν Ἡ ορσεν 5 ((υπι- 

ὃν), ῬΨΒΙΟἢ ἰΒ 80 ἔτεάιεπε ἰπ τς ΓΧΧ; 
866 αἷδο (τίγωμη-Τμαγοσ, τη υ., δηὰᾶ 
Ποἰϊσϑοῦ, Μόσϑίαρίσοθε Μεϊςταριηρέη, 
Ρ. 46 Β',, Ξβεοοπά εὐϊείοη (1800). 

ψεσ. 23. ἔσται δὲ, οὐ, ἴ. 17. ΤΒε 
εχργοββίοῃ, ὑν1Οἢ 18 πο ἴῃ τῆς Ηδῦτεν. 

, 
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ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ." 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΙ 

24- καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται 

ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς,1 ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ προκατήγγειλαν 

1 οσοι, ἢ 888 ὃ ἐλαλησεν---Ηαττὶ5 Δοοουπίβ ἔοσ 85 φηοάφιοά οὗ ἃ, τεαὰ 45 φμοί, 
Δηάβοδ. ΤΕ. μλ8 (ῃς βυρροσί οὗ 9 ΒΟΡῈΡ ; βοὟΝ.Η., ν εἶδ. 
αἷξ., Ρασ." 

ΒΘΟΙῚ5 ἴο 081] ἰξεπείοη ἴο τυπαὶ ἐσ ]οννε..---- 
ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ : “ 541] ὃὈς 
αἰτοῦ ἀεβίσογεά᾽" (ἐξ), ΕΝ. Ιπ τῇς 
ΙΧΧ, Ῥευῖ, χνὶ. το, [ο]]οννῖπρ {πὲ 
Ηεῦτενν, ἐς τγοσᾶς ἅτε ἐγὼ ἐκδικήσω 
ἐξ αὐτοῦ, “1 »1Π] τεαυῖτε 1 οὗ Εἰπα". 
Βυὲ (ἂς ρῆγαβε ψῃϊοῃ ὅ5:. Ρεΐοσ υ868 
ΑΒ Ὁ ΨΕΙΥ ΟΟΙΏΠΙΟΠ ΟΠα, ἤοτη ὅξεη. 
χΥ, 14, ἴος {πε βεηίεποε οὐ ἀεαδίῃμ, 
ς΄. αἶβο Εχοά. χίϊ. 15, το, ἴεν. χυϊί. 4, 
Ὁ, Ναπι. χν. 3. Ηξετε αραΐη ἴῃς αποίᾶ- 
εἴοη 15 δυϊἀθπεῖν πιδᾶὰς ἔγχεον οὐ ἔτοπι 
πιοπιοῖυ. ὙὙῃς ϑβίτοηρ νεζῦ, δπουρῃ 
Κεαυςηξ ἴῃ ἐπε ΤΧΧ, ἰ5 Ἰουπά ΟΠΙΥ Ὦδτα 
ἴω ες Ν.Τ. Ιἐ 15 υβεὰ Όὺ ]οβερδι8 ἀπά 
ὃν Ῥμΐο, πὶ ποῖ ἴῃ οἰδββίο:αὶ ατσεεκ, 
Τῆς νναγπίηρ 18 ἐν ἀθηεῖν ἀϊγοοϊε ἀραϊπβὲ 
Ψ1ΠῸ1 ἀϊβορεάΐεπος, ἀπά 15 Ἔἐχργοϑβεά ἴῃ 
ἔδστηβ βίρηϊεγίηρ τὰς υἱίεγηθββ οὗ {πε ἄε- 
βἰγασέίοη ἔγοτῃ τς ρεορῖς. Βυΐ ἱπ {πεῖς 
οτἰρίπαὶ πιεδηΐηρ ἴθ ἰδς ΟΟἿ', {πεν ποοά 
ποῖ σεῖο ἴο δηγίπίηρ τῆοσε ἴδῃ ἰἢς 
ῬομδΙεν οὗ τᾶς ἄφαιῃ οἵ (ἰς Ῥοάγ, ἀπά ἴὲ 
15 ποΐῖ Ὡβοαββδσυ [0 566 ἴῃ ἔπ θηὶ ἤδσῈ ΔΩΥ 
τῆχεαί οὗ εἴεγηδῖ ρυπιβῃπηεης ἴῃ αομεπηᾶ 
(Ξο Ὑνεπάϊ, Ηοἰἐζγηάπη, ες πη). Ἱ τῃς 
ψοσά [85 ΔΠΥ εβομδίοϊορίοαδι Ὀεαγίηρ ἱξ 
νου] βαρροτέ τὰς ἐμδοσν οὗ ἀπηϊῃ:]διίοη 
ποτε εδβίϊγν. Οτοκίυ8 ἐχρίαἰπβ ἐξολεθ., 
“ χῃοσζέα νἱοἰεημῖα δὶ ἱτησηδίυγα,᾽" δηὰ μς 
ἀᾶάς "" πιγϑεῖος εἰΐαση Ἐδορίπὶ πος δά 
Ῥοοπδ8 ροβὲ βδης νυἱίδηι τοίδσαης," Ῥαὰΐ 
1818 18 φαϊίς ἀρατὲ ἔγοτι ἐμ ρσίπλασυ τηβδη- 
ἱπρ' οὗ ἐπε τννογάἅ. 
ες. 24. Σαμονὴλ : Οπ ϑδἴπθεῖ ἃ5 (ἢς 

ξουηάεσ οὗ τῆς ργορδείῖς βοβοοΐβ δηᾶ τῇς 
αἰἴίεση οὗ 811 ἰδίεσ ρσορῃείβ, 5βες. Ηδτω- 
ατροτ, Κεαϊ-Επογεϊοῤδάϊ᾽ε ἀθς Ὑπάδη- 

ἐώνης, ἱ., 6, Ῥ. 854; “Ῥτορδει," οὐ, Μιίάνασῃ 
δλεοριμεῖ, ο. 24, ψβετς ϑατημεῖ 15. οἱ εά 
τῆς ἙαρΌδι, ἴδε οὨΐοῦ ἀπά τεϑομοσ οὗ τς 
Ρτορβείβ (ὑν εἰβίεϊη, ἐπὶ ἴοοο, απιὰ Ταπιδυ), 
ο΄. αἴΞο Ηεθδ. χί. 32, Δανείδ τε καὶ Σ. καὶ 
τῶν προφητῶν.--καὶ τῶν καθεξῆς: δηῃ 
ἘΠπι βία Καῦ]ε αυϊοίοργ. δ επάε Ἴσοη- 
Ββἰάοτθ ἴῃς ἐχρζεββίοη 25 ἱπδοουσγαίε, 568 
Βἷβ ποῖς, δπὰ ἔοσ ἃ {11 ἀϊβουββίοη οί 
Υν πεῖ - Μουϊίου, ᾿χνῖ. 2, ὑγο σοπΊραγαβ 
Τὰκε χχῖν. 27, Ξξξ “411 {πε βεγίες οὗ 
Ῥτορῃείβ Ῥεριπηΐηρ ἴτοπλὰ ϑϑπηιοὶ "ἢ 
(Ραρε); “"ἴοπρα ἰαπιθῃ βυσσοββίοηδ, ὉΠῸ 
ἰδπηεη σοηβοηβιι᾽ ((δἰνὶ π). καθεξ. τπιβεά 
ΡΥ 8:. 1κὲ αἴομο, Γὰκε 1, 3, νὴϊ. αν, 
Αείε χίὶ. 4, χν. 23. ἴῃ ἀτεεῖ τίει τὸ 

οι ἴῃ 9 ΟἿ, γαυΐρ., 

ἐφεξῆς, ποῖ ἰουπά ἴπ Γ,ΧΧ.---καὶ κατήγγ. 
τὰς ἡμέρας ταύτας : “' ἢανε αἷδο ἰοἷά οἵ 
ἔδεβε ἄδυβ," {.6., τῇς ργδβεπὲ ἄδυβ, τῇ 
ν. 36, Τὐὺκς χχὶν. 8. ΤΠηΐβ ἱπίεγρτοία- 
εἴοη ἀοαβ ποὲ ργενεηὶ ἔπε ἰΔεπιϊβορείοη 
οὗ “Πε8εὲ ἄδυβ᾽" ἢ ἰδὲ χρόνοι τῆς 
ἀποκαταστάσεως, 5ἰποα ἰῃ οπὲ 5δῆβε 
ἴῃς τεβίογαϊίοῃ δά δἰγοδάν Ῥεριη ὑἱτΒ 
τῆς σοπιίπρ οὗ {πὲ ἔογεσυπηοσ ἀπά 
οὗ δὲ ΟἸιγῖβε, δαπά ἴῃ ἰῆς δοςερίαπος 
οὗ τῇς τερεπίδηοα ΨὩΐοη ἐπὸν δά 
ΡῬτεδομῃεᾶ, Ἐδπάβὶ! τοηάθτβ “"γεᾶ, 80 
βαϊά 411 ἰδὲ ρῥγορῃοίβ ἔἴτοπι ϑαιηπεῖ 
“νον Ὧ8 ΤΏΔΩΥ 45 ἤᾶνα βρόίεη δηά ἰοἱά 
οὗ {μεβς ἄδυβ," 25 16 ἐβε ἔλος ννμίςῃ 8ὲ. 
Ῥεῖεσ νυ βϑῃβά ἴο Ἄπηρῃαβίβε τγὰβ τῃδὲ 41] 
ἴῃς ρσορδείβ Βαά βροκεη ἰὑσεαὶβ οὗ υξίεγ 
ἀεδεπιοΐίοι ἴἶκε Μοβθβ. Βαὲξ ἔξς ατδεῖς 
ἄοεβ ποῖ ὈΥ ΔὴῪ τηξδῃβ οὗ πεοδββίεν ὕδᾶσ 
1815 σοηβίγαςείοη (τίει, 1,6 Οτδο ἄπ Ν, 
Τ., Ρ. 55 (1806), ἀπά βιςῃ δὴ ἰηίεσργεῖδ- 
το 5θεπὶ5 ἴοο Ππαγβῆ. Αβ8 δ επάς δάπηϊέβ, 
{δε τοξεσεησα ἰβ ποΐ πηογοῖν ἴὸ ἐπα ῥσο- 
ΡΒεῦςδὶ βαγὶπρϑ τεϊδιϊηρ ἴο ἔπε 12βϑὲ Ἰπιάρ- 
τηςηΐ, θυ αἷ8βο ἰο {πε ργοζηΐβεβ οὗ βαῖνα- 
τἴοη δηᾶ ἰο 411 ὑνϊςἢ 15 σοπηδοϊδα υνΣἕῃ 
ἰδ χρόνοι ἄποκατ. Μοχδονογ ἐῃς τοῖδι- 
ἐπὸς ἴο ϑαδπημοῖ 8 τπιδάς δεσδῦβα οὗ 
Ναῖπδπβ ρῥγεάϊοιίοη, “τῆς ξαπάατηδηϊδὶ 
ῬτΟΡΠΕΟΥ τεβρεοείηρ {πα βεοᾶ οἵ Ῥανία," 
2 ϑᾶϑτη. νἱϊ. 12 Ε., ἴῃ νυν ἢ [ 15 ἑοσδιοϊά 
τμιδξ τλογοΥ 5841] ποῖ θ6 ἰἌκδὴ δυνδὺ ὄνεῶ 
ἴη τς πὐϊᾶάβε οὗ ρυηίβῃμηθεηΐς. Β͵255 δχ- 
Ρίαῖπβ ἐπε εχρσγεββίοη τᾶς ἧμερ, ταύτ, 
“ἐχορηὶ {εΠ1|οἷβ Μοββίαηϊοϊ "ἢ; δας τγὰ τηυβὲ 
τοπηοπιρεῖ {παῖ ἰὲ ἄοαβ5 ἠὲ ἔο]ονν ἐμαΐ τς 
Ρορυϊδγ νῖεννε οὗ ἴῃς Μοββίδηϊς κἰπράοτ 
δηὰ ᾿πάρπηεπί νγοσα 5111] μά Ὁγ 8ὲ. Ρείθσ. 
ει. 25. ὑμεῖς, 5 ἴπ νεῖ. 26, ετπρῃδίϊς, 

“οὈΙσαὶ δυάίίοτες᾽ Βεηρεῖ, οὔ, ἰΐ. 30, 
Εοπ. ἰχ. 4, χν. 8; {πεῖν ῥργείδσγεπος πᾶ 
ἀεβεῖηυ ουρῆὶ ἴο τηᾶῖοε ἔμ πὶ πόσα βαηβὶδὶς 
οὗ ἐμεῖς ἁπέν ἱπ ἔδα τοσεριίοη οὗ ἔπ 
Μεββίδῇ ; υἱοί, “ 5οηῃ8᾽ 45 1 Μδίξ. υἱῇ!. 
12, ΙΝ. ὙὍδε τεπάογιπρ "' ἀϊβοῖρ]ββ ᾿" 
(Μδῖξί. χιϊ. 2), Ἔνθ 1 υἱοί σουᾶά Ῥε 50 
τεπάδσοδ τ προφητῶν (]. 1ἱρπείοοί, 
Καΐποεῖ), οουἹά ποὲ ὃς δρρίϊεά το τῆς 
διαθήκης. ὙΒε εἐχργεββίοῃ ἰ5 Ἡ εργαί βείς, 
8ες ἀτίπιπ)- Βαγοι, τη υἷός, 2, ἀηᾶ οη 
ΤΏΔΠΥ 8|Π|1|8. δχριθβϑίουβ [ΘΙ ΒΒ Πῃ, 
Βὶδεϊςἐμάϊεη, Ρ. τ63 ἢϊ.---διαθ, διέθετο, οὐ, 
Ηδῦ. νἱῖϊ. το, χ. 16, ἅδη. χν. 1:8, 1 Μδςο. 
ἷ. ΣΙ, ἔἕοσ ἃ βγη σοπερίγιοιίοη ἱπ υχχ 
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τὰς ἡμέρας ταύτας. 
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25. ὑμεῖς ἐστεὶ υἱοὶ τῶν προφητῶν, καὶ τῆς 

διαθήκης ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας 2 ἡμῶν, λέγων πρὸς 

Δ νιοι, ρῥιθῆχ οἱ ΑΒΟΕ ὅτ, Βοδ., 54ῇ. ; 50 Τίβομ., ΥΝ.Η., Εν. νν εἶββ. 

μων ΟΡ χ, 13, 31, αρ., Βοἢ., 58ἢ., ϑυτγ. (Ρ, ἀπά Η.), Ασηι., Αεϊῆ., 80 
Τίβος., ΝΝ.Η. πιαγρίη, ΗΠ. ; νυμὼν ΑΒΕ, ϑαμνοί., Ατηχοοδά,, ΟἾγνυβ,, 50 ΥΝ.Η, 
τοχὶ, ΝΝν εἰβ5, νν επάε. 

ἴῃ πιοῖε ἔπδῃ βενεπὶν Ρίδςεϑβ, 850 4150 τε - 
Δα ΘΠΕΪν ἱπ οἰαββίοαὶ υνγτεγβ.---διαθήκης: 
οα ἴδε νογά, 5εὲ Ῥείον, νυἱΐ. 8.--τὲν τῷ 
σπέρματί σον, εΓ. ἀεη. χχίϊ. 18, χί!. 3. 
Ἐοτ τε δρρ]ἰοβείοῃ οἵ {πῸ ὑσορῆεου ἴο 
ἀπε Μεββίδῃ 48 ἰῃς βεβά οὗ Αὐγαῆδηι ὉῪ 
πε Βαδδίπίοαὶ υνγίεγβ, βες ΟΝ εἰβίείη οἡ 
(αἱ. 1]. 16 (ἀπὰ Εἀετβῃείγη, ϑἕέεφμς ἐΐε 
Μερείαμ, 1ϊ., Ῥ. 712); 8οὸ Ὁ 81. [μικς, αἱ- 
ἐπουρῃ ἐπε πνογὰβ οὗ ἴῃς ργορῆεου ψψετε 
Βτδὲ υἱξετεὰ ἰπ ἃ οοϊϊεςεῖνα 56ῃ86.--- 
πατριαὶ; “ΓΔΠ}}1|65,᾿" ἘΝ, Ταὰκς ἰδ, 4, 
Ἐρῃ. ᾿ϊ. τα; “Κιηάγεάβ," ΑΟ., 8 ἐς 
τεπάογίηρ οἵ οἱπες ψογάβ, ἱν. 5, νἱΐ, 3. 
πατριά ἰΒ ἰουπά 'π υχΧΧ (ἀπά ἴῃ Ηετο- 
ἀοιυ5) ; ἱπ ἀεη. χὶϊ, 3 φυλαί ἰ5 ἀαδεᾶ, ἀπά 
ἰπ χυ]!ῖ. τ8 ἔθνη. θυ: ἴπ ῥΒ. χχίὶΐ. 27 δῃηὰ 
ἰπ τ Οἤτοη. χνΐ. 28 γε πανς ἴδε ρῆγαβε 
αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν (Ὀυϊ εες Νόδβρεῃ, 
ἐπι ἰοσο)ὺ. Ἰῃ τι 8 αποιϊδείοη, οὗ, Οἱ]. 1]. 
8, τό, Δηὰ ἰπ ἰἢες πρῶτον οὗ δα πεχὶ 
νεῖβϑα νγὲ ΠΊΔΥ 86ς ἃ βιγκίηρ Π]αβιγαείοῃ 
οὗ τῆδ. ἀπὶγ οὗ Αροβίοϊίὶς ργθαδοπίηρ, 
δηδ (6 τεσορηϊτίοη οὗ οὐ ρυγροβς 
ὃν ὅ8ι. Ῥεΐοσ δπά ϑ8ι. Ῥδὺὶ δἰϊκε (Εοσι. 
ἷ, χδ, ἰΐ. 9, 1ιο).---ἐνενλογηθήσονται : 
ἐν οἵ τῆς ἰπβίσυπηεης 848 οἴδη: ἴῃς νοῦ 
ἰδ ποῖ υϑϑὰ ἴῃ οἰδβϑίοασὶ υυτἰἴογβ, δ Β]255 
δῖνεβ βενεῖαὶ ἰπβίϑδποεβ οὐ νοῦὺβ 5: Ππ|| εν 
οοπηροιπάςα υνῖτἢ ἐν, οὗ, ἐνευδαιμονεῖν, 
ἐνευδοκιμεῖν. Ὑὴπεὲ οοτηρουπά νεῖ [5 
ἰουπὰ βενεγαὶ {ἰπιῈὲ5 ἰη ΤΧΧ, 
ει. 26. ὑμῖν πρῶτον --ὖὐμῖν: ἀραίη 

ΕἸωρἤδιῖο. [Ιἢ ἰδ '᾿ψογάβ οἱ 51. Ρεῖεσγ 
ΨῈ ΓΔΥ ἀραίῃ ποῖς [πἰβ ἀρτεοπλθηξ νυν ἢ 
5ὲ, Ῥδυ], χα. 46, Εοχα, ἱ, τό (χ. 11), Α1]- 
ἐπουρὴ πὸ ἄουρι 81, Ῥεῖδθ βῃαγεά τῆς 
νίεννβ οὗ 8 ἡβεΐοη ἰπ 8οὸ ἔασ πδὲ ασπεῖῖς 8 
οουϊά οπἷν ρατι οὶ ραῖς ἰῃ ἐδ Ὀϊεβθίηρβ οὗ 
τῆς Μεββιίδηὶς κίηράοτη τπσου ἢ δοςερί- 
δῆςα οὗ [πᾶἀεἰβπι.--ἀάἕναστήσας, οὐ, νεῖ. 
22, τὸν παῖδα, “ἢἰ5 βεγνληΐ," ἘΝ. 866 
αῦονς οῃ νεσ. 13. ἀπέστειλεν 4180 5ΠΟΥΒ 
ἔπδὲ ἄνασ. ἢετε τεῖεγβ ποῖ ἴὸ ἔς Ἐδϑυτ- 
τασεϊοη θὰξ ἴο πῸ Ἰηςατπαδίϊοη,---σὺλου 
γοῦντα: 45 ἴῃ {δε δοί οἵ δ᾽ εββίηρ, ργεβεηξ 
Ῥατείοῖρίς ; ἔπε ργεβεπὶ ρατγίϊοῖρίς ὃχ- 
Ῥγδϑβϑίηρ τπδὲ [πε ΟἾ τῖβε 18 5:1] σοηεἰηαΐπ δ 
Η!5 ννοτίκ οὗ δ᾽εββίηρ οὔ τερεπηΐδηςς, δὲ 
δεε αἷβο Βυσίοη, Ν, 1, Μοοάς απὰ Τέηϑες, 
Ρ. 171.---ἐν τῷ : (Π|8 ιι8ςὲ οὗ ἐν ρονεγηΐῃρ' 
ἴδε ἀδεῖνς τὰ τπς ἰηβηϊεῖνα 15. τηοϑὲ 
ΘΟΙΏΓΔΟΠΙΥ ἰδγηρογαὶ, Ῥὰξ ἰὲ ἰδ υϑεά ἴο 

ἜΧΡΙῈ88 οἴμοι τοδί οηβ, Βυοἢ 4.5 ΠΊΔΏΠΕοΙ, 
ΤΆΘΔΏ5, 45 ἤετε (οἷ ἷν. 30, νγῆετς τῆς 
αἰτεπιρὶ ἴο ρίνα ἃ ἰςπηροζαὶ 5688 ἰδ ΨΕῚῪ 
ἔατ-ἰεἰοπδά, Ηδοκετῖε, ἐν ἰοθο); 5εεὲ Βυγίοῃ, 
Ὅς. δ. Ὁ. 162, απὰ Β]455, Ογαρεριαξᾳ ἀὲς 
Ν. α., Ρ.- 232. ΤὙΠ15 ἔογπιαῖα οἵ ἐν στ 
ἰῆς ἀαίνε οὔτπε δγίϊοϊς απ {πὸ ἰπβηϊεῖνα 
θ νεγῪ σοπητηοῃ ἷπ 5:1. 1κὸ, οι ἰπ Ὠἰβ 
(οβρεὶ δηὰ ἴπ ἴδε Αοίβ, δηὰ ἰβ οἤδι- 
Δοιοτίβιίς οὗ ἢΐπὶ 48 Ἴοπιρατεὰ ψἱῈῈ 
τῆς παπποῦ οὗ {ἰπ]ὲβ ἔπεα βαπια ἕογηϊα 
ἰδ υδοὰ ὈΥ Οἴει είτε ἰπ ἴῃς ΝΤ., 
Ετιβάγις ἢ, ϑῪ}ὰς 1μοασευαπρείμεη, Ρ 
37, δηά αἷβο Ζείϊϊετ, Ὁ. ἐδε 
ΑῤοΞίϊες, ἰϊ., Ῥ. τοῦ, Ε... “Ὁ αἶθο ἰὼ 
τῆς ΟΧΧ {πὰ βᾶπιε σοηβίσγιοτιοη ἰ8 ἔουπά, 
τ΄. ἄξεη. χίχ. τό, χχχίν. 15, δῖο.- --Ἃπο- 
στρέφειν : ΡτΟΡΑΌΪΥ ἰπιταπϑιεῖνε (Β]455, 
(σι πηηι, ἀπά 80 οἵη ἴῃ ΓΕ ΧΧ, που ρα 
τῆς ΕὨρ] βἢ Α. ἂἀπὰ ἈΝ. πιᾶν δε υπᾶετ- 
βίοοά ἰπ εἰϊμες βεπβε). Νυϊραῖς τεηάδιβ 
“πὲ σοηνογίδε 55. Ὡπυβαυΐβαις,᾽" Ῥας της 
58 οὗ ἰῃς νεγὺ εἰβευνῆοις ἴῃ Γψπκὸ χχῖϊὶ, 
14 (οἦ, αἷθο Εοπι. χὶ, 26, 158. 1ἴχ. 20) 
τλϑῖκο5 ἔοσ {πῸ {γαπβιτῖνα βθη8α (80 ἡ εἰξβ, 
ἦπ ἰοοο). ὙΠα δγρυπχεηΐ ἔτοπὶ νεγ. το (45 
ΑἸοτὰ ροϊπίβ ουἱ)δ ἄοεβ ποὶ ἀεοϊάς πε 
τηλίζεσ εἰϊπεσ ννὰν (5ες αἷβο Ἡοϊιζγηδηη). 
--πονηριῶν, οὗ, 1κε χί. 30, αηά Δάϊεοϊῖνε 
πονηρός ἐτεσιεηΐ δοίῖ ἴπ ἴῃς αοβρεὶ ἀπά 
ἴῃ [86 Αοίβ; ἰπ ΓΧΧ Ὀοΐἢ ἡνοσάβ ἀγα ΕΣ 
οοπηηοη, Τῆς ννογᾷ πᾶν ἀεποῖς πιίϑοτίεβ 
88 Ὑγε}} 25 ἴηι εβ, ἃ5 Βεπρεὶ ποίεδ, 
Ῥυῖ 186 Ἰδτίει βεῆβε 15 ἀεπιαηδθὰ ὃν ἴδε 
ςοπίεχὶ. πρῶτον Δοοοτάϊηρ ἴο [ὕπρϑι 
ἄοεβ ποῖ πηλεῖς [Ὡς ἔασι ἔμδαὶ τη6 [ον 
ψεῖς ἴο Ὡς οοηνετίοα ἤτβὶ ἀπά ἴπὸ αεη- 
ἘΠε:5 αἰζεγιναγάβ, Ὀὰξ 25 Ῥεϊοηρίὶπρ ἴο ἴῃς 
ΨΥ ΒοΙς οἴλυβε, αηὰ 45 τεξεσγίηρ ἴο ἰῃς Άτγβὲ 
πᾶ ραβί βεπάϊηρ οὗ [6511 ἰῃ οοπίγαβε ἴὸ 
ἴδε βεςοπὰ (νεῖ, 20) ἀπά ἔαΐυτα βεηάϊηρ 
ἴῃ δίοσγ. Βυὲ τὸ δυρρογῖ {πὶ8β νἱενν 
]άηρϑε δδβ πο δεβίϊαϊΐοαυ ἴῃ τεραγάϊπο 
259 885 ἂπ ἰηϊεγροϊαίίοι, δηὰ 5ο ποιῃίπρ 
ἰβ ἰεῖξε Ῥυξ ἃ τεΐίετεπος ἴο ἔπε διαθήκη οἱ 
αοά νίει τῆς ἐδίμοτβ, 1.6., οἰσουπηοϊ βίου, 
ΨΥ ΠΊΟΝΙ ἰ8 φυϊτς ἰπ ρίδος Ῥεῖοστε ἃ εν βῃ 
δυάίεηςα. 

δὲ, Ῥείεγ᾽ς Πἱϑοοιγ565.---Μοτς τεςεπὲ 
(εγπιδῃ ογἰ εἰ οῖβπὶ π85 ἀερατιεά ἔδγ ἔτοπι 
τς βἰαπάροϊπε οὔ {πὰ εαγὶν Ταντιρεπ 
ΒοΠοοΙ, ννῆο σουἹά ον 5ες ἴῃ ἰπδβε ἀϊ8- 
ξουτδεα ἰῆς ἔτεα σοτηροβιίτοη οὗ ἃ ἰδῖδι 
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᾿Αβραάμ, “ Καὶ τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ 
ΠῚ ΠΥ ᾿» 

τῆς γῆξ. 

ἅδε, ΜὨΐ85ὲ Ὁτ. Μοαιθετί, ἴῃ βρίς οὗ δ΄18 
ἄεπιαὶ οὗ τπε Τυυσαπ δας πογβῆιρ οὗ Αςΐβ, 
ἰῃο]ης 5 το δα ΒΕ ΙοΥ ἐπαὲ εἶς ἀϊβοουγθαβ 
ἴῃ αᾳυδδείοη τεργεβεπὲ ἃπ δαγὶν ἴγρα οὗ 
Ο γιϑείδη ἐεδομίηρ, ἀεγίνεα ἔτοτη Ῥσἱπιὶ- 
εἶνε ἀοσυπιεηῖβ, ἀπά τῆδὲ ᾿μεΥ Ὀτγθαίμα 
τῆς βρίτι οὐ 85:1. Ῥεΐεσ δπὰ οὗ ῥγί πιεῖν 
7εν β ΟΠ γι βείδηϊεν. Ἐεὶπε βεαβ ἵἱπ {πὸ 
᾿οπίεπίβ οὗἩ ἔπε δάἀάγεββεβ ἃ ὑγοοῖῦ ἰῃδὶ 
να ἢανς ἴῃ ἐμεπὶ ἃ {συ ε] τεοογά οὗ ἐπα 
Ῥσίπιϊεῖνε Αροβίοϊϊίς ἐεδοπίηρ. [πὲ ἴῃς 
ΨΕΙΥ ΡοΪπῖβ ΜΏΪΟὮ ὑνεσα οὗ σεηίγαὶ ἱπεογαβί 
ἴῃ 118. φαγὶν ρεγίοά οἵ τὲ ΟΒυτοδ᾽ 5 Π||π 
8:6 ἴποβε ἐπιρἤμαϑβίβεά ἤεσα, 4.5.. ἔπ ὑγοοῦ 
ἐπαῖ [ο55 οὗ Ναζαγείῃ, με Ογυσιῆςά Οπα, 
ἴθ ἴῆς Μεββίδῃ, ἃ ὑγοοῦ διιοβεεὰ ὃγ Ηΐβ 
Ἐαβυτγεοίίοη, τπῸ ΡΡεδ] ἴο [βγϑεῖ, τῆς 
οἤόβοϑη ρθορῖε, ἴο τερεπὶ ἴοσ ἔπε γεγηϊββίομ 
οὗ 5ἰπβ ἰπ Η5 παπιθ. Νοσ ἰβ ἴποτα δηγ- 
τηΐηρ αραϊπβι ἴῃς βρθθςπαβ ἱπ ἴῃς ἴλοϊ οὗ 
(πεῖγ βἰτα]αγιεν ; ἴῃ Βεὶγ ἤγβε δηᾶ βαεὶν 
Ῥγεδοβίηρ, ἃ5 Βείης ὑτρεβ, {πε ΑΡοβίὶεβ᾽ 
τδοιρδίβ ψου ἃ παιυγδιν πους ἴπ ἐπ βάτης 
οἰτγοῖς, [ΠΟΥ ψουἹά σγεουγ ἀραίη δηᾶ ἀραΐη 
τὸ ἐπε βᾶης ἔαοϊβ, δπά {πεῖγ δ ἄγθββθβ 
ςουἹά 5οδτοεῖν δε οἰμεγννῖβε ἔμδπ βίη ]δυ. 
Μοτδονοῦ νγε Πᾶνα Δη ΔρΡρ68] ἴο {πε ἔδοιβ 
οἵ τῆς [πὸ οὗ 1685 45 ἰο {πίῃρβ νψγῈ]]} 
Κποννα ἱπ τῆς ἱπιπιεάϊδίς ραβέ: “6508 οὗ 
Ναζασεῖμ᾽" παά Ῥεὲπ νογκίηρ ἰπ τῆς 
ταϊᾶβι οἵ ῆδπι, απ Ῥείεγ᾽β ἤδάγεῖβ νεσα 
ὙΠ ββεβ ὑνἱἢ Πΐτη οὗ Ηἰβ 5ὶρῃβ δηᾶ 
ΨΜΟπδτβ, “85 γ6 γοιτβεῖνεβ Κπον,᾽" ἴ. 
23; Με Ῥεσοπις σοηβοίουΒ ἴῃ ΒΌΟ γογάβ 
δᾶ ἴῃ {πεῖς οοηίεχὲ οὗ 411] τῆς τηοτδὶ 
ἰηδιρτιδέίοθ ἀπᾶ ἴδε ἄδορ ραΐπ οἵ τξς 
ΑΡοβεῖεβ δὲ ἴδε σγυςιβχίοη οἵ πεῖς Μαβ- 
ἴετ, ἦυδὲ 25 ἴῃ 111. 13 νγε βεςπὶ ἴὸ 1ἰδίθη ἴο 
ποίεε Ῥεγβοπδΐ τγοπιϊπίβοοπος οὗ τῆς 
Ῥαββίοῃ Πιβίοσυ (5βες Βευβομίαρ, Νιεμέεςί. 
ΤΆεοϊ., ἷ., ῬΡ. 304, 305; ϑοδατγίς, δ ὲδ 
Ῥείγὶπίϑοδε διγδηιμηρ, 2 δ., ῬΡ. τ84, 185). 

Τῆς ἔἕαςϊ δὲ πο τεΐεσεπος ἴἰβ πηδάδ ἴο, 
οἵ αἱ Δ]] ενεπίβ ἰπαΐ πὸ βέγεββ ἰ5 ἰαἱά 
ὕροπ, ἴῃς ἀοςίτπαὶ βἰρπίβοληος οὗ τπῸ 
ἄδδαιἢ οὗ Οπγῖβε, 5 ὃν 8ὲ. Ρδαυΐ, ἰβ 
ραΐῃ δῃ ἱπεἰϊπιδίίου πὲ γε τς ἄεδ!πρ' 
ψΠ τΠπ6 εατ]εβὲ ἄαγϑ οἵ Ἀροβίοϊίς ἐβδοῦ- 
ἱηρ---ῃς ἀδδίῃ οὔ πε Οσγοββ νν8β ἴῃ ᾿ΐβεϊζ 
τῆς ἔδοϊ οὗ 411] οὐῆετβ ψνῃϊοῦ ννὰβ ἴῃς 
᾿πϑυρετγαῦὶς οἥξπος ἰὸ ἴλε ἴεν, ἀπά ἰὲ 
οοὐἹά ποῖ μεῖρ ᾿ίτη ἴο ργοοϊαϊπὶ εἰχαὶ 
ΟἸγῖβε ἀϊεᾶ ἴοσ ἢἰβ βίπβ 1 δες δά πὸ 
ῬΕΙ͂ ἰπ [δβὰβ 25 τῆς Οἢτῖβι, ΤὩς ἢγϑι 
ἈΠὰ ποοδββδιν δίερ ψᾺ5 ἴ0 ρζονὲ ἴο 1πῸ 
71εν ἴπδὲ τὰς βυδετίηρ οἵ τῇς Μεββι δῇ 
ΨΆΒ ἴπ δοοοσγάδηοε ψἱτ ἢ σοιπΒα 5 οὗ 
αοά ἀπά ψί τε νοῖςε5 οὗ τς ὑσορῃείβ 
(Πμεσπϊοσ, ας ΑῤοΞσίοϊέσολε Ζεϊίαϊέεγ, Ὀρ. 

46. ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ 

230, 23:). Βαῖ τδς Βἰβίογίςαὶ ἕδος δοςερ- 
ἰοᾶ, 115 ἱππδὸῖ ἃπά βρίγίε 8! βίσπίβοαπος 
νου] θὲ ἱπιρατίεᾶ, αηὰ (Ποτε νγ8 ποίμίπρ' 
βίγαηρε ἴπ ἔπε ἴδοι ἐμαὶ ἀϊβοῖρ]εβ ὑγ8ὸ 
πὰ {ποπηβεῖνεβ ἔοιπά τὲ 8ο ἀπ ῆσυϊε τὸ 
ονετοοτης {ΠΕΙΓ ταραρπαπος ἴο ἔδε τπεπ- 
τίοη οὗ {πεῖς Μαβέεγ᾽β βυβεσίπρβ, ϑπου!ὰ 
ἢγβὲ ἀϊσγοοὶ ἐπεὶγ τηδὶπ εῇοτγίβ ἴο τεπιονα 
τῆς πὸ ῥσοϊαάϊος ἔγομι ἴῃς πηῖπ 45 οὗ {πο ῖγ 
οουπέγγτηεη. Βυξ νγὲ οαπποὶ δάδυοε 
ἔτοτπι 1815 πηειπῃοά (πδὲὶ {πὸ Αροβέῖεβ πδά 
πνεῖ πεατά βυοῃ νογάβ 85 ἔμοβε οἵ Ὁ" γίϑε 
Μαδῖίί. χχ. 28, Ματζᾷ χ. 45, οὔζ σ Ῥεῖεσ ἱ. 1:8) 
ο΄. ἴδε βεγικίπρ' ραββαρε ἱπ Βευβοϊαρ, 

ΜῸ 5.) ῬΌ. 306, 307), οὐ ἐμαὶ ἘΠΕ σγεσα 
Θητγ ον ἱρποταπὶ οὗ {πὸ δἰοπίπρ' βδίρη- 
ἄσδπος οὗ Ηἰβ ᾿εαϊῃ. 8ι:, Ρδυΐϊ, : Ὅοσ. 
χν, 1-3, ΒΡ6 δ ΚΒ οὗ ἰῆς ἰγδάϊεῖοθ νυ Ὡϊοῃ ἢε 
Πδά τεορεϊνεά, 4 ἱγαάϊείου ἱπ ψνῃίομ δα 
νγὰ5 δἵ οπε Ὑνἱτἢ ἐπ Ὑννεῖνα, νοσ. σὰ, υἷΖ., 
παι ΟὨτῖβε ἀϊεὰ ἴοσ οὖὐγ 5ῖπβ δοζογάϊπρ 
ἴο τῇς ϑοιρίυγεβ (Εείπε, δὲς υογζαη- 
οπίϑοῖς ὐεδενίείεγεπρ ἀες Τμκας; 5εῈ 
Ῥ. 230). 
Ώεη ψψὲ Ρ8585 ἴο ἔπε οςοπεβίἀεγαιϊίοη οὗ 

8ι, Ῥοϊογ᾽β Οἢγίβιοίοσυ, νὰ δρϑίπ 5εὲ 
δονν Πε βίαγίβ ἔτοσὴ {π6 δοΐιδ] ἐχρεσίοποα 
οὗ Πῖ5 πϑᾶσοῖβ Ῥεΐοσε Πίπι: “ [εβιι8 οὗ 
Ναζαζςίῃ, ἃ τῆβη,᾽" εἴς.---ρ δι ν ἀπά 
ξε δι! εβϑὶν ϑῖ, Ῥαῖδσ στρ δβίβοβ ἐπε πιδη- 
ποοὰ οὗ δὶβ 1,οτᾶ--ἰῆς τε νυ μ ἢ ἰ5 
πένεγ ἰουπᾷ ἰπ ΔΩΥ οὗ τῆς Ἐρίβεῖεβ ἰεδᾶβ 
8 Ῥδοῖκ ἰο ἔς Ῥαββϑίοῃ ἀπά πε Οσοββ, ἴο 
18 σαν τεοοσβ οὗ ἔμ ϑανίουγ᾽β [Π6 οῃ 
εδγίῃ, Αοίβ χχίν. 9, χχίϊ. 8, Απά γεῖ ἐδε 
Οτυοϊδεὰ Νζαγοῆς νγὰβ ὈΥ 4 βίδγε! πρ 
Ῥαιδᾶοχ ἴδε Ῥείπος οὔ Αὐΐδοσ οὗ 1 1 
(Ξες ποῖς οπ ἀρχηγός); ὃν 4 ἀϊνίπε ἰδὺν 
ΨΏΙΟΣ τῆς [ον σουἹᾶ ποὶ ἀΐβοοσπ Ης 
οουἱϊὰ ποὲ 5ᾶνὲς Ηἰϊπιβεῖϊξ- -πῇή γεῖ---- 
ἀποίμει ραγδάοχ---πεῖε νγὰβ πὸ οἵδε 
Ναπις ρίνεη διποηρϑβὲ πιςῃ ὙΠ ΠΟΓΟΌΥ {ΠΥ 
ταῦβὲ ῬῈ βανοά, 

8:. Ῥδὺ! οουἹᾶ ψνυτῖτς οΟΥ Η!τ., ΠΟ ἰοοῖ 
Ὁροη Ηἰϊπὶ ἴῃς ἔοτπὶ οὗ 4 βογναπῖ, ΠΟ 
Βυπιθῖςα Ηἰπηβοῖζ, απᾶ Ὀεοδπὶς ορεᾶϊεπε 
τὸ τῆς ἀεδίῃ οὗ ἑἰς Οτοβϑ, ΡΏ1]. 11. 6; δπά 
8ι. Ῥεΐοδι, ἰπ οἣς ἔδπλ]Παν ννογά, ὉνὩ]Οἢ 50 
ἔδτ δε κπονν 851. Ῥδὰϊ πονοῖ υβεά, ὈτὶπρΒ 
Ῥεΐοτε Πῖ5 πδάσοιβ [ῃς βᾶπις βυ ] π|Ὲ Ρἱο- 
ἴατε οὗ οδεάϊεηος, Βυγα]εν, ἀεδίῃ δηά 
δίοτν ; ]εϑὺβ 15 τῆς ἰἄεαὶ, ἴῃς ρἱογιβεοὰ 
“Θεγναπι"" οὗ αοἄ (5Ξεε ποίε οχ {{1. 13). 
Βαξ δἰπιοβὲ ἰπ ἐπε βαπὶς Ὀγεδίῃ 8ὲ, Ῥείεσ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ ἐπε ϑεγνδηΐ 48 {πε Ηοῖν δπά 
Εἰρδβίεοαβ Οπα, 11. 14; ΠοΙ͂Υ, ἱπ {παΐ 
Ἠς ψὰβ Ἵοοπβεοαίεα ἴο ἴῃς βεσνίοα οἱ 
]εποναῖ (ἅγιος, ἱν. 27, 30, 8εε ποίε, 
δηὰ ἰΐ. 27); τὶ βῃίδοιιβ, ἱπ ταὶ Ης ννᾶβ 



26. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 121 

Ἰησοῦν,; ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν 

ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 

1 ησουν οπι. ΒΟΒΕ δι, Ναϊρ. ; 50 Τίβοῃ., ὟΝ. Ἡ., ΚΙΝ., ὙΝ εἰἶβϑ, ἩΊρΡ. υμων 
ΑΟΡΌΕΡ 1,31, ὅσ, ϑγισ. (Ρ. ἀπά Η.), Ασηι., Αδῖῃ., δο Τίβοῃ. [νν.Η.}.,, νν εἶββ ; ἴῃ 
, Οἴσυβ., ΤΒΘΟΡΕΥΪ. οπϊιεά ; ΟΣ 13,  π|ρ.ν 56ἢ., ΒΟΆ., 1τἰαΐ, τοδὰ αὐτων. 

αἶδο ἔπε ἱπιροτϑοηῃδίίοῃ οὗ τἰρῃέεουδβης88, 
ἃ τὶ σῃϊθοιιβῆεββ ϑναΐσῃ τῆς Γἂνν δᾶ ρτο- 
οἰαἰτηεά, πᾶ υνμίοι Ῥτορμεῖβ ἀπά Κίπρβ 
μαὰ ἀεβίτεὰ ἰο 8ες, δυΐ παά ποῖ βεεῃ 
([5αἴδῃ 11, Στὴ. Βαϊ νΒ δῖ τα ποίε ἴμ68Ὲ 
Ἐ{ε|εθ, βίεερεά εαοβ δά 41] οὗ {μετὰ ἰπ 
Ο.Τ. ἱππαρογυ, νν ἢ 1158 νὰ τλὰν δεα ἰπ [ποτα 
τῆς ρείτηβ οὐ τς ἰδίες δῃὰ (δε ἄβερεσ 
{πεοίορυ οὗ 8:1. Ῥδὰϊ δηὰ 81. Ἰοῃπ (βεα 
Ὅσ. Τυοοῖς, “ ΟΠ τβίοίορυ οὗ {πε Εδιϊίεσ 
ΟΒαρίειβ οὗ ἴδε Αςί5," Εχῤοσίέον, ἵν. 
(Ουγε ἢ 5εσῖςβ), Ρ. 1γ8 8.), (ΏΘΥ οδιτυ ἃ8 
ἔα Ῥεγοπὰ δες οοποερίίου οὗ ἃ πλεσε 
δΒυτηδηϊίατίαπ ΟἸσῖβί. [1 15 τοὶ οπίν τῃαϊ 
Ἰεϑιι5 οΥ Νζδγείῃ ἰ5 βεὶ θεΐογε τι5 85 “τῆς 
ΨΘΙῪ 500] δηᾶ επά οὗ 7 εννἰβἢ Ῥσορμθου,᾿" 
845 Ηἰπηβεῖῦ τε Ῥτορῆεὲ ἰο βοτὰ (ἢ ς 
σις Ιβγαθὶ ννουᾶ βθάγκθη, Ρὰΐ ἐπαὶ Ης 
ἰβ αβϑϑοοϊδίε ἃ ὉῪ 8. Ῥείεγ ὄἜνεπ ἰπ [ιἷ8 
Εδταβὲ Ὀζίθσαποαβ, ἃ5 ποπα Οἴδμοσ 8 45- 
βοοίαιεά, υνἱ τ 1 επονδ ἱπ Ηἰἶβ8 Μα᾽εβίυ ἴῃ 
[η6 ννοσκ οὗ βαϊνδίίοη, 11. 34; ἴῃ βαῖνα- 
ἐἶἰοπ ὑΐσῃ υγὰ58. ἔοσγ 411 ννῆο δ]! ὰ ὑροπ 
7εμοναπβ Νδπ)ς, ἰΪ. 21, νγ)85 4150. ἕοσ 811 
ἴπ {πε Νδηιε, 'ἰπ τῇς ρον οὗ 765115 
ΟἸσίβε, ἵν. 12 (δες ποίββ, ἰ. ὁ, δηά οἵ. 
τῆς ἴοσοε οὗ δε ἐχρσεββίοῃη ἐπικαλεῖσθαι 
τὸ ὄνομα ἱπ τ Οοτ. ἱ, 2, ϑοῃπιά, Βίδ- 
ἰδοῖε ὙΤλεοϊορὶδ, Ῥ. 407); {πε ϑρίγιἐ 
ψὩϊοἢ [οε] μδὰ ξογεϊοϊ ἃ ννοιὰ θὲ ρουτεά 
ἰοσὶ ἢ ὃγῪ 1εονδῃ δά Ῥεδπ ρουτγοά ἕοσγι ἢ 
ἘΥῪ 16βι15 ταϊβεᾶ τὸ ἴῃς γρθξς παπᾶ οὗ αοά, 
11. 18, 33 (5ες ξισῖ ποῦ ποίθβ ἴῃ ομδρ. χ. 36, 
42, 43). 

Οπε οἴμες πιδίίεσ τὰσβὲ ὃς ὑγίεῆν 
ποεϊςεά---(ἢε σοττεβροηάδηςς ἴῃ ἐπουρῃς 
δηὰ ψοτγά Ῥεΐνγεεη ἴπε 81, Ῥείεσ οὗ ἴῃς 
ξαΥν οπαρίετβ οὗ ἴῃς Αοίβ δηά ἰῃς 8:1. 
Ῥεΐεσ οἵ πε Εἰσϑὲ Ἐρίβείε ὑν Ὡς θθατβ 
δῖ πᾶτηβ. Α ἔενν ροϊῃίβ τηδὺ ὃε βεϊεςιεά. 
5:1. Ῥεῖεσ δὰ βροκδθὴ οὗ (Ἰγίβὶ δβ πς 
Ῥτίπος οὗ 1; αὐἴξε ἴῃ Παιτλοῦν ΕΒ 
1815 15 {πε (πουρῇϊ ἐχργεββεά ἴῃ τ Ῥεῖ. 
'. 3, οἵ ΟΠ γίβείδηβ 25 “ Ῥεροϊίζςη δρδίῃ "ἢ 
ὉΥ τς σαϑυτγθοίίοη οὗ εϑὺβ ΟἸσίβε οστη 
τῆς ἀεδά. ϑ8ι. Ρεῖεγ ἢδὰ βροκεὴ οὗ Ομγίβι 
85 6 Ἡοΐγ δπὰ Εἰρβίεουβ Οηε, 8οὸ ἱπ 
ἐπε Εἰσϑὶ Ἐρίβεῖς δε βεῖβ ἕοσι ἢ (Πὶβ ἀβρεοὶ 
οὗ ΟἸγίβεβ ρεσυ!πας ἀϊρηΐεγ, ΗΙ5 βίη 685- 
ΠΕ55. Α5 ἴῃ Αςίβ, 80 ῖ8ο ἴπ στ Ρεί. {πε 
ἐπουρῃς οὗ ἴῃς βιυβεγίηρβ οἵ Ὁ γίβε 15 
Ῥτγοπιηδηξ, Ῥαΐ αἷβο {πᾶὲ οὗ ἐπε ρίογυ 
ὙΠΟ βμοι!ά ξο]ονν, ομαρ. ἱ.. νεῖ. σἱ. 
ΑΒ ἴῃ Αοίβ, 8ὸ αἷβο ἰῃ 1: Ροΐ, ἰδεβα 

ΒΌοσίπρΒ ἅτ ἀθβοσῖρεά 45 ππάδβεγνοά, 
δας αἶβο 458 ἔοσεογάδϊπεά ὃν οᾶ δηᾶ ἴῃ 
δοοογάδηοα ὙΠ ὑπ νοΐσαβ οὗ τῇς Ῥσο- 
ΡΒείβ, α Ῥεῖ. ἱ. τι δῃηὰ ἰΐ. 22-25. ΑΒ ἴῃ 
Αςίβ, 80 ἰπ τ Ρεί. ἴξ ἰβ ἴδε βρεςίδὶ 
185 οὗ τἰῆε Αροβίϊεβ ἴο Ρς υνἱΐπεββεβ οἵ 
186 βυδειίηρβ δηά 4180 οὗ {πε γτεβυσγθοίίοη 
οὗ ΟἸσίβὶ, οῆδρ. ν. 1. ΑΒ ἰῃ ᾿Ασςίβ, 50 
π᾿ Ῥεῖ, ψγὲ δᾶνς (δε οἱδασγεβϑί ἐεβιτηοην 
ἴο (ῃς δόξα οἵ ΟἘτξέ, τ Ῥεῖ. ἱ. 21 δπά 
ἶν. 11. ΑΒ ἴῃ Αοίβ βίσββϑ ἰβ ἰδίἃ ποί 
ΟΠΪΥ ὑροη ἔπε ἕδοίβ οὗ τῇς 11 οὗἩ ΟΠτσίϑβι, 
Ῥυϊ αἷβο ὑροὴ Ηἰβ ἰθδοῃίηρ, χ. 34 ἢ., 5οὸ 
Αἶβο ἱπ τ Ρεῖ., νυν 1]ς δἰ] υβίοηβ ἀγὸ τηδάς 
ἴο {π6 βοόπεβ οὗ ΟἿσ 1,οσγάβ Ῥαββίοῃ νυ ἱτἢ 
411 πε ἔοσςε οὗ ἂπ εὐδ-νπεββ, νγα ἤᾶνε 
βίγεββ ἰδἱϊὰ ἀροῃ ἰμς ψοσὰ οἵ Οἢγίβε, τῆς 
(οβρεΐ οἵ ἐβδοπίηρ, ἱ. 12, 23, 25, ἰϊ. 2, 8, 
ἰ. το, ἷν. 6, Α5 ἴῃ ᾿Αοῖβ, 80 ἰῃ σ Ρεῖ. 
ΨΕῈ ᾶνς ἃ τεΐεσεμος ἴο ἴῃ Ἄρεπου οὗ 
ΟἸγίβε ἴῃ ἔδε σεαΐτη οὗ ἰῃς ἀεδά, τ Ῥει. 
ἰ. χο, ἵν. 6. ΑΒ ἴῃ Αοίβ, χ. 42, 80 ἴῃ 
ι Ῥεῖ. ΟἸγῖβε 18. Ηἱπλβεῖῦ τὰς Ἰπᾶρε οὗ 
αυΐοκ δηᾶ ἀεδὰ, ἱν. 6, οσ ἰπ Ηϊΐβ8. ὑπῖν 
ψ ἢ ἰῆς Ἑδίμεν βῆδγεβ ἢ Ηΐπ) (Πδὲ 
ἀϊνίηε ῥσεσορδιίνς, οἷ ἱ. σ7. ΑΒ ἴῃ Ασίβ, 
80 ἰπ τ Ρεῖ. τῆς ςοτηπιιηϊοαίϊίοη οὗ {πε 
ἩοΙγν ϑρίγιε ἴθ βρεοίδι!ν διεγ δας το τπῈ 
ἐχαϊςὰ Ομτῖβε, οὐ Αοίβ 11. 33, 1 Ῥεῖ. ἰ. 
11,12. ΑΒ πὶ Αοίβ, 80 ἱπ σ Ρεξ. Οῃσίβε 
8 τῆς ἰἱνίπρ ςοτποι-ϑίοης οὐ ὉΏΙΟΘΒ 
(οὐδ βρίτίταδὶ μόσβε 15 θα ΐ, Αςιβ ἵν. 12 
αηὰ τ Ῥεῖ, 11. 4-.06. Α5 ἱπ Αὔίβ, 80 
ἴῃ τ Ῥεῖ. ποῖ οἠἷϊν ἴδε ἀςίαιβ δὰς τῃς 
νος βοορς οὗ βαϊνδίίοη 15 τερατάςᾷ ἱπ 
τῆς ᾿ἰρμς δηᾷ δ5 ἃ ψ]Π]πιθὴὶ οὐ ΟἿ, 
Ῥσορῆξου, οἷ Αοῖβ 11]. τ8-25, τ Ῥεῖ. 11. 22, 
23, Δπὰ ἱ. 10-12. Βυΐϊ (Π΄5 σοττγθβροη- 
ἄεποε εχίθηᾶβ ἰὸ ψοσγάβ, ἀπιοηρβὲ ΠΟ Β΄ 
ψ͵Ὲ ΠΊΔΥ ποίς πρόγνωσις, Αοίβ ἴΐ, 23, 
τ᾿ Ῥεῖ. ἷ. 2, ἃ ψοσά ἔουπμά πονῇογε εἶβε 
ἴῃ τῇς ΝΤ., δπά υδεὰ ἴῃ δδοῖλ ρᾶββαρε 
ἰπ ἴδε βαπὶς βεῆβε; ἀπροσωπολήμπτως, 
τι Ῥεῖ. 1. 17, δῃᾷ ΟὨΪΥ μετα ἴῃ Ν. Τ᾿, θὰῖ οἱ 
Αοἰβ χ, 34, οὐκ ἐστιν προσωπολήμπτης, 
ξύλον ἐνγίοα ἀδεὰ Ὁγ 5:1. Βεῖεγ ἴῃ Αὔίβ ν. 
30, χ. 30 (οπος Ὁγ 5ι. Ῥαυΐ), ἀπά δραΐπ 
ἴῃ τ Ῥεῖ. 11, 24; ἀθέμιτος ΟὨΪΥ ἴῃ {Βε 
Οοσποῖίαβ ἰβίοσυ, Αοΐβ χ, 28, ὃν 8ι. 
Ῥεῖεγ, ἀπά ἴῃ σ Ῥεῖ. ἵν. 3; μάρτυς «18 
τς φσεηϊεῖνε οἵ ἐπὶ ἴο. ΜΨϊοἢ τεβε πιοτν 
ἰβ τεπάεγεά, πιοϑὲ εαπεπείν ἱπ ΝΟΤ. 
υδεά Ὀγ 51. Ρείεσ, οἷ Αςὶβ ἱ. 22, νὶ. 32, 
χ. 30, Δηὰ τ Ρεί. ν. 1; δηά δισίπεσ, ἴῃ 
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ΙΝ. 1. ΛΑΛΟΎΝΤΩΝ δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ 

ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, 2. διαπονού- 

Δ ιεέρεις ΑΒΡῈΡ 1, 31, ὅσ, Ψαϊρ., 588., ΒΟΒ,, ὅγτσ. (Ρ, δπά Η.), 1ψυςἱἢ., ΟὮσυβ.,) 80 
Τίβομ., Νν.Η. τηδυρίη, ΚΝ. τεχε, ΝΝ εἰββ, Ηρ. ; ἀρχιερεις ΒΟ 4, Ατη)., Αεἰἢ., 5ο ὟΝ. Ἡ,. 
τεχί, ΕΝ. πιαγρίη, δνεπάς; ο στρατ. τον τερον οπ|. Ὁ Ὁ, Ὀυϊ δοσερίεά Ὀν ΒΙ455 ἱπ β. 

Αοίβ ἷν. Σὶ ξξ ;υ Ῥεῖ, 1ἰ. 7, Αοίβ χ' 42-τ 
Ῥεῖ, ἵν. 5, ἴῃ6 νεσθα] σοσγοβροηᾶδπος ἰ8 
ΝΕΙΥ οἷοβα. 

ὅεῈὲ. οὐ ἴῃς ψῃοῖς βυρήεος Νόβρεη, 
Αῤοκσιοιρεφολίομέο, Ὁ, 48: Τιεομίετ, ας 
ΑῤοΞί. Ζεϊέαϊίεν, Ῥ. 428 Πΐ.; Βομπατῖς, ᾿ς 
Ῥεϊγίμἰϑελε ϑίγδηνμηρ, 2 δ., Ῥ. 122 ἢ; 
Τασλρν, Εχῤοσίέον, ἵν. (βγβὲ βεσῖ}β), Ρρ. 
α18, 1253; ἃπά [50 ϑοϊπιϊά, Βέδίϊδολε 
ΤΜεοϊορίο, Ὁ. 389 ΗΒ. Οπ {πὲ 5ιπκίπρ 
ςοππεοίίου δεένεθη {πε έάαολε, ἀπὰ τπς 
ἴδηρυαρε οἵ 8ι. Ῥεΐεσ᾽ 5 Βεσ οηΒ, ἀπά {πε 
ΡὨτγαβεοϊορυ οὗ {πε δεῖν οπαρίειβ οὗ 
Αςίδβ, βεεὲ ἄοσς, Οληγοῖ απά ἐπε Μὶπί είν, 

. 416. ᾿ 
᾿ ἜΠΗ. ΤΕΣ ΙΝ.--- εσ. τ. λαλούντων δὲ 
αὐτῶν: ἰἢς 5ρδεοῇ νγᾶβ ἱπίεσγυριεᾶ, 85 
ἐδε ργεβεπῖ  ρασγίίοῖρ]ς ἱπάϊοδίεβ, ἀπά νγε 
σϑηποῖ ἔσεδί [ἴ 45 1 γε δά τερεϊνεά [ἰ ἴπ 
ἴμ]. 1 15 πο ἄουδέ ροββίθὶς ἴο ἱπῆεγ 
ἔτοσῃ αὐτῶν 1παΐ 81. ΙοΠη αἷἰβο δά ἀσεββεά 
δε ρεορῖε.--ἐπέστησαν αὐτοῖς: οοηι- 
ΤΊΟΠΪΥ υϑεά ὙΠ} της ποιίοη οὗ σοπλπρ 
ὕροη οης βυδάεηϊν, 50 οὗ (ῃς σοπιηρ οὗ 
80 8ηρεῖ, χίΐ. 7, Χχΐ. τα, Γακα 11. 0, χχῖν. 
4, βοσηθίϊπηεβ ἴοο 8ἃ5 ἱπιρί γίῃρ ἃ Ποβιὶϊα 
Ῥύσροβε, οἵ. νὶ. 12, χυϊϊ. 5, ἀπά 81, 1ὺκε 
(χ. 40), χχ. 1. ΕῸγ ἴἴ8 υ8ςε ἴπ (πε υχχ 
ς΄. ΝΥ ιβάοπι νὶ. 5, 8, χίχ. 1.---οἶ ἱερεῖς : 
ἀτῃς ῥγϊεβίβ," 50 Α. δπά Ἐὰν. Ῥαΐ {πε 
Ἰδιΐεσ, τηδγρίη, “τἢς οδεξ ῥτίεβίβ,᾽" 5εα 
οτἰεἶοαὶ ποῖε. ἀρχιερεῖς ᾿νοῦ] οοχηρτῖβε 
ῬτοραθΥ ἐπε πλεπηδεῖβ οἵ 1π6 ρτίν!Περεά 
ΒΙρΉ-Ῥτι δεῖν ἔα πλ1165. ἴῃ ὑνΒῖο ἢ ἐδ 6 ΠΙρΉ- 
Ῥιιοβιποοά ννὰβ νεβῖεἀ (βομῦτσεσ, ζεισιδὴ 
Ῥροῤίε, ἄϊν. 1ϊ., νοὶ. ἱ., ΡΡ. 203-206, Ε.Τ.), 
7ο8., το σα νὶ., 2,2. Τδαῖ (πε πιεπθεῖβ 
Οὔ Π68ς ἰατη ]εβ οσουρίοα ἃ ἀπε πρυϊθηεά 
Ῥοβίίοη ψε Κπονν ἢ ἱν, 6), ἀπά ποτε 18 
ποίμϊπρ ἱπηρσοραῦὶε ἴῃ ἴῃς βυρροβίκίοῃ 
παῖ ἴδε ἀεβογίρείοπ ἀρχιερεῖς νου] ἰπ- 
οἰπᾶς ποτὶ 85 ὑνε1! 48 ἴῃς ἐχ- Πρ ἢ -᾿σ εββ, 
πᾶ {πε οπε δοίυδιν ἰπ οὔδος ; [Π15 Βεαση8 
᾿ἰυδεϊβεά ἴτοπι ἔπε υνοτάβ. οὐ [οβερῆπβ ἴῃ 
τε ραββϑᾶρε τεξεισεά τὸ δῦονε (θεγεη- 
Ῥουγρ, ΗἸοοἶγε 46 ἰα Ῥαϊδείίπε, Ὁ. 231). 
-ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ : ἰῃς οαρίαἰπ οὗ 
με Τεπιρίας (κποννπ οἰ οΗν ἱπ [νυν βἢ 
νυ εηρθ ἃ5. “πε τηδη οἵ {πε Τεπιρίε 
Μουπὲ. Ηεπδά {δε οί εῇ βυρεσιηϊεηά- 
ἐπος οὔ τῆς 1, ενϊτε5 ἀπὰ ῥχγίθβϑίβ νῆοῸ ψνεσε 
ὁπ ρυδγά ἴπ ἀπά δτουπᾶ με Τάσυρίε, ἀπά 
ἀπάεγ Πίτη ὑνετε στρατηγοί, 0 ννετε 
αἶδο οδρίδϊπβ οἵ ἴτε Τεσηρῖες ροΐϊος, 

ΑἰΙΠουΡΉ βαδθοτάϊπαϊς ἰο ἴῃς στρατηγός 
451 Ππεὶς πεαά, ΤΒε στρατ. τοῦ ἱεροῦ ννᾶ5 
ποῖ ΟΠΪγ ἃ ῥτίεβϑέ, δι βεοοπᾶ ἱπ ἀϊρπῖςν 
το {πε ΠΙρῃ-Ρτίοβδὲ Πἰπιβεῖ (Βομάτγεσ, κι. 5.» 
ΡΡ. 258, 259, 267, ἀπά Ἐδεγβῃείση, τ. 5.) 
δηά Ηϊἰδίονν οὗ ἐπε ζειυίσλ Ναίϊοπ, Ὁ. 
130), Αςἴβ ν. 24, 26, ͵ο5., (πόέ., χχ., 6, 2, 
Β. ζ.., νὶ., 5,3. Ἐοτ ἴῃς υ8ὲ οὗ {πε τεσπὶ 
ἴῃ τῆς ΤΧΧ, σες Βομῦτεσ, μ. 5., Ρ. 258. 
Ιπ 2 Μδϑὃος. {ἰϊ.. 4 ἴπε ““ρονεσποσ οἵ πε 
Τεπιρῖς᾽" 18 ἰδδπειβεά ὉΥ βοπλς ψ ἢ πὰ 
οἴἶοοτ μετα ἀπά ἴῃ ν. 24, Ῥαῖϊ βεεὲ Εδνν]}π- 
8οπ᾽ βποίο ἐμ ίοοο ἰῃ ϑῤεακεγ'» Οοπιριεμέα 7}. 
----Ἡκαὶ οἱ Σαδδουκαῖοι: δ4ἱ 115 εἰπ]6, 88 
7οβερῇιβ ἱπέοστηβ 8, ἤοϑψενεσ βίγαηρε ἴὲ 
ΤΩΔΥ ἌΡΡρεδι, {πε ΠΙρἢ- τί βεῖίν ἔδπλ 65 
Ῥεϊοηρεά το τς ϑαδάυοεδῃ ραγῖγ. Νοῖ 
τῇδε {πε ϑαάάδυοεοβ ἂτὲ ἴο ὃ6 ἰάεπιπεά 
ΘΠΕΪΓΟΙΥ ὙΠ τῆς ΡΑΣῪ οὗ ἴῃς ῥσγίεβϑίβ, 
βίπος ἴπε Ῥμαδγίβοοβ ὑγοσα ΟΥ̓ ΠῸ πΊθδπΠβ5 
Βοβίς τὸ τῆς ρείεβίβ δἃ5 δυο, ποῦ πε 
Ρτίεβίβ τὸ τῆς Ῥμαγίβεεβ. Βυὲ ἐπε 58ά- 
ἄυοοσαβ νγοσς ἴῃς ατίβίοοσαϊβ, απά ἴὸ πὲ 
αγὶοίοογαΐϊς ῥτίεδίβ, ῆο οσουρίεδ ἰπ- 
Βυοπεῖδι οἷν!] ροβίείοπβ, τῇς Ῥμδγίβεεβ 
ψεσα δἰττετν ορροβεὰ. 705., Ἅ4πέ., χνῖ., 
το, 6, χν]]]., 1, 4, ΧΧ.,0, 1. ϑοδιῦγοτ, Μ. 5.) 
ἄϊν. 11., νοΐ. 11.) ΡΡ. 209-43, ἀπά ἀἶν. 1:., νοῖ. 
'., Ρ. 178 Ε΄. Τῆς Ψψοτγάβ οἱ Σαδδ. δπά 
ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σ., νοτ, 17, 816 τὸ- 
[ειτεά ὃν ἩΠρεπέεϊά τὸ Πῖ5 “ δυΐμοσ ἴὸ 
ὙΒΕΟΡΠΠ].5,᾽" 28 α]5ο ἴῃς γεΐεγεποε ἴο {πα 
ῬΓΘδοπίηρ οὗ ἴῃς Ἐεβυτγγεοίίοθ 45 ἐπῸ 
οδιβε οὗ ἴῃς βοσὲ ἰτουδὶς ἴο ἐπε 8584- 
ἄσποεςβ; δῖ (ἂς τηεπίϊοη οὔἵπε ϑαάάδποθαβ 
αἱ Ἰεδϑί 5σῃοννβ (85 νν εἰζβᾶοκεγ δῃά Ηοἱίζ- 
τηδῆῃ δάπλ) ἐπὶ τῃς δυΐποσ οὗ “εἰς παὰ 
οοχσδοῖ ἱπέοτσηδιίοη οὗ ἰῃς βίδίε οἵ ρατίῖεβ 
π᾿ ]εγυβδίετα : “ὙΠε ϑαάδάδυςσεεβ ἡνεσα δἱ 
τῆς Βείηι, πὰ ἂς οἶος οὔτδς ΠΙρἢ-Ρτίεβὲ 
νγ25 ἰπ ϑαάάυςεδπ μαπάβ, απὰ ἔπε 586- 
ἄποεεβ ργεἀοπιηαϊεᾷ ἱπ τῃς Πρ -Ὀγίθβ εἶ 
Τλτα ες" ΟΝ εἰζβᾶοκεσ, “ῤοςίοϊἑς Αρε,1., 
δι, Ἐ.1.). 

ει. 2. διαπονούμενοι, οὐ, χνΐ, 18, 
ΟπΪΐγ ἰπ «εἰς ἴὰ τῇς Ν.Τ., ποῖ, ἃ5 οἴεῃ ἵπ 
οἰαββίοδι ασεςκ, τεξεγγίπρ' ἴὸ ἔπ Ἔχθγεοπβ 
τηδάς Ὀγ τῆς, Ρυξ το τῆς νεχαίίοπ πιο 
τῆεΥ ἔεϊς, “Ῥεΐπρ βοστὲ {του ]θά," ἘΟΙῪ. 
(πόνος, ἀοῖον, ΒἾ455), ε΄. 1, ΧΧ, ΕσοΙεβ. 
Χ. 9, υϑεά οὗ ραΐπ οαιβεά ἰο ἐπε Ὀοάγ, 
δηᾶ 2 Μδεος. ἰϊ. )ϑ, ΒΕ. (Α. αἰ. ἀτονοῦντες), 
δυϊ οὐ, Αφυΐ]α, αεη. νἱ. 6, χχχῖν. 7. 1 Θ4πὶ. 
χχ. 3, 34, οὗ πηςηῖδῖ ρτίεἴ.---ὸν τῷ ᾿Ιησοῦ; 
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μενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαόν, καὶ  καταγγέλλειν ἐν τῷ 
Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν" 3. καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς 

χεῖρας," καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον - ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. 

4: πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν - καὶ ἐγενήθη ὁ 

Ὁ Ὁ γϑδᾶβ ἀαναγγελλειν τον Ϊ. ἐν τη ἀαναστασει τῶν νεκρων, Ὀυΐ Β[485 τοὐεςίβ ((Βδβεὲ 
σοπίεπαβ ἴοσ Θυτίδς) ; τὴν ἐκ νεκρων ΑΒΟΕ, Ψαυϊρ., Βοἢ., ϑγισ. (Ρ. δπά Η.); των 
γεκρὼν ὈΡ, Ὁ, 31, ΕἾοτ., αἱρ., Ρδγ., 54}., Ασπι., Αείῃ., Γποϊξ,, 1τ0, ΟἾσγ5. 

Ξχειρας; δφ4[τ6: (Πΐβ ψοτὰ Εἴοτ, ἰῃβεσὶβ ἐκρατησαν αὐτοὺς (πο Ζδοκίες δὰ 
Βεῖβεν τερσαά 5 ογὶ ρὶ πα]); ἴογ ἐπεβαλον Ὁ τεδάβ ἐπιβαλοντες. 

ποὲ “ἸὨγουρΉ," δὰϊ 45 ἰπ ΕΝ., “ἴῃ 
765115,᾿" ἡ.ε., “1 ρεσβοῦδ [881 4 επὶ γαϑιτ- 
τεχίββα ἀϊσερβηῖ᾽" (Β1455). Οἰμεῖβ τεηάεσ 
1ξ ““Ἴπ ἐπε ἰπβίδηςε οἵ [εβι}85᾽" (Ξο Ηοΐεζ- 
ταϑηπ, δνεπάι, Ἐεϊϊεη, Ζδοκίετ).---τὴν 
ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν : οη ἴΠπ ἔΌΓΠῚ 
Οἱ τῃε δχργεβδίοη β86ὲ ΡΙ Ὠπηπιοσ οἡ δέ, 
Ζπμᾶε, χχ. 35, ἀπά Τιυσαγ᾽58 ποίας, ἐη ἴἰοοο. 
1ε πισβὲ θὲ ἀϊβιϊηρτβῃεά ἔσοσι (ἡ) ἀνάσ- 
τασις τῶν νεκρῶν. [{ 5 Π6 τηοτς ἰἰτηϊτεά 
ἴδσση ἱτπιρὶ γίπε {παῖ σοι ἴσοτη ἀπιοηρ ἴῃς 
ἀεδά δτεὲ ταῖβεά, ψνῃὴ]6 οἴμεῖβ 45 γεῖ ἂτς 
ποῖ; πϑεά οὗ [ἢς Εεβυττεοιίοη οὗ Οἤσῖβε 
δηά οἵ ἴδε τὶ βμίεοιβ, οὗ ντἢ τἢ 5. Ρα85- 
δαρε 1 Ῥείεσ ὶ. 3 ((οἱ. ἱ. 18), Ῥὰξ δες αἷβὸ 
Ετίπητα- Τ ιαγεῖ, σε ἀνάστασις. [Ιΐ νγᾶ8 
οὶ ΠΊΕΙΟΙΥ ἃ ἀορτηδίῖς απεβιίοη οὗ τῆς 
ἀεπίαὶ οὗ τε Ἐεβυσσγεοϊίοῃ νη ο σοη- 
οαγηδά ἐπε ϑαάάποεςβ, Ὀπὶ ἰῃε ἄδηρεσ τὸ 
{πεὶσ ρονγοι, δἀπά ἴἰὸ ἐβεῖσ ὑνεα ἢ ἔτοπὶ 
τς Τεπιρίε βϑοσιῆςεβ δπά ἅτε, (τῆς Εε- 
Βαστεσίίοη οὗ εβ5 ννᾶ8 Ῥσοοϊδίπηεά δηά 
αοςερίεὰ (Ξες Ννεηάς ληὰ Ἡο]ἐζτηδπῃ, ἐπ 
ἴοσο, απιὰ ῬΊ]υτητηαυ οα Γὐκο χχίϊΐ, 1-7, 
ποθ). ϑριτα αρτεοὸβ ἢ Ὁ εἰβ5, είης, 
7Τάηρϑι, ἴπ τεραζάϊηρ ἰῃς πιεηιίοη οἵ τῆς 
ἀἰξέσεββ οὔ ἐπε ϑαάδιιοοςβ δὲ ἴῃς ργεδοῃίηρ 
οὗ ἐπε Δροβεῖθβ 48 ποῖ δεϊοηρίηρ' ἴο {δε 
Οτΐρίηαὶ βουτοθ Βυΐ ἴξ 18 ψοσίδυ οὗ 
ποῖος ἐπὶ ἴπ εβεϊσηδίίηρ ἐπε ροβίτϊνε 
ναῖε οὗ 8ῖ5 βουτος, Α., Ὡς ἀεςιάεβ ἴὸ 
ταΐϑί πὸ τπηθηϊΐοη οὗ [ἃς ϑαάδυςεεβ ἴῃ 
ἵν. 1--᾽ἰς τνουἹὰ πανς θθεη ππογε εᾶϑυ, δε 
ἘΠίπκΒ, ἴογ ἃ ἴογρεγ ἴο πᾶνε τερτεβεπίεα 
ἴῃς δΏΓΉΥ τὸ ἴῃς ΟΠατΟς ἀ5 ργοσεεάϊηρ 
ποὲ ἴοπὶ ἰδε ϑαδάμποςςς Ὀμὲ ἔτοστῃ ἴῃς 
ἘΠασίβεοβ, 45 ἴῃ τὰς αοβρεῖβ.Ό Βαΐ τῆς 
ϑαάάυςεςεβ, 45 ϑρίτεα τεπιϊπβ τι5, ἀοςογά- 
ἴῃ το [οβερῆ8, που ᾶςεά ἐἢς Πρ -Ὀτί ες ν 
[Ἀτλ11165 ἰπ τπεῖγ πυμθεσ, δηᾶ ἴδ νγᾶ5 ΌῪ 
ἘΠ15 βεοί πδὲ αἱ ἃ Ἰαΐεσ ἄδις πε ἀεαδίῃ οὗ 
7Άτηε6β5 τῆς 7υ8ὲ ννγὰβ σαυβεά. ΟἿΪΥῪ οπος 
ἴῃ ἴπε (οβρεῖβ, ]οθη χὶϊ. το, τῇς σοῖο 
Ῥείεβίβ, σδίμεσ ἐβδῃ ἴῃς Ῥδατίβεεβ, ἴδε 
ἴδε ἰπηϊτἰαεῖνε ἀραΐηδὲ οὐσ 1 ογά, δὰ: (15 
ψγὰ5 ἴῃ {πε σαβε οὔ ψῇῆδί ννὰβ Ἔβϑθηι !ν ἃ 
ἸΩΝ ἴον τὰς ϑαάδάυποεεβ (45 Βετὲ ἰῇ 

οἵδ ἷν. 2), ἔῃε δάνιϑαθ Πν οὗ σειείηρ τἱὰ 
ΟΓ, Αζάᾶτιιβ, αὶ ᾿ἰνίπρ νυ ἱῖπεαβ τὸ τῆς ἴσα 

ψΒΙΟΝ τ(ῃς ϑαάάδυςεοβ ἀδηϊεὰ. [Ιὲ 15. πὸ 
απΐαϊσ ἱπέεγεηος ἐπαὶ ἑὰς ςὨϊεῖ ῥγίεσίβ ἴῃ 
51. ]ομη ὁσουρΥ τΠς ρίαςε οὗ ἴῃς ϑαάάιι- 
οεαδβ ἴῃ τῆς Θυπορίβίβ, 85 {πε ᾿ἰδίϊεγ ἅτ 
Πενεσ πχεηιοηεά ὈΥ πᾶπὶς ἴῃ ἴδε ουτιἢ 
οβρεῖ; ἁπὰ ἰξ 80, ἐδ ῖ5. ἰἴ ἌἼχδοῦν ἴῃ δο- 
Τςογάδαπος ἢ δὲ μα βμουά εχρεςὶ 
πότη ἴδε ποίίοεβ μετα δηά ἰῃ Αρίβ ν. 17, 
δΔηὰ ἴῃ Ἰοβαρῃυ5; 566 οἡ ἴδε ροΐπε Τἰρδῖ- 
ἴοοϊῖ 'π Εχῤῥοσίέογ, χ8οο, ΡΡ. 86, 87. 

γεσ. 3. ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας: 
τὰς νεῖ ἰ8 αἰνναυβ 45 βεῖς Ἰἰοϊηβα νι 
τῆς 584πὶιΣ ποῦυῃ ἴῃ Αςίβ, δῃηά ἔνῖος ἴῃ ἐδ 6 
αοβρεῖ; ἴῃς ρῆγαβε 18 ἰοιπὰ οποὲ ἴῃ 
Μαιῖῆεν δπὰ Ματγκ, δηὰ ὑνΐος ἱπ ]ομη ; 
86. [κς χχ. 10, χχί. 12, Αοῖς ἵν, 3, ν. χδ, 
χίϊ, τ, χχί. 27, οἷ. ἱπ ΓΙ ΧΧ, αεη. χχίΐ. 12, 
2 ϑλπι. χυΐ!. 12; ᾿βίθεσ νἱ. 2, 50 δἷβο ἰῃ 
ῬοϊγῬίυ8.---τήρησιν, ο7. ν. τ8, οηἷγ υϑεά 
εἰβεννῆεσς ἴθ ΝΙΤ, ΒΥ 81. Ραμ], τ Οοσ. 
νἱ. τὸ; ἰῃ Ὑπυς., νῖϊ, 86 (ΥΜνεηά), 
ἰε ἀεποῖεβ. ποῖ οἱν ἔπε δςῖ οἵ συδτζάϊηρ, 
δυῖ δἷϑο ἃ ρίδος οἵ ουβίοάυ, Εἶνε 
εἰπιοβ ἰπ ΓΧΧ, Ῥυὰὶ ἴῃ {πε ἔοσσηεσ 56η86. 
ἘὺῸ: Δποῖμποι ἱπβίδπος οὗ 15. πιοδηΐπρ 
85 ἃ Ρίδος οἵ ουδίοαγ (5ες εἰ σβπΊΆ πῃ, 
Νέεμε Βἰδεϊςἐμαϊεη, Ῥ. 55), Οὐ ραρυτβ ἱπ 
Ἐργυρέ, βεοοηᾶά οἵ {π|γά σεπίυγΥ δῆεγ 
Οδεῖϑε.---ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη, ΕΝ ἴ.. τὶ 
ἴδιο πα ϊςία! ἐχαγηϊπδίίοῃ ταυβὲ ἐπεγεΐοσε 
Ὁς ροβίροπεὰ πε] ἰμς πεχὶ ἄδυ, 5εὲ [6σ. 
χΧχί. 12, Οὐ ὙΠΟ, [ἃ ἀρρεασβ ἰπδὲ τῆς 
ἙἘλθΡίς ἔουπάςεά {μ18 ῥγοδί δἱείοπ ἀραίηβὲ 
δἰνίπρ Ἰυάρτηεπε ἱπ τς ηἰρῃς (Ταπιθν 
δηὰ Ἐεΐτεη, ἐπ ἰοοΟ).---σπέρα : ΟὨΪΥ ἰπ 
581:. Γὺκε ἴῃ δε ΝΙΤ,, ΓὰΚε χχίν. 20, 
Αοίβ ἵν. 3 (χχ. 15, ἿΝ.Η. πηδγρίη) δηὰ 
ΧχνΙΠ, 23. 

γε. 4. ἐγενήθη: ““οστης ἴο Ὀε᾿ΕΥ., 
ΟὨΪΥ Πετα ἴῃ 51. [ὐκὸ, ἀχοερὲ ἴῃ ἐπε 40ο- 
τδίίοη ἴῃ 1. 20 (5εε αἷβο νἱῖ. 13, ἢ., δηά 
ΒΙα558 ἴῃ β-- -ἢς!]επιβεῖς, γεαυεπεῖν 'ὰ ΟΧΧ; 
ἰπΝ ΤΙ. οΚ τ ΤΏ 688. ἰἰ, σ4, (ΟἹ. ἵν. τα ; α180 
708., Απί,, χ., το, 2, ΝΝΊλεγ- Θομπιϊεάεϊ, Ρ. 
το, ποῖε).---ἀνδρῶν. ΤῊΪ5 ᾿νοτά Βετε ἃρ- 
Ρδδτβ ἴο ὃ6 υἀδεὰ οὗ γηέη; οηἱγν (50 ΝΥ εἰ- 
δβἰείη, Β]455), οὐ. Μϑΐς. χῖν. 2ι, Μαζξκ νί. 
40, ἔος ΔΙΠουΡὮ Μὰ οαπηοὶ αἀὔρὰς νυ Β 
ννεῖββ ἄοπι ν᾿ 14, δαὶ νοπλθη ἴῃ στοαὶ 



[24 ΠΡΑΞΈΕΙ͂Σ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ ἸΥ. 

ἀριθμὸς 1 τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε. 5. ᾿Εγένετο δὲ ἐπὶ τὴν 

αὔριον 2 συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ πρεσβυτέρους καὶ γραμ- 
ματεῖς εἰς Ἱερουσαλήμ, 6. καὶ Ανναν ὃ τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν καὶ 

ἸΙωάννην καὶ ᾿Αλέξανδρον, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ. 

1 ὁ αριθμος, Ξο ΑΕΡ 31, ὅτ, Οἤγυβ, ; Ρξ αγείοϊς οτι.  ΒΏ), 8ο Τίβος., ΥΝ. Η., ἘΝ. 
νν εῖββ. ὡσει ΕΡ, ΟἾγνβ. ; ὡς Β.), 80 ὟΝ.Η,, ΥΥ εἰ55, Ηρ. ; ὁπ. ΣᾺ ὅσ,  ]Ρ. νεσθ8.» 
80 Τίβοἢ., ϑνεπᾶς (γνῆο σοπιραταβ ἰϊ. 41 δῃὰ τερατγάβ ὡς ΟΓΥὙὁ ὡσει 45 δά ἀεὰ δοσοτάϊπρ }})- 

3. ΑἸΤΕΙ͂ αυριον Ὦ, ΕἸοτ. αἀὰ ἡμέραν, 50 ΗΙΐ.; ΟΠμαβε ὃν δϑϑβίπι. ἴο ϑιυγίδο, Ἡ ττὶβ Ὁν 
αϑϑίτη. ἴο Βεζδῃ 1,δίη- -γαϑέϊγιητη αἶσα, Βαξ οὗ, σημερον ἡμερα ἰπ Ν.Τ., Ας(Β χχ. 26, 
Εσπι. χί. 8, 2 Οοσ. {ϊ. 14. εἰς 'ερ. ΝΡ 1, 31, ϑυτσ. Ηδτγοὶ., 5ο Τίβοῃ., νεπάϊς; εν 
ΑΒΕ ὅχ, Οἢτγ58., 50 Ν.Η,., ἘΝ., νν εἰββ, Ηρ. ; Εἴοσ., ϑυτ. Ῥεβῇ. ογαῖι, συνάχθηναι;, 
Ὁ, ΕἸογ. οὔδηρε οοπϑβίσ. συνηχθησαν οἱ ἀαρχ-. 

δΑνναν, δος,, ΕΡ σ, 31, ὅσ, ΟὮγυβ. ; ἄννας, ποῖῃ. (πὰ 580 8] {π6ὸ Ῥσορεσ ὩϑγΠΕΒ), 
ΜΗ ΒῸ 15, 18, 36, ὅτ, 5ο Τίβοι,, ΝΝ.Η., ἘΕΝ., ΚΝ εἶϑϑ, ννεπάι (ννῇο Βοῖἀβ, δ5 δριαίηϑι 
Μεγεῖ, τῃδῖ [π6 ποπῖδ. ἅτε ποὶ ἀδγίνθα ἴτοπὶ συνηχθησαν ἱπ Ὁ, δὰὲ ἐπαὶ [πε ᾿δξῖασ 
νψν25 οσοδβίοπεά ὃγ ἴῃς ποπιβ.). ἴωαννην, ἢ), αἷρ., Ρατ.1 τεδά ἴωναθας. Β΄455 σοπίεπαβ 
ἔοσ [πε σοττεοίῃεββ οὗ Ὁ, 80 Η]]ρ., Ιωναθας -- Ϊοπαίπαπ, βοη οὗ Αῃπδβ, πο βιιοσεε θα 
Οαίαρῃαβ, 1 οβαρῆμβ, Απέ,, χνὶ,, 4, 3 (δες. Β[α85, Αεέα Αῤοϑί., 72 δῃὰ 35), Ιωαννης 
Ῥείη ἃ σοσηπιοῃ ἤᾶτηδ πα 3η πηκποννῃ τᾶπ. Βυΐ τὲ οδηηοΐ σοηςεῖνε ἴπδὲ [π|Κ6 
νου] Βἰπηβοὶ μανε αἰϊετεά ἰΙωναθας ἱπίο Ιωαννης, 50 ΒΙ2558 τεραγάβ {πὸ ἔοσπιοσ 45 πὸ 
τεδάϊηρ ἱπ α δῃά β---ἰωαννης ἃ ἰλίετ ΒΙαπάετ. 

πυταΡειβ ἀϊά ποῖ Ἰοΐῃ (6 ΟΒυσο ἢ ἀπὲ] ἃ 
Ἰαῖοι ρετίοάα (οὔ. αἶδο 11. 41, νῆοτε ψοπηθη 
ΤΥ ΨΜΕΙ1 ανε Ὀδθη ἱποϊυάεα), γεὲ ἰξ 
5665 ἰπδὶξ Θὲ. Γὰκς, ὈΥ δὶθ υδς οὗ οὔα 
ψοτσά, ἀνδρῶν, Πετε τεξετβ ἴο ἐπε δ ἀϊοπαὶ 
πυταδεῖ οὗ ρεόη. 8:. [λικὸ ἄοεβ ποῖ βδύ 
δαὶ ἔνε ἐπουδαηὰ οὗἩ 5ὲ. Ῥείετι᾽ 5 ἤφᾶσοῖβ 
ΨΜετα οοηνετίεά, ἴῃ δἀάϊιίοη το ἐδοθβς αἱ- 
τεδάν Ἴσοηνεγίεά αἱ Ῥεπίδοοβι (Δ! που ΡΒ 
Ὅχ. Ἡοτσέ, 2] οννίπρ ΟἾγυβ., Αὑρ., 16τ., 
τ Κε5 (ἰ νίενν, ἡμάαϊφς ΟἈγίεἐϊαπὶέγ, 
Ρ- 47). οὐ παι ἔνε ἐπουβαηᾶ γγεῖς δάάεά, 
δυῖ δ΄5 ννογάβ σοσίδίην ταδτίς ἐδε στονίηρ 
εἐχραηβίου οὔ πα ΟΠυτοῖ ἴῃ βρίτε οὗ τπσεδί- 
επὶηρ ἀδηρεῖ, 48 τῖβ 15 δἷ5ο ενϊδεπὲ ὁπ 
πε νίενν {πδὲ ἄνες ἐπουβαδηᾷ τεργεβεηξ μα 
τοῖδ] παπιροῖ οὗ θεϊίενεῖβ. Ὑ8Πε ἰπβίδηοθϑ 
δῦονε ἔτοσῃ ἴῃς ἀοβρεῖὶβ ἅτε βἜποσαῖν 
αυοίεὰ ἴο οοπῆστα ἰδς νον Ποῖα ἰαίκθη, 
δυι Ὑνεπάι, ἐπ ἰοοο, οὐτίουϑῖν συοίεβ [ἢ 6 
ΒΆΤΩΣ ΡΑΒΒΑΡ65 ἴῃ ὑχοοῦ ἴῃδλί ἀνδρῶν δετε 
ἱποίυδεβ ψοσλθη, Ὑῆὸ πυτηρεῖβ ἅγα σαὰ- 
ϑατὰςα ὃν Ηΐτη 858 ὃν ννεϊζβάςκεσ 25 ασίϊ- 
βοίαὶ, θὰ 566 δῦονα οἱ ἱ. 15. 
ει. 5. ἐγένετο δὲ; (δες ἰοττηθῖα ἴα 

Δποίμευῦ οπαγαοιογίϑεις οὗ 5:. 1λικε 8 βίγίς, 
Ἐτιεάγιοῃ, ας Γιμρασευσηρεϊίΐμηι, Ὁ. 13, 
αἶἷδο Ὠδϊτηδη, ἐς Ῥγογέε ἕδϑι, ῬῬὉ. 26, 29. 
Οοπίρασε ἴοσ τῇς ἔγρε οὗ Ἴοπϑίγυοίίοη, 
δοοογάϊηρ ἴο ννῆϊς ἢ ψνμδὲ ἔδκεβ ρίαος ἴδ 
Ρας ἴπ ἴῃς ἱπβηϊείνε τηοοᾶ, ἀερεηάϊηρ 
Ὁροη ἐγένετο, ἷχ. 32, 37, 43, χὶ. 26, 
Χῖν. 1, «δηᾶ οἷπο ἱπβίαποοβ ἱπ Ὦσ. 
ῬΙᾺΠ,πΊοΙ 5 οχῃδιβίϊνε ποίς, δέ, ζπᾶε, 
Ῥ. χὶν.---ἐπὶ τὴν αὔριον; πεῖε οπἷν δηὰ 
ἴῃ Τὐκα χ, 35, ἰη ΝΙΤ. Ἐτ ἴδε ἰδηλ- 

ῬΟΙΆΙ 86 οὔ ἐπί [1], χ.---συναχθῆναι, 
1.6., τὰς ϑαπῃεάτσίτη. ἄρχοντας Ποτδ -- 
ἀρχιερεῖς, ὙΠΟ ἅτε τηεπιϊοπθᾶ ἤγδέ 85 
ἃ τ!α, εις τῆς Ν.Τ. Ἔπυπιεσαῖεβ ἔπ 
ἀϊδετεηι οτάδι οὔ πε ϑαππεάχση, 
ΨΏΠ5ι οἱ ἄρχοντες ἰ5 Δη ἱπίεγοπαπρε- 
ΌΪΕ εχρτεβϑίοπ, οί} ἱπ ἴδε ΝΤ. απά 
ἴῃ ]οβερῆυβ (ϑεε, ἔοζ ἰηβίαηος, ϑοῃῦτγογ, 
δ ετοίδα Ῥεοῤίε, ἄϊν. ἰὶ., νοῖ, 1., ΡΡ. 177, 
2οσ, Ἐ.ΎΤ.), αἰτποιρῇ ἱππεῖς ἅτε {Ὸ 
ἰπβέδησεβ ἵπ ψῃΐομ ῬΟΓἢ ᾿νοτάβ οσοισ 
ἐορείδεγ, Τὰκς χχίϊ. 13 δηᾶ χχίν. 20. 
ὙΝΒαίενες ΤΩ δᾶνε ὕὈεξοπ (τς ρῥγεοῖβα 
βἰρηϊβοδπος οὔ (με ἰδιτὴ ἀρχιερεῖς, 
ϑοβῦτει, νι. 5.) ΡΡ. 203-206, ΕΧΤ., τὲ ἴη- 
οἴυάεά, Ὀεγοηά 411 ἀουδὲ, ἰῃς τηοϑὲ ὑτο- 
τηΐϊηεηΐ τερτοβεηίδεινεβ οὗ τῆς ῥτθβιποοά, 
Βεϊοπρίπρ οδίεῆν, ἱἢ τοὶ επειγεῖν, ἰο ἐπα 
ϑαάάδυςελη ρατγίυ.--- πρεσβυτέρους : ἔποϑς 
ταετα ο 8 ψγοσα ΚΠΟΥΤΏ 5: ΠΊΡΙΥ Ὀγ ἘΠῚ5 εἰε1ς 
ψδο ἀϊά ποῖ Ὀεΐοηρ ἰο εἰϊμε οἵ ἔπε ἔννο 
ΒΡοοἷα] οἶδϑβεβ τηςηιοπαεᾶ.---γραμματεῖς : 
τῆς ρτοξεβϑίοηλὶ ἰαννγοῦβ Μη δαποτεὰ τὸ 
ἴῃς Ῥῃατγίβεςβ, [08., 45, χν]!., 6,2. Ἐνεῃ 
πἀηᾶετ ἴῃς Εοταδη ρονογησηοπέ [πε Θαππε- 
ἀτίπι ροββεββεᾶ οοηβίἀθγαῦ]ε ἰη ἀερεπάεποα 
οὗ Ἰυτϑάϊοείοη, Ῥοεΐ εἰν] ἀπά οτίπιϊπαὶ. 
Νοὲ οὐἱὺ οουά ἴὲ οτάεσ αιγεϑίβ ἴο δα 
τηλὰς ὃν ἰΐϊ5. οὐχ οοοτβ, δας ἰ{ σου] 
ἄϊβροβε, οὐ ἰξβ ονγῇ δυξπογιεν, οἵ οαϑεβ 
εις ἴῃς ἄξει ρεηδ!ν γὰθ ποὶ ἰη- 
νοϊνεά, Θομῦτετ, μ. 5.» Ρ. 187, ΕΤ',, ἀπά 
ἙἘΔετιβμείτα, Ηϊίοῦν ὁ ἐπε Ὑειυϊτἢ 
Ναίϊομ, ρΡ. 1ὸο3 ἢ..---οἰςς Ἰερουσαλήμ : 
ννεῖββ νουἹά τεβιίγίος ἐν Ἴερ. ἴὸ {πὸ 
ΒοΣθ6 8 οὗ [εγυϑαϊοπὶ ἰο ἀϊδβεϊηρι ἢ Ἐἤπθτὰ 



5--8. ΠΡΑΞΈΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ τᾶς 

7. καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ, ἐπυνθάνοντο, Ἐν ποίᾳ δυνάμει 
ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς ; 8. Τότε Πέτρος, πλησθεὶς 

Πνεύματος ᾿Αγίου, εἶπε πρὸς αὐτούς, ἼΑρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσ- 

ἴτοπὶ {π6 βουῖϊδεβ οἵ (411|δ6, Ῥυιΐῖ 16 15 
ἀουθε] βεῖποσ ὑπὸ υνοτάβ οἂπ δεδαγ 
τπῖβ (566 αἷδθο Κεπάδὶ], ννῆο ἴανουγβ ἴδε 
Βαῖπ8 νἱενν 45 ν εἰββ)ῆ. ΗἩο]ζπιδηπ δηὰ 
νγεηάς, οὐ ἐπε οἴμπεσ παηά, ἀείεηά εἰς, 
ἃπὰ βυρροθε ἰμαὶ ἐπε τηθιηθεγβ οὗ {πε 
ϑδηπεάτγιτη γε οὈϊίρεά τὸ υστν ἱπίο 
τε οἷν ἔἴοπη {μπεῖγ σουπίσυ εβίδίεβ. 
ΖδοκΙογ ΔΡΡ] 1685 ἐν ᾿Ἴερ. ποῖ ΟἿΪΥ ἰο 
γραμματεῖς, Ὀιι: 4150 (ο {πε οἰδεῖ γχεπὶ- 
615 οὗ {πε ϑαηπεάγίηι, πᾶ 8εὲβ ἰπ {πε 
ΨΜοτάβ πη ἱπεϊτηδείοη {παΐ {πὲ δἰτἰηρ᾽ ννα5 
Βυγτιεάϊνγ σομηροβεά οὔ {δε τηρϑθεῖθ 
δοίιδιῖν ργαβθηῖς ἴῃ [6γυβαὶθηλ. 

γεσ. 6. ἔάλννας: Οδίαρῃδβ, {πε βοη-ἰπ- 
ἴανν οὐ Αππδ8, νν5 {πὸ Πρ ῥτίεϑε δοίμ δ! 
ἱπ οἷῆςα, Ῥυς {κε οἶμπεὶ τειίγεά Πιρῃ 
Ρηεβίβ, τπς Ἰαίέεσ γεΐαϊπεά ποὶ οπὶγν ἔπε 
ἘΠ6, πὲ αἶϑο πιδπὺ οὗ (πε τρῃῖβ. δπά 
ΟὈΙ Ραιῖοπϑ οὗ με οἷος. Ϊ βαρ σεῖ- 
ἑδίηἷν ἀρρεδαῖβ ἰο δχίεπά (πε {{|ὲ ἰὸ 
ἜΧ- ΠΙΡῈ ῥεϊεβίβ, δῃὰ 50 ἰπ {πε Ν.Τ. σΒεῖς 
ἀρχιερεῖς ἀρρεᾶς αἱ με μεδὰ οἵ τῇς 
Βδημαάτγίτη 48 ἴῃ ἘΠ18 ραββαρε (ἄρχοντες), 
ἐπε ἐχ- ἢ ρἢ ργίθβίβ ἅτε ἴο Ῥ6Ὲ υπάεγβίοοά, 
ἤχβὲ δπᾶ ξογεπιοβέ, ἃ5. ννε]]} 88 ἔπε ΠΙρἢ- 
Ῥείεβε δοῖιδιν ἴῃ οὔτε. Ὑπε ἀϊηουΐεν 
ἰασς 18 τπαι ἐς εἰπ|6 15 ρίνεῃ ἴο Αππδβ 
ἴοπε, δπὰ (πἷς βϑβοῖὴβ ἴο ἰηνοῖνα (δὲ Πα 
88 δ'βδο τεραγάβά δ8 ργεϑίἀεηϊ οἵ τπῈ 
ϑαήάιιςεθβ, νεσεδϑ ἰ 15 αἴνναγδ {πε δοΐυδῖ 
ἀρχιερεύς ΨὙὯΟ ρτεβί 68, οἷ Αςίβ ν. 17, 
Υἱΐ. τσ, ἶχ. 1, ΧΧΙ!. 5, ΧΧΙΠ, 2, 4, Χχίν. 1. 
Βαξ ποὲ οἠΪϊγ 15 δε Ἰαχῖτν οὗ ἐπε ἔεγη ἴοὸ 
δε οσοποίδετεά, Ῥὰξ αἰϑὸ {πε ἴδοι δας 
Ἀπηδ8 οἡ δοσουπί οὗ Πἰ5 ἱπῆπιεπος 88 τῆς 
Βεδά οἵίἣε γένος ἀρχιερατικόν πᾶν πᾶνε 
τετιαϊπεά {πῈ ΣΉΝ ἀρχιερεύς ἰπ 5ρῖτε 
οὗ 411 ἐπε ταρὶ ἃ Ἅσμπαηρθβ πὶ {με ἕεπυγα οὗ 
186 δίρἢ- συ βου οἷῆος υπάεγ με Ἀοπιδηβ. 
ὙΒεβε σῆδηρεβ ἴδε εν ψου!ά ποΐ τε- 
φορτιίδε 45 νδὶϊά, δπά 18 τῆς βαυῖν ομαρέειβ 
Οὗ Αοἰβ οαπιε ἰο 8:. [ὺκὲῈ 45 86Ὲπὶ8 
Ῥτοῦδδις οσὰ 16υνϑῃ ΟΠ βείδῃ βοιγοθϑ, 
Αππδ5 πιρθς δαβιϊγ Ὀς Βροκεη οὗ ἀ5 Πίρῃ- 
Ριθδί,ρ, Ηἰβ5 τοϊδιἰοηβῃίρ ἰο Οδίαρῆαβ 
δΕΙ͂Ρ5 ἴο Ἔχρίδίη τῆς ἱπῆυεπος δηὰ ροννεῦ 
οὗ Αππαβ. Ου Ηδιηρυγρετγ᾽β νίενν (Κεαί- 
Ἐπογοϊοῥάάῇῆ᾽΄άε ἀές Ὑμάφηξιηις, ἰὶ., 8, Ρ. 
1151," Θυηδβεάτίοη ᾽᾿, πα ἃ ΒΑΌΌΙ ἀπά ποῖ 
τὰς Βιρῃ-ρσίεβδε ργεϑιἀεά ονοῦ τὰς βαάάυ- 
ο668,566 Εἀειβῃείη, Η ἐσέονγ οὐ ἐμέ Ἑδτοῖϑὰ 
Ναίϊοη, Ῥ. 522, απιὰ ϑομῦτεγ, ". 5.» ἢ. 180. 
ἙἘδτ Απη88, βεα 108., 4πέ., χν"., 2, 12, Χχ., 
0,1, Δηἃ 8ὲε ἔυγίποι “ Απηδβ᾽᾽ ἴπ Β.ἢ.3 
ἀπά Ηβείηρϑ᾽ Β. Ὁ .---[ωάννης : ἰἀδητεᾷ 
ὃν ]. Γρμοοε (οἷ 418οὸ Ὗν εἰβεεΐῃ) νι 

πε ἴδπιουβ οβδπαπ ὕεη Ζαςοδαὶ, ργεβὶ- 
ἄεπι οὗ {πεῈ ἀτεδὲ ϑυπαρορσα αἴξεσ [8 
ΤΕΠΊΟΝΔ] ἴο [δηιπῖα, νῆο οδιδίπεά ἴεανα 
ἴτοπὶ Ν᾽ εβραβίδῃ ἴῸΓ τη ΠΥ οὗ {πὸ [εὴνβ τὸ 
βϑίε]α ἰῇ {πὸ ρίαςβ. Βυὲ {με ἰάδεπιίθοδ- 
εἴσῃ 15 νεγῪ πποοτγίαϊη, δηά ἄο68 ἡοξ ἀρρϑαᾶσ 
ἴο σοπητηδηά 1ἐβεϊἔο Βομῦγεσ ; 8εα οὐ εἰς δὶ 
πος ρονε.---᾿Αλέξανδρος : οἵ Πίπι ἴοο 
ποιῃίηρ᾽ 8. Κῆον, 45 ἔπεσα 15 πὸ σοπῆι- 
πλδίοτΥ, δνϊάβποε ἐο [ἀεπε ιν Ηἷπὶ ἢ τὰς 
Ῥχοίμογ οἵ ῬΒῖ]ο, δαραγοὴ οἵ ΑἸδχαπάσία, 
δηᾶ {ῃς ἢτβί τηδῃ οἱ ἢἰ5β εἶπλα διχοηρϑέ τς 
7ενβ οὗ {παῖ οἴεγ, [05., Α4γ»ὲ., χνὶῖ., 8, 1, 
ΧΙχ., ὅν 1, ΧΧ., 5, Β.}.2 «πὰ Ἡδβιίίηρβ' 
Β.Ώ., "ΑἸεχαπάδσ᾽". 
γε. 7. ἐν τῷ μέσῳ : δοοοτγάϊπρ ἴο ἐδε 

ΜΙβμπδῃ ἐμὲ πιθπιβεῖβ οἵ {πε σουτὲ 5αΐ 
ἴῃ ἃ βϑπηϊοίσοϊς, δες Ηδιηθισβοσ, τὲ. 5.) ἴο 
6 δῷϊε ο βεεὲ εαοΐ οἰμπεῖ. Βα 1ξ ἴδ 
ὈΠΠΕΟΟΒΘΑΙΥ ἴοὼ Ρ᾿γΓδ88 (ῃς εχργεββίοῃ, ἰΐ 
Τα δε αυς ραηογαὶ, ο΄. Μαῖι. χῖν, 
6, Μαιῖς 111. 3, Ιοῇῃ νί!, 3. Οπ {δες 
αϑιια} δι θηγϑϑῖνς διείτιιάς οὗ ῥγίβοποιβ, 
8εεὲ Ϊοβ., ἍἊἀπίὲ., χῖν., 9,ς,.ἍὨἍ 4. [π {ῃϊ5 
νεῖβα ΩΝ. βιρρΡΙ1ε8 “νὰ8 ἔμοσς᾽" 85 ἃ 
νεγῦ, Απηδβ δαΐπρ 15 βιιδίεος. Ψαγίοιιϑ 
αἰίεσηρίβ ἴο διηθπά ἐπα ὕτοίκεη σοπβέγιο- 
Ἐοη---Α}1} τς ῬΙΌΡΕΙ πᾶπιεβ ἀτὰ ἴῃ τῆς 
ποπγϊπαῖννε (ποὶ ἴῃ δοοιβαῖϊνα 48 Τ.Ὲ.), 
80 ΝΗ. ἘΝ., ννεηάε, ννεἶβ8 ; ΠΏ. τεᾶι 
συνήχθησαν, 50 Β[488 ἴῃ β.---ἐν ποίᾳ : ὃγ 
ναὶ Κἰπὰ οἵ ροννεσ ; Οἵ σῆδυ -- τίνι, χχίϊ, 
34.--ἐν ποίῳ ὀνόματι: ἰῃ νἱτίυς οὗ νγδὲ 
πλπια δ ““ποῆξη ῃἷς νῖβ ἂς ροϊαβίδβ "ἢ 
Ατοιυβ απὰ Δ ειβεείη, ἐμ ἰοοο. ΤΟΥ 
Δϑὶς δ ἰἢ {πὸ Ψουά δοοιβε {πεπὶ οὗ 
ταξευτίηρ ἴο ϑοτῆς πιαρίσδὶ παπὶὲ ΟΥἩ 
ἔοττωυα ἴοσ (δες ρεγίογσγιδηοςς οἵ τῆς 
Τηΐγα 185, χίχ, 13 (οη ὄνομα 5ες [[]. 16), 
τ΄. 1,ΧΧ, Ἐχοάϊπβ ν. 23. Ῥσορδθὶν {ΠῸῪ 
Μοῦ Πα ἐο Ὀτίπρ Ὡς Αροβεῖεβ σπάσδσ τῃς 
οοπάεπηπδίίοη ργοποιηςδᾶ ἴῃ δῦ, χιϊΐ, α. 
“80 ἀϊά πεν νεῦν ἔΟΟ  βῃΪγ οοποεῖς ἐμαὶ 
ἴδε νεῖν πδιηϊηρ Οὗ βοῆς πλπδ τηῖρῃὲ ἀο 
Μοπάοσβ-- -ἀπά ἕῆς Τλίπιθά ἱογροίῃ {πᾶς 
Βεῃ ϑαάπα ψτουρῆε πιῖγαοαβ ὉΥ ρυξεῖη 
Ἐπ6 πηυτίεγαθ]α παπλε υν τίη ἐπε βκίη οὐ 18 
ἴοοι ἀπά ἔπεη βοηρ ἴῈ ἀρ,᾿ 1. υἱρμέοοι. 
--ὐὑμεῖς : 451 ἴῃ βοοσῃ, ΙΗ ἀερτεοίδίουν 
ΘΙΏΡΑ515 αἱ {πε οἷοβε οἱ {πε απεϑβιίοη, 50 
Ψνεηάς, ἀπά Β]455, σγανιριαΐκ ἀες Ν. Ο., 
Ρ 16ο.---τοῦτο; ποΐ {Π158 ἐς δοῃίπρ (Ο]5- 
8.56}, Ῥπὲ (δε τηΐγαοῖα οὐ ἔμε ἰδπὶς 

τηϑῃ. 
ψεσ. 8, πλησθεὶς πνεύ, ἀγ.: ἰᾷς 

ΨΏΟΪΕ Ῥῆγαβε 18 οπαγδοίεσίβιίς οὐ 88. 
Γὰκε, ῆΟ επιρίογβ ἴὲ ἱπ {86 ἀοβρεῖ 
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βύτεροι τοῦ Ἰσραήλ," 9. εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ 
ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωσται - [ο. γνωστὸν ἔστω 

πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ 

1 τον Ισραηλ οπι. ΑΒ, Νυΐϊρ., 541., ΒΟΒ., Αείῃ., Ουτ,, 8ο Τίβοι,, ΚΝ. Η,, Ειν., 
νγεἶββ;; θὰξ τειαἰπεά ἱπ ὨΕΡ, ΕἾογ., Ῥαγ., ϑγεγ (Ρ. ἀπά Η.), [γῖπε., Οἤγγβ,, ΟὙρτον 
80 Μεγεζ, Β᾽455, Ηρ. Ὁ δάᾶβ εν αλλω δε ουδενι (ο τ᾿ νεῖβε, 80 Ε,, ΕἾοσ., ϑυζγ. 
Ηδ τοὶ. πιρ.ν Ουρτο; θὰ βε6 ΝΥ εἰββ, Οοάεχ Ὁ, Ρ. 64, δηᾶ, ου {πε οἱποῖ μαπά, Βείβεσ, 

(ἄγε {ἰπηοβ δπά ἴῃ Αςίβ ἔνε (Ετίεάγίομ, 
1, ἜΚεδυβοῖ, ΖεΙετ). Αοἰβ 48 βοπιεϊί πηλ85 
Ῥεεη οδ]δα (πε αοβρεὶ οἵ τῆς Ησοὶν ϑριτῖξ, 
δῃηᾶ τπῸὸ Ὠπσηθεσ οὐ εἰπλ65 5. ΓΚ 565 
{πε {6 ““ΗοΙγν ϑρίτιε" ᾿υβεῖῆεβ. ἐδα 
παῖε, 886 ἃθονς αδἷβο Ρ. 63. ΑἹ] ἰἢτες 
εχργοββίοπβ, πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἅγιον 
πνεῦμα, Δηά τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἅτε 
ἴουπά ἴῃ {πε αοβρεῖ δπᾶ Αςίβ, που ρἢ 
του ἢ ταοτα ἐτεαιεπεῖν ἴπ ἐπε ἰδεζεγ, {Πα 
βτβθε ἐχργεββίοη (ἴπ ἔπε ἐεχῇ) οσουτγτίηρ 
αυϊίς ἄουθ!ς τε παπῖροσ οὗ τἴτηθδ ἰπ 
᾿Αοίβ 45 σοτηραγεά νἱἢ τῆς Οο5ρεὶ, οὗ, ἴῃ 
τῆς Τ,ΧΧ, Ρ58.1. (11.) τὰ, 188. [ΧΠΠ]. το, ΣΙ, 
νι βάοπι ἱ. 5, ἴχ. 17; ἀπά ψ τ τ Οογ. ἴΐ. 
το, 12, ο΄, ΝΥ βάομι ἰχ. χ7, ἀπά ἴ58. ἰχιῖῖ, 
10, 11. Ου ἰἢς οπιίδβίοη οὗ ἐπ δγίίο]ς 
866 ϑίπιοοχ, Γαηρμαρε οὗ Ν. Τ, αγεεξ, 
Ρ. 49. πλησθεὶς---ἰῃς νετῦ πίμπλημι 
οοπιηοη δοίη ἱπ οβροὶ ἂπά ἱπ Αςίδβ, 
οπἷν ἐουπά ὑννίςε εἰβενποῦςε ἱπ ΝΟΥ., 45 
αραϊηβέ {πἰγίε θη ἐἰπλθ5 'π οβρεὶ ἀπᾶ πἰπα 
εἰπγε8 ἱπ Αοίβ (ΕΠ εάσιομ, [εκ 5. ἢ). 
Τῇ ννογὰ ννὰβ αἷβὸ νεῖν ἔτοφιιθπὶ π ΧΧ, 
“7. ἘςοΙεβίαβείουβ χὶν!. 12, ἃ, Τῆς 
Ρῆγδβα πλησθῆναι πνεύμ. γ. ἰ5Β Ρεου] τ 
το 5. 10Κὸ, ἴῃ αοβρεῖ τπγοα {ἰπγ65, ἷ. 15, 
41, 67, απὰ Αοὶβ ἰΪ. 4, ἵν. 31, ἰχ. 17, χιϊῖ, 
9, ε΄. Ἰιυκε χίΐ, 12, δηᾶ χχί. 14; 5866 
Ααἶθο Μαῖὶ. χ, 2ο, Μαγίκ χίϊ. σὲ. ϑι. 
Ῥεΐεγ᾽βΒ σουγασε ἴπ ἔπ Ορεπὶν ργοοϊδίηι- 
ἵπρ ἔπε Οτυοϊδεά ἴοσ ἐῃς ἢτβὲ εἰπὶς θεΐογα 
{δε τυ ]οτβ οὗ πῖ5. ρεορῖς πυρὶ Ψ ΕἸ] ΒῈ 
βρη βοδπεῖν οπιρἢαβίβεᾶ, 28 ἱπ νεσ. 13. 
81. ΟἸγγβοβίοπι οσοπηπιοπίς (Ηοσπι., χ.) οἢ 
τῆς ΟΠ γι βείαπ ψϊβάοσα οἵ 8ι. Ῥεΐεσ ου 
{Π|58 οσσαβίοη, ἢονν [Ὁ}] οἵ οοπεπος μα 
5, δηᾶ γεῖ ον ἢς υἱέετβ ποῖ ἃ ψοσά οὗ 
ἰπβαϊε, θὰξ ΒΡῈ Δ ΚΒ ψυ ἢ 411 τεβρεοῖ. 

ες. 9. εἶ: οἤοβεὴ ποῖ ψίπους οσὰ- 
ἐογίς δ] πίοθεν, ἐ α5 ἐς ἐμὲ δαϑέ -- ἐπεὶ 
ἡμεῖς, ἐχρτγεβϑίπρ' δὲ ἔπε βᾶτηδ {της πε 
τι ρμΐςουβ ἱπάϊρτιδίίοη οὗ ἴπε ΑΡΟΒΈΪ68 ἱπ 
σοηέγαβε ἰο ἔπε σοπεετηρίθοιβ ὑμεῖς οὗ 
νεῖ, 7, δῃά ἐπεῖσ βυγρεῖβε δἵ ἐπε οὔ]εςὶ οὗ 
ἐπε ργαβεηΐ ἰηφυίγν; 80 ἴοο ἴπ ἐπ᾽ εὐερ- 
γεσίᾳ 51. Ρεῖεῖ δραὶπ ἱπάϊοδίεβ {π6 πη- 
ἔαίτπεββ οὗ βδιιοῃ ἰπαυϊβιίοτίαὶ ἐγθαίπηθης 
“ουτη 8145 ἀι)ἀϊοατὶ ἀερεαπί, αυὶ ρα ίμης 
ξρεγωκέ,"" Βεηρεὶ).---ἀνακρινόμεθα : υδεὰ 

Βετς οὗ ἃ ᾿υάϊοῖα! ἐχατηϊπδείοη, βες χίϊ. 
10 ἀπά ἴχκὸ χχίϊ. τ4, ἀπά οὗ. Αςίβ χχίν. 
8, χχν ϊ!. 18, ἀπά σ᾿ ὕογ. ἰχ. 3, δπουρἢ 
τῆς 5ιγιοεν ἐοομηΐοαὶ βεπβα οὗ ἀνάκρισις 
85 ἃ ῥγε  πλϊπατυ ᾿ηνεβι ραξίοη σαπποῖ θ6 
Ρτεββοὰ πετζε.---ἐπ᾽ εὐεργ. ἀ. ἀσθενοῦς: 
“ ρΟΠΟΕΣηΐηρ ἃ ροοά ἄβδαὶ ἄοπε ἴο δῃ 
ἱπιροΐεπε τηδη " ---[ἣε οπιββίοπ οὗ (ῃς 
«τίς δβ ἴῃ θο ποὺπδ δἀάβ ο 8ι. Ρεΐεγ᾽ 5 
ἰγοηῦ ; “πα Β[(8 ἔπ πὶ Βατὰ ἰπ ἐπαὶ ἐπὰν 
ἃτο Αἰγαυ5 τηακὶπρ' 4 ογίπιε οὗ βοῇ δοίβ, 
βιπάϊηρ ἴδαϊς ἱτἢ νογκβ οὗ θεηδβσδηςε," 
Οἤγγβ., Ηορι., χ.; ἀνθρώπον οπ ἴπε ΟὉ- 
͵εοῦνε δεμένα, ὙγΊποι- Θομπιίθᾶθὶ, Ρρ. 
26δο ἀπὰ 267.---ν τίνι: “Υ ψπδΐ πιδαπβ,᾿" 
ΚΟΝ. ; "πὶ Βοπι,᾿ τηλτρίη. ὙΠα ποϑαΐεγ 
ἰπϑέγαπιθηῖαὶ ἀδίϊνε, οὐ, Μαΐίξ. ν. 13, 18 
βυρροτγίςα Ὀγ Βῖ4ββ, νν εἶἰββ, Η οἱ ἐζπιδπη, 
ἀπά οἴδποῖβ, 5 1 τῆς Ἔχργεβϑίου ει ργασθά 
τὰς ὕψνψο αιοβείοηβ οὗ νεζ. 7. Ἐδηάδί!, 
ο]ονγίηρ τὰς οἷάεσ σοπηπιεπέδίοσβ, γα- 
δατὰβ τς οχργαββίου ἃ8 σπηᾶβου πε.--- 
οὗτος : {πὸ Ππεαϊοά τηᾶπ 5 που ρῆς οὗὨ 85 
Ρταβθηΐ, δ ΠΟ ρἢ ποιπὶπρ' ἰ5 βαιἃ οἵ ἢϊ5 
ΒΌΠΙΠΊΟΠΒ; “Ἐπ8 πγχαη," ΕΙΝ.---σέσωσται: 
ἰῆς νψνοσά ἐδ αγ ἴο ὰ5. ἴπ ἔπε αοβρεῖΐβ, 
ΓΛΚς νἱῖ. 5ο, Μαγίς χ' 52, συν τα ἐπε ῥσαρ- 
πδηΐ τηθδηϊηρ οὗ ΠδΆ ἢ ἔοσ Ῥοάγ δηά βου] 
ΑἸἴκο. 

ψεσ. το. 81, Ῥεΐοσ ἄοεβ ποί παβιξδίς ἕο 
τεῖογ μἰβ Ἰυᾶρεβ ἰο ἴῃς βαπιθ ρᾶββαρε οἱ 
ϑογρίατε ψΒΙΟἢ ἃ ἔδνν 5ῃοσέ ἡγε ς κβ θεΐογε 
7685 οὗ Ναζαγοίῃ παᾶ αποϊεὰ ἴο ἃ ἅε- 
Ῥυϊξαξίοη οὗ ἐπε ϑαηπμεάτγιτα. ἴῃ {παᾶὶ σᾶβε 
ἴοο ἴῃς ᾳυδβίϊοη ρυΐ ἴο [εϑὺ5 παὰ δεθη 
45 ἴο τῆς δυϊπουν ὃν ποῦ Ηδ δοίθᾶ, 
Μαῖϊι. χχὶ. 42, Μαζὶ χιΐ, το, [νυκεὲ χχί, 17. 
1τ ἰβ ροββίθ]ς ἐπδὲ {πὲ ννογὰβ ἔτοπι Β. 
ΟχνἹ. 22 ψεῖα αἰτοαάν τερατάεά 45 Με6β- 
βἰδηίς, τοπὶ ἔμ ἕλος ἐμαὶ ἴῃς ρεορὶς πᾶ 
ψεϊςοπιεά [εβὺ8 δὲ Ηἰβ ρυ ῖϊς ἐπίγυ ἱπέο 
7εγυβαίεπι τὰ ρατὲ οὗ ἃ νεῦβὲ οἵ {πὲ 
βαπις Ῥβαΐπι, νεσὶ 26, Εἀεγβῃείπι, Ὑἐθης 
ἐμε ΜεΞείαλ, ἰλ.,368, Μοτζεονεσ, ἔπε ρ88- 
ΒΆρθ, 88. χχν!, 16, Ὁ ΠΙΟΠ ἔογτηβ {Πὸ 
οοηπποοίίηρ [ἰπκ θεν ἴπΠῸ Ῥβδὶπὶ ἀπά 
8:1. Ρεΐεσ᾽ 5 νγοτᾶς, θοῖῃ μετα δπὰ ἰῇ ἢ18 
Εἴγβε Ἐρίβεῖς (1 Ῥεῖ. 1. Ζ' τ΄. Βσοπι. ἰχ' 
33, Χ. 11}, νγᾺ8 ἱπίεγρτείβα δ5 Μεβδβίδηίο, 
ΔΡΡαγεητυ ὉῪ ἴδε Τλγραπιδ, ἀπά υη- 



9--1Σ. 

νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 
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11. οὗτός 

ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων, ὁ γενόμενος 

εἰς κεφαλὴν γωνίας. 12.} καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία " 

οὔτε γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώ- 
ποις, ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 

Ἰ και οὐκ . . . ἢ σωτηρια οχγϊξ ΕἾοτ., ἴτ.,) ΟΥρσ., Αὐρ.; Ὁ δηά Ῥασγιὶ οὐ αἶϑὸ 
ἢ σωτηρια. 

ἀουδθιοά!ν Ὁ ἘΔΒΙ ἴῃ μἰβ Οοπιπιδηΐδευ, 
ο΄. αἰϑο δ εἰβιεῖὶπ ου Μαῖί. χχὶ. 42; Εδει- 
Θδίτη, Μ. 5.,) 1.,) 725. [ῖπ (ἢ οτἱρίηαί 
τἸηδαπὶπρ οὗ (πε Ῥϑαϊπι 15γ86] 18 [Π6 βίοῃ ες 
τοϊδοίεὰ ὃν {πε ὈυΠ]ᾶθτβ, ἐνς., ν ἴδε 
πεδίμπεη, ἴἢ6 δα ]Δογ5 οὗ (Ὠϊ5 νοῦ! ἃ 5 δ- 
ἶτδβ, οὐ ἴῃς ὄἌχργεβϑίοη ΤΏΔῪ τεῖογ ἴὸ ἔποδα 

π᾿ ἴβγαθὶ ψῃο ἀεβρίβεά ἐπ6 51:18} Ὀερίη- 
πἰπρϑ οὗ ἃ ἀανγηΐηρ πανν ἐγ (Ὁ 6112 50ἢ} ; 
δυὺ ποίψενεσ {Π|5 τηᾶν ὃ6, ἰη (πς Ν. Τ᾿ (ἢ 
Βυϊἄοτβ ἀτὲ ἴῃς μεδάβ πὰ γτεργθβεηίδίνεοβ 
οὗὨ ἴϑγδεὶῖ, 48 ἰ5β δνίάεπε ἔἴτοτῃ οὖ οτὰ 8 
86 οὗ 1π6 νεῖδε, αῃὰ α]5ο ὃν 5ι. ΡῬεΐεσ᾽ 5 
ψνοτὰβ ποῖα, “ γομ ἐΐε δμϊϊάενς," ἘΝ. Βυς 
ἐπαὶῖ ψῃϊο τὰς Ῥβαϊγηϊδὶ Βαὰ βροκεὴ οὗ 
ἔπε βεοοηᾶ Ταπιρῖς, τπαὶ νος γᾶ8 ἃ 
Ραταῦϊε οὗ 1πς ἰδίοσυ οὗ ἰβγαεῖ, μδὰ ἰϊβ 
φοπιρίείς απᾶὰ ἰάδαὶ δ] ΠΙπιεπὶ ἰῃ Ἡ πὶ 
ννδο, ἀεδρίβεἃ δπὰ σαϊεοϊεἃ οὐ τηβῃ, 
παᾶᾷ Ῥεσοπια τῆς οἰϊοῦ οογπει-βίοπα οὗ ἃ 
ϑρί συ 8] Τεπιρίς, ἰπ ποῦ θοΙΒ [εν ἀπὰ 
Οθηεῖ 8 ννεῖε τηδᾶς οὴς (κι Οος. ἐϊ. τα, 
Ἐρῆῇ. 11. 20).---ἐσταυρώσατε: τηεπίϊοπεὰ 
ποΐ πιεγεῖν ἴο γεπιϊηᾶ {Π6πὶ οὗ (Παὶγ ἔλυε, 
ΦΓ ἰἰ. 36, Ὀὰὲ ρεσμαρβ 4150 παι ΠΥ πιϊρῃς 
ἀπἀετβίαπά ἧονν ναΐπ ἃ Ψψὰ5 ἴ0 ἢρδι 
ραϊηβδὲ αοὰἁ ((αϊνἰπ).---ἐν τούτῳ: “ἰπ 
δἴπη,᾽ οὐ “πη (815 ἥδηης " ΕΝ. πιαγρίη. 
Ἐὸοὸτ τ ἔογσπιον Νεηάς ἀδεοίάςβ, δ που ρἢ 
ἴπ πὸ ῥγανίουβ νεῦβα δα 1265 ἐν τίνι 845 
πευΐεῖ; 50 ἴοο Ῥᾶρε ἂηὰ Ηοϊίζηᾶπη. 
Οη {πε οἵπεγ μβαπά Εδηδ81} (Ξο ς ννείϊε, 
ὙΝ εἰ58) δἀορίβ ἐπε Ἰδέζοσ γοπἀθγίηρ, ψὨ116 
δὐτηϊτεῖπρ τπαΐ τπ6 τεΐδσεποθ ἰὸ 1}6δὺ8 
ΗἰΪπιβεϊέ 15 φυϊῖα ροβϑβϑίδίς, 45 ἴῃ νεζ. 12.-- 
ἐνώπ. ὑμῶν : Ἡεὗὐταίϑτη, οπατγαοίετγίβείς οὗ 
8: ΓΚ ἰπ 8ὶ8 αοβρεῖ δηά ἰπ τῆς Αςΐβ. 
Τῆς Ἔχργοββίοη ἰβ πόνοσ υδεὰ ἰπ Μαΐου 
πὰ Ματκ, πὰ οην πος ἴῃ ἢ, χχ. 30, 
θυὲ (Ὠἰτίγοοηα εἰπγὲβ ἱπ ἐπῸ Ηεὐταϊ βεῖς 
Αροσβίνρεβε---γεαυθης ἱἰπ ΓΧΧ, Ὀὰϊ ποῖ 
ἰουπὰ ἴῃ οἰαϑϑίοδὶ ος Ηδ]]Θηϊδεῖς Οσςοῖ, 
ΔΕ ΠουρὮ τὰ ἐνώπια ἴῃ Ἡοπιει, Β[488, ἐρ 
ἴοτο, απᾷ Ογανεριαίίᾳ ἀές Ν. Ο., Ὁ. 125. 
Τῶς ννοσά ἰβ5 αἷβο ἔουιπά ου ραργτίὶ {υνίος, 
80 Πεἰβθπιδηη, Νένε Βὲδεϊςἐμ λέ", Ρ. 40. 

Ψετ, τἰ. οὗτος: “Ης, 48 ἰη ΕΝ. 
ΑἹΙ ἘΞΠΝ. φῬγενίοιιϑῖν ἰσαπϑιαιθὰ ξ “τ 15,᾿ 
τοίειτίπρ ἴξ ἴο ὁ λίθος, Ὀυϊ ἱπ [6 πεχίὶ 
ΨψεΙδ8ὲ ἃ Ρεῦϑοῃ ἰβ ἀγα ν Βροκθη οὗ, ηοῖ 
ἀπάες ἐπε στηείλρμοσ οὗ ἃ βίοῃης, δηὰ [86 

Ρτοποῦη ἥπᾶβ [5 βυδήεοι Ὀεϊίεγ ἴῃ με ἐν 
τούτῳ, πχδδου]ης οὗ νεγ, το. ὅεε ὑνίηθ- 
ΘοΒηγεᾶοὶ, Ὁ. 216.---ὃ ἐξουθενηθεὶς : ἴῃ 
τε ΤΧΧ δηὰ ἰπ τς αοβρεὶς ἔπε νοσζά 
υϑεᾶ 18 ἀπεδοκίμασαν. 8:1. Ρείεγ, φυοί- 
ἷπρ ἌΡ ΔΓΕΠΕΥ ἴτοτη τρθπποσυ, ὑβεᾶὰ ἃ 
ψνοτὰ ἀχργαϑδίηρ 511} σγθαίθγ οοῃίεπιρί, 
Ις ἰβ υϑεᾶ, δ.5΄., ΝΘΙῪ Βιρη  οδ ΠΕ Ὀγ 81. 
Τκο ἵπ ἰδ αοθρεὶ, χχῖ!. στ, απά ἀραὶπ 
ἴῃ χνῆ. 9. Ὑηε Ψψοσγὰ ἰβ ἐουηπὰ ἱπ Ποπα 
οὗ τῆς οἶποῦ αοβρεῖβ, δῃᾶ ἰβ ςμαγαοξεγίβεῖο 
οὗ 51. υκὲ αδπά οὗ 8ὲ. Ῥαὰὶ (οὐ. Βου. 
χῖν. 3) το, τ Οοσ, ἱ. 28, τ Οοσ. νἹ. 4, εἰς). 
1τ οσουγβ βανθῦαὶ εἰπὲ ἰὴ ἰῃἢς ΓΧΧ, 
ο΄. ΜΝ βάοπι, 11. στὰ, ἵν. 18, Ἐροϊεδὶ- 
ϑιϊσυβ χῖχ. χ, 2 Μδςς. ἱ. 27, πὰ Ῥεαϊηις 
ΟΥ̓ δϑοϊονοη, ἰῖ., 5. Ιῃ οἰαβϑὶς δὶ ψυτίτοσβ ἱξ 
ἰ5 ποῖ ἐουηά αἱ 4}4.---ὁ γενόμ. εἰς, “ψΠΙΟὮ 
ν 8 τηδᾶς," ἘΝ. ΒΙ485 οοπιραζεβ (86 

Ἡεῦτον ρἤγαβε ὈΡΡῚ πὰ ἤπάς ραγα]1615 
: τν 

ἷῃ ν. 36, Τακο χίϊ, το, θὰ γίγνεσϑαι 
εἰς, ὙὮΠ6 σοπηηοη ἴῃ (πς ΓΤΧΧ, ἰβ ἃ 
οοῖζαοὲ δχργαββίοη ἰῃ οἰδβϑίοαὶ! ἀτστεςκ, 
Δ μου {πὸ ρΡίδοαβ ἴπ ἔπε Ν. Τ᾿ ἴῃ νυ Ὠϊ ἢ 
τῆς ἔοττηαϊα ἰ8 ἐουπὰ ἰῃ ΟΟἿΤ, αυοίφείοη5 
τὲ υηἀδουδίεαϊν Ηδυταῖβηιβ (δες ον οα 
ν. 36), Νν πε- Θομταϊθάεϊ, Ρ. 257, πὰ ψ τ 
1Π15 τΔῪ δα οοππεοίεὰ πε ἐγεαιεπου οὗ 
115 ὁσσύσγθηςε ἰῃ [Π6 ΑΡΟΟΔΙ͂γρβα (5εε ϑίση- 
ΟΟχ ου ἴδε ρῆγαβο, ζαηρηαρε οΥ δε Ν, Τ', 
Ῥ. 143).---κεφαλὴν γωνίας : ποῖ “ τὰς ἴορ- 
τηοϑὲ ρηδο]6-βίοῃ δ," δὰ ἃ σοτηδ-δίοηβ 
υπίηρ ονὸ νν 4115, οα νοι πον τσεβιεᾶ 
δηὰ Ψοτα τηδᾶὰς ἤγτῃ, οὗ, ἴπ6 τηδδηΐπρ οὗ 
ἀκρογωνιαῖος (154. χχνῖϊ!!. 16), τ Ῥεῖ. ἰἢ, 
6-8, ἘΡΏ, 11. 20, ΨΏΙΟΙ ἰβ υδθὰ πετα ὉῪ 
ΘυταπΊΔοἤι5 ἰπδίθαά οὗ κεῷ. γων. Τῆς 

Ἡεῦτεν ΓΞ εἰβεμεις αἰνναγβ τεΐοσβ 

τοί ἴοὸ δε ἀρρεγ ρατί οὗ (δες ὈυΠάΐηρ, Ὀὰς 
τὸ {πὸ ἰοννες (154. χχνῆϊ, τό, 7εγ, 11. 26, 
]οῦ χχχνίϊϊ. 6, ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον, 
Ῥεἰεζβο!). Ῥιοραον ἐμεγείοστα (6 εχ- 
Ῥγθββίοῃ βεσα γεῖεϑ ἴο ἃ ἰοιιπ ἀδεϊοη-ϑίοπα 
δὲ 116 ὍὈ84585 οὗ (16 σούποσ. Οἡ {πὲ 
οοούυγζεηος οὗ ῃς ρΡῆγαβε ἔγοση Ῥ5. οχυ 
22 ἴῃ 8:1. Ρείθι᾿β Εἰἶγβὲ Ἐρί βία, δηά ἴῃ 
ἢἷβ ΒΡδθοῦ Πόῖα, 866 ἢ, 119, δηὰ αἷβϑο 
ϑοδματίς, δὲς Ῥεἰγὶμέδοῖε δέγδνμμηρ, 2 ς, 
Ρ. 126. ᾿ 
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13. Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παῤῥησίαν καὶ ᾿Ιωάννου, καὶ 

καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύ- 

ει. 12. ἡ σωτηρία, ἐ7. ν. 31, χνὶϊ. 
1, ἐνδ., κατ᾽ ἐξοχήν, {πε Μεββίδπίο βαῖνα- 
εἴοη. Ὑπεὲ ἱπεαεγρσθίδιίοα ννΐομ νου ὰ 
{πη ἡ σωτ,. ἴο Ῥοάϊγ Πεδιΐηρ 18. 1655 
βδι(ἰϑέδοίοσυ ; ἱπβπιίιεῖν Εἱρμεσ τμδπ ἔπε 
Βεδι!ηρ' οἵ ομς πιδῃ, νεῖ. 9, δίαπάβ {ΠῈ 
Μεβϑίδηϊς βαϊνδίίοῃ, ἴοσ νυνί ἐνεη (ΠῈ 
Θδημεάγίιβιβ ψεσε Βορίπρ ἃπὰ ἰοπρίπρ, 
Ῥυϊ 5εε αἷβο Ἐδηάδ]]5 ποίβ, ἐηρ ἰογσο ἃ 
ῬΑγΑ]168] ἴο τῃς εχργεββίοπ ἰβ ἰουπά ἴῃ 
105., 4πὲ., ᾽ϊ.,. 1, 5, θὰ: μετα δῖα τῆϑην 
Ῥάββαρεβ ἰῃ ἴπεὸ Οὐ Τὶ ΒΟ ταῖρμς μαναὰ 
βυρρεβδίεά (ἢ ννογάξ ἴο 51. Ρείεσ, οὔ, 158. 
χίϊ, 2, χίῖχ, 6-8, 1. το.--οῦτε γὰρ ὄνομα, 
Β6ΕῈ οἡ ἷ. 15, ἰϊ. 21. οὐδὲ ἰ5 τῇς δεβὲ 
τεδάϊηρ, Δ Ίποσ- Μουϊομ, 111}. το, “ἴοσ 
ποῖ ἔνθ ἰβ ἔπεσες ἃ βεοοπᾶ ἡδπὶε "---ἶμε 
οἷδίπι ἀβνεῖορβ πιοῦβ ὑγβοίβεϊυ ἀπά οοηβε- 
4υΒΠΟ ἔτοπι {86 βίβδιομεπὶ ἐν ἄλλῳ 
οὐδενὶ ἕτερος μὲν, ἐπὶ δυοῖν" ἄλλος δὲ, 
ἐπὶ πλειόνων (ε΄, τ Οον. χίΐ. 8, 2 ον. χί. 
ι΄, Οδ]. 1. 6, 7), Ατηγλοηῖαβ, ααοίεά ὉΥ 
Βεηρεϊ.---τὸ δεδομένον: οὐ {πε ἔοτος οὗ 
{Πα δγίοὶα ννἱεΒ ἐπε ραγιοίρῖςε, βεα Νιξθδα, 
1: αγεές ἀμ Ν. Τ΄, ῬΡ. 183, 184 (1803) 
Ξε τοῦτο γὰρ τὸ ὄνομα, τὸ δεδομ. ἐν 
ἀνθρώποις, μόνον ἐστὶν ἐν ᾧ δεῖ .". . ἀπά 
ΒΙ455, αγανημπαΐὰ ἀδς Ν. (.» Ρ. 238; «ἤ. 
Κα χνι. 9, 4]. ἱ. γ, Οοἱ. 1. 8,--΄Κ᾽ 
δεῖ σωθῆναι: “7εβ5 ψψΒεη Ηδ βροῖκὲε οἵ 
ἐπε τεὐεοίίοπ 85 ἕσταγα, ργεάϊοιεά ἐμδὲ μα 
βίοης ψουά δὲ ἃ ἰπάρπιεηϊ-δίοπε τὸ 
ἀεβίσου ἴπ6 νυἱοκεά θυ! άθσβ. Βα Ῥείΐεσ 
ἴδκεβ ἂρ τΠε οἵπαῖ βἰάε, δῃᾶ ργεβεηΐβ (ἢ ς 
βίοπε 85 ἴπε βίοῃς οὗ Μεββίδηὶῖς βαῖνα- 
οῃ ; (πὶ πδῃλ8 ἰ8 ἴῃς οπὶν πδᾶπια ὑπᾶεσ 
βδάνεη {παῖ ἰβδ ἃ βανίῃρ πη. Ηεσε 
Ῥεῖεσ δρργθῃδηάβ ἴῃς βρίγίιυδὶ βἰρῃηῆ- 
οαπος οὗ ἰῆς τείρῃ οὗ ἴπὸ Μεβείδῃ,᾽" 
Βείρρβ, Μεβοίαμ οὗ ἐκε Αῤοξέϊδς, Ρ. 34, 
δηά {πε οἷς ραββᾶρσε. 
γε. 13. θεωροῦντες δὲ, οὔ, 111. τ6, ποῖ 

τλεσοὶν βλέπ.» ἃ5 ἴπ νοῦ. 14, δαϊ “᾿πεβὲ 
ποίϊο σοῃίορίδηάϊ ουπὶ διίϊοηιτίοης φαΐ 
δἀτηϊγαιίοης," Τιτπι., ϑγποη. Ν. Τ΄, Ῥ. 
121. Ἴδε ρῥγεβεηΐ ρδιίοῖρὶς τηδεῖκβ 118 
σοπίϊππουβ οὐβεγνδίίοῃ οἵ ἴμε ἔδβαγίεβ5 
Ῥεδγίηρ οὗ (ς Αροϑβέῖεβ. ἀυσιπρ (86 {γ18] 
(Κεπάδ]]).---παρρησίαν : εἰϊμετ θοϊάπεββ 
Οὗ βρεεσῆ, οσ οὗ θεασίπρ; ἰδ νγὰβ {86 
ἔεαῖασε ψνῃΐοη Βδὰ ομδιδοιείβεά {πὲ 
ταδοπίπρ οὗ οὺνῦ Γοσᾶ; οὐ Ματκ νἱϊῖ!, 32, 
ἀπὰ πἰπα τἰσηαβ ἰῃ 81. Τομπ ἱπ σοππεοίίοη 
ἢ ΟὨτΙβι 5 τοδοῃίπρ οὐ θεαγίηρ ; δπά 
186 ἀἰβοῖρ]6β ἴῃ τπῖβ τεβρεοὲ αἷβο νγεγε 85 
τεἰσ Μαβίεσ, ἐς. ἵν. 29, 31 (11. 29) ; 80 ἴοο 
οὗ 51. Ῥδυ), χχν . 3χ, ἀπά Ἰτεαυεπεῖν υβεά 
ὉγῪ 81, Ῥδὰ] Βίταβεὶῖ ἰη ἰδ ἘΡίβε]εβ ; 4150 
ὃν ὅ8ὲ, ]οβη ἔουτγ ἔσηςβ ἰπ 815 Εἰγϑί Ἐξ βι]ς 

οὗ οοπάξησε ἴῃ ἀρργοδομὶηρ αοᾶ: “ ατ- 
Ὀδπὶ δἵ οὔϑεπὶ ἢᾶς ρδγγμεβία νἱσεγυπε," 
Βεηρεῖ. ΟΣ παρρησιάζεσθαι υξεὰ οἵ 
Ῥαιυθ Ργθδοῃίπρ, 1χ. 27, 28, ἀπά δρβϑίῃ 
οὗ Πίτη ἀπά Βαδγηδθβθ, χίϊὶ, 46, χὶν. 3, οὗ 
ΑΡΟΪοβ, χνῆ, 26, ἀπά ἐνίοα αραὶπ οἵ 
Ραυὶ, χίχ. 8, χχνὶ. 26 ; οὐἱύ ουπά ἱπ Ασίϑ8, 
ἀπά ἐνῖος ἰη 51. Ῥα}}}8 Ἐρίβεϊεβ, ΕΡΏἢ. νὶ, 
20, 1 ὙἼΠε58. ἱϊ, 2, οὗ βρεακίῃρ ἐμε οβ- 
Ρ6] Ὀοϊάϊγ. Ἐὸς παρρησία, Ξες ΤΧΧ, 
Ῥτον. χἱδ, 5, 1 Μᾶδςσ. ἵν, χ8, ὙΝ βάοηι ν. 
τ (οὗ ΞΒΡΕ60Β), οὕ. 150 [058., “πέ., ἴχ.ν τὸ, 4, 
χν., 2, 7.-- [ωάννον : ἀνδη ἰΓ 51, ]οἤη δὰ 
ποῖ βροΐίκεῃ, ἔδας “σομβάεποε τονναγὰ 8 
(οά,᾽" ψὩΪΟΒ ἐχρεσίεπος οἵ 11ἴε ἀεξερεπεά, 
1 ]ομη ἱν. 17, ν. 14, θυαϊ ψῃῖοἢ τα 
ἀουδθεῖε55 μἰβ πονν, νου] δγγεβί αἰζεηιίοη; 
Ῥυι [ξ 15 εν ἀεηεἶν δϑβϑυσηεά ἐπαὶ ϑῖ. Ϊομπ 
Βαὰ βροκδϑῆη, δπὰ ἰξ 5. αυἱε ομαγδοίογίβεις 
οἵ 51, Γα[κε᾽ 5 βίυ]ς {Π8 ἴο ΄υοίε {με πηοβί 
τε! πρ’ ατξεγαηςσα, ἀπά ἴο ἀββυσζης παῖ (δ 8 
τεδάευ οοποεῖνεβ ἴΠ6 βεποαὶ βιζυδίίοη, 
δηά ρῥγοσδάυσα ἰῃ ἴδς {τῖδὶ, Καπηβϑυβ 52, 
Ῥαμῖ, ῬΌ. 371, 372.---κ-αὶ καταλαβόμενοι: 
“Δηά δὰ ρετοείνεά " ΕΙΝ, τἰσμεν 
ταλικίηρ τῆς ἴεηβε οἵ ἐπε ραγιίίορίο; 
εἰἴπαγ Ὁγ τμεὶς ἄγεβϑβϑ οσ ἀεσηξεάποιγ, οὕ ὉῪ 
{μεῖς ΒρΈθ οι (οἷ, χ. 34, χχν. 25, ἘΡῆ. 11]. 
18, Β]455, Ογαηνημμαίᾳ ἀφς Ν. Ο.., Ῥ. τδ81). 
--ὖτι.. . εἰσι. .. ὅτι σὺν τῷ Ἰ. ἦσαν 
ἰῃ ἀερεπάςηϊ οἴδυδεβ σἤοσα ἘΠΡΊ 5} ἀδᾶρα 
Μοῦ] Ἔσαρὶου ἃ ραϑὲ ἴβξηβε δπά ἃ μ᾽ υρεσ- 
ἔἕεςι, ΝΤ. υβᾶρα δσαρίουβ ἃ ργεξεπὶ δηὰ δῇ 
ἱπηρετέεοε “ Ῥεζοείνεά (μδὶ {παν τσέγε. .. 
τις ἔπὲν λαά δέξῃ... ..᾽ ΒΙ455, ἀπά 5Ξες 
ϑαϊγσηροπ οὐ Β]858᾽8 ΟὉοπ)ηπιεπίδευ, 16γ7- 
"παΐβόηα, χχὶ., ἢ. 220.---ἄνθρωποι : Ὑνεπάι 
5665 ἰπ ἔπε δάδιείοῃ βογηει πίηρ ἀδργθοί- 
δίοιγυ.---ἀγράμματοι : [{ξ., απ]ειιετεά, ἱ,6., 
ψἱπουϊ δοαυδιπίδπος ννἱτἢ τπ6 ἘΔΟΡὶπὶσ 
Ἰεατπίηρ ἱπ τὰ ἱερὰ γράμματα (2 Τίπι. 
11. 15}ν ἔπε 7 ννβῃ ϑογιρίυζεβ (111.7 [δεξεσβ, 
Βεηςε γραμματεύς), ο΄. ]ομπ νἱϊ, 15, 
Αοίβ χχνΐ. 24, ψνβείς ἴῃς ψψοσγά ἰβ υβεά 
πους ἱερά, 50 {πὶ ἰξ σαπποῖ δα σοη- 
Βηεὰ ἴο {πΠ6 βδοσεά ϑογίριυσεβ οἵ τῆς ΟἹὕἕ Τὶ, 
δηᾶ ἱηοϊμᾶεβ ἰὩες Βδϑρίηϊς ἔγαϊπίπρ' ἴῃ 
1ποῖς τηθδηΐπρ ἃπά εχροβίτοη. [1ἢη 
οἰδββίοδὶ αἀτεοῖς τῆς ψοσγά -Ξ “"ΠΠπτεγδί," 
οἰπεά Ὁγ ΡΙαῖο νυν τ ὄρειος, ἄμουσος, 5Ξεε 
αἰΞςο Χεη., Μερι., ἵν., 2, 20; ὈΥ Ρ]᾽ατΆγοῃ 
τ ἰβ δεῖ ονοσ δραίηβε ἐπε μεμουσωμένος, 
ἀηὰ εἰβεννῆεσε Ἰἰοϊπεά στ ἄγροικος, 
ὙτεροΒ, Ν. ΤΟ ϑγποηγηῖς, ἰΐ.). Ῥ. 134, 
δῃηὰ ΥΥ εἰβίδίη, ἐμ ἰοθο, οὔ. Αἰμαηδυβ, χ., 
Ρ. 454 Β., βοτὴρ δ᾽ ἐστὶν ἀγράμματος-.--- 
ἰδιῶται: [πὲ ψοτὰά ῥσορεσὶν βιρπὶδεβ ἃ 
Ρτναίε ροίβοη (8 τῆδπ οσουριεά νἱἢ 
τὰ ἴδια), 45 ορροδεά ἴο δὴν οἷς ΨῈΟ 
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μαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν 
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τῷ Ἰησοῦ ἦσαν 14. τὸν δὲ 
ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν 

ΒοΙάβ οἶος ἴῃ δα ϑίδίς, Ὀυξϊ δ8 {π8 
Οτεεκβ μεϊά ἐμαὲ υυἱΐπους ροϊ εἶσ] 118 
{πεῖδ γᾷ 5 0 ἔγιις εἀιυςδίίοη οὗ ἃ τήδῃ, 
1ε νγὰ8 ποῖ ππηδέυτγαὶ ἐπὶ ἰδιώτης 5που]ὰ 
Δοααίτα ἃ βοτηενῆδὲ σοπίθτηρίιοαβ πιθδη- 
ἴπρ', ἀπὰ 50 Ρίδίο Ἰοἷπβ ἴὲ γι ἀπράγμων, 
δηὰ ῬΙπξατοῦ ννἱἢ ἄπρακτος ἀπά ἀπαί- 
δευτος (ἀπά ἰπδίδποαβ ἴῃ Ὑγ εἰβίεη). Βυΐξ 
Ταχτίπεῦ: ἴῃ Ὑτεποῖ, ". 5.) Ρ. 136, δηά 
Ετίπητα, σμδ υ., ἐπε ἰδιώτης 5. “8 ἰᾶγ- 
τῆδπ,᾽" 45 οογηρατεά νυν ἐπ ἰατρός, 
“ἘΠ6 5164 ρηγδίοίδη," Ὑπυς. 11. 48, 
δηά {πὸ ννοτά 15. ἀρρ!εὰ ὃν Ῥϊο το {πε 
ΜΠΟΪε οοπρταρδίίοῃ οὗ [βγϑεῖ 45 σοηἰγαβιεά 
ψ τ (Π6 ῥτιθβίβ, δπά ἴο βιιδ]εοῖβ ἃ5. σοῦ- 
ἐγαϑιθα νεῖ ἐπεὶς ῥτίηςβ, οί, 118 ΟἿΪΥ 568 
ἴῃ ἐῆε ΓΙ ΧΧ, Ρχγον. νί, 8 (ο, Ἡετοά,, 1ἴ., 
81, Υἱΐ., τοῦ, ἀπά ἰπβίδποεβ ἰπ ὉΝ εἰβίεϊῃ 
Οἡ 1 ΟοΥ. χίν. τ6). Βεδσζίηρ {818 ἴῃ τηϊπά, 
ἱξ νου] βεεπὶ ἐπδὲ ἐπθ '᾿νοτὰ 5. υββά ὈῪ 
5ι, Ῥαὰὶ (1 ὕοσ. χίν. τό, 23, 24) οὗ 
δε!ίθνεῖβ ἀδνοίά οὗ βρεοΐδὶ 5ρίτίειδὶ ρί ἔβ, 
Οὗ ΡΥΟΡΠΘΟΥ ΟΥ̓ οὗ βρθδκίηρ ΨἸῈἢ ἐοηριι65, 
πὰ ἰπ [6 ραββαρξ βεξοσε 18 ἰΐ 15 δρρ] δὰ 
ἴο ἔποϑα ψῇο, {6 [6 ἀγράμματοι, μαὰ 
Ῥδϑη ψἱεπουέ ργοξεϑϑίοηδὶ ἐγαϊπίπρ 'π {π6 
ἘΔΌΡΙπΙοδὶ βοθοοϊβΊ ὙὉὈΠε ἱγαπβίδίϊομ 
“ἰρποσαπς᾽" 5 βοπιθνν δαὶ πηΐξοτιιπαίε. 
ἰδιώτης οσετίαί εἶν πεεᾶ ποῖ τηβᾶη ἱρπού- 
δηΐ, οἵ. ῬΙαίο, ζδρρ., 830, Α., ἀνδρῶν 
σοφῶν ἰδιωτῶν τε καὶ συνετῶν. 81, ΡΔυ] 
1.565 ἐπε ννοσά οἵ μι πιβοὶῇ, ἰδιώτης ἐν λόγῳ, 
2 Οον. χί. 6, ἴπ ἃ ΨΆῪ ΜΏϊοΙ Παῖρβ τ8. ἴὸ 
πἀπαετβίαπα [15 τηθαπίπρ' μοσε, ἔοσ ἰδ τ ΔΎ 
Ὑ70611 πᾶνε Ῥβθῃ υἰϑϑὰ ᾿οπίετηρίποιβὶν οὗ 
Ὠΐτη (45 πεσε ὃν ἔδς ϑαάάμοβθβ οἵ Ῥεῖθσ 
δηά Το πὴ) ὉΥ ἐδ ᾿υἀδίβετβ, νο ἀββρίβεά 
δϊπη 45. “ἀηϊδασπεά᾽᾽ δηᾶὰ ἃ “"Ϊδυγηδῃ "᾿: 
π ψουἹᾶ ποὶ αἴδβοι ἐπε Εδοδίπὶς βυδεῖς- 
[168 δηά ἱπεεγρτείϊδείοπβ ἴῃ νοι ἐΠΕΥ 
δοαϑβεβά. Οἰμοτβ ἕδῖκε ἔπ νγογά ποῖα 88 γθ- 
ξεγτιηρ ἴο (Π:8 βοοἷδὶ ταπῖς οὔ τῆς. Αροβεῖββ, 
“ἐ Ρ᾽εθείδηβ " ““σοτητλοη τηθη᾽ (Καϊποεῖ, 
Οἰβπδαυβεη, ἢ Ὲ δνεέιε, Βεηρεὶ, Ἡδοκοιῦ, 
δας ἐπα ννοσά ἰδ ποῖ 580 υβϑὰά πεῖ] Ἡεγοάίδη, 
ἵν., 1Ο, 4. 8686 αἶ5ο Πεδη ΡΙ απιρίτε᾽ 5 ποία 
Οπ ἐπα ἰγδηβίκίου οὐ ἐπε ψψογά τβτοιρἢ 
{πε Ψυϊραΐε ἑἰαϊοέα ἴο ουζ νγογά “"ἰάϊος ἢ: 
Ὑγπάδιε ἀπά Ογαππιεσ Ὀοτἢ ταπάθσ “Ὁ δ γ- 
τηθῃ ᾽᾽.--ὠἀἰπεγίνωσκόν τε: ἰἔννε ἴᾶκα [ῃοβα 
ννοταβ ἴο ἱπιρὶν ἐπαὶ τῃ 6 ϑδημβάγίτη οαΪῪ 
τεσορηϊβοα ἀυτίηρ {πὸ {τἴα! τπδὲ Ῥεῖεσ 
ἀπ Ἰοπη παά ὕεεη δπιοηρϑὲ [Π6 αἰδοῖ ρ]65 
Οἱ |65115, ἔπεσε ἰἴβ βοιηδίἰπρ ὑπηδίμγαὶ 
Δπα [οχοβά δρουΐ βιιοἢ δπ ἱπέεγργειδίίοη, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ πθπ τγς ΓΕΠΊΘΤΩΡΕΙ {παΐ 41] 
7ετυβαίθση ννᾶ5 βρβακίπρ οἵ ἔμθπ), νν. τ, 
21, Δηἃ ἐπδὲ ὁπ οὗ ἔμεῖη ννὰ8 Ῥειβοπδ 
Κπονγῃ ἰο ἐμ Πρ ἢ ργῖβϑε (Ἰοῖλπ χν!. 15), 

νΟΙ, ἢ, 9 
ν᾿ 

[πη Οοάεχ Ὁ (50 β) δῇ δεΐβπιρὲ ἰβ ἀρρατ- 
ΘΏΓΥ τηδάς ἰο πιεοὶ {(πἰβ αἰ που] ὉΥ 
τεδάϊηῃρ τινες δὲ ἐξ αὐτῶν ἐπεγίνωσκον 
αὐτοὺς. Οἰδεῖβ Βᾶνα ροἰπίβά οαξ ἐπδὲ 
{π6 βαπηθ υγοτὰ ἰβ υβεᾶ ἴῃ ἢϊ. τὸ οἵ {πε 
Ῥερραῦ νγνῆο βδὲ ἴοσ 81]π|5, δὰ ἐπδὲ ἤδτα, 
85 ἴδετε, ἐπεγίν. ᾿πιρ]168 βοιπθιῃἰπρ' τλοτα 
ἴδῃ πιᾶτ στεςορπιίίου (8εεῈ Ὄβρθοίδ 
Τλιπι γ᾽ 5 ποία οἡ ἐπε ἔοτοα οὗ ἐπί) ; ἐι5 
ἐπε τανίβοβ ἴπ Ὀοῃ ραβθαρεὲβ τεπάδσ 
“ρΟΚ Κπονίεάρε οὔ. Βαΐῖ Πεγε δ8 εἶβε- 
ΜΏΘΙΘ Ῥγοΐββϑοῦ Βδγηϑαυ ἰῆτοννβ δῇ 
Ἰρμε προη ἐπ πασγαέῖνα, 5, Ῥαμὶ, Ρ. 371. 
ΔΑπά ποννενεσ να ἱπίεσρτγεῖ ἔπ6 ἡγογάβ, 8. 
ΟΠ γυβοβίοτλ᾽β οοτητηδηΐὶ ἀοεβ πρὶ ἰο56 18 
δοδυΐν : ἐπεγίν. τε . . - ἦσαν, ἐ.6., ἰη Η5 
Ῥαββίομ, ἔοσ οῃἱυ ἔποβε ϑγχεσα συ ἱἢ Η πὶ δὲ 
18ς εἴτης, δηά ἐπετα ἱπάεε ἔπαν πδά ββϑθη 
ἔπει ΒαπΡ]ε, ἀε]εσίεά---ηα ἐπ5. 1 ννα8 
πὲ τηοβὲ βιιγρυιβεά ἐῆθπὶ, ἐπε ρτεδίπεββ 
Οὗ τπὸ οπαηρε; Ποηι., χ.--- Πα τε αἴας 
ἐπεγίν.. ἀπά ἰ(8 τερϑεϊξίοῃ δὲ τἰῃ6 σοτι- 
ταθησετηθηὶ οὗ νϑῖ. 14 (38ο ΕΝ., ΝΝ.Η., 
ὙΝ εἰ55), 15 νῦν Γυὰσδη (566 ΕδηηβαΥ 5 ρασζᾶ- 
Ῥῆχαβθ δρονα) ; ἴοσ {15 οἱοβϑὶν σοππθοίίηρ᾽ 
ἴοχος οὗ τε οὔ. ν εἰββ᾽8β σοπηηθπίδγυ, 
ῥαΞεῖπι, ΜΙ σύν κιτιλ. ΝΥ εἶδα. σοτὰ- 
Ῥᾶτεβ 10κΚε νἱϊ!. 38, χχί!, 56. 

γεῖ. 14. ἑστῶτα : 5βἰαπάϊηρ, ΠῸ Ἰοηρδῦ 
ἃ οτἰρρίβ, βγριο ἑαΐο (Βεηρεῖ), απὰ ὉΥ 
Ἠϊβ Ῥίδβθποα δηὰ δια δἤογάϊηρ ἃ 
ἸΘΒΕΠΟΩΥ ποὲ ἰο Ὅς νμαἰηβαίά, -- σὺν 
αὐτοῖς, ἐ.6., ΜΠ τῆς ἀϊδοῖρίεβ. Ὗνε τὲ 
ποῖ (οἱ ἃ νυν μοίμον ἐμ τηδη ννὰ8 ἃ Ῥυίβοπο 
ΜΙ της ἀϊδοῖρ᾽65, θὰ [πι5ὲ 45 ἐπ8 πεαϊβά 
ἀεπιοηΐας Πδᾶ βοιρῃε ἴο Ρ6 1 [εβα5, 50 
ὙῈ ΠΊΔΥ͂ ΘΑ ϑι}ν ἱπηαρίης ἐπέ ἔπ 6 ταβιοτθά 
οτρρίβ, ἰπ 818 σταϊευάθ δηά ἔαιτῃ, νγουἹὰ 
ἀεβίγε ἕο ῬῈ νυν ττ Π15 Ῥεμθίδοϊουβ : “ ργδδὲ 
Ὑ}438 {π6 ῬοϊΪάπ658 οἵ με πιδη ἐπδὲ δνβη ἴῃ 
τῆς Ἰπάρτηεπε- 811 ἢ Πδά ποὶ ἔξ ἘΠ 6πὶ: 
ἴον παὰ ἐποῪ (ἰ.4., {πεῖς ορροπϑπίβ) βαϊά 
παῖ {πὸ [χοὶ νγὰβ ποῖ 80, ἵπετα νγὰβ δ 
το τεΐιεθ ἔπϑτη, 81. Οῃγυβοβίομι, Ηοιη., 
χ. Οπη ϑ8ι. 1ὺκε᾽5 ἔοπάπεθβ ἴοσ ἐδ8 
Βῃογίεσ ἔοσπι, ἑστώς ποῖ ἑστηκώς, Ὀοίῃ 
ἷπ (οβρεὶ δπά Αςίβ, βεα Ετίβάτοῃ, 
ας 1, μοασευαηρ ον, Ὁ. 8.---οὐδὲν εἶχον 
ἄντε: τπἰ8 πιεαπίηρ οὗ ἔχω ννἱτῃ τς ἰπ- 

, ἤηϊεῖνε 15. φαΐία οἰδββίοαὶ; οὔ, (π6 Τιδίϊη 
μαῦεο αϊσέγε; οὐ ϑῖ. Γλικθ᾽8 ἔοπάπεββ 
ἴον ρῆγαβεβ ψ εὑρίσκειν ἀπά ἔχειν 
866 Ἐσδάγίς, “. 5.) Ι1Ι1, 12. --- 
ἀντειπεῖν : ΟΠΪΥ υϑ6α Ὦγ 51. Γὰϊκα ἴῃ ἐπα 
ΝΤ. ΓπΚὸ χχὶ. 15. Ὑἢδ τλΐγϑοίθ, 45 5ῖ. 
ΟΠ τυβοβίοπι 58 Ύ5, ΞΒΡΟΚΘ ΠῸ 655 οσο Ὁ 
ἔπδη τπῸ Αροβεῖββ ἐπεπιβεῖνεβ, ὈὰῈ {88 
ψοτὰ τηδὺ Ὅ6 ἔδίκεη, 45 ἴῃ ἐπε αοβρεϊ, οὗ 
σοπίγαδίοιϊηρσ, ρεγβοηδὶ βάνεβαγιθθ, ἐ. δ.» 
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εἶχον ἀντειπεῖν. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ἵν. 

15. κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου 

ἀπελθεῖν, συνέβαλον πρὸς ἀλλήλους, 16. λέγοντες, Τί ποιήσομεν 3 

τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονε δι᾿ 
αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερόν,8 καὶ οὐ δυνάμεθα 
ἀρνήσασθαι - 17. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, 
ἀπειλῇ “ ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ 

1 ἀντειπεῖν; Ὦ, Εἴοτ. ἰηβογὶ Ὀεΐογθ, ποιησαι ἡ- Ὁ αἶβο οπιῖὲβ ἰαϑὶ οἴδιιβε οἵ νοτσ. 
13, δπά ρυΐβ ἴπ δἰίεσεά ἔογπι δὲ ἐπά οἵ νοσ. 14 τινες δε εξ αὐτων κιτιλ. Ὑῆε τινες δὲ 
νου ΓΟἹ]ονν παξιγα!ν ἐπουρ 1 ννα τοδὰ ψἱτ ΕἾοτ. ἀκουσαντες δὲ παντες δἱ ἐῃ6 
δερίπηΐϊπρ οὗ νεῦ. σ3 ; δας 566 σοῃπεςίίοη οὗ ρᾷββδᾶρε ἴπ σοπιπιθηΐ, 

3 ποιησομεν ὈΡ, ΕἸοτ., αἱρ., Ῥατ., Νπ]ρ., Β45., ΟἾγυβ., 50 Μεγεγ δπά ΗἸ]β.; ποιη- 
σωμεν ΜΑΒΕ, 50 Τίβοξ., ΚΝ. Η., Ἐ.Ν., νν εἰβ8, νν επάξ, ἀπά 830 Β[4855 ἴῃ β. 

8 φανερον, Ὁ τεαάβ φανερωτερον, δοςοτάϊηρ ἴο ΒἾ458 (1πη βὶ τεϊαϊηεά), ἴου βιρετῖ, 
ἀείεπάἀεα Ὀγ Βεῖβεγ δηά Ηρ. 

4 απειλη οπι. ἢ ΑΒῸ νεῖβ.» [χυς δι, Β45., 580 Τίβο. ὟΝ. Η., ἘΝ, Ηρ. ; δὺὲ τείαϊπεά 
ὃγ ἘΡ, ὅγυζ. Ηδτγοῖ., (ῆσγϑβ., 80 ΕΥ̓͂ Μεγϑῖ δηὰ Ν᾽ εἰβ5 (ὑνεηάξ ἀουδεῖαυ! θὰξ ὁπ τμῈ νποῖς 
δραϊηβε τείεπεοη) ; φῇ, ν. 28, Β[1455 τείδί πβ : “" ορείπιε "", 

Βεῖς, τῆς Αροβίίεβ, 8οὸ ϑεῖΐββ, ἀπά οἱ 
ἘδηάδΙ!, ἐπ ἰοσο. 

Ψψεῖ. 15. συνέβαλον πρὸς ἀλλήλους, 
50.) λόγους : ΟΠΪΥ ἴπ 51, 1 κο᾽ 5. νυττπρ5, 
ἴῃ ἀϊογεης βρη βοδείοηβ ; οὗ, ἴογ ἔπς 
οοπβεέγιοιϊίοι μετα, Εὐτὶρ., Τῤῥῖρ. Απὶ,, 
830, ἀπά ῬΙπίατοῖ, 07.) Ῥ. 222, Ο.---868 
οη χνυὶϊ. 18, 

Ψψει. τό. τί ποιήσομεν: ἴοΣ {πε 
ἀε!!Ρεγαίῖνε βυδ] ποῖῖνα, νυ 5δουϊὰ 
Ῥὲ τεδά Πεῖα, Ξ 11. 37; ἴδ ΠΙΔΥ͂ ἜΧρΡΓΘ 58 
ἐπα υἱίει ρειρί εχ ν οὗ {πῸὸ6ὶ ϑαηπεάτγίβεβ 
(δο Ἐδοηάδ11); ἰπ πιεβέϊοπβ Ὄχργεββίηρ᾽ 
ἄουδε οὐ ἀε᾽ θεγαιίοη, ἐπε βιυδ᾽ ποῖῖνε 
ψνουἹά ῬῈ πῆογε υϑι δ] ἴῃ οἰαββίοδὶ ατεεῖς 
{πη {π6 Πιέυτα ἱπάϊοαεϊνα, Β]455, ".. 5.) Ὁ. 
205.---ὅτι μὲν : μέν ἀπϑιννεγεά ὉΥ ἀλλά πῃ 
νεῖ. 17 (οτος ὈΥ Ὁ.), οί Ματῖκ ἰχ. 12, 
866 ϑισησοχ, ψαηρμαρε οὗ ἐμε Ν. Τ', Ὁ. 
168, ἀπά ἴος οἴμεῖ ἰπβίδποεβ οὗ μέν βἰπηΐ- 
Ατῖν υϑεά, 566 480 1,Ἐκερυβοῦ, 4οσέεὶ- 
φεδολιολέο, Ῥρ. 74, 75.--- γνωστὸν, {πὲ 
ΨΉΪΟΘΝ 5. ἃ πιϑίίεγ οὗ κπον]εάρε 45 ορ- 
Ῥοβεά ἰο δοξαστόν, ἐπὶ νοΐ 15 τηδίξεῦ 
οὗ ορἱπίοῃ (80 ἴῃ Ε]αῖο). Τὰς ψοτζγά ἴ8 
σμαγδοϊεγίβεις οἵ 5ὲ. Γὰὐκα, θείη αβεᾶ ὉΥ 
δίπι ἐνίςς ἴῃ τὰς (οβρεῖ, ἔθη ἐΐσηεβ 'π 
Αοίβ, ἀπά εἰβενμετε ἴῃ Ν, Τὶ οπίυ ἴπταα 
εἰπιε5. (ἘΕτί εἀγίοΒ). 

γες. 17. ἐπὶ πλεῖον τΔΥ ὃς ἰαΐκεπ 88 
Ξε ἰαέϊιις (2 Τίπι. 11, τό, 111. 9) οἵ ξξ 
ἀτμίς (Αοίβ χχ. 9, χχὶν. 4), θὰ {Π6 σοη- 
τεχέ ἔδνουγβ {πε ἔογπιεσ, ὙΠῈ ρηταβα 18 
αυϊξς οἱαββίοδι, απὰ ἴἱξ οσουτβ βενεγαὶ 
Επ1658 ἱπ ΤΧΧ, οὐ. ὙΝιβάοπι νἱϊϊ, σ2; 3 
Μᾶδςς. ν. 18.---διανεμηθῇ : ΟΠἿΥ πετε ἴῃ 
ΝΎ. Ὀὺϊ ἐγεαυεπεν ὑϑεᾶ ἴπ οἰδββίςδὶ 
ΥΥΥΪ [ΟΣ ἰῃ δοίνε δηά πηϊΔ16---ο ἀϊν! ἄς 
ἱπίο ρογίϊοπβ, ἴο ἀϊβίγίθυΐῖς, ἰο ἀϊνίἀς 

δποηρ ἐπμιοπλβεῖνεβ --- ἥτε τα ἰεϑὲ ἰἴΐ 
Βμουά βργτεδαά αὐτοδά (ογ δεϊίζεγ ρδῖ- 
ΔΡΒ ἱπ 1) (β))͵ Ι[Ιἐ μαβ θεδθῆ ἕδίκαπ ΌγῪ 
ΒΟΠΊΘ 845 1 11 Ππαᾶά ἃ ρδγβῖ!ε] ἱπ ὡς γάγ- 
γραινα νομὴν ἕξει, 2 Τίπι. ἰΪ. 17, ἀπὰ εχ- 
Ρτεββαᾶ {πᾶΐὶ ἐδε τεροτὲ οὗ ἐπε Ἀροβεῖβϑ᾽ 
ἰοδοπίπρ δηα ρονγεῦ ταΐρμξ βρτεδᾶ δπὰ 
δε [κῈῸ ἃ οδῆσε (8ες Βεηρεῖ, Βἴαβ85, 
ΖδοκΙίεσ, Βεπ 411), ὈὰῈ ΔΙ που Ρ ἢ νέμῳ ἴῃ 
ἴῃς τη 16 νοῖςβ (ἀπά Ροββὶ ἷν ἐπινέμω) 
σου] Ῥε 80 πιϑεά, [Ὲ 15 νεσν ἀοαδεξι! ποὺν 
ἴατ διανέμω ςου]ά δε 30 Δρρί!εΔ, Ατ ἔπε 
Βδπια {ἰπ|6 ΜῈ ΠΊΔΥ ἠοΐε ἱἰπαΐ διανέμω 
ἰδ 4 Ψψοτάὰ ᾿τεαυεπεν υϑεᾶ ἴῃ τηξάϊςαὶ 
νυτίτοιβ, Ἡοραγὶ, Μεάϊσαὶ Γιαηρπαρε οΓ, 
δὲ. Σηῖδ, ῬΡ. τοῦ, 197, πὰ (πδὲ ἴὲ, συ τῆ 
188 ἵνγο οἵπε ρτεδὲ πιεάϊοδαὶ ννοτάβ οὗ 
ΒΙ ΓΑΙ ἱτιροτί, διασπείρειν ἀπά ἀναδι- 
δόναι, ἰ5 ρΡεουϊΐατ το 81. π|κὲ. [πὸ τῆς 
1 ΧΧ διανέμω ἴ85 οπἷν ἴουπά οποε, 
Βεαΐ, χχίχ. 26 (25), ἴπ 15. οἰδβϑϑίοδὶ βεῆβα 

858. ἃ ττϑηβἰδιίίϊοη οὐ ἔπε Ἡξεργον ῬΌτΙ. 

-- ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα : ἱζ νγε τεΐαίπ 
Ἐπς τεδάϊηρ ἴῃ ὙΤΕ., τπ6 ρῆτγαξε ἰβ ἃ 
ςοσηπηοη Ηερτγαίβση, οὗ. ν. 28, χχ!ῖ, Χά, 
ἴϊ. χ7, 30, [κε χχὶ!. 15, οὐ. ]οῆπ νὶ. 20, 
7ΤΑτλθβ ν. 7, ἀπά ἴτοπὶ ἴῃς 1,ΧΧ, Μαεὶ, 
ΧΙ, 14) χν. 4. ὙΒε ἔοσγπι οὗ {πε Ηδῦγεν 
Τοττηυΐα ρίνίπρ {πε ποίίοη οὗ ἱπίεηβεπθββ 
ἰβ τοπάεγαά πῃ ΑΟὟΥ. ὉΥ “ἰ ΘίΓΑΙ Εν, 45 ὈῪ 
{π6 τενίβειβ (υγῆο ομε ἀπειλῇ Πετα) ἴῃ ν. 
28, 5|Π|||8Γ ἜΧργεββίοπβ ΔῈ σΟπΊΠΟΏ ἱπ 
186 ΤΣ Χ, δηὰ δἷβο ἰπ ἴπ6 Αροσγυρδα, οἷ, 
Ἑσοοΐα5. χίν!, τα, ΤΠ ἢ νὶ. 4, ἀπα οσσᾶ- 
ΒΙΟΠΑΙΥ ἃ 5Ι ΠΉΠΑΓ ἔογγαια ἴ5 ἰουπᾶ ἴῃ 
ατεεῖκ δυίπογβ, δε δβρεοία! ν ΘΙπιοοχ, 
Τιαηρπαρε οὗ ἐπε Ν. Τ'΄, Ρ. 83, ἀπά Β[458, 
αγανιιαΐξ ἀές Ν. (α., ῬΡ. ττῦ, 117.-- 



15---20. 

μηδενὶ ἀνθρώπων. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 121 

18.1 καὶ καλέσαντες αὐτούς, παρήγγειλαν αὐτοῖς 
τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 

19. ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες πρὸς αὐτοὺς εἶπον, Εἰ 

δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, 

κρίνατε. 20. οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ 3 εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ 

3. Αε Βερίη. οἵ νεσγ. [), ΕἸοσ., ϑυτ. Ηδυοῖ. τηρ., 1υςίξ,, ΗἸΡ. αἡά συγκατατιθεμένων δὲ 
αντῶων τῇ γνωμῇῃ- Βεῖβοσ 5668 ἤετα {πε παπά οὗ 1πκῈὲ πὸ οπεεα {πὸ οἴδιιβα ἴῃ 
ταν: βίου, ἃ5 μα {πίη 8 ὩῸ οπα οουἹά παν δάδάβά ἰξ (5Ξο τα ρηματα αὐτῶν δἴϊει λαον ἴπ 
ΕΣ. 17, 8ε6Ὲ β); Ὀπέ, ὁπ {πε οἴπεῖ μδηά, νγ εἶββ, Οοάεχ Ὁ, Ρ. ὅσ. καλεσαντες, ἢ πα5 
φωνησαντες. αὕτοις οπι. ΦΑΒΌΕ 13, Ναΐρ., ϑυτ. Ηδτο]., Αττα., ΟἾγυβ., 80 Τίβος., 
νΝ., ΕΝ., ἡνεπάε, νν εῖββ ; 80 τὸ Ῥεΐογε καθολου Ὁ "ΒΒ, Τίβομ., ΚΝ. Ὴ., νεῖββ, ννεηάις. 

3 ειδομεν ΒΊΈΡ, Οῆτγβ8., Ογτ. ἢ εἰδαμεν ΑΒ“ Ὁ 4, ΟἾγγβ., δο ΤΊ βοῦ,, ΚΗ. ὙΝ εἰ58, 
ΗΙΡ.; 5εςὲ ὙΝ.Η., Αῤῥ.ν» Ῥ. 171 (8ο ἔος εὐπαν ἀρονβ), Ὑνπεσ- Θοβτηϊεάεϊ, ρ. 112, 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι : οη {πε Πᾶτης, ἵ.6., τεβιϊ δ᾽ 
ΟΠ, ΟΥΓὁ ΜΙΝ ταΐεγεπος ἴο, ἐπ|8 ΠδΠΊΘ, 45 
1π6 δαβὶβ οἵ ἐμεῖς ἐεδοπίηρ, ὙΝίπασ- 
Μουϊίοῃ, χὶν1]]. ς., οὗ. ν. 28, ἀπά Τὰκὲ 
χχῖν. 47, ἰχ. 48,χχί. 8. Τπε ρῆγαβθ Παϑ (πὰ 
4 ἴοτοε οὗ 115 οὐνῃ, δπουρῇ ἰξ ἰ5 δρ- 
Ῥδτεπεὶν ἱπίεσο παηρεβδῦὶε νυ ἐν, νασ. τὸ 
(Θίτασοχ, 886 Αῖϑο Β]455, ἐπ ἰοφο) ; Ἀβη- 
Ὧ411] ἰΔκε8 ἰξ τῷἯ “" δρουὲ 8 πᾶτηε οὗ 
7εβυβ8," ἐπί Ῥεΐηρ υϑεά 45 οἴεη ψτἢ 
νϑεῦ5 οὗ Βρβεοῆ.---τούτῳ : “4.6 πῈ ποτηΐη- 
416 ποϊυηΐ, ν. 28, νἱά, ἰδπηεη σϑ,᾽ ΒΙ455; 
(οπ ἐπε παίγεά οἵ {με [εν ἀραΐπβδε {πὲ 
Πάπα οὗ 7εϑβ δηὰ {πεῖς μεσ ρῃγαβες 
1{|65 ἴοσ. Ὠΐπι, δ.9.ν. οὐὔδο Πα ἴδἢ, “τλδῖ 
ταδῃ," “80 πᾶ 50,᾿ 566 “6808 ΟἾσίβε 
ἴῃ τς Ταϊτηυά,᾽ Ἡ,. [,Αἱδῖε, ΡΡ. 32, 33 
(ϑεγεδηε)). 

ψεῖ. 18, καθόλου: ΟΠΪγ Ὦεῖε ἰπ 
ΝΙ͂. Τπὲ νοτζά ὑπο μαά Ῥεεη νεῖν 
φομηῆου βίποα Ατίβίοιϊα (ρσγενίοιιϑὶν 
καθ᾽ ὅλου) 15 αυϊε οἰαΒβίοδὶ ἰπ [Π6 δθῆβθ. 
ἷπ νυ μϊοἢ ἰξ ἰβ υϑεά πετγε, δηά ἰξ 18. 50 
ἴουπά ἃ ἔξνν {ἰτῆεβ ἴῃ τ[8ὲ Τυχχ (56εα 
Ηδίςὴ δηά Κεάρβδιῃ ἴοσ ἰῃβίδποεβ οὗ 115 υ86 
νϊεπους ἀπά νυ! ἐπα ατί., ἃ5 ποτε ἴῃ 1... 
1 15 ἔτεαυεπεῖν υϑεὰ Ὁ. ταεᾶϊοα]! νντίἔογϑ, 
Ἡορβατε, Μεάϊοαϊ Σιαηρμαρε οὗ δὲ. Τπῖε, 
Ῥ. 107.---κὴ φθέγγεσθαι : ““ποΐ ἴο πἴίετ ἃ 
ψνοτά, 530 Κοπάδι, μ6 τιμἐξγε χεὶάσηι 
(ΒΙαβϑ). Ὑπὲ ψοσά βξεεπὶβ ἰὸ ἱπάϊοδίε 
τῆοτε ἔπη {πὲ ἐπε ἀϊβοιρ]ε5 5Βμου]ά ποῖ 
ΒΡΕΑΚ, “πὸ Πίβοθγθηξ δὺὲ υ114πΔὸ νοσ ΠῚ 
εὐἀεγεηί," Ἐγαβπιβ. [πῃ οοπίσαδί ἴο 
διδάσκειν νγε πιὶρῃὶ νν 611 τεΐεσ ἰξ ἴο {πῈ 
πείεσαησε οὗἩ 1Π6 πᾶῖὴβ οὗ 7685 ἱπ ἔμεῖσ 
ταϊταοῖθβ, 45 ἴῃ ἰἰϊ. 6; ΟὨΪΥ ἐοαπᾶ ονὶςς 
εἰβενίετε ἰπ ΝΤ., δπᾶ ῬΟΙἢ {ἰπ|68 ἴῃ 2 
Ῥείεγ, ἰδ, τό, σῇ, Ῥυϊ ἰ5 '8ὲ 18 αιυϊε 
οἰαϑϑβίοδι, δπᾶ ἰὲ ἰβ αἷϑβο ἔουη βενεσδὶ 
εἰπιεβ ἴῃ ΤΕ ΧΧ, 

ψεγ. 1οθ. Ῥδγᾷ]εὶ βϑανίηρβ ΠΊΔΥ ὃ6 
Προιοά ἔτοπι ασεεκβ απ Εοζηδηβ, δηά 
ὉπῚ εν δι βουτοεβδ, 566 ἰπϑίδποαβ ἴῃ 

Ὑγειβιείη, οὐ. ῬΙδῖο, 4ῤοϊ., 29, Ὦ., τς 
ἕδτπουβ ψψοσαβ οὐ Βοογαίθβ : πεισόμεθα τῷ 
θεῷ μᾶλλον ἢ ὑμῖν, ἀπά 1ἰἶνγ, χχχίχ., 37; 
7]ο5., 4πέ., χνὶι., 6, 3; χνῇϊ. 8, 2; ὁπ 
ἐνώπιον 566 νϑῖ. το; ἀκούειν -- πειθαρ- 
χεῖν, ν. 29, ἀπᾷ ο΄. 111. 22, Τχὰκα χ, τό, 
χνί. 31; μᾶλλον -Ξ ῥοίϊμς, οὕ. Ἔοπι. χίν. 
13,1 Οοτ. νἱϊ. 21.---κρίνατε ; [18 ἀρρεδὶ 
ἴο 1816 ϑαάάδυςεεβ σου ον ὃς ᾿υπεθεά 
οἡ δε ρτουπηάᾶ {πδὶ ἴδε Αροβίίεβ ὑνεσε 
Βυγε οὗ {πῸὸ νδ]ἀϊεν οὗ τπεῖσ ον ἀρρεδὶ 
ἴο ἃ πίρπεσ ἰτίθαπαί. Νὸο τηδῃ σουά ἰὰν 
ἄονη τπ6 ργποίρ!ς οὗ οδεάϊεποε ἴο ἐνετν 
οτάϊπδησα οὗ τηδῃ ἴογ ἴπῸ 1 ογά᾽ 8 ϑδῖε, 
ΨΠΕΙΠΕσ το {πε Κίηρ οὐ ἴο βονεγποῦβ, 
τοῦτα Ρἰδίπν ἔπαη 8:. Ρείεσ (1 Ῥεῖ. ἰΐ. 13, 
{ Ἐοπι, χἱϊ!, 1), ἀπά δε δηά ἢῖ5 ἔβθ!]ονν- 
ἰβοῖρ!εβ τηῖρθ!ξ ἤᾶνε ἐχροβεά ἐπεπίβεῖνθα 

ἴο [6 σαύρα οὗ ἔδῃδεςιβγη οἵ οὐβείπδου, 
1 {ΠΕῪ οουϊά ΟἿΙΥ 58Υ οὐ δυν. . . . μὴ 
λαλεῖν; ὃυϊ {πεν οουἹά δάἀά ἃ εἴδομεν 
καὶ ἠκούσ., οΓ,. Αοἰβ ἱ. 8. Ὑἢε Ξᾶπια 
ἈΡΡΘΔΙ 5. τηδᾶβ ὉγῪ ϑ8ῖ, Ϊοῆπ, θοῇ ἰπ μἰβ 
αοδβρεὶ (1. 14) δηά ἱπ δἷς. ΕἸἰγϑὶ Ἐρίβεῖς 
(1. τ, 2), ἱπ νἱπαϊςσαίίοῃ οὗ Ὠΐ5 ἐεδοξίηρ' ; 
δηᾶ μετα [ες πὶ] δῆϑινεσ 18 (πὲ οὗ ὅι. 
]Ἰομη δπά ϑὲ, Ῥείεγ Ἰοἰ πεῖν, 
ες. 2οϑ. οὐ . . - ἡ οὐ {δε ἔψὸ 

περεαῖίνεβ Τοσπηΐπρ δπ αἰβττηδίίνε οὐ σ 
Οοτ. χίϊ. τῷ; Νιίεδυ, 1.6 Ογες ἄπ Ν. Τὶ, 
Ρ. 220 (1893). δ Ίπει- Μουϊίοη, ἷν., 9, 
ςοχίρατεβ Ατὶϑιορῇ., Καη,, 42; 86ε6 δἷβο 
Βυτίοη, Ν. Τ᾿ Μοοάς ανὰ Τ᾽ ηξες, Ῥ. τ84. 
γε, 21. προσαπειλησάμενοι : “ΠΕΠ 

{πεν Πδά ξυγέπεν τγεδίεηεα ἔπϑτὰ " ΕΝ. 
οἵ ἴπε νγνογά τῆδυ πιεβη “ αἀδεά ἰὨτεαῖβ ἕο 
{πεῖν ννατηΐηρ ᾿ἢ νεσ. τᾶ (“ ρτίιϑ Ἔπίτι ἴδη- 
ἴση ργθοθροσγυης,᾽ Εταϑι5). 950 πᾶς 
85 αρδίηϑί Μεγεσὶ οὐ 'ὰ 1, ΧΧ, Εσοίυ5. χιιῖ, 
3», 3.) )Δη4 Πεῖλ,, Ρ. 544, 26.---ἀπέλυσαν: 
“ ἀἰτηϊβασαπξ [1,13] πὸπ δὐβοϊνογαπε," 
ΒΙ455; 566 5ῖ, ΟΒγγϑβοϑίοηιβ βέγι Κίῃρ σοη- 
ἐγαβὲ θείννεεη {πε θοϊΪ ἄποϑ5 οὔ τῃς Αροβίίες 
πᾶ τῆς ἔεασ οὗ ἐμπείγ ᾿πιᾶρεβ (οι. χί.).---- 
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λαλεῖν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΌΔΩΝ ἵν. 

41. οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν 
εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες 

ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι. 22. ἔτῶν γὰρ ἦν πλειόνων 

τεσσαράκοντα 3 ὁ ἄνθρωπος ἐφ᾽ ὃν ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς 

ἰάσεως. 

23. ᾿Απολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα 

πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον. 24. οἱ δὲ 

ἀκούσαντες, ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ εἶπον, 

1 Ὁ βεεπὶβ ἴο γεδά μη ευρισκοντες αἰτιαν, 80 ΗΪ]ρ., δες Ἡλιτίβ (ρ. 90). 

3 τεσσαρ.» 566 Οἡ ἷ. 3. 

2. ΑΠδγ αἀκουσαντες Ὦ δἀάβ και ἐπιγνοντες τὴν του θεου ἐνεργειαν, 50 Η]]ρ".---Βεῖξες 
ἀπά Ζδοίκίασ μοϊά ἐπὶ {πὸ εἴδιβε οδηποῖ ὃς ἃ ἰαίες δά ἀϊοη, Ὀπὲ ὙΝ εἰ88 οδ]εςέβ ἐμαὶ 
ΠΟ τεΐδγεηςς ἰβ ἔοῃπά ἴο πα ννογβ ἱπ νεσ. 20 νν οι [ςΟ]]ονν8. ἐπιγινωσκω 15 ιϑ5εᾶ 
τῶοτα “τα αΠΕΎ ὃν 5: πὸ ἕδη ὉῪ τὰς οἴπες Ενδπρο ςίβ, θας ἐνέργεια 15 ἜΠΕΣΕ ν 
οοπῆπαά ἰο 851. Ῥδυ! τη ἐδ: Ν.Τ, 

τὸ πῶς: βπάϊηρ ποίῃίπρ, πδπιεῖν (τὸ), 
ον (ὮΘΥ τιϊρμί, εἰς. ; {π|5 ἀ8ε οὗ {πὲ 
τίϊοῖε 156. φιΐέε οἰαββίοδι, ἀγανγίηρ δίξεη- 
τἴοπ ἴο {π6 ῥτοροβίείοῃ ἱπίσοάπςσθα ὃγ ἰξ 
δηὰ τηδκίηρ οἵ ἴξ ἃ οοπιρουῃᾶ βυρβέδηξινα 
Ἔχρσαββίηρ οπε ἰάξα, πλοβέ σογητηοη]ν νυν ἸὮ 
Δῃ ἱπιεσσορϑίϊου ; {18 υ88«ἃ ὃν 51. Γὰκ6 ἀπά 
8:. Ῥααΐ, ἀπά Ῥοιῃ π᾿ 81. κε 5 αοβρεὶ 
δηθὰ ἱπ ἴδε Αςίβ, οὔ. [Κα 1. 62, ἰχ. 46, 
χίχ. 48, χχίϊ, 2, 4,» 23, 24, ἀςίβ χχίϊ. 30, 
Ἐοπι. υἱϊΐ, 26, τ Τμ658. ἵν. σ, οὖὐ Μακ 
ἶχ. 23. 80 Βοῖς ἴῃς ϑαπημεάγιβίβ 816 τε - 
Ρτεβεπίθαά 45 δϑβίκίπρ ἐμεσηβεῖνεβ τὸ πῶς 
κολ. (Ετί εἀτίοῃ ἀπὰ 1, κθρυβοῦ Ὀοΐῃ ἄσανν 
αἰζεπείοη ἴο {μῖ8 οδαγδαοίετιϑεὶς οὐ 81. 
1μυκε᾽5 ψτἰτἰπρ8). ὅ6εςε Νιίθαι, 16 αγες 
ἄμ Ν. Τ., ῬΡ. 67, 68 (τ893). κολ. ΟὨΐΥ 
μετα δηᾶ ἰπ 2 Ῥεῖ. 1ϊ. ο ἵη Ν.Τ.; οὐ. 3 
Μδςος. νἱΐ. 3, ψδετε ἰξ 18 αἷἰβὸ υβεά ἴῃ 
ταϊἀἀϊ]α, εχργεββίηρ ἴο σαιβα (ὁ δε ρυη- 
ἰδῃβά, οὗ τ Μδος. νἱῖ. 7, Α8.---διὰ τὸν 
λαόν Ὀεϊοπρβ ποῖ ἰο ἀπέλυσαν, Ὀαΐ ταῖπετ 
ἴο μὴ εὑρίσκ. κιτιλ.---ἐδόξαζον: 566 οῃ 
ἵ:. 46; αὲ κε 1ἰ. 20, 2 Οον. ἶχ. 13, ἔοσ 
πε οοπϑίγυοείοη ; [86 νοῦ πανὸσ 485 ἰπ 
ΒΙΡΙῖ ΑΙ τ, τλεσα οἰ αββϑίοδὶ τηθδῃΐϊηρ οὗ 
ἐο ἐλήπκ, δηῤῥοσο, ὁπέογέαϊῃ απ οῤϊπὶοη 
(ρα οὐ. Ῥοϊγδ., νἱ., 53, 1ὸ ; δεδοξασμένοι 
ἐπ᾽ ἀρετῇ); ἱπ ἐπε ΤΙΧΧ νεσὺ ἐτεαυθπεῖν 
οὗ οἴογυ αβογίδεά ἰο αοά, βεαὲ Ῥ] υγασηογβ 
ποῖε ου {πὸ ἱϊ. 20. 

ψεῖ. 22. Ομαγδοίεγίβειϊς οὗ 5:, [θὰ 
ἴο ποῖξ ἐδξ ἀρΈ, 88 ἴῃ ἔπε σᾶβε οὗ 2 π688, 
ἰκ. 33, δῃᾷᾶ οὗ δε οτίρρίε δὲ 1υγϑέγα, χὶν. 
8, οὔ. αἶδο 1ὰὰΚκὸ νη. 42 (αἰ που Ματκ 
αἶβο ἤδγα ποίεβ [π6 βᾶπια ἴδοι), χιϊϊ. σὰ, 
ΤΠδ ρεηϊνε τ ἱτἢ εἶναι οΓ γίγνεσθαι, 
ἰπβίεδά οὗ δε δοουβαῖϊνε, ἰἱπ σεΐεσεπος ἴο 
τε φιεβείοῃ οὗ ρὲ, ἰ8 ποϊβδά ὃῪ Ετβά- 
το 248 οδατγδοίεγιβεῖς οὐ δὲ, ἔκ; 9. 

1ακο 1. 42 ([1],. 23}, νἱῖϊ, 42, ἀπά δεζὲ; 
δυϊ οΥ Μαιΐκ ν. 42.---ἐγεγόνει: ἱπ τΠϊ5 
ερίβοάε “τ 115. Πἰρμβ ἀπά βῃδάββ "ἢ 
Ονερεοκ (8ο Βδιτ) απ ΟΠΙΥ 866 ἴδ 
ἰάφβα  βῖπρ ἡνοσκ οὗ ταγεμ ἀπά ἱερεηά, θπξ 
1 15 ἀϊῆουε το ἀπάδτβιαπά πον ἃ πᾶτσᾶ- 
εἶνε Ὠϊ ἢ ρυτροτίβ ἕο ἀδβογίρε πε ἢσγβι 
οοπῆϊος Ῥεΐννεδη ἐς Ομυτγοῦ ἂδπᾶ πα 
ϑαπμδάτίτα σουἹά ᾿ὲ ἔτεα ἔγοτι βιιοῖ οοη- 
ἐταβίβ, δηᾶ παῖ βοῦῖε Το  Πἰδίοη νυ ἱεῆ ἐπ 
υτβοτίεῖεβ τοοῖς ρΐασα 15 δάἀπητεθᾶ (ο Ὀ6 
αυΐζε σοποείναδί!ε (Ν εἰζβᾶοκεσ, “ῥῤῥοϑέοϊὲἠς 
Αρε, ἰ., “6, Ἐ.Τ.); νε βῃουϊᾷ σαΐπεσ 58 
τδδὲ 51. 1υΚ6᾽ 5 ρόννεσ 85 δὴ μἰβιογίδη ἴ8 
πονῆεζε τόσα ν᾽ β 016 ἔμδη ἴῃ ἐπε ἀγαπηδεὶς 
ἊΣ οὗ (815 παισδίϊννε (αγηβαυ, δέ. βαμ, 
«- 5.). 

Ψψετ. 23. τοὺς ἰδίους : ποῖ πεοαββαγ 
1ἰγαϊεεά ἐὸ ἐπ εἰγ ἔθ! ονν-Αροβεῖεβ (Βο Μεγεσ, 
ΒΙ4ββ, νγεἶββ), Ὀχὰϊ δ8 ἱποίαδϊπρ ἐπα 
τπετήθεσβ οὔ ἐπε ΟΠ βείδη οοσηπιιηῖεν (80 
Ονεγθεοκ, ννεπάς, Ηρ εηξεϊά, Ζδοκίδτ), 
ΦΥ͂ χχῖν. 23, ]οδη χίϊ, τ, σ Τίπι. ν. ὃ, 
ἃ αἷβο οἵ οπε᾽β ἔε!Ἰονν-ουπέγγτπθπ, 
αββοοίδίεβ, ᾿ομπ ἱ. στ, 2 Μδςο. χίΐ. 22. 

γε. 24. ὁμοθυμαδὸν, 566 ἀδονε οῃ ἷ. 
14. ὙΠε Ψψοσγά ταυβὲ ἤοὲ δὲ ργεββεά ἴο' 
ταθδῃ {παῖ ἔπου 1] βἰπυυαπβοιιβὶν γανα 
αἰζεγαᾶποε ἴο {δε βάτης ψοζάβ, ογ [δὲ ἔΠΕῪ 
ψεῦε δὐϊα ἴο ἀο 580, δεοαῦβα ἴπεὺ γεγα 
τερεδίϊηρ ἃ ἔδπι]ας Ηγπιπ; ἰξ ΠΊΔΥ 
ταθδῃ παῖ πε Ηγπῖη Ψγ45 υἱέετεᾶ Ὁγ ὁη8 
οὔ ἴδε Ιεαάετβ, Ὁγ 5:. Ῥείβγ, οσ 5. [δπη8ὲ5 
(Ζδοκίετ), διὰ απϑνγετεά ὃν ἴδε τέ- 
βροηβίνα Ατλθῃ οὗ ἔπε τεϑῖ, οσ ἐμὲ ἔπε 
ψνογάβ γαῖα σαυρῃί ἀρ ὈΥ ἴῃς ταυϊεϊεαε 
οἵ Ῥεϊϊενειβ 85 ἴθ ἵνα πεξεγεά ἢ 8ῃ 
ἰπβρίσεά Αροβεῖς (58. Ἐείξεῃ, Εθπάδ]]).---- 
ἦραν φωνήν : με βαπης ρῆγαβε 18 υϑϑἃ ἴῃ 
Τλκα χνῖϊ, 13, 50 ἰῃ Αοίβ 11, 14, χίν. ἔν 
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Δέσποτα, σὺ ἷ ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 

θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 25.2 ὁ διὰ στόματος Δαβὶδ τοῦ 

παιδός σου εἰπὼν, ““Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν. 

1 ο Θεος ΠΕΡἁΡ, αἷᾳ., Ῥατ., νεσβ8., [τἷπί., Γὰς,, Βο Μεγεῖ, 80 ΗΙρ. ; θὲ οτα. ΒΑ, μεβί 
Μ8. οἔνυ!ρ., ΒΟΒ., 80 Τίβοξ,, ΥΝ.Η,, ΚΝ, ὙΝ εἰββ, νὐεηάες (νμο τοἔεγβ ἐπε οοπβισισοη 
οἵ ἐπα τνογάβ ἰο 1βαϊδῃ χχχνὶϊ. 1:θ). . 

3 δια στόματος Δαβιδ του παιδος σον εἰπων Ρὶ τ, 31, ΟἾτγ5., Βο Μεγεσ; Ρυΐτον 
οτηϊιεὰ ὃν ΣΦ ΑΒΌΈΕΡ. ο τον πατρὸς ἡμῶν δια πνευματος αγιου στόματος Δανειδ 
παιδὸς σον εἰπὼν, 50 ΑΒῈ 13,15, 27, 20, 36, 38; 50 Τ,.Δοῇ,, Ττορ., Τίβεξ,, Ν.Η., 
ἘΟΝ., ΑἸδοτά, ο δια πν. αγ. δια στομ., του πατρος ἡμων Δ., 50 Ψυϊρ., ἴτεπ., 
ἈΡΡΑΓΘΠΕΪΥ ἴῸΓ ἱταρτονεπιεπε ἴῃ οτάθσ, Ὁ) τεδάβ δια πν. αγ. δια του στοματος 
λαλησας Δ., οτηΐί. του πατρὸς ἡμῶν ; 50 ΔρΡρΆτθηιΪν ὅτ. Ρεβοῖ., Βοῃ. Ρ, Ηἱ,., 
πὰ Ατρ. οταϊξ πνευματος αγιου---Θυγ, Ηδτο]., Αττι, ρίαςε δια πν. αγ. δἴϊζες παιδὸς 
σον; 80 ῬᾶΙ. ΒΙ485 ἴῃ βὶ οπηϊίβ τοῦ πατρὸς ἡμὼν δπὰᾶ διδοκείβ πν. αγ., ργδςεϊ- 
ΟΔΙν δρτεεῖπρ ἢ ΤΟ, (566 αἷβο Αεέα αῤοςί., ρ, 77). ΜΝ. τπιδεπᾶοπ τπς 
Εχίγεσης αἰ συ] οὗ ἐπε ἰαχίὶ δηὰ ποῖά ἐπδὲ ἰξ σοπέδὶπβ ἃ ρτϊηϊεῖνε εἰτοσ (80 αἷβο 
Ἠοϊ Ζιιδππ), ἀπά δας ἢ τηδῖκαβ δη δέξοτωρε δὲ βοϊιτίοη, Αρρ., 5 δε Κδαάϊηερς, Ὁ. 92. 
Ἐεϊξεη [ΟΠ οννβ ἐμ βοϊυτίου οἤεγεὰ ὃν νϑεβίοοιε, Ὑνεῖβϑ, Αῤοςἐδι ρδϑολιολέδ, ΡῬῬ. 30, 
Ὁ (1803), Ξρεαῖκβ οἵ πνευματὸος ἀγιου 45 ρεγξες εν βεηβεῖεββ (5ο ἴοο Ζδοκίεσ, ψνῆο 
οἸοννΒ Τ. Κ.) ἀπά τεραγάβ (με ὄχργαβδίοπ 85 ἂῃ οἷά ρῖοββ ἔογ στομα Δ., ὕὰξ ψῃϊοἢ 
αἰϊεγνναγάβ οατπα ἱπίο {πὸ ἰεχὲ σι (ἢ ἰδείεσ τγογάβ᾽; οἵ βοπιδ βοσῖρε, 5 ἣε {πῖη 9, 
ΤΩΔΥ͂ πᾶνε ἰηἰτοάποεά δια πν. αγ. ἐχρεςσίεὰ Ὀγ Ὦϊπὶ ἔτοπι ἷ. 2, τό (βεε αἷβο Β[885, ἐπ 
ἴοε0), πὰ ἰββη οοπεϊπαεά (πε ἐεχί ἱγίπρ Ῥεῖοσγε μἰπι. Ὑεἰββ ἐπεγείοτε 9}ο]οννβ 
ΔἰΕΠΟῸΡΉ 1ὲ οτηϊβ τον πατρὸς ἡμῶν, νγῃ]οἢ Ὑν εἶββ τϑίαῖὶπβ δπᾶ τεδὰβ ο του πατρὸς 
ἡμῶν δια στομ. Δ. παιδος σου εἰπων, επάιϊ ἀπηὰ ΑἸΐοτά τηαἰπίαίτπι ἐπαὲ ἐπε πιοτα 
ΠοπηρΙ οαἰεὰ τεδάϊηρϑ σου] βοδγοεῖγ πᾶνε δτίβεπ [Ὡσου ρα δἀάϊτίοπβ ἰο ἐδς βἰγαρίες 
ἰοχί οὗ Τ. Ε. δπά (ῃδὲ ἐξε ςοπίγαγυ 18 τῆοσε ρσοῦρδῦῆϊε. 

χχί!. 22, ἐπαίρειν, ἀπά αἶδο ἴῃ Τακα χίὶ. 
27. Βοίῇῃ ρῆταβϑεβ ᾶἃτὲ ρεου]Ἱα τὸ ϑιί. 
τὰακε, Βὰς ῬοΐΠ ἃζα ἐουηᾶ ἰηῃ τῆς 1,ΧΧ, 
Ἀπὰ οι ἅτε οἰδββὶςαὶ (Ετίεάγιοῃ, ας 
1εποαδουαηρείζιηα, Ὁ. 20, ἀπά ΡΙυτηπιθσ 
οη Γλιῖκα χί, 27).--- δέσποτα κιτιλ.: (ἢς 
ΜΟΣαΒ ἕοστη (μ 6 αι εβὲ Κποννῃ Ῥβαίτη οὗ 
Ὑπαηἰκβρίνίπρ ἱπ τῃ6 ΟὨτβείδη Οδυτοῇ. 
Τπ [8 ἴεποσ π6 Ηγγηη πΊδΥ ὃε οοτηρατθὰ 
ἢ ἩΖοκία 8 Ῥγαυεσ δραϊπβὲ {π6 
τπτεδὶβ οὐ Αβϑυτγία, 158. χχχυΐ. τό, 20. 
1Τι Ῥερίηϑ {|κ6 τῆδην οἵ ἔπε Ῥβαΐτηβ (χν!1,, 
χῖχ., 11.) τ ργαϊθίηρ αοά 45 ἰδῆς 
Οτεδίοσ, ἃ ἰπουρῃς νπίοῃ ἤπάβ δε πρ' 
ἀχρσθϑδίοη θα 85. τηβτκίηρ {(Ππ6 ὑξίεσ 
ἱτηροίεπςε οἵ τνοσϊἷγ ρόνεσ ἰο ψἱἢ- 
βίαηά Ἡΐ. Ὑπὰ νογά Δέσποτα, (ἢν 
αδεὰ ἴῃ {πε νοσδεῖνε ἴῃ δἀδγεββίηρ αοά 
μετα ἂδπᾶὰ ἱπ ἵ{μ|κε ἴἴ. 29 οἠηἷν ([ουπά 
πονετε εἶδε ἴῃ αοβρεῖβ, δἰἐπου ἢ βενεγαὶ 
εἰπιεβ ἱπ τῇς ἘΕΡί5:165), ὄχργεββεβ {πὸ 
Δῳβοίαξε σοηΐτοὶ οἵ 8 Μαβίεσ. ονεῦ ἃ 
βίανα, οὔ. αἷβο Γμκα ἴ1. 29, ψῇεγε τὸν 
δοῦλόν σον ἀπδϑινεῖβ ἴο ἰξ, 45 Ὦετε τοῖς 
ϑούλοις ἴῃ νεῖ. 29ς. Ιἰ δἷβο δχργεββεβ 
Ὦ6γα 88 οἔξβη ἰπ πε ΤΙ ΧΧ τ(λε βονεγεί ρηΥ 
οἵ αοά ονεῖ ογεαιίοη, ς. 7ο" ν. 8, Ν18- 
ἄοπῃ νἷ. 7, [ἀϊε ἴχ. 12. 80 705., 4πόέ., 
ἷν., 3, 2, Ρ 5 18 ᾿Ἰπέο {πῈ τοι οὗ Μοβαβ. 
Τὸ 18 νεσὺ τϑγεῖν υϑεά ἴπ {πὸ ΝΤ, 48. ἃ 
πᾶτης οὗ αοά οτ οὗ Ομ τῖβε, Ρὰξ οὗ, εν. 

νἱ, τὸ οἵ σοά, αηὰ 2 Ῥεῖ. 13. 1 οἵ ΟἘτιβὲ 
(νετε ἐπε ππείαρῃοσ οἵ ἐμ τηδϑίεσ δηᾶ 
βίανε 15 τείαϊπεά), απ 8εὲ ἀξ νεῖ. 4, 
ἘΟΝ. (αἰπουρῃ με πᾶηθ πιᾶν ταΐεγ 
ἰο αοά) ; δηὰ 5ο ἰπ νυτιεἰη 5 δβογι θεά (ὸ 
τῆθη ΨῈΟ τῇδὺ ἹΜῈ]1} βανε Ῥεεῆ ργεβεηΐ, δηὰ 
Βιανε ἴδκεη ρατί ἰπ {πε γτηη. ὙΤπε ννογά 
15. αἰδο υδεὰ οὗ {πε ρμοάβ ἰῃ οἰδβϑβίςδὶ 
ατεεκ; Ρυὲ πε Μαΐίεν οὗ βεάνθῃ δπά 
δατῖ ψνὰ8 η0 “ἄδβροι,᾽ δἰπουρῃ Ηἰβ 
τε ννὰβ δρβοίιίθβ, ἔου ΗΒ. ρόνγθῦ νγ7ἃ5 
Πανὶ αἰββοοίαιθα ἔτοτη τυϊβάοση δαπὰ ἴονα, 
ε΄. ΝΥ ιβάοπι χὶ. 26, Δέσποτα φιλόψυχε. 
Οπ {πε υ8ὲ οὗ πε νοτὰ ἴῃ ᾿ίάαεοκε, χ., 
3, ἴῃ Ῥγάγεῦ ἴἰο αοά, 5ες Βίρρϑ᾽ βοίς. 

Νεσ. 25. Τῆς ννοσάβ ἴοστῃη δῃ εἜχϑαςξ 
αυοιδιίοη ἔτοσα ἴδε ΧΧ (Ρβαϊπι ἱϊ. 
1). ἵνα τί, ἀραίη ἴθ ααυοίδίίοη, νἱϊ., 
26; οὔ Τυκε χίμ, 7, τ Οοσ, κ᾿ 20; ννῖςα 
ἴη Μαῖίί. ἴχ. 4, χχνἱϊ. 46, αυοίδίϊοι ; 
ΝΝῊ., Βίαβϑβ (ὑν εἰββ, ἱνατί), 5...) γένηται, 
ΒΙ455, Ογαριριαξᾳ ὧς Ν. α., Ρ. τ4, απ 
ὙΝΙπετ- ϑομιιίεεϊ, Ρ. 36.---ἐφρύαξαν: ἴῃ 
{πε δοεῖνε ἔοσιη (Π6 νεῖ οσσιτβ οπσε ἴῃ 
ΤΧΧ, υἷξ., ἴπ τὰ ραββαρδ, 45 ἃ ἰγδῃβ]4- 

οῃ οὗ ὯΔ᾽, φρνάσσομαι, ρτίπιαγν οὗ 

τῆς βπογιῖπρ δηᾶ πεῖρβίηρ οὗ ἃ πίρῃ- 
βρ'θᾶ ἤοτβα, ἔπεη οὗ {π6 παιρπεΐηεββ 
δηὰ ἰηβοίεποα οὗ τπθῃ ; ἐνῖςα ἰξ 18 δε 88 
ἃ ἄερ. ἱπ ΧΧ, 2 Μδος. νἱΐ, 34, Κ᾿ ; {11.. 2, 
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κενά; 26. παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχ- 
θησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ." 
27. συνήχθησαν γὰρ ' ἐπ᾽ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου, Ἰησοῦν, 
ὃν ἔχρισας, Ἡρώδης τε καὶ Πόντιος 3 Πιλάτος, σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς 

1 ἐπ᾿ αληθειας; ΑΒΌΕ, Ψυΐρ., ὅγι. Ρ. Η., νεγββ., Επ8., ἴτ., Τετί.; 8ὸ Τί βος., 
νΝ.Η., ΚΝ. ὟΝ εἶββ, ννεπάε, 11. δἀὰ εν τῇ πολει ταντῃ (νγαπείηρ' ἰῃ 6 Ῥβαϊπι). 

Ἀ Πιλατος; δυὲ Β" Πειλατος. 80 ΤίβοΒ., ΚΝ. Η. ; δεὲ οὐ ἰἰϊ. σ3. 

2, πὰ 50 ἰπ ῥγοΐβῃς νυτίξεγβ.---ἔθνη, 1.6.) 
186 Θεπεῖῖεβ, 5βεα θη νεῖ. 27. λαός πιῖρδὲ 
Ῥε υδεᾶ, ἀπά 18 υϑεά οὗὨ Δπν Ῥεορίε, Ὀαὲ 
ἰε ἰδ υϑεᾶ ἴῃ ΒΙΡΙ σα] ατεεῖς βρεοΐδ!ν οὗ 
186 ομοβεη ρεορῖε οἵ ἀοά, ο΄ς 1υκε 1, 
32, Αςίβ χχνὶ. 17, 23, οηγ. χν. το, δπὰᾶ 
ἰξ ἰβ βἰρπίβοδπξε ἔμπας τπῈ6 ᾿νοσὰ 8 ἔγαπϑ8- 
ξεγσαά τὸ με ΟἈ τί βείδπ οοτησηπηίν, να ἢ 
νγ85 ἴῃυ8 τεραγάεά 5 ἰδκίηρ {π6 Ρῖδος οὗ 
πε ον [μδοογδου, Αςῖβ χν, 14, χν ἰ]. 
το, βοπι, ἰχ, 25, 1 Ρείεσ ἰΐ. το; Ηοτῖ, 
Ἑοεϊεοῖα, ρΡ. τι, 12, Οτίγητῃ, σνδ υ., λαός ; 
80 ἴοο ἴῃ {δε 1 ΧΧ, ἔθνος ἱπ τπ6 ρίαγαὶ 
ἰδ αδεᾶ π᾿ δῃ ονεσν ΕἸ πλῖπρ πΌπΊΡΘΥ οὗ 
ἰπϑίδποεβ οὗ οἵδοσ πδίίοπβ δεβϑί6δβ ᾿βγδεὶ, 
ο΄. Ῥβαΐπι ἵνὶ. (1ν1}.) ο, Ζεοβ. ἰ, 15; ἰπ 
Ν.Τ., ἔθνη -Ξ- ραρϑηβ, Εοπι. {ϊ. 20, δπά 
Εοπιδῃ ΟὨ τί βείδηβ, Εοπι. χν. 27, ς΄. ῥοῤ- 
εἷμ5, [6 Ἐοηλδπ ρεορίβ, 48 ὁρροβεά ἴο 
ρεπέος, Ταςδῃ, Ῥλαγ5., 1., 82, 83 (Ραρε); 
Καεπηβάυ, ϑομγεοῖς οΓ Ν. Τ, Ονεεξ, Ρ. ο8. 

γεσ. 26. παρέστησαν : ποί ΠΕΟΕΒΒΔΙΙΠΥ 
οὗ Βοβεια ἱπέεπί, ΔΙ ΠΟῸ ἢ ποτα ἐπε σοη- 
ἰοχὲ ἱπάϊςδιίθβ ἴξ ; ΕΝ. "' δεῖ ἐπεσηβαῖναβ 
ἴῃ δτγαυ," 11τ. “ Ῥχεβεηίβά ἐπεπιβεῖνεβ," 

Δῃ Ἔχϑοῖ τεπάοσίηρ οἱ (ῃς Ηθῦγονν Ξτν 

ψὨΪΟἢ βομιθεϊ πη68 ἱπγ 1165 τ δῖ πρὶ 1Ρ ἀρδίηβε 
885 ἤδῖθ, Ῥβαϊπὶ ἰΐ. 2, ἀπά οἷ 2 ϑδπι. 
χνῖ!, 13 (ΕΝ. πιατρίη). ΟΥ̓ ἐΠ8 ρεπεγα ιν 
δοςερίεά Μεββίδηϊο ἱπεεγργεϊαίίοῃ οὗ 188 
Ῥβαΐπι, δῃά οὗ {δε νεῦβεβ πεγτεὲ αιυοίεά, 
ἔπαγε οἂπ ΡῈ πὸ ἄουδέ, ο΄ Ἐκετγβεῖσῃ, 
Ἄεϑιις ἐπε Μεεείαλ, ἰὶ., 7τ6 (ἀρρεηᾶϊχ ου 
Μεβϑβίδηϊς ραββαρεβ), δπά ννειβιείῃ, ἐπ 
ἴοοο. Ἴδε Ῥεβαΐπὶ 18 τερασγάθα 85 ΕΠ οὗἨ 
Μεββίδηϊς τεέδγεποεβ (Βείρρβ, ΜΜεϑείαμὶς 
Ῥγοῤήξογ, ῬΡ. 132-140, ἀπά 402, 493), 
27.) δ.5.ν ἴῃς σοπηπιθηξ ὁπ (Πἰβ νεσβε οὗ 
ἕῆς Ῥβαὶπὶ ἰπ ἑδς Μεολίϊία (φαοίεά ἰπ 
τῆς γαϊξμέ ϑ[ὶημιεοπὶ, ἰὶ., ἴ. 00, τ ὅ.ἢ. 
Ρ. 227), Ρεζονῃε, Ῥξαΐηις (5π)811 εα! 10), 
Ρ.τ6; δηᾶ Εδογβδεῖπι, π. 5. ὙΤΒς Ῥβδὶπὶ 
ΟΔΙτΙΕ5 18 ὉΔῸκΚ ἴο με ρτεδὶ αν ϊς ὑτο- 
ΤΩΪΒ6 ἱπ 2 ϑδίῃ, νἱϊ. σι-τῦ, δηᾶ ἴξ ταβεοίβ 
ἐπε Μεββίδηϊο ἢορεβ οὔέπε θανίάϊς ρεγίοά, 
Τθδὶ πὸρς τῆς ΝΤ, υτϊξογβ νηο φυοία 
ἘΠὶ5 Ῥβαὶπὶ νϑΊὺ ἔγααι θη ΟΥ̓ τοίου ἴο 
ἱξ, φῇ. χὶ. 33, Ηδρ. ἱ. 5, ν. 5, 566 μμεἷ- 
διϊεἀ ἴὰ ΟὨγῖβι, ἰδ ἀπε ῖνρε οὗ θανὶᾷ ἀπά 

οὗ ϑοϊοσηοη. Τῆι ἕλε ραιμοτίπρ ἰορείποι 
οὗ ἴδε πδίϊομβ δηᾶ {πεῖν ἔγα [1655 ἄθοσεαβ 
Βηά ἐπεῖγ σουπίεγραγί ἰπ ἔπε δ! αποα οὗ 
Ἡετοά δπᾶ Ριϊαΐβ, απὰ ἐπε Βοβεῖα σοση- 
Ῥίηδείοι οὗ [εν ἀπά Θεηε 6 ἀραϊπβὲ ἐπα 
ΒοΙγ ϑεγναηξ [εβυβ, ἔπε δποίῃιθα οὗ αοά, 
διὰ ἀραϊπβδί ΗΒ ἕο] οννεσβ; δἰ ποι ρ ἢ ἐπ6 
ψογάβ οὔ [86 Ῥβδαὶπιὶ δηὰ {πε ἰββιιθβ οὗ ἐπ6 
ΠΟΠΗΪοΣ ΟΔΓΓΥ Οα ΟἿΓ ἐπουρ 8 το 8. 511] 
νον δπᾶ ἄξερεσ δ] Πσπεπε ἱπ [86 ἤπαὶ 
ἐγ αταρῃ οὗ ΟΠ τβιΒ Κίπράοπι, οὐ. πὸ 
πεαυθηξ τϑούσσαηςα οὗ {86 ἰδηριίαρε οὗ 
με Ῥβαΐπι ἱπ δν. χίϊ, 5, χίχ, 15, ἀπά τῇ. 
ἐν π᾿ 11: 20, 27. 

ψὲεσ. 27. γάρ: σοπῆγπηβ ἔα ἔγαξῃ οὗ 
86 ργεσεάϊπρ ργορἤβξου, ὈῪ ροϊπείπρ ἴο 15 
Ἀἰβίογίοδὶ ἔα] ΗΠ] πηεπέ, ἀπὰ ἄοεβ ποὲ βἰ ΙΡΙΥ 
δῖνε ἃ τϑᾶάβοῃ ἴοι δἀγεββίῃρ αοά δβ5 ὃ 
εἰπών---ἰο εἰηρμαβίβα ἐπ|8 {Ὁ Π]πγαπίὶ 
συνήχ. 8 ἀραίη αποίεά, ἀπά ρμαςεά ἢγβὲ 
ἴπ (ἢς βεπίδποε.-- -ἐπ’ ἀληθείας, οὗ ἃ 
ττατῃ, ἐ.6., αββυσαάϊγ, Γὰκα ἵν. 25, Χχ. 21, 
χχίΐ, 59, Δοίβ χ. 34; 80 ἴοο ἴῃ ΓΧΧ, 
1Ο0Ὁ ἰχ. 2, ἀπά αἶβο ἱπ οἰδββίσαδαι ατεεῖς, 
ΤΗδ ρῆγαβε ἰ5 οπαγδοίαγίβεις οὗ 5:, Γακα, 
δπὰ 15 ΟΠΪΥ αδαὰ εἰβενποσε ἱπ Ν.Τ, ἰπ 
Μαῖκ χίϊ, 14, 32, ἴπ6 ὑδιι8] θχριθββϑίοῃ 
Ῥεΐηρ ἐν ἀληθείᾳ, πενεῖ τβεᾶ ὃν ϑέ. 
1ακΚα (Ετίεάτιςἢ).---παῖδα, 5εε οη {ἰϊ. 13, 

ἔχρισας : 5μονίπρ (παῖ 6βι53Ξ 
τοῦ Χριστοῦ παπιεά ἴῃ {Π6 αιοίδεϊοπ 
7.8εὲ τηδάε, οὐ [λπ|κθὸ ἷν. 1:8, ἀπά 158. ᾿χῖ. σ 
πὰ Αοίβ χ. 38. Νὄβρεῃ σοπΊρδσαβ αἴ5ο 
70Πη χ. 36, ἀπά τϑῆιβεβ ἴο {{π||ξ τῆς τα - 
ἔδγθποβ ἴο ἰϊϊ. 21. Ὑμα ψοτάβ τηδὺ πὸ 
ἄουδε δὲ τείεσσεά το ἐῃς Βαριίβπι, θὲ 
ἴμεν πεεά ποῖ Ὀ6 σοπβῆπεᾶ ἴο {πδί.-- 
Ἥρῴδης --Ξ βασιλεῖς οὗ (ῃς Ῥπαΐη), Π. 
Πειλᾶτος -- ἄρχοντες, δυὲ Νόδρεπ, τε- 
ξεγτίπρ' ἴο 11, 17, τερατάβ ἰῃς ἄρχ. 45 ἰπ- 
οἷυδεά ἴπ τῃῈ λαοί. ἭΡρ. ἰπδβίεδά οὗ 
Ἡρωίδης, ΒΙ455, ἐ»» ἰοσο, ἀπιὰ αγανιιαΐξὶᾷ 
ἄες Ν. 6., ῬΡ. 7, 8, ἔπε ἰοία βιιδβοτίρε 
ΝΗ. ἐδ δοσουπηίοά ἔοσ ; ΝΊπει- Θομτηΐθ- 
ἄεϊ, Ρ. 41:.--ἔθνεσιν καὶ λαοῖς ᾿]. : εἱς 
ἢγβὶ ψοτζά τεὸ (πε οσοπίυτγίοη απᾶὰ βοϊ ΐθσβ, 
τοβα Ψῆο οδττῖδά οὔκ {Π6 ογᾶδτϑβ οὗ ΡιΪδέε ; 
λαοί ἐμ ΡΙατα] (αιιοίεά ἔτοτη ἐπα Ῥβαὶπι) 
ἄοεβ ποῖ γεΐδσ νυἱὲμ Οδὶνίη το ἐπα ἀἰδετ- 
δης πδίϊοπδιεῖθβ οὐκ οὗ νυ μΐομ ἐπ 7δννα 

. ὦ ΝννὍοΣΖ ΝΥΝ ΝΣ 
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Ἰσραήλ, 28, ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου; προώρισε 
γενέσθαι. 29. καὶ τὰ νῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ 

δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παῤῥησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου, 

30. ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν, καὶ σημεῖα καὶ 
τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 

1 σου οπιῖς ΑΒ, Ατ,, [υυςϊξ, (Οοά, Αι. οὗἨ Ψπ16.), δο ΚΝ. Η., ννεῖββ, νγνεπάι; 
τοίδίπθὰ ὃν ΦΑΔΌΕΡ, Ψυΐρ., νεῖβ., {τἰπὶ., βοὸ Τίβοι, Ηἴδγβ, 45 φοπιπηοηΐυ, Τίβοι. 
ΤΟ] Πονν5 ἐῷ, Ν.Η., Β-ηὐά ἀϊδίου, 45 οἔξεη, ἰο ἀεδοϊάε ; ἱπβεγεέίοῃ ἀρρϑᾶτβ τῆογο 
Ὀνίου ΤΠ δῃ Ομ! ββίοη. 

ΨἘῸ σᾶτωδ ὉΡ ἴο (δε Εδαβέ ννεῖθ ραϊμεγεά, 
Ῥαξς ροββϑίθὶν ἕο ἐμε ἐτἶρεβ οἵ [1βγβδεῖ, 

Ετίτησω-Ὑ παγετγ, σμδ, λαός, [κ6 ΘΝ, 

(εη. χχ. το, θδαξ. χχχιϊ. 8, 158. ἰἷϊ. 13, 
εἴο., ΕΕΟΨ,, “' τῆε. ρεορῖεβ οἵ 15τ8ε1". 8ι:. 
Τὰ κα 5 αοβρεῖ δοπε ρῖνεβ υ5 ἔπε παγγαῖῖνα 
οἵ Ηεγοά᾽ 5 βΒδαγαε ἰῃ ἐπε ργοσεεάϊῃρβ οοη- 
περοιθά ἢ ἐπ6 Ῥαβϑίοῃ, χχὶ, 8-12; 5868 
ΡΙυτηρίσγα, ἐπ ἴοσο, δὰ Ἑτσιθάτςῃ, θας 
Σποαςοευαηροίζνε, ΡῬΡ. 54, 55- 
ει. 28. ποιῆσαι, ἱπβηϊεῖνε οὗ ρυτ- 

ῬοΟβ6, 866 οἡ {ϊ. 2 ; θαΐ Ἔνεη ἔπ18 ρύγροβα 
νν85 ονογγιϊδά ὃν (οάἂ ἰο ἐπε Δοσοιηρ! ]58- 
τηςπὶ οἱ Ηἰβ νν1]}, ο Τακα χχὶϊ. 22, κχὶν. 
26, συνῆλθον μὲν γὰρ ἐκεῖνοι ὡς ἐχθροὶ 
..... ἐποίουν δὲ ἃ σὺ ἐβούλου, Οεουτ,. 
--ἡ χείρ σου, 4 σοτητηοη εχργεβδίοπ ἴο 
βρη ν 6 σοπίγο προ ροινεσ οὗ αοά, οὐ 
ἴῃ ἰΠ6 ΝΎ. (ρεσυϊαῦ το 5.. 1υυκθ᾽8 
οβραεῖ δηά {πε Αςἰ8) (Ὡς ρῆταβεβ χεὶρ 
Κυρίου, [κε 1. 66, Αςἰβ χί. 21, χὶϊὶ. στ. 
--ἢ βουλὴ : οηἷγ υϑεά ὃν 5ι. [υκε, δ 
Ταὰκε νἱϊ. 30, Αςίβ ἰΪ. 23, χἱ τὶ. 36, χχ. 27. 
--πἸροώρισε: ΟηΪν ἴῃ 8.. ΓΚ ἀπά 51. 
Ῥαυΐ, Ῥὰξ Πανεσ ἴθ ΤΟΧΧ οὐ Αροοσνρμᾶ, 
οπι. νἱϊ!. 29, 30.) 1 Οον. ἰϊ, 7, ΕΡΠ 65. ἱ. 
5, τὰ, δὰ ἐῃς ἐπουρμς ΨΒΙΘΗ ἰξ οοπίαϊηβ 
158 ἴπ βεγι κῖπρ' πδστοοην ἢ 5... Ῥεξεσ᾽β 
ψοτάβ εἰβεννῆεσε ; οὐ 11, 23, χ. 42, δηά 
τ Ῥαί. ἰ. 2, 20, ἰΪ. 4-6--δεα ἄρον οἡ Ῥείεσ᾽ 5 
βρεεοῖδβ--οὐ Ιρπαὶ., Εῤῆες., εἰϊ.- τῇ 
χείρ σοηπεοίεά ΨΠΠ β, Ὁν Ζειιρπιδ, βίποα 
ὉΠΙΥ βουλή αἀἰγεςιν 518 πε νεγὺ; οἷ 
1 Οος. 111. 2, ἀπά Σακε 1. 64. (ΤῈ το 
νΕΙΒ65 (27, 28) ᾶτὸ τεξεττεά ὃν ΗΠ ΠΡ θη ο]ά 

᾿ το {πε ““δυῖποῦ το ὙΠΕΟΡὮ 5, [πῃ Πῖβ 
νῖενν ἔπεα 15 ἃ νγαηΐ οὗ ἤίηῃεβββ ἴῃ ἱπίτο- 
ἀυσίπρ ἱπίο (δες Ομυτοδ 5 ργάγαγ (86 
ψοτάβ οὐ {πὸ Ῥβαϊη), δπά {πεῖσ σεξεγεηςα 
ἴο {πε οἹοβίηρ' βοεπεβ οὗ ἐπε 11ξε οὗ [6508 ; 
δε {πῖπκβ νἱἢ ὙΝ εἰβ5 (Πδὲ ἰη ἢ αὐτῶν οὗ 
νεῖ, 29 ἔπεσε ἰβ φαϊΐε βυβηοῖθηξ σεξεγθηςα 
ἴο {πε ψνογάβ οὗ ἐπε Ῥβδϊτη.) 

ψὲεχ. 29. τὰ νῦν (οὐ. 111. 17} ΟὨΪῪ υϑεὰ 
ἷπ ἐπε Αςΐβ ν. 38, χνὶϊ. 30, χχ. 32, 
χχνϊ, 22, θὰὲ Στεαυεπεῖν ἔουπιπά ἴῃ οἰ βϑίςαὶ 
ττίτοτβ (ΥΥ εἰβιείη), οὔ, αἷβο τὶ Μδοο. νἱΐ. 

35, ἶχ. ο; 2 Μᾷδοο. χν, 8, ΚἸοβέεσγῃδῃῃ, 
Μιπαϊοῖα Τμοαπα, Ὁ. 53. Α8 εἰβευνῆεσε 
5:1. Ῥεΐεσ᾿ 5 ὑνοσάβ νυ ἃ ργϑοιίςδὶ Ὀβατίηρ 
δηά ἴββας, ἰϊ. τό, 111. 12 (Εε]τεπ).---ἔπιδε: 
ΟὨΪΥ͂ υϑοά Πεῖε δηά ἴῃ Γὰυκε ἱ. 25, δηά 
δοιῇ εἰτηεβ οὗ αοά ; 50 ἱπ Ἡοχηδγ, οἵ ἐπε 
Βοάβ τερατγάϊηρ ἐπε δῇδιτβ οἵ πιβη (δηᾶ 
80 ἴοο ἴῃ Π6η). δηᾶ Ἡετγοά.), οὔ. [8 '88 
οὗ τῆς βίτωρὶβ νετῦ ἰδεῖν ἱπ ἅδῃ. χχίϊΐ, 14, 
δηά αἶβο οὗ ἐπιδεῖν ἴῃ ἄξεη. χνί. 13,1 
Οἤγοη. χνῖϊ. σ7, Ῥβ, χχχ. (χχχί. 7), 2 
Μδοςο. ἱ. 27, ἃπά νἱϊΐ. 2.---τὸν λόγον σου: 
Ὁ Τδμαγδοίασίϑεις ρῆσγαβα ἱπ 5.. Τυκα, οὐ 
08 π5ε οὗ ὁ λόγ. τοῦ Θεοῦ, νϑΓ. 31, ἴοι 
εἰπηεβ ἱπ ἢ15 αοβρεῖ, δᾶ ἐνγεῖνε εἰπγαβ ἴῃ 
Αοίβ, ἃ5 δραίηβε πε υ8ὲ οὗ 1ξ οποε ἴῃ 81. 
Μδτκ, 51. Ἰοβπ ἂἀπά 5ὲ:. Μαείπεν, χν. 6 
(ν.Ὴ.). Ὑπε ρῆγαβε ἰβ8 οἵ ἔγεφιδπε οὺ- 
οὔτγεηςα ἴῃ 5ι. Ῥδυ]}}5 Ερίβεϊεβ, δηά ἴξ ἰβ 
Τουηά βανεγαὶ ε{ἰσηεβ ἴῃ ἴπ6 Αροσδῖγρβαβ.--- 
μετὰ παρρησίας, 8ε6 ἄῦονα Οὔ ἷν. 13. 
ὙΠΟΙΘ ἰβ 8δῃ δπεμεβὶβ ἴῃ {πε ἀτεεκ 
ψοτγάβ, ἔογ δοϊάπεββ οὗ βρεεςῖ νγὰβ πϑυδῖν 
{π6 ργίνιθρα, ποΐ οὗ 58ῖνθβϑβ, θυΐ οὔ Γθθηγεα 
--δαῖ 1 15 τε ἁπέν οὗ ἴῆοβε ψῃο δζα ἴῃ 
186 5βενίοα οἵ Ομγίϑε (Ηυτρῆσυ, Ἅεές, 
ἕη Ἰοςο). 

γεσ. 30. ἐν τῷ κιτιλ., Π|, 26: 4 Ηε- 
Ὀγαϊβεῖς ἤογηγιϊα; ἴοὺσ βίγωϊϊα ὄχρσθβ- 
βίοηβ υβεά οἵ ἀοᾶἂ οἷ Ἐχοάιπβ νἱΐ. 5, 
]ετεπ δῇ χν. 6, ΕΖεκ. νἱ. 14, εἰς., τηοϑὲ 
“τεαιεπεῖν ἴῃ ἐδε δοὶ οὗ ρυηίβῆτηδπε; ὃ6ὲ 
Βεγτε ἴῃς σοπίεχε βῆοννβ {πδὲ ἴξ 5 ἴοσ 
Βεαϊίπρ, ᾿0Κε ν. 13, νὶ. 10; “Ὑ1116 (Π0 8 
βίγείομεβε ἕογιῃ ἐπα Παηά "".---πε σοη- 
βἰγαοιίοι 18 νεσὺ τεαπεηξ ἱπ Γακε πὰ 
«ες Αςί5, βε6 Βυσίοη, Ν. Τ᾽. Μοοάς απᾶὰ 
Τερϑός, Ὁ. τό2, δῃᾷὰ στιβάσι οἷ, ῃ. 37. 
Οοιητηδηείηρ οα΄ (δα ῥγάγεσ, 5:. Οδσυ- 
βοβίοῃι νντῖ[65: “" Οὔβογνα ἔπαν ἀο ποῖ 58 0 
ἐΟΓΌΒἢ ἔμαπὶ, οαϑδὲ (πὶ ἄοννη,᾽. .. δὲ 
15 4130 ἰεαγῇ {ππ5 1ὸ ὑγαν. ἀπά γε ον 
[1] οὗἨἁ σταῖῃ οὔς ψουἹά δὲ ψνῃεη ΓΆ]]1εα 
ὍΡΟΣ ὈΥ τῇθῃ ἱπίδηϊ ὑρο ΚΙΠ Πρ Πΐπι, 
πᾶ τηδκίηρ γαῖ ἐοὸ ἐπδὲ δἤεοϊ πον 
1} δ Δηϊσγηοϑίιν ῬῆΝ ποῖ 850 ἔπ 6568 581πη15.} 

εσθαι: Α. ἀπά ΕΝ. τηδῖα γιγ. ἴο 
ἄξιο η ροη δός, ναὶ Ὀείϊες τὸ τεραγά ἱΐ 
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31. Καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, 

καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ᾿Αγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον 
τοῦ Θεοῦ μετὰ παῤῥησίας. 

1 Αἰ δηά οἵ νεγ. Ὁ (Ε;, [τ., ΑὕὔὉρ.) δάἀβ παντι τω θελοντι πιστευειν (125: νγοτά οπυϊτεεᾶ 
ὃν Απρ.); 580 ἩΠΠΡ. ΟἾἤδβα ροϊπέβ οὔκ (ηδὲ ϑυγίδας οἴει ἰβεγεβ “" ὑν}1᾽} ννβθη ποι ίηρ 
σοτσγοβροπάϊπρ' ἴῃ ἀσεβεῖ, θα βεεὲ Ἡδυτῖβ οἡ ἃ ρσἰπιίεῖνε υβεϊη σεἀδδοιίοη, Εομν 1ωφοΐμγδ5, 
ἐέζ., ῬΡ. 89, 90, , 

845 ἱπῆηϊτνε οὗ ρύγτροβεα, βυδογάϊπαϊα τὸ 
ἐν τῷ κιτιλ. (βεε ὑνεπάε δπᾶ Ῥδρε). 
Ὑνεῖββ τεραγάβ ἔτοπὶ καὶ σημ. ἴο γιγ. 45 
{86 τενίβετ᾽β ἰπβοιιίοη.---εἰς ἴασιν: 8ι. 
Τὰκα δἴοπε δπλρίουβ ἴῃς ροοᾶ τηβάϊοδὶ 
ΨΜοτά ἴασις, 5866 νεῖ, 22, δπὰ πκῈ χιϊ. 
32, 80 ΨΏΙ8ὲ ἰᾶσθαι ἰ8 ᾿ιδεᾶά οἷν ἰἤγεα 
ΟΥ ἴοιιγ {ἰπιεὲ5 ὉῪ 5:. Μίζμενν, ἔννο οσ 
ἴπγεα εἰπιεβ ὃῪ 8.. ]1ομπ, ἀπά οποα Ὀν 81. 
Μδιβ, 1 15 υβεά ὃν 58. κε οἴθνεπ εἶἰπλεβ 
ἴῃ Ὠὶβ ἀοβρεῖ, δῃᾶὰ ἐῆγεε οἵ ἔουσ εἰτλεβ ἴῃ 
τῆς Αςί8. ΤῊΣ βἰρηίῆοαπε ἀ8εὲ οὗ {815 
ΒΕΓΙΟΕΥ τηεάϊοδὶ ἔεγπ, ἀπά οὐ ἐῆε νεῖ 
ἰᾶσθαι ἱπ 5:. 1λκο᾿ 5 τη ρ5, σοσηεβ οὐ 
ν᾿ σοπιρατὶπρ Μαίί. χίν, 36, Μδτγὶς νί. 
56, δηὰ Τὰκε νί. το, βεε᾿ Ηοδαγί. ἴασιν 
-- Ἰησοῦ, ρατοποπηγδβία ; ΔΝ ογάβινοσιῃ, 
Ιῃ Ἐ818 νασ., 30, ϑριτΐα, ἀρτεεῖπρ συ ἢ 
Ὑνεῖββ 85 ἀρϑιπβδὲ Εεῖπε, ἱγαοεά δηοίμαγ 
δὐάϊεϊοη ἴῃ {πε τανίβεγ β παπᾶ τὩτουρἢ 
τῆς ἰηδμπσηος οὗ βουγος Β, ἰη ψνῃ οἢ ἐπα 
ΑΡΟΒεῖδβ ἄρρεᾶσ, ποῖ 825 ργεᾶοῃετῖβ οὗ ἐῃς 
Οοβρεῖ, θὰς 845 Ῥδγίοσσηεγβ οὗ πηϊγαου]οιβ 
ἀεεάᾶβ. 

γε. 31. δεηθέντων, οὐ, χνΐ. 26, ννῆετα 
Ὁ ΒΙΓΛΪΔΙ ἈΠΒΨΨΕΙ 18 ρίνεη ἰο (6 ῥγᾶνεσ 
οὗ Ῥδυϊ ἀπά 51185: τε νεγῦ 5. σμβαγδοῖεσ- 
ἰβέϊς οὗ 5:. Τκε δηᾶ 8:1. Ῥδὺ], ἀπά [8 
οηἷν υϑεὰ ὃν ἐμεβε ἔννο νυτϊξεσβ νὰ (Π8 
Θχοαρίίοῃ οὗ ὁπ 6 Ῥαββαρε, Μδίε ἴχ. 38; ἴῃ 
5:1, Γκε᾿β αοβρεὶ ἰξ 15 ουηὰ εἰρῃς εἶπγ685, 
δηᾶ ἴῃ Αοίβ βενεη {ἰπη65, δπὰ οἴζθῃ οὗ 
τεαιεβίβ δἀ ἀγεββαά το αοὰ 88 Βετγε, οΐ χ. 
2, Νἱϊ. 24, Πὰκὲ χ, 2, χχὶ. 36, χχῖ!. 32,1 
ΤΠ εβ5. Πἰ|. το. 866 οἡ αἰτέω, Οτίπηπ)- 
ὙΠμαγεῦ (ϑυποηγτλθ). ΤΗΐϊβ ἰτασιεπέ 
ταίεγαποα ἴο Ῥγᾶυξσ 15 σπδγδαοίεγίβειο οὗ 
5:1. Τὰκε Ῥοΐἢ ἴῃ 8 ΟΘοβρεῖ δπά (δὰ 
Αςίβ, οὔ Αοίβ 1. 14, 11.4.2, ἵν. 31, νἷ. 4, Χ. 
2, ΧΙ, 3, χίν. 23, ΧΥΪ. 13, 25, Χχνἱ!, 8; 
Ἐτι βάσις, ας Τοασευαγσοίϊμηι, ΡΡ. 50, 
δο.---ἐσαλεύθη, χνΐ. 26; [χε (νἱ. 38, 48, 
νἱϊ, 24) χχί. 26; Ηδβ, χίϊ. 26, 27; ἰπ τῆς 
ΟΟΤ. ννὲ βᾶνε βίπυΐαν τηδηϊεβεδίϊοπβ οὗ 
{πε ἀϊνίπε Ῥτέβεηοα, οὖ 5. οχίν. 7), 
ΑἼηΟΒ ἴχ. 5, ἤθγα ἘΠ βᾶπηδ ννογά 15 υδεά ; 
ς΄. αἶδο 158. νὶ. 4, Ηδρ. ἴϊ, 6, 7οδὶ εἱϊ, σό, 
ΕΖεκ. χχχνη!. 19. ΒῸΓ ἰηβίδποε οὗ δῆ 
ἐδγίμαιακα τοραγάθἃ 825 ἃ τοκεη οὗ ἐδε 
Ῥτθβεποα οὗ ἃ ἀείϊν, βεὲ ννειβίείη, ἐπ 
ἴοεο; ΝΜ ΡΊ, ΖΞ με, 111., οο; Ονἱά, Μεί., 
χν., 672, απ 80 ἀπλοπρδὲ {πε ΚΑΌΡί5, 

ϑομδιςέρεη, ον. Ηεδ., ἵπι ἴοοο. ἴτι τῆ 
Αοίβ 1ξ 15 ρ]αΐπὶν τοραγάβἃ 28. ἢ οβδησθ 
Οσουγζθηςα, δηᾶ νυν} τερατά ἴο {Π8 
τδεϊοῃ δ] ἰβεῖο μυροίμεβί8 ἐπδὲ 1 ννα8 τπθσεῖν 
ἃ πδίυγα! Ἴνεηΐ, δοοίἀθπεδ!ν οοἰποίαίπν 
ψνἱτ ἐπε σοποϊαβίοῃ οὗ ἐπε Ῥγάγϑγ, Ζβι!αγ 
δάτηϊίβ (ἢδὲ ἴπετε 185 ὄνεσυ Ῥγο ΘΠ Εν 
δρδῖηϑε {πε ἔγατἢ οὗ δὴν βασι ΠΡΟ ΒΕΒΙ8Β ; 
τϑῖθοσ τῆδὺ γε 566 ἴῃ ἰξ ὑνἱἢ 51. ΟΠγυβοβ- 
τοῦ ἃ ἀϊγθοϊ δπβινεσ ἴο ἘΠ6 Δρρεδὶ ἴο ἔδε 
αοά ἴῃ ψπμοβα παπᾶάβ ψγεγα {πΠ6 πϑάνδῃ 
δηᾶ τῆς εδγ (οἷ Ιτεπ., 4ἀυ. Ηαεν., 1. 
12, 5). “ὙΒΕ ρΐίδοβ νγὰβ βῃαδίεῃ, δπά (πδὲ 
ταδᾶβ ἔμπεπὶ 41] τ1π6 τῦογε ὈΠΒΠΆΚΕπ᾽ 
((μγυβοβίοπι, Τπεοραγίαςί, Οεουπιθπι885), 
--συνηγμένοι, “ψνετα ραιποτγεᾶ,᾽ 80 ἴῃ 
νεῦ, 27; {ῃε δογίβε 'ἴπ {Π6 ἤΟσπΊ ΘΓ νεῦβα 
ταξεσσίηρ' ἴο ἂπ δοΐ, Ῥὰϊ ἤθγα τῆ6 ροσίβοι 
(0 ἃ βίδίε, Ὀυϊ ἱπιροββίθ]α ἴο ἀἰβασΕ ἢ 
ἴῃ (τδηβίδιίοα, Βυτίοη, Ν. Τ΄. οοάς 
απά Τέηδες, Ρ. 45. Ὑμαΐ {Π6 βῃδκίηρ' ἰ5 
τερασάβα 45 τηϊγδουουβ 15 δατηϊοα ὃν 
ΔΝ εἶββ, ννῇο 5668 ἰπ ἴξ τῃ6 τενίβεγ᾽ β παπά 
ἱπιγοάιιοίηρ 4 τηϊγαου!ουβ τεβαε οὗἩ {πε 
ῬΙΆγαΣ οὗ 186 ΟΒυτοῦ, ἱπ ρίαος οἵ ἐμε 
ἈδῖθυΓΑΙ σοϑὰ]: οὗἩ βίσεηριπεπβα ἔδιτἢ ἀπά 
Ῥορευΐασ ἔδνουτ.---καὶ ἐπλήσθησαν, νετ. 8. 
80 Βεῖε ἔε Ηοῖν απμοβὲ ἱπβρίγεα ἐπ επὶ 
811 σνϊτἢ οουταρε: Ης σάπια οοη ΟΥ̓ ἐαγί, 
ἴο βίσεηρίῃδη ; ἔμεν πδᾶ Ῥγαυβὰ τῇδε {Π6ν 
τηῖρμι βρεαῖκ τ86 Ψψογά μετὰ παρρ. ἀπά 
ἐμεῖς ὑγάυεσ ννὰβ βεατά δηᾶ ξ]Η]16 τὸ 
της Ιεἰζετ (νβῖ. 31) 845 ΓιπκῈ ἀαβογῖθαβ 
“ὙΠ βίταρίε 51] ".---ἐλάλουν : τπηᾶτὶκ 
τς ἴοσοα οἵ {πε ἱπιρεσίδοί. ἐπλησθ. 
(δοτῖβε), 1886 ῥγᾶυεσ ννᾶὰβ ἱπηπηθαϊ θῖν 
δηβυνεγεά δ τμεῖγ βεῖπρ ΗΠ1εἀ συ" ἢ τῆς 
Ηοῖν ἀμποβῖ, δαπᾶ {πε ρτοςεεάθδά ἴὸ 
βρϑδῖκς, [π6 ἱτηρειζεοῖ αἷβο ἱπιρὶ γίπρ' δὲ 
{πεν σοπεϊηπεά το Βρεδκ (Εεπά41}); ἔθεε 
1βΒ ὯῸ πϑϑὰ ἴο 866 δΔὴῦ σαίεγσθμοα ἴο [Π8 
βρεαϊκίπρ ψ ἢ ἰοηρυεβ. Ἐδὶπθ 5668 ἰπ 
πε παιταίΐνε ἃ ἀϊνίπε δῆβννεσ ἕο ἔπε 
ΑΡοβεεβ᾽ ργδυεσ, 8ὸ ἐπδὲ ΠΙ1εἃ ὙΠ} τῆ6 
Ηοὶν αποβὲ {παν ϑροῖε ψ ἢ ὈοϊάπεΕΒ8. 
Αηάπἢε δάάβ, πδὲ βυις ἢ ἀϊνίπε ροννεῖ γητιβὲ 
Ββανε Ῥβεῆ δοίυδιν τνοτκίπρ ἱπ [88 
Αροβίίεβ, οἰ βογννίϑε (ἢ στον οΥΓἹἩὨ {π8 
ΟΠΌΓΟΙ ἴῃ βρίξε οὗ 18 ορροβιείοῃ 15 ἱπεχ- 
Ρ᾽ο4516---ἃ τεηλασκ Ἡν ΒΟ ἢ πιῖρηε νν 61} θ6Ὲ 
οοπϑίἀεγοά Ὀγ [ῃς ἀεηίετβ οὗ ἃ τηϊγασυϊουβ 
ΟὨΒεβεϊδηϊεν. [ὲ ἰβ ἴῃ τεδί εν {Π8 βαπὶθ 
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42. ΤΟΥ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ 

μία 1" καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ 

ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. 33. καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ 

μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, χάρις 

1 ΑΠεγ μια ὨῈΕ;, Ογρσ., ΑπηΡ., Ζεπο. ἰηβετί και οὐκ ἣν διακρισις (χωρισμος, Ε) εν 
αντοις ἘΣ βεκια (τις, ΒΕ); 80 Η]]ρΡ. Βεῖβεσ (5ο οο Ζδοκ]ετ) δριίῃ 8665 8ῃ οὔ βπαὶ] γτεδάϊηρ' 
ἀν πο, δαδιεῖδιϊ 85 ἰξ 15, νγὰβ βδογιῆςβά ἴο Ὀγενῖν ; Βυΐ ΝΝ εἰβ8 οδ]εοῖβ πδὲ [8 γοσάβ 
8ΓῈ ΠΟ δχρίαπαίίοη οἵ ἔθ ργεοβάϊηρ ᾿νογᾶβ, ὑν ἢ ροϊπέ, ἂ5 {π6 σοπίδχί βῆονβ, ἴο ἃ 
υπ685 οἵ ἴονε ταίπες ἔμαπ ἴο {πε πιόγα ἀῦδεηςα οἱ ἀϊνιϑίοα, Βε 1 15 ροββί]ς ἔπδαΐ 
{π6 τγογάβ τῆδὺ δἱ ᾶὅτβε μανε ὕθεη νυτϊ θη ἰπ οἷοβα οοπηθοίίοη τ νῃ δὶ ξο]]οννΒ ἃ5 ἃ 
Τα ]16γ ρἱοίαγα οὗ ἐπε ψυχη μια ἀπά αἴεγινατάβ δρθτενίδίεά. Οἤδαβε βυρρεβίβ ϑυσῖαδς--- 
αϑϑίπλ. ἰο ]οδπ ἰχ. 16, μετα ασθεῖ μα5 ἀπ Ξμς ξατμοσ οα (Π15 ἀπ οἵπεγ ροΐϊπεβ 

“᾽ ἴῃ ςοπηδοείοη νυ ἱεὰ ρατα 116] ραββαρθ ἴῃ 1]. 44 

δΙδσαπιθηξ 50 ἔοσο Ὀ]ν ραΐ Ὀγ 51. ΟὨγγβοϑ- 
ἴοπι: “1 γοὺ ἄδην τηΐγϑοϊαβ, γοῦ παῖ 
τ 411 τε ποτα πιᾶύνθιουβ [δὲ {πε 
5δουὰ οδίαϊπ βυσῃ ταοσαὶ νἱοίογί6β--- 
ἔπ6 86 ΠΠ||6γαξβ τλθπ 1" [ἄπρϑί τοῆεγϑ {Π8 
Οἷα νεῦβε ἴο ἃ τεάδοίοσ, τθοογάϊηρ (πδὲ 
ἴπετα ψγ85 Ὡ0 οὔε ργεβθηξν ἢ γαΐδγεηοθ ἴο 
ΨΠοπὶ ἴδ6 παρρησία οου]Ἱά θεὲ επιρϊογεά. 
Βυὲ (ῃς ἀϊϑεϊποιίοα θείνγαθη (88 δοτγίβί 
ἐπλήσ. ἀπά {πε ἱπιρετέεος ἐλάλουν 5ῃονν5 
παι ποὲ οὐἷν {μ6 ἱπιτηθάϊαίε δὰ: ἰπς 
ςοπέϊππουβ δοίϊΐοη οἵ (δὲ ἀϊβοὶρίεβ ἰβ 
ἀεποίεά. 

ψεσ. 32. δέτηδτικϑβ η0 οςοηίγαϑί θθέννθθηῃ 
{πὸ ταυεϊευᾶρ δά (Πς ΑΡροβίίεβ; ἴὲ ἱπίγο- 
ἄμποεβ ἃ βεπεγδαὶ βίδίεσηθης οὗ ἐπ 116 οὗ 
ἐπε ψμοΐα ΟἩγιβείδη σοιηπηιαηῖν, οἷ, αν. 
12, 3... Οη ϑέ. [λ||κ6᾽5 ᾿τβαιιθηῖ 8586 οὗ 
νοτάβ ἐχργαϑϑίηρ ἔυΐηθ55, 566 ἷν. 32. 
Ῥεϊβδμαηπ, Νεμε Βὲδεϊςἐμάϊδη, Ῥ. 50 
(1807), ροϊπίϑ ουξ παῖ ἴῃ τπ6 ᾿πβοσ ριοηβ 
πλῆθος “ἱτ ἃ ρεηϊεινα μα5 ἃ ἰβοῖπίοδὶ 
βρη βἤοδηςα, ποῖ οἠἷν ἰπ οἵ οἶα] Ῥο εἶς] 
11ξε, Ὀαξ αἶϑο ἱπ μαὲ οὗ τγεϊἱρίοιιβ σοπὶ- 
τηπηΐ65, οὐ, Τυκε ἱ. το, χίχ. 37, Δοῖβ 
ἰϊ. 6, θὰ Ἔβρεοῖδιν χν. 30; 80 ἴοο ἵν. 32, 
Υἱ. 2, 5, Χν. 12, χἶχ. 9, χχὶ. 22, εγα τπ8 
ψνογά -- ποῖ Μθηρ οὐ Μα556, Ὀὰ Ο ἐ»ιεὶνάδ. 
--καρδία καὶ ψυχὴ μία: 11 15 ἀῆσυ] τὸ 
ἀἰβεϊηρυ θη ρῥτγεοίβεϊν Ῥαΐνναθη [μ6 ἔνο 
ψογᾶβ, ας {πεΥ υπάουθεεα!Υ ἱτυρὶν δη- 
{ἴτε Πδτισοην ἰῃ αϑεοέίοη δηὰ ἐποαρπὶ 
δοοογάϊηρ' ἰο ἃ οοπιαοη Ἡεῦγανν τηοᾶς οὗ 
ἜΧργδββίοη ; ο΄ ρᾶββαρεβ ἴῃ {πΠ6 ΤΧΧ ἰπ 
ΨΏΙΟΩ ὈοΟΙΗ ψυχή δπά καρδία οὐοους 85 
Βεῖς ψἱτ μία, τ Οἤτοη, χιὶ. 38, 2 Οἤγοη. 
χχχ, σ2 (ΥΝ εἰδείη); δα τίῃ Ἔδοἢ ραββαρε τίς 

Ἡδεῦτενν ψογά ἰβ ἐπε βᾶπιβ, “2, δηά ἴξ 
ψνουά ἱποῖθάε ποῖ οἷν αἴξβοίίου δηά 
εζηοίΐοπ, πὲ δἷβο υπάδγβϑίδπάϊηρ, ἱπι81}}}- 
Βεηςθ, ἐπουρδε; φΥ ὮΙ. ἱ. 27, 11. 2, 20. 
“ Βεμοϊά μεατὶ δπά βου] ἄγε ὑνδί τπδκα 
πε ἰορϑίπο!᾽" ΟἾγγβ. δύο φίλοι, ψυχὴ 
μία, ῬΙπίΑτοι, οἷ Ἰμϑίδηοαβ ἴῃ Β]455, 12 
ἔοοο, ἴτοτωα Ατίϑίοιϊα ἀπά Οἰςεσο. Οαἀτοίί δ 

Ηδιτῖβ, ΕΌΙΥ͂ Γι δοέμγες, δἶξ., ῬΌ. 57, 85. 

οομητηθηῖβ “ ογδηΐ αἱ Ηεῦτεὶ Ἰοαυυηίοτ 

ΜΓΙΜΝ ὈΣΜῈ ὁ, καὶ οὐδὲ εἷς, ““Ὧπά 
ποῖ οπς οὗ ἔδαηι 54814,᾽ ΕΝ. ἐ.ε.,) ἢοῖ οπα 
ἈΙΩΟΠΡ 850 ΤΏΒΩΥ ; οὔ, ]ομη ἴ. 3. οὐδὲ ἕν, 
““ποξ ὄνεῆ ομβ {πίπρ᾽"; οὔ. Εοτη. 11}. τὸ; 
8:εε δῦονε οἡ ἰϊ. 45 δηά 1. Γἱρβείοοι, Ηονγ. 
ἩΗεὖ., ἴπ ἴοοο. Οτ ἰδ ἀϊδεγεηςα θείννεεπ 
δε οἰαϑβϑβίοαδὶ δηὰ Ν. τὶ. υϑὲ οἵ {με ἰηβηϊεῖνα 
Αἴξκεσ νεγὺβ οἵ ἀδβοϊατίηρ, 5βες Μιΐθδιι, 7,6 
νεὸς ἀμ Ν. Τ., ῬΡ. 51, 52,153, 155 (1806) ; 
εχοαρὶ ἰθ Τὺκ86 ἀπά Ῥδυὶ] ἐπε ἱπβηϊανα 
ἰοηάβ ἰο ἀΐβαρρεδ, ψὮ1]βὲ {πὲθ6 ἔνο 
νυ τιίεγβ τείδίπ [Π6 τῆοσα ᾿ἰΐαγατν ἀβᾶρσα. 

γε. 33. ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον, 
“ραᾶνε ἐδε Αροβέῖεβ ἐβεῖγ υυἹπεβ5,᾽" ΕΝ. 
966 νεσ. 12. τὸ μαρτ΄.» ΡὕΓΟΡ., “τΕϑ 4τ1ξ8 
ἐδϑειηοπίο δϑί,᾿ θὰΐξ ϑοπγεξϊτηθβ ἰπ ΝῸΤ, 
ῬΙο μαρτυρία (Β[458). ἀπεδ., Βονγεναχ, 
ἹΠΊΡ1165 ραϑὶπρ οὐ τοπἀθγίηρ νῆδὲ 8 ἄυε ; 
ἰξ ϑυρρεβίβ πὲ (Π6γε 15 ἃ οἱδίτη 'ῃ ταβροῦβα 
ἴο ΨὨΙΟἢ βοπιθίμίπρ' ἰ8 ρίνθη (νγ εβίοοίε 
οη Ηδεθ. χίϊ!, τι); οὐ. Μδῖε, χίΐ, 36, Κα 
χὶϊ, 50, χνὶ. 2, ΧΧ. 25, Εογη. χἰϊί. 7, 1 Ὅοσ. 
νἱϊ. 3, εἰς, Ὑβ ννὰβ ἰϊ8 ἢγϑὲ δηά βεγῖοῖ 
βρη ἤοαποθ ἴῃ οἰδβδίοαὶ αγεεῖκ, οἷ αἶβὸ 
115 158 1π ΣΧ, γεαυεπεῖν. ΤΠα Αροβεῖεβ 
ἐπογθίογα θασ ΠΕῚΣ νυ] Π 658 45 ἃ ἀπίν ἰο 
ψΒΙΟΒ τον ψγογα ρΙεάραά, ο 1. 8, 22, ἰν. 
20; καὶ ὡς περὶ ὀφλήματος λέγει αὐτό, 
Οεοατη.---δυνάμει μεγάλῃ: ἴδε νοτάβ 
ἸΏΔΥ ποθ τιϊγαουϊοῦβ ΡΟνγΘ ΓΒ, 85. ὙΨῈ]] 
85 βιεάξαϑε ψυἱΐπεββ Βυΐ (86 τε πιυβέ 
ποῖ, 45 ΝΥ εἰϑ8 τη πέφίηβ, θὲ 50 [δ κθῃ 85 
ἴο ἱπάϊοαϊς ἐαὲ χάρις μεγάλη νγὰ5 {δα 
ΤΟβαῖ, 848 ἴπ 1ϊ. 47. Εὸγ 1 ψε τερασά 
χάρις 45 τεζειτίπρ' ἰο {π6 ἕδνοισ οἵ (85 
ῬΘΟΡΙΒ (45 ἴῃ τε ἔοστηθγ παιγαέϊνα ἴῃ 11.}, 
1πε γάρ ἴῃ νεΓ. 34 86 6πὶ5 0 ροϊπί ἰο [88 
ἴονα δηᾶ 1 δγα!ν οὗ ἐπε ΟΠ γι βεῖδηβ 485 18 
οᾶυβε. Βαυΐ τηϑπὺ σοπηπηεπίδίοιβ Ῥτεΐεῦ 
ο κε χάρις 45 ἴῃ νἱ. 8 (απ 45 ἴῃ Πὰκς 
ἴϊ.. 40, ΗΠ Ρ ΘΠ 814), οὗ ἐπε ρτδοε οἵ αοά, 
βίποε Πεῖα 45 ἴπεγα 10 ἰβ υϑεά δοβοϊαίεῖυ, 
δηᾷ νϑγ. 34 ψουϊά ἰππ5 δ6 ἃ ὑτοοῦ οὗ {π6 
δίοδον οἱ εἰλὶβ ρσᾶςθ, οὗ 2 Οοσ. ἴχ, 14. 



τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ἵν. 

34. οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ̓  

ἐν αὐτοῖς - ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες 
ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασγομένων, 35. καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς 

πόδας τῶν ἀποστόλων διεδίδοτο 3 δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν 
εἴχεμ. 

σις ὑυπηρχεν ΠΕΡ, ΟἾγνβ. ; τις ἣν 9.8 15, 69, 5ο Τίβοι., Ν. Η., Κ.ν., νν εἶβ5; 
ἣν τὶς Β, Ὁ τεδᾶβ οσοι κτήτορες σαν οικ. ἡ χωρ. ὕυπηρχον πώλουντες και φεροντες 
φοπιδίπαίίοη, 5ο ΗΠ. ; Ηδττῖβ {πη Κβ ὀγαπέ Τιαϊ, Ὁτουρδε ἱπ σαν ουέ οὗ ρίαοα, ψνμἱ]8 
Οδβε σεέεσβ ἴο διβίοη οὗ ἔτι ατεακ ἐεχὲ νεξι ὅτ. ἴγαηβ. Ὑνπαίενεσ ἵλεοσν νὰ δάορί 
ἰξ ββεπὶβ (πδὲ Ὀοτἢ σαν ἀπά υὑπηρχον βοΐ ἰηΐο {πε ἰεχί, ἀπά {πὲ αἰτεγαϊίοη νγαβ τοδάα 
50 48 ἴο ἱποϊιιάα τπ6πὶ θοῖῃ, ΒΙδββ᾽Β {πθοῦν βεβπὶβ αἰ βου] το δοςερὲ δἰεμποιρῃ 81. 
Γακα, ἢ νμοῦλ ὑπάρχειν ἰΒ Βα ἢ ἃ ἔανουχγίίε τνοσγά, πιὶρμξ σοποείνδοΙΥ μανα ὑυτὶττεῃ 
πυπηρχον πωλοντες και φεροντες ἰπ ἃ ΤΟ ΠΡ ἄτγαξι. 

3 διεδιδοτο ΒΡ; διεδιδετο ΑΒΊΌΕ, 50 Τίβοϊ., ΚΝ. Η., ΚΝ εἰ58, ννίποσ- Θομγηϊβεῖ, 
Ρ. 121; ΒΙ455, αγαηιρμαΐᾳ, Ρ. 48; Καηηβάγ, ϑοηγοός οὗ Ν. Τ᾽. Ογεεῖ, Ρ. 150. 

χάρις, 45 Βεηρεῖ πιαϊπεδίπβ, τλδὺ ἱποία 8 
δτᾶςε, ἔανουγ ἢ αοά ἀπά τηδη, 85 ἱπ 
οὐ Ἰιοτά Ηϊτηβεῖξ, αγαΐϊα Πεὶ δὲ ξαυον 
ῥοῤμὶὲ, 

ψεγ. 34. οὐδὲ γὰρ ἐνδεής: οὗ, Ὠααί. 
χν. 4, ψβεσα ἔπε βδπλε δάϊδοξϊνα οοουτθβὶ 
ε΄. κν. 7. τι, χχῖν. 14, 1588. χὶϊ, τ7ζ. Νὸ 
οοπίγαδιοιίίοη ψ ἢ νῖ, 1, 45 Ηοϊϊζτλδπῃ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ; Πασε ἔπογε 15 Ὧ0 1468] ἱπηπιι ΠΙΈΥ 
ἔσο ρονεσίυ δαπὰ ψϑηΐ, δυῖ ἀϊβισι υτίοη, 
τν85 πιδᾶβ 85 βαοῇ βεϊηρ σαβε ργεβεπίβαά 
ἐΐβεῖξ: “Ἐμεἰς ἔδεε πρὶ νὰ 5 δὲ 85 1 (ΠΥ 
νεῖ ἀπάεγ ἔπε ρβέεσπαϊὶ τοοῦ, 811 ἴοσ ἃ 
8116 5ματίηρ αἴῖκα,᾿" ΟἾγγβ., Ηοηι., Χὶ.--- 
ὅσοι γὰρ . . . ὑπῆρχον, ““ποη ἀϊοϊξυγ: 
οἵἴηπαβ Βοο ἔδοεσγαπί [Δοτἱ5}] αἱ 14πὶ ΠατηῸ 
νῈ] ξυπάπιπι νοὶ ἀοπιιη ρτορτίδτῃ παρεγεῖ, 
βεᾶ: νυρὸ [586 06] μος βεῦαὶ [ἱτπρϑσίβοι 
δὰ βυρρίεηάμτη βουγῃ σοπιπλ 6 πὶ ΡΔ1- 
Ῥεγῖρα5 ἀεβεϊηδίαπι; ἰίδαιθ πυπαυδηι 
ἄξεγαὶ φιοὰ ἀδγδίισ," Β]455, 1): ἰοθο, ε΄. 
ταπλδτΚ5 οἡ ἰϊ..47.--τὰς τιμὰς τῶν πιπρασ- 
κομένων, “1Πε ῥτίοεβ οἵ {πε {πίπρϑ ψῃΐοῃ 
Ψετα Ῥεϊηρ 501". Ὑπὲ ἰδηρααρα βλονθ 
ἴπδὲ νψὲ ἀτὲ ποῖ πιεδηΐ ἴο ἰπξεσ {παῖ ἐπα 
τάθῃ βοϊ]ά 411 ἔπαὶ {πὸν μαά (οὐ. Ν εἰβιείη, 
Θβρθοίδ!ν Αρρίαδη, Β, Οἷυ., ν.» Ῥ- τοϑ8, 
τιμὰς τῶν ἔτι πιπρασκ.). πωλοῦντες εἴ 
πυπρασκ. Βο(Ὦ ἱπιρετίεοε (Β[455), ἀπά 566 
αἶδο Βυτίοη, Ν. Τ. Μοοάς απὰ Τδηδέ5, ἢ. 
58.---κτήτορες ἰπ ΝΟΤ, ΟὨΪΥ ἤαγα, γαγεὶν 
οἰβαννῆεγε, 866 ἰῃβίδποαβ ἴῃ ὑΝείβίείη ; 
ποῖ ἰη ΤΧΧ, Ῥὺΐ οὖ ϑυπιπιδοηβ, [06] 
ἴ, τι. 

Ψεῖ. 35. ὙΤΠῈ βίδίεμηεμπε τηαγῖβ, ἰξ 8 
για, δὴ δάναποβ ὑροη π6 ἔοσπιοσ πδτ- 
ταῖϊνεα, 11. 44, θὰΣ μα νυν ἢ νγὰ5 ρεγέεςεν 
παίαγαὶ πὰ ἱπίε]]Πρῖθ]6. Ηδτε ἔοσ πε 
Βτδὲ εἰπὲ ᾿νε τεδά ἐπδαὲ {πῈ πΊοπαΥ ἰ5 
Ῥσοιρμε δπὰ Ἰαϊά δὲ τπεῈὸ Αροβεὶββ᾽ ἔβεί. 
ΑΒ ἴδε οομητηθηϊν στον, ἔπ6 ταβροηβί- 
ὈΠΙεΘ5. οὗ ἀϊβεγ θαείου ἱπογθαβαά, ἀπά τὸ 

ΜΒοτὰ οουἹά {πὸ δἀπιϊηἰδέγδεϊοπ οὗ ἔπε 
ςοπιτλοη ἔππα Ὀ6 τότε ΠΕ ΠΡν σοτητητεεὰ 
μα ἴο ἐπῆε Αροβέῖεβ ὙΠ παιγδίϊνα 
Ἰράϊοαίθβ ἔπδὲ [15 σοπηπηϊίαὶ οὗ ἔγαϑὲ νγὰ8 
ὙοϊππίδτΥ οὐ (6 ρᾶτὶ οἵ ἐῃε Ἐσοϊεβία, 
που ρΉ ἰξ ννὰβ πιαυκεὰ ὈΥ δὴ δοὲ οὗ 
ΤΕΨΟΤΕΠΟα. ἴοὸγ {πεῸὶ Αροβεῖββ᾽ δυξῃοσίεν. 
ὙΠῸ ἴαοε (μαὲ Βαγπαθαβ ἴἰβ ΘΧΡΙΓΕΒΒΙΥ͂ 
ταεπίίοπεά 88 ἰαυίηρ ἐπα ναῖε οὗ ἢ15 Πεϊὰ 
αἱ {πε Αροβείεβ᾽ ἔξεί, πιᾶὺ 6 δὴ ἱπάϊςα- 
ἴοπ ἐμαὶ ἐπα οΥπΕσ τλθπιροτβ οὗ ἔπε σοπη- 
ΤΑΌΠΙΓΥ ἡγε δοίϊπρ' ΠΡΟη Ἦΐβ ΒΡ ῬΈβεοα ; 
1 50, τ νγουά 6 ἰῃ δοσογάδηςσε νι νυν ῆδξ 
νε κηονν οὗ 5 ομδγδοίεσ δπὰ οσει πουρῃΐξ, 
47. ἴχ. 27, χὶ. 22-24, Ἡοτγί, Ἐδοϊοςῖα, ῬΡ. 
47, 48. ὙὝΠετε ἴβ πὸ σεᾶβοη ἴο ταὐθοξ ἔΠ15 
πδιγαῖῖνα 8ἃ5 ἃ ΠΊΕσα τερειτίοπη οὗ ἰΐ, 4.4, 
45. ὙΤμε βαπὶῈ βρίσι: ργονδῖβ ἴῃ Ὀοίῃ 
Δοσοιπίβ, Ὀὰξ ἴῃ {π6 οπε σᾶϑεὲ ψὰ πανα 
186 ἱτητηβἀϊδία τεβη] οὗ τῇς Ῥεηιεοοβίδὶ 
δἰζε, ἰὰ 186 σαβε Ῥεΐογτε υβ μὰ ἤανε {πε 
Ῥασιθδπθηοα δηά ποὲ οὐΪγ ἔπε νἱ τα] ν οὗ 
1π6 οἷς τηδεκεά---ἰπε ΟἨτίβεῖαπ σοτ- 
του ηἰΥ ἰβ πονν οσραπίβεα τη άδθσ Αροβίοις 
ἀϊγεοοηυ, δηᾶ βέγεββ ἰ5 ἰδαίϊά ὑρὸπ ἔπε 
ςοπεπαδποε οὗ ἰδ6 ““ἤσϑί ἴονε," ψβ15ὲ 
{πε οοπίταβέ 5 πηατκεά δείννεεη ἐπε 56 1Ὲ 
Βϑουῆσα οἵ Βδγπαραβ ἀπά ἐπε στεεά οἵ 
Απδηΐδβ ἀπά ϑδαρρῃίΐτγα, βε6 Εδηδ]], 4. οἷς, 
Ῥ.- τοῦ, ἀπ 4150 Ζδοκίεσ, ἀῤοςέθι οποία, 
Ῥ. τοῦ, ἴῃ ἀπβννεσ (ο τεοεπέὲ οὐ Εἰ οἰ Β.η5.--- 
παρὰ τοὺς πόδας : {πε ΑΡΟΞΒΕ1ε5 ἀτὰ γερσγε- 
βεηίθά δ85 5ἰζείῃρ, βϑῖῃδρβ 845 ἰθδοῆεγβ, 
ΧΧΙΊΣ. 3, ο΄. Τὰῦκε 11. 46, ἀπά δἷβο 85. δῇ 
ἱπάϊοαίίοῃ οὗ ἐπεῖγ δυῖπουῖιν : [86 Ἔχργαβ- 
βίο ἰπ (ἢς αταεῖὶς σοῆνουβ {πε τπουρδς 
οὗἩἨ οοτγητηϊίεα! ἰοὸ τῆ6 οἂτε πᾶ δὺ- 
Ἱποσῖν οὗἨἁ δὴν οπθ, οῇχ ν. 2, νἱϊ. 58, 
χχίϊ. 20, 80 Μαίξ. χν. 30, οἵ πὲ οὗ σε - 
ψέγεηςβ δπά ἐπδηκῆιπεββ. ΟεοαΠΊΘΠΪ5 
5665 ἴπ δε ψνογάβ ἂπ ἱπάϊοδείοη οἵ {πὸ 
δτεδί βοποὺσ οὗ {π6 ἀροβίίεβ, ἀπά ἐδα 
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36. ᾿ωσῆς 1 δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων (δ ἐστι 
μεθερμηνευόμενον, Υἱὸς παρακλήσεως), λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει, 

1Ίω, ΦΡ τ, 13, 31, ΘΔἘ., ὅϑυτ. Ηδτοῖ., Οῆγυβ., Τπεορῆγ., Μεγεσ, ΑἸοσά ; Ιωσηφ 
ΦΑΒΌΕ, Ψυϊρ., Βοΐ., ὅυγ. Ῥεβῖ., Ατηι,, Αείῃ., ἘρΙρῆ,, δο Τίβομ., ΥΝ.Η., Ἐν. 
Ὑνεῖββ8, δνεμάι, Η1]ρ.---ϑεα Β]455, Ογαριηιαίίᾷ, Ῥ. 30. ᾿ 

τανέσεηος οὗ ἰποβα ψῆο ὕὈγουῦρδξς {πε 
τοηθυ. ἘΕυϊεάτί ἢ ἡοέεβ 6 ἐχργεββίοη 
85 ΟΠμδιδοίεσίβεϊς οὗ 5:, 1,πκε᾽ 5 βι}]6ε, βίησα 
ἰξ 15 υϑεὰ ὃν μἰπ) ἔνε ἐἶτηεβ ἴῃ ἔῃ (οβρεὶϊ, 
Βῖχ {ἰπ|65 ἱπ Αοίβ, ἀπά 15 ουπάᾶ ἴῃ {πὰ 
ΝΎ. ΟἿΪΥ οποα εἰβεννείς, 5ε6 ἀρονε, τ΄. 
Οἴοεσο, Ῥγο Εἴασοο, 28, δῃὰ ᾿ἰηβίδποαβ ἴῃ 
ννειβεείῃ.---διεδίδετο : ἱτηρειβομδῖ, οἵ τὸ 
ἀργύριον πιᾶν δε 5βυρρίἰεά, Νίίεαι, Ζα 
Ογες ἀμ Ν. Τ᾿, Ρ. 57 (1806), δηὰ ἴῃ 9ὲ. 
Ταικοῖβ αὐβρεὶ ἔνῖςα, χί. 22, χνἱϊῖ. 22; 
ΟΠΪΥ οπςα οἰβενπεγε ἰπ Ν. Τ᾿, ]ομη νί. τας; 
ὁ πε δ πουπιδὶ (θυ πηϊ δίϊου ἐτὸ ἔου οτο, 
Φ. 1, ΧΧ, Κεππεάν, ϑοιγοος οὗ Ν. Τ' 
αγεοξ, Ρ. 150, ο΄. Εχοάμῃβ ν. 13, ἐδίδοτο, 
Βυϊ Α -ετο;; ἴεγ. 111, 34, ἐδίδοτο, δῖ 
ΑΒΙΘ -ετο; 1 Οοσ. χί. 23, νΊποι- ΘΟ μπιίε- 
ἀεῖ, Ρ. 121.---καθότι : ΟὨΪΥ ἰοαπά ἴῃ 8ι. 
κα ἰῃ Ν. Τ᾿, ἐνίοε ἰῇ Οοβρεῖ, ἴσους 
εἰπηεβ ἰῃ Αςίβ ; [μκὸ ἱ. 7) χίχ. 9, ἀοίβ ἰϊ, 
24, 45, ἷν. 35, ΧΧΙΪ, 31: ΟΝ ἔπε ἱτπηρετίδος 
ψ ἢ ἄν ἴῃ ἃ σοπάϊεϊοηδὶ τγεϊδεϊνα οἴδιιβα, 
Βυτίοη, Ν. Τ. Μοοάς αμᾶ ΤΉ δός, ῬΡ. 13, 
125, ἃπὰ Μιΐοαι, 6 αγεέο ἄμ Ν. Τ΄, ῥ. 
142 (1893), ΦΥ͂ 11. 45. 335-35 ἀγα δβϑογίεά 
ὃν ΠΙΙρεπἕεϊ ἴο κιἰβ “ δυΐπου ἰο ΤΠεο- 
ῬΒΠ 5," δας (15 τονίβεσ πγυδὲ ἤανε Ῥθθῃ 
ΨΕΙΓΥ ΟἸυτηΒΥ ἰο ἱπίτοάμπςοε ἃ ἠοέξϊοε ἱηνοῖν- 
ἴπρ ἃ ΡΈΠΕΓΑΙ βυγγαηᾶεσ οὗ 81] ἰαπάεά 
Ῥτορεσίυ, 85 ΗΠ Ραμα] ἃ ἰηίεγργεῖίβ ἐπα 
νοῖβθ, ψὨῖοῖ σου] οί Ὅς τεσοποϊ]δα νυ 
8ε. Ῥείετβ Ἴεχργεββ ᾿νογάβ ἴῃ ν. 4--- τνογάβ 
ψΒϊοῃ, οα ΗΠ ΠΡ πἕδ! 4᾽ 5 ον βμουνίηρ, (μ 6 
τανε τηυδί πᾶνε δὰ Ὀεΐογε ἢΐπι. 

εἴ.36. ᾿ἸΙωσῆς δὲ : δέ ἰπίτοάισεβ {μα 
ΒΡΘοίδ] οδβθ οὗ Βδιπδρδβ δἴξαγ ἐπε ρεπετγαὶ 
βίδίειηεπέ ἱπ νεῖ. 34.- ἐπικ., τοῦ. ἷ, 
23. Οη ΨὮδε οοσοδβίοη (Πἰβ βυγηδπια 
ψα5 σοηξεσγεά Ὁ {πῸ6ὶ Αροβίίεβ. ποιϊῃίπρ 
σογίαίη ἰβ Κποΐπ (ἀπό 45 οἤδξη ἴοσ 
ὑπό, ἴΐ, 22), ΔΙ ΠΟ Ρ ἢ ἰς ἴδοι {παῖ Σΐ 
85 σοπίειγεά ὈΥῪ (πθπὶ τδῪ ἱπάϊοδίς 
ἐπαΐξ 8 οννεά [8 σοπνεγβίοη ἰοὸ {π6πηὶ. 
ῬΟΒΒΙΟΪΥ }ὲ Τὺ ποῖ ἢανε θεεὲπ δ6- 
βίονγε ὉΠῈ}]1 Ἰδίοσ, δηᾶ τεέδγεποα ΠΊΔΥῪ 
Πδσα θὲ τηδάε ἰο ἰξ βἰπιρίν ἴο ἰάἄθπεν 
Ηἰπα (Ν᾽ ὄβρεη).---ῇΧἢαρνάβας : πιοβὲ σοτη- 
ΠΊΟΗΪΥ ἀετῖνεά ἔτοπι ΓΊΣ  Ἵ) ἽΞ, (“ υοά 
δαιε δὰ βεηβϑυπὶ πεαὰς δά [ἰταγαβ Ῥσοῦ- 
815 σοηνεηϊς, ΒΙ455) Ξ- ργορεσὶν υἱὸς 
προφητείας. Βαϊ 851. [|κα, 1 ἰ5 ἀτριιοά, 
τεπάεσϑ 1Π15 υἱὸς παρακλήσεως, δεοδιιδα 
υὑπάες (6 (Ὠγεείο! ἃ 868 οὗὨ ρζορῆβξου, 

τ Οοτ. χίν. 3, ἢς βρθοΐδὶ γἱῆ οξπαράκλησις 
ἀϊδεϊηρυ θῃεά Βαγπαῦαβ, οὔ Αςὲβ χί. 23. 
50 Ηδγπδοῖ (ννοβα 11] ἀτεϊοϊθ “ς Βασπδ- 
045" 5ῃου]ά Ὀὲ σοπδιυϊτεᾶ, Κδαϊ-Ξπο»- 
εἰοῤάαϊῆε ξὼν ῥγοί. ΤΑδοΙ. τά Κίνοκε," 
Χν., 410) ΕΧρίδίηβ ἴξ 48 ἱπάϊσαιίίϊπρ ἃ 
ῥγοῤπεέ ἷπ ἰῇε βεπβὲ ἰῇ νηοῦ {πὸ 
Ψοτά νγὰβ υϑεὰ ἴῃ δε δαλῖν ΟΠυτο, 
Δοίβ χν. 32 (χὶ. 23), παράκλησις -- εὐϊν- 

ἰὴ ὀχβοτίδιίϊοη. Βιξ ἤοὲ οἷν 15 ἋΣ 

80. Ατατηδὶς ᾿γογά, ἢ 115ὲ ΓΝ) ἰ5 Ηε- 
ὕγανν, Ὀὰὲ (Π6 δῦονε ξοϊυείοη οὗ 51. [6 5 
ἰὐδηβίδείοτι 15 ὉῪ ἼῸ πηεϑῃβ8 βαιἰβίδοίοτυ 
(5εε ΖδοκΙοσ, ἐμ ἰοοοὴ. ἴῃ τ Του. χίν. 3 
παράκ. τηῖρξ Ἔαυδ!ν τπθα σοπβοϊδείοπ, 
ο΄. 2 Οογ. ἱ. 3-7, δῃηᾶ ἴξ 15 ἰγαπβὶβιεά 
“ἐ φρτηΐοτε" (ποῖ ““χμογίδείοη ᾿ ἴῃ τΠ6 
ΕΙΝ. [Ιῃ 8... Γλικοβ αοβρεὶ ἰἢς νογά 
8 υδεά εἰνῖςα, ἰΐ, 25, νὶ. 24, Δηἃ ἱπ ῬοΓ᾿ 
Ρᾶββαρδδ ἰξ τηθδῃβ ςοπιίοτέ, οοηβοϊβιίοπ, 
ΕΓ τὰς οορπαίε νεγῦ ἴῃ χνΐ. 25. Αποΐπευ 
ἀετινακίοη μ85 θθδη βυρρεβίεα Ρ. ΚΊοβίεσ- 
τῆδηῃ, Ῥγοδίθημε ἐπι ΑῤοΞέεϊἐεχίε, ΡΡ. 8-τ4. 
Ἡς πιαϊηίδίῃβ δαὶ οί ῥατίβ οἵ π6 

νοτά ἅτε Αγατηδίς, ἽΣ2 δηάὰ ἐς ΓΤ), 

ϑοίαξιη, αὐὰ ἰθδὲ ἐπογείοσα 85:. Γ,υϊκε᾿ β 
ἐγταπϑίδεϊοη 18 αυΐϊξε Ἰυδιῆεά, Β]455 
μοννανοσ ροϊηξβ οὔ ἐπαὶ 85 ἰπ ἴῃς ἴογ- 
ΤῆΘΓ ἀογίνδιίου 50 ἥδσα ἔπεγε ἰβ ἃ ἀπ- 
ΟΥΠΥ ἱπ {π6 σοππεοιίοῃ Ὀεΐννεεη βαρ- 
γάβας δηά δε βοιηεννῃδί οὔβουτε Αταπιαῖς 
ψοτά,. [Ιπ (δε οοπνογβδίοη οἵ Βδγπδρδβ, 
1868 ἢτβε τῦδπ νΏΟβ6 ἤδατὲ ννὰβ 50 ἰουομπεά 
88 ἴο ἰοΐπ Πἰπι, 'ῃ βρίτε οὗ πἰβ 1,εντ εἰς] 
βίδίιιβ δηὰᾶ οὐϊέυτα, ἐο ἱρπογαπί δπᾶ ὑη- 
Ἰειιτθα τῆθπ, {π6ὸ ΑΡροβίίθβ τηῖρ με ̓ νῈ]] 
566 ἃ βουτος ΟοὗἩ ὮΟρῈ δηὰά σἼοπηΐοσὲ (Ἃ, 
6 εη. ν. 20), ΚΙοβίεσπηδῃη, Ρ. 13. Εἴ 15 
415ο ψνοσγίἣν οὗ ποίε {πδὲ {πὸ ΤΙ ΧΧ ἕτε- 
ἀυ ΠΕ 1565 παράκλησις 45 ἃ ἰγαηδί Διο 
οὗ {πΠ6 σοτηπιοη Ηεῦτγενν ψγογάβ ἔοσ σοπ- 
ἴοτξ οὐ σοηβοϊβίίοη ; οὕ, Ἰοῦ χχί. 2, 58. 
ΧΟΙΙ, 10, 158. ᾿νὶϊ. 8, [ε΄. χν!. 17, εἴο., απ 
ο. Ῥταῖνις οΓἹ ϑοίομιοη χιῖϊ., ε{16, παρά- 
κλησις τῶν δικαίων. Οπ (6 ψῇοϊς 
αιθϑείοη, Ὠείββτηαπη, Βίδεϊςίμαάϊθη, Ρ. 
175 Πΐ., Βῃου]ά ῬῈ σοηδι]οα. αἰ ββγαᾶπη, 
ταξθιτίπρ ἴο ἃπ ἰπβου ρέῃ τεοαπεν ἀ15- 
φονεγθά ἱπ Νογίμεση ϑυτία, ἴῃ {πε οἷά 
ΝΙΊςοροΙβ, Ῥγοραῦὶν οὗ {πῸὸὶ' {πϊγτά οσ 
ἔραγίῃ σαπέστν Α.Ὁ., Ἔχρὶδίπβ ἐπῈ ψοτγά 
88 ἴο]οννβ: Ὑδε ἱπβογίρεϊοη οοπίαϊηβ Π6 
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31. ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα, καὶ ἔθηκε 
παρὰ 3 τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. 

1 αγρου ; Ὁ α5 χωριου, δι ἀγρος ΟἡΪγ Βετα ἴῃ Αοέβ. " ἘῸσ χωριον οὔ, ἷν. 342 ν. 3, 8. 

3 παρα ΒΡ, Οῃτγϑ8., 80 ὟΝ. Η. (8ο 1ν80}.}; προς δ Ὲ 15, 18, 37, Βο Τίβοξ,, ὙΝ εἶββ, 
Ννεπάεξ; οἷ. νεῖ. 35 ἀπά νυ. 2. 

ὨδηΒ βαρνεβοῦν, ψΐοΒ Ὁ. σοπδίδοτβ 
τρΠΕν τε ϑοη οἵ Νερο; οὔ, Ζ.Ρ.ν ϑυπι- 

τιϑοῆι5, 158. χὶνί. 1, ΨὯΟ τεπάθεβ ἽΞΙΣ, 

Νεῦδο (ἰταηβοσ δε ὃν τς ΓΧΧ, Ααυῖ]α 
πᾷ Τπεοάοεΐοη, Ναβώ), ὉγΥ Νεβοῦς. ΤὩε 
νίενν οὗ τ1ὴ6 σοππεοοίίοη οὐ ἰάεπεῖν οὗ 
βαρνάβας νἱῖῃ βαρνεβοῦς 15 ἐδοϊ!ατεά 
ὉΥ ἴδε ἔασι ἐπαὲ ἴπ οἵμεγ ψογάβ {ΠῈ ε 
βουπά ἴῃ Νεῦο ἰ5 τερίδοβά ὃυν α; ο΄. Νε- 
Ῥυοπαάπεζαγ -- ΤΙ ΧΧ Ν α βουχοδονοσορ, 
80 Νοθυζαταάδη τ ΙΧΧ Νὰ βονζαρδαν, 
ΜΕΥ ρῥγορδοὶν {πεγεῖοσε βαρναβοῦς 
Οὐσσοτ ᾿ηβίθδά οἵ βαρνεβοῦς---ηὰ [ῃς εν 
ἘΠασηβεῖνεβ τηΐρης εαϑὶϊν ἤανε σοηνετίεά 
βαρναβοῦς ἱπίο βαρναβᾶς---ας Ῥεΐηρ 86 
σοπϑέαπε ἑαυ ηδθοη οὐ Οτεεῖς πᾶτηεβ. 
Ιῃ [15 Νδιδ Βἰδεϊςἐμαΐδη, Ῥ. τό, Π εἶββ- 
ΤΩΔΏΠ ἰ8 δὸα ἴο τεΐδσ ἰο δῇ Αταπιαὶς ἰῃ- 
βογίρείοη του Ῥαΐτηυτσοει, ἀδιϊπρ' 114 4...» 
ψ τὰ ἐπθ ψνοσᾷ Βαδπεῦο, ἀπά οὔ, αἷβο 
Επε. Βιδὶ., ἴ., .84.---Λευεΐτης : Αἰ ΠΟῸΡὮ 
τῆ 1,ενϊξεβ ψεγα ποῖ δἱἹοινεά ἰο μοϊὰ ροβ- 
ΒΟ ΘϑΙΟη5 ἴῃ ἰδπά, βίηςας αοά ΗἩΪπη5εΙ νν88 
τμεῖν ρογεέϊοη (ΝΌτα. χνἱ]. 20, θευς. χ. 9)» 
γε {ΠῸῪ οουἹά ἄο 5ὸ ὃῪ ρυτζομαβα οὗ ἰῃ- 
Βεγίίδησε, οΥ, 716γ. χχχίϊ, 7:12, οὐ ἴξ ἰ5 Ροβ- 
0 ]68 παῖ ἐπε βεϊά οὗ Βαγπδθββ τῆδὺ ποῖ 
Βαανα Ὀθδη ἱπ Ραἰεβείπα δὲ 411 (βεα Βθηρεῖ, 
Ῥαΐ, οὐ ἐπε οἴμεγ Βαπάᾶ, νν εηάε, ἐπ ἰοοοῚ, 
δηά {πὲ {πε βαπιεὲ Μεββίδηϊο γερο βδεοηβ 
ΤΩΔΥ ποῖ πᾶνε δρρ] θά το {πε 1 ενϊξεβ ἴῃ 
οἴδοσ οουηΐτίαβ (ὑν εἰβίοῖη). [1 ψουἹάᾶ 
Αἶβδο βδεεπὶ ἰῃδὲ δέϊεασ ἔπε Οδρείνι ἐν μα 
ἀϊβεσι δυο οὗὁἨ ἰδαπά, δοσογάϊπρ ἕο 86 
Μοεδὶο [νᾶνν, 85. πο ἰοηραγ βίγοεἶν οῦ- 
βετνεά (Ονεγρεοῖκ, Ἡδοκεῖε (Ἡδϑεϊηρβ᾽ 
Β.}.), “Βαγπδαρδβ," 2.5., ]΄Οβερῇιβ, ἃ 
Ἰμενιῖς δηά Ρχίεβί, μαὰβ ἰαπάβ ἴῃ {πε 
νἱοϊηϊςν οὗ 7 εγυβαίεπι, δηα ρϑὶπ8 οἴἤθγδ 
ἴῃ δχοῆδηρε ἴογ {πεπὶ ἴτοπὶ Νεβραβίδῃ, 
Ῥήία, 76. ---Κύπριος τῷ γένει: 5οοῃ 
Αἴζεσ {π6 {εἰπε οὗ Αἰθχαπάεσ, δαπᾶ ροβ- 
βἰ]ν Ὀεΐοτε ἱξ, [εν παᾶ ϑειεε ἱπ 
ΟΥργιβ, δηᾶ ᾿ Μᾶςο. χν. 23 ἰηάιοδέθβ 
Ἐπαΐῖ πεν νναγε ἔπαγε ἴῃ σοοά πιιηθεῖβ. 
ΤῊ ἰδ ἐπε ἢσβε πλεπείοη οἵ 1ἴ ἴπ ἔπε Ν.Τ.; 
866 4͵50 χί, 10, 20, χὶϊὶ. 4-13, χν. 30, Χχ. 
τό, ἀπά {πε ψιεορτδρῃϊοδὶ ποιίοεβ ἰῃ χχί. 
3, ΧΧν], 4. Ετοπὶ πε πεὶρηῃθουτίηρ' 
ἰϑίαηά, Ογυρτυβ, Βαγῆαραβ πηὶρῃς ψνεῖ 
Ὧανε Ὀθθη β56ηξ ἴο ἔπε ἕατηουβ [ὐπ νεγϑ εν 
οἵ Τάδγβυβ, δηά 8ὸ βαναὲ τηδᾶς ἐπα δς- 
ιαϊπίδηος οὗ ὅδ]. [Ιπ ἐπἰβ αν δα 

Ῥγενίουβ δοασυαϊπίαδηος θεΐννεαη (ἢ ἔννο 
ΤΆδη ρΌΘΒ ἴα ἰο εχρίαίη δβυσοεεᾶϊηρ 
δνθηΐβ, ἰχ. 27: βδδ “"Ουργιβ, Β.Ὁ. 
(Ηδβείπρβ), Ηδπιρυγρεσ, Κδαϊ- Ἐπογοῖο- 
ῥᾶαϊε ἀδς μαφηέισης, ἴ. 2, 21τ6.---γένει, 
“ἃ τάῖῖὶ οὗ Ουργιβ ὈΓ ταςε," ἘΝ. ποῖ 
““οΥ Ἐπ6 σουπίγυ οὗ Ουρσαβ᾿᾽": γένει τε- 
ἔδιβ ἴο Ηἷβ ρατεηίδρε δηά ἀεβοεπί, ς΄. 
χυ!. 2, 24. 

γε. 37. ἀγροῦ, Ὀειίε “4 Πε14" ΕΕΥ.; 
ἔπε ροββεββίοῃ τν85 ποῖ στεδΐῖ, δα 1 {πε 
δε] Ἰὰν ἴῃ τ τίς ἢ ἀπά ργοάποεϊνε ἰϑαπά 
οὔ Ουρετιβ, ἰβ ναῖϊπε τῆδν πᾶνε δεδῆ σοη- 
5 ἄθγβθ]6. --- τὸ χρῆμα : τατεῖν ἱπ [815 
Β6η86 ἴῃ ἴδ Β'ΠρΊ 8, ΟΠΪῪ ποτα ἴπ [6 
Ν.Τ., ἀπᾶ πανὸσ ἴῃ Αἰεὶς ατεεῖ, δὰὲ ἐδ 
Ἡετγοά., [1].,. 38, ἀπᾶ ἱπβίδηοεβ ἱπ δ ει- 
βιείη, δᾶ 5βεε Β]455, ἐμ ἴοοο. ὙΠὲ τιοηεν, 
ἦ.6.. με ργοσβεάβ, {πῈ τηοπου σοὶ (( ἐσίπδπ 
Ἐγἰδ5). Ἰαπδν βυρρεβίθ ἐπαὲ τῆς ψογὰ 
ΤΏΔΥ ὯὍε υϑεα Ποῖα το ἱπάϊοαϊε ἔπε δπ- 
εἰγεῖγ, ἔς βυτὶ Ψιμους ἀεάυοσίϊοπ, ἴῃ 
οοπίγαβε 0 (ες δοϊΐοη οἵ Απαπίαθ δηά 
ϑΑΡΡΠῖγα, ν. 2. Ὑπὲ βᾶπὶεὲ ὑπ56 1 ΗΕ 5} 
ΒΡ᾿γῖῈ τηδηϊξεθίεα ἰε86 1 ἰπ Βδγηδῦδβ δὲ ἃ 
Ἰλίεσ ἄδίβ, ψμθη Βα ννὰβ οοπίαπε ἴο ἵἷνα 
ἕτοσα πε ργοάμος οὗ μἰβ ῃαπάβ, τ Οοσ. ἰχ. 
6. Ῥοββίθ!ν δὲ Ὑδγβιιβ, 80 ΠΕδῚ ἢἰ5 ονῃ 
Βοπῖε, ἢς τῇδλν πᾶνὲ ἰεάσηξ ἢ 588] ἴῃ 
ΘΑΙΠΕΓ ἄδυβ {πε ογϑῆ οὗ ἰδηϊ-τηβΚίηρ, 
ἔοσ νὩΙ ἢ ἔπε οἱἐν γ)88 ἕδτηουβ (Ῥ] ατηρέγα). 
Ιη σοηπεσείοη ν τ Ἐ15. ράβϑαρε, δηά ἴχ. 
26, Ξεε Εβηβδῃβ ΘΙΠ]ΟΡῪ ΟἹ {πΠ6 σπδγδοῖασ 
οὗ Βαπαραβ, [ἢ Ὠϊπὶ δπδῃ 5665 φἕῃε 
Ῥϑίτοη οὗ 811 ροοά δηά [ἰδ εγαὶ ἰάθαβ, δά 
οοπδίἄετβ ἐπαὶ ΟΠ τι βειδηιεν 85 ἄοης Εἰπα 
80 ἰη]αδβεῖοβ ἴῃ ποὲ ρῥ᾽δοὶπρ Ηἰπα ἴῃ τῆ6 
Βτγβὲ σδὴκ οὗ δες ἔοιιπάεσβ, “ῥοϑξέϊθβ, Ῥ. 
του, ΒΚΤ. 
ΟμΆρτεκ Υ.-τννεῖ. στ. ᾿Ανὴρ δέ τις: 

ἴῃ βεγικίηρ σοπίταδε ἕο ἔπε υπτγεβεγνεά 
861 -βδουϊῆσε οὗ Βαγηδθββ, 8:. πΚὰ ρίασεβ 
{8 56] ἤβῆπεββ ἀπά υροογίβυ οἵ Απδηΐαβ 
πὰ Βδρρῆϊγα. [{ἰ5 ἴῃ ᾿έβε! ἔ πο 5π|81} ρσοοῦ 
οὗ τῆς γαῖ οὗἉ 6 παιγδίϊνε, ἐπδὲ ἔμ6 
ντὶτεσ βμ θυ] ποῖ μεβἰϊδίε το ἱπέγοάπος [Π15 
ερίϑοάε βἰάε ὃν δἱάε ὑἱτῃ 15. ρἱσίαγε οὗ 
18 5811 ἀποτοκβη ἴονε δηά ξε!ουνβΐρ οὗ 
πε ΟΒυγοῦ. Ηΐδ πιαῖζθβ ΠῸ ΔΡΟΪΟΡΎ ἴον 
τῆς δοΐ5, θὰ ξ πατγαΐεβ {Π6ΠΊ 5ΒΙ ΠΊΡΙΥ δηὰ 
ψπους σουητηἜΠΐ. --᾿Ανανίας --- ψτγίξέεη 
ἴῃ ἽΝ.Η. (8ο Β[455) “Ἃ., ργοῦ. Πεῦσεν 

ΤΓΤΣΣΓΤ -- Ηαπαηΐδῃ τε ο ἐσλοηι Ὑελοναῖ, 



᾿ἀστασστας. 
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Υ. τ. ᾿Ανὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι, σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ, ἐπώλησε κτῆμα, 2. καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίας 
καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν 

ἀποστόλων ἔθηκεν. 3. εἶπε δὲ 2 Πέτρος, ᾿Ανανία, διατί ἐπλήρωσεν ὁ 
Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον, καὶ 
γοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου ; 4. οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε, 
καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε ; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου 

1 Ἂν, ὀνοματι Ὁ ΒΕ, 8ο Τίβοϊ,, ΥΝ.Η., Ὑν εἰββ, ὙΝΊπει- Βοβπλβάεϊ, Ρ. 256: ον. ἂν. 
ΑὉ6, ψυΐρ., Ομτγβ. Σαπφειρῃ ΑΡ, 50 Τίβοῃ., ΚΝ. Η., 5ο Β[δββ ἰπ β; Σαπφειρᾳ Β, 50 
γεῖββ. Μδην νατί διίοηβ : δῷ Σαμφιρῃ, Ὁ σαφφυρα, οςοττ. Σαφφιρᾳ (30 Η1]6.); Ε' Βὰ5 
Σαφφιρῃ; 566 οοτητπηδηΐ. 

3 Πετρος ὃ; Ρυὲ ὁ Π. ΑΒΕ, ΟἾσγ8.» 8οὸ Τίβοι., ΥΝ. Η., Ὑγεπάις, ΥΥ εἶββ. 

λας ὅδεμ ργασίοις (Ὡς Ἡεῦτονν πᾶτης οὗ 
ϑηῃδάγαομ, ἤ δ. ἱ. 6, 1, ΧΧ, 76. χχν , αὶ, 
ΤΟΡ.ν. 12,(ϑοηρ οὔίμε ΤὭγεε Ομ] άτεπ, νεσ. 
66) (ΤαταρΥ, θυ 8εε αἰβο ὑεπάΐ, ποίε, ἐγ 
ἸοτοῚ .----Σαπφείρῃ, 50 αἷδο ὟΝ.Η., εἰτπεσ 
ἤοτ σάπφειρος (σάμφ., 50 μετα Σαμφ.» 

δ", ΒΙ455), ἃ βαρρῆϊγεα, οὔ οπὶ δα 

Αγαπιαῖς δ ὙΠ Τ, θεαιεῖξα!, ΤᾺς ἰδέϊες 
ἀετίναϊίου 18 δὐορίεᾶ Ὁγ ΒΙ488 (Ο γα. 
πα ἀός Ν. α., ῬΡ. 8), απᾶ γίποι- 
ΘΟΒπιεάεὶ, Ρ. γ6. Τὲ ἰ8 ἀεο!πεά ΠΚὸ 
σπεῖρα, μάχαιρα, Αςίβ χ, 1, χίϊ, 2, εἴς,» 
ἰπ Ν.Τ', ἀπά 50 πηϑῖκεβ ἀδέϊνε ῃ, ΝΥ Ιποτ- 
Βομταίεεὶ, ΡΡ. 80, 93, ἀπά ΒΙ455, τ. 5. 
-π-κτῆμα -- χωρίον, νετ. 3: διιῖΐ ΤΊΔΥ͂ 
ΤΏΕΔΠ ΡΓΟΡΕΓΥ οὗ δὴν Κίηά, [Ιε 15 υδεὰ 
ἴῃ τπε βίπριϊαγ βενεσαὶ ἔἰπιεβ ἰὴ {πὸ ΓΧΧ, 
85 ἃ ροββεββίοῃ, πειϊίαρε, δἴα., [οὉ χχ. 
20, Ῥτον. χίϊ, 27, χχχί. τό, ὙΝ βάοπι νἱϊῖ. 
5, ἘσοΙμ8, χχχνί. 30, 11. 21, εἴο. 
ει. 2. ἐνοσφίσατο: ΠΊΔΥ πηετοῖν 

τηεδη ἔγοτη ἰΐ5 ἀεγιναίίοῃ, ἴο 8εὲ δρατγί 
γόσφι. Βιυΐ Ῥο(ἢ ἰῃ ΓΙΧΧ ἀπά Ν.Τ. τὲ 18 
πἰϑεά ἰῃ 4 θα βεῆβα οὗ δρρτγορτί διίηρ ἔοσ 
ΟΠΘ᾽5 οὐνῃ δεπεῆϊς, ρυτϊοιηΐηρ, Το5}. νἹ], 
Ι, Οὗ Αοδδη, 2 Μδος. ἱν. 32, 80 πετε δηὰ 
ἴη νεῖ. 3, ἀπά ΤΊϊ. 11. το, οὔ, δ15ο ἃ βί πη! 
158 οὗ {π6 ννοτὰ ἴῃ 708., Απέ., ἵν.» 8) 20 (50 
ἱπ ἀτεεῖκ δυΐποιβ, Χεη., ῬοΙυΡ., ΡΙαΐ.). 
--ἀπό: (πε βάτης οοτηρίπαιίοη ἴῃ ὍΣ 
νἱϊ, τ (οὐ 11. 17 δῦονε, ἐκχεῶ ἀπό, οὔ, 

Ηδεῦτονν Ἰ, ὅεε Βεηρεῖβ ποίε, ἐγ ἴοοο, 

οὐ {πε βἷπ οἵ Αοβδῃ δπὰ Απδηΐδβ8).--- 
συνειδυίης : ἴἃ νν85 {πιι8 ἃ ἀε]!Ὀεταίς ἀπά 
δρδταναιεά οἴεποθ, Οἡ (με ἱτγαρι]δτ 
ἔοττη, ἰπϑέθδά οὗ -υιας, εὐ ἴπε ΓΧΧ, Ἐχοά, 
11. 21, 24, 1 ϑ8π|. χχν. 20; ἃπε 566 4150 
νΊπεῖ- Θοππηϊθάεϊ, Ρ. 81, ποίε, διὰ Β]4588 
Οἡ ἰπβίδῃοαβ ἴτοπὶ πὸ ραργτὶ, ἐγ ἰοοο.--- 
παρὰ τοὺς πόδας: ἃ ξιτίπει ἀρρτανδίίοῃ 
(ἰν. 35), βίποε [ῆ8 ΠΊΟΠΕΥ νγὰ5 ὕτουρβὲ 
οβίεη:δε ουν ἴο ραίῃ ἃ τερυϊδείοη ἔογ τε 

ἄοποσβ. 4588 νγε]} σογαπιθηξβ : “ 'η σοη- 
νϑηίῃ δοο βίδα πος ΠΠΡεγα ἐδ ἰβ ἀοουπιεπ- 
ταπι εὐϊέυτη ᾿᾿; οὔ, Οαἰνίπ, ννῆο ἴπ τηδγκίπρ' 
πε δηιρἱἴοη οἵ Απδηΐββ ἴο ραΐπ ἃ τερι- 
ἐδίίοι ἴογ 1 Ρεγαῖν δάδβ: “τα Αἰ υἱ 
Ρεάεβ Αροβίοϊογυπι πλαρὶβ ποπογεῖ υδᾶπι 
Ῥεὶ οουοβ᾽", 
γε. 3. διὰ τί : ποῖ 5’ ΠΊΡΙΥ “ΨΥ δ Βυΐ 

“Πονν ἰ5. 1 τῇδε δ" ἘΑΦΨ,, οὐ Τύυῖα ἱ. 49; 
ἴδε ἴογςε οἵ ἐπε ἀτβεῖς βεεπιβ ἴο ετηρἤῃαβίβα 
πε [Δςἰ παὶ Απαηΐαβ ᾿δά ἱξ ἴῃ ἢἴ8 ρονγεσ 
ἴο Βᾶνε ργδνεπίβθα βδιιοθ ἃ ταβιΐὶ, οὶ 
]Άπιεβ ἵν. 7, τ Ῥεΐεγ ν. 9.-- ἐπλήρωσεν, 
οοσμῤῥαυϊέ (7. Τοῦ χνὶ, 6), Βο ἐδαὲ ἐβετα 
18 τοοσὰ ἔοσ πο οἴδεγ ἱπῆμπεηοε, ΕσοΪςβ. ἰχ. 
3. Οπ {πὲ Μυϊραίε, ἐσημέαυϊέ, ψΗΐοῃ 
ἄοεβ ὕοΐ ὄχργβββ ἐπε τηβαπίηρ ἤδγα, 568 
Ἐε]τεη 8 ποία. --- ψεύσασθαι, «ς,, ὥστε, 
οἴζϊδβη οπηϊτεά; οἱ Τὰκε ἴ. 54, ἴδε 
ἰηδηϊεῖνε οὗ οοποεῖναά ταβιϊὲ, 566 Βυτίοπ, 
Ν. Τ. Μοοάς αμὰ Ἴδηδες, ῬΌ. τ48, 154. 
ἼῃῈ νεῖν νὰ (πε δοουδβαίνε οὗἩ δ8 
ξιϑ ΟὨΪν πε ἱπ Ν.Τ,, Ῥὰς ἴῃ ΤΧΧ, 

εἰϊ. ΧΧΧΙΙ. 20, Ῥβαΐπὶ ἶχν. 3, [58. ἵν]. 
11, Ηοβ. ἰχ. 2, 4 Μδεος. ν. 34, εἰς., Δηά 
πεσυδηεῖν ἴῃ οἰ αϑβίςαὶ τυτἰξειβ. 
γε. 4. οὐχὶ, ““ἰά αυδοτῖε φυοά 5ἷς 6558 

Πατο περ αὶ,᾽ ατίπηηι, “ ΜὮ1|6 ᾿εταπιχαϊπαά, 
ἀϊά ἴξ ποῖ τεπηδὶπ {πῖπὸ ονη δ᾽" ἘΝ. 
ΨεῖΥ πεαύθὴς ἱπ Γκ6 48. οοτηρατγοά 
ψἰτὰ (πε οἴπει Ἐνδπρε ϑίβ, 566 450 νἱι. 
Ο. ὙΠῚΒ τεπάεδσίπρ θείου τβίαϊπβ τΠῈ 
ἴῃηᾶ οΥἩἁ ΡΙαγ ἀροὴῦ (πε Ψψογά μένω, ἰο 

ψὨΙοἢ ννεῖβ8 ἄγαννβ διϊδηϊίοπ, ἀπὰ σοσα- 
Ρᾶτεβ τ᾿ Μδοο. χν, 7 ἴοσ {π6 ἕοσοε οὗ ἔμενεν. 
-πραθὲν, 1.6., (ῃς ῥτίσε οὗ ἰξὲ ῆθη βοϊά 
(γεοέζιις πραθέντος τὸ ἀργύριον, ἐγ. Ὑἱξεδτι, 
1,6 ΟΥέο ἄμ Ν. Τ., Ρ. 57 (1806)); βο αὐτά 
ἴῃ 11, 45. 18 ἀαβεᾶ [ογ 1ἢς ῥγίοεβ οὗ 1ῃε 
ΡῬοδϑβεββίοῃβ δηά ροοάβ βοῖϊδ. ὙΤῆε μος 
αιυδδέίοπ, ψ 1]16 ἴε ἀερτγίνεά Απδηΐαβ οὗ 
ΘΥΘΙῪ ΘΧΟΙ86, 8150 ὑτονεβ Ῥεγοπάᾶ ἀἄουδὲ 
ἰδαῖ ἴπ6 σοτηγλιηἱν οὗ ροοάβ ἱπ {πε 
Οδατοι οὗ Τεγυβαίεπλ ἡγ88 θὲ σουηρυ βοῦν 
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τὸ πρᾶγμα τοῦτο ' ; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ. ς. ἀκούων 

δὲ ᾿Ανανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέψυξε - καὶ ἐγένετο φόβος 

1 τὸ πραγμα τοντο; δαΐ Ὁ, Ῥατ,., 54}. τεδὰ ποιησαι (το) πονηρον τουτο--πραγμα 
οποα αἰβανυνῆοσε ἴῃ {πΚε᾿5 οβραΐ ἱ, τ, οποα ἴῃ 8ὲ, Μαῖξ., ἔουισ εἰπιθβ ἴῃ 8ι. Ῥδαὶ. 
Αν. ΑΒΕΡ, Ομγυ8. ὑσεῆχ δτεῖςϊε, 58ο Τίβο., ΥΝ. Η., Ὑν εἰββ, ννεπάς. πεσων ; Ὁ, Ῥδσ., 
80 ΗΠ, ὑσεῆχ παραχρημα---δά Ῥᾶτ. 4150 δἀἀ48 αἴζετ πεσ. ἐπὶ τὴν γην; οὗ. ἰχ, 4, 
τεδά ὈΥ ΒΙ4585 ἢ β. ταῦτα οπι. ῬΑ ΒΏ, νετβ8., Οτῖρ., [συοἱξ,, δοὸ Τίβοι., ΝΝ. Η., ΚΟΥ. 
γνεπάι, ΥΝ εἰββ ; οἴ νεσ. τὶ επά, 

Ῥυξ νοϊππίατν.---ἐξουσίᾳ, ρΟΜΟΙ οΥ τίρμι 
(ἔξεστι) : “ἼΠε Ἐσοϊεβία ννὰβ ἃ βΒοοί εἴν 
ἴῃ νΠῖοἢ πεϊτμεν ἘΠ Ὲ σογηγηϊηεν νγὰ5 ἴοβὲ 
π᾿ {πὸ ἱπάϊνί ἄπ], ποῦ {πε ᾿πάϊνι ἀπ] ἴῃ τῃς 
ςοτησππηϊςν," Ηοτὶ, Ἐροϊδδῖα, Ρ. 48.---τί 
ὅτι, 5ι., τί ἔστιν ὅτι, οΥ. Τα 11. 40, δηά 
ψίίεδυ, 1,6 αγες ἄμ Ν. Τ΄., Ῥ. τοῦ (1803), 
ΒΙαββ, Ογανιιαΐκ ἀφς Ν. Ο., Ὁ. 173.-- 
ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου, χίχ. 21, αηὰ {πκὲ 
χχὶ. 14. ὙΠῈ ρῆγββε ἰ5 τ ρεἰν ἀδβοσ ρα 
88 δανίηρ ἃ Ηεργαίβεὶς σοϊουτίηρ, οὗ, 
ΙΧΧ, τ ϑάπι. χχί. 12, Πδη. ἱ. 8, Ηδρ. 
1ΐ, 16, το, Μαὶ. 1. σ᾿, δηά {πε Ἡοτχηετσίς 
θέσθαι ἐν φρεσί, ἐν θυμῷ βάλλεσθαι. 
--τὸ πρᾶγμα τοῦτο: 850 ΠΕσΙΕΠΙΪΥ 
ἰπ ΤΧΧ, αεδη. χἰϊν. το, Ἐχοά, ἱ. τ, 
7οβῃ. ἰχ. 24, τ Οἤτγοῃ. χχΐ. 8; Νιΐεαυ, 
1, γέ ἀμ Ν. Τ΄., Ῥ. 140. (τ806).---οὐκ 
ἐψεύσω: {πε ψοτάβ ἄο ποῖ μογβ οἵ σοῦτβα 
τῆξαῃ ἰπδὲ Απδηΐαβ δά ποί 1Ἰεἄ ὑπίο 
τάξη, δα δη δοβοϊπέε περδίϊνε ἰ5 ἐπιρογεά 
ἱπ {π6 ἔγβι οοποερίίϊοπ, ποῖ ἴο δππαΐ ἰξ, 
Ῥυξ τῃδιογίσδ!ν τὸ ἀϊγεοέ ππάϊνἰ ἀεἀ αδἰἰεη- 
τίοῃ ἰο με βεοοπά, οὔ. Μαῖε. χ, 2ο, Μασζᾷκ 
ἶχ. 37, 1 Τῆε58. ἱν. 8, Νιηεγ- Μουϊοη, 
ἵν. 8, 6. ὙΤπε ἀδείνε οὗ ἐπε ρεζβοῃ 18 
Τουπᾶ δἴτεγ ψεύδεσθαι ἰῃ {π6 1 ΧΧ, Ὀπι 
ποῖ ἰπ οἰαδββίοαι ατγεαεκ. ὙΠὲ 5ἰπ οὗ 
Απαηΐαβ ψὰ5 τὰὰο ποῖα ἴπαπ ΤΊΘΓΕ 
ΒΥροοτσίβυ, ταποῃ τηοσα ἔπη ταυά, ρῥτῖάς 
οἵ στεαά---παϊθεμ! 85 {π6 86 δἰπβ ἀγθ---ἰῃ8 
ΡονΕΣ ἃπᾶ ργεβθηος οὗ {π6ὸὶ Ηοὶν ϑρίτγις 
δαά δεδ πχδηϊδβίεά ἰπ της Οπατγοῖ, δπά 
Απδηΐαβ δαᾶ βίππεά ποῖ οπῖν δραίηβέ 
Βασαδη ὑγοιπετμοοά, αὶ αρδίπβὲ {πε 
ἀϊνίπε Ἰρμὶ ἀπά ἰεδάϊηρ' ννῖς ἢ μδά πιδάς 
{πὲ Ὀτοϊμεσμοοά ροββίδίε. [πιπμὲ ψνογάβ 
μετα 1ἴεθ δῇ ππάεδπίδρία ρτοοῦ οὗ {με 
Ρεγβοηδιῖτν δηὰ ἀϊνίπτῖν οἔίμε Ηοὶγ ΘΠοβεέ, 
διά ἃ τεζυϊδείοθ οὐ Μαοεάοηϊτιβ ἰοὴρ 
Ῥεΐοτα με ννὰβ Ῥοτῃ (8εε Βεάε᾽β ποΐβ 
ἴηι ἴοσο, διὰ οὐ Ῥαιγίβεῖς διξποσίεἶθβ, 
Ἐεϊεη). Ὅνε οδηποὶ βδιβίδοιςοσν 6χ- 
Ῥί δίῃ ἔπε ννογάβ ὈῪ βυρροβίπρ ἐμαὶ οῆεηοα 
δραϊηδὶ {π6 ῬΌΡ]1ς δρισῖς οὗ ἐμαὶ Οἤυσοβ 
8 πηεαπί, δηᾶ ἐπαὲ ἔπε βίη δραϊπβί {πε 
ἩοΙν αποβὲ πηᾶν ΡῈ ἰΔεπεβεά νυ Έἢ ἘΠῖ5. 

Ψψεσ. 5. ἀκούων, “45 Πα δΒεατά ἔμπεδα 
τνογάς᾽) -Ξ- μεταξὺ ἀκούων, 50 ΚΝ εἰἶ55, Β[458, 
Βεηά411.---ἐξέψυξεν : οπἱν ἔουιπά Πετε, ἰη 
να. τὸ οἵ ϑδρρῇῃῖγα, δηᾷ χίὰ- 23 οὗ (δε 

ἄεαδιῃ οὗ Ἡετγοά, ἰπ τῆς Ν, Τ' ; ποὲ ουπά 
ἴῃ οἸαββίςαὶ υυτίτεγβ, απᾶ οπΐν ἔννῖος ἱπ ἐπα 
1,ΧΧ, ΤἸυάρ. ἱν. 21 ψετε ἃ τεδάβ ἴξ ἴο 
ἄεβοσῖρε ἐπε ἄδδιῃ οἵ 5ΐἴβεγα, δμυέτεα Ης- 
Ὁγανν νγογά ὙΠ ἢ τᾶν ΟἿΪΥ πιεδῃ το ἴδίπί, 
ἴο ζαϊπε ἀννᾶὺ ; ΕΖεῖκ. χχὶ, 7 (12) νβασε ἴὲ 

τραπϑίδίεβ Ηεῦσεν ψοτά ΓΠΓΤ19 πιβδηΐηρ, 
ἜΕΙ 

ἴο Ῥὲ ξαἰηί-Βεατίεᾶ, ἰο ἀεβροπά, ἰο δὲ 
ἄϊα, Βυξ 48 Β[455 ροϊπίβ οὔκ ἰξ 5 υδεά 
ὃν Ηἱρροογδίεβ ; ἱπάεεά τὲ ψουἹᾶ βεεῖη 
τδδὲ 115 86 18 αἰπιοβὲ δἰιοσείμεσ σοπῆπεά 
ἴο πχεάϊοα! ντίϊετβ (Ηορασί, Ζαμπ). ἴὲ 
8 ἐμεγεΐοτε ἃ ννοτὰ ὑν μοι ταδὺ ΡγοΡΘΌΙΥ 
Ῥὲ τεξεσσεά ἴο 8ὲ, κε 5 ετηρίουτπεπὲ οὗ 
πιεάϊοαὶ ἔδγπιβ; Ηοραγὶ, Μεάϊσαὶ 1,αη- 
βπμαρε ὁ 5.. Γμκό, Ῥ. 37, ἴον ἰπβίδποεβ οὗ 
115 πι858 ῃοίΐ ΟΠΪΥ ἰπ ΗΠ] ρροογδίεβ πὲ ἴῃ 
(αῖθα απ Ατεΐδευβ ({λαπην ταΐεσβ ἴοὸ 
«Αοία Α4πάᾶν. σὲ Μαΐξέμ. Αῤοονγ., το, ψετα 
δε νοζά 15. αἰβδο υβεὰ οἵ πιεῃ βυδάθηϊν 
ΔΠΠ1|ῶρ’ ἄοννῃ ἀθδά). [ἢ οἱαββϑῖςδὶ ασεεῖ 
ἀποψύχειν (βίον), ο᾽ ἀποψ. ΔὈδοΙεἰν 15 
τῆς ἰδγπὶ ετηρίογεᾶ. ὙΠετῖε οδη θῈ πὸ 
ἄουρε δαὶ (πὲ παιγαιϊνε ἱππρ|165 ἴδε 
οἰοβεδὲ σοηπεοϊίοη θείψεεη ἐπθ συε οὗ 
Απαηίδβ δηά 5 βυδάβη ἀεαίῃ. [{{πογα- 
ἔοτε οδπποῖ ὃε γτεραγάβά 85 ἃ παιγαῖϊνε οὗ 
ἃ σἤδηςε οσουζτεηοε οὗ οὗ ἐπε εβξεοὶ οὗ ἃ 
βυάάεη 5ῆοοκ οαυβεά ὃν {πε ἀΐϊβοονεγν οὗ 
δυϊ πὶ 51. Ῥείετβ ψοσάβ. ΝῸ οπε πα5 
5ῃοννη τηοῦε οἰ θαυῖν {πδη Βδὺγ (Ραιείπς, 
ἷ., 27-33, Εβρεοίδ!ν αραίπβε Νεαπάεγ) ἰπδὲ 
811 βυσῃ ἐχρίδηδίίοῃβ ἅτε πηβδι βίοι σ 
(3εε αἷἰβο Ζεῖῖες δηᾶά θεὲ Ννείιε). 1ῃ 
τῆς εαγὶν εἰβίοσυ οὗ τὰ6 Ομυγοῖ, Οτίρεη, 
Ττ͵αρί. ἴχ. ἐπ Μαίξ,, Ὠδὰ εβρουβεά (ἢς, 
νίενν παῖ Απαηΐαβ μά ἀϊεά ονεγοοόσης ὈΥ͂ 
8μδῖηδ δηά ρυίεῖ δ ἐπε βυδάβη ἀειεοϊίοη. 
οὗ Π15 βίη, Βαϊ πὸ βιοἢ ἐχρίαπαίίοη σου] 
δοσοὰπέ ἴοτ ἔπε ἀδαίῃ οὐ ϑαρρῖσα ὙΠ ἢ 
Ῥείεσ ἔογειϊε!!5 δἂβδ δῦουιξ. ἰοὸ ζΌΠΠοΥν 
νἱίθους ἄεῖαν. Ὑπαὶ τπῈ παγτγαῖϊνε '5 ποῖ 
συϊίμους ἰβιογίοδι ἰουπάδεϊοπ ἰ8 ἔγδηκὶν 
δάτηϊττεὰ ὃν ννεπάξ, απ α͵80 ὉΓῪ Βδιτγ, 
Ζεῖϊεσ, Ονεγθεοκ, δηᾶά πιοβὲ τεσεηῖῖν 
Ὁγ Ὑν εἰζβᾶοκεγ, Ηοἱίζτιαπη, ϑρίξεα, Βαξ 
τπὶ8 βίδσῃ οοπάεπηπαίϊοη οὗ δηῪ δἰζαταρὲ 
ἴο 116 απίο αοά [5 ἃ βέυτα ] ἢ ρ-ὉΙοοΚ ανθη 
ἰο ἴποβα ψῃοὸ νι ννεπάς τεοορπῖβε ποῖ 
ΟἾΪΥ 8οπια μἰβίοσίοδὶ ἕδος ππάεσεί γίηρ' {πα 



5-7: 

μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 
νεώτεροι συνέστειλαν αὐτόν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 

πατιτδιϊνε, Ὁπε 4͵5ο {π6 ἄδηρεσ απὰ συ]ρα- 
ΠῚ οἵὁἩ ἔπε δοιίοη οἵ Απαπίαβ δπά ἢἰβ 
τε. Ιἰ πᾶν πονένε Ὅς ᾿υ5Ὲ}}ν ΟὕὉ- 
βεγνεά ἰῃδὲ ουῦ Τογὰ Ηϊπιβεὶῖ μαὰ σοη- 
ἀετηπεάᾶ πο βἰπ 50 βδνεγεῖν δ8 (μδί οὗ 
Ἐγροοτγῖβυ, ἀπά ἐπὶ {πε δοϊίοη οἵ Απδηΐδβ 
πὰ ΘΑρΡΡΒῖγα νγ88 Ἀυροογίϑυ οἵ ἴπε ψοσβὲ 
Κιπά, ἴῃ ἐπδὲ {παν βοιρῃς ὉΥ ἴαἰδε ῥγὸ- 
ἔεποεβ ἔο βϑὶπ ἃ τερυίαϊΐἯοη ἴ{κὸὶῖ {π6 
ῬΠΑτίβεαβ ἔοσ βρεςῖδ] βαποεῖεν δπᾶ σμδτίεγ; 
ἐπα Βυροογῖβυ οἵ {πε Ιεανεη οἵ {πε Ῥματσί- 
8665 δά επίοσεά {πὸ σμπαγοῦ (Βαυτη- 
Βατίεη), δῃηὰ ἰξ βοῇ ἃ βρισίς μαᾶ οὔσε 
Βαϊπεᾶ ρτουπᾶ ἴῃ {πὸ ΟἸ τί βείδη σοπι- 
τηπηϊέν, ἰἃ τασβὲ ἤδνε ἀεβιτογεᾶ 41] 
τασῖυδὶ αῇεοϊϊοπ πᾶ 411 Ὀσοιμεγῖν Κίπά- 
ΠΕ55, ἴοσ μοὸνν οουϊά πλεη βρεᾶξκ ἔπε γα, 
ἜΥΕΤῪ οη6 ἢ Πἰ5 περ ΡΟΣ, αΠ1685 {πεῖγ 
ἴονε νναβ ψιποὰς Πγροοτγίβυ ὃ Εοτλ. χίϊ. ο; 
βοῦν σου] {πεν οἱαῖπι ἰο θῈ οἰ Ζοηβ οὗ ἃ 
οἷτν, ἱπίο ννῃῖομ ποῆς οουά επέεγ νῆο 
ἐἐτηδᾶθ ἃ [16 "ὃ Εδν. χχί. 27, Χχῖί. 5. πὲ 
βίη δεΐοσε 5 ννα8 ποῖ οἣε β8ἰη δι πᾶ πΥ 
(Οἢτγβ., ον. χὶϊ., οὐ νδσ. 9), ἀπά ἴῃ 118 
εἰ! θεγαίθπαββ ἰὲ απ ΡΟ] ΟΌΒΙΥ ὩΘΔΥ 
τας 5ῖπ δρδίηβε ἴπε Ηοὶν αποβὲ νῃϊςῇ, 
ΨΥ ΠΔίανεσ εἶδε ἴξ ΤΥ τηξϑῃ, σεαγίδι ΠΙΥ 
τΊΘ8Π5 8 ΨὙ11π| Ππαγάεηϊπρ ἀραίπϑι ἀϊνῖπε 
Βυϊάδποθ. Ἐὸτ [υγίπεσς σοηβίἀεγαίίοηβ Ὁα 
1π6 πεοαβϑίιν οὔ {π|ὶ5 ἀπμαβιζαιηρ σοη- 
ἀεπγηδίίοπ οἵ βυοἢ ἃ βίη δὲ π6 ουϊβεὶ οὗ 
{πε [1 οὗ ἐπε Ομυτοῆ, βεα 51. Ομγυβοβ- 
Ἰοη1᾽5 τεσῆδυκβ. ὅνε πιυδί ρυατά δραϊπβδέ 
βιρροβίπρ ἐπαὶ 9ι. Ρείεσ μβαὰ ἱπιργεοδιεά 
τῃ6 ἀξαίῃτρθηδν ἀρὸθ Απδηΐαβ (48 
ῬοΙΡΏνΥΥ δββεχίεά, βεα ἀραϊπϑδί βΒ0 ἢ ἃ 
ψίενν, [ετοπιθ, Ἐῤὲδέ., 130), 8. ΤἜγοπῖα 
ϑρεακβ οἵ Απδηΐδβ δῃἃ ϑδρρῃῖτα 85 ποῖ 
ΟΠΪΥ ἀεοθῖτ], δε αἶβο 48 εἰγηϊὰ βέεννγαγάβ, 
Κεερίηρ ὕδοῖ ἃ ραγί οἵ {Π6 ρσίςε “" ΣΟ ΡῈ 
ἔξασ οἵ ἴαγηϊπε ψνῃΐοῆ ἔσὰς δι ἢ πενατ 
ἔξατβ. Οη Πίβ Ἰυάρπιδηϊς παΐ {πε ἀνεηρ- 
ἱπρ' βίτοκε ννὰ8 ᾿πῆϊοιεά, ποῖ ἴῃ οσπιθὶεν ἴοὸ 
{πεπὶ, Ῥὰς 2485 4 Ψαγπίπρ ἴο Οἴπεγβ, 868 
Ῥεῖονν.----καὶ ἐγένετο φόβος μέγας κ.τιλ., 
1... ΡΟ 81] πο ἡγεσα ρσεβεηξ, 85 ἀϊβείποϊ 
τοῦ νόσ. 11----θοΐ 5866 Ῥαρε᾽β ποίβ. Ὄνεσ- 
Ῥεοκ, ἢ θὲ ΜΜείίθ, τεραγάβ {πε τε- 
Πλατὶς 845 Ρῥτγοϊβρίϊοδὶ, 45 16 τῆς ννεϊίεσ 
Βυττὶεά το ἄἀδβοῦθε ἐπε ἱπιργεββϑίοη της 
“τσ Ὧν 5που]ᾶ ἐῃς ννογάβ ποΐ ἱποίᾶς 
Ἐπε Ἰυαάρτηεπε υἱίεγεά ὃν ὅ8ῖ, Ῥείεγὶ ἴοσ 
{πε σοπδίτυοέΐοη 866 κα 1. ὅς, ἵν. 36. 
Οπ ἐπε οπαγδοίεγίβεϊις γεΐεσεποθ ἰο φόβος 
85 ἰο]Π]Ποννίπρ' ἀροη ἢ ἐχῃϊἰκίοη οὗ ἀϊνίπε 
ταϊγαου ο8 ρόνγεῦ Ὀοΐἢ ἴῃ 8.. ΓῸΚε᾽ 5 
Οοβραὶ δηὰ {πε Αοίβ, βεὲ Ἐτίεάτίοῃ, 
ας Σιμοαφευαηρ εἴδη, Ρ. 77ν ἀπά ἄρον 
οη ἴΐ, 43. 
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6. ἀναστάντες δὲ οἱ 

1. ᾿Εγένετο 

γε. 6. ἀναστάντες, 566 οη ἰΐ, 14.--- 
οἷ νεώτεροι : ἔπε ἴδοι τῃδὶ ἐπαν ἀγα οδ]]θά 
ΒΙΠΊΡΙῪ νεανίσκοι ἴῃ νεῖ. 10 86 6πὶ5 ἀδοὶ- 
βῖνε ἀραίηπδε {πὸ νίενν ἐμαὶ τείεσεπος ἰ8 
ταδάε ἰο ΔηῪ ἀεβηϊίε ογάεσ ἰῃ ἔμε Ομυτο. 
Νοτ ἰβ ἰξ σεγίδίη ἐμδὲ να σδῃ βεὲ 'ἴπ {π6 
Γι] Π]πλεπὲ οὗ βασῃ ἀπεῖββ ὃν με νεώτεροι 
ἴδε Ῥερβίππίπρ5 οὗ με ἀϊδοοπαία, δἰ πουρ 
οἡ ἐπε πδίυγαὶ ἀϊβεϊποιϊίοπ θείνγεεη πρεσ- 
βύτεροι ἀπά νεώτεροι ἴξ τῆλ. νν6 11 μαναὰ 
Ῥδαπ ἐμαὶ οβῆςϊα] ἄυεῖεβ ἴῃ τἢς ΟΠυτΟΒ 
ΜΟΙ αἰξεγννασάβ Ῥαβεά, οὕ τ Τίπ), ν. σ, 
Τίς, 11. 1-6, 1 Ῥεέ. ν. 5, Ὁ]6π}. ἔσῃ, ἱ., 3} 
111., 3; ΧΧΙ., 6; Ῥοΐγοατγρ, Ἐῤίβέ., ν.» 3 (εἴ. 
κε χχίϊ. 26). [Ιῃ οοπιρατγαιίνεϊν βδεὶν 
ἄδλυβ ἰξ Ῥεϊοπρεά τὸ {πε ἀυτίε5. οἵ ἐπε 
ἄεξδοοηβ ἴο ρτονίἄβ ἔογ {πε θυτίαὶ οἵ ἐπε 
ΒΊΓΔΏΡΘΙΒ δηᾶ {πε φοογ, διὲ ἴξέ 566 Π15 
Βαγάϊν ργοραῦῖε ἐμαὶ οἱ νεώτεροι ννεγα 
ΔΡρΡοιπίβά 848 ἃ βεραίαίε Ῥοάυ ἰὸ θπγν {πα 
ἀεαά, Ὀεΐογτε δὴν διίεπιρὶ μαὰ Ῥεαεπ πιδάε 
ἴο τεῖϊεανε ἐπε Αροβίῖϊεβ οὗ {πθὸὶ πιοτα 
ῥγαϑβίηρ ἄσϊν οἵ ἀϊδιτι δαξΐπρ ἐπε ρα ]ς 
[ὰυπάᾶβ, νί. τ. Οη {πε οἴμπεῖ Παπά ἰΐ ἰ5 
Ῥοβϑίθίς τπδὲ ἐπε σοηραπυ οἵ ρυθ]ῖς 
“ΡυτΙοΣΒ "ἡ ὙΠΟπὶ ἐπε ὑγορμθὲ βᾶνν ἰπ 
νἱδίοη, ζεῖ, χχχίχ. 12-τῦ, τηδυ μάνα 
Ῥεοοπια αυϊΐδ ουβίοτλατν ἰπ Ν.Τ, ἄδνβ. 
ἘΝ. πγαυρίῃ γτεη δι βίγαρὶν “πε γοῦηρετ 
τήβη "". - συνέστειλαν, ““ψταρρεά Πὶπὶ 
τουηάᾶ," ἘᾺΝ, ῥγοῦΑΌΥ ἱπ πεῖς οὐ 
τηδητ1685 (ἔοσ πὸ ἔοττηδὶ ἰδίῃ ρ-ους ἴῃ γοθ 65 
σδῃ ὃ βιρροκβεά ὃν (δε σοπίεχί), ἔοσ νη ϊο ἢ 
περιστέλλω ψοιὰ δὲ {πε ἀδι8] ννογά, 
ε΄. Ἑυε., Τγοαά., 378 (586 Οτίπιη, Β]485, 
ψνεῖββ). Βυῖ Μεγεγ οἡ ἐμε οἰπεσ Ββαπᾶ 
ἰΒ δρϑίπδι {π6 ρϑγβῖ]6ὶ, αἀπὰ δγριιεβ, οἹ- 
Ἰοννίηρ ατοῖιβ, ἐπδὶ {Π6 ψνοσὰ βπουϊά δὲ 
τεηδετεὰ “ ρίδοε πὶ τορείμεσ,᾽" ἐν. 
1αἸἃ οὔκ οἵ ςοπιροβεᾶ [15 1Ἰτηῦ58, 80 ἐπδξ 
Ὧδ τηὶρῃξ 6 σδιτίεά οἷἍξδ τότε οοη- 
γεπίεπεν (80 ἕοο Ονεγθεςκ, Ἡο]ἐζτηαπη, 
ΖόςοκΙει). Μυϊραΐε, αριουεγηηέ, Το] ον 
ὃν Γαΐπεσ, Ἐσαβπιιβ, Βαζα, οδηποῖ δ6 
βαϊά ἰο θ6 βιρρογίεά ΒΥ ΔΠΥῪ ρδγβ1]ε] τι868 
οὔδε νοσγά (Ῥδτ.3 αῖβο βϑπγθ νϑυῦ 85 Ν1} 6... 
ΤΠε Ψοτγά 18 ἔγεσιθπεῖν 86 Ὁ τηβάϊοδί 
τυτϊίοσβ ἴῃ νδτίοιιβ β6η865, οὔδ οὗ ψῃιςῃ, 
τὸ θαπάαρε, ἰο σοτῆργαββ ὃν Ραπάδριηνρ, 
ἰ5 τῇδ! ψῖο ἢ βεεπιβ το δῆογά 4 ροββ 8 
ῬΑΓΙΆ]16] το 118 85. μεσθ, Ἡορατί, ἡράϊοαϊ 
Τιαηρμαρέ, εἴς., ῬΡ. 37, 38. Ὑπε 86 οὗ 
τε ννοτά ΒΥ 7οβερῆμβ, 4π:2., χν]]., 3; χίχ., 
4ν ἰβ ποΐ βυβιοίεηξ ἰὼ ᾿πΒΈ 1 τι5. ἴῃ ἐδ]ς- 
ἱπρ ἴξ ἤξσα ἴο ἜἼχρῦθββ 411] πῸῈ ργερατγα- 
τἴοπβ ἔου. Ὀυτία].---ἐξενέγκαντες : οὐδ! α 
186 ν»8115 οἵ τπεὲ οἷν, π6 υϑι18] ρίασε ἔοι 
δτανεβ-- ΟἿ Ῥσορμείβ ἀπά κΚίηρο διαά 
μεῖς σγανεβ ἵπ ἔπε ςἰ(γ---Ηδιιρυγρεῖ, 
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δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς 

εἰσῆλθεν. 

χωρίον ἀπέδοσθε ; ἡ δὲ εἶπε, Ναὶ, τοσούτου. 

ὃ. ἀπεκρίθη δὲ αὐτῇ ὁ Πέτρος,; Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ 

9. ὁ δὲ Πέτρος εἶπε 

πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη 2 ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα Κυρίου ; ἰδοὺ 
οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσί σε. 

10. ἔπεσε δὲ παραχρῆμα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐξέψυξεν " 

εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν. καὶ ἐξενέγκαντες 

1 Ἐὸς εἰπε μοι ἐε . . . αἀπεδ' Ὁ τεβὰβ ἐπερωτησω σέ εἰ ἀρα τὸ Χ. τοσ. απεδ.; 50 
ΗΠ. ; οε΄. ϑαῇ. 

3 συνεφωνηθη» Ὁ 45 συνεφωνησεν, 80 ΗΠ]. ; δας 'η β ΒΙ455 845 Τ᾿. Κ. (5εε σῆδϑβε ὁπ 
τείσδῃβ. ἔγοση ϑυγίδο--- ΡΟΒΒΙΟΙΥῪ δοῖίνε ΠΊΔΥ θεὲ ἃ τειγδηϑίδιίοῃ οὔ 1νδείη οοπυσμῖέ, ΕΗ Αττὶβ). 

Ἀεαϊ-Επογοϊοῤάάῖῇε ἀες Ἡμαεηπέμηι5, ἰ., 4.) 
475,» “ ατδδ᾽᾽ ; Εδεγβῃείπι, Κδευΐδι; ϑοοίαὶ 
12, Ῥ. το, ο΄. ἰῃ6 υ8ε οἵ ἐκφέρω δηά 
ἐκκομίζω ἴῃ οἸαββίοδὶ ἄστεεκ, 1,δείη, ἐἤενγε. 
--ἔθαψαν: ΑΙ ἔογ βδῃίζαγυ τθαβοῦδ, 
ΡᾶτγΕν ἰο νοὶ ἀββίεπιεηῖ; (ἢς ἱπέδγναὶ 
Ῥεΐννεεη ἄθδιῃ δπᾶ διυγίαὶ ννὰβ νεσν Ὀσίεξ, 
ἐβρϑοίδι!ν ἰπ ]6γυβαίθπὶ (ΝΌΤΩΡ. χίχ. τσ, 
Ῥδις. χχὶ. 23; Ηδτηρυγρα, Μν 5... 1.» 2, 
τοι, “Βεεχγάϊρτιηρ," τἱτῇ σοΐεγεπος ἴὸ 
ἐῖ8 ραββαρε, ἘΔδεγβμθίμι, “μ.. 5.) Ρ. τόδ; 
ἴοτ {πε δχίβειηρ συβέοτῃ ἴῃ δι βαίθτη οὗ 
βρεαάυν ὑυτίαὶ, βεβ Ἡδοϊκαξε, ἐπ ἰοθο, ἀπὰ 
Θοδπεῖεγ, Κι δρρϑέ ἀπ ἄας ᾿απά ὃ (εἰρ μία 
εἀϊεϊοη), Ρ. 188). 

ψεῖ. 7. ἐγένετο δὲ . «. καὶ, “Γ, ἴος 
οοπδιτυοίίου Τὰκε Ψ. 1γ 17, νἱ. 1, 22, 
ἰχ. 51, χὶν. 1, εἴο. Ἡδργαδίβεις, 1Ὲ ποῖ 
βιχίςεῖν ἃ Ἡερταίβπλ; οα καί {π|85 υπίτηρ 
ἔνο σο-οτγάϊπαιε βιδεθπιαπὲβ τυ] ἢ ἐγένετο 
866 ῬΙυτητηθτ᾽5 ναι 01]6 Ὠοΐδ, Ρ. 45; 8:. 
Το, βτϑὶ οἀϊιίοη ; απά οὐ δς π86 οὗ καί 
866 ϑίγηοοχ, ψαηρμαρε οὗ ἐπε Ν. Τ'., Ῥρ. 
τόι, 162; ΒΙ485, αναμιιαξίᾳ ἀφς Ν. α., 
ΡΡ. 256, 257.--διάστημα : 45 1ξ ἃ ποπηΐηδ- 
εἰν δρβοΐιία, ποτε ρδγαηιπείῖοαὶ ἴτοτῃ 
ὡς, ΓΙ Ἴακε ᾽χ. 28, Οὗ. Ντίεδυ, 9 αν ἀμ 
Ν.Τ., Ρ. 83 (η896). 854. 11 δῖοπε 568 
διάστημα ΟΡ Πεγα ἴῃ Ν.Τ.), οὐ ῬοϊγΌ.» 
ἶχ., 1, 1; διάστημα τετραετές, δΔηά {πα 
νϑι διίστημι, ο΄, Τὰὰκα χχίϊ. 50, χχίν. 
51, Δοίβ χχνΐϊ. 28. [ἢ ἌΡΡΕΝΙ: ἍΑεΐ. 
πάγει, τΆ4, νγ6 πᾶνε ἡμιωρίονυ διάστημα 
(πη υ), απ ἴῃ ΤΧΧ, οἴ Ἐσοϊαβίδβι., 
ῥγοί,, 24, 3 Μδος. ἱν. 1τ7.---ὡς -- ὡσεί, 
ζεγε, ο΄. '. 15, ἴ. 4, εἰς.---ὡὄὀρῶν τριῶν: 
Νὄβρει ΒΌΡΡοβεβ ἴε ἀρρτοδοὴῦ οἵ τῆς 
Ὠεχί δοὰσ οὗ ῥγᾶυδσ ἴῃ (π|8 τηδηίίοη 
οὔ ἐμὲ εἴπλθ, μὴ ῥγο οὗ (ΒΙ458), 8ες αἷβο 
ΤατΑ Υ᾽8 ποία. 

γετ. 8. τοσούτου, »:ο"εέγαΐ ῥεονηίαηι, 
ΒΙ.β88, 80 Ζδὄοκίθν, Ηοϊεζτηδηη, Ἐαϊΐθη, 
γεῖββ, ἀπά οἴδπεσβ: βϑηϊεῖνε οὗ π6 ρτίςβ. 
ΤΠα ροδβικίοη οἵ ἔπε ννογά ἴπ ἐπβ αιιδβεϊοη 
ἰβ ἐπιρμαδίϊο, οῷ ΤπκῈ χν. 29. ΒΙ458 

ψΟυ] Δ τεπᾶάες πορ ῥίμγὶς (Βογπεπιαπη, 
ἐανε 1}, Ὁὰς ἘΠ15. 18. ἰτηρ δ σαΐπες {πδῃ 
ΘΧΡταββαά Ὁγ 86 ννογά Πεῖὲ (566 νεη 5 
ποΐε ἴογ οἸδβ85108} ἰηβίδηςββ), ΤῊ απδϑείοῃ. 
οἵ 8ι. Ῥείΐος δηᾶ [6 επιρῃδίίς σερὶν οὗ 
ϑαρρῆηϊγα βῆονν ἐπαὶ ορροτίιπηίΥ ψψ88 
δίνθη Ὧδρ ὉΥ ἴδε ἱπαυίγν ἴο τϑίγασί, δηᾶ 
τ(πδὲ 886 ΨἹΠΠΠν ραγβίβιεά ἴῃ μεῦ βίῃ 
(Οπγυβ.; 8ὸ Οδίνίπ, “τεπιριβ {Π| δὰ 
τοϑριβοεηάπηι ἄδευγ᾽). 

Ψψεγ, 9. τὲ ὅτι, νεῖ. 4. συνεφωνήθη : 
ΟΠΪΥ Βδγα ἴῃ ἔῃ Ν.Τ. ἴῃ (ἢ ραββῖνε, ἴοσ 
ἰῖ5 τιβε ἰῃ (6 δοΐΐνε, χν. 15. Β[455 τηδίῃ- 
τδίῃβ ἔπαι (π15 ραββῖνε υϑᾶρὲ συμφωνεῖταί 
τισι ἰ5 Τιδείπ τδέμεγ {πὰπ ταὶ (602:- 
υεηϊέ ἡπέογ αἰϊφμοσ), αιὰ τῆδξ ᾿ξ τᾶν πᾶν 
Δείβθη ἔτογη ἴπε ἱηΐεγοουσβα δδἔννεθῃ 
Οτεεκβ ἂἀπᾶ Ἐοιηδηβ, 866 πη ἴοζο, αὐπὰἃ 
αναρμαΐξᾷ ἀφς Ν. Ο΄., ῬΡ. 112, 235; ἷπ 
ΤΧΧ οἠΐν ἴῃ ἐπα δρεῖνθ. ΟἿ αἷ8δο ψιζθδα, 
1,6 ἄγες ἄπ Ν. Τ΄., Ῥ. τ55 (1893). “Ὅ8ὲ 
δρρταναιίοῃ νν8 ἰπδὲ ἴπδν σοπγηλίειοά {Π6 
ἀεεά 48 Ψ οπα 50], [158 45. προὸπ 8 
βϑειεα σοπιραοῖ δαίννθεη ἐπεπι,᾽" ΟἾγυβ.» 
Ἡονι., χιὶ.; οὔ. τε ρίυγαὶι ἀπέδοσθε.--- 
πειράσαι: {πε τεπάετίηρ “ἴο τεπιρί,; 
ἄοεϑ ποῖ 566Π1 ἴο Ἔχργεβδβ (Πα ἰάθα 50 γγ8}] 
88 “το {τγ,᾿ ἴο τηδῖα {τία! νεῖμεν {πὰ 
Ηοὶν αμοβὲ ψουἹά ἀΐβοονες ἐμπεὶς ἀ6- 
οερεοη, νπεῖποε Ηξ Κηδν 11 {πίπρϑ: 
ο΄. χν. τὸ, ἀπά ἴπ 1,ΧΧ, Ἐχοά, χνίΐ, 2, 7, 
Ῥβ. ἰχχνἱϊ. (Ἰχχν]]1.} 41, 56, εἴς. (15 Ἐδν. 
ἴ. 2 πε βᾶπιδ νεὺὺ 845 ἤδσξ ΞΞ “τυ, Α. 
δηάᾶ Κ.Ν.).---ἰδοὺ, 5εα οἡ ἱ. το, οἷ πόδες, 
ζ ΤΆΚα 1. 79, Εοπῃ. 11. 15, Χ. τ6. ἃ 

ερταϊβεῖς εἐχρζεβϑβίοη---ἰῆς ποῖα ἅ6- 
βοτγίριίοη ἰβ {11} οὗ ἀγαπιβεῖς ἱπιεπϑίευ --- 
{πε τεϊταγηίηρ᾽ βίερβ οὗ {π6ὸ νεώτεροι 8415 
δΒεατά ἐπὶ τῇ θύρᾳ. Βυΐ ΑἸτοτά τπΐπκ8 
τῆδὲ ἐπεῪ νεσε ργορδοὶν θατγα-οοιϊεά, δπὰ 
τῆι {πε ννοσάβ τπδεδὴ ἐπδὶ ἐπ εἶπα νγὰβ8 
ἦπ8ε αἱ Βαπά ἴογ {πεῖς σθέυγη, οὐ 18 πλ68 
ν. 9.--- ἐξοίσουσίν σε, 5ε6 οπ να :. δ. 
αι. το. παραχρῆμα, 566 οἡ ἰ{ϊ. 7. 

ὙΒ8 ἱπισοδυςείοι οὗ τῇς ννογᾷ βῆουνβ ἔπιε 
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ἔθαψαν 1 πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 
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11. καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ 

ὅλην τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 

12. Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα 

ἐν τῷ λαῷ πολλά- (καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες 2 ἐν τῇ στοᾷ 
Σολομῶντος" 13. τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, 

1 εξενεγκαντες, Ὁ τεΔ58 συστειλαντες εἐξηνεγκαν ; 50 ΗΠ. 

3 ἅπαντες, Ὁ, 8541.., Αεἰἢ, δά εν τῳ ιερῳ---Ε εν τῳ ναῳ συνήγμενοι. 
ἐν τω τιερω 816 ποί τεσείναά ὈΥ Βί4858 ἰπ β; 

σ Βυξ {πε ψοσάβ 
Αεέα ΑῤοϑΞέ. ἔπ, ἰοσο, μ8 βαγβ: “οὔ, 11. 43, 

νἱάεδιυσ ἱπίεγροϊδιῖο 6586; Ὡ8π} βεο. {ϊ|. το, ες ρογίίςιιβ δχίσα τὸ ἱερόν ετγαῖ, φῇ, νϑσ. 
21", Σολομωντος; 566 Δδον6Ε, [1], 11. 

ἴῃς νυτίτεν τεραγάεά τπ6 ἄθβδίῃ 85 ϑιιρεῖ- 
Ὡδέιγαί, βε6 ἄῦονε οὔ νεσ. 5. πρός, ὈΥ, 
Ῥεβίάβ πὸσ Βυβραηά τ-- παρά τ ἀδεῖνα, 
ΒΙ455, αγαηηπαΐκ ἀθ5 Ν, Ο., Ὁ. 135, ποίβ ; 
ὙνΙπεῖ- Μουϊίοπ, χιῖχ. ἢ. ΑἸΒουρη {πὲ 
ψνμοἷε πατγαῖϊνε βἤοννβ {πδὲ ἴῃ εδοὴ σαβα 
ἐπε ἀεδίῃ ννὰβ σδιιβεὰ ὃν τ8ε ᾿πιάρτηεπι οὗ 
οά, γε ποιμίηρ ννμαίανεσ ἰβ βαίά 85 ἴὸ 
1η6 ννοσά Ὀεγοπᾶ {πὲ στάνε: “45 ἴξ 18, 
Ῥοΐ; {πὸ πιδη Βἰπιβε 1 [5 ραπεῆιαβά, ἰη πὲ 
Ὧ6 15 ποὶ ἰεξ το δάναποε διγίμεγ ἴπ ννῖο- 
δάἄπεββ, δπά {πὲ τεβί, ἱἰπ ἐμαὶ {πεν τὰ 
τηδᾶς τόσα εβαγησϑί," ΟἾγυβ., Ποηι., χἰϊ, 
γεηᾶς ροϊηῖβ οὐκ ἴδε [86 Ρεπίβησγηθπὶ 
ἱπῆϊοιεά ὃν 8ι. δα], τ Οοσ. ν. 5, ννα5 οὗ 
ἃ ΨΈΏΟΙΥ ἀϊδεγεπε Κιπά, Ῥεσδῦβα ἴε πδά 
1πῸ6 ἀνοννεᾶ αἷπὶ οὗ βανίπρ' ἔπε βρίτίε οἵ 
Ἐδε ϑίππεσ ἴῃ πε ἄδν οὗ {πε Τιογά ὃν ἄε- 
Ἰϊνεγίπρ' μῖπι ονεσ ἴο ϑδίδη ἴοσ πε ἀεβίγαο- 
τίου οὗ 16 βδβῆ; Ὀαΐ 1 βδου]ά ποῖ ΡῈ 
ογροϊίζεπ ἐπὶ δι, Ῥεΐδβσ Εισηβϑὶῦ βρβδκβ 
οὗ ἃ ᾿πᾶάρτηδηξ δοσογάϊῃρ ἴο τιδη ἴῃ {Π6 
εβῃ, ΠΟ ἢ Ὧ85 115 Ι556 ἰπ ἃ 16 δοςοσά- 
ἴῃρ το αοἄ ἴῃ {πε βρίτι: (1 Ρεῖ. ἱν, 6). 
58ι. Απρτιβείπε᾽Β ὑνοσάβ ΠΊΔΥ ἕδίγῖὶν ΡῈ 
υοίεά ποὶ αραϊπδὲ Ρυξ ἱπ ἕανουγ οὗ 
ΔΡΡ᾿γίησ ἴο [π6 οα8ε8 Ῥεΐοτε υ8 ἔπε ρῥγίπ- 
οἸρίε οὗ Ἰυάρτηξηϊ επιρίογεά Ὀν 85.. Ῥδὰ]: 
“Ογεάδηάυγη αβὲ δυΐαπι απο ροϑὲ πᾶπο 
νἱΐδτη εἶθ ρερεϊσεσῖε Π θυ... .., Οοτσερίὶ 
δυπι τιογί8 ἤδρθῖο, πα ΒαρρΙ]ϊοῖο ρυηῖ- 
δΔηΐισ φἴδσῃο," 5εσηι., (6 Κγεγδὶς Αοί, 
ν., 4, οἵ. Οτίρεη, Τγαοί. νἱϊϊ., ἐπ Μαίέξι., 
ἀπά ΤΠεγοόσηῆα, Ἐριεί,, ΟΧΧχ, 966 ϑῤδακθγ᾽5 
Οοπιπιεμέαγγ, ἴῃ ἰοσο, απιὰ Βδηρεὶ, Εεϊέθη, 
Ζδοίκίασ, ῬΙυσαρίγθ Ἐδ τα π᾽Β σενεγεπὶ 
Ἐποιρῆιβ, Ρ. 124, ΤΑΥ͂ νγ6}1 Ὀ6 σοτηρᾶτεά 
ἢ (6 τεπιατκβ οἵ Ὦσ, Ῥυβευ οἡ {86 
ξᾶ86 οἵ Απαηΐββ, ᾿γ7λαέ ἐς οΓΓ Ἑαϊέἢ 3 εἔο., 

. 14. 
᾿ ϑτ, 1, ιφόβος μέγας: ενϊἀεπεῖν οης 
Ῥύγροβε ἰπ ἴτε ἱπηιοιίοη οὐὗἨ {π18 βέθσγῃ 
Ρεπδίεν ᾿ν8 δὶ οποὲ ορίαϊπβά, βεεὲ ἄρονε 
ΟὨ νΕΙ. 5.---ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν : 81, 
Τακε, 45 1ξ βεεγῆβ, 1:856ὲ5 ἰῆε ψοσζά ἐκ- 
κλησία Πετα ἴοσ {πε ἔτβέ {ἴτηθ, Ὁσ, Ηοτί 
τπῖπκθ παῖ μὲ πιΔῪ ΘΠΊΡΙΟΥ ἴξ Ὁ δηῖί- 

ΥΟΙ, ἢ. 

οἱραϊίοη, δηά ἐπδὲ γγὲ σᾶπποῖ δ6 βαγα παὶ 
ἴξ 5. δοῖιδ!ν ἴῃ π8εὲ δὲ {Πἰ5 βαγίν ἀδίβ 
(Εεοἰεδία, Ῥ. 40), Ὀαέ, 85 ἔῃ βδπι8 ὑνσειτθῦ 
τοσηϊπᾶβ 8, ΟἿΓ 1 οτάἷ8 βαγίηρ ἴὸ ϑῖ. 
Ρείῖεσ, Μαϑίξ, χνΐ, τϑ, τηυβὲ μπανε παά ἰΐβ8 
ἱπἤμεπος ἀροῦ (με τηϊπάβ δηᾶ ἰεδομίπρ 
οὗ (με Αροβέῖεβ. Μοσγεονδσ, ψε οδῇ 5868 
ἃ Βρεοΐδὶ βίμπεββ ἴῃ ἐπε ἐπιρί ογιπεηΐ μέσα, 
αἴζεγ {πῸ ῥσεσβάϊηρ' ἀεβογίριίοπ, ποῖ ΟὨ] 
οὗ τλ8 ρστονίῃ, θὰὶ οὗ ἐπε ογραηϊβαείοῃ οὗ 
1τῃ8 Ομ γιβείδη σογησηπηπίτν, ἵν. 32 ἢἶ,, απὰ 
οὗ {π6 ᾿πάρτηδπε νοι το] οννεᾶ προπ ἐμὰ 
διἰίθηρί ἴὸ σΠΑ]Ιθηρε 118 ρόνγεῖβ δηᾶ ἰὸ 
νἱοίδιθ [15 παττηοηγ, οὔ Βεπρε 8 ποίβ, ἐη: 
ἰοεο. “ὮὨε σοπίθχι ἴοο Ῥσοῦδθὶν τηᾶσκβ 
ἃ ἀἰδιεϊποιίοα. θαίνγθεη ἴΠῈ6 τηθλβοῖβ οὗ 
ἐπε ἐκκλησία ἀΔηά ἔδποβε νἱποας (ΥΥ εἰἶβ8, 
Ἡοσῖί, Β[4585). 
γε. 12. δέ; πιεγεὶν ἐγδηβιτἰοηαὶ ᾿ ἐγί- 

γετοὸ τηλτκίηρ ἔπε ςοπέϊπυδηςς οὗ (δα 
ταΐσϑοϊεβ ; διὰ τῶν χειρῶν σΠπατγδοιετίβεία 
οὔ ὅ81:.ὄ [κα ἴπ Αςίβ, ἢ. 23, νἱϊ. 25, χί, 
30, χίν. 3, Χν. 23, ΧΙΧ. 11. Οπ [,Κε᾽8 
ἴοπάπεββ ἔοσ [18 δηδ βἰπιῖ]ατ ρῃγαβαβ 
ΜΠ χείρ, 5ε6 Ἐτίεἀτιςῃ, 5 1, μεαϑσευαη- 
φείτηηι,Ρ. 8; ΘΚ ΡΌβοι,  ῥοσέεὶ ροδολίεμέε, 
Ῥ- 77. ϑοῃ ρῆταβεβ, εἰ. διὰ στόματός 
τινος, 816 ἐπογοι ραν Ἡερσαίβεϊς ; 50 αἷβο 
ἴῃ 111, 13, Τὰκα 11. 21, κατὰ πρόσωπον, 
δηᾶ ἔοσς οἔδεσ ἰηβίδηςεβ, Β[αβϑ, Οαγαριῆία- 
ἐκ ἀες Ν. Ο., ΡΡ. 126, τ47.--Στοᾷ Σολ., 
κϊ, τι. --ἅπαντες, οὕ, 11. τ, πο] ἀϊηρ οἵ μῈῦ 
Ῥεϊΐενειβ ἃ5. ψν8}1 δ {π6ὶ Αροβεῖεβ, βεα 
ϑεῖονν. ὁμοθυμαδὸν, 5εε ἰ. 14. 
ες. 13. τῶν δὲ λοιπῶν; νδτί ΟἸΒΙΥ 

ἱπίεσρσείδά (1) οὗ ἴδε τεϑὲ οἵ ἴῃς θε]θνετβ 
ἴῃ οοπίταδέ ἴο πὸ Αροβίίεβ, Ῥὰς Ἐῃΐ8 
ἰἴβ ὑπηδίηγαῖ, 5 {πΠῈὸ ΑΡροβίῖεβ ἃτεὲ ποῖ 
εἰβενβεσα τεραγάθά 85 οὐ᾽θοῖβ οἵ ἔξβατ ἰὸ 
τπεὶγ ἔθ ονν- θα] ίενεγβ, ἀπά ἅπαντες ΔΡονα 
σεγίδίηϊν πεαά ποί-- ἀπόστολοι 45 Η!Ιρεη- 
[ε]4 ἱπίεγργεῖβ 1, 566, βοννανοσ, ΑἸξοσά, 
ἐπ ἰοοο, απὰ αοτε, σληγοῖ ἀπά ἐς Μἰιρϊς- 
ἐγ}, Ῥ. 256, ῃοΐθΘ. . ΓΑρβείοοι ἀρρ 68 
ἅπαντες ἰο {πε Βυπάτεά-πά-εἰρῃὲ (6 
ΑΡοβίίεβ πιδικίηρ Ὦρ ἔπε Βιυπάτοά-αν ἅ- 
Ὀγθηιν), γῆ. ἄμτδέ ποῖ Ἰοΐῃ ἐμοηιβεῖνο 

1ο 
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ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός" 14. μᾶλλον δὲ προσετίθεντο 

πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν") 15. ὥστε 

κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν 

καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ 

1 κατα (τας) Ὠ"Ῥ 1, ΟἾτυβ., ΤΏΘΟΡΗ., 50 Μεγεσ; και εἰς τας Σ ΑΒΌΒ(Ε), Τίβοι., 
ΨΝΗ., Ειν., ννεῖββ, νεπάις. κλινων ΕΡ, Οἤσυβ., Ἰπβοᾶτι. ; κλιναριων ΨΦΑΒΌ, 
Ογτ.-] εγ., 580 Τίβοι., ΝΝ.Η., ἘΝ. ὙΝ εἶδ, ὑνεηάς, Ηρ. κραββατων ΒΈΡ; κραβαττων 
ΜΑΒ’Ό, 580 ὟΝ.Η., ΨΥ εἶἴββ, ΗΠρ.; θὰ: βεῈ Β[αββ, Οσγαρμαΐκ, Ὁ. 12, νγβο τεδάβ ἴῃ β, 
κραβατος (ργαδαξι5), ἀπά ΥΝΊΠετ- ΒΟ πηϊβάεϊ, Ρ. 56. εἐπισκιασῃ ΣΑΒΡΕΡ, 50 ΤΊβοΝ. 
ΝΝ.Η. 3411:,}, ὟΝ εἰβ5, Ηρ. ; ἐπισκιασει Β 13,31, ΝΝ.Η. Ζο]]οννὶπρ Β, ν πάις (ργορ δ ]ε). 
τεπά οὗ νεσβε Ὁ, Ραϑσ. (αἱβ.}, ννεσπ.) αἀά ἀπηλλασσοντο γαρ απὸ πασης ἀσθενειας 

Ἣν εἰχε ἕκαστος αὐτων, Ὁ δ1|5ὲ Ἐὶ (Ν ῸΠρ., Πνπς 1) αἀἀ5 καὶ ρυσθωσιν απὸ πασὴης ασ- 
θενειας ἧς εἰχον. δγϊδίίοπβ δείνγεεη Ὁ δηά Εὶ τὴδν Ὁ6 ἄπ ἰο τείγαπβίείοη ἔγοτη 
Τ αἰτίη, 566 Ηδιτίβ ; ΟΠδβα ἔγοπι δϑββίῃ. οὐ Ας(β χίχ. 12, τὩτου ρΡἪ ϑυτῖας ; 8ἃπ εχρπδίογυ 
δἀάϊτίοη οὗ {π6 τεβυῖὲ οὗ Ῥείετ᾽β βΒῃδάονν Χ4Π|1π|' ἀροπ ἐμεπὶ δοοογάϊπρ ἰο νν εἶδβ, Οοάεχ 
Ὁ, Ρ. 64; Ῥυὲ ΒεΙβθσ 8665 ἷπ νν. 15 ἀπά 16 ἴῃ β οσἱρίπαὶ, τενϊββά ἴῃ α. 

ἰπ (πα ἀϊρηιν ἀπά οἶσε οὗ Αροβεθβῃΐρ, 
ῬΙΟΡΕΣΙ͂Υ 80 οαἰεά, μανίπρ' βεθὴ ἐῆς ὑπάρ- 
πιεηΐ ἰδ οπε οὗ τῆς Ὑ ψεῖνε πμαά Ὀσοῦρδε 
ρου Απαπίδϑ, οπε οἵ τπεὶγ οὐνπ πυτηδεγ 
(45 1ἰρβεῖοος ταπκβ Απδηΐδ8 ἀιηοηρβί [Π8 
δΒυπάτεά-απά- νγεη.γ); (2) οὗ ποη-δοἱαν- 
6ΓΒ 45 οσοπίγαβίοά ἢ ἅπαντες ; (Π15 15 
δάοριεά ΡΥ ΒΙ455, θὰϊ ἴὲ ΟΡ] ρεβ Ηἰπὶ ἴοὸ 
(τδηβαΐς κολλᾶσθαι, 56 εἰς 1γιηι δοῦν Ξε 
τηξογῥείίαγε, ὑδχαγδ, ΜΙ ΠΘΥ Δ 5 ἴπῈ ννοσά 18 
τῆοτα οἴῃ 864, α5 μα δάπηβ, θοτὮ ἰη [ἢ 6 
Αςίβ δηά ἴῃ ἐπ ΤΧΧ οἱ {θην ἰηΐογ- 

οουτβα ΟἽ, Ῥευΐ. χ, 20, 2 ϑ4πὶ. χχ. 

2, 2 Κίηρβ χυἱϊ!. 6, ῬΒ. οχν]). (οχῖχ.) 31, οἵ. 
Αοιῖϑ νἱ]. 20, ἱχ. 26, χ. 28, χυΐ]. 341 (3) οὗ 
πε τεβὲ ἱποϊααϊηρ ὁ λαός, Ψψῆο 5βίοοά 
δίοοῖ ἤοπὶ Ἰοἰπίηρ {πεῖς ἴοέ, Ὀπὲ δὲ {Π6 
ΒΆΤΩ6 {{π|6 τερατάεά {π6πὶ νὰ γεβρεοῖ; 
(4) οὗ 186 ταβέ, ἡ.6., τ] εγβ, βοσῖ 68, ὑγ ββέβ, 
τῆθῃ οὗἉ ροβίτίοπ, 45 ςοπίτγαβίεά, ἀλλά, ν»]Ὲ ἢ 
τε λαός, (δε ρορυΐαςε, οἶ ἴν. 21, οσα 
1.6 58πι6ὲ οοπίγαβί 8 πιδικαά (5ο Ηογσί, 
Ῥαρε, Ἐεηά811), βεὲ αἷβο [|κῈ χχὶ. 38. 
Ἐοσ κολλᾶσθαι 566 διΓΙ ΠΕ, Οἡ να. 36. 

γεσ. 14. μᾶλλον δέ προσετίθεντο : (Ὡς 
ἴδλνουτ οὗ ἴπ6 ρβορῖίε ψβιοἢ 511} ρσγοΐθοϊεά 
186 ΟΒυτοῇ (ς. νεσ. 17) τεβαϊεθά τη ΠαγΈ ΠΕΣ 
ἰποσεαβα οὗ Ῥεϊΐανοιβ, “"'νεσα τ8ε τῆοσα 
δαἀάεά,᾽ κηη.30 μιϑῖν; ἰταρετίεςε, β' σα γί πρ 
ἘΠ 6 σοπείπυουϑ στον οὗ τῆ ΟΠυτοῖ ; οἡ 
1ῃς νεῖ 568 1ΐ. 41. πλήθη, ρίυτα! (ΟὨΪΥ 
Βοτα ἰπ Ν.Τ.), θεσαῦβα ποῖ οπν τθῃ 85 
ἴῃ ἵν. 4, Ὀὰξ ψοηθῃ δἷβο (Ὁ εἰ58), θὰξ 
ΒεηρΕΙ “ ΡΙΓ4115 σταηάϊβ : ἴατὴ ποι ἱπίταῦ 
ΤΌΓΊΘΓΙΒ, ΟἿ 4, 4,,) ὁ ἐπε βαῖῆες εβεςὶ 
ΒΙ4585, “"βϑερε βερδὲ υὲ πηδρ 15 ΠΌΠΊΘΓΙΒ 
δοοράετεϊ, ἱπάθ ρίαγ. μϊς ἰαπίυτη Ν.Τ.᾽" 
Οπ 51. [κε 8. ομαγδοίεγίβεῖς ἴοπάπαβϑ 
ἴοι 118 δπᾶ βιπηΐα ψοτάβ 58ὲ 6 ἶν. 32. 
γυναικῶν: (815. τηαπείοη οὗ ψΟΠΊΘη ΤΟΣΠῚΒ5 
85. 18 ΜΕγῈ 8η ἱπισοάποιίοῃ ἕο ἴδ ἔατίμοῦ 

τηεηείοη ἴῃ νἱ. σα δ, οὐ νἱῖϊ. 3, ποτα 
ψγολθη 816 ἀρϑίη τηθπιὶοη θα δηιοηρδβί ἢ 
νοεῖ πιβ ἱπ ἐμ6 ρεηεγδαὶ ρεγβεοιίοη οὗ ἐπα 
ΟΠυσο (566. ῬΙυπιρίγε᾽ 5 ποίβ, ἐν ἰἸοτοῚ. 
ΤὨΙ5 οσοηδίαπε ταΐδγεποβ ἴο {πὸ 5ῆδτε οὗ 
ψοσλθη ἴῃ {πε τη! βίσυ οὗ ἐπ6 Θοβρεῖ δηά 
186 116 οὗὁ τπ6 ΟΠυτοῇ 15 ομασγασίεγίβεϊς οὗ 
51. Τύκα ἴῃ ΒΟΉ δὶβ ᾿υτ!ηρ5. 

ψεσ. 15. ὥστε καὶ εἰς, ““᾿᾿πϑοπηποῖ 
18αὲ πεν ἐνεπ," ἘΝ. .--κατὰ, ΤΙΕ., 50 
ΑΙ οσά, Μεγεσ, “" 411 ἄονγῃ πε βίγεείβ," 
85 1ἴξ 1Π6 βέγεδίβ ψεσα βῃε γεν θεβεὲ ψ τ 
βίοκ (ΟἹ (β8εὲ Ἡοϊιζηηδηπη, ἐμ ἰοδοῚ.--- 
πλατείας, ἔετηϊπίπε οὗ {πε δἀϊεσεϊνε 
πλατύς, ςἐ., ὁδός, Α Ὀτοδά ννᾶγ, 50 Πδσδ, 
1Π6 Ορβη βίγεειβ, ἴῃ οἰδββιοδὶ ἄστεα, απᾶ 
ἘΕαΠΕΠΕΙν ἴῃ ΓἸΧΧ, οΒ εν ἔοσ Ἡεῦτγενν, 

ὩΓΤῚ, ΤοΡΙΣ χίϊ, τ, 118 1, τά, νἱϊ. 

14, 22,1 δος. ἱ. 55, 11. 9, 3 δος. ἱ, 18, 
πϑεά ὈΥ ὅ8:. π|κε ἰῆσεε εἰπιθβ ἱπ ἢϊβ5 
(οβρεὶ, χ. 1ο, χἕϊῖ, 26, χῖν. 21, δὰξ ΟΠΙΥ 
Ποῖα ἴῃ Αρίβ, 8εὲ Ῥεῖονν οὔ ἷχ. 1ζ. 
Ἐὸσ κλινῶν τεδά κλιναρίων, ΜΠ 15 1ουπά 
οηἶΐν πετῖε ἴῃ ΝΤ'., ποῖ δὲ 811 ἴὴ ΕΧΧ, 
8 νεγν τΆγΟΪν ἴπ Οἴμαῦ ατθαὶς δας ΠΟΥΒ, 
Ατιβίορῃ., Εγαρ., 33, ἅ, αἀπᾶᾷ Αττγίδπ, 
Ἐῤϊοί. Τῖδς., [., 5, 13, νΒασα ἰξ ἰ υϑεά 
ἔογ {ες σοῦο! οὗ ἃ 5ἰοἷκ ρεβοῃ ; Ατγίετη., 
Οπεῖγ., ἴϊ., 57. Α5 Ὅτ, Ἡορασὲ ροϊηξβ 
ουξ, 81. Γὰκ6 ολρίουβ ΠῸ 1655 ἴδῃ ἔουσ 
ἀϊδεγεηΐὶ ντοσάβ ἴογ με Ρεάβ οἵ {πὲ βίοκ, 
ἵνο ἴῃ οοπηπιοι ΙΗ της οὐμεῖ Εναπρεὶ- 
ἰϑίβ, υἱζ., κλίνη (ποῖ ἴῃ [οἢπ), απᾶ κρά- 
βαττος (ποῖ ἴῃ Μαιπεν). Βαξ ἔννο δζὲ 
Ῥϑου]δγ ἰο Βίπι, υἱΖ., κλινίδιον (κε ν, 
109, 24), δπᾶ κλινάριον οἠἷν Πετζεα. 
ΝΕ ννοσά 15 Ἰουπά 1 ἐπε ΓΧΧ, μὰς 
κλινίδιον, ΔΙΈΠΟῸΡῊ τατα εἰβενμοσε, ἰβ 
ϑεᾶ ἴῃ Ατίθπι., αἷβο ἰῃ ΡΙπίδγοῃ, ἀπά 
Τίοπ. ΗΑ]. (ἀπέϊᾳ. οηι., νἹϊ., 68), ἴοσ ἃ 
Πτίεσ ἴοσ σαυγυῖηρ 6 βίοκ, ΗἩορασι, ἡ εάϊςαϊ 
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αὐτῶν. 
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16, συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς 

Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων 

ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 

1 εις ΠῈΡ ἀεπιίά., Ατηλ., Οἤτυβ., 50 Μεγεσ; οὔ, ΔΒ νεῖβ., 58ο Τίβοῃ., ΝΝ.Η., 
ΚΟΝν., ὙΝεῖββ, νν εηάς. 
ἴωντο παντες ; ὈΟ(Ὦ νετὺβ δἰπιοδί 6414} ν σοσητίοη. 

οιτινες εθεραπενοντο αἀπαντες, [), Ῥατ. (αἷρ., [πο1Ὁ}} τεδᾶ και 
Αἱ επᾶ οὗἉ νεῖβὲ “" ἄπο οοαϊςα5 

Βειρετι᾽" δἀδὰ δέ »παρηϊβεαδαπέ Τονεΐμμηι ὅ. Ος, αἀάεά ὈΥ Β᾽488 ἴῃ βὶ (ατεβκ); οἱ 
Αοίβ χίχ. 17. 

Ταμρπαρα, εἴο.» ΡΡ. ττό, 117. Ὁτ. Κοηπϑάν 
8665 ἱπ κλινίδιον Δ4η ἱπδίδηςα οὗ τῶτγβ 
ΨΜοτθ υϑεὰ Ὀγ τε σοπιῖς ροεΐβ, ββρεοὶ- 
ΑἸΪν Ατβίορμβαπεβ, ἔουπᾶ αἷβο ἱπ πὲ 
Ν.Τ., απᾶὰ αἰπιοδὲ πονῆεγε εἶδε, δηά 
δεποα ἃ ρτοοῦ οἵ ἴδε “" οο]οαυΐαὶ ̓  1Δη- 
δύαρσε οἵ {πὸ ΝΙΤ. ντίζετβ (ϑονγοῖς οὐ 
Ν. 1. ανεοκ, ΡΡ. 76-79). Βαῖ (Π6 ἔδοί τε- 
τηδίπβ ἐπαὶ {πὸ νοστὰ ἴῃ ααδβίίοη 15 ἐσαπά 
ΟὨΪγ ἴῃ 5:. ΓὰΚῸ, ἀπά παὶ Ῥοιῃ 1 δηά 
κλινάριον γγαῖε ἐπιρίογεά ἔοσ ἴμεῈ σουοῖ 
οἵ ἃ 5ίοῖκ ρειβοῃ.---ἐρχομένον Πέτρου, 
δεηίεῖνε Δρβοϊιΐα, “48 Βείεσ σάτα Ὀγ,᾽᾽ 
ἘΌΝ. (νεῖν πεαιδπὶ ἱπ Γπκ6}], ἰξ ἄοεβ 
ποί τῆδδῃ, 45 Εεϊΐεπ δάτηϊξβ, {παὶ ποπα 
οἵ ἐῆε οἶπει Αροβίῖίεβ ροβϑεββεά βιο ἢ 
Ῥοννθῖϑ.---κᾶν -- καὶ ἐάν --- ἐνεὴ ἱ ἰΐ 
ψετῈ οὔἷν 15 βῃδάον, “δ {πε ἰεαβὲ 18 
βῃδάον, ΚΙΝ., οὔ. Ματκ ν. 28, νὶ. 56, 2 
Οον. χί. τό; {π6 ὑβᾶρὲ ἰβ ποῖ ᾿ποϊδββίοδὶ, 
ϑορῇ., Εἰδοί., 1483; Θιπίοοχ, Σιαηρπαρε 
οΓ ἐμε Ν. Τ΄, Ῥ. τγὸ; Νιΐεαι, 16 Ογεο ἄπ 
Ν. Τ΄, Ῥ. τι (1803).---ἐπισκιάσῃ Ὑἱ 
ἀδέϊνε, πε 1. 35, Ματκ ἴχ. 7; Β 5ο Ν.Η., 
ζαζυτα ᾿πάϊ!σδενε σει, ἃ σοηδίτιοίίοι σοτη- 
τῆοη ΜΙ ὅπως ἴῃ οἰαββίοδὶ ατεεῖς (Ρ8ρῈ); 
ἴοσ οἴπιϑὺ βχδιηρ]6β οὔ με διΐατε ἱπάϊοδενα 
ΜΠ ἵνα 5εα ψιΐεδα, Σ6 Ογέο ἀπ Ν. Τ., Ὁ. 
81 (τ803), οὗ ΜΟΙ βανεσαὶ δε ἰουπὰ 
ἴῃ ἔπε ΝΟΤ., αἰπουρῃ ποῖ ἴῃ οἰδββίσδὶ 
Οτεεκ; οὐ. 1ὰκε χῖν. το, χχ. 1ὸ, τ Οοσ. 
ἶχ, 18, 1 Ῥεῖ, {Π|. 1, Αςίβ χχί. 24, ἮΝ..; 
]οΒπ νἱῖ. 3, (δἱ. 11. 4, εἴς. ; Βαυτίοῃ, 
Ἢν 5. Ὁ. 86. πάοιδέεα!γ ἐπὶ5 δοϊίοη οὗ 
πα ρεορῖίε βῃονεά ἐῆς ᾿ἵνεῖν ροίνεσ οὗ 
{ποὶγ ἔδιτῃ (ΟὮτυβ., Τβεοά., Απρ.), ας 
τῆς δυσίμοσ ααδβείοῃ ατίβεβ ἴῃ βρίτε οὗ ἔῃ 
ΒΕνεσα βίγισέισεβ οἵ Ζείϊεσ, Ονεσῦεοκ, 
Ἡοϊεζπίδηπ, 45 ἴο δον ἴατ (Π6 παισζδαίϊνα 
ἰηἀϊσαῖεβ ἐμδί ἐπ βῃδάον οἵ Ῥεΐεσγ δοεΐα- 
Αἰν ρτοάυςβα {Π6 Πεαϊϊπρ εβεςίβ. Ψεσ. 
16 βῆονβ [μαὶ {πὲ βίοκ ἔοἷκ ψεῖε 41] 
μεδαϊεά, υῖ Ζδοκίεσ τηδϊηΐαίπβ (μὲ ποτα 
18. ΠΟΙ Πρ’ το 5ῆονν {παὶ 51. ΓῸΚΕ σπάογβεβ 
1Π6 δημυβίαβεῖς σα ρεγβείοπ οὗ πε Ῥεορῖς 
(ῳ 1. Τἀρμείοοι, Νὄβρεη, Τβομῖθσ, Ἐξη- 
41. Οπ δε οἵδϑσ ἤδηᾶ νγε πιδὺ σοσ- 

Ῥατβ Μαίέ. ἴχ. 20, Μακ νὶ. 56, [οδη ἴχ. 5») 
Αοίβ χῖχ. 12; απᾶ Βδιπιρατγίεη᾽ 8 σοπηπιθηΐ 
Βῃουα ῬῈ σοπδίδεγεα {πδί, δἰ που ρ ἢ ἴξ 
ἰἴ5 ποῖ δοίυδ!ν βαϊὰ (παΐ ἃ τηϊγαοοῦβ 

Ῥοννεῦ γϑηξ ἴσχε ἔτοτη Ρείετ᾽ Β βῃδάονν, 
1 15 ἃ ἀππδϑίίοη Ὧν, ἰδ πὸ βΌ οι ροννασ 8 
ἱπιρ!εἅ, {πε ννογάβ βῃου]ᾶ ὃς ἰηιγοάποεά 
δὲ 4}1 ἱπίο ἃ παιταῖϊνε ψψὩϊο ενϊ ἀθ πεῖν 
ΡῬυγροτίβ ἴο ποία ἴῃε εδχίγδογάϊ ποτ 
Ροννεῖβ οὗ 186 Αροβἕίῖεβ. Τῆς ρδτα]!εἶβ 
7.5ῖ ἰπβίδποβά ἔγοτι ἔπ αοβρεῖβ οου]Ἱά, οὗ 
οουζδε, Πᾶνε πὸ ᾿νγεῖρμὲ νν ἢ οὐἰτεῖοβ ΒΟ 
ΟδΠ ΟΠΪΥ 566 ἴῃ βοῇ Τοπιρατίβοπβ ἃ 
Ρτοοῦ (δε ἐπε Αοΐβ σδηποΐῖ σῖβα ἀρονε [Π6 
Βιρασβιϊουβ ἰανϑὶ οὗ [8 Θοβρεῖβ, οὐ ννμὸ 
βίατε {κ6 Κδπηδῇ ψ τ ὁ’ ἀπ δὈβοϊΐα γα 
οἴ οτϊεἰοῖβπα,᾽" υἱΖ., τῆς ἀξηίαὶ οὗ ἃ ρίδοβ ἴῃ 
ἰδίου ἴο 811 τιϊσασυίουβ πατγαείνεβ β 
δάάβ ἀπηλλάσσοντο γὰρ κιτιλι: δυΐ 
ἔνε ὨεΙα, ἃ5 Β[αβϑβ βϑᾶγβ, [π|ΚκὲῈ ἄοεβ ποῖ 
ἀϊβείπο εν δββογὲ ἔπδὲ ουγαβ γεσα τουρξ 
ΌΥ πε ββαάον οἵ Ῥεΐδγ, δ πουρῇ πδτα 
8 πο τθᾶβοῃ ἴο ἄδην {πᾶαξ [πε Ἐνδηραῖῖδε 
Βδὰ τηῖβ ἴπ πιά, βίποθ π6. ἄοεβ ποὶ πεεῖ- 
δῖε ἴο τϑῖδσ [Π8 βαπηβ ταϊγασιοιβ ΡΟΌΕΙ5 
τὸ 58. ῬΑ]. ΗΠρΡΕη το ἃ τεΐειβ νν. 14-τ6 
1ο Πῖ5 “δυϊῃον ἴο Ὑεορῃϊ5," δηᾶ βεε5 
ἷπ {π6 ἐχρσγεββίομβ ἰδεᾶὰ ἴῃ νεῖ. τό ἃ τα- 
ταϊηϊβοεποα οὗ 1πΚ6 νἱ. 17. 

ες. τό, δὲ καὶ; νΕΙΥ σοΙηπΊΟη ἴῃ 
51. κα, Γὰκ6 11..4, (1.9, ν. το, ἰκ. ὅσ, 
χἷν. 12, εἴο., απ 150 πἷπα ἐἶγσαθβ ἰῃ Ασςέβ. 
5, Ἰοῆηῃ 565 ἰξ ᾿τεαπθηεῖν, Ὀὰξ κοί ἄοπι 
ἰπ Μαῖίί. δηά Μδϑαῖξκ; υϑεᾶ ἴοσ. {πε βακδ 
οὗ εἰνίηρ, ἐπιρῃ8βί5.-- -πέριξ ΟΪΥ Πότε, 
βιγαηριοηθα ἕοσ περί, ποῖ ἴπ 1,ΧΧ, θὰ 
866 Ηδίοῃ δπὰ Κεάραίῃ, [ουπὰ ἱπ ΑεἼα 
Απάν. εἰ Μαΐέέ. Αὐῤόοογ., 26 (βεε 1 πιρυ 5 
ποῖθ), ἱπ οἰαββίοβ ἔγοπὶ ᾿ἘΒΟΏΥΪι5.--- 
τῶν π΄. πόλεων, ““ἰε οἰξία5. τουπᾶ δϑοιξ 
7εγιβαίθι,᾽" οπλϊτεπρ᾽ εἰς Ὀεΐοτα Ἵερουσ.- 
-τ-ὀχλουμένους : ΟΠΪΥ Πεῖα ἴῃ ΝΤ,, οὗ 
1ακε νἱ. 18, οἵ ἐνοχλούμενοι (ΥΥ.Η., 
ὮΝ ὑπὸ πν. ἄκαθ. Βοῖῃ νεγῦβ δῖα 
Ῥδου αν ἰο 851. ΓΚ ἴῃ ἴῃς Ν.Τ, ἱπ οοη- 
πδοξίοη τ ἀϊβααβε (ἐνοχλεῖν 15 ιιϑϑὰ ἱπ 
ΗδΌ. χίϊ. 15. ἴπ ἃ ἀἰϊξξεγεπε βθηβ6), δπὰ 
Βοξῃ ψετα οἰζεῃ υϑεὰ ὃγ πιεάϊΐοαὶ υνυτίζεσβ. 
[πῃ Τοῦϊε νί. 8, ὀχλῇ (δε βἰτηρίβ νετῦ 15 
πϑεά οὗ ἔπε νεχίηρ' δπᾶ ἀϊβεισθιπρ οὗ δπ 
ΘΝ ϑρίτιε, ἀπά ἐνοχλεῖν 15 ϑϑᾶ βϑνεγαὶ 
{ἰτὴ65 ἴῃ τῆς 1,ΧΧ, οὗ θείπρ ᾿σουδεᾶ τ 
βἰσκπαββεβ, ση. χίνηϊ, το Σ ϑ4π|. χῖχ, 14, 
χχχ. 13, ΜΔ]. 1. 13. 850]. ΔΝ εἶββ, ψῇῆο 15 
ὈΥ ὯῸ πλεδῃβ ἱποϊίπεά ἴο ονεγσαία Ὀχ. 
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17. ᾿Αναστὰς ῖ δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα 

αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου, 18. καὶ ἐπέβαλον τὰς 

χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει 

λαναστας, Ῥᾶτ. τεδβ ννας, “ οο. Ὠ00]. ἀρ. Βεγραγ᾿᾽" (Β|455) ; 58οὸ αῖ5ο Ῥτονυ. δέξεσγ 
ἀναστ. δε---Β[455 ΖΌ]Π]ὨοννΒ Ῥασ. ἴῃ β. 
ἴι ἰἴ φαΐεε οπαταςίετγβεῖς οὗ 58, 1υυκε, 

ἀναστας ἴδ Ω0 ἄοιδέ ἃ νεγῪ οοτήσποη Μοτά, δας 
ὙΝ εβίεσῃ γταδάϊηρ' πλᾶν πᾶνε ροββεββεά ἐπε γα 

ἐεχί, οὐ (1, 6, δας ἱξ Ανναὰς 15 οτ ρίπδὶ ἔπεπ ἀναστας ἰ8 ἃ σοτγτιρείοπ, ποὲ 8 τεν βίο. 

Ηορατὶβ ψνοσΐ, τερασάβ (6 ὑβς οὗ {πΠ6΄ 
ἔννο ψεγθ5 758 πιεπεϊοπεά 45 ἔπε επιρίου- 
τηεπί ἰῃ 8ῖ. Τῦκε οὗ ἱεοπηῖοδὶ στηεξάϊςαὶ 
ἔεγπηβ, Ευαηρεϊίηεηι ἀὲς Γμκας, ΡΡ. 273, 
274 (1802) ; ἰουιπά 'ἱπ Ηΐρρ., (αἱβ, ᾿]1ο5- 
οοτάεβ, οὐ ἱπ [πε ἰδίξεσγ, Μαΐ. Μεά., 1.» 
ττῦ, τοὺς ὑπὸ ξηρᾶς βηχὸς καὶ ὀρθοπνοίας 
ὀχλουμένονς θεραπεύει, Ξεε 4150 ΓῸΚΕ νἱ. 
10, νἱϊ!. 46, ἴοσ ἃ κε εἴεοι (Ὁ]]οννίπρ ὁπ 
τῆς πιδηϊξεβίδεοη οὔεμα τι γασυ]οιβ ροννεσβ 
οὗ ΟΠ τῖβε. 
ει. 17. ἀναστὰς, 5ε6 Οπ ἴ. 15, 

ς΄. νὶ. οἱ ἴἴ πᾶν ἀεποίε 4 μοβεϊε ἱπίθη- 
τίου (ρας πεεά ποῖ ἔοσος (μἰ8)}, Μαζὶ 11]. 
26, Τὰὺκς χ. 35, Μαίϊ. χίϊ, 41, ἰὴ ΤΧΧ, 
1οὉ χνὶ. 8; βε6α Ονεβεοκ, Β[455, ΝΝ εἰ88; 
ὁ ἀἄρχ.» ἴ.6.,) Αππδαβ ποΐ Οδίαρη88, ἷν. 6.-- 
πάντες οἱ σὺν αὐτῷ : (πε σοηΐεχί 566 Π15 
ἴο ἱπιρὶν ἐμπδαὲ ποτε γε ἱποϊπἀεᾶ ἔπδῃ 
τεξεγγεά (ο ἴῃ ἦν. 6. ---ἢ οὖσα αἴρεσις(-- οἵ 
εἶσιν αἵρεσις), ἃ τάτε εὐπηρίογτλεπε οὗ [6 
ταϊαῖίνα ἴθ 6 ΝΤ., θμς ουπᾶ ἴῃ Τακα 
διὰ Ῥαυΐ, πιοϑὲ οὗ 411 ἴῃ ἐπε ἰδίϊεσ; οἵ 
Δοῖβ χνὶ. σ2,1 Οοσ. "ϊ. 17, αἱ]. ἢϊ. σό, 
ἘΡΠαβ. {ἰΐ, χ3, νἱ. 2, ΡΏ]. ἱ. 28, εἰο. (ο΄, 
εν. ἰν. 5, ν. 9); Μιίεδι, 16 αἶγες ἀπε 
ἈΝ, Τ΄, Ρ. 1οὸ2 (τ806).---αἴρεσις: (1) ἃ 
σποοβίηρ, σμοῖσε, 80 ἱῃ οἰδββίςδὶ υντιίεῦβ, 
ςΥ. αἶβο 1, ΧΧ, 1,ἐν. χχὶϊ. σ8, 21, ᾿ Μᾶδςο. 
νη. 30; (2) {πδὲ νοῦ 15 σβοβεη, ἃ 
σΒοβεη τηείποᾶ οὗ πουρῆς ἀπά δοιίοῃ ; 
(3) ἰδέεσ, ἃ ρῃΠ]οβορδῖς ῥτίποίρὶα ; τποβα 
80 πᾶνε σβοβθπ οαγίδιῃ ῥυποὶρ θβ, ἃ 
ΒΟΠΟΟΙ, 8 8εςξ, 80 51Χ {{π|65 ἴπ Αςίβ. ἴὶ 
ἰβ υϑοὰ (πτίςα εἰβανμοσε ἴῃ ΝΎ. τ Οοσ. 
χί. 290, 4]. ν. 20, 2 Ῥεῖ. ἰϊ. σ ἰῃ δε 
Ρίαταῖ, οΥἩὨ ἔαοείοηβ οὐ ρατεϊεβ τοΐέλίμ ἴῃς 
ΟΒυτοῖ ; ἴῃ {5 ἰδίθσ δοοϊεβίαβίεσαὶ ἰδὲ, 
ΔΡΡΙΙεά ἰο ἀοοσίτίπεβ, “" μεγεβίεβ," ΨΈΪΟΏ 
ἰεπάβἃ ἰο σδβα βερδγδαίίοπ ἔγοπιὶ (πα 
ΟΒυτοῃ. ὙΠὲ ψογά πεεὰ ποῖ ἐπεζοΐοσα 
θὲ υδεά 'π ἃ Ραᾶ βεη86, δ΄ ΠΟῸ Ἢ 1ξ 18 50 
υιβεά οὔεμε ΝΖζατγεηαβ, ςῦ χχῖν. 5,14) χχνη!. 
22, ὙΏΠδὲ οὐ {πὸ οἴδοι μαπὰ 8... Ῥδὰ] 
11.868 ἴξ οὔ [με Ῥἢδγβεββ, χχνὶ. 5 (οὔ χν. 5), 
ἷπ πὸ ἀδργθοϊδίοσυ βεῆβε (οὔ. 118. ὅδε ὉΥ 
7Τοβερδυβ οἴπμα βδάδιοεεβ, Απέ., χχ., 9, 1). 
ΤΑΤΆΡΥ ρῖνεβ ἃ ἀϊβραγαρίπρ 86 οὗ {π6 
ψογά ἴπ ἄῤοον. Αεὲ. Ῥλε, ἐη Ἡε]αά., το, 
8ες Πἷἰδ ποίβ. ΤῈ ἰβ ποῖ Ἴχργεββὶυν βαίά ὃν 
858:. ἔκὲ ἰδὲ Απηὰβ νγὰβ α ϑαδάμυοεα, 
ΔΙΠΟΙΡῈ Πα Βεαπ15 ἴο ἱπιρὶν 1. Βαυί τμὶ8 

8 ποὲ ἴῃ ἱΐβεῖξ ἱποοποεῖνδθϊς (βεε ἵν. σὶ 
ἴῃ βρίε οὐ ἔπε βεγϊσέυτεβ οὔὐἩ Ζεῖευ δῃ 
Ονεγρεοῖς ἢ Ἰοβερῃυ8 ἀἸ ΞΕ ΠΟΘΕΙ͂ 5408, 14. 5.» 
τῃδὲ {πεῈὸὶ βδοὸὺ οὗ Απῆδᾶβ ΨῃοΟ ὕοτε ἢ 
Ἐαιματ᾿Β πᾶπῖα 88 οἵ πε βεοί οἵ {δε 
ϑαάάϊιεεβ, απὰ ἰδ μα πιεπίίοηβ {Ππ|58 845 
Βογλείίηρ ρδου] αν, απ 45 πον ηρ ΝΩΥ 
1868 γουπρεσ Απηᾶβ ννὰβ 80 δοϊὰ δπά 
ἰπβοίδης (Ζεῖϊεσ, οὔ. ΝΝὅβρεπ᾽β ποίε, ἐπ 
ἴοοο)ὴ, γεῖ ἴῇθτα ἰδ πὸ ἀπ αν ἴῃ ΒὰΡ- 
Ῥοβίπρ' {πδΐ {πε εἰάεν Απῆδβ ννγὰ5 δὲ ἰεαβὲ 
αϑβοοϊαίεα ψἱἢ τπΠ6 ϑαδάμοβεβ 1 ΟΠΪΥ 
ἔογ Ροϊτεῖς4] ταδβουβ.---ζήλον: εδίουϑν, 
ΕΝ. 50 τίρ μεν ΑΟΝ ἰπ χη. 45; ΝΥ γοῆε 
“ἐρηνυ,᾽ οὗ. χη. χὶϊ. 13,1 Ὅοσ. ἢϊ, 3, 
2 Ὅον. χί. 2, (18]. ν. 20, 7δπ|ε8 1. σ4, τὸ, 
ΟΙεπλ. Εοσῃ., Οογ., 11]., 4 πὰ ἧἵν.-νὶ. (οὔ 
Νυμπρ. χχν. 1ὸ, στ, 1 δος, νἱϊ!. τό, οὔκ 
ἐστι φθόνος οὐδὲ ζῆλος ἐν αὐτοῖς, ἀπᾶ 
ἰϊ, 54, 58, Ῥεαΐηις οΥ ϑοϊογιοη, ἴι., 27), ἀπά 
ἴῃ Βοῃ18 4668 οὗ ἔπε ἰεαίουβυ ννϊοῃ αοά 
[48, 45 'π 2 Οογ. χὶὶ 2, ΝυτΡ. χχν. 1ο, 
ΣΙ, δηᾶ οὔ. Ῥξαΐηις Γ᾽ ϑοϊομιοη, 1ϊ., 27, 
ἷν., 2, 1 Μδος. ἱϊ. 54. Βαυΐ φθόνος 15 
ΤΑρδΌῖε οἠἱν οὗ Δῃ δεν] βίρηϊδοδέίοη. ΒΥ 
Ατιβίοῖα ζῆλος ἰδ υϑεά ἴῃ 15 ΠΟΡΪΕΙ βεπβα 
(Κλφέ., 1ϊ., ττὴ, 45 ορροβεᾶ ἰο τὸ φθονεῖν, 
Ὀυΐ 11 Βεεπὶβ ἴο θὲ υϑεά ΒΥ ΟἾΠΕΙ Ὁ 6185 
85 Ξε φθόνος οΥ σουρϊεά τἱἰτ τ, ΤῈ 
τηδδηΐϊηρ ἰβ ἀεῆπεάᾶ ὍΥ ἔπε οοηΐεχέ, 
ὙταηοΒ, Ν. Τ΄ ϑγποηγηις, 1.» 090. Ηδγα 
1π6 εῆνΥ δπὰ ᾿εδΐουβυν οὗ ἔπε ϑαπῃεᾶτσίση 
ψὰ5 Ριονοκεάᾶ Ὁγ ἰδ ροριυῖασ ἔανοισ 
Ββονῃ ἴο πε ἀϊβοίρ!εβ, ἀπά πεῆος τὸ 
{πεῖν ἀοοίγίπε οὗὨ ἔπε τεβυτγγεοείοη, 

γεῖ. τᾶ8. ἐπέβαλον τὰς χεῖρας: ἃ 
ῬὮγαϑε υϑεᾶ ἐνγῖοε 'π 8ὲ, Γυκεἶβ αοβρεὶ, 
Δηά ῆτεα {ἰπιεβ ἴπ ἐπε Ασίβ, οί ἀεη. 

χχί. χα. ΘΚ Ἠεῦτεν 9 Ἴ" Γησῶ, 
᾿ τ ἐτὸ- - 

--ὲν τηρήσει δημοσίᾳ, “ἴῃ ρυδ]ς νατά,᾽" 
ΕΑΝ. δημ. υϑεά Βεῖε 45 δὴ δάϊεςιϊνε, 
ΟἿΪΥ ἔουηά ἱπ Ν.Τ. ἴῃ ΑοίΒ, ἱπ {π6 τος 
ΟἾΠΟΙ ρᾶββαρεβ υδεὰ 45 δῇ δάνετ, χνΐ. 
37, ΧΥΠῚ, 28, χχ. 20 (2 Μδος. νι. τὸ, 3 
Μδοο. ἱϊ. 2), οὔ. ΤΒυο., ν., τ8, ψἤδτε τὸ 
δημόσιον -Ξ (με ΡυΒ]ς ργίβοθ. ὅες ποΐβ 
δΔρονε οἡ ἷν. 3. ΗΙΠρεηξεᾶ ἰβ 5ὸ ἴαγ 
τῖρμε ἴῃ ροϊπείηρ οὐἑκ ἐπαὶ ἐπε ἔννο ἱτη- 
Ῥιβοητηεηίβ, ἵν. 3 δπά ν. 18, δὲ οσοᾶ- 
βίοηεά ὈΥ νὸ ἀϊεγεπε σδιιβαβ, ἱπ {86 
βτβὶ οαβα ὃν {8Πε ργεδομίπρ οὔ με Αροβίϊεβ 
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δημοσίᾳ. το. ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας 
τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε, 2ο. Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες 

1 αὐτῶν οτὴ. ΦΑΒῸ 15, υ]ρ., ϑυτ. Ῥεβῇ., Αστη,, Γὰςϊξ,, 5ὸ Τίβο., Ν.Η., ΚΕ. 
Ὑνείββ, ὑνεπάϊ ; δυΐ τείαϊπεᾶ ὃγῪ ἘΡ, νϑῖββ., Β65., ΟὮγγβ., Μεγεγ. Αἱ επά οἔνειβε Ὁ 
δαά5 και ἐπορευθη εἰς ἐκαστος εἰς τα δια, 50 Η1]6.; ο΄, ]οΠπ νἱΐ. 55; 8εεὲ Ἡδιτίς απ 
Ὅπαβε, ννῖο οι ἐμπίπκ ἐπ δὲ ἐπε ρ 1055 σοτγηεβ ἔσοσῃ ᾿οη, ἢ. δ., θὰ [Π6 ταβεπιθίδποα ἰβ ποῖ 
ψεῖθαῖ. 

ἴο {πε ρεορῖίεβ, δῃηά ἱπ ἐε βεοοπά ὃν {πε 
τανεσεηος Ὁ Ποἢ {πεῖν τηΐγαοΐεβ ραϊπεάᾶ 
ἴτοτὴ {πε ρβεορῖε. 

γεσ. το. ἄγγελος δὲ Κ.: (86 πατταίΐνα 
τημϑὲ ὃῬ6 δοσερίεά οἵ τεὐβοξεα δ5 ἴξ βέδηάβ. 
Α5. νγεμάες, [ο]ονίηρ Ζεῖϊες 'π βατίϊεσ 
ἄδγβ, οδπάϊϊν δάπιιθ, Ἄνευ διίθτηρέ ἴο 
δχρί δίῃ ἔπε παιγαῖϊνε ὈΥῪ ταίοσσιπρ [88 
ταῖβαβα οὗ ἐπε ργίβοπειβ ἴο βοηὴξ παίυσαϊὶ 
Θνεπέ, βιιοἢ 45 Δῃ εατίμπαμακε οσ ᾿ἱρμιπίηρ, 
ὉΓ ἴο Βοῖηβ ἐγ απάϊν ἀϊβροβεά ρεγβοη, πὸ 
ὙΠ ἐπε αϑϑἰβίδπος οἵ ἔπε βϑοῖεγ ορεπεά 
ἔπε ργίβοῃ ἄοογβ, δηᾶ νῆο ννὰβ πλίβία θη 
ὉΥ ἴδε Αροβείεβ ἔογ δῇ δηρεῖ ἴῃ ἴῃ ἀδτᾷ- 
Π655 δπά εχοϊϊζεσηεπε οὗ [δῈ πίρῃί, ἰ5 
βῃδίίεγεά δὲ ὁποε δρίπβι [8 ρἰαίη πλθδη- 
ἷπρ' οὗ ἐπε ἐεχέ. Νοσ οδη ἷξε Ὀε ἀδβεπιδά 
βαιἰβέδοϊογυ ἴο δεϊΐενε ἐμὲ 8:. Γλπ|κὲ δ85 
ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΥΒΙΥ ρίνεμ υ5 ἔνο Ππατγαῖϊνεβ οὗ 
πε [ἰθεγαϊίοι οὗ ὅι. Ῥεΐδθσ, ἤετε δπά ἴῃ 
χί!,, δηᾶ πὲ ἔπε ἰογηλοῦ 15 τ γεν δὴ 
δοῆο οὗ {πε Ἰδέεν ἀεϊίνεγαποε ἱγαπβέεγγεά 
ἴο 8ῃ δδι]ϊον ἄδες (ν εἰββ, βογοῖ, Η οἱεζ- 
τηδπηπ). Βπὲ 5.ι. [κε μδά ἐπ δεβὶ 
τῆθδπβ οὗ Κηοινίηρ δοουγδίε!Υ ἴπ6 ἐνεπίβ 
πατιταιεᾶ ἴῃ χὶϊ. ἔγοτη [πη Μδτκ (566 θεῖον 
ἢ ΟἾΔΡ. χίϊ., απὰ Βδιηβαυ, σὲ. Ῥαιὶ, εἰς. 
Ῥ. 385), [πέγοά., Ὁ. 17, ἀπ {πεγα 18. 0 
δτουπὰ ννῆδίθνασ ἴοσς βιιρροβίπρ ἰαΐ χίϊ. 
ἰβ ΒΙΤΩΡΙΥ δηῃ διηΡε}Π5μεα νεγβίοη οὗ ἐμ ΐβ 
ἔοσγπεσ ἱποίάεπί, Αξέξεπιρὲβ ὕᾶνε Ῥβθῃ 
τηδᾶς ἰὸ βῃον {πδὲ 85:1, ΓΚε ἱπίγοάποεβ 
ἐπε βᾶπια ἀουθ]ϊπρ οὗ πατταιίνεβ ἴῃ ἰβ 
αοβρεὶ (νγεπάες, Ἡοϊἐζτηδηπ), 4.5., {πε 
δεπάϊπρ' ἰοσίῃ οὗ (Π6 ἀϊβοίρ]65 ἴῃ ἰχ. 3 δηά 
Χ, τ, ὈπῚ {Π6 ἔογπιεσ ομαρίεγ ἰβ σοπσεγηδά 
ΕΠ (πε πριβϑίοη οὗ ἐπεὶ Τ᾽ ψεῖνε, ἀπά τς 
Ἰδέξοσ τὰ ἐπας οὗ ἔπε ϑενεπέυ. ΕὙτίΠοΥ 
οδ]εοιίοπβ πᾶνε θέε τηδάς 85 ἴο ἴδε ι156- 
ἴεββηβββ οὗ ἐδε πλίγβοἹε-- μα ἀϊβοίρ]65 δτὰ 
ἴουπά, το ὃς ἱπιρτίβοπβά αραῖπ] Βιυΐ ποῖ 
ΟἾἷν ψγᾶ8 {86 τιΐίγαοϊα ἃ βοῦγοε οὗ ἔγεβῃ 
Βίγεη στη δηά [δἰτἢ ἕο (Π6 ἀϊβοίρ]65, θα ι---- 
85 Η!Πρεηξε ἃ ποίε8--- Ποῖ τεΐεαβε οὶ 
Βοδίοοὶν θὲ ἀεβογ θεά 45 ρυγροβείεββ, βίπος 
ἰξ φα!Πεα ἔοστ ἃ ρα] ἷο ἐγαπβρτεββίοη οὔτμα 
οοτηπΊαηᾷ οἔϑίϊεποε ἱπιροβεᾶ ὕροη ἴδε ἔννο 
σία Αροβέῖεβ, ἱν. 17-21. Μοζδονεγ, ἐπε 
ἀεἰίνεταποε τγα8 Ἀποΐμοσ ἱπάϊοδείοπ ἕο 86 
ϑαάδυςεεβ, 1 ἔμεν νου πᾶνε δοσερίεά 
ἴε, [δε ᾿ξ νγὰβ υ.56}655 ἴογ ἔμ6 τῇ [0 δεζθιαρί 
ἴο βίαν ἐπε πηονεσηθηί, “Οὐδ ἜγρῸ 8118 

εἰς τὰ ιδια ἰ5 οπατγαοτετίβίις οὗ 81. ]οῆη, δας 1 15 αἴϑο ἔουιπὰ ἴῃ Αοίβ χχὶ. 6. 

ΔΏΡΈΕΪΙ ὃ Δ58 Βῖαββ ; αἀπᾶὰ δε δηβυνεῖδ: 
“8εά εβέ δι: διυρείωσ δπίτα δροβίο- 
Ἰοταπι διδοῖ (21), ἕατη γα δἀνογβαγίογατα 
ΤΩΔΡῚΒ Δοοδηϊτυτ ; ὩΣ ομλΐπτι5 θεῖ 5085 
Ῥεγῖσε πο ραίϊευσ ᾿. Τῆδί ἔπε ϑαάάιςεεβ 
Βδου!ᾶ ἱρποσα ἐπ τηΐγαοὶα (νεσ. 28) ἰ5 
ΒΏΓΕΙν ἢΟΐ δίγδηρθ, ΔΙ που ρἢ 1 τηᾶν ψνῈ 1] 
πᾶνε ἰηῆιτιεπορά (μεῖς σα θβεαιεηΐ ἄς Πθεσγα- 
τἰοηβ; ἐαΐ ἴῃε δοιίίοῃ οὗ (δε ϑαάάιϊοεεβ 
5ῃουὰ πονν ὃ6 τῆογα οοεσγοῖνα ἔθη οη ἐπα 
ἔοτσηθν οοοδβίοῃ νγὰβ ΟὨΪΥ ἤδέμγαὶ οα ἐδ6 
Ρᾶτὲ οὗ πιδὴ ννδο ξεασεά ἐμπιαῖ νεηρεᾶῆος 
ψνου]ὰ θ6 ἰακαπ οἡ ἐπε ἔἕοσ (8 ἀξδίῃ οὗ 
]1εθὰ5 ὉΥῪ δῃ υὑρτίϑίηρ οὗ ἴδε ρεορῖε 
(νν. 28 δηά 26).---διὰ νυκτὸς -- νυκτός, 
γύκτωρ (οὐ, Τυκε ἰΐ. 8) ἱπ οἰ αββίσαδαὶ ατεακ. 
ΤῊε ρῆσαβα ἰβ ϑεὦ ἔουσ {ἰπ|ὲ8 ὉῪ 9. 
ΓΚ ἴῃ Αοίδ, ς΄, χνΐ. το, χνὶΐ. το, χχ. 
31, ἀπά οὗ, Τλῖκε ν. 5 (ἀπά ἰχ. 37, Ὁ, 
διὰ τῆς ἡμέρας) : πονατα εἶδε ἰπ ΝΟΤ. 
ΙῺ 411 τπῈὸ ραββαρεβ Μεγασ {πΐηκβ ἐμαὶ 
[η6 οχργαββίοη τρθδηβ ἐῤγοηρἤομέ ἐλ 
πὲρ δέ, Ὀὰξ βασι ἃ τηβαπίηρ ψουἹά Ρὲ ἰῃ- 
οοπδίβῖεπε ΜΠ Ὦ ἐΠ6 οοπέεχε δὲ 41} ἐνεῃβ 
δγα δηάᾶ ἰπ χνὶ. 1; δῃά χνυίϊ. τὸ ἰβ 
ἀουΕ[ι]. --- Θε6 Βίαββ, Ογαριηαϊκ ἀος 
Ν. α., Ῥ. 120, “ὉΥ πίρμε᾽ (μαο]ι 5). 
ϑίτηοοχ βρεᾶῖβ οὗ (Πϊ5 εχργεββϑίοη ἰπ Αοὲβ 
85 Δῃ ““δἰπιοδὲ δάνεγρίαὶ ρῆγαδβα," 1,.4η- 
ϑμαρε ΟΥ̓ Ν. Τ'.» Ρ. τ40. 

ες. 2οθ. Πορεύεσθε: οπαγαοίετίβεϊο οὗὅἁ 
51. Γὰκε ΒΟ ἴῃ οϑρεὶ δπά Αοέβ. ὙΠα 
ΨΟΓΩ͂ ΔΡΡΕδῚ8 πεσε ἰῃ Αοίβ ἔοσ δε ἔσβε 
εἴτις, δηᾷ ἴξ ἰβ ἔουπά ἱπ 51. {λπ|κε᾿8 ο8- 
ΡΕΙ δϑουΐ βέν εἴτηθβ, πᾶ ἱπ {π|8 ῬοὺΚ 
ΠΕΔΙΥ ἴοσίν (Ετιθάτι οι, 1,εἰκεδιιβ.}).---- 
σταθέντες, 11. 14, οἡ [818 ῥἱοίοτί8] 86. οὗ 
{πὸ νοσά, βεα Ραρε᾽β ποίε, δπά Εσιεάγις, 
Ῥας 1ιμοαςευαηροίίεηι, Ῥ. 42} 80 αἶβο 
ἀναστάς, ἐπιστάς, ἐγερθείς, καθίσας, 
στραφείς ---οτε 1ε ἱπεϊτηδίεβ ἔμε Ῥο! ἀπε85 
νυ ἢ νΒΙοἢ τῆς Αροβεῖεβ ψεσγε ἰο ὑγοοϊδίπι 
(μεὶτ τχβββᾶρϑ.---ν τῷ ἱερῷ : {πεν ννεγε ἴο 
ϑΡ8ακ ποὲ οὔἱν Ροϊ ἀν δὰ: ΡΌΘΙΙΟΪν.---τῆς 
ζωῆς ταύτης (ἐγ. χίϊ!. 26, τῆς σωτηρίας 
ταύτης, δΔηᾶ Εοτῃ. νἱΐ. 24), 1.4., {πε {{{π 
τὸ ψῃίσῃ ἐπα  μο]Ὲ Αροβίοϊ!ς ργεδομίηρ 
ταΐοτσε, ἐπ [1 νοῦ ἔπε ϑαάδάτϊοεθβ 
ἄεηίεά, Ὀεβίονεάδ ὃν Ηΐῆιὶ Ψῆο νγὰβ8 
ΗἰταβεῖΣ {πὸ Εδϑυτγθοείοη πᾶ (ἢε 1,16, 
οΥ. υἱ. τὸ, ἵν. 12. ὙὮΪΒ οἵ 8 5:18 ἐχ- 
Ραπδιίοη ἰβ δοςορίεἃ ὉῪ Ηοϊεζτηδηπ, 



1ζο 

λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Υ. 

ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. 

παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν 3 τὸ 

συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν 

᾿ ἀκούσαντες δε, Ε, Ρεβῇἢ, τεδά εξελθοντες δὲ εκ της φυλακης, τεςεἰνεὰ Ὁγ ΒΙ4588 ἱπ 
β; Ῥαῖ οἶ χνῖ. 40; τῖδυ ὕανθ Ῥβεη οτηϊτεβ οἡ τενίβίοπ, οσ δ δα ἔοσ εχϑδοῖπεββ. Αἴζασ 
εδιδασκον Ῥτον., νετπ, δἀά εν τω ονοματι Κ. |.; οὔ. ἵν. 18, ἰχ. 27. 

3 Ἐὸν συνεκαλεσαν Ὁ 48 ἐγερθεντες το πρῳι και συγκαλεσαμενοι (80 4150 ΗΠ]6..); 
τ ΔΎ θὲ δάάδϊείοη ἴοσ βαῖε οὗ οἴβαγπεββ, ογ οπηϊεβά ἴῃ γονίβίοη ; δβϑίπγ. ἴο οἂυσ Τογά᾽ 5 {γίαὶ 
δηᾷ (πε [Θννιβῃ δας ποσίε65 5εαπι5 ἀπηπθσθββάᾶσγυ. 

ψνεπάι, νΝν εἶδβ8, Ζόςκιεν, ΒΙα58. Οἡ {δε 
δἰζεπιρὲ ἴο Ἂχρίδίπ ἐπε ννογᾶβ 85 βί Ωρ ν 
Ξε {πεβ8ὲ ννογᾶβ οὔ ]ε, βεα Ὑνπεγ- Μουϊΐοη, 
χχχίν. 3, ὅ., πιὰ βε6 αἷβὸ ασίπιπι, σμδ υ. 
ῥῆμα. 

ες, 2:. ὑπὸ τὸν ὄρθρον, “ Δρουΐ ἄδγ- 
Ῥγδακ," ΕΙΝ., ἐ.4., σποὰὲ ἄεῖαν ἘΠ ῈΥ 
οὔδεγεὰ τῇς δηρεῖβ σοσητηδηά (Ὁ 6188). 
ὙΠεὲ νοζάς τὺ 4150 ἱπάϊοδεε ἔπε σπβέοπι- 
ΔΙῪ ἀϑαρὲ οἵ Ῥαϊδβεϊπθ ψπαγα Π6 παῖ 
ΨὙ85 δτεδί ἰπ {με ἀαγίτηθ. ὙΠ Ρθορὶβ 
τοβα ἐδιῖν δηᾶ οδπια ἕο οὔἵ Τοσά ἴο ἤδδγ 
ἩΐΪπι, Τὰκςε χχί. 38 (Το μη νϊ. 2), ὑπὸ 
Ξε σεῦ, εἴγοα (οἵ {ἰπ16)}, 50 ἱπ οἰαϑββίοαδαὶ 
αταεκ, Β[455, Ογαρμαΐξᾷ ἀὯες Ν. Ο., Ρ. 
132. Τα ἄἢγβὲ βδογίῆσε τοοῖς ρίαςε ἴπ 
δε ὙΤεπιρὶα νεῦν δεῖν, Ἐδογβπείγῃ, 
Τερηῤίε απὰ ἰΐς ϑεγυΐοόα, Ὁ. 132, ἀπά ἰΐ 
ΤΩΔΥ͂ δε ἴπδς {πε6 Αροβείββ υνδπί ἴο οδίςῃ 
[86 ρεορῖίε δ 88 Βοὺῦ οὗ ἐμπεὶγ βασὶν 
ἁενοιίοηβ (Β] απιρίτγε).---πό ἰΒ πβεά ηο- 
ΜΏΕτε εἶβε ἴῃ ἴῃς Ν. Τ᾿, ν Στ δη δοουβαῖῖνε 
1ῃ {Π|5 56Π86, οὔ. ΤΟΡΪΕ νυἱῖ, τσ, 5, αἱ; ὑπὸ 
τὴν νύκτα, 3 Μίδοο. ν. 2.---παραγενόμενος : 
Βανίηρ' σοπΊ6, ἴ.6.,) ἴο {6 ρΙδαοε βεγα ἴῃς 
ϑαάάτοααβ τιεΐ, ποῖ πιογαὶν ρ]θοπδβίῖς; {ΠῸ 
ψεΙῸ πιδῪ [αἰ τν Ῥ6 ταραγάβά δ5 σπαγδαςίεσγ- 
ἰδεῖς οὗ 81.ὄ [Κα ἴῃ ῬοΓ 15. νυγεἴη ρ8--οῖξ 
Οσου8 εἰρ ἢ {{π|68 ἴῃ 15 ΘΟΕ δηά τϊτν 
ἴπ τῆε Αοίβ, δπὰ ἔτδεασεπεῖν δοβο τοῖν 
85 Ὠετο---εἰβανῃθτα ἰῃ Ν. Τὶ, ΟὨΪγ εἰρς οΥ 
πἶηα {ἰπι65, γεαπεηὶ ἴῃ 1, ΧΧ.---τὸ συνέ- 
δριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν: ἄοεβ 
γερουσία τερταβεπί 8ῃ ΔΕβθγΊ νυ οὐ Ὀοάν 
ἰπ δάδικίοπ ἰο ἐπε συνέδριον, οτ ἄο ἴπ6 
ἔνο τ᾿νογᾶβ ταρζεβαηξ {8 βαπὶβ Οουτί ἢ 
ΤὩς ψογᾶ γερ. ἀρρεᾶγβ ποννῆεγε αἶβε ἱπ 
τῆς Ν.Τ., θὰ ἴη τῆς ΤΙΧΧ ἰὲ 18 υϑεᾶ ἰπ 
Βδνθῦαὶ ρίδοθβ οὗ [86 [δυνιϑῆ Θαη με άτπΊ, 
1: Μδος. χίϊ. 6, 2 Μδος. ἴ. το, ἷν. 44, χί. 
27, ]ἅ. ἱν. 8, χῖν. 4, χν. 8. ἴῃ (ἴδε ΝΤ. 
τῆς ϑαπηβάσιπη ἰβ αἷβδο οδ δά πρεσβυ- 
τέριον, Τὰκε χχῖ. 66, Αςίβ χχίΐ, 5. 
τῆε ἔννο ννογάβ ἄθβποξε {πε βᾶῦης θοάυ καὶ 
ταῦβὲ δ6 ταραγάεά 85 τηεσεῖν δχρ σδενε 
(5ο νεπᾶς δβ αραίπϑε Μεγεῖ) ἴο βπιρμᾶ- 
βῖβε 1ῃ6 βοϊεπιη ἰτηρογίδηςα δηὰᾶ τερζε- 
Βεπίδιϊνα παῖυσα οὗ {π6 ἈββοπΊΌν (80 

Οτίπιπι-Ὑ Βαγεῖ ἴο βίρηϊεν τὰς Ἢ] Θδη- 
πεάτιπιὶ τμδ συ. γερ. Δηᾶ 580 δρραγεηξὶν 
ΒΙ455). ΠῚ ννὲ δάορὲ Κδηάβ]}}5 νίενν καί 
ΤΩΔΥ 5111 θὲ εχρ ἰσδεῖνα, Ὀὰὲ ἰπ ἀποίπεσ 
ὙΆΥ, βρθοϊνίπρ [ἢ6 σοτηργοῃμδηβῖνα οἤδγ- 
δοίεσ οὗ 1818 τηβειίηρ 85 οοτηραγεά ψ 8 
τῆς Βαβίυ δηά ἱπίογπιδὶ ραιϊπεγίπρ' ἱπ ἷν. 
5, 6 (ο΄. Κυΐϊποεῖ᾽β νίενν, ἐπ ἰοοο). Τῆς 
ἀισυ!ν ἢδ8 σαυβεᾶ οἰδεῖβ ἴῸ βυρροβί 
τηδιὶ γερ. τοΐεσβ ἴο πιαὲπ οὗ αρὲ δηᾶ δχ- 
Ῥοιίεποα ΨῇΟ ννετε δϑιβϑὰ ἰὼ ἰοΐῃ {δὲ 
ΟΟὐΠΟΙΪ 45 δββθββοῦβ, ΟὐἨὁἍ [0 50πΠΊ6 οἴθει 
ΔΒΒΕΠΊΡΙΥ ἰατρεσ ἴπδπ πὸ Θαπῃβάσιπι δηὰᾶ 
ΟΥΪΥ δβιπηπιοηθα οπ βρθοῖὶδὶ οσοδβίοπβ. 
Ἐὸὶ τῆε ἔοιπημοσ νίον, Γπῦν πὰ 
ΒΙυτηρίγε (θα αἷβο Ῥαρεῖβ ποίε) ταίεγ 
ἴῖο Μίβῃπα, ὅονια, ἰ., τ, θετα πηθπ- 
εἴοη 15 πηδάβς οἵ “με σπαπῖρασ οὗ ἴῃ8 
Αββεββοσβ," ῥαγλφάγίι Ξε- πάρεδροι. ΕἸπι- 
τπαῦννα τηδὺ ποίβ, Ξομὕτεσ, ζσεστοι Ῥεοῤῖε, 
ἄϊν. 11.) νοΐ, 1.,) Ρ.. 172, Ε.Τ'., ἴῃ ἃ ποέβε οὔ 
1818 ραββαρε ροϊπίβ οὔλ (δὲ 85 ἔπεσε σδῃ 
86 πὸ ἄοιιδε 85 ἰο {δε ἰδδπεῖεν οὗ {πὸ ἔννο 
ςοηςσερείοηβ συνέλμιον δηᾶ γερουσία (30 
ἴτοο Ζδοκιες δηά νγεῖββ, ἐπ ἰοθο), καί 
ταῦβὲ δὲ ἰδίεῃ 85 Ἐχρίαπαίοσυ, οἵ ϑῖί. 
1ακε τηᾶῖκθβ ἃ πηϊδίδκε ἱπ δϑβυπηπρ' 
ταὶ (Ὡε συνέδριον ννΑ5 οὗ ἃ 1655 σοπιρτα- 
Βοηβῖνε Ἵοπδγδοίεσ ἔμαη ἴδε γερουσία, 
“πε ϑαπβεάσιη δπά 411 {πε εἰάειβ οὗ τῆς 
Ῥεορὶςε ἰορείμεν "Ὁ, ϑοβῦγοι ῥγείεσβ {πὸ 
Ἰαῖίεγ αἰτεγηδενε, δας [Π6 ἐΟΓΠΊΘΓ ΠΊΔΥ 
τεαβοπδῦΐν 6 πιαϊπιδί πᾶ ποῖ ομΪν ἴτοπι 
(ῆε ἀτεεῖς ἐεχὲ Ῥὰξ αἷἰβο Ῥεοδῖιιβα ϑί, 
Το 5 ἱπέογπιδίίοη δάγηϊίεα!ν ἀεγῖνεά 
ἔτοτη ἃ εν βῃ- τι βείαη βοῦσος 18. ποῖ 
{πεῖν ἴο βανε Ῥεεπ ἰηδοουσαίθ ΗΠἜρεη- 
ξε]ὰ ἀρτεθβ στ ὙΝ εἶβ8 (μδὲ 'π ἐδ ς βουγοα 
τῆς Ο.Τ. εἐχργεββίοη γερουσία, Εἰχοά. 111. 
τό, ἷν. 29, χιΐ. 21, βέοοάα δίοπε, διιὲ {πδὶ 
με τενίβεσ ργεῆχε ἔῃ ὑβι18] δὌχργεβδίοῃ 
συνέδριον ννϊοἢ ἴῃ ν. 27 ἀπά 34 15 ἑουπά 

Ε νἱῖπουῦϊ δὴν δά διιίοα. Οπ “ Βυπμεάσιοπ," 
8686. Ἠδιβυγρεσ, Κεαϊ- Επογοϊοῤῥάαϊῆε ἀες 
δ ιάσηίννις, ἰ1.γ) 8, 1140, δηα “ Αοἰτδβίς," 
ἴω, 1, ΡΡ. 59, δο, ἀαηὰ Ο, Ἡοϊἐσπιαπη, 
Νεμέοσξανιοηεϊολε Ζεἰἐρεδολίοδῖδ, ΡΡ. 175, 
176 (1895).---δεσμωτήριον, χνὶ. 26; Τδιυο, 



21---25. 

εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀχθῆναι αὐτούς. 
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22. οἱ δὲ ὑπηρέται παρα- 

γενόμενοι οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ ' ἀναστρέψαντες δὲ 

ἀπήγγειλαν, λέγοντες, 23. Ὅτι τὸ μὲν δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισ- 
μένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας ἔξω 3 ἑστῶτας πρὸ τῶν 

θυρῶν: ἀνοίξαντες δέ, ἔσω οὐδένα εὕρομεν. 24. ὡς δὲ ἤκουσαν 

τοὺς λόγους τούτους ὅ τε ἱερεὺς καὶ ὁ στρατηγὸς ὃ τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ 
-“ δι Α, ΕΒ Ἷ “- 

ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 25. παρα- 

γενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς λέγων, Ὅτι ἰδού, οἱ ἄνδρες οὖς 

ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ, εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν 

1 Αἤογ παραγενόμενοι Ὁ δὐάβ και ανοιξαντες τὴν φυλακην, 50 Ῥατ., ,α.», ϑυτ. 
ΗἩ. τὴ. ; φῇ. νεῖ. 23, αϑϑ πι]δείου οὐ τον βίο ἢ 

3 ἐξω οτὴ. ΑΒΌΕΡ, νυ.» νεῖβ5., ΟὮγυϑ8., ᾿υποῖξ,, 50 Τίβος., Ν.Η., Εν., νν εἰ55, 
γνεηάᾶι, Ηρ. προ ΕΡ, Νυ!ρ.-ΟἸεμι., ΒοΙ., ϑυτ. Ηδγοὶ., Οὔγυβ. ; ἐπὶ ΜΑΒΌ, 50 
“χα ἃ, ε, 41:1. ἴα, ἀσγϊά., 584ἢ., ϑυ1:. Ῥεβῇ., 80 Τίβοῃ., ΥΝ. Η., Κ.0Ν., νν εἴββ, ὑνεπάι. 

δ τειερεὺυς και ο στρατηγος Ρ 13, 31 (Ε), 580 Μεγεῖ; ο τε στρατηγος, ΟΠΊ. ἱερεὺς 
καὶ ο ΜΑΒΌΏ, Μυΐς., 5848., ΒΟΉ.» Αττη., ὅϑυχ. Ρεβᾷ., Αδίῇῃ., 580 Τίβοῃ., ΜΝ. Η., Ἐὰν. 
γγεῖβ5, ννεπάϊ, Αἰοσά, ΗἸ]Ε. (οἰλες ναγιδιοηβ ἰῃ νεηάς δηὰ ΑἸϊοσά). 

νὶ. ὅο δηά ΓΧΧ, ὅεη. χχχίῖχ. 20-23, χί. 
3-5. Οπ ἴδε ἠυτβαϊοιίοη οὗ ἴῃς ϑδημε- 
ἀτίτη απὰ ἰι5 τίρμε ἴο ογάθσ δύσεβὲβ δγ ἰΐβ 
νη Οθοα 5, απά ἴο ἀΐβροβε οἵ οαβθὲ ποί 
ἰηνοϊνίηρ σδρίταὶ ρυπιβηπηθηΐ, ΒΘοπῦγεσ, 
γδιυΐοι, Ῥεοῤίε, ἄϊν. 11., νο]. 1., 187, τ88, 
ἘΚῚ., Ο. Ηοϊισπλδηῃ, κ. 5.,) Ρ. 173. 

ψει. 22. ὑπηρέται: ἀρρδγθηιν βογλδ 
οἵ ἐπε Ταπιρῖς ρυατά, νεγ. 26: 5686 αῦονε 
ὁπ ὁ στρατηγός, ἷν. 1, ἀπά ΕΔεΥΒΠΕἰΠ1, 
Τορῤῖο απὰ ἐὲς ϑεγυΐοέδ, ῬῬ. 110, 120. [ῃ 
16 ΝΙΤ. τπ6 ψοτά 18 ποὲ υβεά οἵ ἴπ6 
πλ]Πἰτατν. --- ἀναστρέψαντες : τιϑεὰ ΟἿΪΥ 
Βεῖα ἴῃ {π|ὶ8 β6ῆ886 (χν. τό 5. ποῖ 5{{Ἰ ΕΥ 
4. Ῥαγϑ} 161}, εὐ. υυχχ, αδη. νἱ, 9,.1 
Κίηρϑβ χχί. (χχ.) 5, ἀπά ἐγεφαεηῖὶγ. 

ψεσ. 23. ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, ““ ἴῃ 41} 
βαΐειν," ἘΚ. (ποὶ οηηι οἵπηὶ αἰ ρεμέϊα, 
Ψυϊραΐθ); “π΄ οπιηὶ βεπιϊίαία,᾽ ΕἸοτ. ; 
ἴπ ΤΙΧΧ ραπεσδϑῖν μετά νὰ ρεπηίκινε ; 
εἴ. 2 Μαοο. ἴϊϊ. 22, χν. 1, μετὰ πάσης 
ἀσφ. Τῆς Νυϊραίε 15 πιὶββδάϊπρ; 188 
ννοσάβ τηβδη ποί [πὲ {πε ρῥτίβοη μά βεεῖ 
στ ν βμαΐ, θα: ἐμαὶ ᾿ξ ννὰ5 ἑουηά ἰπ ἃ 
βίδίε οἵ ρεγίεοϊ βεουσίτγ. 

Ψψετσ. 24. ὅ τε ἱερεὺς καὶ ὁ στρατηγὸς 
τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἄρχ.: ἴἔ ννε τείδίη ὁ 
ἱερεύς τὲ πιυϑί τηδδῃ ἐπα ΠΙΡῊ ρτίεβί, νϑσ. 
27, ο΄. τ Μδϑςοο. χν. σ; [08., «4{πέ., νὶ., 
12,1. Βυΐ ννεῖβ5β ἀπά ϑεπάςξ θοίἢ ἴο]- 
ον ὟΝ. Η. δπὰ Ἐ.Υ., δηά οσηῖέ ἱερεὺς καὶ 
ὁ (50 ΒΙ4558 β). ὁ στρατ. ἀπά οἱ ἄρχ. ἅτε 
Εἴγ15 οἱ οβεὶν ππϊτθα Ὀγ [86 τε καὶ, ᾿Πα5πιθο ἢ 
85 [Π6 ΤΟτηλοσ ἰῃ {πὸ Πῖρπε οὗ {Π6 Ρτβοπεῦβ 
δά {π6 στεαίεϑὲ γεβρουϑ ΒΠἸν, δηᾶ ἘΠ6 
ἄρχ. παὰ οσοαβίοπαὰ {πε ἱπιρυίβοππιεπέ, 
γεσ. 17. ὙΠε στρατ. τοῦ ἱερ. ᾿ψγ85 ΡΓΟ- 

βεηξ δὲ {π6 πιβειϊπρβ οὗ τῆς ϑαπδεάσίπι, 
δηά αβϑίβιεά ἴῃ {πεῖς ἀε] θαγβδείοηβ.-- 
ἀρχιερεῖς: 566 Οοἡ ἷν. 1. ΤΠ ψογά ἰ5 
ῬΓΟΌΔΟΙν υδεᾶ 45 ἱποϊυάϊπρ [μ6 μεβάβ οἵ 
τῆ6 ὑυνϑηΐυ-ἴουσ σουτβεβ, [ἤθε πὸ δά 
Ὀεθη ΠίρὮ ρείεβϑίβ ἀπά 511} τοϊαίπεά ἐπα 
ἘΠΕ, ἀπά αἶϑο ἴποβε τεξεσγε το ἴῃ ἵν. 6. 
Θομῦτεν, δευίεμ Ῥεοῤίο, ἄϊν. 1ϊ., νοὶ, 1., 
203-2ο6; Ο. Ηοϊίζπιαπη, Νειμἐσεἐαγιεμ- 
ἰΐομε Ζεϊἐρεποϊίοπέσ, Ῥ. τ42.---διηπόρουν, 
ἷϊ. 12, "χοῖα πα οἢ ρογριεχεά," Κι .--ϑϑα 
οὐ περὶ αὐτῶν, Ξε., λόγοι: ποίεδε ΑΡροΞΒε1ε8, 
85 Αἰοσᾶ δπά Μεγεζ.---τί. ἂν γένοιτο 
τοῦτο, “ὙὙΠοΓΘυπίο {π|5 ταῖρς ρτονν,᾽" 50 
Α. δηά ἘΝ. ΒΙ4585 ἱπίδγρσϑίβ φηογριοάο 
μος γαοίμν 6556 ῥοΞ5εξ, οὔ. χ. τ; αγανι- 
νιαΐᾷ ἀσς Ν. α΄.» Ὁ. 173. - 51. ΓΌΚα δίοπα 
1.565 {π6 ορίαϊνε ψὩ ἄν πὶ τπε ΝΟΤ,, 
οἵ. Ταῖς ἱ. 62, νὶ. τα, ἱκ. 46, Δοίβ ν. 24, 
ἢ]. 31, χ. 17. χυῖϊ. τᾶ (ἸυΚα χν. 26, χνῖϊῖ. 
36, Αοἰβ χχνΐ. 20, ἀοι [1] ἐαχί) ; Βατίοπ, 
Ν. Τ. Μοοάς αμάᾶ Τόρ565, ῬΡ. 80 δῃὰ 133; 
8566 αἷἰβο νίίζθαι, ᾧ6 αγές ἀμ Ν. Τ., Ρ. 66 

(1893). . ᾽ 
ψεῖ. 25. ἰδοὺ . . . εἰσὶν: οπ {86 

οδαγδοίοσίβιϊς π8ε οὗ ῃς νετῦ εἶναι ΑἴἴεΓ 
ἰδοὺ οἦ ἴδε ἴπ 81. Γλπ|κ6᾿5 υυτϊεῖηρθ 85 
σοπιρατοά νυ οἴμεῦ ΝΟΤ. ντίξοιβ ἀπά 
τς Τ᾿, ΧΧ, 566 Ντίεδα, ᾧε Ογεές ἀπ Ν. Τ'., 
ΡΡ. 200, 205 (1896) ; φῇ. 11. 7, χνὶ. τ, ἀπά 
Τακα 11, 25, νὴ, 25, χί. 41, εἰς.---παραγεν.» 
866. Οὔ νεῖ. 22.--στῶτες, ε΄. νδσ. 20. 
δηπεείοη : ῥοσμῖσέϊς ρας 

Ψψεσ. 26. ἤγαγεν: Ῥυΐ ἱπιρεγίεοι ὙΠ 
ΨΝΑΗ. πᾶ ὙΝ εἰ88, 50 Β]455 “ αυἱὰ τηοάτπβ 
4110 τεβ ρεβία εϑὲ ἀββοσγιίζωσ ; ρεγίεοία 
ταΒ ἰπάϊοδίυγ, νεσ, 27, ἀγαγόντες᾽"..-- οὐ 
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λαόν. 26. Τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἤγαγεν 

αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, ἵνα μὴ λιθασθῶσιν.1 
27. ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ - καὶ ἐπηρώτησεν 

αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεύς,2 λέγων, 28. Οὐ ὃ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν 

μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ ; καὶ ἰδού, πεπληρώκατε ὁ τὴν 

Ἱερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ 

1 ηγαγεν ΑἘΡ, Νυϊρ., ΟὮτγγβ., [υςξ ; ὈΡ ἡγαγον; ηγεν Ὁ Β05, 5ο Τίβοξ., ΝΝ.Η., 
Ὑνεῖββ, εφοβουντο. -. λιθασθωσιν, ΕἸοτ. οτῃ., τεργεβεηςβ φοβουμενος μηποτε λιθασθῃ 
νπὸ του λαου; ἢ φοβουμενος γαρ. ινα οπλ. Ὁ ΒΠΕ 5, 13, 40, 96, 8ο Τίβοξ,, ΚΝ. Η., 
ΚΙΝ., ννεπάι, νΝ εἶββ, Ηρ. ; δαῖ ἴη5. ΑΡ, Οἢσ., Ὑπεορῆγὶ., Τ.Ε., Μεγετγ. 

Ξαρχιερευς; Ὁ, αἷρ., Ραᾶτ.ν» Τυυοἱ δ, πᾶν ἱερεὺς, Εἴοτ. ῥγαείογ τεστρατηγος, ἰπϑιεδά ; 
οἴμοι δά άϊίοπβ ἰπ ΕἸοτ., θὰ: πὸ ἀϊεγεποα ἴῃ βεῆβα. 

5ου δ ΌΕΡ, ΕἸἴοτ., Ῥασ., 58ἢ., ϑυγσ, Ρὶ δπά Η., ἀγηι., Αεΐᾷ., Αἰ., Βαβ. ; θυΐ οπι. 
Μ᾽ Β 13, αἵ.» ΝαϊΕ., Βοῃ., Αἰἃ,, ΟΥτ., Τυποἱξ,, 5ο ΤΊβοι., ΝΝ.Η., Εν. νΝ εἶββ, νν ἐπᾶς 
(πο {πῖπκβ τ ΑἸΐοσά τμδὲ ἴὲ νγὰβ βαρρεβίεά Ὁγ ἐπηρωτησεν) ; ΒΙ455 τεϊδὶπϑ π8 
περδίϊνε, 50 ΗΠ. 

4 πεπληρωκατε ΒΌΕΡ, Β248., Τίβοι., ΝΥ εἶββ, νν. Η., ΗἸ6.; ἐπληρωσατε 54. τϑ, 
Οἤγυβ., Ουγ, [π᾿ ννεβίεση ἰοχί ΕἸοσ., Ρεβῇ, ἱπβεγί υμεις δὲ ἱπειοδὰ οἔ και Ὀεΐοτε ιδου; 
δῃὰ Ὁ", ΕἸοσ., αἵρ.» 5δῃ, τεδά εκεινου ἴοσ τοντου, βιυρῃδβίβ. 

μετὰ βίας, “διέ νἰτποαε νίοϊεπος,᾽" ΕΝ. 
ὟΝ εἰββ σοπιρατεβ ἢ τη Ψ ΠΟΪ8. ρῆγαβα 
ἦγεν -« - - βίας (Εχοά. χὶν. 25); βία 
ἔπτδα οσ ἔθους τἰπιεβ ἰη Αςίβ. ΟὨΪγ, χχί. 35, 
χχίν. 7 (οπιῖς ὙΝ.Η., Β..), χχν, 41; 
υαϑοᾶ ἴῃ πε ΓΧΧ ἴῃ ἐπε βαπῖα 56η88 88 
δαῖτα δπὰά ψτῃ τῃς σεηϊεῖνε, οὐ, Εχοά. χίν, 
25 (εἶ. '. τ4), 3 Μᾶδος. ἱν. 7; οἰαββίοδὶ 
ἀ88ρῈ τῆοτγε ἐγεαυεην μ85 βίᾳ, ἐκ βίας, 
εἴο.---ἐφοβοῦντο γὰρ : (6 ἔανουτ οἵ ἐπα 
Ρδορὶε ννῃίοῃ τε Αροβέῖδβ 8ο ἔα] εα- 
͵ογεὰ δἱ 1Π15 εἰπε τηῖρ με γε] Πᾶνα σδυβεά 
80 ουεῦτεακ οὗ ἔδηδεϊοίδπι 45 ἰδίδγ ἰπ πὸ 
ο886 οἵ Θίθερμεη. Τῆς βυρ]εςῖβ ἰο ἐφοβ. 
δῃᾷ ἰο ἔστησαν (27) Δτε ὁ στρατ. ἀπά οἷ 
ὑπηρέται. 8ι:, ΟΠτγγυβοβίοση ὙΜῈ11 σοπι- 
ταεπῖβ οὔ ἔποβα ΨῃοῸ ψουᾷ ἔμ5. ἔδασ -- 
ποῖ αοά, Ὀπῖ τμε ρεορὶς, Οη ἰἢς ἀτεεῖκς 
οὗ [86 νεῖβε, 8εε νιθδα, 1,6 αγεὸ ἄμ Ν. Τ'., 
Ρ- 116 (1806).---ἶνα μὴ λιθασϑῶσιν : τῆς 
τοδάϊπρ μὴ πη ἀουρίεαϊν οοσγθοί, 50 ἿΝ.Η., 
γνεηάς, νν εἰββ, ἘΒ]455.---τὸν λαόν: ἀε- 
ποίύϊηρ' {πε ρεγβοῃβ ἐεατεά, δπά μὴ λιθασ΄.» 
{86 τπίηρ ἔξατεά, 5ο ἐπδὲ {πε τηβαπίηρ 8 
8ἃ5 ἴῃ Ἐων., “ἴὸσ ἴμεν ννεῖε δἰταϊά ἐμδὲ 
{πεν που θεὲ βέοπεά ὃν {πε ρεορῖς,᾽" οὐ 
ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαὸν τηᾶν ὃς ἰδίκεῃ 85 
Ῥαγεπεμαιίοδί (80 Ν εἰ55), απά μὴ λιθασ. 
88 ᾿ἰπλττἰπρ ἦγεν . .. βίας. Ιπ ἴμ6 ΝΟΤ, 
Αἴϊες νειῦβ οὐἩ ζβατίηρ (ῃς βιιδ)ιπποίίνα 
ΟὨΪΥ ἰβ πϑδεά νῆογα δέϊεσ βεοοηάδγυν ἴεπ865 
ΜῈ 5Βῃου]ᾶ πανε ἐχρεοϊεά {πε οριδεϊνε, οσ 
Βοσηδίίσηββ ἴῃς βυρ)υποίνα 15 ἐχρίαἰπεά 
85 ἱπιρ  γίπρ τῆογε οεγίδί έν οὗ ἃ γεβιξ. 
Βυτίοη, Ν, Τ' ΜΜοοάς αγάὰ Τ η565, ῬΌ. 95») 
οὔ.---λιθασ. : νοτῪ βεϊάοσῃ ἴῃ Αἰεῖς ατεεῖ, 

ψΠετε γε Βμου]ά ἐχρεςί καταλεύειν ; ΟΠΙΥ 
ἐννίσα ἰπ ΤΙ ΧΧ, 2 Θδπ. χνΐ. 6, 13, νἤθγα 
514 }1Υ λιθοβολέω (ποῖ ἀϑεᾶά ἱπ οἰαδβίοδὶ 
ψυττοτβ, θα Ὲ δἷχ οὐ βδνεπ {ἰπὴε65 ἵἰπ Ν. Τὴ; 
δαξ λιθάζειν ἰΒ ἱουηά εἰρμε οΥ πίπε εἰπλεβ 
ἴῃ Ν.Τ. 

γεσ. 27. ἔστησαν, οὔ, ἷν. 7, ἀυτίπρ' 
ἴδε ἱηνεβείρϑεϊοι ἐπα ᾿αἄρεβ νγοιἹὰ δἰξ, 
Υἱ, 15, ΧΧΙΙ, 3, 86 δοουδαά, ἘΠ6 υνἱέπα 5568, 
δηά ἴποβε βρεακίηρ, βίοοά, Μδικ χίν. 57, 
6ο, Αςίβ ἷν. 7, ν. 27, 34. νῖ. 13, ΧΧΙΠ. 9, Ὁ, 
Ἠοϊεζτηδηη, Νεμέεοἑανεσμεϊονε Ζεϊέρες- 
εἰμι ελιέσ, Ρ. 177. ᾿ 

γεσ. 28. παραγγελίᾳ π΄ είλαμεν: 
ἴοτ τῇς ἘΠΕ ΕΙΣ ε΄. ἤπνλου ον Ὑπῆ ντο 
είο., ΚΟΝ. (ἀπά Α.Ν.), εχργεββίπρ ἱπέθη- 
51 --- “ σοτπηπηδηάΐηρ, ψε οοτηπιαπάεά 
γου," ννγγοῖῆε. ὙΤμς ΤᾺ. πιακεβ ἐπε 
οἴδιδε ἃ φιεβίίοῃ, οοπηπηθποίπρ υνίε οὐ, 
Ὀαξ {π6 ανϊάξηςε 18 ἴοο βέστοπρ δραῖπϑέ ἵξ, 
εν! ἄθηεῖν ἰξ ννὰ5 οσοαβίοπεά ὃν ἐπε ἐπηρώ- 
τῆσεν, πὲ δὲ (ΟΠτγυβοβέοση δάορίβ ἰΐ, βε8 
ον. χίτῖ., 1. ΒδηρΕΙ γατηλτκβ ου παραγ- 
γελίᾳ, “ΡῬυάεε ἀΐσετε ρεπαμάο, ἵν. 17, Ἀδτα. 
ποῦ ροίογδηξ ραηΐτα "ἃ, Βα 8ι. ΟὮγγβοβ- 
ἴοτα τί β μεν ποΐεβ ἐπδὲ ἐπεν ουὐρῆί ἰο πανα 
αϑἰκδά πῶς ἐξήλθετε, 1.6., ἔγοτα ἐπε ῥτίβοῃ, 
Ῥΐ {ΠῸΡ αϑὶς 45 ἰξ ποιμίηρ παά παρρεπεά. 
--ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, ἵν. 17, μετα 45 
ἴδετε τὰς Οουποῖ ἄο ποῖ πιεπέϊοη (6 
Ὥλτηθ οὗ 7681, ρβεγῃαρβ Ῥδοδιιβα ΠΟΥ 
ἀϊξάαϊπεά ἰξ; ἰῃ βῆδγρ Ἴοοπίγαβι βίαπάβ 
ποί οηἷν 5:. Ῥεῖδσ᾽ 8 πιβηζίοη οὗ ἔπε ἤδτῖηξ, 
Ῥυΐ Π΄5 ρ]ογγίπρ ἴῃ ἱξ, νεῖ. 30, 31.--τὴν 
Ἱερουσαλὴμ: ἔεπι. ματα ἀπά εἰβεινῆεσε, 
(7. (αἱ. ἵν. 25, εν. {{|, 12, 80 ἴῃ Μαῖί. 
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αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτους 20.} ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος καὶ οἱ 
ἀπόστολοι εἶπον, Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 30. ὁ 

Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε 

10 Π., ατίϊοῖβ οπι. Ὁ ΑΒΕΉΡ, Β45.. Οἤσυβ., 50 ὟΝ. Η.., Ὑν εἶββ ; εὐπον, θὰξ «αν ΑΒΕ, 
50 Τίβος., ὟΝ. Η., νν εἰββ. Δὲ ἐπ σοτητηεποοτηεηΐ οὗ [Π6 νεγβα αἴπτοκ. . . . προς αὐτὸν 
ἰδ οπηϊειεα ἱπ Π, ἀπά τῃ8 ψογάβ πειθαρχειν δει (δε ἱπ Ὁ) ἔοϊϊονν ἀ5 ῥᾶτέ οὔ τ1π6 ΒΙρἢ 
ῬΙΙεβε᾿ 5 ταπδγῖβ; δι ΒΙ488 ἴῃ β, [Ὁ] οννίηρ ΕἸοτ,, Οἵᾳ., Γαοϊξ,, αἀάϑ το αποκ. δε Πετρος 
ἐπε νγογάβ εἰπεὲν προς αὐτον, ΔΩ ῥγοσθεάβ “Ἢ τινι πειθαρχειν δει Θεῳ ἡ ἀνθρωποις :᾿" 
πιαϊκίησ ἴ[Π658 ψνοτἄβ ἃ σπεϑβίίοηυ αϑκεά Ὧν Ῥεῖεσ οὗ τῆ ΠιρΏ ρχίεϑί, ψγμο ταρίϊαβ, 
ΔΟσογ ἴῃ ρ' ἴο 4 διτίπεγ δἀάϊιίοη οὗ ΕἾοτ., αἹρ., ο δε εἰπεν “Θεῳ". γεῖββ, ΟὉοάεχ Ὁ, 
Ῥ. 64, {π|ηΚ5 ἐπαὶ [Π6 ετηεηδαῖος ἴοοῖς οἤξποα δὲ {πε τερβεϊτοη οὔ ἷν. το, ἀπά ἐπεγα- 
ἀροη Ρίδοθβ (πε ννογάβ πειθαρχειν δε (ποὶ δει) κιτιλ. οη 1ῃε 11ρ5 οὗ με ΒΊΡΉ ῥτὶθβὶ α5 
1 Πα ἔππ5 ἰοοῖκ ἂρ {πεῖς οὐνῃ ᾿νογάβ σοπιδπηριπουβὶν ἴῃ δἀάἀταββίηρ {πε Αρόβεῖθβ, απά 
1π8 ψν πος ἔτοπι βουλεσϑε πικὶρμε ἴΠτι5 οτἱ ρίαν πᾶνε ἐοσηιθά ἃ αιδβίίοη : “οι νυ 58 
τὸ Ὀτὶπρ {π|5 τηδη᾽5 δοο Ὡροη τ|5--ροΐ τῆυ5, ἰηἀεεά, το ΟΡ Υ αοα ταίμεγ μη τηδῃ ὃ 
Θθοἢ Ὀἱοοά τανεηρα σαπποῖ βυγεῖν 6 ἔΠ6 σοπιτηαπά οἵ αοά;᾽" δυΐ 566 ἔτ μεσ Β]455, 
ἵη ἴοθο, τινὰ ὟΝ εἰ55, μι. 5. Ὦ, ΕἸἴοσ., αἵξ. 811 αἀά αὐ μ8 εηὰ οὗἉ νϑζ. 20, 45 ἱπιγοάιιςίοσυ 
ἴο νεῖ, 30, ο δε Πετρος εἰπεν προς αντους. 

ἴ, 3, ΒΙαββ, αγαρημαϊᾷ ἀέες Ν. Ο., Ὁ. 
32; ΔΝ Ϊπεγ- ϑοῃτηίεάεϊ, Ρ. 153.-- διδαχῆς, 
“ ἐρϑο πο," ΕΕΝ., οὐ. Μαίξς. υἱῖ, 28.--- 
βούλεσθε: {πε σπαᾶτρα ννὰβ υηίγαε---ης 
ὙΝΪΒὴ νγᾶ8 {πεῖς οὐνη, ποῖ {παΐ οὗ {πε 
Ἀροβιείεβ, οὔ. Μαζὶ. χχνὶϊ. 25. 8:1. Ῥείεγ᾽ 8 
Θδῖπεϑὲ ἀδθῖτα ννὰ8 ἴπδὲ ἴεν 5δοι]ᾶ ὃς 
βανεᾶ,---ἐπαγαγεῖν, χν!]. 6, χχίϊ, 20, δηά 
2 84π|. ἰἱ. τό, Ε 2 Ῥείεσ ἴοι, 5; πονἤεσα 
εἶβε ἴῃ Ν.Τ.--ἐφ᾽ ἡμᾶς: το δτίπρ Ηἰβ 
ὉΙοοά τροη 118, ἦ.6., {πε νεηρεδποα οὗ ἐπ 8 
Ῥεορίε ἴον Ηἰβ πιυγάεσ. αἷμα ρτο φόνον, 
Ἡερταίβεϊο-- πὸ ἐπουρῃς οἵ ἀϊνίπα ρυη]58- 
τπεπί ἔτοτῃ {πεῖτ ροὶπε οἵ νίεν ; οὐ. υχΧχΧ. 
αεη. χχ. 9, Ἐχοά. χχχίϊ. 34, ᾿πᾶρεϑ ἰχ. 24, 
θᾶ οὗ, Ἰοβῇ. χχὶ!. τὸ (1 Ν.Τ., Μαῖί, 
χΧΧΙ͂Ι, 35, αν, χν ]. 24). 

ες. 290. 8ι|:. Ρεΐεσ δ5 {δε βροϊεβιηδῃ, 
ἵτρίμῳ ἵπέεγ ῥαγές; ἰὯΘ ΑΡΟΒΕΙ68. ἂἃ5. ἃ 
ον τὲ δϑϑοοίαϊθά ὑνἱτἢ Ὠἰπὶ πὶ Βῖ5 

ΔηΒαΓ: και Ῥείεγ δηά [ῃη6 ἀροβίίεβ,᾽" 
ΚΙ. ΑΑΟΥ. τεηᾶετθ “ Ῥείδε δπᾶ {πε 
οἶδας Δροβέϊεβ,᾽" δπᾶ νὰ πᾶν ππάεγϑιδηά 
δῇ εἰΠΠρβε οὗ ἄλλοι οἵ λοιποί Ρείοτε οἱ 
ἀπόστολοι, ΒΙ455, αγαπνηαίᾷ ἀες Ν. Ο., 
Ρ. 286.---ἀποκ., ο΄. Νίτεαα, 6 αγεέο ἀπ 
Ν. Τ΄., Ρ. 1ττ2 (τ806).---πειθαρχεῖν : ΟὨΪΥ 
αδεά Ὁγ 5:. [1 ἀπά 51. Ῥδῃ]; οἷ νεῖ. 32, 
Χχνίϊ. 21, ΤΙτα5 {{1ν σ ; ἴῃ τῃϊ15 οπαρίεσ δηὰ 
ἱπ 8ι. Ῥϑῃ!, ἴῃ 158 οἰαββίοδι ιι56, ορεγίπρ 
πα ἱπ διυιποτίν, οσ τοῖς νόμοις, εἰς. 
ὙἼμὲ ψνογά ἰβ πϑεὰ ἴῃ Ῥοϊυρίιιβ, απ 70- 
ΒΘΡἢιι5, ἀπά [Γεαυ Εἶν ἴῃ ῬΈ11ο, Ὀὰξ ΟὨΪΥ 
ἴῆγεα {ἰπηε5 ἰῃ τῆς ΟΧΧ; οὐ τ Ἐβά. νι}. 
94, οἵ ορεγίπρ ἐπε ἰανν οἵ (ῃε ᾿οσά. Τῇ 
τερὶν οἵ 8ι. Ῥείεγ, γῇῆο βρεαῖκβ ἴοσ [1 πὸ 
ΑΡροβιῖεβ, ἰβ ργδοίί αν ΠῈ βαπια 88 ἴῃ 
ἷν. 19, Ὀπὲ 511} τῆοτε ἀεοϊβῖνε ἴπ [15 ἴθ 
85 Μα5 παίαγαὶ αἴξεσ ἴῃς γεοεπέ οοπηηϊδηὰ, 
γε. 20. 

ες. 30. ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, 
ἐΥ. ἰϊ. 13. 8ὲ. Ρείεσ, 45 δείογε, ννἢ}]} πο 
ἀἰββοοίαίε Βἰτηβεῖ ἴοσλ {Π6 σοτημηοι. 
γε δ ἢ οὗὨ ᾿βτδεῖ, οὐ ἢ15 πδδτζϑιβ ἤτοῃ 8 
τηδδβᾶρα δηὰ ννοτκβ οὗ {ῆεὲ ΟἩτῖϑβε.-- 
ἤγειρεν : ἄοεβ (μἰ8 ψοτά τγεῖεσ τὸ {πὰ 
Κεβυγγεοκίοη, οἵ ἴο ἔπε βεηδίηρ οὗ [6518 
ἰπίο {π|5 ννοτά, δηά Ηἰβ ταϊβίπρ' ἃρ Ὁ 
(ἀοά 45 πε Μεββίδῃε ὃ ὙΤῆε ἔοσπηοδσ ἴβ ἐπ 
νῖενν τά καη ὉΥ 5|. ΟὨγυβοβίομ, Οεου- 
τηεπίυβ, Εσγαβϑῆλαβ, δηα διηοηρβέ πηοάξγηβ 
ὈγΥ Μεγεγ- επάες, Νόβρεη, ΑἸξοσά, Ονεῖ- 
Ῥεοῖ, Βεϊέεη, Β[455, Ηοἱέζτηδηπη, ὟΝ εἰβ85, 
ΗΙρεηξεά ; δας ἴῃ ἢ 15, ἷἰν. το, μ8 
Ῥῆταβε 15 ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν (7. ΕςοἸ εϑἰαβέ, 
ΧΙν 1, 5: ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου), 
ΔΙΕΠΟῸΡὮ ἴῃ χ. 40, χίϊ!. 37, ἔπ6 τνοτὰ δνὶ- 
ἄδητὶν τεξετβ το {πε Εδβυτγεοιίίοη ΟἾμθτβ 
ἱπίεσρτεε ἐπε ψογά α5 ἀνίστημι ἱπ [1ϊ. 22, 
δηᾶὰ 45 ἰῃ χἱϊ, 22, ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν 
Δανείδ (ογ, Τα 1. 69, νἱϊ. 16), 580 Οαἰνίη, 
Βεηρεῖ, 6 ννείίβ, Τδομῖεσ, Ἡδοκείς, 
Ῥαρε. Οπε οὗ δε ομίεξ δγριπιθηΐβ ἴον 
τῆς ἤοτπιεσ ἱπίεγργείδιίοη 15 [Ὡς σοπίτγαϑβε 
πιδιϊκεά ἰπ ἐπε ποχὶ οἴδιβε Ῥείννεθη τμς 
ἀεδίῃ οὗ [ῃς Οτοββ δηὰ {με Ἐεβυστγεοξίοη, 
δας ἐΠ15 οοπίγαβε ψψου]ᾶ 5111 06 τπασκεά 
Ὁγ πε ἐο!]οννίηρ νεγρ. 15. 1ξ ποῖ ροβϑβίθὶς 
{πδΐ, 45 ῃ ἴ8 ἀδνβ οἵ οἱά αοά Πεαά ταϊβεά 
ὉΡ ἃ ϑανίουγ, οσ ϑανίουγθ, ἔογ 15γδεὶ, οἷ 
7αά. 11. τδ, ἥγειρε Κ. αὐτοῖς κριτάς, [υἃ, 
Ηἰΐ, 9, 15, ἤγειρε Κ. σωτῆρα τῷ ᾽Ἶ., 81, 
Ῥείεγ τῆδυ πον βρεᾶῖκ οὗ Ηἰτὴ 85 ταϊβίπϑ 
ἋΡ Ἰησοῦς, ἡ.4., ἃ ϑανίουτ ὃ 5ε6 ξυγίδεγ, 
νδῖ. 31.--διεχειρίσασϑε, οὐ, χχνί. 21, 
“ΒοΙὴ γε 5δνν, μδηρίηρ ΗΪπι οα 8 ἔγεα," 
ΚΟΥ, ποῖ δ8 ἱπ ΑΟΝ΄, ““ΨΠοπλ γε 5]δν 
δῃᾶ Παηρεά οἡ ἃ ἔγββ,᾽" ννπίοη ψουἹά 
πλᾶκα 16 ννοτάβ σείδγ ἴο ἃ 7 ευν δῇ τηοάς 
οἱ ρᾳπίϑῃπιεπέ, ἔοσ, δοσοσάϊηρ ἰο [ουνϊβ ἢ 
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κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου - 31. τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα 

ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν. 32. καὶ ἡμεῖς ἐσμεν αὐτοῦ μάρτυρες τῶν ῥημάτων 

τούτων, καὶ τὸ Πνεῦμα δὲ τὸ Ἅγιον, ὃ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς πειθαρ- 
χοῦσιν αὐτῷ. 

1 ἐσμεν αὐτου μαρτυρες Ὀ΄'ΉΗΡ, 5υτ. Ηδτοϊ., Αείῃ,, ΟὮγυβ ; ἐσμεν μαρτ.; οὔ. αὑτον 
ΝΟΣ, Ψαϊρ., 54Π., Βοῆ., Αστῃ., Π1ά., ΟὮγγυϑ8., 80 ΤΊβοι,, ὟΝ. Η. ἐεχε, ἘΌΝ, ἕεχε, ΗΠΡ.; 
εν αυτῷ μαρτ.; 80 Β, ὟΝ.Η. πιδτρ.» Ὑν επάϊ (οτῖξ, ποέε, ῥ. 141) οπι. ἐσμεν αὐτου ; ἐσμεν 
εν αὐτῷ μαρτ. ΚΕΝ. τηᾶτρ.; ἐσμεν αὐτῷ μαρτυρες ΟΥ εἶβ8, 586 σοτηπιεηῖ. δὲ ὈΈΗΡ, 
5γυτ. Ηδτοῖ., Οὔτυϑβ.; οπι. ΑΒΌ" 31, Πιᾶ, Οπγγβ., 8οὸ Ναρ., ἃ, ϑυτ. Ρεβῇ., ΑἼπΊ., 
Ἀει., [τἰπες, 80 Τίβοι., ΚΝ. Η͂,, ἘΝ. νεῖββ, ννεηάς, 
δάά παντων ; Ῥᾶδζ. οπιϊῖβ των ρημάτων, Β[455 ὑτδοίκείβ ἰὴ βι. ὁ 

Αἴεσ μαρτυρες Ὁ, ΕἸἴοτ., Ῥᾶτ, 
ΜΑΡΞΗΡ, βο ΥΝν εἶββ ; 

οὔ. Β 17, ἜΒΥΡί. 50 ΝΗ. πιᾶτρ.., ἘΝ. τλᾶτρ. ; ον ΠῈ---Ηδττῖβ γϑέεγβ ἰο 1, δεϊπ φιδηι, 
Ραξ {{ ἀτιίςϊε ογι ρί παῖ !ν οπαϊειεά ροββί δγ {πε ον οὗ αγιον την ὅδνε Ῥεεη τερεαίεᾶ, δπὰ 
Ξε δῇ αἴξει-οοσεεοίίοη. 

οἶανν, οἷν ἴΠο8ὲ ὑγοῦα βδηρεὰ ψγὴοὸ ψγετα 
᾿αἰτεδάυν ἀεαὰ (Ῥευε. χχί, 22, ]οβῇ, χ. 26). 
ΤΠῈ ψογὰ ὑνὩϊ ἢ πιεδηβ ἴῃ πη 16 το ἰᾶν 
Βαηάβ ὑροη, δ ἃ 50 0 5δυ, ἴο ΚΙ]], 15 ΠΥ 
υδοά ὃν 51. κε (πο ἴῃ 1, ΧΧ), δηὰ ἴοσ- 
οἷδίν γθρσεϑεηΐῖβ ἐπα ρα οὗ τπ6 [ενν8 ἴῃ 
δε πιιγᾶσδσ οὐ 7εβιβ, 45 1[{ πεν πδά ρεσ- 
ρειγδιεὰ ἴε τῆ πεῖς οὐ μαπᾶβ (οὔ. 
χχνΐ. 24), “τηδᾶβ αυνδὺ ὙΙΓΏ ν]ο  Θπ Εν," 
Ῥαρε; ο΄. ἰπβίδηςεβ ἴῃ Δ εἰβιθίη (ἐγμοῖ- 
ἀαςἐϊ5).---κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου, ΧΧ, 
αεη. χὶ. το, Πειυΐ. χχί. 22, 23, [οβῇ. χ. 
26, βίῃ. ν. 14, νὶ. 4 (( αἱ. 1|.. 13). Α1- 
«πουρῃ 8:. [πκὸ ἀδ5εὲ8 κρεμασθείς οὗ 
σγυοϊηχίοα, Ππκ6 χχῖ, 30, 8:1, Ῥεΐεσ 
δἴοπε υ865 ἐπε εχαοῖ ρῆγαβε οὗ ἔπε ἰδχὶ 
σίνεη ἴῃ χ, 309, πη 5οὸ Πε ἴοο ἢ885 ξύλον, 
τ Ῥεῖ. 1]. 24, ἔογ (ες Ουοββ (4! πουρἢ 5. 
Ῥδὰ] 868 {[Π86 88π|ὲ ψογά, Αοίβ χίῃ. 20). 
ἼΏεῈ ψοσᾶ τῆδυ {πεγείοσαε πᾶνε ἃ ρίδοε 
διλοηρϑὲ ἔπε τῆδην οοἰποίάδποαβ θθέννεθη 
5:. Ῥειετ᾿β δάάγεββεβ δηὰ τῆς ἰδηριαρα 
οὗ 8ῖ8. Ἐρίβεῖ6β, βε6. ἀῦονβ οὔ ΡρΡ. 121 ἢ. 
Τῆς δος {πὲ {πεῖν νἱ οι πὶ ννα8 ἔδυ 8ο- ᾿ 
ουγϑρά ἴῃ ἴδε εγ88 οὗ {π86 ἰἴὰν αρϑταναίεᾶ 
{πεῖν σα, δὰ δἱ τῆς βᾶπια βῃδγρὶν σοη- 
ἐταϑίβα {πεῖς δοῖ δπά ἐμαὶ οὗ ἀοά; ἔοσ ἃ 
φἰγη 1181 οοπίγαϑέ 8566 111. 14, 15. 

ψετ. 31. ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα: {πε 
ἴοτπιετ ννοστὰ δ5 1ὲ ἰ5 υϑεὰ ἤεγὲ ψίπους 
ΔΌΏΥ 4υδ βοδίίοη, ΤᾺ 111,.15, ΤΉΔΥ ἱπιρὶν, 
{πὸ σωτῆρα, 4 τεΐετεποε 0 {πε δδτῖΐεσ 
ἄδυβ οὗ [5γδεῖ᾽5 ῃἰδίοτν, ψῇθεη αοά ταϊβεὰ 
ὉΡ ἴοτ {πεὲπὶ ἔγτοτα ἐἶτης το ἐἶγηε ᾿πᾶρεβ οὗ 
ψ Βοσα {πε εἰ|6 ἀρχηγός, Ἰυά, χί, 6, 11, 
τηῖρῃι θὲ πἰϑεὰ πὸ ἴεβ8 ἔπαπ σωτήρ. [Ιῃ 
7εβὺ5 οὔ Ναζαγείδ, τὴς ΟἸσίϑβε, 5ὲ, Ῥεΐδσ 
88. (Π6 σὰς Τιεδάεν δπὰ ϑανίοιγσ ΕῸΓ 
ΒΘ, Ῥείθσ πὸ 688 ἔῃδη ἔογ 51, Ῥδ]} (πὸ 
δβοεπάβά [}εβὺ5 μά εἃ σαρείν!εν σαρέϊνα 
Δηᾶ τεοεϊνεά ρἱβ ἴοσ τῆεη, οὐ [κα 
χχίν. 47-49.--ἧψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, οὔ. 
ἰἰν 33: “ ἐχδῖς ψ ἢ ΠΒ τρί μπᾶ, ἘῸΝ.» 

“41 πιδγρίπ, Ηξετχε 885 εἰδενῆεσγε Βγίρρβ 
ἱπίεγργείβ τῇ δεξιᾷ 45 Ἰοοδὶ ποῖ ἱπϑέγιι- 
πχθηΐδὶ, απ ργεΐεγβ Κ.Ν. πχατρίη, ΔΜ ἐσοίαλ 
ΟΥ̓ ἐδιε ΑῤοΞέϊες, Ρ. 37, Ἀοῖε ; δι 5εε ποῖε 
Οη 1ϊ. 33 ἄῦονε. Ὅὕπε νεγὺ ἰβ υβεά δἷβο 
ΡΥ 8:. ]ομπ, 111. 14, ν]. 28, χίὶ!. 32, δπὰ 
αἶβο ὉΥ 9ῖ, Ῥϑυῃ, ῬΗΪ, 11, 9 (5ες ννεβί- 
οοίξ οη ϑῖ, Το 111. 14). Βαξ ἴπ {π6 Ρ88- 
βῖνε (45 ἔνψῖσα ἴῃ 81. Τοἢπ) ἴΐ 15 ετηρογεά 
ἴῃ ἐπε ΓΧΧ οἵἩ {πὲ Πιρῇ εἐχαϊιδεϊοη οὗ ἐπε 
ϑεσνδηΐῖ οἵ αοά, ἴπ {πε μἱοίαγε πο ἢ 
δά ενίἀεπεῖν ραββεά Ῥεῖοσε {πε εὐεβ 
οἱ 81:. Ρείεσ, ἰϑαϊδῇῃ 11]. 13; δπᾶ ἢξε 5ε65 ἴῃ 
1Πε δβοεηβίοῃ οὗ ἢΐ5 1,ογὰ, δπὰ Ηἰβ5 βρίτιτ- 
114] βονεχεϊριηιέν, ἃ ]ΠΙπιθηξ οὐὨἨ ἐπε ὕσο- 
ῬεοΥ οὗ (δε βυβετίπρ ϑεγνδηξ, 80 ἴβ 
αἴβο ἃ Ῥσείποε δηᾶ ἃ ϑανίοιγ. 

Ψψεῖ. 32. “Απά νψὲ δὲ υγεπεββεβ οὗ 
ἔμεϑ6 τϊπρ5,᾿" ΕΑΝ. (ΝΗ.), Ὀπὲ ἴῃ πιᾶτ- 
δίῃ, "" υἱΐηεββοθ ἴῃ Ηἰτα,᾽ ἐν αὐτῷ (οὔ 
Ταῦκε χχῖν. 47); “ ποβ ἰῃ 60 ἐδϑίεβ 5 Π0115,᾽ 
ἴτεῆ,, 8686 δἷδο δονεὲ οτιίοδὶ ποίββ. 
Εοτ δῇ εχρίδηδίίοῃ οὗ ἐμὲ γεδάϊηρ ἴῃ 
ΤΑ Ε. δά (ἢε ἐννο ρεηϊείνεβ, βεεὲ ϑίπισοχ, 
Τιαηρπαρε ὁ" ἐπε Ν. Τ',, Ῥ. 84, Ὠοίε, ἀπά 
σογήρδγα 2 οσ, ν. σ, ῬΗ1]. 11. 30, 1 ΤΏ 6588. 

ἷ. 3. ῥημάτων: πετα Ξ- Ηεῦσενν Ὕ Ἵ, οἵ. 

χ, 37 (Οτοίτιϑ, ΒΙ455), με ννογάβ βιδπάϊηρ 
ἴοσ ἐμεῖς σοπίεηΐβ, 7.4., ἔπε τπίπρβ, {πὸ 
δλοίβ. Μεγεῖ υπδετβίοοά ἐπε ἴδοίβ το δῈ 
τπ6 Εεβυτγεοίίοη δηᾶ Αβοεπβίοῃ οἱ [65115, 
Ῥυῖ ννεηάξ υπάεσβϑίδπάβ ἐπετὴ ἰο ὃε {πε 
18 οὗ με Μεϑβϑβίαπίο βαϊνδεϊοη τηεπεοπεὰ 

Ἰῃ νεῖ. 31, δῃἃ σοπιρᾶσεβ νεσ. 2ῶὼ. Βαϊ τἢ6 
86 οὗ (ῃε ψνοτά ἴῃ νεσ. 20 πεεᾶ ποῖ [ἰπηϊξ 
ἰϊ5 υ86ὲ πεγε: ἔπε Αροβεῖεβ γεσεὲ σδ] θὰ 
8Ὅονα 411 [Πΐηρβ το υνέπεβ5 το ἐπε ἔδοιβ οὗ 
ΟἸ σίβεβ [Π||, χ. 37, ἀπά τῆς ζωή ἴῃ νέσ, 20 
ἄἀερεπάεά ἀροη {πε Κεβυγγεοείοπ. [πα κα 
ἰ. 37 ΚΟΝ. 858 “πὸ ψοτγᾶ,᾽ ῥῆμα, ψετα 
ΑΝ. μαβ “πὸ {πίπρ," οὐ τὰκ 1. 65, 
θεγε ΑΟΥὟ. 865. “τὨϊηρΒ ἢ ἴῃ τῆς τηδτρίη 
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43. Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο, καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς. 

34. ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ 1 Φαρισαῖος, ὀνόματι Γαμαλιήλ, 

1 ἐν τῷ συνεδριῳ; ΠΕ, ΕἸοτ., Ῥᾶτ. τεδά (τις) εκ του συνεδριου, Εὶ Δἀἀ5 ἀντων. 

(ῥήματα), ἀπά ἘΦΝ. τεϑάβ “" βαυϊηρβ᾽" ἴῃ 
ἐεχὲ; Γακαε 1ἷ. 15, μεστε ΕΝ. δ45 “1815 
Ἐπῖη σ᾿" (ῥῆμα) ἴῃ ἐπε ἐεχί, δῃια “ βαγίηρ " 
ἴῃ ΠΊΔΥΡΊΠ; ἰπ ἴἴ. 19, 51, ΕΝ. μᾶ8. “"βᾶγ- 
ἱπρβ᾽" ἴῃ {πε ἑεχέ, “" Ἐπίηρ8 ᾽ ᾿π {Π6 πιᾶτρὶη 
-τϑὸ ἴῃ τ, ΧΧ, ἔδε βδπιῈ πποεγίδιπέυ, οἷ 
ὅδε. χν. 1, χυϊΐ. 14, Ἐχοά, 11. 14, 15. 
ῥῆμα 8 ϑεὰ ἐγεαιεηεῖν Ὁ 5.. Τὰΐα ἴῃ 

158. τυτὶεπρ5, ἀπά τηποῖ πιοτα 50 ἔπδη ΒΥ 
ἔπε οἵμεν Ἐνδηρβ βιβ ; δἰ ΠΟῸρΡἢ ἰξ 15 
Τουηᾶ ἰπ 411 ραγίβ οἵ {πε Ασοίβ, ἱξ 15 ποεῖςε- 
416 ἰδέ ἰξ 15 βπιρίογεά πιοσε ἔγεααεηεῖν 
ἰπ {πῈ διε σπαρίεγβ, 8ἃ8 ἴῃ 1π6 ἢτβε ἔννο 
ὉΒαρίετθ οὗ ἐπε Οοβρεῖ.---καὶ τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον δὲ: οἡ ἰῇ ἐχρτγεββίοῃ βε6 ἷν. 8. 
ὙΠε Ἡοῖν αποβὲ συμμαρτυρεῖ ν»ἱ ἢ (86 
Αροβείεβ, Κοπῃ, υἱϊῖ. τό (ςγ, Αςιβ χν. 28). 
Ὗνὲ πηδᾶν ψν6]}1 σογηρατε νι [Π688. νοσᾶβ 
οὔ δι. {κε οὐγ 1, οτά᾽ 5 ρατγίϊηρ τνογάβ ἰῃ 
7ομη χν. 26,27. Ηδσσα νγα ἢανε αἷϑο {πε 
ἐνγοίοϊ ἃ υνἱτη655---ῃς Ὠἰβίοσι 8] υνϊξηθ 885 
Ῥοῖηθ (0 ἔδε ἔδλοιβ---ὴηά π᾿ ἱπίεγηδὶ 
νη ε885 οἵ ἰῃε Ηοΐγ αποβὲ ἴῃ ῬὈτγίηρίηρ' 
Ποτης ἴο πηεη᾿ 5 μπεαγίβ ἔπε τηεδηΐηρ οἱ πα 
ἴδοῖίβ (5εε ΝΥ εβίοοξξ οῃ 8.. [οη, 9: ἰ060)..---- 
τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ : ποί ἴο "6 11τητεἀ 
τὸ {π6 Αροβιΐεβ, δεβουρἢ ΡΥ ταρεδεηρ 
τη185. νεῖ υϑεὰ δὲ {πε ορεηίηρ οἵ 186 
ΒΡΕΈοΣ 5:1. Ρείεσ ἱπεϊτηδέεβ ἔπ με ὑπακοὴ 
τῆς πίστεως (Εοπι. '. 5) νγαὰ8 ἴΠ6 ἢτϑβί 
τεαιυϊϑιες ἴοσγ {πε τεοερείοη οἵ ἐπε ἀϊνίηε 
εἰς, Ιη ἐπεὶγ οὐνῃ οᾶβα ἴπ6 υνϊζπαβ8 οὗ 
ἐπε ϑρίγιε δὰ Ῥεεὴ οἰβαγίν βῆονγῃ, ποῖ 
οηΐν ἴῃ {πε πιίταςϊεβ ψῃϊοῃ {88 Αροβίίεβ 
μαᾶ ἄοης, Βαϊ 4150 ἴῃ 1Π6 τεϑυ15. οὐ {πεῖς 
Ῥγδαοβίηρ, ἴῃ ἐπε δηςμιιβίαβπη οὐ ἔπαὶγ 
οματιιεγ, δηδ ψὲ πεεά ποῖ 1ἰπ|ὲ 8 
Νόβρεη τῆς ἐβουρῃὶ οὗ ἔδε ρἰἔς οὗ ἐδε 
Ηοῖΐν ϑρίσίε το τῃς ενεηΐβ οἵ Ῥεηϊεοοβέ. 
1 τῃϊ5 βῃογέ βρεεοῖ οἵ 81. Ῥείεσ, 29-32, 
τεδάβ {κὲ ἃ βιιπΠΠΊΔΓΥ Οὗ πη ἢ νν ἱΙ ἢ πε ἰ5 
ταργεβοηίθα Δ8 βαυϊηρ' Οἡ ἔΟΥΤΊΕΓ Οσ ΔΒ: ΟΏ8, 
ΨῈ πᾶνε 20 ννδσσδηξ ἴοσ αἰ βπιϊββίηρ ᾿ξ 48 
ὉΠ ΪΒεοσί δ], οὐ δνθ ἔοσ βιιρροβίῃηρ ἐμαὶ 
8.0. Γκα μ88 οὐΪν ρίνθῃ υ18 ἃ β:1Π᾿πΠΊΔΤῪ Οὗ 
ἔπε δάἀάγεββιυ 1{ 15 σϑίπεσ “αὶ ρεζγέεοι 
τηοάεὶ οἵ σοποίβε δη γτεδάν εἰοχιεηςε," 
δηὰ 4 βεικίηρ ΠΠΕΙπχεηΐ οὗ (π6 Ι,οτά᾽ 5 
Ρτοπηῖ5α, Μαδίί. χὶ. το. Νοίμίπρ' ψγ88 ποτα 
πδῖυσαὶ ἔπη παὲ 85:. Ῥείεσ δηά ἢΐ5 
ἘΈΠΟονν- Αροβεῖεβ, κα τε Ψμοβε πιὶπβ 
Ὑγεγα ΠΉΔΙΥ τπαδᾶάβ ἀρ, μου ἐῃὰ5 οοη- 
ἴδηξ ἐπαπιβοῖνεβ υὙἱἢ δὴ δπιρμδες τα- 
αϑϑεσίίοι; οὗ [6 πιδίῃ ἴβϑιι6β ἰηνοῖνοά ἴῃ - 
τεδοπίηρ ψΐοΒ ψνὰ8 αἰτεαάν νἱάθὶν 
Κηονγπ, δηὰ ἢ 4 ᾿υϑεἰΠποδείοη οὗ πεῖν 

ἀϊξορεάϊεηοθβ ἴο τῆδῃ ὉΥ 8ῃ ΔΡΡβαδὶ ἴο {π8 
τεβα 8 ἩνὩῖο ἢ δοοοτηραηίεα {εὶς οδεάϊ- 
δηςε (ο (οά. 

Ψψεῖ. 33. διεπρίοντο: 11{., γαῖα βανψῃ 
ἀϑαπάδγ (ἴὴ Ὠεατί), αἰδοσοαδαπίμγ, Μ]- 
Βαῖε (ο΄. αβϑεὲ οἵ βηᾶάο ἴῃ Ῥεγϑίιιβ ἂαπά 
ΡΙΔαία5), ε΄. νἱϊ. 54 (1 πῖκ8 11. 35), Ἐπιββθ., 
Η. Ε-, ν.γ, .,ν 6 (5εε ατίπλμ, οὖ υ.). ὙΒῈ 
ΨΜοτὰ ἰβ ἀδεὰ ἴῃ [15 ΠΠΠΕΓΔ] βθηβα ἴῃ 
Ατἱβίορῃ., Ἐφωΐέόα, 768, ῬΙαῖο, Οοπυ., Ὁ. 
103 ὦ, δῃρὰ οὔος ἴῃ {πὸ Γ,ΧΧ, τ Οἤτοη, 
χΧχ. 3. ὙἼΠε τεηάεσίηρ “βαννεά ἐπεὶν 
τεεῖ ἢ" ψουά οεγίδίηϊν τεαιῖτε τοὺς 
ὀδόντας 48 ἰπ Οἶεῖ οαβεβ ψπετα [πε νεσρ 
(δηα ἐπε βίπιρίβ νεῖ 4150) 8 Δπν βιο ἢ 
τηδδηΐηρ. Ὦσ. Καπηεάνυ, ϑοιγοός ΟΥ̓ Ν. Τ. 
Ογεθᾷ, ῬΡ. 72, 73, 4150 σϑέεσβ ἴο 115 86 ἴῃ 
τε ςοηιὶς ἴὰῷ Ἐσρυϊα5 (Μείΐπεκε), 3, 
255, δηᾶ οἶδββεβ ἰξ διιοὴρ ἔδε νψνοσάβ 
ΘΟΙ]οαιι141) σοπλπιοη το 1π6 σοπιῖς ροαδίβ 
Ἰηοϊαἀϊπρ Ατἱβίορῃδηθ8) απά ἐπε Ν.Τ. 
Ἡδετα να μΒᾶνε ποῖ ἐδ ρῥυϊοκίηρ οὗ {πε 
Βιαασέ, 11. 37, νϊςἢ ἰεἀ το σοπετγϊτίοη ἀπά 
τερεηΐδποβ, Ῥαΐ {πῸ ραίπξι ἱπάϊρηδείοη 
δηὰ εν ΜΠΙΟἢ ἔουη νεηΐ ἴῃ βεεκίηρ ἴο 
τὶ ἃ {Ππεπιβεῖναβ οὗ {π6 ἀϊβοὶρεβ 45 τΠ6Υ 
Βαά ἄοηε οὗ ἐμεὶγ Μδβίεσ.---ὠονελεῖν : (πε 
ψεγ 15 ουη ὯΟ 1688 ἔπη πἰηδέθθη {ἰπη685 
ἴῃ Αοΐβ, ὑψνῖοθ ἴῃ 51. Γι κο᾿Β αοβρεῖ, δηά 
ΟὨΪΥ ἔννο οὐ ἑῆτεα {ἰπ|65 ἰῃ ἔπε τεβῖ οὗ [ῃ6 
Ν.Τ,, οὔσας ἴῃ Μαέϊ. ἱἰ. τό, Ηρ. χ' ο (2 
ὙΠΕΒ8. 11. 8); οἔξεη πδεᾶ δβ πεσε ἰη 1, ΧΧ 
Δηὰ οἰαβϑίοδὶ αταακ; ἰξ 15 ἐμβεγείοσα οέ 
οπε οὗ ἐβᾷοβα Μογᾶβ ΠΟ απ δὲ τὸ- 
Βαιάβά δ8 ἀϊβείῃς εν πηθάϊςαὶ ἰεσπιβ, 
οΒιδγδοιεσίβες οὗ 81. [πκὸ (8. Ηορατέ δᾶ 
ΖΑ), αἰτπουρἢ ἴς 18 τυ ἢ 564 ἴῃ τηεάϊοδί 
ψυτϊίοτθ. ὙΤῊΔ πουῃ ἀναίρεσις, νἱϊ!. τ, ἰδ 
ΟὨΪν ἔουηά ἰπ 8.. Γὰκ6, δπᾶ ἰ8 αἷβθο 
πεαπεπέ ἱπ πιράϊοαὶ νυτίίειβ, Ηοθατε, 
Μεαάϊοαὶ Τιαπρηαρε οΥ δὲ. Γμΐδ, ῬΡ. 200, 
2ιο; Ραξ (Π18 ννογά 18 αἷβο υϑεὰ τὴ 1ΧΧ 
ΟΥ̓ ἃ νἱοϊεηί ἄβαϊ οὐ ἀδβίσιςιίοη, οὗ 
Ναπιρ. χὶ. 15, 10 χν. 4, 2 Μδεο. ν. 
13. Αἱ {πὲ δδπι6 εἰπλα 1ξ 18 ἰηξεγεϑεϊησ 
το ποῖδ (πὲ ἐπιχειρεῖν, Δποίμετ τηεάϊοδὶ 
νγοσὰ οδατγδοίοσίβεϊῖς οὐ Θέ. Τκ|κα, δηᾶ 
αϑεᾶ ὈΥ Εἰπὶ ἰπ {π6 86η886 οὗ αἰξεπιρίίηρ, 
ἐτγΐηρ, ἰ8 ἐουπᾶ υἷε ἀνελεῖν ἰπ Αοίβ ἰχ. 
29, οἵ. Ζαδη, Εἰμὶ σιέμηρ, ἴι.,) Ὁ. 384, τ ἢ 
νοῦ Ηοβατέ σοσορασαβ ὁ μὲν γὰρ ἰατρὸς 
ἀνελεῖν ἐπιχειρεῖ τὸ νόσημα ((ἀαἰεΠ), Ξεα 
ἵπ ἰοσο. 

ψει. 34. ἀναστὰς, 5ε6 νεῖ. 17.-- 
συνεδρίῳ: [πΠ6 ψοτά ἰ5 υϑεά Πετε δηά ἐπ 
νεΥ. 27 ἅδονε, ὑἱίπους γερουσία, πὰ 
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νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχύ τι τοὺς 
ἀποστόλους 1 ποιῆσαι, 35. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς,3 "Ανδρες ᾿Ισραηλῖται, 

προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 

1 τι ΗΡ (ρυξ Ὀγ τῆϑῦν ᾿εΐογε ποιήσαι); οὔ. ΑΒΕ, νϑίβ., ΟὮγυβ., 5οὸ ΤίβοΝ., 
ΨΗ., ΕΙν., ννεῖββ, νεπάι, Ηρ. τοὺς αποστολους ΠΕΉΡ, Ῥατ., Εοτ,, Οἱρ. 
(ν16. δπιιοοττ. [0].), 58ῃ., ϑὅυυσ. Ῥ, δπά Ἡ., Αβίῃ., Οἤσγυβι; τοὺς ανθρωποὺυς 
Μ͵ΑΒ (Ννυΐρ.), Βοξ., Ατηχ., ΟὮγυϑβ., 80 Τίβοῃ., ΝΝ.Η., Ἐ1Ν., ννεπάι, νν εἰββ, 50 δἷβο 
ΒΙ485 ἴπ β; φῇ νν. 35, 38, δε ἤδγα ἴῃ παιγαῖνε ἀανθρωπ- βεεπηεά ππάϊρπίεὰ τνογά, 

ϑαυτους; Ὁ (Εἴοτ.), 54. μ88 τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς συνεδρους (-ιους), ἃ 5α5 
“ἐ ροποί π|,᾿ ΕἸοτ. “ δὰ τοξπὰ σοποί απ". 

ἐἷβ βεετβ ἰο ἱπάϊοαίςε ἐπδΐ ἴῃ νεσ. 21 {πε 
ϑαππεάσιση ἰ5 πιοδηΐ, δηά πὸ δάάιείομ δὶ 
οουποῖ].---Γαμαλιήλ : [τ Πα5 βοπιειπηεβ 
Ῥεεη υτρεὰ ἔπαίς 881, {πΠ6 ρεγβεσαίοσ, 
οου]ά ποῖ πᾶνε δθθη {πε ραρὶΪ οὗ βιοῃ ἃ 
τδῇ 8ἃ5 8 πετε ἀεβογίθεά---ἃὰὶ πᾶ Ψ8Ὸ 
85 50 1ΙΌεταὶ ἴπ μῖ5 τεϊρίοιιβ ορί πίοῃβ, 
δηὰ 50 δάνειβε ἴο ροϊιῖςσαὶ δριδείοῃ, 
Βυΐ ᾿νπδέενεσ σδὺ πᾶνε ὕδεη {πε εχίεπε 
οἵ δῖ5 ΠΡ Θγαῖεν, (δπιβίιεὶ ταπιδϊ πᾶ ἤστην 
αἰἰδομεὰ το {Π6 ἰτδάιτξίοηβ οὗ ἴῃς [δίποσβ, 
ἀηὰ ΨΨΏ181 ννε ΠΊΔΥῪ 566 ἴῃ Πὶβ τεςογάεά 
Ῥεϊποῖρὶς πῖβ δυπογσεησε οὗ ψτδηρ]πρ' ἀπά 
ΟνΘτ- Βοσα ρυ] βίεν, ῬνῈ ΠΊΔΥ δἷβο 566 'ἱπ ἰΐ 
ἃ φτοοῖ οὗ ἢϊ5 δάπεγεποβ ἰο ἰτδάἸἰοπ δ] βῆ: 
“Ῥτοσυτε ἔθυβεῖξ ἃ τεδομετ, ἀνοϊὰ Ὀεΐηρ' 
ἰῃ ἄουδι; δπά ἄο ποί δοσιιβίοτῃ ἐμυβεὶῇ 
τὸ ρῖνε {πὲ Ὁ 655 (Εἀεγβῃείπη, 
Ηἱϑίον» ὁ ἐμὲ ὅφωμὰ Ναίϊοη, Ὁ. 128). 
Βε ἴπ ἰἰ8ε1 ἔπατα ἰβ ποι πίπρ βίτδηρε ἱπ 
ἐς ἔαοε ἐμαὶ 58}1} βῃουϊά βυῦραβθ ἔπε 
Ζεαὶ οἵ αδηαιίεϊ, ἕο ποῖ Οὔ]Ὺ ἄοεβ. 15- 
(ΟΥΥ Οἴξβη 58ον 18 πον οπα 5ἰάςε οὗ πε 
ἐεδοπίηρ οὗ ἃ τηδβίεσ πηᾶὺ θ6 δχαρβεγαιβά 
ἴο δχοεββ ὈΥῪ ἃ ΡᾺΡ]], δὰξ δἷβο {πε βρεοϊῆς 
σἤαγρε δραίπϑε Βίερμεῃ οἵ ἀδβίγογίπρ' τπ 6 
Τεπῖρίε ἀπά οὗ σπαπρίπρ ἔπε σαβίοτηβ οὗ 
Μοβεβ μδά ποΐ Ῥεδη ἕογπιυϊαιθά αραϊπδὲ 
8:. Ῥείεγ δηὰ δῖβ. ὑγοίμει- ἀροβίίεβ, νῇο 
5111 διίεπάεἃ τῆς Τεῖαρὶε ψουβαῖρ, ἀπά 
ΨΏοβε Ρίειν ραϊπαά ἔπετὰ ἐπε ταραγά οὗ 
{πε ρεορίθβ. Ὑπδὲ οἤδγρε αραϊπβὲ {Π6 
ἢτβι τηδγέντ ννὰ5 ποίπίπρ 1685 ἴπᾶπ {Π6 
οἤπαῖρε ὑτουρμέ ἀρῖπβὲ [εϑὺ5 οὗ Νδζα- 
τεῖῃ : ἔπε Ῥυγηΐπρ' νογάβ δηά βοδίμὶπρ 
ἀεπιυποίαεϊοπβ οὗ ϑίερμεπ σουἹὰ ον δα 
δηβνγειεά, δ5 ἔῆοβε οἵ 7εβϑὰβ δά ὕξβεῃ 
δηβνεγεά, Ὀγν {πε σουηξεῦ οπατρε οὗ ὃ]45- 
ΒεγΥ, δἀπὰ τπ6 ραπίβῃτηιεπε οἵ ἀδβαίῃ 
8εῈ ϑαθαδιίίει᾽ 5 1 4 ῤδέγε Ῥαμῖ, δι 8... 
(Δη14116] ἀρ Ῥεδσβ 45 δῇ ογάϊπατν πιδηλ- 

θετγ, ἀπά ἔπαγε σδη ὃ6 πὸ γεαβοηδῦϊβ ἄουδε 
τπδι {πε ΒΙρ ργίεϑε ννὰβ αἰνναυβ (ῃε Ῥχγε- 
5βἰάεπε ἀντγῖπρ πε Ἐοτηδη- ΗΠ ετοάίδη ρεγοά. 
Νοῖ πη] δέζο τῆς ἀδβέγαςτίοη οἵ [ετὰ- 
58ἴεπι, ἤθη [Π6 ῥυθβεμοοά μαά ᾿οβὲ 15 
ἱπιροτίδῃσε, ψγὰ8 ἃ ἘΔΡΌΡΙ σπόβεη 848 
Ῥτγεβίάεπε οὗ ἃ τεοοηβιϊξυϊο ἃ ϑαηπεάγίη, 

Ἰσραηλιται, 5εε ἀονβ. 

Ερτ ἃ ΒΔ οὗ {πε νἱεννβ ἕο δπά 
δραϊηϑὲ [ῃς Ἐδοδιπὶς ἐγαάϊείοι ἐπὶ ἘΠῖ5 
(δπια θεῖ τνὰβ ἐπε Ῥγεβί επί οἵ {πε 54η- 
Βεάτγιπι, 5βε6 Αρρεηᾶιχ [|., ““ ὙΠε Ῥτεβίάεπε 
οὗ {πε ϑαπμεάτστη,᾽" δΥ δε ἰαίε εν. Η. 
Α. Ὑνμῖϊα, ἱπ τ. Ἐδδγβῃείτηβ ΗΠ ἰδέουν 
Ὁ ἐπε Ξέδιοϊδι!; Ναΐϊοη, Ῥ. 522 8. ὙΠὲ 
ἰπῆπεησα οὗ (δπιδ}1ε] πᾶν εαϑν δὲ 
υἀπάετβιοοά (1) νἤεη ννὲ τεπηεπηρεῖ {πδὶ 
ψΏ 58 {π6 ἀρχιερεῖς ὈῬεϊοπρεά ΤΠεΗν ἢ 
ποῖ εχοϊπβίνεῖν τὸ ἔπε ϑδάάμοεεβ, (πε 
ῬΠδτιίβεαεβ ψνῆο αἷβο παά βεδίβ ἴῃ ἔπε 
ϑαηηῃδάτίγη (ςΓ. Ασίβ χχὶϊ. 6, ἀπά 05.» 
Β: 5.» 11., χῦ, 3, Ῥέέα, 38; 39:0. ἌΡ ίοη ἢ 
τ Ῥοββεββεά ῤγαοέϊςα ἱγ ἃ Ῥτεάδογηϊπδείπρ' 
ἱηῆπδπος ἰπ ἔπε Οουποῖ!. ὙΠΕ τεπηατῖς 
οἵ 05.» 4ππ|.,) χνῖϊ., 1, 4, ρῖνεβ 5, 85 
Θομῦτγεσ βαυβ, “ἃ ἄξερ ἱπβίρῃε ἱπίο ἐπα 
δοίμαὶ ροβιείοη οἵ πιαίζειβ," ϑομῦτεσ, 
ϑετοίοῃ Ῥοοῤίδ, ἄϊν. ιἰ., νο]. 1., Ρ. τγ ἢν, 
Ἑ.Τ., ἀπά Ο.β Ἡοϊεζεηδηη Νεμέεεί. Ζεὶέ- 
φεφολήεμέσ, Ρ. 175. (2) Βυξ ννε ανε αἷβο 
ἴο [4Κα ἱπίο δοσοιης πε Ῥδγβοηδὶ ᾿ἱπῆϊ- 
ξῆςε οἵ {πε τβδῃ, ψῃϊοῆ ννὰ8 πὸ ἄουρε 
δ 115 παρῇς δρουῦὲ {π6 {ἰπι6 ἀεβογίθεά ἴῃ 
Αοίβ ν.--ττῆα ἀϊδά α.Ρ. 57:58. Νοῖ οηΐγ 
νὰ5 Πα τπ6 ἢτβε τεδοῆεσ οὗ 6 βένεῃ 
ἴο Ψῇοτα πε τὲ ΕαρῬδη ψγὰ5 ρίνβη 
(μἴρμαν ἰμδπ ἐμαὶ οὗ δ οὐ Ἐδθδὶ), αὶ 
7εν βῃ ἰταάϊείοη τεβρεοείηρ Πἰπιὶ μον Πα 
ἀἄϊρπιν δπά ᾿ἱηπἤμπθηςε νῃοἢ δεδοπεά ἴοὸ 
8ῖ5 ἤδτηβ, ΗἩδιηδυσγρεσ, ΚἼαϊ-Επογοϊοράαὶά 
ἀές ϑιιἀφηέμηιδ, 11,. 2, 236, δπὰ 5εὲ οὔ 
ἐπα {{||65 ρίνεῃ ἴο αδυηδ]εῖ, θα πθουτρ, 
Ηἱϊοίοῖνε 46 ἰᾳ Ῥαϊεςέΐηδ, ΡὉ. 230-246, δηὰ 
ΘοΟΒῆγασ, 2. 5.) Ρὲ 364. νε ΠΊΔΥ 566 ἃ 
ατίμετν ῥτοοῦ οὗ ἢΐ5. ἰηῆπεησε ἴῃ ἐπε ἔδοϊ 
(ἢδι ἃ ςετίδίη ργονῖβο ἢ ταρατὰ ἴο ἐπα 
ἀδιοττηϊηϊηρ' ἰδαρ γεᾶγ, ψῃϊοἢ ννὰ5 ραββεᾷ 
ἴῃ {πε ϑαπῃεάτσίγα ἴῃ 5 ἀθβεποα, ννὰβ ΟὨΪΥ 
ἴο σοπιε ἱπίο ἴογος ἴξ ἴὲ τεςεϊνεά ἐπα 
ςοηβτπιδείοη οὗ αἀδπιαῖῖεῖ (Ε ἀα)οίλ, νἱὶ.,.7). 
80 ἴα με 8:1. ΓλΚα᾽8 δοσουπὲ οὗ ἔπε 
ψεῖρμς ηοῃ ψνουἹά θὲ σαττϊεά Ὁγ ὅΑ- 
ΤΩ Δ 11εἰ ἴῃ ἐπε ἀββεση ον 158 ΔΠΊΡΙΥ [5ε186ά, 
πᾶ ϑομῦτετ᾽ Β ἀδβογίρείοπ οὗ ἴπῸ οοπϑιίΐϊξα- 
εἴοπ οὗ ἐπε ϑαπῃεάσιπη, μ. 5.) Ρ. 174 ἔἘ,, 15 
Βιυποίεης ταρὶν ἰο 86 βέγίσεατεβ οὗ ̓ ἅπρϑε 
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36. πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα 

ἑαυτόν, ᾧ ὁ προσεκολλήθη 2 ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ τετρακοσίων - ὃς 

ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο 

1 ξαυτον ΑἾΒΟΗΡ, δυϊρ., 58}., ΒοΏ., ὅγτ. Ηδτοῖ., Αστῃ., Επ8., ΟἜγσυβ., βο Τίβοϊ,, 
ΝΝ., ΕΝ. εαντον μεγαν (0γ μεγαν εαυτον) ΑΞῈΕ ἰοΐ., ΕἸοτ., αἷρ., ὅτ. Ῥεβῆ., 
Ογτ., Ο.., Ηΐεσ. 

3 προσεκολληθη 13, ΟἾτγΒ., Ογτ. ; πὶ οσεκλιθη ΜΜΑΒΟΞ τ7, 31, Ογζ., 80 Τίβοϊ., 
ΥΗ., ΕΝ. ΥΝ εἰβ5, γν επάς (Β]4585 ἴῃ β), ΗΠΡ.; προσεκληθη ΟΥ Θ᾽ ΕΗΡ---προσεκλιθη 
οτἷδ. οὔν Πέτα ἴῃ Ν.ΎΤ., οἴποῖβ τ ἱπεαγρτγείδεϊίοηβ οὗ ᾿ξ. ὡσει ΗΡ, Ογτ.; θὰϊ ὡς 
ΜΞΆΒΟΘΕ, ΟἾγυ8., 50 Τίβο., ΝΝ.Η., Κ.Ν., Ννεῖββ, Η1]ς. 

ὃ αγῃρεθη, ἰπϑίεδὰ Ὁ [458 διελυθη αντὸς δι᾽ αὐτου (διελυθησαν οπητεα Ῥεϊον). 
Ἐπ5. ἀπά Ῥασ. τεδὰ κατελυθὴ (πε ἰδέϊεν ἀἰβϑοϊμέμς 65ὲ τΞ- διελ. οὐ κατελ.) ; 566 ΒΙ455, 
Ψῆο πιαϊπεαὶπϑ ννιεἢ Βεῖβεσ ἐπι {π|5 τνοτὰ ταΐμεῦ ἔπδη ἀνηρεθη 15 τεφαίτεά Ὁ. ΟΔτη41161᾽5 
δτρυτπεηΐ, δὶ ἢν ἢ αὐτῳ, αἴξοῦ (Πϊ5 τνογὰ διελ, οπιϊτε Ὀγν Ὁ, και οπι. ἰπ ἃ, ἀπά και 
ἐγεν. ἴῃ Ῥατγιὶ Ὀυΐ διελ. (ἀϊΞϑοἰκεΐ ομηὲ) τειαϊπβά, (ν εἰββ μοϊάβ ἐμαὲ με οογγεςίοσ 
τοίδεγβ ος ἔπε βυρ᾽εοι οὗ κατελυθη ποὶ ἰο Θευδας Ὀυέ ἴο ἀαριθμος.) 

αραῖηβε Θδτηδ1161᾽5 ἀρρεάσαπος 88 ἃ πΊθτη- 
τσ οὗ τε Οοπποῖϊ, οὔ. οσγεηθοῦτγρ, 1. 5.» 
ῬΡ- 201, 213. Οη ἴδε '᾿νοτἄβ δε! δαξεά 
το αδπλδ εἰ 568 Ὀϑῖονν.---νομοδιδάσκαλος: 
ΟΠ ἰπ 5.. π|κε δηά 8:1. Ῥαυϊ, οὐ Γπικα 
ν. 17, 1 Τίτη, ἴ. 7, δἰπιοϑὲ -ξ-, γραμματεύς, 
γομικός, ποί ἐουπά ἴπ ΓΙΧΧ.---βραχύ (τι) : 
τα {[π|Ὸ ψ 116," ΕΚΝ., ΤυκΚε χχιὶϊ, 
58, “4 {{π||Ὸ σρδςβ," ΑἿΝ. ; ἀπιδίρτιουβ, 
ἷπ οἰαββίοδὶ ατεεῖκς {π6 ψοσά πῦῖρθὲ 6 
υιϑ6ἃ 45 οἰΐπεγ βραχύ, 4 δμοτὶ ἀϊβίαπος, 
Χεη., Απαδ., 111.,.3,.7, οὐ ἐν βραχέϊ, ““ἴπ ἃ 
5ῃοτὲ εἰπια,᾽ Ηετοά., ν., 24, οὗ. Τῆπο., νἱ.» 
12. ἴπ Αοίβ χχνίϊ. 28 ἐς ννογά ζηδῦῦ 
86 ἰαΐίκεη εἰτπετ οὗἩ βρᾶσε οἵ ἐϊπι6ὲ (568 
ΒΙ455). ἴῃ {πε 1ΧΧ τ 15 ἀβεά οὗ βραος 
ἷπ 2 ϑαπι. χνΐ. 1, πη 2 ὅ54πι. χίχ. 36, 
ἀπά πιοϑὲ {πΠκεὶγ οὐ ἄερτεε ἴῃ Ῥϑβαΐσῃ νἹῖ. 
6 (ΑἸ Ππουρἢ [μ6 Θχργαβϑϑίοη πιδὺ Ὅδ (Δ ΚΘῃ 
οἵ εἶπιθ, οί ΗςΌ. 11. 7, 9, Κι), δπά οὗ 
ἄἴτηθ ἴῃ Ῥβαὶΐπι χοὶϊϊ. 17, απᾶ ἴῃ 158. ἵν]. 
17 (ὑνεἶββ, δγεβίοοιξ ; Ῥὰξ βεε Ηδίςἢ ἂπά 
Κεάραιῃ, ἀουθεδι)), Βπὲὶ ΨΒΕΙμο γα 
ἰάκε ἴ86 Ψψογᾶ οὗ βρᾶοθ οἵ εἴτηε ἴπ ἢ 15 
ῬάΑΞβαρΈ, 1 15 ποϊθνοσίδυ ἐμαὶ 51, Γὰκα 
δἴοπε οἵ με Ν.Τ. νυτϊτειβ δὴ δὲ βαϊά τὸ 
δε βραχύ ἰεπιρογσαὶν (1π Ηεῦγαννβ 1 15 
ἃ ἡποίδεϊοπ), Εὐεάτίςῃ, ἀπά 8ο ΚΙοβίογ- 
ταδῆη, Κιέμαϊοῖα Τισαηα, Ῥ. 54. ---- ἔξω 
ποιεῖν (γιατ πέ.}}: ΟΥΪῪ ποτα ἱπ ἘΠ15 
8658, οἵ. Β͵458β, ἐξ ἴοθο, ἴοτ οἱδβϑβίςδὶ 
ἰπβίδποεβ, δηᾶ οὔ. ῥβαΐπι οχῖὶ, 8 (ϑυτη- 
τΑΔΟὨ 118) ---Ον᾽ εἶδ8, ΝΥ πάϊς. 
ει. 35. ἄνδρες ᾿Ισραηλεῖται, 5ε6 ὁπ 

ἴϊ, 22. προσέχετε ἑαυτοῖς : ρῇταβα ΟὨΪΥ 
Τουπὰ ἰῃ 88, πα, οὐ Τὰς χίΐ, τ, χνιῖ. 
3, ΧχΙ. 34, δπἃ Αοἷβ χχ. 28. προσέχειν 
ψίποῦς ἐπα ρσοπουη ἰ5 Τουπά 5ϊχ εἰπι68 
ἰη Μαεΐμεν δἷοπε οὔ πε Ἐνδπρεϊβίβ, δας 
ἵπ ΤΙΧΧ ᾿ααιθπεῖν ἀδεὰ ἴπ ἐπ Ρῆσαβα 
πρόσεχε σεαυτῷς. Τῆς ρῆτΑβ6 τΏΔΥ Ὁ6 
οοππεοίεα ψἢ ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τού- 

τοῖς, “8485 ἰουοπίπρ {π6βῈ τῆθη, δὲ 
γοῖ ὅτ δροιὲ ἰο ἀο,᾽" ἘΝ.» μδποα πὸ 
τεδάϊπρ ἀπὸ τῶν, εἴς., Ε. ΟτΥ γε τῇδυ ἰακε 
ἰξ ψΠ μέλλετε πράσσειν, “ψγῆδϊ γοὰ 
δ΄θ δροὺξδ ἰο ἄο ἴο ἴπ6βε τπηθη". ἴῃ 
ἕδλνοισ οὗ 1πῸ Ἰδίϊεσ 1Ὲ τπηδὺ ὃ6 5αϊᾷ {παὶ 
τῆς σοπδέγιοιίοη πράσσειν τι ἐπί τινι 15 
ψ ΕΓ σοτηπιοῃ, νἤετεδβ προσέχειν ἑαυτοῖς 
ἶ8 πανοῦ ἐουπᾶ ἰῃ σοηπδιταοιίοη Ἡνἱἢ ἐπί, 
δηᾶ (μὲ {8 τεηδετίηρ τὶρμεῖν τηδτῖβ 
πε εν ἀθπεῖν ἐπιρῃδις ροβίτοη οὗ τοῖς 
ἀνθρώποις (530 ᾽ν εἶἰδ56, ννεπάι, ἩοϊεΖ- 
ταϑπη, Ηδοϊκει).---τί μέλλετε πράσσειν, 
μία αοὐμγὶ οἱξὶα, Ψυϊραῖθ. Βυτίοη, Ν. 
Τ. Μοοᾶς απὰ Τεμϑός, ἡ. 36, μέλλειν 
πενεῖ ἐουπᾶ ψΠ ἔπέατε ᾿πῆηϊεῖνε Ἔχοθρὲ 
ἴπ ἴμε ρῆτγαβε μέλλειν ἔσεσθαι τε ἰπ 
Ἀοΐβ, δἰπιοβὲ αἰνναβ 85 ἃ ρζεβεπξ ἰῃ- 
Βηϊεῖνε, δἰ Ππουρ 115 ἴοτοε 15. δἰκίῃ τὸ 
{πδὲ οὗ {π6 ἔπίυτα (Ετίτητη- Τ Ππαυϑτ) ; αἶβὸ 
Βίπιοοχ, Γαηρπαρε ο7 ἐπε Ν. Τ., Ῥ- τ2ο. 
μέλλειν 18 δε ονετ {ΠΊΕ Εἶπλ65 'π Αοβ 
1Ὲ 411 118 ραγίβ, δπᾶ 18 ἔου πᾶ νεγΥ οἔζεβη ἴῃ 
81. ΓακεἾβ αοβρεὶῖ. 
γε ες. 36. πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν: 

(δταδιεῖ ἀρρεδῖὶβ ἰο ἐε Ὄχραγίεποε οὗ 
ἐπα ρῥαϑβί---ἰῃς ρῆγαβε 15 ρίδοεά ἢγβε ἢ 
Θηρμαβίβ, οὕ. χχὶ. 38; οἡ 5:. Γμικε᾽ 
ἰοπᾶπεββ ἔοσ ρῆταβεβ ψ ἢ ἡμέρα 566 
δῦονε, δηᾶ Ἐτσιεάτςἢ, ΡΡ. 9, 89... Βυῖ 
ΨΏΠ5ὲ (Παπλδ] 161 ἀρρεβῖ5β ἰο {π6 Ρδϑί, μῖ5 
ἌΡΡΘΔ] ἰβ ποῖ (ο ἃ τεῃηοίε Ῥαυΐ ἴο ἃ πεδῦ 
Ῥαϑβί ΠΟ ἢ τγα8 511] ἔγεβἢ ἴῃ [Π6 τηδπιοτῖθβ 
οΥ Πῖβ ρεπογαίίοπ, ρεσῆδρβ θεοδῦβε, 85 ϑῖ. 
ΟΠ γυβοβίοτη πσρῈβ, Β.Οἢ τοσαπὲ Θχϑιηρία5 
μάλιστα πρὸς πίστιν ἦσαν ἰσχυρά..--- 
ἀνέστη, οἷ, νἱῖ. 18, κα τὲ Ἡρρτενν 

Ὁ» δηᾶ 80 σοπβέδπεν ἴῃ ΧΧ, Εχοά, 

ἷ, 8, Ῥευς, χῆϊ, τσ, χχχῖν. το, [πᾶρ΄ 1, το, 
ἵν. 9, ν. 7, εἴο.---Θεῦδας: 51:. π|Κε ενί- 
ἅἀεπεὶν ρίδοεβ Τπευάδβ θείοσε ιάλ5, Βὰΐ 
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εἰς οὐδέν. 
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3]. μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος, ἐν ταῖς 

ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς, καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ " 

λίκανον οπ. 9 Ὰ.Β 8:1, ἃ, να]ρ.ν Εὐ8., Οντ. ; 8ο ΤΊβο., ΚΝ. Η., Κ.ν.., νν εἶββ, νν επάε, 
πολὺν ἰπ ΟἿ), 50 ΗΙ]ρ., θὰϊ ποὲ τεϊαϊ πβᾶ Ὀν Β]α885 'η β. απωλετο, Ραᾶτ. τεδάβ κατελυθη; 
«γρρῖε,᾽" βᾶγ8 ΒΙα88, Ψγῆο τερεῖνεβ κατελ, ἴπ βι ΤῊϊδ νν1}] ΒῈ ον σοηβίβέθης υν ἢ Ἐπ 6 
ἔοττπεσ ταὐεοιΐοη οἵ ἀανῃρεθη. 

ἃ ἀθηουεν ἀτῖβεβ ἔγοπὶ {π6 ἕδοϊ ἐπαΐ ἐπ 6 
οηἶἷν Τμευᾶδβ οὗ [815 ρετοά Κπουνῃ ἴὸ τ18 
5 Ρίαοεὰ ὃν Ἰοβερῆμβ ἴῃ {μ6 γαῖρῃ οὗ 
ΟἸδιάϊιβ, ρους τπΠ6 γεαῦ 44, 45. ες 
δανς Πἰπιβεῖῖ οὐδ 8ἃ5 ἃ ἴαϊβε ρτορῇῃδί, 
δαιμεγεᾶ τουπᾶ πὲπὶ “ἃ στεαΐ ρατέ οἵ ἐῃ6 
Ῥεορῖε,᾽" απ ρεγβυαάθβά ἔπεπὶ τὸ ΖΌ]Π]ον 
Πῖπη ἴο πε Ἰογἄάαπ νὰ ἃ Ργοπιῖβε τ8δὲ 
158. νναΐογβ 5ῃουἹᾶ πιϊγδου]ουϑὶν ἀϊν!άα 
Ῥεΐοσγε ἢἰπὶ 88 'π {ῃς8 ἄδυβ οἵ Μοβεβ. Βαϊ 
{πε Ἐοχιίδῃ ρῥτγοουσαίοσ, Ουβρῖυβ Εδάπβ, 
β6ηΐ ἃ ἴΤΟῸΡ οὗ Ὠοῖβα ἴο πιϑϑὲ Ὠΐση, βοιγβ 
οὗ Πὶβ [Ο]οννοῖβ ΕΓ βἰδίη, οἴποσβ ἰδθῃ 
οαρεῖνα, ὙὮ}]5ὲ Ὧ6 Πἰτηβεαὶ ννὰ5 τηδάβ 
ῬΙβδοπαῦ δηᾶ δεμεδάβα, δηᾶ μῖ5. πεδά 
βεπίὶ (0 Θγυβαίθηι,, [05., Α4πέ., ΧΧ.» 5, 1. 
Βυξ ἃ βεγίουβ σῃγοποίορίοαὶι αἰβογσαραπον 
τηῦϑβὲ δε ἕδοεά ἱππῆς Τμουάδβ οὗ Τοϑερῃαβ 
ἰβ δε Τπευάας οὗ 851:.ὄ [0.κ6. ΟΔπια] 16] 
ΒΡΕ8ΚΒ8 οἵ ἃ Τβειιάδβ Ψῆο ᾶγοβε θεΐογε [π8 
ἄδγβ οὗ {πὲ επτοϊπηεπὶ, Κν., δῖοι 
τηδικεα {πε δἰζετηρί οὗ [π448, 1.6., ἀρουέ 
6-7 ΑΙὉ. Βαξ ἀτὲ {πον {δε βαηε Α5 
ΘΑΓΙν 85 {πΠ6 ἄδυϑβ οἵ Οτίσει πεῖς ἰἀβην 
γα5 ἀεηϊεά (ε. Οἷς. 1... 57)ν 866 “" οίβ,᾽ 
Β.}.2, Βίβπορ Τὐρβιίοοι, Ρ. 40, δπᾶ ἱπ 
οοτηρασῖπρ' [Π6 πὸ δοοουιηῖβ ἴῃ ΤΟΒΈΡ Βα 5 
δὴ Αοίβ ματα ἴβ ὯῸ οἷοβε τεβεηιίδηςα 
Ῥεγοπά {πε ἤᾶπηβ, 8εεὲ Νὄβρεη, ἐπ ἰοζο, 
δηὰ Βείβεσ, Τλδοὶ. Οπαγέαϊ δολγζέ, 1., Ὁ. 
70 (1806). ὅ8:. 1ΚῈ Βρεδᾷκβ ἀβπηϊ ον οὗ 
400 ξο]]οννεγβ ; [βαρ ῇαβ δνϊἄθπον σοη- 
δἰάδγβ ἔμδὲ {π6 ργείεηδσ νν88 τηποἣ τόσα 
ΒΌΟΘΟΘΘΒΘΙΑΙ, 50 ἴ8Γ 845 ΠυτΊ 6 Γ5 ἡγοτα οοη- 
Τεγηεξά, ἴοσ 6 νυγιῖθβ: πείθει τὸν πλεῖσ- 
τον ὄχλον. Ἰῆεβε δηά 51: ΠΊΠ|8γ ἄϊβοσγαρ- 
ΘΏΟΙΘΒ ΔῈ αἷδο νεῖ} ἰπϑιβϑίε ἃ ἀρὸπ ὈῪ 
Ζϑδη ἴῃ Πἰβ γεοθπὶ Τηἐγοάποέίοτι, 11., 4τ6, 
417 (1899), αρᾶ Πῖβ οὐνῇ σοποϊ βίο 18 
τη δὲ ΟΠΙΥ 500} οτγάϊηασν ννοτὰβ ἀτα σοπὶ- 
τ Οη ἴο {πΠῈ6 ἴννο δοοουπίβ 885 [Κ6, ἀνῃ- 
ρέθη ; 705.» ἀνεῖλε; κς, ἐπείθοντο ; [08., 
ἔπειθε; δπὰ {πὶ ψε σδῆποὶ ρεῖ δεγοπᾶ 
τὰ8 θουηάβ οἵ ροββί 111 (πδὲ τπ8 ὑνο 
ΔΌΓΠΟΙΒ τϑΐεσ ἴο [Π6 βαπια ἔδοϊ (οῃ ΖαΠη᾽ 5 
οτιτἰοῖβπι οὗ Κσεηκε 5 νίενν οὗ τῆς ἄερεξη- 
ἄεποβ οὗ κε οα ᾿οβερδαβ ἴῃ {86 πᾶσγα- 
κἶνθ, 566 τ|. 5.). [ἢ τοξδισίηρ ἴο {πε δρ- 
Ῥεάγαπος οὗ {π6 πιδὴν [4158 Μεβϑίδῇβ, 
ΒΌΟΘΝ 48 ἴ8ε Ὑπευάδβ οὗ 7οβαρῆιβ, (πη ., 
ΧΧ,, δ) 1, τ, Εδεγβῃείπι, ϑζδέολμες οὗ 
διυϊεῖ ϑοορίαὶ 1,106, Ρ. 66, τειπᾶτκβ : “ ΟΥ̓ 
σοῦγβα {ἰδ σουἹά ποὲ πᾶνε ὕεεῦ ἑὰς 

ὙἘπουάδβ οἵ Αοίβ ν. 36, 37, Ὀπὲ Ῥοΐὰ ἐπα 
παηλθ δηὰ {πε τηονθπιθπΐ γγαγε ποῖ ΒΟ] τα 
ἴῃ Ι5γ86] δὲ {Π6 εἰτηβ ᾽᾿ ; 5866 αἷϑο ΚαπιβαΥ, 
γγας Ολγὶδέ ϑογη ἐπ Βεἐμισλεηι ὃ Ρ. 250. 
Απᾶ πο τεβιϊπιοην οου]ὰ μα βίγοπρεσ ἤδη 
1πδὲ οὗ Ποβαρῆαβ Πἰτηβεὶ το {πὸ ἕδος ἐπδς 
αἵ {πΠ6 εἶπα οὔ ἐπῈὸ Αἄνεης [πᾶ θα ννᾶβ 
Ὰ}1 οὗ τατλυ 8 ἀπά βϑάϊίοηβ ἀπά ρῥγε- 
τεηἄδτβ οὗ 411 κίπάβ, “4 :., χν]ϊ., τὸ, 4, 8; 
Β. Ἅ., ..,4.1τ. ὙΠε νίονν Βα5 θθξη πηδίπ- 
ἰαϊηβ ἃ ὉΥ τῆϑὴν ςοπιπηδηϊδίοτβ ἐδδξέ τἢς 
Ἰμουάδβ οὗ Τ᾿ οβαρῇι5 πᾶν τεαβοηδθῖν Ὀ6 
ΒΙΡΡοβεά ἴο ΡῈ οπα οὗ {πῈῸὸὶ πιδῃν ζβἶβε 
[Θδοῆεσβ δπά ἰξαάἄεγβ τηβητοηβᾶ ὈΥ ἐπα 
ον ῖβῃ ἰδιίοτίαπ δηά ποὶ δἴνναυβ ὉΥ͂ 
Πδᾶῖη6, ΨὴΟ ραπάδγθά (ὁ ἐπε {δνεσίβῃ 
Πορ68 οἵ ἐπ ρβορὶβ δηᾶ ρᾷᾶνε ἐπεγηβεῖνεβ 
οὐ 45 οἵ Κίηρ]ν τϑηκ---(βο σεοαπεν Βεῖβεσ, 
ἙφΙῖεη, Ῥαρβ, ΡΙυτηρίτε, Κπαρεπρϑαε). 
ΤμδΘηδηι ΤῊ υδβ σοπίγαοίϑα ἔγοπι Τῆθο- 
ἄοτυβ τᾶν ποὶ ἢανε Ὀξεῃ 80 σοπηποη 48 
τῃαϊ οὗ ϑιπιοη οσ [88 (4 που Ρ Ἢ οἡ {π6 
οἵπασ Ββαηά,βεε Νὄβρε, ἡ ῤοςἐοϊ ροϑοκίομέε, 
Ῥ. 147)---- Ἰοβερῇυβ ἀββοσῖθεβ ἔσο τηεπ 
Ὀαασῖηρ [ῃς πδιὴθ οὗ Θίτποη ὑπ ἰογεν 
γϑᾶγβ, δηά ἕῆγεε τῃδὲ οἵ 1πᾶδ8 ψτπῖπ 
ἴδῃ Ὑ6δγβ, 811 οὗ ποτα ἡγαγα ἸηβΕ ριδίογβ 
οὗ σερα]οη" -πρας τ νὰ5 τε ἀτεεκ 
εαυϊναϊθης ἰὼ Βθνθγαὶ ἔδτλ] αν ἩΘΌγανν 
Πᾶτη68, 4.8., ]οπαῖμδη, Μαιιμίδβ ; δηᾶ 
Βίβῃορ ἰρμείοος δἰϊοννβ {παὶ ἔπαγε 15 
βοπιθίίηρ ἴο μὲ βαϊά ἕο ΨΝΊΘβθ σ᾽ β βὰρ- 
δαβίϊο [πδὲ οὐ ἐπα στοιιηὰ οἵ ἔπε ἤᾶπλα 
τῆς. Τπουάαβ Βεγε τῆδὺ δε ἰδεπεβεά ὉΠ 
Μβιῆϊδβ, τμῈ βοὸπη οἵ Μαγρδίοίμιβ, ἂπ ᾿π- 
βυγρδηῖ ἰη 186 εἰτης οὗ Ἡδγοά, ὑσογιίηδπξ 
πῃ τ[Π6 Ῥαρβϑβ οὗ ̓ οβερῇυβ, “πὲ. χν!., 6, 2 
(8εε αἰβο Ζδὅοκίεγ ου ἴῃς ψ μος αυεϑείοπ, 
ΑῤοΞείεϊρεεολμίοκέδ, Ῥ. το7, φιὰ βάϊι.), γε 
ταῦϑβὲ δάπης {πε οδ]εσίίοη οὗ Ννεηᾶς ἐπαὲ 
1Π15 δπᾶ οἵμεσ ἰΔεπε βοδίοηβ οὐ πᾶσηθ5 
δηᾶ ρῬείβοῃβ οδηηοῖ ὃὈ6 ρτονεά (απ βοῖπα 
οὗ 1Ππ6πὴ σασίδι ΠΙῪ ὯΓΕ ΝΘΙῪ ῬΓΘΟδτγίουβ, ἃ85 
ΑἸογά ροϊπιεᾶ οὐ), Ῥὰξ ψγα σαπποί βὺΡ- 
Ῥοβε {πὲ 81. Γὰκε σουἹᾶ ἢανε τηδᾶς τΠ6 
ϑτοββ δΙυηάεγ δι αξεά ἕο Πἰπὶ ἴπ ἐδα 
ἕλος οὗ δῖβ δι] δοούγαου (58εε Β[455, 
Αεία ΑῤοΞίοἰογιηε, Ῥ. 90), ΟΥὁ ἀπάοτβα υν ἢ 
Βομῦτγοσ δι με 6 4118 ““{πῈ 8!Π5ῃητ δυΐμο- 
τὴν οὗ {πε Αοίβ ἴῃ βιοῇ τηδίζεγβ " ( διυϊδῆ 
Ῥεοῤίε, ἄϊν. 1., νο]. ἴ1., Ρ. 160). ΙΕ ξ ἰδ 
μαγάϊν ρόββϑιθ]ε ἐπδὲ Τοβερῆιβ σα Πᾶνα 
Βεβῃ πιϊβίακεη, δἰ μουρῃ βοπιε υντίζεγβ 
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κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 

38. καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων, καὶ 

πᾶνε μεὶά ἐπδὲ ἰξ ἰβ ΒΥ πὸ πιβᾶπβ ἱπιροβ- 
5.016 ἐπὶ ἐνεη ἤεῖε ἢε πιᾶν πᾶν ὕθβεῃ 
(ε7. ΑἸΐογά, Εεπάδι!, Βεῖβεσ, ἀπά Ἵου- 
Ρᾶτα {πῈ ταιπατκβ οὐ Ζαμη, δὶ φεῤγα), 
ὙΕ ΤΠΔΥ δἱ ᾿ἰδαϑί οἷδίπι [6 βᾶπ|8 Ῥτορᾶ- 
ΠΕ ν οὗ ἔγεαάοιι ἔγοπι εὐτοσ ἴοσ ϑῖ. ΓὺΚα, 
κι ΘΠΠρογαση Ὀ6ῈΠΕ τηδσηοσθιὴ 86 βου ρίου 
ταοηϑέγαϊ : 410 ταΐπ 8. δϑὲ ργοῦ 116 διπὶ 
ἀε Ὑδευδα ἰᾶτὰ ρσανίτει δταβδ8 αυδτη 
Ῥίεγίααε ραΐαπε᾽" (Β]455), απἃ 866 {πὸ 
τδοθηΐ τϑηδτκα οὗ Βαηηθαυ, ὕγ7͵ας Ο΄γὶςέ 
δον αἱ Βεἰλιἰδλιδηι ὃ Ὁ. 252 Ηΐ. Τὶ σαπποῖ 
θὲ 5αἰά {παὶ βόπγε τεοεπί δίζεπιρίβ δὲ ἃ 
βοϊαεοη οὗ ἐπε ἀἸ σα ἀῇα νον Ρῥτο- 
ΤΑ δι Πρ; ἴοσ ΜΏ115. Η. Ἡ ̓ στι ῃῃ Βονεγο 
δίαπηθβ Β[455 ἴογ τηδὶπίαϊπὶπρ' πδὲ βοπλα 
ΟΠ γιβείαη μδά ἱπίεγροϊαἰεὰ (ἢξ πᾶπὶδ 
Ὑπειάδβ ἴῃ τῆς ἰεχὲ οὐ Ϊόβερμιβ (5ε8 
Βία55, ἐγ ἴοσο, απιὰ Ὁ. χνὶ., δάϊξε. τῃΐπ.), 
6 Πἰπιβεῖ ἴβ ργεραγεά τὸ επάογβε ἐδῈ 
γψίενν τεοθηεῖν τηδἰπιαϊπβά ἀπιοηρϑί οἴ μδτβ 
Ὁγ ΟἸεπιεη ἐμαὶ ἐπε νυτίοσ οὗ Αςίβ ἱπ Πΐβ 
τηδπίίοη οἵ Ἰπειάδβ ρῖνεβ τ5. ἃ νᾶρτδ 
δαϊ γεῖ γβοορηΐβαθ]8 τεσο]]!δοείοη οἵ [05.» 
Απέ,, χχ., 5, τὶ 866 ἐπ ἰἴοοὸ απὰ Ὑλεοὶ. 
Τηἰεγατγ οί, 3, τ806, ἀπὰ 13, 1807. 
Β. νν εἰβ5 πὶ πῖκβ ἐπαξ {πΠῈ ποίοτίοιιβ ἀϊ- 
ΟἸ]ΕΥ ΤΊΔΥ ΘΔΒΙῪ ὃ ροΐ τἀ οἵ ὈΥ Ξυρροβ- 
ἰηρ' [δε τΠ6 τενίβεγ ἱπβεγίεά {88 βχϑιὰρ]8 
οὗ Τποιάδβ ἴῃ (πε ψτοηρ ρἷδοθ, Ἐπιἰδὶ- 
ἐμηρ ἴῃ ἀἄας Ν, Τ΄, Ρ. 574.---λέγων εἶναί 
τινα ἑαυτόν: οὗὁἨ σοηδβεάιεποα, σε ΠΥ 
“βουηθθοάν,᾽" οἷ νἱἱϊ. ο (ἀπά Κ.Ν.); “ εἰη 
Βτοββεσ Μδῃη,᾽" ΒΙ1455, Ογαριπιαξε ἀδς 
Ν. α., Ρ. 76; 80 ψγὲ δανβ [18 ορροϑίίς, 
οὐδείς, ο΄. ἰπβίαποεβ ἰπ ν εἰβίεῖπ ἴπ 
οἰαββίοαὶ ατσεεῖ; 80 ἰπ 1, δείη φηίάαρι, 
αἰϊημῖς, Γνθηδὶ, ἱ., 74; Οἴςεγο, αὐ Αἐξὶ- 
δἸ1, 1ἰῖ.,), 15.; ἀπά οὔ. αἷβο 1 Οονσ. [1]. 7, 
681]. 11. 6, νἱ. 3; Νίζεαι, Σὲ ἄγε ἀπ 
Ν. Τ'΄, Ρ. 148 (1893). Απά νεῖ {πε ᾿δδίοιιβ 
δΥ6 οὗ [π8 Ῥμαγίβεαβ νναβ δ] πᾶ το [ῃ6 ἀ1- 
ἔεσεποα θδίνψθθη 500 ἢ ἃ πάῃ 45 Τπουάδβ, 
ποτ ΟΔΠ14116] 50 σοπίθιηριπουβὶν ἄε- 
βοσίδεά, δῃὰ (8 Αροβεῖεβ ννῆο βου ρῇῃξ ποῖ 
ἔπαῖγ οὐνα Βοηουτ (Ν᾿ ὄβρεπ) ; οὔ, Νυϊραῖς, 
“ ἄϊςθηβ 868 6588 8]14116π|,᾽ 30 ἈΒετη. δπᾶ 
Ὗνγε!., ““ βαγίπρ' ἔμδὲ με ννὰϑ βοπιεδοάν "". 
-προσεκολλήθη : δεοίίαΓ τεδάϊηρ᾽ προσε- 
κλίθη, α ψογά ποῖ ἔοιιηᾶὰ εἰβενῃθτε ἱπ 
Ν.Τ',, οὐ. 2 Μδςς. χῖν. 24; δπά 50 αἷβο ἴῃ 
ΤΧΧ, οὐ. Ῥβ. χχχῖχ (Χ].) 2, ϑυτηπια- 
ομυ5; οὐ Ῥοϊγῦ., ἵν., 51, 5; 80 4150 
πρόσκλισις ; ἔογ [8 ξυτΈΠΕΓ ἀ8ε βεα ΟἹ θη. 
Εοπη., ὅογ., χΙν]., 4.--ὡσεὶ (ὡς) τετρα- 
κοσίων, 566 αὔονα οη΄ “ΤΠποιάδβ᾽".-- 
ἀνῃρέθη, 5:6 αἷδο οπ ἀναιρέω, νεῖ. 33, 
Οἴζδβῃ οὔ νἱοΐθσπε ἄβαια ἴπ Αοίβ. Τμα 
τνῸ οἰδιιβαβ βίαπά ἴῃ βῇδγρ σοπίγαϑι---ἰῃς 

ὉΠ6 δπλρμδβίβαβ {πε ἰατρε παπιυεσ ΨΕΪΟΣ 
)οἰπεὰ ὕπουάδβ, ἴδε οἵπεσ {πΠ6 δος ἐδδί 
ποιννΠβίαπάϊηρ, Πα ννα8 βἰαΐπ; οὔ, ἵν. το. 
-οδιελύθησαν κιτιλι: πονῇατε εἶδα ἰπ 
ΝΤ,, Ῥὰΐ 115. πι86 18 αυϊέβ οἰδβϑίσδὶ, οἷ 
ΤμΒας, ἰΐ., 12; Χαεη., Ουτ., ν., 5,43; ΒοΪγὉ., 
ἵν., 2. ΒΙ455 τϑιηγαῦκθ (παὶ (ἢε6 τψῆοϊα 
ῬΏταβα “δρίε ἀβ βεοία 41:6 ραυ]δίϊτη 
ἀΠαριίατ, πῆ αρία ἀἄἀβ τυ παϊης 
ῬΕΙ͂ νίγη ἀϊβ)εςία ".--ἐγένοντο εἰς οὐδέν: 
Ρῆγαβθα ΟΠΪΚ Ππαγα ἴῃ ΝΤ' (οὐ χίχ. 27), 
δυΐ 5εεὲ ἰπ Π,ΧΧ, Ἰοὺ χχίν. 25, 158. χὶ. 
17, ΝΥ Ιβά. 1]. 17, χχ. 16. γίνομαι εἰς 
ἴῃ ΤΧΧ πὰ δἷβο ἰπ οἰαββίοβ ; ἰπ Ν. Τ᾿. 
ΟΡ Ἰαλκε χὶϊ. 10, χα. 17, Δοῖβ ἵν. τα, δπά 
οὐ. τ ΤΏ 655. ΠΠἰν 5. Ιπ {86 ἤσβὲ ραββαρε 
ἴε 15 Ηδρσαίβεις ἢ ἴῃ Ἐῃ8 ραββαρα θαΐοτε 
18 δηά ἴῃ τ ἘΠ658. {πὲ ρῇγαβεβ ἃτθ αυϊα 
ῬοΟΒΒΙΡΙν ατεβκ, οὖ Ὄβρεοῖδ!ν ϑίπιοοχ, 
Ταηριαρο οΥ ἐπε Ν. Τ., Ῥ. τ43. ὙΠα 
Ῥῶταβα ἰβ πιο τεαπεηξ ἴῃ 51. 1πΚῸ᾿5 
Ὑτὶ ΠΠρ5 {πᾶπ ἰπ δὴν ΟἾπασ ῬΟΟΚκ5 οὗ τῃς 
Ν.Τ., Ἔχεερὶ ἔπε Αροοδΐίυρβε. 

γεῖ. 37. ᾿ἸΙούδας ὁ Γαλ. : Πεῖε ἴοο 8π 
ἱπασουσγαου πιρῃξ αν δε ομαγρϑά 
ραῖηβὲ 5:. Τὰὰκε, δας 11 ἴθ το θ6 ποϊεά 
μας ἡ 116 Ποβαραιβ βρεαῖκβ οἵ [πᾶκβ α8 
ἃ Οδυϊοπίίε ἰπ ομα ρᾶββαρθ, [08., Απὲ., 
ΧΥΣΙΪ., 1, 1, Β6 ΓΕ ΠΕΙ͂ν, 45 Ῥότῃ Βεΐβασ 
δηὰ ννγεπάε ροὶπε ουΐ, βΒρβαῖκβ οἵ Ἠΐπὶ 45 
8 α81Π|68ῃ, οὐ. Αἀπέ., χνιϊ,, σ, 6; χχ. 5, 2; 
Β. ζ.., 1., 8, 1, ἀπ 17, 8. Βαϊ {πε παπιδ 
ΟΔΙΠ]δαη πιὶρῃς βαϑιὶν ῬῈ ρίνεπ ἴο Πἰπὶ 
Ῥεσδιβα Θδ]1|66 τγαβ Ἐμ6 θοεπα οἵ Πἷβ ἐχ- 
ῬΙοἱξβ, οσ θεοδιιβα (δπλαΐβ, ῃἷ8. ποπλα, δ6- 
Ἰοηρδά το Τίονγασ αδαϊοπιτβ, νυν αἰοῃ νγα8 
τεοκοηβά 48 ρατί οὗ (141116δ6. ὙΠα δοουτς- 
ΔΟΥ οἱ 581. Γμπκ6 ἴῃ τῆς δοοουηΐ οὐ [πάδ5 
ἰδ σασηδγκαῦ]β, ἔοσ (σα πη8 116] βρεδκβ οἵ ἰ8 
ἰῃϑυσγθοίΐοη 458 οομηΐηρ ἰο ποιῃίπρ. Ηε 
σου]ᾶ 50 Βρβαῖκ, 580 ἰπ 34 οἵ 35 4.}., Βαξ 
ποΐ βοῃῖβ ἴθ γϑαίβ ἰδίθ, ἤθη {Π6 [0]- 
ἰοννεσβ οὗ Τυἀδ5 Βαά αραΐπ σαίπμετγεά ἴο- 
ξείμεσ, δπά οσπιεὰά ἃ ἴϊά Οὗ Βοῇοοὶ οσΣ 
Ραγίυ, ἴο 5ᾶὺ ποίμιϊπρ οὗ {π86 τϑῦθε!!οπ οὗ 
Πὶ5 τἤγεβ βοῃβ, [4τη65, ϑἰπιοη, δηᾶ Ἰδέεγ, 
Μεπδδῆεπι; βεα Βείβεσ, "0 5., Ρ. ὅσ, 80 
Τἡρμιείοος, μ. 5., Νόβρεη, δπὰ ΑἸέξογά᾽ 8 
ποίΐβ. 

ΑΒ ννὲ σοπϑίάδγ {86 ομαγαρίεγίβειςβ οὗ 
ΒΌΟΘΏ ΙΏΒΠ 845 Ἰδειάδβ απ 7445, 1 15 
ἀϊβῆίσαϊε το βαρροβα ἰῃδὲξ {πὸ ἂρὲ ψῃΐοῃ 
Ρτοάδυσεά ἐπείη οουἹά πᾶνε ρτοάυςεά {πε 
Μεββίδῃ οὔ πε (οβρεῖβ. δ 15, ἰπ ἐγαῖῃ, 
16 Απεὶ-ΟἩτῖϑε οὗ ᾿πιδαίβηλ. ἱπϑίεδά οὗ 
δἰνίπρ Ηϊπηβεῖ οὐδ το δ βοπιθροάγυ, 
76βὺ8 18 πιβεκ δηά ον νυ οὗ πεατί ; ἰπβιθδά 
Οὗ 5εἰγγὶπρ τενοῖε ἴῃ (4116 6, 4 Ῥυγηῖτρ 
ἔχγηδος δὲ κξαϊείσην Ηἰς ὈΙεββίηρ ἰ8Β ὑρὸνρ 



το ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ γ. 

ἐάσατε αὐτούς ἢ - ὅτι ἐὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον 

τοῦτο, καταλυθήσεται - 20. εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι 

1 Αδοῖ αφετ. αντους (ἿΝ.Η., Ἐ.Ν.) ΠῈ, Εἰοτ. ἰπβετὶ μη μιαναντες τας χειρας (Ε δ88 
μολυνοντες), ἃ "0 οοἰπαμίμαίας πιαμῖιδ, 6 ποη, σοϊμαπίπαημέδς τπαηπς, ἘΪοτ. ποηὶ Ῥξασι- 
ἐοέϊδ νιαπμς υδείγας. Β14858 διὰ ΗΠ]ρ. ζο]ονν Ὁ. Ομαβε τπῖπκβ {παὶ ἐπε βῖοββ ἀῦοβα 
ἰπ ϑυτίδς ὈῪ ββϑϑὶπι. οἵ Ο. Τ. ραββαρξβ, οὔ. 158. 11χ. 3; θυΐ 866 Ηδιτὶβ, ΕὐΏν 1,δοΐμγ85, 
εἰο., Ρ. 79 ἢϊ,, ἃ5 ἀραίπιϑὲ 815, ἀπά ἕοσ ἔπε ροββίδε ἀδσγῖν. ἔτγοπὶ ϑυτίδς τῃτουρἢ ἐπ8 
τδῆβ. οὗἉ δυνησεσθε (ΥΝ.Η., Κ.Ν.), ἀπᾶ ἴον {πεοτῖεβ {πδὶ ἴῃς ρίοββ μιᾶ5 πιονεᾶ ἄἀννᾶὺ 
(45 ἴθ οἵδε ᾿πβίαποββ δοοογάϊπρ' ἴο Η.) ἔτοπι 15 τῖρῃς ρίαςαε. Βεῖβθι 5ε8ὲβ πῃ ἐδοῖ 
ψογά οὗ {πε βὶ τεσεπβίοη ἰπ νν. 38 πὰ 30 “"{πε βίδπιρ οὗ οτγίρί πδι ν᾿". Με, Ἡδγοῖά 
ΒΜ ἢ βυρρεβίβ (πδέ ἔπεσα νγᾶ5 ἃ δἰ ϑ5 οἢ ἐάσατε (αφετε) αὐτους ἴτοπι νέτ. 33 : μη αναι- 
ρουντες--- ΜΗΑΝΑΙΡΟΥΝΤΕΟ--ΊτΠεη μη Ὀεοδᾶπλε τερεαίεᾶ--- ΜΗΜΗΑΛΝΑΙΡΟΥΝΤΕΟ.-- 
{δε βεσοηάᾶ μη Ῥεσδηιε ΜΙ (ὈῪ [[δοΐ8πι), γε. ΑἹΡ ἀτορρεά ουξ δε ΑΝ. Ὑῇῖβ ρτὸ- 
ἄυοεβ ΜΗΜΙΑΝΟΥΝΤΕΟ νπίοῃ νου δαϑιϊν 86 χεδά μη μιαναντες---τὰς χεῖρας 
Ῥεΐπρ δάδεά ἴον βθῆβα. 

τῆς ρῬϑδοθιτηδοσβ ; ἰπβίεδά οἵ βεεκίῃρ ἃ 
ΚΙΏΡΊΥ ογονντ, {κὸ ΤὯδ5 ἐμε δαυϊοηιῖία, 
Ἠς νι μάτανβ ἔτοπὶ ἔποβα πῆ ψουϊά 
ἰακε Ηΐπι Ὀγ ἔοτοθ, δπᾶ τῆδκε Ηΐτα ἃ 
Κίηρ ; ἰπβίεδά οὗ ργθδομίπε τονοῖς δηά 
1ίσεπος ἴῃ ἐπε παπια οὗ ᾿ἰ ρεσίυ ἔοῦ σηεσεῖν 
5615} επᾶβ, ΗἜ ὑῬάς πλξεῆ τεπάδυ ὑπίο 
Οὐδεβαῦ ἔπε (πίηρβ ἔπδὶ γε δαβατ᾽β; ἰῃ- 
βίεδά οἵ ἀεῆαπεῖν Ὀιάἀϊπρ ΗΠ15 ΤΟ] οννθτβ 
ἰο θὲ ἰπ ϑβυδ᾽εοϊίοι ἰο πο πδῃ, δηᾶ ἴπ- 
δυρυτγδίηρ, ἃ ΡΟΪΙΟΥ͂ οὗἨ δοοάϑμεά δηά 
ταυτάοσ, Ηα Ῥδάς ἔπεπὶ γοσπειαθεσς ἰμδὲ 
ΗΠ πες ψ48 (μεῖς Μαβίεσ δηὰ 
Τεδομοσ, πᾶν 41 νγεσα ὑγβίῃσθῃ. 
ϑοβῦτεν, τοῖς ι Ῥεοῤίο, ἄϊν. ἰ1., νοῖ. 111.) 
Ρ- 80, ΕἼ. 61] ροϊπίβ ουκ δι γε πᾶνε ἃ 
Πϊτεσγαγν τηεπιογῖαὶ οἵ ἐπε νίεννβ ἀπὰ μορεβ 
οὗ τε Ζεαϊίοίβ ἱπ ἐἢς «4:ειηῤέϊομ οὗ 
Μοϑες, ΜΕϊο ἢ ΡΌΘΒ 80 Δ᾽ ἃ58 ἴο ὑγορῃεβῪ 
τὲ Ιβγϑοὶ νν1}} ἐγεδά ὁπ ἐπ 6 πεοῖ οὗ {π6 
εδρῖε, ἐ.6.., πε Ἐοσηδῆβ, χ. 8; Ῥυΐ 566 
Αἶβο εὐϊίίοπ οὗ 45ςςρηῤίΐομ οΥ Μοϑες ὉΥ 
Ῥτοῖ. Ομδσῖεβ, Ρ. 42. 

γει. 37. ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογ.» 
866 ΒΙ455, 13 ἰοοο, οπ 81. [κε᾽5 δοουταον. 
Ὗνε τουβὲ θὲ οᾶγεῖι τὸ ἀϊβεπρυ 5ῃ. ἐπ15 
ἄοτι Τμΐα 11, 1. Τα {τἰῦ4] τιδίμοά οὗ 
παπλρετίπρ Βΐοῆ ἔοστηβ ἂπ δβϑϑηξίδὶ 
Ῥατὶ οὗ 5ὲ. Τὰκε᾽Β βίοσυ ἱπ ἐδε αοβραὶ 
ΤΊΔΥ ΕΧρίαίϊπ ΨΨὮΥ πῸ βιοἢ βοσίοιιβ ἀϊ5- 
ἕυτθαποα ζο]]ονγθὰ 845 σϑϑυϊ θά ἔτοπὶ {Π6 
Κοπίδῃ υταροσίηρ δηᾶ να] αδίϊοπ νὩ]ΟΒ 
ταλτκεά Οὐἰτίπιυδ᾽ βεοοπά Ἐοπιαπ δά- 
ταϊπἰβιγαϊίου, “16 ρτεδαξῖ οεπβαβ," ἡ 
ἀπογ. (ἴῃ 6-8 κ.}.), ἰἀκεπ θη [υάδεα 
Βδᾶ ἴυβὲ θεοοπια ἃ ρατί οὗ ἴπη6 Κοιηδπη 
Ῥτονίῃος οὗ ϑυτιῖαβ. Ὑμὶβ “ βτεαξ σεη- 
5115, ἰακδη δἰΐζοσ ἐπε Ἐοιηδη τηθίδοά, 
ἰηνοίνεά {πε ἱπιροβίξίομ οὗ ἃ ἕᾶχ, 705., 
πὶ., κυνὶ, 1, σ, ἀπά 11 ννὰβ {Π15 ἱπιροβέ 
ΜΉΘ τουβρά {π6 ἱπάϊρπαίίοη οὗ [υ48. 
Το ΡΔΥῪ {ἰδυῖα ο ἃ ἐογείρῃ ρονγαῦ νγὰ8 
ἴο νἱοΐδίε δῇ ἰβγβε τε δ]ερίαποε ἴο 
]εμονδῇ : “᾿νε πᾶνε πο 1οσά δηά Μαβίεσ 

ἀναιρεῖν 15 νΕΙῪ ΠοΟπηπΊΟη ἰη «εἰς. 

δυς αοἄ,᾽" ννᾶβ ἐδε νναϊομινογτά οἵ 1Ὧδ85 
δηὰ ῖ5 ξο ]!ονγεσβ. Ἐοσ {πε ποῖα ϑυδ]εςὶ 
5ε6 Βδτηβαυ, Εἰ χῥοσίίον, Αρτῖϊ ἀπᾶ [ππ6, 
1807, ἀπά ας Ολγῖδέ δογη αἱ Βοξμίολοηι ἢ 
(1808), 6.9.» ΡΡ. 1Ο7, Σοϑ, 127, 130.---καὶ 
ἀπέστησε λαὸν: υδεά Πετα ἐτδηβι νεῖν, 
διὰ πεσα οὐἱν ἴῃ πε ΝΎ. οὐ Ῥεαξ. νι. 
4, δὰ ἴῃ οἰαββίοδὶ νυυϊίεγβ, Ἡεγοά,, ἱ., 76. - 
Ὑπε νεῖ ἀφίστημι 15 ποί ἔουπᾶ ἴῃ Δ’ ν 
Οὐ {πε αοδβρεῖβ ἐχοθρί 51, 1 Κε᾽ 5, πεσε 
ἴξ οσουγβ ἴουσ {ἰπ|65, ἀπά τὴ (πε Αςίβ βῖχ 
{{π|65, [Ι{ 15. ποῖ οἠἱῃ οπε οὗ {πε ψνογᾶβ 
ομδγδοίοσγβίϊς οὔμα πο ῬοΟΚΒ, Ὀαξ αἶβο οὗ 
ΘῈ ΤαΚο δηὰᾶ 5ὲ, Ῥδὰὺ] (50 δἷβο μεθίστημι, 
566 οἡ χίχ. 26), ἃ5 ἰΐ 18 οπὶν ἰουπά οπςε 
ουΐδίάε 5ὲ, Ῥ4υ}5 ΕΡίβεῖεβ (1π νυ μῖοῃ 1Ὲ 
18. δπιρί γε ἔουγ {{π165}, νὲζ., ΗἐὉ. 11], 
12; “ἅτονν νὰν ϑοῦιθ ΟὗΓ;, ἐπε ῥδοῤίε,," 
ἘΙΝ. ὝὍπετε ἰ8 πὸ ψογά νῃϊοῃ δοΐαδιν 
ΕΧΡΓΕΒ565 (815 85 ἴῃ Τ᾿ Ε., ψἤετε γα μάνα 
ἱκανόν -- ““τηυοἢ,᾽ Α.Κ.-ὀόἥκὙτίσω αὐτοῦ : 
{π15 ρσεροβιείοπϑί α56 οὗ ὁπ. 15 ποί ζουπᾶ 
ἴῃ οἰαθϑίοδὶ υυτϊίοσβ, βεγα (ἢ ᾿νοσά ἰ5 
Αἰνναυβ 8Δηῃ δάνεγρ. ἴπ ἐπε ΝΤ. δπᾶ 
ΤΧΧ ἰδὲ ργεροβιεοηδὶ ὑ86 18 ἀδσίνεά 

δοτῃ Ἡεῦτονν ΠΝ, ο΄. χχ. 30, ἔλπικε 

ἶχ. 23, Χχὶ. 8. ΒΙ455, αγαρπαΐᾷ ἐδς 
Ν. 6., Ρ. τ26.---διεσκορπίσθησαν : ἴὲ 15 
για πδὲ {πε βεοῖ γονίνεά υπᾶδγ ἐπε παπια 
οὔ Ζεαϊοίβ, δηᾶ ρίαγεα δῃ δοίϊνε ρᾶτέ ἴπ 
τῆς 7εννβῃ νγαῦβ, Ὀὰς ἔπεγε 15 0 τεᾶβοη 
ἴον σδβατγρίπρ 51, 1 κε᾽ 5 δοσουπί νἹτἢ ἴῃ- 
ϑοσύγδου "ἕο Ονδεῦθοκ [ο]οννίης ΤῈ 
νεῖ). Ἴδε ἴδε οὗ δε ἸΙεδάθν δηά τῃς 
ἀϊβρειβίοῃ οὔ [85 [Ὁ] οννεῖβ νὰ αυϊε 
Βα ποίεπὶ το ρμοῖπὲ {πθ τποσαὶ ψνῃϊο ἢ 
(ἀδηηδ 161 νυ ϊβῃβα το ἄγαν. 

ψεσ. 38. καὶ τὰ νῦν, οὗ, Αἰ5ο ἴπ ἵν. 
20, χνΐϊ. 30, χχ. 32, Χχνἱ!. 22. τὰ παυίεγ 
δοουβαῖΐνε δρϑβοίυίε --- ἃ τϑρεοῖβ {πα 
Ῥχεβεηΐ, πον, οὔ 2 Μδος. χν. 8; (8 
ἴπ 841] ρατίβ οὗ Αοίβ, ψιίιπαϊεοῖς Τίμοαπα, 
ΚΙοβιεγπιαηη, Ὁ. 53, 80 ΖΕ]16γ, [«οἶκο- 



ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΊΌΟΛΩΝ ιόι 390-40. 

εὐτό,; μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. 40. Ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ, καὶ 
προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους, δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν 

1αντο ΟΡ, Νυΐϊᾳ. (εἰξιῖι δηὰᾶ ἀετηϊά,), 54}... Βοἢ., ὅγγ. Ῥεβῇ,, Οἤσγβ.; αντους 
ΑΒΟΞΌΕ, Νπΐρ. (4πι. ἔα.), ὅγε. Ηδτοῖ., Αστὰ., Δβξίῃ,, Βεάβ, βο Τίβοι., νΝ. Η., ἘΚ. 
εἰ58, δνεπάε, ΗΠ]Ρ.---αὖὅτὸ τηδΥ πᾶνε οοτλε ἴῃ ἔτοτῃ τὸ ἐργον τουτο. ΕἾοτγ, ρραγεπῖν 

ΡΔΓΑΡΉΓΑΒΕ5 ἰαϊίεσ ρατί οἵ νεζϑε, βεῈ Β455 β. Αἔετ αντους Ε,, αἷρ., δ Ἔτη. δἀὰ ουτε 
ὑμεῖς ουτε οι ἀρχοντες υμων; Ὁ, Εἴογ., ϑγσ. Ηδτοῖ, τὴρ. ἀδγηϊά. δὰ ουτε υμεις οντε 
θασιλεις ουτε τυραννοι, 50 Ηρ. Ἐεἶβθγ 1δγβ β5ρεςὶ βίγεββ οὔ ἔπεϑε τνογάβ, ννῃ 115. 

εἶββ οπῖυ βεεβ βθγδ δῃᾷ ἰῃ ἔπε [0] οννίηρ ψογάβ οἵ Ὁ ππίογεσπαίϊε δεϊεσηρὶβ αἱ δπχεπά- 
ὭΡ; ε΄. ΝΥ ἰδά. χίϊ. 14, ουτε βασιλεὺς ἡ τυραννος, Δηἃ 5εε 4150 Ῥεΐονν οῃ νἱ. το. Ὦ, 
ϑγτ, Εἴατγοῖ, τὴρ., ΕἸογ. ἀδπηϊά,, 33 τῇρ., 180 δ(ά ἀπέχεσθε ουν απὸ των ἀνθρωπων του- 
᾿ὧν. νεἶββ 5665 ΔΠ Ἔσῃρίυ τερειτίοπ οὗ νεῖ. 38, θυ: Βείβεγ ἤπᾶβ 'π ἀπεχ. παι νΠΙο ἢ 
ἡ 14 0165 ἔπε ςοπδιγαςείοπ οὗ [86 (οἸ]οννίηρ μηποτε καὶ κιτιλ, ἴο τὰ αυϊξε βπιοοῖη]γ. 

δι το, Ἐτίβάγιοῃ. Ὑμὲ δχργαββίομ 15 
αυΐτα οἰαϑββίςαὶ. --- ἐάσατε: ἐάω οἰαΐαο- 
τεσ βεῖς οὗ {πΚῸ, πὰ ἰβ τὶν πϑεὰ οπσα 
εἰβεν ετα ἱπ {πε αοβρεῖβ, Μαϑίι, χχῖν. 43 
(αἴ8ο ᾽'π 1: Ὅογ. χ. 13), δαΐ ἰννίσα ἱπ 51. 
Τακες αοβρεῖ, ἀπά βενθη {ἰπ|ὲ8 ἴῃ Αοῖβ 
--ἀφίηγνι οσουτβ ΟΠ ἰπγίσα ἱπ Αοῖβ; 
ψῇΠ, 22, τίν, 17.--καταλυθήσεται, “ν}}] 
θὲ ονεσγ. γον," ΕΑΝ. δυσγίεγε, Β]455, 
80 Ἐεπά;.}. Τηΐβ τεπάεγίπρ ρίνεβ τὴ8 
Ῥγορεγίοτγις οὔεμε νογά; [8 ποῖ διαλύομαι 
85 ἴῃ νεῖ. 36, ννῃΐς ἢ πυρὶ ΡῈ τεπάεγεά 
“111 ῬῈ εἰἰδβοῖναά,᾽ Ῥὰξ κατά ἱπάϊσαϊαβ 
βιιρνετβίοπμ, οὗ, οπι. χίν. 2ο, Αοίβ νἱ. 14, 
6δ!. 11. τ8 ; οἷ 2 Μβϑος. ἴΐ, 22,4 Μδος. ἱν, 
16, δπὰ ἐγεπθηιν ἐδὲά., Ψυϊραίε, “ ἀϊ5- 
Βοίνειυτ᾽᾽᾽. 

Ψεγ. 39. ἐάν. ... εἰ δὲ: ἰἰ Πα5 Βοπιδ- 
{εἰπιεβ Ῥεεπ τπουρμὶ τμαῖ τμε ομπδηρε οὗ 
τηοοά ἴτοση βυιδ᾽ πποεῖνα το ἱπάϊοφεῖνα, “Βαϊ 
1 1: 15 οὗ σοά,᾽" δ5 1 ἱπάϊσαιίπρ παῖ (δα 
βεοοπά βυρροβίείοη ὑγεσε τε ποτε ὕτὸ- 
Ὁ401ε (εὐ Δ]. 1. 8, 9), ̓ πᾶϊςαίεβ βυτωρδίῃυ 
οη ἴδε ρατί οὗ (δπηδ]ϊεῖ. [ε 18 οὗ σοῦσβε 
Ῥοββίδ᾽ε τπαὶ πε τῆδὺ πᾶνε ὕεεη γεπάδγθά 
ξανουγδθϊν ἀϊβροβεά τοννατὰβ τπ6 ΟἾτίβ- 
εἰᾶπβ ὈῪ {πεὶγ βέγίοσε οὔβεγναπος οὗ δε 
1,ἅν7, ἀπὰ ὃν {πεῖγ ἀρρεδὶ ἴο ἃ ἀοοιγίπε 
ΒΟ νεῖν ἀϊνίἀεἃ Ῥῃδγίβθεβ ἀπά 
ϑαάδιςσεεβ. Οἰμεῖβ πᾶνε δειγίδαϊε τῃς 
σἤδηρε ἱπ τηοοά, ποῖ ἰο (ἀδπιδ]τεϊ δὲ 41], 
δυΐ το 1Π6 δυΐποῦ (50 Ονεγρεοκ, ΗοϊτΖ- 
τΩ8}η), δηἃ Βανα τηβἰπιδίηεα (80 Β]458, 
Ὑνεῖββ, οὐ. νίπεν- Μουϊζοη, χϊ. 2) ἐπὶ πε 
ἰηάςαῖίνε την ὃ6 υβεά Ῥεσδυβε {πε βεοοπά 
18 ἔπε οαϑε ὑ ἢ νης πε Οουποὶ! μαά 
δοίυ4}}ν το ἄεαὶ, {πε δϑβεγιίοη, {.4., οὗ 
ἐπῆε Αροβεῖεβυ ὙΠεῖε πᾶν ͵5ο ὃὉ6 8π 
πάεγνίπρ' σοπίγαϑε Ὀεῦννεθη πε ἐγδηβὶ- 
ἰογίπεββ οἵ 811 τῆδγα Πυπιαη βοἤατηεβ, 81] 
Οὗ ψῃϊοῦ ψοιᾶ ΡῈ ονεγίμγοννη, ἀπά {πα 
σατίαπὲν οἵ [μδὲ ὙΠ] ἢ ἰ5 “ οἱ Οοά;,᾽ δπὰ 
ψνΠὶο πα5 Ηἰἱπὶ ἔογ 1185 Αὐἴποῖ. ὙΒετα 
οδηηοῖ ὃ ἔπε ἰεαβὲ στοιιηά ἴοσ βῃρροβίῃρ 
ἴμαι (δγη8}16}᾽5 οουπβεῖ νγχα5 ἰπ 115 [Έ ΠΟΥ 
αὶ πιεσε ἰηνβηζίου, 8 ἱξ δεᾶτβ [Π6 ᾿πιργθββ 

νΟΙ. ἢ. 

οἱ ἃ ἰβοσουρῃ ἘδὈθίπίοαὶ υνῖβε βαγίπρ, 
ο΄. ϑαγίηρς οὕ ἐπε ξδιοίτα Ἑαέδιονς, ν.» 
24 (Τ᾿ αγίοσ, Ρ. 93, βεοοπᾶά εἀϊεῖοη). 868 
ἰοο Ηετοά., ἰχ., τό; Επτ., Ηἱῤῥοὶ., νἱ., 
76; ἴοτ τὰς οοπβίγυςείοη, τς Βυτίοη, 
Ν. Τ. Μοοάς απά Ἴδησδες, Ὁ. οδ, απάὰ 
γίϊεδα, 16 Ογές ἀπ Ν. Τ΄, ῬΡ. 103, 113 
(1893), γ»ῆο σογηραγεβ 1, ΧΧ, αεη. χἰϊν. 
23, 26.---οὐ δύνασθε: ΕΑΝ. απὰ ΥΝ.Η., 
δυνήσεσθε. καταλῦσαι υνἱτἢ δοοιβαῖῖνα 
οἵ ρεσβοῃ ἴῃ Χεη., Ονγ., νἱϊ1.,) 5» 24; Ῥίαῖο, 
1,6ρΡ.» ἵν., Ῥ. 714, Ο., εὐ, 4 Μᾶδοο. ἰν. 16. 
Βαυξ νίῖπους {π|8 δἀάϊείοη 1ὲ 18. ἀϑυδὶ τὸ 
τεῖεγ ὕδοκ ἰο προσέχετε ἴῃ νεῖ. 35 (εὐ. 
ΓαΚῈ χχί. 34) ἔογ με σοπδιίγυοίίοη οὗ 
ἥποτε; Ῥυΐ μήποτε . . . εὑρεθῆτε ΓΩΔΥ 
τὸ Θχρί αἰπθᾶ οη πε ῥγίποίρε τπδΐ ἃ νετῦ 
οὗ “εαγίηρ' ἰβ βοτηδιπιεβ. ππεχργεββεᾶ, ἴΠ6 
ἰᾶεα οἵ ἔξαγ θείῃρ' ϑιρρ!!εὰ Ὁ. τμῈ σοπίοχε 
(1η οἴαυδεβ σῆθγα μή ννἱτἢ ἐπ6 βυδἠποεῖνα 
18 ἔουιπά), Βυτίοῃ, κ. 5.) Ρ. 96.---μκἤἥποτε, 
“εϑὲ ΠΑρΙγ,᾽ 185 ὑ8εὲ ἰῃ ἰδίετ ὅτεεκ, 
ΒΙ455, αγανηηπαξᾷ ἀδς Ν. Ε., Ῥ. 208. 
καί 5οπγειτηθβ ἱπίεσργείεά (50 Αἰΐξοσά, 
γνεπάς, Ηο] Ζπιδπη), 45 ἰζ ἰξ τλβᾶπὶ ποῖ 
ΟἾΪΥ ἀραϊηβε τη ὀμέ αἶδο ἀραῖπβι (οά, 
θεομάχοι : ποὲ ἔουπά εἰβεννπεγε, Ῥπὲ οὐ, 
1 ΧΧ, 1οὉ χχνΐ. 5, ϑυπηπι., ἀπά πῃ Ρσον. 
ἷχ. τ8, χχί. στό, δρρ᾽ γίπρ {πὸ ννογὰ ἴὸ ἴ88 
Εερδαίτη (58εεὲ Β.}.2 ““Οἰαπίβ᾽); ἱπ 2 
Μᾶδεος. νἱϊ. το νε πᾶνε θεομαχεῖν ἐπε- 
χείρησας. Ιῃ οἰαπβίοαὶ ατεεῖκ ἔπε βατης 
γοτὺ ἰβΒ ἰουπά, 5:6 Οτίτηπὶ δηὰ νεηάς 
ἔογ ἰπϑίδηςεϑβ ; θεομαχία, ΡΙαιο, Κεῤ., 378, 
Ὁ. (45 σεγίαίπ Ῥόοοκβ οὗ ἴῃε πα ψψεσα 
οΑ 1164, εβρεοίδιΥ τῃ8 χίχ). ὙὉΤῶε ἰοϊεῖ- 
δῆςα οὗ {πε ϑεπιίγμεηίβ πεγα διίίρυϊεά 
το Θδγηδ|1εὶ 18 υπἀουδεεά!ν ἰπ ρεγίεος δο- 
σογάδποε Ψπ δὲ ψὲ Κπον οὗ δἰ5 
ὉΠ γδοῖεῦ ἂπᾶ ορίπιοπβ ; πε ἀβοϊβίομβ 
αἰ θυξεά τὸ Πἰπι, 4.5΄., πὲ τεϊδιπρ' ἴὸ 
τπ86 ἴὰνν οὗ ἔπε ϑαρραίῃ (Ηδιαρατγρεσ, 
Κεαϊ-Επεγεϊοῥάάϊε ἀπς μάεπέμηις, ἰἰ., 2, 
237 8εε αἷβο Ὀεγεηρουγρ, ΗἸ σον ἀδ ἰα 
Ῥαϊδεέϊηδ, ΡὈ. 239-246, ἀπά οὗ, αἶδο Ἐεπδη, 
Αῤοκέϊες, Ρ. 153, Ε.Τ.), ἂτ τηβγκεά ὮΥ 8 

ι 



τό 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν αὐτούς. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ν, 

41. Οἱ μὲν οὖν] 

ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι ὑπὲρ τοῦ 

1 μεν ουν (Εἴοι. δε), Ὁ, Ῥαγ. δαἀᾷ αποστολοι, 50 Ηρ. ; ΕἸοτ, αδβ ἀπολυθεντες, 
ο΄. ἵν. 23; Β[455 ἱπ βὶ φοτηρίῃεβ δοίῇῃ, 

ἰεπάεπου ἴο πλάπεβϑ ἀπά Πἰθεγαὶ ἐν ; ἀπά 
ῬεΙμαρβ ἃ 5111] πῆοσε τευλδγκαῦϊε {Ππ|βέγα- 
τίοπ οὔ πα βαπιε ἰεπάεπονυ [5 αἴογάεά Ὀν 
{πε επδοίπηεπέ 80 οἤξεπ γεξεσσαά ἴο Πὶπὶ 
(Ηἀπιρυγρεσ, π. 5.) το δ'ίονν ἴο [Π6 Ῥοοῦ 
οὗ {δε πεδίπεῃ, 45 ννῈ]]} 45 οἵ [βγϑεὶ, τπεὲ 
δβ᾽εδπίπρ ἀπά 4 ραγιϊοϊραιίίοη ἰπ ἐπε σοσῃ 
ἰεῖς βιαπάϊπρ ἱπ τῆς. σογποτ οἵ ῃ6 δεϊάβ, 
ἴο ἱπαᾳυῖτα δἰξεγ {πε νψεϊἕαγε οἵ {πῸὸ ΘἍθητ]ε 
Ῥοογ, ἴο πιδἰπίδίη ἐπατ,, ἴο νἱβὶτ ἘΠεὶγ βίο, 
ἴο ὈυσΥ τπεὶς ἀθαά (ἐπ6 ρσγᾶγεσγ δραϊπβί 
Βογείῖοβ βεϊοηρεᾶ ποὲ ἴο {185 δηλδ]εὶ, 
Ῥυϊ το (Δπι8116] 11.). Βυῖ δε ἀεοϊβίοη 
οἵ (Απια] 18] ννὰ5 ποὶ ργοπιρίβα ὈῪ δηΥ͂ 
βυτιρδῖμν τ ἘΠ6 ΟΠ τι βείδηβ ; 1 τνὰ5 {πὲ 
Ἰπάρτηεηι οἵ τοϊογδίίομ ἀπά ργυάδποα, Ραὶ 
φεγίδί ΠΥ ποῖμίπρ τπῆοσα, δἰἵποὰρῃ ἰξ 
βοδσοεῖν [4115 απάεσ {πὸ μεδά οὗ “ουπι 81"; 
ἰξ νναβ τδίπεσ, δ5 Ενναϊά Ἵδεὰ ἴὶ, ἐπαΐὶ 
οὗ δῇ οσάϊπαγυν ροϊἰοῖαπ, Νὸ οσεάεηος 
ΨΜηδίενεγ σα θὲ αἰγὶ υίεά ἰο {πε ἰγαάϊ- 
εἰίοη ἔμπας Οδηλδὶϊεῖ Ῥδοαπηα ἃ ΟΠ γί βείδη, 
οὐ ἴμδι ἢε ννᾶ8 βεοσεῖϊν α Ο γί βιίδη, αἷ- 
ἐπουρη ΜῈ ΠΊΔΥ βυπιρδίπίβε ἢ 8.. 
ΟΠΒγυϑβοβίοπι)᾽ βνυγογάβ, “"ἴξ σδπποῖ δε ἐμὲ με 
βΒῃουα πᾶνε οοπεϊηυεα πὶ ὑηρεϊεἴ το ἐπα 
επηά᾽᾿. Τῇε Ταϊπιυὰ ἀϊϑεϊπ εἶν δϑῆγπιβ ἐμδὲ 
Ὠε ἀϊεά ἃ 7ενν, ἀπά, 1 Βε μαά Ῥεϊγαγεά Ἠϊβ 
[αἰτῃ, γε οαπποῖ υὑπάεγβίαπά {πε βοπουὺς 
ΨΏΪΟΝ εν 88 ἰταάϊεϊοαυ διίδομεβ ἴο ἢ85 
ΠΆΠΊ6, “ ΘΔη18116ε],᾽" Β..3; ϑομᾶτεσ, ζδτυ- 
ἡ Ῥδοῤῖδ, ἀϊν. 11., νοὶ, ἱ., Ρ. 364. ννεπάς, 
ὙΜὮΠΕ Πε ταῆιβαβ ἰο δάπιης {Π6 Πἰβίοσίοδὶ 
οδαγδοίεσ οὗ {πῈ βρεεοῖ οὐ ΟδπΊδ]1εὶ, ἰβ 
ενἱ ἀεπεὶν ρα ΖΖεά ἰο ἀΐϊβοονεσ δὴν ἀθβῆηϊξα 
δτουπάβ ἴοσ 8, ΠὺκΚε᾽ 5 1] ᾿πεγοάαστίοη 
οἵ {πε ἔδτιοιιβ ΒδθΡδη ἱπίο ἔπε βθεπε (80 
ἰοο Εδῖμθ), Ης ἐπογείοσα βιρροββ πδὲ 
1π6 ἀδοϊβίοη ἴῃ νου. 38, ἴῃ νὩοἢ Πα 8668 ἃ 
τνῖβε βαυΐπρ' 5 Π1 118 το ἔποβα δε τε (ο 
οἵδε ΕδΡί5, ννὰβ αϑϑίρπεά Ό. ἰγαάϊείοη 
το Οδῃλδίίοὶ, ἀπά {παὶ 51. Γὰκ6, τ ῆο νν88 
ἴῃ ροββεββίοη οἵ τῆ8 {πγίπασ ἰγδάϊτοπ 
πὲ (ἀΑπι8116] μά ρίνεπ 4 ἀεοϊβίνε ἱπὰρ- 
τηδηΐ ἴῃ τῆς {τἰ4] οὗ (ῆς. Αροϑβεῖεβ, ἱπέσο- 
ἄυοεβ (Π|5 βανίπρ ἱπίο ἔπε βρθϑοῦ ννπὶοῖ 
δ6 διίεραίεβ ἴο (ὐαπη6] εἶ 45 πειπρ ἴο ἔπε 
οοοαβίοη. Βαΐ {πεσε 18. πο ἱπάϊςαιίοπ ἴῃ 
ΟἿ δυϊπογίεεβ. ἔπδὲ τπς βαητίπιεπε ἐππι8 
δἰ ραιε ἃ το (σδηλδῖε] ννὰ8 'ἴπ ΔΠΥ νγᾶν 
ἀϊπεγεηὶ τοπὶ ννπδὶ τηϊρμε μανε Ῥεεη ἐχ- 
Ῥεοϊβἀ οἴ Πίστη (5εε Βομῦτεσ, ΚΣ δισίς Ῥδοῤίε, 
1...5.). Ὑῆε οἤίοϊ οδ]εοσείοη το πε βρεεςῇ, 
υἷξ., ἴἑῃς δ᾽]ερεά δηδοῃτοπίβπι ἰπνοϊνεά ἴῃ 
τῆς πιοπήοη οἵ Τμοιᾶδβ, τθαὶν Ῥερ5 ἐπε 

πυδδίίοη 85 (ὁ [8 Δ Πεπίοϊγ, ἀπά ἄνεπ 
ὁπ ἴδε βαρροδίίοῃ οἔδη ἱπδοσιγδοῦ ἱπ ἴΠ 6 
Ῥοΐηε πιεπεϊοπεά, ννε ςαπποὶ ρεΐ τ ἃ οἵ {πῈ 
ἔδλοϊ {πὶ ἐπε δἰιταάε οἵ (ΔΑ πΊδ}16] ἰπ {561} 
Ῥείγαυβ ὯῸ0 ἱποοηβίβίδηου. [ἴξ ννα5 {18 
Αἰερεά ἀπδοςτοηίβιι ΝΠ] ἢ οαυβεᾶ ϑρίτία 
ἴο τεῖεσ {πῸ ἱποίδεπι οὔ (δπΊ81161 ἴῃ ἐπῖ5 
ὉΠαρίοσ ἴο ἢἰβ ἰηΐδγίογ βοιγοα Β., ἀπά τὸ 
τεῖαβε ἴο δάορί ἴῃς βοϊπείοη οὗ ΚΝ εἶββ ἀπά 
Ἐεῖπε, ψνῆο βοϊνεά {πε ἀπῇσαν ἱπνοϊνοά 
'π {π6 τηεπίίϊοῃ οὗ Τῆθιιάδβ ὈΥ ἱπισοάποίπρ 
τε παπᾶ οὗ ἃ γενίβοσ. 

ψεσ. 40. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ : ψμαί- 
ΕΥ͂ΘΙ ΒΟΓΌΡΙ65 (4 Π18116] τηδὺ ἢανε παά ἱπ 
Ῥτεββίηρ πιδίξεγβ αραίπβε τπ6 ΑΡροβίϊεβ, ου 
δνθῃ {{ππὸ ἐεδομίπρ οἵ ΟΠ σὶβί, 45 βοῖπα 
δᾶνα οοπ]εοϊυταᾶ, ΜΙ το οὗ ψνΠϊοἢ 
δε τηῖρῃί μαναὰ βυπιρδιϊβεά 45 ἃ ζοϊονγεσ 
οἵ ΗἩΠΠεΙ, μδὰ ἰπβυεποεά ἢἰβ τιϊπά, οσ ἰξ, 
{κε Ἰοβερῇ οὐ Ατίπιδίπεδ, ἢς ἕοο μιαὰ 
ποῖ οοπβοπίθα ἴο πε σομπβεῖ δπὰ ν}}} οὗ 
ἰδ {Ἐ]ΠἸονν- ϑαπηςβάτβίβ, (πεσα 15 ΠΟ γεαβοῃ 
ἴο ἐπΡΈΡ ες (8εε δρονβ) ἔπδὲ ῃς ἐνεσ δᾶ- 
ναποοά Ῥεγοπά {πε σοπιρτοπλῖβα ἤοσα 
βιρρεβίεδ, [1 πᾶν Ὀὲ παὲ Νεδπάδγ 
νν885 τίσ ἴπ Πῖ5 ὑπάρστπαεπε ἴπδὲ (Ἰἀπηδ 6] 
ΨΆΒ ἴοο ννῖβε ἃ τήδῃ ἴὸ τεηᾶεσ ἃ ἔα πδίϊοδὶ 
τηονεπηδηΐ ποτα νἱοΐεπε 5:11 ὃν ορροβίπρ' 
ἰς, Οἰδποῖβ όννενεσ 5εὲ ἴῃ 15 ννοσάβ ἃ 
τῆθτε ἐαϊ556γ-αἰ27 νὶδνν Οἵ τηδίζθσβ, οὐ ἃ 
εἰπη]ἃ σαυξίοη ψηΐοῆ Ῥεϊοκεηθά 4 ποτα 
νναϊΐεσ ἀρὸπ Ῥτγονίδεηοσε. Βυΐ δὲ {πα 
βδπιθ {{πὸὶ ἔπετε ἃγε οοοδβίοπβ ψνμῈῃ 
(ἀπιδ 116} 5 δάνίοε τῇδ ποῖ Ρὲ ουὖ οἵ 
Ῥίαςε, βεὲ Βεηρεῖ οῃ νεσ. 38, ἀπᾶ Εδεγᾶσ, 
δέ, Ραμπῖ, ὶ., ττὸ Β,.---δείραντες, Πευξ, χχν. 
3, 2 Οογ. χὶ. 24: πε ρυπίβηπιεπέ νγᾶβ 
ἴοτ τηῖποσ οἴξηςθβ, ἀπά 1 ννα8 ποὺν ἱπΗϊο- 
τεὰ ροπ {πε Αροβεῖεβ θεσδιβε ἐπεν πδά 
ἐτδηρτεββεά {πε οοπιτηαπά επ]οϊπεᾶ ἀρ 
ἐπε π) ῥγενιουβῖν, 'ν. 8. Τῆς Ῥματγίβεαϑ, 
ἘΡΟΙΞΗΣ Ἐν ταῖν Βαρεσῖοῦ πυμηθεγ ἴῃ {πα 
ϑδηπαάσίσῃ (05., 4πέ., χιϊ., το, 6), νψεσα 
8016 τὸ βδουγε {πὸ ΓΟ] οννίπρ οὗ (ἰδτηδ] 1615 
δἄνϊςε, ἀπά ἴοὸ ργενεπέὲ Ἐχίγεπγε τ αΒΌ ΓΕ 5 
ραῖϊπβϑὲ ἴπῈ ἀροβίίεβ, δὲ ἐπεν ψεγε ποῖ 
Ῥτεραγεὰ τὸ ἀϊβγεραγάᾶ {πε ρτγενίουβ ἰπ- 
Ἰαποιίοη οὗ ἐπε σόιποιῖ νοι θαᾶάς ἐπε 
ΑΡροβείεβ τεϊγαϊπ ἔτοπι υἱίεσίπρ ἃ ᾿νοζὰ ἴῃ 
1π6 πᾶπιὲ οἵ Ϊεβξῃβ. Βυΐ ἐπε Αροβείββ 
{πεπηβεῖνεδ τησϑὲ πᾶνα β6δη ἴῃ ἐπ ρα Πἰ5ἢ- 
τηθηὲ ἃ ει κίπρ Πα] ΒΙσηεπε οἵ ἐπεὶγ 
1ιοτᾶ᾽β ννογάξ, δ πη {πε οἱοβίπρ ποῦγβ 
οἵ Ηἰβ εβαγίμὶν 1ὸ Ης ἰογείοϊ ἃ Ἐπϑὶσ 
ζαΐαγε βυβεγίηρβ ἴογσ Ηἰβ Ναπιε. ὙΤΠὲ 
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ὀνόματος αὐτοῦ ' κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι - 42. πᾶσάν τε ἡμέραν ἂν 

τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι 

Ἰησοῦν τὸν Χριστόν. 3 

1 Αἤεσ Ἴνοματος ἃ ἔενν ουτδῖνεβ τεδά αὐτὸν; δαὶ οὔ. ΦΑΒΟΌΗΡ, Τίβοϊ., ΝΝ.Η., 
ἘΙΝ., ννεῖββ, νν επάι. 

3 ἙΪοσ., αἱρ. δάά σφι, Ῥα. δᾶδε Ολγίςσεϊ (ϑες ἔογ νατγίδιοπβ ΑἸίογά απὰ Ὑνδηά). 
ἘΟΝ. ΚΝ. Η., ΥΝ εἰβ8 ῇανε τον Χριστον ἰησουν ; Ὁ), ΕἾοτ., Ρᾶγ. τὸν κυρον ἰ. Χ., Βο Ηρ. 

Ῥεπαὶεν ὑνμϊοῦ τῆσδέ πᾶν θεθη ἃ ΘΓ 
Ῥαϊπεαϊ οης, ἰτπουρ ἢ ῃ6 σοπηπιαπά ποῖ 
ἴο δχοεεά ἔογίυ βέγρεβ οἔζεη ἰεἄ το ἰξ5 
ταϊεἰρδίοη, τγὰ8 οἴδη ἱπῆϊοιθά Ὁγ (δα 
ΒΥὸΠαροριεδ, ἀπὰ ποῖ ΟὨἷΥ ὉΥ {πὸ ρτεαδΐ 
Θδαπμδάσίπι, ἔογ 411 κίπᾶς οὗ οὔποθ 85 
αραϊηβὲ πεγείὶςβ δπ ἃ οἵματβ. ὙΠεβε νοσδεβ 
40-42, ννἱ ἢ τΠ6 Ἔχοθρείίοπ οὗ {μ6 ννοτάβ 
ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ, νετε τείειγεά ὉΥ 
Ἰὔηρβε τὸ ἐπε τεάδοϊογ οὐ πε στουπά 
παι πεν ἄο ποῖ ἢὶ ἴπ ννε]]} αἴτεσ ΘΟ δηλδ 6} 5 
βρεεςῦ, δπᾶ παὶ ἐπε Αροβέῖεβ τνουἹὰ μανα 
Βεδη δὲ οπςα τεϊεαβεά, δυΐ {πε ἀροβεῖίεβ 
ψεσα Ρυηίϑηεά ἴοσ ἃ ἰγαηβρταββίοη οὗ 88 
ΠΟπΊτηΔ Πα ρτενίουβὶν ἰαϊά ἀροη ἐπ 6 πὶ ἴῃ 
ἷν. τ8. Ασοοτγάϊπρ ἴο ᾿πρβε, ῇο Παγα 
ΤΟ] ΙοννΒ ϑρίτῖα, {πθὸ ογὶρίπδὶ σοποϊ ιβίομ 
οἵ πε παγτγαῖίνε 15 ἴο δ ἔσυηὰ ἴῃ ἰηβοσεπρ, 
αἴτει νεῖ. 30, σμδρ. νὶ. 7] Ηξετα ψε δἋτὰ 
ἰοϊά 15 4 ποίΐσε, ννμίοῃ ἰβ ααϊῖε οὐδ οὗ 
Ρίασε ψθεγε ἰὲ πονν βίδπαβ, {πὶ ἃ ρτεαΐ 
παπιθεῖ οὗ {πε ῥγίεβίβ νεσε οδεάϊεπε ἴὸ 
πε (ἈΠ : τῃὶβ ννὰβ {πῸ τεβϑα οὗ ἔπε 
ΒΡΕΕΟἢ οὗ (ὐδπλδ]εΐ, ἀπά Πβ νναγπίηρ' ποῖ 
τὸ Ῥὲ ἔουπά “ Πρδείπο αραῖπβὶ ασοά; ἃ 
βρεεοῦ ἀεϊνετεὰ ἴῃ τῆς Θαππεάτσίπ ἴῃ με 
ταϊάβε οἵ {πε ῥγίεβϑίβ 
γε. 41. οἱ μὲν οὖν: πο δηϑυνοσίηρ δέ 

8.5 Δἔζεν ἱ. 6, ἴἱ, 41, θὰὲ ὀχραἰπθᾶ θεοδυβε 
ἱταπιεδίδεεῖν ὑροὴ ἐπορεύοντο (ΠΟ ἢ 
δΏβινειβ ἰο ἀπέλυσαν) (Ο]]οννΒ χαίροντες, 
τηδτκὶπρ' (πῃ ς διιτπάς οὗ με Αροβεῖεβ, ἀπά 
Βῃποννίηρ Ποὺν Π|ε|ὸὶ ἐπε ν ρτοροβαά ἰοὸ οΡεν 
ἐπα ᾿π]υποιίοη ἔτοτη ἔδασ οὐ ἔαγίπαν ραπίβἢ- 
τῆεπί. Βαυΐ βεα αἷβο Μσ. Ἐδβηδδ11᾽5 ποῖβ, 
δηὰ αἶβο π΄ ἀρρεπάϊχ οπ μὲν οὖν, Α είς, 
Ῥ. τῦ3, ἴῃ ψΨὨΪΟἢ 6 δχδιηιηδβ (μῖ5 νίαν 
αἱ Ἰδηρτῃ ; δοοοσγάϊπρ ἰο δἰπι ἐβεγα 15 δῃ 
δηθυνοσίηρ δέ, Ὀπὲ ἰξ 18 ἔουπᾶ ἰπ ἐπε 
ΔῊ  Παβϑἷ5 ἐο ἘΠὶ5 βεηΐεπος ἴῃ οἤδρ. νὶ. 
1, πε σοππεοίίοη Ὀεΐηρ ἐπαὶ [π6 Αροβεῖεβ 
ΠΟΥ Ὀεσδπης ποῖα δρβοιρεάᾶ ἴῃ ἐπεῖγ 
Βρ γιὰ] σγοσκ, δηά ἃ ταυπτηγατίηρ ἀγοβα 
ἴῃ σοπδεαπεποα οὗἩ ἐμεῖγ περίεοε οὗ ἐμε 
ἀἰδβεσ αείοη οὗ τπ6 σοπηπιοπ ἔππά8, Βαὶ 
ἘΠῚΒ ἀπε Π6βὶβ ἄθεβ ἢοὲ 566πὶ πδέμυγαὶ, δηά 
8 σεηϑῦσε οἡ ἴπ6 Αροβιϊεβ ἰβ ποῖ ἤεοββ- 
ΒΑΣΙ σοπίαϊπεά ἴῃ νἱ. ἱ. Ε[.---ἐπορεύοντο 
χαίροντες: ““ἱπηρετί,. αυΐαὰ ἀεβοτιθίτατν 
τηοᾶπ5 ̓ (Βῖ455, σγαν»ρηαΐξᾷ ἀέες Ν. Ο., 
Ρ. 186 ; 1 οπα ργορῆςου οἵ (δεῖς ᾿οτά μὰ 

Βεδθη αἰγεδάνυ 1811, ἀποίμοῦ νγαβ ἔπ] 8 1εὰ 
ἴῃ δε βεαιεὶ, Μϑίς. ν. σὰ, σ2, Ῥῃϊ. 1. 
20.--κατηξιώθησαν . . . ἀτιμασθῆναι: 
Οχυποσοῃ, ο΄. 2 Οος. νΐ. 8-1ο; οὔ. Βεπρ αὶ 5 
ποίε---Π (4115 ἱξ “"" εχ πυΐαπὶ ΟΧΥ.". ΤΈς 
ψεῖῦ καταξ. ἰ8Β υϑεὰ ὃγ 8ῖ. Γὰκ ἴῃ 
88 οβρεῖ, χχ. 35 (χχὶ. 36, Τ. Ε., θαξ ποῖ 
ΝΗ. οὐ Κ.Ν.), δῃὰ πεσε; οἠἷΐν ἐουηά 
ΟὔςΒ εἰβαννῆεσε, 2 ΤΙ 6585. ἱ. 5, ἰπ ἃ ραϑβαᾶρδ 
νι Βεγα ἐπε ἰπουρῃς οὗ ΟὨτίβείδη βυεσγίπρ 
δα ἱππεγίίΐαπος ἰβ σοπηδίπαᾶ ; 2 Μδϑος. 
χη, 12, 3 Μδος. {ἰϊ. 21, ἵν. σι, 4 Μδος, 
Χν"]. 3. ἀτιμασθῆναι ΟὨΪΥ υβεᾶ οπςε εἶβε- 
ψΠετα ὈΥ 81. Γκα, ἐγ Τκα χχ. 11, νμοτα 
1τ [5 αἴβο ἑσα πὰ ἴῃ οοῃπεροείοη υνἱἢ δέρω.--- 
ὑπὲρ τοῦ ὀνόμ., “τε Νάπιε"---ἰ.6., 1ῃ6 
Ναπιϑ κατ᾽ ἐξοχήν, οἵ. 3 ἸοὨη 7, ἀπὰ [ἀπιὲ5 
ν. τά (ἰ1. 7) (τοῦ Κ. ἀοπδεξι]), οἷ, αἷβο 
ΟΙεπι. Ἐοπὶ., 2 Οον. (5. οδ]1ε4), χίϊῖ., 4, 
ἱβᾳπαῖ., Εῤῆδδ., ἰἰϊ., 1, υδοᾶὰ μαῖα δ {πε 

ΔὈβοϊαΐε αβὲ οἵ ὩΣ ἱπ μεν. χχῖν. τσ, τό, 

ὃγ ννὩϊο τη 1εννβ υηδετϑίοοά [εῃονδῆ, 
8εε Οτίηγπι, Μδνοτβ δ:. ϑέαηιες αθονα, 
δηᾶ αγίοσ, Ρίγζε Αδοίδ, Ρ. 67, βεςοηὰ 
οὐϊιίοη ; οἷ τῆς ὁδοῦ, “τς Ὑναν,᾽ ἰχ. 
2, εἰς. --- πᾶσάν τε ἡμέραν : {πε τε ᾿οἱπβ 
ἐς ἱτηρεγίεος ἐπαύοντο οἰοβεῖν ἰο {πα 
Ῥτγεσθάϊηρ, ἱπάϊσδεϊηρ τπῈ σοπιίηυδησα 
οὗ πε ννοῦκ οὗ ἐπε Αροβεῖββ ἱῃ βρίΐα 
οὗ [γεδῖβ δηὰ δίοννβ, δηά οὗ {πεῖν γθϑοῖνα 
το ννείσοπια βυβετίηρ ἴογ ΟἨγῖβεὲ δ5 δῇ 
Βοποῦγ ΞΞ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν. ὙΠίβ υ86 
οὗ παύεσθαι “τι τε ρατεϊοὶρίε αἰτηοβὲ 
ΘὨΕ ΓΕ ἴθ Γὰξκε δπᾶ Ῥδὺϊ πιὰ δὲ τε- 
βατάβα δ8 ἃ τειηδὶῃβ οἵ ἸἰταγασΎ 8868, 
Τακε ν. 4, (οἱ. ἱ. 9, ΕΡΒ68, ἱ. τό (Ηεδ. 
Χ. 2); Μιϊεαπ, 6 Ογες ἄμ Ν. Τ'., Ρ. 103 
(1893).---ἐν τῷ ἱερ. καὶ κατ᾽ οἶκον: ἐπε 
ψΜΟσὰθ ΤΊΔῪ τηδτὶς ἃ οοηίγαϑὲ Ὀείννεεῃ ἐπα 
ῬΌΡΙΙο ργεδοπίηρ' ψμϊοἢ νναβ ποῖ ἀϊβοοη- 
εἰηπδά, οΥ νεῖ. 21, αηὰ ἐπε ἐεδομὶπρ σοη- 
πππδά δὲ μοπῖα ἰπ ἃ Πουβεμοϊ ἃ ϑβαπΊθ]ν, 
ΟΥἩ κατά τηᾶν ὃε ἰξίκεη ἀϊϑιγι αείνεῖν, ἀπά 
τοίδγ ἴὸ {π6 ΟἸ τι βεϊδη αββαπι} 165 πεῖ ἰο- 
δείπαγ ἴῃ νδτίοιιβ πουβ68 ἰῃ {π6 οἱτγ, 85 ἴω 
11. 46. ὅ8εε Ζδοκίογ᾽β ποίεε, πᾶ Εἀθυϑποὶπι, 
ϑειοϊοἦ ϑοοὶαὶ Γ,ἶξε, ῬΡ. 259, 26ο.---τὸν 
Χρ. Ἴ.: “ 7εϑὰ5 ας [6 ΟΠ τίει," Κι. Τῇς 
σοηίεπίβ οὗ ἴπε ἤτβι Αροβίοϊ!ς ργεβοβίηρ, 
δε βδυπὶ δηδ βυδβίδηςς οὗ τς Αροβι εβ' 
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ΥἹ. 1. ἘΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν, 

ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρε- 

τισϑδᾶρε (0 {δεῖς ἴδιον - οοπηΐσγτηθη, 
ΤΗΐβ 15. αἰϊοννεὰ δπά ἱπβιβίεάᾶ ὕροὸπ ὉΥῪ 
Βομψερεγ, Εδπαη, ἀπά οεμαγβ, θαξ ἰπ τπ6 
βίδίειηεπί ννῆδι δὴ ἱπείπιαίβ Κπονϊεάρε 
οὗ τῆς 1ξε οἵ 7688 ἰ8 ρὑγεβυρροβεᾶ, ἀπά 
Βον ρτθᾶΐ πλυβὲ πᾶνε Ὀεεη [Π6 ᾿τιρσγεββίομ 
ταλᾶς ὃν Ηΐπι ὑροη ΗΐβΒ ἀδίϊν οογα- 
Ραπίοπϑβὶ ὃ 
ΟΒΆΡΤΕΚ Κ].--νεσ. τ. δὲ; οὗ, ἱ. 15, 

ΔΠά 866 δῇονε ἰῃ ν. 41. ὙΠεσα 566 ΠῚ8 ΠῸ 
οοσαβίοῃ ἴο τεραγά δὲ 45 τηδυκίπρ' ἃ οοῦ- 
ἀγᾶϑὲ δείνεεμ ν. 41 δηά τε ορεπίηρ οὗ 
τῃῖβ οπαρίαδγ, οσ 885 σοπίγαβειπρ {πε ουϊννατά 
νἱοίοτν οὗ {πε Ομυσοῖ νυ ἢ 115 ἱπυναγά ἀ15- 
ΒΕΠβίοη5 (45 Μεγοσγ, Ηοϊἐζιηδηη, Ζεοηϊοσ, 
866 Νόβρεπ᾽ 5 οὐ εἰοίβπλ ἐγε 000); 5ἰ ΠΡ ῚῪ 
ἱπίγοδιιςσες. ἃ παν τεοϊταὶ 85 ἷπ ἰϊϊ. 1. [Ἐ 
ΠΊΔΥ ταῖεγ Ὁδὸῖκ ἴἰο π6 ποῖϊςε ἴῃ ν. 14 οὗ 
{πε ποσθαβθοῦίμῃα ἀϊβοῖριεβ, δη ἐπῖ5 ννουἹᾶ 
ῬῈ ἱπ Βατιοην ΜΙ {6 σοπίοχε. Οπἡ ἐδα 
ἐχργεϑβίοη ἐν ταῖς ἡμέρ. ταύτ., 45 οπατδο- 
εχίβεις οὔ {ὰκς, 566 αρονα, δηά Ετίεάσγιο μι, 
Ῥας 1ιραδουαηροἴϊιμ, Ρ. 9; ἱπ θοΐῃ ΐ8 
ἄσοβρϑὶ δπᾶ {πε Αοίβ Ἐχργεββίοπβ ΨΊΏ 
ἡμέρα ἀδουπὰ. Ηδτηδοκ δάπἱτβ τμδὲ 'π 
Ραϑβϑίπρ ἴο {815 βίχεῃ σμαρίαγ “να δῖ οὔςεὲ 
δηΐεῦ οἡ Πἰβίοτίοδὶ ρ»τουπᾶ," Ἐχῤοοσίέον, 
ν., Ρ. 324 (3τά βϑιίεβ), Εοὸὺ νίεννβ οὗ {πε 
Ῥαγεϊτίοπ οὐιεῖοβ 866 ΝΥ ἐπ ̓5 βυπιπηαγν ἴῃ 
πον εὐἀϊοη (1809), Ῥ. 140, ΗΙρεπέεϊά, 
Ζοεϊἐκολν ΠᾺΡ τοϊδεεμσοπαξέ, ὙΜεοὶ., Ὁ. 
300 ἢ, (1895), ἀπά «αἶ5ο 'ῃ σΟΠΊΠΙΘΠίΔσΥ 
δεῖονν. Ψνεπάι 5665 ἴῃ νἱ. σ-ῦ ἴπε μβαπά οὗ 
τῆς τεάδοίοτ, ἴδε δυΐμποῦ οὗ Ασίβ ἰϊ. 5; 
οἴμδιθ ΒΌξ Ὀοβα {πὲ ψὰ πᾶν ἴῃ νὶ. [86 
σοτηπηθποαηθεπί οὗ ἃ πὲ ΗΕ! δηἰβεῖς 
βουγζοε; 850 Βεῖΐπε, 1. ΝΥ εἶββ, ΗἸ]ρεηξεϊά. 
ΟἸΙεπιθη τεῖεσβ νὶ. 7, 8 ἰο δἰβ Η:βέογία 
Ρεϊγὶ, ΜὨϊΙϑι νεῖ. 9 σοΟΠΊΤηΘποα8 ἢΐβ 
Ηἰςίονία ΗἩεἰϊονϊςέαγιομ. (νν. τ- 6 ὈεΙοηρ' 
ἴο ἃ βρεοΐδὶ βουγοθ); οἵμεσβ δραὶπ 866 ἴῃ 
οδδρ. νἱ. {πε οσοπείπυδπος οὗ δπ δδυ]αῦ 
βοῦτοα Οἵ βουτοεβ.--πληθυνόντων, ὙΠΕΠ 
τῆς πυμλῦει οὗ [Π86 ἀΐβοῖρεϑ ννὰθ τυ ϊεῖ- 
ΡΙγίπρ (ρτεβεπὲ ραγί.); νετ γβαιεηὶ ἰπ 
1,ΧΧ, βοπιθετηββ ἱπίσαπϑβ. ἃ5 μεθ, Εχοά, 
ἱ, 2ο, εἰς., ἀπά 5ε8ὲ Ῥϑαΐηις ὁ ϑοίοηιον, Χ., 
1, πὰ ποῖα ἱπ γε δπά ]δτηθϑ᾽ εὐϊείοι 
ο΄. αἶβο ἰξ5. οἰαβϑίςαὶ π8ὲ 'π 118 πιογε 
ζοστεοῖ ἴοιπι, πληθύω, ἱπ΄ {πὲ Αςίδ: 
νὶ. γ, νἱϊ, 17, ἶχ. 31; χ. 22. Οπ 8ι. 
Τακεῖβ ἰοπάπεβθ ἴοσ {π|8 δπά βἰπηδσ 
τνοτάβ (Ετ! εἀγὶ ἢ) 866 Ρ. 73. Δ εἰ85 οδ]!β 
ἴε Βεσα ἃ νεσὺ τηοάδϑδὶ ψογά, ἱπέτοδυσβά 
ΒΥ οπε ψγῇῆο Κπεν ποίῃϊηρ οὗἩ {86 σοηνεῦ- 
Βῖ0Ππ5 ἴῃ τηδην οὗ [Ππ ὑγεσεάϊπρ' σμαρίεσβ. 
Βυε τε ψνοτγά, δῃὰ Ὄβρεοίϑ!ν ἰΐβ '88 ἱπ 
τῆ ργεβεπὶ ράτγιςοίρὶς, γαῖαν ἀδποίεβ [π δὲ 
τῆε πυπρεῖβ γα πὲ οἡ ἱπογεδϑίηρ, δπὰ 8ὸ 

τρί ἀν ἐμαὶ ἐπε Αροβίϊεβ ἰουπᾶ ἐπε νοσκ 
οὗ τε] εξ ἴοο ργεαὶ ἔου {πεπ|.--- μαθητῶν, 
1π6 ᾿ψνογά οσοιιγβ ματα ἴογ {με ἢτϑβι εἰπε ἱπ 
τῇς Αςἴβ (βυγεῖν ἂπ ἰπβαϊηοίεπε στουπά 
ἴον πχαϊηξαϊπίηρ νυἱεῃ ΗΠ ρ πίε! πδΐ νγα 
8ἃτε ἀεδ!ϊπρ Π ἃ παν βουσίε). Τμς 
58ΔΠ1Ί6 ννοτὰ ἰβ ἔουιηὰ ἔγεαιἘ Εν ἷπ ἐϑο ἢ οὗἁ 
{με (οβρεῖβ, ἐννεπέγ- εἰρθς εἰπηεβ ἱπ Αοίβ 
(μαθήτρια οηος, ἰχ. 36), Ὀπὲ πενεῖ ἱπ ἐῃς 
Ἐρίβεϊεβ. [1ὲ εν δεπεὶν ραββεὰ ἱπίο πε 
δηοίθπὶ ἰδῆρααρε οὗ (ἢε δαγὶν Ομυγοῖ 
ἔτοτῃ {88 βαγίν ἄδγβ οὗ {πε τηἰπίβεγυν οὗ 
7655, δῃά τὴδν ζαϊτῖν θῈ τεραγάβά δ5 1Π6 
ει! εϑὲ ἀεβίρηδίίοη οὔίμε ΟἩ γι βεῖδπβ ; ας 
885 ἴπε6 δββοοϊδίίοπβ σοππβοΐεά υνττἢ ἰξ (ἐπε 
τπουρμι μᾶὲ εϑὰβ ψνὰβ {πΠ6 διδάσκαλος 
δηά Ηἰβ [Ο]οννεῖβ Ηἰβ μαθηταί) ραϑβεά 
ἱπίο τπ6 ὈὉδοκρτουπά ἰξ αυΐοῖ!ν ἀτορρεά 
ουΐ οἴ υ56, ΔΙΙΠΟῸΡῊ ἱπ {με Α4:ἐς 6 πδιὴβ 
ἷβ 5111 τ1Π6 τὰ] ἔοσ ἔπ 6 πιοσε ἀποίθπε {ἰπ|65 
δηὰ ἴοσ {πε 71ἐν 88- Ομ γι βείδη ΟΠυσοῆαβ ; 
ε΄. κχὶ. τ6. ἴ[ἴπ {πε Αοίβ γε μάνα 8 
ἀγδηβιτίοη τητκαα ἔτοπι μαθηταί το {π6 
δνοίλιγοη ἀπὰ ςαἱηιές οἵ ἴῃ6ὲ ἘΡίβε]6β. 
ὙΤΠε τεαβοπ ἴοσ {π6 οῆδπρε ἰ5 οὈνίουβ. 
Βυτίπρ {με ᾿ϊξετίπλε οὗ [6βι5 ἐπε ἀϊβοῖρίε5 
ψετῈ ΟΔ]16 ἃ Δῇασ ἐποὶτ γεϊδε οπϑαΐρ ἴο 
Ηϊπι; τεσ Ηἰ5 ἀδβραγίαγε ἔπε πᾶπιδ8 ρίνεη 
ἱπάϊιοαδιίεά {πεῖν ταϊδείοη ἕο βαοῖ οἵμοσ δπά 
ἴο τπ6 βοοίθιν (Ὀτ. ϑαπάδυ, ηϑῤίγαΐξίοη, 
Ρ. 289). Απά 85 δὴ ενϊἀεπεῖαὶ ἐδϑὲ οἵ ἐπε 
ἄαίε οὗ {πε ναγίουβ Ν.Τ, υυτίεἶπρβ ἐπ ῖ5 
ἰθ ᾿υϑ8ὲ δὲ ψα ταῖρῃε ἐχρεοῖ : {πὲ 
(οβρεὶβ πᾶνε {πεῖγ οὐνῃ σπαγαοίαγίβεὶς 
νοοδθυΐατυ, (Π6 ἘΡρίβείεβ. πᾶνε {πεῖτβ, 
ΜΏ1Π5ὲ Αοίβ ἔοστηβ ἃ Κίπά οὗ {πκ θεΐνσθεη 
1π6 ψο στοιρβ, αοβραὶβ δηά ἘΕρίβεεβ. [{ 
15, οὗ οουγβε, ἴο Ὀε ταπιεπηθετϑάᾶ ἰδὲ θοΐῃ 
τετπβ ἀδελφοί ἀπὰ ἅγιοι δτε 4150 ἔουπᾶά 
ἴῃ Αςίβ, ποὲ ἴο ἰῆς δχοϊυϑίοη οὗ, Ῥαὰΐ 
δἰοηρβιε υνἱτἢ, μαθηταί (ε7., 4.6.» ἰχ. 26, 
30, χΧχί. 4, 7, 16, 17): [Π6 ἔοσσηεσ ἱπ 81] 
Ρϑσίβ οὗ {ῃεῈ Ῥοοκ, δπά ἱπάεεάδ πιοῖε 
ταυβπεν ἐμᾶπ μαθηταί, 45 ἀρρίϑδὰ ἰο 
ΟΠ τι βείδηβ ; {πὸ ἰδέέθγ ἔοι {{π|68, 'χ, 13, 
32, 41, χχνΐ. το. Βαῖΐ 1 οὖν Τοτά ρανε 
{πε οβατρε ἴο Ηἰβ ἀϊβοίριεβ τβοοσάβά ἰῃ 
8ι. Μαῖι. χχνῆϊ, το, Ὀἱδἀϊπρ ἐμαπὰ τλδκα 
ἀϊβοῖρ]εβ οἵ 411 π6 παίϊοπβ, μαθητεύσατε 
(φῦ. αἶδο Αςίβ χῖν. 21 ἔοσ ἐπε βαπιε ψψογά), 
θη νψνα σᾶπ ὑπάογβίαπα ἐμὲ {πὸ ἔδγπὶ 
νου 511} θὲ τείαίπεά, 88 1 νγα8 50 οἰοβεῖν 
αϑϑοοίϊαίϊεά νι {πὸ ἰαδὲ οῆδτρε οὗ {πὰ 
Μαβίεσ, νγῃ 1158 ἃ πχαΐαδὶ ἀἸβοΙρΙΕβΒῖρ ἱπ- 
νοϊνεά ἃ τηυσΐαδὶ Ὀσοιπεγῃοοά (Μδΐι. χχίϊ, 
8). 8:1. Ῥδὺ]} ἰπ πὶβ Ἐρίβεϊεβ ψουά δὲ 
δάἀἀτεββὶπρ ἴποβα Ψῆο δπ͵ογεά {βγουρἢ 
ΟΠ γῖβε ἃ σοπιπίοη βῆδγε υνἱ τ ΠἰπΊβε ἢ ἴῃ 
ἃ ΒΟΙ͂Υ ἔ6!ΠοὐγΒμΐρ πᾷ ς ΔἸ] πρ', πᾶ ν ποτὶ 
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Βενουϊά ἐπεγεΐοσε δ άγεββ ποΐ ἃβ μαθηταί 
ας 45 ἀδελφοί τπηᾶ ἅγιοι. ὙΠαΥ ννογα 
5111 μαθηταί, γεί ποῖ οὗὨ πιᾶη Ῥὰϊ οὗ {π6 
Γιοτὰ (οπὶν ἱπ οπα ρβββᾶρε 'π Αοίβ, δηὰ 
ἐπαὶ 4 ἀουδεία! οπα, ἰχ. 43, 15 {π6ὸ ψψοσά 
μαθηταί ο᾽ μαθητής υβεὰ οὗἩὨ ΔηΥ πυπηδῃ 
ἐεδομετ), δηθὰ 1τὴ6 ννογά νγὰβ 8111] ἔσιιε 
οὗ τπεπὶ νυν τἀπὶ βἰρηίβοβηοε, απ ἰδ 
ΒΕ] ἀϑεᾶὰ ἃρ ἴἰο 4 ρετίοά ϑυρβεαιβηῖ 
(γα τῆᾶὺ ννε}} Ὀε] τανε) ἰο {πε νυτιεἰηρ οὗ 
Βανθσαὶ οἵ Ρδι}}5 Ἐρίβείεβ, Αςίβ χχί. τό. 
Ἡον πε ννογὰ ᾿εἷξ 15. ἱπιρτεββ προη (ἢ 8 
ἐπουρσπὲ οἵ ἐπε Οδυτοι, ἱπ (8ς οἰαίπι οὗ 
με ἀϊβοῖρίε ἴο θὲ 88 ἢ15 Μαβίεσ, ἰ5 
τουοππρῖν ενϊἀδποβὰ ὈΥ 1πῈ Ἔχργεββίομβ 
οὗἩ 81. ἴρῃ., Εῤῥι5. . 2; Μαρ., ἸΧ., 2} 
Κοπι. ἵν. 2; Τγαὶ., ν., ὁ (ϑε. Ροΐγα., 
Μανένν, κνὶϊ., 3, ψβεῖεὲ ἐδε ψοσά ἰβ 
ΔΡΡΙΙΘα τὸ (π6 τηλγέγιβ 845 ἀἰβοίρίεβ οἵ 
{πε Τοτά, ἀπᾶ {πε ργᾶγεῦ ἰβ οἤεσεά : ὧν 
γένοιτο καὶ ἡμᾶς συγκοινωνούς τε 
καὶ συμμαθητὰς γενέσθαι). --- γογγυσ- 
μὸς ἀπά γογγύζειν ἅτε Ὀοίῃ υβεὰ ὈΥ 
5:. [ἀκ (οζ. [νυκα ν. 30), ὈΥ 51. ]ομη, 
ἂπᾶ αἶδο ὉγΥ 81. Ραυ], ῬΠΙΪ. 11. 14, δπὰ 
1 Οοτ. χ. τὸ, (Π6 ποι δἷβο ὃν 85:. Ρείεσ, 
ἴ. 4,9. Τῇε ποιῇ 15 ἔουπά βανθῃ {1 π68 
ἰπ ἐπε Τ,ΧΧ οἵ Ιβγϑοῖ ἴπ τπὸ ν]! ἄθγῃββ8 
(ς΄. τ Οοσ. χ. το); 80 ἱπ ῬΕΪ]. 11. σᾷ ἴξ ἴ5 
Ρτοραῦῖε ἐπαὲ τῃ6 βᾶπιε ραϑβαρε, Εχοά. 
χνΐ. 7, νγ85 'π [Π6 ΑροβΕ{ε᾽ 5 τηϊηὰ, 5 ἰπ πε 
πεχὲ νεῦβε πε αυοίθβ ἔτοσῃ ἴῃ6 ϑοηρ' οὗ 
Μοβεβ, θεαῖ. χχχίϊ, 5, ΟΕΧΧ; 80 γόγγνυσις 
18 αἴβο Ἰουπᾶ ἴῃ ΓΧ Χ στ 1Π6 5ᾶπιε πιεδη- 
ἴῃρ, ΝυΙΩΡ. χίν. 27. γογγυσμός ἰ5 50 
ἴουπᾶ ἰῃ ΥΝἰβά. ἱ. το, Ἐσςοΐιβ. χῖνὶ. 7, 
ψἱ τεΐεγεπος ἰοὸ Νυτη. χῖν. 26, 27, δπά 
νος ἴῃ Ῥ541π|8 οἵ ϑοίοπιοῃ ν. 1:5, χνΐ. 
τι, ἴπ Ατες ατεεῖ τονθυρισμός ψνουϊά 
δε υβεά (Ξο τονθρίζω Δηὰ τονϑυρίζω). 
Ῥγυπίομυβ Ὀγδηᾶβ [Π8 οἴπαγ ἴοστηβ ἃ8 
Ἰοπίδη, Ὀυὲ Ὁτ. αν τηαϊηἰδίηβ 5: 
ογγυσμός «τη γογγύζειν ἔτοπι {Παὶτ 
ἔτ κηὶ μὲ ἴῃ ἫΝ ΤῊ Χ 816 ταῖπεσ ἴὸ θ6 
οἰαββϑᾶ ἀτηοηρϑβί “"νεγῃδοῦΐαγ (στη 5 ἸΟΩΡ 
Τοηιϊηπδά ἴῃ ἐπα βρβεοῦ οὗ π6 ρβορίβ, 
ὅτοπὶ ὑνὩοἢ ἐπε ΧΧ ἄγον. Βοίῃ νγογὰβ 
816 Ῥσοῦδοῖν οποτηδίοροεαίίο.---Καηπεάν, 
ϑοηγες ΟΥἩ Ν. Τ'. αγεεξ, ΡῬῬ. 38-40, 72, 73, 
76; 8566 ῖδο Ἐπιβεγίογά, Ν᾿ ἐτυ Ρβγγηίοδηις, 
Ῥ. 463; [λεἰββυάδηπ, Βὲδεϊςἐμάϊετι, Ρ. τοῦ. 
Ήετα {π8 νγογὰ τεΐδεσβ γέμα ἰο ἱπάϊρημαΐξίο 
εἰαμάεεέϊπα, ποῖ ἴο δῇ ρθη πλυσπλυσίηρ,. 
-“Ἑλληνιστῶν. Ὑπε τηεαηίηρ οἵ {86 
εσπι, νοι ννὰ8 ἃ πιδίίεγ οἵ σοπ͵βθοίαγα 
ἴῃ 8ὲ. ΟΠγυβοβίοτη ΒΒ ἄδυ, οδηποΐ 8 
864 το ὃς ἀεοίἀεᾷ πον (Ηοτί, Ὑμααϊςεϊο 
Ολιγιδεϊαμῖέν, Ρ. 48). ὙΠ νετῦ Ἕλλη- 
νίζειν, ἰὸ 5ρεὰκ ἀτεεκ (Χεη., 4παδ., 
νἱϊ., 3, 25), ΒΕΙΡ5 185 σεδβοηδθὶν ἴἰο ἄδβῆμε 
ἴε 48 4 Οτεακ-βρθακίηρ αν (80 8150 
Ἡοϊίζτηαππ πᾶ ννεπάϊ). ὙὍὙ8ε ἰεγπ 
Οὐουτβ αρϑίῃ ἴῃ ἰχ. 20 (ἀπά χί, 20} 866 

ιός 

ἐπ Ἰοθ0), πὰ ἱποϊυἀθβ ἴμοβς [εὐνὸ 80 
παᾶ και ἴῃ ατεοκ-ρεακίηρ σουπέτίε8, 
ΜΏΟ β5ροῖκε (πΠῈῸ σοπηῆοπ ατεακ ἀϊαϊδοῖ 
ἴῃ ρίαοε οἵ ἐπε νϑγπδοῦϊαγ Ατασηδίς 
οὐτταπὶ ἴῃ Ῥαϊθϑίίηθ, απ ψῃο ψουἹᾶ Ὀ6 
ΠΊΟΤΕ Οἵ 685 δοαιιαί πε νι ατεεῖκ Ὠδδἰἐ5 
οὗ 11 δηά δἀποδίίοα, ὙΠεν Ψεγε ἔπεγε- 
ἔοτε ἃ οἷα85 ἀϊβείπριήβμεά ποῖ Ὁν ἀββοεπὶ 
δυς ὃν ἰαπρσιαρα. ΤῊ νψογά “ ατθοίδηβ᾽ 
(Α.Ν.) νν»αβ ἱπιγοάδυσεά ἴο ἀϊβεϊπρυίβῃ [π6πὶ 
ἔτοτη ἔπ ασθεῖκβ Ὀγ ταςε, Ῥαΐϊ ἔπε τεπεσίπρ' 
“Οτϑοίδη [εν (Β.Ν.) ππᾶκαβ τπ6 ἀϊ8- 
εἰησείοπ τησοῇ ρίαΐποετ. Ὑμὰβ ἴῃ {δε 
Ὀἱβρεσγβίου “ἴα ουἱτυτεά [εν νγα5. ποὶ 
ΟὨΪΥ ἃ εν θὰ: 4 ατεξοῖκ 45 νγ6]1᾽; πα 
ψουϊὰ θ6 ΟὈ]ρδα ἥτοτι ἔοτος οὗ οἰγοῦση- 
δίδῃςβϑβ (0 δάδρι Πἰπιβεῖῖ ἴο Πί5 βϑυτγουπά- 
ἱπρ8 ΠΟΥ ΟΣ 1658, θαξ, αναπ ἴῃ ἐπε τῆοσε 
εἀὐποαίεά, {πα οτἱρίπδὶ [εὐνῖϑἢ εἰεηγχεηξ 511] 
ΡῬγθἀοπιηδίθα ἴῃ δί5β οπαγαοίεγ; ἀπά {ΓΈ 15 
νγὰ5 τυ οὗ (Ὧ6 Πίρῃετῖ ἴξ ννὰβ 531] τῆοσα 
ἔσαβ οἵ (Π6 Ἰονγαῖ οἴδϑβϑεβ διποηρβὲ ἐδα 
ἩδΙΙεηἰβίβ---τῆο δἀορείοη οἵ τπεὸὶ ατεεκ 
Ἰδῆρυαρα 85 {πεῖς πιοᾶε οὔβρεεοῃ,πο 58ρᾶ- 
ταιίοη οἵ ἀἰιδέδηςε ἔτοτῃ [ες Ἡοΐν ΟἸΕν, 
Ὧ0 ἀείεοιοηβ ἴῃ ἐοῖγ ορβεγναποαβ οὗ με 
Ἰδνγ, ΟἹ ἴῆε ϑυγσεπάᾶοσ 845 ὑῃθϑβϑηςδὶ οὗ 
Ῥοϊηΐϊβ ψνῃϊοῦ τπῈ ῬΠδγίβεεβ ἀξεπγβά νἱξαὶ, 
οουϊά τηακα {Ππαπὶ ἔογρει ἐπὶ {πεν ψεγα 
ΤαετΏε 5 οὗ ἐπε Οοπηπηοηννθδίτ οὗ [ϑγδεῖ, 
τῆλι Ῥαϊεϑίϊηθ ννὰβ {ποῖγ πόση, δηᾶ {πὸ 
Τερὶς ἐμεῖς ῥγίάς, βεε Β.Ὁ.3, "" Ηβ!]εη- 
δι, Βομπῦτγεσ, γδιυΐορ Ῥεοῤῖε, ἄϊν. ἴΐ., 
νοὶ. 11., Ρ. 282, Ἐ.Τ.; Ἡδιαρυγρεσ, Κεαϊ- 
Ἐπεγοϊοῤῥἀαϊε ἀὲς Ὑπαάεμέμηις, ἰϊ., 5, 
“(τ δοπεπίμυτη ἡ, Βαΐ Ὀεαγίηρ {π|5 ἀδ- 
βοσίρτίοη ἴῃ ταϊπά, νγα σδῇ {Π6 τῆογε βδϑ 
πη ἀετβίδηδ {πὸ σοπῆϊος στ Θίερῆςη, 
δηὰ ἰβ ἱἰγτεαίτηεπε Ὁ ἔποβε ῆο ψεγα 
Ῥτοῦδοὶν πὶ. ἔθ! ονν- Η δ Ιεηϊβίβ. 1 αβ ἃ 
οὐἱευτεά ΗδΙεηΐϊθδε 8ὲ, ϑίερημθηβ βυτ- 
Ῥαίμῖεβ νεσα ψίἄεν ἀπά [15 οὐείοοῖκ 1655 
Ὡδττον ἴΠ8η ἔπαΐ οὗ {πε ογιποάοχ 7ενν, οὐ 
οὗ (ῃς 1655 εἀυοσαίεά ἰγρε οἵ Ηο]]επίβέ, 
ΒΌΘΝ ἃ πηδη, γῆ ἅϊ6ἃ 45 581. ϑίδβρμεπ αἀϊδὰ 
ἢ {ΠῈῸ Ρσάνεσ οἵ [εβ5 οἡ ἢ15 1105 (568 
Ἑεϊπε᾽ 5 τευ κβ), πλαβὲ ἤᾶνε 50 ᾿νε ἴῃ 
(86 ϑρίγιε οὐ δ15 Μδβίεγ᾽ 5 [εδοῃίπρ ἀ5 
ἴο τϑϑ]ῖβε {πᾶΐ ἰπ Ηἰβ Κίπράοτη {πε οἱά 
ογᾶθεσ τνουά σπαηρε δηᾶὰ σίνε ρίδοβ 
ἴο παν. Βαΐξ {πε 58πῚ6Ὲ οοηδβίἀδγδίίουβ 
Βαῖρ ὰβ ἴο υπδετβίδηἃ (π6 ΤῸγν δγουβεᾶ 
Όγν 51:. ϑέερῃμεπ᾽βΒ δι(εϊειᾶθ, πᾶ τ ἰ5 ποῖ 
ἀϊβῆςσυε ἰο ἱππαρίης ἐπε ἔα πδιῖοαὶ τὰρα οὗ 
4 Ῥεορίβ ὑνῆο δά πϑδιεῖυν τίβθῃ ἱπ ἰπβυτ- 
τεοϊίοη θδοδυβε ΡιΪδέε πδά ρίδοαά ἴῃ ἢ 
Ῥαΐδοθ δἵ [ϑγιιβαίθπι βοηλα οὐ 9 ἰ 6145 1η- 
βουιθαά νι ἐπ6 Ὠδσπλεβ οἵ μδδίῃβη ροάς, 
ἀραϊπβέ πα ψγῆο ψἱτπουΐ πὰ ρονγοσ οὗ 
Ῥιδίε ἀρρεαγεᾶ ἰο δάνοςαδξβ ἃ οὔδπρε οἵ 
ἴδε συδίοπηβ ψνοἢ Μοβαβ μὰ ἀεϊνετεά 
(5Ξεες Νὄβρεη, ΑῤοΞςέεϊ ρὁπολίομέε, Ὁ. 60).--- 
Ἕβραϊοι--ἰη ΝΗ. συ ἢ βυποοιῃ Ὀσεδίδ.- 
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θεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν." 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΔΩΝ ΥΙ. 

2. προσ- 
καλεσάμενοι δὲ 3 οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, εἶπον, Οὐκ 

1Α: επά Ὁ δάδβ εν τῇ διακονιᾳ των Εβραιων, δοοογάϊηρ το ΕἸοτ. οτι εν τ. καθ. 
διακ. αι χ. των Ελλ. ὑπὸ των διακονων των Εβρ. παρεθεωρ. Β[488 ἰῃ β τεδἀ8 Βἰ Ωρ Ὁ 
αἴϊεσ αἱ χ. αυτων ἴπε Ψψοτὰβ ὑπὸ των διακ. των Εβραιων. 

3 ουν ΟἙΕῊΗΡ, ΜΝυ]ρ.; δὲ 38, 50 Τίβομ., ὟΝ. Η. ἰεχὲ, ΕΝ. πιᾶτρ., ννεῖββ, ϑνεπάς; 
δη Α, 80 [.268., ΝΗ. πιᾶσρ. Ὁ τεδάβ τι οὖν ἐστιν αδελφοι; ἐπισκεψ.; 50 Εἴοτ., 
Ῥᾶσ. ; ο΄. χχὶ, 22 (νν εἰ858). 

ἱπρ, 566 ὟΝ. Η., 1πιγοδιυςείοη, Ρ. 313, δηὰ 
Δ Ἰμετ- ϑοῃγηϊεάεὶ, Ρ. 40; πεσε ἔποβε [εν 
ἴῃ Ῥαϊεβεῖημβ νγῆο βρόκε Ατγδτηδὶς ; ἰπ ἔπε 
ΟΒυτοΙ δὲ ᾿ογυβδίεηι ἐπα ν νου] Ῥσοῦδῦ]ν 
ἔοτπιὶ ἃ οοπβίἀεσγαδίς τηδ͵οσιίν, οὔ. ῬΒ1]. 
111, 5, ἀπὰ Τἱρπιίοοι᾽ 5 ποίαθ. ἴπίδε ΝΤ. 
ἸΙουδαῖος ἰΞ ορροβεά ἰο Ἕλλην (Εοχα, ἱ. 
16), δηᾶ Ἑβραῖος ἰο Ἑλληνιστής, Αοΐϑ νἱ. 
1. [πῖδε ἔοσγλεσ οᾶ88 ἴῃ σοπίγαβί 1168 ἴΏ 
τπε ἀϊθετεησε οἵ τασε δηά γε]! σίου ; ἴῃ ἐπε 
Ἰαϊτοῦ ἴῃ τῃ6 ἀϊβδγεποα οὗ ουδίοταβ δηά 
Ἰδησυᾶρα. Α πηδῃ τηΐρῃς 6 οδ]]δά ᾽Ιον- 
δαῖος, Ὀπὲ ΒΕ ψου]ά ποῖ Ῥε Ἑβραῖος ἴῃ {πὸ 
ΝΎ. βεῆβε 1685 Βα τεϊδίῃεα ἴῃ βρεεοῦ 
τῆς Αταπγαῖς ἰοῆσας; {πε ἀϊβεϊποίίοι 
ψΜ) 85 ἰπεγείοσς ἄταν οἡ ἰδῆς 5146 οἵ Ϊδπ- 
βυδρα, ἃ ἀϊβιϊηοῖίοη νὩ]Οἢ 5111} βασνίναβ 
ἴπ ΟἿΓ ᾿ΑΥ οἱ βρεακὶπρ οἵ {πες ψεισίσλ 
ηδίϊοη, δε οὗ (δε Ηεὄγετο τοηριε. 88:Ὲ 
Ὑτοησῆ, 5 γη0.}η15, ἴ.,) Ρ. 156 ἢ. [Ιπ {6 
ἔνο οἵμεσ ραββαρὲβ ἰῇ ψὩϊοῃ Ἑβρ. ἰ5 
π86ά, ῬΗΠ]. 111, 5 δηὰᾶ 2 Οοσ. χί. 22, ννμαΐ- 
αν ἀπ που ε|65 βυττουπά {πετα, ἴῈ ἰβ ὑσο- 
Ῥαῦϊε {πᾶὶ ἐπ ἀἰβεϊποιῖνα ἔοσοε οὗ ἐῃ8 
ψοζὰ 85 Ἔεχρί δίηθδά δῇῆονε 15 τηρ|1εά, Βαΐ 
45 τοϊἐπμὶη τμ 6 παίίοη, {πῈ ἀϊθείποίιίοη 15 
ποΐ τεοορηβδα ὃν ἰδίεσ ΟΠ γίβιίδη τυτὶτεσϑ, 
πὰ δαὶ ἰε βπ 45 Ὧ0 ρῖδοε δὲ 811 ἴπ [εννῖϑ8 
υτϊίοτβ {κα ῬΏΠΟ δπᾶ ] βαρῆμβ, οσ ἱπ 
ασεεῖκ δυίποῦβ {κε Ρ]αἴδγοῃ ἀπᾶ Ῥδιβ- 
δῃΐδϑ (Ττβη ἢ, τι, 5.).--- πρὸς, οὗ, 51. Τὰ 
ν. 30, ἐγόγγυζον πρὸς τ. μαθητὰς αὐτοῦ. 
-- παρεθεωροῦντο; ποΐ τοπηᾶ εἰδεννβατα 
ἴῃ Ν.Τ. δηά ποῖ ἰπ ΤΧΧ, θὰ πβεά ἴῃ τηΐβ 
56 η8ε ἰπ Π6π,. (4150 ὃν Ὠἱοάοτγιβ ἀπά Ὀίοη. 
ΗΔ41].) Ξ:- παρορᾶν, Αξεὶς : ἱτηρετέεςί, ἄδποῖ- 
ἱπρ τῃδὲ ἐπε περίθοι δά θεεὴ ροίῃρ' ου ἔοσ 
ΒΟΙΏ6 {ἶτης ; πον ἔπε περίεοι μὰ δγίβθῃ 
Ψ 8 ἃ΄6 τοί το] α---Π γα 185 Ὧ0 τϑάβοῃ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΕ {παῖ ἔπεγα μαᾶ δεεη ῥσανί αν 
Ῥαϊεβείηίδη ἄβαοοπβ (50 Β[458 ἴῃ ,, οσίεῖ- 
οΔ] ποί68), ἕοσγ {π6 ἱπίγσοάαςίίοη οὗ β ἢ ἃ 
οἶδβ8 οἵ ἀεδοοῦβ, 5 ΗΠ] ρθηΐο ἃ ποίεβ, 15 
Βοτηείπίηρ ας παν, δη ἃ ἄοεβ ποῖ δτὶββ 
ουξ οἵ Δηγίπῖηρ ρτενί ουβὶν βαϊά, Δ που Ρἢ 
1 νου] βεετα ἰἢδί ἴῃ {πΠ6 ταρὶ αν στους 
ΠΌτΩΡΘΙ5 οὔτπε ΟΒυσοῦ {πε ΗἩ οῦτενν ΟἾσ8- 
εἰδὴβ τεραγάβεἃ {πεῖς Η ]]επῖδὲ ἔξει! ονν- 
ΟἸ γι βυίδηβ 848 πανίηρ ΟἿΪΥ ἃ βεσοῃάδσ 
οἰαίπι οα {Παῖς σαγα. ΡΟβϑιΌΙΥ {ΠῈ ΒΌΡΡΙΥ 
ἴος ἰ8ε Ηε]]θηἰϑὲβ [611 βῃοτζί, βίσωρ!:ν Ὀ6- 

οαπ8ςε [6 Ηδὕτγαννβ νεσε δἰσεδάν ἰῃ ροββθβ8- 
βίοῃ. ὙΠῈ Ομυσοῦ Πδά Ῥεδθη σοπιροβαά 
Ἔσβε οὗ ( 8|1]|6ᾶπ5 ἀπά παεῖνα 76 νν8 τοδί βπε 
ἴῃ 7δγυβδίετα, δηὰ {Πθη {πετα τγὰβ δά ἀδθα 
ἃ ΨιάδΣ οἶτο !6---Ἶ εννΒ οὗ τῆς Ὀϊβρεσγβίοη. 
τ 15 Ροβϑβίδ]ε ἴο ἱπέεσρτει (ἢ ἱποϊάβηξ 25 
8η ἱπάϊοβιίοη οὗ νπδὲ ψνουἹᾶ μαρρθη ἂ5 
τς ἔξεϊηρ Ῥεύνεεη [ενν δπὰ ΗἩδ]]θηΐἶβε 
Ὀεσᾶσηθ τόσα Ὀϊξίογ, πὲ ἰξ ἰ8 ἀἰ Πομ]: το 
Ῥεϊϊανε {πὶ τῇς Αροβέῖεβ, ψῆο 5παγϑά 
ψῈΒ 5... [ἀπη65 οὐ Ἰδγιβαίθηι 1π6 δεϊϊεξ 
ται θρησκεία οοπβὶβέεά ἴπ νἱϑίτἰπρ τΠ6 
Γαι πεσε δπᾶ νυᾶοννβ ἱῃ ἐπεὶ αἰ οτίοη, 
ςουἹᾷ δανε δοϊβὰ ἴῃ ἃ βρίτί: οἵ ρατείδι ἐγ, 
80 [πδὲ {π6 περίεοι, {1 ννὰβ ἅπε το {Πα π, 
σου! Ὀ6 αἰγὶ υιϊεὰ το ἀηγιῃΐηρ εἶδε τμδπ 
ἴο {πεῖς ἰρῃόσαποα οὔ ἐπε ργεαΐπεββ οὔ {86 
πεεά.---διακονίᾳ, Ξες Ῥεῖονν Οὔ νοΊ. 2.--- 
καθημερινῇ : ποῖ ἔουιπὰ εἰδεννῃοτε ἰῃ ΝΟΤ. 
οὐ πῃ ΠΧΧ, οηἱϊγ ἴῃ Τάτ χὶϊ, 15. [ἔ 18 
ἃ Μοτὰ οἠἱν υβεὰά 1 Ἠε]Πεηϊβεὶς ατεεῖς, 
ζ΄. Ἰοβερῆιβ, “4π|έ.5) 111.) τὸΘ, τ; θὲ [τ παν 
ὃς ποίεᾷ {πδῖ ἴξ ἰβ αἴβο ἃ ννοσὰ ἔγβαιθπῦν 
δια ρ] ον ὉΥ τηβάϊοδὶ νυτίςεβ οὗ ἃ οἶδϑβ 
οὗ ἔενεγβ, εἴς. 866 ἱπβίδησεβ ἱπ Ηοβαγέ, 
ῬΡ. 134, 135, Δη4 4150 ἴπ ΝΝ εἰβίειϊῃ, ἐη ἰοὔο. 
--Οαἰ χῆραι αὐτῶν: ποΐ τηετεῖν ἃ βεπεσὶς 
τούτα ἕοσ ἐπ ρῬοοῦ δηά πβεᾶν---΄]Ὡὲπᾶθσ τ[ῃ6 
Μοβαΐς ἀϊβρεηβδίίοη πὸ Ἰερϑὶ ρσον βίο 
νγὰ5 πηδᾶς ἔοσγ ψίάοννβ, Ὀδυὲ {πεν νου] 
ποῖ ΟὨΪΥ σεοαῖνα ἐπ ῥσίν:ερεὲβ θεοί ηρ 
ἰο οἔμεσ ἀϊἰβεγεβββα οἰ35565, ὑπ 4150 βρεοὶ- 
ἢς ταριυϊδίϊουβ ργοίεοίθ {π6πὶ --- ἘΠΕΥ͂ 
ψγ6τῈ σοτητηεηάεά (0 (ἢ στε οὗ ἐπε σοσὴ- 
ταῦητν, δπὰ {πεῖς ορργεββίου δῃὰ πβρίεοε 
Ψετα βίσοηρν σοπάετηπεά ----ἰς ἰβ 4π|ξς 
Ῥοβϑβίθ!ς ἐμαὶ ἐς Ἡ 6] επί βεῖς τυνϊάοννβ μαὰ 
Ῥρειο ει, Ὀεεη Βερεὰ ἔοσι [πε Τειηρὶα 
ταᾶβασν, Ὀὰς ἐπδὲ πονν, οἡ ἐπα ῖγ Οἱ ΠῚ ΠΡ’ 

της ΟΠ γιβείδῃ σοσηπηαηϊξυ, {π|5 Βεῖὶρ Βαά 
οεαϑεά. Ουἡ {δε οᾶσε οὗ ἔμε ννϊᾶονν ἴῃ {πε 
εαεῖν ΟΠυτγοῖ, 5εα 78π|68 ἱ. 27 (Μανοσ᾿β 
ποία); Ροΐγοασρ, Ῥλὶϊ., νἱ., α, ὑνῆθσ 
με ργεβουίεσ ἅτε εχῃπογίεα ο Ὁε εὕσ- 
πλαγχνοι μὴ ἀμελοῦντες χήρας ἢ ὀρ- 
φανοῦ ἢ πένητος, δηὰ οὗ, ἵν. 3. Τὴ 
“νογὰ χήρα ΟσουΓ5 0 [655 ἔπδη πἷπε Εἰπη685 
ἴῃ 81. [λι|κε᾿5 (οβρεῖ, ἴὔσεε εἰπιῈβ ἴπ {πὸ 
Αοΐβ, Ὀὰΐ εἰβεννθασε ἴῃ {πε Ἐνδηρο βέβ 
ΟὨΪΥ τῆγαα {ἰτη65 ἴῃ 5ὲ, Ματῖ (Μδίί. χχῖ, 
14, οπιτἰοά ὃν ΝΝ.Η. δπὰ Κ.Ν.), ἀπά ὑνὸ 
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οἵ {π6586 ἔῆτθα ἰπ ἂπ ἱποίδεπε νυν βίοῃ Βα 
δηᾶ 9... ΓΚ6 δἴοπα τεςογά, Μαῖκ χίϊ, 42, 
43, ἀπά {Π6 οἵδιαυ εἰπε 'π ἃ ραββαρα 4150 
Ρδουϊασ ἴο πἰπὶ απὰ 851. κε (Ἰ γε ἀγα 
᾿πβειηεά ἴπ οπιίτεῖπρ Μαίε. χχί. 14), υἱξ., 
ΜΆτΚ χίϊ, 40. 

Ψψεῖ. 2. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώ- 
δεκα; ψνῃδίδνε τδυ πᾶνε θεεη {πε ἰγτίτα- 
τίοη οδυβεάᾶ ὈΥῪ πὲ ρτίάβ οὔ πϑρίβοι οὗ 
ἐπε Ηεδτγεννβ, (6 Αροβέΐϊββ τεοορπίβαά 
1π8ὲ ἔπεα νγὰθ ρτουπμἃ ἴογ Ἴοπιρ]αϊηϊ, 
δηὰ ἔδι5 5ῃοννεά ποί οπἱν ἐμεῖς ργδοτίοδὶ 
σαρδοϊτεβ, δας δἰβο ἐπεῖγ ἔγθεάοπι ἔγοπι 
ΠΥ Ρατεδὶγ. οἱ δώδ.: ΟἿΪΥ ποῖα ἴῃ 
Αρῖβ, δὰὲ οὖς τ ΟοΥ. χν. 5, ψῇεγε 851. 
Ῥδυΐ ι:865 πε {ἰπ|6 δ5 17 1ὲ ννεγα νγεῖ] δπά 
νυ εἰν Κποννη, δηά τααιϊγεά πὸ Ἔχρίδηδ- 
τίοπ ἕγοπι μἴτα. [Ιἐ ἰβ Τουπᾶ 5'χ {ἰπ|68 
ἰπ 88. {κε᾿5 αοβρεῖ, ἀπὰ πὸ 1655 πᾶπ 
ἴεπ ἴῃ 8.ι. Μαγῖκ᾽'βι ὅ86εῈ αἷδο ἀρονὲ ἰ. 
26, ἴϊ. 14. -- τὸ πλῆθος -Ξ [πὸ ΨΨοΟΪα 
ΟΒυτοῖ, ποῖ ἐπα πυπάτε-ἀπά-ἰννεπίν, 45 
} 1ἡρπείοοι. Ὑμε ἐχρυεββίοη 15 ἃ βεπθγαὶ 
ὉΠΕ6, δηᾶ πεεᾶ ποῖ ἱπιρὶν παΐὶ ἜνοτΥ 
β[η 516 πιεπῖθεῦ οὗ ἔῃ 6 σπυγοι οδεγεά {πα 
ΒΓηΠ]Οη5. ΕῸτ ἔπε ψοζὰ πλῆθος ἀπά [ἢ 
ΠΠυδίγατοπ οὗ [8 υ86 ἱπ τα] ρίουβ οοπὶ- 
πη πἰ 68 οὐ ἐδα ραρυτὶ ὈῪ ᾿εἰββγηδηη, 
866 Ρ. 73: Ὑμπὲ ραββαρεὲ 85 ὕδθῃ 
αυοίεά ἱπ βυρροτέ οὗ ἐπε ἀδπιοογαῖῖο οοη- 
βεϊςαξίοη οὗ ἔμε Αροβίοϊίς Οδυτοῦ, δυΐῖ 
ἐπε ΠοΪε σοπέοχι 5βῃονΒ πδὲ [Π6 ροναογη- 
τηεπὲ ΓΘ Πν ἴδ ἢ (ἢ6 ΑΡοβεῖθβ. Τα 
ΟΠυτο 45 ἃ ΠοΪα 18 υπᾶεγ ἐπεὶγ ἀϊγθο- 
εἴοῃ ἀπά οουπβεῖ, απ {πε Αροβέϊεβ δἱοῃβ 
ἀειογγαίηα δι αὐδ]βοδείοῃ τῃ 056 σμοβαπ 
5που]α ρόββεβββ, {π6 Αροβίίεβ δίοπε ἰδῪ 
Βαπᾶβ Ὡροη ἔπ 6πὶ ἴα ργαυϑσ : “ὙΠ6 μαπὰ 
Οὗ τηδῇ 8 ἰαϊἃ ἀρὸπ {πε ρείβοῃ, ρυῖ τπ6 
Ψ ΠΟΙ 6 ὑνοῦῖ 15 οὗ αοἕ, ἀπά ἴξ 18 Ηἰ5 παπᾶ 
ὙΠΟ τουοπϑίῃ πε μεδά οἵ ὑπε οπε 
οτγάἀαφϊπαά, {πὸ ΡῈ ἀπὶγ ογάαἰπεά ᾽" (Οἤγυ5., 
Ἡοπι., χὶν.). ὙΠῸ ἀϊσηὶιν οὔ 8 Αροϑβεῖθβ, 
πᾶ {παῖς δαξπουῖεν ἃ8 ἰεδάειβ οὗ ἐπ8 
ΟΠυτοῦ ἂἀπὰ ογάδίπειβ οἵ {πὸ ϑδνεπ, ἰ8 
ΤΠ τεοορηίβαά Ὁν Εεΐπε, δας πα οοπ- 
Βίἀειβ ἐπαὶ ἐπεῖγ ροϑβίείοη ἰβ 80 αἱϊεσεά, 
δηᾶ (πῸ ογραηϊβδείοπ οὗ ἔπ Ομυσοῖ 50 
ταῦ ποῖα ἀενείορεά, ἔπαὶ δποίῖπεσ 
Βουσοα ἂδπά ποῖ ἐμε ἰδγυβαίθη ΟΝ  161:- 
φολγὶε ταυβὲ Ὅε βυρροβεᾶ; Ῥὰξ [ξ, 45 
Ἑείῃα δίϊοννβ, ϑΌο ἢ Ῥαββαρεβ 845 ἵν. 34, ν. 
2, Ὀεϊοπρ ἰο (ε6 [εΘγυβαίετη βουγοα, ἴΐ 
ψΟΙΪα ἀρρϑαγ (παὶ {πῈ δυΐπουίν οὐ τμ6 
ἈΡΟΒεῖεβ ἴπ ἐπε ραββαρε Ὀεΐοτε: 8 νγᾶβ8 
ἃ ΝΕΥῪ Ρ᾽αίη δπᾶ πδίυγαὶ ἀενεϊορηιγεηί.--- 
καταλείψαντας : οὐ ἔπε [ογπγχαίϊίοπ οὗ {Π6 
ἔσϑὶ δοτίϑὲ 58εὲ ΒΙαββ, Ογαημαΐκ, Ρ. 43, 
πὰ «αἶεο ᾿εἰβϑπιδηη, Νέμς Βιδεϊςἐμάϊεη, 

. 18; Ν πεῖ-ϑοῃπηιθᾶει, Ρ. 1ορ.- 
ππκονῶν τραπέζαις: ἐπεῖε ΒΕΕπὶΒβ ἴο Ὀ6 
8ῃ ἱπέεπιοηδὶ ἀπε Πεβῖβ θένα [8686 
ψοτάβ ἀπά τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγον ἴῃ νεῖ, 
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3. ΤΊ Ὑνεῖνε ἀο ποῖ οὔΐεος ἰοὸ δε 
ψοΥΐς οὗ τηϊπιβίεγίηρ, δυϊ Οπΐν τὸ {πὰ 
περίεσι οὗὨ πιϊηἰβίεστίηρ' ἕο ἐπα Πρ εν 5085- 
ἴοπᾶποα ἴογ ἴδ βαῖε οὔ τῃε ἴοννεσ (Ηοσί, 
Ἑοοϊεςῖα, Ρ. 206) ; τῇπ8 Βεηρεὶ βρεᾶκβ οὗ 
186 Θχργαδβίοπ 45 υϑεὰ ψ 1 ᾿παϊρηδίίοη, 
“Απειδείομ, νη ςέεγίηε υϑγϑὶ", ϑια- 
κονία Δπά διακονεῖν ἅτε υιϑεὰ ἔοι πηϊηἰδίτα- 
ἘἰΟΠΒ. ἴο τῆϑῃ, δ᾽ἐπουρὮ τῆογε ἀβιδ}ν οὗ 
τῆδῃ ἰο Θοᾶ; ς7. Αςἰ8 χίχ. 22, οἵ βοινίςς 
το 5:. Ῥϑυϊ, διακονία, Αςἰϑ χὶ. 20, κί]. 25, 
οὗ 5βεγνίσα ἰο ἴῆε Ὀσγείβγεη οὗ ἅτ ἴπ 
με ἴδτηΐπε, Εσπι. χν. 25, 31, 2 Οοσ. νυν], 
4. Ἶχο 1, 12, 13, Οὗ {πε αεπῖ]ε σοΟΠ]δοιοη5 
ἴον ἴπ6 βᾶσηβ ρίγροβε, 80 00 ριοῦδθ]ν 
ἵπ οπι. χνΐ, 1 οἵ ἐπε βεγνίοσβ γτεπάεγοα 
ὃν Βίθρβδῃδβ ἴο ἱγανθι]πρ ΟἸγ βείδηβ, οὔ 
ΗΘ». νὶ. το, δηὰ ἰϊβ 86 οὗ {π6 νεγῦ ἵἴπ 
186 ἀοβρεῖβ οἵ τηϊπί βιετίπρ ἴο οὐχγ 1, οτγά᾽β. 
ΘΑΥΠΙν νψνδηῖβ, ἔκὰ νἱϊϊ. 3, χ. 40. (Ὀοῖἢ 
ποὰπ δηᾶ νϑιῦ), ἰοῆη χὶϊ, 2; ο( αἷβο 
Τυκα χὶϊ. 37, χχί!, 27, Μϑῖε. ἵν. τσ, {ὰϊκ 
ἷν. 39; 5εὲ6ὲ ἔυγίμε οα {πὰ ἀδὲ οὗ {πε 
ψνογὰ ἴῃ οἰαββίςδὶ ατεακ, Ηοτσί, Ε οϊοδῖα, 
Ρ- 203. Τῆε ννογά μιδά ἃ ἢϊρὶβ ἀϊρηῖεν 
οοηξειγεά ὑροῃ ἰξ Πεη, ἴῃ σοηίταβιὶ ἴὸ 
πε οσοπίεπιρίμουβ αββοοίδιοπβ ΨΒοἢ 
βυτγουπαεά ἴὲ ἔογ ἐπ6 τηοβὲ ρατὲ ἴῃ ασϑοὶς 
βοοίβιν, Ερίσεθίῃβ τασλδγκβ δ ἰξ 15 πα π᾿ 8 
ἴτας ποποὺῦ (0 Ρὲ ἃ διάκονος οἵ αοά 
( ῖ5ς., 11.) 22, 60 ; 24, 65; ἰν. 7, 20 ; οἵ. 
1], 26, 28), δῃᾶ ἃ ἀϊρηϊεν ἱτατηθαβαγαἷν 
ΒΙΡΒ ΘΓ 8611, ψν μεη {πε 5οη. οὗ Μδη Ἵοουϊά 
ΒΡΘαΙς οἵ Ηἰπιβεῖῖ 45 ἰπ Μαῖί. χχ. 28, 
Ματῖκ χ. 45; οὔ Τὰκα χχὶῖ. 27. “ Ενεῖν 
οἰεγρυτηδῃ ὈΘρῚπ5 85 ἃ ἀεδοοῆ. ΤὮ]8 15 
τίρῃι. Βυΐ πε πϑνὸγ οθᾶβεβ ἴο ὃ6 8 
ἄεδδαοοθυ. ΤΠ ρῥείεβὲ ἰδ 4 ἀβδοοῦ 51]]. 
ὙΤΏδ ΟΙβμορ ἰβ ἃ ἄξβοοῃ 5111. Οσσίβι 
ΟΔΠΊΕ 45 ἃ ἄδδοοη, ᾿νε 25 ἃ ἄεδοοπ, 
ἀϊεὰ δδ 4 ἄδβαδοοη: μὴ διακονηθῆναι, 
ἀλλὰ διακονῆσαι ᾽᾿ (Πἱρδείοοι, Ογάτπαΐξον 
ΘΦΡΠΟΉΣ, Ρ. 115). [πὶ ἴη6 ΓΙΧΧ {πὰ νει 
ἄοεβ ποῖ οοοὺυγ δἱ 411, Ὀὰΐ διάκονος 15 
υδεά ἔουγ εἰπ]65 ἴπ Ἐδβίποτ ἱ. το, ἰϊ. 2, νἱ. 
3, 5» Οὔ ἴπε Κῖπρ᾽5 σμαγηρεγδίηβ πὰ οὔ επε 
Βούνδῃῖβ ἔπδξ πχίπἰβίεγαά τὸ Πῖπῃ, απ οηςα 
ἴῃ 4 Μδος. ἴχ. 17 ; διακονία [5 4150 Τουπά 
ἵπ νγὸ οὗ [86 Ῥαββαρεβ ἱπ Εϑίπεγ 7151 
αυοίεά, νἱ. 3 ἀηὰ 5, Πετε ἴῃ Α Ψψε τεδὰ 
οἱ ἐκ τῆς διακονίας (ΒΒ διάκονοι), ἀπά 
Οὔσα 'π τ Μδος. χί. 58, οὗ {πε βεσνίςβ οὗ 
Βοϊᾶ βεπὶὲὶ ὃν ᾿οπαίβαη ἰοὸ Απεϊοομυβ. 
Ὑνμδῖ ἰβ πιβᾶπὲ Ὀγν {π6 δχργεββίοη Πεσε ὃ 
ἄοεβ ἴξ ταΐεσ τὸ ἀϊβιγι δα του ΟὗὨ ΤἼΟΠΕΥ ΟΥὉ 
ἴῃ κἰπάϊ) ὙΤῆε Ψψογά ἱπ ἰέβαὶῖ ταῖρπιὶ ἰπ- 
οἶυμάε εἰΐμαε, δυὰς ἢ να ψεγα τὸ [ἰπ|ξ 
διακονία ἴο 4[π|5, γαῖ {Ππ6 186 οἵ {πε ννοτά 
τετηδτκεᾶ ὑροὴ ρον τεπάοβ {πε βεγνίοα 
Βίρμει ἴθδη ἴπαὲ οἵ οτγάϊπατυ τεϊϊεῖ: 
“ γηϊηϊείγαΐίογι,᾽") 8Βαγ8Β 8:1. ΟΠ γυβοβίομι 
(αἰ που ρ ἢ μα (8 κ68 1ἰ οἵ δἰ πιβ, Πορ"., χῖν.), 
ἐς ὀχίο Πρ Ὀν (8 δὲ ομσε ἴῃς ἄοετβ δηὰ 
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ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν 

τραπέζαις. 

(οβα ἰοὸ ψποτη ἰδὲ νγὰ8 ἄοπε᾽"Ἁ, Βυΐ 
τραπέζαις ρτεδοηίβ ἃ ζυγίπεν αἰ που ; 
ἄοαϑ ἴτ τεῖεσ ἴο {π6 0168 οὗ βχομδηρε ἴοσ 
την, 8 τοπάθηηρ, Ὑνῃΐο ο]Αἰπ)8. βὰρ- 
Ῥοτὶ ἴτουλ Μαῖξ, χχὶ. 12, χχν. 27, ὑκὲ 
χίχ, 23, ]ομπ ἰΪ. 15, ΟΥ̓ ἴο0 (4065 ἴογ 
ἴοοά, υ0κ8 χνΐ. 21, ΧΧΙ;. 21, 32οὺ Ροβ- 
5.θ]γ τ[ῃ6 α8ὲ οἵ {πε ννογὰ ἱπ βοπδ Ρ88- 
ΒΑΡ 65 ἴπ {πὸ Ν.Τ', ἀπά αἷβο {πὸ ἔδοι {πδὶ 
{πε διακονία ννὰ8 καθημερινή, πιᾶγ ἱπάϊ- 
οαΐε {πε Ἰδέϊεσ, ἀπ π6 ρῇῆγβδβε τδυ γϑἕεγ 
ἴο {π6 δοΐιδὶ βεσνίηρ' δα βιιραγιπιθηάϊηρ' 
δἵ {πε [δ 8]1ε5 αἱ ψνβίοῃ {π6 ροοτ δδῖ, οσ δὲ 
411 Ἔνεπίβ το {πε ἜΣ ΤΙ ἴῃ ἃ βεπεσγαὶ 
ἉΑΥ ἵποβε {πίηρβ νυ Πίο ἢ ὑνετα πθοαββασυ 
ἴοσ {μεῖς Ῥοάην βυβίεπαποεα, Ζόοκίοσ, 
«ἀβοΞέεϊ ρεδομίελίε (βεσομᾶ βα!οη), ταέεσβ 
{πε ψοζά ἴο {πε τηϊηϊβίσατίοη οἵ πὸ εἰ 5 
οἵ ἴονε οἥετβα δἱ ἐῆε Εὐποπασῖβε ἰπ {πὰ 
ναιίουβ Ομτίβείδη πουβαβ (80 ϑοδίίρεῦ 
υἀπάετβίοοά {πε Ἔχργαββίοη οὗ {πε Αρβρθϑ). 
Με. ΗυτιρῆτΥ ταγλϊη 45 ὰ5 τπαὶ {πε ννοσὰβ 
Μεγ αιοϊεᾷ Ὀγ 1,δγηθσ (1548) ἴῃ ἃ 56ῖ- 
το ἀρδίηβί βΒοσῆξ δίβῃορβ οἵ ΠῚ5 {ἰπ|6ὲ 80 
ψεγε σομηρίτγο [οτβ οὗ {πε τηϊπέ. 

γεσ. 3. ἐπισκέψασθε οὖν: (πε νετῦ, 
τμουρῃ εαυθηην υϑεά ὃΥ 5:. κκὲ 
ἴῃ Ῥοῖῃ [8 ντεηρβ, ἰ8 ποῖ εἰβανποσα 
αδεὰ ἴῃ ἴπε βεῆβε οὗ [15 νεσβα, “"Ἰοοῖκ γβ 
οὐ," ο΄. σκέπτεσθαι 'π ἀεη. ΧΙ]Ι. 33.- 
μαρτυρουμένους, οἵ. Ἡεῦ. χὶ. 2, 39, Δπᾶ 
ς΄. 4, 5, ἀπὰ τσ Ἴϊτα. ν. το, Δοῖβ χ. 22, 
ΧΧΙΪ, 12, αἷβο χνυΐ. 2; ο΄. ἰῖβ 86 4150 ἴῃ 
ΟΙεπλ. Εοχα., Οον., χνὶϊ., α ; χνὶ. 1, εἴσ. ς 
Ιρπδῖ,, Ρλῖϊ., χὶ, τ; Ἐῤδές., χὶὶ. 2. 868 
Αἶβο ἰπξ ἱπιίεγεβεῖηρ ρᾶγβ!]ε]β ἱἰηΠ Πδἰβ8- 
τᾶηῃ, Νεμς Βἰδείςἐμαϊ δι, Ὁ. 93. [πῃ 
]05., Απέ., [11.,) 2, 5, δῃὰᾷ χν., 10, 5, ἰΐ 15 
υϑεὰ 245 μέγα, Ὀυξ οὗ Ποβί!]θ (δϑι ΠΊΟΩΥ 
ἰπ Μδῖξ. χχῖϊ. 31, ]οῆπ χνῆ!, 23.--- 
ἑπτὰ: ΨὮΥ ψὰ8 (86 ἡυπρεῦ οἤοβεη ὃ 
ψατγίουβ δῆβννεγβ δανε ὃθεη ρίνθη τὸ [Ὡ 6 
φαεβίίοη : (1) (παὶ {πε πυζαρεν Ψψὰ5 Πχεὰᾶ 
ὩΡοπ Ῥεοϑυβε οὗ {πε βενεὴ ρἹδ οἵ {πε 
Θρίτις, 158. χί. 2, αν. ἱ. 4; (2) [παῖ τῃ8 
ΠΕΠΊΡΕΙ ννα5 δρροϊπίεὰ ψῖτῃ ταρασά ἴο ἴπ6 
ἀϊβεγεπε εἰεπιθηὶβ οὗ τπ6 ΟΠυτγοῖ : τπγαα 
ἩεΙ εἰ βῖ5, ἴσα Ηῦσγεννβ, οπε Ῥτοβεϊνίε; 
(3) {παῖ τπ6ὸ πυπιρεῦ ᾿νὰ5 τερυἱδίθα Ὁν 
ἴῃς ἕλοι {πὶ {πὸ ]εγιβαίθηλ οὗ μὲ ἄδῪ 
ΤῊΔΥ πᾶν Ῥεεῃ ἀϊν!ἀεἃ ἱπίο βενεὴ ἀΪ5- 
ετοῖβ; (4) (παὲ τῃ8 πυτθεγ ννὰ8 806- 
δεβίεά ὃν {πε Ηπεῦγενν βαογεὰ πυτηθδι--- 
βενεῃ ; (5) ΖδςοκΙαγ {ΠῚ ηΚΒ παῖ ποτα ἴ5 ΠῸ 
ΒΥΡΟΙΠΕβ15 50 ργοῦδῦ]ε 85 ἰπδὶ {Π6 5.141} 
7ετυβαίετα ἐκκλησίαι κατ’ οἶκον ΜΈΓΕ 
Βανθη ἰῇ ΠΌΠΊΡατ, βδοῦ ΜΙ 118. ΒρΘοία] 
ΜΟΥΒΠΙρ, πὰ 118 βρεοίδὶ Ὀυβὶπεββ σοη- 
πεοίεὰ ννἱτὰ δἰτηβ- αἰνίπρ ἀπὰ ἀϊβίγιρα- 

3: ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρου- 

τίοη---Αἰτα8- σ᾽ νὶπρ' οἰοβεῖν γεϊδιεὰ το ἴδ 
Ἐποδατγϑι οὐ τὸ {π Τονα- Εδδβίβ ; (6) ἐπ 
ἀετινδιίοη οἵ τπ6 πυπιρεῦ ἔγοσα Ἐοπηδῃ 
υϑᾶρε οἡ ἴδε δπαίορυ οἵ {πε σοῤέενευϊγὶ 
ἐῤμίοπες δἀνοοραιεὰ Ὀν Ῥδδῃ Ρ]πιρίγα, 
ΤΟ οἶ815 πὸ ἀουθὲ νν6Ὲ}1 Κηονῃ ἴο {πὸ 
1ἰδονγεϊηϊ (βεε αἷδο Β.Ὁ.2 ““Ῥβδςοπ," 
δηὰ (ῃς ταπλδυκβ οὗ Κδηιβαυ, δέ, Ῥαπῖ, 
Ρ. 375, οη Ἐοχδῃ οτρδηϊβαϊίοη δηὰ 
115 ναῖυθ). ὙΠῚΒ ἰ8 2 τῆοσθ ὑσοῦδθὶθ 
ἔβδη ἐπαῖ ἔπεσα 5ῃου]ά ὃῈ δὴν σοηπεοίίοα 
Ῥεῦνεθη [μ8 δρροϊπίτπεπι οὔπε ϑένεη δπᾶ 
{πε ἴννο πεδίμεη ἰπβογίριίοπβ φυοίθά ὈΥ 
Ὡς. Ηδιοι (Βαρνιῤέοη 1, δοέπγό5, ἢ. 50, ποῖα 
56), ἱπ ᾿νπίοῃ ἐπε ᾿ἡψογά διάκονος 15 υϑεά 
οὔ μα αβϑιβίδηϊβ ἰῃ {ΠῸ γἰτδ] οὗ βαοσι οῖδὶ 
δηᾷ τοπΊρ]6 ἴδδλβίβ δὲ Απδοίοτγίαση ἴῃ ἄρᾶγ- 
πδηΐδ δηὰ Μείγοροϊ!β ἴῃ 1 γάϊα (5ε6 οἡ πα 
οἴδβεσ μαπά, Ηοσῖ, Ε οϊοοῖα, Ρ. 210), ἔοτ ἱπ 
186 ἱποίάεπε θεΐοσε υ5 ἴπε ψνογὰ διάκονος 5 
ποῖ υβεά δἱ 811, απὰ ἰδίεγ ἴῃ τῃ6 Ὠἰβέοσυ, 
χχὶ, 8, ῬΏΠΠΡ 15 ἀδβογίρεά ποὶ ὃν {πδὲ 
ἘΠῚῸ Ὀὰΐϊ 45 οὔὲ οἵ [πε ϑενεπ. Νοσ ἰ5 
ἴμογα ΔΩ ταδὶ [καπὲβ8 ἴοὸ δὲ Τουηᾷ δε- 
ὑνεθη μα οἴἶοε δβειρηῃβά ἴοὸ {π6 ϑενθῃ 
ἀηᾷ τπδὲ οἵ τ[π6 ΟμαζζΖβϑη οσ οβῇςεσ οἵ ἔδμε 
7ενῖβῃ βυπαρορυα (ὑπηρέτης, [κα ἱν. 
20),γνῆο οογγεϑροηᾶεά γαίπετσ το οὐγ ρδιβΒ- 
Οἷεσκ οὐ νεέρεσ, δηὰ ᾿νῆοβε ἄυείεβ ὑνεσα 
οοπῆπεά ἴο [886 βυπδροριιε; ἃ ΠΆΓΟΣ 
7 ιβῃ Ῥᾶγδ]16] ἰβ ἴο Ὅ6 ἔουπά ἰπ {πα 

ἜΝΞΆ ΓΤ, οο!εσίοτβ οὗ αἰπιβ, δὰξ 
1πε86 οβήςειβ ψουὰ ταῖπαγ ργαβθηΐ 8 
ῬΆΓΔ116] ἰο (6 ἰαχ-ρδίπεσειβ πη ἴὸ 
ἴποβεὲ πὸ πτϊπίβίασεά ἴὸ τπῈ Ροοῦ (568 
“Ῥβδοο  ἰη Ηδβίηρβ, Β.}}.). ὙΜνμιῖβε, 
Βοινενοσ, ἴΠπ6 886 Δ ΠΑ] ΟρΡΊεβ ἰῃ εν ϑἢ οῆοαβ 
141] α8, ννε βίαπά οὐ τπιιοῃ Πίρπεν στουηὰ 
1 νγε' τῆδν βυρροβε {πὶ 8ἃ5 οὺγ [ογά᾽ 5 
οποῖςε οἵ 8 Ὑ ννεῖνε νν8 ργδοίοδι!ν τπ6 
ςδοίςε οὗ ἃ πυπηρεσ βδογαά ἰπ ἰ(5 ἀββοοῖβ- 
Εἰοῃβ ἔογ βνεῖυ ἰβγϑεῖια, 50 ἔπε πυμῆθει 
ϑένθη τῇδν ἤανε Ῥθθη δάορίεά ἴγοτῃ [8 
Βδοσθάῃεββ ἱπ εννίβῃ αγθβ, ἀπ {Π|5 Δα 
ὃγ 5146 ἢ ἐπε βδοσεά Αροβίοϊϊς Οὐ ερα 
ἔμεῖε εδχίβιεά δὲ {πῖβ ρεγίοά δποίῖδεσ 
ΟοΙϊερε, πὲ οὗ πε ϑενεη. ναὶ νγᾶβ 
πε παίυτε οὗ πε οἷῆδοε 885 ἴὶ {πε 
Πίδοοπδίε πὶ ἴ[Π6 πιοάεσῃ 86η86 οὗ {π6 
τοὶ Βυΐ, 45 ψψὰ πανὲ ποϊεὰ δϑονε, 
186 ϑανδη δα πενεσ οἂδ]]εά Πεδοοηβ, δπὰ 
τπεγεΐοσε ἰὲ μᾶ8 ὅθε τπουρδι παὶ γα 
μᾶανε πεῖε ἃ βρεοϊδὶ οῇῖοβ ἰο πιεεὶ ἃ 
ΒΡρεοῖδὶ πεεὰ, δπᾶ πὲ ἐπθ ϑδνθη ὑνεσα 
ταῖμεσ ἐπῸ ρτοίϊοίυραββ οὗ {πθ ἰδέεσγ διςῇ- 
ἄβδοοῃβ, οὔ οοσσεβροηδεά τὸ τὰς εἰάθσβ 
ΨὴῸ ἅτε τηβπιοηθὰ ἴῃ χί. 30 δηά χίν. 
23. Οπ {δα οἴδο παπά 95:. ἴ[νυὐζκὸ, 
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μένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος ' ᾿Αγίου καὶ σοφίας, οὖς καταστήσω- 
μεν " ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης " 4. ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ 

1 ἀγιου οἵη. δῷ ΒΟΞῸ 137, τ8ο (νῸ]6. πὶ, ἔα. 10χ), ϑυσ, Ηδτζοὶ,, Οπσγβ. ; 80 ΤΊβ6., 
νΝ.., Ειν., νν εἴββ, ὑνεπάι, 

3 καταστησομεν ΑΒΟΌΕ,, Β453., Οἴγγβ.,) νεπάς, νν εἶβ8, ΝΝ. Η ; καταστησωμεν 
ΗΡ (ά, ε, Νυ]ρ.). 

ἔτοπι ἔπε ργοπιίπεποα βίνεη ἴο {π6 πᾶγγδ- 
εἶνε, πιδὺ [δἰγίν Ὅς τεραγάεά δ5 νίεν- 
ἱπῷ ἴδε ἱπβεϊξαξίοη οὗ {πε ΟΠῆςα 88 εβϑίδὸ- 
ἸΙβΐπρ 4 πὲνν ἀεραγίυσε, απ ποῖ ἃ5 δῇ 
ἰδοϊαϊεα ἱποίάεηι, δπὰ {πε εταρμαβὶβ ἰβ 
ομαγδοιϊεσίβεϊς οὔ δη ῃἰβίογίδῃ τνῃο νν885 ἔσηά 
οἔτεοογάϊπρ “ Ὀερίπηΐηρβ᾽" οἵ πιονϑιηδηῖβ. 
ΤΠε εαγίϊεβε Οἤυγοῖ ἰγδάιοη βρθακβ οὗ 
Βίερῆεη δπὰ Νίςοϊαβ 85 ογάδίπεά τὸ ἴπ8 
ἀϊαοοπαῖθ, [ἴτϑρ., ἀάν. Ηαδγ., ἰ., 261 
ἷν., 15, ἃπᾷ {Π6 βᾶπιεὲ υυείϊεσ βρεᾶκβ οἵ 
ϑίερμεῃ δ8 “{πὸ ἔἄτβε ἀξδοοη,᾽" [ἰϊ.,) 12; 
ο΄. αἶδο {πε {εβιϊπηοην οὗ 81, Ογυρείδῃ, 
Ἐῤὶεί,, 3, 3, δπὰ πὲ ἴδοι ἐμαὶ ἴογ σθη- 
ἑυτίεβ τῆς Ἐοπιᾶη ΟΠυτοΒ οοπεϊππεά ἴο 
τεβίσίος {πὲ πυσαρεσ οὗ ἀξασοηβ (0 βενεῃ 
(Οοτπεϊυβ, ἂρ. Ἐπϑοὸ. Η. Ε.., νὶ.» 43). 1 
ἰ5 4αϊία σὰς {παῖ ἐμ ἢτβε τηθητίοη οἵ 
διάκονοι ἴῃ ἰΠὲ ΝΑΎΉΤ. (Αἰπουρ Ὀοια 
διακονία ἀηὰ διακονεῖν ἅτε υϑεὰ ἴῃ πε 
ΡῬαββαᾶρε Ὀεΐοσε 5) ἰβ ποὲ ουπά ἀπ} 
Ρκαὶϊ. τ. τ, Ὅυς αἰσγεαάν ἃ ἀβασοηβββ δδὰ 
θη τηβηιοπεά ἰπ ψυτιείηρ το τ ΟΒυ ΓΟ ἢ 
δὲ Εοπιε (χνΐ. τ, ψῆετε ῬΏΌΡε 15 οδ δά 
διάκονος), ἰπ [Π6 Ομυτοῖ δὲ Ῥμ Πρρὶ τ{πῈ 
οἵδεοε πεαά ενίἀεπεῖν Ὀεοοπια Ἂβίδ ἰβιθά 
δηὰ ἑδπλ!!ίατ, δηὰ ἰξ 15 τεαβοηδθῖα ἴο αϑϑισηα 
τδαὲ τς ᾿πβεϊξακτίοη οὗ {πε ϑδνεη δ ετὰ- 
βαίετλ νουὰ μανε θθθη γε} Κποννπ ἴὸ 
ϑ:. Ῥδῃ] δηά ἴο οἴμεβ ουϊείάς Ῥα[εϑιίης, 
“φηὰ παι δηδίορουβ νγδηΐβ τηϊρῃξ ννε]]} 
ἰεαὰ ἰο δπαίορουβ ἱπβεϊζοηβ "ἡ (Ηοτί, 
δπά ἴο {πΠ6 54πι6 εδεοι, ἄοτε, Τὰε Οληγοῖ 
αγπᾶ ἐΐς Μιηϊοέγγ, Ῥ. 403). Βαϊ 1 {δὲ 
Θενθῃ ψεσα ἴπι5 {[π6 ῥτοϊοίγρεβ οὗ [8Ὲ 
ἄξαδοοῃβ, νγε πλυβί τουηδιῦασ παῖ 45 ἴπ6 
ἴοστηεσ οἶος βου ρ Ρῥεϊπλαγιν ογάδι πα 
ἴογ μεϊρίηρ 86 Αροβεῖεβ ἴῃ ἀϊβισ αξίοη 
οἵ δἰπὴ5 δπὰ ἱπ ννοσκβ οὗ τῆθσου νγὰ5 Ὁ 
ὯΟ πλϑδπβ οοηβηρά το βιςἢ ἀπίίε5, Ὀὰξ 
τμαὶ ἔτομλ ἐπε νϑῖν ἔγβε (πῃ ϑένδη ννεσα 
οοσιρίεα ἱπ Θββθηιία!ν βρίσίςδ] ννοσῖς, 
80 ἴῃς ἰδίες ἀϊδοοπδίς ννὰβ8 βηραρεᾶ ἰῃ 
βοσηδίῃίηρ ἔατ ἀϊεγαης ἔσοπι τθγα Ομ δυῖ Υ 
οτρϑηϊβαιίοη ; ἴἢθγε νγεσα ἀοαθε]685 4118}1- 
δΒοφιίοπβ ἀειηδπᾶβα βύσβ 248 τηΐρῃε ὕὲ 
ἰουπάᾶ ἴπ ροοά δυδβίπαββ πλδῃ οὗ ἰδοῖ δηὰ 
ἀϊβογειίοη, Ὀὰὲ ματα νγαγα αἴ8ο τηογαὶ δηά 
ϑρί ταδὶ χυαϊεῖεβ νι ἢ ἰο ἃ ρταδὲ Ἔχίεπε 
ψετε τεαυίγεά οὔπε διάκονοι πο 1655 [Πδη 
οὔ με πρεσβύτεροι ἀηᾶ ἐπίσκοποι : ἴπατε 
ψνγ 85 {π6 Πποίἀϊπρ {πε πιγβίεσν οὗ {πὰ ἴδ ἢ 
ἴῃ ἃ ΡῬυζα ςοηῃβοίεηςε, ἴμθῖεὲ Ψᾶ8 ἴδε 

ταοταὶ πὰ βρ γα] σουταρα μοι νου ά 
δηδδῖε {ΠῈ διάκονοι ο ραΐπ ἔνεη ἴῃ {Π8 
Ῥυσϑβαΐ οὗ {πεῖν διακονία 1" ρτεδὲ ὈοΪάπεβ8 
τῇ ἴῃς ΓΔ} Ἡν ἢ ἰ5 ἴῃ ΟἩτῖβι 16β85,᾽ Σ 
Τίηι. 11, 13 (Μοβετῖν, Μ|ιηιςίογίαὶ Ῥυϊεςί- 
λοοά, Ῥ. 138 1); 86εῈ αἷβο οὐ 186 ΨΒοὶα 
βυδ]εςος, Εείεεη, ΑῤοΞέεϊ ρεφολίολέδ, Ρ. 130 
; Ζδοκίεγ, Αἀῤοςἐεὶρεεολίοπέο, ». 206 Β(.; 
τεἱρπιΐοοις, Ρλλῤῥίαης, " Ὀἰββεγιδιίοη οα 
τὴς ΟΠ τιβείαπ Μιπίβιγυ," δηά Κϑαί- Εη:- 
εγεϊοῥαάϊο ξὶγ ῥγοίοςί. Τεοὶ, πη ΚΊγολσ 
(Ηδιςοκ), “ Ὀἱακοηεη" (Ηεῆ 38, 1τϑ8ο8). 
-σοφίας : ῥταοίίοα! τνυϊβάοπι, ῥγμάθηέΐα, 
ε΄. τ οι. νὶ. 5. (Βί458, 8ο τἰπιπῃ) ; ἴῃ 
να, τὸ ἴδε υ86 οἵ πε ινοτὰ [5 ἀϊβεγεηξ, 
υΐ ἱπ θοῖῃ ρίαςθϑ σοφία ἰΒ5 τείεγγεά τὸ 
16 ϑρίσιο, “1 ἰδ ποῖ βίγρὶν βρί γε] 
τήβη, Ὀὰὲ [1]] οὗ {π6 Θρίτί: ἀπά οὗἉ ννϊβϑάοτη 
«ον ἴογ ψνδαῖ ρῥγοῆϊςβ ἴἰὲ πδὲ τῃε ἀϊΐ8- 
Ρεηβεσ οὗ δἰπὶβ βρβᾶῖ ποῖ, ἰξ πανϑγι μεῖθββ 
Ὧδ νγαϑίβϑβ 411, οὐ Ὀὲ παγϑῆ δηά δδϑιν ργο- 
νοκεὰ ἢ ΟἾγγυβ., Ηοηι., χῖν.---οὺς κατα- 
στήσομεν (οη΄ (πε τεδάϊηρ τόπον γέ, 
ψν ΠΟ ἢ ν88 Ἐχῃι τε ἀ ἴῃ Βοπιε ἔενν εὐϊεοηβ 
οὗ ΑἸΝ., βεὲ ϑῤεακεγς Οοηιριεηπέανν, ἵπ 
ἰοοο)}: (ἢ δρροϊπίτηθπί, {δε σοηβθοτᾶ- 
τἴοῃ, ἀπά {π6 φυδιβοδείοπβ ἔοσ ἰΐ, ἀδρεπμά 
ἀροη {με Αροβεῖεβ---ἰῃε νεγρ ἱπιρ 165. δῖ 
411 ἐνεηῖβ δῇ Ὄχαγοῖβε οἵ διςπογιν 1 1 
ὯδΔ5 πὸ ἰδομηΐςαὶ ἔοτοβ, οὐ. Τίιαϑ ἴ. 5. 
ΤῊς β8δῃηης βϑῃδάε οἱ πιεδηίῃρ' ἰβ ἐουπά ἴῃ 
οἰαββίςαδὶ υυτίτεσβ δπά ἱπ {μὲ ᾿ΧΧ ἰπ {πα 
186 Οὗ πε νεγῦ νἱτἢ ἐπε ρεπὶεῖνε, νυν Β 
ἐπί, βοσηθίϊπιθβ νι 4 ἀδέϊνε, βοπιεείσηθβ 
νὴ δη δοουβαίϊνε : ἄεη. χχχίχ. 4, Χἱΐ. 
41, Ἐχοά, ἰϊ. 14, χνὶ. 21, Ν απ. ἐπ. τὸ, 
Νεῖὶ. χίϊ. 44, Ῥδῃ. ἴϊ. 48, 40, 1 Μδος, νὶ. 
14; οἵ. ἴἴ8 δὲ ἰῇ [ὑκὰ χὶϊ. 14, 42, 44. 
Ἴδε ορροβίϊα ἰ5 ἐχργεϑββά ὃν μεταστή- 
σασθαι ἀπὸ τῆς χρ.ν» ῬΟΙΥΌ., ἵν., 87,9 1.1 
Μδος. χί. 63 (νν εηάι).---χρείας : ἐῃε νγνοτὰ 
ταῖρμς τπθδη πεαᾶ ἰπ ἴῃ βεῆβε οὗ πεοεβ- 
βίτν, [8εἷἰπ οῤηδ, ψαηῖ, 2 Οἤτοη. ἰϊ. τό, 
ὙνΙβάοπι χίϊ, τό, τ Μᾶδϑςος. [ἰἰ,ἰ, 28, οὐ ἰξ 
τηῖραι τθᾶπ Ὀυδίπαδββ, [,δἴίη περοίζημι, 
οἱοῖμνι. ἴῃ (6 ΤΙΧΧ ἰξ βεθτὴβ ἴὸ ΡῈ 
διηρίονεᾶ ἰῇ ὈΟΓΠ βεῆβεθ, 8485 αἷβὸ ἰῃ 
εἰαβϑίοδὶ τυτίϊεγβ, ας πεσε οί Α. δηά 
ἘΝ. τϑηάδγ “ Ὀυιβίῃ 888 ᾽᾽ (50 ἱπ ῬοΪυ ᾽ι8), 
ΦΓ. Πυάϊει χίϊ. το ΑΒ., τ Μδος. χ. 37, χί. 
63, χὶϊ, 45 (χρεία ἰ5 ἔουπά πο ἰε885 [ἤδη 
εἰρμε εἶπιεβ ἴῃ α Μδϑοο., βανθη {ἰπι868 πὶ 2 
Μᾶδος., οῆςα ἴῃ 3 Μᾶςς.); 5εεὲ νγεἰβιεἰη 
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5. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος 2 ἐνώπιον παντὸς 
τοῦ πλήθους - καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη ὃ πίστεως καὶ 

Πνεύματος ᾿Αγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα, καὶ 

προσκαρτερησομεν ; Ὁ), Εἴοτ., Οἱ.» Ῥατ., Ψα]ρ. τεδά ἐσόμεθα . . . προσκαρ- 
τερουντές. ΤὨΪ5 ραγιοῖ ρα] σοπδιίγισείοη νυ ἐμ ϑυρϑιαπέῖνε γοχρ 18 σμαγαοιεγίβεις 
οὗ 581, 1ᾶκε, ἀπά ὀσουσβ ἢ {πὲ βαπια νατὉ 48 Πετσὲ ἴῃ ἴ. 14, 1]. 42, ν]. 13. 

59 λογος; Ὦ, Εἴοτ. ((]».) δἀἀ οντος; Ἡδιτίβ τεέεσβ ἴο τείγαπβ. ἔγοπι Γιδεϊπ, 
παντὸς του πληθους ; Ὁ ἀᾶἘ των μαθητων, 80 ΗἸ].; ΕἾος. βυιδβεϊτυϊεβ παντὼν τῶν 
μαθητων, 50 ΒΙ455 ἰπ β. 

5 πληρη ΒΟ οοττ., ΤΕ, ; 80 Υ εἶββ, Ὑνεηάϊς, ΥΝ.Η., ἘΝ. ; πληρης ΚΒ." ΘΕῊΡ 
80 1,86. 8686 ζισῖμεγ θεῖον. 

ἴοσ ὑ8ε85 οἵ {πὲ ψογά ἱπ Ρμὴΐο δπά 
7οβερῆαβ. " 

ψεσ. 4. ἡμεῖς δὲ: ἴῃ πιατῖκεᾶ σοπίζαβί 
το τπ βοσνίςε οἵ 8068, εἰς., θαξ 51:1} ἄνθσν 
ψνοσὶς ἴπ τῃ6 ΟΒυτοῖ, ψΠεῖποι Εἰρῃ οἵ 
Ἰονν, νγαβ 8 διακονία.---τῇ διακ. τοῦ λ.» 
866 ἅβδονα. ---προσκαρτερήσομεν, “Ψ|]] 
οοπεϊπυα βίθδαδβεῖν,᾽ ΚΕΝ., 5εεὲ ἀῦονε 
Οα ἷ. 14.--- τῇ προσ., “ἴδε ργδυεσ᾽ 
(Ηοτι); με ἀγέϊοϊε ββεπιβ ἴο ἱτωρὶν ποΐ 
οπἷν ργίναϊε ργάγεῖ δπά ἱπιδσοθββίοη, θὰΐ 
186 Ῥυδ]ς ργάγεσ οὔ ἐπα ΟΒυσοῃ, 

Ψψεῖ. 5. ἤρεσεν ἐνώπιον: ρῆταδε ποῖ 
ἀϑθδὶ ἴῃ οἰαβϑίοδὶ ασεακ; Ὀαὲ ἐνώ. ἴῃ (πΐ5 
86η88, 80 κατενώπιον ἔναντι κατέναντι, 
ἀετίνεά ἴτουϑυ τὲ ΤΧΧὀ (ἐναντίον 
πεαυεπὶ ἴῃ ΠΧΧ, ἰ8 αἰβὸ οἰδϑβίοδὶ); οὔ» 
Ζ.5.. Ὅεαϊς. . 23 Α, 2 ὅ8ῃ)ι. ἰ{ϊ, 36, 1 
Κίηρβ ΕΠ, το, χχ, (χχὶ.) 2, [ες. χνἱ]. 4, 
7α. νἱΐ, τό, χίϊϊ, 2ο, τ Μᾶαςο. νὶ. ὅο, 
νυ]. 21 (ἐναντίον, 8), ψᾷετε {π6 ΨΠοΪα 
Ῥῆτγαβε οὔουτβ. Βῖαββ, αγαριριαΐξϊξ, Ὁ. 
125, ἀπά 5ε6 οἡ ἷν. 1το.---πλήθους, οί 
Τειβθυιδηη, Νόμε Βἰδεϊςἐμαϊδη, Ρ. ὅο, 
δὰ δὔονε οὐ μ. 73.--ἐξελέξαντο, 5εε 
αῦονε, οὔ. χν. 22, 25, δἰνγαγβ ἴῃ δε 
ταϊἀϊε ἰη ΝΤ. (ἸὰΚα ἴχ, 35. ἀουρβίξι]), 50 
ἴῃ ΤΧΧ. ΒΙ4585, Ογαριριαξᾷά, ρ. τι, 

πεδεῖν αἰνναυβ Ξὸ ἽΓΙΖ, Οἱ {88 ἱτηροτί- 

δῆςε οὗἩἨ 1π6 βίερ ἴδ ἰδίκεῃ 45 πηαυκίηρ 
ἃ ἀϊδιίποι βίαρε ἴῃ {πῸ ογρηϊβδίίοη οὗ 
τἰῆε Ομυτγοῖῦ, απᾶ ἴῃ τὰ6 ἀιδισι δυϊίοπ οὗ 
ΜΟΥ ἀπιοηρϑὲ ἔΠ6 ΤΩ ΘΠΊ 6 Γ5 οἵ ψνῆδί τνᾶ8 
ΠΟΥ ἃ ἰσὰε Ὀοάγ ροϊϊτἰς, βεα βδγηβαυ, δέ. 
Ῥαμὶῖ, Ρ. 372; Ηοτι., Ἐσεοϊδεῖα, Ρ. 52, δηὰ 
ΟἹ ἴτ5 ἑατῖμεσ ἱπιροτίδηςε ἴῃ {πε ἐπιαποῖρα- 
εἴοη οἵ ἐπε Οπυσςῃ, 5ε6 Γὐρμείοοι᾽ 5“ Ῥδὰϊ 
δηᾶ τπὲ Τῆτεε᾽, ὙΠεῈ ομοῖςε οὗ τμ8 
πᾶπιεβ 85 οἴη βεεὴ πεϊὰ τὸ ἱπάϊςδις 
(δε ΠΙΡεταὶ βρίσιε ἴπ ὑνμῖο ἢ 186 σοτηρίαἰπὲ 
οὔτῃε ΗΘ 1δηἰβὲβ ννα8 πιεῖ, βίηςε ἐπα ϑένεῃ 
Ῥεδι Ρυτγεῖν ατεεκ παπιεβ, δηὰ ννὲ ἰηξαγ 
τηδὲ πε Ὀεᾶτγεσβ ὑνεσε ΕΗ ]εηϊβίβ, “ 6ἷ6- 
δεταηΐξ εὐρὸ ἀταεοοβ ποῦ Ηθργεοβ, αἱ 
τηδρὶϑ βαιβέδοεγεπε τηυγπιυσὶ αταβοοσαχα ἢ 
Οοσπεῖ 5 ἃ Γαρίάε, Βαϊ {λε ἱπἔδγεποα 
ἷα ποὶ αἰϊογψείμπεσ ςογίαίη, μόνγανεσ ὕχο- 

ῬΔ0]6ε (5ΞεῈα νϑεπάς, Ἐδϊέθη), ἴος ἀτσεεῖκ 
ΠΑΠΊΘ5, 6.ρ., ΡΒ ΠΡ, Ὀϊάντλυβ, Απάγεν, 
ψνΈσε 8150 ἰουπᾶ διποηρβὲ {πε Ῥαϊεϑεϊπίδη 
]εν8. Βδηρξὶ ποῖάβ ἐμπδὲ ρατί ννεγε 
Ἡδῦγανν, ρατὶ Η Π]επῖβί, νη 151 αἴδβεῖθσ 
Βαζατάβδά τπῈ ορίηίου ἔμδὲ τῆτες ννεσα 
Ἡδὕτγονβ, ἴγεε Ἡε]εηίβίβ, δηᾶ ὁπ ἃ 
Ῥτοβεῖγίθ. Βυΐ νὲ οάπποί οσοποῖσάε 
ἴτοτη ἴῃς ἔδοι {παῖ {εν ψεσε Ρτ  ΔΟΪΎ 
Ἡε]]εηϊδίβ, (δας τπΠῈ ϑένεη ψεσε οἠΐν 
ομαγρεά ψἱῃ {πΠ6 οατε οὐ ἀϊβευ αείοη 
διποηρδί {πε ΗΘ ηϊβὲ βαοϊίοη οὐ {πὰ 
ΟΒυσοῦ, 845 ἴπϑτα ἰβ ποιμίπρ' ἰῃ ἔπ6 παττὰ- 
εἶνε ἰο νναίγαπί {πἰ8ι ὟνῈ σδηποῖ β58Ὺὺ 
τπαὶ γα Κπονν δηγιπίηρ οὔ ἔπε ϑένεπ 
δχοαρὲ ϑίερμεπ δηᾶδ ῬΏΠ|ρ--- ϑέθρῆθη 
186 Ργδᾶσποσ δηᾶ τηδγίγγ οὐ [ἰδεγίυ, 
ῬΒΠΡ τπὲ ρῥγαοιίςαὶ τνοῦκασ {Πἰρμείοοι, 
ΔῸΣ δηὰ {μὲ Τῆτγεε᾽. Βασοηΐιβ 
Βαζαγἄεά (8 ἔδης] σοπ͵δοίυτε {πᾶξ 
Βίθρμθη 845 Ὑγ6Ὲ}1 Ὧβ 58] ννὰβ ἃ Ῥυρὶ! οὗ 
Οπηδιεὶ, Βοίῃ Θέθρπεη δπὰ ῬΒΠΡ γεγε 
βαϊά τὸ αν ὑεβῇ δπιοηρϑί {π6 ϑθνεπίυ, 
Ἐρίὶρμαπίυβ, ἤαδν., χχ., 4 (δ βεὲ Ἡοοίκεσ, 
ν., ἰχχνἧ., 5). 1 50, 1ξ 15. ροβϑίθῖε ἐπδὲ 
ἘΛΘΥ ΤΥ μάν Ὀεθη δεπὲ ἰὸ ἴδϑοῦσ ἰπ 
ϑαπιαγία 45 οὐσ οσγά ἢδά Ἰαθουτεοά {μδτα, 
ΓΚΕ ἷχ. 52, χνὶϊ. σὰ ; δηᾶ ροββί ΙῪ {πα 
δἴζεσ. ψουκ οὐ ῬΆΠΡ ἰη ἐμαὶ τερίοπ, ἀπά 
Ῥοββί θῖν βοιῆβε οἵ {πεῈὲὶ τϑιπδτκβ ἴῃ 8. 
Βίθρῃμεπ᾽β βρεεοῖ, τῇδ ὃὲ Ἴοηπεοίεά 
νυ ἢ ἃ ταϊβδίοη νῃίσῃ μαὰ ὕεεη σοπι- 
τοϊτιεά ἰο Ἡε!δηϊβεὶς ΄εννβ. ὅ86εῈ ἔυσέμποι 
ΟἹ ᾿ἰβ πᾶπῖα ἀπὰᾶ ᾿νοῦ, θεαπ ΡΙυπιρίγε, 
ἦπ ἴοοο, απιὰ αἷβο Ὀείον,, ποῖβϑ οπ ομδρ. 
νἱϊ. Ηε τῇδυ ΨῈ]} θὲ οαἱεὰ ποῖ οπὶν {π6 
Ῥιοίο-τηδγένσ, ὈῬυΐϊ δ'ϑο {πεῸὸὶ ἤτβε ρτεδῖ 
ΟΠ σι βείδη Εςοϊεβίαβεῖς (Β. Ὁ.1 “Θέθρμδη ᾽). 
--ΤΙ,ἂε ἀεβογιρεοη ρίνεη οἵ ϑίερμεπ (45 
οὗ Βαίπδθδβ, 80 οἱ βεῖν βἰπηαν, χὶ. 24, 
ε΄. Ναπιρ. χχνίϊ. 18 οὗ ]οβμυδ) βῃονβ ἔμδὲ 
ἴδε εβϑϑθηῖϊδὶ φιδιποδίίοηβ ἔοσ οβῆοα νγεσα 
ΤΑΟΓΆΪ δηᾶ βρίσίτιδ] ; βεε αἷβο θεῖονν ου 
Φίλιππον.-- πλήρη: π᾿ δοπα Μ55. {πε 
ΨΜοτὰ ἀρρεαῖβ 845 ἱπάβεοϊπδδὶε, ΚΝ. Η. 
τοδυρίη, 80 ἴῃ νϑῦ. 3, χῖχ, ζβϑ, Ματί ν 1]. 10, 
2 ]οῇπ 8. ΒΙ458β, Ογαριηιαΐᾷ, Ὁ. 81. 
58: [θὰ υ8ε5 ἔπε δάϊεοιίνε ἐνίος ἱπ δἷδ 
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Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα, 6. οὖς 
ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων - καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς 

οβρεὶῖ, δηά εἰρῇς εἰπλ65 ἰπ τῆς Αοίβ; οῃ 
Ὧ15 ἰοπάμπηεββ ἴοσ βιις ννογάϑ, 566 Ρ. 73.-- 
πίστεως: ποί ἴῃ {πε Ιονγεῦ 56η88 οἵ πΠοηεβὲν 
ΟΥ̓ ΟΣ Ι]η6 55, θαξ ἴῃ {πε ὨΙΡΠΕΥ βεηβα 
οὗ τεϊϊρίουβ ἕαϊεῃ, οὔ. χί. 24, “ποῦ τηοάο 
δβάοϊταία βεὰ δάς βριεῖτυδι:,᾿ Ββηρεῖ.--- 
Φίλιππον, ο΄. νἱϊϊ 5, χχί. 8: ψῈ τῇΔΥ 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ ἱτᾶσα ἢ8 ψγοσΚκ 4150 δίοηρ {μ6 
οοᾶϑι8 οἵ Ῥαϊεβιίπε δῃά Ῥῃωηίοία, οὶ 
ψΠ1. 40, χν. 3, χχί. 3, 7 (ΡΙ υπιρίγε᾽β ποίεβ 
ΟἹ ἔπεβαε ρδββϑαρεβ), δῃὰ πὸ ἄουρὶ 8ι. 
{πκὲ νου μαννα ἰδαγπὶ ἔγοση Πῖηλ, νἤςα 
πα στηδί πίστη δἱ Οβατσαα, χχὶ, 8, τως ἢ (δῖ 
τοϊδίθβ ἴο πε εατὶν Πἰϑέοτγυ οἵ {π6 Ομυτοῇ, 
Ἱηπίγοά., τ7. Τὶ ψουἹά ἀρρεαγ ὈοζὮ ἴῃ Π18 
ο8586 δηὰ ἰπ ἰῃδίὶ οἵ 8ι. ϑίβρμεη ἰμαὶ {86 
ἀπεῖε5 οὗ ἐπε ϑενεη σου ποῖ μᾶνε Ῥθθβῃ 
οοπῆηεά ἴο βεγνίσε οὗ {πε 4 0165. [π τῃ8 
ἄεασουβ Μ. Βεπδῃ αν ἃ ῥτοοϊπιδιίοῃ 
οὔ δε σας ἐμαὶ βοοίαὶ φιεβείοπβ βμου 
δὲ {μ6 ἔγϑθε ἴο ὁσσυρυ ἴδε διίεπίίοη οὗ 
τῆδῃ, πὰ {πε ἀξᾶςοηβ ψνεσβ, ἴοσ ῃϊπι, {Π6 
Ῥαϑὲ ργεδομεῖβ οἵ ΟΠ γί βεϊδηϊν; Ὀυϊ να 
τηῦβὲ ποῖ ἕογσες πὲ {πον ἀϊὰ ποῖ ργθαοῇ 
ΤΑΘΤΕΪ ὉΥ {πεῖς τηείποά ἀπά ψγοσκβ οὗ 
Τματίεν, δας ὉΥ ἃ Ριοοϊαγηδίίοη οἵ ἃ 
ϑανίους δηᾶ ὃν ἴπ6 ροννεσ οὗ (π6ὸ ΗΟΪΥῪ 
(ποδὶ, ἴῃ {πε τεΐεσεηοε ἰο ῬΏΠΙΡ ἴῃ 
χχὶ. 8 85 5'ΠΊΡΙΥ “ομε οἱ ἐβε ϑενβὴ "ἢ 
ννῈ ΠΙΔΥ [ΑἸ ΤΥ 5ε6 ος οὗ [Π6 τΏΔΠΥ ῥτοοῖβ 
οὗ {π6 υπττὺν οὗ {πὸ δυϊμοσβῃὶρ οὗ “4 εές, 
Β6ε ϑαϊπιοῃ, {πέγοά., σπαρίοσ χνι., ἀπά 
Τλρμεοοί, “ Ας 5," Β.Ὁ.32, δηά 566 ξυσίποσ, 
ϑαίπχοη ἴῃ ἔπε βᾶστης σμαδρίεσ, οη {δε ργοοῦ 
ψνϊς ἢ 15 αῇογάεά ἰπ τπε δοσουηΐ οὗ ΡΒΠῚΡ οὗ 
{86 δπτίαυϊεν οἵ ἐπε Α οἷς; 568 Ὀεΐονν δ'βοὸ 
ο χχίὶ, 8.---Πρόχορον : γα! ξίοη 56 ν85 (πδὲ 
ες ννὰβ σοηβθογαιεά ὃν 8ῖ. Ρείε Βίβῃορ 
οὗ Νιίοοπχεάϊα, δπᾶ 4 ἔδθυϊοιιβ ὈΪΟρΥΑΡ ἢν 
οἵ Ἰοῆπ ἴδε Ἐνδηρεῖῖβε παά δῖβ ἤᾶτηα 
δἰἰδομεὰ (ο ἰξ, 4ἃ5. 4 σογτηρδηΐοη οἵ {πε 
Αροβεῖβ 'ἴπ Αϑία, δηἃ Πῖ5 Ὀἱϊορταρπεῖ---θαῖ 
Ψ σδηποί δείδοἢ δὴν ογεάβηοε ἴο ΔΠΥ 500 ἢ 
Ῥτοΐεββεὰ ἰηζοστηδείοη ; 8ε8 ΒΙ488, 17: ἰοζο, 
Ηρ εηξε] 4, Ζεϊἐφολιγε ΚὩγ τοϊβσδηδολαξέ. 
Τλεοῖ., τ805, Ρ. 426; Β. 1 111. τωὖ σ΄. 
ΟΥ̓ Βίπιοη, Ῥαγζιηθηβδβ, ΝΙςδηοσ, ᾿ξ σαηποῖ 
δὲ βαϊά {παὶ δηγίμίηρ ἰβ Κποννη, 85 ἰβ 
ἔγαηΚΙν δἀπιϊειεὰ Ὁγ ἴδε Βοπιδηΐϊβε σοτ- 
τηδηϊδίοσ Εεϊίθη.---Νικόλαον προσήλυτον 
'᾽Ἄ.: παι {πε πᾶπιὲ ὑγοβεὶυίε 15 ρίνεη ἴὸ 
Πἰπι Ὧ85 Ὀεθη μοϊᾶ ὃῪ τηδην ἰο πιδτὶς Ὠΐτα 
οὐξ 45 ἔπε οὐἱν ῥγοβεϊγία διποῦρ ἴπ6 
Θάνβη; οἰμεγννῖβε ἴε 18 ἀιβῆςσυϊε ἴ0 866 
ΨΩ ἢς δίοπε 15 580 ἀεεϊρτιιδίβα (50 ΚΑπΊβαυ, 
δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 375. ἱρμιίοοι, Ηοτε, ἡ εἰ55, 
Ἑεϊίεη, δηὰ δπιοηρϑὶ Ἔα] εσ ὑυτιέετβ, 8 
νεῖ ἀπά Ἐνναϊ). Νὸ ἄουδί πα ννδβ 8 
Ῥτγοβεϊγίε οἵ ἐπα Ὠἰρμθγ πὰ τῆοσγα οοσὰ- 

Ἰείε ἐγρε (4 “" ργοβεϊγίε οἵ τῆς ρμδίς," τς 
ΟΨῈΕΓ ἴγρ6---88 ἀϊδεῖπος ἔγοσῃ ἃ “" ργοβεϊγίε 
οὗ τὶρμεθουβϑῃεβ5 ᾿"--ἰβ δἰ ψαγα ἴῃ Αοίβ 
φοβούμενος οἵ σεβόμενος τὸν ϑεόν), Ὀυῖ 
Ἐδζηβαν 5685 ἴῶ [15 εἰδοϊίΐζοη ἰο οἵἶςΓςα 
ΔΟΟΙΠΕΙ ἀϊδέϊπος βὲερ πῃ δάνδηςε : “ἐπ8 
ΟΒυσοΒ 15 ψίάεγ τη ῃ6 ρυσε [εν θἢ 
ταῦθ, δπᾶὰ {πῸὸὶ ποη- αν θη οἰθπιεπί ἰ8 
ταϊβεᾶ ἰὸ ομῆοίϊαὶ ταηῖ,᾿ δἰ πουρῆ, 845 
ἘΔΠΊΘΑΥ ὨΪΠ1561} Ῥοϊπίβ ουξ, ἔπετε ννὰ8 
ποιπίπρ' ἴῃ (Π18 βίεβρ ουὖἕ οἵ μαυτηοον ΨἹῈὮ 
τς ῥγιποίρίε οὗ {πε δχίσεπι [πἀδίβεῖς 
Ρατν (δὲ. Ῥαμὶ, Ρ. 375, οἵ. 157). Ὑῇε 
56 οὗ Οοσγπεῖῖαβ 88 οἵ ἃ ἀϊβεγαπε κι πᾶ, 
866 Ῥεῖον οα οὔδρ. χ. Βαϊ {πε ποῖος 15 
411 {πε τηοσς ἱπίεγεβιίίης Ὀεσαυβε ἰξ ςοη- 
ταὶ 16 ἄτγβε πιεπείοη οὗ (8 Ομυγοι 
δἰἴζεσνναγάβ 50 ἱπηροτίαπί, πε Μοίδεσ 
ΟΒυτοῖ οἵ με ἀεπεῖεβ, Απείοςῃ ἰπ ϑγτία, 
δηᾶ τΠ18 πΊᾶὺ Ῥοϊηέ ἴο τπεῈ τβάβοη οὗ 
{πε ἀεβογίρείοη οἵ ΝΊ οἶδιβ 45 ἃ ργοβεῖγίς 
οἵ Απιϊοςἢ. [Ιξὲ ννᾶβ ἃ ποῖΐοε οὗ βρεοῖαὶ 
ἰπίεσεβὲ ἴο 51, Τ0Κς 17 Β15 ουνη Ποπλα ννα8 
δὲ Απιϊοοῖ, Ὀὰϊ γε σαπποῖ βδὺ ροβιτἱνεῖν 
τμαὲ {πε ποείοα τχδαηβ τπδὲ ΝΊοοΙδὰβ νγ88 
{π6 οπὲν ρτγοβείγίς δποηρ {μπεὲ ϑένεη, 
Ὑδαδὲ [δε εννβ ψοτε παπιεσοιιβ δὲ Απίϊοο 
δηᾷ Ππαὰ τηδᾶξ τηδηΥ ρσοϑεϊγίεβ ψνα ἰεᾶγῃ 
ἔτοτῃ 7οβ., Β. ., νἱϊ., 3,3: οὔτπε βυρροβξεά 
ςοηπεοίίοη Βαίννεεη [Π15 Νίςοϊδυὰβ δπά 
τὰς βεςὶ οὗ ἐῆε Νιίςοϊαίίδηβ, αν. 11. 6, 
14) ΜῈ ΠΊΔΥ Πεβίϊδία ἰο 88ᾶὺ νυ] Β]455 
τθαῖ ἱξ ἰδ νοσιῆυ οὗ πὸ τῆογε ογεάϊε ἐπᾶπ 
της ποέϊοε ννμΐοἢ διίδομεβ ἴο Ῥγοςβοσιιβ, 
δἰ πουρῃ γα τᾶν 480 νν6}1 Παϑίϊαϊε ἴο 
δοσερὶ ἰΐ, θὰξ ἴἃ ὯδΔ5 Ὀεεη δἀνοοσεδίεά 
ὉΥ {ἰρμείοος, σαϊαξίαης, Ὁ. 297, δηᾶ 
τεσ μεν ὃν Ζόςκίεν, Αῤῥοςίοϊροσομὶολέε, 
Ῥι 109. Ζδοκίεγ ροεβ 80 ἔδσ 88 ἴο 866 ἰπ 
18ε |15ὲ οὗ τε ϑένεη ἃ ζορὺ οἱ {πε ἰἰδὲ οὗ 
ἔς Αροβέῖεβ, ἱπαβπιις ἢ 85. πε τηοϑβὲ ἀϊ8- 
εἰηραβῃεά 15 ρἱαςεά ἤγβε, {πῈ ἰγδίτογ 1δβέ. 
Βαϊ Νίοοϊαυβ ψουὰ θὲ δΒεῖγ ρίαςεά ἰαβϑὲ 
1 Ὡς ψεσε ἔδμε οἠἱϊυ ριοβεϊγία: Τῇμε 
Ῥαιτβεὶς ενίἄάθηος ἴθ βυρροτὲ οἵ {με 
σοππεοείοη ἴῃ ααεβίίοῃ ἰβ ὈΥ ΠΟ πηθδῃβ 
ςοποϊιβῖνα, 858ε6 ΕΙΊΒΟΏΙ, Αἀἰἐκαΐποϊϑολέ 
Κίγελε, Ρ. τ35 πὰ ποίε (βεοοηά βάϊείοη), 
Ἑεϊίεη, «ῤοΞέει  εολιολέδ, Ρ. τ40, απὰ 
ψνεπάες, ἐπ ἰοοο, Ἡϊσεηξεϊὰ, Ζεϊέσομν 
Εν τοϊδεεηδολαζέ, ΤἈδοΐ., Ῥ. 425 (1805). 
Ἡοϊἐζιηδηη οα εν. ἰϊ. 6 Ποῖ ἀ5. ἐμαὶ {πε 
ΝιΙοοϊαιίδηβ, ῆο ἅτε ποῖ ἴο δε σοπηβο- 
ἰεὦ ψ Νίςοϊαυβ (μῃ8 ἄδδοοῃ, τηᾶν ΞΞ 
Βυτ ΒΟ] ΑΙ, τ ΒΙ]Θαπλϊῖεβ, νεῖ. 14: 50 
ατπημλ, σμδ. υ. Νικολαΐτης, ἰΓ νγὲ ἴαΐκα 
δε Ἰδείδσ 48 οοἰποίἀϊπρ' νῖ τ με Ηεῦταν 

ὈφοΞ -- ἀεςίγμοίϊοι Οὗ ἐδ ῥεοῤίε. 
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τὰς χεῖρας. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΟΣΤΟΛΩΝ νΙ. 

Ἴ. καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ' ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ 
ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν 
ἱερέων 2 ὑπήκουον τῇ πίστει. 

1 θεου ΦΛΑΒΟΗΡ; νὰ ΠΒ 180, Ν αϊρ., Ῥατ., ὅγγ, Ηδτοῖ., ΟὮγυβ., Οτἶπί. τεδά Κυριου. 

5 τερεων ; δῖ δα" ϑυτ, Ῥεβῇ., ὙΒΕΟΡΗΥΪ. τεδὰ Ἰουδαιων. 

ψει. 6. ἔστησαν, εἴ, ἱ. 23 ; ἴογ ἐνώπιον, 
5Βεα δδονε.---καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν 
αὐτοῖς τὰς χεῖρας: σπᾶπρε οὗ 5υδ]εοί, 
ὙΠΐ5 ἰ5 πε ὅσϑι τπεπείοη οἵ ἐπε ἰανίπρ' ὁπ 
οὗ μαπᾶβ 'ἰπ ἐπε Αροβίο!ις σμυσοῆ. Νὸ 
ἄουθε ἔπε ργαςεῖίοε ννὰβ συιβιοσηδγυ ἱπ {πα 
]εν ϑῃ Ομυτοῦ, Νυπι. χχυῖ. σ8, δας, 
χχχίν. 9; 8ε6 αἷϑθϑο Εδειβῃεῖπ), ϑσιυΐσἡ 
ϑοείαὶ 1, Ἷ{ε, Ῥ. 281, ἀπὰ Ἴέϑις ἐπε Μό-- 
δίαΐ, ἴἰ., 382, ἀπά Ἡδγηρύγρεσ, Κεαϊ- 
Ἑπεγοϊοῤάάαϊο, ἰὶ., 6, ῬΡ. 882-886, “Οτάϊηϊ- 
τὰπρ, Οταϊπαιίοη ᾿"᾿; Ηογι, Εερϊδεία, Ῥ. 
216; ἀοτε, σληγοῖ απὰ ἐπε Μιηἰσένγ, ΡΡ. 
187, 382; ὃυῖ πε σοπβίαπε ῥσδοίίςα οὗ ἱξ 
ΌΥ οὐγ Τιοτά ΗἰπΊβε! ἢ ννὰ8 βυβηοϊθπε το 
τεοοτηπιεπά ἴξ το Η!5 Αροβίίεβ. [{ βοοῃ 
Βεσαπιε {πε ουμννατά δπά νἱβί]8 βίρῃ οὗ 
{πε Ὀεβίοναὶ οὗ βρίγιυαί ρὲ ἰπ {πὰ 
Αροβίοϊίς σμυσοῖ, οὖς Αςίβ νἱϊϊ, 15, ΧΙ, 
3,1 Τίπι. ἵν. 14, ν. 22, 2 Τίπι. ;. 6, ἀπ 
ἜΝΕΓΥ σοηνεγί ννα5 ἰηβιγιοίθά ἰῃ 15 τη θδῃ- 
ἵπρ' 48 οπε οὗ ἔπε εἰδυηθηΐατυ τεδοδίηρ5 
οὗ {πὸ ἔδιτἰ, Ηρ. νὶ. 2. Τμδὶ {πὸ δοὲ 
νγ»85 ἃ τη68Π8 οὗ ρύδζοε ἰβ εν ἄβης ἴτοσγι 51. 
ῬΔῈ}}5 ννογάϑβ, ἴοσ με γειηϊπβ ΤΙπιοίδν οὗ 
ἔπε ρτᾶσε {ππ8 Ῥεβίοννγεαἃ ὑροῦ ΠἰπΊ, ἋΣ 
Τίπι. ἵν. 14, 2 Τίπι. ἱ. 6, δηᾶ ἴτογῃ τῆς 
πατιγαίίνα οὗ 51. ΓὰΚςῸ ἴῃ νἱϊϊ, 15, 17, ἀπά 
Ῥαβϑβαρεβ Ρείον. Βυΐ {παῖ ἰξ ννὰ5 ποῖ 
ἃ τῆεσε ουξναγά δοΐ ἀϊββοοϊαίε ἃ ἔτοτα 
Ῥγᾶγεσ ἰβ ενϊάθης ἔγοτι 81. [086 5 ννοσᾶβ 
ἰπ τε ραββᾶρε ὑεΐοτε 115, 'π νἹ]1. 17, ΧΙ, 
3, Δηά χίχ. 6. ὅεε Ἔβρεοῖϑ!!ν Ἡσοοκεσ, ν.» 
Ιχνί., 1, 2; 866 δεῖονν ἴῃ νυ". δπᾶ χίϊὶ., 
ἀπά ἄοτα, λεγο αμὰ ἐπε Μιρϊϑένν, 
Θβρθοίδ!ν ποίας ἃ. Ἡοϊέζπηαπη ψουά 
ἅτγανν ἃ ἀϊβεϊηοείοη Ῥεῦνψεθη τπ6 ἰαυίπρ οα 
ΟὗἨ Ββαπάβ πεῖὲ δηά ἴῃ νἱῖῇ!, 17, χῖχ. ὅ. 
Ήξετε, δὲ σοπέεηαβ, ἱξ ΟἿΪΥ σοσγεβροηᾶβ 
ἴο {π6 συβίοπΊΑΤΥ ἀ8ᾶρῈ δ ἔπε ογάϊπδεϊοη 
οὗ 4 ΒδΌΝΙ, 45 ἐπε ϑανθὴ δά δἰγεδάν 
τεςείνεά (π6 Ἡοῖν αποβί, νεσ, 3, 5, σβ 
χὶ. τ. Βα νετ. 8 υηδομρέεάϊν [π50 1868 
115 ἴῃ Ῥε!ενὶπρ ἔπαΐ ἀπ δοσοββίοη οὗ ρονγασ 
ψγὰ5 στδηϊεά αἴξεσ ἐπε ἰαγὶπρ' θη οὗ μαπάᾶβ, 
δηά πον ἴοσ {πὲ ἢἤγβε εἰπὶβ τηβπέίοη 15 
τηδάε οὗἉ 581, Βίερμδη᾽β τέρατα καὶ σημεῖα 
μεγάλα (5Ξεε 51. ΟΠ τγβοβέομι᾽ β σοσητηεπί). 

γεῖ. 7. τῶν ἱερέων: πε τεδάϊπρ 
᾿Ιουδαίων 15 Δἀνοςαιεὰ Ὀν ΚΙοβίεττηδηῃ, 
Ῥγοδίοηις ἱπ Αῤοείοἰἑοχέσ, ΡΌ. τ3, τ4, θυ 
ποί οηϊν ἰβ ἔπ νγεῖ σῇ οὗἉ ογιεῖσαὶ ενϊάεποα 
Ὀνεγ Εἰ ΠΠΙΠΡῚΥ δραϊπβὲ ἱξ, θὰ νγεὲ οἂπ 

(8εε Ρεῖονν.) 

Βοδγοαῖν ἄουθε (πα 5.ι. ΓΚ Ψψουά πᾶνε 
Ἰαϊὰ πιογε βίτεββ ῃροη ἔπε ἢγβέ ρεπείγαιίίοπ 
Οὗ τῃ8 ΟὨγιβιίδη ἐϑΠ ἢ ἱπίο ἄϊβισγιοῖβ οα θα 
7εγιβδ  θυη-- ἘΠ 18 18 ταργοδεηβα 85 {Π6 τα- 
5.1 ΟὗἨ {π6 ρδγββοιξίου ἀροῦξ ϑίερμεπ, 
νἱ δὶ, 4; οἵ. Ἰοπ χὶϊ. 42 (Ξεε αἷβο δ επάϊ, 
1800, Ρ-. 145, ποί6), Ὑπὸ ψνῃοΐα νεῦβα 
8ῃοννβ ἐμαί ἐῆς γογγυσμός Πα ποὲ ἱπέετ- 
ἔεσεά υἱτὰ τἢ6 στον οὗ τε Οπυτοῇ. 
Τῆς οοπ]εοσίωχε τπαὲ ἴῃ {πε νογὰ ὄχλος 
τεΐδγεηοα 15 τηδάς (0 ἐπε ρῥγίβϑίβ οἵ {πὲ 
ἰοῦ ἴῃ σοπίγαβε ο ἔπε ἰεαγπεά ῥγίεϑἕβ 18 

ἵἴπ πὸ νν8Υ βαιβίβοίοσυ ; [Ὁ {π18 παὰ θεξῃ 
ἐπε πιβαηϊηρ, ἔπ γοσάβ ννουἹά πᾶνε θεέ 
πολλοί τε ἱερεῖς τοῦ ὄχλου, ἀπ ΠΟ 5008 
ἀϊδεϊποείοη οὗ ρτίβϑίβ ἰ5 ἀαπυνμεγε ποιςεά 
ἴῃ τπὲ Ν.Τ'., 566 ξυσίμεν θεῖονν.---ἐν Ἵερου- 
σαλὴμ: ΗΙρεπ ]ὰ (80 ΥΝ εἶβ8) σοηβιάετβ 
ἐπέ, 85 {π|8 ποίϊοςε ἱπαρ!ϊεβ παὲ ἔμπεις 
ΨΕσῈ ἀϊβοῖρ᾽65. ουϊδίε }αγιβδίθιη, βαςῃ ἃ 
ΤΟΠΊΔΙΪ ἷἰβ ἱποοπβίβίεπε τ με βίδέε- 
τηθηΐβ οὗ {πὸ δῇξατ-βρτεδά οὔ πε σμυσγοῖ 
ἷπ ἐπὶβ σμαρίεσ δπά ἰπ νἱϊ., δπᾶ (δὲ 
{πεγεΐογα ἴῃς ννοσάβ ἐν ἽἽἼ, γα ὁ δὲ τὰ - 
ξειγεά το {π6 “"δυΐμο ἐο ὙΠεορΠ 5 ̓ς, 
Βυΐῖ 50 ἴαγ ἤογη {πε ψνογάβ Ῥβατίπρ πὲ 
Ἰπίεγργειϊδιίοη οἵ Ηἰρεπἕεϊά, πε πἰϑεογίδῃ 
ΤΩΔΥῪ ἤδνε ἱπίσοάποε τπεπὶ το παῖ ἐπα 
ἕδος πὲ ἐπε στον οἵ ἔπε Οπυσοῖ σοη- 
εἰπαεά ἴῃ Τεγαβαίθγη, ἱπ ἔπε σαρίταὶ ὑνθεσα 
τε Βιογαγοῃϊοαϊ ρόνγεσ ννὰ8 ἔεϊϊ, ἀπά τῇδε 
1ηε ρτον τ ἱποϊπάεα ἐπ δοοδβϑβίοη οὗ 
Ῥτίαβίβ πο 1ε88 ἴδῃ οἔϊδυτηεη.---ὅπήκουον 
τῇ πίστει : {88 ἱπιρετέεοξ τῆδὺ ἀεποέε τγε- 
Ῥϑιοη---μα Ῥγίθβϑβ Κερέ Ἰοϊπῖπρ' τΠ6 παν 
ἐΟΤ παν, Β᾽.55, ἐρη ἴοσο; οὔ, Ἐοτη, ἱ. 5. 

τοῦ, τό, 17, ΧΟ τό, 2 ΤΏ 655. ἱ. 8---΄ῖ|με νϑγὺ 
(νεγν ἐτεαυδηΐ ἴῃ ΓΙ Χ) 5 οηἱν υδεά ἰπ 
Ἀοίβ ἴῃ {Π|5 ρίδοε ἴῃ ἐπε βεῆβε ρίνεη, δυζ 
οἴϊεπ ἴπ ὅὲ, Ῥδι}}5 Ἐρ᾽βι1αβ. Νὸ ἄουθδέ 
ψνμδη {πὸ πυπιρεγ οὗ Τεννβἢ ῥγίεβίβ ννὰ5 
80 ἴατρε (δοοογάϊηρ'᾽ (0 ]οββρῆυβ, ἘννεπῈν 
τδουβαπα) ῬοΣὮ ροοσ δηᾶ ννεδι αν σνουμᾶ 
δανα Ὀ6δη ἱποϊπ δά πὶ (ἢ 5ἰδίεσηεπέε, δηᾶ 
νψε οδπποῖ [1ἰπυῖξ ἰξ ἐο ἐς ϑαάάιυσεεβ. [ἔ 
ταῦβέ δ6 Ῥοῦπε ἴῃ τηϊηά [ἢδε ἔπε οδεάϊθησα 
οὗ {πεβὲ ργίεβδίβ ἰο ἔπε ΟἸ τ βείδη ΓΔ 
πεεάᾶ ποΐ οἵ πεοεβϑίειυ πᾶνε ἱπιεγξεγθά 
ψἱ {πὸ οοπεπυδηςε οὗἩ ἐμεῖς ἀυεῖεβ ἴῃ 
ἔπε ΤαιαρΙς (80 Ἐδϊξθη), Ἔβρεοῖδ!ν ννμεα 
ΨῈ τεπηιεηθεσ {πε δεεταᾶε οὐ Ῥείΐεσ δπά 
]ομπη; Ῥυΐ {πὲ νογάβ σεγίδι ηἶν βεεπὶ ἴο 
τλλτκ {πεῖγ σοπιρίεῖς ορεάϊεποε τὸ ἔπὸ 
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8. ΣΤΕΦΑΝΟΣ δὲ πλήρης πίστεως ' καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ 
σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 

1 πιστεως ΗΡ, ὅυι. Ηδτζοὶ,, Οὔσγβ.; οὐ νεσγ, 5. 
Βοξ., ϑυζ. Ῥεβῇ., Αστλ., Β85., Ὀϊά. ; 50 

9. ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συνα- 

χαριτος ΑΒΏ, ΨΝαυΐρ., 58ῇ.. 
ἴβοῖ., ἮΝ.Η., ἘΙ͂Ν., νν εἶβ5, Ηρ. Αξαι 

λαῳ Ὁ (ϑγτ. Η. πιρ6.)}, Ρασ. (Ε, Εἴοσ., αἱρ.), 80 Η1]6., δά δια του ονοματος κυριου 
Ι. Χ.; ο΄. ἵν. 30 (απὰ ἴπ Οἱαξείοαὶ Κευΐδτο, Π]γ, τ807, Ρ. 310). ᾿ 

(αἰ τἢ (5ες ατίταγη- Ὑ πάγεσ, σε υ. πίστις, 
ἰ, δ, α), ἀπά ἴπ ἕαςε οὔίμε ορροβίτίοη οὗ πε 
ϑαάάυςεεβ δηὰ {δε πιοσε γε ταν ρτίεβαν 
Ταταὶ ἶεβ, δη Ορθη δάμπεγθηοα ἰοὸ ἔδε ἀϊ5- 
οἰρίεβ οὗ 1εϑ8 τὺ ὙΜ}0611 πᾶνε ἱπνοίνεά 
ἃ ὕσεακ ψἱ ἘΠΕῚ ἰοστηοὶ ῥσοξεββίοῃ 
(Ηοτε, γμααϊπεϊς ΟΠ τὶ δέϊαηπὶέγ, Ὁ. 40, ἀπά 
Ἐρεϊεδία, Ὁ. 52). ΜαδΥ ἵπϑῖα ποῖ πᾶνε 
θεεπ ΠΙΔΩΥ͂ ἀλοηρ {πε ῥγίεβιβ τναἰἰπρ' ἔογ 
{πε σοηδοϊδίϊοπ οὗ βγεῖ, πχδῃ τὶ μβίεουβ 
δηᾶ ἄενους κα 6 Ῥμασίβαα ῥὑγίαδε ΟσΣ 
Ῥιίεδίβ, ἴὸ Ψψἤοσθλ ρεῖμβαρβ Μὲ οἴνε 
παῖ εχργαεββίοη οὗ ἴδε ἤορεβ οἵ ἴδε 
Ρίουβ [εν ἴπ ἐπε Ῥβαΐπις ὁ ϑοίονιοη, 
ννἰοἢ ΔΡΡτΌΘΟ, 50 πρᾶτὶν ἰπ βέγὶβε δᾶ 
ὉΠασαοῖεσ ἰο ἐπε Ηνγτλπβ οὔ δε ρῥχίεβε 
Ζαοϊμιατῖαβ δπᾶ τε ἄδνοις ϑυσθξεοῃ ἴῃ 
ἐπα δατῖν σμαρίεγβ οὗ 8ι. ΓΚε᾽ 5 αοβρεὶ ὃ 
566 Εγΐδ δηὰ [8π|65᾽5 εὐϊιίοπ, Ῥεαί»ις οὗ" 
δοϊογνιοη, Ἱπέγοά., 1ἴχ., 'χ. ϑρίτεα τεΐετβ 
τε ψῃοΐΪα νεῖβε ἰὸ δίβ βουσοε Β, δ5 ἃ 
σεαῖκ ἴῃ {π6 παγγαῖϊνε, νου ἀπῪ σοπ- 
πεσίίοη ἢ παῖ [Ο]Π]Πονν5. οὐ ργεσεάεβ. 
ΟἸεπηθη δϑβίρτιβ νἱ. 1-6 τὸ [ὶβ βρεοίδὶ 
δοῦτοε, Η (ἰδέογία) Η (εἰ ϑρἰϑέαγι) ; νἱὶ. 7 
το πἰ5 Η(ἰξέονὶα)ὴ Ῥε(ἐγὴ. Ἰάηρϑε δββίβῃβ 
νὶ. 1-6. γδνο, ἰο 8 βοιγος Β, 78 ἴο ἢὶ5 
Κ(εάδοιου). Ὑῆε Τοοτηπηςηῖ οὗ Η]ρ εξ ά 
Οἢ Μασ. 7 15 ϑυρρεβίϊνε (ΑἸ ΠΟ ρΡἢ ἢε Βίτα- 
561} ἀρτεεβ ψ τ Θρίεία, ἀπὰ τεραγάβ {86 
νΕΙβῈ 845 δὴ ἱπίεσρτγείαίίοπ), “" ΟἸεσγεη 
αηὰ Ἰάηρϑε πίοδε εἰητηδὶ ἀΐεβεβ δ εγβίεὶπ 
ἀπρείεῖϊε "", 

νεσ. 8. πλήρης πίστεως, Ρυι χάριτος, 
ΙΝ. Μυΐρφαίς, ργαέΐα - ἀϊνίπε ρστδᾶςε, 
ΧΥΪ], 27, ποῖ τπρσεῖυ ἕανουγ νὰ πὸ 
Ῥεορίε---ἰῃε ψογά πιὶρμε ψΜ6}1 ἱποϊπᾶθ, 
85 ἴῃ ἐπε ςᾶϑε οὗ ουὐ Τιοτᾶ, (πε λόγοι 
χάριτος ν»Πο [Εἰ] ἔγοσγα 5 1ρ85 (1 ακ8 
ἦν. 22). Οπη δε Ψογά δ5 οδπδγαοίεγίβεὶς 
οὗ ὅ8ι. Σακε δπᾶ 81. Ῥδυὶ, 8εεὲ Ετίεά- 
τίςῃ, ας Γιμοαςευαηρεϊίμηι, ΡΌ. 28, ο6; 
ἰη {π6 οἵἴμει (οβρεῖὶβ ἰἱξ ΟὨΪΥ οσσατβ 
ἴῆσεα ἐϊπηεβ; οὔ. [Ομ 1. 14, τό, 17. ὅ8εὲ 
ῬΙυτητηοσ 8 ποίας ὁπ τς νοζγά ἰῃ δὲ. ζιμᾶε, 
ἷ. ο.τ-οϑυνάμεις : ποῖ τλετεῖν Ῥόννασ ἴῃ {δε 
56Π56 οὗ σουγαρε, Ὠεγοίβυλ, Ὀὰξ ρονγαῦ ἴο 
ψοσΚ πιΐταοϊεβ, βαρεγπδέυγαὶ ρόνγεσ, τ. 
νΠ, 13 δηᾶ Τικε ν. 17. Τμδὶ ἴδε ψογὰ 
αἶδο πιεᾶπβ βρίσί4 ρόνγοῦ 15 ενϊἄεηξ 
ἴτοπὶ νεσ. 1ο.---ἐποίει, “ννὰ8 ἀοίηρ,᾽" ἰπι- 
Ῥετγέεςε, ἀυτίπρ' Θέερμεη᾽ 8 σᾶγεεσ οὗ ρτᾶςα 
δηὰ ρουνεῦ ἴῃ διίαςκ γγ88 τηδάς ; ποίίος 

ἱταρεσέεος οοπηρίπεδ ὑ ἢ δογίϑε, ἀνέσ- 
τησαν, 8ε6 απάδ}}}5 ποίβ. ἴῃ νεγ. 8 
ϑρίξια βεεβ οπς οὗ [88 ρορυΐαγ Ἰερεπάδευ 
ποίίςε5 οὗ δῖ58 βϑοῦσοας Β. ϑ8ιῖ. ϑίβρῃβη ἴβ 
ἱπίσοδυσεα 48 {πε ρτεδὲ τπλίγας Ἔ-νοσκεσ, 
ΠΟ ἰδ Ὀγουρῃς Ὀεΐογε ἔα ϑαππεάτγίπι, 
δεσδιιδε ἴῃ ν. 17, ἃ Ρδτᾷ11ε] ἱποίάεπε ἰπ Β, 
{πεῈ Αροβίῖίββ ψγεσε αἷβο τεργεβεηίεά 85 
ταϊγαοϊε-ἄοετβ δἀπά ὕγουρμε Ὀαδίοσε {δε 
8 Π16 ἈΒΒΕΙὈΪΥ ; ἴ ψουΪά τπογείογε 8εεπὶ 
δας (6 οτιἰοῖβηλ νυν ΐοῃ σἂ ΟΠΙΥ 566 ἴῃ 
δε ἰδίίεσ ρατὲ οὗ ἐπε Αςίβ, 'ἰπ ἔπε πιίγαοϊες 
δβογίδεὰ ἰο ὅ5:. δαὶ, ἃ τερειεἴοπ ἱπ εϑοῦ 
οαϑε οὗ {πὲ πρίγδοϊεβ δββίρῃεδ ἴπ ἐδε 
ογταθσ ρατὲ ἴο 8ὲ. Ῥείοσ, πγαβὲ πον ὃδ8 
βαγίποῦ απ ΠΠ|5ε ἃ το δοσουης [ῸΓ ΔΠῪ Ροὶπὲβ 
οὗ {κεπὲ88 θεΐννθαεῃ {π6 οδτεεῦ οἵ ϑι. 
Θίερῃθη δπά {π6 οἵπεν ἰεδάδσβ οἵ {πα 
Οπυσο. Βαΐ πονῆοτε 8 ἴ βϑαϊά ἰδὲ 
ϑίερβεη ννὰβ Ὀσουρῃὶ Ῥεΐοσε ἔπεῈὶ ϑαπῆε- 
ἀτίτη οὐ δοοουηΐ οὗ ἢὶβ πιΐγαοεβ, ἀπά 
δνθη ἰῇ 50, ἴξ νγα8 αυϊίε {Ππκεὶν {πᾶὶ ἐπα 
ζῆλος οὗ {πε ϑαπῃεάτγιπη σγου]Ἱά Ὀς 5εἰγγαὰ 
ἘΥ 5 οἢ ταδηϊδβδιδίίοπβ 88 οπ ἴπ6 ἔογηιοσ 
οσσαβίοη ἰπ οἤδρ. ν. 

ψεζ. 9. ἀνέστησαν : ἴπ 4 Πο5{{16 56 π86, 
ο΄. Ταῖκε χ. 25, Μαικ χίν. 57, δῃἃ 566 
αῦονα οὔ ν. 1τ7.--τῆς συναγωγῆς; ἱπ 
]ογυβαίεπλ, ΑἸεχαπάσγια, οτηα δπά ἐπῸ 
Ἰατσαγ ἴοννῃ8 ἴπασε νγὰ8 πὸ ἄουδὲ ἃ οοη- 
5β᾽ ἀεσδῦϊα πΌσαρεσ οὗ βυπαρόριαβ, δας τῃς 
τεδάϊείοπ τπᾶὶ δϑϑίρπεά πὸ [ε85 ἔμδπ ἔουγ 
δυπάτεά ἀπά εἰρμεν 0 7εγαβδίεπη δόμα 
5 σπαγδοιασίβεᾶ Ὁγ ϑοῃὔτσεσ 85 ἃ Ταἰπχυάϊς 
ταί (  εισίδλ Τοηιῤῖε, ἀϊν. ἰϊ., νοὶ. 11., Ὀ. 
3, ΕΤ., 80 ἴοο Εἀεοσβμείσα, δισὶδλ 
ϑοοίαί 1,7, ῬΡ. 83, 252, Ῥὰξ 566 8150 
Κεμδη, “ἀῤοϑέϊες, Ρ. τι3, Ε.Τ). Τὰ 
Ὠσραγ ἴοι δυπάτεά δηᾶ εἰρῆςν τνα5 
Δρρδίθηϊν ἤχεδ ὑρο 85 {πε πυπ,εγίοδὶ 
δαυΐϊναϊεπε οὗ με Ἡ εῦτενν ννογά ἔοσ “" [0]},᾽᾿" 
ἴῃ ἴβ8. ἱ. 21, ἃ οἱἵυ ““{8|] οὗ ᾿πάρπιεπι", 
ὙἼΠπε πᾶπηεβ ΨὨΐοῃ [ΟΠ], πᾶνε δεδη 
νΔΥΪΟΌΒΙΥ οἰαβϑίββά, θαΐ ἔμεν μανε αἰνναγβ 
Ῥτεονεά δπά 511} ὑσονε ἃ ἀϊβῆσυϊν. Ἑδτα- 
ΒΔΥ σοηδίἀειβ ἐπαὶ τῆς θα ἴογτι οὗ τδ6 
115ὲ 1ῖΒ ἄπ ἐο {πῃ ἴαςὲ ἐδαὶ 81. ΓᾳΚα 15 
Βετα ἀερεπάεπε οπ 8η δυϊΐπογιεν ΨΒοβα 
ΕΧΡσ  ββίοῃβ ἣε εἰΐπασ ἰγαηϑαιεά υδγδαΐξΐηι 
οὐ ἀϊᾶ ποὲ ππδεσβίδπά, Ε χῤοσϊέον (1805), 
Ρ.- 35. Οπε {πίπρ' βεθπλβ οαγίαϊη, υἱζ., 
ἰδαξ Λιβερτίνων ἄοεβ ποὶ ταῖεσ ἴὸ ΔῪ 
τον υἱδεγίαπι ἱπ ἐπα πεϊρῃρουτπμοοά οὗ 
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᾿ωγῆς τῆς λεγομένης ' Λιβερτίνων, καὶ Κυρηναίων καὶ ᾿Αλεξανδρέων, 

καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ ᾿Ασίας,2 συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ " το. καὶ 

τῆς λεγομενης ΒΟΌΕΗΡ, Μυΐρ. ϑυτι. Ρ.Η., Ασγηι., Αβίῃ. (ΟἸπνδὴ) 80 [δοῇ,, 
ΧΝ.Η., ΝΝ εῖββ, νεηάξ; των λεγομένων 3 13,47, Οἵᾳ., 54Π., Βο;., Ο ΓΥ͂8., Β80 ΤΊΒοἢ, 

Ξ3Ασιας οὔ. ΑΠ ἃ, 50 1,Δοἢ,, ΗΠ. Ὀτγδοίκειβ; τῆδυ εαβὶἷϊγ ανε ἀγσορρεά οὔἍξ δἷϊεσ 
Κιλικιας. συΐζητουντες, ΒῊΡ, 

Οαγίπαρε, νῃϊος μα5 Ῥθαη ὑτρεοᾶ 45 8ῃ 
εχρ᾽ δηδέίϊοη οὗ ἐπε οἱοβα ἰιυχίαροβιτίοη οὗ 
Ὄνγεπε, αἶβο 'ἰῃ Αἴτῖὶςα. Τῇα εχἰβίθηςοα οὗ 
ἃ ἴοννγῇ οὔ τερίοῃ Ὀεαγίπρ' 8ΠῪ Βυοἢ παπλα 
18. τηέγεῖν σοηπἰεςξιταὶ, δηὰ ἀνε ἰἢ [18 
εχίβίαπος οουἹἱὰ ὃὈ6 ἀεπιοπδίγαίαα, ἴῈ 18 
ἱπιρσοῦαῦ]α ἐπαΐ πλὴν [ενν8 ἔτοπὶ βυο ἢ 
80 Οὔβουτε ρἷδος ϑπουὰ πᾶνε ὕεθη ταϑί- 
ἄεπε ἴῃ 7εγυβαίθηι, ὙΠαῖς 18 ἐπογθῖοσα 
ταῦ ργΟΡ ΡΥ ἀμαὲ 851. ΟΠγυβοβίοτῃ 
νν85 οοτγαοῖ ἴῃ σϑξοσσίηρ {πὸ ψνοτζά ἴο {πε 
ΙΑθετεηΐ, Ῥωμαῖοι ἀπελεύθεροι. ΤΕ 
11 θεγείηϊ ἤετα ννεσα ῥγοραθὶν ἘΚογλδῃ 
“γτεδάγηξῃ ᾿ νὴῸ νγεσξ ξογπηεσὶν σαρίϊνε 
7εννβ Ὁγουρῃξ το Εοτηςβ ὈῪ ῬΟΙΏΡΘΥ, Β.6. 
63 (ϑυεῖ,, Τίδ., 36; Τας., “πη., 11., 85; 
Ῥδϊο, ΓΣεραΐ, αὦ Οαἵπρη, 23), πᾶ δἴζεσ- 
νδτᾶβ ἰθεσαίεᾶ Ὁγ ἐπεῖγ Εουγδη τηδϑβέευβ. 
ΎΠΕ56 πιεη δηά {μεῖγ ἀεβοεηάδηϊβ ψψουά 
δΏ͵ΟΥ {πὲ τίρῃμβ οὐ Ἐοσωδῃ οἱ ΖΘ ἢ, 
ἃπὰ βοπὶε οἱ πεῖ ἌρΡρθβδσ ἴο ἢᾶνε τε- 
τυτπεᾶ το ξεγιβαίεπη, μετα {πεν δαά 
Ἐμεῖς οὐνη σον ἀπ ἃ ΞΥΠΔρΡΌρτα 
ο811εἅ σνυναγ. Λιβερτίνων (ασοοτάϊπρ ἰο 
Ετίπηπ-ὙΠάγεσ, δεδ νυ. Λιβερτ., βοπὶθ 
δνϊάξηοα β6επὶβ ἴοὸ πᾶνε Ῥεεη ἀϊβοονετεὰ 
οὗ ὁ ““Ξυπαρόρῃε οὗ με ἱδθογέηεβ᾽᾿ δὲ 
Ῥοταρεῖϊ), 58εὲ ϑοδῦσγεγ, ϑέετοϊσι Τεριῤίε, 
ἄϊν. 11., νο]. 11.,) ΡΡ. 57, 276, 277; Ο. 
ΗἩοϊισπιαηη, Νεπέεςί. Ζεϊἐρδεολιί εἰσ, Ὁ. 
80; απὰ Ζδοκίεσ, Ἂῤοςέεϊρεεελίοϊές, Ὁ, 
201 (βεοοπῃά οδαϊτῖοπ). Βυὺϊ ἃ ἔπισίποι 
ααεβίιοη δτιΐῖθαβ 48 ἴο {86 πυπρεσ οὗ 
ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΕΒ ἱπιεηδεά. ὙΠῈ5 1 πα5 θεθῃ 
τηδϊπιαϊπεά [πὲ ἔμ δν νγεσε ἔνε ἰπῃ ΠΡ εσ. 
Ὑ85 ἰ5Β ϑορύτει᾽ 5 ἀβοίἀβα νἱενν, νΝ εἰ88, 
Μεγεῖ (ἰπ δβαυ]ασ εὐ] 0η5), 580 Ηδοϊκεέε, 
80 Μάιδῖαβ, ΗἩαπάδεο σι Ν. Τ., Μ΄. 
Αῤοοίεϊρεδολίοκέε, 1897. ΒΥ οἶα νυσίτεσβ 
ἴξ 15 ἐπουρμε ἐμαὶ σϑΐδγθηοα ἰ8 τηδάς τὸ 
ὉΜΟ βυπαρόριαβ. ΤΠΐδ ἰβ {π6 νἱενν δά- 
νοοδίεᾶ ὃν ννεπάξ δβ δραϊπβί Μεγεσ. 
Ὑγεπᾶις δάπιϊῖβ ἰδὲ 85. ἴπ {86 ρίδοεβ 
παπιεᾶά ἴπεῖε ὑψεγα υπάουρίεα!ν Ἰαῦρα 
ὨῸΠΊΡΕΙΒ οὗ 7 νυν 8} ἱημαθἰ απίβ, 50 ἰξ 15 
ῬΟΒΒΙδΙεῈ ἐμαὲ ἴῃ Τεγυβαίειη [861 ἔμπα 
τᾶν ᾶνα Ὀδδη 50 ΠΟΙ ΘΉΕΥ ΠπαΠΊΕτΟυΒ ἴο 
τηᾶκε ὰἃρ {δε ἔνε βυπαρόριαβ, δαῖς ἢ 
οννῃ νίδνν 18 θαββᾶ ὑροη τε στουηὰ ἐμαὶ 
τῶν Ὀεΐοτα ἀπὸ Κ. καὶ ᾿Α. 15 ρΑτ4116] Ψ [ἢ 
{πε τῶν δἴϊεσ τινες (βο Ἡοϊέστηδημ, Ἐὲε]- 
τεη). 80 ἴοο Ζδοκίεγ, νῇο ἀερεπάβ ρθη 
τὰς 5ἰπυρίε καί ὑὈείογε Κυρηναίων ἀηά 

᾿Αλεξ. δβ ροϊπείῃρ ἰο οὔς στοῖρ ψἱεἢ 
τῆς 1ιἰδεγίπεβ; τῶν ἀπὸ Κ. καὶ ᾿Ασίας 
ουγληρ ἃ βεοοηᾶ ρτοῖρ. Ὦγτ. ϑαπάδυ, 
Ἐχροστίον, νἱϊῖ., Ὁ. 327 ({Π|γά 56.165), ἔδικεδ 
Ἐπ6 β8πΊ6 νίαν Οὗ ἔννο ΒυπαρΌριεβ ΟΠΙΥ͂, 
85 ἢξ σοπβίάἀεσβ μαι ἰξ 15 δνουγεᾶ ὃν πα 
Οτδακβ (8ο ἴοο δαη ΒΕἸυπιρίγα δπᾶ 
νπεῖ- Μουϊίοπ, χίχ., σα, ποΐε, θυΐϊ βε8 
Αἷβο νΊπε- Θοῃτηΐβάεὶ, Ρ. 158; οἵ. οτοδὶ 
ποῖθ ἀϑονε). Μσ. Ῥαρξ 15 πο πα ἐοὸ ἕμίηκ 
πὲ ἴἤγες βυπαρόριιεβ ἅτε ἱπίεπάθά: (τ) 
ἐν6., οὗ τὴε 1 ἸΡεγαπὶ, (2) ἀποίπεσ οὗ δε 
τθη οἱ Αἰεχαηάγια δηὰ Ουγεηθ, (3) δη- 
οἴδασ οὗ τῆε πιεῃ οὗ ΟΙΠἰοΐα δηθὰ Αβία; 
Ψ ἘΠΕ: τῆδην νυτ ἴοιβ οτῃ Οαἰνίη, Βεηρεὶ 
δηὰ οἴμεῖβ ἰο Ο. Ηοϊέζηχδηη δηὰ Ἐδηδδὶὶ 
Βοϊᾷ ἐπαξ ΟὨΪΥ οὔς βυπαροόριιε ἰ5. ἴῃ- 
ἰοπάεᾶ; 80 Ὦσ. Ηοτζὲ τηβἰπιίαΐπθ ἐδδξ 
τῆς ατεαῖκ βυρρεβίβ οὐἱν τπ6 οτς 5υπᾶ- 
βορστα οὗ δε 1 ρεγίίπεβ, απὰ δαὶ τῆς 
ΟἾΠΕΙ ΠδΙη65 ἃ βἰτηρὶν ἀεβογιρέινε οὗ 
οτἱρίη---ἴγοπὶ τῇς βου, Ουτεπθ, δηᾶ 
ΑἸεχαηάτσία ; οσὶ ἔς ποσί, ΟἸ]ςΐα, δηὰ 
Ῥχοσοηβυϊασ Αβία. Οἡ (δὲ ψποῖς ἐδα 
ατϑεῖς βεθῖλβ. ἴοὸ ἔανουσ ἴδε νίενν οὗ 
ννεπάᾶε 45 ἀρονε; καὶ Κυρην. καὶ ᾿Αλεξ. 
ΒΕῈπὶ ἴο ἴουτῇ, δ5 ΒΙαββ 8808, ἃ ρατί οὗ 
ἴδε βᾶπιθ δρρεϊδιίου τνἱτ Λιβερτίνων. 
ΒΙ4885 Ὠϊπιβαὶε ἢα5 τβοθηίν, Ῥλιίοὶορ οΓ 
ἐμὲ (οεῥεῖς, ». 40 Π., ἀεοϊατεά ἱπ Ιανοὺσ 
οἱ δποίπεσ σθδάϊηρ, Λιβυστίνων, ΨὨΙςΗ δα 
τορατὰβ δ5 {86 οοτγθοῖ ἐεχί, Λιβερτίνων 
θεῖηρ' σοτγαρὲ ΔἸ ΠΟ Ρ ἢ αἰ δτίπρ ομἱν ἰπ 
ἴννο ἰδέζαγβ ἔγοπλ {πε οσίρίπαὶ. [ἷῖπἢ ἔδα 
Ρτοροβεᾶ τεδάϊηρ ἢ6 8 ἔο]οννῖπρ Οεοι- 
τηβηΐὰβ δηᾶ Βεζὰ διηοηρβὲ οἴδεγβ; [86 
βᾶτηξβ τϑδάϊηρ 15 ἀρρδγεῃεῖν [δνουτγε αἷβὸ 
Ὀγ ΜΝ εἰϑίθίη, γνβο ρῖνεβ Ὀοΐἢ ἐπα ραββαρεβ 
το ΜΒΙΟΙ ΒΙ485 τεΐεγβ, οπα ἴτοτη (δία]]ι5, 
χ., 1, ἢ Τεδοπα τηοπεῖρι ἰΡγβείη!β,᾽" ἀπά 
18 οἵπεσ ἔτοπι {με βεορταρβίοδλὶ ᾿νεχίσοη 
οὗ ϑέερμδηυβ Βυζαπίϊπιβ. Λιβυστίνων 
Μοῦ ἃ πλθαη [εὺνν8 ἱππδδιἐδηΐβ οὗ 1, δ γα, 
ποῖ Τἰργαπβ, δηᾶ {π6ὸ βυπᾶρορις ἰῃ 
αυδϑίοῃ θοσς ἔῃε παπὶε οὗ Λιβυσ. καὶ 
Κυρηναίων καὶ ᾿Αλεξ,., ἐπ βρεοϊἐγίπρ 
1πΠ6 Αἰίοδῃ [δνν8 ἴθ δε ρεορτδρῃϊοαὶ 
οτάεγ οἱ {μεῖς οτίρίηδὶ ἄννε! πη ρ- ας 68.--- 
Κυρηναίων, 56ε Οἡ [Ϊ. 9, ἀπά δεΐονν, χί. 
20, ΧΙ. 1.-͵άλεξ. : ΡΓΟΌΔΟΙν {ποτα τγᾶ8 
ὯΟ οἵΐν, πεοχί ἴο Τεγυβαϊεπὶ απὰ Εοπα, ἴῃ 
ΜΠῖοῃ τῃ6 ]εννβῃ Ρορυϊδείοπ νγὰ8 50 
Πυπλεγοὰβ ἃηᾶ ἰηῆπιοπίιδί 45 τη Αἰεχδη- 
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οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ 1 καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει.2 11. τότεξ 
ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας, Ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα 

1 Αἴας σοφιᾳ ὈΕ, Εἴοτ. δά τῃ ουσῃ εν αντῳ, 50 ΗΙΐρ., ἀπά αἴεσ πνευματι ὈῈΕ, 
Εοι., Οἷρ., Ρασ. αδἀᾶ τῳ αγιῳ. (Ηδιτίβ τεραγάξ 48 Μοηίδηϊβε δἀάϊείοηβ.) 

5 Αἴ επᾶ οἵ νεγβε το Ὁ (Ε), ϑυτ. Ηδτοῖ. τὴρ., Εἴογ., ὕεγπ. δάᾶ δια το ελεγχεσθαι 
ὑπ᾿ αὐτὸν μετα πασης παρρησίας; (11) μη δυναμενοι ουν αντοφθαλμειν τῃ αληθειᾳ 
80 ΗΙρ., ΒΙ455. Ε, διοτι ἡλεγχοντο - . . ἐπειδηὴ οὐκ ἡδυναντο αντιλεγεῖν τῇ 
ἀληθειᾳ, ροπβ: 816 ἱπῆπεηοε οὗ ΓὰΚ6 χχῖ, 15, 2 Τίπη. 111. 8 (βεῈὲ Ομδβε); Ηδτγγῖβ τε ΐεβ 
το 1,Δεἰπ ἀπὰ τερατὰβ δ5 Μοπίδηίβιϊο μετὰ π. παρρησιας οἰαγδοξετίβιίς οὗ [Κε 
δηὰ Ῥαυΐ, ἵν. 29, εἴο. ; ἀντοφθαλμεῖν Αοἰ5 χχνὶϊ. 15. 4585 τεέετϑ ἴο Ὑν ἰβάοπι χίϊ, ᾿4 
(αἶϑο πῃ Ῥοἱυ".); οὐ. αἶϑο ν. 39 ἢ ΥΝ ἰβάοπι ἰ.ο. 

5 ΒοΙἢ ουν Δηᾷ τοτε ἅτε τεϊδίπεα ὈῪ Β]858 ἴῃ β, Ρυὲ βες Ὑ͵εἶββ, Οοάεχ Ὁ, ῥ. 66, 
Εἰοσ. τεαβ τοτε ουν μη δυν. 

ἅτῖα. [Ι͂ἢ β πενν οἷγ Αἰεχαπᾶδσ {μὲ 
Οτεαὶ μδὰ αβϑίρπεά πε [εννβ ἃ ρἷδοβ: 
ἐποῖγ πυτθεῖβ τρί ἀϊν στεῖν, ἀπά, δοοοτά- 
ἵπρ ἴο Ῥδϊο, ἐννο οἵ ἐπε ἔνε ἀϊβίγιοιβ οὗ 
{πε ἴοννη, παπιδᾶ δἴζοσ {πὸ ἔτϑι ἔνε ἰεζξετβ 
οὔ πε δἱρμαδεῖ, ἡνεσε οδ θα “ἐη6 1 εν 58,᾽ 
πολ ἴδε πύρα οὗ 7εἰνϑ ἀνε! πρ ἴῃ 
ἔπεπλ, οπε αιιδτίεσ, Ὀεἶξα, δεΐπρ επεϊσαῖν 
Ρορυϊαίεά ὉγΥ τπεπὶ. [Πὴ05 Οδεβασ δηά 
Αὐριυδβέιβ σοπῆγηηεά ἐπεὶ ἔοσγαεσ ρτῖνὶ- 
ἴερεβ, απὰ ἐδπαὺ τεϊδίπεά ἴπεπὶ ἔοσ {πε 
πιοϑὲ μαζί, υντἢ πὸ ἱπιροτίαπε ἐχοθρίοη 
ἀεβοτι θεὰ ὃν Ῥῃΐο, ἀυτγίπρ βυδβεαυδηΐ 
τεῖρῃβ. ΕῸΓ βοπὶε Εἰπ16, ὑπῚῈ1} ἐπε τείσῃ 
οἵ ΟἸαυάϊιβ, ἔμεν παᾶ τπεῖγ οὐνη οἤῆοεν 
ἴο τεργεβεπῖ Ππεπὶ 85 εἴμ πδσοῦ (8 ] ῬΑ Ὦ), 
απ Αὐυρσυδίιβ ἀρροϊπιεᾶ ἃ οουποῖΐ Ῥνῆὸ 
5μου!ὰ Ξαρετγίπιεπα ἐμεῖγ δῆδιτβ δοοοτάϊηρ 
ἴο ἐπεῖτ οὐὐῆ ἴαννβ, ἀπά ἰ(ἣς ἘΒοχιδηβ 
εν! ἀε πεῖν τεοορηῖβεά ἴδε ἱπιροτίαποε οὗ ἃ 
ΤΩΘΙΟΘΕΠΆΤΥ τῶσα [{κὸ {πε εν ἔοσ ἴδε 
τταᾶς δηᾶ σοπιπιετοα οὗ {πε οἰΐγ. Ηετε 
ἄνεῖϊε {86 ἕδιποιβ ἰθδοθεσ ῬΉΪΟ, Β.6. 
20-Α.Ὁ. 50; δεῖξε Αροΐοβ ννὰβ ἱγαϊπεά, 
Ῥοβϑβί ᾽ν ὑπάδγ δε ριμάδηςε οὔ με ἕδτηοιβ 
ῬὨΠΟΒορμεσ, δᾶ ἤετε ἴοο 51. 5ίβρῃεηῃ 
ΤΩΔΥ μανε Ὀεϊοπρεά ὃν Ὀίγεμ δηὰ εἄποδ- 
τίου (ΕἘΔεγϑμαίσα, Ὑδτυΐση ϑοοίαὶ 1 ἱξε, Ῥ. 
253). 8:. Ρϑαΐ πενετ νἱβϑἰἐεά ΑἸεχαπάτία, 
δηὰ ἰξ 15. ΡοββὉ]8 ἐπδὲ {πε Αροβεέῖε πα 
πᾶνε ἔεῖς αἴζοι 15 ὄἌχρογίασποα δὲ Οογίπιδ, 
δηά {πε τεδοπίηρ οἵ Αροἱοβ (1 ὕοσ. ἱ. 
12), (παξ {πε ςἰτηρ!οἷεν οὗ μ15 ονν πλ68- 
βαρ οἵ Οῃτίδε Ογυοϊδεά νουἹά ποῖ πᾶνε 
Ῥεεπ δοσερίδοίβ ἴο πθάγειβ οὗ {πε ψογά οὗ 
υνϊβάοσγη ἀπά ἔπε ἴονετϑ οἵ δερογυ. Οὐ μα 
σϑΌδε5 ἩνὩΙοἢ ἐεηάεά ἴο Ρῥχοάπςε ἃ ἀϊδείποῖ 
ἕοστη οὗ ἔπε 7} εὐνῖβῃ ομαγδοίεσ πὰ [δι ἴῃ 
ἐπε οἷν, 5εῈ Β.Ὁ.3 ““ΑἸεχαπάσία," δπά 
Ἡδβιίηρϑ, Β.Ὁ., σηδ υ. ; ϑίδηϊεγ᾽ 5 Κεῖςι 
Οληγεῖ,, τἴϊ., χῖνῖ, ; Ηδηθυγρεσ, Κεαϊ- 
Ἑπογοϊοῥἀάϊῃε 4ες ιάσηέμηις, ἰὶ.,. 1, 47. 
γε Κπονν ἐμαὶ Αἰθχαπάγία μαά, 48 ννὰβ 
ΟἿΪΥ [κε ῖγ, ἃ ϑυπαροραε δ [Ἔσυβα]επὶ, 
ΒΡΕΟΙΘν ρσογρεουβ (Εἀεγβμεῖπι, Ὑδτσίσκ 
ϑοοίαί Γἰΐδ, Ῥ. 253); οἡ {π6 [ιίβίουΥ 

«-. 

ΟΥ ἴπε ρίδοε βες, ἴῃ δάάιτου ἴο [ἰΐαγα- 
ἴστε αἰγεδᾶν τηθπεϊοπεά, ϑομῦτεγ, Ὁ δευΐςἦι 
Ῥεοῤίε, ἄν. 1ϊ., νοΐ. 11., ΡῬρ. 73, 228, 
520. ,. 21. πεῖν; ἢΠ05΄,. Αἰπὲ,. χῖν., 7,..2 
ΧΟ Ι ΧΙΧ., 5. 2.---Κιλικίας : οὗ Ξρεςϊαΐ ἴπ- 
τεσαϑὲ θεσαιβα 5880] οἵ Τ᾽ αύβιβ νου ρσο- 
Ῥαδΐν ὃ6 ῥτοτγηίπεπε δπιοηρϑὲ “ἴποβὲ οὗ 
ΟΠΙοΐΑ,᾽ ἀπά {μετα 185 τὸ ἀϊξουϊεν ἴῃ 
βυρροβίηρ ψ ἢ  εἶβ8 ἀπά ὄνεη ϑρίεϊα 
(Αῤοειοἰ ρφεολίολιέσ, Ὁ. 115) ἔδαι Βε Ῥ6- 
Ἰοηρεᾶ το {π6 τιθγῦοτβ οὗ τῆς ΟἸ]Ποΐαη 
ΞΒΥΩᾶρΌρας 80 ἀϊβρυςεά ὙἱτΠπ Θίερπεη. 
Το {πε ςοπδίδεγαδ]α. [εννῖβῃ σοτηγπ ΠΥ 
βοειεα ἴῃ Τδγβϑαβ, ἴσοσι ἴῃς ἔπιε οὗ πὸ 
Θεϊευοϊ ἄς, ὅδὺ] θεΪοησεά. Βυΐ νν»ῃδέενοσς 
ἰηῆσεποεα βϑεὶν δϑβοοϊδιίοηβ τᾶν πᾶνε μδά 
ὑροπ ΒίΘΡἤ θη, 5801 ὃγ δί5 ονντὶ σοηξεββίοῃ 
᾿ν85 ποῖ τηθτεῖν {Π6 βοὴ οὔ ἃ ῬΠδτγίβεε, μὰς 
ΒΙπΊ5εἸΓ ἃ Ῥμαγίβεε οὗ ἴπε Ῥματγίβεεβ ἴῃ 
οτποάοχυ δπὰ Ζεβϑὶ, (δ]. ἱ. χσ4, ΡΒ], εἱϊ, 
5. [Ιενου]ὰ 5ε6πὶ ἔπδὲ ἴΠεγα τνα5 ἃ βυπᾶ- 
δοριε οὗ ἴπε Ταγβίδτβ δὲ Ϊεγυβαίεπι, 
Μερίϊα, 26α (Ἠ ἀπιθασγρεσ, μ. 5., ἴΐν), σν 
148); 5εε αἷβο Β..2 “ ΟἸΠςΐα,᾽" Θομὔτετσ, 
τς 5.) Ῥ- 222; Ο, Ηοϊϊζτηδηη, Νεπμέοςί. 
Ζεϊἐρεπο ίομέε, ῬΡ. τοο. ἘΠῚ “7ενν5 ἴτοτὴ 
Αϑίδ᾽᾽ αἂτὲ ποβὲ Ψψῇο δὲ ἃ ἰδίει ἄδίε, 
χχὶ. 27, ἅτε αρδίῃ ργογηϊηεπὶ ἰπ {Παῖς σε] 
ἔοτ {πε βδοσεάπεββ οὗ τῆς Ηοΐν Ρ͵δοβ, απά 
Μὴ Βυτΐ ἀρϑίπβί Ῥδαὺϊ ἴπ6 βᾶάγμε ἔδίδὶ 
οσδατρε τοῦ πε πον ἀϊτεοίβ δραϊηϑὲ 
ϑίερδεη (Ρ]απιρίτε, ἐπὶ ἰοοο; ϑαδαῖίεσ, 
1’ Αβδίγε Ῥαμῖ, Ὀ. 2ο).---συνζητοῦντες: ποῖ 
Τουηὰ ἴῃ ΓΧΧ οσ οἵπεσ ἀτεεΐς νεγβίοηβ οὗ 
[6 ΟΟΤ.., οὐ Αροοσυρῆδ, δἰ που ρΡὮ ἴξ τῆᾶν 
οοςυτ, Νεῇ. 1, 4, ἰπ π6 βεῆβε οὗ τεσιεβέ, 
δυΐϊ {πε ταδάϊπρ 15 ἀουδιδι (Ξες δῖος 
απ Κεάρδιβ). ἴπ {πε Ν.Τ. [ξ 5. υϑεᾶ 
βῖχ {[π16ὲ5 ὉΥ Θὲ. Μδκ δπά ἔουγ εἶπιεβ ὈῪ 
σὲ, Τὰκε (σνίος ἴθ δἰ αοβρεῖ), ἀπά 
δἰνναυβ ἵπ {πε βεῆβα οὗ αιεϑβεϊοηίηρ, βεπ- 
οὐδ ν ἴῃ ἐπ6 βεῆβα οἵ ἀϊβριυιδίίοιιβ 4.68- 
εἰοηΐπρ. ὙμῈ ψογάβ οὐἩ Τοβερμαβ ἴῃ δῖ5 
Ρτεΐδοβ (βεοῖ. 5), Β. Ὑ., πιδὺ ΠΕΡ ὰ8 ἴο 
ἀπάετδίαπἃ {πὸ οπμαγδοΐοσίςεϊοβ οἵ ἔδὲ 
Ἡε]Ἰοηἰβίβ, ὙΠῈ βᾶπὶς νεῖρ ἰβ 866 ὈῪ 
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βλάσφημα! εἰς ΜωσῆνΞ3 καὶ τὸν Θεόν. 12. συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ 
τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν 

βλασφημα ΣΑΒΟΕῊΡ, 80 ΤΊβοξ,, ΜΝ Η., Ὑνεἶββ ; βλασφημιας δ 5 "Ὁ, Νυΐε., 
ΕἸοτ., αἷξ., 8ο Β]455 ἰῃ β, δηά ΗΙρ. 

3 Μωσην; Ῥυῖ Μωνσην ΜΑΒΟΘΒΗ, 0 Τίβοϊ., ΝΝ.Η., νγεῖββ, ΗΕ. 
Υν ποι- Βοπτηϊθάεϊ, ΡΡ. 51, 52, δῃὰ ποίε 43.) 

8:. Ῥδα! Πίγηβεὶζ, 85 ἰπ [Π18 βαπιὶε [6γιιβα- 
ἰεπὰ ἢς ἀϊβρυϊεά, ροββίθιν ἱπ ἐμεῖσ βυπδ- 
ξοδυς, ννεἢ τπ6 Ηε]]Θπἰβίβ ὁπ Ῥεδα] οὗ 
πε 1110 νοῦ Ὧ6 ννὰ5 ον βεεκίπρ ἴο 
ἀεβίτου, Αςίβ 'ἰχ. 29. [π πιοάδγῃ ατεεκ 
{π6 νϑσῦ [δ)88 αἰνναγβ [6 πιβαπίηρ ἐὸ αἶ5- 
οἰι55, 0 ἀϊοῤῥκμίε (Κεπηδάγ). 

γψεγ. το. καὶ οὐκ ἴσχνον ἀντιστῆναι: 
τς ψῇοϊα Ρῆγαβε ἰβ δὴ Ἔχδοὶ {ιδ΄ πιεπὶ 
Οὗ κε χχὶ. 15, εὖ τ Οογ. ἱ. 17, ἰἷ. 6. 
πνεῦμα, 485 επάϊς ρΡοϊπέβ ουξ, ννδᾶβ πε 
Ηοῖν ϑρίτίε νῖθ μοῦ ϑίερμεη νγᾶβ8 
ΠΠεὰ, οΥ, 3.5. Νυϊραίε τεπάεγβ “" ϑρίγίταὶ 
ϑδηςίο φηΐ Ἰοφιεδδίυσ," δε {{ ἰξ γτεδά ὅ; 
866 σγίτἰσα] ποΐξθβ. 

Ψψετ. τι. ὑπέβαλον : ΟὨΪΥ ἰουπά Πετα 
ἴῃ Ν.Τ., ποῖ ἴῃ ΓΧΧ ἴῃ ἐπὶβ βθηβε; σμδ- 
ογμαυεγμπέ; Μυϊραῖε, Ξεδηιΐφογιρι (ϑαεῖ,, 
ΝΕ... 28), εἷς, ἈΡΡίδα, δ. Οὐ 24, 
ὑπεβλήθησαν κατήγοροι, ἀπά 705., Β. Ἅ., 
ν.,) 1ο, 41, μηνυτής τις ὑπόβλητος.--- 
ῥήματα βλασφημίας -- βλάσφημα, Ηε- 
ὑσγαίβσα, οὗ Ἐδν. χιϊΐ, σ, χνῖϊ. 3,) Ὑνίπεσ- 
ϑοβηνεᾶεϊ, Ρ. 266.---εὀἰς Μωνσῆν καὶ τὸν 
Θεόν: Καπάδι] ἄγαννβ ἃ ἀϊξεϊποιΐοθ θὲ- 
ἔνθαη λαλοῦντος . . . εἰς αηά λαλῶν 
ῥήματα κατά ἰπ νεῖ. 13, ἴῃς ἔογγηεσ ἄεποί- 
ἸΏ σἤδΓρΡΕ5 οὗ Ὀ]ΑΒΡΏοΠαΥ αδομέ Μοβεβ, 
δηᾶ (δε ἰδίζεγ σραϊηῃςέ, εἴς., οὗ, ἰἴϊ. 25, 
Ηξεθ. νἱϊ. 14, δας ἴξ 18 ἀου δι! υυμεῖπεγ 
{π|5 ἀϊδεϊπσιίοη σἂπ 6 πιχαϊπίαἰποᾶ, οἷ 
10Κ6 χίϊ, τὸ δηά χχίϊ. 65. Τῆς ΕΝ. 
ταπάθτβ Ὀοϊῃ Ρῥγεροβίεϊοῃβ αραΐμϑέ: οὗ, 
Ὅδη., ΤΧΧ, νιῖ,, 25, δπᾶ 1]. 20 (96; 
1 ΧΧ δηὰ Τπεοά.). 

ψέεγ. 12. συνεκίνησαν: ποῖ ἰουπά ἰπ 
ΤΙ ΧΧ ογ οἵδμεσς ατεεῖκ νογβίοπβ οἵ ΟἹ Τ᾽, οὐ 
ἴῃ 186 Αροσγυρδα, οὔ. ῬοΙγΌ., χν.ν» 17, 1, 
80 ἴοο ἴῃ ΡΙαίατοῃ, Α5. τῃῖ95 Ψψογᾷ απά 
συνήρπασαν δτε ἐουπᾶ οἠἷΐγ ἴπ 5.. [ὺκὲ 
ἷξε 1 Ῥθσῆαρϑ ψοσίῃ. ποϊίηρ ἐπαὶ ΠΟΥ ἅτα 
Ῥοίῃ πεφυεπὶ ἰῃ πιράϊςα] νντγίξετβ, 866 
Ὁεΐονν.---τὸν λαὸν: ἃ οταῦν ἀεβίρῃ τὸ 
δεὶῃ ἴμ8 ρεορὶε ἤγβῖ, ποῖ οπῖν Ῥεσϑῖβα 
πεν δδά πιτμοσίο ανουγεά τῆς Νζάγεπεϑβ, 
δυξ Ὀεσδιβε τῆς ϑαππεάτιπι οι ὈῈ 
τῆοτα ἱποϊπεά τὸ ᾶκα δοιίοη 1 ἐπεν ἐεῖς 
παῖ ἐπῸ ρεορῖε ἡψεσ τ τΠ6πὶ, οὐ, ἷν. 
26.--πιστάντες, 5ε6 Οἡ ἰν. 1.---συνήρ- 
πασαν, “5εἰζεά Πῖτλ,᾽" ἘΕΟΝ.; “σδυρδι," 
ΑΟΝ., ββπίῆεβ γφέθεσγ σαρίαγε δίξεσ ρυσ- 
φαΐ ἐδ ἃ βυδάρῃ βείζυγε (Η τὰρἘχγ); 

(866 68. 

ΟἸΪΥ ἴῃ 51. [κε ἰπ μα Ν.Ύ., οποε ἰπ Β15 
(οβρεϊῖ, νι]. 29, ἀπά Αςίβ χίχ. 29, χχνί!. 
15. ἴπ ἴδε ἤτβὲ ρᾶβϑαρξ ἴΐ ἰ5 υβεά οὗ {π8 
ἀεπιοπίας οὔ Πα σουηίγν οὔτπε εγαβεπεβὶ 
ΤΩΔΏΥ {ἰπ|6ὲ5 ἔπε εν}} βρίγί: συνηρπάκει 
αὐτόν; 5εε 2 Μᾶδος. νἱϊ, 27, Ρτον. νῖ. 25, 
2 Μδϑ8ος. ἵν. 41, 4 Μδος. ν. 4. Τῆς Ψοτά 
Ἶβ αἷβο φυΐϊξε οἱ αββίοδὶ, βεῈὲ Ηοδασί, Μεαὶ- 
εαἱ Γιαημρπαρε, ΡΌ. 204, 243; οη΄ {δε 
ΒΟΒΈΠΕΥ αραῖηδὲ ϑίθρμεῃ ἀπά ἰξβ σδιιβεβ, 
8566 αῦονθ. Αἱ {π|ὶβ ννογά συνήρτ΄. ΗΠ]- 
δεηίεϊ ἃ ννοιἹά βίορ, ἀπά {πε τεβὲ οὗ {πε 
νεῖβε, ἤγαγον ἴο νἱΐ. 2, ἰδ τεΐεγγεά ὉΥ͂ 
Πὶπὶ το 5 “ δυΐπογ ο ὙΠΕΟΡΉΙΪ 5, ὙΠ 
Ιεδάϊπο ϑίερμεη Ῥεΐίοτε ἐμε ϑαπμεάσίση 
8 {πι8 ἐχοϊυάεά Ὀγ ἩΠρΡαπέε!ά, θεσαιβα 
ποίπίπρ ἰΒ βαιά οὗ πε ργενίουβ βυιπισηοη- 
ἱπρ οὗ [πε Οουποῖ! 45 ἰῃ ἵν. 5, 6] δπά {πῈ 
ἱπιγοάαοείοῃ οὗ [αἶβε υνἱέπεββεβ ἀπά ἐμεῖς 
δοσυδαίίοη ἰ8 βουηβέμίηρ αυϊίε ἀϊβεσεπε 
ποτὰ ἴδε σδαῖρε οὗ Ὀ᾽αβρμεπιουῦβ Ψψογάβ 
αραίηβι Μοβεβ ἀπά ἀοάϊ! [1π βοπιεννῃδί 
1Π6 5ᾶτὴξ τϑππε ϑρίιία τεΐεγβ νἱ. 1-ῦ, 
9-128, ἴο Βἰβ βοισοθ Α, ἀπά βεὲβ 50 ἴδ 
ἃ τηοϑὲ ἐγ βενογίῃν παγγϑίῖνα, πΠῸ βίπρὶς 
Ῥοΐπε ἰπ ννῃϊοῃ σδπ ζαϊ τὶν δε δββαϊεά ὃν 
οτἰεἰς!βηι, Αῤοκέειρεϑολμίομέξ, Ῥ. 115, νϑμ 1158 
νἱ. 7 ἔν, τ2Ρ-15 οοηπδβεςαίς Β, ἃ ννογί 1655 
ἀοσυτπηθπὲ οἡ δοοουπὶ οὗ [ἐβ ἰδβρεπάδιν 
δηὰ βοεϊτίοιιβ σμδγαςίει ---- ἰπβεϊεεἶπρ ἃ 
ῬᾶγΑ]]6] Ὀείνεθη (π6 ἀξδίῃ οὗ ϑίερμεπ 
δηᾶ {παῖ οἵ ΟΠσῖδε, δηθὰ Ἰεανίηρ' ποεῃίπρ' 
διβίογίοδὶ Ἔχοερὲ {πε ἔδοϊ παὲ ϑίερμεπ 
ΨΜᾶ5 ἃ σοπβρίσυοιβ πιείθασ οὗ [π6 Ἔα 
ΟΒυγοῖ ΠΟ ἀϊεά 845 ἃ πιδγίγγ ὉΥ βίοπίπρ'. 
Βυῖ ψῃΠ5ὲ ἩΠρεμίεϊ ἃ δὰ ϑρίεεα ἐπυ5 
ἰσεᾶῖ {πεὸὶ ρᾷββαρε Ὀερίππὶπρ νι καὶ 
ἤγαγον, Ἰὔπρϑι τείδιβ {Π6886 νεῖβεβ δπά 
τε τεβὲ οὗ ἔμε σβαρίεσ 848 ἴδ 88 νεσ. 14 
ἴο δῖ5 βοῦγοα Α, νυ 15ὲ ἴῃς ρῥσενίουβ ρατὲ 
ΟΥ̓ νεῖ. 12, συνεκίνησαν--αὐτόν, 18. ἴῃ 
815 νίεν δὴ ἰηβεγίίοη οὐ ἔπε Βεάδοϊοσ, 
ΟἸΙεσλεη τεραγάβ ἔς ννβοἹε ἱποίάεπε οἵ ἐπ 6 
Ῥτίπρίὶπρ Ὀεΐοσα ἔπε ϑαηπαεάτίτη α5 ἃ ἰδίθγ 
αἀάιιίίΊοη, δηᾶ 45 ἰοστηϊηρ ρατέ οὗ 818 
Ηἱεέονία Ῥεέγὶ, τα τενοϊ εοπασν πδίασγε 
οἵ ϑίερῃεπ᾽ 5 ἰεδοπίπρ δεὶπρ ρἰδοβά ἴπ {Π6 
τπου ἢ οἵ [αἰβε ννϊέπαββεβ, δηᾶ ἐπε ἔδπδ- 
τιςΐβιι οὗ {πε [εν Ὀεΐπρ ᾿Ιεββεπεά ὃν {πεὶσ 
ΒΌΒΟΘΡΕΙΠ ΠΥ δὲ Δτν ταῖς ἴο ἔπε ουΐνγατά 
ἱπηρσγβββίοῃ πιδᾶὰς ὈῪ ἰμοῖς ὁρροπεηΐβ (νϑσς 
15). 



12-14. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 177 

αὐτόν, καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, 13. ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς 

λέγοντας, Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται ῥήματα βλάσφημα 2 λαλῶν 

κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόμου - 14. ἀκηκόαμεν γὰρ 

αὐτοῦ λέγοντος, Ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον 

1 ψευδεις; Ὁ, ΕἸοτ. Δ ἃ κατα αυτον, 50 ΗἸΪρ.; ΨΑΒΟΏὮ οπι. 

3 βλασφημα, οπι. ΤίΞοι., Ν.Η., ἘΕΝ., Ὑνεῖββ, ννεμάς, ΗΠρ. 

ει. 13. οὗτος: δῖα ἀηᾶ ἴῃ νεϑῖ, 14 
ι5ϑὰ σοπιθιηρίπουβν, ἐσέθ, 8ὸ Ψυϊραῖε; 
οΥ. νἱϊ. 40, χνὶϊ!, 18, χίχ. 26, ὃ Παῦλος 
οὗτος.--οαὐ παύεται λαλῶν: (6 νγοτὰβ 
ἴῃ ἐπεπΊβεϊνεβ ἀγα βυβηοίεπε τὸ ἱπάϊςαϊα 
ἴδε εχαρρεγαίεά ἀπά δίδβδδεά Ἵπαγᾶςίεγ 
οὔ τπε ἐεϑεϊσωοπνυ Ὀγουρῆις ἀραϊπβὶ ϑίθρῃθη 
-τὐς τηνϊ ἀΐαιη ἔδοοτε οοπαπίυγ,᾽" Βεηρεῖ, 
βλάσφημα οπιττοὰ, 5εε δῦϑονε. --- μάρ- 
τυρας ψευδεῖς, “{24156,᾿ ἰπαβτηθσ ἢ 845 
παν ρεγνογίεὰ {πε πιβαπίπρ' οἱ ϑίερμεπ᾽ 5 
ψνογάβ, ϑνῃσἢ ἡνεγὰ πὸ ὈΪαβρῇεπιν ραϊπβὶ 
Μοβεβ οἵ αρδίπβ αοά, διιβουρῃ πὸ 
ἄουδι πα πδᾶά ἴδυρῶς πῸ ἰγαπβίτουν 
πδίυτα οὗ (ῃε Μοβαῖς ἴαιν, ἀπά παῖ {πε 
ἐσθ ψογβηΐρ οἵ αοά νγὰ8 ποῖ σοπῆπεὰ 
ἴο ἴδε Τεπρῖε (δες ΝΥ εἰζβᾶσκεγ, Αῤος- 
ἰοἱἱς Αρε, ἱ., 64, 83, ΕΤ., ἀπά ννεπάι, ρ. 
148 (τ1800)). 800 8βο ἱπ ἴῃ νεῖν 58 Π16 
ΤΩΔΉΠΕΙ ΟἾτβε ΒΒ ννοτὰβ δά δε ρεῖ- 
νετίεα (Ἰοΐπ ἴϊ. 21, οὔ. Μαικ χίν. 56, 
Μαδῖὲ. χχνὶϊ. 63), απὰ ἰὲ ἰβ ΠᾺῸΙν δπουρἢ 
ταὶ τ8ὲ ϑρίγῖε οἵ Ηϊβ τεδοῃίπρ 5 ἴο ἴπε 
Βδθθαῖῃ, (πε ἴα οὐ ρυτγίἐγί προ, ἐπα ἔα]- 
ΒΠΠπρ' οἵ τπε ἴανν. Ὀτεδί με αἀραΐὶπ ἱπ μα 
ψογάβ οἵ Ηἰβ ἀϊβεῖρίεβ. Βυΐ ϑυςῇ αἰίετ. 
ἃποο5 "νεγα ὈΪΑΒΡ ΒΕ Π.ΟΙ5 ἴῃ ἴΠ6 ἐν 65 οὔ τῃε 
1ενν 58 1ερ 8} |515, πὰ Βιερῃεη᾽βοινη ννογάβ, 
νἱϊ. 48, 40, ταῖρι ννεῖ! βεαπὶ ἴο ἔπεα δῃ 
δἰῆτπιδείοη γαίπεῦ {Πδὴ ἃ ἀεπίδὶ οἵ (ἢς 
σἤδτγρεβ ὑσουρῃϊ ἀραϊπβί Πἰπλ.--τκατὰ τοῦ 
τόπον τοῦ ἁγίου τούτου: ἰΐ τούὐύτὸν ἰ5 
τειαϊπεὰ (ΚΝ. Η.}, ρβγαβε οου]ὰ τείεγ ποῖ 
ΟὨΪν ἴο {πε Τ᾽ ἐπιρῖς δ5 πε μοῖγ ρίαςε, θὰὶ 
αἶβο ἰο {πε ρίαςε οἵ βββϑεπιθὶν οὔτπ8 ϑαπῆε- 
ἀσί πα, μετα δοςογάϊηρ ἴονεῖ. 15 ἴῃε σἤατρα 
νγ88 Ὀτοιρῆῖ, ΠΟ νγὰβ Ῥγοῦδοὶν 5ἰτα- 
αἰεά οὐ πὲ Τεπῆρῖες Μουπὶ οἡ [δε 
ψνεβίεσπ δἰάε οἵ ἵπε εποϊοβίπρ ΨΔΙ, 
Βομὕτγετ, ειυυΐδη Ῥεοῤίε, ἄϊν. 11... νοὶ]. ἴ.» 
Ῥ- τοο, Ε.Τ., 58ο ΗΠ ραπίεϊὰ δηὰ νΝνεπάι, 
πᾶ αἶϑο ΒΙαβϑβ, γῃο δἀβ “ἰἴδαυς εἰδτῃ 
τούτον (Β, ο΄ 14) τεοῖε 8ὲ Βαβδεῖ,᾽" 
Αἰτ που ρἢ Ὧς Ομ ἴπῸ τνοτά ἴῃ ἢϊ5 οννῃ 
τεχί, Δ εἾ55 {ΠῚ Π ΚΒ παι τπε τνογά ἀγσορρεᾶ 
οὐξ Ῥδσδῦβε ἴξ σου]ὰ ἤᾶνα πὸ τοίεγεποα 
ἴο ἃ βοεηε ἴπ ἐδε ϑδημεάτσίτη. 

Ψψες. 14. ὁ Ναζ. οὗτος: ποῖ ρατὶ οὗ 
ἐπε γοσάβ οὐ ϑίερμεπ, Ὀυΐ οἵ ἐπε ννἱῖ- 
ὨΕ5565---5866 Ὠονψενδι Βῖαβϑβ, ἰ)2 ἰσζο.-- 
καὶ καταλύσει; τῇς οἱοβαβί δι πλ] Αγ 
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ἴο δε ψογάβ ἱπ Μαῖκ χίν. 58 (εὕ, 
Μαῖς, χχνί. δ1), ἀπά ἴω Ῥοϊῃῃ: ραββαρδβ 
τῆε βᾶάτπηε νεγρ καταλύειν ἰ5 υϑεὰ, [Ιἰ ἰ5 
4180 ἴουπά ἱπ 811 (ἄγεε ϑυποριΐβιβ ἴῃ ουσ 
Ποιά β ῥσορῆεον οὗ {με ἀεδισιοιίοη οὗ 
πε Τεπιρίς, Μϑίὶ. χχίν. 2, Μδγκ χίϊί, 2, 
Κα χχὶ, 6, ἀπᾶ ννε ἢτγιὰ ἰξ ἀραΐπ ἴῃ τῇς 
δίκιες βοοσῃ οὗ {πε τανί!ειβ ννῆο ραββεᾶ 
Ῥεπβαῖῃ τῆ6 οτοββ (Μϑᾷκ χν, 29, Μβϑιι, 
χχνὶ. 40). ὙΠε ριόρπθου, ψὲ σᾶπποὶ 
ἄἀουδέ, μα πηδᾶβ 115 ἱπιργεββίοπ ποὶ οπὶν 
ρου ἴδε ἀϊδβοίρίεβ, θυϊ δἷϑο ὕὑροῦ 16 
Θπεπιῖεβ οὗ 7εβὰβ, δπά 1 ὅ8ι, δίβρῃεη ἀϊάὰ 
ποῖ δπρίοΥ ἰτἢς δοίυδὶ ννοιᾶβ, ννεὲ οδῃ 
ΘΑΒΙΥ ἀπάετβίδηἀ ἤονν ΘΔ βῖγ ἀηᾶ Ρ]81-" 
5. Ὁ ἸΠΘῪ πιῖρμι Ὅς δείγυϊοά ἰο ΠΪπΠ|.-τ 
ἀλλάξει τὰ ἔθη, ε΄, ἘΖτα νῖ. 11, [54 ἢ 
χχῖν. 5. ἔθος [5 υϑεά ὃν 51. Γυκ6 βανεῃ 
εἶτηεβ ἱπ Αςίβ, ἔπγθα τἰτηεβ πῃ ἢι5 αοβρεῖ, 
δηὰ ἰξ 5. οὐἱν ἑουηὰ ἐννίος εἰβεννῃασα ἰῃ 
τε Ν.Τ., ]ομη χίχ. 40, Ηβὺ. χ. 25; ἴῃ 
τε Βοοκβ οὗ δε Μαδοσαῦεεβ ἰξ σσουγε 
ἴῆτθα οἵ ἔοιισ {ἰπΊεὲβ, ἴπ νν βάοτα ἰν. τὸ 
(δὰ: 5Ξες Ἡδίοῃ αδπὰ Βεάρδι:ῃ), ἱπ Βεὶ 
δπὰ {πε Ὠτιαροῦ ν. 15, 'π ἴπε βεηβε οἱ 
συϑίοη, υ5ᾶρ6, 88 50 Οἰϊξη ἰπ (Πε οἰϑβϑβίοβ. 
Ηεες τὲ νου] ἀουθε!εββ τιποίυᾶε ἢ νος 
βυβίεσῃ οἵ ἴῆς. Μοβαδὶς ἰανν, ὑνῃιοἢ ἰουσῃφὰ 
7} εννίβῃ 116 δὲ ὄνασν ἴυγη, οὕ. χν. 1, χχί, 
21, χχνΐ, 3, χχνῇ!, 17, Εος ἴδε ἀϊρηΐν 
ΨΠΙΟἢ αδἰϊδομεᾶ ἴο ὄνον Ψογὰ οἱ ιἰῃς 
Ρεπιδίευςῃ, δπὰ ἴο Μοβεβ ἴο ψῃοπι {πε 
ςοπιρίείε θοοκ οὗ {πε ἰὰνν νγᾶβ ἀεοϊδγεὰ 
ἴο πᾶνε Ὀδεπ αηάεᾶ ὃν Οοὰ, βεε ϑοῃὔτεσ, 
Ἅδευιςο Ῥεοῤίε, ἄϊν. Ἰϊ., νο]. ἰ., Ρ.. 307, Ε.Τ΄., 
δηὰ ννεῦει, Ὑμαάϊσελε Ὑμεοϊορίσ, Ὁ. 378 
(1897γ). Ν'νε ᾶνε τηοσεονεσ {πὸ τεϑβιϊ- 
ΤΊΟΗΥ οἱ ]εννῖβῃ ᾿ἰτογαΐασα σοπ ΘΠ ΡΟΥΔΣΥ 
8 τῆς ΝΟΤ, Ὀοοῖ5, οὔ, “.5., Βοοὶκ οἵ 
ϑξιιδέϊδες, ρ'αςεὰ Ὁν Ἑἀογβμθὶπὶ αῦουϊ 50 
Α.Ὁ.. ΜΙ ΠῚ 115. αἱ γα. 6 ρᾺ] βρίτίῖ, ἀπά 115 
οἱογ ποδείοη οὐ Μοβεβ δηᾶ τῆς ΤὭοσδῖ, 
866 ἴοο Αῤοοσαϊγῥεε ο7 Βαγμοῖ, Φ.Ρ.,) χν.», 5.) 
ΧΙΝἾ]., 22, 241 11... 3; ἰχχχῖν,, 2, 5. 

Ψψεσ. 15. ἀτενίσαντες, 5:6 ἀδόνα οπ ἷ, 
το.--ὡσει πρόσωπον ἀγγέλου, ε΄. ΧΧ, 
βίῃ. ν. 2, νπετα Ἐβίδεσ 585 ἴο {πε Κίηρ' 
ἴπ τθνϑίθηςε εἶδόν σε κύριε, ὡς ἄγγελον 
Θεοῦ; ἰπ 2 ϑ4π). χὶν. 17, 20, ἴῃς τεΐεσ- 
ξῆςε 5 ποίὶ ο ουϊναγά ἀρρεάσϑηςε, θὰ 
το ἰηννατάὰ ἀϊβοθιωσηθεπε (5εε Ννεἰβιίείη, 



τοῦτον, καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωῦσῆς. 

ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν 1 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ν 

ΥΙ. 15 

15. καὶ 

ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ, εἶδον 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.2 

Ἰ ατενισαντες εἰς αὐτον, δὲ ἱἰπ Ὦ ἡτενιζον δε αντῳ; δηά δι (ἢς ἐπὰ οἵ νεῖβε 
Ὁ, Εἰον. δάά εστωτος εν μεσῳ αντων ; οἶ, ἷν. 7, εἴς. (ἀπά 5εε Ῥεϊονν). 

30 η {6 ψογάβ ἰπ Ἐοσ., “ βίδηῃςιβ ἰπίαγ {Π105,᾽" 5εὲ 6δβρ. Ηδιγίβ, ΒΟΉ 1, σοέμγες, εἰς. 
Ῥ. 70 ΗΕ, ΒΙ485 τεραγὰβ τῃ8 ὑνογάβ 25 [ανουγδ]ε ἴο Πἰβ Ἰπεοῦυ δηά 88 ρατί οἵ ἴυἹκς᾿ 5 
ον ἰεχί. ΠΡ. τειδίηβ ἔμεπι. Ηδγγίβ β6ε65 ἴῃ {πεπὶ ἂῃ ἰηβίδησε (ἀπηοηρβί ΠΊΔΩΥ͂ 
ἰῃ Ὁ) οἵ ἃ ΨτΟΉΡΙΥ ἰπβογίεά ρ]οβ5 ἔγογῃ νἱΐ. σα ; οὔ, Ματγᾷ χὶν, δο. 

ΨΏΟ τοῖῆειβ αἷβο ἰο ὅεη. χχχί!. το, δηά 
αυοίεβ οἵδε ἰπβίδῃσεβ ἔτοτα πε ἘΔΌΌΪ8, 
4.5., Ὀἰχὶς ΕΒ. Νδίμδηδεὶ: ραγεηΐεβ Μοβὶβ 
νΙἄογαηξ Ρυ]οΒτίειιἀϊπεπὶ ε͵π5 τδηαιι πὶ 
ΔΏΡεἸ; Ποιηΐηὶ : δηὰ γα πᾶνε [Π6 βϑᾶπια 
εχρταβδίοη υϑϑδὰ Ὁγ ϑ8ῖ, δὰ ἴῃ αἰεέα 
Ραμὶὶ εἰ ΤΑεκῖα, 2; ἀγγέλου πρόσωπον 
εἶχεν. ὅεε ἴοο ϑοβδιίρεη, ἐπ ἰοοο. Ἀ. 
Οεάδ])α βρεακβ οἵ Μοβεβ δηά ᾿δοῃ 
ΘΠ ΤΠΘΥ οαῖης ἴο ῬΠΑΓΔΟΪ 45 δῃρείβ 
τηϊηϊβίετίπρ Ὀεΐοσε ἀοά)δ. Αἰ διὸ ἃ 
ταοτηδηΐῖ ἤθη ϑίερμθη νγὰ8 δ᾽ θὰ ὑροῃ 
10 ΡΙεδά ἔογ πε ἐγυτῃ δὲ {π6 τίβκ οὗ Ὠῖ8 
1|ὸ, δηᾶὰ ψ ἤθη ποὶ οὐΐν {πὲ σδἰΠΊΠ 655 
δηὰ 5ίγθηρίῃ οὗἩ Πἷ5. σοηνίςίοηβ, θα 4150 
1πε στδοε, (ες Ῥεδυίν οὗ ῃἰβ Μαβίεσ, δηὰ 
τπ6 ροννεσ οἵ Ηΐβ βρισγί: τεβέεά ἀρο ἢἰπὶ, 
ΒΌΟΝ ἃ ἀδβοσίρειοη ννὰβ τὸ ἐχαρρεγαιίοη, 
ς΄. ἃ βιἰκίηρ ραββαρε ἴπ Ὦγ. {,1|Δἀοπ᾽5 
͵ϑομι Εϊεπιομ ἐς ὁ Κοϊρίοη, Ρ. τ8ο. [ἰ 
νγὰ5 βαϊά οἵ τπηε δἀρεά Ῥοΐγοαγρ, 85. δε 
ἴδλεβ ἃ ἃ τηδτέγτ᾽β ἀδαίῃ : τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ χάριτος ἐπληροῦτο, ἀπά “το πανα 
Ἰινϑά ἴῃ ϑρίτίι οπθ Μουπὲ Ταροσ ἀυτίηρ 
τῆς γεδτῖβ οὗ ἃ ἰοπρ [1ξς, 15 ἴο πᾶνε σδιιρπὶ 
ἴῃ ἰϊβ οἰοδίηρ ποιῖθ βοῆς τῶνβ οὗ ἴπῈ 
δίοτν οἵ τλὲ Ὑταηβῆριγαιίοη ἡ. Βαϊ ἰῇ 
ἴδε Ὀτίρ μέπεββ οα ἴπε ἴδοα οὗ 81. ϑίερπεη 
ἰ5 τεργεβεηϊεά ὉῪ ὅ8:. ἴ0κ6 88. ϑρεῦ- 
πδίυγαὶ (15 νεπάς δάμη 15), γα δύ ποῖ 
οαἰεὰ ἀροὴ ἰο ςοποῖϊπάε παῖ βοῇ ἃ 
ἀδϑβογίρείοη 18 ἄπε το ἔπε ρ]ογι βοδείοη οὗ 
πε ϑαίπει πη Οτιβιίδη ἰερεπᾶ: “πα 
οοςαϑίοη ψὰ85 Ἱψογίην οὗ (πε πηΐγϑοϊβ,᾽" 
πε πιϊπἰβίγατίοη οὗἩ {πε ϑρίτιι, ἡ διακονία 
τοῦ πνεύματος, ἴῃ ΜΏΪΟΒ 51. Βίερῃθη 
Βδά 5μαγεά, πιῖρῃε ννεὶ] Ἔεχοβεᾶ ἴπ βου : 
δηᾶ ἃ Ὀτρμίπεβϑ {κε {πδὶ οἡ {πε ἴδςς οὗ 
Μόοβεϑβ, αῦονε ἴῃ Ὀτγβμΐηθββ οἵ {Π6 βυῃ, 
τηῖρῃε ψ6 1} μᾶνὲ βϑῆοῃβ ὑροὴ οὔθ ΨΏΟ 
Πκ6 τὰς δηρεῖὶβ Ῥεμπεῖἃ {πε ἕδαςε οὗ {πῸὸ 
Ἐδίποῦ ἴῃ μεάνεη, δηὰ ἴον οπὶ {πε ρίοσν 
οὗ τῆε Τιοτά μδὰ Ῥεδθῆ σενεαὶεά : “.Α5 1ἴ 
ἴῃ τεδυϊδείοη οὗ ἔπε σμᾶγρε τηδάθ δρδίηβέ 
Βΐπι, ϑίερμεη στεςεῖνοβ {πε ϑᾶγηε τηδίκ οὗ 
ἀϊνὶπε ἕανουγ ψῃῖοῃ Πδὰ Ῥεεη ργδηϊεὰ 
ἴο Μοβεβ᾽᾽ (Ηυρῃγυ). 8ὲ:. ΟΠγυβοβίοση 
ΒΡΕΔΚΒ οὗ {π6 ἴδαοε οὗ ϑίερμθη 845 Ὀείπρ' 
ἐειτῖθ]8 τὸ τπὴ6 [ἐνν8, Ῥὰς ἰονδῦϊε δηὰ 

ψοηἄοτία! ἐο ἐπε ΟὨ τί βείδηβ (εὐ. ὙΠεορῆν- 
Ἰαςῖ, ἐπ ἰοσο). Βα δου ρ ἢ 58, Θέθρ θη Β 
ννοτάβ πηιιϑέ δἤεγννασάβ δανε ρτιονϑὰ 
τουτί ]ς τὸ Πἰβ ορροπεηΐβ, ννῈ ΒΟδΊοοῖν 
Αϑϑοοίδία {86 ἐπουρῃς οἵὨ ἔξσσοῦ νυ ἐπα 
νεῖβε θεΐογε 5; νὰ πιδὺ βρεδῖ οὗ βυοἢ 
ἴλοεβ δ (ῆδι οἵ (6 ῥτγοίο- πιδείυσ 88 
αἰδέσιμα ὕὉυὲ δοαίςεὶν δ5 φοβερά. ἴξ ἰδ 
Ροβϑίθία ἔμδὶ ἐπα τεργαβεηϊδείοη οὐἵἁὨ ϑέ. 
ΘΙΈΡΠΘθη ἴῃ βδογεά δι 885 ἃ ὑοιηρ τηδἢ 
τῇδυ 6 πε ἴο {π|5 ςοπηρατίβοῃ οὗ ἢί5 ἴαςα 
τὸ μδξ οὗ δὴ δηρεῖ, δηρεῖὶβ θεΐπρ αἴνναυβ 
τεργεβθηϊεά δ5 ἴῃ {86 Ὀϊοοῦι οὗ γουτα 
(Ό:. τηρλνι δέμάϊος πὶ Θαπέε, ἢτϑι βθσίθβ, 
Ῥ- 84). 
ΟΗΑΡΤΕΚ ΝΠ]1.---τνεῦ τ. ὙΒΕ αυεδείοπ 

οὗ τὲ Πίρῃ ῥγίεδε ὕγεακβ ἰῇ ἀροὸῖ ἐπα 
βἰίεαπος (Ηοϊ]ιζηιδηη). 8:, ΟΠ γυβοβίοση, 
Ηο»»., χν.ν Ἰπουρῃς τπᾶὶ τῆς τη] άπ6585 οὗ 
{πὸ ἰπααίγΥ βμονεὰ {παὲ ἴπ6 ΔββεπΊ ν 
ννα8 ονεγαννε Ὀγ 81. Βίερῃεπ᾽β ὑγέβεποε, 
Ῥυΐ {πε αιυαβίίοα ννὰβ Ῥσορ δ Ιν ἃ πϑπδ] 
ἱπεεστορδιίίου οἱ βο ἢ οσσδβίοηβ (Ἐεϊξεη, 
Ἑδιτδι). --τοη εἰ 966 ἴ, 6, δηᾶὰ Βί458, 
Ονγανι»παξϊξ, Ὁ. 254. 

γεσ. 2. ἔάνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 
φ. ὅ8:. Ῥδιυ]β δάάγεββ, Χχῖϊ, 1, δπᾶ δῖ8ο 
ποίεε Οὐ χχίϊ. τ. Οἡ 8. ϑίερμεῃ᾽ 5 
ΒΡεεοῖ βεὲ δάἀϊεοπαὶ ποία δὲ ἐπε επὰ οἱ 
ομαρίετ.---ὸ Θεὸς τῆς δόξης : [{{., “186 
αοά οἔ πε ρβίογν,᾽" ἐωδ., τπ6 βοῦν ρεουπἝας 
το Η!ϊπι, ποῖ βἰ πρίν ἔνδοξος, ἃ τεΐδγεποα 
ἴο (δε Βμεομίπδῃ, Ἐχοά. χχῖν. τό, 17, 
Ῥβᾳ. χχίχ. 3, 588. νὶ. 3, δπὰά ἴπ τῆς ΝΥ. 
ΦΓ. τ Οοτ. ἰ1. 8, δηὰ |ᾶπ|ὲ5 ἴΐ. σ (1ΉὉ μη ἱ. 
14). ὙΠε δρρβδγαποεβ ἴὸ Αργδπδπηὶ δπά 
Μοβεβ νγεσθ βίπιϊαγ ἴο μποβε ἰδίεγ οπδβ 
το ψπιοῆ {πὰ ἔεστὶ ΘΒθοπίπϑἢ ννα85 δΡρ- 
ΡῬΙεά. ϑυοῦ ννογάβ ψψεγε ἴῃ Ἐπεπιβεῖνεθ 
ΔΠ ΔΏΒΨΕΓ ἴο (ῃς σἤαγρε οὗἁ Ὀ᾽ΔΒΡΠΘΙΩΥ ; 
Ῥυϊ ϑίερμθηῃ ργοσεεάβ ἴο 5δῆουν ἐπδὲ 115 
βᾶτης αοά ψῆο ἅννγεϊξ ἴῃ {πε Ταθεσπδοῖὶα 
85 ποῖ σοηῇπεά τὸ ἴΐ, Ῥυ: {πᾶ Ηξ 
ΔΡρρεδγεᾶ ἴοὸ Α γϑπατη ἴῃ ἃ ἀϊβίαπι μεδίμπεῃ 
Ιαπά. ὥφθη: τπεῖα νγὰβ {πεγείοσε πὸ 
πεεᾶ οἵ Τερὶε ἰπδὶ σά τηϊρμὲ ἀρρεᾶγ 
ἴο Ηἰϑ5 οὐνὴ (Ὁ ἢγυβ., ἤοηῖ., χν. ; βεεὲ Βα588, 
ἦπ ἰο(ο).---τῷ πατρὶ ἡμῶν: ετηρπαίίο, 

ζ΄. νν. το, 38, 39, 44, 45; 51. δίερῃβη 
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ΝΙ]. «τ. Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; 2. ὁ δὲ 

ἔφη, Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὥφθη 

τῷ πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραὰμ " ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν ἢ κατοικῆσαι 

Ἰ υἱ!, 2-4. ον Τ.Ε. ΒΙ455 τεδάβ (2) (οντι ἐν τῃῇ Μεσοποταάμιᾳ ἐν Χαρραν μετα το 
αἀποθανεὶν τὸν πατερα αντου); (3) και εἰπεν προς αὐτὸν ““Εξελθε απο... ΠΣ ΡῈ γε 
(4) και μετῴκισεν αντον. ἰἴπ Ῥᾶγ. Με γεδὰ “οἱπὶ εββεῖ ἰπ Μεβοροίδπιϊα ἱπ Οπαγγαπ 
Ῥοβεαυδπη πηοτγίπιιβ δϑὶ ραῖετ ἰρβίιβ, εἰ ἀϊχίε... πηοηβίσανθσο, δὲ ἰηάε ἐγδηβίαε βαπι,᾽ἢ 
εἴς. ὙΤδὶβ τεδάϊπρ' ἀργθαβ δἰπηοϑὶ ἐπεῖγαὶΥ νἱ ἢ πδὲ δἀοριαά ὈῪ Β[455, θυϊ ἰξ ςοπίαίηβ 
ἀπε ννοτὰ Ὀγαοκείεά Ὁν Ὠἷπὶ ἰπ νεσ. 2, ἃπᾶ δ'5ϑο δρρδίβηιτίὶν κακειθεν (εέ ἐγι46) (5εἜῈ 
δεΐον). Ὑπὲ ἀπῆουϊείεβ 'π μεβ6 νϑσβαβ ἂγα διιγιθυιεά Ὁγ Β]455 δπὰ Βεῖβεσ ἴο 
Αἰδχαπάγίαπ οορυίβίβυ Απ δχρίδπδίογυ ποίε νγᾶβ δ δά νεῦὺ βδυὶν ἴο νεῖ. 2 οτε 
Ἁ, εξελθεν εκ γης Χαλδαιων και κατῳκησεν ἐν Χαρραν κακει ἣν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν 
τὸν πατερα αὐτου. ἼΤΠ65ε ννοτάβ (Μη Οἢ πᾶν δαϑὴν πᾶνε θθαη ἀεγίνεά ἔτοτη {πε 
πδιζαῖϊνε ἴω (6 π6515) νεγε ἱπουρῃὶ ὃν τπΠ6 Αἰδχαπάγίαπ οοργίβίβ ἐο δε {πε δἀάϊείοπαὶ 
᾿ψογὰβ οἵ Πνὰκε Εἰπηβεῖξ, πὰ {πᾶν ἰηβεγίεα τπεπὶ (ἐηεγσεγηηέ ἐῃ τδγ. 4, Β1455) ἴῃ νεῖ, 4 
45 ἵπεν οουἹά ποι δἀὰ εἰχοπὶ δὲ ἴῃς επά οἵ νεσ. 2, οτε δείπρ' σῃδηρβά ἱπίο τοτε, Αβρααμ 
δεΐπρ' οπιϊτίεά, ἀπά κακειθεν Ῥεΐῃρ βυδδβιϊυϊεά ἴογ κακει, ϑγ 1151 ἔμα ννοσάβ μετα τὸ 
αποθ. τον πατερα αὐτου, Οτἱ ΠΑ] ῬαΙοηρίπρ' ἕο νεσ. 2 (830 Ῥϑγ. αῦονε), νγϑύβ ἴῃ 8ῃ 
οπιτιε δἰτορθῖμεσ δπὰ δἀάεά ἰῃ πε ταχὶ αἰϊθι κακειθεν; ἔμεῃ θαίννεεη ἐπε τννογᾶϑ 
Μεσοπ. δηὰ εν Χαρραν, ννἱοι! ᾶτα Ἰοἰπεὰ τορϑίμοσ ἰῃ Ῥασ., ἔβεβε οορυἶβίβ (αμααοὶς- 
σἰρεμηῃ, Β455) ἱπβετιεά πριν ἡ κατοικησαι αὐτον, η0 ἀουδε Ψ ΓΝ τμς νίαν οὗ βΒῃονγίη δ, 
ἐπαὶ Βέθρπεη γείεγγεά ποὶ οπὶυ ἴο δε ἰδίεσ ἱπ πποϊίοπ ἔγοση ἤδτγδαη ἰο σδηδδη Ὁ ἰα 
Ἐπ6 δαυατ οπα τοσὰ ὕτ ἰο ἥδγαη. Βυΐ ἱπεῖθ ἰβ πο παδᾶ ἴὸ βᾷρροβε (δαὶ ἐδε ἑεχὲ 
ψγα5 ἴῆιι5 ἑατηρεγθά υνἱτἢ (5ε6 νεπάι᾽ 5 ποῖβ, Ρ. 154, δάϊξ. χ809), δηἀ ψῃδίενεγ 
αἰ Ποαϊεῖθβ τηῖ8 ρατὶ οἵ {π6 βρεεοῖ οοπίδίῃβ, ἘΠΘῪ παν Ὀ6 εαβιϊν ἐχρίαἰπεᾶ οπ ἐπα 
Ξυρροδιείοπ ἰμδὲ ϑίερῃεη ἴπ ἔπεβα νεσβββ, ἃ5 εἰβαννῆεσγε, νν88 Ἔχργθβϑίηρ Πἰπι56 1 ἴῃ 
δοσογάβδποα υυἱτ νν 11} -κπόννῃ ἰγαάἀϊείοπβ. [πὶ βαρροτί οὗ μβ νίδνν Β[δ55 (5ο Βε]βετὴ) 
ἈΡΡΘΔΙ5 ἴο [γεηϑοῦβ, ἴ{ϊ, τ2, ννῇο φυοίεβ ἔπ νγβοὶε ρδββαρε ἔτοπὶ νἱΐ. 2, ὁ θεὸς τῆς ὃ., 
τὸ νεῖ. 8, τὸν ᾿Ισαάκ, οταϊεἰπο ναὶ Ῥαγτ. οὐηϊῖβ, δηά 5 Ὀεῖπρ' 'π ἀρτεετηθπὲ ψ εῃ 
ἴξ οὐ ἴδε ννῆοΐε ἱπ Βειβετβ ἱπάρτπεπί. Βυῖ ΒΙ455 δάπηϊβ παῖ ἰτεπδοιβ (γῇο 
ἈΡΡΔΙΘΠΕΪΥ ἰθανεβ ουξ 411 ποῖ ἴῃ Τ,ΧΧῚ δἰβο οτυβ νγογάβ ὑνιοἢ Οσσυσ ἴῃ νεῖ, 2, 
ῬΑΙεν ἱπ 411 διιϊμοσῖτεβ ἀπά ραγιν ἴῃ Ῥαγ. ((15.): οντι εν τῃ Μ. εν Χαρραν μετα 
τὸ ἀποθ. τον πατερα αντου: “ἀεἰεπάδ ἱρίταν δες φυοσὰς᾽ (566 ἀϑονε) “πεαὰβ δᾶ 
αυϊάφυδπι ἀεοϊἀεγαρίς, Β]455, Ῥγαεῇ. χν. (Ἀεία Αῤοϑβί. ςϑομράπτα γογνέαηι ας 
υἱαείμν Εοπιαπα). Βείβεγ 18 ποῖ ργερδαγεᾶ ἴο 9Ὸ 50 ἴὯγ 85 ἐπί8, Ὀυϊ ἣε 5εεϑ ἴῃ πα 
οτρίπαὶ ἱεχὲ οὗ Τα ἃ πιο δἰ πιρ]εῦ νεσϑίοῃ οἱ ϑίερ μεπ᾿ 8 βρβεοῦ ; πὸ γεΐεγεηςβ 15 
τηδὰς ἰο ἔπ οτἰ ρίπαὶ ἄννε!ἰπρ- ρίδςα οὐ Αρτδπδτα ἴῃ ὕτ, ἀπά οπὶν ἴῃ 041] ρίνεπ ἴο 
δίτη ἴῃ Μεβοροίαπιϊα (ἴῃ Η τη) 15 βρεοιϊβεά, ασοοζάϊηρ ἰο Βεΐίβεσ {πε οτἱρίπαὶ ταχὲ 
τεδὰβ ἴππ5: (νετ. 2) ὃ θεὸς της δοξης ὠφθη τῳ πατρι ἡμῶν Α. οντι εν τῃ Μ. μετα τὸ 
ἀπσθανειν τὸν πατερα αὐτου, (νετ. 3) και εὐπεν προς αὐὑτον" εξελθε εκ τῆς γης σον 
και τῆς συγγενειας σου, και δευρο εἰς τὴν γην; ἣν αν σοι δειξω. (νετ. 4) και μετῳ- 
κισεν αντον εἰς τὴν γὴν ταυτην, εἴς. (Βείέγᾶρε σεν Ενἀίάγηηρ ἀδν ΑῤοΞίει ρἜϑολιο)ιέδ, 
Ῥ. 48). 886 ζιγέμεῦ ου αεη. χἱϊ, 1-3 δηῃᾶ τηε αυοίδίίοη ΒΕτα, ἰπ ἴμ6 ραββϑαρδδ πῃ ῬΉΠ]Ο, 
ἀπὰ ἴῃ ΟἸεπα. Εοπι., 6ογ., χ., 2, Ηδίοῃ, Εξϑαγς ἐπ Βίδιδεαὶ Ογεεξ, Ρ. τ54. 

ἐδ. Οοβαὶν δβϑϑοοϊαϊθϑ Ηἰγηβθὶ νΒ Π15 
Βδάᾶσγθιβ. νεἰβέθίῃ σοσησηθπῖβ: “ 516- 

δὲ ἄννεῖε ἴπ Ηδτγδη, αὶ 'ἴπ ἄεη. χίϊ σ, 
αὐέεν Ὧε τεπιονεά επϊέπεσ. Βαΐ, δὲ 8 

Ῥῆδπιβ εἴρὸ ποὺ ἔμπϊτ ρῥσοβείγιαβ, 86 
7υάδυβ παίυβ," δυὲ ἰἴὲ νου ββϑέτὰ 
ἴτοπι ὟΝ εἰβιείπ Ὠἰτηβθ! παὶ ἃ ῥγοβείγια 
πλρης 9411 ΑὈταθδτι ἔδιμοσ ; οὗ. 815. οοόσα- 
πιδπί ου [6 ἱ. 73, δηὰ οὗ, Εφοίπ., χ]ὶν., 
21; δϑῤεαζκογ'ς Οοπιριεηέανν, “Δροοῖυ- 
μ8," νοΐ. 11. , 566. 4150 Γλτηδυ᾽5 ποία, ἐπ 

60, δπὰ εὐ. ϑομῦτοι, “ειοῖδῃ Ῥεοῤίσ, 
ἄϊν. [].,, νο]. ἰΐ., Ρ. 326, ποίς, Ε.Τ.-- 
Μεσοποταμίᾳ: 4 ἀϊ ΒΟ. ἐν δὲ οπμοβ Αγῖβθεϑ 
ἷπ σοπλρατίηρ [815 βιαϊαπιεης ἢ (δ6 
Βοοκ οἵ ἀεπαεῖβ. Ηδξτα ἐπ6 08}1} οὗ Αὔτδ- 
βάση ἰβ βαϊά το βανα οοσηδ ἰὸ δἰπὶ δεΐογε 

5Δ1Ὼ6 {τη ἀξεη. χν. 7, οὗ ]οβῆ. χχίν. 3, 
ΝΘΉ, ἴχ. 7, ἀἸβεπ εν τπείσηδίεβ ἐμαὶ ΑὉτὰ- 
Βάτὰ ἰδεῖς “τ οὗ {πὲ Οπαϊάδβες "᾽ (8εαὲ 
“ΑΡγδμδηι," Ηδβεηρβ᾽ Β.Ὁ., Ρ. 14, δηά 
ϑαγοθ, Ῥαϊγίαγολαὶ Ῥαϊεςέϊμε, ΡῬρ. τόδ- 
τ69, 485 ἴο 58 5116) ἴῃ δοοογάδποθ 
νι τπῈ ομοῖςε ἀπά συίΐίάαπος οἵ αοᾶ, 
5:, Θίερμαπ δρρίϊεβ ἐπε ἰδησυαρα οὗ 
ΜΏΔΙ Ψγ6 ΠΊΑΥ ἀδβοσῖθε 58 ἴ6 βθοοπά τὸ 
1πε ἢτβε οδὶ], ἀπά ἱπ 50 ἀοίῃρ πε νγὰβ 
το δῖ ΤΟ]Π]οννπρ' οὐ {με [ἰπε5 οὗ 7εννβῇ 
Πεδγαῖαγα, δ... Ῥμῖο, 6 Αὐγαλι., ἴὶ., τα, 
16, Μδηρ., ρδσαρῆγαβεβ ἴδε ἀϊνίπε σουπεείῖ, 
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αὐτὸν ἐν Χαῤῥάν, 3. καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, ““Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου 

καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω." 4, 

τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων, κατῴκησεν ἐν Χαῤῥάν - κἀκεῖθεν, 

μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν 

δηᾶ ἴπδη δάάβ διὰ τοῦτο τὴν πρώτην 
ἀποικίαν ἀπὸ τῆς Χαλδαίων γῆς εἰς τὴν 
Χαῤῥαίων λέγεται ποιεῖσθαι. Μοτεονεῖ 
188 πιδπποῖ οὗ 81, ϑιθβρῆθη᾽ 5 φυοίδιίϊοη 
ΒΘΘΙῚ5 ἴ0 τηᾶῖκ ἐπε ἀϊβεγεποε δείνεθη 
186 41] ἰπ τ δηά ἐπε οδἱ] ἴῃ ἤδγδη (ἘΝ. 
τοὶ Οἤδίταη, ατεεΐκ ἴογπη, δ5 ἰπ Δ... 
Ιη ἄξεη. χίϊ. 1 γε πᾶνε {πε ο 41] τὸ Αὐσγδ- 
Βδπὶ ἰπ Ηδγδηῃ ρίνβη 25 ἔὉ]ΠοννΒ : ἔξελθε 
ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σον 
καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου. Βυΐ 
{πε (411 ἰπ ὕτ, ασοοτγάϊηρ' το 81. Βίερηθη᾿ β 
ψογάϊπσ, 5 οὴς ΨῃίοΒ ἀϊά ποὲ ἰηνοῖνε 
186 5βογιῆςε οἵ Πίβ ἔἈπηυ, ἴοσ ΑΡγαπδπὶ 
νγὰ5 δοσοπιραηίεά ὃν ἰπετὰ ἴο ΗἩδτγᾶπ, 
Δηᾶ 50 πε οἴδιιδε ἐκ τοῦ οἴκου κιτιλ. 
15 οπιτεά Ὀεοδᾶυβε ἱπαρρτορτγίδία, ΟὗὨ 
σουγβε ἱξ ννὲ ογπηῖξ ἐκ Ὀείογε τῆς συγ- 
γενείας (5εε οτἰ εἰσὶ ποίεβ), 51. ϑίβρῃεη᾽Β 
ψοτάβ Ὀθοοηια τόσα δ} 4016 511}} τὸ τῃς 
Ροβίεϊοη οὐ Αγδμδπηὶ ἴῃ ὅτ, ἴοσ ψνε βῃουϊᾶ 
με ἐγδηβίαίε πὸ ψογάβ, “ἔσοπιὶ (Ὦν 
Ἰαπά δηὰ {πε Ἰδηὰ οὗ ἐῆν κίπάτεα " (εη- 
ἀδ11, οὖ. Τἱρμιίοοί, ον. ΗεὉ.). 8ι. 
Θίερβεη τὴᾶν πδίυγα! ν πᾶνε τείειγεά 
Ῥαοὶς τὸ ΑὈγθατη 5 ἄγβε τηϊργδιίοη ἤτοι 
ὕτ το Ηδγδη, 88 ἀδβίσί πρὶ ἰο βιιρἤδϑῖβα 
τῖογα ῥ᾽ δίπὶν {πε ἕδος ἐπδὶ βίποε {πε 81] 
οὗ αοά οσδπια ἴο ΐπι Ῥαΐογε 6 δὰ δ κεη 
Ἔνεη {πε ἢγϑδί βίερ ἰοινναγᾶς τῆς Ἡοῖΐν 
Ιἀπὰ Ὁν 5ειεῖηρ ἴῃ Ηγδη, ἐπδὲ ἀϊνίπε τὰ - 
νεϊδίϊοη ψγ)85 εν! ἀθπὶν ποὲ Ὀουπά ὰρ νυ ἢ 
ΔΩΥ͂ Οπε Βροΐ, ποννενεσ Βοῖνυ.---Χαῤῥὰν, 
αεπ. χὶ. 31, χιΐ. 5, χχνῖϊ. 43, υχΧΧ, 
ἴῃ ἔπε οἱά ἰδηρυαρε οὗ Ομδιάβᾶ -Ξ τοδά 
(ες ϑᾶγοθ, "μ. 5.,) ΡΡρ. τό, 1τό7, δηᾶ 
“Ἡδγδη᾽ Ηδβίίηρϑ᾽ Β.Ὁ., απὰ Β.Ὁ.2, 1, 
(Ρο65)}}, ἰη Μεβοροίδπγία ; {πε|6 ἄσουδὲ 
ἐπα τε 5Βπουϊά θ6 1Δεπειβεά νἱτῃ ἐς Οαγγα 
οὗ [Ὡς ὅσεεκβ δπα Βοσηδηβ, ΠΘῸσ {Π6 βοθηα 
οὔ {πε ἀεέεαδί οὗ Ογαββιιβ ὃν τε Ῥαγιῃίδηβ, 
Β.Ο. 53, 4η4 οἵ Ὠΐβ ἀεδίῃ, Γὐσδη, ἱ., 104 ; 
ΡΙΐην, ΝῊ, ν., 24; ϑίγδαδο, χνὶ., ἢ. 747. 
[η {πε ἔουσίῃ σεπέυγν Οαγ7γΣ ννὰ5 {πε βεδὶ 
οὔδ Ομ γί βεῖδπ Ὀἰϑμορσγίς, νι ἃ τπηαρηϊῆ- 
ςοπξ σαι παάγαὶ. [ΙξῈ 15 σϑγηδγκαῦϊε (ῃδὲ 
1π6 ρΡεορίε οὗ πε ρίαςε σεϊαϊπεά ὑηῈ}} ἃ 
δῖε ἀδῖε τῆς Οπαϊάθδη ἰδηριασε δπὰ ἔπε 
ννουβἷρ οὗ 6 ΟΒαϊάεδη ἀδίεῖθβ, Β.Ὁ.3, 
“Ἡδτγβδη," δηά 5εὲ Ηδιηρυγρεσ, Ἀδαϊ- 
Ἐπογοϊοῤάαϊε ἀες ἡ μαάφη πηι, ἱ.γ 4, Ῥ. 400, 
Δηὰ γείθγοηοαβ οἰτεὰ ὃν Ὠἰπὶ ον ἰδεπείῇ- 
9: ν ἢ Οανγγα (εἴ, ΝΜ πετ- ΒοΒγαϊεάεϊ, 
Ρ- 57). 

ψετσ, 4. μετὰ τὸ ἀποθανεῖν : 81. Ξίερῃεπ 
Δρρδγεητὶν [8115 ἱπίο ἐπε βάσις σῃγοποϊορί- 

68] πιϊδίδϊκε 85 18 τηδᾶβ ἴῃ τῃ6 Ῥεπίδίευςῃ 
δηὰ Ὀγ ΡῬῃῖΐο ()ὲ Μίρν. Αδγαλ., ἰ., 463, 
Μδηρ.). δΔοεοογάϊηρ ἰο ὅεη. χὶ. 26 
Τεγδῆ Πἱνεά βενεηῖν γεᾶτβ δπᾶ Ῥεραὶ 
Αὐτάπαπι, ΝΆΠογ, Ἡδγδη ; ἴπ χί, 32 1 8 
βαϊά τπδὲ Τ γα Β᾽ 5 ρα Μᾶ5 205 γ8δγβ ΨΏΘη 
Βα ἀϊεά ἰη Ηδγδη; ἱπ χίὶϊ. 4 ἰξ 5. βαϊά 
ἔμπας ΑΡγαῆδηὶ ννὰβ βθνεπίγ - ἦνε γϑατβ 
οἷά ψννῇεπ δε εξ δγαη. Βυῖ βίηδε 70 
75 ΞΞ 145, ἰξ ψουἹά βϑεπὶ τπᾶὶ ΤΕΔἢ 
τλαϑὲ ἤᾶνα ἰἱνεὰ βϑοπῖε βἰχίν ὑδᾶγβ 
αὔέον ΑὈγαρδηι 5 ἀεραγέασε, Ῥεγῆδρβ πε 
οἰγουτηβίαποα ἰπδὲ ὙΈγαἢ 5 ἀθαίῃ ννᾶβ 
τηϑηομεά, ἴθ ἀδῃ. χί. 32, δείογε τῃ8 
σοπιπδη ἰο Αργαῆδπιὶ ἴοὸ ἴεανε Ἡδλγδη, 
ΧΙ, 1, ΤΔῪ θὲ {πῈ σδιι8ε οὗἩ (Ὡς τηΐβίαϊκε, 
85 ἰξ ννδὲ ποῖ οὈβεγνεάᾶ (δὲ {π6 ρηἼηἑΐοη. 
οὗ Τεγδῃβ ἀδδίῃ ννᾶθ δπιϊοϊρδίογσυ (850 
ΑἸδογά). ΒΙ455 βεβηβ ἴο δάορι ἃ βοπιδ- 
δι βί παι νίαν, Δ5. 6 σοτητηθηᾶς ἐπὰ 
τεδάϊηρ ἴῃ αἰρδβ: “ρείαβαιδπιὶ τηογέσυβ 
δϑί ρδίεγ 605," ἔοσ ἐπε οδεάϊεηςε οὗ ἐπα 
Ρδίγιδγοι, ννῆο ἀϊά ποῖ ῃεβίϊαϊς ἴο ἰδαᾶνα 
δνθῃ δἰβ ἔδίμεσ, 5 ορροββά ἴο ἐδ ορϑεῖ- 
ΠΟΥ οὗἩ (86 ]ενν 58: Ρβορὶε (5εε Β[455, ἡῃ 
ἰοσο)ῆ. Οἰδοσ δεέϊεμηρίβ δὲ Ὄχρίδηδίϊοπ 
ἃτε (πδξ ταίδγβησε ἰβ τῆδάε τὸ εῤῥγίέμαὶ 
ἀφξδιῇ οἵ Τεσδῇ, ννῆο ἰ5 βΒῃρροβεᾶ το μᾶνε 
τεϊδῃρβεά ἱπῖο ἰἄδοϊδίγν δὲ Ηδγαπ, ἃ νίδνν 
ΨΨΏΪΟΒ ἌρΡρϑδῖβ ἴο πᾶνε ογίρ παιβᾶ «τ 
τῃε ΚΑθῖβ, ρσορδῦὶν ἐοὸ σεὶ τἃ οὔ ἐῆς 
ΤὨτοποϊορίοδὶ ἀϊῆςυϊν (Πἰσμείοοι, Η0». 
Ηεῦ.; Μενει-ννεηάς, ἐμ ἰσεο), Ὀὰξ ἴον 
ΜΏΪΟΒ Πασα 15 δ βοϊυ εἶν ἢ ᾿πϑεβοδείοπ 
ἴῃ 186 σοπίαχι; οὐ πὶ Αδγαῆδτι πε 
ποῖ πᾶνε Ὀξεη τῆς εἰάεβὲ βὸπ οἵ Τογδα, 
Ῥυι τῆδι ἢθ ννὰβ τηεπιοηβᾶ ἢγβε δδοδῦβα 
Ὧ6 ννᾶ5 ἔπε τηοβὲ ἔδιηοιβ, ἃ νίενν δἀορίδα 
ΨΠΠ ποτα οἵ εββ. νατίδιίίοη ὃν νογάβ-: 
ψοσῖῃ, Ἡδοκείς, δηὰ τεσεηεν ὃν Ἐεϊεεπ 
(5εε ἴοο Β.Ὁ.5, Ρ. τ6, ποίε), θὰ. ἀρρδγεηεν 
ἰπ ορροβίτίοη ἴο {με δυϊπογίεν οἱ Ηδη)- 
Ὀυγρεσ, ΠΟ βίδίεβ ἔῃδιί Τ γῇ γγ)85 βενεπίν 
γϑδιβ οἱ ἤδη ΑὈγαμΔΠὶ τνὰ8 θόγη, {πὶ ἢ 

λίμεσ, δπά γεῖ, 1εϑὲ ΑσδπδσηΒ 
ἴτοτη Τογδἢ ϑῃουϊά 1εδὰ οἰμογβ. 
18ε βατηξ τεϊδχαίϊΐοῃ οἵ ἃ οὐ 
ἔου {ἐμεπιβεῖνεβ, Τογδ ἢ 5 βίῃ ἱβ Ἰηδη- 
εἰοηεὰ ᾧ' ΗοΙν ϑογίρέυγε Ῥεΐογε, ΑΒτᾶ- 

Ἃ 
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ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε 1" 5. καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρο- 

νομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός - καὶ 5 ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι εἰς 

κατάσχεσιν αὐτήν, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, οὐκ ὄντος 

αὐτῷ τέκνου. 

αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ 

6. ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός, ““Ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα 
ὃ καὶ κακώσουσιν, 

1 Αἤεσ κατοικειτε Ε, ὅγτ. Ηδζοὶ. τὰρ., Αὐρ. δἀά καὶ οἱ πατερες ὑυμων (ημων) 
πρὸ υμων (ημων); εἰΞ5 (Οοάεχ Ὁ, Ρ. 67) ροΐπιβ οἂξ τπᾶὶ ἐπε δάάϊείοῃ ἀεπιαπάβ 
κατωκησαν; {πε ννογάβ τηΐσῃξ ἤανε Ὀβε βαϑὶϊν δἀάβά, οἷ. Ο, Τ. ρῃγαββοίορυ. 

3 Ἐοὸσ καὶ ἐπηγ. Ὁ, Οἱ.» αἱ. τεδά αλλ᾽ ἐπηγ., 580 ΗΙΐρ, 

Ξαντο; Ὁ, αἷξ., Νυΐρ. τεδά αυτονς, 580 Η1]|ρ.; οὐ υυΧΧ, ἄεη. χν. 13. 

μιᾶπιβ ἀεραγίυτο, ΚΑ ἀεῃ. χί, 32, ἀπά χίϊ. 
σ. Οπδ οἵδμοσ βοϊατίοη μᾶ8 θθθη αἰϊεγηρίθά 
ὉΥ͂ πιαϊπιαϊπίπρ' ἐπᾶὶ μετῴκισεν ἄοε5 ποὶ 
τεῖεσ ἴο ἴπ6 τεῖποναὶ, Ὀπὲ ΟὐΪν ἴο {πε φυΐαὶ 
απὰ δδίδιπρ βειεππθπὶ ἡγοῦ ΑὈταπδτη 
Ραϊπεά αὐγδν ᾿ΐβ [αἰ μοτ᾿β ἀθαῖῃ, θαϊ {815 
ψίενν, δου Ρ Ἢ βαρροτίεά ὉῪ Αὐρυδεῖπα 
πὰ Βεηρεῖ, ἀπιοηρϑὶ οἶπαγβ, ἰ5. 151} 
ςοηδεπηπεά ὃν ΑἸίοστά δπᾶ ννεπάι. Τῆς 
ϑαπηδγίξαπ Ῥεπιδίευοῃ τεδάϑ ἴῃ θη. χὶ. 32, 
145 ἰπβίεδά οὗἩ 205, ΡγΟΌΔΡΙ͂Υ δη αἰτεγαιίοῃ 
τὸ ταδὶ ἔπ ἀρραάγεηξ σοπιταάϊοιϊίοα, Βαΐ 
ἴξ 5 φαΐξε ροβϑί 8 τπδὶ ἤδτε, 45 δ βεῖνῃετα 
ἷπ πε βρεδϑοῖ, ϑίερῃμεπ ἐοϊοννεά βογης 
ϑρεοΐαϊ ἱγαάιτίοη (5ο ΖὄςΚ]ετ). --τμετά νι 
ἱπῆπίεϊνε 45 ἃ {επιρογαῖ Ῥγοροβίκίοη ἴτε- 
απεπὲ ἐπ Πυὑκε (απαίορσοιβ ςοπβίτυςιίοη ἴῃ 
Ἡεῦτεν), σῷ [υκε χιῖ, 5, χχίῖϊ, 20, εἴς,» 
ο΄. 1.ΧΧ, Βαγύοι ἱ. ο; νήεδυ, 1,6 Ογές 
ἄπ Ν. Τ΄, Ρ. τὸς (1ι803).---μετῴκισεν, 
ϑυδίεος ὁ Θεός: ἐς ἴον ἃ ϑἰπ)ῖαῦ 
4αΐοῖς παρε οὗ βιδίεοι νί, 6, Δ εἶβ5 
5665 ἰπ (Πῖ5 τῆς Βαπά οὗ τονΐβοσ, Βαϊ [Πα 
ἔασι ἐμαὶ ϑιίθρμε νγᾶβ βρθακίηρ υπάδτ 
ΒΓ οἰγουγηθίαποαβ υγουἹά ἐδ 9] δοςουηὶ 
ἴον ἃ ταρί οβδηρε οἵ βυδ]εςι, νν ας ἢ ννουἹά 
ΘΑΒΙΪΥ Ὅς βυρρίδὰ ὉΥ Πὶβ ἤξᾶγεσβ ; νϑγὺ 
ΟΗΪΥ ἴῃ νϑσ, 43 οἰβεννβεσε, ἰπ ἃ συοϊαίίοη 
--ἰουπᾶ Ξανοσαὶ ἰἰσγχθβ ἰη 1,ΧΧ, δηὰ αἷςο 
ἰπ υ56 ἴπ οἰαβϑίοδαὶ ὅτεεῖ. 
ες. 5. κληρονομίαν: {με Πε14 τ ὨΪοΒ 

Αγαπαῖὰ Ῥουραι, ἅδη. χχὶϊ!. 9-17, οου]ά 
ποῖ σοτὴα υηᾶδθσ {18 εἰ{16---ῃα ΠοΙἃ νγὰ5 
ΑΡγαμαπλ δ ρυτομαβε, ποὶ αοάβ ρὲ ἃ5 
κληρονομία (Ξεε Μεγεῖ - δ εηπάϊ, δηά 
νΜγεβίοοιξ, ΗΡ. νἱ. 12, Δἀάϊτίοπαὶ! ποῖο, 
αἰβο Βεηρεῖ, ἐπ ἰ060); νεὺ. τό 5 Πς ἘΠ Εἶν 
5ῆοννβ {παὶ ϑίερῃθη νγὰ5 {1 δοαιιδϊπιθᾶ 
ἢ Αταβ απ Β Ρυτοῆδβε οἵ τς Βεῖά.---- 
οὐδὲ βῆμα ποδός, ο(, Ὀευϊ. [ἴ, 5, χί. 24, 
βδτηβ Ηεῦτεν (ς, ΗΘΡ. χί. 9), “" 5Ξρδιϊι πὶ 
αυοὰ ρἰδηία ρεάϊϑ οαἰσδίυτ᾽᾽ ((τίτπ)) ; 
εἴ. αἶδο 115 υ5εὲ 'ἴπ Χεπ. [{τῆδὺ ἢᾶνα θέ ῃ 
ἃ Κίπᾶ οἵ ῥγονεσθίαὶ ἐχργθββίοπ, οὔ, θη. 
ἢ], ο (ϑοπδιΐρεη).---καὶ ἐπηγγείλατο, 
τ΄. ἀεη. χὶϊ, 7 (χνιῖ. 8, χίν, 4), 5ο ἐμαὶ 
πεῖε ραίῃ αἀοά δλρρεατεά ὑπίο Αργδῆδπι 

ἴῃ ψνηδι νγἃ5 ἃ βέγαηρε ἀπά πααίμϑη ἰδπά. 
ες αἷβο ἴογ νεῦγῇ, [8π|6ὲ5 ἱ, 12, ἴϊ. 5. Οὐ 
{πε ἴογος οὗ ἴπε ννοτά βεὲ ἢ. 54.---ες 
κατάσχεσιν : “πη ροκϑεββίοη,᾽" Εν, δε 
Α.Υ. τεπάοτϑ {Π6 ννοσὰ ἴῃ [15 βεσοηατυ 
ΟἹ ἀεοιίναιϊνε βθῆβε, ννῃ]οἢ ἰ5 Τουπᾶ ἴῃ 
νεῦ. 45.--οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου : {πε 
ἔα οἵ ΑΡτγαμάση ““ἰεοῖὶς εἰρη βοδίυσ᾽" 
(ΒΙ455), ἄγβε θδοδυβε ποίη πρ' ννᾶβ ρίνεη 
-- θετα ννᾶ5 ΟΠΪΥ ἃ Ῥγογηῖβε--- ἃ βεςοπάϊν 
Ὀεσδιι58 πε ργοπγῖβα ννὰ8 τηδᾶς ννῃΐϊε γαῖ 
ἢς Πδά πο ομηά, 

γεῖ. 6. δέ: ποὲ ἰῃ οοπίταβε ἴο {πε 
ας: ᾿πβὲ τηεπιίοπεά τπαὶ Αὔταμδαπὶ μδά 
πὸ οἰ], θαξ ἱπιγοδαςσίηρ ἃ ἔ]16ς δοσουπὶ 
οὗ αοά᾽5 ῥγοπηῖβθ. Ὑδ8 αυοϊδιίοη ἴ5 
ἴτγοτω ΓΧΧ, ἄεη. χν. 13, ἢ 4 ἔδνν 
αἰϊεγδξίοπβ ; ἰη ΠΧΧ δπά Ηδῦ,, {πα βεοοπά 
Ῥεζβοπ, ποὶ ἴδε τπϊγά, ἰ5 υβεὰ ; ἰηβίεδὰ οὗ 
οὐκ ἰδίᾳ ἴῃ 1,ΧΧ, ἀλλοτρίᾳ, εὐ. Ἠ65. χί. 
9; δπὰ ἰηβίεδά οἵ αὐτούς, αὐτό οοττε- 
βροηάϊπρ' ἴο σπέρμα, Ψνεπάι ἰἀκεβ ὅτι 
85 “τοοιϊδη115,᾽ ἀπά ποῖ ψ ἢ Μεγεσ ἂ5 
ἃ ςοπδεϊϊπδηϊ ρατί οἵ ἔπε ᾳφαοίδιίοη ἰἴ5ε1}, 
υυχχ: Γιγνώσκων γνώσῃ ὅτι κ-.τ.λ.-- 
πάροικον ἴῃ 1,ΧΧ 85 ἃ ϑΕΓΑΠΡΈΓ ΟΥ̓ 80- 
Ἰουγπες ἱπ ἃ σουπίτυ ποῖ Ομ οπ, 
Β6νΟΓΑΪ {ἰσηεβ ἴῃ σοπιρί πίοι υἱἐἢ ἐν γῇ 
ἀλλοτρίᾳ, ο΄. ἄεη. χχί. 23, 34, χχνΐ. 3, 
δηά ἴῃ ΝΤ. οὐ τῃ15 ραββαρε δηὰ νεσ. 20. 
πῃ ἘρΏ, 1ἴ. 190, 1 Ῥεῖ. ἰϊ, τσ, ἔς ννοζά 15 
αἶδο υϑδεᾶ, θὰϊ πιείδρποσίοδ!ν, Δ που ρΡ ἢ 
1η6 ἀϑᾶρα ΊΔΥ δε 5αἰά ἴο 6 Ῥαβθεά οἡ 
παῖ οἵ τπε ΕΧΧ; οὐ, Εῤὶοὲ, αἀ  ὶορησί, 
Ψν.» 5. ἀπᾷ Ῥοΐγοατρ, Ῥλιί., ἰηβογίρι, θεὲ 
Κεηπεάν, δομγοός οὗ Ν. Τ. Ογεεξ, Ρ. το. 
--ἔτη τετρακόσια: 50 ἴοο ὅεπ, χν. 13. 
Τῆς ρετγίοά παπιεά Ῥεϊοῃρβ ποῖ οπῖν ἰο 
κακώσουσιν διι αἶΞξο ἰο ἔσται, 45 Μεγεῖ 
τίρμν οὔβετνεβ. Βυΐϊ ἱἰπ Βχοά. χίΐ. 40 
ἴουσ Βυπάτεά ἀπά {Πιγὲν γεᾶτβ ἀτα τπεῃ- 
ιἰοπεθᾶ δ5 ἴῃς βοϊουγηϊηρ ννῃο ἢ [ϑγααῖ 
βοϊουγπεὰ ἱπ Εργυρί, δπὰ ἰῃ Ῥοίῃ ραββαρεβ 
δε ννῃοῖε βρϑος οἵ {ἰπλθ 15 50 οσουρίεᾶ; 
Οἵ, δῖ 41] ενεηΐβ ἴξ στηΔΥ δ (δἰτῖν βαιὰ 
ἐπαὶ {815 15. ἱπιρ!εὦ ἴπ τα Ἡεῦτγεν ἰοχὶ 
πῃ ῬοΙΒ ἄεπ. χνυ. 13 απά Ἐχοά. χίΐ, 40: 
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ἔτη τετρακόσια. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙ. 

ἡ. καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν 1 δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγώ," 

εἶπεν ὁ Θεός " “καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται, καὶ λατρεύσουσί μοι 

ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ." 8. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς - καὶ 

οὕτως ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ - 

Ἰ εαν ΔΟΕΗΡ, 50 Τίβο,, ΝΗ, αἷι,, νγεῖββ ; αν ΒΏΌ, 8ο ὟΝ. Η. δουλευσωσι 
ΠΈΈΗΝ ἃ, ψυϊρ., Ομγυβ., Ινᾶςῃ., Ψνεῖββ,ρ ννεηάς, 80 ἰπ 1 ΧΧ, αεπ. χν. τ4; 
ουλευσουσι ΑΟὉὮ 26, ο6, 54ξ., ἴτ., 50 ΤΊδο;., ΑἸτοτά, ΝΝ.Η., ΚΕΝ. 80 Β[458 ἱπ β 

(δες μἰβ Ῥτοίερ. ἴο Αεέα Αῤοϑβέ., Ρ. 35, διὰ Ογαρηραΐίᾳ, Ρ. 212}. Ιῃ νἱϊ. 3 οπ {πε 
φοπίτατυ ἔπε ΤΧΧ Πα ἣν αν σοι δειξω ; ΟΠΪΥ δὲ τεα8 εαν, ρετἢδρ8 δπιϊοϊ ραείηρ ἐπα 
τϑδάϊηρ ἱπ νν. Ὀείογα υ8 (ὑν εἶβ8). ὙνΊπαγ- Βοῃπιίεάεὶ, Ὁ. 52, ροϊπίβ οὔκ ἐμδὶ δουλευ- 
σουσιν, ᾿ἸπουρὮ νν6 1] δεϊεβίεά, 18 ορεῃ ἴο βιιβρίοἴοῃ. 

7. αἶβο ἕο τῇς βᾶπιθ πηοάβ οἵ σθοκοηίπρ 
ῬΒΠΟ, Ομὶς γέγ. ἀϊυ. Ἀεν., 54ν Ῥ. 511, 
Μαπρ. Βυὲ ποίίποσ ἤθε ποῦ ἰῃ Οδὶ. 
111, 17 18 πε ἀγρτγηεηῖ 'π {Ππ6 ἰεαβδὲ ἄερταα 
αἰεοίεά Ὀγ {πε ρσγθοῖβε ρεγίοά, ογσ ὉῪ ἔπε 
αἀοριίοη οὗ οπε οὗ {πε ἔννο ομγοηοϊορίοδὶ 
ΒΥβίθπ15 ἰῃ ῥτείξγσεηςα ἰο {πε οἴπασ, δπά 
ἰπ ἃ βρββοῖ τοιπά πυτηρεῖβ ψουϊά Ὀ6 
4υἱε βυβῆοίεπε ἴο τηδῖκ τῃς ῥσοργεδβῖνε 
βίδρεϑβ ἴῃ ἔπε Ὠἰβίογυ οὐ ἐπε πδέϊοη δῃὰ οὗ 
οὐ ἀεαϊϊπρβ στ ἐπετὰ. Εὸσ δη ὃχ- 
ΡΙαπδίίοῃ οἵ ἴῃς ροϊπὲέ 8εῈὲ Τὐρμεοοί, 
(αἱ. ϊ. τ, ῆο τεραγάβ ἔθ πυπιρογ ἴῃ 
(Ἔπαβὶβ δ5 βρίνεπ ἰπ τουπά πυσάρετγβ, θυ 
ἰπ Ἐχοᾶινβ ψίςῃ Ὠἰδιογίοαὶ Ὄχαοίπθβθ (10 
1πε βαπηθ εἴδοι νγεπάι, Ἐεϊτεη, Ζ ὅς κί ετ). 
Βυϊῖ ἴῃ ἴδε ΓΧΧ νετβίοη, Εχοά. χί!. 40, 
1Π6 ἴουσ μβυπάτεά δηά {πίτυν γθαγβ σον Γ 
{πε βοΐουτῃ οι ἰῃ Ερυρὲ δπά ἰπ Οδπδδῃ, 
185 ἱποϊυάδίηρ {πε βοϊουγη οὗ {π6 Ῥδιεκί- 
ΔΙΟἢΒ ἰπ Οδηδαη Ὀδΐοτε δε πιρτδίίοῃ, 
δηὰἃ γεάυςίϊπρ ἴπῈ δοίυδὶ σεβίδεμος ἱπ 
Ἐρυρὲ ἴο δδουξ Βα! ἐῃῖβ ρεσὶοά, ἐμὲ 
ψαιίοαη ΜΒ. τεδάϊηρ ἕουσ Βυπάτοα δηά 
τοϊτίγεᾶνε γεαῖβ δῇς δάάϊηρ καὶ ἐν 
γῇ Χαναὰν (πε νοτά {5 Βονγενεσ, πέντε, 
Ῥείη ογαβαβά), ἀπά με Αἰεχαηάσδη Μ8, 
τοδάϊηρ δἴϊεσ ἐν Χαναὰν {π6 νγοτάθ αὐτοὶ 
καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, τηακὶπρ {πε τε- 
νἰδίοη ἴπ ἴπ6 οὨτοποίορυ τόσα ἀδοίϊβῖνε. 
ΤὨϊ5 18 86. οῃτοποίοσυ δάἀοριβα ἰῃ (ΐ. 
11, 17, απὰ Ὁγ ]οβερῆυβ, “4πὲ., 11., 15,2} 
Ῥυΐ τῆς ἰδίαι πυσϊίεσ ἴῃ ΟἴΠΟΥ ρᾶββαρδβ, 
Απί., 1ν,. 9. 1, δῃὰά ΒΒ... ν.» 9, 4. δἄοριβ 
ἐπε βαπ)6 τεοκοπίπρ 85 Ψὲ δηδ ἤδγα ἴῃ 
Αςίθ5, Βυῖ Βεε αἷβο Ομδγῖεββ, 4 ςϑμηιῤέϊοη 
07 Μοςες, ΡΡ. 3, 4 (1897). 

ψεγ. γ. Ὑδε ογαΐξῖο γεεία ἰ5 ἱπιτοδιοεά 
ὉΥ {πε νψογάς εἶπεν ὁ Θεός. . . κρινῶ 
ἐγώ ετηρμαίῖς, οὗ Ἀοπλ. χί. το. [πὸ 1818 
νεσβε πε χυοίδτίοπ ἰβ ἃ ἔγεα τθπάσγίηρ οἵ 
ξεη. χν. 14, ἴπΠ6 ψογάβ ὧδε μετὰ ἀποσ- 
κευῆς πολλῆς δείηρ οπιεξεά αἴας ἐξελ., 
δηὰ τπ6 ἰαίζεγ ρατὶ οἵ {πΠ6 νϑῖβθ Ῥείῃηρ 
ΔΡΡδγεην ἱπετοδυςεά ἴτοπι Εἰχοά, [14 2. 
Απηά 80 δὲ ἰδηρίῃ, δἴϊεγ 80 Ἰοὴρ ἃ {ἰπ16, 
Οοά Δρροϊπιεᾶ ἴον Ηϊπηβοῖῦ ἃ “ ΒΟΙ͂Υ 

ῬΙδοα,᾽» οὔ, νἱ. 13 (ΒΙ458).---ὦ ἐὰν δουλεύ- 
σωσι, οἵ. 1, ΧΧ, Οεη. χν. 14, δηᾶ βεὲ 
οὐίεῖςαὶ ποίς ἀρονα, οὗ. αἷβο Βυτίοῃ, Ν. Τ΄. 
Μοοάς ἀπά Τεη5ε5, Ρ. 123- 

γε. 8. διαθήκην, ασάπις (τίτηπη, 
ΒΙ455), ἰῃς. βαπιεὲ ψογά 15 πβεᾶ ἴῃ ΧΧ, 
ἄξεη. χνίϊ. το, δῃά ψἱῖϊπ ἐνὸ οὐ [ἴτας 
Ἐχοθρείοηβ τη ογπλν ἴῃ ΓΧΧ ἴοσ “οονο- 
πδηΐ,᾿ 80 ἴοο ἴπ π6Ὸὶ Αροοσυρῆα να 
ἈΡΡΔΙΕΠΕΪν ἔννο ἐχοθριίοπβ, ὙΠῸ οτγάϊπαγΥ 
ψνοτά ἔοσ “ σονεηδης," συνθήκη, ἰδ νΕΓῪ 
ταῦθ ἰῃ ΤΧΣ (πουρὮ υβεᾶά ὃν {πε Ἰδίθγ 
ἐγαπϑδίοσβ, Ααυα, ϑυτα., Ἐπεοά,, ἴοσ 

ΤΟΥΣ, εξ 5εε αἷβο Ἀδπιβαυ, Εαροϑίέου, 

1ἴ., ΡΡ. 322,323 (1898)). Βαυΐ τῆς ννογά διαθ., 
νου] θὲ βυϊ Ό]ν ἐπιρίογεά ἴο Ἔχργεββ ἃ 
ἀϊυΐνιδ σονεπαπί, θεσαῦβα ἰξ σουἹά ποῖ ΡῈ 
βδιὰ πὲ ἴῃ βιοῃ ἃ οαβε ἰῃς ςοηίγασίοβ 
816 ἴπ ΔΩΥ ἅἄερτεε οὗ δα] βίαπαϊηρ 
(συνθήκη). Ιπ δε ΝΎ, (ῃξ8 βεῆβε οὗ 
“ἐρρονδηδης᾽" ἰ5. σοιτεοῖ (εχοερὶ ἰη Οἱ. 
11. το ἀπά ΗδΡ. ἰχ. 16). Βαξ ἴπ εἰαπεῖσαὶ 
νυττετβ ἔτοπὶ {πῸ {ἰπ|6 οὗ ῬΙδίο διαθήκη 
ΒΘΏΘΙΑΙΥ μ88. ἔπε τπηδαπίηρ οὗ 4 ΨἹ]], ἃ 
ταδβίδπιεπί, ἃ ἀϊβροβί(ίοη οἵ ργορεγίυ, δηά 
ἴῃ ἴπα 1,δἴπ τεπάδεγίηρβ οὐ ἴπ6ὸ ψοσγὰ ἴπ 
δε Ν.Τ. νὰ Βπά υπϊξοσγαῖν ἐσοέαηι θη ἐμ 
ἴῃ φα868 ΨΠετε (η6 86η86 οὗ " σονοηδηΐ" 
15 Ὀεγοηά ἀϊδριίε (1ὰΚα ἱ, 72, Αὐοέβ {, 
25 ἁ. αϊεςῥοΞιἐϊοτιῖς; ἀπ Ὦετα ἅ. [85 αἷ5- 
οϑἰξοηόηι, Α1δο ἴῃ Εοχῃ. χὶ, 27), οῇ,, 6.5.» 

1ῃ {Π|8 νεσβε, Νυϊραίε δαπά Ῥασ. Νο 
ἄοαυρε {μα φασὶν ἰταηβίδίογβ νου τεηᾶοσ 
διαθήκη ὈΡΥ ἰΐ8 οτάϊπατν ααπίναίεπι, 4]- 
Ἱπουρ ἰπ τπ6 σοτηπιοη ἰαπριαρε ἴξ 5 
αυΐτε ροββίθ]β παῖ ἐθοέαηεθηέμης Βδὰ ἃ 
νυνί άει τηεαπίηρ ἴμδη ἐπα οἰαββϑίοδὶ βεῆβα 
οὗ τοῦ!ἱ, Ξεε νΝεβίοοει, Ηδόγετυς, αὐ ϊοπαὶ 
ποία οἡ ἰχ. τό; Γὐρμίξοος οη 6Δ!]. 1ἰϊ. 15; 
Α. Β. Ῥανίάδοῃ, Ἡοῦγεισς, Ὁ. τι; δπᾷ 
“ (οναπαη ἡ ἴῃ Ηδβίίηρθ᾽ Β.Ὁ. δπά 
πη -ὙΒάγετγ, σμδ υ.; Ἡδίοῃ, Εσεαγνς 
ἐη Βἰδιίοαὶ Ογεεῖ, ΡΡ. 47. 48; δπὰ τηοτα 
τεραπεὶν Εδηλβαν, Εἰ χῤοϑίέον, ἰὰ.γν ῬΡ. 300 
Δηά 321 ἢ, (1808). 

γει. 9. ζηλώσαντες, οὐ. αεη. χχχν]ΐ. 
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καὶ ὁ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ ὁ ̓ Ιακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

9. 
καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν ᾿Ιωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον " 

1ο. καὶ ἣν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν 

θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ 

βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον 

καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὑτοῦ. 11. ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν 

Αἰγύπτου καὶ Χαναάν, καὶ θλίψις μεγάλη “ καὶ οὐχ εὕρισκον χορτάσ- 

μᾶτα οἱ πατέρες ἡμῶν. 12. ἀκούσας δὲ ̓ Ιακὼβ ὄντα σῖτα ' ἐν Αἰγύπτῳ, 

ἐξαπέστειλε τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον" 13. καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ 

ἀνεγνωρίσθη ᾿ωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ 

ι σιτα ΗΡ, ΟἾγγβ.; σιτια ΑΒΟΘῈΕ 5, 8, 50 Τίβοῃ., ΝΗ, ἘΝ. ΚΝ εἶββ, ϑνεπάε, 
ἩΠρ. (Ξεε ννεπάι, οτῖϊ. ποὶςβ, Ρ. τ68, ἀπά ΕἸεϊά, Οὐΐμηι Νογυΐο., [., 76). 

11, ἀπά 580 'π ἄεη. χχνί. 14, ΧΧΧ. 1, 88. 
χὶ, 13, Εςοΐι5. χχχνὶϊ. το; δε αἶβο ἱπ ἃ 
δαά 56πβε ἰη ἀοὶβ χνῖϊ. 5, 1 Οὐχ, χίϊὶ. 4, 
5π|65 ἵν. 2, ἀπά 50 ἰπ οἴδββίοδὶ ννυῖζθγβ. 
τ πᾶν ὃῈὲ υϑεὰ ἤεῖε δυβοϊ αϊεῖν, 848 ἴῃ 
ΑΟΥ͂. (5866 ατίτηπι, Νὄβρεπ), οὐ ρονεγηίπρ 
Ἰωσήφ, 45 ἱπ ἘΕΝ.--ἀπέδ. εἰς, ο΄ ἴοτ 
σοπϑίτυοιίοη ἄδεηῃ. χἷν. 4. 

γεῖ. το. ἦν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, οὐ, 
ὉΠ: χχχῖχ. 2; 21, 23 (ο΄. [τὐκς , 
28, 66).--ἐξείλετο . . . ἐκ: [ἢ6. 58π|6 
οοπϑιίσυοιίοη ἱπ αεπ. χχχίϊ. σα, Εχοά. 1. 
8, ἀπά ἴῃ ΝΙΤ., Αοῖβ κίϊ. τὰ, χχνΐ. 17, 
6.4]. ἰ. 4; 80 ἰπ οἰαϑϑίςαὶ ἄτεεκ. Τῆς 
πιάάϊε ίοτος οὗ τπε νεγῦ 'π 1Π6 βεπβα οὗ 
σδιιδὶπρ ἴο 6 βανεά ἰβ Ἰοβί.---χάρις, οὔ. 
ἴϊ. 41. Ὑπε νογά τηεδηβ Ῥείη γν, ἃ5 ἐπα 
οοηϊεχί 5πονν8, ἔανουτ ὑνἱτἢ πηδη, οὐ. ἄεη. 
χχχίχ. 21: Ὀὰὲ (Ὠἰ8 χάρις ννα5 αἶδο ἃ ἀϊνίπα 
δι: ἔδωκεν. [Ιε 15 βιρηιῆσαπὶ αἷβδο ἴμαΐ 
Ῥῃδγδοῦ βρεᾶῖβ οἵ [οβερῇ, ἄεη. χἱϊ. 38, 
85 ΔΤΩΔΠ ἰπ ΨΠΟΠῚ {πε ϑρίτγιὶ οὐ αοἀ ἴ8, 
Δἰτμου ἢ πὸ ἄοιδὲ {πῸ ἐχργεββίομ γε ΐειβ 
ῬΓΙΓΑΔΓΙΪΥ ἴο 1Οβερ μ᾿ 5 5111} ἴπ ἔογει εἶπ 
πὰ ρτονίἀϊπρ ἀραῖπβδε ἐπε ἔαπηπα. ---- 
σοφίαν: ἰπ ἱπιίεγρτειίπρ τὰς Κίπρβ ἀ6- 
στεε, ἅδη. χἱϊ, 25 ἢ.--ἐναντίον, 50 ἴῃ 
αξεη. χχχίχ. 21.---βασ. Αἰγ.: νίῖπουξ {πα 
ἀτιϊοῖε 85 ἴῃ Ηδεῦτεν (Β]455), οὔ ἄβη. 
ΧΙ. 46; 8ε6 αἷἶβο Δ πε -ϑομτηιεάεὶ, Ρ. 
185.---καὶ κατέστησεν, 5.., Ῥῃματαοῖ, οἷ, 
οδδπρα οὗ βυῦδ͵εοὶ 45 ἴπ νεσ. 4ν ἴῃ ὑνΒιο ἢ 
γεἰββ αἷβο 8665 ἔπθ μπᾶ οὗ ἃ τενίβεσ, 
Ῥυϊ 5866 αῦονθβ. ὙΠπε βαπὶεὲ ννογὰ 15 υδεά 
'π εη. χὶΐ. 43, ἀπά οὐ, ἴον ἡγούμενον ἴδε 
94 π|ὲ Οἤ Δ.» νεῖ. 41, πεγα πΠ6 β8εηβ6 οὗ 
6 τ{π|6 ἰδ 5ῃοννη----ἰπε Ἔεχαςὶ ννοστά ἰβ πδεά 
οἵ Τοβερῇ ἴπ ΕςοΪιι5. χίῖχ. 15 (ἡγούμενος 
ἀδελφῶν) ; ἴῃ ΝΎ. ἴσους {ἰπ|65 ἰπ ἴυκα, 
866 Τυκε χχίϊ. 26, Αοἰβ νῖϊ. το, χῖν. 12, 
χν, 22; εἰβενῇετα οἡἱν ἱπ Ηδρτγενβ, οἴ. 
δὶ. 7.,.17, 24. 

γει. 11. λιμὸς, ς}. 0Κὸ ἷν. 25, νΏΘΓα 

ἐπί [ΟἹονν5.-- χορτάσματα: Ξιιδέεπαποα, 
ἘΟΝ., ἰοδάδτ, ρτονθπᾶδσ ἔογ ἐμπεῖσ οδίςε, 
ο΄. αεη. χχῖν. 25, 32, χἱἱῖ. 27, Τυάρ,. χίχ. 
10 ; ΟΠΪΥ Πεῖβ ἵπ Ν.Τ',, οὔ. ῬοΪνΌ., ἴκ., 43. 
ὙΠε Ψᾶπὲ οὔ ἴὲ ψου]Ἱά θὲ ἃ τηοβὲ ργεββίηρ 
πεεὰ ἔοσγ ἴαγρὲ οὐνηθῖβ οὗ ἤοςκβ. ΒΊ455 
τα καθ. ἴξ δ58 τηδδηΐϊηρ ἡγτρηθηέμηι, ςοτῃ, 
[οοᾶ ἴον τῆϑῃ 85 νγὲ1] 45 ἕοσ θϑδβίβ, βίποδ 
χορτάζειν, Ὀοῖα ἰπ ΓΧΧ ἀπά Ν.Τ. (Μαῖκ 
ψΠΠ. 4, οἱ, νἱϊ. 27, 28), ἰ5 υβεά οἵ τῆς οοά 
οὗ τηδη, ο΄. Κεηπεάν, ϑοτιγοός οὐΓ.Ἵ Ν. Τ. 
Ογεεξ, ῬΡ. 82, 156. 
ει. 12. σῖτα, Ρυΐ σιτία ἴῃ ΒΟΥ. 

(ΒΙ|455 (οἱοννβ Τ.Ε.), οὐ τ ΧΧ, Ῥτον. χχχ. 
22 -Ξ ρσορετῖν ἰοοά πιϑδάε οἵ σογῃ ορροβεά 
ἴο χόρτος (σῖτα ποῖ εἰξεννμετε ἴω Ν.Τ., 
Ῥυὶ ἴπ ΤΧΧ τὰ σῖτα, οσοτη, ἡηιπιοημέα). 
Ιη ἄεη. χΙΐ. 2 ψμε πᾶνε σῖτος. Βαϊ 48 
ὙΜεπάς ροΐπιβ ουΐζ, π᾿ {πε ννοτάβ8. ψψῃϊοῃ 
ξοΠον : πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα ννε 
δανβ ψνῆδξ τηδυ ννε]ΐ σογγεβροπά ἴο σιτία. 
--ὄντα: οη {πε Ρατεϊςίρ!ς δίϊεγ νεγθβ οὗ 
56η8ε, ἐ.5.. ὁρῶ, ἀκούω, οἶδα, ἴῃ οἰα55ῖοαὶ 
ατεεῖκ, σοπβιίσυοιίοη βαῖῆε 848 ἢδγο-- 
Ἔϑρβοίδιν ἴθ Πὰκα ἀπά Ρδυὶ ἰη Ν.ΎΤ,, οὐ, 
γίϊεδα, ᾿ς αγεο ἀπ Ν. Τ᾽, Ρ. τοῦ (1893). 
--πρῶτον -- {πε βτϑὶ εἴτηε,᾽" ἘΝ. -- τὸ 
πρότερον ορροδεά ἴο ἐν τῷ δευτέρῳ, νετ. 
13, ΜΕΘ 18. ΟΠΙΥ ἴουπά πετε 'π ΝΤ.: 
βεπογδΙν δεύτερον (ο(. ἐκ δευτέρου, 1 
Μδος. ἰχ. σ᾿ δπά ἢ δη. ἰΐϊ. ψ (1, ΧΧ)). 
Ψε τσ. 13. ἀνεγνωρίσθη : ἴδε σςοπιροππά 

γε ἀρρδγεπην ἔτοτὴ Γ,ΧΧ, (πη. χὶν. σ. 
-π- φανερὸν ἐγέν., οὐ. Τὰ Κα νἱ1. 17, ἵν. 36, 
ἴ. ὅς, νῖὶ. 49, εἴσ.; οπ Γιυκα᾿ 5 Τοπάπεββ 
ἴου ρα ρῃγαβίβ υυἱτἢ γίνομαι, 5εε ΡΙατητηογ 
οἡ [πΚε ἵν. 36.---τὸ γένος τοῦ Ἰ1.: ΕΕΥ. 
Κχδσα," 50 νεῖ. 10, οὗ, ἷν. 36, Ὀεοδιιβα 
Ψιάθγ ἴπδῃ συγγένειαν, “Κιπάτεά,᾽᾽ ἴῃ 
νεσ. 14. ΕΝ. ““θεοᾶτηθ τηδηϊίεβι "ἢ 
βιτίοιυ; {8ε σαρέαϊῃ οὗὨ (Πε ρυδτά, ἐπ. 
ΧΙ. 12, δᾶ ῥγενίοιιβ Υ πιεπιϊίοπθά ἐμαὶ 
]οθερῇ ννᾶβ ἃ Ηβῦσγενν, θυῖ τπε ἕδος νῃο 



184 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΥΙΙ, 

φαραὼ τὸ γένος τοῦ ᾿Ιωσήφ.} 14. ἀποστείλας δὲ ̓ Ιωσὴφ μετεκαλέσατο 
τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰακώβ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ, ἐν ψυχαῖς 

ἑβδομηκονταπέντε.3 15. κατέβη δὲ ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐτε- 

1 το γενος τον Ιωσηφ ΠΗΡ, ΟἾγγβ., 8βο ΗἸ]Ρ. ; οὔλ. Ιωσηφ ΒΟ 47, 50 1[,8οὰ., ΝΗ. 
νΜνεπάι, ννεῖβϑβ. το γενος αυτον ΑΞ, 40, ΝΡ.» Ατη1., 80 Τί βοῖ., ΒΙ455 ; τὴν συγγ. 
αντου-- αὐτου οπὶ. ΜΝ ΑΒΟῊΗΡ, Νυΐρ. (4πι. ἔα, ἀεπιϊά.), ὅγτι. Ἡδτοῖ., Ατπι., ΟἾγυβΒ., 50 
Τίβϑο;., ΥΝ.Η., ΚΟΝ., Κ εἶδ, ννεπάι. 

3 ΠΗ, Οἷξ. τεδᾶ εν εβδ. και πεντε ψνχαι (ὦ, Πευξ, χ,. 22), 80 ΒΪ458 δηὰ Ηρ. 

5 εἰς Αἰγυπτον οὔτι. Β (ΥΝ.Η. ἱπ Ῥγδοκειβ).--ϑεπάς τεραγᾶβ 85 δη δδάϊείοη ἔγοτῃ 
:ΧΧᾺ---θαῖ τειαϊπεά ἰπ ΑΟΌΕΗΡ, Νυϊρ., ὅγτγ, (Ρ.Η.), εἴς. ; 8ὸ νγεἶβϑ δηά Ηρ. 

μδᾶ Ῥεθῆ οπἱν τηδπεϊοηε ἱποίἀθηίδ!ν 
“Βεοδπῆα πηδηϊεβι " ἤδη ]οβερδ 5 
Ῥτείῆγοπ σᾶτηθ, ἀπ ἢἣε γανεαΐϊδα Ὠἰτηβεῖζ 
το τῇδηα, 50 ἴμαὶ Ῥῆδγδοῖ ἀπὰ δἰ5 πουϑβε- 
Βοϊὰ ννδῖα ἀννᾶτε οἵ ἴΐ, νϑσ, 16. ἴἰ Μὰ 5 
τοὶ ὑπῈ}] ἰαίεγ πὶ ἔἤνε οἵ [ο5θρῃ᾽ 8 
Ῥταίῆγεη νεῖ δοιυδιν ρῥγοϑεηίθά τὸ 
Ῥματδοῆ, χἰνίϊ. στ Ε΄. (Ηδοκβδεὶ), 

γες. 14. μετεκαλέσατο: ἴουτ εἶτηε5 ἴῃ 
Αοίἴβ, ἀπά πονβετγε εἶξε ἱπ Ν.Τὶ., οὐ. χ. 
32, ΧΧ. 17, Χχίν. 25. ΟΠΪΥ οπος ἱπ ΤΧΧ, 
Ἡ. δηά Κ., οὐ. Ηοβεᾶ χὶ. 2, ἃ; 80 εἰσκα- 
λέομαι, οηἷν οπος ἱπ Ν᾿ Τ., οὐ Αςίβ χ. 23; 
ποῖ ἰπ ΓΧΧ οὐ ἀροοσυρᾷα. Βοίῖῇ Ἴοπῖ- 
Ῥουπάβ ἅτε ρεουϊίαγ το 51. Κα ἰπ Ν.Τ', 
Δηὰ ἅτε ἐτεαιεηὶ ἴῃ πιεάϊς αὶ υυτιΐεγβ, ἕο 
“ βαπάΓογ᾽" οτγίο "981 1η (4 που ρ ἢ ῬοΙν Ὁ. 
ἴπ πη ά]ε νοῖςε, χχίϊ. 5, 2, ἴῃ: 88π|ε 5656) 
ἃ Ῥῃυβιοίδη, Ἡορασι, Μεάίοαὶϊ απ ρπαρε, 
εἴο,, Ρ. 2190. ἴῃ Ατἰεϊς στεεκ ννεὲ βου! 
Βανε μεταπέμπεσθαι.---ἐν ψυχαῖς ἑβδομή- 

κοντα πέντε: ἐν -- Ἡεῦγενν 3, ο΄. θευξ, 

χ, 22, ἰπ (ςοπβίβεϊηρ ἢ) 850 τη ΠΥ 5008, 
ο΄. Τὰκε χνΐ. 31. ετε ἴῃ θευϊ,, ΓΕΧΧ, 
85 αἷδο ἰῇ Ηερτγεν, ψ αν τῆς πυπΊθετ 
ῳ 85 βενεηίυ (Δ που ρ ἱπ Α, βενθπίυ- 
νε, ΠΟ βεαπὶβ ἴο βᾶνα Ὀθθη ἱπέτγο- 

ἀυςεά ἰο τηᾶῖκε {πε ραββαρε β'πυῖϊαγ τὸ 
τε ἔνοὸ οἴπεῖβ φυοίεἀ Ῥεῖον") ψῃο τινεπὲ 
ἄοννῃ ἱπίο Ερυρὲ. Βυΐ ἱπ ἀεη. χἰνΐ. 27, 
ἀπά ἰπ Ἐχοά, ἱ. 5, ΧΧ, τῃ6 πυτδδσ 8 
Βίνεπ 48 βενεηίγ-ῆνε (1πὲ Ηεῦγεν ἴῃ 
Ῥοΐῃ ραββᾶρβδβ δοννενεσ ρίν!πρ βϑεν ΠΥ 88 
(Ὡς πιυπλθεσ, δἰ πουρἢ ἰη αδη, χὶνὶ. 26 
Εἰνὶπρ 5βίχιν- δῖχ, πηβκίηρ αρ ἔπε βενεηῖν ὉῪ 
ἀάϊηρ ἴδοον, ᾿οβερῇ, δηᾶ Ὦϊ8 ἔνγο 50Π8). 
Ἐὸτ τὰς οὐτ 5 ΒδοΡΙηῖςαὶ ἐγαάιεοηβ 
οαττγεηΐ οὐ ἐπε βυδ]δος, βεε Γι πΊοΥ, «είς, 
Ῥ. τ63. [π ἀεη. χἶνὶ. 27 ες ΓΧΧ τηλκε 
ρ {πὸ παπιρετν ἴο βονεπίγ-ῆνε ᾿γ δἀὐάϊησ 
Ηἷπε βοῦβ 85 Ὀοπ ἴο ἴοβερῃ ννδϊϊε ἴῃ 
Ἐρυρὶ, 5οὸ ἐμαὶ ἤοτι (ἢϊ8. ἱπεεγροϊδείοη ἴὲ 
8ε6π|5 {πὲ πεν ἀϊά ποῖ οδίδϊπ {πεῖς 
ΠΌΠΟΙ ὉΥ Βίταρὶν δάάϊπρ ἔπε βοηβ πᾶ 
διδηάξοηβ, ἤν ἴῃ 411, οὗ Ἐρῃγαίπι δηᾶ 
Μαπαββεῆ ἴτοπὶ αςῃ. χὶνὶ. 2ο (1 ΧΧ) τὸ 
(ες βενεπὶν πιεπειοηδᾶ ἰη !“ἴἢε Ηεῦγεν 

τοχέ, 45 νν είβίοίπ δπὰ οἵμοῖβ αν τηδίη- 
ταἰπεά. Βυὲ ἔδετε 15 ποίπίηρ βίζγαπρε 
ἵπ ἐπε ἔδοι δὲ ϑίερμεη, 45 ἃ Ηεϊϊεηϊβέ, 
Βῃουϊὰ ἴοϊονν {δε ἰγδάιεῖοθπ ννῃίοῃ Πα 
Τουηᾶ ἰπ (πὲ ΤΧΧ. Τοβερῆυβ ἰη Απέ,, 
ἴ., 7. 41 νῖ., 5, 6, ἔοϊΐοννβ (πε Ηεῦτγαν 
βανεπῖυ, δπὰ ῬΒ1ο ρῖνεβ (6 ἔνγο ΠΕΠ|: 
Ῥειβ, ἃπά δἱϊερογίβεβ. δρουέὲ ἔμετη. ϑεὲ 
Μεγει-νεηάι, Ὁ. 174, ποίες, Ηδοκεεῖ, 
ΤατλΌν, ἐπ ἴοοο, πὰ νν εἰβίεῖπ. Νοιῃίπρ 
'ἰπ {δε ατρυπιθηῖ 15 τους παά ὃν ἴμ65ε νδτία- 
τἴοηδβ ἱπ ἔμε πυσηθοβ. 

Ψψεῖ. 15. Τῶςε ἔτεαυθπὲ πηδπίίοη οὗ 
Ἐργρέ πιᾶὺ Ρεγῇδρ5 ἱπάϊοαίε ἐμαὲ ϑίερπεπ 
ταεδηΐ 0 ἐπιρῆδβιβα πε ἕδος (πδὲ ποτε, 
δι ΑΨΑΥ ἴτοτη τῇς ἰαπά οὗ ργοπλῖβε, ΘΟ 5 
Ῥταβεπος νγᾶβ 1 Ἐἢ ἐπε ομόβαη τὰσα {80 
ΜΈΓΕ ΠΟΥ 41] ἰπ ἃ βέγδηρε ἰδπ) δπά Ηβ5 
ϑνοσβῆΐρ νγὰβ8 οὐ βεσνεί..--- μετετέθησαν : 
ΟὨΪΐγ μετα ἰπ (δϊ5 βεπβεὲ ἱἰπ Ν.Τ. ϑοῖης 
δανα βυρροβεά ἐῆαὶ οηἱν οἱ πατέρες ἀπά 
οὶ αὐτός ἴ5 (ς Ξυδ]εοῖ; τπῖβ νου] πὸ 
ἄουδιε ἀνοίά {πε ἤγβε ἀπ ῆσυεν οὐ {πα 
νοῖβε, υἱζξ., (μαι Ιδοοῦ νγὰβ Ὀυτίεα ἴῃ 
Βδεοθεηι, νμεγεᾶβ αοοογάϊπρ᾽ ο ὅεη. ]. 
13 δε νγ5 ἰαϊά το γεϑὲ ἰπ {πεῈὶ οανε οἵ 
Μαοδρεῖδῃ. Βυΐϊ 4 ἔυγέπεν ἀπῆουϊεν 
ταῦβὲ δὲ πιοῖ. Τοβερ 15 [Ὡς οὐἷν βοη οὗ 
τῆς ῬαιγίασοβΒ. ψὯΟ ἰβ8 Ἔχργεβϑὶν βίαϊεά τὸ 
δᾶνα ὅδε Βυτίεά ἴῃ Θμεοἤετα, 1 οβἢ. χχίν, 
32, δηὰ οὗ πε τεπιοναὶ οὗ ἔπε Ὀοάϊεϑ5 ἔγοπὶ 
Ἐρυρὶ ποιπίηρ ἰβ βαίᾷᾶ, Βυὲ ἐπα 5βίίεποε 
5 ἴο ἔπε Ἰδίΐεσ ἴδοι πξεά ποὶ ἔσουα ἃ5, 
85 πείθοι θψὲ δοοερί ἴδε ἐγδάϊείοπ τπεπ- 
τἰοηεὰ ὉνΥ Ποβερῃυβ ΟΥἮἨ ὉῪ ϑῖ. 7ἜτοπΊα, 
πεν Βοΐῃ ῥτεβορροβα [τς τεπιοναὶ οὗ ἐπε 
Ῥοάϊεβ οὗ {π6 Ῥαϊγίατοῃῃβ ἴο πε ργοπιϊβεά 
Ιαπά, οὔ. ἴῃε ἀϊδουξδβίοη οπ Ἐχοά, χὶϊὶ. το. 
Μεολήϊία (Ἰματαῦν, Ρ. τό4), Ὑν εἰβέεϊῃ, ἐἈ 
ἴοοο, δῃἃ 566 αἷβο πε {γαάϊτίοπ ἴθ ἐπα 
Βοολ οΓ ιδίϊεες, οἴαρ. χὶνῖ., ἐμαὶ {πὸ 
ΟἸΠ]Ιάτδη οαττίεα ἃρ ἴῃ Ῥοπαβ οὗ {πε βοπβ5 
οἵ ]αςοῦ, ἀπᾶ θυτιεά ἴπεπὶ ἱπ ΜδοἢρδΙδἢ, 
εχοερὲ ἔδοξε οὗ Τοβερῇ. Βαξ δηοίπεσ 
(τά εἴοῃ 5 ἱπιρίεα πῃ ϑοέ. 7 ὁ. Αςοοτά- 
ἰηρ' ἴο ]οβερῆυβ, νῆο ργορϑθν τερεδὲβ 8 
ἴοοδὶ ἰγαάϊεϊοπ, Α4 πὲ. 11., 8, 2, ἐῃεν ννετα 
θυτίεὦ δὲ Ηεῦγτοα. Βυΐ δοςοσάϊπρ (0 

ὭἜΦῃἜῃὌἜΝΝ πὰ. ᾿ῃῳῃ0Σ πΝ  »». 



τ4--δ. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

λεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν - τό. καὶ μετετέθησαν ἷ εἰς Συχέμ, 

καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ὃ ὠνήσατο 3 ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ 

1. Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς 

ἐπαγγελίας ἣν ὥμοσεν“ ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ 
τῶν υἱῶν Ἐμμὸρ ὃ τοῦ Συχέμ. 

ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ, 18. ἄχρις ὅ οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ 

1 μετετεθησαν; Ῥὺΐ ἴπ Ὁ μετηχθησαν, 80 ΗΠ]. δηᾶ ΒΙ455, ννῇο ἐπίπκβ μετετεθ 
βυρροβίεά Ὀγ ετεθ. Ὀεϊον---δυῖ Ὁ) δίδπάβ δίοπε. 

3 ο ὠνησ. ΗΡ, Οἤτγβ.; φί ΑΒΟΘΕ, 50 ΤΊβοι., ΥΝ.Η., ννεῖββ, ννεπάε, ΗΠ. 

8 εν ἴου του 15 τεδᾶ ὃν δ ΒΟ, ἀπά 80 Τίβοϊ., Β[455 (α δηὰ β), Ν εἰβ8. 

4 ὡμοσεν ΗΡ 31,6τ, ϑγετ. Ῥεβϑᾷ. Ηδτζοὶ. ἱεχῖ, Βοῆ,, ῆτγβ. ; ὡμολογησεν ΑΒΟ 1ς, 
36, ναἱρ., 848., ἄστη. (ϑυγ. Ηδτοῖ, πιρ.), Αεῖῃ., 5ο Τίβοι., ΝΝ. Η., ΕΝ, νν εἶββ, ννεπάι 
(ρἴοπ5, αἴτεον 1. ΧΧ), ταῖς ἴῃ βεῆβε οἱ “" ργοπιὶβεᾶ," δηά 80 ἐπηγγείλατο ὈῈ (οἱ. (ὅγτ. 
Ἡδτοὶ. τηδτρ.), αἷβο ΗΠ]6.» δἴοββ ἴοσ ὡμολ. σοτειρίεά ἱπῖο ὠμοσε. 

δαχρις ΣΦΑΒΙΈΗΡ;; αχρι ΒΟ, 580 Τίβοῃ., ὙΝΗ., ννεῖββ, ΗἸΡ. (83εε Οτίπηπι- 
ὙΒάγετγ, τη υ., οἡ ἔπε ἐννο ἔοτπιβ δηᾶ νγΊποτ- ΒΟ Βτηϊβάεὶ, Ρ. 63). 
ΒΟῪΝ.Η., ΕΟΝ., νν εῖββ, δἀὰ ἐπ᾿ Αιγυπτον. 

81; ]δζοπὶς ἐπεῖγ οπιρ5 ὑταγα βἤοννῃ δὲ 
ΘΠδοπεπι, ἀπά ἔπε ΚΑὈΡ ποδὶ ἰγδάϊεοη 
τηδπϊοπεδ ὉΥ ὑνείδεείπ ἀπᾶ 1 ἱρδείοοι 
Ρίασεϑ {πεὶγ Ῥυτίαὶ ἴπεγα, 4 βιδίεπιεπί 
βυρροτίαα ὃν ἃ ϑαπιατίίδη ἰγϑαϊτίοη ἐχίβε- 
ἱπρ' ἴο τηἰβ ἄαν (Ραϊδοέϊπε Εὶ χῤ᾿ϊογαΐϊον 
Ἐπηπά, εοεπίρετ, 1877, 5εὲεὲ Βδίέεη δηά 
ῬΙυτηρίτε, ἐπ ἰοοο). ἉΝΏΘπ νὰ σοηδβίἀδε 
ἔδε ῥσουηίπεηξ ροβίτίοπ οἵ ϑδεομαθπὶ ἃ8 
οοπιρατεᾶ ννἱἢ Ηδῦτγοη ἱπ᾿ πε ἐϊπιε οἵ 
]οβῆυα, ἔπεα ἰδ ποϊδιπρ βέγαπρε πῃ {πε 
ἴασις ἐμᾶς τῆς ἔοσπιοσ ρίαςε ταῖμεγ ἴπδη 
Μδοδρεὶδᾷ μου ἢανε Ῥεεπ οἤόβθη 
85 ἐῃε τεβιϊηρ- ρἷαοε ποῖ οπὶν οὗ οβθρῇ 
ας αἰβὸ οἵ δῖ8. Ὀγείῆσθη, Ρ]υτπιρίγα ἢ85 
ἱπρθῃ!οῦβΥ οοπέεπάεὰ ἐπαῖ 851. Βῖερπθη 
πιρῃὶ ὅανε [οἱϊονεά (ἢε ϑαπιαγίίδπ 
τταἀϊτίοη, ο΄, Αοῖβ νὶ. 5, ἀπά 5ξεεὲ Εχ- 
ῥοσίέογ, νοῖ. νἱῖ., ἢὮτβϑε βεγίεβ : ““ὙΤΒδ 
Θαπγδγίίδη εἰετηεπὶ ἱπ τῆς Οοβρεῖβ δπᾶ 
Αςίδβ,᾽ Ρ. 21 ἢ., δι πουρἢ ννὲ πεεά ποὲ 
ΒΌΡΡοΟΒε δαὶ ἵπ ἐπ|5 τγαείεσθηος ἴὸ {πε 
Ὠδίβα ϑαπιδγίξδῃβ ϑίερπεῃ ργοροβεά ἰὸ 
5Πον ἴπαξ ποῖ ὄἼνεὲῃ ἴδεν πὰ Ῥβεπ τε- 
Ἱεειεά ὃν ΘΟοά. Τῶδτγε 15. σεγίδι ΠΥ πὸ 
ἀϊβῆουϊιν ἴῃ βυρροβίπρ ἐπα πότε ἀπά εἶβε- 
ΨΏετε ϑίερῃδη τηΐρῃὶ βαϑὶϊν μαννα δάορ- 
ἱεὰ βοπηες ρορυΐαῦ ἐγϑάϊιίομη, πὰ δἱ 81] 
δνεπίς ἐπε ἔδοι πὶ τῆς πϊβίακα, {Γ 11 15 
ΟΠΕ, 15 ἰεἴξ ἀπποιϊςεὰ ὃν ἐπε Ὠἰβιοσίδῃ 15 
8 Ρ͵αϊπ ρτοοῦ οὗ ἐπθ {γα ζα! πε 85. οὗ {πῈ 
τεοογτά. Βυῖ ἃ ἔαγτίμει ἀϊβῆσαϊγ. ΑἾτᾶ- 
8ι6Πὶ ρυτοίαβεβ {πε σανθ᾽ οἵ Μδοπρεϊδῆ, 
Ῥαξ ἔτοπι Ερῆτοη {πὲ ἩΠΐε, θη. χα. 
16. Τπε βοηβ οὗ Ηδπιοσ 561] ἃ βεϊά, Βυϊ 
το ]4ςοῦ---α δε! δἱ Θμεομεπι, αεπ. χχχῆ!. 
19, [οβῃ. χχὶν. 32. Ηον οδπ να Ἔβχρίαϊῃ 
1Π|5 νυ ἢ τεέεγεηςε ἴο ἐπε βεδίεσηεπε ἴῃ ἐδα 
τεχε Θῃεοδεπὶ ψγα5 {π6 ᾿εαγεβὲ βεῖε]8- 
πιεπὲ οἵ Αὐὑγαῆαπι ψῆεπ ἢς εηίεγεὰ 
Οδηββϑη, δηὰ ἐπετς ἣς 011: δη αἷΐασ, σ θη. 

ΑΠἾεσ ετερ. ΑΒΟ, 

χὶϊ. 6, 7. Βαυΐ πὸ ἄενους Ηεριενν Ψοσ- 
Βῃίρρεσ, υγτἢ 411 5 τενεγεποε ἤοσ ΠΟΙ͂ 
Ρΐδοεβ, ουἹά θὲ σοηΐεπέ ἴο 566 (ἢ δ'τδγ 
80 σοπβοογδίθᾷ δεϊοπρίηρ ἰο οἴμϑιβ, δηᾶ 
80 εχροββᾶ ἴο ἀεβεβογδιίίοη ; (ἢε ρυγοπαβα 
οὗ ἴτε στουπᾶ ου ΨὩΐοἢ 8π δ᾽ῖασ βίοοά 
ψουϊὰ ἐπογείοσα βεεπὶ ἴο (Ο]]ονν 45 ἃ Κὶπά 
οὗ σςοτγο γν ἔγοπὶ ἐπα ογεοξίοῃ οὗ δῃ δἱτασ 
οπ {παῖ ρτουημᾶ, ΤῊΪΐβ 15 δὲ 411 ὄἌνεπίβ 
ἃ τῆοτε βδιβέδοϊογυ βοϊπείοη τπδη οπιϊειίπρ 
ἐπε ψνοτὰ ᾿Αβραάμ οἵΥ εχοπαπρίπρ ἰξ ἴος 
Ἰακώβ (5Ξεε Ἠδοκεῖῖ). Οἔσουτβε ἴδε τεδά.- 
ἱπρ οἵ Ἐν., ΝΗ. (45 ἀδονε), ργενεπὶβ 
ἃ ἴαχίῃογ ἀπο ΌΪ εν 845. τὸ τπς τεπάετγίηρ 
οἵ τοῦ Συχέμ ἰξ ἔπε τεδάϊπρ τοῦ Συχέμ. 5 
τειϊαϊηβά, οὔ. Νεπάϊξ, οσϊεἶῖσδὶ ποίς, Ρ. 157 
(εἀϊείοπ 1800), Ῥνῆο [Ο]]ον5 ΑΟΝ. ἴῃ βὰρ- 
Ῥοτγίίηρ “τῆς ἔδίμεσ οἵ ϑίςμεπι," 530 
δοκεῖς, θυϊ 8566 οα ἰῇῃς οἱπεῦ παπᾶ 
ῬΙυπιρίτε, Α΄ εἰς, ἵπ ἴοεῷ, πὰ Ἐεϊζεη, ἐπ 
ἴοοο. Ἐοι τῆς ΨΥ ἴῃ ΠΟ ἢ πὸ ὑνο 
Ῥυγομαβεβ δηὰ {πὸ ἔνο Ῥυσὶ 15. τι  ἤανα 
Ὀεεῆ οοηπἤαβεά 'ἱπ Ρορυϊασ ἱγαάϊτίοη, 5εε 
Ζδεκίεσ, Αῤῥοσέοὶ εςολὶοεκέθ, Ρ. 302, χπὰ 
εαϊι, (οὐ Βεηρεὶ, 5εῖεσ, Νὄβρεη). 

Ψψετ. 17. καθὼς: ποΐ “ὙΏ6Π᾽ 845 ἱπ 
ΑΟΝ., θὰῖ “45᾽᾽ ΟΝ, ῥγοιέ, φεοριασπιο- 
ἄπρι, οὐ. Μακ ἵν. 33: “ἷπ ἴῆε ἄερτεε 
παῖ " : Ἐεϊξεπ {πῖπΚ5 ἐπδὲ ἰξ 15 ἑεπιροταὶ, 
85 ἷἴπ 2 Μδςο. ἱ. 31.--τῆς ἐπαγγελίας, 
ε΄. ἢ. 35. -- ἧς: Αἰεὶς δεϊγδοιίοη. ---- 
ὥμοσεν: ὃυι 1 ψὲ τεδά στῆ ἘΝΥ., 
εἴς., ὡμολόγησεν "“νουςῃραίεά," 50 ἴπ 
οἰδββῖίοδὶ ατεεκ, τῇ ]6γ. 11. 25 (ΧΧ), 
Μδῖϊ. χὶν, 7 (ὥμοσεν, 8. ρ»'οββ ἴτοπὶ {δε 
1 ΧΧ δοοοτάϊηρ το ννεπά!).---ηὔξησεν ὁ λ. 
καὶ ἐπληθύνθη, ε΄. Εχοά. ἱ, 7, 50 ἷπ ἃ 
βίγαπρε ἰδηὰ {Πε Ὀἰαββθίπρ τγὰβ σοηπιϊπυξά 
(ννεἰ55). 
ΟΜ τ. 8, ΟἿ Ἐχοά. 1. 8, απὰ 1ο5., 4πέ.; 
ἵν, οὐ τ. Αξεῖ ἕτερος δἀὰ ἐπ᾽ Αἰγ., 5εε 
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ἥδει τὸν Ἰωσήφ. 19. οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν, ἐκάκωσε 

τοὺς πατέρας ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ 

ζωογονεῖσθαι. 20. Ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς,2 καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ 

Δ ουτος, Ὁ ταδάβ και, 80 ΗἸρ. 

3. Μωσης ΑΕΡ; Μωνσης ΚΒΟΘΗ, ΥΝ.Η., ΝΥ εἶδβ. 

αῦονε. ἕτερος ποῖ ἄλλος, ρτοῦΔΡ]ν τιεδη- 
ἱπρ ἴδε πῖνε βονετγείρῃ δἔζεσ ἰῃς εχρυϊβίοῃ 
οὔτμε 5μερμογά Κίηρϑ, "" ]οβερὰ,᾽" Β.Ὁ.3; 
“Ἔργυρι," Β..2, Ρρ. 886, 887 ; Παπιρυτ- 
θεῖ, Ἀεαϊ-Επογεϊοῤὰαϊε ἀες Ἑ μά εηπέμηις, ἰ., 
5, ΡΡ. 759, 760; ϑᾶγος, Ηἐρἐεν Ονἰἐἰοῖσνα 
ἀπά ἐπε Μομιμιθηὲς, Ὁ. 237.- τἄχρις οὗ: 
ΟΥΪΥ ἴῃ Τὰκε ἀτποπρβὲ ἔπε Ενδηραὶβί8, 
Τακε χχί. 24, Αοίβ νἱῖ. 18, χχνῖϊ. 33. 
ϑαᾶγςε, [ΟἹ] οννίηρ τ. Νδν!]6, ἀγριιθ8 ἰπ 
ἔαλνουγ οἵ Βδιηβεβ 11. 45 ἔπε ῬΏδγδαος οὗ 
{πε Ορρτεββίομ, 866 τ. 5. δηὰ Εχῤοϑίέονν 
Τίνιες, ἸατυδτΥ πᾶ Αρτὶϊ, 1809, Ὀιὲ 568 
οἡ ἔδε οἰδεν παπά ἴπ6 παπαθατ οἵ ΕΘ τυασΥ, 
Ρ. 210 (Ρτοῦ, Ηδιηοπά), ἀπά Εχῤοξίέον, 
Ματσοῖ, 1897, Ρτοῦ. Οἵὐζ οὔ ἐπε Ἐχοάιβ. 
]οβερῇ βειῖεά υὑπάετ {πὲ Ηνίβοβ οἵ 
Βμερμεγά Κίηρβ, δαὶ ἐμ ννογὰβ “ννμο 
Κπεν ποῖ Ποβερὰ "᾿ 5ῃουἹά δρρδγεηεῖν 
τεΐετ, δοςογάϊηρ ἴο τσ. ϑαγνοα, ποὲ ἴο {π8 
ἀητηεδίαιεῖν βυσοεδάϊπρ ἀνπαβίυ, ἰ.6., (86 
εἰρμιεεπιῃ, πα ψνὩϊοἢ ἃ Οδηδδπὶία ταῖρμς 
81} ἤανε οσουρίεα ἃ ρἷδος οἵ δοπουτσ, 
δυΐ ταίῃοσ ἰο ἐῆς πἰπαίβαεπεῃ, ψψῃϊοἢ ἰαά 
ἴο ἔπε ονετίῆτον οὗ {πε βίγταηρετ, δηὰ 
ἴο ἃ ἄδν οὗ τεοκοπίπρ δραίπβε {δε Ηδῦ- 
τενβ. Βαΐ τ Ῥεοοπια5 ἀβίους ἰοὸ βρεαῖκ 
“ἘΠ ἀρβοίαϊε οοηδβάεξηςε πη πε ρτεβθπὶ 
βίαϊε οὗ Ερυριοϊορίςδὶ γεβεατοῖ, βεὲ Εχ- 
ῥοπίέογ, τς 5.) Ῥ 177. οὐκ ἥδει : ἴπ ΕΟΡίπ- 
50η᾽ 5 Ο'δϑϑηΐτς, Ὁ. 380, τῆς ννογὰά 8 ἔβα κε 
Πτεγα ν, οὐ ἰὲ τᾶν τη “ἢ Μηὴ0 ἄοεβ ποῖ 
Κπον Ϊοβερ β ᾿ἰβίοσν οὐ βεγνίοεβ ᾽"; 
οἰδεῖβ ἰακαὶς ΨΜῃῸ Παὰ πὸ τεραγὰ ἴὸτ 
Ὧϊδ τλεπλοῦν οὐ βεγνίοεβ ". Ηδηλθυγρεῦ 
τπηδεγείαπαᾶβ Ὁ ἰξ τπδὲ ]οβερῇ ψν88 χα 
οσροίζεη υπάδτ {πὸ παν παιίοπδὶ ἀγπαβῖυ, 
ΨΜ ὮΙ Νόβρεη τοίδετϑ τὸ {με τὲ οὗ οἶδα 
ἴῃ Μϑῖίΐ. χχν. 12. Ἶ 

Ψψεῖ. 19. κατασοφισάμενος: 'ἰπ Ἐχοά. 
ἵν τὸ να Βανα πε βαπῆβ νεῦρ “δεῖ υβ ἀεαὶ 
ννίβεῖν ἢ ἐμ επὶ᾿᾿ ἤεγε ἐγαηϑίδιεά “' ἄξαὶ 
ΒΌΡΕΙΥ "ἢ; Ψαυϊραΐε, “' οἰτοαπινεηίθηβ,᾽ οὔ, 
ἘΒεταβἢ νογβίοῃ : “ Οἰγοιπηνεπεῖηρ ΟἿ 
βιοοῖς ᾽ (γένος, 85 ἰπ ἷν. 36) ; ο΄. Τά τἢ ν. 
11, Χ᾿ το, ἴῃ θοΟΓἢ ραββαρεβ {πε βᾶπλα νεΡ 
15. υδεᾶ, ἐγτδηβίδιεά (Β..), ν. τι, “ ἀεαϊε 
ΒΌΡΕΠΙν ᾿᾿---απε ϑυγίας, ργοῦδοὶν πεάγεβιὶ ἴὸ 
τῆς Ηκδρτενν, “ ἀφαϊέ νη ιβεῖν ννῖτπ {Π6πὶ.᾽" 
ἦ.“., τῆς Ἐργυριείδπβ ἄβαϊε 5ὸ ἢ πα 
Ἡεὕτενβ. ἴπ {πε βεοοπά ρδεβᾶρε, ΕΝ.) 
ψνοτά ἰ5 τεπάογαά “ τηϊρῆϊ ἀεσεῖνε ᾿᾿ ; βαῦηε 
γε ἰπ ϑυτίας 45 ἴῃ Εχοά. ἱ, το, Ηδῦ.; 

ϑεακεγ᾽ς Οονερισηέαγγ, " ΑΡΟΟΤΥΡΙδ,᾿ ἴ., 
Ρ. 290. 7Ποβερῆυβ δπᾶ ῬΏ1]ο ι8ε νεγῇ ἴῃ 
ΒΔ Γ16 56η88 Δ81Π [εχ ; 566 ἴοσ ἴῃε ἴοσςε δπὰ 
πιεαπίηρ οἷ κατά ἢετε, Ραρε δπὰ Βοπάδὶ!. 
--ἐκάκωσε, ο΄ Ἐχοά, ἱ, τ΄, ΨΠοτα {δα 
βδτηεινοτά ἰ5 αϑϑά οὔ δβις- πηδδίεγβ δ]! οεἰπρ, 
186 Ῥεορῖε νι θυγάεηβ. Ἐοτ οἴπαγ γα υ5 
ἴπ ψηϊοῃ ῬΏΔγδαοῖ 15 βαίά ἴο πᾶνε δῇηιοιθα 
τῆς Ρεορῖε, 5βε6 7οβ., “4πέ., 1ἴ., 9, 1.-τ-τοῦ 
ποιεῖν κιτιλ.,» “τιδί {πὲν [07 πε, »παγρὶ"} 
βῃουϊά οαδὲ οὐἱ {πεῖς ῬαΡε5," Εν. Βαὶ 
ἃ σοπιρατίδοη ΨΙ ἢ Εχοά, ἱ. 22 (1,ΧΧ) 
7αβεῖθεβ ὰ5 ἐπ τακίηρ ἔμεβα ᾿νογάβ, 48 ἱπ 
ἘΝ. τρδγρίῃ, 85 ἀββογῖπρ {6 ἐγταπην οὗ 
ῬΒδγδοῦ, ποῖ 85 ἀβοϊδείηρ ἴπδὲ ἐπε ραγθηΐβ 
τπατάβεῖνεβ ἐχροβαά {πεῖν ομ!άταπ. ἘῸγ 
τῆε σοπϑιγασιίοῃ βεε Β[455, Ογαηπαΐίᾷ, 
Ρ. 231: Γ΄, τ Κίπρβ χυϊΐ, 20, εἴς., σϑηϊενα 
οἴ σεβυϊι, βεα Ῥαρε οὐ {Π. 12, δηᾷ 9 ἴοζο, 
δηὰ Βυτίοῃ, Ν. Τ' Μοοάς απὰ Τεημϑες, Ὁ. 
157.---ἔκθετα : ΟΥΪΚ Πετς ἴῃ Ν, Τ᾿ δπᾶ ποὲ 
ἰπ 1ΧΧ, δυῖ υϑεὰ ἢ γόνος ἰπ Ἐπ:., 
Απάν., γο.---οἰς τὸ : εχρταββίπρ ἔπε ῥυτγ- 
ΡοΒε, ε΄. Τὰκε ν. 17. --ζωογονεῖσϑαι: ἱπ 
πα δοῖῖνε [ἢ6 νεγῷ 15 υβϑά τῆγϑε εἶτα θβ, ἴῃ 
Ἐχοά. ἱ., οὗ τῆς πηϊάννῖνεβ βανίηρ ἔπε 
Ηεῦτγαν οἰ] άγεη αἰΐνε, νϑσ. 17, 18, 22 
(οὔ. Τυάρ. νι]. το, εἴο.), υὐστρε σοηδέγυαγε. 
ἴπ τὰς Ν.Τ. (με ννογὰ 15 οὐἱγ υϑεὰ ὈΥ 81. 
1Κὸ Βετα δπᾶ ἴῃ 8158. αοβρεὶῖ, οἤδρ. χνίϊ. 
33, Δηά οὔσε ὃὉΥ 81. Ρδα], τ Τίπι. νὶ, 13 
(5εε ΚΕΝ. τοδυρῖπ). 8:1, ΟΒγγβοβίοπι σοση- 
ταθηΐβ οἡ (ἢ6 ἰπουρῃς ἐπαὶ ἡνΠπογα τηδπ 5 
ΠΕΙ͂Ρ νγα5 ἀεβραϊίγεά οἵ, ἀπά της οἰ ἃ τνᾶβ 
οαϑὲ ἔοσί ἢ, τπεπ ΘΟ ̓ἶβ Ῥεπεᾶι ἀϊά βῃϊπε 
οτί ἢ σοπϑρίουοιβ, ἤορι., χνὶ. 

ες. 20. ἐν οὐρὰ ἐξ εἴ. ἰ. 7. Ἀϊ, το, 
οδαγδοίεγιβίπρ τπ6 εἶτλβ, σοσιρ. Βεπρεὶῖ, 
ἐγὶσέϊ, οῤῥογέμηο : οὐν τῇς. πᾶτε Μωυσῆς 
866 ΒΙ455, Ογαρινρπαΐξ ἃ, Ὁ. το, ἀπ Ηδπι- 
δυγρετ, Κοαὶ- Επογοϊοῤαάϊε 465 ξιἀδηιέμηας, 
1., 5, Ρ. 768, πὰ οτἰεῖσαὶ ποίεβ5.---ἀστεῖος 
τῷ Θεῷ: {νὰ σεηάδσ ἔῃ Ἔχρυθββίοη 885 ἱπ 
᾿Α, δπὰ Κν.., “" ἐχοβεάϊηρ [δίτ,"" πε ἀαῖίνε 
τῷ Θεῷ 15 υϑεᾶ 245 8ῃ εηυΐναϊεπὶ οἵ {πε 
Ἡδεῦτγεν ἐχργαεβϑίοη επρί ογεᾶ δἰπιοβὲ ἱπ 

ἃ βυρετϊδεῖνε βεηβα, ΓΤ ΣΝ Ρ᾿ ]οπδῆ 

1. 3. πόλις μεγ. τῷ Θεῷ. ΟΥΣ τδξ εχ- 
Ρτεββίοῃ τᾶν ὃς τεπάεγεὰ “ [αῖγ τὸ αοά,᾽" 
1... ἰπ τπς ἡπάρπιεπι οἵ αοὰ ; οἴ, δυνατὰ 
τῷ Θεῷ, 2 ὕοτ. χ. 4 ἀπά [8168 ἴΪ. 5, τοὺς 
πτωχοὺς τῷ κόσμῳ. Ρᾶρε ἀπά Υεπάιϊ 
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ἐκτεθέντα δὲ αὐτόν, ἀνείλετο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ, καὶ ἀνεθρέψατο 
αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν. 22. καὶ ἐπαιδεύθη Μωσῆς πάσῃ σοφίᾳ 

1 ΠΕ, ὅϑυτ. Ηδτοὶ. πλρ. δά παρα (Ε εἰς) τον ποταμον Δδἔϊεσ ἐκτ. . . - αυτον, Β[488 
ἰη β, 580 Πρ. 
ΗΙΙρ., ννΊπετγ- Θομτηϊεάεϊ, ρ. 112. 

οοπιραγε Ζβοξ., ἄσαηε., 352, ἀπ βες 4130 
Θίπηοοχ, Γαηρμαρε οὗ ἐμε Ν. Τ'., Ῥ. 81. 
ἀστεῖος, [1{., ὈεΪοπριπρ' ἰο (88 οἷν (ορ- 
Ροβίτε ἰο ἄγροικος), ννἹῖῖγ, οἷενεσ; ἔμεπ, 
εἰεραπί, ργείυ; Ναυϊραῖς, δίεραμς, υϑεᾶ 
85 ἃ βεπεταδὶ ννογά οἵ ργαῖβε; δρρί!εὰ τὸ 
Μοβεβ δεσα, ἱπ Εχοά. 11. 2, αηὰ Ηδδ. χὶ. 
23, πὰ αἷβο ὃν Ῥπιῖῖϊο, οὔ αἶβο 708., Ἅπέ., 
ἰϊ., ο7, δηὰ δες Ηδιηθυγροῖ, 1. 5., ἵν) 5, Ρ. 
731; 3αἰλμέ Κηδεπὶ, ἔ. 75, 4. Ἐοτ οἵπεσ 
ἰπβέδποθϑ οὔ δε υ88 οἵ ἐπε νψοσζά βεε ΓΧΧ, 
Νίαπλ. χχίϊ, 32, [πάρε 111. 17, ἀπ Τυ 1} 

. χὶ, 23, ϑυιβαπηδῇ, νϑσ. 7; ἰπ {πε [δ8ὲ ἔννο 
Ῥάββαρεβ υδεὰ οἵ ΡΒ γ5)ς Δ! ἔδίγῃβββ, ργείτ- 
655 (οἷ. Ατίβε., Εελ. Νῖο., ἵν., 3, 5. δηὰ 
ἰπβίδηςοβϑ ἰπ ννεἰβιεῖπ), [ἴῃ 2 Μδος. νὶ. 
23 ἰξ 15 αἶβο υβεά, ἀπά ἀστείως ἴῃ 2 Μδοο. 
ΧΙ. 43 ἴῃ ἴπε ρεπαγαῖ βεηβε οὗ χεἰρῃϊ ἀπά 
δοοά, Βοπεβεῖν.---ἀνετράφη μῆνας τρεῖς, 
ε΄. Ἐχοᾶ. 1. 2, νεῖ υβεᾶά ΟὨΪΥ ὃν 91. 
Τακεα, ονῖσε ἱπ {Π18 ομαρίεγ, δηάᾶ ἴῃ χχ, 3, 
οποε ἴπ θα ἰν. τό, Βα οὐ πχατρίη, ΚΝ... 
--ποῖ δορὰ ἰπ χΧΧ, θαὲ ἱπ ὙΝ βάοπι νἱΐ. 
4 (ψβεγε ἃ 85 ἀνεστρ.), ἀπά 5εε 4150 4 
Μᾶος. χ. 2 δπά χί. 15 (ὅυι Α.Ε., τραφ.). 
Τί ψογά 15 υϑεά ἴῃ οἰδββίοδὶ ἀσϑεῖς, δ5 
ἴῃ ὙνΙβάοτῃ νἱϊ, 4 ἀπά ἤεσε, οὗ Α ομιἹά 
πουτίϑῃεά ἴο ργοτζηοΐε 18 σσονῃ (4 ἘΠΟῸ ΡῈ 
Βοπγεί 165 ΙΓ {πε ἰάδα οὗ ἱπηρσονίπρ τδς 
ταϊηά, οὕ. Αςῖθ χχ. 3). [π τῆὲ ΝΎ. ἴ 15 
Ρεου ας ἰο 51. 1πκε, ἀπά ἴξ ἰ5 ᾽υ5ὲ ἐπε 
ψοσὰ Ώϊοῖ ἃ πηεάϊοϑὶ απ ὑνουἹά τ56, 
πεαπεπεῖν ουπά ἱπ πηεάϊοαὶ τυτιτῖηρβ, οΡ- 
Ροβεά ἰο ἰσχναίνω ; 5εε 1,. ἀπά 8., σπδ 
Ὁ., δηἃ Ηοῦατι, Μεάϊεαὶ Γιαπρμαρε, Ρ. 
207. 
ὅτι. 21. ἐκτεθ.: (δ τϑρυΐασ νγογὰά ἔογ 

δχροβυσζα οὗ οἰϊ]άγεη ἴῃ οἰδβϑῖοδὶ ασϑαῖ; 
866 αἷβδὸ Ὑνιβάοιῃ χυἱ!. 5, ρεου]δτ τὸ 
Τακε ἰπ Ν.Τ., δπὰ οπῖν δετε ἱπ τπῖ8 
δεπβε; ο Εχοά. ἴΐ. 3, δηὰ β ογἰτἰςα] ποῖα 
δδονε.---ἀνείλετο---βαπῆς τνοτὰ ἰη Εχοά. ἰΐ, 
5. Τπε νεγῇ, ΓΟ ΡΉ νεῖν ἔγεαυθπέ ἴῃ Γὰϊκε 
ἷπ τε βεπβα οἵ ἐο ἀἰϊν ἰ οὐ ἀδεά δοτε 
ἴῃ ἐπ βεῆπβε οἵ Α. δηά Ἐιν., Νυϊραίε, 
σμϑδέμί1ἐ--τους οὐ, Ατιβίορῃ., Νηδ., 531; 
Ἐρίοι., Πὲς5., . 23, 7. ἑαυτῇ : 8485 1ποοη- 
ἐγαϑὲ ἴο ἐπα οὔ 148 οννη τηοίμετ. Αο- 
οοτγάϊπρ' ἴο ἐγϑάϊείοη, ῬΏΒαγδοπ᾽β ἀδυρμίες 
ἀεδδίσπεά ἢΐϊπὶ ἴος ἐῆς ἴἤτοπε, 845 {δα 
Κιηρ μδά πὸ βοῇ, 05., “4 πέ., ἴϊ., 9, 7.-- 
εἰς υἱόν, Εχοά. 11. το; ο΄. χίϊ!, 22, 47; 
Βίθσοοχ, Σαηρμαρε οΥ Ν. Τιν ». 8ο. 

ἀνειλετο; ὃτιὲ -ατο 'ἰπ ΦΑΒΟΌῈΕ (Η) δι, 5ο Τίβοβ., νν.Η., νν εἰββ, 

ες. 22. ἐπαιδεύθη, οὐ, χχίϊ. 3 πεῖς 
Ψ ἢ ᾿ἰπϑίγαπηθηῖαὶ ἀδίνα, ογ, Ὀεέίεσ, ἀδεῖνα 
οὗ τεβρεςΐ ογ τηδπποῖ; ποῖ τηεπιίοπεά ἱπ 
Εχοάτβ, θὰ: βεεὲ Ῥῃΐϊο, γέδα Μῖ|ογ5., 1ὶ.» 
83, Μδηρ., δἀπᾶὰ αἷβο ϑοπῦγεγ, 9, δισΐδα 
Ῥεοῤῖε, ἄϊν. ἰϊ., νοἱ. ἱ., Ρ.. 343, ΕΟΤ.; οὗ τμε 
κπονϊεάρε οἵ τηδρὶς δϑογι δε τὸ ῬΉδγδο 8 
ννΐῖβα τῆθη ἰη Εχοά. νἱϊ. τἰ, δηᾶ “71άππεβ 
δηᾶ Ἰαγαθταβ," Β.}).3, ἀπά αἷβο τ Κίπρβ 
ἦν. 30, ἀπά 58. χῖχ, 2, 1, 12; Ηδη- 
Ὀυτρετ, Κεαϊ-Επογεϊοῤαάϊ!᾽ε ἀες Ὑπάδη- 
ἐμῆς “ Ζαυθεγεῖ," ἱ., 7, τοῦδ, ἀπά τε- 
εγεηςεβ ἱπ νεἰβιείη, ἐμ ἰσοο. παιδεύω, 
ῬοΙῃ ἱπ ΤΧΧ δπά Ν.Τ,, υὑβεά ἱπ τς 
5θῆξε οἵ ἐγαϊπέπρ'; οὔ, Ῥτον. ν. 13 (7058.» 
Ο. Αῤΐομ, ἴ., 4),1τ Τίπι, ἱ, 20, Τιτι5 1. 
12, πὰ αἷβο ἰπ {πε βεηῆβε οἵ εἰλαςέϊςίμρ', 
80 οὗξεπ ἴπ ΤΧΧ δπὰ ἴπ Ν.Τ᾿., ἀπά αἷβο 
ΒΓΑ ΑΓ υϑοὰ ἰη οἰαβϑίοαὶ ατεεκ. Τα 
Ράββαρε ἰβ αἷβο ἱπηρογίαπε δεσδιβε ἴξ 
δεϊρεά το ἄχ {πε διἱεπείοη οὗ ουἱεναιοά 
οαεὶν ΟὨσιβιῖδῃ υυτϊτετβ ἄροὸπ τἢ8 υνἱβάοση 
οἵ ἀτεεὶς ροεῖβ ἀπά ρῃ!]οβορπεγβ, ἀπά ἴο 
δῖνε ἃ κἰπά οἵ ργεοεάθηι ἴογ {με τίρμε 
Ῥαγβα: οὗ βυσῆ βιμάϊεβ ; οἷς ΟἸεην. ΑἸεχ., 
ϑέγοηιγ ἷ.γ, 5, 28; νῖ., 5, 42: 765εῖπ 
Μαγῖγυ, αὶ. ες. Τυγῤᾷ., α., τ-4; 8εῈ 
Ῥεδη ΡΙυπλρίγε᾽β ποῖβ, ἐμ ἰοϑο.---ἶἣν δὲ 
δυνατὸς, οΥ. χνίϊ. 24, Δπηἃ Θβρβοῖδ!]ν 
Τκε χχὶν. 10; 866ὲ αἷβο Ἐσοΐιβ. χχίὶ, 
7, ]άϊεἢ χὶ. 8. 1 αὐτοῦ ἰ5 τεϊαϊπεά, τῆς 
τηοάε οἵ ἐχργαββίοῃ ἰβ Ηευγαϊβεϊς (Β]455). 
ὙΒογα 15 πὸ οοπίγδάϊοεϊοηα τ Εχοά., ἵν. 
10, δηἃ πο πεβᾶ ο ὀἐχρί ἷπ {πὸ ὄἌἐχργεββίοῃ 
οὗ Μοβεβ᾽ νυιτηρβ, ἕο ϑίερῃεη μδ5 ἱπ 
ῖ8Β ᾿πουρῆιβ ποῖ 80 πιο, 8ἃ5 8 ᾿ΠΔΥ͂ 
δεῖϊενε, ἐπα ογϑιογί δὶ ἔοστη 85 [πε ροῖνεσ- 
ἔα! ςοπέεπίβ Οὗ Μοβεβθ' ννογάβ (6.5., ῃϊ5 ὑσοὸ- 
Ῥδειίςαι ἐεδομίηρ, Ηηυθυγρετ, Μοβεβ,᾽ 
Ἀεαϊὶ-Επογοϊοῤἀάϊε ἀὲς Ὑπμάσηέμηις, ἱ., 5, 
772). ]Ποβερῆιβ βρθδκβ οἵ εἴπη 45 πλήθει 
ὁμιλεῖν πιθανώτατος, «44πὲ., 11|., 1,4. (566 
εἰν 7ο05., 4πέ., 1ἴ.,), τος σ, ἔοσ 186 ἐγδάϊ- 
τἰοπδὶ ἐχρίοιίβ οὐ Μοξεβ, ἀπά Ηδπιθαγρεσ, 
τ. 5.) Ῥ. 771). " 

ει. 23. ὡς, ε΄. ἴ. το, Γπορᾶη. ΤῊΣ 
εχδοῖ ἀρα ἰ8 ποῖ τηεπιϊοποά ἰπ Ο.Τ', δῖ 
ἰε ννὰβ (τδάϊείοηδὶ (ν  εἰβ8 γεΐεγβ 115 πλθῃ- 
τίοη ἰο π6 γανίβθγ, ρβϑύπαρβ ἱπίγοάδισεάᾶ 
88 ἃ Ρᾶτβ]]6] το νεσ. 30), Αςοοτγάϊηρ ἴοὸ 
τπ6 ἐγααϊτίοη, ννΐοῃ ϑέερῆθη Ἀρρδγεπεῖν 
[οϊονγεᾶ, Μοβθβ ἰἰνεὰά ἔογυ γεαῖθ ἴῃ 
ῬΒαγαομ ΒΒ μαΐαςβ, δῖ βοπὶθ δοοουπέβ 
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Αἰγυπτίων - ἣν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΥΙΙ. 

13. Ὥς δὲ 

ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς ' χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν 

αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 24. 

καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον 2 ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ ἩΜ' ἢ Ἢ Ο 

1 τεσσαρακονταετης ΒΈΗΡ, 50 ΗΕ. ; δυῖ τεσσερακον. Σ᾽ ΑΒ", 5ο Τί βοι., ΝΗ. 
γνεῖβ5 (ὙΝνΊπεῖ- ΒΟ πλε αὶ, ΡΡ. 45, 54). 

Ὁ Αἤτεῖ αδικονμένον, ὈῈ, Αἷξ.», ὅγτ. Ηδτοῖ, περ. τεδὰ ἐκ τὸν γενονξ αντον, 50 ΗΠ]Ρ. 

δῖνε ἔνεπίν γεᾶγϑ; δἰβ ἄννε!Πηρ ἴῃ Μίάϊδπ 
Τσουρίεα ἰογυ γεαγβ, ἀπά ἣξ ρονεγπδᾶ 
Ιβγϑεὶ ἴοτ ἐπε βαπῖε ρετγίοὐ, χιΐ. 8, 56εῈ 
Μίιάγασλ Ταποίμοπα οὐ Ἐχοά. ἰϊ. 6 (ν εἰ- 
βἴθϊη, νν ἢ ΟἾΠΟΙ τοίθγθηςεββ, 80 ἴοῸ [λιτὰ- 
Ὀγ).--ἐπληροῦτο, “Ῥυϊ ΨΨηεπ πα τνᾶ8 
ψγ6}1- πὶ ρα," εἴς., ΕΝ... Πὰς ἢ ἤδη ἔπε ρὲ 
οἵ ἴογι γβᾶγβ ννὰβ δεῖπρ' 1 811εἀ το Ηϊπὶ 
(πιρετγί. τεηβε), τῷ Τῦκα χχί. 24, Αοίβ 
ἴΠν 1, ἰχ. 23, χχῖν, 27, ἀπά νεσ, 30 δεῖον; 
80 τερϑαίβαϊν ἴῃ 1 ΧΧ.--ἀνέβη ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτοῦ, εὐ. τ ὥοτ. ἴ!. 9 ἔος ἴδε 
εχργεϑβίοη, ὑγοῦδοϊυ ἰδκθη ἴγοπη ΤΧΧ, 
158. ἶχν. 17, ε΄, ]6γ, 11, τό, χχχίϊ. 35, 
Ἐχεῖκ. χχχυ . τὸ, ἀπά 2 Κίηρβ χίΐ. 4. 
ὙΠ ρῆγαδϑε 18 δη ἱπηϊξδιίοπι οὔ τμα Ηθῦτγενν. 
(εβεπίαβ σοσραγεβ ἔπε ρῆγαβε Ὀεΐοτε τ15 
νι Ηδῦ., ΕζΖεῖ. χίν, 3, 4; 866 αἷβοὸ 
ψίϊεδα, 16 αγός ἄμ Ν. Τ᾿, Ῥ. 66 (τ806).--- 
ἐπισκέψασθαι, ῳ.- Ταζε 1. 68, 78, ἀπά νἱϊ. 
16, ε΄. Ἐχοά, ἵν. 31, οἵ ἀοά νιἱϑἰεἰπε 
Ηἰς Ῥεορῖίε ὃν Μοβββ δπᾶ Αδζοη (Αςίβ 
χν, 14). [π εδοΐ οἵ ἐῆεϑε ραββᾶρεδ {δε 
νοῦ ἰ5 υϑεὰ οὗ 4 ἀϊνί πε νἱϑιτδιίοη, δπά 
ἱξ 15. 80 ἀϑεά ὃν 851, πὸ Οπὶν ἀπιοηρβί 
Ν,Ύ. τυτιίεγβ, ἐεχοερὲ Η δ. ἰϊ. 6 τΞ Ρ5. νηΐ. 
5, 1,ΧΧ. Ιε ἰβ ἀυδεά εἰδενβετε ἰπ Μαϑίί. 
χχν. 36, 43, [Δπ|68 ἱ. 27, Αςί5 νἱ. 3, χν. 36 
(ο΄. Ἰπᾶρ. χν. 1). ὙΠῈ Ψοτγά ἰ5 υπβεά οἵ 
νἱβἰ15 ραϊᾷ το ἐδε 5ίοκ, οὐ Ἐσςοΐαβ. νἱῖ, 35, 
Δπᾶ 50 ἰπ οἰδϑϑῖςδὶ ατεαῖκ (ϑες Μᾶγνοῦ οα 
]Άτλεβ ἱ. 27), οἴξεηῃ ἴῃ τηβάϊοδὶ υυτϊεἰηρβ 
Δηάᾶ ἱπ ΡΙυίαγοῦ (ατίμηπι, σμδ υ., δπᾶ 
Κεηππεᾶν, δομγοος ΟΥΝ. Τ. Ογεεξ, ». το5}; 
ταοϑῖν ἱπ ἴδε ΓΙΧΧ, 88. αἴνναυβ ἱπ ἐπα 
Ν.Τ., ἴῃ ρμοοά 5Ξεῆβε (ἅδη. χχὶ, 1, Ρβ. 
υἷι. 4, ἰχχῖχ. 14, Εσοῖαβ. χῖνί. 14, [πα ἢ 
νἱ δὶ. 33, Ὀὰς 4180 ψΙῈΠ τεΐδγεπος ἴο ἀϊνίης 
ΡαΠΙΞΒππεπέ, Ρ5. ἰχχχνῖὶ, 31, 32, [ες ἰχ. 
0, 25, χὶ. 22, χχχίν. (χχν!!.) 8, εἰς.), οὐ 15 
υδ8ὲ ἐπ Ῥεαίηις οὗ ϑοϊοπιοη, ετε ἰὰ 15 
ΒΕΠοΥΆΪν εἐπιρίογεά υἱἢ τγαΐεσσεπος ἰὸ 
ἀϊνίπε νἱϑἰίδείοη, εἰ μοῦ ἴογ ρυσγροβεβ οὗ 
Ρυπίβῆτηεπὶ οὐ ἀδ]ίνεγαποθ. [1π πιοάξδγῃ 
Οτεεῖκ - ἰο υἱδὶέ, ϑαπια 56 π8Ὲ 85 ἴη ΓΧΧ 
ἀπά Ν.Τ.; Κεηπεάν, "- 5.) Ρ. 155. ΕοΥ 
115 οἷά ἘΠΡΊ5ἢ βεηβε οὗ υἱδίέ, 45 Ἰοοϊκίηρ 
ρου ὙΠ Κιπάπαββ, Γαπιῦν σΟΠΊΡΑΓΕΒ5 
ΘΠαῖβ., Κιοῆ, 11. ἴ.ν 3, 275: “" ΑἹΙ ρίδοεβ 
ἐδαῖ {πὲ ἐγε οἵ πβαάνθη υἱείἐς᾽",--τοὺς 

ἀδελφοὺς αὐτοῦ: ἰῃοὰρῃ ἴῃ ἃ Κίπρ᾽5 
Ραΐαοε, δηὰ ἔα τεπιονεά ἱπ οὔξ 5Ξεῆδε 
ἔτοτηι δἰβ ρεορῖὶςβ, Μοβεβ τεπηεπθοσβ ἰπδὶ 
Ὡς 15 4η [βγϑεὶ τε, απὰ τπδὲ Πα μα5 Ὀσγείῃ- 
τεη; ΜΏΠῸ οἴποῖβ ἰογροῖ {ποὶγ Ὀσοίπετι- 
ΒοοΩ͂ ΠΕ τοπιϊπάεα {πεπὶ οἱ 10 : “ τηοεϊναση. 
δπιοτῖβ αυοά Μοβεβ εἰΐαπι 411|5 δά πίθαϊ 
νεῖ, 26, Βεηρεῖ, οὖ. Ἐχοά. 1ϊ. το, πᾶ 
ΗδΦΕΡ. χί. 24, 25. 

ψεσ. 24. ἀδικούμενον, “ὐτοπρεᾶ;,᾽ ἐνε., 
ὉΥ Ὀίοννβ, Εχοά, 1]. ττ.--ὀὺημύνατο : οἷν 
Βεῖε ἱπ ΝΥ. (ξε., τὸν ἀδικοῦντα) ; ἴῃ 
δοῖϊνε τς νεγ τηδδηβ ὸ ἀείεπά, “ ἀε- 
Ῥεδδὲ βοσίδεσε ἥμυνε,᾽ Ξαᾶγβ Β[4δββ, δυΐ ἱπ 
186 πυϊᾶᾶϊε ἴὲ πιεδης ἀείεποςε οὗ οπεϑεῖξ, 
οὐ οἷ {ἰεηᾶ, στ τΠ6 ςοἸ]αίογαὶ ποιΐοη 
οὗ τεαυῖΐτα] οἵ τεϊδιδιίοθ. οὐ δἃπ ΘΠΟΠῚΥ 
(Ξεε Εεπάβ]]). [π δε τηϊ ἅϊ6 ᾿ξ μ85 αἷβὸ 
πε πιεδηΐπρ οἵ ἀνεπρίηρ, ἀπά {πεγαίογα 
τοῖρμβε πιθᾶπ πογα “ἢ ἰοοῖ νεηρεδηςς 
ἢ ἤ οἵ “πὸ τερυϊβεά" (οὔ, 1058, χ. 13, 
2 Μᾷδεος. χ. 17, Νβάοπι χὶ. 3, ἀπά 705... 
πὲ. ἴχ., αν 2), Αἰ ΠΟ ΡᾺ {Π|8 15 σχργεββϑάᾶ 
ἰπ τε πεχὲ ψογᾶϑβ.---ἐποίησεν ἐκδίκησιν, 
φ7. ἸαΚα χη, 7, 8, χχὶ. 22 ; 1ἴτ., “ Ψτοῦρῃς 
8η ἀνεηρίηρ," Κοπὶ, χὶϊ. τὸ (ς΄. ΗΕ. χ. 
30), 2. ὕοτ. νἱϊ. 11, 2 ΤΏΕ55. 1. 8, τ Ῥεῖ. 
ἰϊ. 14, ὙΠΐβ πὰ βι τ} 8γ ἐχργαβϑίοηβ ἀγα 
οοπητῆοη ἰπ Γ,ΧΧ, Τυἀρ. χὶ, 36, Ῥ5, ΟΧ κ. 7, 
Εζεκ. χχν. 17, ᾿ Μδος. 11. 15, νἱϊ. 9, 24, 
38; ἐκδ. ἰπ ῬοΪγ α5. ἱὮ ποιεῖσθαι, 11}., 
8, 1το.--καταπονουμένῳ: ΟΠΪΥ ΠεΓα ἀπ ἰπ 
2 Ῥεῖ. ἰϊ. 7; ο΄. 2 Μδϑος. νι. 2 (Ε μα5 κατα- 
πατ ούμ.. οἴ τδε [εννΒ Ορργεββεά, ἱγοάάεη 
ἄονπ, ἴῃ ἐδε ἄαγβ οἵ [πᾶδλ5 Μαοοβδῦ 5), 
3 Μᾶδοο. ἰΐ. 2, 13; υϑεᾶ ἰῃ Ῥοΐνδ. δπὰ 
7οβερῆυϑ, εἰο. ΤᾺἜ εχδοέ Ψψοτᾶ 15 ἰουπά 
ἴῃ ίάαεῆε, ν., 2.---πατάξας : [1{., ἴο διτἶκα, 
Πμεποα ἴο ΚΙ], πῃ ΒΙ Ια] Ἰδηριαρε ΟπΙγ, 
ς΄. Ἐχοά. ἴϊ. 12 ἀπά τ4, ἀπά νεῖ. 28 δεΐον: 
80 4130 ἴῃ Μαίς. χχνὶ. 31, Μδξκ χὶν. 27 
(Ζεςι. κχἰϊ!. γν .ΧΧ). ὙΠε νεγὺ 5 νεσῪ 
ἰτεαυδης ἰη ΤΧΧ, “ ϑηηίπρ [πὸ ἘρυΡ- 
εἴδη," Ἐ.Ν.--τὸν Αἰγι: ποῖ Ρῥγενί ουϑὶν 
πιεπεϊοπεά, δας ἱπιριεᾶ ἴπ ἀδικ., ᾿ς ἢ 
ἱπνοῖνεβ ἃπ Ορργεββογ; 85 ἱπ νεσ. 26 {πὸ 
ἔαοῖβ ἀτὲ τεραγάεᾷ ὉῪ 51. ϑίερμεῃ 85 
Κπονπ ἰο δίβ δυάϊεποα. 
; Νεῖ. 25. ἐνόμιζε δὲ: 8 σοτηπιεπί ΒΥ 
8ι, δίερῃεπ, θὰ: να ὅζὰ ποῖ ἰοἱά ὕροῃ 



23: -27. 

καταπονουμένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. 

ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

25. ἐνόμιζε δὲ συνιέναι 

τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς 
΄ δι δ.νυ...2 . 

σωτηρίαν" οἱ δὲ οὐ συνῆκαν, 26. τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφθη αὐτοῖς 

μαχομένοις, καὶ συνήλασεν ξ αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών, ““"Ανδρες, 

ἀδελφοί ἐστε ὑμεῖς 3 - ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους ; ἢ 27. ὃ δὲ ἀδικῶν τὸν 

πλησίον ἀπώσατο αὐτόν, εἰπών, “ Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ 

1 Αἴας Αἰγύπτιον, Ὁ (ννετ.) δἀὰ και ἐκρυψεν αντον ἐν Τῇ αμμῳ; ε΄ Εχοάᾶα8 ἴΐ, 12 
(Β|455 τεὐεςῖβ, Η1]1Ρ. τεῖβῖπ8). 

5 συνηλασεν ΔἘΡ, ΟὮτν5., ΞΒοπηῈ νεῦββ.,) 380 Μογεγ, ΑἸέογά ; συνηλλασσεν ΒΟ. ἐς, 
νυϊρ., ϑυτσ. (Ρ. δπὰ Η,), 54}., 80 Τίβομ,, Νν.Η., ἘΌΝ, ὙΝ εἶδβ, ννεπάι, Ηρ. Αἴεσ 
μαχομένοις Ὁ δῇάβ ειἰδεν αὐτοὺς αδικουντας (ποὶ τεταἰπεά Ὁγν Β]455 Ὀυϊ Ὀν ΗΠρΡ.). 

ϑυμεις ΗΡ, Βοῖι., ϑγγ. Ηδτζοὶ., Αδίῃ, ἢ οσὴ, ΑΒΟΙῈ 27, δα, Να]ρ., 58ῃ., Αὐγῃ,ν 
ΟἾτνϑ., 50 Τίβοῃ., ΝΝ. Η., ΕΝ. ΚΝ εἶβ8, ννεπάι. 
τεδὰ τι ποιειτε, ανδρες αδελφοι ; 

ψ δαὶ ρτουπάβ Μοβεβ θαβαὰ ἢϊ5 ὄδχρεοῖϊδ- 
τίοπ (βεε ἤόννενεγ [τη ̓5 ποίε, ἐπ 
ἰοεο). ὙΠ νετ ἰβ Ἰουιπᾶ ἴῃ υυΚ6 ἰἰ.. 44» 
πϊ. 23, δηὰ βενξη {ἰπτὴεϑ ἰπ Ασίβ, δυϊ 6ἰ56- 
ματα ἱπ ἴῃ6 Θοβρεῖὶβ οπὶν τῆγαε {ἰπι68 
ἰπ 851:. Μαδιαν; 1 ἰβ αϑδεᾶ ἴὔτεα {{π|65 
ὉΥ ὅ8ι:. Ραμ]. [Ιε ἰβ ἐτεφυεηιν ἰουπᾶ 
ἴῃ 1. δπὰ ἵν, Μάδος., ἐννίσα ἴθ Δ 18- 
ἄοπι δπὰ οποὲ 'ἱπ Ἐροϊεβἰβιίςυβ.--- διὰ 
χειρὸς αὐτοῦ, ἰΐ. 23. δίδωσι, “ν͵ὰ5 
Βἰνὶπρ {π6πὶ,᾿" ΚΕΝ. (ποῖ “νουἹὰ ρῖνε,᾽" 
Α.Ν.), 451 πὰ ἤγϑὲ βίερ ἴπ {πεῖν ἀεϊνετ- 
ποθ ΨὙΜ85 δἰγεδαυν ἰδκθὴ Ὁν 1818 δοῖ, 80 
συνιέναι,“ απάετοιοοά,᾽" ΕΕΟΝ. (ποῖ ““Ννουϊά 
υπαἀεδιβιαπά,᾽" Α.Ν.). [ἢ 105.» 4ππὲ.9 11... 9, 
2, 3, Γαίεγεηοε 1 τηδᾶς ἴὸ {πε ᾿πεϊπγδιίοη 
ΨΨΏΙΟΙ ννᾶβ βαϊά ἴο πανε Ῥεεὴ νουοῃβαῖδα 
ὉΥ ἀοά το Ατηγάτη πὸ ἔδίπεγ οἵ Μοβεβ 
τῆλε ἢἷ8 ϑὸπ βῃουϊᾶ ὃς τῃς ἀϊνίπε ἀρεηὶ 
ΠΟ ννὰβ Ὄχρεοίεά τὸ γῖβε ἴογ {6 ἄδ- 
Ἰίνεταποε οἵ ἰῃς ΗἩξρφύῦσονβ, δπάὰ ψψοβα 
σἴοτν 5ῃουὰ ὃε τεπιεπιρογεὰ τπτουρἢ 
4]1] αρεβι ἴτ [85 ὕεεπ ϑβοπιειπΊ88 
τπουρῆς ταὶ 58ι:. ϑ5ίβρῃβεβη μδὰ τῃϊ8 
ἐγαάιεῖοα ἐπ πιϊπά.--τοῖ δὲ οὐ συνῆκαν: 
Μτ. Ῥαρε ποίεβ ἴπε τβείοσγί αὶ ροννεσ ἴῃ 
τῷ ψοτὰβ, οὔ. νϑῖ. 53 καὶ οὐκ ἐφυλά- 
ατε. 
ψει. ζ6. ὥφθη: Νννεπάϊ σουιηλεηάβ 

Βεηρεῖ, ννῆο 56εξβ ἴῃ ἔπε ψογά ἔπε τἸπουρδὲ 
1πᾶὶ ἢς ἀρρεατγεὰ μίέγο, δὰ ἱφιῤγουῖΐδο, οὗ. 
ἵϊ, 3, νἱϊ. 2, Ηεῦ. ἰχ. 28.---οευνήλασεν: 
δε ἰἔνε τοδᾶ συνήλλασσεν, 566 οτίεἰοα] 
ποῖε -Ξ ἱπηρεγίεοι, ὧς εομαΐμ, οὔ, Μαῖῖ, 
11, 14, ἴκὲ ἴ, 590, χν. 14,) Αοἰβ χχνί. 
ΙΙ, 8εὲ6 Βυτίοη, Ν. Τ΄. Μοοάς απὰ Τηϑες, 
Ἢ 12, ἴτογη συναλλάσσω, ΟΥΪγ ἰοιπά 
66 ἵπ Ν.Υ., ποῖ ἰη ΤυΧΧ οὐ Αροσσυρῆβ, 

Ὁσε ἴῃ οἰαδδίοδὶ τες, οὐ ΤΒυς,, ἱ., 24. 
-ἶνατί -- ἵνα τί γένηται; οὗ, ἵν. 25, 
ἃπὰ Τὰὺκε χίϊ, γ (Μδιξ, ἴχ, 4, χχνΐ!, 
46, τ Οοτ. χ, 20), ἀπά ψ ἢ (με ψοσᾶβ 

ἙἘὸγ ἀνδρες αδελφοι ἐστε, Ὠ, Ρτοπι. 

ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; Εχοά, [ἰΐ. 
13 (Μουϊΐοηα δπᾶ ἀεάςπ); υϑεὰ βενεσαὶ 
εἰπ|65 ἰῃ Τ,ΧΧ, δἷδο γῪ Ατιβίορῃ. δηά 
ΡΙδῖο. {|κῈ 16 1δἰἰη μὲ φηῖα 3 8ες 
Οτἰπιπὶ, σε υ.. ἀπά ἴον βρε "π᾿; πὰ σοτηρ. 
αἷϑδο Βῖαββ, σγαρεν Ρ' 14, δῃᾶ ΔΝίποτ- 
Βοδηίεάεὶϊ, Ρ. 36.---ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε: 
1Π6 ἴδοι οὗ {πδὶς Ὀγοιμεγῃοοά δρργαναίεά 
ἐμεῖς οἥσπος; ἰξ νν8ὰ5. πὸ ἴοῆδβεσ ἃ τηδίζεσ 
Ῥδίννθθη δὴ Ἐρυρίίδη ἀπά Α Ηβεῦγον 88 
οη τῆς ρσενίουβ ἅδν, θὰξ θείννθθη Ὀσοῖμεῦ 
δηά ὕχοίμετ --- σοτητηπῖιν οἵ βυβετῖπρ 
5Που]ὰ πᾶνε σεπχεηϊεά δηᾶ ποὶ ἀεϑίγογεά 
1πεῖσ βεῆβε οὗ ὑγοϊπεσμοοῦ, δοκεῖ ἀπά 
ΑΙ ογὰ ἰακε ἄνδρες 485 Ὀεϊοπρίηρ ἴὸ 
ἀδελφοί (ποῖ 85 ΞΞ κύριοι, ' 5᾽τϑ᾽ ἴῃ Α. ἀπὰ 
Ἐ.Ν.), νιθη τεϊαϊεὰ 85 ὀγεέμγοη ἂγέ γέ, ςἤ. 
αεη. χίϊ!, 8. 

Ψψεῖ. 27. ἀπώσατο ἴοτ Αἰτὶς ἀπεώσατο 
(5εε δἷβο νεῖ. 45), ποῖ ἑουπὰ ἴθ τῆ Ο. Τ. 
Ῥάτγδ}δὶ, πὲ δἀἀεὰᾷ ὃν ϑίερμεη, οΐ νεσ, 
38, σοπίρατα ΤΧΧ, |6ζ. ἱν. 30, Τῆς 
Ψοτὰ τᾶν ὃὲ ἱπίτοδυσεά τὸ εἴαρῃᾶ- 
β'Ζθ [6 σοπιυπηδοίουβηθβ5 οὗ ἴπ6 Ρεορῖε, 
ΜΒΐο ἴπ ϑίερῃεπ᾽β παγίδιῖνα 18 (6 
τηοῖϊνε οὗ {πε ἤτρηι οἵ Μοβεβ; ἴῃ Ἐχοάιιβ, 
Μοβεβ ἢἤδβεϑ ἴτοπη ἔεασ οἵ Ῥῃδγδοῦ, δηά 
16 ἀπϑινεῖ οὗ ἴτε Ηεῦτενν ἀδπιοπϑίγαϊεβ 
ἴο Βίπη {πὶ Ὠῖβ ἀδεὰ οἵ γεβίεγάδν ννὰ8 
Κποννη---θυϊ ἔπεσα ἰβ πὸ σοπίταάϊοιίοη 'π 
τῆς ἵνο παιτδίϊνεβι ΤῊΣ τηδίζοσ ννου]Ἱᾶ 
Ῥεοοτης Κποννῃ ἴο ῬὨδσδοῖ, 845 ἴπ6 '᾿νογάβ8 
οὗ τῃ6 Ἡδεῦτανν ἱπεϊπχαιεᾶ ; ἰὲ σουἹά πο 
δε εἰάάδεπ; ἀπὰ ἱπ βρίϊε οἱ {πε διζεπηρί 
αἵ ςοποβδϊσηεηΐ οα {πε ραγὶ οὔ Μοβββ ὈΥ͂ 
Βἰάϊηρ {πε θοάν ἴπ 1μ6 88πᾷά, μἰβ 116 νγᾶβ 
πο ἰοηβεῖ 8αίβ, απά 80 πε ἤεὰ βεοδιιβα ἢς 
δὰ ποιπίπρ ἴο Βορε ἴον ἔτοτῃ [5 ρβεορῖβ. 
ϑιίερῆεηβ ψνογάβ ννουἹὰ Ὅς χυΐτε σοπϑβῖβ- 
τεπὶ ΜΠ [86 παιγαῖϊνε ἰπ Εχοάυβ (Νὅδ- 
δεη, Αῤοοίεὶρεϑολιϊολέσ, Ρ. 163,45 ἀραϊηβί 
Ονεεθεοῖκ). ᾿ 
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δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς; 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΝΠ 

28. μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες 

χθὲς 5 τὸν Αἰγύπτιον ;" 29.8 ἔφυγε δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ 

ἐγένετο πάροικος ἐν τῇ Μαδιὰμ, οὗ ἐγέννησεν υἱούς δύο. 2ο. Καὶ 
πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὥφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους 

ἘΣ μας ΠΕ, ΟἤἾτγϑ., 8ὺὸ Μεγεσ, Ηρ. ; μων ΦΑΒΟῊΡ 13, ὅτ, βο Τίβοϊι., Ὗν.Η., 
ΕΟΙΝν., ννείββ, Νεηάες, 

ὅχθες ΑΕῊΡ, Ογγβ; εχθες ΒΟ. 34, 80 Τίβοι., ὟΝ. Η,, ννεῖββ (ὑνιπεσ- 
ϑοβπηδάεῖ, Ρ. 54). 

3 Ὁ σεδάβ ουτως και ἐφυγαδευσεν Μωυσης (και οντως 4), 50 ΗΠ, ; Εὶ τεδάβ εφυγα- 
δευσεν δὲ Μωνσην; αἷᾳ. μα5 Μιραΐξις δ5ὲ αμέεπι Μ.; ἀπὰ Ῥατζ. ΤΣ αἀπέδηι 56 Μ. 
ννεῖββ (Ὁοάεχ Ὁ, ρ. 67) ἱποῖ᾽π 68 ἴο οοπϑβίἀεγ φυγαδ, Δ5 {Ππ6 οτἱρίπαὶ γεαάδίηρ (50 ΖδςκΙετ), 
διά τὸ κε ἴξ ἔγϑηβ., ὑπἀδγβίδηδίηρ ο αδικων ἃ5 (πΠ6 ποτὶ. φυγαδευω πονπετα εἶδα 
ἴῃ ΝΟΤ. ; ἴῃ ΓΙᾺΧ ἐσυπὰ ΒοΓἢ ἔγᾶπβ8. ἀπά ἱπίγαπβ. θαϊ ραπ, {ΠπῸ Ἰδέξεγ ; σοπισίοπεσ εᾧυγεν 
γᾶν Ὀε σοττιριίοη οἵ 1 πεσε ; φυγαδεύω τεχπεπί ἴῃ [,εξίετβ οὗ Ῥβευάο- ΗΠ δγδοίταβ. 

ψεσ. 28. Οἵ. Ἐχοά. 11. 14. 
Ψεῖ. 29. ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ’ Νννεῖβε 

φοῖπιβ οὔὐ {μα Μοβεβ ἤξά οὴἡ δοσοιης 
οὗ τιῖ8 ψοτγὰ, θεοαιβα ἢε βαν {μαΐ ἢϊ8 
Ῥεορίε ψοιυά ποῖ ὑσοίδος δϊπὶ δραίπϑε 
ἴὯ8 νδβηρεαποα οὗ Ῥπαγαοῖ, |058., 4πέ,, 
ἰϊ.ν, ταν 1, τᾶ κε ῃς οϑυδε οὗ ἐπε ἢϊρῃε 
οἵ Μοβεβ τοὶ {πε ννογάβ νυ ῃίοῃ το] Π1πὶ 
ἔαξ πῖ5 ἀδεὰ ννδβ κπόοννῃ, θα {πὸ ᾿6 8] ΟΌ ΒΥ 
οὗ (δε Ἐργυριίδπβ, ῇο τερσεβεπέεᾷ τὸ 
{πε Κίπρ {πὶ Βα ψουᾷ ῥγονε ἃ βεάϊείουιβ 
Ρεϑοῃ. --- Μαδιάμ: ρεπΠΕΓΑΙΪγ ἰακεπ τὸ 
Ιεδῃ Οἱ 0 ἱποίιἀε [πΠ6ὸ ρεπίπβυϊα οὗ 
ϑίηδλι (Εχοά. 11. 15, απὰ 11]. 1), ἀπὰ ἐμὰ 
ἀρτεαβ ΜΠ ἐπε παΐαγαὶ βαρροδίτοη ἐμ δὲ 
818 δῖρῃξε ἀϊά ποὶ σιν Μοβαθ ἴαδγ 
ϑεγοηᾷ (ῃς ἐεστίἐογυ οὗ Ερυρί (ε΄. Εχοά. 
ΧΙ. σ- 27). ὙΠῈ πᾶπια ΜΙάϊδηϊτεβ νουἹὰ 
θὰ δρριἰεἄ ἰο ἐπε ἀεβοθπάδηϊβ οἵ Αὔγα- 
δπὶβ ἐουσί ἢ βοὴ ὉγΥ Κείυγαῃ, πο ἰῃ 
νδιῖϊοιβ οἶδη5, Βοπη6 ποπηδάϊο, ΒΟΠῚῈ πιοῖ- 
οἈΠΕΙς (6. .ν [ῃο86 τὸ ννβοπι [οϑερ ννὰ5 
804), πῖᾶὰὺ δὲ ἀεβοτιρεᾶ δὲ Νογίβεγῃ 
Ασαῦβ. (Ὀσ. ϑαγοα, τ. 5.γ) Ρ.-. 270, πιαίῃ- 
ταῖηϑ τπδὲ Μοβεβ ἴο ρεὲ θΡεγοηά Ερυριίδῃ 
τουσί ΟΥΥ τυσϑὲ πανε ἔγανε δα Τυγέμεσ ἔπη 
το ἴδε 8. ρεηίῃβυϊα οὗ οὺγ τηοάδγῃ πιᾶρϑ, 
δηᾶ ρίδοαβ ϑίπαὶ ἰπ πε τερίοη οἵ ϑ8είγ, 
ἢ ΜΙιάϊαπ ἴπ ἰ158. οἷοβε πεῖρμροιν- 
Βοοά) Απιοηρβὲέ οπὲ οἵ ἴμεβε ἐγῦεβ 
Μοβεβ ἰουπᾶ ἃ ποπὶὲ ἴῃ ἢί5 βίρμί, 
Ἡδθυγρεσ, “ ΜΙάΐδη,᾽"" Κεαϊ- Επογείο- 
ῥᾶαϊῃΆε ἀες Ὑμαφηέμηιδ, ἰ., 5, 755. Ἦδο- 
Κεῖς, Αοέσ, Ρ. το, “ Μιάϊαδη," Β.Ὁ., 
-Ξοοὺ ἐγένν., φῇ. Ἐχοά. ἰΐ. 22, ἵν. 20, 
χνὶϊ, 3, Ψεῖββ {πἰπκθ {π6 ποιίςς ἄπ 
ἴο ἃ τενίβεσ, ῆο νυ ϑμπεᾶ τὸ β8πον 
παῖ Μοβεβ παὰ ρίνεπ ὉΡ ἢἰ85. ρεορῖς, 
ἀπὰ τηδάς Πἰτηβεῖζ ἃ Βοῦα ἰπ ἃ βίγαπρε 
Ἰδηά. 

Ψεσ. 3.0. πληρωθέντων, 566 νΕΙ. 23, 
τ΄. Ἐχοά. νἱϊ. 7, “ Τ]8Πεἀ,᾿ Εν. ὥφθη, 
ΥΟΣ. 2, 80 ἴΠε6 βεοοπά διηδεαπιεηΐαὶ τα- 

νοϊαἰίοπ οἵ αοἄ ἰο ἴβγϑεὶ ἰοοῖς ρίαςβ ἴῃ 
ιδε νυ] ἄθγηαβ885 8 Υ ἀνα ἴοι ἐἢς Ρχο- 
τηϊβεὰ [πὰ (ΥΝ εἰ858), βεβ αἰβο νϑζ. 33.-- 
τεσσαράκοντα, εἶ, 1. 3.--- Σινᾶ : (πδτα ἰβ 
Ὧο σοηίγαάίοείοη Ὀείννεεπ (Πἰ5 ἀπὰ Εχοά. 
1. α, νμαγα {πὸ ἀρρεάγαησα ἴβ βαϊά ἴὸ 
ἰ8Κε ρίδος ἰπ Ἡοσερ, ἴοσ ψὮ18ὲ ἰπ ἐπα 
ΝΎ. δηᾶ ]οβερῆυβ ϑίπαὶ ΟὨΪΥ 15. πατηθὰ 
ἔογ ἴδε ρίδοε οὗ (μὲ Ἰανν-ϑἰνίπρ, ἱπ {πὲ 
ΟΟΤ. (δὲ τνοὸ παπιθβ ἂτα ἰπίθγομδηρεᾶ, 
οὗ. αἶδο Ἐσοΐαβ. χίνη, 7. Ασοοτάϊηρ᾽ ἕο 
Ἡδηλρυγρασ ἴμ6 ἔννο πᾶτηεβ ἅτα ἰδαπεῖοαὶ, 
5 βη  γπρ ἴῃ ἃ πδύσοννεσ βεηβε οηἷν οπα 
τηουπίδίη, (Π6 πἰβίογισαὶ πιουηίαίη οὗ {πα 
εἰνίηρ οἵ {π6 ἴανν, θὰ ἴῃ ἃ γίδες ββῆβα 
ξίνεη ἰο ἃ ΨΏοΪβ οτοὺρ οἵ πιουπίδίηϑ. 
Τδιβ Ηδιαρυγρασ ἀξοϊηεβ ἕο δοςερί {8 
νίενν (παῖ Ἡοτερ ννᾶ8 ἔμε πάστηα οὗ τῆς 
ψ ΠΟΙ τἰάρε οὗ πιουηία η-ο υβέασ, ψγἢ 1158 
8ηδὶ βρεοίδ!ν ἀδποίεβ (π6 τηουπίαϊπ οὗ 
πε Ἰανν-οἰνίηρ, βίποε Ἡσαῦ ἰβ αἰβο υϑεὰ 
ἴοσ ἔς. βᾶτλβ δνεηΐ (οὔ, Εχοά, 111, σ, χνὶϊ. 
6, χχχῖϊ!. 6), ἰδαὶ- Επεγοϊοῤάᾶάϊῆε ἀφο “ξιιάδη- 
ἐπριϑ) ἴ., 7. 940. 866 αἷἶβο Β.Ὁ.}, “" δίηδι,᾽ 
γνεηάις, εὐϊίίοη (1809), ἐμ ἰοσο; ϑοῆδες- 
Ηεχζορ, Επογεϊοῤαάϊα, ἵν., “ Βίῃαϊ᾽" (4180 
ἔοσ Π|τογαίῃσθ) ; ἀπὰ ατίπη-ὙΠπάγεγ, σευ. 
Αοοοτάϊηρ ἰο ϑαυςε, ΗΠ ἰσλμθν Ογὶἐἰοίδνι ἀπά 
ἐλε Μοπιριεηπές, Ρ. 263 ἴξ,, ϑιηδί ἰ5 ἃ τηοση- 
ἰδίῃ οἵ βείγ, σδέμογ τηδη ὀξέα δηδίεις ρθπ- 
ἰηβαΐα 850 οα]δὰ,. Ὑπὲ βαπὶε νυγίζασ ἰδνβ 
5ἴΓ688 Ὡροη {Π86 ἔδοί {πᾶξ Θίπαδὶ ἰβ δββοοί- 
δἰεᾶ νυν ϑεῖγ ἀπά Ἑάοτα, ἤφας. χχχιϊ. 
2, ]Ἰυάρ, ν. 4», 5. ἀπά τηαϊπίδίηβ ἴμδὲ 1ξ ἰ8 
ποννῆογα ἴῃ πα ΟΟΤ. ἐταπϑροσέεα ἴἰο ἐμ8 
Βίπαδιεῖίο ρεηπίηβαϊα οὐ ουσ τηοάδγηῃ τηᾶρβ8. 
ὙἼπε νοζά Σινᾶ 5 δη ᾿ἱπάεξο!πδῦ]ε ποῖα 
τό (5... ὄρος) ; ]οβερμιιβ τὸ Σιναῖον δηὰ 
τὸ Σιναῖον ὄρος ; (τἰπιτη- ΤΠαγεσ, ὙΝΊηα- 
δομιηϊεάεὶ, Ρ. ΟἹ, Βίαββ, αγαηι., 8, 32; 
πὰ 8εε αἷβο ϑαγοβ, ν. 5.) Ρ. 268, 260, 
δὰ ῥαϊγίαγομαὶ Ῥαϊδεέϊμξ, Ῥ. 259, ΨΨῆο 
τεημάεσβ ἃ8 δάϊεοῖῖνε “(δε τηοὐπέαίπ) 

σα εὐ . δ... «Ὁ “ἀν. 
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Σινᾶ ἄγγελος Κυρίου ' ἐν φλογὶ πυρὸς 3 βάτου. 
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31. ὁ δὲ Μωσῆς ἰδὼν 

ἐθαύμασε ὃ τὸ ὅραμα - προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο 

φωνὴ Κυρίου πρὸς αὐτόν, 32. ““ἢ 

γενόμενος Μωσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 

Εγὼ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ 

Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ." ἔντρομος δὲ 

33. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ 
Κύριος, “Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου" ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ 

1 Κυριου οπι, ΑΒΟ ὅτ, 81, αϊρ., 581., Βοῖ, ; 80 Τίβοῃ,, Ν. Η., ΕΟν., ΒΙ455 (α 
ἀπά β, δἰ: που ρῇ ἑουπά ἱπ Π), νγ εἰββ, ὑνεπάς (ργοῦ. δά άδεὰ ἴτοτὰ Εχοά. {{2, 2); Ηρ. 
τείαί π5. 

35ἐν φλογι πυρος  ΒΌΗΡ, 8545}., Βοξ., ὅ5γι. Ἠδϑτζοῖ., Ασπλ., Αβδίῃ., Οἤγγβ8., 50 
ὟΝ... ἘΕΝ., ννεῖββ, ϑγεπάϊς, δὰ ΗΠρ.; ἐν πυρι φλογος ΑΓΕ, Νυ]σ,, ϑυγ, Ρεβῃ. 
(50 1ΧΧ, Εχοά. 11}. 2, νατίεβ : εν πυρι φλογος ἱπ Β ; εν φλογι πυρος ΑΕ). 

3 ἐεθαυμασε ΑΒΟ 13, υ]ρ., ΟἾτγ5., 50. 1νᾶςἢ., Μεγεγ, Ν. Η,, Ἐν, ; εθαυμαΐζεν 
Δ ΘΕῊΡ σ, 31, ὅσ, Αἱβ., 50 ΤΊβοΒ., ἡ εἰ88 (νεπᾶϊ ἀουδι}), Ηρ. ΒΙ455 ἀπά Ηρ. 
δοίῃ τε ακηκοα (Π) ἴογ ἤκουσα; οὗ. Εχοά, 111. 7. 

ΜΜΏΐοἢ Ῥεϊοηρβ ἰο ϑϊη,᾽" ἐ.ε:, πκ6 ἀἄδβεγι 
ΨΏΙΟΗ ἴτε ονεοτοοκεά, ἴο {πὸ νοσβμὶρ οὗ 
πὸ Βαρυίοπίαθ Μοοη-οὰ δ8[π ἴῃ {παῖ 
τορίοη.-- ἄγγελος: ἴῃ Εχοάᾶ, 111, 2 “188 
δΔηδεὶ οἵ {πὸ 1 ογά,᾽" Ῥπὲ ἱπ νογ 7 “πε 
Τιοτὰ 5αἰά,᾽" 50 βεσε ἰῃ νεῖ, 31 “16 νοίσα 
οὗ τπε Ἰιογᾷ βαἱά,"" οὐ νεσ, 33. Εοχ {8 
βᾶτης πιοάς οὗ εχργδββίοη εὖ, Αοῖβ χχνυ!. 
23 ΜΊΙΠ χχίῆ, τὰ. [πὸ (Πἰ5 Απρεΐ, {πὸ 
Απρεὶ οὗ ἐπε Τυογὰ, οἡ Εχοά. ἰ1}.. 2 νἡτἢ 
νν. 6, 14, ἀηὰ αεη. χχίϊ. τὶ ψνἹΠ να. 12; 
με Απρεὶ οὗ {πε Ῥγεβεῆςς, Εχοᾶ. χχχίϊὶ, 
τι, ς΄. ϑα. ἱχιϊ,Φ, 9 (νεζ. 38 δεϊον), 
Αἰβουρ [Θννῖϑῃ ἱπέαγργθίεσβ νδτίβά, 
1π6 Ἐδίπειβ βὰν [88 Τοροβ, {πῸ Ετἰαγπαὶ 
Ὑγοιὰ οἵ τε Ἐδίμπεγ, 866 τϑἔδσεποαβ ἴῃ 
Ἑεϊτεπ, ἐμ ἰοοο, απὰ 11Δάοη, Βαριῤίοη 
1,δοέπγες, Τ.εςῖ, 1ϊ., ἀπά “Απρεῖϊ,᾿" Β.}.3, 
Οἰμογνυνῖβε να σδῃ οὨΪν βᾶὺ (πὶ [6 βονδἢ 
Ηἰπιβεῖῦ δρθακβ (Ὠγοαρῃ [86 Απροὶ 
ν εἰβ5, Β[.55, ἐη ἰο οὴ).---τὲν φλογὶ πυρὸς 
άτου: ννοτὰβ ἱπίεγοπδηρσεά δ5 ἰπ Τ,ΧΧ 

Α, Ἐχοάᾶ. 1. 2; δοςογάϊπρ ἴο Ηδῦτεν 
πυρὸς ἐκ τοῦ βάτου---πυρός Βετα -Ξ- ΔΠ 
δἀ]εςιίνεα, γμδιες ἐφιοθηϑες (Β]455, ὟΝ εἶ885) ; 
ΕΓ 2. ἢ εβ5. 1. 8, ἐν πυρὶ φλογός. Ἐοὸτ 
Βεηάεγ οὗ βάτος 566 νοτ, 35. 

Ψψέεσ. 31, κατανοῆσαι: [18 σΔγεῖ] ΟὉ- 
βεσνδίίοη ἰβ ἱπιρι δὰ ἴῃ 16 πατγαενε οὗ 
Ἐχοάυβ Γ[ΠΟῸΡῈ ἴπε ψνογά 18 ποῖ επιρίογεά. 
Τ ἰ5 ἃ ἔδνουτίίβ ννοσά ψνἢ 81. Τυκε, ἀπὰ 
ἰ8 αδοὰ Ὀν Ηἷπι ἔοι εἶπιεβ ἴω ἢἰβ αοβρεὶ 
ἃπὰ ἴουτ {ἰπ|η6ὲ5 ἱπ Αςίβ, εἰβεννῃείε ἴῃ 
(οβρεΐβ οἠἱν ἴῃ Μϑίξ, νἱϊ. 3 (ᾶνε εἰτμεβ ἰπ 
ἘΡίξε]65). ἡ [15 ἕοσοθ 566 ὑγεβίοοιξ οὔ 
Ηερ. {Ππι τς ““ουΐοβ ναὶ τηβηΐθσα ἀδ- 
ἤρετε ἴῃ δἴΐαιο " Οτίπημα ἢ ῬγΟΡεῚΥ Ξε 
ἴο τα ποίϊςε οὗ, 80 ἴῃ οἰαββίοδὶ ατεεκ; 
ἴε ἰῖβ υϑεοὰ αἷδοὸ ἱπ (8 δεηβε οὗ οὔ- 
βευνίηρ, ἰοοκίπρ δὲ, οΐ ]6τὴββ 1. 27; δπὰ 
ἴῃ ἃ βεπειαὶ ββῆβα, (ὁ βεα, οὕ. υχχ, Ῥε. 

χΟΙΠ, 9, φῦ. χο. 8; ἀπὰ αἷβο, ἰο σοπβίάει, 
ΗεΡ. χ. 24, (Μαγοτ, ποίς οὔ Τ74π|6ὲ5 
', 27). [πῃ τῆε ΤΧΧ, ννμεγε ἴδ ἴ5 ἴτε- 
αὐδηΐ, ἰξ 15. υδεὰ ἢ ῬοΙῃ 5ῃδάθβ οἱ 
τηεδηΐηρ. ' 

γει. 32. ἔντρομος γεν. (ε7. χ. 4, ἔμφο- 
βος γεν.), χνί. 29, ο΄, Εχοά. 1. ὑππς 
Ῥτεββίοη υϑεά οπὶυ 'ἴη Αοὶβ ἐπ τπ6β6 τνῦο 
ρῬαββᾶρεβ (Ηεῦ. χίϊ 21, χιοΐαϊίοη ἴτοπὶ 
1,ΧΧ). ἔμφοβος 15 ἰουπᾶ ἔνε εἴτηεβ ἱπ 
1μκεὲ, ἱπ Θοδρεὶ χχῖν. 5, 37, ἰὴ Αςξβ χ' 
4, χχῖν. Ζ5 (οπὶν οπςε εἰβανπεγα, ἰη Βδν. 
χὶ, 33, ὙΠ ἐγένοντο), ἀπά ἴῃ Ἔδο ἢ ρ45- 
βᾶρα ΜΠ γενόμενος. ἔντρομος, Πδη. 
(Τπβοά.) χ. τι, ννΊβάοσῃ χνῖϊ. το, ᾿ Μδος, 
χί. 2, ἀπά ἴῃ Ρ58, χνῆϊ, (χν11}.} 7, ἰχχνϊ, 
ἱβι μὴ 18, ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ--ἰῃε 
νογὰ 15 αἰβο υβεὰ ὃν Ρ] υἵδγοι. 

ψεσ. 33. λῦσον, ς΄, ]οΞἢ. ν. 15, λῦσον 
Α., ἕο Ἐχοά. {ἰϊ,. 5; ἴῃ οἰδβϑίςδὶ ατεεῖς, 
λῦσαι, οτηϊειίηρ σον. Οἡ {πὸ ουδίοτῃ οὗ 
ΜΟΥδῃρρίπρ Ῥαγα-οοϊθά, ἃ5. {πε ῥυίεβίβ 
ψΜΒθη δοίυδ!ν εηραρεά ἴῃ {Π6 ΤετρΙθ, 
ΟΥ ἃ5 {πε Ατδὺβ δπίθσ ἐπεὶγ πηοβαιαβ ΤῈ 
Ῥαγα ζεεῖ, ογ ἴδε ϑαγηγαγίξζδῃ [ἢ ποϊϊεβε 
Ρίαςς οἡ (γί ζίτη, βε6 ἰπβίδποεβ, βοΐ 
οἰδϑβίςαὶ, ᾿νθηδὶ, δαέ., νἱ., 158, πα ἔγοτα 
]7οβερῆυβ δηὰ οἰμετβ, ννείβίεῖῃ δπὰᾶ 
ὙΝνεπάϊι, ἐπ ἰοσο. Τῆς Ἰαζίασ τϑίθτϑ ἴο δῇ 
Ἐκπγριίδη οὐδίογῃ ἴπ6 οτἄδσ οἵ Ῥυίδα- 
βοταβ ἀνυπόδητος θῦε καὶ προσκύνει, 
7Αταθιιςῃ., Μὲέ. Ῥγίέδ,, 23, δρᾷ οἷ. τ ἴπ 
ννειβιείη.-- -τὸ ὑπόδημα, εὐ, χὶϊ!. 25, ἀπὰ 
]οΏη ἱ. 27, πεσε ἱπ βδοῦ ρᾶββᾶρε {δε 
δ πρΌϊαγ 15 αβεὰ, Βοίὰ νγ εἰββ δληὰ δνεηάς 
ποΐς {π6 ἰρηπίβοδποες οὗ {πὲ νεῦβε---ἃ 
βίσδηρε ἰἸαπὰ ἰβ σοπβεογαίβὰ (ε. νἱ. 13, 
τόπος ἅγιος) ὉΥ [π6 ῥτεβεποβ οἵ (οά-- 
(6 1ϑννβ ἐπουρθε (μὲ ἐπε Τετηρίε τναβ 
με ΟΠΙΥ ΒοΙν ῥίδος, ο΄. δάά, ποίε ἕού 
δἰφηϊβοδηςε ἴῃ οοππαοκίοη νυ τ δα αἰαὶ 
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ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 

ΠΡΑΞΕῚΙΣ ΑΠΟΣΊΤΟΛΩΝ νι, 

34. ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου 
“ Η , ᾿Ὶ .“ “- 

τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα" καὶ κατέβην 

ἐξελέσθαι αὐτούς - καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστελῶ 1 σε εἰς Αἴγυπτον." 35. 
- ᾿ “αι 4 

τοῦτον τὸν Μωῦσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, “Τίς σε κατέστησεν 
ἄρχοντα καὶ δικαστήν 2; τοῦτον ὁ Θεὸς ἄρχοντα ὅ καὶ λυτρωτὴν 

ἀπέστειλεν ὁ ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 56. 

οὗτος ἐξήγαγεν αὐτούς, ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτου 

καὶ ἐν ᾿Ερυθρᾷ θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαράκοντα. 

Ὁ αποστέλω ΗΡ.; αποστειλω ΦΑΒΟΒῈΕ ὅτ, Οδτγβ., 8ὸ Τίβο., ΑἸέογά, ἊΝ. Η., 
ΕΟΙΥ., ννεπάις, ΚΝ εἰβ5, ΗἸΡ. 

3 δικαστην, Σξ Ὁ δι, Αἷδ., Ῥατ., ϑυγ. Ηδτγοῖ. πιρ. δἀὰ εφ᾽ ἡμῶν (εφ᾽ ἡμας ἱπ Ε ἀπᾶ 
ΟἾτυ58.), 80 ΗΠ]ρ., θαΐ ἰαχὲ ἴῃ ΑΒΗΡ, Νυΐρ., ὅγε. Ηδγοῖ. ταχί, βοὸ τΤίβοῃ., ΥΝ.Η,, 
ἘΟΙΝ., ΒΙ4585, νν εἶβϑ8. 

3 ᾳρχοντα, δεΐοτα {π|5 νογά καὶ ἰηβεγίεα ΌΥ ΝΑΒῸΕ 15, 18, ὅτ, ὅγε. Ηδχοὶ. ; 50 
Τίβοι., ΝΝ.Η., Ειν., ΒΙα55, ννεηάς, ννεῖββ, Πρ. 

4απεστειλεν ΟῊΡ, Οἤγγ5., 80 Βίδβθ; απεσταλκὲεν ΜΑΒΌῈΕ, 50 Τίβοῃ., νΝ.Η., 
Κιν., νν εῖββ, ὑΜεημάς, ΗΠρΡ.; ἐν ΝΗΡ ἃ, ϑγγ, Ῥεϑῇ., Βοὶ., Αὐτὰ, Αδίῃ., Μεγεγ; συν 
ΑΒΟΘΕ, Νυϊρ., β'δῃ., ὅγ1:. Ηδτγοὶ., Οἤγγ8., 80 Τιβοῦ., ΑΠοσγά, ΝΝ. Η., ἘῸΝ, Νν εἴθ, 
νεπάι, ΗἸρ.; εν ρτοθαθὶῪ ἔγοσα σοηϊπβίοη νι Ιαβὲ 5υ}}. ἱπ ἀπεσταλκεν, συν 
χεῖρι οὐἷν πέτα ἴῃ ΝῸΤ, ; ἐν χειρι ποῖ πποοτηπηοη. 

οἵ 81. ϑίθβρμεπ᾽ 5 ϑρθεοῦ, δηᾶϑι. Οδγβος- 
τοι 5 φοπιπιθηὶ 101 ἰθεο. 

Ψψει. 34. ἰδὼν εἶδον; Ηδρτγαίβπι, 50 
1ΧΧ, Ἐχοά, [1.. 7, ἀπὰ 80. ἐγεαιεπίυ,, 
4.ρ., Ῥ5, χῖ. τ, τύ. Μαίι, χιΐ, τΆ4, ΗδΡ." 
νὶ. 14. (αεη. χχὶϊ, 17}, (ῃς ραγεῖοῖρὶβ νυν ἢ 
ἴδε νεγῦ δι ρμαϑβίηρ ἐπα ἀββύσαθςα, Βαΐ 
βία ]2τ σΟ]]οσαιίοηβ ἀγα Ὡοΐὶ τναπιίηρ ἰπ. 
οἰαββίοδι ασθεκ, βεα Ῥαρα, ἐπ ἰοθο, ἀπὰ 
ννεηάᾶις, ῦο σοπιρᾶτεβ σ ΟὐοΥ, ἰϊ, σ᾿. . Τῆς 
ΡὮγαβε ἰδὼν εἶδον οσουτϑ 'ῃ Γυυςίδη, Θέαὶ. 
Μαν., ἵν., 3 (νν εἴδει π). “1 αν βιγθὶν 
86 6η,᾿ ΚΙ͂ΨΝ., 80 ἱπ Α. δπὰ ΕὰΝ., Εχοά. 
1, 7. 8εεὲ ϑίπηοοχ, ᾿αηρπαρε οὗ Ν. Τ', Ῥ. 
130, δηά Ψιίεδυ, Πε αγες ἀμ Ν, Τ',, ν.. 
217 (1806).---καὶ νῦν δεῦρο ἀποστελῶ, Βαϊ 
εἴ, Ἐχοά. 111. το ; ἀποστείλω ; 866 οτἰτ 8] 
ποῖεβ. Οἡ ἔπε Ποτγίδίογτυ βυῦδ). ἰπ ἄγϑὲ 
Ῥαβοῃ βίηρυϊαγ νίτῃ δεῦρο οὐ ἄφες ρτε- 
ἢχεά, ΞεῈὲ Βυτίοῃ, Ν. Τὶ Μοοάς αμὰ Τόη5ε5, 
Ῥ- 74, ο΄. Μαῖι. νῖϊ, 4, Ἰύυκς νὶ, 42, δαὶ 
ἰταπβίαῖθά ὃν με γενίβεγβ, “1 ν}}}} βεπά,᾽ 
νὰ δ ἱπιρογαῖίνε ἴοτος 845 οἵ 4 ἀϊνί πα 
ςοηπαπᾷ (5ε6 Ἐεπάδ}}᾽ 5 ποία, ἦι ἰοςο). 
ἙἘοτγ οἰδϑβϑβίοδὶ ἱπβίδηοαβ οὖ, νν επάϊ, ἐμ ἰοὔο. 

Ψετ, 35. “ τοῦτον: ἔο]οννεὰ Ὁγν ἴμ6 
ετἰρ]ε οὗτος, ἃ εἰρηϊῇσαπι ἀπά ογδίοσιοδὶ 
τερειοη---απαῤήογα οΥ τερϑεϊκίοη οἵ τμ8 
Ῥχοηουη, οὖ 13, 23, ν. 31 (580 Βεηβεῖ, 
Β1455, νιΐεδα, βες α'βο ϑίγηςοχ, ᾿αηρμαρέ, 
οὔ με Ν. Τ΄, ῬΡ. 65, 66). [ξ΄ ρ]αίπν δρ- 
Ῥθᾶγβ ἴο ὃς ομβ οὗ ἴῃ ρύγροβεβ, δ που Ρ ἢ 
ΨῈ οδῃποῖ ροβιτἵνεῖν βαν (86 οὨιθῖ ρὺτ- 
Ῥοβε, οὗ {μὲ βρεεοῇ ἴοὸ ρίδοςε Μοβββ ἱπ᾿: 
ἐγρίοαὶ οοπηραγίβοη ἴῸ [εβ118 δῃά {με θὲ- 

δΒανίουν οὗ τῆς [εννβ ἰονναγὰβ ΗΪπ), νετζ. 
25.--ἰἝ(καὶ) ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν : Μοδε5 
ψΜ 85 τηδάβ Ὁγ αοὰ ἃ τυΐεν δπᾶ Ἴνεῃ πῆοσε 
τπδπ ἃ ἰπᾶρα---οοῖ δικαστής τ λυτρω- 
τής. Βυε}α8ὲ 45 {δε ἀβηίαὶ οὗ (με ΟἸ γίϑι 
15. σοτηραγσεά νυ τπς ἄδηϊαὶ οἱ Μοβεβ, 
ο΄. ἠρνήσαντο δηὰ ἠρνήσασθε ἰπ ΑοἰΒ ἱ1]. 
13, 80 ἰπ {πῸ βᾶπιῈὲ νὰν ἴδε λύτρωσις 
ψτοῦρῃι Ὁν ΟἸγβὲ ἰβ σοπιραγαὰ νει {παῖ 
ψτουρῃς ὉγΥ Μοβεβ, οὗ. [νὰΚὸ 1. 68, ἰϊ, 38, 
ΗεὉ. ἰχ. τ2, Τίς, 11. 14 (5ο Ὑνεπάϊ, ἐγ ἰστοὺ) 
“ἐσγηπίᾳ αὐδ περανεγαηΐς Ἰυἀπὶ Πειβ 
δείγίδυῖς Μουβὶ᾽" (ΒΙ455). . λυτρωτής ἱπ 
1ΧΧ δηὰ ἴῃ Ῥῇϊο, θ6Ὲ) ποὶ ἴῃ οἰαβϑῖοαὶ 
ατεεῖκ. .1π πὸ ϑερί. {π6 ννοτά 15 υϑεὰ οὗ 
αοά Ηἰϊπηβοϊξ, Ῥβ, χίχ. 14, ἰχχν ]. 35 (οἵι, 
δὺς, κἰϊ!. 5, αηᾶ εαΐπις 9.7 ϑοϊονιοη, ἴχ. 
1).---ἐν χειρὶ, οὗ, χί, 21, Ὀυὶ σύν 15 οἴοβεῖ 
ἰο {πε οἰαδβϑίοδὶ σὺν θεοῖς τυῖε πα ΠΕΙρΡ- 
ἱπρ δά" ργοιϊεοιίης παπᾶ, ἐν χειρὶ -- 

ἼΞ, ο΄. Οα]. 11, το. -ττῇ βάτῳ: ὁ 

Ατο, ἡ Ηε]]επίβες, δυὰς ἴῃ Ν.Τ,, ἱξ νατί88, 
ἱπ ΠαΚΕ χχ. 37 ἐεπηϊηΐπα, ἱπ Μασ χιϊ, 26 
(Δηὰ ἴῃ 1, ΧΧῚ) τηαβουϊπς (ν.Η.) ; ΒΙ4585, 
νγαρι., Ὁ. δ; ατίπητη-ΤΠαγεσ, σε υ. 

Ψεῖ. 36. Οπ οὗτος 8ε6 νεῖ, 35.- 
ἐξήγαγεν, Εχοά,, [{|, το, καὶ ἐξάξεις τὸν 
λαόν μου.---Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ ἰπ 1ΧΧ 

πεαυσπι, ἢ ἴθι βογηδίϊτααβ Ια, 

βοτδετηθβ ννπουὰΐ ἐπα ἀτίίοῖθ, ποτα 85 ἴῃ 
186 Ἠερ. νἱῖδους: οἷς μὲ ρδγαῖ!εὶ ἱπ 
Αεςινρέϊοη οΥ ΜοΞ65, τι... τὶ (εἃ, ΟΠΑΓ.68), 
δηᾶ 5εὰ θεῖον" ου νδσ, 38, 

ἥν ἩΠ Ἔνν «πω 
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37. Οὗτός ἐστιν ὁ Μωῦσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ““Προφήτην 
ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν 1 ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέ" 

αὐτοῦ ἀκούσεσθε." 5 48. οὗτός ἐστιν ὁ γεϑόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν 

τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ὅ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ 

1 Κυριος ΟΕῊΡ, Βοξ., ὅγτ. Ηδτο]., Αείῃ., ΟἾγγβ., 8ο υΧΧ, θεαέ, χυΐ], τ 5; οτα, 
ΑΒὉ ὅτ, Νυ]ρ., 54}., Αεἴῃ., 80 ΤΊβοι,, ΥΝ. Η., ἘΝ, νν εἰββ, ννεπάι, Ηρ. ὑμῶν 

(1) οτὰ. ΑΒΟΙ) ὅσ, Ναΐρ. νϑίβ5.; Ομ συβ. ; 80 Τίβοῃ., ΝΝ. Η., ιν. νγεῖββ. 

5 αὐτου ἀκουσεσθε ΟΕ, Οἱρ., Ῥατ., ὕνεγη.,  α]ρ., ϑυσσ. (Ρ. ἀπά Η.), Βοϊ., Αστη., 
Ἀβίῃ, ; οὔλ. ΑΒῊΡ δχ, 88ἢ., Οἴγυϑβ8., 80 Τίβος;,, νν. Η., ΚΕ. ν., ΒΙ455, νν εἶββ, νεπάς 
(ε}. Τθϑειε. χνιϊ. 15, ἀηὰ Αοίβ 11], 22). 

ϑάγγελου του οτλ. ΟἿ.» ““τεσΐε αἰ νἱἀείιτ," δοσογάϊηρ' ἰο Βῖαββ, ο΄ νεῖ. 44--- 
ΒΙ455 Ὀγδαοκεὶβ ἰπ β. 

Ψεσ. 37. οὗτός, ο΄. νεῖ. 35, οὗ. δα, 
ΧΙ. 15, ἀπ 111. 22, αρονθ. Τα ἱπίιτοάπο- 
τίοη οὗ {πε Ῥσορῇξου πλᾶν ταθδῃ {παΐ 51. 
Βίερμεη νυ ιϑμεὰ ἱπ {π|5 85 ἴθ (Π6 ῥτθ- 
σϑάϊηρ δηἃ [Ο]]οννίπρ' νεῖβα ἕο δ ρῃδβίβα 
τῆς Ῥοϑίεἴοῃ δηᾶ (8 “νοῦς οἵ Μοβεβ, δπά 
ἴο τηδτῖίς τῶοτε βίγοπρῖν {π6 ἀϊβορεάϊθποας 
Οὗ ἐπε ρβεορίε. [488 τεραιάβ οὗτός ἐστιν 
ὁ Μ. κιτιλ. 45 ἱπιθβηἀβαᾷ ἴὸ βῇον [πδὲ 
Μόοβεβ, ψβοσῃ ἴῃς εννβ δοοιιβαᾶ, ϑίθβρμεη 
Οὗ ᾿π͵συτίηρ, ννγὰ8 Ὠἰπ56} Ὁγ δἷβ ονῃ 
ὑνοτ5 ἃ Βιρροσίεσ οὗ [π6 οἱδἱπὴβ οὗ ΟἾγίβι: 
“Ἠϊς δβὲ "16 Μ. αῃὶ ἀϊχιε᾽", 

ψεσ. 38. οὗτός: δραίῃ Θπιρῃ δια τι58. 
- ἐκκλησίᾳ: “ἴῃ πε σοπρτερϑίίοη,᾽" 
ἘΝ. τιδγρίῃ: μεῖά ἱπὶ πὸ ψν]άθγπεβ8 ἔοσ 
Πε οἰνίῃρ οὗ {86 ἴᾶνν, ΔΠουρῊ με ννοσά 
ἄοαββ ποῖ οσοὰσ 'ἰπ Εχοά. χίχ.,ρ Ῥὰΐ οἱ, 
Ὅρκαυς. χχχὶ. 30, ]οβῇ. νἱῖ. 35 (1χ. 2). 
ΒΥ Ψγγοῆε ἐπε ψνοσὰά ννᾶβ ἰγαπβίδιθα 
“ΟΒΌΓΟΙ ᾽" ποτα, Ὀπὲ αἰξογννατάβ “" οοη- 
Βτερδίίοη,᾽" 80 ἴῃ Ἰγηά,, Ογβηγῃ,, αεη.; 
ἘΠῚ] ΑΟὟ. δραὶπ τοπάθγαά “ΟΠυτγοῦ,᾽" 
τ΄. ΗεθΌ. 11. 12, δῃηὰ οῃ ἐπε ψογά β68 αῦονβ 
ΟἹ ν. τι, Ηοσγί, Εροϊοεῖα, Ὁ. 3 ., ἀπά 
Β.).3 “ΟΠυτομ ̓ν. [πᾳ Ηθθῦ. 1]. 12, ΚΟΥ͂. 
τολάβ ““ςοηρταρδίίοη "ἡ ἰπ ἰεχὲ (δαΐ 
“ΟΠυτο᾽ ἴῃ τηδερίη), [ΟΠ] οννίηρ Ὑγηά. 
δῃὰ Οσϑητη., ἀπά Ῥ58. χχὶϊ. 22 τοῦ νυ οἢ 
ἐπε αυοίδίίοη 15. πχδᾶάβ (ννθγα Ὀοῖῃ Α, 
δπὰ ΕΝ Πᾶνε “ σοηρτερδείοη᾽᾽}. ϑοπηλία- 
ἄδὶ ννοι ἃ ἀϊβπιββ ἐς ννοτὰ δ8 ἃ ἰδΐεσ 
δῖοββ, ννΐομ Ὧδ5 Ὀθθη ἰηβεσιβα δε ἴῃ ἃ 
ψΤΟΩΡ Ρίδςςβ, βεα, δεπάι (βάϊξ, 1800), 
Ῥ- τῦο, ποίε.---γενόμ. . .« .« μετὰ, οἵ, ἰχ. 
19, Χχ. τ8 (Ματκ χνΐί. τὸ); Ὡο Ηεῦτᾶ- 
ἰβῆα, ο΄. σύν ἴῃ Πα 11. 13.-- τοῦ ἀγγέλον 
τοῦ λαλ.. Ὀυὲ ἴῃ Εχοάτ5 Μοβαββ 15 βαϊά ἴο 
βρεαΐς στ αοά, οἷ νεῖ. 30 δρονε, δπὰ 
8686 450 νεῖ. 53, “ΨἘὴΟ νγᾶὰβ ἢ (Π6 
ΔΏΡΕΙ. .. δηά ψἹ οὐ ἔδτ ατβ,᾽ ἐ.6., ννῇο 
δοίεά 45 {πε τηεάϊδίζον Ὀείννεαη {π6 ἴννο 
Ῥδγίιθβ, πο δά γεϊαιίοηβ νυ (Πθτὰ Ὀοιῇ, 
φῇ. (Δ,. 111. το, αὰ ῬΏ11ο, Κγ1ὲ..Μ10γ5.,.111., 10, 
Ὑ ΒΟτΕ Μοβαβίβ οδ]εάμεσίτης καὶ διαλλακ- 

γΟΙ, 1. 

τής, οἵ. 4150 Η 6. ἰΪ.. 2, ἀπᾶ 708., 4πὲ., χν., 
5.3} ἴδε ἰδίξεσ ρᾷϑβᾶρβ γερεβδβθηΐβ ΗΠ διοά 
δϑϑαγίπρ {παι πε [δννβ Ιβδαγηβά 811 παΐνναβ 
ταοβί δοΙν ἴπ {πεῖς ἴανν δι᾽ ἀγγέλων παρὰ 
τοῦ Θεοῦ (Ξεε γεβίοοιε Ηδῦγετυς, δπὰ 
ὙΝνἰβιδίῃ οὐ δ]. 111. το). Οπ {86 8 
μεσίτης 845 ρίνδῃ ἴο Μοβββ, 866 υσίμετ 
“ςομηιρῥέϊοη οὗ Μος65, 1., τ4. ἀπιὰ ΟΠ ΔΙ ε5᾽ 
ποίβ δηά ἰηϊγοά. [χ1]]., ὈὰῈ 1 ἄοεβ τοὶ 
ἴο ον τπδὲ {πὸ ἱπέδγθπος 8 ᾿πβεϊβεά ἐῃδὲ 
τὯ6 Αροοσυρῆδὶ Βοοῖ ἴῃ πυεβίίοῃ γγα8 
Κπονῃ ἴο (8 ψτίίογ οὗ ὅ8:. ϑίερῃεη᾽ 8 
βρεεβοῖ. τ. Ομδσίθβ τπλαϊηίαίπβ 15. θη 
1886 στουηὰ οὗ ἴἄτεβ ραββαρβδβ, ὕπὲ οἵ (1) 
εξ τΔῪ Ὅε 5αἰὰ (πδί {6 ἰδσηὶ μεσίτης 
ενϊἀθπεῖν οουἹά πᾶνε θεαη Κπονη τόση 
οἴμδι βουσοθβ ἰμδη Αοίβ, (2) ἴῃ8 ῥδγβ!δὶ 
Ὀεΐννθεη νϑῖ. 36 δηά “βειρηῤίίοη οὗ 
Μοσες, 1ϊϊ., τι, 18, ἃ8 σ᾿ Ομδσὶββ δάπιβ, 
ΔΠ Ἀρτθαηηθηξς νει }]ν “ογ ἐπ6 τηοβὲ 
Ρατί," πὲ {πΠ6 ψοτάβ “ Εργρίέ, {πὲ Ἐεδά 
8εδ, δηά τε ψ] ἄγη θ 85 ἔοσ ἰογίν γε 
τοῖρθς οἴἴδη Ὀ6 υϑεά 88 ἃ βιπΊΠΊΔΙΎ οὗ 
{πα Πἰβίογυ οἵ 15γ88] δἵ ἃ ρατγίϊοσιίαγ ρεγίοά, 
ὙΜΏ1Π5ὲ ἐμε σοπίαχε ψντπ ὑνΒΙοἢ τη ψογάβ 
818 Βεσε δϑβοοϊδίε ἴ5 απ ἀϊβεγθης ἔσοπι 
τῃδῖ ἴῃ «4 τϑερεῤέῥϊοη οὗ Μο56ς, 1.ς., ἀπά (3) 
ἘΠ6Γα 15 ΠΟ οἷοββ γβϑειηδίδποα δείννεεη [ἢ 6 
Ῥχόρῆθου οπὶ Απιοβ αυοίβα ἴῃ νεῖ. 43 
Ῥεῖον δῃᾶ 86 ῥσορῆθου ἰῇ (4 ϑβιηῤέϊοη 
Ὁ Μο565, ἰϊ.,) τ3 ; ἴπ ὈοΓἢ {π6 ρῃγαβεοίοου 
15 αυϊΐα βἜπεσαὶ. Ῥδγῆϑρβ 116 οτηϊβϑίοῃ 
οὗ ἴδε ψοζτά μετά Ῥεΐοτε τῶν πατέρων 
Βῖνεβ ερ 8515 ἰὸ {π6 ῥγίν!ερε οὗ “"οἷσ 
ξαῖμοσβ, "Ὁ Π6πη ὁπα σαῃ βρεαῖίς οὗ Ὀεΐῃρ' 
ΣῈ τμ6. ἀπρ6] δᾶ ἢ ἐμεηι, Θπιοοχ, 
Τιαηρπμαρο οὗ ἐπο Ν. Τ΄, ῬΡ. το. Τδυβ 
Μοβεβ ργβῆρυσββ ῃΠ6 Μεάϊδίοι οἵ {ἐπε 
πον οονεηίδης, ς΄. ΗΘ. νἱϊ!. 15, ἴχ. 15, 
ΧΙ, 245) ἀπά {π6 τηδπείοῃ οὗ ἐπ18 ποποὺγ 
Ῥαβίονγθβἃ ὑρὸὰπ Μοβεβ βπιρῃδβίβαβ 511] 
τόσα {ὉΠνῪ ἐπε ἱπάϊρπιν ΠΟ Ὧ6 τα- 
οεἰνεὰ ἔοπι δῖβ σοππίτγμλθη, οὕ. 8. 
ΟὨσγυϑβοβίοπι οη {πε ἔοτοε οὗ οὗτος ἴῃ {μῖ5 
νοτβ6.---λόγια, ογ΄. Εσπι. 111. 2, 85 'π τ ΧΧ 

13 



194 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ νΙ]. 

τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν. 50. ᾧ οὐκ 
ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ᾽ 5 ἀπώσαντο, καὶ 

ἐστράφησαν ὃ ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 40. εἰπόντες τῷ 

᾿Ααρών, “Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἵ προπορεύσονται ἡμῶν" ὁ γὰρ 
Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί 

γέγονεν ὁ αὐτῷ." 41. καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 

καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν 
42. Ἔστρεψε δὲ ὁ Θεός, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς 

λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ - καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν 

χειρῶν αὐτῶν. 

προφητῶν, “Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσαρά- 

Δ ημιν; δα δὲ Β τεϑδὰ υμιν, 5ο ὟΝ. Η. ἐεχέ, ΥΝ εἰββ. 

3 αλλ᾽; δυξ αλλα ἰπ ΦΑΒΟΌΕΗ, 50 Τίβομ,, νν.Ἡ., Ὁ εἶββ, Η1ρ. 

5 ἐστραφησαν, Ὁ τοδάβ ἀπεστραφησαν, 50 Ηρ. ταις καρδιαις ΠΕ, Ψα]ρ., ΑὙτλ.» 
ϑγγ. Ῥεβῇ., ΟὮσυβ., [γεηϊπέ. ; δὸ Μεγεσ ; εν ῥγεῖ, ἴῃ 9 ΑΒΟ, 8οὸ ΚΝ. Η., ἘΝ. ὙΝ εἰβ8. 

4 ἐγενετο ΑΒΟ, βο Ν.Η., Ἐν., ΒΙ455 (υὐ. Ἐχοά. χχχίϊ. ᾿, ὑγ. ΚΕ... 

οὗ (ῆε ννοτάβ οἱ ἀοά, οὐ ΝΠ. χχίν. 4, 
τδ, ἀηά οΠΙΘΗ͂Υ ἔος δὴν πἰΐεσαηςα οὗ αοά 
νυ ΒεῖΠεσ ρσεοδρί Οὐ Ῥγοπλβθ, ΟἹ]Υ οποε οὗ 
Βιιηαπ ψογάβ (Ρ5. χυῇϊ, (χίῖχ.) 14); 50 
ῬΒΪΟ 5ρεᾶκβ οἵ ἴῃς ἀδοδίοριιες 88 τὰ δέκα 
λόγια, «ἀπά |ο5., Β. Κ.» νι, 5, 4, Οὗ 1τπε 
Ῥτορῃεοίεβ οἵ ἀοά ἱπ ἐῃς Ο.Τ'., ἀπά ΡΕΠο 
νυτϊξεβ τὸ λόγιον τοῦ προφήτου (ἰ.ἐ., 
Μοβαεβ), Μὲέ. Μογ5., 1[ἰ., 35, θδεεὲ. ατίτησω- 
ΤΏδγετ, σε υ., λόγιον, 11{., ἃ ΠῚ1}6 τνοτά, 
ἔοσὴ {πε ταν οὗ οσϑοι]δγ ΤΈΒροη5868.--- 
ζῶντα : ““νἱπὶ νἱΐαϊεπι Ππαρθπίία,᾽" Β[455, 
ε΄. ἨεβΡ. ἵν. 12, τ Ῥεῖ. ἱ. 23, σύ Ὅδαξ. 
χχχίϊ. 47. ΤῈ ψογάς δρδίη βῆον ον 
ἴατ 81. Θέθβρβθη νγαὰβ ἔτογη ἀδβρίβίπρ' ἔπε 
Ι,ν) οἵ Μοβεβ, οὔ. Ηςεδ. ἱν. 12, “"Πἰνίπρ,᾽ 
ΕΑΝ. (“ «υϊοκ," Α.Ν.); τ Ῥεῖ, 1. 3, ἀπά 
ἵ, 5, νπετε ἘῸΝ. μᾶ5 “Τἰνίηρ "ἢ ἰπϑέεαδ 
οὗ “1ἸΙνεῖν "; 'ἴπ ΡΒ, χχχυ[ 10 “1 νεῖν "ἢ 
15 τοίαϊηδά ἱπ ΕΝ, (5εε αἷβο ἱπ Εχοά, ἱ. 
το, ἴῃ Ἄςοπίγαβε ἴο ζεεῦίε, ἰδηριά), οὔ. 
Θρδηβεσ, Εαξγίς Οπσδηδ, 11ϊ., 8, 5. Ηδτε 
τε νογά μὰ5 {πὲ βεηῆβε οἵ ἰἰνίπρ, ζ.6.. 
δπάυτίηρ, αδἱάϊπρ, οὐ. “1 ἔσὰε ἀπά 
ΠΙν εἰν Πινί ΠΡ] ᾿νοτᾶ ᾽" ἰπ ᾿σγάυεγ ἴὸσ ἐδε 
ΟΒυτοῦ ΜΙππέ, οὐ, τ Ῥεῖ. 1. 23, ΕΕΥ. 

Ψψεῖ. 39. ἐστράφησαν, ἐ.4., ἰπ τπεῖτ 
ἀεβίτεβ αἴοσ τὴ6 Ερυρείδη σοᾶβ, οΐ νεσ. 
40, ποὲ “ἐὐπεᾶ ὕδοκ δρϑίπ," δαΐ 
ΒΙΠΊΡΙΥ “τατπαά " (επάαί!, ἐρι Ἰοοο). ΤΠ8 
ννογάβ οδηποί δε ἰδκεη ΠΠ εγα!Πν (45 Οόγη, 
ἃ Τ18ρ. δπά οὐδδιβ), οὐ ννὲ 5ῃουὰ ἤανα 
ἴο τεηάδσ “" ΨῆΟ πιδὺ ΡῸ Ὀεΐογε υ5 ἐπ ΟἿ 
γεέμγη τὸ Ἐρυρί,᾽" ΏΙΟΒ ποῖ ον 5 ὑπ- 
Βιυρροτίεά ὃν (Π6 ατεεκ, δὰὲ οὐ. Εχοά, 
ΧΧΧΙΪ. 4, 1 Κίπρϑ χίϊ. 28 ; 866 8180 οἡ [815 
νεῖβε, Ἐχοά. χνΐ. 3, Νυμ, χί. 4, 5, δυΐ 
ἘΣ ἀδϑῖγββ ποτε εχργεββαὰ τηδυκεά ἃ ἰδίαν 
δία. 

εν. 40. προπορεύσονται (Εχοά. χνΐ. 
3, Νύτη. ΧΙ. 4) 5)» ΟΪΥ εἴβεννῆεσε ἴῃ Ν. Τὶ, 
ἵπ Τὰκα ἱ. γό, ἢ δ οὐ Θεαε, χχχί. 
3. Τῇ ψοσάβ ἵπ Αοίβ ἅτε ἔβδίκεπ το ΠῚ 
Ἐχοά. χχχίϊ. ἵ, 23; τεσυδηΐ ἰη ΓΧΧ, σα 
Μᾶδσοο. ἰχκ. τι (δυξ 5εε Η. δπὰά Ἐ.), δπά 
αἶδο ἱπ ἄεη. απά Ῥοϊυῦ.---οὗτος, ἐπέ, εἴ. 
νΐ. 14, ἔῃ 8 5ατὴθ δηδοοϊαξποη 48 ἰπ ΤΧΧ, 
ἙΕχοάᾶ. χχχίϊ, 23, 80 ἴπ {πὸ Ηδβρ., “ψῆο 
Ὁτοῦρἢες τ5. Ὁ ἢ: πὸ τηθπείοη οἵ Θοά--- 
πεν δβογίρβά 411 το Μοβββ ((γυβοξίοπη) ; 
866 ψίϊοδυ, 6 Ογέο ἀπ Ν. Τι, Ρ. 135 
(186). 

Ψέεγ. 41. ἐμοσχοποίησαν : ποί ἰπ ΓΧΧ 
ΟΥ ἰπ οἰαβϑίςδὶ ασεεκ; ἴῃ Ἐχοά. χχχίϊ. 2, 
ἐποίησαν μόσχον.--ἀνήγαγον θυσίαν, 
ζ΄, χα ΚΙΏΡΒ ||. 15 (ἀπά 2 ὅδπι. νὶ. σ7, Α.), 
ΙΓ 5: ΠΉΠΕΤ 56 ΟΥὁἨ {πε ννοτά, ““ 4τἴδ νἹοίπια 
ἴῃ ἀγᾶτῃ ο]Π1}τπτ,᾽ τί πηπι.---εὐφραίνοντο, 
ε΄. Ἑχοᾶ, χχχίΐ, 6 δπά τῷ; ἐπε τνοτὰ 15 
ΕΓ πεσυσπε ἴπ ΤΧΧ, απᾶ βενεγαὶ 
Εἰπι65 νυ ἢ ἐν, οὗ, 2.6.» 2 Οἤτοη. νί. 41, 
ἙἘκοΙεδβίαϑβε. χίν, 5, 1 Μδος. 1,7; χαίρειν 
ἐν, ΤΠ ΚῸ χ. 20; υδεᾶ ΟΪν Ὁγ 81. [Κα 
δτοοηρβὲ {πῸ ΕνδηΡΈ] 58, βῖχ Εἰπ.65 1 5 
(οβρεῖ, ἔννῖοε ἱπ Αςίβ (δῖ 1ϊ, 26 15 8 
αποίδεϊοη). ΒΕΠΡΈΙΪ ροΐπὲβ οαὲ ἔμπας Οοά 
τεὐοῖοεβ ἱπ τς ψοσῖβ οὗ ΕΒ οὐνῃ παπάβ, 
Δηᾶ τῆϑη ἱπ {πὸ νοῦς οἵ αοὔ᾽ξβ παπάᾶϑ, 
Ῥαξ ποΐ 45 Πεῖε---ἤΔ] Ὁ ἴτοπῪ ἴῃ ἐπα τνογάβ. 

Ψέεγ. 42. ἔστρεψε: ΡῬτορετὶν ἱπίγαπϑὶ- 
εἶνε. Δ εἶββ ἰακθϑ 1ξ ἐγαπϑιε νεῖν : αοά 
τὐτποὰ ἐπεπὶ ἔγοτη οης ἰἄοἹ ὑνογθδὶρ ο 
δποίπετ ; θὰ: Πότε Ῥσοῦ Δ ὈΪΥ τδδπβ ἐπ δὲ 
(οἄ εὐτπεά ἀὐνᾶν ἴγοπι {πεπὶ, 'π ἐπε Βεπθα 
τῆι Ης οαγεᾶ πὸ ἰοηραν ἴοσ {8 6πὶ δ5 δε- 
ἔοτε ; 80 Οτίπιπι, σηδ υ.; ὁσ ἐδαὶ Ης 
δοίιδ!ν σμαηρεά 50 65 ἴο ὃὲ ορροβεά ἴὸ 
{παπὶ ; οἵ. ]οβῇ. χχίν. 2ο, Ηεῦ., 5ο δεῖ 



᾿ς. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ τος 

κοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ; 43. καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν 

τοῦ Μολόχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ῬῬεμφάν, τοὺς τύπους 

οὖς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς - καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα 3 

1 υμὼν ΑΟΕΗΡ, Νυΐξ., ΒοΙ., ϑυγ. Ηδτοῖ., ἀείῃ., σῆγυβ. (5ο 1 ΧΧ, Αὐλοβ ν. 26), 
80 Β͵455; οὔ. ΒΌ 15, 18, ϑυσ. ΡΕΒΈ., 88}., Ασπι., [τ.., Οσ., ΡΒ 1Πδϑὶ., βο Τίβοι., Νν.Η., 
ΕΙΝ,, ννεῖββ, νεπάς, Ηρ. Ρεμφαν 1, 31, Οἵσ., σῆγυβ.; Ρεμφαμ Ὁ, ΕἸἰοτ., αἱ.» 
Ῥασ., ὕνεγῃ., ψυϊρ., [τϑη., 80 Β]485 ἴῃ β, δά Ηρ. ; Ρεφαν ΑΕ, ϑγσγ. (Ρ. δπὰ 
Η.), Βοἢ., 54}., 5ὸ ΚΝ. ; Ρομφαν διὸ" 3, 850 Τίβοῆῃ.; Ρομφα Β, Ξο ὟΝ.Η., ννεῖς55. 
ἴῃ ΤΧΧ Ραιφαν ογ Ρεφαν. Δ επάϊ ργείετβ Ρομφαν ογ Ρομφα. 

" ἐπέκεινα ; Ὁ, αἷρ., Ραγ. τοδά ἐπὶ τὰ μέρη, 80 ΒΙ455 ἰπ α δπᾶ β, β8ο Ηἰᾳ., οἱ 
ἘΧΧ ; οτὶρίπαῖτεν οἵ ὑγεβίεγη τεδάϊηρ ποῖ ἱπιροββ., οσ ἐπὶ τὰ μερὴ πΊδυ ἢανα Ὀεδῃ 
Βι δε εα ἴον ἃ Ῥῇγαβε υπίᾳιβ ἰῃ Ν.Τ', (566 4150 γεπάι, ρ. τό3, εἀϊξ. 1800). 

βίεῖπ “ ΠΕῚΒ 8568. Δ 118 ἀνογεῖς," δηά οἵ 
ΤΙΧΧ, 158. [χ{1]. το.---παρέδωκεν, οὕ. Κοπ,. 
ἱ. 24, ἀπά εἴασε ἰῃ χίν. τό; ΕρΠεΒ. ἵν. 10, 
“ἐρᾶνε {πε πίβεϊνεβ πρ᾽, ἑαυτοὺς παρέδω- 
καν, ἔγοσῃ {πε βἰάε οἵ πιδη.---λατρεύειν τῇ 
στρατιᾷ τοῦ οὐὖρ., οὐ. Ῥευς. χνῖΐ. 3, 2 
Κίπρϑ χυΐϊ. τό, χχί. 3,2 σἤτοη. χχχιϊ, 3, 5, 
761. νἱϊ]. 2, χῖχ. 13, ἃ 5111] στοββετ ἰἀοϊ δίγυ : 
“ὁ Δ Ια ββίσηθ ἰάοίαιτῖα, σαίεγὶβ βρβοῖ- 
οδίογ᾿" Βεηρεὶ. Ὑῇε οτεδίεά βοβὲ νγ8β8 
Ψοσϑδιρρεά τη ΡΪδοβ οὗ ᾿εῃονδῃ ϑαρδοίῃ, 
“πὸ Τιοσά οἵ ΗἩοβίβ.". ΤὍῇε ψοτζά, 
Ἐπουρἢ υ8εά αἰνναυβ ἴῃ ἐπε Ν.Τ.. οὗ τε!ρὶ- 
Οὐδ βεύνίςεβ, 5 βοτηδίϊσηββ δρρ] δὰ ἐο τῆ 6 
ὙΜΟΥΒΗΪΡ οὗ ἰάἀοἶβ, 45 ννε]] 48 οὗ τε Οπα 
αοά; οἷ Εοτι. ἱ. 25 (ΧΧ, Ἐχοά, χχ. 5, 
ΧΧΙΠ. 24. ΕΖεΐ. χχ, 32), 80 λατρεία 18 
ἀξεὰ οὗ ἐπ6 ᾿ψουβ;ϊρ οὐ ἰάο]8 ἱπ τ Μδοο. ἱ. 
431 5εε Ττεποῦ, 5.)71071)η15, ἴ.7) Ὁ. 142 8.--ὁ 
ἐν βίβλῳ τῶν προφ.: πεῖα ρατί οὗ {π8 
Ἡεῦτενν ϑογίρίασεβ νοῦ (ἢ [ἐὰν 
Βυχητηεά τῷ ἀπάετ (πὰ εἰἘ]6 οὗ “τε Ῥτο- 
Ῥδει5,᾽ 48 ἃ βεραγαίε ρασί, ἔπε οἵμεγ ἵνψο 
Ῥατίβ δείπρ 186 αν δπά (μὲ Ηδρίο- 
Ῥταρῆα (πε Ῥβαΐπηβ, {πκ6 χχὶν. 44); 
ΟΥ Τννεῖνα Μίηοῦ Ῥγορῃδίβ υν μοῦ ρῥτο- 
ῬΑΡΙν ξογηιεᾶ οπα Ῥοοῖ.---Μὴ σφάγια 
κιτιλ.: ἃ αυοίαδιίοη ἴτοπι ΑΠΊΟΒ ν. 25-27, 
ΨΙΈἢ {|| νατίϑείοη---ἢς αυοίδίϊοπ ἴῃ 
γεῖ. 42 85 τϑλῖϊν δηβδψετεᾶ ὃγῚ (δῇς 
ΤΟ]]ονίηΣ νοῖβθ. Ὑὴδ αυεβίίϊοη ἄοεβ 
ποὲ τηεδῃ 1ἰτογα! ν ἐμ δὲ πο βϑοσίβοαβ νεσα 
ἔνε οἴετεά ἴῃ ἐπ ψι]άθγηθββ, δ οἢ 
ψουϊὰ Ῥὲ ἀϊτεοεῖν οοπίσγαγν ἴο βυοἢ ρ88- 
δαρε8 845 Εχοά. χχίν. 4, Ν απ. νἱῖ. οθ. ΤΘ 
Βδοιΐῆοα8 πὸ ἄουδέ ψεῖα οῇεγαά, δὺς 
δον οουἱά ἔμεν ἤἢανβ Ῥβεη τβαὶ δηάᾶ 
εβεοίιαὶ ἀπᾶ δοσερίδοὶε ἰο αοᾶ ψΏ116 ἴπ 
{πεῖς πεαγίβ {πΠῸ ρεορὶβ᾽ 8 αἴεοϊίοῃβ ὑγζεσε 
ἴατ ἴγοπι Ηΐτη, ἀπά ννετε ρίνβ ἰὸ ἰάοὶ] 
ἀειεῖεβ ὃ μή, εχρεοζίπρ ἃ περδίϊνε δῃ- 
ΒΎΘΙ - πη; (δε6α ΖόςκΙογ᾽Β ποίβ, ἐπ 
ἸοοΟ).---οἶκος : ποπιίηαίϊνε ἔοτ νοσδίϊνε, 
85 οἰΐζεη, 885 16 ἴῃ δρροβιξείἼοῃ ἰο ἴδε 
ὑμεῖς σοπίαϊπεά ἴῃ προσηνέγκατε (Β]455). 
ϑοπὶε Ἐπ ρἢαβῖβε μοι τὸ "πὶ οἱ, οσ 

ΒΌΡΡοΟΒα υνἱτἢ Νόβξρεη ἐδαὶ ἔῃ ᾳυεεείοῃ 
158. ἱσοηϊοδῖ, 

γεν. 43. Ὑῆε ἀπϑψεσ οἵ αοά ἰο Ηἰβ 
οὐ ααεβίίοη : καί βου Ρὲ εἐχρ᾽ αἰπεᾶ 
“γε ΔοίΔΠΥ ἰοοῖΚ ἀρ (“γεα," Εν. ἱπ 
ΑτΊΟΒ ν, 26) ; ἀνελάβετε, “γε ἴοοῖκ τἀρ,᾿ 
ἦν.) ἴο σᾶττν ἴῃ ργοσεββίοῃ ἔγοπι οπα ἢ8]1- 
ἴῃρ Ῥίδοε ἴο δποΐπεσ. τὴν σκηνὴν, ΡΙΟΡΕΙΙν 

σκηνή -Ξ ΤῊΣ, δῖοι Β65 βοιιβεϊτηθβ 

Ῥεεη εχρίαἰμεά δ [Π6 ἰεπὲ οἵ ἰδρεγηδοὶς 
τηδᾶάθ Υ τῃξ ἰάοϊαίτοιβ [βγϑοὶεβ ἴῃ 
Ποποῦτ οὗ δη 1ΔοἹ, 1κ6 {πε ἰθδγηδοὶα οὗ 
1μ6 σονεηδηΐ ἰπ Βοποὺγ οὗ [επονδῃ, Ὀπὲ 
ΚΕΝ. τϑηάβεβ “" βίου γοῦν Κίηρ ̓ (πιατ- 
βῖμ, “τῆς ἐΔΡεγπδοῖς οὐ γνοὺς Κὶπρ᾽), 
Ατηοϑ ν. 26, βεε θεΐονν.--τοῦ Μολόχ: 5 

ἰπ ΟΧΧ, Ραε ἴῃ Ἠδδτονν, ἸΏ ΟΥΩ, ἦνδι, 
γοῦν Κἰπρ (45. Α(Ὗ. ἴπ πιδτρὶπ, Απιοβ ν.Ψ 
26). ὙῇῈ ΠΧΧ, οἰεμοῖ 85 ἐχρίαπαΐοσγυ, οσ 

Ῥδτμαρβ ἔβγου ἢ ἀποῖμγ σεδάϊηρ [9 Ω, 

2 Κὶπρϑ χχ δ. 13, βεγε τεηάεγ ὃγ [πε πᾶτης 
οὗ {6 1ἅο]. ϑανοεὲ αἷβδο (Ραΐγί αγοδαϊ 
Ῥαϊδεέϊηε, Ῥ. 258) τεπάθιβ “" ΒΘ: Κατ νου 
ΜεΙκ,᾽ ἐμκ., τῇς Βαδυϊοπίδη ροά 58:1- 
Κυῖῃ αἶβο ταργαϑαηΐβ “ Μδίκ,᾽" ἐπ6 Κίπρ, 
δῃηοίδεσ Βαρυϊουΐδη ἀδίν (-- Μοϊοοῖ οὗ 
186 Ο.1.). Μοβί οοστηπηθπίδίοσβ τηδϊηέβίῃ 
πὶ νεσ. 26 (ἀπιοβ ν.) 18 ποῖ ἴπ τπ6 
οτῖρίπαὶ οοπηεοίεα τς νοτ. 25 48 {πε 
1 ΧΧ τεπάοσγ, γεξεσγίηρ (6 Ἰαϊέε νεῦβα 
Ῥδοκ ἰο Μοβδαίο {ἐἰπηε8β. ΤμῈ ΤΙΧΧ πιᾶὺ 
διᾶνε [ο]οινεα βοτης ἐγαδιείοπ, Βαϊ ποῖ ΟΠΪΥ 
ἄοεϑβ {πε ἔλος ἐμαὶ (6 ψνοσβῃϊρ οὗ Μοϊοςῃ 
νγ88 ἰογ  ἀάδη ἴθ 1π6 ψ]] ἄθτπ 85 σε α πὶ ἰοὺ 
Ἰπάϊσαϊα ἐμὲ 18 ργασξίοθ νγ88 ἃ ροββί ὉΠ|ν, 
Ῥυΐ {ποτα ἰβ αἷβο ενίάθηςβ ἐμδὲ Ἰοπρ δε- 
ἴοτε ἐπε Ἐχοάυβ Βαρυϊοηΐδη ἱπῆπεποα 
διαά τηδάς 1561 ἔπ] ἴπ ἴῃς δ εβί, απὰ ἐῃς 
βίδιαπλεπί οὗ Απιοβ τὴν ἐπογεΐοτε πιεδη 
τὰδε ἐπ6 Βαρυἱοπίδη ροᾶ ννὰβ δοίιδ!ν 
Μοσβαιρρϑᾶ ὃν {π6 Ἰβγϑϑϊεββ ἴῃ (ῆς ννῖ]- 
ἄδγπαββ (ϑϑυοθ, “|. 5.) Ρ. 250). ἴῃ τηδγρίῃ 
οὗ ἘΝ. ψε πᾶνε “" ἤδη (κε πρ,᾽ ἑνδων 



ι96 

Βαβυλῶνος." 44. Ἢ σκηνὴ 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΥἹΙ, 

τοῦ αρτυρίου ἦν ἐν τοῖς πατράσιν 

ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωσῇ, ποιῆσαι 

ΟΔΥΙΥ ἈΨΑΥ͂ ὙΥΪ γοὺ ἱπίο δχῖϊς (45 ἃ 
τῇσθδι), ψἈ11ς οἔμετβ ἕαῖκα ἐπ νεσ ποὲ ἴῃ 
ἃ ἴατασε δὰϊ ἴῃ ἃ ρεγίδοι βεῆβε, 85 γείευ- 
τίηρ' ἴο [ῃς ρτϑοιῖςε οὐ ἐπε σοπεεπιρογαγῖαβ 
οὗ πὰ ρτορμεῖ: “"ἄἀθβ δ τεπιρογα ἴδς 
ἀϊοῖς Απιος ᾿ (Β[45858). δίσομέμ οὐ ταῖμεγ 
ϑαρομέμ ῖΒ Ῥσοθαθὶν ἃ ρσορεῦ πᾶπὴς (ἃ 
πᾶσα ρίνεη ἰο ΝΙη-ἶρ, {86 νγαγῖκε ϑαη- 
μοὰᾶ οἵ Βαυγίοπία (ϑ8γοα)), δηὰ Ῥοίᾷ ἴξ 

αι Κευαη (Καϊναη), 13, τοργεβεπί 

Βαῦγίοπο- Αϑϑυτίδη ἀβίτεβ (οσ ἃ ἄει εν), 
5866 ϑοιγαάεγ, Οτ:. Τηδογὶῥέ, ἀπά ἐπέ Ο. Τ᾽, 
ἴϊ,, Ι41, 142; Β.1.; Θαγοῦ, Ν, 5... Ατξ, 
“ ΟΠϊαπ᾽" ἰπ Ηδβείηρβ᾽ Β.Ὁ., δηὰα Ἐεϊζεη 
δηᾶ Ὑνγεπάι, ἐμ ἰοοο. Ἐν ἴπε ἐποαρδὶ 
ἐχργεββεᾶ δος {παὶ {ποῖς βοᾶβ βῃουϊά 
80 ἱπίο οδρείν: τυ νυ τς Ρεορὶς, ἐλ 188. 
χὶνί. 2.--τκαὶ τὸ ἄστρον . . . Ῥεμφάν, 
ΤΙ. --ρας ἘΝ, Ῥεφάν, οὐ {πε τεδάϊηρ 
866. οτἱτῖςαὶ ποίεβ, δηά γεπάϊ, Ρ. 177. 

Εοτ (6 Ηδργον (Απιοὸβ νυ. 26) ΣΙ 

Ομ, ἰὰς ΧΧ μαᾶ5 Ῥαιφάν. Ηον οδπ 
ννε δοοοὰπὲ ἔοσ (πἰϊβὴ Ὀσορδρίνυ ΓΧΧ 
τεδά τε ψοτά ποὲ Ολέμη θὰ. Κεῖσαη 

Ὧ (5ο ἴῃ ὅυζ. Ῥεβᾷ,, Κξιυαη ΞΞ ϑαΐσσῃ 

γουγ ἰ4ο]), οὗ νι η Ῥαιφάν 15 ἃ σοτταρ- 
εἰοπ ἰβτουρῃ Καιφάν (οὐ 5ἰπλῖϊατ σμδηρε 

οἵ Ὁ ἱπίο Ἢ ἐπ Νδβ. ἴ. 6, ὮΣΜΘ πὶ ΤΧΧ 
ἀρχάς 88 1 ἸΣ5 5 Ἃ» ἈΟΡΙΠβοπ᾽ 5 Οἱ ἐδϑγιέης, 
Ρ. 463). Κειυαη τ Κα- αἴτνα-πὰ, δῇ 
᾿Αββυτίαῃ πᾶπηθ ἴογ ἔπε ρίδηθι ϑαίιγη, 
οΑ]]εἃ ὈΥ τἴῃ6 βϑαῖβ. πῆς ἱπ Αταρία 
πὰ Ῥεγβίδπ (Ηδπιθαγρεσ, Ἀαϊ- Επογείο- 
ῥὰάαὶϊε ἀες Ὑπαφρέμηις, ἴ.,). 2, 216, δηά 
Ατί. “ ΟΒίμη," τς 5); δηά ἘΠ15. [8115 ἴῃ 
Ρεσξεςεῖν ϑνἱεἢ ἴμεῈ Ἡερτανν, κε βίδσ οὗ 

γουγ ροά᾽" (γοὺζ βίδ- βο() -- ὈΡΤΟΝ 

ΣΙ: 3, ἴῃς ργδνίουβ υγοσά, ποῦς, 

ἐΕΥΟῸΣ ἱπΊαρΈ5," Ὀεΐπρ ρἰδοεά δῇεγ {88 
ὕνο Ηδῦσεν νγοσάβ ᾿αδὲ αυοίεά, οὐ ΟΧΧ 
(δυὲ 5εεῈ αἷβο ϑᾶάγοβ, Μ. 5.» Ψὴο τεπάεγβ 
“ ΟἸΐπη, γόους Ζεϊεσγη," Ζείεπι ἄεποί- 
ἴῃρ δῃοίμες Βαδυϊοπίδη ἀδίν τε πε ἱπιαρα 
οὐ ἄϊβο οὗ {π6 5π). 1ΐ ββθὴβ ρίαίπ δ 
411 ἐνεπίβ ἐδδὲ δοιὰ ἴῃ ἐς Ηδρτγεν δηᾶ 
ἴῃ τε ΤΙΧΧ ταΐδγεποε 18 πιδάς ἰο ἐμε 
ἄϊνίπε ποποῦσβ ραϊά ἴο πὸ ροά ϑαδίυγη. 
πῃ {με ννογάβ “γε ἴοοκ ᾧἃρ {πε βίδσ,᾽" 
εἰς., {π6 πηβαηῖηρ' 15 ἐμδὲ ΠΟῪ ἴοοῖκ παρ {π8 
δίδυ οἵ ἱπηαρα ὙΏΙΟὮ τεργαβεηξεά {πε ροά 
ϑδέσγη-- - γοιῦ σοὰ ὙΠ βοπῖς δας οί 6 8 

80 ἱπ ΙΧΧ, δε ΒΙ458, ἐμ ἰοεο). ὑμῶν, 
1.6., ἴῆε. ἀεὶν ψΒοπὶ (Π6568 1βγϑθ εβ ἐδι5 
Ρίδοεᾶ ου ἃ ἴθνεῖ νι ]εμβονδῆ, ΤῈ γα 

τ Κε 12 Ολήμη τεῆς Πτέϑσ, οὐ ρεάδβιαϊ, 

οὗ γοῦν ροάβ, ἐ.ς,, οὐ ὙνΒΐο ἢ ἘΠΟΥ 'νεγα 

οδητεᾷ ἴῃ ῥγοσεββίοῃ, 88 1 οπὰὶ 13 (ἃ 

τηεαπίης δἀνοσαδϊεά ὃν Ὦσγ. Ἐοδεγίϑοῃ 
8.111), δηᾶ ποῖ 85 ἃ Ῥγορϑσ πδιηδ δὲ 8}: 
“τῆς 5ῃγίπεβ οὗ ὑουγ ἱπίαρθβ, ἔπῈ βέδι 
οἵ γους αοά,᾽ ΚΟΝ. τηδτρίπ, Ατηο8 ν. 2, 
ψγῈ τῇδῪ 5111] ἰπίθσ ἔγουλ {πε πχεπείοη οὗ ἃ 
βίατ (πδὲ {πε τεΐεσεηςε 15 ἴο ἔπε ἄεθαδβε- 
τηεπίὶ οὗ ρίαπει ννοσβῃϊρ (50 ]βγοπια σοῃ- 
)εσευτεὰ ψεπυβ οὐ Το δη). ΙΕ ἰ5 ἰο ΡῈ 
ποίεά ἐμαὶ [με νοραἰϊβαίίοη οἵ ϑίρομέμ 
αὐὰ Οκίμη ἴα [86 58π|6, δηΐ 1 Ὧδ8 θθϑῃ 
τεσεπεῖίν βυρρεβίεαά ἐπαὶ ἔοσ {π6 ἴογπ οὗ 
{8688 ἔννο πδπΊε8 ἰῇ οὐζ ρὑγεβεηΐξ ἰθχὲ γα 
ἃτε ἱπάεδιεά το {π6 πιϊβροεᾶ Ζεδ] οἵ ἐῃς 
Μαββοζείεβ, Ὀγ πε ξδπλίταγ ἐσῖοῖς οὗ βεεη σ᾽ 
{δε ροϊπεῖπρ οὗ οπα ψογά ἴο ἐπε σοπβοηδπὲ 
βκεϊείοῃ οὗ δποίπο---ἤετα ἐπε ροϊπείηρ 15 

ἰαῖκεη ἔτοση (6 νψογά πρῷ “ἐ ΔΡοτηΐηα- 

ἴοη," 8566 Ατί., ““Οδίυπ," ν. ς.--τοὺς 
τύπους, εἰριμίαογα: ἴῃ ΤΙ ΧΧ, ἴῃ ορροβί- 
εἴοη ἰο σκηνή ἀπ ἄστρον. 1 {πε σκηνή 
ἶβ ἴο θῈ ἰδίεβῃ 85 πιεδηΐϊπρ ἐδε ἰξῆξ οὗ 
τ1ἀθεγηδοῖς σοπίβϊηϊπρ ἐπε ἱπιαρὲ οὗ [π8 
δοᾶ, ἰξ τηῖσμὲ θεὲ 80 ἀεβογίδεά. τύποι 15 
υβεά, 108., 4.5) 1.) 10, 1 χν, 0, 5, Οἱ 18ς 
ἱπηαρεὲβ οὗ Τῦδῃ βίοίϊδη ὃνῪ ἘδΟἢεΙ.--- 
προσκυνεῖν αὐτοῖς: ποῖ ἴῃ Γ,ΧΧ, ψΒοτα 
“γε τεδὰ τοὺς τύπους αὐτῶν οὖς ἐποιήσατε 
ἑαυτοῖς.---ἐπέκεινα βαβυλῶνος: ἴῃ Τ,ΧΧ 
δὰ Ἡδεῦτεν “ αυλδβουβ᾽. ἐπέκ. ΟΠΙΥ 
Βοῖθ ἴῃ Ν.Τ., Ῥὰϊ ἰπ οἰαβϑίοδι δυΐμοσβ, 
δηά ἴῃ ΓΧΧ, αδη. χχχν. τό (21), [εσ, χχίϊ. 
το (απά Ασα]α οα ῥραββϑᾶρα ἴῃ (επεβίβ). 
“ ΒΑΡΥΪοη ᾽ἢ πᾶν ἤᾶνα Ὀθθη ἀπε ἰο ἃ 5110, 
Ῥυΐξ πιοε ρσοραρὶν βροίεπ ἀεβιρῃεαάϊν: 
“ὁ πεεγρτγείδίασ νϑιοϊηΐαπὶ ϑίερ μα ηι5 δχ 
δνεηία ᾽" (45 [ἃς Εαθδὶ5 οἴει ἱπιεσργειθεᾶ 
ῬΑ5846685), 5εε επάϊ, ἐρ ἰοθο, δπιὰ Τλρμι- 
ἴοοι. [τ πιᾶὺ δ6 {παξ 9ὲ, ϑίδβρβεη ἔπυβ 
οἷοβεβ οὔς ρϑτγί οἵ δΪ8Β βρεεοῖ, ἐπαὶ ὑνῃοἢ 
Βῃονβ ΠΟ Ιβγϑεῖ, δἱἱ τπσουρῃ ἐμεῖς 
Ὠἰβέοσυ, μά Ῥεδη τερε]ουβ, ἀπά Ὧν) 
Ῥαπίιβῆτηθπε μά 2Ο]Π]οννεᾶ. 1 ἐπὶ σοη- 
͵Ἰεσευτα 15 σογγθοῖ, γχὲ Ρ485 πονν ἴο {Π6 γᾶν 
ἴῃ ΜὨΪΟἢ ϑίερμεη ἄθαὶβ ὑυἱτ πὲ σμδτρα 
οὗ Ὀϊδβρβετην αραϊπϑὶ {πὸ (6 πΊρ]6. 

Ψετ. 44. εχε δρδίη ννὲ ποῖος ἰμδί 
[δες ἢσϑι βαποΐπασυ οὗ {πε ἔδέμεσβ ννγὰβ ποὲ 
{με ἐεπιρῖθβ, ποῦ τγὰ5 ἰξ δγθοίβά οὐ ΠΟΙ͂ 
δτουπά, Ῥὰαξ ἐν τῇ ἐρήμῳ δοοοτάϊηρ τα 
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αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει " 45. ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι 
οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ἷ 

ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν Δαβίδ" 

46. ὃς εὗρε χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα 

1 εξωσεν ΑΒΟΌΗΡ, Οἤτγβ8., 8ο ΥἾ.ἢ., ὙΝ εἶββ, Η:1. ; ἐξεωσεν ΝΕ 5, Τίβοἢ,, 
80 Βίαβϑβ, αγαρημαΐϊᾳ, Ρ. 37. 

Οοὔ᾽5 ἀϊτεος σοπηπηαπά.---ἧ σκηνὴ τοῦ 
μαρτ.: ἴξ 15 ροββί 8]6 ἐπιαὶ ἔπδγα νναβ ἴῃ [88 
ΒΡΘΔ Κα 5 τη ἃ σοπίγαβε ἕο {Π6 σκηνή 
ἷπ νϑῖ. 43, διε ([πΠ6 οοππεοίίοη 18. ποῖ 
οἰεατῖν ἄγαννῃ ουΐ, ἀσυνδέτως, “αἱ ἰπ 
οταίίοπε οοποϊξδιίοτα " (Β|455).---ἧ σ. τοῦ 
μαρτυρίου, “16 ἐδθεγπδοῖβ οὗ ἐμαὶ ἐδϑεῖ- 
ΤΩΟΠΥ "ἡ. ὙὨδ βᾶπηε ρῆταβε ἴῃ ΓΧΧ 15 
864 [ἰποουγθοῖὶν 45 Μεγ ποίεά) ἴο 
{ταπϑίαϊς ἐμε Ἡθῦγον ἐαρογηδοίς οἵ {πῈ 
σοηρτερδίίοη Ο7 (Δ θθύηδοῖθ οὗ τηβεϊίηρ, 
ἢ.6., οἵ αοὐ νἱτ Ηἰ5 ρβθορῖε, οὗ Εχοά. 
Χχνῖϊ. 21. Βιι [6 ἔα θτηδοὶβ νγὰ 5 {π|5Ὲ]Ὺ 
οΔ]εἀ μαρτυρίον, Ὀεοδιιβε ἱξ σοπίαἰποᾶ 
“ἘΠ6 δῖ οὗ {πε ἐδβεϊπιοηυ," υχχ, Εχοά. 
χχν, 0 (10), κιβωτὸς μαρτυρίου, Δπά 50 
πεαια πεν ΐπ ἴπΠ6 τεβϑὲ οὗ {86 ὕοοῖ, δἀπά 
Χχχὶ. σϑ, τὰς δύο πλάκας τοῦ μαρτυρίου. 
ὙΤΠ6 ἐδρείηδοὶα τὐϊρῃε Ῥσορασΐυ ῬῈὲ 80 
ΟΔΙΕ 45 ἃ υνἱίπεββ οἵ ἀοά᾽β ργβββῆςβ, 
δἃηά 8 ἰεβεϊπιοηυ (ο ἔπε σονεπαηΐ Ῥείννθθη 
αοά «πὰ Ηἰ5 ρεορίε. 886 αἷ8ο ννεβίοοιι 
οὐ Ηδθδϑ. νἱϊϊ. 5, δἀάϊείοπαδαὶ ποίε.---διε- 
τάἄξατο, οὗ. χχ. 13, χχίν. 23; ΟὨΪΥ ἴῃ 51. 
1ΚῈ ἀπά ὅ5ι. δὰ] ἱπ Ν.Τ'., εχοαρὲ οὔςα 
ἰπ Μαΐῖι. χί. σ ; ἴῃ (οβρεὶ ἔουσ {π|65, ἰπ 
Αοίβ ἔουτ οΥἩ να {{π|65, δηᾶ 1τεαιθηξ ἴῃ 
1ΧΧ. Οατίγητη σοτηρατεβ ἀΐδῥοηπέγε (νεῖ- 
οτἀπεῃ).---καθὼς δ. ὁ λαλῶν: ““ενξῆ 88 
88 ἀρροϊπίβά ψῇο βρακε,᾽" ΕΟ. ; ““Ρεὲσ 
τενεγθπεέίαση ρρεϊ]δίΐο 5ἰϊθέισ᾽" ΒΙ488); 
ο΄. Ἑχοά. χχν. 40, Ηεβ. νἱϊ!. 5.--κατὰ 
τὸν τύπον, 7. Νν]βάοτη ἴχ. 8, ψΒεγε ἔμε 
σοτησηδη 5 ρίνθη ἴο Βοϊοϊποη.--μίμημα 
σκηνῆς ἁγίας ἣν προητοίμασας: ““8Δ0- 
οοτάϊηρ το {δὲ ἄρτια," ΤΌΝ, {.6., Ραξίεγη, 
1ἸΚοῆθββ, οὐ νϑσ. 43 δηὰά Ἐοῃι. ν. 14. 
᾿Αραὶπ νε δε δονν ἔδτ ϑίερῃθῃ ννὰβ τοι 
ἀεηγίηρ με αἰϊνίπε βαποίϊοπ ρίνβη ἴὸ 
Μόοβεβ ἴοσ π6 ἐδθθγηδοῖθ [Ιἢ 1π6 ἐπουρδὶ 
ἔδιι8 ἱταρ!εὰ 1168 Ὡς ρσείτα οἵ Ἡοοκετ᾿β 
δὲ διρυστηεηΐ, Εροΐες, Ῥοΐ., ἰἰϊ., τῷὶ 

ῬΙυτηρίγε). 
νέες. 45. διαδεξάμενοι : πανίπρ τεοεἰνεά 

ἴῃ ἐπεῖγ ταγη, ἐ.6.,) ἔτοσα Μόβεβ, ΟΠ μετα 
ἴῃ ΝΙΎΤ,, οὐ 4 Μδος. ἷν. 15; 50 αδἷβο ἴῃ 
οἰδβϑίοδὶ ἀστεακ, ἰπ Πθτι. ἀπά ἰῃ Ροϊγ., 
ε΄. διαδοχῆς, “ἴπ {πεῖς τὐτη,᾽" Ηετοά., 
ΨΙ]., 142: (οη {π6 ἰεομπίοαὶ τηβαπίηρ οὗ 
διάδοχος, (ὁ ννῃΪς ἢ ἰπ τς 1ΧΧ διαδεχό- 
μενος 15 αἰκίπ τὸ ἐῆ8 ἔθη οὗ ἃ ἄδβριῖυ, οσ 
Οὗ οπε παοχί ἴο τς Κίπρ, βεα Πεββυῦδηῃ, 

Βὶδεϊςἐμαϊδηι, ΡΌῬ. ται, 112).---μετὰ Ἰησοῦ, 
τ΄. Ηερ. ἱν. 8, βαστᾷ ἘΣ ῬΕΙΗ ἫΣΣ 
Ὁ 7αβιιβ ἔπ6 βοη οἵ Νυη "ἢ ἔρεὲ ποῖ ἢδγα). 
--ν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν: ““ΨΠΕΠ 
{πεν επίεταά οπ ἐδ8 ροββεββίοῃ οἵ δε 
πδίοπβ," ΚΝ. πε, ἐπ ἔπε τακίπρ ρΡοβββϑ- 
βίοῃ οὗ ἐπα παίϊοῃβ, ἱ.6., οὐ με ἰδπᾶ ἰῃ- 
Βαδιεεά ὃν {π6 παιίίοῃβ (ἡ επά:). ΑἿΚ. 
ο ον Νυϊραία ; τεαυθηΐς ἴπ ΓΧΧ, οἵ. 
7]05., 4πέ., ἴχ., 1, 2, αηά Τ δέ, χὶϊ. Ῥαΐγ., Κ', 
υϑεα ὃν ῬΗΙο ἴῃ ἐπε βεῆβε οὗ ἃ ροτγέϊοῃ 
δίνθθ ἰο Καεαρ (ἀτίγωπι-  πδγετ).---ὧν : 
Αἰεὶς δεϊγαοιίοη, οἷ ἱ. 1:.--ἀπὸ προσώ- 
που: ἴοι 8 βγη αν ρῆγαβε οὔ, Πδαΐ. χί. 23, 
χὶϊ, 20, 30, εἰς., απὰ ἐγθαιθπεῖν ἱπ ΧΧ, 

Ηερτενν ἽΣΞΝΩ, -τδως τῶν ἡμ. Δ.: ἐο Ῥε 

οοππεοίβᾷ συ] ἢ ἐμα ἤγβε ρατί οὗ ἴῃς γεῦϑς, 
“ ΜΏΪΟὮ 4150 οὖσ ἔδέμεσβ ὑγοιιρβε ἴῃ... 
απίο ἔπ ἄδυβ οὗ Ῥανίὰ " (1πο[ πδῖναὶν), 
866 νεπάς, ἡ; ἰοσο, ἴ.6., “δἰ τηδηβὶξ 
ἘΔ Θγηδοῦϊυσται π5αῖι8 δα ἐεπιροσα αν 4185" 
(Β1455). Ἐβπάδι! ἰακεβ τπ6 ννοσᾶβ δ5 
οἰοβεῖν ἀλγδβε ἴο ὧν ἐξῶσεν, πὲ {δ6 
οἴδιιβε ὧν ἐξῶσεν . . . ἡμῶν ἰΒ ταίπει 
τον παν »" 

δ΄. 46. ὃς εὗρε χάριν, οὕ, 1υυκε ὶ, 30, 
Ἡερσαίβείο, οἷ ΓΝ Ὑ ᾿" 1 τπηᾶν ἫΣ 
τοῖο ἱπιρ!οἃ ἐμαὶ μαά (ῃς ἐεπιρίε Ῥβαπ 
80 ἱγηρογίδης 8Ἃ5 {Π6 ἴενν τηδϊπιδίπαά, 
αοὐ ψουὰ πᾶνε δἱἹοννεὰ δε τιᾶη ψνῃῸ 
ἔουπά ἔανοιγ Ὀδίοστα πίπι ἴο Ὀυ11ἃ ἰδ: οα 
τὰς ρῆγαβε ἐνώπ. Κ, οὐ Θεοῦ 5εε αῦονε 
οη ἶν. το.---ἀτήσατο εὗρειν, ἰ.6., σκήνωμα, 
οὗ. ι11.. 3; ἠρώτα λαβεῖν, δηά ἰπϑέδησεϑ ἱπ 
ὙΝειβιεὶπ, “" δϑβκβά ἰο ἢπά," ποῖ οπἱυ 
“ ἀρϑἰτθά," ΓΧΧ, 2 8δ8π, νἷϊ. 2 Ε., τ 
ΟΒγοη, χχίϊ. 7, Β8. ᾿ἰχχχῖ, σ.-πτσκήνωμα: 
ῬαΙδαρ5Β υϑεὰ ΡΥ Πανίά (415 ἰπ ἰδῃς 
Ῥβαΐση ποθ) ἴπ μῖ8 μυσαν (Μεγετ) ; 
ϑ64 οὗ ἐδ ἰεπιρὶε ἱἰπ τ Ἐβάγβδβ ἱ. 50. 
Ῥανὶά οὗ οοιγβε ἀεβίγεά ἐοὸ διυ ἃ ηοΐ ἃ 
σκηνή, ΜΟΙ αἰγεδάν εχίβεβά.-- -τῷ Θεῷ 
᾿Ιακώβ, 566 οτεῖσαὶ ποίεβ. 

γε. 47. Σολομῶν, 5εε ἀθονε οἱ ἰ1]. τσ. 
-δὲ: “Βυε᾽ οΥ “ Απᾶ᾽.--δὲ, αἀνετϑαϊνε 
85 ἱπ Δ. δπά ΕΝ. οὐ 2 Οἤγσοῃ. νὶ. 7-09, 
ψ Ποτα Βοίοτλοη 15 γεργεβεηέβα 85 οἰδίπι- 
ἱηρ (σοἄ᾽ 5 ργοῃιίβε ἐπα μθ 5ῃοι]ά δι] μα 
Βουδ6---αἴανουν ἀδηϊβα ἰο ἰδ ἐδέμεν Πανὶ ᾷ. 

Ψψετῖ. 48. ἀλλ᾽ οὐχ: Βευϊ ἔῃ. ργθβεποβ 
οὗ ἰδὲ Μοβὲ Ηἰρᾷ (ἰπ οοπέγαβε ἰο (6 
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τῷ Θεῷ ' ̓Ιακώβ - 47. Σολομῶν 3 δὲ ὠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 48. ᾿Αλλ᾽ 

οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς ὁ κατοικεῖ, καθὼς ὁ προφήτης 

λέγει, 49. ““Ὃ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 

μου" ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; λέγει Κύριος " ἢ τίς ὅ τόπος τῆς 

} θεῳφ ΑΟΕΡ, Ψυϊρ., ϑυγγ. (Ρ. δηά Η.), ϑ8δξ., Βοξ., Αστῃ., Αςίῃ., ΟὮσυβ.; οἴκῳ 
ΝΒΌΗ, 80 δνεῖββ (4 ῤοσέεϊ ροδολίομέσ, Ὁ. 7), 80 αἴδο ἨΠρ. ὙΨΝ.Η. (Αρρεπάϊχ, 92) 
τβῖηκ ἐπαῖ ΔΕ Βουρ ἢ θέῳ ἰβ ἃ νεγῪ δποίεπε σοτγεοζίοη οὗ οιἰκῳ ἐπ Ἰδέξεσ σὰπ μαγάϊν 
Ὀ6 βεπαίπε ἀπά ἔπαξ ἔπεσα 18 Δρραγεῃεῖν ἃ ρείπηεῖνα οσγοσ, δηᾶ υπεῃ τπΐβ ἡπάρπηεπε 
γνγεπάξ δρτεεβ. Ηογί βυρρεβϑίβ κυριῳ, ἀπά σοποϊυᾶθθ (πδὲ τωοικω τῦδν ἴᾶνα σοπα 
ἔτοπι τωκώ (80 ἴοο Μεηάϊ), ἀπά γείειβ το υχχ, Ρβ. οχχχί. 5; δυξ νγα πᾶνε 53:1] ἕο αϑὶς 
1 τῆς ἐχργεββίοη “"Ἰωογά οἵ ]ϑοοῦ ᾽᾿ νεῖ ὁσουτγοᾶ, νν ἢ 15ὲ πὸ ἄουδε “ αοἄ οὗ ]460},᾽" 
“Ἤσιδε οὗ [δοοῦ ᾽᾿ τα ἔδυ] ἐχρτεββϑίοηβ. [ἡ ΧΧ, ΡΒ. οχχχί. 3, ΜῈ ἢδνα σκηνωμα 
οἰκου, Δηα ἃ 5[γ1Π|8Γ Ἔχρτγαββίοη πῆα» βδνε Ῥεθπ ἐπε οτίρ, γθαάίπρ' ἤδτε ; αρϑίη, 'π Β8- 
χχῖν. 6, Ηεν., ννε βᾶνε “" 7δοοῦ ̓̓  Ξξξ “"τπε οάἁ οἵ ]δοοῦ " (5εε 1,ΧΧ), δηὰᾶ τὲ α5 θεθη 
βυσρεβέεα [Πδῖ Βοπῖα βιιο δ Ὀγενίδείοη οὐ τηοᾶάβ οὗ βρβεοῖ 1165 δὲ ἐμ Ὀθοξέογη οἵ ἔπε 
ἀππου!εν πεσε. ΒΙ485 μοὶ 5 ἐὔδε οικῳ σοημεβ ἔἤοτι ἔπε πϑχὲ νεσβε “"' σοσγυρέε ᾽ (οσίρ. 
ἃ δῖοββ ου σκηνωμα). 

5 Σολομών ΒΟΕΗΡ, 80 Β[485 ἴῃ β, ννεἶββ ; Σολομῶν ΥΝ.Η., ΗΙ]ρ.; Σαλωμων ΑὉΟ, 
50 ΤΊΒΟΝ, ; Σαλομων δῷ. (866 Ὑν'ποι- ϑομπιίεάεὶ, ρ. 93; ΒΊ455, αγαηι., Ρ. 20.) 

3 ῳκοδομησεν ΑΒΙΟΞΗΡ, 50 Τίξοξϊ, ; οἰκοδομησεν ΒΡ, 50 ὟΝ. Η., Ὑνεῖς8, ΒΙ258 
ἱπ β, ΗΙ]ρ., θα βεεὲ ὟΝ.Η., Αρρ., τ7ζο. (ὙΝΊποσ- ϑομπιίεάεϊ, ρ. τοὸ ; Βίαββ, αγαηε., 
Ρ. 37.) 

 γαοις οπὶ, ΣΦ ΑΒΟΌΕ;; 50 Τίβομ,, Μ΄ .Η., Ε.Ν., ΒΙαββ, ννεῖββ, ὑνεπάε, ΗΠΡ. (οΣ 
Χυ ΐ, 24). 

δ σις ; Ὁ, ΕἸοτ, τεδά ποιος, 80 Β[458 ἴω β, ἀπά ΗΠ|ρ'.---αββῖπι. εἰξμοσ ἴὸ ργεσθάϊπρ' 
ποιον οὐ ο ΠΧ, 

5Π1811π658 οὗ δὴν θυ] ἀρ πιαᾶς ὃν μδη 5) 
Ψ85 ποΐ 50 σοπῆπεδ---ἰΠ ῥσανίοιιβ ννογᾶς 
τησβέ ποί ὃ6 πηδιπάετγβίοοα ὃ. ϑίθρἤμ θη Β 
Βεδγεῖβ. ϑοϊοπιοηβ οἶκος τηΐρῆς Πᾶνα 
ρίνεπ {π6 ἰάεα οἵ σγεδέει. ρϑιπηθπθηοΥ, 
Ὀυὲ 5111 Ιβαἰδῃ μαᾷ ἰδυρῆι, ἰχνῖ. τ, 2, δηᾷ 
δνϑη {88 θυ Πᾶν οὗὨἨ {πῸ ἰδσηρίε, ϑοϊοπιοη 
δι πγβεῖξ, μΠαά δοκηον)εάρεά τη αοάα νγα8 
ποΐ σοηῆηεά ἴο δὴν 5ϊπρῖ6 ρἷδοβ οὗ ψγοσ- 
Βῃΐρ, τ Κίπρ νυἱῖϊ. 27, 2 Οἤτγοη. νὶ. 18 
(Η δοκεῖ), οὐ αἷδο Ῥανί 8 ῥγαγεσ, 1 
Ομγοη. χχίχ. 10-10. χειροποιήτοις 
ναοῖς κατοικεῖ --- Οηϊξ γαοῖς, ΡΓΟΌΘΟΙΥ 
88 ἐχερείίςαὶ δά ἀϊίοη, οἷ χνὶϊ. 24, ψῃ δα 
ἴδε 'νοτὰ 15 Ἰουπᾶ, ΤῊς οπγϊββίοη τηδκα5 
τῆς οοπίγαδε ΨἹῈἩ οἶκος 511} πιοτε ἐπὶ- 
Ῥμαδῖῖς, “Βυξ ϑοϊοπιοῃ . .. ἃ ἄοῖίβε, 
δοψθεῖε πὸ Μοβὲ Ηἰρῃ ἄννε ει ποῖ ἴῃ 
λοτιδὲς ταδὰβ ψἱῖπ παηᾶβ" (ΚΝ). Εογ 
χειροποίητος πᾶ ἀχειρ. 5Ξες δ)γεβέοοιε 
οὐ Ηδεδ. Ιχ. 11, 24. ΒοΙ᾿ νοσάβ ὁσοῦγ 
ἴῃ Ματκ χῖν, 58, ἱπ {πε σπᾶγρα οὗ {π6 
ἔαϊδε υνυϊπεββ ἀραίηβέ οὔὖσ 1οτά, ΙἿἢ {Π6 
ΤΧΧ χειροποίητος ἰ5 υϑεᾶ 5ενοΓ8] {ἰπη65 
οὗ Ἰᾷοἷς τηδᾶβ τνὐτ Ππαηά5, ἀπά οσσαβίοπ- 
ΑἸΥ ἔουπά ἴῃ οἰαββϑίςδὶ ατεθκ. Ὑν εἶββ 
ΠΟΠΊΡΑταΒ ἃ8 ἃ ῬᾶΓΆΪ 6] ὙΠ ἰ8 υ86 Παγα 
1588. χνΐ, 12 (8ε6 Ἐ.Ν.), ὈὰῈ ἐῃς πιεαπίπρ 
5. ἀουρεῖα!. --- ὁ ὕψιστος, επιρπδίῖο--- 
Βοϊοῃιοπ᾿ Β δυϊ] άπ ἃ ποιιβα πιυβϑὲ ποῖ ὃ 

ταϊδαπάετβίοοά ----5εεὲ ἴοΟ νεῖ. 490... ὁ 
ὕψ., χνί. 17, υδεᾶ ἤετε δρβοϊ ταῖν (οὐ 
Τακε ἱ. 32, 35, 76, νἱ. 35, ψίπους ἐπα 
δτίῖο]θ), 80 οἴἴϊδβῃη ἴη ΤΧΧ, 2 ὅ4πι. χχίϊ, 
14, Ῥβ. χνὶϊ. 13, δηά οὔζεῃ ἴῃ Ῥβδί πηβ, 
188. χίν. 14, Ἐσοαβ. χίὶ. 6, είσ. ΚΟΥ. 
ντῖῖεβ “Μοβὲ Ηἰρἢ,᾽" ἱπβιεδά οἵ Αἱν. 
“χηοβὲ Ηἰρἢ,᾽" τπ015 τηακίπρ {πε ῥσορεσ 
πᾶπὶθ οὗ αοἀ τποσγὰ επηρηδέϊς, οὐ, ΔΜ ίπετι- 
ϑομπηϊεάεὶ, Ρ. 172---80 ἴῃ οἰδββίοδὶ ατεεῖκ 
Ζεὺς ὕψιστος ; ὁ ὕψιστος θεός πη ατεεῖκ 
Ἰηβουρεοπβ οὔ Αβία Μίποτ; ἔοσ πε Ηβῦτενν 
εαυϊναἰαπίθβ, 866 τί πηπι- ὙΠαγοτ, σμό υ. 
Θέ. Βέερ μι π᾿ 5 νου Δρρδγεπεὶν ἱπιργθββεά 
αἱ Ιεδϑὲ οὔδ οὗ δἰ: πθᾶγεσβ, ἴῸσ [π6 βδπ|α 
τποιρῆε 15 ταργοάυσεά ἱπ {π6 ννογάβ οὗ 
5:. Ῥδυὶ δε Αἰἤθηβ, ποτε πα αϑϑοσίβ [Π6 
βδῖηθ ἱἰγτυαἢ, δηᾶ πηᾶκαβ 8:. ϑιθρη θη 5 
τνοτάϑβ 85 ἰξ γεγε Πὶβ ἰεχέ ἴο ἐπιρπδβίβε ἴΠ6 
168] ροννεῖ δῃὰ ὑγογβῃΐρ οὗ αοά: “ δίαιιε 
βἰπ τας πἷς Τυδεὶ δίᾳας {Π|τ τεοὶ 
ςαϑεϊραπίατ᾽᾽ (Β455), οὔ ἔπε τεδομῖπρ οὗ 
οὖσ Τοτά ἰη Τοῆη ἷν. 21 (ἀπά 5εε ΒΪαπηρ- 
{πεἶ8 ποίας οὐ (π|8 ραββαρὲ ἱπ Αὐςίβ). 
π-καθὼς ὃ προφ.» 158. Ιχνἱ. τ, 2 (ΠΧ Χ). 
ὙΠ6 αυοίδείοη 15. αἰπιοϑδὲ ἰδεηεῖσαὶ υνἱτἢ 
ἔενν 5] 15 πε σμδηρθ5, 85 δ...» 

Μετ. 49. τίς τόπος ἴον ποῖος, ἀπά οὐχὶ 
ἱπεσοάυοίηρ πε σοποΠιβίοη ᾿πβεθδά οἵ γάρ- 
ΑΙΒΟυρΡ ϑοίοππου πδὰ εἐχργεββεά ἰδὶς 
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καταπαύσεώς μου; 50. οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα πάντα]; 

51. Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ 2 καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς 

ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ ᾿Αγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ 
ὑμεῖς. Σ 52. τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν “; καὶ 
ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, 

1 ἙΪοτ. οπιϊίβ σνῃοΐς νεγβε, δας Β]488 δηὰ Ηρ. τείαίη ἴ, Ψατίδείοη ότι ΤΕ ΧΝ 
ἀδοϊβίνε ἴοσ τείβπείοη, 

5 (τῇ) καρδιᾳ ΕΗΡ ὅδι:, Εἴοτ., ΟἿρ., ὅγσ, Ῥεβῇ., 888., Βοῇ., Επ5., Ἰνυςΐξ,, 5ο Β[α88, 
Μεγεσ, ΑἸέοσά ; καρδιαὶς ()ΑΟῸ 7, 14 (Οπτγυ5.), Ογγ. (Νπῖρ., ὅτ. Ηδτοῖ., Ασση., 
Αειἢ.), 8ο Τί βοξ., ὙΕ ΕΝ, Ὑν εἴβ8, γνεηάε, Ηρ. ; καρδιας Β, ΝΥ. Η. τηατρ. Μεγεῖ 
ἀπά ΑἸίοτά σείδίτ καρδιᾳ ὕεοδιβε (ἔπε {πίη Κ) καρδιαῖς ννὰ5 ἱπίτοάπιοξά [0 5ιξ Ρ] υγαὶ 
ϑυδίεςι, Βαϊ οΑ ἘΖεῖκ.. χὶῖν. 7. καρδιας ἱπ [,ΧΧ, ]6γ. ἰχ. 26, θὲ ἐπε τεδάϊπρ σδπ 
ΒΟΘΤΟΘΙΥ Ὅε οτἱρίπαὶ ἤετα οἡ δοοουηΐ οὗ {πε το] ονίηρ ἀδῖ. τοις ὠσὶν (νεπά!). 
οη {πὸ ΨΒοΙε ΝΝ.Η.᾽5 ἀδοϊβίοη ἰ8 Ὀδεβέ. 

Βυϊ 

5 καὶ υμεις οπι. Ὠ5, ΕἸοτ., ΟἿ.» ας Β]458 τεϊδίηβ; Ηρ, οπλίβ. 

4 οι πατερες υμων; Ὁ, Εἴοτ. ταδά εκεινοι. 

Β8Π|6 {τ} ἴῃ {πῸ ἀεάϊοδίοσυ Ῥσᾶγεσ οὗ 
δὶβ τδπηρίθ, δι. ϑίερμεη δρρεαὶβ ἴο 188 
δτεαὶ Μεββίδηίς ρσορμαί. [11 ἰβ μοί, 85 
Βοῖιδ μᾶνε ἱπουρῃί, ἐπ6 ννογί ]6ϑϑηθϑβ οὗ 
{δε τεπιρίε, ϑαΐ ταῖν [8 τοϊδεϊνα νδ]ι8 
ἀροπ ΨὨΪοΗ Θίερπεη ἰηβιβίβ ὙΠοβα ΠῸ 
[8 Κα {πΠ6 ἔοσγμθσ νίενν οὗ [πε ψοτάβ πηυβί 
ΒΊΡΡΟοΟΒε πὲ 5:1. ϑίθβρμεη πδά ἐοτροίίεη 
ἐμαί Θϑοϊοπιοη δά ρίνεη υἱΐδγαποβ ἴο (Π6 
8Δπ|6 ἰπῃουρμέ δὲ {πε πιοπχθηΐ ἤθη ἢ6 
ψψὰ8 σοηϑεοζδίίηρ, ἴῃς (ετηρί8 (80  επάϊξ, 
Ἑεϊίεη, Μοεαίδετει, ἐπ ἰοοο). ἊΝ εἶββ Β668 
ἴῃ (δ ᾳυεβίίοπ δποίμε ργοοῦ οἵ {π6 
ἐβουρδμε συπηὶθρ τὨτοιρ ἢ ἴ[π6 ψ8ο]6 δά- 
ἄγεββ, (δε σοά᾽ 5 ργεβεῆςε, ψν τ [86 Ὁ]655- 
ἱπρϑ νος Ηδ σοηξεσβ δπὰ (πα τανεϊδιϊοηβ 
Μ ἰςἢ Ηε ἱπηρατίβ, ἰβ οί οοπῆπαά ἰοὸ ἐπε 
ἐεταρίε: οὔ. ἰδ υ86 οὗ ἔδε 5ᾶπ|6 αυοίδίίοη 
85 Ὦετα ἀραίηβί ἐᾷς 71ονβ, Εῤίδέ. Βαγη., 
χνί,, 2, δἴξεσ με ἀεβίγυςιίοη οἵ ἔμ6 δπιρῖα. 

γεῖ. 51. σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτ- 
μήτοι τῇ καρδίᾳ, ο΄. Εχοά. χχχΙϊΐ, 3, 5, 
χχχῖν. 9, θευξ, ἰχ. 6, Βαδγιςῇ 1ϊ, 30, δἴς.» 
ἘροΙ5. χνΐ. τὰ (οἷ Οἴσετο, Κ͵677., 1110, 95» 
“5 π|15 σαγνίοῖθι5 δῖ"). Βοίἢ δάϊδοζίινεβ 
μδὰ βεεπ υὑδεά ἰο ἀεδεογῖρε {πΠ6 βἰῃβ οἵ 
1βγ86] ἴῃ ἴουπιεν ἄδυβ. Οἡ Πϊ8 γϑδάϊηρ 
866 δῦονβ δῃᾶ ννεηάιϊ, ογίἰοαὶ ποίῖς, Ρ. 
100, ο7. Κεππεάν, ϑομγεθς  ῦ Ν. Τ' ἀγεεᾷ, 
Ρ. 16. Ἐὸτ (δ Ἔχργεββίοπ ἄπερ., οὔ. 
Ῥδιέ. χ. τό, [6ζ. ἷν. 4, ἀπά ἀπερ. τὰ ὦτα, 
761. νὶ. το. ἴπ δε Ν.Τ. οὐ Εοπι. ᾿Ϊ. 25, 
29 (ΪΟΒ βουπάβ {κὸ δποίμεσ εοθο οἵ 
58:. Βίερμθη᾽ Β ἐεδοῃ!Ρ), οὔ. 4150 Ἐῤ[εέ, 
Βανι, τχ. (7εγ. ἷν. 4). ϑιτα αν Ἔχρεαβ- 
ΒΟ 5 ΟΟΟῸΓ πη ΡΏΣΟ δπά {πε ΒΑΡ ὶβ, ἀπά 
αἶβο τ Μᾷϑος. ἱ. 48, 1Ϊ. 46, ἀπά 5εε ἔαγίμεσ 
Βοϊβϑησμδηπ, Βἐδεἰϑἐμαϊδη, ΡΡ. 150, 151. 
Μδην νυτϊϊεσβ ἤᾶνα τηδἰπίαἰπεά παΐ 81. 
Θιίερμεπ᾽Β βῆδερ απὰ αὔτιρίὶ ἀδοϊατγαίίοη 

τηδτκβ [6 ἱπογεαβίηρ' ἱπηρδίίεηος οὗ 5 
Ββάσγειβ δὲ {π18 ροϊπί, 48 ἱξ τῃ6 βρεᾶκοῖ 
ἴεϊε τῆδὲ ἐπ6 στηυγπηιτβ οὗ ἢΐ5. διάϊεηςε 
ψου]ά ποῖ δ[1ονν πἰπὶ πιο ποτὲ Βραθο ἢ. 
Βυξ οὐ (6 οἶδεν βαπά 81. ϑίερῃεπ᾽β 
ΜΟΙ βρεεοῖ ἰεά ἃρ ἴο ἐπβ ροϊπεὲ, δηᾶ 
δὶβ νγοτάβ ψεσε ποῖ 80 πιῇ 8η ἱπίεγ- 
τυρείοη, θὰ: ἃ οοπέϊπυαποε ἀπά ἃ βυπὶ- 
ΤΩΔΤΥ οὗ νῃδὲ Πδᾶ ροπα είοσε. Νὸ ἄουδι 
[886 βρβεοὴ νγαβ 1εἴξ ὑπῆβηϊβῃμβά : “ συ) 
Οὐτδβ δά ἴεβυσλ (απάδραι᾽ (ΒΙ455) ; 
βίπος ἰπ Ηΐδβ τεὐεοείοθ {πε οὐβείπδου οὗ 
τπς Ρεορίβ είς δά τηατκαά δηὰ τηδιτεά 
ἐμεῖς ἰβίοσυ μά χσεδοπδὰ ἰβ οἱϊτηαχ ; ἀπά 
ἴδε ἱπάϊρπαπε ννοσγάβ οὗ 81, ϑίβρῃεβη ὑσίπρ' 
ἴο πηϊπά τ8ς ἱπάϊρπαίίοπ οὗ ἃ ρτεδίετ [Π ἢ 
δ δραίηβε [ἢ6 Πυρτγοοσίβυ δπά νυ] π6 588 
οὗ ἴῃ παιϊοη--- ἐπε υγϑίῃ οὐ [6 1, ἀτὶῦ 
αραῖτιβε ἐπ Ῥῃαδτίβεεβ δῃᾶ {Π6 Ὄρρύεββοσβ 
(Βτίσρβ, Μεςοίαμ 9} ἐπε ΑῤοΞέϊες, Ρ. 68). 
- ἀεὶ: ““βυπΊπηδ ἰγδοίδιοη β ---- 56 ΡΟ 
αυοείεβουτααιιε νοσατιίηΐ ᾿ Βεηρεϊ.---ἀν- 
τιπίπτετε, “7. ΝΏτ. χχνὶϊ. 14, οὗἨ Ι5γδε] 
βίσινηρ αραϊπδί αοά, δηά αἷβο ἱπ Ῥοϊνῇ. 
δηᾷ ΡΙαί. 

ψει. 52. τίνα τῶν προφ.---ἀσυνδέτως, 
ἴο τρᾶτῖ πε νεβείηεποα οὗ ἔπ βρεεοῇ, 45 
δῦονε, νΈσβὲ 51: οὐ 2 Οἤσοῃ, χχχνὶ. 16 ἴοσ 
τε ρεπεγαὶ βίδίετηεηΐ, δπά ἔογ ἱπάϊνιἀπαὶ 
,Ά58685, [εγαπιίδῃ, Απιοβ, ἀπά ῥγοῦδο Υ 
Ιβαίδῃ, [Π6 ργορῃεὶ πδὲ υοϊεά, ννὲ 
ΤΏΔΥ ΟΟπΊρατα {πε ψγοτάβ οὗ ουσγ 1ιογά, 
Μαίι. ν. 12, {κα χί δὶ. 34, ἀπά α5οὸ Πρ Κα 
χὶ. 49, Μαίί. χχῖϊ. 29-37 ψ Πετα [86 5ᾶπια 
ψνοτάβ ἐδίωξαν ἀπά ἀπέκτειναν δτε υυϑεά 
οὗ τ1πΠ6 ἰτεδίπηθηὶ οὗ {π6 ργορπείβ.---καὶ 
ἀπέκ.: “ΤΠαῪ ενεπ 5] εν" ᾿---Ρασμδρθ {πα 
ἔοτος οὗ καί (ννεπά:), ““ἐμϑν 81ενν {πὲπὶ 
4150" (Εεπά41}).---ἐλεύσεως : οπἷν' ΒεΓα ἰῃ 
{πὲ Ν.Τ,., ποῖ ἱπ υχΧΧ οσ Αροογυρδα, οἱ 
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οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε - 53. οἵτινες ἐλάβετε 
τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 54. ᾿Ακούοντες 
δὲ ταῦτα, διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας 

1 γεγενησθε ΗΡ, ΟὮγγ5. ; ἐγένεσθε ΑΒΟΒῈΕ, Οτίρ., δο Τίβοι., Ν.Η., Ἐιν., 
ΒΙ455, ννεῖββ, δ επάες, Ηρ. 

ἷπ οἰαββίοδὶ υνυεϊζεσθ, αὶ ἔουπά ἴῃ Αεέα 
Τλονπα 28, πὰ ἴῃ ἴτε. ἰ., 1, ἴῃ ΡΙυγαὶ, 
οὗ τε ἔτγϑε απά βεοοπᾶ δάνεπί οὗ ΟΠ γῖβε 
(Ξεε αἰϑο Πΐοη. Ηδὶ., 111., 59).----τοῦ δικαίου, 
866 Δοίβ 11]. 14 δῃᾶ ποίβ. ἴἷὲξ μα5 θθβεη 
βιρρεβίεα (δὲ 1 15. πϑεά μεγεὲ δηά εἶβε- 
ΨΠαγαῈ οὗ οὖσ Τιογά ἔτοτη ΗΠ5. οννῃ εἐπὶ- 
Ρουτηεπέ οὗ με βαπηε ννοσᾷ ἴῃ Μϑίί. χχί!, 
20, ετε Ηδ βρεᾶκβ οὗ ἐπε (οπὶρβ τῶν 
δικαίων ποτὰ (πε ἰδίμετβ πᾶ 5]αἱπ 
ΝΜ Ἐ1Π5ὲ ἐπ6 σμ!]άγθη δἄογηεά ἐμεῖς βερὰ]- 
οἶτεβ. Βα ἰξ 18 τόσα ργοραῦϊε παὶ {πῈ 
τγοτά ννὰβ Δρρ ἰδ ἰο οὺὖγ Ἰνοτγά ἔγτοπὶ {πὸ 
ΤΙ ΧΧ ἀβὲ οἵ ἰΐ, οὗ 158. 11. τὰ Ἐνθῃ 
ἴποβε [εννβ ῆο ταϊθοϊεα ἐπε ἰάθβα οὗ δῃ 
δἰοηίηρ Μεββίδῃ δοκηονιεάσεά πδὲ Ηἰβ 
Ρέιβοπδὶ τἰρῃίθουβηθββ ψὰ8 Ηἰβ τϑαὶ 
οἷαῖπι ἰο (δε Μεββίδηϊς ἀϊρπίεν, ννεῦθεσ, 
ϑ άϊδομε ΤἼοοϊορὶε, Ρ. 362; Ταγίοσ, 8αγ- 
ἵπρϑ ο7 ἐια Ὑ ετυϊδἶ Ἑαΐδιεγς, Ρ. τ85, ββοοπά 
εἀϊείοη. Νε σδηπποὲ ἔογρεῖ μὲ οὴς οὗ 
(ἴοβε ῥγεβεπὶ ψῇο ἢεαγτά 8:. ϑίερμεπ᾽β 
Βυτηΐπρ ννοτάβ νναὰβ Εἰσηβοὶῦ ἴὸ 566 τε 
7108ὲ πε δηᾶ ἰο σϑιτὺ οπ ἴπ8 πιαγέγτ᾽β 
ΨΚ, οὐ χα. σ4, ἰδεῖν τὸν δίκαιον κιτιλ. 
---νῦν ἐγένεσθε: ““οΥὗἹἩἍ ψψΨΏΟΠιὶ γε Πᾶνα ΠΟῪ 
θεσοπηε,᾽" ΕΟΝ., πε βρίγιε οὗ Ἐπεὶν δε 8 
ΨᾺ5 5.1] αἰἵΐνε, δηδ πεν μαά δοίϊεά 885 
{πεῖν βαίμϑτβ Βαά ἄοπε ; ὑμεῖς ἀραίπ 6πι- 
Ῥῃαίς. 

ψετ. 53. οἵτινες, φμίῤῥε φμὶ (“γε ψὯο,᾽ 
Κ.Ν.), ὧδ οἔϊεπ ἴῃ Αοίβ δπά Ἐρίβείββ ποῖ 
ΒΡ ἴογ ἰδεπεβοδείοα, δὺς μῈπ 85 
Βεγα ἐπε οοπάᾶποέ οὗἩ ἔπε ρείβοπβ δἰγεδᾶν 
τηθπεϊοηδᾷ 15. διγέμει δπίαγρεά ἀροπη (ΑἸ- 
[οσγα), οὐ νἱ][. 15, ἴχ. 35, Χ. 41, 47, δπᾶ 
ΜΛ -Βομπηεάεῖ, ρΡ. 235, Ρὰς 866 δ͵50 
ΒΙ455, Οσγαγηιηιαξϊᾷ, Ρ. τ6ο.---εἰς διαταγὰς 
ἀγγέλων : ““ 85 ᾿ξ ννᾶ5 ογάαϊπεὰ Ὁγ δηρεῖβ,᾽" 
ἘΝ. εἰς : δὲ (μὲ δρροϊπέπηεηί οὗ, Υ 15 
158 ἴῃ Μαίϊί. χίὶϊ. 41, οἵ Ὀδέζοσ εἷς 845 ἴῃ 
ΨΕΙ. 21 -Ξ τθοαίνβα {Π6 ἴδνν 85 ογτάϊπαποββ 
οὗ δηρεῖβ (νόμον Ὀεὶπρ' τερατάβα 845 δῇ 
ἀρρτεραίε οὐ βἰπρὶβ δοίβ ἀπά 80 Ψ ἢ 
Ρίυγα! ““ ογάϊπαησαβ ᾿), 8βο Ἐεπάδι!, νγῇο 
[Δ Κ68 εἰς -- ὡς, ἀπᾶ Ῥαρε, οὗ. Ηδερβ. χί. 8, 
ἦ.6., ἴἃ 5 ΠῸ δυσῆδη οτάϊπαποθ Βαυΐ 
866 οἡ {πε οἴπεσ μβαπᾶ ννεπάς᾽ 5 ποίε, ἢ. 
102, τα Πα ροϊπίβ ουὔξ (πδὲ {πε ἴανν νγὰ5 
τοί τθοαϊνεα 88 σοτηπιδπαβ ρίνεη Ὁ Δπρ6}5 
Ῥὰς Ὁν αοἅ. ΤΠΐβ νναὰ8 υπἀοσθιθάϊν τπ6 
σᾶ86, θὰϊ 8:. ϑίθβρμεπ νν88 πεγα ργοῦδθὶν 
ταξεγγίηρ ἰο ἐμε οὐτταπὲ ἐγϑαϊοη ἴπ ῬΏΙΟ 

ἀπά ]οβαρμυβ, ἀπά ΓΤ ΧΧ, δας, χχχί, 2. 
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, οὶ 
Ῥβ. Ιχνἱϊ. τ7; ῬΒ1ο, 26 ϑοηῖη.,) Ῥ. 642 
Μδηρ., 580 Ἶοβ', ἀπέ., χν., 5, 3, Δπᾶ αἷβὸ 
Βοοῖ ὁ Ὑιδίϊφε5, οἴδρ. ἱ. (Ξεε νν εἰβεείῃ 
ἀπᾶ Ταρδείοοε (1. Β.) οῃυ (8]. {ϊΐ, 10). 
Οὐδατβ αρδίῃ ἰδκε εἰς -ε ἐν, ““Δοσερί βε 15 
ἸερθπιαΡ ΔΠΡ 6115 ργοσα]ραίδπ᾽ Ξε διατασ- 
σόντων ἀγγέλων, 50 Β΄455. Οετίαίην ἱξ 
ἄοεβ ποί 86 6πὶῚ ροββίδ]ε ἰο δε διαταγή 
Ξε διάταξις -- ἀρηιόηι ἀἰεῥοσὶέννν (ς, 1α- 
αἰ 1. 4, νἱ, 36), ἀπά ἴο τεπᾶβθγ “" ρτξ- 
β6ητρι5 δηρϑίοσαση ογάϊηϊθι5,᾽ 50 {παῖ 
Βεγα αἷβο εἰς Ξε ἐν (Μαγεῖ δπά οἱπεῖβ). 
Τλρμεῖῦοοι (].) ἰαῖκεβ τε “"δπροὶβ᾽" 45 ταὶ. 
Μοβββ δῃηᾶ τῃε Ῥσορμείβ ; Θυγεπῃϑῖὰβ 45 
Ξε {π6Ὲ οἰάεγβ οἵ {πεὲ ρεορίβ, ψυμ 18ὲ 86. 
ΟΠ γυβοβίοση 5665 ἃ γείεσεποε ἴο Ἐπ6 δηραὶ 
οὗ τε υτπὶπρ Ῥυβῃ. [Ιξἐ τησβὲ ποὲ δ8 
1ουρδί παῖ 8ι. ϑίερμεη ἰβ ἤθγθ ἅ6- 
Ῥτθοϊδείηρ (6 1,ᾶνν. Ἑτοπὰ ἃ ΟἸ τ βεῖδη 
βίδαπάροϊπε ἱξ πηῖρμε οὗ σουσϑε θὲ υτροὰ 
ταὶ 45 ΟΠ γῖβε νγ85 βυιραγίοτ ἕο πε δηρεἶ5, 
Β0 {πε ἱπίτοδυοσέϊοπ οἵ Δπρεῖ5 βΒῃοινεὰ ἐπα 
ἱπξαγί σευ οὗ {πε ἂν τὸ ἐπε (οβρεὶ (οὕ. 
ΗΕ. 11. 2, 614]. 11. 19}, Ὀπὲ 5ε, Θέερμαπ᾽᾿Β 
Ῥοΐπὲ ἰβ ἐπδὲ δἰ πουρῃ ἐπα Τανν μαᾶ 
Ὀδδη ρίναῃ ἢ βασἢ ποίδθίε βαποίίοπβ, 
γϑὲ ΒΒ ἤθᾶγοσβ Βδᾶ ποΐ κερί ἱξ, ἀπά ἐπδὲ 
τπεγαΐοταε ἔπαν, ποὶ με, ψεγε {π6 τϑδὶ 
1δνγ- Ὀτεαίκευϑβ. ---- οὐκ ἐφύλαξατε; ““συπὶ 
οπιπίρυβ ῥλ᾿γίαοσέογὶἐ νεβίτῖβ," Βεπρεῖ. 
Νοίε {π8 τῃδίογιοαὶ ροόνες οἵ {86 ννογᾶβ 
47. νεῖ. 25. (Ρδρε). 

γε. 54. Νὸ οἤδγρε σου παν Ῥεεῃ 
τῆογα ἢδίε ἢ] το σοἢ δπ δυάϊδποα, τ, ΟἿΣ 
1 οτάΒ 'νογάβ, ]ομη νἱΐ, το; 8566 Θομῦγοσ, 
ετυΐςι; Ῥοοῤίο, νοὶ ἰϊ., ἄϊν. 1., ». 00 Β.., 
ἘΚ. ϑϑομῦτγεσ ἐννῖοε αυοίεβ 51. Ρδι} 5 
Μογάβ, ΡΌ. 96, 124, ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν 
ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν ; πο ᾿γογᾶϑ σου 
Ῥείίες οματγαοίεγίβα (πε δπίίγε ἐς πάθ ΠΟΥ 
οὔ τῃε Τυἀαιδη οὔ πε ρεγίοά.--- διεπρίοντο, 
ο΄. ν. 53.--ἔβρυχον: ποῖ εἰβεννπογα ἴῃ 
Ν.Τ., ἴῃ ΧΧ, 1οὉ χνὶ. το (9), Β5. χχχίν. 
(ν.) τό, χχχνΐ. (ν1!.) 12, οὔ. οχὶ. (χι1.) το; 
πὶ. 1ϊ. τό, οὐ. ῬΙαίΐατοῦ, Ρεγιοίθδ, 33 
(νἰΐμβους ὀδόντας, ἱἰηίταπϑιεϊνα). ὙΠ6 
πουη βρύχη ἰ5 ἔουπά ἵπ ἔπε 58πιε 86η86, 
4. Κλ. ἢ., 83, οὗ Ὀσυξα ραββίοπ, ποὲ π6 
ἄεβραὶγ δο οἴεπ δϑβοοϊδίε ἢ {Π6 
οορπαίε ποιη; οἷ Μαζὶ, νι. 12, χίξί, 42, 
εἴς. 
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ἐπ᾽ αὐτόν. τ. Ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ᾿Αγίου, ἀτενίσας εἰς 

τὸν οὐρανόν, εἶδε δόξαν Θεοῦ, καὶ ᾿Ιησοῦν 2 ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ,δ 

56. καὶ εἶπεν, ᾿Ιδοί, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους, καὶ τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ. 57. κράξαντες δὲ φωνῇ 

μεγάλῃ, συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν " 

1 ὑπάρχων δε πληρης Π. Α.» ΕἾοΓ. τἐρτεβεπίβ ὁ δὲ ὑυπαρχων (οτ ὡν) ἐν πνευματι 
αγιῳ; ΡοΒβίθ]ν βδϑβίπι. ἴο ἄροο. ἱ. τὸ, ἵν. 2, 85 ἴξ 85 Ῥθεη που ρβιαΠγ βαρρεβιεα 
ἐπδὲ τὸ δ6 “"ἰπ ἐπε βρίγίε"" σοι δοοουπέ ἔογ μἰβ νἱβίοῃ, ὑνμεγεαβ {πε Ἴχρσθββίοη ἱπ 
ΤΕ. νου ποῖ βεεπὶ ἰο δοσοιπί ἔογ ἰϊ. 

3 ησουν ; Ὁ, ΕἸοτς., αἷρ. δἀ ἃ τὸν Κυριον, 50 Ηρ. 

3 ΒῸΣ του θεου Ῥατ., ὕγεγῃ. γϑδὰ υἱγέμεϊβ [δὶ ; (οπβί. Αροβέ. τῆς δυναμεως, ““τεοῖς 
αἱ νἱἀείυτ᾽" ΒΙ455, 80 ἰπ β ; οὐ Μαϑῖί. χχνὶ. 64, [χὰΚὰ χχίϊ, 69. 

εν. 55. ἀτενίσας, ο΄ ἰ. το, εἰς τὸν 
οὐρανόν, ε΄. Ἰομπ χνὶϊ. 1, “Ὁ ὶ επὶπὶ δβὲ 
ΟΟια5, ἰδ] δβϑὶ σοῦ δἷ ἀπο. [πὸ {88 
Ῥοννεῦ οἵ πε Ηοῖΐν Οποβι, νψῖτῃ νῃΐο ἢ 
Θίθρηθη ἰβ τερτεβεηιεᾶ 88 δείπρ [Ὁ]], 85 
ἴπ {{6 5ο ἰῃ ἀδδίῃ, με βὰν δόξαν Θεοῦ, ἴῃ 
πο Ηξε δά δρρεατεὰ ἴο Αργδμδπι, 
ο΄. νεῖ. 2, πλήρης; “ στεδοδπίε ἕασγογε μ08- 
ἔἴαση, ἰπ ϑίθρπαπο ογαβοῖς τοῦτ βρίτἰτα8, 
οτηπίβαιε ἐσππιοίι8 ϑρί τα, ΒΕηρΕΙ.--- 
Ἰησοῦν ἑστῶτα : εἰδεννετα Ηδ ἴ5 γερτε- 
βεπίεα 48 βἰεἰηρ,, 11. 34. 1 51. 18 δδά 
Ρἰδοβά τῇῖβ βαγίπρ ἴπ ἔ8 πιομίῃ οὗ ϑ8ι. 
Θίδρμαπ ἴῃ ἱπιλτδιίοη οὗ ἴπ6 ψνογάβ οὗ 
7εβυβ, Μδίι. χχί. 64, Μδυῖκ χνΐ. το, {Κα 
χχῖ!. 60, Βα ψουϊᾶ, νἱέπους ἀουδι, πᾶνε 
ἀεβογί θεὰ Ηΐπὶ 845 ϑἰεείίωρ, οὐ αἷβο ἴδε 
ἐχριθββῖίοπ ““50η οἵ Μδη," οπῖν μετα 
ουϊδίάε {πὸ αοβρεῖβ, δπὰ πενὲσ ἴῃ ἔπ 
Ἐρίξεϊββ (Κεν. 1. 13, 4 ἀοαθ [α] ἰπβϑίδπςα), 
8 ποϊεννοσίαν ἱπάϊσδείοη οὗ ἐπα ῥγίγαϊ να 
ἀδίε απὰ ἐγ 1 πε88 οὗ π6 ἐχργεββίοη 
απὰ πε τεροτί. ϑὅεθ Ὄβρεοίδ!ν Ὑν επάτ᾽5 
ποῖε οπ Ρ. 194 (τ888), ϑιαηάϊηρ, 88 ἰἢ 
ἴο βισοους δηά ἴο ταοείνε ΗΠ5 βεγναηΐ, 
ἵνα δείξῃ τὴν ἀντίληψιν τὴν εἰς αὐτόν 
(ΟΘεουπι., αη 50 ΟἾγυϑ.); “ 4ιδ8ὶ ορνίατη 
Βίερηδηο,᾿ Βεηρεῖ, 8ο Ζὄοκιεσ, δᾶ βεα 
ΑἸτογά᾽ 5 ποίε δηὰ (οϊϊεοι ἔογ 51. ϑίβρ θη β 
ἄδν. 8ι:. Αυρπυκεῖπα γερτεβεπίβ ΟὨτῖβε 85 
βίαπαϊπρ: “αἱ Βίερῆδηο βίδητὶ, ρϑίϊδπτὶ, 
δὲ σθο, ἴρβ8 4ιοαμε βίβηβ, φυδβὶ ρδίϊθηβ 
δἰ τϑῦβ οοπιραιδίατ᾽. ΑἸΟγά βιρροβαβ 
ταίεσθηος πὶ {πε νἱ βίο ἴο μας οὗ Ζεςῃ. 
111. χ.-ὰὲκ δεξιῶν : 45 [με ῥἷδςβ οὗ μοῃουσ, 
εἶ. τ Κίπρβ 1. το, Μϑεῖ, χχ. 2:. Ὑῇα 
ϑδημεάγίη ψουϊά τγεοδ]} τπΠ6 ννογὰβ “" ἐπε 
ϑοη οὗ Μδη," 85 ἴμεν πδά Ῥεεῃ βροόκβη 
ὉγΥ Οπε πο ναβ ΗἩϊπιβεὶϊ {πὸ ϑοὴ οὗ 
Μδη, δηὰ ἴῃ ὙΝΒοπΊ, α5 ἱπ Ηἰ5 ἔοϊϊοννεσ, 
ἴπεν πδὰ βθϑὴ ΟἿΪΥΚ 8 ὈΙΑβθρπασηεσ. Οἡ 
ἐπε δβχργεββίοη “8οη οἵ Μϑδῃ ᾽ οὔ. Ομιδυῖβϑβ, 
Βοοῖ ὁ} Ἑποοῖ, Αρρεπάϊχ Β, ρ. 312 ἔξ, 
δηᾶ γγέῥίηε55. οὗ ἣ» Ερῤὶκεϊεδ, Ῥ. 286 
“τ802). 

γεγ. 57. κράξαντες : 80 88 ἴο 5ἰΐδποε 
ἰτη.---συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν : ἴῃ οτάετ 
τμ8ὲ τῃ6 ψνογάβ σῇ οι πεν τερατάεα 85 
80 ἱπΊρίουβ βῃουἹά ποῖ θὲ μβαγά, οὐ Μϑίε. 
Χχνὶ. 65. ἘΒ͵4585 σοπΊραγεβ [πΠ6 ρῆγαβθ 
1 ΧΧ, 1588. 111. 15, καὶ συνέξουσι βασιλεῖς 
τὸ στόμα αὐτῶν. --- ὥρμησαν . .. ἐπ᾽ 
αὐτόν, οὕ. 2 Μδος, χ. τό, ἀΔηὰ ἱπ βενεγδὶ 
Ῥίαςεβ ἴῃ 2 Μδοο. {πε νεγὺ ἰβ ἐουπά ψἱτἢ 
1186 βϑϑίὴηβ οοηπβίγιοιίοη (Αἰ πουρῃ ποῖ 
4αυϊία ἴῃ [Π6 βατὴβ βεπβε). 

γεν. 58. ἔξω τῆς πόλεως : δοοοτάϊπρ 
το ἐμὲ ἴᾶνν, 1,δν. χχίν. 14, 50 ἰπ ἴαζε ἷν. 
29, Οἂὐγ Ι,ογά 5. σαϑὲ ουν οἵ Νζαγείῃ ἴο 
Ὧδθ 5βιοηρά.--ἐλιθοβόλουν: 45. σΌ ΠΥ οὗ 
ὈΙΑβρῆδπιυ. ὅ8:. ϑίερμεη᾽β οἱοϑβίηρ τὰ - 
τ τ κΒ ὑγεσα ἱπ ἐπε αγεβ οὗ δ᾽5 ἡπάρεβ ἃ 
δε βοδείοη οὗ {πε σπᾶγρε; ἱτηρεγέ 85 
Ἰῃ νϑσ. 59, 8εεὲ ποῖε θεῖον. ὙὍμὲ ἡπάϊοϊα! 
ἔογταβ ὑγαγε εν ἀθης νυ ορβεγνθά, δὲ ἰβαβί 
ἴο βοπῆβ εχίεπε (νγεῖββ δείιθαῖεβ {π6 
ἰπιγοδαοσίίοη οὗ [π6 υνϊέπαββαβ ἴο ἃ τὰ- 
νίβει), δπᾶά ννμιῖβθε τῆ βοθπθ νγὰ8 ἃ 
τυτηυ] που οηΕ, ἰξ ννα5 αυϊέε ροββίθ]ε ἢ δὲ 
ἱενναβ ποῖ ΠΟΥ Βεγεῖς οὗ Ἰυάϊοία! ἀρρϑαῦ- 
Δῃς68.--μάρτυρες: νγῆοβε ρατὲ 1 νν88 ἕο 
τῆσονν ἴῃς βτϑὲ βίοπε, οὔ Πδαξ. χνὶϊ. 7 
(1ομπ νἱῖϊ. 7). --- ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν: ἴο ρετίοτπι ἐπεὶγ οτπιεὶ δ58κ Δ 
Βιθδίοσ βα86 δηᾶ ἤεεάοση, φῇ, χχὶ!. 20.--- 
γεανίου: ΟΠΙΥ εά ἰῃ Αοἴβ, Ψ ποτα ἰξ 
ΟΟΟμΓΒ ἔτεα οἵ ἔουσ {ἰπΊ65, χα. 9, ΧΧΗΙ. 
17 (18), βενεγαὶ {ἰπ|6ὲ5 ἰῃ ΟυχΧΧὶ [ΤῈ μδ5 
Ῥεεπ τπουρμεὲ (ννεπάε) (πᾶὲ [πΠ6 ἴδγτα 
οουὰ ποῖ πᾶνε θβεὴ υϑ8ἃ οὗ 580] 1 πε 
μαδά δε τηδσγιεᾶ, οἵ ἰἢ πα ννᾶ8 δὲ (ῃϊ5 
εἶπε ἃ τυνἱάοννεσ, θὰς 1 νεανίας τηΐρῃξ θὲ 
αϑ6α ἴο ἀδηοίβ δὴν πηδη οὔ δὴ 8606 θθίννθεη 
Ὀνεπίγ-ἔους δά ἔοσίυ, {κα 1,βεἰπ σάπῖδ- 

δ0φη|5 απὰ ἐπε Ηδεργεν ἽΦΣ, αεη. χῖϊ. 

12 (ατίπηπι- Τα γθ), 5411 πιρῃς Ρ6 80 
ἀεβοσιρθεά. Τοβερῇαβ Ἀρρ 165 ἴῃ ἴδγση το 
Αρτῖρρα 1. ψπεπ ἢ ψνᾺ5 δὶ ἰεαϑὲ ἰοσίγ. 
708... «μές, χνιῖ., 6,2. 86ε ἔυσίμεσ οα 
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58. καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως, ἐλιθοβόλουν. 

ΠΡΑΞΈΕΈΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΝΠ. 

καὶ οἱ μάρτυρες ' 

ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν 3 παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου 

ἵμαρτυρες, ΟἿΡ., Ῥατ. ζαϊσὶ ἐσδίδς ; οὗ. νὶ. 12. ἘΒ͵458 τεὐβοίβ ἴῃ β, 

Ξᾳαντων; Β 85 εαντων, 50 ΝΥ εἶ85, Ὀυϊ ΚΝ.Η. 88 ἴῃ Τ. Ε. 

χχνΐ. 1ο.---Σαύλον: “1 τπε Αοἰβ ὅγε {με 
σοπιροδιτίοη οὗ ἃ βεσοοπά-σεπίυγυ νυ 
το ΨΏοτη Ρδι]} νγαὰβ ομἱν ἃ παηλε, ἔπεη {πε 
τηϊσοάδυςείοι οὗἩ {Π15. βίἰεπε ἄρτσγα ἴῃ βιοῃ 
ἃ 806Π6 ͵ἰβ 4 πιαβίεγρίεος οἵ ἀγαγηβιῖς 
ἱηνεηιίοπ ᾿" (Ραρε, “4:ὲ5, Ιηἰγοά., χχχὶ,); 
ἴον 188 παῖηβ 8εὲ Ὀεΐοινν οἡὶ χἱϊ!. 9, δηά 
αἶβο οῃ [8 βεηυΐπθπεββ, Ζαμη, Εἰημ]οἰξιρ' 
ἡηπ ἄας Ν. Τ΄., ἰἰ., 40, 5 ἀραϊηϑδε Κύξηκεὶ, 
ΟΥ̓ 5415 βατ]εγ Π|ξ8 νγα ρϑίπεγ βοπιθι ίηρ 
ἔτοπι Π18 οὐνη ρεγβοηδὶ ποίϊςεβ, βεῈὲ ποίββ 
ΟΠ χχίὶΐ. 3, Χχὶϊ, 6, χχῖν. 14, χχνὶ. 4, ἀπὰ 
ς. ἴχ. 13. Ἧε νὰβ ἃ Ηεῦγενν βρσυπρ 
ἔγτοπι Ηδῦτανγβ, ῬΏ1], 111. 5; ἢῈ ννᾶβ ἃ Εοπίδῃ 
οἰάΖζεη, δηᾶ ποῖ ΟΠΪΥ 80, Ὀυϊ ἃ Τατγβίδῃ, 
ἃ οἰκίζεη οὗὁἨ πὸ πιθδη οἱΐν; οβ' ἴοσ ἔπε 
ἔνο οἰεἰΖεηβῃῖρβ, χχὶ, 39. (ἰχ, στῇ δηά 
χχίϊ. 27, “ ΟἸΕΙΖεηβδίρ,᾿" Ηδβεπρϑ᾽ Β.Ὁ.; 
Ζαξμη, μ. 5.. Ρ. 48; Βαγβαν, δέ. Ῥαμῖ, 
Ρ-. 30. Ζϑαβη, ". 5.» ΡΡ. 35. 40, πιαίπίδίῃβ 
μδὲ Θδ}}5 απ παά ομἱν τεσθπεῖν 
βειεἀ ἴῃ ΤἌσβιβ (Ὀυϊ 566 δπιβαν, ". 5.), 
δηᾶ ἀείεηάβ {πὲ ἰσδάϊείοπ ἐπδὲ ἢἰβ ραγθηξβ 
διαά σοὔια {ποτὰ ἔτουι Ἰβοδα, ἘΠΕ σ βοη 
Ῥείπρ Ῥοτῇ ἴο ἴπβηι ἰη Ταγβυβ. Οὐ 540} 8 
ΤΑυΥ ἀπά τλεδη8 8566 ποίεβ οἡ χχίδ. τὸ 
δῃηᾶ χχίν. 26. Βυϊ ψπαίενεσ ἢϊ5 Ἀοπηδῃ 
δηὰ Ὑδγβίδῃ οἰ Ζαπβῃὶρ τὴν πᾶν σου- 
εἰραϊεά το [8 τηεηΐίαὶ ἀδνεϊορηεηξ, 
8:. Ρα}}}5 ον ψογᾶβ οἰεασὶν ἰεϑα τ ἴοὸ 
αἰδοῖ ἐπε ἰρῃεβὲ ἀπά πιοβὲ βἰρηϊῆσδηςξ 
ἰῃῆυσεποα ἰο δε 768 5:46 οἵ δῖ5 
παίυσα δηᾶ ομαγδοίεσ. Ῥδὰ]}5 Ῥμδτσί- 
βαΐίϑηι νγὰβ {πῸ60ὶ τεβαϊς ποῖ ΟὨΪΥ οἵ 818 
ἐγαϊηΐϊπρ ὑπάεσ (δηλοῖ, Ῥὰς αἷ8οὸ οὗ 
της ἱππεγίίαπος οι δ6 οἰαἰπχεά ἔτοπι 
Πἷβ [αἴμεῦ ἀπ ἢῖ8 δποεβίοσβ (χχίϊ. 6, 
Φαρισαίων ποΐ Φαρισαίου, οἴ, ΟΔ]. ἱ. 14). 
Ηἰβ δαυῖγ γεδῖβ ψεσε ραβϑβϑᾶ διναὺ ἔγοσῃ 
7εγυβαίθπι, χκνΐ. 4 (με ἴογοε οἵ τε (ΕΒ...) 
διά {π6 Ἔχργεββίοῃ ἐν τῷ ἔθνει μον, Ζαμη, 
Μ0 8... Ὁ. 48), θὰ 815 δοπιε-γαϊηίπρ' 
οουἹά ποῖ πᾶνε ὕξεη περ βοιεὰ (ὦ 2 
Τίπι. ἴ. 3), δπᾶά ἤθη 6 Ψψεπὲ ὑρ ἴο 
της ΗοΙγν Οἷέν δὲ δπ εαγὶν βέαρε ἴο βιυν 
υἀπάογ (ἰδιηδῖε (χχὶΐϊ. 3, ἀνατεθραμμένος, 
ΟΠ ἰΐἴβ ἴοσοα 8εὲ6 ϑδδδίίεσ 1 ῤδέγε 
Ῥακμῖ, Ῥ. 30) Βε “Ἰἱνεά 4 Ῥμαγίβεε," δηά 
ποιδίηρ εἶβε [ἤδη [15 νγ6}1- Κηόννῃ ΖΘδὶ 15 
πεεάεά το δοοουης ἔοσ [115 βεϊβοιϊίοη το ἢ 15 
ἀτγεδάξι δηὰ βοϊεπιη οβῆςε δἱ 5.:. ϑίερμβη᾿β 
πγατίγτάοση, Αβ ἃ Ῥμαγίβεα ἢβ μαά Ῥεβθῃ 
“Δ βεραγδαίεά οης,᾽" δηά μαᾶά ὕογπε ἐπε 
πᾶτης ΙΓ ῥσίάε, ποῖ βαβρεοιηρ ἐπδὲ ἃ 
ἄδν 48 αἱ παπᾶ ψΒβη δε Ψου]ά Βρβαὰκ οὗ 

ἨἰπΊ561 δ8 ἀφωρισμένος ἴῃ ἃ [ὯΓ ΐρΠοΓ 
αηὰ [Ὁ116γ βεῆβε, οηι. ἰ, 1, (αἱ. 1. 15 
(Ζαῖιπ, μι. 5.» Ρ. 48); δβ ἃ Ῥμδτγίβεβ. μ6 
Ὑγὰ8 “᾿βερδσαίεά ἔγοτη 411] ΑἸ πΐπεθβ οὗ 
μαδιαηίΐϑηι᾿᾿ ἀτουηά (ΝΊνάδ]), Ὀὰς μα ννὰ8 
ἴο ἰδασῆ ἴπαὶ ἐπε ΟΠσι βείδπ [8 νναβ ἐμαὶ 
οὔ 1Π6 ἔσθ ““ ΟΠ δϑί,᾽" δηᾶ {πὶ ἴῃ οοπέγαβε 
το 81} Ῥμαγίβαϊς 18 ρα βπὶ ἀπ Ἐχίεγηδ 5πὶ 
1Π6τα ψγὰ8 ἃ οἰδδῃβίηρ οὐγβθῖναβ ἔγοπι δ] 
ἈΠ πεβ5 οὗ ἐμε ἤββῆ δηὰ βρίτιί, ἃ ῥετ- 
ξδοϊηρ ΠΟΙ ᾽π 658 1π ἐπ6 ἔεασ οἵ αοά---(οά 
ἍΝ ΒΟ οδβοοβείῃ (Ῥεΐοσε 41} επιρίεβ τπ6 
ἀρτίρμε Ὠεατὲ δπὰ ρατζε - (Εἀεγβῃείσῃ, 
ϑδτοϊδἢ; ϑοοῖαί 1 ἷζε, Ῥ. 231τ. Οπ {πὸ 
αιαϑείοη ψμθῖμοσ 5ὲ. Ῥαὰϊ ανεσ βδὺν ΟἿΓ 
Τιοτᾷ ἱπ τμ6 ἤδβῆ, 5866 Κείπι, Ο δδο ίολέδ 
ἕἕεϑι, ἰ., 35, 36, δῃὰ τεξξγεποαβ, ἀπά ἴοσ 
{πε νίεννβ οὗ τῆοσγα σθσεηΐ ψείζοσβ, ἤγέέμδες 
αΓ ἐπε ἘῤὶΞέϊες (Ἰιοπρηιδηβ), ομαρβ. ἱ. 
δηᾷ 11. 

ες. 59. καὶ ἐλιθ. τὸν Σ. ἐπικ. : [π)- 
Ῥατῖ,, ἃ5. ἴῃ νεῖ. 58, “" 4υΐα τεβ τηοσὲς ἀε- 
παατῃ [60] ρετγβοιϊτῃτ," ΒΙ84885. ἐπικ., ργε- 
βθηΐ ρδγιίορίβ, ἀεποιίηρ, 1 σγου!ᾶ βεεπὶ, 
τ σοπιίπαοιιβ ἀρρεαὶ οὗ {πε πιαγίνσ ἴὸ 
ΠΙ5 Τοτά, Ζεῖϊϊεσ, Ονθυρθοκ δηὰ Βαϑυτ 
τῆγονν ἄουδε ὑροπ ἐπε πἰβέοσί δ! ἐγαεῃ οὗ 
τς παγγαίῖνα ου δοοουπί οὗ {πε τηβΠΠΕΓ 
ἴπ ΨΒΪοη (πΠ6 ϑαημεάγ βιβ᾽ δοίΐοπ 18 
ἀϊνιάεά δείννεεῃ ἂπ υἱέεσ ἀθβεηςε οὗ 
ἔοττααὶ ρτοσθεάϊπρβ ἀπά ἃ ρυποί]οιβ 
ΟὔὈβεσνάηος οὗ οοιγθοὶ ζοσπηδ 65; ας 
οἡ 186 οἴπετ παηὰ ὑεηᾶέ, ποΐβ, Ρ. 195 
(1888), Ροϊπίβ οὐκ ἢ τασοῃ ἔοσος ἐπὶ 
8η δχοϊϊβα δηά ἐὰυπιυϊιοιβ σσονγά, ονεῃ 
ἴῃ πε τηϊᾶβε οἵ ἃ Βιρῃ- παπάς δηὰ Π]|6ρ δ] 
δοῖ, τηῖρμξ οὔβεγνα βοπῖε ἱεραὶ ἔοσπιβ, ἀπὰ 
{πε ἀεβογίρείοῃ ρίνεπ ὃῪ 8:. ἔακα, 50 
ἴλτ ἴτοπὶ ρῥτοοεεάϊηρ ἔτοῦῦ οὔς ΨῇΟ 
τσγοῦρη ἰρηόγσαποα τνᾶβ ἀηδῦῖε ἐο ἄϊ8- 
εἰρη θείννεθη ἃ ἰεραὶ Ἄχεσιίοη δπᾶ ἃ 
ΤΑΔΒΒΔΟΙΘ, ἱΠΊΡΓΘΒ5Β65 115 ΤΑΊ Πα Ψ ἢ ἃ Βα η88 
οὗ ἀυ ῃι]πὲ85 τοτῃ ἐπα νοῦν ἕδος ἐπδὲ μῸ 
δἰξεπιρὲ 15 πιδᾶάβ ἴο ἄταν βυοῃ ἃ ἀϊβείπο- 
τίοῃ οὗ πίςεῖὶν δαϊαποβά ἠιιεῖίσβ, 1685 οὕ 
τῆοσε, Τῃε τεὰὶ ἀπῆσυϊεν 1165. ἴθ τῃ6 
το δείοηβ νμΐο τπῸ 5οαπα ῥτεβιρροΟβαβ 
Ῥεένεθη {πε Εοπιδπ ἀονεγητηεηΐ δηά ἐπα 
ϑαηπεάτίπη. Νὸο ἄουδεὲ δὲ τῃ8 ρεγίοα ἐπα 
Ιδιῖοτ ἅϊ4 ποῖ ροββεββ 88 ρονγεῦ ἴο ἱπῆϊος 
σΔρΡΙ[4] ρυπίβητηεπε (ϑομῦτεσ, ϑξδεσίδκ 
Ῥεοῤῖε, αἰν. ἰΐ., νοῖ. 1.» Ρ. 187, Ε.Τ.), 88 
5. ἀνίάδπε ἴτοπὶ ἐῃ6 {τἴδ] οἵ οὔὖγ Τωοτγά. 
Βυὲ ἰξ πᾶν ΜῈ θὲ {παὲ δὲ ἐπε ἐΐπιθ οὗ 
ΘίΕΡΠΘ ἢ Β πηυσάεγ Βοηλδη ΔΈ ΠΟΥΙΕΥ να 8 
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βογιθυνηδὲ τεϊαχεά ἰῃ [ἅτ α. ΡΙ]δΐε μδᾶ 
͵π5ὲ θβεπ βιιβρεηάθά ἔογα [ἰβ πιποιίοηβ, 
ΟΥ ὑγα5 ουὐ ἐΐα ροϊπξ οἵ Ρεΐῃρ' 50, ἀπά πε 
ΤΩΔῪ ΜγῈ11 ἢᾶνε Ὀεεη {ἰγεὰ οὗ τεδιβίπρ τῃ 8 
Τηδπεββ δηά νἱοίΐεηοε οὗ {πε 7ενν8, 85 
Ἐδπδη ΒΌΡΡΟΒ68, οὐ δῖ 411] θνθηΐῖβ Ὧδ ταν 
ΜΕ ἤανὰ τοϊταϊηθά, οὐγίηρ ἴο διῖ58. Ὀδά 
οὔσας ἢ ποτα, ἔγοπι σδ] προ ἐπθηὶ το 
δοςοῦπὶ ἴον {πεῖς ΠΠ1ῸρΡᾺ] δοϊίοη ἰῃ {88 
(ᾶ88 Ρβεΐογε υβ8 (Ξες Μοσιβετι, Αῤῥοσίοϊο 
Αρε, Ῥ. οτ)]. [δ ἰβ οὗ σουτβε ροββί δῖε 
παι {πε βιοπίηρ' ἰοοκ ρίασα τ τα οοη- 
ηἴναποε οὗ ἐπ ]ενβῃ δας ποσίεεβ, 88 
νεϊζσϑδοκοι δἱϊοννβ, οὐ ἔβας ἕῆθσε 785 δΔΏ 
ἱπέδγναὶ Ἰοηρεὺ {πΔπ Αοίβ βιρροβεβ. Ὀ6- 
ἔνγεεῃ 1π6 {τῖα] οὗ ϑίερπεη δηὰ ἢ᾽5 δοίιδὶ 
ἐχεσπείοη, ἀυτίηρ ναΐομβ πε βαποίίοῃ 
Οὗ ἐπα Εοπιδὴβ νγ88 οδίαἰηπεᾶ. [Ἷ!ἢ με 
αὔβεηος οὗ εχαοὲ ἀδίεβ ἰξ ἰ5 ἀπῆσαε τὸ 
566 ΨὮΥ {πε ἐνεηίβ θεΐοστε ὰ5 βῃπου]ά ποῖ 
δᾶνα θεεη ἰγαηβαοίεά ἀιπτγίπρ {πε ἰπέδγ- 
ταρητπὶ Ὀδέννεεη {πε ἀδρατέιτε οἵ Ροπεϊα8 
Ῥιηδίθ, ἐο δῆβννγευ θοΐοτα Τί θοσίιβ ΓῸΣ Ὧ15 
ταϊβρονεγησηεηΐ, δηᾶ ἔπε ατεῖναὶ οἵ Μϑσ- 
σΕΙ1π|8, ἐς πεχέ Ρχοουτζαίοσ. [ἢ {815 νγαὰβ 
80, Μὲ πᾶνε δῃ δχδοί πιἰβίοσί δὶ ρδγβ}16] 
ἴπ {πὸ {Π6ρὰ] πιυγάεδσ οὐ δτηθββ (με {π8ῖ, 
ΨῆΟ νγ885 {τϑά Ῥεΐογε ἐπε ὨΙΡῊ ρτίεβί, απά 
βίοπεά ἰο ἄεδίῃ, βίπος Απδηΐ85 ἐπουρδς 
παῖ ἢς παᾶά ἃ ροοά ορρογίπητυ ἔοσ δῖ5 
νἱοΐθποα ψμθη Εδϑίαβ νψαβ ἀδδά, δηά 
ΑἸΡΙΠ 15. νγα5. 5111 ὡροῖ ἢἰβ τοδά (705., 
Απέ,, χχ., 9, 1). Βαῖ 1 (15 βυρρεβιίοη 
οὗ δὴ ἱπέεισερηασα 5 οί ἔτεα ἔτοτῃ ἀ18Ε|- 
ΟἸ]1 68, νγε ΠΊΔῪ ἔπγέμει ἕακα ἱπίο σοη- 
βἰἀογδείοη ἐἢς ἔθος ἐπδὲ {πε ϑαπηε Ἐογῆδῃ 
οἴδοοτ, Μη 615, ῥτείεος οἵ ϑυτία, ννῇο 
Βαᾶ οαπβεά Ριϊδίβ ἰο Ὀ6 βεπὲ ἕο κοπῇ 
ἴῃ ἄϊδβρτασε, ννὰβ δηχίοιβ δὲ πε βᾶγηξε 
εἶπε το τϑοεῖνε Ἰθν δα βυρρογί, δπά 
ἀείετηλίπεά το οἴδδοι ἢἰβ οδ᾽θος ὈῪ Ἔνεῖν 
ΤΊΘΔΠ5 ἴῃ Πὶ8Β Ῥονγασ, Ι͂Όβαρμαβ, Α4πέ., 
Χν]., 4, 2:5, [6115 ἃ8 (παι ΜΙ 1115 
86πὶ ἃ ἔτὶοηᾶ οὗ πῖ5. οὐγῃ, Ματζοαῖ5, ἴὸ 
τηδηᾶρε {πε αῇδῖτβ οὔ [πάδα, δηὰ (δὲ, 
ποὲ σοπίοπε ΙΓ {Π|5, μ6 ὑγεπί ὑρ τὸ 
7δγυβαίεπι Πἰπιβεῖξ ἕο σοποῖ δε πε [εννβ 
Ὁγ ορβη τεραγὰ ἴοσ ἐπεὶσ ταὶ! σίοη, 85 νγε}] 
8ἃ5 ὈΥ {πε τουἰβϑίοῃ οἵ ἰαχϑίίοη. [ὲ 15 
ἐπετείοσα ποὲ ἀϊῆσυε ἕο σοηοεῖνε ἐμαὶ 
Βοίῃ ἐπε πλυγᾶογ οὗ ϑέθρμεη δηὰᾶ ἐπε ρεῖ- 
Βεοιίοη Ὑνπἰοΐ [Ο]ονγε ννετα σοπηϊνεᾶ 
αἱ ὉΥ ἐπε Ἐοπιδῃ ρονείητηθπξ; 566, ἰῇ 
δάδϊείοη ἴο ἔῃ αῦονε γεξεγεηςθβ, Εαη 4115 
είς, Ἰχιτοά,, Ρ. το Η΄. ; Ἑατταγ, δέ. Ῥαμὶῖ, 
ἰ,, Ῥ. 648 Η(., ἀῃιἃ ποΐε, Ρ. 649. Βπὶ (Πϊ15 
βοϊαείοῃ οὐ τῆς ἀϊῆουεν ρίασαβ ἐπε ἄδία 
οὗ 5411 5 σοπνεγβίοῃ βουηεν δέ 1δ:6--α. Ὁ. 
37--ηὰ ἴβ ἐπείγεϊυ δἱ νατίαπος ὑπ τῃ8 
ξαΥΠ εν σΠτοποίορυ δἀορίεα ποῖ Οὔ]ν ὉΥ 
Ηδίηδοκ (5ο οο ὃῪ ΜοΟΙετ), μὰς Ποτα ὉῪ 
Ἐδγηβαν, δέ. Ῥαμὶ, 376, 377. 80 ρίδοθβ 
8:. Βίθρμεπ᾽Β τηατίγγάοπι 1πΠ Δ... 33 δἱ 
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ἐπε ἰδίεβὲ. [πὸ ἔς δοοοῦπέ οὗ δε ἀδδαίῃ 
οὗ ϑίδθρβεη, δ επάς, 90] οννίηρ ΜΝ εἶβ8, 
ϑοσγοῖ, Οδσαθα, ΗΠ Πρεπξεϊά, τεραγὰβ νἱΐ. 
580, νἱῖῖ. 18, 3, 85 εν ἀεπεῖν δάἀάϊείοπβ οὗ 
ἔπε τεάδοίοσ, δ πουρ ἢῈ ἄθοϊπαβ ἰῸὸ 
ΟΊ ον εἶδ απὰ ἩΠρεηε]ά ἴῃ ραβϑὶπρ 
188 βαπλε ᾿πάρτηεπε οἡ νεσ. 55 (ἀπά 56, 
δοσοτάϊπρ ἴο Ἡ.), αηὰ οπ {πε 1αϑὲ ννοτά5 
οὗ ϑίδβρῃμθη ἴῃ νεσ, 500. Τμὲ βεεοπά 
ἐλιθοβόλουν ἰῃ 590, ννΐο ΗΠ Ρε πε! 85- 
ΒΙΡῊ5 ἴο δ΄5 τεάδοίοσ, αηὰἃ δγεπάϊξ ποὺῦ 
ταΐετβ τὸ {86 δοιίΐοη οἵ {πε υνϊέπεϑβθϑ, 
85 ἀϊβίίηοι ἔγοπλ ἔπαξ οὗ [πὸ ννβοϊε οσγοννά, 
ἰθ τερεαίβᾷ ψτῃ ἀταπχαῖίς εἴδεςς, πεῖρῃτ- 
εἐπεᾶ ὃν {πε ρῥτγεβϑεπίὶ ρδγίςῖρὶθ, ἐπικ., 
“χα Π|685 νἱοΐεποα οἡ ἔπε ομα βἰάβ, δῃ- 
βυνεγθά Ὁγ σοπείϊπποιβ ἀρρεβαΐβ ἴο πεᾶνεῃ 
ΟἹ ἴδε οἴμοι"; 58εὲ6 δηάδ! 5 ποίβ, ἐμ 
ἴοοο.---ἔπικ. : “ Π41Π1πρ προ ἐΐά 1,ογά," 
ἘΌΝ. (" οδἱΠπρ ὑροὰ ΟΘοά," Α.Ν.), ἐπε 
ἔοσπλοσ βεϑὴβ ὑπάουρίθαϊν το Ὅ6 τὶ ρ ΒΕ 
βυρρεδίαα ὈνΡ {πὸ ννοτάβ οἵ (6 ργᾶγειγ 
ΨὮΪΘΗ ξΟ]]ον,-τοη {π6 ἴοσος οἵ ἐπε ννοσά 
8566 ΔὈονα, ἴϊ. 21.--Κύριε ᾿Ιησοῦ, δέξαι τὸ 
πνεῦμά μον: ἃ ἀϊτεοσε ρτᾶγεσ ἴο ΟἿΓ 
1μοτά, οὔ. ἴον 15. βἰριιῆσαηοα ἀπά τεϑιγ, 
Ζαῦη, “ ὶς Απρεειηρ [6588 (δλίχσοη 
ατς ἄφηι Γ,ὁδόη ἀδν αἰέθη ΚΊγολο, ΡΡ. 9,288), 
1λάδου, ΟἿΥ 1,ογας ᾿λυϊγϊέν, Ἰεςε. νἱϊ, ; 
ς΄. Τίακα χχὶ!!, 46. (νγεῖββ σὰπ οπὶυ 5866 
8Δῃ ἰγηιξδξίοη οὗ Τὰκς, πὰ δὴ ἱπίογροϊα- 
το παγα, βεσοϑιβε {πε Κηβεϊηρ, ἀπά αἴ5ο 
ἀποίδευ ψγογά ξΟ]Π]ονν δεΐοτε {πὸ βυγγεη δ 
οὗ {πὸ βρίτίε ; θὰξ 566 ου ἔπε οἵποσ μαπά 
τὰς τεγλατῖκβ οἵ ΝΥ επάξ, ποίβ, Ρ. :οῦ.) 

γέεσ. 6ο. θεὶς δὲ τὰ γόνατα: ἃ ρῃταθε 
ποῖ 864 ἰῃ οἰαβϑίοδὶ υνυτιίετβ, θς Β]455 
ςοπλραγαβ Ον!ά, ΕἰαΞέϊ, 11., 438; ἔν εἰπ|65 
ἰπ 81. Γκεβ Ὑτθηρβ, ἔπε χχὶϊ. 41, 
Αὐοὲβ ἰχ. 40, χχ. 36, Χχί. 5; ΟἿΪΥ ὁποα 
εἰβενῆεσε πὰ ΝῸΤ., Μδικ χν. το. Τα 
διε οὗ Κπεεϊίηρ ἴῃ ρταγεγ νου πὸ 
ἄουδε σοτητηεηά ἰΐβεῖ το τῆ εαγὶν Ὀὲ- 
Ἰίενετβ ἔτοπιὶ πε Ἔχδπιρὶβ οὗ {πεῖν Τνοτγά. 
ϑίιαπάϊηρ ννουἹά βθεῖὰ ἕο ὕανε Ῥεεη ἴπ6 
τόσα σοιητηοη αἰπᾶς δπηοηρ' {πε ἴεν, 
ὃπὲ οὔ ἰπβίδηςεβ ἴῃ πε Οὔ Τ. οὗ Κπϑεϊὶηρ 
ἴῃ ῥγάγεσ, ΤΧΧ, τ Κίηρβ ν|]. 54, ΕΖτα 
ἶχ. 5, ἴῃ. νἱ. το, Δῃηἃ 4130 Π6 Ἔχργδββίοη 
αδοά ὑνίσε Ὁ 8:. Ῥϑυ], κάμπτειν τὰ 
γόνατα, τ Οἴτοῃ. χχίχ. 20, 1 Εϑάγαβ νἱ]]. 
73, ἶβ8. χῖν. 23, εἴο., ΕΡ65, 111. χ4, δηά 
ῬΏΙ. 11, τὸ (Βοπλ. χὶ. 4, χίν. 11). 866 
Ἐτι βασι οι, ας ΤΠ, μοασουαπροίϊενε, ἢ. 42.---- 
φωνῇ μεγάλῃ, ο΄, Τὰκε χχίϊ!. 46. Τῆς 
ΞΕ δἤοτε οὗ {86 βίσοῃηρ ἴονε ψνῃὶοῃ 
5ποννεᾷ 1561} 4150 1ῃ {π6 τηδγέντ᾽ 5 θεη δε 
Κηεεβ (βε6β ϑνεπάϊξ, ἐμ ἰοθο). Ἐπιβεθίιβ, 
Η. Ἑ., ν.ν 2, [6115 'Ἃ8 ον {πε πηατγῖγτϑ οὗ 
ψίδηπα δηᾶ Τγοηβ ἴοοῸΚ ἂρ 581. δέερῃθη᾽β 
ψοτάβ ἴῃ ἐμπεὶτ οὐγῃ ργαυοῦ ἴοσ ἐμαὶ ρεγβα- 
σαΐοτβ (ςγ, τπ6 ἕδτηοιιβ ἰπβίαπος οὗ {πε 
ἴλβι νογάβ οἵ 8: Τποπιαβ Μογε Ῥείογε 
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Σαύλου, 59. καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ 
λέγοντα, Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. 

Βἰβ) υάρεβ, απά Παπίε, Ῥηγραίογίο, χν., τοῦ 
Εἰ, οὐ τε ἁγίπρ ϑίερμεη): μὴ στήσῃς 
αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην : {πε περδ- 
εἶν. ἐχργεββίοῃ θεβέ σογγεβροηᾶβ ἴο ἐπα 
Ῥοβίτίνε ἀφιέναι τὴν ἁμαρτίαν (νεηάϊ!), 
εἴ. τ Μᾶςοα. χίϊί. 38, 30, χν. 5, 8, ὕῃεσε 
τλε σοπέγαβι τηατκεὰ θεΐνεεη ἱστάναι ἀηά 
ἀφιέναι 5εετη5 ἴο ἕδνουσ [18 ἐχρ απ ϑίϊοῃ. 
ΒΙ455 ἰδῖκεβ ἴξ 85 τηδυκίπρ' ἃ οοπίγαϑέ {|κ 
ἐμδὲ θεένεεη ἱστάναι ἀπά ἀναιρεῖν, οἵ. 
Ηεῦ. χ. 9. δίνεῖββ ἰὰγβ βϑίζεββ ὕρὸμ 
ταύτην, Δηά τερατάβ [με ῥγαυεσ ἃ5 858Κ- 
ἱπρ' δας {πεῖ ρσεβεηὶ βἰπ τηῖρμξ ποῖ θῈ 
ψειρμεά ουξ ἕο ἔμεπὰ ἱπ 3η δαυΐϊναϊθηξ 
Ῥαυπίβῃγηθης, οὐ, τοῖα οο πὸ Ηδῦτγανν 

Γαδ, τ Κίπρβ χχ. 30, ψεῖ]βὲ )ὲ Ὑγείξε 
(3ο Ἐε] τε) ταῖκεβ 11 88 βἰγωρίυ “σεοΐοῃ ἴΐ 
τοί," ἦ.6.., “χεῖρ ἴξ ποῖ," οὐ Ζεοῆ. χὶ. 12. 
ϑοπδιίρεη βε68 ἃ τεΐεσεηςε ἴο {πε Εδρ- 
δίποδι ποιίοπ “ δἱ 415 θοπυτα δυϊ πιαίαπι 
ΟΡτ5. ἔδοϊϊ, μος βεαυίίαγ διπὶ, οἵ βἕδί 
Ἰυχία εὐπὶ ἱπ τησπᾶο ἔπευτο,"᾿ Καν. χῖν. 13, 
δηὰ οὗ. ἃ βἰτλαγ νίενν αυποίεα ὈΥ Ἑδγγαγ, 
δὲ, Ραμ, ἱ., τ67. Ἐεπάδ]! γτεραγάβ ἱξ 85 
ἃ Ἰπάϊοῖ4] ἰεγπα, 45 1 Θίερμεπ δρρϑαϊβᾶ 
(ὁ Ομγίθε δ πάρε ποῖ ἴο ἱπιρυΐε Ἐμεῖς 
βἷπ το ἴῃς τηυγάσγεγϑθ ἴῃ σοπἀεπηπϑίίοη 
(Εοπι. χ. 3). ὙΒὲ νοσγάϑβ οὗ 81. Βῖερββη 
ἀρδίη τε 81} ἐπε ννογάβ οὗ δὶβ Μδϑβίοσ, 
1 κε ΧΧΙ. 34, ννοτάβ νῖ ἢ (ΕΒθΡῖα8, 
Η. Ε-, οἱ. ἰὶ., 20) αἷ5ο ἕογττηβά (ῃ86 ἀνίηρ 
Ρτᾶγεγ οὗ 74πιεβ, “πε 1 οσά᾽β ὑσοίμεγ᾽", 
ἴῃ ]4π|ὲβ 845 ἴθ ϑίβρμεπ ΨψῈ τῇδ 866 
Βονν ἐπ {τὰς ΟἸἩ σι βιίαπ σμαγδαοίεσ, ΜΨΏ115ὲ 
ἐχργεββίηρ, [561 ἰη τἱρῃέεξουβ ᾿ἱπάϊρηβεοη 
ἀρδίηβε Πυροογίβυ δπὰ ψγοῦρ, ΘῈΣ ας 
ἴο ΘΧΒΙ ΙΕ 458 15 σουπέεγρατγέ {πε σι θε κη 685 
ἃηὰ ρεμῆεπεββ οἵ ΟΠ τγίβε.---ἐκοιμήθη (οὐ 
ι ΟοΥ. χν. 18), ἃ ρἰσίατε- γοσά οἵ τεβὲ δῃηᾶ 
ΟΔΙΓ πε85 ΨΨΏΙΟΙ ϑίδηβ ἰῃ ἀσγαπιδίϊο σο- 
{ταβὲ ἴο {ΠῈ τᾶρα ἀπά νἱοίεποε οἔεμε βοθηθ, 
ΤΠΕ ννοτά ἰ5 υβεά οὗἩ ἀξδίῃ θοίῃ ἰη ΟυΧΧ 
δηά ἴῃ οἰαββίςδὶ ασεεκ, οὶ, Ζ.}.. 188. χὶν. 
8, 18, ΙΝ, 17,1 Κίηρβ χὶ. 43, 2 Μδοο. 
χὶϊ. 45. εἴς. ; Ηοχηδσ, 11., χὶ.. 241; 50ρῇ., 
Εἰδοΐ., 509. ΒΙ4585 Μ}Ὲ}1} βανβ οἵ [815 ννοσά, 
“β64 πΌ]1Ὸ ἰοσο βεάτς τηϊγαπάυτα,᾽ ἀπά 
ἀεβοσῖθεβ ἔς τεΐεγεηοε ἰῃ Ἠοχηεί, κοιμή- 
σατο χάλκεον ὕπνον, 45 ““εἰ 5[πλ16 εἰ 
ἀἰδβί πα] ᾿᾿; ΟΒεἰβείδηβ βίεερ ἰῃ ἀβδίῃ, δαΐ 
ὯΟ ““ὈτάΖεη 5ῖεερ ἢ; πεν βίβερ ἐν Χριστῷ; 
Βἰπ1ρ]8 τνογάβ ὑπο ἰοσπιεὰ τπ6 ἐριἐαρἢ 
ΟἹ ΤὭΔΩΥ 84 ΟΝ γβείϊδη ρτανθ---ἰῃ ΗΠΪπὶ, 
ὟΒο ἰ5 Ηϊπβεῖ “τῆς Ἐεβυτγεοιίοι πὰ 
{πε Γἰξ ", Ῥαρε ποῖεβ πε οδάεηος οὗ 
186 ψοσὰ δχργεββίηρ τεϑί δηά σέροβε, 
ΓΕ Ἑδιτασ, δὲ, Ῥαπῖ, ἱ., τό7, ποῖς, απὰ 
κωλύτως, χχνὶϊϊ, 31. 

---- 

όο. θεὶς δὲ τὰ γόνατα, 

δὲ, δέοῤπέηὶς ϑρέξολι, --- Μᾶαν ἀπὰ 
νατὶβά εχρ᾽δηδέίοηβ αν θβεη βίνεπ οὗ 
{με ἀτίδε δπά ρυγροβε οἵ 85ὲ.. ϑίερῃβπ᾽ κ 
δάἀάτεββ Βαυΐ ἢε νατίουβ ἐχρ᾽δηδίίοηα 
πδαά ηοΐς ΡῈ πιπαίυδὶν Ἄχοϊαδῖνε, ἀπά 8ὲ. 
δίερμεη, {πὸ αὶ νγῖβε βοτίδε ἱπβιίγυοιβά 
υπίο ἔπε Κίπράοχμ, πιῖρμε νγεῖ] Ὀτίηρ οὐ 
οὗ μἰ8 ἐγεδβυγυ πἰηρ5 πὸνν ἀπά οἷά. [ὲ ἰβ 
οἴϊδη 8αἰά, 2.ρ., πδὶ τῆς αάάγεβθβ ἰβ πὸ 
ΤΘΡΙΥ ἴο {πΠῈ σἤδγρεβ δ]ερεά, ἐπαὲ ἱὲ ψουἹά 
ῬῈ πιούε ἱπίε!]ἐρὶθ]α πονν {πῈ οπασραβ 
ψεῖα απχεά ἔτοίη ἃ ρεγνεγβίοῃ οὗ ἐῃε 
Βρεεοῇ, δᾶπ ον {πε βρεεςῆ οουἱά θὲ 
ἑγατηβᾶ οιΐ οἵ [ες ομδγρεβ; ψὩ115ὲ, οη ἘΠ 8 
οἴδεσ Βαηά, ἱξ 18 ροββιίθ το βεε ἔγοπι ἐμ8 
ΤΡβηΐπρ ἴο ἔπε οἱοβίηρ ννογάβ δὴ ἐπυριοῖε 
τερυάιδίίοη οὗἉ {πε σμαγρεβ οὗ ὈΪαβρ ΘΙ 
Δραϊηβὲ αοά δηά σοπίεμπιρε οἵ πε ἴανν. 
Ἴδα βρεθοῦ ὀρϑηβ ννἱτἢ ἃ ἀδοϊαγαίίοη οὗ 
1π6 ἀϊνίπα πηϑ]εβίν οἵ 7εμονδῇ ; ἰξ οἱοβββ 
ψΙῈ ἃ τεΐεσεποε το (πε ἀϊνίπε βϑαποίίοη οὗ 
ἴδε ἰανν, απά στ {πὸ σοπάετιηπαίίοι οὗ 
1ποβ6 ΨηΟ δά ποῖ Κερέ 11. ΤὨΐδβ ἰπὶ- 
ῬΙοῖς στερυάίδείοη ὉΥῪ ϑέερμεη οἵ ἐπε 
ΤΒᾶγρεβ ὑγουῦρμε ἀρϑίηβί Πἰπὶ 15 α͵8ο σου- 
ταῖηεα ἴῃ 81. ΟΠ γυβοβίοτλ᾽ β νίενν οἵ {π8 
Ῥύχροβα οὗ με τηδγίυγ, υἦζκ., {μδὲ δε 
ἀεβιρπθά τὸ βονν ἐπδὲ ἐπε σονεπαπί δηὰ 
Ῥτουηΐϑεβ γεγε δεΐογε ἔπε ἷανν, δῃά βϑδοσί- 
ἤσε απά ἐπεὸ ἴανγ Ῥεῖοσε ἐπε ἐεπιρίε. 
ΤΒ18 νίδνν, ὑνΒ]Οἢ νναβ δάορίθά Ὀγ τοί 
δηά Οαϊνίῃ, ἰβ ἰπ βοπῖε ἄερτεε γείδίπεά ὃγ 
ψνεηάιε (50 αἷ5ο Ἐδϊτεη), ῆ0 β1πὶ8 ἂρ τ[ῃς 
οὨίεξ δἰπὶ οὗ ἐπ6 βρεεοῦ 48 ἃ ἀειηοηϑίγα- 
τοι {παΐ {πε ργεβεηοα οἵ αοά 158 ποῖ σοη- 
Βηεά ἰο {πε Βοῖν ρίἷαςε, ἐῃε ἐξειηρία, θὰΐ 
δαὶ Ἰοηρ Ῥεΐοσα ἔπ6 ἐεπιρῖε νναὰβ Ῥῃ1]ΠῈ, 
δηά Ῥεΐοτε ἴδε ρεορὶε μαά ϑβεειῖεά ἴῃ ἐπα 
Ρτοπηϊβεὰ ἰαηά, αοά μαὰ ρίνεη ἰὸ ῆς 
ἔλίμειβ ἃ 5παγε ἴῃ 186 ρσοοῖβ οὗ 1815 γε - 
νεϊδιίοη, ἀπά τπδὲ ἴοο ἰῃ βίγαηρε σοπηίγίε5 
(ΑἸ πουρῃ ἐπατε ἰβ πὸ τεάβοη ἰο βΒρροββ 
18ὲ Βίβρμεη ννεηΐ 50 δι δ8 ἴο σοπίεπά 
τμαῖ εν δπά ἀοπία ψετε οὴ ἃ ρσθοί βεῖν 
εαι8] ἔοοιπρὺ)ὴ. Βαΐ ΝΥ επάε ἰ5 σοπβοίουβ 
τῇδε μϊβ νίανν ἄοεϑ ἤοὶ δοοοιηξ ἔοσ πε 
ψΨοΙΪε οὗ {πε βρεεοῇ, δπᾶ {πδὲ ἱὲ ἄσεβ πὲ 
Ὄχρ απ ἐπε ργοτπίπεπος ρίνεη ἴῃ ἴΈ ἐο {πα 
ΟὈβείπδου οὗ [βγ8ε] δραῖηβε ἔΠ6 σενεϊδίοη. 
οἵ αοά νουοξβαίδά ἴο Μοβεβ, νυνὶ ΜΕ οἢ 
τῆς σουπίετ δοουβαίίοη αραίηβὲ ϑέερμπεπ 
ἷβ 50 οἰοβεῖὶν σοππεοίεα (5εε ϑρὶεεβ᾽ 5 ββνεσε 
οτἱεἰοίβηα, 4 ῤοκέοἰ ρποϊολιέό, ῬΡ. ττι, 112, 
πὰ νγ εἰζσβοκετ᾽β εν ἄθπε ἔδιασε ἰο τχαίπ- 
τίη {πὸ ροβίείοη ἐμαὶ ἐπε οἰ ἰπηαχ οὗ δα 
ΜΏΟΪε δἀάγεβϑβ ἰ5Β τὸ ὃ ἔουπά ἴῃ {πε ἀε- 
οἰαταιίοη αρουΐ Θοϊοσηοη᾽ 5 ἔετιρὶθ, νυ ἢ 
δ ἰβ οὔ] ρϑα ἐο Ἔχρί δίῃ 48 ἃ ἰδίεγ (πουρβὲ 
Ῥεϊοηρίηρ ἴο ἃ ἰδίεσ εἶπχε, “ῤοςίοϊς ἄρε, 
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ἷ., ῬΡ. 68-γι, Ε.Τ.). Τῆυβ ἰπ δἰβ 128ὲ 
δὐϊείοπ, Ρ. 151 (1809), ἢξ Ροϊπίβ οὐὔξ παῖ ἰῃ 
Βθοίίοῃ νν. 35-43, 85 4150 1 νν. 25 8πἃ 27, 
ἐπα ορϑείπδου οἵ ἐπε ρεορῖβ δραίηβε Μοβεδ, 
βαπὶ (0 ὃῬὲ {πεῖγ ἀείίνεγει, ἰ8 βνυϊ ἀε ΠΕ ]Ὺ 
οοτμηραγεὰ ἢ ἐμεῖς οὐβείϊπδου ἱπ τα]θοῖ- 
ἵπρ' ε515 48 ἔπε Μεββίδῃ, διὰ πῃ νν. 51- 
53 1Π6 τηυγάθι οὗ [6915 18 σοῃἀειηπαά 885 
ἃ ἴεϑῇ ρτοοῦ οἵ {πε ορροβίεἰοπ οὗ δε 
ΘΟΡΙε ἰο (οα᾽5 τενεϊδείοπ ἴο ἐπ 6πὶ: ἤθγα 

18 ἃ Ροϊπὲ οὗὕἩ νἱενν ψιϊοἢ ἰπ Ὑναπάι 8 
Ἰυάρτηεπε εν ἀθπεῖν μα ἃ ββατε ἰπ {π6 
σοιηροβίἑίοη οὗ {δες δὐάτεββΒ. νεηάᾶς 
ὩΓΡῈΒ δἰ5 νίενν δραΐηϑε ἔπε οἱάθβγ οπε οὗ 
Μέεγεσ δπᾶ ο βοῖηε εχίεπέ δἱ 81} ενεπίβ 
ἔμαὶ οἵ Βδυσ, Ζειῖες απὰ Ονεγθεοῖ, ἐΠδὲ 
τῆς οεπίγαϊ ροὶπὲ οὗ ἐμ βρεεοῦ 18 ἴο ΡῈ 
Τουπά ἰπ νεῖ, σι, ἴο μοῦ πε νΠΟΪῈ ῥτα- 
οοάϊηρ βκείςἢ οὗ ἐπε δἰβίογυν οὗ {π6 Ῥεορὶβ 
Ἰεά ἃρ: ποννενεσ ρτεαῖ ἢδὰ ὕδβεπ 1π6 
Ῥεπεῆίβ δεβίονεά ὃν αοά ὑροπ Ηἰβ 
Ρεβορῖς, ου ἐμεὶγ ρατέ ἔπετε μά δβεη ἕγοτλ 
ἔπε Ῥερίππίηρ ποίπίηρ ἰπ τεΐαση Ὁὰξ ἃ 
σοτταβροπάϊηρ ἐμδηκίθββθηβββ ἀπά ταβίϑβε- 
ἅποβ ἐο {5 ρσροβε. Μοάαιβετγι, 4ῤος- 
ἑοῖο Αρέ, ΡῬΡ. 87, 88, α͵5ο τεοορῃηΐβαβ πὶ 
δε ἔδετηε οὗ ἐς δάάγεββ ἰ5 το δ6 ἔουιπά 
ἷπ νν. 51-53, δαξ ες δἷβο δά! β ἐΠ8 
ἀοιδ]ε ρύγροβε οὗ 51. δέερπεη, υἱζ., ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴο 5Βῃον (45 Μεύει δηά οἵ θ15) [πδὶ 
δὲ 411} Ξίασεβ οἵ ἐῃεῖγ Ὠἰβίογν [5σϑδεὶ δά 
Ῥδδη Ξε ποοκαᾶ δπὰ ἀϊβορεάϊεης, ὈπῈ 4150 
(48 νεηάξ) το ἄγαν ἃ ρᾶτβ]1]681 δεΐννεεμ 
ἐμεῖγ σοπάτπιος δηά Ἐπ6 ἰσεδίτπεπηέε οὗἉ [6515 
ὉΥ ἴποβε ψβοπι με ἰ5 δἀἀτεββίπρ. 

ΤῊ15 Ιεδβ υ18 ἴο ἃ οοπϑίἀεγαίίοη οὗ ἔμ 
νίενν οὗ ϑρίείδ 845 ἴο ἐπε τηδίῃ ρύτροβε οὗ 
Θέ, Θίερπεηβ βρεεοῦ. Ψνμδίενε πΊΔῪ 
ὃε τποπρπέ οὗὨ 15 πιεγ 5, ἰξ ρῖνεβ ἃ ὉΠ 
το ἴδε 5ρεεοἢ ὑν ΠΟ 15 νναπεῖπρ' πὶ ΔΩ 
Εα] ον ἀπ τηογα τεσοπί ΘΧροβιτοη8 οὗ 1ξ, 
85 ΗΠΡοηζεϊ ἃ τεσορηΐβαβ, δἰ μου ρἢ Βα 
Ηἰπιβεῖ ΠοΙΪάς 4 ἀἰεγεπὶ νίενν, ἀηα οπὲ 
ἐβϑεπείδ!ν βγη ατ ἰο (μὲ οἵ Βδυγ. Αο- 
ςοτάϊπρ ἰο ϑρίξια, ἰῶὰ νν. 2-16 νγε βᾶνα 
8Π ἱπίγοδιισειοη το πε σὨΐεῇ βεοιίοη οὗ 
ἐπε δάἀάτθββ νὩοἢ θερὶπβ ΨἹ νεῖ. 17, 
καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγ. 
Μοβεβ, νεσ. 20, νναὰ5 ἔπε βρεγβοῦ ῃτοιρΡἢ 
οπὶ αοα νουϊὰᾷ 5ανε Ηἰΐϊβ5 ρεορῖβ, δῃά 
Ἰεδά ἔμεπὶ ἰο Ηἰβ ἔσὰβ βεγνίος ἴῃ (δ8 
Ρτοπιϊβεά Ἰδηά, νν. 7, 35, 38, 44. Τῇ ψε 
αϑὶς ἢν Μοβεβ ὁσσιρίαβ [15 ἱτηροτίδπε 
Ρίδςε ἴῃ {86 βρεεςῆ, π6 δῆβνγεσ 18 ἔουπᾶ 
ἷπ νεσ. 37, ΨΏΙΟἢ ἔοτσηβ ἔμπα οεπέγαὶ ροϊπέ 
οὗ τῆς ἀεβογιριείοη οὗ Μόοβεβ, απ ἀἰνί 88 
τ ἱπέο ἔνγο ρατίβ (ἃ νεσβὲ ἴθ ὑνῃϊσ ἢ ΟἹο- 
ἴλη ἂπὰ Ηἱρεηίεϊ ἃ σαῃ Οηἷγ 866 δῃ 
ἱπεεγροϊβεοη οὗ ἃ τεάδοίΐοσ, δαπὰ ἴῃ νῃΐσῃ 
 νεἰββ ἢπάβ βοπιείῃίπρ βιιϑρίοἴουβ, 566 
Ζδοκίθτβ ποῖς, ἐη ἰοεοὺὴ. ἴῃ {με ἔτϑβέ 
Ῥατί, 17-36, ψνγαὲ ἀτεὲ ἰοϊὰ ον Μοβεβ ὃν 
αἰνίπε ἀπά πιϊγαουουβ συϊάαποα στονβ Ρ 
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ἴο ὃς {τε ἀε]ΐνετεσ οὗ [ϑγαεὶ. Βυΐ ψῇεπ 
με νου! σοτηπιεηος ὶβ ννοσῖκ οὗ ἀε]ϊνετ- 
Δη0Ὲ δι΄ῖβ Ὀγείῆσεπ Ψ1}} ποῖ ὑπάεγβίδπά 
ἢϊβ αἰτὰ δηά ταϊεοῖ ΐτη, 23-28. [π {πε 
ὙΠ ἄθσηθθβ ἢ τεοεῖνεβ ἃ {γεϑἢ σοπΊπι5- 
βίοῃ ἴτογη αοά ἕο ὑπάσδσίακε {πε ἀε νεῖν 
οὗ τ1π6 ρβορίε, 209-34. Βυὲ ἐλπίς Μοβεβ 
(οὗτος) γῇο τννᾶ5 ἰυ8 τερυϊβεὰ αοά Βδά 
βεπέ ἰο θὲ ἃ τῦϊεσ δπᾶ ἀεϊίνετγετ---ἰλὲς 
τηδῇ νγἃ8 Ὧδ ψγῆ0 ἰεἃ ἔπ656 ρεορῖε ξογίῃ--- 
πᾶ ἴὲ ννὰβ ἐλὶς Μόβϑεβ ννῇῆο 9ϑδἰά ἴο ἐμ 
ΟὨάταπ : ΚΑ ρσορμεῖ"" εἴο., ν. 37. ὙΝὮΥ 
18 τηϊῖ5. ρσόρπεου ἱπίγοάισεα ἐχοερὶ ἴὸ 
ΒΌΡΡοτε ἴῃς ἱπέβσαποες (πδὲ 48 Μοβεβ, ἃ 
ἔγρε οἵ ἐπε Μεβϑβίδῃ, ννὰβ ἔπι τερυ]βαά, 
Δηᾶ αἴάεογννατὰβ γαϊβεά ἴο δὲ ἃ τι εν ἀπά 
ἀε!νεγεσ, 50 πηιβί, δοσογάϊηρ ἴο Μοβϑϑ᾽ 
ον Ὑνοτάβ, {πὲ Μεββίδῃ οὗ [βγεῖ 6 
ἔγχβέ τοϊεςεθά ὃν Ηἰβ ρεορὶε ὃ ἴπ ἐπε πεχὲ 
ἀινί βίο, νν. 38-50, ἐπε ϑϑαίπηβ ρδύβ116] ἰ8 
δραὶῃ ᾿πϑεϊξπιςαα θεΐινεεη Μοβεβ δπὰ τῆς 

εϑϑίδῃ. Ὑπὸ ἔοστπεσ μιδὰ ἀεϊϊνετεά ἃ 
ανν ΏΪΟἢ σοπδίβίεά οὗἹὨ ““ΠἰνῚηρ' τ ο165,᾽ 
δὲ ἱπδίθδά οὗ τεοείϊνίηρ ἱέ, 5γδεὶ μιά 
ίνοη {παπλβεῖναβ ὉΡ ἴο ἔπε ννοσβῃΐρ οὗ 
1415, 35-43; ἰπβίεδλαἃ οἱὐἤὨἩ εἊβιβὈΠἸβμΐπρ ἃ 
ὙΜΟΓΒΠΡ νν6]1- ρ]βαβίηρ το αοά, ἔῃοβε γνῇο 
σδηια αἰΐεῦ Μοβεβ, πο σοηΐδπέ ἢ ἐπα 
τρεσπδοῖα, νυ ϊοῆ γα ποῖ οοπῆπαά ἕο 
οὴς Ῥΐίδοε, δπὰ ψνῃο τεργεβεπίέεα {πε 
Ῥβανθηϊν διομείγρε, μὰ Ὀ01 ἃ ἰεπιρὶς 
ΜΠ ἢ οΔ]1εα ἔοσί τῆς σαξείπρ ὑνοσάβ οὗ 
τῆε ῥτορδεί, 47-50. ἴῃ Πὶβ ἐχρ᾽ πδεέίοη 
οὗ πεβε ἰαϑί νεῖβεβ ἔμεγε 1165 δ ἰβαϑὲ 
οὔθ ψγεδκηθϑβ οἵ ϑριεία᾽β ὄδχρ δηδίίοη, 
ἴον με ἄοεβ ποῖ βεεπὶ ἰπ ἢϊ5. ἀϊβαρρσονδῖὶ 
οὗὨ ἔμε ἰεπιρίε ἴο 81|1οὺν [δὲ 1ἴὲ μδᾶὰ ὄενεῆ Ὁ 
ἃ τοίαιϊνα νϑῖιθ, ἀπά {παΐ ϑοϊοπιοῃ ννα8 
ΨΕΙ] ἀνγαᾶτε ἐπ δὲ αοἄ ἀϊά ποῖ ἄννε!] οπίν ἴπ 
ἘΕΠΊΡ]65 πλδάβ νυ μαπάβ, Βξ Βρίτεδ᾽ 5 
ταϑδῖῃ ροὶπε 18 ἕο ἔγβοα δραὶπ ἃ οοπηβοίίοῃ 
ψ ἢ ἴη6 νεσθεὲ ψνὨΙ ἢ ἴογπιβ δἰβ σεπίγε, 
νεῖ, 37 (Ῥεαῖ, χνῆ. 15). Α8 Μοβεβ ἴῃ 
ναΐῃ σοπιτητπηϊ δία 8 βρίτι 8] Ιᾶνν ἀπά ἃ 
σοτγεβροπάϊπρ' Ῥνοσβΐρ ἴο 8 ρεορῖίε ψβοβε 
Βαατγὲ ἰυγπεᾶ δῇοσ 1Δ4οἷ5. ἀπά πὸ βεγνίσα 
οὗ ἃ ἴδρίε, 50 πε Μεβϑβίδῃ τιμβέ 4150 
ἐχρετγίεηςε ἐπδὲ [πε σατηδὶ τηϊπά οὗ Ἐδε 
Ῥϑορὶε νου Ἱὰ ορροβα Ηἰβ τανεϊδιοη οὗ 
ἐῃε ἀϊνίηε 11 ἴῃ τεϊδείοι ἰο ἃ τί ρμεξαῖ 
βεινίοα, Ὑπὺβ [πὸ ψνΠοΐΪε βρεεοῦ ἢ6- 
ΠοΟπιαβΒ ἃ γτοοῦ οὗ ἔπε Μεββίδῃβῃρ οὗ 
7εβ808 48 ἀραϊπιβὲ ἑἤοβα ψγῇο ἀρρβαϊβά ἰο 
με δυῖῃογν οὗ Μοβαβ, δπά βδὺν ἰπ [εϑ115 
ἃ Ὀνοίοϊά οδυβε οἵ οἥδησα : (1) παῖ Ηε 
Μ045 ταὐεοίεά ὃν Ηἰβ ρεορῖς ἀπά οσυοϊῆδά ; 
(2) ἴμαὲ Ης δδά ἐγεαίεά νυν ἢ ἱπιρίειυ 
τδὲ ψεϊοῦ {πὸ ν ποῖά πιοϑὲ βδογϑά---ῖπε 
1ᾶνν δπὰ δε ἑεσηρῖα. 

[πὶ 11 ἐΠ18 Θρι(έα 5688 πὸ ἀἄϊγεοξ δῆβιγεσ 
τὸ Ἐπ6 8156 ννιἔπεββεβ ; πὶ ἐπε βρεεςᾷ, 
Ὧε πιδίπέδϊηβ, 15 ΠΟ τδίμεσ 8Π Δπβινεῦ 
ἴο ἔπε ἔνο σδιβε8 οἵ οἤεμοε πο ταυδί 
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ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ,, Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. 
καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.2 
αὐτοῦ. 

Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει 

1 Ὁ, Νυ]ρ., αἱρ. (ποῖ ΕἸοτ.) δάά λέγων, 8ο Β4588 ἰῃ β, δπά Ηρ. ; Ρσοβ, δβϑίῃλ. ἰὸ 
ΤΆΟΓΕ πιϑ8] λέγων δἴζεσ κραζειν “Βεγα ἔπε ᾿νογάβ αἀτὲ ρίνεπ. 

3 εκοιμηθη, Ῥατ., ν δσῃ., 6. δἀά ἐπ οπιῖηο, ὈὰῈ ποί ΒΙ458. 

Βανε ὕεεη ἀϊβοιββαά ἴῃ Ἔνεσν ΒΥΠΔΡΌΡΊΕ, 
δη ψὨϊοΉ {πε ᾿πέδηξς ΟΠυσοῦ τησδὲ πᾶνε 
Ῥεδη οδ]ρεά ἰο ἔδεε ἔτοτῃ ἔπε ἢγϑβέ, εβρεοὶ- 
ΑΙΙν 45 ἰξ ἰοοῖκ ἰ(5 βέδηδ ἀροη {πε ῥγοοῦ 
ἔμπδε [εϑι8 νγὰβ (π6 Οἤγῖδε. ϑίερῃβϑη ἴῃ 
Β15. ἀϊδβρυϊαίίοπβ, νὶ. 9, τηβί πανα οὔζεῃ 
ἴδλοεὰ ορροπεπῖβ μὴ ἔδπ8 βουρβὲ ἰὸ 
ἰηνα! δῖε ([μΠῈ Μεβϑίαπίο οἱ δίπης οὗ [εβ8ὰ5; 
ψΨμδὲ ποτα παίαγαὶ ἔπαπ πδὲ πα βῃου]Ἱά 
ΠΟΥ ταρεδὲ δεΐοσα ἐς ψΠοΐβ δββεσωθρῖν 
{πὸ ῥῬγοοῖβ νῃϊοῃ μα μδᾶ Ῥεΐοσε ρίνβ ἴῃ 
τῃ8 ϑυπαρόρις, ΨΉαγα ΠῸ οπα σοι] τε- 
5ϊ5ὲ {π6 βρίγιε δπά ἔμε νυ βάοπι νυ "ἢ νυ ΒΙοἢ 
Βα βρᾶῖε ἴῃ {ῃϊ5 νὰν ϑριτξδ τηδἰπιδὶπβ 
ἐμαὶ {ῃῈ οἤαῦρεβ ἴῆ νν. 52, 53 ΟΟΟΌΡΥ 
{πεῖγ Ῥσοόρεῖ ρίαςε; τῆς [ενν8 πδά τεὐεοίεᾶ 
ἔπε ῥγορμείβ--- Μοβεβ ἀπά ᾿ὶβ βυσσεββοσβ 
-- παῖ παν ταϊεοίεά ἐθεὲ Μεββίδῃ, 
ψνΒοση [86 ρτορῃείβ μδᾷ ἰογείο!ᾶ (4 ῤῥοςέσὶ- 
ϑεξοϊομέε, Ῥ. τοῦ ἢ.). ὙΝΒδέδθνεσ βέγίο- 
ἔστεβ ννῈ ἸΏΔΥ Ἀὲ ἱποϊπεᾶ ἰο ρᾷ85 προ 
Θρίεία (5εβ, 4.9.,) δνεπάς 'π πον εὐϊείοη, 
1809, ῬΡ. 150, 151), ἰξ 15 ποΐ ὑπ|1Κεὶν 
ἐμαὶ ἢ 5 δἱ 41]1 βνεπίβ ρταβρεά ννῆδέ 
Οἴμοσβ πᾶνε [4116 ἴο 866, υἱζ., [δ δὲ ἰῃ {π6 
πδίατα οὗ ἐπ6 οαβθ, ϑίβρμθη ἰπ 18 ἄπο- 
λογία, οτ οουπίετ-Δοσι ΒΕ οα.---ὐν Ὠ!Ισθανασ 
ἴι ννα58---οοιἹᾶ ποῖ βανα Ῥεθπ πησζηϊπά[ι] 
οὗ τὰς Ῥχορῆεε {κὸ απίο Μοβεβ, ψῇοπι 
Μοβεβ παά ογείοϊά : ἢΐβ ἀγίῃρ' ὑγᾶυοσ 
τανθαϊθδά {πὲ Νῖια, ποΐ υἱϊεσεά ἴπ ἐδα 
ΒΡεεοῦ, ψΒῖο γὰ5 Θηβσίπεά ἴῃ Πῖβ ἴη- 
ταοϑὲ ἤβαγέ; 1685 ννᾶβ ἴῃ ΟὨτγίβε-- -ς 
οᾶτὴβ οὐ καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι, 
Οὐ Βεῖμεσ ἔπδὲ Ὁ] ΠΙπλαπε τνὰβ πγαᾶὰβ Ὁν ἃ 
ΒΡ σἔι4] ἐευρίε οὐ ἃ βρίγί(πδὶ ἴανν. [ἴΙ᾿ 
τῆπ8 Κεαρίηρ ἐμῈ ἱπουρδξ οὗ 1658 οὗ 
Ναζδύθεβ ρσοζηϊπεηξ τῆγουρβους {δα 
ΒΡΕεοξ, ννΒ118ὲ ποὲ δοΐμδ!ν υἱέοχίηρ Ηΐβ 
Ναπιθ, ἴῃ ἔδυ. σοτηρατίηρ, Μοβεβ δηΐ 
ΟὨτῖβε, ϑίερμεπ τόύας απϑιυεγίηρ τῃ6 
Οδαγραβ πιδάβ δραίηβὲ ᾿ΐπη. ““ Τἢΐβ 
Νζδγθπθ᾽" (80 1ξ νγᾶβ βαϊά ἴῃ ἐπε σματρα 
τηδάς αραΐϊηβδί ϑίβρῃμαπ) “νου ἀεβίσου 
1η15 ρίαςβ δῃηᾷ οβδηρε {π6 ουβίοπηβ,᾽ εἴα. 
πτ-ίᾷε ργορῆεὲ Μοβεβ μαᾶά ρίνεπ πὸ 
Ῥξορίε ᾿ἰνίηρ ογϑοΐεβ, ποξ ἃ ἰανν ψϑϊοῃ 
8ῃοι]ᾶ 5ε1ῆ6 {π6 ϑρίγίξ ἴῃ ἐπα Ἰεξέεσ ; ἐδ 
Ῥτορμεῖ ᾿ϑαίδῃ πδά βροίςεπ οὔ ἃ ργεβεποα 
οὗ ἀοά ἴδτ ἰγαηβοεπάϊηρ' ἐμὲ ψνιοἢ Π116 ἃ 
ΔΏΥ Θδγίμ]ν ἰδπιρίε ; δηὰ 1 ἔπαθε ρσορμβίβ 
Βαά μοϊπίεά οἡ τὸ ἐπε Μεββίδῃ, ἂδπᾶ ἰξ 

΄ 

δε Νζαγεης ννεγὸ ἰηδεεᾶ ἴῃ ΟΠ σγίϑε ἐπ 
ἐοτείοϊά, ψμδὲ ψοπᾶάεσ ἐπα Ηδ ςῃπουϊά 
τανε 8] ἃ σοχητηαπάτησπες ππίο 116, Δη ἃ 
ΨΟΥΒρ οἵ ἐπε Εδίμογ π᾿ βρίσις δπᾶ ἴῃ 
ἀπ ΝῸΓ τθδὲ 1Ὲ δ6 ἑογροΐείθη δας 
1: ϑίδβρμεη νναὰβ ἱπέεγγυρίεα θεξοτε δῖ8 
βρεεσῇ νγ88 οοποϊπιἀθά, μῈ τηδΥ νγ611 πανα 
ἱπίθπάεβα ἰο ἀτίνα βοπὶεὲ τῖοσε οἱοβεῖν 
ἐπα τηδηιξεδε ΠΙ]ΒΙπλεπε ἴῃ ΟἾγῖβε οὗ ἐπα 
ἀεϊϊνεταπος ἀϊπηῖν ἐοσεβμδάοννεα ἴῃ ἐπα 
ΜΟΙΚ οἵ Μοβεβ δπά ἰῃ πε ἔγεεάοπι 
ἔγτοπὶ Εργρίίδη θοπάαρε. Τῆϊβ ψψα5 86 
ἔγιθ ρϑγδῖ 8] Ῥείννεεη Μοβεβ ἂἀπά {πε 
Μεββίδῃ οὐ ΨΜΏΪΟΒ δε ἘΔΌΡΙ5 ψετε ψοηΐ 
1ο ἄν]. Ὑπυ5 δε Μεββίδῃ, ἰῇ σοηι- 
Ρατίβομ ΜΒ Μοβαβ, ννὰ8 πε βϑεοοπά, μα 
1ῃ σοτηρατίβοη ΨΙῈΝ 411 οἴποῖβ ἴῃς στεδέ, 
ἀεϊίνετεσ ; δ5 Μοβεβ ἰεὰ ᾿βϑγδεὶ οἱ οἵ 
Ἐδυρί, δο ψουἹά ἐπε Μεββίδῃ δοσοσηρ 58 
ἐδ πη] ἀε]νογαποθ, δηά σγοϑίοσγα [5γϑεὶ ἰο 
ἐμεῖς οὐνῃ ἰαπά (νεῦρα, ἠαϊδολε ΤΊ δο- 
ἰορὶδ, ῬΌ. 359, 364 (1807)). Ιξ 15 ἴο δ6 
οὔ βεσγνεά πὲ ϑριεέα ὑναγγηϊν δα ρροτγίβ ἐπ 
Βιβίοσίοαδαὶ ομαγαοίες οὗ {πε βρεεςΐ, ννῃ] ἢ 
με δϑοσίρεβ ψίιμους ἱπεετροϊδείοπβ ἕο δ ἰ5 
Βοῦσοα Α, ΔΙ ΠΟΙΡὮῊ ἴῃ νν. 55-6ο ἢῈ σϑῖδσβ 
ΒΟΠΊ6 “ ἰπϑβεγίίοῃβ "᾿ ἴοὸ Β, Ηἰ8 οὔἱεἰοίϑη 
85 ἀραϊηβί {Π6 ἐσπάδηςν οὐ εἶοβ, Ἔβρεοῖδν 
Ονετρεοῖ, 8 ννΕ]] ὑνοσῖ σοπδυ πη ρ (ρΡ. 
110-123), ἀπά πε αποίεβ 1 ἢ ἀΡΡρσοναδί ἔπε 
ἡπάρτηεηε οἵ Αἰτόγεγ-- "1 σοπϑιάδε ἘΠῚ5 
ΒΡΕΕΟὮ πησεβεσνθάϊν 85 ἔπε οἰάεϑε τηοπα- 
τηεπὶ οἵ ἀοβρεὶ διβίοσν ἡ. 80. ἴοο 
ΟἸεμιθη, ΡΡ. 97, 288, 4|1ονβ ἐπαᾶὶ ἐπα 
ΒΡΕΕΟΒ 18 εββϑηία!ν ἀδγινεά, ὙΠ {πα 
Θχοβρίϊοῃ οὗ νεσ. 37, 8ἃ5 850 {πεῈ ψνῃοΐε 
σδδρέεσ ψνἹ ἢ ἐπα ἐχοθρείου οἵ νεύ. 60, ἔτογὰ 
δὴ οἷά ντκίθδη βουσοθ, Η.Η., Ηἰϑίογία 
Ἡεἰϊορδέαγιηι ; απὰ ἀτηοηρβέ τῆοσε σεσεπε 
νυτίϊειβ, Μοαιβετε Πποὶάβ {πδὲ ψ μηδὲ 
ΤΑΔΩΥ πιαἰπίαίη ἐμαὶ 16 δυΐμποσ οἵ πα 
Αοΐβ οοπιροβοά {εξ βρβεοῖῦ δπά ρπξ ἴξ 
ἱπίο {πε6 τηουτῃ οὗ ϑίερβεπ, 18 σοῃίεπέβ 
ἃτῈ δραϊηβί βΌ ἢ ἃ βυρροβί(ίοη, δηᾶ τἢδὲ 
Τακε υπάἀδουρέεαϊν σοὲ πε βυθβίδποε οὗ 
186 ἀΐϊδοοιγβθα ἔσοτη 80 δϑιὶν βοῦγοα, δπά 
τορτοάποεά ἰξ νει ἀρργοχίγηδί δοουγαον 
(Ρ. 890 ἀπά ποίθ). ὅὃο γεῖββ τϑἕδγβ ἔπ 68 
ΒΡΘΘΟΣ ἴο δ΄8 7εν5ῃ- ΟΠ γι βείαπ βοῦσος, 
δηᾶ τϑίμβεβ ἴο δάγηϊε {παὶ ἢ 115. Ρσο- 
ουπά Κπονϊθᾶρε οὗ {πε ΟὔΤ,, ἰεὲ οουά 
δᾶνα Ῥββῃ οοπιροβεᾷ ὃν τῇς βῃίπος οἱ 

ἑ 

β 
β 
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ΙΙΙ. τ. ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν 

ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις " πάντες τε διεσπάρησαν κατὰ τὰς 

ἐπε ὕοοκ, Τὰς δίίεπηρὶ οἵ Ἑείπε (80 
αἶβο Ἡοἰἐστηαπη δπά Τηρβι) (ο 5ρ|1 ὰΡ 
{π6 βρεεοῆ ἰηίο ἔψο ἀϊβίίποε ραγίβ 5 
δϑαβεά ὑροὸῃ με ἰάδεα {παὶξ ἰπ οπὲ ρϑγί 
ἈΠ ἈΠΒΨΕΙ 18 τηδάβ ἴο {πῸὸ0 σπᾶγρε πδὶ 
Βίερμπεη μδᾶ βροΐκεῃ δραίπβί Οοά, δπά 
παῖ {πὸ ΟΠ ραγὶ σοηίδίηβ δὴ δήβννεσ 
ἴο {πε σμαγρεὲ ἐμαὶ ἢξ μδά βροΐκεῃ δραίϊηϑβι 
ἐπε ἐεταρίθ. ὙΠῈ ἢτβε ρατί 15 σοπίδίηεά 
ἷπ νυἱῖ. 2-21, 20-34, 44-50, ἀπά {πὲ 
Βεσοπά ρϑτιί ἴῃ νίϊ. 22-28, 35-43, 51-53. 
ὙἼΠε ᾿Ιδεΐεσ βεσίίοηβ ἅτε Δ Κ6η ἔτομι Εεἰ π᾿ 8 
]θγιιβαίθτη βοῦγοε; ἔμΕΥ ὅγε ἔπεπ δάδθά 
ἴο ἔποβε νυ μῖσἢ θεΐοπρ ἴο ἃ πὲνν βοῦγοα, 
πὰ ΠηΔ1}ν σοπιρίπεά ὈΥ ἐπε σδηποηΐςαὶ 
1τακε. ΗΠρΡεηζε! ἃ ταν ννῈ]] δῖ πονν ἴξ [5 
ῬΟΒΒΙ ΙΕ ἰο Ῥγεδὶς ἢρ ἰπ {π|5 πιδηπαῖ τΠ6 
παιγϑῖϊνε ρατγὶ οὗ {πε βρβεςῇ ταϊδιίηρ ἴὸ 
Μόβεβ, 580 845 (0 τερατά νν. 22-28 85 ἃ 
Βεσίίοη αἰΐεη ἴτοπὶ Ψγῃδι ργεσεάεβ δπά 
ὙηδῈ ἔΟΠονν5 1 (5εε ἐβρεοίδ!ν ΗΠ] ρεπξε]ά᾽ 5 
οτϊεἰοίβτη ὁπ Ἐείης, Ζεἰ δον Εν τοῖς ςθη- 
ϑοπαζέ, Τἰοοῖ., Ρ. 396 (1895) Δηά Κπδρεη- 
Ῥαῖιδσ, Ὁ. 120); οὐ ἐπε {τυ 1] σεςοτά 
Οὗ ἐπε βρεεοῦ 8εὲ ἴιἰρμείοου Β βίγ κῖπρ' 
ΤΟΠΊΔΓ 5 “ Αοίβ,᾽ Β.}.2, ἱ., Ρ.33. νῇαί- 
ἜΥΘΙ ΤΩΔΥ δε 544 45 ἴο ἐπε νατίοιιβ ἀϊΠΕ- 
ΟὐΠεῖε5. ὑνῃῖο ἢ 1[Π6 βρεεοῃ οοπίδίηδβ, ἵὸ 
{πἰπρϑ ἀτὲ δρρατεπῖ: (τὴ ἔπδὲ ἐπεβε ἀ1}8- 
ου]εῖε 5 ἄο ποῖ οι ς ἢ {πε πηδΐῃ ἀτίε οὗ της 
διρσυτηθηῖ; (2) ὑπαὶ {πὸ ἕδος οὗ {πεὶγ 

ἜΒΕΠΟΘ, ΨΏεγε ἐπεὶγ τεπλονδὶ τν85 δαϑῪ, 
παν νἰέπεθ5 ἴο ἔπ6͵ δοσυγαον οὗ ἐπα 
τεροτί. 

ΟΒΆΡΤΕΚ ΥΠ]|.- εσ. στ. Σαῦλος δὲ 
Κιτιλ,, ἘΝ. Ἰοΐῃβ ἔπεβεὲ ψογάβ ἴο (ῃ8 
σοποί βίοι οὗὨἩ ἐπε ῥὑγθνίουβ σπαρίεγ, δηά 
ἔπυ5 Ὀτίηρϑ ἐπθπὶ ἱπέο ἃ οἷοβε δηά δι πρ' 
σοηπεοίίοη ]Ὲ νἹ]. 58. 80 ἴοο επάϊξ, 
ΒΙ455, Νὄβρεη, Ζδοκίοσ.---ῖῆν συνευδοκῶν: 
ἔοσ (ηἰβ. οματδοίοσδεῖς Γπσδῃ 156 οὗ (ῃ6 
ἱπιρετίεςι οὗ ἐπε βυβρβίδηξινα νεσρ ἢ 4 
Ῥαχεοῖρῖε, βεαὲ σῆδρ. ἴ. το. Ὑπὲ ἕοσταυΐα 
Βεγα ἱπάϊοδίεβ ἐπε ἰδβεῖπρ δηᾶ επάυτγίπρ' 
πδίυτε οὗ 541..}᾽}5 “ οοηβεης ". Ὑἢε νοτῦ 
συνευδοκέω ἰ5 ρεΕσΌΪ τ ο 51. Γπ|κὲ δπά 
5.:. Ῥδιυΐ, δῃηὰ 15 υϑεάᾶ ὃν ἐπ ἔογγηεσ 'ἱπ 
815 Θοβρεῖ 45 νγῈ] 48 ἴῃ Αςίβ, οί {κα 
χὶ. 48, Αοἰβ χχιῖ. 20 (ὃν ὅ8:. Ῥαὰὺὶ Είτω- 
5612 υἱτἢ τοΐδσεηοα ἕο Πῖβ βῆασγε ἴῃ {μα 
ταυτᾶεσ οὗ 5:. ϑίερπεη), όσα. ἱ. 32, 1 
(οτ. νἱϊ. 12, 13. ὙΠπε ψνοσά ἰ5 δἷϑο ἱουπά 
π᾿ Νίδος. ἱ. 57 (ἰν. 28), 2 Μδος. χί. 24, 
35, 5 ριὶ γίπρ επεϊγε Ἀρρτονᾷὶ ; ἴξ 15 αῖβο 
ἐνγίσε υϑεα ὈΥ 5:. ΟἸετιεπῖ, 007.) χχχν., 
δ; χῖϊν., 3: ““σοηβεηϊ᾽, ἄοεβ ποῖ βχργθββ 
ἐπε ἕοτοα οὗ πε ψνοτά---" νγὰ5 δρρτονίηρ' 
ΟΥ̓ Ηΐβ ἀθδίἢ " (ει 4811).---ἀναιρέσει : πιδεὰ 
ΟἿ ἤετο ἴῃ Ν.Τ, (οη 51, Γὐϊκε᾽ 5 ἑανουτίξα 

ννογτά ἀναιρέω, 5εε Ετίεάτοῃ, δας Ζ,μεα5- 
ἐυαηρεἰζενα, Ὁ. 22}; ὉΟΚΏ νει δπηά ποι 
Μεῖς ἰτεηιιαπὶ ἷἵπ τηξάϊοα! ἰδηριαρα 
(Ηοδατῖ, Ζβῇπ), 5εεὲ Ῥεῖονν ου ἰχ. 20, δὲ 
ἔπε ποὰη ἰῇ ΤυΧΧ, Νυχη. χί. 15, [χά ἢ 
χν. 4, 2 Μδος, ν. 13, δηᾷᾶ ἴῃ οἷδβϑίοδὶ 
Οτεςεκ, δ.9., ἄϑη., ΗΠ εΪ., νἱ., 3, 5.-- 
ἐγένετο δὲ: Δηοίμει ομαγδοίεσίβεῖς ἔοῦ- 
ταῦΐα ἴῃ 51. Κα, ΕἸ εἀτίοἢ, τ. 5., Ρ. 13; 
ες πρβκύιιοι ἃ στὴν ἴξθως οὗ {πε 
ἰβέοσυ.---ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ: ΕΑΝ. ““οἡ 
πὲ ἄαν᾽" (ΑΟΝ. “τὲ ἔμπας ΔΑΝ ὩΣ ἡ 
41; 16 ρεγβεοιξίοη Ὀσοκα ουξ δὲ ὁπσε, 
“0 ἐπαΐ νεσυ ἀδν ᾽" (50 δ επάϊς, Ἐδπάδ]], 
Ηοσὲ, Ηδοκεέι, Ἐεϊΐεη, Ζδὄοκίοσ, Ηοϊεζ- 
ΤΩΔΏΠ), {π6 βἰρηαὶ ἕο ἰξ Ὀεΐηρ' ρίνθῃ ὃν 
{86 τυτηπτιοιι βεοηΐηρ οὗ ἴῃς βἤτϑί τηδτ- 
ἐγε (Ῥυϊ 5δεὲ οὐ ἐπε οἵμεγ μαπά ΑἸξοσά, 
ἴῃ ἰοσοὴ. ΜΝ εῖββ ἅγαννβ διἐεπείοη τὸ ἐπ6 
εταρμδεῖο ροβίοη οὗ ἐκείνῃ Ὀεΐοσε τῇ 
ἡμέρᾳ.---πὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἵ.: 
ΠΙΠαγίο 885, 4.5., ν. 11, τἘπ6 ΟΒυσοῦ 85 
Ῥδθη {ποιρῃς οὗ 48 οὔθ, Ῥεοδιιβε {πι|ϊτεὰ 
ἴῃ ἴδοις το 1π6Ὲ οπε οἰ ]ογυβαίθπι, θαὲ 
μετα ψὰ πᾶν ἃ πίηϊς ἐμαὶ βοὸπ ἔπεσα 
Μοῦ ῬῈὲ πὲνν Εσοϊεβίδ ἰπ {π6 οτς 
ἘςοΙαβία, 85 ἰξ βργεδάᾶ τῃπγουρπους ἐπα 
Ηοῖν 14πά (Ηοτί, Εδοϊοεῖα, ῬΡ. 53-56, 
227, ἀπ Ἐδπιβαυ, δέ. Ῥαμὶ, εἰς., Ρρ. 
41, 127, 377).---πάντες τε: ““τἰἀ! σα] πὶ 
δϑδί ποῦ. πηδί παπιδίϊοα γϑέίοπε δοςίρεγε "ἢ 
(Β[455}---ἶἰς ἰβ ενϊἄδπὶ ἴτογη νεῖ. 3 {πδὶ 
ἔπεσε νγεσε βούὴς ἰεξ ἕοσ ὅδ] ἴὸ ρεῖβε- 
ουΐα, [1π ἴχ, 26 τχὰὲ πᾶνε τηεπείϊοη οὗ ἃ 
ΠΟΓΏΡΘΗΥ οὗ αἰδοῖ ρ!εβ 'ἴπ Τεγυβαίδγη, πὲ 
Ἐπι6γα ἰβ 0 σβάβοῃ ἐὸ βΈρροβε (Θοβπεοκεη- 
Ὀυγροτ, ΖΕΙ]οσ, Ονογρεοκ) (πὶ Γακε ἢδ5 
ταδᾶε ἃ τηϊβίδκα ἴῃ 1η6 ρβββϑᾶρε Ῥείογε τ15, 
ἔοσ ποτα 5 ποιῃίηρ ἴῃ ἐπε ἐεχὲ ἀρδίηβί 
186 βυρροβιίίοα ἐπδὲ βοπῖε δὲ [εαϑὲ οὗ 
ἔποβε 8. δδά ἢξεά τεξιγηεά αραΐῃ ἰδίεσ. 
--διεσπάρησαν: ΟΠΪΥ ἷπ 8:. Γκε ἰπ 
ΝΥ. μετε δαπά ἴῃ νεῖ. 4, δῃά ἴῃ χί. 1ο. 
ΤΒῖβ υ8ὲ οὗ (πε ψοτγά 15 αυϊέε οἰαβϑίσαδί, 
δῃᾶ τεαυεπὶ ἰπ ΤΙΧΧ, 4.5., αεῃ. ἰχ. 10, 
εν. χχυϊ. 33, 1 Μδςς. χί. 47. Ἐεῖπε 
ΤΟτηδτκβ {παὶ ἄνεη Ηοἰἐστηδηπ δἼονν5 
1μδὲ τῆς βργεδά οἵ Ομ γβεϊδηϊευ ἘΠγοιΡῈ- 
οὐκ Τυάκεα αηὰ ϑαγωδγία πᾶν 6 ταργάθαά 
45  ἰδβίοτίοδί. --- χώρας : Πέτα τεπάεγεὰ 
“χαρίομβ᾽᾽: ΒΙ48β5. ἰακεβ πὸ νογά 88 
αἰτηοβέ τε κώμας, ἀπά 566 αἷϑο ΡΙ᾽πτῆγηασ 
οὐ Τακε χχὶ, 21, ἐν ταῖς χώραις “ἴῃ 
ἴδε σουππίγν, ΚΙ. ὙΠΕ ψογά 15 σπαγδο- 
ἐετίβεῖς οὔ ὅὲ. Ταὺκε, Ῥεΐπρ θά ἴῃ 818 
(οβραὶ πίῃς {ἰπλεβ, δηά ἴῃ ἀοίβ εἰρδε; 
ἰε 5 ϑεά τγῖςε ὃν 8ι. Μαείμεν απὰ ὃν 
81. Ἰομπ, ἴουγ εἰπιεβ ὉῪ 51. Μασῖς, Ῥυΐ 
εἰβεινθεγε ἴῃ Ν.Τ,, ον οπςε, [8 πλ65 ν. 2. 
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χώρας τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν ἀποστόλων. 2. 
συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποιήσαντο 

Ἰ Σαμαρειας ΑΒΟΗΡ, εο ὟΝ. Η, αἷ(. Αρρ., Ρ. τδο, Βἴδββ, δ εῖββ, Ηρ. ; Σαμαριας 
ΝΥ͂ΌΕ, 80 ΤΊβοϊ., ΝΝ. Η,, 886 ὙνΊπϑι- ΒΟ μπηβάεϊ, Ρ. 45. Αἴετ διωγμος [), ΕἸοτ., ϑδῃ. 
και θλιψις, Δδβίπι. ἰ(ο Μαίί. χἱϊὶ, 21, 2 ὙΠεδβ. 1. 4, 80 Ἠ]]ρ. Ὧς βαάῆια δάάϊιίοη 
οσσαϑ πῃ ὙΝ εβέετῃ ἔδχέ ἴῃ χὶῖὶ, 5ο. Αἴζεσ ἀποστόλων Ὁ], ΕἸοτ., Ἷρ., Ῥτον., 588., Αὰρ, 
δἀὰ οι ἐμειναν εν ἱερ.» τείδΙη64 Ὁ ΒΙ455 ἱπ β, 80 Βείβει, Βείέγᾶρε, Ρ. 49, πᾶ Ηρ. 

1 15 ἰουπά {τεαυθπεῖν ἴῃ ΤΧΧ ἀπά ἰπ 
Ι1, 2, 3 Μδος.---τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Σα- 
μαρείας: 1πὰ5 (6 Πιἰδίοτίδη τῆλ Κ65 ἀποῖθοσ 
βίερ ἰπ {π6 (]ΒΊπγεης οὗ ἐπε Το ̓ 5. οοτα- 
ταδηά, ἱ. 8, αηα 5εὲ δῖβο Ἐδιηβαν, 56, Ῥαμῖ, 
εἴς,, Ρ. 41. 58:1. ΟΒσγυβοβίομι σεπηδικβ ὅτι 
οἰκονομίας ὁ διωγμὸς ἦν, βίποε {Ππ6 ρετ- 
βεουζίοι θεοᾶπια πε τηβδηβ οὗ βργαδάϊηρ' 
{με ἀοβρεῖ, απὰ ἐμυβ βασὶν {με Ὁίοοά οἵ 
τῆς τηδείγεβ Ῥεοᾶῖπε ἴδε ββαᾶ οἵ {πε 
ΟΒυτοῖ.---πλὴν τῶν ἀποστόλων---πλήν: 
ομασζδαοίεσίβεις οὐ 8.1, Κα, ϑοπηθ τ πηε5. 45 
ΔῊ δάνετι, βοϊηείϊπηεβ. 88 ἃ ῥτβροβίτοῃ 
ΜΒ ρεπίεῖνα 85 μετα δπᾶ ἴῃ χν. 28, 
χχυΐ!. 22; εἰβθννῇεγα ἴξ 15 οὐἱν ἰοὰη οπςα 
85 8 ῥτεροβί(ἴίοῃ τυ ρεπίανε, ἰπ Ματὶκ 
ΧΙ. 32, δἰ που ἢ νεῖν ἰτεαθθπί ἴῃ ΧΧ. 
Ἴδε νογά οσοῦτϑ δὲ ἰδαβδέ (ῃἰτίθθη {ἰπ|68 
ἴῃ 1Π6 αοβρεῖ, ἴουσ εἶπλαβ 'π Δοίβ, ἴῃ 81, 
Μαείμενν ἔνα {ἰπη6β, ἱἰπ ὅῖ. Μδικ οποδ, 
δηᾶ ἴῃ Ἰοδη νι. το; 5ε6 τ βάσις, ας 
Τιμοασευαηροίϊιη, ΡῬ. τό, 91. ΤῊΪδ5 πιβη- 
εἴοη οὗ τῃεὲ Αροβεῖββ 566 π|8 ὉΠΙΚΟΙ͂ τὸ 
ΒΟΒηεοκαηρυτρασ, 50] δἰθστηδομεσ, δπά 
οἴμεσβ, θαΐϊ, 88 ϑνεπάς ροϊπίβ ουξ, ἰὲ 15 
αυΐτε σοπδίβίεμε ] ἢ {86 ρταδίογ βίθδά- 
αβίπθϑβ οἵ πε ΨηῸ ἔδεε {πεπηβεῖνεβ ἰὸ 
ῬῈ πρωταγωνισταί, 845 (ουτηεπῖτι8 681]8 
ἐδεπι, ἰθ παῖ Ὁμοῦ σοποοιπεά ἐπεὶγ 
Ι,οτά. Ὑβείγ ροβίτοη ἴοο τηδΥ νΜ)Ὲ}} ἢανς 
Ῥεδῃ ποτα βεοῦσα (ἤδη τῆδί οὗ (πε Ηεϊ- 
Ἰεπίβίβ, ννῆο ὑγοσε 1Ιεηειθεά ἱτι Θίερμεπ, 
45 ἴμεν ψετα ποία ἴῃ ἔδνουγ ὃ. {πε Ῥβορίβ, 
ν. 13) 8π4 δ5 τερυΐδγ δἰίθπάδπιβ δἱ (Π8 
[6πΊρ6 βεγνίςεβ 'νουά ποῖ βαᾶνε ὕθεῃ 
Ἐχροβεᾶ ἰο {π6 βᾶπηβ οῆδγρεδ 85 ἴποβε 
ἀϊτθοιεά δρδίηβε 6 ῥγοίο-τηδγίγσ. ὙΤΏθγα 
νν85, ἴοο, ἃ ἰγδάϊοη (νεῖν οἱ δπᾶ ψψεῈ]} 
δἰἰεδίε δοοογάϊηρ ἰο Ἠδγπδοκ, Ολγοη- 
οἱορίε, ἷ., 243) ἴο 1868 εἤεοι ἐπδί (ῃς 
Αροβέῖεβ ψψεγὲ οοϊητηδπάβα Ὀγ ΟἸτῖβὲ ποῖ 
ἴο ἀερατί ἴτοπὶ [εγυβαίετη ἴοσ ἔνγεῖνα 
γεδγβ, 80 {παι ποπα βῃοιι!α βὰν ἰδὲ πε 
μδά ποὲ βεατά (ῃες πιεδβδᾶρε, Ευδβερ,, 
Η. Ε-., ν.» 18, 141 ΠΟΥ ἰ8 πεσε δηγίῃίπρ 
ἰπσοπβίβίεης νι {815 ἰγαάϊείοα ἴῃ. δα 
νἱ 51 οὗ 81. Ρείεσ απά 8:. οῇη ἴο ϑδιγαγίδ, 
βἴπος {π|8 δῃὰ οἵβασ Ἰουσηθυβ ἅτε βἰ ΠΊΡΙΥ 
το βϑίοπατν ΘΧΟΌγβίοηβ, ἔγοση νῃϊοῃ ἐπα 
ΑΡροβείεβ αἰνναυβ τείυσηεά ἴο Τεγαβδθτα 
(Ηδιπδοκ). Τα ραββᾶρε ἴῃ Οἴδπι. Αἴεχ., 
ϑέγορ"., Υ].,) 5. 43, {᾿ἰπιϊτεὰ 6 ΔΑΡοβίίββ᾽ 

Ῥτεδοβίηρ ἔογ (8 εἰπὶς βρεοϊῃεά ποί ἴο 
7εγαβδ θη, δας ἴο [5:86] .----Σαμαρείας : οὐ 
Ιοτὰ μαά τεοορπβεά (ἢ Ὀδγγίοσ θθίννεθη 
τς ϑαπιαυϊίδη δηὰ {πε 7εἰν, Μαίί. χ, 5; 
Ῥαΐ πον ἴπ ορεάϊεπος ἰο ΗΙδ5 σοτπηπιαπά 
(.. 8) θοῇ ϑαπιχατίίαη ἀπά εν ἡψεγα δά- 
τηϊειο το ἐπ Ομύτοῃ, ἴοσ δἐποιρῃ {86 
ἈρΡοβίίεβ μΒαά πο οτἱριπαίεὰ ἐμ15 ργεδοῖ- 
ἰπρ ΠΟΥ ΨΕΙῪ Ρἰδίηἷν βπάδοτγβεά 1{, νασ, 
14 Ε΄. ((΄. Ἡοτῖ, Ὑπκααϊκίϊο Ομ γι οἐαμῖέγ, 
Ῥ. 54). Ῥοβϑίοῖν (π6 νεῖν ἕαοί ἐμαὲ ΡΒ ἡ 
πᾶ οἴδμεσβ ἡγεῖε ἥγίηρ οπὶ ἴπε ρεσβε- 
ουἰίοτι οὔ πε εν Βἢ ΒΙΘταγοῖν νου ἢανα 
βεουγαά {πεῖς νγείσοπια ἰπ τῆς ϑαπιχαγίέδη 
ἴονγη8. 

ψὲεῖ. 2. ϑρίτία σοηπεοίβ νεῖ. 2 ψνἱΒ 
Χὶ, 190-21, πᾶ 81} (ἢς ἱπιεγπχεάϊδιε βεο- 
εἴοῃ, νἱἹ. 5:-χὶ. 10; ἔοσσὴβ ρϑζί οὗ Ὁ15 βοῖιγοα 
Β (ϑο αἷβο ϑογοῖ, Οἱεγχειι, γγῇο οΐπϑ 815 
Η.Η., νἱῖϊ. α ἴο χὶ. το; ὃαΐ ου ἴῃς οἴδεσ 
μβαπά 8ε6 Ηπρθηζεὶά, Ζεἰἐσολγξ Πὰν 
τυϊδεσηδολπαξί. Τεοὶ., Ὁ. 5οῖ (1805), Δπά 
7ἄάπρϑβε, Αῤοςέεϊρεφολίοκέα, Ρ. 790). Αο- 
οοτάϊηρ ἴο ϑριτἰ {π6 ψΠοΪε πατγϑέϊνε οὗ 
ῬὮΣ]ΠΡ᾽ 5 τα ηἰβέγν ἰπ νὴ: οαρδς ποῖ ἴο ὈΕ 
ςοπηδοίδα 50 οἰοβεὶν ὑντεἢ τπ6 ἀδαίῃ οἱ 
Βίερμθη, Ὀυϊ βῃοι!ά [241] δἰἴξεσ 'χ, 31, 
ὙΠΕ ΟΠΪΥ ταββοὴ ἔὺσ 118. δι] ες ἰπβεγέϊοι 
15 ἔπε ἀδδβίγε ἰο σοηππεςί {Π6 βεςοπὰ ἄξβοοη 
ψτ πα ἢσϑε (ρας ΗΠ Θη 6], κι. 5., ΡΡ. 
413, 414 (1895), 85 ἀρϑίηβε Ῥοξῃ ϑριε8 
δηὰ ΟἸΙείηθδη, τερασάβ ἴῃς δοσουπίὶ οὗ 
ῬὮΠΡ ἀπά πδὲ οὗ δέβρμβῃ 45 ἰπβερᾶδτ- 
8016). ϑρίτία βίγοηρὴν πχαίηίδῖπθ ἰπδὲ 
ῬΒΠΙΡ μα Αροβεῖβ, απᾶ ποὶ {πε ἄδδασοῃ, 
5 πχεδηῖ ; δηᾶ 1 (δὶ. Ὀς 8580, πὲ ψου]ά 
0 ἄουδι ΠΕΙρ ἃ ἴο δῆβυνοσ {π6 οδ]εοέϊοη 
ἐμαὶ ἵπ νἱϊ. 14-17, ἀπά ἱπάεεά ἴπ {δα 
ΨΏΟΙΕ βεοιίοη 9-24 ψῈ ἢᾶνε δη δάάϊτοπ 
οὔ Πα βυ-Αροβίοϊς ἂρὲ ᾿πβεγίβα ἰο βῇουνν 
παι {μ6ὸ Αροβίίεβ δἷοπε Ἵουϊὰ Ῥεβίονν 
(86 Ηοῖν ϑ5ριτῖῖ. Βαυΐ 1 οδηποί θὲ βαία 
ἐπδὲ ϑριει8᾽5 διίείαρί αἱ ἔπε ἰἀεπειβοδίίοη 
οὗ ΡΒΠΠΡ ἴῃ νἱϊῖ. νυττἢ ἐῆα ΑΡροβεῖς 8 'π δ 
ΨΆΥ σοηνϊποίηῃρ,56 6, ΤΩ Ζδοκίεσ, 4 ῤοσέεϊ- 
βεκολιολιέσ, Ὁ. 212; ΗΠ Πρ η ε], τε. 5.. 0. 416 
(μοῖε), απ Ἰδηρβί, τ. 5.) Ρ. 81. Ἐείπε᾽β 
οδ]εοξίομ το νἱΐ!, 14-17 Ιεδβ. Πίστη, νυν 1188 
ἢς δάπητβ (πδὲ {πΠ6 τηεείηρ νυ τἶ Θιγηοα 
Μαριβ 15. Ὠἰβίογιοαὶ, ἴο τερασά {πε σοῃ- 
νεγβίοῃ οὗ {ΠπῈῸ6ὶ βοσοεγεσ 45 ἀοιδίζι, θ6- 
οαῦδε ἐμ6 ΨνΠοΪῈ ρϑββαρα Ῥγθβιρμοθες 
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κοπετὸν μέγαν ἐπ᾿ αὐτῷ. 3. Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, 

κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας 

(νν. 18-24) ὑπαὶ {π6 ἰαγὶπρ οἡ οἵ {πὸ 
Ἀροβεῖεβ᾽ μπαπάβ βεβίοννε τῇς ϑρίτϊιε; 
50 ΟἸεγπθῃ γαῖα β ἔπε ὑν Βοΐβ γεργθβθηϊδίίοῃ 

β 

ἴῃ ἰξ5 ργεβεηΐ ἔογπὶ οὗ ἴπθ σοτασηυποδιίοη 
οὐ ἔπε ϑρίτιί, ποῖ ἐῃσουρῃ Βαριεΐϑπι, Ὀας 
τπσουσ ἐπε ἰαυίηρ οὐ οὗ (ῃ6 Αροβείεβ᾽ 
παπάς, ἴο μῖβ Βεάδοιον Απεϊυδδίουβ (ολ 
χίχ, 6), αηὰ ἰο ἐῃε βάτηε μαηά πε δείσί- 
δαΐεβ ἐπε πλὴν τῶν ἀποστόλων, νεῖ. 1, 
ἀπά οὐ. νεῖ. 25, ἱπιγοάυςεά ον π6 ρὲγ- 
Ροβε οὗ βιονυηρ {παὲ (π6 Αροβείεβ Ρεΐει 
Ἀπὰ Ιοῆπ βαποίϊοπεἃ ἐπε ϑαγηδγιίδῃ 
τηββϑίοη ἴγοπι τῆς σεηΐῖγαὶ ποόύὴθ οἵ {ῃς 
ΟὨσίβείδῃ ΟἸυτΟᾺ.---συνεκόμισαν ; ἰπ ἰ(8 
ΕΙΙΠΊΔΤῪ 5θῆβα [8 νεῖ τηςδπ8 ἴο ΟΔΙΓΥ 
ὉΓ δτίηρ τορείποσ, οἵ μαγνεβὲ : ἰὸ βαῖμεγ 
ἱπ, ἰο Βουβὲ ἴξ ; 80 4180 ἴῃ ΓΧΧ, ]οὉ νυ. 
26; ἴῃ ἃ ϑεοοπάδευ βθηβε, ἴο πεῖρ ἴῃ 
θυγγίηρ ; 80 ϑορῇ., Α7ακ, τολ8; ΡΙαυϊ,, 
δε, 38. ΤΣ πηδαπίπρ' ἰβ ποί “ σαττίβά 
ἴὸ Ὠὶβ ὈυτίαΙ,"" δβ ἰπ ΑΟὟ., θὰξ ταῖμεῦ 45 
ἘΝ,“ δυγίεά,᾽" ἴοσ, ΑΙ ἐμου ρἢ τῃς ατεεῖ ἰ5 
Ρτοροσγῖν “ Ἰοϊπεά ἴῃ σατγυϊηρ,᾽ 8 'τνοσά 
ἱποίυἀδ5 {πὸ νΠοΪ6 σΘσοση ΟἿΥ οὗ ὈυτγίΑ]---- 
ἴε 5. υβεὰ οπΐυ πεῖ ἴῃ τς Ν.Τ'., δπά ἴῃ 
ΤΟΧΧ ΟΩΪΥῪ ἰη ἰ. ε.--εὐλαβεῖς : οηἷγ ἰουπά 
ἰπ 8ὲ, ΓὰπκῸ ἴὰ ΝΟΤ,, πὰ υϑεά ὃν δἰπὶ 
ἴοι εἶτηεβ, οὔςς ἴῃ ἴνακα 11. 25, δῃὰ ἴῃ 
Δοίβ ϊ. 5, χχίϊ. 12 (εὐσεβής, Τ.Ἐ.). ΤῈΣ 
Ρεΐτπηδτν πουρθε ἀπάευ νἱηρ ἐπα τνοτά 15 
τῇδε οἵ οπβ Ψῃο δαπάΐεβ ςαγεῖιν δηά 
σδυ Ἰουδὶν, δη ἃ 80 ἴὲ Ῥεατς ἴπ6 τηβαπίηρ οὗ 
σαιείοιιδ, οἰγουγηβρεοῖ, ΑἸΈΕΠΟυΡΉ εὐλά- 
βεια ἀπά εὐλαβεῖσθαι τε ῬοΙἢ τιϑεᾶ ἴῃ 
ἐπε βθῆϑε οὗ οδυϊζίἼοη πὰ τενεγθποα ἴο- 
ὙΜΑΙὰ5. (6 σοάβ 'ἴπ οἰαβϑίοδὶ τεεῖς, (πε 
δαἀϊεοιίνα ἰδ ὭΘΝΟΙ ἘΧΡΥΕΒΒΙΥ 50. πϑϑά. 
Βαυὲ Ρίαίο σοππεοίβ ἱξ οἰοβεῖν υνἱεἢ δίκαιος 
7. Τα 1ἴ. 25), Ῥοϊϊέ. 311 Α δῃᾶἄ 31τ8Β 
80 εὐσεβῶς ἀπά εὐλαβῶς ἅτε υεὰά το- 
Βεῖπεῦ Ὁ. Πεμ]οβίμθ 68). [ἢ ἴπε ΤΧΧ 
811 (ἴσϑεε ψψογάβϑ ἂσα Του ἴο ὄχργαββ τα - 
ψεγεπὶ ἔδατ οὗ, οσ ρίεινῪ ἰοναγάβ, αοὰ; 
εὐλαβεῖσθαι, πεσιεπεῖγ, εὐλάβεια ἴῃ 
Ῥτον. χχνὶ. 14, ποτε σκληρὸς τὴν 
καρδίαν πῃ {πε βεςοηά ρματὲ οὗ δε νβϑῖβε 
566 1185 ἴο Ῥοϊπὲ ἕο ἐπ8 τε] ρίουβ οπαγαοίοσ 
οὗ ἐπε εὐλαβ., ἈΠ. εὐλαβής ἰ5 ἔουπά ἰπ 

ΜΙοδῇ νἱϊ. 2 85 ἃ τθηδεγίηρ οἵ ΤΊ (σ΄. 

Ῥεαΐνις ο7} ϑοίοπιοη, Ὁ. 36, γε δηά 
7απιεβ8᾽ εἀϊεϊοη) ; οὐ αἷϑο Ἐσοΐυβ. χὶ. 
17 (διε 86εὲ ἴογ Ὀοῖ ἢ ραββαρεβ, Ηδίοι 
ἀπά Βεάρβιῃ) ; ἴῃ [μεν. χν, 31 ψὲ βπά 
πε ννυογὰ εὐλαβεῖς ποιήσετε τοὺς υἱοὺς 

“Ἵ. ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν αὐτῶν, 2 

πὶ. Ὑῆε δάνει εὐλαβῶς ἰ5 ἰοππά οπσε, 
Σ Ῥάδςο. νὶ. τι. ὅ8:. ΓαΚε α568 {πὸ ννοτά 

ΥΟΙ, 11. 

ΤΙ δὲ 411 ενεηΐβ οὐ Ο.Τ. ρίείυ. [π 
Τλκα ἰΐ. 45 ἴὲ 18 πιδϑά οἵ ϑίπιδοπ, ἰΏ Αςῖβ 
11. 5. οὗ [6 εὺνβ νὯο σάπια αρ το Ψοσβΐρ 
αἱ ἴπ6 ἔδαβίβ ἴῃ 7εσι 8816 πὶ, ἀπᾶ ἰῃ χχίϊ. 
12, ΑΙΠουρΡ Απδηΐαθ νὰ ἃ Οδείβιίδη, 
γεὶ {πε αυαϊγίπρ ψγοσάβ εὐλ. κατὰ 
τὸν νόμον ροϊπέ ἀρϑίη το ἃ ἄενοιξ οὔβεγν- 
δῆσε οὗ ἴῃς [ενν]ϑἢ ἷανν. Ὑτεποῦ, Ν. Τὶ. 
Θ᾽) ποΉγΡη5, ἷ.γ) ΡΡ. 38, τοῦ Β΄; νν εβίσοίε, 
Ηεϑγετυς, οὐ ν. 7; Οτίπηα- ΤΠάγοσ, σμδ 
τ, ἀηᾶ τε υ, δειλία.---ἄνδρες εὐλ.: 
ΤΑΌΘΗ ἀϊδουιβδβίομ Πᾶ5 διίβεη 48 ἴο ὑνυβεῖπεοι 
{ΠῈῪ ννεῖα [ον οὐ ΟΠτίβειαπβ. ὙΠΟ 
ΤΩΔΥ ἢᾶνα ὕξαεη (χιβείαπθ Ψῃ {κα 
πε Αροβίῖββ {πεγηβεῖνεβ νγοσα 51} 76ννβ, 
διίεπάϊηρ ἐμὲ ἰεπιρίας βογνίςαθβ ἀπά 
ποὺτβ οὗ ῥσδυδγ, βοπβ οὔ ψνβοπι γαῖα 
ἀουθδεῖεββ ἰεῖε 'ἰπ ἐπε εἰν. Βιῖ ἴπεβα 
ψουά πᾶνε Ῥθθη ἀεβοσίρεά τότε ῥσο- 
ὈΔΡΙΥ 45 ἀδελφοί ο᾽ μαθηταί (8ο Ἐεϊΐεη, 
Ῥαρδ, Ἠδοκβι). Οἵ ἐπδν τλδὺ πᾶνα θεθη 
ἄενους ]εν8 {|κὸ ΝΙσοάεηιβ, οσ Ϊοβερῃ 
οὗ Ατίτηδίμεα, ψῇο ννουἹά εῇῆονν ἐπμεὶσ 
ταϑρθοὶ ἴοσ ϑίερῃθπη, 45 Νίςοάεπβ δηά 
7Οβερῇ ἴοσ 6585 (5ο Ἡ οἰεζπιαπη, Ζ δ ΚΙ] 61). 
γνειβίθίη (δοὸ ἴοο εβηδὴ απᾶ Βἰδ55) 
δχραἷπβ οὔ επίς ρῥγοβείγίεβ, τπθα {|6 
Οογαῖδιβ, ηῸ τοηάεγεα {πε ἰΔϑὲ οὔοα5 
ἴο ϑέβρμεη ουὲ οὗ παῖυσαὶ σεβρεςὲ ἔοσ {88 
ἀεδά, ἀπά ψῆο βιοοά ουϊϑίάς τῆς 7ι:15- 
ἀϊςίίοη οὗ {ῃ6 ϑαππμεάσγιπι, βδο ἔπαὲ ἐδε 
ἔαποσαὶ τίϊεβ πβεᾶά ποὶ ἢᾶνεὲ Ῥδδῃ ροῖ- 
οτπιθδά ἴῃ ββοσεί, Βυὲ 81, 1Κ8ὸ 5 ἃ 
Τα 1565 ΟἾΠΕΙ ψοτάβ ἴο ἄεποῖς θη] α 
Ῥιοβαίγίθβ, δῃά ἰῇ ϑαπμεάγισα τνου]Ἱά 
ῬτορΘΟν ποὲ δᾶνε ἱηίεγίεσεά ἢ (Πα 
Ὀυτίαὶ, ποὶ οπἱν οπ δοσοιπε οὗ πε Κποννῃ 
]ενῖβῃ οᾶτε ἔογ ἔπε ἀεαδά, δι αἷβο βεοδυβε 
ἄδνους [δννβ ψουἹα ποὲ πᾶνε Ῥεεῃ οὔποχ- 
ἰοὺβ ἴῃ ἐμεῖγ δγεβ ἴο ἐπε σμαύρεβ ὑσουρμὶ 
ἀραίηβὲ ϑίερπεη, νὶ. 14 (80 Νδὄβρεη). 
Ὑδ6 νογὰ πιὶρῃὲ ἐπεγθίοσα ἱποϊαάς δοία 
ἄενους Ἰεῖνβ ἀπά 1εννῖϑῃ Οἢτβείδηθ ν πὸ 
Ἰοἰπθά ἰορείπεσ ἴθ Ὀυγνίηρ ϑίερπαη.--- 
κοπετὸν μέγαν, ἴτογη κόπτω, κόπτομαι, 
οΓ. ῥίαμοίμς ἴτοτα ῥίαηρο, ἴο θεαὶ ἴα 
Ῥγθαϑὲ οὐ Βεδά ἰπ Ἰατηθηϊδιίοηα. Νοὶ υϑεὰ 
εἰβεινῃεσε ἴῃ Ν.Τ., δὰ τεαυεης ἴῃ ΓΧΧ; 
Ζ,., 4.9.. αεη,. 1. το, τ Μδος. 11, 70, ἱν. 
30, ἰχ. 20, ΧΙΪ!. 26, ἔοσ ἔπε βαπιε αοοδέϊομ 
88 ἤεῖθ, ἀπά ἴοσ ποιῆσαι κοπετόν, [εγ. 
νὶ. 26, Μῖς. 1, 8, ἀπά ζοΑ, αἴ8ο Ζεοξ. χίϊ, 
10. ἴῃ οἷδββίςαὶ ἀγεεῖς κομμός ἰ5 ἐουπά, 
Ῥυΐ 5866 ΡΙυϊ,, Ταδ., 17, πὰ Κεπηςάγυ, 
δϑοηγοός ΟΥ Ν. Τ΄. Ογδέκ, Ῥ. 74, ἴοσ τεῖδυ- 
ἐποβ ἴο ἴῃ σοπιῖς ροεὶ Ἐπ|ροΪ 5 (ω. αἷβο 
Β]455), αι ατίπιση-Ὑπαγεσ, σηδ νυ. Ἐὸσ 
1π6 Ἰοννιβῃ ουδίοπιβ οὗ τιουγηίηρ' Ἴ: 
Μαῖξ. ἰχ. 23, ΗἩδιηρύγρονγ, εαϊὶ- Ἐπογεῖο. 

[4 : 
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παρεδίδου εἰς φυλακήν. 

εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον.; 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΨΩ. 

4. οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον, 

1 διηλθον ; ἔογ {818 ννογά αἱρ., Ῥαγ., ϑνέγῃ. βϑεῖη ἴο ἢδνε γτεδᾷ επορενυοντο, ἐδαπέ. 
Αἴζεσ ογοὸν Ῥασ., ὕνεγῃ. δηᾶ οἵμεῦ ᾿δείη δας ποτγιεῖεβ δάά “' οἶγοα (ρεγ) οἰνίἐαίεβ δἱ 
οδϑβίε!α ᾿ἀ8885,,) κατα τας πολεις και κωμας της |., Β[455 ἰπ β, εν ἄδην ἴοσ πὸ βακα 
οὗ οἴδαγπεββ, ἃ5 8130 ἱπ ῥγενίοιιβ επορ., οὔ. ϑνεπάς, Αἴζεγ λογον Εὶ,  α]ρ., Ραγ", νγετη. 
αἀά του θεου, ἀραίῃ δἀάϊείοῃ ἀρΡρδγεπεῖν ἔοσ οἰβαγπαδββ (1 ποῖ οπιἰββίοπ). ΒΙ485 τεϊεοῖβ 
ἰῃ β; ψῆεγε ὁ λόγος ἰ5 πιϑεά ἴῃ Αςίβ 'π {Π15 βδῆβα 6 δἰπιοϑὲ αἰνγαγβ δᾶνε {πἰ5 δἀδιίοσ 
ΟΥΓ του Κυριου. 

ῥᾷαϊε 465 Ὑπάσηπίμηιδ, 1.) 7) 996,“ Ὑταῦοσ ἢ"; 
Ἐ Δεγβῃείπι, ζέσις ἐμκε Με ϑοίαξ,, '., Ῥ. 6τ6, 
δηᾶὰ δκείομες ὁ ετυΐοκ ϑοοίαὶ 1, {ε, Ὁ. 
172 Β΄, ΙΕ πε πιοῦγπεσβ ἱποϊπἀεᾶ [εν 85 
611 845 εν βῃ ΟἸ τ βείδηβ, ἐξ τῆδν ψνΕ]] 
βᾶνε δθεη {παῖ ἔπε ἰατιβηΐδίίομ νγἃ8 ποῖ 
ΟὨΪΥ ἃ (οκεη οὗ βοῖσον δηά τγεβρεοί, δαΐ 
Αἶβο ἴῃ πε πδίισε οὗ 4 ὑγοίεβὲ ου {πε 
Ρατέ οὗ ἴπε τῆοσε πιοάδγαίε βεοίΐοη οὗ ἴπ8 
Ῥμαδγίθεεβ. (βϑεε δἷδο Ὑσεηο ἢ 5 Ταπηδιῖβ, 
τς 5... Ῥ6 108). Αρσροοτάϊηρ' ἰο με ἐγδάϊεοη 
δοςερίεα ὃν 81. Απρυδβέπε, ἐξ 15 βαϊ ἃ {πὶ 
ῬοΓῃ δπιδὶ αὶ απ Νοοάδπιυβ ἰοοῖς ραγὶ 
ἴῃ [868 Ῥατ4] οὗ ϑίβρῃβη, δηᾶ ννεγε αἰΐδγ- 
ννατὰβ Ἰαϊά ἴῃ (πὶ βαπιθ ρύανε (Ἐεϊξεπ, 
Αῤοσέεϊ σεεολμίολέε, Ῥ. τό, πιὰ ῬΙυταρίγε 
ἵηπ Ἰοοοὴ). 
ες. 3. ἐλυμαίνετο: ἀεροηδπί νεῖ, 

δε ἴῃ οἰαββίοδὶ ατεεὶς οὗ ρείβοηδὶ ουζ- 
ταρε (λύμη), οὗ Ξοουγρίηρ, δῃηᾷ ἰοσγευγίηρ, 
οἵ ουϊταρίηρ (πε ἀεδᾶ, οὗ (δε τυΐη δηά 
ἀεναβίδιίιοη σδιβεά ὉΥ δὴ στὴν ( εἰ- 
βίαι π). ἴπ ἰῃς ΤΙΧΧ τὸ ἴβ ουηά βενεσγαὶ 
{1π165, οὗ, ἐβρεοία!ν Ῥ5. ᾿χχῖχ. ([χχχ.} 13, 
οὔα ψη|ἃὰ Ῥοδι ταναρίηρ ἃ νἱπεγατζά, δηὰᾶ 
ο΄. αἷἰδο Ἑοῖιβ. χχνη, 23. ΑΒ5 ἴπε ψοτὰ 
ἰ5. ἀδεᾶ Οηἷν Υ 51. ὺκὲ ἴξ ἰβ ῥοπδίδὶε 
1πας ἰξ τᾶν πανε Ῥεξῃ βυρρεϑίβα Ὁγ ἰΐ5 
ἔτεασαθηξ επιρὶ ουπιεης ἴῃ πηεάϊοαὶ ἴδη- 
δυᾶρα, νεγε ἰξ 15. ἐπιρὶογεά ποῖ οἠἱν οὗ 
ἰη)υγΥ ὈΥ Ψτοηρ᾽ ἐγεδίγηθηξ, μαΐ 4180 οὗ [Π8 
τανδρεθβ οἵ ἀΐϊξεαβε, ΗΠ οραγί, Μεἄϊοραὶ Γ,αη- 
δμαρέ, ῬὈ. 211, 212. ἘΝ. τεηάειβ “1δἱὰ 
δία," ΑΟΝ, (580 Ὑγη 816) “ τηδᾶβ μᾶνος 
οὗ, Ῥυΐ πε τενίβεσβ ανε τεπάεσεά πορθέω 
Ἐν δε Ἰδίέεσ, οὔ Αςίβ ἴχ. 2ι, 6]. 1. 3 
51, Ῥδ}}}8 ἀδβοσιριίοη οὗ πἰτηβεὶξδβ ὕβρισ- 
τής, τ Τίτη. 1. 13, πᾶν ΜΕ1] τεΐεσ ἴο {πε 
ἰπῆϊςοη οὗ ρεγβοπδὶ ᾿πβ 5 δηὰ ἰπἼαγίεβ, 
88 Θχργθββαα ἤεγα ὉΥ λυμαίνομαι (7. 
Ῥαΐεν, ον Ῥαμίϊμα, χὶ., 5).---τὴν ἐκ- 
κλησίαν, ΐ.6.. [πε ΟΠυτοῖ 7υ5ὲ πηοπεϊοηεά 
δὲ Ϊδσυβαίθτη--- 584 }᾽5 ξαγίῃασ ρεσβεοπείοη, 
Ἔνθ (ο Ὀαπιαβοῦβ, ργορδθὶν οᾶπιε ἰδίεγ 
(Ηοσι, Ἐοϊοϑία, ᾿. 53).--- κατὰ τοὺς οἴκους 
εἰσπορ. : [πε ἐχργεββίοῃ τηδῪ ἀδηοία “ δἢ- 
ετίηρ ἰηΐο Ἔυεσυ ποῦβε,᾽" ΕΒ. δπά ΑἿΥ,, 
ΟΥ ῬΕΓΠΔΡΒ, τῆοσα βρεοίβοδιν, π6 πουβαδ 
Κῆοντι 85 Ρἴδοαβ οἵ Ομ γίβείδη ΔϑϑαΠΊΪν, 
ἰδε ἐκκλησίαι κατ᾽ οἶκον, 5ες Οἡ [Ϊ, 46. 

Ιῃ ΔῃῪ οᾶβεὲ ἴδε ψοσγάβ, 85 δ'βο ἴῃοβα 
ΨΕΙΟὮ ΦΌΠΠονν, 5μονν [μ 6 Ἐπογουρῆπε85 δηάᾶ 
τ Ι  Π Ι ββηθ88 οἵ 5481} 5 ρεγβεουεπρ Ζεδὶ. 
--- σύρων: Παϊϊηρ, 1.6., Βαυ]ηρ, ἀτασρίην 
(5οπϊαῤῥεμα), ς΄. ]ᾶτηεβ 11. 6. ὙπῈ Ψψοτγὰ 
δ υϑεὰ Ὀγ 51. ὰκὲ ἔπτες εἰπιαβ 'π Αοίβ 
(ομϊν τὐνίςε εἰβεννμεγα ἴῃ Ν.Τ.), ἀπά πα 
δίοῃμε ι868 κατασύρω, ἴ{πκε ΧΙΐ, 58, 1 ἔῃ 6 
ΒΆΙΊ6 56η86 885 {Ππ6 βίηρίε νεγῦ (πεγα 8ὲ. 
Μαίεμεν 885 παραδῷ). ἘῸτσ 115 δτηρίου- 
τεηΐ ἵἱπ {πε Οοτηῖς Ῥοεβίβ 866 Κεπῃεάνυ, 
ϑομγοες Οὗ Ν, Τ΄ Ογεεᾷ, Ρ. 76, ἀπὰ αἷβο 
Ασγίδη, Ἐῤίοϊ., ἱ. 20, 22, δπᾶ οἵδεσ ἰῃ- 
βίδῃοεβ ἰῃ Ὑνειβιείη ; οὔ. υχχ, 2 ὅδπ). 
ΧΥ]ν 13, 4 Μδος. νῖί. 1, ἔσυραν ἐπὶ τὰ 
βασανιστήρια τὸν ᾿ἘἜἘλ.--- γυναῖκας : τε- 
εδίθα δἷβο ἴῃ ἴχ. 2, δπά χχίὶϊ. 4, 85 

᾿Ἰπάιοδείηρ Ἐπ σαὶ εηίαββ πδέσσε οἵ ἐπα 
Ῥεγβεσυξίοη. ϑογηα οὗ {πε ἄενοιέ δπά 
τα ἰηἰβέεσ Πρ ἡγοπΊ θη ΤΊΔῪ Ὑγ6}1 ἢανε Ῥεεῃ 
ἱποϊυδεά, Γκα νι. 2, 3, Αςίβ ἱ. 14. 

Ψψεῖ. 4. οἷ μὲν οὖν : πιαγκίηρ' ἃ ΡΈΠΕΓΑΙ 
βίδιεπιεηί, δὲ ἴῃ [ΟἸ]οννπρ νοῦβε, ἱπίσο- 
ἀυοΐηρ᾽ ἃ ραγίίοιϊαι τῃηϑίδποα (50 Ἐδπαδ!], 
Αρρεπάϊχ οἡ μὲν οὖν, 4εἴς, ῬΡ. τ62, ἀπά 
866 50 ρῥ. 64).---διῆλθον: τε Ψογὰ ἴ5 
σοηϑίδηεῖν πϑεά οὗἨ πη 55 ΟΠ ΔΣΥ ᾿ΟΌΣΠΕΥΒ 
ἴῃ Αοέξ, οὗ, ν. 40, χὶ. 19, ἶχ. 32 (κα 
ἰχ. 6), φ. χίτϊ, 6, ποιε.---εὐαγγελιζόμενοι : 
ἴς 5. ἃ βυρρεβεῖινε ἴδοι δὲ (5 Ψψοτζά 15 
ΟΩΪν υδεὰά οποα ἴῃ τπ6 οἴπασ (οβραὶβ 
(Μϑιι. χὶ. 5 ΌῪ οὖσ 1,οσἅ), δῖ πὸ [655 
ἔμδη ἰξδῃ {ἰπ185 ἰπ 81, Πὰὰκε᾿ 5 αοβρεὶϊ, 
Βἤεθη ἴῃ Αςίβ, δηὰ ομιεθν εἰβεννεσγε 
ῬΥ 5:, Ῥαυ!; {τὰν “8 πλΒβΙ ΟΠΑΓΥ͂ 
ψογάᾶ," 8εὲ νεῖ. 12. ϑίπισοχ, ᾿αηρημαρε 
οΓ ἐπε Ν. Τ.» Ῥ. 79, 5ρεακβ οὗἉ 15. ἱπέσο- 
ἀυςιίοη ἱπίο ἔπε Ν.ΎΤ, ψτῦ “δύσῃ ἃ 
ΠΟνΕΙ ἴἔοσοας δβ ἰο ὃε ἔεϊε κῈὸ ἃ πεὲὺν 
ψοτᾶ". [εἰ5 υϑαᾶ βανεσδὶ εἰπγδϑ ἰη ΤΟ ΧΧ, 
δηᾶ ἰ5 αἷδο ουηά ἴῃ Ῥϑαΐηις οὗ ϑοϊομιοη, 
χί., 2 (οὔ. 158. χί. ον, 111,7, ἀπά Ν δῇ. 1. 15). 
Οη [5 σοηδίσιυοιίίοη 566 Θίπίσοχ, Ν. 5.» 
Ῥ. 79, ἀπά Νορεὶ, Ρ. 24. 

Ε͵’. 5. Φίλιππος δὲ: {πε Ενδηρεϊἰβι, 
ε΄. χχὶ. 8, αῃᾷ ποίβ οῃ νὶ. 5.---εοἰς πόλιν: 
Πὺὀ ψεὲ ἰμβετέ {π6ὸ δγίϊοϊες (58ε6α αϑονβ 
Οη οτἰεἶσαὶ ποΐεβ), 6 Ἄχργαβδίομ γτηθϑηβ 
“ἢς οἱέν οὗ ϑαπιαγία, 1.5., ἔπε σαρίίαὶ 
οὗ τῇς ἀϊδιτίοι (β8ο ψνεῖββ, επάξ, 



ἊΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

5. ΦΙΛΙΠΠΟΣ δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας,; ἐκήρυσσεν 

αὐτοῖς τὸν Χριστόν. 6. προσεῖχόν τε 3 οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ 

τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδόν, ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ 

σημεῖα ἃ ἐποίει. 7. πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα 

βοῶντα μεγάλῃ φωνῇ ἐξήρχετο " πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ 

1 εἰς Σ. τὴν πολιν Ῥατ. (““ Βατηδτῖία ἴῃ οἰνίίαξε,᾽" ἀραΐίῃ ἔογ οἰβᾶγπεββ (Ὑν επά:)), 5ὸ 
ΒΙ455 ἰπ β; Σαμαρειας ΑΒΗΡ, 50 ΒΙ485; “ἰας ΣΕ, 50 Τίβο!., νν.Η., βεβ οῃ γεσ, 1. 
(8εε ου ἴδε τεδάϊηρ Νίπε- ΒΟ πιϊεάεϊ, Ρ. 266.) 

3 προσειχον τε ΕΗΡ, ΟἾτγϑ5. ; θυΐ δὲ ΣΦΑΒΟΘ56:, ε, Να]ρ., 54}., ΒΟΆ., 5γγ. Ηδτςὶ., 
50 ΤΊΒΟΝ., ὟΝ. Η., ΚΕΟΥ., ΒΙ4ββ, ϑνεπάϊ, Ὑν εἶββι [π᾿ Ὁ τπῖβ νεῦβα θερίπβ ὡς δὲ κονον 
πανίτες) οἱ οχλοι προσειχον τοῖς λεγ. παν (ονιηίς ἐμγδα, ἅ), Ὅχε ΒΙ458 γεὐεςίβ ; 
ΗΙ]ρ. τοϊαίηβ. Ὑνεῖββ, Οοάεχ Ὁ, Ρ. 68, Ἔἐχρύξββεβ βυγρσῖβα δὲ [Π|8 τεϊεοιίοη Ὁγ ΒΙ458, 
45 ἴδε τεδάϊπρ ἰβ ποῖ τόσα βιιρεγἤήμποιβ ἔμπαπ Θουηι [688 δάάιείοπβ ᾿π Ὁ ; ἐπε ᾿νοσάβ 
Αἰτεδᾶν ἴὰῪ ἴῃ (δε 10] οὐ ρ ἐν τω ακουεὶν αὐτους. ΟΠδδε τείειβ ἰο ϑυτίας υνἱτὰ 
οοπβίἀεγαῦϊε ρτορδΌΠν. 

5. πολλων ΗΡ, ΒΟΒ.; Ατηῖ., Οπτγβ. (Ὀ} παρα πολλοις, Ὠ" απο πολλοι, ἃ γπηϊὶς, ἃ); 
πολλοι ΜΑΒΟΘΒΕ 18, 36, 40,6χ, Ὁ]ρ., 548. 8 0τ,, Αείῃ., βο Τίβομ,, Υν.Η., ἘΥ., 
ΒΙα55, ννεπάι, ννεἰββ, Ηρ. ἘΒ1455 ἰηβθγίβ ἅ δἴζεσ ἀκαθαρτα, 50 ΗΙΐρ., “ Ῥεπε ᾿"" Β[8855 
(5εε Ῥεῖονν απὰ ϑνεηάϊ, ποῖε, Ρ. 172, εἰββιῃ βἀϊοπ). 

Ζδοϊίεσ, βεεὲ Β[4858, ἐη 00), οὐ ϑεδασίδ, 
80 οα! εὖ ὃν Ηετοᾶ 6 αταεδὲ ἴῃ ἢόπουσ 
οἵ Αὐυραυδέι5, Σεβαστή (105., 4ππέ., χν.» 7, 
3; 8, 5; Βϑέγδθο, χνΐ., Ρ. 860), 5βεε Θεβᾶτετ, 

στιυϊοἦ, Ῥεοῤίο, ἀὶν. 11., νοΐ, τ, Ρ. 123 Β-, 
Τ.., ἀπά Ὁ, Ἡοϊέζηιαπη, Νεμέσςέ, Ζεῖέ- 

φεπολίο)έε, Ῥ. ο3.---ἐκήρυσσεν : ἴπ6 τε- 
νἴβειβ αἰβείηρυϊθ Ὀείνψεεηθ [818 νοιῦ 
ἀπὰ εὐαγγελ. ἱπ νεῖ. 4, {πε ἰδέζες δεὶπρ' 
τοπάθσθα “ργεδοβῖπρ," οἵ τηοτα ἔ0]]γ, 
Ῥγεδομβίηρ ἴδε ρἷδὰ εἰάϊηρβ, δά (δε 
ἴοσσαθσ “ ργοοϊαίτηεα ̓̓  (8εε αἷδο Ῥαρϑβ᾽β 
ποία οἡ ἰδε Ψψοζά, Ρ. 131}, Ὀὰΐ 1ξ ἰβ 
ἀουδεία! 1 γε σδῃ τε ἘπῚ5. {11} ἔοσος 
οὗ ἔπε ψνοσά δἰνναυβ, Ζ.}΄.. [κε ἵν. 44, 
μετα ΕΝ. ἐταπβίδιεβ κηρύσσων, “ ρτεδοῦ- 
ἱπδ.--αὐτοῖς, 1.4., {π6 Ρεορίβα 'π 1πὸ 
ΟἸἿΥ τηεηπιϊοπεά, 8εε Βῖδββ, σγαριριαΐξξ, 
Ρ. τ62, Δηὰ οὔ. χνὶ. το, χχ. 2. 

ψεῖ. 6. προσεῖχον .- . - τοῖς λεγ.» 
ε΄. κνὶ. τ4, τ Τίπι. ἱ. 4, Τίς. 1, 14, 2 Ῥεῖ. 
ἷ, 9, 866 ποίβ οὔ ν, 35, ϑεᾶ ἴῃ οἰαββϑίοδί 
ἀτεεῖκ βοπιειπιεβ ἢ νοῦν, Δηα Ξοτηθ- 
εἶπλεβ υνἱτμου 45 μετα; ἰτεασεηΐξ ἴῃ ΤΧΣ, 
ο΄. στῇ {π|5 ραββαρε, νν ϑάοτλ νἱϊϊ. 12, 
σ Μδος, νἱϊ. 12.---ὁμοθυμαδόν, Ξεε ἀῦονε 
ΟἹ ἷ. 14. 

ψὲεῖ. 7. πολλῶν γὰρ κιτιλ.: ἰἔ Ψε 
δοςερὶ τεδάϊπρ ἰῃ ΚΟ. (8εε οτίεῖςαὶ ποίββ 
ἃρονε), γε τηυϑὲ βιρροβε ἴπαὶ 51, Γὰκα 
Ῥᾶ5585 ἴῃ ᾿βοιρμς ἴτοτι [πε ροββεββεᾶ ἴὸ 
ἴδε ὑποίθδπ βρίτβ Ὁ νοι ἘΠΕ γεγα 
Ῥοββεββεά, δπᾶ 50 ἱπίγοάδιιςεβ Π6 νϑγὺ 
ἐξήρχοντο (45 ἰξ {πε υποΐεδη βρί τ 5 ὑνεσα 
{πογλβεῖνεβ ἴπθὸ βυρ]εςι), νμεῖεαβ ψγα 
Βποι]α πανε ἐχρεοϊεά παι ἐθεραπεύθησαν 
νου ]ά ἤν [Ο]ονγεα αἴξοῦ τῆς ἢτθὶ πολ- 
λοί, 258 δέϊες με βεοοηά, ἰπ {π6ὸ βεοοπά 

οἴδιιβε οὗ [δε νεῖβε. Β4585 σοῃ)͵δοΐασεβ 
ἴῃαι ἅ 5ῃπουϊὰ θὲ τελὰ Ῥείοτε βοῶντα, 
ψΒΙΟΣ (Π15 ΘηαρΪεβ Ὠΐτα, ψ 116 τθίαϊπίπρ 
ἐξήρχοντο, ἴο πιδῖε πολλοί ἴῃ βοῇ 
οἶδα οἵ [ῃ6 νεῦβα {π6ὸ βυδίεοι οἵ ἐθεραπ. 
Οπα οὗ {πε πιοϑὲ βεγιΚίπρ' ῬΡῃπεποῖπθπα ἴῃ 
{πε ἀεπιοπίβεά ννὰ5 (δὶ ἔμεν Ἰοβὲ δὲ ἰεαβὲ 
ΤεταΡΟγ τ ἘΠαὶσ οὐ 56 1-σοηβοίΟἸ5Π688, 
πὰ Ὀεοδπιε ἰδεπε βεά ννἱ τἢ6 ἀδσσοῃ οσ 
ἄετιποηβ, δπᾶ {πὶβ πιαὺ δοσοιπὶ ἔοσ 9ὲ. 
ΤακεΒ ΑῪ οὗ νυτηρ, 45 ἰδ πε αἷβο 
ἰδεπειδεά τπ6 ἵννο ἴῃ ἐπουρῃς, Εάοτ- 
βῃείπι, δες ἐμα Μ εβοίαλ, ἱ., 479, 647, Ξ΄. 
Α5 ἃ Ῥῃγϑίοϊδη 58. ΓΚ τασϑὲ ἢᾶνε οἴεπ 
οοίλθ ἰπῖο σοηπίδος ΠΏ ἴποβεὲ ἡ ῃο μαά 
ὉηΟΙεδη βρίτιίβ, δηὰ ῃῈ ψουἹά παΐυγα!ν 
Βᾶνε βιυάιθα οἰοβεῖν ἐπε πδίασε οὔ ἐπεῖτ 
ἄϊβεαβε. [ξ 15 αἷβο ἴο ὃε ποίεά ἰῆδε 
πολλοί ψἱ {πε ρεηϊνε, τῶν ἐχόντων 
(ποῖ πολλοὶ ἔχοντες), Ξῃονν5 {παΐ ποΐῖ 41] 
{πε ροβϑεββεά νγεσε Ὠεαϊβᾶ, δηᾶ 1 50, 
11 185. 8η ἱπαϊ!οδεοη οὗ ἔπε ἐσ] πε 85 οὗ 
{πῸ παιγαίΐνθα. Μοζδβονεσ, δῖ. [χκ6 ποῖ 
ΟἿΪΥ βῆοννβ Ὠἰπιβεῖ δοχφααίπεεα νει τΠς 
ομδγδοίθγβίίοβ οὐ ἀθηιοηίδοδὶ ροββεϑβίομ, 
ς΄. δϊδ ἀδβοσίρείοη ἴῃ Ταΐκε νη, 27, ἰχ. 
38, 39, δυΐ ἢξ σοπΒΙΔΠΕΪΥ, 485 ἴῃ {πε 
Ῥαββᾶρε Ὀαεΐοτε τ15, ἀϊβεϊ πριβῆεβ ἴξ ἔτοπὶ 
ἄϊβεβαβε ἰΐβε1ξ, ἀπά μπδὲ ποτὲ “τευ θην 
ἴθαπ 1π6 οἵμεσ Ἐνδηρε βίβ.Ό Ἡοδατὶ 
ἄταννβ βρεςίαὶ αἰϊεπίϊοπ ἰο [κε νἱ. 17, 
ὙΠ]. 4, ΧΙ, 32, νοῦ μάνα πὸ ρδγϑὶ]εἶβ 
ἵπ {πε οἴμεγ (οβρεῖβ, απ Αςῖβ χίχ. 12. 
Τὸ ψ Ὡς ἢ τνε πᾶν δάά Τὰικα ἵν. 40, Αοὶβ 
ν. τό (Ννεηάι); 5εὲ {γέμει οἱ χίχ, 12.--- 
βοῶντα, οΙΓ, ΜαΙκ ἱ. 26, Τπκ6 ἵν, 33.-- 
παραλελυμένοι: 851, Τυϊκε δἴοης οὗ τῆς 
Ἐνδπρα βίβ πι568 πε ρϑτίορίε οἵ παρα- 
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ἐθεραπεύθησαν." δ. καὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη 3 ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 
9. ᾿Ανὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προῦπῆρχεν ὃ ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ 

1 εθεραπενθησαν; Ὁ τεδάδ εϑεραπενοντο; 50 ΗΙ]ρ., ρεβδρε δϑοῖπι. ἴο εξηρχοντο, 
ΒΙ485 ἴῃ βὶ τεεοίβ, 

3 λη ὈΞΗΡ, Ψαϊρείδαι, 5γτ. Ηδτοῖ., Αστι., ΟΒγγε.; πολλ' ΑΒΟ Χχαρα μεγαλη ρ ίεαι, ἌΥτ' ᾽ τΎ8.; πολλη χαρα ἐϑ 
47, ὅ1, 50 Τίβοϊ., ὙΨ.Η,, ΚΟΝ., Ὑνεῖββ, δ επάς; χαρα τε μεγάλη ἔγενετο, 80 αἱ.» 
Ῥαι., ϑυτ. Ῥεβῆ., ΒΙαβϑβ ἱπ β, ἀπά Ηρ. χαρα οἴξεη Ἰοἰπεά υνἱιδ βεγ-. εἰβεννβεῖα ἴῃ 
ΝΟΤ.; τ Τμακε 11, το, χχῖν. 52, Αςίβ χν. 3. 

5 προὔπηρχεν - - - ἐξιστων, Ὁ τελάβ προὔπαρχων.. .. εξιστανεν; Ρατ., Ναϊρ., 
Ιτϑῃ. αἰβο τεδά προυπαρχων, 50 Ηρ. Σαμαρειας, 5εε Οῃ ναῖ. 1. μέγαν, ““ ἀοῖεν!," 
50 ΒΙ458 οὐ ἴῃ δυῖμογι τυ οὗ βοπλς οοάϊοοθβ οὐ ἴσεη. βεε οοτηγηθηξ. εΐον. 

λύειν, ἰπϑίεδά οὗ παραλντικός, ἐπε τηοτα 
Ῥορυΐατ ψογὰ; δπᾶ ἤετε δρδίῃ Βῖβ ὑϑαρε 
15 Ἐχδοῖν ψῃμδὲ γε βῃοπὶ ἃ ἐχρϑοΐ ἔτοσῃ ἃ 
της άϊοδὶ πηᾶπ δοσιδίπεςεδ ννἱπ ἐεοδηΐςαὶ 
ἴετιβ (ΗΠ οδαγί, Ζαῇπ, ϑδϊπιοπ), οἷ ἰχ. 3 
αηὰ Γὰκε ν. 18, 24 (παραλυτικῷ, ΝΗ. 
ταλτρίπ), Ὁτ, ῬΙυτηπιοτ, δὲ. μά, Ἰπετοά,, 
ἶχν., ροϊπίβ ουε ἐμαί Αστιβίοιϊς,α ρμυβιοἰδη᾿ 8 
80Π, 5 αἷβο {815 ὑδεὲ οἵ παραλελυμένος 
(Εἰ. Νίς,, 1.) 13, 15), θὰ: με δἀάε [Πδἱ 8 
ἀ8ε ἴῃ 81, [0ΚεῈ τᾶν ἢανε οοτὴς ἔτοη (πς 
ΤΙ ΧΧ, 45 ἴῃ Ηδεδ. χιϊ. 12, ννοτα νὰ αν 
της ψνοτὰ ἰπ ἃ αυοίδίίοη ἔτοπι 158. χχχν. 3 
(ο7. αἰδο Ἐςοϊββίαβέ. χχν. 23). [ξ τῇδ 6 
δάάδεά (πὲ {π6 ρατείοὶρίς ἰβ αἷβδο ουπὰ ἴῃ 
3 Μδος. 1ϊ, 22, καὶ τοῖς μέλεσι παραλελυ- 
μένον, ἀπά “Υ τ Μᾶδος. ἴχ. 15, γβετα ἱξ 15 
βαϊᾷ οὐ ΑἹοίσηιιβ, καὶ παρελύθη. Βαΐ {πε 
τηοβέ σοσηδικαῦϊε [εδίατγε ἴῃ 81. Γιὰ ΚαἾβ οιη- 
Ρίογπιοπέ οὗ ἔπε ννοσά 15 βυγεὶν 1815, πὲ 
ἴτ Ῥ4γ4116] ραββαρεβίῃ ψὩϊοἢ 81. Μαίιπενν 
Δηά 51, Μαγῖίκ δαᾶνε παραλυτικός ἢς Βᾶ5 
παρολελυμένος, ΦΓ Τακε ν, σϑ, Μαΐί. ἴχ. 
2, Ματῖκ ἴϊ, 3; ἴῃ Ταῦκε ν. 24 1818 βαπια 
ἀϊβειποῦοη 15 αἷβο ἔοππάᾶ ἴπ ἴῃς Εδνίβεγθ᾽ 
τεχὲ (δῖ βεεὲ ὟΝ. Η. δρονε), ψνβεπ {815 
ψεῖβα 18 οοπιρατοὰ ψἱτἢ Μαίε, ἰχ, 6 δηὰ 
Μαικ 1ϊ, το. 

ψεῖ. 8. ΤῊϊ ἀεέαι!, δηᾶ ἱπάδεθᾶ τς 
ψὮΟ]ε πατιγδίϊνα, ΊΔῪ Ὦλνα θη ἀεεινεά 
ὃν 51, [Κὸ ἔτοπλ τῃς ἱπέογηγδιίοη οὗ 51. 
ΡῬΏΠΙΡ Πἰπιβοὶέ, οὐ, χχί. 8, χχίν. 27, οἵ 
ἴτοπὶ 81. ῬῸ] δ8 ἢς ἰγανε]εά σου ρἢ 
ϑαγηαγῖδ, χν. 3. 
γε, 9. Σίμων: νετγ ἔδνν οὗ {με στηοβὲ 

δάνεαποςά οτίτῖοβ ΠΟῪ ἀϊ5π|155 ϑίτωοη 88 
0 Ὁ ιβίογί 4] σμιδιαοίεσ, οὐ ἄεπυ {πδὶ 
ἴδε δοοοῦπὶ θείογες υ8 σοηίδίπβ δἱ ᾿εαβϑὲ 
Βοὴς ἰιἰβίογίοδι ἀαία; 8εὲὲ Μοαίβετγιβ 
ποῖς, “ῤοΞίοϊίς Αρε, ῬΡ. τοο. ἩΠρεπξεϊά 
Δηὰᾶ Τἰρβίυβ τλδὺ ὍῈ τεοκοπεά δπιοηρβὲ 
ἴποβες ΨηῸ οηςε τεβιβεᾶ ἴὸ δάπιϊξ τπδὲ 
ϑίπηου Μδριιβ ννὰ8 δὴ πἰβίοτγί αὶ ρεγβοη- 
ἅδε, Ὀυξ γῆο δβἤεγναγάβ τεϊγαοῖθά {Πεῖγ 
ορἱπίοθ. Βαὲ ἰξ Ε1}}} τοπηαὶπβ δἰπιοβὲ υπ- 
Δοσοιπίδθ]α ἐπα 8Ὸ τδην ογἰἶἰοβ Βμου]ά 
Βᾶνο ΠΟΤ ΟἹ 1655 ἐπἀοσβεά, οἵ ἀδνεϊορεά, 
δε ἐπεοῖν ἄγει λἀνοοαίεά Ὀγ Βαυτίδαί μα 

ϑίταοῃ Μδρὺβ οὔτῃε ΟἹ επιεπεῖπε Η σι ]68 
8 ποῆς οἶμεγ ἴμᾶπ ἐμ6 Αροβεῖς Ῥααϊ. [ἷἰ 
ἰβ βυβῆοίεπε ἴο τϑῖθυ ἔοσ ἂῃ δχροβίτίοπ οὗ 
τε δρβυτγάϊεν οὗ ἐπῖ8 :Δεηκ οδίίοηι το Ὠτ. 
δαϊηηοη “ ΟἸδαπηθπείπο 1 τογδΐαγα " (Ὀ δέ, 
ΟΓ Ολγὶδί. Βίορ., ἰδ, ῬΡ. 575, 576; 
868 αἷβο ἘϊιΒΟἢ] 5 ποίς, 216 Ἐπέσέεμμηρ 
εν αἰἐξαϊμοϊἐπολεν Κέγολε, Ὁ. 228 (βεςοπὰ 
εἀϊεῖοη)). ΤᾺ ἱπρεπυΐν οπεάϊά [Ε86 1} 
ἴῃ Ἀβκῖηρ᾽ τ15 ἴο 866 ἴῃ ϑίπιοπ᾿β τεαιθδὲ ἴο 
ΒΥ δε ρονγεσ οὗ σοηξεττίπρ ἴῃ ΗΟ 
ΟΒβοβί ἃ ἐγανδβῖν οὗ τῆ τεὐεοιίοη οὗ Ῥδ01}}5 
δροβίοϊίς οἰδίτωηβ ὈῪ τε οἷάδ Αροβίῖεβ, 
ἴῃ βρίϊε οὗ ἐῃξ ρίξε οὗ τηοποὺ σι πα 
διδᾶ οοἸ]εοιεά ἔογ {πε ροοῦ ϑδιπὲβ ἴπ [εσὰ- 
βδίεπη (Ονεγθθοκ), Νὸ ψοπάθ {πδὶ 
ϑρί(ὁ βου! ἀεβογῖρε βυςῃ δὴ Ἔχρὶαπα- 
Ἑοῃ δ8 “ἃ Ῥετγίεοϊ δρβυτγάϊυ " (4ῤοΞἐεὶ- 
ἐδολίολές, ᾿. 140). Βεῖοις ψὲ οδῃ Ἐ6- 
ἴενε παὶ τῆς δυίμοι οὐὕἩ τ Αοίβ τννουἱά 
ΤΆΔ ΚΕ ΔΠΥ 868 Οὗ {πε Ρβειάο- Ο]επιθ πεπα 
Πτογαίυσε ἴῃ Ηἷβ δοοοῦπε οὗ ϑίπιοπ, νγὲ 
ταῦδὲ δοοουηΐ ἔοσ ἴδῃς εχιγδοσγάϊπαυυ ἕδος 
τῃαΐ δὴ δυῖποσ ΠΟ 50 ῥσοπλ ΠΕ ΠΕ Ὺ τερτγα- 
ΒΕΠίΒ Πὶβ ΠΕῖῸ 845 ἐγ ρπίπρ νεῖ μα 
Ῥόννοῖβ οὗ τηδρίο, χίϊὶ, 6.12, Χῖχ, 11-10, 
Βῃου!ὰ Βανε τεοοῦγδε ἴὸ 8 ἰγδάϊείοη ἱπ 
ΨὮΪΟΒ {Π|85 βαπια ἤδτο 15 ἰδεπειβεά τυ ἃ 
τηριοἰδῃ (βεεὲ ϑρίτία, μι. 5., Ῥ. 151; 
ϑαϊοη, “ Τῆς ϑίπιοη οὗ Μοάδσῃ Οτίε- 
οἶβηι,᾽" Ὀϊεὲ, οΥ, ΟἈγὶ απ Βίορ., ἵν., Ῥ. 
687; Ζδοκίεσ, Αῤοςίοϊρεφολιολές, Ῥ. 212, 
δηά ννεπάιςε ποίβ, Ρ. 201). ἷπ ᾿οίβ 
χχὶ, 8 νγὲ τοδά (πδὲ 5:, {κε βρεπέ βενεγαῖ 
ἄδυϑβ ἰπ τῆς πουβε οὗ ῬΆΠΡ ἐπε Ἐνδηρεὶ- 
ἰδῖ, ἀπὰ 1 τὲ Ῥδᾶγ ἴῃ πλπᾶ {πδὲ [818 βαπια 
ῬΈΠῚΡ ἰβ 80 ρσοτηϊποαπί 'π σμΑρ. νἱϊϊ., ἔπεσα 
58 ηοϊμΐπρ ἱπιροβϑίθε ἰπ ἐμ Ὀ6 116 {πας Θὲ, 
ΤΚε 5μουϊά πᾶνε τεοεϊνεά Πἰβ παιγαῖῖνα 
ἴτούὰ 81, ῬΆΠΙΡ᾿Β 1105, ἀπά ἱποϊυδεά 1 ἴῃ 
88 Εἰβίοσυ 8ἃ8 8Π δϑυΐν δηᾶ γεπιδικαῦϊα 
ἰπβίδηςα οὔ δε ἐγ τὰρἢ οὐ ἐπε οβρεῖ--ννα 
πα ποῖ βθδγοῦ ἔοσ δὴν τηοσα οσου  γθαβῸ 
οὐ ἴδε ρατέ οὗ τδς Πἰβιοτίδπ (5εα ϑδἰπιοη, 
Μὸν 5.) Ῥ. 688). 5ίτχηοῃ ἐπθη ἰβ5 ἂἃπ Πἴβ8- 
τογίοδὶ ρείβοπδρε, δηά ἴξ 15 ποὲ ἴ00 τπποῃ 
ἴο 547 [Παΐῖ ἴο 411 1Ππ6 βίοτίεβ ὑνῃ θη Πᾶνα 
ξαϊβεσγεά τουπὰ δἰ πᾶτε {πὸ πασγαξῖνα Οὐ 
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ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν - 

τ΄. ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, λέγοντες, Οὗτός 

1 πάντες ΑΒΟΒῈΕ δι, Νυΐρ., πλὴν ΟἾπασ γεσδβ8., Οὔγυβ., 80 8}} εἀά, ; οαι. ΗΡ, 
᾿Αδίῶρρ., [τϑπ.; Β1455 ὑσδοϊκείβ: “πες οριιβ᾽". 

Αοίβ αἴνναυβ βία ἴῃ ἃ ταϊδιϊοη οὗ ῥστὶ- 
οτἰεγ---- 6 ἔνγο ἔδοίβ πηεηιοπαά ἰη Αοίϑ, 
ἐηδὲ ϑίπλοη νγὰ5 ἃ τηδρίοίδη, δηά {πδὲ ἢς 
οᾶπια ἱπίο ρεβοηδὶ δηϊδροηΐβηι τη 51. 
Ῥεΐδσ, δἰνναυβ τϑοις εἰβενμεσο---υϊ Αοίβ 
6115 15 ποίῃίπρ' οἵ [8 ἀεία:}]5 οἵ ϑίπιοη᾿β 
μεγείίοαὶ ργεδοβίηρ, δηά ἴὲ ἄγαννβ [6 
νεἰ! επείγοῖν ονεῖ 15 βυθβαχιθης Ὠἰδβίοτυ. 
Βαξ “ἢ πδτοὸ οὔ τῆ τοσπδησα οὗ ΠΓΘΒῪ "ἢ 
ΘοΙη65 ἰπίο ργογηΐηεποα ὑπθσ {πε ὨδΠῚΒ 
οὗ ϑίπιοη ἴπ [πϑεϊπ Ματγέγυ, Αῤο]., ἱ., 26, 
Ἰσϑηξειιβ, ἰ., 23 (0 ϑρβᾶκβ οἵ βίτηοῃ ἔπ 68 
Θατηδτίίδη, ἔτούὴ ΨΜΏΟπΊ 811 πογαβϑίεβ μαὰ 
ἐπεὶγ θδἰηρ), απᾶ ἴῃ ἐς ΟἸδπχαπείπε Πτοτὰ- 
ἴατα. Βυξ ἴἤετα ἰβ βοοά τϑᾶϑοῃ ἔοὸγ 
ταῆϊπκίπρ ἐπαὶ 851. [γτεηϑὺβ, ψἢ118ὲ. Πα 
δῖναβ 15 ἃ ΠΏΠΕΓ δοσοιηί, 15 511} ρἰνὶπρ 
15 δῃ δοοοιηὶ ἀερεπάεηξ οἡ Τυδιϊη, δηὰ 
ἔπαγε ἰβ Ἔνεσυ τεάβοη ἴο δεῖίενε ἴπδὲ (Π6 
ΟἸἰδπιεπείης υτίτοιθ αἷθο [ΟΠ] οννεά {π6 
Βᾶπι δυο εν ; 866 δισίμασ, ϑδἰπΊοῃ, 
τ Θηοη ΜαρΊιβ5,᾽" εἰ. 5.,) ἵν.» Ρ. ὅδχ ἢϊ., ἀπά 
ἴον ἃ ϑιπητηατΥ ΟὗἩἨ {πῸὸὶ ἱΙερεηβ ὑπο ἢ 
δαϊμετεά τουηά {πΠ6 πᾶτὴθ οἵ {π6 ϑ'ιαπηδγί- 
ἔδη τηδρίοΐαη Ρ]πιρίγε᾽ 5 ποίβ, ἐρ ἰοζο, 
ΤΩΔΥ͂ δα σοηδιεὰ. Τὸ (Π6 νεχβά α1|68- 
το 48 ἴο τῃς ἰἀεπεϊβοδείοη οὗ {Π6 δίπιοι 
οὗἩ ]υδείη χὰ τπ6 Θίταοη οὗ ἴπ6 Δοίβ 
Ὦσ. ϑαϊπιοῃ τείπτηβ ἃ ἀδξοίδεά περδίϊνα 
ἈΏΒΥΨΕΙ, 32. 5., Ρ. 683, ἀπά σεγίδί ΗἾΥ ἐπα 
Θίπιου ἀεβοιίρεά ὉΡ Τ[υϑεΐϊπ 56θῖη8 ἴο 
ποΐε γδέῃεγ {Π6 ἱπμδσίίοσ δηα ἔθϑοθοσ οὗ ἃ 
(ποϑεϊς βυβίεπι δἰγεδάν ἀενεϊορβά ἔπδη 
ἴο δανε δεδη ἴῃ [8 οὐ ΡῬϑίβοῃ δ8 
αῖπες οἵ Αποβεϊοίθδση. ϑίγηοῃη, πον»- 
ΕνΘΙ, ψγὰ8 Ὧ0 ὉΠΟΟΙΏΤΩΟΩ ΠΔΠΊΘ, 6.9΄., 
]οβερῆιβ, “44πόὲ., χχιν 7, 2, βρεᾶκβ οὗ 
ἃ ϑιοη οὗ Ουρσυβ, ψῃοπὶ ἔπεα ἰ5 
ΠῸ ναί τεᾶβοὴ ἰο ἰάδπειξν υνττ ἐπ 
Θιποη οἵ ἐπε Αςοίβ (δἰ πουρ ἢ ἴδτγαοιβ 
ΟΥΙΕἶσα] δας ποσίεῖεβ τὺ Ὅς αιοίεά ἴῃ 
ἵδνουτ οὗ βΒῃοἢ δὴ ἰἀδητ βοδίοη). Οἡ πα 
τηϊβίακα τηδάβ ΟΥ̓ {πιβεῖϊπ ὑνἢ ταξεγθηςα 
ο [ῃς βἰδίιια οἡ ἐς ΤΊ οσίης ἰδδηα νυν ἢ 
ἐπε νψοτᾶβ ϑωπομηὶ ϑαηοο το Εϊάϊο 
ἰπβογίδεά (τ τῆῈὲ δοσοῦπὲ οὗ {πε 
ΤΑΔΙΌΪΕ ἰταρτήθεηξ, Δρρδγεπεῖν ἔπ Ὀᾶ56 οὗ 
ἃ 5ἰδίιε, ἀρ ΠΡ ἴῃ 1574, τλατκεά ψἱτἢ ἃ 
Β᾽ ΠΑ Ἰηβοτρείοη, ἰῃ Τϑηοίδη! 5 Ραραη 
απὰ Οἰνέα Κορεδὴ ἴῃ τοίεστίηρ ἴξ τὸ 
Θίπιοη Μαριβ, 42οΪ.,1., 26, 56, Τεττ Πἴδῃ, 
Αῤοὶ., ς. χὶ., αι ᾿σεῆ θυ, ἰ.,) 23, ν ἢ 118ὲ 
ἴῃ τϑϑ εν [Ὁ ταξεγσεά τὸ 4 ϑαδίπε ρμοά, 
Θεπῖο ϑδηοιϑ, ἴῃς ϑαδίης Ἡδγουΐθβ, 568 
Τυτίπες, ϑαϊπιοη, τ. 4.) Ρ. 682, Ἐδηδ]], 

“είς, Ῥ. 22ο. (αη Μαπεη, ἐο]οννεά ὉῪ 
Ἑεΐπβ, οἱαίτηβ ἴο ἀΐϊβοονεσ ἔνγο σερσββϑεῆ- 
ἰφιίοηβ οἵ ϑίτηοπ ἴῃ Αοίβ-τοης δἃ5 δῃ 
οτάϊμαῦν τηδρὶοἰαπ, νἱΐϊΐ, 9, τσ, με οἵποσς 
85 ἃ βιρροβεά ἱποατηδίϊοη οὗ ἔς ἀεϊξν, 
να. 10--80 ἴοο ᾿ηρβέ, ννῆο σϑίεσβ ἰἣς 
ψνοτάβ ἴοπὶ μαγεύων ἴο Σαμαρίας ἰο ἢΐ5 
Κεάδοίοτ ; θὰξ οἡ 88 οἶδεν δβαπά Η]]ρεη- 
[ε]4 πιὰ ϑρίεα 566 πὸ σοπιγαάϊςείοη, δηά 
τερατγὰ ἴῃς πατσδῖϊνβ 45 ἃ σοπιρὶθίε νΒοἷς.) 
π-μαγεύων : ΟὨἷγν Πατα ἱπ Ν.Τ,, τοὶ ἑουηάᾶ 
ἴῃ ΤΧΧ (δὰ οὗ μάγος ἱπ Τδη. ἱ. 20, ἴΐ. 
2), Ἰουρ ἢ υδεά τη οἰαββίοαὶ ασθακ, ΤὩς 
Μοτά μάγος νγὰ8 δε {τεηιθπεν ὉΥ 
Ηετγοάοίις οὗ δε ῥγίεβϑίβ δηὰ υνῖβα ππθῃ 
ἱπ Ῥεσγβία ννῇο ἱπίεγργειθά ἄγθατηβ, δπά 
Βδῆοα (πΠ6 Ψογά σάπια ἴο ἄβποίϊβ ΔῃΥ 
Θησμδηΐεσ οἵ γἱζαγᾶ, δηὰ ἴῃ ἃ Ῥδά βεῆβθ, 
8 υρρίες, ἃ φυδοῖς Κα γόης (8εε ᾿ἰπϑίδποθς 
ἴῃ ὙΜειβίειη). Ηδζα (οὔ χἱϊῖ. 6) ἴὲ 15 αϑεά 
οὗ {πα ον]! Ἔχϑγοῖβα οὗ τηαρίο δη βούσεσυ 
ὉΥῪ ϑιπιοῦ, ννῆο ργδοιβεά [ῃ6 σμδγταβ δπὰ 
ἰροαπίδεϊοηβ 80 δχίθηβίνεϊυ ετηρί ογεὰ δὲ 
86 εἴπια ἰῃ τῃ8 Εδϑὲ ὉΥ ἀυιδοῖκβ οἷ᾽ πη σ 
Βιιρεγηδίυσαὶ ρόνγεῖβ (Βδυσ, Ῥαμίμς, ἰὼν 
Ῥ- 1ο7γ; Νβαηᾶδσ, Ο ϑοπίομέε ἀτγν Ῥῇαπ- 
Μηρ, γ 1,,) 84, 85 (ΗΠ εἀϊε.); Ὑνεπάις, 
“ῤοε οὶ ρεφολὶοϊέδ, Ρ. 202; Β]455, ἐγ ἴοσο; 
Ἰεἰβϑηλδπη, Βὲδεϊςἐμαϊεη, Ρ. το, δᾶ 566 
θεῖον οὐ χι, 6.---ἐξιστῶν, ἔτοπι ἐξιστάω 
(ἐξίστημι) ; 50 ἐξιστάνων, Υν. Η. ἴτοτι 
ἐξιστάνω (Πε]]εὨ εἴς), 5ε6 Β]455, Ογαρι- 
τα δ, ῬΡ. 48, 49, ἰγαηβίεῖνε ἰῇ ρσχββθηΐ, 
ξαΐζατα, ἢτδὲ δογίϑε δοῖίνε, οὐ ἔπκα χχίν. 22 
-ϑὸ ἐξεστακέναι, νεῖ. 11, Ρετίεοϊ δοΐϊνα, 
ΠεΙἸδηϊβεῖς ἴοσηι, δἷϑο ἐγαηϑίεϊνα ἢ 866 
ΒΙ458, μη. 5. (4180 Ὑνίπαγ- Θομυηεάεὶ, Ρ. 
18, δηὰ τίη -ὙΒαγασ, ομδ νυ.) (ἴῃ 3 
Μᾶροο. ἱ. 25 ἐξιστάνειν α͵5ο ΟςΟ15).--- 
ἵσταμαι, ἰπεταηϑίεῖνα, νεῖ. 13, Β[455, 1. δ,» 
Ῥ- 40--΄ῃα τγανίϑεβ ἕανε Ἴοηβὶβί ΠΕ 
τοηδεσθά 8 νεῦρ ὃΥῪ (6 βᾶπὶῈὲ ἘΏρΡ 5 ἢ 
Μοτσά ἴῃ {π6 ἴπγθα νεῦβεβ 9, 11, 13, ἔδιι5 
δἰνϊηρ Ῥοϊπέ δηὰ ἔοσοας (ο πὸ πατγαίϊνβ, 
866 ΟἹ ΨΘΙ. 13.---λέγων κιτ΄λ,, οὔ, ν. 36 
ΒΙ488, αγαηημπαΐξ, Ῥ. 174. τερατὰβ μέγαν 
88 δῃ ἱπίεγροϊδείοῃ, δηά ἰξ 15 ηοΐ Ἰουπά 
ἴῃ (ἢς 5ἰ ΠΏΣ Ῥῆγαβα ἴπ ν. 36 (80 ἰοὸ 
νίϊηδι- Βομπλβάεὶ, Ρ. 243), οὔ. (αἱ. 11. 6, 
δηὰ νἱ. 3, δηά (ες υδ6ὲ οὗ ἔπε [δίῃ 
αἰϊψεὶς, Οἴςσετο, Α{ὲ., 111.,) 15, 580 ἐοο νυἱΐ. 
3, δῖος. [1 τυ ΡῈ ἰδὲ Θίτηοη βεξ ἢίτηβεῖ: 
ὮΡ ἴον ἃ Μεβϑίδῃ (βεε Εἰ ἐβο ἢ} 5 ποΐβ, Ρ. 
228, δῖε Ἐπίδέσημηρ ἐδ αἰἐπαΐποϊβοἦιεη 
Κίγοϊιε, βεοοηά οὐϊεϊοη), οσ ἃ Ῥγορπεῖ, 7ο8., 
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ἐστιν ἡ ϑύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη.1 

τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις 2 ἐξεστακέναι αὐτούς. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ ΝΠ]. 

11. προσεῖχον δὲ αὐτῷ, διὰ 

12. Ὅτε δὲ 

1 αλη Η1;Ρ, 588., ϑυτ. Ῥεβῇ., Αείῶρρ., Οὔ γυϑβ. ; ἢ καλουμένη μεγαλη ΜΑΒΟΌΒ 
ἀπ ϑυτ. Ἡστε" Ατπι., Αϑίῃγ., 1γἰπε., Οτῖρ., βὸ Τίβοῃ., ΚΝ. Η., Εν. ΒΙΔΕ65, 
γε εῖββ, ΗἸΡ. 

ἃ μαγειαις ΒΙ;Ῥ, 50 ΒΙ453, δγεῖδβ8, Ηρ. ; μαγιαις ΒΑΟΌΏΌΕΒΗ, 50 Τίβοξ., ΝΝ.Η, 
(8ες ὙΝΙπει- ϑομπνίεᾶεϊ, Ρ. 44). 

Απέ,, χνὶϊϊ., 4, τ, Ὀπὲ νεῦὶ 14 Ροΐῃίβ ἴο ἃ 
ἀεβηϊία εἰπἴς, φηὰ ἰὲ 15 Π|Κεὶν σπουρ ἴπαΐ 
ἐπ6 ρβορῖβ νουἹά σαρεᾶῖ νμαΐ Βίπηοη μπδά 
τοϊᾶ ἐπεπὶ οὗ μἰμηβεὶῦ, ΗἰΒδβ ἰδίεγ [Ὁ]! να 8 
ψΜεπὶ ζυγίμοσ δηᾶ τλδᾶς Ὠίτη ΒΆΥ, “ Ἐρο 
51πὶ βούῖηο εἶ, 6ΡῸ 51:1πὶ βρεοίοβιϑ, 6ΡῸ 
Ῥαγδοϊτὰβ, δρὸ οπιηϊροίθηβ, 6ρΡῸ οηγηΐᾷ 
Ῥεῖ" 7εγοπιβ, Οοηιρισιίαγ, ἦι Μαίέ,, ο. 
χχ., 24 (Ναπάεδγ, αἰ ϑοϊίολέε ἀν Ῥἤαη- 
χεριρ', οὔ. '., 85, ἈοϊΕ).---ἑαυτὸν : οοηίγαδί 
ῬΠΙΠΡ᾽ 5 δἰεἰεαάθ; μ6 ργϑδομβᾶ Ὁ τῖϑβε, ποῖ 
Βίτηβε Ὁ (οὗ, Ἐεν. 11. 20). 
Ψέ εκ. το. ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη: 

ἱπ ἘΝ. τπε ρονεγ οἵ αοά ψῃῖοἢ 15 οα θὰ 
(καλουμένη) ατεαΐ, 8ε6. ἀδονα, οτί εἰς] 
ποίβ8. ΤΕ. πᾶν νας οπιίτε [6 ψοσά 
Ῥεσδυβα ἰξ ἀρρθατεᾶ υπβϑυϊίαθὶς το {πε 
οσοπίοχε; δῖ ἰξ οουἹᾶά ηοΐ μαναὰ θεθη. υδοεά 
ἴῃ ἃ ἀδργεοίδίοσυ 58η88 δ ἴπε ϑδπηδγι ἐδ η8, 
85 ἵ τὸ ἱπεϊπχαΐβ ἐμαὶ {πθ6ὸ βεγβοῃ οἱαἰπιθά 
ψγὰ5 ἴῃς βο- δ δὰ ““αἀτγεδὶ," βίποα {ΠῸῪ 
αἶβο σᾶνε βεεᾶ ἰο ϑίπιοῃ. Οπ ἴδε οἵμεγ 
μΒαπά ἰξὲ μαβ Ὀβεὴ δριιεά ἐπὶ ἐπα {18 
“Οτοδξ᾽" 18. τηθδηΐπρἾθββ ἰπ (15 ταϊδτίοη, 
ἴοσ βνεῖυ ἀϊνίπα ροννεσ πυρῆς Ὀε ἀεβογι θεά 
ὉΥ τδ8 βᾶπια βρι{πεὶ (50 Ὑγεπάϊ, ἐπ ἰοϑο, 
ἀπά ΒΙ458: “ τηϊσυση τηδχίπηθ ἣ καλ, απιᾶϑὶ 
δύναμις Θ. μικρά αυοαϊε ε556 Ροββίξ"".. 
ὙΠῚ5 ἀπ που 1εα 45 Β[455 ἴῃ 5 ποίεβ ἴὸ 
ἱπιγοάμπος {π6 βοϊυϊίοη ργοροββά ὃν ΚΙοβ- 
τεγάδηπ, Ῥγοδίεηιε ἐπι Αῤοκίεϊἐθχέε, ὈΡ. 
15-20 (1883), ἀπά αρρζτονεά ὃν ιν επάξ, 
Ζδοκίεσ, ϑρίεια, ἀηὰ τεοθπὴν Ὁ Ζαμη, 
Εἰηϊοϊέμηρ ἐπ ἄας Ν. Τ.΄, ἰὶ. 420; 886 αἶβοὸ 
Θδηλοπ᾽ 5 γεγλατκβ ἱπ Ηεγηιαΐέπεμα, χχί., 
Ρ- 232), υἱα., [μὲ μεγάλη ἰ5 ποῖ ἃ ἔγαη8- 

ἰατίοι οὗ τὰς δἰεγίρυιεα “ ρτεαὶ ̓" Ὁ» δυῖ 

ταῖμεοι ἃ ἰγαηβοτίριίοη οὗ ἴΠ8 ϑδγηδγι ἴδῃ 

ψοτγὰ οἴ. οΓ μΟΣ ταβδηϊηρ φηὶ 

γευεῖαέ (ς΄. Ἡεῦτενν πὰ, Ομ ἄδαῃ 

πῖρλ μῦν, ἴο τϑνθα]). Ὑμε οὀχρίδηδ- 

εἰοπ ψψουἹὰ τ6η ὈῈ ἐπμαῖ ἱπ οοπίγαβί ἴο 
τῆς Πἰδάδη δββοπος οὗ (πε αοὐξεδά, 
ϑίπιοῃ ν7ᾶ8 ποῦν 85 ἰζ5 ταν θα] ἱπρ' Ῥούνεσ. 
Νεβεῖς πόννενεσ (σας Κπαρεηθδιιογ ζ» ἰ060) 
οὈ]εοῖβ οα ἴῃς ρτουπηᾶ τΠδὲ καλουμένη ἰ5 
ποῖ τεδὰ αἱ 411 ἴθ πᾶν Μ55. Βυὶ 
ραεὶ ἴτοπι ΚΙ οβίεγιιαπ π᾿ Β χρδηδίίοη 

{π6 τενίβε εχὶ τηΐρῃι ἔδίσίν πιθαη ἰπαὶ 
δηοηρβί {Π6 “Ῥοννοῖβ᾽᾽᾽ οὗ αοά (οἶ, {π6 
ΝΟΤ. υ88 οὗ ἐπε νοτγᾷ δυνάμεις ἰπ Εοτη. 
νἱ. 38, 1 Ῥαείαγ 11. 22, δπὰ οὖ Βοοῖ οἵ 
ἙἘποοῖ; ἱχῖ. το) ϑίπιοῃ τγὰβ δἰαρμδι δι ν 
16 οὔθ ψ βοῇ 15 σα! βᾶ ρτθδί, ἐ.6., πὸ 
ΟΠ6 ῥγοϊηϊπεπεῖν ροτδαὶ οσ ἀϊνίπα, Ὑπα 
ΒΆΙΩΘ {1Ππ| ννὰ8 δββίρηβά το πίπὶ ἴῃ ἰδΐδσγ 
δοσουηίβ, οὗν ᾿σΘηδθῸ18, ἴ.) 23 (Ο]6πλ. Ηοηι., 
ἴὰ,, 22; ΟἾδηι. Κιδοοσ., ἷ.,) 72. 11.γ.7.; Ταγία]- 
1ίατ, ὁ Ῥγαϑον., χῖνὶ. ; Οτίρεπ, ς. Οδίϑιηι, 
ν.). Βυῖ ψδδΐθνε ἐπα οἰδίτηβ τηδᾶβ Ὁν 
ϑιγήοη Πἰπηβαῖ ἢ, οσ δειτ δυιεεα ἕο μίπι Ὁν Π15 
ξΟΙ]Ιοννασβ, ΜῈ πϑϑά ποῖ γϑδά {μδηὶ ἱπίο 
τε ννοσάβ βείοτε '8. Ὑπα δχργεββίοη 
ταῖρῃξ πιβᾶπ ποίπίηρ τῆοτα ἴπᾶη {παΐ 
Θίτηοη οαἰ ἃ Πἰ πε ἃ στθαὶ (οἵ γονθδὶ- 
ἴῃ 6) δῆ ρεὶ οἵ αοἄ, βίποε ὃν {πε ϑαγηδγίτδῃβ 
1π6 δηρεὶς γε σεραγάβα δ5 δυνάμεις, 
Ῥονεῖβ οὗ αοά (εΓ, ΕΔοΣβμείτη, ζζεϑις ἐΐδ 
Μεςοϊαΐ, ἱ.,) 402, ποῖε 4, αηᾶ Πε Ψνείίε, 
«Ἀῤοείοἰρδοολιομέθ, Ρ, τ22, [ουτίς εἀϊεϊοη). 
βοῇ δῃ δχρίδπδίοη 15 8. τῆογε ργοῦδῦ]α 
ἴδῃ {π6 δἰεγι δυιείοη τὸ της ϑατηδσίδηβ οὗ 
Ἰαΐθσ αποβὲϊς απ ῥῃιοβορηίοαὶ δε ἰθέβ, 
ὙΜΉ1]6 11 15 ἃ σοταρὶεῖς δῆβυγογ το Ονθγθθοῖ, 
ὯΟ δγρτιεβ {πδὶ 85 (ῃς ραἰγίϑεῖς 1Πτϑγαῖαγα 
δου ϑίπλο ῬγΕΒΌΡΡΟΒΕ6β ἴπ6 δπιδηδίίοη 
τπθογὶθβ οἵ (π6 (σποβίϊοβ 50 ἴῃς Ἔεχργεββίομ 
ἴῃ ἴπ6 νϑῖδε Ῥεΐοσε 115 τῇδε θῈ εχρίαἰπεά 
π᾿ {π6 βαπλ8 αν, δῃηὰ [δὲ (π8 6 πᾶνα 
ἃ ἀϊτθοὶ ργοοῦ {παῖ (ἢς παεγαῖῖνε ἰβ ἰῃ- 
βαδποεᾶ Ὦγ {πὸ δίτηοη ἱερεηᾶ. γε πηδᾶν 
μόνγανασ ταδαϊν δάπιῖε {παὶς Βίπιοη 5 
ταδοδίηρ τὺ ἢᾶνα Ὀδθη ἃ βιδσιηρ-ροὶπε 
ἴον {π6 ἰαΐεσ αποβεῖίς ἀενεϊοργηβηΐβ, δηὰ 
580 ἴα ἔἴγοσὼ νϑῖ, 1ὸ ἀΔεπχαπάϊηρ' ἃ ἀποβιϊς 
βυβίβῃι ἃ5 ἃ Ὀδοκρτουηᾶ, νγὲ ΤΩΔΥ ταῖμεσ 
866 ἴῃ ἰξ ἃ οἰϊπηρβε οὗ ἐπε ρεμεςὶς οἵ ἔπ 
Ὀε]16 5. νυπίο αἰεγναγᾶβ ἤρυγε 80 ῃγο- 
τα ΠΘΠΤΙΥ ἰῃ τς αποβίϊς βομοοίβ (Ν ὄβρεπ, 
Αῤοείεϊροοοπίολέε, ἐπ ἰοσο, ἀπ Ρ. τ86, απὰ 
8ε6 Μοάαιῆεσι, Αῤοϑςίοϊίο Αρε, Ὁ. 99, δῃᾶ 
“(ποβιοίβηγ," ὲεΐ, οΥ Οὐγὶδί, Βίορ., ἰ1., 
680). Οη {δε οἷοβε σοῃηεοίίοη δεΐνθεπ 
1π6 ϑαπηαγίϊδηβ δηᾶ Ερυρι δηᾶ {πὸ τυῖδα- 
Βργεδᾶ βιυιᾶν οἵ βοσσεῖυ διηοηρϑὲ πα 
Ἐργυρείδῃ ϑατηδγίίδῃβ 8εῈὲ ᾿εἰβδηηδηῃ, 
Βὶδεϊδέμαϊεη, ΡΡ. τ8, τὸ. [π Ηδάσγί π᾿ β 
Ἰδεΐεγ ἕο ϑεσνίδπυβ νγα ἢπᾶ ἔπ ϑαπιαγίδη9 
ἰη Ερυρί ἀεβοσρεά, [κ᾿ τῃ8 1ενβ δηὰᾶ 
Ομ τγβείδηβ οτος, ἃ8. 411] δδίγοϊορεσβ, Βοοί- 



τι--ἰά4. ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ “ῖς 

ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ τὰ 1 περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 

Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε 
" . 

καὶ γυναικες. 12. ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ βαπτισθεὶς 

ἣν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις 

μεγάλας γινομένας, ἐξίστατο. 14. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις 

ἀπόστολοι, ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν 

1 χα οτχῖξ ΚΝ. Η., Ἐ.Ν., ΒΙ458, ΚΝ εἶ85. 

ΒΑΥΕΙΒ ἃἀπᾶὰ αὐδοῖβ (Βομᾶγεσ, γδιοίεμ 
Ῥεοῤῖε, ἅἄϊν. 11... νοΐ. 11., Ῥ. 230 Ε.7Τ.).: πὸ 
ἀουδε δὴ εχαρρογδαίίομθ, 45 [εἰ Βθυ ΔῈ 
8405, Ὀαὲ 511] ἃ Ῥγσοοῦ ἐπδὲ ἀπιοπρβί ἔπεβα 
Ἐρυρίίδη ϑϑαπηαγίδηβ τηδρὶς ἀπ [ἐ5 
Κιπάτοά αγίβ ψγεσε νι ἀθῖν Κποννῃ. Ι͂ἢ ἃ 
ποῖα οα Ρ. 10 ᾿εϊββπιαππ ρῖνεβ δῃ ἰπ- 
τεγεβεῖπρ Ρᾶτα}]16] ἴὸ Αοίβ ν1]. τὸ, ἐπι- 
καλοῦμαί σε τὴν μεγίστην δύναμιν τὴν 
ἐν τῷ οὐρανῷ (ἄλλοι τὴν ἐν τῇ ἄρκτῳ) 
ὑπὸ Κυρίου Θεοῦ τεταγμένην (Ῥαῤ. Ῥαγ. 
ΒΙδὶ, παΐ., 1275 Τῇ. ; ΝΥ ββεῖν, 1., 76) (απά 
με αἷβο οοπίραγθβ αοϑῤεὶ Ὁ Ῥεοίεν, νετ. 
το, ἧ δύναμίς μου (2)). ὙΠε ἐχρταββίοῃ 
δοσοταϊπρ ἴο δῖπὶ Ψ1] {πι5 ἤανα ρδββεᾶ 
ἴτοπὶ ἰἰ5 υᾧ86ὲ δπιοηρβὲ {πε ϑδιηδι δῃ8 
ἱπίο {πὸ Ζαπδεγ- ἐἐεγαίην οἱ Ἐρυρί. 
ει. 11. ἱκανῷ χρόνῳ: ἀδίνε ἔοι 

δοσιιβαῖίνα, οὔ. ΧΙ]. 20, απ ρεσπαρβ Γπκὰ 
νἱϊ. 29, οπι. χνί. 25---ἰἣς πδᾶρὲ ἰβ. ποῖ 
οἰαβϑβίςδιὶ, ΒΙ485, σγαριρπαΐβ, Ὁ. ττᾶ, θὰὶ 
866 δ'βο πεῖ - Μουϊίοπ, χχχὶ. 9 α. 8ι. 
Τὰκε δίοπε υὑ565 ἱκανός ψ (ἢ χρόνος, 
Ῥοΐ ἱπ πὶ Θοβραὶ ἀπά ἰῃ Αςίςβ (Νορεῖ, 
ΚΙοβεενπιδῃ Π).---μαγείαις : ΟἿΪΥ δῖα ἴῃ 
Ν.Τ', ποῖ ἐουπᾶ ἴῃ ΤΙ ΧΧ οὐ Αροοσυρμαὶ 
Ῥοοῖβ, Ῥυξ υδεᾶ ἱπ ὙΠεορηγαβίαβ ἂπά 
ῬΙμίατοῖ, αἰ80 ἰῇ [οβαρμιβ. [Ι{ 15 Ἰουπά 
π᾿ ἃ βιἰκίηρ ραβθαρε ἰῃ 5.1. Ιρηδίτβ 
(Εῤῥιες., κῖχ.» ΚΙ τϑέεσεποβ ἴο {π6 βῃϊη- 
ἱπρ' ἔσῃ οὗ {πΠ6 βίδ δὲ ἔπ ἱποδγηδίίοῃ, 
ὅθεν ἐλύετο πᾶσα μαγεία καὶ πᾶς δεσμός, 
πὰ 1 15 αἶβο πιεπειοπεά, ὲἱάαοϊε, ν., τ, 
διποηρβὲ ἐπε {πίηρβ σουηρτίβεά ππᾶάεγ 
“ἘΠ6 να οὗ ἀξδίῃ,᾽" ἀπά 80 ἴῃ 11. 1 γα 
τοδὰ οὐ μαγεύσεις οὐ φαρμακεύσεις.---ἐξ- 
εἐστακέναι, 5ε6 ἀῦονα ΟΠ νεῖ. 9. 

Ψεσ. 12. εὐαγγελ. περὶ: ΟὨΪΥ ἤΠατα 
ἢ περί, εὐ. οηλ. 1. 3 ὑδι: “Αη1., χν., 
ἡ, 2). Απιοπρβὲ {π6 ϑαγηδτίίδπβ ῬὮ1ΠΡ 
ΨΟυἃ πανα ἔουπά 8 501] αἰτεδάν ργερατγεά 
ἴοσ ἢ15 τεδομίηρ, οὰ ]ομη ἵν. 25, δῃὰ ἃ 
ἀοοίσίηθ οὗ ἐς Μεββίδῃ, ἴθ ννῆοσι (δα 
ϑαπηδεδη8 βαὺ ποΐί ΟΠΪΥ̓ 84 Ροϊϊεῖοδὶ ας 
ἃ τεϊϊρίοιιβ τεπεννασ, πᾶ ομθ ἱθ νΠΟΠῚ 
{πε ρτοπηῖβε οὐ Ὠεμί. χνῆ]. τὸ νου] δε 
Τ 1 811εὦ (ἘΔετβμείπι, γέσης ἐπε Μεςείαλι, 
Ἰ., 402, 403; Νεβίοοίι, Τπὲγοἀποέίοη ἐο {}ιε 
ϑέμάν οὕ ἐδιε οεῤῥεὶς, ῬΌ. τό, 163).--- 
ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, ζ΄, ν. 14: 

“ ρεῖατη ΤᾺ] ΙΘσεβ απιαθ ἃ Βροσβεϊοηῖρια 
ἀΙ ΠΟ Π]Ππ8 ἀρβέγαπαπεισ," ὙΝ εἰβεεῖπ, τ 
7οδη ἵν. 35 ἢ. 

Ψψεῖ. 13. καὶ αὐτὸς : οπατγαοίετίϑεῖς οὗ 
8ι. 1ὺκε, 86ὲὲ Ετϊβάγις, ας 1 πμσας- 
δυαηπρεῖζι», Ὁ. 37.--Ξβαπτισθεὶς---ἐβᾳαπ- 
τίσθη ἀλλ᾽ οὐκ ἐφωτίσθη (5ι. Οντ]]).----ἣν 
προσκαρτερῶν : οἡ ἦν ΜΙ ἃ ρατιϊοῖρίε 45 
οπατγδοίεγίβϑεὶς οὐ 851. ΓΚ βεα οὐ 1. το, 
δηᾶ Βτιθαγι ἢ, μ. 5.) Ρ. 12; οὔ προσκαρτ- 
866 οὔ 1. 14. Ηξτε Ὁ ἀδέϊνε οὗ {π6 
Ῥαβοη (ο. χ. 7); ἴπε ψμοῖε ἐχργεββίομ 
βῆονβ πον δϑϑι ἀπουϑὶν Θίσηοπ δειδομθά 
ὨἰπΊ5 61 ἐο ῬὮΠ]Ρ.---θεωρῶν: (ῃς [ΔΙΓἢ οἱ 
Βιπίοη τεβίεἃ οὐ {π6 οαΐναγά πλίσαοῖθβ 
ἀπ 5ῖρῃβ, ἃ ἴδ ἢ ψνδίοῃ εἐπάεά ἴῃ 
δτηδζθιηεπί, ἐξίστατο---Ὀιυι ἴξ νγα 5 πὸ ρεσ- 
πλληθηΐ δι ἀϊηρ [αιεῃ, ᾿π5ὲ 45. [Π6 ἀπηαζε- 
τεπὲ ΜὨοἢ πε Πδά ἢἰπιβε]ξ ἱπβρίγεά ἴῃ 
Οἰμεῖβ ρᾶνε ννὰὺ Ὀεΐοτε ἃ δίρῃεν δπά 
τῦοσε σοηνίποίπρ' δ6 1161, ΤΕ ἐχρτεββίοη 
δυνάμεις μεγάλας την πᾶνε Ῥεεπ ρὺτ- 
Ροβϑὶν ομποβθη; δἰἐπεστίο τῆὲπ παά βεεῃ 
1π ϑίγπηοῃ, δηά ἢς δ πι56 17 μαά οἰαἰπιεά ἴο 
Ὁε, ἡ δύν, ἡ μεγάλη (ΝΥ εἰ55).---ἐξίστατο : 
“ ΒΙτηοη 41 Α]1ο5 οὐβειρείδοϊερας, τὶ 
ρ88 ορβέπρεβοίε," ννείβίειη. ἐξίσταμαι, 
1 γαπβιεῖνεα, Βίαββ, Ογαηηπαΐϊ ἐξ, Ρ. 40. 
Ἰσεπδθιιβ 5ρε Δ Κ5 οὗ Πίπι 85 οὔ ΨῇΟ ρῥσγε- 
ἰαπάδά [διῃ, 1. 23 (8ο ἴοο δὲ, Ουτῖϊ, 81. 
ΟΠγυβοβίομι, 51. εοπια, 81. Απιρσοβεὶ) : 
Ὧ8 ΠΊΔΥ δανε Ῥεϊϊενεά ἱπ {πε Μεββίαπις 
ἀϊρηῖεν οὐ Ομσῖβε, δηὰ ἰῃ Ηἰβ Ὀεδὲμ ἀπά 
Ἐεβυσσεςείοη, σοπβέγαϊπεά Ὁγ ἐπα τηΐγαοϊεβ 
ΜΜΒΙΟΒ ῬΠΠῚΡ ψτουρῃς ἱπ δἰϊεδέδεϊοπ οὗ 
[15 ῥγεδοῃίπρ Ὀὰ ἴῈ ννὰβ ἃ δεϊϊεῖ δροὺέ 
{πὸ ἔδοίβ, αηᾶ ποῖ  Ὀε]εῦ ἴῃ Η τὰ βοτὰ 
της ἴδοϊβ πιδάβ κποῃ, ἃ 6] ῦ ἴῃ τπ6 
ῥοτυῶν οἵ (86 πον ξαϊ(π, Ῥυΐ ποῖ δῇ 
δοςερίαποε οὗὨ 15 λοϊϊημεδδβ, νεῖ. τϑ (5εβῈ 
Τατέπεσ, Ἐδπάδ11}8 ποίε ἐπ ἰἴοσο, δθᾶ θη 
πε Βαρέϊδβπι οὗ ϑίπιοπ, “" Βαρείβηι," ἴῃ 
Ἡδβείπρβ᾽ Β.}.). 

Ψεσ. 14. ἣἧ Σαμ.: ἢετς ἔπε ἀϊδίτιςι 
νεῖββ ἔγβοεβ ἔδε ταν βίπρ παπᾶ οὗ 8ι. 
Τῦκε (δα 5εε οα {πε οἔπεσ παπᾶ νγεπάξ, 
ἐπ ἰοσο). ὙὮΕτΘ 15 ποίπῖπρ' βυσρίβῖπρ' ἴῃ 
τῆς ἴαοϊ [πὲ πῸ ρτεδοπίηρ οὗ ἐπε οβρεὶ 
ἴῃ ἔπε τοννῃ βῃουΐά Ῥὲ τεραγάεά ὃν {πε 
ἈΡοΒβέῖββ δὲ Ἔγυβδί θπη 45 ἃ ὑὉσοοί (δαί πὸ 
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πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην: 15. οἵτινες καταβάντες 
προσηύξαντο περὶ αὐτῶν, ὅπως λάβωσι Πνεῦμα ἽΑγιον. (16. οὔπω 
γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι 

Βοοά πεν παά ρεπείγαίεά {πγουρμουΐ 
(πε ἀϊδέγίςς, οσ {πὶ π6 ρεορῖὶε οὗ {πε 
τοννῃ 5που]ά ἐπδσωβεῖνεβ μανε βργεδά ἐπα 
(οθρεὶ δπιοηρβὲ {πεῖς σουπίγυπιθη (ζῇ, 
Το ἵν. 28).--δέδεκται τὸν λόγον τοῦ Θ. : 
1Πε Ρῆγαβε 15 οματγδοίεγίβεις οὗ 5:1. Γυΐα, 
5 1 ἰβ υδεᾶ Ὀγν δίῖπη, [κΚὰ νη. 13, Αςέβ 
χί. 1, χνίϊ. σας θὰ  ποΐ ὃν {δε οἶδας ἔνδη- 
δε Ἰβεβτεῖς 18. ἐουπά οποα ἱπ 51. Ῥαυ], 
1 ὙΠΕΒ55. 1. 6 ((. ἰϊ. 13 απᾶ 7δπη68 ἱ. 21). 
1π τῃε τηεπεέοῃ οὗ ]οῆη ἤεγε, 85 ἴπ 111. 4, 
Δ νεῖββ σϑῇ ΟἹΪΥ 5εε δε μαηά οὗ ἃ σενίβεσ, 
βίηςβ ἔπε Ῥεϊονεά ἀϊδοιρῖε 18 πιεπιίοπβά 
ἢ Ῥεῖεσ ἴῃ ἃ νΔΥ ἴοσ ννἰοῆ, δ5 νν εἶββ 
4]1ερὲϑ, ΠῸ σεᾶϑοὴ σῇ 6 δβϑίρῃεά, {]. 
4, 11, ἷν. 13; δυῖ ποίπίηρ ννὰβ τῆοσε 
Πκεῖν τπᾶπ δε Ῥεῖεσ δπά ἴοπη βμουϊά 
Ῥε αββοοϊδιβᾷ ἐορείπεσ ἤθγα ἃ5 ρσενί ουβὶν 
ἴῃ {πε αοβρεῖβ, βδεὲ Β]απιρίγε᾽ 5 ποίε οἡ 
Αοίβ Π]. 1. 

Ψεσ. 15. οἵτινες ; Οοἡ (15 ἔοτπι οὗ ἐπα 
τεϊδίϊνα 566 Καηάδιϊ, ἐπ ἰοσο; Β1δΔ85 Ὦονν- 
Ἔν Ὶ τεραγᾶβ 1: 85 5 ΡΪΥ Ξε οἵ, Ογανμπαΐίᾳ, 
Ῥ.- τόρ, ε΄. χὶΐ. το.---καταβάντες, εἴ. χχίν. 
τ (κε 1]. 42), κί. 2, ΧΧΙ. 12,15. Νεπάι 
ἀεΐεπάβ {πὸ Ὠἰβίοσί δὶ σπαγασίεσ οὐ {ῃὶ5 
ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο ϑδιηδείβ 85 δρίηβί Ζειϊεῖ δηᾶ 
Ονεγθεοκ.---προσηύξαντο περὶ: ΠΕτΕ ΟἿΪΥ 
ΜΙ περί; πε νοῦ 15 ομδγαδοίοσίϑεϊς οἵ 81. 
Τακε, απᾶ ἢδ αἴοῃθ παβ {πὸ οοπβίσυοεϊοπ 
ϑεά ἴπ {π|8 νεγβε, οὔ {πὲ νὶ. 28, ΝΗ. 
ὙΠΕ εχϑοῖ ρῆγαβε ἰβ ἔουπά ἱπ 8:1, Ῥδ0]}5 
Ἐρ βε16εβ. ἔουσ οσ ἔνε ἐἰπιεβ (απά οὔςα ἴῃ 
Ἡξεργενν8), Ῥὰὲ οἴδη ἴῃ ΧΧ, δπᾶ εὐ 
Βαζυςοῃ ΐ., τα, 13; 2 Μδος, ΐ. 6, χν. 14. ΤΠε 
ἰαγίπρ ου οὗ μαπάβ, 85 ἴῃ νὶ. 7 ἀπά χιϊὶ. 3, 
156. πεσε ρσεζεάεά Ὀγ ῥγᾶυεσ, βεα Ἠόοκεσ, 
Ἑεεῖες. Ῥοΐ., ν., οἴδρ. χνί., 1-4.--ὅπως 
λάβωσι Πν.“Αγιον : {πε ψογά5 Ἔἐχρσεβ8.Πε 
οδιεῖ ἀπά πιρῆεβε οὔήεςι οὗ ἐμε Αροβείεβ᾽ 
νἱβίε: ἴξ ννὰᾶβ ποῖ οπΐγ ἰο δβοδσίβὶῃ 
πε βεηυπαη6 85 οὗ {πὶ σοηνθσβίοηβ, Οσ 
ἴο ἔογῃχ ἃ σοπηδοίίηρ ἰπκ Ῥεΐννεβῃ {πα 
ΟΒυτοῖ οἵ ϑασγηδιία δπὰά {πδὲ οὗ Τεγυβα- 
ἰεπὶ, δἰ πουρ βασι ΟΡ ͵ θοῖβ ταῖρς ποί 
βανα Ῥεεη δχοϊυδεᾶ ἴῃ ἀεαιπρ ΠῚ δη 
Ἐπ Ε γεν ἢδνν ἀπά βέγαπρε βίδίε οὗ ἐπί πρβ 
--ἰδε τεσορπίείοη οὗ ἐπε ϑπιαγ δ ῃ8 ἱπ 8 
ςοχητηοῃ ἔδιτ. ΙῈ μαβ5 ϑεεῃ ἀγριβᾶ ἢ 
δτεδί ἔοσοε ἐπδῖ ἔπε Ἔχργεββίοῃ Ηοῖν ϑρίσιε 
185 ποί τηδδῃΐ πεσε ἴῃ [8 ἀοστηδίίς Ῥϑιΐηα 
ΒΕη5ε; [π|κὸ ΟἿΪΥ τηθδηβ ἴο ἱποϊυάςε ἴπ 
[ει ἐῆε εοβίδεῖς οἱβ οἵ βρεακίηρ Ψ ἢ 
τοῆριθβ ἃπᾶ ριόρῆεου. ΤῊΪΒ νίενν 18 
Βεϊὰ το Ῥ6 βυρροτίεά Ὀν ἰδών ἰπ νεζσ. 18, 
ἱπεϊτηδίίπρ {πὶ ουϊνγασὰ πιδηϊ εβϑίβε 5 
ὙΏΙΟΠ τπιθοὲ (η6 εγα στηδὲ μάνα βῃονπ 

{Ππεπίβεῖνεβ, δηᾶ ὉῪ ῃε ἴδοι ἰδὲ ἐῆς 
Βᾶπιε νεῖ, ἐπέπεσε, ἰΒ υβεᾶ ἱπ ΟΑΒ68 
ὙΏΘτΘ {Π6 τεβυϊέβ ὙνΠΙΟΠ ΤΟ] ον ῥ᾽ Αἰ πῖν 
δῆῇον (δαὶ {πε τεσερίίοη οὐ ἐξε ΗΟ 
αοϑβί πιϑδδηΐ ἃ τηδηϊξεβίϑίίοη οὗ ἐπ8 ουέ- 
ννασά σηδγνθ]ϊουβ βίρπ8 ΒΟ ἢ 88 τηδγκοά 
186 ἄδν οἵ Ῥεπίεοοβέ, χ. 44, 46, Χὶ. 15 
(σ΄. χῖχ. 6). [π ἐπε οἂβε ο {πεβε ϑαζηδσί- 
ἴδη8 ΠΟ ΒΈΟἢ βίρῃβ ἴτοτα πεανθη δά 
ΟΠ οννεά {πεῖς Ῥαριεΐβπι, απὰ ἐπε Αροβεῖεβ 
Ρταγνεᾶ ἴοσ ἃ ςοηϑβρίσιιουβ ἀϊνίπε βαποίίοη 
οὐ (π6 τεοβρίίοη οἵ 186 πὲνν σοηνογίβ 
(ὑνεηάες, Ζδοκιεσ, Ἡοϊἐσπιαπη, δηᾶ βεβ 
αἶδο Ἡοτί, Ἐρδοϊοοία, ῬΡ. 54, 55). Βαΐ 
Ἔνεη βυρροβίπρ {πὶ {π6 στεσθρίίοη οὗ πα 
Ἡοῖν αποβὲ οουά ΡῈ πὺ5 Ἰἰηγιτεά, τῆε 
δι οὗ ἰοηριιεβ ψνγὰ8Β ΠῸ πῖθσε σηδρὶοδὶ 
Ῥονθσ, Ὀὰς ἢς ἀϊγαοί γσεβαϊὲ οὗ ἃ ΒΡῈ 
πδίυγαὶ Ῥτέβεπςε ἃπά οὗ ἃ βρεοίδὶ ρσαςε-- 
οὗ {πὲ Ῥγδεββῆςα βρβακίηρ νυ] ἐοπΡΊι68, 
Ῥτορδμαβυΐηρβ, δηᾶ νδγίοιιβ οἰ β, τ Οοσ. 
Χίν. 1, 14.) 37. ΕΙΕ ἢῸ ἄουβε {πε ουξννατά 
τηδηϊξεβίδιοηβ, ας ἔμεν οουἹά ποῖ ἢανεα 
Ῥβεπ τηδηϊ ϑιίβα δρδτγὶ ἔγοπι πὲ Ῥγαβεῆςε, 
δηᾶ {παν ψνεσα ουϊννατά νἱβ1 016 βίβῃ8 ΟἹ 
ΔΠ ἰπ δ βρίτιίυδὶ ρτᾶσθ. ἴἷἴπ ἃ ὕοοῖ 
80 τηδικαᾶ ὃν {πὸ ϑνοτκίπρ οὗ {πὸ ἩοΙν 
Θρίτις ταὶ 1 Βα5 γεςείνεα {πῈὸ πᾶπια οὗ 
186 ““Οοϑβρεὶ οἵ τς ϑρίγιε"" 1 15 ἀπῆουϊε 
ἴο Ῥεΐίδανε ἐπᾶὶ 51, ΓΚ σᾶ τηδᾶη ἰὸ 
τοῖς ἐπε ἐχργαββίοῃ λαμβάνειν πετε δηά 
ἷπ {π6 ἰο]]Ποννίπρ νεσβα το ἀηγέπίηρ 1685 
1π8η ἃ Βεβίονναὶ οἵ {πὶ ἀϊνίπε ἱπᾶννε! πη ρ 
οὗ {πὲ βρίσίε ὑν βίο τπλδῖκεβ ἐπε Ο γίβείαπ 
{πε ἰδταρῖε οἵ αοά, δηὰ τυ πίοι 58ὲ. Ῥδὰ 
ΒΡΕΔΚΒ οὗ ἱπ {86 ΝΕΥῪ ΘΆΤη6 ἰειτηβ 85 8 
Ῥεγσηδπεπέ ροββεββίοη, 64]. 11,2, ἔπι. 
ΝΠ. 15. (αοτε, Οληγοῖ απὰ ἐπε Μηδέν, 
Ῥ.- 258). 8:1. Ρδυ]} 8 Ἰδηρυδρε, ᾿ Οογ. χιΐ. 
30, ΤΔΚΕΒ ἴξ ρῥἰδὶπ μὲ (ἴῃς δάνεπε οὗ {πε 
Ἡοΐν ϑρίγιε τν88 ποῖ οὗ πεοεββὶτυ δεξεβίβα 
ῬΥ δὴν ρβεουϊαγ τηδηϊεβίδίοηβ, ΠΟΣ ὑνεσα 
ἴπεβε τηδηϊ εβίδιίομβ εββεπιῖδὶ δοσοπι- 
Ραπίτηεπίβ οὗ 1: “Τὸ 411 βρεαῖκ νἱἢ 
τοηριε8 ὃ ̓ με 55, ""΄᾿Ασξ 1] ργορῆεδέβ ὃ" 
86ε δισίπεσ οη νεσ. 17. 

ψεῖ. 16. ἐπιπεπτωκός: (πε νεσῦ ἰβ 
οδατγαδοίεγίβεὶς οὐ 51, κε, δηᾶ υδεᾶ Ὁ 
Ὦϊτ ῬΟΙΝ ἴῃ δ Θοβρεῖ δπά ἱπ Αοίβ οὗ πε 
Τσούσσοποα οὗ δχίγδογ ΠΘῚῪ σοπαϊοΠ5, 
4... ἴῃε βυάδάεη ᾿πῆπξηος οὗ {π6 ϑρίτίξ, 
ο΄. Τρακε ἰ. 12, Αςίβ χ. 44, Χί. 15, χίχ, 17, 
φῇ. Βεν. χὶ, τὶ (Αςἐβ χ. τὸ σϑηποίῖ Ῥὲ 5ὰρ- 
Ῥοτίεά, ἀπά ἰπ χιϊὶ. αἰ τεδᾶ ἔπεσεν). Ῥϑίγηϊ- 
ἴα ἀϑᾶρε ἰῃ ΤυχΧΧ, Εχοά. χν. τό, 1 ϑδἤη, 
Χχνΐ. 12, Β8.]ϊν. 4, [1 11,28, χὶ, ΣΙ, εἴς, 
Ἐτίεάτίοῃ, ας Σιμεασσηπηρείπιη, Ρ. 41τ 
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χἢ. τότε ἐπετίθουν 1 τὰς 

χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον. 18. Θεασάμενος 2 

δὲ ὁ Σίμων, ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται 

1 «πετιθουν, 566 ΥῚΠεῖ- Θομταϊβάεϊ, Ρ. τῶι ; ΒΙ4ββ, ΘΟ γαρε , Ὀ. 48. 

3 θεασαμενος Η1.Ρ, ΟΠτγ8. ; ιδων ΣΦΑΒΟΘΌΕ, 8ο Τίβοϊ., Ν. Η., ΕΝ., ΒΙαββ, ΥΥ εἶββ, 
γνεπάι, ΗΙρΡ. 

Εοὶ τε νγοσά 45 ιϑεά ὃν 5:. ἴΚε ἰπ 
δηοίμεγ 58η56 αἷβο ομαγδοίθγιβεῖο οὗ [ἷπι, 
566 δεῖονν ου χχ. 37, ἀπ Ρ᾽ΠπΊῈΙ ΟΠ 
χν. 2ο. Οη {δε ξογηιΐα οὗ Ὀαριϊβπὶ 588 
ἀῦονε Ρ. ΟἹ, δπᾶὰ “Βαριΐίβιη," Β.}.3, 

, 352, ἀπὰ Ηαβιίηρθ᾽ Β.Ὁ.---Οπῆρχον 
66 ῬεΑρ5 τὸ “τηδᾶάβς ἃ Ὀερίπηϊηρ,᾽ 

τοοῖς {πὸ ἢσϑί βῖβρ (1 υπτ] Ὀγ). 
ες. 17. ὙΠπετε σαπποῖ θ6 ΠΥ σϑᾶβοῃ 

το ἄουδε τς να] άϊεγ οἵ 8:1. ΡμΠρ᾽ 5 θᾶρ- 
τίδτα, δπὰ ἐξ 18 ἐβεγείοσε ενϊάεης ἰπδὲ ἐπα 
ἰαγίπϑ οὐ οὗ μαπᾶβ (ςῖ. χίχ. 6) 15. πα 
ἀϊδβείησε ἔτοπι Ὀαριΐδηι, απ 4150 ἔτοπι {Β8 
Δρροϊπίπιεπίὶ ἴο δὴν ΟἸματοῦ οὔῆςοα (45 ἴῃ 
νὶ. 6, χίϊ, 3), οὐ {πε δαεβίονναι οἵ δὴν 
Βρεοΐδὶ ρονγεσ οὗ με! πρ 45 ἰὴ [8 Ῥθσβοῃ 
οἵ Απδηΐδϑ, ἱχ. 12, 17, δ'τΠΟῸΡ ἢ οἰξ5. οὗ 
δΒεαϊΐηρ πισπξ πὸ ἀουδι δοσοπιρϑην ἰΐ. 
Βυΐ Ῥοῖ ετε ἀπά ἴῃ χίχ, 6 (οὔ. Η 66. νἱ. 
2) ἴξ [ΟἹ]οννβ οἰ οβεῖν ὕροπ Ὀαρίίδηι, δἀπὰ 
8 ρεγίογπιεά ὃν Αροβεῖββ, Τὸ ὑγῇοπι δοῃβ 
ἐπε ἔαηοίίοη δείοπρβ, δἰτμουρ ἰΐ 15 
τεαβοπδῦΐε ἴο ΒΊΡΡΟΒε ἐδαὶ 6 ρσορῃείβ 
ἃηα ἰεδομεσβ νὴ 0 ψγετα αϑβοςίαιθα ΨΠ 
ἐπεπὶ ἴῃ {πεῖς Δροβίοϊο οβῆοσε, πὰ ψῇο 
φοιά Ιὰν οὔ δαπάβ ἰπ Δοὶς χίϊὶ. 1-3, 
σουά ἄο 80 ἱῃ οἵδμεγ οᾶβεβ αἰβὸ ἴοσ {Π6 
τεσερίίοη οὔ {πὲ Ἡοῖν Ομοϑθὲ (οζε, 
Ομμγοῖ απὰ ἐκε Μὶιρπίσέγγν, Ρ. 258). ὙΤῆδ 
αυεδβείοη Ὧν 8:. Ῥμ ΠΕΡ ἀϊά ποῖ Εἰτηβεῖῇ 
“ἼἸδν μαπάβ᾽᾽ ὑροη δ[5 σοηνοσίβ 45 θθθῃ 
νατϊοιβὶν ἀϊβουββεά, θὲ (Ὡς ἡδιγαίνε οὗ 
Ἀοίβ ΒΌΡΡΙ 65. ἴῆ8 δῆβνεσ, ἰπαδηλισῃ ἃ5 
ἷπ 16. ΟἹΪΥῪ ἔννο Ρᾶγα 11εἰ σαβεβ, υἱζ., {πε 
Ψψεῖβ6 Ὀδίοσα ι15 δπὰ χίχ. 6, [86 πίρμεσ 
οἤϊοειβ δίοπε Ὄχεσοῖδε (15 ρονοσ, δπάᾶ 
Αἰβὸ ᾿υϑι1ῆ85. (ῃς αι] ουδίοτα οὗ τῆς 
ΟΒυτοἢ ἴῃ 80 1ἰπλϊτηρ' 115 Ἔχεσγοῖβε (“ Ὁ η- 
Βγπγαίίοη,"" ἰοέ. ὁ. Ολγίξέαπ Απέϊᾳ. 
(5 ἃ ΟΠεβιμδπ)), ἱ.,) Ρ. 425; Β.}.}, 
1|., 4ῤῥι; αὐὰ Ηοοκεσ, Ἐδοῖες. Ῥοὶϊ., ν., 
Οἢ. χν]. 5, ἀπά ραββαρὲ οἰϊεᾶ ; [δγογηδ, 
Αἀυεγς. 1,μοῖζ., δ. 4, ἀπὰ 8ι. Ὀγυρτίδη, 
Ἐῤὶς. 73, αὐ μϑδαίαπερι (τεΐετεηςε ἴο ἐπε 
Ῥάᾶββαρε Ὀεΐογτε 05)... ὕπάουθδεεαϊν πδσα 
ἅτε σα865 οὗ Ὀαρίίβηι, οίβ 11], 41, χνΐ. 15, 
33, στε πὸ σαΐεσεηοε 15 τηδᾶε ἰοὸ (ἢς 
δ: 5θαιθηξ ρΡεγίοσιηαπος οἵ 15 τί, θὰς 
1ῃ {Π658 64868 ἰΐ τηιιβί θὲ γεπλθσηδεγε ἐπδὲ 
ἴη6 Ὀαρίίδαει ψγὰ5 ἂἅπ Αροβίϊθ, ἀπά ἰμαὲ 
θη ἘΠ18 γγα5 (μ6 σᾶβε ἰ(5 οὔβεγνδῆσα 
πηϊρ τ (Αἰ τ]ν θε δϑβιιτης, Ἐοτσ {δε βρεοίδὶ 

οαϑς οἵ Οογπαῖίυβ 85εὲ Ὀεον οα χ. 
44, 888 ζυγίμοι “ Οοηβττηδίίοη," Β.}.3, 
ἴω, ὅ4ο. Δ εἰΖββοίκεσ. σοπίγαβιβ (δϊβ δο- 
σουηΐ ἰῇ νἱϊ]., ν. τό, νϊοἢ Βς ἀδβϑοτίρθαβ ἂ5 
τηϊβ οσαβ σοποδρείοῃ οὗ [π6 σοιηπλιπίοα- 
ὕσοη οὗ (πὸ ϑρίγιτ δοῖεν Ὁ {πὸ ἱπηροβίείοη 
οὗ τπῈὲ Αροϑβιίεβ᾽ μαπάβ (4 ῤοςέοϊϊς Αρε, 
ἴϊ,, 254. ἀηὰ 200, Ε.Τ.), ἀηᾶ ἡ μΐοἢ ταρτε- 
Β6ηΐ8 δαρίϊβηλ 45 Ὀείῃρ' ἔμ}8 σοπμρΙείεά, 
ψΨΙΓ τῆς δοσουπί οἵ Ὀαρείβμι ρίνεη ὰ5 ὉῪ 
5ὲ, Ῥαὰὺὰϊ ἴῃ τ Οοσ. ἰ. 14-17. Βαΐ ἱπ {π6 
ἔτϑὶ ρἷαςε ψὰ βῃουϊά σϑιηθιιθεσ {πδὶ 
Αοίβ ἄοεβ ποί ἀββοσγίθε δαῤέΓδηε 5 θείῃ ρ 
σοτηρίεἰθά Ὁν ἴμ6 ἰαγίηρ οἡ οἵ παπᾶβ: 
τε Ὀαριίβπλ νγὰβ ποῖ ἰωναϊά, ἐμ8 Θαπχα- 
τίη σοηνοσίβ Ὀεσδηα ὈῪ ἰΐβ δἀπιίπἰβίγα- 
ἰἴΐοῃ τηεσηθεῖβ οἵ ἐς Ομτοῃ ; δπάᾶ {πὰ 
ἰαγὶπρ' ου οὗ μβαπάβ νγὰβ ποῖ δὸ πημοῖ ἃ 
Τοπιρίδείοη οὗ θαρεϊβπι 45 δη δἀάιϊιίοη ἴο 
ἰξ, Αηά, ἴῃ πε πεχί ρίδος, Ηβθῦῇ. νὶ. 2 
σογίαί εἶν ἰηάϊςσαίες ἐμαὶ (πῖβ δάάϊιίοι 
ταθὲ ἤᾶνα Ῥθεὴ Κπονῃ αἱ ἃ νΕΓΥ ΘΔΓΥ 
Ρεσίοά (Ξες νγεβίςοεϊ, ἐπ ἰοοο). ἴὲ τηᾶὺ 
αἶδο δ6 Ῥοτηα ἱπ πιϊπὰ ἐμαὶ 2 Ὁοσ. ἱ. 21 
15 ἱπιεγργείθά οἵ σοπῆστηδίίοῃ ὈΥ͂ πιδην 
οὗ τῆς Εδίβεῖβ (οἷ, ἰοο ὙΥ̓ εβισοιι᾽ 8 ἰπίοῖ- 
Ρτοίδίίοη οὔ σ Τοῇῃ 1ϊ. 20, 27), ἀπὰ ἐμαὶ 
51, Ῥδὰὶ 15 υγείπρ ἃ ᾿δεϊςγ ἀπά ποί 
ἀεβουϊ πο ἃ τἰτιδὶ. ---- ἐλάμβανον: Ὁτ. 
Ηοτέ, πο ποθ ἕδδὲ {με τεςθριίοα οὗ 
δε Ηοὶν ϑρίγις ἰ8 βοτα Ὄχρίαἰπθᾶὰ 25 ἴῃ 
Χ, 44 ὉΥ τοΐδσθηοε ἴο τῆς τηδηϊξεβδιαιίοαι 
οἵ τπ6 ρἱδὲ οὗ ἰοπρτεβ, εἰς., ροϊπίβ οαΐ 
ἐπδς (μα νϑτρ ἰδ ποῖ ἔλαβον, θὲ ἱπιρετέεος 
ἐλάμβανον, ἀπὰ με τἰοτεΐοτς τοηάθσβ ἰΐ 
““βῃονεά ἃ βυςσοδδβίοῃ οὗ βἰρπδ οὗ {μὲ 
ϑριγῖς " (δεε αἷϑο δρονε). Βαϊ (πῖ5 ἱπίοσ- 
Ργοίβίίοη παρά ποὶ σοπῆϊοι νυλε {πὸ θεῖε 
ἴῃ {π6 ρἴδὲ οὗ {πεῈὸ ϑρίτίξ δθ ἃ ρεγιηδπεπὶ 
Ῥοββεββίοῃ, δηᾶ [1 8 ὑγ6}1 ἐο τεπιθίηθος 
{πὲ ἐπετίθεσαν (ἐπετίθουν) ἰ5 4ἴ5ο ἱπη- 
Ρεγέεοῖ, Βοίξ νεγῦϑ πιᾶν {ποσγϑίογο βί ιρὶῪ 
ἰηάϊςαίς ἐμ6 οοπίϊππουβ δάπιϊπιβίγαϊοσ 
οἵ ἕῆς Ἰαγίηρ οὐ οἵ μβαπᾶάβ ὃ {πῸ ἀροβεῖε, 
δῃὰ {π6 σοπε που 8 βιρεσηδίυσαὶ ταβαϊ 
(ποῖ Ὡδοθββαυ!  οχίθγπαὶ τηδηϊθβίδιοι, 
ΒΙΌΣ ΦΟ]οννεά ὑροπ {πἰ5 δοιίοη ; τ 
ἐβαπτίζοντο ἴῃ νεῖ, 12, ἱπιρδγίεοι, απ 80 
ἴῃ χυϊ!. 8, 

γεῖ. 8. θεασάμενος : {πε ννοτά τηγνουἹά 
βεεπὶ ἴ0 Ροϊπξέ οπ (50 ἰδών, 5Ξες οτίεἰσαὶ 
ῃοΐ65) ἰο βοῆς ουξνγατά τηληϊ  δβιδίϊοσ οὗ 
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τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα,; λέγων, τ9. Δότε 

κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ 

Πνεῦμα Ἅγιον. 20. Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου 

σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ 

1 Ὁ, Οἷρ. Ραγ. τεδὰ παρακαλων και λεγων (7. νεσ. 24 νῆετε παρακαλω ἰ5 '5ο 
τουπά ἴῃ Π), 5ο ΗΠ]. ; σογηθί πδείου οί ἱπέγεααδης, Μαξί. ν]1]. 5, Αοίβ 1ἷ. 40, χνΐ, 9, ἴο 
βίγεπρέμεη {πε τεαυθβί. Αἰΐζεσγ ινα ἢ, Ῥδγ. Οοῃβί. ἀροϑί. ἰπβετῖ καγω. εαν ΦΑΒΟΈΤ,Ρ, 
50 Τίβοῃ,, ν.Η., ν εἶββ;; αν ΠΗ 36, σοηϑβί. ἀροβί., Βδ8., ΟὮγυϑβ., Ουτ.-Ἴ ετ. (50 Β1458 
ἴῃ β, δηὰ Η1|ρᾳ.). 

τῆς ἰηναγά ρυδος οὗ ἔπε ϑρίτιί, 5οὸ ΔΝ εἰβ8, 
νγεηάι, ΖδοκΙεσ ; 80 Ἐεϊξεη, δ! που ρ ἢ 
Ὡς ἄοεβ ποΐ οὗ οουτβε [ἰπλῖξ {πε τεςερ- 
εἴοῃ οὗ ἐπε Ηοῖΐν ϑρίγιε ἴο βιιοῃ οὐξννατὰ 
εν ἄθηςεβ οὗ Ηἰβ Ῥτεβεπθοαε. Ὑπὲ νοζά 
τΛΔῪ {ισέπε σῖνε τ8 δὴ ἰηβῖρῃί ἱπίο 
ϑιπιοηβ σμαγαςίεσ δηᾶ ὃεϊεξ--ῆ8 οἵδε 
οἵ ἴῃς ϑρίτγιε ννὰβ νδίπδθίε ἰο Πίσῃ ἱπ 115 
δχίεγηδὶ πιαπὶ οδιδιίοῃ, ἴπ 850 ἴδσ, ἐπαΐ 15, 
85 ἴξ ργεδεπίεά {561} το οου]δτ ἀδτηοηβίγα- 
τίοπ ἃ5 ἃ πίρμει ρονγεσ βδη ἢῖβ Οὐ Π 
τηδρίς.---διὰ τῆς ἐπιθ, τῶν χ. τῶν ἀποστ., 
866 δῦονε οἡ νεσ, 17, ς΄. διά, “με ἰαγίπρ 
οπ οἵ μαπάβ᾽" ννὰβ {πε ἰπβίτυσηεπε Ὁ 
Μ ΕΟ ἰδὲ Ηοΐν αΠμοβὲ νναβ ρίνβη ἴπ (815 
ἰῃβίδηςε: “Οδυτοῖ, ἩἩδβεπρβ᾽ Β.Ὁ., 
ἷ., 426.---προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα: 
Βίπιοη νγα8 τρμς ἴῃ 50 ἔδσ ἃ5 ἢε τερατάβα 
τῆς ρἱτ οὔ ἐπε ϑρίτι: 25 δὴ ἐξουσία ἰο δε 
ϑεβίονεά, Ὀπι ἐπειγεῖν τοηρ' ἴῃ ΒΌΡΡΟΒ- 
ἴῃ 1Πδὲ βυ ἢ} ἃ ρονγοῦ σου] δε οδίαϊηδά 
που: δὴ ἱπνναγά ἀϊβροβιτίοη οὗ ἐπε 
Πεατί, 85 δηυεπίηρ πιῖρμξ ὃὍε ὈουρὮΣ ἔοσ 
δο]ά ἴπ Ἔχέθγηδὶ οοσήγλθσοα. 850 Ὡς δ είϊε, 
ῤοΞίεϊ ἐϑολίολέες, Ρ. 124. ([ουτί ἢ εἀϊείομ), 
δῃά Ὡς δἄάδβ: “ΤῊ 15 τῆς διπάαδσαεηΐαὶ 
ΕΙΤΟΙ ἴῃ “ Θ᾽ ΠΊΟΠΥ,᾿ ὙΠΙΟὮ 15. οἰ οβεῖν σοη- 
πεοίςἃ 8 ἀηρεῖεῖ ἷἱπ ἐπε ροννεσ 
δηᾶ ταθδηΐηρ οὗ ἴπ6 ϑριίτιί, δπᾶ στ 
ταδίοσγι δ 8γὰ ̓̓  (8εε αἷβο Αἰξογά ἐμ ΩΣ 
(ϑεε ἔυσίμεσ οὐ. ““ϑπιοην," Παςκοοκ, 
Ἑοοΐῥῤνγὶπς οὗ ἐλε ΑῤοΞίϊες ας ἐγασεά ὃγ δὲ. 
1αιᾷε, ἴ., 208.) ῬτοΌΔΌΪΥ 5᾽τηοη, δἴτοσ {Π8 
ΤΩΔΏΠΕΙ οὗὨ (δες ἐἴταε, εἴ χίχ. 19, ΠΊΑΥ 
δἰτεδάυ δᾶνε ρυτγομαβεά βεογεῖβ ἔγοπὶ οἴμεγ 
τηδϑίειβ οὔ [Π6 τηδρίςδὶ δτέβ, δηᾶ ἐβουρδς 
ἐμαὶ ἃ βγη δα ρύσομαβε οουἱὰ ποὺν δὲ 
εβεοίςά, 

ψετῖ. 19. ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῷ: “1μαΐ οη 
ὙὙΠογηβοαυοσ 1 ΙΔῪ τὴΥ παπᾶβ," ἐ.6., αυἱία 
Δρατί Ποπι 8πν Ῥζοϊεβϑίοῃ οὗ ἔδι [Ὦ οσ (αϑὲ 
οἵ ομαγδοίεγ; πὸ ὑνογάβ σου]Ἱᾶ τόσα ρ᾽δί Πν 
8πονν πον σοπιρ]είεἰν ϑἰπηοη ταϊβέοοϊ τὰς 
εβϑεηεῖδὶ βοῦσοε δηᾶ στηεδηΐηρ οὗ τῆς 
Ῥονεσ Ὡς ἢ δὰ οονείεά. 

γες. 2ο. τὸ ἀργύριόν σου κιτιλ.: {πε 
γνογᾶς δὲ ΠῸ οἴμσβε ΟἵἱΓἩὁἍ ἱτηρτεσδίίου, 85 
ἰ5 ἐνιάδης το νοῦ. 22, Ὁυΐ τδίῃετ ἃ 
νεβεσλεπὶ δχργεββίοη οὗ ἤοῖτοσ οὔ ἔδε 

Ῥατὶ οἵ 81. Ῥεΐθσ, δῇ Ὄχρσαββίο ϑΒΐοἢ 
ΨΟῦ]α σνᾶτῃ Βτηοη ἰδὲ πε ννὰ8 οἡ τῆς 
ΨΆΥ ἰο ἀεδβιγαοίίοη. Ἐδπαᾶδ]] σοπϑίθτβ 
πὲ [Πὲ τϑὰὶ ἔοστη οὗ {ἰῆε ὑσγδυύεσ 18 ποῖ 
δὲ Βίτηοῃ πᾶν Ῥεγιϑῃ, Ὀμπὲ (πδὲ 45 ΒῈ 
18 αἰτεδᾶν ου 1Π6 ψὰν ἴο ἀεβίγυςίομ, 50 
{86 5.] ΝΕ ΤΊΔΥῪ ΡΘγβἢ ὙΠ ἢ 18. ἀγαρρίηρ 
Εἶτα ἄοννη, (ο {πε ἱπίαπε ἐῃαί ϑίπιοη δίπη- 
5611 τπῖᾶν τερβϑηΐ δπά μὲ [ογρίνεῃ: 50 Ραβε, 
Ἦν ΤΔΟΠΟΥ Ρετίβη, ἄνεῃ 88 ἴδοι ἃτγὲ 
πονν ρεγίβῃΐπρ,᾿" οὐ (Πουπηεπίαβ, ἐπ ἰοθο 
(απᾷ το {με βᾶπιε εἴεοι 8:. Οσγβ.): οὔκ 
ἐστι ταῦτα ἀρωμένου ἀλλὰ παιδεύοντος, 
ὡς ἄν τις εἴποι " τὸ ἀργύριον σου συν- 
απόλοιτό σοι μετὰ τῆς προαιρέσεως. 
Βυϊ 566 δῖ8δο οῃ ἐπε ορίδεϊνε οἵ ννβῃϊηρ, 
Βυτίοπ, Ν. Τὶ Μοοάς αμά Τδηδό65, Ὁ. 70, 
ψΠεῖς Πα Βρε8 8 οἵ Μδτκ χὶ. τ4 δηᾶ Αςιβ 
ψ 1. 20 85 ρΡεου]δγ, Ὀεϊπρ' ᾿τυρτεσδίοη8 οὗ 
Εν], ἀπά οὔ. αἰδο Β[αββ, σγαρινπαΐξᾷ, Ὁ. 
215.---ε͵ἴη εἰς ἀπώλειαν : ἃ ἐτεαπιοηΐ σοη- 
βίσπσεοη, “ ξῸ ἴο ἀεβίτυσίοη Δπά στεηηδῖπ 
ἴπεγα," βδεὲ Βεϊίεη, ΝΥεπάς, Ῥαρε, ἀπά 
ο΄. νεῖ. 23, εἰς χολὴν . .. ὄντα, ΤὮΣ 
ποῦ Οὐσυτβ ὯῸ 688 ἐῆδη ἔνε {{Ππὴ68 
ἴῃ 81. Ῥείεγ᾽β ϑεοοπά Ἐρίβεϊε, οὔ αἷδο 
ι Ῥείεσ ἱ. 7. εἰς ἀπώλ. οσουτβ ἔνε {ἰπ|65 
εἰβενμετα, Εοσα. ἰχ. 22, 1 Τίτη. νἱ. 9, 
Ηεῦ. χ. 39, εν. χνὶϊ. 8, τι, δηά ἴξ 15 
τεχιαπὲ ἴῃ ΤΧΧ; οὗν τα Οἤγοη. χχί. 17, 
158. χῖν. 23, ᾿ἷν. τ6, ἤδη. 11}. 20, δηά 1ἰ. 
ς, Τπεοά, εἰς.; χ Μϑος, 111..4.2, Βεῖ ἀπάτβε 
Ῥταρο, νεῖ. 20, δῃᾶ βενεσδὶ {ἰπηθ5 ἴῃ 
ἘροΪ5.---τὴν δωρεὰν: δηᾶ 50, ποί ἴο 
ὃε Ῥουρδξ, οΥ Μδϑίι. χ. 8, ἀηά οὖς 1, οτγά᾽ 5 
ΟΏ ΜΟτάβ ἰπ ϑατηδτία, Ἰοἤη ἷν. το, εἰ 
ἤδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ κι.τιλ.---ὖτι 
“.ν ἐνόμισας διὰ χ. κτᾶσθαι : “ Ὀεοδιιδε 
που πδϑὲ ἐπουρῆὶ το οδίδίη,᾽" ἰο δοαιῖγα, 
δαὶῃ ροββεβϑίοη οὗ, κτᾶσθαι, ἀεροπεπέ 
ψετῦ, 50 ἴῃ οἰαββϑίοψδὶ τεεκ, πος ραββίῖνε 
885 ἴπ ΑΟΥ,., 866 Μαϑίϊ. χ' 9, δῃᾷ εἰβεινβετα 
ἐνος ἴῃ 5:. Τυκεῖβ αοβρεῖ, χυ]. 12, 
χχὶ. χορ, δηᾷ ἔῆτεα εἰπλεβ ἴῃ Αοίβ, 1. 8, ν1]. 
20, ΧΧΙ!, 28, ἀπ οησε ἴῃ 5:. Ρδυΐ,  ΤΠ655. 
ἷν. 4, εαυεπέ ἴῃ ΤΧΧ, δηᾶ ἴῃ βδᾶπια 
Β6Π88 48 ἤετε οὗ δοαυϊτίπρ ΕΥ τη ΠΕΥ.--- 
ἐνόμ.: ἰἴἴ νγὰ5 ποί ἃ πλεγτε δστοσ οὗ ἰπάρ- 
τηθηῖ, Ῥυῖϊ ἃ ϑἰηῆα ἱπίεπέίοα, ψβῖοδ 
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χρημάτων κτᾶσθαι. 

τούτῳ - ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον 
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21. οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ 
1 τοῦ Θεοῦ. 22. 

μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ Θεοῦ,2 εἰ 

ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου" 22. εἰς ὃ γὰρ χολὴν 

1 ἐνώπιον ΒΗΓ; ἐναντι ΑΒῸ 15, 36, 8ο Τίβοξ., ΜΝ. Η., ἘΝ, ΒΙαββ, Ηρ. (οὔ. 
Τακε 1. 8, ἃ ταταγ ννοσά), 

ΞΘεου ΗΓΡ, ΜΝυΐρ., ϑ5υτ. Ρεβῇ., {τἶἴπὲ., ΒΙ455 ἰπ βὶ (ρτο. δέξεγ νεῖ. 21); Κυριον 
ἌΒΟΘΕ, 888., Βοἢ., ϑυσ. Ηδτζοῖ., Ασγῃ., Οοηβέ. αροϑβέ., Βα5., δο Ἔϊ5.Β., ΥΝ.Ἡ., Ἐὰν. 
εἶδβ, ννεπάέξ, 5ο Ηρ. 

3 ἘΣ Βδ5 ἣν {ξεν ())) γαρ πικριας χολῃ και συνδεσμῳ αδικ., 580 Β[Δ55 Δηὰ Ηρ, 
ῬτοΡ. οδιιβεά Ὀγ {πε ἀϊβηοι εἰς. ορω---Π Ὲ τεδᾶ θεωρω, 80 Οοηβέ. δροβί., Οἤγυβ. ; 
“τϑοῖθ᾽ ΒΙ455, 50 ἰπ α δπά β, απά ΗΠρ.; Ῥαξ ἔπαγε βεεπ)8 ὯῸ σβᾷὶ τεᾶβοῃ ὙΨὮΥ ὁρω 
85Πο]4 ποῖ οσουτγ Πεγα. 

Βα σοπια ἔγοπὶ ἃ πεᾶτέ μοί τίρῃι Ῥεΐοσε 
(οά, νετ. 21; ε΄. Μϑῖί. χν. το. 

ψετσ. 21. μερὶς οὐδὲ κλῆρος, οὔ. Πευξ, 
χὶΐ, 2, χίν. 27, 20, χν ]. 1, 158. ἵν]. 6, ἀπά 
ἰπβίδῃησεβ ἰῃ νεἰβίεϊη, βεὲ οἡ ἱ. 17.- 
λόγῳ τούτῳ: ῬΟ( Α. ἀπά ἘΝ. ““1π 815 
τηδίϊεσ,᾽ ἱ.4., ἴῃ πε ρονγεσ οὗ οοσησηπηΐ- 
οδεπρ {πε ΗἩοΐγ ϑρίγιε, δὰ: ἀτοιίαβ, 
Νεαπᾶεσ, Ἡδοΐεῖίὶ, Ἐξα, Ἐεπάδ] ἀπά 
Οἴπαιβ τεῖεγ ἴὲ ἴο {πε Οοβρεῖ, ἴ.6., 188 
Μοτά οἵ οὐ ψῃϊοῃ ἐπε Αροβεῖεβ ργεδοῃςεᾶ, 
δπά ἴῃ ἐπε Ὀ]εββίηρβ οὗ ψῃοἢ ἐπ Αροβεῖεβ 
Βαά ἃ 5πᾶτγα. Ὑος ἰ5 Ἰγεαιεπεὶν υδϑᾶ 
ἴῃ οἰαββίοδαὶ ατεεῖκ οὗ {παὶ ἐδ σέο αρί ξεν 
(566 ἱπβίδποεβ ἴῃ ψνεπάι). Οτίταπι, σεῦ 
Ὁ.) ὈΟΙΏΡΑΙΕΒ {πε ιι8εὲ οὗ [88 ποὺ ἴῃ 
οἰαββίοδὶ Οσεεῖκ, [κε ῥῆμα, ἐπεὸὶ ἐδίηρ 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ, {πε βυρίεςι οὐ τηδέζεσ οὗ {πθ 
λόγος, Ηετοά,͵ 1., 21, εἰς.---ἧ γὰρ καρδία 
.«. εὐθεῖα, φῇ. ΠΤ ΧΧ, Ῥβ. νἱϊ. το, χ. 3, 
Χχχν. 1Ο, ᾿ΙΧΧΙΪ. 1, ΙΧχυἱ!. 37, εἴο., ΠΘΓα 
ἴῃς δάϊεςξινε 15 ῃϑϑᾶ, 45 οἔξβη ἴῃ οἱ δββίοδὶ 
ατεεῖς, οὗ πιογϑὶ ρτρῃέηεθβ (ς΄, εὐθύτης 
ἱπ ΠΧ Χ, πὰ Ῥϑαΐνις ὁ. ϑοϊονμοη, ἰὶϊ., τ, 
ἐν εὐθύτητι καρδίας), 50 4150 ἰπ Αοίἴβ 
ΧΙ, τὸ, πεσε ἴῃς ννοτά ἰβ υβεᾶ Ὀγ 8. 
ῬΔῈ] οἡ ἃ 5᾽πλ]ᾶτ Οσσαβίο ἱπ τερυκίπρ' 
ΕἸγτΑΔΒ; ΟΠΙῪ ἰοιπᾶ οπςε ἰη {πε Ἐρί5Ε16 6, 
ΨΠετγα 11 15 ἀρδίῃ υδεά Ὀγ 8:. Ῥείεσ, 2 
Ῥεῖ. 11. 15. 

γεσ. 22. κακίας: ποῖ υϑεά εἰβενῃοτα 
ὃν 8:1. κπ| θὰ: 1 βρ ΠσδΠΕἾν τηδείβ Ὁ 5 
τννῖος ἱπ Θέ, Ῥείοσ, "ἢ ι Ῥεῖ, 1..0ὃἐϑώ 16.-- 
ἀφεθ.: { ψε τεδᾶ αὔονε, Κυρίον, {πε 
τθδη ΩΡ Ψ|1 θὲ (Π6 Ἰιοτὰ |}εβὰ8, ἰπ 
Μῆοβε παῖε (πε Αροβίΐῖεβ δὰ Ῥεδη 
θαρεϊβίηρ, νεσ. τό, δῃὰ ἀφεθ. τηδν 3130 
Ῥοϊπέ (ο πε ψογά οὗ {πε Τοστά [6βι5 ἴῃ 
Μαῖε. χίΐ, 31 (θο ΑἹξογά, ΡΙυγηρετγα).--- 
εἰ ἄρα, ΜαΙκ χί. 13 (Αςἰβ χνῖϊ. 27). Ε. 
δηὰ ΑΟΥ. Ῥοιᾷ τεηάεδσ “1 ρειπαρβ,᾽" δας 
ἘΩΝ. ΚΕ ρεσβαρβ.. .. 5841} θὲ ἰογρίνε 
πες"; ΑΟΥ, “ἼΣ ρεμαρβ. .. ΠΊΔΥ ὃς 
ἰογρίνδη {πες ". 81. Ρείεγ ἄοεϑβ ποῖ ἕξσονν 

ἄουδιε οἡ ξοσρίνεμεββ δἔϊεσ βίποεσε ταρβηΐ- 
δηςα, Ραΐ {πε ἀουδέ ἰ8 ἐχργεββεά, θβεοδυβε 
Βίπίοη 50 ἰοπρ' 885 ἢ ψγὰ8 ναὶ ἢ νγὰβ 
(5εε {π6 ργοῦϑοϊς τεδάϊπρ οὔ πε ποχὲ 
νεσϑα δηᾶ 6 σοηπαοίίηρ᾽ γάρ) οουἹά ποῖ 
τερθηΐῖ, δπὰ {πεγοίοσα σου ποὶ ῬῈ ἔοι- 
δίνεη, οὕ. ἀεη. χνῖϊϊ. 3. “1ἶ πον 1 πᾶνε 
ἴουπά ἔανοιιγ ἱπ ἐβίηθ ὄγεβ," εἰ ἄρα 

(25), ΜΠ 1 Βορα σϑίβεσ ἔμδῃ 

νϑηΐυσα ἴο δββιτηθ; 866 4͵50 ϑίπηοοχ, 
Ταηρπαρε οὗ Ν. Τ' Ονγσοξ, Ρ0. 180, 181, 
πιά σοπλρατα Νἱπεῖ- Μουϊΐοη, χἰϊ., 4. δ., 
δηᾶ ΗΠ., 8 α«; δηᾶ Νΐδαυ, 6 αγες ἀπ 
Ν. Τ΄, Ρ. 62 (1803).---ἐπίνοια: ΟΠ Πατα 
ἴῃ ΝΙΤ.; οἵ. ]ετ. χχ. το, νΝ βάοπι νὶ. τό, 
βἴο., 2 Μδοο. ΧΙϊ. 45, 4 Μδος. χνίϊ. 2, δηά 
οἴϊδη ἴῃ οἰδβϑίοαὶ ἀτεαῖς. 

ει. 23. εἰς γὰρ χολὴν: Τῆε ρ4858- 
ΒΑΡῈΒ ἴῃ ΤἸΧΧ ρεπογα!ν τεξειγεά ἴο 85 
οΟΠ ΔΙ ΠΡ᾽ Βολθννηδέ βἰ ΠῚ Π18τ ΡῃγαΘΘΟΪΟΡῪ 
ἅτε Ὠεαΐ. χχῖχ, 18, χχχίϊ 32, [ϑγὴ. ἢν 
15. Βαυΐ {πε νοζσᾷά χολή ἰ5 ἔουπά ἴπ 
ΙΧΧ βανεγαῖὶ εἰπηεβ, ἀπ ποῖ αἴνγαυβ 88 
{πε δαυΐϊναϊεης οὗ τῃς βατπια Ηδῦταν. [π 
Πευς. χχίχ. 18, χχχίϊ. 32, 5. ἰχῖχ, 21, 
16τ. νἱϊϊ. 14, ἴχ. 15, [υ8π|. 111. 10, ἰξ 15 86 

ἴο ἐτδηβίαις Ὠ δῷ Ἢ (25, Ῥεαξ, χχχίι. 
32), ἃ Ροΐβοποιιβ ρἰδηξ οὗ ἱπίβηβε δἰξεοσ- 
Π685 δηᾶ οὗ αχυΐοῖς στον (οουρ]εἄ ἢ 
οστωνοοά, οὐ. Τδαΐϊ. χχῖχ. 18, [άστα. 11] 
10, ]6τ. ἴχ. 15). Ιῃ οὉ χνῖ. 14 {(νπογα, 
Βονγανοσ, Α 832 τεδὰ ζωήν ἔογ χολήν) ἴξ 5 

υδβεά το ἐταπϑὶδίε ΠῚ, δὲϊε, ραϊὶ 

ἴπ Χχ. 14 οὗ {δε βαηὶῈ Ὀοοῖϊ ἰξ ἰβ δες 

ἐαυίναίεπι οὗ ΓΥΑ πὶ ἐπε βεπβε οὗ 

(Π6 Ρ411 οὗ νίρεσβ, ἐνσ., {π6 ροΐβοη οὗ 
νίρεσβ, ΨΒΙΟΒ 16 ἀποιθηΐβ βυρροβεᾶ ἴο 
116 ἴῃ {π6 ρ811. [π Ῥσον. ν. 4 δῃᾷ 1 Ἄττῃ, 

1. 15 ἴξ ἰδ {πῈὸ τεπάδγιηρ οὗ τον, 
ἘΣ 
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πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. 24. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Σίμων εἶπε, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον, ὅπως μηδὲν 

ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.:. 25. Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ 

λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ὑπέστρεψαν 3 εἰς Ἱερουσαλήμ, 

πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν εὐηγγελίσαντο. 

1 Βεΐοσα δεηθητε Ὁ, αἷρ., 5γτ. Ηδτοῖ. παρ.» Οοηϑβέ, δροβί. ργεῆχ παρακαλω; φ( 
νεσ, 10, 80 Ηρ. Εὸγ ὧν [)ὴ μᾶ8 τουτων τῶν κακων, Δηὰ Δή45 μοι δἴζει εἰρηκατε, 50 
ΗΙΡ. Αἱ επὰ οὗ νεῖβεὲ Ὁ δάάβ ος πολλα κλαιων ου διελιμπανεν, 50 ὅ'γτ. Η, πιρ. 
ννἱτπουξ ος---80 Β[455 ἴῃ β, θαΐ καὶ ἕογ ος; Ηρ. [Ὁ] ονΒ Ὁ; 8ες Βείβει, Βείἐγᾶρε, 
Ῥ. 4, ΨΏΟ τϑίδιβ ἴο χχ. 27, χνἱὶ, 13, ἴον διαλιμπανειν, διαλειπειν, ςοπδέΓ. ννΣἱεἢ ρατεῖ- 
αἷρ!ε 45 ἤεσε, ἰπβίδῃοθϑ νυ] ἢ ἢ τοραγάβ δ5 θεγοηά ἀουδέ Τποδη ; ζ' ΤὰΚε νῖι, 45, 
ψνίεγα διαλειπω, π5εὦ ογμῖγ ὃγ χε, 18 ἰοαπα ὙΠ} ἃ βί ταν οοηβίγ., διαλιμπανω οἷν 
{ουπὰ εἰβονῃετε πη ΤΟΡε χ. 7 (δας 5. α1.), Ρας αἴβο ἴη (αἴξ, οἰ, σσίπιτη, σε ., πὰ 10. 
πᾶ 5. Βαΐ ἴῃ βρίϊς οἵ με [πιο Ρμγαβθοίορυ ἰΐ βεετηβ αἰ Βισα]Ὲ ἕο βιρροβα ἔπδὲ [κα 
ψου]ά Ηἰπιβεῖξ μαναὰ βίγαος οὐδ (ΠῈ τνογάβ, ὑη]655, ἰπάθθά, με ἢδά ραϊηβά ζαγέμεσ ἰῃ- 
Τοττιδίϊοπ αροῦὲ Βίπιοη ὙνΒῖοῃ Ἰεὰ Ηἰπὶ ἴο σοποίπἀε ἐμαὶ ἐπα τερεπίδηος νγαβ ποῖ 
δίποεσθ, ϑΌ δη οπηϊββίομ σου] βοδτοεὶν θῈ τηδάε ἔογ [πε βακε οἵ ὑγενίίυ. Ὑν εἰβ8, 
Οοάεχ Ὁ, Ρ. 68, ενϊἀεπεῖν ταρασγάβ πε ψογάβ δ5 δἀ θά ὃν ἃ ἰδίεσ παπᾶ, ποί δβ οπηἱτθά 
Ὁγ [κε ΒΙπιβεῖῖ; 568 αἷβο νγβηάι, εἀϊξ, χ8οο, Ρ-. 177, ποία. 

3 υπεστρεψαν ΟΕΉΨΤ;ΡῬ, 5βενεγαὶ νεγββ., ΟὮτυϑβ.; ὑπεστρεῴφον ΦΑΒῸ 15, δὲ, Ψα]ρ., 
80 ΤΊβοΣ., ὟΝ. Η., ἘΚΝ., ΒΙα55, νγεῖββ, δ επμάς, ΗἸΡ. Σαμαρειτῶν ΑΒΟΏΗΓ;Ρ, 90 
ΝΗ. (απά Ξες ἄρρ., Ρ. ΤΟ Ὲ ΗΙΪρ.; Σαμαριτων ΣΦΕ, 50 Τίβοῃ,, Β[455. 

.. Αεἴδ., Οἤγυβ.; ευηγγελιζοντο ΦΑΒΟΏ, Ψυΐρ., 848,., σαντο ΗΙ;Ῥ, Βοῆ., ὅυγ. Ῥεβὶ 
ευηγγελι- 

ὅυτ. Ηδτοὶ., Ασηι., Απρ., 580 ΤΊβοΣ., ὟΝ. Η., ΚΕΝ., ΒΙ455, ΝΥ εἶββ, ϑνεηάέ, Ηρ. 

τυογηιτυοοά ; ἀπὰ ἴῃ τῆς ἔογπιοσ ραββᾶρε 
νε ᾶνε πικρότερον χολῆς. [ἔνε ἴᾶκα 
πε πιοβὲ 8118] βιρηϊ δβοβδίίοη οὗ χολή ἱπ 
τπε ΤΧΧ, υἱκ., τῃδὲ οἵ τπε ψαϊ ῥίαηεέ (5εε 
ΚΙΝ., τλδυρίῃ, ἐπὶ ἴοσο, ραϊΐ, οὐ α ραϊ 
γοοῖ), ἰδ. τδουρδε οὗ Ὀἰείεγμεββ ψου]ά 
παίυγα!ν θὲ αϑϑοοϊδίεά στὰ ἴῈ (πὶ {Π6 
ΡῬᾶββαρε ΨΈΪΟΝ ῥγεβεηῖβ ἔπε οἱοβαβὲ ρᾶγϑὶ- 
16] ἐο ἐπ6 νϑγβὲ δείογε υ5, Πδαξ. χχίχ, 18, 
ἐν χολῇ καὶ πικρίᾳ, πικρία 15. ἃ ἰγΔη8Ϊ4- 
τίου οὗ ἐπε ἤερτενν τνογὰ ἔογ τυουηυοοαδ) ; 
ἐν χολῇ πικρίας τηῖρῃε (πετείοτε ἀεηοίς 
1δε ᾿πεεΐπβα πιδιρηῖτν νμίομ 8164 τΠ6 
Βεατὲ ο ϑίπιοπ. (Οπ (δε Ψψογά χολή ἴῃ 
[15 βεηβε μεσβ, δηά ἴηὴ Μαΐί. χχνῖ, 34, 8686 
Μεγεῖ-ΥΝ εἶβ5, Μαΐέβ., Ρ. 546.) Τα ρτε- 
Ῥοβιείου εἰς 16 βΈπεγα! ν ἰδ κθ 885 Ξξ ἐν 
ἴῃ 1Π15 ραββαρε; Ῥυῖΐ Βδηά8]1 βιυιρϑδβίβ 
[παξ ἤοσγα, 88 15 βοσηβδίϊτηβϑ εἰβεννβογε, 
Ξξξε ὗς, ἀπά δα {παδγδίοσς γδηάογβ : “1 5εῈ 
ἴδε ποὺ δγὲ 85 Ρ8}} οὗ Ὀϊκέεγηββ," ἀε- 
ποιίπρ ἴῃς εν] διποιίου νυ μῖοῃ ϑίσηοῃ 
νου ὰ ΓᾺ1Β] ἴῃ τπ6 Ομυσοῦ 1 Πα οσοπεϊηπθά 
ψημδὲ πὲ νᾶ8. ΨΝ εβίοοει᾽ β ποίς ου ΗθΌ. 
ΧΙΙ, τῷ βῃοιυϊά 4180 θὲ οοπϑιϊεά,---σύν- 
δεσμον ἀδικίας : ἘΝ. ἰταηδαξεβ “ τπσὰ 
δὶ... ἰπ ἴῃς Ῥοπά οὗ ἱπίαυϊγ ". Βαυξ 
16 τὴ86 ραββᾶρο πιδδῃβ ἔμδὲ ϑίπιοη “ΨΠ] 
Ῥεσοίηῆβ.. .. ἃ Ῥοπά οἵ ἱπίαυϊεν," ΚΕΝ. 
τηδυρίὶπ, οὐ τπδὲ ἢθ 18 πον ὧϑ 8 Ὀοπά οὗ 
ἰηϊφαϊ (Εδη 4411), τπε ἐχργθββδίοπ ἀεποίεβ, 
ποῖ “(δὶ Θίπιοη ἰβΒ Ῥοιπμᾶ, Ρπὲ {πδὶ ἢ 
διπάβ οἴπετβ ἴῃ ἱπίψυϊεγ, Βί458 τείεγβ ἴο 

158. ἵν, 6, ὑνθεγε ἃ ϑἰπλ]Αγ ρῃγαβα ὁσοῦΓΒ, 
σύνδ, ἀδικ., ἀηᾶ εχρίδίηβ : “ ἱπυρσγοριαΐα 
αιδβὶ νἱποίιβ 68); 80 ἀτίπηπι, ψν ἢ 118 
Ῥοϊπείηρ ουξ δὲ [π6 ρῆταβε ἴῃ 1588. ἵν 
6 ἰβ υϑεά ἰπ ἃ ἀϊδῆετεπὶ βεπβα ἴτοτλ ἤθτα, 
ἐχρίδίπθ “ νἱπουϊ) ἱτηργοδιιδεῖβ, ἔ,6., 
αυοά 4 ἱπιργοδιίαίς πεοεϊξασ δά σοη- 
βίσραπάοβ δηίπιοβ, Οἰμεῖβ ἀραίῃ 
ἴακα δὲ Ἐχργδϑδίοη ἰο ἄεηοίε ἃ δωμαϊΐδ, 
“7 αΞεϊομῖμς (ΥΝ δἰβιθίη) (οὐ. Ηἀΐδη., ἱν., 12, 
11), ϑίπιοη δείηρ τεραγάεά “αυδβὶ δχ 
ἱπιργοδίίαίε σοπογθίασα," οὗ ἐβρεοί δ! ν 
Οἴςετο, ἐπ Ῥίδοη., ἴΧ., 21} θα βιοἢ ἃ τθη- 
ἀεγίπρ 5 τοὐεοιεά ὈΥ ατίπιπι, ἃ5 πὸ δχ- 
Δταρὶε5 οαη ΡῈ δάδυςεά οἵ [15 ἱγορίςαδϊ 
156 οὗ ἴπ6 ποῖη, δῃά ὃν δ εηάές, ου (δα 
στουπά {παὶ ἀδικία 15 ποί ἰη τῇς ρίυταὶ, 
Ῥυΐζ ἰπ 6 5βἰπραίασ. Οομηδίπαίοηβ ὙΠ. 
ἀδικία ἅτε οπαγαοίεγίβιίς οὐ 5ὲ, Γπκὸ; 
ο΄ Ταὰκε χιϊ. 27, χνΐ, 8, 9, χυι, δ; οἷ 
Αοί 1. σ8; (δε νοτά οἷν οσοῦγβ οποα 
εἰβενπεγς ἰη ἰἢς Οοβρεῖβ, [ομπ νἱΐ. τ ; 
Ἑτϊεάτις, ας Σιμοαςευαηρείϊηνε, Ρ. 23. 
εγ, 24. Δεήθητε: {πα νϑγβε 15. οἴξβηῃ 

ἴακθη (48 ὉῪ Μαϑυθσ δηά οἰμεῖβὴ 45 ἃ 
ξασῖθογ Ῥγοοῦ οὗ τπε πο] ον 685 ΟἵἉ Βιπιοπ᾿ δ 
Ῥεϊϊεῖ, απ Ηἷβ ἱρῃόσδῆσα οὗ {πε νγὰν οὗ 
ἔγιια τερεηΐδποα-- 8 1] ποῖ ργᾶὺ ἴογ 
Εἰπιβεῖῖ, απ μα οπὶν δ5ῖβ ἕοσ ἀε νεσαπος 
ἔἴτοτι ἔβα οὗ {π6 ρεπδὶεν δηᾶ ποῖ ἔτ ὉΠ. 
Βαϊτεά οὗ {πε βίη (50 Βεηρδὶ). Βαϊ οὴ 
1η6 οἵπεγ βαπά ννεηάϊς, ἴῃ σγιεἰοϊδίπρ' 
Μενεσ, οδ]εοῖβ ἴο {815 ζυσί μα οοπάθπηπᾶ' 
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26. ἔλγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον, λέγων, ᾿Ανάστηθι 
καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν, ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ 

κίοη οὗ Θίπλοη 48 ἢοΐ Ἴχργθββαά ἴῃ 88 
ἴεχί, 850 ἴδ 45 {πὸ ροιτἰοη ἔοσ {μα 
ἈΡοβείεβ᾽ ρσαυϑὶβ ἰβ σοποθπϑά, ἰ{ 18. οὗ 
σοῦγϑε ροββίρίας ἐδδέ ἰξ τῆλ παν Ὅθθῃ 
Ῥιοιηρίβα Ὁ ἐπε 6116 (παΐ δυο ᾿γαυϑῖβ 
νου θὲ πιογα εἰοδοῖουβ [πη Ὦ15 οὐ 
(8ο Β[455, δγεπάιϊ, ββῈ δῖβο οοποϊτβίοη οὗἅἁ 
ἘΠῸ δέου ἰῃ Ὠ); με ἄοεβ ποὶ αϑίκ ἔῃϑσῃ 
ἴο ῥγαῪ ἰηϑίεδά οὗ Ὠίπλβοὶ τ Ὀυὲ ὑπέρ, οπ 
88. θεῖ 418.--ἐπέλθῃ : ποῖ υϑϑὰ ὃν (88 
οἴποσ Ενδπρε  ἰδίβ, Ὀπὲ ἕῆχαθ τηθβ ἴῃ 5.. 
Τκε᾿ 5 αὐβρεὶ ἀπά ἔοι {ἰἰπλεβ ἴῃ Αςί8, 
Ὑν εἶ ἐπί δηὰ δοουβαίῖνα Ὀοίῃ ἴῃ οβρεὶ 
(1. 35, οὕ. χχΐ. 35) ἀπά Ασςΐβ. 

ψέετ. 25. ᾿ οἱ μὲν οὖν: {Π6 μὲν οὖν ἀπά 
δέ ἴῃ νεῖ. 26 τηδυ σοππηξοί {6 τεΐυση οὗ 
186 ρατίυ το }6γιιϑαῖθπι ἀπά ἐπα ΤΟ] οννίπρ' 
᾿πβέγιοίοπβ ἴο ῬὮΠΡ ἔοσ μἰβ Ἰοῦτπευ, δὰ 
80 Θπαῦ]β τι8 ἴ0 βίῃ ἴοσ ἃ οδγίδί πίν 
πᾶὲξ ῬΆΠΙΡ τεξυσηθά ἰο [Θγυβαίθηι τ 
Ἐῆ6 Αροβίϊεβ, δηᾶ τσερεϊνεά πθτα δΐ5 
Τυσίμοσ αἀϊγθοίίοπβ ἴτοπὶ ἐπῸὸὶ Τιοτά ; 568 
Ἐεπα411᾽5 Αρρεπάϊχ οῃ μὲν οὖν, Α εἰς, Ρ. 
τό4, Ὀυι οὐ. ὁπ ἴπ6 οἴμασγ παπᾶ, Βείβεζ, 
Βειἐγᾶρε, ῬΡ. 51, 52. Οἡ 186 ἐτεαιιθηΐ 
ἈΠα οπατγαοίεγίβεϊς 188 οὗ μὲν οὖν ἴῃ ΓχυΚα, 
866 δῦονϑ οπὶ. 6, εἴο.----ὁ πέστρεψαν : {να 
τεδὰ {πε ᾿τηροτίεςί, ννε ανα {Π6 πο νετῦβ 
ἴῃ πε νεῖβα ἴῃ {π6 βαπηθ ἰθη86, δπάᾶ ἴπ8 
8686 ψψου]α θ6 ἐπί [Π6 Αροβεῖββ ἀϊά ποῖ 
τοίαση δί οὔοα ἴο [6γυβδαίθηι, δὰ βἰατίοα 
οἡ {δείγ τείασῃ {(Ἰτηρεγίθοι), δη ἃ ργεδομβά 
ἴο {π6 ϑαγπδγιδῃ νἹ]αρεβ οἡ [ΠῈ νγᾶν (45 
Βα βθῦ αἶβο 8110 υν85)---ἰπε τε οἰοβεῖν υπὶΐε5 
πε ἔνγο νετῦβ (νεἶῖββ). ὙΠ νεῖ ἰ5 
οδαγαοίεγίβεὶς οὐ 58.. [Κα : πῃ ἢ αοβρεὶ 
ἐυγαηέγτοπθ οσΣ ὑψαηΐγ-εννο ἐἰπι68 ; ἴῃ 
Ἀρίβ, εἴενεπ οὔ ὑψεῖνα {ἰπιθ5; ἴῃ {δ6 
οἴδες Ἐνδηρϑ βῖβ, οπ]ν οποθ, Ματκ χν. 
40, ἀπά {π|8 ἀου Ε}} ; ΟὨἱν ἴῆτεα {ἰπι65 ἴῃ 
τεβί οὗ Ν.Τ. (1 εκθουβοῦ, Ετι άτι ἢ). 

γέεσ. 26. ἄγγελος: οὔ {π6 ΠΕσΌΕΠΟΥ 
Οὗ δηρβὶῖς ἀρρεάγαποαβ, δηοίμοσ ομδτ- 
δοίαγίβεῖς οὗ 51. {κ6, 566 Ετσι δατί ἢ, ας 
Τμοασευαηροίίηα, ῬΡ. 45 δηὰ 52 (530 
ΖεΙασ, Αοἱδ, 1ϊ., 224, Ἐ.7.), οὐ Τὰκςε 1. 
9 Δηᾷ Αοἰἴβ χιΐ. 7, [ὰκε 1. 38 δπά Αοἰβ χ. 7, 
Τκα χχίν, 4 δηά Αοίϑβ ἱ. το, χ. 390, ὙΠοῖς 
άπ 6 πὸ ἀουρί, 45 δ εηάέ ροϊπίβ ουξ, 
τῃδέ 81, Γὰκε τπεδηβ ἴπδὲ ἐπε σοπηπγυηῖ- 
σαίοη ψγὰ5 τηδᾶβ ἰο ῬΆΪΙΡ ὉΥ δπ δηρεῖ, 
ἀπά τπαὶ ἐπεγεῖοσε 41] δἰτεπιρίβ το ἐχρίδίη 
85 ψνογᾶβ 45 τηεδηΐπρ' ἐμαὶ ῬΒ1Π1Ρ εξ: ἃ 
βυάάξη ἱπυνατά ἱταριΐβε, οσ ἐμὲ πα μαά ἃ 
νἱβίοῃ ἴπ 84 ἄγθαπι, δὲ απβδιβέδοϊοσυ.--- 
ἀνάστηθι, 45 δηάέ ταιηδεκβ, ἄοαβ ποῖ 
ΒΌΡΡοτέ ἴπ6 Ἰδίϊει βιιρροβίτίοπ, εὐ, ν. 17, 
δηΐ 115 ἔγθαᾳιδπε 88 ἴῃ Αοίβ δηά ἱπ Ο.Τ. 
βες βεῖονν.---δὲ τὴν Ὅε ἰάκεη 845 αὔονε, 

8ε6 νεῖ. 25, ΟΥἩἨ 85 ΒΙΠΊΡΙῪ τηδτκίηρ (6 
τεΐυσῃ οὗ {π6 παιγαίϊνε ἴοσα ἰῃς Ἵϊθῖ 
ΑΡοβεῖββ ἴο {π8 ίβίογν οἵ ΡῃΪΠΡ. ΑΒ ἴῃ 
νυ. 20, 39, πνεῦμὰ πᾶ ποί ἄγγελος 
Οσσῦγβ; {Π6 δἰἑθγαϊίοη 85 Ὀθαπ δεἰσιθαςεα 
ἴο ἃ τεανίβοι, θὰ ἄνθη ϑρίτεα, “δοΞςέοἰ- 
βεβομίομέε, Ρ. 153, σαῃ ἅπα πὸ γθάβοῃ ἔὸσ 
1818, ἀπᾶ 8668 'π ἐδ 8 .88 οὗ πνεῦμα ἀπά 
ἄγγελος Πετα ποιμίηρ, τηοτα βίσαπρε ἴμδῃ 
{πε οἷοβα σοϊ]οσαίίου Μϑεί. ἵν. 1, 11.-- 
ἀνάστηθι καὶ πορεύον, ψοτάβ οἔίεῃ 
Β᾽ π] τὶν Ἰοϊπϑά ἐορείπεν ἴῃ 1,ΧΧ.-- -κατὰ 
μεσημβρίαν : ἰοννατάβ {π6 βοπεῇ, ἐ.5., Β6 
ΜΆΒ ἴο ῥτοσθεά “"ψ τ Π18 ἕδσα ἐο (δ8 
βου," οὐ χκνὶϊ. 12 (Ῥαρε).---πὶ τὴν 
ὁδὸν (ποῖ πρός), οῃ, ἴ.4., αἴοηρ' ἔμ τοδά 
(ποὲ ““ἀπῖο,᾽ 4.Ν.). ἘΝ. πιατρίη τοπάειβ 
κατὰ μεσ. ““δἱ ποοη᾽); 50 Ἐδη6411, οἷ 
χχῇ, δ, 45 6 πᾶνε κατά ποὶ πρός; 
80 Νεβίίβ, ϑέμαίσης μηά Κγίδκεη, Ὁ. 
335 (1802) (86εε Βαἰΐθη 5 ποίβ, ΑῤοἌίοϊ- 
ρεϑοϊο]έδ, ᾿ 177; Ὀυξ 45 Πε ροϊηπΐβ ουΐ, 
1)6 Πεαΐῖ οἵ (τε ἄδν δὲ ἐννεῖνε οὉ]οςοκ 
νου] ποῖ θα ἃ {κεν ἴτας ἔοσ ἐγανε!]πρ, 
566 4150 Βεΐίβεσγ, Βεὶέγᾶρε, Ρ. 52, 48 ἀραϊπϑὲ 
Νεβ116), ννεπάι, εὐϊίίοη 1890, Ρ. 177» 
Εῖνεβ 1π 815 δἀμεβίοῃ ἴο Ν᾽ βε1ε᾽8 νίεν οα 
τῆ στουπά πᾶὶ ἴῃ ΓΧΧ, οἷ, ἀεπ, χνί. 
1, εἴς.» ἴπ6 ννοτά μεσημβρ. ἰΒ αἰνναγβ 50 
υϑεά, ἀηα ὈῬδσδιβε ἘπῈ ἔπιε οὗ ἔμε ἄδυ ἴοσ 
(8 τηβϑιίΐηρ Ψγὰ8 δὴ ἱτηροτζίδηξ ἔδοΐοσ, 
ψΠ1183ὲ ἐμεσα ουἹά Ὀ6 πο πϑϑά ἰο πηθπείοῃ 
186 ἀϊτεοίίΐοη, ννδη {πῸ ἴον νγὰ5 ἄδῆ- 
πἰξεῖν παπιεά (5εε αἷδβο Ο. Ηοϊιζηιδπη, 
Νεμέεοί. Ζεϊἐροεοκιίομέε, Ῥ. 88).---αὕτη 
ἐστὶν ἔρημος : ορϊηΐοπ 15 5111} ἀϊν!ἀεα 45 
τὸ ΨΠείμοῖ ἔπε δάϊθοξῖνα 15 το θ6 τεξεσγεά 
ἴο {πε ἴοννῃ οἵ {πε τοδ. Ατηοηρϑί τεσεηΐ 
νυτϊϊετϑ, ἡν επάξ, δἀτΐοη 1800, Ρ. 178; Ζαμη, 
Εἰηϊοιέμηρ ἴῃ ἄας Ν. Τ'., ἰ1., 438 (1800) ; 
Βεΐβεσ, Βεηάδῖὶ, Ο. ΗἩοϊιζπιαηπ, ῃ. 5.) 
Ῥ. 88, Κπαρβηρϑιεσ (5ο ἴοο ἘΔαοβμείπ, 

φισὶςἷ; ϑοοίαϊ 1,32, Ῥ. 79; Οομάεσ ἴῃ 
.3 “ (4Ζα,᾿᾽" δηά ατίτητα- Βα θ1) την 

δε αἀάεά ἴο {π6 ἴατρα πυσῆδοσ γῆο 5ε6 ἃ 
τϑΐεγεηοσ ἴο τπ6 τουέα (ἴῃ Θοπᾶτει, ζϑευΐει 
Ῥεοῤίε, ἄϊν. 1ϊ., νο], 1.» Ὁ. 71, Ε. Τ᾽, ἴὲ ἰ5 
βἰαίεά ἐπὶ (18 νον 15 [Π6 τῆοσβ ῥσο- 
ΠΕ ῊΣ Βαΐ, οῃ δα οἴμοι μαπά, βοπηα οἱ 
πε οἷάες σοπηπηεηπιδίοιβ ((αϊνίπ, ατοιαβ, 
εἰς.) ἰδῖκα [88 ἔογτηεγ νίδνν, δηᾶ παν πᾶνε 
τεοδπεῖν τεοείνεα ἃ βίοηρ βιρροσίασ ἴῃ 
Ῥτοῦ. ἃ. Α. πε, ΗἸξέογίοαὶ Οἱ δορ΄. 07 
ἐλε Ἡοἷγν απ, ΡῬὈΌ. τ86-τ88.. Ο. ἩοΐτΖ- 
τηδῆῃ, δἰ που ρΉ ταξοιγίπρ αὕτη ἴο ὁδός, 
Ῥοϊπίβ οὔκ ἐμαὶ Ὀοίῃ ϑέγαδο, χυΐ., 2, 30, 
δηᾶ τπ6 Αποπντηοιβ ἀδορταρῃῖοαὶ Εταρ- 
ταβηΐ (Οδοργ. αγάο. Μίπογες, ΠΠπάβοη, ἵν. 
Ῥ. 39) ἀεδίρηλίε αδζᾷ ἃ5 ἔρημος. Ὀτ- 



θῶ ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΙ. 

Ἱερουσαλὴμ εἰς Γάζαν: αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 27. καὶ ἀναστὰς 

ἐπορεύθη - καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης τῆς ἢ 

βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἣν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει 

1 τῆς ΗΓΙΡ, σῆγυβ. ; οπι. ΜΑΒΟ(Π)Ε δι, 50 Τίβομ., ΜΝ. Η., Ἐ.Ν., Βίαββ, ὟΝ εἰβ8, 
γνεπάς, ΗΙρΡ.; Ὁ «δᾶάβ τινος, δῬαΐ ΒΙαββ τγεβοῖίβ ἰῃ β, ΗΠ. τεϊαίηβ. ος (2) 
τ ΒΟΞΌΞΕΗ ΠΡ, 5.01. Ηδτζοὶ., Ασπλ., Οἴγυβ., 80 δ εῖββ (βεεὲ οογηπιθπῖ. δεΐονν,), 
[ν.Η.1; ονι. ΣΆ ΟῚ, Νυΐρ., 54}., 5ο ΤΊβοῃ., Β[ββ8, Ηρ. 1485 βϑυρρεβίβ οτῖσ. 
τεδάϊηρ' νγὰβ ουτος, ΨΏΪΟΝ πηῖρῃς βαβιν 811 οὐκ δέξεσ αὐτης--ουτος ἰη Οἷρ., ΒΟΠ. 
Ἐὸς αὐτῆς Ὦ τεδάβ αὐτου, Ὀιι Β[455 τα]θοῖβ, 50 Η:]ρ,.---ϑαρ ρεβίεά 85 ἅτιε ἔτοτῃ γείγδῃβ. 
ΟΥ 1, Δἴ, οὐ πηροϊπεεά Θυτίδς. 

ΘΠ βίγεηρίμθηβ ἔπεθ8 γοΐδγθησαβ, ποῖ 
Οπἷν ὈΓΥ 705., Α4πέ., χίν., 4, 4. δπά 
Ἡϊοάοσιιβ ϑίσυϊιβ, χῖχ., 80, δα ὈΥ͂ πιαίη- 
ἰαἰπίηρ τπᾶὲ τπὲ Νὲνν Θδζὰ τηβηπιοηεά 
ἰπ {πὲ Αποηγηλουβ Εταρτηθηΐ ψγὰ8 οἱ 
1Π6 οοαβί, δπὰ {πὲ ἢ 80, ἰὲ ἴὰὺ οἱ τῃ8 
τοδά ἰο Ἐρυρί, νν βίο 511} ραβββᾶ Ὀν ἴπ6 
ἄεβετε αδζα; {πε ἰδίίεσ ρἷδος πεεᾶ ποῖ 
Βᾶνα Ῥεδη δρϑβοίιεεϊν ἀδβεγίεά ἴῃ ῬὮ1]ΠΡ᾽ 5 
εἰπε ; 15 5116 ἀπά {Π6 νἱοἰηἰίν οὗ ἔπε ρτεδΐ 
τοδὰ νου] βοοη διΐγσασξ βεορὶε Ῥδοῖ, θαΐ 
ἴε τναβ ποῖ ἀη]κεὶν τηδὲ [6 πᾶτλε Ἔρημος 
ταῖρς 5111 51 οΚ ἴο 1: (866 δἷβο νεσ. 36 
Ῥεϊον). 1 νὰ ἴδε (πὰ δάϊεσξίνε 845 στε - 
ζεετίπρ' ἰο {πε τοδᾶ, 15 ἐχασέ ἔογος 15 511] 
ἀουβε! ; ἄοεβ ἴξ τεῖεσ ἴο οὔθ τοπέε, 
ΒΡΘΟΙΔΙν Ἰοπεῖν, 45 ἀϊβιϊπρυβμεά ἴτοση 
Οἴποτβ, οὐ ἴο ἐπε ογάϊπαγυ αβρεοΐ οὗ ἃ 
τουῦΐξε ἰεδάϊηρ [ὩσουΡἢ ᾿ναβίε ρίδςεβ, οσ ἴο 
186 ἴδοϊ μδὲ δὲ 1π6 μοὺγ τηεπιϊοπεά, 
ποοη- δύ (8εε. δρονε), ἰξ ννουά θὲ ἅδ- 
βειίε ἡ Δγεπάϊ! σοπέδεββεβ Εἰ πΊβε] απ- 
8016 το ἀβοϊάβ, απ βεύπαρβ ἢῈ βΌεβ ἃ5 
ἔδι 85 οπε οδῇ δχρβϑοίΐ ἴἰὸ ρῸ ἴῃ δάάδίπρ 
{πὲ δὲ 1εαβὲ {π|5 ομπαγαοίεγιβδείοῃ οἵ {π8 
ΤΟῦζΕ 80 ἔδτ᾽ ργερδᾶτεβ τι ἔοσ ἐπῈ βεααεῖ, 1 
τὲ 1ἴ ἜΧρ δ1π5 ἐπα ἕδος ἔμδὲ ἐπε δυηυοῃ 
ψου]ὰ τεδά αἱουά, ἀπά (πὲ ῬΆΠΙΡ οουἹά 
σοηνεῖβα ΨὙΠῈΠ Πὶπὶ πηϊηϊεττυρεεάϊν. 
Ἡδοίκεῖε δηᾷ οἴμπειβ τεραγὰ (ἴθ ᾿νογάβ 
Ῥεΐοτε τι5 885 ἃ Ῥδγεῃίπείοδὶ γεπλαγκ ὈΥ 
5:. Γυκε Πἰγηβεὶ τὸ δοσυδίης ἐπε τεδᾶεγ 
ΙΓ {πε τερίοη οὗἉ [Π15 τηθηλοσγαῦ!ε οσσυτγ- 
τθῆςε, ἀπά αὕτη ἰ5 υϑεά 'π 4 βΒοπιεννβδί 
5 ΠΉΠΠΑΥ ἘΧΡΙαπαίουυ νδΥ ἴῃ 2 Οἤτοη. ν. 2, 
1 ΧΧ, θὰ (815 ἄοεβ Ὡοΐ βῆδθὶα ὰ5 τὸ 
ἀεςϊάς δ5 ἰο ψβεῖπεσ [π6 ἐχρίδπδίϊοῃ 18 
8:. Γκα᾿Β οὐ ἔπ6 δηρῈ1᾽5, Ηρεηξεὶά 
δηᾶ ϑομηλθ61 ἀϊβυλββ (π6 ψογάβ 85 δῇ 
εχρ᾽δηδίουν ρ]οϑβ. ὙΠὲ ἀρ πγηθηΐ βουηδ- 
εἰπλε8 ἄσανψῃ ἴογ ἐπε ἰδίε ἀδίε οἵ Αοΐβ ΌΥ͂ 
ταίεγσγίηρ' ἔρημος ἴο {π6 Βαρροβεᾶ ἄεπιο]ῖ- 
ἐἰοη οὗ ἅδζα ἱπ ἃ.Ὁ. 66 σδπποὲ θὲ τῃηδίη- 
ἰαϊπεά, βίποε (18 ἀδβίγυοείοη 80 οδ]δάᾶ 
45 να ΠΕ ΪῪ νεῖν Ρδτγίϊαὶ, βεα ἃ. Α.ἅ 
Θιμϊτη, κι. 5., ἀπά 80 ϑομῦγσοσ, 4. 5. 

ψεσ. 27. καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη : ἱπ)- 
τηδάϊαία δηά ἱγαριοῖς οδεάϊεποε. --- καὶ 
ἰδού, Ξεεὲ. ὁπ ἴ. τὲ; ο΄. Ηοσῖ, Ἑεροϊεεία, 

εἰς Ομ. ἴῃ Ὠ εν ἰῃ Ὁ, 

Ῥ- 179, οῃ {πε ἔογοε οὗ ἐπε ρῆγαβε; υδεὰ 
Τμδγδοιεγβεδ!ν Ὁ 5:. Τὰξκςε οἵ βυδάξη 
δηὰ 45 ἰξ ψεγα Ῥγονι ἀδηεῖδὶ ἱπίεγροϑβί- 
ἘΟΠΒ, 1. 1ΟῸ, Χ. 17, Χίϊ. 7, πᾶ 5εὲ ποῖβ 
οη χνὶ. 1.---εὐνοῦχος: {π6ὸ Ψνοτά σἂπ θὲ 
12Κεὴ ΠΠτΕγα]γ, ἴὸγ ποτα 15. ἢ0 σοπίγα- 
ἀϊοξίοπ ᾿πνοϊνεά ἴθ Πευΐ. χχὶϊ. σ᾿, 85 πα 
νου] θῈ Βίταρν ““4 ρτοβείγίες οὔ {πὲ 
δεῖς" (Ηογί, ϑηάφαϊείϊς ΟἸιγιδϊαμὶέν, Ὁ. 
54). ὙΠα ἰπϑβίδηςεβ βογηδέϊγηββ γεξεγγεά 
ἴο 45 5πονίηρ ἐμὲ {πὸ εχοϊιβίοπ οὗ 
Θυπυ 5 ἔτοση πε σοηρτεραίίοη οὐ ἔπε 
Ιοτὰ ψἃ8 τεϊαχεά ἴπ {πε ἰδίεσ ρετγὶοά οὗ 
]1εν βῃ βίον οδῃ βοδγοεῖν ποῖά ροοά, 
βίποα 158. ἵνὶ. 3 σεΐειβ ἴο πε Μεββίδηϊο 
ξαΐζυγα ἰπη ΠΟΙ ἄνεη {πε παδίμεπ ἂἀπάᾶ 
1π6 δαηυςοηβ 5ῃουἹά βἤατε, δηᾶ ἴῃ ΤΕ, 
χΧΧΥΙ. 7, ΧΧΧῖχ, 15 ΠΟΊΒΙ Πρ 15 βαιά νποῃ 
οσουἹά Ἰεδά 8 το ἀδβοτῖρε Ἐδρεά Μείεοξ, 
Δποίμει ΕτΗϊορίδη δαηυςῃ, 845 8 [εν] ἴῃ 
16 Μ1] βεῆβε. Οπ ἐδε ροβιεἴοῃ δηᾶ ἴῃ- 
ἤμσξηςε οὗ δυπιοῇβ ἰπ ἐπε Ἐδϑβέ, θοΐῃ ἴῃ 
δηοΐεηΐϊ δηάἀ σηοάογη {τη 68, 566 “ ΕυΠΌΟὮ,᾽ 
Β.}.3, ἀηᾶά Ἡκβιϊηρβ᾽ Β.Ὁ. ϑ8ι. 1πκε᾿ 5 
τηβηείοῃ ἐπαὶ πθ ψγὰ5 ἃ δὐπιοῦ 15 αυϊξδ 
ἴῃ δοσογάδησα στ {πὸ ὁ“ απ νεγβα βγη "ἢ 
οὗ ἴπ6 Αοίβ; ργδάτιδιν ἐπε Ῥδττίεσβ οὗ ἃ 
πδῖτον [πἀαίθπι γεγε Ὀγοκεη ἄοννη, ἢγϑὲ 
ἴῃ τπῃς οαϑε οὗ {π6 ϑαπιατίίδηβ, δ πον, 
ἴῃ ἴδε σδβεὲ οὗ ἔπθ δυηθοῆ, ἘΒΕΌ Ὲ5, 
Η. Ε-, ., τῷ, Βρεδῖβ οὗ πὶ 85 πρῶτος ἐξ 
ἐθνῶν, ννῆο νγὰβ8 σοηνογίβα το ΟὨτῖβί, δπὰᾶ 
Ἔνθ 845 ἃ ““ριοβεϊγίε οἵ ἐπε ρδέβ᾽" πα 
τηῖρμε ΡῈ 80 ἀββογιθεά, ἔοσ ἐπε ρα ΒΟ 
ΙΔ΄ Ὀείννεεη ἃ Ῥοσῃ (επί δηᾶ 8 ρεπαῖΐπα 
ἀεβοοπάβδης οἵ Αργαμαπὶ σουϊά πεναὲσ θ6 
Ὀηάρεά ονεῖ (Θομᾶτγει, γδινίοἢ; ῬΟῤῖε, 
ἄϊν. 11.) νο]. [1., Ρ. 326, Ε.1.). Μοτγεονεσ, 
ἴπ {δε οαβε οὗ {πε Ἐτηϊορίδη δυπυοῖ, ἀ6- 
βοεηᾶεά τοῦ Ἐπ δοουτζβεά τασα οἵ Ηδγῃ, 
1π18 βϑεραζαίΐοῃ ἔτοπὶ βγϑαῖ τητδὲ παν 
Ῥεεη ἱπίεπβίβεά ο {π6 αἱπιοβέ (ζγ, Απιοϑ 
ἶχ. 7). Νὸ ἄουδε 81. ὰὺκὲ τὴδὺ αἷβὸ 
μβανεὲ ἀδϑίγεά ἴο ἱπβίαποες {δεὲὶ αν ἱπ 
ΒΟ ἘπῸ5 εαυν {πε Οοβρεῖ βργεδά ἰὸ 
ἃ ἰαιὰ ἔα ἀϊβίδπε ἔτοπὶ ἔπε ρίαςε οὗ 118 
δίγῃ (Μοεσίβεγε, ΑῤοΞςίοϊίο Αρε, Ρ. τοο). 
--ϑυνάστης : πουῃ ἴῃ Δρροδίξίοη ἴο ἀνὴρ 
Αἰθ., οὐἷν ἀδεά ὃν 51. ὺκὲ μετα δηᾶ ἴῃ 



2’..-30. ἢ ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 223 

προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ, 28. ἢν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος 

ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, καὶ ἀνεγίνωσκε τὸν προφήτην Ἡσαΐαν. 1 29. 

εἶπε δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι 

ἵ τον προ. ἢσ. ΕῊΓΡ ὅτ, Βοΐ., ὅγζ. Ηδιοὶ.; Ησ. τον προφ. ΑΒΟ 13, ὅ9 
Ψυΐδ., ϑυτ. Ῥεβῇ., 54}., Αστῃ., Αβίῃ., βο ΤΊβοῃ., ΜΝ. Η., ΕΝ. ὅ86ε ἴογ ἐῃϊ5 ποίβ ν. 30 

᾿ἰβ (ΟΒρεὶ, ἱ. 52, δῃά οποε δραίῃ ὃν 8ῖ. 
Ῥδυϊ, τ Τίπι. νί. 15. [Ι͂ἢ ΤΧΧ ἐτεαιθηξς 
(υϑεά οἵ αοά, Εδσοΐπ5. χὶνί. 5, 2 Μδςς. 
χν. 3, 23, εἴς. ; 80 ἔοο οὗ Ζαιι5 ὉΥ 50ΡῈ}.), 
ἔοτ 115 τηθδηΐηρ ἤεῖε οὖ ἄεη. 1. 4, 
Τιατίη, απἰίσι5.---ἰκΚανδάκης: ποῖ ἃ Ρεῖ- 
80η8] παπῖθ, δι βαϊά το 6 ἃ πατὴβ οἴξῃ 
δῖνεπ ἴο 4αθαπβ οὗ Εκῃϊορία (ς΄ ῬΠα- 
τοῦ, απὰ ἰδίεγ Ῥιοίδσγην, ἴῃ Ἐρυρί), ΡΙ ΠΥ, 
Ν. Η.., νἱὶ., 35, 7. ἴπ τμα εἰπε οὗ Επι56- 
δίι5, ΗΠ. Ε., ἴἰ., 1, Ἑτμορία 18 βαϊᾷ τὸ 
86 511} τυ δὰ Ὀγ 4βεηβ, ϑέγαρο, χυ]ϊ., 1. 
54; Βίοπ οὗ ϑ8οῖϊ, Εὐλίοῤίσα (ΜΌΠΕσ, 
Ἔγαρηι. ΗἩϊςέ. Ογο., ἵν.» Ῥ. 351). Αο- 
σοταϊπηρ ἴο Βειρβοῦ {86 βρε!ϊπρ νουἹὰ 
Ῥε Καπια-Κί : οὔ. “" Ὁδπάδςε,᾽" Β.}).32, δπά 
“Ἐπῃϊορία," Ηδβεϊηρβ᾽ Β.}.--άξης: ἃ 
Ῥεγβίδη ᾿νοστά ἔοαπά Ὀοίῃ ἰπ ατεακ δηᾶ 
Τδίίη (οἷ, Οἴοετο, 6 Οὐῇ,, τἰ., 22; Νίτρ., 
ΖΕ. ἴ., ττὸ ; δηὰ 8εὲ ὑν εἰβιείῃ, 1 ἰοθο). 
ἴπ1,Χ Χ, ΕΖτὰ νί. ᾿ (Ε βίῃ. ἵν. 7), ἐγεαδηγεδ; 
ν. 17, νἱϊ. 20, ἐγδαδΉΥ ; Υἱῖ, 21, ἐγδαϑΏ 5 ; 
7. αἶδο 158. χχχίχ. 2, δῃηά γαζοφυλάκιον 
ἱπ ΕΧΧ, δηᾶ τη ΝΤ., Γὰκα χχί. τ, Μασκ 
χίϊ, 4τ (2), 43, ]ομπ νἱϊ, 2Ζο. ““ΟΡβεγνδὲ 
1λισδβ, εἰ ἰοοῦπι, ΟἿΌΪ ρῥγείδοϊιιβ αδΖε 
ῬΏΠΙΡΡΟ ἔδοϊιιβ εβὲ ορνίδπι, α'αζατὰ ἔπῖ588 
νοσαίππ) ᾽" ὙΝεἰδιθίῃ ; 866. αἷθο οἡ 18 
ποριο δέ ογιδη Ἐδίθη δηὰ Ρ]πηρέτε, 
ηᾶὰ οοπιρατα οπ ἰδ ψογά Τεγοπηδ, 
Ἐῤὶδέ,, ονῃϊ., τι. 1 {πὲ βεοοπά ὅς ἰ5 
τεϊαϊπεά (Β.Ν.) 1 επιρῃδϑίβαεβ (δε ἔδοϊ 
τηδὲ ἔα εὐηοῃ 785 αἰτεδάν ἃ ργοβεὶγία 
Ὁ ε155).---προσκυνήσ᾽ ὧν : ὑτονεβ ποῖ πὲ 
(8ε 85 4 [ϑννν Ῥὰϊ ἐμαὲ 6 γὰβ ποί ἃ 
δΒοαΐπεη (δοκεῖ). Τῇ ρῥγοβεϊψίεβ, ἂ5 
ψνΕ 1] 85 ἔοσείρῃ [εννβ, οᾶτηβ ἴο [6 βαίθσα 
ἴο ννοσβῃΐρ. να οαπηοίῖ βᾶὰὺ ψβθίμασ μῈ 
μεαά ροπα ὑὉΡ ἴο οπὲ οὗ {πὸ ἔδαβίβ; 51. 
ΟΠτγυβοβίοση ρίδοαββ 1ὲ το ΐβ οσεάϊε {παῖ 
πε ἢδά ροπα ἘΡ δὲ δῇ υπ05118] {{π|ὲ. 
ει. 28. ἅρματος: [Π6 οματίος ννὰβ 

τερατάεά 45 « τρδῦῖς οὗ δΙρἢ ταηῖ : νεσῪ 
πεαυεπε ψογά ἴῃ ΤΧΧ, Βυϊ τη Ν.Τ. οηἱν 
Πδσβ, δπὰ ἴῃ κδν. ἰχ. 9, οὔ. κυ". 13. 
“ΟΠΒδσίοι,᾽" Ηδβεηρβ᾽ Β.}Ὁ., ῥγορεσῖν ἰπ 
οἰαββίοβ ἃ ννδυ- οματῖοί, θὰς μετα ἔοσ ἅρμά- 
μαξα, ἃ οονετεά οπατίοι (Β]455), Ηετοά., 
Υἱ!., 41.---ἀνεγίνωσκεν : εν ἀα ΠΕν αἰἱουά, 
δοροτάϊπρ ἰο Ἐδβίθσῃ παρα; ἴΠ6γα 15 Ὡ0 
παεά ἴο ΒΈΡΡοβε [πὲ βοσῆξ βίανϑ ννδβ γεδά- 
ἴω; ἴο Βῖτη (ΟἸβῆδιβεη, Νὅβρβη, Β]4885). 
Α5 186 [0] νην οἰτατίοη ρσονββ, 86 ννᾶβ 

τεδάϊηρ ἔτοτη πὸ 1,ΧΧ, ἀπά {πὸ νῖάε- 
Βρτθδὰ κπονϊεάᾶρε οὗ ἰἢϊ8 ἐγαηβιδίίοη 
ἴη Ἐρυρὶ ΨψουἹᾶὰ τηδκα [ἃ ργοῦθδῦὶα ἃ 
ῥγυϊογὶ (ὙΝ παι), οὗ. Ῥτοΐβββον Ματροϊἱουτῃ, 
“ Ἐπηϊορίαπ Ἑσπυοῖ,᾽" Ηδβείηρθ᾽ Β.Ὁ. 
11 τῆδν δα ἐπᾶὶ ἐπε δυπαοῃ μά Ῥοιρπί 
{πε το} ἴῃ Τεγιβαίθεση “ἃ Ῥεδιΐ οὗ στδαδὶ 
Ῥτῖςβ," δηά πδὲ πε νναβ τεδάϊηρ ἰξ ἔοσ ἴῃ8 
ἔγϑί Ἐἰπ18 ἢ ν8σ. 34 15 ποῖ συϊξε οοπϑβίβεθηϊ 
ΜΙ Ἐμ6 βαρροβιείοη τμδὲ με μά πεαγὰ 
ἷπ Πεγυβαίατα τυτηοιτβ Οὐ {π6Ὲ Αροβιϊεβ᾽ 
Ῥτθδοπίπρ, ἀπά οὗ ἐμεῖς τεΐδσθηςα οὗ τπ6 
Ρτορμβοίθβ ἰο [685 οὗ Ναζαγείῃ: ΡΏΠΙΡ 
18 τεργτεβεηΐβά ἃ5 ργθδοπίηρ ἴο Ὠΐπὶ [εβ5, 
δηά παὶ ἴοο 45 βοοά πενβ. “188 
ΘΌΠΌΟΝ σάπια ἴο ὑνουβρ --τρταδί νν88 4150 
5 βεπιἀϊουβη8585-- -οΌβεσνα ἂρ δίῃ ἢϊ5 ῥεῖν, 
Ῥαξ [ΠΟΡᾺ Πα ἀϊᾷ ποῖ υππἀετβίδπά μ6 σεδά, 
πὰ αἴϊεσ τεδάϊηρ, Ἴχϑιηΐηεβ," ΟἾγυΒ., 
Ηον., κὶῖχ., δπιὰ Τεγογηα, Εῤὶβέ., 111., 5. 
8668 δἷδο Οοσῃ. ἃ 1ιαρίάες, ἐγ ἰοοο, οὰ 1π6 
ἀπίρθηςβ δηά ἀενοείοῃ οὗ [λ6 δυπαςοῇ. 

ει. 29. τὸ πνεῦμα εἶπεν: ποίπίπρ 
ἱποοπδβίβιθης 1 ἐπ6 ῥγενίοιιβ βέδίθσηθης 
{παῖ δῃ δῆρεὶ παᾶὰ βϑροκεῃ ἰο Ὠϊπὶ, 845 
ν εἶθ βρροβεβ ὉΥ ταξεσγίηρ {πε δηρεῖ 
νἱβίε τὸ ἃ τενίβεαι. ὙΠατα ὑγΧὰ8 ΠΟ σεάβοῃ 
ΨὮΥ 86 δηρεῖ βῃοιυὰ δοοοπιραηυ ΡἘΙΠΐρ, 
ΟΥ̓ ΤΟΑΡΡΘΑΙ ἴο ΐτη, ψ Π1βὲ [86 ἱηνναγά 
δυϊάδηςε οὗ δε ϑρίσίε νου δε αἷννανβ5 
Ῥτεβεηΐ, δ5 οὺγ [ογὰ μά ρῥτοπιῖβεά.--- 
κολλήθητι, οὐ, ν. 13, ἴῃ Αςἐβ ἢνα {ἰτηεβ, 
πὰ ἴῃ δδοῦ οαβε οἵ ἰοϊῃίπρ οὐ διϊδομίηρ' 
ΟΠ 6561} ο]οβεῖν ἴο ἃ ρεέσβοῃ, οὗ βοοίδὶ οσ 
τα]ϊρίουβ σοσησηπηΐοη νυ ἃ ρεύβοῃ, ἔνσῖςα 
ἴῃ Ταακε᾽β αοβρεῖ, οἷ χν. 15 ἴοσ 115 ββῆβ8 
Βεῦθ, δηᾶ εἰβεννθεσε οἷν οπος ἴῃ ἐδα 
Ἐνδηρε βίβ, Μαίὶ. χίχ. 5, δῃά ἐδδὲ ἴῃ ἃ 
φᾳυοίαξίοι, ἅεπ. 11. 24, οὗ. 115. 88. ἴῆσεβ 
ἘΠΠ165 ἴῃ 5:. Ῥδυΐὶ, χη. χἱϊ, 9.1 Οοσ. νί. 
16, 17. Τπ οἰαββίοδὶ ατεεῖ βι πη αν πἰβᾶρα, 
διά οὔ. 1, ΧΧ, Ευι 11. 8, ΕσοΙμβ. 11. 3, 
χῖχ. 2,1 Μδος. 111,2, νΐ. 21, εἴο. Ηφῦγον 

γΞ, 8εε δν εἰβίείῃ οι χ. 28. 
Ἐπ 

ψεῖ. 30. προσδραμὼν δὲ: τἱρΠΕΪΥ 
1δκβθη ἕο ἱπάϊοαϊ ἴπθ6 βαρέσπεββ ψἱτἢ 
ΜΏΙΟἢ ΡΏΪΠΡ ορεγαά.---Αρά γε---με γε 
ΒίσαηρΊἤθηβ {πε ἄρα, ἄοβὲ τῆοι τεδ]}ν 
ππάἀεγβίαπᾶ πρὶ ἰρίμιν ὃ ἄρα ᾿ἱτπουῖ 
γε 15 οηΐγν ἔουπά εἰβεννῆεγα ἴῃ Γκε χν]]]. 
8, απὰ ἴπ (δ). ἰΪ. 17 (ἿΝ.Η., δπά αἰβο 
ΙΤἀρμοοι, α΄ αἰαΐΐαης, ἰ.6.}, 566. Β[455, ἐγ 



» 2} ἃ ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ ΠΥ, 

τούτῳ. 30. προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος 

τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, καὶ εἶπεν, ἾΑρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ; 

31. ὁ δὲ εἶπε, Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην, ἐὰν μή τις ὁδηγήσῃ με; 

παρεκάλεσέ τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 32. ἡ δὲ 
περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν, ἦν αὕτη, “Ὡς πρόβατον ἐπὶ 
σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος 2 αὐτὸν ἄφωνος, 
οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 33. ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ 

κρίσις αὐτοῦ ἤρθη, τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ; ὅτι αἴρεται 

1 οδηγησῃ ΑΒΊΉΙ;Ρ, ΟΒτν5., 80 ΒΙαββ, ΟΝ εἰββ ; οδηγησει ἡ ΒΙΟΕ, 13, 8ο ΤΊ βοΝ,, 
ΝΗ., Εαν-, ὙΝεπάε, ΗΠ. 

3 κειροντος ΒΡ, Οεΐρ.., 5οὸ ᾿δοῖ., ὟΝ. Ἢ. ἐοχέ, ΒΙαββ, ὟΝ εἰββ ; κειραντος ΦΑΟΕΗΙ,, 
ΟἾγυβ8., 5ο Τίβοϊ., ΝΝ. Η, τηᾶτγρ., Ηρ. Βυξ 45 ννεηᾶξ ροϊπίβ ουξ, τθαάϊῃρβ νδγῪ α8 
ἴῃ υΧΧ, 

3 ἐν τῇ ταπει-. . .« « ρθη Ὦ, Ῥατ., ἴτβη. οτηϊέ. ΒΙ455 Ὀγδοῖκεβ ἴῃ β; τᾶὺ δανδ 
Β6βῃ ἃ “ ὑΝεβίεσῃ ποη-ἰηἰεγροϊδείομ," οὐ ἔπε οπιίββίοῃ τῇδ πᾶνε Ὀθεῃ ἔθου 9μογέπεββ. 
αὐτου ΟΕΗΓΡ, ϑυτσ. (Ρ. ἀπά Η.), βανϑσδὶ νϑσϑ5., Οἤσυϑβ. ; οσῃ, 948, Νυΐρ., 1τἰπὲν 80 
Τίβοι., ΝΝ.Η., ἘΝ. ΒΙαβϑβ, 58 υυΧχ. 

ἴοοο, απὰ Ογανινιαίκ, Ὁ. 254. ἴπ υχΧ 
ΨΕΙΥ τῶτο, 5ε6 Ἡδίοῃ δπά Κεάραξι, σηδ 
Ὁ... πᾷ Ψιΐεαι, 16 Ογές ἄμ Ν. Τ΄., Ῥ.- 22 
(1803).---γιν. ἃ ἀναγ.: ἴος ῥαγομοριαδία, 
866 Βῖαββ, Θγαρι., Ὁ. 202, Ψηεσα οἴποτ 
ἰπβίαποαβ ἱἰπ ΝῸΤ. δἵαὲ ρίνει, δηὰ αἷβο 
γνειϑβιείη, ἐμ ἴοοο. 7]118π᾿8 νν6}1-Κποννῃ 
βδυίηρ ἢ ταέεσεηοα ἴο (86 ΟΠ τι βείδῃ 
ντϊεηρβ, ἀπά πε ἴατηοιιβ τείοτί, δια 
αυοϊεά Ργ ΑἸξογά, ΡΙυπηρίτε, Ῥαρε, Μεγεγ- 
ψνεπάι, ἐπ ἰσεο. 

ψετι. 3:. γὰρ ; “ εἰερδηβ ρατγίίου!α μος 
δθηβι φηΐά χηαεγὶδ δ᾽" Ἰτηρ] 168, ΝΥ ἄο 
γοιῦι αϑὶς ὃ ἔοσ Βονν 5μου]ά 1 δὲ δϑ]ε (οἱ 
Μδει. χχνῖϊ, 23, Μαῖκ χν. 14, [κε χχηϊ, 
22) ; 866 ϑίπιοοχ, Γψαπρηαρε οὗ Ν. Τ. 
αγοεξ, Ῥ. 172; ατίτατα-Ὑπάγεσ, ἐδ υ.,1. 
--αἂν δυναίμην : ορίδεϊνε νἱῃ ἂν ; οσουτδ 
ΟἿΪΥ ἴπ Ταῖκα, οί ἰῃ πἷὶβ (οβραὶ πᾶ 
Αοέβ, Ἴχργεβϑῖηρ δὲ ψουᾶ Παρρθη θα 
{δε δι βίπιεπε οὗ βοπια βυρροβεά σοπάϊ- 
εἴοπ : 566, ἔοσ ἃ [11] 118ὲ οὗ βαββαρεδβ, Βυτ- 
ἴοη, Ν. Τ. Μοοάς απά ἼΤδηδες, Ῥ. 80; 
ΘίΤΔΟΟΧ, μιν 8.) Ρ- 112: ἔψῖοε ἰπ ἀϊτεοί 
αιδβείοηβ, μβοσα δηᾶ ἴῃ χνίϊ, τ8, θὰ οΪν 
ἴῃ τπῖ5 ραββᾶρε 8 με σοπάϊεϊοπ ἐχργεββεά, 
οἴ. αἶϑο Ψιξεαι, 16 τες ἄμ Ν. Τ., ῬΡ. 33 
δηά 66 (1803).---ὁδηγήσῃ, 5ε6 οτἱεῖςδὶ 
ποΐεβ5, δᾶ Βῖδββ, αγαηηπαΐ, Ὁ. τὸ; ἵ{ 
με τεδᾶ διΐυγε ἱπάϊσαξίνε 11 011 θ6 δῃ 
ἱπβίδπος οἵα ξαξατε βιρροβίείοη ἐππ5 δχ- 
Ῥιδββεά ψἹ ἢ τότε Ῥγοῦδθ"]Π]γ, Βυγίοῃ, 
Μ. δὶγν ῬΡ. 1ο4, 1οῦ, 100, 8πά 566 450 
Βιπιοοχ, ποίς ἢ {6 ῥῬαβϑαᾶρξ, “. 8.) ἢ. 
112. Βυτίοῃ σοϊηραγεβ [κε χῖχ. 40 
(νν.Η.), βεεὲ αἰϑο νίζεδιι, τς. 5.» ῬΡ. 4ν 11ὶ, 
226, νγΣὮ115ὲ Β455 πιαϊηίαὶπβ [πὲ ἔπαγε 15 
ὯῸΟ οὔς σεγίδϊη Ἔχϑιρὶς οὗ ἐπῖ8 πϑαρα οὗ 

ἐάν “Ἰ διξατε ἰηάςαείνε. ὙΤΕῈ ψνογὰ 
πι8ε84 ἤεγα (“ ἰηδίρηἶβ τηοδεβεϊα διιπυςῆὶ,᾽ 
ΓΟ δἰνίπ) 15 υβϑεά αἷἶβο ὃν οὖσ 1ογὰ Ηἰτηβοῖς 
ἴοσ ἔπε Ηοῖν ϑρίγιι᾽β Ιεδάϊπρ' ἀπά ριϊά- 
8π66, [οδπ χνὶ. 13, ἀηὰ αἷβὸ πὶ ἐπε ΤΧΧ, 
85 ἴῃ [8 Ῥβδὶπιβ, οὗ ἀϊνίπε ρυίάαποε. 
--παρεκάλεσέν: “ες Ῥεβουρδι,," ΕΝ. 
(( ἀεβίγεα " 4.Ν.), τῆς ψογᾶ 15. τρβεῖν 
ἴδκβη ἰο ἀεποίβ Ῥοίῃ ἐπε Πυμ ΠΥ ἀπά 
1π8 βαγπαβίπθϑβ οὗ ἐπε διυπυοῖ (Βεηρεῖ): 
ἃ νεΓῸ τεαυθηῖ Ῥοίῃ ἱπ Θὲ. Γὰκε δηά 
Θὲ, Ῥα], βῖχ οὐ βενβῆ εἰπηββ πῃ (οϑρεῖ, 
νεηΐν-νο οὐ ἐνγεηίυ -ῆτεε εἰτηθβ ἴῃ Αςέβ. 
πττε: ποίε {πε οἰοβίπρ' σοππεοίπρ ρδᾶῖ- 
τἰςϊε, βμονίηρ ἐἢε πεοθββάσυ ταβαϊὲ οὗ ἐπα 
ᾳαεβείοη (ΥΝ εἰ585). 

ψεσ. 32. περιοχὴ τῆς γραφῆς “πε 
οοπέθηΐβ οὔ πε ραββαρα οὗ ϑογίρειγθ ᾽᾽ 2.6.» 
ἴ6 οὔθ ῥαγέϊοιδγ ραββᾶρε, 158. 111]. 7, 8 
(58ο Μεγεγ-  νεηᾶις, Ηοἰἐζπλαπη, Ἡδοϊκεῖ), 
ΦΑ ἰ. τ6, ἀπά τ Ῥεῖ. 13, 6: περιέχει ἐν 
τῇ γραφῇ 4πά ταύτης ἴπ νεῖ, 35 θεῖον ; 
περιοχή πα5 Ὀδαπ ἰβκθη ἰὸ τηθδδῇ ἃ 
ϑδοίϊοη,, 48 ἴῃ Οἴσεσο, Εῤίδέ. αὐ Αἰξ,, χΙϊϊ., 
25 (50 ἱπ Οοάεχ Α, Ῥείοτε ἐμε (οβροὶ 
οὗ 51. Μαζγκ, [8 περιοχαί, ἦ.6., Ξεοέϊομδ5, 
8τ6 ργβῆχεά), δυὲ ἴῃ Οἴσεσο δἷϑο Μεγεγ- 
νεπάι δα ἔπε ψογά ἴο τηδδη ἔπε οομέσμεἐς 
οἵα ραββαᾶρε, οὗ. ποίεβ, εἀϊε, 1888 ἀπά 1809; 
866 αἶβο Εδίέεῃ απᾶ ΡΙυτηρίσα, ἐρ ἴοσο. 
81. ΟΠγυβοβίοτη ἀρρϑγεπεῖν Δ Καβ γραφή 
δῖθ 88 -- αἱ γραφαί, ““τοῖϊιιπλ ΠΟΓΡῈΒ 
Βουιρίσταε βδοσϑ," 8ε6ὲ Βῖαββ, ἠξ ἴοὔγο, 
Ῥυΐ 1 80, πε ρίασαὶ ψουᾶ θὲ υϑϑᾶ 85 
ΔΙΑ 5; 566 ἄθονε γαΐδσεηοαβ δπὰ Γἰρῆς- 
ἴοοι οἡ Οαίΐ., ἰϊ., 22. ὙΠε ἕδος ἐδαὶ ἐδ 
Θυπιο ἢ ννδ8 τεϑάϊηρ᾽ 15αϊδῇ 18 τπεπεϊοπεᾶ 
ὃν 8ι. Ομγυβοβίοτῃ 85 δῃοίδεν ἱπάϊςδείοῃ 



30--35. 

ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ." 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2ς 

34. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ 

φιλίππῳ εἶπε, Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο ; περὶ 
ἑαυτοῦ, ἢ περὶ ἑτέρου τινός ; 35. ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα 

αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ 

Οὗ οἤπαγαςίοσ, βίπος δα παὰ ἱπ παπᾶ {δε 
Ῥτορβεῖ Ψψῆο ἰβ ποῦ β0} 1π|ι6 (Πδῃ 81] 
οἴμειβ, ἤορι., χῖχ. 

ες. 33. ἐν τῇ ταπεινώσει κ-.τιλ.; οἵ. 
ἴ88. 1111. 7, 8, “ἴπ 88 Βυπ)])δεοη Πὶβ 
Ἰαάρπιεπε νγὰβ ἰάκεὴ ἀνα" (1 ΧΧ), 
80 Α. δηὰ ΚΙΝ., ρβεπεγδαν ἴακεπ τὸ 
Τπεδπ ὈΥ δίβ ὨμΠΊΡ] Πρ ἰτηβε} Πῖδ 
Ἱπάρτπεπε νναβ σδποοϊ]εά, οὐ ῬΏΙ]. 11. 6,7, 
50 νεηὰάς ἰπ βενεπίῃ δἀπά εἰρῃτι εἀϊτίοπβ: 
ΕΥ. Οτίπιτ-Ὑπάγοτ, τε υ., κρίσις, (Πς 
Ῥαπίβηπηεπὶ ἀρροϊπιςᾷ ἔογ Πὶπὶ ννὰ5 ἴδ κεη 
ΑΥΑΥ, ἴ.6., ἐπάεά, ἀπά 80 νη ν., αἴρω -Ξ 
1ἴο οαῖιβε ἴο οβϑᾶαβα, (Οἱ. 11. 14. Βαϊ {πε 
νΟσάβ “πὶ ἢ18. Πιιπλ] διίοπ "ἢ εἴο., ΠΊΔΥ 
αἶβο ἔα εἰν ταεδη {πὲ 'ἱπ πε νἱοΐεποε δπὰ 
ἱπ)αϑιῖςε ἄοπε τὸ πἰπι Πὶ5 ἡπάρτηεηί, ἱ.6., 
ἐπα [αῖτ {τ|8] ἄπε ἴο Πῖπι, ννᾶὰβ ὑνΠΠε]ά, 
ἀπᾶὰ τπ5 ἴπῸῪ σοπίοσπι πιοσα οἱοβεῖυ 
τὸ {δε Ηεῦτεν “ΌΥ ορρτεββίοη δηᾷ 
ΌΥ (πη͵μ8) Ἰπάρτηεπε ἣὰὲ ᾿νὰ8 βκεη 
ΑἸΑΥ," 56 ΗιΖζίρ, Ετναϊά, σβενης ἂπά 
ἘΙΝ. 980 ἴο τε βαῖμα εἴδοι 161} ΖΒ ο ἢ 
ἰακεβ πὲ ψοσάβ ἴο τῆθδη τμδΐ Ὠοβαὶα 
ΤΡργεββίουι δηὰ ᾿πάἀϊοϊδὶ ρεσβεουέίοη Ὀδἔεὶ 
διπι, δηὰ ουὔξ οὗ {πεπὶ ἣδ ννᾶβ τοτηονθᾶ 
Ὁγ ἄεδι (οὐ ἘΝ. πιδγρίη). (Ὑ8ε νογάβ 
δανεὲ ὕδεπ ἴδκθβῃ ἴἰο πιεᾶη ἴπδὲ ὉγῪ 
ορρσζεββίοῃ δπὰ ἱπιάρτηεης μς ννᾶβ μυγτεὰ 
οὔ ἀπά ριιπίβῃεά, γαῤέμς ἐδ αὐ Ξε ῤῥὶῖ- 
οἴμηι.)----τὴν (δὲ) γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγή- 
σεται; (1.ΧΧ), ““8ῖ5 ρεπεγαϊίοπ ὑνῆοῸ 
51.411 ἀεοΐίατε ὃ" ΕΑΝ., ἴῃς Ψψοσάβ πηδᾶν 
τὭεδῃ κΨὙΠΠῸ 5}8]1 ἀδοίαγσε (Ὡς υνἱοκεά- 
Ὧε88 οὗ ἐπε ρεπεσδίίοη 'π σἢ Πα 
᾿ϊνεὰ δ (βεεὲ (τἰπιπι- αγεσ, τηδ υ., 
γενεά)---ἰπεῖτ ννἱοκεάμοββ, 1.6., ἴῃ ἰδεῖν 
ἐγεαίπηεπε οἵ πὶ; 50 θῈ δνεῖΐϊες (απά 
Μεγεῖ πὶ δαγὶν Ξἀϊιίρπε), δηᾷ το ἴδε βδγηξ 
εἴεοι, Γυπιῦν, Βεπάδὶ!, οὔ. οὐ Τοτγὰ᾽ 
οννῆ Μογάβ, Μϑίξϊ, χίϊὶ. 390-42, εἴς. [Ιῃ 
Μεγετι- ννεπάϊ (βενεπίῃ ἀπά εἰρμιῃ δάΐ- 
τίοη) ἴῃε τνογάβ ἂγὲ ἰδκεη ο πηδδῃ “"ψΨῆο 
οδη δεῖν ἀδοΐατε [Π6 πυπιροτ οὗ [Ποδ6ὲ πο 
8πᾶτε Ἦἴβ 18} ἐκ6., Βὶ8β ροβίεσίιν, δἰβ 
ἀἰβοῖρεβ, βο Ἐεΐζεη (δ υΐ βθε οα {πε οἵπεσγ 
δαπά, [εἰ Σσϑοῦ, ἐγ ἰοοσο)ὴ. Τῆς Ηδῦγον 
ΘΘΕΙΊΒ ἴ0 πιδδη, 45 ἰπ ἘᾺΝ. τεχί, “" δηά 
845 ἴου Ὧϊβ ρεπεγδίίοη ψὯΟ αριογρ ἔδιδε 
οοπδίδεγεά ἐπὶ ἢα νγα5 ουξ ΟΥ̓ οὐ οὗ {πὸ 
Ιαπὰ οὗ πε 1ἰνίπρ ἢ ἴοσ ἴῃς ἱγαπβρσεββίοῃ 
Οὗ πὶ ρεορίε"" εἴς, βεα Οδαυπα, ἐπ 
ἰοοο; Βτιῖσρβ, Μεςοϊαπὶς Ῥγοῤίδξον, Ὁ. 358, 
απὰ ΠεἰἸζβοῃ, γεϑσαΐα, ΡΌὉ. 523, 524, ἴουγι ἢ 
εὐϊείοη (5ες 4150 Ραρε᾽β ῃοΐε, αηὰ ννεπάϊ, 
εὐϊιίοη 1809). Τῆς τεΐξεγεησεβ Ὁ πε 

ΥΟΣ. 11. 

Ἑδίπειβ (ς(. Βεάς δπὰ γογάξινοσί) ἴὸ 
πα εἴεγηδὶ ρεπεγδαίίοπ οὗ ἴδε ὅϑοη, δηά 
πε τηγβίετν οἵ Ηἰβ [ποαγπδίίοη, ἄο ποὲ 
Βθθῖὴ ἴο βπά βιρροτῖ πῃ ἴδε Ηεῦταν οἵ 
ἴῃ ἴπε ατεεῖκ τεπάδσίηρ Οπ {πε οἱάδεέ 
7 58 ἱπιεγργείδιίομβ οὐ ᾿βαϊδῃ 111]., 568 
Παϊπιδπ᾿Β ν ἰεάσηάδ πηά 67 οἐεγϑεπᾶς 
Μεοροίας, ῬΡ. 21-23, 27-35, 80, ΟΙ; δηὰ 
566 8130 ἴῃ σοππδοίίοι ννἱ ἢ ἐμε ραββαρα 
δείοσα υ8, Αἰμαπαβίιβ, ΒῸη7 Πςεοηγεος 
αραϊηοὲ ἐπε Αγίαης, ἷ., 13, 54, ἀπὰ ὍὮσ. 
Εοδεγίβοπ᾽ 5 ποῖα ; 866 δ'5ο αῦονεὲ. οἢ 
51. Ῥεΐεσγ᾽β ᾿Π᾿βοοιιγβαβ ἱπ σπδρ. ἰϊϊ., ἀπά 
Ῥεῖονν οπ χχνί. 23.---αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς: 
“15. τε," ἐ.4., ἢ νἱοΐεησα (μεσα Ξε 

Ηεῦτγενν 7), ο΄ υβε οξαΐρω, {,ΧΧ, ΑοὲΒ 
χχί!. 22, χχί. 36, Μαίι, χχῖν. 39, [κα 
ΧχΙ. 18, [ΟΠ χίχ. 15. 
γε. 34. ἀποκ., 8εὲ ἀῦονε [ἰΐ. 12, ν. 8. 

11 Βα8 θεβῃ βοπιεεϊπιεβ βιρροβεά ἰπδὶ 8 
εὐπαςῇ νγ88 δοαπαδϊπιδα νἹἢ {πε ἰγαδιτίοπ 
{παῖ Ιβαίδῃ μπδά ὕεεῃ βαννῃ δϑιηάεσ ὉγῪ 
Μδηδββεῇ --- Εδἰΐεη, 8εὲὲ Ὑνείβιεἰπ οὔ 
ἩΗεῦ. χί. 37. 

Μετ. 35. ἀνοίξας τὸ στ. αὐτοῦ : τῇς 
ΡὮγαβα 18 υδεὰ ἴὸ ἱπισοάτος 5οηια νγεῖρ ὨΥ 
δηὰ ἱπηροτίδηϊς υἱίεγϑδηςε, οἷ, χ. 34, χν τ]. 
14, ἀπὰ [ὑΚὰ ἱ. 64, 50 ἴοο Μδίϊ. ν. 2, 
2 Ὅος. νἱ. σὕὲ, 4180 ἔγεαιεπὶ ἱπ ΓΧΧ; 
ἐΔΡασῖσε ο5 ἴῃ ϑογίρίαγα εδὶ ογάϊτὶ [οπ- 
δυτὶ βεγηομοτι ὧδ τὸ ργανὶ εἰ βεσγίδ. 
Θιρσπίῆοδι ἐγρὸ [υ0οδ58 οοερίββε ΡΒΠρρυτα 
Ρίθηο ογε ἀΐββεγεσε ἄς ΟὨγίβιο,᾽" Οδἰνίῃ, 

ο΄. Ἡεῦτεν ρῆσταθες ὙἼ ΤΝ ΓΒ, 
᾿ Ἂρ -ν 

π᾿ ντίουιβ βεηβεβ.- --ἀρξάμενος, 5εε οἱ, 
22, ο΄. ΤῦκΚα χχίν. 27.---ταύτης, Ξεε δῦονα 
ἡ νεσ. 3..--εὐηγγελίσατο: υϑεὰ νἸΗ 
δ δοοιδαίίνα Ὀοϊῃ οὗ {πε ρείβοῃ δά- 
ἀτεββεὰ, 35 ἷἰπ νν. 25, 40, δπά οἵ (πε 
πιθββᾶρα ἀε]νετεά, οἷ Πὰκε ν ἢ], τ, Αοῖβ 
ν. 42, νἱϊϊ. 4, 12, εἴο., πὶ ψνῇεη {πὰ ἴννο 
ἅτε ςομ)δὶ 64 {π6 Ῥειβοῦ ἴ8. αἰνναυβ εχ- 
Ῥτεββεὰ ὃν ἴῃς ἀδέϊινε, οὔ Τυὰκα 1. το, 1Ϊ. 
το (Αοἱβ χυΐϊ, 18), Θίπησοχ, ᾿απρμαρε οἵ 
ἐξέ Ν. Τ., ῬΡ. 79. Ἐτοπὶ {πε βεαυεῖ ἰδ ἴ5 
ενίάεπε παῖ ῬὮΣΠΡ ποῖ οπῖν ργεδομεὰ 
τῆς ρ᾽δά εἰάϊηρβ οἵ {ῃ6 1 Β]πιεπὶ οὗ 
ἴπεῈ Ρῥγορἤβοίεβ ἴπ ἴδϑιβ 5 τμ6 ἰάδδὶ 
δηὰ ἀϊνίης ϑυΐετεσ, πὶ τπαὶ μῈ αἷβο 
Ῥοϊπίεά οὔὰν τὸ πὲ δυπυοῇ τἴμῈ ἄοοσ 
οὗ δἀπιϊββίοῃ ἱπῖο {πε Ομαγος οὗ [εβιι5 ; οἵ. 
7εζοπιε, Εῤίσέ., 111., 5. 

γέεκ. 36. ἰδοὺ ὕδωρ : ““ἱπέυβ Μάδς, ἔοτί5 
ἀφμα ῥτδϑίο εταῖ" Βεηρεῖ. ἀοςοογάϊπρ 

19 



226 ΠΡΑΞΕῚΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΨΙΠΙ 

τὸν Ἰησοῦν. 36. ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι 

ὕδωρ " καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, ᾿Ιδοὺ ὕδωρ - τί κωλύει με βαπτισθῆναι, 

37.} εἶπε δὲ ὁ φίλιππος, Εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν. 

ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε, Πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν Ἰησοῦν 

38. καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα - καὶ κατέβησαν ἀμφό- 

τεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος " καὶ ἐβάπτισεν 

Χριστόν. 

1 ὙΒῈ ΨΠ0]6 νεσβε 85 ἰξ βίδῃἀβ ἴη ΤΕ. ἰβ τεδά ἴπ οπε ἔοσγῃ ογ ἀποΐμεσ, Ψψ Ὲἢ νσγίπρ' 
νατίδιίοηβ, δῖδο ἱπ Ῥαιβεὶς αυοίαιίοηβ, Ὺ Ε' (Ὁ 18 νγαπεῖπρ ἔτοπι νἹ1}, 20 ----, Σ 4}, 
15, Δηὰ οἴπεῖ ροοά ουγβῖνεβ, ΟἸρ., Ραγ., δγεσῃ., ΝΡ. (ςοἴεπη. Ὁ ἀπ|.χχ ἀδηηϊά, 
101.}, Ατηλ., 5γυι. Ηδζοὶ. τὰρ., Ἰσεῆ., Ουργ., ΚΝ. τηδγρ., δηᾶ Ὁ Ηρ. ; οηῖ. ὉΥ 
ΣΑΒΟΗΕΡ 13, δι, Ναὶρ. (ἀπλχ ὅ1.), ὅυγ. Ῥεβῇ. Ηδζγοὶ. ἐεχί, 54ῃ., Βοξ,, Αβίῆ., 
(ἶγνβ., 80 ΤΊβοῃ,, ΥΝ.Η., ν εἰββ, νν επάϊ, ἘῸΝ. τοχὶ, ὙΠα νϑγβα 18 βίτοηΡΙῪ ἀεξεπάεά 
ὉΥ Βεῖξεσ, Βοίἐγᾶρε, Ρ. 50, ἃ8 ογ βί δΙν Γἀσαπ, Ῥὰϊ οπιϊεεε ὈῪ Τὰκς ἴογ Ὀγαν!ν 48 
ἴῃ ΤΊΔΠΥ Οἴπει σδβεβ-- -δαΐ οἡ ἴΠ6 οἴμεῖ παπᾶ ὑνεπάϊ, εἀϊξ. 1809, Ρ. 180, ποῖε, [ΒΕ 
Ῥοϊπίβ ουἱ παῖ ἰξ 15 ἀἰ βῆ α] το 566 ΔΠῪ σϑᾶβοη ἔογ ἰ15 οπηϊββίοη, νυν δὲ 1ξ 5 βδβὶϊν σοη- 
φαίναδ!ε πὲ ἰμςῈ ννοσάβ ψνου]ά ἤανε Ῥθεη ἰπβετίε ρεσῆαρβ οτὶ ρΊ ΠΑΙΪΥ 845 ἃ τηδγρίηδὶ 
ποῖε, βίποε οἵ βαγνγῖβε {π6 δε εἴ οὗ πε δυπαοῃ 15 ποννῆεσα Ἔχργεββίν βιδεθὰ ἴῃ ἐπα ἕεχε; 
ς΄. Ἄοπι. χ. ο (θὲ οὗ ἰἱ. 41, χνὶ. 33). Βυῖ {πεν νγεσε εν ἀθπεῖν Κηοννῃ 88 ΘδιῪ 88 
Ιγεπρθαβ, ἀν. Ην., 11.,) 12, 85 4150 ἰο Οεςυτηθηΐαβ ἀπὰ ΤΠΕοργ]δοῖ, ἀπά ΠῸῪ στλδν 
ΨΜ611] πᾶνε εχργεββεά ννῆδι δοῖυδιν μαρρεπαᾶ, 45 τε αυδϑιίοῃ ἴῃ νεσ. 36 ενϊβπεῖν 
τεφυϊτεά πὶ ἀπδνγετ. Απριβείπε ἀϊά ποῖ φυσβιίοη [15 σεπυΐπεποβ8, Δ μουρΉ ε σεξιβεά 
ἴο 5ῃογίεῃ ἴῃς ρτοϊεββίοη δὶ Βαριϊϑπιὶ οὔ δοζοιιηξ οὗ ἴΐ, 1) Εϊά6 δὲ Οῤεγίδιις, ἴχ, (566 
ΧΗ. 42ῤ.» Ῥ.- 9ο3; Ἑεϊξεη, ογῖξ, ποῖββ, Ρ. σ77; ϑῤεακεγ᾽ς Οοπιρι., ἱῃ: ἰο60). 

ἴο Ϊετοπια (Ἐῤίδέ., οἰ.) δπὰ Ἐυβερίαβ 
(περὶ τόπων), 16 5ἰῖε οὗ τῆς Ῥαρείβηι νγ5 
Ρἰδοεά δἱ Βείμβυγα (Βείῃζαγ, [οβῃ. χν. 
28, 2 Οἤτοη. χὶ. 1:7, Νβῆῇ. 1]. τό, εἰς.), 
Δθουε ἔνε πΠΕΥ τα 116 8. ἔγοτα [6 βδαίθη, ἀπά 
ἔνο ἴοπὶ Ἡδεῦτοα. Εοβίπβου (Βὲδίϊοαὶ 
Ἐεοεδαγοῖές, ἰὶ., 740) {πίπκβ ἐῃας {πε ρῖδος 
ἰδ πιογα Ῥσοῦδθὶν ἴο θὲ ἔουπά οἱ τῆς τοδὰ 
Ῥεΐνεθη ΕἸεα μετορο 5 (Βεῖτ- ΠΡ τη) δορά 
(ΑΖ, ΜΏ15ὲ Ῥγοΐβββογ 6. Α. ϑ5πη ἢ (5εα 
δῦονβ οἡ νεσ. 26) σοηβί ἄθγβ (παι {π6 ἴδοι 
τῆαι ῬΆΠῚΡ νγὰβ Τουηὰ ἱπιτηβἀϊδίθ!ν δὔξασ 
δὲ Αζοΐυβ βυρρεβίβ δὲ ἐπε πιβεῖίηρ' δηὰ 
Ῥαριίβηι ἴοοῖκς ρίδος, ποὲ μθγα ἰγδάϊτοπ 
Βδβ ρίδοεά {πεῖὶ, ἀπποηρ ἴπ6 ἢ11|}5. οὗ 
7υάεα, δὰ: οα τῃς Ῥμ βείης ρίαίη (ΗἸ δέ, 
Οεορ. οὗ ἐμε Ἡοῖν 1,απά, ΡΡ. τ86, 240). 
Βυι 88 πε βηάβ 1 ᾿Ἰπηροββί θα τὸ δρρῖν πὲ 
δρίτπεῖ “ ἀδβεγε" [ὁ ΔηῪ τουΐο ἴτοηλ Ἰεσυ- 
βδίειη ἴὸ ἅδζα, ψνμεῖμεγ πὲ ὃν Βεῖϊ- 
Τιδτίη, οὐ {π6ὸ Ιοῆρεγ οπβ ὃγῪ Ηεδτοπ, με 
Ὧοεβ ποῖ πεϑίϊδϊε ἴὸ ΔρρΙυὺ πε ερίτπεὶ τὸ 
6428 ἰ(561}, ἀπᾶ 8ἃ5 {π6 τυηβειίηρ (δοοοτά- 
ἱπρ' ἴο δἰ5 νίενν) ἰοοῖς ρίδος ἴῃ 118. πεῖ ρὮ- 
Ῥουτποοᾶ, {πε ἴοννῃ ννουᾶ παίυγαν κε 
τηδητοηςά. 64Ζὰ δπά Αἀζοΐυβ, νεσγ. 40, 
816 ἴῃ6 ΟΠΪΥ ἱψνο ΡΠ Πβιΐηθ ἴοννῃβ 
πδτιηεὰ ἴπ {πὸ Ν. Τ΄---τὟτί κωλύει με βαπ- 
τισθῆναι ; ““τηδτῖκ {πε εαρεγ ἀεβῖγε, παγίς 
{πε εχδοῖ Κπονϊεᾶρε.. ... 866 ἀρδὶπ 5 
ταοάεβιυ ; με ἄοεβ ποῖ βὰν Βαρίϊβε τηβ, 
πεῖῖμοῦ ἄοαβ πα Βοϊά ᾿ἰβ ρεᾶςε, Ῥυΐ μὲ 
αὐίογβ βοιηθννῃδί δεῦνίχε βίσοηρ ἀεβῖτε 
διὰ τουογοη! [εατ᾽ ΟἾτγ5., Ποηὶ., χίχ, 

ες, 38. εἰς τὸ ὕδωρ: ἐνεῃ ἴζ ἐπε 
νγοσὰβ ἃτὲ τεηδεγεά ““ἀπίο [(ῃ6 τνδίεγ᾽" 
(ΡΙυταρέγε), ἴῃς σοπίεχε ἀνέβησαν ἐκ ἰπ- 
ἀϊσδῖαβ παῖ (πε θαρείβηι νγὰ8 80. ἰπηπηεσ- 
βίοτ, δηᾶ τΠπετὰ οδῃ θῈ πὸ ἄουδὲ {παᾶὶ {Π15 
ΨΜΆΔ5 ἴπ6 σαβίογῃ ἴῃ τῃ6 δασῖν ΟΠθγοῃ, 8, 
Ῥδυ]᾽5 βυτηθοϊς ἰαηρυδρε ἴῃ Εσοηῃ. νἱ. 4, 
ΟΟΙ. 1ἰ, 12, σαγίαι ΠΙῪ 5686 ΠῈ5 ἕο Ῥσεβαρροβα 
παῖ δυο ννᾶβ 1ΠῸ60 σαβθ, 845 δ'3ο βιο ἢ 
ἴγρεβ 48 ἰῆς ΕἸοοά, τπῸ ραββαρε οὗ {πὸ 
Κεά 85:8, {π6 ἀϊρρίηρ οὗ Νδδγηδῃ ἴῃ ἴοσ- 
ἄλλη. Βυΐ {πὸ ίαολέ 15 [αϊτῖν χυοιεὰ 
ἴο 5ῆον {πὶ δὲ δὴ ΘαΎ ρεγίοα ἱπηπιετ- 
βίου σουἹά ποὲ ανε Ῥεεῃ τερασάβα δ5 
εββεηίίδὶ, οὐ νἱϊ. 3. 8686 αἷβο “ Τεδομίπρ 
οὗ τε Αροϑβεῖββ," ἱν., 807, ἴῃ Φίεϊ. οὗ 
Ολνγίςε, Βίορ. (ϑυαῖτῃ ἃ νγαςε), “Αροβ- 
16 ]Π1Θ σε" ἴῃ Ἀσαϊ- Επογοϊοῤδάϊῆστε ΚὮγ ῥγο- 
ἐεείαπέ. Τλεοῖ. μπάὰ Κίγολε (Ἡδυοῖ), 
Ρ. 712; “" Βαριείβϑηλ᾽ ἵπ Β..2, ““Μαιανῖς 
“ΕΛ ῖορβ ρα θην βυδηι "ἡ 18 {π6 σοπηπηδηΐ 
οἵ Βεάε, “ἰᾷά εβὲ βογάε ρεσοδίογυχῃ 
ΔΌΪυϊΑ, ἄς Ἰανδοῖο }ὲ81 ἀθαϊθαίιβ 28- 
οοηάϊι.᾽» 

ψεσ. 39. Πνεῦμα Κ. ἥρπασε: Δ΄1ΠοῸΡἢ 
{πε ἐχρτγαββίοη ἰβ βἰπιρὶν Πνεῦμα Κ. ἐδε 
ταΐεγθεησα ἰβ ον ἀθηεν ἕο ἐπε βαπις ἀϊνίπα 
ῬΟΜΕΓ 88 ἷπ νεῖ. 29, Δπά οἀπῃοῖ δ6 δχ- 
Ῥίαἰπαά 45 πιαδηΐπρ δῃ ἱηννατά ἱπὰρυ 88 
ΟΥἨ τπ6 Ἐνδηρε δῖ, οὐ δβ ἀεποιϊηρ ἃ 
Βυγτίσδηβς οὐ βίογπι οἵ ϑυἱπὰ (45 Ἔνεῃ 
Νόὄβρεη δηά ϑεῖδσ βυρροβεά). Ὑδὲὸ δγείοϊς 
ἰδ οἡγτιαά Ῥεΐοτε Πνεῦμα Κ, ἰπ Τιὰκε ἰν. 
18, 80 αἷβδο ἰπ ΤυχΧ, 156. ᾿χὶ. 1, ἀπᾶ νγὰ 
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αὐτόν. 30. ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὅδατος, Πνεῦμα Κυρίου ἥρπασε 

τὸν Φίλιππον ὃ" καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ 

1 Πνευμα Κ. ἡρπασε τον Φ. ; ἰπδίελά οὗ [μ5 Α3, Ῥασ., ὕγεγη., 5υγ. Η, τὴρ'.,» 6.) Αὑρ. 
τεδά πνευμα ἀγιον ἐπέπεσεν ἐπι τὸν ευνουχον, ἀγγελος δε Κ. ἡρπασεν τον ᾧ. Ὑνεπάς 
τερατὰβ 45 ἱπιογροίβείοη ῥδγιν δοοογάΐπρ ἴο νϑσ. 26 δηὰ ρδγεὶν δοοοζάϊπρ (ο νϑσ. 44. 
Ἡπρ. τειδίπβ δῃμιὰ Βείβεσ, Ρ. 51, ἀεξεπαάβ 85 ᾿ποαη. [Ὲ 18 δετπρ πδὶ ἴῃ Θοτίρευγα τῆς 
Ἡοῖν αΠποβὲ ἰβ ποῖ σεργεβεηϊεά 45 ρίνθη δἰζευ ΡὮΪ]Πρ᾽ 5 Βαρεΐβπι, βεσδιιβε 5 ψνοσῖκ ννὰβ 
ἴο θὲ σοπιρ᾽ οἐβὰ ὃγ {με δάνεηιί οὗ Ῥείεγ δηὰ [οῇη ; Ὀμξ ἴῃ [Π6 σᾶ868 Ῥεΐογε 5 πὸ Αροβεῖβ 
γν88 ρτεϑεπί, δῃὰ 80 πε Ηοΐγυ ϑρίγιξ ᾶπλθ ἄουνῃ τιϊγαου]οιι θῖν ἴτε ΡΏΣ]1Ρ μαὰ Ὀαριϊβεά 
86 διπυςῃ. 80, ἴοο, Η:ρεηξο ἃ Ἰεδηβ ἰονναγᾶβ {88 τεδάϊπρ ὶ. ς., δπὰ ταραγᾶβ ἴξ ἃ5 
ἦα ροββίθ]ε [μδὲ με ογάϊηδγυ εχ 18 4 βεί- οἱ ἀρδίηβί (πε σοηϊγδάϊςεϊοπ ἱπνοῖνεά νυ τῇ 
ὙΠ]. 15-18, ἰῃ δοσογάδποε "ἢ ν μἰοῃ (με Ηοΐγ Θρίτιε νγ5 οπ]ν Ῥαβδίοννεά τῃτγοιιρῇ ἐπα 
Ἰαγίπρ' οῃ οὗ ἴ8ε βαηάβ οἵ πε Αροβίῖεβι Β]455 γεΐεοῖβ, δηὰ ἴοι οννβ ΤΆ. (βες Ῥβϊον). 
Ἀπδεῖ Φιλιππον ΡῬᾶσ., ὥγυ. Η. πιρ. (πο οἵ μεσ δυϊμοτῖτι 65) δα “40 δο᾽"; 50 ἩΠ]ρ.., ἀπά 
50 Β]458 ἰῃ β, απ᾽ αὐτου, ν»Ἀ ]Οἢ 566 η18 βοιενῃδί βίγδηρε ἰπ (ῃ6 οἂββ οὗ (δε ἰδίζεγ 
νυτϊίεσ. 

σαπηοέ ἐμεγείοτε οοποῖμα δηγδῖπρ' ἔτοπα 
1:8 οπηϊββίοη ποία, ἥρπασε, αὐγίῤμιέ, [Πε΄ 
ἀϊβαρρεάγδηςα, 88 {πε σοπίεχι βῃονβ, νν85 
τερατάβα δ5 βιυρεγηδίισαι, οὐ. υχχ, α 
Κιίπρϑβ χν , 12, 2 Κίπρβ 11. τ6 (ΕΖεκ. 11. 

14, Ἡεῦτενν οπῖγ [ΠῚ )- Τῆυβ ΗΠρεη, 

4ε]ἃ τεσορηΐβεβ ποὶ οπΐν ἃ ᾿ἰΚεηςβ88 ἤεγα 
ἰο πε ΟὟ. ραββαρεβ αυοίεά, δυῖ (δὶ 
ἃ τοϊγασυΐοιιβ ἱγαπβέεσεπος οἵ ῬἢΠΡ τὸ 
ἈΠΟΙΠαΙ ρΐδος ἰβ ἱτωριεά, Νὸο ἀοιιδῖ, ἃ5 
ἩΠΡεπ εἸά ροΐὶπίβ ουϊ, πνεῦμα τηΔΥ πλθΔῃ 
«ὐἱμά, ἸοὮπ {{ϊ|. 8, Ὀπξ {Π18. ΌΥ πὸ τηβδῃβ 
᾿αβέῖῆεβ ἐχο ιϑίοη οὗ 411 τεξεσεποβ μαγα ἴοὸ 
{πε ΗοΙγ ϑρίτί, Νὸ ἄουδθε ψγα πιδὺ 5εῈ 
τ τ Β]458 ἃ 11 Καπ6855 ἰῃ ἐπε ἰδηριιαρα οὔτπα 
πατγαῖϊνε ἴο ἐπε Ο. Τὶ, ραββαρεβ 7181 οἰτεά, 
δῃὰ 8.. ΓΚε᾽ 5 ἱπέοστηδηΐβ πᾶν αν Ὀαθα 
ἔπε ἀδιιρμίετβ οἵ ῬΕΪΠρ, ῃο γεσς {μοτα- 
βαῖνεβ προφήτιδες (Ξεε ΒΙ455, ἐπ ἰοτο); 
αι τΠπατὲ 15 πὸ τθᾶβοῃ Ὧν δε βῃου]ᾶ ποῖ 
δανε μεατά πὸ παγγαιϊνα ἔγομι 81. ῬΏΙΗΡ 
δἰπιβ6], ἀπά ἐπε τεπάεσιηρ πνεῦμα ὈΥ 
τϑηΐμς 15 τοὶ βδιβέδοίογν, ΔΙ Ππουρ Β]4855 
αν τεσορπίβεβ ἴπαὶ ῬΏΠΡ ἀερατιθά Ὀν 
{πε βάτης ἀὐὐυΐπε ἱταρῖβα 88 [μδι ὈῪ ννΒΙ ἢ 
δε πδά σοπιθβ. ἩΗοὶζπιδηῃ επάογβεβ ἴῃ 6 
τεΐεγσεπος ἴο {πΠ6 Ο.Τ'. ραββαρεβ δθονε, δαϊ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἄγαννβ διϊεπείοι τὸ {86 ραγβ]]8] 
ΩΝ Ὧδ ΒΌΡΡοΟΒαβ ἴῃ Βεὶ δῃὰ {πὲ 
Ὅταρουι, νϑσ. 34 ΕΗ, Βυῖ 1τΠ18 ρϑββαρε 
Βδοιὰ Ὅς οοηίγαβίεα τγαίμεσ {Πδῃ σοπι- 
Ρατεά ψἱτἢ ἐπα βίπιρὶς παιγαῖῖνε οἵ (πε 
τεχί, 80 ἔγεα ἔγοπλ ΔηΥ ζλῃίδβιϊς γα 6 115ἢ- 
ταθηΐ, ψνΠ]16 ῥ]δίπῖν ἱπιρὶ γίηρ ἃ βιιροι- 
ηδίμγαὶ οἰεσηεπί: "ἢ ἴοσ ἴπε νεγῦ ἁρπάζω, 
1 ὙΤΒΕΒ8. ἵν. 17, 2 Οογ. χιϊ. 2, 4 (8 τείεσεποβς 
ἴο ΨΏΪΟΏ 85 εἐχρίαϊπίπρ ῬΏΠΙρΡ᾿ 5 ψτἢ- 
ἄγαννδὶ ἰβ ποῖ ἴο εἶ Ροϊπί, βίποε ἴμ6 παττα- 
εἶνε σαπηοῖ ἱπιρὶν ἔπαὶ ΡΏΪΠΡ ψὰ8 ἐκτὸς 
τοῦ σώματος), εν. χίΐ, 5, υϑεά οὗ ἃ 
Βηδίοίηρ οἵ ἰακίπρ ὉρΡ ἄπε (ο ἀϊνίπε 
ἌΡΘΠΟΥ, οὐ. ΝΝἰβάοπι ἱν. τσ, μετα ἴῈ 15 

βαϊά οἵ Εποοῦ ἡρπάγη. ΒΟοΙῊ ἴῃ οἰδββίςαὶ 
Οτεεκ δηᾶ ἰῃ ἴδε ΤΧΧ τὰς ψοτγά ἱπιρ]εβ 
Τογοῖρα οσ βυάάβη βείζυγε ([οδπ νὶ. 15). 
--καὶ οὐκ εἶδεν. . . ἐπορεύετο γὰρ κ-ιτ.λ. 
ΠῚ ἐμβε ἔννο οἴδιιβεβ ᾶγε οἰοβεὶν σοῃπεοίθά 
8458 ὉΥ ΚΕΝ., πεν ἀἄο ποῖ βιπιρὶν βἰδαίβ 
τδδὲ (π6 δαηυς ἢ γαπε οἡ ζἰς οὐσηὶ ὙΨΑΥ 
(Κεϑηάδ1}}, (1π σοπίσαβε νι ῬΈΠΙΡ ἡ ῃὸ 
ψεπΐ ἀΐξς νγαγ), το]οϊοίηρ ἱπ τῆς ροοά 
πεν νϊ ἢ Ὧα δά Βεαγά, δῃά ἰπ {πε 
Ῥαρίίβπιὶ ννβΐοῃ μα μαὰ τεςείνεᾶ ; τπά 
ἘΝ. ρυποξυδιίοι βυγεῖν πεδὰ ποῖ ργενεπί 
τῆς ἀϊδαρρδβάγαπος οὗ ῬῃΠΠ ἤτοπὶ Ὀεΐηρ 
νίεννεά 845 πιγβίεσίοιιβ, Ἔσνεὴ ἱξ {π6 ννοσάβ 
καὶ οὐκ εἶδον αὐτὸν οὐκέτι ἀἄο ποὶ 
ἰταρὶν ἰδ. Μογεονεσ αὐτοῦ πηδᾶν ταῖπετ 
Ἐπιρμδβίβα {π6 ἔαςς ἐμαὶ {πε εὐπυοῃ τνεπὲ 
δὶς ΑΥ, ΜΏΪΟἢ με Ψψουά ποῖ ἢανε ἄοπε 
Βδά με βεεὲῃ ῬΏΠΡ, Ῥπὰὲ τνουἹά ρετῆδρβ 
δΒανε [ο!]οννεά ᾿ἷπὶ ψῆῸ Παά τἢτ8 δη- 
Ἰϊρμίεπεά δῖβ ραίῃ (50 δ εῖββ, ἐπ ἴοοο, 
τοδάϊηρ αὐτοῦ τῆν ὁδόν---αὐτοῦ ἐπηρῃαείο: 
8686 αἷβο 81. Ομγγυβοβίοτη᾽ β σοτηπιεηΐ ἐρ 
ἸοεοῚ .---κχαίρων : “ἴῃς ὅτπἴὰ οὗ τῇς ϑρίτίξ 
ἰδ. ον 7οΥ," σα]. ν. 22 (186 ψοτά δὲ ἔπ6 
δηά οὗ ἃ οἴδιιβα 1 ομαγδοίοσίβεις οὔ 1υκε; 
Πακε χν. 5, χίχ. 6, βεεὲ Νορεῖ, ρ. 45). 
ἙΕπβορίυβ ἀδβοσῖρεβ πῈ εὐπαςῆ, ἴο νοπα 
6 βῖνεβ ἔῆβ πᾶπια οὗ 1πάϊςῃ, 45 [π6 ἢσβε 
ΡΎεδοθοσ ἴο δἷβ σουηΐσγτηεη οὔ δα τἰἀϊπρ5 
οὗ ρτεϑῖ Ἶου, δῃὰ οἱ [8 ροββί»]β τθοδβρείομ 
ἴπ ἀπε εδατεβὲ ΟΠ τβείδη εἶτηεβ οὗ δα 
(οβρεὶ πιεββαρε ἴῃ ἴδε ἰβἰδπά οἵ Μεγο δἱ 
1εαβέ, βεα “"" Ετπϊορίαπ ΟΒυγο," δ ᾽ςέ. ὁ) 
Ολνῖςέ. Βίορ.» ἰΐ.ν 234. (ϑιαῖτῃ ἃ Ννδςε). 
Ιῃ ἴδε σοπνεσβίοη οὔ με ΕἸΠΙορίδη εὐπηοἢ 
τηθῃ Βαανα 866 ἴῃε ἔτβε {1 Π]πιθεηΐ οὗ {πα 
δηοίεπί ργορΏθΟΥ, Ρ5. ἰχν]]ϊ. 31 (Ππσκοοκ, 
Ἑοοΐῤγίμές ο.Γ ἐδλε ΑῤοΞφέϊες ας ἰγασεά 
ὃν 8. μμιἶδ, ἰ., 210, ἀπά Ο. δηά Η., 
Ῥ. 66). ᾿ 
γε. 40. εὑρέθη εἰς ΓΑ.: οοπδέγμείϊο 

ῥγαρμαῆς τε γὰβ Ὀοτπρ ἴο δηᾷ ἐομπᾷὰ φΐ, 
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τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΨΠΠ. 40. 

40. Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς "Αζωτον - καὶ 

διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθειν αὐτὸν 

εἰς Καισάρειαν. 

1 Καισαρειαν ΒΟΗΣ;Ρ, 80 ΒΙ455, ν εἶδ, ΗἸ].; Καισαριαν ΔῈ ὅχ, 8ο Τ 5Ξ6Ώ., 
ΥΝ Η. (βεε ΚΝ. Η., 4ῤῥ.» Ῥ- τόο, ἀπά ΨΝΊπετ- Βομυχίεάεϊ, Ρ. 45). 

οἷ. χκχὶ. 13; οσ, 88 εἰς τηθεδῃ8 πῆογε ἔπδῃ 
ἐν, ἱπιρί γίπρ πὲ Ὡς παᾶ σοπιὲ ἐπέο ἴῃς 
οἷτν ἀπά νν88 βίαγίπρ ἴπεγα, οὗ. Ἐβιῃ. 1. 5 ; 
τηᾶτρ. Ηδῦτονν “Τουπά," ΑΟΝ., εὑρίσκω, 

ΜΈΝ, 18 νον οἴθῃ ξουπά ἱπ (δε ΧΧ 
᾿ δ ἡ 

ἷπ βἰγι ας ΡὮγαβαβ, Ζ.Ρ., σ Οἤτοη. χχῖχ. 
17, 2 Οξσοη. χχχὶ. 1,1 854π|. ΧΙ, 15, εἴο. 
ὙΠῸ ννοτὰ πιδὺ ἱπιρὶν, μόννενεσ, τυ οἢ 
πιοσα ἴπδη ἔπε ἴδοι ἐμαὶ ῬΏΠΙΡ τᾶς ῥγέδοηπέ 
αἱ Αζοΐιιβ, δπά Αἰξογὰ 8665 ἴῃ ἴξ ἃ ὕτο- 
θΑΌ]ε τεΐδταποε ἴὸ 2 Κίηρβ ἰἴ, 17 (οἵ. 
Ῥᾶββαβεβ 'π Ο.Τ' ἀδονε), ψθεγε ἔπ βᾶστπς 
ννοτζὰ 15 υδεᾶ, εὑρέθη. Β458 1465 ἰξ ἴο 
τηεδῃ ““νεηίο αυδδὶ 10] ἀο]εσίυ5,᾽ Ὀπὲ 568 

δῦονε οἡ νεζ. 30.--ἔλζωτον͵ πῶνΐν : 

ΟΠΪΥ πιεπίϊοηεᾷ ἰοσε ἐπ Ν.Τ., Ῥυὰὲ ἰπ 
ΤΧΧ Αϑμάοά, 7ο 5}. χὶ. 22, χἱιῖ. 3, χν. 46, 
1: ὅπ). ν. 5,2 Οἤσου. χχνΐ. 6, Νεῇῆ. ἱν. 7, 
χα, 20, [6τ. χχ. 20, χῖνῖϊ. 5, ΑπΊοβ ἱ. ὃ, 
Ζερῇ. 11. 4) Ζες!. ἰχ. 6; Αζοίιβίπ τ Μᾶςο. 
ν.18,χ.84; Ηετοά,, 11.) 157: Ηἐγοά. βρβακβ 
οὔτδε βίερε οὔ δε ὑυνεπίυ- πίη γθασβ ὑπ ον 
Ῥβδιαγιθίσῃμβ ἃ5 τς ἰοηρεβὲ ἴῃ Ὠἰβίοσυ 
(ζ Ξ:- σδ, 45 ἱῃπ Ὦρομάζης, Αἀλμγαπιαζάα, 
ΒΙ455, ἐη ἰοθο)ῦ. Ατ οἷά Ῥαϊ]οιέηα ἴονσῃ, 
δῃᾶ οπε οὔ με ἔνε οἰίεῖ οἰτίε5---ἶἰξ ταῖρμε 
Ῥὲ τεραγάεά δ5 πὲ μαϊξονναν βίδείοῃ ου [ῃ8 
δτεδὶ τοδὰ Ῥεΐνεεη αζα ἂπά Ϊορρδ. 
Βομῦτεγ μοὶ άβ παῖ τπΠ6 ρορυϊδίίοῃ ννβ 
7εννβῃ ἴο 4 οοπβίἀασαθϊα εχίθπε, ἃ5. ψὲ 
Βπά πὲ Νβρδβίδη 'νὰ5 οὈ]ρβά ἐο ρίδος 
ἃ διατιτίβοη ἴθεσγα ([05., Β. ὅ.., ἶν., 3, 2); 
ἰξ 18. ΟῚ ἃ τηδγα νἹ]αρα οὐ πὸ ἱπιροτ- 
ἴδῆςθ, ἀηὰ 511} θεδγίπρ ἔπε πῆγες Ἐϑάϊά. 
ϑομῦτεον, Κεισίελρ Ῥέοῤῖε, ἄϊν. 11.,) νο]. 1.) 
ΡΡ. 62, δη Ε.., ΕῊ.; ἃ. Α. Βημι, Η δέ. 
Θεορ. οὔ 6 Η οἷν, ἀπά, ρΡ. 192,193; Ηδηι- 
Ὀυγρετ, Ἀεαϊ-Επογοϊοῤάάιτιε ἀε5 γμάφηέμηιδ, 
ἷ., 1, 124,“ Αββάοά,᾽" Β.Ὁ.3, “ Αζοξι,᾽ 
Δηὰᾶ αἷβδο (οἱ. Οοπάει τη υ., Ἡδϑβείπρϑβ' 
Β.Ὁ.--διερχόμενος εὐηγγελ., 5Ξεε ἀρονς 
ΟὟ νεῖ. 4 ἃπά αἷβο χιΐὶ. 6, δηά οἷ 
Τυκε ἴχ. 6 ἴογ 4 ϑἰπιίΐας σοπιρίπδιίου 
οἵ τπ6 ἵνο νεγθ8.---τὰς πόλεις πάσας : 
ἔτότὰ {πεῖς ροβιείοα δεΐννεεη Ασοίυβ απᾶ 
Οβασθα, ὕυἀάα δηὰ ορρὰ πιᾶὺ ψΨεὶ] 
Βαανα Ῥεεὲπ ἱποίϊυδεά, ο ἴχ. 32, 36, ἱπ 
ΜΏΪΟΝ 6 ΤΊΔΥ 5866 βοπιείπίπρ οὗ {Π6 
εἤεοίβ οἵ 81. ῬΆΠΙρ᾿ 5 ῥγεδοπίηρ, “ δὶς 
αύοααε, ὑπ ἱπ υσδϑ ϑαπιαγῖοβ, Αροβίο  ἱβ 
δυδίξοταβ ργδεραγανῖι," Βεηρεῖ. --- Και- 
σαρείαν (πιεπεϊοπεᾶ πο [655 ἔπαη ῆςεπ 

εἰπιεβ ἰπ ΑοἰΒ) : [8 {1]1] παπὶεὲ νγὰ8 Και- 
σαρεία Σεβαστή, 50 παιηεά ὃγ Ἡετοᾶ 
τς ατεδὶ ἱπ ποποὺς οὗ Αυρυδέυβ (708.» 
Απέ,, κνῖ., 5, 1); βοπιβεῖπιεβ δῖβο παρά- 
λιος ογ ἡ ἐπὶ θαλάττῃ (1ο5., Β. ϑ΄., η]., 
Ὁ, 1; νἷϊ., 1, 3); ἰξ 85. 4'5ο οδιϊεᾶ 
“ Θιγαίοῃ᾽ βΒ Τόνεσ" (οὐ Κ. ἡ Στράτωνος, 
Αῤοξέ. Οοηϑί., νῖ., 12), Αἰ πουρῃ ἱὲ γα 
ψ τ} ἃ Π Ε5ἢ βία. ϑοπῦτγον ἀδγῖνεβ {Π18 
Ἰαίξεσ πᾶῖῖα ἔγοπὶ ϑίγσδαίομ, ἴῃε παᾶπὶα οὗ 
πα οὐ πιοσὸ οὗ {πε ἰα8ὲ κὶπρϑβ οἵ 5ϊ᾽άογπ, 
Ψ8ο ἰοννατὰβ ἴῃς επά οἵ (δε Ῥαγβίδῃ 
᾿Ρετίοά ννέσα Ῥγοῦδ ον ἱπ ροββεϑβϑίοπ οὗ 
τῆς 5ίτίὶρ οἵ σοαβὲέ ἀροῦ ψὩϊοἢ {Π6 ἕοννεῦ 
ννὰβ Ὀ011 (Θοβὔτετ, τ. 5., ἄϊν, 11., νοἱ. ἴ.) 
Ρ. 84 8). ἩΗετοά᾽β [δνιβῇ Ὄχρϑηάϊζυγα 
δηἃ επἰδγρεπιεπὶ ρανε ἴξ βσἢ ἱπιροτ- 
ἴδῃς {πᾶὶ ἰξ οάπιε ἰο ῬῈ οβεά σαῤπμΥ 
ὅάαεα, Ταςίϊυβ, Ηϊδέ., 1Δ., 70, ἐ.6.» 
οὗ τῇς Εοιηβᾷη Ρτγονίποαβ, ἴοσ 'ἴ πϑνεῦ 
σουἹᾶ ὃὲ οα]]εά ἰγυϊγ 1 ἄξαη. ΕῸτ 15 
τηδρτιίβοθηςα, 866 Ἶ05., Απέί., χν., 9; 
Β. ὅ., ἃ, 25, οὖ Απέ., χνὶ., 5... ἴξ 
Μὰ ἃ δβεδροτέ βϑυϊεά (ὁ ἢῚ8Β ἰδββίε, 
ΨΏΙΟΣ Ηειοά ναπίεά, δπὰ ἰῃ Οδβαγεδ 
8 Τουπᾷ [{--  Ἰορρα, 7βγυβαίθγη᾽β ροτί, 
ννᾶ5 εν 5, πδεϊοηδὶ, ραϊσίοεϊς ; δεβαγθα, 
Ἡδετοάίϊδη, Κοπιᾶπ ἰπ οραάϊΐεποε, αἀταεῖκ 
ἵπ ουἱυτε᾽. ἜΠ6Ὸ δῬυϊάϊπρθ νγϑτα 
ταδδηϊβοεηί --- ἃ ἰοπῖρὶα ἢ 15. ἔννο 
βίδίυεβ οὗ Αὐρυδβίαβ ἂπά οἵ Εοπιβ, ἃ 
ἐμεδῖσε, δῇ δπιρῃϊ πεδίτγε ; δὰϊ ρον δ], 
τῆς μάνθη ψγὰ5 (Ὡς οιεῖ ψνοσκ οὗ τί, 
ϑεραβίοβ Γἰμηδη, 80 ἴᾶσρα ἀπά ἱπιροτίαπε 
δαὶ τς πᾶπὶα οὗ {π6 οἷν Ψ885 δνεπ 
ἁννατίεά Ὀεβίάς ἰξ (3εε Ὄβρεοίδ!ν Ὀτ. α. 
Α. ϑιυλτῃ, τι. 5.. Ρ. 140). τε {πΠ6 Κοπηδῃ 
Ῥτοουγαίοτβ μαά {πεὶγ δροάςβ, Ὀοΐῃ Ὀεΐοσε 
Δηὰ δῇει Αρτίρρδ᾽β τείδῃ; πεῖα, ἰοὺ, γγ85 
τε ομϊεῦ ραιτίβοη οὗ ἔπε ἔγοορβ οὗ (8 
τονίποθ. Ὑπε φρορυϊδείοη νγὰβ οδιεῆν 
δδίμβη, Ὀὰΐὲ νυ ἱἢ ἃ σοπβί ἀεγαδῖε πιίχεσσε 

οὗ ἴεννβ, δὰ 8ο θοιἢ αἊπμῖ]8 απ [ονν 
Βιδά Ἔα] τρμιβ, 116 εδοῦ οἰαἰ πχεά εχ- 
οἰυβῖνε ρόνγεῖβ.0 ἴπ {π6 εἰπῆς οἵ εχ 
τῆϊπρβ οαπλα ἴο βυοἢ ἃ Ρ855 {πδὲ δἱοοά- 
8πεά εηβιεά, δηὰ εχ Ἔχαβρεσαίεά ἐπα 
165 ὃγ Ἰεανίηρ ἔπε 8ο]6 ἀϊγεοίίοη οὗ {π6 
τον ἰπ τπ6 μαπάβ οὗ {πΠ6 πϑαίβεπ ρατζίγ. 
1 νγὰβ {π15 ΒΙο ἢ ἴῃ ἴδε ἢἤτγϑθε ρίδοε ρτο- 
νοκϑά {πε ρτεδί τιβίπρ οὗ ἴμε [ενν8, Α.Ὁ. 
66 (1ο5., 4πέ., χχ.» 8, 7, 9; Β. 2...11., 13, 
71 14, 4, 5). Τῆς Ψᾶς ὕγοκε ουξ, ἀπά, 
δοοογάϊηρ ἴο ]οβερμαβ, 811 τς [Θυνῖϑα ἴη- 
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ΙΧ. τ. Ὁ ΔΕ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς 

μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ, 2. ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ 

ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ 

τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς 

Βαδι δπίβ, ἐνγαπν ἐπουβαηά ἵπ πυπΊρεσ, 
ὝγΕΙΕ πηδϑϑδογοά ἴῃ δὴ που. Ηδγα {μ6 
ἕδταουβ ΕδΌδι ΑΚὶθα πλεῖ ἃ τηδείγτ᾽β ἀδαῖῃ, 
δδγα Ευβεῦῖιϑ οὗ σφϑάτεα δπὰ Ῥσοοορίυβ 
ψγετε θογη, ἀπὰ Πίίπεγ Οτίρεη ἤεά. 58 
Θομίγοσ, μ. 5.; Ηδιηθυσρεν, Κεαὶ-Επογεῖο- 
ῥάαϊε ἄς Ἡμάορπέμνις, 11... 1, τ23; α. Α. 
5 ΕΠ, τι. 5.7 ΡΡ. 138, 143 Βῖ., Β. Π.3; Εάετ- 
5ΒΠπείπι, ΗΠ ἰϑέονν ο7 {6 “ ετυῖοι Ναέϊοη, ΡΡ. 
21,23, 156,109,251,265, εἰς. Απιοηρ [Πα 
7ενβ Οδαβατεα ννὰᾶβ οδἱϊδὰ ὃν τῆς 84Ππ|6 
ὨΔΠῚ6 ὉΥ ΨὨϊσἢ ψψε Κπονν ἱξ, θὰ 5οπια- 
τἴπηε 5. τόσ ἰΐ5 ξογει βοδιίοηβ, Μίρ δ] ὅτ, 
ΟΥ δίτεγ 115 μαύρου, Μιράδ] ΘΠΐηδ, οσ δἴτεσ 
οί, ἀπά οποὲ ὃν 1:8 δποίθβπὶ Π4ΠΊ6, 
“. Βιγδίοη᾽ 5 Τοννεσ (οἷ, α͵8ο ϑέγαδο, κνὶ,», 
Ῥ. 758), θὰ 45 ἴῃε βεαὶ οὗ πε οιηδῃ 
Ῥοννεσ, δηὰ ἔοσ 118 ρὑγαροη ἀδγαίίπ β πβδίῃθη 
Ῥορυϊαιίοη, ἰξ νγαὰβ βρεοίδιν παιεά; δηὰ 
80 ἴξ ννὰβ ἀεβίρῃδίε “(6 ἀδιυρπίεσ οὗ 
Ἑδοπι,᾽" αἰϊπουρῃ πε ἀϊδισίοῖ, 50. τίσ 
Δηὰ [δεῖ ]]ς, νναβ 5.}}1 σα] “τς Ιαπὰ οὗ 
1, Ἑδεγβμείση, χδισίϑμ ϑοεῖαὶ 1,176, 
ῬΡ. 24. 732» 202, δηά Ηδπηιθυσρασ, μ.5. 
26 ΒΔΙΕΆ 15 πχεπιοπεά ἰη (πε νεῖϑε δείοσα 

5 ποΐ Ῥεσδιιβε οὗἉ ἰζ5. ρο "ἰς 4] πᾶ σοσὰ- 
τηθγοῖαὶ ἱπιροσίδποα, δας Ῥεσδιβε ἰξ δ6- 
οᾶπιε ἔδε δἴϊεγ ῃοπὶς οἵ ῬῃΠΙρΡ, χχὶ. 8. 
Βυῖ 1ἱξ αἷβο ταὶρῃε ὃς παπηβά ἤει 88 
ταδσϊἰπρ' ἃ ἔαγίῃεσ δηᾶ ἱπιεσγεβιὶηρ βίδρβα 
ἰπ (6 ργόρτεββ οὗ {πε ἀοβρεῖ (566 4150 
Ῥεῖονν οὐ οἴδρ. χ.). νε οδηποῖ βδύ 
ὙΠεῖμεσ δὲ ἐπε ἰἰσγα οὗ {δε πδγγαῖϊνα ἴῃ 
οδδρ. χ. ΡΉΏΠΡ παά αἰτεδάν βειεὰ δηὰ 
ννογ κα ἴῃ Οξεβᾶγεα. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ ΙΧ.-νεσ. τ. Ὁ δὲ Σαῦλος: 
ταῖκεβ ἃὉρ ἀπά σοπίϊπαεβ (ἢῈ παδιγαῖϊνε 
ἴτοσγὴ νυν". 3; ἐμ τεβυσηρέϊνε α8ὲ οὗἉ δέ.--- 
ἔτι: ““5'ς ἰπ ϑυγηπιο ἔδγνοτα ρεοοδηάϊ 
δγαρίῃᾳβ εἰ σοηνθίβιβ αβδὶ " Ββηῃρεῖ.-- 
ἐμπνέων : Οηἷν πετε ἴῃ Ν, Τ., ποῖ “ Ὀγεδίῃ- 
ἷπρ ουἱ,᾽ ΑΟΝ., Ὀυϊ ταῖμοσ “ δτεδιῃίηρ 
οὗ 11:., “1η "ἢ (ΒΙΝ. βἰπιρὶν “ Ὀγεδιβίηρ ἢ, 
ο΄. 1, ΧΧ, Ἰοβῆ. κ᾿ 40; πᾶν ἐμπνέον ζωῆς 
ζ΄. ῬΒ. χνὶϊ. 15) --- [Ὠτεδίεπίηρ δπά 
ταυγδετίηρ, ὑνεσα 48 ἴξ ννεσε {πεῸῈ6ὶ δίπιο- 
Βρίεσε ψνῇῖο μα Ὀτεαίμεά, δπᾶ ἴῃ δηὰ 
Ὀγν ὙγΠΐοἢ ἢς Ἰἱνεά, οὕ. Θιοθδυβ, Εἴον., 85, 
19, ὀδμῆς ἐμπνέοντα, 1.. ἀπά 5. δηά 
ΒΪΔ55, ἐξ ἰοθὸ (οῦ. αἷβϑο Ατιβιορῇ., Ἐφ.» 
437. οὗτος ἤδη κακίας καὶ συκοφαντίας 
πνεῖ, ἀηά ΥΥπετ- Μουϊΐοπ, χχχ., 9).---τῷ 
ἀρχιερεῖ: Ρτο ΔΌΪΥ [οϑερῇ Οδίδρμδβ, νῃῸ 
σοηέϊηθιεβ 5 το ρεύβεουζε (δε ΟΒυτγο, 
866 Οἡ ἰν. 6 (ν. 17}; δα μεῖά ομῆοε τπι] 
36 Α.Ὁ., 566 Ζδοκίοτ᾽β ποῖα, ἐπ ἰοθο, διὰ 

“ἐ ὐδίαρμδβ,᾽" Β.Ὁ.3, ἀπά Ηδϑιίηρβ'᾽ Β.Ὁ. 
“5401 85. ἃ ῬΏδγιβεα τηβϑκαβ τεαυθβὶ οὗ 
ἃ ϑαάάδυοεε 1 5βαγβ8 Ἐεϊίβῃ, 

γεῖ. 2. ἠτήσατο, 8εε οη ἰϊΐ. 2, 8 
παρά, ἴῃ 111. 3, ψγὲ ἤανε {πε ἱπιροτγίδοξ, 
δὺς “ ἰπεϑβί ἐπ δογὶβίο φποά βἰΐδηι δοσερίϊ," 
ΒΙ455; οἡ {πε 86 οὗ ἔπε νϑῖῦ ἴῃ Ν.Τ.., 566 
αἶδο Β[8ββ, αγαρι.ν Ρ. 182, δηᾶὰ ατίπηπι- 
Ὑπαγεῖ, σνδ υ.--ἐπιστολὰς, οὐ χχίΐ, 5, 
χΧν]. 12; οἡ ἴπε ᾿υτδάϊςείοη οὗ πε 584η- 
Βεάτγίπι, 58ὲὲῈ ἄῦονθα οὐ ἷν. 5; δ εῦοσ, 
δ ιαίδοθε Ὑλεοῖ., Ρ. τι (1897); Ο. 
Ἡοϊεέζτηδπη, Νεμέοςί, Ζεἰἐροδολίολέε, ΡΡ. 
174, 175; πὰ ϑοπᾶτγεσ, γοιυϊε Ῥεοῤίε, 
ἄϊν. 1ἴ., νο]. 1., Ρ. τ85, ΕἸΤ' : οπἱν νυ πϊπ 
τς Ἰἰρἱ8 οὗ ὅδε παὰ (πε ϑαπμῃεάτσίπι 
ΔῺΥ ἀϊτεος δυϊπογίεν, Δ Πουρη 15. οτάειβ 
γετα τεραγάθά 248 δἱπάϊπρ ονὲσ δυδνν 
]ονίβῃ σοπιπχαπίῖν. Βαΐ τς εχίεηϊ ἴο 
ΨΈΙΟΒ (Π15 ΟὈ]ρδιίίοη ργενδ δὰ ἀερεπάβά 
οἢ ἴδε ἀϊδβροβίςιοη οὗ τε εν βῃ οοσ- 
ταυη τεβ τονναγάβ ἴπ6 ϑδπῃςάτίτ.---Δα- 
μασκὸν: “Ιπ {π6 Ὠἰβίοιν οὗ τεϊρίοη," 
νυτῖτο5 σ. α. Α. ϑηλίη, “ Παπλαβοῦβ νγ88 
ἴδε βίαρε οἵ ἔννο στγεδῖ οσίβεβ. 586 νν88 
πα βοβηα οὗ {πε σοπνογβίοη οὗ (δε ἢσϑβε 
Αροβείς οὗ ΟἸ τι βεϊδηι τ ἴο (μ6 Οεπίι 168 ; 
8ῃς ψᾶβ ἰῆε ἢτβε ΟἨγίβιίδη οἷν ἴὸ θ6 
12 Κεη ὉΥ ᾿ϑίατη, [1 τνᾶβ δὲ ἔδδι Ῥδυ]}8 
ςοηνοιβίου, ΙΓ δἰ ἢσθί βεῆβαὲ οὗ ἃ 
ταϊββίοπ ἴο π8 θπ 165, 5ΒΒου ἃ ποῖ ἰδ Κα 
φίασς 611 15 Ἰοῦσμεν μδᾶ Ὀγοιυρῃς πὶ το 
]εννβἢ 5011." 1 Ῥαγηδβοιβ νγ85 ποὶ [88 
οἰάαϑβέ, 1 την αἱ 411 ενεηίβ ὃ6 δ᾽ δά τπα 
τηοβὲ ἐπάυσίπρ ΟἷΕΥ ἰπ {πῸ6ὶ ννοτϊά. Αο- 
ςογάϊηρ ἴο Ἰοβερῆαβ, Α4ηέ., 1.) 6, 4ν ἴἴ νγαᾶβ 
ἔουπᾶδά ὃν ὕΖ, δε ργταηάβοη οὗ ϑΠδθπι, 
ΨΉ151 ἃ Μοβίεπι ἐγ! πο λα κΚα8. ΕἸΊαΖοσ 
118 ἑουπάετ, δπὰ Αργδῆδτ ἰἴ8 Κίπρ' (568 
4͵53ο0 705.» 4πέ., 1.) 7. 2). Ἡδετε, ἴοο, νγὰ8 
ἔπε ἰγαάϊτίοηδὶ βοεπε οὗ {πῸ πιυτάεσ οὗ 
ΑΒεὶ (Θμακεβρεᾶτε, τ Κίπρ Ηδηνν Ψ].ν 0, 
3). Ῥδπηδβοῦβ νν88 βἰ[αδιθα Βοτὴ6 5αν ΠΥ 
τα ϊῈ85. ἴτοτὶ ἐπ6 βοδροαζά (αροιὶ βδἷχ οσὐ 
εἰσῃις ἀαγβ᾽ ᾿ουτπεν ἔσοπὶ [6γι 5416 1), ἴοὸ 
18ε εαβϑὲ οὔ Απι] εραποη ἰῇ ἃ ρστεδᾶῖὶ 
ΡῥΙαίη, νναϊεσεά ὉΥ μὰ τῖνεσ Αρᾶπα στ 
διεσ βενβῃ βέγειπιβ, [0 ϑν]οἢ (Π6 ΟἷΕΥ οὐγα8 
δὲν θεδυῖν δηὰ ἢεῖ οθαγπι, Ὑχάανεῖ!εγβ 
οὗ ενεσυ ἂρὲ δηὰ οἵ Ὄνεῦυ παιζοῃδι 
πᾶνε ςεἰευγδίβά {πε ραγάδηβ δη ἃ ογοβατάβ, 
{πε τυπηΐπρ ννδίετβ δπᾶ ἐμ6 ἔουηταῖπηβ οὗ 
Ῥδιλδβουβ, δηᾶ 85 ἴῃ6 Ασὰῦ ρᾶ5565 ἔγοπι 
1δε θυτηΐπρ ἀδβετί ἴο 15 σοο πη ρ βίτεδπηβ 
δηά τίς νεγάυτα, ἱξ 18 ποῖ βιγρυ βίηρ' {πδὶ 
δε 86 115 ἴξ δ8 δη ἐδγίῃ!υ ρασδάϊβε. Ἑτσοτὰ 
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3: ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ 

Δαμασκῷ, καὶ ἐξαίφνης ' περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ " 

1 ξξαιφνης---ἰη Θ ΒΊΟΕ 13 εξεφνης, 80 ὟΝ.Η., Ῥυὲ βεῈ χχίί. 6. ; βες ὙΥ'ποσ- 
ϑομηγίεάᾶεϊ, Ρ. 47. 

ἃ οοπηπιεγοῖδὶ ροὶπὲ οὗ νῖενν Παπηᾶβοῖδ 
Πα5 Ῥθβη οδἱϊεά {μῈ πιθϑεϊηρ- δος δηά 
τηᾶτὶ οὗ (τ παίίοπβ, δηὰ ψνἘ18ὲ τε 
διτηῖθβ οὗ ἔπε δποίεπὶ τνουϊά ραββεά 
ἘΠγουρἢ Ποῖ βίγεθίβ, 5δῃε ννὰβ δἷβο (ε 
δτεαὶ ἄνεέπὰε οἵ οουητηπηϊοδείοη ἔοσ ἔδα 
ψγΘδ ἢ οΥἩ πογίῃ δπά βου, εαϑὲ δηά 
ψεβί (οἷ. τπε εἰρηίβοαπε ραββαρε, ΕΖεκ. 
χχνυΐϊ. τό, χϑ8, ἀπά Απιοὸβ ἰἰϊ. 12, ΚΚΥ., 
ποτὰ ΠΟ ἰξ 86 επὶβ πδὲ ἐΠ6 ΟἷΕΥ νναβ 
Κπονῃ δὲ δῃ εαλῖν ἀδίε ἴογ πε οὐῃ 
τηδπυΐδλοΐαγαβ, που ρα {μα ραββίπρ ἰγαάς 
οὗ ἔπε οαγανδῃβ ψουϊὰ Ὀ6 [8 οἱ 6 βοῦσγοα 
οὗ ἱποοσλθ). ΕῸτγ 118. ΡΟ] ε0 8] Ροβιίοη δὲ 
πε ρεσίοά οἵ Αςίβ, βεαὲ Ῥεΐονν οπ νεσ. 
24, πᾶ ἴοσ [8 Ηἰδίοσυν ἱπ ἐπ ΟΟΤ',, 118 
ἴοι βίσι ρρίεβ, δῃά 115 ργεβεηὲ ροβίτἰοῃ 88 
8.1} ἐμὲ οἰίεῖ οἷν οἵ ϑυγία, βεὲ α. ἃ. 
Θηλ, Ηἰδέ. Οτορ., Ῥ. 641 Ε.; Ηδτα- 
Βυγρες, ΚἼαί- Επεγεϊοῤἀαὶεάες μαάεπέμηις, 
ἷ., 2, Ρ. 220, Β..32; «δηά Ηδβείηρϑ᾽ 
Β.Ώ., ὕοηνρεατε ἀπά ΗἩονβοῦ (5πι4}1εσ 
εἀϊπίοπ, Ρ. 67 88) ; ϑοβᾶγεσ, ψοισίο 
Ῥεοῤίε, ἄϊν. ἰϊ., νο]. 1., Ρ. οὔ, Ἐ.Τ.-- 
πρὸς τὰς συναγωγάς, ο΄. νἱ. 9, ἃ8 δὲ 
7εγυβαῖθπι---πα παπιρεσ οὗ [εννβ ἄννε Πρ 
ἴῃ ᾿απιᾶβοιβ ννὰ8 ΒῸ ΠΌΓΩΕΓΟΙΙΒ [Πδὲ ἴῃ ἃ 
ἕυσλυϊε ἀπᾶοσ Νάτο ἔθη ἱπουβαπᾶ σγεγα 
Ρυξ ἰο ἀεδίῃ, ἴοβ., Β. ζ΄... νἱϊ., 8,7; 11., 20, 
2; 85 δὲ Ϊεγυβαίεῃη, με Οπγίβείαπβ οὗ 
Ῥδπιᾶβουβ πιϑῪ ποῖ 45 γαῖ πᾶν ξοτγηδ]ν 
βεραταίθά ἴτοτη ἐμεὶγ [εννβ Ὀγείῃσγθη ; 
ζ΄. ἴῃς ἀεβογίρείοη οὗ Απαπίαβ ἴῃ χχίϊ. 
12; Ῥυαξ 48 οοπιηηυηϊοδίϊουη δαίννεεα 
Ῥδηλαβουβ δηᾶ (ἢς οαρίϊαὶ νγὰ5 νεσὺ ἔτα- 
ἀπεηΐ, τεῆιρεαβ ἔγοπὶ Τεγιβαὶθη νου ἃ 
20 ἄουδι μαννα ἢδεά ἰο ᾿διηδβοῦβ, δηᾶ ἰξ 
ἰβ ἀϊβῆουϊε ἴο Ῥεϊΐενε ἔπδὲ ἐπα νίεννβ δάνο- 
οαἰεά Ὀγ ϑίθρμπεη μά ἴπ δἰπὶ {παῖς βοὶβ 
τεργεβεηίδίίνα, ὙΠατα ἰβ Ὧ0 γϑάβοῃ ἴὸ 
αυδδίίοη στ Ονεγρεοῖκ ἐμα εχίβέεποε ἴῃ 
Ἰθϑαπιδβοὺβ οὔβ οοτησηυπῖεν οὗ Ὀεϊΐθνεσβ ἱπ 
ἴὰε οἷαίπιβ οὗ 7εβιβ δἱ [π18 δαγὶν ἀδίε ; 
θυ ψῆ]δὲ ἔποβε ΟἸγίβείδηβ ψῇο ἄε- 
νοιεν οὔρβεγνεᾶ ἐπε ἴανγ νγουἹὰ ποῖ μᾶνε 
δτουβεά μοβε εν Εἰἐπετίο, 540] σαπηα 
διτηεά ὙΠ ῈῈ 4 σοπιπγϊβδίοθ δραίπδε 81] 
ψ πο οδ]]ε οὐ ἴπ6 παπλα οὗ ΟἸ γίβί, δηά 
ΒΟ ῥγοῦδοϊν διῖβ οὐ͵εοΐ ψγ88 ποῖ οἠΐνῃ ἴὸ 
Ῥχίηρ Ῥδοῖ ἐδε γτεΐιρεεβ [ὁ [6γυβαΐθπι, 
Ῥυξ δἷβο ἴο βεῖγ ἃρ ἴπεὸ βυπδρόριθ δὲ 
Βαγιαβοῦβ δραίϊηβδὶ ἐπεῖγ οὐ [εἰϊον- 
ΜΟΓΒΕΙΡΡΟΙΒ Ψ8Ὸ δοκπονἝεάρεά {παῖ 
7εβὺβ ννγὰβ {με ΟὨἩσίβι.---ἐάν τινας εὕρῃ : 
18ε ρἤιγαβε ἄοεβ ποὶ πε ἐμαὶ {μὲ οχίϑι- 

εῆςε οὗ ΟΠ τίβείδηβ ψὰβ ἀουδέδι, δὺς 
ψΒοίπαγ 540] νου]ά βυσοοεά ἴῃ ἢπάϊπρ' 
ἔμεπὶ οὐ (ΥΝ εἰ88).---ὄντες τῆς ὁδοῦ : (π6 
δεηϊξίνα νυν εἶναι οὐ γίγνεσθαι, νϑΓῪ σοτη- 
τῇοη ἴῃ Ν.Τ. (48 ἰῃ οἰδϑϑίοδι ασεακ) ; πᾶν 
Ὀὲ εχρίαἰπεά 58 ἐμε σεπίεἶῖνε οὔ πε οἷαδς ἴο 
ψὨΐοἢ ἃ τλδη Ῥεΐοηρϑβ, οὐ 85 {με ρεηϊεινα 
οὗ ἴμ6 Ῥσχοραδγίν ἵπ ὑνῃ!οἢ ΔΠΥ οπ Ῥατεῖοῖ- 
Ρδίεβ, εχρεββαά ὃν {πε ρεηϊίνε βιπριυιΐας 
οὗ δῃ δρβίσαςξ που, δηὰ αἶβο, 45 δεγα, οὗ 
ἃ οοπογαείε ποῦυη, Νίπε- Μουϊέοη, χχχ., 
5. 2. (ἀπἃ ὙΜ᾽πεγ- ϑομπιίεάεϊ, ΡΡ. 260, 
270. “ὍΒΕ ψναν," ἘΠν., 81} ΕΝ 
“6 (ἢ 15 νγαν,᾽ Ἔχοερὲ ὟΥγΟ ΠΣ, νμὸ 845 “ οὗ 
(85 {8π|,᾿ ἀρρδγεηεὶν γεδάϊηρ υἱέζ ἰπβεθδά 
οἵ υἱα ἴῃ τε Νυϊραίε; 58εεὲ Ηυπιρῆσυ οα 
τὸ ἘΕΝ΄ ἐπ ἰοοο. (1ῃ χνὶϊϊ. 25 γε ἴανε 
τὴν ὁδὸν τοῦ Κ. οὗ {πε ἰπβεγυσείοη ρίνθη 
ἴο Αρο]οβ, οὗ ἴᾷε σοτηπιοπ τηείδρμογίοαδὶ 
86 ΟΥ̓́ΈΏ6 ννοτὰ ἴῃ 1,ΧΧ. [Ιπ {πε ἐεχὲ 
(45 ἰπ χίχ, 9, χχίϊ. 4, χχῖν, 14, 22) ἐπῈ 
ποῦπ ἰβ ἀβεα δρβοϊαίεῖν, απ ἐπῖβ υ88 15 
δου] τ ἴο 51, ΓὰΚε (οἷ, ὁ λόγος, 5., τοῦ 
.» Χ. 44) Χῖν. 25, εἴο.,) ἀπά τὸ ὄνομα, ν. 

41). Ὑῇδ τε ΤΊΔΥ δᾶνε οτγίριπαίεά 
Διηοηρϑί ἐπε εν ΨῆῸ βανν ἴπ [πα 
ΑἸ τι βείδηβ ἴποβε ΒΟ δάορεβα ἃ βρεοῖδὶ 
ΨΆΥ ΟἹ πιοᾶς οὗἉ 11ξ, οσ ἃ βρεοϊδὶ ἔογγι οὗ 
ἐμεῖς οὐσῃ παίϊοπαὶ Ῥεῖ οῖ, θὰ { 50, 186 
ΟὨσίβείδηβ νου ὦ 8εεὲ ἴῃ ἰξ ποριθη εέ 
ογεθη---ἰὰ ΟἾγῖβε ἐδὲν δαᾶ ἰουὐπᾶ {δα 
νναν, ἴμε Ὑσυΐ, {πε 1,86, ]ομη χίν. 6 
(8ο Ἡο]εζτιδηῃ Ῥοΐπίβ οαξ {π6 Ράγαὶ]εὶ ἱπ 
88, Ἰομπ, δπὰ 8 δοοουπίβ ἔογ ἔπε 
Δτίίοῖε τῆς ὁδοῦ---ἔπετε 18 ΟΠΙῪ Οπε ὙΥΑΥ 
οὗ ϑαϊναίίοη, υἷς., ΟἸγίβε). ΟἸγγϑοβίοπι 
(5ο ὙΠεορΕυΪδοῦ) Ἐπίηκβ (πὲ {πε Ῥὲε- 
Ἰίενεσβ ὑνεγε ῬγοραὈΪΥ 850 οδ]εά θεοδυβα 
οὗ ἐμεῖγ ἰακίηρ δε ἀϊγεοι νὰν ἐμαὶ 1εδ 8 
ἴο βεανεῃ (Πορι., χῖχ,): βε6 αδἷβο θεδῇ 
ΡΙυπιρίγο᾽ Β ἱῃιεγαδίϊηρ ποίθ. ὙΠῈ οχ- 
Ῥτεββίοῃ 566 πὶ8 ἴο ροϊηΐξ ἴο πε εαγὶν ἄδέες 
οὗ Αοΐβ. ΑΒ ἰξ ἰβ υδεά ἔπι, δ βοίέεῖυ, 
δηὰ ψἱἢ πὸ εχρίδηδεϊοη ἴῃ ἔπε οου- 
ἰοχί, ΗΠ ρΡε πε] ἃ βεαβ ἰπ οἤδρ. ἴχ. {πὸ 
οοτηπηθποδηδηΐς οὗ 4 {πιστά βουτοα Ο 
(βεε [ημέγοά., Ὁ. 20). --- γυναῖκας, 56Ὲ 
ΔΡονα οὐ νἱϊ. 3. ΑἸΕΠΟῸΡΏ πὸ ἄουδέ 
δε ᾿νοσβεη τγεξειγεά ἰο νγεῖε [δνγεββεβ, 
γεῖ ἴξ 18 οὗ ἱπέεγεβέ ἴο ποία ἔπε σεσηδσὶς οὗ 
7οβερμαβ, Β. ὅζ., 11.» 20, 2, υἦξ., Ἐπαὲ {πὸ 
ΨΟπΊθη οὗ Πδπηδβοιβ γαῖα δάάιςιεα τὸ 
1π6 εν ιβα τα ρίοθ. Ὑπεῖσ πιεπεῖοπ 
αἶδο ἱπάϊοδίεβ τἢς -νἱοίεπος οὔ ὅδἷπὶ. 
“αυοᾶ πυ!μπὶ ϑαχὰβ τεβρεοίαπ, Βαραϊξ, 
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4. καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαούλ, 

Σοούλ, τί με διώκεις ; 5. εἶπε δέ, Τίς εἶ, Κύριε 3; ὁ δὲ Κύριος εἶπεν, 

1 Αἤεσ γην Ρασ. (ΕἸοσ.) δά “"οππὶ πιᾶρπᾶ πλεπεῖβ αἰἰθηδείοπε ᾿᾿; μετα μεγαλης 
ἐκστασεως, 50 ΒΙα85; οὗ, τεπάετίηρ οἵ ἐκστασὶις ἰπ χ. το. Ηρ. δἀάβ ἐπε ννοσὰβ 
ἀληθως καὶ αἴζες γην. Αἴἶετ διωκεις Ε΄. ὅτ. Ηδτοὶ. πῆρ. δδὰά σκληρὸν σοι κ-ιτιλ., 
δαὶ οὗ. χχνὶ. 14---Β[458 σαὐεςίβ. 

3 Κυριος εἰπεν ΗΓ, ϑγιτ. (Ρ. δπὰ Η.), Θ6ῃ.: οπι. ΑΒΟ, Ψυ]ρ., 50 Τίβοϊ., νν.Η., 
ἘΝ., ΒΙ455, ΝΝ εἰββ ; οὔχ, Κ., γβαϊῃηρ' ο ϑὲ εἰπεν, ῷ, Βοΐ.., Ατπι. 

ουἱϊ οἰίατη δγπιαιὶ Ποβίεϑ ἴῃ τηβάϊο ὃ611] 
ἃτάοτε ρᾶτοεσε βοϊδηὶ"" Οδἰνίῃ. 

γε. 3. ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο: 
οα {πε ἔγεαιεποΥ οὗ ἴῃς ἰπβηϊτίνε 5 μετα, 
δῃηὰ οὗ ἐγένετο ἴῃ 51. Γυκο, 866 Ετί οἀτίοῃ, 
ας 1,πμοασευαηροίϊηι, Ὁ. 13, πὰ ΜΕ 118ὲ 
5:, Τὰκε, ὄνθ πιοῖς ἴδῃ (ες οἴδπεσ 
Ἐνδηρε βῖβ, σοππεοίβ ἷβ παγγδιῖνεβ ὈῪ 
Τῆοτε οἵ ἰε85 Ἡδῦσαϊβεις ἔογμλ]ςθ, 80 Ὡς 
Οἰζεπ ἰοπαβ ἄοψῃ ἴδε Ηεῦτγαίβῦ ὉΥῪ 
οἤδηρεβ οἵ ογτάθσς οἵ οἵδε τηοάϊβοδιΐοπβ, 
εἴ. Τακε ἱ. 8, 9» ν. 17, νἷ. 1, Αὐοἰβ ἰν. 5, 
πὰ ἰχ. 3, δἴο., 868 δβρθοίδ!ν Θίπιοοχ, 
Ἡγγίέονς οὗ ἐὰε Ν. Τ᾿, Ὁ. τὸ, οἷ αἴ50 
ΒΙ455, αγαηε., ῬΌ. 232, 234.--ἐγγίζειν τῇ 
Δ.: ἕοσ ἃ τεσεπὶ ἀεϑοσίρείοη οὗ ἐῃβ τες 
τοδάβ ψιϊοῦ ᾿ἰεδὰ ἔτοαὶ 16γαβαίθπὶ ἴῸ 
Ῥαζηδβοιβ, 566 ἔποκοοῖ, Ἐοοέῤγίηέἐς οΥ 
ἐλκὸ ΑῤοξΞέϊες ας ἐγασσά ὃγ δὲ. 1,ελε, ἰ.,) ῬΡ. 
223, 224. ΝΝΥε τὴδν ΨΕ Ὀεϊίενες ἐπα 
841] ἱπ Εἰβ μαβίε δηᾶ ραββίοη ψου]ὰ 
σἤοοβα ἔπε χυΐοϊκεβὲ δπᾶὰ ὕὃεθὲ Ττεααεηϊθὰ 
τουΐα νος τῆ βιγαῖρδε τὸ ΘΒ Π απ, 
δῃρὰ αἴτεε ἱποι πίπρ το τῆς δαβὲ, ὈῪ τῆ8 
5Πογεβ οἵ {πε ἰακε οἵ 6 δ11166, 168 45 βέσαῖρμς 
ἴο Ῥαπιαβουβ, γἱ ἢ ἀπ δπίγαηοα οὐ ἴδ 8 
ΒΟΘΤΗ ; ΡοΟββι ὈΪν ἢθ τῦδ  ἄανε Ὀδαη βεἰγγοά 
ἴο ““εχοεεάϊπρ πηδάπαββ᾽" ὉΥ βεείηρ ἴῃ 
{π6 ϑαπιατγίίαῃ νἹ]ᾶρὲβ ἱπάϊσαιοπβ οἱ 
πε βργδαδὰ οὗ τῃς ξαϊτἢ νυ δῖοι ἰξ ννὰβ ΠΙ5 
Ῥύγροβε ἴο ἄεβιγου (Ρ]υτηρίτε, Εχῤοϑίέον, 
Ῥ. 28 (1878)). Ἐαπιβαν, Εαῤοσϊέου, Ρ. 100, 
ποίς (1898), [οϊ]οννΒ τῆς οἷά ττϑδάϊτοη 85 
ἴο {π6 Ἰοοα!εν (Ο]]οννῖπρ 51'ν Ο, ΝΠ ΒΟ). 
Βυξ, ἃ8 Β6 ροϊπηίβ ουξ, π͵5 Ἰοσδι ἐγ ἄχεα 
δὲ Καικαῦ (80 Γποκοοῖ, 4180 τι. ς.), βοπῖα 
ἴδ οὐ ἔνγαῖνα π1}}65 ἔγοπι Παπιβαβοῖβ, νγα5 
σμαηπρεὰ ἰἱπ πιοάεγῃ {ἰπ|ὲθ ἔοτ ἃ ϑἰῖε 
ΠπδΆΓΕΣ πε οἷτΥ (80 [ες Εοπιδηΐβε ςοπι- 
τηδηΐδίος Ἐεϊΐεπ, Ρ. 185, ἰαγίπρ' βίσεββ 
οῃ ἐγγίζειν); θυ: τὴ6 βροὲ β5ὸ σἤοββῃ 
ΒΕΘΙΏΒ ΔΠ ἱπιροββϑίθϊὶς οὴς ἔτοπι ἐπε ἕδοϊ 
τας ἰε 1ῖβ οὔ ἴε εδϑὲ βἰάθ οὗ ἔπε οἱΐυ, 
ποῖ οἡ ἔπε βοιίῃ ; 866 αἷβο “" Παγηδβοιβ᾿"ἢ 
Ἡδϑβιίπρβ᾽ Β.Ὁ., ἴ., 548. Μοζβονεγ {πὸ 
ἐγδάϊείοη ἔοσ [Ὠΐβ βἰῖβ (οπε ουΐ οὗ ἔουτ 
βεϊεοίεὰ δὲ ἀϊβεσαπε {1π|68) ἄοεβ ποῖ 
ἌΡΡΕΔΓ (ο πᾶνε δχίβιε ἴοσ ποτα ἤδη βοπὶα 
ἵψο Βυπάτεἀ γεδῖβ, δπά διπουρῃ ψγ6 
σϑη 611 υπδετρίαπά τῇς δοιίου οἵ ἐπα 
ΟΕ τ βείαπβ ἰπ Παπιάβοι8. ΨΏο. οὐ 81. 

Ῥαυ]5 Πᾶν, νγδῖκ ἱπ Ῥγοσεββίοῃ ἕο ("5 
ἐγάϊείοη Δ] βἰίε, απὰ τϑοδά ἴπ6 πδιγαίϊνε οὗ 
186 ΑΡροβεῖθ᾽β ψοπάεγῃι) σοπνεγβίοπ, ἰἰ 
ΒΕ6ΠῈ5 ἴπδι {Πετα ἰβ πὸ δάεαυδίε ενίάεποα 
ἴῃ βυρροτὶ οὗ πὸ βροΐ βεϊεοϊεάᾶ. “1 
Μ45 ἃ ἔγιε ἰηδβίϊπος δι 1εὦ ἐπε Ομυσοῖ 
ἴο ἴακε (πες Οοπναγβίου 88 (πε ἄδυ οὗ 
51. Ραμ]. ἘΕῸτγ Οἴδεσ βαίπιβ πὰ πιδίυσβ 
τηεῖς ἄδν οἵ ςεἰενγαξίου νγᾶβ παῖς ΐδς 
παίαϊὴς, τὴς. ἄδγ οὐ ψῃϊς πεν επιεγεᾶ 
τῃεῖς τϑὰὶ 116, (Ποὶς ἄδν οἵἩ πιαγίγτγάοηι. 
Βατ (δα αἷες παΐαϊὶς οὗ ὅ8ι. Ῥααϊ, (ῃς ἀδν 
οὐ ΜΟΙ Πίβ ἔτὰς [6 Ῥερᾶπ, νγᾶβ {π6 
ἄαν οὗἉ πἰβ Οοηνεγβίοπ," δτηβαυ, Εχροοῖ- 
ἐογ, Ὁ. 28 (1808).---ἐξαίφνης : [86 ψοτά 
58 υϑϑᾶ ὃν 51. [ὺκὸ ὑννῖσε ἱπ μἰβ αοβρεὶ 
δηά νος ἴῃ τὩ6 Αοίϑ---Οὐ͵ν οπος εἶβε- 
ψεγα, Μδτκ χίϊ. 36. Ηοδατὶ απὰ Ζϑῃπ 
οἰαὶπι ἱΐ 88 ἃ πηβάϊοαϊ ἔδγσπὶ, απά ἴξ νγαβ πὸ 
ἄουδε εαιαπὶ δηιοπρβὲ πιεάϊοδὶ υυτίεσβ, 
85 ἴῃ Ηἱρροογαῖθββ ἀπά Οδίεπ (Ηοβατσέ, 
Μεαϊεαὶ 1,απρμαρε οὐ δὲ. Γμζε, ῬὉ. το, 20), 
πε {πε ψογὰ ἰβ α'βο υβεὰ 8 ΓΙ ΧΧ βενεσαὶ 
Ἐπιεβ ἰπ βαπὶθ β6η88 85 δεζγε.---περιήσ- 
τραψεν: οηἷγ ἐνῖςς ἴῃ Ν.Τ.--τ-ποῖ Ἰουπά 
αἱ 411 ἴῃ οἰαββίςδὶ Οτθεκ, μας 5εα 4 Μδοο. 
ἷν. το. Ὑῆε βἰπιρῖε νεγὺ οσουτβ ἰπ Κα 
ΧΥΙ!. 24, χχῖν. 4. ὙΠ6 νγοσζά ἰ5 υβϑά ἴῃ 8. 
Ῥαυ]᾽5 οὐῃ δοσουπί οὗ Π6 Ἔνεπὶ (χχιΐ. 6), 
(ἀπά περιλάμψαν ἱπ Ηἷβ Ξβεςοπά δοςοιηΐί 
Χχνΐ. 13); πο ἰπ οἰαββίοαὶ ατεαῖκ οὗ 
βαβῃϊηρ πκα πρδιπίηρ. [π χχὶϊ. 6 {πε εἰπιδ 
5 ἄχεά “ αδουΐ ποοη,᾽ ἀπά ἱπ χχνὶ. 13 ἴὲ 
8 βαϊά ἐπαὶ ἐπε ᾿ἰρμς ννὰβ “δῦονε δε 
δε ίπε88 οὗ [86 ϑυπ,᾽" δηά Ξῇοπε τουπά 
δῦουξ ἔδοβε ΨῃῸ ἰουτπαγεὰ υἱτῃ Ῥαυ]. 
Βυϊῖ 81. ΓῈΚε βίαΐεβ 6 βϑηεσαὶ ἕδος, πὰ 
51. Ῥυ], 48 ννὰβ παίυγαί, ᾽β τῆοσε βαρ] ϊοῖε 
ἷπ πῖβ οὐνῆ δοοοῦπὶ. Βυΐς 8:1. Ῥδυ]}5 
ταδπίίοη οὗ ἔπε εἰπια οὗ ἄαν, ψἤεη δη 
Ἑαβίδσῃη βὰπ ννὰβ δὲ 118 δυίσῃίαδε, δηά 
οὗ {πε εχοεδάϊηρ βίον οἵ ἐΐςε Ἰιρῃὶ, 
δνϊάεπεῖν ἱπάϊοδαϊεβ ἰδὲ πὸ παίυγαϊ 
Ῥμεπογίθποη τ) 85 ἱπιρ] θά. 

Ψψες. 4. καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ 
χχῖϊ. 7, ὈΟΤΏ ἀχρσαββίουβ βῇονν τῆς ονεῖ- 
ΨΥ Πεϊπΐπρ' ἱπιργεββίοη πιδᾶδ ὃν πε βιιάάθπ 
Ἐτίρδε ρθε, [π᾿ χχνΐ. 14 41] 811 το πε 
δτουπᾶ, Ὀυὲ ἴ[Π6γα 8 πὸ σοπιίταάιοιίοπ νυ ἢ 
1χ. 7, 5εῈ Ῥεΐονν οὐ νεῖβε 7. Γαννΐῃ, Εαγγασ 
(8ο Ηδοζκειί, δπὰ βοπιε δδιῖν ἱπίογργεῖθιβ) 



482 ΠΡΑΞΈῚΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΧ. 

Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ' ὃν σὺ διώκεις 3: σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. 

6. τρέμων τε καὶ θαμβῶν εἶπε, Κύριε, τί με θέλεις ποιῆσαι; καὶ ὃ 

1 Ἰησους ΑΒΙΡ, Νυΐξ., 54ῃ., Βοῖι., ϑγ1. Ηδγοὶ. ἑδχί, Ασῆ)., Οτῖρ., 8ὸ ΤΊ βοξ., 
ΜΝ Η., Β[455, ΝΥ εἶββ ; [. ο Ναζ. ΑΟΕ 25, Ρϑσ., Εἴογ. (ν πἰρ. ἀεπιίά.}, ϑυγ. (Ρεβῆ. ἀπὰ 
Η τοὶ), Αβίμ., Ηἰ1., θὰ δ χχ. 8--Β[488 γοὐεοίβ; Η:]6. τεϊαίπβ. 

3 Αἴεγ διωκεις Εἴοτ., αἷρ., Ῥαγ., ννέγη,,  αρ, (ἴα. ἀφτηίά.), ϑυτ, Ηδτοὶ. παρ. γεδὰ 
σκληρον σοι Ϊ. κιτιλ. 80, ἴοο, ἐπε 5ᾶπι6 δ Πού 1685 (-- Οἵρ., Νν εσ. - ΗΠ.) τοδά αἷβὸ 
ο δε τρεμων τε και θαμβων εἰπε; Κυριε . . . αντον---Β[4855 τεσεῖνεϑ, 50 ἴοο ΗΠΙΡ. 
Ἐγὸσ 81] {πὶ5 θεΐνψεβη διωκ. ἀπά ἀναστηθι ἰῆς ἔτσι τεδάϊηρ ἀρρεᾶγβ ἰο Ὀε αλλα (41 
εἶδε οπιἱτ6), ΦΑΒΟΕΉΤΓ,Ρ, Νυϊρ. (4πι.), 5γγ. Ῥ. δηὰ Η. ἰεχί, 54}., ΒΟοἢ., Ασπι., 
Τίβοϊ., Οἤγγβ, ; ενίάδηοε ἔοσ ᾿πβεγεοηβ ρυγεῖν ὙΝ ἐβίθγη---ἰπβεγιεά ἀπᾶσδσ ἱπῆμπθπος οὗ 
χχίϊ. ἀπά χχνΐ, Αἰἴξεσ θαμβων 8411 ἐπε5ε ΑΝ δβίθσῃ δυςποσίεϊεβ ἐχοθρὲ Ν αΐρ. δἀὰ ἐπὶ τῳ 
γεγονοτι αὐυτῳ ; (μὲ5 18 ἃ οἶδασ σδϑβε οὗ δϑϑί πι]διίοη ἰο 111. το. ὙΠεγα βεεπὶ8 πὸ ατσεεκ 
δυϊπουῖν ἔοσ ἴδε ψ Ποῖα ἰμβεγίίομ ἢ Δρρδσεπὶῖίν 84. τεϊγαῃηβίδιίοη ὈΥ Εταβπιιβ ἔγοση 
τπ6 1,Αἰπ. 

μαᾶνβα πεῖ ἰδὲ 541 δηὰ βοστης δὲ ἰβαβῖ 
οὗ Ὠἰ5 σοπιραπίομβ ννεσὲ τηουηίαὰ, βίπος 
8541] ννδβ [πε βπλίββασυ οὗ τῆς ξίρἢ ρῥγίθβί, 
δηὰ (πδ ᾿οιγπαν ννουὰ οσσαρν βοπια ἄδυβ. 
Οὐ ἴδε οἵπεν παπά Βεΐζεπ (ἔο!οννίηρ 
Οοσῃ. ἃ 14ρ[ἀε) ποῖ ἀβ ἐπα πε ἕαχὶ τ κα8 
πο βυρρεβίίοη οὗ τῃϊ8, ἀπά ἐπδὲ {π6 ὃχ- 
Ῥγαββίοῃ “πεν δὰ μἰπὶ Όγ ἴῃς παπᾶ δπὰ 
1π6 σοπητηαπὰ “τίβε πᾶ δπίογ ἱπίο {π6 
οἰτν " γε δραίηβί ἴἃ ; δαϊ ἐπ πϑᾶσ πεῖρῃ- 
Ὀουτῃοοᾶ οἵ Ῥαπιδβοῦβ πιρῃξ βδβὶ νυ 
δοοουηῖ ἔοσ ἴδε δος παῖ Πἰβ σοτηρδηΐοηβ 
Ιεὰ ϑαὺ! Ὁγ ἴπ6 παηὰ ἔογ {πὸ σεηγαϊ πίῃ 
ἀϊβίδηςθ, μος οουἱὰ ἢος ανε ὕδεῃ 
ἰοπρν, αἰἐποαρὴ ἴῃς ἱτηπιβάϊαία ργοχί παν 
οὗ ἴῃς ἰταάϊτοηδὶ 5[ῖε σδηποῖ δε τηδίη- 
ιαἰπεᾶ (βεε δδονε οἡ νεσ. 3). Α8 {πὲ 
βίγίοῖ ἴενβ, {κὸ6ὺὶ ἐπε ῬΠασίβααβ, βεϊἄοσγῃ 
υιϑαα Ποῦβεβ, Εεἰίεη πᾶν δε τὶρμί ἴῃ σοη- 
ἡεσξατὶπρ ἐμὲ 548] τοὰβ Ὡροπ ἃπ 2458 οσ 
ἃ τὴῦϊε (ρ. 186, ποίε).---ἤκουσε φωνὴν 
λέγουσαν: ἱπ 58ὲ. Ῥαμ]᾿Β οὐνῃ δοοουπέ νγὲ 
δανε ἤκουσα φωνῆς λεγούσης, χχίϊ. 7, 
δηὰ ἤκουσα φωνὴν λέγ.» 48 Ὦετε, ἰῃ χχνὶ. 
14. ἴὶ ψουϊᾷ βεεπὶ τπογείογε {παΐ πα 
ἡϊβεϊποιίοθ Ὀεΐνγεαη ἀκούειν τμ (1) 
δοουβαίίνε, ἀπὰ (2) ρεπίεϊνε; (1) ἴο ἤεᾶγ 
δηὰ υπάεϊδίδπά, (2) ἰο Πβᾶδσ, στηδγαΐυ, 
ςδηποί ὃς ργεββεά (5ο ΑἸξοσά, ἐπ ἰοοο, διὰ 
Βίμηοοχ, ζαηρμαρε οὗ Ν. Τ., Ρ. 90, δῃὰ 
Δ εἰββ οὰ χχίϊ. 7; Ὀυξ 866 οὐ τε οἵπαγ 
Βαηὰ Εδηά811 οἡ ἴχ., νεσ. 7). Τδυβ ἴῃ 
τῃ6 ραββαρε Ῥείοσαε ι.8 ἴξ πᾶ θθεη υϑυδὶ 
ἴο ἐχρίαϊῃ ἀκούειν ὙΠ φωνήν, νεῖ. 4, 
85 ἱπάϊοδεϊηρ ἐπᾶὶ 5401 ποῖ οὐἱν μεαγά 
θυ υπάετθιοοά ἐπε νοῖσε, οἷ, χχίϊ. 14, 
ΝἘΠ8ὲ ἀκούειν Ἡνἱἢ φωνῆς, νεῖ. 7, Πα5 
Ὀ6απ ἴδκεη ἴο 5ῆον (δὲ μὶβ οοπιγδάεβ 
Βεαγά, θυξ ἀϊὰ ποῖ υπάεγβίδηά (53ο Ὗν εἰβ88, 
ἐπ ἴοοο, απιὰ αἶβο ουἡ χχίϊ. 9). Βυΐ {πεσα 
8 (1) πο Τσοπεγαίοιίοη ἱῈἢ χχιϊ. 9, ἔοσ 
ἔδεγε ἴξ 5 βαϊά οἵ Ῥϑυ}᾿ 5 ςοτηραῃίοῃβ : τὴν 
δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός 
μοι--ἰπεν πεαγὰ {πε υἱέογαηςε, ἰχ. 7, χχιϊ, 

7. Ὁυὲ ἀϊά ποὶ πεᾶὺ ἀεβηϊϊςεῖν, οὐ υπᾶστ- 
βίδῃα ΨἘῸ ἴξ ννὰ5. ἐμαί βροῖε, μηδένα δὲ 
θεωροῦντες. Βαΐ (2) οῃ οοπιρατίπρ; {6 
Ῥᾶββαρεβ ἰορείδεσ, τ ἀρρεδῖβ ὑπαὶ ἱπ ἷχ. 
4 δηα 7 ἃ ἀϊβεϊποιίοῃ 15 ἄγαννη θεΐύνγθθη μα 
ςοπίεπίβ οὗ {πε υἱίεγαηοα δηά ἐπ6 τπθσα 
βουηὰ οὗ {πε νοΐςε, 4 ἀϊβεϊποιίοη ἄγαννῃ 
ὉΥ ἔπε δοουβαίϊνε δπὰ ρεπὶξίνε ; ἱπ χχίϊ. 7 
{πε βαπιὲ ἀϊβεϊποείοη 15 ταῖν τηαἰπίδιπεά, 
δηὰ Ὁν {πε βαπηβ σᾶβεβ, βίῃοε ἴῃ χχῖϊ. 7 
Ῥδυϊ, 'π ϑρεαϊκίπρ οἵ μἰ πιβεὶῖ, βαὰνβ ἔμ π8 
πεαδσὰ ἃ νοίςδβ, ΐ.4., ννγαὰβ οοπβοίουβ οὗ ἃ 
νοῖος βρεδκίηρ' ἰο πίπι (σεπἰεἶνε, φωνῆς), 
(Βπισοχ, τ. 5.7 Ρ. 85), ψνΕ18ὲ ἰπ νεσ. 9 
(αοουδαῖίνε φωνήν) (πΠ6 σοπίεηίβ οὗ {Π6 
υξίετδηοε ἅτε γαξεσσεὰ ἴο, φῇ, νεσγ. 14 ἴῃ τΠ8 
ΒΆτηε οπδρίεσ; ἱπ χχνΐ, 14 ἔπε δοσυβαίϊνε 
8. τ μεν υϑεὰ ἔοσ ἴῃς οοπίεηϊβ οἵ {π6 
αἰέεγαπος πο ἢ τα οίνθῃ ἔπεα τῆοσα 
ἔα ΠΥ τπαη οἰβεννῃογε.--- Σαούλ, Σαούλ: 
ἷπ δδοῖ οὗ (8 ἔπγεε παυγαίϊνεβ οὗ τ 
Οοηνοσβίου ἰὲ ἷβ βἰρηίβοαπε ἐμαὶ πὸ 
Ηεῦσονν ἴογ ἰβ ἐπ ρίνεπ, δηᾶ ἰἴ ἴβ 
4150 ἰουπά ἴῃ ἔπε αἀὐάγθββ οἵ Απαπίδβ, 
ῬτοΟῦΔΟΙν ἰτηβαῖ ἃ Ἠεῦγονν, νϑσ. 17, ἴὸ 
{πε πανν σοηνετέ. Ο ἔπε ἐπιρμϑιὶς ἀπὰ 
βοίβπια τερειείοῃ οὗ ἴδε ἤδιὴς εὐ. ὕξεηῃ. 
ΧΧΙΙ, τα, δηᾶὰ ἴῃ ἔς Ν.Τ., Γὺκθ χ. 41, 
χχὶϊ, 31, Μαίί. χχῖϊ. 37, ἀπά οἡ ἐδε ἴτε - 
ἀυδηον οὗ {815 τερεϊ ἰοῦ οὗ ἃ πδπὶθ 45 
οἰπαγδοιοτίβεὶς οὐ ᾿υκα ἴῃ αοβρεῖ δπά Αοίβ 
866 Ετίεάγίοῃ, Ρρ. 75, 76, ο΄. 1υακα νἱ[ῇΖ, 
24, χ᾿ 41, χχίϊ. 31, οὐ. χχὶτ. 21 (βε6 δἷβο 
Ῥεἰβθηχαηηβ ποία Βίδεϊςἐμαϊδη, Ὁ. 184, 
οὐ ἴδε ἰηϊγοδυςτίοη οὔπα Ἡδεῦτγεν παπη6). 
-τί με διώκεις; ο΄. νἱῖ. 52, ἀπιὰ τ Οογ. 
χν. 9, δ]. ἱ. 13. “8405 ἢσβί ἰβββοῃ 
ννᾶβ [ῃ6 πιγδέϊςαὶ υπίοη θαΐίννεεπ ΟἸγίϑὲ 
δηὰ Ηἰβ Ὁδυσοῦ " οὐ Μαίι. χ. 40, χχν. 
40, 45, ]οδη χ. τό, εἴο. Νὸ ψοπάᾶεσ ἐπδὲ 
Ἐεἰτεη 8668 “δῃ ἰπεῆδθ]ε ρϑίδμοβ᾽ ἰπ ἴδε 
ψογάβ ; Ψνεπάς αυοίεβ ὅι. Αὐυρυβείπα: 
“ΟΔΡΌΪ ῥΓῸ τρετηδτίβ οἰαπηαραῖ,᾽" οἵ, αἶβο 
Οογη. ἃ [μαρίάε: “οοῦριβ επὶπὶ τηγϑα- 
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Κύριος πρὸς αὐτόν, ᾿Ανάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθή- 
ὰ . . 

σεταί σοι τι σε δεῖ ποιεῖν. 7. οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ 

εἱστήκεισαν ἐννεοί,1 ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες. 
8. ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς " ἀνεωγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτοῦ, οὐδένα ἔβλεπε, χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς 

1 ἐννεοι ἴ,; διι ἐνεοι ΦΑΒΟΕΒῊΡ ὅι, ϑ5ϑυζ. Ηατγοῖ. τηρ., 580 Τίβομ., νΝ.Η., Βί ϑϑβ, 
ΗΠρ.; 5εὲ Ὑίπεγ- Θομηεάε!], Ρ. 55. ΒΙ455 τεοοπϑίγαςἐβ {πε σοποϊιιβίοη οὗ νϑγ. 7 δπὰ 
{πε ἤγϑε μι! οἵ νοσγ. 8; ΕἸογ. (πὰ ραγιϊγν Οἱβ., Ῥαγ., νεγη.) μηδενα δε θεωρ. μεθ᾽ ον 
ἐλαλει" εφη δεπρος αὐτους " ἐγειρατε με απὸ τῆς γηξ καὶ ἐγειραντων δε αὐτὸν οὐδὲν 
εβλ. ανεωγμ. τ. οφθ. χειραγωγ. τε---ῬτΟΌ ΡΥ ἔπαθε δά ἀϊτίοηβ ἀγοβα ραγίϊν ἔγοτη {πὲ 
ψνῖβῃ το ἐχρίαΐῃ ἐπε μηδενα δίαπάϊηρ; ἀβοϊ ξεῖν ἴῃ γε. 7 (οὐ, χχίϊ. 9), ρᾶγεν ἰο τερτο- 
86ηξ ἴῃς δΓ1πάπεββ 5 οοσηΐηρ οἡ 841] δὲ ὁὔσα (ἀπά ποὲ δἴξεγ ἢε Πδά τἰβεη), ἀπά ἔπι8 
τπδκίηρ Βῖπι πεεὰ ἱπηπιεάϊαεα περ. 

οὐτὰ ΟἾγίϑεὶ δϑὲ δοο βία, τιδτηῦτα βδυπί 
Βάε!εβ "". 

γεσ. 5. Τίς εἶ, Κύριε; {πε ἘΠΕ|6 18 μδτα 
δε ἴῃ τενεγεηΐ δηᾶ δυνθβϑίγιςκ γεβροηβα 
ἴο ἴῃς ιεβίίοη οὗ ἃ ϑρβᾶκεγ, ἰπ Ψῃοβα 
νοΐσε, δοοοιηραπίεά δ8 ἰΐ ννγαὰθ ὈΥ͂ 86 
Βιραγηδίιγαὶ ἰἰρμὶ, 5841 τεοορηϊϑεά ἃ 
ἀϊνίης υἱέεγαποο----ἰξ 156. ἐβαγαῖοσε τῆοσγε 
ἔμδῃ 4 πλοσα ψογά οἵ τεβρεοῖ, 85 ἰπ χνΐ. 
30, χχν. 26; ἰξ ἰπάϊοδίεβ, δ5 8ι:. Οὔσγυ- 
βοβέιιπιὶ ποίεά, ἃ ρυσροβε ἰὸ Ό] ον τῃ6 
νοΐςα, Ῥμείμεν ἰὲ ψὰ8 {παῖ οὗ δὴ δηρεὶ 
οσ οἵ αοἁ Ἡ!πη861} (Εδἰ θη), “ [Ὧπὶ ραγαΐ 
88. δ ορεάϊεπάτππι, 4αΐ ρεῖτβ ἰμβαπίερδὲ δά 
Ῥεγβεαιθηάιιπι,᾽"" Απρπϑιίης.-- Ἐγὼ . .. 
σὺ: Ὀοιῇ Ργοποιηβ ἃγε ετηρμδίϊο, δηὰ 
φοπέγαβιεᾶ : Ἰησοῦς, οὐ, χχ. 8, ἀπᾶ ποίε. 
Ἐὸτ τεϑὲ οἵ νεῦϑα β8εὲ οὐϊεῖσαὶ ποῖςβ. 

Ψψεῖ. 6. Ἐοτς ἐμ νϑῦβα 8ε6 οσγίτἰσδὶ 
ποίββ δηά δῖβο χχίϊ. το. ᾿Ανάστηθι : νετὺ 
οπματδοίεγίϑιο οἵ δι, 1υκε, βεα οἢ ν. 7. 
Ηετα, ἰξ νψε οογηραγε χχνΐ. 16 (χίν. 10), τί 
ἰ5 δνίθπεῖν υϑεὰ ἴῃ ἃ 11τεγὰ] ββηβε.--καὶ 
λαληθήσεταί σοι, 5ε6 ποίε οἡ χχνΐ. 15. 

ψεῖ. 7. οἱ συνοδεύοντες: ΡΓΟΡΔΡΙΥ 
τι ἀϊῃρ' ἵπ σοτρϑην τνϊτῃ Πίπι; ποῖ ἔουπά 
ἰπ οἰαββίςδὶ αἀτεεῖς, δυιὶ υϑεά ἰπ ἐμ βατηθ 
86η86 45 ἢεγε ἴῃ ΒΡ] Αγ ἢ---ηοί εἰβενῃεγα 
ὮΝ. Ἶ ; θα 5εα νΥΊβάοηι νἱ. 23, αηὰ ΤΟΙ 
ν. τό 5 (ΑΒ αἰ.), 8ο δοοογάϊπρ ἰο 51 ἱπ 
Ζεςῇ. νἱϊ. 21 (ΑΒΘ ὃ αἰ.), οὗ. αἶθϑο ϑυπηηι. 
ἴῃ αεη. χχχί, 12.---αἰστήκεισαν ἐννεοί, 
Τα ἔοσγπι ἐννεός ἰβ ἱποοστεςί, 866 οὐ εἰοδί 
ποίε5: ἰπ ΟΧΧ, οἷ, Ῥτον. χνὶ!. 28, 158. ἱνὶ. 
το, Ἐρίϑι. οἵ 76σ. 41 (ϑυπιπ. ἰη Ηοϑ. ἰχ. 7); 
566 οτἱτἰσαὶ ποίεβ. [ἰ ἰ8 ἔτνοϊουβ ἴο ὅπά 
ἃ σοηίγαάϊςοςίοη δτα ἢ χχνὶ. 14. Νὸ 
δίγεβϑϑ 15 ἰδ ἃ προ εἷστήκ.» νν ΒΊΟΝ τᾶν Ὀα 
υϑεὰ |Κ6 εἶναι, αηὰ ἀνα ἰξ ἰμεῖα 15, ἴξ 
ἀοε68 πο ργβοϊιιάς ἃ ργενίουϑ [8]Π|πρ. Ὗνε 
ανε ΠΊΘΓΕΙΥ ἰο ΒΊΡΡοΟΒα ἐμαὶ (πε βίρῃὲὶ 
δηὰ βουπά παά δῇδοιεὰ 8415 Ἴοπὶ- 
ΡδηΙοηΒ ἴῃ ἃ 688 ἄερτεε ἔμαπ 5411, ἀπᾶ 
ἴδας {μῈῪ τοβς ἔσο [μ6 στοιπά Ὀαΐοσγα 

Βίτα, ἴο παῖε {πε παγγϑεϊνεβ φυΐξα οοη- 
βἰβίδπε (38εες Ἐείϊεπ, Ρ. 193, Ηδοϊκείε, ἐρῃ 
ἰοοο; Β.}.1, ἵν.» “Ῥδὰϊ ᾿"" Ρ. 733). Οἵ ϊ 
ἰβ 46 ροββίρίε, αἂ5 ν᾽ εἶββ ροϊπίβ οὰἱὲ ὁπ 
Χχνὶ. 14, (δὲ πεσε ἰῃ6 παγγαϊϊνε ὃἐπὶ- 
Ραβίϑεβ (ἢς ἱπηργεββίοπ τηδάβ ὉῪ {πὲ 
εατίηρ οὗ {πε νοῖςε, ἀπά ἱπ χχνΐ, 14 ἴῃς 
ἱπητηεαϊαῖα τεϑαϊε ργοάδυσεα Ὀγ {πε Πρδϊ, 
δηὰ τῃδὲ ἐπε πατταΐογ 15 φιυϊέα Ὡποοηβοῖοιβ 
ΟὗἨ ΔΥ οοπίτδάϊοιίοη ἰῃ δ ΐβ. τθοῖ 181 (566 
ποίεβ βείουν" ου χχίϊ., χχν].).--- μηδένα δὲ 
θεωροῦντες : ἕξετε ἰ5 ηο0 σοπίγαἀϊοτίοη θε- 
νεαῃ (ἢ18 βίδίεπηιθηὶ δπὰ χχίϊ, 9, γεγο 
1 15 βαϊὰ ἐῆδὲ ἔπε ὺ βἂνν ἐμε Πρ ---ῆοτε 1ὲ 
ἰβ ποῖ ἀεηϊεᾶ (δὲ ἐπεν βᾶνν ἃ ἰἰρῆε, θὰὲ 
ΟἿΪν (μαΐ παν βανν πο ρείβοθ. Ηοϊεζ- 
τοᾶπ ἈΡΡΆΓΕΠΕΙΥ ογρείβ ἐπϊ8, ἀπὰ ϑαγβ 
τὲ ΨΕΣ1δὲ ἴῃ χχίχ. 9 ἔμεν δε ἴδε ᾿ἰρῆΐ, 
ἰπ ἴχ. 7 ἴμεν 8εὲ ποιδίπρ; Ῥυΐ τῆς ργο- 
ῃουῃ ἰβ ποῖ πδυΐογ, Ρας πηϑβου πο; μηδένα 
(8566 οτἰεῖοαὶ ποίεβ δηᾶ γεδάϊηρσ ἰπ β). Τῆς 
᾿πέδσεηςεβ ἰ ἐπδὶ 581} βανν [}6β8115, δυιὲ 4]- 
που ρῃ {δ18 ἰβ ποῖ βίβδίεὰ ἴῃ 80 ΠΊΔΩΥ 
ψογάβ μετα, ἰξ 18. αἷβο ἴο θὲ ἱπέεσγεά ἔσοπι 
[86 ννογάβ οὗ Απδηῖδβ ἴῃ νεῦ. 17, ἀπά χχίϊ. 
14, δῃηά ἔτοτι δῖ, δι] οννὴ βέδίεπιεηΐ ἰπ 
τ Οοσ. χν. 8, αηὰ ἴχ. 5. 81. Οβγυβοβίοπι 
τεΐειβ ἀκούοντες μὲν τῆς φ. ἴο ἐπ6 ννοτᾶβ 
οὗ ὅδ], ας ἐπ|5 15 οεγίδἰην ποῖ παίυγαὶ, 
ἔοτ τῆς φ. εν ἀφ ηΕἾν τεΐεβ ὑδοῖ ἰὸ ἥκουσα 
φωνήν ἴῃ νετ. 4. 
γε. 8. ἀνεῳγμένων ; 866 οτἰ εἴς] πος, 

-- οὐδένα ἔβλεπε: μὶβ εγεβ, ψῃΐοῃ Π6 
μαά οἱοξεά πηθομδηίοδιν, 45 ἢ 6 {611 ὀνοῖ- 
ψΒεϊπηεά ν {πὲ ἀδΖΖηρ Ὀτὶρμέπεβα 
οὗ {πε Ἰίρῆς, ἀπά οἵ ἴῃς δρρεάγτδῆςε οὗ 
7685, Βὲ πον ορεῆβ, Ῥαξ οὐἱν ἴο ἢπά 
ἐπα με βαὰὺνν ποίδιηρ (οὐδέν) (56ε οτεἶοα] 
ποΐε)---ῆρ πᾶ Ῥεζοπὶς δ]ϊπὰ (50 νν εἶ885 
δηὰ δγεηάι, οὐ χχὶϊ. τὴ. ὙΠὶβ δΙπά- 
Ὧ655 ψνᾶβ ἐπ οἰεαταεδὲ ῥὑγοοῦ ἐπαὶ {πὰ 
ΔΡρρεδγδῃςββ νουοσῃϑαίεά τὸ Ηἰτη μαᾶ ὕεεπ 
ἃ τραῖϊν (Ἐεἰΐθη), 8686 αἷϑο νοῦ, 18.-- 
χειραγωγοῦντες : (Π6 ΠΕΟΟΒΒΑΓΥ ταβ.] Οἱ 
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Δαμασκόν. 9. καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν 
οὐδὲ ἔπιεν. 

Βἷβ ὈΠπάπεββ, οὐ ]1υἅρ. χνί, 26 δηὰ Το. 
χὶ, τό, θὰὲ ἰῃ δβοῃ οαδὲ {πὸ τεδάϊηρ ἴδ 
νατϊεὰ (βεε Ἡ. αδπά Ἐ.); ἱπ ΝΙΤ, οὐἱυ 
ἰῃ Αςίβ, οὐ χχιὶ. τὶ (ἀπά βεα χίϊ. 11); 
ἴὲ 18 αἷδβο ἰουῃά ἱπ {πθῸὸ Αροοιυρῆαδὶ 
Οοεῤεὶ ὁ Ῥεέεγ, κ. (νεῖ. 40 ἴῃ Ἡ τη δοῖκ᾽ 8 
εὐἀϊτίοπ). “Ηπενμοὸ ψουϊά βίγῖκε οἴπεῖβ 
νγᾶ5 ἰΠ1561} βίγιοκ, απᾶ ἐπε ργουά Ῥμδσί- 
866 δεσδᾶτηβ ἃ ἄξερίυ δυτηθ]εά ρεπίϊεπι 
--ὰ συϊάε οὗ τῃε δ] πᾶ ᾽᾿ ἢς ννᾶβ πἰη,βοὶῖ 
το θὲ νυϊάεα ὈΥ οἵἴπεῖβ (Εδ]τ6Π). 
γε. 9. ἦν . .. μὴ βλέπων: οη ἦν 

στ ρατεςῖρῖε, οματδοίετίβες, 5686 αῦονα 
οὴ οἶαρ. ἱ. το. Ῥνεπάϊς (ἴπ βενβηίῃ 
εὐϊίοη, ποὲ ἴπ εἰρμεπ), δἀπᾶ 8οὸ Ἐεϊΐθη, 
ΑΙοσά, Ἡδοκεεῖ, ἀϊβειπρυίβῃ δεΐνεεῃ 
μή δπά οὐ ψίἢ ἔφαγεν 4πά ἔπιεν, δηά 
866 δϑρεοίδῖν ὙΝίπει- Μουϊΐοη, ἱν., 5. οὐ 
β. ψου]ά πᾶνε βίπιρῖν πιεῖ δέμαά; μὴ 
β. ἰβ. ποὲ ϑεείηρ (ποὲ αδὶς ἐο 5εε)---βαϊὰ 
οὗ πα πο πιὰ ὕδεη, δηᾶ τηῖρῃς ἀρρϑᾶγ 
ἴο Ῥὲ δραίῃ, ροββεβββᾶ οὗ εἰρῃε; {π6 τοὶ 
εαἰίπρ' ἀπά ποί ἀσιπκίηρ' ᾶτὰ τεϊδεβά βἰ ΊΡΙῪ 
88 τηδίζεγβ οἵ δοῖϊ ; 566 [6 ΨΠοΪς βεοίίοῃ. 
ΒΙ485 τεραγᾶβ μή Ψἱ ἢ ρατγες 16 85 βαρ 
Ξε οὐ, 850 ἴπ νεῖ. 7 μηδένα νἹἘἢ ρατεοίρ]ς 
Ξε οὐδένα, κέ αἰΐας (Βεε αἷβο απΊθΥ 5 
ποίε).---οὐὐκ ἔφαγ. κιτολ.: τπεῖεὲ ἰδ πὸ 
τεβᾶβοῦ ΨὮΥῪ πε υυογάβ 9βουἹά ποῖ ὍῈ 
τακδ ΠΈΘγα]ν, ἴῃ βρίτε οἵ ννεηάι᾽ 5 οῦὔ- 
7εςἰἴίοη 845 "ἘΕ ΤΕ Μεγεσ ἐμ ἴοσο, ἃ5 80 
δχργεββίοῃ οὗ ρεη θη 18] βοστον δη σοη- 
ἐγ εἴοθ ἔοσ πἰβ ρεγνεσβιεν (50 ὟΝ εἰ88 δῃὰ 
ἩοϊιΖιηδπη, 0 1685 ἔπδη Ἐδὶτεη) : “ἢ 
δὲ ἔξσνοῦσ τησβὲ πα ἔπε μαννα ργαγεᾶ 
ἴοσ “πούς ἰἰρμε᾽" (Εεϊεη). Οἡ 8411᾽5 
ὈΙπάπεϑϑ δπά [8 ρΡοββίθ!γ ἰδϑεϊπρ' εἤδβοίβ, 
8566 ΡΙυτηρίτε, ἐπ ἰοθο, Ἐεϊζεη, Ρ. 196, ἀπά 
ου ἴπε οἵπεγ μαηά 1ἱρπεῖοοί οπ Οἱ. νί. 
11, δηὰ διηβαυ, δέ. Ῥαμὶ ἐπε Τγαυείζεν, 
εἴς., ΡΡ. 38, 30. 

ψεῖ. το. ᾿Ανανίας: πορμδη δὲ ΟμΙΦΉ, 
“4 7εβονδῇ ἰβ ρτδοίουβ᾽" (οἷ. χχὶ!. 12). Νὸ 
ἄουδέ ἃ 1εννϑῃ ΟΠ τ βείδη (86 18 βδυρροβεά 
ὉΥ 5οπιε, 45 ὉΥ 8. Αυρυβέηε, τὸ Βανε 
Ὅεεη ἴπ6 ῥγεβογυίεγ ἴο ψῇοβα οᾶτα {86 
ΟΒυτοῦ δὲ Πλαπηαβοιιβ τνὰβ οοπητηϊἰε). 
Ἐον τᾶοσε ἀείβιϊβ ἀπά ἱγαάϊείοπβ οοη- 
ςεγηΐηρ Πίπι, Ξβες Ὀγ. 7δπ|65, “" Απαπίδβ,᾽" 
Ηδβείηρθ᾽ Β.Ὁ., δαπὰ Ἐεϊίεη, ἐμ ἰοθο. 
ΤΠε οδ]εοϊίοῃβ σαϊβεά δρδίηβι {πε Πἰβίοσί- 
08] ομαζαςίες οὗ τῆς τηβειϊίηρ Ὀεένθεῃ 
Αηδηΐδβ δηά ὅδυϊ, Ὁγν Βδιι, Ζείϊεσ, Ονεσ- 
ὍΦΟΚ, ἅτε οοπϑι ἀδγεᾶ ΡΥ ννεπάϊς δ5 φυϊΐε 
ἰηβυίοίεηι, ὙΨγείζβδοκε τεραγάβ (πε 
πατιγϑῖῖνα οὗ ἴῃς ὈΙηάπεββ ἀπά 115 οὐγα 
ὉΥ Απδηΐδβ 85 ἰγϑηβρασθ πεν βυτηθο ]οαΐ, 

το. Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι ᾿Ανανίας, 
καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος ἐν ὁράματι, ᾿Ανανία. ὁ δὲ εἶπεν, ᾿Ιδοὺ 

ἃπᾶ δάᾶβ [ῃδι ἴῃ δὴν οδβε ἰΐ 8 βιισρεβίϊνα 
τπδὶ Ῥαυϊ, (41. ἵν. 15, ββεῃβ, αἱ ἰεαβὲ ἱπ 
Ἰαίεγ ἄδυϑβ, ἰὸ πᾶνε πδά ἃ βενεσε δἰϊπιεπξε 
ἰπ δῖ8 δγεβ (8ε6 πονγενεγ οὐ {8 ροϊπε 
νεσ. 9 ἀρονε). Βαΐ ἔπε νγεακπαββ, 1 1 
εχίβεεά, τηῖρμς πᾶνε Ῥθθη σαυδεά ὃν ἐπα 
Ῥτθνίουβ ὉΠ πάπαββ αἱ Παπιαβοιβ, δηα {Π|8 
βυρρεβίίοη, 1 ἰξ ἰ5Β πεεάεᾶ, 85 αἱ 8] 
ενεηΐβ ποτα ΡῬγοῦϑὈΠ ν ἐπᾶη ἐπε βὰρ- 
Ῥοϑίξίου ἐμαὶ {πε πατγαῖίνα ἰῇ ἐπα ἐεχι 
νγὰ8 ἄπε ἴο {πε ἔδοϊ {παὶ 'π δεσ γβδσβ 
540} 5 εγεβ Ψετβε αἴεςοίεά } (80 Ὑν εἰζ- 
βᾶοκετ, Αῤοσίοϊίς Αρε, 1., 72). Ζε)ετ 'π- 
ἀεεὰ δάπγιεβ, “εἰς, 1.,) 280, ΕΟΎ,, {πὲ ἐδε 
οοππηεοίίοη οἵ 540] “τ Απαπίδβ, “ ἱστε- 
βρεοῖίνε οἵ {πε νἱϑίοπβ δῃἃ πηΐγϑο]αβ,᾽ 
ΤΏΔΥ Βανα Ὅδεῃ ἢἤίβίογίοδὶ, απ πα [4115 
Ῥδοῖς ὕροη ϑ.μπεοκεηθυγρετβ μεοσν {πδὶ 
πε δυΐποσ οὗ Αοίβ μαᾶ ἃ βρεοῖδὶ αἱπὶ ἰπ 
νῖενν ἰῃ ᾿πιγοάποίηρ, ἃ τῆδῃ 50 ἀνονεάϊν 
Ρίουβ ἴῃ ἐπε Ιὰνν (χχίΐ, 12) ἴο ἱπίγοάυςε 
Ῥαὺὶ ἴο ΟΒτγίβείδπιυ. Βυΐ ϑοϊπεοίκεη- 
Ῥυγρας ἄοεβ τοί βεεπὶ 0 ἀδηΥ [ἢς τηδΐῃ 
ἴδοϊ οὗ ἔπε τηβειϊηρ δεένγεεη ἐπ 6 ἔννο πηδπ 
(σεδεν ἀδη Ζισεοκ ἀθν Αῤοςἐεἰρϑολίολέε, 
ΡΡ. 168, 169), ἀηὰ 81. Ῥαμὶ] ψψουϊά βοδτοεῖν 
δᾶνθ βροκβϑῇ 85 δὲ ἀϊὰ 1δΐεσ (χχίϊ, 12) θείοσε 
ἃ ]ενίβῃ ογονά, ἴῃ ἃ βρεεοῖ ἀεϊϊνετεά 
θη ἴδε σαρὶϊα! ννὰβ 1} οὗἨ ρἱ!ρτίτηβ 
ποτὰ 411 ρατίβ, δῃά δὲ δ ἐπι Ψββη 
τῃ6 σοηβίδπε σοπητηυπίοδείοη δείννεθῃ 
Βατηδβουβ δηᾶ 7εγυβαῖεπὶ νου πανα 
Θχροβϑά Βίπι ἰο ἰηβίδης τεβιταίίοι, ῃδὰ μἰ5 
δβίαίθιηθηίβ ἢ στεραστά ἰο Απδηΐδβ Ῥθθῃ 
Ἰηοούσοοῖ, Ιΐ ἰβ ενϊάεης παὶ {με βυρει- 
πδίυγαὶ εἰθπχεηΐ ἴῃ πε πατγδέϊνα 15 ννπδῖ 
τε αν ἰὰῪ δἱ πε σοοῖ οἵ Ζε Ἰεσ᾽5 οδ]εςείοπβ. 
--ὁ Κύριος, ἰ.6., [εδι18, 48 15 ενἱἄδπε ἔτοση 
8 ςοπηρατίβοῃ οὗ νν. 13, 14, 17.---ἐν ὁρά- 
ατι : ογι εἰς] οδἠ]εςιίοηβ ανε Ὀδβη γαϊβεᾶ 
Ὑ Βαὺγ δῃά οἴδβειβ δραίπβὲ {πε ἀουθῖα 

νιβίοπ παιγαϊεά δεγε οὗ ὅδ] απ Απδηΐδβ, 
85 δραίηβί [πε ἄουθ]ς νἱβίοῃ οὗ σόγηεῖταβ 
δηᾶ 8ι. Ῥεΐῖεσ ἴῃ χ. 3 δπᾶ χί., δι βεα 
ΤαπΎΡγ᾽5 ποία, ἐπ ἰοοο, διὰ τεΐεγεπος ἕο 
Οοηυθεασε δηᾶ Ἡονψδβου, αυοίεά 4150 ὉΥ 
Ἑεϊίεη. ΤῈε ἰάεα οἵ ἴῃς οἱάδσ γδιίοη δ  ἰδέβ 
παῖ 54] δπά Απαπίαβ ἢδά ργδονίουβϑὶ 
δε (ἰοπάβ, δηά {παΐῖ ἐππ5 (ἢς οοΐης!- 
ἄεπος οὗἁἩ πεῖς ν᾽ βίου τῆδυ ΡῈ δοσουηῖοά 
ἔοτ, ἰβ ᾿ΒῈνῪ τερατάεά ὃν ψγεπάς 45 
οηείτον ἀιρϊγασν. ὙΠὲ νιβίοη, 88 Πδτ- 
ταῖεά ὃν πε, 15 Ἔν  ἀβπεὶν τερατάςα 45 
βοσηθίδιηρ οδ᾽εοιίνε, ο΄ νν. το, 13. 
ει. 11. ἀναστὰς: (πΠ6 ψοτά 45 δ885 

Ὀεεπ ργενίοιιβὶν τοπιακεά 15 οπαγαοίεσγίβεὶς 
οὔ κκὸ (οὐ. 118. αδὲ ἱπ Ο.Τ.), ἀπᾶὰ ἄοαβ 
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ἐγώ, Κύριε. 11. ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν, ᾿Αναστὰς 1 πορεύθητι ἐπὶ 

τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα 

Σαῦλον ὀνόματι,2 Ταρσέα. ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 12.3 καὶ εἶδεν ἐν 

ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι ᾿Ανανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, 

1 Αγαστας ΦΑΟΘΕΉΗΨΡ, νυ. (4πι. ἀεπι!ά, 101.},ὄ δο Τίβεϊι., ΥΥ. Η, τηᾶγρ., ὙΝ εἶβϑβ, 
ΗΠ. (οἷ χ. 13, 20); δὰ ἀναστα ἱπ Β Δπά πιοϑέ νεσββ,, 80 [ψςῃ., ὟΝ. Η. τεχὲ, ννεπάι. 

3 Βεΐογε Ταρσεα ΕἾοτ. ἀπὰ Ῥατ. μᾶνε γενει, ποῖ δῇ ππιιβι.4] ὑνογά να αἀ)εοξῖνεβ 
οἵ παιίομ δ γ. 

5 ΒΙ458 ἰῃ β, [ο]Ἱονίπρ ΕἸοτ., οπιξβ ἐμ νῃο]ε νεγβο, ΗἸ]Ρ. Ῥσαοκαίβ ; Ῥὰξ ἔμθγα βεθταβ 
ΠΟ γβᾶβοῃ ἴῸσ [(8 ᾿ἱπβογίΐοη ἰξ ποῖ ρεπαΐπα, 88 10 18 ποῖ ᾿μἢπεποεά ὈΥ Ωγ ρϑτδ 116] ραββαρα 
(ο΄, Ἰοηξ ἀϊβοιββίοη ἰῃ Οόγββεη, δὲ) Ογῤνίαπίσολε Ταχέ, Ρ. 2 8). νγεηάε (εάϊε. 1800) 
ἀεοϊάεβ ἔογ 1:8 τεϊεπείοη, δας ἀποίμεσ ἀπά ἃ ἔυγίπεσ αιεϑέϊομ δγίβεβ 85 ἴο μι οτὶ ρίπαὶ 
τεδάϊπρ [Ὁ ἐμ6 νεσβε 15 τείαἰπθβά. εν οραματι οτὴ. ἃ ὅτ, Νυ]ρ., 84}., Βοξ., Αδίῃ,, 
80 Τί βοῦ. ΕΟΝ., νεπάι. Ὑῆε νγογάβ τῦδὺ δε δῃ εχρδηδίογυ ρίοββ. [1ἢ ΒΟ 163, 50 
ΒΙ458β [νν.Η.1 νν εἶββ εν οραμ. ἔο]]ονν ανδρα. Ιπϑίεδά οὗ χειρα {πε Ρίαταί χειρας 15 
ἴουπά ἱπ ΦΑΒΟΕ, Νυρ., ΒΟΒ., Αστῃ., βὸ ΝΑ. , Ειν., ννεῖββ, ννεπάε, δὺς ἐμὰ γί. 
τας ἰ5 ἀουθεξαϊ, ργορδοὶν ἐὸ θὲ οπιϊεεεά (ν ἐπι) τ 9 ΓΑΟ ὅτ, 5οὸ Τίβοβ., Ὑγεῖββ ; 
Βυΐ τειαἰπεά ὃν .ΒΕ, ἘΝ. ΓΥΝ.Η.1. 

ποὲ ἴῃ ἐπα ἰδαϑὲ βῃρροζί {πε 1άεα {δαί {πε 
νἱβίου νγαϑ ἃ ἄγετ οὗ ἔδε πίρδι, οὐ νἱϊδ. 
26.---ἐπὶ τὴν ῥύμην τ΄ κ. Εὐθεῖαν : ῥύμη, 
εἶ. χὶϊ. το, Μαίξ. νὶ. 2. [ἢ 1ωπΚα χῖν. 21 
ἴξ ββεσῃβ ἴο δ8 υϑεά ἱπ σοπίγαβὲ ἰο πλα- 
τεῖα, δ ἰπ ΓΧΧ δ ἰεαβὲ 'π ομδ ραββαρξ 
ἐξ 1β υδ6ά 485 15 εαυιίναϊεπί, 158, χν. 3, ε΄. 

Ειν., ““Ῥγοδὰ Ρίδοββ," ΦΓΠῚ. 115 ἔουπά 

αἶβο ἰῃ Εςοϊαβ. ἰχ. 7 (ρεγῆδρβ ἐννοε) ἀπὰ 
ἐπ Τοδῖς χὶϑ. τ8, να ἰπ (πε ῥχγενίοιβ 
γαῖ. 17, ψῈ πᾶνε πλατεῖαι, Δ1ΠΟῸΡῊ ἴξ 15 
ΨΘΙΥ ἀουδεα!] ννμεῖμποσ να οδη ῥγθββ ἃ 
οοπέγαϑε πεσε, πὰ ῥύμη, νετ. 18, τηῖρδι 
Ῥασῆαρβ ῬῈ ἰδκεη 845 πιδβαηίῃρ ἃ οἰΐγ- 
αυατίετ, [,δεΐπ υἱοῖς, δες δῤεέακεγ᾽ 5 Οοην- 
"περέαγγ, ἱπ ἴοοο. ΟἹ ἴδε βίαρβ ἷἰπ ἴῃ6 
Ηἰδίοσυ οὗ ἔπε ψοτγά, δπᾶ 118 οσούσγθεησα 
ἴῃ Αξεῖς ἄτεεῖς, 6.6.» ἰπ ἐπα σοπιὶς υυτίοτβ 
Απερμδπαβ (380 8.6.) δπά ῬὨΠρριάεβ 
(323 Β.6.), 8εὲ6 Κεππεάυ, ϑοιγοῖς οὗ Ν. Τ΄ 
Ονεεῖ, Ῥρ. 15, τᾶ; Ευκπογίοσα, Νε τυ 
Ῥλνγηϊολιμα, ρ. 488. --- Εὐθεῖαν: “πὲ 
βίγεοῖ οαδ]εά ϑιγαίρῃς" τῦλν ὃδ6 ἱγασεά 
ἥοτα {πὲ δδβίδγῃ 1ἴὸ ἴμε ννεβίεσῃ ρδῖε, 
δηὰ ἴξ 58Ε}}1 Ῥδατγβ {πΠεῸὶ πδπς, ᾿ϑεγὺ 6ἰ-Μ|ς- 
ἐακῖνι, Θοθπεῖῖεσ, Αῤῥοςέεϊξαγέξη, ῬΡ. 254, 
255, “ Ὠαπιδβοι8,᾽"" Ηδβεηρβ᾽ Β.ἢ. ΤΒε 
“ἔβοιδβε οὗ πἀ48,᾽" 4150 [δἰ οὗ Απδῃΐββ, 
ἅτε 3111 ρμοϊπιεά ουξ, Ῥὰς σοπδίἄθγαθὶς 
ἀποετγίδι έν διίδοῖθβ ἴο ἐπε διζεπιρίβ δὲ 
ἰδεηεϊβοδίίοῃ, 566 "' Πϑατηδβοι8,᾽ Μ. 5.) 180 
Ἐεϊξεη, ἐπ ἰοτο.---Ταρσέα : Ταῖδιδ γγὰ5 
ἴδε σαρὶτὶ οὗ ἐς Εοτηδῃ Ρσονίηςε οὗ 
ΟΠ οἶα. Οὐτγίϊαβ 8848 οδ]]εά 1 {πε ΑἸΠδηΒ 
οὗ Αβα Μίποσ, δῃά ϑίγαρο θπιρῃδβίβθβ 
ἰΒ σε ε τὶν ἔοσ ἐπε Ῥγοάυοίίοη οὗ τηθη 
ἕλταουβ ἰπ 411 Ὀγαποῦεβ οὗ βοίεηος δηὰ 

δῖ. ΑΒ ἃ οεἰεδγαίθα ὑπίνεσϑιν ἴοννῃ ἰδ 
ΤΊΔΥ Βᾶνε τδηκδά διηοηρβὶ ἰΐ8 βιμάδηεβ 
ποΐ οηἷν 81. Ῥδὺϊ θαὲ Πἰβ σοτηραπίοη 81. 
Ιλικα, δεϊγδοιβά ᾿ξ τιᾶὺ θὲ δγ {πε γτεπονντι 
οἵ 118 τηξάϊοβ] 5.00]; ἀπά [{ [Ὠΐβ Ὀε 80, 
ἔπε δοᾳυδίπίαποθ οὗ ἴπ6 ἔννο τηεπ ΤΑΥ͂ 
ἄλιε ἴτοτλ ἐμεῖς βίπάθης ἄδυθ. Τὸ Ταῖ- 
Β5, τηογθονεσ, πὰ 1 ἃ σουπίσυ τνδοσα 
Θιοϊοδπὶ 88 ογδαϊθβά, 85:. Ῥδὺυ] τῆδυ 
μανε δδεὴ ἰηάδερίθά ἴογ [8 ενίάθβης 
ἕδταϊ ]ατὶεν ἢ ἐπε 1ἄεα5 δπᾶ ἐεπεῖβ οὐ 
1ε ϑίοϊῖς ῬΒΠ]Ποβορθν. ἙΕτοπὶ Ογργια 
οᾶτηθ Ζεηο πὰ Ρεζβεβιβ, ἔοτηθ 80], 
ΟΒγυβίρρυβ δηᾶ Ασϑίιβ, νυν }]5ὲ Απαζαῦρα 
πῃ ΟἸΠοα ψγὰ8 ὑπὸ Βἱγίρίασς οὗ {δα 
ΡὨγβίοίαπ ᾿ἱοβοοσί θβ, σοπίετωρογατυ οἵ 
81. κε δ5 οὗ 8ὲε. Ῥδὺ]. [τ 18 ἱπάβεά 
ΡΟΒββί8]68 ἰο δπυπιθσαῖβ δὲ ἰβαβί βἰχ Βίοῖς 
τεδοθοτβ οβε Ποπια τνὰβ Ταῦβιβ. 8566 
ποίεβ οὐ 8:. δὰ! δ Αἴβεηβ δηά δί 
ἘΡΒ6βιβ, δπὰ βεε 1. υἱρμείοοι, Ηον. Η6δ., 
οὔ Αςίβ νὶ. 9; Ουτίίυ5, Ο ἐδαριηδσῖδ 
Αὐλμαπάϊμηρεη, Δ.) Ὁ. 538 ΗἿ. ; Ζαἤη, 
Εἰηπἰεϊέμηρ ἰ., ὉΡ. 37, 5ο; Τὐρμεοοι, 
Ῥμὶηῤῥίαης, Ὁ. 303 Π-. ; Θαϊπιοη, ἱπέγοά., 
Ῥ- 317.---ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται : ““οτδη- 
[658 νἱάδε }6β118᾽" ΒΘηρΡΕΙ; ῥγεβαπέ ἴθηβε, 
ςοπίϊπυοιβ ὈΓΑΥ͂ΘΙ, 1 ΤΊι655. Υ. 17. 

Ψψεσ. 12. ἐν ὁράματι, 5εε οτἰ τἰσαΐ ποίεβ. 
-ὠἼὄνδρα ᾿Α. ὀνόμ.: {πὲ ψψοτάβ. τνουἹά. 
ςεσίδιπΙν ἱπάϊςαϊε, 885 νεπάξ ροϊῃμῖβ ουξ. 
(βανεπίῃ εὐἀϊιίοη, ποῖ εἰββιΒ), τῆδε 540] 
085 ῥτεν ΒΥ ἀπδοασυδιηϊεὰ ἢ ΑὩδ- 
πἷδβ. [6518 σοτησγωπηϊσαίεβ τς οοπίθηξβ 
οὗ τῆς νἱβίοῃπ, «πᾶ βρεακβ δβ ἰξ Ψδγα 
ἕτοσα {πε βίαπάροϊπε οἵ 541} (βεα Ἐδ᾽ θη 5 
ποΐίε, Ρ. 1900).--ἀπιθέντα κιτιλ., Βεα ἀῦονε 
ου νἱϊϊ, χ7. 
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ὅπως ἀναβλέψῃ. 

ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΧ 

13. ἀπεκρίθη δὲ ὁ ᾿Ανανίας, Κύριε, ἀκήκοα ἢ ἀπὸ 
πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σου 

ἐν Ἱερουσαλήμ 14. καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, 

δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 15. Εἶπε δὲ πρὸς 

αὐτὸν ὃ Κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοι ἐστὶν οὗτος, τοῦ 

βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον 3 ἐθνῶν καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ. 

1 ἀκήκοα ΗΤΡ, Οἤγυβ.; ἤκουσα ΑΒΟΕ, 50 Τίβοι., ΝΝ.Η., ΚΝ., ΒΙ}ββ, νν εἰδ85, 
ν εηάιτ, ΗἸΡ. 

5 εθνων, δυϊ τί, των ρῥτεῆχεά ἴῃ ΒΟ", 8ο 1δοῇ., ΚΕΝ. (ἿΝ.Η.), ννείῖββ, ννεπάς 
(ρ΄οῬδὉ 1); Ῥυξ των ΔρΡΡδιθπΕν ἄοεβ ποῖ δυΐϊξ (Π6 οοπίαχε. 

ει. 13. Απϑηΐδβ πδίυγα! ν Πεϑίαΐεβ 
ἴ0 ρὸ ἴο ἃ τηδῃ ΨῇΟ μαά υπάουρίεαϊν 
ἰμηϊοιεὰ πατπὶ ἀροη {π6 ΟἸ τ βεῖδπβ, ἀπά 
πὰ οοπια ἰο Ῥδιηδβοιβ υντἢ πε 58 Ππι6 
ἱπίεηι. Βαϊ Πόσα ἰβ ποίπίπρ' ἱποοηβίβίθπί 
ἴῃ τπὲ ἴδοξς [πὲ Απαπίαβ βμουἹᾶ ποῖ δῈ 
φοσυαίπιεά ὙΠ 560] ρευβόπαῖγ, ὙἘ δὲ 
μα Κπενν οὗ ἢἰβ ρεγβεοιείηρ ΖΕ8].---τοῖς 
ἁγίοις σου: υβεἀ Πετα ἔογ ἴῃς ἔσϑε εἰπὶς 
85 ἃ πᾶτηβ ἔογ ἐπ6 ΟὨ τι βείδῃβ ; οἷ νν. 32, 
41, χχνὶ. το. Ἐνεγυ [βγϑοῖτε τνα8 ἅγιος 
ὉΥ ἴδε τηετε ἴδοϊ οὗ 815. τηθιηοσβῃὶρ ἴῃ 
τη6 ΠΒοῖγ Εςοϊεβία οἵ 1βγϑεὶ, δὰ Απδηΐδβ, 
Βἰπλβ6 1 ἃ 7ενν, ἄοεβ ποῖ ποδϑὶϊαϊα ἴο ἐπὶ- 
ΡΙοΥ {δε βᾶπὶεὲ ἰεττὶ οἵ (6 τηθπλθαγβ 
οὗ ἴτε ΟΠ γίβείδῃ Ἐσοϊεβία (8ες Ηοτσῖ, 
Ἑπροϊέδια, ῬΡ. 56, 57. ἀπά ατίγηπι, σεδ υ., 
2). [(8 αϑ8εὲ πᾶ58 τπεγεΐοσε ἃ ἄβδβρ βίβῃὶ- 
βοδῆςε: “ΟὨτγίβίαβ μαρεῖ βαποίοβ, πὲ 
Β05: εἴροὸ εβὶ Ῥδυβ,᾽" βᾶγβ Βεπρεῖ. 
ΤΠ ἔοσοα οὔ ἴῃ 'νογὰβ οδῃ δὲ πιόσε ἔ1Πν 
δρρεβοϊβιβα ἴῃ οοηπεοίίοη Ψ 1 [86 5: ΡῊ]- 
ἤςσδησςςε οὗ {πε ρῇτγϑβε ἰπῃ νεσ. 14, τοῖς ἐπικ. 
τὸ ὄνομά σον. [Ιῃ χχνΐ. 10 ἰξ 15 ποτίο Δ 18 
{μαὲ (πε ψογὰ οοουγβ οὐ 8ὲ, Ρ8}}᾿5 οννῃ 
1105 85 μὲ βἰοοά Ῥεΐοσε Αρτίρρα “ἱπ {με 
δΙςίαγ 685 οὗ Π15 8ε1-δοουβδίίοη ἔοσ ῃἰ5 δοῖβ 
οὗ ροσβεουείοῃ, ῬγοῦθὈΪΥ ἴῃ ἱπέβπεοῃδὶ σθ- 
Ῥες οι οὗ Απαηΐαβ᾿ 5 ἰδηρτιαρε σαϑρθοιηρ 
ἔποϑε 8816 8.5 οὗ ἢῖ8β. ἴξ 85 ἃ ρῆσαβε 
1μαὲ νὰ {|οὶν το Ὀυγῃ {1561 ἱπίο Ὠἰ5 
ΤΩΘΤΊΟΓΣΥ οα ἰπδί οσοδβίοη." Απά β5ὸ ΜῈ 
πὰ 8:1. Ῥϑὺὶ δἀάγεββίηρ δὲ ἰεαβὲ βὶχ οὗ 
δἰ5. Ἐρίβεῖεβ ἐο ἴῆοβε Ψῆο γεσα “ οδ]βεὰ ἐο 
δὲ ϑδῖῃιβ,᾽" ᾿Ἰηἀϊσδεπρ τπδὲ ἐνεσυ Ὁ τ βείδη 
85 Β00 ἢ! πὰ {π|5 Πἰρῇ οδΠΠπρ. 1 ΟὨσίβ- 
τἴαπβ ἱπάϊνί υ!}γ πδὰ τεαιβεὰ ἱξ, τπ6 
Ρσορπειίς νἰβίοῃ οἵ τῆς Ῥϑαίνις οΥ ϑοίϊονιον 
(χνῖϊ. 36) νου] βανε Ῥβεη [1 8]1ςἃ ἴῃ τῆς 
εδιγ Ομυσορ οἵ ΟὨεῖβε: ὅτι πάντες 
ἅγιοι, καὶ βασιλεὺς αὐτῶν Χριστὸς 
Κύριος (Ξεε Εγἷε ἀπὰ ]δηλεβ᾽ εὐϊιίοη, 
Ρ- 141].---ἶν Ἵερ. Ὀοίοπρβ ἰο ἐποίησε, 
δηἃ 80 ρμοϊῃῖϊβ ὕδοκ ἴοὸ νίϊ. 3, δηὰ 
ἴο 880] δ ἴῃς 800] οἵ (δε ρεϑεου- 
ἔοι ψψὨΐο τόκα οὐἐ 1π ]Θγυβαίθμι, οὕ, 

Ῥαὰ}}5 οὐῶ ἰδηρταρε Ῥοίοσε Αρτῖρρβ, 
ΧΧνΐ, 10. 
γε. 14. ὧδε ΐε εἰ ἄπο (Β[458), να. 21- 

- τοὺς ἐπικ. τὸ ὄνομά σου---ποία [Π6 τα, 
Ῥεδῖεά ργοπουῃ δπᾶ σοιηρδγθ ᾿ Οοσ. ἱ, 28 
ΨΏετα ἐπικ. 15 οἱοβεῖν Ἰοιπεὰ ψτἢ ἅγιοι. 
δηὰ ου ἴδε ΨΠΟΪ6 Ρῆσδβε βεὲ ἅβονε ἱϊ. 21 
Με. 15. σκεῦος ἐκλογῆς, οὐ. 81. Ῥ401}5 

ονῃ ἰδηρῦαρε ἴῃ δ]. ἱ. 15, ρεηίεινε οὗ 
υδῖν ; σοτηποη Ἡεργαϊβιϊς τηοάς οὗ 
οχρσαββίοη (οῇ, νἱῖϊ, 23) τε ἐκλεκτόν, βεα 
ΒΙ455, αγαρι., Ρ. 96; οἷ. [κὲ χνὶ. 8, 
χν , 6, εἴς. ΕῸΙ σκεῦος 5[ ΤῊ] ]Δτὶν υβεὰ 
8ε6 δεῖ. χχῖὶ 28, Ἡόοβεα νἱΐ'. 8, δπά 
ϑομδείρεη, ον Ἡεδγαΐεσε;, ἱπ ἴοοο ; πὰ 
ἴῃ Ν.Τ, Ἐοπι. ἰχ. 22, 23, 1 ὙΠΕβ5. ἵν, 4. 
ατίπηπι δηᾶ Β]8855 Ὀοίῃ οομηρδτε σκ. ἐδ 
λονεῖπ ἴθ ῬΟΙ͂ΥΌ., ΧΗΪ., 5,).7; Χν., 25, 1. 
Κας εἰδοίίοπὶς ; τὰς Φοτάβ δτεὲ ψυσϊείθῃ 
ΟΥ̓ Ψν δῖ ἰ5 βαΐά ᾿ὸ θεὲ 8:1. Ρδ0]}}5 τοτχδ 
ἴῃ ἴ86 σἤυσοῃ ἀεάϊοαιεά ἰο Πἰπὶ πϑᾶτ 
ἴπ6 οἷν οὗ οπια.---τοῦ βαστάσαι, κ»εηὶ- 
ἔνε οὗ ρυγροβα; νεῖ 88 υϑεᾶὰ πεγα οοϑῆ- 
ἄπυθβ [π6 πιεδίαρμος οὗ σκεῦος: ΤΩΔΥ 
ΤΑΘΔΠ ΒΙΤΩΡΙΥ ἴο Ὀ6δΓ, [Ὁ ΟΔΓΓΥ, ΟΓΥ ἱΐ ΤῆΔῪ 
ἁἀεμοίε ἴο Ῥβᾶδσ 88 ἃ δυγάβη ; οἷ 2 Κίπρβ 
ΧΙ]. 14, ἘσοΙαΒ. νἱ, 25 ; ο΄, Τυῦκα χῖν. 27, 
Αοίβ χν. το, Εοπ,. χν, 1, εἰς. ---ἀὐὀἰθνῶν καὶ 
βασιλέων ---- ἐθν., ρίαοεδ ἢτθε Ὀεοδυβα 
581} 5 ΒΡΘοΐ8] τ} βδίοη 15 {ππ8 ἱπάϊοδιεά, 
--- Ββασιλ., οὗ, χχνί, 12,2 Τίγῃ. ἰ. τ; αἷ80 
Ῥεΐοσε ἴδε ρονεγωοσβ οὗ Ουρσιβ, Αςμαία, 
7υἀε.--υἱῶν τε ᾽].,) 566. οτἰτἰ 8] ποΐθβ 
αῦονθ, ἀρδίῃ [6 Ὁ] οβεῖυν οοππεοίίπρ' τε; 
8} τῆστεθ ποιπβ δεΐπρ σοπιρσεπεπᾶδα 
ὑπάσδγ {πε μα δτίίοἱβ τῶν---ἰἣς Αροβεὶβ᾽ 5 
ψνΟΙΚ 85 ἴΟ ἱποϊπάς, ποί ἰο ἐχοϊυᾶθβ, 18 
Ὀσϑίῃγθη δοοοσάϊηρ το 188 ἤξεβῃ, ψμΐδὲ 
Τηϊβδίοῃ ἰὸ τἴῃ6 (δηι]8β 18 αἰνναυβ δη- 
Ῥμαδίβεᾶ ; οἱ χχίϊ. 15 ἀπά 21, χχνΐ. 17; 
Φ΄. Ἄοπι. ἱ. 13, 14. 

Ψψεσ. 16. ἐγὼ γὰρ: πε ἰΒ ἃ οἴοβεῃ 
ναββϑεὶ υπίο πιδ, δπὰ {πογείοτε ὑποδ. 
γνεπάς ἀΐβαρτθεβ νυ Μενεσ, νῃο ἤπᾶβ 
τε βῃονίηρ ἱπ {πε ἐχρεγίεποθβ οὗ {πε 
ΒΒετίηρ8 (5δο Ἡδοκείς πὰ Ἐεϊίεπ), δπὰ 



13---10. ΠΡΑΞΕΙῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 217 

16. ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ, ὅσα δεῖ αὐτὸν ὁπὲρ τοῦ ὀνόματός μου 

παθεῖν. 

τ7.1 ᾿Απῆλθε δὲ ᾿Ανανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς 
ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ με, 

Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἡ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς 

Πνεύματος ᾿Αγίον. 18. καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε παραχρῆμα,3 καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, 

καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν.δ 10. Ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος μετὰ τῶν ἐν 

1 ΒΙ488, ξο]οννίπε; ΕἾοσ., τεοοπβίσγιςιβ (50 σεσυ βίτηϊὶ, ΗΠ]16.) τοτε ἐγερθεις (485 [ἢ ἐμα 
νἱβίοη οαπὶς ἰπ βίεερ; οὖ ογξββεπ, Ο. Ο. 4., Ρ. 437 (1806), ψνᾷο τὨῖηκβ τῃδὲ τμ6 
Ἔχργεββίοῃ ἰβ ἀῃ ἱπίεγροίϊδιϊοη ἀπὰ οοπηρᾶσεβ βὶ ἱεχὶ μὶ χνὶ. 9 ἢν, Ρ. 436, τ. 5.) ἂν. 
ἄπηλθεν και εἰσ. εἰς τὴν οικ.; 50 ἀρδίη ΕἿἾΟΓ. Β88 ἐπέθηκε αὐτῳ τὴν χειρα εν τῷ ονομ. 
Ι. Χ. λεγων. 

ἢ παραχρημα οτι. ΑΒΟΘΗΡ, Ψυϊρ., Βομ., ὅγγ. Ῥεβῆ., Αστῶ., 80 Τίβοῃ., ΝΝ.Η., 
ΕΟΝ., γνεῖββ, ννεπάς. δ 05 40, ΒΟΒ. τοδὰ δε ἱπβιεδά οἵ τε: 

5 γισχυσεν, 50 Τίβοϊ., ΒΙΔΞβ, ὑ εἶββ, ΗἸρ.; ενισχυθη ΒΟ", 50 ΝΝΥ.Η., ννεπάς 
(ρσοῦραῦ]ν). ὁ Σανλος οτα. ΣΙΆΒΡΕ 13,61, Ν ]ρ., πιλτν νοῖβ., 80 ΤΊ βοῃ., ΝΥ. Η., Ἐν. ; 
δορί πηίηρσ, ρετῆδρβ, οὗ α ΟΠασοῖ Ἰεστίοπάγυ, ΕἸοσ. τεδάβ “ ἀϊ8β διιΐεπι Ρ[υτπιοβ εἰ ἰῃ 
οἰντδΐα. Ὁ οὐπὶ ἀϊδοεπεῖριβ ἰγαπβερς,᾽ ρεγῆαρβ βοπῖα ἰηπεηςς οἶ χνΐ, 12, χίν. 28, χχνυ. 
14. Β458 βυβρεςῖβ Δαμασκῳ ἃπὰ Ὀγδοκεὶβ ἰπ β. ΒΙαββ ρίαςεβ 8:1. Ρδ0}}5 νἱβὶξ ἴο 
Αταδῖδ ϑείογε [18 ρεγίοά, 4 υἱδβὶὲ ὑνῃοἢ 81. Γὰκς οπχἱτβ. 

τίει {πὲ ννοσά στ 6 ὙΝεῖίε, Ονειῖ- 
Ῥεοκ, ἴο ἃ τονεϊδείοη οἵ ἴο βοτης ἀϊγεοείηρ' 
ςοιη5εῖ οἵ Ομγῖβι, οὗ χὶῆ, 2, χνί. 6, ο, 
χχ. 20, 50 ἴοο ΒΙ458---οὐ, 2 Οοσ. χὶ. 25-28. 
ΕπΙΠαγ ἱπιεγργεϊδείοῃ βεοπβ Ὀείίεσ [ἤδη 
ἴδαι οἵ γγεῖββ, γμο σεῆδγς τῇς γάρ ῬΔοκ 
ἴο πορεύου, 48 ἰζ ΟἸτῖδε ννεσς δβϑυσίπρ 
Απμδπίαβ ἔμδὲ 5801] ψουᾶ ποῖ ἱπῆϊοι 
δ. ΠΕ τῖπρ' Ὡροη Οἴοτβ, θαϊ 1 111 5ονν Εἰτὰ 
δον το ἢ ἀε (αὐτόν, νυν] ἢ ετωρ Ββ5) τωπιβὲ 
βιιῆεσ, εἴς,, τ, αἰβο Βεηρεὶβ ςοπηπιεηῖ, 
εχ. 17. ἐπιθεὶς ἐπ᾽ ἀ. τὰς χ.: ποί 

88 δεβίονϊίηρ ἴδε ΗοΙΥ αμποβὲ (ίοσ βες 
οοπίοχί), Ὀὰϊ 85 τεσονοσίηρ ἔγοπι [ἰδ 
δ πάπεβ5, οὐ. Μασκ χνὶ. σϑ. Σαούλ, Ξε 
ΟἿ ΝΟΥ. 4, Ρεγπδρβ ἴοο (πε ᾿νοτζὰ υϑεά Ὁ 
]εβὺ8β ψουἹὰ σεδββυσε 9541]. --- ἀδελφέ: 
88. ἃ Ομ τίβιϊδῃ Ὀγοΐδμεσ, ἀπ ποῖ σθγαῖν 
88 8 τοί ἴῃ πδιϊοπδὶ εν, ἰΐ, 20, χχίϊ. Σ, 
ΧΧΥΪ, 1τη-τῖοτ τῆς ψοτὰ 865 υσίμοσ, 
Κεηπεάν, ρ. 95, ἀπά βεὲ οἡ ἱ, 15.-- 
ὁκ....... Ἰησοῦς: πε ψοτάβ τησβὲ ἢανα 
ζαττθεοι γθαβϑιγεά 84111---δια ε11|18 ὃν ἩνΒ] οἢ 
Ὧ6 μαᾶ δἰπηβ6 1} δἀάἀτεββεά [6 5118 ἴα τῆοτα 
(Πδπ ᾿υβιΠεά, 

γεσ. 1:8. καὶ εὐθέως: 245 τῆς ἱπιηλε6- 
ἀϊδία ταϑαϊὲ οὗ (ἢ Ἰαγίῃρ οὔ οἵ πδῃᾶβ 
ἴῃε τεοονοσυ οὗ βίρῃι 18 ρίνβ, δὰκ με 
δαρέεΐδπη ἔοΠ]ονγα ἔοσ ἴμ6 τεσερείοῃ οὗ 88 
ἩοΙν Οδοβι, οὔ χχί!. 13 ἢ.---ἀἀπέπεσον 
...... ὡσεὶ λ.: ἴῃς νψοτάβ σβηποῖ θὲ ἴδκεῃ 
Δ5 τΊθτοὶν Πρυτγαῖῖνε τὶ ὟΝ εἰβ8 οὐ Ζόοκ- 
ἴεσ, οὐ νει Β]458 48 τηςτεῖὶν ἱπάϊοαδιϊπσ 
πε βρεθάϊποββ οἵ ἐῃς ουγε--"ϑο 8 βοδίν 

βυρδίαποθ διδά ἰοστηδά ονεσ ἴῃ εγεβ, 
ΕΡΡΆΒΙΣι 845 [88 σεβιϊε οὗ ἴ6 ἀδΖζίίην 
τσ π658 ΜΙ οἢ πδά βίγιοῖκ ὑρο τπϑπι, 

ε΄. Τορῖς ἰἢ. τ7, χὶ. 13, δηά ἰϊ, τον 0: νἱὶ. 
8), λευκώματα -- ννῃϊῖς ἤϊπη5 (Ξεε Ἡ. δηά 
Ἐ,, σμδ υ., λεύκωμα). 8:1. ΟὨτγυβοβίουμ᾽ β 
οοπιτησηὶ 18 4150 ἴο δὲ ποιϊεᾶ: καὶ ἵνα μὴ 
νομίσῃ φαντασίαν τις εἶναι τὴν πήρωσιν, 
δια τοῦτο αἱ λεπίδες. Ἡδετς, 45 εἶβε- 
ΜΏΘΓΕ, γγ6 ΤΊΔΥ 866 ἔγᾶοθδ οὗ 9. [,0Κ6᾽8 
ΔΟΟΏΓΔΟΥ 85 ἃ Ρῃγβίοίδλη. Βοίῃ ἀποπίπ- 
τειν Δῃὰ λεπίς ἀγα τιδεά οἠἱυ ὃν 5: κε 
ἰπ Ν.Τ. (λεπίς, ΑἸτποιιρὴ ἰουπά εἶχ ἄτηθβ 
ἴῃ ΤΧΧ, ἄοεβ ποῖ οοσὰς ἰπ 86 βεῆβε 
Ὀεῖοτε 5), ἀπά θοιἢ ννοτὰβ δὲ ἰουπά 
φοπ͵)οϊηεᾶ πῃ τηεάϊοαὶ υνυεϊῖθτβ, [ἢ 6 [οσπιοσ 
ἴοσ δε (Δ]]Ππρ; οὔ οὔβοδίεβ ἔγοτι με ουῖς]ς 
δηὰ ρδγίῖοῖοβθ τοι ἔπῈ ἀϊβεαβεά ρατγίβ οὗ 
τῆ Ῥοάν οἵ Ῥοπαβ, εἴος., δῃὰ λεπίς δ8 
δε τερυϊδσ πιράϊοδὶ ἴεγτὰ ἴοσ [86 ρδγιίςββ 
ΟΥ̓́ΒΟΔΙΥ 5 ὐϑίδηςαβ τβγοόνγη οὔ ἴτοσὰ τ 6 
Ῥοάγ (βεε ἰπβίδποαβ ἱπ Ηορατσί, ρ. 39, ἀπά 
Ἑεϊίεη, ἐρς ἰοφο), δπὰ ζ΄. 8150 Ζδαδη, Εἰη- 
[εξ ἰπ ας Ν. Τ΄, ἴ1.ν Ῥ. 436 (18009).--- 
ἀναστὰς, 5εε ἀρονα οὐ νἱϊ. 26; ἐδα τ᾿ψοτὰ 
ΤΑΔῪ Ἀετα 6 τμεη ἰτοσγα!ν (ΑἸ μου ρΡὮ ποῖ 
ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ δ} 845 οὗ 940] χίβίηρ' ἔγοπι ἃ 
βἰκπηρ οἵ τεοϊ ἱπίπο ροβίτίοη (8ο ΝΥ εἰβ8). 
--ἐβαπτίσθη: πο ἄουῦε Ὀν Απδπίδϑ-- 
μετα γὰ5 πὸ τεσερίίοη ἱπίο {ἴπΠ6 ΟΒυγοῃ 
ψῆους τἢ15.--Λλαβὼν τροφὴν, 566 οπ 
νεσ. 9.--ἐνίσχυσεν: πεῖα υδεά ἱπίτδῃ- 
βἰεἰνεῖγ (1 Μδοο. νἱ!. 25, 3 Μδος. ἴϊ. 32), 
ἱξ νὰ δβάορι σεδάπιρ οἵ Τ. ΚΝ. νος 9 
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Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς - 20.ἷ καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

ἐκήρυσσε τὸν Χριστόν,2 ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 21. ἐξίσταντο 

δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν 

Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο 

ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; 22. 

Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυνε 5. τοὺς Ἰουδαίους τοὺς 

κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὅ Χριστός. 

1 Εἴογ., Ῥασ., ὕνεστιι. τεδά καὶ εἰσελθων εἰς τας συναγωγας των ἰ., φῇ. χί ΐ, 5, χίν, τ, 
χίχ. 8, 580 Ηρ. Ὑῆε ρῆγαββε “"βυπαρόριιβ οὗ {π6 }εννβ ᾿ πβυ8}}ν ἱπρ1168 οοπίσαβε θε- 
ὕννεθῃ [ενἡν8 ἀπά (θη 868, ννῃϊο 5 Παγάϊν (μ8 σαβε πεγα, Ῥαΐ τπ6 νυσίτεγ παρα νυ ἢ 
ἴο δ ρπαβίβα [ῃ6 Ῥοϊάπεββ οὗ 584}: ΕἾογ., [τβη. σεδά μετα πασῆς παρρησιας, 50 
ΗΠ. ο Χριστος δἴζξετ ἐστι 68, ΕἾοτ., Ισχεηϊαῖ. (Ἰγεπεῖς. αἴτεσ Θεου), τεϊαϊπεά ὃν Β]455 
πᾶ ὃν ΗΠ]ρ., ρεσμδρ5 ἔτοπι νεῖ. 22 (ςῦ. Ἰοῆη χχ. 31). 

Ξ' Χριστον ΗΤΡ, Οῇτνβ. ; ἰησουν ΑΒΟΕ ὅχ, Ιτβϑη., Ψυϊρ., 5ο Τίβοξ., ΚΝ. Η,, 
ἘΝ. Βίαββ, νν εἰββ, ϑνεπᾶς; ΗἼ]ρ. μβ τὸν κυριον ἰησουν ν»ἱἢ ΕἸοτ. ; ουτος ἰῇ νεῖ, 
22 Β6Ε1Ὼ8 ἴο ἀετηδηᾶ ἃ ρῥγεσβάϊηρ' ἰησουν. 

5 σνυνεχυνε ΑΒΉΓΡ, 5ο Βῖ4585; συνεχυννε ἡ Β΄Ο, Τίδοῖ., ΝΝ.Η., ΑΡρ., Ρ. 172, πᾶ 
866 αἷβο νν1πει- ϑομζηίεάσδὶ, Ρ. τσ; ΗΠρ. πᾶ8 συνέχεεν. τοὺς ἰουδ., Ὀιιι τοὺς ΟΠ. 
ὉΥ ΜΒ, 50 .Η., ἘΝ. ΚΝ εἶββ, ὑνεμάϊς, ΒΙα85. Αἱἕ εῃὰά οὗ νεῖβε ΕἾοσ., αἷβ., Ρᾶγ. 
αἀὰ εἰς ον εὐδοκησεν ο Θεος--τείαἰπεὰ ὈΥ ΒΙ455 δηᾶ ΗΠ. 

τοιαϊπεά ὃν δγεῖββ.1 γε πανὲ πδ΄ νεγῇ, 
ἴῃ ὑμε Ν.Τ. ρεουϊματγ το 51. Γυκο, υδεά ἰῃ 
τς ἐταπϑίενε βθῆβε (ἡ [λκκὲ χχίϊ. 43 
απὰ 44, ὟΥ. Ἡ., Αἀῤῥ.» 67, ἀιιά ῬΙυτητηεσ, 
ἐμ ἸοθΟῚ), δῃᾷ ἴῃ ἐπὶ 5ϑη56 1ῖϊβ 188 ουξϑίἀ 8 
τε ΠΧ ἰδ οοηβηεάᾶ το Ηἱρροογαίεβ δῃηά 
81. Τὰκε, Ηοδατι, Ρ. 80 (ολ 2 ϑδπι. χχῖϊ. 
40, Ἐροΐυδ. 1. 4); δα οὐ, Ῥεαΐπις οὗ 
δοϊονιοη, χνὶ. 12Ζ. Τῇ σθδάϊηρ μοσὲ (0 
Μοῦ Ὑ εημάϊς Ἀρρδγεηιν ἱποπε8 18 
ἐνισχύθη (βεε οτίοα] ποίῖββθ), 8ἃ8 (δῖ8 
ψουά θῈ ἴῃ δοσοσάδπος ψ ἢ τὰς ἰτϑη- 
οἰεἶνε 86 οὗ (Ὡς νεγρ ἴῃ 1υκε χχίΐ. 43, 
δηά οἵδε ἰπβίδηςαβ, 
ει. 19. ἡμέρας τινάς : υβεά ἢετε ἀρ- 

ΡΑΙΘΠΕΥ, 85 1π χ, 48, χνΐὶ. 12, χχῖν. 24, 
εἴς,, οὗ ἃ βῃογὶ ρεηοᾶ; 8ε6 ἤοΐε οὔ νβῖ. 
23, 8πὰ οὔ. οτἰεἰσαὶ ποῖεβ, Β1455 ἴῃ β, δηὰ 
566 νεσ. 23. 

ψετ. 2ο. ἐν ταῖς συναγωγαῖς --ῬΌΡ]ΙΟΪῪ 
ἴῃ ἐμα εν δ Αββθγ] 65: οὐκ ἠσχύνετο 
(ΟΒγυϑ8.).--- υἱὸς τοῦ Θεοῦ : ΟΥΪν εΓα ἴῃ 
Αοίῖβ. Α,8 δε ργεδοῃίηρ' νγᾶβ ἴῃ {πε βυπᾶ- 
βορις τῆς ἰεγπὶ νου δὲ υδεά ἰῃ ἰΐδ 
Μεββίδηϊς βεπβε (ςγ. Τομη ἱ. 49), δοσογά- 
ἱπρ' το ἴπ6 δατῖν Μαεββίδηϊς ἱῃιεγργείδεοῃ 
οἵ Ῥβαδίτω ἰΐ. 7; οὔ. κιῖῖ, 33 απ 851. Ρδυ}8 
τεΐεσεπος ἰο {πε Ῥβδ]πὶ ἰπ ἀποῖθοσ δά ἀγα 
ἴο [εχ8, ἴῃ τμε Ρίβίἀΐδῃ Απιϊοο. Ἐὸτ 
π᾿ 86 οἵ {πΠ6 ἐετπὶ 45 δρριδὰ τὸ ἔπε 
Μεαββίδῃ Ὁ. {πὲ [δὺνβ 8ε6 ἔυσίπεγ Βοοκ οἵ 
Ἑποεοῖι, ον., 2, απὰ Ὦσ. Ομαυεθ᾽ ποίϑ. 

ψέετ. 21. πορθήσας: 5βᾶτη6 ψοτγὰ τι86ἃ 
ὃγ ὅ8ι:. Ῥαδὺ] οὗ Πίπηβεὶῖ ἴῃ (81. ἱ. 13, 23; 
πονθασα εἶβε ἱπ ΝΟΤ,, δυΐ βδεεὲ 4 Μδος. 
ἷν. 23, χὶ. 4 ; υϑαά οἔϊεξη ἰῃ οἰαβϑίοαὶ ασγεακ. 

1458 ἄγαννβ αἰϊεπίίοῃ ἴο {με οοἰποίάδπος 
Βεΐνγθθη {πὶ8 ρᾶββαρε δαπᾶ τῆς τι8ὲ οὔ π6 
ψοζά ἴῃ Ο]., απά αἀδάβ: καὶ ἃ Ῥαυΐο 
δος ἴρϑυπλ νεγδυῃη βοσίρίογαση δοοερῖββα 
ἄϊςας᾽. Μεπάᾶάς (1809) ἀϊβιχίσθεβ 86 
Ῥοϊπὲ οὗ σοπηβοίίοη ἴῃ με δὲ οἵ [δε 
ψοσά ὃγ τἢς ἔψοὸ δυΐθοτβ Γὰκὲ δηά Ρδαὶ 
88 δοοϊδθηίὶ, Ης ὕαβεβ 818 οὐ]εοιίοῃ, 
Ῥ. 35. ὕροη [δὲ νἱεὲνν ἐμαὶ 8:1, Ῥδυ] 5 
ἘρΡίβε!εβ δπά Αοίβ δὲ ἱπάερεηάεπε οὗ 
Ἔδο οἴποσ ; Ῥὰς ἢἰ5 ψουἹά ποῖ ρσενεπὶ 81, 
Τακε τοπὶ τεςεϊνίπρ' τῆς πατγαῖϊννα οὗ {πὸ 
ἐνϑηΐβ δί δτηδβοῦβ ἔτοτῇ (ἢ 1ρ5 οὗ Ῥδὰ 
Βἰτηβεῖῖ.---τοὺς ἐπικι» 566 ἄρονε οὔ νεῖ. 
14.--Σληλύθει, ρ'πρετέεοι :“᾿παβείη ἀϊοδεο 
νοϊπηίδιβ τηυ]οῖδ,᾽"" ΒΙ458, ο΄. αἷἰβο Βυσ- 
τοῦ, Ν. Τ. Μοὸάς αμᾶ Ὑδης6ς5, Ὁ. 44, ἀπὰ 
ΒΙ485, αγαρει.ν ῬΡ. 1907. Οἡ [88 [υτγιβάϊς- 
εἴἰοῃ οὗ ἐπε ϑαημεάγιπι δπὰ πεῖς σοπι- 
ταϊβϑίοηβ ἰο ἐδβεὶς οξῆοεγβθ 8δ6ὲ ἷν. 5, δηά 
Τενήῃ, δέ. Ῥαμὶ, ὶ.,) 52 (Βιηι}]16γ εὐϊεϊοη). 
Εοτ ἵνα [οἸ]οννεά ὃν τῆς σοπ͵πποίίνα δέξεγ 
8 Ῥαβῖ ἴθηβα ἴῃ ργοίδγσεηοα ἴο {πε ορίδεϊννα 
7 ν. 26, χχν. 26, ἴῃ ὙΥπει- Μουϊίοη, χΙϊ. 
σία. 
Ψεῖ. 22. ἐνεδυναμοῦτο: ΟἾΪΥ ιιδεᾶ 

Βογε Ὺ 81. [κκς, ἀπά εἰβαννθθτα ΟἿ ὉΥ 
5:1. Ῥδὺ] (ᾷνε οἵ 5ἰχ εἰπ165), δῃ ἃ αἰνναυβ 
οὗ τεϊϊρίουιβ δηα ϑρίγι τι] βίγεη ρέῃ; αβαᾶ 
αἶβο τῆχεα εἰπ165 ἴῃ τμ6 ΓΧΧ ; ὑννίοα υυίτῃ 
τϑἔδγεποα ο {πε ρονγεσ οὗ {με 5ρίτιε, Τπᾶρ΄. 
νὶ. 34,1 Οἤτοη. χὶϊ, τᾶ; ἴῃ Ῥβαΐπι ἰΪ. 7, 
Ῥεσβδρβ {πε βίγυρίε νεῖ δυναμόω.---συνέ- 
χυνε: ““ςοπίοιπάεά,᾽" 5ο Α. ἀπά ΕΙΝ., οὗ 
ταίμοσ, “" οοπιϊππεᾶ τὼ οοπίοιπα,᾽"" ἱπὶ- 
Ῥεγίεοι δοίϊνβ, οὐ. ἢ, 6, ““ψγεσεὲ. φοῃπ.' 
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23. ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
ἀνελεῖν αὐτόν - 24. ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. 

Ἰουπάςα,᾽" ραδδῖνε, 8εὲ 80 χίχ. 32, χχὶ. 
31 (οτἰεἰσαὶ ποίεβ δῦονε): ἴοῃῃ συνχύννω 
(συνχύνω), ποννεῖε τι8εα ἀχοερι ἰπ Αςίδβ, 
85 αὔονε (βεαε Μοιυΐϊΐζοη δηὰ ἀδεάεη). 
συνχύννω : ποΐ ἔουπά ἰπ οἰαπδῖσαὶ αταεὶς 
ὍΟΥ ἴῃ ΓΧΧ, ἃ ᾿Ἰαίοσ ἕο οὗ συγχέω, 
συνχέω Τ. ΝΝ. Η. (ο΄ ἐκχύννομαι ἵτοπὶ 
ἐκχέω, (ἔτεα {ἰπ165 ἴῃ Αςίβ, 4150 ἔννο οἵ 
ἕδτες εἰπι85 ἱπ 1 Κε᾽ 5 Θοβρεῖ ; ἱπ Μαΐου 
ενίςε, ἴῃ ΜΑτΚ οπςα, αἶδο οπ,. ν. 5, [πᾶς 
ΨΟΙΟΙΙ; ποῖ ἔουηά ἴῃ ΓΤ, ΧΧ, θυ 5εε ΤὨεοά., 
2 ϑατὴ. χῖν. 14); ἱπ Αοίβ, χχί. 27. 
συνέχεον ἔοπὶ συνχέω (Ὀιι 5εε ἐη ἰο60), 
Μουϊΐοη 4ἀπᾶ αεάθῃ. ᾿οοογάϊηρ το {πε 
δεβὲ Μ9., Τίβοδ,, ΚΝ. Η., τοαά (δ ἀουδῖαν, 
Ῥυΐ εἰβεννπεγε νγε πᾶνε οπὶν οπεν, ΝΥ ποῖ- 
Θοδγηΐεάεὶ, Ρ. 132, ΒΙ455, Ογαρε., Ὁ. 41.--- 
συμβιβάζων : οηἷγ υβεὰ Ὀγ 8:. Γπ|κε ἀπά 
8:. αὶ, οὐ χνὶ. το, χίχ. 33, 5εὲεὲ ββρβοίδ! ν 
ἔου τπῖβ 1αδὲ ρβββαρβ, σι πησ- ΓΠδγεσ, σε 
τ., ΟΥ. τ Οοτ. 11. τό, [π {δὲ τχχ ἴδε 
ψνοτά 5 υδεά 1 {Π6 βεῆβε οὗ ἐεδομίηρ, 
ἰπϑέγιςεϊπρ, Ἐχοά, ἵν. 12, 15, χνῖ!. τό, 
158. χ. 13, εἴς, {π|8 ὑβαρθ 15. ΡΌΓΕΪ 
ΒΙδ] ΑΙ (πὰ Αἰεὶς ατθακ τίμα ἘραδΆ. 
ἴπι {Π15 56 086) : 1{π., (1) ἴο Ὀτίπρ ἰορείμοτ; 
(2) ἔδεπ κε συμβάλλω, ἰο ναξ ἰορεῖποσ, 
ἴο σοπίρᾶζα, ἴο δχαπηίπα οἱ δεῖν ; (3) 80 ἴο 
ἄεάιςε, ἴο ρῥγονε; ἴδπ8 ἤεσα ἴδε ννοσά 
ΤΊΔΥ ΨΜῈ}1 ἱπιρὶν (δαὶ 8801 σοτηρατεᾶ 
Μεββίδηϊς ραββαρββ οὗ (δε ΟὟ. τῇ {πὲ 
ἐνεπίβ οὗ {πὸ 116 οὗ [65:18 οὔ Ναζασζοίῃ, 
δηᾶ ἤεποε ἀεάδυςεά ἔπε Ρτοοῦ ἐμᾶὲ Ηδβ 
νὰ5 ἴπε ΟΠ τῖβί, τ: παρατιθέμενος ἴῃ 
χυ]ὶ, 3. 80 ὙΒεορῇγίαςι οχρίαἰπβ διδάσ- 
κων καὶ ἑρμηνεύων οιἍ οὗ {με ϑοτίρίυτεβ 
ΜὨΪΟἢ {πὸ 1δὺ7ὺν2Β Ἐμδηβεῖνεβ Κπαᾶνν. 

ψεζ. 23. ἡμέρας ἱκανάς : ψΠεῖμεΥ (ἢ 
Ῥατοα ἐμ ἀδβου θεά νγα5 τηϑϑηξ ἴο σονδὺ 
τῆς ἀεῆηϊίε ρετοά ἱπ (αἱ. ἱ. τ, ἐ.6., ἃ8 
ἱποϊαάίπρ 81. Ῥδι}᾽5 νἱβίξ ἕο Ασαρία, ἴξ ἰ5 
ἀϊῆουϊε το ἀεοῖϊάθ. Τἰρμεῖοοι ΒοΙ 5 ἐμαὶ 
ἱκανός ἱπ 5:. ΤυκεἾβ ἱδηρυαρε ἰβ σοη- 
πρδοίϊεᾷ τίμα ἢ ἸΑγρεηθββ ἔπη ΠΏ 
ΒΓΔ Π655, [κα νἱῖ. 12, Αςίβ χχ. 37, δά 

ἀπὲ τῆς Ηδῦγονν ρῆγαβε ΟΣ ΔῪ ΒΟ 

81. ΓΘ 15 σορυῖπρ' δάπη15 Οὗ δἰτηοϑὲ δ 
ἐχίεηβίοη οὗ τἰτης (Ο αἰαΐίατις, Ρ. 89, ποξε). 
Ῥαΐεν, ἤογα Ῥακϊϊγιε, ν., 2, ρΡοϊπεθά ουέ ἴῃ 
1π6ὸ Ηδῦτεν οὗ τ Κίπρβ 11, 38, 30, Δπ 
᾿πδίδηςε οὗ {π6 τ188 οὗ {π6 Ρῇγαβε “ ΠΊδπΥ 
ἄλυβ᾽" Ξξξ ἃ ρειϊοά οὗ {ἢγεε γεδῖβ (530 
Τ νη, Εδἰταπ). [ε ἰβ ἐπεγείοσε ροββίθ]ς 
τῃαὲ 51. Γὰκὲ τηῖρμξ ἐσηρίου δὴ ἱπἀεβηϊίε, 
νᾶξιιε Ἔχρσαββίοῃ, Δῃ Ἴχργαββίοη ϑνὨϊ ἢ δ 
411 ενεπίβ 15 ομαγασίεγίβεῖς οὗ μίσω, Οἡ 
186 οἴει μαηά, δνεπάς (1809), νυν 115ι 
βεεῖπρ' ἤσῖδ ἃ ἰοπραν μεγίοα [ἤδη ἴῃ νοῦ, 

παρε- 

10, ΟοπρατΕ8 νϑῖ. 43, χυῖ, 18, χχνυ]ῖ. 7, 
πὰ ἀεοϊάεβ {πὶ τῆ ρῆγαβθε οδηποῖ ἅε- 
ποίε εἶπια πηεαβυγοά Ὁ. γεᾶγβ (50 ΒΙ455). 
Α τϑαϑοῦ ἴῸγ 8:. ΓυΚε᾽8 ἱπάεβηϊξεηθββ 
ΤΏΔΥ Ῥοτπαρβ δε δαὶ ὅ8ι, Ῥϑι]}5 υἱβίξ ἴὸ 
Αγαρία ννγὰβ ποῖ στη τπῈ βοορα δπά 
ΡῬυῦροβα οὗ δἰβ πασγαῖϊνε; οὐ Βείβεσ, Βεὶ- 
ἐγὰρό (ρ. 55), ἀπιᾶ οἴ μ6Ὶ8 τηᾶὺ θὲ τίρῃε ἴῃ 
πηαϊπιδι πἰπρ [παι [Π6 νἱβίε πηδν 116 Ῥεῖνγεαη 
νν. 22 ἀπὰ 23, ἀπά [δδί, 45 βιιοἢ ἱπίοσναϊβ 
816 ποῖ ψνδηιίηρ ἴῃ 1 ΚεἾΒ αοβρεῖ, τ 18 
τιοῖ βίγαηρε [Πδὶ πεν 5ῃου] οσσυτ πὶ Αςίβ, 
Ῥυΐ {πὲ ἰὲ ἄοεβ ποῖ δὲ 411] Ό]Πονν ἐπαὶ 
ἴδε ἰβιίογτίδη ννὰβ υπαοαιαϊπίεὰ τα 
5., Τὺκε᾽8 Ασαδίαπ Ἰουγπαν, 48 νεπάς 
ταδὶ πεέδίπβ : “' βεά δ᾽ αιιὰ ογηϊείοσα πο εϑὲ 
ἰάδπη αἴφυας {Πυἃὦ περάτε"" Κηδρθηρδπεσ, 
ἦη ἰοοο. Βαυῖ ἴξ νψὲ τακε ἔπε ἐχργεββίου, 
ναγ. 10, σογέαίϊμ ἄδγβ ἴο ἱπάϊοαϊε ἴῃς ἤγξε 
νἱβὶε ἴο Πθαπιββοιβ, ἀπά ἐπε ἐχργαββίοῃ, 
γετ, 23, ΠΗ ἄδγβ ἴο ἱπάϊσδϊβ ἃ βεοοηᾶ 
νἱδῖτ, τς νίδι: τὸ Ασαρία, (]. ἱ. 19, πιᾶὺ 
16 Ῥεῦνεεη ἔπεβε ἔνο (Κπαρεηβραπαι), 
δηά [ἔνε δοσαρὲ ἐπε τεδάϊηρ Ἰησοῦν ἴπ 
νοῖ. 20, ἰξ τηδν δε {πὶ 541) ἢγϑι ργεδομεά 
τμαΐ 6505 ψγᾶ5 ἴπε ὅοη οὗ αοά, ἀπά ἤδη 
δἴζεσ 85 ἢγβὲ τϑεχεμχεπε ἰῃ Αταρία δα 
85 ὑγερδγεά (ὸ ἀἰαμας ΟΠ δῖ τεΐῃσῃ ἴὸ 
Ῥαπλαβοιβ ἐμαὶ Ηδ νγὰβ5 δἷ5ο ἐλὰε Ογὶξέ, 
ψεσ. 22 (Ξβεε Μγ. Βαιπαγά᾽β δτίίοϊῖε, Εσ- 
ῥοσϊέον, ΑΡτί!, 1899). 

Ψεῖ. 24. ἐπιβουλὴ: “οἷοι; ΝΤ. 
ΟἿΪν τπιϑεά 1π Αςίδ; ἰῃ ἕῆχεε οἵδμεσ ρβββαρβδ, 
ΧΧ. 3, 10, ΧΧΙΪ, 30. [Ιἐ ἰ5 υδοᾶ πη 8 
ΒΆΤΩΕ βεῆβε ἴῃ ΓΧΧ, Εβιδ. 11. 22 (οσγ 
οἴμεῦ ἰπβδίδποαβ οὗ ἐπε ψοζά βεῈ Η. δηά 
Κ.), ἀπά ἔτεααθηεν πῃ οἰαββίσαὶ ασεεκ.--- 
παρετήρουν: ἱξ ψὲ [ὉΠ]οὸν ΚΕΟΝ., βεὰ 
οΥεσαἱ ποίθβ, γα αν ἰδῆς της ἔοσ 
ἐπε δοῖϊνε, σῷ Τῦκε χίν. τὶ νἱ. 7, αἍ]. 
ἷν. το. ὙΒοῖα ἴβ πὸ ᾿οπίταϊοεοη ἰπ- 
νοϊνεά νυ] ἢ 2 Οοτσ. χί. 32. ΤὮς δἰ βπδγοῖ 
δοίεά 848 {πε ᾿πβίγυσηθδπε οὗ [6 [ενν85, δὲ 
{μοὶ ἱπβειραίίοι, οὐ ἴμεν δοίεά ὃν δϊ5 
Ῥασγηϊββίοῃ, ΟΣΓὁἨΘΡΟββϑιὶν 85 186 [ενν8 γεσα 
{πε δοῖυδὶ οτἱρι παίογβ οὗ πε ρεγβεοιιίο. 
οὗ 5481, 51, ὕακα ἴογ Ῥγενιεν βρθακβ οὗ 
μαπὶ 845 σδεγυίηρ ἴξ οαΐ, οὐ 1. 23, χχνῖ!. 
27. 86ε ἴο {8158 εεςι, ΒΙ455, Ζδοκίεδσ, 
Ἑεϊέεη, Ὑνεπάι.----τε : ̓ἔννε δάά καὶ ΝΡ., 
866 οτγτῖοαὶ ποῖεβ, τπ6 ὑνὸ ψοσάβ τε καὶ 
ΒΕ ἐμαὲ ἘΠΕ ποῖ ΟΠΪγ Ἰαϊά νγαῖς ἔοσ 
δῖσα, δα α180 νναϊομαά ἐπε οἷν ραίεβϑ ἄδυ 
δηὰ ηἰρδξ, ἴο βεοῖσγα ἴπ6 βισσθϑβ Οὗ ἐπεὶτ 
ἀεβίρῃ ; “ἀπά {πεὺ νναϊομεά τπμ6 σαΐεβ 
4150," ΚΙ, Ιῃ 2 Οογ. χί. 32, δοσοσάϊηρ 
ἴο Ῥαυ}5 οὐνῖὴ βίδίεσηθπί, [δ6 εἰπασοῖ 
απάδγ Αγείδβ ἐμὲ Κίπρ' συατάδα ἔΠ6 νγ8}15 
ἴο ῥγδνεπὲ δὶβ εβοᾶρε. Βυΐ {π|8 βθθ 8 
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τήρουν ' τε τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν- 

25. λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 5 νυκτός, καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους, 

1 παρετήρουν ΗΕΡ, Οἤτγυβ. ; παρετηρουντο ΑΒΟΕΒᾺ δ᾽, Νυΐρ., Οτ., 80 Τιβοῆ., 
ΝΗ. , Ἐιν΄, ΒΙ4585, ν εἶβ5, ὑνεπάες, Ηρ. Ἰηβιεδά οἵ τε, ΦΑΒΟΈΒΑ δι, Ναΐρ., Οἵ. 
Τίβεϊ., ΝΝ.Η., Ἐ᾿Ν., ΒΙ4858, νν εἶββ, Ηρ. τεδά δε και---ΑἸέογά βυρροβεβ {παὶΐ τὸ ἴπ 
παρετήρουντο Ὀασάᾶπηα τηϊβίδκεη ἴογ τε, ἀπά {ἤδη δὲ καὶ νγὰ5 βίσιοϊι οὔ, 0 οἵπεσ 
οορυΐα δεὶπρ' νναπίεά, 

30υ μαθηται, δἴξεν {πε8ὲ ψγογάβ ΑΒΟΕΑ δι, Νιΐρ. (τα. ἔα. ἀετηϊά. 10].}, Οτ΄ 
τεδά αντουν, 50 Τίβοι., ΝΟ Η., ἘΝ., ΝΥ εἶβ5, ννεπάις, Ζδςκιεσ, Ηοἰἐζπιαπη ; ρεσμαρβ 
οτηϊτεἀ εσαυβα ἴῃ νν. 19 ἀπά 26 μαθηται ἰ5 υιβεά ΔΡβοϊυτεῖν. σπυριδι---δυΐ ἷἰπ 
ΝΟ σῷφυρ., 50 ΥΝ.Η. (δϊ ποῖ ΝΥΝ εἶξ5, πο ἔοϊοννβ ΑΒ, εἰς.), δἰἐπουρὰ ἢ σπ. 45 
Αἰτογπδῖῖνα, ΑΡΡ., ΡΡ. 155, 156, δηᾶ ὙΜΊπεῖ- ΘΟ πη δ άεῖ, ρρ. 59, ὅο ; 5εῈ αἷβο ᾿εἰββπιδπῃ, 
Βἰδεϊεἐμαϊδη, Ῥ. 157, πὰ Νεμε Βὶ δες ἐμάϊδη., Ρ. 13. 

ΒΊΔΠΡΕ, 485 Πδτηδβοῖιβ γὰ5 ρατὶ οὗ ἴῃς 
ἙἘοχηδη ρσγονίηςε οἵ ϑυτία. Τῇ ἀϊ συν 
ἴδ τῆεὲ ὉΥ ἃ ἴαῖρε πυροὶ οὗ τηοάεδγῃ 
νυτϊΐοτθ ὈΥ {πε αββυσωρίίοη {παῖ Οαϊΐρτια, 
Ψ Ώοβε τεῖρῃ Ὀεραὴ ἴῃ 37 Α.Ὁ., βᾶνα 
Ῥατηαβοὰβ ἴὸ Ατείδβ, ἴο ΨΒοβε ργεάε- 
οαββοῦβ ἰξ μδά βεϊοηρεά ([05., 4έ., χΙϊϊ., 
5, 2). Οπ ἴδε δορεββίοη οὗ Οαϊϊρυϊα ἃ 
δτθδῖ οἤδηρε οἔροϊϊον οοςυγτοά---Απεῖρδ8, 
ἴμε οἱά ἔοε οὗἩ Ατείδβ, ννο τγαβ ἱπάϊρπαπι 
ψΠ Βίτη ἴοσ πε ἀΐϊνοτγοε οἵ δἰβ ἀδιιρῇζεσ, 
νγ85 5ῃογα νυ αἴας ἀεροβεά, ἀπά ἢΐ8 κίηρ- 
ἄοπι ννα8 αὐ άδεά ἰο (πα: οὗ Ηετοά Αρτίρρα, 
ψΏΟ μαὰά αἰγεαάν σεςεϊνεά ἔγοπῃ ἴῃς ὅἐτὰ- 
Ῥετογ τῆς ἐείγαγοην οὗ ΡΒΠῚΡ ἀπά Γγβδηΐαβ 
(7ο5., 4π5ὲ., χνι]., 6, το). Βυξ {δῖ5 ἰαϊέεσ 
Βτδηῖ Μὰ 5 ὁπε οὔτπα ἤτϑί δοῖβ οὗ δ] ροδ᾽ 5 
τεῖρῃ, πὰ τπόγα ἰβ ποιῃίηρ, ἰσαργοῦδῦϊε ἴῃ 
ἔπε βυρροϑίείοη ἐπδὲ ἔπε πὸνν σαϊεσ βΒπου]ά 
αἶβο δεβίουν βοπὶθ δίς οὗ ἰδγγίτογυ οα ἴῃς 
δῖεαὶ ἔοε οὗ (δες ἨἩετγοάϊδῃ ἤοῦδε, ψνῃῸ 
ΔΡΡδιςητίυ τεϊρηπεᾶ ἀπΠῚῈ} 40 Α.Ρ, Αἀάδεά 
ἴο {Π|58 ἔπεσε 18 πε ἕδος {πὲ νὰ βανε πὸ 
οοἴπβ οὗ ᾿απιαβοιβ τ τἢς ἱπιρογίαὶ 
Βυρετβοτίρτίομ ἔτοσῃ 34-62 Α.ἢ. [ῃ 62-63 
δε ἱπιᾶρὲ οὗ Νεζο Ῥερίηβ, θὰς τπαγε ἀγα 
ἢΟ σοΐηβ πᾶτε ννἱτῃ τῃδι οὗ Οαἱΐρυϊα ογ 
ΟἸαυάί5. ὙΒΕ ᾿ἰδιξεσ εἴηρεγος ἀϊεά ἴῃ 
54. Δ.Ὁ., Δηᾶ ἴῃ ἃ ἔενν γεᾶγβ ὈδηηδβΟι8 
τηῦϑὲ αν ραββεὰ δραίπ ἱπίο Εοπιδῃ 
Βαηάβ, 17 τὴς δονε ἵπθοῖν ἴδ οοσγεοῖ. 
ΟογίδίΥ (δἰβ πδοῖν ἰδ τῆοσα ἔβαβιδὶα 
τπλᾶη {πᾶὶ νῃϊοῆ βυρροβεβ ἐπαὶ Ατείδβ 
δᾶ δοῖυδ!ν βεἰζεά ᾿απιάβοιβ ὨΪπιβ6 1 ἴῃ 
37 Α4.}., απ ἀροη ἴδε ἀεδίῃ οἵ ΤΊ εγίαβ 
(νο μιαᾶ βυρροτέεά Απεϊρ85), 6 1115, 
1π6 ρονεῖποσ οὗ ϑγιία, δά υυἱπάγαννῃ 
δὶδ ἔτοορ5 δπὰ τς εἐχρεάϊίομ νν μἱσἢ τἢ 8 
ΘΏΡασοσ δά ἀεβραίομεά δραϊπϑί Ατείδβ. 
Βυῖ ΨΒΘΙΠμασ ἐπὶ5. ἔογοι 8 ἑακὶπρ ροββθβ- 
βίοῃ οὗ δε οἱτγ 15 ραςεά Ὀείογε, ἀπτίπρ, 
ΟΥ αἴτογ 16 Ὄχρεάϊείοη οὐ ΜΙ 1115, ννα 
Βῃουϊά Ἔχρεοῖ τῃδε ἰξ υνουἹὰ μαναὰ πεῖ ἡν ἢ 
ἐπεγρεῖὶς ρα πὶ βῃπηεπί δὲ [ἢ παπάβ οὗ {π8 
δονεῖηοσ οὗ ϑυσία, θὰὲ οὗ ἘΠὶ8 ἔποσα 8 πὸ 
ῬᾺ πιίοη οἵ ἴγαοε (Ρ. Ενναἰ), Μοσίδετε, 

ΨΟ ἔδνουγβ δῃ δδιῖΐεσ σὩσοποίοσυ, δπᾶ 
ἄδιεβ Ῥδυ}8 σοπνογβίοη ἰπ 31 Οἵ 32 Α.Ὦ.» 
οοπίεηἀβ παῖ τῆς ἢϊρμς ἔσγοπι ᾿ϑατηδϑοιβ 
ΤΆΔΥ Βᾶνε οσουγγεά 85 ννῈ]] πὶ ες γεδγ 35, 
ἦνδ., ἴῃ τῆς τείρῃ οὐ Τιθεσγίιβ, 485 ἰπ 38, 
Μ ΏΕη πὸ σπδηρε μαά ἰαΐκεπ ρίαςς ἰπ ἰῃς 
βίδιυβ οὗ Παγηδβοῦβ ; ἴδε οἰ νγα5 βα᾽εοῖ 
ἴο Εοπις, Βαϊ Αγεΐδβ τλᾶὺ ἢανε πδὰ σοη- 
ἴγο] ονεσ ἰδ, ᾿υαβὲ δβ Ηετοά παᾶ Ἴοπίγοϊ 
ονεῖ [εγυβαίεη. ὙΠοτα ἰβ δὲ 81] Ἄενεπῖβ 
ὯΟ στοιπά ἔογ βυρροβίηρ ἔπδὲ ἐπ ἔδστα 
εἰ πασοῇ ἀεποίεβ ἴπαὶ Ασείαβ νγὰ8. ΟπΪ 
δΒεδά οὗ πε Αγαρίδῃ ςοΐϊοην ἱπ Πϑαπιαβουβ 
(3 Ο. ἩΗοϊιζπιαηπ, [ο!!οννὶπρ Κείτῃ, 
Νόβρεη, οἴ}), οσ τπαᾶὶ πε νγᾶβ οπὶν ἃ 
οἤδηςε νἱβίξοσ "νῆο εχεγοϊβεά Ὦ15 δ τ Ποσι εν 
το τῆς ἀειτίπιεπε οὗ Ῥϑὺ! (Απρετῖ); 4ΠῪ 
ΒΌΟΘΝ βυρρεβίίοη υἱέεσὶγ ἴα 115 ἴο δοσουπί 
ἔοσ ἴπε λοι ἴπδὲ πα ἰβ γτεργεβεηίεά 48 

ατάϊηρ Παπιαβουῦβ. Ιὲ Π88 θεεπ βὺρ- 
Βεδβιβᾶ παῖ τπ6 υνἱἵβ οὔ Αγείαβϑ τηδὺ ννε]]} 
δανε Ῥεξη ἃ ριοβεϊγίβ, θὰϊ {πε ἕδος παΐ 
ἐπα }ενν8 οὗ Πυαπλδβοιβ ἡγοσα θοὲἢ παπηεῖ- 
Οὐ δπηά ρονυνεγίῃὶ 85 φυΐτε βιιβῆοίεπε ἐὸ 
ἐχρί δίῃ ἐπα διετα ἄς οἵ πε σόνεσποσ, 05.» 
8. Ἅ.. τ1., 20,2; νἱϊ., 8,7. 866 “ Ατεῖδϑβ 
ἴῃ Ηδϑιίηρϑβ᾽ Β.Ὁ., δηὰ Β.Ὁ.2. Μςοαίδετέ, 
«Αβοσίοϊὶς Αρε, ῬΡ. 164, τό5 ; α. Α. πη, 

ἰδέ, Οἐορ'.» ῬΡ. 619, δ2ο; Ο. Ηοϊέζτπαπη, 
Νεμέσεί, Ζεϊἐρεϑολδιεμέε, Ρ. 97; ϑομῦτεγ, 
Ῥξετυὶε} Ῥεοῤίε, ἄϊν. ἱ., νοΐ. 1ϊ., Ρ. 356, ἀπά 
ἄϊν. [ἴ., νοἱ]. 1., Ρ. οδ, Ε.Τ. ; Εκραϊ- Επογοῖο- 
ῥᾶάϊ᾽ε βὶν ῥγοέσείαπέ. Τλεοῖ, (δας), ἱ.» 
ῬΡ. 795-797, ὉΥ Ρ. Εννα]ά. 86:6 διγέπεσ 
οη ἔδε τἰεἶε ἐθνάρχης Θομᾶτοτ, δέμαάϊει μηά 
Κυιη θη, τὅρο (1), νι ἢ μ 6 Ἔχρ  αἰπϑ θυ ἴῃς 
οοηάιϊείοηβ οὗ ἰῇ6 Ναβρδίεδη κίηράοπι, ἰπῃ 
ΨΏΙΟΙ ἐγίδες ποῖ εἰέϊες σετε οοποεγηβά--- 
ἴδε πεδά οὗ βυοῇ ἃ {τῖρε βεὶπρ δοίυδν 
50 σφ]! εὰ ἰπ τότε ἴπαπ οπα ᾿πβογίριίοη, 

γε. 25. οἱ μαθηταὶ --ἰἔννε αἀὰ αὐτοῦ, 
866 οεἰεσαὶ ποίεθβϑ, {π6 ννογάβ νου δρ- 
Ῥάτεηεῖν γεξεσ το [εὺνβ σοηνοσγίεὰ Ὀγ 548], 
80 ΟΠ γυϑβοβίοπ : “Ὀ0ϊ Π15 ἀϊβοῖρ᾽6β᾽" ΕΑ. 
ΑΙοσᾶ, πὸ τεαάβ αὐτοῦ, Ξιρροβεβ ἐπδῖ 
ΨῈ ἢᾶνε δεζα δὴ ὑπυβδὶ ρονεγησηθπέ οἱ 



25---27. 

χαλάσωντες ἐν σπυρίδι. 
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26. Παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς Ἱερου- 

σαλήμ, ἐπειρᾶτο ' κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς" καὶ πάντες ἐφοβοῦντο 

αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶ μαθητής’ 27]. Βαρνάβας δὲ 

ἐπιλαβόμενος αὐτόν, ἤγαγε πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο 

αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε' τὸν Κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ 

1 ἐπειρατο---δυΈ ΦΑΒΟ ὅτ, 81 τεδά επειραζεν, 50 Τίδοϊ., ΝΝ.Η., ἘΝ., ΥΝ εἰββ, 
ννεπάι (αραίηβε Μαυετ) : ἰδί(εγ νετρ τὰθο ἢ} τοτὲ οοπιπιοη ἴῃ ΝΟΤ,, Ὀὰὲ εἰβεννμθγα ἰ8 
πιβ6ἃ ἴῃ 4 ἀϊἥεγεπε βεηβε ἔτοτι (δϊ8 ραββαββ, δηἃ 80 ἔπειρατο ἰηἰτοάυοοά, Ηρ. δδ8 
1Π|5 ἰδείασ νϑγρ πδγα. 

τῆ ρσϑηϊεῖνε ὃῪ λαβόντες, ἀπ σοτηρδταβ 
κα νἱϊϊ. 54. ἀπά οἰδββίοαδὶ ἰπβίδποθϑ, 568 
ἑη ἰοοο.---διὰ τοῦ τείχους : “ ττουρἢ τΠ6 
41}, ΕΝ. οὗ. 2 Οοσ. χὶ. 33, νει τγὰ 
τεδὰ διὰ θυρίδος . . . διὰ τοῦ τείχους, 
Ρετπδρβ ἃ ψίπάδον ἱπ {πε δχίθγπαὶ ἴδοα 
Οὗ 1πΠ6 νν8}1] ορεπίῃρ ἱπίο [88 ποῦβε οὐ 
πε ἱπϑίάς, ἐαίδεν ἴπ8π βἰπΡΙῪ ἃ ΠΟΥ 
Οὗ ἃ δουβξε ονεγῃδηρίπρ ἴῃ6 ψγ411; οὐ 
7οβῆ. ἴΪ. τό, σ᾿ ϑϑηη, χῖχ. 12. Β[455 ἴϑῖκββ 
ἴξ οἵ ἃ ψἱηᾶον τηδάς “ἴηι ἴρϑο πλυτο 561], 
δὰ τογγηεπία πιἰτθηδ,᾽ ας τΠδγα 'ἰβ 0 
περ ἴοσ {πὶβ Ἴχρίδῃείοη ; βεῈὲ δοκεῖ β 
ποίβ οὐ 8 οὐνῃ οὈβεγνδίίοῃβ δὶ Ὠβ8πι88- 
οὐβ οὗ ψὸῸ οὔ ἔπτεθ ἱπᾶάονβ δας ἐπ 
τε ΨΜ8}} 88 δρονε.--- χαλάσαντες ἐν 
σπυρίδι: “Ἰονετίπρ ίτα,᾽" ἘΕΝ., ποῖ 
ἐχργεββεᾶ ἷἱπ ΑἿΝ.; οὔ βρεϊπηρ οὗἉ 
σπυρ. 566 οτἰςαὶ ποίθΊΌ [π 2 Ὅοσ. 
χὶ, 33 ΡΑὰ] 868 (86 ννοσά σαργάνη, 
ἃ δαβίκδί οὗ υνἱοϊκασννοσί, σπυρ. 4 Ὀαβκεί 
ἴδτρϑγ ἴδῃ {π6 κόφινος, (Πδ 5η14}} πδη- 
Ῥαβίκοί οὔ ἐδβ 7ενν, ζνυ., [11., 14:; νῖ., 541, 
ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ἃ ρῥγονίβίοῃ δαβκδῖ οὗ σοῃβίβεγ- 
ΔΌΪΕ 5'Ζβ, υϑεὰ 45 ὉΥ [6 Ῥαβθοῃίβδῃβ ἴὺγ 
βϑῃίηρ, Ηεγοά., ν., 16. σαργάνη ἴοο ἰ5 
υἰϑεᾶ οὗ Α ἤβῃῃ: Ὀαβκεὶ ὃν Τίπλοκίθβ, Ληθ.» 
ἷ., 5686 δυσίμογ, “Βαβίει," Ἡδβείηρβ᾽ 
Β.Ώ., δηά Ρίυπιμλεσ οὐ ΤὰΚ6 ἰχ. 17. 
Νείίμοι τνοσὰ ἰβ τχθῖ ἢ ἰπ πε ΤΧΧ οὐ 
ΑΡοοῦνραα. Ἐὸγ ἔῆς παίυγα πθ85 οὗ (86 
ἱποίάεπι δοσογάϊηρ τὸ {πη6 ργεβεπὲ οὰβ- 
τοπῖβ οὗ 126 σουπίτυ βεα Ηδοκείί, ἐη ἴοοο. 
ὙΤῆε ἐγαάϊεοπαὶ βροί οὗ ἰϊ5 ὁσουτγγεπος ἰ5 
511} βῆοννπ, πε νγα σδῇ ΟἿΪΥῪ 580 Οὗ ἰξ 5 
ΟΥ̓ (6 “ποῦθε οὗ 7υἀ445,᾽ Ξες αἀῦονε οῃ 
νεσ, ἰ. Ψγεπάϊ, Ρ. 35 (1800), {πῖπκθ (πδὶ 
ποτε ψ͵Ὸ πᾶν ἃ οοϊποίάεποα νἱἢ τ86 
δοοοιηξ ἱπ 2 Οογ., ΨΏΪΟΒ σδηηοΐῖ δα 
δοσουπέαά ἔογ Ἔχοθρί ὃγ [Π6 δοαιιδ πίδῃης8 
οὔ {πε δυῖμοσ οὗ Αοὶβ στ τη6 ἘΡΊ 5:16. 

ει. 26, παραγενόμενος: οὐ ἰΐβ 
ΠΕΑΌΘΠΟΥ ἴῃ ὅ8:. Γὺυκεβ αοβρεὶ δπά 
Αοίβ 866 ν. 21; ἈΡΡΆΓΘΠΕΥ ΡῥΓΟΒΌΡΡΟΒαΒ 
ταὶ 9541} Ῥείοοκ Ὠἰπιβεῖ ἱπιση θα Ἰδέ ε]ν 
ἴο 7εγυβαΐθπι, 8ὸ ἐπὶ (ἢ βίδυ ἴῃ Ασαδίδ 
σδηποί Ὀ6 ἰπβεγίεὰ ἤετς (ΥΥ εἴβ8. ἢ»: 1660ὴ, 

ἃ ΒΔ ϑνῖοἢ ΜΝ εἰββ ποῖ ἀ8 νγῶϑ ἀπκηονγπ 
ἴο τῆς διιίμοι οἵ Αοίβ, βες δῖβ ποίβ. οὐ 
νεῖ. 19. παραγ. ἰ5 ἔουπά ἔουτ {ἰπ|68 ἴπ 
Αςίβ ψ ἢ εἰς, ς. αοο. ἰοεὶ, εἰδεννατα ΟὨΪΥ 
ἴῃ Μδει. 11. 1 (οὐ } μη νἱῖ], 2).---ἐπειρᾶτο : 
{πε νοῦ πειράομαι οηΐν ἔοιπᾶᾷ οποα ἰπ 
Ν.Τ., υἱΣ., χχνὶ, 21, ἀπά {π6 ἔτι γεδάϊπρ 
δεῖε ἰβ ἐπείραζε, ὙΠΟ ἰ5 υϑεά ἴῃ ἃ 
ΒἰΠΉΪαγ βεῆβα ἰπ χνΐ. 7, χχῖν. 6, ΟΠΪγυ ἰπ 
τς δοεῖνε ἴῃ ἐΠ15 5Β6η88 -Ξ- Αἰεῖς πειρῶμαι, 
δοοοζάϊηρ ἴο Βίαβ5, ἦη ἴοθο, πὰ αγαρι., 
56, 221; “δε αββαυβά," ἘῸΝ. -Ξ ἴο βββᾶυ, 
δἰξεπιρι, τὺ, Ὀδυξ, ἵν. 34, 2 Μδος. ἰΪ. 23. 
--κολλᾶσθϑαι, εὖ ν. 13, Χ. 28, Δηὰ αἶβο 
Μαῖι. χίχ. 5, ὰκα χν. 5, 1 ὅοσ. νὶ. τό--- 
Θν  ἀθπ Εν πιθαηβ ἐπὶ ΠῈ βουρῃς τὸ Ἰοΐπ 
ἈϊπΊ561 ἐο ἔμεπὶ ἱπεϊπηδίεϊγ.--- καὶ πάντες 
ἐφοβ. αὐτόν---καὶ ““1πὰ,᾽ ΕΟΝ., ποὶ 
Ραι," ΑΟὟ.; [Ὁ 18. ποὲ δάνεγβαεινα, δῖ 
βἰπιρὶν ἱπίγσοάυσαβ ἴπ6 ππήανουτγαθία τὸ- 
5]: οὗ ὅδ} 8 δηάβαενουσ, ὙῊ5 ἄοεβ ηοί 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ τοαυϊτα (πδὲ τ[Π6 σοπνογβίοπ 
βῃουά ἢανα δεθῃ τεοεπί, 45 νγ εἶββ πηδίη- 
ἰδίπβ. 1 ἴἢτεε γϑαῖβ δά εἰαρβεά, (δἱ. 
ἱ, τό, ἀυτίπρ ἃ ρογίίοῃυ οὗ τυ ἢ δὲ 1] 
ἐνεηίβ ὅ801 δὰ Ὀδδη ἱπ τειϊσοτηθηΐ, πα 
ΑΒ γίβεϊδπβ ἴῇ 76γυβαΐαπὶ πιρῃϊ ΝΕ 
Ὠδίυγα ν 511} 66] δρργεπθηβῖνε ἤθη 
{πε ῖτ ἔοσπιθσ ραβθαοιίοσ τνὰ5 ἔππ5 ἕο [86 
ἔγβε εἶπα βίποθ ἢΪ8 σοπνεγβίοῃ δοίαδ!ν 
Ῥιθβθηΐ διηοηρϑὲ ἔπδπι, ἀπ [6 ΤΠ ΠΊΟΣΥ 
Οὗ ΠῚ5 ἔοσγηθγ ἔδεε Βαϊγβᾶ σουἹά ηοὶ ἢανα 
Ῥδεη οϑδοθά, [1 ἴξ ββεπὶβ ἀπ] Καὶν ἐμαὶ 
1815 βΒῃουϊά μπανὲ Ῥθθη {πεῖς δειϊεαε μδά 
ἔμεν Κπονῃ οὗἨ 541}᾽5 ῥτοξεββίοη οὗ [ἈΠ 
αἱ ᾿ατηββοιβ, ἴπθγα ἀγα οὐ εἶἰςβ πὸ νουἱά 
πᾶνε δχριεββεᾶ ρτθαΐ βιγργίβε 1 {πὸ 
Αροβεῖβ μβαά Ῥβδϑῃ τβοεϊνεά ὑ ἢ ρθη 
Ἄστη8, δη υνἱέπουξ ΔπΥ οσαθηκίαῖβ : κ ογα- 
ἄο 5ὶ σοπίτγατγίυπη δχβίασεξ, μος ΓΌΓΒΙΒ 
ταϊτατοπίυγ ᾽᾿᾿ (Β]458). 

Ψψε ει. 27. Βαρνάβας, οὗ ἵν. 36. 94] 
Δῃηἃ Βατπϑῦδ8β τῆδὺ ἢανα Ὀδαη ῥγανί οὐ Υ 
Ἀν ἀέρος, 866 ]. Γἱρπείοοε, Ηονγ. Ητῦ., 
δηᾶ ποίας οἡ ἷν. 36. 8ὲ, ΟΠγγυβοβίοτι, 
Ἡονι., χχὶ. (8ο ΤΠεορηγίαςι απὰ Οεου- 
πλΘΏ 118), 8665 πεῖς ἃ ὑγοοῦ οὗ ἰῃς Κίπάϊν 

ΥὙΟΙ,, 11. τᾶ 
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πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαῤῥησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΧ. 

28. καὶ 

ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος ἐν Ἱερουσαλήμ - 

καὶ παῤῥησιαζόμενος ' ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, 20. ἐλάλει τε 

ἵεν 1. καὶ π.---ρῦΐ εἰς 1. παρρησ. ΑΒΟΕΓΡ δι, 8ο Τίβοῃ,, Ὗν.Η., ΚΕΟΝ., ΒΙ455, 
νΝνεῖββ, ψνεηάξ; εἰς ΡεΙΠΔρΒ ποῖ πάἀεγβίοοά, Β]|455 [65 εἰς Ξε εν μέ αἰΐα5. 

παίασε οὔ Βδίπαραβ, 80 {{ἸἢὴῪῚ οδ δὰ 
έϑοη οὗ Οοηῃϑβοϊδιίοη 0. ΕῸΣ Δῃ ἄρρσθ- 
οἰαίίνα ποίίσε οὗ (6 ροοάπεββ δπά 
ΒΕΠΘΓΟΒὙ οὗ Βατπαρᾶβ, ἴοπὶ ἃ ὙΘΙΥ 
ἀϊδεγεηι βίαπάροϊπιε, βεε Κεηδη, “ῤοϑκέϊες, 
Ρ. τοὶ Ε.Τ.--ἐπιλ., οὐ χχιϊ. το; 50 45 
ἴο ἀϊβασσγω ἔξασ: οἡ {Π6 ἔοσγοβ οἵ [815 οματ- 
δοϊεγίβεις νοσγὰ οἵ 81, {κε βε6 Εδιηβαυ, 
δέ. Ραμὶ, Ρ. 245, Ἐτιεάτγίοι, Ρ. 27, δῃηὰ 
θεῖον χυΐϊ. το; βόπεγαιν Τοοπδίσιοιεά 
νυ ἢ ρεπίτἶνα, θα Ποῖα αὐτὸν 5 ῬσοΡΡὶν 
βονεσηθὰ Ὁγ ἤγαγε; ο΄. χνὶ. χθ, ἀπά χυ]]]. 
17, ετα 4180 {πε δοουβδίϊνα 15 ἔοιιμἃ ἴῃ 
οΆ565 οὗ 4 βπίίε ἰγδηβίςίνε νεῖρ ἰο]ον- 
ἱπρ ἴῃς ραζεϊςῖρ]β, ἐπιλ. ΒΙ2ββ, αγαηι.ν 
Ρ. 1οο, ποῖβ 2, σϑἔεβ αὐτόν ἰο ἤγαγε, 
πᾶ υπάετβίαπβ αὐτοῦ «1 ἐπιλ.--- 
πρὸς τοὺς ἀποστόλους, «ο΄. (]. ἱ. το; 
{πεγα ἰβ πὸ οοπιίταάϊοείοη, δἰπουρ 8ι. 
Ῥδυ]5 οὐνῃ παιγδίίνε σοῃῆπαεβ 9411} 5 ἴη- 
ἐγοάδυςείοῃ το Ρεΐεσ ἀπά [8π|68: “ἸΠοΌΡἢ 
τπαοβὲ οὔ {δε Αροβείββ ψεσα δρβεηῖ, γεῖ 
τὰ ἔν γεαὶ ἰΙθδάδιβ ὑνεσε ργββεηῖ᾽" (Βδῃη- 
540), πὰ {18 ψγ48 (6 Ροϊπί πο 8, 
1κκε νου] επιρμαβῖβε πᾶς (1899) 
ταὐθοίβ {πε παιγαῖϊνε οὗ Αςίβ δ ἰῃάϊ8- 
εἴποι ψμδη οοτηρατεὰ ψἱ (41. 1.» δυΐ 5εα 
Ττἱρδιίοοι, Θαϊἰαΐξίαης, Ῥ. οτ, ἀπά Ὀσυπι- 
ταοπᾷ, Οαἰαΐίαη5, Ρ-. 67; 566 δεῖον οἡ νϑζ. 
30 αἶβο.---διηγήσατο, ἐχῤοκπΐέ, ἐ.6., Βδτ- 
πᾶΡρ45 (δι: Β6Ζζα δπὰ Μεγεσ πιᾶκε 541} 
186 βυδ)εοῖ, ΔΙΠουΡ ἢ ἀπ Κεὶν ἔτοπι σοη- 
ϑίγιοίίοη δπᾶ σοπίεχι); νεῖ νος. ἴῃ 
Τμῦκε᾽β αοβρεϊ, νι]. 30, ἴχ. το, ἀπ [ῆγεα 
εἰπλαβ ἱπ Αοίβ, νἱϊ!. 33 (φθοίβεςη), χίὶ, 
17; οἵ. Ηεῦ. χί. 32, ἀπὰ Μαῖῖκ ν. τό, 
ἶχ. 9; δῃᾶ πονεγε εἶβε ἰῃ Ν..βΤ.; [τ - 
4πεπί ἱπ υΧΧ τὸ τεοουπῖ, παγγαῖε, ἀ6- 
οἴατα, οὗ σα Μδοο. ν. 25, νἱ]]. 2, χ, 15, 
χί, 5, Δῃὰ βενεγαδὶ {ἰπ|65 ἴπ ΕςοΙ ββίδβεῖσιβ. 
ΘιταΠ] τὶν πϑϑὰ πῃ οἸαββίοαὶ ασεεκ ; ατίσωσω 
οοπλρᾶταβ Βρυγαίίνε υ8ε οἵ ἀδστηδη ἀηγοῖ- 
Μαλγθη.---πτῶς εἶδε Κ, : ὙὙὮ1]6 1 15 ποῖ 5αά 
1π ΔῪ ρασί οἵ πε ἤσεθ δοσοιπίβ οὗ ἴπ6 
Οοηνεγβίοη πὲ 5811 ςατν [651}8, ἱξ ἰ5 ἀϊ5- 
εἰποῖν δββεγίεα ἤεγε ἰπ ἃ βίδίθπχθης νυ Οἢ 
ΒατπΑΌΑΒ ΠΊΔΥ ὙΜῈ11 ἢᾶνε τγεοαϊνεά ἔτομι 
541 Βἰπιβ6 1, δπᾶ αἷβο ἱπ {πῈὸ ἱψὸ ὃχ- 
Ρτεββίοῃβ οἵ Απδηΐδϑ, οὕ. νεῖ. 17, χχὶΐ, χ4; 
ε΄. αἰϑο {πε Αροβεῖβ᾽β οὐνῃ ννογάβ, σ Οοσ. 
ἶχ. 1, χν. 8.--ἐπαῤῥησιάσατο, ο΄. {π6 
νεῖ νἱτἢ ἴπε ἐχργεββίοη μετὰ παρρησίας 
λαλεῖν, 566 ἄρονε οὔ ἵν. 1:3, δπά οὗ 

(π6 ῥγεδοῃίηρ οἵ {πε οἴδμεσ Αροϑβϑιῖεϑ δπὰ 
οὗ τὰ8 Ομυσοῦ, οἰ χχνηϊ. 31. (ΟἹ Ραα)!). 
Ψψεγρ οἷν ἀβεὰ Ὀν ΤὰΚ6 ἀπᾶ Ῥδι}, δά 
αἰνγαυβ οὗ βρβακίηρ δον ἐπε {γα ἢβ. οἱ 
(π6 ἃοβραὶ ; 80 βενεξῃ {{π|65 ἱπ Αςίβ, απὰ 
αἶβο ἰπ 1 ὙΠ6855. ἰϊ. 2, Ερμεβ, νὶ. 20. 

γεσ. 28. ἦν . . . εἶσπι: ἴοτ οἤατ- 
δοίογιβεῖς οοηβίγμοίίου. 5ε6 ἰ. τὸ, εἴς. 
εἰς καὶ ἐκπ., ο΄. ἰ. 21. Ἡερταϊβιις ἔοτ- 
τυ ἴο Ἔχρσεββ {πε ἄδιν ςοπβάεπεϊδί 
ἱπίδγοοιιγβα νυ τ τπ6 ΑΡοβείεβ ; τῇ τ ϑδϑτη. 
χυἱ, 13, 2 Οἤτγοη. χχίϊ. 7 (1 Μδβοςο, 
ΧΙ, 49, Χν. 14, 25, «ἴοτ βοιηενηδὶ 
βίσαασ Ἔχρσζαββίοπβ, Ρας βες Η. δηά Κ.). 
ποὲν: 5 να τεδὰ εἰς, 5εῈὲ οσϊειοδὶ ποίβ. 
ννεῖββ. οοππεοίβ οἱοβεὶν νὰ ἐκπ. δηᾶ 
δ ῖκ65 ἰξ ἴο βίσπιεν ἐπαὶ 5811} νναβ ποί οτὶν 
ϑϑοοϊδίθα ψ ἢ με Αροβέῖεβ ῥγίνδίεὶυ, 
Ῥαΐ Ορθαὶν ἴπ {πα ἴοννῃ, 50 ἡ επᾶς δπάᾶ 
Ἡοϊ]ισπλδπη, ῥγίναϊίηε αὐὰ ῥμδίϊοο. Ῥαρε 
ςοππεοίβ ἦν εἰς ἰοροίμετ, ἀπά {πίπκβ εἰς 
ῬΙΟΡΔΌΙΥ ἄτα ἰο ἐπε ἱπεεγνεπιίοη οὗ ἐπα 
νοι δχργαββίηρ πιοϊίοη ΖόὄςκΙεγ οοπη- 
Ῥᾶτγββ χχνὶ. 20, δπὰ ἰδῖκεβ εἰς 85 γείεσσχιπρ' 
το ]ετυβαίθτη δπὰ ἐ5. πεῖρῃροιυσγποοά (θυΐ 
866 ογεἰσαὶ ποέβ8). 

Ψψεσ. 29. συνεζήτει, εἴ. νῖ. 9.--πρὸς 
τοὺς Ἕλλην., οἵ ψΒοπΊ 8811] Ἠἰπλβεὶ 
ΨΜᾺΒ ΟΠΘ; 866. ογίοαὶ ποίεβι 93.8.15 
νἱδίς ννὰβ ἃ βϑβογί οπε (αἱ. ἱ. 18), απὰ 
ΔΙ ΠΟῸΡῊ ννε λαβὲ ποῖ [τὲ 5 ορροσίππι- 
τἴ65. οἱ ἀϊδβρυϊδιίίοπ το ἴπ6 ἔννο ϑαρθδίμβ 
ψ ἢ ΒΙ455 (ποία {π6 νο ἱπιροσγέβοιβ), γεί 
τ 15 ενιάβης ἐμαὶ ἰὯε6 εἰ Πεπὶβίβ ὑνεσα δὲ 
Οποα δηταρεὰ δραίπβε π6 ἀδβασίθγ ἴτοτι 
18 6ῖν ταῦκβ. ὙΠεγε 15 πΠῸ οοπίτδάϊοτοη 
ψ ἢ χχίϊ, σ7, ἃ5 Ζειϊεσ απ Ονεγθεοῖ 
τηδἰ πιαἰπεά---ἰ 15 σαίμπασ ἃ πλατῖς οὗ {στῇ 
παῖ Τὰὺκε ρίνεβ ἴπ6 ουΐννατά ἰτήριβε, 
δηὰ Ῥ401] τε ἱπποὶ ρτουπᾶ (Ηδοκείε, 
ΤΑρμείοοι, [ματα νυ); Ῥαξ 566 οἱ ἴπ6 οἔμθγ 
μβαηά Βδηιβαυ, δέ. Ῥαπμὶ, Ρ. 62, δραϊηβέ 
τῆς ἰἀεπε δορίίοη οὗ χχίΐ. σ7 σε Ῥδυ}}8 
βσβί νίβι ; δοοοσάϊηρ ἰο Βδγάβαυ, χχίὶϊ, 17, 
χϑ ταῖεσ ἴο {πε οἷοβε οἵ ἐπ6θ Αροβεὶθβ᾽ 8 
βεςοηᾷ νἱβῖι, Ψνεηᾶὲ (1809) 511} ἰάδη- 
τἰῆεβ. χχίϊ, σ8 ψἱἷἢ (μ6 ραββαρα δεΐοσε 
18, ἰχ. 29; ἴῃ βενεπί δαἀϊείομ πα βρεβκβ 
το {ΠΥ οὗ {πὲ δι βταεπὶ οἵ {πε 
περδίίνε Ῥσόρπεου ἰπ χχίΐ. χ8, ὈῪ {πε 
Ροϑβίεῖνε ἔδοι μέγα παιγαίεά,---ἐπεχείρουν : 
ΟἿΪΥ υἰβεᾶ ὃγ 51. ἔπκὲ; 81, [κὲ ἰ, τ, 
Ας(Β χίχ. σ3; ἴξ ἰδ υϑεά ἴῃ βαῆιθ 56 π86 ἴῃ 
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καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς 1" οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνελεῖν. 

20. ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν, καὶ 

1 Ἑλληνιστας ΑΒΟΕΒΗΤΓΡ; δῖ Α δᾶβ Ελληνας, ἀηᾷ Νυρ. (ποῖ ἀτὰ. ἀεπιϊά.) 
[45 ““Ἰοχιερθαίαγ αυοαια σε περι εἴ ἀϊβρυϊαραϊ ουτη τϑοίβ,᾽" βεεὲ Ἐε ἰδ η᾽ 5. ποία, ἐπ 
Ἰοεο. 

οἰαβδίσαὶ ατβεῖς ; δπὰ ἰ{ αἷβϑο οοοῦτβ ἱπ 
ἘΒίΠπει ἰχ. 25, Σ᾿ Ἐβά, 1. 28, 2 Μδος. ἰΪ. 
20, Υνἱϊΐ. 10, ἰχ. 2, εἰς., δηᾶ 3 Μδος. νἱΐϊ. 
5, ἉΠατΕ ἴξ οσοῦτβ 8ἃ5 παῖε ΨΙ ἀνελεῖν 
(8εε αἶβο βεῖϊον), ἀπ ἴοσ οἴδμεγ ᾿πβίδποεβ 
ἐξ. Ἡδίοῃ ἀπά Ἐεᾶάραι ἢ. Ὑῇὰε ψοτζᾶ 
ψν45 ἔτεα πεῖν ἐπιρὶ ονεᾶ ἴῃ τηβάϊοδὶ ἰδη- 
δύδρε, βοτηβείσηεβ ἰπ 15 1ἰτεγα] ββῆβε “ἴο 
ΔΡΡΙν {πε παπᾶ το, δῖ ραηθγα!ν 85 ἰπ 
ΝΎ. Βοίῃ Ηἰρροοταίεβ ἀπά ααΐβη 88 
ἐπε νϑιῦ 45 81. κε ἄοεβ, 1 γράφειν--- 
ἐπειχείρησαν γράφειν. ΗἩοβαετί, ρΡΡ. 87 
πὰ 21ο, ροϊπίβ ουὖξ (δαί (αθῃ αἷ50 
ἐπρίουβ ἐἣς νεῖ ὙΠ ἀνελεῖν, 45 
πεῖα. [ἰ ἰβ ἔσῃ παι {πΠ6 ννοσά 185 αἷβο 
αἀβεὰ ἰπ [πε βᾶτηβ βθῆβε ὈΥ Τοβερῇα, ο. 
Αῤίῖοη, ἰϊ., νι συγγράφειν, ὑαε τῃς πιαάϊ- 
δ] υ5ε οὗ {πε ἔξγτλ 15 80 βέσι κίηρ ἴῃ Ηἰρ- 
Ροογδίββ {πὲ 115 186 πδτε ἰ5 ποῖά ὃγ ]. 
νεῖββ, Ευαηροίζεηι 465 1, ας, Ὁ. ἰ.ν 485 ἃ 
Ῥτορ δε ταγηϊπίϑοθηςα ὈΥ [Π6 νυτίτεσ, δηᾷᾶ 
5811] τῆοσα ροβίἐϊνεϊν 80 ὃΥῪ Ζαδη, Εἴ7:- 
ἰοϊέπηρ ἴπ ἄας Ν. Τ',, ἰὶ., Ῥ. 384. (1809). 

ψεσ. 30. ἐπιγνόντες : [ῃ6 Ῥτεροβίοη 
ΠΙΔΥ͂ βρη ϊν μετα 45 εἰβενῆεσα δοουγαΐα 
ἀπά οετίαϊη Κπονϊεᾶρε οἵ ἰπζογηηδίοη---α 
ἔανουτιίς ννοτάᾶ ψῖῃ 51. Τὰῦκε, ἰπ {πὰ 
(ἀοβρθὶ βανεὴ ἰΐγηββϑ, ἱπ Ασίβ ἰῃϊγίθθη 
εἰσιθβ; ἰξ νγαβ αἶβο 4 ἔδνουσίτε ννοσὰ ν τ 
8:. Ῥδὰ!, οὐς, 6.0.» 1 Οοτ. χί, 12, 2 Οοζ, 
νἱἷ. ο; εαιεηΐ ἴῃ ΕΧΧ, ογ 1 τηδῪὺ βίσωρῖν 
τηδδῃ ἴο Ππά ουΐ, ἰο αβοεγίαίῃ (( τ πητση) ; 
866 ΒΙα885 17: ἰοθθ οἹἡ ἰΐβ8 ἴοτοε πη υυχχ, 
5.-οἶ ἀδελφοὶ: [ἢ ἜΧρτεββίοη Βεεπι8 
ἘΧΡΓΕΒΒΙ͂Υ πϑεᾶ ο ᾿πιρὶν {πὶ {πε ἀϊβοῖρ!εβ 
δὲ [εγυιβαίεμι τεσορηἰβε 540] 5 ἃ Ὀσοίπεγ. 
γγεπάε (1809) τα]εςῖβ. 411 [π6 ἡδσγδίϊνα ἴῃ 
Αςίβ 25 ὑπ ἰβίοσιοδὶ, ἀπ σογαραταβ ΨΠΠ 
πε βίβίεπηεηΐξ πεσε (δ]. ἱ. 22; Ρυΐ {Ππετὲ 
τηπεηίίου 18 οηἱγν τηδάς οὗ {π6 “ΟΠ υτοθ 5 
οὗ [254,᾽ νν 8 1158 {πε ἱπέεσεπος ἐμαὶ ῥδὰ! 
σου] βοατοεῖν [81] το ἕανα Ῥεεῃ Κποννῃ ἴο 
1Π6 τπεσηθεῖβ οὗ {πὸ ΟΠυτοῖ ἴῃ γι βαὶθηι 
ΒΕΕΠῚ5 ααἰτε ἰπι5Έ ΠΑ Ό]6, 1Ἰρμεέοοι, σαϊα- 
ἐΐαμς, Ὁ. 86.---κατήγαγον, ΐ.4.,) Ὀτοιρῆς 
Πῖπὶ ἄοννη ἰο [6 βεᾶ σοδβί, σά ηιᾶγὲ (6- 
ἀμχογμπέ, σνοτὰ ἀβεᾶ οὐἱν Ὁ ΓὰκῈ πᾶ 
Ῥδὰ]; θὰΐ ὃν 51. ψΚε ΟὨ]ν 45 ἃ πδυῖοδὶ 
ἐχρσγεββίοῃ, οὔ, χχνίϊ. 3, χχνη!, 12 (χχὶ. 3), 
ΔΠΩ͂ΙΌΚΕ ν. Ια; 50 ἴῃ οἰαβϑίοδὶ νυτι 6 γ85.-- 
εἰς Κ, 45 ἴῃ νῇϊ. 40 (ηοἱ σερβάτεα ῬΒΙΠΠρΡΡὶ 
ὙΜΏΙΟΙ 15 αἰνγαυβ 80 οδἹ]εά) ; 1 πα ἔουπᾶ 
ῬΆΠΙΡ ἴπετε (χχὶ. 8), τ8ε {τἰεπᾶ δηᾶ (ῃς 
ἀρσυβεσ οὗ {πε ῥχοίο-τπασίγσ ψουἹά τχθϑῖ 

ἕλος ἴἰο ἕδος δβ Ὀτείπγεη (Ρ]πιρίτγα).--- 
ἐξαπέστειλαν : (6 νγοτά τισι τηβϑη ὈΥ 
868 ΟΥ ὈῪ ἰαπά, Ρὰΐϊ {πθ ἔοττπεσ ἴ5 βὰρ- 
οτίεα δηιοηρβὲ γασεηΐ σοσητηδηίδίοιβ ὈΥ 
1455, δὸ ἴοο Ῥαρα (,. ΙΤλρμείοος οα 

6. ἱ. 21, Ρ. 85), Κπαῦδεβηρδῦεσ, Ρ. 174. 
Βυὲ 1 50, ἔδεε 18 πὸ οσοηϊἰγαάϊοιί οι 
νὰ (α]. ἱ. 21, ψβεσε Ῥδϑυ βρεαῖκβ οὗ 
ςογηΐηρ ἱπίο τς τερίουβ οἵ ϑυτία δηᾶ 
ΟἸΠςία, 485 1 δὲ ψεπὶ ἴο (δε Ἰαδίίεσ 
ΓὨτουρ (π6 ἔοσπηθσ. Τῆς δχργεββίοηβ 
ἴῃ Οαϊαξίαης ᾿ανα βοπηείίπηεβ Ὀεεη ἐχ- 
ΡΙαίηεὰ οὐ ἴπ6 βυρροδίείοη {παὶ ἐπε 
ἵψο σουπίτίεβ, ϑυτία ἂἀπᾶ Οἰ]οΐα, δγὰ 
πατιηδᾶ {πεσε 48 εἰβαννμεσα πὶ {παΐ ογάθσ, 
Αοίβ χν. 23, 41, 85 ἃ Κὶπά οὗ βεπεσαὶ ρεο- 
δταρῃίοαὶ δχργεββίοη (Ἐεϊέεη), (ἢς πιοϑὲ 
ἱπιροτίαπε σουηέγν Ῥεΐηρ πηδητοηςά ἢτγβί, 
80 Γλρμοίοοι, Νόὄδβρεπ, Οοηνθεατε δπᾶ 
Ἡονβοῃ; οἵ ἐμαί δβ Ῥδὶ] ὑγου]ά τεπιαίῃ 
αἱ ϑυτγίδῃ ρογίβ οὔ {πε νγᾶὺ ἴοὸ ΟἸ]Πςΐα, μα 
τηῖρμς [αἰτῖν βρεαῖς 45 με ἄοεβ, οἵ {μπαὶ ες 
ψΘηΐ ἢιδί ἰο Ταῖβαβ, ἀπά πεπος τηδᾶς 
ταϊββίοματν Ἐχουγβίοηβ ἰπίο ϑυτία. [1 
ἩΘΙΠ6Σ οὗ {π686 οἵ βίῃλδι ἐχραπαίίοπβ 
816 5βδι᾿βέδοίογυ, νγε σδη βοδυοεῖν σοποϊ ἄς 
ψἱἢ ΒΙ485 παι (Δ]. 1. 2χ 15 δοοουπίεά ἔογ 
“ἐὭνΘΙΒ0 μὲσ ἱπουτίδπι ογάϊπε ̓ς, Βδηλβαν 
[8885 ἰδίεὶν δτρυεᾶ ὑνἱε πχαοῃ ἔοτος (δὲ 
Βετε 45 εἴβαννπεγε Ρ8ὺ] {πίη κβ δηᾶ βρεαῖκβ 
οὗ ἐπε Εοπιδῃ ἀἰνίβίοπβ οὗ {πε ετηρίτγε (οὐ 
Ζαῦη, Εἰμ εἰ ἐμηρ ἵπ ἄας Ν. Τὶ, ἴ., Ρ. 124 
(1807))ν. ἀπᾶ μὲ πεῖὲ ἰῆε ὕνοὸ ρτεαδί 
ἀϊνιδίοηβ, ϑυτία δηᾶ ΟἸ]Ποΐα, οὔ ἐπε Ἐοπηδη 
Ῥτονίῃοθβ ἃσὲ βροΐεῃ οἵ; δπᾶ πε δοοογᾶ- 
ἸηΡῚΥ τϑαᾶβ, νὰ 1Π6 οτὶ σίμδὶ ἐαχί οὗ ἐὰ, 
τὰ κλίματα τῆς Σ. καὶ Κ., {πε δτίϊο]ς 
υδεᾶ οἥσε, ἀπά τῆι εταργδοίηρ τπΠ6 ἔνο 
Ραιίβ οὔ πε οὔς ρῥγονίποε (βοπιεεϊπιαβ 
ἔχθεα ραιίβ δῖε βπυτηδγαίβᾶ, Ῥμοηίοια 
δείηρ αἀἰβιϊη ρυβηθα ἔτοπὶ ϑυτῖα). ὙΠδτα 
ἰβ ἀρ ρδγθπῖίν πῸ δχατηρὶε οὗ [Π6 δχργεϑ' 
βίοῃ ἤγου. ϑγγία δὲ Οἰϊεῖα, θὰὶ Ἑδτηβαν 
Ῥοϊπίβ ἴο τῆς δηδίορυ οἵ Βι(γηΐδ- Ροη- 
ἴὰ5; 566 Εαῤοσίέογ, Ὁ. 20 Εἰ, 1808, δηὰᾶ 
“ΟΠ οἷ᾽ δηᾶ “ Βί[Ὠγηῖα᾽ (Βαπιδαν) ἴἢ 
Ἡδβίίηρβ᾽ Β.Ώ. Βδγηβαυ ἐπογείογα σοη- 
οἷυάεβ {παὶ δ]. ἱ. 21 βί Ωρ Ιυ ἵσαρ!]65. ἐμαὶ 
Ῥδὰ] βρεηΐ ἐπε {ο]]οννίπρ ρει οά οὗ ΐ5 {36 
ἴῃ νδτίοιιβ ρασίβ οὗ {π6 φγονίῃος ϑυτῖδ- 
ΟἸ]οῖΑ.--- Ταρσόν, 5Ξεα ἀὔονε, νεῖ. σι ; ου 
186 γεδιβ οὗ φυϊεῖ ννοσῖίκ δὲ Τδῖβιβ δηά ἴῃ 
[18 πεῖρῃρουτποοάᾶ, 5866 Εδτηβαν, 52. Ῥαηΐ, 
ῬΡ. 46, 47, ἀπά Ὀεῖονν οὔ χί. 25. 
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ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. 

ΠΡΑΞΕΙῚΣ ΑΠΟΣΤΌΟΛΩΝ ΙΧ. 

31. Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ' καθ᾽ ὅλης 
τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας 3 καὶ Σαμαρείας εἶχον εἰρήνην, οἰκοδομού- 

μεναι καὶ πορευόμεναι τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ 
᾿Αγίου Πνεύματος ἐπληθύνοντο. 

Ἰαι ἐκκλησίαι ; Ῥαΐ βίηρ' ἢ ἐκκλη. ΜΑΒΟ, Νυρ., συγ. Ῥεβῇ., 54}.., ΒΟΒ., Αστῃ., Αδίῇῃ., 
30 Τίβοῃ., ΝΝ.Η., ἘΝ, ΒΙ4β5, νγεπάξ, νΝ εἰββ, ΗΠΠΡ. ; 56ὲ Ἑατηβαυν, δέ. Ῥαπὶ, Ρ. 128. 

3 και Γαλιλαιας, ΒΙ455 Ὀταςοκεὶβ ἱπ βὶ δεοδιβε οὔλ. ὃν Ὁ 8.) Οββίοᾶ., ρβεσβαρβ 
θεσδιιβα ποίῃίπρ' δ88 Ὀεδθη βαϊὰ οἵ [ῃ6 ΟΠυσοῃ πὶ (Αἰ Πεβ, Ῥαὰξ τε οὈνϊουϑῖν πιυβὲ παν 
εχίβιθά ποτα, ἰπουρὮ πόνὰγ δοίυδην πιεπεϊίοπεᾶ ἰπ Αοίβ (5ε6 ΡΙυτηρέγε᾽Β ποίς, ἐπ 
ἰροο), 8686 4150 δείον,. 

ψες. 31. αἱ ἐκκλησίαι--Ἰ ε τεδά (Π8 
βίπρτιίαι ἡ ἐκκλ. σἱτἢ τῆς ρτεαὶ Μϑ. ἐπε 
ννοτὰ βῆοννβ υ5 {παὶ {πε ΟΠυτοῦ, ἐπουρὮ 
τηδη βΕἶν Δβϑιπιίηρ ἃ Ψιάδγ ταηρο, 5 
81Π] οπα: Ηοτί, Εεοϊδοῖα, Ρ. 55, {πίπκβ 
{πδὲ Βεγε {πε ἰεγτὰ ἰπ ἐπα βιπρυΐαῦ σοττγα- 
βροηᾶάβ ὃν [6 ἰῃτββ τιοάεγῃ τεργεβαηΐα- 
ἔνε ἀϊβίσιοῖβ παπιεά, υὲξ., [πάτεα, α4|Π|6ε, 
ϑαχηδτῖα, ἴἰο (ἢε δηοίθης Ἐροϊεβία, νυν μὶσῃ 
δά 15 Βοτηε 'ἱπ (ῃ6 ᾿ν 8 ο]6 Ἰδηᾶ ΟΥὗὨ [5γ8εὶ ; 
δυξ ποννένεσ ἐπῖβ τῆδν ὃε, {πῈ ἴξστη 18 
ϑεὰ Πέτα τηδυκεάϊν οὗ πε απὶ βεὰ ΟΠυτο;, 
δηά ἴῃ δοοογάδποα ὑἱτἢ 85:1. Ῥδ}}5 ονγα 
Ιδίεσ Ὡβαρὲ οἵ (86 ννογὰ ; 566 δβρεοί δι 
Ἑδηβθαν, δέ. Ραμῖ, ΡΌ. 126, 127, ἀπά 4150 
Ῥ. 124.---καθ᾽ ὅλης : πε ρεπίεῖνε ἴῃ {Π]18 
56Π88 18 ρΡΕΟΟΪΑΥ το 51. Τλιΐκα, ἀπ αἰνγαυβ 
ΜΙ {πε δἀϊεοῖῖνε ὅλος ; 1κ6 ἵν. 14, 
ΧΧΙΣ. 5, Αοΐβ ἰχ. 42, χ. 37, ἐε ρῆγαβε, 
ΔἰΈ ποι ρ ἢ ποὲ ἔπε Ῥεβὲ οἰ δβϑβίςδ!ν, Ββθσαϊηρ 
ἴο “ βουηά τῖρμς,᾽" Βεσαιβε καθόλου, οπὶν 
ἴῃ Αοίβ ἵν. 18 ἴῃ Ν.Τ., παᾶ οοπιε ἱπίο 
σοιητηου π86ὲ βίποβ Ατίβίοιϊβ (ϑίτηοοχ, 
Ταπρμαρ ὁ ἐπε Ν. Τ΄, Ῥ. τ48; ΜΝορεϊ, 
Ῥ. 45).---οὖν οοππεοίβ υἱ τ π6 ρσεοεάϊηρ 
πατταίϊνε ; 8ὸ Ββηρεῖ, ὑνεῖββ, ννεπάιϊ, 
ΒΙ455, Ζδοκίογ; (π6 μυχοῦ δᾶ τεϑὲ 6- 
οαυδα {Π6 Ραγβθοιίοῖβ πᾶ Ῥεοοίὴθ οοῦ- 
νετίβα; πὲ 5εθ αἷβο Βδπάδ!!, ἀρρεπάϊχ, 
οὐ μὲν οὖν, Ρ. 164, ἀπά Ἡδοκείί, Βεϊξεπ. 
--οἰκοδομούμεναι: ““Ὀεὶπρ εὐἀϊδεά,᾽ 
ἘΠΝ, (8εε οππεῖσαὶ ποίΐβ8) (πὲ “ δηᾶ ὑγεσα 
εὐϊβεά,᾽" Α.Ν.)---8β δὴ δοσοπιραπίπιοηΐς οὗ 
(πε ρεᾶςε οπῃ ρεσβθουίοσβ. ὙΠῸ ἔδυ πὶ ΠΊΔΥ͂ 
ταῖεσ ρυ πη δυῖν ἴο ἐπε οσρδηϊβαίίοη οὗ {Π6 
ΟΒυγοἢ 85 ἃ ν᾽βί 16 ᾿Ἰπϑυτατίοη, θὰ: τνουἹά 
αἶδο ἱἰπάϊοαίϊθ {πεῈὸὶ βρί ταὶ εὐἀϊβοδείοη 
ψϊοἢ 15 580 οὔϊδῃ ἐχργεββεᾶ ὃν πε ψογά 
ἴῃ 81, Ῥαυ]β ἘΡίβεῖθβ, ννβεγε Ὀοίμ ἐπε 
γε δπᾶ [5 σορπδίδ ποὰπ ἅτε 80 ὅτδ- 
αυαπε; οὔ χχ. 32, ἀπά ποίβ. ὙΤδε ἔδοιϊ 
ἴπαΐς τπ6 νεγὺ ἰ5 ἐπιρίογεᾶ ΟὨΪΥ ὁποῖα ἴῃ 
{με ἀοβρεῖβ, Μαίε. χνὶ. 18, οὔ δε σμυτςοῇ, 
85 ἤἴδγα ἱπ ἃ ποῃ-ΠΠδγδῖ βεηβα, 85 σοπὶ- 
Ῥατεᾶ ψἢ ἰτ5 σοπβίαπε π86ὲ ὉΥῪ ϑὲ, Ραὺ 
88 4δονε, 15. ἃ βεγϊκίπρ ἱπάϊςδειοπ οὐ 188 
Εαιὶν ἀδίε οὗ ἴπε ϑυπορίίς (οβρεὶβ οσ 

{ποῖγ βοῦτος (8ε8 Ῥαρε, ἐπ ἰοοοὴῆ. Ἐὸὺτ 
Ἐπ τηοιδρβοσίοδὶ πδὲ οὗ ἔμ6 νγογά ἰπ τῆς 
Ο.Τ. οὗ ξοοά ἔοτίυπε δηὰ ργοβρεσίευ, οὶ 
᾿ΧΧ, Ἐ5, χχνὶϊ. (χχνἹ].} 5, ]6τ. χίϊ. τ, 
χὶ, (χχχ111.} 7, χχχνῇ, (χχχὶ.) 4, χιῖχ. (χ111.) 
το. (Ηρα πίε γεΐεσβ ἔπε ΒΟ] 6 βεοίίοα 
ἾΧ. 32-42 ἴὸ ἔπε βαπὶθ βοῦσοα ἃ "ΟΠ. 
νι οἢ Πὲ5 “ δαΐμου ἰο ΤΠ ΘΟΡΒ 5" ἀοτίνεά 
16 Ἰουπάϊηρ, ἀπά ἐπε ἔσϑι ἱποίάθπεβ ἴῃ 
186 Ὠἰδίογυ, οὗ ἐπῈ βαυῖν Ομυτςῇ, ἱ, τ5-ἶν. 
432, Αἰ ΠοὰΡὮ πα “ δυΐποτ ἰο ΤΠ Θορ πι8᾽" 
πΊΔῪ μᾶνε δά ἀεά ἐπε νγογάβ καὶ τῇ παρακ. 
...«.. ἐπληθύνοντο. Βυξ ἴξ νγγὲ ἀεβῖτε ἃ 
Βοοᾶ {Πυβιταϊίου οὐ τῆς ᾿δουτίπί (45 
ἩΠΙΡΘηΕΙἅ τ 4115. 1) τπτουρῃ πο γε 
δανε ἴο {τεδά, ἰξ νγε ὑγου]ᾶ 5εα ΟἿ ὙΨΑΥ ἴ0 
ΔΗΥ͂ Ποπαγεπέ σηθδηΐπρ ἰῃ ἰχ. 31- χὶῖ, 25, 
8 βυῆοίεπε ἰο ποίε {πῸὸ δηδίγβίβ οὐ {πε 
ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ {π6 τηοάξγῃ οσϊεἶἰοβ ρίνεη 115 ὉΥ͂ 
ἩΠΡε πε! ἃ ΠἰπΊβεϊέ, Ζεϊἐφολτ τε: 77 ευἷς- 
βεηδομαζέ. Τ δοῖ,, ρῬΡ. 481, 482; 1805.)--- 
οἰκοδ. : τὴδν τεΐεγ 9 {π86 ἱηνγαγά βρίσιτυδὶ 
βτονθ, ἐπληθ. τὸ δε οιννατᾶ στον 
ἴῃ Πυτρεῖβ ; ἃ τόν δἰ δαξεά πο 
ἴο Βυπιᾶη ἀρέποῦν δῖ 19 ἐπε ΡῬΟΥ͂ΨΕΣ 
οὗ τε Ηοΐγ ἀποβί. παράκλησις ΟΠΙΥ 
μετα ἰπ Αοἰβ οὔ τε Ηοὶν Οβοβέ. 
Ἡοτί τεπάδσβ “ ἀπά νγαϊκίπρ ὉΥῪ ἐπα 
ἕεατ οὗ {πε Τιοσά δπὰ ὃὉΥ {πε ἱηνοοα- 
τίοη [παρακ.] οὗ {πὸ Ἡοὶγν ϑρίπε [ρχοῦ- 
ΔΌΪν ᾿ηνοκίηρ Ηἰβ συϊάαποε 45 Ῥατδοϊδίς 
ἴο {π6 ΕΟ 6514] ννδ8 τυ ρ 1164 " (Ἐεοϊἐπΐα, 
Ῥ.- 55), ἀπά ἴξ ἰβ ποί βίτδηρε {παὶ (δ6 
ψοσκίπηρ οὗ ἐπε Παράκλητος 5μου!ᾶ θῈ 50 
ἀεβοτίθεά ; ψνῃ]]6 οἴπεγβ σοηπεοὶ {πε νγοσά 
νι ἐπε ἀϊνίπε οουιηβεῖ οὐ ἐχβοτγίδίϊοη οὗ 
1π6 ῥτορβείβ ἴῃ ορεηΐὶπρ μεατίβ δπά 
τοὶπᾶβ ; οὐβδιβ ἀραῖπ διίδοῦ παρακ. ἴο 
ἔπληθ. 45 ἜἘχργεββῖτιρ' ἰπογεᾶβε οὗ βρί τι] 
ΒΙΓΘΩΡΊΙ δηᾶ οοπιίοτε (βεα Β1455, Ἐεπάδῖϊ, 
Ἑεϊξδη, ἀπά οὔ. Οοἱ. ἱ. σσ, τσ Ρεέ, 1. 2). Οἡ 
ἴδε νϑγῇ δηά 15 ἔγδαπθηου ἴῃ Αςἐ8 8568 ἢ. 73. 

γν. 32-35. Ηεαϊέηρ ΓΑ εηδα5.-- εἰ. 32. 
ἐγένετο δὲ Π. διερχ. : οὐ {πὸ ἔοτππθα 
δηᾷ 115 ἵτεαθθπου ἴῃ Τακα 568 Ετι εἀτίοἢ, 
Ῥ. 13, ἀηά ἀῦονε οὔ ἢ. 124. ὅδε μανε 
δῖα 4 ποίς οὔ Ψψῆδί τῇδ [αἰτν δὲ 
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32. ἜΓΕΝΕΤΟ δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων, κατελθεῖν καὶ 

πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. 33. εὗρε δὲ ἐκεῖ 

ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ 

1 δια πάντων, ἰηβίεδά οὔ [15 Ῥᾶσ. δηὰ ϑ ϑγη. γθϑα "Ῥεῖ ὁγηῃ68 οἰνίἐαίεβ εἰ τερίοπαεβ,᾽" 
λοςερίεά ὈΥ ΒΙ488; πο ἄουβδε ἰο ἐχρὶαΐπ δια πάντων, ὙΠΟ 15 ἀἱ Πῆουϊε, 5εε θείονν. 

ἰδκεπ 48 ἃ δρεοίπιοπ οὗ το δἰ πλ1]δτ 
ταδί ΟΠΑΣῪ ᾿ΟΌΓΠΕΥΒ, ΟΣ ταῖδεσ ᾿ουγπουβ 
ΟΥἩἨ ῥτόρταδβ δπή ἱπδβρεοϊίοη, πηθητοηδά 
δδγε Ρειπαρβ πιοῦα ἴῃ ἄειδιὶ Ὀεοαιβε οὗ 
ἐπε ἀενεϊοργηεηῖ ἰοῦ ἕο] ονγεὰ ἀροπ ἰξ, 
ΦΥ. νι σμαρ. χΌ Νενν σοπρτεραίίοπβ Βαᾶ 
δεεη ἐοσστηθά, ἀπά ιιϑὲ δ8 Ῥεΐεγ απὰ Ἰοΐη 
δ ροπε ἄονγη ἴο ϑαπιαγία ἴο [ἢς ΟἘσίβ- 
εἰδηθ οοηνεογίθα ὃν ῬΏΠΙΡ, 50 ἱξ θεσαπια 
ποοαββασυ {πδὲ (ἢ σοπρτεραίίοηβ ΒΟ ἢ 
Βαά στον ὉΡ ἱπ τᾶν ἰουνΠ8 (ν 11, 14,25, 
40) 5ῃοι!ὰ Ῥὲ νἱ βἰιεὦ ἀπᾶ Κερί ἰπ ἰουςᾷ 
στῆ θα ςαπίτγε δὲ [ἐππιβαίετῃ (566 Εδιηβδυ, 
82. Ραμῖ, ΡὈὉ. 41,42; Ἐεϊζδη δπά Ρ] υπιρέγε, 
ἐπ ἰοτο).---διερχ- διὰ πάντων, δες ποία 
Ομ χίΐ!. 6, ἀπά ἴογ τπ86 σοηπδίγυσίίοι 
Τὰκε ἰχ. 6, χί, 24.---κατελθεῖν, ἱ.ἐ., 
ῬΙΟΡΑΣΙΥ ἔοπὶ Τατυβαὶεπ), οὐ, νὴ. δ, 
1ακε ἵν. 31 ἀευεμῖγε, ε΄. ῬΙαπιπιοτ᾿ 
ποία οὐ [π|Κὲ ἷν. 31. Οη [δε τεαυοηὶ 
56 οὗ διέρχομαι Δηᾶ κατέρχομαι ἱπ 
1αζκε, βεε Ετιεάτί οι, ῥ. 7.--διὰ πάντων, 
52.) ἁγίων, Ξο Μεγεῖ- επάι, ΥΥ εἰ55, Βεη- 
δεῖ, ΑἸέοσά, Ηδοίεί, θ 6 ὑνείίβ, Ἡοἱεζ- 
ΤΊΆΠΗ ; οὐ. ἴοι βἰπαῖδ σοηβίγιοτίοη 2 
Οοτ. ἱ. τό, ἀπά ο΄ Αςίβ χχ. 25, οῃλ. χν. 
28, οὐ ἴξ πᾶν σπεᾶπ “" ἙΠτΟῸ ΡὮ 411 ρασίβ,᾽" 
ἘΙΝ., 80 Βεΐβει, Βεὶϊἐγᾶρε, Ῥ. 58 (8εε 
οτ εἰσαὶ ποίεβϑ). ἩΗοσί βεεπιβ ἰο ἰδκα ἰξ οὗ 
{86 νβοῖς Ιδηά (Ετεϊεεΐα, Ὁ. 56).---ἁγίους, 

866 οῃ νεῖ. 13.--λύδδαν, ἤερτενν 12» 

1,.οἁ, ρεγρειιαιβά ἴπ ἢ ς πιοάετγη ΓΔ ; οα 
{πε τννοτὰ βεθοσίεῖοα ποίεβ, οὔ τ Οἤγου. υἹῖ. 
2, ΕΖ 11. 23, Ν ΕΒ. νἱῖ. 37, χί. 35,1 Μδοο. χί. 
341 “ΑΥ]αρε ποῖ 1658 [μδη ἃ οἷν ᾽᾿ [08., 
Απέ., χχ., 6, 2; ἴξτες βουγβ ἴτοπὶ [ορρᾶ ἴῃ 
τῆς ῥΙαῖπ οὗ Θπάσγοη: 115 ἔτοπεῖθυ ροβιεοῃ 
οἴζδθη ἱπνοϊνδα ἴξ ἰῃ Ῥαιιῖ8, πὰ ταπάογαά ἴΐ 
ἃ βιυδ)εοι οὗὨ ἐσεδέν Ρείνγεεη [ον ἀπά 
ϑυτίδπϑβ, δῃὰ [ον8 ἀπ Ἐογηδηβ. Αε ἐδ5 
Ῥεγίοά ποί οηἷν 1δγυβαίδηι θὰ Ὲ Ἴορρα δῃηά 
Τγάδα Ψεσε οεπίγεβ οὗ [εν δῆ πδίίοπδὶ 
{εε]πρ, δηὰ ᾿νεγὰ βἰπρίεὰ οὔ ὃν Οεβεϊαβ 
ΑΔ] 5 45 {86 οοπέγεβ οἵ ἔπε παίϊοπαὶ 
τενοῖς, Οη {18 ἱτηρογίδπος 848 8 ρἷδοε οὗ 
τεῆιρε δπᾶά ἃ βεαί οὗ ἰβατηΐπρ αἴξεγ {με 
ἀεδβιγυςτοη οὗ Τγυβαίεα, 5ες Ηδιηρυτγρεῖ, 
Ἐεαϊ-Επογεϊοῤάάϊῇε ες πμάσηέμηις, ἱ.) 5, 
Ῥ. 721; Εἀεγβμείπι, Η ἐξέονγν οὔ ἐλε ᾿ξ ειυϊσὰ 
Ῥεοῤίδ, ῬΡ. 155, 215, 479, 512, ἀπά 4150 
Ἡειοῖει ϑοοίαϊ 1, 17ε, Ῥρ. 75-78; α. Α. 
πη, Η δέ. Οἐορ. ὁ ἐπε Ηοῖν 1 ἀπά, Ρῃ. 
141, τόο (ἀπά ἢί8 ἱπίογεβεϊπρ τοπηδικβ οα 

186 σοπποοξίοη οὗ 51. αεογρε οὗ Επρίαπά 
ψ ἢ Τγάάα); ϑομῦτεσ, δισσὰ Ῥεοῤῖε, ἃϊν. 
ἰϊ,, νοῖ. 1., Ρ. 150, Ε.Τ, ΑΒ τε ρἷδοε ἴδῪ 
οἡ {Π6 τουία ἔτοσὰ ἀζοῖιιβ το Οδεβαύθα ἴπῸ 
Ρἰαπεπρ ΟΥὁἨ δὲ Δῃγ τϑῖβ {πε βίτεπρίδεη- 
ἱπρ οὗ 115 ΟΒ τ βεδπὶ εν τῆν 6 τοΐειτεά ἴο 
ῬΏΠΙΡ πε Ἐνδαπροῖβε, νη, 40. Βυΐ οῃ 
πε οἵπεσ μαπᾶ τῇς οἷοβαε ργοχί πη υ ἕο 
7εγαβδίεπι, νντεμῖπ ἀπ ἐαϑὺ ἀδυ᾽Β ᾿οῦγηοΥ, 
ΤΛΔῪ ἱπάυσοθ ἃ8 ὁ Ὀεϊΐανε ἐμαὶ 1ἃγάδα 
μαά ἴΐϊβ σοπρτεραίίοπ οὗ “βαϊπηίβ"" δ]- 
ταοϑί ἔτοπὶ (86 ἤτγβε, Εἀεγεπεὶπ), δ εισὶ ἢ 
ϑοείαϊ Πὐξε, Ρ. 75. Οπ {δὲ ουτίουβ Ταὶ- 
τηυᾶϊοδὶ ποίοαβ Ὑνἱ ἢ τεΐεγεπος ἴο οὐζ 
Τοτγτᾶ δπά τὸ ψιγρίπ Μοίδεσ, δ.5., ἔμδὶ 
Ηε νναβ8 οοπάεπηπεά δ ᾿γάδα, βεε Εάεγ- 
ΒεἶΠΊ, ν. 5.) Ρ. 76. ϑοδ Ραββαρεβ ρεῖ- 
Βιᾶρ5 ἱπάϊοδίε ἃ οἴοβε οοππεοιίοη δείννεεῃ 
1 γάδα ἀπά τς Τουπάϊηρ οὗ ΟὨ τ βεϊδηϊν.. 

Ψψεῖ. 33. Αἰνέαν: (πε παῖης ἴῃ (ἢ15 
ἔοστη 18 ἐουπὰ ἱπ Τῇας., Χεη., Ρίηάατ, 
δπά 15 ποῖ ἴο δε 1επεβεᾶ νυ ἱτἢ ἐπαὶ οὗ {μα 
Ὑτο͵απ Αἰνείας, 41 ΠοῸΡῊ ἴῃ ἃ ἔγαρτπεης 
οὗ ϑορδοοῖεββ ννὲ ἢδνε ἔοσγ ῃ8. βακα οἵ ἐπε 
νοῖβα Αἰνέας ἱπβείεδ οὗ Αἰνείας ; 566 
Ὑνεπάε, βενεπίῃ εἀϊείοπ, απὰ νν εἰβίεΐῃ, ἐρ 
ἴοεο. Τα παπὶο ἰ5 αἷβο υϑεᾶ οἵδ ἐνν, [085.» 
Απέ., κῖν., το, 22. Ῥτοῦδοϊν ἃ Ηε]επίβεῖς 
7; θὰ: ΔΙΙΒΟΙΡΏ Πα 18 ποῖ Ἔχργεββῖυ 
πᾶτηθᾶ ἃ αἰϊβοίρὶς (85 ἰῃ ἴπ6 οδβὲ οἵ 
Ταῦ 4), γεῖ 45 Ρεΐεσ νἰβϑίεεά πη, δηᾶ Ὡς 
Κηεν ἔπε Ὡδηῖα οὗ [6515 ΟὨτῖβέ, με τῦδ 
Βᾶνα Ὀδοοῖηα ἃ ΟἸτίβείδη (5ο Β]455) ; ἴπε 
ἕλοι {παῖ Ῥεΐεσ ψεπὲ ἴο δε “"βαϊηΐβ᾽" 
ΤΩΔΥ ἰτηρὶν {πῖ5; δὰϊ 5ε6 Αἰ οσά 8 ποίε, 
ἀπά 8ο ἴοο ΗΠρεπξεϊά.---δξ ἐτῶν ὀκτώ: 
οδασγδοίοσγίϑεϊῖς οὗ Τπκα 85 ἃ τηθάϊοδὶ πλδπ ; 
ἴπ τε οαδε8 οἵ ἄϊβεαβε ἡ ἤϊοἢ δα δἷοπς 
τησπέϊοηβ, 88. ΓυΚα γεαυθπεῖν ρῖνεϑ ἐπεῖσ 
ἀυγαιίοῃ, 4.6΄., χὶ 1. 1, Αςβ 111, 2, ἦν. 22, 
χίν, 8, 5εὲεὲ Ηοβατίῖ, ρ. 40, Ζβῇπ, Εἰμἰσὶ- 
ἐμηρ' ἵη ας Ν. Τ',, ἴὶ., Ρ. Ἵ2γις, ΓΤ 
586 αῦονε οὔ ν. 15, δηᾶὰ βρε]]πρ.--- 
παραλελυμένος, 566 ἀῦονε οἡ νἹῖ]. 7, ἀπὰ 
ε΄. αἶϑο Ζαμη, Εἰμίοίέμηρ ἴθ ἀας Ν. Τ'., 
., Ρ. 436 (1809). ’ 
Με ει. 34. ἰᾶται σε Ἶ.: ρεΙδΔρ5 ἃ ῥαγο- 

ποπιασῖα, ἵν. 30 (5εε Ῥαρα, ἐπ Ϊο60); Ρτε- 
βεπὲ ἴδηβα, ἱπάϊοδείπρ ἐπαὲ ἐπεῸ ἢεδ]πρ' 
νγὰ5 ἱπγπιεάίδιεϊν εβεοίεά, Βυτίοπ, Ν. Τ'. 
Μοοᾶς απά Τεηϑές, ἢ. 9; ΒΙαββ, ΟγαρἝ) 
Ρ. 183; νεῖ παοἢ τῆοτὰ εαιδης πη 8ὲ. 
τὰκ ἔπη ἴῃ ἐπε οἴπεῦ Ν.Τ. τυτίϊοτβ ; πὶ 
Εοϑρεῖ εἴδνθη ἐἰπιεβ, ἰπ Αςἐβ ἕῆτες εἰπη68, 
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κραββάτῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. 

ΠΡΑΞΕΙῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ͵ ΙΧ. 

34. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, 

Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός - ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. 

καὶ εὐθέως ἀνέστη 35. καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες 

Λύδδαν καὶ τὸν Σάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον. 

36. Ἐν ᾿Ιόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά,3 ἣ διερμηνευο- 

μένη λέγεται Δορκάς - αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν 

1 Λυδδαν: δυΐ ἰπ ΑΒ, 8ο Τίβοβ., ΚΝ. Η., ΒΙαββ, ννεῖββ, Λυδδα; 5Ξεε Υγ'πασ- 
ΘοΒιηϊαάεϊ, Ρ. 93, ΒΙ455, Ογαρι., ῬΡ. 25, 31 (850 ἔοσ νεσγ. 25), Σαρωνα ΑΒΟΕ, 50 
Τίβοι., ΝΗ, ΝΚ εἰ585, ΒΙ4β8, Η1]16., ῬυῈ γε νάτυῖπρ' δοσαπί; ΒΙ455, Ο γαῆι., Ὁ. 31. 
ΝῊ ᾶ5 Σαρρωνα. 

5Ταβιθα; Ρυξέ ΒΟ Ταβειθα, 5ο ὟΝ.Η., ννεῖδβ, Ῥπὲ ἴῃ ὙΝ.Η., αἱε., βεα. Αρρ., Ρ- 
162. 

δηᾶ οπα φυοίδίοη ; ἴῃ 851. Μδείδεν ἴῆγεα 
εἶπηθβ, δᾶ 86η1Ὲ αυοίδιϊοι ; ἰπ 81. Ἰομη 
τυνῖσα, ἀπά βαπιε χαοίδιίοη ; ἱπ 81, Μδακ 
οἷν οὔσεα; ἴῃ ἘΡΙ51165 ἕῆγβε εἶπιθβ, πὲ 
Ῥεῖθαρβ οὐἷν ἢρυγαίίνεϊν ; 80 ἴῃ Πευΐ, 
χχχ. 3, οὗ πε ἀΐβεδλβεβ οὗ ἔπε βου]. ὙΠῈ 
ἔεσπὶ 5 υϑεά Ὁν 5:1. ΓὰΚ6 ἴῃ ἃ ρᾶββᾶρε 
ὙΏΘΙΘ ἃ 5ἰῃλ αν βέδίεπηεπέ 18 πηδᾶς ὈΥ͂ 
5:. Μεαεέμπενν δπά 8ὲ:. Μαδατῖ, ἰπ νυ οἢ ΠΟῪ 
εἰ ρίου δἀποίμογ νετῦ, [685 ργεοῖβε, σώζειν, 
διασώζειν, Δηἃ ποῖ 50 8ιτΙ (Εἶν πιαάϊοαὶ, οὐ, 
Μβέι. χὶν. 36, Ματγῖς νὶ. δσό, {κα νὶ. 10, 
Ἡορβατέ, ρ. 9θ.« ἴασις: [6 σορηδίε πουῃ, 
ΟὨΪγ ἰπ 81. ἔκ, Τὰκα χίϊ!. 32, Αοίβ ἰν. 
32, ἀπά 8εὲ δισίμεν αἷδὸ Ἡοραγέ, ρρ. 23, 
24. Βοίῃῃ ποι δηά νεῖ ἃτβ δ4͵50 ἴτε - 
αιεπὲ ἰη ΤΧΧ, δηάᾶ οὔ. ῬΙαπιπιεσ οσα 
1μκε ν, το, ῇο ροϊπίβ. οὔκ ἔῆδε ἰᾶσθαι 
ἴῃ [15 δοῖῖνε βἰρηϊβοδπος ἰβ ρεουϊαγ το 
ϑ:. Το, ἐχοθρέ ἴπ {πε αποίδείοπβ ἔτοπὶ 
τυἰχχ (Μδϑῖὶ. χΐ, 15, [οδπ χὶϊ. 40, Ῥοίῃ 
Βραυτγαῖίνε), ἀπὰ ἴῃ [οδη ἵν. 47.---στρῶσον 
σεαντῷ, ο΄. χχὶ!, τ2, γίδια, 85 ἤδζα, (8 
σοπίοχε πιιϑὲ ὈῈ βυρρ!εά, ὙΠῸ δοσῖβε 
ἄἀεποίεβ ρεγίοσιηδηος νἡΐμους ἄεῖαν.--- 
Ὧονν ἀπά δὲ οὔςε τηδῖε τῆν βεὰ ἔοι 
ἐπγβοῖξταη δοὲ ψνμίομ δι Πεγίο οἵμαῦβ 
Βαανα ἄοῃς ἴογ {πεε.---καὶ εὖθ, ἀνέ! 
σοτσαβροηάβ ἴο ἀνάστηθι ἀπά ἰπάϊςαίε5 
ἔπε οοπιρ᾽εΐθπθϑβ οὗ (π6 ᾿δαϊϊῃρ. 

Ψει. 35. τὸν Σάρωνα, οῃ δοσεηίιπδείοῃ 
866 οτἱτίοαὶ ποίεβ: “δ ὕγάδα πᾶ ἴῃ 
ΘΒαγοη," ΕΝ. 1π΄ ϑῃαγοη, Ὀεσδαβε ἰΐ 
ψ 85 ποίῖ ἃ ἴονγῃ 48 Τ᾿ υάάα, μυὲ ταῖμεσ ἃ 
Ἰενεὶ ἐγασί, τς πιδτίετης ρΙαίπ θεΐνγεθη 
Οδτπηεῖ απ ἴορρα, 80 οδὶϊεὰ 'π Ἡεῦτονν 
(1 ἀγίῖςο δ), πχδαπίηρ “ἢ Πνενεῖ᾽ἢ; ἴῃ 
ατεεῖκ, πε Εοσγεϑβέ, δρυμός, ΓΧΧ, θεσαιιδα 
ἱξ νγὰβ οὔσβ οονεσεά ὃΚΥ ἃ ργεαὲ οδἷκ 
ἕοτεβε; [1] οὐ αιυΐϊδεὲ θὰϊ τίοῃ Ῥεδαίν; 
ο΄. τ Οἤτοη. χχνῖ. 20, 154, χχχὶϊ. 9, 
Χχχν. 2, χχχν. 24, ἶχν. τὸ, οσεἰεὐγαίεά 
ἴον 118 ραϑίυταρε, Οδπί, ἰἰ. τ “"Τπε 
ΤΩΔΒΟΙΪ η6 δγίϊοῖς ἀοίῃ βμον παῖ ἴὲ 18 
Ὡοΐ παπιδά οὗ ἃ οἰΐγ, ἀπά 80 ἄοίββ τς 

ΤΧΧ δτεῖοϊε ἴῃ 158. 33,0, ]. Τὐἡρβείοοι, 
Ηον. Ηδῦ. ὝΔετε ἰδ πὸ ρτουπά ἴοσ βὰρ- 
Ῥοβίπρ (παὶ ἴξὲ πιεαᾶπὲ ἃ νἱϊαρα ἱπ ἐδα 
ὩεΙσἢΡουτποοά, 45 πὸ ρἷαος βεατίπρ' ἐπα 
ΔΙ ΘΆτΟη οδπ 6 5δε βϑίδοιου νυ οἰτεά, 
Ραυΐ ο΄ Νόβρεη, ἐπ ἴοθο; βεε ἃ. Α. ϑπηεῆ, 
Ηἰξί. ατορ. ο ἐμὲ Ηοῖν Γιαμά, ΡΡ. 52, 
147, 148; Ἐετθμαίτη, Ὑδεοϊς ϑοείαϊ 
Το, Ῥ. 74: Ἠαταρατρει,  δαϊ- Ἐπεγοῖο- 
ῥάαϊε ἀες Ὑμάσηέμρηες, ἱ., 6, Ὁ. 807.--- 
πάντες : {πε ἐχρτγεββίοῃ πηδὺ δὲ τάκ ἕο 
τλθδῃ πὲ ἃ ρέπεγαὶ σοπνεγβίοη οὗ [88 
ἰπβαθιταπὲβ ἐο]ονγεά, ΕΕδηᾶλ}} τεπάθγβ 
“δηᾶ 411 τῃδὲ ἄνγοϊξ, εἴς,, ψῃο Βαά ἐυγπεάᾶ 
ἴο ἔπε 1ογά, βϑαὰνν ἘΠ. πὶ,᾽" 1.6., αἰἰεβέεα ἐῆς 
τϑδ] εν οὗ (Πς τηϊγαοῖς, «δὲς, ρΡρ. 72 δπά 
232. Βυῖ ἰξ πυρῆς αἰ γῖν θὲ υτρεά {πδὲ 
ΤΊΔΩΥ ΜΟΙ] 5εῈ ἐπε τῆδῃ βαϑίδ5 ἐῆοβα 
ψ 80 μαά Ρεσογὴς ΟΠ τβείδηβ. [{ μεῖρβ υ5 
το υπἀετβίδηα {πε ραβϑαρα ἔνε γειωθγωθασ 
ψ τ Νόβρεη (50 Βεηρεῖ) (δὲ [π6 Ἔχργεβ- 
βίοῃ ἐπὶ τὸν Κ. ΔΡΡ]1ε8 ποῖ ἐο αοά {π6 
Ἐλίδεγ, Ῥυξ ἕο [εϑ5 ΟἸσίϑι, 5ὸ ἐπδὲ να 
Ἰεατῃ πδὲ ἃ σοηνεγβθίοη οὗ {6 7δννιβῃ 
Ῥορυϊαίϊοπ δἱ υγᾶάα ἰο ἐπε οἷδἰπὶβ οὗ 
1688 δβ πε Μεββίδῃ νναβ [δε σεϑαΐ οὗ 
Ἐπ6 τλίγϑοϊς (8ες αἷδο Ἡδοίκεει᾽ 5 υιϑεῖι] 
ποῖδ). Οη δε υ8εὲ οἵ οἵτινες 5ε6 ΑἸΤοτα 5 
ποῖα οἢ νἱΐῖ. 53, φυοίεά Ὀγν Ῥαρε (Ὁ ίποῖ- 
ΘΟΒη 6 ἀε], Ρ. 235). ΕὸῸτ πε ρῆγαβε ἐπισ. 
ἐπὶ τὸν Κ, εἴ. χίν. 15. 

νν. 36-.43. Ταδίέπα γαλεεά ὕγορι ἐμέ 
ἀεαά.---- τ. 36. ᾿Ιόππῃ» ου {δε βρε]]ἔπρ, 
νη ει- ϑομβηγιβάεῖ, Ρ. 56; δπά Ῥείουν ου 
νεγ. 43.--μαθήτρια; ΟΠΪΥ πετε ἱπ Ν.Τ.: 
ἔπε ννοσά οσσυτγβ ἴῃ ἐπε Αροσγυρῃαὶ ἕν: 
Ὁ Ῥεέογ : ατν Μαράβίβπε 15 ἀββογί θεά 65 
μβ. τοῦ Κυρίου : [ξ 15 αἶδο υϑεά ὃν Ὀϊοά., 
11.) 52; Ὠῖορ. Ιυφογέ,, ἰν., 2; νΕ1Π]., 2. ὙΤΠ6 
ἔογτηι μαθητρίς 15 ἔουπά τπ ΡΗΪ1Ο.---Ταβιθά, 

866 οἱ εἶῖςδὶ ποΐεβ. ΝΖ, ᾿Ατγαηχαῖς, 

Ξ ΝΣ, ΗἩεῦτον : (1) βρίεπάοιν, ρεαπέν ; 

(2) ατβεκ Δορκάς, βρβοίδι!ν ρτίσεά ὈῪ 

-“-«-- Ἐ͵.’ ΝΣ 
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ὧν ἐποίει" 37. ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν 
αὐτὴν ἀποθανεῖν - λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. 48. ἐγγὺς 

δὲ οὔσης Λύδδης 1 τῇ ̓ Ιόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν 

ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ 
ὀκνῆσαι 2 διελθεῖν ἕως αὐτῶν. 39. ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν 

αὐτοῖς - ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν 

αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ 

Ἰ Λυῦδης; Βυὲ Τίβοῃ., Βίαβ8, ΝΗ. -ας, 5εα Οἡ νεῖ, 35, ἀπά ὟΝ.Η., Αρρ., 
Ῥ. 163. 

3 δυο ανδρας ΑΒΟῈ ; οτι. ΗΤΡ, Οὔγγβ. οκνησαι ; Ὀυὺὲ οκνησῃς ΜΑΒΟΙΕ 20, 
ὅχ, 81, Νϊρ., 84}., ΒΟΉ., 8ο Τίβοῃ., ΝΝ. Η., ἘΕΝ., Β[αββ, νν εἰββ, ννεπάε, ΗΠ. 

τπ86 ΟἸεπίβδβ ἴοσ ἰὲβ εἴεραποε, σδηΐ, ἴϊ. 
9.,--80 οδἰϊεά ἔἴτοπι πε ἰατρε Ὀσγίρῃι 
εγεβ οἵ ἐπε δπίπιαὶ (δέρκομαι). πε 
παῖηθ νγὰ8 ἰοῃπά 45 ἃ ἰδπιπίηθ παπλα 
ἀτιηοηρϑὲ Ὀοΐῃ Οτεεκ δηᾶ Τ]εννβ, 8ε8 ἰπ- 
βίδποεβ ἴῃ ὙΝ εἰβίεϊπ (6.9... [05., Β. 5: ἰν. 
3, 5), Ρ]υχιρίτα, ἡνεπάς, βανεπίη δαϊίοπ, 
φεῦ υ., ἀῃὰ τόσα τεοαπιὶν Πεἰββιηδπῃ, 
Νεμε Βιδεϊςἐμαϊεη, Ὁ. τῇΏἍ. ΤὍΗΪ5. ατεακ 
εααίναϊεπὶ (απ βανεγαὶ εἰπιεβ ἰη ΓΙ Χ Χ) 
ΤΊΔΥ ποὶ πᾶνε ὕὅβεῃ δοίιδιν Ῥοτπα ὉΥ 
ΤΑθίῖηα 45 ἃ πᾶπιε, ἴοσ 81. ΓῸΚ6 ΠΊΔΥ 
οηΐν τηδδπ ἴο ἱπίεγργεὶ ἐῃ6 Αγαπγαὶς ννοσά 
ἔοσ δἰβ θα βηῖ]ε τεδάοσϑβ ; Ὀὰϊ 5ῆε πῆδὺ πᾶνε 
θεοῦ Κῆονπ ὉΥ ῬοΟΐΒ πᾶῖηεβι {|Κε 
Ἔμεδᾶ8, 886 τδὺ δανε θεεπ δη Ηεἰεπίβι. 
ὙὝμετα ἰβ ποιμίπρ ἴο ἱπάϊοαιε παὶ 5πε 
Βῃοιά 6 οδ]εὰ 4 ἀξαοοῦθββ, ποῦ σα 
ΜῈ 1611 ἔτοπὶ ἐπε παγαῖϊνε ννμδὶ ννδβ {πῈ 
βίαία οἵ {πὶ8 ἔγῃς ϑίβίεσ οἵ Οπαείευ, 
Ποῖ Ποσ 5ὴθ ννὰ8 ἃ νἱάονν, νεῖ σ τηδτ- 
τίεά οὐ υππιαιτι θα (ΝΥ εἰ58) ; 8εεὲ δισίβεγ, 
“Ῥογοαβ,᾽᾿ Ηδβείπρβ᾽ Β.Ὁ., απᾶ Ἑάεσγ- 
βῃεῖπι, ζειυϊολ ϑοοίαὶ 1,2, Ρ. γ8. Οἡ 
τῆς ρῆγσαβε παγὲ 566 ὙΝ πατ- ϑο;σηϊάεὶ, ρ. 
232.---ἐλεημοσυνῶν ἴῃ 5ἰπριίαγ, 1]. 2; ἴπ 
Ρίαγαῖ χ. 2, ἃ5 Βεσα ; “" ϑρεοῖεβ ροϑὲ 6 Π05 
αἱ, 41,᾽ ΒΙ455, Ὀπι ὈῪ τπς ἔοσγηεσ ταύτη 
αἷδο ἀγαθ. ἔργων ψγοτκ5 οἵ σπατίτΥ πΔΔΥ 
ΡῈ πῖοσε ββρεοῖδιν ἱπιεπάβά ; 5εεὲ ὕ εβετγ, 
δ ιμάϊξειε Τλοοΐ., ἊΝ 284 (1807); ο΄. Εος- 
οἷμβ. χχ. τό, τὰ ἀγαθά μον (ἀπά χνυΙί, 
15; ΤΟΡΙΣῈ χίϊ. 13}; “ Πόγοδβ᾽᾽ δῃηά “" ΑἸ πλ5- 
εἰνίηρ,; Ἡδειϊπρϑ Β.Ὁ.-ὧν, ξεεὲ. οἡ 
ΤΩ 

Ψψεῖ. 37. ἐγέν. δὲ: οὐ πε ἔτεασαπου 
οἵ τὴ6 ἔογγγηΐα ἰπ Γὰκε 5866 ἀροόνα ὑ. 
124, ἀπά ῬΙυτηπιοσ, δὲ. Πμκό, Ὁ. 45. οὴ 
ἴτε υ8ὲ οἵ ἐγένετο. --- ἀσθενήσασαν : 
δοτῖβε, τηδτκίπρ τπεῈ6ὶ {ἰ{π|Δ ΨΨμεη 516 
ΕἸ] βίοκ (ΟΝ εἰ55).--τ-λούσαντες : αἰἴζογ {πὸ 
ἸΠΛΆΠΠΟΙ οὗ τὴ6 εν 85 Ψ611 δ8 οὗ 
{πε Οτθακβ, οὐ ἰπβίαποαβ ἱπ Ὑγ εἰβιείπ 
πὰ ΗἩδιηρυγρεν, Κεαὶ- Επεγοϊοῤδάϊῆε ἀες 
δ καδηέμηιδ, 1.,) 2, 162, “" Βεεγάϊρυηρ ̓. 

Ουϊδβίάς Ϊετυβαϊθπὶ ἔῆτεε ἄδυβ τηϊρῆι 
οἷαρβε ὑδείννεεη τῆς ἀθαιῃ δπά θυτγίαὶ, δὲ 
ἴῃ ]εγιβαίεπὶ πὸ σοῦρβὲ ἰδῪ ονεὶ πιρῆί, 
866 ἨδγηρυΓροσ, τ. 5.) Ρ. σόχ; ἰπ {π6 σαβὲ 
οὗ Απαηίαβ ἀπά ϑδρρῆϊτα ννὲ τὭδυ ποῖβ 
1πε δοουγδου οἵ [Π15 ἀϊβεϊποιίοη.---ἔθηκαν : 
θυτίαὶ ἀϊά ποῖ ἴδε ρίδος ὑπιὶ] [με ἄαπρες 
οἵ ἂπ ἀρράγτεπὶ ἄξαῖῃ νγᾶὰ5 ςοπδιάοτεά 
Ραβῖ; ἴῃ ἀποαχίδιπ οαβ68 ἃ ἀθίαν δ δῦονε 
πιρῆς θὲ δἱοινεά, οὐ ἔοσ. οἵπεσ βρεοίαδὶ 
τεάβοηβ, δηδ οπιϊάγεη ψνεῖε ἰοσδι άθῃ 
ἰο μδβδίβη τπεῈὲὶ Ὀυτίαὶ οἵ τ δἷγ ρδιεπίβ, 
Ηδιαρυτρεγ, μι. 5.» Ρ. 161; ἀπά ξισί ποῖ ἔου 
Ῥυγία! απ τηουγηΐπρ' ουϑίοτηβ, Εἀεγβμείπι, 
ϑ'ετοίδῃ ϑοεῖαὶ 1,ἴξε, Ῥ. τ68, ἀηιὰ Ηϊδέονν 
οὔ έλε ξδευϊεκ Ναίϊοη, Ρ..311.---ν ὑπερῴῳ: 
ἴῃς Ὀοάγν ννᾶβ υιϑιδ}ν ἰαϊά ἴῃ ἀπ ρΡΟΣ 
ΠαΉΡΕΥ ἤθη Ῥυτίαὶ νγὰβ ἀδϊαγεά ; 566 
Ηδοκοϑεῖβ ποία δπὰ αἶβο οχ ναί. 309, δπὰ 
ΑἸοσά οχ {δε δγίίςϊα. 

ει. 38. Λύδϑης, οπ {πε ἔογπὶ 8ες 
ἃῦονε οὔ νεῖ. 35; Πἰπ6 τλ1165 ἔγοιῃ Ϊ]ορρᾶ. 
π-παρακαλοῦντες ; [ῃ6 ΟΠἿΥ ραββᾶρε ἱπ 
ΒΟ ἢ {πα ογαΐΐο γεσέα ἴο]]οννΒ [ἢ να τεδά 
μὴ ὀκνήσῃς, 566 οτίεἰσδὶ ποΐεβ; {18 αἷβὸ 
αϑί σεργεβεηΐβ ἐπθ ὈσρέποΥ οὗ ἐπα τηθ8- 

8858 (ς(. Ἰοδη χί, 3), 45 'π ΕΝ.--- μὴ ὀκν.: 
“465. ποη (011 οἰν Πταΐεπη νογρογυτη," 
Βεηρθὶ, ψεῖρ ΟΪΥ Ποῖα ἴῃ ΝΤ,, οἱ 
ΙΧΧ, Ναυη). χχῖϊ, τό, οὗ Βαίακ ἰο Βαϊδδην, 
ἃ Ρῆταβε αἰτηοϑὲ ἰἀθπι δ! βἰπλ}]1δτ.---διελ- 
θεῖν, ο΄, Τὰκε ἰἴ, 15, ἀπά νεγ. 32 ἀῦονε, 
δηὰ Ῥεῖΐονν χὶ. τς. Πί|κε οἵδμεσ σοχη- 

. Ρουπάβ οἔρχομαι νεῖν τεαπεηΐ ἴῃ Γμπκε, 
85 σοτηραγεα υνἱτἢ ΟἸΠΕΙ υυτίτεσβ {(Ετὶβά- 
τσ, Ρ. 7).--τ-έξως αὐτῶν: ι8εὲ οὗ ἕως 
Ἰοσδ!ν, σοσηπλοη ἰπ 5:, ΓὰΚς (Ἐτϊεἀτίςῃ, 
Ῥ. 20); ἕως ν»ἱτἢ ρεπίεῖνε οὗ [Π6 ρεύβοῃ 
85 Βεῖθ, οὐ Τὰκε ἵν, 42, τ Μδος, {ἰ. 
26; ποῖ 50 πϑε4 ἰπ οἰδβϑίοδὶ υντἰΐεις 
(ΡΙαπιπλαι). 

γεσ. 39. [15 ποῖ βαϊά ἐπδὲ ἐμθὺ βεπίὶ 
ἔοτ 58:, Ῥείεγ ἴο νγοσγίς ἃ πιίσβοϊε, δὰ: Πῖ5 
ΕΔΓ ργέβεποε δὶ γάάα νου παΐυγα!ν 
τῆδκα {μετ ἴυγη το Πίπὰ ἴῃ ἃ {ἴτε οὗ βούγονν. 
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ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΧ. 

40. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω 

πάντας ὁ Πέτρος, θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο" καὶ ἐπιστρέψας πρὸς 

τὸ σῶμα, εἶπε, Ταβιθά,2 ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς 

1 Αἴϊοσ ἱματια Ῥᾶγ., ἐβεν Δἀᾶά διηγουντο αντῳ, δοσερίεά Ὁγ Βῖ158.. Βεῖβει 
βυρρογίβ, ΡΌ. 58, 59, 38 θεΐῃρ Ἢ Ἄτεσ, πὰ βῃονίηρ ἴδε ἴΠ ννιάοννβ ποῖ οπὶν ροϊπεθά 
το (ἢ ραγγηθηΐβ ν᾿ Ἐποπὶ τη ῥγοοῦ οὗ (Ὡς ομασίεν οὗ Πόσγοββ, θυξ αΑ͵8ο βῃοννεά μονν 
πηι ἢ ροοά νγοτῖς δῆς παᾶ ἄοννῃ Ὀεβί 68. 

5 Αδοῖ ἀναστηθι 5γτ. Ηδτςϊ., 54}., αἱρ., Ῥᾶσ., Ουρσ., Ρβ.-Απὰρ., Οδββιοά, δἀά “ ἴῃ 
ποτηΐῃς ἀοπκίηΐ ποϑβιγὶ [εϑὰ Οἢτίβεὶ "., Ογρσ. δηά (δϑββίοά, οπιῖς “ ἀοπιίηὶ ποβίτγί ᾿", 
ΒΙ455 δοοερίβ {18 ἰδίζοε ἔογπι, ΗΠρ. της ἔογγησσ. Βεΐβεσγ, ν-. 5., [πῖηκβ ἔπδὲ (ἢς ννογάβ 
πιρὴς δαβιὶν Ὀὲ ογιϊειεὰ οἡ τανιβίοη ΕΥ̓͂ ΔῺ ΔυΐῖΠΟΣ ὙνῆῸ νγαβ ποῖ δίταίᾷ οἵ δὴν οὔ- 
ΒΟΌΓΙΕΥ δτίβιπρ' δέος νοῦ. 34 

-- παραγενόμενον : 4 οματαςίετίϑεϊς Γυσδῃ 
δχργαββϑίοη {ὑ  εἰ55), 5εα Ἄρβονε Υ.. 21.-- 
τὸ ὑπερ.: Πεῖα {πε δγιίοῖς ψουά παίυγ- 
ΑἸγ δε υβεά οἡ τεξεσσίηρ ἴὸ {π6 σμδτΡοΥ, 
οὗ. νοῖ. 37, ἴῃ ψὩϊοἢ τὰς ΒοάΥ ἰΔγ.---αὶἱ 
χῆραι: [ΠΟΥ πιᾶν πᾶνῈ Ὀδ6Ὲπ {π6 Ῥοοσγ οὗ 
τῆς Ομύτσοῃ, νἱ. τ, ψψῇοπὶ Ποῖοδβ δά 
Ῥειίεπάβά, οσ ἰῇοβα νῆο δαά θεδθη δ580- 
οἰδιο νι Προ ἴῃ ροοά ὑγογκβ (886 4150 
Ρίυταρίτο᾽ 5 βυρρεβεῖνε ποίθ). [ἢ οοη- 
πρϑοίίοη υἡτἢ 81. {ο᾽ 5 τλδικεα βυταρδίῃν 
ν ἘΠ τγοπιθη, να τδῪ ποία ἔπδὶ ἐμῈ ψογά 
χήρα ἰ5 υϑεά ὃν δὶπὶ πο ͵ε58 ἔβδῃ ηΐπα 
εἰπιθβ ἴῃ 8 ἀοβρεῖ, [ὅτε ἱπ Αςίβ.--- 
κλαίουσαι, ογ΄. [υὑυκς νἱΐ. 13, νἱ], 52, Ηδπι- 
Ῥυγραγ, μ. 5. (νογ. 37).---ἐπιδεικ. : ΟἾΪΥ 
Βιόγα ἴῃ πιίἀά]6 νοῖος, ρειμδρϑβ 85 ροϊπτηρ 
το τῇς ραγγιδηῖβ ΠΟ ΓΠΘΥῪ νγατα {Π6ηὶ- 
βεῖνεβ νψεδσίηρ (80 Βίαββ, ν επάϊ, Εεϊξθη, 
αττωπι- Τμαυοτ), ψῃΐίοῃ Ῥόγοδβ μδὰ ρίνθη 
ἘΠ πι.--- χιτῶνας: ““οοαίβ," οἰοβε- Βιείηρ 
υπηδειρασιηθηῖβ; ἰἢς ᾿νογὰ νγὰβ υϑεά ἱπ 
οἰαββίςαὶ ατεεῖς οὗ σλθη πὰ ὑνοπΊδῃ, τοσα 
ῬΟΙΠΔΡ5 {{κ8 ἃ ἀγεββίπρ- ονῃ ΟΥὁ σΑβϑοοῖ ; 
τ (οδί,᾽" “Ὁγεββ," Ηδβεηπρϑ᾽ Β.Ὁ.---ἰμά- 
τια, [ῃ6 Ἰοηρ δοννῖπρ ουξες τοῦθ 685.---ὅσα: 
τ. 411 ννἘἱ οἢ,᾽ ἱ.6., 850. πέδην (Β͵455, Ραρδ, 
Ἡδοκεαῖε, Κπαρθηρδποι); 566 τεδάϊπρ ἴῃ 
β (Β[455), οσίεἰοαὶ ποίβϑβ.---ἐποίει : ἰτω- 
Ῥεγίεοι 45 ἀδηοεϊηρ μδσ ουβίοτηδγυ τιοᾶς 
οὗ δοιίοη. 

νεῖ. 40. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας: 
ποίΐδίηρ οουἹά 6 ποτὰ ἡδέιγαὶ [ἤδη (18 
δοίίοη οὗ 851. Ῥδίοσ 45 ἃ σεπηηίβοθηςα οὗ. 
8 Μαβίογ᾽β δςιίοῃ, νῆδεη Ηδ ννγαβ8 δου 
ἴο Ρεγέοστα ἃ βί πη ϊδτ τηΐγαοΐβ, οὔ. Μαίε. 
ἶχ. 25, Μαδκ ν. 40 (ο΄. 2 Κίηρβ ἱν. 33, 
πὰ νν. 4, 5 ἴῃ βδῖὴς οπαρίετ), θαι: ἴῃ 
Γὰῖκς νἱϊ. 54. ἴξὲ 15 ποιίειννοσίῃυ {παι {πὰ 
Βίτα]τ τοι ἀβ ἀγα οπιτεά Ὁγ ἮΝ. Η. δπά 
ἴδια τονίβθιβ, 5866 αῦονε. [π 8ι, Μαίζῃεν 
τῆς τουϊταάα ὁ ὄχλος ἰ5 Ρὰς ουξ, δὰ. 1π 
5:. Μαζί (απά 51. 1.Κ6}, νν ϑὲ 411 ἂγα 
ἀεβοτι θά 45 ρυΐ οὐὖκδ!ϑ (πε βᾶπλα νατῦ), 
Ῥείεσγ, 14π|6ὲ8 πὰ [ομπ, τ τμς ρᾶτεηίβ. 

8τ6 Δ᾽] ουνεὰ το θῈ ρτεδεηΐ δὲ {π6 τηΐγδοϊε, 
Υεἶββ Ροϊπίβ οὖ ἴῃς τεπιϊπίβοθποας. οὐ 
Ματίκ ν. 40, Ῥὰϊ [818 ννὲ τηῖρῃξ ὄχρθοῖ 
1 5ι. Μαιῖ᾽β σοβρεὶ σοπιεβ ἴο 118 τὩγουρἢ 
5... Ρεῖεσ. ὅ:. ΟἨγγβοβίοτηῃη πηᾶτκβ ἐδα 
δοϊίοη οὗ ὅ8:. Ῥείεσ 28 βῃονίηρ πον 
δηκίγοῖν ἴδε ἢς 88 ἔτοπὶ δὴ διίοτυρὶ 
δὲ ἀϊβρίαγ.---θεὲὶς τὰ γόνατα, 5εε ποίε 
Οπ νἱῖ. ὅο, “πος Ποπιίϊμυβ ἰρβα πο 
ἔεσεγαι᾽" Βῖαββ, ὅ8ι, Ῥεΐοσ δά: Ῥβεῃ 
Ῥτδβεηξς οπ δδοῇ οὗ [8 ἰῆσεα οσσαϑίοπβ 
τεσοτζάβά ἴῃ ἔπε ἀοβροὶβ νπεπ 8 Μαϑίοσ 
δά σχαϊβεά τῆς ἀθδά, δὰ δε ἄοεβ ποὶ 
νεηΐυτα αἵ οποα ἴο βρεᾶῖκ ἴῆε ψοσά οὗ 
Ῥόνγαγ, δυΐ [Πὸ ἘΠῚΔἢ οὐ ΕΠ͵ΙΞῃα Κπβεῖβ 
ἄοννῃ ἴῃ ῥσᾶυϑσ (3ες Ἐδβηᾶ811᾽8 ποίῖβ).--- 
Τ. ἀνάστηθι, οὐ, ΜαΙκ ν. 41. Ηεστα 
δραΐη γε ποῖς ἔπε οἷοβε ρτεεσηεπὶ ἢ 
51. Μαγκ᾽β πατσαῖνε---ἰῃς ψψογάς ἰοὸ (86 
ἄλτηβεὶϊ δὲ ποὶί ρίνεπ δ 411 ὃῪ ϑι. 
Μαίίμεν ἷχ. 25, ἀπά ὉγΥ ὅ8:. Γακα ἴῃ 
ατεεκ, νἱ. 54, ποῖ ἴπ Ασαπιαῖς 85 ὉΥ 
Μαγκ. Οη δε αρϑβυγάϊεν οὗ ἰΔεπεγίηρ 
τῆς Ταβιθά εῖε ψἱἢ τῆς Ταλιθά οἵ 
Μϑῖκν. 41 8εὲ6ὲ Νὄβρεπ δπὰά Ζδοκίεσ, ἐπ 
ἰοοο. [Ιξ τ δῪ βαβῆςε ἐο ηοΐε ψΠ ἢ ΤΌΤΩΡΥ 
παῖ ἴπ δδοῦ σδβϑὲ δῃ ἱπέαγργείδίίοη οἱ 
(ῆ6 ψοτὰ υϑεὰ 8 ρίνεη, -- ἀνεκάθισε: 
ποῖ ουπὰ ἱπ ΓΤ,ΧΧ, ἀπά υδεὰ οηἱν ὈΥ 8ὲ. 
Τακα ἴῃ ἘΠ|8 ραββᾶρςε δηᾶ ἴῃ Ὠἰβ Θοβρεῖ, 
νἱΐ. 15. (αι Β δα5 ἐκάθισεν, ψῃϊο ΝΗ. 
τεδβ ΟὨΪυ ἱπ πηδρίπ), ἰῃ Ῥοῖδ ς8865 οὗ 8 
Ρδίβοη ταϑίοσαά το 11ξε δπηᾶ βἰεεϊπρ' ὑρ. 
ἴῃ τὴῖ8 ἐπέγαησὶἐΐυε θθῆβε ἴξ 15 αἰπιοβί 
δπίίγαϊυ οοπῆπεά ἴο τηράϊοδὶ υυγίξθγβ, ἴὸ 
ἀδϑοσίρε ραϊϊθηΐβ βἰεεπρ ὡρ ἰπ Ῥεά, 1ὲ 
οςςυζβ ἴῃ ΡΙδίο, Ῥλαάο, ὅο Β, θαι ἱπ ἐπα 
τηϊΔάϊς νοῖςε, ἀπά νυν ἐπε τνογάβ ἐπὶ τὴν 
κλίνην ἐχργαββεᾶ; ἴῃ Χεη., Ονγ., ν., 7, 1815 
Αἰβοϊυβαά, δας ἴῃ ἃ ἀϊβεσαπὶ βεπβα (10 5ἱξ 
ἄονσι αρδἰπ), οὐ. Ἡ οθαγί, ΡῬ. 11,40, 41, νῆο 
αἶδο ποῖῖςε8 πὲ {πε οἰτουτηβίαπεῖαὶ ἀδίδιῖβ 
οὔμα ρτδάυαὶ σθοονοσν οἵ Ταρίεμα ἄγε 
αυΐϊα ἱπ {πὸ βίυ]α οὗ πιβάϊοβὶ ἀδβογὶ ρείοη. 
τὸ σῶμα, Τακε χνὶϊ, 37, [π6 ννογά 15 φαϊξα 
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αὐτῆς - καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισε. 
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41. δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, 

ἀνέστησεν αὐτήν " φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν 

αὐτὴν ζῶσαν. 42. γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰόππης, 

43. καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον. ἐγένετο δὲ ἡμέρας 

ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν 2 ἐν ᾿Ιόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ. 

1 χῆς ἰοσππης, Οἡ 5ΡΕ111πρ 5εῈὲ ὙΥ̓πει- ϑομσηΐθάεὶϊ, Ρ. 56. 
ΒΟΊ, πὲ σεϊδιπεά βεγε ὃν ΝΝ εἰβ8. 

Ατί, οπι. ὃν Ν.Η. αἴοσ 

Ξ αὐτὸν οπΊ. δ 1Β, 50 ΤΊβοι,, ΝΗ. (Υν εἰβ8) ; δῃᾶ ἔμθγε δἀτὲ ναζίοιιβ οἶδεσ τεδάϊῃηρβ 
ϑαΐ ποπα ροββεββίῃρ' 8: ἢ βίγοῃ  βιρροσί, 

οἰαββίοδὶ ἴογ ἃ ἀεδά Ὀοάν, 80 ἰοο ἴῃ ΓΧΧ, 
ε΄. Ῥέας, χχῖ, 23, 1 ΚΙπρϑ χὶϊὶ, 24,1 Μδςο. 
χὶ. 4, 2 Μδος. ἰχ. 29. Ἐνεγυιίηρ, 88 
δνεπάες δάπιϊίβ (1888), ροϊπίβ ἰο {πε ἔδοι 
δαὶ πὸ δρρατθηΐ ἀθαίῃ, οὔ ἃ ταἰβίηρ' ὉΥ 
πδίσγαὶ πιθβη8, ἰΒ ᾿δουρῃς οὗ ὃν ἴδε 
παιταίοσ. Ηο ἐσπιδηηῃ δηᾶ Ρβείάσγεσ οδῃ 
ΟὨΐγ Βπᾶ 4 ρδτβ}16] βδγεὲ ἢ χχ, 9-12, 
Ῥυξ ποῆς οδη τεδὰ (δες ἔνο πατγδίίνεβ 
τους βεείηρ ἐμεῖς ἱπάερεπάεηςε, οχ- 
οαρὲ ἴῃ ἰδς πιδίπ ἕδος ἐμδὲ Ῥοῖῃ πδτγαία 
ἃ Β5ἰ τ αν ταΐγαςς.---ἤνοιξε τοὺς ὀφθ. : το 
1815 ἔδοσα 15 Ποι Πίπρ' οοσγεβροηάϊηρ ἴῃ ἐπ 6 
ἀδι1158 σίνεῃ Ὁ. [πς ἀοβρεὶ παιγδέῖνἝβ, 88. 
ΒΙ4535 ροϊπίβ ουΐ. 

Ψέετ. 41. δοὺς δὲ αὐτῇ χ-: Πετε ἔογ ΒΕΙΡ 
ἴο δεῖ ἴο σίβε, δἴζεγ δῆς δὰ Ὀβδϑὴ γεβιογεά 
ἰο 11ξ6, θὰ ἰπ τς αοβρεῖβ ΟὨγίβε (δ κ68 
τῆα ἀδηηβεὶ Ὁ πε παπᾶ δείογε 886 ἴβ τα - 
βιογεᾶ, Μϑδτξκ ν. 41, [κε νι]. 54. ὙΠ, 
ὮΙ τεϊαί ἰπρ' ἃ οἷοβα γεϑοτιίδηοθ, ἃ5 
6 τηΐρῃς βυγεῖν ἐχρεςέ, [0 οἷ 1 ογά᾽β 
δοιίοη ἴῃ 81, Ματίκ᾽ β ηδγγδεϊνε, ἴμεγε 15 γεῖ 
5υδηοίοπι ἱηδερεπάεησε οὗ ἀείδ1] ἰο βδονν 
ἴδδξ οπα ἀεβογιριίοη ἰβ ποί ἃ βανι 5ἢ ἱπιϊδ- 
ἴοῃ οὗ δες οἰδετ.--τὰς χήρας: Εεηά81] 
5665 ἰπ [ἢς ννοτάβ γείδσεπος ἴο 8η ογρϑῆ- 
ἰβεά ὈῬοάγ, τ Τῖπι. ν. ττ-τὸ, εηραρεά ἴῃ 
ἔπε βεινῖος οἵ {πες Ομυτγοξ, θὰ: (Π6 σοη- 
ἰεχὲ οπν ροϊπίβ ἰο [ἢε ννἱάοννβ ῆο μδᾶ 
Ῥεθη ργενουϑὶν τηθηξϊοηεά, φῤέείες ῥοσὲ 
ϑέμηδ, 88 ἷῃ νασ. 36 (Β]458). 

ψεσ. 42. καθ᾽ ὅλης, Ξεε ΔΡονε οῃ νεΐζ. 31. 
γε. 43. ἕνετο δὲ, 566 ΟἹ ΥΕΓ. 37, 

ῬΙυπηπλοσ, 56. Τμῖδ, Ὁ. 45, οἡυ [6 τ56 οὗ 
ἐγένετο. ΤὮς ρὮγαβε αἶβο πλδτῖβ (45 οἴϊβῃη 
ἰπ Γκικ6) ἃ ἱγαπβίτίοπ τὸ δε 2Ο]ονίπρ' 
παιγδῖϊνε (Ν᾽ ὅβρεῃ).---ἡμέρας ἱκανὰς, Ξεε 
Οα νἹ]]. σα, ἀπά χχν]ϊ, 7. Κεηπεάν βρεδῖβ 
οὗ ἐῆς δάϊεοϊϊνε 45 υββά 'π ἐπα νϑγηδουΐαι 
δεῆβϑε οἵ “"]οπρ,᾿" “πιδην,᾽" ΑΙ βίορἢ., 
Ῥακ,, 354.--βυρσεῖ, ἰπ οἸαβδῖς5 βυρσοδέ- 
ψης: ἴὲ 18 ἀϊβίσυ!ε ἴο βυρροξα τῃδὲ τῃ6 
σογηπΊοῃ δβεϊσηδία οὐ (πε ὑνοσκ οὗ ἃ ἴδηποσ 
διποηρβὲ πε [εννβ 85 ὑποϊθδῃ, ου δοσουης 
ΟΥ̓ ᾿Πεῖγ οοπβίδπε οοπίδοι ψ ἢ ἀεδά δηϊ- 
τ1815, μ85 πεσε 0 βἰρῃηΐἤοδποθ, Αἱ ἰϑαβὲ 
ἐπε τηεπίϊοη οὗ τς ἱἰταᾶάβ 566 Π18 ἴ0 βῇονν 

τηδἱ 8. Ρείεσνναβ αἰτεδάν ἴῃ ἃ βίδιε οἴ γηϊπὰᾶ 
ψΠΙΟΝ νου δὲ ἰπι ἔοσ ἴπε Τατίμοσ σανεὶδ- 
πίοι οὔεδμε ποχί ομδρίεσ, διά ἔοσ τῆς ἰπβίγαο- 
τίοηβ ἴο ΡῸ ἀπά ϑαρείβε μα Ἂπες Οοσ- 
πδῆυβ. Οη {δε ἀεϊεβίδείη ἰπ νυν μϊοῃ {Π15 
ἐγδάς ννᾶβ ποῖά ὃν [τς [ενν8, 5βεε νΝ εἰβιείη, 
ἐπ ἰἴοοο; ἘΔειβμδίτω, Ὑδισῖσ ϑοείαί 1,ἴ76, 
Ρ. 158; οὔ, Μίβῃπηδ, Κἀεἐλμδοί, νἱ., το. 
ἴτ ἄοεβ. ποί ἴῃ ΔΠΥῪ ὙΨΑῪ τα ]!ταίε ἀρϑίηβέ 
ἴῃς Πιβίοτγιοδὶ σμαγδοίεσ οὗ ἔῃ6 πατιγδίνα, 
88 Ονεσθεοκ τηδιηπιδίηβ, ἰο δάπηϊξε (δὲ ἐπα 
ἀεβογρείοη 'ἰ8β πιοδπΐ το ἱπιγοάυος 188 
“ἀπ νογβδ  ἰβτὴ "ἢ οὗ [π6 ΓΟ] οννῖπρ ἱποὶ- 
ἄεπε, Βοίῃ ΟΠ γυϑβοβίομι δηὰ Ὑπεορηνίδοι 
(8ο οο Ετϑβπιι8) ἄννε!! ἀροῦ {π|5 ἱποὶ- 
ἄεπε ἱπ 8ι. Ῥείεγβ [6 48 1Π]Ππβέγαεῖη 
88. ἀπαβϑαυσζηίηρ σοηάϊτιοί, --- Ιόππῃ, 866 

οη νεγ. 36, Ηεν. 8)", “ Ῥεδυΐν," γαϑα; 

866 ἴοσ τϑἔδιθηςεβ Τοϑῆ. χίχ. 46, 2 σἤτγοη. 
1ῖ, τό, Ἰοπδῇ 1. 3, Εζγα 111. 7; ἴδε ροζὲ οὗ 
7εγυβαίεπι ἔἴοπιὶ ἴπῸὸ ἄδυβ οἵ ϑοίϊοπιοπ 
[το ΨΈΪΘΙ ἴξ ννὰ5 ἀϊβίαπι βοπιε ἰδίσγιν- 
νε τῇ }]68), βίτιαϊθὰ οἡ ἃ 1] 50 Βὶρῇ [δὲ 

ῬθΟρΙς δῇιγγηβά, 38 ϑίσαθο πιβηξίοῃβ, ἐμδὲ 
της σαρὶ[8] νγὰβ ν᾽ βί0]ς ποτα ἰζβ βυγαπηῖ, 
1 8 εοπιῤῥαγαίίυεῖν (ΘΟ τετ) ἔπε Ῥεβὲ 
ΒατΡουΓ οὐ [δ6 οοδϑὲ οἵὗἨ Ῥαϊεβίίηε (αἱ- 
τπουρῇ Τοβερπιδβ, Β. Ὑ.., [1ϊ., 9, σουτθοεῖν 
ἀεβοσῖρεβ ἰξ 45 ἀδηρεσοιιβ), ἀπά ἱπ ΕΠ15 ἴδ 
5. σμΐεῦ ἱτηροτίαποθ ὙμῈ Μδοοαρεεβ 
ψετα νν6}} αὐνάσα οἵ (Πϊ8, δαπὰά ἴε ἰβ οὗ 
ϑίπιου ἴπδὲ {πε Ὠϊβίοσίδη ᾿ντξεβ: “ ὙΠ 
4}} Πὶ5 βίοσν με τοοῖς Ϊορρᾷ ἴογ απ βάνεπ, 
δηά τηδάς δὴ επίγαπος ἴο ἐδ 15168 οὗ τπ6 
868.) 1 Μδος. χῖν, 5 (δρουῦξ 144 8Β.0.). 
Τῶε υἀαϊδὶπρ οὗ [πε οἷν ννα8 (6 πδίῦσαὶ 
ταβυϊε οὗ {ηεὲ Μαοοαβεδῃ οσσπραίίζοη, 8]. 
τπουρῆ τῆς ϑυγίδηβ ἔννῖίσα τεΐοοῖκ [ορρα, 
δηᾶ τυνῖοε ΕΗ γγοδπαβ τεραϊποάᾶ ἰξ ἴοσ Ἐπ 6 
]εννβι Τάκεπ ὈΥ ῬοπΊΡΕΥ Β.6. 63, τα- 
βίοτεά ἴο ῃε6 εν Ὁ ΟὨΒΒΆΓ 47, 708., 
Απί., χῖν., 4, 4; Β. Ἅ., ἱ., 7, 7, ἀπᾶ 
Απέ,, χὶν., το, 6, ἀπά δἱ Ἰεπρτῃ δάδεά τὸ 
ἐμε Κίπράοπι οὗ Ἡετοά τῆς ατεαῖ, Α4πέ., 
χν., 7, 3; Β. Ὑ..,1., 20, 3, ]ορρα τεπιαϊπεᾶ 
7εν βῆ, ἱπιριιεά τ 41] {πὲ ἔαπαίιὶς 
Ῥαίγοεϊβπι οὗ {6 τηοίπογτοῖυ, ἀπὰ ἴπ 
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Χ. σ. ᾿ΑΝΗΡ δέ τις ἦν ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, 
2. ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης ' τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς, εὐσεβὴς καὶ 

φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε ἐλεημοσύνας 

1 σπειρης ΦΑΟΘΕΙ͂, 50 Τίβο,, ὟΝ. Η., ΒΙ288,  εἶββ, Ηἱᾳ.; μὲ σπειρας ἴῃ ΒΡ, 
σῆγυβ., νν. Η.., δἷξ., Αρρ.ν Ρ. τό4. 

τς ἤετος τενοῖς οἵ 66 α.Ὁ. Ϊορρα 5411} τε - 
τηαἰπαά δἵοης ἴῃ πεῖ υπάϊνίἀεὰ ΔἸερίαπος 
το ]υδαίδηι, πᾶ δραίπδε Ϊορρα ἐδε ἢγϑβε 
αϑβϑδυϊς οὗ Οεβεῖιβ (4118 ψγα5 ἀϊτεοίεά. 
Οπ ἴδε ὧοὀρρα νβίομ 81. Ῥεΐεσ επίεγεά, 
Αοἰβ χ., απὰ [5 οοπίγαβε ἴο τς ἠεὶρἢ- 
θουτίπρ Οώβατεα, βεαὲ νἱῖϊ, 40 δηά ἃ. 
Α. δ, Ηἰξέ. Οδορ., Ρ. 136 ἢ. ; 5εὲ 
4150 ϑομῦτεσγ, σισίεἢ ῬδΟῤΙε, ἄϊν. 11., νοΐ. 
ἰω, Ρ. γ9 ΒΚ. Ε.Τ.; Ηδιηθυτγρογ, Κεαϊ- 
Ἐπεγεοϊοῤάαϊ!᾽ε ἀδς Ὑπάσπέμνις, 1.,) 4, 601; 
Β.}.3, “7ορρα᾽". 
Ομάρτεκ Χ, Βαῤῥίεηι ὁ. Οογμεῖδμς 

απᾷ Πὶς 7γἱεμά5.--- ει. τ. ἀνήρ τις : οη 
ἔπε εχργαββϑίοῃ 5εςὲ Βδγηβδυ, 5... Ῥαπῖ, ἢ. 
202.--ν Κ., 566 νἱϊ!, 40. 
ει. 2. ἑκατοντάρχης: ἔοττη ρεηοσγαὶ 

ἷπ ΝΑ Τ., δαπᾶά 80 ἴπ ἰαΐεσ ὅτεεκ, 
ΔἰΠουρΡῊ χιλίαρχος 5 αἰνναγβ τείαϊπθά 
πῃ ΝΙΤ., ἀπά ἑκατόνταρχος ἰδ 450 
ἔουπά, Μαῖξ, νἱϊ. 5, 8. (.ΕΗ.), Τυκα 
νἱϊ. 2, Αοὶβ χχί!. 25 (Ὁ. ἢΗ1.); 8ὸ πα- 
τριάρχης, πολιτάρχης, ἐθνάρχης, 566 
Ὑν πεσ- ϑομτηιεᾶεὶ, Ρ. 82, δπὰ ποίς οὔ 
ἔοττηβ ετηρ ογεᾶ ἴῃ ]οβερῆυβ δηά ΕΧΧ; 
ΧΝ., ἈΑρρεπάϊχ, ρ. τό3 ; Βῖββ, αγαηε. 
ΡΡ. 28, 68; «δηᾶ Οτίπιπι- ἔμαγοσ, σνδ 
σι, ἴον νατῖουβ δυϊμοσίε65.---ὸδκ σπεί- 
ρῆς τῆς ᾿1.: τς. ννγοτά σπεῖρα ἰετε ΞΞ 
ἑολονς, Δ Πουρ ἀθεά ἴῃ ἐῆα Ν.Τ. ἴῃ ἃ 
τῦοτα βΈποίαὶ ἩΔῪ 845 οὗ [6 Ῥαπά ψὩ ΟΕ 
αιτοβίεά }εβϑ08, δῃά 80 αἷβο οἵ [εν 8ῃ 
ἔσοορβ ἴῃ πα τεἢ χίν. τα, 2 Μδος. νι]. 23, 
χὶ!. 2ο, 22. Εδοΐ Ἰερίου νγαβ βυράϊν! δα 
ἱπίο ἔθη ςοδμοσίβ, θαΐ Ὀεβί 4εβ (με Ἰερίοπαγυ 
ςοδοσίβ ἔποτα ὑγεσε δυσὶ! τΥ σομοτίβ, ἀπά 
7οβερῇυβ τιθπείοηβ τμδί ἣνς οὗ {πε8ε οο- 
Βοσίβ ψ ῚῈ βίδιἰοπθὰ δὲ σδβαγεᾶ δἱ (δε 
της οὗ (δε ἄεδιίἢ οὗ Ἡεγοά Αρτίρρα, οοπι- 
Ῥοβεά ἰο ἃ ρστεαὶ ἐχίβηϊ δὲ 411] Ἄνεηίβ οὗ 
τε ἱπῃμαδιιδηΐβ οὗ Οϑβασεα δηά ϑεραβίε, 
Απέ,, χῖχ,, 9, 2; χχ., 8,7. Ὑδεῖε νγεγα ἴῃ 
186 ργονίηοεβ [{]1|ς ςομοσίβ οοτηροβεά οὗ 
νοϊαπέθον Βοπιδῃ οἰ Εἴ Ζθηβ θόγῃ τη [{Α]γν 
δρᾶ ἴῃ δήβννοσ ἴο {πΠ6 βισισίυσεβ οὗ Θομῦγει, 
ΜῸῸ σοπίεπάβ (πδὲ ἔπαγε νγὰ8 Ὧ0 [δ] 
ςοΠοσί ἰῃ Οξβαῖθα δἱ Ε115. τγηθ, Β͵4585, ἐπ 
ἴοθο, Ἀ5Ἀ8 ΨΥ πα οὗ πε ἔνα οομογίβ 
ταεῃεϊοπεὰ ὉΥ Τοβερμὰβ τὴν ποῖ ἤανα 
Ὅξεη οςοτηροβεά οὗ Ἐογηδη οἰεσεπβ ΠΟ 
μαά τοδάβ {πεῖς Ὠοσηθ δ ξαβασθαᾶ Οἱ 
ΒΘεδαβίε, ἃ οοπογτὲ Κποννπ ὈΥ {πῈ πᾶτὴς 
τοεητοπεά. Βυὶ Βδιλβαυ [85 ρίνθη ρτθαὶ 

ἰηΐετεβέ ἰο πε βδυδἧεσε ὉῪ Ὧΐϊ8 δοσουηΐ οἵ 
ἃ τεσ ΠΕ ἀϊβοονεγεά ᾿ἰηβογιρείοη δὲ δγ- 
παηίυτη---πα ἐριΔρΡἢ οὗ ἃ γουπρ Κοσηδῃ 
βοϊάϊεσγ, ἃ βυρογάϊπαίε οὔῆςοτ τ ἐπε βεοοπὰ 
1Α1|ὀι ςοῃοτί, ψῇο ἀϊεὰ δὲ σαγηυηΐιπι 
Ὑ81Ὲ ἐπραρεά οἡ ἀείδοπεά βεγνῖοα ἴτοπι 
(8ὲεὲ ϑυ7τίδῃ δττγ. Ηε 5665 ὑθαβοὺ ἴο 
ἰμίεσ τπδὲ ἐπεῖε ψγὰ8 δὴ [{8Π|᾿ὲ Τοπογῖ 
βίδιοηε ἰπ ϑυτία ἴῃ Α.Ὁ. 609, δηᾶ δἱ- 
τπουρῇ ἐπα πδνν ἀϊβοονοσν ἀθεβ ποῖ ὕτοόνα 
Δηγ πίη ρ ΙΓ οεγέαϊ πὲν ἔοτ ἴῃς ρετοά ἵπ 
Αςίβ χ., ΒΔῪ 40-44 Α.Ὁ.,) γεῖ 1 θεσοπηεβ ἱπ 
ΕΥΘΙΥ͂ ΨΨΔΥ ΡῬγοῦδοϊα ἔπαὶς δὲ {πᾶὶ ἀδίβ, 
ΜΏΘη Οογηθῖτι8 18 ἀοβοσι θεά 85 ἴῃ χ. 1» 
80 [ἰ4]1ς οοδοτγί τεοσγα!εἀ ἔγοτη {πὲ δαβί 
ΜᾺΒ βίαιἰοπθὰ ἴῃ πε ρῥτονίηοε ϑυτίδ. 
Βαξ ἔνε ἰξ ἴὲ σουἹὰ θῈ βϑῆοννῃ [δι ὯῸ 
Πα]ῖς σομοτε ννὰ8 βἰδεϊομεά δὲ σβϑαγεα 
ἴτοτλ Α.Ὁ. 6.41, ΟἹ Δραῖΐῃ ἔγοτη 41:44. ἱπ 
ἐπε τεῖίρῃ οἵ Ηετοά, ἱξὲ ΌΥ πὸ τηδδῃϑ 
ο!Ποννβ τῃδὲ ἃ οεπευτίοη θεϊοηρὶπρ τὸ ἐπα 
ςοδοτέ ΣῪ ποί ἢανε Ὀεεπ οἡ ἅυεν ἔπαοτα. 
Ηες τῇδυ πᾶνε ὕεβθη 80, δνεῃ 1ξ ἢΠΙ8β σοποσγέ 
νγ85 οἡ ἀπὲ εἰβενπετγε, πὰ ἰεὲ ψνουά θὲ 
ἃ Ὁοϊά «πίηρ ἴο ἄδην βοῃ ἃ ροβϑί ΠΥ 
ψνῆεπ {πὲ Ψ ΠοΙΪς βυδήεοι οἵ ἀεδίδοῃεά β6γ- 
νίςβ ἰθ 80 οὔβεισε ; Εδιηβδυ, Εαῤοϑίέου, 
ϑερίεγθεσ, 1806, αἶϑο Εχῤοσίέον, δ οεπι- 
Ῥεσ, σϑ96 (Θοὕτετγ᾽ 5 τερ]γ), δηᾶ δῆσαν, 
1807 (Βδπ)βαγ); ϑομιᾶτογ, Ὑσεσίσι ῬεΟῤίδ, 
«ἄν. 1., νοῖ. 11.,ὄ Ρ. 53 Ε΄. ἘΪΤ' ; απλθαν, 
χα: Ολγῖδέ δογη αὐ Βεέμίελσηι ὃ Ῥῃ. 26ο- 
269; Ο. ἨΗοϊεζιηδπη, Νεμέεεέ. Ζεϊέρε- 
βολίολέο, ῬΡ. τοϑ; δηὰ Ψνεπάξς, ἐπ ἰοζο, 
(1899).---εὐσεβὴς καὶ Φ. τὸν Θεὸν : τΠ6 
δἀϊεοιίνε 15 οἡἱν υδεᾶ Πόγα δπᾶ ἴῃ νεζσ. 7 
(αχίϊ. 12), ἀῃὰ οπος ἀρδὶπ ἴῃ 2 Ῥείεσ ἰΐ. 9 
ἴῃ τ1πὴ6ὸ ΝΙΊῚ. [Ιη {πε ΤΙΧΧ ἰὲ ἰδ ἐουπά 
ἔουτ εἴηεβ ἰπ 1βαϊδῃ, Ὠγῖος 45 δῃ δαυΐϊνα- 

Ἰεηὶ οὗ ῬΥΣ, χχίν. τό, χχνΐ. 7 (2), 

τὶ βμέβουβ, ἀρτίρδε, οὗ, 4150 Ῥτον. χίΐ. 12, 

οπος 48 δη βαυϊναϊεπέ οὗ ΒΞ. 712 , ᾿ἴδεταὶ, 

δεηθγοιβ, 5866 οἡ νἱ}]. 2 ἀρονε ; ἔτεααθπὲ ἴῃ 
Ἐσοΐα5. αηὰ Μδοο., βεὲ αἷβο Τσεηςῖ, Ν.Τ'. 
ϑγηποηγρις, ἴ.γὉ. το6. Ταΐίκδη ὃν ἰΐβαὶ ἐεπ6 
ψογάὰ ταῖρι ἀεποίε ροοάη6855 ΒΟ 45 ταῖρδς 
οδασδοίεγίβα ἃ βηΐξῖς, οὐ. χνῖ. 23, δηΐά 
15. οἰαβϑίοδὶ 86 (1 Κα πὰ 1, αλῖπ ῥῥδέα5) ; 
Ῥυξ σοπβίγαδαά ψΙὮ Φ. τὸν Θεόν ἰξ ςετ- 
την βεεσηβ ο ἱπάϊςαϊς ἐπδὲ Οοσηαίτιβ 
νγα5 “4 αοὐ-ξεαγίπρ ργοβεῖγίς " (ποῖ ἴὸ 
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πολλὰς τῷ λαῷ, καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός - 5. εἶδεν ἐν 

ὁράματι φανερῶς,; ὡσεὶ ὥραν ἐννάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ Θεοῦ 

δεν ὁράματι ᾧαν. οτη. ὃν ἴτοη. ; ΒΙ455 Ὀγδοκαίβ, ἀπά 56εε Ῥτγεῖ. ἰο β εχ, ρ. χυΐ!!. 
ὡσει Δἀά περι, 80 ΑΒΟΕ, πΊΔῊΥ τη ΐη.,) 5υγ, (Ρ, δπά Η.), Βοῇῃ., {τίπε., Ῥδπὶ., 80 
Τίβοη., ΝΝ.Η., ἘΝ.» Ὑνεἶβθ, ὑνεπάς, ΗΠ. ; Β΄458 οπιβ ἰπ β; ενίάδθποβ ἔογ {πε δά- 
ἀϊείοῃ βεεπηβ οοποϊιιβῖνε, ἀη ἃ πέρι τλδὺ δανς ἀτορρεά ου( 45 βαρετῆπιοιις δἴϊτετ ὡσει. 
ἐγνατὴν ; ΜΑΒΟΕΡ δαᾶνε ενατὴν, δῃά Τίβοῦ., ὟΝ.Η., ΒΙαββ, ΗΙΐρ., βεβὲ ὙΝίηοι- 
ϑοβτηίεάεϊ, Ρ. 55. 

86 ἰδεπιϊπεά 1 νου] βεοῖὰ νυ ὁ’ ργοβα- 
ιγίββ. οἵ 1ῃ6 βαΐβ," δπουρῃ (ἢς οοη- 
ἔιβίοη ἰβ οοὔϊοπθπ (ϑομᾶγοσ, ζδουΐοκ 
Ῥεοῤῖε, ἄϊν. 1ϊ., νο!. ἢ., Ρ. 316 Ε.1Τ.)}). 1π 
Αοὲβ {πΠ18 οἶαβ8 οὗ ργοϑβεῖϊγίβ 8 αἰνψαυϑ 50 
ἀεβογίθεά (ος σεβόμενοι τὸν Θ.) “ΤΠ δ 
ἰδὲ ἔξαγ αοά,᾽" 1.6., [Ὡς Ἑοἄ οὗ {πε [ενν8, 
ο΄. κ. 22, 35, Χίϊ!. 16, 26, εἴο.. ΑΙ {δε 
ἰηοϊἀεπίβ οὗ πε βίοσυ βεεπὶ ἰὸ Ῥοΐηξ ἴὸ 
τῆς ἔδλοι ἰδὲ Οογηβίτιβ μα σοσης ἱπίο 
τεϊδιϊουβ ἱἢ (ἢ βυπαρόρια, δπὰ δμδὰ 
Ἰεατηβᾶ τῆς πᾶτ)ε δηά {πὸ ἔδασ οἵ (με αοά 
οὗ Ιβγϑεῖ, οὔ. χ. 2, 22, 25, νους δοσερί- 
ἰπρ οἰτοιιπηοἰβίοῃ, 568 εβρβοδ!ν Βαπιβαν, 
Ἐχροίίον, Ρ. 2Ζοο (1896), ματα δα οογγθοῖβ 
δῖβ ΠΟΣΠΊΘΙ Γασηδικβ ἱπ δέ. Ραμ, Ρ. 43; 
Ἡαταδυτρεῖ, Κοαὶ-Επογοϊοῤῥαάϊῇ᾽ε ἀός ὅξπ- 
ἀσπίς, “ Ἐτοτηάοσ,᾽" 1... 3» Ρ. 382; Ηοτῖ, 
Ἑερροϊεεῖα, Ρ. 58; Ο. Ηοϊεζπιαπῃ, Νἐμἐες . 
Ζεϊἐρεδομιοκέθ, ΡὈ. τ84, τ85; Νν εἰΖβᾶσκεσ, 
ΑῤοΞίο!ς Αρε, ἴ., το3 Ἐ.Τ.; Μεαίβετί, 
Αῤοσίοιϊς ρὲ, Ὁ. τοῦ, ποίβ, ἀπά ἴοσ ἃ 
Ταγίμει ἐχρίδηδίίομ οὗ ἐπε ἀϊβεϊποιίοῃ ὃ6- 
ἵννεεη ἴῃ 6 σεβόμενοι πὰ {Π6 “ ῬΡτοδοὶ γίεβ 
οὗ πὲ ραίε ᾽᾽ οὐ. Μυϊτῃμεδά Τίριες οΓ Ολγιςὲ 
(Υ. ἃ 1. ΟἸΑτκ), Ρρ. τοῦ, τοῦ.---σὺν παντὶ 
τῷ οἴκῳ αὐτοῦ : (πε σεπτυτίοηϑβ οὔ [με Ν.Τ. 
816 Αἰνναγβ [ἀνουσαῦὶν τοργεβεπίθά, οὐ 
Μαῖι. νἱῖ. 5, κα νῖϊ. 9, χχῖῖ. 47, Αςίβ 
χχνῖϊ. 3. οἶκος πεῖ ἱποίιἀεβ. ποὶ οηΐν 
τῆς ἔδπιν δας τῆ ΠΟ] πουβεποὶά, ψ,. 
ΨΙΣ. το, χὶ. 14, χυ]. 31, χυ ]. 8, εἰς, ; [Κα 
ἷ. 27, Χ. 5, χίχ. 9, [8 [Π6 βοϊάϊαγ “ψνῆο 
ννδίτεά οι Ηἰπὶ σοῃελπιδῖ]ν ᾽᾽ 18 α͵80 ᾿ς] εὰ 
εὐσεβής. οἶκος (ε΄. πᾶς ὁ οἶκ. ὅλος ὁ οἶκ.), 
ανουτῖτε γνοτά στ 81. [Κα ἴῃ τη 6 βδῆβα 
οὗ “1Ἀτ γ᾽ (Γεκεδυβοῖ, Ἐτι βάτο ἢ) 88 
οοτηρατεά ν] ἢ {πε οἴμοι Ενδηρε]ἰβίβ, θὰς 
οἴη ἰουπά ἰη 8ι. Ρδυ (ς΄. ΗΘ τθνν8), 50 
αἰδο 1,ΧΧ, ἀδη. νἱϊ. τ, χὶν!. 12. 8ι, 
Ῥεΐεγ 865 δε ψοτά 80 ἰῃ χὶ, 14, δπὰ ἰπ 
1 Ῥείοσ ἰϊ. τ νὰ βανε οἰκέτης. ϑέ. 
ΟΠΒεγϑβοβίοσα ψγ6}1 βαγβ “1,δὲ 8 ἰδία 
μεεά 85 πιδῃν οὗ 8 45 περίβοϊ {ποβὲ οὗ 
οὐγ οὐγῃ δοιβε᾽ (ΠΠο»"., χχὶϊ.). Οὗ. ἴοο 
Οαἰνίπ, ἐγ ἰοοο.--- ποιῶν ἔλεημ. τῷ λαῷ, 
866 ποίΐβ οὐ ἰχ. 36; (ΠῈ ννοτά οσουγβ 
πεααεπεὶν ἴῃ Ἐσοΐυβ. δηὰ ΤΟ, ἀπά [8 
Οοοισταπος ἤθε πὰ αἴβενμοτε ἴπ Δςίβ 
ΠΠβίσαῖεβ ἐη6 [Θυβἢ πι886 οὗ [6 ἴεσγα; 
Ῥυΐ Αἰ που ρΡΉ 1ὲ 15 ἔγῃς ἴο βαὰὺ ἔμαὶ [ΐ 

ἄοεβ ποί οσοὺσ ἰπ Αοίβ ἰπ ἂπν ΟἸ τί βιΐδη 
Ῥτιεοορί, 51. Ῥδὰϊ δρρίϊεβ ἰπΠ6ὸ ψογά ἰὸ 
ἴῃς οοἸδοιίου. πιαάβ ἔτοπὶ ἐπε ΟὨ γί βεῖδα 
ΟΒυσοθοβ ἴοσ Πίβ παίίοῃ αἱ [6γιιβαίθπι, 
χχίν. 17, ἃ οοἰϊεοσίίοα ἴο νυ Βῖοἢ ᾿ς δἱ- 
ἰαομαὰ 50 πιο ἱπηροτίαποα 45 ἔπε ἔσθ 
ουϊοοπια οἵ ΟὨγίβείαπ ἴονε δπά Ὀγοίμοτ- 
Βοοά, 8εε ἰ.ς, Ηον δίρηϊν αἰπιβρίνίηρ 
να 8 ἐϑιἰπγαϊοα διηοηρβὲ τη6 [εὰνβ νν8 ΤΊΔΥ 
866 ἴτοὴ ἴῃς ραββαρεβ σταξοισεά ἰὸ ἴῃ 
Ἡβίίηρβ' Β.Ὁ. δπά Β.}.2; ὕπ|πογπ᾿β 
Οπγίδέϊαμ Οἰαγὶέν ἱπ ἐπε Αποίεμέ Οἠπιγοῖ, 
Ρ. 52 ἢ. ἘΨΤ.; Ρυΐ ἰξ βῃουϊά ΡῈ τα- 
τιθηιρεγεά [δὲ Ῥοίῃ ἰπ Ἐςοΐπβ. δπὰ 
ΤΟΙ τπογα ἀργὸ ραβϑβαρεβ ἰπ ννῃϊοῃ Ροῃ 
Αἰπιβρινίηρ, ἀηὰ ἔαβείπρ' δγα α]βο οἱ οβϑὶυ 
οοηπροίαα νη ἢ ρτᾶγεσ, Ἐσοΐιβ. υἱϊ. το, 
ΤΟΒΡ. χίϊ. 8.---τῷ Δ.» ἐν6.,) [5γδ6], 45 αἰ νναυβ 
ἷἰπ Ικε, δεῈὲ ἀῦονε οὔ ἷν. 25. Βοίῇῃ 
{π158 δῃὰ ἢὶβ σοπεϊππουβ ργᾶγεσ ἴο αοά, 
ΜΟΙ. 30, Ομδιδοίθγίβα Πἷπὶ 45 μα ἃ 7εὺν 
(ὖν ς:55).---διὰ παντός : [π|Κε χχίν. 53, ἀπά 
ἴμγθα εἰπλθβ ἴῃ Αοίβ (οὔοα ἱπ ἃ φυοίΐδ- 
τἴοῃ, ἴϊ, 25), θᾺξ ΟὨΪΥ υϑεὰ οπςα ἴῃ Μαϊ- 
ἴὰονγ ἀπά Μαῖξκ, δηά ποῖ δ 41] ὃν 8ι. 
7οδη ; οἡ 8ὲ. 1Κο᾽5 ργεἀπΠεοιίοῃ ἴον πᾶς 
Δηᾷ 115 ςοπιροιιπά8 866 Εὐεάτίς ἢ, Ρρ. 5, 6. 
ΤΩς ἀεδοτγίριίοα οὗ ἐπ ςεπιυγίοη. ὯῸ 
ἀουδὲ ταπιϊηάβ υ5 οὗ (πε ἀεβογιριίοη οὗ 
ΔΏΟΙΠΕΙ σδηϊυτίου ἱπ ΓὰκῈ νῖ!. 5 (80 
ὙΝ εἶβ8), θὰϊ τγβ ἅγεὲ ποῖ οὔ]Ἱρεά ἰο ςοῦ- 
ουάς ἐμαὶ ἐπ6 σεπίυτίοπ Πεῖα, 15 ΤΩ ΘΓΕΙΥ 
Ῥἰουγαά δἔίογ πὸ ργοϊοίγρε ἔμαγα; θὰ τμς 
᾿ΙΚαπ 85 την ροββίθ!ν ροίπε ἰὸ ἔπε βᾶπι8 
βοῦγοας ἴογσ ὑοίῃ πδιγαίϊναβ, 885 ἱπ βοῖηα 
τοϑρθοῖβ ([Π6 ἰδηριαρα ἰπ [Π6 ἔννο σαβῈβ 
15 νΘιθ Δ} Α11κα, δες Ἐείπε.--- δεόμενος : 
“ῤγέορες εἰ [ϊδογαϊἑ ας οοτηταθπἀδπέυγ Πϊς ; 
δοςοάϊε 72) μμΐμηι, νεσ. 30); 50 Βεηρεῖ, 
δῃρὰ πε δάδβ, “" Βεμεδοὶ ἑδοίυπης, χαρά 
δι ναἱὲ : ῥγεοαπίεβ ἰἰάεπι φιοά νοϊυπε, 
Πεὺ5 ἴδοῖε"". ᾿ 

ψεσ. 3. εἶδεν; ἔπετα 15 πὸ στουηά ἴοσ 
Ἔχρίαἰπίπρ ἀὐνᾶν [πε ἔογος οὗ {π6 νυγόσγὰβ 
ὈΥ Δϑϑυπιηρ {παὲ Οογπθῖπιβ πα ἐογηλευν 
ἃ ἰοπρίῃρ ἴἰο 866 Ρείει. --- φανερῶς : 
“ ρρεηΐγ," ΕΝ; νιαμὶγεείο, Μαυϊραῖθ. 
ὙΤΠῈ ψοτάβ ρἰδίηὶν ἅτε πιεδηΐ ἰο Ἔχοϊπάς 
ΔπΥ {Π ϑίοη οὗ ἐπ 56ῆ868. ποΐ ἴῃ ἃ ἔσᾶπος 
85 ἷπ νογ. τὸ, ζῇ. χχίϊ, 17; ΟΠΙΥ ποτα ἴῃ 
ΓΑκο᾽ 8 νυσ ἰπρ5, οὔ, 2 Μδοο. {ἰϊ, 28.----ὡσεὶ 
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εἰσελθόντα πρὸς αὐτόν, 4. καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. ὁ δὲ ἀτενίσας 

αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπε, Τί ἐστι, Κύριε; εἶπε δὲ αὐτῷ, Αἱ 

προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον 

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 5. καὶ νῦν πέμψον εἰς ᾿Ιόππην ἄνδρας, καὶ 

μετάπεμψαι Σίμωνα 1 ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος " 6. οὗτος ξενίζεται παρά 

τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν" οὗτος λαλήσει 
’ “- “ 4 

σοι τί σε ϑεῖ ποιεῖν. ἡ. ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν τῷ 

Κορνηλίῳ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ, καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ 

1 Αἴτεσς Σιμωνα ἀά τινα ᾿Ν.Η., ΕΑΝ... ΒΙ458, ΚΝ εἰββ. 

ϑοντος λαλησει . . - δει ποιέειν, ΨΠΗοΪΕ οἶδα οπι. ΑΒΟΕῚΤ,Ρ 13, δι, Ναΐρ. 
(4πι. ἔπι. το].), ϑυσ., Ρ. δπά Η., εἰς., 80 ὟΝ. Η., ΕΝ., ΗἸρ., τεξαϊπεά ὉῪ Β]488 'π β οῃ 
{πὸ δυιποσῖ οὗ Ναρεῖ., Ῥατ.5, δηά ἃ ἔδυν τηΐῃ., ενϊἀβπεῖν σαδα οὗ ἱπβαγείοη, οἴ ἴχ. δ, 
χὶ. 14. 

(περῇ) : (δε ὡσεί, 45 ΒΪ458 ροΐπίβ ουξ, ἱπί1- 
τηδίεβ {πε βᾶτηξ 848 περί---ἰπε ἀδίϊνε ψῃοἢ 
18 τεδὰ πεσε ὃῪ ΟὨγυβοβίοπ (οτηἱέ περί) 18 
βοπγείσηθβ σοηδιβεά ν ἢ πε δοσυβαίνα 
ἐπ 1Π6 βεηβα οἱ ἀυγαίίοη οὗ {{π|6, 5ες. Β[455 
ΟἹ νοσ. 30, ἀπά υἱϊϊ. τσ (ἔοσ ἐπε δοουβαξίνε 
566 ]οδη ἵν. 52, ἕδν. [1]. 3), ἀπά Ογαρι., 
Ῥ. 93. Οοτπεῖϊυβ ουβεγνεά ψἱίπους ουδὲ 
πε 1εννβῇ Ππουτβ οὗ ργανοσ, δπά {Πα νἱβίοπ 
15. ταργεβϑαπίθ ἃ 845 ζο] ον ΐηρ ἀροῦ, οσ 
ψἘ115ὲ ἢς 65 δηραρεά ἴῃ, ὑσγᾶγες, δπὰ ἴῃ 
ΔΏΒΥΟΙ ἴο ὧν ἮΝ α 8 

γεσ. 4. Κο τε, (7. ἴχ. το (Σ ϑϑϊὼ. 
11.). δι μαι κι ψ ἔς ψοσᾶβ οὐ ἴδε 
Ενδηρεῖ σα Ῥσορῃεὶ ἡγεσε ἱπὶς, χἱηΐ, σ, 
ΦΈΡΟΙ ποῖ, ἔοσ 1 πᾶνὲ σϑἀβεπιεᾶ δε, 
1 πᾶνε οδ]δᾶ ἐπες Ὀγν τὔγ πδζὴς; δοιὰ 
τί τηΐπς".---ὠἀὀἀτενίσας, δες ἀῦονε οἡ ἱ. το. 
ππἔμφοβος: ἴσους εἰπ|ὲ8 ἴῃ 51. Τὰκο, 
ὑνῖσε ἵπ ἀοθρεῖ, εὐνῖος ἴθ Αςΐβ, δηὰ 
Δἰνγαυβ ἢ βεσοπὰ δοσῖβξ ρατγεῖςῖρὶς οὗ 
γίγνομαι 48 ἤεῖα, ΟὨΪΥ οὔσας εἰβανμογα 
ἰπ ΝΤ., εν. χί. 13 Οντ ἐγένοντο) ; 
7. Ἑςσοΐυβ. χίχ. 24 (21), οὗ ἐπε ἔξασ οὗ 
(οά; «πᾶ ἴπ τ Μδοο. χίϊ. 2 θοίΒ ἔντρο- 
μος δηά ἔμφοβος 8τε Δρραγεπεῖν ἔουπά 
τορείμεσ, οὔ. Αςῖβ νἱϊ. 32 δπά χνΐ. 20, 
Ῥαξ ἴῃ οἶαββίοδί ατεεῖς {πε ψοσγά ἴβ 
υϑεὰ ῥτορεσῖν δοιίνεϊυ, ζογηιϊ δοίοϑσις.---τί 
ἐστι, Κύριε; (δε Ψοτγάξ, βίγηϊϊατ ἐο βοβα 
υϑεᾶ ὃν ΡΔ}] δὲ 15 σοπνεσβίοῃ, σανϑαὶ 
ἴδε απ] Εν δηᾶ {πε διξεπεϊνε δἰεταδα 
ἀηᾶ 'τεδάϊπεββ οὐ Οοόγηθῖτιβ.---αἰ προσ.» 
ςΥ. 1ΐ. 22, τ ατείοῖς : οὗ ταρυϊαγ ργάγετῖβ. 
-ο-ἀνέβησαν : ἐαηφεαηι φαογί βοία, οὔ. Ῥδ. 
ΟΧΙΪ, 2, ΡΗΪ. ἵν. τ8, Η εἰ. χ 15, ἀπά ἕο 
16 ννοσά, 2 Κῖπρβ 111. 20, [00 χχ. 6, ΕζΖεϊκ. 
ὙΠ τσ, α Μδος. ν. 31.---οὀἧρς μνημόσυνον : 
ἴῃ μον. 1]. 2,0, 1, ν. 12, νῖ. 15, ΝΠ. ν. 26 
(σ΄. Ἐςοΐα5. χχχν ϊϊ, σσ, χῖν. 16), {π6 νοτὰ 
18 υϑεά 45 ἃ ἱγαπβίδιϊοπ οὗ {πε Ἡδεῦτεν 

ΤΙΝ, “ἃ παηλε βίνεη ἴο (πὲ ροτίΐοῃ 
Ὧτιπ- 

οὗ τῆς νερείαῦϊς οδίδιίοα δίς τνᾶβ 

Ῥυγηΐ νυ Γταπκίποθπβε ἀρὸπ ἐπα αἰξατ, 
ἐῆε βινεδί βανοῖς οὗ ννιπίο δβοθπάϊπρ' τὸ 
Βεᾶνθη ᾿γὰ8 βιυρροβεά (ο σοτητησπά (πα 
Ρειβοῃ ϑβδογβοίηρ ἴο ἐπε τγϑπετηργαποα 
δη ἕδνουσ οἵ ἀοά,᾽" ὦ γεριεηιδγαηεε 
οδενίηρ. Ὑμὲ τγοσάβ δὲ 411 δνϑπίβ εχ- 
ῬΓΟΒΒ ἴη6 ἐπουρδς (πδὲ {πὸ ργαγογβ δὰ 
αἰτηβ οὗ Οοσποῖταβ μδά ἐαϊποαν ἔπε ἔδνουσ- 
ΑΌΪε τερατὰ οὗ οᾶ, απὰ δαὶ ἔεὺ νου Ἱὰ 
Ὀς τειηθηρεσαά, δηᾶ 8τὰ σεπιοπ)ρογεά 
Δοσογάϊηρν (8ες ποίεβ ὉῪ ννεπάι, Ἐεϊζεμ 
απ ἩΟΙ Ζτηδηη), ἔῃ ς 41π|8 δείηρ τεραγάδα 
ΌῪ Ζευρτηδ 48 δβοεηάίπρ' {Π͵π| ἐπ6 Ῥσαυοσβ. 
νι ἐπῖρ ράββαρε οὔ ΤΟΡ. χίϊ. 12, 
15, ἀπά Μτ. Β411᾽8 ποίς ἴπ ϑῤδαλέγ᾽ς 
Οονμόμέαγγ, ἵν, Ὁ. 231. ““Ο συδτῃ ταϊέα 
ἴπ ἐεεσαπὶ σδάπηΐ, ποῦ δβοοπάππε ᾿"" Βεη- 
Βεϊ, δπὰ οὔ. Ἡανιϊδέ, Ασε 11]., ὅς. 3: “ΜΥ 
ψογάβ γ ἀρ,᾿ εἰς. : 8ὲεὲ Βοοζ οὐ Ἑποοΐ, 
ΧΙΧ., 3, ἴῸΓ ἃ βεγικίηρ ρδσϑ!δὶ “ο πε 
(οιρῃε οὗ ταἰϊβίπρ' Ῥγᾶυεσβ 85 ἃ τηεπιοσίαί 
το αοά, Ομδιεθ᾽ εἀϊίοη, Ρρ. 70, 284. 

ψετ. 5. μετάπεμψαι : τηϊἀἅϊε, ΠἷΒ πτες 
ΒΕΠΡΈΓΒ γΕσα ἴο ρογίοσῃ Ηἰβ νυ βῃε5 ; ΟὨΪΥ 
ἴπ Αοίβ ἰπ Ν.Τ., ψνῆεσε 1ε σσοῦτβ πἰπδ 
εἰπιθβ, Ῥὰξ ἐοιπᾶ ἐνγῖοε ἰπ ΙΙΧΧ δηά ἱπ 
ΜαρἼοδθεαβ; 80 ἴοο τη βΕν ἴῃ {86 πιά] 8 
ἴπι οἰαββίςαὶ τυτίεγβ, δἰἐμβουρἢ τπΠ6 δεῖνα 
8β αἷβο ἔουπᾶ ἴῃ βᾶγηε 5επβὲ.---Σίμωνά 
(τινα), 566 οτἰ τἰοαἱ ποίΐεβ; 25. ππίπον ἴο 
Οογηϑῖϊυ5, τλαγκεά οὐἕ ὈῪ 85 βυγπατηβ 85 
πε οπα οὗ ἔπε ζὭῆδηυ ψνὯΟ σγεγα οδ δά 
Β΄ πιοῃ. 

Ψψετ. 6. ξενίζεται, 5Ξες νεῖ. 33.--παρὰ 
θάλασσαν: ρμειδαρβ [0 βϑοῦγε υναίοσ ἔὸσ 
τῆς ρύυτγροβε οἵ ἢΐβ ἐγαάβ, βεσῇδρβ ϑδσδιιβα 
1ξ Βε6πὴ8 ἰπαΐ ἃ ἸΏΠΠΟΙ ΨὙ85 ποΐ δἱϊοννεά 
[0 οΑΥτῪ οἡ δίβ θυδίπεββ ἅπ|ε55 οὐδ α 
1Π6 νν8}15 οὗ ἃ ἴοννῃ, βεῈὲ οῃ ἰχ, 43, δ ἃ 
ἀϊβίαπος οἵ ΠδῪ οὐδι18, βεε δ επάς, ἐπ 
ἴοεο; Ἡδοζειί, Ρ. 135. 
ει. 7. οἰκετῶν: οπδ ταϊδίεδ ἰοὸ ῃρ 

οἶκος, ἃ πιο δηᾶδ ἃ ΠΔΙΓΟΥ͂ΕΙ ἴδιτο 
ἔμδη δοῦλος, πρΐοῃ ψψουἹά βἰτρΥ ἅε- 
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τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ, 8. καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα, 

ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην. ο. Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων 

ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξ.- 
ασθαι, περὶ ὥραν ἕκτην. 1ο. ἐγένετο δὲ πρόσπεινος, καὶ ἤθελε 
γεύσασθαι: παρασκευαζόντων δὲ ἐκείνων, ἐπέπεσεν ἷ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις, 

11. καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτὸν 

σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς ; δεδεμένον, καὶ 

1 ἐπέπεσεν, Ὀπιὲ ἐγένετο ἴῃ ΄ΑΒΟ 40, ὅτ, Βοξ., Οτ., Ὀ]4., βο Τίβοι., ΝΥ. Η., Ἐιν., 
ΒΙ455, Ὑν εἶβ5, Ννεηάι, Ηρ. 

- ἘΡτιεονς και οἵη. Α ΒΟ 40, Ψαϊρ., Βοπ., ΑεἰΒ., Οτσ., ο Τίβοι., Ν.Η., ΕΥ., 
ΔΝ εἰβ8, 1458 (Ῥ: 566 ογίξ. δείον), ννεπάᾶς (45 αρδίηβ Μεγει). ἃ, Οἷξ., Ῥας. (ϑυτ. 
Ηδτ0}.), Αροβέ, Οοηβί. (Η]116.) τεδά τεσσ. ἀρχαῖς δεδ. σκευος τέ ὡς οθονην λαμπραν 
καθ. ἐπι της γῆς, 50 ΒΙ885 ἰῃ β, “ τεοία ἔογί. ᾽ (ςζ., χὶ. 5). 

ποία οὐ ΠΕΥΒ ἱρ ; τιογα οἱ οβεῖν αββοοϊδίε 
ὙΠ τῆα ἐαπηΪν πάη ΟΥ̓ βαγνδηίβ, 
οἰκέτας τε καὶ δούλους, οἵ. Εοτη. χὶν. 4» 
1: Ῥεῖ. ἰΐ, 18. ---εὐσεβῆ: ποῖ οἵ 1ἰβεῖ 
5πονίηρ ὑπαὶ (πε βοϊἀϊεν μαά επίετεά 
ἰηῖο ΔΩΥ ταϊδιϊοηβῃρ υἱἢ {πῸ 1ενν8, 
πές 'ἰπ σοηῃπεοίίοη νἱτῃ νεῖ. 2 ἰξ οδη 
ΒΟΔΙΟΕΙΥ ἱτηρὶν 1685 [μδὴ ἰπ {πΠ6 οαβα οὗ 
Οογηεῖῖιθ; οὗ ἐδ ῃ ἴξ ταῖρι δα βαϊά, 
85 οἵ 81. Ῥϑ1 ἴπ δὶς βεγνῖος οἵ Οἢτίβι, 
δουλεύων τῷ Κ. μετὰ πάσης ταπεινο- 
φροσύνης (χχ. 10), ἀπά Ὀοτῃ πιαδίοῦ πᾶ 
βεγνδηΐ ὑγεσα δρουῦέ ἴο Βεςοπια οἰκέται οὗ 
ἃ ΠΟΡΪΘΓ Βουβεμοῖὶ : οἰκεῖρι τοῦ Θεοῦί 
ἃπὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων; 566 χί, 14. 
-προσκαρτερούντων, 5εε ΔΡονε Οἡ ΟΠΔΡ. 
ἷ, 14. Α ρΡοοὰᾶ τεξεγεπος ἰδ ρίνεπ ὈῪ 
ψγεπάες το Ῥεηι., 1386, 6, θεραπείνας τὰς 
Νεαίρᾳ τότε προσκαρτερούσας (50 ἴοο 
Ῥοϊγῶς, χχίν., 5, 3}; Ὀπ: 8ε6 οἡ ἐπε οἵδε 
παπᾶ ΒΙ485, ἐηε ἴοσο. Ἰζαϊποεῖ βιρροβεβ 
ἐμαὶ (ἢδν δοϊθὰ δ8 πουβε-βεπέτίθβ, δὰ 
ἐμθτα ἰβΒ πὸ πβεᾶ (ο 1ἰπ|ϊξ {πὲ βεσνίοε ἴὸ 
παῖ; οὐ. νὴ, 13, ἀπά 1,ΧΧ, ϑυβαπηδ, 

πγαν 8. ἐξ ἅμ ᾿ εῖ, 8, ἐξηγησάμενος ἅπαντα: Οῃ; 
ἴπΊλκε ἴῃ Ν.Τ,, Ἔἐχοαρὶ πος ἰη Ϊοδη Η 
18, οἵ. Τιὰκε χχῖν. 35, Αςἰβ χν. 12, 14, χχί. 
10, δηά τη ΓΧΧ, Τπἀρ. νἱϊ. 13, 1 Οἤτοη. χνὶ. 
24, 2 Κίηρϑ νἱϊϊ. 5, εἰς, Τῆς ᾿ννογά ῥ᾽ δίπὶν 
βΒιυρρεβίβ {π6 πχαίιαὶ οοηβάδηοςε εχίβιϊηρ, 
δαίνγθαεη Οοσηεῖβ δηᾶ δα Πουβαμοϊά 
(ἅπαντα, 48 1 ποιμίπρ, νγεσο ἑοσροίίεη ἴῃ 
με σοτηπηιηϊοδίίοη), δ εἶβ88. 
ει. 9. ὅδοι.: (ῃξ ἀϊδίδποβ νγββ {πίστιν 

τα 168 ; ΟἡΪν ματα ἴῃ ΝΤ',, ποῖ ΧΧ ; θυ 
ὁδοιπορία ἴβ8 ἰουπὰ ἰη ΝΤ. Δηὰ 1ΧΧ; 
ὁδοιπόρος ἰΏ ΙΧΧ δηᾷ ἘροΪμ5., 
θυξ ποῖ ἴπ ΝΙΤ. : 411] τῆγεα ννοσὰβ τὲ 
Τουπά ἴῃ οἰαϑβῖοαὶ ατθεῖ [Ιἐ ἰβ ρευμαρβ 
ἴο Βὲ ποίεά ἐμαὶ δε γογᾷ μεθ υβεᾶ 
νγ88 δῖϑο το εἰηρίουεᾶ ἴῃ τηράϊοδὶ 

Ἰαηρσιαρε (Ηοδατί). --- δῶμα : βοτηείϊπηα8 
ἴδ καη Πατα [0 πιθδῃ ἃ τοῦτ οἡ {πε τοοῦ, 
οὐ Δ ρρδγ τοοσι, δὰ {πε ἰάδα οὗ ῥγᾶγε 
αηᾶογ (6 ἴδε οᾶπορῪ οἵ πεᾶνεη ἴἰβ 
Ῥαίίεγ Βιείηρ ἴο {πε νἱβίοῃ ; βεα Κεππεάυ, 
ϑοηγοῖς οὗ Ν. Τ. Ονεεξ, Ρ. τῶι; --  ἢδιὲ 
τοοῦ ἰῃ Ν.Τ, δηά ΓΧΧ ; ἰπ πιοάδγη ατεαῖς 
Ξε ἴεγγδοδ. -- περὶ ὥραν ἕκτην: δδοιιΐ 
ὑνεῖνε ο᾽οἴοοκ, πιδάαν ; 5ε6 α. Α. συν, 
Ηἰξέ. Οσορ., ῬΡ. 138-142. 

γὲεῖ. το. πρόσπεινος : ΟΠΪΥ Ππεῖα, οὶ 
Ἰουπά ἴῃ ΓΙἸΧΧ οἵ οἰαββίςδὶ ὕτεεκ, ρσο- 
ὈΔΌΙΥ ἰπιθηβῖνα ἔοτοε ἱπ πρός, 5εε τί πηηι- 
ὙΠαγαγ, σδ υ., ΑἸ ΠΟῸΡΉ ποὲ ἰη Ἐ.Υ.--- 
ἤθελε γεύσασθαι : {πετε ἰδ πο τηδηϊίοη 
οὗ ΔηΥ ἰοπρ' ρεγίοά οὗ ργενίοιιβ ἔδϑιίῃρ, 45 
16 ἐμαὶ νουά δοοουπε ἔογ τς νἱβίοη ; 
Ῥείεγ νγὰβ δδοιυΐ ἴο ρατίδκε οὗ δὶβ ογτάϊη- 
ΔΙ πηε4].---ἐπέπεσεν, 566 οτἰεἰς 4] ποίεβ. 
-- ἔκστασις: τερτεβαεπίεά ἴῃ βο ἢ ἃ ὙΨΑΥ 
ἃ5 ἴο ἀἰδβεϊπ συ 58 ἰὲ τόσω {πε ὅραμα οὗ 
ΟοΥηθ 5 ἰῇ νογ. 3; ἃ ἴτϑηςε, δἃΠ δοβίαϑυ 
ἴῃ ΒΊΟΣ ἃ ρείβοη ρᾷββ6β ουὔξ οὗ Βἰπιβεῖξ, 
αἰνναυβ πῃ σοηπεοιίίοη νἱ “ νἰϑίοηδ,᾽᾽ ἴῃ 
ὙΠΔῈ τᾶ 6 οδἰθἃ ἰξ5 ἐεοπηίοαὶ ἀ86; 
βοσηδίίσηδϑ8 ἴξ 18 564 85 Ἴχργθββίῃρ' βἰπηρῖ8 
Αϑιοη ϑῃτηεηΐῖ, οὐ. Ας 8 111, το, δὲς. ἢ ἴὸσ ἃ 
Βοοᾶ δοοοιηΐ οὔ ἴῃς ψοτσὰ δηΐ ἰὲβ νατίουβ 
βρη βοδίοηβ ἰῃ ΝΤ, ἀπά ΓΧΧ, 866 Κϑη- 
πεάγ, ϑομγοές Οὗ Ν. Τ, Ογέθῖ, Ῥῃ. τῶι, 
122; ου ἐδμε ἀϊβεϊποϊΐοη Βεΐνγθθῃ ἔκσ. ἅπά 
ὄρ. βες ΑἸξογά, ποίε, ἐπ ἴοοο, 
εν. τσ. θεωρεῖ: “ῬεΠοΙάε.ἢ,᾽" Βἰβίογίς 

Ῥταβεπί, βνίηρ᾽ νἱνίἀπα88.---ὡς ὀθόν, μεγ. 
Βοίδ ψογάβ, ὀθόνη δῃηά ἀρχή (πη {πὶβ 
86 ῃ86), ἅ1:6 ΡΕΟΌΪ Αγ το 51. ΓὰΚ6 ὴ Ν.Τ.--- 
τ86 Ῥῆγαβε ἀρχαὶ ὀθόνης ἰ5 τηεάϊοα], 50 
ἴπαῖ 1ῃ6 ἐχργαββίοῃ μετα στεπάδσεά βηᾶβ 
ΟΥ ΘΟΙΏΕΙΒ Οὗ ἃ βῃδεΐ 18 γεδῖν ἐδοϊππίοαὶ 
τηθαϊοδὶ Ρῃταβεοϊορυ, 566 Ηοβδτί, ρ. 218, 
ΡΙυπΊμλοτ, 1πἰγοῦ, ἐο 56. Ταιξε, 'χν., Ζαμη, 
Εἰπϊοἰέμηρ,, ἴλν, 436. ἀρχαί 18 5150 υδεῶ 



ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Χ. 254 
καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς 12. ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα τὴς 

τῇ, 
καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, ᾿Αναστάς,2 Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 

14. ὃ δὲ Πέτρος εἶπε, Μηδαμῶς, Κύριε - ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν 

κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον. 185. καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, 
4“ ὃ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου. 

καὶ πάλιν " ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. 

γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 

16. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς 

1 Αροογάϊηρ ἴο ΑΒ ὅσ {πε Ψψογάβ τα θηρια ἀηᾶ {π6 δτιίοββ θεΐοσε ἐρπετα πὰ 
πετεινὰ ἅτε ἴο ὈῈ οπιἰεά, ἀπά τῆς γης [0 Ὀ6 ἰηβεσίβα δἴξεσ ερπετα δοοογάϊηρ ἴὸ 
ΜΆΒΟΕ, εἰς. ; 866 ν., ΝΝ.Η., νεπάϊ, ὙΝ εἰβ5. 

3 Ἐὸγ ἀναστας Π.: Αὐρ. μ45 Πετρε παν ὅ εν τῳ σκευει βλεπεις, 566 β ἐεχί (Β[455). 

5 ΈῸ: μηδαμως . - « ἀκαθαρτον Ατιρ. ἢ45 Κυριε κοινου και ἀκαθαρτον ουχ αψο- 
μαι (566 β). 

4 Ἐον ἃ ὁ Θ. - - - κοινου Απρ. 485 ὃ ἐγω ἡγιασα αἀκαθαρτον μη λεγε (Ξε β). 
ΎΠεβε ἐῆγεε τεδάϊπρβ ἅτε ργθίεσγεά ὃν Βείβεσ, Ρ. 50, 88 οἴδαγεσ, ἀπά ποσὰ σμαγασίεσίϑεις 
ἴπ Ῥείεγ᾽β ἀπϑιψεσ, εκ δευτερου οπι. αἷρ., Αὐρ., Αροβί., οπϑὲ. Β]δ85 Ὀγαοίκεῖβ, δηὰ 
ΞΙΣΟΝ 

δ παλιν, οὔ. χὶ', τὸ ; θαΐ ευθυς 15 Ξιρροτγέοα Ὀν ΦΑΒΟΕ 6, Νυα., ΒοΗ., ϑυι. Ηδτοῖ. 
τὴβ., 580 Τίβοξ,, ΝΝ.Η., ἘΝ, Νν εἰββ, δνεπάς. ἴῃ βὶ ΒΙδββ οπιϑίβ, ἴογ ψνῃϊοῖ ἔμπεσε 15 
80η16 Δυϊ οι, θὰ ενϊάεησε ἔοσ ευθυς 5ίτοηρεβί; 

ἱπ 1, ΧΧ, Εχοά. χχχνΐ. 24 (χχχίχ. 17), ὀθόνη 
ποΐ δἱ 8411 ἴπ τ ΧΧ, θυ: Ῥοίμ ννογάβ ασὰ 
ἔουπᾶ ἴῃ οἰαββίοδὶ Ὑντιίθσβ ἰπ βθη565. 8Ρ- 
Ῥτγοδοδβίπρ' ἐπαὶγ τηθαηΐπρ ματα; θαὲ πεγα 
5 εἰβεννμεσα ἴῃ 51, Γυκα ἰξ ἰβ ἐς οοτα- 
δἱπδίϊοη ννὩϊο ἢ γγεϑές διϊθηξζίου, ἴοσγ 
ἀρχή πᾶ ἀρχαί δτε ουπᾶά ἀραίη ἀπά 
δρϑίῃ ἴῃ τηβάτϊοδὶ ἰδηρταρα γι ὀθόνη οΥ 
ὀθόνιον.---τέσσαρσιν ἀρχαῖς : “ὉΥ ἴοι 
σοτποτβ," ΕΝ. Νὸ δτεέοϊε ; ἔπεσα στηῖρεὶ 
Βανα Ὀδεὴ τᾶν οπᾶβ οὐ σούμειβ. [{ 
ἰβ ἀουδε}! ἤονν ἔδσ ψ οδῃῇ {πμεογαΐογα 
ῬΙΕΒ8 16 ἱπιαρθσυ 85 τείδγγίπρ ἴὸ [Π8 
ἴουγ ταρίομβ οὗ {π᾿ ννοσ]ᾶᾷ, οὔ ἔπαὶ πιθῃ 
νου οοπὶς ἔτοτι πε ποζίῃ, βου, δἴς., 
ἴο βῇατα {δε κίηράοπι. 

ψεῖ. 12. τετράποδα κ.τιλ. : Π5ἢ ἀτα ποί 
ταεπεοηβά, ρεσθδρβ θεοδυβε {6 νεβ8εὶ 
8 ποῖ ταργεβϑεηϊεά δ5 οοπίδϊηϊπρ νγϑίοσ 
(8ο Β΄δββ, Ἦν εἰββ, ϑνεπάι), δἐπουρῃ ἢβἢ 
αἶδο ψεῖε ἀϊνίἀεὰ ἱπίο οἴεαπ δηά πη- 
οἰεδῃ, [ψὲν. χί. 9, θεῖ, χὶν. 9. 

ψεῦ. 13. ἀναστάς, 5Ξε6 ἅδονε οἱ 
ν. 17: Ὧδθ πᾶν πᾶνε Ῥεθῃῆ, 85 ϑῖ. 
ΟΠ συβοβίομι βᾶυβ, ου 5 Κπβεβ.---θῦσον : 
1π6 Ῥεαβίβ ἀγτεὲ τεργεβθηίθά 45 ᾿ϊνίηρ--- 
ποῖ ἤδσα ἴῃ 4 βϑοζιβοίαὶϊ ββῆββ, οὔ Γυκα 
χν. 23. 

ψὲς. 14. Μηδαμῶς: αδοϊέ (ἸΧΧ ἴον 

ΤΥ) 771), τ ϑδπι. χχ. 2, χαίϊ, το (ἿΝ εἰ85). 
--κύριε: ΝΥ εἰδβ5 τείδσβ ἰο ἴ. 24, απὰ [δῖκεβ 
ἴε δ πιθδηΐηρ [εμονδῇ, θὰ ΟἴΠοτβ τθῖδσ 
ἴδε εἐχργαββϑίοῃ πᾶσα ἰο ΟΒγῖβι ; με πεχὲ 

16. τεδὰβ παλιν. 

νοῖβ6 ΒΏΟΥΒ τ15 [πδὲ ἴπεγα νγα5 531} ἐπε 
βάση εἰδπιθπί οὗ 561 ν}}} ἴῃ τπΠ6 Αροβεῖε 
ψΒΙοΝ Βα τηἰβ]6 ἐπε Ῥεῖδσ οὔτε αοβρεῖβ. 
--οὐδέποτε . . . πᾶν; ἔπε '᾿νοτάϑ οὔ βίγοπρ 
παραδίίομ, ομασδοίεγβείς οὐ 86 νϑεποπγεπὲ 
δηὰ ἱπιρυϊαίνα είει --- Ηεργαίβεϊς, οἷ 
Ἐχοά, χχ, το, Ἰυἀρ. χϊ, 4, δπὰ ἴη Ν.Τ', 
Μαῖίι. κχῖν. 22, {λ|κῸ ἱ, 37, Εοπι. ἢ. 12,1 
Οος. ἱ. 29; ϑίπιοοχ, Σαηρηαρο 0 ἐπε Ν. 
Τ΄ Ῥρ. 72, 73ν Δηἃ ΒΙ455, αγαπι., Ὀ. 174.--- 
κοινὸν -- βέβηλος; 1: Μδος. ἱ. 62, ορροδεά 
ἴο ἅγιος, ἴμεν. χ, το, ο΄, ΕΖεν. χχίῖ. 26, 
οὔϊεῃ υδϑὰ ἱπ Ν.Τ' ἴοσ πποίδδη, οὐ. Ματκ 
νἱΐ, 2.--ἀἀκάθαρτος, [,εν. χχ. 25, Οὗ οἶεαπ 
ἀπ ὑποΐδδῃ δηϊπηδὶθ; κοινός ἰῃ τ Μίδου. 
αθονε ἰβ ϑεᾶ, 845 νεῖ. 63 βῆονβ, ἔοσ 
ἀβπ]εσλαπὶ ἔγοσα πηθαΐβ. 

γε. 15. ὙΤῆα ἰδϑὲ ψογά οἵ νεσ. τά 
ΟΑΥΤ65. 5 Ὁδοκ ἴο {8ὲ πουρῃι οἵ ἐπε 
ἰαδομίπρ οὗ Π15 Μαβίεσ, ψῃΐίοἢ Θὲ, Ῥείεσ 
πδά βνιἄεπεῖν ποῖ γεί σγϑα βεά, οὐ Μδεκ 
νἱ!, το. Ματῖκ δἴοημε ἄγαννβΒ ἐπε ἱπέδσεηςε, 
“ἐ ἐμὴὶς Ηδε βαϊά, τλδ κηρὶ 811 τηεδῖβ οἰθαη," 
ΨΈΙΟΙ, οοτηραγεά υνΠἢ Ἐπ|8 νεῦβα, ταα κα 
δποίδεσ Πἰπκ οὗ ἱπίθγεβε ρείννεεῃ 51, Μδσὶς 
δηὰ 8ι:. Ῥείεσ.---ἐκ δευτ. . . -« ἐπὶ τρίς 
(ΟΠ Πᾶσα δηά ἴῃ χί, το, ἴῃ οἰαβϑίοβ εἰς 
τρίς), τοαπιρμαβίβα ἐπε σοπιπιδηά, εὐ, ἐπ. 
Μη 32, “δὰ οοπῆτπιδίίοπεπι. ναί" 
Οαἰνίη. --- ἐκαθάρισε, ἀεοϊαταίίνε : “ἀ6 
οοεῖο δηΐπὶ ΠΪ] 151 ρασιπι ἀθηγἰέογ ̓" 
Βεπρθεὶ. --- κοίνου: “τηθκα ποὲ ποὺ 
σοτηπιοῃ,᾽" ΚΕΝ., “65 ἐβοιρῇ τη ὈΥ Β΄5 
Βαγϑὴ νεγάϊοςε δοίην οτεδίεἃ ἀποίθδη- 



ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11--ι. 2ες 

τὴ. Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ 1 διηπόρει ὁ Πέτρος, τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδε, 

καὶ ἰδού, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου, διερωτήσαντες 
τὴν οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα - τ8. καὶ φωνήσαντες 

ἐπυνθάνοντο, εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. 19. 

Τοῦ δὲ Πέτρου ἐνθυμουμένου 3 περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ 

Πνεῦμα, ἸΙδοὺ, ἄνδρες τρεῖς ὃ ζητοῦσί σε 2ο. ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι, 

καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινόμενος - διότι ἐγὼ ἀπέσταλκα 

αὐτούς. 

μένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου πρὸς; αὐτόν, εἶπεν, ᾿Ιδού, ἐγώ εἶμι ὃν 

21. καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας τούς ἀπεσταλ- 

1 Αβες εαυτῳ Ὁ, Ῥᾶτ., Αὑρ., δὰ ἐγένετο, ““ὙὙΠδη Ῥ. οᾶπι8 ἴο Ἀἰπιβεῖξ, ἢ ἀουδεοά 
«ων 50 Ηρ.» οὐ χΧιῖ, αα. 

3 ἐνθυμουμενον, Ὁυξ ΑΒΟΒΕΓΙΡ ᾶνε διενθ., 50 811 εἀά. αντῳ το ἤν. οπ!. Β, 
Βοῆ., 50 ΝΝ.Η. ἱεχέ, νν εῖββ, νεηάξ (ργοραθ]ν). Ῥάᾶγ. ργεῆχεβ ετι Ῥεΐοτε διεν., δπά 
Ῥαγ., ϑυσ, Εατοῖ. και διαπορουντος δεΐοτε περι. 

8 τρεὶς ΦΑΟῈΕ 13,61, ΠΙΔΗΥ͂ νεγ58. ; [8 0ἢ. ΓΝ. Η]. τηᾶτρ.], ἘΌΝ... ΗΠ. ; δυο Β, ΝΗ. 
τεχί, ὑν εἰββ ; οὐὴ. ΠΗ ΠΡ, 5υι. Η., Αροβί. σοηβί., Ογτ.- }εγ., Οἤγυβ., Αὔρ., ΑΠΊΡ. ; 80 
Τίβοϊ., Β]455, ἡνεπάς. Ὑποβε ΠΟ ἕδνουγ οπιίβϑίοη σοπίεηά ἐπδὲ τρεὶς σοπΊεβ ἴτοπῇ 
χὶ, 11, δυο ἔτοπι νεγ. 7. Βαΐ Νν εἶδ πα ηἰδίπβ ἰμαὶ δυο 18 φυϊία σοττγεοί, ἃ5 ἴπ νεσ. 7, 
{πε βοϊάϊεγ 18 ταρατάεά 85 ἃ ριιατά ἔογ {πὸ ἔννοὸ βθγνϑπβ γῆ ΟΟΠΥΕΥ {ΠΕ τηθ55ΑρῈ : {15 
65 ονευ!οοκθά, Δη ἃ δυο νγ88 εἰΠετ ]]οννθᾶ το ἅτορ ουέ, οὐ νν88 ὁμαπρεά ἰηΐο τρεὶς, ἴ 
χὶ, τὰ. [τ 15 ῬΟΒ518]6 ἐπδὲ ἢ τρεὶς νγ88 οὔ σί ΠΑ] 16 61} ουξ δἴτεγ ανδρες (.«ΔΡΕΟΤΡΕΙΟ). 

πὲδ5  ῃετε οὐ Πα αἰγτεδάν δεβίοννεά Ηἰ5 
οἰεαηβίπρ' τηθτοῦ ἰπ ΟἾτίβι " (Κεπά81}). 
Ὗνε οαπηοί ᾿ἰπηῖέ (Π6 ννογάβ, ἃ5 48 θδθῃ 
δἰξεπιρίεά, ἴο ἐπα 5βίηρ]6 οβ6 οἵ Οὐγῃθ]1118, 
οΥ γεΐεσ ἔπ 6 πὶ ΟἿΪΥ ἴο δα τείήονδὶ οὗ ἐδε 
ἀϊβιϊηοιίοη θείννεεη οἷεδαη ἀπᾶ υποΐεδη 
τηξδίβ. 

Ψεγ. τ6. πάλιν: ἰξἔ ννὲ τεδᾶ εὐθύς, 
866 οτίεἶσαὶ ἤοΐεβ, γε πᾶνὲ 5:. Μαικ᾽β 
οπατγαοιογίβεῖς τνοτᾶ (μβεὰ ὃν 84. ΓΚὰ 
ΟἿΪν Πεγα ἴῃ Αςίβ, πα οποα ἴη Γὰκα νί. 
49), 8 βΒυρρεδβένε δος ἴῃ ἃ ββοϊΐοῃ οὗ ἔπε 
ΒΟΟΚ ἴῃ νὨΐοῃ (Π6 ῥρθη οἵ τῆς ἰδηρταρε 
οἵ 8ι. Ῥείεσ τῆδυ ἐδ τ Ὀ6 ἐγασδά. 

γεῖ, 17. διηπόρει: “788 το ρετ- 
Ῥίεχεά," ΚΝ., τῦ. 11. 12, ν. 24; 586 Ῥαρεθ᾽ β 
ποίε, «εἷς, Ρ. 145.-τί ἂν εἴη: οἡ (πε 
ορίβεϊνα ἴῃ ἱηάϊτοοε χυσβίίοπμβ ὑϑεᾶ ὉΥῪ 
Θὲ, 1ΤῦκΚε οηἶν, ΨΙ ἢ οὐ υἱεβους ἂν, 568 
ϑίπηοοχ, σαηρμαρο οἱ ἐδ Ν. Τ΄, Ῥ. ττῷ; 
Βαυτίοη, Ν. 7. Μοράς απὰ Ὑ εηξες, ΡΡ. 80, 
133.---διερωτήσαντες : ΟΠἿΪΥ Πετε ἴῃ Ν.Τ., 
ποῖ ἰπ ΤΧΧ, νας ἴῃ οἰαβϑίοαὶ ατεςεὶς ἴοσ 
ἈΒκίηρ σοηβίδπεῖν οΥὐἨ σοπε δῖ; Ργὸ- 
Ῥοβιείοη ἱπίεηβίῆεβ. Ηδγα ἴξ τηδὺ ἱτρΙῪ 
παῖ πον παὰ αδϑκεά {πγουρῇ {πὸ οννῃ 
ἴον ἴτε Βουβε οἵ Οογῃεί 8 (ΥΝ εἰ58).-- 
πυλῶνα, οὗ. χί!, 13 (ἀπά Β]455, ἐμ ἰορο). 
ΕΑΝ. τοπάδγβ ποί “"ρογοῆ,᾽" δ8 ἴῃ Μαῖίί. 
χχνί. 71, ὈπῈ “ ραία,᾽ δ5 1 1ἐ νεγε θύρα. 
Ἴδε πυλών ννᾶ8 ῥτορεγῖν [86 ραββαρε 
ΨΏΙΟΣ 1εὦ ἔτοση τῆς βίγεε ἐὩσοῦρῃ {πὸ 
ποηΐξ ρατέ οὗ μὲ πουβεὲ ἴο (ἢς ἰπηθσ 
σουτί. Τμΐβ τνᾶβ οἰοβεὰ πεχί ἴδ6 βίγεδεί 

ΌΥ ἃ πεᾶνυ [οϊἀϊπρ' σαίς υἱτ ἃ 5π|411 
τνίοκεὶ καρὲ Ὁν ἃ ροτίεσ (βεε ΑἸΐογσά οῃ 
Μαῖί., μ. 5.» δῃὰ Οτἰπιπ-Ὑ Παγετσ, σον υ.). 
γε ει. 18, φωνήσαντες: “Πανίπρ' οΔ]16ἀ ουὲ 

Βοπῖθ ΟἹ οὗ {π6 βαγναπέβ᾽" (Β[455, ΑἸογά, 
Καυϊποεῖ), Ῥυϊ Ξε “ οδἱ!]εά ᾽ βίτιρ!ν, ΕΥ.; 
““νοσδηΐε5 ροσί ουσδίοσθη,᾽" ΚΝ εἰβίβίη. 

Μεγ. το. ἐνθυμουμένου : σοτηρουπά 
νεγῦ δεβέ, 5686 ογίειοαὶ ποίεβ: “ ροπάδγεά 
οὐ ἴδε νἱβίοη,᾽ Κδηάδ1}; διενθ. νεῖ -Ξ- 
το νερὰ ἴῃ (Π6 ταϊηάᾶ, οἡἷν Βεγα, ποῖ 
ἴουπά ἴῃ ΤΧΧ οὐ εἴβενμοτα, Ἔχοαρὲ ἴῃ 
Θδοοϊεβίαβεϊσαὶ υνυτίξεγβ.- --ἄνδρες τρεῖς, 50 
Δ. δηά Εν. 5εὲ οτἰεῖσδὶ ποΐββ8. ᾿ 

ψεσ. 20. μηδὲν διακ.: “ ποίῃίπρ ἀουθε- 
ἱῃρ,᾽ ἐ.6., πους Παβιτδίίοῃ 5 τὸ {ΐβ 
Ια παββ, ας Μαΐς, χχῖ. 21, Εοπι. χίν. 
23, ΜαΙκ χίὶ, 23, [1:68 ἱ. 6; (π6 νεῖ 18 
ποῖ 80 ϑεὰ ἴῃ οἰδββίοδσί ἄτεεκ. 8686 
Μαγοτῖβ ποῖα οὔ 7δτηεβ ἱ. 6, ἀρρδγεῃεῦν 
σοηῆηαά ἴῃ [8 βεῆ8ε ἴο Ν.Τ' δἀπὰ ᾿δίϑσ 
ΟὨ γί βείδῃ υντίτἰρβ, Ἐδτγ ἴδε δςεῖνε νοῖςε 
868 χί. 12, χν. 9.ὡ [1 ΜῈ τεδά ἃ βίορ 
ἴτας διακ. δηά διότι οἵ ὅτι ἱπηπιεάϊδίεὶν 
[ΟΠ]οννηρ, να τλδὺ ἐγαηβίδεβ, “" ποίη 
ἀουδιείΐηρ; ἴογ 1 ανα βεπὲ {π6πὶ,᾿" Εν. ; 
δα 18 πὸ ρυποίυδίίοη (50 ἘεπάΔ]], ὙΝ εἰ55) 
ἐγαπβδέβ, “ ποιῃίηρ ἀουδείηρ {π8ὲ 1 μανα 
βοηΐ {πὸπ|,᾽᾽ ἐ,6.,) ἴῃῆ68 ἕδος ἐπδὲ 1 δανα 
βεηξ ἔπεπι. [ἢ δἰἔμεσ οἂβε ἐγώ ετηρπδίίο. 
Νοιβίηρ δαά Ὀδβεῆ ϑροΐβῃ ἴο Πίπι| οὗ δἰ5 
ἦουγπαγ, δας ἰπ τπ8 ῥϑίῃ οὗ υπῃμβϑβιδεϊηρ 
οδρεάΐεποε ἢ8 νγὰβ δά ἐο {Π6 τηεδηΐπρ οὗ 
{86 τενοϊδιίοῃ (οἷ ]ομπ χιϊ, 7)." 



2.6 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ δὼ 

ζητεῖτε ' - τίς ἡ αἰτία δι᾿ ἣν πάρεστε; 22. οἱ δὲ εἶπον, Κορνήλιος 

ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν, μαρτυρούμενός 
τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου 

ἁγίου, μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα 
παρὰ σοῦ. 23. εἰσκαλεσάμενος 3 οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. Τῇ δὲ ἐπαύριον 
ὁ Πέτρος ἐξῆλθε σὸν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τῆς 
Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ. 

Καισάρειαν - ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσάμενος 

24. καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον ὁ εἰς τὴν 

1 Αξεσ ζητειτε Ὁ, ϑγυτ. Ηδτγοῖ, δά τι θελετε; (ἤ) κιτ.λ. Ἰοοῖκβ {6 ἀπ δηεὶςὶ ραΐογυ 
Βῖοβ5 οἵ τις ἡ αιτια, 

3 Ἐὸγ εἰσκαλεσαμενος Ὠ, ῬαΓ. τεδά εἰσαγαγων, ἃ αἰ τ σοτηπιοη τνογὰ (δβἰχ εἰπγδα ἴῃ 
Α-ς(5), Ραϊ εἰσκ. “απ. λεγ.᾽" ἴῃ. Ν.Τ. , 

8 ΤῊς τί, Ῥεΐοσε [. βῃοιά Ὀς οπιϊειεὰ, οα ἐπε εν ἄεπος οὗ ΑΒΟΏΌΒΗΠΡ ; Τίβοξ,, 
ΝΝ.Η., ννεῖββ, νεηάι, Ηρ. 

4 εισηλθον--υὲ ΒῸ 47, 61, Νυ]Ρ., ὅτ. Ηδτο!. ἐεχέ, Αβί. εἰσηλθεν, 5ο ὟΝ.Η,, 
ἘΝ. πιαᾶγρ., ὑν εἰββ, Η1Πρ.---δας ρίυγα ΑΒΉΗΓΡ (εισηλθαν ἵπ δ), δηὰ βανογαὶ νϑγβ., 
Οἤτγυβ., Τίβομ,, ΒΙ458. ΑἸοτά {δῖηκβ βίπρ. ἃ οοστη. ἴο βυϊξ εἐξηλθεν αὔονε ; δυξ, οῃ 
18ε οἴμεσ παπᾶ, 88 (8 βίηρ. [165 θείννεεῃ βενεγαὶ ῥ᾽ αγαὶβ, ἰγα βοσιρίσγαὶ ργοῦ. βεοσηβ 
τὸ ανουγ 1ξ, Καισαρειαν, 5ε6 οῃ νἱϊ!. 40. Ὁ, 5υ0:. Ηδζοὶ, Ῥδχι.} αἀὐὰά περιεμενεν δὲ 
186 επηὰ οἵ νεῖβε σειαίπεά ὉῪ Β[88 δῃὰ ΗΙ]ρ., βεεὲ δ εἰββ, Οσοάεχ Ὁ, Ρ. 68, οῃ ἰξβ 
ῬΟΒΒΙδΊε ἔογσοε πεσε. 

Ψψέεῖ. 22. δίκαιος: ““Βεηϑι ΪΤιυἀαῖςο " 
(ΒΙ455), οὔ. Γκε 1. 6, ἰϊ. 25, χχι, 50.--- 
μαρτ.» 866 οη νἱ, 3. τε ὁ] οβεὶν ἰοΐπβ ἷξ, 
8ἃ5 οοηβγπιίπρ ἐπεὶ ἱπάρτηεπίε. Οπ οοη- 
βίσυσείοη τ] ὑπό ἴῃ ᾿πβοτὶρείοῃβ, [ 6ἰ58- 
τηδηπ, Νεμς Βιδοϊεἐναΐδη, Ρ. 95.---ἔθνους 
τῶν Ἴ.: ἔθνος ἰῃ {πὸ τη οὗ αεηΐεῖ]εβ, 
οὕ. Τλκε νἱϊ, 5. ἀπά 866 ἄρονε οἱ ἷν. 
25.---ἐχρηματίσθη : “““ν85 ννατπεᾶ οὐ Οοά,᾽" 
Ν., Μαῖε, 13, 12, 22, [κα ἰἰ, 26, 

ε΄. ἩδςΌ. νἱϊί. 5, χί. 7, δηᾶ [08., ἀπέ 
ἢϊ.,..8, 8; δ5ε6 ννεβίοοιι, Ηδύγειυς, Ῥ. 
217. Εοσ υ8ὲ οὗ {πε δοῖϊνε ἰπ ΤΧΧ, 
8ε6 7ετ. χχχὶτ, (χχν!.) 2, οὔ, αἰ5ο χὶ. 26.-- 
ἁγίου : ΟὨΪγ Βεζα ψἱτ ἀγγέλον, ΘΧΡΓΘΒ8- 
ἱπρ πε τϑνείθηςα οὗ ἔμεβα ρίου:ϑ τῦθῃ 
(Υν εἰ55). 

Ψψεῖ. 23. εἰσκ.: ΟὨΪΥ υϑεά Βεῖε ἴῃ 
ΝΤ., 80 μετακ. ἰῃ νεῖ. 32; δοιῃ νϑτθ8 
ἅτε αἶδο ᾿τεσυεηΐ ἴῃ τιεάϊοαὶ υυτίξασβ, 85 
Ηοβατὲ ὑτρεβ, δας Ῥοΐῃ ἀγα ἔουπά ἱπ 
οἰαββίςαὶ ἄσεεκ, δἀπᾶ τπὰ ἰαϊεγ ἔδγεα 
εἶπχεβ ἴῃ ΤΧΧ, αἰποαρ (Π6 ουπιοσ ποῖ 
αἱ 41]..---ἐξένισε, γεοεῤὶέ ποεῤίίίο, Ψαΐραῖε, 
ο΄. Ἠδερ. χίϊῖ. 2, αηὰ νΝ εβίςοιξ, .6.; νϑγὉ 
αϑεά εἷχ εἰπη68 ἱπ Αοίβ ἴῃ (8 βδεηβε, θυΐ 
πονβοσγε εἶβε ἰῃ Ν.Τ.; οἷ. ἘςοΙαβ. χχίῖχ. 
25. ἴῃ (Πἰ8 ΟΠ τί ϑιίαπ μοβρίτα! εν ἰο αεη- 
1116 βιγδηρεῖβ Ῥείεσ Βα βκεη ἀποίμεσ 
βέερ τονγατάβ πη δεγβίδηίπρ νμδὲ ἐΠ6 ν}]] 
οὗ {πε Ἰυογὰ ννᾶ8.---τινες τῶν ἀδελφῶν -- 
χί. 12. 

ες. 24. Οη ἴδε τουίς βεε Ἐδεγεμείπι, 

δ ειοΐσί δοοίαϊ 1, ἷζε, Ρ. 27; ἀῃιὰ οα {πἰ5 απὰ 
{86 ο]]οννίπρ νεσβε ἴῃ Ὶ εχξ 45 βρεοίδ! νυ 
Βυρροτγίίηρ δ᾽5 ἔπεβογυὺ, 8εεὲ Βῖαββ, Ῥλεὶ- 
οἷορν οΓ ἐδι6 Οοεῤεῖὶς, ΡὉ. ττ Εΐ, απ 127.-- 
ἦν προσδοκῶν : οπματαοίετί κεἰς Γπσαῃ σοη- 
βίττιοιίοη, 5εα ἄρονα ἱ, το; τῷ πε ἱ. 2:. 
προσδ., ἔανουγῖῖε ψΨΠ 81, ΤὰΚς ; βὶχ εἴπη 5 
ἴῃ αοβρεῖ, ἔνε ἰπ Αοίβ, εἰβενβεσε ἴῃ 
Αοβρεῖΐβ οπἷν ἐνγίος ἱπ Μαίέμενν.--τσυγκ.» 
ἦ.6.. οη πε ἄδν οὐ νῃΐοἢ ἢε δχρεςιεᾶ {π6 
δἄνεηιϊ οἵ Ρεΐεσ δῃηά (Π8 ρα τ ΤΆ 556 ῃ- 
ἐπὰν 88 ἴο 8 ἔεαβί ; {Ππὸν μετα ΡγοῦδΟΪν αΑ͵5ὸ 
ἜΔΙΕΓΒ οὗ {πε σὰς αοά, δηὰ οὗ ἃ Πὸ πυϊπὰ 
ἢ Οοσηε]!ι5.---ἀναγκαίους, »δοσδδαγίος 
ε΄. 705., Α4πέ., νἱῖ., 14,4; Χὶ,» 6, 4; χῆΐ., 
7, 2, εἴς.) Δηά ἱπβίδῃοεβ ἴπ Ὑνειβίείῃ, 

Ψψεῖ. 25. ὡς δὲ ἐγέν. (τοῦ) εἰσ΄ : ἴογ 
τοῦ 5ε6 οτεἰοαὶ ποίθβ; “απᾶ ψβαη ἰΐ 
σδῆιε ἴο Ρ858 {πμπαΐ Ῥεῖΐες εηἰεγεά," ΕΙΥ., 
ἔ.ε., ἰηῖο ἴῃς Βοῦβε, βεα Βυτίοη, Ν. Τ'. 
Μοοάς αμὰ Τδηδές, Ρ. 1390. ἴΐξ τῦδυ ὃ8 
τεραιάβᾶ 45 δὴ Ἐχίθηξίοῃ οἵ τοῦ ρεγοπά 
18 8118] Βρβεσε, βες ψι θαι, 16 αγές ἐπ 
Ν. Τ'΄., ἴοσ ᾿Ἰπβέαποαβ ἰῃ 1, ΧΧ, ρρ. 166, τ7οὸ 
(1893). ϑίτηοοχ τεραγὰβ [Π6 βεῆβε 88 
ταῦ ἢ (86 βδπ16 45 ἰπ [86 σογηηοη (Δηᾶ 
Βρεοίϑιν Γπσδη), ἐγένετο τὸν Π. εἰσελ- 
θεῖν.---προσεκύνησεν (ε΄. χίν. 15): εα- 
Ῥτγαββῖνα οὗ Ἰον θϑε Βυση πέδοι, ὈὰῈ ποῖ 
οὗ πεοεβϑῖίν ἰηνοϊνίηρ ἀϊνίηα νγουβῃΐρ, οὐ, 
1 ΧΧ, ἄεη. χχίϊ, 7, 12, εἰσ. νγεῖββ 
Ἐίηκβ ἐμαὶ δβ {86 νεῖ ἰβ υδεᾶὰ ποτα 
ΔΌβοΙϊυςοἶγ, 48 ἰῃ υἱῖϊί, 27, ἰῃς δοὲ γνῶ 
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τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 25.1 Ὡς δὲ 

ἐγένετο εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος, πεσὼν 

ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 26. ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν ἤγειρε λέγων, 
᾿Ανάστηθι 3: κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἶμι. 27. καὶ συνομιλῶν αὐτῷ, 
εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, ἔφη τε πρὸς αὐτούς, 

28. Ὑμεῖς ὃ ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ 
προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ - καὶ ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἢ 

ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον " 20. διὸ καὶ ἀναντιῤῥήτως ὁ ἦλθον μετα- 

1 Ἐὸς ἔε ψνμο]ε νεῖϑε Ὁ, ὅυτ. Ἡδτγοὶ., αἷἱρ. τεδά προσεγγιζοντος δε του Π. (εις 
τὴν Κι) προδραμων εἰς των δουλων διεσαφησεν παραγεγονεναι αὐτον. Ὦ), ὅτ. 
Ἡατοϊ. τεδᾶ αδἷβο ο δε Κ. ἐκπηδησας καὶ συναντησας αὐτῳ. ΗΙΪΡ. τεδᾶς 45 ἀρονε δηά 
Βεΐβεσ βίτοη ΡἿΥ βιρροτίβ β ἰεχί, Ρ. ὅο; 50 Βαστίβ, ΕῸμΥ 1, εοέμγες, εἴς., Ρ. 63, νῆο 6415 
Ἐπεβε ἀβίδὶβ “" 45 11 6 }1κ6 45 δηνεμίηρ να σου] νυν ϊθἢ,᾽ Βαΐϊ 566 αδἷϑο σόσββεη, Ο. Ο. 4., 
Ῥ- 437, δνεῖβθ, σοάθεχ Ὁ, Ρ. 68, απᾶ νγεηάεξ, ἐη ἴοοο, εἄϊι, τϑο9, μετα πα τϑἕδεβ {με 
Ἐχρβϑηβίοῃ ἴῃ νγεβίεγη ἰεχέ ἴο ἃ τηἰβυπἀεσβίδηάίηρ οὗ εἰσελθεῖν ἴῃ α ἱεχί,. ΑἾΕΙ ἐγεν.- 
ΒΦ ΆΒΟΕῚ;Ρ, Τίβξοι, δ εἴββ., ΝΝ. Η. τοδά του. 

3 Ὁ, ὅϑυζ, Ηδζγοὶ., Ραγ., δνεζη. τεδά τι ποιεις; (οἷ. Αςῖβ χὶν. 15); ψ 1151 Ὁ ομλἑἐβ 
ἀνάστηθι, {πε Οἰπετβ γεδά 11 αἴξ ποιεις, Ῥαγ.", ὕνεση, δάᾶά τὸν Θεον προσκυνει, 
ε΄. ΑΡοο. χῖχ. το, χχὶϊ, 9, 30 δέτεσ εἰμι ΠΕ, αἷρ., Ρασ., ὕνεσπ. δά ὡς και σν. 

᾿ς βΒΑβετύυμεις Ὁ, Αὑρ. ἰηδετὲ βελτιον, 5ο Ηρ. (οἷ, οοτηρας. ἴῃ ἷν. τό, β). 
Ὶ 4 ἀναντιρρήητως; 50 Τίδοἢ., ΒΙ455, δ εἰδβ ; Ῥᾳξ ἀναντιρητως ΒΌ), 61, ΝΝ.Η., ΗΕ. 

δ ΟΥ̓ ΜΟΙβαΐρ ἰοννατάβ οπς τεραγάεά Τλδοϊορίε, Ρ. 68; 80 ἰοο 705., ς. Αῤῥίοη, 
αἴξεν ἐδ νἱϑίοη 25 ἃ ἀϊνίπθ δείπρ; Ῥαΐ []., 28, 29,36; [πνεπα], χῖν., 1ο3 ; Τδοίξυβ, 
ὁπ {πῸ οὐπες παπᾶ ἐπε ἰδηριαρε οἵ ἐπε Ηϊσέ., ν., 5.---κολλᾶσθαι, 856ε οῃ ν. 13 ἀπά 
νἱβίοπ ὉῪ ΠΟ τηβδῃβ ἱπνοϊνεά βυοῃ ἃ Ρε-Ἑ 1Ιἰρπείοοι, Ηον. ΠΠ6Ὁ., ἐτι ἰοτο.---πτροσέρ- 
Ἰϊεῦ ου τῆς ρατί οὐ Οοσπεῖῖι5 (8εε νεσ. 5), χέσθαι: οδ]εοίϊεά ο Ὁγ ΖεΙϊετ δᾶ Ονετ- 
δΔηά 45 ἃ ψοσϑῃίρρεσ οὗ ἔπε οπε ἰσὰες αοὐά ὕεοίς, Ῥδοαιβε ννγαὰ Κποὺν οὗ ἰηβίδῃςεβ 
πε ἡγοῦ ποί ὃς ΠΠἸκεὶν το ΡΑΥ βυςἢ ἀϊνίπα ματα ον θη ὑνεμουῦε βογαρὶς ἱπίο 
ΨΟΥΒΕΪρ. τε Βουβεβ οὗ Οδηΐί]ε5 (οὐ, 705., Α4πέ., 

ψες. 26. Ὑπε οοηάιςί οὗ ΟὨτῖβὲ τη χχ., 2, 3); θυξ πεγε ἐπῸὸ ψνμοῖς σοπίαχέ 
θὲ σοπέγαβίβα ὑἱἢ ἰΠδὲ οὗ ΗΐβΒ Αροβίϊεβ, ρ] αἰ Πὶν βῆοννβ δὲ Κἰπά οὗ ἱπίεγοουτσβα 
80 ΒΙ455: “11 (Βεῖτο) δυΐθηὶ ἴα ποῖος ννᾶβ ἱπιεη θὰ (5εε δἷβο Νγεἰβίεη), Η}- 
τεοιβαπάῃ εγδί, οὔ. Αρος., το, το; 22,3; ρϑηξεϊά ἴοο τεραγάξ {Ὡ8 ποίΐοες δ8. υἢ- 
απεπὶ ΠπΠ απ ταοιιβαντ [ε505, [.υς., 4, Ὠἰδίοσίοαι, Ῥ1Ὲ δη ΔΠΒυγΕσ τῆν ὃῈ ἔουπά 
8; 8, 41 (Ξεε Ηδοκεεί᾽β ποίε δἀηὰ Κπαρεη- ἰὸ ἢἰβ οδ᾽ήβοϊίοπβ ἱπ ἐμε τεξδγεημοαβ αθονε 
δαῖοῦ ἐη ἰοτΟῚ. δῃὰ ἱπ Ἐεῖπε, ΡΡ. 202, 204, δ" που ρἢ μἰ5 

ψεσ. 27. καὶ συνομιλῶν αὐτῷ: ““4ηὦ ἰδηριαρα βθεπὶ5 ἱποοηβίβεεπε ὑ ἢ {πδὲ 
85 δε ἰδ Κεά υνἱεἢ Ηΐπι,᾽" ἘΝ. ; ΟὨΪΥ μετα οὐ Ὁ. 2ο5.---ἀλλοφύλῳ : ἴπ {πε ΤΟΧΧ ἀηᾶ 
ἴῃ ΝΤ., ποῖ ἴῃ ΤΙΧΧ (ρυὲ συνόμιλος, Αροοτγρῆα, 50 ἰῃ ῬΠΠΟ δηά [οβαρῆιβ 45 
Θγτήση. [ΟὉ χίχ. 10}, οὔ. χχ. 11 ἴογ δβεῖθ; πονβεσγα εἶβα ἱἰπ ΝΎ. Ῥαξ Πεζε 
ΒΙΓΏαΓ 86 Οὗ (Π6 βἰπηρίε νεῦρ ὁμιλέω, «]Ὲ ἃ σεγίδίπ ἀε]οαΐα ἑουο, ἀνοϊϊπρ 
ὙΏΙΟΏ 15 4150 πιϑεά ἴῃ ἃ 5: πλ}1ατ 56η86 ἰΏ ἔπε 56 οὗ ἔπε νογά ““ πεδίπϑῃ ᾽" ; ἴῃ χί. 3 
ΤΙ ΧΧ δᾶ ἱπ Ἰοβερῃυβ (50 ἴοο ἰπ Χεη.), πὸ βοἢ ἀεϊίσδον οὗ ἔεεϊϊπρ.---καὶ : ποί 
Δηά 4150 ἰῃ τηοάθση ατεεῖς (Κεηπεάνυ).--- “αι, ΑΟὟΥ., Ῥὰΐ 45 ἴθ ἘΝ, “δπὰ γεῖ," 
εἰσῆλθε, 1.5., ἱπίο ἐπε τοοῖι, ἴθ ἀ15- ἴ.6., ἴῃ βρίίε οὗ 411] ἔπεβε ῥγομι δ ἐἰοηϑ 
εἰποΐίοη ἴο νεσ. 25 οὗ εηέγαπος ἱπίο ἰΠὲῈ δηδ υβᾶρεβ.---ὁ Θ.: επιρῃδίίο, ρτεοδᾶ- 
δουβε, οὐ ἰξ τηδῪ βίρῃϊν {πε εοριῤ᾿οἐΐοη ἱπρ ἔδειξε (γεῖ558). Ηονν ἔΠ Ῥεΐεσ 
οὗ Π15 ἐπέεσίπρ' ἰη (50 Ὁς ὙΝ εξίε, Ὁ εἶἰβθ). δἴεσννατάβ ᾿ἱνεάᾶ δά ρτεδοπεᾶ {:ῃϊ5 

ψεσ. 28, ἀθέμιτον : ΟὨΪΚ οποε ἀραὶπ ἴθ γι Πὶβ ΕἸἾγδὶ ἘΡρίβεῖε βῆῃονβ, οὔ τ Ῥεῖ. 
Ν.Τ', δπά βρη βοδηεῖν ἴῃ τ Ῥεῖ. ἵν. 3, δὰ: 1], 17. 
Οἴ. ἴοτ ἃ βἰ πηι βεηβε ἰοὸ 1158 ι86ὲ μεῖὲ 2 Μετ, 29. ἀναντιῤῥήτως : ΟἿΪΥ Πετε ἱπ 
Ἵδςς. νἱ. 5, νἱϊ. τ. Οπ {πε Ἔχίεης ἴοὸ ψῃΐϊοἢῦ ΝΟΎ., δυϊ 5εὲ χίχ. 36; οὔ ϑρ6]Π}ηρ 56 Ὲ 
ἘΠ|5 [δ ο]ϊπρ' ννὰβ οαττίθβα βεεὲ Εδειϑῃείμη, οὐ εἶοαὶ ποίεβ ; υϑεᾶ αἷβο ὉνῪ ῬοΪνΌ. 
ειυϊοἧι ϑορίαϊ Γ,ῖγε, ῬῬ. 26-28; ὙΑυ]οτβ “" βαησίτιιπιὶ ἢάοὶ 5:]1επεΐυγα "ἢ (ΟἸν!η).--- 
ϑαγίηρς ὁ ἐἦι6 τοὶ ςἢ! Εαΐδδγς, ΡῬΌ. 15,26, μεταπεμφθείς : οΠἷν μετα ἱπ ρῬαββίνβ ἱπ 
137 (βεςοηῃά δαϊοη); νερεσ, γμαάϊσομε Ν.Τ'., 5εὲ νεσ. 22. 

ΘΙ; 1, 17 
λ 
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πεμφθείς. πυνθάνομαι οὖν, τίνι λόγῳ μετεπέμψασθὲ με; 30. Καὶ ὁ 

Κορνήλ.ος ἔφη, ᾿Απὸ τετάρτης ἡμέρας ' μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην 
νηστεύων, καὶ τὴν ἐννάτην ὥραν προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ 
ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, 31. καί φησι, 

Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχή, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου 

ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ" 22. πέμψον οὖν εἰς ᾿Ιόππην, καὶ 

μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος - οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ 

Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν - ὃς 3 παραγενόμενος λαλήσει σοι. 

33: ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ" σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενό- 

μενος.ὃ νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι 

πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ." 

απο τ. ἡμερας ; ΒΪ455 Θτηθηαᾶβ: τεταρτὴν ἡμεραν ταυτὴν; ἃ ΠΊΟΙΕ 58] σοη- 
βίσασίοη, Ὀὰῖ βὶ ἀπχεπάδιίοη ἢ88 Ὡ0 βυρροτί. τεταρτης--Ὁ τεδάβ τῆς τριτης, ὅτε, 
Ῥειμδρβ, ἴο ἀ1ΠΈ, πιοάββ οὗ σαδ]ουϊδείοη, 580 ΗΠΡ. Ἐοτ ταυτῆς τῆς ὡρας Ὁ) τεδ45 τῆς 
ἀρτι ὡρας (ςΓ. τ Οοτ. ἶν. 11), 50 ΗΙΪΡ. νηστενων και οὔ. ΦΑΒΟ 6:1, Να]ρ., Βοδ., 
Ατπι., Αβίῃ., 80 Τίβοι,, ὟΝ. Η., ἘΝ. ΒΙ455, ν εἰββ, νγεπάςξί δραίπβε Μενετ). ἐννατὴν, 
ΟἹ 5ΡΕ1Πἰπρ’ 588 ἄρονβ. ωραν οπ1. ΦΑΒΟΣ 40, δι, 5ο Τίβος., ΥΝ.Η., ΒΙα55, ΗΠ. 

3ϑοὸς παραγεν. . - « σοι ΟΠ). ΑΒ 53,15, 18, 61, Να]Ρ., Βοἢ., Αεέῆτο,, 5οὸ Τἰβοῆ., 
ΜῊ, ἘΕΝ. ΛΝ εἰββ, Υν επάς; τεϊαίπεά Ὀν Β]488 ἴῃ βὶ απὰ ὃν ΗΠΡ., το] νης ΟΕΉΗΠΤ,, 
ὅσ. Ρ. δηά Ἡ., 88}., ΟἹ. δηᾶ Ῥασ. 

8 παραγενομενος, Ὠ ἰηδετὶβ εν ταχεῖ Ὀεΐογε (ἴχ. 38), απὰ 80 Ηἰΐ. [ηβίεδα οὗ 
ενωπιον του Θ. ΒΙ455 (5ο ἩΠΙ5.) τεδάβ σου (““νεγὰπιὶ ρυΐο ᾽), 50 Ὁ, ἃ, α]ρ., ϑυσ. 
Ρεβῇ., 5δῇ,, Αείῇῃ., Ῥδζ.-- τεσ Ν εβίεσῃ γεδάϊηρ πιᾶὺ ὃὲ σοττθοέ, 85 ἐενωπ. του Θ, 15 
580 σοπιτηοη ἴῃ ΝΤ,, δηὰ πλῖρμε βδβιν ογεερ ἴῃ, Ραξ 566 αἷβο δ εῖββ, σοάεχ Ὁ, Ρ. 69. 

4 Θεὸν ΗΓΡ, Ῥαγ., ὅγγ. Ῥεβῇ., ὅδ}... ΟἾσγϑβ., 5ο ΠΡ. ; Ῥὰξ Κυριου ΣΦΑΒΟΕ, Ναϊρ, 
Βοξ,, ὅσ. Ηδτσοὶ., Αὐπὶ., 8ο Τίβοῃ,, ΝΝ. Η,, ἘῸΝ. ΝΥ εἰββ, ννεηάς, δηὰ 50 ἴοο ΒἾ455, 

γεῖ. 3.ο. οὶ τεδάϊηρβ 866. οὐϊεῖςαὶ ἐμνήσθησαν, οΥ(, ΧΧ, Ῥδ, χίχ. 3, ΕΖεῖ, 
ποῖεβ, “Εουγ ἄδγϑβ ἀρο, ΠῚ] ἐπ18. Βουτγ, ΐ Χνἱ. 22, 24} Ἐεν. χνΐ, 0. 
1 νγ85 Κεερίπρ τῆς πἰπεὴ πουὺτ οὗ ῥγαγεσ," 
ΕΟΙΝν.., τι15 Πουχ, ἐ,4., [Π6 ργεβαπὲ μοαῦσ, πα 
ΒΟῸΣ οἵ Ῥεῖε᾽5 νίϑίξ ; ἴοι ἄδυβ ΔΡῸ 
τεοκοηθά ἔτοπὶ {Ππ|8 ργεβεπὶ Ποῦσ, [1., 
“ἄτοσὴ {πε ἴουγι ἢ ἀδΥ,᾽" ““ φυδτέο Δρῃϊηο 
ἀϊε͵". Ὑπὲ ἴους ἄδγϑβ δοςογάϊηρ ἰο τῇς 
7εν δ πιοάς οὗ τοοκοπίηρ ννουἹά ποῖα άα 
πε ἄδν οἵ {πε νἱβίοπ δηὰ ἀδβραγίυσε οὗ 
186 πηδββεηρεῖβ, [με ἄδν ποὺ τοδομεά 
]ορρα, {πε ἄδυ οὗ 1πεῖτ τϑίσγῃ νΈἢ Ῥαδέεγ, 
ἃηά {π6 ἄδν οὗ {πεῖτ σεδομίηρ Οξεβᾶσζεδ, 
Οογη δ 15 νυ 5} 65 0 βί σηἱεν ἔνγο ΓΙ Π ΡΒ: (1) 
τῆαὲ πα νἱδίοη οοουττεά, ἄνθη ἰο {πε πουτ, 
ἔουτ ἄδγβ Ῥεΐοσε Ῥεέεσ᾽ 8 δετίναὶ ; (2) ἐπδὲ 
1815 ρεγοά οὗ εἰπε ννῆδη ἴξ οσουτταά ννδβ 
186 πιπτῃ Βουτ.---ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, 566 οη 
1 ΙῚ, κοὺσ {ΠΠππ|ὶ σοπ ΘΠ ΠΣ ΠῚ 5 εἰ ἔαρα- 
Γοται5 οἱ ΔΠΡΘΙ: τηϊηἰβίσϑης ἡ ̓ ΥΝ εἰδίείη, 

γεγ. 31. εἰσηκούσθη : ρεΙΏΔΡΒ ““νν88 
μεαγά" οὐ ““παβ ὕεεπ ᾿εαγά " ἰβ Ῥεβὲ 
(δεε Εδηά811} δηὰ Ηδοκεε). ἡἧ προσ- ΠΊΔΥ 
ταῖει ἴο 15 ργεβεηΐ ὑσδυεσ, 885 ἴὲ 15. ἰπ {πῸ 
Βίηριϊαγ, θὰΣ μα θυτάξη οὗ 841] δἰβ. ραβὲ 
ῬτΆγΕΙΒ δά ἀουδι]ε55 θθθ ἐπ6 54Π|6, οὐ, 
Υ̓́ΕΙ. 33 ἴογ (οἄ᾽8 συϊάδποε ἱπίο ἐγαεῃ.--- 

Με ει. 33. ἐξαυτῆς, “ε., ὥρας : ἔουχγ {ἰπ|685 
ἴῃ Αοίβ, οἵ πεσννῖίβε οἷν πος ἰῃ Μαχῖ νὶἱ. 
25 δηᾶ οπςβ ἴῃ ΡΏΠ, 1. 23, ποῖ ἰπ ΧΧ; 
ἔοτ ἰπβίδηςεϑ 'π ῬΟΪΎΌ., [05.. 56ὲ6 ὙΥεἰϑίείη, 
σεῦ Ματκ ἰ...---καλῶς ἐποίησας, εὐ. ῬὨΠ], 
ἵν. 14,2 Ῥρξ, ἱ, το, 3 ]οδπ νεγ. 6, σ Μδος. 
χίϊ, τϑ8, 22. [πῃ 80π1Ὲ ᾿ἰπβίδποαβ ἰξ τΔῪ 6 
ἀεβοιιρεάᾶ 8485 ἃ ἔοσπιία οὗ εχριθδβίπα 
τδηΚ5, 5εα Ῥαρβϑ᾽β ποῖε.---ἀκοῦσαι: 45 ἴῃ 
ἶν. 20, ἴ.6.7) ἴο ΟδοΥ.---ἐνώπ. τοῦ Θ.: 1ῃϊ5 
18 16 γᾶν μὰ οὑυρῆέ ἰο δἰϊεηά ἴο σοά 5 
βεγνδηΐίβ, Οἤγνυβ., ἤοσι., χχὶϊ. 

ψεγ, 34. ἀγοίξας κιτιλ.; 4. 5οϊεπιῃ 
Ἰοσγηυΐα, φ ΝΠ, 35, χνἧΐ, τ4, Μδῖι, ν. 2, 
χῖϊΐ. 35; Ἡοτί, χνάαϊτέϊς Ολγίδέ,, Ὁ. 57.-- 
ἐπ᾽ ἀληθ.: υϑεά ἱπ Γπ|κθ᾿ 5 αοβρεὶ ἰἥγεα 
ἘΠπ68, ἵν. 25, ΧΧ. 21, χχίΐ. 50, δηᾷᾶ ἰπ Αοίβ 
Ὁννῖσα, ἵν. 27, Χ. 34, Εἰβθννβεσα ΟὨΪΥ ἐνγίσα 
ἴῃ Ν.Τ., Ματκ χὶϊ, 14, 32 ; ἴῃς ουβίοτηδσν 
ἐν ἀληθείᾳ 5 ΔΙορεῖμε τνδηϊπρ ἱπ 
Τυκα.--καταλαμβ.: τῆτες εἰπιεβ πὶ Αοίβ, 
ποί ἔουπά ἴῃ Γυκε᾿ 5 οβρεῖ; μεγε ξερηδη ἐδ 
εονῤγελμοηάο, οὔ. ἘΡΏ. 111. 15, 51Π|1|121 
Β6η8Ε; 80 ἰη ῬΙαίο, Ροϊγδίαβ, αηᾶ ῬΏ]]ο. 
-προσωπολήπτης; 5ε8εὲ ΜΑΥΟΙ ΟΠ [4Π|65 
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34. ᾿Ανοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, ᾿Επ᾽ ἀληθείας καταλαμβά- 

νομαι, ὅτι οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός, 35. ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει 

ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστι. 

36. τὸν λόγον ὃν! ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, εὐαγγελιζόμενος 

εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, (οὗτός ἐστι πάντων Κύριος,) 37. ὑμεῖς 

οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενον 3 ἀπὸ 

1ον ἡ ΟΌΏΕΒΗΤΓΙ,Ρ, ὅϑυτ. ΟὮσυβ., δ εἶββ ; Ῥὰϊ ναητηρ ἴῃ ΔΔᾺΒ δὲ, Ν.Η., αν. 
τῆατρ. 455 ταϊεοὶβ Κυριος: [6 ψοτὰά ψ μοῦ αοά δβεηΐ, ἐδ 15. (νοσα) ἀρρ ϊεβ το, 
δρρεσίδίπϑ ἴο, δἱΪ ταβη, Βξ ἰξ δα5 Ῥεεὴ ποῖ πηξαίτῖν βαϊά {πδὲ αἰτηοβί 45 ροοά γεβαΐὲ 
ΤΟΙ Ιου 5 ὉῪ οπλϊεϊαρ' ον οἡ ροοά δυςπογίεν, ἃ5 ὈΥ οτηϊεεϊηρ Κ. ὁπ πὸ δας μουῖευ. Β]1455 
ῬᾶΓΑ 1615 ἕοσ 815 Ἔβχρίδηδίίοη χχνὶϊ. 23, [ψΚὸ ἰν. 7, Ῥυΐ ἰξ τιὰὺ ῬῈ αιεβεϊοηςφα ψῃεΐμεγ 
ἔπεβε ἅτ αυΐε εχαοί. 96ε αἷβο θεῖον. Οἱδπιεη (Ρ. τοϑ) ταραγἄβ ἐδε ψγῃοΐα νεσξε δ5 
τπαλτρ. ποίε οὗ Πἰβ Ε. Απε)πά,,  ΜΒΙΟὮ οτερὲ ἱπίο {π6 ἕεχέ ὉΥ τηϊβέαίκα νυ τ ἢ 378. 

3 ἀρξαμενον Τ}Ὁ 31, ὅτ, ἀπά 80 ὑΝ εἶἰϑ8, ὑνεπάϊξ ; αρξαμενος ΦΑΒΟΒΕΗ 40, 80 
Τδςοῖ., Τίβοι,, ΝΗ. ἘΝ. βεε θεῖον. Β]455 ταραγάβ αρξ. « « « Γαλ, 45 ἱπεετροϊαϊεὰ 
αἴϊον [λικα χχιῖ, 5, ἀπά Ὀγδοίκοίβ ἰη β, 566 αἷδο νεπάς, ποίς εἀϊξ, τϑο9. ΟἸεπιεη, 
Ῥ. τοϑ, τεΐεγβ ἴ[π6 πος οἵ 370 ἴο δ15 ΚΕ, Απε)ιά, ; οὐ, 1, 22. Αἴεῖ αρξ. ΠΑ, Ρατ., 
ψυ]., Ισερς δἀά γαρ, 5ο ΗΠ. ; Β1458 γε͵εςίβ. 

ἰ, 1, πρόσωπον-λαμβάνειν. ὙΠΕ δοίιια! 
ψνογά 15 ποῖ ἰσυπά ἴῃ ΓΧΧ (οτ ἴῃ οἰ αββίοαὶ 
ατεεῖ), δας ἔος ἐμε ἰουρδε οὗ αοά 48 πὸ 
ταβρθοίοσ οἵ ρείβοῃϑ βεεὲ Πειῖ. χ. 17, μὲν. 
χίχ, 15, Μδὶ. ἰϊ. 9, εἴο.» εἴς.» δηὰ ΓπΚ6 χα. 
21, (1. ἱϊ. τό (5ο ἰοο προσωπολημψία 
ἱπ ΝΟΤ. ἰἄτεθ εἰπιθθ). ὙΠ Ἔχργεβϑιοῃ 
πρόσ. λαμβ. ἰ5 Ηερταϊδεϊς, ποῖ Πεοαββαυιν 
ἷἰπ 4 Ὀδαά 5εηβ6, δηᾶ ἴῃ (6 ΟἿ. ποτα 
Οἴϊεῃ ἱπ ἃ βοοά οπα, δυῖ ἴῃ (ἃς ΝΎ. 
αἰνγαγβ ἴῃ ἃ ὑδά 56η86, βἰποα πρόσωπον 
δοαιυτεά {πε πχεδηίΐηρ, οὗ νυδὲ ννὰ8 51 ΠΊΡῚΥ 
ἐχίοσηδὶ ({πγουρἢ [18 Βεσοη δεν βἰρηϊβοα- 
εἴοη ὦ ηαϑκ) ἰπ σοπίγαβε ἴο ἃ πιδπ᾽5 τϑαὶ 
ἰηϊσί οἷς σμαγαςίεσ, θυ με πουῃ δηά δάϊ. 
αἰνγανγβ ἱπιρὶν ξανουτγίείϑτη : βεε 1ἰρῃίοος 
οη (ΔΙ. ἴϊ. 6 δηὰ ΡΙαπηγλεῦ οἡ 0Κ6 χχ. 21. 
Ἐνεη ἔπε δπεπλῖεβ δοκπονϊθάρεδ οὐζ 
ΤΙ οτά᾽ 5 ἀοὐό- "κε πο 55 δὲ 1εαϑί ἴῃ ἐπὶ βύαβρεςί, 
Μαῖί. χχὶϊ. τό, Μαζκ χὶϊ. 14, λπΚκὸ Χχ. 21. 
ει. 35. ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει κιτιλ. 

ὙΠ ννοτάβ ἀγα ἰδίκεη ὉῪ ἘδΙΠΊΒΑΥ ἴο τηθϑῃ 
ἕῆαι Οογπεῖτι5 νν5 τοραγάεά 45 ἃ ρσοβεὶγίβ 
ὃν Ρεΐεσ, απά ἐμδὲ οἷν οἡ ἐμαί οοηάϊειοι 
φουἹά ἢς Ὅς δἀπιεεά το ἐπε ΟΠ τί βείδη 
ΟΒυτοῦ, ἐ.6., [Ὠγουρῃ Τυἀαίδπι; 850. δρ- 
Ῥαγεπεϊν δέ. Ῥαμῖ, ΡΌ. 42, 43. Οη {δε 
οἶμον μαπᾶ {πε ρεπεγαὶ ἐχργοββίοη ἐργαΐζ. 
δικαι. ἰποϊπεβ δ εἰββ ἴο τγείδσ 41} {πα 
Ψοτάβ ἴο (δες Ρἱεῖν διίαϊπαθὶβθ ὃν ἃ 
δΒεδέμεη, ννῆο πβεὰ ποῖ ῬῈ ἃ ρτγοβείγίε. 
Βεηρεῖβ ννοσάβ βῃοι]ᾶ αἰνναυβ Ὀ6 Ῥοσῃα 
ἴῃ ταϊπά : “ ποῃ ἰηά! εγθηεἰβδίσαιβ το] ὶ- 
οπαπὶ βεά ἱπάϊβεγεπεία πδεοηυση ἢϊς 
Διββϑυϊειτ,"᾿ 8566 δἷβο δοῖον,, δηά Κπαρεη- 
Ῥδαεσ, Ὁ. 103.---δεκτὸς ; “ Δοοερίαθ!α τὸ 
Βίγα," ΕΝ., δῃά {ῃὶβ ἰβ δεβέὲ, θεοδιβε ἰΐ 
Ῥειέετ Ἔἐχργαββεβ (πε ἐπουρῃὶ τμαΐ ἐεξατίηρ 
αοά «πὰ ψοτγκίηρ; τἱρδιεοιιβπεββ ρἷδοε ἃ 

-- 

ταδῃ ἴῃ ἃ βίδίε ργερδγδίοσυ ἔογ (ἢε βαϊνα- 
ὕοη τεοεῖνοά (Ὠτουρ ἢ ΟἾτῖβέ, ἃ τεσερεϊοι 
ὯΟ Ιοῆρεγ σοηδιεϊοηεά ὃγ παίίοηδ!εν, Ὀυς 
Ὁγ τῆς ἀϊδροδίκίοη οὔ πε μβαγί. 8:1. Ρεΐεσ 
ἄοεϑβ ποῖ βρεδῖ οὗ εδοῦ δηά ὄνεῖν τεϊρίοη, 
Ὁπὲ οὗ εαοῇ δηά ἐνεῖν πδίίοη, ἀπά νεῖ. 43 
Ρ᾽αἰμῖν ϑμονβ (δὲ 6 ὉῪ ὯΟῸ πιεδῆβ ἴοβεϑ 
βίβδι οὔ πα πίρμεν δ᾽ εββθάπεββ οὔ πε τηδῇ 
ψνῆΟΒ6 βίῃ 18 Τογρίνεῃ τπγουρ ἢ οοηβοίουβ 
δε εῇ ἴῃ ΟὨτῖβι; οὐ 186 Ιδηριιαρε οἵ 8ὲ, 
Ῥααϊ, Εσπι. Χ, 9-14. δεκτὸς ΟΠΪΥ ἴῃ Κα 
δηά Ρδυἰη Ν.Τ'., ἴπ ΓΧΧ ἐγεααβηεῖγ, αηᾶ 
οποε ἴῃ {πε τεσθητὶν ἀϊβοονεγεᾶ δαγέηρς οὗ 
ὅεθως, Νο. 6, ψΏϊΟΒ. ἀρτθαβ τεπιδσ ΚΑ ΟἿ 
νυ ἢ 58. {ΚΕ ἱν. 24. 

νεῖ. 36, Βὸσς τεδάϊηρϑ 866 οὐιεςαὶ 
ποίεβ; ἰγδηβίδαίε : "" ἐδε ψνοτά δε βϑηΐ 
απο " ἘΕΝ., οὗ. 5. ον!ῖ. 20.---λόγον, οὐ, 
ἔοσ αδε οὗ ἴπ8 ννοτά 458 ἃ ἀϊνίπε τηθβϑϑαρε 
ἦν. 31, νἱϊ]. 14,25, Χἰϊ]. 26, χίν. 3, χνί. 32 ; 
Ὦδτα ἴξ ΤΊΔΥ ταδϑη ἰῃε (οβρεὶ τηθββαρα 
βθηξ ἴο βγϑϑῖ 848 ἀϊβείποί ἔτοπὶ (ἢ τὸ 
ῥῆμα, ἱ.6., (λ8 ῥτανίουβ ἰβδομίηρ οὗ Ϊοῆπ 
ἴδε Βαρεἶβι (5εα Κδηά41}}; ὃδυῖ ἘΝ. Κα 
ΑΚ. τεραγάβ ῥῆμα δηά . τὸν ἀπὸ Ν. 85 ἴπ 
Δρροβίοη ολόγον, δα: Καη 41] δηα ν εἰθ5 
Ρίαοθ ἃ [1] βίορ δἴκασ Κύριος, ἀπά Ῥερὶπ 
ἃ ὯΔΨ ϑβδϑηίοποα ψἱἢ ὑμεῖς.---εὐαγγελ. 
εἰρήνην ΨἱΓ {πε δοουδαίνα 85 δ ση  γίπρ 
δε οοηίεηίβ οὗ [π6 ρ᾽δά εἰάϊηρ5, οὐ, ν. 42. 
π-οὗτός ἐστι πάντων Κ.: τἢ6 ρᾶτεη- 
τμδεῖςαὶ ἑυσῃ σίνεη το ἐς ννοσγάβ ββεὰ ἴὸ 
ΕΧΡΓΕΒ85 {πε ΨΔῪ ἰπ ΜΠ ΙΟΝ πε βρθαΐκεσ 
ψουά ρυατά ἀραῖπϑε {πε τπουρῆς ἐπὶ 
1εθι5 οἵ ΝΖζδιθε ννᾶϑβ βίαν οὔ ἃ ἴδνεὶ 
ψ ἢ ποβα Ο γαγα Βρόκδϑη οὗ 35 ἀπόσ- 
τολοι, 85 ἔπε ἀπέστειλε πιϊρῃε ρεσῆδρβ 
Βιυρρεδὲ ἴο [ιἰβ βδατθῖβ (Ξε6α Νὄβρεῃ). 
ΤΒδ ψνογάβ γα βίταυρὶν ἰἢς παίυσαὶ ὃχ- 
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τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ᾿Ιωάννης " 38. ᾿Ιησοῦν 

τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ 
δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυνα- 

στευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ 209. καὶ 
ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἐν τε τῇ χώρᾳ τῶν 

Ἰ᾿Ιουδαίων καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ ὃν ἀνεῖλον ὃ κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 
490. τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,2 καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ 

1 ἀνεῖλον ; ἰῇ ΑΒΟΔΘῈΕ και ἀνειλαν, 5ο ΤίΞαξ., ΝΥ. Η., ΒΙ455, ΚΕΥ., ὙΝ εἴββ, ΗΠ.» 
566 Κεππεάγν, Ρ. τδο, δηά ννίπει- ϑοβγηίεάεὶ, Ὁ. 112. Αἴτεσ ον Β͵858 ἰπβεγίβ αἀπεδοκι- 
μασαν οι ἰουδαιοι, Ὀυϊ πο ατεεῖκς ΜΒ,, φυῖίε ᾿πβυῇ. 

3 τῇ τριτῃ ἡμέρᾳ ΟΑΒΟΞΈΗΨΤ;Ρ, 5ο ὙΝ.Η.., Β[4β885 ; 1 ῥρσερ. ἐν ργςῆχε 5" 31 
80 Τί βοῆ., Δ εἰ58 (ὑ  επάξ ἀουδεία!). ᾿ ΗΠΡ. [Ο]ΠΠονν5 Ὁ απά τεαᾶξ ἐπε Ῥῆγαβε ἴῃ {ῃ6 ἀτο, 

ῥτεββδίοπ οὔεμε ἀϊνίπε ρονγεσ ἀπά δυιῖπουιν 
αἰτεαάν αβϑίρῃεά ὃν 51. Ρείεσ ἴο οὔ ἴοσά, 
ςΥ. τ. 33, 36 (ς΄. Ἀοπι. χ. 12) ; οπ ἐδμεῖγ εχ- 
Ῥίαπαιίου ὃν 8.. Αἰμαπαβίυβ δηᾶ {ῃεῖγ 
Ῥίδος ἴῃ δε Ατίδῃ σοῃπίγονεγβυ, βεεὲ ΕΌΗΥ 
ΤῬϊσοοιγεες ἀραϊπδὲ ἐπε Αγίαηδ, ἵν., 30, 
Ἐ.Τ. (ϑομδῆ ἀπά δος εἀϊεϊοπ). Ὁ 
ΒΙ455᾽5 “ὑγ]Παπὶ βυρρεβείοη "ἢ ἴο ογαϊέ 
Κ., 5866 ΒΙ485, ἐπ ἰοϑο υς Βεεσῃβ ἴο {π|ηΚ 
τπδὲ κοινός ἰ5 ΡοΟΒβ: 016), ἀπά Ῥαρε, Οἱαςοὶ- 
εαἰἱ Κουΐσισ, Ὁ. 3τ7, Γαἷν, 1807. 

Ψψεῖ. 37. τὸ ῥῆμα: 50 ἔδτ Ῥεΐεσ πα8 
τεβεισεὰ ἴὸ ἃ τηεββαρε ψαϊοῦ νουά θὲ 
ἀπκηονῃ ἴο Οογπαῖῖαβ, ἐπς πηεββαρε οὗ 
Ρεδςοα ἐπγουρῇ ΟἾτίβε, θὰἙ ΠΕ πον ἔὰσπ5 
το αὶ Οοσπαῖῖαβ ργόραῦὶν ἀϊά Κηονν Ὁν 
τεροτέ αἱ 411] ενεηίβ; τὸ ῥ. ποί {πε λόγος 
οὗ νεζ. 36, δπὲὶ οηἷν {πε ““τεροτι᾽".----καθ᾽ 
ὅλης τῆς ᾿[ἴ.» ὑ.6., 411 Ῥαϊδβείπα ἱποϊυάϊπρ, 
Θαεα, οὐ. 11. 9, χί. σ, 29, 858. Γὰζο ἱ. 5 
(᾽ν. 44), νἱῖ. σ7, Χχ᾿Π. 5, Βε6 ἢ ἴχ. 31, 42 
δὔονε.---ἀρξάμενον, 5ες οτἰείςα! ποίεβ; 
φ΄. ἰ. 22 δὰ 1ὰκεὲ χχῆ!, 5. 1 ψ τεδά 
ἔπε δοουβαίϊνε ἴξ ἄρτεαβ ἢ ῥῆμα (5εε 
ΔΡονε); 1 ἐπε ποπιχϊπαξίνα, οΐ. ἴοσ ἃ 
τα αγ σοηδίσγυσίίοη Τὐκα χχίν. 47, ἀπά 
866 ΒΙαββ, αγαῆι., Ρ. 81. Τῆς αργαρί- 
π655 οὗ (ες σοπβίγυοιίίοη 15. 46 [ἢ 
δοοοτάδπςοε ψἱ ἢ {παΐ εἰβεννῆδγα πηαγκεά ἴπ 
8:. Ῥείεσγ᾽ 5 βΒρεβοῆεβ, οὗ ἰϊ. 22-24, 11]. 14 

γεσ. 38. ᾿Ιησοῦν τὸν ἀπὸ Ν. : ἱπ Δρ- 
Ῥοβίτίοῃ ἰο ῥῆμα, ἔπε ρεγβοὴ ἴπ ΝΒΟπὶ 
41] εἶδα ψὰβ Ἴοεπίσαά, δῃά ἱπ νμοσι 
Ῥεῖεσ παά ἔουπά δηά πον ργεδοῃεά “πε 
ΟΠ γῖβι "ἢ; οὐ τῇδυ δε ἐτεαίβά δ5 δοοιιβαεϊνε 
ἴτε ἔχρισεν.---ς ἔχρ.: ἰακεπ ὃν 8. 
Απιρτοβε, 5:., Ουσὶ! οὗ Τεγαβαίθτη (50 ὉῪ 
Βεάε) ἴο τεΐεσ ἔο ἐπε [ποαγηδίίοπ, ὃν ϑ5:. 
Αἰμαπαβίυβ τὸ ἐῆε Βαρείβηυ οἡἷν. Βαΐ 
{π6 δχργεββίου πΊΔΥ 4150 6 σοππεοίεά 
ΙΓ {ΠῸ ἐπίγαησε οὗ οὖσ Τνοσά ὕροὸη Η15 
τλϊηἰδίσν δὲ Ναζαγείῃ, οὖ κε ἵν. τα; 
ε΄. ἴῃ [Π15 ραββαρε {πε πιεπίίοῃ οὗ Ναὰ- 
Ζατεί δης (1811|εε.---εὐεργετῶν: οὐ] οτά 

νγ88 τοδίν εὐεργέτης, οὐ. Ττυκε χχίϊ, 25 
(οπῖν ἰπ 81. ΓΚ6) ; “ ἔασ πιοτε σιν υϑεά 
οἵ Ομσῖβε ἐπα οἵ Ρίοίθτην ἔπε Κίηρ οὗ 
Ἐφυρι,᾽ Οοτπεῖτιβ ἃ Τρ ἄε.---καταδυνα- 
στευομένους: ΟΠΪΥ εἰδεννῃεγε ἴῃ [ἀπΊ6δ 
1, 6 'ἰπ ΝΑΤ., δυῖ οὐ, ὙΝβάοπι 1Ϊ. 1ο, 
χν. 14, Εςοΐυβ. χῖν!, 12, 705., “4πέ,, 
χί!., 2,3. Νὸ ἄουδε οἵδεσ ἀΐβεαβεβ δ6- 
βἰάεβ ῆοβε οἵ ἀετιηοπίδοαδί ροββαδβϑίοῃ 
τα ἱποϊπάθά, οὔ. ἐβρεοίδιν Γαϊκε χίϊί, τσ, 
τό; Ὀαΐϊ ἃ Βρεοῖαὶ ἐπηρῃαβῖβ ὁπ ἔπε ἔΌσπιεσ 
ἐχδοῖν σοττεβροπάβ [0 ἴῃς ῥσοτηίπεποα 
οὗ ἃ 5[Π|}1ὰγ οἶδββ οἵ ἀϊβεαβε ἴῃ Ματῖκ ἱ. 
23.-τ-ὸ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ, οὗ. νἱῖ. 9, 
7οῖδη {{|,. 2, 80 αἷδὸο ἴυὑκε 1. 28, 66, ἀπά ἰπ 
1ΧΧ, ]υάρ. νὶ, τ6. νὲ ςαπποί 5εε ἱπ {πδ 
δχρσεββίοῃ ἃ “Ἰονν " ΟΠ τί βιοϊορσυ; 9:. Βεῖδσ 
μά τβε το ἄδοϊαγε ἐπαὶῖ 16818 γγαὰβ {πδ 
ΟἸἢτίβε, δπὰ 1 ἰβ ποῖ {κεν ἐπὶ μα ψουἹά 
δανε επίεγεά ἀροῇ ἃ ζασίπεσ ἐχροβίξίοη οὗ 
Ηἰβ5 Ρεβοῃ ἱπ Πἰβ ἱπιγοάδαςίοσν ἀϊβοουτσβα 
ψ τ 4 αεπεαε οοηνεγε; δυξ νν, 42 ἀπά 
43 Ὀεΐονν, ἴο 580 ποίμίῃρ οὗ 81, Ῥαΐδγ᾽ 5 
ῬΌΡΙΙς δἀάτεββαβ, σετίϑίην ἄο τοί ροὶπέ 
ἴο ἃ μυτηδηί(ατίδῃ ΟὮτίβί, 
ει. 39. ἀνεῖλον, 5ε6 ἄῦονβ, ἢ. 155. 

-π-κρεμάσαντες, Ρ. 154- 
ψετ. 40. ἐν τῇ τ. ἦμ. : ΟΠΪΥ Αἰπἀεά το 

Βετε ἰπ Αςίβ, Ῥυΐ ἃ ροβιεϊνε ξεβείσποην ἔγοτ 
8ι:, Ῥείεσ ἴο ἔπε γεβυγγεοίίοη ἀρρεδγαᾶποαβ 
ου (δε ἰῃϊγτά ἄαν, Σ Οοζ. χν. 4; [πὲ 
Ἐχργεββίοῃ ἰβ Ξρεοῖδ!ν επιρμαβίβεά ὃν 51. 
1ταᾷκε ἴῃ Πῖβ αοβρεῖ, πεσε ᾿ξ οσσυγβ βοτηα 
βίχ {{π|65.---ὠἰὑμφανῆ γεν. : ἃ Ρῇγαβε οπὶν 
ἴουπᾷ ἤδτα δπά ἰπ Εοπὶ. χ, 20, ἰῇ ἃ 
αυοΐδείοη ἔτοπι 158. ἶχν. σα, “"ἴο δε πιαᾶβ 
ταδηϊξεβι," ἘΚΝ., υἱκ., τῇδε Ηὰ νψαβ δα 
δᾶτηθ Ῥεγβοῃ 85 βεΐοτε Ηἰβ Ῥαββίοπ, ποῖ 
“ΟΡΘΠΙΥ βμονεά," ΑΟΝ., Ποῖ ρῖνεβ δῃ 
Ἰάεα ποῖ ἴῃ δοσογάδπος ἢ {πὸ ῥσεβεπίὶ 
ςοηίεχί. 

γέετ. 41. οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀπά ἐπετεΐοτα 
Οοτπεῖίαβ σουἹά ποῖ ἤανε Κποννῃ {πα ἀδ6- 
14115. Πγ. Ὑπεορηγίδος νεῖ! τεπιατῖδ, 
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γενέσθαι, 41. οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονη- 

μένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν ' αὐτῷ, 
μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν - 42. καὶ παρήγγειλεν 2 ἡμῖν 

κηρύξαι τῷ λαῷ, καὶ διαμαρτύρασθαι, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 43. τούτῳ πάντες οἱ 

προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν ᾿διὰ τοῦ ὀνόματος 

αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 44. Ἔτι λαλοῦντος τοῦ 

Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐπέπεσε ὃ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπὶ πάντας 

1 Αἴε συνεέπ. αὐτῳ Ὁ, Ῥαᾶτ., ϑυτγ. Η. (ο}. Ἔτη.) δά και συνανεστραφημεν ; Ὠ: 
8ᾶ8 συστραφημεν, οἵ. Μαῖϊ. χνῖϊ. 22 ; συστρεφομένων, ὟΝ.Η. ; ἀναστρεφομένων ἰπ 
ΟὮ, εἰς. ὅ8:. [αἶα Βιτυβϑε πθνεσ 865 συστρεφω ἰπ Εἰνῖ5 βεηδε, ποῦ ἀαναστρεφω δἱ 
411; ὃὺ: ΗΠ]. συνεστραφημεν, Δηά σοπιρατεβ Ὁ χὶ, 28, ἀπᾶ χνΐ. 30; 8εε, ῃοννδνεσ, 
ποίε οα χὶ. 28. Αὔεγ νεκρων 1), 54. (ννεγῃ.), Αροβὲ, σοηβί. (5υγ. Η. ταρ.) (οὐ. Εὶ 
4150) δὰ ἡμερας τεσσαρακοντα, 50 ΗΙ]ρΡ., Βε6 Ἡΐαττῖβ, ΕΌΝΥ 1, δοίμγές, εἴς., Ὁ. 44; 
ἘΓΡΏΤΕΙΠ1᾽ 5 σοτπ πη δτΥ ἱπΠΊρ1165 συ οἢ ἃ τοδάϊηρ οὗ {πε οἱά ϑυτίαςο. Ῥᾶτσ. αἷβο δά άβ και 
ἄνεβη εἰς τον ουρανον, 5εε ΗΑτΙτί5, Μ,. 5.) ἴον δά ἀϊίοη ἐπ ΕΡΡΏγογη. 

3 παρήγγειλε, Ὦ 8ᾶ8 ἐνετειλατο ; δυϊ παραγγελλω 15 450 ἃ ἐανουτὶἐς νγοσὰ «ἢ 
Τακε; δῃ ᾿πβίδποα ψθεσα Ὁ 56 6πὶ8 ἴο Ὀ6 8 γαπηϊπίβοεποα οὗ ἱ. 2. τῷ λαῳ οὔ. Ρᾶδσ., 
Β͵455 Ὀγδοίείβ, 5δεὲ6 θεῖονν. αὐτὸς Ῥυϊ ουτος ΒΟΏΕ, ϑυτζ. Ρ. δπὰ Η., ὅδῃ., ΒΟΒ., 
Τδοῖ., ὟΝ.Η., ΗΠΡ., ΝΝεμάς, Ν εἰββ, ἘΌΝ. ; Τίβοιμ. δπὰ Μεγϑι ἔο!ον 9 ΔΗΡ δι, 
ψαυΐς., Αειδ., Ἱσεπ., ΟἾγυβ., δπὰ τεδά ἀντος, Ξεεὲ δ επάτ5 ῃοΐς ἴῃ 1809, δῃὰ αἷβὸ 
ἤογπιεσ εὐϊξ, ἴῃ ἕδνουσ οὗ ουτος. 

8 ἐπέπεσε ΦΒΕΗΤ,Ρ; 8411 εδά. Ἄπεσε ΑὮ. 

“ΤΡ ὄνεη ἔδε ἀϊβοῖρ]65. γεσε ἱποσεάμϊοιυβ, 
δηά πεεάβά τους δπά τα]κ, νῆας ψουἹά 
δᾶνε Ὠαρρεπεά 1π [μ6 οδβε οὗ ἔπε τπηδηγῦ᾽ 
-- προκεχειροτονημένοις, ἐ.4., ὉΥῪ αοά; 
ΟἿΪΥ παῖε, ποὶ υδεὰ ἴπ ΤΧΧ ογ Αρο- 
ΟΕ ; ἰῃ οἰαϑϑίοδὶ ασθεκ ἴῃ βδπλε βθεη88 
85 ἧεζε, 866 χίν, 23 ἴοσ [86 βἰπρ]6 νεγῇ. 
ὙΠε ργεροβίτίοη ροίῃιβ Ὀδοῖκ ὕο ἔπε ςμοίςς 
ΟΣ {πε ἀϊδβοίρίεβ ἢ ἃ νίενν το Ὀεδτγίπρ 
{πεῖς ἐεβείμηοπυ, ἰ. τ, 80 ἴπδὲ {πεὶσ 
᾿Μ]ΈΠ 6855 ϑγὰ8 ΠῸ σῆδῃοθ, Ὠδρῃμδζασζά δββοτ- 
εἴοη.---συνεφάγ., οὕ. Τὐυκε χχίν, 41, 43 
({οὁδη χχί. 13), 5εῈ αἷϑο Ιρηδὲ., αὐ ϑ)ιγγΉ., 
ΠῚ., 3 (ἀῤοΞςέ. Οορδί., νἱ., 30, 5).--- 
συνεπίομεν: ἰξ 18 Βυτοὶν ἃ [α]56 τηειμῃοά 
οὗὨἨ οτἰεἰοίϑτη νυ ῖο ἢ οαν}}8 αἱ {Π]8 βιδίε- 
ταβηΐῖ, ϑεσαῦβε ἴῃ 51:. Γκε᾿ 5 αοβρεὶ 
ποίπίηρ ἰ5 βαϊά οὗ ἀτίηκίῃρ', οηἱν οἵ δδῖ- 
ἱπρ' (58ε ΡΙυγασλσσ, ἐπ ἰοοο). Βεάς οοϊὰ- 
τχεπίβ: "' θγα Ῥείεσ πλθπίϊοηβ ψΜῃδε ἰβ ποῖ 
ἴῃ [86 Οοβρεῖ, υπ|6855 ἰητἰπιδῖα ὑνβθη Ηξ 
ΒΔΥ5 ὉΠΕΠ1 ἀσιηῖς ἴῈ πὸνν " εἴς, 
ει. 42. παρήγγειλεν: ομαιρεά 8, 

866 οῃ ἱ. 4.--διαμαρτύρ., βΒεε ἀδονε οὔ 
ἰϊ. 40, υἱῖῖ, 25.---ὁ ὡρισμένος, 5εε ἴΪ. 23, 
Φ. χνὶϊ. 31, ἴῃ ἃ Βιγἰ ΚΙΏΡΙΥ βίτα]δγ βίδία- 
τοεηξ Ὁγ 8ῖ. Ῥδυὶ δὲ Αἴμεηβ. 8. Ρεΐεσγ 
δά 9ι. Ῥδὰ] δὲ Ῥοΐῇῃ δὲ οπα ἴῃ ἐπεὶγ 
ΨΥ [ΠῈ55 τὸ [π6 Ἐσεβυτγγεοιίίοι οὗ τπ6 ΟΠ τῖβὲ 
οπ ἐπα τἰτὰ ἄδγ, ἀπά δἷβο ἱπ τπεὶτγ υνἱτηε85 
το Ηἰβ δρροϊπιγηεπὲ 88 ἴμ6 ἔπίυσα ᾿πἄρα 
οὗ τηδπκιπά, Ταΐβ βίδγε!ηρ οἸδίτα της 

ὃν 8.. Ῥείεσ ψἱἢ τοξεγεηος ἐὸ ἤεβὰβ οὗ 
Ναζαζεῖῃ, νὰ ΝΏοσα μα δά ᾿ἰνεά οἡ 
ΤΕΙΩῚ5 οὗ οἰοβαεδέ δυσηδη ἰπεϊσηδον, δηὰ ἴῃ 
ὙνΏοβα ἀδδίῃ πα πηὶρῃς Ὑ76}1 μᾶνε βθβη 
ἴδε ἀεδβίγαοστίοη οὗ 8411] πὶβ ἤορεβ, 18 ἃ 
Δατίμεν δνίάθβποε οὗ {μὲ οὔδπρε ψΒῖσ ἢ 
δαά ραββεά ονεῖ ἴπ6 Αροβίϊβ, ἃ οβδηρε 
ΜΕϊοὮ οουἱά ΟΠΙγ Ὀ6 δοσοιηπέεά ἔοτ ὉΥ 
ἴδε Ῥε ΘΕ τῆδὲ 118 βαπὶε [εβῈ8 υν88 τίβεη 
πα ἀεοίατεά ἐο ΡεῈ ἐς ὅοὴ οἵ αοά ψ τὰ 
Ῥονψεῖ; ο΄. ΕΠΟΟΣ χὶὶ. ο, εἀὐϊείοη Οματῖαβ ; 
Ῥνέένιεες οὗ ἐπε Ἐῤ᾽κέϊδα, Ὁ. 403.---κριτὴς 
ζ. καὶ ν., “Υ, τ Ρεῖ. ἱν. 5; ἴῃς ψογάβ 
Ῥοΐπὲ Ῥδοκ ἴο τῆε. υπίνογβαὶ Ἰογάβῃϊρ 
οἵ ΟἸγῖβϑε ονεγ [ενν απ (ἀβπεῖ]α δἰϊκα, νοῖ. 
36, ο΄. Εοηι. χίν. 9. 
ει. 43. πάντα τὸν πιστεύοντα, εἴ. 

Ἑοτ. χ. σι, Ψμεῖμες [εν οὐ αδηεΐε; 
πε ρῆγαβα Ἔπιρμδίὶο δὲ ἔδα οἷοβε οὗ π8 
νεῖβε, οὖ ἔοχι. {1 22ὥ. ὙΠατε 8 πὸ 
οὐσοαβίοῃ ἰὼ τεξεσ ἴπε ᾿νοσάβ ἕο ἃ τϑνΐίβει 
ἴῃ πεῖς Ῥδιυῇμπα πιεαπίηρ (Νν εἰβ5); ϑῖ. 
Ῥεΐον π᾿ σεδῖν βὰν 5 ποίπὶπρ' ποτα ἤδη 
Ὧς δὰ αἰτεδαάν βα1:4 αδηά ἱπῃρ]ςὰ, ἰϊ. 38, 
111. τ6, 26. 

γει. 44. ἔτι λ.: τῆς Αροβεῖς 18 ἀρρατ- 
ἐπεῖν ἱπιεσγαρίεά (ο, χὶ. 15); Ῥὰξ ἴῃ τῃϊβ 
ἰπβδίδποθ 6 οδὴ ἄρτεθ ψὮ Ονεγρεοῖκ 
ἴμαὶ 86 σοποϊυάϊηρ, Ῥῆσαβε, ἴῃ 118 γοὶδ- 
τἰοη ἴο νϑσ. 34 δπὰ ἰἰβ ὑγοοῦ αὶ αοά 
ννᾺ5 ΠῸ σεβρθοῖεσ οὗ ρϑιβοῃβ, ρίνεβ ἴο τῆς 
ὙΜΏΟΙΘ ΒρΈΘΟὮ ἃ ρεσέεοι Ἐδηιρπνδδδοα (8ο 
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τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΔΩΝ Χ. 45--. 8. 

45. καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς 

πιστοὶ ὅσοι ' συνῆλθον τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ 

᾿Αγίου Πνεύματος ἐκκέχυται" 46. ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων 

γλώσσαις,2 καὶ μεγαλυνόντων τὸν Θεόν. 47. τότε ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος, 
Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύναταί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, 

οἵτινες τὸ Πνεῦμα τὸ ἽΛγιον ἔλαβον καθὼς ὃ καὶ ἡμεῖς ; 48. προσέταξε 

τε αὐτοὺς ὁ βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου. ὃ τότε ἠρώτησαν 
αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 

τσσοι τείαἰπεὰ ὈγῪ ΤΊβοι., ὟΝ.Η. τηᾶτρ., Β΄αββ, ΗἸ]Ρ., δπᾶὰ ὄνὸπ Ὑνεἶββ ψυὩ 
ΜΑΡΕΗΕΡ; Ρυὲ Ινδοδ., ΚΝ.Η. ἐεχε, ννεπάε ἔο!ονν Β, ἅ, Ψαΐϊρα. 

ϑγλωσσαις, ᾿ ρῥτεῆχοβ καιναις, ἃ ῥγαυανγίοαίές {-- ποικιλαις, 80 ΗἸ]5.), 548., 
αἰϊῖς, βε6 Ῥεΐονν. 

ϑκαθως ΕΗΠΡ; ὡς ΑΒ, Ιτερ., ΟἾγγυβ., ἘρΡίρῃ., δο Τίβο., ΝΥ. Η., Ε1Ν., Βίαββ, 
Ννεῖθβ. ΗΠρ. μαβ ὡσπερ ἢ Ὁ. 

4αυτους ΒΌΕΗΨΓΡ, Ογτ.-}εγ., Οἴσυβ, 8ὸ Ψ. Η., Βῖδββ, ννεῖββ, ϑνεηάᾶς, Ηρ. ; 
αντοις, ΤΊΒοΟΙ, ΓΟ] ονηρ 5 Α 33. 

ὅτου Κ᾿ ΑΒΕ νεῖβ8. πᾶνε ἰπβίεδά ἰησου Χριστον, 50 811 εἀά., 50 4150 ΒΙ488 ἴῃ β ; 
Ῥυΐ Ὁ δᾶβ του κι ἰ. Χ., 5ο ΗΙ]ρ.; Μεγεσ τείδίπβ Τ. Ε. 

Ζδοκὶετ).---ἐπέπεσε, ε΄. Χ. 44, χὶ. 15, δηᾶ 
ἔοτ {πε ἐγεαπεπον οὗ τῆ6 ψοσά ἴῃ Αοίβ ἀπά 
1(5 156 ἴῃ 1κε᾽5 οβρεῖ, 566 Ετιεάτιςῃ, 
Ῥ. 41. ΒΥ {815 ᾿νοπάεγα! ὑσοοῦ 51, Ῥεΐεσ 
διὰ πῖ5 ον βῃ Ὀτγείδτεη νυ  Πίπὶ βανν 
ἐπαΐ, ἀποϊτουπιοίδεά Ἐποὰρἢ ἐπαν ΜΕτα, 
Οοτποῖϊαβ ἀπ μἷβ Βουβεποὶά ὑνεσ πὸ 
Ἰοπρες ““σοπηποη οὐ ἀποίδδῃ"᾿: “ΤῃῈ 
Ηοῖΐἷγ αδοβι,᾽" βαίά τῆ 8 [ϑυνβ8, “πανὶ 61] 
Ὡροω ἃ ΟΘοπεῖῖε"", Βεβηρθί σοπηθηΐβ, 
“ΑΠ1215 Ὀδρεϊβηνιβ βυβοαρίιβ εϑί δηΐα 
δἀνεπίυπι ϑρίγιτβ ϑαποῖὶ.. .. Γὐἰρογὰπι 
δταιὶα βαρεῖ ογάϊπεηι ᾽".--τ-ἀκαύοντας, 25 
ἴῃ νεῖ, 33. 

Ψεῖ. 45. οἱ ἐκ π.» 566 νετ. 23, οὔ. Εοπι. 
ἷν. 12, ἀπ ἴον τῃ6 ρῆγαβε ἃ5 ἀββογίὈϊη ρ' 
8ι. ῬΔῈΠ5 πιοϑί Ὀἰιίος ἀπα πᾶσσονν Ορ- 
Ροπεηΐβ, δεα (81. ἰΐ. 12, Οἱ. ἱν. σὰ, 
Τῆς, ἰ. το, Ὑπὲ ἴδοε ψᾺ5 (5 ΓΌΠῪ 
ἰεϑεῆεά, ἄνθη ὃν τἴποβα ῆο ψγεγα ποῖ 
ἴῃ βυπιρδίῃυ ν᾿ ἰξ.---καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη: 
“ὭΔΤΩ ὙΠῸ δόσηϊββο ᾿8ηὶ ὉΠ] οἴδιβα εϑὲ 
͵απσα" Βεηρει. ΟἿ 11. 38, ἃ βῆ ΒΓ ἢ 
{παν τπουρμὶ ἀϊά ποῖ δρρεγίδίπ ἰοὸ {πα 
Οεπέ! 65; 8εῈ θη νεσ. 44, ἀπά ϑομδιίΐρεη, 
Ηον. Ηεδ., ἵπ ἰοοο. 

Ψψες. 46. λαλούντων γλώσσαις, 5ε6 
ΟἹ 1ΐ. 13; ΒεΙα πὸ βρεδκὶηρ ἴῃ ἀϊῆξετ- 
δπὶ ἰδηριαρεβ 5 πηεαπέ, Ὁπὸὲ ποθ {δα 
1655 {πθῸ ρος ΒΟ πιαηϊξεβίεά ἰΐβα 
ἴῃ Ἰυδδηξ εοβεδεῖὶς ρυαίδε Ῥγὰ5 ἃ δἰ 
Οὗ τε ϑρίτιι, ἀπά τὲ ενεπὲ τῇδ ψεῖ] 
ΡῈ οδιἱεὰ “πὲ Θεπεῖε Ῥεπίεσοβε᾽" ; 5668 
Οἡ χὶ. 15 δπά ΡΙυπηρίσα, ἐπ ἰοοο; ΝΝεμάϊ, 
εὐϊείοη τϑδο9ορ. ὙΤμῈ ψογάβ οἵ νεῖ. 47 
πεεά ποῖ πλθᾶῃ ἰῃαὶ (818 οἱδε οὗ του βιε5 

Ψ 48 πηδηϊξεβιε ῥσεοίβεϊνυ 88 ἐπε Ῥεπίε- 
οοδβίδὶ ρίξε, : 
γε ει. 47. μήτι τὸ ὕ.. .. τοῦ μὴ βαπ- 

τισθῆναι, οὔ. χίν. τ: οπ σοπβίτγιοίοη, 
Βυτγίοη, Ρ. 159; 80 4͵50 ἴῃ ΤΧΧ δπά 
οἰαββίοδλι ατεεκ, ΒΙαββ, Ογαηι., Ρ. 230; 
γίξεδα, ᾿ς Οσεο ἀμ Ν. Τ΄, Ῥ. τ72 (1803). 
--οἴτινες, φμίῤῥε φμῖ, 8οὸ Βῖ485 'ἱπ ἐδ15 
Ῥαββαρε.---τὸ ὕδωρ: “πὲ ᾿ναίεν " ΕΥ͂., 
ὩὯοΐ ΒΙΙΩΡΙΥ “ναί "ἡ 45 ΑΝ, δ8 Βεηρεῖ 
αὐτηϊγαϊν 8αυ8, “ΝΟΣ τοῖς : ζ4πὶ παρεπὲ 
ϑρίτίζαση, ἐτρὸ δαυᾷ οᾶγαγε ροββυηΐ". 
1η θαριείβηι Ὀοτ ἐμ 6 νναΐῖεσ δπᾶ ἐπα ϑρίσις 
Ψεγα τεαυϊγεά, χί. τ6. Ὑπα ρστθδίεσ δδά 
θεθη δεβιονεᾶ; ἽοουἹἱά τῃ86 ἴδββεσ δὲ 
ΜΒ Πε1 ἃ} 866 {π6 5εγικίπρ' ραβδαρε 'π 
Μοβεεῖν, Μιηϊϑέογίαὶ Ῥγὶδϑέλοοά, Ῥ. τοῦ, 
ου ἴῃς ἔδος ἐδδὲ Οογπεῖίαβ ἀπ ἢϊβ σοπ- 
Ῥαπίομβ, ενβῇ δἴζεσ ἐπε μά ἤσβε τεςείνβά 
τῆς ργεβεπος οὗ ἔπε Ηοὶν αποβῖ, νγοσα 
πδνεγιπεῖθββ οσάεγεά το μὲ θαριεϊβεά, 

Ψεῖ. 48. προσέταξε, ε΄. 81. ῬΑ} 8 
ταῖε, 1 Ὅος. 1. τ7. 1 ῬΒΠῚΡ τπ6 Ἐνδη- 
βεῖῖδε ννὰβ δ Οξεβαᾶγεα δ {με {ἰπ|6, ἐῃς 
δαριίβηι ταν Βᾶνε θέε ἱπ γυβιδα (0 Πἰπι. 
--ἐπιμεῖναι : αἐεέίης σοημηογαγὶ, Β1Δ88, 
80 ηαμέγε αὨῤ]ἴμ5, ΒΕΆΡΕΙ, οὕ. χχί, 4, 1ο, 
Χχν !. 12, 14, ἀπά χν. 34 βὶ (Β1455); οπΐυ 
ἵπ {π|κα ἀπά Ραυΐ, τεαμεπί ἱπ Αςίβ, ποῖ 
Ιουπά π᾿ Τυυκε᾽β αοβρεὶ, οὐ [οππ νιϊϊ, 7; 
ΟΠΪΥ οπος ἴῃ τυχχ, Ἐχοά. χίϊ. 30, ἴπ 
οἰαββίοβ 848 ἰπ ἰεχί.---ἡμέρας τινάς, η0 
ἄουρε βρεπὲ ἴῃ ἔυγέπασ ἰπβεγυοίίοη ἴῃ Ἐπ δ 
ΠΑ: απγοὶ ἀἶές, ΒΕΏρεΕΙ. 
ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΙ.-νοσ. τ. Ἐὸγ δ εβέεσῃ 

τεδάϊηρβ 8εὲ οτίεἶσαὶ ποιίοεβ.---κατὰ τὴν 
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ΧΙ. σ. ἬΚΟΥΣΑΝ δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ 

τὴν Ἰουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 2.1 καὶ 
ὅτε ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱεροσόλυμα, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ 

περιτομῆς, λέγοντες, 2. Ὅτι πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας 

εἰσῆλθες,2 καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. 4. ᾿Αρξάμενος δὲ ὁ Πέτρος ἐξετίθετο 

1 ΤῊς ννεβίοση ἰοχὲ ἰβ μεῖς σοπβίἀεγαρν Ἔχραπάεά, ἘΒ]458, ἔο]οννὶπο Ὁ, ὅσ. 
Ἡλτοῖ., Ρασ., ὕνεγῃ. {ἢ ἀϊ βεγεποαβ ἴῃ ρδτγέϊςι]δτβ), ταδάβ ἱπ β.: ο μεν ουν Π. δια 
ἱκανοῦ χρόνου θελησὲεν πορευθηναι εἰς [. και προσφωνησας τους αδελφους και επισ- 
τηριξας (αυτους) εξηλθεν, πολυν τε χρονον ποιονυμενος (επορενετο) δια των χωρων 
διδασκων αὐτους. οτε δε κατηντησεν εἰς ἰ. και ἀπηγγέιλεν αὐτοῖς τὴν χαριν του 
Θεου οἱ εκ περιτομης αδελῷφοι διεκρινοντὸ προς αὐτον, λεγοντες" ΤῊ]5, δοσοτάϊπρ 
το Βεΐβοσ, 15 δὴ ἰγγεδιξδῦ]ε ρσοοῦ ἐμδὲ β ρῖνεβ 018 {π6 οτἱρίπαδὶ ἰεχὶ οὔ ἵμικε, ρ. 63, ἀπά 
566 4'5ὸ Β4588, Ῥλίϊ. οὗ ἐπε Οοεῤεῖς, Ὁ. 120, ἀπὰ ο΄. χχί. τό. [Ι{ 15 ἔγσας [πδὲ ἰπ μα 
Ἔτβὲ ρατί οὗ ἔπε δάδίείοη 411 πὲ τνογάβ ἀπά οἴδιιβεβ τὲ Γπσδη (ΑΙ ΠΟῸΡὮ ἴδ να τεδᾶ 
τ Ὁ ὃς και κατηντησεν αὐτοῖς ἰπϑίεδά οἴ οτε δε κατην. εἰς ἰ. τχε Ὦδνε Π0 ἰηβίαποε 
ἴπ [κε οὗ καταντάω ἴῃ σοπδίτιοτίοη τ] ἃ ἄδεννε). Βυὲ Ὑνεῖββ, Οοάεχ Ὁ, ἔδκεβ ἃ 
ΨΘΙῪ ΟΡροϑβίξβ νίδνν ἔγοση Βεῖβει (Ξες αἷβο νγεπάϊς (1800)), Ρ. 2οῦ, δπὰ ἰὶ ἰ5, οὗ σουγβα, 
4υἷτε Ῥοββίδίε ἐμαὶ τς δά δε οη5 ᾿ψετα τηδάδ οη δοσουης οὗ [ῃ6 ἀρραγεπὶ δῦταρί δπάϊηρ 
Οὗ τπ6 ραββδᾶρε αϑοιὲ Οογπεὶΐιβ, ἀπά ἰο δον δαὶ Ῥεΐεσ, ἴοο, ἀϊὰ ποῖ Ὀγεὰκ οἱ μἷ8 
τη ϊβϑίοπαγυ νϑοσῖς μυντί Βα Ϊγ, εἰς. 

3 εἰσηλθες και συνεφαγες ; ὟΝ. Η.,, ΤΟ] ον Ωρ, Β]., ὅγττ., Αττ., μὰ8 [86 3τὰ ρεύβοῃ 
εἶπα, δύ: ὙΝ εἰβ8 μ85 με 2πᾶ ρεβοῃ βίῃηρ.ν 88 ἰῃ ΤῈ (50 Τίβο.). 

Ἴ.: ποί βἰ πιρὶν ἐπ θὰὲ ἑβγομρπομέ Τυ ἄδεα, 
“411 αὔοις [π|4254,᾽) Ηοτε, Εοεϊεδία, Ῥ. 
57, ο΄. νιἱϊ. τ. 

ΕἾ. 2. διεκρίνοντο, οὗ. πᾶς, νεῖ. 9, 
ὙΠ ἀδίϊνε οὗ {π6 ρεύβοη (ῬοΪγὈ,, ἰΪ., 22, 
11). ἘῸτ 5ἰ ΠΊ11ὰτ σοπβέγασίίοη 45 Π6σΘ 8566 
ΤΧΧ, Ἐζεκ. χχ. 35, 36, βεα τί πητη- 
Ὕπαγε, σμδ υ. Οἰδαγννῖβα ἴῃ χ. 20.---οἶ 
ἐκ περιτομῆς, ο΄. Δ]. ἰϊ. 12; να σῇ 
Βοδτο εἶν σοπῆπα ἐπε ἐεύτα μαγα ἴο ἴποβ8 
τηδηξοηεά ἴῃ χ. 45 (αἰ πουρῃ τ. Ηοσι 
18 ΚῈβ {πἰ8 νίενν 85 τηοβδὲ ὑγο δῦ 16), δαὶ 
δονν ἔδσ ἴμεγα νγ)88 8 βεοίίοῃ οὗ πε Ομυσοῖ 
δὲ ]εγυϑα! ει Ψἢο οου]ά τἢτι5 Ὀ6 ἀδβογρεά 
αἱ τΠ|8 {εἰπὲ ἴὰ 15 ἀϊῆσι!ε το βδὺ, 568 
Ἑδίηβαν, 5έ. βαμὶ, Ὁ. 44. 

ψεσ. 3. ἀκροβυστίαν ἔχοντας: ἴδε εχ- 
Ῥτεββίοῃ ἱπεϊπιδέεβ [μ6 Ὀϊ τεσ θβθ οὗὨἩ {ῃ8 
Ὀρροβίεῖοπ. Βεπρεῖ συγ ον σοτηπιθηΐβ 
“Ῥεηῖρπε Ἰοχυππίαγ", Οπ ἀκροβ. 566 
Ἐβρθοίδ!ν Καππεάν, ϑονγοῦς οὗὔῦ Ν. Τ. 
αγάσλ, Ὁ. τἰι.---καὶ συνέφαγες αὐτοῖς : 
ἘΠ|15 ννδ5 [8 γθ] οὔδγρε, [8 νἱοϊδείοη οὗ 
{16 σεγεπιοπίαὶ ἴανν, οὔ. Χ. 28 ; 566 οὔ 88 
ἱπιοίθσαμε ἀϊνίϑίοη θθίννθεη Ῥματγίβαϊοδὶ 
168 δπηᾶ Ἃεπεῖῖεβ, ϑνεῦεσ, Ὑδαΐϑολο 
ΤΜεοῖ., ῬΡ. 59, δο; Εἀεγββείπι, ψδιοΐσἧ 
δοείαὶ Πὶξε, ῬΡρ. 26-28. ὙΠετα ἰβ ἐβεγα- 
ἴοσε ποίπίηρ ἴῃ τῆς βίδζεσηθπηί ἴο ᾿πβ1ν 
τῆς οὈ͵εοίίομ ταῖβεά ὃν Ζεῖϊεσ ἀπᾶὰ οἱμοτβ 
Αρϑίηβὲ δε ψῃοὶς παιτγαῖῖνα οὐ τῆς 
Ῥαρεβπι οὗ Οογηδὶαβ (Ξο ὙΝεπάξ, εἀϊείομ 
1888 δπὰ 1800). Βυΐὶ [{ τε οοτηρίαιης 
ἀρδίπϑε Ῥείθγ νγᾶὰβ Ῥαβεά ποὶ ἀροῃ ἴδε 
ἔλοι ἐμδῖ 6 δὰ Ὀαριϊβεά Οοσπααβ Ὀαὶ 

Βαᾶ δαίδεη ψνἱτ Βῖπι), {μεπ γε οἂπ 866 4 
δτεδαὶ ἀϊβεγεηος δείνψαθη ἐῆ6 παγγαίϊνε 
δέτε δηά τπδὲ οἵ ἐπε Ετῃπϊορίαπ δα πασῇ ἴῃ 
οἾδΡ. νἱϊ, [π᾿ τῆς ἰδία οαβα ἔμεγα ννὰβ 
Ὧο αὐαδίίοη οὗ {μ6 οὐ] ραίίοπβ οὗ {π6 
σεγεσηοῃἝα! ἰδιν---ῃε Ὀαριὶδπὶ 'νὰ8 δά- 
τηϊηϊβίεσεά δπά ῬΒΠΡ δηᾶά (πῈ δὐπυοῇ 
βεραιαιθβά, Ῥὰὶϊ μετα ἴ6 ψνΒοα βίγαββ οὗ 
δε παγγδίϊνα 1168 ἴῃ ἴδε ἔδοϊ τεξετσεά (ὁ 
ἴῃ νεῖ. 3, 80 μαὶ 1 186 δυπυοῃ δηά 
ΟοΥποῖαβ ὈοῚὰ ὈοἸοηρεά ἰο ἐπε οἷ455 οἱ 
“ὁ ΒΑΙξργ δι γί" {παῖς σᾶβθβ ἃσὲ ποὶ 
ῬάτΤΆ1Π61, Βαΐ ἐνεῃ ἰξ {86 Ὺ ψεσθ, ἴῃ οἵ μου 
ταβρεοῖβ ἔμοσα γουἹά 5111} σαπγδίῃ ἃ ἀ18- 
εἰποείοη Ὀδένγεθη τἄπη. 1 νγᾶ58 ὁπ6 {πίηρ' 
ἔοσ τῆε ΕτΒΙορίδη ἴο θὲ γτεοεϊνεά ἱπίο {πε 
ΟΒυτγοῖ οὗ ΟὨγίβι ὃν [με Ηε]]εηἶβὲ ῬΒΠρ, 
Ῥαὲ ἰξ ννὰβ δποίδεγ ἰμὶπρ---δηᾶ ἃ τηδυκαά 
δἄνδηοε---“Πδη [86 ρεϊποὶρὶα δββοσίθα ὉῪ 
ῬΏΠΙΡ νγαβ ται Ὁγ ἰῃε Αροβέίββ οὗ 
{86 οἰτουπιοϊβίοη ἴῃ ἔπε σαβε οὗ Οοσηα 8. 
ννεηάᾶες, εὐϊίοι 1809, ΡΡ. 181, 1908, ἀπά 
Τλρδείοοι, Θαϊαέϊαπς5, Ῥ. 300. 
ει. 4. ἀρξ. δὲ ὁ Π.-. “Βαϊ Ρεῖες 

Ῥεραη, δηᾶ ἜἼχροππηάεα {πε τηδίξεσ": ἀρξ. 
ΤΩΔΥ ὃε ΡῥΙεοπαβίίς, ἱ. 4, οὕ. καθεξῆς, οἵ 
ΤΩΔΥ 6 υδεᾶ ρταρῃίοα!ν, οὐ Ὀεοδαβα {πὰ 
ταρτόδο68 οὗ οἱ ἐκ περιτ. ρᾶνε {πε 3γεέ 
ἱποδπᾶνθα ἰο 81. Ῥείεσ᾽᾿Β σϑοὶ β].---καθ. 
ΟἿΪΥ ἰπ Γκκὲ, αοβρδὶ ἀπά Αοίβ, 5ες {{|. 
24.---δξετίθετο, χνίϊ!, 26, χχν!!. 23, 705.» 
«Απέ., ἴνγ 12, 2, 80 850 'π ῬΟΪΥΌ., Χ.» 9, 3. 
Ῥεσβαρβ υϑϑὰ βδγα Ὁγ 8:. Γὰκα ἔγοπι 118 
186 ὉΥ ΠὨ᾿οβοογί 68; ἔτ] αν νογά το τα 
Αἶβο ἃ5. ἃ ρῇῆγβίοίδῃ, βεα Νοχεῖ, Ρ. 17. 
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αὐτοῖς καθεξῆς λέγων, 5. ᾿Εγὼ ἤμην ἐν πόλει ᾿Ιόππῃ προσευχόμενος, 
καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην] 

τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ " 

6. εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν, καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ 

θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 7. ἤκουσα δὲ 
φωνῆς λεγούσης μοι, ᾿Αναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 8. εἶπον 

δέ, Μηδαμῶς, Κύριε 3.- ὅτι πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν 

εἰς τὸ στόμα μου. 9. ἀπεκρίθη δέ μοι φωνὴ ἐκ δευτέρου ὃ ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ, ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου. 1ο. τοῦτο δὲ ἐγένετο 

ἐπὶ τρίς, καὶ πάλιν ἀνεσπάσθη ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. 11. καὶ 

ἰδού, ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἦ ἤμην," 

ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με. 12. εἶπε δέ μοι τὸ Πνεῦμα 

συνελθεῖν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινόμενον ὅ- ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἐξ 

1 μεγαλην, Ὀπξ λαμπραν ἴῃ 5υτ, Ηδτοῖ,, Ῥαγιῖ μα5 μεγαλην λαμπραν. Β]258 τε- 
Ἰεοῖβ (τῇ χ. 11). 

3 Οτίρ. 868 κυριε συ οισθα οτι, Β]4585 τα]εςίβ. 

8 εκ δευτερου Γ) οπηί5, ἃ5 4150 βοσηθ Ν δβίεσῃ δας που 65 ἰῃ χ. 15, ἀπά Β[455 ἱπ β. 

4 μὴν ΕΗΤ,Ρ, Νυ!ρ., ϑυτσ. (Ρ. δηὰ Η.), Βομ., 84}., Δεέῃ,, Οῃτυβ., 50 Β[αββ, ΝΗ. 
πιᾶτρ'.---Δβϑῖτα. ἈΡΡδΘ ΕΥ̓ ἴο ψΕγ. 5. μὲν ΑΒῸ 40, Τίβοῃ., ΝΝ.Η. οχεὲ, ἘΝ... 
ψγεπάες, ΝΝ εἰ55, ΗΕ. 

δ διακρινομενον ΗΤ,Ρ, ΟΠ γγ5. (ο΄. χ. 2ο, Μεγεσ, ννῆο βυβρεοίβ ἴξ μεγε). διακρινάντα 
ΜΟΑΒ 13, 49, 61, 80 ΤΊβοι., ΝΝ.Η., νγεῖββ, ϑγεηάι, ἘΝ. ; διακρινοντα δ᾿ Ε, 15, 18", 
36. Βί485 τεὐεοίβ διορείπεγ, 50 ΗΠρ., τ Ὁ, ὅ5.γ. Η. (ἐεχὲ ἀπά τηδτρὶπ), Ῥαχ.ἷ, 
Βυϊΐ ο΄, Αςἰβ χν. 9, πεσε δοῖ. ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ βίγλδτ σοπέοχί, 

Ενίδεηεῖν 85:. υπκὸ ὃν [86 ὕνο δοσουηΐβ 
αἰίδομεβ ρτθαΐ βἰρηίϊίποαποα το [15 ἢγδι 
τεοθρείο, ἐχοεριίομδὶ σαβα 85 1ξ ννα8, οὗ 
ἃ ἀεμεῖε ῥγοβεῖνιε {κ6ὸ Οοσπεῖῖαβ ἱπίο 
1ὴεὲ Ομγιβεῖδῃ Ομυγοῦ, ας τ ννὰ5 δῃ 
ἰϑοϊδίβά σαβθ, απά τηόγθονεσ ἃ σαβα ν ΐη 
Ῥαϊεβεῖηθ, ποῖ θευοηά 15 θοσάεγβ, 50 ἐμαὶ 
{πε ρτεαΐῖ φυδβείουβ οὗ ἃ πιἰββίοῃ ἴο {πὸ 
(ἀδηίε65 οὔ ἐπα μααΐμθη ψοσγὶά, απὰ οὗ {πε 
οοπάϊεϊομβ ἕοσ ἐπεὶσ τεοαρίϊοῃ 45 ΟΠ τ βείηβ, 
ψΈΓα ποΐ τηβίζασ ἴοσ οοῃβί ἀδγδείοη 85 αἴξε- 
νψνατάβ ἰἴῃ Παρ. χν., 5εεὲ ννεηάε, εἀϊτίοη 
1809, Ρ. 21ι; Ηοτί, Ἐεοίδεῖα, ΡΌ. 58, 59; 
δηᾶ 566 Ὀεΐονν οπ νεῖ. 12. 

ψεχ. 6. κατενόουν, οἴ. νἱϊ, 31,32, Μαίί. 
νἱΐ, 3, ΓὑΚ6 νῖ. 41, ἘΝ.» εἴο., ἴῃς ββεὶπρ 
5. [86 τϑβι] οὗ [6 οοπδίἀθδγίῃρ ----ἰς οοη- 
ἐεριῤίαθαγ ἴπρυΐϊα, εἤδοίαβ σοτῶρχα- 
ποηάϊεασ δοτγίβίο᾽᾽ εἶδον.---θηρία: ποΐ 
Βρεοΐα!ν τηθηποπθά ἴῃ χ. 12 (866 οττὶ- 
οδὲ τοΐεβ), δυΐ ἔπεα πάντα ργεσεάββ 
τετράποδα. 

γει. 8. εἰσῆλθεν, ε΄. Μδεξ, χν. 11, 17. 
ΒΙ455 866ὲ8 ἴῃ [6 ρμῆγαβε “ἱοσπίῖο 
Βα ταϊβιχαση ταάο θηβ,᾽ τ νηΐ. 35) οὐ 
τε οἵμπεῦ βαπά {ῃεὲ Ἡοῦγαϊβιῖς πᾶν οὗ 
Χ. 14 ἴβ ογηϊττδα (Νν εἰ585). 
ος. το, ἀνεσπάσθη : ΟὨΐγ Ἰουπά ἴῃ 

Κα χίν. 5 'ἰπ Ν,Τ., δηοίμες του οὗ 
νἱνίἄηεββ 85 ἴῃ νυν. 5,6. Ι͂ἢ ΓΧΧ ἔτεα 
εἴτηεβ, πη ροββίδὶν ὁποα 'ἰπ Βεὶ δπᾶ {86 
Ῥταροη, νεσ. 42, οὗ ἀγαννίηρ ἃρ Πδηΐοὶ 
Ἔοτα τῃ6 ἄξπη (δυξ τεδάϊηρ ταν ὃς ἔπε 
Βἰσαρίθ νϑῦρ, 566 Η. δπά Κ.). 

γεῖ. 1:2. μηδὲν διακρινόμενον, οὗ. χ. 
20, θὰ 1 ᾿νε τεδά (86εε οσίτἶοαὶ ποίεβ) μ. 
διακρίναντα, ““ τηακίπρ πο ἀϊἰβεϊπςείοη,᾽" 
ΕΙΝ.---οἰ ἐξ ἀδελφοὶ οὗτοι : ψῃο Παά Ὀεεη 
ψ τ Ρεΐασ αἱ σξβᾶτεα, δηὰ μά γϑευσηθά 
ψ  Πϊπὶ ἴο Θγυβαίθπλ, 566 χ, 45. Ηἰὶ)- 
Βοηξεϊά ᾿νουᾶ γαρασά ἔμεια 45 οοηβίαπε 
σοτηρδηίοῃβ οὗ 81. Ρεΐεσ ου διἰ5 ἀροβίοϊιο 
ἦουστπευβ. ἰβδγεποεβ ϑῸῃ 845 ἰδδβε 
Ῥεύνεε [8 παγγαῖῖνε ἢθγα δηά ἐπαξ ἰπ 
Χ. 23 Πεγα ἘΠῸ Ὀγείῃγθη ἀγα τηεπεοπεᾶ 
νἱίμπουΐ ἐμεῖς πυστρεσ σοηβέγαίπ Εεὶπε ἴο 
τερατά χί. 1-τ 45 ἀδείνβά {|κὸ [6 βαγ]ϊθγ 
πδσγαῖϊνε ἴῃ χ, ἤοπι οὔα δπά {π6 βδπὴ8 
βουγοθ, ποῖ 88 δσἀὐδεά ὃν ἃ τενίβεσ (εἷ- 
Ἐπουρἢ με δχοϊυεβ νν. 1 δπά 18 ἴπ χὶ. 
ποτὰ με οτίρίμαὶ παγγαίίνα). ϑρίξια 
Ἔρτεαβ ἢ Εείπε ἱπ {π|5 νίεν οὗ χὶ. 2- 
Σ7; ἃ ἔογρογ νει εἰπρ' ἃ “ το ἄσπου "ἢ 
ψΟυ πᾶνε βυηοοίπαά δυναν δὴν ἀρραγεπί 
ἀϊβογερδηοῖεβ, ἃ5 Ζδοκίθσ νγ6}] ροΐπίβ ουΐ, 
ὙΠ τερατά το {μὲ ποῖα Οοσποῖαβ 
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ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός, 13. ἀπήγγειλέ 

τε ἡμῖν πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα 

αὐτῷ ᾿Απόστειλον εἰς ᾿Ιόππην ἄνδρας, καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν 

ἐπικαλούμενον Πέτρον, 14. ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σέ, ἐν οἷς 

σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὃ οἶκός σου" 15. ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν, 

ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν 

ἀρχῇ- τό. ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος Κυρίου, ὡς ἔλεγεν, “Ἰωάννης 

μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ." 

τὴ. εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, 

πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς 

κωλῦσαι τὸν Θεόν3; 18. ᾿Ακούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν, καὶ ἐδόξαζον ὃ 

τὸν Θεόν, λέγοντες, ΓἌραγε" καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν μετάνοιαν 
ἔδωκεν εἰς ζωήν. 

1 έπεπεσε, δυῖ Π) τεαβ. βίπιρ]ε νεγρ, ὑνἈ]οἢ ΒΙ455 τεΐθοῖβ Βεγε, δἰποπρῃ δε δοοερἕβ 
ἴξ ἴῃ χ. 44 (4). ΗΠΡ. μ48 βίπιρίε νεγῦ. 

3. Θεος οπν. Ὁ, Αὔρ'ν 80 ΗΠ.» δας Β[4585 τείαϊπβ. Ὁ, 5υτ. Ηδζοὶ. τῃρ., Ρασ. Αὔρ. 
(ΗΠρ. ξοϊοννβ Ὁ) δάά του μη δουναι αντοις π- αγ.; ἀπά Γ) διτίπεν δᾶ τοις πιστεν- 
σασιν ἐπ᾿ αὐτῳ ἀπά ϑ'υτ. Ηδτοῖ. πιστ. εἰς τον Κ, [. Χ, Βί455 οπιΐίβ π688 ἰδϑδὲ ἔψὸ 
δἀάϊείοπθ (νὰ Απρ.}, Ὀὰὲ ρῥίδοεβ πιστευσασιν ἐπ᾿ αὐτῳ ἴῃ Ὀτδοκείβ ; δάάϊείοῃβ 
Δρρδτγεπεΐν ἰο ἐχρί δίῃ οὔννμας ἐπε κωλ. τὸν Θ. σοηδίβιεά, ἀεϑοσίρεά ὃν ὙΝ εἰββ δβ5 ψυϊεβ 
Βιρεσῆμυουβ, δεα Οοάεχ Ὁ, Ρ. 71, δῃᾷ ποίε. 

8 εδοξαζον ΑΕΗΤ,Ρ, Αττη., 8ο Μεγεσ; Β[488 (568 ἔοσος οὗ ἱπιρεσέ, ἴῃ μῖβ σοπιπιεηΐ.), 
ννεπάες, ννεῖββ. εδοξασαν 9 ΒΌ9, Νναἱ]ρ., 58ἢ., Βοῆ., ϑυτ. Ρ. ἀπά Ἡ., Αδιῃ., 80 αἷρ.» 
Ῥασ. ; Τίβομ., ΝΝ.Η., Ηρ. Βαξ δοσ, τηδηϊξεβεῖν σοηζοτγπιθα ἕο ΔΟσ, ησυχασαν (90 
γεῖβ8, δνεπάθ). 

4 ᾳραγε, Ῥαϊ ἀρα οηἷν ἱπ ΦΑΒῸ 40, 6, 65, 133 ; 350 Τίβεῃ,, ΥΝ.Η,, ΚΟΨ,, ὙΝ εἶδα, 
ΒΙ455, δνεπάϊ (αραϊπβὲ Μεγετ). Ὁ οχηϊῖβ τὴν Ὀεΐοτε μετάνοιαν. ΄ ὃ 

ει. τ5. ἄρξασθαι: Ξοπιεννῃδέ ποτε ερὶβοάςβ, ϑρίεια δηὰ Ἐείης (5ο Ὑν εἰββ απὰ 
Ῥτθοίβεὶν βίδίβἃ ἐμδη ἴῃ χ, 44. ΤῇἊς ννεηάι), ἱπαβτιυο 85 ποὺ ταρατά 51. 

Ταῦκε᾽Β πατγαῖϊνε 45 ςοπίαϊηίηρ δὲ ἰβαδὲ ἃ 
δεπυΐηα μἰβίοσίοδὶ κεσηεῖ, ἀπά 85 πιασκίηρ 
ἃ ϑρεοῖδὶ εχοερίίοπαδαι οαβθ, δπά ποῖ ἃ 
ΒΘΠΕΓΑΪ τιΐε 45 Ἔχί βείπρ' δὲ βιο 8ῃ ΘδΥΪῪ 
Εἶτπιθ, ἅτ στηπσῇ 1655 τδάϊοδὶ ἐπαη Δ εἰΖ- 
βᾶοκοσ, Η οἰ ζπιαηη, απ Οἰεπίεη. ἘὸῸσ ἃ 
δοοά τενίενν οὗ ἔδιε τεϊδίίοη οὔ πιοάδσῃ 
ογἰεἰοἶθπὶ ἴο ἰῃῈ παιγαίϊνα βεὲ νεπάις 
(τ899) οὔ χ. 1 δπᾶ Ζδοκίεσ, ἐπ τ δ] 
βεδολιίομέε, ῬΡ. 226, 227 (Ξεσοηά εδἀϊεϊοπ). 

Ψψεγ. 13. σταθέντα--σταθείς : ιιϑεά 
Οπΐν ΡΥ 81. 1κπ|κρ, ἴῃ Θοβρεῖ απά ἀσίβ: 
Ταῦκε χνϊϊ. 1Ι, 40, χῖχ. 8, Αςίβ 1ΐ, 14, ν. 
20, χὶί. 13, ΧΥΪ;. 22, χχν. 18, χχνῖϊ. 21, 
ξουπᾶ {πεγεῖοσε ἰῇ αἷΐ ρατίβ οἵ Αὐοίβ 
(Βτιεάτγι ον,  ορεὶ). 

ψετ. 14. ἐν οἷς σωθ. σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκ. 
σου: ψνοτά5. ποῖ ἔουιηά ἴῃ χ., δυΐ τλΔῪ 8 
ΤΑΪΤΙ͂Υ ἰδίκοῃ 45 ἱσαρὶϊεά ; {πῸὸ6) ρτάυεῖβ οὗ 
Οοτπεῖαβ ΜῈ σαῃ βοδτοεῖν -ἄουδε ἢδά 
εδη ἐπαὶ ἢ τηῖρμε βες {δε βαϊναιίοῃ οὗ 
(οά, «πᾶ πί5 πουβεμοϊά ψεγε ἄδενουί {κα 
Εἰπαβεῖῖ, οὗ, χ. 2-6. 

Βρεεοΐ δαβ ἔπεγα πὸ δργυρίηβββ, μὰς 85ὲ. 
Ῥείε στῆΔΥ ψγῈ}} πᾶνε ἱπίεπάθβα ἐὸ βδὺ 
ΤΑΌΘΝ τῆοτε ; ἰἢ (15 ψᾺ5 80, {π6 ποίϊσβ 
Βεῖθ ἰβ αυϊΐα παίυσαὶ, Δ ιηεσ- Μου οι, 
ἴχν., 7 ἀ.---ἔν ἀρχῇ» {.4.,) δὲ δε ρτϑδξ 
Ῥεηίβοοβί, 

ψεσ. τ6. Ψνγοσάβ ποὲ ἔουπά ἴῃ (δε 
αοβρεῖβ, πὲ ἴῃ Αοίβ 1. 5, αυοίεᾶ Πετα 
νὰ ἐπε οπιϊββίοη οὗ οὐ μετὰ πολλὰς 
ταύτας ἡμέρας, Ξῃονίηρ τῆαὲ 5:. Ῥείες 
τερατβά πὸ Ῥαριΐϑπι οὗ τπ6 Ηοὶν αδοβὲ 
τεςείνεά Ὁν Οοτηεῖϊ8 45 Ἔα υ 8} ἀςξοίϑινα 
οὗ τὰς ϑριτι 8. ργθβεῆοθ 845 ἔπ6 Ῥεβίονναδλιὶ 
ὍΡΟΙ ΠἰπΊ56 1} δπά οἴπεῖβ δὲ Ῥεπίεοοϑί.--- 
ὡς ἔλεγεν : ποῖ πιετεῖν ρ]εοπαβίίς, οὕ. 
1κΚε χχίϊ, ὅσ ; ΝΊπεῖ- Μοιϊΐοη, ἰχν. ἋΣ α, 
ννεπάι, Ἑεϊΐεπ. 
ει. 17. πιστεύσασιν, 566 ΕΨ,., Ῥεδί 

ἴο ἰδίκα ρδγιϊςοί ρα ἃ5 τεξειτίηρ Ὀοιἢ τὸ 
αὐτοῖς δΔηὰ τὸ ἡμῖν; ἰῃ εδοῇ οαβ6 18 
Ηοῖγν ϑρίγιε νγὰβ δεβίοννεά, απ ἴῃ εδοὶ 
0886 848 ἃ Τ65}} οὗ (8 ρῥσγεοεάϊηρ θεῖε, 
ὩΟΐ 28 ἃ σεβ οὗ οἰτουτηοϊδίοη, οὐ οὗ 
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19. ΟἹ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ 
Στεφάνῳ,᾽ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ ᾿Αντιοχείας, μηδενὶ 

λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 

ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς 

᾿Αντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς,2 εὐαγγελιζόμενοι τὸν 

20. ἦσαν δέ τινες 

1 επι Στεφάνῳ Θ ΒΗΤΡ δ᾽, Β48., Οὔγυβ, ὙΠεορῆΐ., μεβὲ βυρροτγίβά ; ἐπι Στεφανον 
ΡΕΙΠΔΡΒ ἃ ρ]ο585 βίπος ἐπὶ νγὰ5 [Δ Κα (Ἐπ ροσαῖϊυ ; απὸ τὸν Στεφανον Ὁ, 50 Ηρ, (δας 
ποί Βῖ485 ἴῃ β). Κυπρου, Ῥαγ. τεδάςβ Τυρου ; Β]455 τεὐβοίβ. 

3 Ἑλληνιστας ΒΟΞΕῊΨΓΡ δ:, ΝΝΗ., ΚΕΝ. τχᾶτρ., 8ο ϑαπάδυ (οὔ. ΘΕ ϊτῖεν, 4 ῥοςίοϊς 
Αρε, ῬΡ. 27, 28; ϑγοτάβννοτίῃ, απ Ἡδβείηρβ᾽ Β. Ὁ... ατί. “ΟΠ τι βεῖδη," Ρ. 384); Ελληνας 
ΝΝΡΑ (ἀϊδοουπεεά Ὀγ τεδάϊπρ ἕλληνας ψτοπρῖν ἴῃ ἰχ, 27), Ὀϊ, Ασπι., Επ5,, Οἤγγβ,,» 
Τίβοδ,, νΥ εἶββ, ΒΙ4β85, ΕΝ. ἰεχὲ. δ] ευαγγελιστας οἰδιτηεἃ 45 Ξυρροτγείηρ Ελλην- 
ιστας, Ὀυ 566 ϑαπάᾶδυ, τι. ἐπγα. Ἰαρμεῖοοι ἀπᾶ ἃ ἴατρὲ πυπιροσ οὗ τεοεπὲ νυτίζεσβ 
(Ραρε, Βαπιβαν, Ζδοκίεσ, Ἡοϊεζαιαπη, Βεΐίεη, Κεπάδί!, ἃ. Α. ϑπιῆ, Μοαιθεσι) 
δοσερί Ελληνας (ΑἸ ΠοῸρΡὮ, ἰπ βοπλα 8565, δάτηϊτηρ [μὲ ΜΒ. δυϊποσῖεν 18 δάνεγβε), 
δεοαυβα ἀσπιαπδδά 45 δηξεπειςδί το {π6 ΜῈ Ιουδαιοι. [Ιὲ ἰ8 υγρεὰ {παὶ 
Ελληνιστ. δτὲ ἱποϊυδεά ππάεγ ἰουδι, θὰ νΠ15ὲ ἰπ ὁπῈ βθη8ε ἐμ ΐβ 18 βδο, 11 18 α150 
Ῥοββίδ!ς ἴο ἅγανν ἃ ἀϊβεϊποιϊίου Ὀεΐνγεθη (86 ἴννο, ἰουδ. τηᾶν 6 υϑεὰ 48 -- Εβραιοι 
ἴῃ νἱ. τ᾿, οὐ 85 ἰπ χῖν. 1ἱ, χυΐ, 4 ψΒετε ονϊάθπεν [εἰν πὰ ρῥγοβοϊγίεβ (ποῖ μθδι ἢ 6π) 
8:6 ἀἰβειπρυ βμεά, 50 τπδὶ ψνΠ115ῖ 88 ἔδυ 85 Απίοοῦ διῦς ομῖν μδὰ Ὀξεη δάἀγεββεά, 
ποῦν ἔμ6 Ουρσίδηβ πὰ Ουγεηίδηβ δὐάγεβδεά Η6]]επἰβίβ, (ο-ἔξασγεσβ {Π|ὸ0 Οόσπε 15), 
“Οσθακβ ῆο σδπια ἰηΐο τε δίοηβ Ἱ (πῈ Τενν5,᾿ ψ 158 ποὲ δά ἀγθβδίηρ ἃ5 γϑέ 
1ποβεὲ ΨῈΟῸ ψασα επεγεῖν μαδίῆθη, [π᾿ νίενν οἵ {πε στγεδΐῖ ἱτηροσίδησε δπᾶ διξασα 
Ῥοβιείοῃ οἵ ἔπε μυχοῦ οὗ Απείοοξ, ἴξ 15 ποῖ ἀπ] κεῖν ἐμδὲ Τακα που! σδτεί Ἵν ποία 
188 δἰεπιθπίβ οὐ μοι ἰξ ννὰ8 οὐἱρίπδν σοτηροβεᾶ. ὙῈΘ τα] ἑυσηϊπρ-Ροῖπε ἰπ {Π6 
ΘΡμδσζε οὗ Ρεΐεσ διὰ Ῥδὰϊ 18 ποί γεῖ, Ῥαϊ ἴῃ χιῖ!. 46. 

Ῥ. 59, ὅο; Βεοϊεεία, Ρ. δι; ϑαπάδυν, Ε χῤοϑιίου, 94; Ηοτῖ, ϑέμααϊείίς Ολγὶ ἐαπὶέν, 
ῬΡ. δο-62, ἀαηὰ Εδηβαυ, Ρ. 47 (:896). 

Ὁποϊτουτηοίβίοσ ; βοπιθετηθ5 σεξεσσθά ἴῸ 
ἡμῖν, 5ο Βεηρεῖ, Νὄόβρεη, γεηάϊ, βοῃλε- 
εἰπχθβ ἐο αὐτοῖς, 50 δ εἶβ9, ΒΙ455.---τίς 
ἥμην δὃ.. οὗ. Εχοά, 111. 11, 2 ΚΙπρΒ υἱῖϊ. 13, 
ΒΙ455, Οσγαρλν Ῥ. 173} ἴῃ σϑατεν ἵν 4168- 
τίοπβ:  ῆΟ ψγὰβ 1 ΝΑ 1 δοϊβ το τ ἢ- 
βίαπά αοὐ ΥΝΊπεῖ- Μουϊέοη, ᾿ἰχνὶ., 5.-- 
ἐγὼ, επιρῃδιίίςο, " σλθγαση οσρϑηοι,᾽" Βεηρεῖ. 

Ψψει. 18. ἡσύχασαν, οΥ, χχὶ, 14 ἀπά 
κε χίν, 3, 80 ἰὴ ΤΧΧ, Νεῆ. ν. ὃ (Ἰοῦ 
χχχῖῆ, 6, Ηδρτον ἀϊβεγεπε) ; 4ἷ5ὸ ἱπ ἃ 
ἀϊεσεηΐ βθηβα ἰπ [υκα χχῖ!, 56, τ ΤῊΘΒ8. 
ἷν. 11, ΟἿΪΥ ἱπ Γμὰκα ἀπά Ῥαυΐ ἱπ Ν.Τ'-- 
ἐδόξαζον, 566 οτἰεἰςαὶ ποίεϑ, ἱπηρεγίθεος οὗ 
σοπεϊπυουβ, δοίίοη---Ὧς τυτίτεσ ἀροῦς το 
Ρᾶ55 ἴο οἵδε {πΐπρβ ἔππ8 ἀδρίοίβ ἐμ 8 
βίδίε οὗ {πΐπρβ νυ οἢ ἢ ἰεᾶνδ5, οὕ, νἱϊῖ, 
3 (Β[455).--ΞΑραγε, 566 οΥἹεἶς 4] ποξεβ, 

ν. 10-26. Ἑυτίμετ βργεδᾶ οὐ ἴ8ε αο5- 
861 ἰο Απεϊοοῦ. 

Ψψεισ. 19. οἵ μὲν οὖν, οὔ. νἱϊϊ.. 4. μὲν οὖν 
ἱπέσγοάυοαβ ἃ βΈπεσγδὶ δβίδίθσηθπέ, ΨἘ 115. 
δέ (νεῖ. 20) πλδτῖκβ ἃ ραγιίοαϊας ἱπϑίδηςα, 
--Ἴὠπὶ Σ᾿: “ρους ϑέερμεη᾽" Α. δηὰ ΚΕ. 
Υ. (0658) ; Βοπιδσεηᾶδσ “δρϑὶπϑί Βίθβρβθη," 
πὰ οἴδμειβ “ροβί ϑέερπαπυμ", 866 
αἶδο οσϊεἰϊςαὶ ποία. 

Ψψεῖ. 2οθ. ἄνδρες Κύπ. καὶ Κυρ., οΥ, 
ἶν. 36, χχὶ. τό; 1ϊ. το, νὶ. 9.--- Ἑλληνιστάς, 

588ες Ν.Η,, δεἰδοίέ Ἀεαάΐηρς, Ὁ. 

866 οτγἰεἶῖσδὶ ποξεβ.---εὐαγγελιζόμενοι τὸν 
Κ. ᾽ν: οἡ οοπδίγυοίίοπ ἢ δοσυβαῖίνα 
οὔ δε πιεββαρε, ϑίγησοχ, ᾿Σιαηρηαρε οὗ ἐπε 
Ν. Τ., Ρ. 79. Νν»ε οδῃ βοδγοεῖν δίκα ἐπ8 
Ῥῆγαβε ρίνεη πεζε, ἰηβϑέεδὰ οἵ “ ρσεδοῃίπα 
1ῃδΐ [εβϑ5 ννὰβ Ὡς ΟΠγῖβί,᾽" 45 ἃ ργοοί 
1μαῖ {π6 ννογὰᾷ ννὰβ ργεδομεά ποΐ (ο [ενν8 
Ῥὰξ το Οεμεῖ685.---Αντιόχειαν : οὐ {πε 
Οτοπίεβ, ἀϊβεϊηρυ βηβά 48 ᾿Α, ἡ πρός, οΥ 
ἐπὶ Δάφνῃ, ἀπά Ῥεατίπρ (μς εἰεἶα μητρό- 
πολις. ἼΤποῖα ἀρρεᾶσ ἴο πᾶνε ὕδεῃ δἱ 
1εδϑὲ ἔνε ρίδοεββ ἴῃ ϑυσία 50 οδ]Ἱδᾶ υηδεν 
ἐδ δεϊευοϊ 8. Ἐοσ ἔπε Ατδὺβ Πδγηδβοιβ 
ννὰ5 ἴῃς οἀρίταί, με (ῃς ατεεῖκβ νναπεεά 
ἴο 6 πδᾶγεσ ἴῃς Μεάιξεγσσαηξαπ δπὰ Αβία 
Μίποσ. Τπαε οἷν δ ἴῃ 5οὸ Β.0. ὈῪ 
ϑείειςσιβ ΝΙοδίοσ 1. Ῥεοδπὴθ τήοσα δπά 
τόσα Ῥεδυίδι, ννὨ:18ὲ 411 ἐπε ἐγδᾶς οἵ ἐπα 
Μεάϊεεγσαμθαη ννὰβ οοππεοίεά ψἱτῃ ἰξ 
[σου ρῇ 115. μαύρου ϑεϊθυοία, ΑἹΙ ἐδ 
νδτϊεὰ εἰθηγθηίβ οὗ ἔπε 11{ οὗ ἐδ δποίεπε 
ψοσὰ ἰουηὰ ἃ μοπια ἔμπεσε, Ἐσοσῃ {πα 
Βεβὲ ἰπεῖθ ψεῖα [δνν8 διποηρϑί 118. ἴῃ- 
μϑιϊδηίβ. Βαξ ἰπ βυοῇ ἃ πιὶχϑᾶ ρορυΐα- 
εἴοπ, νυν μ118ὲ γί ἀπά [ἰεγδίασε οουϊᾷ σαίη 
ἴηε ρύαίβε οἵ Οίςεγσο, νίοσα. δ. ΨῈ]} 88 
Ἰαχυτυ τηδάς ἴῃς οἷἐν ἱπέδσηουβ 48 γε] 45 
ἕλταλουβ. [Ὁβερῇαβ 68118 1 {μ6 τηϊγά οἰτν 
οὗ (πε οἴηρῖγε, πεχὲ ἰο οιηε ἂδἀπά Αἶδβκ- 
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Κύριον Ἰησοῦν. 21. καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾽ αὐτῶν: πολύς τε 

ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. 22. Ἠκούσθη δὲ ὁ 
λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν " 

καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ᾿ ἕως ᾿Αντιοχείας. 23. ὃς παρα- 
γενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν 3 τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας 

τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ 24. ὅτι ἦν ἀνὴρ 

ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ᾿Αγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη 
ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. 25.2 ᾿Εξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας 
ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ᾿Αντιόχειαν. 

1 διελθειν οπι. ΑΒ ὅτ, Νυΐρ., ὅυτ. Ῥεβ., Βοξ., ἀστβ., Αβίξ,, βο Τίβο:., Ν.Η., 
ἘΌΝ, ννεῖθβ, νεπάς (αραίπβε Μεγε); Ὀαξ τείαἰπεά Ὁγ Β]4β85 δηά Η]1.,) δο ἰῃ Ὦ, 
ϑυσ. Ηδζοῖ., ΟὮσυ85.---ρειῦδρ5 δὐδδά ἔτοτι χί. 19. 

3. χαριν τὴν τον Θ.; 580 ΑΒ, 50 ΤίβοΒ., Ν. Η., ΕΝ., ΒΙ488, ὙΝ εἶδβ, ϑγεηάε οὐη. 
τὴν ἴῃ ΤΕ, 580 ΠΕΗΙΡ, ΟὮγνβ,, ΗΠ. 

ὃ Β]455 (οὔ, ΕΠ116.) τεοοπϑίσιοιβ δοοοστάϊηρ (ο Ὁ, Οἱξ., Ραγ., ϑγυτ. Η το]. πρ. : αἀκουσας 
δε οτι Σαυλος ἐστιν εἰς Ταρσον εξηλθεν αναζητων αντον και συντυχὼν παρεκάλεσεν 
ελθειν εἰς Α-. οιἰτινες παραγενομενοι ενιαυτον ολον συνηχθησαν τῃ εκκ. κ- εδιδαξαν 
οχλον ἱκανὸν (Ὁ) 145 ενι. ολ. συνεχυθησαν οχλ. τκ-» Οὔλϊ(Β καὶ εδιδ.). Ιἔ 15 ἀἰῆσιε το 
566 Ὑγἢγ τἷ5 5Βῃου]ὰ πᾶνε Ῥθθη βμοτγίεηβᾶ 1} ογ βία]; βεσμαρβ δά δεά ἴο ἀεβηι εν σμονν 
ὙΏΥ Βαγηαραβ ᾿νεπὶ ἕο ΤΑγϑιι5, ἀπ τὸ παῖ {παῖ 540] νγὰβ ποῖ ὑσουρβε ἴο ΤΑγβαβ 
δυξ ““Ῥεβουρῃς ἴο οοσηθ ̓ς. συνεχυθησαν, Ὁ) (Ῥατ.}), ενίδεπε πιἰδίαϊκε, Β[4585 επηεηάᾶβ; 
8εε ν εἰββ, Οοάδβχ Ὦ, ρρ. 71, 72. 

ἀπάτία, θὰἐ Αὐβοπὶι5 Ποϑίξαίεβ θείννεεπ 
Απείος ἢ! πᾶ Αἰοχαπάτσια, 45 ἕο {ΠπΠ6 τσδκ 
πεν οοουρίεά ἴῃ επλίπεηςε δηά υἱεε. ΤΒε 
Τλπιοὺβ ννοστάβ οὗ Τπνεῃ 8]: “π᾿ ΤΊΡετὶ πὶ 
ἀεῆυχίς Οτοπέεβ," ϑαέ., 11]|.,) 62, ἀδβοσγίθε 
16 ἰπἥυδποεβ νος Απεοοῃ, τυ ἱ ἢ 115 
ὙΟγίμ 655 γα ]6 οὗ Οτεεκβ δηᾶ ραᾶτγα- 
δἰίεβ, ἢ 15 αυδοῖκβ δηά ἱπιηροβίοσβ, 
ἰξβ σί ναι τίεβ απ ἀθρδιομεγίαβ, Ἔχοσοϊβαά 
ἀρου οπια. ΟἸΡΡοΩ Βρεβκδ οὗ [68 οἱέν 
ἰπ {πεῸ ἄδυβ οὗ [υ1|1ἴ8π 85 ἃ ρίαος. ψμεγε 
ἘΠ6 [τνεὶν ᾿ἰσεπεϊουβηεβ8β οὗ [με ατεεκ νναβ8 
δεηάθά νι ἘΠ6 Πεγεάϊεατν βοΐηθθα οὗ 
τε ϑγείαπ. Ὑδὲ ἤετεὲ ννᾶβ ἐπε μητρό- 
πολις, ποΐ τηργεὶν οὗ ϑυγία, Ρυξ οὗ {πὲ 
Οδηῖς ΟΠ γβείδῃ Ομυσο 65, ἀπά πεχέ ἴο 
7εγυβδίεπι πὸ οἱτν 18 τῆογα οἱ οβοὶν δβϑοςὶ- 
αἰδά ὑγἱτἢ ἐπῈ δεῖν Ὠἰβίοσυ πᾶ βργεδᾶ 
οὗ τῇς ΟΠ τί βιίδη ἔβη. ὅς “" Απείοοῃ ᾽ἢ 
(6. Α. ϑ:πλΈ}) ἰη Ἡδβιίηρθ᾽ Β.Ὁ.; αἸΡῬοη, 
Με οϊΐς απὰ Ἑαὶϊὶ ὁ ἐπε Κονιαη Ἐπιῤίγε, 
ὉΠΑρΡ5. χχί!ὶ., χχίν.; εηδη, 1ὲς Αῤδίγες, 
Οδάρβ. χίϊ., χίϊ. ---- ἐλάλουν : ““ἀδεᾶ τὸ 
ξρεαῖ,᾽" βο δγηβαυ. 

γψὲεχ. 21. χεὶρ Κ., ο΄. ἵν. 28, 30, χἧϊ. 
αι, Γὰκε ἱ. 66; ἔτεχιαπὲ ἴῃ ΟἿ. τε 
ο]οβεῖν οοπηδοίβ ἔπε ἴννγο οἴδιιβεβ, βμοννγίηρ ΐ 

᾽ τπδὲ ἐμὲ σϑβι]ὲ οὗ “τε δδπά οὗ ἔπε 1οτά 
ΨΔ5 {Πδΐ ἃ στεδὶ πυιπηρεσ, εἰς. (ΥΝ εἰἶ55). 
ες. 22. τῆς ἐκκ. τῆς ἐν Ἵ.: ἴῃ σοη- 

ἔγαδὲ πεσα ἴο Απέϊοος, ἰη ΒΟ τἢς εχίβέ- 
ἔποδ οἵ 32ὴ Εσοϊεβία νγὰβ ποῖ γεὶ ἕοσῃδ!ν 
τεσορηϊβοᾶ ; Ὀὰ οὐ νεσ. 26, Ηοσί, Εοοϊεεία, 

Ηρ. 45 συνεχυσαν. 

ῬΡ. 50-61. --- περὶ αὐτῶν: ““σοποοτηΐπρ 
ἔδεσὰ ᾿"᾽ ΕΑΝ, ἐ.δ., 186 ρεσβοῦβ ψῆο δά 
δεϊενεά δηά τυὐγτπεὰ ἴο της Τ᾿ οτά, Μεγεσ 
[δ Κεϑ 1ξ οὗ {π6 ργεδοῆεσβ, Εεἰΐθη οὗ Ῥοῖἢ 
Ῥτεδοῇεῖβ δηά οοηνεσίβ. 

γες. 23. τὴν χάριν: 1ξ ννε δἀά τὴν, 5ες 
Οσ ἶσα] ποίεβ, “(6 ργασα πὶ ννὰβ οὗ 
(οά’ Ηοτσί, Εςεϊδεία, Ῥ. 6ο, 580 ΑἸϊοτά.---- 
παρεκάλει: ἃ ἴτε 50η οὗ ἐποουγαρε- 
τηθηξ, ἐχῃογίβε οῃ---ϑεε οὐ ἵν. 36, ἰτὰ- 
Ῥεγξεος Ῥϑῦαιβε ΒΑΓΠΔΌΔΒ τεπηδίηθά δὲ 
᾿Απεϊοςξ, δηᾶ ἔμ τϑϑυΐε 15 ᾿πάϊοαίεά ἴῃ 
νασ. 24, προσετέθη. ΤὨϊβ πιεηίίοη οὗ 
Βατθαραβ δπὰ {πὸ ρατὲ ρίαγεά ὃν {μὲ 
Ἐπανε ΟΒυχοῖ ἰ8 τοξειγεᾶ ὃν ΟἸεπιεη ἰοὸ 
ἰ8 Ββάδοϊοσυ Απειάδίοιβ, Ρ. το. [ἔνγα 

τεδά ἐν τῷ Κ, ψἱτὰ ἘΝ. πηατρίη ννα σου 
τεηᾶεσ ““ἴο αϑίάβ ὃν 8. ρυγροββ οὗ {πμεὶγ 
Βεαγὲ ἴῃ ἔπε Τωοσά,᾽ 5ο Ηοσῖ, πὲ. 5.» Ρ. 60; 
ἘΕεηάδ]1}; οὔ 2 Τίμα. ἰἰϊ. τὸ; δηᾶά ϑυηι- 
ΤΏΔΟΠΏ5, ΡΒ. χ. 17 (δ εἰβ8). τῷ Κι, ἑν, 
ΟἸὨγῖβε; υἱεμ 815 νετβὲ οἷ χν. 32, πεσε 
81. Γὐκε βἰπα αυῖν ἰπϑὶϑίβ ἀρομ ἐπε ἄπε 
αυδ!! βοδέοη οὗ ἀϊνίης ρ 8; δηγβαν, δέ. 
Ῥαμῖ, Ῥ. 45. 

γε. 25. 1πΚ6 ρῖνεβ ΠΟ τεᾶβοῃ ὙΨὮΥ 
ΒΑγπᾶρδβ ρο685 ἴο βεεὶς 580], δὰ Βδαγπαραβ 
Ψ ΠΟ Παά αἰγεδάν νουομεά ἴογ 541:}}8 βίη- 
ςεσῖτν Ὀεΐογε {πΠ6 Ομυσοῦ οὗ Τδσυβδίθπι, ἰχ. 
27, οουϊά 5οατοαὶν δε ἱρπογαηὶ τμαῖ (88 
ΒΡΏ6Γγα οὗ Πὲὶβ {γτιεπά᾽ 5 αζασε νοσκ ννὰ8 ἴὸ 
Ῥὰ τπεὲ (επῆε τνοτϊά. [Ι͂π ἰχ. 30 ϑϑιΐὶ 
γὰ8 Βαπί αὐνᾶν (0 Τάγριδ, πὰ ον Βδγ' 

. 
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26. ἐγένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ 

διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον 2 ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς 

λαντους, Ὀυξ αὐτοῖς ΑΒΕ, 13, ΟἹ, 50 Τίβοβ., Ν.Η., ΕΑΝ., γνεπάς, ενιαυτον 
ΝΑΒ 13, ὅγτ. Ηδτοὶ., Ὀ1ά., ΑΒ, ; Τίβοι., ΝΝ.Η., ἘΕΝ., Ὑγεῖββ, ϑνεηᾶς ργεῆχ και, 
δὲ 566 Β]455᾽5 οοτηγηθηὲ οἡ β, ἐ» ἰοζο, Ρ. 136. 

Ξπρωτον δ᾽ Β.5 36, 163, β8ο ΤΊβ.ἢ., ὟΝ. Η., ΒΙ458, Ὁ εἶἰββ, ὑνεπάε ; πρωτως, 5Ξεὲ 
αἶδο ΑἸξογά᾽β ποίε ου 18 ἴοσοε ; Ὁ, Οἷβ., Ῥασ. τεδά και τοτε πρωτον, 80 Ηρ. 
Ηδίπδοκ τερᾶσγὰβ ἴΠ6 τοτὲ 85 βεοοπάδσυ, δπά ἱπίγοάπμοθα ὃν ἐπε νγεβίοση γϑνίβοσ ἕο 
ταδτὶς ἐμδὲ πε ἀϊβοῖρ]65 ὑνογα ἐλδη οΔ]16 ἃ ΟὨτιβεία δ, ὑνῃί ἢ 'π Ηδιπδοὶς᾽Β ορίῃΐοπ υνα8 
ΨΕΙΥ ἱπιρσοῦδθ]ε, 866 δέέσμηροδεγίολέο ἃ. Καὄπὶρὶ, ῥγέμδα. Ακαά, ἃ. Υγ ἐ5ϑεηισομαζέδη κὶ 
Βεγίΐη, χνῖϊ., Ρ. 4, τ8900. Χριστιαν. δ᾽ Πᾶ5 Χρηστιανοι, ““τεοίε,᾽" ΒΙ455 (50 61), θαὲ 
ἴδετε ἰδ ΠΟ σβᾶδοῃ ἴο βιρροβε μδὲ (Π|8 νγὰβ ἔπε οτίρ! 8], δ μου ρ ἢ ἰξ τᾶν τνεἶ! μανα 
Ῥεεδη ἃ οοστυρίαα ἔογτω, οὔ, [88 τεβείπιοην οὗ Τασί,, [π5ῖ. Μδσ., ᾿υδοΐαπε.; Ὁ ἣδ8 Χρειστ. 

ὯΔΡ5 5068 ἴο ΤἌΓβι5 ἴο βεεῖς ἢϊπὶ; βοῇ 
βίδίθιηθηΐ 15 με σοτῃρ]επηεηὲ οὗ πε οἴπεσ, 
Δῃᾶ ἃ ἰοπρ Ρεγιοα ἱπέθσνθπεβ ποὲ πηατικεά 
ΌΥ ΔΠΥῪ οτιεῖοαὶ ενεπὲ ἴῃ 58.1.18 Ηἰβίογγ. 
80 αἷβδο Ῥϑυ]5 ὀννῇ βίδιεπγεπε, (18]. 1, 21, 
22, ΤΩΔ ΚΒ ἔπ6 βᾶπιε ρετοά, δπὰ {με ἔννο 
νυτϊτεγβ σογαρὶεία βδο οἴπετ. ἘΔΙΠΒΑΥ, 
δὲ. Ραμῖ, ΡΡ. 45, 46, ου 1κε᾽5 βίγὶς 
δηᾶ τοδάϊπρ ἰῃ Ὁ ἀρονς.--ἀάναζητῆσαι, 
οἵ. Τὰῖκα 1ἴν 44, 45, πονγβεγα εἶδα ἰῃ ΝΟ Τ᾿, 
ἃ “οτγά τῆεσγείοτε οΐ οὐἱν σοτπηπιοη ἴο, 
Ῥυαΐ Ρϑου]αγ ἐο 1, κε 5 νυτιεη ρ5.--τάγά : 
εἰνίπρ ἰάθα οὗ Ἐβογοι ρῇπαββ; 1ξ ννᾶβ ποί 
Κηόνῃ δὲ ψηδὲ ρῥγεςῖβε βροὲ ὅδ] νγᾶβ 
Ῥεοβεουσεῖηρ, 18 ἡγοσκ, 50 {88 νγοσγά ἱγυρ 165 
δἤἴοσι οσ ᾿πογουρῃπθββ ἴῃ ἰὰς ΒεδσοΒ ; 
εὑρὼν ἱπ1ρ11ε5 πε βάπιε ὑποογίδίπεν. [ἢ 
1ΧΧ, οἵ. 1οὉ {ἴ.. 4, χ. 6, 2 Μδςοο. χιϊ!. 21. 
Οαϊνίῃ σοτησλθηῖβ οὐ ἔπ ΖγεΒὮἢ ργοοῦ οὗ 
πε“ β' τυ ρ !οἰξαβ" οὗ Βαγηδθδϑ ; 88 τηΐρδε 
δανε τοϊδιπεά ἐπε ομϊεῦ ρίδοθ δὲ Απείοςϊ, 
Ῥαΐ Πα ρΌ65 ἴοσ Ρδ11]: ““νἱἄδπχαβ εσρὸ αἱ 
51 ΟὈΪΙΕΒ ὨΣΔΙ δἰ βρεοίδί, ηἰβὶ υἱ 
επλπϑδὲ ὑπ|8 ΟἸ γιβέυβ ᾽"". 

γε. 26. ἐγένετο δὲ αὐτοὺς, 566 οτἰεἰσα], 
ποίΐίεβ, ἰξ ἀδίίνε αὐτοῖς -- αεοΐαϊέ εἷς, 
866 ΡΙυτπηεσ, δέ. σης, Ρ. 455. οα ἐπα ὧδε 
οὗ ἐγένετο.--ἐνιαυτὸν ὅλον : “ἐνεῃ ἃ 
ὙγΏΟΪῈ γεαγ᾽ ἘΚΝ.---συναχθῆναι ἐν τῇ 
ἐκκλ.: “πεν εγα σαίμεγεά ἐορείβεσ ἐρ 
δε ΟΒυτοΒ,᾽ 5ο ΚΕΝ. τηαγρίπ. Ἐδηάβ]} 
ΒοΙϊάβ ἐμαὶ ἐν 15 ἔδίαὶ τὸ πὸ ΑΝ, δπά 
ΕΕΥ. ἰεχέ, απᾶ τεπᾶθεβ “ {πεν [1.6., Βατ- 
ΠΆΡ85 δηὰ 8581} ψψασε Ὀσουρς ἑορεῖπεσ ἴῃ 
τε Οδυτγοι,᾽ δὴ ἱπείτηδίθ αϑβοοιδείοη οὗ 
᾿ἰπαβεϊσηδθ]ε ναϊαθ. ἩΗοσὶ δἄορὲβ 85 “ἴδε 
Ἰεαβὲ ἀιῆ συ]: ἐχρ᾽δηδεϊομ οὗ τμἰ5 ουτίοα 8 
Μοσᾶ  ἑγγεσε Ποβρ Δ ΡΙΥ τεοεϊνεά ἴῃ Βα 
ΟΒυτοῖι," 8ο ὑΜεηάε, νΜεΐββ, Νὄβρεη, οί 
Μαῖξ. χχν. 35; Πδιξ, χχῖϊ. 2, [οβῇ. 11. τᾶ, 
7υάρ, χῖχ. χϑ, 2 ὅδπι. χὶ. 27.---διδάξαι . . . 
χρηματίσαι : δοέλ ᾿πδηϊεῖνοβ ἀδρεηᾶ ἅροπ 
ἐγένετο, “ἀπά ἐπὶ τῃς ἀΐβοῖρ]65,᾽" εἴς.» 
διρρεβίίηρ ἐμαὶ ἐπε πατηα “ ΟὨχιβείδῃ ᾿"᾿ 
[ο]Ἱοννεὰ Ὧ8 τεβὶε ἀροη ἔβς Ψἀεβρσγεδά 

τεδοβίηρ οὗ (δὲ Αροβεῖεβ ἀπιοηρβὲ ἐπα 
(επε]εβ, 1 8.ι. Γακα, 845 Επβθθῖιβ 
βίδίεβ, ψγὰ8 Ὠἰτηβεὶξ ἃ ἡδίϊνε οἵ Απεϊοο, 
ἴῈ 885 θθδὴ νεῖ] ποίεά ἐμπαὲ δὲ πιΐρῃὲ 
ΜῈ} τθοοσὰ βοῇ ἃ αἰϊβειίποιίίοη ἔος δὶδ 
οἷτν 45 {πε οτἱρίπ οὗ τῃ6 παπια “" ΟὨσίβ- 
εἴαπ".--Ο χρηματίσαι : ρῥτῖπ). ἕο ἐγαπβασὲ 
δυβίηεββ (χρῆμα), ρά5565 ἱπὲο ἐμ πιϑϑη- 
ἴῃ ΟΣ ἰακίηρ' ἃ πᾶπιβ ἔγοπι οπε᾽β ρυδὲὶς 
Ῥυιβίπαδβ, 580 ἴο τϑοοῖνε ἃ ὥᾶῖῆδ, ἴο Ὁδ 
ΟΔΠς64, οὗ, Ἐοτα. νἱῖ. 3, Βο ἰπ Τοβερῆιβ 
ἀπά ῬΏΠο, δπᾶὰ ἰπβίδποαβ ἴπ Οτίπ,ηὶ- 
ὙΒαγατ, ες αἶἰβο χὶ 22 ἔος ἃποίῖδεσ 
βιδάςε οἵ πχεαπίηρ, ἀπά 80 εἰβθνμδσε ἱπ 
ΝΤ.; δηά ἴοσγ 18 υ8ὲ ἴο ἐχργεββ ἃ γερὶυ 
οὐ ἱπξοσπιδίΐοη ὉῪ ἃ Κίῃρ οὔ ἔῆοβα ἴῃ 
Δυϊποσν ἰο ἰπηυίσυ, 866 Ταἰβϑιηδηῃ, 
Βὲὶδεϊςεμαάϊεη, Ὁ. 118.--πρῶτον, Βεα οσίεῖ- 
οαἱ ποίεβ.--Χριστιανούς: ἴῃ τς ΝΤ. 
18ε ΟὨ τ βείδπβ αἰνγανβ πατηθᾶ ἐμειηβαῖνεβ 
μαθηταί, ἀδελφοί, ἅγιοι, πιστοί, εἴς.) 
Ὀυΐ οα πο οοοαβίοη “" ΟΠ γβείαπβ," να δὲ 
18ε 7ενν8 ποὲ οὐἱν τεξαβεά ἰὸ γϑοορηῖβα 
πὲ ]1εϑὺ5 μαὰ δὴν οἰἷδίπι ἴο θὲ πα 
ΟὨγίϑε, δυὰς 4150 ἐδ] δά Ηἰΐβ ἔοϊοννεσβ 
Ναζωραῖοι (χχίν. 5), οΥ Βραῖκα οΟΥὗἩ Τμδίὴ ἂ8 
ἡ αἵρεσις αὕτη (χχυ!ῖ. 22, οἷ, χχίν. 14). 
Οπ τς ρσοθδθὶν οοπέεπιρέαουβ 56 οὗ τΠ6 
Μογὰ ἴη τ Ῥείεσ ἵν. 16 δπᾶ Αοῖβ χχνὶ. 28 
ἃ5 ποῖ ἱποοπβίβίεης ἱΒ ἐμα ἀρονε βέδίθ- 
τηδηΐῖβ, δεὲὲ δ επάϊ, εὐϊέίοῃ σϑοο, ἐμ ἰοδο, 
δηᾶ ““ ΟΠ γβεδη ᾽ ἴῃ Ηδβεῖηρϑ᾽ Β.ἢ, Βαὲ 
ψΔ15ὲ 1 15 ἀπ ἤουϊε το Βηὰ δη οτὶρίῃ ἕοσ 
τῆ εἰ]6 ἀπιοηρβὲ Ομ τί βείδπβ οὐ ἀπιοηρϑὲ 
168, ἔμδτα 18 πὸ ἀϊβῆουϊεν ἴῃ δε θη δ᾽ 
1 ἴο ἴδε Κεεη- υἱείεά ρορυῖΐαοε οὗ Απείοςξ, 
αἰτεδάν ἕδπιοιβ ἔογ ἐμεῖς δεβίοναιΙ οὗ πίοἷς- 
Ὡδτηθ8, ΔΙ ΒΟΟυΡῊ ρῬεῖπαρβ ἴῃς Ῥοββι Πν 
ταὶ τῆς παῖε ΠΊΔΥ πᾶνε οεὶρίπαιεά 
διηοηρβδέ ἔπε 1διΐη - βΒρεακίηρ οὔδοίδὶ 
τεϊΐπας οὗ ἐπε ἱεραίις δὲ Απεοςἢ 5ῃουά 
ποῖ θὲ εχοϊαάδά (ποὰρῃ ἔμεγε 15. πὸ 
ενϊἄάδηος ννβαίθνοσ ἐμαὲ τὲ θεοᾶπιὶς δὲ ἐμ 15 
ΕΔΙΙῪ ἄστεα Δῃ οὔἕοΙ41] παπλθ), Βιξ ἐβεγα 
ἴβ πο πεεά ἴο βυρροβε ἴδιας ἐβεὲ πᾶστῃβ 
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27. Ἔν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον 

28. ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ 

1 Αἱ επά οἵ νεγβαὲ ἀπά σοπιπηεποαπιεπί οὗ νογ. 28 νγε μᾶνε πε γτεπΊδυΚαῦϊε τεδάϊηρ 
ἰῃ β: ἣν δε πολλη αγαλλιασις. πυσεν τραμμάνων δὲ μων εφη εἰς εξ αὐτων, 80 Ὁ, 
Αὐ., Ῥατ., ὑνέτγη., δηά α]50, ἃ ἢδνν υυἱίηββ5, Εταρτηεηΐ οὗ ἴδε Οἱ 1 ,Αἰπ ἰγαηβίδιίοη οὗ 
Αοίβ ἴῃ ἔπε Μηροείϊαηεα Οαϑείηεσε, τ807 (3εες Ἡδγηδοκ᾽β ποία ἰπ ΤἼεοὶ. [Γ,ἠἐογαΐμγ- 
χεϊέμηρ᾽, Ὁ. 172, 1898). ἀαγαλλιασις ἰ5 ́ υϊς Τυπσδη, οὐ, ἰϊ. 46, ἀπά ἐπε βοϊεἰοηϑ οὐ ὙΝ εἰδ5 
Δηἃ Οὐοτββεη ἅτε ποῖ βυποίεπὶ ο νεακθη ἕῃς νἱεν (Πδὲ Πέτα, δἱ Ἰεαβῖ, γε τῆδυ παν 
ΔΠ Οτἱρῖπαὶ ἅγαῖε. [Ε1Ὲ 15 βαϊά πὲ ἴῃ ννογάβ δτὲ ἱπίσοδιςεά ἰο βου τπς ἱπιρτγεββίοη 
ταδάε ὉΥ {πε νυἱβί: οὗ {πε ργορῇεῖβ (5ο ΥΝ εἰβ8), νγα τητιβὲ σεπησγηθεσ (πδὲ ΠΟῪ βίδηά ἱπ 
βίγαηρε οςοπίγαβί (ο πε ἀππουποοηλθηΐ οὗ {Π6 σοτηΐπρ αγηΐπα, δηά ἐμὲ 1 νουᾶ μανς 
θδθπ ἃ Ὀοϊά {πἰπρ' ἴοσ δῇ Ἔπλεηἄδίοσ (0 ἱπίγοάδπος {ΠῈπῚ μετα. ὙὍΠΕ οἰτουτηβίδποςβ ἴῃ 
ὙΠ]. 8 ἅτε αυϊίε ἀϊετεπέ. Β͵αββ 5668 ἴπ ἴῃς [ο]ονίηρ νοσγάβ, Ὁ. 137, “Ἰυου]εη- 
εἰδβίτηυ πὶ ἐςβεϊσηοηῖηπι, 400 δυςίοῦ δεβὲ Απεϊοομεπυγῃ ζαΐββε πηοπβίσαϊ," 566. αἷβο 
Ῥαϊϊοϊοργ οὗ ἐπε Οοεῤείς, Ὁ. 131; μὰ βεῖ Ὁν {π686 ἔῆσεβ νογάβ, συνεσ. δὲ ἡμων, ἃ 
ἘΘΒΉ τοσ-σσοίϊοη; ἰο ἴπε βδτηε εἴεοι Ζδοκίεγ, Ο γεϊγεισαί εν ϑέμαάϊοη, ». 137; ϑαίΐπιοι, 
Ἱπίγοά., ῬΌ. 5097, 602; Βεΐβεσ, Ρ. 64; 8εὲ δίβο Ἡδγηδοῖ, μ. 5., ἀπά Ζαδπη, Εἰη δὶ ἐμηρ' 
ἦπ (ας Ν. Τὶ, τὶ., ῬΡΡ. 341,350. ὉΜεπάέ (1808), Ρ. Ζιό, ποίε, ἰῃο]πα5 ἴο δοςθρὲ (Ὡς 
ταδάϊηρ 85 ογίρι πὶ, ἀπ ενεη δ  εἰββ, Οοάεχ 1), ρ. ὔισ, ἔμίηΚβ 1Ὲ ποῖ ἱτηροββίδὶα ; 50 
τοο ΗἸ τοηξεϊά, Ζειἐςσολνε ὲν τοϊσοεηδομαΐ!. ΤΑεοῖ., Ῥ. 505 (1805) ; ἀπά ΓΑ 7ΆΠ δες, 
Εἰπιεϊέμηρ ἴῃ ας Ν. Τ᾿, Ῥ. 271. Ητηδοῖ, τ. 5., δάταϊεβ, Ρ. 6, ἴῃδέ ἐδ ἴδηριιαρε 18 
πο υπ-1 πσδη, θπῈ ἢ τερατάβ ἐπε οἴμεσ ραββαρεβίη ψῃϊςἢ συστρεφ. οςουτβ 5 ὉΝ εβίεση 
ἱπέεγροϊδείοπβ, αηά ἣν δε πολλη αγαλλ. 48 ἃ τηετα Δπ1ρ]Ποδιίοη, 85 ἴῃ νἱ11, 24, χἰϊ, 8, 

μαθητὰς Χριστιανούς. 

ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν ὦ 

γγ)Ὲ5 οὗ Ἐογηδῃ οσίρίη, δ που ρ ἢ γε πηαῦ 
ταδ αν σοποεάς τπδὲ ἐμ 1 δι]η ἐοστηϊηδ- 
σοη -ἑαγμ5 ὙγὙᾺ8 σΟΠΊΠΊΟΣ ΠΟΙ ΡῊ δὲ ἐπῖ8 
Ῥετϊοάᾶ, ΎὝΠΕσα ἰβ ἀσηρὶς Ῥτοοῦ οὔ τῆς υ58ὲ 
Οὗ {π6 58π|ε ἰεσπι πδείοη ποί οπὶν ἴῃ 1,δ[1π 
δπὲ ἴπ ατεεκ, ἄνθη 1 γα ἀο ποῖ τερασζά 
εἰανός νἱτἢ Νεπάς 48 ἃ ἰεγηϊπδείοη οὗ ἃ 
παῖῖνε “ Αϑβίαϊίς γρε ̓ν, ὙΠῈ ποέϊςε ἴπ 
Ὑδοϊίιβ, 4π||.5) χν.» 44 (οὗ. Θαείοπίαβ, Νόγο, 
16), ψγο νγὰβ Ῥγοθα ον ἰπ Εοτης ἀυτίηρ 
Νεγο᾽β ρεγβεουξίοπ, Α.Ὁ. 64, 15 ν θῖν βίρηι- 
βοδηΐ, ἴοσ ἢῈ ποῖ οἠΐυ ἱπείγηδίεβ [πὲ 
ἐπε ψνογά ννὰβ σοπίσηοηΐν πᾶ ρορυ δεν 
Ἐπονγῃ, ας 4150 {πᾶὶξ τπ6 εἰεἰ6 δά Ῥδδπ 
ἷπ νοριε ἔτ βοπῆα {π|ὲ: “4105 ναΐρι8 
ΟΠ τί βείαηοβ ἀρρείαῦαι,᾽" ποῖε {πε ἱτηρεσγ- 
ἔδοϊ ἴεπβε. ραϊπβί πε τεοδηΐ βέσσέυσαβ οὗ 
γνείζβϑοκοσ ἀπᾶ ϑοῃτηθά 6] ννα ΤΊΔΥ ρίδοα 
τῆς ορίπίοη οὗ ϑριτία, ἀπά αἷβο οὗ Ζαμῃ, 
Εἰμοιέιριρ, ἰϊ., 158. ον βοοη ἔπε εἰπ|6 
ἵνεη ἱπ πΠΟΟΚΕΙΥ͂ ὈαοδπῈ ἃ πᾶτης οὗ 
ὉΠΟῸΣ νγῈ τῦδΥ σδίποσ ἴτοπὶ {Π6 Τρ δῦδη 

Ἐρίβεῖεβ, οὐ Κορι., {1.,.3; Μαρῆ., ἵν.; 
ἘῤῇΠες., χὶ., 2, δηά οἵ, Μαγέ. Ροΐγο., κ. πὰ 
ΧΙ. Σ, 2. ὅεὰ Πυγίμοσ Τἱρπίίοοι, Ῥλΐϊ., ̓. 
16; 1,εοἤπΐεγ, ας Αροσέοϊδολε Ζεοιέαϊέεν, 

ΕΠ 150 ἢ; ΘΠ; Β.}).3 ““ ΟὨτί βεῖδη,᾽" 
ἐν ἵξστο ἀπά Ἡονβοῦ, Ρ. 1οῸ (85π14 }1ετ 
εὐϊεῖοπ), απ Ἐχῤοσίέου, πτπια, τϑοϑ. 

ψεῖ. 27. Απίϊοοῃἢ βεπηάβ τεϊϊεῦ ἴὸ 
Ἰεσγυβαίεπι.---ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἧ., «7. ἱ. 
15, νἱ. 1. ταύταις επιρπαϊϊς, Ὁ [(5 
Ῥοβίξίοπ δπᾶ αἷβο ὈῪ [5 5ἰρηίβοδποε, 
ἄδγϑ ἢ1]] οὗ ἸἹτηροτίδποα ἕοσ Βδύπαῦθδβ δπά 
58], Ψν πὸ νγασα 511] δ Απιίοος (ΥΝ 6ἰ88). 
--προφῆται: {πε σοπιίπρ᾽ Οὗ {π6 ρτορπδῖβ 
δδνε δὴ δἀδιείοπαὶ ϑαποίίου το ἴπ6 νγοσὶς 

αἱ Απείοοῆ. Ὑδπετε ἰβ πὸ σεᾶβοῃ ἴῃ ἔμπα 
πἀπρεγίδι πεν οὗ (πε ἀδίεβ ἕο βυρροβε πδέ 
ἔμεν αά Ῥεεη ἀτίνεη ἔγοπι Τδγιιβαίετη ὈῪ 
Ῥειβεουϊίοη. ΕῸΣ δε ροβίτίοπη οὗ ἐπα 
ΟὨτιβδη ργορμεῖβ ἰπ {8εὲ Ν.Τ. οὐ Αςῖβ 
ΧΙ, σ, μετα Βασηαῦαβ δηάᾶ 54] δτὲ 
ΒΡΟΚδὴ οὗ 45 ριορῃβίβ πὰ ἰεδοπεῖβ; 
αἴϊεγννατάβ 85 Αροϑείεβ, χίν. 4; χν. 32, 
ψ Ώετε [υἀλ8 δηᾶ 5:11185 δὲ ἀββογ θα 
85 Ρῥγορμεῖβ, μπανὶπρ δδδη Ργανὶ υβΙΥ 
ΒΡΟΚβη οὗ, νεζ. 22, 85 ἡγούμενοι ἀπιοηρϑί 
τῆς Ὀγείδγεη δὲ 7εγαβαίαπὶ (8116 5115 
Ἰαῖα Ὀβδαῖβ {πῈ πᾶπιε οἵ Αροβίίε); οἷ, 
ξατίῃοῦ, 1 Οοζ, χίὶϊ. 28, χὶν. 29-33, 39, 
Ἐρδεβ. ἵν. 11, νΒοτα ἰἴπ ἐδοῦ οαβε ἴδα 
Ῥτορδβεῖ 15 ρίδοεά πεχὲ ἐο Αροβίίεβ (4]- 
1ουρῃ ἱπ 1 ὅοσ. με πῆδὺ πᾶνε θέα 
ΤΏΘΙΕΙΥ ἃ ΠΊΕΠΙΡΕΙ οὗ 4 ἰοσδΐ Ἴοση- 
ταῦ ἶεγ), ρεγπαρβ Ῥεσδιβε “ πα Ῥεϊοηρεά 
ἴο (δα βαπὶῈὲ ἤδη 8485 (ῆε γστεδί 
Ῥτορπείβ οὗ {πὸ Οἱά Ταεβίαπηθηΐ," ἴοσ 
ΨὮΣδὲ ἰοσεκπονϊεάρε οὗ ἐνεηὶβ ννὰβ ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ἱσηρ!! εὖ Ὁν πε ννοσά εἰπε 
ἴῃ (86 Ο.Τ΄. οΥ ἴπ ἴδε Ν.Τ᾿, ἴα οδβε οἱ 
Αραδυβ, Ῥοΐῃ μετα δηά ἴῃ χχὶ. 1ὸ, σὰ, 
βῃονβ μδὲ ρῥτγεάϊςενεπεββ ψγὰ8 ὈῪ ΠΟ 
τηεδη8 δχοϊαδεά, Ὑῃε ΟΠ γί βιίδη ρσο- 
ΡΒεῖβ, πιόσγβονεσ, 45 νγῈ 8ε6 ἔμεηι ἱπ Ασΐβ, 
σοπΊδίπε {πε ἀπέν οὗὨ “' πλὶ πἰβέεσίπρ' ἰο πε 
Τοτὰ " νυν τῆλε οὗ ργεδοβίηρ με ννοτά ; 
{ΠεῪ ἅτε ποῖ οπῖν [ογαίειεσβ, ὃπε οτίῃ- 
[6 Π1εγβ οὐ (οὐ δβ ψ1]], 45 ἱπ ἐπε οδβε οἵ ἃ 
ϑδηλ8ὶ οσ δὴ ΕἸ] 8ῃ, αοτγε, Ομμνοῖ ἀπά 
ἐμ Μιημὶσέγγ, ῬΌ. 240, 261, 303, εἴς. ; Μο- 
Ὀετῖν, Μιηιδέοεγιαὶ Ῥγὶθείποοά, Ὁ. τόο 8. ; 
ἃπὰ ἴος ϑινδ-ῤῥοςίοίϊε Αρε, Ρ. τῦο Β.; 
Βίρρ, Βοείγίγιε οὗ ἐκε Τιυνεῖνε ΑῤοΞέϊες, Ὁ. 
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αὐτῶν, ὀνόματι ἴλγαβος, ἐσήμανε Ἶ διὰ τοῦ Πνεύματος, λιμὸν μέγαν 3 
μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην - ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ 

Κλαυδίου ὃ Καίσαρος. 29. τῶν δὲ μαθητῶν ὁ καθὼς ηὐπορεῖτό τις, 

1 ἐσημανε ΜΑΕΗΤ,Ρ, τλοβὲ νεγεβ., 80 ΤΊΒΟΆ., ὟΝ. Η. πιάτρ. ἢ Ὁας Β, ἃ, Ψψαϊρ., ΟΒτοη., 
Αὑρ., 580 1υδοῦ., ΝΥ. Η.., Ὑν εἶβ8 τεδά ἱπηρετί. ἐσημαινε---Ὑν ἐεπάς ἀπάεοϊἀεά, 

3 μεγαν ὨΈΗΓ,Ρ, Οβγγβ., Οβσοη. ; δὰ ΑΒΏΞΣ ὅτ, 50 Τίβοβ., ΥΝ. Η., Β1485, 
ν εἰβ5, ν επάι, ΗΠ]. παν μεγαλην (ητις). 

8 Καισαρος οπι. ΦΑΒῸ 13,61, Να]ρ., βανεγαῖ νευβ8., 580 ΤΊΒΟΒ,, ὟΝ. Η., ἘΝ. Β͵485, 
Υνεῖίββ, δνεπάες, 5ο Ηρ. 

Ἴων δὲ μαθητων, Ὁ, Ρᾶε., υϊρ. (αἷ 4.) τοδά οἱ δὲ μαθηται, ἀπά 8Βο Ὁ καθως 
ἐνπορουντο ἰηδίεδά οὗ ευπ. τις. 

28 (1808); Ηατηδοῖς, “ ΑΡοβίβι!βῆτβ ᾿᾿ ἵπ 
Κεαϊ- Επογεϊοράαὶε βὰν Ῥνοίεείαηί. ΤΠεοὶ. 
(ΗΠ δυςκ), Ρρ. 716, δῃὰ 5868, δυγίμεσ, οἡ 
ΧΙ, χα. 

ψεσ. 28. ἴΑγαβος : οὐ ἀετίναϊΐοη 566 

ΝΗ. 11, 313, ποτὰ Δ) “ἴο ἴονε᾽"; 

οὐ οσὰ ἍΝΓῚ “4 Ἰοουδῖ,᾽" Εχγα ἰΐ, δὸν 

Νεῖῦ. νἱῖ. 48, ψ ἢ τουὺρῃ Ῥγεδίδίηρ 
Δγ. ὙΝ.Η. [ΟἹονν ϑυσίδας δηᾶά τϑδά 
{86 ἴογπιεσ 345 ἱἰπ Τ.Ε., 80  εῖββ ; Β1488 
ἀουδιῖι!; ΚΙοβέδειδπη νου σοππαοί τὲ 
τ ᾿Αγανός, Ῥγοδίδηιε νι Αῤοσέοἰἐεχέε, 
Ρ. 1ο. ΑΒ 4 7ενίβῃ ρσορμαὲ δὲ ψουϊά 
πδίυγα!ν α86 (᾽6 5υιηροίίς πιείποᾶβ οὗ 
ἃ ]εταπιίδῃ οὐ δῃ ἘΖεκῖοὶ, 5866 οὔ χχί, 1ὸ, 
11. Οπ ἰηπβογεοη ἱῃ Ὁ 8566 οὐἱτοδ] ποίββ. 
--μέλλειν ἔσεσθαι: διΐατα ἱπβπἰεῖνε ΟΠΙῪ 
υδεὰ ἱπ ΝΟΤ. νίτι μέλλειν ἰἴπ [18 οης 
Ῥθταβθ, δῃᾶ οπὶν 50 ἴῃ Αοίβ, οὔ, χχίν. 15, 
χχν. το. [π χχίϊ, 30 μέλλειν οπη!6ἃ 
(αἰ πουρ ἴῃ Ὑ.Ε.), ἀπά π᾿ χχίν. 25 
ἔσεσθαι οπιϊτἰεὦ (ΔΙΠουρ ἱπ Τ.Ε.). 
ΚΙοβίεσσηδηη, ψέπαϊοϊς Τιμοαπ, Ὁ. 51, 
Θϑίγησοχ, ᾿αηρμαρε ὁ ἐπε Ν, Τ᾿, Ῥ. 120, 
πὰ Μίίεαι, 1.95 αγές ἄμ Ν. Τ., Ὁ. τοῦ 
(1893).---λιμὸν : τηδβου!πα ἴῃ Τὰὺκε ἵν. 
25, δπᾶ 50 ἱπ σοϊηῦοῃ πβᾶρα, Ῥυΐ ἴῃ 
ϑοτὶς ἀϑᾶσα, 88 ἴξ ἰβ σδιεά, ἐβιηιϊπῖπα, 
πᾶ 50 δἷβο ἴπ ἰαΐοσς ασεεῖς ; ξετηϊπιπς ἴῃ 
ΤπΚε χν. 14 ἀπά πετε; 566 οὐἹεἶςα] ποῖεβ ; 
ΒΙ4ββ, Ογαηι., Ὁ. 26.---ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἷκ. 
--ἴῆα οἰν θεᾷ ννοσὶά, ἐ.σ., ἔπε Κοπιδπ 
Ἐπιρῖγθ ΟΥὗ΄ χχίν. 5, ἀπά ΓἉπκ8 1ἰ. 1, 568 
ΡΙυτητηοτ᾽Β ποίας οα [μκὸ ἵν. 5. (ἀπά 
Ἡδοκείι 5. δἰζεπηρῖ, ἐμ ἴοοο, ἴο [ἰπλϊξ (Π6 
Ἐχρσζαββίοη), ἀπά Βδηβαυ, ὕ,)αῖις Ολγὶϑὲ 
δογη αὐ Βεῤμιίεμσνι δ Ῥ. ττ8. ΝΥ α πᾶνβ 
διηρὶς δνίάεποα 48 [0 ἃ ννϊδεβργεαά ἀεασίῃ 
ΟΥΘΙ Ψνδιίουβ ραγίβ οὗ ἐβε Κοιηδῃ Ἐπὶ- 
Ρἶτα, ἴο ψνῃϊςἢ ϑαεκίοπίαβ, Ὀίου Οαββίαβ, 
Τδοϊίαβ, ἀπά Ἐυβαθία5. 411] Ῥδατ ὙΠ 688, 
ἴῃ ἔπ τεϊρῃ οὗ Οἰδιάϊαβ ; δῃά ἱπ πὸ οἴμεσ 
τεῖρτ ἄο νγα ἢπά βιιοῖ νατιεα 8]]υϑϊοπ 5 ἴο 
Ῥετιοάϊο δ) ἔπη 65, " δββϑιἄπδ8 βίθυ Πἰδίβ8,᾽" 

ϑαείοηΐιβ, Οἰαμάνες, χν]., οὗ, οι (88- 
βἰαβ, ἵχ., αἱ; Ὑδο., 4πη.,) ΧΙ, 43, δἴο. 
ΎΠεβε δπὰ οἴδοσ τείδιθησαβ δῖα ρίνθῃ ὉΥ 
Θοδᾶτεσ, δυο Ῥδοῤίφ, ἄϊν. ἱ.,) νοΐ. ἢ.» 
Ῥ. 170, Ἐ.ΎΤ. (5ο αἷδο ὃν Ο. Ἡοϊεζπιδπη, 
Νεκέεσὶ. Ζεϊἐρεϑολοπέε, Ὁ. 124), Ὁπὲ ἰπ- 
βίεδά οὗ ἀγανηρ ἔτοσα ἔπεβα ναγῖεά σεξεσ- 
δῆςεβ ἔπε ἰπέδσεποας ἐμαὶ ἰῃ6 δυΐποι οὗ 
Αοίβ μά διῃρίβ ᾿πϑεϊβοδίίοη ἔοσ 15 βέβέε- 
ταεηΐ 45 ἴὸ [δε ργθνδίθβηοε οὗ ξασαίης ονεῦ 
ἔπε Κοπιδῃ Επιρίτα, μα ἔδῖκεβ Ὠϊπη ἴοὸ ἐδβὶς 
ἴοσ βρεακίηρ' οὗ ἃ ἔαπηῖπο " ονθγ ἐπε ψνμοὶα 
ψοΙα ̓",,. Θ66 Εδηχβαν, ϑ5έ. Ῥαμὶ, ὑῃ. 48, 
49, Δῃά αἷβο ὕγχας Ολγίδέ Βογη αὐ Βεὲδ- 
ἰεδιδηι ὃ ῬΌ. 251, 252, οὕ. νν. 20 δπά 30. 
ΑἹ Ιδαϑὲ ἔβεγα 185. πο στουπᾶ ἴο βιρροβε, 
ννὶτὰ ΟἸδτηθπ δηὰ οἴποῖϑ, ἔμδς 6 τυτῖϊοσ 
οὗ Αςῖβ ννὰβ ἤεσε ἀδβρεπάεπε ου βρῇ 
ἴοτ ἴῃς πιεηπείοῃ οὗ ἔπε ἔδγπιπα ψῃϊοἢ ἐπδὲ 
μιἰβίοσίδπ οοπῆπεά ἰο 1χάἄφα, Ὀὰὲ ψΜὨϊοἢ 
1Π6 νυτῖζος οὗ Αοΐβ, οἵ γτδίῃεσ Οἰδυηθη᾽ 
Εεάδοϊοσ Απεϊιάαίσαβ, τηδρπίβεά δο- 
οοτγάϊηρ ἴο [5 ἀϑι8] οπδίοσλ. 

Ψψεῖ. 29. καθὼς ηὐπορεῖτό τις : ΟΠΪΥ 
ἤδτα ἴῃ ΝΤ,, δᾶ τῃ6 ςορπαῖε ποὰπ ἱπ 
Χῖχ, 25, Ὀὰξ ἰπ βαπὶθ βθῆβε ἷἱπ οἶδβϑί- 
ςαἱ ἀτσεεῖ; οὐ 1μεν. χχν. 26, 28, 40, πᾶ 
ΥΥἰβάοτῃ χ. τὸ (ρὰὲ βεεὲ. Ηδίοῃῃ δπὰ Καά- 
Ρδίῃ οπ ρϑββᾶρεβ 'π ἴ[,6ν.). “Ασοοζγά- 
ἱπρ ἴο 8δ΄ῖ5 δρ!Πν,᾽" 50. Α. δηᾶ ἘΌΝ. ἐν 
85 ἙΘΔΟὮ τηϑῃ ργοβρεγεά, ἱπ ργορογίϊοῃ ἴο 
88. τῆδδῆβ. ὙΤῆς δχργαββίοῃ ἱπειπιδίθβ 
ἐμαὶ [6 σοτητησηῖν οὗ σοοάβ, δὲ ἰδβαϑβὲ ἱπ 
8. Θοστηγηπηϊβεὶς σε η86, οου]Ἱά ποΐ μανα θ6 8 πῃ 
τς τὰῖε, οὐ στ Οοσ. χνῖ. 2, δυΐ ἃ τίρδε 
νίονν οὗ “16. Τφοπιπλαπίν οὗ σοοᾶβ᾽" δὲ 
7ετυβαίθηλ ἱπνόκαβ πὸ σοπίγα ϊοσείοπ ὙΠῈΒ 
1815. βιαίθσημθπί, ἃ5 Ηρ θη ἃ ἈΡρασθπεὶν 
ταρϊπιαῖπβ, Ζ δἰ ἐδολιγὶε ΚῊΥ τοϊσϑεησομαε. 
Τῆδοῖ,, Ρ. 5ο6, τ1895. Οπ {δε ροοά εῇεοΐ 
οὗ 115 ψνοσῖκ οἵ ὑγοιμεεῖν οδαγεν απ 
ξε]Ποννβαῖρ, ἐπῖ8 ργδοιϊοαὶ Ἂχ δίοη οὗ 
ΟΒτιϑείαη ἀπίοη Ῥεένψεθεη ΟΠυτοῦ ἀπά 
ΟΒυτγοῦ, θαένεθη (δε ΟἸ τί βείδηβ οὗ ἐπα 
ταοίϊποτ- οἰ δπά ἴποβε οὗ {πε }ευνίβῃ ἀϊ85- 
Ῥαεγδβίου, βεὲ Ἡοτί, ξεοίξεία, Ὁ. 62 ; Κδπ)- 



29--30. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ τ 

ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ 

᾿Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖς - 20. ὃ καὶ ἐποίησαν, ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς 

πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 

ΒΑΥ͂, Μ. 5.) Ρ. 52; Βαυπιρατίεῃ (ΑἸξογά, ἐπ 
0). εἰς διακονίαν : “ἔογ ἃ τηϊπἰ βίσυ,᾽" 
ἘΕΝΡ. πιατρίῃ, οὔ. οπλ. χν. 31, 2 Οὐοσ. ἰχ. 
1, δἴς,, ἀεἰα Τλορῖα, 56; “ ςοπεγ δυο 8 
ἴοι τοῖο" Εδηιβαυ, 8566 ξυσέμεσ Ὀσῖον ; 
ὁπ. ἔπε σοπΒίτιοίίοη ἀπά οοπιρί εχ οὗ 
με Ξεπίεπος βεξὲ Ἔβρβοίδ!ν Ραρε᾽ 5 ποΐβ, 
δηὰ ΨΝεπάι.---ἀδελφοῖς: ποῖ τηρΓοὶν 85 
ξε!]ον»- ἀἰβοῖρίθβ, Ῥας 45 Ὀγείμγθη πὶ ἐπα 
Οπε [ογά. 
ει. 30. ὃ καὶ ἐποίησαν κιτιλι: ἃ 

αιεβίίομ αγίβεβ 45 ἰο ψνμαῖμο ἐπὶ8 ἴοῸΚ 
Ρίδος ἀιιτίηρ, οὔ αἱ ἃ ἰαίεσ ἄδσίβ ἰμδῃ, 
Ἠετοά᾽Β ρετϑεουείοη ἴῃ 44. Α.}0.---ἴη8 γεδσ 
οὗ Π΄5 ἄβαίῃ. Βίβῃορ Γἰρμείοος (να 
ΜΒ οα Ὦτ. ϑαπάδλυ δπά Ὧσ. Ἡοτὲ β80Ὁ- 
βίδῃτί!!Υ ἀρταε) πλαϊπίαὶπβ ἐπὶ Βαγπαραβ 
πὰ 540] ψγεηΐς ἃρ ἴο Ϊεγιβαίθπι ἴῃ (ῃς 
Ἐδεῖν τπηοπίδβ οὗ 44, ἀπτίπρ Ηδγοά᾽β ρϑῖ- 
βεοιείοπ, ἀεροβίιεἄ πεῖς διακονία ὙΠ 
πε εἰάδιβ, δηὰ τείυγηθᾶ τυἱέμβους ἀείαγ. 
ΤΊ γε αϑῖς Ὧν “ δἰάθυβ ̓᾿ δε τηβπιοπϑά, 
πα ποῖ Αροβέίεβ, {π6 ργορδθ ον 8 βὰρ- 
δεβίεα ἐμαὶ ἴῃ8 Αροβίίεβ. παά ἢβεά ἔγοπι 
7εγυβαίθηχ πᾶ ννεγε ἴῃ μἰάϊηρ. Αραϊηβέ 
1218 νἱδνγ ΕδγηΒΑΥ ΒΙΓΟΠΡῚΥ ρῥτοίθϑβίβ, ποῖ 
Οπὶν οὐ δοςοιιηΐ οὗ πε ρατγί δββϑίρῃβά ἴὸ 
πα 1Ιεδάϊπρ Αροβεῖββ, πὲ αἰβο θδοδιιδε οὗ 
ἐπε τηβαπίπρ ΜΕΐομ πε αἰίαοῆεβ ἴο (8 
διακονία οἵ ΒδτηΑΡ45 δηά 8411 (8εε οἡ 
χί!. 25). Ὑῆε εἰάεγβ, ποῖ Αροβίϊββ, δῖα 
τηεπεϊοπεα θδοδιῖιβε ἔπε Ἐπ ῬαΒΒΥ νγὰ8 σέ 4 
Ῥύχοῖν Ὀυδίπε85 Κη, ἀπά ἴὲ νγὰβ ποί δὲ 
ἔπδε ἐμ Αροβέῖεβ βῃουϊ ἃ βεῦνε ἰδ} 1685. 
Μοτεονεσ, Ἐδγηβαν ρίδοεβ (με νἱβίξ οὗ 
Βαῖπᾶραβ δπᾶ θαυ ἰο 76γυ 8816 πὶ ἴῃ 45, 
οὐ Ῥτβίεσδθϊν ἰπ 46, αἱ [Π6 σοτηπηεποείπθπέ 
οὗ πε ρεεαῖ ξατπίης ἴῃ 1.4256---ποί ἴῃ 44, 
θυ ἱπ 45. ΘΠ), δ5 γ᾽. ϑαημάδυ υὑτρ68, 
ἔδε επέϊτε ογηϊββίοη οὗ δὴν τϑξδγθηςα ἴὸ 
πε Αροβείββ 15 βίγδῃρε (οὔ, ΒΙαβδ5 οῃ χί. 
30, Χὶ!. 17, ψῆο Ποἀβ ἐπαὲ ἴῃς Αροβεῖεβ 
μΒιαά Πε4), Εβρεοῖδ!ν 45 εἰβενμαγα Αροβίίββ 
ΔΩ εἰάθιβ τὲ σοηβίδπιν Ὀγαοκείθά ἰο- 
Βείποι 45 4 βίπρίε Ὀοάνυ (χν. 2, 4, 6, 22, 
23, χνΐ. 4, οἵ. χχὶ. 18). Νος ἄοδββ ἰἴἴ 
Το ονν ἔπδὲ Ῥβοδυβε [8π|65, ργεβυσηθῖν 
“Ἐπ Ὀτοίπεσ οὗ ἴῃς 1, οτγὰᾶ,᾽ 15 τηεπεϊοηδά 
ἃ5 τοιπαϊπίπρ ἴῃ Ϊεγιιβαίθπὶ ἀυγίηρ τὰς 
Ῥεγβεουξίοη (θυ 8566 Τἱρμέίοί, Οαί., Ρ. 
127, ποίε), ν μοῦ ἷβ ταρυϊαίίοη ἔογ 
ΒΘ ΠΟΥ ἀπιοηρϑβὲ Πἰ5 οουπίγυταθη τηϊριῖ 
δανθ ἐπδοϊεα ᾿ΐηὶ ἰο ἄο, ἐπαὶ {μ6 οἴδεσ 
Αροβίϊοβ οουἹά ἥδνε ἄοπβϑ 50 ὑγ]} δαπι8] 
Βαίείγυ. Βυΐ διηβαν δὲ 41} ενεπίβ τε - 
Ἰἴεναβ υ8 ἔτοση {ῃ6 αἰ ου ΠΥ ἱπνοϊνεά ἴῃ 
τῆς επέγαπος οὗ Ῥδὺ] ἱπίο Τεγυβαίςηι δἵ ἃ 

᾿ 

εἴτης οὗ ρεγβεουζίομ, δηὰ ἐπα ποτα 80 ἴῃ 
νίενν οὗ ἐς ῥγθνίουιβ ροίβ αραίηϑε ἢΪ85 {{6, 
ἃ ἀϊΠπου εν ΨὨϊοἢ 15 ΄υϊίε ἀπβαιβέδοξοσ 
τηδῖ ὈῪ βυρροδβίηρ' (ῃδὲ ῬΑπὶ ἀϊᾶ ποὲ δηΐεσ 
ἐδι6 οἱξγ δὲ 81] ἔοσ βοσβ ππκῆονντ τεΆβο 5, 
ΟΥ ΤΟΤΕ πη 58 {ἰ5ξδο ον 5111} ὃν δεΐγίθαι- 
ἵπρ ἴο [88 δυΐποι οὗ Αςῖβ ἃ τηϊβίακε ἴῃ 
Δβϑεγεηρ ἐπαξ δ᾿Υ νἱβίξ οὗ Ῥαὰ] ἐο 76τι- 
βδίθσα νγὰ8 πηδάβε αἱ {818 {ἰπι6. Οἡ ἐπε 
ΠΒτγοποϊορίοδι οτάδσ ἱμνοϊνεά ἱπ δοοογά- 
δος ΙΓ ἴῃς ὑνγὸ νίεννβ τηβπεϊοπεά, 566 
Κδηλδαυ, δέ. Ῥαμὶ, ρρ. 48 Ε᾿, 68, 69; 
Τὶρμείοοι, Οσαΐ,, Ρ. 124, ποίε; δηά, 88 
Βρδ06 ἐουθί 4β τῆογθ, ἕοσ ἐπε νος χυε8- 
τἰοη Εαῤοσίίον ἴον Ἐδῦτυδτν πὰ Μδτσοῖ, 
τ806; 1ἱρβίέοος, Θαΐ., Ρ. 123 Ε΄. ; Ἡσοτί, 
ϑκααϊεεῖς ΟἸ γί δ ἰαπέγν, Ρ. δι, απὰ Ε εοἰδεῖα, 
Ρ. 62; νγεπάϊ, ρ. 2όσ (1888) δπᾶ Ὁ. 218 
(:899).---τοὺς πρεσβυτέρους, 5Ξε6 ῥτε- 
νίουβ νϑῖβδε, [{ [5 δἷβο ποίίςβδθὶε παῖ 
51 Γὐὺκο ρῖνεβ Ὡ0 δοοοιιηΐ οὗ ἔπε ἀρροίπί- 
τηθηὶῖ οὗ ἐπε εἰάδιβ; δε ἰδκεβ ἴξέ ἴοσ 
διδπίεά. Ὑπεβε ΟΠείβείαπ οἱάδσβ ἅτε 
ἐδεγθίοσε ἴπ 411 ρσορδθ εν ἤῸ πὲν Κίπά 
οὗ οἴδοοτβ, δὰξ 4 οοπίϊπυρίίοη ἰπ {δὲ 
ΟΠ γιβείδη Ομασο οὗ [8 οβῆςε οὗ ἰδς 

ὩΣ ΡῚ, πρεσβύτεροι, το νγοπι ῬΓΟΡΔΟΙΥ 

1π6 ρονετηπιαπέ οὗ ἐῃς ϑυπαρορσιβ ννᾶβ 
αϑϑιίρηβᾶ---ἤθδηοα ΜῈ ΤΔῪ δοσοιπὶ ἔοσ 
51. Γκε᾿Β. βίίεποςε (Μοδεσῖν, Μη ιρδέεγίαὶ 
Ῥυγϊεδίμοοά, Ρ. 141; Ἡοτί, Εεεοϊδεῖα, Ρ. 62; 
τλρδείοοι, Ῥλῖϊ,, ΡΡ. 191-103 ; “ ΒΙβῃορ ᾿" 
(ἀνναικίη), Ηδβεϊπρβ᾽ Β.}).). [πη ἴδε 
ΟὨτίβεῖαπ συναγωγή (}4π|65 ἰΐ, 2) ποῖα 
ΜΟΙ] ἃ πδίυγα!ν Ὅ6 οἰάθτβ οσουργίηρ, ἃ 
Ροβί οι οὗ ἐγιϑὲ δπᾶ διιποσίυ. ὙΠοτα 
15 σδγίδί ηἶν ΠΟ τεᾶϑοη ἴο ταραγά ἐμθη 85 
ἐπα ϑενθ ὑπᾶάδν ἀποῖμεσ πδπιε (80 ΖΕ οσ, 
ἘΠΙΒΟΠ]), δ ποιρῇ 1 15 φυϊέε σοποείναδις 
18αὲ 1 τῆς ὅϑδνεὴ στεργεβεηίεά {πε Ηεϊ- 
θη βίβ, [Π6 εἰ ἄθγβ πᾶν βανθ Ῥβθη αἰγεδάν 
ἴῃ δχϊβίεῃοα 45 τεργεβεπίϊπρ δε Η Ρτονν 
Ῥατὶ οὗ [6 Ομυτοῦ. Βαξ {μετα ἰ5 πεοά 
ἴο συατά ἀραίηβε ἔπε δχαρρεγαέίοη οὗ ἔδε 
]ονβῃ πϑίυσε οὗ {πὸ οἷος ἴῃ πιεβίίοη. 
ἴῃ τᾷδε ΝΙΤ. ννὲ βπά τηἊπίίοῃ οὗ εἰάδιβ, 
ποῖ τηΘΊΕΪΥ 80 οἡ δοοοιπί οὗ ἄρα, ποίῖ 
ΤΑΘΙΕΙ͂Υ 45 δάἀτγηϊπἰβίταίίνε δη ἀϊβοι ρ] Παγν 
οἕῆςοῦβ (Η δίς, Βαρεῤέοη Γ,δοίμγες, ΡὈ. 5ὃ, 
δε 48 ἴῃ ἃ εν βἢ ΒΥΠΑΡΌΡΟ, τ 88 
οὔτοοιβ οἵ ἔπε Ὁ τίβείδῃ Ομυσο τ 
δρί ταδὶ] τιποιίοηβ, οὗ, ]Δπ|6ὸ8 ν. 14,χ 
Ῥεῖ. ν. 2, Αςίβ χχ. 17, Τίξ, ἴ. 5, ἀπά δἷβοῖ 
ὙΤΠ688. ν. 12-14, Ηρ, χίϊϊ,7 (568. Μᾶγοσ, 
ϑέ. ὕα»"δ5, Ρ. οχχυΐ; αοτα, Οληγοῖ ἀπά 
ἐπε Μὶπέδίγγν, ῬΡ. 253, 263, απ ποίε 



272 ΠΡΛΈΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΙ, 

ΧΙ]. τ. ΚΑΤ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς 

τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας.1 

Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου μαχαίρᾳ. 
2. ἀνεῖλε δὲ 

8. καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν 

ἐστι τοῖς ᾿Ιουδαίοις,2 προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον - (ἦσαν δὲ 

1 Αὔει ἐκκλησιας Ὁ, ὅγγ. Ηδτγοῖ. τὴρ., Ῥασγ.,  εγη. δδά τῆς ἐν τῃ ᾿Ιουδαιῳ--ἰΓ ἐπε 
ΜΟΓάΒ γε οσ ρῚ Π8] 1Ὲ Ββεεσὴβ ἀϊῆσαε (Ο Δοοουπε ἔοσ ἐπεὶσ οπηββίου ἢ Ὀπέ βεὲ Βεῖβεγ᾽ β 
ἀεΐεποβ, Ρ. 64, οὗ [818 ἀπά β ἱπ νν. 3 ἂπά 5. 

3. Αδετ ἰουδαιοις Ὁ, ϑγτ. Η. τὰὴρ΄., Ῥᾶτ., δοὸ ΗΠρΡ., δἀά ἡ επιχειρησις αντου ἐπι τους 
πιστους--(ϊ5 ἀρδὶπ τῆδυ 6 δῃ ἜἼχρπαίογυ ρίοββ, ἀεῆπίπρ ναὶ ρεαβεᾶ [π6 {ενν85--τ 
δαΐ ἐπιχ. ἀπά πιστ. ἅτε υβεᾶὰ Ὀγ [κ|κῈ ἴῃ 15 τί ΠΕ5. 

Κ). Αεξδε βαπῖδ εἶπις ἔλεγε ἰβ ποι μἰπρ' 0 
ΒΌΓΡΙΙΒΕ τι ἴῃ τῇς ἔδοϊς δὲ τμε αἀπιηΐβ- 
ἰταϊίοηυ οὗ αἰπὶβ ββουἹά ὕες σοηπεοῖβά ἐπ 
ἴοοο υἱτῃ τμῈ οβῆῖοε οἵ εἰάβτβ, [1{ ἴπδῪ 
ψνετα ταργοβαπεηρ [Ὡς ΑΡροβεῖίεβ δἱ {πε 
τἰπις ἴῃ 6γυβαίθηι, 1 15 γῃδέ νγα βου 
ἐχρεοῖ, βίποε ἴῃς οτραπίβαιοπ οἵ δἰγηβ- 
εἰνίηρ τετηαίπεά ρατί οἵ ἴπμ6 Αροβίοϊο 
οἴῆςε, (41. 11. το, 2 Οοσ. νἱϊ]., εἴς. ; απά 
ἱξ ἴῃ ἃ ρβαββᾶρε οπὶ Ῥοΐγοδρ (ποία ὈΥ͂ 
Ὁσ. Ηδῖςβ) ψε ἤπά ἐῃε ἔννο σοηπεοῖεά--- 
186 ῥταβουΐεσαίς δηᾶ ννῆδὲ Ἰοοΐβ {κὸ {με 
δὐτηιηϊδιγαϊίίοη οὗ δἰτηβ, Ῥοίγοδσρ, Ῥλεϊ,, 
νἱ., χὶ.--τεηἷβ ἀραΐὶπ πεεᾶ ποῖ βιγργίβα 018, 
βίποθ ποῖ οἠἷν ἰπ δε Ν.Τ., δπὲ όσα ἴπα 
Ῥαββαρε τεξεισεᾶ ὁ 'ἴπ Ῥοΐγοαγρ, ἰξ 15 
ενϊάεπε (παῖ τε εἰάεσβ, ὑν δὲ ἘΠΕΥ 
ἐχοσοίβεά ἱπάϊοϊαϊ ἀπά δάἀπιι πἰβέγαϊ να 
ξαποίίοηβ, δχογοίβε αἷβο βρίσγιειδὶ β 5, 
δηὰ ἀϊβομαιρεᾶ πε οβῆἕος οἵ ἰβδοῆβγβ, 
διποξίίοηβ ἰὸ ψϑϊοῃ ἔἤετε ψγὰ85 ποίμϊηρ 
Δηδίοροιβ ἴπ ἴπ6 [εν δ Ργαβουίεγβ (568 
οτγε, τ". 5.. ποία Καὶ, απά ανναικίπ, μ. 5.» 
Ρ- 302). ΤῸ ἐμγη ϑαεᾷ ἐπε «κοοῤ ἐπαΐ 
αγό ρΌΜ6 αϑίγαν (ἐπιστρέφοντες τὰ ἀπο- 
πεπλανημένα) ἰΒ οπε οὗ [ες ἢτγβξ οοτη- 
τοδηᾶβ ἰαϊά Ὁν Ῥοΐγοδασρ ἱπ δίβ Ἐρίβεῖβ 
προῦ ἐπε ΟὨ τι βείαη Ῥσεβουξοτϑ (νὶ., φιοξεά 
ὉΥ Ηκίςἢ), απᾶ ἔτοπι ἐδιὶ8. δοπε ἴξ νγουἹά 
ΔΡΡεδγ ἰΠαΐ ἃ ἔα τα} ]Π1γ {{|π 1π τῃε ΠΘυν 58 
ΟΒυτοῆ ραββεά ἱπίο δε Ομυτοῦ οὗ ΟΠτῖβέ, 
βαϊπίπρ ἐπεγεΐη ἃ πὸὺν ἀπά βρίτιτ14] ρόννθσ. 
5686 ἔυτίπδι οἢ Χχ. 17, δῃα ἴου {πε τ8ε οὗ 
τὴς Ψψοσάᾷ ἴπ ἱπβογίρείοηβ, ἈΠ εἰββγααπη, 
Βιδεϊςέμαϊεη, Ὁ. 153, ἀπά Νεμε Βίδεϊ- 
ϑέμάϊοη, Ὁ. το. 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΙ]. Ρεγϑεομίΐοη ὃν Ἡεγοά ; 
δέ. Ροέογ᾽ς ἀο!υεγαηοε.--ετ. τ. κατ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν καιρὸν : “δου (παξ {ἰπ|6,᾽" οΥ 
τήοτα Ῥτεο βεῖν “ δὲ πδὲ εἶπλε,"" Ἀθη 41], οὐ, 
Εογα. ἶχ. 9, 50 ἱπ ὅξεη. χυ!. το, 2 Μδοο. 
111. 5: 1π πε βασῖν ρατί οὔ 44. Α.}.---Ηρώδης 
ὁ β., ΗἩετοά Αρτίρρα 1. : ΟἿΪΥ ἴῃ {ΠῚ5 
ΤΠδρίεσ ἱπ {πε Ν.Τ'. : ὁπ 5 ομβαγδοῖεσ δῃηά 
ἀεδιῃ, βεε Ῥεῖονν χἱ!. 3, 23. Βογῃ ἴῃ 8.6. 
10 δηᾷ εὐποδίεά ἴῃ ἢἰ5 βατγὶν 11{π1π οσηα, 
Ὧδε τοβὲ ἔἴτοῃι) ἃ ταβϑἢ δάἀνεπίισγεσ ἰο σοοά 
[οτίαπε ἀπά Πρ ροβίείοη ᾶσβε [Ὡσουρἢ 

τς δἰεπάβδιρ οὗ Οα]ρια απὰ αἴεγννατάβ 
οὗ Οἰδυάϊι8. Ης ππἰϊεᾶ υὑπᾶδτ 5 ον 
ΒΔΥ 86 δηζίγε ετηρίτε οὐ ἢ15 σταπά- 
ἔαϊμεσ, Ηεσοά πα ατεαῖ, νυ 8116 ἢἷβ ῬΒατί- 
βαῖς Ῥἰ θῖν ἀπά 8180 85 διέδοῃγηδης τὸ [δ 
Ἐοπιδῃ ΒΌρΡΓοσθου ἔουπα ἐχργεδβίοη ἴῃ 
186 ε{1658 ψΨΒΙο ἢ π Ῥοτε, βασιλεὺς μέγας 
φιλόκαισαρ εὐσεβὴς καὶ φιλορώμαιος. 
Οη δα ραϊμειίο βίογυν ἰοἱά οἵ Ἡΐγα ἴῃ σοπ- 
πϑοζίοπ νυν τ1πῈ Εδαβὲ οὔ Ταρογπδοῖθβ 
(..Ὁ. 41) 5εὲ6 Ηδιρυτρεσ, Ἀσαϊ- Επογοῖο- 
βῥάάϊ᾽ῆε ἄσς Ὑμάφρέμηις, τὶ.) τ, Ῥ. 28, απὰᾶ 
ἴδε νΠΟ]6 δτείοϊε; Βομῦτεγ, Ὑδευΐςῃ Ῥοοῤῖε, 
ἄϊν. ἱ., νοῖ. 1ἴ,,) Ρ. 15ο Β΄., ἙΤ.; Ἑδτγαγ, 
Τῆς Ἡενοᾶς, Ρ. τὴ. ἢ. (τ808).---ὄπέ- 
βαλεν τὰς χεῖρας, π|κεὲ χχ, το, χχί. 
12, ἀπά οὗ. Δςίβ ἵν. 3, ν. 18, χχί. 27, 
οπος ἴῃ Μαίίμενν ἀπᾶ Μαιῖ, ἱπ Ἰοῆπ 
τνῖοε ; Ἐσι βάτο, Ρ. 39, οὐ τΧΧ, αεη. 
χχὶϊ, 12, 2 84π|. Χν]], 12 (8ο 'π ῬΟΪΥ}.), 
ςΓ. ἴον 5ἰγλ1]δγ οοπβέγυςείοη οὗἉ ἐῃε ᾿π8π|- 
ἔνα οὗ {πῸὸὶ ρύγροβε χυτῖ. το, ποῖ 'ἰπ ἔδ6 
Β6Ππ86 οὗ ἐπεχείρησε, οοπαΐη5 δ5ΐ, Ὀὰε το 
Ῥεὲ τοπάεσεά αυα ΠΠΘΓΑΙγ ; οὐ, αἷβο ἐπ8 
ςοπίοχί, νοτ. 3.--κακῶσαι : ἤνα Εἰπ68 ἱπ 
Αοίβ, ΟΠΪΥ οποα εἴβενῃετε ἴῃ ΝΤ., τ 
Ῥείδι ἢϊ, 13, “ἴο δον 
ἑν ΕΧ,᾽ 80 Τγπάᾶδῖε.---τῶν ἀπὸ τῆς ἐκ.» 
ἴου ἴῃ ρῆσγαβε οὔ. νὶ. 9, χν. 5, ατσίτηπι- 
Ὑπανεσ, σε υ., ἀπό, 11]., Ὁπὲ 566 8150 
ΒΙαββ, αγαμῖ., Ῥ. 122 απᾶ ἱη ἴοζο. 

ψεσ. 2. ἀνεῖλε, οπατγαοίοσγίβεϊς νγογά, 
868 Οἢ ν. 33.---ἄκωβον τὸν ἀ. Ἰ.: 81. 
ΟΒγυβοβίομη ται πᾶβ 5 οὗ οὖσ Τοσάβ 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ ἱπ Μδτκ χ. 38 Ε΄. (Μαῖί. χχ. 23), 
ἀϊδεπρυϊθμεα τπτ15 ἔγοση ἐπε 1τη68 οὗ ἱ. 
13. Ῥοββίθ!ν 8 ργοπιίπεπέ ροβι εἴοη, ἀπά 
15 οπατγδοίεσίβεις παίισα 45 ἃ 850ηὴ οὗ 
Ὑμυπᾶει τηδγκεά Ἠϊπὶ οαξ 45 δῇ ΘΔΥΥ 
νἱοεἰπλ.---μαχαίρᾳ : 50 ἰπ {πε οδ5ε οὗ Το 
ἴλε Βαρεῖδε, ΤΠὶβ πιοάβ οὗἩ ἀξαίῃ τναβ 
τεραγάβα 85 νεῖν ἀϊβργασαῖα ἀπιοηρ πε 
1εν5 (1. Γὐρπείοοίι, νν εἰβεβίη), ἀπά 85 ἱπ 
της Βαρεῖβε᾽ιβ οαβε 80 ἤεσε, με πιοᾶε οἵ 
εχεοιείοη βϑῆοννβ [πδὲ ἔΠ6 Ρα πΙβῃπιαπέ ννα5 
ποῖ ἔοσ δίδβρμεπιν, πε δας 7 ᾶτπεβ νγ85 
ρρσεμεπάεά απὰ Κι]εὰ Ὀγ ἐπε ροϊτεῖσαὶ 
Ῥονεῖ. ἘῸσ ἐπε τουοπίηρ δοσουπέ οὗ 5 
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ἡμέραι τῶν ἀζύμων ") 4. ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς 

τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτὸν, βουλόμενος μετὰ 

τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ γα Ω .» 5. ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο 

ἐν τῇ φυλακῇ δ" προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς 2 γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας 

πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. 

1 Αἤεν φυλακῃ ὅγε. Η. πιρ., Ῥατ, δἄά ὑπο της σπειρης του βασιλεως--οτε, ἀραὶῃ 
{πε ννογβ ΠΊΔΥ Ὀε ἃ δἷοββ ἴο εχρ᾽ δίῃ ετηρειτο, ὑπημεσεββασυ δέζεσ νασὶ 4. 

3 ἐκτενης ΑἸΈΗΓΡ ὅτ, Βαϑβ., ΟἾγυϑβ,, 80 Μεγεῦ; εἐκτενως ἐδ ΑΒ 15,40, 81, Νυΐρ., 
Ιλιοϊξ,, 5ο Τίβομ., ΝΝ. Η., ΥΝ εἰβ8, Ὑν επάϊ, ἘῸΝ. ; Ὁ Πδϑ εν ἐκτενειᾳ ((γ. χχνΐ. 7), 80 Ηρ. 

τηδτίντάοπι παισγαιεά Ὁγ Οἴεπιεπε οὗ ΑἸθχ- 
δηᾶτία, βεα Επ8., ἮΙ. Ε., ἰῖ.,9. ὙνΒαΐενεγ 
581. Γλικε᾽8 τεάβοῃ ἴογ δε Ὀγενὶεν οὗ τᾷς 
οσοιηΐῖ, Πεῖμε μα Κπεὶν ΠῸ πηοΐδ, ΟΥ 
τυ Ππεΐμετ ἢς ἱπέεπάεά ἴο 'υτῖτε ἃ [μἰγὰ Ῥοοῖς 
δ᾽νίπρ' δῃ δοσουηΐ οἵ {πὸ οἴμπα Αροβεῖεβ 
δεβίἀεβ Ῥείεγ ἀπά Ῥϑυὶ, απᾶ 50 οηἷν τηβη- 
τἰοπεᾶ μετα ψνῃαῖ σοποεγπεά {πε ζΟ]οννίπ 
αἰβίοσυ (50 Μεγεσ, δυΐ βεαὲ νν επάϊ, Ρ. 267 
(1888)), πὶ Ὀείεῖ ποείοσβ ἰδ αἱ ᾿εαϑὶ ἴῃ 
βισικίηρ' οοπίταβὶ (ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν, 
ΟἾγυβ.} υἱεῖ ἐπε ἀείδιβ οὗ ἰδίθτ τηδγίγτι- 
οἷορίεβ. 
γε. 3. ἀρεστόν .. .. τοῖς ᾿]. : ΕΧΔΟΙΓΪΥ 

ΨγΠδΐ να βῃουϊά Ἔχρεοὶ ἔγοτη πὸ σμαγαοίεσ 
πὰ ροϊΐου οἵ Ἡεγοά ἱπ ἢῖβ Ζζεαὶ ἔογ με 
ἴανν, δπᾶ ἔτοπιὶ ἴπ6 βύσοαββ ψ ἢ ΨΠΪοὮ 
ἀυγίηρ [ἰδ βῃογὶ τεῖρῃ πε τεϊδίηεᾶ {πα 
ἴανουτ οὗ [εἰνϑ ἀπά Εογηδῃβ αἰΐκε. ἩοιΖ- 
τηᾶηῃ, ἢ. 370, 5εἜπὶβ ἱποϊϊπεά το ἀουδίὶ 
1πε ἐγ οἱ 1ῃ8 ἀεβογριίοη οὗ Ηετγοά, 
Δηᾶ 1αγ5 βίγεββ Προη ἐπε πιεπίίΐοη οὗ {πε 
Κίπρ᾿β γτηἱὰ ἀϊβροβιείοη ἴῃ [οβαρῆυβ, 4 πη.» 
χῖχ., 7, 3. Βυξ ]οβερῇιιβ αἶβο τηδίκεβ ἰδ 
αυ͵ε8 Ρ᾽αίπ πον Ζεαίουβ Αρτίρρα ννᾶβ, οὕ. 
Ῥτγείεπάε ἰο Ῥε, ἔογ δια ἴδννβ απὰ οτγάϊ- 
πΔΠΟ685 οὗ [ἀδ᾽5πΊ, π. 5. ἀπ ΧΧ., 7,1» δῃά 
886 ϑομβῦγεγ, ν. 5., δῃά Ἐείης, Ρ. 226. 
Νοῦ ἴ5 ἴξ δὲ δὶ] Ἵεγίαίη δαὶ Αρτίρρϑ᾽β 
τερυϊεά πα! άπεβθ απ ρεπίίεπεββ νουϊά 
πᾶνε κερί Βϊτὴ ἔγοόγη τα]οϊοἴηρ' ἴῃ τε Ρδτ' 
βεσυίίοη οὗ {πε ΟΠ τί βείδηβ, οὐ [με ἀεβοσίρ- 
τἰοη οἵ 5 ἀδ] ρὲ ἰπ ἐπε Ὀ]οοάν ρ]δάϊα- 
ΤΟΣΙ8] ρϑπιεβ, [05., Α44":ξ., χίχ., 9, 5.-τ 
προσέθετο συλλ.: ἃ Ηερταΐβπι, ο΄. υὰΚα 
χίχ. 11, χχ. 11: υυΧΧ, αεη. ἰν. 2, νἱϊ]. 12, 
Χχν. 1, Ἐχοά, χίν. 13, εἴς., ρεσυϊαγ ἰο 81. 
Τὰκε ἴῃ Ν.Τ., Νίξεαυ, 1,6 αγες ἄμ Ν. Τ.» 
Ῥ- 200 (1893).--αἱ ἧ. τῶν ἀζύμων, δηά 
ἐπογείογε ἃ ἰατρε πυῆρει οὐ 7ενν5 ννουά 
θὲ ἰπ Τεγιβαίεπι, απ Ἡεγοά τνουἹᾶ {ππ5 
πᾶνε 4 σοοά ορροτειπὶν οἵ σαϊπίπρ ννϊάς 
Ῥορυϊαγιεν ὃν Π15 Ζεαΐ ἔοτ {με ἰανν. 
ει. 4. ὃν καὶ πιάσας, [1], 7, τε α ] 

Ῥοτῖς ἕοσπι οὗ πιέζω (οὗ, Τὰκα νὶ. 38, πο- 
Ὅν ἤεσε εἶδε ἴπ Ν.Τ.), υβεά πὶ {π|5. 56η88 
Αἶξὸ ἰῃ 1, ΧΧ, ἀπά εἰβεννβετε ἰη ΝΤ., ἐδ 
ὕδπε. ἰΐ. 15, Ἐςοιβ. χχῖϊ. 21 (ποῖ Α). 

Μοάετγη ἄσεεκ πιάνω -- Ξεἶζβ, ἀρρτεπεπά, 
--καὶ : “Βεη δε δᾶ ἕᾶκεη Πΐτα, ᾿πᾶδαά," 
80 Κδηλ)], 5 ἰΐα ἀείαν μαᾶ ἰδκθη ρίαςε, 
δεΐογα τμ8 ἀὐγεδὲ ννᾶ8 δοίιια!ν τηδάᾶε.--- 
τέσσαρσι τετραδ. : {π6 πἰρῃι νγαβ ἀϊνίἀεᾶ 
ὉΥ {πε Κοπιδη5---α ργδοίίσα μδτα ἱπιϊταϊθᾶ 
ὃν ἩΗετγοά---ἰπῖο ἔουν νναΐομεβ, δαπᾶ δδοῖ 
ννδίο ἢ οὗἩ τῆγεα μουτβ ννὰ5 Καρὲ ὃν ἴους 
βοί άϊεγβ, φμαῤδγρῖο, ἔνγο Ῥτ ραν ραλγάϊηρ' 
{πε ῥυίβοπες υνἱπῖπ πε (611, ομαϊπεᾶ τὸ 
ἴῃ, ἀπ ἔννο οὐϊδίά6. τετραδ., οὐ, ῬΗΙΟ, 
ἦπ ΕἸασομηι, 13} ῬΟΙΥ., χν.» 33, 7, δπά 
566 ίοσ οἴδεν ἱπβίδηςεβ, ὉΝ εἐβίειη.---μετὰ 
τὸ πάσχα, “ αἴει 1π6 Ῥαββονεν," Κὰν., 
ἦκδ.,) αἴτατ τῆς ψν ποῖα ἐδβιϊναὶ ᾿νὰβ Ἴνα: 
Ηετοὰᾶ εἰΐπεγ ἀϊά ποὲ ννἱδῃ, οὐ αἴεςιεά 
ποῖ ἴο νυν βῆ, ἴο ρσοίδηε ἐμε δαβί:; “πο 
)πάϊςαπε ἀϊε ἔεβίο "(Μοεά Καΐονι., ν., 2).-τ-: 
ἀναγαγεῖν: Οηἷγ Πεγε ἴπ (8 5εῆβε (ἴῃ 
Τακε χχίΐ. 66, ἀπήγαγον, νΝ. ΗἩ.), ρτΟΡΆΡΙΥ 
ΤΏΘΔΠΒ ἴο ἰεδά {πε ρσίβοπεγ ὑ}, ἐ.4., δείοσα 
τμε Ἰυάρταδπε ἐτραπαὶ (Ἰομ πη χίχ. 13), ἴο 
βεηΐθησα Εἰπὶ ΟΡΕΠΙΪΥ ἴο ἄδδίῃ Ὀείογε {π6 
ΡεορΙβ. 

γεσ. 5. ὁ μὲν οὖν . . - προσευχὴ δὲ: 
οί Α. δά ΚΝ. τεραγὰ προσ. δὲ ἴῃ τπ6 
ΒΔΙΏΘ νεῖβῈ 45 ἐπε δηςΠα6βῖβ, ας 566 
Ῥαρε᾽ 5 ποΐβ, ὑνβεσγο {πὸ δηξ{Π 6515 15 ουπὰ 
ἴῃ νεσ, 6, ὅτε δέ. Τῇ ννε γεϊαϊῃ {π6 ἴοστηεσ 
ἰπιογρτθίδείοη, νεσ. 5 ΤΏϑΥ ΡῈ τεραιεᾶ δ85 
ἃ Κίηά οὗ ρατεηιῃεβίβ, ἔπε ὅτε δέ ἴῃ νεσ. δ 
Ποτγηϊηρ ἃ Κη οἵ Δηε 655 το νατ, 4.--- 
ἐκτενής, 5ε6 οτἰἴοα] ποίεβ; 1 νὰ σεδά 
ἐκτενῶς -Ξ ““ξαγπαβιν," ΚΕΝ. (1 δεΐπ, ἐη- 
ἐεγιἐδ), αἄνετ 15. Η εἸ]εηϊβεῖς, υβεᾶ (Ὁγ 8ι, 
κε χχὶΐϊ, 44, δη 4) οὔσα εἴβενθεσε ἴῃ α 
Ῥβίεσ ἱ, 22 (οἷ. τμ8 δάϊεοεινε ἴῃ στ Ῥείδσ 
ἶν. 8), 580 οὗ ῥτάγεσ ἱπ Οἴεπι. Κοπι., Οογ., 
χχχῖν., 7... ἴῃ ΤΧΧ οὗ πε υ88 οὔ ἔπε Ψψοσγά 
ἴῃ ]οεὶ 1. τ4 (θαῖ βεε Ἦ. δηά Κ.), Ἰοπδ 1. 
8, ἀπ τν. 12 (βες Η. δπά Ε.), 3 Μδος. 
ν. 9. Τῇε δάϊεςεϊνε ἰ5 αἰβο ἑουπά ἰπ 3 
Μδοσ. [1]. το δηά ν. 20. Ὑδεῖν ρταγίηρ 
5ῆοννβ “ποῦ ἔπίθβθβαε δηϊπιβ {τδοίοβ," 
Οαϊνίη. Ὑμὲ Ψογά ραββεάᾶ ἱπίο {πε 
βεσνίςεβ οὗ ἐπε Οδυτοῖ, απᾶὰ νας οἴξεῃ 
τερεαίβά Ὀγ με ἄξαςοη: δεηθῶμεν ἐκ. οἵ 
ἐκτενέστερον. 

ΝΟΙ. 1. 18 
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ὁ. Ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ' ὁ Ἡρώδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν 
ὁ Ὠάτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, δεδεμένος ἁλύσεσι 

συσί, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. η. καὶ ἰδού, 

ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη,2 καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι " πατάξας 
δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου, ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, ᾿Ανάστα ἐν τάχει. 
καὶ ἐξέπεσον ὃ αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 

πρὸς αὐτόν, Περίζωσαι, καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. 

οὕτω. 

8. εἶπέ τε ὁ ἄγγελος 

ἐποίησε δὲ 
καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου, καὶ ἀκολούθει 

1 προάγειν ὈΕΗΓ;Ρ, ΟὮτγ3., 8οὸ Μεγεγ, Β[455, δηᾶ Η1]ρ. ; προαγαγεῖν Α 8,15, 61, 50 
Τίβοξ., ΝΝ.Η., πλατρ., Ν εἰβ8 ; προσαγειν δῷ 5, 29; προσαγαγειν Β 13, 57, 80 ὟΝ.Η. 
ἰαχέ, ν επάι. Οοπιροιπάβ ἴῃ προ δηὰ προς οἴζεη ἱπιεγοπδηρεᾷ (8εε δ εἴ85, Ῥ. 20). 

3 νυν εβίεσγη τεχί, β, αἀάβ τῳ Πετρῳ δῖϊει ἐπέστη, ἴοσ ἐλαμψεν τεδάβ ἐπελαμψεν, Δἀἀ8 
απ᾽ αὐτον (πε Δηρεῖ), απὰ ᾿ἱπβιβαᾶ οὗ τῳ οἱκ. τεδάβ τῳ τόπῳ εκεινῳ. παταξ,, ᾿ἰπβεεδά 
Ὁ, αἰ. τεδᾶ νυξας, 580 ΗἸΡ., οὗ, ]ομη χίχ, 34. 

3 ἐξεπεσον, Ὀυϊ -εσαν ΑΒΌΕ ὅχ, Τίϑοϊ., ΝΝ.Η., ΒΙ455, Η16., ννεῖββ, ΥἾ. Η., 
ἊΡρ., Ρ. 171, δηά Κοηηεάν, Ρ. 160. 

ες. 6. τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ: "πὲ νεγν 
πἷρδε,᾿" ἐν6., πε πἰρμε θεΐοσγε ἐπε ἐσίδὶ.--ς 
κοιμώμενος, “7. τ Ῥείες ν. 7 ἀπά ΡΒ5. 
οχχνΐϊ. 2: “ ἴοτ 80 εξ ρίνειῃ Ηἰβ βεϊονεά 
5Ιεερ. : “δηᾶ {πδϑγα ἴοο ἴξ 156 Ῥεδιε] 
ἔἰδὶ ῬΔ1}] βὶπρβ Ὦυτηηβ, ν ἢ 115ὲ πεγε Ῥείεσ 
βίξερβ,᾽ Οἴγυβ., Ηορι., χχνὶ : ο΄. χνὶ. 25. 
τὸ πᾶν ῥίψας ἐπὶ τὸν Κύριον, Οεουπηδηΐ8 
(τ΄. ΒΙ455, ἐη: Ἰοτο).---ἁλύσεσι δυσί, οἵ. χχί. 
33; οἢ ἴδε ἀδυ 8] Εοπιδπ ουβίοτῃ 8566 08.» 
ἀπέ. κνιῖ., 6, 7, ἴα ἔλα δοσουπέ οἵ Η εγοά᾽ 5 
ον ἱτπηρτβοητήεηΐ Ὀγ ΤΊθοτίμϑ ; οὐ, ΕΠΙν, 
Ἐρῤ ϑέ,, χ., 65; βεπεοα, Εῤὲϑβέ. ἷ., 5," εδάδχῃ 
οδίεπδ εἰ ουδίοάϊαπη (ν᾿ ποίατη) εἴ πη ξθση 
οορυϊαῦαΐ," Ῥεπαρβ πλοβὲ ἡδέιγαϊ ἴο 51}- 
Ῥοβα ἐπαὲ Ῥείεσ νγὰβ Ῥομπᾶά οῃ εἰΐμεσ 
Βαπᾶ ἰο εδοῦ οἵ ἔπε βοϊάϊεσβ, ἴπ6 ὕνο 
Οἤδίηβ Ὀεΐηρ υϑεᾶ ρειῆδρβ ἴοσ στεδίεσ 
ΒεουσιΥ οα ϑοοουπηί Οὗ {ΠῈ ΤΟΥΠΊΕΓ Ἔβοᾶρθ. 
--φύλακες, ἱ.6., 186 οἴπετ νο οὗ {πε 
φυδέετηΐοῃ ἴο πιᾶῖκα Ἔβοᾶρε ἱπιροββῖῦία. 
ες. 7. ἐπέστη: οἴζξεῃ 245 βδγα ψ] ἢ 

186 ποιίοῃ οὗἉ σοπηηρ βυδάθδηϊν, ἴῃ οἰ αϑϑὶ- 
οδ] Οσεοῖκ ἴξ ἰβ οἴξαη υϑϑᾶ οὗ ἀγεδιηβ, 48 
ἴῃ Ηογμεσ; οσ οὗ {πε σοπηΐπρ' οὗ μβανθηὶν 
νἱβίξοσβ, νθγυ ἔσεσιεπε ἱπ Γὰκε, ἀπὰ νυ ἢ 
186 βαπῖα ἴοτος 45 πεσε, Ἐσιεάτίοῃ, ρρ. 7 
δηᾶ 87, ἀπ δἰπηοβδὲ δἰνψαυβ ἴῃ βεσοπά 
δοτῖϑβι, 566 4180 Ῥ]υτητηθσ οὐ Γχἶκθ 11. 9.--- 
οἰκήματι: ΟἿ Βεῖς ἱπ ΝΙΤ., υϑεᾶ ἴῃ 
ὙνΊβάοτη χῖδ, χα (απά ρεσβδρϑβ ἴῃ ΤΟΙ 1, 
4), θαϊ ποῖ ἴῃ βδῖὴηβ βεῆβθ. ἴ)6πι, δηά 
Τδυς, ἀ86 ἴὲ ἴοσ ἃ ρείβοη : ΕΥ͂, “ἐπε 
66]1,᾽ 11π|, τ σΒαπηροσ.---πατάξας δὲ τὴν 
πλευρὰν : το τοῦβε δίπη, Δπ ἴῃ ἀϊσδίίοῃ οὗ 
Ἐμ6 βουπᾶ δηά αυεὲ βἴεερ μος. τπ6 
Ῥείβοποσ δἰερί ἱπ βρίίε οὔ ἐπε ἔδίθ 
πὴ ν (8ο ὙΥ εἰ858) ; οὔ, νῖϊ, 24, δπᾶ νεσ. 
43). 

ες. 8. περίζωσαι, δ: 5'πιρῖε νετῦ ἴῃ. 
ΕΙΝν., ΨΝ.Η., ννεῖββ, ννεπάε; δ᾽πᾶ τῆν 
ταπῖς Ὁ ἢ ἃ σίγάϊε: ἀυτίπρ' [Π6 πίρδε ἐπα 
Ἰοηρ' βοννίῃρ απάεγραγγηθηΐ ννα8 ἰοοβαπθά, 
δι ξαβέβηεᾶ Ὡρ ὈῪ ἄδυ, 80 45 ποί ἴο ἱπιρβᾶς 
1δς τηονετηεηίβ. ὙΝ εἰβιείη, δ εἰββ, Ῥδβε, 
πᾶ οἴδεῖβ οοπέγαϑι Ἐοσ., ϑαέ., 1.) 2, 132. 
“ (οΙΠρίε βασοίη 8. ἤεο ἐεβείηδὲ ᾿"᾿ (νγ εἰ- 
βίεϊ ἢ), βίπιρίβ νεσῦ οηἷν ἔνγίοε εἰβθινπασε ἱπ 
Ν.Τ., απά ἔπετε δἷβο οὗ 8ι. Ρείεσ, οἷ. οππ 
χχί, 18.--- σανδάλιά : Μαετιῖς νὶ. ο, εἰβεννβεσε 
ὑποδήματα. 8ι, Ῥείετ 511} οὈβεγνεά δῖ 
Μαβίεσγ᾽β τυὴῖς ἰοὸ Ῥς βῃοά ψ τ βαηάδὶβ 
(Ματκ, κι. 5.), ἐνδ., τῇ. 5ῆοεβ οὗ ἐπε βοοσ 
85 ἀϊδεϊη συ ϊθμεά ἔτοτι ἴῆοβα οὗ ἐπε τῆοσα 
ψγ δ τῆν : ἀϊπι. οὗ σάνδαλον, α τυοοίδη 
δοΐσ, Ιπ 1 ΧΧ οἵ. ]Ἰοβῇ. ἴχ. 5, 158. χχ. 
2: ἴῃ Τυ 1 χ. 4, χνὶ. 9, οὗ {π6 5δη 4415 οἵ 
δε τίομεν οἶδϑϑβ.---περιβαλοῦ, ΟὨΪν πότε ἴῃ 
Αςίβ; Τὺκς ΧΙ, 27, ΧΧΙΪ, τα, οἔξεῃ εἶβε- 
ψΒετε ἴῃ Ν.Τ., ἀπά τη ΓΧΧ.---τὸ ἱμάτιον : 
ἴδε ουΐεῦ ρϑιτηθπέ ϑνοσῃ ΟΥ̓ΟῚ ἴδε χιτών, 
δηᾷ Ἰαἰᾷ αϑἄβ δὲ ηἷσμὲ στ ἐπε βαπάδ]β, 
ΤατΑΌν σοτηρατεβ ᾿έάαρδε, ἱ., 4. Ματὶκς 
δε ἀϊβεϊποοη Ῥεῖννεθη ἔμε δοσῖβέ πὰ ὑσε- 
δεηξ ἴεηβε, περίζωσαι . . - ὑπόδ. . .. 
περιβ., Ὀπὲ ἀκολούθει (οΥ ]ομη 1Ϊ. 16). 
“Ῥγξῷββεη8β Ῥχγορίεσ ἤπειῃ ποη ἰηδίοδέυπι " 
ΒΙ455; ϑίπηοοχ, Γαμρμαρέοί Ν. Τ᾿, ῬΡ. 114. 
γε σ. 9. ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν : ἐνεπ 

ἴλοβε ΨῃῸ τερασά πὸ παιγδίνε 45 ὉΠΗ185- 
ἴοτίοϑ] οδῃ βοβδγοεῖὶν ΒΔῪ {παὶ ἐπε υυτίξεσ 
οδηηοῖ πηδετγβίδηά πονν ἴο ἀϊβεϊπρτ 5ῃ θὲ- 
ἔννεεη δη δοΐιδὶ ἴδος δηὰ ἃ νἱβίοῃ ; ποσε- 
Ονασ, {Π18 ϑαᾶσὴβ νυυϊίεσ ἀδβοσὶθαβ ν᾽ βίο 
ΒΟἢ 45 ἴπδὲ οἵ Ρείεσ, χ. το, απὰ οἱ Ῥδιυ], 
ΧΧΙΙ, 17, 48 δοβίδοιθβ ; οὔςξ ἱπ ΧΧνΪ. 1 
Ῥδυ] βρεδῖκβ οὗ {πε δρρεάγαποε οἵ Οξσίβε 
νουςμραξεά ἐο Εἴτα Ὀείοτε ᾿θϑδτπαβοῦβ 85 ἃ 
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μοι. ο. καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ - καὶ οὐκ ἤδει ὅτι ἀληθές ἐστι 
τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. το. διελ- 

θόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν, ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν 
σιδηρᾶν, τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη 1 αὐτοῖς - 

καὶ ἐξελθόντες ξ προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. 11. καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε, Νῦν οἶδα 

ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετό με 

ἐκ χειρὸς Ἡρώδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ιουδαίων " 

1 ηνοιχθη ΕΗ ΕΨΡ, Οἤγγϑ8.; ἠνοιγη Α, 50 Τίβοῃ., ΚΝ. Η,, ΒΙ488, ΝΥ εἶ88, 116. ; βεὲ 
ὙΝ πει- Θομπυϊεάεὶ, Ρ. το; Πεἰββπιαπη, Νόμος Βἰδεϊοίμαΐεη, Ρ. τ. 

3 Αἴϊτεσ εἐξελθοντες Ὁ, Ῥαγ. δδά κατεβησαν τους ἐπτα βαθμους και. ΒοΙῊ ΥΝ εἶ55 
ΠΗ 110) ἀπά Οοτζβθη (ρΡ. 441) (Ξεεα ἴοο ΗἩδτγίβ, Ρ. 63, ΕΗ 1, ἐοξιγες, εἰς.) ταρατά 

18 85 ροβϑβίδίν οτίβίπαὶ, δο επάς (ρ. 221, εαϊξ. 1809), ννμιδὲ Βεῖβευ (ρ. 65), 
Ζαδπ (ἰ1., 350), ϑαϊτηοι (ρ0. ὅοο, 6ο1), Ζδοκίθσ ἱπο] πα 5111 τῆοσε βίγοηρ νυ ἴοὸ 18 
δοςερίαποο, ἀπά Β]455 δπὰ ΗΠ. τεϊδῆ, ὙΠπὲ δἀάδιιίοη Ὧδ8 Ὀεεπ τεΐεσσεά ἴοὸ {πα 
τηδητίοπ οὗ ἐπε βενεη βίερβ ἴπ Ἐζεϊς, χὶ. 22 (οὔ. 26, 31ὴ 85 [8 βδοῦγος (80 ΟΠδβε), 
Ῥαξ, οα ἐπε οἵπεγ ἢαπά, Ζβῆπ σἂπ 866 πὸ βχρίαπαίίομ οἵ ἴπ6 ργββεηὶ ραββαρξ ἴῃ {ΠῸ 
βένεῃ οἵ ἴπε εἰρῃὲ (νεσ. 31) βίερβ οἵ ΕΖαίςιβὶ. 1ὲ ἰ5 φυϊέβ ροβϑβϑίθῖθ, με {πίη κΚβ, τπδὲ ἐπα 
ὐτιτοτ πλίρῆς ᾿Ἰπιτοάσοθ ἃ ἀθίδιὶ οὗ {πε Κίπά ἱπέο δῖ5 ἢγβε ἀγαῖι, θὰξ οπαῖς ἰς αἰζαγινασάβ 
5 ὉΠΠΕσαββασυ ἴοσ ἀϊβίαπι τεαάετβ. [π χχί. 35, 40, {πε βίερβ ἰεδά ποί ἱπίο {Π6 βίγεεῖ, 
δας ἔγοτὰ Απίοπία ἱπίο πε Τ πιρία, ἀπ ἔπεσα ἰβ πὸ οοηπεοιίοι θείνψεθη ἐπδη ἀπά τῆς 
ἀεῆπίτε βένθη βίβρβ μεθ, γΠ ἢ ἀγα ον! ἀβ ΠΕ ργθβυρροβαά (ποίε τς τις ]θ) το Ὀ8 
ψνεἰῖ κποννῃ ἰο ἔπε τϑδάεγ. 

νἱβίοη, ὀπτασία, Ὀπὶ (Π158 ννοτὰ ἴ5 ποῖ σοη- 
Βηεά ἰο Δρρεδγβηῆςβθβ ψψῃϊοἢ [86 πατγγαίοσβ 
τερατά 895 ν᾽ βίοῃϑβ, οἵ. {Κα 1. 22, χχῖν. 23, 
ο΄. Βευβοῆϊαρ, ϑέμαϊεη πὰ Κυϊδκδη, Ὁ. 
203, 1864; Κγγέηι455 7 ἐπε ΕῤὶΞέϊες (1, οηΡ- 
ΤΆΔΏ 5, 1802). 
ες. το. φυλακὴν: "ννατά,᾽᾽ ρΡεταρ8 

πε δαϑβὶ ἱγδηβιδεέίοπ ποτε ψἱτ διελθόντες 
50 οἴξεῃ ιι8εά οὗ ἐτανεγβὶπρ' ἃ ρίαος. ΤῈ 
ἢτϑὲ ννατά τηῖρῃε ὃῬὲ {πὸ ρίδοα ουϊδιἀς 
ἐπε σε] ν μετα τπ6 οἴπατ βο  ἄϊθσβ οὗ ἐπ8 
αυδίετηΐοη Ψετα οὐ ραδτά, ἀπά {πε βεςοηά 
Ὑγαγά τηὶρῃε ταΐεσ ἰὸ βοπὴβ οἴπεγ ρατίὶ οὗ 
πε Ῥτίϑοπ οἵ ἔοτίγεββ Απίοηϊα (βεε Β[455 
ἐπ ἰ000ὴ) ΨΏΘτΕ βεηεμεἶβ νεσε βἰβδοηβά. 
γγεῖββ ἀρρδγεηεν ἰδ κεβ ἔπε εἐχργαββίομ 
ἴο ταίδσ ἰο ἴδε ἔνο φύλακες, νετ. 6, τ 
1 Οἴγοη. χχνὶί. τῦ.---σιδηρᾶν: 5Ξρεοία!ν 
ποίβα βίῃοβ βιο ἃ ραίβ, νεπ βδαξ, 
Μου] εἰεοίθδ!ν ὍΔ ΤΠ ΘΙΓ πνᾶΥ ; Ὀυὲ ἴξ 
Ὁρεπεά αὐτομάτη, οηἷν πετε ἴῃ Ν.Τ. δπά 
ἴῃ Ματῖὶς ἵν. 28, οὔ. ἴεν. χχν. 5, 1, 2 
Κίμηρβ χίχ. 29, νη βάοπι χνυϊ!. 6, δηά ἴῃ 
ΟἸλββίοδὶ υυτίίασβ ἴπῸῈ60ὶ βιγικῖπρ ρδτδβὶεῖ, 
Ηοπι., 111αὦ, ν., 7490 (νεπάι, Β]258) ; 
ιΓΡΊ, ΖἘπεϊά, νὶ., ὃι (ν εἰβεεῖπ).---φέ- 
ρουσαν εἰς: ΟΥΪΥ Πεῖε ἱπ ΝΟΊ., ὕυι 
αυϊτ6 υ588] ἴῃ οἰδββίοαὶ ατθαῖς. 1 τῃ6 
πδιγαῖϊῖνα τηθαπβ ἱμαὶ ἱσητηεάϊ αι οἷν {ΠΕῈῪ 
νετα ουΐ οἵ {πε ῥσίβοῃ {παν νγοσα ἴῃ ἴπα 
δίτεε: (50 Ὗν εἰ55), εν: ἀβητῖὶν τῇς ρτίβοῃ 
5 ἴθ {π6 οἰΐγ, δηά εἰς τὴν π. ψουϊὰ 
ΒΙ ΠΙΡΙῪ τηεϑη τπε ὀρεὴ ἴονπ, ἴῃ οοηίγαξε 

το ἴδε σοπῆπεά ρτίβου-πουβε (50 νν εἶ88 
δηὰ ψγεπάις, 1809). ΒΙ455 ἀεςϊἄββ ἴοσ ἐῃς 
ἴοννεσ οἵ Απίοπία οὐ δοοουπὶ οἵ Ὁ.-- 
ἠνοίχθη, 865 οτἰ ἶσα] ποία5.---ἐξελθόντες : 
ἴοσ τευ καῦὶς δἀάϊείοη ἴῃ Ὁ 566 οτί τοδὶ 
ποιία5.---εὐθέως : υϑεὦ βανεγαὶ ἐἰπιθ5 ἱπ 
Αοἴβ, θαξ εὐθύς οπῖν οὔοε, 8ε6 χ. 16.--- 
ἀπέστη: Πεη ἴδετε ὑγαγα πὸ ἔυτίῃετ 
διπάγαποεβ ἕο {π6ὸ Αροβεῖε᾽ 5 ἤϊρῃι, ἔμθῃ 
{πε δηρεῖ ἀερατεβά (ΟΠ γυ5.). 

Ψψεῖ. ἀχ. γενόμενος ἐν ἑαυτῷ, οὐ Τὐκα 
χν. 17, Δηἃ σογῆραγε ᾿πβίδποαβ οἵ βίῃ] 
Ρἤγαβεβ ἴῃ ατεαῖκ απά [,διίη οἰ δββίοδὶ 
υυτίτεσβ ἰῃ νγειβιεῖῃ ἀπά Β]455.--- Κύριος, 
566 οτἱτίςαὶ ποῖδβ, 15. υῖπους {π6 δτίϊοῖα 
Νόβρει (8ο Ψ εἰ55) ἰδίκεβ ἱξ οἵ αοά, 
7εμονδῆ. --- ἐξαπέστειλε: 4 σοτηροιιπᾶ 
οἠἷν Ἰουπά ἴῃ ΤυΚε6 ἀπά Ῥδὰ]; ἔθου {ἰπ165 
ἴῃ Τυκε᾽β. Θοβρεϊ, βῖχ οσ βενβῇ {ἰπ|68 ἴπ 
Αοίβ, αῃά (Ἅ]. ἵν. 4, 6; νετὺ ἰγεχυεηΐ ἴῃ 
Ι,ΧΧ, δἀπά υδεᾶ 4150 ἴῃ δοΐϊϊναε νοῖσε ὉῪ 
Ῥοϊγθτα5.----ἐξείλετο ἐκ χ΄: οἴο88. Ῥατγβ 1615 
ἴῃ 1,ΧΧ, ο΄. Ἐχοᾶ, 111. 8, 2 ϑδγα. χχίϊ 1, 
188. χἹδῖ, 13, Βαγιοῖ ἷν. 18, 21, εἴο.--- 
ἐκ χειρὸς: Ηεδταΐίδτα, ΦΑ Τὰκε 1. 74. 
ΤΌΣ εχργαββίοῃ 18 αἶβο οἰδββίςαδσὶ, Β]455, 
Ογαρι., Ῥ. 127, ἴοτ οἷοβε ρϑγβὶϊε].---προσ- 
δοκία : ΟὨΪν ἴπ ΓΚ ποτε δἀπὰ ἱπ [Κα 
χχί. 26, οὔ. ἅεπ. χίῖχ. το, θὰξ τποτα δ]]Π]εὰ 
ἴο 15 56Π86 Ὦδτζε 5. οχίχ. τ, ΝΥ Ιβάἄοση χνἱϊ. 
13, ἘςοΙυ5. χ]. 2, απά ἰπ 2 απά 3 Μδϑδοο. 
(5ε6 Η, απὰ Ἀ.), ἀπά Ῥεαΐπις οὗ ϑοίοηιον, 
Τίς, χί, ; ̓τθαπθηῖῖν ἴῃ οἰαββῖοβ. Ηο- 
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12. συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν 1 Μαρίας τῆς μητρὸς ᾿Ιωάννου τοῦ 
ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχό- 

βέενοι. 13. Κρούσαντος δὲ τοῦ Πέτρου 3 τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, 

προσῆλθε παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι 'Ρόδη - 14. καὶ ἐπιγνοῦσα 
τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, 

εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 

1 Μαρ.; Ὀυὲ ψ τὰ τί, τῆς ῥγεσεάϊηρ ΑΒῸ 533, ὅσ, Τίβοι., Ν.Η., ὑνεῖββ, ννεμάς 
-ΒΙ455 οπιῖίβ. 

3 Ἰηρίοδδά οὗ τον Π.; ρτεαῖ ργεροηάδιδπος οὗ δι βοσίτἰεβ ἴος αντου ΣΦΑΒΌΞΠΡ ὄδ;, 
τη]. οὗ νετβ., ἮΝ. Η,, ἘΥΝ.. εἴς, 

Ῥατὶ οἷαίπιβ 45 ἃ πιδάϊοδι ννοσά, Ἂεβϑρεοὶ- 
ΑἸ 45 (ες νοῦν προσδοκᾷν ἰ8 4150 50 
πεαθεπὲ ἴῃ Τακε; 50 ἰοο Ζαδη, Εἴη- 
ἰεϊέμηρ ἱπ ἄας Ν. Τ., Ῥ. “36; Ῥυϊ 566 
ῬΙυγησπλεσ οα Τὰκε χχὶ, 36. Βοίδ νεῖρ 
ἀπ που δτὲ δἷβοὸ τεαυεης ἱπ οἸαββίοαὶ 
156. 

Ψει. 12. συνιδών, οὗ, χίν. 6; 80 βανδγαὶ 
εἰπηαβ ἰῆ Αροογρῆδ, 80 ἴῃ οἰδββίσαὶ 
Ὑντ τε β, δηἃ δἷβο ἴῃ οβερῆυβ, [ΐ πᾶν 
4150 ἱποϊῃἀε ἃ οοηδβίδγδείοῃ οὗ {πε ζαΐζασα 
(Βεηρεῖ δηὰ ὙΝεἰβεείη), Ῥὰς ἐμὲ δοσγῖβε 
ταέεγβ τδίποσ [ο ἃ βίηρ!ε δοῖ δηά ποῖ ἴο ἃ 
Ῥειτηδηθηΐ βίδίε (580 ΑἸξογά).---Μαρίας : 
85 0 τηδηζίοῃ 5 τηδάς οἵ Μδικ᾽β ἔδίμοσ, 
Βις ΤΊΔΥ ΜΕ] πᾶνε Ὀεεη ἃ ᾿νἱάον, ρΡοβ- 
56586α οὗ βουγα ὑγεδ ἢ πκὸ Βασπαραβ; 5ε 6 
Ῥείονν.--ἰωάννου τοῦ ἐπικ., 1. 23; ἷν. 36; 
Χ. 5. 18, 32; χί. 13; δηπᾶ Ῥεῖον,, χἱϊ. 0. 
Α5 ἴῃ ἐμὲ σἂβς οἵ Ῥδυϊ, ῃῖ5. Εοπιδῃ ἤδτηδ 
18 αϑεα τηοβὲ ἰγεαιεηῆνν, οὐ. χν. 30, 2 
Τίπι. ἷν. τὰ, Ῥμΐεπι. 24, δἰ πουρῃ ἴῃ 
ΧΙ, 5, 13 ἢς 18 βροκεη οἱ δ5 Ϊοῆη, Νὸ 
τεάβοη ἴο ἄουδὲ πε ἰἀε πεῖν οὗ 1815 ᾿οπη 
Ματκ ψ ἐπε βεοοπά Ἐνδηροῖῖβε: (μ8 
ποίϊοςς οἵ Ῥαρίϑβ τπαὲ Μαγὶς ννὰβ [86 
ἑρμηνευτής οἵ Ρεΐετ, Ευδερία5, Η. Ε., 
10, 30, ἰ5 αυϊε ἴῃ δοοογάδηοε ψ ἢ 
{πε ποῖος πεγε οὗ ἰῃς Αροβιῖθ᾽β ἱπείτλδου 
ἢ τὰς ἔλγαν οὗ Ματκ, δπᾶ στ 15 
ταδηϊτίοη ἱπ τ Ῥεΐ, ν. 13. ΒΙ455 οοχῃ- 
πλεηῖβ οὐ Μάρκου, “αυαδὶ ἀϊρίεο πιοη- 
βίγδίαγ δασίου Πδτγϑίοη β,᾽ δηὰ βι τα τὶν 
ΡτοΙερ., ρ. σα; Ῥληοϊοργν ὁ ἐλε Θοϑεῤεῖς, 
ῬΡ. 192, 193. [πη ΟΟ]. ἱν. το ἴδε ΑΟΥ. 
(4115 Εἰπὶ “ 8 δέει 5 580ηὴ ἴὸ Βατγηδῦδβ,᾽ 
ἀνεψιός, θυ ἄνεψ. Ρτορειΐν πλθδηβ “ ἄτϑι 
οουϑίη ᾿᾿ ; 80 ΚΕΝ. τλ6 σουδίῃ οἵ ΒΑγηαραβ 
(ΓΚ ΤΙΧΧ, Νυπι. χχχνΐ. σὰ, ΤΟΡ, νἱΐ. 2), 
Τιρπείοος οη (ΟἹ. ἵν. τὸ ; βεὲ οῃ χν. 30.-- 
προσευχόμενοι, ες. αταεδ ν. τ6; ““τηεάϊα 
ποοίε," Βεηρεῖ; {πὸν θείοοκ (ἤθτὰ ἴο 
Ῥτγάγασ, “τὸ τἢδι 4]]Π1|8ησ6 ΨΏΙΟὮ 15 ᾿πάθεά 
᾿πνιηοῖθ]ς,᾽ ΟὮτυβ8., Η τορι. Ζ6. Οἡ ἦσαν 
ὙΠ} Ῥγίίοιρίε 45 ομαγδοίεγίβεῖς οὐ ϑι. 
Τκε, 5ες 1. 1θ. Α5 ἴῃ {πὸ ξογπιοῦ 
φαϊτας]ο5 ἀο νοίδησθ, ν. τό, 411 δἱ- 

ἐερίβ το ρεῖ τἰἃ οἵ ῆς βυρεγηδίαυγαι ἴῃ 
88, Τὐκεβ παιγαίίνα ἃτα Ὁ ηβυσσεββῆι, 
ὙΠῚΒ 15. ᾿τδηκίν δἀπηεᾶ ὃν ννεπάϊ, δ]- 
τπουρ Βα αἴβο τηαϊπίϑίηβ ἔπδέ νγε σαπποῖ 
ἄϊβοθῃ ἐπα δοίδὶ ἢἰβιοσίοδὶ σοηάϊείοπς 
ονίηρ το ἴῃς τηϊηρ]ηρ οὗ Ἰερεπά δηά 
ἰβίοσγ. Βυΐ ες ἄοεββ ποὶ ἄδην {παι 8. 
Ῥεῖοσ νγδβ ᾿ρεγαίθά, δἀπὰ {π6 βϑάπλα ἴδοι 
18. δατγηιιεά Ὀγν νεἰζδδοίκοσ, βεὲ ὑνεπάς 
(1899), Ρ. 219; δπηὰ Ζδοϊίεσγ, Αβοϑέερε- 
ϑβολϊολέο, Ῥ. 230, ἀπᾶὰ Υεπάς (1888), Ρρ. 
260, 270, ἴοτ δὴ δοοοῦπε οὗ (ἢς ἀϊβετγεης 
δἰίοτωρίβ ἴο Ἔχρίαἰπ ἴῃς Αροβεε᾽β 1Π|Ρεγὰ- 
τίοῃ. [Ι͂π σοῃπίγαϑβε ἴο 811] βδυσῃ δἰξεστηρίβ 
τῆς ταϊπαίς οἰγουτηβίδηςα! ἀπά πα 
πδίαγα!ηθββ οὗ ἐδ παιταίϊνα βρεδαῖκ ἴ[ὉῸτ 
Ἐπευηβεῖνθβ, ἀπά νὰ οἂπ ΠαταΪν ἄουβε (48 
Ὑνεηᾶε ἰβἰπο!παά ἕο δάπαϊε ἴῃ βοσαε ἀείδὶ 15) 
ταὶ Ἰομη Ματῖ μ85 σίνεῃ 8 δῃ δοσοιηξ 
ἀετῖνεά ρδγίν ἔτοτι 5:. Ῥεΐεσ Εἰγαβεῖξ, οἴ. 
νν. 9, 1, ἀπά ΡῬδείν τόση δῖ5 οὐνῃ Κπονν- 
Ἰεᾶρε, οὔ. ἴῃς ρβουπατὶν τῖ]655 πα ρυαρῆϊς 
Του 68 ἰῃ νν. 13,14) ΨΏΙΟΝ οου]ᾶ ΒοδτΟεΪΥ 
δᾶνε σοπλα ἔγοπιὶ ΔΠΥ πα δυὲ 84η ἰππιδέα 
οὗ τ1πὲ ἤοιβα, 48 αδἷβο ἰῃς τχηεηξίοπ οὐ ἐπα 
μᾶλα οὗ {πε βεσναπέ; ο΄. Εδιιβαν, 82. 
Ῥαπῖ, ». 385; ΒΙαββ, Αεέα ᾿ῤοςίοϊογειηι, 
Ῥ. 142; Βεΐδεσ, Τἀεοῖ. Οπιαγέα δολιγξεέ, 
Ἡεΐ 11. (1895), Ρ- 257; Ζαδη, Ετρϊδλξοτρ,, 
{1,,) 244. 
ψ τ. 13. τὴν θ. τοῦ πυλῶνος: ἔπε ἄοοτ 

οὗ {πε ρδίεινναυ, οὔ. χ. 17. πυλών 85 ἱπ 
Μαῖξ. χχνί. 71, οὗ ἐς ραββᾶρε ἰεδάϊηρ 
ἴτοσι ἴδε ἱπηδῦ σουτί ἴο {πε βέγεεξ, 580 ἔπδὲ 
βίτ ΟΥν τῆς ἄοον ἰπ ἴμ6 ρσϑίενναν ορεπίησ 
Ὅροη τηῖβ ραββαρὲ ψουὰ 6 πχεαπί, ο΄. 
εἶσδ., νετ. 14 (αηὰ προσῆλθε, νετ. 13).--- 
κρούσαντος: ἴο ΚΠΟΟΚ δὲ ἃ ἄοοσ ου ἔπε 
ουϊδίάς, ΤΥ Τὰυϊκα χι, 25, θὰϊ εἰβεννπθσα 
ἴῃ Τὰκε ψίίπουΐ τὴν θύραν, Τιὐυκε χί. 9, 
το, χίϊ. 36 (Μδέξ. νἱῖ, 7, εν. 111, 20) ; 50 
ἴοο ἰπ οἴαββιςαὶ ατεεῖ, Χεη., ϑγρεῤῥ.» 1.) τα, 
866 Ευέπεσίοσά, Νσεν Ῥαγγηϊοΐμεδ, Ὁ. 2661 
ἴῃ τ ΧΧ, 7υὰρ΄. χίχ. 22, Οδηΐξ. ν. 2, [πάτἢ 
χίν. 14.---παιδίσκη, .6., (πε ρμοτέγεββ, φῇ 
7οδη χνυι]. 17, 566 Ευιμεγίογά, μι. 5., Ρ.- 
312; Κεπηδάγυ, ϑοηγοός ὁ Ν. Τ. Ογδεᾷ, 
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15. οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον, Μαίνῃ. ἡ δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. 
οἱ δ᾽ ἔλεγον, Ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν. 
κρούων - ὃ ἀνοίξαντες δὲ εἶδον αὐτόν, καὶ ἐξέστησαν. 

τό. ὁ δὲ Πέτρος 2 ἐπέμενε 

1. κατασείσας 

δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν,ὁ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ Κύριος αὐτὸν 
ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. εἶπε δέ, ᾿Απαγγείλατε ᾿Ιακώβῳ καὶ τοῖς 

1 Βοίοσε 9 αγγ. Ὁ (Ρεβ8.) ργεῆχ τυχον, 80 Β[αββ, Ηρ. (48 18 ον ἃ ροβϑβίδ]ς 
Βοϊυξίοη, 866 Ὑν εἰββ, Ρ. 72). (τυχον ΟὨΪΥ Οὐουτβ ἰῇ ΝΤ, ἴῃ τ ὅος. χνῖ, 6, θαι ἰῃ 
οἰαβϑίσδὶ ασεεκ δάν.) 

3 Ὁ) οτηϊίβ Π. νυ τῖ Ῥάσ., Ὀαΐ 411 εἀϊξ, τθίαϊπ ἐεχοθρὲ Β]858 ἴῃ βὶ δαπᾶ ΗΠρ. 

3 Ὁ τεδάβ εξανοιξαντες δε και ιδοντες αντον εξεστ.» ἃ ρΡΥΔΡὮΐς ἑουο ρετπαρβ οτγῖρ., 
Ῥαΐ 1 30, μαγάϊν σογγβοιβά ἔοσ Ὀσενίεγ. 

4 Ἐοὸῦ σιγαν Ὁ (Ν υἱξ., αἿρ., Ῥατ.) ινα σιγησωσιν, ἀηά Ὁ, ὅυτ. Η. τὴρ.» Ρᾶζτ, εἰσηλθεν 
καὶι---ΠΊΑΥ θὲ Ἐχρίαπαίογυ ὈΥ τενίβεσ; Βεῖβεσ ἀβέεη β 85 οσΐξ., Ρ. ὅ5. 

Ρ. 40.--ὡμπακοῦσαι, ΕΑΥ., “το δηδβννεῖ," 
ε΄. αθονε, Χβϑη., ϑγηιῤ., ἷ., τα (5ο ἴῃ Ρίδίο, 
Ῥλαάο, 59 ε, εἴς.).--ἸΡόδη: 84 τοβε, οἷ 
Ῥοτοαβ δηὰ οἴμασ παᾶπιαβ οὗ (πε βαπὶς 
οἶαβΒβ. ὙΠῈ πάτημα οσουζβ ἰπ τυ 8 απά 
Ῥίαγϑβ, 5ε6 Β[αββ᾽β ποίβ, 

ψὲεσ. 14. τῆς χαρᾶς: ψΨΙΕ δτεῖοῖθ, τῆς 
ἴον ὑνμῖο ἢ 586 ἔδὶς αἱ ἐπε νοΐςε οἵ Ῥείεσ, 
"ἢ Κα χχίν. 41 ἕοσ πε βαπι6 Ἔεπιρῃδίϊο 
ἐχργαβϑίοσ.---εἰσδ.: 5εεὲ δῦονε οὴ νεί. 10, 
ΟὨΪγ δεγα ἰῃ ΝΤ,, οὐ. 2 Μδβος. ν. 26. 

Ψψέεῖ. 15. Μαίνῃ : υβεά 85 ἰπ ἃ σο!οαυϊαὶ 
ἐχργαββίομ, ποὲ πιδαηίπρ' Π|ἰ6γαὶ ἰηβαπίξυ, 
866 Ῥαρθ᾽Β ποίε οῃ χχνΐ. 24, 50 ἰπ 2 Κίπρβ 
ἷχ. 11, ἐπίληπτος 5εεπὶ8 ἴο ὃε υϑεά.--- 
διϊσχυρίζετο : οπἷγ πεῖε ἀπά ἴῃ Γκκα 
ΧΧΙΙ, 50 (7. χν. 2 β). [πῃ Τὰύὺκες, ΑΟΥ. 
τεπάειβ “σοπἀθηεῖν δἰγπιεά᾽" δ5. ἱΐ 
5Βῃουϊά θ6 Πδσβ, δπά 45 ἰ 15 ἴῃ ΕΟ. ; ἰουπὰ 
ἷπ οἰαββίςαδι ασθαῖ, αηά 50 αἷβο ἰῃ 705... 4πέ., 
1ϊ., 6, 4, θπῖ ποὲ ἰπ ΓΧΧ ; οὐ, αἶϑο ἰὲξ 'ϑὲ ἴῃ 
Αοία Ῥεϊγὶ εἰ Ραμ Αῤοογγῥἧ., 34, 30 
(Παπιῦν). Βοεδ ἰσχυρίζεσθαι «πὰ [5 
οοπιρουπα ἤδτα δτα 564 ἰπ τηδαίςδὶ ἰδη- 
βθαδρα, απᾷ Ῥοΐῃ ἴῃ με ϑᾶτηθ νΑῪ 88 ἴῃ 
ἘΠῚ5 ραββαρβ. [ἔνε σοτήρατγε ἔπε ραταῖεὶ 
Ῥάββαρεβ, Μαϑίὶ. χχνὶ. 73, Μαζί χίν. 70, 
Τακε χχίϊ. 59, ἰῃ Μαίεηθν τε μανε εἶπον, 
ἴη Ματῖκ ἔλεγον, Ῥὰξ ἱπ Γακα {Π6 βἔγοπρ 
ὙΟΤά ἴπ [πΠ6 ραββᾶρε Ῥεΐοτε τ8 ; Ηοβατί, 
Ῥ- 77, ἀπά 8566 δἷϑο ἃ βγη δῦ οἤδηρα ἴῃ 
ῬΑτΑ 116] ραββασεβ ὁπ Ρ. 76.---Ὁ ἄγγελος 
αὐτοῦ ἐστιν, ε΄. Μαῖίί. χνϊϊ. το, Η6Ρ. ἱ. 
τά. Ασοοτάϊηρ ἰὸ [ἐνν8ἢ 146 68 ( ὺ ψουἱά 
δείίενε ἔπαὲ Ῥείετ᾽β συδτάϊδη δηρεὶ μδά 
ἀϑΒυτηΕα ἢ᾽5. ἔογπι δηά νοΐϊςε, απά 5ἰοοά 
δείογα ἐπε ἄοοι, βεαὲ ἘδΔεγβῃείση, εθης 
ἐπε Μεεοίαλ, ἴὶ., 748-755, Θβρεοίδ!ν 752; 
“ΑΡοοννῥ]ια " (" Θρεακεσ᾽β Οοπιπιθεηΐαγυ "} 
“ ΑΠρίοΙοσν," ἷ., 171  ; νέρεσ, )ἢ- 
αἰδοῖε ΤΉδοῖ., ὉῬρΡ. τ7ο, τ7ι (1807); 
“ Ἀπρεῖβ,᾽" Β,Ὁ., τ, Βίαββ, Νὄβρεη, ]. 

Τὐἡρμεοοῖ, ἐπὶ ἰσεο. ΝΥ ε τοῦὺ οσοπέγαϑε 
δε τεβεῖνα οὗ {π6Ὸ σδποπῖςαὶ θθο ΚΒ οὗ ἐμ 8 
7ενβ ἢ (ῃ6 ἀδίδιῖβ οἵ {πεὶγ ἰδίοσ 
Ἐπεοίορυ, “Επρεὶ; Ηδηιρυτρεν, Κδαί- 
ἙἘπογεϊοῤδαϊε (ες Ἑπαάφηένενις, ἱ., 2 ἀπά 3. 

ες, 16. ἐπέμενε, οὕ. Τομη νἱϊ!. 7, ννἱᾺ 
ἃ Ῥδτέϊοῖρ]α 45 ἤδγα ; οἠΐν ἐοιιηά δἰβθυνοτα 
ἴῃ ΝΙΤ. 'ἴπ [ὰκῈ δπά Ῥαδυ]; 5εῈὲ οκ 
χ. 48.--ἀνοίξ., ἀποίπμει παίυγαὶ ἰουοῇ ; 
ἴβοβα δββειηδίεά νοὶ τὸ {πε ἄοος 
ἘΠπεπβαῖνθβ. 

γες. 17. κατασείσας - « - σιγᾶν : ΟΠΪΥ 
ἴῃ Αοίβ χίϊὶ. τὸ, χίχ. 33, χχὶ. 40, ῥσορ. 
ἴο βῆδίκε ἄονγῃ (65 ἔταϊε ἔτοτη {γ6 68), ἔπ 
ἰο βῆδκβ ἂρ ἂδπά ἄονγῃ (με μαπά), ἰὸ 
Ῥεοκοη νι ἐπῈ Βαπά ἔοσ βίΐεποθ, υβεά 
ἢ δοουβαίϊνα, δηά ἰαίθσ ψΠ ἄδί. 
ἰπβέγαπχθηί. χειρί: 50 ἴῃ οἰαββίςδὶ ασεακ 
δηα ]οβερῆυβ, οὔ Ον!ά, Μεί., 1., 206; 
ΖΕπεϊά, χιϊ., 602, ἀπά ᾿πβίδῃοαβ ἴῃ ΥΝ εἰ- 
βίείῃ ; ποὲ ἰῇ υυχχ 848 Ῥδγϑὶ δὶ ἰοὸ (δϊβ; 
οὐ ἐπα ρῆγαββ, δπὰ αἷδὸ οὔ σιγᾶν, 
85 ομιατδοίοσίβεϊῖς οὔ Τὰκθ, βεθ διτίθοῦ 
Ἐτίεάτο, ρΡρ. 26, 79.--διηγήσατο, ἰχ, 
27, ΟΩΪΥ ἰῃ [κὲ δηᾶ Ματκ (εχοερί 
ΗΞΕΡ. χί, 32). --- ᾿Απαγγείλατε; ““ (6]1,᾽" 
ἘΚΨΝ., οδατδοίεγίβεῖς οἵ ΓσΚα, εἰθνθη 
εἰπλαθ 'ἴῃ 15 ἀοθρεῖ, (μἰτίθθη οὐ ἔοιγ- 
ἰδεη ἰπ Αοΐβ.--Ἰακώβῳ: "πε Ιιοτγά᾽ 8 
Ῥτοίμαγ," δ]. ἴ. το, 1. 9), 1 Οοσ. χν. 7 
(οπι Ματκ νὶ. 3 ἴὲ μαβ Ῥδεη ἱπξεττεά 
ἐμαὶ με 'ννᾶὰβ ἐῆε εἰάεβὲ οὔ ἔποβα 50 
9814}. ὙΠΙ5 απιῈὲ5 πᾶν πᾶνε Ῥεσοτηα 
τῶοσο Ῥσοπηίπθηΐ 511] βίποα ἐπε πιυσάδσ 
οἵ ]4π|ὲ8 (26 80η οἵ Ζερεᾶε. Οἡ ἢἰς 
Ῥοβίξϊοῃ ἴῃ ἐπε ΟΠυγοἢ δὲ 7δγυβαίθπι 566 
δεῖονν οπ χν. 13, 8πά αἶβο ὁπ χί. 390. ἘῸγ 
ἀτρυτηθηίβ ἰπ ἔανους οὗ ἐπε ἰἀεπειβοδιίοη 
οὗ {π|8 1ᾶπι6ὸ5 ψἱἢ ]απ|Ὲὲ5 {π6 βοὴ οὗ 
ΑἸἹΡΒ δ ιβ, 5866. Β.., 1, ρ. 1512; Ἑεϊίθπ, 
Αῤοσέεϊ ρεκολίοεμέσ, Ῥ. 230; δπᾶ, οπ ἐδε 
οἴμοι παηά, Μαγογ, ἱπίγοά, ἰο Εῤῥφέϊξ οὔ 
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καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. 

ΧΙ, 

18. 

Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ' ἐν τοῖς στρατιώταις, τί 

ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. 19. Ἡρώδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ 

εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας, ἐκέλευσεν 2 ἀπαχθῆναι - καὶ κατελθὼν 

ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Καισάρειαν διέτριβεν. 

τ ρυκ ολιγος οὔ. Ὁ, Οα΄ρ., Ῥαᾶσ., 5δο ΒΙδββ ἰἴπ β, δῃά ΗΠρ., τῆδυ δὲ “ ὑγεβέεσπ 
ποη-πιεγροϊδιοη," δπᾶ ἕο ογάϊπαγυ τεδάϊπρ οἵ, χχ. 23. Αἱ επά οἵ νεῖβεὲ βὶ αδάβ 
Ἢ πὼς εξηλθεν, οΥἹ Ῥατ.2 “" δὺυὶ φυοπιοᾶο εχίββει ᾿; οὔ. Β[855, Ρ. ἴχ., ἴογ ἀβίεπος, 50 
Βείβεσ, Ρ. 65. 

3 απαχθ., Ὁ τεδάβ ἀποκτανθηναι, 50 ΗΠ... θὰ. Β[288 τοὐεοιβ---οογίδϊην ἰοοΚ5 κα 
ἃ δἷοββ. 

δέ. ϑέανιες ; Ζαβη, Εἰμιειέμηρ ἱπ ας 
Ν.Τ.,1.,72:; Τὐρδείοοε, σαἰαέξίαη5, ΡΡ.252 
ΗΙ. απα 364; Ηοτί, Ἐροϊεδία, ῬΡ. 76,77. ἴπ 
1815 τπηιθηείοῃ οὗ [ᾶπ|ε5, Εεῖπε ροϊπέβ οαξ 
παὶ ἃ Κπονίεάρε δ8 ἰο Ψῆο ἢθ νγὰ8 (5 
εν! ἀεπ ῖ ργεβυρροβεά, ἀπά ἐμδι ἐμεγεΐοσε 
νὰ ἧδνε δηοίμεγ ἱπάϊοαξίοι παὲ (δε 
“ 7εγαβδίθ γδάϊείο ᾿᾿ 18 τῃ8 βουγοα οὗ 
81. Γλικε᾽ 5 ἱπέοτπιδίίοη Βεζε.---εἰς ἕτερον 
τόπον: 41] σοπ͵δοίσσεβ 48 ἴο ἴῆε ρίδοε, 
ὙΓΠΕΙΠογ ἴε ννὰβ Απποοῖ, Εοτηςθ, Οδβασθα, 
8τῈ τοηάδογεά πῆοσς δεριγαγν ὈῪ {πε ἴδοι 
τδδῖ 1 15 ποῖ Ἔνβη βϑία (δέ ἐπε ρίδοε νγἃ8 
ουἱδίάς [ετιβαΐθτα (πόννενεγ ργορδῦῖε {π|5 
ΠΊΔΥ Ὦανε Ῥεςη); ἐξελθών ηεεά ποῖ πηεδη 
παῖ 6 Ψψεπίὶ ουόξ οὗ ἐπε οἱΐγ, Βαϊ οαξ οὗ 
ἔπε πουβα ἴῃ ἡ ΏΟΒ Πα Βα τδκεη γεξαρα, 
ο΄. νεῖ. 9. Ἐοτ δ]} (δΐ σδῃ Ῥὲ βαϊά ἱπ 
Βαρρογί οἵ (ὃς νίονν (δαὶ ἢεὲ ψψεπὶ ἴθ 
Εοπια, 86ὲ6 Ἐεϊξεπ, τὸ, 5... ῬΡ. 240-244, 
Κηδθθηρδυεσ, Ρ. 214. Ηδσγπβϑοῖς, Ολγοηοΐ., 
ἴω Ῥ. 243, ΔρΡΡδΑγθη Ϊ ἰ8 ρσερατθά ἴο 
τερατὰ ἔδε νἱβίε ἰο Εοσης ἴῃ Ἐπ6 τεῖρῃι οὗ 
ΟἸδυάϊι8, Α.Ὁ. 42, ἃ5. ποῖ {ηροββίθίθ, 
δἰ ΠουρΡὮ ἀπργονδῦϊε, Βαϊ 5εὲ ἐπε νμοὶα 
αυεβέοη ἐγθαῖθα ἔγοτὴ [6 ορροβίϊε 5ἰάς 
ὉΥ Ζδοϊῖεν, Αῤοσίεϊ σεφολίοπέδ, ῬΡ. 233, 
234 (ϑεοοπά εὐἀϊξίοη). Τῆς ποῖσε ἰβ 50 
ἰπάεβηῖίε τΠδὲ ννγε σαπποῖ Ρυ]Πἃ δηγίῃΐπρ' 
προπ ἰΐ, αηὰ ψ͵γ οδῃ βοδγοοὶν ρῸὸ Ῥεγοπάᾶ 
ννεπάι᾽ 5 νίενν ἐπδῖ [ξ Ῥείεσγ 1εξε }εγυβαίεμι 
αἱ Δ11, πε τᾶν δανε υὑπάετγίδίκεη βοπια 
ΤΑἸΒΒΙΟΠΑΓΥ ἰΟΌΓΠΟΥ, φῇ. α Οοσ. ἰχ. 5. 

ψέεῖ. 18. τάραχος (σεηεταῖν ταραχή): 
ΟΠΪΥ ἴῃ Αςἐβ χίχ. 23, δἰ που ρ βενεσγαΐ 
εἰπιεβ ἴῃ ΤΧΧ,- - οὐκ ὀλίγος : οπὶγν ἑουπᾶ 
πῃ Αοἴβ, ποτα ἰξ οσουτβ εἰρῃέ ἐΐσηεβ 
([Ἰτοΐε8), οὖ χῖχ. 11, χχ. 12, χχνΐ, 14, 
Δηῃὰ ἔοι βίπηατ Ἔχργεββϑίοηβ Γὰκε χν, 13 
(Αεἰβ Ἷ. 5), νἱϊ, δ: 8εὲ ΚΙοβίθστηδηῃ, 
γἱμάϊοια Τμοαηα, Ρ. 52, ἀπὰ Ῥαρε, ἐπ 
ἦοεο. Ἴδα ρυατάβ ψουά δῆβννεσ ἔογ 
Ἐς εβοᾶρε οὗ (π6 ὑγίβομεσ ΕΥ βυβεσγίπρ 
ἃ κε ρεπαϊέυν, οὔ Οοά. ᾿ιιδέ., ἴχ.» 4, 4. 
--τί ἄρα (οὗ. Ταικε .1. 66), Ῥεΐε πᾶβ 
ἀϊελρρεαγεά, τυλαΐ, ἐμέη, μ88 Ῥεοοσηα οὗ 

Ἡΐπλ ἢ (τίη, οὖ υ. ἄρα (1.), πὰ ὙΝ πετ- 
Μουίοῃ, 1{{|. 8); 18 τ πλασκβ ἐπε ρεῖ- 
Ῥίεχιν οὗ {πε βοϊάϊετ 45 ἴο ψνῆδε παά 
Ῥεσοπὶς οὗ Ῥείεσ.---ἐγέν.:; Βῖαββ, φείά 
Ῥείγο (40 14ι.) ἐασέπενη οσἱέ. - 

Ψψέετς. 19. μὴ ἴος οὐ, 45. οἴἴεη ἢ ἃ 
Ρατεςοϊρίθ. ϑίπησοχ, ὕαηρηαρε οΓ ἐλε 
Ν.Τ΄., Ὁ. χ88.--ἀνακρίνας, Αοίδ ίν. 9, χχίν. 
8, χχνϊ. 18, ΓᾺκῈ ΧΧΙΙ. 14, ΟὗἨ ἃ ᾿υάϊοϊα] 
ἱηνεϑεϊριίομ, ο, αἴβο σ Οοσ, ἰχ. 3 ἴοσ {815 
πάϊοϊα! υ88 Ὁγν 81:. Ῥαυΐ, βεεὲ Οτίπητη σι 
υ.---ἀπαχθῆναι, “το θὲ ρυξ το ἀεδίβ,᾽" 
ΕΑΝ., οτἷν δεῖς ἰῇ {Π18 βεῆβε ἱπ Ν.Τ. 
αὐεοϊμέεϊν ; 80 Ταῦ ἀμοὶ ἴῃ ῬΙϊηγ, σά 
Τγα].. 9ο6 (Ῥαρε)ὴ; Νεβίε, Ῥλιϊοϊορσία 
ὅϑαιογα (1806), Ρ. 53, ο΄, ὅεπῃ. χχχὶχ. 22, 
ΧΙ. 3, χι, τ6, ΤΙ ΧΧ, α56 οὗ ἐπε βάτὴξ νεῖ 
ΟΥ̓ οαιγὶπρ ΟἿ τὸ ρῥτίβοῃ.---κατελθών : 
Ἡετοά νγὰβ οπὲὶ ἴο τῆδκε 18 τεϑίβεησα 
ἔοτ ἴδε πιοβὲ ρατζί δὲ εγυβαίεπη, [05., 457.» 
ΧΙΧ., 7, 3ν ἃηά ψὲ ἅτε ποῖ ἰοἱά νγῆν δὲς 
ννεηΐ ἄοννῃ ἰο βαγθα θη (815 οσοδϑβίοη, 
7οβερῆυβ, χίχ., 8, 2, 6115. υ8 [δὲ ἔῆε ἔδϑεῖ- 
νΑ] ἀυγίηρ νυ πίοῃ ἐπε Κίπρ' τηδὲ 8. ἄθδίῃ 
νγ85 Δρροϊπεβα ἴῃ ποπουΐ οὗ ἔπε ἐπηρετοσ᾽β 
βαίξιίυ, απ ἔπε σοηΐεοίασε ἢα8 δεεπ πιϑάς 
ἐπδὲ τῆς ἐμδηκβρίνιπρ ννὰβ ἔοσ ἐπε σείασπ 
οὗ ΟἸδυάίι5 ἔτοπὶ Βεϊξαίπ (βεε Ἑδγγασ, δέ. 
Ραμῖ, ἱ., 315), Ὀψ ἘΠ15 πιυϑὲ ταπιδίη πη- 
ςογίδίπ ; 86 τῆδλν δανεῈ ροῃε ἄοννῃ ἴὸ 
Οαβαεα “ργορίεσγ. Τυτοβ,᾿" Β͵αββ, 568 
εἶβο Β.Ὁ., τῇ, Ρ. 135. 

Ψεγ. 20. θυμομαχῶν: [1τ.,, “το ἔρῆπι 
ἀεβρεγδίεϊυ ᾿" Ῥοΐυϑ., 1χ., 40, 4; ΧΧΥῚΪ., 8, 4ν 
δηᾶ ἴἰ τηὶρμε θὲ υϑεά ποὲ οἠἱν οὗ ὀρεῆ 
ψατίατε, μὲ οὗὨ δὴν νἱοϊεῃξ αυδτγτγαὶ; ἤδγα 
αἰτηαοβι Ξε ὀργίζεσθαι. ὙΠετα σου] θεὲ πὸ 
ἀυεβιίοη οὗ δοῖυδὶ νγατίαγε, ἃ5. Ῥῃοσπίοῖδ 
ψΜΑ5 ρατί οὗ {δε ρῥγονίποε οὗ ϑυτγῖβ, ἀπά 
Ἡετοά δᾶ πο ρουνεσ ἴο ὑγαρα ννδᾶτ ἀριαίηβε 
ἱξ, Ῥτγοδαδίγυ τῆς σαιβε οὗ {πΠ|5 θυμομαχία 
1ΔΥ ἴπ σοπισπηεγοῖδὶ ἱπιετεβίβΊ Ὑὴ6 ννοσά 
15 ποῖ ἰουπᾶ τη Τ,ΧΧ, οὐ εἰβενμεσα ἴπ 
Ν.ΥΤ.---ὁμοθυμαδόν, ἱ. 14.---πείσαντες, οὔ, 
Μαῖι. χχνῖ]. 14, ῬΟΒΒΙΡΪΥ τνῖτῃ Ὀσὶ 65, ἃ5 
ΒΙ455 ἀπά νγεπάε βυρρεϑβί.---τὸν ἐπὶ τοῦ 
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20. Ἦν δὲ ὁ Ἡρώδης θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις" ὁμοθυμαδὸν 

δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος 

τοῦ βασιλέως, ἠτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν 

ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 21. Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρώδης ἐνδυσάμενος 

ἐσθῆτα βασιλικήν, καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει πρὸς 
π . 

αὐὑτους" 22. ὃ δὲ δῆμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου. 

23. παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκε 

τὴν δόξαν τῷ Θεῷ 2" καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος, ἐξέψυξεν. 

1 ομοθ., Ὁ, 5γτ. Η. πιρ. (Ρατ. Ψα15.), 5ο Β]485 ἀπά ΗΠρ. τεδά οι δε ομοθ. εξ αμφο- 
τέρων των πολεων παρησαν.; ΓΑΔΥ Ὧὃε ἃ ρἷοδβ Ου ομοθ. πιοραπίπρ {παΐ ἴῃ ἐννο οἰτίεβ 
τηδάς σοτητηοῃ οδιιδε, ζῇ. τας χωρας ἔογ τὴν χωραν ἴῃ 5Δ718 νεῖβ8 (ὑ  εβίθι π). Ὁ), Ῥαγ.3 
(ὑνεγη.) αἀδά δὲ επά οἵ νεῖ. 21: καταλλαγεντος δε αὐτου τοις Τ. και τοις Σ. Ὁ οτηϊί5 
και τοῖς Σ. ὅτ. Η. τηρ. 8845 κατηλλαγη δε αυὅτοις. Βυξ {Π15 ΔρΡεδσβ ἰο ἱπίτοάποα 

4 [εβῇ Ἴοοηπεοίίοῃ ἰπίο {πε παισδίίνε, δηὰ το ἀϊνοτὶ διζεπίίομ ἔτοπὶ [Π6 τηαίπ ροϊπί, 
υἱ., [6 βρεεοῆ. 80 νεἶββ, ρ. 73, ἐπίῃ ΚΒ φωναι (β), ἴοτ φωνη, νετ. 22, 15 ἱπισοάιιοδά 
το ἰηάϊσαίεε πα σομέδηές οὗ [ῃ6 Ξρεβοῇ. 

5 Ὁ τεδάβ καταβας απὸ του βηματος δἴετ Θεῳ και. Αἴεσ σκωλ. Γ) δἀάς ετι ζων 
και ουτως, 50 Β[455 ἀπά ΗΠρ. Β|455 ἰπ β σεδάβ ἐγεν. ἔοσ γενομ.; ἰπβεγίίοῃςβ ἀνοϊὰ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 τηϊβυπ ἀδγβίδηϊηρ5, βεα σοτησηεπί. 

κοιτῶνος, “ΟΠδΙΩΡετΪδίη,᾽"" ρεγθαρβ Ὀεβί. 
κοιτών Υ}111 ἱτωρὶν ἰδδί ἢῈ ννὰβ Ὄνεσ ἴδε 
Κἰηρ᾽5 Ῥεά-οπαθρεσ. Ἐχοά, νυἱῖϊ. 3, οἵ 
2 ϑδῖη, ἷν. 7, 2 Κίῃρδ, νῖ. 12,1 Ἐδά, Π|. 
3Ξε1 διΐη ομδιομαγίμδ. κουτών, ἰῃ Ὀϊο 
(αββϑίιβ, ἱχὶ., 5, 18. υϑεὰ οἵ {πε Κἰπρ᾿β 
ἐγααβισυ, δὰϊ πε οτάϊπατν ὑϑᾶρα 8. 85 
αῦονε. ἴῃ Αἰῖς ατεθῖ δωμάτιον, ἠοΐ 
κοιτών.---τρέφεσθαι, ἐ.4., νἱἢ οοτῃ (οΚ 
ι Κίηρϑ ν. 9, ΕΖγβα 11]. 7, ΕΖεκ. χχνῖϊ. 17; 
]05., Απέ., χῖν., το, 6), δῃηά 86εὲ Β|458, 
ποῖε ἦγ: ἰοοο. 

ψεῖ. 21. τακτῇ: Οηἷν πεῖα ἴῃ ΝῸΤ.; 
ζ΄, 705., 4πέ., χίχ., 8, 2 (οὔ. χνῇ]., 6, 7), 
εὐτέρᾳ δὲ τῶν θεωριῶν ἡμέρᾳ. [Ιἰ 15 
αἰΐϊα ἰτὰς (ῃδξ ]οβερμυβ βανβ ποίμιηρ 
᾿ πεῖν οὗ (ες Ὑγδηβ δπᾶ ϑιἀοηίδηβ, 
θαῖ τῆς διάϊδεηοε τνὰβ εν ἀςπεν σταπίεά 
το ἔπεσ οἡ ἔπε βεοοῃά ἄδυ οἵ τε ρυῦϊις 
βρεοίδοϊβ ; εἰ. ἴογ ἴδε Ὄχρτεββίοη, ῬοϊγΌ., 
111., 34, 9. Τῆς ἀεξοτρίίοη οἵ Το βερδιβ 
Ἔν ἀεην ἱταρ 1165 βοῦης βρεοῖδὶ οσςδβίοῃ, 
ἃπά ποί {πε τεΐυσῃ οὗ τς οτάϊηαγν Οὐΐη- 
4 Ὲ πη 8118 ; 566 οἡ νεσ. 10 δηα ἷ5ο θεΐον. 
]οβερῇυβ ἄοεβ. ποῖ τηεηίοῃ Βἰδβέιιβ, οσ 
ἔδοβε οἵ Τυτε δπά δ51᾽ἄοῃ, δας {Π15 15. πὸ 
τεαβοῦ ἀρδίηβέ ἴῃς παγσδῖϊνε, ἃ5. Κύεηκεὶ 
ταδϊηἰδη5. Βείβοσ, πιο ποτα τεϑβοῦ- 
ΔΎ, σοπέεπάβ {πὶ 1 κο᾽ 8 πατγαίνε βὰρ- 
Ῥἰεπιεηῖίβ δηα σοπιρ᾽εΐεβ ἴπε βίδίετηθηί 
Οὗ ]οβερῆιιβ.---νδ. ἐσθῆτα βασιλικήν, οὗ, 
705., Α4πέ., χῖχ., 8, 2, στολὴν ἐνδυσάμενος 
ἐξ ἀργυρίου πεποιημένην πᾶσαν.; οἡ ἐσθ. 
866 1. 1ο.--βήματος : οΞερῆιιβ βρεδῖκβ οὗ 
ἴπ6 ανοπέ παρρεηΐπρ' ἴῃ τπς τῃεδίτα, ἀπά 
πε βῆμα Πετα -- γαῖμα “τὰς ἴβτοης,᾽" 
ἘᾺΝ. (πιατρίη, “Ἰπάρτηεηί-βεδί ἢ", {πὲ 

τογαὶ βεδέ ἱπ ἴδε ἐπιβαῖγε ἔγοπὶ ψῃϊοἢ {πε 
Κὶπρ βὰν (86 ρϑτηεβ δηά τηδάς ἢΐϊβ 
ΒατδΏριτεβ (ο ἐπε Ρεορῖε (ϑο οὗ δὴ οζγαΐοτι᾽ 5 
Ρυΐρίι, ΝΘ. νῇ]. 4,2. Μδος. χίϊ!. 26), 566 
ΒΙ488 ἀπά ατσίπηπη-Ὑανεσ, σεῦ υ.--ἐδη- 
βμηγόρει : ΟΠΪΥ Βετε ἴῃ Ν.Τ. [Ιῃ 4 Μδςο. 
Υ. 15 τὸ οοπέϊοπαγί, τεχυθηξ ἴῃ οἰαββίςαϊ 
ατεεκ.--πρὸς αὐτούς, 7.6., ἰὸ ἔπε Ὑυτίδη 
δῃᾶ ϑιδοπίδῃ τερτεβεπίβδενο, δξ τῆς 
ψοσά ἐδημ. ταῖρμε ΜῈ} δε υϑεά οὗ νῆας 
Ὑγ85 ἴῃ ΔῺΥ 856 δῃ δ άτγεββ, σά ῥοῤιείμνη, 
ς΄. νεῖ. 22. 

γει. 22. δῆμος: οἠΐγ ἴῃ Αοΐβ, χνίΐ. 5, 
χίχ, 30, 33. δα Ίη {π6 Βδηλα εἰρη βοδιίοη ἱπ 
οἰαβϑίοδί ατεεκ.---πεφώνει: ἰαίεσ ατεεῖς 
ἴπ (Π18 βεῆβε (οἷ. τῆς βδίζθσετβ ἱπ ἴῃς 
ἀεβογιρείοη οὐ Τόβθρῆιβ, κ. 5.,) ἀνεβόων, 
ταὶ Ηεγοά τνὰβ θεός, Δη( 50 ἰπ {Π6 τνογάβ 
εὐμενὴς εἴης). ἴῃ Ν.Τ. οηἱν ἴῃ Τακα, οἱ 
1λκα χχιϊ. 2, Αοἰβ χχί. 34, χχίϊ, 24; οὕ, 
2 Μᾶοο. 1. 23, 3 Μδοο. νἱΐϊ. 13, 1 Εδβά. 
χ. 47. Τα ἱπιρεγίδοϊ αὐ οφοττεβροπάβ 
ἰο τῆς ἀεβογιρείοπ οὗ ἴοβερῇιβ: ἄλλος 
ἄλλοθεν φωνῆς ἀνεβ. θ. φωνή; ἴοτ ἰη- 
Βίδποεαβ οὗ βίπηϊας Ἠδίίεσυ βδεὲ ὙΝ εἰβεείῃ, 
Δῃά οἵ. ]οβερῆιβ, τ. 5. 

ψει. 23. παραχρῆμα, 5εε Δδονε, Ρ. τοῦ. 
- ἐπάταξεν, οὗ. Εχοά. χί. 23,2 ὅδηι. χχίν. 
17, 2 Κίηρβ χίχ. 35, 1 Οἤτοῃ. χχὶ, 15, 
154. χχχνῖ!. 36, 1 Μδος. νἱϊ. 41. ὅ56ε Ρ. τ88. 
Οἱ ἴδε σοηδιδίοπ ἴῃ ἐπε τεδάϊηρ' οἵ Εἰι56- 
δίυ5,.Ε., 1ι., το, ννδτα ἴοσ τΠ6 ον] νΠοπὶ 
7οββρδυβ ἀεβοῦῖθεβ 45 ἀρρβατίηρ ἴο Ἡεγοά 
8ἃ5 ἄγγελος κακῶν με πᾶνε ἔπε τεδάϊπρ' 
“ἼΠ6. δηρεὶ᾽" οὗ ἐπε Αοίβ, ἴδε ππβεθη 
τηϊηϊδίεσ οὗ {πε ἀϊνίηε "11, βες Β.Ὁ. σϑ, 
Ῥ. 1345, δῃὰ Επσοδίις5, ΘΟ ΒΔΕ ἀπά Ὑνδοο᾿ ἢ 
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24. Ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπληθύνετο. 2:5. Βαρνάβας 

δὲ καὶ Σαῦλος 1; ὑπέστρεψαν ἐξ Ἱερουσαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίαν, 
συμπαραλαβόντες καὶ Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μάρκον. 

1 Αἴεσ Σαυλος ϑυτ. Η. πιρ., Ῥαγ, δἀάά ὁ ἐπικαλουμενος Παυλος. Ῥᾶτ, Αἴ30 γε δαᾶβ 
Παυλος ἰπ χίϊϊ, τ,2. ὙΤΠΪΒ ΒΕ π|8 ἃ τῇδ δηιϊο ραίίομ οὗ χἰϊῖ. 9. Β488 ἱπ βὶ ζο οννβ 
Ῥασ. (ρ. 'χ.), δηὰ τερατάβ Παυλος 45 οτὶρίηαι, 80 Βείβεσ, ρρ. 65, 66, νγαγπηῖν ἀδέεη 8, 
88 βῃονίηρ ἔπδὲ ἔπαγε 18 πὸ πεεά ἴο 866 ἴῃ χἰϊϊ. 9 ἃ βυδάξβη ἱπίγοά, οὗ ἔπε πᾶτὴε Ῥδαϊ, 
Ῥὰξ {πᾶ Τλικε, δὲ 1δαβὲ ἴῃ τμ8 ἤγβε ἀγα οὗἩ ἰδ σνοσκ, μπᾶ δἰγεαάν βροΐεῃ οὗ μἰπὶ μεσδ 
485 δεδιίῃρ ἃ ἀουδῖε παᾶπιθ, {κα [ομ Ματκ. υπεστρεψαν εξ '. Α 13, 27, ϑυτ. Ρ. ἀπά 
Η., 848., ΒοΒ., Ατπλ., Αείῃ., Οῆσγυβ., 5οὸ Τίβοϊ,, νγεῖββ, ὟΝ. Η. πιατρ., Εν. ; Βαὲ 
Μ ΒΗΓ ὅσ, ὅυγ. Η. τὴρ., είῃτο.; ὙΝ.Η., ννεπάε, Ἐ1Ν. πιᾶγρ. τεδά εἰς 1.» δηά ΠΕ, 
15, 180, υΐρ., ΟΠτυ8. τεδᾶ απο, 80 Β[488 ἴῃ β, απ 80 Ηϊΐρ. Τίβοϊ, πχαϊπεαὶπβ ἐμαί 
βουῖρε Ῥερδπ (ο νγτῖϊα απὸ πὲ ἰυτηδά [ἰ ἰπίο εἰς, ὙΠ ἰδίέεγ ργερ. ψουἹᾶ ποῖ θὲ τπιπάστ- 
δβιοοά [Ὁ ἐδκεη ἢ ὑπέστρεψαν, 45 ἰξ νγου]ά πᾶνε ΠΟ τηξαπίηρ, ἀπά 80 εξ ἀπά απὸ 
βυδειυεεᾶ. Ἐ,, 5γτ. Ρεβῇ., 58ἢ., ἀπά 80 Ρδγ. δηὰ Β[4585 ἴῃ β, δἀδεά εἰς Ἀντιοχειαν 
(ρας 566 ννγεἶβϑ, [πίτοά. ἕο Αἱ ῥοϑέθι ρεβδολίομέσ, Ῥ. 37). Βαξ ἐπε τεδάϊπρ εἰς ᾿. σα ὃς 
ξαϊτὶν ἐχρίαϊηεά 1 τ1ῃε6 νγνογάβ τὲ οοπηβοίβά ὑγἱεῃ πληρ. τὴν διακ., 50 ϑνεπάᾶς δπὰ 
ΜΝ Η. (4Ρῥ., Ῥ». 94), ἀπά Ζδοκίεσ, Δ ῤοσέοί ρ σσολίοπέσ, Ρ. 232. Ἑδτηβαν, ϑέ. Ῥαμῖ, Ὁ. 64, 
Βοϊάβ πδὲ εἰς ννὰβ ἃ ἀεϊρεγαῖε αἰζεσαίϊίου οἵ δῇ εἀϊῖοῦ ψψῇο ἔπιι8 Ὁσοιρῃςι ἐπε τοχέ 
ἰηῖο σοπέογγαϊεν νυ] χχιϊ, 17 θεσδιβ8 ἐΠ 6 ἔνγο ρΑβϑαρεβ τϑίδγγεά ἴο [ῃπ βαπηδ νἱϑὶξ. 

εἀϊείοη, ἐπ ἰοσο; 8εὲ αἷβο Βεβηρεὶβ ἱτη- 
Ρτεββῖνε ποία οὐ ἐπ|8 νϑσβα οἡ ἔπε ἀϊετσ- 
δῆσε δαῦνψεθη δυπΊδη ἢἰβίογυ ἀπά ἀϊνίηε. 
--ἀνθ᾽ ὧν -- ἀντὶ τούτων ὅτι, οὔ. 1ὰΚα ἱ, 
20, Χίχ. 44, 566 84'50 χὶϊ. 3; ΟὨΪΥ οὔσα 
ουϊδίάε 8:. 165 τ ηρβ ἴῃ ΝΟ, 
2 Τῆε55. ἷϊ. το; 8εε ϑίπηςοχ, ᾿ζιαπρπαρε οὗ 
Ν.ΎΤ., Ρ. 137; ῬΙυτηπιασ οα [κα ἱ, 20 
απ χίϊ, 3; αὐε οἰαβϑίοαὶ δηᾶ βϑνεγαὶ 
εἶτλεβ ἴθ ΤΧΧ.--ἔδωκε τὴν δ.: ἀεδέξιηι 
ποπογεηι, οὔ. 1588. χὶν!!. τὺ, Εδν. χίχ. 7; 
δτίϊοῖβ εἰβευνμεγε οτηϊτεά (ο΄, 1 χν]]. 
χ8); 4 Ηεῦτενν ρῆταβε. Ηον ἀϊβεγεης 
{πε Ῥεμανίουσ οἵ ὅ:. Ῥείε απᾶά οἵ 51, 
Ῥαιυΐ, χ. 26, χἷν. 14. Ϊ βερῇυβ δχργαββὶν 
5805 [δαί {με Κίπρ ἀϊά ποῖ γτεῦακε ἔπε ἢδι- 
ἴαγαῖβ οὐ ταὐεοὶ ἐμεῖς βδείζεγυ. ---καὶ γενόμ.. 
σκ.: 5εὲ6 δεῖον. 5851. πκ6ὸ ἄοεβ. ποῖ 
ΒΥ ἰμαῖ Ηετοά ἀϊεά οἡ ἔμε βροῖ, Ῥυξ 
ΒΙΠΙΡΙῪ ταλῖκβ ἐπ6 σοπιγγεποαπιθηΐ οὗ 
τῆς ἀΐβοθδβεα, παραχρῆμα; Ϊοδβερῇιβ ἀε- 
Βοίρθεβ (ῃῈ ἄεδίῃ δ8 οσουτσεηρ ἴδ 
ἢνε ἄδγβ. ϑϑεπάς (1800 εὐϊεϊοη) δάτβ 
(αι ἐῃε Κίπά οὗ ἀεαδαίῃ ἀδββογι θεὰ πᾶν 
Ὑ{611 ἤᾶανε Ῥεεὴ ρτγδάπαι, δπουρἢ ἴῃ 
1888 εὐἀϊτίοη δε πείά δὲ ἕῆς ἐξέψυξεν 
ταθδηΐ ἔπδὲ μα εχρίτεᾶ ἱτηπηεάϊ δεν ; 568 
αἶβδο Ζδὄοκίες ἀπά Ἡδοκεῖϊ, 248 αρϑίηϑε 
Ν εἶββ. ἐξέψ., 5ε6εὲ οπ ν. 5, 1ο.---σκωλ.: 
οἠΪΐν ἤετε ἰπ ΝΟΤ.; πὸ σοηῃέγαάιϊςείοπ ννἱ ἢ 
7]οβερῆσβ, Ὁσὰὲ ἃ τῆοτα ργθοῖβα ἀδβογρείοα 
Οὗ {π6 ἔδίδὶ ἀΐβεαβε, οὔ 2 Μδςο. ἰχ. 5, 9, 
ψΠΠ νυ] ἢ ἀείδιεα δηά βέγαπσε δοσοὰπέὲ 
{πε βίπιρίς βἰβίεσηεηξς οὗ τῆς ἕδος ἤετα 
βίδπαάξ ἴῃ τηδτκεά σοηίγαβε, Ὑπε νοζά σδη- 
ποῖ 6 ἔδκϑη τπείδρβοσίοδίν, οὔ, Ἡετοά., 
ἷν., 205: δηᾷᾶ [05., 4πέ., χνῖϊ,, 6, 5, Οὗ τΠ8 
ἀεαίῃ οἵ Ἡετγοᾶ [πε τεαῖ, ϑυσῇ ἃ ἄξαία 
νγα5 ταρτ ἀθ 488 8 ρᾳηἰβῃτηδηΐ ἴοσ ρτί δ ; 50 
ἰῃ 2 Μδος. δπὰ Ἡδετσοά,, Εδιγασγ, δέ. Ῥαμῖ, 

1.,.318. Τῆς τετπὶ 1561} γγαβ οπε ψ Ὡς ἢ 
ΜῈ τηΐρ πε Ἔχρεοὶ ἔτομι ἃ τηβάϊοδὶ τηβη, απᾶ 
81. Τὰ τῆδὺ δα ϑιὶυ ἢανα ἰδατπε ἔπε ἐχαοί 
πέστε οὗ ἔμ ἀΐββαβα ἀυγίηρ Πἰβ ἔννο γθδσβ 
τοβίάθηςε ἴῃ ὕξβαγαα (Βεΐβει). 8εὲ Ηο- 
Ῥατί, ΡΡ. 42, 43, Κπαρδηδδιεσ ἦγ ἴοτο. 
Τὴθ ψοτά ψγὰβ υϑεά οὗ δ ἀΐβεαβε οἵ 
Ρἰδπίβ, θὰς ΤΚ6, πὸ 1655 τῆδη ἢΐβ σοη- 
ἐθτηροσαιν ϊοβοοτίθβ, πᾶ νῈ}] ἤανα 
Ῥεεπ δοφυδίηιεα υνιΕἢ) Ῥοίδηίσαί ἔεστηβ 
(Νορεῖ). Τὸ εὔῖηκ στὰ Βαὺτ δπάᾶ 
Ἡοϊἐσπιαπη οὗ πῸὸ0 ρπανίηρ ψνοῦτὶ οὗ 
ἐπε ἀαπιηεά ἰ8 αυΐϊΐεξ ορροβεά ἰο τῆς 
ΨΜΒοΟΪε σοπίεχί, [Γ μὰ ρίδοσε ἐδε ἔννο 
παγγαίνοβ, {με δοσουπὲ ρίνεη ὉΥ ]οβαρῆυβ 
δηᾶ τΠαὲ ρσίνεη ὃν 5: Ταῖκα 5ἰάθ Ὀγ οἷάε, 
ἴξ 18. ἱπιροβϑβϑιθίβ ποῖ (ο 8εε6 ἐπεῖγ ρεποσγαὶ 
ΔΡτεαπιεηΐ, ἀπά ἤοης ἢδ5 δάπηεά ἘΠ 15 
Τλογα Ὀπτεβεγνεϊν τη ΒΘομᾶτεσ, Οἡ 
τθαβϑοη8 [ογ πε ϑἰΐεπος οὗ Τοβερῇμπβ δ5 
ἴο {π6 ἀἄεδαιίἢ δ8 ἃ ρμυηϊβῃπιδπε οἵ ἐῆς 
Κίηρ᾽᾿ 8 ἱπιρί θεῖν ἰῃ σοηέγαβε γἱἘἢ {ππ οἷδατ 
βίδίετηεηΐ οὗ 81, 1ὺκ6; δπά αἷθο οπ ἐπ 
ψ οἷς παιγαεϊνα ἃ8 δραϊπβε 186 βιγίσέατγεβ 
οὗ ϑρίτίδ, βεὲ Βείβει, Τἀεοϊορίσοιε Οπμαν- 
ἑαϊξολγὶέ, Ῥ. 252 Ε., 26 Ἡεῖξ, σ8ο5 ; ἴοσ ἃ 
0] ἐχατηϊπδέϊοη ; οὔ, αἷδο Νὄβρϑη ἕο (πῃ 
βδῖὴβ εἴεοίῖ, Αῤοσέει ρσεολϊολέδ, Ρ. 242, 
Ζαδη, Εἰημϊφίξμηρ', ἰϊ.,) 417. Βεῖβοσ βῃουϊά 
αἶβο 6 σοῃδυϊίεά 845 δραϊπϑὲ Κυβηζκεῖ, 
ϑοεεῤκμς πηπὰ Τσας, Ρ. 203 ἢ. Ιε 
βΒῃοιϊά δε ποίεά (πδὲ Κτεηκεῖ ἄσεβ ποῖ 
αἰἴῆττα ἰδαὲ Γκε ἀεγίνεά Π5. τηδίθγίαὶ 
ἴτοπὶ ΠΟ βαρῃι18 ἴῃ χίϊ, χ-23, δας οηΐν πὲ 
ἣἢς νχὰβ ἱπβιιεησεά ὃν τ1Π6 Τεννβῃ ἢἰβίοτ- 
ἴλη, δπά {παῖ ἢ τοραγά το ἐπε παραχ- 
Ἰεροπιθποῃ, σκωληκόβρωτος, πε σδῃ ΟΠΪΥ 
δἰἴθγγῃ ἔμδὲ ]οβερμυβ αβοτγάβ ὰἃ8 δὴ δηδῖο- 
δου8 ἐχργαββίοη, Β. Ὑ., νἱϊ., 8, 7. 

γὲεσ. 24. δὲ, τηδτϊκίπρ [πΠ6 σοπέγαϑέ, ποῖ 
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ΧΙΠΠΙ. τ. ἮΣΑΝ δέ τινες 1 ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν 
προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὅ τε 2 Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος 

Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρώδου τοῦ τετράρχου 

1 τινες οὔ. ΨΑΒῸ δι, Νυΐξ., ϑγτ. Βεβῆ., ϑδῃ., ΒΟ. ἀςίῃ., 5ὸ Τίβοϊ., ΥΚΥ.Η., ΕνΩ 
νγεῖββ, ννεπάι. 

ΞΈογο τε Ὦ, Ό]Ρ. τεδά ἐν οις, ἀπά Ῥείογτε Κυρ. Ὁ οπλῇβ ο---Β]455, “ σεςῖς,᾽" δαΐ 
παῖε ΤΥ μάνα Ῥθεη βοπιε οἴπεγ κιοΐπ8 ἔτοπὶ ἡγῃοπὶ {Π|8 ΟὯΘ νγὰ5 ἀἰβεϊπρτ βηεά, 
Σαυλος, Ρᾶτ. τεαἀβ Πανλος, 50 ἰπ νεῖ. 2, ἀπ Β]485 ἴπ β; βεὲ οχ χίϊ, 25. 

οαἷν δεΐνεεπ ἴῃς ἄδδιμ οὗ {π6 ρεγβθουίοσγ 
δηᾶ ἴῃ στον οἵ τπῈὸ νγογά, θαΐ 50 
δεΐννθαπ (πε ρεγβαοιίίοη ἀπά {πὸ ν᾽ τα! ν 
οὗ ἐπε Οδυτοῇ.---ηὔξανε καὶ ἔπληθ. ἱπὶ- 
Ῥεγίξοιβ, πλδσκὶπρ' ἔπεα σοπείπυοιιβ στον 
ἴῃ βρίϊ8 οἵ δ]] ορβίδοϊεβ ; ο΄ ΓΚ νη]. αὶ, 
Μαῖιῖ. χίϊὶ. 32,2 ὅοσ. ἰχ. το. 

ψγεσ. 25. ὑπέστρεψαν ἐξ Ἵ.; 566 οτί εἰς] 
ποίεβ, ἀπά Βδπιβαυ, δέ. Ραμῖ, ὑῃ. 63, 64, 
πὰ ποίβ οἡ χχίϊ. 17, είονν.---πληρ. τὴν 
ϑιακ. ; {{ {πε νἱδί: εχίεπάβα ονεῦ 85 ἰοπρ ἃ 
Ῥετοά δ5 ΒδγηβαΥ δε ΐενεβ, υἦζ., ἔτοσῃ [88 
εἰπε γμοπ τῆς ἴδατε οὐ Παγνεϑὶ ἴπ 46 
ταγπεα βοαύοῖεν ἱπίο ἕαγηΐπα Ἀπ} {πε Ὀε- 
Βἰπηΐηρ Οὗ 47 (":. 5.. ΡΡ. 51, 63), πο ἀουδὲ 
πα ἀεϊεραίεβ σουἹὰ ποῖ ᾶνε 5ἰπιρὶν ἄε- 
Ἰϊνεγεά ἃ ϑπὶ οἵ τλοπον ἴο {πε εἰάεγβ, θὰς 
οι] μανε δάπιϊηϊβίεγεα ἐπε τεθῇ (πος 
τηοΠ6 0), ἀπά οαττί θά ἃ ρουβοπδὶ πλθββαρε οὗ 
οἶδαγ τὸ πε ἀϊπίγεββεά (Εδπιβαυ, Ρ. 49 ἢ, 
Ν᾿ 5.), ἀπά 50. δδνὲ “{018]1ε4 " τπεὶτ πιίη- 
ἰβίγγυ. Βὲ ἴῃς ννοτά διακονία ἄοεϑβ ποΐ οὗ 
παρα β5:γ ἱπνοῖνε 15 ρεσβοηδὶ δά ςο- 
παοιβ σταϊπἰβεγδίίοπ, Ζ.ρ΄., φῦ. πὶ. χν. 
31, μετε 5ι. Ῥδὶ] ιι58ὲ5 {πε ψνοτά οἵ [8 
ΠΊΟΠΕΥ οΟἸϊεοίίοθ Ὀτουρῆς ὈΥῪ Πϊτπλ τὸ 
]ετυβαίεπη ἴου ἔδς ρβοοῦ, ἃ ρᾶββϑαρα ἱπ 
ΜΙ τῆς ὙΝεβίεση ρἷοββ 15 δὰ μοψορῶ, 
ο΄. Ἐοπν. χν. 25, 2 Οοτ. νἱϊΐ. 4, 1Χ. 1, 12, 
132. Ὗατίτησῃ τ ε8 ἐμαὶ ἰΠ6 τννογά 15 υϑεά 
οὗ ἰποβε ῆΟ βϑυσσουσ πδϑά Ὀν εἰτμοῖ οο]- 
Ἰεοιίπρ' οσ θεβέονιπρ Ρεπείδοιϊίοπβ ; 566 
Τατίπετν, Εαροςίίον, διοῃ δῃά 1υἱν, τ806 
(Κατηβαυ), Αργῖ, σϑοῦ (ϑαπάᾶδυ), εἷ5ο 
Ἡοτε, Ἐςοϊδεῖα, Ὁ. 206, ἀπά ΔΡονε οχἡ χὶ. 29. 
-ΟΣαῦλος, 56ς οτἰεἰσαὶ ποίθβ ἴοσ ννεβίεσῃ 
αὐαϊιίοη. --- συμπαραλαβόντες, ο΄. χν. 
37, 38, οὗ Ὀχίπρίηρ ἃ5 ἃ οοζηρδηΐοῃ 
ἴῃ ΝΤ,, ΟὨΪΥ οὔος εἴβεννῆοσς ἰῇ 5816 
5εη5ε, 4]. 11. 1, (οΥ 3 Μδοο. 1. 1). ὙΠ 
ἱποίδεπίδὶ ποιΐος οὗ [ομπ Μδτκ πᾶν ΜΕ] 
ἘΠΊΡΠαβίβα ἐπε ἴαςε ἰδὲ ΒῈὲ ψγὰ8 ἴακδη 
ἢ ῬΑ] ἀπά Βαγπαῦδβ 885 ἃ 5Ρεσηι- 
ΤΉΘΓΑΤΥ, Ἀπ ἴο πηατῖκς 5 βεοοπάδγυ σματ- 
ΔΟίΘΙ 845 σοπιρασεὰ υνἱε ἐπε πὶ. [πὸ νίονν 
οὗ βυθβεαιιεηΐ Ἔνεπίβ, 1 νου Ἱά θ6 ἱτηροτ- 
ἕαπι ἰο πηᾶῖκα {π|5 οἶεατ Ὁγ ἱπιγοάποϊπρ' 
Πίτη ἴῃ ἃ νγᾶν νι ςἢ βμοννεᾶ {πδὶ Π6 νγὰ5 
ποῖ Ἔβϑϑηῖίδὶ ἰὸ ἐῃς ἐχρεάιοπ, Ἐδγηβδυ, 
δέ. Ῥαμῖὶ, ῬΡ. 71, 170, 177; ο΄. χν. 37, 40. 
ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΙΠ.-ΧΙΝ. Εἰγοί Μισϑίομανγ 

ϑξομγμεν ὁ}, 5... Ῥακπιῖ.--τΟῦ πα ἀπίεν οΥ χα. 
πὰ χῖν. σγτη Ἐπ6 στεβὲ οὗ ἔπε θοοῖκ βεςὲ δά- 
ἀϊεϊοπ αὶ ποίΐε δὲ επᾶ οὗ σβδρ. χίν.--- εσ. σ. 
κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκ.: πε ψνοτά οὖσαν 
ΤΊΔΥ ΜῈ 1] 6 ἀαϑεᾶ Πεγα, ἃ5 πε ρατγεϊοὶ ρα οἱ 
εἰμί 15 οἴεπ υϑεᾶ ἱπ Αςίβ ἴο ἱπίτοάπος 
ΒΟΙΊ6 ἰξοπηΐοαὶ ρῆγαβα, ΟΣ βοὴ [Ἔγτὰ 
τηατκαά ουὖἱ 45 μανίπρσ ἃ ἱξοῃηῖςδὶ ἴοτγοε, 
Φ΄. ν. τ, χῖν. 13, χχνῇ, 17, 50 ἴῃδί ἃ πενν 
βίαρε ἴπ {πε ΒΙβίουυ οὐ ἐἴε ΟΠ τι βείδηβ δὲ 
Απεοομ ἰδ πιαυικεά---Πὸ ἸΟΠΡῈΓ ἃ τηδσα 
ςοηρτερδίίοη, δὰ: “πε ΟΠυτΟς τηδὲ νγαβ 
ἔπετε " (Καπιβαυ, σληγοῖ ἴῃ ἐπε Κι. Ε,, 
Ῥ- 52). 80 αἰξὸ Ψνεῖββ, ἐρὲ ἰοθο; οὖσαν 
βίδηβ ἴῃ οοπεγαϑβέ ἰο χὶ. 21-26: ἔπεσε νγαβ 
ὯΟ Ιοηρεῦ ἃ ΠΊΕΤΕ σΟΠΊΡΑΠΥ Οἱ Ῥεϊενεῖς 
αἵ Απείοοῃ, θαξ 4 ΟΠατγοἝ.---ἐν ᾽Α, : ΒΙ455 
τηδὶπίδίηβ {παὶ ἐπα οτάεσ οὗ ννογάβ 88 
σοπηραγδά υνἱτἢ πα τχθπίίοπ οὗ ἴῃ 6 ΟΠΌσοΙ 
ἴῃ Ϊεσυβαίεπι, χὶ. 22, δι ρμαϑίβαβ δα 
ἴδοι ἴπαὶ Απεοοῖ 15 86 βιασιϊησ-ροίης οὗἵἁὨ 
186 ΒυιςςΘεαϊηρ, τη 55 ΟΠΑΥῪ ἐπίεγρσείβε, απ 
ἰδ πατηεά ἢτγβι, απᾶ 80 ἀϊβεϊηςείνεϊ Υ δεῖ 
Ῥαΐοτε πηεπη᾿β ευεβ.--- προφῆται καὶ διδάσ- 
καλοι, 5ε6 αῦονε οῃ χὶ. 27. ΕἼΟσῚ α Οὐ. 
ΧΙ, 28 ἴε ννουἹα βεαῖτὰ ἐπαΐ ἰπ Οοτί πε δὲ 
411 ἐνεηΐβ ποῖ 411 ἱεξαςπεσβ ὑγετε ὑσορῇῃείβ, 
Αἰ(πουρ ἰπ ἃ βεῆδε 411] ρσορμεῖβ νγεσα 
ἐεδομαῦβ, ἰπ 80 ἔδυ δ8 ἴδεν εἀϊῆθά :8ε 
Ομυτοῆ. Τῆς ἔνο βτβϑ ταϊρῆις δα απο 
ἱπ ἰῆε 58 πΊ8δ βθσβοῃ 45 ἴῃ Ῥδὰὶ Πἰπηβεῖξ, 
64]. ἰϊ. 2, 2 Ὅογ. χἰϊ σ (Ζδοκίετ). [π 
ἘΡΏ65. ἵν. 11, 85 ἴῃ σ Οοσ. χί!. 28, Αροβεῖββ 
βίδη ἔἤτγβε ἴῃ πε Οδυσοι, Ῥγορμεῖβ πεχέ, 
δΔηᾶ αἴζεσ ἔπεπὶ Τεδομεσβ. Βὲΐ ὙΠ 5ὲ ἷξ 
5 φυϊξε ροβϑβίθϊε τὸ τεριατά {πε δοσουπὶ οὗ 
{πὲ ρ»π οἵ προφητεία ἴπ τ Οοτ. χί!. -κίν. 
45 Ἐχργαβϑίῃρ " ἸηΒρίγαιοὴ "ἢ τδέπεσ ἔπδπ 
“ΟΠ οἷα] σπαταοίοσ,᾽" [Π15 ἄοεβ ηοὶ ἀδέγαοι 
ἴτοπλ ἴῃς ῥγε- ουηΐϊηθπε Βοπουῦ πὰ ἱπηροσ- 
ἴδῆσα δϑϑίρῃεξά ἰὸ ἔδε ργορῃεῖβ δπά 
τεδοποῖβ δὲ Απείοοῃ. ὙΠεὶγ ροβίτίοπ ἰβ 
ΒΌΟΙΒ δπά {πεῖς ροννεῖβ ἅττα ΒΌΟΗ ἰπ ἐπα 
ἀεβοσίριίοπ Ῥείοτε 08 ἐπαῖ ἐπεν πιρμὲ 
Ταἰτῖν δε ἀεβογίθεά δ5 “ργεβυίεγβ," υνῆοβε 
οὔῆςϊαί ροβιτἰοη νγὰ8 δηβαποεάᾶ ὃν τῆς 
Ῥοββαββίοῃ οἵ ἃ βρεοίαὶ οί, “δε ῥσο- 
ΡὨεοΥ" οἵ {πε Νδνν Τεβιίδιηεπί, "“ ῥτεβ- 
Ὀγίετθ᾽᾿ ΨΏῸ Π|κ τποβε 'ἱπ 1 Τίπι. ν, 17 
τλϊρθε Α'8ο Ὅς ἀββοσί θεά δ5 κοπιῶντες ἐν 
διδασκαλίᾳ, Μοβετῖν, Μιμξἐογίαὶ Ῥυγὶεςί- 
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σύντροφος, καὶ Σαῦλος. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΠ. 

2. λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ 

νηστευόντων, εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ᾿Αφορίσατε δή μοι τόν τε 

Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς. 

λοοά, ῬΡ. 159, τ6ο, 166, Ζοϑ. 8:6 ζυγέμες 
οὰ ἴπε τοΐδίϊοη οὗ πε ρτορμείβ δηὰ 
ἰδδομοσβ ἰπ (δα Τίάαολθέ ““ΟΒυτοΒ," 
Ηβείηρβ᾽ Β.Ὁ., ἰ. 436, Βίβα,  οείγίηδ οὗ 
ἐπε Τισεῖυε ΑῤοΞέϊδς, Ὁ. 271 δῃᾷ οἡ πε 
τοϊδίίου οὗ ρτορίθου δηά τθαοῃίπρ ἱπ 
τῆς Ν.Τ., Μοσιδετι, ΑῤοΞςίοϊϊε Αρε,. 528, 
Ζδοκίεσ, ἐγι ἰοοο.--ττε «. « καὶ: ἃ αἰ που ν 
ατῖβεβ 85 (0 ἴῃς ἕοτςε οὗ ἴ8ιεβε ραγίϊοἷββ. 
1ὲ 15. υτροά ἰμδὲ ἔννο στοὺρβ ἅτε ἔδμιιβ 
τεργθβεηίεά, (πε ἢτβὲ ἑῆγεα πᾶπλ88 ζογπιίηνσ 
ΟἿδ στοὺρ (ργοριιεῖβ), δῃηά ἐπε 1δβϑὲ ἵννο 
ἈΠΟΙΠΕΙ ΡΙΟῸΡ ((εδομαῖβ), 80 Ἐδπηϑαυ 
(Ρ. 65), νν εἶββ, Ηοἱἐσπιδαπη, Ζδοκίεσ, Ηδτ- 
Ὡδοῖς, Κπαρδηρδαοσ, δηᾶ δπιοηρβὲ οἱάεγ 
οοπιηεπίδίοτβ Μεγοσ δηὰ ΑἸΐογά ;; Ῥμὶ οα 
{πε οἵμοσ βδηά ἡ επάϊ, βο Νὄβρεῃ, Εεϊΐθη, 
Ηρα ε]ά Ἐῖηκ παῖ ἔπεσα ἰ8. ἢῸ βιο ἢ 
βαραγαίίου ἱπιεηάεα, 5 Ῥδὰϊ ᾿ἰταβ6]  Ἰδίεσ 
αἰαίπιβ ἔπ8 ργορμεῖῖο αἱξε (τ Οοσ. χίν. 6), 
το Ψϊςἢ Ζδοκίεσ ψουά τερὶν παΐ δὲ 
τϊβ εἰπτε Ῥδὰϊ τπηϊρβε ννε1} Ὀε ἀδβοσιρεά 85 
ἃ ἰαδοῆεσ, ἢΪ58 ὑσορδείῖς οἱῆε θείπρ πόσα 
ἀενεϊορεά δἱ 4 ἰαΐεα; ἀδλίθβαι Ατηοηρβὲ 
τορος ΕΠρΡΙ 5 υυτϊίειβ θοἢ Ηοτὶ δηᾶ 
αοτα τερατὰ 16 ἰετπῦ κ᾿ Ῥσορμείβ δηᾶ 
ἐεδοῆθτβ ἢ 45 δρρί γίηρ ἴο δἱἱ ἐπε ἔνε (80 
Ῥαβε).---Συμεὼν: ποίμίηρ 8 Κπονγῃ οὗ 
Ηἰπι. ϑρίεία ψουᾶ ἰἄθπεῖν δὶπι νΠΒ 
Βίπιοη οἵ Ογυγεηα, Μαίι, χχνῇ. 32, Ὀὰὲ 
{πε ερίτπϑὲ Νῖρεγ τῆᾶν πᾶνε Ῥθεη βίνθῃ ἴο 
ἀϊβείηρσυϑῃ Ηἰπὶ ἔζοτα οἴμεσβ οὗ [Π6 βαπ)8 
πᾶπηδ, δπᾶ ροββϑίθν ποτὰ ἴῃς πιο τὸ 
ψ οτ ϑρίτία τεῖβσβ. ---- Λούκιος ὁ Κ.: 
Ζδοκιοσ ἀδβοῦῖρεβ 5 “ υϊξε αὔϑυτά᾽" (δε 
αἰϊεπιρέ ἴο 1ἀεπεῖξν δἰπὶ τὰ ΠὰΚε οὗ {πὲ 
Αοἴβ. Ὑἢε πᾶπῖεβ δὲ αυΐϊίς ἀϊβετεηξ, 
δηὰ ἰῃς ἰἀεηε βοδίίου ἢδ45 Ῥεαπ βαρροτγίεά 
ου ἔπε στουπᾶ {παῖ Ουσεπα νν885 ἃ ἴδτηοιιβ 
Βομοοῖ οἵ τηεάϊοϊπε. ΤΒῖ8 1,ποϊὰ5. ΤΔΔΥ 
βᾶνε Ὀεεῃ οπε οὗ πε τθῃ οἵ Ουτζεης, 
χὶ. 20, Ψ8ο ἔγβε ργεδοδεά (ἢε (οβρεῖ δὲ 
Απεοοῃ. Οὐδεγβ παν ργοροβϑά (ο ἰάθη- 
εἰξν δἰπιὶ σἱτι τῆς Ἰνυοΐὰβ οὗ Εοτῃ. χνὶ. 21. 
--ΚΜαναήν : οὗ ἰῆς χες πδπια8, 5 ἀϊβείπςι 
ποῦὶ Βδήπαῦαβ ἂπά Ῥδυΐ, Β[}ββ βδΥ8 ἐρ- 
ποίϊ γεϊϊᾳμὶ, ἀπὰ "τὰ σδηποῖ ΒΔῪ τόσα 
απ (ἢϊ8. ἘῸΣ δεπουρῃ Μαῖκ ἰβ ἀε- 
βοιρεά δ5 σύντροφος οὗ Ηετοά τῆς Τε- 
τγατοῦ (Απεῖρ45), ἐπε ἀεβοτγίριίοη 18. 5861} 
νετυ ἱπάθῆπίία. ΑΝ. “ Ὁγουρδξυρ νυ ἢ,᾽ 
ΕΟΝ. “"1οβίοσ - ὑσοίμεσ," οοἰϊασέαηποι, 
νυϊραῖθ. Ἐὸογ δὴ ἱπρεπίοιιβ βέπν οπ ἴπ6 
πδτης πᾶ ῃε πιδη βεὲ Β] υτηρίγε, ἐη ἴοσο, 
ε΄. εἶϑδο Ψνειβιείηῃ δηᾶά Ζδοϊκίεσ. ὙΤπε 
ΠΑΠΊΘ Οσουτβ ἴῃ τ Μδος. ἱ. 6, Ὀυ: {πε 
τεδάϊπρ πιαδὲ ἀρρδγεηίν ρῖνε ρίδοε ἰὸ 

συνέκτροφοι. Ιι 15 δῖξο ἔουπᾶ ἰῃ 2 Μδος. 
ἶχ. 29, ἀπά οπος ἱπ ἴα ΝΥ. ἱπ {πε 
Ῥγδαβεπὲ ραββαρε. είββδιηδππ, ἔτοπὶ πα 
ενϊάδποα οὗ {πε ἰπβοτγιρείοηβ, τεραγάβ ἱξ 45 
ἃ οουτί {{|6, ἀπὰ αυοίεβ απιοηρβὲ οἴπασ 
Ρίασεβ δὴ ᾿ῃβογίρείοῃ ἰπ Ὠεἶοβ οὗ ἴῃς ἤτγϑβε 
ὯΔ] οὗ ἴῃ8 βεοοηὰ ἼεπίυσΥ Β.0., ΨΒΘγα 
Ἡεϊϊοάοταβ 15 ἀεβογίρεά 25 σύντροφος 
τοῦ βασιλέως Σελεύκου Φιλοπάτορος. 
80 Μαπδξῃ δἷβο τηῖρῃὲ ὃς ἀδβοσίρεά 45 
ἃ ςοηδάεφηίίια! ἔπεπά οἵ Ἡεγοὰ Απιὶραϑ, 
Βὲδϑεϊςἐμαΐδηι, ῬΡ. 173, 178-181.---Σαῦλος, 
Ρίαοεά ᾿αδὲ ὑσορδῦϊν Ῥεοαυβε ἐπε οἴπαοῖβ 
ΜΕ͵Ὲ οἷ δσ πιθπΊΡετβ οὗ ἰπς Ομυσοῦ. ὙΠπὲ 
Ῥοβίεοη οεσίδί ν ἄοεβ ποὶ τηδσὶς (με 1ἴδὲ 
25 υπδϊβίοτί δὶ ; 17 [ἣξ δοοοιπέ σδπὶα ἴσοπι 
πε Αροβίϊβ ᾿Ἀϊπιβ6]ξ, ἐπε Ἰουνεβὲ ρίδςβ νγαὰβ5 
ἐπι ΠΘ ΕἾ ομαγδοίογιβεὶς οὗ Ὠϊπι. 

γεν. 2. λειτουργούντων: “48 (ΠΕῪ 
ταἰϊηϊβϑίεσεά ἴο ἔπε Τιογά,᾽ Α. δηά Εὶ Γ., 
»εϊηιἰδίγαμεϊδες Ποριΐηο, Μαϊραῖε. Ιἔ 
Μοῦ Ὅς ἀϊῆσαϊε ἐο ἢπᾶὰ 4 πιοσα ἀρρτο- 
Ῥτϊαῖβ τεηδεσίηρ. Οἡ ἐς οἷς μαπᾶ ἔδε 
Ψοτγὰ 5 ΠΑΡ ΑΠν πδεᾶ ἴῃ τπ6 ΤΧΧ οὗ 
τῆς βεγνίοε οὗ τῆς ῥγίεβίβ δπα 1, αντεβ 
(οΙ, Ἠδ6Ὁ. νι. 2, χ. τὴ, αἰ που ρἢ ἰξ 85 ἃ 
ψιάθσ τηδδηΐηρ 48, Ζ.5., Ώθπ υδεὰ ἴο 
ἀδβοτῖρε {η6 βογνίοβς οἵ ϑαπιαεὶ ἰο αοά, 
1 ὅπ). ἰϊ. χϑ, 111. 0 οὐ οὗ βεσνίοβ ἴο ΔΠ, 1 
ΚΙῃπρϑ ὶ. 4, 15, 2 Οἴτγοη. χνῖϊ. το, Ἐσοΐαβ. 
Χ, 25. 80 ἴοο ἴῃ τῇς ΝΤ. ἴὲ 15 πδεὰ ἴπ 
τὰς ν͵ἱάεβι βεηβε οἵ ἔῆοβε ψῆο δἰά οἵμοιβ 
ἴῃ {πεῖν ρονεγῖν, Βοπι. χν. 27 (ε. 2 Ὅοσ. 
ἰχ. χ2), ῬΏ. 11, 25, 27, Δῃ ἃ αἶβο λειτουργία 
τῆς πίστεως ὑμῶν, ῬΏΪ], 11, 17, οἱ ἐπα 
ψνὯΟΪς 1 οὗ {πε ΟὨτιβείδη ϑοςοίεευ. Βαξ 
μετα {δε σοπίεχί, 568 οῃ νεσ, 3 (ΐ, χῖν. 
23), Βεε;πὴ8 ἴο ροΐϊπέ ἴο βοπηδ βρεοίδί ρυ δῖος 
τε ρίουβ βεγνίος (Ἡοτγὶ, Εοϊδεῖα, Ρ. 63, 
Ὀυϊ 8ες αἷβο Ἐδιηβαυ 8 σεπάδγηρ οὗ ἐπ 6 
ψοτάβ, δᾶ Ζδοκίοσ, ἐμ ἰοσο)ῆ. ἴῃ [ἢϊ8 
δατὶν ρεσοά λειτουργία οουἱὰ οὗ σουτβε 
ποῖ ΡῈ δρρ|εὰ το [πε Εποδατγίβε δἴοπε, 
πὰ ἔς Ἐοπιαπῖϑε ςοτηπηιεηίδίοσ Ἐεθη 
οἷν βοεβ 80 ἴδ 8ἃ5 ἴὸο 880ὺ ἰπδί ἃ τεΐετ- 
πος ἴο 1 οαῃποῖ δε εχοϊιάεά ἴπὶ {πὸ 
Ῥδββᾶρε Ὀεΐοτε υ5, απᾶὰ ἴῃ ἐπ|β "γε τῇδ 
ἄρτεα ὑτ ἢ ἴση. ΑἹ 411 Ἔνεπίβ 1ξ Β6 6 Π|5 
Βοπιοναΐ ΔΙ  ΓΑΤΥ ἰο εἐχρίαίπ Πἱάαοσμέ, 
Χν. 1, ἤετο 'ψῈ πανα ἃ Ρδγαὶ]εἰ ρῆσαββα, οὗ 
τῆς βεγνίοε οὗ ρυδὶῖς ννοσβῆρ, ψμιδὲ ἴῃ 
πες ραββαρε Ῥεΐογε 5 ἐπε ννογάβ δὰ δχ- 
ΡΙαἰπεά οἵ βεγνίηρ ΟἾσγίδε ψβεῖποσ ὈῪ 
ῬΙάΥοΣ οὐ ὉΥ ἱπδβίγασείηρ, οἴεσα οοῃοοση- 
ἴῃ ἴῇε νὰν οἵ βαϊνδίίοῃ ; 80 ἀσίπιση- 
Ὑμάγαγ. [π ϑαοΐῖ ραββαρε ἴδε νετῦ Βῃου]ᾶ 
σεσίδίηἷυ δὲ ἴακεη 85 τεΐεγίπρ ἴο (ἣν 
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3. τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι, καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας 
αὐτοῖς, ἀπέλυσαν. 4. Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος 

1 ἀπέλυσαν Π οτηΐί5, Β]455 τείδίπβ, δο Ηρ. ; [5 οπηϊββίοη σα ΐῃβ {πε οοπβίσιςιίοη. 
(τον Β. και) τον Σ., ΟἹ). τὸν ΔΆΑΒΟΒῈΕ, Τίβοῃ., ΝΝ.Η., ΒΙαββ, ὑν εἶββ, ΗΠρ.; οἵ. 
Ναπηθαν, “"" ΕὈττηβ οὗ ΟἸδβϑίί. ἐπ Αοίβ,"" Ἐχῤοσϊέον, }αἷν, 1805. 

τη Πἰ ΒΈΓΥ οΟὗὁἨἉ ΡῈ]. σγοσβδὶρ. [π τῆς ΝΎ, 
ἐπε μος στοὺρ οἵ νοσάβ, λειτουργέω, 
λειτουργία, λειτουργός, λειτουργικός, ἰ5 
Τουπᾶ οπἷν ἴῃ 51. ὺκὸ, 51. Ῥδυϊ, απὰ 
Ἡεὕτεννβ. ὅεε. ἔυσίμει οα ἐπε οἰ ββισδὶ 
ἀηὰἃ ΒΙΡ] σα] ἀϑᾶρς δ εβίοοίι, ΗἩ ὄγετυς, 
δἀὐάϊεϊοηα] ποῖε οὐ νἱῖῖϊ, 2. Πεἰβϑπιδῃῃ, 
Βιδεϊςἐμαϊδη, Ὁ. 137, ἴτοτη ργε- Ὁ τι βεῖαπ 
Ῥαργυτὶ μοϊπίβ. ουὲ ἔπαὲ λειτουργία Δηὰ 
λειτουργέω ννετε πϑεὰ Ὁγ {πὸ Ἐργυρίδηβ 
οὗ ἴῃς βδοτεά βενίςς οἵ ἐπε ργίεβίβ, ἀπά 
ΒΟΠΊΘΕΪΠηΕ5 οὗ ἃ νά τε! ρίουβ βεγνίςα. 
--οὀαὐτῶν: ποῖ {π6 ΨψΨΏΟΙΪε ἘςοΙεβῖα, ΡῈ ἐῆε 
Ῥτορμείβ ἂπᾶ ἰθοῃειβ : “ ρσορῃδίδγαηι 
ἀοοίοτυτησας 4] 4188] δγοία8 βιπί| σοη- 
ΟἸΠἸατη,᾽ Β]458.---7νηστευόντων, εἴ. χ. 30, 
χῖν. 23, χχυϊϊ. 9, ἀπά ἴῃ ΟἿ. 1 84π|). νἱῖ. 
5, 6, Πδη. ἴχ. 3, ου ἴδε ἀπίοπῃ οὗἉ ξαβίϊπρ' 
πὰ ργαγεῖ. [π ἰάαολξ, νἱῖϊ., τ, ΠΕ 
ἐπε [αϑίβ. οὗ ἐπε "" βυροογιεβ᾽᾿᾿ ἂτὲ σουῃ- 
ἀετηπεί, ἔαϑεϊπρ' ἰβ ἐπ] οἰπεὰ οη ἐπα Τουσίἢ 
Αγ οἵ ἴδε ψεεΐ, ἀπά οπ Ἐτίάδυ, ἱ.6., με 
ἄδγ οἵ τε Βείγαγαὶ πὰ ἐῆε Οσγυοϊῆχίοη. 
Βυὲὶ Πίάαεῖιξ, νἷϊ., 4, ἴᾶγβ ἴὲ ἄοννῃ (δὲ 
ϑείοσε Ῥαριίβση (ἣε βαρίίβετ δπά {δε 
οαπάϊαίς ᾿βῃουϊ ἃ ἴαεβε. Τα οοπάποίς 
ἐπεγείοτε οἵ ἔπε ργορμεῖβ δπά (εϑοῃεῖβ 
αἱ Απεϊοοῖ Ὀείοσα τῆς βοΐεπγη τηϊββίοη οὗ 
Βαῖπᾶρας δπά 88] ἰο {ῃεῖγ υνοσῖκ ἰ5 
Ἐχδςῖϊν υγθδί τηΐρῃς μανε ὕεεπ ἐχρεοίεα, 
ο΄. ἘΔετβμείτα, ΤΣ ριῤίε ἀπά ἐἰς ϑεγυΐοες, 
Ῥ. 66.---εἶπε τὸ Π.: νὲ τῇδυ τϑαβο Δ ΟΪν 
᾿πίεσ ὉῪ οὴς οὗ ἐπε ὑτορδείβ ; ἴ πιὰν ὕαᾶνὲ 
Ὅεεη δὲ ἃ βοΐεπιῃ τηεειηρ οὗ ἐπ ψῃοΐα 
ἘσοΪεβία πεῖ ἐχργεβϑὶν ὑπ τεΐεγθηςα ἴο 
ἃ ΡῬτοϊεοί ἴογ σδιγγίηρ ἴῃε οβρεὶ ἴο 
(η6 δεδίπεπ (Ηοσγί, Ἐεϊίεπ, Ἡδοκει). 
Ἐεϊέεη βεὲβ ἰπ δή 8π ἰπάϊοδίίοη οὗ δῃ 
ΔΠΘΙΕΣ ἴο ἃ Βρεοῖδὶ ργάᾶγεσ. Βαξΐ ἴὶ ἄοεβ 
ποῖ [οἷον ἐπα τῆς “ΠεατρΊο ΑΙ ̓̓ ξαποίίοπβ 
5ῃπου]ά Ρὲ δϑβίρῃξά ἴο ῃε ὑνμοΐα Ἐσο]εβίδ. 
--᾿λφορίσατε, εἴ, ἐπε 5απιε ννοτά υβεβὰ ὈῪ 
5ε. Ῥ}] οὗἩ Ὠίπιβεῖξ, ἔοπι. ἱ. τ, 1]. '. 1:5, 
ἘΧΧ, Τεν. χχ. 26, ΝΡ. νἱϊ!. τ᾿. μοι, 
Θυοῆ νγοτάς δηὰ δοίβ ἱπάϊοδαϊε πε Ρδτ- 
ΒΟΠΑΙ Εν οὗἩ (Ὡε Ηοΐγ αποβί, οὖ. δή επι- 
Ῥδαιῖο, β᾽σηϊγίπρ ἔπε ὑτρεηον οἵ {δε 
ἐοτητηδπά (οἷ, α56 οὗ {πε νγοτά ἴῃ οἱ δββίοδὶ 
Οτεεκ). Α. δηά ἘΝ. οπιῖὲ δ᾽ ἐορϑίμοσ ἱπ 
ἐγαπϑίδείοπ. ἴπ Τὰκε ἴϊ. 15 Ῥοτῃ τοπᾶδθσ 
ἘΠ ᾿ἐπονν, ἴπ Μαΐε. χὶ]. 23, ἘΝ. “ νϑγῖν,"» 
Ἀοῖ χν. 36, “' πουν," 1 Οοσ. νὶ. 20, Α. δπά 
Ἐς. “ἐπετεΐοσε," ἴο ετῃραβίβε ἃ ἀδεπηαπᾶ 
45 δεῖε. ὙΠ (π]8 ἔοτος τε ννοσά 15 

ἴδυβ Ῥεδουϊατ ἴὸ 1πκὲ δηά Ῥᾷῃ] (ἴῃ 
οἴπεῖ ραββαρεβ, τεδάϊπρ οοπιεβίεά). Τα 
ἰταπϑδιίοπ οὗ (8 ννοσὰά τῆδυ βανε θθδῃ 
οπ ες ἤδτε, βῖπος {π6 τεπάδγίηρ᾽ “πον 
ψΜουᾶ Πᾶνα Ὅθαη ἴδκαπ ἰῃ ἃ ἰετηροσαὶ 
86 η85 ΕΟ δή πεεά ποὶ βυρρεβί.---ὃ ἴοσ 
εἰς ὃ, οΟΥὙ ἢ, 21, ἴακε 1. 25, χὶϊ, 46. 
Οτίσητα- ΓΏαγεσ, ΝΥ πεῖ- Μουϊΐοη, 1., 7 ὃ, 
50 ἱπ ατεαῖκ νυγϊξετβ ρεΈπογα ν.---προσκέ- 
κλημαι, οὐ 1. 30, χνὶί. το. Οτίπητη- 
ΎΒαγετ, δε υ. ὃ. ΜΜίπει- Μουξΐοπ, 
χχχίχ. 3. 

ψεῖ. 3. τότε ρυόραθῖν ἱπάϊοδιπρ ἃ 
παν δηἃ βρεοίδὶ αςΐ οἵ ἰαβίιηρ δὰ ργαγοῖ. 
Βυΐϊ 15 {π6 βυδεοι οὗ {πε βεπίεποε ἐῃς 
νος Ἐροϊεδία, οὐ ΟἿΪΥ ἐδ6 ρσορβείβ 
ληά ἰξϑοθεβ πηεπιϊοπεά δεῖοτε ἢ Ἐδηι- 
ΒΆΥ τηδίπίαϊ 5 {παῖ ἰξ σαπποῖ ΡῈ ἴδε οΠ- 
οἶ815 71.ϑὲ τπεπεϊοπεὰ, ρεοδυβε ἔμεν σαπποὶ 
δὲ βδιᾷά ἰο ἴὰῪ ἢαηᾶάβ ου ἔψνο οὗ Ἐπεπηβοῖναβ, 
80 ἰδαὲ δε σοηπδβίἄεσβ βοζὴς αὐνκννατὰ 
σὔδηρε οὗ βυῦήεος ἰδ κοβ ρίασε, απᾶ ἰδὲ 
[με 5βἰγιρίθϑε ᾿πιεγργείδίοη ἰ5 ἰπαΐ {πα 
ΟΒυτοῖ 85 6 Ψῆοῖε μοῖὰ ἃ πιηεειίπρ ἔοσ 
1815. βοϊεπιη ρύυσροβα (οἷς πάντες ἰη Ὁ). 
Βυὲ [Ὁ τῆς. ΨΟ]6 Ἰσσοῦ ννὰβ ρσεϑεπί, ιἱ 
ἄοεβ ποῖ ἰοϊϊονν ἐμαὶ πεν ἴοοκ ραγὲ ἴῃ 
ἔνεσΥ ἀείαι! οὗ τῆς βεγνῖίος, ᾿υϑὲ 45 {Π6 Ὺ 
ΤῊΔΥ ἣδνς δεδη Ῥτεβεπέ ἴῃ [8 ῬΌΡΙς 561- 
νἷοα οὗ ψνοσβῃὶρ ἰῃ νεσ. 2 (Ξεε ἀρονε) νη }- 
οὐυξ λειτουργ. τῷ Κ, εα08}}ν νυ ἐπα 
Ῥτορδεὶβ απᾶ {εβοθεῖβ (ο΄. Ἐεϊΐεη ἀπά 
αἶθϑο ννεπάθ. ὙΠπεῖα ἰβ ἐβεγείοτα πὸ 
ΤεΆβοη [0 δϑϑύσγηε ἴπδὲ πε ἰαγίηρ οὐ οὗ 
Βαπᾶς νψᾶβ ρεγίοστηεἃ ὃν πε ψΠοῖς 
ΟΒυτοῖ, ος ταὶ 8.:. 1κὸ οουϊά πᾶνε 
Ῥεςη ἱρπογαηὶ (ἢδὲ (818 πιηοίίοη γχὰ5 ὁπα 
ΨΈΙΟΝ Βεϊοπρεᾶ κρεςοιβοδὶν ἴο πε ομῆςετβ 
οἵ ἴα Ομυτοῦ. Ὅς οἤδηρε οὗ βυδ]εοσί 15 
ποῖ τῆοσε αὐ κνυναγά ἐπλη ἴῃ νὶ. 6. Ὦτ. 
Ηοτὶ 15 ενϊἄβπεν σοηβοίουβ οὗ ἐπε ἀ1|8- 
οὐ, 5ες δβρεοῖδιν Εἰ οϊεεία, Ρ. 64. Νο 
ἄουδί, οπ ἴπε τεΐυση οὗ ἔπε ἔννο πὶ ββίοι- 
Ατῖεβ, πεν ταρογὲ ἐμεῖς ἀοίηρβ ἰο {πὰ 
ψΏοΪε ΟΒυτοῇ, χῖν. 27, Ὀὰϊ τδῖς ἴ5. πὸ 
Ῥτοοξίδαι ἐδε ἰαυίηρ οα οὗ βαπάβ ἴοσ ἐβεὶγ 
ςοηπβεογαίίοη ἰο ἐπιδῖσ πιββίοπ νγὰβ {πε 
ἂςῖ οὔ ἴδε ννμοῖα Οματοῦ. ὙπΠαΐ ργορῃείβ 
πὰ ἰεϑοῆεσβ βῃουἹὰ ἐπὰ5 ρεσγίοστα ψνῃδὶ 
ἴ8 τερσεβεηϊεά ἴπ Αοίβ 88 ἢ Ἀροβίοϊϊς 
Φαποίίοῃ πεεά ποί βϑυγργίβα 5, 5εὲ ἅοσε, 
τς 5.) ῬΡ. 241, 260, Ζ61. Α ἔιυτίπετ 4865- 
τἴοπ αγίβεβ δἃ5 ἴο Ψῇμείπογ {Π18 ραβϑβαρα 
οοπῆϊςι5 ψἱ (ἢ ἕδος δαὶ 5ι. Ῥδὰΐ 
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τοῦ ᾿Αγίου,: κατῆλθον εἰς τὴν Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς 
τὴν Κύπρον. 5. καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι, κατήγγελλον τὸν λόγον 

1 εκπεμφ. υπὸ του Π., Ῥᾶτ, Π85 δργεβοὶ ὁ βαμοξἷδ τε οἱ μεν ουν εξελθοντες πὸ των 
«γιων, ΒΙ455 ἰη β, ἀπᾶ ἔος ἀπηλθον Ὁ ἢδβ καταβαντες (50 Β]255 δηὰ Ἡ116.). 

ψγ͵85 αἰγεδάν δὴ ἀροβεῖβ, δηᾶ (πδὲ ἢἷ8 
Αροβίεθῃρ ψὰβ δαϑεά ποῖ ὑροῃ δΐβ 
Δρροϊπιίπιεπε ὉΥ τῆ, οὐ Ὡρὸπ ΠυπΊδῃ 
τεδοπίηρ, δὰ ἀροη ἃ γοναϊδεϊοη ἔτοπιὶ αοά, 
πὰ ὕροη ἔπε ἕδοϊ ἴπαὶ ἢ δά βεεὴ τῃ8 
1μοτά. Ιἐ 15. σεογέδι ηἶν ταπιαγκαῦϊα τῆδὲ 
οι Βαῖπαραβ δηὰ 8541 δᾳἀγε οἽδ]εά 
Ἀροβέῖεβ. ὃν 8... κε ἱπ σοππεοείοα τ ἢ 
(15 ἤτγβε τηϊββίοπδγυ ᾿ούγηθυ, δηᾶ ἐμαὶ 
υηάε πὸ Οἴμεγ οἰγτοιτηβίαπος θεβ πα 
ἈΡΡΙΥ με ἴδστ ἴο δἰξμεσ, χῖν. 4, 14, ἀπά 
1ξ 15 ῬΡοββίθ]ε (μδὲ τῃα ε{π|6 τῖαν ἤᾶνε Ὀθθπ 
δίνεη μδτα ἰῃ ἃ ᾿ἰπλϊεὰ βθῆβα ὑνἱἢ τϑξαδτ- 
εηςς ἰο ἐμεὶγ βρεοίδὶ πιϊββίοη ; βεὲ Ηοσῖί, 
Ἐροϊεδῖα, ΡΡ.- 28, 64, 65. Βυΐῖ αἱ {με 
5816 ἐπα ψγὲ τηχϑὲ στε ΕΓ ἰπδὲ ἴῃ 
{με ΝΤ. τὰς ἔεσγη ἀπόστολος ἰ5 πενεῖς 
ΔΡΡΙΙεὰ το ἀπν Ομ ΨΈΟ πιδὺ ποῖ νΕΤΥ ψγΕ]] 
ανε βδεϊββεα (ες ρῥτίπχατυ αιυδιβοδίίοῃ 
οἵ Αροβείδδῃϊρ, υἦζ., ἕο ἤανε βεεῃ ὃς 
Ι,οτᾶ, ἀηὰ ἴο ὕεασ υυἱέηθβ8 ἴο Ηἰβ Εδϑυσ. 
τεοϊΐοπ, 5ε6 1Π͵ρπείοοι, Ο αἰαέξανι5, Ὀ. 95 ΗΕ. 
(45 αραϊπδί ἐῆε τγεσεηΐ βέίδίεπηβπέβ οἱ 
Μεαιβετει, Αῤοςίοϊίς Αρε, Ρ. 653): “᾿νε 
Ὦδνα πὸ γϑδβϑοῃ ἴο βίρροβα παῖ (15 οοη- 
αἀϊείου ννᾶβ ὄνεσ ψαϊνεά, πη1655 τνὰ ἕγονν 
οτννατά τς Τεαολίηρ' πο ἐπε βεοοηὰ 
σαηΐυγν," ατναικίη, “ Αροβεῖς," Ηδβιίηρβ᾽ 
Β.Ό.: 5εὲὲ ἔιτίμογ, Τἱσπείοοις, Ῥλεϊῤ- 
ῥίαηις, Ὁ. 350, δἀάϊπιίοηα! ποῖα οα δα 
Ῥίάαεριδ. ὙΠῚΒ γε τῆδὺ δοςερί, Ἔχεερὶ 
ἰῃ 50 ἔδι 85 ἴξ ὕδατβ ἀροὴ {με ᾿έάαοδέ, ἴῃ 
ΨΏΙΟΒ. (ἢ6 ΑΡοϑβέϊεβ. (οπὶν πλεπεϊοπεά ἱπ 
ΟἿΕ Ρᾶββαρέ, χί. 3-6) τὺ δε Ἄοοηΐταβίεά 
τῖμαγ ἔπη οοπιραγεά νι ἐπε Αροβεῖες 
οἔτμε Ν.Τ., ἱπαβηισο ἃ5 {πεν δτα τεργα- 
βεηΐεά 45 τγδηάογίπρ' πιϊββίοπαγίθβ, [εἰ πασ- 
δἰϊηρ ἔτοση ρἷδος ἴο ρίαςβ, ἴῃ ἄδυβ οἵ 
σοτγαρίίοη δηἃ στοββ ἱπιροβέαγε, δπά ἰη- 
ἀϑυλιο ἢ ἃ5 {Π6 ρΡιοίαγε ΨὨοἢ ἐπε Θιάαςμέ 
τανθαὶβ ἰ5 ἀρρδγεπεῖν ομαγαςσίεσίβεις οἵ ἃ 
σογπασ οὗ Οῃυτοῇ [16 ταίμεσ ἰμδη οὗ τῆς 
ΨΠοἷΪε οὗ; Μοβεγῖν, Με ηπἰϑέογίαὶ Ῥγὶοεέ- 
μοοά, Ὁ. 178; Βτίρμε, ϑονριδ Αφῤεοὶς οὗ 
Ῥγὶνιεϊέιυε Οἰεγοῖ 1,3, Ὁ. 34, δηὰ {π6 
βίγισξιγοβ οὐ Βῖσρ,  οοίγίηε οΥ ἐμ Ττοεῖνς 
«ῤοΞξέϊες, ῬΡ. 27, 40 , Ιἐ τὴδν οἵ σουγβα 
ΡῈ πτρεᾶ {πὲ ννε Κπονν ποίμιπρ οἵ Βατ- 
παῦδ5 δῃά οὔτδε οἰμεῖβ, ἰὸ ψΒοτὶ Πὐἰρθι- 
ἴοοι δπά νναικίπ τεξεσ 85 ἰο {πεῖν βρβοῖδὶ 
0411 ἔγοπι Οἢγιβὲ, υνῃ δὲ ἰπ ἐπε σαβε οὗ ϑέ. 
Ῥαυ] ννε πανϑ δϊβ. ουνὴ ροβίξϊνα αββογείοῃ. 
Βυξ ἔνθ ἴῃ [8 οαβα {π6 ἰαυίπρ οἡ οἱ 
Βαπάς γεοορηϊβεά, [Ὁ τ ἀϊᾷ ποὲ θεβέίον, 
8ῖ8 Αροβίοϊϊΐς Ἴοιηπι βίου, δηά “πα 

ςεγεπιοηΥ οὗ Ογάϊηδιίοσ τνβεπ ἰξ νγαβ ποῖ 
δε σβδππεὶ οὗ ἐδ8 ρσγαςε νν85 [5 τεοορπὶ- 
τίοη, ̓̓  Οοτα, τ. 5.) Ρρ. 257-267, 383, 395, 
εἴς., Δπα 566 δβρβοιβιϊν (Π6 βεγικίπρ' ρα5- 
βᾶρε ἰῃ Μοβειῖυ, δΜ|ηφιπιςίσγίαϊ Ῥγὶεεϊποοά, 
ῬΡ. 107, τοϑ. 

γεῖ. 4. μὲν οὖν δηϑνγετεὰ ὉΥ δέ ἰπ 
νεῖ. 5, 80 Ὑ  εἰββ. ἀπά Κεπάδί!, ἀρρεπάϊχ 
ΟὨ μὲν οὖν, ». τόθ.ι. Ῥᾶρε ἴδεβ διελ. 
δέ ἰπ νεῖ. 6 458 ἴδε δῃξεπεβίβ, 566 ᾿ἰβ ποῖα 
Οὐ ἰΐ, 41.---ἐκπέεμφ., οὗ. νεγ. 2; ΟτΪν ἰπ 
Ν.Τ. ἴῃ χνἱϊ, το, εὐ. 2 ϑατῃ. χίχ. 31, νῆεγα 
ἰξ ἀεποίεβ ρετβοηδὶ οοπάπιοι. Μζ. Βεη- 
ἀ411᾽5 ποίς (288 ἐμ8 νϑὲρ Βεγε αἷβο οὗ ἔ8μ8 
ῬεΙβοηδὶ ῥγεβεποα οὗ ἐπε Ηοΐὶν ϑρίγιε 
σοπάποτίπρ' τῆς Αροβέίεβ οπ τπεὶγ τνᾶν.--- 
κατῆλθον: “ψεηΐ ἄοννη," ΕΟΝ., οἵ ἃ 
7θύτγηου ἴτοτα ἴῃς ἱπέεσίοῦ ἴο ἔπ οοδϑβί, οὔ, 
χν. 30; Νυϊραίε, αδίεγεπέ, πὰ 5οὸ ΑΟΥ. 
“ ἀερατιεά,᾽"" νης [4115 τὸ σίνε {πε [1] 
ἴοτοε οξίμα ννογά.---ξελεύκειαν : ἔπ ροτί οὗ 
Απεϊοοῖ, ΡῈ ᾿γ ἐῃς γϑε Θείδασυβ, δου 
βἰχέβεπ τλΐ165 ἔγοσῃ ἰῃς οἷὲν οὴ 1πθὸ Οσοπίεβ; 
δείσερία αὐ νεαγέ ἀηὰ ἡ ἐν Πιερίᾳ ἰο ἀϊ5- 
τἰπρῸ 5} ἴὲ ἔτοπι οἵπογ ρίδοθβ ϑεαγὶπρ πα 
5818 Πδσης, 5ες ὙΝ εἰβέεϊπ ἔοσ γεΐδγθεποεβ 
το ἱξ, ΟἹ [15 τχδηιίοη μετα δηά 8. Γι Κε 5 
οὐδίοτη 5ε6 Κδηγβαυ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 70.--- 
Κύπρον, ε΄. ἵν. 36. ΑἸΕΠΟΙΡΉ ποξ Ἔχρσγεββῖν . 
βίδίβαά, νγε πηᾶν νγ6}1 Ὀαίίενε ἐπδὲ ἐμ 6 ρίδος 
ψγὰ5 ἀϊνί πεῖν ἱπεϊπηαίεά. Βυξ ἴὲ ννᾶβ 
πδῖυγαὶ ἴοσ τῆοτς σραβοῦβ ἔπδη οπα (δὲ 
16 τηϊββίοπατγίεβ βῃου]Ἱᾶ γχδκα ἕο Ουργαβ. 
Βαύπδραβ ψὰ8 ἃ Ογρτίοϊς, απᾶ ἐῃα πδατ- 
Π655 οἵ Ουρττϑ ἴο ϑγτῖα ἀπά [8 ργοάποξίνε 
ΠΟΡΡΕΓ πιῖπεβ δά διϊζγαςιεᾶ ἃ ἴατρε βείεϊε- 
τλθηΐ οἵ [6νν5, τ, 4150 χί. το, 20, δηὰ τῆς 
ΟΒαγο ἢ δὲ Απείοομ πλοσεονεσ ονγδα ἐΐβ 
Ὀιγμ π΄ Ραγὲ ἐο ἢ Ογρτίοίεβ, χὶ. 209 
(χχί. 16). 

γετ. 5. Σαλαμῖνι: {πε πεαγεβὲ ρίαςβ (ὸ 
ϑεϊευςΐα οἡ (ἢς εαβίεσῃ οοδβδὲ οὔ Ουρζι. 
Α ἔξνν πουγβ᾽ 581] ἴπ Γανουγαθθ ὑνεδίθεσ 
ΨΜΟυ]α Ὀχὶπρ' {πε ἔγανεῖ!εγ ἴο ἃ ἤδγθουσ σοη- 
νεηίθηε δηά οδρδοίουβευ ὙΠπεὲ εν δα 
ςΟΪΟΠΥ͂ πλαβὲ μανε θθθη οοπβίογαθῖε βίπος 
πιεπέϊοῃ 15 δε οὗ ΞυπαρΌριε85.---κατήγ- 
γελλον: “πεν Ὀερδη ἴἰο ργοοϊδίγη"". -. 
ἐν ταῖς συν., ἰξ ννᾶβ 5:. δ} 5 Παδιϊδί 
συβίοπι ἔο 5Ὸ ἴο {Π6 ΒΥΠΑρΡΌρΡΊ65 ἢτβέ, οὔ, 
ἷχ, 20, χίν. 1, εἴο.--- Ἰωάννην : ἐἢ8 πχατκϑά 
βίίεποθ δδοὰΐϊ ἢἰπὶ ῥγθνί ουϑὶν 566 ΠῚ8 ἴο 
Ετηρἤδβίβα (86 ἴδαοξ ἰπαὶ ἣς ννᾶβ ποΐ 
βεϊεοίεά ὃν ἐπ6 Ηοΐγ (Ποβὲ ἴῃ ἐῆε βᾶπι8 
ΒΟΪοπηη ΨΑΥ 845 Βᾶτπαραβ δπᾶ ϑαυΐ.--- 

αὐὔδῶδι “{πὦ-δδ“- ᾿ὰὰπτὰὠἔἧἑπ “«{Φαυυὅδ». 
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τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων " εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην 

ὑπηρέτην.; 6. διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρόν τινα μάγον 

1 υπηρετην, Ὁ, ΡΑΓ., 51. Ηδτο]. πιρ. τεδὰ ὑπηρετουντα αντοις (Ε ταΔ45 εἰς δια- 
κονιαν). δ εἶββ οοπϑίἀδγβ {πὶ [815 15 1ὴ οσάδσ ἰὸ ἀνοϊά ἀδβοσϊ δίηρ' Μδίκ α5 ὑυπηρετὴς. 

ἤϑιελθοντες δε,  τεδάβ και περιελθοντων αὐτων, Δη 50 ΒΙ455 δπὰ Η., πὰ 
Ὁ" διελθοντων δὲ αὐτων. πέρι ΤηΔΥ ἤᾶνε ὕδεη οπδηρεά ἰηΐο δια, 45 {με ἰαίζεγ 
ῬΓΕΡ. ΤΊΔΥ πᾶνε ὑεθη ἱπουρμξ ἰο τηθϑη (μαΐ {Π6ὺ ᾿γεηΐ βέγαϊρμε [Ὡτουρ, ᾿πδέεδά 
οἵ ροίπρ ἀθουὲ [86 ἰβϑίδηἀ ; 56εὲ αἷβο δ εἶἰββ, Οοάθεχ Ὁ, Ρ. 73. ολὴν τὴν νῆσον, 
80 ΦΑΒΟΒΕ ὅτ, Νυΐξ., βενεσγαὶ νεῦβ., 80 Τίβοι., ὟΝ.Η., Κιν., Βῖαββ, νν εἶβϑ, 
ὑγεπάι, Η1]6.--ρετμαρβ [611 ουἱ, 45 ἰπ Τ. Ε., θδοδαβε ἔπ βἰζιδείου οὗ Ῥαρβοβ ψναὰδ 
ποῖ Κπονῃ, δῃὰ ὁλὴν βεεπιεά ἰο σοπίγβάϊος αχρι ἢ. (Υγεπά. Ὁ τεδάβ οὀνοματι 
καλούμενον; ῳ ονομα ἰ8 σοτητηοῃ ἴῃ (ἀοβρεῖὶβ διΐ τοί εἰβενμεγε ἰῃ Αςίβ, ὀνοματι 
πὰ καλου. ἃτα θοΐῃ οοπιποι; ο΄ αἶϑο [κ8 χῖχ. 1, Βαρίησοῦς ΒΟῈ 13, ὅ4ῃ., 
ΟἾγγβ8., 80 .Η., Ὑγεῖββ ; Βαριησοῦν ΑΞ ΉΓΡ, ὅγτ. Η. πηρ.; Βαριησοῦ δῷ 40, 
ψα]ρ., Βοΐ., ϑυζ. Ἡ. τεχί, ἄστω., ἘἼΒΟΒ, ; Βαριησονα Ὁ, 80 ΒΙ458, Ηϊΐβ, νυ νοῦ μ 
δαὐάδεά (Π)")---οἱμεν νατγαἰίοηβ. Ἐ, αἱἷρ., γε σ., ἔλιοὶξ δά ο μεθερμηνενεται ἔτοιμας 
(5Ξεε ου νεῖζ. 8) δοςογάϊηρ ἴο Β᾽4885 ἱπ βὶ (Ε τεδάϊπρ ἔλυμας, 6Ἰρ., νν ες., Τὰ! τεδάίπρ' 
τα τμα Ξε ἔτοιμος). [π νεῖ. 8 δἰπηοβί 411 δυςμοσγιεῖεβ τεδά ἔλυμας, Ὀὰῖ Π, Γκιοὶξ, 
ἀνε Ετοιμας (ποί Οἷξ., ΒΔτ.). ΤΙ τεδάϊπρ' 18 ἀδίεπάεα Ὀγ ΚΙοβιεσπιδηη, Ῥχοῦ. ἱρε 

Ἀῤοσίοἰοχέε, Ρ. 21, αῃὰ δἀοριεά ὃν Β]458 (αἰ πουρ ἢ8 15 ποΐ βαιβῆεά ννττ ΚΙοβίοσ- 
τηδη πη’ 5 ἀετίναιοη) ἀπά αἷδο Ὁν Κδπιθαν. Β]8855 ποῖ άβ {πὶ [8158 παπιε ἕτοιμας, νγδαῖ- 
ἜνοΥ ἰξ 18, πγπιϑὲ θὲ ἱπιεσγργοιίδίίοῃ οὗ Βαριησους---ποῖ μαγος οὗ ἐξ. [{ 18 ροΞβ:816 ἐμαὶ 
ΒΟΙΊΣ ἀεβῖγε τδῪ πᾶνε Ὀθδη δἱ νοῦ ἴο ἀνοϊά δὴν σοηπροίίοη Ραίνεεη ἰῃς πάπα οὗ 
πε Μαρίδη δπὰ {πὸ πᾶτε οὗ ἴεβαβ, ἀπά τῃτι5 {Π6 ᾿νογάβ ουτος γαρ μεθ. . « .« αὐτου 
ἶἴπ νϑσ, ὃ, ϑν ἢ τα οπηεὰὦ ὃν Β]8455 νυϊτπουις δὴν δυϊπογίζυ, βιπηρὶν θδσδιβα οὗ [μα 
τεδάϊηρ 'π νεσ. 6 ἴῃ Ε, εἴς, ταν πᾶνε οσδρί ἱπίο νϑσ. 6 8ἃ5 στῆογε δρρτζορτίαϊς. 8566 
Α͵50 “" Βαιΐεβιβ," Ἡδβεηρϑ᾽ Β.Ὁ. Ψνεῖββ, Οοάεχ Ὁ, Ρ. 74, Ροϊηϊβ ουξ ἴπδὶ Ετοιμας 
την ὃε δῃ οἷά οοττιρίίοη ἴοσ ἔλυμας, δηά {μὶ85 βεδιὴβ νεῖν ὑγοῦαῦϊε, 8668 δισίμεοσ, 
Βϑομπηεάεϊ, ἔπε, Βἰδὶ,, ἰ., 478 ἢ. 

ὑπηρέτην, ε΄. [κε ἵν. 20, Δηᾶ πιδν 
Εν αὶ Βεῖα ἃ κΚιπά οὗ οβῇῆοϊδὶ 
86η86 (αἰτπουρἕ ἐπε ννογὰ πιᾶὺ Ὅς υβεά οὗ 
δὴν Κίηά οὗἉ βεσνίςε), “νεῖυς δά Ὀαρεσαη- 
ἀμπι,᾽" ο΄, χ. 48 (1 Οος. ἰ. 14), ΒΙαββ ; 850 

ΑΙογά, Εεϊΐθη, Ὀνεσγθεοῖς, ννεῖββ. Βυῖ 
ἴμ6 ννογά τῇδ Ἔχρσθ88 ἴπ6 ἔδοϊ (δδὶ [οβη 
Μετ να5 δῖε ἰο βεῖ ἴῃς Αροβίίεβ πλοσα 
ἔτεα ἴοσ ἐμεῖγ ννοσίς οὗ ενδηρε ἰβίηρ. 

γεῖ. 6. διελθόντες δὲ (ὅλην) τὴν ν-: 
“δηά (Πεὺ πιδάς ἃ πλϑϑίομδσυ ΡΊΟΡτα55 
Ἑπσοῦρα ἴπε μος ἰϑδηά," Νδιηβαυ, δὲ. 
Ῥακιῖ, Ῥρ. 72 δῃὰ 384, δηὰ “" ννογάβ ἀε- 
ποίην Μιββίομπασν Ὑταναὶ ἴῃ Αοίβ," Εα- 
ῥοσίίογ, δγ, τ8οθ ; οῃ ὅλην, 566 οτι τἰοδ] 
ποίεβ. Κδυηβδυ ρῖνεϑ πίῃ Ἴχϑιηρίδβίη Αοὶβ 
οἵ (Π15 δε οὗ διέρχεσθαι οἱ διελθεῖν ννἱτα 
ἴδ6 δοουβαῖίνε οὗ με γερίοῃ ἱγανογβεᾶ, 
δε οηἱν οἵπεν ἰηβίδποε ἴῃ ἰὩς Ν.Τ. θεϊηρ 
Σ Οὐοτ. χνὶ. 5. [1ἢ εδοῖ οὗ ἰμεβε θη 
φαθ8ε8 ἐπε νεῖ ἱπιρ]168 ἰῇς ργόζεββ οὗ 
δΟΙΠρ' ΟΥ̓Σ 8 ΘΟΙΠΕΥ 48 8 τρϊββίοηδτν, 
ϑηὰ τ 15 τειωδεκαῦϊε (μαΐ ἰῃ 1.-χιϊ. {Πὶ5 
ςοηϑίγιςίοη οὗ διέρχομαι πανϑῖ ΟΟΟΌΓΒ, 
Τδουρὰ ἐμετε ἅτε οδβϑεβ ἰπ ψὨΐομ {πα 
ἰάεα οὗ ἃ τηϊβϑίοῃδσυ ἰοὺγ γεαυΐγεβ ἐχ- 
Ῥιεϑβϑίοηυ. Ἑδιηβαν (πεγείοσα 5668 ἰπ ἴῃς 
1868 οὗ {πε ννοτά ἴῃ ἴπε βεοοπά ρατί οὗ {88 
Ὅοοϊκς ἃ αᾶϑὶ ἰθομηΐοαὶ ἰθσηὶ ΠΟΙ {πὰ 
ὑντίζεσ μδά σδιρῆς ἴτοπὶ 8ι, Ῥδυϊ Ὠἰταβοὶε, 
ὉΥ ψΠοτὰ δίοπα ἴξ 18. 4150 επιρίογεβά.--- 

Πάφου: Νεα Ῥαρδοῦ--ἴμες οἤϊοῦ ἰοννῃ 
δηά {με ρἷδος οὗ τεϑίάεπος οὗ τὰς Βοϊηδῃ 
Βονεζηοτ---ϑοῖὴα [{π|6 ἀϊδίαπος ἔγτοση τς 
οἷά Ῥᾶρβοβ (Παλαίπαφος, ϑίταθο) ςεἶε- 
Ῥχαίβά ἴοσ 115 ψεηυβ ἰδηῖρίε. ΤῈ ρῥίασα 
5111} Ῥεᾶγβ [86 πδτὴς οὗ Βαΐζα, Ἀεπδη, δέ. 
Ῥαμΐ, Ῥ. τ4; Ο. Ηοϊεζπιαπη, Νεμΐεςὲ, 
Ζεϊἐρεδοϊιολέε, Ρ. τοῦ ; Ο. δηὰ Η., βῃγ4116Σ 
εὐϊίοη, Ρ. 125.--μάγον, ςΓ. νἱϊ. 0; 
“βοζρεσαι," Α. δηά ΠΝ. πιδγρίη, ο΄, 
Μαῖι. 11. σ, Ῥαξ ννοσά υβεὰ βεγα 45 ἀπιοηρ᾽ 
τὰς ατεεκβ πὰ Κοπιδηβ ἰπ ἃ "δά 5εῆβε. 
Ὗννυεὶ. 888 “νἱςῃ," δηά [15 1 115. τλδϑ- 
οὐἶτηε ἔογγα “νυν Ἱζασὰ " μ85 θεβθ βυρρεβίεά 
85 Δῃ Δρργορσίϑίε τεαπάεσίηρ μέσα χη τῃς 
Δοβυτά δἰίετηρε ἰο βῇον (παὶ με γνποὶα 
Πδιτδῖνα 18 τηϑγεῖὶν ἱηιτοάποο ἃ 45 ἃ 
ῬΑτΑ εἰ τὸ 8ι. Ῥεΐεγ᾽β εποουηΐοσ ψ ἢ 
Βτηοη, οδᾶρ. νἱϊ!., 5βεῈ Νὄβρεῃ, ρ. 427; 
Ζδοκίεσ, ἐμ ἰοοο, απᾶ ϑαϊπιου, {πέγοάπο- 
ἐΐοη, Ὁ. 310. ΤῺῈ6 ρδγ8116] γβαὶν ἀπλοιπβ 
ἴο [815, ἴῃδι Ὀοϊῃ Ῥείοσ δηᾶ Ῥδυὶ! δη- 
οουηίατθά 4 ρεβοὴ ἀεβοῦραά ὑπάδσ (πα 
βατὴβ {{|6, ἃ τηδριοϊδη-- τὴ ΘΠΘΟΙΠΐΕαΓ 
ΒΌΓΕΙΪΥ ποῖ ἱπιρσορδῦ]α ἴῃ ἐμ6 βοοῖδὶ ςἰτ- 
ουπηβίδησαβ οὗ 186 {ἰπι6 (5εεὲ ϑείον) 
Ἐν οἵδε νἱαννβ 8ες Ηοϊίζιηδηη, ψὰο 
5111} μοΙ 48 ἐπαῖϊ ἐμε παγγδϑέϊνε 15 ἰπῆιεηοςάᾶ 
Όν νῖϊ. 14 , Τῇ ψογά 15 επεγεὶν 
ομτο ὉΥ Ἰἄπρϑί, Ρ. 120, τυϊπουῖϊ δὴν 
δαϊποῦῖον νβδίενεσ. ΕἸγηαβ, δοοοζάϊησ 
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ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦς, 7. ὃς ἦν σὺν τῷ 
ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος 

Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον,; ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 

1 Σαυλον, 50 ἴῃ 411 διῖῃ, Β]458 βδὺβ “Ἕνεὴ ὉΥῪ Ῥδχ,"---ἰο ἀϊβεί συ βῆ τὴ ἔγοτα 
ϑεγρίιβ Ρδ 5-ττδεα ἀρονε οα νεσ, α; ΒΙ455, ρ. ἶχ., απά Ὑγεπάς (1809), Ρ. 230, ποίε, 

ἰο μα παιγαιϊνε, βδαὺβ 1 ἀηρϑέ, ννὰβ δἰ ποῦ 
ἃ τηδρίοϊαπ ΟΥ̓ ἃ ἔαἶδε ρΡσορμεί. Βΐ τῆς 
Ῥτοσοῃϑι] ᾽5 βινϊεᾶ ἀνὴρ συνετός, ἀπά (18 
οουἹά ποῖ μανε ὕεεπ οοπϑίβίεπε νἱ ἢ Ὧ15 
ταϊδίίοη ὑνἱἢ ἃ πιαρὶοίδη: ΕἸγπιαβ νγαβ 
{πετεῖοσε 4 Κιπᾶ οἵ 7εννβῃ σοηέξββοσ. 
Βυξ πεϊεμεγ βιρροβίιοη ἄοθβ τασοῃ ἴο 
Θβίδ ὈΠ5ἢ {πε ννϊβάοπι οὗ ϑεγρῖιβ Ῥδυΐαβ. 
-- ψευδοπροφήτην {κε ψευδόμαντις ἴῃ 
οἰαβϑίοδὶ υυτϊτεσβ, ματα οὐΪν ἴῃ Δοίβ ; δπάᾶ 
τὰκ νἱ. 26, Ὁγ 5:.ὄ 6. Βυξ τευ ΠΕ Ὺ 
πι86ά εἰξενῆοτα ἱπ Ν.Τ'., ἀπά ἴῃ {πὸ ΤΧΧ, 
δῃα βενεσαὶ {ἰτη85 ἰπ Θιάαςἠᾷ, χι. Οπ {π6 
“ ΤΥΡΙς Ῥεδί," Μαρίδη, ἴδὶϑβε ργορβεῖ, 
7ενν, βεα Εδπιβᾶυ, δέ. Ῥαπῖ, Ρ. 415.-- 
Βαρϊησοῦς, οα ἴπ6 πᾶτὴξς 566 οὐἱθοδὶ 
ποΐεβ. 

Ψψετγ. 7. ὃς ἦν σὺν τῷ ἀ., οἵ. ἴν. 13. 
Νοιδίηρ νγᾶβ πῖοσγε ἴῃ δοοοσάδηος ἢ 
ννηδὶ ψμὲ Κπονν οὗ ἐπε ῥεγεοησισὶ οἵ τπ6 
ΒΕΓΔΠΡΈ ῬΤΟῸΡΒ ΜΨΏΙΟΒ οἔξεη ΤΟ] ονγεά ἐπε 
Εοπιδῃ βονθίποιβ 85 οορεέθς, δηᾶ ἰξ 15 
αι ροββίρίε τπδὲ ϑεγρῖιβ Ῥαυυ5 πιᾶν 
δανε θεεη αεηΐϊν ἱπεεγεβιβά ἴῃ τῃ 6 βόνγεσβϑ 
ΟΥ̓ Αββυτηεά ρονγεσβ οὗ {πὸ Μαρίδῃη, δπά 
ἵπ ραϊηίηρ 8 Κποινϊεάρε οὗ {Π6 βίγδῃρβ 
το] ρίουβ ννπῖοῃ ἀοτχϊηαῖοα τπ6 Ἐδβϑὲ. [ἢ 
{πε Κογηδῃ διδά ὕξεῃ ςοπιρίεΐεῖν ὑπ θσ 
τῆς ᾿Ἰπῆπεηςα οὗ {πε ἔαϊβε ρσορβεί, 1Ὲ 15 
ἀπῆσαε ἕο Ὀεῖϊενε ἐπᾶὲῖ 51. Τὺκὲ που 
δανε ἀββογβεά Πὶπι 85 συνετός (4 {16 ἴπ 
ΨΏΪοῃ ΖδςκΙΘΣ 5665 ἃ ἀϊβεϊηςείοη Ῥεΐνγεεῃ 
Θεσρίυβ Ῥδυΐπβ απᾶ δποίπες Ἐοτηδῃ, 
Ἐεῖῖχ, ονεῦ ψῇοπὶ ἃ ἴενιβῃ Μαρίδη 
Βαϊηεᾶ βυςἢ ἱπῆπεηςε, ἴο5., Α4πέ., χχ., 
7, 2), ΑἰΒουρ τηδριοίδηβ οὗ 11 κί 5 
ζουηἃ 4 ννεϊσοπηθ ἴῃ ἀπεχρεοίεά συδγίεγβ 
ἷπ Ἐοπίδη βοοϊείυ, ενεπ δὲ {πεὶ μαπᾶβ οὗ 
οἰμεγινῖβα ἀϊδβοδγηίηρ δηᾶ οἱεατ- ϑι σπεθ 
Ρειβοηαρεβ, 8ἃ5 ἴπε ρᾶρθὲβ οἱ Ἐοτγηδῃ 
ὑντϊίεσβ ἔτοτη Ἡότγασε ἰοὸ Γποΐδη ἐεβεῖῖν. 
Ιξ ννὰβ ποῖ ἐπε ἔγβε εἴτηθ ἱπ ἐπε τνοῦ  ἀ᾽5 
Εἰβίοσυν ἐπ δὲ οσγεάυ πεν δηᾶ βοερεϊςί βγη μδά 
Βοπα δαπᾶ ἴῃ παπᾶ: ὙΜείβιίειϊη, ἐη ἰσσο 
Ἑδττδσ, δέ. Ῥαπὶ, ., ΡῬΡ.351,352; ΒΔΙΏΒΑΥ, 
δέ, Ῥαμῖ, Ὁ. γ4 Β..---δπτεζήτησεν ; ῬεΙΠΔΡ5 
ΤΊΘΔΏΒ, 45 ἴῃ οἴδβϑιῖοδὶ ατεοῖς, “Ῥυϊ 41165- 
τἰοπ5 ἴο ἔπετη ᾿ς, Ὑδα ἐγρίοϑὶ Εοπδη 5 
ἀραῃ τηδικεᾶ ὃν ἐπε ἴδος ἐπδί πθ νγαβ 
ἔπι ἀαβίγουβ ο πα νν δὲ πα ἔγανε!!εγβ 
νου βαν, ἀπά ἴΐ ἰβ αἷβο ἱπάϊεαϊδα ἐπδὲ 
Β86 ννὰβ ποῖ ἱποϊϊπεᾶ ἕο βιρπιῖῖ Εἰπηβεῖξ 
δπίϊγεϊ ν ἰοὸ ἐπε Μαρίδπ, --τῷ ἀνθυπάτῳ : 
“186 ῥσοοοηβα," ΚΚΝ., “ ἀδραῖν," ΑΟΥ. 

Ιη {πε τείρῃ οἵ 7απλεβ 1. (πε Τιοσά 1.16 ὰ- 
τεπαηΐ οὗ ᾿γεϊδηᾶ τγᾶβ οαδ᾽᾽εᾶ “πῃ ἅἀε- 
Ρυΐγ " (ο΄. ϑδακεβρεαγε, Μεαβιγε ΚῸγ 
Μεαριγε, ἴ.ν 2, τό61)ὴ. Ὀπάεσ Απριβέι, 
Β.Ο, 27, ἴδε Ἐογηδη ρῥγονίποεβ δὰ Ῥδθβεπ 
ἀϊνιἀεά ἱπέο ἐννο οἶδββεβ : (1) ἱπηροσίαὶ δπᾶ 
(2) βεπδίογίϑὶ, ῃ 6 ἔογπιεσγ Ῥεΐπρ' ρονεσηδᾶ 
ὉΥ Ρῥιορσϑείοσβ οἵ βεπεσδίβ, πὰ ἔπε ἰδέΐεῦ 
Ὁν ρτοσοηβαϊβΊ Βυὲ δ8 ἐδε ἔγβε κίπά 
οὗ ρονεππιεηὶ ψουἹά οἴδη δε τεαυϊγεά 
ΨΜΉΘ 8 ργονίπος νγᾶβ πηγαΐν, 11 (γε ΘΠ Εν 
Βαρρεηβά πδί ἔπε βᾶτὴε ργονίποα πιὶρῇς 
Ῥ6 δὲ οὴς ἴϊτὴς οἸαββεᾶ τππάσδσ (1) ἀπά δὲ 
ΔΛΟΙΠΟΙ ἐπα ἀπάθγ (2). Ουργὰβ πᾶ 
Ῥδθη οχίρί παι ν δὴ ἱτωρεσίαὶ ρῥτγονίποθ, 
Θίγδαρο, χῖν., θὰξ ἴῃ 22 Β.6. ἰξ παᾶά Ῥδθῃ 
ἰγϑηβέασγθα ὉῪ Απριυιδβέιβ ἴο ἐπε ϑεπδίε, 
δηᾶ νγᾶ5 δοσοσγάϊηρσί νυ, δ Πακα ἀδβοσῖθεβ 
ἴξ, αηᾶάεγ ἃ ὑργοσοηβαῖ, ᾿ΐο Οδββίιβ, [1Π]., 
12, ᾿ἵν., 4. πάει ΗἩδάτίδη ἴὲ ἀρρεᾶγβ 
ἴο αν Ῥεεῃ πηάοσ ἃ ργοργείου ; πάᾶδγ 
Θενεγιδ ἰξ νγα5 δρϑίῃ ὑηᾶογ ἃ ὑσοςοηϑα. 
Αἱ ϑοϊοὶ, ἃ ἴοννῃ οὐ ἐπα πογίῃ σοδβὲ οὗ 
Ογρσαϑ8, δπ ἰπβογίρεϊοη νγαβ ἀϊβοονεγεὰ Ὀγ 
Οεπεσγαὶ σεβηοῖα, Ογῤγιές, 1877, Ρ. 425 
(ο΄. Ἡορατίδ, ᾿ϑευΐα Ογῤγία, τ880, Ρ. 114), 
ἀαίϊεά ἐπὶ Παύλου (ἀνθ)νπάτου, ἀπά 
{πα ῥσοῦρδθὶς ἰδεπεβοδίίοι υνἱἢ Θεγρίαβ 
Ῥδαϊαϑ 15 δοοερίεά ὃν Γἰρπιείοοι, Ζδοκίεγ, 
Ἑδιηβαυύ, Κπδραηθδισγ, εἴς. ; 566 Ἔβρεςῖ- 
ΑΙ ἀπιοηρϑέ τεςαπί ντίίειβ Ζϑῆπ, ἶη- 
ἰεϊέμηρ, 11., Ἐχοστγβ. 11.,). ἢ. 632, ἴοσ ἃ 
Βα] νίανν, ἀπά αἷβο ἴοσ ἱπίοσπιδίϊοπ 
85 ἰο ἀδίε, δῃᾷ 48 ἴο δποίποσ δπά πῆγα 
τοοαπί ἱπβογριίοη (1887), Ὀεαγίπρ προὸπ 
ἴδε σοπηπεοίίοπ οὗ ἐπε ἅεηβ ϑεγσία 
νὴ ΟΥρτὰβ; 566 αἷβο Μοσίβεσι, 4205- 
ἑοϊϊς Αρε, Ρ. τῦ5, ποίβ, απᾶ ψνγεπάξ, 
εὐἀϊείοπ 18ρο.--συνετῷ: ΕΟΝ., “4 τῆδῃ 
οὗ υπάετβίδπαϊπρ,᾽" οὐ, Μαίέ. χί. 25. ΑὔὖΥ.. 
Δηᾶ οἵμεσ ἘΘΠΝ. ἰταπβϑίαίες “ργιάεηΐ," 
γυϊραΐῖθ, ῥγμάσης, Ὀὰξ 566 αδπανδη Ψεῖ- 
βίοη οἡ Μαϑίϊ,, μι, 5.; πεσπεηξ ἰη ΤΟΧΧ ἴῃ 
ΨνΔΤΊΟΙΙ5 βρη βοδίίοηβ : σύνεσις, ργαςεϊσαὶ 
ἀϊβοθγητηθηΐ, ἱπεεΠρσεηςε, ΞΟ συνετός, ὁπ 
ΨΏΟ οδη κ᾿ ρυΐ {πίηρβ ἐορείμεγ᾽᾽ (συνιέ- 
ναι): σοφία, ἰῇε ψίβάοτη οὔ ουέαγα 
(ατπιτα-Ὑ Παυοτ); οὐ “ ργυάδθης," 5868 
Ἡυπιρῆτν, Οοτηπιθηίαγυ οἡ Ἐὰ., Ρ. 28. 

Ψψὲεσ. 8. ἀνθίστατο: Ῥεσαιιδε δ ΒΑ 
τπαῖ μῖβ πορε οὗ ραίη νγὰβ βοηδ, ς΄. χνὶ. 
19, χὶχ. 27, ἀπά {πε πορε οὗ τβϑίαϊ πίπρ' 
᾿πθαεηςα νντἢ ἐπε ργοσοπβαῖ ; 566 σοδάϊηρ, 
ἴῃ Ὁ, ο΄. 2 Τίπι. 11, 8, ψμεσα 8.. Ῥδὺ] 
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8. ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿Ελύμας, ὁ μάγος, (οὕτω γὰρ μεθερμηνεύεται 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ,) ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.; 

9. Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος ᾿Αγίου, καὶ ἀτενίσας 

εἰς αὐτόν, εἶπεν, το. Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, 

υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς 

1 Αἴ πίστεως ᾿), ϑγ7τ. Ηδτο!. πηρ. 64 ἃ ἐπειδὴ ἡδιστα ἤκουεν αὐτων (οὕ, Ε). γε 
ΤΩΔῪ σοήραγα Ματσῖς νὶ, 20; 866 4150 Βδτγηβαυ, δέ, Ῥαμῖ, Ρ. 81. 

1565 {Π6 βδῖηδ νοῦ οὗ ἴῃς πιδρίοἴδηβ νν"Ἡ- 
βίδαπαϊπρ Μοβεϑβ.----Ἐλύμας, 566. οτιεσδ] 
ποίδβ ἱπ δῆϑννεσ ἰο Κιοβίοσηδπη, γῆ 
Ἀπᾶβ ἱπ Ἔ. ἃ τδηϑίδίίου οἵ Βατζ- [8588 ; 
νγεπάε ροϊπίβ οὔκ (1800) {πᾶὶ π᾿ (δὶ5 
φᾶβ86 οὕτω γὰρ μεθ. ψουά [ο]Ίονν ἱπὶ 
τηδάϊδίε!ν δἱΐα Ἔ., Ῥὰϊ 45 οὕτω κιτιλ. 
[Ο]Πονν5 ἱπισαβ δεῖν ἀρὸπ ὁ μάγος, Ἔ. 
ὉΠ ΟΠΪΥ δ6 8 ἱγαπϑίδιϊιοη οὗ ἴπδε ννοτᾶ ; 
566 δἷδο Μϑ. δυξμογίεν, 580 Βῖδββ ἰη β, 
ΠοτῈ ἢῈ δά άβ ἴο βαρϊησοῦς {π᾿ ννογά5 
ὃ μεθ. Ἑτοιμᾶς. ἴπ ᾿Ελύμας νὰ Πᾶνα 
1π6 ατϑεὶς ἔοστῃ εἰἴποσ οὗ Ατατηδῖς Αἰτηιᾶ, 
ΒΙΓΟΠΡ, ΟΥ̓ τῆοτα ριον οὗ δὴ Ατὰῦ 
ΜΟχα "αἰῖπι, νγῖδϑε ; χε σδπποῖ δττῖνα αἴ ΔΠΥ 
ἀεδτίναεϊοπ οἰοβε ἴδῃ (Ὠἷβ, οὖς “ Βατι- 
765ι5,᾿" Ηδβιίηρβ᾽ Β.Ὁ., δηά ἴοσ ἃ βίτλῖ]αγ 
ἐχρίαπαϊίοη ΖδὄοκΙεσ, ἐμ Ἰοοο; πὰ Δ επάς 
(1800), ατίπιπι- ὙΒαγεσ, τηδ υ., Ἑδτηβαυ, 
δὲ. Ῥαμϊ, Ρ. 74, δῃηᾷ 80 ΒἾ455, ἐρε ἴοζο, 
τοδὰᾶ Ἑτοιμᾶς, ἀπά τεπᾶθτ ."ϑοπη οὗ 
τῆς Εεδὰν ".--διαστρέψαι, Εχοΐά, ν. 4. 
ΒΆΤΩΘ σοηβιίτιοίίϊοα ΙΝ ἀπό; χ Κίηρε 
ΧνΠ. τ7, 18, Μαῖε. χνῖϊ. 17, κς ἴχ, 41| 
ῬΒΠ. 1, το ; 566 450 σι εἰς 8] ποίβϑβ. 
ει. 9. Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος: 

βίποα (ες ἄδυβ οἵ 51. Ϊ]ετοσηε (8) ΨγΊγ. 
11]., οὮδρΡ. νἱ.» οὗ, ΑῸΡ΄., ΟσΉ 655.ν, νἹϊῖ., 4, 
εἰς,, οὔ, δπιοησϑὲ τηοάθτῃβ Βεηρεῖ, Οἱβ- 
δαᾶυβεη, Ἐνγαϊά, Μευετ) ἰὲ πᾶβθ ὕδβθῃ 
τποῦρμε ἐμαὶ ἔμετα 18 βοπὶς σοππεοίίοη 
πατε δπλρμαβίϑε ὃν [86 ντῖτοῦ Ῥθῦνθθη 
πε πᾶτὴβ ϑεγρίιι Ῥδυΐὰβ δᾶ ἴπ6 45- 
Ξυτηρεΐοῃ οὗ ἔῃ6 πατης Ῥδὺ] Ὀγ ἴῃς Αροβεὶε 
δὲ {Πἰ5 [αποίυτε, (εηάᾶέ (1890) ἱπο! πα 5 
ἴο {Π6 νίενγ ἔπδξ ἔς πδπὴς Ῥδὺ] νγαβ ἢτγϑβε 
υϑεά ἴῃ νεσ. 1. 966 ἐπ ἴοθο δηὰ οσίτἰς δὶ 
ποί85.) 80 ἴοο Βδυσ, Ζεῖεγ, Ηδαβσγδίῃ, 
Ονεγρεοκ, ΗΠ Ρεη εἰ ἃ ατὰ οὗ ορίπίοῃ ἐπα 
1αῦκε ἱπέεπάεα βοπὴβ τείδγεμοα ἴὸ ἴδε 
πδᾶτηε οὗ τς φγοσοηβαῖ, δἰ πουρ ἢ παν 
τερατὰ ἴῃ παισδῖῖνε οὗ πὶβ σοῃνεγϑίοη 8 
ἀπδιβίοτίσαὶ. Βυΐ νϑεηᾶς τῖρ Εν τηδίη- 
[81Π5 (1800) (πδε [ἢ 5βίτηρίε ὁ καὶ πους 
ἔπε δάἀδϊείοη οὗ ἀπὸ τότε ψουϊὰ ποῖ 
ἀεποίβ {πε δοσουηρ ἰϑητηεπέ οὗ ἃ σμδηρα 
Οὗ ἁ πᾶτηδ δὲ {π|5 ᾿πποίατο, πᾶ ἐπδΐ 1 τῆς 
Οἤδηρα ΟἹ τδέμοι δἀδικίου οὗ πατὴβ πδά 
θεεῃ πον εαἤεοιεά, ἴπῸ τηδπέϊοη οὗ ἰΐ 
ΟΣ] παίυτα!ν πᾶνε ΟΠ] ονγθά αἴζεσ (Π 8 
φαεηξίοη οὗ (ἢς οοηνετδίοη οἱ ἴδε ρῥτο- 

σΟηΒῸΪ ἱπ νεῖ. 13. Τὴ6 ςοππεοίϊοη 
Β6ε:ηεα 50 βίγβδίηβα ἀπά δγίϊῆςϊδ] ο πιδην 
ἴδδὲ ἔπεὺ δραπάοπεά 1ξ, ἀπά τεραγάεά {8 
οΟἸ]οςσδίίοπ οὗ ἴπ6 ὑνο ΠδΠΊ65 85 8 τηδτδ 
σῆδποβ ἱποίάθπί, ψΠ1Π5ὲ Ζδοκίθσ (ννμοβα 
ποίε 5ῃουά δὲ σοπβυϊεά, ΑῤοΞέεῖρε- 
δολίολές, ἐπ ἴοθο, βεσουὰ βαϊεῖση), τ μὸ 
οδηηοί {808 μαΐ τί οὗ ἔπ6 βεγκίπρ βἰπαὶ- 
Ἰατὶεν ἴῃ τ(ῃ6 πᾶπιεβ οὗ [Π6 ἔνγο πιδπ, 
τθῖηκβ παῖ ἐπα παδττδέῖνε οὗ 81. Γπ|κὰ ἴα 
ἴοο οοπάδηβεά ἰο βηδῦϊε τι8 ἔν το βοῖνε 
{πε οοππεοέίοη. Βυξ 5ΐποδ ἴξ ννᾶβ οιιβίοτη- 
ΑΙῪ ἴοτ τῆϑηὴν [εν5 ἴὸ Ῥ6δῚ ἘΝ Ὸ ΠαᾶΙη65, 
ἃ Ἠεῦτεν δπά ἃ ἀδπεβ παπια, φῦ. Αςίβ 
ἷ. 23, ΧΙ, 25, χΙϊ!, σ, (ΟἹ, ἷν. Σἱ, 05.» 
πὲ, χίϊ., 9, 7, δῃηά τεσαεπὶ ᾿πβίδηςββ ἴῃ 
Πεἰββυγδηη, Βὲῤεϊςἐμάϊδη, ῬΡ. 182, 183, 
φ΄. ὙΝΊπατ- ϑομπηίεάεϊ, ρ. 140. ποία, ἴξ τηδ 
ΜῈ} δὲ ἐπδὲ Τὐκε ν]ϑῃβα ἰο ἱπείπιδία 
ἴμδῖ 1{ ποῖ δὲ 1815 πιοτηθδπέ, γεὶ ἄυτίηρ 
15 ἢτβέὲ τηἰββίοπασυ ἰούγπευ, ἤθη {δε 
ΑΡοβέῖα ἀβῆπιιεῖν ἐπίετε ἀροὸπ Ηϊ5 αβη- 
{116 τι ββίοπασΥ ἰδθουτβ, ἢ6 ετηρὶ ογεᾶ ποί 
Βὶ5 7 νυν βῃ θυ μἰ5 Θπεῖ]6 πδπης ἴο τηδτῖς 
δὶθ Αροβεββῃϊρ ἰοὸ (Ὡς Οἰοπε]ς τνοτὶά 
(,, θεῖε 13. σὶ ἰδὲ ἄδθγ 1 βοῆς Τὕπρει 
Σαῦλος Με] δροδέεϊ,"" Πα ἰββιπδπη); ὉΥ 8 
τοδτνε ]]οὰ8 βέγοκα οὗ Ὠἰβέοσίς Ὀσγανιν ἐπ 
δυΐῖποι βείβ Ὀθΐοσα υ8 ἴΠ6 ραβϑὲ δῃηά {6 
Ῥτεβεπέ ἴῃ {6 ἔοσηγ]α ὁ καὶ Π.---ἃ 5ίτηρ8 
οἤδηρα ἴῃ {πε οτάβγ οὗ ἃ τεουττίηρ ραΐτ 
ΟΥ̓ ΠΑΓΊ65: 566 ΕΔΙΠΊΒΑΥ Β 5ΕΓΙ ΚΙ ΠΡ ΓΕΠΊΔΓ ΚΒ, 
8. Ῥαμὶ, Ρ. 83 Εἰ, τι Ὡς μοννανεσ, 
τιμία ἐς τιμέαγιαϊς, Ὠὶβ τῆοτα τϑοθηξ τα- 
τῆασκα, γΧας Οὐγίεέ δογη αἱ Βεῤῥϊεῖεηι δ 
Ῥ- 54. μου] ὃς σαταῖ]ν σοτηραγεά. 8688 
αἶξο Πεἰββηαπη, ΝΜ. 5., Νόβρεπ, δεηάϊ, 
Ἡδοκεέι, Ἐεϊίεη, δηὰ Ζδοκίοσ, ἐπε ἴοσο, 
Δηᾶ Μοαιβεγῖ, Αῤοςίοϊϊς Αρε, Ὁ. τη. 
ΤῊΙ5 ργεέεσθηοα Ὀν 5.. ΓΚ6 οὗ ἔπε ἅεη- 
1Π|6 ἔοτ {πὸ Ηεῦγενν πᾶτὴβ Π85 15 ἀπδΙορῪ 
ἴῃ 51, Ῥδὺυ}β οὐ ὅδε ἴῃ δὶ8 ἘρΡίβεῖββ 
(απὰ ἴπ Βἰβ ῥγθΐεσθβπος ἔοσ Ἐοσηδῃ ρτο- 
νἱποῖαὶ πᾶτηθβ ἰῃ Βῖ5 σβορτδρηϊοδὶ τϑἔδτ- 
ἐηοδδ5, οι τ Οογ, χνὶ. 1᾿, 2 Οοσ. νἱῖῖ. 1, ἰχ, 
2, Εοπι. χν. 26, ΡΗΪ]. ἵν. 15). 

ψέεσ. το. πλήρης : ἴοτ Δη 1᾿πίεγθβεηρ' ρᾶ- 
ΤΆ116] πὶ ῬΙδιο οὕ. ΚΝ δἐβεείῃ, ἐπε ἴοθο, ῬΊδίο, 
1466.» 908 Ὁ.---ῥᾳδιουργίας : ΟΠΪΥ Πατα 
ἴπ ΝΟΤ,, οὐ, χνὶ, σ4, Πε]βηϊβες, ΕΟ." 
“ἐν ]]δῖτν," ΑΟΝ. “σαβοδιε τ" (5ο ἀεηθνδη), 



“88 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΌΟΛΩΝ ΧΙ], 

ὁδοὺς Κυρίου ' τὰς εὐθείας ; 11, καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ τοῦ Κυρίου ἐπὶ σέ, 
καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα 
δὲ ἐπέπεσεν 5 ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει 
χειραγωγούς. 12. τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν," 

ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ Κυρίου. 

1 Κυριου, δῖ δ" Β τον Κ.; 50 ὟΥ͂. Η. ἰεχὶ, οὐ Ηοϑβ. χίν. 9 (10) (δι 8εε υαν, 1δ6.}), 50 
νΝ εἰς5, νν επάι, 

3έεπεπεσεν, θαΐ ἐπεσὲν ΑΒῸ 6:, Τίβομ,, ΝΝ.Η., ΕΟΝ., ΒΙ.88, Ὑ επάς, ΗΠ. ; 5θε, 
οη 1ῃς οἴπεσ μαπά, δ εἰβ5, “4 ῥοςέει ρεσομίελές, Ἱπιτοά., ΡΡ. 19, 20. 

3 επιστευσεν---Ὠ , ῥχεῆχ εθαυμασεν και; δΣίϊει ἐπισ. Ὁ δάβ τῳ Θεῳ, 50 ΒΙ255 ἀπά 
ΗΠΡ. 

Ῥυΐ οἵμες ΕΝ. “ ἀδοςῖς""; τῆς ἰάδα οὗ ἀς- 
αεἰς, ποννανοσ, ἰ5 πιοσε Ῥσορειν σοπίδίϊηδά 
ἰῃ δόλου ΚΕΥ., "΄δαϊε". ῥᾳδ.» 11τ., εἀ86 
ἱπ ἀοίῃρ, 80 δαβίπββϑ, ἰὰΖίῃεϑβ, ἀπά βεῆσς 
πασᾶ, τυἱοκεάμεβθ, οὗ. πανουργία, ἔτε- 
ἀυεπιν υβεᾶ, ΑἸΠΟῸΡ ἢ ρος ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ 
80, ἰῃ ἃ Ὀδ4 5εηδε.--ουἱὲ διαβόλου, [ομη 
ψἱ. 44, (Πες ἐχργθϑδίοη τῆδν ὃς υδαά ἰπ 
τηαδικεά δηά πάϊρηδπε οοηίταβί το ἔπε πᾶσπις 
" Θ0η οὗ εβιι5,᾿ οὐ 1]. 25, ἱν. 36. Βα 
ψϊτπουξ ΔΩ ταΐδσθηος ἴο νοσ. 6 {πε δχ- 
Ῥγεββίοη ψουἹά ἀθβοσῖδε Εἷπὶ 45 ἴπῈ πδίαγαὶ 
ΕὨΘΙΩΥ͂ οὗ ἴδε πλεββεηρεῖθ οἵ αοά. Οπ 
{πε ρῆγαβε δηᾶ [5 υ8ὲ βοῦβ 8ε6ὲ Πεἶβ8- 
τδηη, Βιδεϊςξέμαϊεη, Ρ. τ638. Νοῖε τῇς 
τἈτῖος παντὸς --- πάσης ---πάσης, “τε 
τερεϊτωσ ορμδίίοα ᾿" ὙΝ εἰβίείη. --- δια- 
στρέφων, οὗ. 1.ΧΧ, Ῥτον. χ. 9, ἀπά 158. 
1χκ. 8, ΜΙοδΔΉ {π|. 9.--τὰς ὁδοὺς . . . τὰς 
εὐθείας : 5: τι] ἐχργαββϑίοηβ ἐγααιιθηὶ ἰπ 
1ΧΧ, 580 οὗ τπ6 νγαγβ οὗ τε Ἰοσά ἴῃ 
σοηίταβί ἴο ἴῃς 'ψδγ5 οἵ τηεῃ, ΕΖεκ. χχχίϊ, 
17, Ἐρςοϊεβίαβε, χχχῖχ, 24, ϑοὴρ οὗ [86 
ΤὮγες ΟΒ ἄγη, νεσ. 3. 

Ψεῖ. 11. καὶ νῦν ἰδοὺ, ο΄, Ἡοτί, Εε- 
εἰεεῖα, Ὁ. 179.--μ᾿ὴ βλέπων τὸν ἥλιον: 
εἰ ρ ἢ δϑβιβίηρ ἴῃ Ραπιβῃπηθηξ, 45 ἰ ννουἹά 
ἸΤΑΡΙΥῪ ἴμαὶὲ ἢς βῃουά ὃ βίοπο- πὰ 
(ΚΝ εἰ55).---ἄχρι καιροῦ : ““ὉΠΕ] ἃ Ξεδβοῃ,᾽ 
ἘΌΝ. πιαγρίῃ, “ἀπὲ τὰς τἰπις ᾿" (Βεη- 
4411), .6., τὴς ἀυν ἀρροϊπιεά εἰπε ψῆξη 
τι 58ῃου!ά ρίεαβε ἀοά τὸ σεβίοσε ᾿ἰβ βίσῃϊ, 
φ, Κα ἵν. 13, Χχχὶ. 24 (Δοίβ χχίν. 25). 
Ὧ6 εχδοῖ ἜἼχργεββίοῃ ἰ5. ΟἹΪΥ ἔουιηά μοτα 

πᾶ ἰπ [κα ἱν. 13. Δ ἐπάϊ (1800) 458 
ἱξ τλς οεαβίηρ οὗ (86 Ῥαπιβῃσηθηϊ 18 σοη- 
οεἰναὰ οὗ 45 σβαϑίπρ ψἹἢ τε ορροβίξ θη 
ἴῃ νϑσ. 8, 8566 ἢἰ5 δϑιϊεσ εὐϊίοη, 1888, 
δηὰ ἴμε οσοπχηιεπί οὗ ΟἾτυβ., 50 Οεου- 
τηδηΐαβ: οὐκ ἄρα τιμωρία ἦν ἀλλ᾽ ἴασις ; 50 
ἴοο ΤῆΘορηγϊδοί.---παραχρῆμα, 566 ἀρονα 
ΟὨ Ρ. τοῦ. --- ἐπέπεσεν, 566 οτίτοδ] 
Ὠοίε5. [ νε σεϊδίη ΤΕ. ψ ἢ ΚΝ εἰβ8, 
16 ννοτὰ πλδὺ θὲ οδἱεὰ οπαγαδοϊεγίβειϊς οὗ 
δὲ, {λικε, βεα ἄῦρονεὲ οὔ ἢ. 216 ἰ(8 
υ86 ἃ5 ἀεδποῖϊπρ δὴ αδἰΐδοκ οἵ ἀΐβεδβε 

15 φαϊίς πηδάϊοδὶ, Ηορατί, Ρ. 44.--ἀχλὺς: 
ΟΥΪΥ Βεῖε ἴῃ Ν.Τ,, ποῖ ἴῃ υχχ, Οαίεη 
πῃ ἀδβοσί δίπρ' ἀϊβθαβαβ οὐ {πῸ δε πηεπίϊοηβ 
ἀχλύς Δηηοηρβίίπεμι, 850 Πιοβοοσίθϑ ιβαα 
{πε Ψψοτγὰ οἵ ἃ σδίαγαςῖ, δηὰ Ἡϊἱρροογδαῖες 
4150 επιρίουϑβ ἰξ, Ηορατζί, ρ. 44. Ὑπε ννογά 
15. ῆὸ ἄοπθε γεσυεηΐ ἴῃ Ἡοπιοδῖ, βοπηδεϊπλεβ 
οἵ οης ἀερτίνεά οὗ βίρβξς ὈῪ ἀϊνίπε ρόννασ, 
δηὰ ἴἰ αἶδο ὁὀσουζϑ 'ῃ ῬΟΪΥΌ. ἀπά Ἰοβερῆιι. 
Βιυϊΐ πεῖς ἰξ 15 υϑεᾶ ἴπ σοη)πποίίοη ἢ 
οἴμοι ψψογάβ ὑνῃῖο ἢ τηδῪ 4150 ὃς οἰαββεά 
885 τηξάϊοδί, παάραχ.» σκότος, ἴο 58Ὺ 
ποίμίηρ οὗ (ἐπ)έπεσεν.---σκότος : πιδτὶκ5 
τῆς ἤπα] βίαρε οὗ Ὀ]πάπεββ---με ψογά 15 
Ὧο ἀουδὲ ἃ ςοππηοη οηδ, Ὀαΐ ἰξ 18. υιϑ64, 
85 4150 5οπ|8 οὗ ἰϊ5 δεγίναίινεβ, ὃΌγ σηξάϊοδὶ 
Μεϊϊετθ ἴῃ ἃ ἰεοῃπίοδὶ βεπβε, ἀπά Ὀ1ο5- 
οοτίεβ ἴῃ οἣε ρίαςβ ςοπηεοῖβ σκοτώματα 
πὰ ἀχλύς τορεῖπει.---περιάγων; οπΙγ 
ΔΡβο ἴεν μετα ἴῃ ΝΟΤ,, 50 βοπγεϊίπιος 
ἴῃ οἰαβϑῖσαὶ ατεεκ, δηά βοπηεϊίπηεϑ ὑντἢ 
ἃςο. ἰοςΐ, 45 αἷδο ἰπ ΝΤ. (οὐ Μαιῖ, ἰν. 
23,Χ. 35,εἴς.).---ἐζήτει, ἰτηρετέ,, πε βοιιρᾷς 
δῖ ἀἰά ποῖ Πηά.---χειραγωγούς : ΟὨΪν ποτα 
ἴῃ Ν.Τ., ποὲ ἴῃ ΤΧΧ, οἷ τμε νει 1π ἰχ, 
8, ΧΧΙΙ, τι, δηά ἴη 1ΧΧ, Ἰυάᾶρ. χνὶ. 26 
Α, Τοδίξ χί, τ6 (ρὰξ τοὶ Α, Β); υϑεά ὉῪ 
Ῥ]υΐδτςἢ, εἰς. 

γεῖ. 12. ἐπίστευσεν : “ἴῃς διϊπάπεδ5 
οὗ ΕἸγηηδβ ορεπβᾶ (ῃς ευοβ οὗ {δα ὑτο- 
σοηῃβαΐ ᾽᾿ (Εεἰτεπ). 1 τῆς νεγῦ 8 υπαεύ- 
βίοοά ἰπ 15 11 βεηβε, υἱζ., [ῃδὲ ϑεγρῖιβ 
Ῥαδυΐιβ θεσδσας ἃ σοηνεσί το {πε ἐδί τ", νεῖ. 
48, ἴἴ.. 44, ἵν. 4, χὶ. 21, Ὀαρεϑηη ψουἹά ὃς 
ἱταρ]εά, νἱῖ, 12.---ἐκπλησσ.» Μαίι. νἱϊ. 
28, Μδικ ἱ. 22, χὶ. 18, [Κα ἵν. 32, ἰχ. 43, 
εἰς., 80 ἴῃ οἰαβϑίςαὶ ἀγεεῖκ ἢ ἐπί, 
ὙὯδ νδ 15 αἷβο ἔουιπὰ ἴῃ Εςοϊ. νῖ!. τ7 (16), 
γΝιβάοσι ΧΙ]. 4, 2 Μᾶδοο. νἱῖ. 12,4 Μδϑοο. 
ΜΠ. 4, χνῖ. 16. Βεηρεὶ 5 οοπηηθπΐ ἰ5 
βιρραϑβέϊνα, “ πιίσαου!ο δουθρδίαυγ διξθητῖο 
δὰ ἀοσιίτίπδγα "᾽ : {πε σοηνδσβίοῃ 15 ποῖ γὸ- 
Ῥτεβεπίεα δϑ Π6τεβα οὗ {Ππ6 πηῖγϑοὶς αἰοπα. 
ΎΠΕ οοπνεβίοη Οὗ ἃ Βοτηδη ργοοοπβαΐ 
15 τερατάε δ8 δρβοίυτεῖν ἱπογεάϊθϊε ὉῪ 
Κεηδη (50 πλοσα σεσεηΐ οττίοβ). Βαΐ ᾿ὲ 
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13. ᾿Αναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον 
ἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας. 

ὅπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 

᾿Ιωάννης δὲ 

14. αὐτοὶ δέ, διελθόντες ἀπὸ τῆς 

ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν 

Πέργης, παρεγένοντο εἰς ᾿Αντιόχειαν τῆς Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες 

1 τῆς Πισιδιας, ΠΕΗ͂ΓΡ μὲ δοο. ἰπ ΑΒΟ, βο Τίβο;,, ὟΥ. Η., ὙΝ εἶββ, ννεπάι. 
Βῖ4585 (5ο Η116.) τεξαίῃβ βεῃ. οἡ τῆς στοιιηᾶ ῃδὲ (με δά]. Πισίδιος “πο ὀχϑβίδε,᾽" θπὲ ες 
Βαταβαυ, δηά ννεηάξ (1800), Ρ. 231 ; 4150 ατίγηγα- Ὑμαγοσ, σηδ υ, ἀπά σμδ ᾿Αντιόχεια, 2. 

της παιγαῖνε δά θεδεῃ ἃ τρεσα βοιίοῃ ἴοὸ 
ΤΊΔΡΉΪ ῬΔ1}}5 Ρόννεῖβ ἱπ σοηῃνοτγεπρ 
ἢ δὴ ἱπιροτίδηϊ ἡρτυπμοα ἱπ Ὠἰ8 
ἔτγβε εποοιυηίον σνἱἢ τῆς Ρόννγεσβ οὗ μθᾶ- 
τηεπίβηυ, (ἢς ἴογρε ψουὰ ποὶ μᾶνὲ 
σοπίεπίεα Ὠἰπη5ε1 στ ἐπε Ὀτίεῖ Σαῦλος 
ὁ καὶ Π. οἵ νεῖ. 9; 866 Ζδοκ[οτ᾽ Β Αῥῤοϑέεϊ- 
δεσοκίελέε, ν 245, βεοοηά εὐϊέΐοη, οἡ ἐμῖ5 
ἀπα οἵδεσ οὈ͵εοξίοπβ ἀρϑίηβί [6 παγγαίίνα. 
8ε8 [πέγοά. ἴον ἴπ6 ἰἀνουγαθὶε Πρμς ἰπ 
ΜΏΙΘΏ 9:. Τὰκα ἀεβογῖθεβ (μ 6 τα δίϊοπβ 
δϑεύνψεθεη ἴδε Ἐοπιαη βονεσηπιεπὲ ἀπά 
ΟὨγιβείδηϊέυ. 

ψὲεσ. 13. ᾿Αναχθέντες, ““5εἴ 5411," ΚΝ, 
80 ἱπ οἰαβϑϑίςδὶ τι86, βεγα ἰπ [18 ἐβοῃηῖΐςαὶ 
ὩδΔΌΙΙς 4] 5εη56---80 ἴοο, ἴῃ ορροβίϊε βθεῆ86, 
κατάγεσθαι. ἴῃ (Πΐ5 5οη56 ἐπίτίδθῃ {{π|68 
ἴῃ Αοίδβ, ἀπ οπος ἴῃ |κε᾽ 5 (ο8ρεῖ, νἱῖ]. 
22, Ὀπὲ ποῖ ἴῃ ἐπε οἵμε (οβρεὶβ αἱ 8411}; 
ἴξ 15 ΟΠΪΥ πιϑεά οπος, 'π ἀποίπεσ βεηβε, ὈΥ 
5ὲ, Μαεϊμενν διθοηρ ἴῃς Ενδηρε βι8, οὕ. 
ἷν. 1. ἄγειν δΔηὰ {5 σοτηρουπάβ νἱτ ἀνά, 
κατά, εἰς, δἀτε οπαταδοίεσγίβεῖς οὗ Γὐκο᾽ 8 
τ εἰηρ 5, Ετι εἀτιο, Ρ. 7.---οἱ περὶ τὸν Π.: 
ῬΔῺῸΪ πονν ἰαϊκίηρ ἐπε ἤσβε ρίδος 85 {πε 
Ιεδάθε οὗ {πε σοπιραηυ, 566 Εδπβδυ, δ. 
Ῥαπῖ, Ρ. 84, ἰ[λε ογάδγ μεποείοσιῃ 15 Ῥδὰὶ 
δηᾶ Βαγηδθδ8, νγν τ ἔννο β'ρπἰ ἤοαπί Ἔχοερ- 
τίοηΒ, χν. 12, 25, απὰ χίν, 12, 565 79. ἴοζο. 
--Ἰ. δὲ . .«. ὑπέστρεψεν : Κδπηβᾶν τεΐεσβ 
81. Μαγῖ᾽β συ πάγανναὶ ἰο ἐπ ἀρονα οἱτ- 
ουτηδίδηοεϑ, ᾿παβυηι ἢ 48 ἢς ἀϊδαρρεονεὰ 
οὔϑε, Ρ8}} 85 οἤδηρε οὗ ρΙδοα, νος ἢ Πα τὸ- 
Βατάδά 245 δὴ δραπἀδοητηεηΐ οὗ τῆς νοῦ, 
Βαυὲ τς τε μάτανναὶ οα τς ρατί οὗ Μαγκ 
ἰδ 5111 τῆοσς ἀπο ἰο υπάετοίδπά, τῇ 
ὙῈ ἅγτε ἴο ΒΈΡρΡοβε ἐμαὶ ες νυ πάτενν Ὀ6- 
οᾶυβε Ῥαυΐ δπά Βδιπαραδαβ τηδάδ, 45 ἴξ 
γγετο, ἃ {τὶρ ἰο Απεοοββ ἴον {πε τεοονεγῦ 
οὗ τῆς Τοσπλεσ ; δηά χν. 38 βεθῃ)5 ἴο ἱπΊΡ]Ὺ 
βοπιθίδίηρ ἀϊξεγεης ἴτοτη [Πϊ15. ψασίοιβ 
ΓΕΟΆΒΟΙΒ τᾶν ἢανα οοπίταϊοα τὸ [Π6 ἀδ- 
βοσίίου οὗ Ματγί, ρεγῆαρβ ἴῃς [λςξ (πδὲ 
δἰ5 σουιδίῃ ΒΑΓΠΑΌΔΒ νγ88. 0 Ἰοπρεσ {πα 
Ἰεαάεσ, οσ Ῥδι}᾽}5 ργεδομίπρ' ἰο ἴῃς ἀσαπεῖ!ε5 
ΤΑΔῪ Ὦανα Ὀδδη τοο 1ἰδόγαὶ ἔοσ Πἰπὶ, οσ ΙδοΚ 
ΟὗἨ σουταρα (0 ἕδος ἰἴε ἀἄδηρειβ οἵ ἴδ8 
τηουπίδίῃ Ρ45565 δηὰ τη ββίομδτΥ ὙνΟσΚ 
ἰπδη, οσ αϑεοϊΐοη ἔογυ 8 μοῖῖς δὲ 
7δτυβαίθπλ δηᾶ δηχίεςυ ἴοσ [6 Ἴσοπλπρ 
ἴαταῖπε (μῈ ἱπάγενν, βὰγ8 Ἡοἰἐζτσδᾶπη, 

ΝΟΙ. Π, 

“Ζῃ βείποια Μαυΐζοσ "). ὅες εἰ ββισδηπ᾽ 5 
γι κίηρ ποίς, Βὲδεϊδἐμαϊδη, ἡ. τ85, οῃ 
ἴδε ἴλοξ ταὶ μεῦε, ες μη Μαῖκ 
Ἰεανθβ Ῥδ] ἔογ 76γυβαίθπι, ἣς 15. ΒΩ 
“ 7οΒη," 88 1ϑυγβῃ πᾶγας; ἰῃ χν. 30 δε 
δὅοοβ ννἱῖ Βαγηαραβ ἴοὸ ΟΥρσιιβ, ἀπά οῃ 
ἴῃδὲ οσοαβίοῃ ΟἹΪΥ ἢς 18 ἀδβογί θεά ὃγ δὶβ 
ααπμῖῆα πᾶσηα “Μδτὶς ᾽" αἴοπβ. Οπ πα 
“ῬεΣ118 οὗ τγίνθσβ, ἀπὰ ρεγὶ]5 οὗ σοῦθεβ,᾽ 
566 δγβαυ, Ολμσγοὶ ἐπ ἐδε ον Επιῤίγδ, 
Ῥ. 23, Δηά ἰπ σοῃπαοιίοη νυ] ἢ με ἀθονα, 
ΡΡ. ὅ2, 65, αἶϑο Ὁ. δπά Ἡ. (βπιδίϊει 
εὐϊεῖοπ), Ρ. 129, Ηδιιβγαίῃ, Νεέεϑέ. 
Ζεϊἐρεςολέολέες, 111.) 133. 

ψετγ. 14. διελθόντες : ἴῃ ([)18 ἸΟΌΣΠΟΥ 
ποτίμυνατάβ (οὸ Απεοορ ἰδ Αροβεῖεβ 
ψουά ῥτοθΑΟν ἔΌ]]ονν τᾷς οπς ἀςῆηΐϊτα 
τομέβ οὗ οσοτηπηδγοας Ὀείνθοη Ρογρα δηά 
ἔπαι οἷἐγ ; δθ πδέυγαῖ δη βαϑὺ οοῦσβε 
νου ά Ἰεδὰ ἴμεπὶ το Αἀδάβ, πονν Καγα 
Βαυΐο, ἀπὰ ἰῃς ἀεάϊοδίίοη πεῖς οὗ ἃ 
ομυσοῦ ἰο 8:. Ῥδὺ] τῆδυ ροίπε ἰο {δε 
Β6ΙΙεΣ αὶ μ6 μΒαά νίϑβιεά τμῈ ρΐδοα 
ΟἹ 8 ΨΑΥ ἴο Απείοοι (Εαγηβαν, Ολμγοΐ 
ἴπ ἱἐἱὰμπε Κονιαπ Ἐπιῤίγε, Ρ. 21, δπὰ 
Ζδοχίεσ, ἐπ ἴοοο, ΜὮΟ Ἄρτεαβ ἤεσα ἘΠ 
Ἐδπιβαν 8 νίε). ΑἸ που ρ ἢ ἀϊδαρτεείησ 
ψτἢ Ο. δπὰ Ἡ, ἱπ Ὀσγϊηρίηρ ἐδε Αροβίῖεβ 
το Αὐδάα, Κδτηβδυ ΠΠ]Ὺ ἀρτθαβ τυ ἐπετα 
ἴῃ ἐπρμδβίβίπρ ἐμ ἀδπρΈτβ οὗ ἐπε ᾿ουγΠοΥ 
Δ0τΟ58 ἰῃς Ρ᾽βιἀϊΐδη Πρ] δπάβ, ἀπά ἰῃ τα- 
Ζετγίηρ ἴο 18. ἔγανθὶβ ἴσουχ Ῥειρα ϑογοβδ 
Ταυτὰβ τὸ Απιίοο δηὰ ὕδοῖκ ἢϊ8 ρεγὶ8 
οἵ τἴνεσβ, δηἃ ῥευΣ]β οὗ σοῦθετῖβ, 2 Οοσ. χί. 
26 (δες ἴοο δ'επάξ, ἐμ ἴοεο (1809), ἴῃ 

δειηδηξ ἢ Εδτηβδυ, ΏΟβε ἰπβίδηοθβ 
οὗ {π6 ἀδηρετβ οὗ (μ6 νγᾶν, ἴτοσι ἴῃς πο- 
εἰςε 5 οὗ τῆς ἰπβοσίρείοῃβ, βῃου]ὰ 6 ςοῃ- 
Βι]εά, τε. 5.).--ὐΑντιόχειαν τῆς Πισιδίας, 
8εε οσί εἶοαὶ ποίεβ. [ἢ ννε δάορὲ ἢ ΚΕΝ. 
εἴς,, ᾽Α. τὴν Πισιδίαν -- δὴ Δἀϊεςιίνε, τὴν 
Πισιδικήν, “ Εἰδίἀϊαη Απεϊοοῖῆ," οἵ, 45 1ὲ 
ὙΨ45 4150 οδ]]εᾶ, Απείοοι ἐοννατβ Ριβίΐα, 
ΟΥ Οἡ ἔπε 5ἰάβ οὗ Ρίβιάϊα, ἰο ἀϊβεῖπρυϑῃ 
ἴὲ ἴτοπὶ Απεέοοῖ οὐ ἰδῈ Μαδαπάᾶσδσγ, οἵ 
Οαγίαπ ἀπείοομβ Δὲ {18 ρεσίοά Απείοος 
ἀϊά ποῖ Ῥεϊοηρ ἰο Ριβίάϊα δὲ 411 (ϑέγαρο, 
ΡΡ- 557, 569, 577), Ῥὰξ Ἰδίετ (ῃς ἰδτπὶ 
Ῥιβίάϊα ννὰβ ψίἀαπαᾶ, πὰ 80 ἔπε ὄἼχρσθϑβ- 
βίοπ “Απείοοῃ οὗ Ριϑίἀϊα ᾽᾽ οαπιεὲ ἱπίο 
νοβρις. ῬιοΙΘΠΙΥ, ν., 4, 11, διηρίουβ ἴἰ 

Ιο 
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εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ἐκάθισαν. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΗΣ 

15. Μετὰ 

δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, ἀπέστειλαν οἱ 
ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτούς, λέγοντες, ᾿Ανδρες ἀδελφοί, εἰ ἔστι λόγος 

δῃὰ 8ο βοῆς Μ558. ἱπ 16 ραββᾶσε θὲ- 
ἔοτε υ5; 866 ογεἶςαὶ ποίεβϑ, δῃὰ Κδπιβαν, 
“« ΑπέοοΙ ἱπ Ῥιβιάϊα,᾽" 1η Ηδϑβεπρβ' Β.}),, 
Ολιγοῖι τη ἐμὲ Ἀοπιαη Ετηῤίγε, ρ. 25, ἀρὰ 
ννεηάες (1800), ἐπ ἰοῦο; 866 ἰυγίποσγ ἡ 
χυι, 6. Οπη ἰῃς ἄεξαίῃ οὗ Ατηγπίδβ, Β.6. 
25, Απεέίοοῃ Ὀεοδπηε ρατὶ οἵ (πΠ6 βοπηδῃ 
Ρτονῖπος ἀαϊδίία, ἀπά ἃ {|||68 [ἰδίδγ, 
βοῆς {{π|6δ Ρεΐογε 6 Β.0., ἃ ψ͵ὰ5 πιδάς 
8 εοἰοπίΐα ὌΥ ΔΑυρυδβίαβ, ἢ [,δείπ 
τἰρμῖβ, δἀηὰ δ5 800} ἰΕ Ρεοδπια δῇ 
δἀτηϊηἰβίσαϊϊνε δηᾶ τη] τατν οαπίγε ἱπ 
(6 ρῥγοϊεοϊου οὗ {πε ργονίποα δρδίπβε 
τῆς Ριβιἀΐατη σοῦ ειβ ἰπ ἐπεὶγ πιουπίαϊῃ 
ξογίγεββεϑ, Βδπιβαυ, ἢ. 5. ὙΠΘτΘ οἂπ Ὀ6 
πὸ ἄουδι παι Ῥδμ] ψοιμά αἷβδο ἢπά μεγα 
ἃ οοηϑίἀεγαθίε [εν βῃ ρορυϊδίίοη, 5 (Π6 
71εὄν8 ψεσα {τυβίν ϑιρρογίθσβ οὔ {88 
Θεϊδυοϊᾷ Κίπρβ, απᾶ ἰουπᾶ 4 ἤοπῖα ἴῃ 
τῆ ηΥ Οὗ {Π6 οἰτ165 ν Βῖ ἢ ἴΠ6ὺ Τουπάεά.--- 
ἀπὸ τῆς Πέργης : Καπιθαν ΒΈΡΡΟΒΘΒ (Πδί 
{πὲ ἔγαν ]]εῖβ δυτγιεά οἡ ἔτοση Ρεγρα (οπίεῖ 
ἴοννπ ΟΥὗἩἨ ἁ Ῥαηρῆνα οα τ Οεαβίγαϑβ, 
δηᾷ δῃ ἱπιροτίδηΐξ ρἷδοα οὗ σοπητηθσοθ) [0 
Απεΐοομ, νἱέπουε δὴν δνδηρε ϑαιϊίίοη οα 
τπαῖσ γᾶν, Ὀεσδιιβα ἰπ Ῥεῦρα {π6 Αροβίῖε 
μαά Ὅδβαεπ ϑπιϊίεπ ντ δὴ δἰίδοϊκ οὗ 
ταδϊδγίαὶ ἔδνεσ, ὑνπῖοθ οΟὈΠρεά δἰπι ἴοὸ 
866 Κ {πΠ6 Βίρμεσ ρστουπά οἵ Απίοοῃ. [ἵπ 
(81. ἱν. 13 Βδηιβαυ ἤπαάβ ἃ σοσγοδοσδίίοῃ 
οἵ τη15 νίενν, ἃ ῬαββδαρῈ ἴῃ ΠΟ ἢ Ραμ] Πΐπι- 
561} βἰαΐεβ ἐπὶ δπὶ |π6855 οοσαβίοπϑᾶ ἢΠῖ5 
Βτβε ρσεδοπίηρ το πθ ΟΠυτγο68 οἵ αδἰδέα, 
ἴ.6.,) οἵ {π6 Εοτηδη ρτγονίπος αδἰδεῖα. Τῆς 
βυρρεβίίου. Π858 πιιοῃ το τθοοσωπιθπᾶ ἴξ, 
566 δέ. Ραμὶ, ».92. Μοαιβεσί 5 τασηδεκβ, 
δποόψενεσ, που] ῬῈ σοηϑα!εα πὶ βυρροτί 
οὗ ἔπε νἱονν {παὶ τπ6 {Π|πε85 ονογίοοκ 
τε Αροϑβεΐεα δὲ ἀπίοος σαίμογ ἰἢδπ δὲ 
Ῥεγρα, ἀῤοςίοϊίε Αρε, Ρ. 177, πὰ νεὶζ- 
βἄοκεσ, Ἂῤοβέοϊϊς Αρὲ, ἱ., 275, Ἐ.Τ.-- 
εἰς τὴν συναγωγὴν, “10 {π6 7ενν ἢτϑβί," 
ν 45 ΡΔ}Π5 Ργιπηατν τα, δηᾶ ἤεσα 
δταοηρβί {μΠοβα φοβ. τὸν Θεόν με ννου]ὰ 
βπά, Ρεγπαρβ, {πῈ θεβὲ 501] ἴοσ ἢἰβ ἰΙδθοιγβ, 
οἵ. χνὶ. 14, απὰ αἷβο χἱϊ]. 5, χῖν. στ, χνΐ. 13, 
ΧΥΪ, 2, 10, 17, ΧΥΠ]. 4, χίχ. 8. Αραίηβί 
ἐπε ἀουθίβ ταἰβεᾶ ὃν τῆς Τρίηρθη Βοποοὶ 
85 ἴο {Ππ6 Πδίογί δὶ ομπαγαςίοσ οὔ ἐπε ποιίίςε, 
8ες Ἔβρεοίδιν ννεπάι, τ888 ἀπά 1809 εἀϊ- 
τίοηβ. [Ιε ἰβ ἱπςοηςεδίναδίε, ἃ5 π6 84 Ύ8, 
παῖ Ῥδῃ], ψῇο οουἹά εἐχργθββ Πἰτηβϑ ἀ8 
ἴῃ Εοπ, ἱ, τό, ἰχ. 32, χ. 16, χί. 30, βου 
δπείγεῖν ἀϊβγεσαγά (τς 1εννβ ἰπ 5. πη18- 
ΒίΟΠΑΤΥ εῇοτγτίβ.Ό. ὙὍΠΕ ποίϊοε ἴῃ χνὶ. 13, 
πτοπὶ ἃ “ ΝΥε-βουτγοα," οὗ 8ι. Ῥδυ}5 ἤγβε.: 
Βαρθδίῃ δὲ ῬΏΠΙΡΡΙ ἐπαῦ]εβ ὰ8 ἴο ἔοσπι 

ἃ Τςοσγεοῖ ἱπάρτηεπε ἃ8 ἴο ἢί8 ργορδθῖε 
οουγβα ἰπ οἴμοι ρμἷδςεβ.---τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
σαβ. ; ποῖ περεββασῆν {πὸ ἢγβε Βδθθδιῃ 
δἴζογ {πεῖν ἀγγίναὶ ; ΒοπΊε ἐἶτηε πιαὺ μαννα 
Ὀδθη βρθηΐ ργδθνί ουθὶν ἴῃ πιϊβϑίοη ὑνΟΚ 
Ὀεΐοτα 4 ογίεςαὶ Ἔνεηξ ἴοοῖ ρίδοε, Εδτη- 
880, δέ. Ῥαμῖὶ, Ρρ. 90, τοο.---ἐκάθισαν : 
τῆς Μογᾷ τῆδὺ τηθαη {παΐξ {πεν βαΐ ἄοννη 
ἰπ {πε βεαδί οἵ [π6 Ἐδρ ΐ5, 8ο 1. {ἱρμεοοι, 
ἦη ἰοοο, 85 ἱπιϊπχδιϊηρ {πὶ πεν ἐχρεοιθα 
ἴο Ὀ6 οΔ]164 ἀροη [0 ῥγεδοῖ, οὐ ΜῈ πηδῦ 
ἰηξοσ, νοῖ, 15, (δὲ {παν σγασε οδ! δα ὑροπ 
Οἡ {πΠ6 ργεϑεηΐ οσοαβίοη Ῥεοδυβε {ΠῸῪ 
ΨΈΓῈ νν6}} Κποννῃ ἴπ (ΠΕ οἷν 845 τῆεπ ΠΟ 
οἰαϊπιεα ἐο πᾶνε ἃ τηεβϑαρε ἰο ἀεϊϊνεσ, απᾶ 
{πε τυ]εγβ οὗ [8 βυπαρόρῃς οου]ᾷ ἱπνίξα 
ψγΒοπὶ ἱποῪ ψουϊά, Εδεογβῃείμλ, διυῖοῖ 
δορίαὶ Γξε, Ρ. 281; Τα Υ, Ρ. 252, ““οπ 
{πε 7εννϑῃ Μάδπηετ οὗ γεαάϊηρ ἐδε ϑογὶῤ- 
ἐμγεϑ ᾽". 

ψέεσ. 15. τὴν ἀνάγ. τοῦ ν. καὶ τῶν πο: 
τς ἢγβι δηᾶ βεοοπά [εββϑοῃ, Εδεσβπαίτη, 
ἢ. 5.. Ρ- 278, ΗἸείογγ ὁ ἐμὲ στους; Να- 
ἐϊοη, Ῥ. 443; ϑομῦτεσ, δυο Ῥροῤῖε, 
ἄϊν. 11.) νο]. 11.,, Ρ. 79 Η., Ἐ.Ύ., της ἢσϑβε 
ἴτοτι (με Ῥεπίδίειος, δπᾶ {μ6 βεσοπᾶ ἃ 
Ῥαύδρταρῇ ἤοτι ἐπῸ Ῥσορπείβ, ἱποίμάϊησ 
1π6 οἱάεσ Ὠἰβίογίοδὶ θοοκβ. Α8 ἔμεῖε 15 
ΠῸ ενίδεπος {παὶ {πε Ἰεσξίοπαιν οὗ {πε 
Ῥτορμείβ εχ βία ἰη ἐπε εἰπγα οὗ ουγ 1 ογά, 
1ἴε 15 Ῥγεοδσγίουιβ. [ο δίξζεσηρέ ἰο ἢχ ἐπε ρϑγ- 
εἰοαϊατ ϑαρῦδι ἔοσ ὅ5ι. Ῥδυ}5 δάάγϑϑϑβ, 
1 8 ποννενεσς βἰρηίῆοαπε ἐπαὲξ ΠῈ τι5ὲ8 
ννο γαιλδυκαῦϊα τνογάς ἴτοπιὶ ἴῃῈ ΤΟυΧΧΣ, 
Ῥεαί. ἱ, 31: ἐτροφ. (566 ογεῖςαὶ ποίε8), ἰπ 
νοσ. 18, απὰ ἔτοπι ἴβᾶ. 1. 2: ὕψωσεν 
ἴῃ νεσ. 17, ἀπά {παΐ ἴπ {πε ργεβεπέ δ ]8 
οἵ ]εν ϑἢ Ιεβϑοβ ἐῃας τοτὶ ἰῃἢς 1,αὺν 
ον {πε ξογέγ-ουσίῃ Θαθθαιῃ ἴῃ ἐπε γα 
ἰ5. δαί. ἐ.- 1], 22, νυ ῃ 116 {ΠπῸ σοσγαβροπάϊηρ᾽ 
Ἰεββο ἔἴτοπι ἐπε Ῥγορμείβ 18. 158. 1. 1-22; 
866 Βεηρεῖ οὐ νεσ. 1:8, δηὰἃ Ἐδγγαγ, 8, 
Ῥαμὶ, ἴ.,) ῬΡ. 368, 360 ; Ρ]υπιρίτα, 12 ἰοοο. 
Βαΐ ννεὲ οαπποί βαίεϊν βὸ Ῥεγοπά ἐπῈ 
νίενν οὗ Βδιηβαυ, δέ. Ῥαμῖ, Ρ. τοο, ψνῆο 
Ῥοϊηίβ ουέ παι {πε ργεβεπέ [ἰδὲ οὗ [ϑυν βῆ 
1εββοηβ ἰβ οξἀβοϊἀβάϊν Ιδέεσ ογίριη, Βα 445 
τῃδι “ Ῥγορδθὶν 1 ννγᾶ5 οὔζεη ἀεξεγιηϊηεά 
ῬΥ οἷάδγ ουβίοιη δπᾶ ἰγαάϊιοπαὶ ἰά648 οὗ 
Β:Π 4016 ἀοσοτιραηίπιθηξ᾽,", --ἀἰιπέστειλαν: 
1π6 ννογάβ βεεπὶ παγάϊν Ἵοηβίβίεπε τὐῖτα 
Τπιδν 5 νίενν (παῖ δῖ. Ῥδῃ] ννᾶβ8 διἰπι- 
586} τῆς Ηδρδίατῖβι.-- -οἱ ἀρχισυνάγωγοι ; 
ΒΘΠΕγαΙν Ομ οης, ΓΚ χῆμΐ, 14, δα οὐ, 
Μαῖκ ν. 22 (Ὁ εἰ55, ἐπ ἰοδο), απιᾷ π6 ρᾶ8- 
βᾶρε θείοις 5; ἴΠ6 οὔἶος νγαβ βρεοῖδ!ν 
ςοηςογποά ϑυἱτἢ τς ςᾶτα οὗ ῬΌΡ] ς ννογβδῖρ, 
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ἐν ὑμῖν παρακλήσεως ' πρὸς τὸν λαὸν λέγετε. τό. ἀναστὰς δὲ Παῦλος, 

καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ, εἶπεν, ᾿Ανδρες Ἰσραηλῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι 

τὸν Θεόν, ἀκούσατε. 17. ὃ Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο 

τοὺς πατέρας ἡμῶν: καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ 

Αἰγύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς" 

1 Ὁ τεδᾶβ λογὸος σοφιας εν υμιν παρακλησεως. Β]258 ἰπδετί5 ἡ δεΐοτε παρακ.; 
ο΄. τ Οος. χίϊ, 8. 

πη ἐπε πᾶτης νν885 ρίνεπ ἴο ἔποβε ννῦο σοῃ- 
ἀποσιεά {ῃς 4 55θηλ Ὁ] 165. ἴοσ (δε ρύγροβα. 
ὙΠΒΕΥ Πδᾶ τὸ ρυδγά δραϊίπϑε δηγτῃϊηρ 
υπδβεῖπρ ἑακίηρ ρίδος ἴῃ ἐπε βυπαρορια 
(τυκε χίϊ!. 14), ἀπά ἰο δρροίηϊ τϑδᾶεδτβ 
πὰ Ῥγθδοῆεγβ, ϑομᾶγεγ, Ὑετυΐσ Ῥεοῤίε, 
αϊν. 11., νο]. [1., Ρ. ὅς, Ε.Τ. ; ΕἘδεσβῃείπι, 
ῬἩειυϊοι ϑοοίαὶ 1ϑ{π,| Ὁ. 281, ἀπά οχ 88 
Ῥταβεηΐ ραβϑαρο, 7.455 ἐδε Μεςεία,1., 434, 
πὰ ἴον τΠε 616 ἴῃ ᾿πβου ρθη 5, Οτίπητη- 
ὙΠαγεσ, σευ. ; 566 αἰ8ο δεῖουν οἡ χίν. 2. 
--ἄνδρες ἀδελφοί: ςουτίεοιιΒ δά άγε585, ἰϊ. 
37, “ ἀεπεεπηεη, Ὀγείγθη ᾿᾿ (Βδπι58}). 
ει. τ6. κατασείσας, 5:6 ἀρονε ὁπ 

ΧΙ, 17, ἀπά οὐ. χῖχ 33, χχὶ. 40 (χχνΐ. 
1), ““πιδᾶβ ἃ ρεβίυσαε ψ τ ἰδ δαπά,; 
ἃ δαδίασα σοι ἴοὼ ογϑίοσβθ, ““ΠΔΠῚ 
πος ραϑίι οἱΐγη νεῦρα ἔδοίυσι ργοὸ σοη- 
ἔίοπα 5ι1ϑπείατα εχίρερδης, δηᾶ πεῖα ἃ 
τ ΡΕὶς τοῦοῖ ααϊζε ομαγδοίεσγίβεῖς οἵ Αςίβ. 
Ὧ6 βρθεῦοῇ ψνὩΙ ἢ ΤΟ]ΠοννΒ παν Ὑ76}1 μανα 

τετηδὶπεά ἴῃ {πε τη ΠΊΟΣΥ, ΟΣ ῬΟβϑβί ΪῪ τηδῪ 
πᾶνε ἰουιπᾶ ἃ ρίδοα. ἴῃ [Π6 τηδπαβοσγρί 
ἀἴατν οὗ ομε οἵ Ῥδι1}}5 μεᾶγεγβ (Εδτηβαν, 
δέ, Ῥαμῖ, Ρ. 100), οσ 81. Ῥαὺϊ] τὺ Πίτηβε! τ 
δανε υγηϊβμεὰ 8:1. Γὰπ|κα νυ δἂη οὐ π6 
οὗΤΕ, ἔοσ τῆς τηδίῃ βεςείοηβ, 5 Εν βὰρ- 
Βεβίβά, πλᾶὺ πᾶν ἰογπηεὰ ρατί οἵ ἴῃς 
ΔΡοβεῖθβ τερυΐασ τηοάβ οἵ δάἀγεββίπρ' 
ΒΙΠΊΠΑτ ὐάϊδηςεβ; δηὰ 11 ποῖ 8:. ῥδευὶ 
ΒΙΠΊΞΕΙζ, γεῖ οπε οἵ ἰποβαὲ ψῆο ἅτε ἀε- 
Βοσὶ θε ἃ 25 οἱ περὶ Παῦλον, νετ. 13 (ΖδοΚ- 
Ἰετ), πιᾶὺ πᾶνε ϑιρρ]εἄ {πε ἱπίοσπηδίίοη. 
Οη ἐπε οὐμεῦ παπᾶ ἰξ 8 τηδϊηξαϊπεάᾶ 
τπαΐ {πΠ6 βρεβοῦ ἰπ [18 ργεβεηξ ἔοσπι 18. 8 
ἴτθβ σοπιροβίξοη οὗ ἴῃς δυΐμποσ οὗ Αοίβ, 
δίποβ ἰξ ἰἴβ 80 ϑἰπηῖϊαγ ἰο {π6 οαεὶν δά- 
ἄτεββεβ οἵ ὅι. Ῥείεσ, οὐ ἰοὸ τς ἀεξβησε 
τηδάς ὃν ὅ8:. ϑίερῃεη, δᾶ ἔμπας 51. κα 
τ ϑμεὰ τὸ {ΠΠπ|ϑέγαιε 51. Ῥδυ]}᾽8 τχιδβίμοά οὗ 
Ῥτγοοϊαἰτηίηρ (Ὡς Μεββίδηϊς βαϊνδίίοῃ ἴὸ 
)εννβ. Βαϊ ςοηβίἀετίηρ' {πΠ6 διιάϊαπος δηᾶ 
τῆς οσσαδβίοῃ, ἱξ 15 ἀϊ συ] ἰο 5εῈ ον 81. 
Ῥδυ] σουά ἢανε ανοϊἀεά ἰουοπίηρ ὑροη 
ῬοΪπίβ βίδα το ἔμοβα ψν ἰοἢ πδά οἰαἰπιοᾶ 
1π6 αἰξεπίίοη οὗ ἃ ϑί. Ρεΐεσ οἵ ἃ ϑ8ί. 
Θίερδδη : “ποπ ροΐεγαϊ τηυ]υτὰ ἀϊεγγα 
ΝΕ] 4 Ῥείγὶ ογσδεϊοπίρυβ, νοὶ 4 ἀείεηβίομα 
ΘΙΘΡΠαηὶ .. πθςο ἰρίτωσ πο τηδρὶβ ἴῃ 
Ῥδυ]υτη οαάππε πάτα 'π 4πθΘπλν8 πονᾶα 
Βα [118 Ῥγαθοοηςπῃ ᾿ (Β]455), ἩΏ11ς αἱ ἴῃς 

βΒᾶτης εἰπε 1 15 αυϊέε ροββίδ]ς το ῥσεββ 
1815. ϑἰτλ]δτίεν ἴοοὸ ὅδ ἀπά τὸ ἴρπογε ἴῃς 
Ῥοϊπίθ ΨΨὩΪΟἢ ἃτα οοῃίβββεαυ ομαγαςίεσίβεις 
οὔϑιε, Ῥδαὶ, οἥ., Ζ.5.νν. 38,30 (Βείξρε, δὲς 
Ῥαμιτηπίδεκεη Κεάδη εν Αῤοκ ει ρεφολιίοκέε, 
ΡΡ. 10-22; Ζδοκίεσγ, Ἂἀῤοϑέει νἐϑολίολέε, Ρρ. 
244, 245; Τῷ Ἔοἤϊετ, θᾶς ἊΑἀῤοσίοϊτϑεῖιε 
Ζεϊέαϊέεν, Ῥ. 272; ΠΡ ΕἸ, Ζεἰἐτολγέζε 
}ὰν τοὐτοεηδολαξέ, ΤἈεοΐ., ἱ., ». 46 (1896)) ; 
866 ζυγίπεσ, Εδγγαγ, δέ, Ῥαμί, ἴ., ρ. 360, 
ποῖίε, ἀπά ΑἸέξογά γεΐεγεποθβ ἴοσ ἐπα βενεσαὶ 
Ῥαυϊΐπε ἐχργεββίοηϑβ, ἀπά τῆς σοπγαγκαῦϊα 
1|18ὲ οὗ ρδγδῖ]εἰβ ἄγαννπ οἱ τϑοεπῖὶν Ὁ 
ἘδπιβαΥ δείννθθη [πε ϑρεεοῆ δὲ Ρίβἰἀϊδῃ 
Ἀπείοο ἂπᾶ {πε ἱπουρῃςβ ἀπά ρῆγαβεβ 
οὗ τπὲ ΕΡίβεῖιε ἴο 88 Οαἰδεΐδηβ, Ε χῤοςῖ- 
ἰογ, Ἰδερεταθεσ, 1898 (8ε8 θεῖον οὐ Ρρ. 
295, 297); α'5δο Νὄβρεπ᾽β 15δε οὔ Ρδυ] πα 
ἘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ5, ἀῤοσίσρεεοκίομέες, Ῥ. 53, ἴπ 
(15 δηὰ ἴπ οἴπεσ βρθεεοῖθεβ ἰῃ Αοίβ.--- 
ἄνδρες 1.» ΟΥ̓ ἰἴ. 22, 111. 12, ν. 35, ἃ πιοάβ 
οἵ λάἀάτεββ ΔΕ σπόβεη 845 ἴπ Πδσιωοην 
ΜΠ ἴῃς τεΐεγεποαβ τὸ τῆς Πίδίοσυ οὗ 
Ιβγαϑὶ ψνμῖο ἢ ἡγογα (ο ἔ]Π]ονν.---οἱ φ. Θεόν, 
7. χ. 2, χιϊῖ. 43, 50, χνΐ. 14, εἰς. 
ει. σ7. τούτου: [ἢϊ5 ρΡοίηῖβ ὅφοῖκ ἴο 

Ἶσρο: δὴ ἄρρβαὶ ἴο πε πδεϊοπαὶ ργίάς οὗ 
ἴδε ρεορὶε ἱπ ἐμεῖγ ἐπβοογαδείς ρείνί!εσεβ 
πα πᾶπλεβ, εὖ. 2 Οοτσ. χί. 22, ἔστι. ἰχκ. 6. 
-ἐξελ. 80 οἰξεη ἴῃ 1ΧΧ οἵ Οοά᾽ 5 ςποίςε 
οὗ 5:8ε].---ὔψωσεν: ““εχαϊτεάᾶ," Α. αδπὰ 
ἘΚΝ. νγεῖββ. ἀπά ννγεπάϊς, νυν Βείδρα 
δηὰ ΒΙ458, τεϑίσίος [15 πηβαπίπρ ἰὸ ἰῃ- 
οἴθᾶϑε ἰῃ πυγάρεσβ, ἄδη. χν τ. το, Αςὶβ 
νἱϊ. 17, 80 αἷβο Ονδσγθεοΐ ; ψῃϑὲ οἴμοσβ 
τεῖθσ ἴἃ το [6 πηϊγασυίουβ Ἔνεπίβ σοη- 
πεοιεά ἢ τποὶγ βοϊουσῃ 45 νγ6}1 85 ἴο 
τμεῖσ ἱπογθαβα ἰῃ πυσηθαγβ (580 δῖ, Οἤγυ- 
βοβἴοπι), οἴβεῖβ ἴδε ἰξ οὔ ἴῃς εχαϊξδιίοη 
οἵ τῆς Ρβορὶβ υπᾶδσ ]οβερῇ. Βαυΐξ {πὲ 
ψογά πΊΔῪ Οοτίδί ΠΥ τηθδη Βοπιθίῃίηρ 
ποτα ἴπᾶῃ ΠΌΠΊΕΓΟΔΙ ἰπογθαβθ, ἀπά ἰπ- 
οἰπάς ἱπογεαᾶβα ἴῃ βέγεηρτῃ δηά ρβονγὲγ 
80 Ηδοκεῖς, Ραβϑ). [Ιὲ 15 υαϑεᾶά οποαὲ ὉΥ 
τ, Ῥαὺ] εἰββίνῃεσγθ, 2 Οοσ. χί. 7, ἰπ σοη- 

ταϑὲ νυ ταπεινόω, οΥ. 115 5 πι11τ 156 ἱπ 
1κα 1. 52. ΒαηΑΔ11 τεΐεγβ ἰἴ5. δε Πετα 
10 2 Κίπρβ χχν. 27, “᾿πτεά ἀρ,᾿ 1.6., αἱ 
τῆς επᾶ οὗὨ ἃ τλϊβεγαῦϊβ βίαϊε οἵ Ῥοπάδρε, 
ἃ Ραββᾶρε ψὮδγε {πε νϑτῦ ἰ8 οἰοβεὶν Ἰοϊπεά 
νΠὩ ἐξήγαγεν. [πη ᾿ϑΑἰδῇ ἱ. 2 δηὰ χχίϊϊ, 
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18. καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν ' αὐτοὺς ἐν τῇ 

ἐρήμῳ - τ0.23 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν, κατεκληροδότησεν 
αὐτοῖς ὃ τὴν γῆν αὐτῶν. 20. καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις 

᾿ φτροπ.  ΒΟΙΘΗΓΡ 36, 61, α]ρ., ὅυτ. Ηδτζοῖ. πιρ., βο ΚΝ. Η.., ΒΙδβ8, ἘΝ, τεχί, 
ἙΕεπάδι!, ΚΝ εἰββ; ετροφ. ΑΟ"Ὲ 13,4, ΟἹρ., 54ῃ., Βοῃ., ϑυτσ. Ῥεβῆ: Ηδτοὶ. ἰθχέ, βο ΤΊβοῇ., 
ΕΙΝ. πιᾶτρ., πὰ Ηρ. Ψνεπάϊξ σαπποὶ ἀεοϊάε, που ρῊ Πα σοηδιάετϑ ετροφ. 45 τῆοσε 
βεείπρ Πατα, ὑν 116 ἢς τερᾶτάβ ἐτροῖτ. 85 ἴῃς τῆογα οσίρίπαὶ τεδάϊπρ ἴῃ ΓΧΧ Ὁδυξ, 1. 31 
(Β', Οτῖρ.). Τιβομεπάοσγε, βοννενοσ, τεξαταϑ ετροφ. 45 Ῥεβὶ διϊθβδίβα ἴπ Πδαῖ. ἱ, 31 
δηὰ 5 Ρεϑβὶ βαϊϊς το {πε σοηίεχι Ῥοιἢ ποτὲ ἀπά πεῖ. ὙΝ. Η,., 4ῤῥ.ν. Ῥ-. 94. τηαϊπιδίῃ 

δαὶ τροπ. ἰβ ἔμ τποσε οὈνίουβ τεπδετίηρ οὗ δ 3 Ὁ) ή Ῥυῖϊ δαὶ ψἤεη ἴδε οτῖρ. πηδαπὶπρ' 
τ 

ννᾶ5 ἰοσροιίςη, {πε σοπίοχὶ ἴθ Πευξ, 1. 31 Ἰεά ἴο τῃς οθδηρε ἴο τροφοῴᾧ. ὙΤΠ15 οοτ- 
τυριίοπ ἴῃ ΤΧΧ ψψ45 ἀοαθι1685 ν]ἀεἰν ουττεης 'π ἴῃς Αροβίοϊὶς ἀρ, ἀπά τηϊρῃϊ πᾶνε 
Ῥεδη ξο]ονγεά μεσε, ΨΝ.Η. οοποῖαάε [μδὲ ἔπετε σδη θὲ πὸ σεᾶβοῃ ἴὸ αιιδϑείοῃ ἃ τβδϊπηρ 
βυρροτίεα ὃν 9) Β ὅτ, Νυΐρ., ἀπά τηϑηυ βοοά ουτεῖνεβ, ἃ τοδάϊηρ Μῃϊςῃ ἴμεν τορασά 
85 θεβί δυϊπεπιιοδιθά ἴῃ της ΓΧΧ δηά δ5 δρτεείπρ ἢ ἐπε ΗΕΡ., ἐβρεςοῖδ!ν πε ἴξ 
νᾶ 8 [140]6 το ῬῈ ομδηρεά Ὀγ {π6 ἱπῆπδηοε οὗ ἔπε οοτηπῖοη δπά οοσταρί ἕεχὶ οὗ με ΤΧΧ, 
ΤΟΥ δαά (παι θοῇ ἢδσε ἂπά ἰπ Πευΐ, εἰῖποῖ στεδάϊηρ ρίνεβ Ὄχοθ!επε βαηβα. 

ἅ καὶ οἵη Β ὅτ, ϑ8δὰ., ΥΝ.Η. ἰοχὶ, ννεπάε---Ὅυς Β[4855, Ηρ. δηὰ ν᾽ εἰδ8 τείδίῃ. 
ΝΝ.Η. τακε ὡς ἴῃ νόζ. τ 45 “" ψνῇδη,᾽" ποῖ “ δρουϊ"". 

3 κατεκληροδοτῆσεν; δι κατεκληρονομησεν ΑΒΟΌΞΒΗΤ,Ρ 13,61, ΟΠτγϑ., Τίβοῃ., 
ΝΗ. , ΒΙ455, Ἦν εἶββ, ἡ επάι, ΗΠ]ρ. «δοτ- ἅτοβε ἔγοπι τηϊββίπρ δοῖῖνε υ8ὲ οὗ κληρονομ,» 
Βἰγλῖίατ ἰπϑίδηςεβ οὗ σοπδιβίοπ Βεΐννεαη {πε ἔννο νϑγδϑ ἴῃ ΤυΧΧ; οὐ, Η. ἀπά Ἐ. αντοις 
οἵη. δ Β.)" 13,40, 61, 54ἢ., Βοἢ,, 580 Τίβοϊ., ΝΥ. Η., ἘΕΝ., ΥΝ εἰββ, ὑνεημάς. ἘρῚῖ αυὐτων 
Ὦ, ὅυζγ. Ηατοΐ, τεδὰ των αλλοφυλων, 80 Β]455 ἀπά Ηρ. 

4ὙΤὮς Μοσγάβ ὡς ετεσὶν τέτρ. κ᾿ πέντ. ἅτε 0 Ὀὲ ρἷδοβά Ὀεΐοστε και μετα ταυτα---580 
ΜΑΒΟ, Ψυϊρ., 54}., Βοῆ., ἄσγπι., Τίβοῃ,, ΝΝ.Η., ἘΝ. ΥΝ εἰββ. ννεηάες ἐπίη 5 νυ ἢ 
Μεγεσ δπᾶ Ηοϊτζπιαπη τῃδὲ ἴῃ 6 ἐγαπβροβίτίοη τὺ μαναὰ θθθη τηδάε ἰο πηθεί ἃ ἀπ ἤσουν; 
866 αἷϑο Εδισγασ, ϑέ. Ῥαμῖ, 1., 370. 
Αἰϊορεῖμεσ, 50 ΒΪ858 δηᾶ Ηρ. 

4 ἰξ ἰδ υβεᾶ οὗ Ὀτίπρίπρ ὰρ ομηάτεη.--- 
παροικίᾳ, οἵ. νἱῖ. 6, ἀπά ἴοτ ἴῃς ποὺπ 48 
δεῖε, ΓΧΧ, 2 Εβάγαβ νἱϊ. 35, Νιβάογα 
χίχ. το, Ρχοΐορυς οὗ ἘςοΙιβ., νεῖ. 26, 
Ῥ5. οχχ. 5.--μετὰ βραχίονος ὑψ., οὐ. 
Ἐχοάς νἱ, Ἢ Ὁ, ευῖ ν᾿ ἼπΝ,- δου, 5. 
Οχχχυὶ. 12, Βατγυοῇ ἰϊ. τι, εἴς. Ηδθῦ- 
ταϊϑιῖς, οὐ Τύῦκα ἴν σα, ψβοτα να πᾶνε ἐν 
85 ἰθ ερτενν, Ραϊ ἰπ ΓΧΧ μετά 85 οὗ {πε 
δοσοιηρδηνίπρ πε ἄτῃ οἵ αοά, ἀπά ποι 
ΤΊετεΪν οἱ δὶ ΡοΟννΟ 85 ὑτίηρίηρ δα 
Ῥεορὶε ουΐ. 

ψὲεσ. 18, ἐτροποφόρησεν, 8ες οτἰἰοΑ] 
ποίεβ. ἐἔἐτροπ, ““βυβειεάὟ δὲ {δεὶγ 
ΤΩΆΠΠΟΙΒ,᾽ 80 Α. δαπά ιν, ἐτροφ.; 
“θα πε ἔμεῃ 25 ἃ πυχβίηρ ἔαῖμεγ," 
ἘᾺΝ. τηαγρίη. ΤῊ Ἰδξέεσ τεπάεσιπρ ἰ8 
ΒιΡΡοτίεάὰ ὃὈγΥ Βεηρεὶ, ΑἸδοσά, Βείδῆρε, 
Νόδβρεη, Ηδοζκεῖῖ, Ραρε, Ἑατγᾶσ, ΡΙ υσηρίγε, 
εἴς,, ἃ5 ποτε ἀρτθεδρὶα ἴο ἐπε σοπο ΠΑ ΟΥῪ 
ἁσιῆ οὗ τε Αροβιῖεβ ψψογάβ, Ῥὰξ βες 
δονε, ε΄. 2 Μδοο. νἱΐ. 27. 
εχ. 19. καθελὼν, οὔ. Πεῦξ. νἱῖ, χα. Ιῃ 

ΤΙΧΧ {πε βίτοηρεσ νεζὺ ἐξαίρειν ἰ8 ιιδά, 
αϊ καθαιρεῖν ἴῃ 1 ΧΧ οὔξεη τηθϑηβ ἴο 
ἀεβίσου, ͵εγ. χχίὶν. 6, ΡΒ. χχνΐϊ. 5, ἀπὰ 80 

Ὁ, 888., 5υυ. Ηδοὶ. πὰρ. οπχξ μετα ταυτα 

ἴῃ οἰαββίςαὶ ἅτεεκ. δ εῖββ ργείθσ {πὲ 
ἔοτος οὗ ἰῆς νεσῇ 48 ἴῃ ἴυυκε 1. 52, ἴο οαβὲ 
ἄοννῃ, ἐ.6., ἔτοση ἱπεὶς βονεσζεὶϊρπίυ.- 
κατεκληροδότησεν, 866 οτἱεἰς 8] ποΐε5. 1 
ψε δάἄορι τεδάϊηρ οἵ ΕΝ. ΥΝ.Η,: “8ε 
ξᾶνε ἐλέη ᾿μεῖς Ἰδπα ἔοσ δὴ ἱππεσίΐαπος "", 

γεσ. 2οθ. ἴἔννε ἔοονν τῆς Ῥεβὲ διἐεβίς 
τεδάϊηρ,, 5866 οτίεἰσαὶ ποίββ, ννε τῇδυ σοῦ- 
περὶ ἔπε ἀλέϊνε οὗἩ τἰτηε ἔτεσι, οἵ νἱϊ!. 
11, οἰοβεῖν υντἢ πε ργεοθάϊηρ ϑνοσβ 845 
βἰσηιγίπρ {πὰ ῬΈεδε] νη νυ ἢ 8π 
ἐνεηΐ 15 δοσοιηρ 5μ8ά, Ὑἢδ κληρονομία 
ὙᾺΒ αἰτεδάν δββϑδυσεά ἴο {πὲ ἐδίμειβ 45 
(οὐδ οἤοββῃ, νἱῖ. 5, δπά πε ἴουσγ δυη- 
ἀγεά γεᾶτβ οὗ πε ῥβορὶθ᾽β βοϊουσπ ἱπ ἃ 
βίσαδηρε ἰαηά, Αςίβ νὶϊ. 6, ἅεπ. χν. 13, 
ἰογίν γεαῖβ ἴῃ (πε νυν] άθγπαββ, ἀπ βοστης 
ἔξῃ γεᾶβ ἴοσ ἰῆς δοίυδ] σοπαιαβὲ οἵ ἴπε 
Ἰαπὰ τηδάε ὑρ τς ἔουσ πυπάτεα δηᾶ ΠΗ͂Υ 
γεᾶτβ (8. ννεῖββ, Βεϊβη, βεὲ δ εηάϊξ, ἐπ 
ἰοοο)ὴ. Ἰῇ τεδάϊπρ 'π ΤΟ, 18 δοσερίθα 
(βιτοηρῖν ἀεξεπάεα Ὁγ Ἑαττγαγ, δέ, Ῥαμὶ, 
ἷ., Ῥ. 370), Δ πουρ τ ἰδ δὲ ναγίδηοα 
ΜΠ τ Κίπρθ νἱ. σ, δοοογάϊηρ ἴο ΨΒΙΟΒ 
Βοϊοπιοη Ῥερᾶη μἰβ Τεπιρία ἰπ {π6 480Ὲ} 
(ΧΧ 4 οι) γεᾶσ δέϊεσ ἐβε Ἐχοάῃβ, νγε 
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καὶ πεντήκοντα, ἔδωκε κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου - 21. 
κἀκεῖθεν ἠτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τὸν Σαοὺλ 

υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσαράκοντα - 22. καὶ 

μεταστήσας αὐτόν, ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν Δαβὶδ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπε 

μαρτυρήσας, “Εὗρον Δαβὶδ τὸν τοῦ ᾿Ιεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν 

μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου." 23. Τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ 

τοῦ σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγειρε τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα ᾿ἸΙησοῦν, 

24. προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάτ- 
εἰ δα 

τισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ ᾿ἸΙσραήλ. 25. ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ 

Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε, “Τίνα με 2 ὑπονοεῖτε εἶναι ; οὐκ εἰμὶ ἐγὼ, 

ἀλλ᾽ ἰδού, ἔρχεται μετ᾽ ἐμέ, οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν 

1 ηγειρε, ς΄. νετ. 22; δὰ ἡγαγε ΦΑΒΕΗΠΡ 6δτ, Νυΐρ., Βοδ., Αδἷῇ., Ατὰ., ΘΒ γγ8., 
Τίβοϊ., Νν.Η., ΚΙ͂ν., ΒΙ.55, ὟΝ εἰβ5, νν επάεξ. 

3 τινα με, Ῥπέ τι ἐμε ΑΒ ὅτ, 54}., Αεἴῃ., 50 Τίβοῃ., ΥΝ.Η.., ΚΟΝ., ὙΝ εἰβ5, ννεπάε; 
ΒΙ455 ζο!]οννβ ΤΕ. ἢ ΟΟΕΉΗΤ,Ρ, Νπ]ρ., ΒοΟΝ., ὅγτγ. Ρ, ἀπά Η., Ξο Ηρ., θὰξ ἴῃ 
ΒΙ455 ρῃποίυδείοη ἀϊ δε ἔγοτι ΤΕ. 

δᾶνα ΠΊΘΓΕΙΥ ὁ Βαρροβε μας ἐπ6 Αροβεῖίε 
ζο]]οννεά {πε ρορυΐαν οβτοποίορυ δἀορίοα 
ΌΥ ]οβερθυβ, Ἅ4π|ί., ν]11., 3,1; Χ., ὃ, 5, 
Ἐϑρεοί ιν ὑνἤθη νγα ταπιθη θεῖ τπδξ Βρεαῖ- 
ἱπρ' ἰῃ τουη ἃ πυτήθετϑ (ὡς) ἐπ δὲ σὨτοΠΟΙΟΡῪ 
.411165. νεσν ἔδἰγῖν νει ἐμαὶ οὗ τῆς Βοοῖκ 
οὗ ΤυάρεβΒ. 8εε Μεγει-επάι, ΑἸξοσά, 
δηὰ οἴ. 4150 {πε αἰπιοϑέ βίγηιμαν γεοκοπίηρ 
ἴῃ ὉΜεἰδίείπ, δπᾶ Βείῃρε, δὲς Ῥαμζἧη- 
ἐδομέη Ἀεάδῃ, ῬΡ. 30, 3τ. Αποίποι δχ- 
Ῥίαπδειου 15 ρίνεθ Ὁν Ἐεπάδι!, ἐμ ἴοοο, 
μετα ἔτεσι ἰ8 τΔΚαη 245 τηδτκίηρ ποῖ 
ἀυγαίίοι οὗὨἨ εἰτης (νοῦ ὑνουἹά τααυῖγα 
τ86 δοοσιβαῖῖνο), θὰ: τὰς Ἰἰταϊε οὐὁἨ ἐἰπγα 
νη νὩϊοἢ, εἴς. 
ες. 21. κἀκεῖθεν : ΟὨΪν Πεῖα οὗἹἉ {της 

ἴῃ ΝΎ. δβ ἰπ ἰαΐεσ ἄγεθ. Ὑνεῖβθ θνθῃ 
Βεῖε ἱπέεγργείβ {πε ὌἼχργεββίοῃ ἴο τηδϑῃ 
ἐπδὲ πεν αϑκεά ἴοσ ἃ Κιπρ' ἔτοσγῃ δίπι, ἱ.6., 
ϑαζαμεῖ, ἱπ 5 σμαγδοίεσ δβ ργτορμεί.---ἔτῃ 
τεσσαράκοντα: ποί τηεπιϊοπεά ἱπ Ο.Τ'., 
δαξ οἷ 705., 4πέ.ν, νἱ., 14,9. ΤΠ ρεγοά 
ἄοεβ ποί βεεῖλ τηποῦ ἴοο Ἰοηρ ἔοσ 85411}5 
τεῖίρῃα Ψῃ θη ννεῈ γασιθσηροῖ ἴδ ΙΒ ΡΟΒμείῃ 
Ὑγ85 Του γεατβ οἷά δὲ ἢἰβ ἔδί μετ᾽ β ἀβδίῃ, 
πεη πα 'νᾶ5 ρίδοεἃ οὐ (ες ἰἤτοπα ὈῪ 
ΑΌπεῖ, 2 ὅπ. ἴΐ, 10.---Σαοὺλ κιτιλ., οὐ, 
Ῥαυ}5 ἀεβογρείοθ οὐ Μίπιβοῖῦ ἵπ ῬΒ1. 
111. 5. 

Ψεῖ. 22. μεταστήσας, [π|κε χνί. 4: 
τοῖειβ ἤθε ἕο 54} 5 ἀδροβίεοη ἔγοπι [ἢ 
ἴἤγοηθ, α 88πη). χν. τό, ζ: Τδῃ. ἰϊ. 21, 
δος. νἱῖ!. 13, ποῖ 45. Βείμρε {Πϊηκ8 ἴο 
δ15 τετῆονδὶ ἔσγοπιὶ ἐπε ργεδεῆοε οὗ αοά, 
4. 2. Ἱκῖπρ8 χνἱϊ. 23, ποῖ ἕο μἰβ ἀβαίῃ, 3 
Μδοςο. 111. τ, νἱ. 12. 881} ἰπετείογσε οουἹὰ 
ποῖ πᾶνε Ῥεδθη ἔπε Ὀτίηρεν οὔ {π6 Ργοῃηϊδϑά 
βδἰναιίοη.---εὗρον κιτολ.: ἃ σοτηρίπδείομ 

οὗ ὑνὸ ραββᾶρεβ, Ε5. ἰχχχῖχ' 20 δπά χ 
απ). χίϊὶ. 14, ἀπὰ ἔγεεῖν τοίειγεά ἰο δ8. ἃ 
βαυίπρ ῥγοημουποβά ΟΥ̓ αοἄ Ηϊπηβοῖξ, μας 
τε Ἰδέέογ ρατέ νγἂβ ργοποιποςά Ὁγ ϑαζωμεὶ 
ἴπ αοὐ᾽β παηιε.-- -τὸν τοῦ Ἰεσσαί, δὲ ἴῃ 
ΤΙ ΧΧ τὸν δοῦλόν μον. ἄνδρα ἴο τηλτῖς ἐπε 
ἀϊρηῖν (Βειμρε).---κατὰ τὴν καρδίαν, ογ΄. 
176τ. 1. 15.---ἧς ποιήσει, οὔ. 154. χίῖν. 28, 
Ῥ5. χὶ. 8. Τῇῆε ἕδος δὲ (ἢ ς8ς αποίδείοηβ 
ἅτε [8 16ἴξ ἴῃ {πεῖν ῥγεϑεπε βῆαρε ψτἢ 
ΠΟ δἰξεπιρέ ἴο σοσγεοῖ θεὰ ᾿πβεϊῆςβ ἐμ ς 
ΒεΙεῇ ἐμδὲ γα βᾶνε πεσε 81. Ῥαυ] 8 ονγῃ 
ννοσάβ. Ψ τῆς ἤτβε ρᾶτέ οὗ ἔπε χιοῖα- 
εἴοη οὔ. ΟἸεσα. Εοπι., Ο0γ., χν ϊ,, 1, ἃ 
διτ Κιηρ' Δρτθοιηθηΐὶ; 866 ου ἴτε οὔθ μβαηᾶ 
85 Δρδίηϑβί 8 ἀδρεηάεηος οα Αοίβ, Νεηάις, 
Ρ- 41 (1800), ἀπά οἡ ἰδῇς οἴδει Βαπά, 
Βείδρε, ἐπ ἰοδο, αϑὰ 1ηἰγοά., Ρ. 37. 

ψεῖ. 23. κατ᾽ ἐπαγγελίαν : ΡῇγΑ56 ΟΠΙῪ 
[ουπᾶ ἴῃ (4]. 11]. 29, 2 Τίπι. ἱ, τ: {π6 
Μεββίδηϊς ῥγογηΐβεβ βΈποσγα!ν, Οὐ τῆοσα 
ΒΡΕΟΙΒΠΟΔΙΪγ 2 ὅδ). νἱϊ. 12, ῬΒ. Ὄχχχίϊ, 1ἵζ, 
1588. χίἊὺσ, το, ]εγ. χχί!!. 5, 6, Ζεοῖι. 111. 8. 
1ὰ (ῃς Ιαβὲ ρσορῆεου ἐδε ΤΧΧ τεδά ἐπα 
νερ ἄγω ψΨὨϊοΝ 15 Ἰουηὰ ἱπ τς νεῦβα 
θεΐοσε 8, 866 ογίεϊοδὶ ῃοίεβ.--- Ἰησοῦν : 
Ειρμϑίίς δὲ ἴπῸὸ επὰά οὗ {με οἴδυβε, ἃ8 
τούτου δἱ ἴῃς Ῥερίπηΐηρ οὗ ἐπε νεῖβα. 

ψεῖ. 24. προκηρύξ. ποὲὶ ἰπ ΤΧΧ ος 
ΑΡοοῖνρμα, θὰ ἴῃ οἰαβϑίοδὶ Οτεεκ, οἷ 
4850 ]οβερυβ, Αππέ., Χ., 5,1, πᾶ ͵50 
ἰῃ Ρίαξ,, Ροΐγῃ.---πρὸ προσώπου τῆς 
εἰσόδου : “ Ῥεΐοτε ἴῃ ἕδσε οὗ ἢἰ8 δηξεγίηρ 
ἰπ,᾿ ἘΝ. τηαγρίη, οὔ. Τκε ἱ, 76; μθγα 
δε ἰαοτηροσαῖίν, σγεαὶ]ν ἃ Ἡεδταϊβεϊο 
Ρίβομαϑτα, τύ. Μαὶ, 1. 1, ἂπ' Ἔχργθϑ- 
βίοη υϑεᾶ 88 541} ὑπάεγ ἐμ6 ἱπῆυδησς 
οἵ [μδὲ ράββαρε, ϑίπισοχ, ζαηρμαρε ο ἐδ6 
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λῦσαι." 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΠ. 

26. "Ανδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους ᾿Αβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν 
φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. 

27. οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν," τοῦτον 

ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον 

ἀναγινωσκομένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν - 48, καὶ μηδεμίαν αἰτίαν 

τυμιν ΟΒΗΓ;Ρ, Ψυ].ν ϑυτγ. Ρ. δηά Ἡ. (ἐεχῇ, ΒοΉ., Ασπλ., Αςίῃ,, σἤγυβ., 80 ΒΙ258; 
ἡμῖν ΑΒῸ 13,61, ὅδῃ,, ϑὅυγ, Ηδτοΐ. τηρ. ; 50 ΤΊβοι., ΥΝ. Η,, ἘΝ, ὙΝ εἴββ, ὑνεπάς, 5ὸ 
ΗΊΙΡ. 
γνεῖββ, νν επάι, Ητρ. 

αἀπεσταλη ΕΗΓΡ; εξαπεσ. ΦΑΒΟΙ 13, ὅτ, Τίβοι., ΥΝ.Η., Βίαββ, ΕΝ. 

32 Ἐὸσ τουτον αγν. - - .« των προῷ. τας Ὁ Πᾶ8 μη συνιέντες τας γραῴφας των π. τας 
σον  Τακς χχίν. 45. Ὦ εαἶδο τϑαάβ και κριναντες ἐπληρ., 80 Ηρ. Ῥδσ. σεδάβ 
γεῤγοδαυεγμηέ ἴον ἐπληρωσαν, 50 Β]455 τουτον απεδοκιμασαν (οτγηϊεἰπρ' κριναντες 
ἐπληρ.), τεράϊπρ' κριναντες ἰπ {πε πεχί νεῦβε; 5686 ΟἹ δῦ, 20. 

Ν. Τ᾿, Ρ. 154, δῃὰ αἷβο Παΐγηβῃ, δὲς 
Ῥγοτίε ζεϑιι, Ρ. 23.---εἰσόδον : (ἢς ΕΠΙΓΥ 
οὗ [ε85 προη Ηἰβ5 ρυῦ]. Μεββίαπίο πιη- 
ἰβίγσυ, ἃ νγοσὰ ῃοἢ πηδᾶν 4150 πανα Ὀθθη 
βυρρεκίςα ὈγΥ Μαὶ. 11..2, υΧΧ, 

Ψεγ. 25. ἐπλήρον: “1.6., ποη πιυϊῖο 
δῃῖς ἤἥποτῃ νἱΐξ,᾽" ΒΙ455, ο΄. νἱΐ. 23.-- 
δρόμον: “Ῥαιίιπι βαριξ," οὔ, χχ. 24, 2 
Τίτα. ἵν. 7, 64]. 11. 2.-ὑπονοεῖτε : τῆτες 
εἰπγεβίπ Αςί5,ο  χχν. 18, χχν!ϊ. 27; ποννῆογα 
εἶξε ἴῃ Ν.ΎΤ., ὈὺῈ 5εα Ἰυἀτἢ χῖν. τ4, ΤΟ. 
νἱ. τ6, Ἐσοΐτ8. χχίΐ. Σὲ. Νοίς {Π15 ἔγεθ 
τοργοάυοείοη οὗ {πε ψνογάβ οὗ {πε Ἐνδη- 
δε 1588-- ΘΒ βε Π 18} τῃ6 βᾶσης Ὀὰὲ νΕΓΌΔΠΥ 
ἀϊβεγεπι.---οὐκ εἰμὶ ἐγὼ, 1 δπὶ ποῖ 6, 
ἴ.6,, ἴῃς Μεββίδῃ ; Βεβὲ ἴο ρυποίιδέα 885 ἴῃ 
Α. απὰ ΕΕΥ., 50 νεηάς; Ῥπὲ 58εεὲ οη τῇς 
οἴδμεγ μβαπά Βείῃρε δπά νεῖββ, δπᾶ {πὸ 
τεδάϊηρ ἴον δάορι: τί ἐμὲ πον. εἶναι, 
οὐκ εἰμὶ ἐγώ; {πε ροββ ὁ ΧΟ, αἴδγ ἐγώ, 
οἷά ἐποιρῇ (ὁ πᾶνε οτερί ἱπίο τε ἰδχί, 
βῆονβ πὲ {πε ρυποξιδίίϊοη ἴπ ΑΟΝ, νᾶ 
8 παίυγδ] οὔθ, ϑιτῆσοχ, Ψ.. 5.7 Ρ. 70. 

ψεσ. 26. ἄνδρες ἀδελφοί: (πε αἀὐάταβ5 
οὗ νοσ. 16 ἰβ ἢεγε τεπεννεά ἴῃ τῦοσα δῆδο- 
εἰοπδία ἰοπ68, δπα μδτα 45 ἰπ νεγ. τό οί 
7εν5 δπᾶ ρσοβείγίεβ ατε ἔννο οἰδββββ, μεγα 
ῬοΙὴ τεραγάεά Ὁγ Ῥδυ] δ5 ἀδελφοί.---ὑμῖν, 
866 οσἱεῖοϑ] ποΐθβ.0 ϑόσηδ δῖα ἰΐ 45 σαδυῖκ- 
ἱπρ 4 5ῆδτρ δηξμαβὶβ θεσνεαπ ἐπα ἴενν8 
οὗ Απείοομ δπά μοβα οἵ 76γιβαῖθπ (8 Π 
ΔΆ ΕΠ εβῖβ ποῖ τεπιονεά ὃν ἡμῖν), 45 1 {πε 
7ενβ δὲ Απίοος δπᾶ οὗ {με ᾿ἱβρεγβδίοσ 
“νεῖ οοηίταβίεα τ {πὸ 7εννβ οὐὗἩ {δε 
οαρίίαῖ, Βυξ γὰρ πεεά ποὲ τηδτᾷ ἃ σοη- 
ταδί, ἴξ πᾶν τδέμεσ σοπῆσγη πα ἱσαρίσα- 
εἴοη ἰπ σωτ. ταύτης (πὲ 7655 νναβ {πῈ 
ϑανίους, ἴοσυ Ηδβ παά βυβετοά δηὰ ἀϊεά, 
δῃὰ 8ο μαά ΑΠ]8Π1εἀ {πΠ6 ργεαϊοεϊομβ τεϊδί- 
ἱπρ ἴο ἰῃῆε Μαεββίδῃ, Νὸσ ἱπάεεά ννδβ ἰΐ 
{τπα {πδὲ ἴοβε ψνῆο ογυοϊβεά πὰ ϑανίουγ 
δαᾷ εἐχοϊυάβα Ἐπαπιβεῖνεβ ότη ἐπε οἶδ 
οἵ ἴπ6 ἀοβρεϊ: ὁ λόγος τῆς σ-.; ε΄. ἘΡΒε65. 
ἴ. 13, ΡΒ]. 11, τό, τ ΤΠε85. ἰ1. 13, οἵἷς.--- 

ἀπεστάλη : ἰξ ννιε τεδᾶ (ἢς οσπιρουπά 
ἐξαπ'., οτιεἰσα] ποίες, ΟΝ. “15 βεπὲ ἔογίἢ,᾽" 
ἦ.6., ἴτοτηω αοά, οἷ. χ. 36. Μή εῖββ δε 
{Π6 νϑὺΡ 885 5 ΠΊΡΙΥ ταίεσσίηρ ἴο {πε βεπά- 
ἵπρ' ἔογσί ἢ οὗ τε ννογά ἔἴοπιὶ ἴπῸὸὶ ρΐδες 
ψ Ώεγα 1 ψγὰ5. ἢτβθί δππουποςά, Βαὲ οἵ, 
ὁπ ἔδε οἴμδγ βαπά (δῖ. ἱν. 4, 6, ἀπά νεσ. 
23 ἅδονβ, ψῇεγε αοά ἰ5 βροΐκεῃ οἵ 85 ἔῃε 
ἀρεπὲ ἰπ ἐπε Μαεββίδηίο βαϊνδίϊομ, ἀπά οσ 
τῆς ροββίδίε ἔοτος οἵ ὁ λόγος τῆς σωτ. ἀπά 
ἐξαπεστάλη Πετε Βες Εδγηβαυ, Ε χῤοςίίον, 
Βεσειηρεσ, 1808. 

ψεῖ. 27.0.0 Βοίδ Α. :δπά ἘὰΝ. ἰδἷς 
ἀγνοήσαντες 845 σονετηΐπρ τοῦτον Δἀηά 
τὰς φωνάς. Βαϊΐ καί τηδγ ὃε ποὲ σορυ]4- 
εἶνε Ὀαξ ἱπέδηβίνα--οῖ ΟἿΪΥ ἀϊά ἐπα ποῖ 
τεοορηῖ8ε ἴῃς Οἢγίβέ, θὰ ονεπ οοπἀετηποά 
Ηἰΐπι ἴο ἀεβδίῃ ; 5ο Εεπάβ!. Μεγεοῖ γεη- 
ἄετβᾶ καί -Ξ “ 4150,᾽ δῃηἃ πιδίκεβ τὰς φωνάς 
πε ἀΐτεοι οδ͵εοξ οἵ ἐπλήρ. Ψψεπάξς γεη- 
ἄετβ 85 Α. δπά ΕΙΝ., 566 ογιεἰσαἱὶ ποξεϑβ.--- 
ἀγνοήσαντες, οὗ. 1ἴϊ, 14, ἴξ 15 νετῪ ἀουδί- 
α] μονν δι νγῈ σδῃ 566 ἴῃ {πῈ ὄἼχργδβϑίοῃ 
Δ Ἔχοῦβα ἰπ [6 ΤΌΓΠΊΕΙ ρᾷββαρβ, ἀπᾶ 
δα  πεββ ματα. Ῥδὰ] βρββῖβ οἵ δίτηβειγ 
85 δοίϊπρ ἀγνοῶν ἀπά γεὶ οδίδίπίῃρ' 
ΤΆΘΙΟΥ͂, τ Τίπι, ἴ. 13) οὔ. αἷβο ἴογ ἐπε δὲ 
οὗ ἐπε ψογᾷά ὉνΥ Ῥϑυϊ χνὶϊ, 23, ἀπά ἴτε - 
ἀυεπεῖν ἴῃ δῖβ Ἐρί5Έ 168. 

ψεσ. 29. ὡς δὲ ἐτέλεσαν ἅπαντα: 8. 
ῬΔῸΪ ννὰβ δνϊδεπεῖν δοσιυδιπίεα νυ τῆς 
ἀειί115 οἵ ἐπε Ῥαββίοῃ 85 ννῈ}] 45 τε ἐπα 
ταβίῃ ἔλοιβ οὐὔ {πΠ6 ἀδθαίῃ δπᾶ Ὀυγίαὶ, οὔ. 
τ Οος. χὶ. 23; δηῃά ἴοσ ἔπε νεγρ υδεά ποτα 
Ταῖς χνιῖ, 31, χχῖ!. 37, 7οἤπ χίχ, 28, 30; 
ΟΠΪΥ Βεῖα ἰπ Αοίβ,ρ, δή εῖββ τεσατάβ ἐπε 
ΒΡ] εοὲ ΟΥ̓ ἐτέλ., καθέλ., ἔθηκαν 45 ῥτε- 
ΒρΡΡοβεᾶ δ Κπουνῆ ἴπ δοοογάδηοε ψ ἢ 
τῆς ΟΘοβρεὶ πἰβέοσυ, θὰ 81, Ῥδὺ] τὺ 
μᾶνε Ὀεαπ βρθδκίηρ ἴῃ ρΈπεγαὶ ἐθγπηβ οὗ 
δε δοίοῃ οὗ {π6 [δννϑ, ΔΙ ΠΟῸΡῊ ποῖ (πς 
δπαπλῖε65 οὗ ΟΠ σίβε δας Η15 6 πᾶβ δοΐιδιν 
τοοῖς Ηἴτὰ ἄονγη ἀπά δυτεά Ἡΐπ.., Ταΐκεη 
πέογαῖν, 51, Ῥααΐ'Β βίαίαπιεπὲ ἀρτεαβ ΨἸῈΒ 



γε--.. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 29, 

θανάτου εὑρόντες, ἠτήσαντο ' Πιλάτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. 20. ὡς δὲ 

ἐτέλεσαν 2 ἅπαντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα," καθελόντες ἀπὸ τοῦ 
ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. 30. ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 

31. ὃς ὥφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς 

Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινες ὁ εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν 

λαόν. 32. καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας 

ἐπαγγελίαν γενομένην, 33. ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε τοῖς 
τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν, ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν: ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ 

1 ητησαντο--ἰὰ τεδάβ ἡτησαν, 850 ΝΗ. πιᾶγρ., Ὀπὲ πᾶ. Ὀείξεσ, “ δβκεά ἔοσ {πεπ|- 
βεῖνεβ ᾿, ἢ γεδᾶβ κριναντες αὐτὸν παρεδωκαν Πιλατῳ ινα εἰς ἀναιρεσιν ; Β͵455 ἀηὰ 
ἩΠΡ. οπιῖξ τινα ; 566 νϑσ. 20. 

3 ἐτελεσαν; ἰῃ Ὁ ετελουν-. 

5 Ὁ γχεδᾶςξ δἰζαγ γεγρ.: ἤτουντο τὸν Π. τουτὸον μεν σταυρωσαι και ἐπιτυχοντες 
παλιν . . . πε σϑάβοῃ οἵ ἴπεβεὲ ἰπβεγίίοῃβ, ἃ5 μ845 δξεῃ βυρρεβίεᾶ, βεεπιβ ἴπ6 58 πα 
85 ἱπ ἴῃς Ῥσενίοιβ νεγβεβ---ἰο βίῃ ἃ οογηρίείθ, δἰ ΠΟῸ ἢ βυτηγηασυ, δοοοιιπὶ δοσοσάϊπρ 
το ἐπε ἀοβρεῖβ. ὥϑυγ. Ηδτζοὶ. πιρ. δέζεσ γεγρ. ῥοσίψμαρι σγμοίβχμς ἐ55εέ, ῥείϊεγεμέ ἃ 
Ῥιϊαΐο μὲ ἀξ ἰίρπο ἀείγαπεγεμέ σι. Ἱνιῤείγαυεγεηξ . . . Β455 σοπηρίπεβ {πε τινοὸ 
ἷπ βὶ ((7. αἶδο Η]]5.). Βυξ οπε β6εὲπὶβ σδίμεσ 4 οοτγυρίίοη οὗ ἔπε οἴποσ, δἰ πουρῃ 
{πε βᾶπις τηοίϊνα πχοπίοπθα ἀρονς τηϊρΐ ᾿εδὰ ἰο (ῃς ἱπδοσίίοῃ οἵ εἰΐποσ. 

4 Αὔεσ οιτινες ΨΑῸ 13,15, 18, 61, Θ8}., Βο;., ὅσσ. Ρὶ (Η.), Αστὰ., Αβίῃ. τεδά νυν, 
80 Τίβοι., Εν, ΓΝ Ὴ.1; Ὀυῖ οπλ. ΒΕΗΤΙ,ΡῬ, Οἤγγϑβ., βο Β]455, νν εἰββ, [Ὗ.Η.]. Ῥεσβδρξ 
ἴῈ ΖΕ]1 οὐκ θεσδῦβε ἐπε Αροόβεῖίεβ ποῖ ομἱυ πονν ἢσβί, Ὀυϊ ἴοσ ἃ Ἰοπρ εἰπι6 ραβί, γεγα 
νἱίπεβθοβ. Ὁ, Νυϊρ., ϑυτ. Ηδτζοῖ. τεδὰ αχρι νυν, 5ο Β]6β5 ἴῃ β, ἀπά Ηρ. 

ὅδ αὐτῶν ἡμιν ΟΈΗΨΓΡ δι, ὅγτ. Ρ. ἀπά Η., στὴ, Οἤγγϑβ., νν εἶϑβ, Η1]Ρ. ; ἡμῶν (οπι. 
αὐτων)ὴ ΦΑΒΟ"Ό, Νυΐρ., Αδίῃ., ΗΙ]., ΤΊβοι., ΝΗ. ΕΕΝ., ννεηάς; αὐτῶν (οπι. ἡμων) 
Βδῇ., αἷρ., Απιρ., ΒΙ455. δϑεπᾶς (1899) αἰΐδομεβ σσβαῖ ὑσοῦ. ἴο ΝΥ. Η. Ἔχρ᾽απαιίοη, 
866 ἘΠ 
4πά Ηι 
τέκνοις. 

πε Οοεῤεῖ οΥ Ῥεΐεν, 21-24, 5 ΗἩΠΙῚΡ ΘπξεἸὰ 
ποίεά, Βιυξ ]οβερῇ οἵ Ατίπιδίμεα δπὰ 
Νιοοάεπιβ νγεσα Ὁ [εννβ πὰ τηεπλῦειβ 
οὔτπα Οουπο!!.---τοῦ ξύλου, οὗ, ν. 30, χ, 39. 
7άπρϑε, νου αην στουπάᾶ, 45 Ηρ Θηΐεϊ ἃ 
ΤΕΠΊΔΓΚΒ5, τεΐεσβ ΨΕῚ. 20 ῬΑΕΪΥ οἡ δοοουπε 
οὗ 5 ἐχρσεββίοῃῃ ἰο ἃ σενίβεσ, ἀπά 50 
34-37. Οπ ξύλον, εἰρπίβοαπς μεῖς ἂπά 
ἷπ Δ]. 1, 13, βεα Καγηβαυ, Εχῤοϑίΐον, 
Ῥεσεπηθεσ, 1808.---εἰς μν.» οὗ. τ ὕοτ. χν. 
4. πε ἀξδεῃ ἐο!]οννεά ἐν τὰς δυχίαὶ, απ 
80 ἐπε σβδὶ τυ οὗἩ {πε ἀεδίῃ, “ ἐκ νεκρῶν," 
Μ)ὰ5 νουοπαὰ ἔἴοσγ. 

Ψεσ. 31. ὥφθη, Ξεε ΜΙΠρΡαη 5 ποία 
ὁπ ἔπε ψοτά, Κδεμγυδοίίοη οὐ Ομ 1,ογά, 
Ρ: 265; Ῥγίέμεθς οὗ ἐπε ΕῤίΞϑέϊες (1892), 

. 360, 377, 386; ἀπὰ Βευβομίαρ, ,εδέη: 
δ5μ, 1.) Ῥ. 434 (βεοοηά εἀποπ), ο΄ Τὰ Κα 

χχίν, 34, 1 ΟΣ, χν. 5 ἢ.--ἐπὶ: ἢ 
δοοσιιδαῖέῖνε οὗἩ ἀυταϊίοῃ οὗἉ της, οὐ, χνὶ. σᾶ, 
ΧΥΠ. 20, Χίχ, 8, το, 34, χχνἱϊ, 20, οὕ. ΓΚ 
ἵν, 25, χυ]]]. 4; ἰπ οἰαϑϑίοδὶ τυσϊίεσβ, Ὀυϊ 
ὉΠ]γ ἰη 81. Γὰκα ἴῃ Ν.Τ., ἐχοερὶ Ηρῦ. χί. 
30, Μὲπαϊεῖα Τιμραη, Ρ. 53.---οἵτινες : 
Μὰ δἀὰ γῦν, 566 οτἰ ἶσα] ποίεβ, ἴῃ Ψψοσά 

Ὁ Ῥ- 95; ἡμῖν δίοῃμε ὃδείῃρ [πε οτῖρ. τεδάϊηρ. 
8.. Δἀὰ ἡμῶν αἴετ πατερας, ννΒϊοἢ 5ῆοννβ πονν δαϑιν δά ἀιείοπϑ ννουἹὰ ΖΟ]]ονν 

ὉῈΕ, αἱρ., Ναϊρ., 80. ΒΙαβ85 

ἱπειπιδίεβ [ηδὲ [15 ἀππουποεπιεηῖ οὗ [6505 
85 ἴμε Μεβϑβίδῃ ψδβ ποῖ ἤγϑι τηδᾶβ ὃν Ρδαυὶ, 
85 βοπὶε πεν (Ὠίπρ, ας ἐμαὶ Ηΐβ Αροβεῖθβ 
ψνετα 511} Ῥεδτίπρ ἴπ6 βαπὶθ ψἱτηῈ 85. ἴὸ 
ἔπε Ϊεννβ (λαόν) ἃ5. ἃ ᾿ἰνίηρ τηεββαρε ἱπ 
πε βατης οἷν ἴῃ νῃΐοἢ 1685 μδὰ Ῥεαπ 
ογυςϊῆεά, 

γεσ. 32. καὶ ἡμεῖς, “ΓΙ Οὐ. χν. 11, 
ἐ ὨΘΙΠοΣ ἰξ νεσα 1 ΟἹ ἔπεν,᾽ εἴς., “πὸ 
111 1118, δίς ποβ νοδίβ᾽᾽.π-εὐαγγελ.» 566 
αῦονε οὐ Ὁ. 210, δῃὰ ϑίγηοοχ, ν. 8.) 
ΡΡ. 78, 7γ9.---τὴν πρὸς τοὺς π. ἐπαγγελίαν 
γεν.» ο΄. στα. χν. 8, Αςίβ χχνί. 6, 

Ψψεῖ. 33. ἐκπεπλήρωκε: ““Βαῖῃ ἢι]- 
ΒΠΙεἃ το ἔπε πεπιοβέ,᾽" οἷ, 3 Μᾷδος. ἱ. 2, 22, 
ῬοΪγΌ., ἴ., 67, 1, τὰς ἐπαγγελίας ἐκπ.--- 
τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν, 5εε οτἰεῖοα] 
ποίεβ.---ἀναστήσας: “1η (πδὲ πε ταϊβεᾶ 
Ρ 7 6805," ΚΕΝ. ; "“ἴπ ἴῃδὲ μα δίῃ γαϊβεά 
ἋΡ |εβ8 δραΐη, ΑΙ, ὙΥῇῖςε ἴογπιεσς 
τεηδεοσίηρ 15 αυϊῖα σοταρϑεθῖε ἢ ἐπα 
νίονν [Ππδὲ {πὸ τεέεσεποα οὗ ἐπε ψνογά μαῖα 
15 ῃοξ ἴο {πε τεβυγσεοίίοῃ οὗ [εβιβ, θαξ τὸ 
1Π6 ταϊβίπρ' ὑρ οὗ [εϑ5 δ {πε Μεββίδῃ, 
ο΄. 11. 22, νἱϊ. 37, Θεις, χνῖ!. 15. ΤΣ 
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δευτέρῳ ' γέγραπται, “Υἱός μου εἴ σύ - ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε." 
34. ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν 

εἰς διαφθορὰν, οὕτως εἴρηκεν, “Ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαβὶδ τὰ 

πιστά, 435. διὸ 2 καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, ““Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν 

διαφθοράν." 36. Δαβὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ Θεοῦ 

βουλῇ ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδε 

1 τῳ ψαλμῳ τῳ δευτερῳ γεγ. ΕΤΙΡ̓, Να]ρ., ὅγτ. Η., ΚΕΝ. (Τ.Ε.); τῳ Ψ. γεγ. τῳ δευτ. 
δος 13,61, ἄσῃι., Ν.Η. Βαὲ ἴῃ Ὁ (τῳ) πρωτῳ Ψ. γεγ.» οὐ. Ος., ΗἹ]., αἷβ., 1υδεῖπ 

5. Κποννῃ το Βεάε, ΤΊβοι., Μεγεσ, ΒΪ458. Ὑπε δευτ, δηά πρωτ. ἰ5 {Ππ6 ΟΠΙΥ ἱπιροτίδηξ 
νᾶτ,, δηά {πὸ δυςΠοσῖεν ἔον ἘΠ 6 Ιδτίεσ 15 αἰπιοϑὲ επείγεϊν Νν εβίεγα, Ασοοσγάϊηρ το Οτίρεπ 
ἐιε [ενν8 τε αιιεπεν σοπηρίηεά 5, ἴ. ἀπά ἴϊ. (ο, αἷβο [πϑείπ, 4 ῤοί., 1ἴ., 40; Ὑ ετί,, αάυ. 
Μαγε., ἵν., 22; Ογρσ., Τ᾽ οεξΐρι., ἷ., 13), “50 ἴῃ! 4 " ννεβίεγπ᾽ βογίδε, θείη ργσοραδὶν 
δοςιιβίοτηδά το σϑδά [πε ἔννο Ῥ881π5 σοτῃρίπεά, νγουά θεὲ ἀπάσδσ ἃ τεσηρεδεοη το ΔΙΈΘΣ 
δευτ. ἰο πρωτ. Δηά ποί τἱὴοδ υεγϑ," ὙΝ.Ή., Αῤῥ., Ῥ.- 95. 1π Ἀ, ὅ5υγ. Ηδτζοὶ. τηδσρ. ἔπε 
ἀυοίδίίοῃ 4130 σοσγαργίβεβ Ρ5. ἰΐ. 5 (7. ΒΙδϑβ ἴῃ β, δαπά Η116.); βε6ὲ. ννεπάς (1890), 
ποίε, Ρ. 241; Βεΐβεσ, Ρ. 69. δ  εγῃ. οπηνβ εν τ. προ Ψ. δτορείπεσ; “ ἔογί. τεοέε,᾽᾿ Β[455. 

5 εν ετερῳ, Ὦ, Οἱρ., ]Ρ., ΗΠΡ. τεδά ετερως---τῆαν πανα Ῥθθη σπδηρδά ἱπίο εν ἐτερ. 
διοτι, 50 ΑΒ, ἘΝ. ΚΝ... ἀπάεγ ἱπῆπεποε ΘΓ ΗΕΡ. ν. 6, θπέταοτε ρσορ ΡΥ ςοτγιρέίοπ. 

Βσβέ ῥΡσορῇςου, νεσ. 33, ψουά Ὅς ΔΙΠΒ]εά 
ἰπ {π|9 ΑΥ, νὮ1158 1ῃ νν. 34 δῃὰ 35 {πε 
Ῥτορεου ψουἹά θὲ 8116 ἃ ὃν ἐπε τεβυσ- 
τεςξίοπ ἔτοση πε ἀεδά, ἄνασ. ἐκ νεκρῶν 
(Ξεε Κηδβθεπρϑιεσ ἐπ ἴοσο, Ρ. 233 81.). 
γνεπάξ δγριιεβ (παὲ ΗδὉ. ἱ, 5, πεῖς ἔπε 
ΒΩΠῚΕ ῬΙΌΡΠΘΟΥ 5 αυοίεά 25 ἰπ νὲσ, 33, 
Αἶδο τγεΐειβ ἰὸ ἐπε γαιβὶπρ ὉΡ 8485 ἔπε 
Μεββίδῃ, ὰς 866 οπ [πε οἵμπεσ δαηά 
νΜΝεβίοοιε, ΗΠ εὄγετυς, ἵπ ἴοσο. 

γὲεσ. 34. μηκέτι μ. ὕποσ. εἰς διαφθ., 
τ΄. Ἔσπι. νῖ, ο,, “ΠΟ τῆοσε (0 τεΐασῃ ἴο 
σοισυρίοη,᾽" ἄοεβ ποί οἵ οοῦγβε τῆβϑῃ 
τῇδε Ομ γῖβε δά αδἰγτεδάν βεεὴ οογγιρίίοη, 
80 {πὲ {πεῖα 'ἴβ πὸ πεεά το υπάεγβίδηά 
διαφθ. οὗ {πε ρίαςε οὗ σοτγυρείοη, σοῤεῖ- 
εὐγμρε, νυ Βεζα, Κυΐϊποεῖ. ἩΠρεηΙά 
τεῖιβεβ ἴο ἴοϊϊονν 1 πρϑβε, ϑοζοξ, (Ἱεπιθη 
ἷπ τεξεσσίηρ νν. 34-37 ἴο ἃ σενίβεσ, ἴοσ πε 
7αβεῖν τοηηατκβ ἐμὲ (ῃς βρεεομβ ψῃῖςἢ 
ψ88 ἰπίεηάεα ἐο τῆονς ἐπε 15γϑα 68 ἴο ἃ 
τοοορηϊτίοπ οὗ 76818 45 ἴπ6 ῥτγογηϊββά 
ϑανίουτ οὗ δε βεεά οἵ Πανὶ, ου!ά πανα 
Ῥεβθῃ ἱτηρεγίεοε, ὑπ|685 ἰξ μδά βεὲ ἑογίῃ 
Ηἰβ βυῆεγίηρβ δηά αβεῖ-γαϑυσσγεοιοῃ.--- 
Δώσω κιτιλ.: “111 ρίνε γουὺ ἐς ΠΟΙ͂Ὺ 
δΔηὰ βυτα δίσερίηρς οἱ Ὀανιὰ᾽. ΤΙ 
Ττοπἀθεῖηρ τᾶκοβ (ἢ6 σοηποοέϊοη ὙΠ 
ἴῃς παχέ νϑῦβα τῆοσε Ἔν ἀθηΐ, οὔ, [58. ἷν. 3, 
καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην αἰώνιον τὰ 
ὅσια Δανὶδ τὰ πιστά. ““Βγ Πανὶά τν88 
υπηάδετβίοοά τῆς Μεββίδῃ, ψ πο ἢ γεῖ ἐπε 
ἘΑΡΡὶ5. {παπιβεῖνεβ πανα νγ6 1} ορβεγνθά : "ἢ 
7. Τὐλρμείοοι, ον. εὖ. (30 ϑοξδδείρεπ), 
ἧπι ἰοεο. “ΤῺς ενετϊδβεϊηρ σονεηδπηί,᾽" 
ψῆδί νγδϑ ἰὲ θὰ ἐπε Ποῖγ δηᾶ βυγε Ὁ[ε58- 
ἰῃ 68 Ῥτογηίβαά ἰο ϑανίᾷ ὃ Βαΐ ἐῆ6ϑε 0[688- 
ἰηρ8, ὅσια, εκαποέα ῥγονιῖίδεα αυΐαὲ ἀαΐα, 
ἅτ6 σοηπεοίεἃ ΨΙΠ ἕπς τεβυγγεσίοη οὗ 

ΟΠ γῖϑε θεοδαβε (“" διότι ποὶ διό, Τ.Ε., 566 
οσίεῖςαὶ ποίββ, βίδιηρ {πὸ σαυβε, ποΐ ἐπα 
σοηβεάπεποα ἢ Οηΐν ἴῃ {πε {τ τρ οὗ 
Οοά᾽5 Ηοῖν πε (τὸν ὅσιον) τε ἔπεβα 
δΙεδδίπρβ ται θεά δπᾶά δβϑυγεά, Τ7ι5ὲ 88 
Ῥείοσ (11. 47), 80 Βεῖβ Ῥδὺὰϊ Δρρῖ16ε8. {πε 
Ῥᾶββαρβε ἴῃ δ, χνὶ, ἀϊγεςεῖν ἰο ΟὮσιβέ, 
Βτίρρϑβ, Μεςοϊαηὶς Ῥγοῤίέογ, Ὁ. τι. 
ες. 36. γὰρ: Ῥανίά [5 σοπίγαβίεά 
ἢ ΟἸτῖδε ὃν 81. Ῥϑυΐ δ8 ὃγ 85:. Βείεσ, 
11, 20.---ἰδίᾳ γενεᾷ ὕπηρ.: “Δἴίε πα δδά 
ἰὴ 815 ουγῃ ρεπεγδείοῃ βεσνεᾶ ἐπε σουηβεῖ 
οἵ αοά, [1] οἡ 51ε6ρ," ΕΑΝ. Ὀπὲ 1π τηδγρίῃ 
{πε τεπάεγίηρ οὗ ΑἿΝ, 15. ργβοίίδιν τε- 
ταϊηβά, 11 βεεῖὴβ δεβὲ ἴο ἰδκε ἰδίᾳ γενεᾷ 
8ἃ5 ἃ ἀδιϊνε οὗ εἰπε, ς΄, νετ. 20, Ἐρῆδβ. 
111, 5 (56ο Βῖ455, δνεηάς, Ζδοκίεγ, Ἐεϊξεη), 
δηὰ ποῖ δ8 ἀαὶ, σορημοᾶῖ. ὅ8:. Ῥδι]}5 
Ῥοΐπί βεεπὴβ ἴο Ὅ6 (1) {πε σοηίταβδὲ ὕὲ- 
ὕεεπ {πε βογνίοα οἵ αν ἃ ψϑῖο εχ- 
τεπάεά ΟὨΪΥ ἔος ἃ σεπεσγδλίίοη, δηᾶ {86 
δασνίος οὗ Οἤσίβε ψῃίοῃ ἰδβδέε τπσουρἢ 
811 ἀρεβ ρεγπιδηθηῖν. Βαΐ Ἐπὶ σοπέγαβε 
ψουϊά ΡῈ αἷϑο πηαγκεά ἰξ ννγὲ δάορι Κιν, 
ταδγρίῃ τη θείη δπᾶ ρόνεγῃ ἰδίᾳ γεν. ὉΥ 
ὕπηρ. (5εε ΚΝ εἰ55). (2) Τπε βεοοηάροίπε οὗ 
οοπίγαβί 8 θεΐνεεη [Π6 σοττγιρίίοη ΠΟ Β 
αν! 8νν, ἀπά {πε ἱποοσγυρίίοη οὗ ἐμὲ 
Ἡοΐγ Οπε οὗ οἄἅ, ΔΝ εἴβ5. 5:1} σοηηδςῖβ 
τῇ Θεοῦ βουλῇ ν]ἢ ἐκοιμήθη ; 566 τηατρ!π 
(2) ἱπ ἘΝ; θὰξ {π|5 ἄοβϑ ῃοΐ β6επὶ 50 
βρη βοδηΐ 45 ἐπε σοπίγαβε ἄγανγῃ θείννεεῃ 
Ῥανιά βεσνίηρ πε σοιιη56] οὐ ρυσροβα οὗ 
αοά ἔος οπε, οσς ἄυτίπρ οπε βεηδσγδίίοη, 
ΨΆΠ5ὲ ἴῃ ΟἸγῖδε τῆς δἴεσηδὶ ρυγροβε οὗ 
Οοἅ ν»88 τεαὶβεά.---προσετέθη πρὸς τοὺς 
π.αὐτοῦ: ΗεΡταίβεϊς ἐχργεββίοῃ, ||, ἢ υν 88 
δάδεά,᾽"" ἐκε., ἴῃ 58εοὶ, οὖς ἄςη. χχνῖ. 8, 
7αάρς. 11, το, τ Μδςς, 1ϊ. 69. 
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38. 

Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις 

ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται - 39. καὶ 5 ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν 

τῷ νόμῳ Μωσέως δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 

ἃ δια τουτου ΦΑΒΙΟΌΓΡ, 50 4]} εἀά.; ϑια τουτο Β" 1 5, 18, 18ο---ὟΥ εἰ55 ματα ἔοοννβ 
ἃδονα δυίποτίε 68. 

3. καὶ ΒΟΡ(Ὀ)ΕΤ,Ρ, ὅ5δῇ., Βοῆ., ὅτι. Ρ. δηά Ἡ., Αὔιχ., Αείῃτο., σβσγυβ., ΝΝ.Η., 
γγεῖβ5, Εν. (1.Ε.); οπι. 
τοῖσι ἐδ ϑὲ νυ 

γεῖ. 37. ἤγειρεν: τῆοζε ἴμπδη γαβυγ- 
τεοϊίοι ἵτοσι ἴῃς ἀδαά, “δίς ποη ποίδίαγ 
τεϑυϑοϊδείο δχ πιοτίῃ!5; αυΐρρα 485 'ρ5α 
ἴῃ σοποϊπδίοτπια ονϊ οί: βεαᾶ φιόρι 1) πε 5 
φμδοϊίαυϊέ οϑὲ ϑαμοίμς Πεὶ, νεῖ. 35, υἱ 
ξοο ϑυδ)εςιί ἀεβογίριίο οοητποας βειο- 
Ἰορίαπι,᾽" Βεπρεὶῖ. 

γειῖ. 38. γνωστὸν οὖν: “ἱποῖρίε Δά- 
ποτίδεϊο 4125 ογαϊίοπεπι οἰδαάϊε,᾽" Β]4585.--- 
ἄφεσις ἅμαρ.: ἔπε Κεγποίε οὗ 51. Ρα0}}8 
Ῥτεδοπίηρ, οὔ, χχνΐ. σ8, 85 ἰξ Βδά Ῥεεη οἱ 
8... Ῥειεγ᾽β, 1ϊ. 38, ν. 31, χ. 43; δπά δβ ἰΐ 
Βα Ῥεδη οἵ {με ργϑδομίηρ οὗ ἐπε Βαριίβί, 
πᾶ οἵ ουὖἦ 1,οτὰ Ηἰπλ5611.---διὰ τούτου, 
ἦ.ε., ΟἸτΙβε---ἄσουρῃ Ηΐπι πο ἀϊεᾷ, 
διὰ νγὰβ τίβεῃ δρϑίη---ἰθε ρῆγαβε ἰ5 
Ὁματγαοίεσ  5είσα!ν Ῥδυϊπα, οὐ. χ. 43. 

ψεῖ. 39. 80 ἔα δε ψογάβ τεργεβεηξ 
τῆς δπεῖσε Βαυπιοον δεῦμεεη πε Ρσθδοῦ- 
ἱπρ οἵ ὅ8ι, Ρεΐεγ δηά ὅ8ι:. Ρδυὶ!, δπά 
{πδγα 15 πὸ γτεδβοη ἴο δι αϊς (Π15 νεῖβε, 
ἃ5 8150 χ' 43, ἢ Πἄπρϑίι, ἕο ΔηῪ σανίβοσ; 
δικαιοῦσθαι ἀπό οπῖν εἰδείνπετε ἴῃ Εοπι, 
νὶ. 7. Βυὲ ἐγ 51. Ρδυ}᾽}5 πεχί ᾿ψογὰβ βεδπὶ 
ἴο ἱπιρὶν ἐπᾶῦ τη οοτγίαϊπ [ἰπϊε8, ἐν ε., 
50 ἴδ 88 ἰξ ννἂβ ορεγεά, {πε ἰανν οὗ Μοβββ 
ὕτοῦρμε ᾿υπε βορείου, ἔμεν αϑῆγτ αἱ {πὸ 
ΒΆτΤη6 {ἶτηα {πα πέος ἱπεσδου οὗ 811 Ιερδὶ 
οδεάϊεποα, βίποα οπα ἐπίπρ' νγὰβ σογίδιῃ, 
ἔπδὲ ἴῃς ἴανν ἐχδοίεά τυοβ τότε ἴδῃ 
1βγδεὶ οουἹά οὔεν ; οοπιρίείς 15:1 οαιίοῃ 
τασβὲ 6 ουπά, 1 δηγνθεγε, εἰβεννβεσε. 
Οδη ννε ἄουρι πὲ 5. Ῥαὰ] 5 μετα Εἰνίηβ, 
08 ναὶ νγὰ5 τεϑῆν δἷβ οὐνη Ἔχρεεηςα 
(ϑεςε Βτίρρβ, Μεβείαλ οὗ ἐκε ΑῤοΞξέϊες, Ρ. 
76.) ἴπ βρίϊε οὐ 411 μ58 εἴἴοτγίβ το 18] 
1π6 ἰανν, ἔποσε νγὰ5. 511} {πὸ ἔβε!πηρ παῖ 
ἔπεβε εῇογί8 'νεῖα Πορ εβϑίυ ἀεβείεηϊ; 
ἔπεσε 85 8ἃπ δῖεα οἵ ἰγϑηβρυεβδίοῃ ἴῃ 
νΐο {πὸ ἴανν, 80 ἔδγ ἔτοτη ᾿υβε γίηρ, 
σοπάοπηῃοᾶ, Βυξ ἰπ ἐς Μεβϑίδῃ, [ἃς 
ἩοΙν Οπε οἵ αοά, μς βαὺ ἃ τεβ] βδίίοη 
οἵ ἐπαΐ ρεγίεοι μοϊπεβ5 ἴὸ ψνμὶοἢ πὶ ἐπα 
ὙγΕ πη 655 οὗ ἔπε ἤδϑῃ Πὸ οουἹᾷ ποῖ αδἰίαδίῃ, 
δηὰ ἴῃ Ηΐπι, ΒΟ ἀϊεά, ἀπά τοέε δραδίῃη, 
ἴοτ υ5---ἰπαὶ Εἰρμίεουβ πο, οπὶ μα 
8ανν, ποῖ ΟἾΪΥ οἡ δε τοδὰ ἰο Βαπίδϑοιβ, 
δαΐ ἐνεσγ οἡ ἢΐ8 τίρμε μβαπᾶᾷ ὃν {πὸ ἐγε οὗ 
[Ἀ1Ὲ}---ῆς ἰουπά σοπιρίεις απὰ 6111 1υκεῖ- 

ΝΜ ΑΟ, Νυϊρ. (ἀγα. ἔι. ἀεπια.), Αβέμρρ., Τίβοϊ., ΒΙαββ ; και 
ὉΡ ουό αἴτεγ ΤΑΙ (ΥΥ εἰ58). Ὁ 137, ὅγτ. Η. τὰρ. δδά παρα θεῳ δἴζετ δικαι, 

Βοδίου, Ὑπδὶ {Π15 ἰογρίνθηδβϑβ οὗ βίπβ ἰβ 
ποῖ ςοππεοίεά Ββρεοίδ!ν ὙΠ ἐπα δίῃ 
οὗ Ομ γῖβε, θᾷς ἢ Ηἰ8 Εδβυτσγεοίίοι, οσ 
τδίμπει ἢ ΗἰἾβ8 Ποῖς Μαββίαπίς οὔδι- 
δοίεσ, τὸ ὑνΒῖο ἐπε Ἐεδβατγγεσείοῃ ραξ {πὸ 
Βηδΐ 568], 18 οεγίδι ἰν πο ἰο θεὲ ταραγάδά 
85 δῇ ἰηδίοδείοη οἵ 4 ποη- Ραυϊπε νίανν, 
οἵ. Ἐοπιδηβ ἷν, 25, νἱϊϊ, 34,2 Ὅοτγ. ν. 15. 
Μοτεονοσ, ᾿ἔ ννε σοηδίάεσγ 6 ςοηηδοίίοι 
οἵ ἴῃς ψμο]Ὲ δἀάγοββ, (Ὡς Εδβυσγεςοϊίου 
ἰ8 ηοΐ τοραγάεα δραγί οπὶ ἔβα Πδδίι οὗ 
ΟὨγίβε : νν. 26-29 δον 85 ἰπαὶ (ὃς 
Μεββαρα οἵ ϑαϊναϊίοη βίαγίβ ἔγοτὰ {π6 
Βεδίῃ οὗ ΟΠ σίβε, ἀπά ἰβ θαβεά ὕρου ἐδαΐῖ, 
ο΄. Βείδρε, δὲς Ῥαμιηηπίδολεη ποάδη, Ὁ. 
54. Τὶ 15 ππγεαβοηδθῖα ἰο σοτηρ᾽ αἷπ {παὶ 
5:1. Ῥα0}5 οοποεριίοῃ οὗἉ δε βοδέϊοπ ἴῃ 
τη15 δἀάγεββ [4115 θεῖον πίβ ομαγδοίογίβείς 
πα σοοπίτσο!Πηρ ἰάδα οὗ ἴὲ (Μοεαιβεσι, ρ. 
χ86). Κνε οουἹ]ά ποὲ ᾿υβεῖν ἐχρεοῖ ἰμδὲ 
{86 Αροϑβεῖε᾽ 5 πξέδγαποββ, ἔπι15 βυτηπγατίβαα 
Ὀγ 8:.ὄ Γκε, ννουϊᾶ οοπέαίῃ 458 811} δηὰ 
σοτηρίείς ἃ ἀοοίγίηαϊ Ἐχροβιεοη 88 [8 
Οαϊδείδη δηᾷ Κοπιδη Ἐρίβιϊεβ. Τὸ δε 
ἕοττηεσ Ἐρ βεῖς Μοσίβετι ροΐπίβ 5 ρίνίπρ 
5 νηί Ῥδ1] δοίυδ]ν ἰδυρῆε ἴπ (δἰδεία ; 
δας τῃδγα 15 πο σοπίγδάϊοείοῃ θεΐννεεη [π8 
τεδοβίηρ, ρίνεη 5 ἴῃ 8:. ΓυυΚε᾽5 ἀσοουπε 
οὗ ἔπε δάδγεββ ἴῃ Ῥίβιἀϊδῃ Αηξίοοῃ δπάᾶ 
81. Ῥδ0}᾽ 5 δοοοιπί οὗ ἢίβ ἱεδοιίηρ ἕο [ῖ5 
σοηνεσίβ ἴῃ 15 θεῖε “ἴδε σοἰποίάεποεβ 
Ὀεύψεθη {πὸ ὕνο δα 80 ϑέγίΚίπρ' 45 ἴο 
ταᾶκε βὰς {πε Ῥεβὲ σοπηπιθηΐατυ οὐ ἐπα 
οἴπεῦ. .. δηὰᾶ ἵπετε 18 ΠΟ 5ΌΟΠ οἷοβα τδ- 
βευθίδπος Ῥεῦψεεη ἕἢς Ερίβείεα πᾶ δὴν 
οἴπεν οὗ Ῥδὶ}}8 δάἀάγεββεβ. τεροτγίε ἱπ 
Αοί5," Εδηγβαν, Ἐχῤοϑδίοῦ, Ἰλεσθτηθεσ, 
1808. “ Ηἰδίογιοδὶ Οοπιπιεπίαγυ ου αἱ." 
56ς Ὀεΐον, ἀπά αἷβο 1ἱρπείοε, οη (ΔΙ. 11]. 
11. 8:. Ῥδυ}᾽}5 ἰεδομίηρ 15 Ἔββεηιδιν Πα 
Βα ἰπ (πε βυπᾶρόρις δ Απίίοο δ5 
ψΠεπ δὲ ἰ5 νυ ηρ ἴο 5. (αἰ διίδῃ οοη- 
νεγῖβ : ΟὐΪν ἴῃ ΟΠ γσίβί 15 ᾿πϑεϊβοδίίοη, απ 
ἰπ {Π6 Ἰανν 85 βοὴ ἔπογα 15 Π0 ἔουρίνεηθββ 
οὗ 5ῖπ58. Ηξ ἄοεβ ποῖ βαὺῦ ἴῃ 850 ΤΊΔΩΥ 
ψογβ (Πδὲ ἔπεσα γὰ5 ΠΟ βἰπ ἴτοπὶ Ψῃοἢ 
τη σουἹά Ῥὲ πτεεά ὑπᾶάθγ {π6 αν οὗ 
Μοβεβ, θὰΐ 1 15 ενίἄδθης ἐπαὲ τῆς πιοβί 
βοίδσηπ νναγηΐης ἱ ΒΙΟΒ τῆς Αροβες 
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40. βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις, 
41. “Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε - ὅτι 
ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε, 
ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.1 ἢ 

42. ᾿Ἐξιόντων δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ᾿Ιουδαίων,2 παρεκάλουν τὰ 
ἔθνη εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. 

1 Αἴ ἐπὰ Ὁ δἀάϑβ και ἐσίγησαν, ϑγτ. Ηδτοϊ, τηρ. καὶ ἐσίγησεν. [Ιη ἐδμε ἔοσττηεσ σαβὲ 
Ροϊπίβ ἴο ἐδ ἱτηργβββϑίοῃ ἴπ6 βρβεοῦ τηδάε; ἰῃ ἐμε ἰδίζεγ, τηθγεῖν ἴο ἐδε ἕδος ἐπαὲ μα 
τον ἴε; ο΄. χν. 12, 13. ἘΒ]458 τεδάβ ἐσιγησεν (β), ἐο ΗΙ]ρ.; βεε Ὑν εἰββ, σοάδχ Ὁ, 
Ῥ- 76. 

3 εκ τῆς σ΄ τῶν [.. Ρυξ αὐτῶν ΟὨΪΥ 'π ΑΒΟΘΕῚ 13, δι,  υΐρ., 584Ὲ., ΒΟΏ., 5υγ. (Ρ6β88.) 
δηᾶ Ηδτοὶ., Ασπι., ΟὮγυβ., βὸ Τίβοι., ΝΥ. Η., ΕΟ. ΒΙα88, Νν εἰββ, ἡ επάξ, ἩΙΡ. τα 
εθνη, δι: οπι. ΦΑ(ΒΊΟΡΕ,, ὅυγ. Ρ, δηά Η., 84ιι., Βοῇ., Ασγι., δέῃ, Οἤσυβ., 5ὸ 
Τίβομ., ΝΝ.Η., Β[αββ, Εν. ὙΝ εἰββ, ὑνεπάᾶς, ΗΠ]ρ. Ἐνίάεποα ονεσνν με πηιηρ ἕοσ ΕΟ ; 
με βυδ)εοί οὔ τπ6 νεγῦβ ποῖ Ῥείΐῃρ οἰβαγ με βεπέεπος νγᾶβ ἱπεεγργείεά ψγοπρῖγ. ΒΕ 
(81) οπιῖε παρεκαλουν---Β ᾿πβεγεϊπρ ἠξιουν ἕζετ σαβ., ψΨμ1Π6 ΟἾγγβ. βαδβεταέεβ ἠξίουν 
ἴογ παρεκ. 
Μνοτάβ, δαπά βεὲ Ηοτγί᾽ 5 βυρρεβέϊοῃ. 

ΝΑ. , Αῤῥ.νὈἘὈΟ 95, βαβρεοὶ ῥγίπιϊξῖνε σογγυρίίοη, 
μεταξυ---Ὁ τεαάβ εξης, 

ΩΣ ἰπ ορεηΐπρ 
1. τείδίπϑ ; Β[458 

ταΐεοιβ, δ πουρῃ με τίη κθ ἱξ σοοά 28 δὴ δχρδηδιίοη. 

[ο]ΙοννΒ ἊΡ [πἷβ ἀεοϊαγαίίοη ςου!ά ον ὃ 
υβεῆεά οἡ τμ6 στουπά μδὲ βοπτε βββεη- 
114] Ῥσϊ μοῖρ! νναβ ἱπνοϊναά ἴῃ πε δοσερί- 
δῆςε οἵ ταϊεςείοη οὗ ἐμ ψγοῦκ οὗ ΟΠ τίϑβε. 
Οη δικαιόω ἰη οἰαϑ5ἰςαΐ Πατδίασα, 'η ΤΧΧ, 
δηὰ ἴπ Ν.Τ., 5δε6 Κεηποϑάυ, ϑομγεές ΟΝ. 
Τ. Οτγεεζ, ῬΡ. το4, 1τοβ, δῃὰ ϑαπάδυν δηὰ 
Ἠεδάϊαπι, Κοριαη, ῬΡ. 30, 31. 

γεσ. 40. ἐν τοῖς προφ-, οὕ, Τυκα χχίν. 
44, ἀπὰ Αοίβ χχίν. 14; [μη νί. 45.-- 
ἐπέλθῃ: ααϊέε Τσδη ἴῃ π|5 βεπβε, φῇ, 
ὙΠ. 24, κα χί. 22, χχί. 26 (}8π2ε8 ν. 1). 

Ψψεσ. 4:. Ηδαῦ. ἱ. 5, Ὀυϊ ποτα 5] ΠΡ ΠΟΥ 
ἀϊβεγεπε ἴγοτὰ {μὲ Ἡεῦτγενν “ Ὀεβοϊά, γα 
δτηοηρ ἐπε πδείοηβ,᾽ ἴῃ Ουὺχὶχ [δτουρῃ ἴῃς 
ῬΟΒβ18]68 πιϊβίακε οὗ τεδάϊηρ (δε Η δῆσον 
που 48 ἴἢ Ξ- ἀεοείεδι! οπα5 (ἡ ἐπε 1άθα 
ΡεσὮδρϑβ οὔϊταηρυάεδποε, 5βμδηιθίεββπβββ). ΟΩ 
βλέπ. μὴ ἐπέλ. 5εε Βυτίοηῃ, ΡΡ. 85, 80; 
Ψίξεαδιι, Ὁ. 83 (1803).---ἀφανίσθητε: αἀάεά 
ὈΥΙΧΧ τὸ ἔπε ““ψοπάε πηᾶγνε]ουϑὶν ̓ 
οὗ Ηεβ. απά χὰ: “ρεγβῃ," ““νδῃ βῇ 
ΑΥΑΥ,᾽" ΕΝ. τηδτρίη, δὴ ἰάθβα ἱηνοϊνεά ἴῃ 
ΗερΡ. ἐπουρῇ ποι Ἔχρσεββαά : νετὺ ταφαθης 
ἰῃ ΧΧ, ἴῃ Ν.ΎΤ. τἄγαα εἰπιδβ, ἱπ Μαΐέ. νὶ.» 
δηᾷ πονβεσα εἶβε Ἔχοερί [8168 ἵν. 14, 866 
Μαγοτβ ποίας, ἐπ ἰοοο. Ὑπε Αροβεῖα μογα 
ἰγαπϑίειϑ 6 ὑσορβεςοίεβ οὗ πε ἰεσηρογαδὶ 
Ἰαάρπιεπίβ ἐο!]οννῖπρ οὐ ἔπε Ομαϊάθβδηῃ 
ἱπναβίοη ἴο ἐμὲ ἱπάρτωηεης οἵ με παίίοῃ 
ὉΥ (ᾷ8 Εοπιδηβ, οσ ἴο {δε ραπίβῃπιθηΐ 
ΜΉΘ νου] 141] προ τπς 16νν8 Ὁν (μ6 
εἰδοξίοη οὗἩ [Ὡς Θδηεῖ]ε5. ἱπίο ἐμεῖς ρἷδοθ. 
ῬεγῆδΡ58 {πε ᾿Ἰδξίεσ 18 τόσα ργορδῦὶς Ὀθίογε 
Εἰ Ῥγεβεπί δυάϊεηςσε. ὙΠε πᾶς ὁ πιστ. 
ὩΔίΏΓΔΙΥ Ἰεδβ Ἠἰπὶ ἰὸ ἐπ6 υναυπίηρ ἴὸσ 
ἴδοβε ψνῇο ἀϊβρεϊενεά (ἔργον ᾧ οὐ μὴ 

πιστεύσητε). Ιἱ 15 ἐεπιρεῖπρ' ἴο τερατγά 
186 ννοτὰβ ἢ Ἑδτηβαν (Ε χροοϊέον, Ὁε- 
σογθεγ, 1808), 45 ἱπβίβιϊηρ ἀροὰ ἐπα 
ταλτνεῖ ]οβ ἀπά πιγβίοτίουβ παίατε οὗ 
(οὐ 5 δοείοπ ἰη ἐπε βεηάϊηρ ἐογίῃ οὗ Η!8 
ϑοη, Ῥαξ ἴδε σοπίαχέ (οἷ, ἐπέλθῃ) Πετε, 
δηὰ (ῃ6 ΟΟΤ. ργοόρῆδου, θοίῃ ροὶπε ἴὸ 
τῆς ἱπημλίποηςα οὗἉ Ἰπάρτηεπι ἀπᾶ ρεπδευ. 
--ἐργάζαμαι: εἶνε ρτεδεπὲ (50 ἱπ 1,ΧΧ), 
Ὀεσδυβε {πε ταβι]ξ νγὰβ 80 σδχίαίπ {πὲ 
ἰι γὰ5 τεραγάβα δ5 δοίυδ]ν ἴῃ ῥγοσβββ. 
ἢ ἴσας τῃείογιςαὶ ἴογος 8... Ῥδῃ] σοη- 
οἰυάεβ 8158 βρεθοῖ, 88 δὲ Αἰΐπδπβ, ΌῪ δὴ 
ΔΡΡΕΘΔΪ ἴο δὐγδκεπ 411] ςοπβοίεποεβ, οἷ 
8.:. Ῥείεσ᾽8 οἱοβίῃρ ννογάβ, 11, 36, 1. 26:- 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ, ἃ5 δί {π6 οἴοβε ρεγῆδρβ οὗ 81. 
Βίδρἤθη 8 βρεεοῦ, βἰρῃβ οἵ ἱπιραίίβηςδ 
Βαά Ῥεριη τὸ πιδηϊξεβὲ ἐμογηβεῖνεβ ἴῃ ἢἰ5 
διάϊΐοπςος (ΡΙυπρέγα). 
ει. 42. ἐξιόντων: “Δ4ηὰ 45 {πεν 

ψεης οὐἱ,᾽" ἐνδ., πε Αροϑβεῖβϑβ, δεῖοσα τπ6 
ΒΥΠΑΡΌΡῸΣ ὕγοῖκα ὑρ {πε σοπρταραίίοη οὗ 
7ενβ ἀπά ργοβεϊγίθβδβ Ῥεβουρῇῃε ἐπαπι-- 
ποῖ ““ΨΨ ΏΘη {πεν πδά ρος οὐν," ψΠϊσῃ 
νου] ἱπισοάσπος ἃ σοπἧιηβίοη οὗἉ εἶπ ; 566 
οτίεοαὶ ποίεβ. Ψνεηάς τϑεγβ ἴο νεῖ. 15, 
δηὰ ἰᾶκεβ ἄρχισν. 45 ἴπε βυδ᾽θος οὗ 
παρεκάλουν.---εἰς τὸ μ. Σ.: “ἔπε πεχέ 
ϑαρθδι,᾽" Α. δπὰ ἘᾺΝ. οὔ. ἴον εἰς ἵν. 3. 
μετ. μεγὲ 8ῃ δάνεγ, ἰδίεσ ὅσεεκ, οὐ Βατη., 
Ἐρὶκξὲ,, χαϊ,, κα; Οἴεπι, Ἐοπ., Οογ., '. 44, 
Πα 50 ἴῃ ΤΟβερμῃ8; νεσ, 44 δρρδγεπεῖν 
ἀεοϊάεϑβ ἔοσ ἔπε τεπἀετίπρ αῦονε. Οὐδεσβ 
τε 1 οὗ τῃς ἄδνβ ἀυτγίηρ ἐδε ἱπίδετνεπίπρ 
ψεεῖ, θείννεαῃ ἴπ 6 Βα δίῃ8, οἷ ]. Γἰρδε- 
ἴοοί, ἐπ ἴοεο, ἀπιὰ ϑομδιίρεη. 

δες. 43. λνθ. δὲ; Ῥαυὶ απὰ Βασπαραβ 
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43. λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς, ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων 

αἱ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ 1 - οἵτινες 

προσλαλοῦντες αὐτοῖς, ἔπειθον αὐτοὺς ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. 

44. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ 2 σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη 

ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 45. ἰδόντες δὲ οἱ ἸΙουδαῖοι τοὺς ὄχλους 

ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις, 

ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες. 46. παῤῥησιασάμενοι δὲ ὁ Παῦλος 

καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπον, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ " ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀπωθεῖσθε αὐτόν, καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε 

1 Βαρναβᾳ, 137, ϑγτ. Ηατοῖ. πιρ. αἀά αἀξιουντες βαπτισθηναι, 5ο ΒΙΔ485 ἴῃ β, Βεῖβδσ 
Βρροτίβ, Ρ. 69, ἀπά {πίηκβ ἐπὶ 18 εχρίδῖπβ οοπίοχι, Ὀπὲ 1 τππ15 ἱτηροσίδης ἱξ ββεσηβ 
οὐτίου5 ἐμαί 11 βΒῃουά πᾶνε Ῥεεῃ οπιίἰεά, ΑἹ ἐπὰ οὗ νεγβε Ὁ, ὅϑυτζ. Η. τηρ., Ρσον. δάὰ 
ἐγεν. καθ᾽ ολης της πολεως διελθεῖν τον ΛΕΎΗΝ (ο΄. Ἑ, νεζη.), 580 Β[δβϑβ ἴῃ β., απά ΗΠ. 
ἐπιμένειν, διέ προσμ. ΦΑΒΟΌΕ, δὲ, Οἤγγβ., Τίβοι,, ΝΝ. Η., ΒΙ4ββ, ἘΝ., Ὑν εἰββ 
ὑνεπάι, ΗἸΡ. 

Π ἐρχομενῳ ΜΒΟΛΘΕΞΙΡ 6᾽, ΟἾγυβ., Τίβοῃ., ΜΗ. γνεπάι, ΜΝ εῖββ, Ηρ; 
ἐχομενῳ ΑΟἿῈ 13, 40, ΥΝ. .. πιᾶτε., Β1855 (ἡ ἐχομένη 8Θνεγαὶ ἐπιοβ ἴῃ 1πκε). ἘῸΣ 
τὸν λογον τον Θ. (Κ.) Ὁ τεδάξ οὐἱν Παυλου ; 50 Β΄488 ἀπά Ηρ. Βεῖβεγ ἀεέεπάβ 
(ντεῖι δἀάττίοη ἴῃ Ῥγενίουβ νεσβε) 85 πιδιϊκίπ σ Ἔχϑοι]ν ννῃαΐ [πε Ρβορὶς τνουἹά μὲ [κεν 
ἕο 580, Ρ. ὅ9θ. Βιιΐξ 48 Ὁ σεδάβ τὸν λογον τον Θ. ἴῃ ῥσενίουβ νδγβε, ὑγοῦ δ τῆς 
ὉΠΔΩρΡῈ ΤΩΔΥ δᾶνε Ῥδεπ πιδὰβ ἤδγα πηθγοΐν ἰὼ δνοϊά γερϑιεοη, ὑγεῖββ, σοάεχ Ὁ, 
Ῥ- 76. 

3 Ὁ φοπηπΊοΠ 68 πολὺν τε λογον ποιησαμένου περι τον κυριοῦυ (411 ἐΐ5 ζο]οννίην 
ὕροη Παυλον δἱ οἷοδε Οὗ Ργενίοῦβ νεγβ6): τῇδυ δὲ πιδαηί ἴο πηδτῖς (ῃαὲ (Πε ορροβίίου 
βηοννεά ἰΐβεῖξ δίζοσ Ῥδιυὶ] πδά βροίκεαῃ αἱ ἰεηρίῃ: αντιλ. και ὈΙΡ 40, ὅτ. Ηδζοὶ,, 
ΟὮτγβ., Τμεορῆνϊ., Ῥαγ., Τίβο., ϑγεπάϊ, Η:ρ.; οὔλ. ΑΒΟΙ, 13,61, Νυΐᾳ., 5γε. 
Ῥεβξῆ., 8ἢ., Βοϊ., ἄσπι.,ρ Αδίῃ,, ΝΝ. Η,, ΒΙβ8, ΚΝ. γνεῖββ. εναντιομένοι (ςἰε) και Ἑ, 
αἷρ.; ΒΙ455 'ἰπ βὶ αντιτασσομενοι (εγ. χν!}. 6). 

4 ἐπειδὴ δε, Ῥυΐ δε οπ). ἐδ "ΒΓ" τ8ο, ὅυτ. Η., 888., Βοῖ., Τίβοι., Ν.Η., ΕΥ., 
Ὑνεπάς (ννεἰββ τειδίπβ, 8ο Β]αβ8 δηὰ Η1]0.). απωθ. . « . κρίνετε. . .» Οἷξ., Ῥᾶσ., 
ψγετγη., Ουρι., Ῥγοση,, 80 ΒΙ485 ἴῃ β, γτεδά ἀπωσασθε - . - ἐκρινατε; τηδτκίηρ ἐπαΐ τῆς 
ΟΡΡοσί ΠΥ ψγ)48 Ραβὲ δηἃ βΌηα. 

δὰ ροπα οὔκ Ῥεῖοσα [με ΒΥμΑρΌρτια ννᾺ8 
Ἰοσταδ!ν Ὀτοκθη ἀρ; δέ τλᾶτκβ ἔπε σου- 
ἐγαδὲ ἰῃ {πὸ οαβα οὗ ποβα ΨῃοῸ [ο]οννεά 
ἔπεπὶ ἰο πδᾶγ πιοτβ.--τῶν σεβ. προσ-: 

 Οηΐν παῖε, σεβ. τὸν Θεόν οἱ φοβ. τὸν 
Θεόν: υδεὰ εἰβεννμετε οὗ [16 ὑποισοῦπ)- 
οἰδεὰ Θαπεῖες μὸ ἰοϊπεὰ {πε [νυν 15 ἢ 
ΒΥπαρόριε, νὮΠ18ὲ προσήλυτοι πηδᾶπ8 

0886 Ψῆο Ὀεσάτηε οἰγοιπηοίβεά δηᾷ νγεσα 
Δ] ρσοβεϊγίεβ : “" ἀδνοιῖ," ΚΙΥ., τεξεσγιη, 
τδιμεγίο ἐπ ουξννασὰ γον βμίρ, “τε! ρίοιβ, ἢ 
ΑΟΥ͂,, ταίπεσ ἴο ἱπυνασά ἔβεϊηρβ (ρα πὶ να. 
50, “ἀενουϊ," Α.Δ).).---οἵἴτινες (1χ. 35, 
χὶ, 28) τεΐειβ ἴο ἴς Αροβέῖδβ, Ὀπΐ βεε οα 
ἐπα οἴμο βαπᾶ Ἐδη 8118 ποῖβ, Ρῃ. 92, 
165, ταίεσσίῃρ 1ἴὲ ἴο ἔπε ρεορίς ἶο 8Ρ- 
ἐπ τπεῖν Οαϊνιη). Τῆς Αροβεῖεβ τπουρπὶ 
Υ ἔπε εαρεγ ξοϊ]ονίηρ οἵ τὰς ρεορίβ παῖ 

{πε σσαςα οἵ αοά δά ἔουῃά δῃ βπίταπος 
ἱπίο {πεῖς βοιιῖβ, 5866 οσιεἰσδὶ ποίεβ ἕοσ Ὁ. 
--προσλαλοῦντες: ἰπ Ν.Τ΄. οηἷν εἶδε- 
ψθετε ἰπ χχν]!, 20, οὕ. ὙΝἰβάοτγα χὶϊ. 17 
(Εχοά, ἱν. τό, Α Β5. ; 

εν, 44. ἔρχι.»γ 566 οτιεῖσδὶ ποίεβ.--- 
σχεδὸν, “7. χίχ. 26, Ηεῦ. ἰχ. 22, δδοῖ 
{{π|Ὲὲ Ῥεΐοσε πᾶς, δῃά ἰπ 2 Μδζο. ν. 2, 
3 Μᾶδος. ν. 14, 45. ἴπ οἰαββίοδὶ 86 848 
ἴπ ἰεχί, οἴξβη νυ πᾶς.--- συνήχθη, ἱ.4., ἴῃ 
ἔπε Βυπαρόρτα, ποί, 45 βοπηθ πᾶνε (πουρῃξ, 
Ῥεῖοσε ἴδε Ἰοάρίηρ οὗ {πε Αροβείεςβ. 
ει. 45. οἱ Ἴ.: ποῖ {με ρτοβεϊγίεβ 

νὰ {πεπὶ (δτηβαν, δέ. Ραμῖ, Ρ. τοι). 
--τοὺς ὄχλους, “Γ΄. νεῖ. 48, τὰ ἔθνη.--- 
ἀντιλ. καὶ, 566 οτιἰσαὶ ποίδ8; 1 τεϊαϊπϑά, 
Ῥγίοῖρίε ἐπι ρμδβίβεβ ἤηϊΐα νεσῦ: “ ποὶ 
ΟὨΪΥ σοπίγαδιςιπρ ας ὈΙΔΒρ θη ᾽ἢ ; 
566 ϑίσησοχ, Γαηρμαρε ὁ ἐπε Ν, Τ'΄, Ὁ. 
130.--βλασ.: ποπιθβη ΟἨτίβιὶ, χν. 6, 
Χχν;, ΣΙ. 

Ψψεῖ. 46. παῤῥησιασάμενοι, 8:6 οῃ 
ἰκ. 27.---Ἦν ἀναγκαῖον, ζ΄, οπ νετ. 14.--- 
ἐπειδὴ δὲ, 8εε οτἰἰσαῖ ποίδββ. δέ τηϑτκβ 
ἴδε σοπιγαβέ, Ὀμὲ 118 οὐ ββίομ ἐπιρδϑβ68 
ἴδ ὄνθῃ πιοσα νἱνιαἷν ἀπά βέεγηϊυ.--- ἀπω- 
θεῖσθε: ““γε ἰὩσιδε ἴξ ἔτοπι γοιῦ," ΕΕΥ.; 
γεῤε δ, Νυϊραῖε; ΟἿΪΥ ἴῃ Τὰκὸ ἀπά 
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ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη" 47. οὕτω 

γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος, ““ Τέθεικά ; σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί 

48. ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη 

ἔχαιρον, καὶ ἐδόξαζον 3 τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι 

49. διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ 

50. οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰς 
σεβομένας γυναῖκας ὃ καὶ τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς 

πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ τὸν Βαρνάβαν, 
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σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς." 

ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

Κυρίου δι᾿ ὅλης τῆς χώρας. 

᾿ ΠΕ, Ογρ τ. ῥγεῆχ ἰδου ἰο 4ιοί., 580 ΟυΧΧ, ἐπε Οἰᾳ. τεδά φως τεθ. σε τοις 
εθν., 580 Β]455 ἀπά ΗΠ]ρ., Ῥὰε Πεγα νδτίδποα ἔγοπι ἵν 

3 ἐδοξαζον, Ὁ, Οἷξ., Αὑρ. τεδὰ εδεξαντο, 80 ΗΠ]Ρ.---τεἸεοιεά ὃν Β[455 ἰπ β, δαί 
866 480 15 Οοπισημεπίασγυ, ἐπ ἰοοο; ἴοτ ἴδ ρῆγαβε οὔ. 2 6885. ἰΠ. 1, τοῦ Κυριον, 
δυῖ του Θ. ΒΡῈ 18ο, Βοΐ., Αστη., ἀυρ., ὟΝ. Ἢ, ἐεχί, ΚΝ. τεχὲ, ΒΙαβ8, ΗΠ]ρ.--- 
ΜΝ εἰβ5 τεϊδίπβ του Κ', 5οὸ Τίβοι., ΚΝ. Η. πιρ. ἕο] οννῖπρ 9 ΑΟΙΠΡ δὲ, Νυ]ρ., 54}., ΟἾγυβ. 

3 καὶ (1) οπι. ΟΑ ΒΟῸ ὅτ, 1:80, 54ἢ., ΒΟΒ., ϑυτγ. Ρ. δηὰ Η., Αὐτὰ, Τί βοι,, ΝΗ, 
ΕΟΝ., ννεῖββ, Ηρ. Οἱρ. τινας των σεβ, (τον θεον) γυναικας εὐσχημονας. ΠΕ 
(Ερδγδετι, Ηδττγίβ, Εὐμν [,δεέμνες, Ὁ. 23) τεδὰ θλιψιν μεγ. και διωγμον, ἐ7. υἱῖ!. τ, 
ὙΝεβίεγη ἱεχί, απὰ ΡὨ]]. ἱ, τό; β6εὲ δ'5βο Βδγηβαυ, 8:. Ῥαμὶ, ρ. τοῦ. 

Ῥαυϊ, οἵ. τ Τίπι. ἱ. το, Εοπι. χὶ. σ, Αοῖβ 
νἱ]. 27, 30; τεφυεπὲ ἰη ΤΧΧ, οὗ, 4.5.» 
Ῥ5. χοῖϊὶ. 14, ΕΖεῖκ. χἱΐ, 9, δηᾶ 3 Μδος. 
1. 22, νὶ. 32,4 Μδος. 1Ϊ, χ6.---οὐκ ἀξίους, 
ε΄. Μεαῖι. χχιξ. 8. 
ει. 47. γὰρ: (μῖ5 δοίίΐΊοη οὗ {πὲ 

ΑΡροβεῖεβ ἴῃ ἐυγπῖηρ ἴο ἐς (θη ε 68. νγ88 
ποῖ διθιἐγαγυ. ---Τέθεικα, οὗ, 156. χίῖχ. 6 
((υᾷς 11. 32). ἴῃ ΤΙΧΧ Β τεδάβ δέδωκα 
ἰπβίεδά οὗ Τέθ., δπὰ ἱπβαγίβ αἴτογ ἰ εἰς 
διαθήκην γένους; ποῖ ἱπ Ηεῦτεν,.---σε 
τα αν τεῖεσβ ἰο {πε ϑεινδηΐ οἵ ἐδ 1νογά, 
ἰῆε Μεββίδῃ; οὐ. Ῥεϊτζβοι, ας Βμοΐ 
Ῥεεαΐα, Ρ. 486, ἑουτίῃ εὐϊείοη ; Βαὰξ {πα 

" Αροβεῖεβ βρεαὰῖκ οὗ δῃ ἐντολή ρίνεη ἴο 
1 6πὶ, θεσδιβα ἐὩσου ρ ἢ (6ηὶ (6 Μεββϑίδῃ 
15. ῥὑγοοϊαἰπιεά ἐο ἐπε (επεῖίθβ; βεὲ ποίε 
Οἡ ἴ, 8. 

Ψψέεχ. 48. ἐδόξ. τὸν λ. τοῦ Κ. : δοξ. τὸν 
Θ.; εφυεπὲ ἰπ 1πκὸ δηᾶ δὰ, οὐ. 2 
ὙΠ 658. 110 χ ἕοσ (ἢ πξαγεβὶ δρργοδεοῇ ἕο 
δε εχαοῖ ρῆγαβε δετζε. --- ὅσοι ἦσαν 
τεταγ.: ἴμεγα ἰ5 ΠῸ σουπίβπδηςα ΠΕΙΕ ἔοσ 
ἴδε αὐεοϊμέμ»ι ἀξογεέμηι οἵ ἴῃς ΟΔΙν!ηἱδέβ, 
βίποςβ νεῖ. 46 δδὰ αἰγεδάν βῆοννῃ μδὲ ἐπ 8 
7ενν5 δά δοιεᾶ ξπγουρ {πεῖ οὐνῃ οδοίςε. 
ΤΠ ννογὰβ δσὲ τεϑὶν ποίπΐηρ τότε ἔμδη 
ἃ σοτγο] τυ οἵ ὅὲ. Ῥδ}}}8 ἀναγκαῖον: (δε 
7ενβ 48 ἃ παίίοῃη δά δδϑη ογάδϊπεά ἴοὸ 
εἴογηδὶ 11ξ6---ἰῆον δά τεϊεςιεά (815 εἷδε- 
Εἰοτ---θυς ἔποδε. Ψῃο Ῥεϊενεά διηοηρβί 
με αεπϊεβ υνεῖε ἐαυδιν οσγάαϊηε ἃ Ὁ 
αοὰά ἰο εἴεγπαὶ [1ξ6, απᾶ 1 ννδβ ἰῃ δοςογά- 
8πος ἢ Ηἰβ5 ἀϊνίπε ἀρροϊπέπιθης ἐδδὲ 
(26 Αροβεῖββ δὰ ἐυγηβά το ἔπεση. ϑοζὴς 
ἴδκα ἴῃ6 ννογτά 88 ἴἢ τηϊ 16, ποὲ ραββίνε: 
κ'88 ΠΙΔΠΥ 88 μδά βεῖ ἐπεπιβεῖνεβ ὑπίο 

Εἴεγῃδὶ 11, δηᾶὰ ἰῃ βυρροζέ οὔ {πῖ5 
Βαπάᾶδ!! ταέετβ ἰο 1 ὕοσ. χνΐ, 1:5, ἔταξαν 
ἑαυτοὺς (566 αἷδο Β[455, ἐμ ἰοθο)ῆ. Ὑῆε 
τεηδετίπρ πεῖς ρίνεη ὈΥ Ἀδπάδὶ! τπδὺ ὃς 
δἄοριεὰ νους ρῥγαββίηρ ἔδε πη]ϊίατν 
τλδίδρῃμοσ ἱπ {πε νεῦῦ, ἃ5 Ὧδ8 βοπιο- 
εἶπα Ῥεδεὲπ ἄοπε; βεὲ δεπάϊς 5 ποίε, 
Ρ. 308 (1888). 8:. ΟὨτγβοβίοση (δίκα β 
ἔπε εχργεββίοη (τίρμεῖν 48 νεπάς 
τπιη 58): ἄφωρι οι τῷ Θεῷ. Με. 
Ῥαρεβ ποίε, ἐπ ἰοζο, βῃουϊ ἃ δὲ σοη- 
βιϊεά, 

ψεγ. 49. διεφέρετο; αϊυμίραδαΐμν, 
“8 βρτεδὰᾶ δργοδάᾶ, ΚΝ. ; ποῖ οπὶν ὃν 
τῆς ργεδοδίπρ οἵ ἐπε Αροβεῖεβ ἐμετιηβεῖνεβ, 
δυΐ ὈΥ 5Ππ|81} Κποίβ οὗ (τί βείδηβ ἴῃ οἵδε 
ἴοννηβ, 5886 Ἀδιηϑδυ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. τοὸξδ, 
δηἃ 50 ΒΙ458, ἐπ ἴοθο; ΟὨΪΥ Βοτὰ ἱπ ΝΤ. 
ἴῃ {π18 βεῆβα, δο ἴῃ (γἰβάοπη χνιῖ. 10) 
ΡΙαξ. ; Ινυςίδῃ ; ἱπιρεγίεςί, ἃ σοτίδίη ᾿αρβα 
οὗ εἰπὶα ἰβ ἱπιρ! 6, 866 Βδπιβαν, δέ, 
Ῥαμὶ, ῬΡ. τοβ.--ὅλης τῆς χώρας: (δε 
ΡῬῆγαβθ, “τἣς ψ μος Κρέον," ἱπάϊσδίεβ 
δαὶ Απεοοδ ψᾶ85 πε οεηίτα οὗ ἃ 
Κερίοη, ἃ ποῖῖςε νϑΐς ἢ ἱπίτοάτισεβ 8 
ἴο 80 ἱπηροτίδηξ ἕδος οἵ Ἐοπιδῃ ἱπιρασίαϊ 
δαἀπκίὶἰβίγαείΊοη. Απεϊοο, 48 ἃ Εοπιδῃ 
οοἴοηγ, ψουά Ὅ6 (δ παίσγαϊ τα]! τ 
δηὰ δἀηηϊηϊδίγαεῖνς σδηΐίτε οὗ ἃ σεσγίδίῃ 
Ἀδρίο, απὰ ἴποτα 18. ενίδεηος ἔπδαὲς ἱπ 
Θουίμεγη Οαἰδεία ἐπατα γέγε αἰθὸ οἵδ 
ἀϊδείπος Κερίονιες, χῶραι, Βδηηδαγ, δέ. 
Ῥαικιῖΐ, ῬΡ. ἸΟ2-104, 100, 110-112. 
ει. 50. παρώτρυναν: ““ἀτροά οπ,᾿" 

ΕΑ͂Νν.; οὔἱν δία ἴῃ Ν.Τ., ποὲ 'π υχχ 
οὐ Αροονρῆα; 80 ἱπ Ρίπά,, Ιποΐδλη, 
πὰ 5ο ἴοο ἰπ σβερῆιδβ, «4πέ., νἱῖ.,) 6, τ, 



47-:ς2. ΧΙΝ. τ᾿ 

καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς, ἦλθον 1 εἰς Ἰκόνιον. 
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σ1. οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι 

52. οἱ 

δὲ μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου. 

ΧΙ͂Ν. τ. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν Ἰἰκονίῳ, κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς 

εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ιουδαίων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι 

1 ηλθον, Ὁ τεδλάβ κατήντησαν, 50 Β[488 δηᾶ Η]]6., ἃ σοπαπιοη Μψογὰ ἴῃ Αοέβ δας ποῖ 
ΠΕΟΘΒΒΑΤΥ ΘΓ. 

δηὰ αἶξο ἴῃ Ηἱρροοσαῖεβ δηᾶ Ασείδειι..--- 
ἐπήγειραν, οἵ. χίν. 2; πονβετε εἶβε ἰπ 
Ν.Ί., βενεσαὶ εἰπηαβ 'π ΟΧΧ, πὰ αἷβοὸ 
πεαυεπεῖν ἴῃ Ηἱρροογαῖεβ δπᾶ ἀδίεη, 
Ἡοβατι, ῬΡ. 225, 226. Οπ ἴδε δἀάϊιίοη 'π 
Οοάεχ Ὁ 5εὲ οὐῖςαὶ ποίεβ, ἀπά Κδπιβαυ, 
δὲ, Ῥακιῖ, ΡὈ. τοῦ, τοθ.---τὰς εὖσχ.: “οὗ 
Βοπουταῦϊε δβίαϊβ," ἘΝ. ; ποῖ οὗ ἌἽδαγ- 
δοΐεσ, δα οὗ ροβιτοη, ο΄ Μακ χν. 43. 
ΤΗβ ἱπῆυεπος δββίρπεά τὸ ψόπιθη δἱ 
Απίϊοοῖ, δηᾶ εχεσίεᾶ ὃν ἔπεπι, 15. 4αϊῖα 
ἴπ δοοογάδποβ νυ ἱτ ἐπε πιδῆπεῖβ οἵ ἴ86 
σοππίτυ, δηὰ μὲ ἤπά ενϊάθποα οὗ ἴξ ἱπ 411} 
Ῥειίοάβ δηᾶ ὑπᾶδγ πιοϑὲ νδγυΐπρ ᾿οη- 
ἀϊιίοηβ. Τὰ οπιαπ ὑνεσε ἀρροϊπιεά 
ἀπᾶρδτ {πε επιρίτε 845 τηδριβιγαίθθ, 85 
ῥγεϑίἀθπίβ οὗ ἔπε ράπηββ, ἀπά Ἄνθη {πε 
7ενν8 εἰεοιςᾷ ἃ γοπιᾶῃ 88 8η Αὐομίβυπα- 
βοροβ, αἱ ἰεαϑὶ ἰπ οπε ἰπβίδηςς, δὲ ϑπλγτηᾶ, 
Ἑδτηβαν, δὲ, Ῥαμὶ, Ρ. τοῷ; Ολμγοῖ ἐπὶ ἐδε 
Ἑονιαη Ἐπιῤίγε, Ρ. 671 Ο. ἀπά Η., Ρ. 144; 
«Απεοοῖ,᾽ Ηαϑβιίπρβ᾽ Β.Ὁ.; Ιοεηΐπρ, 
Τὶς Οενιείηἀδυεγζασϑιιρ ἀσς σγολγιϑίθη- 
ἐλιρηδ, Ὁ. 15.--τοὺς πρώτους: ΡοΙπαρ85 
ΔΡρσοδο ιίπρ' ἔμδπὶ τὨγΟΌΡΉ {πεῖγ τνῖνεβ. 
Οπ δε δἀάϊςιίοη οἵ ψογλβη ἴο ἔπε ΓΘ υνβῃ. 
ταὶ σίου ο΄. 105., Β. ἕ.., 11.,) 20,2; ϑίγαθο, 
ΥἹ!., 2; ]υνεηδὶ, νί., 542; 5866 Β]4588, 
Ἐεϊίθη, Ρ] πταρίσα, ἐπ ἰσοο, απ ᾷ ἰπϑίαποαβ 'π 
γνειβιείη.---ἐξέβαλον αὐτοὺς, 5εε χίν. 21. 

ψεῖ. 51. ἐκτιναξάμενοι, ε΄. Μαῖΐί. χ. 
14, κα χ᾿ τὰ, Μακ νὶ. 1. Ὑδὲ 
ϑυτηδοἱῖς δοὶ ψουά θὲ υηδεγβίοοά ὈΥ 
τῆς 7εννβ 85 ἂπ ἱπείτηδιίοη ἐπὶ 411 ξυσῖμοσ 
ἱπίεσοουσβε 85 δἱ δὴ επᾶ, ὙΠασα 15 ηῸ 
τϑάβοῃ 10 866 ἱπ πὸ ψοσάβ ἃ ἰαίε δά άϊεοη 
ὉΥ ἐπα δυΐδον οὗ Αοὶβ το 86 βουτζοα; ἴῃ 6 
ἀἰβοῖρίεβ τηεπιϊοπεᾶ ἴῃ νδτ. 52 πεεά ποῖ 
δανε θεὲπ [68 δὲ 411, θὰἙς (θητ165, πᾶ 
ἴῃ χὶν. 21 ποίδμίηρ 15 βαϊά οἵ δὴν ἰηΐεγ- 
σοῦσβα δχοαρὶ ΜΙΝ ἤθε ΨῆΟ ψγετα 
αἰγθαάν ἀἰϊβοὶρ!εβ.--- Ἰκόνιον, 5ε6 ου χίν. 1. 

Ψψεῖ. 52. χαρᾶς, οΥ, τ Τεβ8. ἱ. 6, 
Εοτχη. χῖν. 17, 2 Τίσα. ἱ. 4. 
ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙ͂Ν.---Νεῖ. τ. ἐν Ἰκονίῳ 

(Κορία), βοταβείπηεβ τοραγᾶςά 45 ἃ Κογηδῃ 
ΠΟΙΟΥ͂ ἰοννατάς ἐπε επά οἵ {πε τεῖρῃ οὗ 
ΟἸατπάϊι5, τπιι5 ἀϊρηΐ πε οἡ δοοουπί οἵ {πε 
εἰς οοπέετσθα ἀρορ ἔπ6 ἔγοητοσ ἴονῃ, 
ΟἸαιιάϊο- εσῦε. Βυὶ Ηδάτίδῃ, ποὲ Οἷδιι- 
ἄϊιδ, οσοπϑεϊτϊεὰ 1 ἃ οοίοηυ. [ἢ νεσ. 6 
ἐπε Αροβίΐδββ θες ἄοτι Ἰσοηίαπι ἴο ἴδ 

οἴεῖεβ οὗ Τγοδοηΐα, Τγβίσγα ἂἀπὰ Πεχδε, 
δηᾶ {πὸ ἱπέδσεαποες ἔτοπλ (Π|8 βίδίθπηθπε 
ἰβ παι Ισοηΐϊὰπὶ ᾿γὰ5 ποῖ ἰ(βεῖξ 1 γοᾶ- 
οπηΐδῃ. Βυΐ {π|5 ἱπέεγεηςε ἰπϑεὶῆθβ της 
Ἰοσδαὶ δοουσϑοὺ οὗ {πε ἢἰβίοτίδη, 25 ἰΐ 
Ψψουὰ ἀρρθὰσ πὶ πὸ ρεορίες οἵ 
Ισοπίαπλ τεραγάδα {πδγηβεῖνεβ ἃ5 Ῥβτυ- 
δῖαθ ὄὐεθπ δε Ισοηΐϊππὶ παὰ θεθη 
ὑπιιεὰ ἢ Γγοδοηία ἰπ οπς ἀϊβιγιςς 
οἵ οτηδη δάτηϊηϊβιγαιίίοη: οὔ, Ἐδπηβαυ, 
Οἰιγοῖ ἐπ ἐπε Κονιαη Ἐπιῤβίγε, ρ. 37 ΠΕ, 
αηὰ {πὲ ἰεβεπηοην οὗ ἴῃς ΟἈτίβιίδη 
Ηΐεσαχ, 163 αἹὉ., δεΐοστε ἢἰβ Εογῆδῃ 
7υᾶρε: “1 βᾶνθ οοσῆβ διΐμεσ (:.6., 85 
ἃ 5ΐανε), ἴοσῃ ΑΑΥ ἤγονι ΤἸοοηίμι οὗ 
Ῥλγυγρία" : οὐ ἴπε τοδὰ γανε]εά ᾿γῪ ἐπε 
Αροβεῖθβ δεὲὲ δ'ϑο Βδπιβαυ, ἡ. 5.) Ρ. 27 
ΒΕ. ϑιεηίςεῖν βρεδκίηρ, υγβίτα δἀπὰ ἤοσρα 
ψγετε οἰτε8. οὗ Τγοδοπία- δἰ δείςα, τυ Ὡῖ]8 
Ἰσοηίππη τοσκοηθά ἰΐβεῖῖ 848 8 οἷΐυ οὗ 
ῬΒσυρία- ἀδἰδέιοα, 41} ἴὔγθα ὑείῃρ σογὰ- 

οΡεβεά νἱτίη τπ6 Ἐοπλᾶπ ῥσγονίποα οὗ 
Ααἰδιῖα. ὅ8εε αδἷβο Κεπάδι, κεἰς, Ρ. 262. 
Οπ ἴδε ρΐδοε δηὰ [18 ἱγσηρογίδῃσε, βιϊυδιεὰ 
ΜΙ ἃ Ὀυδυ ἐγαάε οπ ἐπε ῥγίποῖραὶ 1π65 
οὗ οοτηγαπηϊοαϊίοη ἐπτοσρ Αβία Μίποσ, 
866 Ὁ. δπᾶ Η., βγηβῖεγ εὐϊείοη, Ρ. 145, 
Β.Ώ.3. Ἰοοπίυτη 15 με βοεπε οἔτῆς ἕδπιουβ 
Αεἰς ὁ) Ῥαμὶ απὰ ΤἼεκία, ξοτταὶμρ᾽ ἃ ρατὲ 
οἵ {πε 4 εἰς οὗ" Ῥακμὶ, Ο, Βοίτηῖ αι 5 ἐγαῃβ14- 
τίοη οὔ ψῃϊοἢ να πλαβὲ αυγϑῖς νυ τἢ ἱπέδγεβε, 
8:6 Ηδγπδοῖκ, σλγοποὶ., ἱ., Ρ. 4903, νΝεηάς 
(1899), Ρ. 42, Εδτηβαυν, Οληγοῖ ἴμ ἐπε Κο- 
τᾶ Ἐπιῤῖγο, Ὁ. 375, απὰ “Ἰςοπίῃπι," 
Ἠκϑβείηρβ᾽ Β.Ὁ. ---κατὰ τὸ αὐτὸ, “το- 
βεῖμεσγ," 80 Κ᾿ ἀπά ΑἹ. οὐ ΧΧ, τ ϑδπηι. 
ΧΙ, ΣἹ, ΟΥ̓ ἷἰξ ΤΏΔΥ τηθδῃ “αἱ {πὸ βᾶτῦδ 
εἰπιε᾽᾿. ΒΙ455 πόοννενεσ (80 Κδιηηβαυ, ΝΝ εἶβ8, 
Ἐεη 411) γθῃ ἄδσϑ “ δέζεσ {πὸ βᾶγηε ἔδϑῃίοη," 
ἦ.6., 48 αἴ ἀπείοοῃ. Βαΐ ἔογ τῃῖϊ8 τηδαπίηρ' 
φ7. κνὶϊ. 2, ψπετα ἃ ἀϊβδιεπὶ ρῆσαβε 15 
ϑεᾶ.- -λλήνων : οἡ ἴῇ6 ΨΏοΪε δεϑβέ 
τα κθη 85 τϑίεσσίπρ ἴο ἴῃ8 σεβ. οὐ φοβ. 
τὸν Θεόν, Ῥεοαυβε ἰπ 'νεσ. 2 ψῈὲ πᾶνὲ 
ἔθνη, ὙΠ ο νου εἰρη ν τπ6 Θεπιε5 
ΒΘΠΘΓΑΙγ, ἃ85 ορροβεὰ ἰὸ ἐποβαὲ ἄδενους 
Ροτβοῦβ ΨῆὯΟ 85 ῥτοβείγίεαβ ἢδᾶ Ἰοἰϊπεὰ 
{πε εν ϑῃ βυπάρόρτε. 

Ψψεσ. 2. ἀπειθοῦντες, 566 ογεῖσ 4] ποίεβ. 
1 ψε τϑδᾶ ἀπειθήσαντες, “τπδὲ γγετὸ ἀ15- 
οδεάϊεπι," ἘΕΝ., δὺς οὐ Ἰοῖπ {Π1, 26, ἀπά 
Ῥαρθβ ποῖς ἐμ ἴοθοο ἸαταΥ αυοίεβ 
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᾿Ιουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. 2, οἱ δὲ ἀπειθοῦντες 
᾿Ιουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν 

ἀδελφῶν. 53. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παῤῥησιαζόμενοι ἐπὶ 

1 απειθουντες, Ὀυς ἃοτ. απειθησαντες ΑΒΟ 13, δι, Τίβο;., Υν.Η., ΕΟν., ννεῖβ5, 
νγεμᾶι. Ὁ, 5γζ. Ηδτιοῖ. πῖρ., οὔ. Β[αββ ἴῃ β, ἀπά Η:ρ., γεδᾶ οι δε αρχισυναγωγοι 
τῶν ἰουδαιων καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς (τ. σ, ογ!. ὉΥ ϑγ7τ. Η.), δηά ἴον 
ἐπηγειραν ΠΕ, Οἷρ., νεγη., ὅγυτ. Η. τεδᾶ ἐπήγαγον (ανυτοις γι. ὉῪ 5γ7τ. Η.) 
διωγμὸν κατα τῶν δικαιων. Ἴδα τεδάϊηρβ τὺ ἤανα διίβεη ἔγοπὶ ἰἣς ϑδετηίῃ δ, 
ἱποοηβααθεποα οὗ νν. 1-3 ἃ58 ἴπενὺ βίαπά 'ἰπ {πεῸ ογάϊπαγυ ἰεχιέ. γε τεδά οὗ {88 
ορροβίξίοῃ οὗ τε 16νν8, δηᾶ γεὶῖ {π6 Αροβίϊεβ αδοάβ ἃ Ἰοπρ' {ἰπια, εἴς. ἘδπΊβαν 
τπογθίοτε πηδἰπίδίηβ ἴμαὶ {πετε 8 βοπθ οοισιρίίοη, δηᾶᾷ 5 ρτεραγεά ἴο (οϊϊουν 
ϑρίτα ἴῃ οὔϊετπρ νεῖ. 3 (δ πουρῃ ἔογ ἃ ἀϊβεγεπε τεαθοπ). Βυϊ 85 {86 ἰεχί 
βίδπάβ ἰἴξ ἰβ αυϊία ροββίδε ἴο βυρροβε δαὶ {πὲ εἴεςϊ οἵ τε ργεδοπίπρ ἴῃ τς 
βυπαρορσιε ψουᾶ 6 ἱνγοίοϊά, νϑῖ. 2 18 δηβινεσίηρ ἴο πε ἰδϑὲ οἴδυβε οἱ νεῖ. ἱ, 
πὰ ἰπδὲ {πε ἀϊβοίρ[εβ οοπειπαθά ἐοὸ βρεαῖς θοϊάϊν, εποουγαρβᾶ ὃν βισοαθββ οα ἐδὸ οὔς 
Βαπά δπά υὑπάειογγθᾷ ὈΥ ορροϑβϑι[ἰοη οὐ πὸ οἴδασ, ἴπε σοπϑεχιεησε δεὶπρ {παὲ {πὸ 
ἀϊνίϑίοπ ἰπ {Π6 οἱἐγ νγὰβ 5111] ξασίμεγ ἱπίεηβιβεάᾶ, ἘδπΊθαν 5665 ἴῃ ἰῃς τεδάϊηρ δἱ ἐπα 
σοτητηθηςεπιεηΐ οὗ {886 νεῦϑς ΨΏΪΟὮ πιατκβ πε ἀϊβεϊποιίοπ θείνεθη ἄρχοντες ἀπὰ 
ἀρχισυναγωγοι ἃ ρτοοῦ (παὶ (Πε ΒεΖδη τεδάϊπρ' βδτεὲ σαῆποῖ δὲ δῇ οτίρίπαὶ ἤτγβι 
ςαπίυγυ οηδ, ΔΙ ΠΟῸΡὮ ἴῃ [15 σατο π655 ἴο Ἔπυπιογαίς [ῃς ἀϊεγεπὶ οἶαββεβ οἵ [εν 
ἴξ τλᾶν επιροάν δη δοίυδ] ρορυΐας ἐγδάϊτίοη (566 85. δτιίοῖα οὐ “Ὅς Ευ]ετβ οὗ τῆς 
ΒΥπδρόριιε," Εχῤοσὶίον, Αρτὶ!, 1895, ἀπά σοπιρατε Ο. Καὶ, Ε., Ρ. 46). Οπ κατα των 
δικαιων 566 αἷβο δγῃβαν, Ο, ΚΑ. Ε., Ρ. 46; δικαιοι 5 ποῖ πϑεὰ ὉΥ Γυυκε οὗ Ολγίφέξαης, 
γαῖμα αγιοι οἵ αδελφοι. Αἴ ἴδε επά οὗ 188 νεῖβε Ὠ(Ε), α΄ρ., Ῥασ., ὕνεση., 5γι. Η. 
πιρ. δά ὁ δε κυριος ἐδωκεν τάχυ εἰρηνὴν, ὙΨΏΘΗ Βεδηὶ Ἱπίγοάυσεά ἴο σλᾶῖκε δῇ Ἐϑ 
ἐταπϑιείοη οτὶ νεῖ. 2 ἴὺ νδσ. 3, ἃ βεοοπά τυπλαϊ: Ὀεΐπρ τεξεγγεὰ τὸ ἴῃ νεῖ, 5; 8568 
οὔἶξ. ποίε8. ΟΥ̓ εκ δευτέρου, Β͵455 ἴπ β. ὅ8εε δισίμεν Ὑγεῖββ, Οοάθχ Ὁ, Ὁ. 77; 
νεπάε (1809), ΡΡ. 247, 248; Ηδττίβ, Εὐμν Γι ἐσέμγεσ, εἴς., ῬΡ. 23, 60; ἀπά ἴογ ἀεοϊδεὰ 
Βθρροτί οἵ β, Βείϑβεσ, Ρ. 70 Ηϊ.; ΗΠ ρεηίεϊά, Ζε ἐσο λιν ΤᾺ τοϊδοδησολαξ!. ΤΆροῖ., 1., 
ΡΡ. 52, 53, 1806, αηὰ Αεία Αῤοκί., Ῥ. 245, τϑ00; δῃά Εϑρβοῖδ!ν ΒΙ455, Ῥαϊοίορν οὗ 
τῆ; οεῤεῖς, ῬΡ. 121, 127; Ζδοκίετ, Οτεϊ ετοαϊάον δεέμαϊδη, Ρ. 135; 566 4130 ϑδίγοῃ, 
Τηπὲγοά., Ῥ. 508; Ὁυξ οπ τῃς οἴμοῦ παπᾶ ϑομηθᾶεὶ, Επονοῖ. Βὲδί., 1... 53. 

ΒατγυςὮ ἱ. 19, δΔηὰ τερατἀβ τῆς ἐχργαεββίοῃ 
μαῖα 85 βίγοηροσ ἴπαπ “ ὉηΡα]δνίηρ,᾽" 
ταῖμεγ πηροϊοῖ Ὀγεακίηρ ἴογῖ ἰηίο τα- 
δε] οπ, 45 ἰπ ἴῃ8 ςα88 οὗ {π688 [ενβ δῖ 
Ιςοπίυτη ἀπά εἰβευύῆετθ. Ἐδγαβδυ γθη ἄθιβ 
“ἢ ἀϊδαπεοιεά ".---ἐκάκωσαν : “ ΘΟχδβρεῖ- 
αἰδα,᾽ Βαγιβαυ; οἠἱν ποῖα ἰῃ ΝΤ. ἴῃ 
τἢϊ]5 ϑεηββ, ἔνε (ἰπ168 ἴῃ Αοἴβ, οὔσβ ἴῃ 
φιοιδιίοι ; ΟὨΪΥ οποα εἰβενθγο ἴῃ Ν. Τὶ, 
χα Ῥεῖ. ἢϊΠ, χ3, οὖ ἴον 118 υσ8δὲ βδγε [08., 
Απέ., κνὶ., 1, 2; νἱῖ,, 3; νἱ11.., 6, 1 18 δά 
Βανεγαὶ {εἰπλθ8 ἴῃ ΤΧΧ, Ὀὰϊ ποῖ ἴῃ [185 
86η86, ἴπ6 πεᾶγεϑὲ ἀρρτόδοῦ (ο ἴξ 15 ΡΒ. 
ον. (ΧΧ) 32. Ὑδε βάτὴθ Ῥῆγαϑε ὉσοῦΓΒ 
ὑνίοθ, Νηλ, χχῖχ 7, Χχχ. 14, Βαϊ ἢ ἃ 
ἀϊθξεγεης ταεαπίηρ οἵ τεδάϊηρ ἴῃ Ὁ. 8566 
οτπῖςαὶ ποξα8. 
γε. 3. ἱκανὸν μὲν οὖν χ- οὖν: 458 

ταβϑαϊὶ ἔτοτα ἴῃ8 ἘΜῸ ῥρσθνίουβ νθῦβεβ, {πὲ 
δοοαβϑίοη ἴο ἐμεῖς πυγηρεῖβ πὰ {πε ἀϊ5- 
αἰεοιϊίοη. ΒΙαββ 8εεὲ8 ἰῃ ἴδε δογίβίβ 
ἐπήγ. ἀπά ἐκάκ. 4 ργοοῦ ἐπαξ τῇς ἀϊ5- 
αἰεςιεᾶ [εν βυςοαεάεά ἴπ {πεῖν δἰξθπηρίϑ, 
διὰ ἢα 455 1 Π18 ννᾶβ 80, ἢονν ψεγε {πῈ 
ΑΡροβἕίεβ αὖϊε ἰο γτεπχαΐϊη ὃ Ὑπὲ δῆβυεσ 
ἰ5 ἴο ὃὲ ἔουπά, Βα (δίηκβ, ἰπὰ Ὁ, Βεα 

ἀρονβ, 80 ΗΣ ρθε, βὸ ΠοΙἀβ ἐπδὲ 
1815 τϑαάϊπρ τ κεβ ἰξ σοποείναθὶα πον 
Ῥδὺ] απὰ Βαδατγηδρδβ οουἹὰ σοπείπυς ἐμοῖς 
ψοτκ. Οη ἱκανός ψΨΙὮ χρόνος, ρΡεουϊίατ 
ἴο 581:. Γμ0Κα, 566 Ρ. 215. Βδγηβαν 8665 
ἐπε βατλβ ἔοσος ἴῃ ἴῃς δοχίβίϑ, ἀπὰ ἔπαγα- 
ἔοσα νεῖ. 3 βεεπὶβ 80 ἀϊξοοππεοίβα {8δὲ 
Β6 οδῃ ΟἿΪΥ τεραγά ἱξ 85 δῃ τὶν 9 1055 
ΒΙΤΆΙΠΪΑΙ τἴῸ τῆᾶπν ΨΨΏΪΟΒ πᾶνε οταρί ἱπίο 
τὰς ΒεΖζΖδη ἱεχι. Ηε ἴμ8 ἱπο]η65 ἴο αἄορὲ 
Βεῖα ϑρίξτιδ᾽ 5 Βυροίμεβίβ, δαπά ἴο τεραγά 
νν. ἵ, 2, 4, 5, 6, 7 88 ἃ Ρῥτἰπιεϊνε ἄσοι- 
τηβηΐ. Τῇς Βεζϑῃ ἴδχέ [8 10 Πἰπὶ βἰ ΠΡ ΙΥ 
8Δῃ αἰζεπηρί ἴο τεπηεαν {πε ἀϊβογεραπον 
ΨΥΒΊΟΙ νγὰ5 ἔεϊ: ἴο εχίβε δεΐνσεεμ νν. 2 δπά 
3, ἀπά [ἰ ργεδιρροβεβ ἔνγο ἐυπλα]5: οπα 
ἴῃ νεσ. 2, δηᾶ τῆς οἵμογ ἰῃ νν. 4 ἀπά 5. 
Βυΐ ἴπετε βεεῖηβ ποίπίπρ ππηδίαγαιὶ 1Π 
τακίπρ οὖν 45 τηδηιϊκίπρ ἃ τεϑυϊε ἤτοπι {πὸ 
ενεπίβ οὗ ἰῃῆς ἔνοὸ ρῥγενίουβ νεῖβεβ, ποῖ 
ἴτοηι 188 βεοοπά δἷοπε, οἵ ἴῃ ἔπε εχίεηεὰ 
βίαν οἵ {6 Αροβίίεβ ἴῃ (ἢς ἀϊνίἀεά οἱξγ. 
(νεμάς (1899) ϑιρροβεβ ἔπαὲ ἰπ ἴῃε 
οτἱρίπαὶ βδοῦυγοα νεσ. 3 ριεοεάεά νεσ. 2, 
ὙΏΙΟΙ τλᾶκαβ ἴῃ βαάυδησα αυϊΐα ΘΑΒβΥ. 
ΟἸΙεπιθο 18 το τοσα ἀγαβεῖσ ἵπ Πίβ 

᾿ 

ΒατυτυυττττΊΤτττ“;͵πσΖόΓ 
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τῷ Κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ " τῆς χάριτος αὐτοῦ, καὶ διδόντι 
σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 4. ἐσχίσϑη 2 δὲ 

τὸ πλῆθος τῆς πόλεως - καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ιουδαίοις, οἱ δὲ 

σὺν τοῖς ἀποστόλοις. κυ. Ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ 

᾿Ιουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτοὺς, 

1 γγεπάϊ (1800), Ρ. 248, πιαἰπίδῖπβ {πὶ νοῦ. 3 ργεοβάςα νεσ..2 ἰπ {πε βουγος, πὰ 
οἰ τα ρ! ἔν πρ, 45 πα ἐπίπικβ, π6 ογάεν οὗ ἱπουρμς. τῳ λογῳ, ἰπ 34, ὅγγε. Ῥεβῆ. ἐπι 
Ῥτεσβάεβϑ, 80 Τίβοϊ., ν επάϊ, δπά ΝΥ εἶββ ; οΐᾺ 68. χί, 4, Ῥὰξ ρσερ. οὔ, ὃν ΦΟΒΟΌΕΠΡ, 
ΟἾγυβ., 80 ὟΝ. Η., Βίδββ, Ηἴ15. και διδ., οπ). καὶ ΑΒΌΕΡ, Οἤγυϑβ., 5ο ὟΝ. Η., ΒΙαβϑβ, 
Ἐ.Ν., ννεπάε, ΝΥ εἰββ, Ηρ. ; διδοντος 50 δὴ 4, 21, 133, Τί Ξοἢ. 

3 ἐεσχισθη, Ὦ, ὅγε. Ρεξῆ. ἣν ἐσχισμένον, ἀπά ἴοτ οἱ δε Ὁ τεδάβ αλλοι δε, 5δο ΗΠ. ; 
Ηττῖβ τοραγᾶβ ἴπ656 45 8565 Οὗ Τ,διϊπίβδίίοη, 5ο Οόσββεη, Ρ. 43. Αἱ επά οἵ νεῖβε, Ὁ, 
ϑγτ. Ηδτγοῖ. παρ. δἀὰ κολλωμενοι δια τὸν λογον του Θεου (30 ΒἾ455 ἴῃ βὶ Δηά 50 ΗΙ]ρ.), 
ἐπε νου ἰ5 Γπσαῃ, Ῥας ΜῈ σαπποί ΒΑ  {μδῖ ἴ 15 οτ᾽ βί πδὶ. 

Σ Θυσ, Ηδτοῖ. πιρ. 885 “ δὲ ἰΐασυπι Ἄχοίϊανεγαπε ρεγβεουτοηεπὶ βεουσπάο {πα 28] οππὶ 
ΟἜπεῖρα5 εἰ Ἰαρίἄδπεεβ 605 δἀπυχοσαπε δ05 εχ οἰνίίδιε," 50 ΒΙ4585 ἰπ β; οὗ αἷβο Ερἕγεσα ; 
Ηαττῖβ, Εομν Ἱ,δοίμγες, εἴς., Ρ. 23. Ηρ. ἔο!ονβ ΤΕ. Ηδετγὶβ αἷἰβο χυοΐεβ “ εἰ 
ἰπίατίανεγαπε οἱ ἱαρίἀανετυηΐ 605," ἃ, νΠΙΟἢ Πα βυβρεοίβ ἴο θὲ πιοσα διοπδίο ἕδη 
115 ατεεκ. [{ἰ5 ἀϊξῆσαϊς τὸ 5866 πονν [Πϊ8Β δα ἄρτθα τ συνιδόντες ἴῃ (Ππ πεχὶ νεῖβα, 
νοι οουἹᾶ ποῖ θα υϑεά οὗἩ δῇ 4558]: δοίι δ᾽] σοπηπιϊεεά, θὰ: ϑυτ. Ηδτοὶ. οπΐτβ 
συνιδ. 

ταδί μοάβ, δπὰ τεξειβ νοσ. 2 δπὰ νυν. 4-6κ ἴὸ 
δῖβ Βεάδοϊογ ἀπεϊ]υάαϊςι5.)---παῤῥησ.: 
βρεακίπρ ῬοἹἱν ἴῃ βρὶτθ οὗ ἴῃς ορροβίτίοη 
οὔτΠε 1ενν8, βεα ἄρονε οἡ ἴπε νετῦ, Ρ. 242. 
---ὐπὶ, οὔ. ἵν. 17, 18 (εἰδεινπασα νυ ἱτἢ ἐν), ἴῃς 
Τιογὰ Ῥείηρ ἴπ6 ργουπά δπά βυρροτὶ οὗ 
τπαὶς ρσεδοπίπρ; Οαδἰνίη ποῖεβ πὲ τῆς 
ννογἀθ σδῪ τη πδὲὶ {παν βροκε Ὀοϊάϊν 
ἰπ τ σᾶυδβε οὗ {πὸ Τιογὰ, οὐ τῆδί τεϊ γἱηρ 
οη Ηἰβ στδοα ἴπεν ἴοοκ σουταρε, Βαϊ ἴπδὲ 
δοιῇ πηθαπὶῃρ8 το ν τὰπ ἰπτο θοῦ οἴπεσ. 
--τῷ Κυρίῳ: ἀϊίσυϊε το ἄεοίᾶε ψμεῖῆεξ 
τῆς τεΐεσεποε 18 το [6815 ; Νὄβρεη [268 ἱξ 
80, ποί ΟἸΪΥ οπ δοοουπὶ οὗ 5. Γακε᾿β 
διαὶ νγὰν οὗ ρἱνίηρ Ηἱπὶ 15. {ἰπἶ6, Ῥαΐ 
αἶβο Ὀεσδαιβε ἴπῈὸὶ Αοΐβ βρεαᾶκ ὄδχριεββὶν 
οὗ ἐπε τπηΐγβοϊαβ οὗ ([π6 Αροβεῖεβ 85 ὑνοῦκβ 
οἵ ΟΠ γῖϑε, 1. τό, οἴ. ἵν. 30. Οπ τἢε οἴμεῦ 
μαπᾶά Μεγει-  επάις ἀρρεαἷβ ἴο ἱν. 20, χχ. 
24, 32 (δι ἔοτς 1.δὲ ραββαρο 866 νδζ' 1δοΐ.), 
ΗΕ. ἰϊ. 4. 

Ψψεῖ. 4. ἐσχίσθη δὲ, Ῥείϊίετ “δηά ἴδε 
πιαϊτάς ᾿" (Ξες Ῥαρε᾽β ποίς οὔ νεσ. 3), 
Οἵ. χχιϊ. 7, [μη νῖ!. 43. ὙΠοτς ἰδ πὸ 
ΒΌΟΠ τηδτκαα βυσοθββ ἴῃ να. 3 85 ἰπ 
ἘΔπηβαυ 5 νίενν. [π Ὑπεββαϊοηῖςα, χνιϊ. 
4, 5» 8 5 πλ113τ ἀϊν᾽ βίου, οἷ Τὰκα χὶϊ, 51.--- 
ἀποστόλοις: {πε ποῖε οἵ νεῖββ μεῖς 
τ Κ68 16 ψοσά, ποῖ ἴπ 115 [δομ ηῖο] βεῦβα 
δὲ 411, θὰὰϊ ΟὨΪΥ 48 πιἰββι ομδσίε8; Ὀὰξ δες 
δΡονβ οῃ χἰϊὶ. σ. 

Ψψεῖ. 5. Τῆς τεαὶ οοπίγαδβε 15 τηδτκοά 
ἷπ (Π|5 νεσβε, ὡς δὲ ἐγέν. ΗἱΈποτίο (δα 
ΕΝ] τεβυ 5 ̓πάϊσαϊεὰ ἴῃ νεῖ. 2 μιδᾶ ποῖ 
τοβυϊεά πὶ Δῃ ὀρ σοί παίϊοη οὗ δνν5 
ἀπά (επεῖῖςβ ἴο ἰηΐατε Ρδυΐ πὰ Βαγηδῦθδδ, 

Ὅυϊ πον τῆς 7ενν8 δηὰ {πεῖς τυ ΐοτθ ψετα 
Ῥτερδγεᾶ ἴο δςῖ ἰπ σοηςετγῖ ἢ ἐπε αεη- 
ὉΠε5, 5οὸ τῆδι ἔπε ορροβίξἰοῃ δβϑυπιθᾶ ἃ 
ῬαΡΙΙς βῆδρε, ἀπά ἃ ἀεβηϊίς δοουβδίίοῃ οὗ 
ὈΙΑβρθθτων σουἹᾷ Ρ6 ξοτταυϊδιεα ἀραΐπβε 
τῆς Αροβεῖββ.---ὁρμὴ; “ οπδβεῖ, ΚΙΝ.; “"' δ8- 
88}. ΑΟΝ., Ῥὰξ ποιῖποι ψοσὰ βεεπὶβ 8Ρ- 
Ῥτορσίδίβ, βίποε πϑιπεσ οβαὲ ΠΟΥ ἀββδαΐε 
ΔΟΓΌΠΔΙΙΥ οσουττεῦ, [1 βεεπὶβ ἱἐπεγαΐογα 
Ὀείίοσ ἰο ἴδιες ἔδε ψοζὰ δ5 Ἴχργεββίπρ.: 
ἴὰς ἱποὶμηδιίίοη, οὐ Βοβεϊς ἱπιεητίοη, ΟΥ 
ἱπβειραιίοη, απ ἴο σοππεοὶ ἰὲ νὰ τῆς 
ἱῃηδπηϊεῖνεβ. [πὸ οἰαββίσδὶ ατεεῖ ἴῃς ννοσά 
ἰβ ἀδεᾶά οὗ δαρεγπεες οἰπεὰ ψἱτῇ ἐπι- 
θυμία), οὗὨἨ ἱρηραῖθε, οἵ εαρεῦ ἀεβίῖγε οἔ, 
οὐ ἴοσ, ἃ ἐπίπρ, οὰ Ὑπυς. ἵν. 4, Ρίδι., 
Ῥλτὶ,, 35 Ὁ, Αἰἐπουρἢ 1 15 αἰβο υϑεά οὗ 
ΔΠ Δ55Δ]| ΟἹ δίζδοῖ. ὙὉὙμὲ οηϊν οἵποσ 
Ρίδος 'ἰπ (ἃς Ν.Τ. ἱπ ψ βίοι ἰἃ οσουτβ 
15 [8π|68 [{ϊ..4. (ΕΟ. τεπάδσβ “ ἱπιρυΐθε ᾽"). 
Ἡεβυομίαβ τερασάβ ἰξ 88 δαυϊναϊεπε ἴὸ 
βουλή, ἐπιθυμία, Ρυΐ 566 4150 ἴοτ [15 856 ἃ5 
ἐχργεββίηρ δἰΐδοκ, νοίεηςε, 3 Μδος. ἰ. σ6, 
23; ἶν. 5.--ασὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν, 
ἦ.ε., οὗ τῆς 7εννῖβῃ βυπαροριεβ, ἃ5 αὐτῶν 
βῆονβ. Ηδοκεῖὶ δπά 1 υσταΡυ ἕακα ἰτ οὗ 
τῆς Βεδίῆθη πιαριβιγαίθββι Οπ (ῃ6 ἀϊ5- 
Εἰποτίοη Ῥεΐννεθη ἴπεβε δπά τῃς ἀρχισυ- 
γάγωγος, 566 ϑοπᾶτετ, ἀϊν. 11.) νο]. 11., ΡὈ. 
ὅ4, 250, ΕΤ. Τα πιαρίβίγαίαβ οὗ τῆς 
οἷν οουἹά ποῖ πᾶνε ρατγιοἰραίεά ἰπ δπ 
δοῖ οἵ τηοῦ-νίοϊεπος, αηὰ ἔμπα ῥἱοὲ ἰο ςέογις 
ἴδε Αροβίίεβ βθβεῖὴβ τὸ ροΐπί το [6ιν ἢ 
ἰηδιϊρίίοι ἔογ επέογοίηρ' [86 ραπίβηπηεπε 
οὔ βρποσαν.---ὑβρίσαι, “το επίτοδί ἔπε πὶ 
βμδηλε γ᾽" 50. Α. πὰ ἘΟΝ,., ἱπάϊςαιπς 
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6.1 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας, Λύστρί ν 

καὶ Δέρβην, καὶ τὴν περίχωρον, 7. κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι.3 

1 ὅγσ. Ηδτζοὶ. πῦρ. (ο΄. ΕἸοτ.) τθαάβ “"εἰ βιρίθπιεβ ρεγνεπεγιπί ἰπ Τυγοδοπίδπι, ἰῃ 
εἰνδΐεπι φυδηάδπα, ατ126 νοσδίις Πγϑίγα, οἱ Βεσθθη,᾽" 50 ΒΙ455 ἴῃ β ; ἐν εἰυἱέ, σμαπάαηι 
ἄοεβ ῃοῖ βουπά ᾿σαπ.0 Αἴἶεσ περέχωρον ΠΕ (ΕἸοτ., ΝῸ] 6.) δἀά ολην, 580 Β]455 δπᾶ 
ΗΠΡ., ας 5εὲ Εδηιϑαν, δὲ, Ῥαμὶ, Ρ. 113. 

3. Αἴ ἐπά οὗἉ νεγβε θ).Ε), ΕἸοσ., ψνεση., Ῥγον. δᾶά εκινηθη ολον τὸ πληθος ἐπι τῇ 
διδαχῃ; ἀῃἃ 4130 ἈΡρδΓΈ ΠΕΙ͂Υ Ὁ ννᾶν οἵ ἐγαπβί(ίου ἐὸ (ῃς [Ο]]οννὶπρ πατγαέῖνε ὁ δε Π. 
και Β. διετριβον ἐν Λυστροις, 50 Β͵458 ἀπᾶ Ηἱ|ρ., δυϊ 5εβ ἘδηηβΑΥ, τί. 5., πὰ ΨΥ εἰ55, 
Οοάεχ Ὁ, Ρ. 78. Ἐ [85 ἐξεπλησσετὸ πασα ἡ πολυπληθεια ἐπι τῇ διδαχῃ αὐτων, ἀπά 
Ἡττίβ {ΠῚηΚΒ πὲ [88 ρῖοϑ5 ᾶτοβὲ ἱπ 1 ατίη ἀπά ροϊπίβ ουΐ ἔπε οἴοβεπβββ οὗ ἃ δηᾶ ε 
Βετε (566 αἱδὸ Β]455, Ῥγοῖὶερ., ἢ. 28). 
οὗ ἃ δηὰ ΕἾοσ. δἷβο ἀϊβεσ. 

ουΐγαρα, ἰπβοίθηςσε ἴῃ δοΐῖ, οὔ. Μαίί. χχίϊ, 
6, Ταῦκε χν!, 32,2 Μᾶδος. χὶν. 42,3 Μδοο. 
νὶ.ο; ἴῃ [πὸ χὶ. 45. οὗ ἰπβυ!πρ νογάϑ. 
8:. Ῥδ1] ιι58εὲ5 ἴῆε βαπὶε ννοσζά οὗ ἰγεαϊπιεηΐ 
αἱ ῬΏΣΠΡΡΙ, τ ΤΠ688. 11, 2, ἀπά μα ἀδβοσῖθεβ 
δῖ5 οὐνῃ οςοπάπος τονναιβ τῆς ΟἸ τι βεῖδη8 
ὉΥ ἴῃς σορπαίς ποὰῃ ὑβριστής, τ Τίπι. 
Ϊ, 13. 
τς 6. συνιδόντες, ο΄. χίϊ. 12, ν. 2, ΟὨΪΥ 

ἱπ 1ὺκς δΔπᾶ Ραδυϊ], τ᾿ Οος. ἱν. 4; ᾿ Μδοο. 
ἵν. 21; 2 Μδος. ἰν. 41, χίν. 26,30; 3 Μδςς. 
ν. 50.---κατέφυγον, ο΄. Μαῖί, χ, 23 : “γε 
οαρδέ ποῖ ἴο τη ἱπίο ἄδηρεγ, θαΐ ἴο ὅδε 
ἴτοτῃ ἴἴ 11 πββάξι,, {κὸ {Πεϑε Ιεδάειβ οἵ {πὸ 
ΟΒυγοῖ τνϊβῃΐηρ ἴο εχίεηᾶ {πες ργθδοῦ- 
ἰηρ, πὰ ἴο τὴλ]ρν ὉΥ Ραγβθουίίοι ᾿"᾿ 
Οεουτηθηΐα8; ΟΠΪΥ εἰβεννθοταε πῃ ΝΤ., 
Ηδ}. νἱ. 18; 5εὲ δ εβίοοιϊζ, 1.2., ε΄. Ῥεῦξ, 
ἵν. 42, ΝυΡ. χχχν, 26; ᾿ Μδοο. ν. 11, 
εἴς. 80 ἴῃ οἰδβϑϑίοδὶ ατεεῖκ νυ τ εἰς, ἐπί, 
πρός.---ο"ἰἰς τὰς πόλεις τῆς Λ. Λύστραν 
καὶ Δέρβην, καὶ τὴν περίχωρον : ἴῃ (πε65ς 
ψοτᾶβ Πδιηβαυ 5665 ἃ ποίδθ]ε ἱπάϊοδείοη 
οὗ 8:1. 1υκ8᾿ 8 Πμαδῖς οἵ ἀδβηίπρ' βδοῦ πεν 
Βρδεσε οὗ ννοτὶς δοσοογάϊπρ' ἴο ἰδ Ἔχ βίϊπρ 
ΡοΙΪ τοδὶ ἀϊνιβίοηβ οὗ ἐῆς ογηδῃ Ετηρίτθ : 
“Ἰ γϑίτα δαπὰ Ῥεγρε δηᾶ ἴῃς βιστουπάϊηρ 
Κερίομ; ἷἴπ ροὶπρ ἴοτη Απίίοοβ ἴο 
Ἰοοηπίαπι {πὲ ἰγανθιϊοσβ απίογθα πὸ πεν 
Κερίοη (χώρα), Ὁπι ἴπ νεσ. 6 δποίδεογ 
Ἀδρίου 15 τεξειγεά ἴο, σοπηρτὶβίηρ ρατί οὗ 
Ιγοδοπία, σοπβίβιϊηρ οὗ ἔννο οἰτ85 ἀπά ἃ 
Βίσει ἢ οὗ οἰ }6 55 ἐευτιίογυ ; ἀπά {6 [Π|5 ἰ5 
80, Ψ»ὲ 566 4180 ἰπ τπ6 ννοσάβ δῃ ἱπάϊοδεοη 
οὗ 81, Ῥδυ]᾽ 5 σοηβίαπί δἰπὶ ἱῃ ἢ15 πηϊββίοη- 
ΔΙῪ εβοτίβ, υἷζ., τῇς Βοτηδη ψοσά δηά 
118 σαπίγεβ οὗ 16 δῃᾶ σογῆστπεσοα ; νπεη 
δε τεδοπεᾶ {πε [ἰσυϊς οἵ Κοσηδῃ ἰεγσίζοσν 
(Π 6γθ6) με τεϊγασεά ἢὶβ βδίβδρβ. Ὑδε ροβι- 
τίοη οἵ Τγϑίῖγα, ἀροῦέ βἱχ Ὡουγβ βουῃ- 
βΒουμπνεδῖ ἴοση ἰσοπίυγα,, πεὰῦ [πε 
ν]Πᾶρς Κααέγη ϑεγαῖ, 1Β ποὸνν σοπδιἀεσεά 
85 ΘϑἰδὈ]) δηθὰ ὃν Ῥτοΐεββοσ ϑίεγγει 8 
ενϊάθποε ὑὈαβεὰ οὔ δὴ ἰπβογίρέοη; ἀπά 
ἴτοτὴ βίταασ εἐνϊάθδηςε οὗ ἱπβογίριίομβ ἱξ 
ΔΡΡρεδῖβ ἰδὲ Γγβίγα Πα ὕεοη 4 Κοιηδη 

Βας ἴξ μδ8 ὕδεη ροϊηϊεά ουἱλ ἔμαΐ ἐπε δίῃ 

εοἰοπῖα βῖπος Απρπβίιβ, δπηβαν, Ολπγομ 
ἐπὶ ἐδις Εονιαη Ἐπιρῖτε, Ρ. 47 Εἴ.) απὰ ν πᾶς 
{τδρο), Ἵ 248 ; Ο. Ηοϊέζιηδπη, Νεμέθοία- 
τισηέποῖε Ζεὶἐρεπδολίοπές, Ρ. το. ὙὍπὲ 
βἰῖε οὗ θδσθα σδηποί θὲ αιμε 50 βαἰἰϑέδο- 
τον ἀειϊοσταϊηβα, θὰϊ ρσοῦαθν πδᾶγ ἔπε 
ΨΠαρε Τμοβία οσ Ζοβία ; δρουί ἶτεε σα 8 
πογίδ-ννεϑί οἵ [Π15 ρίαςε, ἃ Ἰαγρε πιουπᾶ, ὈῪ 
πᾶπιθ ΑἸ ἀε] 55π, 15 τηαγκεὰ ὃν δνϊθηξ 
ἴσβοεβ οὗ {μ8 τεπγδίῃβ οὗ ἃ οἰξν, “" Πέτα, 
Ηδβιίηρϑ᾽ Β.Ὁ. ; Ἑδγηβαυ, Ολμμγοῖ ἴῃ ἐπε 
Εοραπ Ἐπιῤίγε, Ρ. 54 ἢ, απ νγεπάς 
(1809), Ρ- 2490. τοίη 41-72 Α.Ὁ. Πεγῦα 
νγὰ5Β τῇς Ἰτοπίϊοι οἷἵγ οὗ {π6 Ἐοτηδη 
Ρτονίῃςβ οπ ἔπε βοιξμτεαβι, Βα ἰΓ Θι. 
Ῥαὺὰὶ τπ8 ἐουπά ἰπ γϑίτα ἀπᾶ Ῥεγθα 
φεμέσεβ οὐ Ἐοπιδπ Οοτητησσοὶδὶ 116, τα 
ταῦβὲ την οὖσ νίενν οὗ ἴῃε υγἱ]ἃ δηὰ 
ἀποὶν! θεὰ παίασε οὐ ἐδε τερίοπ ἱπίο 
ΜΠ τὰς Αροβίίεβ ρεπείταϊθδά δῆεσ 
Ἰεανίηρ Αηεοομ ἀπά ἰσοπίυπι, οὔ, Ὁ, 
ἀπὰ Η., Ρ. 147, ἢ Ἑδπιβαυ, Ολαγοῖ 
ἐπ ἐπε Κονια Ἐπιῤΐίγε, ΡῬρ. 56, 57. 1 
ῬΔῸ] μαὰ ροπα ἴο ἐπε τυάεγ ραγίβ οὗ 
1 γεδοπία, τ ἰ8 νεῖν ἀουδέῖι! Ὑνμείπε 
ἴπ6 ἱπμαδιϊδπῖβ οσουὰ παν ππάεσβίοοά 
Μἰτποα, ΟΥ ἀπ ὁπ δάάγαββδίπρ ἔπετὰ ἱπ 
ατεεκ (βεε δἷβοὸ Ἐδπάδ]!, Αεές, Ρ. .263). 

Ψεῖ. 7. ὅ8εε ογί τοδὶ ποίεβ [ογ γεδάϊηρ 
πῃ ᾿).---κἀκεῖ; Ιουηά ἴπ ἔοαγ οἴμασ ρδοαβ 
ἴῃ Αοίβ, Ραϊ ποῖ δ 811 ἰη Γπκε᾽ 5 αοβρεὶ. 
-π-εὐαγγελ. ἦσαν: “πεν ψγέτε επραρεά 
π᾿ ργεδοῃίηρ {πε αοβρεῖ,᾽"" Βδίηβαν ; ὁπ 
Ραγιίοιρία νυ ἦν οὐ ἦσαν Ξ5Ξεε ἱ. το. 

ψεγ. 8. ἐν Λύστροις: ἤεῖε πειῖοσ 
ῬΊΙυγαὶ, απ τοὶ 45 ἴῃ νν. 6 δηὰᾶ 21; ζδσηΐ- 
πὶπθ. ΟἸεσλεη, ρ. 115, ἀπά ᾿ηρβί, Ρ. 131, 
866. ἃ ΡῥιΌοῦ ἰπ (Π15 {πδἰ 8-18, Οἵ 218, νγα8 
ἱπιοσροϊαϊθα ὃν ἃ τεάδοϊοσ, Βυΐ ΗπΠρεη- 
ξε!ὰ ροΐπίβ ουέ πὲ ἴπε βαπῖε ἱπίεσομδηρα 
οὗ ξεγηϊπίπα βίπρυϊαι ἀπ πϑυΐοσ οἰ αγαὶ 
ΤΘΟΌΒ ἴῃ ΧΥΊΟΙ, 2; ο΄. αἶβο 2 Τίτη. {1. 11. 
Τδε τηίΐγδοϊε νυ ΒΟ ἔο]]ΠοννΒ 85 οεπμ Ῥεὲπ 
σοτηραταά υνἱεπ τῃο868 πασσαίεά ἴῃ 11]. χ ἢἰ, 
δπᾶ τὲ 888 θδεη δἱ]ερεᾶ (ἢδὲ π|5 βεοοπᾶ 
ΓΑϊγΆΟΪς 15 ἃ τησγα ἱπηϊτδίίοη οὗ {π6 ἄτβι, ἴο 
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8. Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ; ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς 

ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπεπατήκει.ὃ 
4 9. οὗτος ἤκουε ὁ τοῦ Παύλου λαλοῦντος - ὃς ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν 

ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι, το. εἶπε μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ᾿Ανάστηθι 

ἴεν Λυστροις, Ὁ οπλβ Ρ ΠΡ. δπὰ Β[δββ ἰπ β, ψπεσγα μα γεδάς και (εκει))-- 
αἰέγαοεῖνα, ΔΙ ἘΠποιρ ἢ Ρτοραθὶν ἅτε το ἴῃ6 ρσγθνίοιιβ ἱπίεγροϊδείοπ, Ῥεσδιβα ἴε ὑνουἹά 
ἄο ἀννᾶν Ὁ [Π6 ΡΟγρΡΙ εχ ν οὗἩ τῆ6 ὑψνο τεδάϊηρβ εν Λ. αδυν. (50 ΝΥ εἰ58) ἀηὰ αδυν. 
ἐν Λ. (ν.Η.). 

3 εκ κ᾿ μητρὸς Β455 {πῖπκ5 οὐἱἍν οὗὨ [1], 2, 80 ἀρρδγεητν δ εηάι---χωλος οτη. Ὁ, 
Εἷδ., θὰ: 86εεὲ δπιβαυ, δέ. Ῥαμὶ, Ὁ. 114. 

3 περιεπεπατήκει, διΐϊ περιεπατησεν ΑΒΟ 6Ὶ, 50 ΤΊίβοδ,, Ν. Η,, νγ εἶββ, ννγεπάε, 
ἘΙΝ., ΒΙ455. Αἱ επά οἴ νεγβε ΕἸοσγ. τεδάβ νπαρχων εν φοβῳ τον θεον, 50 Β[4585 ἰη β; 
Ὁ οπιῖῖβ τον θεον ἀπά ρυιῖβ [π6 οἴδιιβε δίζεσ λαλουντος ἰπ νϑῖ. ο; 50 ΗἸ. νπαρχ. 
οταϊξεεά αδονβ, ὑυβεγε ᾽ξ 5Β66π|5 οἰ εαυὶν Δπ ἰηἰθγροϊδείοη ἴῃ Τὶ ΚΕ, οὰκ Οὗ 1,2. Αὐσρφοτγάϊη 
το ΕἸοσ. πε τῶδη ψοιυἹά θὲ ἃ ργοβεϊγίβ, 566 Ἀδγηβανυ, δέ. Ραμὶ, Ρ. ττ6, ΗΠ ΠρΡεηέεϊά, ΒΙ455; 
δυῖ ΝΥ εῖδβ, Οοάεχ Ὁ, Ρ. 78, τεραζγάβ {πε γσεδάϊπρ ἱπ ΕἾοσ. 8ἃ5 χυϊΐε βεςοηάδγυ, ἀπά ἰξ 18 
το θα ποιίοεά μαὲ Ὁ οπιῖῖβ ἐπίιγεῖ υ τπ6 νγογάβ τὸν θεὸν δἴζτεγ φοβῳ. 

4 ηκουε ΒΟΡ, 8α4ῇ., ὅγ1. Ηατο!., 80 .Η., ἘΌΝ., ΒΙαββ, νγεπάι, ΚΝ εἰββ8; ἤκουσεν 
ΜΑΘΌΕΗΙΣΙ, 13, δι, ϑὅγυζ. Ρεβῆ., Βοἢ,, Ασγῃι, 2Ἐ18., ΟἾγγϑ.ν 580 Τίβοξ. Εἴοσ. δἀά8 
“ ΠΙδεηΐεσ," ἀπά Οἱρ. δάἀ4β ἐπιστευσεν, 50 ΒΙ488 ἴῃ β. 

ΚΘΘΡ ἃρ ἐπε ρδγᾷ]εὶ Ῥεύνγεεη Ῥείεσ δπά 
Ῥαυ. Βυΐῖ νν 1151 ἔπεσα ἀγα, πὸ ἀοιυδί, 
εδίυσεβ ἴῃ σοιηθοῃ ἵπ ἴπΠ6 ἵψὸ πᾶγ- 
ταιίναβ-τ-ο ρστεαΐ πηδίζοσ ἔογ βυγργίϑε ἴῃ 
βγη ας Πεδίϊπρθ, πεσε ἃ βιπλ]δτιεν οὗ 
ἐχρσαββίοῃβ ννουά Εν ταοῦσ, ΘΒρϑοΙΑ 
ἰπ {πε Πἰτεσαγν ἀδαρα Οὗ ἃ τηβάϊοδὶ ψυσῖϊοσ 
(5εε Ζδοκίεσ, Ρ. 240)---ἶἰε ἀϊβεσγεηςεβ ἃσα 
4180 τηδτκεᾶ : Ζ.ρ΄., ἴῃ {πε Ῥείσίπα τηίσαοία 
ἔπε τπηδῃ ἰβ ἃ ὕερρϑγ, ἀπ 4515 ΟἿΪΥ ἴοσ 
αἶπιβ; ἴῃ {με Ῥαυΐπε ποιμίηρ ἰΒ βαϊὰ οὗ 
411 τ 5, δνεη [Ὁ τῆς ἢτϑὲ ἕδςι 18 ἱπλρ]16ἅ--- 
ἴῃ τῆς Ῥείγίῃε τηΐγαςϊς ποιπίηρ 15 βαιά οὗ 
ἴδε τηδη᾽5 ἔαιπ, αἰπουρὮ ἴτ 5 ἱπιρ! θα 
(5εε ποίεϑβ, ἱη ἰοθοὴ; πϑσα ἰξ 15. ἀϊβει Εἶν 
βίδίοά---ἰη ἐπα ΘΑΙΙΕΙ τηΐγαςὶα Ῥαῖθσ 15 γθ- 
Ῥτγεβεηίθβά 85 ἐφευπθεια τηδῃ πὰ ταϊβίηρ 
δίτη ὑρ; παῖε ποίῃίπρ οὗἩ (Π6 κιπά ἰβ 
τηεπιϊοηεά (Ξες δισίμεσ οὐ {πὸ ἔννο τηΐτ- 
80165, απὰ {πὸ ἀϊβετγαπὶ πηοῖΐνε ἴη {πεῖς 
Ῥεγίοσιηδηςε, Νὄβρεη, “4 ῤοςέοὶ ρεδολίολέε, 
Ῥ. 267). Οπ ϑ8ιὲ, Ῥδυ]5 οὐνγὴ οἰδίγη ἴὸ 
ὙΟΣΚ τλῖγδοῖθβ 5ος 2 Οοσ. χίΐϊ. 12, Κουη. 
χν, το, ΘΔ]. 11. 5. 11 τῆς ᾿ἰαξέεσ ραββαρβ 
Οσσιγθ ἴῃ δη Ἐρίβεϊε δάἀσεββεά διηοηρϑβί 
Οἴδεσ Οδυγομαβ ἴο ΟἸτβεδηβ ἱπ Τυγβῖγα, 
ἴῃ δοοογάδπος ἢ ἀπε δου Οαἰαιίδη 
ἕπεοσυ, ἴπε δϑβεγίοη οἵ τί γασυ]οι8 ρόννοσθ 
15. πε πιοσὲ ποίδοϊδ ; 566 αἷβο ΜοΟιβεσι, 
Αῤοσίοϊέε Αρε, Ρ.. τ80.---ἀδύν. τοῖς π΄: 
Δα]εςῖῖνε οηἷν ποτα ἱπ Ν. Τὶ, ἴπ (15 5βθη86, 
ΦΓ. τ, ΚΝ, 5. Τορίε 1]. το, ν. 9, ἀδύν. τοῖς 
ὀφθαλμοῖς. Ιἐ 15 υξεᾶ ἐγδαυδπεν ἴῃ ἃ 
Βἰ τ] Σ 56 η586 ὃν τηεάϊοα! νυτίίεσβ, ΗἩ οδασί, 

, 46.---ἐκάθητο ; ποὶ “ἄννεῖ:᾽ Ηεῦτα- 
ἰδέῖς ; θαϊ 5, ΤΩΡΙῪ “ἀββᾶ το 51, οὐ Τυκο 
χνὶΐ, 35, Ἰομπ ἴχ. 8; ῬγοῦΘὈΪΥ ἴπ δα 

ΜΟΙ, 11. 

ἕοσυτμη, ο΄ νϑῦ. σι (ΒΙ455).---ἐκ κοιλ, 
[ιτρὸρ «.; “πὸ τηβηάίςδης ῥγείεπάρσ, 
πὶ πα Ψῆοθε ᾿ἰβίοσυ ἔγοτη ἱπίδπου 

νγὰ8 ψν 6} Κηονπ᾽". ϑ8εεὲ Ἐδπιθαυ οα 
τε “αἰρίς θεαὶ," δέ, Ραπίὶ, Ρ. 115. 

Ψέετ. 9. οὗτος; ἃ ραηυΐηα Ποδη τηδτῖς 
οὗ σςοπηεβοίίοη, Ἐτεἀτιοἢ, Ρ. 1ο.---ἤκονε ; 
"864 ἴο Πεδτ," ΟἹ ““ψγ}88 [ἰ5ιβηΐπρ' ἴο,᾿ Ἶ.6., 
Μ45 ἂἃη Πδδίτι8] Ποᾶτγασ οὗ Ῥδι]᾽5 ρσϑδοῆ- 
ἱπρ, 566 ογεῖςαὶ ποίθϑ ου Ὁ. Εδηηβαυ, δέ. 
Ῥαμὶ, Ῥῃ. 114, ττό, τεριάβ [πε πίδῃ 88 4 
Ῥτοβεϊγίε, οὗ. αὐ ἀϊείοηβ ἰη ΒεζΖδῃ ἰδχί, δὲ 
ἕοσ ἀποίδοσ νίεν οὗ Ὡς δἀἀϊτοη 5 μοσε δπὰ 
ἴῃ νεσ. το, Ῥαρε, Οἱαςείεαὶ Κεουΐειν, Ταῖγ, 
1τ8οο.---ἀτεν., 566 δῇονα, ἱ. 1ο.---τοῦ σ., 
Βιυσίοῃ, Μοοᾶς αμὰ Τόη 545, ᾿. 158. 
ες. το. ἀνάσ, ... ὀρθός: νετῦ, 45 

οἰβενιοσες, ἰχ. 34, 40, Ῥυϊ ΟὨΪΥ Πεζα 
ψ ἢ ἐπὶ τοὺς π., ΕἰΓΠετίο πον πδά 
Ῥεβῃ ἴοο ψεαῖκ ἴο βυρροτζίὶ δϊπὶ, ὀρθός 
βίρηινίηρ {παὶ ἢ6 νναβ επίίγεϊυ ἡ Ποΐα, 
ο΄. τεδάϊπρ 'π ἢ. Οπ ὀρθός 5Ξες Ηο- 
Ὀατί, Ρ. 46: ἰξ νψαβ5 ᾿τεαυεπεῖν υϑεά ὈνῪ 
τηεάϊςα] υτιίθσβ, 80 ὉῪ Ηἱρροογαίεβ δπὰ 
ααΐίθη, στ ἴστημι; οπἱγ εἰδεννμαίδ ἴῃ 
ΝΙΤ. ἱπ 4 ἢρυγαῖϊνα δεπβὲ δῃηὰ ἴῃ ἃ 
αυοίβιίοη, Ηεὗ. χί. 13. ΤΠ ΘΟ] ]οοδ- 
Ἰοη ἰ5 αἷβο ἴοιιπά ἴω οἰδβϑίσαὶ ἄἀτεεῖ, 
δηᾶ οὔ τ Ἐβάγαβ ἴχ, 46 (5εε αἷϑο Ηδίοξ 
δηὰ Καάρδιῃ), αὶ οὗ. αἰϑο ἀνορθόω, Γπκὲ 
ΧΙ, 13, δῃά τῆς σοτηδίπαίίοπ ἴῃ δε οὗ 
ὀρϑόω ἀπὰ τὸ ἀδύνατον κῶλον.---ἥλλετο 
καὶ περιεπ'., 566 4150 γτεδάϊηρ ἱπ Ὁ. [ἢ 
6 τοδά ἥλατο, ποίε δογῖβε δῃὰ ἱπιρεσξεοῖ, 
6 βρύδηρ ὕἃρ ψ τ ἃ βίηρίε θουπά, νν μ115ὲ 
{πὸ νι κίηρ 15 ἃ ςοπίίπυουβ δοϊΐοῃ, ος 
ἱποδρῆνε: “Ὡς Ὀερϑη (0 νγαῖκ᾿", 
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ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

καὶ ἥλλετο ἷ καὶ περιεπάτει. 

Χιν. 

τι. Οἱ δὲ 

ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὁ Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν 

Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς 

ἡμᾶς 12. ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν, Δία 3: τὸν δὲ Παῦλον, 

1 ηλλετο, ΡῬυΐ ἡλατὸ ΑΒΟ ὅ:, Ψυΐρ., 
γνεπάε, ννεἶββ. Ὁ, ὅυζ. Η. πιρ. ΠῚ 
50 αυΐρ., αἷρ. ανηλ. ἔοσ ηλ. (εξηλ. Ἐ). 

ϑ84ἢ., Βοῖ., Οἤσυβ., 8ο Τιδοῖ. ὟΝ. Η., ἘΝ. 
Ηρ. μᾶνε καὶ εὐθέως παραχρημα ανηλατο, 

3 Δια ΑΒΟΡ, ϑγσ. Η. πιρ.ν 80 νν εἶββ, Ν. Η., Β[αβ5 ἰῃ β; Διαν ΠΕΗΙ,Ρ8 στ, 40, 
δι, 30 ΗΠρ.; ο΄. ατίτημ-Ἴπάγεσ δηά ὙΝμοῖ- Θομγηίεάεϊ, Ρ. 80. 

ψετο σι. ἐπῆραν τὴν Φ. αὐτῶν : δοτίξι ; 
{πᾶ τρ ἐμεῖς νοῖσεβ ψῖτ ἃ βυδάδη ουΐ- 
Ῥυγδί, ἀπά τπθη ννεπὲ ὁπ ἰο ἄθνιβε ὩδΠΊ68 
ἔοτ [πε ἔνο : ἐκάλουν, “Ὑγ6τα ἔοσ οδ]11πρ,᾿"} 
ἱπιραγίδςι; οὐ Τα 1. 54 (Εεπά41}). Τὰς 
Ρἤγαβα Ποῖα ΟἿ ἴουπά ἱπ ἱϊ 14, 
χχίϊ, 22 δπά ἴ[κ|κὲ χὶ. 27; Ἐσίεάγιςῃ, ἢ. 
29, ο΄. 1 ΧΧ, ]υάρ. ἰχ. 7; ΡΆτγαβε 2150 
ουηᾷ ἰῃ οἰαβϑίςαὶ ατεεῖς.---οῖ ὄχλοι : [Π8 
σοπιπῆοπ ΟἿ τηοῦ; {86 οτοννά, ΠΟ 
Μοῦ] βρεαῖ τη ἐπεῖσ ονῃ πδέϊνε ἰοπρια. 
ΤἼΤΠπῈ Αροβεῖεβ πδά εν ἀθπεῖν βρόκεη ἰπ 
ατεεκ, ννπῖοῃ πὲ παῖϊνα Τυγοδοηίδῃβ 
Μοῦ υπάοτϑίαπά δπά βρεαῖκ, Ολμηγοῖ 
ἐπ ἐπε Ἐονριαη Ἐπιῤίτε, Ὁ. 57. Βυῖ ἴῃ 
πιοιηθπίβ οὗ εχοϊξεσαμθης ἔδμεῖγ πδέϊνε 
τοῆρις ψου]ά τίθε ποῦς πδίυσα!ν (0 
ἐμοῖς 11ρ5, πὰ ἐπε Ὺ ψψου]Ἱά ρῖνε ἐχργαββίοι 
το {πεῖς οἱᾶ ϑαρετγβειίουβ δε θῖβ, βες 
ΟἸμιγοῖ ἐπ ἐπε Κοριαη Ἐπιῤίγε, Ὁ. 58, 
πὰ ννεπᾶε (1888), Ρ. 313.---λυκαονιστὶ: 
Βρεοΐδιν πιθπιίοπεᾶ ποῖ οτἱν οἡ δοσοιηΐ 
οὗ [8 παδίυγαίμεβθ ποῖα (58ε αθονο) Ὁὰΐ 
αἶδο θεοδιβε, 45 ϑῖ, Ομγγϑοβίοπι ποίεά, 
ἘΠ15. τηεπεῖοπ οὗ ἕᾷς ἔδοε ψουἹὰ ὄχρί δίῃ 
ΨὮΥ Ῥδυΐ δηὰ Βδιπᾶραβ πιδάε πὸ ὑσγοίαβί. 
Βείηροε᾽ 5 οδ]εσείοη ἔπδὶ ὁμοιοπαθεῖς (νετ. 
15) βῆοννβ ἴπαι 8:1. Ῥδὺ] υπάετβιοοά {Π6 
ψοᾶβ οὗ νδσ. Σὰ 8 ΠῸ δῆβϑνεσ, Ὀδοδι56 
ἴδ ρσεραγδαίίομβ ἕος ἔε βδοτγίῆςε, ταί μεσ 
ἔπαη τμ6 '᾿νοτάς οὗ πε ρεορίβ, ἐπαδϑά 
πε Αροβἕῖεβ ἴο υπάοδγβίαπά [πὸ Ὀεδτὶπρϑ 
οὗ τ1π6 βοθὲπθ. Οχη ἰῇς βϑρεεοῇ οὗ ἴ.. 866 
Οοπάεσ, Ραϊεεηε Εχρίον. Ἐμμά, Οςἴοθοσ, 
1888.---Οἱ θεοὶ κιτιλ. : τῆς Κπον]εάρε οὗ 
186 βίοσυ οἵ Βδυςΐβ απὰ ῬῃΠ]επιοπ, δοοοσά- 
ἱῃρ ἴο ψεῖσοῃ Τυρίτες ἀπᾶ Μεγουσν ν᾽ δἰτεά 
ἴῃ ππιδη ἔοττῃ ἔπε περ θουτίπρ ἀϊβεσϊοξ, 
Ονϊά, Μεΐ., νἱϊἴ., ὅτι Β΄, ννουϊᾶ τεπάσσ βυιοῖ 
νοσᾶς φυΐία πδίυσγαί (ογ, ΕαΞέϊ, ν., 495. ἀπά 
Ἀῖο Οἤτυϑ., Ογαΐ., χχχὶϊ!., Ρ. 408). Βαυτ, 
ΖεΙοσ, ἀπά Ὀνοσθβοῖς, δο]]οννεὰ ὃν Νν επάϊ, 
οὔἤεοε ἐπδὲ ἐς ρεορίς ψουἹά ποῖ πᾶνε 
τπουρῆῖ οὗ βυσῇ ἀπ δοάβ, δὰ ταίπο οὗ 
τηδριοἴδηβ οσ ἀσπιοηθ, πᾶ πε ἰδεζεσ 
δνϊάθπεῖν {πίηκβ (μαὲ 8ι.. ἴὰκὲ δᾶ5 
ςαἰουτεά πε παγγαῖϊνε ὃν ἱπίγοάυοίης 
ἱπίο 1 (Ὡς ἔογπι ψνῃϊ ἢ ἴπ 18. ορίπίομ ἴῃς 

δἀοτγαίίοῃ οὗ ἴῃς ἀροβεῖεβ υνουἹὰ δββισης 
Ῥυὲ {πε βατὴς πατιγδῖϊννε Ἐπιρῃδϑῖϑαβ ἴῃς 
ἕαςι τπδὲ τπ6 πλίγαοϊε γᾶβ ἃ ποίδθϊβ οπε, 
δηὰ ψε σδῃ βοδεςεῖν ᾿πηϊε τπΠ6 θουπάθ οὗ 
δχοϊζαπηθηΐ οἡ {πὸ ρατί οὗ ἃ βιιρεσβειεῖ οι 5 
Ῥδορῖς πὸ ψγεσε ννοηΐ το τῆβκε ἐπεῖσ 
ΡΙΠστίγλαρεβ ἴὸ {πε 8ροὲ ψ πεσε Τυρίζες 
δηὰ Μογουσν οοηνεγβαᾶ ἢ τηεπ. Αἱ 
Μαῖία ἃ βιπιαγ τεβαΐε ἔ0]ονν8 ἔτοπὶ ἐπα 
ταῖταςῖα οἵ Ῥαυϊ, απ πεδίπεη ταν ποῖσρυ 
νγ)Δ5 1] οὗ πατγαϊίνεβ οὗ ἔῃ δρρεαγδῆσεβ 
οὗ ἰῇ ροάβ, ψνῃῖο νεγε ὉῪ ΠΟ τηθδῃ8 
δίγαηρε ἴὸ Ν.Τ' εἰπιαβ (βεε Ἡ οἱ ζτηδηπ᾿ 5 
ποῖα, Παμά-Οοηιρισηέαῦ, Ὁ. 378). Μοτε- 
ονεσ, ἴῃς Ῥβορῖίβ, γι ἄς 48 ἴδν ννεσε, πυρὶ 
Θβ:]γ πᾶνε βδεεπ ἐμαὶ Ρϑὺ δῃά Βαγηδῦδβ 
ψΜεῖς ποί δ᾽ιορείπεσ [κα ἔς σοτηπιοη 
ταδρὶοἰδη8 οὗ {πε ἄαν. ὙΠε πιαίη ἱποίδεπηξ, 
Μοεάαιβεγε δάπιβ, νγὰβ επείσεϊν πδίιγαῖ 
ἀπάογ ἐδ οἰτουτηβίδποοϑ, δηὰ 15 ἴοο 5: γἰ- 
ἰπθ δπά υπίᾳυς τὸ βᾶνε Ῥεϑῆ ἱπνεπίαά, 
«ἈῤοΞίοϊϊε Αρε, ῬΌ. 188, 180. 

Ψψεσ. 12. ἐκάλουν, 5εε ἀὔῦονε οπ νεζσ. 
ΣΙ.--π-τὸν μὲν Β. Δία" τὸν δὲ Π., Ἑρμῆν. 
Τῆς τεϊδενε εἐβεϊπιδίε οὐ ἐπε Τγοδοηῖδῃδ 
ΨᾺΒ 5.σ Κι ΠΡῚν ἰπ δοοογάαποα νυἱεμ Οτί- 
επί] ποΐϊοπϑθ---Βάσπαῦαβ, {πὸ τηοσα 5ιθπε 
πὰ ραββῖνα, ἰ5 ἰδεπιϊβεᾶ υνἱεμ Ταρὶξεσ; 
διὰ Ῥαδυΐϊ, ἐπε τιογε δοέϊνε, νντπ Μοτγουτσν. 
Ἑδπιβαυ, Οϑηγοῖκ ἐπ ἐπε Ἀονιαμ Ἐπιῤίγα, 
Ῥ- 57; 5,. Ῥαπῖ, ΡΡ. 84, 85; Μοα!πδεσί, 
Αῤοςίοϊίε Αρε, ρ. τ8ο. ΨΝΙΈΠ ἐπε τϑάβοπ 
Βίνεηῃ ἴος {πε ἰἀδπεβοδέῖοθ οὐ Ῥδῃ] 
νη Μεγοῦγν, οὗ, ΤΔτ ]Ισπα5, θὲ Μγϑὲ. 
ΖἘρνῤέ., ἰ.ν, ψΏετα Μεσουσν 15 ἀεδίρπαίεὰ 
45 Θεὸς ὁ τῶν λόγων ἡγεμών (3εε 4150 
Νειβιεῖη). Ὑπὲ ςοτηρδγίβοῃ οουϊᾶ ποὶ 
Ὧανε Ὀδαπ Ὀδοδιβε οὗ δε Αροβεῖε᾽β ἴπ- 
βἰρπίβοαπε δρρεάταποα (δ πουρῃ (πα 
ἔαςι {παὶ πα ννὰβ (ῃς γουηρετγ οὗ {πὸ ἔννο 
ΤΆΘΩ ΠΊΔΥ δὲ ἔδεπ ἱπίο δοςοιπί), βίποα 
Ἡεστλεβ ἰβ αἰννδγβ σερτεβαηίεἃ 485 οὗ 
ἃ δτδοεῖι ννε]]-ἰοτταδά ἤρττα. Οἡ ἴδε 
ττδάϊεοπαϊὶ δοςσουηΐβ οὐ Ῥαδι]5 ρεγβοπδὶ 
ΔΡΡεδσαποαβ 8ες δεπάϊ (1888), ἐη ἰοζο, 
Βῖ4ββ, επδῃ, δηά ΡΙυπιρίγε, Αεἰς (ἔχ- 
ΟὈΓΒΊ5, ΡΡ. ΙΟῚ, 1092). [ξ 15 Οὗ ἱηΐεγαϑί ἴῸ 
ποία ἐμαὶ ἴῃ δὶ, ἱν. σᾷ Ῥδὺϊ ντίϊεβ ἴὸ 
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Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. 143. ὁ δὲ ἱερεὺς 

τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως 2 αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα 

1 ΒΊοτγ. οπι. ἐπειδὴ αὐτὸς . « « του λ.,) Δηά Βῖ455 Ὀτδοκεῖβ, σοπιραγίῃ ρ χνἱϊ. 18, χυ. 3, 
ὙΠατα βότηε Ὁ εβίεγη δας μοσίτἰ6β οπλὲ ἐχρίαπδίοσυ οἷδιβε Βαπηθαυ δἶβο τεαϊεοῖβ 
οἴδιδε, δὲ. Ῥαμῖ, Ρ. ττ7, Ὀὰὲ ΗΠ. τείδίπβ. [ἴ{ 15 φυϊέα ροβϑίρίς τμδὲ 'π ἔθθβα οδβ6β {88 
ννεβίθγη γεδάϊηρ' πλδΎ δε οτἱρίπαὶ, δηά ἐπε ἐχρδηδίίοῃ τῆδὺ παν Ῥθθη δάάδβά ἰδίεσ. 

3 Ὁ τϑαάβ του οντος Διος πρὸ πολεως (Β[455 δοςερίβ, 380 ΗΠρ., δἀάίπρ τῆς θεΐοσγε 
πολ.), δηὰ Ὁ, Οἱρ. τεδά οι ιερεις, 80 Ηρ. (Β]455 τε] εοίβ), β8ο Ὁ τεδάς επιθυειν, 50 
Πρ. (ποὶ Β[455). Εδπιβαν, Ο, Κ᾿ Ε., Ρ. 51, δπά δὲ, Ραμί, Ρ. 18, ἀεξεμαᾶβ 411 ἐπ6βὲ 
τοδάϊηρ8 45 ἱπατοδεοηβ οὗ ἰοοδὶ δοούυσζδου; 8εὲ ποίεξβ. Ῥεγῆδρβ ὃς ἔογοθβ ἴοο πιο ἢ 
Ὧϊ5 τεπάεγίη ρ οὗ ἐπιθυειν. 

{πὲ αἰδείαπϑ : "“"',Ὑἴἶὰ τερεῖνεά τὴῦθς 48 ἃ 
τηδββεηροσ οὗ Θοά," Κδγηβαυ, δέ. Ῥαηὶ, 
ΤΊ). 

ἡ γεν 13. ὁ δὲ ἱερεὺς. Ρίαιταῖ ἴπ Ὁ ; 
ΒΙΓΟΏΡΙΥ ταϊεοίεά γ Β͵855, υυῖτμβ ΟἾΠΟΙ 
ἀξία, Βδιηβαυ ἀεΐεπάβ Ὁ (ρ. 118), 
ἀπά ροϊπίβ οὔκ (παῖ δὲ δαοᾷ οἵ (6 
ΒΊεδί ἱεῃΊρ68 ἴῃ Αϑία Μίποσ ἃ οοΐϊβρε 
Οὗ ῥσίεβδίβ ννουϊά ΡῈ ἰπ τϑρυαγ βαγνίοα : 
866 αἷβο Ολαωγοῖ ἐπ ἐπε Κοριαπ Ἐριῤῖτγε, 
ῬΡ. 52, 53.--τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ 
τῆς π. αὐτῶν, 566 οτο4] ποίθ5. ΕΝ.» 
οτηϊξείηρ, αὐτῶν, ταπάδτβ “ ΨΨῇοβα ἐφρεῤὶς 
ψγ88 δεΐοσε ἔδε οἰευ," ἱ.6., ἐπβηγιπεά ἴω 
ἴδε ἰεπιρῖς ουἱδίάε Π8 σαῖς δ5 δε ρτο- 
τεοξΐϊπρ ἀεἰγ. Ζὄσκίεσ, σὰ Ἐδηιβαν, 
ΠοΙραταβ " Ζεῦς Προάστιος" οὔ δῃ ἰη- 
βοτρείου δὲ Οἰδιιάιοροῖβ, οὖ αἷϑο παρὰ 
Διΐ (Ξε δὰ ἔδπιιπ ον!8), παρ᾽ Ἥρῃ, δἀηά 
ταοάδτῃ, πὸ πᾶπῖδ οὗ ἃ οξυτοῦ ἰπ οτζης, 
“ΒΘ. Ῥοῖο διοσί ἰῈ πλαγα ᾽" (ϑες αἷϑο Ηοἱ Ζ- 
τπᾶπῃ δηᾶ ννβηάθ). Ηετς αραΐη ἴῃ τεδά- 
ἱπρ' οὗ Ὁ 5668 [0 Ὀσίηρ' οὔκ [δ (εομηϊοαδὶ 
ἴοτος οὗ ἔπε ρῆγαββ πῆογα δοουσγδίεϊυ, τοῦ 
ὄντος Δ. πρὸ πόλεως (50 ΒἾ455 ἴπ β) 
Ῥοβϑβίῖγ -ξ Προπόλεως (φῇ. ἀπ ἀπρα ]5μοά 
ἱπβοσίρείοη οἵ ϑηλνσπα Ἰἢ τἢῈ ρῆγαβα 
ἱέρεια πρὸ πόλεως ος Προπόλεως). [ἴῃ 
Ἐ815 ρῆγαβε, 45 γεδὰ ἴῃ Ὁ, ἴπε ἔογσος οὗ ἴῃς 
Ῥατίϊοιρς 15 τείδίπεά πὶ ἃ νναὺ ομασαοίογς 
ἰβεῖς οὔ Αςξβ,45 αἰπιοβί:ε τοῦ ὀνομαζομένου: 
866 οὐ χίϊί, σ, ἃ ομαγαδοέεγίβες ἰοϑὲ ὃν ἴδε 
ἀτϑηβροβί! ο οἵ ὄντος; 5866 οη ἴδ6 Ψῃο]ς 
αιεβίίοη δπηβαν, σληγοῖ ἐπ ἐπε Κοριαη 
Ἐριῤῖγε, Ῥ. 51 Η., αῃα αἷδο οὐ ἴ8ε ροβϑβίδ!ς 
5'τε οὔ τῆς ἴθσηρῖς. ἘΠ ς ψοχὰβ σαπηοί γαῖοσ 
το ἴδε βέδέιε οὗ ̓ ρίξετ (80 δεῖν Εεπά81]), 
ἴο ἩΨΏΪΟ. πὸ ρῥείεδίβ ψουἹὰ Ὀ6 διϊδομεά, 
8εε ΒΙ285 ἴῃ ϑέμαΐδη π. Κυλέκεη, τοοο, Ρ. 
27,.. 1.---ταύρους καὶ στέμματα: Ὀτουρῃς 
Ὁγ {πε νη σέγὶ Μ 80 τνουἹά δὲ ἱποϊπἀεά τ 
τῆς ρεποτὶς δγηὶ ὑτίεβίβ. Οπ (ἢς βδογίπος 
Οὗ α ΠῚ] το Ταρίξες, Ονϊά, Μεέ., ἰν., 755, 
88 4380 ἰο Μεσουγυ, Ρεγβίιβ, 5 σέ, 11.) 44. 
Οη ἔπε ρατδηάβ ἴο νσεδίδε ἀπά δάοσγη [π6 
Υἱοιϊϊτιβ, “ΖΕ ησὶα, ν., 366; Επτ., Η εγαεὶ., 
520, ῬΕΙ͂ Ρ5 αἷϑο ἴοσ {πε ργίεβϑιβ αηά (δες 

αἰίαγβ, ἰῃς ἄοοσβ, αηὰ ἴδς δἰίεπάδηϊςβ ; 568 
ἰμδίδποθβ ἰῃ ὙΝ εἰδείη, απὰ οὔ, Τ εγι ἕδη, 
δε Οογομπα, χ. Τῆς ννογάβ ἀο ποὶ σεἕδι 
το ἔπε Αροβεῖββ ; ἔπε δἷπὶ βϑϑσῃβ ἴο δὲ ἰῃ- 
ἀϊοαιεά ἴῃ ἤθελε θύειν.---ἐπὶ τοὺς πυλῶ- 
νας: ΒΟΙΩ6 δεδ ἃ γϑξεσεῃοα ἴο [8 ραΐεβ οὗ 
πε οἵίν, ταδί τὶν Ὀεσδιβε οὔ με οοἸ]οσαδίίοῃ 
τοῦ ὄντος πρὸ τῆς Π. ἘΒἴ455 ΞΌΡΡΟΒεΒ 
τπδὲ [ἢδ ῥγίβϑδε οάτης ἔγοσῃ ἴπε ἰεπιρὶα οαΐ- 
5ἰάς ἴο τ8ς οἷν μαΐββ, Ῥπξ ἴῃ ἐπδὲ σδβα 
ἙΔΙΊΒΑΥ υὑτρὲ5 ἴπαΐ Γῦσϑη ἀδᾶρα Ψψου]ά 
τε πύλη ταῖῃογ ἤδη πυλών, οὐ, ἰχ. 24, χνὶ. 
13. Οἰδποῖβ ἰακα ἴξ οὗ ἐπε ραϑίεβ οἵ ἐπ8 
τεπιρίς ἰπ τοηὶ οὗ ψῃϊοῆ ἐμὲ αἰΐατ βίοοά, 
ο΄. οἱ μὲν ἱεροὶ τοῦ νεὼ πυλῶνες, ΡΙαϊ., 
Τῆνι, χὶῖ. Ἀδτηβαν βαρ ρββίβ μα ἴῃς ῥσὶθβίβ 
ῬΙΟΡΔΟΙΥ ῥτεραγθᾶ {παὶγ βδουῆσαβ δὲ ἴῃς 
Οὐΐεῖ σδίανδυ οὗ [ἢς ἰεταρὶς ῥτουπάβ, 45 
βογηθίπίηρ Ῥεγοηά ἴ[Π6 τι] τίεααὶ, δπὰ 
80 ποίΐ ἴο Ὅε ρεοτίοιτηθδά αδἱ οπε οὗ {π6 
αϑι] ρίαςςδβ, οὔ, ἐπιθύειν Ὁ ; δέ. Ῥαπὶ, ». 
119. ΟἸΠΕΙΒ ἀραίῃ τεῖες {πὸ ννογάβ τὸ 
πε βϑίεβ ἰδαάϊηρ ἱπίο ἔπε αέγίμρη οἱ 
οσουγίγατά οὗ τῆς ουδὲ ἴῃ σοῦ πὸ 
ἈΡοβεῖίεβ νγεσα ἰοάρίπρ, βαγιΐν οὐ Π6 
στουπά δαΐ πε ννοζτά ἐξεπήδησαν 15 Ῥεδί 
τεδειτεά τὸ πε πουβε (ο( ]υἀϊτῃ χίν. 17, 
δηά ϑυβαηηδῇ, νεσ. 30). Βαϊ δε νδυῦ πιᾶν 
τηδᾶῃ τῆδεὲ {ΠΥ τα ΘδβαΪν οὐ οὗ {πὸ 
οἷν ἰο πε ἐεπιρῖε, δηὰ ἔπεσε στϊηρ θᾶ 
ΜΙ τπε οτοννά : ἰῇ 2 Μδος. 11. 18 {δε 
ΒΆΙΩδ να 15 πβεᾶά οὗ ἃ ρεπεζαῖ στυβῃ οὗ 
δε ρεορίς ἴο ἰῆς ἰδπιρὶα ἴογ βυρρὶ σδιίοη 
ἴο βεώνεη.---ἤθελε θύειν: μαι ννᾶϑ δἰ5 
τχοίνε ὃ Ν 5 Ὦς δοιίίηρ ἱπ σοοά ξδιτἢ, οὕ 
ουξ οὗ σοταηρ  αἰβαηὶ ταρασζὰ τὸ {π6 ννῖβμεβ 
οὔ ἴδε πυυϊτπάς (Εννα]ά), οὐ ἕο ἘμῈ βϑακε 
οὗ ραΐῃ ὃ Οπ {πα δείεθάς οὗ {πὸ ἡδεῖνα 
ῥτίεβεβ βεαὲ Βδζηβαυν, Ολωγοῖ ἐπ ἐπε Κοριαπ 
Ἐπιῤῖγε, Ῥ. 144. ἴπ ἴδε ρῥτεβεπέ ἰπβίδηοε 
ἰξ ννουἹά ἀρρεὰς ἴπαὶ ἐπεν παά Κπονη οὗ 
ἴῆε Αροβεῖββ᾽ ργθδςβίηρ ἔοσγ βοσζὴξ ἔϊπια 
δ 411] ανεηΐβ, ἀπά αἷβο, 1 τηδὺ ὃς, οὗ 118 
ΒςΟα85, οὗ. Ὁ.) χῖν. 7, οὐ ἶσαὶ ποΐεβ, δπάᾶ 
ΔΡΡδτθηεὶν (ΠΥ νγοσα νΠ]ηρ τὸ Ποπουσ τα 
ΑΡροϑέϊεβ υττ ἐἰνίης Ποηουζβ, ἀπά ἴο ἔυτῃ 
1Π6 τεϊρίουβ γενῖναὶ ἴο πεῖς οὐ εηάξ, 
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ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν. 

ΠΡΑΞΈῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χιν. 

14. ᾿Ακού- 

σαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαῤῥήξαντες τὰ 

ἱμάτια αὐτῶν εἰσεπήδησαν 3 εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες καὶ λέγοντες, 

15. ἴΑνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν 

ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν 

ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα,ὃ ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 

1 οι ἀπόστολοι οἵη. Ὁ, ΕἾοτ., Οἱξ., ϑυζ. Ῥεβῇ,, Β1455 “ σεςΐε ", 
οδυβοά δδοδιβε Οἤδησα τ)ᾶ5 ἴα κθη δὲ {πὸ Ὄδχιαηβίου οἵ [δ6 ε{{|Ὸ ἴο Βαγηδθδβ. 

Ὑν εἰββ {πίπκϑ οση. 
Ιῃ νεσ. 4 

Βαγηαῦαβ 15 ποῖ ἜΧρΡγΕβΒΙῪ πηεηιοπεά,  ΠΠῈ πεγα ΠῈ 'β ποῖ ΟὨΪΥ πιεπίϊοπεά ὈΥ Πδπα 
δαὶ ραςεά ἢτβί. 

3 εἰσεπηδησαν, δυΐ εξεπ. ΑΒΟΒῈΕ 13, ὅτ, ΟὮγγβ,., 80 Τίβομ., ΥΝ. Η., Κ.Ψ., ΒΙαββ, 
Μνγεῖββ, Ννεπάς, Ηρ. 

3 ἐπι τὸν Θεὸν τὸν ζωντα ΟΛΒΟΙΞΕ 13, 40, δι, Ατᾷ., 580 Τίβοῃ., ΝΝ. Η., Κὰν., 
ννεῖββ, δνεπάϊ; οὔ. Β[458, αγαηι., Ρ. 144. Ὁ δᾶδ85 εἐναγγ. υμῖν τον Θεον (80 [σϑῃ.}, 
δηὰ δραΐῃ ἐπὶ τὸν Θεὸν ζωντα τον ποιησαντα, (118 τοδάϊηρ᾽ τον Θεὸν ἰπ Ῥοιἢ ρίδοεβ 
(νμΠ8ὲ ΒΙ]4558 ἱπ β ἀαηὰ ἩΠρ. Ο]]1ονν ΕἸοτ. ἴῃ οπιϊεεῖηρ τὸν Θεὸν ῃς βεοοπά {{πιε). 
Ἑδπίβαυ πόννενεσ 4150 τείδί 5 ἴῃ ψψογάβ ἴῃ Ὀο(Ὦ Ῥἰδοαβ, 45 “ἐς αοα᾽" ννὰβ ἔπε εἰς 
υἀπάδγ ΨΠΙΟΒ {π6 βυργεπιε σοά ννᾶβ5 τνογβῃὶρρεά ἰπ βία Μίηοσ, δὲ. Ῥαμίῖ, Ὁ. τσϑ, 

Μασ. 14. ἀκούσ. : πονν, νὰ τὲ ηοξτοἱά ; 
Βείπεσ, δἃ5 Βαθ5. βιρροβεβ, {πε πδά 
τεϊυγηδά ἰο ἐπεὶγ Ἰοάρίηρβ, αηὰ δυστῖθᾶ 
ξοσίῃ τὸ ἴδε οἷν ραίεβ νῆεη παν Παδαγά 
μὲ 85 ροίπρ ὁπ, οὐ Ψ ΒΘΙΠοσ, Ἰδοῦ πὶ 
{πε ἄδν, ἔμεν Βυστίεά ἔοπι {πε οἷτγ ἴο (πε 
τε ρ]8 ἤθη ἐπε μεασγά οὗ ἴπ6 ἀρρσοδοῖ- 
ἴῃ 5δογίῆοα, γε ἄο ποὲ Κηον,, ἃπά ἃ 
δεϊίες Κπον]εάρσε οὗ ἐμε Ἰοσδ 65 σνουἹά 
πὸ ἄουδε πιαᾶκε τοδηΥ Ῥοΐπίβ Οἰεᾶσεσ. 
Τμε οσοννὰ ψῇο μδά βεεὴ ἔμε πλίσδοῖς, 
νεῖ. σι, ουά πδίυγα!γ ῬῈ δαρεὲσγ ἴο 
(οἸονν ἔπε ῥτίθβὲ ἴοὸ ἔπε βδοζίῆςε, σὺν 
τοῖς ὄχλοις, νεῖ. 13.---διαῤῥήξαντες : ἴπ 
τοκδη οὗ ἀϊδβίτεββ δῃηἃ ποτοσ, οὔ. Θ΄ βῃ. 
χχχν. 20, 34; ]οβῇ. νἱϊ. 6; Μϑίί. χχνὶ. 
ὅς; πεαυθπεῖν ἰπ Τ,ΧΧ, δπά βενεσγαῖ 
ἄπιαὲβ ἰῇ τ Μαος.--εἰσεπήδησαν: χνί. 
20, 866 οτἰ τοδὶ] ποίεβ. 

γεσ. 15. ἄνδρες: Ὀτίεῖ δὐάτεββ ἴῃ δο- 
οοτάδησε νι {πα Βυττν οὗἩ τὰς τηοπιεηΐ, 
--ὁμοιοπαθεῖς, Τατηε5 ν. 17, “οὗ [κε 

. ραββίοῃβ,᾽ 8ο ΚΟΥ. ἴπ Ῥοΐῃ ραβϑαρεβ, μυΐ 
ἐπαίΐμγε᾽ ἴῃ ταατρῖῃ, 80 Καπιθαγ. Βυΐ το 
οἴπεγβ {δε Ἰδξζες ψοσά 56 618 ἴ00 βιδηασαῖ, 
δηᾶ (ΠΟΥ ἐχρί δίῃ 18 45 τηεδπίπηρ δα 08} Ὑ 
σάρΑὉ]6 οὗ ραββίοῃ οἵ ἔδβεϊϊπρ, 85 ορροβεᾶ 
τὸ δε ἀπάθεια οἵ ἔπε ἰάο]5; οἵ, 66118}] 
Ῥτοπα ἴο δυπιδη ὑγεαης 85, ἀπά ποῖ 8]]- 
Ῥονγοσῖι! 45. 1π6 ρεορίε βεεπιεά ἴο ἰῃξεῦ 
ποτα ἐπα ταύγαςϊα (Βεΐμρε); ᾿ν 8151 οἴδπιεσβ 
αραΐπ ἰακα 1ξ 45 πιθδῃϊηρ' ὁμοίως θνητός 
(5ο Β[458). Ου [18 τηεδηίηρ ἰῃ ὙΝβάοπι 
νἱϊ. 3 566 Οτίπηπι, σεδ υ., ἀπά ϑδῤεακογ'ς 
Οονιριεηέαγγ. Ιπ 4 Μδος. χίϊ. 13 ἱξ 5 
αἶδο υϑεᾶ ἴο πιατῖς (Ὡς αἰγοοίουβ πδίυσε 
οὗ ρεζβεουξίοη ἱπῆϊοιεὰ ὃν οὔς ψῇο, ἃ 
τδῇ Εἰπηβοῖῖ, γὰβ ποῖ δϑβμαπιεᾶ τοὺς. 

ὁμοιοπαθεῖς γλωττοτομῆσαι: οἵ. ἰΐ5 αδὲ 
ἴῃ τηβάϊς δὶ υυτϊετβ δηά ἴῃ οἰδβϑίοδὶ ασεεκ 
(νείδβεε πη); ὃν ἐπε Ἐδίξμεγβ ἴξ τνὰβ υϑεά 
οὗ οὖν [μοσὰ Ηϊτιβεὶξ Επδβερ., Η, Ε., 
ἦν, 2, οὔ. ΗεΡ. ἵν. 15 (Ξες Μδυοσ ου [δπιὲβ 
ν. 17}. --εὐαγγελιζ. : γα Ργεδοῖ ποὲ οὐτ- 
5εἶνεβ--- 80] ννᾶβ ἃ “ τηεββεηρεν οὗ αοά ᾽" 
ἴῃ ἃ δίρῃες βεῆϑεὲ ἰπδηὴ δε ρΡεορίε 
οοποείνεά ; οὐ [6 σοηβίγιοιίοη 5866 
αῦονα Ρ. 210 δπά ϑιπιοοχ, ᾿ιαηρμαρε οὗ 
ἐπε Ν. Τ΄, Ῥ. 79. Ἐὸοσ τεδάϊηρ ἱπ Ὁ βες 
οσίπἰσαὶ ποίς Ξε Ὀσίηρίηρ γοῦ ρ᾽δά εἰάϊπρ5 
οὗ “τε σοἄ".---ἶπ Αβία Μίποσ ἃ [πη] 18 
ἴεγτι ἴοσ {πε ρυεαὶ (οᾶ, 5ο ἰπδέ ἴπὲ 45 
51. Ρδ}} ἱπισοάυςεβ ἔπε ΟἸ τ βείδη αοά δὲ 
Αἴδδηβ δ5 “δε ηκπονῃ αοα," νΒΟπὶ 
(6 Αἰπεηΐδηβ μά ὕδεη ΨΟσβρρίηρ, 50 
δεῖα πα τῆ δανς υδεᾶ ἃ ΓΆΤΑ ΔΙ ἰεσπὶ 
Κηοννῇ ἴο ἔπε στοννὰ δτουῃά Πἰπὶ δὲ Γγβίσα, 
Κδιηβαυ, δέ. Ῥαμῖ, Ὁ. τιϑ.---πιστρέφειν 
ἐπὶ, 27. ἐβρεοίαδ!ν τ ὙΠεβ88. ἱ, ο, ἴῃ Αςίβ 
ἶχ. 35, Χὶ, 21, χν. 190, Χχνΐ. 20; Οοἢ ἔπε 
ςοηϑίγυσίίοη 8566 νεηάς, δηᾶ νν εἶββ, ἐγ 
ἴοεο, ο΄. ἵν. τϑ, ν. 28, 40, ἱπδηϊεῖνα αἴξεσ 
παραγγέλλειν,---τὸν ζῶντα, 5εε οτίεοα] 
ποίε.---τούτων: τηδὺ δε υδεᾶ σοπίετῃρ- 
ἘΟΌΒΙΥ, 48 15 851, δὰ! ροϊπίεᾶ ἰὸ ἔπ6 ῥσε- 
Ῥαγδίϊίουβ ἴοσ ἴδε ϑβδογίῆςβ.---ματαίων, 
οἴ. 7ετ. 11. 5, χ, 3, οὔ πε σοάβ οἵ ἐπε πδίίοῃβ 
δηά {πεὶγ ἡγοσβδίρ, οῦ αἷβὸ 2 Κὶπρϑ χν]!. 
15 Β, 7ετγ. νἱ]. το; οὐ Εοπ,. ἱ, 21, ΕΡΠ68. 
ἷν. 17. ΚΕΟΝ, δπά Α1Ν,, [δα 1ξ δ5 πϑυΐδσγ, 
οἴδεῖβ 85 τη βου 116, 56. ,Θεῶν.---ὃς ἐποίησε 
κιτιλ., οὗ. ἐβρεοίβ!!ν 78τ. Χ. ΤΙ, 12-15, τό, 
ἴοι ἴμε οοπέγαβε θεΐψβε {πε ροάβ ψῇο 
816 Ὧ0 ροάδ, ἀπά πε αοά ὙΠΟ τηδάᾶς {πὰ 
Βεάνεηβ, ἀπά οὔ. αἶξο Αοίβ χνίϊ. 24 ἔοσ ἃ 
Βίπαϊϊασ ἀρρεαὶ ἴοτι ἔπε βαπῖεὲ Αροϑβέῖε. 
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θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς - 16. ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις 
γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν 17. 

καίτοιγε ἷ οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν, ἀγαθοποιῶν,2 οὐρανόθεν ἡμῖν 

ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ 

1 καίτοιγε ἡ ΟΡΉΗΓΡ ὅτ" ἢ, Οἤτγϑβ., Τπεοάϊ. ; καιτοι ΟΑΒΟ" 13, δι", 50 ΤίβοΣ., 
ἍΝ Η., ΒΙ485, Εν., ὑνεἶββ, δνεπάϊ; καιγε ὈῈ, 8ο Ηρ. (5εας ὑν επάᾶκ᾽ β ποῖς (1888), 
Ῥ- 312}; ε΄. κνῖϊ. 27. 

3 αγαθοποιων, Ῥυΐ ΑΒΟ 13, ΟΣ, 180 ἀγαθουργων, Δπά 50 ΤΊΞοἢ., ΥΥ.Η.., ΒΙ455, 
ΕΟΥ., ννεἰβ5, ννεπάι. 

Τῆς “Πνίπρ" αοά πιδηϊξεϑὶβ Ηἰβ [Πξς ἴπ 
οτγοδίίοη--τα τηδηϊξεβίβιίοη τὸ ψΨὩΪοΒ 8. 
Ῥδι ὑννουἹά πδίυσα!ν ἀρρθδὶ Ὀεΐογε βυοῃ 
δῃ αὐάϊεποε; Ἔνθη ἴῃ ντιεηρ το ΟΠ  βεϊδῃ 
σοηνετῖβ οὗ ἴῃς ἀεδερεβὲ ταγβίοσίθϑ οὗ τῆς 
ἰαϊϊῃ μὲ ἄοεβ ποὶ ἔοσρει παῖ ἴῃς αοῦ 
οἵ Ναίυσε δπὰ ἰῃς ἀοά οἵ Κβεάεπιρ- 
εἴοῃ ατὲ οτος, ού. Ερἢ6β. 1, 9, ἘΝ. ; 50 
ἴοο ὅ8ὲ. Ρείεσ ῥγεΐδοεβ ἴῃς ἢσβὶ ΟὨγίβιίδῃ 
πγπὶπ ὙἱΠ [με βαπλα ννοσᾶβ υϑεὰ ἤεσε ὉΥ 
ἐῆε Αροβεῖς οὗ {μὲ (ιἜπέῖεβ, ἵν. 24. Οἡ 
τῆς ἰδοὶ οὗ 81. Ῥδὰὶ] δὲ 1 γβίγα δηά δὲ 
Αἴπεηβ, ἰαγίηρ ἰὰς ἰοιιπάδιίου οἵ ἢὶβ 
τοδοπίπρ 85 ἃ νίβε τηββίεσ- ρα] άδσ ἰπ (μς 
ἐγατῆβ οὗ παίυσαὶ τε ρίοη, δηά Ἰεδάϊηρ 
Ηἷἰβ διάϊεηος ἴτοπι ἔμοτὰ 45 βίερρίηρ- 
βίοπεβ ἴο δίρμογ πη ρ8, βεα ποῖεβ οῃ χυῖὶ. 
Τμαῖ ἢς ἀϊά ποῖ Ἔνεη δὶ Πγϑῖγα οοπῆηε δἰ5 
ἐεδοπίηρ οἵ δ ΔΡρεδὶ βίγωρὶν ἰο Νδῖυσγε᾽β 
υΥϊπεβ5, 566 ποίεβ οἡ νν. 22 δπά 23. 

νυ. 1τ6-1). ὃς: αοά ννοτκίπρ ποῖ ΟὨΪΥ 
ἴῃ οτεαίξίοη, Ῥυς ἴῃ Ὠἰβίοσυ, ποῖ οηἷΐυν {πῈ 
βουτοα οὐ 11 Ῥὰὶ ἰᾷς Ῥεγβοηδὶ Πνίηρ 
Αυἱϊάε απὰ Εὐυ]εσ οὗ τοῦδ, Ἔνεη ἴῃ Ηἰβ 
τοίεσαπος ἕασ τετιονεᾶ ἴτοτη ἴῃς ΘαβῪ 
ἱπάϊιδετεπος οὗ τς βοᾶάβ οἵ ΟἸγγῖρυβ. 
ὙΠε τἶτες ργεβεπὶ ραγες!ρ᾽65 ἀγαθ..... 
διδ.... ἐμπ. -. . τλτκ (ἴῃς σοητπυουβ 
δοιν! ἀπά σοοάπεββ οὗ αοά, λπά τα 41] 
ἴῆτες δροχερβείοαὶ οὗ ἀμάρτυρον; 115. 
τῆς βεσοοηά ρατγιϊςίρὶς ἰβ δι ποσδιν τὸ- 
ρατάεά 45 βρεοϊγίηρ ἃ πλοάς οἵ τῆς ἢτϑί, 
δηὰ {πε (Πἰτὰ 85 Ἄἐχρσγαββίηρ ἃ σοῃβεαιεηος 
οὗ ἔπε βεςοῃᾶ.---οὐρανόθεν : ΟὨΪΥ ἀραὶπ ἴῃ 
χχνΐ. 13 ἴῃ Ν.Τ., δεὲ 4 Μδςο. ἵν. 1ὸ ; 80 
ἴῃ οτη. δηὰ Ης8., οά ρεηίείνε οξούρανός. 
- ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρπ.: τῃε 
ΑΡοβεῖδ᾽ 5 Ἄρρεδὶ Ῥεοοῦηεβ πιοσὸ βίρηἰβοδπί 
ννμεπ ΜῈ τουθρεσ ἰμδὶ Ζειιβ γγ85 Βρόκεῃ 
οὗ 48 ὑέτιος, ἐπικάρπιος (ΒεῖΠρ6); τῃς 
ταὶῃ τγαβ τεραζάεα ἰῃ τῆς Εδϑί 85 ἃ βρεοίδὶ 
βδίρῃ οὗ ἀϊνίης ἕανουτ, δη Πεσς, 45 'π ἴπε 
Ο.Τ., (οἄ᾽5 φοοάπεββ δῃᾶ ρονεσ ἰῃ {815 
δἰδι ατε δββεγίε δς δραίηδὲ ἴπ6 ἱπηροΐεπος 
οὔ ἰδε σοάς οὔ πε πεδίμεπ, βεὲ Ἔἐβρεοῖδ!ν 
7ετ. χῖν. 22, απά οΐ ἵ Κίηρβ χνιὶ. 1 δπά 
1 Θαπη. χίΐ. 17 Ψγἤεσα 1η15 βαπὶε Ργαβα 
ὗετ. διδόναι 'ἰΞ πδεά οἵ αοά.--καρπ. : 

ΒοτῈ ΟΥἿΪΥ ἱπ ΝΤ., οὐ ὩΧΧ, ]76γ. 11, 2ι, 
Ῥ5, ονΐ. 34, Δη ἃ 4150 οἰ δϑϑβίοαὶ; "οὐ, ἔοσ τς 
ΜΜΏΟΪς ρᾶββαρε Οίσετγο, 6 Ναΐξ. ᾿εογμα, 
ἴϊ., 53.--ἐμπιπλῶν (ἐμπιπλάω), οὐ. Πυκε 
1. 53, Υἱ. 25, Κοπι. χν. 24, ]οΐη νῖ. 12, 
πεαπεηξ η ΓΧΧ, ἐ.6., Ῥ5. ονὶ. 9, 158. χχῖχ. 
19, 7εῖ. χχχυῆῖ, σά, ἘσοΙα5. ἵν. 12; 866 
αἶβο Ῥεΐονγ οἡ εὐφροσ.---καρδίας : Β[455 
Πομῆραταβ ΓΚῈ ΧΧΙ. 34, ΨΏδτα ἰῃς Βεατὶ 
8 ΒΡΟΚβη οὗ 845 ὀονεσοπατρϑά υυἱτἢ βυγίδιε- 
ἴῃ, 45 Ὦδτα 1ξ 18 βροίκεῃ οὗ δ5 Β|16ἀ υνττῃ 
ἴοοά. Βυῖ (ἂς ψοζά πᾶ 6 υδεᾶ ποῖ 
ΤΊΕΓΕΙΥ 48 -- ὑμᾶς, οἵ ἴῃ ἃ τηετεῖν τηδίογί δὶ 
βέπδβε, θυΐ 45 ἱποϊυάδϊπηρ {πε ἰάεα οἵ δη70ογ- 
μιεμέ, οὗ. ΤΧΧ, Ῥ5. οἱτι. 15; ὙνΊποσ- Μου]- 
ἴοη, ΧΧΠΪ, τ, πὰ ΑἸΐοσά ου 7βπι685 ν. 5.-- 
εὐφροσύνης: ἴῃ [8 ογάϊηατν ταῖς π88 
τηὶρ ς ΘΙΓΊΡΙΥ τῆθδη ““ροοά οδεοτ,᾽" Α]- 
Ἐπουρ ᾿νε πεεά τοὶ [ἰπλϊὲ ἰὸ Ποῖα νυ ἱτἢ 
ατοίβ ἰο νης δ5 ἰπ Εσοΐπβ. χχχί. 28; 
ΜΕΤ ἔγεαι ΠΕ πδεὰ ἴῃ ΓΧΧ (οηὶν Βοτα 
πᾷ ἴῃ ἰΐ. 28 ἰη Ν.Τ'.), βοτμείίσηεβ οὗ σηεσε 
ξεϑεϊνε ἴον, ἄβη. χχχί. 27, βοπιειπηεβ οὗ 
ταὶ ρίουβ ρ᾽δάπεββ, εις, χχνῖ. 47. ΑἹ- 
τπουρῃ 51. Ῥδϑὺϊ οου]ᾶὰ ποὶ πᾶνε υβεά ἴΐ 
Βοτα 85 ἰὰ 15 ορουθᾶ ἰπ 11. 28, νεῖ 6 
ταῖρμς ροσβαρβ ἢᾶνὲ υϑεᾶ ἴξ 85 ἃ κὶπά 
οὗ ἐγαηϑίκίοη ᾿νοστά ἰὸ Ἰεδὰ ἢὶβ ἤβᾶγθιβ 
ΟὨ ἴο ἃ ἄεξερει ραάπεββ οὔ πεατί, ἃ 
τίομπει σἰδε οὗ ἀοά Πᾶπ σοσῃ δηά τνῖπε, 
οΥ. Ῥβ. ἵν. 7, δῃᾶ ἴογ 186 ρῆγαβε ἐμπ, 
εὐφροσ. 54. χχίχ. 10, Εδοίιβ. ἱν. 
12. ἴτ τῆ ΜῈ θὲ (δὶ ψΠ15ὲ ψὲς 
μανς 'ἰπ (ῃ15 δἀάγεββ {πε ρεγῖι οἵ {πὲ 
τπουρπίβ δἴεγννατάβ ἀδνεϊορεᾶ ἴῃ Εοση. 
ἰ. 18, 23, εἴς,, 851. Ῥδ] ἀϊά ποὲ ρσεββ Πῖ5 
διρυτηθης οὐ (πβ οσοαβϑίοῃ 45 ἱπ ἢϊ5 
Ἐρίϑβεϊε, θὰξ ἴοοκ ἐῆα ἢτϑὲ βίερ ἴο αγγϑϑὲ 
πε διἰεπέίοῃ οὗ [5 ἤβάγειβ ὈῪ δῇ ἄρρβδὶ 
ἴο πε ροοάπεββ, ποῖ το ἴῃ8 βενεσίυ, οὗ 
(οά--ἰπε σοοάπεββ νυ οἢ Ἰεδάδεῃ ἴο τα- 
Ρεπίδποε. [{ Βα5 Ῥεδθη 1πουρῆει ἰμδὶ {π6 
νγοτάβ οὐρ. ἡμῖν διδούς κιτιλ. ἅτε γῃγεῃ- 
ταῖοαὶ, απ πλδὺ ἤανε Ῥεθ ΒΟΠῚΘ ἔΆτη 8 Γ 
ἵταρτηθηΐ οὗ ἃ βοῃρ, Οἵ ἃ οἰϊβειοη ἔτοτη ἃ 
ατεακ ροεῖ, 'ἰπ ψῃϊομ ἐπε Αροβεὶε ἐχ- 
Ῥταββεά Πι5 [πουρῇίβ; οἴμασβ πᾶνε πηδίη- 
ἰαἰπεᾶ παῖ ἴΠῸῪ τῶλὺ πᾶνε ἔογπιεά ρασὶ 
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εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν. τ1δ8. καὶ ταῦτα λέγοντες, μόλις ἢ 

κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς. 

19.3 ᾿Ἐπῆλθον δὲ ἀπὸ ᾿Αντιοχείας καὶ ᾿Ικονίου ᾿Ιουδαῖοι, καὶ 

πείσαντες τοὺς ὄχλους, καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον, ἔσυρον ἔξω τῆς 

Δ μιν « .« « μῶν, Ρυΐ υμιν - « « ὙὍμων δ" ΒΟΘΕ, ϑὅϑυζ. Ηδζοϊ., Αστη., ἴτ., ΑἸἢ., 8ὸ 
Τίβοδ., ΥΝ.Η., ΒΙ458, ἘΝ., Ὑν εῖββ, ἡγεπάες, Ηρ. ; ὑμῖν πονγενεσ 18 οὐχ. ὉῪ δὅ9Α 13, 
δι,  υϊρ. 

2 μολις, Ὁ τοδάβ μογις, ἀπά ἔος κατεπαυσαν - .- - αὐτοις ΕἾοτ. Π45 “Υἱχ ρΡεῖ- 
βιιδβοῦιπε πε ἱτηπιοίδγεηϊς βἰρὶ 1111 ποπλΐπεβ᾽" (30 Β455 ἴῃ β, ὅ". Η1165.). ΟἍ, τῆδην 
τηΐῃ., δηὰ ὅ5υγ. Η. τηρ. δἀά αλλα πορενεσϑαι εἐκαστον εἰς τα ιδια, ο΄, ν. 18 Ὁ, ]οΠπ 
νἱϊ, 53; Εἴοσ. δάἀἀβ “"εἰ ἀϊβοβάεγε 6εὺὸβ ἂῇ 5ε ̓ (5βο Β]}ββ 'ἴπ β ργεσεάϊπρ ργενίοιβ 
δαἀάϊιίοη ; ΗἸ]Ρ. οὐλ18). 

5. Αὐτῆς Βερίη, οὗὨ νεγβε ΟΠῈ (ΕἸογ. σδϑβίοά.), ϑυτ. Η. πιρ.,» Αστῃ., Βεά, γεδά διατρι- 
βοντων δε αὐτῶν και διδασκοντων εν ΔΕ ΠΕ το 5ῃον ἐμαὶ [πε ουζρτγεακ ἀϊά ποὶ ἐπϑυα 
πητηβἀϊ δέον ρομ {πε ἱπιοπάδα ννοσβῃίρ. ἢ), Εἴογ., ϑ5υσ. Η. τὰρ (Ε, Ν]ρ.) ᾿πβετὲ 
τινες Ὀεΐοτε ἰουδ. ἀπά οπδηρε ογάθεσ. Ὁ, ὅυζ. Η, πιρ., ΕἸοσ. ργοςεεά και διαλεγομένων 
αντων παρρησίᾳ ἔπεισαν τοὺς οχλους ἀποστηναι απ᾽ αὐτῶν (“πε οτεάετεηί [1115 
ἀοσεπῆρυ5,᾽" ΕἸοσ.), λέγοντες οτι ουδὲν αληθες λεγουσιν ἀλλα παντα ψευδονται--- 
80 Βῖ455 τἸῃγουρῃοιε ἴῃ β, απᾶ ΗΠΡ., δες Βείβεσ, Ρ. 71, ἰπ βῃρρογί, οὔ ἔπε στουπά 
τηδὲ βὶ τῆυβ ἐχρίαἱπϑ ΠΠΠῪ ἐπε σἤδηρα ἰπ ἴῃς διτιάς οὗ τῃς ρεορῖε; Ῥπὲὶ τῆς γῇ οἷα 
τλϊρῆς ὑγοςεβά ἔγτοπὶ ἃ γσενίβεσ, ἀπά πεςά ποῖ ὃς οί ρίπαὶ. 

οἵ τῃ8 Ὦγπηη βυηρ 'ἱπ (ἢς ῥγοσαββίοῃ ἴογ 
{πε βαοτίῆσς, δαπᾶ ἰδὲ 5ι. Ῥδὺ] τηδάς τῆς 
ψοτάβ μἰβ ἴεχξ; βεὲὲ Ημυμρῆτυ, ἐπὶ ἰοοο; 
Ἑαστγαῖ, δέ. Ῥαμῖ, ἰ., Ρ. 384; Εεϊζεη, ἐπ 
ἴοοο; Ὀπϊ τὲ τᾶν ὃς [αἰτῖν βαϊᾷ (ἢδε τῆς 
Ο.Τ. Ἰαηρυαρςε νγᾶβ ἴῃ [861 αυἱίς 5βυ8ῆ- 
οἰεπὶ ἴο βυρρεβὶ [6 Αροβεῖο᾽ β νοσγάβ, Ου 
{1π6 τοπηδτκαῦῖς ρδγαὶϊεῖὶβ θεΐννεεπ τη 18 
ΒΡΕεΟὮ δηᾶ ἰῃς βαγίηρβ οὗ Ῥβειιᾶο- Ηδγα- 
οἰεἰταβ ἴῃ 818 ἰεϊίεγϑ δες αοσε, Εῤλεςίατις, 
Ῥ. 253 Εΐ,, Ῥυϊ 5εὲ δῖβο ΒεηδΥϑ, Μὲς Ηεγα- 
ἀἰπεδολεη Βτὶφίς, Ῥ. 20.---πάντα τὰ ἔθνη: 
“41Π1Π6 απ 1|65,᾽ ΚΕΝ. πὸ νγοσάϑ ἀϊνι ἀθὰ 
τιδηκίπαά ᾿ἱπίο ἔννο οἴδββεβ, θαῖ πεσε νγὰ8 
τῆς βαπια Τοσὰ ονεῖ 811, Εόσῃ. [1], 20.--- 
ἐν ταῖς παρῳχ. γενεαῖς : “ἴῃ {π6 ρεπετγα- 
εἴοπβ βΌπα ον» Ἐ.Ν. παρῳχ.: ποὶ ἱπ 
ΤΧΧ οὐ Αροσυρμα, δὰ οἰαββῖςαὶ, δπηά 
υϑεὰ 50 ὉΥ [οβερῇαβ.---εἴασε (οἷ, χν!!. 
30, Εσπλ. 1. 25, 26). .. πορεύ, ταῖς 
ὁδοῖς αὐτῶν  ἱ.64.,γἱτπους Βατηπηοηΐπρ' Πα πὶ 
85 ΠΟΥ ἴο τερεηΐ, οὗ, ἕοσγ τῆς σοπιριπδιίοῃ 
ἰχ. 31, ἀπά ἴοσ ἴπε Ἴχργεββίοῃ 2 Οοσ, χίὶϊΐ. 
18, ἄς ν. 11, [Δ1Π168 ν. 20 Ἧς οἰδβϑίοδλὶ 
Οτεεκ οὐ Ὑδυς,, [Π|0,2| 64, ἄδικον ὁδὸν 
ἰέναι), ο΄, αἰδο με σοηίσαβε Ὀείννεεπ αοά᾽β 
ΜΑΥ5 8πά ἴδ ψΠὲ}Ὸπ6 5885 οὐ 1βγαεὶ ἴῃ τῆς 
Ραϑβί, 8. ἰχχχὶ. 13 ἀπά φγενίουβ νϑσβεβ, 
Ἔχργεββεά ἴπ ἴῆς βᾶτης Ῥῃγαβεοϊορυ. 

γες. 17. καίτοιγε, 5ε6 οτἰεἰσα] ποίεϑ. 
1 ψε τεδὰ καίτοι ἴῃς ννογά 15 οἷν ἰουπά 
ἰπ πε Ν.Τ. πεῖς δπά ἴῃ δ. ἱν. 3; υδεά 
Βοῖα 45 8δη δάνοσγβδίινε σοπ)ιποίίοῃ ; 5ε6 
Βίπλσοχ, 1ναγιρμαρε οΓ ἐπε Ν. Τ΄, Ῥ. τόδ, 
δῃὰ ξασίμογ Β]855, αἰ γαρεῦεον ῬΡ. 242, 264; 
γιΐοαι, ᾿ς Ογές ἄμ Ν. Το, Ρ. 11 (1803) ; 

566. 4 Μδος. ἴϊ. 6.---ἀμάρτυρον : ποιϊίπ ΓΙΧΧ 
οἵ Αροοσυρῆδ; ΟὐΪν ἤεῖς ἴῃ Ν.Τ., δαὶ ἱπ 
οἰαδββίοδαὶ σσεεῖς, δηά αἷβο 'π [οβερῆυ8, 568 
ἰπβϑίδποα ἴῃ ννείβίειπ, ΤῊ 5 νυν ΠῈ88 15 ποῖ 
45 δὶ Αἰπεηβ, χνἱϊ. 27, Ἐότ,. 11, 15, 10 τηδπ᾿ 5 
οοηπϑβοϊουβποββ ἀπά οοηβοίεποε, δι γαῖμα 
ἴο οά᾽ 5 ργεβεπος ἴῃ παίυσε, οἷ, ἴοσ πὰ 
εχργοββίοη υΧΧ, 8. ἰχχχν ϊ]. 37, ὁ μάρτυς 
ἐν οὐρανῷ πιστός, ἀπᾶὰ Ῥπειάο- ετα- 
οἰείταβ, ᾿δεϊοσ ἵν, ψῆοτα ἐπε τηοοη ἰ5 
ΒΡΟΚεη οὗ δ8. (οάβ οὐράνιος μαρτυρία; 
δες Ὀεΐονν οπ νες. 17.---οὐκ ἀφῆκεν: ποῃ 
γεϊφμὶέ βεὰ εἰυὶέ (ΒΙ455).---ἀγαθοποιῶν, 
8ες οὐεἶοαὶ ποῖεβ Νείεπες ἀγαθουργέω 
Ποῖ ἀγαθοεργέω, : Τίπι. νί. τ8, οσσι ἱπ 
οἰαββίοδὶ ἀστοῖς οὐ ΕΧΧ, ΤΕ. υ865 δε 
τπθοῖς ΤἈπ αν νοσά ; ἰουπά ἰῆχεε εἰτλε5 
ἴῃ Τὰ κε 5 Θοβρεὶ δηά εἰβεννδεσε ἱπ Ν.Ύ., 
δηὰᾶ 4150 ἃ ἔενν {ἰπ|65 ἰη ΤΙ ΧΧ (1η ἀϊεγεπε 
56η868), Ὀᾳϊ ποῖ ἴῃ οἰαβϑίςαϊ ατσεεῖς; 566 
ΡῬΙυΠΊΠλοΣ οα ἴυυκε νὶ. 33, δηά Ηδίοῃ, 
Ἐσϑαγς ἴηι Β. 6., Ῥ. 7. 
ες. τ8, μόλις: υδβεᾶά οηἷν ὃν ἴσὐκς 

δηὰ Ῥδυ] (ἢ οπε Ἐχοερίίοη οὗ ἃ φυοίδ- 
είοπ, τ Ῥεῖ. ἵν. 18), Κα ἴχ. 30, Ν.Η. ; 
ἔουσ εἰπε ἴῃ Αοίβ, δπὰ Ἐοτη. ν. 7.-- 
κατέπαυσαν τοῦ μὴ, χ. 47, Βυτίοπ, 
Ν. Τ. Μοοάς απὰ Ἴτηδές, Ῥρ. 150, 
184. 

ψεσ. το. ἐπῆλθον δὲ: οἡ τεδάϊηρϑ ἴὸ 
δοοοιπέ ἴοσ τῆς ἱπίεσνδϊι 566 ογί ες α] ποίθβ. 
Νοιδίπρ ἴπ τς πατγδίῖνας ἔογρ 5 βοπια 
Κιπά οὗ ἱπίεγναὶ, νυν μ115ὲ ποιπίηρ 15 βα!ἃ 45 
ἴο 115 ἀυγαιίοῃ.--- Ἰουδαῖοι : ἃ Ῥτοοῦ οὗ 
1Ππεῖσ οησταϊν πὶ [πδὲ ἔπεν υπάογίοοκ ἃ 
Ἰοτρ ἰουγπευ οὗ βοῆς οὴς διυπάτεά δπᾶ 
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πόλεως, νομίσαντες} αὐτὸν τεθνάναι. 
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20.2 κυκλωσάντων δὲ αὐτὸν τῶν 

μαθητῶν, ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν - καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε 

σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. 21. εὐαγγελισάμενοί 3 τε τὴν πόλιν 
, 

ἐκείνην, καὶ μαθητεύσαντες ἱκανούς, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν 

ἢ γομιζοντες ΣΦΑΒῸ 13,40, 61, 5ο Τίβος., ὟΝ. Η.., ΒΙ455, Κ.ν., Ὑν εἶββ, ϑγεπάι, ΗΠ. 

3 Ἑΐοσ, τοδάβ "" ἴππο οἰγουπιάδεάοτιπι εἰιπὶ ἀἰβοαπίεβ εἴ οὐπὶ βυιγγαββίββεϊ (χ) ρΡορυΐαβ 
νέβρεσζε . . . Ῥασ." δάάβ μογις Ῥεΐοτε ἀνασ΄» 50 ΒΙ455 ἱπ β; οὔ, Βεΐδβεσ, Ρ. 71. 

3 εναγγελισαμενοι ΠΒΟΙ, δι, Β45., Οἤτυ8., 50 νν.Η., ΒΙ4558, ἘΝ.; εναγγελιζομενοι 
ἈΡΘΈΕΉΡ, Ιμδςῖ.., Τίβοῃ,, ΥΝ εἰβ5, δνεπάι, Ηρ... τπε δοσ. ρατὶ. ρσοῦθδοίν ἃ τηβομδηίοαί 
σοηέοσγσγαϊ ἐν το {π6 ΤΟ]]ονγίη ρ᾽ ραγί. 

ἘΠ πλ1165.--πείσαντες τοὺς ὄ. : »ποδὲϊξ 
υμῖσεδ. ὙΠῃε οπδηρε ἱπ ἐπεὶ δἰ ς 
περ ποΐ βυγρσγῖβε ι.5, σύ {πε ἤοκίεπεββ οὗ 
πε ἱπηδριϊδηΐς οὐ Μαϊία, χχνῖ. 6, δηᾶ, 
τῆοσς ποίου 5.111, τῆς οἤδηρε οἵ ἔδεϊ- 
ἱπρ ἱπ τῆς τυυπἰτάεβ πὸ οουἹᾶά οτν 
Ἡοβαπηδ  δπὰ σσγυςν 1 ὙΠε ΘΟ ο ἰαϑῖ, 
ἩΗοπιθγ, 11]., ἷν., 809-92, πα8 ἄπιστοι 
γὰρ Λυκάονες, ὡς καὶ ᾿Αριστοτέλης μαρ- 
τυρεῖ. Ὑδεδε [εν ΤΊΔῪ δᾶνε τεοείνεά 
Βεῖρ ἔτοσῃ ἐπεὶσ ζθ ονν- σου πίσυσηεπ, βοπλα 
ἔενν οἵ ψβοπὶ νεσε γεβίἀεπί ἴῃ 1 γϑβίσα, 
ΧΥΙ. Ι, ΟΓ ΡΟΒΒΙ Ιγ, 85 Μοαιβεγε βυρρεβίβ, 
1 τῖᾶν αν ὕὅδεπ δαϑῪ ἴο ἰποῖῖα ἴῃς 
ΟΡυΐΪδοα αραϊπϑδὲ δὶ! δηὰδ Βδγπδῦᾷβ, 
ἜΘΥΥΝ οὗἩ τῇς. ΑΡΟΒΕ]6θ᾽ γοὐεσεοη οὗ τῇς 
ἀϊνίπε Ποποῖγβ οβεγεᾶ ἴο ἵπεθ. Βαῖϊ 
Ῥγοῦθδθὶν ἐῃς ρεγϑυδβίομ ἱπιρ 1165 ἐπαΐ ἘΠ αν 
ἰπβυεποεά τῆς ταυϊεϊταἀεβ ἴοὸ σερασζά τῆς 
ταίγβοϊε, {πὸ σθϑὶν οὗἩ ὑνῃῖοἢ παν οου]ά 
ποὶ ἀϊδραΐε, 45 ἴῃ ὑγοσίς ποῖ οἵ Ῥεπεβοεηι 
δοάβ ὃυι οὗ εν] ἀεπιοηβ, ὙὉπε ἔοσπιὶ οὗ 
Ῥαπίβῃσηεπί, λιθάσαντες, ἡνου]ἀ 5εαπὶ δὲ 
411 ἐνεηῖβ ἴο ροῖπε ἰο εν 88 ̓πϑιϊρ βίο, 
Αἰτπουρ Ἢ ἐΠ6 βιοπίπρ' ἴοοκ ρἷδος ποῖ ουϊ- 
βἰάθ θαι ᾿ἰπδίάς τῆς οἰέγ, οὗ. 2 Οος. χὶ. 25, 
2 Τίπι. {1ϊ. τα, πὰ Ὑγεπάιϊ (1888), Ρ. 318, 
845 δραϊῃβὶ Ζεῖϊεσ. [π αὶ, νῖ. 17 τῆς 
ΑΡοβεϊε πιδὺ δἰϊπάς ἰοὸ {πε βοᾶγβ τηδτκεάᾶ 
οπ Ὠϊπὴ ΟΥ̓ ἴμεδε βαπιε ρεορίβε (δπιβαυ, 
ΖαὮη), εὐ. αἶδο ΟΙεπι. Εοζῃ., (ογ., ν. 6. 
λιθασϑθείς : “ Οί Ῥαυΐυβ ῥεῖα Ἰαριἀδεϊοπι 
ϑίερμαπὶ σοηβθηβοσαῖ: [8 πὰς νϑίεσεπι 
ου]ραπὶ ἐχρίδί, 2 Οοσ, χί. 25" (ν εἰβιεἰῃ). 
Οη (δε υπάεβιρηεά Τςοϊηοίάεηςς δεΐψεεη 
{π|5 πατγϑίίνε ἀπά τς ποίϊςε ἴῃ 2 Τί). 
τ Ῥαΐευν, ἤογα Ῥαμϊημα, χὶϊ., 5. ΗΠ ρεη- 
εἰὰ τσεΐεσβ 1215 γεῦϑεὲ 10 ἢὶβ “υῖ ΠΟΥ 
ἰο ὙΒΕοΟρΠΠ15," δας πα οἤδηρε ἴπ δε 
ταὰεἰτὰξ ἀπά τῆς μαϊγεά οὗ τπεῈὶ 7ενν5 
τε ποῖ βυγρσγίβίηρ, δας ρεγέεοιϊν παΐυσαὶ. 
--ἔσυρον: ρετῆαρβ 85 ἃ ἰδϑδὶ ἱπάϊρπιῖν, 
ε[. νιῖϊ. 3, κνῖϊ!. 6. --νομίσαντες : 51, ΓΚε᾿Β 
τνοσάβ ἀο ποῖ τεσιῖτε υ15 10 ἰηξθγ {παῖ 5ῖ. 
Ῥαὰ! νγᾶβ τεπάεσεά {Π|{π|ε55, ἀπά ννὲ πεεά 
ποῖ βῦρροβε δαὶ δε νγὰβ τῆοσε ἔπη 
βίυπηεά. Βυῖ αἱ ἔπε βδᾶτηε {ἰπ|6ὸ (π6 

πατγδῖίνε ἀπάἀου δεν ᾿εδᾶβ 5 ἐο τεσορ- 
πῖδα ἴῃ 51, Ῥδυ]}5 Βρεεάυ τεοονεσυ ἔτοπη 
ΒΌΘΙ δὴ ουΐσαρε, ἀπά ᾿ὶ5 Δ Ὁ 111 ν το τεβύυταα 
ΠΙ5 Ἰουγπονυ, ἔπε σοοάᾷ μαπά οἵ αοά τροπ 
Ὠϊπλ. γε τῶδυ δρδίῃ ποίίςε 81, 1ακε᾿ 5 
Ταδοσνα ἱπ ἄννε ηρ οα {πε Αροβεὶε 5 
Βυοσίηρβ, πὰ ἢβ σδσεβιπεββ ἰπ σο- 
{ταϊπῖηρ ἔγοπι τηδρη νίπρ' {πὸ ἱποίάεπε, 

ψεῖ. 20. κυκλ.: Βεηρεὶ 88 ὺ8 “ἴδη- 
αυᾶπὶ 5ερεϊϊ πάγη," δπά οἴμεσβ ἤᾶνς 
μεϊά τῆς βαπιῈ νίαν, θᾳῖ ἔς νγοσά πεεά 
ποῖ ἱπΊΡΙῪ τῆογα ἴπδπ παῖ ἴπε ἀϊβοίρ!εβ 
Βυσγουπάεά ἢίτα, ἴο ΠεΙρ ἴξ Βυταδη αἱὰ 
ςου]ά ρῥτοῆϊ, ἀπά ἴο ἰατπεπὶ ἔοσ Πίπι ἴῃ ἢ ἰ5 
ΒΌΠ εσῖπρβ. Ατηοηρβὶ {πὲ τποῦσπειβ πε 
γουίῃδι] ΤΊτλοῖὮΥ πᾶν ννῈ}} πᾶνε ἔουπά 
ἃ Ῥίδος. Ου Τίπιοίυ' 5 ταςᾶπβ οἵ Κπονίησ 
οὗ {πε ΑΡοβεῖεθ᾽Β βιυβοσίηρβ Βεσα πασσαϊεά 
5ὲε Ῥδίευν, ἤτον Ῥαμίΐης, π. 5.---ρμαθητῶν : 
πε Αροβείεβ᾽ ννοσκ μδά ποὶ ἐπεσείοσε Ῥεϑῃ 
ὈΠΒΙΟΟΘΒΒΙΙ]: {Πογὰ νγασα σοηνεσίβ Ἁ]Π]Ππρ' 
το ὕγανε ρεβεουίοη, πὰ τὸ ἀνονν {Πατη- 
Βαῖνεβ 25 ἀἴβοῖ ρ]εβ.---τῇ ἐπαύριον; τῆς 
Ἶουσπου ἴο Πεσθαε ννᾶ5 οπε οὗ Βοπῆε ΠΟΊΣΒ, 
τοὶ ἔτες ἴτοπὶ σίβίς, ἀπά πὸ πιεπίϊοη οὗ 
Ῥδὺ}}5 υπάετιακίηρ ἀπὰ βπιβῃίπρ τι ὁπ 
πε τηογγονν πιά !ςαίεβ ον ὑνοπάεγβ ν πα 
μδά θεδη βιγεπρίπεπεά ἴπ 5 σεσονεσυ. 
ὙΠε ψοσά 15 ἴουπά ἴεπ {ἰπιεθ ἰπ Αοίδ, 
Ἀπ ποὶ δὲ 11} ἱπ Τὰ κε᾽ 8 αοβρεὶῖ, πὲ οὶ 
αὔριον πκὲ χ. 35, Αςἴβ ἰν. 5. ΟὨΪγ; 
Ἡδνκίηϑ' Ηογς 8.)1.,) Ρ. 144. Ιὲ ὀοσουτβ 
ἕῆγεε εἰπιεβ 'ἰπ σἤδρΡ. Χ., πὸ 1655 ἴπδῃ ἴῃ 
τῆς βεςοπάᾶ ἢ] οὗ ἐπε ὈοοΚ.---σὺν τῷ Β.: 
ΔΡΡασεπεῖν πε δᾶ Ῥεξη ἔτεα ἔτοπι δεΐδοῖ, 
βῖποα Ῥδὺ] νήαβ (τς οἤίεῦ βρεάᾶκεσ, δπὰ 
ΘΟΠΒΕΑΠΕΠΕΙΥ Ῥσονοκεά Ποβε]γ. 

γὲεσ. 21. εὐαγγελ. : ςοπείπαοιιβ ρτοδοῦ- 
ἴῃ, Ρῥγεβδεπί ρδγιοῖρε, ἀπά {πε τεβυΐε, 
ΤΆΔΩΥ αἰδοῖ ρθε; ποῖ “ μανὶπρ ἱδιρδὲ 
ταδην," Α.Ψ., πὲ " Πδᾶ πιαάβ τηδῃν ἀϊ8- 
οἰρ 65," Εν. οὐ Μαῖὶ. χχνῖ. το. Νὸ 
ἄουδε τπεν ρυτβυεά [πε βαπιῈ σοῦγϑα 85 
αἱ 1 γβῖσα, δπὰ δραῖπ ψὲ ἤανε ἀϊσεςξ 
Ῥτοοῦ ἐπδὶ τῆς ἰβδοπίηρ οὐ τῆς ἀοβρεῖ 
ΨᾺΒ ποὶ ἰπ ναϊπ: ἰξ 15 ἐπεγεΐοσε ας 
ππννδισαπία!ε ἰὼ ΒΌΡΡοΟΘα ὑπαὶ Ρδ0}5 
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καὶ Ἰκόνιον καὶ ᾿Αντιόχειαν, 22. ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν 

μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν 

θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 23. 

χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ᾽ ἐκκλησίαν, προσ- 

εὐξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ εἰς ὃν 

βρεεοῇ δἵ 1γϑῖγα ἰῃἀϊοδίοβ (ῃς ρουνοτῖςββ- 
πε855 οὗ 1π6 πιεββᾶρε οὗ ἴῃε (οβρεὶ ἴῃ 
ςοπίδος νὰ ἄξερ - τοοίϊε ἃ ἢΠαβδεμεπί5πὶ 
(Βεῖῃρε); ἴῃ νν. 22, 23 μὲ μᾶνβ δϑυη- 
ἄδπι ῥσοοῦ {πα Ῥδὺ] μδά ποῖ 1ἰπυἐθᾶ 5 
Εγεὶ ῥγεδοβίηρ ἴῃ Τγϑίγα ἴο {γυτῃ5 οὗ 
πδίαγαὶ το] ρίοπ, ἴῸΣ πον Οὐ ἢὶβ σείσγῃ 
τῆς ἀϊβοίρίεβ τὲ δίάάθβη ἐμμένειν τῇ 
πίστει, ἀπά ΤΠΕΥ ἅτε σοτητηεπάςά τὸ τῃς 
1,οτὰ, εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν, "Οὐ ἡ» Βοτι 
πεν Παὰ δεϊϊενεά ", Νὸο ρετιβοοιείοη 18 
τηδπεοηβᾶ δἱ Τγϑβίσα, γἢ νϊοἢ οὗ 2 
Τίπι. 11]. ατ0--οὐπέστρεψαν: πον {παν 
ψγεσς δὖϊε ἴοὸ ἄο 118 δἴζεγ {πεν πδὰ Ῥβεῃ 
τεσ Εν Ἔχρεϊϊεά, οὗ, Ἑδτηβαν, Οἡμγοῦ ἐπι 
ἐδιε Κοηιαη Ἐηιρῖγε, Ρ. 70 ἢ(., πὰ Μοαι!βεσί, 
«ἈῤοΞίοἱϊς Αρε, ῬΡΡ. 1θο, 191---ο ρεστυδηθης 
ἀἰβαθ!Πν σου! δὲ ἰηῆϊςιεά ὁπ Ποπὰ Ὁ 
16 τηδρ᾽ϑίγαῖεβ, ἀπά ἴῃς βοσβοῃ Ὄχρο]εᾶ 
ταῖσδ τεέσσῃ δἵτοσ ἃ Πἰπς, Ἐβρ ες! [ἢ πενν 
πιδρ ϑίγαίεβ παὰ Ὀεθη ἀρροϊηϊςὰ ἱπ τς 
ἱπίδσίσα. Μοζγεονεγ, οἡ {ποὶγ σεέσγη Ἰουτ- 
ΠΟΥ πε ΑΡροβίῖεβ τῦδυ πᾶνε τοϊαϊηθᾶ 
ποπὶ ὁρεη δηᾶά ρυδῆς Ῥσεδοπίηρ, δηὰ 
ἀενοίεά {πεπηβεῖνοβ γαῖποσ το ἴμς ογραπίβα- 
τἴοῃ οὔτμε ΟὨτβείδη σοπησηπη 65, (ὙΠοτς 
15 μεσεΐογε πὸ βτουηὰ ον ΗΠ:  η ΕΔ 5 δηὰ 
γνεπάι᾽ 5 τεΐδγεποα οἵ νοσ. το ἴο ἃ ἀϊθεγεηις 
βοῦτος τοπὶ ἴῃς νεῖβα Ῥεΐοσς 8.) Αἱ {πε 
βϑϑτηδ {ἰπ|6ὸ {πε σουγαρα οὗ ἴῃς Αροβιὶς 15 
αἶβο ποίεννοσίῃυ: “δας οπἰπὶ 5εσΌΓυΓ, 
Ῥεῖίε, Ὁ] ἰδέας δσαθγῖεῖ τα} 115 οἵτο ἔγσδέωσ, 
β6α εἰδπὶ τερεῖς ἰοσα, πὶ φυΐθιβ Ῥδυ]ο 
δῃίς γτηδίς ἱγδοίϊδίυβ πιεγαῖ,᾽" δίνη, 

Ψεσ. 22. ἐπιστηρίζοντες : Οπὶγ ἰῃ Αςίδ5, 
ς΄. χν. 32, 41; ἴοσ ἴπ6 βἰπιρὶς νεῖ 8ες 
χυΠ], 23 (Υ.Η.., Ἐ.Ν.), δὰ Γακς χχὶΐ, 32, 
δηὰ 5ἷχ {{π|6ὲ5 ἴπ 51:. Ῥδὺ]5 ἘΡί 5168, ἔγα - 
αιεπὶ ἰπ ΤΧΧ, Ὀυϊ ποῖ ἴῃ ΔΩΥ 5 πλ]αγ 
86η86, ΔΙ ΠΟΏΡἪ ἔοσ ἴῃς ϑβίσωρὶε νεσὺ φ: 
Ρ5. 11, (1.) 12.-ἐμμένειν, (141. 1]. το, Η Ὁ, 
ν 1. 9, ἵψὸ συοίδιοηβ: ἱπ {πο ἔοσπιοσ, 
ἢ τῆς βἰπυρὶς ἀδέϊνε ; ἰῇ τῆς ἰδέξζεγ, 
νυ ἢ ἐν ; βενεζγαῖ εἰτηθ5 ἴῃ ΤυΧΧ, δπὰ τ ἢ 
Βοιἢ οοπδίσαρείοηβ, οὐ, Χϑη., Μ ρα. ἵν.» 4. 
-τῇ πίστει: 5υδ᾽]εοεῖνε οτ οδ]εςείνε, 45 
ἃ ἴδε! ηρ οὗ ἐγυϑί, οὐ ἃ Ῥεϊϊςεῖ, ἃ ογεεᾶ ἡ 
ὙΤΠδὲ ἴὰ νγ8 υϑεά ἴῃ δε ἰδεξεσ βεηβε ὃν 51. 
Ῥδὺ] να σδπποί ἄουθίέ, ἴῃ ΒΌ Οἢ ΡΑ554ρ668 45 
ΟΟΙΪ. 1.23, 1 Τίτη. ν. 8 (ς. τ Ῥεῖ. ν. 9, [πὰς 
νν. 3, 20), δηὰ 8:1, 1,κὸ πιᾶὺ πᾶνς π8ε4 (πὰ 
ποτὰ ἴῃ {Π|5 Ἰδέΐεσ βεῆβε ἴῃ σεσογάϊπρ {πε 
ἱποίάεπε. Βαϊ ς΄. αἷβο νἱ, 7, χί τ, 8, ποτα 
τῆς ννογὰᾶ πιᾶὺ ὃς υϑεὰᾶ, 45 ρεσῆαρβ ἤεῖς, 

Ἂ 

ἰπ ἃ Κίἰπὰ οὗ ἱπιειτηεάϊαίε βίαρε.--ῦτι, οἷ 
χὶ, 3, χν, αν νὰ πᾶνε ἴπε ἰδηρααρε οὗ {πὸ 
ῬΙΘΘΟΠοσβ {μασηβαῖναβ, μὰς ἰὲ 1 ργεοδγίουβ 
ἴο οοποϊυδα πᾶς ἡμᾶς ἱποίιιάεβ ἰῃς ῥγε- 
β6ῆςε οὗ ἐπε δυίπος οὔ {πε θοοκ, 8:1. ΓυΚα 
ΒΙπι56 18, ὙΠ ἡμᾶς τᾶν 5ἰπιρὶν πιεαπ πδὲ 
1π6 5ρθακεῖβ 8 δϑϑοοίαιϊε ἐπεπηβεῖνεβ 
ΜΙ πεῖς Πδάγεῖβ, ἀπά ἄγεν ἃ σεπεγαὶ 
Ιεββοῃ βἰπλ αν το (παὶ ἄγαννῃ ὃΥ 5:. Ῥδαϊ 
ἴῃ 2 Τίπι, 11. 12, Ἃ5 ἢς Ἰοοκεά βδοκ ὕρὸπ 
ἔπεβε βᾶπιε βιιῆεσίηρβ αἵ' [ῃς οἷοβα οἵ [5 
116. ὙΠ τεδοδίηρ ἴππ5 ἐχργθδβεᾶ τηδῦ 
Πᾶν βίγσυοκ ἄδερ τοοῖ ἴῃ ἴῃς μεᾶτί οὗ οπα 
οὗ 51. Ῥα1}᾿5 πεδγογβ--- ἣν ποῖ ΤΙπιοίῆν ἢ 
πτ-δηὰ πᾶνε ὕεεη τερεδίεά ὃν ἰπὶ ἴο 51. 
κς 85 [86 ἀροβείβ μαά υἱιεγαὰ ἴξ ; βεςὲ 
ξυσίπε ἴῃ 115 θεδγίπρ ὁπ {πε ἀδίε, Ἐδπ)- 
ΒΥ, δέ, Ῥαμὶ, Ρ. 123. ΑἸτογά᾽β ποίε 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ πιαϊπίδίηβ ἰπαὶ Τακε Πἰτηβοὶξ 
νγ85 Ῥζθϑεπηίΐ, βες ἐπ ἰἴοοο ἀπά αἷβο Ῥσγοΐερ., 
ῬΡ. 6, )η. Οπ ἴδε ροββί ΠΠ ὴ Ὶ ἐπαΐὶ πε 
νγογάβ οοπίδίῃ δὴ ἄργαῤῆοη οἵ ἴῃς Τοσὰ 
8ες Ἀεβοῦ, ἄργαῤἧα, ῬΡ. τ48, 278, ἀπά 
ς΄. Ἐῤὶδι. Βαγη., νῖϊ., ττ΄-εθλίψεων, οὐ, 
ΧΧ. 23, ααϊίε ἃ Ῥαυϊπα ψογά, ποῖ υϑεὰ ὈγῪ 
Ικκε δὲ 11 ἴῃ πίς αοβρεῖ (ῆνε εἰπ|ὲβ 
ἴῃ ΕΞ ο΄. τ ΤΠ ε85. ἢ]. 3 ἀπά 1]. 12, απά 
Ἐῤ᾽ϑέ. Βαγη., μι. 5, Οἡ 81. ΡῬὺ]}5 τεΐεσεπος 
τὸ “πε Κίηράοπι οὗ αοά," 5οπιειπγεβ 88 
Βαΐαγα, βοπηθίίπιεβ 45 δοΐυδ!ν Ρτεβεπέ, 
866 Ἰέένιεςς ὁ ἐπε Ἐῤὶπέϊεσ, Ρ. 3τι, ποῖς 
(1892). 
ες. 23. χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς 

πρεσβ., 5εε Δϑονε, χ. 41, ψῃεγε {πε σοτη- 
Ρουηὰ νει 8 υϑεὰ, “ σποόβεη οὗ αοά," 
ὑπὸ Θ. ὙΠε 5ίπιρὶε νεγῦ ἰ5. ΟὨΪΥ υϑεά 
δεῖς δηᾷ ἴῃ 2 ος. νἱῖ1. το : [1{., ἴο εἴεοὲ ΒῪ 
ΕἾΝΕ νοίΐε, ὈῪ βῆον οὗ μαπάβ, δυΐ 1 8 
Ὑ ὯῸ πυηδδῃ8 ἃ ψοσζά οὗ οσεγίδι ἢ σηθδηίηρ, 
πὰ οσᾶπης ἰὸ δε υβεᾶ, 45 ἘΔπιθαυ δάτη 8, 
ἴῃ ἴῃς 5φη8βε οἵ ἀρροϊπεπρ οἵ ἀδβδβίρπαιίηρ,. 
Ηδεεε εν ἀεπεν ἴπε νογά 15 ποὶ υβεᾶ ἴῃ 
{πε 1ἰτεγα] βθεηβε σίνεη ἅρονε, 45 Ρδὺϊ δηὰ 
Βδγῇδρδβ δρροϊηΐϊ, δπὰ {παῖ ἐπε ἰἄάβα οἵ 
Ῥορυῖΐασ εἰεοϊΐοη ἀϊᾷ ποῖ πεοαββαγῖν εϊοηρ 
το τῆς νοτζγᾶ, δῖ ἰεαϑδὲ ἰῇ Ἰδαΐθγ ασβαῖ, 5 
ενϊάδπε ἔτοση 1 βερῆυβ, 45.) νῖ., 13, 90, 
τὸν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κεχειροτονημένον 
βασιλέα: «ΓΙ, χίϊ!. 2, 2, οὗ πε δρροίπέ- 
τηεηΐ οὗ Ἰοπδίμδη 85 πίρἢ ρτῖεβε Ὁν Αἷεχ- 
ἀπᾶοσ. Ου [ἂς ᾿ἰδΐδσ υ8ὲ οἵ ἐπε ννογὰ, οὗ 
ΨΈΙΟΝ {Παγαὰ 18 ΠΟ δεῖν ἴγαςε, 85 γεΐεσσίπρ 
ἴο (ἢε 5ίγειοπίηρ ουὐ οὗ (ἢε δίβπορ᾽ 5 
μαπᾶάβς ἱπ τῆς Ιαγίηρ οἡ οὗ μαπᾶβ, οὐ 



παῦσαι, 

22---25. 

πεπιστεύκεισαν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9. 

24. καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν, ἦλθον εἰς Παμ- 

φυλίαν - 25. καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ ̓  τὸν λόγον, κατέβησαν εἰς 

ἱ εν Περγῃ ΣΦ ΟΒΟΌΒΗῈΕΡ, 80 [μᾶςΒ., Ν.Η. ἰεχί, Βδπάβδι!, ἩΠΡ. ; εἰς την Π, ΜΝ ΤΑ 
{νιέμπους τέ.) ὅσ, 80 Τίβοῃ., ΝΝ. Η. τπιᾶγρ., Υν εἶββ, ϑνεπάι, ΒΙ4585--- πα ομδηρε οὗ ἐν 
ἱπίο εἰς 15 αυ6 ἱποοποείναίε, 50 ὟΝ εἰδβ, ννῆο σοτῦραγεβ οἵμεσ ἔεαιαπε τι865 οὗ εἰς 
85 οπαγαοίεγιβίὶς οὐ Αςίβ ἰΐ, 5, ἰχ, 21 (Αῥοςέεϊρεξοκίολέε, Ρ. 36). 

“ Οχάϊηδείοη "" (δίς, δίεί. ὁ Ολνγ." 
Απί., ἰἰ., Ρ. 1501 ἢ.). Βῖ455 δῖκθβ {π8 
Μοτὰ ἤδῖα 85 -- καθιστάναι, ἀπά οοη,- 
Ῥάᾶτεβ ΤίταΒ ἱ, 5, Δ μου ρ ἢ Πα ΤΠῖηΚΒ ἐμαὶ 
ποιπίπρ 15 βαἰὰ βεῖὲ ἀρουΐ {πε πιοάς οὗ 
εἰδοίίοπ, δηὰ ἐμαὶ τς Οπυγοῃ πιᾶν μαννα 
μδά βοπιαὲ βϑῆδαγε ἰπ ἰῖ. 850 ἴοο Βδπιβαν 
σοτηρδαῖεθ τς βαπιε ράββαρε, Τίζαβ ἱ. 5, 
δηᾶ ςοποίπἀεβ {παῖ 51. Ῥδὰ! ἀοιρεῖοβ5 
ζο!ουνεά ἐπετς ἰῃς βαπὶς πιεῖ μοὰ ὑνμίοῃ 
Πα ζοϊοννεά πασο, ἃ πιο πο πὶ Ὡς ἢ {πα 
γοίεβ ἀπᾶ νοῖςεβ οὗ δας Ἴοηρτθραίίοῃ 
ψγοτα οοηϑίἀεγεά, οὐ. 2 Οοτς. νἱϊ. σο. Βαξ 
πε οδῆῖςε ἰο υνῃϊοι Γὰκς νγαβ δρροϊπιβᾶ 
ἴῃ 2 Οοτ., ἰ. σιν γὰ58 ἢὩοὲ δὴ οἵδοες ψῃῖοἢ 
ἱπνοϊνεα ογάϊπαιίοπ, δαηᾶὰ γε σουἹά ποί 
ἴσας ἔγοσγω 1ϊ δἷοπε ἴο ἔῃ τηδίποά οἵ ἴδ8 
ΔΡΡΟΪπίτηεπέ οὗ οἰάθσβ ἰὴ (πῈ ραββᾶρβ 
δείοσε τι8. Αἕ τῆς βαπια {ἰπι6 ἰξ πᾶν Ὁς 
ΠΥ αἀτίἰεα ἐπαὲ τῇς ΟΠυσοἢ ννὰ5 ποὶ 
νἱποιι βοπὶς βθαγα ἴῃ ἰῃς εἰεοϊίίου οὗ 
{πες εἰάεσβ, ἀπά 1[ἴ πηυδὲ ποὲ Ὀς Τογροίίθῃ 
τῃδῖ, ἰπ {πε οᾶβς οὗ πε ϑενεη, ἴδ ΟΠυγο ἢ 
Παά εἰεοιεά, δαπὰ {πεὸ Αροβίϊεβ μδὰ οἵσ- 
ἀκϊπεᾶ, Αςἰβ νὶ. 3. [πὸ (Ιεπι. Ἐοπλ., 
Οὐον., χῖῖν., νὮ1|85ὲ ἐπ Αροβεῖββ ἑοὸκ σᾶτγα 
ἴο βεσιισα ἐμαὶ δέξε {πεὶς ἀθαιῃ ἀϊδβιίη- 
δυϊθπαα πιθῃ βῃοι!α ἀρροὶπε ῥσεβογίογβ 
δηὰ ἄεδοοηβ, γεῖ [δε ἰδίου ννεσα εἰεοιεᾶ 
τοῖεϊ ἐμὲ οοπϑεμέ οὔ δε τολοῖς ΟΠ μγεῖ, ἀπὰ 
πον ψνεσα Ἐχροβεά, δ5 ἰξέ “νεσε, ἴο {πε 
ἡυάρταεπι οὔ ἐπε ΟΠυσοῆ (5εε οπ {Πϊ5 νοὶςε 
οὗ ἰῇ Οδυτοῦ, Μοδεγῖν, Μιιέογίαϊ 
Ῥγὶδεἐκοοά, Ρ. 89, ἀπὰ ἄοτε, Οληγεῖ απὰ 
ἐπε Μη σέγν, Ῥ. τοὸ Ε.). 1 νγγὲ σοπυραγα 
ἔπε ἰδῆρυαρε οὗ ἀςίϑ νὶ. 3, Τί. ἴ. 5, Οἴδπι. 
Κοπλ., Οογ., ΧΙΙ., 4, Χ]ῖν., 2, 3, δῃά τῆς 58 
οὐ τῆς νεῖ καθίστημι ἵπ εαςἢ, ἴξ ννουά 
566 πὶ (δέ (ἢς κατάστασις νν85 ἰΠτΟῸΡὮ- 
Οὐΐ τεβεσναὰ ἴο (ἢς Αροϑβίίββ οσ {Πεὶγ τε - 
Ῥτιεβεπίδεινεβ, ὑνὨ15ὲ ἴῃς Οδυσοῦ, 1 πο 
Αἰνναυ 5 βαεϊεοιίπρ,, τηδν δὲ ἰεαβί θὲ τεραγάεὰ 
ἃ5 σοπϑβεπίϊηρ, συνευδοκησάσης τῆς ἐκ- 
κλησίας πάσης, ΟἸετπι. ἘΟΠῚ,, νι. 5.) Χίν., 
3; 8686. “ Βίβῃορ " (Ηδϑάλδη), δ ἱοέ. οἵ 
Οἶγ. Απέ,, 1.ν Ῥ. 213. Βαΐ, {ιτίῃεσ, ἴῃ 
1π6 ραββαᾶρε Ὀείογθβ 115 ἴξ 15 πο ἱπῃηροββίδ!α 
τπδὲ 1Π6 σποίςα 85 νεῖ] 245. τε οσγάϊπδεϊομ 
οὗ {π6 ρτεβογίειβ τῆδὺ ὃα τεξεσγεὰ ἰο Ρδὺ] 
απ ΒδγπΑΡδ5, ο΄. ἐπε ρσοπουη αὐτοῖς: 
"πε ΔρρΡοϊηίεξά ἴογ {πδγλ,᾽ δπὰ ἴῃ 
πεν ἰοιιπάεα σοπιπγιη 65. ἰξ νγὰ5. ποῖ 
ἀπηδίμγαὶ ἴπδὲ (ἢ Αροβίίῖεβ ββουϊά 

Ἐχογοῖβα βαοῦ οποίος ἂπά δυξοσίευ, 
Οπ {πα υβε οὗ ἐμε νεῖρ ἴῃ πὸ Πἱάαεςῆέ, 
Χν., 1, πὰ 15 σοπηρδε 11 ν τυ οτάϊπα- 
τίοη ἴῃ δοοογάδπος ϑἱτ Αροβίοϊὶς ργδς- 
τίςε δηὰ ἱπλιποιίοπ, βες ἄοσς, σληγοὰ απὰ 
ἐλε Μιρπδέγγν, Ρ. 281; ἀπά διγίμοσ, Ολητοῖ 
Οπμαγίέεγίν Κευΐεῖῦ, 42, Ῥ- 265. ἢ, οἡ 
τῆς βιγίσιασαεβ ραββϑεάᾶ ὃν 1 οεπίηρ, δὲς 
Οενιεὶἀευεγβαδομηρ, δι, 62.--τκατ᾽ ἐκκλη- 
σίαν, “πῃ ἐνοσν ΟΠυτγοῖ,᾽" ἀϊπιγιθυεῖνε, ἢ. 
46, ν. 42, οἵ. ΤίταΒ 1. 5, ΟἸεπι. οπι., Οο7., 
ΧΙ., 4. Οη τῆς βργεδά οὗ Ομ σίβείδηϊεν 
ἴῃ Αϑβία Μίποσ δες δά άιεϊοπαὶ ποῖς δὲ ἐπᾶ 
οὗ Ἄὁπαρίεσ.---προσευξ. μετὰ νησ, : Εδπι- 
580, δέ, Ῥαπῖ, Ρ. 122, βρεαῖβ οἵ με βοϊβπιῃ 
ῬτΆγΟΣ δπᾶ ἔδβείηρ ὑνῃῖ ἢ δοςσοπιραηὶθά 
{πε δρροἰπέγπγεηι οὗ τῆς εἰάεγβ, ἀπά οἵ (ῃῖ5 
ταθαίίηρ πὰ σἰΐς οὗ ἐββίίηρ, δβ. {πε ἔοσπὶ 
ΡῬοιτηδηθηςν οὈβεσναά, οὐ, χιϊΐ. 1-3. Ὑπαὲ 
ἔννο ΡδγιοΙρΙ65. χειροτ. ἀπά προσευξ. 
εν απ ν ταΐδσ ἴὸ ἴῃς δρροϊπέπιεπε, πᾶ 
ποῖ ἴο {π6 βυρβεαιεηΐ σογηγηεηἀαίίοη. 
8ες αἷβο Ηδγηδοκ, Ρσγοΐερ. ἰο θ᾽ δας, Ρ. 
148; ἀπᾷ οἡ [ῃς οἵδε μαηάᾶ, Ονεσγῦεοκ, 
ΜΝ επάϊ, νν 155, Ζδοκιοσ.-- -παρέθεντο, χχ. 
32, Τλκα χιΐ. 48, χχιΐ. 46, 1 Ῥεῖ. ἱν. το, 
ε΄. τ Τίπι. ἰ. 18, 2 Τίπι. [1.2 (1 πὸ ραγαϊ! οὶ 
56η86 ἴῃ ἴῃς οἴμοσ Ἐνδηρείβί8). [ἢ τπα 
ἢγδὲ ἴῆγεθ ραββαρὲβ αὔονε ιιϑεὰ 85 ἤεσε 
οὗ 5βοϊεσηῃ Ἴοσγηηλ αὶ] το οα; 450 οὗ 
εἰνίπρ ἱπῖο δποίμεσ᾽β οὔδγρε οἵ Κεερίηρ, 
27. παραθήκη, 1 Τίπλ. νἱ. 20, 2 Τίτ,. ἱ. 12, 
Χ4. [Ιἢ οἰδββίοδὶ ασθοῖς οὗ πιοπαυ οσΣ 
Ῥιορεσίν βηϊγυβίβα ἴο οης᾿ 5 ατθ, [ἢ ΤΟδΙς 
Χ. 12 (οὐ, ἱ. 14, ἵν. 1, 20) θοΙΏ νεῖ δπᾶ 
ποὰῃ ἅσε ἴουηά ἰορείμεσ, παρατίθεμαί 
σοι τὴν θυγατέρα μον ἐν παραθήκῃ 5 
(5ες Ηαίος δηὰ Ἐςεαραιῃ).---αὐτοὺς τῆλ 
τεῖδσ ἴὸ ἴῃς 6 θνασβ ἴῃ σεπογαὶ, οἷ Ἡοτί, 
Ἐροϊεδῖα, Ῥ. 66.---τῷ Κ,, .6., ΟΠ τίβε, 45 τῆς 
πιστεύω ἱπαϊοαίεδ: (Π6 ρῆγαβε πιστ. εἰς 
Οἱ ἐπί τινα, ἰ5 Ρεου δεν ΟΠ βείδη, οὕ. 
Τἱπμείοος οα ΘΔ]. 1}. 16. 

Ψεῖ. 24. διελ, τὴν Π. “Βανίηρ τηδᾶς 
ἃ τῊἰΒβί ΟΠΑΤΥ ᾿ΟΌΣΠΟΥ (Ὠσουρ ΡΙβιϊ8,"" 
85ε6 ἅρονε οὐ χὶϊ. 6. Ηδια ἰΐ βθεπὶβ 
οἷεατῖν ἱπιρ!εἀ ἐπαὲ ΡΙβίἀϊαη Απεϊοςἢ ννὰβ 
ποὲ ἴῃ Ριβιἀΐϊα, βδς. αῦονε οῃ χἰϊ!, 14, ἀπά 
Ἑδπιβδυ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 124. 

γεσ. 25. καὶ λ. ἐν Πέργῃ τὸν λόγον: 
ἴῃ πε Ὀερίπηΐηρ οὗἩ ἐπεὶγ Ἰοῦσπευ ἐμπαν 
Ἀπ ἢ τηδάβ ἃ βρῃι βίαν δὲ Ῥεῖρᾶ, 
αὐ πους ῥγεδοξίηρ ἰπεγε---ΡΟββὉΪῪ 
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᾿Αττάλειαν - 26. κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν ὅθεν ἦσαν 

παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. 

ἴοσ ἴδε γϑάβοῃ πηγεπεοηδαά ἀῦονε ψπίς ἢ 
Ῥζοσωρίεα {πδπὶ ἴο Ὦυγγυ οη ἴο Απιίοοῖ, 
δῃὰ Ροββι ΟΪΥ Ῥεοδῦβε, 88 Ο. ἀπά Η. (530 
Ἐδϊτθη) {πίπι, ἐπ ᾿ημαδιίδη!8. δὲ με 
εἶπε οὐ ἴτε Αροβείββ᾽ ἢγϑὲ νἱβί: σνεσε 
411 Ἰεανίπς Ῥεγρα ἕογ ἴῃς οοοΐ πηοιυιπίδίῃ 
ἀϊξεγίςβ, ἐμοῖσ βυπλπιεσ τεϊγθαΐβ, νπαγεαβ 
ου ἴῃς τεΐπσῃ ᾿ΟΌγηΥ οὗ {πὸ τη ββίοπδσίεβ 
Ῥεσρα ψουἹὰ δραΐη ὕὲ {011 (Ὁ. ἀπά Ἡ., 
ῬΡ- 131, 158, 5π|4116γ εἀϊεϊοη).---ἐν Π,, 
866. οὐ ἰςαὶ ποίεβ. --- κατέβησαν, “επί 
ἄονῃ, ἑ,.ε., ἰο τῆς βεα οοδαϑὲ ψῃεσε Αἰία!α 
αν, ο΄. χνὶ. 8 (χι. 4), Ἰοπδῆ ἱ, 3, 80 
ἷπ οἰαϑϑῖςαὶ ατεεῖς ἀναβαίνω, ἴο ΡῸ ὑρ 
ἕστο ἴμε σοαϑβί.---Αττάλειαν : πιεπίοπεά 
Ῥεοδυβε ἴξ νγαὰ5 τη6 Πδιρουσ οὗ ἐπιρατκα- 
τίοῃ, ἀαπὰ 80 οδἹ]εᾷ ἴτοτη Αἰίδῖυβ 11. ῬΏ116- 
ἀεῖρυθ, Κίηρ οὗ Ῥεγραπιαβ, [15 Ὀυ στ, 
Β.Ο, 150-138; 15 4 Ροτί ἴογ (ἢε ἐταάς οὗ 
Ἐρυρὶ δπὰ ϑ'υτία, ϑίγαρο, χῖν., «. 1| Ῥθδτβ 
τῆς τπηοάεγη πᾶς οὗ Αἄλ]ία, απὰ ὑπὶ]] 
χαϊίς τεσεηξ ἄαγϑ ἰξνναβ τῆς οί οῦ ματρουσ 
οὗ ἴδε βου οοαβὶ οὗ Αβίᾳ Μίηοσ. 5668 
Β.Ὁ.2, δαηὰ Ηδαβεπρθ᾽ Β.Ὦ., “Ατεἰαὶα"᾽ 
(Κπιβαυ). Ὑῆε ἀϊβίαπος ἔγοηλ Ῥεγρα νγὰ5 
Δῦοιυξ βἰχίθςεπ πλ1165, απὰ ἴῃς ἵγάνοεῖβ 
νου σεδοῦ ἱξ δογοββ ἰῃς Ρ]δίπ : ξογπιοσὶυ 
{πεν μαά ροῆς ᾧρ (Ὡρ Οεδβίσυβ ἴο Ῥεγρβ, 
δηᾶ ριορδαῦϊν {ΠῸΥ πον Ρὸ (0 Αἰἰαΐία 
το ἤπὰ ἃ 5810 ἔοσ Απίίοοῃ, 8ϑεε δοκεῖ, 
ἦπ ἴοοο, ἀπὰ Ο. δπά Η. 

Ψεσ. 26. κἀκεῖθεν, εὐ, νἱΐ. 3, αηὰ Τὰυκς 
χὶ, 53, ἰῃ 5ἷχ οἵπεος ρίδοεβ ἰῃ Αςίβ ἴῃ ἃ 
Ἰοοδὶ βθῆβε ἂϑ πεῖῖξ, ΟἹΪΚ οὔςὲ εἰβενπεσε 
ἴῃ ΝΤ., π΄ Μαζί ἰχ. 30, ἴῃ βᾶγηξ βεῆβε; 
866 αἶβο χὶϊ. 21.---ὦἦσαν παραδεδομ.: 
“πεν παὰ Ὀεθη οοπιηγεεά,᾽ ΕΝ., ἴῃ 
χν. 40 “Τοπηηεη δά ̓"; ἰπ Ὀοΐῃ ραβϑαρεβ 
ΑΟΥ'. ““τεςοσησηθηδεά,᾽" ἃ γτεπδεσίπρ ννΒΙ ἢ 
Πᾶ5 ομδηρβά 115 τηδαπίηρ ; ΟἹΪΥ ἰπ {παβε 
ἔνγο ΡαββαρῈ 8 ἴῃ (ἢ15 β6ῆβς, Ὀυϊ οὗ τ Ῥεί. 
1ϊ,. 23 (Ἰομη χίχ. 30).---ὃ ἐπλήρωσαν, ε΄. 
ΧΙ, 25, ΧΙ. 25, 511}, Ὃἃ8 Ὠπετίο, 81. 
Ῥαὺ ουπά ἴτε χάρις οἵ Οοά " 5- 
Βοεΐεπε". 

γεῖ. 27. συν. τὴν ἐκκλ., οἵ. χν. 30, 
8 Ψ)85 πδίῃγαϊ, ἴοσ ἴπεὸν Παᾶ Ὀξαῃ βεηΐ 
ουἱ ὃν {πετῃ.- -ἀνήγγειλαν: χν. 4 (χχ, 
20, 27), 1ἴτ., ἴ[Ο σατσν Ῥδοῖς εἰἀϊῃρ8 (50 ἴῃ 
οἴαβϑιοαὶ ατεςεῖκ, δἊ5 ἴτοπι ἃ ͵ἴδθϑϑ ἴὸ ἃ 
δτεδίετ), ὥς 2 Οογ, νἱϊ, γ; υϑεᾶ δῖε 45 
ἴπ ᾿ὐβοῦυῖιδβ, Χβη., ΡοΪνΌ., Οὗ ΠηΘΒΒΕΏ ΕΓΒ 
τεροσιπρ δε ἐπεῪ Παᾶ βεὲπ οὔ πεαγὰ 
ἐουβορς ΒΙ455 ἰακεβ 1 8ἃ5 δἰ ΠΊΡΙῪ τῷ 
παγγέλλω 45 ἴῃ 1,ΧΧ ἀπᾶ Ἰαΐεγ αἀτεεῖς. 

-πτὅσα: “ον πΊΔΩΥ (οΥ “δον ρσταδί ἢ 
τπῖηρβ ". -π μετ᾽ αὐτῶν, ἰ.6., οη΄ {πεῖ 
δε δ; οἷ. χν. 4, Γῦκε ἱ. 58, 72, χΧ. 
37, “7. 1 ϑᾶπι. χίΐ, 24, Ῥβ. οχχνί. 2, 

3, Ἠεῦτενν ὩΣ) τῶν, Ῥβ. οχίχ. ὅς, 

ἃπὰ οδπποί τὸ ῥεγ7 ἐῤδος, ΜὩϊοῆ ψου]ά 
τοαυΐτα διά---ἰ(ἣς ρῆταβε πᾶν ἐπογθΐοσα ὃ6 
ἀεβοσίρεά 45 α Ἡδργαίβπι; 11 ὁσοῦυγβ ΟὨΪΥ 
ἴῃ ΤΌκε; Ἐτίεάτιςῃ, Ρ. 33.--ὖῦτι ἤνοιξε 
«.«- θύραν: ἃ 5Βιτἰκίηρ σοϊηοιάεποα ὙΠῈΠ 
81... Ῥδυ]5 υϑεὲ οὗ ἰῃς βαπὶὲ πηδίδρῇῃου 
οἰβεννθεσγε, οὐ τ Οοσ. χνΐ. 9, 2 Οὐοσ. 1ϊ. 12, 
ΟΟΙ. ἱν. 3, απὰ ο΄. δεν. Π1. 8, 51. ῬδῈ}}5 
Ααἰαιίδη Ἐρίβεῖς οἰεαγίν βῆοννβ πδὲ 5 
τη ββίοπδσυ ὑνοσίς ἰῃ αδ᾽αιία μὰ πιδὲ τ ἢ 
ταῦ ἢ βαςοα55, απὰ {παὶ ἴῃς ΟΠ τοῦθ: 5 πον 
Τουπάεὰ μεϊὰ ἃ ἴάγρε ρίδσε ἴῃ Πῖ5 αῇξο- 
τἴοηβ, οὐ. 4]. ἵν. 14, 15. Ἐπουρῇ δαὰᾶ 
εξ δοςοοτηρ 5πεᾶ, ἄνθη 1} 411 Π15 ἀεϑῖτεβ 
ψγετα 511} ὉΠ] 8]]ς ἃ, τὸ τλᾶκα Πίτη ΘΑΡῸΣ 
ἴοσ ἃ ςοπεϊπαυδείοη οὗ {πε γοσκ ἴο ΜΠΙΟΉ 
Ὦς Βαά δε Ἷδἱεᾶ 5. δῃ ἀροβεέῖς οὗ {πε 
Θεπη]εβ, δες Μοαιῆεσι, 4 ῤοςίοϊς Αρε, 
ῬΡΟΊΟΙ, 192; Ηοτί, Ἐδοϊοοία, Ῥ. 66: “Ῥετ- 
ὯΔΡ5 ἔπε ρτγεδίεβε ἐροοῇ ἴπ {π6 Ὠϊδίοσυ οὗ 
{πε Ἐςοϊεϑβία δὲ ἴαγρε"" : ϑριτία τϑίεγβ πε 
ψγΠΟἷς νεῖβα ἴὸ ἢἰ5 Ἐξάδοιοσ, ῥ. 171. 

Ψψέεῖ. 28. χρόνον οὐκ ὀλίγον : ΟἿΪΥ ἰπ 
Αεἰς, ἵλετα 1 ὁσουζδ εἰρδε τἰτη65, ο. χὶϊ, 
18, εἰς. ; οη τῆς Ἰεπρτῃ οὗ τἰπιε ἔπ βρεπί 
8εε “ Οβσζοποίορυ οὗ {πε Ν.Τ'.,," Ηδβείηρϑ᾽ 
Β.Ὁ., δηὰ αἷβο απιβαυ, Οληγοῖ ἐπ ἐπε 
Κονιαη Ἐπιῤίγε, Ὁ. 74. ἢ ΠΟ, οὐ. 
ἐπ, ας Θαρςγί, Ὁ. 288. 

Αἀάτηήοηπαὶ Νοίε.---Ἴῇ οπαρίοτβ χα. πὰ 
χῖν. ΤΔΩΥ οτίεἰς5 ἄπ ά τῆς σοτησηθποοποηΐ 
οὔα πὲνν βοῦτος, ἃ θεῖε Ῥαβεά ἰο ἃ στβαῖ 
εχίεηξ ἀροη τῆς νἱενν ἔπαῖ Βαῖπαῦδβ δπὰ 
581] τὸ πετε ἱπίγοάυςεά 85 1 πεν Πα ποῖ 
Ῥεδῃ ῥσγενίουβῖν πιεπιίοπθἃ. Βυὲ ψἘ115ὲ 
βοπὶς ἀεβου ρΈοη 15. ρίνεη οὗ εδοῦ οὗ {π6 
τεγλαϊηΐηρ Ῥειβοπβ ἴπ (τς ἰδὲ (Χ11. 1), 
ποιπίηρ 15 αὐ ἄς το (ῃς πάπὶς οὗ Βδτπαραβ 
οσ οἵ θυ], 8ο ἐπδὲ ἰξ ββοσὴβ αυϊτ6 Ῥοσγῖ5- 
δῖ0]1ε ἰο αὔρας ἰδλὲ ἔπ6βε ἔνο δὲα {Πι5 
ΒΙΠΊΡΙῪ πλεπείοηδά ὉΥ Ὡᾶπὶς Ὀδοδιιβα τῇδ 
ψετε αἰγεδάγ Κπόνῃ, [ὲ 15 (Παγεξοσα ποῖ 
Βγρτι ϑιπρ ἴο ἢπάᾶ ἐῆδξ βοπλς Ὑντ (675, 6.5.» 
ἩΠρεπεεϊά, τερασγά {π65ε οδρίεγβ 45 ραᾶτί 
ΟΥὗ ἃ ρῬγανίοιβ βοῦυγοε, 5ὺὸ ἴοο Ψεπάϊζ, 
ϑρίτία, ]ὔπηρβι. Οὐδμοῖβ 866 ἰῇ ἔπ6δ8 
οδαρίειβ ἃ βεραγαῖίς ἀοσυπιεπί, ΡΟββίΟΙΥ 
ποὲ υϑεὰ ἀρδίη ὉΥ ἴπε δυΐποσ οἵ Αςίβ; 
ἃ ἀοουπιεηξ οοπιροβεά ὉΥῪ «ἃ ἀϊβεζεπὲ 
μαπά ἔσγοτη (δὲ ἴο Ψ ΠΟ ψῈ οὐγα {πὸ 
“γε βεςίίοηβ, ἀπά ἱποογρογαϊβά ὃν {δε 
δυῖμον οὐ τῆς ψνμοῖς Ῥοοῖς ἱπίο Πί5 ψψοσκ 
(Μοεαιβεγῦ). Οἰπειβ αρδὶπ 566 ἴῃ {8686 
ΒᾶπΊ6 οπδρίοτβ {πε σοτηπιηοεπιεπηξ οὗ ἃ 
Ττανεὶ- Ποσυπηθπέ, σοπίρίπίηρ ποὲ ΟΠΪΥ 
{π656 ἔνο οπαρίοσβ, ὈῬυαξ αἷἰβδὸ ἔπ6 ἰδΐεγ 
Ἰουσπαγβ οὗ 5:. Ῥαϑυϊ, οοπιίπρ' ἴο υ5 ἔγοτΣ 
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27. παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγγειλαν 

ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν 
πίστεως. 28. διέτριβον δὲ ἐκεῖ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς. 

1 αγηγγειλαν, Ὀυὲ ἱπηρετῖ, ΦΑΒΟ 18, 40, δι, ὅγτ. Ρεβῇ., Βο;., Τίβοῃ., ΚΝ. Η., Εν... 
δ εῖββ, ΝΥ επάι---ΒΙββ δαῃὰ ΗΠ. ἕο! ον ΤῈ. Ἐοσ μετ᾽ αντων' Ὁ, Οαἷξ., 5ο ΗΙ]δ.» 
τεαά μετα των ψυχὼων αὐτῶν, ΡοΙΔΡ5 ϑγτίας ἱπῆυπεηςε (Ηδετγί5). ΒΙ455 Ὁσδςκεῖβ 
καὶ οτι . - « θ. πιστεως υἱίπους Δ ΠΥ δαίμοσιν, δηὰ δἀβ {πε βᾶσηε ᾿νοσάβ ἴο χν. 4, 
568 Ῥεῖον ἰ. ἐ. 

{π6 βαπὶ μαπά 45 ἴτε "" ε"" βεοίίοῃβ, 
δηὰ ἴτοτα ἔπε βᾶτὴς πδηᾶ 25 ἴπε σεϑί οὗ 
ἔπε Ῥοοῖκ (Εαπιβαυ). 1{ 15 ἀϊβαρροϊμεπα 
ἴο ππά πονν ΟἸεπιεη, νυν] 6 γθξασσιηρ᾽ ΧΙ, 
χῖν. 1ο Ηἰθ ροοά βουτοςε, Ηἰξίογία Ῥαμίξ, 
8065 βνβὴ δισίπεγ [ἤδη ρίζα ἴῃ Ὀγθακίηρ 
ἊΡ ἐπε ἀϊετεμε ραγίβ οὗ ἴδε πδγγδίίνε : 
4.6.» χῖν. 8-11, ΜῈ οἶε ἴο (6 Βεάδοίογ 
]υάδαίςυβ, ἀπὰ νν. 19, 20, 22δ, 23 ἰπ 
τε βάσης Ἵσπαρίεσ ἴο πε Ἐεάδοίογ Απίὶ- 
ἸυάαίςυβΒ. (ϑεε οὐ τῆς ψ με απεβίίοη 
ἩΠρεηξεϊά, Ζ εἰἐδολγὶγε Κὲγ τοϊςοεησολπαζέ. 
ΤΑἀεοῖ., τὸ Ἡεῆ, 1896; Μεπάϊς (1800), 
Ῥ. 225, ποίε ; Ζδοκίεσ, Αῤοςέεϊ εδολολέε, 
ΡΡ- 243, 244 (Ξεοοπὰ «ἀϊεϊοπ).) [{ 15 πὸ 
Ψοηάογ ἴῃ δος οὔ τῆς υπβαιϑέδοίογυν 
αἰίεγαρίβ ἴο Ὀγοδὶς Ρ ἔπεβα οπαρίεσβ, οσ 
ἴο βεραιαίε ἐπεὶγ δυϊμοσβδὶρ ἔτοση {παῖ 
οὗ {πε ταϑί οὗ ἴῃς Ῥοοῖ, μδὲ Ζαῃμπ ΞῃουἹά 
τααϊπλαῖπ ἐπ δὲ ἃ τῖδ {|Κὸ κε πεεάεά ἔοσ 
ἔπε ςοτπηροβιοη οὗ σπδρίασβ χῇ!ὶ.- χχν ὶ. 
0 οἶδας βοῦσοε ἴπδη ἢ15 γεοο]]εςέϊοπβ οὗ 
τῆ παιγαιῖνεβ γσεοϊϊεὰ ὃν 5:1. Ῥδὰ] δἰπι- 
5617, οὐ οὗ ἔπε Ἴνεπίβ πῃ Ψῃϊοἢ ἢ ς, 45 
5. Ῥδ}᾽ 5 σοτηρδηίοῃ, πδᾶ ραγιἰοἱραίεά, 
Εἰπίεϊέμηρ ἵη ἄας Ν. Τ'., ἴἴ,, 412 (1809), 
ο΄. Νόδβρεῃ, Αῤοσίεϊρεςοἰηοπέε, ρΡΡ. 25, 26. 
(ετγίδίπὶν ἔμπα ὑπιΐν οὗ δα Πογβῆιρ θεΐνγεεη 
τῆς ἔννο ομαρίεγβ υπᾶδσ οοηϑι ἀδγδιίίοη δηᾶ 
ἴῃς τεβὲ οὗ τε Ῥοοῖκκ βεεπβ πιοϑὲ οἰ θαυΪν 
τηλτκεάᾶ ἴῃ ἴδηρυαρε δηᾶ βίγίε: 2.6.» 
κατασείειν, χὶΪ!. 6, Οπἷν ἔουπά εἰδεννῆεγα 
ἰπ Ν.Τ., Αοἰβ χίϊ, 17, χίχ. 33, χχί. 40; 
ἐπαίρειν τὴν φωνήν, χίν. 11, ΟὨΪΥ εἶδε- 
ψνῆετε ἴῃ Ν.Τ., Τυΐ χὶ. 27, Αοίβ 11. 14» 
χχί!. 22; παραχρῆμα, χΙϊ!. τα, εἰδεννμοτςα 
ἴῃ Ν.Τ., ἴεη εἰπλθβ τη Το 5 ΟΟ5ρ6] (οπὶν 
τνῖος ἱῃ 51. Μαδέίεν, δῃά ποῖ δ 811] ἴῃ 
τῆς. οἶπογ Ἐνδηρο] 8.5), Αοβ 111. 7, ν. τὸν 
ΧΙ]. 23, χνὶ, (26), 33; ἣν, νει ΡΑγεςοῖρ]ς, 
χίϊ, 48, χὶν. 7, 12, 26; δή, χίϊ!. 2; ἄχρι, 
χί, 6, τα; ἱκανός ψΨΙ χρόνος, χίν. 3, 
αἰβεβοσα ἴθ ΝΤ. ἱπ Τὰκε οΐϊν, δηά 
εἰρδι εἰπηθβ ἱπ Αοίβ ἴῃ 411 ρασίβ ; ἀτενίζειν 
π᾿ χιῖ!. 9 δηά χὶν. 9 δῃὰ ἴπε ἔτεχυεηξ τα - 
οὐγγαποα οὗ τέ ἱπ Ὀοϊῃ οπαρίειβ. [ἐ ἰβ 
αἶδβο βεγβδρβ ᾿ψογίῃυ οὗ ορβεγνδιίίοῃ ἐπδὲ 
οὐξ οἴ βϑοσῆξ ᾿νγεπίυ-ομς ᾿νογάβ δηὰ ρῇγαβαβ 
ἴουηά ΟὨΪΥ ἴῃ {πε “ΥΝ ε᾽ βεςξίοῃβ, απὰ 1ῃ 
{πε τεβὲ οἵ Ατίβ (Ηδιυνκίηβ, ον ϑγηοῤ- 
ἶσα, Ῥ. 151), Βῖχ Οσοὺγ ἰπ ἴπ6βδε ἔῸ 

οδαρίετβ, ἀπά νοὸ οὗ ἔπαπὶ ὑνῖος : ἀπο- 
πλέω, ΧΙ, 4, χίν. 26; διατρίβω ψΠᾺ 
δοουδβαῖϊνε οὗ [ίγηβ, χίν. 3; ἔξειμι, χΙΐ. 
42; ἡμέραι πλείους, χίϊ!. 31; προσκέ- 
κλημαι ν ἢ δοουδαῖίνε, χιϊΐ. 2,7; ὑπονοέω, 
ΧΗΣ. 25. Οπ ἰῆε ροβιείοηυ οὗ ἴπεβδε ἔνο 
οἤδρίεσβ γεϊδινεῖυ ἕο οὮδρ. χν. 8ε6 Ῥεΐουν. 

Αὐαϊέϊοπαὶ ποέε οὐ χῖν. 23.--- Ο συ (ἢς 
ταρίά βδρτεδά οἵ Ο τι βείαπίυ ἰπ Αϑβία 
Μίπον 8εςὲ Κδγηβαυ, Οὐέϊες απὰ Βίδποῤ- 
γος οὗ ῬΑνγρία, 1., ῬΡ. 87, 94, 95, 135- 
137, απὰ Οληγοῖ ἐπ ἐῆε Κορπαη Ἐπνι- 
ῖγε, ῬΡ. τό, 3970. Τὰς οἷά παίυσα 
τε ρίοπ νἱἢ [15 πορδίοη οὗ τηοσγαὶ ἀϊ5- 
Ἐἰποιίοηβ δηᾶ ἤλτη ΠΥ τἴ65 νγα5 ἀοοπιδά, ἃ 
τοὶ σίου νοῦ οα ἔπε οἷς παπᾶ πηδάθ 
ψοτηδη (δε Ὠεδά οὗἉ ἐῆς ἔαπυν, ἀπά οπ 
ἴδε οἴμεγ δαπά ςογηρε εᾶ πὸγ ἴο ἃ 50- 
ςα]1εἃ Ξδοσεά βεσνίςε Ὡς ἢ ἰηνοϊνεά ἢ ς 
Βυσγεηθ οὔ 41] ψμϊοῖ ἰπ 4 οἰν ] βεά 
ΠΟΓΩΓΏΠΠΙΥ͂ Ὁνοτηδηδῃοοῦ δεϊά τηοϑὲ ἄδβαδγ. 
ΤὨε βίγεηρτ οὗ δε οἷά ταί, ποννενεσ, 
ΨΑ8 50 ρτϑαὶ (ἢδί 1ξ βεθ 5 ἴοὸ ἢᾶνθ Ῥεεῃ 
τηδϊπίδίηβά ἴθ ῬΗγυρία ἐνεπ αἴξεσ ἃ ΒΊρΒασ 
ἴγρε οὗ βοοίείυ Ῥεσαπὶς Κηοννῃ ἴῃ (δα 
Εοτδη ρεσίοά. Βυῖ υἱὲ ἐπ στονῃ οὗ 
Κοπιδη ογρδηίβδοη δηᾶ εἀυοδιϊοηαὶ ἰπ- 
βυδηοαβ ἰπς πιϊπάβ οὗ πιεπ νεσε δἱ ἰεαϑὲ 
ΡῬιερασεά ἔοσ πεῖν ἰάβαβ, ἀπά δἱ {δ]5 
)αποίυσες 851. ῬΑῺ σαπὶς ῥσεδοπίπρ ἃ 
ξοΒρεὶ οὗ βοπὶς 118, οὐ ΟὨσιβιίδη Ρυγ Εν ; 
ἃηᾶ ψνεγενοσ Πίρθεγ βοςῖδὶ ἰάθαβ μὰ 
αἰτεδάν ρμεπείσαϊεξἃ εξ ἰουπά Ἴοπνεσίβ 
ἀϊβροβεὰ ἰο ἔοονν μἰ5 ἰεδομίῃρ᾽ 45." 8 τῆοσα 
ἐχοο!εηΐ νγΑῪ ᾿ς... [ἢ σοηπεσέίοη ν]Π ἢ 
νάα βργεδά οὗ ΟἘ γί βεϊδηῖν ἱπ Αϑία Μίπος 
866 δἷβο Οσσ, ὅϑορι!ς Νερίεείεα Ἑαρίογς ἐπ 
ἐλε δίμαγ οΚΓ ἐπε. Εαγὶγν Ῥγορτέθς οὗ 
ΟἈγὶοεϊαηΐέγ, Ῥ. 48 Ε΄." (1800). 

ΟπΆρΡΤΕΕ ΧΝ.-ννες. σ᾿ τινες κατελ, 
ἀπὸ τῆς Ἴ.: οὨ ἔπε νᾶριδπαββ οὗ δε 
ἐχρσεββϑίοη 86ὲ86 Βαηβαν, δέ, Ῥαμῖ, Ὀρ. 
158, 150.---κατελ., ἐ.6., ἰο Απεϊοςσἢ ; 868 
οὐ το] ποίεβ ἴοσ βὶ τεδάϊηρ, ἀπά δα! οπδὶ 
Ὠοῖε αἱ επά οὗ ομαρίεσ οὐ ἴδε ἰάεπεῆ- 
ςδξίοη οὗ 68]. 11. σ-ῖὸ ἢ Αςῖβ χν. : ἴῃ 
με εαγῖν Ομυσοῖ ἴῃ ἕανουγ οὗ {πε ἰἄεηεὶ- 
Βοαίίοη, ο΄. [τεπ., Η.ν., 111., 13,3: 
εχ ΠπΠδη, Αἀ4ν. Μαγε., ν., 2.---ὀδίϑασκον: 
ἰταρδγἕεοξ, γβργθβθηεῖηρ ρεγθδρϑ {πεῖν σοη- 
τἰππουβ εβογίβ (ο ἕογοε ἐπεῖγ ἰθδοπίπρ οα 



416 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Χν, 

ΧΥ. 1. ΚΑΙ τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ιουδαίας ἐδίδασκον τοὺς 

ἀδελφούς, Ὅτι ἐὰν μὴ περιτέμνησθε! τῷ ἔθει Μωσέως, οὐ δύνασθε 

1 περιτεμνησθε, Ὀπὲ περιτμηθητε ΦΑΒΟῺ 13, 40, 180, σοηβί. Αροβί., Ἐρίρῃ., 5ὸ 
Τίβομ., Ν.Η., Βῖδββ, ιν. ὟΝ εἰββ, ἡ επάε, Η1ρ. Αἴϊεσ ἰΙουδαιας ϑγτ. Ηδτοῖ, τηρ., 
8, 137 δδά των πεπιστευκοτων απὸ τῆς αιρεέσεως των Φαρισαιων, ΟὈν! ΟἸ ΒΥ Δπείοὶ- 
Ρδίηρ νεῖ. 5. Αἴϊεσ Μωυσεως Οοηβί, ΑρρΡ. δἀά και τοις αλλοις απασιν (εθεσιν) 
οις διεταξατο περιπατητε: ἴῃ Ὁ, 5.υτ. Ηδτςὶ. τηρ. (ϑ4ἢ.) αἴϊεσ περιτ. και τῳ εθει Μ. 
περιπατητε, οἵ. χχί. 21. ΒΙ4855 ἴῃ 
ΤΩΔΥ Ὀς οτίρὶπαὶ, δας [Ὁ τλδῪ αἶβο 8 ᾧ 

{πε Ὀσειμγοη.---περιτέμνησθε, 566 οτος] 
ποίε.---τῷ ἔθει Μ.: ἘΝ. δβ ἴῃ νῖ. 15, 
“ἰ ρῃβίοτη οὗ Μοβεβ᾿; ἴῃ ΑΝ. “ πιδῆμεσ," 
ΨΜΪΟμ. πιῖρμὲ ὍῈ πϑεᾶ οὗ ἃ (επΡΟγασΥ 
ΤΑΒΕΪοη οσ ΠδΌϊ: ; ἔθος τηατῖκβ ἃ πδιίοπαδὶ 
οὐυδίοτῃ, ὈυΓ 566 αἷβο ᾿είββιγδηῃ, Ν με 
Βίδεϊςέμαϊση, Ῥ. 79. Οπ ἰἰ8 παίίοπδὶ 
βἰσηίβοδηςθ, 866 ατί. "" ΟἸἰγουγησί βίο," 
Β..3, απὰ ΗἩδϑιίηρϑ᾽ Β.Ὁ., " Βεβοβηβδί- 
ἅἄπηρ᾽"; Ἡδιηδυτρει, Ἀεαὶ- Ἐπεγεϊοῤάάέε 
ἄἀτς Ὑμάορηξεπισ, ἴνν, 2, 174; ΔΝεροι, 
δ μαϊδολε ΤΑδοϊ., Ῥ. 266 (1807); Κδπδῃ, 
ϑαὶπέ Ῥαμὶ, Ῥ. 66; δηά οἵ. Βοολ οἵ 
ξκδίϊσος, χν., φΥ ἰ. ; Αςεισηβέιοη οὗ Μοϑβές, 
ψἢ. ; [05., 4πέ., χχ., 2, 4; ὃ. Αῤίοη., 1. 
14; Υιέα, χχίϊ!.---σωθῆναι, ἱ.6., ἴῃ τδς 
Μεβϑίδηίϊς βαϊνδίίοη, οἷ 11. 40, ἱν. 12, χὶ. 
14. Οπ {ἂς ἱγαάϊείοη {πὶ Οεεπίμυ 8 νγ88 
Διλοηρϑβί ἔμπεδα Πυἀδίβεβ, ἃ5 μΒ6 δπὰ ἢ18 
δδᾶ αἰτεδλάν τερυκεά Ῥείει, Αςὶβ χί, 2, 
8ες “' Οεγηῖδι5," Δ ̓ ο. οὗ Ολνὶδί, Βίορο 
ἴ., 447. [Ια 15. ΝΟΥ Ῥγοῦαῦϊες παῖ ἴδε 
ΒΟΟΕΒΒ[Ὼ] τηϊββίοπ οὗ Ῥαὺὶ ἀπ Βαγηδῦδβ 
ΜΆ ΓΕΔ ἔπε ἱπυπιεάίαϊε οαιβε οἵ (Π15 
Ῥσοίεβε οὴ ἔπε ρατὲ οἵ ἴῃς πᾶσγον Τυδαῖς 
Ραγίγυ. Ὑπῖβ ραγίγ, 45 ἴῃς ΟΒυγοῦ ἱπ 
7]εγαβαίεπι σσανν, τᾶν ψγ6}} μᾶνς σσονγα 
αἶβο; ἐπε οαβδε οὗ Οὐοσηεῖυβ μΒδᾶά Ῥθθη 
δοαυίεβοεά ἴῃ, Ὀυὲ ἴξ νγαβ ἐχεερίίοπαὶ, απά 
ἴι ννᾶβ ἃ νεγυ ἀϊβεγεης ἕπίηρ ἴο Ὀς αβκεά 
ἴο εἐγηῦταοα 811 ἀαπί]εβ ἴῃ τς πον οονα- 
πδηΐ, δηά ἰοὸ ρἷδος ἔδει οἡ ἃ ἰενεὶ στ ἢ 
1ῃε Τεννϑα ΟἸγίβείδηβ, ννβείμεν ἔμεν ἀϊά 
Βοσαᾶρε οἵ τοί ἴἰο ἑῆς Μοξαῖς ἴανν, Ηοσῖ, 
Ἑσοϊσδία, Ρ. 67; Μοσιβεσι, Αῤοςίοϊίς Αρε, 
Ῥ. 102. 

γε. 2. στάσεως: ἰῃς Ψοτά, ἢ ἕῃς 
εχοερείοη οὐ Μαδγῖ χν. 7, αῃᾶ Ἡδῦ. ἱχ. 8 
(πη 4 ἰοία!γν ἀϊβεγεπε βεπβ6), 15 βΡεου ας 
10 81. ΤὰκΚες: ἐνίος ἴῃ δίς αοβρεϊ, δηὰ 
ἂἣνς εἰπθβ ἴῆ Αοίβ; υϑεὰ ἰπ οἰδϑϑῖςαϊ 
ατεεκ οὗ βεάϊιίοη, ἀιβοογά, ξδοϊίοη, δηὰ 
80 Οὗ ἐῃς δοιίοιιβ ορροβίεἴοῃ οὗ ραγέϊ8β ἱπ 
1π6 βἰδλίε ; “τεαυθπὲ ἱπ Τυχχ, ὉὰῈ ΟἿ]ΥῪ 
ΟΏΘΒ ἴῃ ΔΩΥ͂ 5:τ Αγ 8εῆβς, Ρσον. χυ]ῖ 14. 
--συζητήσεως, δαΐ ζητ. : “ υεδιοπίηρ,᾽" 
ΚΟΥ. οὔ Ἰομη 111. 25; τῆγεε {ἰπλαβ ἰπ 81. 
Ῥαω, 1 Τίτη. νί. 4, 2 Τίτη. 1. 23, Τίς. 
ἢϊ. 9, πῃ ἃ ἀΔεργεοίδίοσυ βεῆβε ἰπ δδοῦ 
κᾶβε; ποίΐ ἴῃ 1ΧΧ οσ ἀροοσυρβα.---οὐκ 

ξο!!οννβ Οοπβί. Αρρ. Τῆς νγεβίεγπ στεδάϊπρ 
6 ἴο 4βϑί πη] διΐοπ (ο νεσ. 5 ἀπά χχί. 21. 

ὀλίγης, 56ε ου χίΐ. 18 ἀπὰ χίν. 28: εἰρῃς 
εἶπιεβ8 ἴῃ Αςίδβ.---ἔταξαν, :ε., οἱ ἀδελφοὶ, 
ΨΕΙ, 1; 50, ἀϊδοσεραηου τι α]. ἰΪ. 2, 
566 δά ἀϊἰοπδῖ ποῖβ.--ττινας ἄλλους : Τίξυ5 
διηοηρβέ {Ππεπὶ, (Αἱ. 11. 1,3 ; δχργεββίοῃ 
[ουηἃ ΟἿΪΥ παῖε ἴῃ ΝῸΤ.; τπθη {κε ἔπε 
ΡΓοΡρδὲβ ἀπά ἐεδοῆοσϑ ἴῃ Χἰϊϊ. 1 τη πανα 
Ὀεδῃ ἱποϊυάεά, Οπἡ δε δεξεγηρί ἴο 1ἀε πεῖν 
Τιὰβ ΜΠ 51145 βεὲ Ζδοκίεσ, ἐμι ἴστο, 
δηά διγίμεσ Ἑδτηβαυ, δέ. Ῥαμῖ, Ρ. 390, ἴοσ 
ἐπε επέϊγε οπηϊββίοῃ οἵ ΤΊεὰ5 οτη Αςίβ ἀπά 
115 Ῥσορδῦϊε στβᾶβου; 1ἰρμείοοι, Βιδιϊσαὶ 
Ἔ5εαγς, Ὁ. 281: Ἑδτγατ, δέ. Ῥαμί, 1ϊ., 532; 
ΑἸΠοτγά, {., τοῦ, Ῥεοῖερ. Α αεπεῖς σοη- 
νοσῖ, δπά 80 Καεδηὶν σοποοιπεᾶ ἴῃ ἐπα 
βειἰοτηεπὶ οὗ {με υεβίίοη, ἀπά ἴῃ Πἰπηβεῖῇ 
ἃ Ρῥιοοῦ οὗ πε “""τερεπίδποας ὑπίο 13 
διδηϊεά το δε ΟεηΈε5.---πρεσβ. : ἢτϑι 
τηθπεοηεά ἴῃ χὶ, 30, οὔ, ποίς, ἴῃ 411 οἴποίαί 
σοτασηπηϊοδίίοηβ παποθέοσί ἢ Ργοσηϊηςξπί, 
χν. 2, 4, 6, 22, 23, χνὶ. 4, Χχί. 18, Πιὶρμε- 
ἴοοῖ, Ρλΐ]., Ῥ. 193. --΄ἰξητήματος: ἔνε 
Εἴπλθβ ἱπ Αοίβ, πονῆεγε εἶδε ἴῃ Ν.Τ.; 
οὔος ἴῃ Τ,ΧΧ, ἘζΖεκ. χχχνί. 37 Α (5εε 
Ηαϊοῦ δηά Κεάρδιῃ), δηἃ ἴῃ οἰδβϑίςδὶ 
ατεεῖς ; “ φαεβείοη," Α. δηά ἘΝ. 

γεῖ. 3. οἱ μὲν οὖν: Ῥῃαπίοίϊα ἀπά 
ϑατϊηδγίδ οὐ ἴδ οὔ μαηδ ψψεϊοοόσηθ ἐμθσα 
Μη ἰνγ, Ὀαΐ οα ἐπε οἵποσ παπᾶ {πὲ 
Οδυγοῖ πὶ Τεγυδβαίεση ἰ5 ἀϊνἀεὰ, νεσ. 5, 
βες Βεηάλδι, ἀρρεπάϊχ οπ μὲν οὖν, Ρ. 
1τόι. ἘΒῖδβα βόοψενεσ {πίηκβ ἐμαὶ ἐῆε 
ΜΟΣάβ ἂτὲ πϑεᾶ “ ἱίπους ορροδβιτίοη "" 45 
οἔεη.---διήρχοντο τὴν Φ. καὶ Σ,, 5:6 ποίε 
οἢ χίϊ. 6. [Ιῃ Ῥοιῇ σαβεβ ἴῃς ργέβεποε οὗ 
Ὀγείβσεη 15 ργεβδυρροβεᾶ, οὐ υἱϊ. 25, χί. 
10, ἱπιρετέδος, “" ρεσαρταῦδηΐ ἄοπες ρεγ- 
νεπογυηῖ," νοῦ, 4. (Β]4585).---προπεμφ. : 
ἐβοοσζίε οπ ὑπεὶσ γᾶν, ποῖ 45 ΤΊῖϊ. 111, 13, 
οὗ Ῥεΐπρ ργονίἀεὰ ὑἱ πεοεββϑασίεβ ἴὸσ 
{πε Ἰουγπεν (ΥΝβάοτῃ χίχ. 2); οἷ χχ. 38, 
χχῖ. 5, Δῃ 50 ἴπ οἰδββίσδὶ ατεεῖς, οπῖν ἴῃ 
κε ἀπ δὰ ἴῃ Ν.Τ. (εχοερέ οποε, 
3 ]ομπ 6), οὖ οπι. χν. 24; δυξ ἰπ 
Οος. χνΐ. 6, 11, 2 Οος. ἱ. τό, ΕΝ. τεηάειβ 
45 ἴῃ Τίϊιβ, ἰ. ς., ἀπά Τοῆπ, ἰ. ἐσ. ; φῇ. Σ 
Ἐβά, ἱν. 47, ἸῈ}} χ, το, τ Μδος. χιϊ, 4, 
866 Ετπηη-Ἵπάγεσ, σμδ ν᾿; Ῥοΐγοδτρ, 
Ρλΐϊ., ἴ., τ, οὗ ἴμ6 οοπάποι οὗ 8ι. ἱσπαέϊι8 
1πγουρ Μαοεάοπία, ἀπιοηρδὲ τῇς βαεῖν 
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σωθῆναι. 2. γενομένης οὖν στάσεως καὶ συζητήσεως ἴ οὐκ ὀλίγης τῷ 

Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ 

Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ 

πρεσβυτέρους εἰς Ἱερουσαλήμ, περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. 3. οἱ 

μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διήρχοντο τὴν Φοινίκην 

καὶ Σαμάρειαν, ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν " καὶ ἐποίουν 

χαρὰν μεγάλην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 4. παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱερου- 

σαλήμ, ἀπεδέχθησαν 2 ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν 

1 συζητησεως, μυϊ ζητησεως ΦΑΒΟΌΗΓΡ, σοπβῖ., Αροβέ., Οῆσγϑβ., 56 ΤΊβο. ΚΝ. Η,, 
ΒΙ455, ΕΌ., ννεῖββ, γνεηάς. Β]485 ἰπ βὶ γεδάβ ψϊίμους δας ποσγίεν ἐγένετο δε στασις 
και ζητησις οὐκ ολιγη, ἴο ρῖνε δοοὰ οοηδίτυςιίοη, ἀπ οἡ ἴπε βυρροβίείοη {παῖ 41] 
δι: ποσί ε1ε5 πᾶνε Ὀεεη Ἰηηιιεποθά ὉῪ α, Αξίεγ αὐτους Ὁ, ὅγτ. Ηδτο!. πιρ., Οἷρ., Ὑν εγ., 
Ῥτον. δἀά ελεγεν γαρ ο Π. μένειν [πόστοι) ουτως καθως εἐπιστευσεν διισχυριζομενος ; 
οἴ. τ Οος. νἱϊ, 17, 20, 24. Ηρ. Ὀγαοίκεῖβ 411 τμῖ8. διισχυριζ. οπὶγ ἰπ ΓαΚα ἴῃ ΝΎ. 
Τμκςο χχιϊ. 59, Αςίϑ χίϊ. 15 (Ζαῃπ). [ῖπ ρίδος οὗ ἐταξαν Ὁ, ϑυτ. Ἡδτζοῖ. πιρ. τεδά οι 
δε ἐληλυθοτες απο ἰερ. παρῆγνειλον αντοις. ΤὮε βυδΊεοί οὗ ἐταξαν 5 ρτοῦ ΔΌΡΥ 
ἐπε Απιϊοοδίαη ΟἸτβείδπβ, ἴῃς Ὀγείμγεη, νν. 1 δηᾶ 3, Ῥυϊ “1πο86 ἴτοπι 7 δγιιβαίεπὶ "ἢ 
νν85 Δβϑϑ:πιθᾶ ἴο ΡῈ (δα βυιδ]εςῖ, ἀηα 80 ἴο γεπῖονβ 411 ἄοιιδὲ ἔπε σὰρ νγὰβ βυρρΙ!ἰεά 45 
δῦονε, Δπᾶ παρηγγειλαν ἀρρεατεά πιογα βειίπρ' ἰπὰπ ἐταξαν, ψΨϊσἦ βεαπηεά ἴοο ἀϊς- 
ἐαίοτί αἱ ὑνμθη Ἀρρ εὰ ἴο τῆθῃ ἰπ (π6 Βίρη ροβίτίοη οἵ Ῥδι! δηὰ Βαγπαθδβ (ΥΥ εἰςβϑ, 
Οοάεχ Ὁ, Ρ. 80). ΒΙ455 τεδδϊπρ αὐτοῖς οπιὶί5 Π. και Β.. .. εξ αὐτων. Βυΐ Ὁ, 
ΨΨΗΙΘΗ αἷοης πᾶ5 αὐτοῖς, π45 ἴδ ταϑὲ ἃ5 ΨΜῈ11, δη!ἃ 16 15 πποογίαίη ψῃμεῖπεσ αὐτοῖς 
ἔνε βίοοᾶ αἷοπε. αἴεσ εἰς '. Ὁ 137, ϑυτ. Ηδτο]. τὴρ. ἰπβεγὶ ὁπὼς κριθωσιν επ᾽ 
αὐτοις (137, αὐτων) περι τ. ζητηματος τούτου, οὕ, χχν. 9; 50 ΒΙ458 Δηά ΗΠ]. 

3 απεδεχθησαν, διιί παρεδεχ. ΑΒῺῸ5 ὅτ, 80 ΤίΞξοι,, Ν.Η., ΕΟΝ., νγεπάε, νΥ εἶβ8, 
ΗΠ. ; ΒΙ455 τεϊαίπβ Τ᾿ Ε. ; Ὁ μὰ8 παρεδοθησαν. υπὸ ΑΌΕΗΠΓ;Ρ 31, δι, ΟὮγγ8.», 
80 Τίβοῃ., Β1455, ΗἸ]6.; απο ΒΟ 18, 18ο, ΥΝ.Η., ΚΝ εἶβ8, νν επάε (45 τὰς πιογβ ργοῦ- 
8816). Αἴτες παρεδ. ΟἿ 137, ϑυ7τγ. Ηδτοῖ. τηρ., 58}.,) Οδβϑίοά, ἱπβεγί μεγαλως, 50 
ΒΙ455 δᾶ ΗΠρ., θὰ αἀσμενως, χχὶ. 17, οι] Β6επὶ ἴο Ὁς ἃ βεῖογ ννογὰ ; [1 ἢδ58 μεγως. 
Αἴ επὰ οὗ νεῖβα ΟΥῊΗΙ, δάά και οτι ἡνοιξεν τοις εθνεσιν θυραν πιστεως, (ἔ. χῖν. 27» 
μέγα 411 δυϊπογίεῖες τεδὰ 1; Β΄4ββ πόννενθσ ἰπβεγίβ ἴξ βεσε (80 αἷϑο Η:}6.) οὔ (δα 
στουηά οὗ 118 βυ Αγ δηά τα͵εοῖβ ἰξ ἴῃ {ΠῈ6 ἔοστλθσ ραββᾶρα; 866 αἷβο ΒΙ455, Ρ. χν. 

Αγ βείδηβ, 85 διποηρβὲ (ες [ενν8 (ἄβη, 
ΧΙ, 6), 4 πιριῖκ οἵ αβεοίίοη δπά 
τεβρεοῖ, Τῇ πηεδαπίπρ οἵ (ες Ψοτγά, 
85 δ επάξ ροΐπίβ ουΐ, ἀδρεπάβ ου ἴῃς σοῦ- 
τοχί,---ἐκδιηγ. : ΟὨΪἿΥ ἤετε δηά ἴῃ αυοία- 
τίοῃ, χῖϊ, 41 ἴῃ Ν.Τ., “τε]Π1Ὡρ΄ ἴΠ6 ἴα]ς οὗ 
ἴῃς σοηνοζϑβίοη οὗ ἔπ βπε]68᾽"; 50 διη- 
γεῖσθαι αηά ἐξηγεῖσθαι τῆοτε ἐγε4ιι ΘΠ ΠΥ 
ἰπ ΓὰκεῸ ῆαη ἴῃ οἵμεν ΝΎ. υυτιίοίβ. 
Ἡοδατὲ ἀδϑογῖρεβ 411] ἰ(ἥγεες 845 πιβάϊςαὶ 
ἰεγπιβ δέ 411 τες αἶϑὸ οσοὺσ γεαιεπΕΥ 
ἰῃ ΤΧΧ, ἐκδ. : οἱ. Ἠδβ. 1. 5; βενεζδὶ 
εἶπιαβ ἴῃ Εσοϊαβ,, 4150 ἴπ οβερθυβ ἀπά 
Ατίϑε, (ατίπηπι- ὙΠάγεσ, σε ν.).--τχ. μεγά- 
λην: οὐ Γκο᾽ 5 ἔοπάπεβ8 ἔογ ἔπε ρτγεάϊςδες 
μέγας, Εχιςάτίο, Ρ. 41, νὰ χαρά 48 
γα, οὗ. Τιὐκε ἢ. το, χχῖν. 52, Αοἱβ υἱῖδ. 

8 (Μαῖὶ. 11, το, χχνῖϊ. 8), οἷ, υχὰχ, ]οη. 
ἷν. 6, 88. χχχῖχ. 2, Α. 8.-ὀποίουν, ἱτα- 
Ῥεγίεςί, σομεπαοιβ ἸΟΥ, 458 1ΠῸῈ Ὶ Ψεηΐ 
ἔτοπι ρἷδος ἰο ρίασβ, ρεσῆδαρβ νἱβίτἰπρ 
Οοτηοῖϊαβ οσ ΡΒΠΡ τῆς Ἐνδηρο δῖ, νἱ]], 
40, ἰῃ {ποὶς ρσορζββ8. --- ἐπιστροφὴν: 
ΟΠΪΥ δαῖτα ἴηΠ ΝΙΤ. (ἡ τ ΤΒαβ5. 1. 9)» 
ἘσοΙυβ. χυΐ, 21 (20), χίϊχ, 2. 

γετ. 4. Οοιμμοὶϊ αὐ Ὡξεγμδαϊδ),.-τ 
παραγεν., [ἀσδη, 886 ἂῦονς ὁπ ν. 21. 
-ἀπεδέχθησαν ---ἰ ννε τεδά παρεδέχ., 
ε΄. 2 Μδος. ἵν. 22 (πὶ 866 Ηδίοι. δηὰ 
Κοάρδι) ; υἱ τῆε ἰάδα οὗ τεςείνίηρ 
ψ ννεϊοοπα, οὗ Ματκ ἰν. 2ο, Η6Ὁ. χίϊ. 6 
(«υοϊαιίοη); 8ε6ὲ ὅγῃ. δέχ. δπά λαμβ., 
Οεγαυ. Τ δγο; ἴῃ οἰδβϑῖσδὶ ασεαῖ -ὸ ὕπο- 

μαι, --- ὑπὸ τῆς ἐκκ.: [6 ΨΠοΪς 
ΟΒυγοῦ 15 τεραγάεα 458 σοποεγηδά ἴῃ {πὲ 
ταδῖϊογ ; 45 ὑσγαβθηΐ δ (ἢς ρυῦ]ο ἀϊβοιβ- 
βίοῃ ἱπ νΕσ. 12 δῃά δ58 σοπουσσγίπρ' ἴῃ {π6 
ἀεοϊβίοπ, νεῖ, 22 (30) ; δε ἄδθοσβ 15 ἰβδδιιεᾶ 
ὉΥ {8ὲ Αροβιῖίεβ δηά ΕἸάεσβ, βε5. οἡ νδσζ. 
23.-τμετ᾽ αὐτῶν, 866 Δρονε ο χίν. 27. 

Μασ. 5. Εὸσ Ὁ 866 οσϊεἰςαὶ ποίε.--- 
ἐξανέστησαν : σοπιρουηδ νοοῖ ἴῃ δΐ8 
8686 ΠΕΙ6 ΟἿΪΥ ἴῃ Ν.Τ' (οΠν οἰβεννποσα 
ἴῃ φυοίδείοη, ΜΑΙ χιΐ. το, Γὐϊκα χχ, 28), 
Ὅυξ ἰπ οἰαββίοα! ατεοκ δηὰ ἴῃ τ ΧΧ, 
οΥ. Ονρδά. 1. σ, Εσοῖιβ, νἱϊ]. χχ, χνἱϊ. 23,1 
Μδος. ἰχ. 40. ΤμῈ ἄουδίε ςοπιρουπά 
ΔΡΡΑΙΘΏΓΥ ρῖναβ δὲ ἰθαϑέ ΒΟΠΊ6 τηδάβιγε οὗ 
διηρβδβίβ, ϑιπιοοχ, ᾿αηρμαρεοξίμε Ν. Τ., 
Ῥ. 43.- τινὲς τῶν ἀπὸ τῆς αἷρ. τῶν Φ,; 
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πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησε μετ᾽ αὐτῶν. 5, 

ἐξανέστησαν ' δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπισ- 

τευκότες, λέγοντες, Ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτούς, παραγγέλλειν τε 

τηρεῖν τὸν νόμον Μωύσέως. 6. Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ 

πρεσβύτεροι 2 ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. 

1 Ὁ, ὅ5υζ, Ηδτζοῖ, πιρ. Ὀερίπ νεσβε οἱ δὲ παραγγειλαντες αὐτοις ἀναβαινεὶῖν προς 
τοὺς πρεσ. ἐξανεστησαν λέγοντες, 50 Β4558 ἰπ ᾿ 80 ΗΙρ., θὰῈ γἢ ἀποστόλους 
ἰπβεοδά οἵ πρεσβ., ΒίΔ58 “ πιδῖς,"" οπιηξείπρ τινὲς . . « πεπιστευκοτες, Ασοοτάϊπρ' 
το {π|5 τεδάϊηρ ἴῃς [εγυβαΐθπι ΟΠ βίδηβ ΠΟ βιιγσε ἃ ἂρ ἐπ ἀϊβρυϊεα αυαϑοείοη ἰπ 
Ἀπεος ἅτε ποὺ ἰἀεητ πε νι τποβε ὯΟ τῖβα ὑὉρ ἀρδίηβε Ῥδυ] απ Βατπδῦδβ ἱπ 
7εγαϑαῖθπα, ΑΟΝ. πιδύρίπ, ξοϊ]οννΐηρ Β6Ζα ἀπᾶ βοζὴς οἵ ἔπε οἱάδν ᾿ςοπιπιεπίδίοσβ, 
τηλῖς {Π18 βεπέεηοα ραγί οὗ πο παιταῖίνς οὗ Ῥδὺυ] απ Βαγῃδῦδβ, "“ τπεῖς τοβς ὑρ, 58ἰά 
{πεν (ελεγον),᾽" εἰς. ὙΝ εἶββ, ν δίίεσ, ϑρί τα, βεὰ ἤεγε ἃ ργοοῦ οὗ ἃ σοπιδίπδεϊομ οὗ ἔννο 
βουτοοβ. Βιῖ ποτε ἄοεβ ποῖ βθδτὰ ἴο Ῥ6 ΔΠΥ Γρᾶβοῃ Ψ ἢν, 45 ἴῃ Τ᾿. Ε., τπ6 ῬΠατίβεες 
αἱ ]ετιυβαίδγη 5βῃουἹά ποῖ γαργεβεηῖ (π6 βάπια ροΐπὶ οὗ νῖδνν 48 πδὰ Ὀεεπ ργεβεηϊθά ὈΥῪ 
ἴδε 1εννβ ν8ο παᾶ οοπὶα ἄονῃ τὸ Απείοςῆ ; (ἢδὲ ἔμεν ἀϊά 50 νυῖτπ δοσεπευαιεά Ὀἱξξεῖ- 
Π688 ἴῃ [ετυβαίςηι ἰβ αὐἱῖς ἴῃ δοσοσάδηοε νἱἢ (ἢ ς ποεῖος ἱπ ΕΔ]. 1. 4, δαε (15 ἕδος 
πεοοᾶ ποῖ δχοϊυάς ἴπ6 ργανίουβ γαϊβίπρ οὗ {π6ὸ φυδβέίοπ ἀραίηβὶ ἴπ6 Αροβέίεβ ἱπ 
Απεοοξ, ἐβρεοίδ!ν 85 ἐπα [εννβ νο παὰ σοτὴς ἐπιῖπετ ἔτοπι [εγυβα θη ἡγοτς Ρ δἰ πὶν 
ποῖ την [εν θυϊ [υἀαίδετθ. 86ς ννεπάϊ (1800), ξο]Ποννηρ Μεγθσ, πᾶ ἴοσ ἃ 
Ζλυουταῦ]ς ὑπάρτηεπε οἵ {π6 ΒεΖαη ἴοχὲ ϑδίτηοη, 1ηέγοά., Ὁ. 598; 5εἜ αἷβο Η ]ρεπξεϊά, 
Ζεἰἐπολνὴε ΚΤ τοὶποεηδοπαίέ. ΤΠεοὶ., ἷ., τ8ο6, ἀπὰ Αεέα ΑῤοΞῖ., Ῥ. 246, τ800; οπ ἴπ8 
οἴδπες μαπὰ νγείββ, σοάεχ Ὦ, Ρ. 80, απὰ ννεπάις (1800), ἱπίγοά., Ρ. 49, ἀπά οἡ τπϊ5 
οοοδβίοῃ Ζαδη, Εἐηπ εξέιτισ, ἴΔ., Ρ. 344. 

3 Αἴξεσ πρεσβ. 137, ὅτ. Ἡτοῖ, τὰρ. δά συν τῷ πληθει 8ο Β]4585 ἴῃ β, ἀπά ΗἹ]ρ. 
Τῆς πληθος πεῖς, αἰ που ρἢ ποῖ τηθπεὶοπεά ὄχοθρὲ ἴῃ δας ποσί 68 ᾿υ5ὲ παπιεά, 15 ῥ᾽ αἰηἶν 
ἔρον ψαρος ἴῃ νν, 12 δῃὰ 22, δῃηὰ ννεηάς (800) ΟΡΡΟβ6β ἴῃ νίαν τὲ γε ἤανα 
δἴοσε 8 ἴῃ ἰ[5 οπιϊβϑίοη εἰβεύνμεγε ἃ ἔσγασα 

ῬΓΟΡΑΡΙΪΥ ἴπ Βοπὶς 5πΊ ]1εσ δηδ τῆοσα 
Ῥεναϊς ΔΒΒΕΣΌΪΥ ἴῃ δῆβυνεσ (0 ἔς ἀνήγγ. 
οἵ νος. 4, νι οἢ 566 π}5 ἴ0 τηδδη ἰπαΐ [Π6 
ἀεϊεραῖεβ δὲ τὲ δππουποδᾶ ᾿ἱπέοστη αν 
ἴῃ εγαβαίεπι ναὶ πᾶ παρρεπεά, ᾿υ5ὲ 45 
{πεν μδὰ ἄοπε ἰη Ῥμορηϊοία δηᾶ ϑαγλασία, 
ΓΑ παρείσακτοι ἀδελφοί, 6]. 1ϊ. .. Ὑπε 
δ ατῖβεαβ ἴοοΚ πρ πεῖς ταπλδτῖβ, οο]εοιεὰ 

---Ρρτορδῦῖν Ῥαβίηρ {πεῖς ἐβδομίηρ οἡ ἴῃς 
ποοοβδὶτ οἱ οἰτουπιςοϊβίοα. οἢ βιιοἢ Ρ89- 
βᾶ568 85 158. ἵνί, 6, οὔ. 111. σ (Παπιῦγ) ; 
αηά ἴπεπ ἔο]Ποννεὰ 845 ἃ οοηβδεαιεηςε (πα 
οἴβοϊαὶ ΔβϑεπΊ ΙΥ ἴῃ νεῖ, 6 (δες Ζδοκίεγ' 5 
Ποία, ν6τ. 4, ἀπὰ ἐπ ἴοζο, Ὁ. 246, Ξεοοπά 
εἀϊεοη). Οἵ ἰδὲ οοηβίἀευ [πδί ἃ τερσε- 
βεηΐδενα πιδειίηρ οὗ ἴῃς ποῖα Ομυτγοῆ 
5 ἱπιρ! ες ἰπ νδσ. 4, δῃᾶ παὶ (ἢς Αροβίϊεβ 
Βροκε Ὀείοσε ἱξ, ἔπεπ τῇς ργίναϊς Ἴςοη- 
ἔεσεπος οὗ δ. 11. 2 τῇδ Ὅς τεραγάεά 25 
τακίηρ ρίαος δείννεεῃ ἴτε ἢγβε ρυῦ]ῖο 
ΔΒΒαπΊδῖν, νεῖ. 4, ἀπά {Π6 βεςοπὰ ἰη νεσ. 
6 (Ηοτέ, Ἑεοϊεδία, Ρ. 60, ς΄. Τλρπεῖοοι, 
Οαϊαξίανι5, Ῥ. 126).---αἱρέσεως, 5εε ἀὔονε 
Ρ. 148.---τῶν Φ. : τῆς Ῥματδαὶς βρίτίς παά 
Ααἰτοδὰν βῆονῃ (5617 ἴῃ χί, 2, θὰξ (15 15 
(πε ἤγβε ἀεῆηϊίε πιοητίοπ ἴῃ ἐπ ῬοοΙς οὗ 
τῆς σοπνεγβίοι οὗ δὴν οὗ ἴξε ῬΠασῖβθδβ ; 
ποῖ βέγδηρε δέξο {πε οοηνοσβίου οὗ ἴδε 
Ῥτίεβίβ, δεεὲ ποῖίς οἡ Υἱ. 7, Οσ δίϊεσ [86 

οἵ ἀϊξεῖπος δουζςα8. 

διείτις οὗ πιεπ [Κα Νιοοδοπηυβ οσ Ἰοβαρα 
οὗ Ασἰπιδίϊοοα ἐοννασβ ουῦ 1,οτά, δηᾶ ἢ δ 
τηοάεταίε σουη 5615 οἵ (τα ]ε].----πεπισο 
τευκότες: Ὀοϊϊενεῦ, ἐ.ε., ἴπαὶ [6815 νγᾶ8 
τς Μεβϑίδῃ, δηἃ ἰς δ] 8|1|οσ οὗ τς ἴανν 
-τῦας 511] Ομ δ5 (δες Ηεδὰ οὗ ἃ ρίοσί βεά 
7υάαῖβπι, ἔτοση νυ πο απ 65 ψεσα ἰο δα 
τί ἀν ἐχοϊυἀεά ὑη1655 ἔπεν σοηίοτπιεᾶ ἴὸ 
τῆς επδοϊπιθηβ τοϊδεϊπρ (0 οἰτουπιοίδίοπ. 
Ηονν ἀΠπου ἐξ νγδ5 ἔοσ ἃ Ῥῃαγίβες Ουἱειῖβε 
Ῥγορδοῖν οὗ ἐς εδυΐεσ ρατὶ οὗ ἰῆς ἤσγβι 
οεμτισΥ ἴο δοκπονϊεάρε ἐμαὶ ἐς ἰανν οἱ 
οἰγουπιοίβίοη δηὰἃ οὗ Μοβεβ σουϊᾶ ροββίθὶν 
Ὅε τοραγάεά ἃ5 ᾿πϑββεηταὶ να πᾶν ἰεατη 
ποτὰ Αφεμηῤέοη οΥ Μοϑες, ἰχ., “-6, απὰ 
ΥἱἹ., ο οἰτουπιοίβιοη, ἀπα 5εε σϑἔδγεποββ 
ΟἹ ψεῖ, 1.--αὐτούς, ἰ.ε., ἴῃς (επεῖ]ε5, 
Βρελκίηρ' ρεπεγαιν, ποῖ δε τινας ἄλλους 
οὗ νεῖ, 2 μεν ἢ ες υποϊτουπηοϊδεα 
οοτηραπίοηβ οὗ δὰ δηὰ Βαγηδῦδβ, αδἱ- 
Τπουρ ἴπ δοσοσάδπες νὴ Δ], 11. 3-5 
ΒΌΟΝ Ῥεῖβοπβ ψουἹᾶὰ πὸ ἀουδὲ ἥανε ὕθεῃ 
ἱποϊυάεά.---τηρεῖν : ΟὨΪγ υἀδεᾶ ποτε ὉΥ Θέ, 
1κε οἵ Κεερίηρ ἔδ6 ἴανν, δη ἃ ομἱν εἶδε: 
ψ πεσε ἴῃ [άτη65 1]. 10 ἴῃ 8 5: 1118. ρῆταβα, 
οὗ. Ματκ υἱΐ. ο, Ἰοδη ἰχ. 16, οὗ Κεερίῃρ {δε 
ἂν οὗ ἴῃς Θδῦραιίῃ; Μαῖξ, χίχ. ᾿7, οἵ 
Κεερίπρ ἴδε ςοπιπιαπάτηθηςξβ ; ΤΟΌΙῈ χίν, 
9 (8, α1.), 105., 4π|ς, χα, το, δ, 
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ἡ. Πολλῆς δὲ συζητήσεως ' γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπε πρὸς 

αὐτούς, ᾿Ανδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ὁ 

Θεὸς ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο 5 διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν 
᾿ ΄-ὠ ᾿ ΄ Ἀ - 

λόγον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ πιστεῦσαι. 8. καὶ ὁ καρδιογνώστης Θεὸς 

ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς, δοὺς αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καθὼς καὶ 

ἡμῖν 0. καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει 
καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. 10. νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν Θεόν, 8 

ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ πατέρες 

1 συζητησεως, διι ζητησεως 45 ἱπ νεῖ. τ ΑΒ, 80 Τίβοϊ., ἮΝ.Η., Βῖδββ, Κ'Υ., 
ν  εἰββ, ὑνεπάς, Μεγετ τείαίπβ Τ. αὶ. υἱτἢ Ιυδ0Β. (50 Ηρ. ἀπ Β]455) ου ἐῃε στουπᾶ 
οἵ αἰξεσγαξίοπ ἕο ζητ. δέιεσ νεσ. 1. 

3 εν μιν εξελ.» Ὀαΐ εν υμιν ΑΒΟ 13, 40, ΟΣ, Ατπλ., Οοηβῖ,, βο Τίβοι, ΥΥ. ἢ, ἘΕΥ., 
νν εἶββ, ννεπάς (45 ἀραίηβι Μεγεσ, Βῖαββ, Ἡ1]6.). 

5 ΑΠΕῚ πειραζετε οης [,4ἰἰπ Μ9. δηὰ βενεγαὶ 1, δἰη Εδίπεγβ οτηί τὸν Θεον. ΒΙ485 
ΒΑΥ5 “τϑοία [οσί.,"" δτιὲ ἄοεβ ποῖ ἔοϊονν ἴω β. Βυξ πο πεεά ἰο οπιῖξ ἐπε τνοζάβ οσ ἴο 
τεραγὰ πειραζειν -- πειρασθαι (γ ἐπάξ ἐη ἰσοο). 

ες. 6. λόγου: " ἄς ςαυβᾶ 4168 ἰῃ ἀϊ5- 
οερίδείοπεηι νεηϊξ "" (Β]455), οὔ. υἱϊῖ, 21, 
χίχ, 38, ὙΠε Ἐσοϊεβία δὲ ἴατρα νγὰβ ἴπ 
ΞΟΙΩΘ ΤΊΔΠΠΟΙ Αἶβο ρσγεβεηΐ δὲ (π15 πὶ 
ἈΘΒΕΩΊΟΪΥ, οὐ. νν, 12,. 22, ΔΙΠουρΡὮ (δες 
οἰϊεξ τεβροπβιθι τ Ψουϊὰ τοϑὲ ἢ {πε 
φροβίῖίεβ δηὰ ΕἸάεσβ, φ. Ιγθη., αν. 111. 
οὔδρ. χίΐ, 14," οπὶ πηϊνεγβᾶ δοοεβία σοη- 
νεηϊβϑαῖ ἴῃ ππ|Π},᾿" Ζδοκίεσ, ἐπ ἰοοο, Ῥ. 
246, δΔῃηὰ εἴ. Ρ. 254; Ηοτει, Ἐεεϊεεία, ΡὈ. 
66, 70, ἀπά 5ες οτιεἶςαὶ ποίεβ αϑονς. 

Ἄεῖ. 7. ἀναστὰς, Τολη, ξες ν- 17: 
τῆς ροβίξίοη οὗἩἨ Ῥείε 'ἰβ ομὲ οὗ δυ- 
ἐποτγίἐν, ποῖ οὗ ργε-επιίπεποο---ἰηα ἰδίίοσ 
δεΐοπρβ ἴο 314π|ὲ8ὲ. Τῇς ρατὲ ΒΟ ὰ 
Ῥείεσ διδὰ ξοιτηεσῖν ἰδκβη πὶ (Ὡς σοηνεῖ- 
βίοῃ οὗ Οογῃεῖί5 νου πδίυγα!ν παῖς 
δῖπι ἐπε τηοξὶ διεῖπρ' ρεγβοη ἴοὸ ἱπίσοάιος 
τῆς ἀϊδουδδίοθ, Ετοπὶ 6]. ἰΐ, 3 γα Ιεάγῃ 
παῖ τῆς ρεμαγαὶ ρῥγίηοῖρῖς νγα8 ἀεραίεά 
ἢ τεΐεσαποα ἴο πο ρα υτάδα! (αβς. Ρί 
Τιτ5.---ὠἀΟφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων : “8 δΌΟ! 
ΜΙ ἀρο,᾽" ΕΙΣ ἘΣ ΡΒ τομὴ ἴδε 
Ὀερίπηΐηρβ οὗ ἐπε ΟὨἸγίβιίδη Ομυτοῖ, 
ο΄. χὶ. τῷ, χχὶ, τό; οὔ, ῬὨ1. ἵν. 
15 (8ε6 1 ἰρῃιοοι 5 ποίς, ὦ. ς.}, ἀπά οζ 
ΟἸετι. Κοπλ., Ο07., χῖνῖΐ., 2, ἀπά Ῥοΐγ- 
σᾶγρ, Ῥλῖϊ., ἴ., 2: οἵ, 1 τς τνογάβ ἂγὲ 
τείδισεα τὸ τῆς οἷς ἀεδηϊίε ἱποίδεης οὗ 
{πε σοηνογβίοη οὗ [ῆς Οδητς Οοτηθῖτι8, 
ΒΟΠΊΘΣ ἴδῃ Οἵ ἔνγεῖνς γαδτβ (Β]455, “ ἴοσ- 
4588 ") δ πᾶνε ραββεὰ βίπος [μὲ ὀνθηΐ, 
ΓΟΡΡΙΡΙΣ Ἰοηρεσ, βε6ὲ Ζδοκίοσ, Ῥαρβ, Κπδ- 
ΘηΡδοσ, ἐπ ἰοεσο. ΟἸδεῖβ ἴδιο {πὸ ψογάβ 

85 τεΐεσσίηρ ἴο ΟὔὟ 1,οτά᾽ 5 ἀθοϊαγαιίοη ἴὸ 
Βέ, Ῥείεγ δ8 ἴοῃρ ἃρὸ 88 αἱ ὑβατθα 
ῬΒΠΡρΙ, Μαίξ, χνυὶ. 13-20; 5ες ϑῤεαζεγ'ς 
Οοηιηιδηέαγν, Βο ΒΙβῃορ ὙΝΠ]Πατλδ οὗ Οοη- 
ποοίίουξς, δέμαίες ἐπ ἐπε Βοοῖ οὗ Αείς, Ὁ. 

130 (1888). Ἐδηαδῖ! ςοπηθςοίβ ἐν ἡμῖν 
ΜΔ ἀἄρχ. οὐ ἴδε ρστοιπά ἐδαΐ ἀπῇ 
μα ψμοῖς ρῆγαβε ψψουἹὰ ροῖπε ἐο βατῖγ 
ΟὨ γί βειδῃ ἄδυβ, ννβεγθαβ, υέμους 40.4118- 
ςδίίοη, Πςοηδιβίοη 88 ἴο ἰΐβ πηδδηίηρ 
ΜΟΙ] ατίβο, οὔ, νεῖ. 2:. Βιξ ἃ τϑέδσεπος 
ἴο ἴτε οαβαὲ οὗ Οοσῃεῖπιβ πθεὰ ποῖ εὃχ- 
δΒαυδβί ἴΠ6 στγεδηίηρ' οὗ (ῃς ρῆγαβε, απὰ δῖ. 
Ῥεΐοσ ννουἹᾶὰ παίυγα! γ ἐππκ οὗἩ 8 ονῃ 
οΒοῖοε Ὁν αοά 88 ροΐπρ ὕδοῖκ βαυῖΐεσ 8111], 
ἁἀλιίηρ ἴοζθλ ἰδὲ ἰουπάδιϊοη οὔ τδο 
Οδυγοῖ, δηά σεςείνίηρ [ἐβ σοπῆστηδείοη 
Δηᾶ 5ιρ πίῆσδηοα ἴῃ ἐδε δοςερίαποε οὗ [Ὡς 
οβρεὶ ὃν Οογῃοτα8.---ἐξελέξατο, 5ες οα 
ἷ, 2.--τοῦ εὐαγγ. : ποῖ υδεά ὃγ 8, Γὰκε 
ἴῃ 815 οβρεϊ, θυ Ποῖος δηά ἴῃ χχ. 24; υββὰ 
Οὔσα ὈΥ 51. Ῥεΐεσ, ἱ Ῥεῖ. ἵν. 17; 50 δῖβο 
εὐαγγελίζομαι, ἴδτεα ἐἰπιεβ ἴπ ἐπε βᾶάτης 
Ἐρίβεῖε. 
ες. 8. ὁ καρδιογνώστης, ἱ. 24, ὙΒΕΙς 

τῆς βατὴς ψογὰ ἰβ πβεὰ Ὁγ δῖ. Ῥεΐοσ; 
ς΄. 1]ετ. χνϊϊ, το. ἐτάζων καρδίας, Δηᾶ 
ὦ,΄. 81. Ῥεΐεσ'β ψογάβ ἴῃ χ. 34.--καθὼς 
καὶ ἡμῖν, χ, 44, χὶ, 15. 
ες. 9. τῇ πίστει καθαρίσας τ᾿ κι: 

τῆς τπουρῃξ 15 ἀδβοσίρεά ὃὈγ Ζδοκίεσ ἂ5 
αθα!}ν Ῥεΐγίης, Ῥδυϊης, απ ᾿ομαπηίπα:; 
᾿ 111, τό, σον Σ Ῥεῖ. ἱ, :8-21, χὶι!, 38, ΕΒ πὶ. 
, 24,0ἃ) Ἰοΐη ἱ. 8, “3. 2, εν. νἱϊ. Χ4; 
δγο 1 βίδηβ ἴῃ σοηίγαβὲ ἴο ἴη6 ουϊννατά 
Ρυτίβοδίίοη οὗἉ οἰτουτηοί βίου. ἀροπ νὨϊ ἢ 
τῆς Πυἀαίδοτδ ἰηϑἰβίεά, οὗ, αἴβο χ. 15, ἀπά 
ἴοτ ἴῃε ρῆγαβε καθαρ. τὴν. κ., Ἐσςοΐι5. 
χχχυΐ, το. Ἐδη 411] τοπάθιβ τῇ πίστει, 
πε ξαϊεα, ἐκ.) τῆς ΟἸ τ βείδη 1941, ἀπ ἢς 
18 πο ἄοιρέ τρῆξ ἴῃ ἘΠϊ5, ἴῃ 8ὸ ἔδσ δ5 
[δε [41 15. ἕδί τη ἴῃ [6βι5 ΟἸγῖβὲ (ΘΟ τά, 
ΒΙδι. ΤΑδοὶ, ἀες Ν. Τ΄, Ῥρ. 424, 425), οὔ. 
ϑ:, Ῥαΐεσ᾽β ἰδῆρυαρα ἴῃ τ Ῥεῖ, ἱ. σ8-22. 
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ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι; τι. ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος 

Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ πιστεύομεν σωθῆναι, καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. 

12.} Ἐσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου 

ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι 

Ὁ, ϑυσ. Ηδτζοῖ. τρ. ρτεῆχ συγκατατιθεμένων δε των πρεσβυτερων τοις ὑπὸ τον 
Πετρου ἐιρημενοις, 50 ΒΙ458 ἀπά Η]]ρ., ἀπ δά δίτίοη νοι βῆονγβ Ὧν μι πιαϊείειᾶς 
Κερί βίϊεποε, απ σοππϑοίβ Ῥείεγ'β βρεεοῖῦ ἢ Ῥαὺ] δηᾶ Βαγπαδαβ. ψγείββ, Ρ. 84, 
8665 Βεῖε ἴπε ομαγαοίεγίβειο ἰονε οὗ Ὁ ἔοσ {πε ρϑδῆ, 405., οἷ ἰΐ. σ᾿, ἷν. 18, εἴς., απὰ ποίεβ 
πα τῃε βᾶπιε βίγοββ 8 πεῖ ἰδ ἃ 88 ἴῃ νδσ. 5. Ὅροῃ (ῆ6 πρεσβυτεροι ταῖμετ τπδη ἀροπ 
τπ6 Αροβῇεβ. 

: 
Ψψεῖ. το. γῦν οὖν: ἴῃ Αοΐβ ἔουγ Εἶπλ68, 

πονῆοσε εἶδε ἰῃ Ν.Τ.; οὐ. χ. 35, περς 
ἐρίέμγ : 1 ΧΧ, ἀεη. χχνι. 8, εἴς Σ 
Μαςς. χ. γ1.--τί πειράζετε τὸν Θ., οὗ. 
ν. 9, ἴμεν ρυΐ αοά ἰο {πε ῥτγοοΐῖ, 48 ἴο 
ψΒεῖμος ς πδά ποῖ δάπιϊτίθά ππυνοσῖῃν 
Ρείβοπβ ἱπῖο 1ῃ6 ΟΒυτοῇ.---ἐπιθ, ζυγὸν: 
ου {πε ἱπβηϊτῖνε 5ες Βυτίοη, Ν. Τ΄. Μοοάς 
απὰ Τέηϑές, Ὁ. 151; Β΄458, Ογαρι., Ὁ. 221: 
πιείαρῃοσ σοπιπίοη ἀπιοὴρ ἴδε ἘΔΡΡΙ5, 
δῃὰ 4150 ἴῃ οἰαββίςαὶ εγαΐασα, δ Τ ετ. ν. δ, 
1,4πὶ. 111. 27, ἘσοΙα5. 11, 26 (Ζερῇ. 111, 9), 
δηὰ Μαῖϊ. χί. 29 ([υπκς χί. 46), (αἱ. ν. 1. 
Ῥοββίθ!ν ἴπ [σ᾿ ν. 5 τεΐεσεηοε 1β τηδάς ἴὸ 
ἴδε γοκε οὔ δε ἰανν, δαὶ Ῥεαΐ»»ς οΥ ϑοίοπιοη, 
νἱϊ,, 8, οὗ. χνῖϊ., 32, ρσεβεηῖ υπάουρεεά ἰπ- 
βίδῃςοβ οὔ {πε τιθέδρδουῖοδὶ υ58 οὔτἢε ἴοσπὶ 
ΜΠ γόκο᾽" ἔοσ {πε βεγνίος οὗ ξεβονδῇ. 
[π ϑαγίπρε οὗ ἐλιε Ὑετοῖς Ἑαΐλεγς, 111.) 8 
(Ταγῖοσ, βεοοπά εὐἀϊείοῃ, Ρ. 46), γε βανδ ἃ 
ἄεδηῖίε δηὰ πνίςε τερεδίεά γοέδγεηςε ἴο τῃς 
γόοκε οΥ Ὑβοσδῇ, οἵ, ἀῤοεαίγῥ-ε οΓ Βαγμεῆ, 
χΙΐ,, 3 (Ὁ ματεβ᾽ εἀϊείοη, ρ. 66 δπά ποίε), 
δηὰ αἷ5δο Ῥϑαΐνις οὐ ϑοίονιον;, Ἐγ]ε δπὰ 
[Άπι65, Ρ. 72, ποίβ.0 [νου ά βθετῃ ἵπετα- 
ἔοσα ἰδὲ ὅ:, Ῥείεσ. υ8ὲ5 δὴ δίπηοβὲ 
τεομηΐσαῖ τνοσὰ ἴῃ 8ῖ8. ννασηίϊῃρ ἴο {πὲ 
θγβε Ομτίβείδηβ.--- τῶν μαθητῶν, ἱ.2.,) οὗ 
τποβα 80 Παᾶ ἱεαγηΐ οἵ Ὁ σίβί δηὰ Κπονν 
1δε πιεδηΐηρ' οὗ Ηἰ8β γοῖε, Μαζέ, χί. 29.-- 
ἰσχ. βαστάσαι: οὐ, χιϊΐ, 39. 81. Ῥείες 
πο 658 ἴμδη 8ι. Ῥαὺΐ εηάογβεβ [ἢς σπασρα 
πιαάε ὉΥῪ δι. ϑίερῃεη, νἱϊ, 53.---οὔτε 
ἡμεῖς : ἃ τεπλατκαῦϊα οοπξεδβϑίοπ οἡ 81. 
Ῥείεσ᾽β 1105: {πε σοηνεγβαίίοηβ γε ΡΑᾺ] 
δῃοὰ Βαγπαραβ, (14]. 11. 7, ταν ΜῈ }} μαναὰ 
οοπβττηθά ἰἢς δεϊευδε τυ ίοῃ πε Βιδά 
τ κοη αἴας π6 Ῥαριΐβηη οὗ Οοσπεῖϊαβ 
{ΖδοκΙ ει). ᾿ 

ψεῖ. 11. διὰ τῆς χι: ἐνίος ἴῃ δῖ5 
Εἴτε Ἐρίβεῖβ θὲ, Ῥείεσ βρεᾶκβ οἵ τδε 
σταςς οἵ αοά, οὗ πε αοά οὗἉ 411 σταςε; 
50 450 οὗ {πε σταοθ ὑσορμαβίθα Ὀείοτε- 
μαηά, οὗἩ ἴῃε στᾶςε Ῥγουρῆς το ἐπαηι, οἱ, 
8150 11. 7) ἀπὰ 2 Ῥεῖ, 11. 18. ὙΠ δχαςὶ 
Ῥῆγαβε βεγα ἰβ ποῖ ἐουπά εἰβεννῆεσγε ἴῃ 8, 
Ῥείεσ, δἰ πουρἢ σοτηπποη ἴῃ 8:. ΡῬδαϊ, ας 
βεεὲ ΡΙυτηρίτε (Οανιδγίάρε Βὶδἰε) οἡ τ 

Ρεῖ. ν. 12. ἴῃ ΕΝ. σωθῆναι [8 Ἰοἰπεά 
τοῖα οἰθαιν ψ ἢ διά ἐπαη ἰπ Α.Υ..-- 
κἀκεῖνοι, 1,6., {πε ἀεπεῖς ΟΠ τί ϑεῖαπβ, ποῖ 
οἱ πατέρες (45 8ι. Αὐτρ. ἀπά Οαϊνίη). 
Ἐὸσ ροϊπίβ οὔ Πκεῆεββ θεθψεθῃ ἰῆεβε, ἰῃς 
αβ νογάβ οὗ 8ι. Ρείεσ ἴῃ Δοίβ, απά δίβ 
Ῥσανίουβ υἱΐεγαμοαβ, υνἱτἢ ομαγδοίεσίβεις 
Ἰάϊοτηβ δῃᾷ Ἂχριθββϑίοηβ, βεεὲ ΑἸΐοσά οἡα 
Αοίβ χν. 7 ἢϊ., οὐ. ϑομπιά, Βιδ]. Τ δοῖ. 
ἄες Ν. Τ΄, Ῥ. 427. 
ες. 12. ἐσίγησε: τῆν πιδᾶη “ δε- 

φῶτα 5:16ης,᾿" “δας ἀπέδα ποη ἔδουε- 
ται" (Β455), οὔ. Βυτίοη, Ν. Τ. Μοοάς απὰ 
Τέησες, 2τ, Α. δπὰ ἘΝ. “ Κερὲ 516ηςε"". 
--πᾶν τὸ πλῆθος : ἱπιρΙ γίπρ ἃ σεπεσαὶ 45- 
ΒΕΙΊΡΙΥ οὗ ἢ ΟΠυτοῦ ; οὐ {πῸ “ψοστά 5εὰ 
11. 6, ἵν. 32, εἴς.---ἤκουον;: ἱπηρετέεςέ, 
ταλσκίηρ ἃ ςοητπυοιβ Ὠεατῖπρ ; ἐπε βίϊεποθ 
πὰ (πε διάΐϊεηος οί ἰοβεπεά τὸ πε 
εἴεος ρτοδυσεᾶ ὃν ὅ8:. Ῥείει᾽β "γογάβ.--- 
Βαρ. καὶ Π., οἡ (δε οτάδι δα δπὰ ἴπ 
ΨνΕΙ. 25 ο΄. Ἐδπιβαυ, δὲ. Ῥαμῖὶ, Ῥ. 84.--- 
ἐξηγουμένων : 5εἰεἴπρ' ἑοτἢ ἱπ ἀείδῇ ; βες 
αῦονε οἡ νεῖ. 3, ἀπά χ. 8.---ὅσα ἐποί,, ἐγ. 
Χῖν, 27 ἀπά νϑσ. 4. ἴπ δαοῇ οαβὲ (δε 
ἌΡΡΘδΪ 15 τηδάε ἴο ννῃααιϊ αοά ἢδᾶ ἄοηβ, 
δηᾶ ἰο {πε βυσίμος ἀπδυνοσ ἰοῸ ἐδε ῬσαΎεγ 
οἵ ἵν. 30 γ ἴῃς πγίγδοϊςβ σουρῃξ διηοηρ 
ἰῆς επί] 6β: 1 νὰβ δῇ ἌΠβυνΟσ ὙνΠΙΟὮ ἃ 
7ενβῃ δυάϊεπος ψνου]ά ἀπάετβίδηά, [ πη 
1.2. ὙΠ δἰδίοτγίοαί ἐγυ δ πε58 οὗ Ρδυΐ 
δηᾶ Βαγηδῦδβ {πυ8 τοοουηείηρ [86 ἔδοίβ, 
Δπ Ἰεανίπρ πε δοίυδ] ργοοῦ οὗ {π6 τίρβε- 
ΕΠ] Π685 οὐ {πεῖς πιειμοᾶ οὗ ψοσκίηρ ἴο 
Ῥεῖεσ δηὰ 7απ|68, ἰβ ἰο Ζεῖϊεσ ἱποοηςεῖν- 
ΔΌΪ6---δὴ οὐ᾽εοξίοη βυ βΠο ΠΕ ἀπουνεσεὰ 
ὉΥ (ἂς σοπΒίδεγαιίοα ἐπδὲ ΓΚ υνϊβηδά 
ἴο τεργαβεπί ποῖ 80 σπηυςῖ ἐπ διευᾶς οὗ 
ῬΑ] απὰ Βαγπαραβ, Ρυὲ ἴπαὶ οὗ {πὸ 
οτίρίπαὶ Αροβεῖεβ ἴο ες (Οεπεῖ]6- 4165- 
τίου ; δηὰ ἴῃ [εγυιβαΐθπι ἴξ ννὰ5 οὐγ πδέασγαϊ 
ταὶ Ῥείεσ δπὰ 7]84π|6ὲ85 βῃουϊάἃ θὲ {δε 
βροκαβηιθη. 
Με, 13. μετὰ δὲ τὸ σ΄, ἴ.2., Ααἴτεῖ 

Βδζπᾶρδβ δηὰά Ῥδὺὶ ῃδά ςεαβεὰά βρεακίπρ., 
--ἀπεκ. Ἶ. Δ. : Π΄5 βρεεδῖ πᾶν δ6 ἀϊν! ἀεά 
ἱπίο ἔνο ρασγίβ: (1) τείεσγεπος ἰο πε ῥτο- 
ῬΏδον ἰογεῖε!ηρ πε τεοερείοπ οὗ {πὸ 



11--τό, 

δι᾿ αὐτῶν. 
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13. Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτούς, ἀπεκρίθη ᾿Ιάκωβος 

λέγων, “Ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου" 14. Συμεὼν ἐξηγήσατο, 

καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν ἐπὶ 1 τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ 15. καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, 

καθὼς γέγραπται, 16. ““Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω 

τὴν σκηνὴν Δαβὶδ τὴν πεπτωκυῖαν" καὶ τὰ κατεσκαμμένα 3 αὐτῆς 
“ 

1 επι, Ὀπὲ οπ.. ΆΑΒΟΘΕ ὅδ:, Νυ]ρ., θ8ῃ., ὅϑυτ. Ρ. δπᾶ Ἡ., Ατπὶ,, Ἰσεῆ,, σοπβέ. 
Κεραρέ., 80 Τίβοϊ,, ΝΝ.Η., ἘΙΎ., ΒΙ485, ὟΝ εἶββ, ϑνεπάες, Ηρ. 

5 κατεσκαμμενα ΑΟΏΕΗΓΡ, Οοπεί., ΟἾγυβ., 80 ἴ.δοἢ., Β]δ88 ἱπ β, δπά ΗΠρ.; 
κατεστραμμενα ἐφ (Β) 13, 33, 34, 80 Τί5ο., ΝΝΗ,, ἘΕΝ., Ὑνεπάε, Ὗν εἰἶβϑβ. 
νατίαξίοη ἴῃ {πε ραββαρε ἰῇ υχχ. 

Θεπεῖεβ; (2) [ιἰ8. ορίπίοπ οπ ἴδε Ἵοη- 
ἀϊείοπβ οἵ ἴμαὶ τεοερίοῃ. ἀ, ἀκούσατέ 
μου: ΟΠΪΥ ἢεῖε ἂπά ἱπ [Ἀπιεβ ἴΐ. 5. 

ψεῖ. 14. Συμεὼν : Ρεΐες 80 παπηεὰ 
ΟΥΪΥ μετα ἀπά 'ἰπ 2 Ῥεῖ. ἰϊ. 5ὥ. Τῇε 
86 οὗ πε ψογὰ ἤεγα τη 158 οἷά Ηε- 
Ὅγαὺν ἴοτπι ὉΥ 1ᾶπιὲβ 8 εἐχδοιϊν ψμδί 
ψψε ββουϊᾶ οχρεςῖ, οὔ. ἴχπΚῸ ἴἰ, 25, 34, 
ΥΝ.Η.; ργοῦδθῖν ἐβεγεοσα {πε ἔοσπι 
οὕστεπε ἵπ 7εγυβδίετλ, ἃ ἔοτπὶ ψὩϊοἢ 
τΕΆρρβασβ 'ἰῃ ἴῃς [15ὲ οὗἩ {πε βδυσοεββοῦβ οὗ 
81. [Ἀπ|ὲ5 ἰπ δε δβμορτγίς οὗ τπεὲ ΕΟἷΥ 
Οἴν, Ευβερίιβ, Η. Ε., ἵν., 5» ε΄. Ταῦκε 
χχῖν. 34, ἔτγοπλ ψ Ὡς ἢ αἷβὸ ἴξ νουϊά ἀρρεᾶτ 
ἐπαῖ τῆς Ἡεῦτεν πᾶπὶὰ οἵ Ῥεῖΐεσ, ἰὴ {δε 
ςοπέγαςιεᾶ ος πποοπίγαοϊεά ἴοσπι, ὑγα8 
οὐττεπὶ ἴῃ [εγυ5816πι.---πρῶτον {κε ἀπ᾽ 
ἀρ. ἦμ. ἰπ νεῖ. 7.--ἐπεσκέψατο, οἵ. [Δτλε5 
ἷ. 27, ἀπᾶ δρονεὲ οὔ νἱϊ. 23, Κεπηεάυ, 
δομγοῖς Οὗ Ν. Τ΄. ατεεξ, Ρ. του.--λαβεῖν: 
ἱπῆπίεινε οὗ ρύτροβθ, ἐξ ἐθνῶν λαὸν, 
ἐκ ρεπέϊδιις ῥοῤμίμ)ν, “ ἐρτερίαπι ρᾶγᾶ- 
ἄοχοη " Βεηρεῖ; ἔπε οοηνεσίβ ἔτοπι ἈΠΊΟΠΡ' 
τε (δμ 168. σνεσε πὸ 1ε88 ἤδη [βϑγϑαὶ 
1ῆε Ρεορῖε οἵ αοά. Οη ἔθνος δηὰ λαός 
866 ἴϊ, 25. --- τῷ ὀνόματι, ἱ.6., ἡγῇ 
Βῃοιὰ θεὰς Ηἰἷβ Νατης 88 ἃ ρεορὶες 
οἵ αοά, οτ ΠΙΔΥ πΊεδηῃ Βἰπιρὶν “ἴοσ 
Ἡ 561}, (οὐ παπὶὲ θεὶπρ οἴζεπ 30 
υϑεά,. Οη πε “ ργερῃαπὶ 86" οὗ τς 
ψοτὰ οὐ. ]ΔπιῈ8 11. 7, ν. το, 14. ϑ8ῖ. 
7Απιε8 τδιι8 ἴῃ 8Βίβ δὐάσεββ ἀρτεθβ ἢ 
58:, Ῥεῖοσ. 
ει. 1:5. καὶ τούτῳ, “δπὰ το τἢῃϊ5 

ἄστες," Α. δηὰ ἘᾺΝ, ἐνε., ἴο (Ὡς ἕδος 7π5ὲ 
βεδίεα (80 Ὑν εηάᾶε, δ  εἰβ5, Β1455, Ἐδιηβδυ) ; 
1 τῆε Ῥγοποιῃ τεξεσσεά ἴο 81. Ῥαεΐδσγ, 858 
ΒΟΙΊ6 ἴακε ἴἰΐ, γε βῃοιϊᾷ ἤανε δᾶ οἱ 
προφῆται, ποῖ 45 ἔπ ἱεχί, οἱ Δ. τῶν π' 
ὙΠε αυοίδιίοη ΑΠΊΟΒ. ἴχ. 11, 12, 15 ἔγεεῖν 
οἰϊεδ ἴτοπὶ [πὸ 1ΧΧ, δπᾶ ἱπάεεὰ (δε 
σΠϊεῦ ροΐὶπε πιαάς ὃν 8.. 141τὴὲ8 ἄδρεπᾶβ 
προη ἐῃδὲ νετϑίοπ.---τῶν προῷ., Ρἷπγαί, ἃ5 
ἱποίυάίηρ' (ποδε ργορῃθίβ ῆοβα νογάβ οὗ 
Ῥτόρβεου δά Ῥεὲπ οὗ βἰπι)ῖϊατ ἱπιροτί. 

ΜΟΙ. {|. 

ϑιγαῖϊας 

Με. 16. Μετὰ ταῦτα; οί Ἡδεῦγενν 
πᾶ ΤΧΣ, ἐν τῇ ἐκει, τῇ ἡμέρᾳ, ἱ.ε., 
ἰπ {πε Μεββίδηϊς εἴπιεβ, δἴξεγ δε ρτο- 
ἀϊοιεά ὉΠ αβεϊβεπιθης οὗ 1ϑτδεῖ: ἐθα Βουβα 
οἵ αν ἴβ ἰπ γυΐπ5, πὲ ἰξὲ ἰ5 ἴο δα 
τε-εγοοίθά, απ τοῦ ἐδ τεβίογαιίίοη οὗ 
18 ῥγοβρεεν ἴθ Μεββίδηϊς δ᾽ εββίπρβ 
ΜΠ ἔονν : “τῆς Ρδγβοη οὗ ἔπθὸ Μεββίδῃ 
ἄοεβ ποῖ ἄρρεασ ἱπ {π|8 ρσορῆεου, δαΐ 
ἴδετε ἰ8 ἐῆς ρεπεγῖς τεΐεγθσποε ἕο πα 
δοῦδε οἵ θανίά, δῃηᾷ τῃξ ρεορίβ οἵ 15γβεϊ,"" 
Βεῖρρβ, Μεϑοίαπὶς Ῥγοῤίδεγ, Ρ. τῦ3, 
Ῥεἰζθοῖ, Μεσεὶαπίϑολε ΤῊ εἰδεαριπρέη, 
βεοοηά εἀϊείοη, Ρ. 94. 8. [4π|65 5εεβ ἢς 
βρίγίτπ4] ἐ] 8] πχεπε οὗ Ἐς Ῥγορῆδον ἱπ τῆς 
Κιπράοπι οὗἩ ΟΠ τίδι ἐγεςίεὰ οἡ (δε Πδυ οἱ 
Ῥεπίεοοβί, δηά ἴῃ ἐδε ἱπρδεμεσίηρ οὗ τῆς 
(ἀἜπεῖῖε παίίοηβ ἴο 1, Οπ ἔπε Μεββίαπίς 
ἰῃηεξεγρσείδεοηβ οὔ δες ραββαρε δηηοηρδὲ 
ἴδε [εννβ 8ὲ6 Εδεγββεῖπι, ϑἐϑις ἐπε Μ4ς- 
οἷα, ι1., γ34.---ἀἀναστρέψω καὶ ἀνοι.: 

{κε Ἡεῦτονν ΣΝ ΞῚ Ψ{ΠΠ στεέσση πὰ 
ἄο, ἐ.δ..1 1 ἀο δραίη---ους ποῖ πα ΧΧ 
οὐ Ηδϑγενν. [ῃ τῆε ἰδίξεσ ννε ἢδνε βἰ ΠΊΡΙῪ 

ὉΤΝΝ, δπά ἴπ υχχ ἀναστήσω, νγβετε 

81. 1]4πι68 ἢ88 ἀνοικοδομήσω : ἔπε ἰάδα οὗ 
τεϑίογαδίίοη 8 ἔΠΥ οοπίαϊπε ἱπ τῆ ἐννῖσα 
τερεαϊεά ἄνοι, δᾶ :π ἀνορθώσω.---τὴν 
σκ. Δ. πεπτ. : ἴπ6 ποιη ἰδ υϑεά ἴο 5ῆονυνν 
δονν ἴονν 6 πουβε οὗ Πανὶ (2 581), νἱϊ. 
12) παὰ [4]|6η--οῖξ ἰβ πὸ ἰοηρεγ ἃ ραΐδες 
Ῥυΐ 4 πὶ, ἀπά ἔδαΐϊ ἴῃ σαΐηβ : (ἢς Ηεῦτγενν 
ΜΟσά τυὶρῃς θὲ υϑεὰ ἴογ ἃ τεπΊρΟσΑΓΥ 
βίσασξιγε Οὗ τη6 Ῥουρἢβ οὗἉὨ ἔγεεβ 45 δὲ ἐῃε 
Ἐεδϑβὲ οὗ Ταβεγπδοῖεβ. γε τλδὺ σοτηρᾶγε 
{πε νὰν ἴῃ νΒίοἢ ἐἢ 15 ΠΟΡα οὗἉ τϑϑιογδιίοη 
αϑϑεγίβα ἰ{561} ἴῃ Ῥεαΐνες οὗ ϑοίονμον, χντὶ., 
23, ῆετα γε δηᾶ [Ἀπ|68, Ρ. 137, σοῃλ- 
Ρᾶτε ἴπε Ψψοσγάβ ψτ ΑΠπιοβ ἰχ. στ, 76τ. 
ΧΧΧ, 9, εἴο. ΕἸοπὶ ἴΠ6 ραββαρε Ῥεΐοτε υ8 
16 Μεββίδῃ τεοείνεα {πε πᾶτε οἵ Βα 
ΝΑΡὮΪ, κ'ϑοπ οὗ τῆς [Ἀ}}6π᾽"-τκατεσ- 
καμμένα, 566 οτίεϊσαὶ ποία, [π ΧΧ Β 
845 κατεσκαμ., Α κατεστρ. 

21 
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ἀνοικοδομήσω, καὶ ἀνορθώσω αὐτήν - 17. ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ 

κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ᾽ οὖς 

ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς " λέγει Κύριος ὁ 1 ποιῶν ταῦτα 

πάντα." 18.3 γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. 
19. διὸ ἐγὼ ὃ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν 

1 ποιων; ἅτί. οπι. δὰ" Β, Νπ]6., 1τἰπὶ.͵ ΤΊ βοῖ,, ΝΥ. Η., Β]1455, νν εἶἰββ, ἡνεπάϊ. ταντα, 
οπι. παντα ΦΑΒΟΘ ὅχ, Νυ]ρ., Βοἢ., Αδίῃ,, [τἰπε., Εθραρί., Οοπϑί., βο 1μδοῃ,, ΤΊ ΒΟ, 
ΝΝ.Η., Β[αβ5, ΕΙΝ., ννεῖββ, νεηάς, δπὰ Ηρ. (παντὰα ταυτα ΕΤῚῬ, ϑυι. Η.). 
Αὔοβ ἰχ. 12 ο ποιων ταντα. 

ἄγνωστα απ᾽ αἴωνος, 0"1. ταδί, 580 ΒΟ 61, 18ο, ϑ54ῇ., ΒΟἢ., ΑΥὐτη., 80 αἷβο Τίβοῃ., 
ΑἸέοτά, νΝ.Η., ΕΝ. ἊΝ εἶβ5, Ννεηάξς; βες ὟΝ. Η., Αρρ., ρ. 96, δπὰ ἔοσ {π6 βαπὶς ὃχ- 
Ρἰαπαίίοη δ επάες, 1888 δπᾶ 1800, ἐμ ἰοοο. Ὑῆε ᾳαοί, π᾿ Απηοβ ἰχ. 4ο65 ποῖ οοπέδίπ 
γνωστα απ αἰωνος, 80 (Πδί πε νγοσἄβ γεγε βεραγδίβα ἔτοπι {ΠπεῸ οἴδιιβε πὰ ἑοστηδὰ 
ἰἸῃΐο δῃ ἰηάερεπάεπε βεπίεποο. ΤΕ. 5 βδυρροτγίεα ὃν ΕΗΓ,Ρ, ὅυζ. Η., σοηβέ,, Οδγγβ.; 
ΜΚ ἘΠ51 ΑὮῦ, υ]ε., ὅυγ. Η. πῆρ.» 1τῖπεὶ, ΒΙ2485 ἰπ θοίἢ ἰεχίβ, ἀπά ΗΠ, τοδά γνωστον 
ἀπ᾿ αἰωνος ἐστι τῳ κυριῳ τὸ ἐργον αὐτον. 

5 Αἴἴοσ εγὼ ἴτε. δά ἀβ τὸ κατ᾽ ἐμε “" Ξεσιιπάππι τας," ο΄ Ἐόοτη. ἱ, 15; ΤΏΔΥ θὲ ἔσαπδ- 
Ἰαίοτ᾽ 5 ρβαγαρῆγαβε ; τεϊαίπεά ὃν Β[485 ἰπ β. 

ει. 17. ὅπως ἂν ἐκζητ. οἱ κ. τῶν 
ἀνθρώπων τὸν Κ.: ΧΧ ἀπά Ηεῦτενν 
ἅτε Πεῖὲ σοπϑβίἀθγαῦϊυ αἱ νατίαποθ. Ηε- 
Ὀγαν: “πὲ ἘΠΕΥ τῆᾶν ΡΟ58685 {Π6 τϑτῖ- 
πδηΐϊ οὗ Εάοτη ". [πη υχΧΧ : “τπδὲ τῆς 
τεϑὲ οὗ πὲῦ τῇδ δεεῖς δε ((δε 
1, οτά)"" (3ο 4150 Ασαδίς Ψψεγβίοπ, ψἘ 188 
Μαυϊραῖε, Ρεβῃϊεῖο, ἀπά Ταγραπὶ 5Ὲρ- 
Ροτὶ {πὸ Μαββογείίς τεχῖ, 58εὲ Βγίρρϑ, 
". 5. Ρ. 162). [π͵|,ΧΧ Α τὸν Κ, ἰ8 ἐοιιπά, 

Βαϊ ποῖ ἱπ Β. [π 1 ΧᾺΧ τοπδεείηρ ὈῚΝ, 

πιέτι, [ΆΚ65. 1π6 ρἷδοε οὗ ὩΥΊΝ, Ἑάοπι, 

δηὰ ἼΣΥΤ' ἰπβίεδά οἵ ὙΠ γ, ἷ.ε., 

ὩΣ, το 5εεκ, ἰπβέελά οὐ δ}, 1ο Ροβ- 
-τ “- 

5655.--καὶ πάντα τὰ ἔθνη : εχρΙ!σαἰῖνε, 
“Πὲ τεϑὲ οὐ τηδη," ἐνδ., ἴ[ῆε Ππερίδεη: 
“ 568 τεβρεοῖῃ ρεγβοπδγιπὶ οἵ ΟΡΕγαπΙ ᾽". 
πτ-όὅπως ἄν, ΔΜ πει- Μοιίοσ, χΙ., 6; 
Βυτίοη, Ν. 7. Μοοάς αγηὰ Τ  ηι5έ5, Ὁ. 85; 
ζ΄. Τιὰκε 11. 35, Αοίβ {Π|. το, Ἐοπλ. 111. 4, 
δηὰ ἴῃ 20 οἴπεῖ ᾿πϑίδποαβ, τες οὗ [Π685 
φιοίαδιίοπβ ἔτουι ΓΧΧ.---ἐφ᾽ οὖς ἐπικέκ, 
κοον ἐπ᾽ α.: “ὌΡΟΠ ὙὙΠΟΠῚ τὴν ΠΔΙῚ6 15 
οΔ] 4 [ργοπουηςθά)"": Ηενγαϊβιίς ἔοτ- 
πλι]8, οὐ. ΠΧ Χ, 16γ. χίϊ. σα; δηά Ὀεαυῖ. 
ΧΧΥΠΙ, τὸ, 188, Ἱχ!Π, το, 2 Μδος. νι. 15. 
ἴῃ ]8π|65 1]. 7, πὰ ΟὨΪΥ {πεγα ἰπ ἴπὸ 
ΝΎ. ἄοεοβ ἴῃς βᾶπὶς ἔοτγηιἶα σοοῦγ (566 
Μαγοσ, 7ηπέγοά., αλὰ Νὄβρεη, Ο ἐβοπίολές 
ἀεγ Νειεέεςί. Οῶ., ἴϊ., 51). 

γεῖ. τ8., [πη ΕΙΝ. δὲ ρῆγαβε ἀπ᾿ 
αἰῶνος 5 οσοπηεοίεα οΙοβεῖν υὐἱτῦ τῆς 
Ρταοδάϊπρ οἷδιιβεα, βεὰὲ οσίεἰοδὶ ποίεβ: 
“ΜὯΟ τλδ Κοῖἢ τῃοβα {Π|πρ5 Κποννῃ ἔτοπη 
[δὲ Ῥερίπηίηρ οὐ τῃε ψοσὶά " (“ οὗὨ 

ΤΞ 

τἰπι6,᾽ Κλγηβδυ), ΟΓΥὁἨ πιαγρίη, “80 ἀοοῖῃ 
1π686 ἐπίπρ8 νγιοἢ ὑνεσε Κπόννῃ ᾽" εἴς. 8ὲ, 
]1Αῖλεὲβ τῆν ρϑῦῆαρβ ἤᾶνεὲ δἀδεά 186 
Ψογὰβ ἔγεεῖν ἴο ἴδε ΤΧΧ τὸ ἐπιρῃαβίβα 
[ιὶθ δγρυτηαπί {παῖ {ΠῈῸ (811 οὗ πε αεη- 
Ἐ{Πὲ8 ννὰ8 ἃ οαεσγίπρ οὐκ οὗ (οἄ᾽ 5 εἴεγπδὶ 
Ῥύγροβα, θπὶ Π6γα ἰ5 ἡοίῃηρ' ςοτγεβροπᾶ- 
ἸῃΡ ἴο (πὲ ψοτάβ ἰπ {πὲ ΗἩεῦτγενν, αἷ- 
1Πουρἢ αἱ {πε επά οὗ νϑσ. τὶ ψγὲ ἥανες 

ον ΔΘ: ΕΧΧ, καθὼς αἱ ἡμέραι ( ἔν. 
ἀπ᾽ αἰῶνος, Δη βοπηεννμδί βἰτλιϊασ ρῃταβα 
ἷπ 188. χῖν. 21, 8εὲῈὲ Ζὄοκίεσ, ἐπὶ ἰοσο, ἴοι 
ἀϊβετεπε δυιποσίείθβ, δη ἃ ἴοσ ζυσίποσ ἀϊ5- 
οὐιβϑίοπ οὗ [π6 ννογάβ, ΚΙοβίεσγηδππ, Ῥχο- 
δίεηιε ἴτε ΑἀῤοΞέεϊἑεχές, Ρ. 128. ἀπ᾽ αἰῶνος 
18. ρει] αγ τὸ Τὰκε ἴῃ ΝΎ, οὐ Τμὰκε 1, 
70, Αοίβ {π|. 21; 1ἴξ τῆδὺ ϑΙΠΊΡΙΥ Ξε “οὗ 
οἱά τἰπγε,᾽ 566 ῬΙππηπιεσ, δέ. Σηζε, 1. δ.» 
Ῥυΐ Πεγα ἰξ τῆν ἱπιιπιαῖα τπαὶ 58, [Ὅτηθβ 
τεΐεγϑ ἴο ἔπι ρύγροβε οἵ αοά γενεαὶ ᾿ν 
41} {πὲ Ῥτορμεῖβ, 85 ἰπ 11. 21. ἴῃ Ῥϑαΐπις οὐ 
ϑοίϊοπιον, νι.) 7, ἀπ᾽ αἰῶνος 5εετη5 ἴο ὃς 
ἐαυίναϊεπέ ἴο “ πτοτλ (ῃς οτεδιίοῃ οὗ τς 
βεάνεπη δηᾶ βαγίῃ,᾽" οὐ. Ῥ8. οχν , 52. 1 
τε σοπέεγθησε νγὰ5 μοὶ ἴῃ ατεακ, 45 να 
ΤΊΔΥ ταΑΒΟΠΔΌΪΥ σοποίπἀς τόση {πε ἕδος 
τἴῆαι ἀθητε ἱπίεγεϑέβ ψεγα δὲ βίακε, δπᾶ 
1Ππᾶΐ πῆδτν οὗ {πΠ6 (επί 165, 48 οὗ ἐπε Ηεϊ- 
ἰεηἰβέῖς 7οννβ, ὑνουἱά ργοραθὶν θὲ ῥσεβεπέ, 
{τ 18 νϑσὺ βίρπίβοαπε ἐδαὶ 5:, [ἀπ|65, 4 Ηδ- 
Ὅγονν οὗ τε Ἡδῦτενβ, 4ποίεβ {πΠ6 ταπᾶδτ- 
ἱπρ οὗ τε ΧΧ 8ο δρροβίϊε ἔογ 818 
ΡῬύυτροβε, ἂδπᾶ παῖ 8 δπουᾶὰ βεὲ ἰδς 
βρί γι] τοϑιοσγαίίοη οὗ ἴῃ βοιιβε οἵ θανίά 
ἰπ {πὲ Κιπράοπι οὗ 6815, απ {πὸ δ118]- 
τηεηΐ οὗ ργορπθον ἰη τῃς τεσερίίοπ οὗ (πα 
(ἀἐπΈῖ68 ἱπίο {πε Κίπράοτι οὔτῆς Μεβϑίδῃ, 
80 ἐχοϊυϑίνεϊυ συατάεά ὃν (ἂς 7εννβ. 
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τὸν Θεόν - 2ο. ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι 1 ἀπὸ τῶν 

μάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ 

1 ἀπὸ ογ:. Ὁ ΒῸ 61, 180, 8ο Τίβοϊ., ΚΝ. Η., ΒΙ458, Ὑγεἶββ, ννεπάι, Ηρ. καὶ του 
κτου ΟἿ. ατί. ΑΒ 13, ὅτ, 58ο Ν.Η., γν εῖββ. Ὁ, αἷᾳ., ἴγεη, ὁπ καὶ του πνικτου (ϑεε 

ἘΝ νεσ. 20). γεηάι (1888) Δοσοιηίβ ἴογ {Π6 οπηϊβδίοη ριον ὃν ἐπε ἕδοι ἰπδὲ ἢο 5 ἢ 
ΠοΙητηδ πα »γᾺ5 Ῥτεοίβεὶν ρίνεη ἱπ [νεν. χνὶ!. 13 (80 Μενδσ, ΑἸτοσά), δηὰ ρδιεῖν ἔτοπι 
ἴδς ἴαχεν νἱενβ οὗ ἴῃς Δ εβέεσπ ΟΠπυσοι ἢ θὰξ (1800, [πίτοᾶ., Ρ. 50) με πονν ρἶνεϑ ἴῃ 
δὲ δάπεγεπος ἴὸ Οοσββθ᾿ 5 νίενν (6. 6. 4., Ρ. 442; 1806), νν]ὴεἢ Ὁ Ὠϊο ἢ σογῆρδζα ἴὸσ 
βἰ πηι] ατὶἐν Ζαπη᾿ 5 ἐχρίδηδέίοη, Εὐηἰολἐμηρ, ἰῖ., ῬΡ. 344, 345 (1800), ἸΝ εἶδα, Οοάεχ Ὁ, 
Ῥ. τοῦ, ἔπαι (6 οπηίββίομ, 45 8150 {πε δάἀάϊτομ ἕο! ονγίπρ' (Ξεε θεῖον), ὑγεγε ἱπτεπάθα 
τὸ ἄο αινᾶὺ 1 ἔπ ς ̓υἀδὶς Δηἀ σετεσγαοηΐδὶ οπαγασίεγ οὗ (με ἄβογεε, δηὰ ἕο βυυδβείζαϊε 
{π6 σοτηργεπεηβῖνε τηΟσϑὶ ργαβογίριίοη οὗ {πὸ ϑεσσήοη οἡ ἐῆε Μουπε; 50 τοὺ τασε ΠΥ 
Ηάτγηδοῖκ. τοῦ πνικ. Ὀείηρ οἸϊπιιπαῖθά αἰμα σΔπ δὲ τϑξεγγεά τὸ λοηιϊοίάϊπιρι, Τετε, 
Θὲ μά. χὶϊ., 5ο ἐπδὲ [πθ ἄδογεε τηδᾶπβ ἐπαᾶὶ {παν 5μουϊα δρβιδίπ ἔγσοτη ροϊ]υϊίοηβ, υὲΣ., 
Ἰδοϊδέγυ, ἑοσπϊσαιίοη, Ὁ] Οοάβμ δά (οὐ, ([π6 ραποιυδείοη ἴῃ β), ἀπά τῆι ἐπδν βῃου!ά ἴονε 
ἐπδῖς πεῖραρουτα (6 ποραξέυς ἱπ] ποίου οὗἨἩ τμῈ (οἰάεη Επ]16); 5εεὲ βεῖονγ. 8ὅεδ 
ξατέπεσ ἴῃ ἕδνουσ οἵ ἴδε οπιϊββίοῃ ΒΙ4ββ, Ῥταξ, Εναηρ. 5εο. Τιμσαπι, Ῥ. χχν. (1807); 
Ῥ Ιοῖορσν οὗ ἐπε Οοϑῤεῖς, Ῥ. 250; Ὀυϊ ἴοτ ἃ νεῖν ἀϊεγεης γτεββοι ; 85 δρδίηβε ἔπ ἰηέεγ- 
Ῥτγεϊδείοη ρίνεη ἄῦονε ὉΥῪ Ἡδγπδοῖκ ἀπά οἴπδγβ ἴο αἱμα, 56ε αἴ5ο ΒΙ455, 5ἐνάϊθη πὰ 
Ἀγίέκδη, ἱ., τοοο; Ηρ ε πε], 4150 Οόγββεπ, Ο. 6. α., Ρ. 445 ., τεσιατῖκ ου ἔπε ρσο- 
ὈΔΌ1Πἰ Εν οἵὁἩ Μοηίαπίβεϊο ἱηἤπιθησθβ ἴῃ {πε Βεζδη ἰοχὶ οὗ ἴῃ ραββαρα θείοσε 8, δπὰ ἴπ 
ΤΕΡΙΥῪ τὸ {πεῖς βίτοἴαγοβ βεῈ Β]485, Ευσηρ, 5ε0. Τέοανε, Ῥτεοῖ., Ῥ. χχῖν. ἢ, Ατ ἰᾷς ἐπά 
ΟΓ {πε οἴδυβε ψε πᾶνε καὶ οσσα μη θελουσιν εαυτοις γινεσθαι ετέροις μη ποιεῖν, 50 
Ὁ, 1 τυϊθαβοι!εβ, 58}., Αθίῃ,, [τεπ. (οὔ, αἶβο νεσ. 20). ΗἩδιτῖβ, ΕῸμν ΤΣ εοέμεγες, εἴς, 
ῬΡ. 31, 32, ΡοΪπίβ οαἱ τπδὲ [Π6 δά ἀϊτίοπ νγὰβ Κπόνγῃ ἴο Ατί βεῖϊεβ (Θεαθεσγρ, δὲς Αῤοϊορὶε 
ὧδ5 Α., Ὁ. 213), ἀηὰ (πδὶ ἐπεγείογε τηε Αςίβ νγὰβ Κποινῃ δπά πιβεᾶ δπά ἱπιογροϊδιθα Ὀν 
ἔπε τηϊάα]6 οἵ ἐπε βεοοπά σεπίυσγ, Βαξ Πα γοίγαϊπβ ἔγοπιὶ βρεδκίπρ ροβί νεῖν 458 ἴὸ 
τῆς βοῦυτοα οὗ [15 νατίαπε ἰῃ Αοίβ, 85 “πε περϑῖϊνα ὑτθοερῖ [ὰγῃ5 ΠΡ δνεσυνποτζε ἰπ {πα 
δατὶν ΟΠυτοῖ, μανὶπρ Ῥεθη δυβογθεά ἴῃ (Πς ἢσβὶ ἰπβίδπος ἔγοπὶ [Ἐνν]5} εἰ ΐοβ ᾽"; οὔ. αἷϑο 
νεῖββ, σοάεχ Ὦ, Ρ. 1οθ. 80 Ὑπεορῃίυβ, Ὀϊάδομβ, σοηβέ. ἀροβὲ. ἀπά Ἐρῃγεπὶ οα 
Ἐοπι. 111. 21 δηᾶ νἱῖϊ. 7; 566 Ἡαγγίβ, ν. 5.; Κδββοῖ, ἄργαῤδῥα, Ρ. ο5; 'Ν.Η., Αρρ., ο6. 
Ζαμη ἀηῃεβιἐδεη ΡἿΥ σϑέεγβ {πε δἀἀϊείοη ἰο {πε Πίδαοσδε, Ὀὰχὲ τε ἰδ νθσῪ ἀου θα] μον 
ἴατ {πε έάαελε επ]ογεᾶ πῃ ΠΙΡῊ δηὰ νῖάς οσεάϊε ὑνῃὶοῃ Ζδῇπη δεΐδομαββ ἰο ἰε: δρουΐ 
110-140 {πῈ ᾿νογάβ ἵνέσα ἱπίθγροϊδίβα ἱπ ἴῃς ἴθχε ἴῃ (ες Εδβὲ, απὰ βοοπ δἔξεσ, δὰ ὉῪ 
ὯῸ τηδδη8 ὙὙῈΠ ἀηΐνοιβαὶ δοσθρίδηςβ, {παν ἰουπα {πεῖς ναῪ ἱπίο ἰῃς ὙΝ εβίεσπ ἱεχέ, 
ΒΙ455 ἴῃ δέναϊθη ἐπα Κυλέκεη, μὲ. 5.. το Ρ 165 ἔατίποσ τὸ Ἡδγηαοῖ. Ηδγηδοῖς ἀβκβ ΨὮΥ 
{πε “ ροίϊάξη συ]ς,᾽" 1 ρεηυίπε, ἰβ ποὲ ουπά ἰῃ χχὶ. 25. Βῖ4585 τερ!ῖεβ {πᾶς [πα καρὲ 
8 του δὴ ἀγαῖϊ ἴοσ ἰτηβθ ἢ 1ῃ Ὑνῖομ ἡνεγα θοῇ πνικτα δηὰ {πὲ συΐε, ἀπά ἰδι15 οτηϊεᾶ 
πνικτα ἴῃ β, Δηά ἴπ α ἴδε σε “ Ὀγεντδίϊ σοπβ θη 8", 

Ψψὲεσ. 19. διὸ ἐγὼ κρίνω: ““»Βοταίοτα ἱπ 6Δ!. 1. ο (ς7. Δοίβ χίϊ, 17, χχὶ. :8). Αἱ 
ΤΩΥ Ἰπάρστηεπε 8". 81. [π|65 ἀρρδγθηῖν τῆς βᾶτὴης {ἰπὶιὲ νεῖ. 22 βῆοννβ 5 μι 
ΒΡΕΔΚ5 85 (᾿ς ργεβίἀθης οἵ {πε τηεειίηρ, 
ΟΠ γυβοβίοσω, ἔἤορ., ΧΧχιῖῖ., δη ἃ 15 ννοσᾶβς 
ΜΙ {πὲ ἐπιρμδϑίῖς ἐγώ (ΥΥ εἰ55) πιᾶν ὃχ- 
ῬΓε55 τῆοσγε ἤδη {πὲ ορἰπίοῃ οἵ ἃ ργινδίβ 
τηελθεῖ---ἢς βυπὶβ ὑρ (ἢς ἀεραίε δηά 
Ῥίόοροβεβ {πε ἀγδαιρῃι οἵ 4 ργδοίίοδὶ 
τεβοϊυείο ᾿᾽᾿ (Ξεα ονγανοσ Ηοζί, Ἐςοϊεεῖα, 
0; Ηδοκειί, ἐη ἰἴοσο; δῃὰ οἡ (πε οἵμεσ 
δαπᾶ Μοδεσῖν, Μιρηέεγίαὶ Ῥγίεείποοί, 
Ῥ- 147). 1 8 Ροβίείοη οἵ δι ποσὶν 18 8 
Βίνεπ ἴο 8... [ατηθβ αἱ {πε οοηξεγεησα, ἰξ 
8 νοσὺ 5ἰρηϊβοαπε ἐπδὲ {Ππ|5 5ῃουϊα μὲ 5ὸ 
ἵπ Πεγυβαῖεπὶ ἰ(56 1, νποῖς τὰς Ὑνεῖνε 
νου πδίσσα!ν σατῖν βρεοῖαὶ τνεῖρ μξ, 
Βα ἐπὶβ ῥγαβίεηου δηὰ Αροβίοϊο δαῖδπο- 
τίν οὗ 58, ]΄πηεβ ἴῃ Πεγιιβαίεπι 15. Οχδοῖν 
π᾿ δοοογάδπος υνἱτῃ (ἢς ταπλδείκα]ς ογάθσγ 
οἱ τῆς {πγες πᾶπιεβ τεϊετγεᾷ το Ὁγ 51. Ῥδὰ! 

ἩΘΙΠαῦ (6 δυϊῃογιιν οὗ 851, 71 πλεβ ποῖ 
{παι οὗ τε οἴμδσ Αροβίίεβ ἰβ σοποςίνεά 
οὗ 485 ονοσγίἀϊηρ ἴπη6 ρεηθγαὶ οοηβθηΐ οἱ 
τῆς ποῖα ΟΒυτοῇ, -- μὴ παρενοχλεῖν: 
οηἷν ποτα ἴῃ Ν.Τ.; “ποὲ ἴο ἐγουδ]ς,᾽" Α, 
δηὰ ΚΕΝ; ἴὲ τῶδυ θὲ ροββίῦ]ε ἴο ὑσγϑβϑβ 
{πε παρά, “ποὶ το ἰτουδίε Πιγέμοσ," ἦ.6., 
Ὁ Δηνιπίηρ τόσα ἴμδη πε ἰβ δδουΐ ἴο 
ταδηἰίοη, οσ ἱπ {πεῖς σοπνοσβίοη ἰο αοά. 
Τῇ νεῖῦ ἰ5 ἰουπά ψι ἀδεῖνε ἀπὰ 
δοσιδαῖϊνα ἴῃ ΤΧΧ ; ἔον (88 ἔογγμεσ οὶ 
]υάᾶρ. χὶν. 17,1 Μδοο, χ᾿ 63 58, χίΐ. τα; 
δηὰ ἴογ 1πῈ ἰδίζε [εγ. χχνΐ. (χῖνὶ.) 27, 
1 Μᾶοο. χ. 35. Βεηρεῖ ἰδκεβ παρά 85 -- 
ῥταίεν, Ὁὰὶ ὑνἘ1]15ὲ ἰξ 15 ναῦν ἀουδέξα! πονν 
ζαγ {π6 ῥγεροβιξοη οδῃ Ὅς 50 σεηάεγεά 
Βοσς, με δά ἀβ βέες ψμίεέα πον" οδίμγϑαπάα. 
-- τοῖς ἐπισ. ς, χὶ. 21, “ὙὙὯῸ τε ἰπγη- 



324 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥ. 

αἵματος" “1. Μωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς 

κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον 
ἀναγινωσκόμενος. 

1 ΒΙ.ββ ἰπ β Ὀγαοκείβ ψποῖε νεγβὲ οἡ ἔδε ῥτουπὰ οὗ [15 ογηϊββίοη ΒῪ ᾿γεπσεαβ, Βαϊ 
ἔπε Ἰαζέετ πλαν Θδϑὶν ἴανε ογηϊετεὰ ἰξ 88 βιρεγῆπουβ ογ ἰγγείεναπε ἰο μῖ8 ἀγρασηαπέ, 
ΜΏ1βὲ ἕλε ορβουγιν οἵ (πῃ νεγβα πα5 θβεῃ υγῈ]] ποίςα 45 ἃ γεᾶβοῃ ἔοσ 15 γεϊεπίίοη. 

ἰῃρ το αοά"; ργεβεπὶ ρατείοϊ ρίε, 48. ἴῃ 
δοκηονϊεάρηιεης οἵ ἃ σγοσκ δοίυδ!ν ἐπ 
Ῥτόρτεββ. 

ὲΎει. 20. ἐπιστεῖλαι (χχί. 25), Ηεῦ. 
ΧΙΪ. 22; 1πΠ6 νεγ 15 υϑεᾶ οὗ 4 τογὶ ἐέδγι 
ἱπαποεοπ, Ὑγεβίςοει, 1, ς, (50 δ επάε 
Ὡετγε δπᾶ ἱπ χχὶ. 25, ἀπά 50 Κἰ οβίδστηδῃη), 
Δηὰ 8δὸ οἴἴϊεῃ ἱπ βοοϊεβίαβεοδὶ τυτίξεγβ ; 
δεῖς ἰξ τῆδυ τηδδῇ (ὁ νντιῖε ογ εη]οΐπ, οσ 
τῇδ ΜΨΜΕ]] ἱποαᾶς Ῥοίῃ, οὐ, Ἡοτί, Εεεϊδεία, 
Ῥ. 70, ΝΝεβίοοίξ, τ. 5.,) ἡ εἰ585, ἐπε ἰοθο ; ἴῃ 
οἰδβϑῖοδὶ Οσοςεκ 16 15 υϑεα π᾿ θΟΓἢ βεηδα68. 
[ΠῚ ΧΧ ἴἰ 15 ποῖ υδεά, ἐχοερέ ἴῃ ἃ ἔενν 
Ρᾶββαρεβ ἰπ ὑνῃίοῆ τῆς τεϑάϊηρ 15 ἀουθε- 
ἴα], ἀπ. ἴον ἐπ., 58εεὲ Ἡδίςῃ απὰ Κεάρδιῃ, 
τη υ,-- τοῦ ἀπέχεσθαι: Βυτγίοη, Ν. Τ'. 
Μοοάς απά Τεριϑδς, Ρ. 150, ε΄. 76τ. νἱϊ. το, 
ι Ῥεῖ. {ἴ, τα, Τίτη. ἵν. 3 σε Π γα γ ννπουὺΐ 
ἀπό.-- τῶν ἀλισγημάτων : ἔτοτη Η]]επ- 
ἰδεῖς νεγῦ, ἀλισγεῖν, ΓΧΧ, πη, ἱ. 8, 
Μα]. 1. 7, 12, Εδοϊυβ. χὶ. 29 (8, αἷ); 
ΤΊΔΥ τηδδῇ (ῃς ροϊ]]υποη ἔτοπὶ ἴῃς ἤςβῃ 
ειἰϑεᾶ ἴῃ Βεδίθη οἤετγίπρβ -- εἰδωλοθύτων 
ἴῃ νεσ. 290 (χχί. 25), οΐ.. : Οοσγ. νἱϊ. σ, 
χ. τώ ,, Ὀὰὲ 5ε6 ζωυτίμεν ΚΙοβίεγπηδηπ, 
Ῥγοδίονισ ἐπι ΑἀῤοΞςέεἰἐεχέξδ, Ῥ. 144. Η.., πιὰ 
νεπάς, 1888 απᾶὰ 1809, ἐπ ἰοεο. Τῆς 
Ἧσαβε βίαπαβ Ὀγ [{8ε1ξ, πὰ ἐδε τῆσες ἔο]- 
οννίηρ σοηϊεῖνεβ ἀγα ποῖ ἀερεπάεπί ὑροῃ 

ἴτι. 1 91. [ἀπι|εϑ8᾽5 νογάς τς ἱπέεγρσγείεὰ 
πῖοτε Μίαν ἐπαπ 88 -- εἰδωλοθύτων, νετ. 
20, ἔδεν ννουἹά τηνοῖνε ἐπε ῥγοῃι δ [οη ἔον 
ἃ Ομγίβιαπ ποῖ οπὶν ποὶ ἴο δοδί δηγίπίπρ 
οβετεά (ο 1ἄο]5, οτ ἴο βῆαγε ἴπ (πε ἰάοὶα- 
ἔγοῦβ ἐεαϑίβ, δας ἄνθη τὸ δοσερέ δῃ ἰπν]ϊα- 
τίοπ ἕο 4 ἀοπηεβεῖς ἔεαβδὲ οὗ {πε δητ]ε5 
οζσ δὲ ἰεαϑὲ ἰο 4 ραγεοραίοη ἱπ (ἢ ἰοοὰ 
ΟΠ 50 ἢ δῃ οοσαβίοη, Τῆδὲ τὲ 45 σαϑῪ 
ἴοι ΟΠ γίβϑείδπβ (0 γὰπ (ππ686 γί 518 15 εν ἄδπί 
ἴτοπὶ 1 Οοσ. νυ]. τὸ νῆεη 8.. ΔῈ] γοΐειβ 
ἴο ἴῃς οαβε οὗ ἔβοβε ψῆο Παά ποῖ ον 
βδαΐβθβῃ οὗ ἔπε ἢἤδββθῃ οἤκἼγεὰ ἰο ἰἄοϊβ, δυΐ 
᾿ι8ᾶ 4130 8αὲ ἄοννῃ το ἃ ἔδαβέ ἴῃ τῆς 1άῴο1᾽5 
ἐεπηρε.---τῆς πορνείας : [π6 τηογαὶ δχ- 
ΡΙαπδιίοη οὐ {πὶ8 οἷοβε διοσδίίοα οὗ 
Ἰἀοϊδεγν δηᾷ πὑποίδδηπεθβ 15 {παΐξ {πε 
ἴοττηεσ 50 οἴδη ἱπνοϊνβά ἐπε ἰδέξεσ. Βαΐ 
Ῥτ. Ηοτὲ ψῃ!βὲ ροϊπείπρ οὐκ ἐμὲ βυςῃ 
δΔῃ αβϑοοσίδιίοη ἰ5 πο ἕδποίξαϊ οσ δοοίδεη- 
[4], τεσ πβ τι ἐπδὶ γε οαρδε ποῖ ἴο ἰὰῪ 
ἴοο της ἢ βἔγεββ οἡ ἴῃ σοππδοίίοῃ, βίπος 
ΤῊΔΗΥ͂ ἴογγηβ οὗ ἰάἀοϊδέγυ τηρῃὶ ἐδἰεῖν θὲ 
τερατάθά δὲ τες ἴτοῦῦ ἰδαὶ ματι οαϊαι 

βίαίῖπ. Τα ἴδηρσυαρε, Βονενεσ, οὐ 8ὲ. 
]άτλεβ π᾿ πίβ Ἐρίβεῖς βῆῆοννβ: 18. πονν ἴπι- 
Ῥετγαῖϊνε ἰξ νγᾶβ ἱπ ἐξα τλογϑὶ δίτηοβρμεγα 
οὗ {πε ϑγτγία οὗ {πε ἢγϑέ σεπέυγυ ἴο ρυαγά 
τῆς ΟΠ τί βείδπ [ξπτοπὶ βεχυδὶ ἀςβ]επηεπί, 
ἀπά (Βς Ῥυγηίπρ ἰδηριᾶρςε οὗ 8ὲ., Ῥδαϊ ἴῃ 
1 Ὅοτ. νὶ. 15 δπὰ σ᾿ ὙΤἢεββ. ἰν. 3, εἰς. 
Βῆονβ ἃ8 (ἢ6 ἰδιτίδὶς τίβκβ τὸ ψῃςοἢ 
ΑἸ γι βείδπ πλογα]ν ννᾶὰθ ἐχροββά, σγὶβὶκβ 
ἐπῃαηποεδᾶ ὃν ἐπε ἴδοι ἐῃαξ τε Πεβέμπεῃ 
νίενν οὗ ἱπῃρησι Εν τνᾶ5. 50 ἴαχ ἕβτοιρβουΐ 
πε Εοτηδη επιρῖτε, οὔ, Ηοτδςε, 5αέ,, ἱ., 
2,31; Τότγαπος, ΑἀεἰρῥἈὶ, ἱ., 2, 21; Οἴσατο, 
Ῥγὸο Οαῖϊο, χχ.; ἀπ οἡ {πε ἱπείπηαίε πᾶ 
Δἰπιοβὶ υπηΐνεγβαὶ ςσοηπεσίίΐοῃ δεΐννεθη ἐπα 
Βεαΐμεοπ τεϊρίουβ συ ]ᾶθ δἀπὰ βοοίεείεβ 
δηᾷ (ῃς οὔβεγνᾶπος οὗ ἤδιηδ]ε88 ὅγεαοῆαβ 
οὗ εἰς ΟΠτγιβύδη ἰὰνν οὗἁἨ ρυτγίεν, 566 Τ᾿ θπ- 
ἰπρ, Τὶς Οενιεὶπάἀδυεν ασομηρ ἀδ5 ὕγ- 
εὐιγί ξἐεπέμηνις, ατιᾶ 15 τεΐδγεηοαβ ἴὸ Εσοιι- 
οϑγί, Ρ. 12 ἃ, νους βοπης ϑρεοίΐαὶ 
Ρτοδιδιείοα ἴὲ ψγ48 οοποδίναθίς ἐπαὲ ἃ 
τΏδη τηΐρῃς ρᾷ85 ἴτγοπιὶ βοΐηβ βεὲπὲ οἵ 
Ἰοεπέουβ ἰηδυΐρεπος ἐο ἐπε ρατιϊο ραιίοη 
ἰπ {πε ϑαρρεν οἵ ἰῃᾷς Τογὰ (Ρἰαπιρέτε, 
Ἐε]θη). Αἢ διζετηρέ δδ8 ὕεεῆ τηδᾶβ ἕο 
τοῖο (ἢε νογὰ μεῖς ἴο {πε ϑἱπ οὗ ᾿ποαβϑέ, 
ΟΥ ἴο τλβττίαρε ὑν πίη ἐπε οτδί ἀάθη ἄθ- 
δτεεβ, ταῖμετ ἐμαη ἰοὸ ἐπε 5ἷπ οὗ ξοσπίοδ- 
ἐίοη, 80 Ηοϊέζτηαπη, ἘΕ} ΒΟΉ], Ζδοκίες, 
ννεηάι, Ἑδίηβαυ; Ῥαΐ οπ ἔπε οἶδε 
Βαπά Μεγεσ, Ἐν αὶ, σοάεε, νν εἶββ, απὰ 
οἴδετβ ἰακε ἴῃς νγογὰ ἱπ [8 ρεηδσγαὶ βεη86 
45 ἴξ 8 ἐπιρογεᾶ εἰβεννῆεσε ἱπ ἔδεε Ν. Τὶ 
ἙΕτοτὴ ψνδὲ ἢὰ8 Ὀδθη βαϊὰ αὔονε, δπᾶ 
ἴτοπι {Πα νγᾶν ἴπ ΨΏΙΟἢ γοπΊθπ τηΐσ δὲ δὲ 
Δ] ἀρὸὰ ἴο βέσνε ἱπιριγεῖν ἱπ ἃ 
δεδίπεη ἰδηρῖς (ο τυ μϊοἢ ταὶ !ρίουβ ΟἹ - 
ρδϊΐίοη, δ8 Ζδοκίεσ τεηιϊηᾶθ 8, ϑοπηα 
Ὦανε 5εὲπη ἃ τεΐσσεπος ἴῃ {δε ψοσζᾷ ἤπεγα, 
Φ΄. αἰδο ΨΜεπάς, ρ. 332 (1888), ψ6 
8εε {δε πδεὰ δηά ἐπε {Πκεϊποοά οὗ βυςἢ ἃ 
βρεοίϊῆς επ͵οϊπάεσ ἀραϊπβέὲ ἐπε δἱπ οὗ ἔογ- 
πΙιοαϊίοθ. Βαπῆῖεν σοπ͵εοίαυτεά χοιρείας 
οἵ πορκείας.---τοῦ πνικτοῦ: ““ἴτοτῃ ἐδιαΐ 
ΜΉ δα5 Ῥεδῆ βίγαηρεά," [1ξ,, δύσῃ 
Ῥεδβίβ 245 ῃδὰ Ῥεεπ ΚιΠεὰ ἐπγοιΡῊ βέγαῃ- 
Β᾽ηρ, απ ννοβε οοά πδᾶ ποὲ δεεπ ἰεὶ 
ουν ψΠεπ {δεν ψγασα ΚιΠ]εἄ. ἙἘρογ ἘΠ 15 
ΡγοΒΙ διεομ τεΐεγεποε 15 πβυδ!ν της ἰο 
Τ,εν. χνῖϊ. 13, Πευΐ. χί!. τό, 23, 580 εἰ58, 
Ὑνεηάε, Ζδοκίεσ, ΡΙαπηρέγε, Ἐεϊέεπ, Ηδο- 
Κεῖ. Βυξ οῃ [πὲ οἵδεσ μαπὰ Ὁ». Ηοσὶ 
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22. Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ 

ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὑτῶν πέμψαι εἰς ᾿Αντιόχειαν σὺν 

τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, Ἰούδαν τὸν ' ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν, καὶ 

1 επικ.» δῖ καλ. ΦΑΒΟΌΕΙ,, Τίβοῃ., ΝΝ.Η., ΒΙ455, νν εἰββ, Ὑν επᾶι, Βαρσαβαν 
ΨαΠ]ρ΄., Ατπι., Οἤτγϑβ.; βαρσαββαν ΦΑΒΟΕΗΓΡ ὅτ, 548., ΒοΒ., σοπβί,, Τίβοῃ., 
ΝΗ. Βίαββ, Ἀ-.., ὑνεῖββ, ϑνεπάς; βεὲ ου {με ννογά Ὑν πεν- Βομπηεᾶεϊ, ρρ. 56, 57; 
βαραββαν Ὦ, 50 Ηρ. 

σοπίεπαβ ὑπαὶ 411] διίειαρίβ ἰο ηά (δε 
Ῥιοπιδιείοπ ἴῃ ἴπεὶ Ῥεπίδίειοῃ ααϊίς [41], 
Αἰπουρη με σοηδβίἄεσβ ἱξ ῥεγέβοι  Υ σοη- 
σαίναδίες (πᾶὶ {πε ἤεβδῃ οἵ δηϊπιχαῖβ 
βίγαηρίεα ἴῃ βυο 4 ῬΨΑΥ 848 ποῖ ἴο δίἷουν 
οὗ (6 Ιεξεϊηρ οὐἱὐ οὗ δίοοά ννουϊὰ θὲ 
σουπίεα 45 υπίανν ἔα! τοοὐ Ὀν (πε [ἐνν8, 
ε΄. Οτίβεη, ς. Οεὶς., νἱϊ., 30; δμάαϊκεϊς 
Ολγισεαπὶέγ, Ὁ. 73, δπὰ ἀρρεπάϊχ, Ρ. 
2090. Βξ Ὦῖ5 ΠΕ ΘΙ τοτηασκ, πδῖ [ἢ βαο ἢ 
ἃ Ῥυομιὶ δἰείου δὰ θδεη δοΐιδ!}}ν ργεβοσ θα 
(85 ἰῃ ΠἰΒ νΐενν ἴξ 18. ποὶ) ννὲ βῃου!ά πᾶνε 
8 βεραγαίβ ἴουσε ὑσεοερέ τεΐεσσί πρὶ ΟἿΪΥ 
ἴο 8 ρατέϊουϊαν οαδε οὗ (πε (μἰγὰ ρτεοερῖ, 
υἷπ., αὐϑιίπεπος ἴοτ Ὀἱοοά, 15 ῬΤΟΡΘΌΙΥ 
ἔπε τεάβου ΨΥ ἰπ Ὁ, εἴ, Ἰτεπδειβ, Ην., 
1... 12,14; ΟΥρσείδη, 7 δεξϊηι, 111. το; Τατ- 
τα !ἢ4π|, 1) 6 Ῥηαάὶοϊέα, χὶλ., ἴῃς ννογάβ καὶ 
τοῦ πνικτοῦ ἀτὲ οτηϊ (ἃ μεῖς δηὰ ἴῃ [Π68 
ἄξοτεα, νεσ, 20, ΑΙ ΠΟΌΡὮ ἐξ 8 150 ροββίδὶς 
ἐπδὲ ἔπε Ἰάχεῦ νίεννβ ου ἔπε βαρ]εος ἰπ ἐπα 
γεβὲ τῶδυ δανε σοηίγιρυϊεά ἴο {πε Οτμΐβ- 
Βίοπ (ϑες Ζδοκιεσ δηὰ επάϊ). ὍὮγ. 
Ηοτεὲ ἰεανεβ ἐπε αἰ βῆσυ Ὑ πὑπϑοϊνεὰ, 
τρθγαῖν ταΐεισίηρ ἰὸ (88 “ ὙΝ εβίθστ ᾿" ἐεχί 
ψἱέπους δἀορεϊπρ τ, Βαΐ ἰπ χχὶ. 25 86 
ψγογβ ἀγα αρδίπ ἰουπᾶ ἴῃ ἃ τϑἔσσεπος ἴο, 
δ πὰ ἴῃ ἃ βιιτητηδτΥ Οἵ, {πε ἄεοτεε, αἰ Ππουρἢ 
Βεῖε ἴοο Ὁ φοπϑίβέβ πεῖν οὐλἱῖβ (μετ (568 
ΟΥεἶο8] ποίεβ).---τοῦ αἵματος : ΒρΕες 4} 
Τοσδι ἀάθη ὃν ἴδε [ενν 18} ἴανν, ἴυεν. χν]]. το, 
ΟἿΣ 111. 17, νἱϊ. 26, χίχ. 26, ᾿γεαί. χὶϊ. τό, 23, 
χν. 23, ἀπά νγὲ πᾶν τεῖεσ πε ργοδι διεΐοη, 
υἱἢ Ὁγ. Ηοτσί, ἐο τῆς ἔξεϊηρ οὗ γτηγβίεγυ 
ἐπίοτίδἰπεὰ ὉΥ νατίουιβ πδίϊοηβ οἵ δη- 
ἰαυϊεν νΙ τεραγὰ τὸ δἱοοά, 5ο {πὲ ἐπε 
ἐξε Πρ 18 ποῖ Ἔχοϊβίν ον [ εννιβἢ, ΑΙ μου ἢ 
{πὸ [αὐ βῃ ἴᾶνν μδά σίνεη ἴξ βυοῇ ἐχργεββ 
δηά ἀϊνίπε βαποίίοη “Ἴδε Ὀϊοοά 15 {π8 
11 ,᾽" δηᾶ αὐϑείπεηος ἔγοση 11 νγᾶ5 ἃ τηδηΐ- 
ἐεβιδείοπ οἵ τενεγεπος ἴοσ {86 [1{ὸὶ ρίνθη 
ὉΓ ἀπά ἀεάίοείεά ἰο αοἄά. ὙΠ|8 νναβ ἴῃς 
δτουπᾶ ὑρὸπ ψῃϊσοἢ ἴπε [εν Ῥαβεά, δηὰ 
5111 ὕα58, (Ὡς ργοῃιρί ἴῃ. Νοιμίπρ' οου]Ἱὰ 
Ὄνοσσῖ ἄς (ἢ ε σοπηπιδηὰ ἢσϑε σίνεη ἴὸ ΝΟδῇ, 
ὅεη. ἰχ. 4, ἰορείμεν ννἱμ τμς ρει βδίοη 
ἴο εδὲ δηϊτηδί ἔοοά, απά τεηενεὰ ἱπ ἴῃς 
αν. αἷμ, οδπποὶ τεΐεγ (3ο Ουργίαπ απά 
Τεγί]Π 5 π) ἐο Βοπιίοἰάε, 45 ἴδ οο]]οοδείοη 
ὙΠ  πνικτοῦ (1 τεταὶπεα) ἰ5 αρδίηϑί ΔπῪ 
ΟΝ ἱπεεγργείδείοη. ὃς δάδϊεοπαὶ ποῖβ 
(2) ἂἱ επά οὗ οβαρῖοσ. 

Ψεῖ. 21. ἐκ γενεῶν ἀρχαίων : ροϊπείπρ; 
Ῥδοῖς ἐο τῃε ἢἤτϑε ἄδυβ γμθπ ἐπε Πϊδβρογα 
Βαά ἤτϑβε βρτεδά ἴο δὴν οοπβίἀεγδθὶε Ἴχίθηΐ 
π Βεδίμβεη ἰαπᾶβ: δεὲ6ὲ οὐ νεσ. 7. Τῆὲ 
εχϑοί ρῆταβε (ἀπὸ) γενεῶν ἀρχ. οσουτϑ ἱπ 
Ῥεαΐνες ὁ ϑοίονιορμ, χυὶϊϊ!., τ4---τουη {8 
Βεπεσγδέϊομβ οὗ οἷά τῆς Ἰἰρῃιβ οὗ πβανβη 
δανε ποῖ ἀβρατίεὰ ἴτοπι (πεὶγ ραῖῃ. Ἐὸτ 
δε ουβίοτῃ τεΐεσεςα ἐο Βεσε, βεὲ ϑομῦτγεσ, 
ἘΣ ἀέαφρι ῬεοῤΙς, ἄϊν. ἰϊ., νοἱ. ἰ,., Ρ. 55, ΒΤ. 

Ὡς ννοσάβ βθὲπὶ οἰοβεῖν ἼἿοππεοίθά ἱπ 
Β6η86. Ὑγῃ ἐπα ῥτεοβάϊπρ ἴῃ (Πἰ5 ΨΨαΥ, 
υἷα., μᾶς τ8ς Οεπε!ε ρῥσοβείγίεβ οουΐά 
Ἰοηβ ἃρΡῸ ἱπ 1πΠ6 βυπαρόριδβ πᾶνε Ὀθθῃ 
δοφυαίηιεά νγεαῖκ ὉῪ τνεαῖς νυ ἱεἢ ἐμα βρίσίς 
πὰ εἐπδοίπηεηῖβ οὗ {πη6 Μοβαίο ἴανν, απὰ 
ἔμεν ψουά τΠ5 6 τῃς τηοσγε ββϑβι!ν ἰη- 
οἰπβά ο ἴδκε ὑροη ἐπεπηβεῖνεβ {πὲ ἔδνν 
ΘἰοΓΊΘΩΔΤΥ ῥτγεοαρίβ ἰαίὰ ἄονῃ ἱπ {πὸ 
ἄδοσες οἵ (6 Τ}εγυβαίθπη ΟΒυσοῖ, 80 45 
ἴο ἀνοὶᾷ δὴν βεγίοιιβ σδυβε οὗ οβξποα ἴο 
ἐμεῖς 1ενν]58- Ο τι βιίδη δσείδσεη Οὐποσβ 
Βονγενδῦ ἴδε δε τηξαπίηρ ἴο θὲ ἐπαΐῖ, 85 
πὲ }εννίβῃ ΟΠτβείδηβ ἱπ πεῖς σοπείπιιαὶ 
αϑϑοοίδιίοη υἷε τὰς βυπαρόρια τνουἱᾶ 
5811 ἤδασ {πὸ ἴανν τεδὰ ὄνον Θδυρδίῃ, 
ἔδεῖς ψουὰ 6 πὸ ἱπίδεσοουσβε δεῦνψεεῃ 
{πότὰ δἀπᾶ ἰἢε Ο γε ΟἩ τ  βείαπβ, απ]685 
τῆς Ιδτίεσ οὐβεγνεᾶ ἔπ8 πβοδββασυ γεβίγίιο- 
Ἐοπδ βπ]οϊποα ὃν ἔπε ἄξογεε ἔοσ ὑγοι βεσῖν 
ἱπιετοοτησθηίοη. ὙΒετς 18 ἢῸ οσοαϑίοι 
ἴο ἱπίεγργεὶ ἔπε τηβαπίπρ ἴο δ ἐμαὶ ἰξ ἰβ 
Βιρετῆσουβ το ντῖῖε πὰς ἄξοτθα ἴὸ {πε 
7Θν θη ΟὨ τί βείδηβ, δίποε {πὸ παν ἰξβ 
σοηΐθηίβ δἰταδᾶν ἔγοπῃ πε αν (80 ϑ8ῖ. 
ΟὨΒγυβοβίοπι, δηὰδ Β]455), ἴοτ 4 ἄβογδε ἴοσ 
(Π6 }δννϑῃ ΟΠ βιϊαπβ 18 ποῖ ἴῃ παδβείου, 
866 ΘΙ, 23. ΟΙΠΕΙΒ αραὶπ ἱπίεγρσεξ: 
ἔπεσε ἰβ πὸ ἔξδεσ παῖ ἐς Μοβαὶς ἰανν 
Ββουϊὰ Ὅς περ]εοίεά οσ ἀεβρίβεά “ἴοσ 
Μοϑβε8, βἴο.᾽"", ὅὲες ζυγέδεν, ννδηάι, Υν εἶ58, 
Μοαίδογι, ΚαδθδηΡδῖιοῦ, 
ες. 22. ἔδοξε: [πὲ ψοτὰ ἰβ οἔδπ 

[ουπὰ ἴῃ ραδΙΐς τοβοϊτίοπβ ἀπά οὔῆςίαὶ 
ἄεοτεεβ, Ἡετοά,, ἱ.,) 3; Ὑδυς,, ἱν., τα8 1) 
δηᾶ 5.).--,χὋοοἷς ἀποσ.... ἐκλεξ, . .. 
γράψ.: οὐ ἔπε ἱστγερυΐατ σοηβίγυσεοι 
866 Ῥαβὲε δπᾶ Ἐαδπάβ, απ ἰηβίαποοθβ 
ἰὰ ΑἸϊοσά δπὰ Τυπλῦν; ἀπά δυγίπεσ, 
Βυτίοη, Ν. Τ΄. Μοοάς απὰ Τεησές, 
Ρ. 1γ3.--σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλ., οὐ, νεῖ. 12, 
πᾶν τὸ πλῆθος, οὐ, ἴτεη., Η αν΄ ἰἰϊ., χ.-- 
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Σίλαν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 29. γράψαντες διὰ χειρὸς 

αὐτῶν τάδε - Οἵ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὃ καὶ οἱ ἀδελφοί, τοῖς 

κατὰ τὴν ᾿Αντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν, 

Ἰ και οἱ αδελφοι ΟΕῊΠΓ,Ρ, ὅσσ. Ρ. δπά Η., ΑσπηΖοι., Αδίμσς., ΟἾγγβ., 8ο ΝΥ εἶββ, 
Αῤοεἐεϊ ροκολίολιέε, Ῥ. 57; ονπ. καὶ οἱ "ΑΒΟΡ, 13, 61, Ασπιυβς., [τἰπὶ., ΑἸα., ΤΊΒΟΏ., 
ΝΝΗ., ἘΕΝ., ννεμάς, Β]455, ἕο] νη 54ῃ., Οτίρ'., τεδαάβ αδελφοις πετε δηά Ὀγαοκεῖβ 
{π6 βάλε ννογά δἴζεγ Κιλ., 80 Κδπιβαν, ϑέ. Ῥαμῖὶ, Ρ. 171, ταὐεςείπρ πε νγογᾶ 85 ἂπ 
δοοίἀεπέδί σοτταριίοη ; “ὙΠ Αροβίίεβ ἀπά {με ΕἸάδγβ ππίο ἕὰς Ὀγείμγεη," εἰς., ἘΝ. 
τεηάετβ “ὙΠῸ Αροβίΐεβ απά {πε εἰάθσ Ὀσείῃγεη," ἃ εἰπὲ πο ἐπε 7εσυβαΐοπὶ ΟΒυγο ἢ 
πιῖρμε α5ὲ ἴῃ δἀὐἀτεββὶπρ γουηραγ Οἤπσοπεβ (εη 411), μὰς 5εὲ οοπιπιεπίατυ. 

ἐκλεξ, ἄνδρας πέμψαι: ““ἴο οἤοοξε πε 
οὐ οὗ ἐπεῖτ σοταρϑην, δπᾶ βεηᾶ," ΕΝ. 
Ιη ΑΟΝ. ννε ἴοβε βίρι οὔ {με ἔδοϊ ἐμαὶ {πε 
οδοίοα ννὰβ ἔπι8 πιδάβ ἴῃ ἔπε τεπδετίπρ 
“ὉπΠοβεῃ τηξη," ἃ τεπάογίπρ' ὑνμῖο ἢ (δῖα 5 
ἐκλεξ. ταϊἀἀ]ε 45 1 ραβϑίνε (Ξεε νν επάϊζ' 5 
Ἶαθὲ οτίεἰςΐθγα, δηὰ τοδὶ νεσ. 40 ἐπιλεξ,).--- 
᾿Ιούδαν τὸν ἐπικ, Β., 566 οτίείσαὶ ποίε, 
Βοσηβίϊπηεβ τεραγάεάἃ 8485 ἃ ὕὑγοίμεσ οὗ 
]οβερᾷ Βαιβαρῦδβ ἰῃ ἰ. 23. Ἐννδὶά {πίπκ 
παῖ ἣς νγὰ5. δοίυδιν ᾿άθ Πεῖς 41 νυ ἢ Πΐπλ. 
Νοιδίπρ σέθεν ἰ8 ἱσποννη οὗ Είτω, Βαῖ ἰἔ 
ΒΕ νὰ5 ἃ ὕὑγοίμεν οὗ 7οβερῃῇ Βδγβαῦθδβ, 
Β6 ἴοο πᾶν ἢανε Ῥδεῃ διποπηρϑβί ἐπε ρμοῖ- 
ΒΟΠΔΙ [Ὁ]]Οννεῖθ οὗ {πε Ἰιοσά; μεποε [ἰ5 
Ιεδάϊηρ' ροβίτοη, 8εεὲ δἷϑο Β..3 “7υάδ5,᾿" 
Ῥ- 1830.---Σίλαν, “Ι΄ νετ, 40, χνὶ. 10, 25. 
20, ΧΥ1]. 4) 1Ο, 14, ΧΥΠΠΙ, 5, 2 Οὐ, ἴ. 10,1 
ὙΠε58. ἴα, 2 ΤΒ685. ἴ. 1, 1 Ρεί. ν, 12. 
ΤΠμεῈ πᾶπια ΠΊΔΥ πᾶνε Ῥεεη οοπέγαοίϊεάᾶ 
ἴοσ. ϑηναηιβ, δας 1 πιᾶν αἶβο πᾶνε Ῥδδῃ 
ἃ Οτεοκ εαυϊναϊεπί ἕο ἃ Ηδεργονν παπΊ8 

ὩΣ -- Τοτγείαβ, οὐ ΓΤ τ, ὅξεη. χ. 24, 
κω ἡ ἐαὰνν ὁ 

866 ἐβρεοίαιυ ΝΊπετ- Θοβτηϊεδὶ, Ρ. 1.43, 
ποίςδ, δαπὰ Ζαπη, Εἰμίοίἐεηρ, 1.) Ῥ. 23, 

ΨΈΟ ῥτγεΐειβ πῶ, »» δτδπ, ετγέγαρεπ “.. 
ῬΑῸΪ αἴνναυβ υϑεα ἐπε ἴογπιὶ Σιλονανός 
(8ο τ: Ῥεῖ. ν. 12), ΒΙ455, σγαπι., ῬΡ. 70, 
71, ὙΝιπεγ- ϑοξγηιςάεϊ, μι. 5.,) δηᾶ αἷβο ρρ. 
74. 75. Οπ (με βυρροξβεά ἰδεπεῖίν οὗ 
51145 1 Τια8, γνΠο 15 ἤδνοὶ τηθηϊτ οηδά 
ἴῃ Αςίβ, βεα αῦονε; δηά ννεηάι, ἐγ ἰοθο. 
1 ἰτἰῆε ὕνο ραββᾶρεβ, 2 ὕοσ. ἱ. 19 δηᾶ 
νἱ. 23, ἡ ΜΠΙΟἢ ἐς δάἀνοσαίεβ οὗἩ {15 
νίενν ταῖν τηβκε ἰῃς ἰδεητί εν ροβϑί δ, ἐπα 
ἀδβοσίριοη οὗ Τίειβ, 4]. ἰἴϊ. 3, ἰβ. οοπι- 
ῬΙοίοὶν δὲ ναγτίαπος ἢ ἴῃς ἀδβογίρείοη 
οὗ 5115 ἴπ {π|8 σμπαρίεσ (“ ρεγνδῦβᾶ, πὸ 
αυἱά ἄυτγίᾳβ ἀΐςαπι, σοπ]δοίζαγα᾽" Β[458, 
ἴῃ σοσησηεπεηρ, οἡ ἐδα σαρροβεά ἰάθη εν). 
-- ἡγουμένους, φ'. νεῖ. 32, προφῆται 
ὄντες: (πε Ψοτγά 18 αἷδο υβεά ἱπ Ηδβ. 
χα, ἕμτες εἰπλθβ, οὔσα οὗ ἔποβα ψῆο διδᾶ 
Ραββεῆῖ δυῶν, νοσ, 7, πᾶ ἴῃ νν. 17 δηὰ 
24 οὗ δοίιαὶ δυςποσγίεϊεβ ἕο 6 οδευβά, 
ἸΒε ψογά ἰβ δρρ|εά ἴῃ δε ΓΧΧ τὸ 

ΝΆΙΙΟΙ5 ἔογΠΊ8 οὗ δυΐμοσῖν ἀπά ᾿εδάθσβῃὶρ 
(ϑεε αἷβο τείεγεηςεβ 0 ἰῆε ψοζά ἴῃ 
οἰαββίοδι ἄσγεεκ, Οτίτημη- Ὑ παυοτ), ἀπά οὕ, 
ΟΙςῃλ. Εοτλ., (ον. ἰ., 3 (χχί., 6), ννίει ν. 7, 
χχχνῖϊ, 2, ἵν. αὶ, ἴχ, 4. [1{ ἰ5 ααϊές ροβϑί δῖα 
{πὶ 1 τδὺ βᾶνε Ἂββεηεῖδ!ν - ϑιδάσ- 
καλοι, χίϊ, τ (ο7. χῖν, 12, ἡγούμ. τοῦ 
λόγου), ε΄. Ηεῦ. π΄ 5.,) ψ τ Πιάαολέ, ἵν.» 
Σ, ἃπα 566 Ζδὄςκίεσ, Αῤοςἐει ρεποκίοδές, ᾿. 
2409; Ηδλγηδοκ, Ῥγοΐερ. ἰο δ ίδαεμέ, Ῥ. 
951; ογ ἔπε τῆξεγε ἔδλος {παὲὶ {πᾶδβ δηᾶ 
Β511Δ15 πᾶν Ῥοίῃῇ πᾶνα ὕδεη ρεσβοπδὶ 
Το Ιοννεσβ οὗ 6885 ννουἹά πᾶνε σοηξεττεά 
ὍΡΟΙ ἔπδπὶ ἃ Πρ ἅἄερτες οὗ δυϊπουῖν 
(ΡΙυπιρίγθ); οὐ ἴῃς ἰεσπὶ ἧγου. ΤΑΥ͂ 6 
υϑϑἃ 45 ἃ βόῃογαὶ οπα, δηά νγὲ σδπποῖ 
ΒΔΥ ἰὼ ννῆδί ραγιίσι!δ οἤῆσε οσ δ] 1ἔςα- 
εἴοη ἰξ τῆν πᾶνε δχίεπάεα δεβιάθβ ἐμαὶ 
ἰηνοίνεά ἰῃ νεσ. 32, ΕῸΣ 86 οὗ {πε 
ΨΜογά ἴῃ Βθ-ἀροβίοϊς ἐϊπιεβ βες αοσα, 
Οἰμπιγοῖ; απὰ ἐπε Μίιηϊξέγγ, Ῥ. 322, εἴς,, 
Μορεεῖν, Μιρηϊϑέεγίαὶ Ῥγίεεέποοά, ΡΌ. τ66, 
186. Ὑπε ψοτγά πιδὺ θὲ οδἱεὰ Ἵοἤαγαο- 
ἰοτίβεῖς οὗ 8:.ὄ [ὐκὸ (Ετίεἀτίοῃ,, Ρ. 22, οἴ. 
Γλικα χχιὶ, 26, Αοἰβ νιὶ. το (οἵ οἰν!] τα ]6), 
χῖν, 12). 

γει. 23.---οἶ ἀπόστ. καὶ οἱ πρεσβ. καὶ 
οἱ ἀδελ., Ῥυϊ 'ἴπ ἘΝ. “τπε Αροβιῖεβ δπά 
8ς εἰάεγ Ῥγείῆγεη,᾽"" 56ὲ οσίεἰσαὶ ποξεββ. 
Τῆς ρῆγαβα 88 ἰξ βίαπαάβ ἴπ ΕΝ, μα5 Ῥεεῃ 
οδ]εὰ πιδδηϊπρίεβα (Ραρε), δυὲ Ηοτσί, 
Ἑεεϊεεῖα, Ρ. 71, ΜΜἈ1Π6 δἀπιεείπρ ἐπδὲ ἐπ 
Ρἤγαβα ἰδ ὑηυβυδὶ, ἀθξεπάβ ἰς 5 ἱπάϊοδί- 
ἴῃ {πὶ {πεν Ψῃο Πεϊᾷ {δε οἔῆςε οὗἉ εἰάδσ 
ψνοτα ἴο θ6 τεραγάβά 8 Ὀεαγίηρ ἐπε σματ- 
δοῖογίβεϊς ἔγοπι ϑν ας ἐπε εἰε1ε 15εἰ δά 
ατίβεπ, δηά {παὶ ἐπεν ὑνεσε Ῥὰξ εἷάδσγ 
δγείβσθη δἱ {πε μεδά οὗ 4 ρστεδέ ἕδτην οὗ 
δτείγαη (οὐ. Κπαρεπθδιασ ἐρ ἰσοο)ὴ. 1ὲ 
58 οὗ σουγβε αϊία ροββίθὶς ἐμαὶ ἀδελ. 15 
ΤΩΘΙΕΙΥ (0 θὲ [Δ Κεὴ 845 ἰπ δρροβίτίοη τὸ 
ἀπόστ. ἀπηὰἃ πρεσβ., τηξαπίηρ ἐμαὶ 65 
Βγθίἤγθη ἔπαῪ Βεπὲ ἃ τη οββαρε ἴο σείῃσθῃ 
(ννεπάε, Ἐεϊίεη, Ῥαρε).---τοῖς κατὰ τὴν 
᾿ἸΑ. κιτιλ,, 566 βεΐον..---χαίρειν : ἀπηοπρϑὲ 
τδς Ἐρίβεῖεβ οἵ ἐμε Ν. Τ᾿. οἱν παΐ οἵ ὅ8ι. 
7Άτηββ ἐλ5 σοτηγηδηοαβ, 85 888 Ῥεδη οἰΐεῃ 
Ῥοϊηπιεᾶ οἷ Ὀγ Βεηρεῖ ἀπά οἴβεῖβ. Τπε 

“«{ὐὐἷὰ «-  -.-. 
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χαίρειν. 24. ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν 1 ἐξελθόντες ἐτάραξαν 

ὑμᾶς λόγοις, ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν,2 λέγοντες περιτέμνεσθαι 

καὶ τηρεῖν τὸν νόμον, οἷς οὐ διεστειλάμεθα - 25. ἔδοξεν ἡμῖν γενο- 

μένοις ὁμοθυμαδόν,5 ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς 

ἃ φξελθοντες οπι. ἐδ" Β, Ατπι., Αβίῆτο., σόοπβι., Αἰὰ., σγυβ., 8ο ὟΝ. Η͂., ΕΝ. πιᾶγρ., 
νγεῖββ, ϑνεπάς; Βαϊ τεϊαϊπεᾶ ΑΕ, Νυϊε., ὅγε. Ρ. ἀπά Η., 848., Βοξ., Αείῃρρ., 
Ιγϑῃ., 80 ΤΊβος., Β[αββ, Ηρ. [{ ταῖρμὶ μᾶνε Ῥβεη ἱπίγοάιοςά (ο΄, νεῖ. σ, κατελ.) (ὸ 
παν ἀραϊηβὲ ἴῃς ἀρρεδγάποαβ [μδἴ τινες εξ ἡμων Ὀδεϊοηρεά ἴο πε βεηάδιβ οἵ {πε Ἰείέεσ 
8. εὸ ννεπάεξβ ποῖε, 1888). 

2 λεγ. - - - τὸν νομον ογί. ΑΒ 13,61,  υϊρ., 848., Βοξ., Αδίῆτο., Οσ., σοπβέ,, 
Αἴὰ., 5ο Τίβοϊ., ὟΝ. Η., ΒΙαββ., Εν. ὟΝ εἰβ8, ν επάϊ ; δας Β]488 γεϊδίπβ ἰη β, ἐο]οννίησ 
ΟΕΗΤ,Ρ, αἱξ.ν Ιγϑη. (Ὁ ἢτγβ8.), 8ο ΗΕ. 

5 ἐκλεξαμενους ΦΟΌΈΗΡ, Οοπϑβί., ἴσα. ΟἾγυβ., 80 ΤΊβοΒ., ΝΗ. πιᾶγρ., Β[458, 
Μ  εἰββ ἀπὰ Ηρ. τοῖς ΑΒΙ, δι, 1ν4ςἢ., ΝΗ. τεχῖ, νγεηάς ὕπδῦ]ε τὸ ἀεοϊάε νυ μεῖμοσ 
δα. δλἔϊεν νεσ, 22 οἵ ἀδί. ἴον ργαπὶ. νγνδϑ ἴπε Ἰδΐεσ τεδάϊηρ. 

τοἰποϊάεηοα τῆϑὺ ὃ 4 οβᾶποε οπδ, δῖ ἴξ 
ἰβ ἔπε πιοσε γειλαγκαῦῖε, βίπος ἰδ ἰδοῦ 
ΠΊΔΥ͂ Ὑγ6}1 ανα θεεη νυτίεε δηάᾶ ἀϊοζαϊεά 
Ὁγ 8:. [πιε5 ἰῃ δἰβ αὐτμοτίἐδεῖνε ροδβίτοη. 
Οπ {πε ρῆγαβε ἴῃ ἰεϊξεσβ βεὲ Μαγοσ᾽β ἰπ- 
τεγεβείηρ ποῖς οὐ ϑτηθβ ἷ. 1. [1 Τσσῦγβ 
ἀραΐῃ ἴῃ Α(ίβ χχίϊὶ. 26, δὰξ πονβεσε εἶβε 
ἴῃ Ν.Τ. 
ες. 24. Οη {πε «δἰ πη ατίν οἱ (18 

νεῦβα ἴῃ ρατγαβεοίορυ ἴο 8ι. [λ|κε᾽8 ργδ- 
ἴαςε, ἴσὐἱο ἱ. τ, Θομννερίεγ, Ζείϊεσ, ΝΝ εἰββ, 
Ἐσιεάσις, ΗΠ ρεηἕεϊἃ, ἀπά οὐμεγβ μάνα 
οοπιπηοπίεά, Βαυΐ, αἴξοσ 211, ἰπ ννμδΐ ἄοθβ 
1π6 1|Καπ 688 οοηβιβε ἡ Β᾽ΠρῚῪ ἰπ τπς ἕδοϊ 
ἐπαᾶὶ ποτα ἃ5 μετα γα ἢανε ἐπειδή ἱπίτο- 
ἀυςίηρ' ἴδε ἀπιδοθάεπε οἴαυδε, ἀπ ἔδοξεν 
ἐπε βυδβαχαεπί οἷδυβα. Ετιεάγίς ἢ (ρ. 46) 
ςοηδίετϑ [Πΐ5 85 1οὸ βεσι Κίηρ' το θὲ ἃ τηδίζεσ 
οἵ οἤδηςθ, Ὁπὲ βίσαηρεῖν ἣς νντίτεβ δ οἢ 
Οὗ Ἴδα τνο ραββαρϑβ 85 ἰἔ ἔθευ οοτησηεηοδά 
τ {πε βάτης γογά, 566 θεῖον οὐ νεῖ. 28 
-- ἐπειδήπερ. ΤὮϊ5 ννογὰ 15 ἃ ουγίουβ οης, 
ἀπ ἰ5 οὔἱν ἔουπά ἴῃ [κε 1. σ (ποῖ ἴῃ 
ὩΧΧ), Ῥυϊ ἔμοτε ἰδ πὸ δα ξβοσίεν ἔογ τεδάϊπρ 
ἰξ ἰπ (πε ραβϑαρεὲ δείοτε ἃ5 ἰπ Ασῖβ. 
Νόβρεη, ῤοςέεϊρεςομίοελέε, Ῥ. 45, τείετβ 
ἴο ἰῃβίδποαβ οὐ ἃ βἰπ}]ατ ἰοσπιυΐα ἀηᾶ 
ῬΒΤαΒεΟΪ ΟΡῪ 85 ἰπ αδ6 ἴῃ [εν βἢ ὙσΙ ΠΡ 8, 
ο΄. ]οϑβί, ὅδ, Οεδοῖ.., ἰ., 284.---τινὲς ἐξ 

ὧν, οἵ. ἴον ἴῃς ἐχργεβδίου δ]. 11. 12.-- 
ἵξὰ προστε ποίεβ.---ἐτάραξαν ἡμᾶς, 
εὖ. αἱ. ἱ. 7, ν᾿ το. λόγοις τῆδγ τηδδῃ 
ΥΠὮ ὑνοσὰβ οὐἶν, ψοτάβ χουε ἔγὰε ἄοο- 
ετἰης.---ἀγασκευάζοντες, “ Βυδνετιῖηρ," Α. 
απὰ ΕΝ. ; ποῖ ἴῃ ΓΧΧ, ἀπά λυ Ποῖα ἴῃ 
ΝΟΥ. ἱπ οἰαββίοδι ατεεῖς, ρτί πιδῖγ δο ἶρένε 
ναξα, ἴο ῬΟΚ ὈΡ, διὰ 50 ἴο ΟΔΥΓΥ ΔΥΝΔΥ : 
οζ ἴο ἀϊδβγηαπεῖς ἃ ρῖδςε; ἰο ἀδβίγου, ονετ- 
τδτονν, δῃ ἃ 80 ἴτορ. 48 ἰῃ ἱεχί---οὔ Ὀγεακ- 
ἵπρ ἐγεδεῖεβ (Ῥοῖυ".), οἵ ἀεβίγογίπρ δῃ 
ὈΡΡοπΘΠἐΒ ἀγρατηεηῖβ (Ατὶδι.). Νόβρεῃ 
δηΐδ Ἐεϊϊεπ ποῖς ἴξ αἀπιοηρβὲ ἴδε ποη- 

Τασδη ννογάϑ ἰῃ ἴμ86 ἄεοτεε, βο βάρος, τὸ 
ἐπάναγκες, διὰ λόγον, ἀπαγγέλλειν, εὖ 
πράττειν, ἔῤῥωσθε, ἀγαπητός.---οἷς οὐ 
διεστειλάμεθα: “ἴο ΠοπῚ γα ρᾶνα πὸ 
ςοπιπιαπάτσπθηι,᾽" ΚΕΝ. οπλίτεπρ “ 50 ἢ," 
ποῖ ἰπ ἰεχί, δπᾶ ννυθάκθηβ; ἱπ Ὑγπηπάαδϊο, 
Οεαηπεσ, δηᾶ σεπενδη Ν βίο ; οὗ. 68]. 
ἰϊ, 12, δῃηᾶ Αςίβ χχί. 20; ΟἿΪΥ 86 οὔςβ 
ἷπ ραββίνε ἴω Ν.Τ., Ηδθῦ. χιϊ. 20, οἴη 
ἱπ ΤΙΧΧ ἴῃ πιάάϊς νοῖςε, πιεδηΐηρ ἴο 
ψΆΣτ, ο΄. αἶδο 118 πηδδηΐπρ ἰη [1 αὶ. 
12 Μ᾿ Ματγὶς ν. 43, εἴς. 

γετ. 25. γενομ. ὁμοθυμαδόν : “ πανίηρ 
οοτὴς ἴο οπε δοοοσά,᾽" “Ἅ εἰ πσαμρ᾽ ρΈνγοτ- 
ἄεη," ΜΝ εῖββ: ὁμοθ., ᾿Ἰπουρῃ ἔεαιεπὲ 
ἴῃ Αοίβ, 866 ἰ. 14, ΟἹΪΥ ποτε ΙΓ γεν. 
Βὸγ ἴδε ἴοτπι οἵ ἐπε ρῆγαβε 485 ἰηάϊ- 
οδξϊπρ πιπέυαὶ ἀε!  θεγαῖου. οα ἐπ ραγὶ 
οἵ δε Ομυτοῖ οοἸεοείνεἶν 56 ς “ Οουποῖ!,᾽" 
Ῥῖοί. ΟΠ ΟἈν. Απέ.,1.,474.--πὲκλεξ, ἄνδρας : 
“ἔρ οῇοοβε ουὔέξ πγεη δηᾶ βεηά ἔπεηι υπίο 
γου;," ἘΕΝ., ψ μεῖμοτ νὰ τεδὰ δοσυβαίϊνα 
οὐ ἀδίϊνε 8ε6 οτσίἐἷϊσαὶ ποίε, δπὰ εἰ 
νεῖ. 22.--ἀγαπητοῖς: νεῖν Ππεααχιεηΐ τη 
8:1. Ῥδ01}᾽5 ἘΡ  βεῖββ ; υδεά (ἤγες εἰπιαβ ὉΥ 
581. ]4π|ὲβ ἴῃ δ΄5 Ἐρίβδεῖβ, ἔνίος ὃν 81. 
Ῥείεσ ἰπ 85. Εἰγσϑὲ Ἐρίβεῖβ, ἔουσ Εἰπηθ5 ἱπ 
δὲ ϑεοοηά, οὐ 11. το, μετα τπ6 γογά 19 
αϑεὰ Ὁγ 8ι. Ρεΐεσ οἵ 81. Ρϑαυΐ, ἴδ Εἶπε 8 
ΌΥ ὅ8:. Ἰοβπ: ἰξ νγὰβ ἐδβαγείοτε ἃ νεῦὺ 
πδίυσαϊ νοσά το οοοὺς ἴῃ (δες ᾿εξξεσ, δα 
ΨῈ ΤΏΔΥ σομήραγο ἰξ νὴ π της τίρδε δαπάᾶ 
οὗ [6] ον βδὶρ ρίνεη ὉΥ {δε τῆτες Αροβέῖεβ 
7αδὲ παπιεὰ τὸ Βαιπᾶρδβ δπά Ῥδυΐ, Θ΄]. 
11. 9.---Β, καὶ Π. : 1815 οτάει Ῥεοδιιβε ἴῃ 
Τ7εγυβαίετα ΟΒυγοῖ ; 5εα αῦονε ὁπ νεῦ. 12. 
Μεγεσ, ΒΙεεκ, Νόβρεη, ννεπάξ, 411 ποίς 
118 ἀγα 1} βἰρηϊβοδηςε, 
ες. 26. παραδεδωκόσι τὰς ψ. «.: 

“ ἢρζαγάδα {πεῖν [ἰνε65,᾿ Α. ἀπά ΕΝ. 5ο 
ἰπ οἰαββίςδὶ ατϑοῖς, ἀπά ἴη Γ,ΧΧ, ΤΌ δη. 11. 
28 (05). ὙὩς βυβετίηρβ οὗ με πιϊββίοη- 
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ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, 26. ἀνθρώποις παραδεδωκόσι 

τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἷ 

27. ἀπεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου 

ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 28. ἔδοξε γὰρ τῷ ᾿Αγίῳ Πνεύματι καὶ 
ἡμῖν, μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τῶν ἐπάναγκες 

1 Αἱ επά οἵ νεῖξδε, ΠΕ, 137, ὅγυτ. Ηδτοὶ. πιρ. δἂά εἰς παντα πειρασμον, 50 ΒΙ458 ἰη β, 
Ηρ. Ἠαιτῖβ, Εομν 1ιεοέμγές, εἴς., ΡΡ. 85, 86, ἀεβογῖβεβ (ῃἰβ δ5 ἐῃς βεβί ἜἼχατηρὶβ 
εχίδπί οἵ ἃ ϑυτίδο δϑϑβί πλ ]διίοη ἴῃ ἴῃ ἰεχί οὗ Αςῖβ ; παραδεδωκασιν ἰπ Ὁ, ἀπιδίραοιδ, 
θυῖ ἱπ δέγασι, ἴΐ.,) χ, ϑγτίαος μΒαά σεπάδγεα ““ἐμποὰ παβὲ βυσγεπδεσεᾶ τπγ βουἱ τὸ 1] 
τεταρίδεοηβ᾽᾿᾿ (ετοιμασον τὴν ψνχην σον εἰς πειρασμον, [,ΧΧ) ; ρ]ο55 αἀάἀεᾶ πατγα ἔογ 
οἴεαγπαββ ὑνγεῖββ, Οοάεχ Ὁ, Ρ. 82, τεῖδιβ ἐῃς υνοσάβ ἴο ἃ τεπηϊηΐίβοθηςς οὗ Αὐοίϑ χχ, 10. 

Ατἶδβ ἰῃ {πεῖς ἄσϑε ἰουγπον σεσὲ εν θη ἶν 
ΜΕ] Κπονπ, δηᾶ ἀρρεᾶὶ νγαὰβ δε ΠΡΙν 
πιδᾶς ἴο ἔπει ἰπ γεοορπίτοη οὗ {πεῖν 561Ὁ- 
βδοσίῆςεα, δπὰ ἴῃ ῥτοοῖ οὗ ἐπεὶτ βιποεγί᾽υ. 
γε. 27. Ἰ1. καὶ Σ, καὶ αὐτοὺς: “ΨΠο 

{παπηβοῖναβ 4150. 5041] 1611 γοι ἕῃς βᾶπὶς 
τῆϊηρβ ΌῪ ννοτζὰ οὗ που," ΕΝ. 1πἀδ5 
δηᾶ 8:1145 ψγεσε βεηΐ ἴο σοπῆσπη ρεγβοθδί!ν 
τε σοπίδηϊβ οὗ ἐπε ἰεἰίεγ, 85 {πεν οουϊά 
βρεακ νὰ δα ποῦν 458 τεργεβεπείηρ {πε 
ΟΒυτο δὲ 7Τεγυβαίοπι, ψῃῖ1Ὲ Βαγηαραβ 
πὰ 9540] αἷοπε ψουά δὲ τερατάβξα 485 
αἰτελὰν ςοπηπιεεᾶ ἴο ἔπε σοπο!]]δίοτν δά 8 
(Αμοτγά). Ὑπε ργδδβηΐ ραγίοῖρῖε, δ5 {ῃ8 
Ψτϊῖεσ {Πίπκβ οὗ [υάᾶθ δπὰ ὅ5:1145 48 
Δοίδ ἢν ργεβεῶς [6 Ἰειίοσ δὲ 15 
τεσεριίοη, ο΄, ἀπεστάλκαμεν, “Μὲ παᾶνς 
Βοηῖ" ὃν ἃ οομηήοῃ ἰάϊοπι, δῃᾶ δἰβο 
χχί. τό; Β[ῖ485 σορασεβ Τῇυς,, νἱῖ., 26, 
ἔπεμψαν ἀγγέλλοντας, Ογανι., Ῥ. 10 4.-- 
τὰ αὐτὰ: ποὶ πε 5ᾶπιε {πίηρβ ἃ5 Βᾶσπδ- 
Ῥδς ἀπά Ρδὺ] μδὰ ργεδομεὰᾶ, Ρυΐ, 48 διὰ Δ. 
ἱπείτπηαϊαβ, ἴῃς βϑαγτης ἐμϊηρβ 48 ἴδε Ἰεξξεσ 
οοπίαἰηδά, 5ε6 ογιτἰς 4] ηοίεβ. 
γε. 28, ἔδοξε γὰρ τῷ “(Α. Π. καὶ ἡμῖν: 

“ρδῦδα ὈεϊποῖραΙβ ̓᾿ δηᾶ “"οαῦϑα πλίηΐβ- 
τοι 1815" οὗ 26 ἄδοτεε. Τῆς ννοσχάβ οὗ 
Ηοοκεῦ δχδοῖν ἄδβοῦρε [πε πιδαπίηρ' 
δηᾶ ρύγροβε οὗ (ἢε νογάβ, Ε. ., 11.) 
10, 2, οἵ. ν]., 6, 7, δῃᾶ οἷς 81. Οἢγυβοβ- 
τοπιβ ψψογάβ, Ηἤονι., χχχίϊ., “ ποῖ πχδκίηρ' 
ἐποπηβεῖνεβ εαυδ] ἐο Ηἰπὶ [ἰ.6., ἴῃς Η οἷν 
ΕΒο5:}--ἰμεν ἀγα ποῖ 80 τηδᾶ---[ῃς οπα 
ἐο ἐπε Ηοῖν ΟΠοξρέ, τδὲ [ὩδῪ πᾶν ποῖ 
ἄεετῃ ἴἃ ἰο 6 οὗ τῃδῃ; (ς οἵδε ἐο τς, 
τπδὲ ὑπὲν πιδὺ ὃς ἰδυρῃς {πᾶὶ ἔπὸν αἷβὸ 
{δεπιβεῖνεβ δάγαιε τς εη111685, δ Πουρ ἢ 
της πηβεῖνεβ Ὀεΐηρ' ἴῃ οἰγουτηςϊδίοη ", Οπ 
οἵδεσ βυρρεδβίεά δυς ᾿πηρσοραῦ]α τλθαπίηρδ 
866 ΑἸξοσαβ δπὰ Ψνγεηᾶς᾽β ποίεβ. Τῆς 
ΨΜογάβ Ὀεοδτης ἃ Κίἰπά οὗ ρεηδσγαὶ ἔογπιαϊδ 
ἴῃ ἐπε ἄξογεαβ οὗ Οουηςιβ δηᾶ ϑυποάβ, 
ε΄. ἴδε ρῆγαβε οοπιπηοηΐν ῥγοῆχεᾶ ἰὸ 
Οουηοῖβ: ϑαροίο ϑῤίγίέμ τωρρεγεηπέε 
(οί. Ολν. Απέὲι, 1., 483). Οἡ 1Πϊ8 
οἰαββίοδὶ Ἵοοπβίγσυοιίίοη οὗ ἔδοξε τῷ “ἰἢ 
τῆς ἰλῆπίονε βεα ΝΙ ββεῖς᾽ 5 ποίε, Εαῤοςίέονν 

Τίνιες, Ὀεσειωθασ, ε808,., Μοχζεονεσ ἰΐ 
ψουἹὰ βεογὰ ἐμαὶ (8 ἔδοξε ἴ5. αυϊξε ἰπ 
δοροσγάδπος υνἱἢ [Π6 πηδηπεῖ ἰπ ΜΗϊοἢ 
7Ἰονῖβῃ ΚΑΌΡΙΒ ψουά ἐογγηυϊαίς ἐπεὶγ ἀε- 
ςἰδίοπβ. --- μηδὲν πλέον... βάρος: {πε 
ψγογάβ ἰηάιοαδίε δυϊμοσίν οα τῆ ρατὲ οὗ 
ἴδε βρβᾶίευβ, δ ἐΠΟῸΡ ἴῃ νεσ. 20 νψψὲ τεδᾶ 
οηἷγ οἵ “ Ἔδη]οϊηίηρ ". 88, Ῥείεγ μΒαά υβεὰ 
πε ςορπαῖε νογὺ ἴῃ νεῖ. τὸ, οὔ. Εδν. ἰϊ. 24, 
ψΒετα ἰῃς βάτας ποὰπ ΟσοιΓβ ὙΠ ἃ ῥος- 
σἰδὶς τεΐδτεηςε ἴο (ἢς ἄξοτεε, βεε ᾿ἱρβείοοι, 
Οαϊαΐέΐϊανις, Ῥ. 300, ἀηἃ ΡΙυπιρίτα, ἐπ ἰοοο. 
--ἐπάναγκες, ἰ.6., ἔοτ ταιιζαδὶ ἱπίθγσουγβα, 
τθαΐ 1Θννϑἢ δηὰ (εητ]ε ΟὨ γι βείδῃβ τρὶς 
1ϊνα ἃ5 Ὀγείβγθῃ ἴῃ ἴῃ Οπε Ἰνοσὰ. ὙΒατε 
ἰδ ποιῃϊπρ βαϊᾷ τὸ ἰωρὶν [δὲ ἐδεβθε ἔουσ 
ΔΌβιπθησεβ ἡγεσα ἴο Ὀς ἱπηροβεά 845 πδοεϑ- 
ΒΑΤῪ ἴο Ββαϊναδιίίοῃ; (ἢς τεςείνεϑ οὗ 6 
ἰείίεν διὰ οπ]ν τοϊά τμᾶὲ ἰξ Ξῃου!ὰ δ ννε]] 
νὰ τμεπὶ {6 θεν οὈβεγνεά τῇς ἄεοτεε, 
δ γα σδηηοῖ ἱπίεγρτεί εὖ πράξετε 45 -- 
σωθήσεσθε. ΑἹ (δε 54π|ς ἐἰπιε πε νγογάὰ 
ΔΒ ἃ ΨΘΣΥ δ Ρῃ δες οπα, ἀπά πιῖρῃξ δ6 
Θαϑιὶν ἱπιεγργείεά, 45 ἴὲ βρεβά ν νν85, ἰπ 
ἃ ΠΑΙΓΟΝΕΙ 86η86, ΒδΙηβαυ, δέ. Ῥαμὶ, 
Ῥ- 172; Τλρδβίέοοι, Οσαϊαΐίαης, Ρ. 310. 
ἘαδηΔ11 σοτήραγεβ πε 8 οὗ ἀναγκαῖος 
ἴῃ Τῇυς,, ἱ., 90. 
γε. 29. ἀπέχ. : ρτεροβιείοη οτγηϊεε 45 

π᾿ νεῖ. 20, ὟΝ. Η.; 80 υϑιδῖν ἴῃ οἰαβϑῖςαὶ 
ἄτεοκ, δυείη Ν.Τ. ἀπέχ. ἀπό, τ Τπ655. ἱν. 
3, ν. 22; 50 ἰη ΤΧΧ, 00 1. τ, 8, 1. 3, εἴο, 
Οπ τς ἀϊβίδγεησε ἱπ τηεδηΐηρ ἰπ 6 τνο 
σοηῃδίγποξίοηβ, 58εῈὲ Αἰέοτά δπᾶά νγδηάᾶε, 
ἵπ Ἰοοο.---αἰδωλοθύτων, 566 νότ, 20.--- 
πνικτοῦ:; Οπμϊιεα ἰη Ὑνεβίοσῃ ἴοχέ; 586ὲ 
οὐ εἰς] ποία. --- διατηροῦντες ἑαυτοὺς: 
νεΡ, Ων ἴθ Ινακε, οΥ Τνακς ἴ, 51 (ἢ ΤΙ ΧΧ 
ΜΙ ἐκ οσ ἀπό, Ρ5. χί. 7, σον. χχί. 23). [ἢ 
148. 1. 27 ΜῈ ἤανε ἃ βοπιδνῆδί Ξε κῃ 
δία τὶν οἵ Ἔἐχρτοβϑίου (οὔ. αἷδο Ἰομπ χυ ϊ, 
15).---εὖ πράξετε: ““ἰξ 5411 Ῥς νν6}} υυῖτῃ 
γου," ἘΝ. ; υἱκ., [Ὠγουρἢ ἐπα ρεᾶςα δηὰ 
ςοποοχά Θβιδ πῃ θα ἰπ ἴῃς ΟἸ τι βείαπ οοπι- 
ταυηϊν, οὗ, 2 Μᾶος. ἰχ. 19, 50 ἰῃ οἰαβϑίοδὶ 
Οτθεκ ΤΒς τεδάϊηρ ἰῃ ΑΝ, 18 βοπῖε- 
ψ δαὶ ἀπιρίρυουβ, Ὀυὲ (Ὡς ατεεῖ βἰρηΐῆες 



τούτων, 29. ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ ' πνικτοῦ καὶ 

πορνείας. ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ 3 πράξετε. ἔῤῥωσθε. 

30. Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες ὅ ἦλθον εἰς ᾿Αντιόχειαν " καὶ συναγα- 

γόντες τὸ πλῆθος, ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 21. ἀναγνόντες δὲ 

ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 32. ᾿Ιούδας δὲ καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ 

προφῆται ὄντες,ὁ διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφούς, καὶ 

1 καὶ πνικτου ον. Ὁ), Ιτβη., Τεσί., Ουρζ., Αστωρ., Ῥάᾶσ., Απρ., 50 Β]458 ἴῃ β; βες 
Αθονε οπ νεσ. 20, απά Ζϑίη, Εἰηἰσίέμηρ, ἴὰ., Ρ. 353} πνικτου ᾿ϑοΑΞΈΗΤ,Ρ, Ψυϊε.» 
Θυττ. Ρ. δηὰ Η., Αστη., Αεῖῃ., σοπβί., ΟἾγυϑβ., εἴς, ; πνικτων ἐδ ΓΑ ΒΟ δΣ, 137, 54}., 
ΒΌΗ., ΟἸετα., Οσ., 8ὸ Τίβος., ἮΝ. Η., ΚΕΝ, νν εῖββ, ννεηάι (πνικτοὺυ ἱπιγοάιυςεά δἴζοσ νεῖ. 
20). Αἴοσ πορνειας Ὁ, Ῥατ., ἡ ετ.3, ϑυγ. Ηδτοῖ. τηρ.., 54ἢ., Αδίῃ,., 1τίπε., σγρσ. (ἵει 
ΤΠΔΠΥ νατὶ δι 5) τεδά και οσα μη θελετε εαντοις γινεσθαι, ετερῷ μη ποιεῖν, 50 Β]458 
ἷπ β, ἀπά ΗΕ. 

3 πραξετε ΑΒ, Νιυΐξ., 411 εἀά, ; πραξατε ΟὨΗ͂Ι,; πραξητε Ε; 566 ΖΑΒη, μ. 5.» 
Ῥ. 354. Αἴτεῦ πραξ. Ὁ, ἵτεη., Τοτί. (Ἐρἤσατα) δά φερομενοι εν τω αγιῳ πνευματι, 
80 Β455 ἴη βι Ηδιτγίβ, ΕῸΝ Ζιδοίμγες, αεἴσ., Ρ. 77, 1πῖηΚθ ἐμαΐῖ τπ6 ρ]οββ μαὰ8 Ῥθθη 
ταϊδρίδοεα, δηά ἀθοϊ!ηἰπρ 811} τοίεγεηοθβ ἴο Μοπίδηιβ ογ Ματζοΐοπ οἵ ἴο Ν. Τ᾿. ραγβὶ]εῖβ, 
τερδταάβ ἰΐ 45 βίτυρὶν δῃ Ἔχρδηβίοῃ οἵ δβχρδηδίίοη οὗ ἀπολυθεντες, νεῖ. 30; οὕ. χἱϊῖ, 4. 
νεῖ αἷβο ἄδο!ηεβ 411 Μοηίδπίβί ἱπῆπεποε, ας Δ καβ με ψψοτβ δἴϊτεσ εὖ πραξ. 48 
τηδαπίηρ' τπδὲ ἸΠΕΥ ᾿νοῦ] ἔατα νν 61} θείην γυϊάβα ὃν τῃ6 Ηοὶν ϑρίτε, Ὁ ὙνΒοσι {μ6 
ἄξοτθα, νϑσ, 28, δᾶ εδη ἱπβρίσεδ, ερρωσθε, Β[155 Ὀτδοκοὶβ ἰῃ β, οὔρι. ΌῪ σϑηδθιβὶ 
866 4ῖ5ο Ζαδῃ, μ. 5.» Ρ. 354- 5 

5 ηλθον, θυ: κατηλθον ΑΒΟῺῸ δχ, ΝΌ]Ρ., Αὐτὰ., Αείῃ., Ὑπεοραυ!., 8ὸ ΤΊβοξ.ν 
ὟΝ... ΒΙ455, Εν., ὑψεῖββ, ννεπᾶς. αὔἴαγ ἀπολυθεντες Ὁ" δάάβ εν ἡμεραῖς ολιγαις, 
50 Β]455 ἱπ β, απὰ Ηρ. Βεΐβεσ, Βεὶἐγαρε, Ρ. 72, βρεᾶκϑβ οὗ τὰ δάάϊεοη δ5 τποσα 
να Δ 016 ὑπαπ του ροϊᾶ, Δ5 βῃοννηρ (Πεῖσ εαρθγηθβθ ἴο Ὀτίηρ {πὸ ροοά παννβ ἴὸ 
Απείοοῃ, δπᾶ με βρεςά οὗ ἐδεὶσ ἵγανε!]πηνρ, σοπίσαβιεα Ἱ ἢ νοσ. 3.  εἰββ βδοννενεσ 
νου] σοππεοι ἰξ (ρ. 82), ποῖ ἢ ἐπα εἴτις σοπβυταθᾶ ἴῃ 86 Ἰουσγηευ, θὰ τ ἴῃς 

᾿ εἶπια οὗ {πεῖς ἀδρατίυτςα, ἑ.Φ.) ἔμεν 5εῖ οὔ ἃ ἔδνν ἄδυϑε δὲϊζετ [8 Οουποῖ ἕο ρυϊ ἀπ δπά 
το ἴδε ἀϊδαιίειυάε δὲ Απείος. 

4 ἈΠπεσ οντες Ὁ δάἀβ πληρεις πνευματὸος αγιου, 850 ΒἾ455 Δη ΗΠρ΄.,ὄ το Μοπίαπηίξεϊς 
ΒΟΌΓΟΕ ; ΕἰΓΠΕΓ ἐχρδηδέιοη οὗ προφ. (πηεοθββαγυ), ΟΣ τῖδὺ 6 σοπηεοίεά Ὑἱἢ δια 
λογου Ἰταρὶ γἱηρ (δε {πεῖν οσαὶ ννοτάβ πὸ 1655 δι (π6 ντὶτθη Ἰδέ σγεσα Βρόκθὴ ἴπ 
τς ΗοΙν αποβὲ (ΝΝ εἰβ8, ρ. 82). Με. Ῥαρε, Οἰαςείοαὶ Κευΐετυ, Ρ. 320 (1807), τεΐειβ 
ἢ15 δἀδτεοη, ὙνἹῈΠ Β᾽ ΠΔ1]1 ΑΓ Ομ 65 τη νν. 7 δῃὰ 20 οὗἉ [15 σῆδρ., ἴο ἴῃς ομαγαοίοσιβεῖς οὗ 
Ὁ ““ἰο ἐπυρμδβίβα τνοσάβ δπά δοίίοῃβ 48 ἱπβρίγε ̓". ; 

Ῥτοβρογίιυ. ΕῸσ Ὁ, 566 οἱ ἰσαΐ ποίθβ.---. εσ. 31, παρακλήσει: Α, ἀηά ΕΝ, 
ἔῤῥωσθε, 5ες οττσ4] ποίεβ, 2 Μδος. χί, 
21 Δηά 33, 3 Μδος, νἱΐ. 9, εἴς., Δηά οἴεῃ 
ἴῃ οἰαϑϑίοβ; ἃ πδίῃσζαὶ Ἴοηοϊιβίοη οὐ ἃ 
Ἰδιίες δάάτεββεά ἰο Οδπίῖῖς ΟὨ γί ϑείδηβ, 
866 δἀάϊοηδὶ ποίς (2) δῖ επᾶ οὗ Ἑμδρίεσ. 

Ψψεσ. 30. οἱ μὲν οὖν. . . ἀναγνόντες 
δέ: ἵψὸ ραγίίεβ δε ργεβεηΐβά 858 δοίϊηρ 
ἷπ σοποετί 45 Πεῖα (οΥ ἴῃ Ορροβί[ἰοη), 5βεα 
Ἐεηάα]], Αοἰς, Αρρεηάϊχ ου μὲν οὖν, Ρ. 
τόι,---ἦλθον, Ῥυξ κατῆλθον ἘΕΝ., ]ετὺ- 
Βδίθτῃ 18 511} (Π6 σδηίγε όσα ΒΟ ἢ Βατ- 
ΠΑΡΔ45 δηᾶ Ῥδυ] ρὸ ἄονυσῃ. ϑεε γεδάϊηρ ἰῃ 
Ὁ, οσί εἰσὶ ποίε.---τὸ πλῆθος -- ἡ ἐκκλησία, 
Οὗ. χῖν. 27; ᾿είϊββσιδηη, Νεμς Βίδεϊςέμ- 
ἴδηι, Ῥ. 50, ΘΒρεοῖδ Εν τεΐετβ ἴο {Π15 Ρδ8- 
ΒΑΡΕ: τὸ πλ.-- Ολγίξέεηρ ἐνείη δὲ Απ- 
ἘοσΏ,οΥ ῥίδδς, ῥοῤμίως ἰΤιας ΟἸτ, δυμοσβ, 

καν τὴν ἐπισ,, δὲς ἰῃβίδῃσεβ ἴῃ 
ννειβεείη οὗ βᾶπια Ῥῆγαβε ἴῃ βᾶπιδ 56Ώ 56. 

“ φρηξβοίδιοη ᾿" (“ ἜΧΒοτσίδίοη ᾿᾿ τηδγρίῃ, 
ΕΑΝ). Ὑαε ἴοσπλθυ σε ἀθσίῃ δ 56 6118 βι :- 
ΔΌΪε ατα, Ῥδοδιιβα δα ἰδία οδυβαεβ σα- 
Ἰοἰοῖπε, ποῖ 45 δῇ βχμογίδιίοη, Ὀυΐ δ5 ἃ 
τηδββᾶρο οἵ τε ]οῇ ἀπὰ σοποοσά. ἘδιηβαΥ 
δὰ Ηοτὶ τεπάθσ “ δησουσαρεσηθηΐ᾽", 
Βδύπαρθδβ νγ885 4 βείηρ Ὀδᾶγεσ οὗ βιιοῆ ἃ 
ταβββαρδ, φῇ. ἱν. 36. Ἷ 

Ψει. 32. καὶ αὐτοὶ προφ. ὄντες: 
Ὑνγεπᾶις, δο Μεγαγ, ἔδίκαεβ καὶ αὐτοί ποί 
ντἢ προφ. ὄντες (656. ᾿νοσάβ 'ἰῃ σοση- 
τΤΩ858), δὰ ΜΙ τς ννοσὰβ νμἰσῃ ἐοίίονν, 
ἰηἀϊοαείηρ (δαὶ [πᾶδλθ ἀπά 511ὁ5. ρᾶνῈ 
ΘποουγαΑροιπθηΐ το πὸ Ὀτγείμγεῃ ρεγβοη- 
Αἰ (ς. νϑῖ. 27), 8ἃ5 ἴῃ Ἰθίίθσ. παὰ νεγ- 
ΑἸ; Ῥαϊ ρῬυποιπδιίίοη οὗἩ ΤΕ, ἴῃ ΚΥΡ., 
ΨΝΗ., ννεῖββ, εἰσ. Ου καὶ αὐτοί δηά 
[18 ἔγεαυθποῦ ἰη 51. Πὰκο, Ετίεάτιςῃ, ῥ. 
37: Ηαυκίηβ, ἤονα ϑγηοῤέϊοι (τ809), Ὁ. 



ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ἐπεστήριξαν. 33. Ποιήσαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης 

ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους.12 44.323 ἔδοξε δὲ τῷ Σίλᾳ 

3230 χν. 

1 ἀποστολους ΕΗΓΡ, ὅϑγττ. Ρ. δηά Η., Βοϊμνί., Αγπ., Οὔγυβ. ; θὲ αἀποστειλαντας 
αντοὺυς ΦΑΒΟΙ, Νυΐϊε., ϑαῇ., Βοδβοείε,, Αδίδγο., βο Τίβοι,, ΝΝ. Ἡ., ΒΙαββ, ἘΝ. 
νγεῖββ, ἡ εμάΐς, ΒΙαβδθ απά Η]ρ. 

3 05πι. ΦΑΒΕΗΨΓΡ ὅτ᾽, Να]Ε. (απι. ἤι. ἀδτηϊά,), ὅτ. Ῥεβῆ., ϑγγ. Η. ἰεχί, Βομδοείι., 
ΟἾγυβ., δὸ Τίβομ., Ἢ... ἘΝ. τοχὲ, ΚΝ εἰβ8, ΜΝ εηάς. [τ ΟἿ 153, Ναυϊρείςον. τ το]., Θ48., 
Βοδν. ϑυσ. Ηδτοῖ. πρ., Αστα., Αδίμαξ,, Βοὸ ΒΙ455 αηά Ηρ. Αἰβοὸ Ὁ, Οἱρ. ΝΝ τα., Ῥγον. 
Ψυϊρ. οἴει. Οδββίοά. δά μονος δε ουδας ἐπορενθη (Υνετη. δἀάϊηρ “"'τενθιβὰβ εϑὲ Η!θγο- 
Βοϊ γτηδ,᾽" οἵ. αἷϑδοὸ  υ]ρ....). Ι{ 15 ἀιδῆσυϊε το δες νῶν ἰἢ 348 ννᾶβ ρεπυίπα ἰξ 5που]ά 
πᾶνε Ὀεθη οὐττεᾶ, θὰ: τς βεπίεηςε πᾶν παν θέε ἱπισοάυςεα (ο δοσουπέ ἴοσ ἔπ6 
Ρσεβεποα οὗ 51145 δ Απιὶοοἢ ἴῃ νεσ. 40; 80 δ εἰϑβ αηᾶ σόγββεθ (1 Ο ἀπά Ὁ αντους 
ἰῃβίελά οὗ αντον, ἀπᾶ ἴῃ ἃ ἔξνν πιὶπβ. αὐτοθι.) ετ. 348 15 ἀεέεπάεα 45 ρεπαΐπδ ὃΥ 
ΚΑγαβαυ, δὲ. Ραμ, ῬΡῃ. 174, 175; Ζαῆη, Εἰρμίσίἐμηρ, ἴον Ῥ. 148 (8151. θοίῃ τοραγά 
340 45 ἃ ρ058); οἷ. Βείβοσ, Βειἐγαρε, Ὁ. 73, οὐ ἴῃς βατηε ρτουπά, υἱἦζ., [ῃδὲ νεσ. 33 
ἄοες ποί ἄξοϊοσε ἰπδὲ [1425 ἀπά 51145 δοίιδ!ν ἀεραγίιεά, θὰε οηἱν {πὲ ἘπεῪ τνογα ἔτθα 
ἰο ἄερασέ. Τῆς Βοζδη τανίβεσ ἔουπᾶ ἐς ἢγβι ραγί οὗ πε νεγβα ἴῃ ἢῖ5 ἰεχέ δηᾶ δἀάδα 
{δε βεοοηά. 458 τοδὶ πβ θοιὮ ρατγίβ οὗ τῃ6 νεῦβϑὲ ἴῃ βι {τῆς ἢγβι οἴδβα νν85 ἱπίσος- 
ἄυςςά ἰο ἐχρίαΐῃ ἃ βιρροβεά ἀϊβησυεν ἀρουε 51145, ἴὲ τησβὲ δὲ ταπιεπηθογαᾶ πδὲ ἐπα 
αἰ βησυϊεν νν885 τόσα ἔαποὶ αι] (δ π ταδὶ, βίπος Βδγπαθδβ ἑαζες Μαγὰ ἤγονι Ὑεγμδαίεηι, 
ΧΙ, 13 (5ες Βδπηβᾶν, κι. 5.). ΝΗ. , 4ῤ.. Ῥ- 96, ςοῃδίἀεγβ με ἢγϑβί οἴδιιβε 45 ὑγοθὈ Ὁ 
ΑΙεχδηάτσίβδη, 45 νν»Ὲ}} 45 Ν εβίεγῃη, ψ 8116 Οόσβδβεη τερασάβ ἔπεσα ὈΟΓἢ 45 ν δβίεγη. 

33.--παρέκάλεσαν: Α. ἀπά ΚΑΟΝ. “'εχ- 
δΒοτίεἀ "; ἘΟΝ. τηδγρίη, “Ἵοοπιοσίεά,᾽" 
Ἑδπιβαυ, “᾿δποουγαρεά᾽" (50 Ἡοτῖ; οἵΓὁ 
" ὀχῃοτίεά . Ῥοββίδυ (886 ννογᾶ τῇδυ 
ἱποϊυάς Ξοπιειμΐηρ οὐ 411 [π6856 τηδαπίηρβ 
(8εε αἷβο ΑἸτογάβ ποίε).---ἐπεστήριξαν, 
ς΄. χῖν. 22. 

Ψψεῖ. 33. ποιήσαντες δὲ χρόνον, εἴ. 
χυ], 23, πη χχ. 3, οἠἷν ἴῃ Αοἰβ ἰπ Ν. Τὶ, 
οΓ. 2 Οοτσ. χί. 25, [84π|Ὲὲ8 ἵν. 13. Εὸσ (δε 
Ῥδταβε Ῥοιῇ ἰπ ΓΙ ΧΧ δηά οἱδϑβίςαὶ ασγεακ 
(30 ἴῃ 1,δεη), 5βε6 ΝΥ εἰβίείη, Β1455, τί πλπὶ. 
ἴῃ ΤΙΧΧ οὐ. Ῥτον. χίτ, 23, ΕἘδοὶ. νί. 12 

(Τοῦ. χ. 7), 50 Ηδῦγενν ΓΟ»). μετ᾽ εἰρή- 

γης: εχαοί ρῆγαβε ον Ηδεῦ. χί. 31 
ἰῆ ΝΙ Τ᾿; ἰῃὰ ΙΧΧ βόνεσαὶ εἰπιθβ; ἴῃ 
ΑΡοοσΥδΆ, ἴῃ 1 δηᾶ 3 Μδϑδος.--πρὸς τοὺς 
ἀποσ.: δυὶ ἰξ ἀ5. ἴῃ ΕΙΝ., “απο (ποβα 
τῶδε μδά βεπειμεπι᾽" (5εε οτίεἶσαὶ ποΐεβ δᾶ 
Ηοσί, Εεεϊεεία, Ῥ. 73), 1.6.. [Ὡς ννῃοἱε βυποά 
ἂἱ ]ογυβαίεσῃ, ποῖ ΟΠῪ ἴδ Αροβίῖεβ. 
Ψε ει. 34. Οτηπείεά τα ἘΝ. ἐεχί, Ῥαῖ ποῖ 

ἴῃ τηδγρίπ. μροϑ λον ποΐαβ. 5 
Ψψει. 35. διέτριβον, οἵ. χίϊ. το, ἀπά δε6 

4150 οἢ τ Τ2: χς τῇ ς. 1,εν. χῖν. 8, 
76γ. χΙ, (χχχν.) 7, 1 υἀτἢ χ. 2, 2 Μᾶςο. 
χῖν, 23. 80 α͵80 ἴῃ οἰ αϑβίοβ ὑνἱτἢ οὐ ν 1 ἢ- 
ουΐ χρόνον.---διδάσ. καὶ εὔαγγ. : ΡΟΞΕΙΌΪΥ 
τῆς βτβὶ τῦδυ τεῖεσ ἴο νοῦ ἰηβϑιάε (δ6 
ΟΒυτοῖ, δπᾶ ἐπε βεοομά ἰοὸ ὑνοσκ ουΐ- 
βἰάς, θὰ τὰς ἀπε ποίίοη οδῃ βοδγοοῖν δε 
ριεββεᾶ, ὙΝΙΈμΐη 815 εἶτηθ, δοςοτάϊπρ' ἴο 
Ὑγ͵επάϊ, [4115 τε ἱποίάεπι δδεένγεαα Ῥδαὰΐ 
δηὰ Ῥείεσ, 68]. 1. τσ. οα ἴδε οἵἴδεγ 
Ββαπᾶ, 58ε6 δ εἶββ, Αἀῤοςέεϊ ρεϑοπὶολέε, Ὁ. 
194, ῆο ἐδίπκε ἐμαὶ τὩς τινας ἡμέρας 

δχοϊυάεβ, 64]. ἰϊ., εἴς,, δαὶ {πὸ ρῆταβε ἰ8 
ΝΕΓΥ ἰηἀεβηῖίε, ἀπ τηδὺ πᾶνε ἱποϊαάεά 
ΤΩΟΠΗΒ 85 Ὑν6}} 245 ἄαυβ, οἴ χνΐ. σχῶ, ἀπά 
ἶχ. 23. Οπ ἴδε ἱποίάεης γεξειγεᾶ ἴο 566 
αἀάϊείοηδϊ ποίεε δὲ επᾶὰ οὗ Ἵμπαρίεσ. 

ψες. 36. μετὰ δέ: Ξεοοπά τηϊββίοπδσυ 
7ουγπευ σοιπιθησαβ, δηάϊηρ αν . 22. 
-- ἐπιστρέψαντες, γευεγεὶ, οὐ. Τακε ἰἢ. 
39, ὟΝ.Η., χνιῖ. 31. Ὑδὲ Ψψοσά ἴ5. 30 
υϑοᾶ ἱπ ΣΙΧΧ, απ ἰπ πηοάεγη ατδοκ 
(Κεπηςάν, Ρ. 155). --δὴ, 566. οἡ χἱδὶ, 2.--- 
πισκεψ., 5εὲ6 αὔονε οὐ νὶί. 3. ΤΠ 
ΨΜοιᾶ νγ45 οδιδτγδοίεσίβείς οὗ ἃ πχᾶπ {|κ6 
5:. Ρδυϊ, ψῇοβε δεαγὲ τναὰβ (πε Πεαγί οὗ 
186 ννοσἹά, δπὰ ννῆο ἄδην βυβίαϊπαά τπ6 
φᾶτε οἔὗἉ 411 πε σδυγοαβ.---πῶς ἔχουσι: 
πη Πάςδ, ΔΙΊΟΙΘ, ΒΡῈ . . . ΠΕσντ5 υἱδίξα- 
ἐϊοηὶς δοο]εβίαβεςε "ἢ Βεπρεῖ. 

ψετῖ. 37. ἐβουλεύσατο, Ρυΐ ἐβούλετο 
866 οτἱ εἶς] ποῖα, “ νυ ἰβῃεᾶ,᾽ νοἰεδαΐ; ἘΝ. 
“ν85 τηϊη δα δἰπιοβέ ἴοο βίτοηρ. Ῥοϑ- 
5. δ]ν ονΐπρ ἰο ἷ5 Κίπβῃϊρ, Βασπαθαβ πᾶν 
ἢανε ἴδοι 4 τῆοτα ἰεηΐθβης νἱενν ἤδη 
Ῥαχ]. 

Ψψεῖ. 38. ἠξίον, οΥἁ χχν!ϊϊ. 22 (1νὰκα 
νἱΐ, 7), ἀπά εγ. τ Μδος. χί. 28, 2 Μϑ8ος. 1]. 
8, εἰς.---ἐβούλ, 5. ἃ τα τνογὰ οοτηρατθὰ 
νὰ 1Π15.--- ,τυμπαραλαβεῖν, οὐ. χίϊ. 25, 
υϑεά 4150 ὃν Ῥδαὶ ἴῃ (δ]. [10 Σ οὗὨ ἰβἰκῖπρ 
Τιταβ τῇ Βίτῃ ἰο [εγιιβαΐεση, δῃ α ποννῆθγα 
εἶδε ἴῃ ΝΎ. εἐχοερὲ ἴπ {μ15. ΡᾶΒ58ρε, οὕ. 
100 ἷἱ. 4, 3 Μδοο. ἰ. ΟΣ, 80 ἴῃ οἰαβϑβίοαὶ 
τεεκ.---τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν: ἴῃς 
πϑαΐγαὶ ᾿νοστά ἀποχωρεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, χίϊἱ. 
13, ἰ5 ποῖ υβεᾶ ἤεγε, Ὀυϊ ἃ Ψψοσά ψῃ]οἢ 
ΤΩΔΥῪ ἄεξηῃοίε ποῖ ἀἰ βίου δεν ἴῃ ἴῃς βεπβε οὗ 
δροβίαβυ ἴτοπὶ (δ τῖβέ, ρας ἴο {με πιϊβϑίοη, 



85»-- 35. 

ἐπιμεῖναι αὐτοῦ. 
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35: Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν 

᾿Αντιοχείᾳ, διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι, μετὰ καὶ ἑτέρων πολ- 
λῶν, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. 

1 Τίπι.. ἵν. τ: (Κεπάδ!}}; ἰξ 18 ἀουδία, 
δοόνγενεσ, ὙΠείπεσ νγὲ σα ᾿γε85 (ἢϊ5 (5ες 
γγεῖββ, ἐπ᾿ ἰοτο).--τοῦτον : βἰρηϊβοαηί αἱ 
ἐπε επά οὗ ἴδε νεῖβε, ἀπά ποίες δαἷβο 
ἀεοϊδῖνε οοπίταϊοιίοη δείνγαεηθ σὺυμ- 
παραλ., νετ. 37, ἀηἀ μὴ συμπαραλ. δετε. 

γεσ. 390. παροξυσμός, Ηεῦ. χ. 24, ἴῃ 
ἀϊπεγεηί βεηβε, πονῆοσε εἶβε ἰῃ Ν.Τ, ΤΕΣ 
ψΕΙΡ 15 ἰουπά ἰννῖσε, Αςίβ5 χνὶϊ. τό, τ Οοσ. 
αἰ. 5; ἴπ ἐπε ἔοσπηοτ ρδβϑαρε οἵ Ῥδυ]8 
τὶ σπίεουβ ργονοςδέϊοη 1 Αἰπεηβ, ἀπά ἱπ 
ἔμε Ἰδξζεσ οὗ ἱσγἑδέίοη οἵ πιϊπά δ5 πέσε ; {δε 
ποὺπ ὑνῖος ἴῃ ΓΙΧΧ οἱ αοά᾽ 5 τεβίθβουβ 
δῆρεσ, Πειΐ. χχίχ, 28, [ετ. χχχίχ, (χχχί!.) 
37 (οἵ. αἰδο {πε νεγρ, Ῥ δῖ, ἴχ. 7, 8, εἴς.), 
80 ἴ00 ἴῃ Πεπι. ἘΒοίἢ ποιη δπά νοῦ ἃτὸ 
σοϊηπηοη π᾿ τηδάϊοαὶ ἰδηρσπαρε (Ηοϑατῦ) ; 
παροξυσμός, φησίν, ἐγένετο οὐχ ἔχθρα 
οὐδὲ φιλονεικία; ἰπ {πε ταϑ]: ροοά, ἴοΣ 
Μασῖς νγἂβ βεϊσγσε τῷ ἰο στεδίει ἀπ] ρεποα 
Ὺ Ῥαῃϊ, ἀπά {πε κίπάπεββ οἵ Βαγῃδραβ 
πιδᾶς ᾿ἰτη οἱΐπρ ἰο Ηἷπὶ 411 τ[8ε πιογα 
ἀενοιεάϊν, οὔ. Οεουτηςηΐμ8, ἐγ ἰοσο.---ἀπο- 
χωρισθῆναι: “(πεν ρατίεά δϑυπάεσ," 
ἘΙΝ., οὗ. διαχωρίζεσθαι ἀπό, Θεη. χίϊ!, 
11, 14, ο7. Τλικε ἴχ. 33.--παραλαβόντα: 
ποῖ {πε σομηρουπᾶ νεγρ, Ῥεσδιιδε Βδι- 
Ὠδθα5 αἷοπε ἰβκεβ Ματκ.---ἐκπλεῦσαι: 
νὰ εἰς αἷΞδο ἴῃ χνί!. 18, ἢ ἀπό 
ἴῃ χχ. δ: οὔ πλέω δηά {πε πΌΠΑΡΕοσ οὗ [5 
ροπιρουπάς ἰπ 51. Γμς, οὐ. χχνῖϊ. 4, εἴς. 
--παἰς Κι: ψῇοτε πε οουϊά δὲ 5υτεὲ οὗ 
ἰπῆμπεπος, βἴποε ὃν ἔδτην μὲ Ὀεϊοπρεά 
ἰο {π6 [εἐννϑ βειεεά πεσε, ἵν. 36.{ Βδτ- 
ὯΔΡ45 15 ποῖ πιεηίἰοποᾶ δραΐη ἱπ Ασίδ, 
ΠΩ ἴξ 15 ἴἰο θὲ ποίεά ἰπδὶ 51. Ῥδυ]᾽5 
πἰεπάβῃ!Ρ νγὰβ ποῖ ρειγωδπεηεῖν ἱτηραϊγεά 
εἰἴπεν σιῖ Ηἰπὶ οὐ ἢ Μάτκ ἧκε ΟΒγυ- 
Βοβίοσῃ, ἱ ἰοσο, δπὰ ε΄. τ Οοτ. ἰχ. 6). ἴπ 
(81. 11. 13 51. Ῥδὺ ἱπ βρεακίπρ' οἵ Βαγ- 
ΠΑΡΑ5 τῆϑτκβ ὈΥ Πηρ]Ιοαιίοη δἰ8 ΒΙΡΒ 
ἐϑιϊπηδίς οἵ Πῖβ οπαγαοίες δαπὰ {6 εχ- 
Ῥεοϊδεϊοπϑ ἣς πὰ ξοστπιεά οἵ Εἰπι; καὶ Β. 
“ονοη ΒΑγπδρδβ᾽, (Τἰρῃμοοι, Οσαἱϊ., ἐπ 
ἴοοο, απὰἃ Ἡδοκεῖ). Αςςοτγάϊπρ᾽ ἰο ἐγαά!- 
τίου Βασηδῦδβ τετηδί πε ἴῃ ΟΥΡΓῸΒ πηῈ}} 
[ῖ5. ἀεδίῃ, ἀπά πε ἀρρεδζδηςε οἵ Μαῖκ 
δὲ ἃ ἰαίεσ βίαρε τῆδυ ροίηϊ ἰο {πῖ|5; δϊ 
δἰ ΠουρΡ ἢ ροβϑιον Ματκ᾽β γεϊοϊῃίης Ῥδὺϊ 
ΤΩΔΥ πᾶνε Ὀεαη οσοδδίοπεά ὃν {πὸ ἄθδίῃ 
οἵ Βδῖπαθαβ, {πῸὸὶ βοῦσοθς ἴοσ ἴδε [{{ οὗ 
Βατηδθδ5 ουίδίἀα ἢ Ν, Κ΄. ἀτὲ χαϊΐε υπ- 
ἐγαβεννοσίην, ““Βαγπαρδβ," Β..53; Ηδο- 
ἰεῖι, Αεές, Ρ. το2. ΜΒ δίενεσ Πἰ5 ἔοσίπεβ 
ΤΆΔΥ Ὦανε ὕεεῃ, 5:. Γὐκε ἀϊὰ ποῖ δδβιϊγηαία 
δἰ5 πνοσῖς ἴῃ ἐπε βάτης οδίερογυ 85 (πὶ οἵ 
Ῥδιὶ 85 ἃ τηδίῃ ἕδοίοσ 'π ἴδε ἀενεϊορπιεπὶ 

οὗ (δ. Οπυτοῇ, δ που ρ ἢ γε πιαδὲ ἤονεσ 
ἔογρεὶ (δὶ “πνίοε ονος ἀϊά Βαδγπαραβ 
βᾶνε 540] ἔογ ἢς υνοσὶς οὐ ΟἸ γι βεϊδηϊεν ᾽ἡ. 
--Μάρκον : ἴῃ δῖβ ὕὑνψὸ ἱπιρτιβοητηδηΐβ 
51. Ῥϑὰϊ πιεπιίοπβ Ματγῖς ἴῃ ἰδσπιβ οὗ Βίρβ 
ἌΡΡτΟνΔ], (οἱ. ἱν. το, 11, ῬΈΙ6ηι. 24, 2 
Τίπι. ἱν. 11. [Ι͂ἢ τὰς ἔγϑβε ἱπιρτιβοησλθπε 
81, ῬδὺΪ] βἰβηιβοδπεῦν τεσοπηπιεπάβ Ηἰπὶ 
ἴο δε ΟοἹοββίαπβ 45 δεΐηρ {πε σουδίη οὗ 
Βασγηδῦβ5, οἣς οὗ 815 οὐνῃ ξδ]]ονν-ἰαοῦτειβ 
ἀπο (ἢς Κίπράοτη οὗ αοά, οπς διποηρβὲ 
ἴῃς ἔενν ψῆο Πδᾶ ὕδεπ ἃ παρηγορία, ἃ 
ςοπηξοτί ππίο δΐπι. [π βυοῦ ψοτάβ 45 
{πεβὲ 51. Ῥαὺὶ Ῥσεακβ ἔμε βἴϊεπος οἵ (δς 
γεατῖβ ἀυτίηρ ΨΨΕϊοῃ γα πδᾶσγ ποίμίηρ οὗ 
δε τεϊδειίοηβ Ῥείνγεαεη πὶ δπᾶὰ Μασκ, 
Αἰτπου ἢ τῆς βαπὶς ποῖος ἰπ Οοϊοςοίαης 
566 Π15 [0 ἱπάϊςαίς δῃ δεῖ σεσοπο! ]Ἰδίίοη 
18 {πὸ ἀδίε οἵ ἰ(ἢς Ιεϊίασ, βίποε δε 
ΟΒυτομεβ οὐ ἐπε Τγοὺβ νδῖϊον πδά δ4]- 
τεδᾶν Ὀεεη ἱπβίγιοίςά το τεοεῖνς Ματῖ 
Ὧε Ραββθά {μα αν, Ἐχῤοσὶέου, Αὑραβέ, 
1807, “ 5:. Ματκ 'π δς Ν.Τ." (Ὁ ς. ϑινείε), 
Ῥ- 85. 

γεσ. 40. Π, δὲ ἐπιλεξ. Σ, : ποῖ ἴῃ ἴδε 
Ῥίαος οὗ Μαζγῖς, θὰϊ ἴῃ {με ρίαςς οὗ Βατπα- 
δ85, Καγίβαν, ϑέ. Ῥαμὶ, Ρ. 171; μανὶπρ 
μόδα, ἔ.6.,) ἕοσ Εἰ πΊβε!: οὐδὲ εἰΐρεγε; 
οἷν πῃ ΝΥ. ἴπ {Π|5 βεηβε, Ὀμξ ἴῃ οἱ ϑβίςδὶ 
ατεεκ δπά ἴῃ ᾿ΧΧ, τ ϑδπι. 11. 28. Α, 
2 ϑᾶπι. χ᾿ 9 Ἐ, Εροΐτβ. νἱ. σϑ, 1 Εβάγαβ 
ἰχ. τό, 1 Μδςος. ἰ. 63 Ε, ν. 17, εἴς. ; 
“οἱερίε υὐ βοοίΐυτη, ποῦ αΐ πιϊΠἰ Βίσ τη ̓ ἢ 
(ΒΙ455). 1 51115 μβαά ποί τεϊυσπϑᾶ ἴὸ 
7ετυδβαίεπι, θὰ: πα τεπιαϊπεά ἴῃ Απείοοῃ 
(ϑεε δῦονε οχ νεζ. 35), Βε μβαᾶ ἀουδεῖεββ 
τεοοσπεπάεά Πίτηβεὶ το Ῥδὰ] ὉΥ β5οῖπα 
βρεοίαὶ ρσοοῦ οὗ βέπεϑβ ἔογ ἀδβδ!ηρ βυτα- 
Ρδιμειο !νγ τὰ τὰς τεϊδείοπβ οὗ ἴδε 
7εν ῖϑῃ Οἢτίβείαπβ δηά τῇς ἀεπεῖ]α οου- 
νεγίβι ὙΠῚ5 βυτηραίδυ ὁπ 86 ρατί οὗ 
5145 ψουἹά Ῥὲ (δε πιοῖε πιατκεά δηά 
βίῃ ῆςδης 45 ΒῈ νγ85 ἢ: Π15861} αἰγηοβί σοσ- 
ἰαῖην ἃ Ηεῦτεν ; οἴπεγυνῖβε νγαὲ οαπποῖ 
δοοοιπὲ ἴοσ δἰβ δπίρῃ ροβίξίου ἰπ ἰδς 
7εταβαίεμη ΟΒυγοῦ, νοσ. 22, ΔΙ ΒΟυΡἪ Ἀ18 
Ἐοπίδῃ οἰ ΖΕ ϑ δ ἱρ 15 ἱτωρ] δα ἴῃ χνΐ. 37; 
ῬειπαρΒ {818 ἰαϊίεσ ἔδοϊ τηδὺ δοοουπηῖ ἴοσ 
δἰβ τεεάοπι ἴοσω πᾶῖσον [εὐνῖβῃ ῥτγα- 
πάϊςεβ. 1 ψὰ πᾶν ἰάδεηεῖν, 45 ννε 
ΤΟΑΒΟΠΑΟΌΪΥ τηδύ, (Π6 5125 οὗ Αςῖβ 
{πὸ 51115 (ϑ!|ναπ08) οὗ ἰδς Ἐρίβειεβ, 2 
Οος. ἰ. το, 1 Τῆςδ5. 1. 1, 2 ὙΠεβ85. ἱ. ἱ, 
ι Ῥεῖ. ν. 12, ἴδε ἰδϑὲ πιεπέϊοπ οὗ Βίπι ΌΥ 
81, Ῥείεσ θβοοπλδβ νεσὺ βυρρεβεῖνε. ἘὸῸι 
81, Ῥεΐεσ᾽β ΕἸσβὲ Ἐριβεῖς Ἴςοηΐαίπβ {με 
ΠΆΤΩ6Β οὗ δα ἴνγο πῆδη, Ματγῖς δῃὰ 511. 
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36. ΜΕΤΑ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος πρὸς Βαρνάβαν, ᾿Ἐπιστρέ- 

ψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν ' κατὰ πᾶσαν πόλιν, ἐν 

ἐ : 
μῶν οὔ, Ὑἱἢ ΦΑΒΟΒΕ, Ψαϊρ., 548.,) ΒΟΒ., ϑγυτσ. Ῥ. δηᾶά Ἡ,, Αστὰ., σῃγγβ. 

τίιβεῖ,, ὙΝ.Ε., ΒΙα58, ΚΟΥ, νν εἶββ, ὕύεπάι, ἀπά ΗΕ. : ; 

νᾶπυβ, Ψι0 μά οτίρί παν Ὀεδ ταθταθεσβ 
οὗ τ18ε 7]6γυβαίαση Οδυτοῖ, Αοίβ χίΐ. 12, 
χν. 22, ἀπ πιούβονοσ (6 ἴνγο οἰάεβε οὗ 
ϑ:. Ρδυ]}}5 δϑβοοίδίεβ, ῆοβε ὑὈγοίμειΐν 
ΟὨγίϑείαπ σοποοτά παᾶ ὕθεεπμ ὕγοκαπ ἔοσ 
{πε εἶπε (νβεη Ῥδμ] σμοβα ἐπε ἰδιίεγ ἴῃ 
(δε φίδος οἵ Βαίπαραβ, δηά τεϊεοϊβά 
Ματκ᾽β βεγνίςεβ δἰτορειμοτ), θας γῆ ἅττα 
πον Ῥοῖ ἔουπά δἱ ὅ8:. Ῥείεγ'᾽5 βἰάε ἱπ 
Εοχηε (αββυσμλίηρ {παὶ Βαδυΐοῃ 15 Ἐοῃλδ), 
«ἐν ἀβπέὶν δὲ ομς ὙΠ Πἰπὶ δηᾶ ἢ ἐδ ο ἢ 
οἴδβεσ; 86 οπς ἴᾷς ὕεϑᾶζγεσ οὗ ἃ ἰεϊίεσ, π6 
οἴμογ ἴῃς βεπᾶεν οἵ ρτεειίπρβ, ἰο Ῥατης 
Ομυτοῆεβ. [1 851:. Ῥδὺ] μδᾶ ρϑββεά ἴο Πἰ5 
τοδί, απᾶ ἰῃς ἰεδάεγ μδᾶ τυ ομαπρεά, 
{πὸ τεδοβίηρ νγ85 {πε βᾶῖης, 85 (ἢς πϑῦηεϑ 
οὗ ϑιίναπιβ δπᾶ Μδκ αβϑύζα ᾽5, δῃά 8:, 
Ρείθσ [δ κεβ ὉΡ δηά οδιγίαβ ου τπ6 ψοσῖ οὗ 
τε Αροβεῖιε οἵτῃς Θεπεῖςβ, βες Ὀσ. ϑινεῖς, 
τὸ. Σὺν ῬΡ. 87, 88.---ἐξῆλθε, οὐ Τὰζκο ἰχ. 6, 
3 ]οδη, νεῖ. 7, ποτα {πὸ ψογά 15 υβεά οὗ 
Βοῖπρ ογε ἢ ἔογ τ ββί θασυ ὑνοσῖ.---ταρα- 
δοθεὶς, ο΄. χίν. 26. ῬοΒδΙδΙΥ “γα τῇδΥ 
ἰηΐοτ ἐπαῖ ἐᾷς Οδαγοι τοοκ Ῥδυ 5 νον 
οὗ ἰῃε ροίπέ δἵ ἴβϑαις βεΐνγεεη Πίπιβοὶῖ ἀπά 
Βαῖπαῦαβ, ὰς οπ {π6 ΟἴπΕΓ μαπᾶ ψε 
σαπηοί ρζονα {π|5, θεοδῦβε ἴπε ννγίτοτ' 8 
τὨουρμ5. ἅγὰ 50 βρεοίδν ἤἄχε ὑροῃ 
Ῥδὺ δ5 ἴδε στεαΐ δηά οδίεξ νουκοσ ἴῃ 
(δὲ οτραπίβαϊιοη δηᾶ υπιβοβίίοη οὗ (Ὡς 
ΟδυσοΒ. 
ει. 41. διήρχετο, δες ἀδονε οχ χίϊὶ. 

6.--ΦδΦυρίαν καὶ Κιλικίαν: 45 ΒΑτηΔΡΑ8 
Βδά τυτπαᾶ το Ουρτιιβ, ἴπε βοεῆς οὗ [ί8 
βατὶν ΙΔουγβ ἴῃ ἐπε αοκρεῖ, δπᾶ ρεσβῶρβ 
Ααἶβο μῖβ8 ον ποπιθ, 80 Ῥδῃ! ἰὐτηοά τὸ 
Θγτία δὰ ΟἸΠοῖα, ποῖ οἷν Ῥεοδῦθε Βἷ8 
Βοπῖα νναβ ἴῃ ΟἸΠςΐα, Ὀαΐ αἰ5ο Ῥδοδιβα με 
δαά νοτγκεά ἔδεε ἴῃ 815. δατῖν ΟΠ τ βείδῃ 
[πὸ ἀπᾶ Ιαρουτγβ, Οαἱ., ἴ., 21, 23. [ἰ ἰ5 ἃ 
οοἰποίδεπος νυν τὰς ποῖος ἴπ ΘΟ αἱ. τιμαῖ 
81. ὕυκε πεῖα πᾶ ἴῃ νϑσ, 23 ργεβθρροβεβ 
(6 οχίβίθηος οὐ Ομυτομεβ ἰπ ϑυσῖα δηά 
ΟἸΠοῖα, δἰ πουρῃ ποιπίπρ Βα Ῥεδη ῥτὸ- 
νἱουβὶν βαϊὰ οἵ ἐπεῖγ Του ἀδιϊοπ, νυν ῃ 118. 
(ε ρέβεῆςε οὔ 58] δἱ Τδγβιβ 15 νος 
ἱπεϊπχδιεᾶ, ἴχ. 30, χί, 25. Μοζδβονοσ {πα 
σοτητηεποοστηςπί οἵ {86 ἰεἰίεγ, νν. 22, 23, 
ἱπάϊοδεεβ ἐπαὶ {μεδεὲ τερίοηβ μδᾶ Ὀδεη (δε 
σεπίτε οὗ {πε ἐεδομίπρ οὗ ἐπε 1πἀαίδοτβ, 
δηά 51, Ῥδυ]5 ργέβεπος, ἰορθίμεγ ὙΠ 
ἰῃς ἕλοι ἐπδὲ 5115, ἃ ρτογηίμεπι δπᾶ Ἰεδά- 
ἰπρ πιοῦρεσ οὗ ἔδε ]εγαβαίατα ΟΠυγοῦ, 
ΜΆ5 ἰδ σοϊίςαρτς, ψουϊᾶ ἀουΡε ας 85 δεῖ 
τὸ ργενεης Πιγίπεν ἀϊβαυϊεῖ. Οη τὰς δἅ- 

ἀϊτίοη το {πα νεῦβε ἱπ ἴδε Βεζϑπ ἰδχί 866 
οτίεἰςαὶ ποίε. 

Αἀάιειίοπαδι πος (1). 
Απιοηπρδβί τοοοηὶ νντίτογβ οα ἴῃς «4εές, 

Με. Ἐεπάδὶ! πα5 βίδιεᾶ ἐπὶ ἐπε ενίἄθποα 
ἔογ τῆς ἰἀδεπεϊβοδίίοη οἵ Αςίβ χν. ψνἱτἢ 
Οαΐ. 11. 1-τὸ ἰβ ονεγῃοϊπιηρ, Αῤῥενιαϊκ 
ἴο Αςίδ, ΡΡ. 357,359. [ἔννε σαπποὶ ἔν 
επάογϑε {Πϊ5, 1 [5 δὲ 411 ὄνεηΐῖβ ποισεϑθϊα 
τμδὲ οτίεἰοβ οὐ υνἱάεῖϊγ ἀϊδετεπε βοοοὶβ 
οὗ δουρπὶ μᾶνε τεξυβεά ἰο τεραγά ἐπα 
ΔἸερεᾶ ἀϊδγεποες δείννεεη τπ6 ἘΟ 85 
ἱγυοοποῖίαθῖα; ἴῃ ἐπΐδ οΘοηβογναῖίνε τυτι τε 8 
{κε Τεοῆϊοσ, αοάει, Βεΐθεγ, Κπαθεη- 
ὕδθοσ δπά Ζαδη, Εἰρἰεϊέμρρ,, τῖ,, 627, 628 ; 
δοίης οὐδ, 8ἃ85 νγέ πΊΔΥῪ Ο81} {Π 6 πὶ, 
1κεὲ ἔδυββ, Β, νεῖββ; πᾶ 511} τπόσγα 
δἀνδποεά οτίεϊοβ ΚκῸὸ Γὐρβίαβ ἀπά Ἡ, 
Ἡοϊιζπιδπη ἂτὲ ἀρτεεᾶ. ὙΤῆβ ρεπεσαὶ 
ἀρτεοτιθηΐ ἰβ τεοορηϊβεᾶ δηὰδ Ἂπάοτβεά 
Υ επάϊς, Ρ. 255 (1809), 5εὲ αἷϑο Κὶ 
ϑοδβγηιάι, ““Αροβίεκοηνεπι," ἴῃ Κϑαί- 
Ἐπογοϊοῤάάϊε ἐὰν ῥγοίεεί. ΤΑδοὶ. (Ἡ δυο), 
Ῥ- ΕΣ Ξ, Αἰποηρδὶ ΕΠΡΊΒ νντίξειβ 
Ττὶϊρσδεοοις, ΗἩοτί, ϑαπάαν, ϑαίπιοη, Ὀγυσα- 
τηοπάᾶ, Τυγηοῦ τᾶ ὈῈ αυοϊεᾶ ου [δῆς 
ΒΔηΊς 5ἰάς (βο ἴοο Μοεαιβεγι, Αῤῥοςίοϊἑο 
Αξ:, Ρ. 208), (5ε6 ἕογ ἴῃς ροϊπίβ οἵ ἀρτβε- 
πιθηῖ, Πὶρπμείοοι, Οαϊαίΐαμα, Ὁ. 123] 
Ῥχυπηπιοηᾶ, Οσαἰαίίαης, Ρ. 73 Π. ; Βαϊτηοη, 
“ (φἰδείδηβ," Β.Ὁ.2; ἔευβθ, Οδεολίοκέε 
ἄες ἃ. 5. ἀες Ν. Τ., Ρ. 6ο, βίχίῃ εαἀϊίοη, 
δηά νεῖν ΠΥ ἴῃ Βείβει, δὲς εἰ δεέυεγ- 
ἐκείαϊρμηρ ἀδν ἃ. Ῥαμίμς ἐρι Οαἱαΐδγ- 
ὀνὶφίε, Ρ. 83 ἢ, τ8ο6; ἴογ τῇς ἀἰ που ν ἴπ 
ἰδεπο γίπρ ΘΑ]. 11, ἢ δὴν οἴπεῖ νἰδίε 
οἱ ὅ8ι, ῬαὺὰἹ τὸ Τ7εγιβαίεπ, οὔ, ϑαίπλοπ, 
Τιισμείοοί, μ. ς., δῃᾶ Ζαδη, κι. 5., Ἐεϊίθη, 
Ἱπίνοά, το Αῤοείεὶρεεολίολέε, Ρ. 46). Βαξ 
τῇς τεοςηξ ἑοσοιρὶς διέετηρὶ οἱ Ῥγοΐβββου 
Εδπιβαν ἴο ἰάεηιν Οἱ], 11, τ-ῖὸ ἡ 8ι, 
Ραυΐβ βεοοπά νἱβὶς το Τετιβαῖθπ, ἀοίβ 
χί. 30, χίἱ, 25, δπᾶ ποὲ τ ἔπε (πϊτά 
νἱδιί, Αςἰβ χν., Β85 ορεπεᾶ ὑρ ἴῃς ψΒοΐς 
φυεκδβιίου δρϑίη (5εε ου δε βᾶπὴς ἰδοπεῆοα- 
τίου τοσς Εἶν ργοροβεᾶ ἔτοπλ ἃ νϑεὺ ἀϊ{- 
ετεηὶ ροΐηξ οὗ νίενν Ὁγν Ψδιίεσγ, ψγίέρεςς 
ψ ἐκε Ἐῤίεέϊος, ῬΡ. 231, ἀπά 150 ὉῪ 
Ρίτα, Αῤοςίε! ρεδολίομέε, Ρ. τ84). Αἱ 

Βῖβὲ δίσδε τ 15 πὸ ἄουβδι ἴπ ἴανουγ οἵἁ ἐπϊ5 
ςοποϊιβίοη ἐμαὶ δοσογάϊηρ ἴο Αοίβ {πὸ 
Ἰοῦσπου, χί. 30, 15 {πε βεοοπά τηδᾶς ὃν 
8:1. Ῥδὰ] ἰο 7εγυβαίεση, δπά ἔπε ἰοῦσπευ 
ἰῃ χν. ἴδε ἰδϊτά, ψ 15ὲ (Αἱ. ἰϊ. 1 αἷδο 
ἀεβοσῖθεβ ἃ οῦγπου ΨἜΙΟΝ ἐπε Αροϑέϊα 
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αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, πῶς ἔχουσι 37.1} Βαρνάβας 

δὲ ἐβουλεύσατο συμπαραλαβεῖν τὸν ᾿Ιωάννην τὸν καλούμενον Μάρκον - 

τ ΑΙεγ πὼς ἐχουσι ἀπά δ σοτηπηεποοπηοηξ οὔ νοβα ὅυσ, Ηδτοὶ, τχρ᾽. ργθῆχοβ “ρίδουϊε 
“Δαέεσα σορίιδιίο Βαιπαῦδβ," 80 Β[αϑβ 'π βῚ εβουλευσατο, θυ τὶς ΜΑΒΟΕ 13, δι, 
Ψυΐε. νεγββ., 80 Τίβοι., ΝΥ. Η., ΒΙ:ββ, Κ1Ν., Νν εῖββ, ννεηάς, εβουλετο; Ὁ, αἱ. 
εβουλευετο; 80 ΗΙ]Ρ. 

πἰπλβθ ἢ τοργθβεπίβ 45 μίβ βδεσοπὰ ἰὸ δα 
τιοίπατ- οἰ ν. ε σοαπηοὶ [Αἰ ΠῪ βοῖνα 
ἘΠῚ5 αἰ ἤσαν Ὁ οὐξεϊπρ ἐπ6 Κποὶ ΨΠΠ 
Μοαίβεγι, νῦο τεραγάβ Αοίβ χὶ. 30 δπά χν. 
85 Ξ-- ( δ]. ἰϊ. :-το, δπᾶ τῆϊπκβ ἴπαὶ ΓὰΚς 
Τουπά ἐννο ἱπάερεπάεμηε δοσουηίβ οὗ ἐμ 6 
ΒΆΠῚδ ἰΟΌΓΠΟΥ, ἀπά βυρροβεὰ ἔπαπλ ἴὸ 
ταίεσ ἰο βδρδαῖαίε Ἴνεπίβ (Αῤοσίοϊϊς Αρε, 
Ῥ- 171}; ΟΥ ὉΥ ςοποΙυδίπρ ἢ γαπι- 
ταοπά, Θαϊαξίανι5, Ῥ. 78, ἐμαὶ ἐπε υυτίτεσ 
οὐ Αςίβ πηδᾶς ἃ πιίβίακε ἰπ Ὀστηρὶπρ 51. 
Ῥϑυΐ (ο 7εγυβαίεπι δὲ {π6 εἰπις οἵ (ῃς 
Τατηΐπα, 50 πὲ 641]. ἴἴ. δπά Αςίβ χν. 
δοιῃ ταΐεσ τὸ ἢΐβ βεσοοηά νἱϑβὶϊ (ο, ἰο {πε 
βαῖης εἴεξοι, ννεπάς, Ρ. 218 (1800), γῇο 
Ἰοοκβ ἀροπ (ες νἱϑὶὲ ἀββοσι θεά ἴῃ χί. 25 
885 8 τηϊβίακε οὔ (ἢ6 δὐυΐδοτ, δὲ 411 δνδηΐβ 
45 τερατὰβ Ῥαυ]). Βυὲ Μοαιίβετε ἂπά 
Ῥχυτημηοηα ἀγὲ ὈοΤἢ τἰρμε ἰπ τη ρ Βαβι βίπρ' 
οπ6 πιοϑί ἱπηροτέδῃς ἀηά, 88 ἰξ βεεπηβ ἴ0 
118, οσιιοίαὶ ἀΠ ἤσαν ἱπ τὰς νὰν οὗ (ἂς 
νίενν δἀνοςαίεᾶ ὃν Βδιηβαυ; ἱξ δε 15 
οοτγεοέ, ἰὲ ἰ8 ἀἰῆςυς ἰο 586 δὴν οδ]θοῖ 
π᾿ ἴπ6 νἱϑῖε ἀεβοσιρεά ἵπ Αοΐβ χν. αἴδσγ 
ἐπα ἀδοϊβίομ αἰσεδάν αιγίνεαά δὲ ἰῃ δὶ. ἰϊ. 
1-τὸ: Αοἕβ χί. 30, χὶϊ, 25, ἔῃ. φυδβίϊοη 
ἔπεη εχ ἀγῥοἐπεςὶ αἱ ἰββας οουἹά βοδγοεῖν 
Ὧανε Ῥδθη σαϊβεά δραΐῃ ἱπ ἴπ6 πιᾶπποῦ 
ἀεβοσίρεά ἰπ Αοίβ χν. Μοχεονεῖ, ννἢ 1181 
ἘδπΊθΑΥ δά πιϊῖβ ἐμαὶ ἀποίμεγ ρασροβα 'νὰ8 
δοπίενεά Ὁ {86 Ἰουγπευ ἰὼ Τ76γιιβαῖβπι 
ἀεβοτιρεᾶ ἴῃ Θ΄]. 11, 1-το, δου ἢ ΟὨΪΥ 
85 ἃ τηετε ὑείνδίε ρίεος οὗ δυιβίπββϑβ, δέ. 
Ῥαπῖ, Ὁ. 57, Ὧε τηαϊηίαίηβ ἐμδξ π βρεοίδὶ 
δηᾶ ῥτγίταασν οδήεοξ οἱ {π6 νἱβὶ( ννὰβ (ὁ 
τεῖϊενς {πῸ ροοσ, Βαΐ 1 (6 Ρ11Π1Δτ8 οὗ 
Ἐπ6 Οδυχοῖ ννεσα αἰτεαάν αὐναῖθ, ἃ5 ἐχ 
Ἀγνῥοιλιοοὶ ἰΏΕΥ τὰσϑὲ ἢανα Ῥβθη ἄἀννᾶτα, 
ἐπὶ 58ι. Ῥαὰϊ οατης ἴὸ [εγυβδίετγῃ Ὀσϊηρίπρ 
ἴοοά δπᾶ πιοηεὺ ἴοσ {πε ροοσ (Ἀοίβ χὶ. 
29, 30), Μὲ τηδῪ ΡῈ ρατάοηϑβα ἔοσ ἤπάϊηρ 
ἰε ἀϊδῆσυϊ: το Βεϊΐενε ἐπδὲ ἐΠ6 “ὁπ σπᾶρα 
δἴοπε" ((13]. 11. το) ννβῖσῃ πον ρανα ΕΪπὶ 
ψγὰ5 ἴο ἀὯἀο [ς νεῖν πηρ ψὨοἢ ἢ6 
ΔΟΙΔΙΥ σάτα ἴοσ {π6 ραγροβα οὗ ἀοίπρ. 
ΤΕ, τοῦ, Βαγῆδραβ δαπὰ 54] μΒβαᾶ ᾿χβὲ Ὀεεη 
αϑβοοϊαδιθα ἱπ Πεῖρὶπρ ἔπε ροοσ, δηά 1 
{Π6 ἐχργεββίοπ ὃ καὶ ἐσπούδασα, (|. 1]. 
1Ο, τοίειβ, 48 Ῥιοΐδδββοσ Βδηχβαυ πο ά5, ἴο 
{Π|5 βεσνίσε, νγαὰ ββουϊά δατζάϊν ανε ὃχ- 
Ρεςίεᾶ Ῥαι ἕο πὲ ἴῃε ἢτβε ρϑίβοῃ βίη- 
δυΐατ, δὰ ταῖμεσ ἴο μᾶνε δββοοϊδίε 
Βδγηαραβ ψἱῈὮ πιο ἱμρ 818 τείεγεπςς 

ἴο ἐμεῖν ννοσῖκ οὗ ἴονε δπᾶά ἄδηρεσ. Ῥτο- 
ἔεββοσ ἘδπΊΒΑΥ εἰ ρμδβίβαβ ἐπε δοὶ (Ε“- 
ῥοσίέον, Ρ. τ83, Μασοῖ, 1806) ἐπαὲ Τιὰκα 
2οϊμέεαϊν γεοογάς μὲ τῇς ἀϊδεγ θαείοπ 
ΑΒ ΟΑΓτΙδ ὦ οὐ (0 (5 σοπιρίθίίου Ὁγ 
Βαιπαραβ δηὰ 588] ἴῃ ρεγβοὴ (Αοίβ χίΐ, 
25). ΝΝῺΥ ἰδ ἄοεβ Ῥδυὶ ΟἿΪῪ τοῖεσ ἴὸ 
δῖ8 οὐῃ ΖΕΔΙ ἐπ γοπιθπιθετίπρ ἐπε Ροοσ 
ἰπ ΑοίΒ χί. 29, δπᾶ χίϊ. 25 -Ξὀὄ (ὕδ]. 1ϊ. στσο ἢ 
(Οπ ἐπεὶ ἴογσος οὗ {πες δοτγίϑε 45. δραίπβε 
Ῥτοίεββοσ Βδπηθαυ᾿β νίενν, βεα Εχῤοσίίον, 
Μδσοῇ, 1890, Ρ. 221, Μτ. νδηοπ Βασζε ει 8 
ποΐς.) Ἃδ]. 1ϊ. τὸ βῃουϊά γαδίμεσς δε σεδά 
ἰπ ἐπε Ἰίρμε οὗ σ Οοσ. χνὶ, σ᾿; 1 ἐῆς ἔγϑι- 
ῃλτηεά ἘΡίβΕ1 6 νγὰβ αἷβο ἴῃς ἤσϑβε ἴῃ ροίΐπε 
οὗ εἰπὶς, πεὲπ ψὰ οδῃ ππάεγβίαπά ἤονν, 
ἢ 1151 ἱξ σοπίδὶπβ πο βρεοϊῆς απὰ ἀεῆπίίς 
τηδηίίοη οὗ ἃ οοἰϊεσίίοπ ἔοσ {π6ὸ ΟΠΌσοῖ 
δὲ 1Θγυβδίθπι, ν ΠΙοἢ 15. 580 εἰ ρμαβίβαά ἱπ 
1 Οοσ. χνὶ, σ᾿, 2 Οογ. νἱϊ!, ο, εἴς., γεῖ ἐπα 
δαρεν ἀεβίῖσς οὗ ἐς ρ11Π18τ8 οὐ τπῈ ΟΠαγο ἢ 
τηδὲ (ἢ ροοσ ἴπ [υάα βῃουϊά Ῥε γθηιαπ)- 
Ῥετεά, ἀπά ἰξς ἐβουρμε οἵ ἃ διπὰ ἔογ 
ΒΌΡΡΙγηρ {πεῖς πεεάβ, ΤῆΔῪ ννῈ]] ἤἥδνς 
θδθη ψογκίηρ ἴῃ 8ι. Ῥδι1}᾽)5 τηὶπά ἕτοπι 
{πε δασίίεν εἰπις οὗ [πς Ἔχργεββϑίοπ οὗ {παὲ 
ἀεϑῖτα ἀπὰ ποςά, δ]. 11. στο, Ἐχῤοςίξον, 
Νονεπρεγ, 1803, “Ῥαιϊπε Οο]εςείοη 
ἴοΣ ἴῃ ϑαϊπίβ, δηΐδ Αρσῖϊ, 1:804, 
“ΤῊς Ααἰδιίδηβ οἵ 581, Ῥδῃ!," Ἐδηδδ] 
Ηοτι, ξδαϊτέϊς Οἠ τὶ ἰαπὶέν, Ρ. 67. 

Ἐοζ τεᾶβοῃβ ΨὮΥ 8:. Ῥαδπΐ ἀϊὰ ποῖ γεΐεσ 
ἐο δί5 βεοοηά νἱβίε το }16γιιϑαίθτη νβθη 
νυεϊτηρ τὸ ἐῃς Οδἰδιίίδῃβ βδεὲ οῃ χί. 30, 
δηᾶ ϑαϊπηοη, “ Οαἰαιίίδηβ," Β.).2, 0. ταὰχ; 
ϑαπάαδυ, Ἐχῤοβίίον, ἘδΌτυδτυ, 1896, Ῥ, 
92; Ηοτί, γνααϊξέϊς ΟἈγίδέϊαμΐέν, Ὁ. ὅχ; 
“Αοἴϑ οὗ {πε ΑΡροβείββ,᾽" Ρ. 30, Ηδβείηρϑβϑ᾽ 
Β.Ὁ. δπᾶ “Οἤτγοη. οὗ δ Ν.Τ., ἰδίά., Ῥ. 
423; Ζαμη, Εἰτἰείέμηρ, ἰὶ., 620. ΕᾺΓΙΠδΓ: 
ὮὯχσ. ϑαπάδν Ἀδ58 ειῃρἢαβίβεά ἔπε ἕδος ἰδὲ 
δἱ τῆς εἰτης οὗ 5:1. Ῥαυ]5 βεσοπά νίϑιξ ἴο 
]εγυβαΐςπι τς βίαϊε οὗ {πΐπρβϑ ΨνΠῖς ἢ τγα 
πᾶ ἴῃ Αοίβ χν. (πε ἐμίγά νἱβ) ἀϊᾷ ποῖ 
οχίϑε ; ἐμδὲ ἃ βίαρβ 'π ἔπ σοπέγονεσβυ ἂ8 
ἴο 1π6 τεγηιβ οἵ δα πιββίοη οὗ σἜπεῖ!ε σοπ- 
νεσίβ μα Ῥθεπ σοδομεά ὃν πὸ ἄαδίε οὗ 
Αςίβ χν. ψῃϊοῆ μαᾶ ποὲ ὕξεπ γεδοπαά δὲ 
ἰῆς ἀδίε οὗ χί. 30; δαὶ δὲ {πὶβ ἰδίίοσ 
ἄδίθ, 2.5.) ἴῇατα νγὰβ πῸὺ βΌσἢ οἷδαγ ἀε- 
τηδτοβίίοῃ οὗ 5ρμετεβ θείνγεαπ 81. Ῥείει 
δηά 8ι. Ῥδυ], απὰ ἐμαὲ ἴξ 15 ποῖ ἀπε] Αοῖβ 
ΧΙ. 46 τπᾶὲ (δς τυτηϊηρ-Ῥοῖπε 'δ οί μα! ν 
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38. Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας, 
καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον,2 μὴ συμπαραλαβεῖν τοῦτον. 

1 Ἐὸσ ηἠξιον Ὁ τεδάβ ουκ εβουλετο λεγων. 

3 Ἐὸς Ὰ συμπ. τουτὸν Ὦ τεδάβ τουτὸν μὴ εἰναι συν αντοις; Βδε6 Οἡ ἐῆς ρᾶββᾶρα 
γνεῖββ, Ὁοᾶεχ ἢ, Ρ. 83; Ῥυι 1 Ὑγεῖββ ἰβ. σογγεοῖ, ἰξ πα Ῥεδη ννεὶ] αϑκεά, ἕονν οασὴς 
Ῥααὰὶ ἴο ἴακε 51:15 ὃ Ηρ. τεδᾶβ ιεναι [Ὸζ εἰναι. συμπαραλαβειν, οἷ, νετ. 37, δυῖ 
Ρταβ. ἰπῆῃ. .ΒΟ δι, 18ο, Τίβος., ΝΝ.Η., ΒΙ455, ΕΝ., ννεπάει, ΧΝ εἶββ. 

τεδομβεᾶ: δΒεποείοσι ῃ 85., Ῥδὺ] δβδβυτηδβ 
Ηἰβ τὰς “ΑΡροβϑεεβῃίρ οὗ {πε (σπίῖεβ,᾽ 
ἃπᾷ ρῥγεδοῆεβ ἃ τοῖϊ ““Ἃ(οβροὶ οὐ {δε 
αποϊτουπηοϊ βίου ἢ; 866 δβρεοία!ν Ἐκ- 
ῥοεϊέον, αν, τ806, Ρρ. 62. ΟΥ̓ οσοῦτβε 
Ῥτοΐεββοσ Βδιηβαυβ ἵπεοῦυ Οὗ ρα τι5 ἴο 
Ρίαςς (δ. 11, στὸ δείογε (Ὡς Αροβίοϊις 
Οοπέἕεγαεπος, δηά ἴο βιρροβε δας πε 
186 ἀνεπίβ πδυγαίςά ἴῃ (Ἅ]. τἴ. τοοῖκ ρίδοε, 
1Π6 ἰουσπου οὐ Αοίβ χίϊ., χίν. νγῶβ 511} 
ἴῃ τῆς ᾿αΐυτε. Βαξ 15 ποῖ ἴῃς ψνῆο!β ἴοπα 
δηὰ δἰεευε οὗ 8.:, Ῥδι] ἱπ 68]. 11. 1-τὸ, 
Ρἰδοίηρσ Εἰπιβεῖέ, Ζ.5..ν Ὀεΐοσα Βαγηαῦδβ ἴῃ 
νεσ. 9 δπά ενϊἀεπεῖν τεραγάϊηρ Πἰπηβε! 885 
{πε ἕοσετηοβέ τεργεβεηέδεινε οὗ ὁπα βρῇοσς 
Οὗ τοϊβϑίομασυ ΜΟΣΚ, 85 Θ:. Ρεΐεσ ννδὰβ οὗ 
τς οἴμεσ, νεσ. 8, πιοσε θδϑὶϊν ἐχρ᾽ αἰπεὰ 
1 85 ἢγβί πη βϑί ΟΠΑΤῪ ἰΟΌΣΉΘΥ ν)88 δτεδάν 
δῇ. Δοσουηρ 5Π64 ἕδος πᾶ ποίΐ 5111 ἴπ τἢς 
ἔπαυσα ἢ 

πῃ τμὲ ἵνο βδοτγέ τεξεσθηοαβ το Ρδ}]}᾿5 
βεροπά νἱβῖξ ἴο ]εγυβδίδθιη, Αςῖβ χὶ, 30, 
χὶϊ. 25, ἰξ ἰ5 5:1 ““Βαγῃδαραβ απᾶ ϑδυϊ," 
80 ἴοο ἴῃ ΧΙ. 1, 2, 7; 0ὲ Ε{Π] ΧΙ, 9 ἄοεβ 
τῆς σβδησε οοτηε : Βοποδίοσιῃ Ῥδυὶ] ἰακαβ 
ἴδε ἰεδά, νν. 13, 16, 43, 45ν 50, εἴς., ψ»Ὦ 
ὕνψο εχοαρίίοηβ ἃβ Ῥιοίεββοσ ἘἈΔΩΊΒΑΥ 
Ῥοϊπέεα!ν ἀββοσῖθεβ πα πὶ (58εῈ ῦονε ου 
χί, 9), ἀηᾶ ἴπ τς δοοοιπὶ οἱ πε Οοη- 
ἔεσθησε δηῃά 41] οοππεοίεά σῇ ἰς 8ὲ. 
1ὰκ6ὸ απᾷ τὰ Ομυγοῦ δὲ Απείοο εν!- 
ἄεπεν τερατᾶ Ῥδὺ] δβ ἴδε ἰεδάδθι, χν. 2 
(2), 22 (ΑἸ που ρἢ τῆς Ομυσοῖ δὲ [ϑτυβαίθπι 
Ρίασεβ Βδγπαρδβ ἢτβί, νν. 12, 25). Βυΐ 
ἴῃ χί. 30, χί!. 25 [ες Ὠἰϊδίοτίαῃ βρεδξκβ 
οὗ “Βαγπδραβ δπᾶά 8401}᾽. Τῆς ψΒοΐε 
φοϑιείοη οὗ 5:. Ῥδὺ] δϑϑίρῃᾳββᾷ ἴο Ὠδίηι ὃν 
8:. Τὰῦκα ἴῃ Αςίβ χν. 15 ἴῃ βατσῦοην νυ 
ἴῃς ΑΡροβεῖς᾽ β ουνῃ οἰδίσαβ ἀπά ργοσηίπεποα 
ἴῃ Οἱ. 11. 1-τὸ; 1ξ 18 ποξ ἴῃ βδιτήοην νυν] 
ἔπε βυδοτγάϊπαίε ρίδος ψψὩϊοἢ [δ6 βατης 9:. 
1αΚο αϑϑίρηβ ἴο πὶ ἱπ ἔπε βεσοηᾶ νἱβὶς 
ἴο ]εγυβαίεπα. ἴῖπ οἵπε ψογάβ, 15 Οἱ. ἱϊ. 
1-1ὸ τὸ Αοίβ χν., ἔπδη 51. Ῥδ}᾽5 οἰαίτη ἴὸ 
Ῥα δὴ Αροβεῖς οὗ ἔς (Ἵπεῖϊεβ 15 τδεϊμεά 
ὃν ἔπε (απεῖῖα Γακε; θὰ 1 64]. 11. 1-τὸ 
Ξε Αοίβ χί. 30, χίϊ. 25, ἔπεπ ἔδεσε 15 Ὡ0Ὸ 
πε ἴπ Αρσίβ ἴδε Τλῖκε 45 γεξ τερδγάεά 
Ῥδὰ] ἴῃ ην οἴδετ Ἰῖσμς ἔπαπ ἃ βυιϊδοσάϊπαίε 
το (ες Ηεῦτενν Βδιπδῦδβ ; 6 15 51:1} 54}, 
ποΐ αι, Ἐογ δε ροίΐῃϊξβ οὗ ἀϊβοσερᾶπου 
ρεΐνγοοη (Ὑδ]. 11. 1τῖὸ δηὰ Αοίβ χνυ. βε6 

Β8π|6 ΔΙ(ΠΟτΙ (65 ἃ8 αῦονθ ; οπς μοϊῃξ 
ὍΡΟΙ ΨΒΙΟΒ ἘΔΠΊΒΑΥ ΒΙΓΟΠΡῚΥ ἱπιβίβίβ, υἱζΣ., 
(δδὲ ἃ νῖβιϊι ΨΒΙΟἢ 15 βττ τὸ δε “ὃΥ 
τενεϊδείοη,᾽" 6Δ]. 1. 2, σαπποῖ δε Ἰδεπεϊβεά 
ψ (ἢ ἃ νιβὶς ΠΟ ἢ ἐδ κε8 ΒΙΒ6 ὃν {πε δρ- 
Ῥοιηίπηθηΐ οὗ (πε Οδυτγοῖ, Δοῖβ χν. 2, 18 
ΒΏΓΕΙΥ Πυρϑγοσιίιοδὶ; ἴε ψψουἹά ποὲ δὲ ἔπος 
Βσβὲ οσσδϑιοῦ οὐ Ψςἢ ἴπε ϑριτὶὶ δπὰ 
πὸ ΟΒυτοῦ μά βροίεπ τῇ μδγπιοην ; ἴῃ 
ΑοΙίβ χίτ. 3,4. πε σμυτοῦ ἀπέλυσαν δεηΐϊ 
ΔΎΔΥ Ῥδὰ] ἀπά Βαγπδῦδ5, ἀπά γεῖ ἱπ {πῈ 
πεχὲ νεσβα ΜῈ τεδά οἱ ἐκπεμφθέντες ὑπὸ 
τοῦ ἁγίον πνεύματος, Ξεε Τιρπεοοῖ, 
Οαϊαίίαηι5, Ὁ. 125: Ὀτυτητηοηά, Οαἰαίϊαης, 
Ρ.75; Τυτγηετ, “ ΟΠὨτοποίορυ οὔ δε ΝΟΥ." 
Ἠδβείηρβ᾽ Β.Ὁ., Ρ. 424; οἵ. αἷϑο ϑγεπάε, 
Ῥ. 258 (1809), ἀπὰ Ζαδη, Εἰπἰοίἑμηρ, ἴ., 
632, ννο Ῥοίῃ ροὶπε οὔ (παὲ δε βέδίε- 
τοεῃΐβ σαξεσσεά ἐο ἃτα ὉῪ πὸ πιεᾶπβ8 τππΐπ- 
ΑἸ]Ὺ ἐχοϊυϑῖνα, Οἡ ἐπε Ψἤοῖε ααδβεῖομ 
8ε6 ννεπάτ᾽ 5 1800 εὐϊτίοπ, Ὁ. 255 ἢ., ἀπά 
Ἐχῤοοϊίον, τ806 (ΕΕργυαγυ, Ματγοῖι, Αρσὶὶ, 
701) ἔοσ ἰ(5 ζ1}} ἀϊβουδβίοπ ὃν τ. ϑαπάδυ 
δῃὰ Ῥγοξεββοσ Κδπιβαγ. 

Α ἔυγίπεσ αυεϑείοη δγῖβεβ ἃ5 0 ἰδς 
Ῥοβίτίοῃ ἰο δε δβϑιρπεά το ἔπε ἱποίδεπε ἴπ 
68]. ἰΐ. 11-14.ι Ῥτοΐεββοι διηβαν, δέ. 
Ῥαμὶ, ἐς 157 ἢν, βΒρροβεβ {πὲ ἰξ ἑοοὸΐκ 
Ῥίδος δέήογε πε Αροβίοῖίς σοπέδσεποε, 
πὰ πᾶς ἃ ἀεβοτίρίίοπ οἵ ἐπε οσοαϑβίοη οὐ 
186 ἱποιᾶδπε ᾿ῇ Αοίβ χν. ζσ, Δοῖβ χν. 24, 
(1. ἰϊ. 12, ἐνδ., ἴῃ (6 ννογᾶβ οὗ ἔἶσες 
δυϊποσίτθβ, 51, Τῦκς, πε Αροβεῖεβ δὲ 
7εγαβαίεπη, ἀπά 81. Ῥδὰϊ πἰπηβεὶῖ; τῆς 
δοίυδ] σοπῆϊοι θεΐννεεη 81. Ῥείεν δπὰ 5. 
Ῥδὰϊ ἴοοῖκ ρίδος δῇεγ δε Ἰδίεεγ᾽5 βξεοοπά 
νἱβίε ἴο Τεγαβαίεσω, ὈυὰῈ Ῥείοσε ἢ15. ἐπϊσά 
νἱϑίι, Ὑμε ἰββις οὗ τς σοπῆϊοε 15 ποῖ 
ἀεβοσίρεά ὉγῪ Ῥδῃ, θὰ: ἴε 18. ἱτηρ θὰ ἐπ 
186 ἐνεηΐβ οὗ (δε ]εγαβαίεπι Οοπίεγεπος, 
ἈΑοίβ χν. 2, 7. Βδηαῦαβ παᾶ ψνανεσζεά, 
Ῥαξς παά αἴεσιναγάβ Ἰοϊπεά Ῥδυ!; Ῥείεσ 
Βαδά Ῥεδϑὴ στερυκεά, θυΐ Ὠδα τεοεϊνεᾶ ἐδς 
ταρακα ἱπ δυο ἃ ΨᾺῪ 85 ἴο δεῦοῖης 8 
ΤΠατηρίοη οὗ ἐτεεάογτη ἴθ ἴδε επϑυΐπρ 
Οοπέετεποα, επιρίογίπρ ἴο οἴμεσβ {πὸ 
δτρυτηθηΐ νι οἢ παᾶ οοηνὶποεά Βἰπιβεῖῖ, 
ο΄. Αςιῖβ χν. το, 63]. 11, 14. Μσ. Τυτγπεσ, 
“ ΟΒχοποίορυ οὗ ἰξς ΝΟ." Ηδβείηρβ' 
Β.Ὦ., ἴ., 424, ἰ5 ἱπο!πεᾶ ἕο δάορε ἐπῖ5 
νίενν, νὩΙοἢ ἰἀδητῆοβ τς ὑνὸ {πάδἰβίπρ' 
τηϊββίοῃβ ἔγοσῃ [ογυβαίαπι ο Απιίίοςῖ, (αἱ. 
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30. ἐγένετο οὖν παροξυσμός, ὦστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, 

τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον" 

1 Ὁ διηρ} 1865 δἴξοσ αλληλων τοτε Β. παραλαβ. τον Μ. εἐπλευσεν εἰς Κ.; 80 Β]438 
πὰ Ηρ. Ν εἶ88 8668 ἴπ τοτε ἃ οπαγαοίεγιβεῖο οὗ Ὁ ; εἴ, 1Ϊ. 37. 

᾿ϊ. 12 δηὰ Αοὶβ χν. σ, 116 ἣ6 511] τλαίη - 
ταὶπ5 ἴπε οσάϊπαγυ νίενν μαι (8]. 11. 1-τὸ 
Ξε Αςίβ χν. Τῇϊβ, 45 πε ροϊηιβ ουΐ, ννα 
ΠΔΥ ΕΑ51Ὺ ἄο, νΠ1153ὲ (8]. 1. Σ1-Ὶ4 ΤλΔῪ 
δὲ αἰϊονγεὰ τὸ ρῥγεοεάε Οἱ. 11. 1-τὸ ἱπ 
οτᾶδσ οὗ εἐπιθ, δηὰ τη ἴῃς αῦβεποε οὗ πε 
ἔπειτα ἴῃ (Δ]. ἱ. 18, 21, ἴϊ. 1 ἴπεγε 18 
ποιπίπρ τὸ βυρρεβέ πὲ ῃς σΠτοποϊορίςδὶ 
ΒΟιῖεβ 15 ςοπεπυοᾶ, [Ιὲ τπδὺ ὃὲ ποίεά 
ἐπαὶ Ραΐεν, Ηογς Ῥαμίϊπα, ν.» 9, μαά τε - 
πιαικεά παῖ παῖς 15 ποίδίπρ ἴὸ Πίπαδι 
ἃ5 ἴοπι βιρροβίπρ ἰδαὶ ἐπε ἀϊβραΐθ δἱ 
Ἀπεοο νγαβ ὑτίοσ ἴο ἴπ6Ὸὸὶ Οοπέδσθηςε δὲ 
Πεγαβαίεσα. Μοζεονεσ ἴξ πιδὺ ὃς ΓΑΙ ΤΥ 
ἀτρεά (παι {Π|5 νίενν μα ῖβ 4 τῶοσβ ἔδνοιυσ- 
δῖε σοπΒιγαοιίοη οἡ ἔπε σοπάποϊ οἱ 51, 
7απιεβ ἀπᾶ δι, Ρείεσ ἴπ τεϊδίιου ἴο {πε 
ςοπιρδοῖ ΗΝ ἴπεΥ Πα πιαάθ νὰ Ῥδὰ] 
αὲ {πε Ϊεγυβαίετα Οοηΐξδεσεποα Βυΐ ου 
τῆε διετυάε οὗ 5... ]ατὴθβ δπά ἴμ6 ὄἌἐχργεβ- 
βἰοῃ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ ᾿Ιακώβου, Ξεε ΗἩοτί, 
ϑααίτέις ΟἈγισέιαπὶίν, Ῥ. 70; Ταιρμείοοι 
ὁπ Ὅ4]. 11. 12; Ὠτυτητηοηά, Οαϊαίαης, Ρ. 
85; ἀπά ψ ἢ τερατὰ το {π6 σοπάπος οὗ 
Θὲ. Ρείΐεσ, 5εὲ6 Ηοσί, μ΄ 5.) Ρ.. 76; 1ἱρδι- 
ἔοοϊ οπ {πὸ οοἸΠἰβίοπ δὲ Απιίοςἢ, ΘΟ αΐα- 
ἐΐαης, Ὁ. 125 θ΄.; δηά ϑαϊπιοη, “Ἃαἷδ- 
εἰδη5,᾿ Β.Ὁ.2, Ρ. τατ4; ὈὨγυτιγηοηά, μ. 5.) 
"8. 

ὃ ὅῃ ΖΑῃπ᾽5 ροβίτἰοπ ἐμαὶ ἐπ6 ἀϊβραΐα 
δϑείνεεη Ῥείοσ απὰ Ῥδὺϊ ἰοὸῖκ ρίαςε δ6- 
ἴοτα ἴπε Αροβίοϊὶς σοῃέεσεποα, νγθπ ἴῃ 6 
ἔοττηθσ δείοοϊς Πίπιβεὶ: το Απεοοῖ δἴζοῦ 
δὶ5 1ἰθεγαιίοη, Αοίβ χὶϊ. 5. δι, ἃ νῖενν ρὰϊ 
ἰοτνγατὰ αἷβὸ ὈῪ Βομπθοκοηθαγρεσ, Ζεθεοκ 
ὧδν Αῤοείεϊρεςελίελίε, Ῥ. τοῦ ἢΐ., 566 
Νεμς Κιίνγολὶ. Ζείέδονγ.ν Ῥ. 435 Π΄., 1804, 
ηὰ Βείβεγ᾽5 οτίεἰςίβγα, δὲς δεϊδείυεγιλει- 
ἀϊρμηρ ἀφς ἃ. Ῥαμίης ἐπὶ Οαἰαίεγδγίείε, 
Ῥ. 127 ἢ, 1806 (Β δίέςολς δέμαϊδη). 

Ὑνεηάί, Ῥρ. 211, 212 (1800), ἈΠΕ 
ἀεοϊπἰπρ ἴο αἰίετηρὲ δὴν δχρίαπαιομ 
ΟἰΠοσ ρβυοποϊορίςα! οὐ ταογὰὶ οὗ 8. 
Ῥείεσ᾽5 δοιίοῃ τῇ δ]. 11. 1σ- 4, ροϊπεβ ουϊ 
ὙΠ ᾿πδεῖσε ἤον Ρέγνετβα τ 18. ἕο ἄσρῖια 
{παὶ Ῥείεσ οοὐἹἱᾶά ποῖ μανθ' ῥγονὶ ουϑὶ Υ 
σοπάπςοίεά Ὠἰγηπ6 1 νυν τείεσεπος το Οοσ- 
ΠΘΙ5 4ἃ5 Αοίβ ἀδβοῦῖρθεβ ἤθη ψὰ τὲ- 
ΤΠΘΤΑΡΘΣ παῖ ἱπ ἴς ἱποίδεπε Ὀεΐοτε ἃ 
Βαῖπδαῦαβ, νὯο πδά Ῥεεη {πε οοηπβίαηὶ 
ςοπηραπίου οὗ 8:1. Ρδὰὶ ἴῃ τῆς (ςπε 
τηϊββίου, βῃδτγεά πενθγίμοῖεββ ἴῃ 51. Ῥοίοτ᾽β 
ὙγΈΆ Κη 655. 

Αἀάϊείοπαὶ ποίε (2), εὐ. νεῖ. 20. 
Α δυτίπεσ αυεϑβείοη δγῖβε8 85 ἴὸ ΨΕΥ ἴΠῈ 

Ῥϑδτε οι ]αΥ Ῥιϑδιδιοπβ οὗ τὰς ἴϑεοσες τὲ 

ταδπιοπαά, Αοοοτγάϊηρ ἴο ἃ ΝΕΙΥ σοπηπιοη 
νίαν {ΠΟῪ ταργεβεηΐβά ἐπε ϑόνεη Ῥσχεοερίβ 
οὗ Νοδῇ, 5ὶχ οὗ ψνμΐοῃ ἡγεσγα βαϊά ἐο πᾶνε 
δα βιναη ὉΥ αοά (ο Αἄδπῃ, νν 116 ἐπα 
βενθηΐϊμ ψγ»ὰ8 ρίνθῃ δ8 δὴ δάάιτίου τὸ 
Νοαῃβ. Τῇα ϑενεπ Ριεοθρίβ νγεσε 845 
ΦΌΠονν5: (1) ἀραϊπϑὲ ργοίδηδεου οὗ ἀοά᾽ 5 
Ἡϑτας ; (2) ἀραίπϑε ἰάοϊδίγυ ; (3) δϑαίηβε 
ἔοτπϊοδίίοηα ; (4) δραϊπβὲ πιυγάεγ; (5) 
ἀρδϊηβ {πεῖ ; (6) ἴο ΟὔδΥ ἴποβς ἴῃ δυῖπο- 
ΤΥ ; (7) ἀραϊηβὲ δαιϊηρ ᾿ἰνίηρ ΒΕ βὮ, ἱ,ε., 
ἤκσβῃ ἡ ἴῃς Ὀοοά ἴπ ἰΐ, 5βες Θομῦσγεσ 
Ὡετοίεα Ῥεοῤίε, ἄϊν. 1ϊ., νοΐ. 1ἴ., Ρ. 318, 
ἘΓΚΥΤ.; Ποτιὶ, γμααϊςέϊς ΟἈτνὶ ςἐἰαπίγ, Ὁ. 
60. Νὸο ἄουδε ποτε αγὰ ροΐηϊβ οὗ ςου- 
ἰδοῖ θεΐννεεη ἴπεβ8 Ρτεςερίβ δπά ἰδῆς ἔουισ 
Ῥτοπιθιίοηβ οὗ τῆς Πρφοτεα, θὰΐ δὲ τὰς 
βϑίης {ἶἰπιε 11 ννουά βεετὶ δὶ ποτε τὰ 
φογίδίηϊν ἔουσ οὗ τῆς Ῥγεοερίβ ἰο πο 
ἔπεσε 15 ποίπίπρ οοτγοβροηδίηρ ἱπ τῆς 
ΠῬεοσεθ. Τἢδ Ρεδοδρίβ ὑγεσς διπάϊπρ' οα 
ἐνεγυ αν Τοσλαυ, ἃ βἴτδηρον βο]ουγπίηδ 
ἴπ τ ἰαπὰ οἱ [5γαϑὶ, θυ ἴ ἢδ8 Ὀδθῃ 
ΘΙΤΟΠΕΟΙΌΒΙΥ βαρροβεᾶ πὶ (βὲ Ογ 
Τοσλαὺ -- σεβόμενος, ἀηά {πι8 πῃ σοη- 
ΟἸυβίοη 5 ἄσανψῃ {πὶ {π6 ἰᾶάθα οὗ ἰῃς 
ἔους ῥῬγοβι δ! Ο}5 νγ)85 ἴο ρἷδοε (σε πέ]68 θα 
τῆς ἐοοξηρ οἵ σεβόμενοι ἱπ τῇς (τ βείδῃ 
Τοσητηπίῖν, Αραίΐηβὲ {π|5 ἰἀαπεβοδιίοη 
οὗ τς Οεν Τοςλαν απᾶ ἰῃς σεβόμενος 
ΘοΒῦσετ᾽ 5 ψνοσάβ δὲ ἀεοϊβῖνε, κι. 5., ὈΡ.- 
318, 3190. Βαϊ Ιζ (Π15 νἱενν τγᾶβ νδὶτὰ 
διιβίοσίσα!ν, [μ6 ρΡοϑβιείοη οὗ ἐς ἀεπεῖϊε 
ΟἸὨ γί βεδηβ ἀπάθσ βυοῃ σοπάϊεϊοπς τννουἹά 
πᾶνε Ὀξεη ἔδυ ἔτοτη βαι βέδοϊογυν, ἀπά νγε 
σαπηοί βᾳρροβα παῖ Ῥαὺὶ νου πᾶνς 
τεραγάθα δὴν βυσῃ γαβϑ]ς 45 ἃ βιιςοα 88; 
511} οἰτουτηοϊβίοη ἀπᾶ ἴῃς Κεερίηρ οὗ ῃς 
ἴὰᾶθν ψουϊὰ πᾶνε Ὀεεπ πϑοθββᾶγυ ἰο πίιεῖα 
ἃ τῆδη ἴἰοὸ {πε 1] ρυῖνηερε οὔτμε ΟἸτϑτίδπ 
ΟΒυσοὰ ἀπά πᾶπῖς. ᾿ΕἸΒΟὮΙ, νὯῸ ἰακεβ 
ῬΓΔΟΙΟΑΙν (δε ϑαῖπθ νίονν δ ὑψεπάς 
Ῥεῖονν, δάγηϊβ τῃδὲ ἴῃ ἃ οεγίδίπ ἄερτες 
τε επεε ΟΠ  βεϊδηβ νου Ἱά θὲ τεραγάδα 
88 ἷπ ἃπ ἱπέεσίοσ ροβίζΐοπ ἰο ἴῃς [εν 88 
Ομ τίβεδηβ, Αἰἐχαΐμοϊδολε Κίγελε, ῬὉ. τ31, 
133, βεοοπά οὐϊίοη. 

, [τ βεεπὶβ ὄἼνθὴ πιούα αἰ συ] ἴὸ ἔσᾶςα 
ἔπε φγοδι διείοπβ οὗ ἴῃς Ῥεοτεε τὸ δα 
Τ εν εῖ 4] Ῥσχομι ιτοη8, [,δν. χνῖϊ., χν ϊΐ., 
ΜΏΪΟΝ γαῖα Ὀιπάϊπρ οπ βίγαηρσειβ οὐ 
ΒΟΪΟΌΓΠΕΙΒ ἰῃ [βγδοὶ (1 ΧΧ προσήλντοι), 
βίπος, ἴἢ τῆς τυτιτρη ἰᾶνν 85 (ο ὃς {6 
βοῦχος οὗ {πε ᾿εσυβαίεπι ὑγο δ το, ἱξ 
15. ἱποχρ σϑθῖες ἐμαὶ ἐπε νατίδίίοηβ ἔτοτλ 
ἰξ ῬοΙἢ ἴῃ πιαίξεσ ἀπά πιυπῖρεν ἐδουά ὕα 
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40. Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθε, παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ 
Θεοῦ; ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. 41. διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν, 

1 του Θεου, ε΄. χῖν. 26, Ὀμξ Ῥεβὲ τον Κ. ἢ ΣΦ ΑΒ), νας. (4πλ. ἔα. ἀετηϊά, 1ο].), 
548., 8βο Τίβοξ., Ν.Η., Β]455, ἘΝ. ννεπάε, νν εἰβ5, Ηρ. 

80 Οὔβεγσνδθῖς (Ἡοτζ, μ. 5... Ρ. 70); δπά 
Δπουρῃ δ εηάς (8ο ΕἰΒΟΔΙ, Ονεγδεοῖς, 
{λρϑῖαβ, ΖόοκΙεγ, Ἡ οἰεστηδηη, δπά οἰδεῖβ ; 
δες οἡ ἴῃς οἵἴπες παπά, ννεῖββ, Βι διδοῖ 
ΤἈεοῖ., Ῥ. 145; Εεϊΐεη, ΑῤοΞίεϊ ρεκολιολέε, 
Ρ- 297; Τἰριιείοοί, Οσαϊαίξίαμς, Ὁ. 306; 
Ἡϊρεηξεϊά, Ζεῖἐφολγε ΝῊΡ τοῖδϑεημϑοπαζέ, 
ΤΑεοΐ., 1., 72, 73. 1806) δἄορίβ [δ νίενν 
ἰδὲ ἱπ δε ἔουγ ῥγομιθιοπβ οἵ {πὰ 
7εσιβαίεση ἤδογεαε γα ἤανε πε ἔογγ ἴῃ 
Ὑν ΒΟ Ῥτοθι δ οηβΒ δἰπάϊπρ προρς ῥγο- 
βεϊγίεβ ἴῃ {πε γί ἄετ β6η86, ἦ.Ζ., προ {πα 
ἀποϊγουτηοίβεά φοβούμ. οἵ σεβ. τὸν Θεόν, 
εχίϑίςἃ ἴῃ πε Αροβίοϊϊς ἄδγβ, ἣε οδῇ 
ΟΠΙῪ ΒΔῪ ἐδπαΐῖ ΓΠῚΒ 15 “νεσὺῪ Ργοῦϑθϊε": 
οἵ ἀϊτεοι Βἰϑίογίςαὶ ὀνίάεπος, δ5 ΖδςκΙεσ 
τὐτγηϊ5, μετα ἰ5 ποπα, Τῆς αἰ! ΒἸου]εν 15 
80 ρτεδί ἰῇ βυρροβίπρ ἴπαὶ Ῥδὺ] δπά 
Βασπαῦαβ οουἱά πανε βυθηγέεαά ἰο {πε 
ἀϊξεϊποϊίοη ἄγαννῃ δείννεεπ τῆς εν 5 
ΟΒτίβείαπβ δπὰ Οεηῖε ΟὨγίβείδηβ {παᾶὶ 
ἰι Πα8 Ἰεά το ἀουδιβ 85 (ο ἐπε Πἰβίογί δὶ 
οδαγαοίεσ οὗ {με ἄβογεα. ΜΝ εἰζβᾷοκογ 
δῃᾶ Μοσίδβετε πγαϊπίαϊπ ἐπὶ ἐπε ἄεογες 
Ὑγ»ῺΒ ἴοιπηυϊαίεά αἴθγ Ῥαι]5 ἀερατίυγε, 
ΜΚ Ώδη [4165 Πδᾶ γεσοπβίἄεγαά ἐπα τηδέξεσ, 
δηᾷ πᾶ ἀείετηπιίπεά ἐπαΐ βοζης τεβιγοεῖοπ 
Βδου]ά 6 ρα ἀροπ ἐπε τοτηρ!είς Θεπες 
1Ιθετὲν νυν ἰοἢ δά θεεπ ργενίουϑίν ργαηϊεά. 
Βαΐ {Π185 νίενν σᾶη οηΐν Ῥὲ τηδϊηίαἰπεά 
ΒΥ τῇς 5βδογίῆος οἵ χνὶ. 4, ψῆθτε Ῥδὰὺ! 15 
ἀϊβείποιν βαϊά ἰο ἤδνε ρίνεπ (ἢε ἄξοτεεβ 
(ο ἴῃς ΟΒυτο 65 ἴο Κεερ. 

Ἑδγηβᾶυ, ἀρτεείπρ νι Γὐἱρπεῖοοί, 64115 
ἐς Πεογες ἃ σοσηρτγοιηΐβε, πὰ δἐπουρῇῃ, 
25 ὃἢς ρΡοϊπίβ ουξ, 1ὲ ΘΕ 6πὶ5. ἱγυ ροβϑί]8 ἴὸ 
Βρροβε {παῖ 8ι. Ῥδὺὶ! ψουἹᾶ πᾶνε εη- 
ἀοιβεᾶ 4 ἄεογες νῃϊοῆ ἐπὰ5 τηδάθ πιθτα 
οἰπίβ οὗ τἰζαδὶ σοτηρυϊβογυ, 1 15. ῥσο- 

ζαβῆς, δε τῆϊηΚ5, (μαὲ δἴξαος ἰῆς. ἜἼχογάϊιπι 
ἴῃ ΨὨΙΟἢ {πὲ 1 εννίβῃ ραγίν μδά Ὀξδη 850 
ἐσ ρμδείο αν οοπἀετηηδά, ἐπα σοποΙυάϊπρ' 
Ρατί οὗ τς Ῥεοτεε ψουἹά θὲ τεραγάεαᾶ ἃ5 
ἃ βίτοηρ στεοοπηηεηἀδεοη παῖ {πῸ ἔοι 
Ῥοϊπὲβ ποιά θὲ οὐβεγνεᾶ ἱπ ἴππ8 ἱπίδγαβίβ 
οὗ ρεδοε πᾶ απιίν (δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 172). 
ἴπ 4 ργενίουβ ράβϑᾶρβ, Ρ. 167, 8 566 :Ὲ8 
ἴο ἴδκα ἃ ν δὲν βίγηιμαν νῖενν ἴἰο ν επάξ, 
ΨΏΟ δηβνεῖβ [86 αυσδίίοη ἃ8 ἴο πον 
τῆς Ῥτεςερίβ οὗ ἐπε Πδοσαθ οῖς ἴο Ὀ6 
οὔβεγνεάᾶ ΒΥ ἰῆς (Ἂπεΐε σοηνεσίβ ὉγῪ 
ταδὶ πίδἰπίηρ ἔπαΐ ἴπδν νεσε πη δίξεηρί ἴο 
τηᾶῖε ἱπίογοουτθε τῆογε ζδαβιθς Ὀεέννεεῃ 
1π6 Τεννίβῃ ΟἸσιβιϊδῃβ δηᾷ ἐμεῖς (επεῖ]ς 
δγείμσςα, Ρ. 265 (1809). 

Ὗς παίυγα!ν δδς ψν ἴδε Ὠδογεα 
ΔΡΡδτιεπεῖν [61] 5βο χυϊοϊκῖν ἰπίο αθθγαποε, 
Δπὰ ΨὮΥ ἴὲ ἀϊά ἠοῖ ΠοϊΪᾷά ροοᾶ ονὲσγ ἃ 
ει ἅτεᾶ, βίποε ἴῃ υντϊεηρ τὸ Οοσίπιῃ 
ἃπὰ Κοπηε 851. Ῥδὺ! πονεὶ τγαίεγβ ο ἰξ, 
Βαΐ, ἴο 58 Υ ποίδίπρ οὗ ἐπε ρχίποῖρίε Ἰδἱά 
ἄονγι ἴῃ ἴπε τϑαάϊηρ οἵ σοάεχ Ὁ (βεε 
δθονε οὨ Ρ. 323), 8:. Ρδ0}5 ἰδησιιαρε ἴῃ 
1 Οος. νυ]. 1-13, χ. 14-22, Κοπι, χῖν., ΠΊΑΥ 
θεὲ ἔαϊγῖγν βαίᾷ ἴο βροββεββ ἰῃς βρίγι: οὐ ἐπ 
Ῥεογεε, ἀπᾶ ἴο τηϑιῖκ ἔπε ἀϊβογιγαϊ πδεῖπρ 
υυϊβάοπι οἵ οηα εᾶρεσ ἰο ἰεδά ἢΠῖ5 ἀϊβοῖρθβ 
Ῥεπιηᾶά τἢε τῦῖε το (ες ρῥτίποϊρίε ; δπᾶ 
ἴπετε ἰβ ΠῸ τῆογε σϑᾶβοῃ (0 ἀουδὲ {πὰ 
διἰβίογίοδὶ {τὰ οὗ {πε σοπηραςὲ πιδάβ 'π 
ἴῃς Πεγαβαίθπι θδοσεε, θεοδῦβε 851. ῥδὰ] 
Πανδῖ ἜΧΡΙΘΒΒΙΥ τε ξασβ (0 ἴξ, ἐπαπ ἔπασχε ἴ5 
ἴο τῆγτονν ἀουδε ὑροη 8 βίβδίδετηδπί ἰῃ 
( Δ]. 1ϊ. το, θεσδῦβα πα ἄοεβ ποῖ Ἔχργθϑϑὶυ 
Γαίου το ἴξ 45 8η δάδιξίοπαδὶ τηοίϊνε ἔοσ 
πτρίηρ (ἢ Οοτὶἐπίδηβ ἴο ἰοΐὶπ ἴῃ ἔπε 
οοἸεςείοη ἔοσς ἐπε ροοσ βαϊπέβ, 2 Οοσ. νηΐ. 
9. Βυὲ ἔπτίμοι, ἔπεα 18 ἃ βυβῆοίεπε 
ΔΏΒννΟΙ ἴο (πε ἀρονε ααεβίϊοη ἴῃ {πὸ ἕδος 
ἰδὲ {πὲ Πεοτεα ννὰβ οτάαϊπεά ἴοσ {πε 
ΟΠαγομοΒ. πο ἅτε βρεοιβολιν τηεη- 
εἰοπεά, υἦξζ., ἔποβε οὗ Απέϊοςἢ (ρδοδά ἢγϑβε 
85 ἴῃς οεπίτα οὗὨ ἱπιροτίαπος, ποὲ ΟΠΙΥ 48 
186 οὶ σαριίαὶ οὗ ϑυτῖα, Ῥὰΐ 45 {πὲ 
τηοίμεσ ΟἹ ἐπε (Ἔπεῖα Ομυτοθαβ, ἐπα 
ΟΒυγοῖ ἤοσὰ ψψΐο {πε ἀεραυΐϊδείοη ἢδᾶ 
ςομλ6), ϑυ7τῖα ἂπὰ ΟἿ οῖΐα. [π ἔπεβε 
ΟΒυσομ6Ὲ5. [δινί8ῃ ρῥγαϊυάίοε δά τηδᾶδ 11- 
5611 ξεἴϊ, ἀπά ἴπ {ΠἸεβε Οπυσομδβ νυν ἢ ἐπεῖσ 
οοπδίδηί σοσητηπηϊοδίίοπ ϑγΈἢ [Θσιβαίθπη 
πε ξογες Ψουᾶ Ὀ6 τηδϊπίαϊπεά. ὙῈῈ 
Ιαπρυάαρε οἱ 5:. Τ8π|65 ἴῃ χχί. 25 ργονεβ 
παῖ βοῆξε γϑδᾶῖβ ἰδίεσ γεΐεσαηοθ ννὰ8 
δῖυγΑΙν τηδᾶθ ἰο ἐδε θεοτες 85 8 
βίδπάασγά 5111} γτερυ!δέιηρ ἐπε ἱπίδσοουγβα 
Ῥεΐννεθη εν βῃ ἀπά (απεῖε ΟὨσί βείδηβ, 
δὶ Ιεαϑὲ ἴπ [ϑπιβαίθση, πᾶ νγε τῆδὺ Ῥγα- 
Βπ|6 ἰη {6 ΟΠυγοῖαβ πεῖρῃθουσίπρ. 
588. ΡΔ0}8 διεέυδε ἐονναγάβ ἔῆε Ῥδογαα 
ἰβ τπδγκαά ὃν Ἰογαὶ δοοερίδποε ου ἔπε οπα 
δμαπά, δηᾶ οπ {πε οἵπεγ ὃγ ἃ ἀδερεπίῃρ 
τοοορηϊίοη οὗ ἢῖ8. οὐνῇ βρεοῖδὶ βρπεσγε 
Δηλοην ἴπε Οεπίε5 45 ἐπε Αροβέῖε οὐ τΠῸ 
(επΈ]ε5, αἱ. 11. 9. Ὑπὺ5 ψὲ πᾶ Πίστη 
ἀεϊϊνετίηρ ἴπΠῈ Πεογεεβ ἰὸ ἔπε Ομυσοπα5 
οὗ 815 ἢγβξ πηββίΠΑΤῪ Ἰοῦτπεν, χνΐ. 4, 
Αἰ Πουρη τμοβθς Οἤυτοθεβ ψεσε ποὲ τπεη- 
εἰοπδάᾶ ἴῃ ἐπε δἀὐάτοββ οὐ ἔῃς Πεογδα (πὸ 
ταδηϊοη 18 τηδάθ οὗἉ {πες βατιε δοιϊοη οὐ 
δῖδ ρατί τονγασάβ ἴὩς Ομυτομεβ ἴῃ 5γτῖδ, 
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δινὰ ΟΠ οἷα, χν. 41, ἀου 1688 ὕεσαιβα ἐπα ν 
ὑνατα δἰγεδάν δινασε οἱ (δε επδοίπηθηΐβ 
Ῥταβουῖ 6). [τ πᾶν ΨῈ}] θὲ πᾶὶ 8:. 
Ῥ41}} ταραγάεά ἢϊπη56 17 45 {με πιίϑβι οηαγυ- 
Ἄροβεῖα οὗ ἐπε Ομυγοῦ δἱ Απιεϊοος, βεηὶ 
[τοτιἢ ἔτοπι ἐμαὶ Ομαγο ἢ ἕοσ ἃ 5ρεοῖαὶ υνουκ, 
ἀπὰ πὲ ἢ του] τεσορηΐβα παὶ [ἢ τῃῈ 
᾿Απιϊοομίαη Ομ βείδηβ γεσα ἰο θ6 ἰογαὶ 
ἴἰο ἴπ6 οοτηραοὶ οἵ Τεγυβαίαπι, ἢ 85 
πεῖς τεργεβεπίδιϊνε ἀπά δηλ ίββαυ σηλϑί 
δπίοτοα {π6 τεαιἰγεπιεπὶβ οὗ (δὶ σοτη- 
Ῥᾶοε ἴῃ τενϊβιτἰπρ' ἰῃοβα τερίομβ ἴῃ πο ἢ 

{πα σοηνεγῖβ πδὰ Ῥδθη 80 ἰπβίγιπιθηίαὶ 

 ΠΠΔΥ͂ ΨΕΙ͂] 

ἴῃ σδυβίηρ (86 Πεοίδε ἴο Ὀ6 εηδοῖδά. 
Βαυξ ἐπα τνοτῖκς ὑροη ψὨΐομ 6 Πδᾶ Ῥεβη 

Βρβοίδ! ̓ν βεπὶ ἰοτί ἢ! ἔγοπὶ Απιίοομ πὰ 
Ὅεδη (1 8]16(, χῖν. 27; ἴῃς Οοπέεσεποδ δἱ 
Ἰετυβαίθπι μα αβϑίρῃβᾶ ἃ ννἱάθγ δηὰ ἃ 
βαραγδίε βρῇεζε (ὁ 815 ἰδῦουγβ ; Βεποθίοσίἢ 
Πἰβ Αροβείβϑθῃ!ρ ἰο τπῈ (δηεῖ!εβ. εἷς τὰ 
ἔθνη ννᾶ5 τποῖε ἀεβηϊεῖν τεοορηϊβθά, δπὰ 
πιοῖα δρυπάδπιν [ΠΒ]Π1εὰ; ἀπά ἱπ ναί 
ΠΥ Ὅς οαἰϊεὰ 5εγίςεἶν αι θπτ6 Ομυτο 65, 
ἱπ Οπυσγοῆθβ ποῖ οὐΪν ἐυτίμεσ τεγχονεά 
ἴτοπὶ Ῥαϊδϑίϊπθ, Ὁυϊ ἴῃ νοΐ Πῖ8 οὐνῃ 
ἐ πὐϑαδολιρ νγ͵ὰ5 δάεαιδίε δυίποτίγ, Πα 

να ἴεῖε {πὲ πε ννᾶβ τεϊενεὰ 
ἴτοπὶ δηΐογοίηρ (6 Ῥεοτεθ. [πὸ {π6β8 
ΟΠΌσΟ 8 πε βέγεββ ἰαϊά ὑροὸμ 5 οἢ 
βεοοηάδιν τηδίίεγβ 88 “(πη ρ8 βίγαηρί δά 
πᾶ Ὀίοοά" ψουϊά βἰπΊρΡΙῪ ᾶνα Ὀδθη ἃ 
οαιδε ΟὗἩ ρειρίεχίν, ἃ Ὀυγάθη ἴοῸ ἤθανΥ 
ἴο βεᾶσ, ἴπ6ὸ0 βουτος οὗ ἃ ΟἾ γι βιίδη 
πιαϊπιοὰ ὈνΡ [εν 888 ρατες]ατῖβπι, 568 
τιρσδείοοι, Ο αἰαίΐαης, ΡΡ. 127, 305; Ἡοτῖ, 
Ἑεοϊοεῖα, ΡῬῬὉ. 88, 89; γπαάαϊςἐϊς ΟλγὶΞἐἷ- 
απὶΐν, Ῥ. 74; ϑῤέαξεγ'Σ, Οονιπιδηίαγγ, 
Αςίβ, Ρ. 325; Ζδὄοκίεσ, Αῥοςέεἰρεφολολέδ, 
Ρ. 254; “ Αροβεεϊκοηνεηι," Κι, Βομπιίάς 
ἴῃ Κοραϊ-Ἐπογεϊοῤαάίε Κὰν ῥγοίεςί, ΤῊ εοΙ. 
(Ηαυςκ), ΡὈ. 710, 711 (1896); ΝΥ εηάι, Ὁ. 
260 (1800) ; δηά ἔοτ πε δῇἶξεγ- ἰβέογν οὔτπα 
Ὥρξεοτεε, Κ. Βοδηιίάξ, μ. 5.. ἱρμείοοε, τ .5.» 
ΡΙυπιρίτα, Ἐεϊίεπ, δηᾶ οἷ αἷϑδο Ηοοϊκοιβ 
τειηδτκ8, Εςεῖός. Ῥοΐ,, ἵν.γ 11, 5 ἢ, 

Οἡ τὸ διξθπιρί ἴο ρἷδος ες Αροϑβίοϊ!ς 
Οοηπίδτεπος δὲ [εγιβδ᾽επὶ δέίογε ἢ ΔΡ8. 
χἰ!, ἀπά χίν., 5ε6 4 ῤοΞέε! ρεεολιοκέε, ΝΜ ερᾶς 
(1809), ΡΡ. 254. 255, ἀη Μεοα!βετί, 4ο5- 
ἰοΐϊς Αρε, Ρ. τϑι. Μγείζβδοκεν δάορὶβ 
115 νίϑνν Ῥδοδῖιβα ΠῸ πιδπίίοῃ 18 πιδάδ ἴῃ 
(]. ἱ. 21 οὗ (ἢς τὴ βϑ ΟΠΑΓΥ ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἷπ 
Αοίβ χίϊ!., χίν., δῃὰ ἣς {πογείοσε πιαϊπίδίηβ 
ἐπαὲξ ἴεὲ οουἱὰ ΟΠ ἤανε ἰδίκεπ ρἷδςβ 
ἴον τῆς Οοηπέετεησε, Ῥὰὲ ἰῃς Ἐρίϑβεϊε 
ἄσαβ ποῖ τεησῖγαε παι Ῥδὺ] ββουϊά ρίνε 
ἃ φοτηρίείε δοσουπέ οἵ 411 ἢ15 τ βϑί ΟΠ ΑΥΥ 
ἘΧρεσίεποθβ ουΐδίάα [πᾶφα; ἣς 15. ΟὨΪΥ 
ςοποοιηθά ἰὸ βῆονν μον ἴασ ἢ6 ννᾶϑ 
ΟΥὁ ψψ48 ποῖ {κοὶν ἴο ἤανε τεοϑίνβά ἢΐ8 
(ο5ρ6] ἴτοπι ἐπε οἱάεγ Αροϑβίῖεβ. 

Μοτεονεσ, ἰξ ἰβ νετν ἀϊβίουϊε το ἢπά 
ἃ Τἷδος ἴον ἴῃς οἶοβα ςοπιραπίοηβαὶρ οὗ 

ὙΟΙ. Π. 
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Ῥαι δηὰ Βαγηδῦαβ, δηά πεῖς πιυξιιαὶ 
Ἰαθουγβ ἴῃ χίϊ]., χῖν, βυβεασθπε ἰὸ {πε 
ἱποίάεπε ἀδβοτὶεά ἱπ (α]. 11. 13, ψΠεῖπεσς 
(μας ἱποίάδης ἔσοκ ρίαςε ἴπβὲ Ῥεΐοτε οἵ 
7αϑὲ αἴεγ {πὸ [εγυβαίεση Οοπέσγεηςε; ἴῃ 
ΕἸ[Π6Γ σᾶβε ἃ ργανίοιιβ πγαίι4] αββοοίβιοη 
Ῥείνεεη Ῥαὰΐ δἀπά Βδιπαραβ ἵἱπ πιϊββίοῃ 
ΨΟΣΚ ἀιποηρδί (πε ἀεητ1|68, βυοἢ 45 παὶ 
ἀεβογίβεά ἰπ Αςὶβ χίϊ., χίν., δοσοιηΐβ 
ἴοσ {πὸ δχρεοίδιίοηβ Ρδὰ] παά ενίἀβπιν 
ἰοτπιεὰ οὐ Βαγπαθαδβ, 6]. 1ἴ, 13, ἀπά 8150 
ἴοσ ἴπε ροβίεοη ψῃϊοἢ τῃς Ιδιίοτ ΠΟΙ 45 ἴῃ 
(41. 11. 1-τὸ. 
ρας οι ἀβ 8 ἰο τηᾶκε πιοῦα ἔμδη 

ἃ ΨΕΙῪ ὑτγίεξ τϑίδγεπος ἰὼ ἰδε δἰϊδπηρὶβ 
ἴο Ῥτδᾶκ ᾧρ οἴδρ. χν. ἱπίο νδτγίοιιβ 
βοῦυγοαββ. ϑρί(ἴ8, ννῆο ρίδοαεβ. (ἢες ννμοὶς 
βϑοίίοπ χν. 1-33 δείοτε Ἵἤδρ. χἱϊὶ., τϑίδειβ 
νν. 1:4, 13-33 [0 ΠΙῚ8 ἰηΐδγίογ βουτοθ Β, 
Ὑ ΒΟ {πῸ τενίβει Ὧδ8 Ὁ τΟΠΡῚΥ ἰηβογίθά 
πετα ἰπβίεδα οἵ ἴῃ [18 ὑσοόρδ ρίδοβ δέϊογ 
χὶϊ, 24, ἀπά 85 αἰάεά νν. 5.12. ΟἸδπιθη 
ἴῃ {Π6 δᾶτηδ βεοίΐοῃ, ψῃϊοἢ ΠῈ τεραγάβ ἃ5 
Δ ἰηιεγροϊδίίοη, αϑϑίρπβ νν. 1-4, 13-18, 
20-22, ἴο 5 Βεάαοίοι Τυἀλίςυβ, ἀπά νν. 
5-12, 10, 23-33 ἴοὸ Εεάδοίογ Απιϊιάαϊςι5. 
ΟἸεπιθη, {κὸ ϑρίιεα, μοὶ ἀβ ἐμαὶ νϑσ. 34 
ΒΙΠΊΡΙΥ (αΚε5. ἃρ δρϑίη χίν. 28; υγίμεσ, 
Βε τερασὰβ χχί. 17:20 ἃβ (ἢε βοιγοα οὗ 
χν. 1-4, θὰ [ἄπρϑι σδυεουϑῖν τε πιατῖβ 
παῖ ἰπδτὲ 15. ποι ῃίπρ βέγδηρα ἰη (ἢ ἔδοϊ 
(παὶ δὴ δυίμοσ 5ῃουᾶ 186 βίπλδ ἐχρτθϑ- 
βίοῃβ ἰο ἀδβογῖίρε βἰπιηϊατ βἰειδεοηβ (ρ. 
146)---α ρίεςε οἵ δἄνϊςα ψν ον ἢε πιρῃς 
Δ πηβε!  μανα τεπηεπιθετεά υἱτ δάναπίαρε 
οὐ οἵδοῖ οσςαβίοηβ, ΗἩ ΡΘΕ 4 8 “ δα οΥ 
ἴο ὙΠΕΟΡὮ 18." ραν ἃ ἰάτρε ρατί ἰπ (ῃς 
ταρτεβεηίδιίοα οὗ {πὸ πξροιδίϊοηβ δὲ 
]θγυβαίθτη ἴῃ τοϑρεοὶ (ο (π6 Οοηΐδγοπος 
δηὰ (6 Πδοτεα, δηὰ (ἢ 8 τεργεβεηζαιίοῃ 8 
δαβεᾶ, δοοογάϊπρ ἰο Η:ρεη ε], ὑροῃ 
(ες παιγδῖῖνε οὗ {πε σοπνειβίοη οὗ Οοσγ- 
ποὰ5 νος (ἢῈ βᾶπιὲ δαῖμον μά ἴοι- 
ΤΑ Ϊν Ἔτι ὃς 5 ῃεά, ΔΙ Πουρ ἢ ποῖ νἱεπουΐ 
Βοπὶς σοηππεοίίοη ἢ ἰταάϊτοη (Ζ ἐς 
δοδτγ ΠᾺΡ τοϊσϑεησολαζέ. Τλεοῖ,, Ὁ. 50 Ε΄, 
1806). 8111] πιοτα τοσθηεῖν νν πάϊς (1800) 
οτεάτε5 {π6 δυΐποτν οὗ Αςἰβ "ἢ ἃ (οἱ εγαὶν 
ἔτεα ταν βίοη οὗ {πε ἰγαδιείου ἢς μιδά τε- 
οεἰνεά, ννἱ ἃ νίενν οὗ τεργεβεηζίηρ (Π6 
ΒΑΙΠΊΟΩΥ δείννεεη Ῥαυΐ δηάδί πα οτὶ σίηδὶ 
ἈΡοβεῖεβ ἴῃ ἴῃς οἰδαγεβί Ἰΐρμὶ: ἐπ ἐπα 
ΒΡΘΘΟΠ6Β οὗ Ρείεσς δπὰ [}4π|6ὲ8 ἰῃ χν. δῖα 
Θββ6η 12 ἢἰ8 ςοπιροδβιείοη; θὰ. επάς 
ςοποϊιςεβ ὉῪ δββεγίϊπρ ἔπαὶ ἰξ 566 ΠῚ8 
ἷπ δ΄8 ᾿υπάρπλθηξ ἱπηροβϑιδὶς ἰο βεραγαίθ 
ΘΧϑο Εἶν (ἢ6 δά! τίοπΒ πιαάδ ὃν [π6 δυιῖποσ 
οἵ Αςἰβ ἔτοπι ἴδ ἱγαάδιτίοη, δποίπεσ ποία 
οἵ σαυκίοη ἀραίηδί ΠδΒῪ ϑυδ᾽εοιῖνε οοη- 
οἰ υβίοηβ. 

ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΝ].--ἶννεσ. 1. κατήντησε: 
ΟΥΪΥ ἴῃ Τκς ἀπᾶ Ῥδῃ], ηἶμε εἰπηεβ ἴῃ 
Αςίϑ, ἔουις {ἰπ|68 'ῃ Ῥδυ], χνἧ!, 10, 24, Χχ. 
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ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας. ΧΥῚ,. 1.5 Κατήντησε δὲ εἰς Δέρβην 

καὶ Λύστραν - καὶ ἰδού, μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς 

γυναικός τινος Ιουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ Ἕλληνος " 2. ὃς ἐμαρ- 

1.Αε επὰ οὗ νεσβε Ὁ, Οἱᾳ., Κυΐξ., ϑυγ. Η. τὴρ. δὐὰ παραδιδους τε και ἐεντολας των 
αποστολων και (αποστ. και οπ:. Π), (αββἰοα) πρεσβυτέρων, 50 ΒΙ455 'π β ἀπά ΗΠ. 
(εἴ. νν. 5, 12 ἔογ οτηϊββίοῃ οξαποστολοι ἴῃ β). ὙΠ ᾿νοτγάϑ ἴοοῖ {{κε δὴ οδνίοιιβ αὐ άϊείοπ, 
φῇ. χνὶ. 4, Ῥυϊ Βεΐβες, Βεὶ ἐγᾶρε, Ρ. 73ν ἀδίεπαβ 45 “"νϑῦυ ἱπίεσεβεῖπρ," 5 ββοινπρ [παΐ 
ὙΠ 1181 {πε πλϊββίοπ οὗ [άδβ ἀπά 85:1145 νγὰβ {ἰπλϊεὰ τὸ Απείος, Ῥδὺϊ νγαβ δἰξεγινασάβ 
ἴῃ Ρεγζϑοη {π6 ὕδᾶγεγ οἵ (με ἄεοσεε ἴο {π6 Ομυτγομαβ ἱπ ϑυγία δπὰ ΟἹ] οἷ ; βεὲ όνγενεῦ 
Εδπιβαν, δὲ. Ῥαμὶ, ρΡρ. 173, 174; Ο. Κ. Ε., Ῥ. 87. 

3 Βείοτε εἰς Δ. και ψ ἢ ΑΒ, Βοΐῆ., ϑυσ. Ηδτζοὶ. ἱεχῖ, 80. ὟΝ.Η., Κιν., ννεῖββ, 
ννεπάς, ΕΝ. ΜΑΒ δε ἰπβεσῖ εἰς Ῥεΐογε Λ., βο Τίβομ,, ΜΝ. Ἡ., ΒΙ455, ΕΥ., ννείβϑβ, 
ννεπάς. τινος ορι. ψιἢ ΑΒΟΒῈΕ ὅσ, ΝῸΪρ., τιλτν ναῦββ., 580 Τίβο;., ΝΥ. Η., Β᾽458, 
ΕΝ. Υν εἰβ5, ὑνεπάι, Ηρ. Αἴϊεγ γυν. 25 (Οἷξ.ν Ῥτον., ὑνεσπ.) 85 χηρας---Β]455 
τε͵εςῖβ8. Αἱ Ῥερίπηΐηρ οἔνετβε Ὁ, ϑυτ. Ηδτζοῖ. πὰρ. ((ἷρ., Οδββίοά.) ργσεῆχ διελθὼν δε 
τα εθνη ταντα, ἴο Ξῇονν ἐμαὶ ἃ γβίγα ἀπὰ Πεγρε νγαγα ποῖ ἱποϊἀεά ἰη ϑυτία ἀπά ΟἹ] ςία, 
80 αἶβο [Π8 καὶ ἱπ ΑΒ πιᾶὺ ροϊπὶ ἴο (ῃς βᾶπι γθᾶβοπ; 866 Κδγηβαυ, Ο. Κὶ. Ε.., Ρ. 87. 

τε, ἈΣΙ. ἡ, Χχν. 13, Χχνὶ, 7, ΧΕΙ. χῶ, 
χχνῖ, 13,1 Οοτ. Χ. 11, χῖν. 36, ΕΡΠ6Β. ἱν. 
13, ὮΙ]. ΠῚ τσ. Βυΐῖ νν μι ἰπ 5.. Ῥδὺὰὺϊ 1 
ἰ8 υϑεὰ ἰπ ἃ ἤρυγαῖίνα βεη8Ε, ἰ{ 5 υϑεὰ εἰσ βὲ 
εἶπιεβ Ὁγ 5:. Τὰκςα οὗἉ αγίνιπρ δὲ ἃ ρίδςε 
δηὰ πιακίπρ βογὴε βίδυ ἵπεῖς, οὔ 2 Μδοο. 
ἷν. 21, 44. Τῆς ἴδοϊ ται {δε νετ 15 (85 
υιϑεᾶ ἰτεαιεπην ἰπ [Π6 βεοοπά μαζὶ οὗ 
Αοίβ δπᾶ ποῖ ἰπ ἰ.-χιϊ, 15. βυγεϊ Υ εαϑιὶν 
δοοουηίεά ἔοσ ὃν {πε 5 ]εοῖβ οὗ {πε πατ- 
ταῖϊνε (Ηανκίηβ, Ηονγα ϑγποῤίέϊοα, Ρ. 
147).---εἰς Δέρβην καὶ Λ. : [ἢ ψὲ τεαδὰ εἰς 
Ῥείοσε Λ., αἷβο (566 οσίἴοδὶ ποῖθ): “ῃ8 
οᾶτηε αἷβο ἴο θεγῦε δηὰ ἰο Γγϑίγα ᾿ς. Τῆς 
Ῥύσροβϑε νγὰβ ἱπλρ] ες ἴπ χν. 36, Ῥυς Βεσα 
Ῥίδοαβ πιεπίϊοπεά ἱπ {πα ἴηνειβαε ογάεσ 
οὗ χὶν. 6 5βίποες Ἴοοπιηρ ἔγοπι ΟἸ]Ποΐα 
τὨγουρῇ ἴῃς “ ΟΠ οίαη (δίθβ᾽" 5:. Ρϑὺϊ 
Μοῦ νἱϑῖὲ Πέσρε ἢσγβέ, βες Ηδβίίηρϑβ᾽ 
Β.Ὁ., “Ῥεῖῦε " (Βαπιβαν). ὙὉὙ8ςε ἵνο 
Ρίασεβ ἅτε στουρεὰ ἰορειπει 845 ἃ γέρίοη 
δοοοζάϊηρ ἴο ἴῃς Εοπιδη οἰδβϑιποδίϊοπ 
(Εαπιβαυ, 5:. Ῥαμὶ, ρΡρ. τϊο, 1:79). Τδε 
βεσοπά εἰς Ὀεΐοτε Λ. πιαιῖκβ ἴπαὶ ψνὨ1]6 
Ῥεῖδα ἰβ πιεπιοπθὰ 45 ἃ ρίδος νἱϑβιβά, 
Πγϑίγα ἰβ ἔπε βοεῆς οὗ {86 ὄδνεπίβ ἰπ {π6 
5εαμεῖ. --καὶ ἰδού : ἱπάϊσαιίηρ τῃς βυγρεὶβ- 
ἱπρ ἴδοι πὶ ἃ βυσσεββοσ ἴοὸ Μαῖκ νγὰβ 
[ουὐπᾶ δὲ οποε (80 Δ εἰ58) ; ψῃ18ὲ Ηοσγὶ 
5111} πλοσε 5: σῃ ΠΟΔΠΕΪΥ πηδτῖκβ ἴῃ6 ἔογμη οὗ 
186 ρῆσαβε Ὀῃ ροϊπιεῖϊπρ ουξ ἴπδς 851. Γὰκε 
τεβεῖνεϑ ἰξ ἔοσ δυδάεῃ δηὰ 45 1 ὑνεγα ῥγο- 
ν᾿ ἄδπεῖαὶ ἱπιεγργεϊδείοπβ, Ἐςοϊδςία, Ὁ. 170, 
{ ἷ. ΤΟ, ΝΠ]. 17, Χ. 17, ΧΙ. 7: πον ανΟΓ 
ἰϑῃεαγίοηίπρ δαὰ ὕθδεπ (8 ταυρίυγα 
ἢ Βαγπδῦδ8, ἰπ Τί πον Ῥδὺϊ νγα8 ἴο 
Ἡπὰ δποῖμεσ “βοὴ οἵ σοπβοϊδιίοη," οὕ. 
ΗἩοτῖβ οοπητηθηξ οἡ 1 Τίπι. ἱ. τ8 ἴῃ 1815 
ςοππαοίίοῃ, τ. 8.. ΡΡ. 170-185. 11 πγαδέ 
ποῖ βονγενεσ δε ἐογροίίθη {πὶ ἔμεσγε ἃτὸ 
ἕοοά τϑαβοπβ ἔοσ βεείπρ ἰπ Τἰπιοῖῃν ποῖ 

τῆς βυιςςαββοῦ οὗ Βαγπαθαβ (15 υγὰ5 51148), 
δῬυΐ οὗ Ματκ. [ὲ οουὰ πατάϊν ὃ6 βαϊὰ οὗ 
οπε ἴπ ἔπ ροβίεϊοπ οἵ 5115 ἔπι πε νγᾶβ 
{|κὸ Μδῖκ ἃ ὑπηρέτης, οη ἃ πεῖς βυιθοσγάϊη- 
αἷς ἔοοϊϊπρ, ννβεγεαβ ου ἴδε οἵπες μαηὰᾶ 
1πε ἀϊδγεπος οὗ ἂρὲ Ῥείψεεῃ Βαῦπαραβ 
δπὰ Τιτηοίῃν, πὰ {μεῖς γεϊδεϊνα ροβιτοηβ 
ἴο 8:, Ῥαὺϊ ψουΐϊᾷ πανα πδίαγα ̓ν ρασδὰ 
ΤΙπιοῖὮΥ πὶ ἃ βυροτγάϊπαία ροβίτίοῃ ἔγοσα 
τῆς ἢγϑί.---ἐκεῖ, ἐνε., δὲ Τγϑῖσα, πιοδὲ ῥγο- 
ὈΑΡΙγ. Τδε νίενν (μα γϑΐδγεποε 18 τηδᾶς 
ποῖ ἴο Τγβίγα δυϊ το Πεσθα αείβαβ ἔτοτη 
Βυρροϑβίπρ' {παΐ ἰπ χχ. 4 ἔδε ψογᾷ Δερ- 
βαῖος τείειβ (0 ΤίπηοῖΥ δπᾶὰ ποῖ ἴὸ 
(αίυβ, ἴ88 ἐγ θείηρ ἐπαὶ Τίποτα ἰ5 
ποῖ ἀεβοσι βεὰ θεσδιιβε δίγεδὰν νγ6]] κπονγῃ. 
Οεγίδί πὶν {π6 ἕδος ἐπδΐ 8 σμαγδοῖασ νγα8 
τοϑειῆϑὰ οὗ ὈγῪ ἔποϑε οὗ 1, γϑίγα, ἃ8 νγ6 1] ἃ5 
81. Ῥαυ}᾿} 8 τεέεσγεπος τὸ 1 γϑβίγα ἴῃ 2 Τίπι. 
᾿πΠι 1, 566 ΠῚ5 ἴ0 ἔανου Τβίσα 45 δεὶπρ' 
δὲ 41] ἐνεπίβ ἴῃς ποῦιε οἵ ΤΊ πον, ἰΐ πος 
δῖδβ Ὀἰγίμρίδςθ ὙΠεσε 15 ΠΟ γεάβοη ΨΗΥ 
ἴπε (αἰυβ πιεηεϊοηθα δ5 οἵ Μαοεδοπία, 
χίχ. 20, δῃουϊὰ ὃς ἰἀεπεϊδεὰ νεὰ ἐπε 
Οδίιβ οὗ χχ. 4. Οδίυβ ννὰ8 ἃ ν δῖ σοπὶ- 
ΤΟ πδηλα, δηά ἴθ {πὸ ΝΙῪ, ψψε ἤδνε 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ταΐδγθηοεβ ἴὸ ἔοιιγ βεβοῃβ 
Ῥεδῦπρ ἴῃς πδηβ. Βίδβϑ ἤούγενεσ τε- 
ἔετβ Δερβαῖος ἴῃ χχ. 4 ἰο ΤΙπιοίὮν.-- 
υἱὸς γυναικός τ. Ἰουδ. πιστῆς π. δὲ 
Ε.: ϑιςἢ τιδιγίαρεβ δἰ που ρ ἢ ἰογθιάάεη 
Ὁγ τῆε ἴδιν, Εστα χ. 2, γεῖε 88πὸ- 
τἰοασδὰ υηδεῖ οεγίαίη οοηδίτιοπδ, οἰ 
Χχίν, 24 ἷπ {π6 ςαβε οὗ Ὀγιυβ111., υντές οὗ 
Αξὶζ, κίῃρ οὗ Ετηεβα (8εε αἷβο Ὁ. δαπά Η., 
Ῥ- 203), γῇῆο Ῥαδοᾶσης ἃ ριοβεϊγίβ. δπὰᾶ 
Δοίυδ!ν δοσερίδα οἰτουτηοϊδίοη, [π (πε 
Ῥίδβροσγα βυοἢ τηδτγίαρεβ ψουἹὰ ργοραθὶν 

Τῆοτς ΟΥΓΥ Άἴε88 ἐτοαπμεπὶ, Ἂβρθοίδιν 
16 τῆς μυθραπᾶ Ῥεσδπηα ἃ ργοβεϊγίβ, [ἢ 
1818 οαδε ὄνϑη 15 πε γεγα ταηκεά 25 οπε, 

“΄-- ὦ «ᾳὰΦῇΦῶ|. «. “ὦ 
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τυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ ᾿Ἰἰκονίῳ ἀδελφῶν. 4. τοῦτον 

ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν 

διὰ τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις: ἤδεισαν 

ἴξ σουἹά οὔἱν πᾶνε θθθη 88 ἃ “ρτοβείγίς [ἵγοδοπία ἀπά Ρἢσυρία, δηὰ ἀπ ἀρρτοχίπιᾶ 
οἵ {πε ραίε,᾽" οἰπογννίβε Τιμλοίην ᾿νουά (ἴοῃ οὗ ἐπε [εν τὸ (ῃ8 ραρβϑῃ ροραυϊδείοπ 
ΒυγεΥ πᾶνε δεεη οἰτουπιοίβεά,. Ὗνὲ σδῃ- δτοιπά Πίπὶ, σοπῆτσπηθβά 48 ἴὲ ἰβ Ὀγ ἔπε ενὶ- 
ποῖ ἄγρια ἴτοπὶ ἴμς ἴδοι {παὶ ἢ ῬΟΥ μαὰ ἄεπος οὗ ἱπβογίρεοηϑβ.---διὰ τοὺς Ἰ. : πε 
Ὅδεη ἰσαϊπεά ἴῃ τμ6 1ενν 88 Θογρίασεβ ἔσθ ἈΠ συΨΕῚ ἴο τα κότον τδῖϑεά δρίηϑβί 
{μαὶ Βὶ8 ἴδιος ννὰβ ἃ ἐροῖο σεοι ἴον 16 Ῥαδι}}5 σοηδυςς τιᾶν ὃδ ἐοιιπά ἴῃ 18 οὐνὮ 
δατὶν ἰταϊπίηρ οὗ ἰῃς ΟΠ] νγ88 ονυϊδοπεῖν. νψογάβ, τ Οοσ, ἰχ. 20 (οἷ, τ οσ. νἱϊ. 19). 
{πε ὑνοσκ οὗ τῆς πιοίμει, 2 Τίπι, 111, 15... Α.8. ἃ τηββίομασυ πα νου πᾶνε ἴο πᾶ 
Βιευΐξ Βιιςἢ ἃ ἄπ δοοογάϊηρ ἰο 1ϑνν8ῃ ἰἴᾶνν δἰβ νὰν δτηοηρϑβὲ {πε πηραϊϊονίηρ 168 ἴῃ 
τεβίβα ρτί τυ ΠΥ ἀροη ἐπε ἔδίπεσ, ἀπά ἴπῈ (πα ρδτίβ νι ϊοἢ τνετε τηοβί Ποβίϊα τὸ Ὠϊπι, 
ἴαςι (μαι ἐπε ἔδίμαγ ματα 15 ἀθβουι θεά 48 ἃ υἱζ., Απεοο δηᾶ Ισοηΐστα, οα δῖα τοδά 
Οτϑαῖς, ψἱπουΐ ἀτν αι 4] γίπρ δάϊθοινς ἰηίο Αϑία. ΑἹ! αἱοηρ {μΐ8β ἐγεφυθηΐϊθά σουξα 
45 ἰπ ἐῆε οα8ε οἵ (ἢ υνἱέε, ᾿Ἰηάἀϊςαίεβ (δαὲ οὗἩ {τάς δες νου! βηά οοἱοπίεβ οἵ [εὺν8 
Βα νγᾶβ ἃ πεδίμεη, 5ε6 δεἶββ, ἐμ ἴσθο; ἴῃ οἷοβε οοτηπιιηίςαίίοηῃ, δηὰ (μα βίοσυ οὗ 
ἘΔετιβῃείπι, δισίες ϑοοίαὶ! 1,1{ὲ,| Ὁ. ττ5. ΤΙπιοί γ᾽ 8 ρατεπίαρε ψου]ά Ὀς Κποννῃ 
ΓΠδ τηοίμεγ, Ευπίςα (οπ βρει!ρ 866 (Βάδτηβαυν, 5έ. Ῥαμὶ, Ρ. 18ο). Βυὲ [ 80, 
Ἡβείηρϑ᾽ Β.}.}, πιᾶῦ σοποθινα νυ ἢανε ΠΙ8 οὐγῃ υϑείιηεθ8 δηᾶὰ (παὶ οἵ Τί πλοία 
θθδῃ ἃ ρμιοβεϊγίβ, 85 πε πᾶγηδ ἰβ ατθεῖς, ψουᾶ δε ἱτηραῖγεά, βίπος δΐ8. 1Ὄννβ 
85 αἶβο ἔπαὶ οὗ 1,οἷβ, δαΐς Ἰουδ, 566 πὶ8 ἴο σοππίγγτηθη ϑνου]ά ἑδκε οἤξηςε δὲ βϑεΐηρ 
ἱπάϊοαια (παι 5886 νγὰβ ἃ ἰθνεββ ὉῪ δἰγίῃ. ἰπὶ ἴῃ οἷοβα ἱπίδσοουσθε ᾿ψἱ δὴ υἡ- 
ὙΥΒείμοι 816 ννὰβ ἃ ψιάουνν οὔ ποῖ ψγ οἰγοιιπχοϊὶβδά ῥϑίβοη (4 γϑᾶϑοη ὙΒὶς ἢ 
φαπηοέ 8αν, Δ ἐπουρἢ ἔπαγε ἰ5 βοσὴς ον - ΜοΟιῆεσε δἀπηβ ἰο ὃς σοποείναδϊς, 
ἄδηςα, 866 οτἰἰοαὶ ποίβ, ὑγῃϊο ἢ ροϊηίϑ οὸ ἊΑῤοσίοϊϊς Αρε, Ὁ. 232), ἀπά Τιπιοῖδυ 
πε ἱπῆυσπος οὗ βοπὶεὲ βοῃ ἱγαάπίοη. ννουἹά μανς Ὀδθη ἀπδοσθρίδοϊς τὸ {μΠ6πὶ, 
Ὅπ {πὲ ρἱςξυσε οὗ ἃ ἴθνν βῆ ποόπιθ, ἀπά βίποα νι ἃ [νυν βἢ τοίπεῦ δηά τ ἃ 
(ἄς ἱπῆπεποε οὗ ἃ ἴεν 8 τηοίποτ, δα εν δ οἀποαίίοι με νου δὲ τερατάςά 
ΕΔοσβμοίπι, π. 5.-- πιστῆς: Γγάἄϊα 0868 248 ὁπΠ6 ΨΜΗῸ τεδιβεά ἰὸ δάδπετε ἴο ἴδς 
{πε 56 π|6 ἕδγπὶ οὗ Παγβεῖζ ἱπ νεσ. 15. ΒΟ [νυν βῃ. τὰϊθ : “ Ῥδτίῃβ βεαυϊίασ νθηίγοτῃ "ἢ 
τποίποι ἀπά βοῃ ϑγεσα ὑσορδῦὶν σοηνοτίεὰ (5εεὲ εἰδείη δπὰ Νόββεθῃη), δηὰ (οὸ 
ἰπ 8ι. Ῥδ01}᾽5 ἔοσπιοῖ νἱβϑίί, απ μετα 18 ἢ τγεπηεάυν (ἃς ομς ἴαίαὶ ἔανν νυ ἢ βερδτ- 
τεάβϑοη [0 βυρροβε ψιλὰ Νόβρεη ἐμαὶ τς δἱδᾶ ᾿ἰπὶ ἔτοπὶ {παπὶ: δεε, δονονεσ, Β. 
ςοπνοσβίοη οὗ ἐπε ἰδίίεσ νγαὰβ ἃ ρτοοῦ οἵ γεῖββ, δὲς Βγίοξε Ῥαμίδ αη Τ᾿, Ἱπιοά., 
[Π6 στον οὗ ἔπε Ομυσοῖ ἴῃ ἴΠ6 Αροβιῖς ΒΒ Ρ. 2, ΨῇΟ ἀϊβαρτεεβ υνἱτἢ τἢ]5. γεᾶβοῃ, 
δῦβεποβ. ΨΆΠ50 ἢ ἰαγβ βίγαβδϑ οὔ {πε οἴει γεαβοῦ 

Μεγ. 2. ἐμαρτυρεῖτο, ο΄, νἱ. 3, χ. 22, πιχεπίϊοηεά ἀρονβ. Οπ (πε οἵδμεγ Βδηά, 
χχίί. 12. Ἴδε ροοά τερογί ὑνῃϊο πᾶ ὈΟΙΒ δηηοπρ ππηρεϊϊανίηρ ἀπά ΟΠ γι βιδη 
Ψ0611 ἢανε ὕεδη ἑοστηεά (ο βοῃὴβ Ἔβχίδβηϊς ὉῪ |6ὺνν5 δ'ῖκε (ἢς οἰγουτηςϑίοη οὗ ΤΊτλοὮΥ 
(ἃς δρεϊτυάς δηά βίπεββ ψῃῖςἢ Τίτον ψουά ποῖ [1] ἴο ργοάυοβ α ἰδνουγαῦϊα 
Ββαά ϑβονῃ ἴῃ ἰῇς Οδυτοῦ ἀυτίηρ 5, ἱπιρτθβδβδίοῃ. Ατπηοηρβί {πὸ ἴογστλεσ {πῸ 
Ῥδυ]"5 αὔβεησε πιᾶὺ 4150 Βανε μεϊρεὰ (Ὡς ἕδος (μδί ἐπε οοηνετγὶ (ππ5 βυδταϊεα ἐνεη 
ἈΑροβεῖς ἱπ (6 βεϊεοϊίοῃ οὗ δίβ ἔιΐαστα ἴῃ πιδηῃοοά ἰο ἐῃϊ8. ραίπῆι! γα πνουἹά 
ςοτηραπίοη. ὙΤΒΕ υπίοῃ οὗ 1, γβίτα δηά πᾶνε αῇογάδά (86 οἰεαγεβδί δνϊάθπος ἐῃδὲ 
Ἰοοηΐυτη [8 φυϊξα ἢδίμγαὶ ἔοσ οοπηπλοη ἱπίασ- ποίεποσ μα ποτ Πἰ5 βρίγίε] δι μοι ἀθβρίβεά 
οοῦγβα, Εδιηβαυ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ.ὄ 178. ὙΠεῖθ (δε 564] οἵ (Π6. ςονεπδηΐ, ἔοσ ἴοβε. ΨὯΟ 
18. ΠΟ τεᾶβοῃ ἴο ΒΌΡροβε πο ἘδηάδΙ: (μαὲ ψεσε [εὺνν8 δοοοτάϊηρ ἰο δε βεβῃ, νυ μῖ15ὲ 
Ἰοοηΐυτα νου Ὀ6 ἐμ Βοσης οὗ Ευπίος, (ἃς ΟΠγιϑιίαη 7ενν8 ψουἹά 566 ἰπ δε δοί 
85 ἴδε βΒυπαρόριιε δηᾶ ργίποῖραὶ [εν βὰς ἃ Ἰογαδὶ δάπογεπος ἴο (Π6 [ογυβαίθτῃ ἄδογος, 
οοΐοην ὑγεσα ἴπετε, 5ὲ6 Ἐδεγβῃείηι, μ. 5. [Ιἐγὰ8 0 αιδβείοῃ οὗ δηϊογοίηρ οἰγουτα- 
Ψε ει. 3. περιέτεμεν αὐτὸν: {πε οί τηῖρμς οἰβίοπ ἀροη ΤΙτΠΟΙὮΥ 88 ἰΐ ἰΐ ὑγεσα πεοαβ-Ὶ 

θὲ ροτίογηχεά ὃν ὧμν Τσγαοίἑές; οἵ. ἅττ. βᾶσυ ἴο βαϊνδίίοι ; ἰϊ νγᾶ8 βί ηρὶυ ἃ φιιεβίϊοη 
χνΐ!, 23 ἴογ ἃ βίπιιΐασ ρῆσαβα Ῥν ῖοἢ τᾶν ἰπ- οὗ ψμδὶ ννὰ8 πβοδββατυ υπάδ (πε βρεοῖαὶ 
ἀϊοδίε τμδι 5.. Βδυ] ρεσίοστηβά [ἢ δοὲ αἰπι- οἰτουτηδβίδποοβ ἴῃ νυ] οἢ Ῥοίῃ Βα δηὰ Ῥδυ 
8611, 866 4ῖ5ο Καιηβαυ, Οὐέξίες απὰ Βίδποῤῥῤ- ψετα ἴὸ βθεῖς ἰοὸ ραὶπ ἃ πρατίῃρ ἴογ (δε. 
γίος οὐ ῬΑαγγρία, ἰὶ., 674. [ς πιαιτίαρε δηά Οοβρεὶ οπ 1ῃς 1168 οὗ ἔδε ἀροβίοϊϊς 
τῆε ἐχεπιρίίοη οἵ ΤΊταοίμν ἔτοσῃ (ἢ Μοβαῖο ροϊίου : “το [π6 7ενν ἢσβί, δῃὰ αἷβο ἐο {88 
ἴανν πᾶν Ὀδ τορατἀεἃ 45 ἐγρίςδὶ οἵα τοῖϊαχα-ὀ ὅτεοῖ ᾽᾽; ““πεάϊιεὲ 54]1{|15 δεΐθσῃεβ σᾶυβα 
εἰοη οὗ ἰᾷς εχοϊμβῖνε 7εννβῃ βίδημάδσά ἰὰ Τἰταοέμϑυβ οἰτοιυπιοιάϊξυς, βεὰ πε] εὶβ, 



340 
γὰρ ἅπαντες ' τὸν πατέρα αὐτοῦ, ὅτι Ἕλλην ὑπῆρχεν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ ΧΥῚ, 

4. ὡς δὲ 

διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα 

τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν 

Ἱερουσαλήμ. 5. αἷ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, καὶ 
ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν. 

ΕΨΑΒΟ 13, 31, 180, υ]ρ., 548., Βοἢ., Αδίηνί. , ΨΝ.Η., ΕΟΝ., ννεῖββ, ννεπάς 
τεδᾶ οτι Ελλην ο πατὴρ αὐτου ὑπῆρχεν ; Β[455, Η1]ρ., Το, [ΟΠ ]ονν ΤΕ. (ὈΕΗῚ.}). 

3 Ὁ, αἴξ. τϑδά διερχομενοι δε τας πόλεις; Ὁ, ὅτ, Ηδτοΐ, πηρ΄. ςοπείπιιε ἐκηρνσσον 
αὐτοις μετα πάσης παρρησίας τον κυριον ἰησουν Χριστον, ἀπά Ὁ δλάάβ αμα παραδι- 
δοντες και τας ἐντολας των αἀποστ.. . .» 8:6 γΥεῖδ5, Οοὗδχ Ὁ, Ρ. 85, γῇο τερατάβ πε 
αἀάϊείοπ 45 πιδάς ἰο δοοοὺπὲὶ ἔογ 6 ρστοντμ οὗἩ (Π6 ΟΒυτΟἢ ἀεβογ θεὰ ἰπ νασ. 5, δαζ 
αἶβο φῦ. Β1α85, Ῥαϊϊοϊορν οὗ ἐμε (οϑεῤεῖς, Ῥ. τ58. 

ΒΙ455, οὐ. ἀοάει, Εῤἰὶὲγε αχ Κοριαΐηδ, ἰ,ν 
ῬΡ. 43, 44; Ηοτί, γμααϊΞίϊς Ολγίϑέϊαηῖέν, 
ΡΡ. 85-87; Κπαρδπθδιιδσ, ῃ ἰοοο. “ ΤΏοτε 
5 πὸ {ἰπιῈ ἴῃ Ῥδι}}}5 1ξπθ ψῃδη Με Βπου]ά 
ΒΈΡΡοΞβε Ηΐπὶ 1655 Π|6Ὶγ ἴο οἰτοιπηοῖδο ὁπα 
οἵ Ὠϊβ σοηνετίβ,᾽" βαὰυβ Μοαϊβεγὶ, μ᾿ ς., ἢ. 
233, Ὀπὶ ποτε γεσε σοηνετίβ πᾶ σοηνοτίβ, 
δηἃ ποηὲ μᾶ8 ροϊπίεά οαξ τηογα ῥ᾽ δἰπὶν 
τῆδη Μοασιβεζγε ἐπδὲ τπ 6 σᾶβε οὗ ΤΊτα5 δὰ 
τῆδι οὗ ΤΊ τιοΐδν βιοοά οη ἰοίδ!ν ἀϊεγεπὶ 
στουπάβ, ἀπά πος π885 ἰηβίβιθβά οὴ τη ϊβ 
ΤΆοτ δλρμδείοδΙν ἔλδη ὅ8ὲ, Ῥδ01 ΕἰγηβαΙ: 
ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος, 6αἱ. 11. 3. ὙΠα οᾶδε οὗ 
Τίειιβ νγα8 ἃ οαϑε οὗ ρεϊποῖρὶε : ΤΊτα5 ννὰ5 ἃ 
αταακ, δηᾶ ἰζ 581. Ῥϑὰϊ! παὰ γἱδ δά, {πϑγα 
ψου ἢανα Ὀδδη πὸ παρὰ ἔοσ [π6 Αροβε! θ᾽ 5 
βατίμοσ δἰϊεπάδπος δὲ [πΠ6 σοηΐδσεποα 88 
ἐπε δάνοςαϊς οὗ εεάοτη ἴογ {πὸ αδεπεῖε 
Ομυσομθβ. [π ἔπε ψογάβ Ἕλλην ὦν, Οαἱ. 
11. 3, ἔπαγε πρᾶν ἢανα Ῥεδη ἃ ἰδοὶξ δ ϑίοη 
ἴο ἴδε ἀϊβεγεπε ροβιεϊοη οἵ Τιτιοίῃν, 
ψμοβα ρασεπίαρε νγὰβ ἀϊβεγεηΐ, απ ποῖ 
ΜΟΙ ΟΘμΈΠῈ 45 ἴῃ ἐπα σαδε οἵ Τιξα. 
Ἐοτ ἃ ἀείεηςε οὗ ἔπε Εἰβέοσίοδὶ πδέυσα οὗ 
1π6 ἱποίάεπε 45 δρδίηϑὲ ἔπε βέγςίιγεβ οὗ 
Βδυσ, Ζοίϊεσ, Ονούθεςκ, ΚΝ εἰζϑάςκεσγ, 566 
ψνεηάι, τϑ98 ἀπά 1899, ννο τερατάβ 81, 
Ῥδυ]᾽5 δοίη 85 [4}Π|ππρ’ απ άδτ ἐπε ΑΡοβεῖ θ᾿ Β 
ον τί ποίρίςβ, αὶ Οοσ. ἰχ, το.---ὐπῆρχεν : 
ΒΙ485 ἰγαπϑδίεβ μμεγαΐ, ἀῃιἃ 8665 ἴπ {Π8 
τνοτά δὴ ἱπεϊπγδείοη τπδὲ ἴμ6 ΓΔ ΠΟΥ νν 88 0 
Ἰοηροτ Πἰνίηρ, οἴμεγνηβε νὰ 5δουᾶ μᾶνα 
ὑπάρχει, ο΄. ϑαϊτπηοη, Η γηιαΐδεμα, χχὶ,, 

ὉΠ 520. 
ὲ Ψει 4.:.ΑΔΚ ρτοοῦ οὗ 8:1. Ρδυ]5 Ἰογδὶ ἔν 
ἴο ἴδε ]εγυβαίετα σοσηρᾶςί. Τῆς ἄδοτεα 
Βαᾶ ποῖ Ῥδθῃ ἀεϊϊνετεά ἴῃ ϑυτία δηά 
ΟΠ οΐα (δῖα ἐδε ἰςιίεσ μδᾶ Ῥεθη βἰγεδάν 
τεςοῖνοά), δυῖ ἴῃ αδἰδεία 8.. Ῥδὺὶ ἄε] νεῖβ 
ἧς, Ὑγεπάξ τερασγάβ νν. 4 δῃηὰ 5 285 ἰῃ- 
τεγροϊδίεἃ ὃν ἐῆς δυΐμοσ, ψνῆο ἀεβίσεβ 
ἴὸ ρῖνε ἃ πηΐνειβαὶ ἱπηροτίδποες ἴο ἔπε 
ἄδοτες ψνμΐοἢ μὰ ρτενίοιιϑῖν θεδη τεδὰ τὸ 
ἃ ἴενν Βρεοϊθεά ΟΠυτΟδ 68 (50 (οο ϑρίξία, 
Ἰᾶηρϑι, Ἠ:ρεηΐεϊά, ΟἸεπιθη, νη0 τεΐθτβ 

{με νϑγβ8β ἴο πῖβ. δβάδοϊος Απε ας 5). 
Βαξϑε, Ῥαδὺυ] παϊρμὲ νεῖ! ἔεεϊ Εἰσαβει τ ουπᾶ 
ἴο ἀείῖνεγ τπη6 ἄδογεε ἰο ἐπ Ομυτομαβ 
δνδηρο βεά ὃν Ὠἴτη Ὀεΐοσε ἐπε οοηέδγεποα 
ἰπ ]Θτυβαίεη. ψγεῖββ, ἐμεσείογα, 18 ὑτὸ- 
ὈΔΡΙν τῖρας ἴῃ ροϊπείηρ οὐξ ἔπδὲ 85. πὸ 
τηθηζίοη 15 δραίη τηδᾶς οὗ ΔΠῪ 5 πη ϊατ 
Ρτοσεεάϊηρ, πε δοϊΐοπθ ννὰβ οοπῆπεὰ ἴὸ 
ἐμ8 Ῥαδυὶης ΟΠυτοῖεβ ψνπῖσῃ πδᾶὰ Ῥδθη 
Ῥτγενιουβὶν ἑουπ δά, ΟΠυτομε5 νῃ]οἢ γεγα, 
85 Ἰἰΐννεγα, ἀδιιρμέεσ Ομυτο65 οὗ Απείοοξ. 
--δόγματα: ἰπ {πὲ ΝΤ, οηἱν ἱπ Τιακα 
δηᾶ Ῥϑὰϊ (οαπποῖ θὲ βιιρροτίβα ἴῃ Ηδβ. 
ΧΙ. 23), Δῃ ἃ ΟὨΪΥ ἤετε οἵ πε ἄξοσεθβ οὗ ἐπ8 
ΟὨγιβάδῃ ΟΠαγοῇ τοϊδεῖνε ἴο τῖρμς Πνἱπρ, 
φῇ. Ἰρηαὶ., Μαρησ5., χιϊϊ., τ; ιάδαολξ, χὶ., 
3. ἴπ 3 Μδοο. . 3 ἰξ ἰβ υδεᾶ οὗ τῆ τι ]68 
δ ἃ τααυϊγαπιθπῖβ οὗ [6 Μοβαὶς ἵ{ανν, εὕ. 
15 υ88ὲ Ὁγ ῬΏΪΟ, 566 ἕασίμεσ ῬΙυσησηδυ οα 
1 ν τ, ἀπιὰ ατίγητη, σμ υ. Ὧγχ. Ηοσγί 
τεΐδιβ ἴδε ννοσά Ῥδοὶς ἴο χν. 22, ἔδοξεν, 
Δ Πα 50 κεκρ. ἴο κρίνω, χν. 10 (ογ΄. χχῖ. 25), 
υδϑεὰ ὃν 8:1. []4τεβ. [π ἔπεβα Ἐχρσγαββίοῃϑ 
Ὦς 5665 ““πλοσεὲ ἔπδη δάνϊςβ, Ῥαϊς “1655 
ἴδδη ἃ σοπιπηδηά,᾽ 8π4 80 πεγὲ ἢξ γερασβ 
“τ βοϊ 008 ᾽ 85 τῆοτα πϑᾶτῖν Ἴχρσαββίηρσ᾽ 
πὸ ἔοτος οὗ [Π15 ραββαρε, Ε οϊεδὶα, Ὁ. 81, 
82; 866 μῃοννενθῖ ἅῦονβ οἡ χν. 10. 

ει. 5. αἱ μὲν οὖν ἐκκ.: [(ἢε ἰαδὶ 
εἰπιαὸ ἐκκλησία 15 υϑεὰ ὃγΥ ὅ8:. Γμικς, 
εχοθρὲ οὗ τῆς Τεγυβαίεπη ΟΠυτοῃ, ἀπὰ ἴῃ 
16 Ρδου ας ςα86 οἵ ἐπε οἰἄετβ δὲ ΕΡἤθ5.5, 
Ηοτῖ, Εεεοίεδὶα, Ῥ. 95. Ἐδπάδῖ!, ἀῤῥεμάϊα, 
μὲν οὖν, Ρ. τός, σοππεοίβ {π|5 νεσβα ΠΝ 
τῆς ξοΙοννίπρ ῬΡαταρταρῃ, οὕ. ἴχ. 31, 50 
ἈΡΡΑΥΘΉΕ ΒΙ485 ἴῃ β.--ἐστερεοῦντο : 
οηἷΐν υβεὰ ἴῃ Ν,Ὑ,, ἰπ Αοἰἴδβ, οὐ 1... 7, τό, 
δηἃ ΟὨΪΥ πεῖς ἰῃ {π18 Πρυτγδαῖϊνε βεηβε, 
δῃὰ τὸ ἰβ νεγῪ ροβϑβίδίε ἐπδὲ 8:1. ΓπΚ6 88 
ἃ ταβάϊοδλὶ τηδῇ τηϊρμξ {π8 εἰρίου ἐπ ς 
νει ΨΏΙΟῆ πα παᾶ ἔνῖος υϑεὰ ἴῃ [(5 
Ἰαγαὶ βεῆβε, οἷς. βίγαϊ δι ἱπβίδῃοεβ ἴῃ 
Ηοβατγιβ 1ηἰγοά., Ὁ. ΧΧχῖϊ.; ἤδγα 45 ἴπ 
νὶ. 7, ἰχ, 31, γγὲ πᾶν ἔπε οὐενναγὰ ρτονῃ 
οὗ πυπιθεῖβ δηᾶ ἴδε ἰηννατὰ ἴῃ {πε βιεδᾶ- 

“ὦ πὰ ὦ πὰ ΠΗ πᾳ... 



,“-. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

6.1 Διελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες 

ὑπὸ τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, 7.2 ἐλθόντες 

κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι - καὶ οὐκ 

Ἐδιελθοντες ΤΡ, ... ΟΠσγβ. ; διηλθον ΦΑΒΟΒῈΕ ὅ6ι:, ϑυιγ. Ρεββ.- δλτγοῖ., 548.» 
ΒοΙ., Ατπλ,, Αςείδ., 8ο Τίβομ., ΝΝ. Η., ΒΙ288, Κ.ν., ννεῖββ, ὑνεηάι, Ηρ. ὙΤΗϊβ ἰδεΐεσ 
[68 ἐπεγείογο ονογνν μεἰπιΐηρ, ἐνϊάεπος ἴῃ 18 ἕλνουγ, πόοννανετ [Π6 ραββᾶρ τηδὺ ὃ6 ἱπίει- 
Ῥγείεᾶ, στὴν Γαλ., οηι. τὴν ΑΒΟῸ 13, ὅσ, 80 ΤΊβοῃ., Ν.Η., ἘΝ., Ὑνεἶββ, γν επάε. 
Ῥασ. τεδᾶβ “ Ῥῃγυρίδαπι εἰ ἰδεῖς γερίοῃεβ," δηᾷ 80 Β1488 ἴπ β: τὴν Φρυγιαν και τας 
Γαλατικας χωρας (ἰ.6., “νίοοβ αἰλίίε ᾽"). 

πεν ἴο ἄεβου ἐᾷς βου Οβιδδη τμθοσγ. οἵ. Βεϊἐγᾶρε, Ρ. 74. ἐχργαϑϑίοῃ 81 
Βεῖβεῦ, ξο]ονηῖηρ ΒΙαβ8, 8665 ἰῃ 16 

Βαϊ ἰξ οὰπ βοδγοεῖν ὃς 8αϊἃ (πδὲ {18 τελάϊηρ 'ἰπ Ῥαγ, 18 οἵ δπυ βρεοίδὶ ναΐαβ. 

 ελθοντες κατα, Ὀθ: δὲ Δἴεγ ελθ. ἴπ ἘΣΕΟΊΘΝΣ 13, ὅσ, Ψυϊρ., 5ο Τίβοῃ., ὟΝ.Η., 
ΕΕΙΝ., ννεῖββ. ΒΙ458 δηᾶ Ηρ, τεδλά γενόμενοι ἴογ ελθοντες. κατα τὴν Β.. Ὀξ εἰς ἴῃ 
ἘΠ ΒΌΠ, Ἐρίρῇ., Η]4., Ουτ., Ομγγβ., 80 Τίβοι., ΥΝ.Η,, ἘΕΝ., Βῖδββ, Ὑν εἶββ, ϑνεπηάε, 

ἼΡ. πορενεσθαι ΟΌΉΗΨ;Ρ, 5ο ΗΙ]Ρ., θὰξ -θηναι ΑΒΕ 31, δ, 50 Τίβοῃ., ΚΝ. Ε., 
ἘΟΝ., ΒΙ455, νεηάι, δ εἶἰββ. πνευμα, Δἀὰά ἴΙησου 
Ἡατοϊ., Βοΐ., Ατπιοοάά. 3, Δείῃυς, 

ΑΒΟΡΘΕ, Ψαυϊρ., ϑυτγ. Ρεβῇ.- 
Ἰά., Ογσ., 8ο ΤΊβοξ., ὟΝ. Η., Β[αββ, Ἐ-ν.., νν εἶβ8, 

γγεπάε, ΗΠ|Ρ.; ἴογ ἃ ρ'οββ οπε Ψψουϊά μανε δά ἀεὰ τὸ αγιον, οὔ, νεσ. 6, θὰ: τῆς ὃχ- 
Ῥτγαββίοπ πνευμα [. ἴδ ποῖ ἐουιπὰ εἴβενμετε ἱπ Ν.Τ. Ἐὸὺτ ἐπειραζον Ὁ τεδάβ ἡθελαν, 
80 Β[1455 ἰῃ β, απὰ Ηρ. ; δες διηβαυ, Ο. ΚΕ. Ε., Ρ. 88. 

[αϑὶ Βοιϊάϊηρ οὗἨἁ τῆς δι, οχίεπεῖνε ἀπά 
ἰπεεηβῖνεα. 

γεσ. 6. διελθόντες δὲ τὴν Φ. καὶ τὴν 
Γ. χώραν, 5ε6 οτἰεοα] ποίεβ, δηδ δἷδὸ 
ὐά!οπαὶ ποῖα δἱ ἐπε εηά οἵ οβδρ. χυ 
Ι νε ἴοϊον ἘΝ. ἰεχὲ δηᾶ οπιῖὶ ἐμὸς 
βεσοπά τὴν, δΔη τερατὰ ΒοΟΙῚ Φ. ἀπά Γ. 25 
δἀϊεσίίνεβ ἱἢ Εαηλθαυ δηὰ Τἰρμείοοι 
(8ο Νν εἰ88 απά νγεπάϊ, οἷ δάϊεοιϊΐνε Πισ- 
ἰδίαν, χίϊ!. 14; ὃυΐ 866 4150 χΥ][. 23), 
ἀπάστ τῆς υἱπομίμηι Οὗ τ[ῃ6 οηδ δία νγε 
πᾶνε οἧς ἀϊδισῖοι, “τῆς Ῥηγυρο- αἰ δεῖς 
ΠΟυπίγΥ,᾽" ἐ.6., ΘΕ ΠηΙΟΔΠΠ ν ῬΏσυ ρίδῃ, ΡΟ] Ε- 
οΔΙγ (αἰδίίαη ; 5ες αἷδβο Τυσγηοσ, “ ΟΒγου- 
Οἴορυ οὗ τῆς Ν.Τ.,"" Ηδβιίπρθ᾽ Β.., 1., 
422, αῃὰ “ἼΠπΠε6 ΟΒυτομεβ οὐ Αδίδιία," 
Ὅτ. αἰβοτγά, Εαῤοοςίέον, Ταἷγ, τ89ρ4. Βυΐ 
Ζαμη, Εἰπιείἐμηρ, 0.) 134, οὈ)εοῖβ (δδὲ 1 
Ἐδπηβαν 5665 ἴῃ νεῖ, 6 ἃ τεσδρίἐυἱδίίΐοη οὗὨ 
ἐπε ἰουσπδυ, δῃᾶ δοίίοη ἴῃ νν. 4 δπά 5, 
ἀπὰ ἱποίιιἀεβ ππάσε (ἢ6ς ἰεσπὶ ῬὮΏγυρο- 
(αἰδεία ἔς ρίδοεβ νἱβϑιιεὰ ἱπ τῇς ἔἤγβε 
ΤΑΙ ΒΒΙΟΠΔΤΥ ᾿οῦσποΥ, θὲ πυδὲ ἱποϊᾶς 
ἀηάεν (πς ἰεγπλ ποῖ ΟὨΪΥ Ἰσοηΐυτη ἂηὰ 
᾿Απείοοξ, δὰ 4130 Πετῦς δηά 1 γεῖσα. Βυὲ 
τμ6 ὕννο Ἰδίϊεσ, δοοοσάϊηρ' ἰο χῖν. 6, ἀτὲ ποῖ 
ῬΒγυρίδη δὶ 411, δαὶ ᾿υγοδοπίδη. Ἐδτγηβαυ, 
δονανεσ, βυ Π ο ΘΠ ΕἾῪ ΔΉβυγοβ {π|5 οὔΪδο- 
εἰοη ὉγΥ ἴῃς ἀϊδεϊηοιίοπ ψο ΒῈ ἄταν 
Βείννεθη ἐπε ρῆγαβα Ὀεΐοσα 018 ἴῃ χνὶ. 6 
Ἀπά (ἢς ρῆσαβε υϑεᾶά ἴπ χν]]. 23: τὴν 
Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν. ἴπ (δε 
ψΕΙβῈ δαΐογε υ18 τεΐδσεπος ἰβ πιδάς ἰὸ [Ὡς 
ΠΟΥΠΙΓΥ ἱγανεῖβεά ὉῪ Ῥδὰϊ δἴασ Πα ἱεῖ 
1 γϑβίτα, δπά 8ὸ 8 πᾶνε αιυϊΐε οοτσεοῖν 
{πε εστϊίοσυ δρουΐὶ ᾿σοπίυπι πὰ Απεοοῃ 
ἀεβογρεά δ Ρῃτυρο- αἰδέϊο ; θαξ ἴῃ χυηΐ, 
23 Τιγϑίγα δῃὰ Πεγρα τὲ αἷβο ἱποϊιάεά, 

δηᾶ {δεγδίογε ννο πιῖρῃι Ἔχραοῖ " Πγοδοπο- 
ααἰλίϊς ἀπὰ Ρῃγυρο- (αδέϊς, διε ἴο ἀνοίά 
115 σοταρ!ςαἰεά ρῃγαβεοίορυ ἔπε τεσ 
1565 ἴῃς βἰπιρίες ρῆτγαβα: “πὸ ἀαδϊδεῖς 
φοππίσυ," ΨῃΠ6 Ῥηγυρία ἄδποίεβ εἰμεν 
ῬΒγυρία Οαἰβείσα οὐ Ῥηγυρία Μαρπα, οὐ 
Ῥοίδ,πά 866 Κδπιϑαυν, δ μγοῖ ἵη ἐλ ονιαπ 
Ἐπιῤῖγε, Ῥρ. 77 ἀπὰ ο1-93, ἀπά Ε χῤοοϊίον, 
Αυρυβὶ, 898. Ὠγ. Αἰ βοτά, ἴῃ 15 ναί παρα 
ςοηι τ δυϊίοη το πε σοπίγονογβυ θεΐνψεεπ 
Ῥτοῖ, Κδτηβαὺ δπὰ Ὦσ. Όπμδβα, Ἑχῤοϑίίονυ, 
7αἱν 1804, ν» Ὦ1ε τεϊεσείπρ (6 Νογίἢ-418- 
ἕλη (Πδοσυ, νου] ποὲ {ἰπ|τ ἐπε ρῆταβε 
“188 Ρῃτυρίδη δηᾶ αἰδίίδη τερίοη " τὸ 
τῆς σουπέγγ ἀδουῦξ Ισοηΐπτλ ἀπά Απίϊοοῃ 
ἢ Βδπιϑαυ, Ὀαὶ αἀνοςαίεβ πὶ δχίεπϑίομ 
οὗ 18 πιβδηΐῃρ' ἴὸ δε Βογάεσίδπάβ οἵ Ρῆσυ- 
εἶδ διὰ αδἰδιίᾳ ποτιμυναγά οὗ Απεϊοοῆ.--- 
κωλυθέντες: 4 ἴανουτίίε τψοτά ἰῃ ϑί. 
1υκε, θοιΒ ἴῃ αοβρεῖ δηά Αςίς, βὶχ εἰπιεβ 
ἴῃ βδοῖ, οὔ νἱϊ. 36, χ. 4). ον {δε 
Βίηάγαπος ψγὰ5 οεἰεοίεδ τνὲ τὲ ποῖ ἰοἱά, 
ὙΒΕΙΒΟΓ ὉΥῪ ἰηψψαγά τηοη οηβ, ΟΓ ὉΥ͂ 
Ῥτορμοίίς ἱῃεἰπιδΈ 8, οὐ ΟΥ̓ Βοπια οἷτγ- 
ουτηβίδποδϑ νυ ῃἰο ἢ ὑγοτο τρασάεα 45 ὑσο- 
νἱἄαπία! νναγηΐηρθ: “ΨΒογοίοσε {παν 
Μετα ἔοι ἀἄδη ες ἄοςβ ποῖ βαν, Ῥαΐ ἐπαὶ 
παν ἡγετα ἑοσδι άθη ἢς ἄοεβ 5δυ---ἰδδοῆ- 
ἱπρ ἃ8 ἴο ΟὟΘΥ ἂπά ποῖ αδὶς αυδβεϊίοῃβ," 
ΟἾγνβ., Ηονι., χχχῖν. Οἡ ἐπε σοπδβίγαο- 
ἔοη οὗ κωλυθ. »»ἱ] ἢ διῆλθον (566 οτἰεἴσα] 
ποί65) οὔ. Εδσηβαν, σλωγοῖ π ἐπε Κονιαη 
Ἐπιῤίγε, Ρ. 80; 8.. Ῥαμὶ, ». 2ττ; Ἐχῤοσίίον 
(ΕρπΠοριθ), ΑΡεῖ, 1894, ἀπά ΑἸΒοτά, νι. ς., 
ΡῬΡ- 11 δηά το. Βοιίῇ ννυηϊξεγβ ροΐπέ ουξ 
{παι {πε ϑόυῦτῃ (δἰδείαπ ἔπθογὺ πεεά ποῖ 
ἀερεπά προη (πΐ5 σοπβίτγιςσείοι, νυ Έ Πα 
ΜῈ ταηδγ ἰξ δοοογάϊπρ ἴο ΑΟΥ. οἵ ΚΥ., 
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εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα. 8.3} παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν, κατέβησαν 
εἰς Τρωάδα. 9. καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὥφθη τῷ Παύλῳ 3 ἀνήρ 
τις ἦν Μακεδὼν ἑστώς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς 

1 Ἐὸσ παρελθοντες Ὁ, Οἵᾳ., να]ρ. τοαὰ διέλθοντες, 5ο Β]488 (““τεοίς ᾽) ἴῃ α απᾶ β, 
Βαϊ {πε πιεαπίῃρ οὗ παρελ. ἰ5 ἀϊβρυϊεά, Ιη [18 ογάϊηαγν βεηῆβε οἵ “ ραϑϑίπρ αἱοπρ- 
βἰάε᾽" ἴξ σδῃ παγάϊν βίαπά, ογ ὄνεῆ “" ρβαββίηρ αἰοὴηρ Μυβία," ζ.ε., ου Ῥοσγάεσ οἵ Μιγϑία 
πὰ Βιιμγηΐδ (ΝΥ εἰββ, Οοάεχ Ὁ, Ρ. 26), ἃ5 ἔπε ἔγανθῖ]εσβ ἴὸ τεᾶο Ττοαβ νου ρα85 
«Ὠτουρῃ Μυϑῖδ, 5βεὲ θεῖον ἱπ οογηπιεηί. [ξὲ ββαπὴβ ἈΠΙῚΚΕΙ͂Υ {πᾶ διελθ., 4 σοτηπλοπ 
νοσά, βΒῃουϊά Ῥς σῃδηρεά ἴο παρελθ.---ἰῃξ σοπνεῖβε 18 ἔδτ τῆοσα ρσοῦδθὶς; 8εὲ δἷβο 
Ἡσιῖβ, Εομν 1, εοέμγες, εἴς.γ Ῥ. 83, ποῖθ. ΕῸσς κατεβησαν Ὦ [Π48 κατηντησαν: ""ΠΟΒ 
νεπίταιβ,᾽ [σεῃ.ν 111.) 14.0.ᾧΑ1; 566 ΘΒρεοῖδ!ν ΗἩδεγίβ, μ. 5.) ΡΡ. 64, ὅς. 

3 Τὴ ΕΝ. (ανηρ) Μακεδων τις ἡν, 580 ΑΒΟ3 13,31, 61, Ψα]ρ., 50 Τίβοι., ΝΥ. Η., 
ΒΙ4β8, Ν εἰββ, ἡ επάι; Μακ. τις, οὔι. ἣν ὨῈ ; 8ὸ Ὁ τεβάβ δῖβο εν οραματι, δπᾶ 
Ῥεΐοσε ανηρ Ὁ, ϑυτγ.- Ῥεβῇ., 58}. ἰπβεγί ὡσει. Αἴξεσ ἐστως Ὁ, ϑὅυτ. Ηδγοὶ. τηρ., 54}. 
δἀά κατα προσωπον αυὐτον, Βεῖδει ροϊπίβ ουξ πδί {πΠ6 ρῇγαϑθα οσουγβ ΟὐΪν ἰῃ [νπκα, 
Τυκε ἢ. 31, Αοῖβ 111, 13, χχν. 16, ἀπά τεραγάβ ἰξ 85 ογρί 8]; Ὀὰὶ βεα α18ο σόσββεῃ, 
μιν 5., ΡΡ. 436, 437, ΜΜΟ σοτηρᾶγεβ α δηᾶ β, ἀπά Ποῖ 45 {πδὲ ἰπ {πε Ἰδεΐον τῆς τενῖβεσ μ85 
Ρύτσροβεῖν δά ἀθα νγογάβ ἕογ οἰβάσγηθββ ἴΏ ἐπε ἀεβογίριίοα, 4585 ἰῃ β ἀπά Η:|ρ. Ὀοΐῃ 
τοδὰ ἐπεβς δάδιξοηβ. 

δος ἔυτίμει Αβιεννίθ, Εῤίδεϊς 
ααϊαΐίαης, Ρ. 46, τ800. 
ει. 7. κατὰ τὴν Μ. : “ονεῖ δραϑίηβι 

Μυϑία," ἘΝ., ἐνε., ορροβὶϊς Μυϑβίδ, οσ 
ῬεΙμαρβ, οὐ ἴδε ουίβκίτιβ οὗ Μυβία, φῇ, 
χχνῖϊ. 7, ἀπά Ηετγοά,, ἱ., 76, κατὰ Σινώπην, 
Ἑδιηβαυ, δέ. Ῥαμὶ, ὑ. 104, ΝΥ εηάξ, Ὁ. 
354 (1888), δηὰ ΟΙἸβοτά, κ. 5.7 Ρ. 13. ἡ 
ψ τεδά εἰς ἴοσ κατά (2), ἴξ τηβδῆβ τπᾶὶ 
{πεν ἐπάεανουτεά το ρὸ ουὶ οὗ Αϑἰδ ἱπῖο 
δε Εοπιδη ρζονίηςς ΒιΈΠγπῖα οἢ {Π6 
ῃοσίῃ, Εδηιβαν, 5έ. Ῥαμὶ, ὑ. τοϑ.---ἐπεί- 

ον : ἴοσ ἃ βἰπλ 8 86 οὗ τπ6 νεῖ οἥ. 
1χ. 26, χχίν. 6.---τὸ Πνεῦμα, αἀά ᾿Ιησοῦ, 
8δεςὲ οὐαὶ ποίς. οοεγίηδιν, [ἢ ἐχ- 
Ῥγεββίοῃ βῆονβ [δὲ ἐῆς ϑρισις πῖᾶν θὲ 
οαἰϊεὰά ἐπε ϑρίσι: οὗ ΟἸσγίβε, Κονε. 1]. 0. 
οἵ οὗ [εϑι18, πὸ 655 ἰπδῃ ἐπ ϑρίτὶ: οὗ 
αοά, Κορι., ἰ. ς., Μαῖι. χ. 20; 8εὲ ννεϑβί- 
οοίί, ΗἸἰδίογὶς Ἑαϊίᾳ, Ῥ. τοῦ. 

Ψψεγ. 8. παρελθόντας : “ραβδίῃρ; ὃν 
Μγεία᾽". ΒΑπιβαὺ τεηάθιβ “ περίθος πο 
Μυεία," οὐ. 5.. Ῥαμὶ, Ῥ0. 104, 106, 197, 
ἦ.ε., ραββϑίηρ ἕο τε νἱπουὶ Ῥσεδοῦ- 
ἴῃρ. Μοσαιβετγί, ρ. 235, 5ο επάς (1809), 
Τοϊϊοννίηρ Ξδτιβαν. Ἐδηάδὶ!, Ρ. 278, ἐχ- 
Ἰλΐπβ “ραββίηρ' αἷοῃηρ οἵ δἱοηρϑβίἄθβ οὗ 
Ὑβίδ," 1.6.,) 5Βἰκἰγείηρ 11, ἰῆς βουίπεγη 

ΡῬοσέοῃ οὗ ᾿ξ. Ὑπὸ ψοσάβ σαηποὶ πηθᾶπ 
Ῥαβϑίηρ ὈῪ νἱδουΐϊ ἐπίεσίπρ. Μγϑβία νὰ 
Ῥατὶ οὐ Αϑδία, θυὰΐ ἰπεῖεὲ 88 πὸ ἀϊ8- 
οὈεάϊεπος ἰο ἴδε ἀϊνίπε σοπηπηδηά, τυ ἢ, 
ΨΆΠς ἴὲ ξοσρδάς ἔπθσα το ρσεδοῦ ἴῃ Μγϑία 
ἀϊὰ 'ηοῖ ἑοσυϊ ἃ {παπὶ ἴὸ ἐπίογ ᾿ἴ, Ὑτοᾶβ 
οουἹά ποὶ ὕὲ τεδομεά βοῦς ογοβδὶπρ 
Μυβία; Βίββ 8665 {π|5 οἰεασῖν ἐπουρῃ 
(δυΐ ποίε Πἰ5 γεδάϊῃρ) : “" ποη ργβιεγουηάδ 
βεα (γαηϑϑευπάδ εγαὶ Μγϑβία, υἱ δά ΖΞ ρευτα 
πιάτα νεπίγοπί,᾽" ΒΙ455, ἐμ ἴοοο, οἵ. αἷβὸ 

ἐο ἐλε ἙΕδπιβαν, Ολωγολ ἐπὶ ἐλε Κοριαη Ἐνεῤὶγέ, 
Ρ. γ6δ; ΝΥ επάι (1800), ἐπ ἰοοο.---Τρωάδα: 
ἃ ἴονῃ οὐ {6 βεᾷ οοδϑὲ (Αἰεχαηπάτια 
Ὑτοδ85, ἴῃ Βοηοὺσ οὗ ΑἸεχαηάεσ ἐπε ατεαδί), 
ἃ Ἀοχηδῃ σοΐοην δηᾶ δῃ ἱγηροσγίδῃε ρογί 
ἔοσ σοπιπιιηϊσατίοπ δαίνγεεη Εῦτορε δπὰ 
τε ποτίμτννεβε οἱ Αϑβδία Μίποσγ, ορροβίϊε 
Τεπεάοβ, ας ποῖ ἰο ὃς ἰδεηπειδεά τνῖτα 
Νεῖυ 1{ἴνι, ΜΙ ὨϊΟὮ νγὰ8. Ὁ8ΠῸῈ οὐ (δε 5ἷῖς 
οἵ δῃηοίεπε ὙΤτον, σοηβίεσαἷν δυσέμος 
ποσίῃ. [τ γα8 οὶ τεοκοπεά 88 Ὀεϊοηρ- 
ἴῃ ἴο δἰἴπος οὗ (ἢ ῥγονίποεβ Αβίβ οἵ 
ΒιιΠγπία, οὖ. αἰθο χχὶ 5, 2 Οὐοσ. 1. 13, 2 
Τίμα, ἱν. 13: Ο. δηᾶ Ἡ,, ὑρ. 215 δπά 
,» Εεηδῃ, 8. Ῥαμί, Ρ. 128, Ζδςοκίεσ, ἐπ 

(0. 
γεῖ. 9. καὶ ὅραμα: υδεᾶ Ὀγ 81. [κε 

εἴενεη εἰπιθβ ἴῃ Αςίβ εἰβενμεσε (1 ΝΎ, 
οηἷν οπος, Μϑδῖι. χνίϊ. 19), ἰῃγες ἔἶπλεβ ἴῃ 
ἴ0-Χ]ϊ., ἀπά εἰρμς {ἰπλ65. ἴῃ χὶϊ,χχν ϊ. (56 α 
Ἡδνκίη5, ἤογα ϑγποῤέϊος, Ρ. τ44). Βαϊ 
58 Τὰκε πεν 865 ὄναρ ; ΞΟΠΊΕΓΠ165 ὅρ, 
διὰ νυκτός 45 Πετε, ΒΟΠπιΘ Πη65 ὅρ. Δἴοπα. 
1 [5 φαίία δγοιγασυ οπ ἴδ ρατὶ οὗ Βδυσ, 
Ζεῖϊεσ, Ονεσῦεοκ ἴἰοὸ ἱπίεγρεες τῆ ϊ]5 δ5 ἃ 
Τλεγα ΒυτΏ 104] τεργαεβθηϊδίίοη ὉῪ ἴδε 
δυῖμοσ οὗ ἴ86 Αοίβ οὗ 86 δαρεγπεββ οἵ 
τῆς Μαοεδοπίδηβ ἔοσ [ες πιδϑβϑᾶρσε οἵ 54]- 
νδιίίοῃ ; 868 88 δραίηβὲ Π|5 νίδνν ποῖ ΟΪΥ 
ννεηάϊ δπᾶ Ζδοκίοσ θυὶ ϑρίτία, Ρ. 331. 
ΗΠρεηξεϊά, Ζεϊ ἐδολνὶ! ΚΡ τοἰσοδησοδαζέ, 
ΤἈεοὶ., ἴϊ., Ῥ. 180, 8906, (δῖηκ5 ἐπὶ ἐπε 
“Δυΐποσ το ὙΠΕΟΡΏΣ5᾽" Βεγα πδεά δηὰ 
ΡΑΙΪν ἰγδηβογίθεά δ δοσουηὶ οὗ οπα οὗ 
πε οἷἄδβὲ πιεῆῖβεσβ οὐ {πῈ Οπυγοῖ οὗ 
Απείοσῃ ψνο παᾷ νυτιτίαπ {Π6 ἸΟυΣ ΠΟΥ͂ οὗ 
81, Ῥδὰ] ρατγεῖν 45 8π Ἔυα- ἘΠ 655, απ 566 
ἴογ {π6Ὸ φιεβίίοη οὗ {πε “γε " βεσείοῃβ 
Ιπιτοάυοιίοη.---ἀνήρ τις ἦν Μ. : δηδΑΥ, 



8---τἶτ᾿ 

Μακεδονίαν βοήθησον ὑμῖν. 
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10. ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως 
ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσ- 

κέκληται ἡμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 11. ᾿Αναχθέντες 

οὖν ἀπὸ τῆς Τρωάδος, εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ τε 

1 Ὁ, ϑαῇ. γεδά διεγερθεις ουν διηγησατο τὸ οραμα ημιν, ἀπὰ Ὁ Πσοπίϊπιεβ και 
ἐνοησαμεν οτὲ προσκεκληται μας ο κ. εναγγελισασθαι τους εν τῃ Μακεδονιᾳ, 50 
ΒΙ455 ἴῃ β, ἀπά ΗΠρ. Ὑνεπάϊ (1800) τεΐεγβ ἴο (όγββεῃ, 9". 5., δηά τεραγάβςΨ δά άιείοπ 
85 5ΙΠΊΡῚῪ εἰαδογαιίοη οὗ (δε νἱβίοπ. 

Πέτα ἰπ ἀρτεεπιεπέ Ὑἱτἢ Εεπδῃ, ἰδθηε 8685 
ἘΠ 15 τδη ὑἹ ἢ 5.1, Τὰς, δέ, Ῥαπὶ, ΡΡ. 202, 
203. Βιῖ 11 σῇ βοδγοεῖν δὲ βαϊἃ (πδὲ 
ΔΩΥΕΠίηρ ἴῃ (6 πατγγαίϊνε 111ι5{18865. {815 
ἰδεπειποδίίοη. ἘδπΊθαΥ ἀ8Κ8: ννδ5 ΓΚ 
αἰτοδάγ ἃ ΟἸτίβεῖδη, ογ ἢδά ἢε σοπὶε ππάεσ 
ἐῆς ἱπῆυπδπςς οἵ ΟἾγίβεδπιεν τορι 
ταεείίπρ Ῥδὺ] δὲ Τστοδβὺ δἀπὰ ἢε ΕἰπΊβεὶ 
εν ἀθπεῖν βυπιρδίμῖβοβ ἐπεγεῖν νὰ 16 
ἴοττηεσ νίενν. ὙΠΕ ῥγο δον, μόννανοσ, 
ΟΥ ρτενίοιιβ ἱπίαγοουσβε βείνγεαεπ Γπ|κὲ 
πὰ Ραδι] 45 ρίνϑη τῖβε (ο βογὴβ ἱπίδγοϑβί- 
ἱπρ' σοπ͵]εοίατε5--- ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἔΠΕΥ τΊΔΥ ἤᾶνα 
ταδί ἴῃ βέυδεης ἄδυβ ἤδη Γὰὺκε βία άϊεά 
85 ἃ τηεάϊοξὶ βιπάθηε ἰπ πα ππἰνεγβι τυ (45 
ἍΨΕ ΤΩΔΥ 681] 1) οἵ Τατβιβ᾽ ἰῃ πε ραββᾶρ8 
δεΐοσγε τι5 ἐπε βιισοεεάϊπρ' ννογάβ ἴὴ νϑσ. 1ὸ 
Ἰεαὰ το τῆς πδέυγαὶ ἱπίεσθσπος παῖ Τὰ|Κ8 
ἴοο "να5 ἃ ργεδοδεσ οὗ ἔπε (ἀοβρεῖ, δπὰ 
δά αἰγεδάν ἄομε πε ννοτκ οὗ 3η Ενδη- 
Βεῖϊβε. Εδτηβαὺ δάπηβ {πὶ ἐπε πιεειϊηρ 
ΜΠ ΓὰΚκῈ αἱ Ττοαβ πᾶ ἢᾶνε Ὀδδῃ 
Βουρμ ὃν Ῥαὰ] οἡ ἐπε στουπὰ οὗ (δ 
ἰουτηετ᾽ 5 Ῥσοίεβδιου αὶ 5.1}, Ρ. 2ο5. Ἧς 
δισίμε τη πίαίπβ ἔπαὶ Ῥϑὰϊ σουἹά ποῖ 
δανε Κπονῃ {παὶ {πΠ6 τῆδᾶη ννὰ5 ἃ Μδοδ- 
ἀοπίαπ ὑπ|εὲ85 ἢς δᾶ ὕεδῃ Ῥευβοη δ! ν 
Κηοννη ἕο Πίστη, δι: ΒΌγεῖὶν ἐπε πλδη᾽ 5 οὐνῃ 
ὙΟΓάβ βυΠοἰεπεῖν ἱαρπεὰ 1 (Κπαρθη- 
δαιεῖ), ονεη 1 νὰ ἄο ποῖ αρτεα ψ] ἢ 
ΒΙ455, ἐπι ἴοοο, ἴἰδι Ῥδὰ] τασϑὲ μάνα τα- 
οορηϊβεά ἃ Μαδοεάδοηίδη ὃν ᾿ῖβ ἅγεββ. Αἱ 
Δ] ενβηΐβ 1ξ 15. ΄υϊέ ππηεσαββασυ ὙΠ 
Οτοιίαβ (5ο Βεάε) ἴο βᾳρροβε ἔπδὶ τε- 
ἵξτεποε 15 πιδᾶάβ ἰο {πε δηρεῖ οἵ Μαςε- 
ἀοηῖα, “ΔηρΈ 5 Μαςεδοπίατη σπγϑη5,᾽" 
Ὅλη. χ. 12. Οη [Ἃδε ἱπιροτέδηοε οὗ {Π15 
ψΕ ΒΕ ἴῃ {π6 “ες " βεοιίοῃβ 566 [πιγοάτιο- 
τίοπ : ΒδηηΒΑΥ, Ρ. 200, Β[455, Ῥγοΐδρ'., Ρ. χ. 

ψὲεγ. το. εἰς Μ.: 1 8 ΣῪ ἴο υπάετ- 
βίδπα 5:. Ῥδι}}5 εαρξθγηβββ ἴο ἔο]ονν ἐμ 6 
νἱβίου δέξες ἢ μαὰ Ῥεεὴ ὑνῖςς πἰπᾶεγεᾶ 
ἰπ δῖβ ρύγροβε, δ ΠΟῸΡὮ ἰῈ τῊΔῪ ὙΜῈ]11 δὲ 
ἴπδὲ πειέμεσ με ποῖ 51, κα τεραγάβά τῃα 
Ἰουγηου ἔοπι Ἴτοδβ ἴο ΡΕΠΙΡΡΙ 45 8 ρδ8- 
8αρῈ ἴτοτι οπε οοπεϊπεης ἴο ἀποίποσ σοῦ- 
Ἐπεηῖ---Μαοεάοηϊα ἀπ αβία νεσε το 
Ῥτγονίηῃοεβ οὗ ἔπε Εογηδπ δπιρῖτα, Κδγηβαυ, 
᾿ τοο. Βαΐ ἰῃ {πε ροοά Ῥτγονίάεηςε οὗ 

ἴθ ΠΟ 8665 Ὑἱτ ἰάτραγ οἴμεῦ δγε5 

ῃδῃ οὐτβ 5.. Ῥι]}5 ἔτθ Εὐτορθαῃ 
Ομυσοθ 885. ποὺν ἰοιιηδεά, Δ᾽ Ποιρἢ 
ῬΕΣΠΔΡΒ ἰξ 15 νϑπεισεβοσηα ἴο βὰν {παΐ [8 
ΘΌΒΡ6Ι 88 ποὺν ἔσβε ρτεδοῃβᾶ οἡ {δε 
ςοπεϊπεπέ οὗ Επτορα, ἃ5 ἐπε σοοάᾶ εἰάϊηρ5 
ΤΩΔΥ πᾶνε τϑδομεά Κοπης ζπγοιρῃ ἐπα 
7εννβ δπᾶ ρὑτοβείγίεβ ψῇῆο μεατᾷ 5. Ῥεῖεγ 
οὐ (πε ἀἄδυ οἵ Ῥεηΐεοοβι, οὐ Αοίβ 1.0; 
8ε6 Μοαιβετθβ σοπιασῖβ, ΡΡ. 235, 236, 
οα {πε ῥγονϊ ἀβπεαὶ ρυϊάδπος οὗ 5:1. Ρϑαυ 
αἱ 1Π15 μιποίυτε, δπᾶ Γρβείοοι, Βιδίϊοαὶϊ 
Εδφοαγς “ ΤὯς ΟΒυτοῆοβ οἵ Μαδοεάοηϊα᾽᾽", 
--συμβιβάζοντες, 5εε οῃ ἰχ. 22. 

γεσ. τι. ἀναχθέντες, 58ε6 Οἡ χὶϊ!, 13. 
--εὐθυδρομήσαμεν : οπἷγ ἴπ Αςἴθβ Ποῖα 
Δηά ἴῃ ΧΧΙ. 1, πούπεσζε εἶβε ἴῃ Ν.Τ., ποῖ 
ἰῃ ΤΙΧΧ οὐ Αροοσυρῆα Ῥυΐ υδεᾶ ὃΥ 
ῬΒΙο, οὐ 51. Τὰυκε᾽β ἔγὰβ ασεεῖκκ ἔδεε !ηρ 
ἴον ἴπε 8εβ, βδηηβαυ, ΡῈ 205. ϑέγαδο 
υιϑεᾶ εὐθύδρομος, Ρ. 45, Δηά εἴδενπετῖε 
ϑι. {λ|κε᾽᾿8 ἰδηρσυαρα ΤΥ Ροϊπὲ ἴο ἐδα 
ἰπῆπθποα οὗ {πὸ ρτθαὲ βεορτδρπεγ; 8εὲ 
ΡΙυμπιρίγεβ Πηπέγοάμοέϊο ἴἰο ὅ8:. 1λικε᾽ 8 
(οϑβρεὶ.---Σαμοθράκην: δῇ ἰβἰαπά οἵ τῆς 
ἌἜρεδῃ βεᾶ οἡ {πε ΤὨγδοϊδη οοδβὲ δδουέ 
Βαῖξνναυ Ὀείψεεη Ὑτοᾶβ ἀπά Νεϑρο]β, 
δυῖ Ψιζῃ δάνειβε υνἱπᾶβ οὐ σαϊτωβ τῆς 
νουδρς ἔτοτῃ ῬΕΙΠΡΡΙ ἰο ΤΊΟΔΒ 65. ἢν! 
ἄδυβ, χχ. 6. ϑαιηοίδγδοιδ, ψ τ ἐπε ἐχ- 
σερέϊοῃ οἱ Μουηὶ Αἴθοβ, νγὰϑ (δε Βίρμεδὲ 
Ῥοΐπε ἰπ {π18 ρατί οἵ τῆς Ἔρεδη, δπά 
ψννουᾶ πᾶνε Ὀεδη ἃ ἔτη] Ἰαπάτηδτις ἴοσ 
ἜΕΥΘΣῪ Οτεοῖς βαϊογ, βεε (, δπά Η., ρρ. 
220, 221.---ΧΝεάπολιν : τηοάδτῃ Οαυαΐΐο, 
186 Βαζδουτς οὐ ῬΒΪΙΡΡΙ, ᾿γίπρ 5οπιε 1116 5 
Ῥασίποσ ποσίῆ : ΤῆἼγδοίδπ, διυὲ αἴεσ Ψα8- 
Ραβίδῃ τεοκοπεάᾶ δ Μαοεάδοηίΐδῃ ; ορ- 
Ῥοβὶίε ΤΏ δβοβ, Ο. δπά Η., Ρ. 221; Ἐβηδῃ, 
ϑαϊμέ Ραπὶῖ, Ρ. 130.--τῇ τε ἐπιούσῃ, 56,; 
ἡμέρᾳ, οὗ. χχ. 15, χχὶ. 18, «γ᾿ ἡμέρᾳ 
δαάεά, νἱῖ. 26, χχΙΐ. ΣΙ, 50 ἴ00 ἴῃ οἰαββισδὶ 
ατεεκ, Ῥοῖνδ., 105. ἴῃ Ν.Τ', ρῆγαβθε οηΪυ 
ἴουπᾶ ἴῃ Αοἴβ: πιδῖς ἔπε εχϑοὶ ποίβ οἵ 
Ἐἐἶπγα. 

γέετ. 12. ἐκεῖθέν τε εἰς Φ. : ΟἹ ΟΥὙ ΠδΔΓ 
τῆς 5ἰῖε οἵ Κτϑηϊᾶεϑβ (ὑγ7εἰς οὐ Εοπηἑαϊ)ι5), 
80 οαἰϊεά ἔσοτλ ἰΐ5β ἔουπάετ ῬΏΠρ, τῃ8 
[λίπεν οὗ Αἰεχαπάεσ πὲ ατεαί. Νεασ 
ῬΒΠΙΡΡΙ, Οοίανίὰβ δηπᾶ Απίμοπν ἢδάᾶ 
ἀεοϊδινεῖν ἀείεβαιϊεά Βτιιΐι8 ἀπά Οδβϑβίιϑβ, 
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ἐπιούσῃ εἰς ' Νεάπολιν, 12. ἐκεῖθέν τε εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ 

πρώτη ὃ τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις κολωνία. 

Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς, 13. τῇ τε 
ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς ὃ πόλεως παρὰ ποταμόν, οὗ 

ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις 

Ὁ  Νεαπολιν, Ὀὰ: Νεαν Πολιν Ὁ ΑΒ Π3, 5ο ΤΊβοῦ., ΥΝ.Η., ΒΙ455, Ε-ν., ννεῖβεβ ; βες 
ΨΥ ποτ- Θοῃτηϊεᾶεὶ, Ρ. 37; Ὁ 137, ϑὅυτγ. Ηδτοὶ. πῆρ. ῥγεῆχ τῇ δὲ ἐπαυριον, 80 ΒΙ458 
ἀπά ἩΙρ. [{Ὲ|18 15 ἃ σενί βίου, [( 18 ἃ [υσί μεσ ῥγοοῦ οἵ ἴῃ6. οὔϊ- εουτγτίηρ ἕλοι ἐμαὶ ἐπα 
ΥΝεβίεγῃ σενίβεσ ἴα Κ6β ποιῃίηρ ἴοσ ρταπιεά, 

2 πρώτη τῆς μεέριδος της Μ. πολις κολωνια; 051, της Ὀείοτε Μ, ΦΑΟΘῈ 31,40, δι, 
18ο, Τίβο;., Ν.Η., ΕΝ... θὰ τεϊαϊπεά 'π ΒΠΗΠΡ, 5ο ὃν ννεῖββ ; Β ἢδ5 {πε δτγίίοὶς 
Βοίοσγε Μ, ἰηβιεδά οὗ θεΐογτε μεριδος. ΣΦ ΑΟ γεδᾶ πρωτη τῆς μερίδος Μακεδονιας π. κι; 
Β [88 πρωτὴ μεριδος τῆς Μακ.; Ὁ δᾶ5 κεφαλη τῆς Μακ. (5ο Η1]5.).. Β]455 ἴῃ 
β (8ο Ρτον.) (5ε6 Ὁ. χχ.) ἰηβεγίβ πρωτῆς μεριδος τῆς Μακ. δΔηΐ τεΐθοῖβΒ κεφαλη, ΜΕΝ 
ἰβ τεδά ἱπ Ὁ δηὰ ϑ5υτ.- Ρεβῇ,, 1,δἱ, εαῤμὲ, ΜΏΠΕ μεριδος 5. οπηϊ τε ὉῪ Ὁ 137, ϑγζ. 
Ῥεβῇ. δηά Ηδτγοῖ.; βεε .Η., Αρρ., ἕογ Ἡοσγῖ᾽β σοη͵εοίυτα, Πιεριδος; 1ἰρπίῖοοί, 
Ραμ, Ρ. 5ο; ΨΜεπάϊ, τ888 απά τδοο; ἀπά Βδπιβαν, δέ. Ῥαμί, Ρ. τοὺ, δηά Ο, ΚΑ. Ε., 
Ρ. 156; 866 δἀά!τίοπα] ποῖς δἱ ἐπά οὗ σμαρίεγ. : 

5 πολεως, θυϊ πυλης ΒΑΒΟΏῺ 13, 40, 61, Νυϊς., 84ἢ., Βοἢ., ΥΝ.Η., ΕΟΝ,, ΝΥ εἰβ8, 
80 ΒΙ455 δηὰ ΗΠ]ρ.; πολ. πηᾶῦ πᾶνε Ὀξδπ ἃ τηδγρίηα] οχρὶ, οὔ πυλης (Ξες ΑἸέοτά δηᾶ 
ΜΝγεπάθ). ενομιζετο προσευχὴ εἰναι, 580 ΕΗΠΡ, Απιπι., Οἤτυβ., Τπεορῆνϊ., θα] 
Βδηιβαν ἀπά ννεηάξ Ὀοιἢ ἐο]Πονν Τ. .-- -Τίβο,, ΝΗ, ΥΝν εἰ55, Ἐ1Ν. ργεῖεσ ἐνομιζομεν 
προσευχὴν, [ο]ονπρ δ Ὁ 13, 40, ὅτι, ΒΟοὮ., Αδίἴῃτο. (Ν ενομιζεν)---ΑΒ Πᾶνε ενο- 
μίζομεν τροσευχη, Ὀὰϊ [15 πᾶν ἰαϑιϊξν ἴο ἴπε οτίρίπαϊν οὗ ἔπε ποπι., 8ὸ Ὁ εδοκει 
προσεύυχη (Β[485 ἰπ β, 50 ΗΙ]ρ6.); ο΄. Νυϊξ.» “ νἱδεναίατ ογαίῖο "", 
οοπ͵εοίαγεβ οὐ ενομιζον ἐν προσευχῇ εἰναι. 

[πῃ α ἰεχὶ Βίδββ 
ΨΥ εἰββ8 τηδϊπίδίῃβ παΐϊ ἢ ΑΒ δεν 

ἴῃ προσευχὴν [48 ἀτορρεά ουΐ, ἀπὰ τεραγᾶβ δ Ὁ 45 ὑπαυεβιϊοπαδῖν σογγαος, 

απᾶ ἰο {παι Ἔνθηῖ ἴ οὐνεᾶ τμῃ6 οπουτ οὗ 
Βεΐηρ τηδάβ ἃ βογηδῃ σοϊοην ΜΙ (πε 
75 Παϊϊοα (ἘΙΝ., “ἃ Κοπιαη ςοΐοην "}, 
ΟἹ. ἱπ οἵμεσ ψογάβ, “ἃ τηϊηϊδίαγε ποθ 55 
οὔτπε στοαὶ Κογγδη ρϑορ]θ,᾿" οὐ τρμεοοῖ, 
ΡΠ ῤῥίαης, Ρ. 51. 
1λιΚο᾽8 δοοουπί οἵ {πε ρΐδοε, αηὰᾶ ἰπ 81. 
Ῥαυ 5 Ἐρίβιϊς ννὲ ἀτὲ σοῃβίδπου ἕδος ἴῸ 
ἴλος ψἱτἢ τμςε ΡΟ] τς 4] 11 οὗὁἨ Εοπιε, να 
τῆς ροόνγεσ δηὰ ῥγίἄε οὗ Κοχπιδῃ οἰτἰσθη- 
βῃΐρ. Βαϊ ἴτ5 βεορτζαρῃίοδὶ ροϑβιτοη ταδὶ] 
ἰηνοβίεἃ ῬΒΠΙΡΡΙ ἢ 118. σὨϊ 6  ᾿τηροτῖ- 
ἃποδ, ΠΟΓΤΟΌΡ ΔΓΕ 88 11 νν85 ὁπ ἴῃ ρτϑδί 
Ἐρηδιίαη ΝΥ ἴον ἔπε ἔψο οοπιϊπαηίβ οὗἁ 
ἙΕυτορε δπᾶά αβία. Αἕ ῬμΠΙΡΡὶ νγὲ γα 
βίαπάϊηρ δ πε σοπῆπεησς οὗἩ ἔπ6 βίγεαγη 
οὗ Ευτορε δηᾶ Αβίδιϊο [τε ; νγε βεὲ τὸ - 
Πεοιεά ἴπ {π6 ἐνδηρο βαδείοη οὐ ῬΒΙΠΡΡΙ 
ἃ5 ἴῃ ἃ ταῖγτοσ πε Ὠἰβίοτυ οἵ ἐῆς ραβϑᾶρε 
οἵ ΟὨτβείαπιν πῸπὶ ἴπῈ Εδβὲ τὸ τῆς 
γεβι, τἱρμείοοι, Ρλΐ,., Ρ. 40; Ἀδπδη, 
δέ, Ῥαμῖ, Ρ. τ40; Μοαίβετγί, 4 ῤοΞίοϊίς 
Ολνιςαπὶέν, Ρ. 230; δϑῤεακθγ'ς Οοηι- 
πιεηέαγγν, νοὶ, 1ϊ., 580; Ο, δπά Η,., ρΡ. 
202 ἢ..---πρώτη τῆςμερίδος, 5εε Αἀάϊτἰοπα] 
ποίε. --- κολωνία : “4 Κοιπαπ ΟΟΙΟΠΥ," 
ΕΟΝ., ἴπὸτὰ γάτα τὴν Οτεοῖς σοἱ 68, 
ἀποικία οἱ ἐποικία, Ὀιιῖ κολ, ἀεποίεά ἃ 
Ἐογμδη οοϊοην, ἱ.5., ἃ σοΐομυ επἰογίπρ 

Ἡδπος Ὀοίῃ ἴῃ 8ιῖ.. 

πε 75 1 αϊϊοιαι {κὸ ῬΠΠΙΡΡὶ ἂἱ ἐπῖς 
εἴπιθ, ρονετπεάᾶ ὃν Βοπιδῃ ἷανν, δηἃ οἢ 
πε πιοάθὶ] οὗ Βοπιε; βες “"" Ὁοίοην " ἰπ 
Β.Π.3 ἀπά Ἡδβιίπρϑβ' Β,}.---ἦμεν. .. 
διατρ., 566 ἀρονε οὐ ἱ. το; οδμαγαοξογίβιϊς 
1 σοηπδίγαοξίοη, ' 

γεγ. 13. πόλεως, 566 οτγίεἰςαὶ ποίεβ, 
δηὰ Ο, «δπά Ἡ,., Ρ. 226, ποίε, ---πταρὰ. 
ποταμόν : “ὉῪ ἃ τῖνεσ βἰάς," Α. δπά ἘΝ. 
866 ΟΥΙΕΟΔΙ ποίεβ; ἴεγε ΠδπηβαΥ 5665 ἴῃ 
1ῃε οπλίδϑίοη οὗ (ῃς δτγίϊοϊς ἃ ἰοιυοῦ οὗ 
Ἰοσαὶ ἔδγα δεν αἀπᾶὰ ταπάθτβ κ ῬΥ {πε 
τίνες 5'άε", Οοπ ἰῃς οἴπεσς βαπά Ὑνεἰβ8 
Βοϊάβς ἰδὲ {πὲ δῦϑβεποβ οἵ {πὲ δτγίίοὶς 
το αν ἀδηοίεβ ὑπαὶ ἔπεν βυρροβεᾶ ἐπον 
βδῃουϊά Βηά ἃ ρίδοε οὗ ργᾶνεσ, βίποε ἃ 
τῖνεγ ργον ἀδὰ [πὰ τηδδπβ ἔοσ {πεῸὶ πεοϑβ- 
ΒΑΓ Ρυγίοδείοηβ.---οὗ ἐνομ. προσευχὴ 
εἶναι, 566 οτἰείοαὶ ποΐεβ: ““ψνῇεγε ποτα 
ΨΜ85 Ψψοπὶ ἴο ὃς πεϊά 4 πιεεϊίπρ ἴοσ 
Ρταυεγ" (Βαπιβαν); οπ τς ποπιϊπαῖίνα 
866 ἄρονες. Α ζυγενεγ ἀϊβησυ]εν [165 ἰη (ῃς 
ννοτά ἐνομίζετο. Οδη ἴξ δεᾶῦ ἔπε αῇονε 
τεπάεγίπρ ὃ Εεπάδι!, Ρ. το3, τῆι πῖκβ ἐπὶ 
τ πατάϊν δάπι 5 οὗ ἰξ ; ου ἔπε οἵβεσν μαπά 
ψνεπάι δηὰ ατίπιπι σοπιρατα 2 Μδοο. χίν, 
4. ἃπά 566 ἰηβίδποεβ οὗ ἴπε υξεὲ οἵ ἰῃε 
Ραββῖνε νοῖος ἱπ .. δπά 8., Ηετγοά., νἱ., 
138. Τῇις,, ἱν., 32. επάε τεπᾶδγβ 
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γυναιξί. 14. Καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως 

Θυατείρων, σεβομένη τὸν Θεόν,1 ἤκουεν ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν 

Σ ηκονεν, Ὠ"Ἔ, υ]ρ., ΟὨτγ5. 

ΦγἤδτῈ ἰἤετε ννᾶ8 δοςογάϊηρ ἰο οαδβίοτη 
ἃ Ῥίαςς ἴογ ργᾶνεσ". Τῆς ἘΠΦΝ. τεδᾶβ 
οὗ ἐνομίζομεν προσενχὴν εἶναι, ““ὙὙΏετε 
ΨῈ δβιρροβεὰ ἐἔμπεῖα ννὰβθ 4 φίδος οἵ 
Ργαγεγ". ὙΠΘΓΘ [8 νοσῪ ροοά δι πουῖν 
ἴον τεπάδτίηρ προσευχή, “84. ρἷαςε οὗ 
ῬΙάγεσ,,"᾽ οἵ. 3 Μδοο. νἱῖ. 20; ΡῬμῖῖο, 15 
Ἑΐαεε., δ; 705., Ῥέα, 54, οὗ. αἶδο [νεπαὶ, 
111., 205, ἀπά Τετγε]δη, ἀν. Ναί. ἴ., 13, 
δίς. Τὸ ἴδεβε ἱπβίδησεβ νγὲ τῆδυ δάά ἃ 
βέγι κίη ρ' τ156 οἵ ἴπ6ὸ ννογὰ ἴῃ δὴ Ἐργριείδῃ 
ἰηβογίριίοη, ροββί οἷν οἵ τς τηϊγὰ σθηέυγΥ 
Β.0., ᾿)εϊδβαιδπη, Νεις Βὲδεϊςπάΐεη, ΡΡ. 
49, 50, 566 αἷβο Ουτγιῖιβ, Οἐσαριρδὶδ 
Αὐλαπαϊμηρεη, ἰὶ, 942. Νο ἄουδε {δε 
Ψψοσ ἃ ὁσουΓ5 4150 ἰῇ πδδίμθη νγουβἢϊρ ἴοσ ἃ 
Ρἶδος οἵ Ῥγαγοσ, Βομβιᾶγεν, 7 διοϊορ Ῥεοῤῖε, 
αἶν. ἰΐ,, νοΐ, 11., Ρ. 69, Ε.Τ'., οὔ. αἰϑο Κεη- 
πεᾶν, ϑοηγοός οὗ Ν. Τ΄ Ογεεὰ, Ρ. 214. 
ὑνμεγε ἔδεσε ϑεσε ΠΟ βυπαροριδβ, οὐνίηρ 
Ραιμαρβ ἴο ἴδε 5π|8}]π688 οἵ (88 7ενν 5ἢ 
ὈΘΙΙανοῦβ ΟΥ ῥγοβαίγιεβ, μεῖς τ δύ νγ6 1] 
Βανθ ὕεεῆ ἃ προσευχή, δαηά 51. [πὲ 
ΤΏΔΥ πᾶνε ννιϑῃμεᾶ τὸ τηδτίς (5 ὉῪ τῃς 
ἐχργεββίοη δὰ οἤοοβθβ (1 χνῖ. ἁ ἢς 
τρεδκβ οἵ ἃ συναγωγή αἱ Ὑπεββα]οηΐοδ), 
ἃ Πουρ ἢ οἡ ἐπε οἴμεῦ παηά ἴξ τῆσδε ἢοί 
Ὅς ἰοτροιίίβη ἔπαὲ προσενχή τηρῃξ ὃς 
υδεά οὗ ἃ ἰατρε δυϊάϊηρ οαρδῦϊε οὗ δοϊά- 
ἱῃρ ἃ σοπδίογαθε ογονὰ (705., μι. 5.), 
δηὰ νγὰ οαπηοί υ ἢ οεγίδίπεν αἰ βεϊη ρ 5} 
δείννεθαη πῸ πὸ δυϊἀϊηρεβ, Θομᾶγασ, πὸ. 
5.,) ΡΡ. 72,73. Ὑμδὲ ἴπ τῖνοσ ἰάς (ποῖ 
τῆς ϑίγγυταοῃ, δι ἃ βέγεδση, με αδηρᾶβ ΟΣ 
Οδηρίίεβ, νος ἔἤοννβ ἱπίο τς ἰαγρδσ 
τίνα) βου ὃς οἤοβεῃ 88 τς ρίαςς οἵ 
Γεβοσί ννᾶβ νϑΎῪ πϑίμσγαὶ ἔοσ (ἢς Ῥαγροβα 
οὔεδε 1,οντ ἶσα] νγαβϊη 5, οὔ. αἴβο [να πα, 
ϑαΐ,, 1ἴϊον τι, δηὰἃ Ιοηρ; δείογς Τεγι ]δη 5 
ἄδν (δε εοτες οὗ Ηβσαγηδβϑαβ, 05.» 
“Αηΐ., χῖν., 1ο, 23, οἵ. 8. Ἴσχχχνί!. ἱ, ΕΖγα 
ΠΣ, 15, 21, οὕ, ῬΙυπαρίτε᾽ 5 ποία οα κπ|κὰ 
νὶ. 12.---ταῖς συνελθούσαις γυν. : “νὨΙΟἢ 
ψγοσα σοτηδ τορείμετ," ΕΝ, .ς., οη (ἢ15 
Ραγεοαϊαγ οοςοαϑίοι ; ΑΝ. “ τεβοσίεᾶ᾽", 1ί 
8 ποξίςεα δε παῖ ἴθ ἴδε ἰ(ἧτες Μᾶδςα- 
ἀοπίαη ἰονῃβ, ῬὮΠΙΡΡΙ, ὙΠποββαϊοπίοα, 
Βεσοβᾶ, ὑνοῆθῃ ὅᾶγτὲ βρϑοίδιἱν τηθηιὶοηθᾶ 
8ἃ5 ἱηδιαδησεά ΕΥ̓͂ {Πε Αροϑβεῖβ᾽ 5 ἰδθουγβ, 
δηά, 45 ἴῃ τῆς σα8εὲ οὗ 1 γάϊα, 1 18 ανϊδ πὲ 
ἐπαὶ τη6 Ψψοπηεη οὗ ῬΠΙΡΡΙὶ οσουρίεᾶ 
ἃ Ῥοβίείοπ οὗ σοηείἀεγαδὶς τεεάουη δπά 
βοςίδὶ ἱπῆπεποα. 86ς 1818 ρίσῖασο ΠΣ]ΠῪ 
Ῥοτῆβ οὐδ ὃν εχίαπε Μαοδάοηῃΐδη ἰη- 
οι ρεοηβ, νυν Ὡϊοῃ δββίρῃῃ ἴὸ ψνοηίθη ἃ 
δρμες βοοίδὶ ροβιείοη ἴῃ Μαοδβάοηϊα 

τεδᾶ ἤκουσεν; Β[485 γεϊεςίβ. 

τπδη νγ85 ἴπῸ σᾶβε ἔοσ ἰπβίδηος ἴῃ Αἴμθηβ, 
τἰρμιίοοι, Ρλϊῤῥίαπο, ΡΡ. 55, 56; Βδτη- 
8, δέ. Ῥαμὶ, ῬΡ. 224, 227, 252. [ἢ ἰπίς 
1165 ἂπι' ΔΏ ΒΕΓ (0 {86 βίιτίοξισαβ οὐ Η1]ρεπ- 
{ε]ά, ψἢο τερατᾶβ ἐπε ὑνποΐς οἵ νϑῖ. 13 ἂ8 
Δ Ἰητετροϊδείοη οὗ {πὸ “ δυΐμπος τὸ Τῆδθο- 
ῬἈΠ]α 8," ἀπ 80. 4130 ἐπε ἐχργαϑβίοῃ πορ. 
ἡμῶν εἰς τὴν προσευχήν, ἡ ἤετεΔΒ ἴξ νγᾶ8 
ααϊίς παίωγαὶ ἔπδὲ Ῥδὰ] βῃουἹά ρὸ ἤε- 
4υεπεῖν ἕο τ[ῃς 1 Θννίβῃ Βουβα οὗ ργάγεσ, 

ψεῖ: 1:4. Λυδία: 586 πηᾶν ἢανε ἑαίκθη 
Με ΠαπῚ8 “8 8010 ἡδίδιὶ, ἡ δβ ατοίϊιβ 
δῃηᾶ οἴμοῖβ Βανε τβουρῃς, {Κα τᾶν οὗ 
τὰς ἐδεγέίμαε, Αἴτα, εὐϑωιρὰ ϑυτα; ὕαὶ 
πε παπλεὲ ΨγὙ88 ἃ βοριΐασ οπς ἔογ νυνοπιεῃ, 
οἵ. ἴἴδ 'τβαυδηὶ υ8ὲ ἰὴ Ηογασθ. Ἐξηδῃ 
(Δ Κ88 ἴξ 5 πιδαηΐηρ “τἢς 1γάϊαη,᾽" δηά 
ζοπηρᾶταβ Κορινθία 'ἰπ ἰπδβοτιριίοηβ, ϑὲ, 
Ῥαμῖ, Ῥ. ττῦ, ο΄. αἷ8ϑο Ζαδη, Εἰπιοϊέμηρ, 
ἰν, 375», Ὀὰξ ὁπ ἴῃς ΟΥποσ παπᾶ, Νὄβρεῃ, 
ἐπ ἴοεο. ----πορφυρόπωλις: 84. 56|16Γ οὗ 
ΡυσρΙς δὲ ῬὨΠΡΡΙ οὐ τπ6 ρυγρὶα ἀνεά 
ξϑιταβηῖβ ἔγοπὶ Ἵπναῖίσα, νυν πῖσἢ ογιηθάᾶ 
τῆς ἤπαβὶ οἶδβ5 οἵ πεῖ γᾶσθβ. [{ἰ5 δυϊάδης 
τηδι 586 τητιβὲ ἢανε ροββεββεά ἃ σοηβίἄδι- 
4016 δπιοιπε οὗ οαριαὶ ἴο σδιγῪ οπ ἰῃΐ5 
ἐγδάς, ἀπ ννε τῇδυ ποίε {μδὲ βῆ νγᾶβ ἐπ5 
ἰπ ἃ ροϑβίκίοῃ ἴο Βεὶρ Ῥαιυιὶὶ πη τπ86 ἐχρβῆβθβ 
σοππεαοίοα ψἱ Ηἷ8 {τῖαὶ, υυϊπουῖ ἐπάοσβ- 
πᾷ Ἀδηβηβ νίενν (ῃδὲ 5ῃς ννὰβ ῃἰς υνἱἕε, 
δέ. Ῥαμί, Ρ. τ48; 5εε Ὀεῖονν οπ χχίν, 26. 
ὙΠ δχργεϑβίοπ σεβ. τὸν Θεόν Ξῃιοννβ [πδὶ 
Βῃ6 ΨΔ8 “8 ρσοβεῖγίες οὗ {π6 ραΐε᾽"; 586 
οουά δαϑιϊν πᾶνε σαϊπεὰ ποῦ κπονίεᾶρα 
οἵ (ἃς εν 15} τε]! βίο 845 5886 ὰ5 πόλεως 
Θνατείρων ψνίεῖα ἃ [εν ϑἢ σοοίοην δ δά 
θεδεῆ ρίδηίεά, δηᾶ {ποτὲ ἰ8 τεᾶβοη ἴο 
Ὀ6Ιίανε ἐπαᾶὶ τὴ6 ἴεν ψγεσε βρεοίδ!ν 
ἀενοιεά ἰο ᾿ς ἀγείηρ ᾿πατιβέγυ ἔοσ ψνῃϊο ἢ 
Ταγαίϊγα δπᾶ (ἃς ΤῊ κ Ἰαπά ἴῃ ρεπεγαὶ 
ΜεΓῈ ποίεᾷ. Ὑδαβ [86 ἱπδογίρεοπβ τα 
τ οατίαίη (δε ἔπαγε νν88 ἃ συ ϊ]Ἱὰ οἵ ἄγετβ 
οἷ βαφεῖς αἱ ΤὨγαιϊγα, οὐ, Βρομη, Μέβοε, 
ἐγμά. ἀπέ.» Ὁ. 113; ΒΙ488 ἐπ ἰοζο; Βδτηβαῦ, 
Οἰέϊες απὰ Βίοἠοῤγίος οὗ ῬΑγγρία, ἱ., Ὁ. 
145; Ἐδηδη, δέ. Ῥαμί, Ρ. τ46, ποίε; 
Ζαῖη, Εἰπίοϊέπηρ, ἱ., Ρ. 376. Αοοσοτάϊης 
το ϑίγαρο, ΤὭγϑδειγα ννὰβ ἃ Μυβίδη ἰοννῃ, 
δυΐ Ῥεοίεταν, ν. 2, ἀθββοσίδεβ ἱξ 85 θεϊοῃρ- 
ἱῃρ ἴὸ [,γάϊα.---ἤκονεν : ἱπηρεσίεςϊ, ἀε- 
ποείπρ' σοηεϊπιοιβ πβατίηρ ; [86 Ὀδρείβηι 
ψνουἹὰ πδίμγα!ν Ο]Πονν αἴξεσ ἃ ρεγιοά οἱ 
Βρατίπρ δηὰ ἱπβέγυοίίοη, “αιοά ἐνεπὶὶ 
8οσ. διήνοιξεν ἀεοίταιιν " ΒΙΔ95, βεὲ 
Αἶ8οὸ Βεηρεὶ.---διήνοιξε τὴν καρδίαν, ἐγ, 
χυΐ!, 3, ΕΡΒ. ἰ. τ; ἰπ ΤΟΧΧ, ο΄. Ηοϑ. ἵϊ. 
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καρδίαν, προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. 

ΠΡΑΞΙῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥΙ. 

15. ὡς δὲ 

ἐβαπτίσθη, καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με 

πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου] μείνατε" 
καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 16. ᾿Εγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς 

προσευχήν,2 παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν ὃ πνεῦμα Πύθωνος ἀπαντῆσαι 

ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 

ἢ μεινατε--μένετε ΑΒΌΕ 13, ὅ:, Τίβο;., ΝΝ.Η., Υν εἶββ, ννεπάϊ, ΒΙ658, Ηρ. 

3 εἰς π., δὰ ΦΑΒΟΕ 13, 18, 40, ὅτ, :8ο, Οἵ. ἰῃβεσῖ αστί. θεῖοτε π., 5ὸ Τί βοῦ,, ΝΥ. Η,., 
ΕΙΝ., ΒΙ455, ΝΥ εἰββ, νν επάξ (ποῖ ΗΙ]]6.). 

8 πνευμα Πυθωνος, διιῖ δος. ΜΑΒΟΣΌ" 13,33, ὅσ, Να]ρ., Οτ., 80 Τίβοι., ΝΝ.Η., 
Ε.Ψ., Βἰλϑβϑ, νν εἴββ, νν επάϊς, Ἡπρ.; Τ. Ε. Παβ ἰπ 18 ἕανοιγ ΟΣ ΞΈΗΤ,Ρ, ιοὶ., ϑγσ. Η. 
πιρ. δτ., ΟΠτγ8., Ἐυδίδίῃ., [χαοῇέ,, ΟἹΕ. 

15 (17), 2 Μᾶος, ἱ. 4- Ὑπε νεῖ ἰ5. ἴτε- 
απεπῖ τη 88. Γκς, Τακε χχίν, 31, 32, 45, 
δηά ἱπ ἰϊ. 23 ποιδίίοη, Αςίβ νἱ!, 56, χν!ξ, 
3; ΟὨΪΥ οὔσα εἰβαυνβοσε ἱπ ΝΎ, Μακ 
νἱῖ. 34. “ἼἸΟ ορεὴ ἰβ ἴδε ρατί οἵ αοά, 
ἴο ΡΑΥ αἰϊεπίίου ἰπδὲ οὗ ἴδε ννοπγδη," 
ΟὨΒγγυβοβίοπηι : ὥστε καὶ θεῖον καὶ ἀνθρώ- 
πινον ἦν.--τοῖς Δ, ὑπὸ τοῦ Πι.: (Ὁ. 
δηὰᾶ Η. 566 δὴ ἱπάϊοδιίίοπ οἵ 8:. ΓὐκΚε᾿ 5 
ον πιοάεβίυ: “τοῦς Βρακε᾽" ἰπ νοῖ. 13, 
Ῥυΐ πον οπὶν ΔῈ] 15 πχδπεοπβά, 

Ψετῖ. 15. ὃ οἶκος: 45 ἰπ (ἢ σᾶδε 
οἵ Οοτποῖίυβ, 80 δῖα, ἔπε Πουβεῃοϊά 
ἰ5 ταοείνεάᾶ δ8 οπς ἱπίο ἔπε ἰοϊᾶ οἵ 
ΟὨτίβε, οὔ νεῖ. 33 δηά χυ [!. 8. νγε 
οδηποῖ 580 νΒεῖπεγ Ομ] ἄγθη οὐ ποῖ ὑγασα 
ἱποϊῃμάςά, Αἰ που ρΉ ννὲ ΠΊΔῪ Ὑγ611 δϑκ ἢ 
Βεηρεῖ: ““αὐἷδ οτεάδε ἵπ ἴτοῖ ἔδπ,}115 
ΠΌΪΠ πὶ διΐββε ἱπέδπιθπι δ᾿ δὰϊ ποιπίηρ 
δραϊηβι ἱπέαπε Ὀαριίβγα, νυ ΐοῖ ταϑίβ οα ἃ 
ΤΑΌΟΣ τόσα ἀεβηίίε ἐουπάδιϊοπ, οαπ Ῥα 
ἰηΐειτεά ἔἴτοπι βδοἢ ο8565, “" Βαρε8π)," 
Ἠδβείπρϑ᾽ Β.Ὁ., Ρ. 242. Ῥοδββίδἷν Εποάϊα 
δὰ ϑυπίνοπε δηά τἰς οἵποσ τνοπλεπ, ΡῈ]. 
ἶν. 2, 3, ἸΏΔΥ Ὦανε Ῥδεη ἱποϊιἀδὰ ἴῃ Ὡς 
Μανία οἵ 1,γᾶϊα, νο πᾶν ᾶνε Ἔτη- 
ῥΙογβᾶ πηδην 81ανεβ δπά ἐγεεᾶ ψψοπιθη ἴῃ 
δεῖ (τδάδ.---εἰ κεκρίκατε : δἰ πηοδί:-: βίποα 
γοῦ πᾶνε .᾿πάρεὰ τῆθ, υἱκ., ὉΥ ΠΥ 
Ὀαρεῖδπι; οἵ εἰ 1 ᾿πβέθδά οὗ ἐπεὶ σῃοβεη 
νϑἱ τὰ ἀε]]οαἴα πποάεϑίν.---μείνατε : [Π15 [48 
Ῥαδη οδ]εἀ τῆς ἤτγϑε ἰπβίδπος οὗ ἐς ἢ085- 
Ῥἰτα εν νΒϊοἢ ννὰ8 δἴϊεσννατάβ 50 σματσᾶς- 
ἐοτίβες οὗ [Π6 εαύῖν ΟΒυτοῖ, δηᾶ δπέοσοθα 
ὃν [ἢ ψνοτάβ οὗ 8ι. Ρείεγ, 5:1. Ῥϑὺ], δπᾶ 
81. Ἰομῃ αἰἶκε; σ Ῥεῖ. ἵν. ο, Εοσῃ. χὶϊ. 13, 
τ Τίπι. ν. το, εἴς,, 3 ]οΠη 5, οὐ. ΟἸεπηθηΐ, 
Οον., ἷ., 17, ἀπά βεε ννεβίσοιε ὁπ Ηδθδ. 
χῆϊ, 2, ὈΒΊΠοση, Οπαγὶέν πὶ ἐπε Ἑαγὶν 
Ομπγοῖ, ΡΡ.ο1, 325, Ε.Τ.; “ Ἠοβρί δι εν " 
ἴπ Β.}.53, πᾶ 5 δηὰ Ομπεεΐῆδηι, δ ιεέ. 
αΥΓ ΟἈνὶδί, Απεφ. ᾿Αποίβογ ἐγαὶξ 5 (ἢπ5 
πιᾶτκαά ἴῃ {86 σῃαγδοίοσ Οἵ] γα, ῃ6 5απι8 
δεπεσοβιν ΨὨΟΝ αὔδγννασάβ πὸ ἀουδί 

τηδᾶθ μθῖ ὁπὲ οὗ (8ε σοπέγ υΐοσβ (0 {δε 
ΑΡοβεῖε᾽β πεοαββϑιτεβ, 85 ἃ πιθηθοῖ οὗ ἃ 
Οδυτοῖ ΨΏΙΟΝ 80 ἐγεαιθπεῖν πεῖρεά Ηἰπ|. 
--παρεβιάσατο : οἷν υϑεά ὃν 8:1. πὸ, 
οποα ἴῃ [κὐϊε χχίὶν. 20, 'ἴπ ἴπ6 βᾶῖης 5688 
85 Ὦδτα, οὐ. υΧΧ, τ 88π. χχν]. 23, ἐπ. 
χῖχ, 9, 2 Εἰπρβ ἰϊ. 17, ν. τ6 (Α οπιϊξβ). 
ὙἼὴε ννοσὰ δἼχργεββεβ ὑγρεπου, δαξ ἠοῖ 
ςοπιραϊδίοη {ἰπ οἰαβϑίσαὶ ατεεῖς ἴὲ ἰβ υϑεά 
οὗ νἱοἴεπε σοπιρα!5οη). Τῆς ψογά τῆν 
ἰπΎΡΙῪ τὲ Ῥδὺ! δπᾶ [ἷβ σοπιραπίοηβ δὲ 
ἤγϑε ἀβοϊπεά, εὐ. 2 Οοσ. χί, ο (30 ΟἾγυϑβ., 
ΒδηρΕ]), ΠΟ ΡῊ οα οσοαβίοῃ ἢε δοσερίοά 
{δε αἱὰ οἵ Οῃγιβιίδη πἰεπάβ, ῬΏΠ. ἵν. 15, 
Δηᾶ τῃ6 Ποβρ τα] οὗ 4 ΟὨτιβείδη Ποβέ, 
Κοιῃ. χνί. 23; ΟἹ ἰξ ΠΙΔΥ͂ τοίεσ το ἴπε 
γρθϑηΐ δηίγεδίν οὗ Τγάϊα 'ἴπ ἐχρτγοββίοη οὗ 
Ὠεσ {πδη κι 688. 

Μεγ. 16. ἔνε δάά ες δεοϊς τὴν, 5εὲ 
οτίεοαὶ ποίθ: “το {πε ρίδοε οὗἉ ρχδυδσ," 
ἘΙΝ.-- πνεῦμα Πυθῶνος: ἰπ ΚΕΝ., ἀοουδᾶ- 
εἶνε, 5686 ογί ς 8] ηοΐθ, "ἃ βρί γί, ἃ Ῥυίποπ,᾽" 
τηδιρίπ, ἐ,6.,) ἃ νεη Π]οαυῖϑε (Β δτη584}). 
Τῆς ραββϑᾶρε τηοβὲ ἐτεαιεπῆν αυοίεά ᾿π 
ΠΠπϑιγαϊίοπ 15 ΡΙαἱάτοῦ, 6 ἀεἠεοέμ ΟΥ̓́ΔΣ.» 
ἶχ., ἴτγοῖὴ ΒΟ ἢ ἴξ ἀρρβᾶτβ [πδὲ νεπίγ]ο- 
αυϊδίβ νὯοΟ ἔογπιεσὶν ἰοὸκ {πεῖγ πδῖπα 
ἴτοσλ Εὐρυκλῆς ἃ ἴδπηουβ νεπίτ ]οαπ15: 
( Ατίβε., ΚΧ͵έδῥ., τοτ90) ἡὑγεγε οαἱεά Πύ- 
ωνες. Τῆς Ψοτά ἐγγαστρίμυθος, νεη- 

εὐ!οφυῖδε (Ηεῦτεν ΔΜ)» οἵ ψβίοῃ 
Πύθων 15 18 υϑεά 45 ἀπ εαυϊναίεπί, 15 
τὰς ἕεγηὶ επιρὶογεά ἱπ τῆς ΓΧΧ, ἴμεν. 
ΧΙχ. 31, χχ, 6, 27,1 ϑ8π|. χχν , 7, αἴς,, 
ἴον ἴποβε (δὲ ἤανε ἃ ἔἈπΉ]1ατ βρίσιὶ (οὐ, 
αἶβο [86 186 οὗ {πε ἅνο ννογάβ ἐγγαστρ. 
διά Πύθων ἃιηοπρὶ (δες ΕΔΌδί5, ΚΕ, 
ϑαϊοπιο οὐ Παιέ. χνὶ!. 11, πᾶ ἰπβίαποδβ 
ἰῃ εἰ βίεί), ἐ.6.,) ἃ τπδπ ΟΥ ἃ Ψψοπιδῃ 
πῃ ὙΠμοτ ἰ8 (Π6 5βρίτξ οὐ ἀϊνίπαιίοη ; 

(εβθηΐϊὰβ υ586ὲ5. ἽΝ ἴογ ἰῃς ἀϊνίπὶπρ᾽ 
δβρίτῖτ, ἐπε ρυίθομ, βυρροββᾶ (ο δε ὑγεϑεπί 
ἷπ τ86 Ὀοάν οὗ ἃ ΒΟΌΘΓΕΥ ΟΣ ΠΟΠΙΌΓΕΙ, 
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17. αὕτη ἢ κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν, ἔκραζε λέγουσα, 
Οὗτοι 5) ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες 

ΒΙ455 ἰῃ βὶ ἔθου Τ.. 
Ῥ, δηᾶ Η,, Αται., ΑςίρΡΡ., 

Ἵ κατακολουθουσα ἰ5 τελὰ Ὁγ ΜΙ ΒῸ :18ο, Τίδοξ., ὟΝ. Η., ἘΕΡ., ννεῖββ, ΗΚ. ; θὰ 
ἡμῖν (2) --υμιν ἰβ Ὀεδί δυρροτίεά, 

Βεοάι., 8ο Τίβοῃ., νν.Η., Ειν., 
᾿ΒΡΕ, Ψυΐξ.» ϑγισ. 

55, ν εἶββ, νν επάϊξ, 
ΠΡ. ; Μεγοῖ δπᾶ 1,δοΐ.. ἔοἱον ΤΙ. (ΑΟΉΨΡ, 56ῃ., Βοβ., Αείδσο., Οσ., Οβγγϑ. 
Ἐπ51}.). 
ἀδηηοπβ. 

πα {Ππδἰταΐεβ πόση {8 ραββαρε ἴῃ Αςίβ, 
πὰ δάδβ ἰπδὲ (6 Τὺ ΧΧ ἀβυδὶὶν τοπάε 

ΤΑῚΣ Ν οοττεςῖῖν Ὁγ ἐγγαστρίμνθοι, υεπ- 
ἐγϊϊοημῖσίσ, δἴποε ατποηρϑὶ {Π6 δποίθηΐβ 
{Π|5 ρόονγεσ οἵ νϑηι]οαπίβπι ψγαὰ8 οἤθῃ 
τηϊδυϑοά ἔοσ [6 ΡΌΓΡΟΒΕΒ οὗ τηαρίς, Βυΐ 
ἱπ αἀάϊιίοπ ἰο νεπιτ]οαιίδεη, ἰ νουἹᾶ 
εγία πῖν βεοῖῃ ἔγοση ἴδε πατσδῖϊνε ἰπ Αοῖδ 
τιδὲ βοῦς ρσορμείίς ροννθῦ νΨψ48 οἱαἰπχεά 

(οὸσ ἴμς πιδιάδη, μαντενομένη, 50 ΒΪ485 
ἰπ ἀοβοσιδίπρ τς ἐγγαστρ. “οτεάεραίας 
᾿ἄξιποη Ἢ νοπίγε "Ποσασα ἰοαο! οἱ νϑτοὶ- 
Διὶ," οἵ. τὴν Εὐρυκλέους μαντείαν, 
Ατὶδὲ., τ. 5.}} 80 ἴοο ϑυϊάαβ ὄἼχρίαὶπβ 
Πύθων 45 δαιμόνιον μαντικόν, οοηηςοίηΡ 
τη6 ψνοσά ἀϊγθοιῖν υνττἢ ἰδς Ῥγιίδη δεῖ- 
Ῥεηξ οσ ἄγαροπ, ἴξε τερυίεά ρυδγάϊδη οὗἁ 
ἔπε οσγϑοὶς δὲ Περὶ, δἰδίη ὉῪ Δροΐΐο, Ὡς 
διισσαϑδοσ (0 ἔπιε ΒΕγρεηῖ᾽ ΒΟΓΆΟΘΙΪΆΙ ΡΟΥΜΕΣ. 
1’ τπεγεῖοσς τἢς ρἱσὶ 88 τεραγάδα 8 ἰη- 
βρίγεά ὈῪ δε Ῥυιίδη ΑροἹῖο, τς Ἴἐχργεβ- 
δίοπ ἰῃ Τ᾿, Β ΠΊΡΙΥ Ἔχργαββαβ ἰῃς οὐγγεηῖ 
Ῥᾶρδπ εβιἰπχαΐς οἵ μεσ βίδίε ; (18 8 (με 
τπόγε ῥσοθαῦϊε ἃ5 ἴῃς ρἢγβίοίδηβ οὗ τῆς 
εἴτις, ξ.΄., Ηἱρροοτγδίββ, βροΐκε οἵ ἴπ6 ὑγὰν 
πὶ ΜΗἰοὮ βοζας βυπιρίοιηβ οὗ Ἔρ᾿ἜΡ ΒΥ νεα 
ῥοῤπμίαγὶν αἰἰτϊθυϊεά ἐο ΑΡΟ]]ο, Νερίπης, 
εἰς. ; δτίοῖὶς “" Ὠἰνίπαιίοπ,᾿" Β.Ὁ.5, 1.) 
490; 6. τηὰ Ἡ,.., Ρ. 231, 5Π18 16 δἀϊιίοη ; 
Τὰρδίίοοι, Ῥλίϊ., ρ. 54; ῬΙυτχρίσς δηὰ 
νεπάι, ἐπ ἴοσο, ἀτιὰ Ῥαρε οὐ ἴδε ἀεεῖνα- 
εἶοπ οἵ {δε ψοτά.---ἐργασίαν : ΟὨΪΥ ἰπ 
τὰκ δὰ Ῥδὺ!; Δ. δηά ΕΌΡ. “ ραίη,᾽" 
ΑἰΠουρ ἢ ρτί πιεῖν τῇς Μοτά ἀδποίεβ 
ψΟΣΚκ ἄοημς, 80 Ἐϑηδδι!, “ θυδβίπεβ8β᾽᾽"; 
ννιβάοπῃ χίϊϊ. 1οὸ ᾿νε }} ΠῚ υβίταίεβ [15 τ8ς8 
πεῖθ. ὙΠὲ ψοσά ἰβ υβεά οἵ ραίπ (φης- 
ἐμ), Κβη., ΜΡ. ἰἰϊ,, το, τ.-τ-τοῖς κυρίοις 
αὐτῆς, νεῖ. 10, 5668 ἴ0 ᾿τΡΪν ποῖ 5ι0- 
οαββῖνε δαΐ Ἰοἰπὲ οὐπεῦβ (οη ἰδ 6 Ρἱυταὶ 
ἴῃ Τυκε 5ες Βτίεάτγιο, Ρ. 21).---μαᾶντεν. : 
1 Ταῦκε δὰ δεϊενεά ἰπ μπδῦ ΡΟΜΟΙ Πα 
᾿νοῦ] ποτε ὑσοῦδῦν πᾶνε υϑδά προφη- 
τεύειν. μαντευ. ιιϑε ΟὨΪΥ Πέτα ἰπ Ν.Τ., 
δυΐ ἴὲ ἰ5 βἰρηϊβεοδηι (μαὶ ἴῃ ΕΧΧ ἴἴ ἴ8 
αἰννανβ επιρὶογαά οὗἉ ἱγίπρ' ὑγορῃαῖβ οσ οὗ 
αἰνιπδίίοη σοηίσαυυ ἰὼ ἰδ Ιᾶν7, 4.9.» 
Ῥεις, χνἱ. το, αὶ ὅΔ4πι. χχν!. 8 (0), ΕΖεΚ. 
ΧΙ, 6, χχὶ. 29 (34), Μίοδ ἰδ, τι, εἴς. 
Τῆς Οτρεκβ ἐμεπιβεῖνεθ ἀϊθεϊηριυ βμεά 

ἡμῖν ψουἹά πᾶνε ὕδεη βδβὶν οδαπρεᾶ, 45 ἰξ βεοτιδά ὑπδείηρ ἕος {πε 

Ῥεΐννεθη ἐπε ἔννο νεῖρβ ἀπά τεοοζηίϑεά 
ἴα βυρεσίοσ' ἀϊρηίεν οὗ προφητεύειν ; 6.5.» 
ΡΙαῖο ςοηίΐταβίβ ἐπε μάντις ὙΠΟ ΤΩΟΓΕ ΟΥὉ 
1655 γαρές ((7. ἀετι νδιίοη μανία, μαίνομαι, 
τῆυ8 δεῖν υϑεᾶ οὗ Ῥγίθοπεββεβ, 50 γ 15, δὰ 
τῆς |Κ6) τ {πὸ προφήτης, Τίνισης, 71 
Ε, 72 Α, Β, Ττεποῖ, ϑγηοηγηιδ, 1.) 26. 
ες. σ7. κατακολουθήσασα, δι: 1 ν»ε 

ἴοϊϊον Καὶ. εἴα ρσββεπὶ ραγίίοίρ!ς ἀε- 
ποίε8 {παΐ 5ῃς οοπεϊπαοιϑῖν ξο!]οννεὰ ἔξει 
(κατά), ἀπά Κερὲ οςτγίπρ (ἔκραζε). ΤΕς 
ψοΙ 18 ΟΠΪΥ ἀδεὰ ὈῪ 5:. [κε ἴῃ Ν.Τ', 
ο΄. Ἰνακς χχί, 35; ἰῃ Γ,ΧΧ, 76ζ. χνὶ!. 16, 

Δῃ.. ΓΧΧ, ἰχ, τὸ, τ Ἐβά, νἱϊ. σ, [πά. χίὶ. 
6,1 Μᾶδοο. νὶ. 23, Ὀπὲ ποῖ ἴῃ βδπιὲ ᾿ἰαγαὶ 
86η86 ἃ5 Ποῖα; υδεὰ ὮὉν ῬοΪγῦ., ΡΙαΐ,, [08. 
--οὗτοι : ρίαοεά εἰηρἢδιϊοα!ν ἤσϑὶ (5ες 
4ἰ5οὸ Ἐσι βασι, Ρρ. το, 80). 1 ψε ἴυσῃ 
ἴο ἴῃς ἀοβραῖ παιγαίϊνεβ οἵ ἰβοβθε ροβ- 
Βοββαᾶ υντἢ ον] Βρτ 8, ἃ8 αἴογάϊῃρ' δῃ 
ϑηδίορυ ἴο (86 παιγδίνα δίς, ννα γβοδ]] 
ον εϑὺ8 παᾶὰ ἰουπά τεοορπίίοη, οὕ, 
Μασ 1. 24, ἰἰΐ. τα, Τ᾿ῦκς ἷν. 41 (ψἤεσε 
ἰῆς βᾶπὴθ νεγρ, κράζω, 8 υϑεὰ οἵ (πε 
ἀκάθαρτα πνεύματα καὶ δαιμόνια).---τοῦ 
Θ. τοῦ ὑψ. : 5Βίγηαν εἰ]6 ἀϑοᾶ Ὁγ (ἢς 
ἀετηοπίδοβ ἱπ Ματὶς ν. 7, υκε νὴ]. 28 ; 
δες. Ρ]υπιρίτο᾽ 5 ποίς οἡ ἴοσῃδεσ ρδββᾶβξ. 
Βοίῇῃ ΖεΙϊεν δπὰ Βτίεάγιος ποίε ἐμαὶ τὰ κα 
δίἴοπα επλρίουβ ὅ ὗψ. οἵ αοά νίπουι δὴν 
ψοτγὰ ἴῃ ἀρροδιείοῃ, [«κρὸ ἰ, 32, 35, 76, νἱ- 
35, Αοίϑ νἱ!, 48, δηᾶ [παῖ ψε πᾶνε ἴτε Εἰς 
ψ ἢ τοῦ Θεοῦ, ὈΟΤΕ ἰπ Πἰ5 αοϑρεὶ ἀπά Αοίβ. 
(Η 68. νἱϊ. τ, ργόορδῦὶν ἔτοτα ἄεη. χίν. 18.) 
- ἡμῖν --- ὑμῖν νεῖν βίγοηρῖν βαυρροτίεά, 
5ε6 οσί τοδὶ ποίβ. Βυΐῖ ἡμῖν τηῖρῃιὶ εαβιϊν 
δᾶνς θεθη αἰτεγοά ἱπίο ὑμῖν, 45 ἴΠ6 ἔοσππεσ 
ΜΟΙ ἀρρεασ ἰοὸ Ῥ6 δῃ πηδεϊίηρ Ἔχρσαβ- 
Βίοῃ ἔοσ {π6 εν] βρίσιε : δῖ ἡμῖν τηᾶν 
Ροϊπξ τὸ παὲ ἀϊβευγτθβά δηᾶ ἀϊνιἀς οοη- 
Βοϊ οι Βη 658 ὉΠ οἢ βεθτηβ ἴο ἢᾶνα Ῥεθῃ 50 
οδαγδοϊοσιβιίὶς οἵ τῇς ροββεββεά (Εάδ- 
5Πεῖπλ); δὲ οπα ἰΐπηδ ἴῃς ρἱτὶ ᾿)88 Ἤὀνεῖ- 
τηδϑίεγεα ὃγ (δ εν] βρίσι: ῆῸ νγᾶ8 πὲ 
τε] Κύριος, αἱ ἀποίπετ 8ῃε ξεῖ: ἃ Ἰοηρίηρ 
ἔοσ ἀεϊίνεγαποεα ἔσοηι ποῖ θοπάδρε, δπά ἰπ 
ἡμῖν 516 δββοοίδίεβ ἤθσβεῖῖ υντἢ τποβςα 
ΔΙΟὰ ΠΑ ΠΕῖ ῬΝ ΠΟ {εἰξ ἃ δἰ πηιῖδτ ἰοηρίπρ' ἔος 
ΒΟ ὙΑΥ Οὗ βαϊνδίίοῃ, ἴοσ νγε πγαβὲ ὈγῪ 
ὯῸ ΠΊΕΔΠ8 τερατὰ ΠΕῚ 88 ἃ πλεσε ἱτηροδίοῦ 
(Βδηιβ4γ). 
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καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 

διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος, καὶ ἐπιστρέψας, τῷ πολλὰς ἡμέρας. 

ΠΡΑΞΈΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥῚ. 

18. τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ 

πνεύματι εἶπε, Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἐξελθεῖν 1 ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 19. Ἰδόντος δὲ οἱ 
κύριοι αὐτῆς,2 ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι 

τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ὅ " 

1 Ἰπρίδδά οὗ εξελ. Ὁ δαβ ινα εξελθῃς ; ἰπβίεαά οἵ εξ. αὐτῃ τῃ ὡρᾳ Ὦ 848 ενθεως ; 
80 Β[488 ἰη β, απά Ηἰϊ5. ΒΒ εἾβεσ βίοΠ ΡΥ βιρροτγίβ Ὁ, βεὲ Β[58 τευγδυῖκβ, Βεὶἐγᾶρε, Ὁ. 771 
ΒΙ455 τείαίπβ οβαπρεβ ἱπ β. 

3 ΤἸπβίεδά οὗ οτι εξηλθεν ἡ ελπις Β͵455 δηά Ἧι, ταδά οτι αἀπεστερηνται τῆς 
α ἐργ-. αὐτων; δηά αἀάβ νη Ὁ ἧς εἰχον δι᾿ αὐτης; 

εξηλθεν, 566 Ὀαΐοννο 
ὁ (Π15 Βρο ]β ἴῃς ρμἷδυ οπ ἐπε 

δίαρχοντας, Ὀυὲ Οἷρ., Ικοϊξ, (ποῖ Ὁ), ΒΙαββ (“ γεοίς"᾽), τελά στρατήγους, 
οπλϊτεπς στρατήγοις ἴῃ ΕΓ. 20. 

Ψεσ. 18. διαπονηθεὶς, Οπῖν Πετε ἀπά 
ἴπ ἷν. 2 ἱπ Ν.Τ.; τ8 'β6 ἰπ ΤΧΧ ἴῃ νο 
Ῥδββαρξδ οηἷυ Ὧοεβ ποῖ 86 ]ρ ὰ5 τλποῇ, 5868 
ἵν. 2, Δπᾶ ἴῃ οἰδβϑϑβίοβ τῇ ι5 ποὲ πδεά ἴῃ ἴ86 
Β6η56 τεαυίσεἃ εγα. Αια υ.5885 1 ἔουγ 

Πτμεβ οὐ (ῃς Ηεῦτενν ὙΦ) π᾿ Ῥαββαρεβ 

Ψ ΒΟ 5πονν ἐμαὶ {πε γοσὰ πλᾶὺ σοπιθίπα 
{πὸ ἰᾶδαϑ οἵ ρτιβέ, ραίη, απ δἀηρεγ, ὅβη. 
νἱ, 6, χχχίν. 7,1 881). χχ. 3, 34. [{ τδΥ 
δ6 ποεϊοεά δι (88 νογτά απᾶ οἵμοσ οοπι- 
Ῥομπηάβ οὗ πονεῖν ἅτε ἔγεαιεπε ἴῃ τηθαϊοδὶ 
υντἰτεγβ.---Παραγγέλλω, 5ε6 οη ἱ. 4. ΤΠδ 
Βᾶτης βίτοηρ ᾿νογά ἰβ υβεᾶὰ οἵ ουγ Τυοσά, 
ΤᾺΚς νἱϊ. 20, μετα Ηε ομαγρεά δποίμδγ 
ὉΠΟΙεΔη Βριγ: το οοπιε ουΐ,--ὀνόματι, 
8656. ἄρον οἡ [ϊϊ. 6, “᾿επιοποίορυ," 
Ηδβιίη β᾽ Β. Ὁ., σνῆεγε τϑἔδγσθποα 15 ταδάβ 
ἴο ϑαγοςθ, ΗἸδδεγέ 1,δοέ., ῬΌ. 302-347, 85 
ἴο {886 ΒΕ] 16 Γ ἱπ [Πς ρονγεγία! ἐβίοδον οἵ 
τε παρε, ἴῃ 8 παρε ταβδηΐηρ ἴο δΔῃ ἀποίεπί 
ϑεπηῖξα ῬΡεσβοπαΐὶ ροννεγ δηά οχίβίθησε.--- 
ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς : (ῃὩε ρῆταβε οὐουτγβ ἴῃ 
Τακα τηποἢ τηοσγε ἔγεαυεπεῖν ἐμαῃ ἴῃ Δ ΠΥ 
οἴμοσ ΝΎ. ντίζεσ; ηἷἰπ εἴγηδβ ἰῃ ἢϊ5 
(οβρεὶ οὗ ἐπ ςοπλΐπρ οὐ οὗἩ Ἔν]] βρί σι 8, 
88 βεσε, Ἐδηάδ!! 5668 ἰῃ ἴῃς ρῆγαβο (ῃς 
πιεάϊοαϊ δοσυτγαοΥ οὗ ἴῃς τυτίζοσ τη ἀςβοσῖθ- 
ἱπρ ἴῃς ροςεββ οὗ {δε οὑγε; ἴῃς εν] 
βρίτι τηῦβὲ ποῖ ΟἠΪν οοπὶς οὐδ, Ὀὰς ἀ6- 
Ρᾶτζξ, ῬΡ. τοφ, 280; ἰξ πχιιβέ πόννανεσ ὃ8 
τεπλθπιθεγεά πδὲ 51. Μδίπον υ565 [88 
βατηβ ρῆγαθε ἔνίος οἵ ἰῃς ἀεδραγίασε οἵ 
ΕΝ] ϑρί τ ἴγοπλ πιθη, χίΐ. 43, χνἱϊ!. τϑ, 
Ῥδὺϊ ομαγρεβ τῆς ἐν] βρίσι ἴὸ ἀερατε; ἴ( 
ἀερατίεά, ἀπά ψΙῈ 1 ἀεῤαγέεα ἴῃ πιαδίετ᾽ 5 
Βορε οὗ ραιὴῃ (5868 αἷβο ν εἶββ, ἐπε Ϊο.0). 
π-αὐτῇ τῇ ὥρᾳ: ““(μδὲ νετν Βουτ,᾽" ἘΝ. 
ὡξ ΧΧΙΪ, 13, 40 ἐῤδοὸ ἐδηαῤοῦε; Ῥθου αι ἴοὸ 
ΚΟ, οὐ. Γλὐκο ἢ, 38, χ. 21, χὶϊ. 12, χχ. 10, 

χχίν. 33 (Ξο ἰοο Εσι ςάτί ἢ, Ρ. 37). Υῆε γε 
ποὶ (οἱ ληγίμιηρ διγίμετ οὗ ἐἢς Βἰβίογυ οὗ 

τῆς ρἰγὶ, θυΐϊ ψ τδὺ Ὑ611 Ὀεϊίενα τῃδὶ 
βῇςε ἴοο ψουϊᾶ ραγίβκε οἵ ἔπ6 ρἜπογουβ 
ΠεΙ͂Ρ οὗ Γγάϊα, δπᾶ οὗ {π6 οἵπεσ Οἢτίβείδη 
ψνοίήβη δὲ ΡΒ] ρρί, μὸ ννου]ὰ 866 ἱπ ποῖ 
ΠῸ ἰοηρεσ ἃ Ὀοπάβεγνδηϊ ἴὸ {πε τλδην 
Ἰοτάβ ννῇῆο μαά παά ἀοπιίπίομ οὐδ Β6σ, 
Ῥυξ ἃ 5ἰβέεγ δεϊονβᾶ τῇ ἐπα Οπε Ἰυοσγά. 

γεῖ. το. ὅτι ἐξ. ἡ ἐλπὶς κιτιλ. : “ὙΒΕ 
ταοβί βεηβίεϊνε ρασί οὗ " ον! ]Πβεᾶ ᾿ τηὰπ ἰ5 
Ὧ15. ροοκει," Βδγηβᾶν, ϑ:. Ῥαμίὶ, Ρ, 237, 
δηὰ τνε σᾶῃ 5685 ον (τεσ ννᾶβ (ῃ6 Ποβ- 
ἘΠῚ Ἔχοϊιεά βοΐ πεσε ἀπά δὲ Ἐρδδϑβιιθ 
ψνδπ πὲ πον ἴλη Ὠγεαίεπεά εχίβείη 
Ρεουηίασυ ῥτοβίβ.---ἐπιλαβ, : πετα τῆ 
ΒΟΒΕΙς τηΐθηΐ, β8ε6 ἄρον οἡ ἴχ. 27 δπάᾶ 
ΠΟΤΕ οἡ χνὶ!. 1το.--εἴλκυσαν : ν ἢ 
νἱοίδποθ, 80 ἕλκω ἴῃ [8π|Ὲ8 1Ϊ. 4 (Αςΐϑ 
χχί. 30), οὔ. 540} Ὀεΐογα μἰβ σοηνοσβίοπ, 
νΠ]. 3, σύρων. ““ἘνετΥ ΒΕΓ ΤΠΟΠΕΟΥ {Π6 
οϑιθ8 οὗ δν]]ϊ8: Ο ἐδαὶ Βεδίῃεπ Ἵγθθῖεν 1 
πον νυ βῃς τῆς ρἰτὶ το θὲ 5111 ἃ ἀδπχοπίδο, 
τηδὲ {παν ταῖρμὶ τακα ΠΟΏΘΥ ὉΥ δε ̓" 
ΟΠγυβ., ἤορι., χχχ., 5.--οεἰς τὴν ἀγ.: 
ΨΒδτα {πε πιαρ᾽ϑίταίθβ ψνουἹᾶ 511, 88 ἱπ 
τῆς Ἐοπιδη ζογμνε. --ἄρχοντας.... στρα- 
τηγοῖς: ιἴ 18 οὗἩἨἁ σοῦτβα ροββϑίθὶε ἑδαΐ (πε 
ἘΜῸ οἴαυδεβ πχθδῃ (ἢς βᾶπιθ {πίπρ, ἀπά 
τλαὶ (π6 ἀχρσγθββδίοηβ Πα]ῖ, αβ 1ὐἱρδείοοὶ 
δῃἃ Ἐδιιβαυ πηαἰηίδίη, θείννεεη ἐπε ατϑεῖς 
ἔοστλ δηᾷ ἴῃς 1 δέιη, δείννθεη ἐπῈ ογάϊπασν 
ἅτεεκ ἴεσπὶ ἴοσ (86 βυργεπια Ὀοαγὰ οἵ 
τηδρίβέγαίεβ ἰῃπ ΠΥ ΟΙἿῪ ἄρχοντες, ἀπά 
τε ρορυϊατ 1,Δεἰῃ ἀεδίρπαίϊοπ στρατηγοί, 
ῥταίογες (" ποὴ Ἰίσεῖ ἀϊβείηριιθσε ἱπέθσ 
ἄρχ. εἴ στρατ.,᾽ Β]455, 580 Ο. Ηοἰἐσπηδηῃ, 
νγεῖββ, ϑνεπάι). Βυΐ [με ἐογπιθσ τλδῦ 
ταδδῃ ἴδε πιδριβίγαίϊθβ πὸ Παρρεπεά τὸ 
6 ῥγεδϑίἀϊπρ δὲ {π6 εἰπιθ 'ἰπ ἐπε γόγηηε, 
ὙΠεῦθδ8 (ἢς τ] άοτ νεῖ προσαγαγόντες 
ΤΑΥ͂ ἱπιρὶν ἔμπας ἴῆθτε νγὰ8 ΔηΟΠΕῚ βέδρε 
ἷπ τῆς οαδ6, δῃά (δαῖϊῖ τέ ννᾶβ γεξειγθά ἴο 
τε στρατηγοί, {πε ῥτοροίοιβ (45 ἔπε 
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ποιεῖν, Ῥωμαίοις οὖσι. 
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20.} καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς, εἶπον, Οὗτοι οἱ 
νθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, ᾿Ιουδαῖοι ὑπάρχοντες " 

21. καὶ καταγγελλουσιν 2 ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ 
22. καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν 

καὶ οἱ στρατηγοί, περιῤῥήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια, ἐκέλευον ῥαβδίζ- 

Ι 1 Αἷρ., ᾿υσοἱ, τοαὰ δὲ δερίππὶπρ οἵ νεῖϑεὲ καὶ προσηνέγκαν αὐτοὺς λεγοντεξ: 566 
ατηβᾶυ, δέ. Ῥαμῖί, ρ. 217. 

εθη, Ὁ τεδάβ τα εθνη, Ὀιι ΒΙ488 δηά ΗΠ. ταὐεσί. 

οαἸεἃ {πεπιβεῖνεβ), θεσδιβε ἔπε Ὺ εσς τ8ς 
ομίεί πιαρίϑίεγίαϊ δας μοτῖεεβ, ἀπὰ (ῃς δο- 
ουκδεϊοη Δβϑιγηεᾶ ἃ ΡΟ εἶ 4] ἔοστη. Μεγετ 
«πὰ ΖδοκΙεσ, Ἡ. ἩοΙζτηδηη ἀϊβεϊησυ 5ἢ 
Βεῖννεεη ἴπῈ ἔνο, 28 1ἢ ἄρχ. ννετεὲ (δε 
Ἰοσαὶ τηδρ᾽ϑιγαίββ οὗ τς ονῃ, ς, πολι- 
πτάρχης, χνί!. 6. [π ἰδὲ τιμηὶοίῥία δπᾶ 
τοϊοηίες τἰῃ6 οὨίεῖ ρονεσπίπρ ρον Υ ν)88 ἴῃ 
{πὸ παηᾶάβ οὗ ἐμουϊγὶ ΜΏΟ Δρρδαιεπεν 
ἷπ ΠΊΔΩΥ Ρΐδοεβ δβϑιπιεά (πῈ (6 οἱ 
Ῥιδείογβ, ο΄. Οἴσεγο, δε ΖΡ. ΑΕΥ., ἴ1.» 

34, ὙΠετα ΒῈ Βρεδκβ υἱεἢ ἀπιυβεπιθηΐ οὗ 
ἔπε ἀμουϊγὶ αἰ σᾶρυὰ Ψῃο 5ποινεά {πεῖς 
Δπιδι το ἢπ ἘΠῚ5 νγαν, οὕ. οτδσε, δαΐ. 1.» 
5, 34. Α ἀπμιριυὶγ οἵ ῬὨΪΙΡΡὶ 15. ἃ {{|6 
Ῥοτπα οὔξ ΕΥ ἰπβοιϊρίίοπβ, Γἰρμείοοί, 
Ῥπῖϊ,, Ὁ. οἱ, ποῖβ; Εειέβῃ, Ρ. 315. 

γεῖ. 20. οὗτοι, οοπίοπιρίαουὶν ᾿Ιουδ. 
ὄντες: 1 π6 ἄξοτες οὗ ΟἸδιυ δι ἐχρο πῃ 
τῆ 7εννβ ἴτοτὶ Εοπις μαά Ὀεεη ἐπδοίθά, 
ἴε ψουἹᾶ μανε βαϑὶν ἰπβαπχεὰ ἐπε πιϊπ 8 
Οὗ ἴῃς ρῬεορὶς ἂἀπᾶ (δε πιδρίβίγαίεβ. δὲ 
ῬΆΠΙΡΡΙ δραίηβε ἴῃς εν} (οὐ, χνὶ!. 2, 
80 Ηοϊἐζηιδηη). ΟΥὁὨ πε Ῥαά οἄουγ ἴῃ 
ΜΠΙΟΝ ἐπε ἴεννγβ 'γεσε μεῖά γε πᾶνε αβὸ 
Οἴπες ενϊάσποεβ, ςγ. Οἴοετο, Ῥγὸ Εΐασερο, 
ΧΧνΠ, ; ἸΌνεηΔΙ, χίν., 06-:ο06. Οη (8 
αἰεζαάε οὐ ἐς Εοπιδηβ ἑονγαγὰβ πε εν 
566 ϑαπᾶδαν δηὰ Ἡεδάϊαπι, Κοπαρς, ἢ. 
χίχ. ἢ. Ιἐ ψγ88 οὐ {π|85 ἱπέδπβε ἔδβεϊηρ οὗ 
Βαῖσεά δπὰ οοηίεπιρὲ ζεῖε Ὁν Ἐοπιδηβ ἀπά 
ταοκβ αἰἶκα ἐμὲ ἐπε τηδϑίεβ οὐ (πα 
πιδίάθη δναιϊαδ {πεπιβεῖνοβ : “αυβα 
Δυΐεπὶ «αἰΐα δἰᾷια ρτείαχίβ οδι8825,᾿" 
ΒΙ485; {π6 τεαὶ οδιιϑα γᾶ8 ποῖ ἃ ταὶ ρου 5 
δυξ ἃ 5ο.ΐδὶ δπᾶὰ τηθισεηδτυ ΟΠ, 866 
αὐονε ΟἹ ΨΕΙ. 10, δηᾶ Βδπιβαυ, Οληγοκ 
ἦι ἐδπε Κονιαη Ἐνιῤῖγε, Ρ. τ31; Ὑετα 
{πὸ δοουβαίίου νγὰβ ὑσουρξς οὐ Ρυγεῖν 
ταὶ σίουβ σσουπᾶβ, 25, 2.,., δὲ Οοσίπίῃ, 
ΧΥ]ΐ, 13, τῆς Κοπηδῃ ρόνοτποι ἀθο]πϑὰ 
ἴο δὍ6 πάρα οὗ βοῇ πιδίίετβ.---ἐκταράσ- 
σουσιν : ““ἜχοξοάϊρῚν (τοῦδ ]ε " (ἐκ), οὔ. 
ἘΧΧ, Ρ5, χυϊὶ, 4, ἰχχαχυ, τό, ὙΝ 184, χν!]. 
3, 4, ξεεὲ Ηδίος δηά Βεάραδίῃ, χνἱ]., 7; 
ῬΙμε., Οογ., χῖχ., τῦοσε οἴδῃ ἴῃ οἰδϑβίςδί 
ατεεῖκ, συνταράσσω. 

ψεσ. 21. ἔθη: τεϊρίουβ ουδίοπηβ Βοτα; 
ἔπε σμαᾶτρε οβίθηβι δ ραξ ἰογνγασὰ νγᾶβ 

τε δ! ν ἐμαὶ οὗ ἱπέγοάιιοίῃρ ἃ γερο ἡ Ποΐέα, 
ἐϊοίέα 88 ᾿ξ νγὰβ ἴογ (Π86 Ἶδννβ τπεπιβαῖνββ. 
Νο ἄουδὲ (π6 ἔδοϊ ἕπδὲ ἴπϑῪ γεγο [δνν8 
Ῥτεβϑεηϊεα ἴῃ ἰΐβ6} 0 ρτουηᾶ οἱ δοουβᾶ- 
ἄοη, θὰς ἐπεῖτ [ἐὐνίβῃ πδεοπδι εν τνουἹά 
Βιρρεδί [ἢς Κίπᾶ οἱ ουδίοπηβ τυ (π6 
ἱπιγτοάυσίίοη οΟΥὨ νγῃϊο 1 ᾿νοῦ Ὀ6. εᾶϑυ 
ἴο σπᾶτρα {Π6π|, 6.}΄., οἰγουπιοϊδίοη. ΤΗΣ 
ἱπιγοάποίοη οἵ [Θυνῖβῃ Πδοὶἐβ ἀπά ποάς 
οὗ 1{{ ἱποιυάεά ὑπᾶσδτ ἔθη, ο΄. νἱ, 14, χχι. 
21, ουᾶ ἀρβϑῖ της οἷς βοοίδὶ βυβίβι, 
80 ἰῃδξ Παῖδ, 88 οῃ οἔμποι οσσδβίοπβ, ἴδ 
τλἱβδίοῃδτῖε5 βυβογεά ἔγοσι δεῖπρ ἰἀαπιῆεα 
νει τ οῖγ [δυν δῇ σουηίτυπιθη.--τοῦκ ἔξ, 
παραδέχεσθαι: ννεἰδιίείπ, ἐπ ἰοοο; Μαι- 
αυατάς, Κὔρι, ϑέααίδγεοκέ, [ϊ., 70, ἀπά 
8686 ῥὑτεοεάϊπρ νϑῖββ, σύ. χν. 5, χχί, 21. 
1η ΧΕ, οὐ. Ἐχοά. χχιϊ!.--- Ῥωμαίοις οὖσι: 
ἴῃ ἡδίυταὶ σοηίγαβε (Δὲ τη6 δπά οἱ τὸ 
βεηίθηθ) ἴο π6 ἀεβρίβεά 7ενγβ: 845 ἰη- 
δδρϊίδης8 οὗ ἃ οπιδη οοίομτα ἴπθῪ σοι! 
ἸΔῪ οἰαίπι ἴο (Π6 ργουὰ {ἰ|6. Οἡ {πὸ ἔοστεβ 
οἵ ὑπάρχοντες δΔηὰ οὖσι ξεε Αἰξοτά᾽ 5 ποῖς 
π᾿ ἰοτο. 

Ψεῖ. 22. συνεπέστη: ΟἿΪῪ Ππεῖα ἰπ 
Ν.Τ., οὔ χνῖ, 12, τοὶ τη ΤχΧΧ, θα οὗ, 
Νυπ. χνί. 3, δε ἴῃ οἰ4βϑῖοδὶ ατεακ, πε 
ποῖ ἰῃ 58Π16 5θῆ8δ. ΝῸ τϑᾶβοῃ ἴβ ρίνβ, 
δυὲ (πὸ ὄχλος ψουἹά δανεὲ ὕδεη βδϑιν 
ΒΥ οα ὈῪ Παιγαα οἵ [ἢς [ἐν78, ἀπ {πτέμεσ 
ἰῃοθηβαᾶ ρευμδρβ δὲ βπάϊηρ δὴ επά ρυΐ 
το {πεὶγ ἴον οἵ {86 γτενεϊδείοπβ οὗ ἑογίαπα- 
16] Πρ.-- περιῤῥήξ. αὐτῶν τὰ ἱμάτια, ἱ.6., 
ΚΏΘΥ τϑηξ ΟΗ͂ τῃ6 ραττηθηῖβ οἵ ῬδῈ]} δηᾶ 
5115; 1π8ὲ 5 (Π6γα 18 ὩῸ σῆδηρε οἵ β)εοὲ 
Ὀεΐοτε ἐπιθ., 5ὸ πεγε ρτοραθὶν ννπδῖ νγἃ8 
ἄοπε ὈΥ (6 Ἰἰοίοτβ ἰ8 βαίἃ (ο πᾶνε Ὀδδῃ 
ἄοῃε ὃν ἰδπ τηαρϑιταίεβ. ὙΠογα 15. ὯῸ 
πδεᾶ (ὁ Βρροβε υγἱῖ}; Βδηροὶ ἐμαῖ {πὸ 
Ριδεῖοτβ ἴοσα οὔ 88 ῥυίβομειβ᾽ οἱ οί μεβ 
ψ ἢ ἐπ εὶς ον παπᾶ8. Οατοεῖτβ (δε 565 
οὐ {δε οἴδεγ παπᾶ Οδίν!π᾽β ποίε ἐπ ἰοϑοὴ 
[4 κΚαβ Ἐπεὸ ψνογὰβ δἃ5 τηεδηΐηρ ἐμαὶ {π6 
ῥτοοίοτβ σεηξ ΟΥ̓ {ΠΕΣ ον ΟΕ 68 (τεδά- 
15 αὑτῶν); 50 ΕΔΙΊΒΑΥ 5ρθᾶκβ οἵ τῆς 
ΡῬτδίοσβ τεπάϊπρ ἐποὶτ ρατηηθηΐῖβ ἱπ ΠΟΥΙΤΟΥ 
δὲ τὰς ἀσέβεια, {πε ᾿πιρίεῖγ. Βαὶ ποῖ 
οηΪἷγ ψουϊὰ βυοῖ δὴ δἂοῖ δε βίτδηρε θυ 
τῆς ρατὶ οὗἩἨ Εοπηδῃ πιδρ᾽βίγαίθβ, θα 4130 
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εἰν" 23. πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγάς, ἔβαλον εἰς φυλακήν, 

παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς: 24. ὃς 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Χν 

παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφώς, ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν 

φυλακήν, καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. 25. Κατὰ 

δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν" 

τῆς νοῦ 866 Π18 ἴο πγᾶῖκα αραίηβί πὲ ἱπίεγ- 
ρῥγϑιδείοη ; ἴξ πηθαπβ 'π οἰαδββίςδὶ δἀπᾶ ἰπ 
ἰαῖοες αἀτγεεῖκ ἴο γτοπᾶ 41] στουπά, ἰθασ ΟἿ, 
ο΄. τὰς πυπιεσοῦβ ἱἰπβίδποββ ἴῃ Νν εἰβίείη, 
πὰ 80 ἴξ Ἵχργεββαὲβ {πε γοὰρ ννᾺῪ ἰπ 
ν βίοι πε Ἰἰσίοτβ ἴοσγα οἹἕ 186 ρδιπηθηῖβ 
οὗ ἔπε ρὑγίβοημειβ. ἴῃ 2 Μδϑοο. ἵν, 38 πὸ 
ννογὰ ἰβ υϑεᾶ οὗ ἐεξαζίπρ οδ᾽ {π6ὸ σιπηθηῖθ 
οὗ δποίπο, δεα νεπάι᾽ 5 (1888) ποίε ἐμ 
Ἰοοο.----δ αβδίζειν : το Ῥεδὲ νυ γοᾶϑ : (Ὡτῖοα 
8:. δὰ βυβετγεά (πἰ5 ρα πΙβητηθηῖ, 2 Οοσ. 
χὶ. 25, δτίενοιιβ δπᾶ ἀδθριδάϊπρ, οἵ 8 
Ἐοπιδη βοουγρίπρ, οὐ. [ιί5. οννῃ ννογάβ ἴῃ 
τ ὙΠ ε885. ἰΐ. 2, ὑβρισθέντες ὡς οἴδατε ἐν 
φιλίπποις. Νοίπίπρ οἂπ δὲ αἰϊεσεὰ 
ἁραίηβε [ῃς ἐγ μιπ685 οὗ τπς πατγαῖῖνα 
ὁπ {ἰπε ρτουπᾶά ἴπμαὶ Ῥαὺ] 48 ἃ ΚοπΊίδη 
οἰείσεη οουἱὰ ποὲ μανε ὕθδεη τπ5 πιαὶ- 
ἐγεαϊεἃ. Ὑπὸ ψμοῖε φγοοδεάϊηρ ννὰ5 δνὶ- 
ἄβηεν τυπλυϊιατν ἂπὰ παβίν, ἀπά (δε 
ταδρὶβίγαῖεβ δοίεᾶ υνἱ ἢ ἐπα ΠΙρἢ-Παηπάεά- 
π688 ομαγδοιοσίβεῖς οὐ [η8 ἤιββυ ργονίποίαὶ 
δυϊποιίεῖθβ,; ἰῇ ΒΟ ἃ βοαπα 8:. Ῥδὺ]} 5 
Ῥσοῖββε τῇδυ ΜῈ }1} πανβ Ῥθθπ πιδάβ, δας 
ψου]ᾶ νοῦν βαβϑιν ὃὉς ἀϊδτερατάβά, ΤΠ 
ἱποίάεπε ἴῃ χχίϊ. 25, νὩΪΟ. βῆουνβ ῃ5 ἢονν 
τῆς Αροβεῖς Ῥαγεῖν εβοαρεδ ἃ βίπηϊαγ 
Ῥαπβαπιεης λάβε ἐπε ΤΠ]: δ ἃ Βπουῖβ 
οὔτδα πλοῦ ἴῃ [Ἔγυβαίδγα, απ [Π6 ἰπβίδηςθβ 
ᾳιοϊδά ὈῪ Οἴσετο, 1 ΚΈΥγ., ν.γ 62, οὗ ἃ 
ΡῬτίβοποσ σειπογβε αϑϑὶν βοουγρεᾶ, ΨΏ16 6 
οτίεᾶ “ἰπίεν ἀοίϊογεπη ογαριἐυσααας ρἷδ- 
βϑτυπι᾽ Οἱυὶϊς Κονιαημ5 521, ΘΔ ΌΪΘΒ τ15 ἴ0 
866. πον εαϑὶϊν Ραὺὰ! δπά 5:15 (ῇο 
Ῥγοδδδῖν επ]ογεά [π8 Βογαδῃ οἰεἰσαπβῃΐρ, 
ΦΡ νετ. 37) τηῖσβε πᾶνε ργοίεβίεά δηά γεῖ 
᾿νε βυβετεά. 

νεῖ. 23. δεσμοφύλακι, Τιυοίαη, ΤοΣ., 
30; 705., 4πέ.», 1.7, 5, τ, ΟΧΧ ἀἄρχιδεσμο- 
φύλαξ, ἀεη. χχχίχ. 21-23, χὶ. 3. Α, χὶἱΐ, 
το (τ΄. τε ψογᾷ ἀρχισωματοφύλαξ, 
ΒῬεϊβϑηδηπ, Νέμε Βὲδεϊςἐμάϊέη, Ρ. 93). 
ΟὨτυβοβίομῃ δῃᾶ Οδουπιθηΐῃ5 ἰάθη ἐν Ὠϊτὴ 
ψ ἢ Θίορμαπυβ, δας πῈ ννὰβ ἐπ6 ἢσβι- 
{τυϊῖ8 οὗ Αὐοβαία, σ Οοσ. χνΐ. 15. 

εν. 24. ἐσωτέραν: οοϊηρδτγαῖίνα ἴοι 
ϑαρετιίαῖίνα, ἃ5 οἴεῃ ἴῃ Ν,Τ, (Β]485). 
Νοῖ πεοεββαγν πηδεγρτουπάᾶ, Ὀυ ἃ Ρατί 
οἵ τὰς ργίβοῃ ψβῖοῃ ννουὰ ἤανα Ῥεεη 
Τυγίθποσ ἕτοπι 50} Ἰρης ἀπὰ δἷγ 8 οουἹά 

Ὅε Παά.---τὸ ξύλον, Ἡεῦτενν Ἴ, 10Ὁ 

ΧΧΧΙΪ, τὶ (Α κυκλώματι), ο΄. Ατῖϑε., Ἐφ.» 
367, 303, 705 ; Ηετγοά,, νἱ., 75; ἰχ..37;) πὰ 

Ἰηϑίδηραβ ἰπ ΚΝ εἰβίείη, [ὐἱἵν,, ν 11]... 28, ΡΊ αιιξ., 
Οαῤέ., {1ϊ.,.70, 1νατἰη πέγυμς. 850 Επβθδίιβ 
868 [πε ψνογὰ οἵ {π6 τηδτγίγτϑ ἰπ δι] (56 Ὲ 
ΑΙΠοσά). ἴῃ }6γαγη δ᾽ Β οα88 ἀποίδοσ ἀπά 
εαυϊναίεης ψοσὰά ἰβ υϑδεὰ ἱπ ἐπε ΗδΡ, 
χχῖχ. 26 τῖ ΧΧ ἀπόκλεισμα, ὙΠε 58η)6 
Ἡδεῦτενν ἰβ υβεά ἴῃ 2 Οἤτγοη, χνὶ. το, ννῆετα 
ΤΙ ΧΧ δ48 βἰγηρίν φυλακή.---ἠσφαλίσατο: 
οηΐν εἰβενιετε ἱπ Ν Τὶ τη Μαίι, χχν!. 64, 
65, 66; ἱπ ΤΧΧ απὰ Ροΐν»., οὔ. οτγίεἰςαὶ 
ποίβ, νεῖ. 30 ἴῃ β. 

γεν. 25. κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον: 
πϑυΐοε οὗ {π6 δάϊεοιῖνε μεσονύκτιος, ο΄. 
χα, 7, ἴλκα χί. 5, εἴβεννπαγε οηἱν ἰῃ Μασῖς 
ΧΙ. 35, οἴἴϊεῃ ἴῃ πιοάϊοβὶ υνυτιτογβ, αἷβοὸ ἱπ 
Ατίβί., ϑέγαδο, ΡΙαίδγοῖ ; ἱπ ΧΧ, Τιάμι 
χνὶ. 3 Α, ὐπ [ἢ 8, ῬΒ, σχνί, 62 (156ἱ 
1ἰχ. 10].---προσευχόμενοι, 58ε6 οῃ οἶδ. 
χίϊ, 12.---ὔμνουν 1 δοσυβαῖίνε Η 68. 1. τ 
οηῖν, οἷ, ΕΡἢ68. ν. το, (ΟἹ. {{1, τ6, Τταποῖ, 
ὅγπ.,) ἴων 129. “Ἧος εἴας ραμάζωγ ἐπ 
ϑῤίγέξμ ξαποΐο: ἴθι σάτοασα ὑδὶ ἤδο ρεησα 
Βερίασα, πο πιᾶπβ ἰοἱΐετε ροίεγαπξ " 
νΝ εἰδείη, οΑ ἴοο {πε οπεπη- ᾳυοίεᾷ ψνοσᾶβ 
οὗ Τεγί]!πδη 44 Μαγέγγες, ἴϊ. : “ΝΙΏΙ 
οταβ βθηξ ἴῃ Ὥθγνο ἀυ πη ἀπἰ Π1018 ἴῃ σοϑῖο 
εβί,᾽" δπὰ Οὔγυϑβ., Ηοηι., χχχνῖ., "" ΤΠ15 [εξ 
85 αἶἷδο ἄο, ἀπ νγὲ 5181} ορβη ἴοσ οὔγ- 
βεἶνεβ---ποῖ ἃ ρτίβοη, Ὀὰξ πεάνθη. [ γα 
ῬγαΥ, νγῈ 5841] θὲ δοϊ]ε ἐνβὴ ἴο ορεὴ βεάνβῃ. 
ἘΠῚ5 Ῥοιϊὰ βμὸύι ἀπά ορεηεᾶ βεανεη ὉΥ͂ 
Ρταυοι." --ἐπηκροῶντο: υϑεᾶά ὃν Ῥίαίο 
(Οοτηίςυ5), ἀηὰ τεξετσεὰ ἰο ὃν Κεηπεάν, 
ϑομγοῦβ οὗ Ν. Τ. αγεεΐ, Ὁ. 73, 885 οπα 
οὗ ἴπῃεῈ τὰτεὲ ψνογάβ πιδίπὶν Το] οααίδὶ 
οογησποη ἴο Ν.Τ. δηᾶ {πε οοπιίο ροείβ; 
ἴξ ὁσουτβ αἷδο ἱπ Τποίαπ, ἀπά ἴῃ Τοσέ., 
χίϊ,, Ῥαίγ. Νοῖ Τουπὰ ἱπ ΠΧΧ (ρυι τῆ6 
ςορπδία ποιῃ οὗ πεδείῃρ 80 85 (0 ΟὟΘΥ ἱπ 
Σ ὅ8π|. χν. 22). Βαϊ 1 ἰδ ρβου]Ἕατ ἴο 9, 
Γυκε ἴῃ ΝΟΤ., δηὰ ἰξ ννὰβ [6 τεσ πηϊοϑὶ 
νοσὰ ἴῃ τηβᾶϊοα! ἰδηρσύαρε ἴογ διιβουίδ- 
τίοπ ; ἔπε ψοσὰ σαῖρδε ἐπεγείοσγε πδίυγα!ν 
θὲ εἰηρίογεὰ ὃν δίτῃ ἴο ἀεποίε αἰξεπεῖνα 
Βεαγίηρ δ8 αοἂ ““ρανεὲ βοὴρβ ἴῃ {πῈ 
ηἰρμε", Βοίῇ νεγῦβ ὕμν, ἀπά ἐπηκ, δὲ 
ἴῃ ἴπε ἱπιρετέεοι ; {πεν ᾿νε βἰηρίηρ, δπά 
1π6 ῥγίβομθιβ νγετε ᾿ἰβεθηΐηρ, ψνβθη {π6 
φαγί ασακε μαρρεπαᾶ. 

ψετῖ. ζ6. ἄφνω, 5εε οῃ ἴΐ. 2.---σεισμὸς, 
ο΄. ἵν. 31, ψΒεγε ἔπε ἀϊνίης πεᾶγπθββ ἀπὰ 
ῬΙΈβεηος ΜΕΤ τηδηϊεβιβὰ ἴῃ ἃ ΒΙΠΊ118Τ 
τηᾶπποῦ; ἴπς πεὶρῃθουτμοοάῦ δηὰ (88 
Ρετίοδ ψεῖε οοπϑρίσυουβ ἔος βοΒ φοῦ- 



43---Ἅ8. 

ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 95: 

26. ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο 

μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου 1 - ἀνεῴχθησάν 

τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ 3 ἀνέθη. 27. 
ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας 

τῆς φυλακῆς, σπασάμενος ὃ μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων 
ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. 28. ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος 

λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν" ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. 

1 ἀνεῳχθησαν, δι ΒΟ. 31, 33, 40, 180; 850 1.Δοἢ., ΑΙξοτά, ΥΝ.Η.., ΒΙ485, ὟΝ εἰββ 
ΗΠΡ. πᾶνε ἡνεῳχθησαν, Ὑ1158ὲ ΑΕ, 13, 54, ὅτ, ΟΥ, Τίβοῃ δᾶνε ηνοιχθησαν; 
δνεπάς σαπποὲ ἀβοϊάεα, παραχρημα ον. Β, Ιλιοϊξ,, Οἷρ., 80 ΒΙ458; ΗἸ]ρ. τεϊδίῃβ 

3 ἀνεθη, 31} ἀνελνθη, 50 ΗἸΕ. 

3 μαχαιραν, ΒΟΌ 61" ρτοῆχ την, 80 Γδοῦρ., ἮΝ. Η., ΕΝ. νν εἶββ, ΒΙββ, Ηρ. 

νυ ]βίοπβ οὗ παίιτε, οὔ, ΡΙυτηρίγα οη Μαίι. 
χχὶν. 7, αηὰ Εδιηβαν, δ.. Ραμὶ, Ρ. 221.--- 
παραχρῆμα, δες οτΙεῖς4] ποίεβ.---ἀνεῴχ- 
θησάντε.. .. αἱ θύραι πᾶσαι: Δῃγ οηε 
πὸ δα8 βεεῃ ἃ Τυγκίβῃ ῥγίβοῃ, βαυϑ 
ῬΙΟΙ. Εδπιβαυ, 11 ποῖ ψοπάεγ δὲ {π|5; 
“ὁ βασῖ ἄοοι ννᾶβ πΊθγαῖυ οἰοβεᾶ ὈΥ ἃ Ὅλσ, 
πὰ τῆς δαγίμαυδκε, 85 ἰξ ραβββᾶ δἱοῃβ 
τῆς στουηά, ἕοτοβά {π6 ἄοοτι-Ῥοβίβ δρατί 
ὅοπὶ δαοῖ οἴπεῖ, 850 {πὲ ἔπε Ὅατγ βἰ'ρρεᾶ 
δοτα [15 Βοϊά, ἀπά ἔς ἄοοσ βυνυπρ ορεπ,᾽" 
πὰ 566 ἔυτέμοτ ἀεβοσ ροη ΟἹ βάση ρᾶβε. 
-Ο-Οἀνέθη, ε΄. χχν!!. 40, πονβετα οἶδε ἴῃ Ν.Τ. 
ἴῃ Βδτ16 56ηδβα; ἰη ΓΧΧ νὰ δανα ἴδε βαπὶς 
οοἸοςαίίοη οὗ ψνοσὰβ ἰῇ Μϑὶ. ἵν, 2. 8ὅ6ς 
αἶβο ἔον ἴδ ρῶταβς, Ρίυι., Αἰδχ., 73; 568 
Ὑνιπεσ- ϑομτηϊεάεϊ, Ρ. του. Πἴννα δὶς, ΝῊ 
ἀϊά ποὲ [ῃς ρσίβοπεγβ ββοᾶρα ἢ {1Π6 δῆβυγοῦ 
ἰ5 [ῃδὲ ἃ 5εηιῖ- Οτίεπίαὶ τὴορ ψουά δα 
Ῥαπίς-ϑισίσκεη ὈῪ ἐπ δαγίμαιδικθ, δηά 
Ἐπατα 15 ποιπίπηρ βίσαηρα πῃ {πε ἕδος παι 
ἔπεν πιδᾶς πὸ ἀβἢ ἔοσ βδίεξίυ ; τηόσθονεσ, 
τῆς Τορροσίπηϊ εν ταῦβὲ πᾶν Ὀθθη ΝΟΥ 
αυϊο κὶν ἰοβὲ, ἕο ἐμε 14 1]οΥ ννὰβ ποῖ Οὐἱν 
τουβεά ἢ π)βοῖέ, θὰ: εν ἀεπεῖν οδ!εά δἱ 
Ὅποα (ο ἐπε ρυατά ἔοσ Πἰρμίβ; 566 δηὶ- 
ΒΑΥ᾽5 ἀδβογ ρείοι, ἡ. 5.. δη (6 σοτηπιδηΐβ 
οἵ Β[α55, ἐμ ἴοεο, ἀπὰ Ἐεϊίξςῃ, ποίς, Ρ. 
318, ἴἰο ἴ:8 βαιῆς εἴξεοι δβ Εδτηβαυ, {παῖ 
ἔπε ῥτίβομειβ γεγο ρϑηΐο- δίσίοκεη, ἀπά 
δια πὸ {ἰπ|6 ἴο σοἸΙἸεοὶ Ἐπ εῖγ (Ποσυρ (5. ἔον 
Βῖρδι, 

ΕἾ. 27. ἔξυπνος: ΟΠΙΥ Ποῖα 'π ΝΤ., 
πος ἱπ ΧΧ, τ Ἐβά. ἢ, 3, οὗ δτῖιβ 
να κίηρ ἔγοση εἰςερ.---μάχαιραν: τέϊοϊα 
οσηἰιοά ἰη Ὑ.Ε., 5ες οτγεῖσαὶ ποίε. εἰβ8 
Ἐπί πκ8 ἐπδὲ ἐπα οπιϊββίοη οσοῦτβ βίπος ἴῃ 
χίϊ. 2, δῃὰ ἔνε εἰπγδβ ἴθ ΓῸΚΕ, πὸ δτίίοῖα 
ἰβ ἑουπά νἱ ἢ μάχαιρα. τὴν -Ξ 815 5ινοτά, 
“Γ΄. Ματὶ χίν, 47.--ἥμελλεν, οὕ. [1]. 3, ν΄ 
35, χί!, 6, δἴο., οματγαοίογίβεις Γασᾶη ψοσὰ, 
866 Ετϊεὐτίοῃ, Ρ. 12. ὙΒε δοὶ ψψᾶ5 φυϊίε 
παίυγαὶ, [ῃς δοὲ οἵ ἃ πᾶπ ῆο μιά ἰοβὲ 
ἴῃ δ18 ἴειτοσ δἰ8 βοϊ -οοηΐτοὶ (ΥΥ ς:185).---- 

ἑαντὸν ἀναιρεῖν: (0 ἀνοϊά {Π6 ἀϊβρταοεῖι 
ἔατε νοι νου! Ῥ6 δἱἹοιιεά ἐο ῃἰπὶ ὉῪ 
Ἐοπιδη ἴανν, ἀοοοζάϊπρ το τυ μίοἢ ἐπα [4 1]οΣ 
νγὰ5 βι]εοίεά (0 ἐῃε βαπιε ἀξαΐϊῃ δ5 τ 6 
εἐβοαρθά ρῥείβοπειβ ψψουἹὰ πᾶνα βυῆετεά 
(ΥΥ εἰβιείη, ἐπ ἰοθο), οἵ. χιϊ, το, χχνἱ!, 42.--- 
γομίζων, 566 Οἢ νἱΐϊ. 25. [ἐ 5ΕΘΠῚΒ Ὦγροι- 
ογεῖοαὶ ἰο δῖ, ον σου Ῥαὺϊ] μανε βθβεη 
(δδὲ τῆς 14 1ΠΠ0γ ννᾶ5 δδουξ ἴο ΚΙ Πἰ τη} 
ὙΠδὲ ἔπεσα τῦβὲ πᾶνε Ὀθεη βοπὶα Κίπά οὗ 
Ἰρδὲ ἴῃ ἐπα ουΐετ ῥγίβοη ἰβ εν ἄεπί, οἵμοτ- 
νῖβε {πὸ ζαϊϊοσ σουἹὰ ποῖ πανὲ Ἔνεη ββεῃ 
μας ἴῃς ἄσοιβ γε ορεπ, ποῖ ἰβ ἔπϑῖα 
ΔΠῪ ἀΙΒΠ αν ἴῃ βαρροβίηρ ὑπαὶ Ῥαὶ οὐ 
οὗ {πὸ ἀδτίκηεββ οὗ ἴῃ ἱππεῖ ρσίβοῃ ψνουἹά 
5ες [πγουσἢ (6 ορεηεᾶ ἄοογβ ΔηΥ οης ἴῃ 
[Πς ουΐες ἀοογνναγ, νυ 18ὲ ἐο (6 4110 
τῆς ἱπῆθτ ρτίβοη ψουἹά ὃε ἰοβὲ ἰπ ἄδγκ- 
1688, Μοξδονεσ, 45 Β͵455 ποίεβ, ΡῬϑυ 
ΠΊΑΥ ἢανα Ππεατὰ ἴτοτὰ ἐπα Δ |ΠΟγ᾽5 υἱέοτ- 
δῆοθ5 ΨηδΈ ἢε τηεδηΐ ἰὸ ἀἄο: “πεαὰξ 
δηΐπὶ ἰδοιβδε Ραϊαπάι5 εβι᾽" (8ες αἷβο 
Εδπιβαυ, Ἐείΐίεη, ΗἩδοκείς, Γὐπιῦν, ἐπ 
ῥώ 

εἴ. 28. μηδὲν πράξ. σεαυτῷ κακόν: 
Βίαββ τϑηλασκβ ὑπαὶ (π6 ἀϊβεϊποίίοη Ὅ6- 
νέα πράσσειν δηἕ ποιεῖν ἰ5 ποί αἰνναγ8 
Ρῥτθοίβεϊν ορβεσνεᾶ ἱπ Ν.Τ'., ἀπά δκαβ ἰξ 
88 - Αἰίς, μι. ποιησῆς. πράσσειν ἰ5 
ποῖ ἔουπά ἰῃ 8ι. Μαιίπενν οἵ 81. Μακ 
δηὰ οηἷν ἰνίςε πη 8... ἴομη, ἢ 1158 Ὁ 81. 
Κα ἰξ ἰδ θᾶ βἰχ εἰπιθβ ἱπ ἢϊβ αοβροὶϊ, 
τϊτίδδη εἰπγεβ ἱπ Αςῖβ, οἰ βεννθοσα ἴπ Ν.Τ. 
ΟΥΪγ ὉΥῪ Ραμ]. ῬΒΣΠΡΡΙ τγᾶϑβ ἕδπιοιβ ἴῃ 
ἴῃς. ἀππδῖς οὗ βυίϊοϊάς (Ὁ. δηὰ Η.); δε 
αἶβο ΡΙ τρίς Β ποῖς ἐπ ἰοεο.---ὅπαντες 
γάρ ἐ. : “Μυϊΐδ ογδῃΐ ρτανίοσα, συσ ποῃ 
ἀεδεγοὶ 86 ἱπίεσγῆςοσε ; βαᾶ Ῥδαΐιι9 ἰὰ 
αττίρὶς, φυοά πιαχίπνε ορρογίππυτη οσαῖ "Ὁ 
Βεηρεὶ. 

Ψες. 29. φῶτα: “1ΙρΠ5," ΕΕΝ., ρίυσαι, 
δῃηὰ ΟὨἱν ἴῃ ροἰυγαιὶ ἴῃ ἰδίοσ αταεῖ, οὗ 
Μαος, χίΐ. 20, οὗ ἤτεβ ἴῃ ἃ τα] ατῪ δἢ- 
φαπιρστηβηῖ; “ (Π6 ργβοποσβ᾽ ομαὶπβ γαῖα 



ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥῚ, 

29.1 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε 

τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ᾿ 30. καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω," ἔφη, Κύριοι, 

τί με δεῖ ποῖειν ἵνα σωθῶ ; 31. οἱ δὲ εἶπον, Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον 
Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. 
αὐτῷ τὸν λόγον ὃ τοῦ Κυρίου, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

32. καὶ ἐλάλησαν 

33: 
καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ 
τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ 
24. ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 

πάντες παραχρῆμα - 

παρέθηκε τράπεζαν, 

καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ. 

. Αἱ θερίηπίπρ οὗ νεῖβε Β]488 ἴῃ βὶ ργεῆχεβ ακουσας δε ο δεσμοφυλαξ (σεο ανάϊέο 
οἰιδέ, εαγο. Αἱδ., ΝΝ τ). 

2 Ὁ, ϑυζ. Η. πῦρ. δδὰ (και) τοὺς λοιπους ασφαλισαμέενος δἴζαοΙ εξω, δεε οὔ 15 
τοῦς ἢ Βδπιβαν, δέ. Ραμ, Ρ, 222, ννῆο δοσδρίβ ἰξ 45 πιοβί ὑγοῦ. ρεπυίης, γείβὶ πεᾶ Ὁ 
ΒΙ485 δπᾶ Ηρ. ; ὅγτγ. Η. τὴρ. δά ἀβ " δρρτορίπαιανις εἴ" (προσηλθεν ἰη β). 

ὃ σου Κι. ἿΝ.Η. τεχί, ἘΝ, πλᾶτρ., Β[458, ΥΝ ἐπάϊ, ὟΝ εἰ55, [ο]Ἱοννηρ δ᾿ Β, τεδᾶ Θεου; 
566 νείπ55, 4ῤοΞέεϊρεςολίολέθ, Ρ, 5. 

Ἰοοβεά, δῃὰ Ψψογβε ομαὶπβ ψεσε ἰοοβεά 
(γοτὰ Εἰπηβοὶῖ; ἣς οδ]]δα ἔογ ἃ Ἰίρῃς, μὰς 
πε τὰς ποδὶ νγὰβ ᾿ἰρῃίθα ἰῇ ΠὶΒ ονῃ 
Βεαγε " ΟἸγυβ., ἤοην., χχχνΐ.---αἰσεπή- 
δησε, ε΄. χῖν. 14, ἐκπ΄., ὈΟΤΠ νετθβ οηΐγυ ἴπ 
κε ἰα ΝΥ. ἴῃ ΤΧΧΣ, οὗ, Απιοβ ν. 19, 
58.8., νεσ. 26, ἜΘβρθοίδ!ν [Π6 ἰδείογ, ἔοαπά 
4180 ἱπ οἰαββίοδὶ ασεακ.---ἔντρομος γεν.» 
8ε6 δδονε.---προσέπεσε: δε ΤΊΔΥ πᾶνὲ 
Κποντι οὗ ἔπε ὑνοσάβ οὗ ἐδ πιαϊάδβη, νετ. 
17, ἀπά σεοορηίβεά ἐπεῖσ τα ἴθ (Ὡς 
εαγίβαθακε, δηά ἴῃ 86 σαϊπηηθββ δηὰ ἅἄε- 
“λθδηοῦγ οὗ ΡΔῸ] ; ἤδηοε ἴοο ἢ[Β αιιοϑείοπ, 

Ψεγ. 30. Κύριοι, ἰῃ τεδρεςῖ, οὐ Ἰομη 
χχ. 15.--ἶνα σωθῶ; (ες ψΨοτά οὗ {δε 
τηδϊάδη σωτηρία δηά (6 οσούστεποα οὗ 
186 πῖρμε τᾶν ψγ6}} ἕνα ρτεοπιρίβά (ῃς 
χααβίίοθ. ὙΠ6 οοπίεχέ, νϑῖ. 31, 866 πὶ5 
το ἱπάϊςαϊς τῆς πίρμεσ τηδαπίπρ' ποσς, δηά 
(ς φυεδείοῃ οδπ βοδγοαῖν ὃ6 {{πιϊεὰ το 
πλοῖα ἄδϑίσε οὗ δβοᾶρεὲ ἴτοπὶ ρετβοηδὶ 
ἄδηρϑσ οσ ριιπβῃτηθης, Οἡ (δε δάδιείοη 
ἰπ Ὁ 86εὲ οσίεἰςδὶ ποΐβ. 
ει. 31. ἐπὶ τὸν Κ. : “πο δρποβοῦπέ 

86 «οηιίμος" Βεηρεῖ-- που Ροΐπε Πίτα τὸ 
16 Οπε Ἰογά.---οἶκος . ,. οἰκίᾳ: (ἢε 
βτϑί ννογά 5 τλοβὲ ἔγεαπεηεῖν υβεά ἰῃ Αἰεὶς 
ατεαῖ, δπᾷ πὶ ἐς Ν.Τ. ἔοσ Ββουβεμποίά, 
ς΄. νεῖ. τῷ, πε ΒοΙΝ ννοσᾶβ ἀτὲ δεάᾶ 1ῃ 
Αἰες, δπᾶὰ ἱπ τππεὲ ΝΤ., ἴον γανιϊϊα, 
σὺ καὶ ὁ οἶκός σου: ““δηὰ ποι 5041 ὃ6 
βαναά, που δηὰ ἐγ ποιβα,᾿" ΚΕΝ. ποῖ 48 
1 δὶς Ταλϊ ἢ σουἹᾶ 8ανα πί8. πουβεπῃοὶά, 45 
Α.Ν. ταῖρμὲ ἱτηρίγ, θὰ (παὶ ([ῃ6 βδπι 
ΨᾺΥῪ 85 Ορὲπ ἴο δἰπὶ δηᾶά τὸ (ἰδπὶ 
(ΑἸ οσά, βεὲ αἷϑο Μεγει- νεπάϊς, δπά 
Ῥδρε). 

ψεσ. 32. καὶ ἐλάλησαν : Βεῖοτε ἢᾶρ- 
εἰβγα ἰῃϑίσιεοι, 

Ψε ες. 33. ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς, 
εἰ. νεῖ. τδ, “αἱ ἜΝ εἰ τὰ εἰσι ᾿Ἢ 
ἴδε ἰδίου ΨΨ 1} ποὲ ἀδῖαν ἔοσ ἃ πιοσηεηὶ 18 
ἤσβε Ομγιβεῖδπ ἅσπίν, Μαίϊ, χχν. 536.--- 
ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν : ““Δπὰ τνναϑῃοά 
{π6πη) οὗἉ {πεῖν βίγρεβ," Κδχίβαυ ; ἐ.6., τπ6 
βίαίῃβ οὗ (με ννουη ἀβ οαυβεά ὃν ἐπα ᾿ἰσίοτβ 
(ἔοσ βίπηασ ςοηβίγιςείοη οὗ λούειν ἀπό 566 
Βεἰββιθδπη, Νεμς Βἰδεϊςέμαάϊεη, Ὁ. 54). 
Ἡοβατζί, ρ. 112, οοῆρατθϑ δίβη᾽ 8 ννοτ8, 
τὸ αἷμα τοῦ τετρωμένον μέρους ἀπο- 
πλῦναι.---καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες: ἴοτ {6 
Ῥεατίηρ οὗ (ἢς ψοτάβ ου [πίδπε Βαρεΐβηι, 
86ε Οἡ ΝΕ. 15. ἴ{ ΤΑΔΥ οἵ οουγβα θῈ βαϊά 
(θαι τὴ6 ἐχρτεβϑίοῃ δνι ἀθπεῖν ἱπιρῖεβ πα 
ΒΑΠΠΟ ΡΕΙΒΟΠΒ ΨΏΟ δῖῈ ἰηβίγυςξεα ἴῃ νϑσ. 
32, Ὀαΐ ἰξ σαπποῖ θα βαϊά ἐπδὲ ἔπε ρῆγαβε 
ΤΊΔΥ ποῖ ἱποίῃ δ δὴν οπεσ τῃεπιρεῖβ οὗ 
τῆ. Πουβεῃοϊά, Ὑπα ἔνοὸ Ὑναβῃΐηρβ δῖα 
Ρὰξ ἴῃ βεϊκίπρ Ἰαχιαροβίείοη : [πὶ ᾿ψδέβγβ 
οὗ Ὀαρτίϑπι νναβῃεα ἔπε αἱοσ ἔτοπι ἄβερασγ 
βίαίῃβ8 ἀπά τῆοσε ρτίθνοιβ ουπᾶβ ἤδη 
ἴποβε οὗὁἉ {πε ἰἰοΐοτβ᾽ τοάβ, Οὔγυβ.,ρ Πορ., 
χχχνὶ,---παραχρῆμα, εταρμαῖϊο, δε6 αῦονε 
οη Ρ. 1οῦ. 

ει. 34. ἀναγαγών τε αὐτοὺς: τε 
οἰοβεῖν σοῃηδςίβ {πἰβ βεοοηᾶ ῥὑγοοῦ οἵ δ18 
ἐπδη και πεβ8 τ ἐῃς ἢτϑε ἀναγ. : “πε 
ὑσοῦρῃε ἰδεῖθ ἂρ ἱπίο," ἘΟΝ. ; ΒΙ455 
τπιπῖ5 ἐμδὲ [Πς ἀνά πγεδπβ {πὶ πς ὑσουρσῆι 
{πάγὰ ρ ΠΌΠπῚ πηδεγργουηά, δαξ ἰξ πιᾶν 
βίπαρῖν πλθᾶὰ ἐμαὶ {πΠῈ6 πουβα ὑγὰβ δ1ι 
Ονοσ πα ῥσίβοη ; 8ε6 δἷβο ὺπαθθηρδιεσ 
ἐμ ἰοοο.--- παρέθηκε τράπ. : {πε Ρῆγαϑθ6 
8 ἃ οἰαββίοδί οὔβ, 80 ἴῃ Ηοπῖοσ, δἶβο ἴῃ 
ῬοϊνὉ. ; 80 ἰῃ Ἡοπιεσ ἃ βερατζαῖς ἰαδἷε ἰ5 
δδδιρπεά (ο εαςΐ συεβί, Οὐγϑ., χυϊΐ,, 333: 
χχί!., 7γ4.. Βυΐ {πε νοσγά 15 δἷβο υδεὰ 48 
ἰταρὶγιηρ με πιραὶ ου ἔπε ἴα0]ε. δες ἴων 

»παα "νη 
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35. Ἡμέρας δὲ γενομένης 1 ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδού- 

χοὺς λέγοντες, ᾿Απόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 26. ἀπήγγειλε 

δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν Παῦλον, Ὅτι ἀπεστάλ.-. 

κασιν οἱ στρατηγοί, ἵνα ἀπολυθῆτε " νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε 23 ἐν 
͵ εἰρήνῃ. 37- ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ, 

ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους ἹΡωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον εἰς φυλακήν, 
καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν ; οὐ γάρ: ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ 

1 Ὁ, ὅγυι. Ἡ. π|ρ6.» δἴζεγ γεν., δἀἀ συνῆλθον οἱ στρατηγοι ἐπι το αὐτὸ εἰς τὴν 
ἀγορὰν και ἀναμνησθεντες τον σεισμον τὸν γεγογνοτα εφοβηθησαν, 50 ΒΙ458 'π 
᾿ βι;απὰ ΗΒ. Βεῖβες δηὰ Ζδοκίεγ Ῥοΐῃ ἀεξεηᾶ (15 ἀπά βαρβεαιεηὶ δάάιεῖοπβ ἱπ Ὁ 

85 ναϊυθοϊε ἴῃ ἐχρίδηδίΐοη οἵ (ες βυάδάεῃ σῆδηρε οἵ γεβοῖνε οπυ (πε ρατί οἵ ἐπ8 
τηδρἰϑίγαίεβ ; δυϊ 5εῈ α80 ϑγεῖββ, Ὁοάεχ Ὁ, Ρ. 86, δπὰ Κδπιβαυ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 223. 
ΑΠεσ ἐκείνους Ὁ 137, 5γυΓ. Ηδτζοῖ. δά ους εχθες παρελαβες. 

ΟΞ ΑΠΕΙ πορευεσθε Β[455 Δηά ἩΠρ. οπιῖε εν εἰρηνῃ, [οἸ]ονῖπρ Ὁ ἀπά Οἱ. 

5Αε δερίπηΐπρ οὗἨ νετβθ Β]455, [ο]ονίηρ Ὁ, Ῥσεῆχεβ αναιτιους (50 Η11ρ.}, δαὶ 
Ῥγδοκείβ ακατακριτους. 

ηά 8., ο΄. ΤοΡῖς 11, 2, παρετέθη μον ἡ 
τράπεζα, 5. ΡΒ. ἸΙχχνῖϊ. 20. ῬΔ1] ΓΔ 68 
πὸ φιδϑίίοη δου 5ἰ ἐπ ρ αἵ πιθαΐ ϑ ἢ [8 
αἀποϊτουπιοϊδε (ΥΝεἰ55).---φγαλλιάσατο: 
ἴε ἰ5 βισρεβίϊνα ἔπδὲ 51. 10κ86 565 (ῃ6 
σορῃδῖα ποι Οἱ (8 βᾶπὶ6 νϑτῦ ἰὼ ἄε- 
βοσῖρε ἐπε ἱπέβηβε δἊχαϊείηρ ρ᾽δάηεββ οὗ 
ἐδε δατὶν ΟΠμυτοῖ δὲ ΤΙ θγυβαῖαπὶ ἰῃ ἐμεῖς 
βοοῖίαὶ 116, 1ΐ, 46-- ποτα νὰ ἱπάδβεδ δῃ 
Αραρε, 8 Εεαβί οἵ "Ινονβ, οὐ. τ Ῥεῖ. ἱ, 6, 8, 
ἵν. 13 (Μαίξ. ν. 12, Κβν. χίχ, 7); ἰῃ 8:. 
Τῦκε 6 ψοτά οὐοῦτβ ὑνῖος ἵπ ὯΪ5 
(οβρεῖ, ἱ. 47, Χ. 21, δηᾶ ἴῃ Αοίβ ἰΐ. 26, 
αυοίξαίίοη (ΘΕῈ αῦονε); ποῖ Ἰουπά ἴπ 
Οἰδβϑίοδι ἄτεεκ, δυΐ ἔοτηιβα Ῥγορδον 
ἴτοπὶ ἀγάλλομαι, Ηεϊ!εηϊδίῖς, οἴζεπ 1π 
1ΧΧ. Αε τὰς βαπὶα ἔϊπηε τῆς νοσά 
πεπιστευκώς, ρμετίεος Ρατίϊοῖρ]ε, βῇοννβ 
ἔμπας Ἐπ18Β [1] η655 οὗ Ἰου νγνὰβ σδυβεᾶὰ ὃν 
Ὧἰ5. ΠῚ ρτοϊεββίοῃ οἵ Ὀεϊϊθῦ; ἰὲ τνᾶβ τῆς 
Ἰογ οὗ ἐἴε Ηοῖν αἴιοβὲ ψῃϊοῃ ΦΟ]]οννεά 
ὉΠ ᾿ἰβ δαρείβηι: “τεϊοϊοδὰ ργεδεν νυ 
411 ἢἰβ ποῖιβα, μανίῃρ 6] ανεά ὁπ {πε 
1ιοτᾶ," ραμάοδαὲ φμοά ογεάίάεγαί, Β1455 
(τεδάϊηρ ἱπιρετέεοι ἠγαλλιᾶτο, 566 οτἰ εἶσ] 
ποῖθ). ϑεὲ αἷβο Νιίεαυ, ἢ αγεο ἀμ 
Ν.Τ., Ῥ. το4 (1893).---πανοικὶ (-εἰ, ΝΗ. 
ἈΡΡ., Ρ. 154), ο΄. παραπληθεί, Γακα 
χΧΧῆΐϊ. 18. ἴῃ ΓΧΧ τ ννοτά ἰ5 ἐουπά, 
Ἐχοά. 1. τ, θὰ: Α Πιᾶβ «-κίᾳ 5 Μδοο. 1], 27, 
Παῖς Α [85 αἷβο -κίᾳ:- Οη 81. λκε᾿β 
ἴοπάηεθϑθβ ἴον πᾶς δηᾶ [5 ταϊδίβά ἴουπιβ 
866 Ἐτίβάτί ἢ, Ρ. 6. ὙΠδ ἴογπὶ ῥγεΐεστθά 
πῃ ΔΑ ἰβ πανοικησίᾳ. ΤΕ ψγνοτά ἴῃ 
ἰοχ ἰβ ἔοιιπὰ ἰῃ [05.. ΡΠ ΠΟ, ἀπά ἴῃ ῬΙδίο, 
Ἐγγχ., Ὁ. 392 Ο., ο΄. ΒΙ455, ἐπ ἴσθο, δηὰ 
Ῥγοΐερ΄., Ῥ. το. 
γε. 35. ἀπέσ. οἱ στρατηγοὶ : "γε ὅτε 

ποῖ το] τ τβάϑοη οὔ 1Π1|5 βιδάβη σμδηρα 
ἦπ τς δοιίου οὐ τς ρτγείοτβ, δηἃ ὯῸ 

ΝΟΙ,. 1: 

---» 

ἄουδε ἐς οπικίβϑίοῃ πᾶν ἴα εν δοοοῦπε 
ἴον ἴπεὸ τεδάϊηρ ἴῃ Ὁ, 868 ογίεἶἰσαὶ ποίςβ. 
Αε δα 5δπ18 {{π|ὲ 1ὲ 15 φυϊέα οπαγδοξεσίβεϊς 
οὗ 51. ΓῸΚα ἰὸ σῖνε (ῃε ρἱαίη ἔδοίβ ντῃ- 
οὐ εηίεσίηρ ὕροη δχρίαπαίίοπβ Μδυασ 
{ΠΠ5. {πὲ παν νγοτα ἱπῆπεποεά ὃν 1ῃε 
δδσίμαιαῖκα, ννῃϊ6 γα πᾶς τδῖῃεῦ ἱπο!παβ 
ἴο (86 νίενν (Πδξὲ πον ψνεσα ἰηοϊεά το (ἢ ϊ5 
δοιίοη, 50 ἱποοηδβίβίθδης ἡ Ἐμεῖσ ΤΟσΠΊΟΣ 
εοηάιποξ, Ὁν ἔγεϑἢ ἱπί6]Πρεποα 5 ἕο ἐμεὶγ 
Οὐ ΑΒΕΥ ἐγαδέτηεπε οὗ {πε πιϑβθίοπατίεβ; 
Εδηλθαν σοπηδίπεβ Ὀοιἢ νίοννβ, δηα 5ες δἷβο 
δὲ. Ῥαμῖ, Ῥ. 224, οῃ [ἢε σοπίγαβὲ Ῥσοιρμς 
οὐ Ὁγ 8:. υυκε, ἀπά αἰβδοὸ οπ πε Βαζϑη 
(εχ; 566 το (6 β34πηη6 εἴεος Ζδοκίοσ, ἐπ 
ἰοσο. Βῖ485 δοσουηΐίβ ἔοσ τη6 σῃδηρε οὗ 
ποπῖ οπ {Π6 ρατί οἵ {με ῥγδεΐοτβ ὉῪ 510- 
Ῥοβίηρ {πὲ {Π6 Ρ βὰν ἰπ {πε βαγεῃαιδίςα 
8 5'δῃ {παῖ {πεν Ππαά ᾿ηβυϊιθὰ ἃ ἐογείρῃ ἡ 
ἀεῖίν, δηὰ {παὶ παν δὰ {πεγεΐογτε Ὀείϊίοσ 
ἀϊβηλβ5 ἰβ8 βεευνδηΐβ δὲ οποα, ἰϑϑὲ δισῖμοι 
τα βοῃ εἴ 5ῃου] τεβυϊι.---τοὺς ῥαβ.: “1πε 
Ἰισίοτβ ᾿" ΚΕ. Ν. πιατρίη, Δρρδτγεηεῖν 48 {πὸ 
ἅινονίτ! δρεά (εξ ρσίΐογβ, 580 ἐῆε [Ἰοΐοσβ 
σαττοα τπ6 γάδοες πᾶ ποί {π6 δας, οἴ. 
Οἴςετο, θὲ Τρ. Αρν., ἴἰ., 341 Ἑάᾶστᾶτ, 
δὲ. Ραμ, ἴ., 493; Οτιγηση- Ὑμάγοσ, σε υ., 
ἀπά τεΐξγεποαβ ἴῃ ὟΝ εἰβίείῃ : διὰ τί λικτώ- 
ρεις τοὺς ῥαβδούχους ὀνομάζουσι; ΡΙμέ., 
Οπαςί. Εορι, 67. 

ψεγ. 36. νῦν οὖν, Γποδῃ, οὔ, χ. 33, χν. 
το, ΧΧΙΪΙ. 15.--ἐν εἰρήνῃ (οπιϊείεά ὃν Ὁ) : 
τα. 7αϊϊοτ πγᾶν ἡγε} ἤανα αδεά ἐπε ψνοτᾶς 
ἴῃ ἃ ἄβερεσ βθῆβ8ε δίζασ ἔπε ἰπϑέγυςσιίοη οὗ 
Ῥαῃϊ, δηᾶ 8 οὐνῃ δάπηββϑίοῃ (0 οἰξίσεη.- 
ΒΠῚΡ ἴῃ δ Κίπράοπι νυ Β] ἢ νγα5 “τὶ ρῃθουβ- 
Π68585, Ρ6866, ἴον ἴῃ {πε Ἡοῖν αποβι"", 

ψει. 37. Δείραντες ἡμᾶς δ. : ἴῃ ἥκρταης 
νἱοἸιίοη οὗ (ῃ8 1εχ Ναϊογία, Β.0. σους, δηὰ 
18 Τνεχ Ῥοτοῖρ,, ΒΟ, 248 ; 566 αἷΞο Οἵςξεγο, 

23 
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ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 38. ἀνήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦ- 

χοι τὰ ῥήματα ταῦτα - 1 καὶ ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι ἱἹΡωμαῖοί 
εἶσι, 39. καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων 

1 Ὁ τεδᾶβ δὲ θερίππίηρ οἵ νεῖβε καὶ παραγεένομενοι μετα φιλων πολλων εἰς τῊΥ 
φυλακὴν (εις τ. φ. 137, ὅγτ:. Η. τὴρ.). Δἕζεσ εξελθειν [Π6 βᾶτης δυιςῃογίεῖεβ σοηείπια 
εὐποντες Ἠγνοησαμεν τα καθ᾽ υμας οτι ἐστε ἀανδρες δικαιοι. Ὁ (ἤεῃ σοπέϊπιεβ 
(137, ϑυι. Η, πιρ., Ἐρἢτ.) καὶ εἐξαγαγοντες παρεκαλεσαν αὐτοὸνς λεγοντες" Εκ 
τῆς πολεως ταυτῆς εἐξελθατε, μηποτε παλιν συστραφωσὶιν ἡμῖν εἐπικραζοντες καθ᾽ 
ὑμῶν (50 ρῥγδοιίοδ ἵν [ῃ6 οἴμασ δαιποτγιτίεβ δῦονθ, [ΟἹ] οννοά ποτα ὉῪ Β[αββ ἴῃ β, ἀπά 
ΗΙρ.). Βδτηβαυ, δὲ. Ῥαμὶ, Ὁ. 224, ροϊηΐβ ουϑ πὲ τη Βαζδῃ ἴαχὶ 818 οδ᾽ (Π6 βἰειδείοη 
νυ οὈνίουβ ἐγ εη, ἀπά ἐΠ6 ννᾶν 'π ΠΟΙ ἴπ τπε Ἔρεδη οἰτίεβ {πὸ ννδαὶς ταππίοῖρ αὶ 
Βονογητηεπέ νγ)85 δἰνψαυϑ ἃ ἄδπρασ ἴὸ ογάδσγ, “οπα ψουά ρίαν {πἰπκ (μἰδ ᾿νασδη "ἢ, 
Βεῖβοι ἄγανβ δἰἰεπέοη ἴο (8 ἔδοε (δι συστραῷφ. ἢ85 ἃ ρ414116] ἰπ Αςίβ χχίϊὶ, σΖ ; 
886 Ηδετίβ, ΕΌΉΗΥ 1, εοέμγες, εἴς., ῬΌ. 26, 27, ἴος Ἐρῃγβθηι᾽Β σοπηπη πίδευ οἡ νν. 35-37, 30, 
δηᾶ ΠΙΚοηθϑβεβ ἰἴὸ ἰπΠ6 Βαζϑη εχ. ϑομπηεάεὶ, Επεγοὶ. Βὶδὶ., Ὁ. 52, τοραγὰβ ἴῃ 18 
Ῥᾶββαρε 48 ῥ᾽ ἰπὶν ἀβείνεά ἔγοπλ ἃ [υβίοῃ οἵ ἔνο (οχίβ, ἀπᾶ 85 γα] δε ρ 5 ΓΟΉΡῚΥ 
Ἀραϊηδὲ Β]4858. 

1 Μενγέηι, Ν., 57, 66, ἴὲ ννᾶβ ἔῃ ννεῖρ δείεϑι 
οδδτρα Ὁσουρθε ὃν Οἴσεσο ἀραίπϑί Νεσγεβ. 
Το οἷαδίτη Κοπιδπ Οἱ ΖΕ ΒὮΙΡ (αἰ βεὶν ννὰ5 

. Ῥαμίβῃαδς νὰ ἄδαῖμ, ὅ8πεῖ., Οἱαμά., 
Χχν. --- ἀκατακρίτους : “ἀποοηδαπτηδά "᾽ 
Εἶνεβ ἃ ψτοηρ ἰἄδα, ο΄. αἷδο χχίϊ. 25, 
ΑἸΙΒΟῸΡῺ ἰ 15. ἀϊῆσυϊε το ἐγαηβίδίβ τΠ8 
ννοσὰ οἰμεσινίβε. ὙΠὲ τηεδηίηρ ἰβ “1 Π- 
ουξ ἱπνοβεϊρδιηρ οὐγ σδιι56,᾿" γές ἵποορ- 
πίία, “οαυδα σορηΐϊίΐα τῦλεῖ ροββαπε 
ΔΌβοῖνί ἢ ἱποορηϊία ααάεπιὶ σοπάεπιπδτί 
παηῖο ροίΐεϑι,᾽" Οίφεσο, 1η| Κεγγεέη, ἷ., 9, 588 
αἶβο νγ ειβίείπ, ἐμ ἰοοο. ὙΠπὲ ψογά 8 Οἱ ν 
ἰουπᾶ ἴῃ ΝΙΤ., Ὀὰι ΒΙ455 ἰδκαβ ἰξ δ5- 
Ατεῖς, ἄκριτος, ΜΟΙ πιρ δ6 Βοτηεεϊπιεβ 
τι864 οὗ ἃ οδι186 πο γεΐ ἐγϊεά. ὙὕΠΕ τϑῆ- 
ἀετίπρ' “ ἀποοηδετηπαά " ᾿τρ}ε5. ἐμὲ {πῈ 
βορρίηρ ψουϊά ἢᾶνα Ῥεθη ἴεσαὶ δίϊεσ ἃ 
[αὶγ {τῖα], Ῥαξ ἴε τνᾶ5. 1Π6Ρ8] ὑπᾶθγ ΔΩ 
οἰτουπιδίδποοβ, Καπηβαν, 5. Ῥαμὶ, Ῥ. 224. 
--δημοσίᾳ σοπίταδίοά νντἢ λάθρα, 50 8 
πιδτκεά σοπίγταϑε δείνψεεη ἢ εἰς φυλ. 
ἀπά ἐκβάλλουσιν.---Ῥωμαίους ὑπάρχον- 
τας: ““Βοτιηδηῃ οἰκίζεῃϑ 845 Ψὰ δγε," {πὲ 
Ῥοϑὲ τηδάς Ὁν τῆ6 τλδβίθγβ οἱ ({π6 ρ τὶ, 
νεγ. 21. ϑ8ιῖ, Ῥαυΐ, ἰοο, μὰ δ15 τριτβ 45 
ἃ Βοπιδῃ οἰξίζεη, 866 Ὀεῖοιν οη χχίϊ. 28. 
ΤἼΠῈ πε μοβῖβ 15. αραΐη τηδγκαά ἰπ (Π6 
ΑΡροβίδβ᾽ δββεσίίοη οὐ {πεῖὶγ οἷδὶπὶ ἴὸ 
σΟΙΓΙΘΒΥ͂ 45 δρδίηδε ἐπε ἰηβοΐβποα οὗ (ῃ8 
Ρτδβίουβ --- ΠΟῪ τυ ϊβ ἐκβάλλειν λάθρα; 
ΔΔΥ, Ῥὰξ 16ὲ {Π6πὶ σοπλα ἰπ Ρεγβοη (αὐτοί), 
δηὰ σοηάδαςί ὰ8 ἕοτἢ (ἐξαγαγέτωσαν) .---- 
οὐ γὰρ: ποη ῥτοζεοίο; Β1455, Ογαριμιαϊᾷ, 
ῬΡ. 268, 269, “τ 5608 πῃ τεβροηβίβ,, 568 
αἶβο Ῥαρβ, ἐπ ἰοτο.---ἐξαγο: ποΐ ΟΠΪΥ Πἰ8 
βεῆβε οἵ 7υδείοβα, Ῥὰε ἐῃ6 ἔδοϊς ἐπὶ τῃ8 
ΡΟΝ]. ἀΐϊβρταοα ἰο νη ϊο ἢ πεν δά Ῥεεη 
Β:δ]εοιεὦ ᾿νουά βεγουβίν ἱπιρεάθ ἐπε 
δοςερίαπος οὗ τῆς αοβρεὶ πιθβϑᾶρθ, δηᾶ 
ῬΕΙΠΔΡ5 τϑῖβα ἃ ργεϊμάϊοε ἐο 186 παν οὗ 

ἢἰβ ῬΒΠΙρΡρίδη σοηνεγίβ, νου ργοτηρὲ 
Ῥαὰ] ἰο ἀεπιδηᾶ δὲ ἰεαβϑὲ (15 ἀταοιπε οἵ 
τερδαγαϊίοῃ. δἰβίει π'β σοπησηθηΐβ ἃτὰ 
ὙΜῈ}} ψνοσττῃ σοπδαϊίηρ,. 

Νει. 38, ἀνήγγειλαν, 5εε οΥίεἴς 4] ποΐε8. 
-- ἐφοβήθησαν, 50 {πε οπϊεῖ σαρίδίη, χχίϊ, 
29; δηἃ πο ψνοηάετ, ἴογ δ {16 αὶ ρα π᾿ 5ἢ- 
ταθηὶ οὗ Κοπιδη Οἰτίζθηβ ννᾶ8 ἃ ΒΘΣΙΟΊΒ5 
οἴεποε. [{ σοηνϊςοιεά, {π6 τπηδριβίγαέθβ 
ψουϊᾶ πᾶνε θεθη ἀερτγδάδά, δπᾶ ἱποαρϑῦϊα 
ἴῃ ἔπτατα οἱ ποϊάϊηρ, οἴῆοσε; ε΄. Οἱςετο, 1ῃ 
Μένγεπι, ν.. 66; Κεῤ., 1ϊ., 31) ἀῃ 566 Β[455, 
ποίβ οἡ χχίϊ. 29, ατοῖῖτβ, 12: ἰοσο, απὰ Ὁ. 
Ἡοϊέζηηδηη, Νεμέθοέ. Ζεὶἐρἐϑολίοπέξς, Ὁ. 
09. ἴη Α.Ρ. 44 (δς Ἐποάϊδης πδά Ὀεδη 
ἀερτίνεά Ὁγ Οἰδιιάϊιβ οὗ {πεὶσγ ρσίν!]θρα5 
ἴον ρυκεὶπρ βδοῖηβ Ἀοπίδῃ οἰ τΖεπδ ἴὸ ἀεδίῃ 
(5ῤεακεγ᾽ς Οοπιπισμέανγ, ἐπι Ἰθ60). 

νεσ. 395. ϑεὲ δάδιείοη ἰη Ὦ, ογιεῖς δὶ 
ποίε. Τπε ἔξατ οὗ ἃ ἔυσίπογ τοί ἐχρτεββεὰ 
ὃν ἴδε πιαρίϑίγαϊεβ 15 δβχδςοιὶν υνῆδέ νγα 
5ῃπουϊὰ ἐχρεςέ ἴῃ Πα οἰε65 οὗ τῆς ρεδη. 
Ιαπάϑ, νι ἢ νεσα δἰνναυβ νεαὶς ἴῃ {πεῖς 
ταυηϊοῖραὶ ροναγησηθηῖ, Ὁ α΄50 ὄχργθϑδεβ 
[δα παῖνθ ΨΥ ἰπ ΨΒΙσἢ της πιαρ βίγαξθβ 
ῃοῖ ΟὨΪΥ ἐγ ἰο ἴσον {πὸ ὈΙαπιε ἀροη ἐπ 
Ῥϑορίε, δὰξ νναπίβά ο ρεῖ οι οἵ ἃ ἀϊῆ- 
οὐἱτν Ὁν ρτοουτίηρ Ἐπ6 ν Πάγαννδὶ ἔγοσὶ 
τῃς οἷἐν οὗ τῆς ἰη]αγεᾶ ρατγίϊεβ, δπιβαν, 
μν 5. Ρ. 224. ὙΠε Οτεοκ ροϊπιεάϊν ἀπᾶ 
ἀσασυδίϊοα!ν Ἔχργθββ65 ἴῃς σῆδηρε ἴπ 86 
ψ ΒΟ 5ἰεαδείοη : ἐλθόντες---παρεκάλεσαν 
--ἐξαγαγόντες ἠρώτων | (Υ) επά!), 

Ψε ες. 40. εἰς, 5εα οΥσ 4] ποίεβ; ΠΟΥ 
πουᾶ ποῖ ἴδανε ἐδ οἷν ψἱπους ποῖ 
τῆοσα ν᾽ ϑιεἶπρ τῆς που Βα Βο] οὐὲ οὗ ψμΙοῃ 
δτανν τὰ ΟΠυτοῦ ἄξασγαβί (ο 51. δῃ]; 566 
ΤΑρδιίοοι 5 ταπιασκβ οἡ {π6 στον οὗ ἴῃς 
ΟΠυτοῦ ὅτοπὶ “ δε ΟΠυτγοῇ ἴῃ {Π6 ὨοιΒε,᾽" 
Ραμ ῤῥίαμς, Ὁ. 57,58.---ξῆλθον: {πε πἰγά 
Ῥασβοη ἱπάϊοδίεβ ἐπδὲ ἐπε παιγαίοσ οὐ {π8 
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ἐξελθεῖν τῆς πόλεως. 

ΠῚ “ξῆλθον. 
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40. ἐξελθόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον 

τὴν Λυδίαν. καὶ ἰδόντες τοὺς ἀδελφούς,: παρεκάλεσαν αὐτούς, 

λ 

ἸΑΙες ἀδελφους Ὁ δἀἀδ διηγησαντο οσα ἐποιησεν Κυριος ἀντοιφ, 80 Β͵488 ἴῃ β, 
τηά ΗΠ. 

τ ΟΥ̓" βεςείοη, χνΐὶ. 9, 1ο, γεπιαϊπεά δὲ 
ΠΥ Ὁ Ὁ ΠΟ ΠΥ μου βῖγ δοςοπιραινῖοβ 
Ῥδυΐ δηὰᾶ 31:1485. ἴῃ χχ, 5 ψὲ δρδίῃ ἤανα 
ἡμᾶς ἱπιτοδαςεά, αηὰ {πε ἰπέεγθηοε 18 ἐμαὶ 

. [μπΚςὸ τεπιδὶπϑά δὲ ΒΒΠΡΡὶ ἀπγίηρ (ΠΣ 
ἱπίεσναὶ, οσ δὲ ἰεδϑβὲ ἴογ ἃ ρϑτγί οὗ ἴξ ; δπά 

18 γοαβοπδῦϊς 0 ἱπέεγ (δι δε Ἰδθοιιτγεάᾶ 
Ἅπασα ἴῃ ἐπα Θο5ρεῖ, ΔΙ ΒΟυΡ Βα πιοάεϑεν 
τείταϊῃβ (45 εἰβεννμβεγα) ἔγτοτὶ ΔΩΥ ποίϊος 
Οἱ ὨῖβΒ οὐ ψοῖκ, Τμε Αροβεὶθβ ἤσβε 
νἱϑὶε ἕο ῬΕΣΡΡΙ τεργεϑεηϊθᾶ ἴῃ δρίζοσης 
τῆς υηϊνεγβα! εν οὗ ἢ ΟΟΒρεὶ, 8ο οἶιατ- 
ποίεσίβεις οἵ 8ὲέ, [πκ6᾽8 τεοογά οὗ οὖς 
Τιογᾶ 5. ἰεδομίηρ, δηά 50 ομιατγαςίοσίβεῖο οὗ 
τῆς πὐἱπὰ οἵ ὅι:. Ῥαυ, Βοίῃ ἔοτ ἃ 
τοὶ ρίουβ ἀπᾶ βοοΐδὶ ροῖπε οὗ νίενν ἴῃς 
φοηνοσϑίοπβ δὲ ῬΒΠΙΡΡΙ ἅτ 11 οἵ εἰρ- 
πίβποαποο. ΤῈ ενν οουἹά ἐχργαθβ 15 
Ἐπδηκῆιπεβ8 ἰπ 5 τηογηϊηρ' ᾿γάγος ἴμδὲ 
Οοά μεαᾶ ποῖ πιδᾶάς Βίπιὶ ἃ Οδης]ς---ἃ 
ΨΟΠΊΔΩ---ἃ 5ἷανθ. Βυΐ δ ΡὨΠρρὶ 8ὲ. 
ῬΔ1.] ἰδιρῆε ἰῃ δοίϊοη 86 ρείποὶρ! 8 τυ δίοα 
δε οπίοσοεά ἴῃ ἢἰβ σαϊδίίδη Ἐρίβεϊς, {{]. 
28, Δηἃ ἀρδίῃ ἴῃ τυτιτἰπρ' το [86 ΟΟ] οββίδῃ8, 
. σὰ : “ ΟἾγῖϑε 788 411 δηά ἴῃ 411"; ἰπ 
Ηΐπι τς βοοιίμβαγίπρ' δίανε- σ!, ἐμ 6 Ῥσο- 
βεῖγίε οὗ Τπγδίίγα, ἰᾷς Εοπλδη [4110 γ, ἡγοσα 
Ἑδοῦ απᾶ 411 (δς οἰ] ἄσεη οἱ αοά, δηάᾶ 
16 ]Π]ονν-οἰεἰΖεη 5 υνττ ἐμ 6 βαϊηΐβ, Πἱρβίΐοος, 
Ἱπιοάδυςείϊοη ἰο ῬΑλῤῥίαπς; ἼΔγίοτ, 
ϑαγίηρς 07 ἐδε Ὑειοὶε Ἐαΐπεγ, ῬΡ. 15, 
26, 137 (δεοοπά δὐϊιίοη). 

ἜΠπε παιγδεῖνς οἵ 8. Ῥδι}}8 νἱϑίε ἰοὸ 
ῬΒΠΙΡΡΙ μδ5 Ὀδθη τηδάς {πὸ οὔ]εοὶ οὗ 
αἰΐδοῖκ ἴτοπὶ νατγίουιβ συδτίετβ. Μοβέ οὗ 
ἴδε οδ]εοιίοη5 Βαανα δε βίδίεά δηὰᾶ πιεῖ 
ὉΥ Ῥχοίδββοσ ἘΑΠΊΘΑΥ, δῃηα ἃ ΒιισωπΊατΥ οὗ 
ἐπεπὶ τε ἐμεῖς σαδιϊδιϊοη 18 ἀρεϊν ρίνθη 
ἰῃ ἃ τεῦεπὲ δτίϊοῖς ὉῪ Ὁσ. ΟἴεἊβεκκε 
(ϑένμαϊον ἐπα Κυϊέκόη, 1808) ἀεβογ θεά δὲ 
Ἰεηρτδ ἴῃ ἐπε Ἐχῤοσίίονν Τίπιός, ΜΑτΟ, 
1808, ες 4'50 πδδεηῦδαθοσ, ΡΡ. 292, 293. 
ὙΠε νίονν μδὲ ἢ παγγδεῖνε 15 5 ΤΩ ΡΙν ἃ ἤο- 
ἄοη πιοᾶο 16 προ ἐμ 6 ἐβοδρε οἵ 8.. Βείεσ 
ἴπ ἵν. 31 δηά χϊ. 15 ππίεηδοϊε ἴῃ ἕδος οὔτ 6 
ΤΉΔΩΥ ΟἸΠεγοποςβ ἴῃ ἰδς παγαῖνοβ (866 
τξε ροϊπέβ οὗ οοηίγαβι ἰπ Νδβρεη, 4 ῤοσέεἰ- 
ΠΕ ἰολέδι ῬΡ. 315, 316). (Θοβπεοίκθη- 
ὌΣΡΟΙ ἴῃ [15 1ῖΞξὲ οἵ ρᾶγδ! 65. Ὀδένψδαη 

Ῥείοσ ἀπά Ῥδι] ἴῃ Αοΐβ Δρρδιίξηθν πλαῖκεβ 
πὸ πηβπεου οὗ {Π6 Ξαρροβεά ρδγβῖ1ε] μδτς.) 
ΖΕ, ετ᾽5 αἰέεπιρὲ ἐο σοπμηδοὲ (6 πατγδῖνε 
ὙΠ (Πα βίοσυ πὶ Γοΐδη᾽8 Τοχατὶς, ο. 
27, 18 511} πιοσα δβαζγά, οὕ. Ζόοκίοσ, 4ῤος- 

ἐεϊ σεσολίοκέε, Ῥ. 262 (βεοσπά εἀϊεϊοη), ἀπά 
Ἑδῖται, δὲ. Ῥαμίΐ, ἷ., σοὺ, ψῃ115ὲ τόσα 
τεοΘηΕἶΥ ϑοβπιίθ οὶ (1808) διέθγσωηρίβ ἴὸ 
Ἐπά Δ Ρᾶτγδ!]εὶ ἴῃ Ευγίρίἀε5, Βασοῖα, 436- 
441, 502, δο2-628, 5ες δε άε' 8 ποίε, Ὁ. 
282 (1:800). ν᾽ εἰζβάοκο δο  αϊγ τεῖιβθβ 
ἰο δάτηϊξ ὄνβὴ {Π6 ἱπιριίβοηπιδηξς 88 ἃ 
ἴαςί, ἀπά τεραγάβ ΟἹΪΥ μα τηβεξϊηρ οὗ 
ῬΔῺῸΪ ἱῖ τς ϑοοίββαυθσ 25 Ὠἰβίοσιοδί, 
Βαε ἰξ βΒῃου]ᾶ ὃς ποίεά ἐμαὶ 6 δ]1ονν5 ἴῃς 
ΑΡοϑβεῖβ᾽ 5 ἱπίδοοιγβε Ψ 1γάϊα ἀπά ἢἰ8 
ἰηδίγιοείοη οὗὨ ἐπα ψψοσηθη ἴο θα σεπυΐηα 
Βιβεοτίοδὶ ἱποίἄεηϊβ, ἀπ ἣς πηδῖκεβ [1μ6 
ἱπηροσέδηςξ γαπγατῖς ἐπὶ (πε πάσης οὗ ᾿γάϊα 
ἰβ Π8 πιογα ογϑάτδ!ς, βίηος ἐμ 8 ῬΗΠΙρρίδη 
ἘρΡίβεῖς βθεπὶβ ἔο βυρρογέ ἔδθ ἰάβα {δαὶ 
ΨΟΠΊΘΩ γαοοϊνβα ΡΔ0] δπᾶ οοπίγ δαιεὰ το 
18 ρ]απιίῃρ οὗ ἐβεὲ ΟΒύσοη (ΑῤοΞίοϊς 
Αξε, ἰ.. 284. Ε.Τ.). ἩΗοϊεζπιαπη σαρσα- 
βεῃ(8 ἰῃ ἃ βΘη6ΓΑ) τῆβηηοῦ ἴῃς βἰαηδροϊπέ 
οὗ ταοάδγῃ δάναηοβα οσιεἰοίβτα, ἤθη Βα 
ἀϊνίεβ {πε παγγδεῖνες οὐ (8 Ὄνεπίβ δὲ 
ῬΒΙΡΡὶ ἱπίο ἔνγο ρατίβ, ἰῃς οπς σοποεγπεά 
ὙΠ ἀνθηΐβ ἰσδηβδοίεά ἀπάθγ (6 ὀρεη 
Βεάνβῃ, δεϊοηρίπρ ποῖ ομΪν ἴο ἐῃς “Ὑνε"" 
δοῦγοθ πὲ ὑβδγίηρ 4180 (ἢς βίδτῃρ οὗ 
ταὶ ταν, νγ δ 118ὲ τς οὐδε ρᾶτὲ ἴβ ποῖ ριιατ- 
δηίεεά ὃν (πε “δ᾽ βοῦγοα, δηὰ ἰ5. ἔπ] 
οὗ Ἱερεηἄδιυ πιδίίεσ. Ὑδιβ νν. 25-34 
818 (ἰβηηϊβεθα 28 ἃ ἰδίεγ δάδιτίοη, δπᾶ 
Ελγηβαυ 5 ἔτεβῆ δηὰ σδσθῖι] Ἔχρ᾽δηδιίοηβ 
ἅτε αἰδτηϊεβεά ὃν ΗἩοΙἐζτηδηη 85 “" ΠΠπ)- 
Ῥυρ"} ΥΤλεοϊορίδολε 1, ἰεγαίμγκείέωηρ, 
Νο. 7, 1800. 

Αἀάϊίοπαῖ Νοίς. ---  Ομαρ. χνΐ. 12, 
ΝΠ ΪΟἢ 18. ἃ οΟἿἿΥ οὗ Μαοδάδοηϊα, δ ἔσβε 
Οὗ τδς ἀϊδέγιςι," Εν, ὙΤῇΠῖβ νηὶ ὲ ταδδη, 
80 ΔΓ 245 πρώτη ἰΒ σοποεζηεά, ἔπδὲ 
ῬΒΙΠρΡΡΙ υγὰβ ἴῃς οἷἵν πϑαταϑδί ἴῃ ἐπα ἀϊ9- 
τεῖςε, δηά τῆς οἰέγ ψδιοῖ πὸν ἢτϑὲ τδοδεά. 
ΝεδροΙ!5, υυίο ἢ δοίια!ν οαπλα ἄγθὲ θα 
186 τουΐθ, ψγὰβ ποῖ βἜπογα ν τοραγά θά δ5 
Μαοεδοηίδη θὰὲ ΤὨτγδοίδη; 50 Γἱρβέοοι, 
ἘΚεπάδι!, Ο, Ηοἱεσπιαηπ, Οτ ἴξ πυρὶ 415ο 
τιδδῃ [δδὲ ἱξ νγᾶβ “διε ομὶο" (Α.Χ.), ἐς 
Ἰεαάϊηρ᾽ οἷἐγ οὗ [8 ἀϊνίβίοη οἵ Μδοεάδοηΐϊᾷ 
(Βαπιβαυ). Ηδτς αρδὶπ ΒδπΊΒΑΥ 5668 ἃ 
Ῥιοοῖ οἵ 8:. 16 5 ἱπεϊπχδίς δοαπαίπέδηςς 
νΓἢ τῆς τἰναῖσῖςβ οὗ ἴῃς σταθεῖ οἰεἶεβ, δηά 
οὗ μἷβ βρβοῖαὶ ἱπίδσεβε ἴῃ ῬΒΠΡΡΙ. ἴῃ 
Β.6. 167 {88 ρχγονίπος Μδοδάδοηΐαᾳ δὰ εξ 
ἀϊνάεα Βγ ἐῆα Εογηδῃηβ ἱπίο ἴουγ ἀϊβεγίςἐβ, 
μερίς, ἀπά ἐνδῃ 1 1ῃ18 ἀϊνί βίου σγογα 
ΟὈδοϊείε δὲ τς {ἰπ|6, ἀποίμοσ ᾿γουἹά 88 



356 ΥἹΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥῚΙ, 

ΧΙ. 1. ΔΙΟΔΕΥΣΑΝΤΕΣ δὲ τὴν ᾿Αμφίπολιν καὶ ' ̓Απολλωνίαν, 

ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν ἡ συναγωγὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. 

1 χὴν Ῥείογε' Απολ. ΑΒΕ 13, 40, ΟΣ, 180, 8ο Τίεςξ., Υ.Η., ΝΥ εἶβ8. ἡ δείοτγς συν. 
ον. Δ ΑΒῸ 13, 40, ὅτ, 180, 54}., Βοἢ., Ασπὶ., ὙΝ.Ὴ., ΚΟΥ. νν εἶββ, ϑνεηάε, Ζδοκίοσ, 
ΒΙ488, Ηἱϊς. 

{ἰκοῖν ἐο βυςςεεᾶ το ἰξ (Βο Ἑδτηβαν, Οληγοῖ 
ἐπ ἐς Εονιαπ Ἐπιῤίγε, Ρ. 158, δ5 ἀραϊηβὲ 
Τλρδιείοοι, ῬΑΐδ,, Ὁ. 5σο, ψψῇο ἴδῖκεβ πρώτη 
88 ἀεηποϊπρ ποῖ ἰδ ροϊϊεῖοαὶ δας 186 
δεορταρῃϊοαί ροβιεΐοη οὗ ῬΆΠΡΡΙ..) Αε 
[88 εἴπ Ατωρμίροῖβ νγὰ5 (ἢ οδίεῖ 
(πρώτη) οἰτν οὗ (δε ἀϊδέγίςε ἰο νν Πϊςοἢ ὈοΙὮ ἴὲ 
δηά ΡΒΠΙρρΡΙ βεϊοπρεά, δας ᾿ΠΟυΡῚ Αταρῃΐ- 
ΡΟΪΙ5 Βεϊά τς στδηκ, ῬΆΠΙΡΡῚ οἰαἰπιεά ἐπα 
βγη {{{|6, 4 οδβε οὗ τἰναίγυ θείννεε ἔννο 
οΥ ὄνεπ ἴἢσεα οἱεἶθ8 ΜΆΘΩ οἴδη οςουγτεά, 
ΤῊΪ5 βἰπρῖς βδέβαξο Ἐδπιβαν τερδγάβ 45 
σοῃοϊαϑῖνα οὗ ἰῃς οἷαἰ π|5 οὗ ΡΠ ΠΙΡΡΙ, 56 ς 
δέ. Ῥαμῖ, Ῥ. 207, δῃᾷ Οὐέίε5 απᾶ Βίοποῤνῖος 
4. Ῥαγγρία, ἴἰ.,, 4250. ΑΒ ἴο ννπαίμο 
μερίς σαη ὃε υϑεά ἱπ {πε 8επηθε οὗ ἃ 
ἀϊνιβίοῃ οὔα ρχονίηπςε, οὔ. Κδιλβαυ, κενοὶ 
ἐπ ἐπε οπιαη Ἐπιῤίγε, Ὁ. 158, ἀπὰ (δα 
ἰπβίδποθϑ αυοίεά ἔἴτοτλ Ἐργρί, δηὰ αἷβο 
Ἐχῤοοίίογ, Οοίοῦθαγ, 1897, Ρ. 320, 88 
αρϑῖηβε Ηοτγιβ ᾿ἰπητδέϊοη οὐ (8 ἴδστζῃ, 
Ηοτὶ, ΨΝ.ἪῊ., Δρρ. οὐ (ἰο ψῇοβε νίενν 
Ἐδπάδῖ! ἱποϊ πη 65, φῇ. αἶβδο Ζαδῇπ, Εἰμἰεὶ- 
ἑμηρ, ἱ., Ῥ- 375)» [Π1ΠῈ5 ἰῃδὲ μερίδος πιυδὲ 
Ὅε ἃ οοττυρίίοη, δηᾶ Ῥσοροβεβ Πιερίϑος, 
Ρίογία Ὀεὶπρ δῃ δποίθηξς πᾶπὶα οὐ {παῖ 
Ραγὶ οὗ Μαοεδοηία ; ὃπὲ 6 ἄδβοϊποβ ἰὸ 
ἄγανν πὴ ροϑβίξνε ςοποϊβίοη ἴῃ 118 ἔανουτ. 
νγεηάι, (ΟἸ]ονίηρ Μεγετσ, τεραγάβ πρώτη 
848 δἰ δη ἐνίηρ ταηκ, απ 50 δ δα 18 ἴῃ 
ἀρτβεπιαπὲ ἢ Βαιηδαυ. Βυξ 45 Ατὰ- 
ῬΒΙΡοΙΙ5 ννὰ5 γσϑᾶ ν τπ6 οὨΐδε ἑοννῃ οὗ δε 
ἀϊβίτίςι, 6 οοπίεπάβ ἴπδὶ πόλις κολωνία 
τηῖρδε Ὀ6 ἴδκδὴ δ8 Ὅπ6 ρῬῆγαϑε (866 4'80 
Ἡδοκοιὶ, Ονεσῦθοκ, ἈΝ εἰβ8, Η οἰ ἐζιηδηπ), 
πὰ 50 ἣε τεραγάβ (8. ψνοἱβ ἐχρτεβϑίοη 
45 εἰρηϊγίπρ ἔμπαὶ ΡΕΣΡΡΙ 18 βροκβη οἵ 
48 ἴδ6 τηοϑὲ οοηβίθγαῦ]ς οοϊοηγ-ἕοννῃ ἴῃ 
μαι ἀϊβίσίο οἵ Μδοβάοπία, ψῃ]1δὲ ἢς 
ἀρτεαβ νυἱἢ Ηοτί δπά 1Τἰρμεοοε ἴῃ πλδίη- 
αϊπίηρ ἰδὲ πρώτη ἰ8 Οτἷν οἰαββίςβὶ 85 
ΔΉ ΔΌβοϊυϊα {16 οὗἩ τοννῃβ ἰπ Αβϑία Μίποσ. 
ΤΗ5 δπιβαυ δἷϊονβ, δας ἕξς Εἰε6ὶ νγὰ5 
πεααεπὲ ἰη Αβία ἀπά Ο"Πςῖα, απ πιΐρῃς 
δλϑν ἤανε Ὀδεη υϑεᾶ εἰβενπεγε, Οδηγοῖ 
ἐπ ἐπε Κοηιαπ Ερεῥίγε, ἢ. 156} Ἡ οἰἐζτηδηπ. 
αυἱΐς αἀπιϊβ ἐμαῖς τῃ6 ἰδγηὶ πᾶν ἢᾶνα 
Ὀεεη Δρρίεὰ 48. 1π Αβίδη ἕονντβ (0 βίρηϊν 
ἐπε δπ]ονταεηΐ οὗ σετίαίπ Ὀτγίν!]θρθβ, ΕῸΓγ 
ἘλπΊβαν᾽ 8 οτ εἰςίβπι οὗ Οοᾶεχ Ὁ, ψ δ ἢ 
Βυ ΒετεβΒ κεφαλὴ τῆς Μ. δηὰ οπρίίβ 
ερίδος αἸϊορείῆετ, 8:ὲ Οπηγοῖ πὶ ἐπε 
οπιαη Ἐηεῤίγε, ῬΡ. τ56, 157, δῃᾶ Ἐχ- 

ῥοσίέον, τ. 5.,;) κεφαλή Ὀεΐηρ ον ἀθπεν 

Βυδδεϊαἰεὦ Ὀδοδυβα (ἃς ἰεεπὶ πρώτη 
18 διυθίριουβ, ἀπ 80 11ἸαὉ]6 ἴο δ πιϊδαπ- 
ἀειβίοοά. Β]455 δ: π56 1 ἢ πάβ ἔδυ 
Ὦ, δηᾶ αἶβο σοηβίβγβ πρώτη ψσοπρ, ποῖ 
Οὐἷΐν Ὀεξοαῦβε ΑΥΔΡΏΙρΟΪΪΒ νγὰ5 ΒΡΕΥΙΟΣ 
ἴῃ ταηῖ, Ῥὰξ Ὀδοδυβα Ὑπεββαϊοπίςα να5 
οδἱεἀ πρώτη Μακεδόνων, Ο. Τ'. ΟΥ., τοῦ7. 
Βυξ ἐδῖβ ψουα ποῖ ργενεπέ ἐπε τίνα γΥ 
διποηρϑὶ οἴμογ ἴονντβ πη {πε νδτίοιιβ βυθ- 
ἀϊνίβίοηβ οὗ {πε ργονίποε. Β͵4585 τεδάβ 
ἴῃ β πρώτης μερίδος (4 τεδάϊπρ' νυ ϊ ἢ 
Τλρμείοοε {πῖηκβ παρε ἄδβεγνε βοὴς 
οοπδίδεσαίίοπ, που ρ ἢ ὑπδαρροτίεά, 1 τπ6 
οτἱρῖπαὶ Ἐοπιδη ἔουτγίοϊἃ ἀϊνίβίοπ οὗ πὸ 
Ῥτονίηςεϑ ἡνοζα 8.111} πιαϊπεαι πε, 5ε6 αρονε, 
᾿ 355), Δπἃ ἰδκεβ ἰξ 48 τεξεσγίηρ 19 
ἜΠΙΡΡΙ 45 ἃ οἷν οὗ ἐς ὅτγβε οἵ (δε 

ἔοι γέρίονι65, 
ΟἩΑΡΤΕκ ΧΥ͂Τ].---τ ες. σ. διοδεύσαντες 

δὲ: “ἀπά ἔμεν Ψψεπέ δίοῃρ ἴδε Κοριαμ 
τοαά" (Εδηιβδυ) : νεσῇ οπῖν ἰουιπά ἰπ Τα, 
1υκα νἱῖ. τ, δηᾶ δεγα, ὈὉσὲ εαυεπὲ ἰπ 
1 χΧ, ἀπά πβεᾶ αἷϑο ὃν Ροῖνῃ. δπᾶ 
ῬΙαῖ,, ο΄. 6 εη. χίϊῖ, χ7, δἴς., 50 ἱπ σ δος. 
(ἄσδα ἔπηθβ. ΤῈ ἴδγλοιιβ τοαᾶ, {πε Κα 
Ἐρπαίϊα, ἤοταςε, ϑαέ,, ἱ., 5. 97, ἐχίεη δά 
ἔοσ ἃ ἀϊβίδηοεβ οὗ ονεγ ἔνε δυπάγεα τη1165 
ποπὶ ἐπ Ηε]Ιεβροηὶ ἕο Ὀγυσμδοδίατ ; ἴξ 
ΨΆΒ τραῖν {86 σοπεϊπυδιίοη ἕΠτΟυΡὮ 
Μαρςεάδοπὶδ οὗ ἐπε Κὲα Αῤῥῖα, ἀπὰ ἴϊ πιῖσδε 
Ὅς ἰγυϊν 8αϊ4 ἐμβδὲ ψῆεπ 5ι. Ῥδυΐ τνᾶβϑ ου 
186 Εοπιᾶπ τοδά δὲ Τσοδβ οσ ῬΒΠΠΡΡΙ, δα 
Μ48 οἢ ἃ τοδά ψἜ ἢ δά ἰο ἔπε ραΐεβ οὗ 
Βοπια; 866 ϑοῃῆδ ἰπίδγεδιϊπο ἀδίδι}5. ἱπ 
σ. δηά Η., Ρ. 244. Τα διίῖοϊβ “ σεσίδπι 
δίαῃα ποίατῃ νίατῃι ἀεβίρηδι," Β|455, ἐπ 
ἴοοσο, απιὰ Ογαηι., Ὀ. 140, Ὀὰὲ 566 4150 ὟΝ εἴ88, 
ἐπ ἰοτο.--ὐλμφ., ἐπίτγ-ονο οὐ τἰγέγ-Ὦγεα 
τ1168 ἴτοπὶ ΡΒΠΡΡΙ. ὙΒῈ Κία Ἑρπαΐα 
Ραββεά ὕπουρι τι ((ἡὁἁἨ Ὁ. ἀπά Η., δηά 
ἨἩδοζκείι, ἐπ ἰοοο). Τῆς ἱπιροσί οἵ 18 
Ὥδτλα ΤΩΔΥ Ὅς οοπίαἰπεά ἴπ (δε {εγπι 
ΔΡρ!ἰεά ἰο ἴτ, Τυς,, ἵν., 102, περιφανής, 
ςοπδβρίουουβ ἰονγατβ βεα ἀπά ἰδηάᾶ, “ ἴῃς 
411 δγοιηὰ [νἱ81816] οἱέν "; ογ΄ {Π6 πδπὶα 
ΤΑΔΥ ΒΙΠΊΡΙν τεῖεσ (ὁ ἰῆς ἕδος ἐπαὲ τῆς 
ϑίγυμμοη ἥοννεά αἰπιοβί τουπᾶ τῆς ἴονσῃ, 
ΎΒυσ., εἰ. 5. [(Β ΘΑΙΙΕΙ παπιθ, “Νὶπα 
νναν5,"" Ἐννέα ὁδοί, Τωυς.  ἱ., τοο ; Η ετοά 
νἱϊ,, 114, ἰηἀϊςαίεα [158 ἱπιροτίαπε ροϑίἐίου, 
δῃηά ηο ἄουβι (818 οσοαδίοπαά 18 ςο]οπΐβα- 
τίοπ Ὁγ {πε Αἰδβεπίδῃβ ἰῃ Β.0. 437. [ἴῃ ἴδε 
Ῥεϊοροππαβίδη Ὗν δγ ἰξ ννὰβ ἴάσπουβ 85 ἐπα 
β8ς6πε οὗ [ἢς Ῥαζεῖε ἴῃ τίσ Ῥοιῃ Βταβϑί ας 
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2. κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ σάββατα 

τρία ' διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, 3. διανοίγων καὶ παρατιθέ- 

μενος, ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι 

1 διελεξατὸ (ῥγὸ -«λεγετο, ΏΪΟἢ Μεγετ γεϊδί 5) ΑΒ 13, δι, 1ο3, ϑὅγισ, Ρ, δηά Ἡ., 
ΒΟΗ., 50 Τίβοῃ., ὟΝ. Η., ΕΙΝ., Υν εἶββ, νν επάϊ; διελεχθη, ΗἸ]ρ. ἢ Ὁ. 

δηὰ ΟἸδου [611], ΤΒυς., ν., ὅττι, 15 
οι [5 ρσγδνυίοιιβ ἔδίϊασε ἴο δισσοὺς {πε 
Ῥίδος Τηπογάϊάεβ μδὰ Ηἰπηβεῖ  Βεβη εχίϊεά 
{πας-, 1., 26). Ῥτοτ {με Μδοβάοπίδηβ ἃ 
886 Ἔνεηταδ!ν ἰηΐο τῆς ἢδπάᾶβ οὗ ἐπα 
ὉΓΊΔΠ5, ἀπά ἴῃ Β.0. 167 ΖΞ π15 Ρδυΐυδ 
Οοἰαἰτηεά ἰῃς Μδοβάοηϊδηϑ ἔτεε δηᾶ Ατλ- 

ῬΕΙΡΟΙ 5 τὰς ςαρίϊ4] οἵ τῆς β'γεέ οὗ π6 ἔουτ 
αἰβεγίςιβ ἱπέο ννπίοῃ τς Εοπηδηβ ἀϊνἀεὰ 
ἴδε ῥγονίπος (1ν., χῖν., τ8, 20). [π ἴδ 
Μιαάϊε Αρεβ Ῥοῤοῖϊϊα, Ῥονγ Νεοολοτὶ : 
Β.}.2 πὰ Ηεβείηρβ᾽ Β.Ὁ., Ὁ. δηά Η. ΤῇἊ 
τουΐϊα τῆ ὙΜ611] ἤανεὲ Ὀξδθῃ οπα οὗ {ῃς 
τηοβί Ὀεδαεξα! οὗ ἀὴν ἀδν᾽5 Ἰοῦσπευ ἴῃ 81. 
Ῥαυ 5 πλδην ἰτάνεὶβ, βηδη, δέ. Ῥαμὶ, ρρ. 
154, 155.---᾿Απολλωνίαν : ἰο Ὧ6 στο ΠΥ 
ἀἰβειη συ βμβα ἔσομλ 16 τόσα σεϊεργαίεα 
ἈΡοϊ]οηΐα ἴπ ΠΙγτῖα ---- ρραγεπεῖν ἰδετα 
ὕμε τα ἴπτες οἶδοεβ 'ἰπ Μαοεάοηϊα Ὀεαγίηρ 
115 ἤδτηβ. Τῆς Αηπέομῖπε 1 ϊπεγαγν ρῖνεβ 
ἴξ 245 τιϊσέν τὰ }]6 5 ἔγοηλ ΑἸΡὮΙΡΟΙΙ5, αηὰ 
τῆϊτίγ-βαενθη τοπὶ ΤὨεββαϊοπίσα, Ὀυΐ [88 
Οἶπεσ δυϊπογίεεβ, ἔοσ Ἐχδηιρίθ, ἰῃς ἕδγμ- 
βαίονι 1εϊηέγαγγν, αἰδεν ἃ 116. ὙΠὲ 
γα Ἑρπαΐξία ραββεὰ (Ὡγουρῃ ἰΐ, δηά 
8 ἡδπὶδ ἰβ ρσοῦδοϊν τϑίδϊπεὰ ἴῃ {μὲ 
πιοάεσγῃ βοϊέπα. 11 15 αυϊεα ροββίθὶε ἐμδὲ 
ἔπε ὑνὸ ρίδοαβ ἀγα τηβητοηθᾶ 85 μΒανίπρ 
Ἰοτπιεά 81, Ῥαὺ!}β τεβιϊηρ-ρίασε ἴὺσ ἃ 
ΠΙρὨϊ, 8ε6 τείδσεποαβ δῦονε. --- Θεσσα- 
λονίκην : δαϊίογιϊκὶ; [οτπλειὶν ὙΠεστλα; 
ἴῃηε παῦε δά Ὀδδεὴ τηοϑὲ ῥγΟΣ ΔΌΡΥ 
Τμαηρεάᾶ ὃν Οδββαπάεσ ἴθ ποποις οὗ 
Π|5 Ψψῆς Ὑπεββαίοηΐϊοα, ἔπ δἰβίεσ οὗ 
ΑΙοχαπᾶεσ (Ὡς ἀτεδί, ΡοΙγΌ., χχὶϊϊ., 4, 4. 
ὕπάεν της Κοπλδηβ ἰξ Βεοδῆης {86 οδρί δὶ 
ΟΥἨ τῆς σεοομά οἵ ἰἢς ἴους ἀϊδίγίςι5. οὗ 
ΜΜαςεδοπία Ργονίηςϊβ (1ν., χὶν., 20), αηὰ 
Ἰαΐδγ ἴὲ ψα58 τηδάβ (ῃς πιείσορο  β οὔ {πε 
ΨΨΠΟ]6 ἡ θη ἐπε ἴουτ ἀϊβίτιοῖβ ὑγετα υπἰεὰ 
ἱπίο οὔθ. [{ ννῶβ με Ἰαγρεβϑὲ 8ἃ5 Ὑ}6Ὲ}} δ5 
ἴε. πιοϑὲ ροραϊοιβ οἷν 1πΠ Μαςεάοπηίδ, 
δηᾶ [κε Ερἤδβιιβ αηὰ Οογίπεμ ἴὲ μά [ἐ5 
8δᾶτε ἰῃ {πε σοτηπλεσος οὗ ἰῃ6 ΖΞ ρεδη. 
Ἑχτοτα [5 σδορταρῃϊς δ) ροβίείοι [τ σου] ποῖ 
οεᾶθδε τὸ δὲ ἱπηροτίαπξ; ἰπτοῦρῃ (δα 
Μίάβε Αρδβ ἰξ πηᾶν ξαϊγὶν Ὅς ἀεβοσι δᾶ 
85 τῇς δυίϊννασκ οὐἵἩἨ ΟΠτγιβίεηάοτλ ἰπ 1π6 
Ἐϑβέ, δά 1ξ 5.1} γαῖ ἐπε βεοοηᾷ οἱ 
ἴπ Ευτορεδη Ταγκαν. 9:. Ρδαὰϊ, γι Πῖ5 
5.8] νυἱϑάοτση, βαϊθοίβα 1 85 τηδυκίηρ ἃ 
ςεπέγε οἵ εἰν Πἰβαιίου δηᾶ ρονογησηθηΐ ἰῃ 
ἴδε ἀϊδεγιοί : “ Ροβίίδ ἴῃ ργεηγίο ἱπιρευῖ! 

ἙΚοπιδηὶ," 45 Οἴςεσο βαυβ. (Ὁ. δηᾶ Η,, Ρ. 
247 ἔϊ.; Ζαμη, Εἰπ εἰ πεπρ', ἴ.. Ρ. 151; Πἰρδξ- 
ἴοοί, Βιίδιίοαὶ Εϑδαγς, Ρ. 253 Π.; ϑομδῆς 
Ἡεῖζορ, Ἐπεγοί., ἵν. ττὅπον ἦν ἡ συν.: 
ἱπιρι γίπρ τμδὲ (Π6γα νγᾶ5 0 Ξυπαρόρι δὲ 
ΑἸΩΡΒΙΡΟΙ 8 οὐ Αροϊοπῖα, με ζοσπιεῦ θείηρ᾽ 
ἃ Ρυγεὶν Ηε]επὶς ἔοννη, δηᾶ ἴῃς Ἰδιίεσ ἃ 
5Π12}} ρίαοθβ. ὅπου ΓΙΔῪ τὸ οὗ 5ἰπΊρὶν, 
Βυϊ 1 ἀϊδείπρυ ϑῃεα ἴτοπι ἴ: ἰγαρ!165. οῤῥὶ- 
ἄπμηι ἑαὶς ἐπ φμὸ ἐ55εὲ (45 ἴῃ ἀϊβιϊποϊίοη το 
186 οἴασ ρίδοεβ πδηγβά) ; 5ε6 νν επάϊ δηὰᾶ 
ΒΙ455. ἴπ Αρτρρβϑβ Ἰείέες ἰο Οδϊίρυα 
ψ6 ανε ρἰδίῃ ενιάεπος οὗ {πε εχίβίβπος 
οὗ εν 'ἴπ Μαοβδοηία, Ο. Ἡοϊεζτηδπη, 
Νεμέεσί, Ζεϊἐρεδολίολέε, Ρ. τ8ο; Θομᾶτετ, 
ϑεωΐελ Ῥεοῤῖε, ἀϊν. ᾿1., νοἹ]. 11., Ε.Ύ., ΡΡ. 
222, 232. ΑΒ {ἢε Πδτης τεσηδίπβ ἰπ ἴῃς 
τηοάδσῃ ϑαϊοπὶκὶ, νιαπσπὶ Ἑπμααεὶ σμοφμα 
(ΒΙ455), Ὁ. δπά Η,, 250, 56ὲ αδἷβο ἰῃ 118 
οοηπεοείοῃ, Κδηλβαυ, 5έ. Ῥαμῖ, Ὁ. 236. 

νει. 2. κατὰ τὸ εἰωθὸς : ρῆγαβα 
ΡΘουΠ ας ἴο 8.. ΓῦΚα, οπἱν πασὸ δηὰᾶ ἴῃ 
[κε ἵν. 16. 8ι. δὰ] (ο]οννβ ῖβ αβιδὶ 
Ρτϊποίρια : “"ἴο ἐῃς 7ενν τοι "".- -ὠππὶ σάβ- 
βατα τρία: ““ἴος τῆτες βαρ ἀδγβ᾽" 
ΟΥ “Ψψεοκ5," ἘΕΝ., πιατρίη, (πε ἰαἰίες 
ΒΙΣΟΩΡΊΥ Ξυρροτίεά ὃν Ζαῆη, Εὐπίοϊέμηρ, 
Ϊ,, 152. ΤῊ]Β ΤΥ δε {πε εχαςί ρετῖοά οὗ 
ννοτῖὶς τυὐέλίη τἰῃ6 βυπαροραθ, ΕῸσ ἐπί 
ΕΥ τἴϊ. τα, ἵν. 15, χίϊ, 31, χνὶ. σᾶ, εἴς. ; 
Ἡδνκίηβ, ἤογας ϑγποῤίέϊες, ν. 152, υϑεὰ 
ἴπ {π6 “ὙΥ ε᾽ βεοίοηϑβ, ἀπά αἷδο ργεάοηι- 
ΠΑπῖγ, Ππουρἢ ποῖ δχοϊ δίνουν, ἴθ 186 
Τεϑί οὗ Αοίβ οσ π|κὲ οἵ εἰΐπεσ οὗ ἵπϑηι; 
866 Οὐ Αςίβ χχν]ϊ. 20, χχν ]. 6; ΚΙοβίοσγ- 
τηϑηῃ, Ῥέμπαϊείϊα Γιμοαπας, Ρ. 53; 8ες αἷϑὸ 
ΒΙ455, ἄγαπι., ἢ. 133.---διελέγετο αὐτοῖς : 
Β6 τβαβοπεά, γαίπεσ ἔπη ἀϊβραίεά, 45 {π6 
Μοσα 15 βοπγείίσηεβ τεπάεγεά-- - ἔθη εἰπηθβ 
ἴῃ Αςίβ, βανθὴ {ἰπιεὲβ τεηδετεὰ Ὁγ ΕΝ., 
“ἰχραβοηθά," οὗ. αἰβο ξεν, χίΐ. 5, δηά 
εὐνίος “ ἀϊδοουτγθεά,᾽" χχ. 7, 9, ὁπ66 ΟΠΙΥ͂ 
“ ἀἰβρυϊεά," χχίν. 12, οὔ. [πᾷς ο. Ἡδξεγε 
τ8ς ψοτσά πλᾶν ροϊηξ 0 ἃ σοηνδσβαίοηδὶ 
ἱπίδσοουγβα δεΐψψεεπ 5:. Ῥδὰ δπά δῖβ 
ξε]Πονν-σουπέγγταδῃ (ς. γε. 17 ἀπά Ματῖ 
ἶχ. 34); 80 Ονεγθεςοκ, Ἠοϊέζπιδπη, νν επάι, 
ου ἴῃς ἔογοε οὗ 8 νεγὺ τυ τὰς ἀδιϊνε 
ΟΓ πρός. Ὑμδαὶ βιιοῖμ ἱπέθγομαπρα οὗ 
βρεεςῇ οου]ά δῖ ρίδοε ἰπη ἔπε βυπαρόριις 
ΜῈ ἰδᾶγῃ ἔτοτῃ 7 ομη νἱ. 25, 29, Μαίϊ. χί!, 
9. ἴῃ οἰαββίοδὶ ἄτεοκ Ψ ἢ (πὰ ἀδίΐνε 
οἵ πρός ἰῃε νγοσὰ πιδβῃ8 ἴο σονοσβε ὑν τ, 
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οὗτός ἐστιν ἢ ὁ Χριστός, ᾿Ιησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 4:- καί 

τιγες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν, καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ 

τῷ Σίλᾳ, τῶν τε 3 σεβομένων Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος, γυναικῶν τε τῶν 

1 Χρ. 1.» 80. ΗΓ δηᾶ τηοβί πλη8., Τβεορῆγ!,, δαὶ Β δ ο Χρ. ο 1.) 8Βο ΝΗ. ἰεχέ, 
ΥΝ εἶβ8, δν επάς, ἘΝ. ΒΙαβ5 ἴῃ α; ἐῷ, 80 Ψυΐροίειι., ϑυτ. Ῥεβῇ., Βοΐῆ., Αγπηοοάά, ἢανα 
Ι. Χρ.; ΑὮὉ Χρ. 1., 50 ΤίβοΒ,, ΨΥ. Η. τηδᾶγρ., 8ο ΗἾρ. τ ἢ σοπιπα αἴίες Χ. ; Χρ. ο 
Ἰ.. 80 Ε' 32, 177, 180. ῬτγοῦΔΡΙΥ [86 τηδην ομδηρες ὅτοβε ἔγοπὶ (Ὡς υη διαὶ ἀδβογῖρ- 
εἴοη ἴῃ Β ψῈΠ Π6 ἄουθ]ς δσεῖοϊς. 

3 σεβ. Ελλ., ΑὮὉ τ3, 40, ὅτ, Ψυ]ρ., ΒΟΒ., Οἷς. Βανε σεβ. και Ελλ., 8ο 18ς.. ΤΒΐο 
τεδάϊηρ 15 ἀείβηἀβαά ὃν Βδγηϑαυ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 235, απὰ ΗΠρεπέεϊά, Ζεῦ. ΤΆ. τ8ο6, Ρ. 198, 
80 ἴῃ 1809, Αεέα ΑῤοΞέ. (Ὀὰϊ ποῖ ν ΒΙ455 ἰὴ βὶ ἐεχί); 8εῈὲ ποίεβ ἰῃ σοϊπτηεπί. ὑγεπάς 
(1890) ἢ πᾶ ἃ βοϊυκίοπ οὗ τμε γϑδάϊπρ ἴπ {πὸ υνῖβῃ ἴὸ ὄἜχργοβ5 ἐμδέ δὰ] νγοῦ σοηνεγίς 
διηοηρϑὲ οἴμεσ αἰθητ 65 τἢΔπ {πῸ Ῥγοβεϊγίεβι γυναικων τε, δυὰς Ὦ, αἷρ. και 
γυναῖκες των πρ. οὐκ ολιγ, ΡΓΟΡΔΟΙΪΥ [86 τονίβεγ τοοῖς πρωτων 845 ταξεσσίπρ' ΟΠΙΥ 
τὸ πῸ τλεῃ, ἀπά ἐπουρπε ἐπὶ (6 ἐχργεββίοη τηθαηξ “" υνῖνεβ οὗ 186 οἰΐεξ πγεῃ ᾿ (30 
ἴοο ᾿γεἶβ5. Ἄχρίδίηβ ἴῃς τγογάβ), δῃά ἵπεη δἰτθγεᾶ αρονε ἴο Ὀγίηρ ουΐ (]5 βεῆβε πιοσα 
ΟΙδαῦν. πρωτῶν οὗ οουτγδα σου]ά ΡῈ [Δ Καπ 845 πη880., Ρας Ῥεϊξας ἰὸ γεῖδσ ἰξ ἰο γυν, Ξε 
ευὐσχ.; ΧΙ, 50, χν!. 12 (γεπάϊ, 1890). Βείβεσ, ἢοννενε, Ῥρ. 81, 82, ΞίΓΟΠΡΙΥ 5ὰρ- 
Ῥοτίβ τῆς οἱ ρί πα Πν οὗ Ὁ; με ροϊπιβ οὔκ (δὲ ἵπ Αοίβ γα πενὲσ βανα ἴπ8 δβχργδββϑίοσ 
τῶν πρ. υϑεὰ οὗἩ ψοτηξη, δηά ἐπαὶ {86 γεδάϊπρ ἰπ Ὦ Βατιποηΐίβα ψνἱ (ἢ ἐπ6 (βουρδὲ 
{πδὲ 1π6 ἱπῆπαπος οὗ [μεϑὲ νοηίεῇ 45 ψγῖνεβ οὗ {πὲ ἰεδάϊῃρ' οἰ εἰ ζεηβ τῆδν δοςοιηΐξ 
ἴοσ ἴδε τ] ἰσεαίπιεηὶ οὗ ες ΑΡροϑῖββ, 

ἴο ἀζριδ, αη 05 ἰπ Χεη., Μεη:.» ἴ,ν 6, αν 
ἰϊ., το, 1, Ψε βανε {πε σοπβίγυοσείοη διαλ, 
π. τινι Οἵ πρός τινα ἴ0 ἀϊδοι5 ἃ 40658- 
τίοπ Ὑν ἢ ἀποίμεσ, 580 {πὶ ἐπε ννογά ταῖσβς 
ΘΑβν πᾶνε (δε τηεδηΐηρ οὗ γριίηρ οἵ 
τελβοηΐηρ δρουϊ 4 αυδβέίοα, θὰ: ποὶ οὗ 
ΠδοΘβϑίευ νϑἱ ἢ δὴν ὨΟΒΕΪ]6 ἱπίδπε; ὄνθῃ 
ἴῃ Ηρ. χίϊ. αὶ ἴὶ [5 ἴῃε ἔλιπεν παρά- 
κλησις ΨΠΪΟΣ τοδβοηθῖμβ ἢ 5οηβ. 
ΒΙ4585 ϑαρρογίβ πῸ ἱπιρεγίεοι 85 ἰη Τὶ Ε., 
αταπι., Ὁ. τ86.---ἀπὸ γραφῶν, ἱ.6., ἄταν- 
ἴηρ' Π15 ὑσοοῖβ ἔοπι ἐμεπι, οσ 1ἢ ἃ ἀΐβοιιβ- 
βίοῃ 15 τῃεδηῖΐ, βίαγίηρ ἔγοτι πηι; ὙΝΊΠπετ- 
Μουϊίοπ, χῖν!!., Ατοίίαβ, 80 Ονεγθεοκ, 
Καυΐϊποεὶῖ, δ εἶββ, δνεπάϊ ἰδκε ἰᾷς ννοσά 
ΜΠ διανοίγων. 

ψες. 3. διανοίγων, 5ε., αὐτάς, ἃ ἴανου- 
τε ψοτά ψἱ 85:. Τυκς, οὐ χνί. 
14; Ὠετε, δἃ8 ἰῇ [ὑκὲ χχῖν. 32, 45, Ὡς 
αἴοης 868 ἴἰξ οὗἩἨ πιακίπρ ρ]δῖπ τὸ {88 
πη ἀεγβίδπάϊηρ' ἴπῈ πιεδηῖπρ οὗ {Π6 Θοσγὶρ- 
ἴυγεβ, “ορεηΐπρ {πεῖγ ταεδηΐηρ ᾽..--καὶ 
παρατιθ, “ δηὰ αυοίηρ (ο ῥγονε " (δτη- 
880}, ἴ.’., Ὀτίηρίηρ ἴοστννατά ἴῃ Ῥχοοῦ 
Ρδββαρεβ οὗ ϑογίρέυγε ; 80 οἴδῃ διηοηρσβί 
Ῥτοίδῃς υτίζεσθ ἴῃ 8. δι ΠΊ]]ΔῚ ὙὙΑΥ, 1ῃ- 
βίδῃςδβ ἰη ψεἰδίεδϊη ᾿ 11{.,) (ἢ ννογά τηθᾶπβ 
“το 86ὲ ἐοσί,᾽ δηά {815 ψα5 [86 οἷάδσ 
ἘΠρΠΙΒἢ τηεαπίηρ οὗ αἰΐερε; ἴπ τηϊδάϊα 
νοῖσα," ἴο βεῖὲ ἑοσίῃ ἥοπὶ οπδβεὶῖ, (0 
ἐχρίδϊπ ; ἰο αυοῖς ἴῃ οὔθ᾽ Β οὐνγῇ ἔν ῦτ, 
85 δνϊάεῃοξ, οὐ 85 δι Πογιν, "" ΝΟῚ Οἴποσ 
δυοίους αἰΐερρε 1,,) Οἤδύσοσ, οι οῇ 
Ῥαριδ, 31τ4.---τὸν Χ, ἔδει παθεῖν: “τῃδὲ 
ἴ Ῥεβονεά τῆς ΟΠ σῖϑε τὸ βυῆεγ," ἘΝ. 
οὗ, Τλικα χχίν, 25, 46; ποὺνν 88 Ἔνεσ “"ἴο 

τὰς 7εἐνν8 ἃ βίππι]πρ-Ὀ]οοῖ,᾿᾽ 8ες ἀρονὲ 
Οὔ Ρ. 113, ἀπά οὗ χχνΐ, 23; 50 8͵50 ἴῃ 
ντίτηρ το (πε ὙΠεββαίοπίαη Ομαγο ἐπε 
ΑΡοβεῖα ᾿πϑβϑίβ ὁπ {πε βάτηβ ἔυπάδτηεηίαὶ 
[δοῖβ οὗ ΟὨτίβιίδη Ῥεϊϊεῖ, τ ὙΠ 655. ἵν. 14.--- 
καὶ ὅτι οὗτος κιτιλ.: ““δηὰ δὲ (8ῖ5 
]εβθὰ5 ψῃοηι, δαϊά ἧδ, 1 ῥγοοϊαίτη ὑπίο 
γοῦ ἰβ ἐπε ΟΒσῖβι," ἘΝ. δάδς ὁ δείογε 
Ἴ, Ἴδε νογάβ σαϊά ἤξ ατε ἱπβεγίεά 
θεοαιβα οὗ τ8ς οἤδηρε οἵ σοπβίγυοιίοῃ, 
εἶ. ἰ. 4, χχίϊῖ, 22, Τύῦϊκε ν. 14, ΒΡΕΟΙΔΙΠΥ 
Ἑαυδπε 'ἰπ ΠΚ6. Οη 51. Ῥδυ}᾽ 5 ργεβο- 

ἱπρ {π8ὲ “]εϑ5 ννὰβ ἴῃς Οἢγίϑε," δπά 
ψμδὲ ἴξ ἰηνοϊνεά, 866 ψγίέμσος ὁ ἐπε 
ἘῤίΞέϊες, Ρ. 307 ἢ. 

γεῖ. 4. προσεκληρώθησαν: “ἴδετα 
ψγεῖς ἴῃ δἀάιιίοη ραϊπετεά τὸ ἔμαπὶ" 
(Καπιβαν), αἰνίπρ ἴα νεῖν ἃ μραϑϑῖνα 
ΤΑΒΔΏΪΠ ρ᾽ ΔΏΒΥΕΙΙ ΠΡ ἴο [5 ἕοστ ; οἵ " {8658 
νγασα δἱἹοιίεά τὸ τπϑγη, δϑβοοίϊαιεα ἢ 
ἐπεπι, 45 ἀϊβοίρίεβ. [ὃν (οά]," οἷ Ἐρπεβ. 
ἴω αι, ὙὍΒΘ νοῦ ἰ5 οἴξῃ υϑεά τη ΡΒ, 
4150 ἐουπηᾶ ἴῃ ΡΙυΑγο, 1οΐδη, Ὀαϊ ΟἾΪΥ 
Βοῖὲ πα ΝΙῚΤ, Μτ. Ἐεπάδι!, ψὮ}6 Ροΐπι- 
ἴῃρ οὐὧὐ ἔπδὲ (δε ΑΨ. δηά ἘᾺΝ. ““οοη- 
βοσίβα᾽" ρσῖνεβ {πὲ ἱτηργεββίοη οὗ ουϊιναγά 
ϑϑοοίβδεϊοθ οὐἱν, τερασάς ἐπῈὸ ρϑβϑῖνα 
δοτῖβὲ ἃ8 ἃ πάϊς πὶ τηδαηίηρ, ἀπά 
τεπάεσβ “(ἄγεν ἱπ {πεῖγ ἰοὲ ἢ Ῥδὺ] 
αηά 5118, Αοοογάϊπρ ἴοὸ ΑΝ. πᾶ 
Εν. νν.Η., ννεῖββ, αηά Ηοσι, ἕμαάαϊςεὶς 
ΟἈνίςἐἰαμΐέν, Ῥ. 809, ἔννο ο145568 866πὶ ἴὸ 
Ὅ6 τηδηϊοπδὰ Ῥεβίἄεβ ἐῃῆς 7εννβ, υἱξ,, 
ἄενους ατεεῖκβ, ἀπά βοσὴθ οὗ {η6 οἰϊεῦ 
ψοσιεῃ. Αοοοτγάϊηρ, δονγενεσ, ἰο δια, 
οοτηραζίηρ Α δηά Ὁ (88ε ἢ. 235, 5. Ῥαμὴ, 
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πρώτων οὐκ ὀλίγαι. ς. ζηλώσαντες δὲ οἱ ῖ ἀπειθοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, καὶ 

προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πονηρούς, καὶ ὀχλοποιή- 
σαντες, ἐθορύβουν τὴν πόλιν ἐπιστάντες τε τῇ 

,’ οἰκίᾳ ᾿Ιάσονος, 

1 απειθουντες ονι. ἡ ΑΒΕ, νυ ρ., 5γτ. Ρ. Ἡ., 548., Βοἢ., Αὐτλ., Αείῆρρ., βο Τί βοῆ., 
ἘΝΝ., ννεῖββ, ϑνεπάι, νν. Η. ; προσλ. δε οι Ι. οἱ απειθ. ΗΤΡ ; τεδάϊηρ 'ἰπ Τ.Ε. νεγυ 
11} βαρρογίε ; δπὰ ἐβεγε γε οἵπεσ νδγίδίίοῃβ. Ῥτοῦρδῦν απειθ, 5 δὴ αἀάϊττίοη τεσ 
χῖν. 2. Ὦ τϑδάβ οι δε απειθ. ἰ. συνστρεψαντες (συστροφη οὐουτβ ἔνῖοε ἴῃ Αςίϑ, ποῖ 
εἰβενπεσε ἴῃ ΝΤ,, Ῥὰς ποῖ συστρεῴφω 'π 5εηβε ἀειηδπάςξα μετα), 50 Β]4β85 ἰη β, 
ἀπ Ηρ. αἀγαγειν, δυΐ προ- ΜΝΑΒ, Ψυΐξ.ν ΤΊδΟΒ., ΚΝ εἶββ, ννεπάι, νν.Η., ἘΝ. 
ΒΙ455 ἴῃ β; Μεγεσ ἔοϊϊοννβ Τ. Ε, ψἱ ΗΡ ; προσαγ. ἰπ Ε; ἀναγαγ. ἰπ 1,; εξαγαγ. 
ἰπ Ὁ, 8ο Ηρ. 

γνε Ὦανε (ἥγες οἶλββεβ Ῥεβδίἀεβ ἴῃς [ενν8, 
υἱξ., Ῥτοβείγίεβ, ἀτστεεῖκβ, δεῖ ψοσλεῃ 
(Δἀδεᾶ 45 ἃ οἰϊπιαχ), 56ε οτιεἶοαὶ ποίς, 
Ῥυΐ 4150 Μεαίβετσι, Αῤοςίοϊίς Αρε, Ὁ. 247. 
ὙἼὰε ἀϊβῆσα!εν ἴῃ ΤΕ, ἀπά δυϊθπογίειεβ 
Ὦγϑδὲ τηθηιϊοπθά ἰβ ἔπδὲ ἐμεῖς τοηάδετίηρ 
ταϑίγ σῖβ 51, Ῥ8}]}᾿5 νγοσὶς ποῖ ΟἹΪυ τὸ (δτες 
Θαρ δῖ 5 οὐ νεεῖβ, Ὀὰὶ ἰο ἔς σγηδρόρυς 
ἃπὰ [ἴ5 ΨΟΣΞΕΙΡρεῖβ, μεγθῶβ ἔΟΠῚ 1 
ὙΤΠε55, ἱ. 0, 11. 14, ἴὲ ψουἹᾶ ἀρρεᾶγ (πὲ 
τῆε. ΟἸυγοῖ οοηίαϊπεὰ ἃ ἴατρα πυπιρεῖ οὗ 
φοηνετγίεα πεδίμεηβ. Μοαιβετγε ἐίπῖκβ ἱξ 
ῬΟΒβῖρΙε πὲ 5ὲ, Γυκα τῆν ἢδνα ΟΠ] 
τεσοσάεά {με ἰεαβὲ ἱπηροσίδης οἵ Ῥδῃ]5 
Ἰάδουτσβ, ἰπϑὲ δ5. πε οἠΐν τηεπέίοηβ [ἷ5 
νου ἰπ ἔπτεα Μαοεάδοηΐδῃ ἰονπβ, 
ὙΠ Θγε 85 δα ΤΊΔῪ ΘΑ5}}γ ἢδνε Ἰαδουτεᾶ ονεῖ 
ἃ Μίιάθτ ατθα, τ ΤὮε58. ἱ. 7; δα 566 Ῥδΐδυ, 
Ἡογα Ῥαμϊίηα, ἴχ., 6, απ ἃ οα ἐπε τεδάϊηρ, 
Ζεῦ, Εἰπιεϊϊμηρ, ἰὼ, Ῥ. 152. ἴῃ Δ 
6456 ἴξ τνουϊά 56επ παῖ ἃ 5Π18]] ταὶ που εν 
Οὗ Τεννβ 15 σοηιγαβίεα νυ ἃ ἰατρὲ πυσὰ- 
θὲς οὗ Ὀοση Οδηΐεβ, 50 ἐἢδὲ {πε6 ΤΠεββα- 
Ἰοπίδη Ομυτγοῖ πιᾶὺ πᾶνε Ῥεβη βροΐεη οὗ 
ὃγ 81. Ῥδὺ] 45 ὁπε οὗ αεηες Ομ βείδηβ, 
Μη Παᾶά Ὀξδεη ορροβεὰ ποὲ οὐ ἴο 
ΟὨ τι βιδηϊεν, Ὀατ βαιΐεσ 5111 τὸ 1 δίδη, 
1 ὙἼΠ655, ἴ. 0, το. -ογυν. τε τῶν πρώτων 
οὐκ ὀλίγαι: πεῖε, 45 δἱ ΡΆΠΙΡΡΙ δπά 
Βεζοθα, ἴπεὲ ἔῆτεα Μδοδάοηϊαπ ἰοννῃβ, 
ἴπε Ῥσοπηίηδησα δββϑίρηεά (0 ννοπθη 4υἶτε 
ἴῃ δοσογάδποε νὴ  ψμδὲ να Κπονν ἔγοπὶ 
Οἴδπασ βουτοαβ; 566 δῦονα. Τἢα τηδηίοπ 
οί Πότε δηᾶ ἰπ νέγ. 12 ἴπδὶ {πε ψνοπιεῃ 
ΨΕΙΕ (πΠ6 Ἰεδάϊπρ ΙΒ -Ῥοση ψνοπλεπ 
ἱπεϊπιδίεβ ἴπδὲ ἔπε ροογεγ νογλεη ᾿νουϊά 
οί ον τπ6 πιθῃ οὗἩἉ {6 Ἰονγεσ ογάδγϑβ, νϑσ. 
5. Ὥστ, Ησοτί τεραγὰβ ἐπεὶ νοπιεπ μετα 
5 {πΠ6 Τενν βῆ υνῖνεβ οἵ μεδίμεη τῆεῃ 
οὗ ἀἰβειποίίομ, 45 ἴω χίϊ, σο, μααὶπέϊο 
Ολνϊεαμὶέν, Ῥ. 80, Ῥὰϊ ἴπ χὶϊ!. 50 πε 
Τρροϑβίτοη ἰο ἐπε Δροβέῖεβ Ῥγοσεεᾶβ ἔτογῃ 
{8εβε ψψοπίεη οὗ πε Ὠίρῆεσ οἰδ55εβ, ἀπά 11 
Βεαδτη8 τη ποτε {Πκεὶν παΐ (8 ο56 πιεη- 
τοηεα Πετα ννετε Μαοεδοπίδη Ψογλθῃ. 

ψὲς. 5. ἀπειθ., 566 οὐ εἶσαὶ ποίε.--- 
ζηλώσαντες: [πΠ6 ἰεαίουδΥ 8 ἀρραζεηΐ, 

ὙΒεΙμεγ ἴῃς ψνοσὰ ἰξ τεδά οἵ τοί (οὔ, β), 
ἃ ᾿εδουϑΥ δγουβεῦ ποὲ ΟἠΪ ὉΥ ἔπε 
ῬτδδοΒῖηρ οὗ ἃ ΜΜεββίδῃ, χὰ: αἷἰβο ὃν τῆς 
βύοοαββ οἵ βιο Ῥγθδοδίηρ.---προσλαβ., 
οἵ. χυϊτϊ, 26 ἔοτν βίγα:ατ βεηβε οὔ ἐπε νετῦ, 
ς΄. 2 Μᾶδος. νἱϊ!. τ, χ. 15.---τῶν ἀγοραίων 
“2. πον.: “σαγίδίη νὴ] {6]]|οὺν5 οὗ τῆς 
ταῦ Ὁ]6," ΕΕΝ.; πον. ἱταηβϑίαιεὰ ἴῃ ΑΟΥ. 
κι Ἰεννὰ ᾿" (Α.-5. Ἰοεννθᾶθ) τλεδηβ 5 ΩΡΙΥ 
“ἐῬεορὶς,᾿ Βεῆος (1) πῃ σοπΊπλοη ρεορὶς 
πὰ (2) (ἰΒε ἱρπογϑηῖ δηὰ σᾶς δπιοηρ 
ἴδε Ρϑορῖβ, οὔ. ϑρεηβεγ, ϑλδῤ. Καὶ, Εδδ., 
245: κ"'᾿Βαὶ {π|6 δαβϑὲ οὗ ἐῇγ ἰσισὰ (αἷς 1 
(λϑίεά" (5κθδὶ); δηὰ ἴῃ ἐπε βεηβὲ οὗ 
νἱοίουδβ, ΕΖοκ. χνΐ. 27, Δ. δηὰ ἘΝ, (5ες 
ΤΑ 5 ποίς ἐμ ἰοτο --- ἰἣε (εγπιδῃ 
Τιεμές ἰδ ἴπῈ ψνογά πεᾶσαβϑὲ δκίῃ τὸ 11.)--- 
ἀγορ.: Βαπρθτγβεοη ἴῃ ἰδ τηδτκεῖ- δος ; 
Βἷ855 τη ἄεγβ "" [ΔΘ Αγ: δἰ ΐασα ἰη ἔοτο 
νογβδηίεβ,᾽, 866 ἰπβίδῃοα ἰη Ὑνείβίεὶ 
(Ατβίορῃαπεβ, Χεη., ΡΙαὶ.), ψῇο σοτα- 
Ῥαᾶτγεβ “' σδηδιοοῖς " Βοᾶϊς εαηαϊ δ. 1π 
1,αἰἷπ, βυσοβίγδηϊ, ΞΌ ΡΡΑ ΚΠ] σδηὶ; αεγηλ. 
Ῥἢαϑίεσισείεσ, ουσ Γοα ον, ατίσητη- ΤΠ αγογ, 
Ἑαττασ, δὲ. Ῥαμῖ, ἱ., 513, ἀηὰ Νὄβρεῃ, ἐπ 
ἰοεο. Οπ ἴῃς ἀϊβεϊποιίοη βοπιειπιεβ θα 
ῬΙΟΌΔΟΪν ἴδῃς ΠΏΠν τηδϊπιδϊπεά θεΐνψεεη 
ἀγοραῖος ἀπά ἀγόραιος, 5εε ΑἸΐοτά οπ 
χίχ, 38; δνεπάε (1888), ἐπ ἰοεο ; ὙΥἵπεσ- 
Θοδπιεάεϊ, Ρ. 69; αττησηὙ πάγεσ, ϑμδ ν. 
Ἐοτ {πε δοςεπὶ οὗ πονηρός 566 Α͵5ο ΝΥ ποσ- 
Βοβπιίεᾶεϊ, πε. 5.---τῇ οἰκίᾳ ᾿). : ἴῃ ΨΏΙΟΝ 
τῆς Αροβίίεβ ννεγε ἰοάρίηρ, οὐ ἴθ νι ἢ 
τῆς ΟὨ τ βείδπ ἀβϑεγ Ὁ]165 νεσε με, νγὲ 
Κηονν ποίδίηρ ξυσίπεγ ἕοσ σεσίδίη οὗ [15 
1Ά53οη, οὔ. Ἐοτα. χνΐ. 21 πεσε ἃ ]Άϑοη 15 
τησπεοηδά 45 ἃ οοτηραηίοη οὗ Ρδυϊ, δᾶ 
διηοηρϑβέ δ συγγενεῖς. 1 Πα νγᾶ8 ἃ [δνν, 
85 5 πιοβῖ ρσοῦδθϊε, νγὲ τῆδυ ἱπέεσ ἐπδὲ 
815 1 εὐνιϑὰ ἤᾶπιε νγᾶβ [οβῆυα οἵ }ε805, Ὀπὲ 
τπδὲ με πϑεᾶ (Πς παπὶε [480η, ἴῃ πεαγεβὲ 
ατεεκ ἐφαυϊναϊεπέ, ἰη Πἷ5 ἱπέεσοουγβε ΜΒ 
ατεεκβ ἀπά Ἠεϊεηϊβίβ ; οὐ. ἴοσ ἃ βίη αγ 
οὔδηρε οὗ τπε6 ἔψνο πᾶπηεβ 2 Μᾶος. ἱ. 7, 
ἶν, 7, ἀπ οὗ. 705., Α4πέ., χϊ,, 5, τ, ΨΒδγα 
νε τεαὰ {παὶ 145οῃΒ τεαὶ παπὶθ ὑνᾺ8 
7οβδυα, θὰ: τῆδὲ με σπαπρεᾶ ἴξ ἰηῖο μα 
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ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον" 6. μὴ εὑρόντες δὲ αὐτούς, 

ἔσυρον τὸν ᾿ἸΙάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες, 

Ὅτι οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες, οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, 
ἡ. οὖς ὑποδέδεκται Ἰάσων - καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων 

[ογπχεῖ, ουνίησ πὸ ἄουδὲ ἰο πί85 Η6]]16η18- 
ἱπδ : 8εῈ Πεἰβϑηηᾶπη, Βὲδεϊςἐμάϊδη, Ρ. τϑ84, 
ποία; Ννεπάϊ απὰ Ζδοκίει Ἔχργεβϑ ἴποτὰ- 
βεῖνεβ ἀουθεία!ν, ἀπ ποῖ ἃ ἐπὶ {Π6 πδπλα 
ΤΑΑΥ Ὅὃδ πεῖε ἃ ατεεῖκ παᾶπιθ, δηᾶ 18 
Ὀαδᾶτει ποί ἃ [εν δἱ 81]],--- ἐπιστάντες, οὕ, 
ἵν. τ, νἱ, 12, Ἐτι βάτο, Ρ. 87.---δῆμον: ἴο 
ἃ ῬΟΡΙς τπθδεηρ, οὐ (9 ἐπε οτονψὰ ψνἢο 
5081] ἰπῆ!οξ νβηρεξᾶποα οἡ ἔμθτῃ, {μετα δηὰᾶ 
ἴΠ6η (530 ννείββ, ἔυσαρυ); Ο. δηὰ Η. 
126 ἰξ οὗ ἔπε ἔσες δϑβειιρὶν οὗ τπ6 Ῥεορῖβ, 
80 Κδίηβαυγ, Α ἔτι σαυβα ἄοεβ ποῖ πεεά 
ΒΌΟΝ τηείῃοᾶβ ΟἹ Ξυρροτγίεγβ, "" ποῃ [81] 
ΔΌΧΙΠΟ πες ἀδέε βουσὶ Ρι15 15Ε15 "". 
ει. 6. ἔσυρον: {πε ψοτὰ ἰπάϊοαίες 

ἴδε νίοϊεπος οὗ ἴδε τηοῦ.---πολιτάρχας: 
18ε νογᾷ ἰ5. δὴ βχςϑί]θηΐ ἰἸηβίδηςε οὗ (88 
δοούγαον οὗ 81, Γὺκε; 1 15 ποῖ βοᾷ ὃγ 
ΔΌΥ οἰαββίοδὶ δυΐμοσ οὗ {πε τηδρ βίγαίεβ οὗ 
ΔΩ οἷέν (1η οἰαβϑῖοδὶ ασεεκ γα πᾶνε ομΪν 
τς. ἔοττη πολίαρχος πὰ πολίταρχος), 
υΐ δῃ ᾿πβοσίριϊοπ ΟΠ ΔΠ ΔΙΟἢ βραπηὶηρ ἃ 
βίτθαεΐ οὗ {π6 πιοάδγῃ οἷν μῷ8 θθθη ῥγαε- 
βεγνεὰ οἼοηίαἰπίηρ (Π6 {{|6 (αηὰ 4150 
οοπίαϊπίπρ {δε πδπὶὲβ ΨαοΒ Οσουγ 
ΔΙΩΟΠΡ ἴΠ6 πᾶτη65 οὗ ὅ5:. Ρδυ]᾽5 οοηνεσίβ, 
ϑοβιραίοσ, αδἴυβ, ϑεουη 15), 58ε6 Βοοκἢ, 
Ο. 1. αγ.ν τοῦ7. Τδε ἃγοὰ ἰδ αβϑίσπεάᾶ 
ἴο {δε εἰπὸ οἵ Ψεβραβίαπ, δπὰ {με 
οηίδδίδέυτα, ργεβεσνθά ὃν ἴπε Βγ εἰδῇ σοη- 
81] δὲ {π6 ᾿ἰπβίαποε οὗ ἤδη ϑίαπίθυν ἴῃ 
1876 ἴ5 ἱπ ἐπ Βτιε5ῃ Μυβευπι, 566 Β]455, 
ἐπ ἴοοο, ϑῤεακεγ'ς Οοριμιδηιίαγγ, Ο. 
δηᾶἃ Η. (5πι811 εἀϊεϊοπ), Ρ. 258, Κπαδθεη- 
Ῥαυδτ ἐπὶ ἰοοο, ἀπὰ ἴογ οἔπεν ἰηβογίρείοη 
ενίάδποο, Ζαμη, Εὐρπϊείξεηρ, '., τοι. Βα 
τῆοτε τγεοαπεϊν Βυτγίοπ (Ὰριεγ. ον, ἡ 
ΤΑροὶ., 7 αἷγ, τβϑοϑ8, Ρῃ. 598-632) [45 οοἱ- 
Ἰεοίεα πὸ 1655 ἴδῃ βϑενεπίβθη ᾿πϑογ ρέοηβ 
οη ΨΜὨΙΟἢ τΠ6 ψογὰ πολιτάρχαι οἵ πολι- 
ταρχοῦντες (πολειταρχο), {π6 ἰδίέει πιοῖα 
τεαιιεπεῖν, οσσαγβ: οὗ ἔπεβε ἐμίγίεθῃ ἀγα 
τεξεισεὰ ἰοὸ Μαοεάοπία, δἀπὰ οἱ {δεβς 
ἀραίπ ἢνς ἴἰο Ὑμαββαϊοηῖοα, δχίθηδίηρ 
ἴτοτλ {86 ϑερίπηϊηρ οὗ ἐπε ἤγβὲ ἰο {δε 
ταὶ ἅϊε οὗ {πε βεοοπὰ οδπίμγυ, 4.0. Τα 
ΔυΤΏΡΕΙ Οὗ {πε Ρο ατοῖβ 'ῃ Τ μεββϑαϊοπῖοα 
νδτίθ5 ἔγογὴ ἔνε ἴοὸ 5ἰχ (Ξεα Τ σοὶ. 1, 1έεγ- 
αἰμγχεϊίμηρ, τ8ρ0, 2, ἴογ ποίϊςς οὗ 
Βυχίοπ᾽Β δυίίοῖα ὃν ϑομῦγει), ἀπά οὴ 
ΒΡ6 ΠΡ, ΝΜ Ίπετι- Θομπιίεεὶ, Ρ. 82 ποΐε.-- 
τὴν οἰκουμένην : πὸ ἄουθε ἴῃ {πε Ρο] εῖς αὶ 
5Β6Ππ86Ὲ “πε Βοπιδη Ἐπιρίγε ̓"᾿ βίποε {πε 
οὔαῖρε 5 ἃ ῬοΪΣτο4] οπε, ἃπά ννᾶβ 
ρδίυγα! ιν οχαρρογαίεα ἐπσουρ ΘΔ ΟΙ5 

Δηὰ εχοϊίθπηθηῖ, Ὑδδγε ἰβ ἐπογείοσς ἢῸ 
παρά ἴογ {πῃς δυρεγογίεῖοδὶ γαπιαγκβ οὗ 
Βδῦσ, Ζείϊοσ, Ονεγθεοῖ, ἀρϑίηβι ἐπε ἐσ τῇ- 
ἔα] η6 85 οὐ δοουσαον οὗ {πΠῈ Ἔχργεββίοη.--- 
ἀναστατώσαντες : ΟΥΪγ ἰφ. ΓῸΚΕ ἀπὰ Ῥδα!, 
χχί, 38, (]. ν. 12, βεα ὯΧΧ, Πδη, νἱ, 
23 (1π ἃ ἀϊβετγεπε βεηβε), ἤεαυς, χχῖχ. 27, 
ατῶς. ψεπεί. (ατίγαγ ὙΒάγασ, σμό ν.), 
πᾶ βδνεσζαᾷὶ {{π|865 ἰη ἐῃς Ο,Τ., ἐταρηιεηΐβ 
οὐ Αχυΐα, ϑυσασαδομαβ, δηὰ ἰπ Ευπβίδεῃίιβ, 
8686. αἷδο Εαίοι;. δπὰ Ἐδάραϑίι, τωδ υ.). 
οὗτοι, ςοηϊοτηρίΠΟι18, 

ψεῖ. 7. ὑποδέδεκται: π0 ηοίΐοπ οὗ 
ΒΘΟΙΘΟΥ 845 Ἐσαβγηιβ δπᾶ Βεπρεῖ, υ: 48 
ἴῃ ΓΚ6 χ, 38, χίχ. 6; οπῖν ἐουπὰ ἱπ ἐμ658 
1Ώταθ ραββαρδβ 'ἰπ [Κ6, ἀπά [π᾿ [Ατη68 ἰἱ. 
25, οὗ. 1,ΧΧ, ΤΟΒ. νἱ!. 8, 14, χίΠ, χ3 (568 
Ἡδίςοῃ δηὰ Ἐεάρδιῃ ἴον Ὀοΐδ ἱπβίδποεβ), 
τι Μδϑδος. χνὶϊ. 15, απὰ 4 Μδος. χίϊ!. 17, οἴζεπ 
ἴῃ οἰαββίοδὶ ατεεκ ψιπουσέ Δαν ποίίοη οὗ 
Βεοσεου. --οὗτοι πάντες : (Π6 Ψψοτάδ5 ΤὭΔΥ 
86 ἴδκδῃ 85 τεξεισίπρ' ποῖ οὐἱν το [άβοῃ 
ἂπὰ (με δοουβεά, δὰ: 1 ΑἸογά, “ 81} 
ἴΠε686 ρβορῖε," 1.4., ΟΠ σιβεϊδηϑ ΠΈγανοσ 
Τουπὰ.---ἀπέναντι: ΟἡΪγ πεῖε ἰπ ΝΤ. 
ἴῃ (Π15 5θῆβε (οοπιπιοπ ἰῃ ΓΧΣ δπὰ 
ΑΡροοσυρῆδ, 80 αἷϑο Ῥοϊγῶ., ΐἴ., 86, 3)» 
τ΄. Ἐσοΐαβ. χχχνΐ, (χχχῖ].} 14.--δογμα- 
των, 566 Οοἢ χνΐ, 4. πε Ψψογά τῇδν ἤδγα 
τεῖεγ (ὁ {πθ6ὸ ϑβυσοδβδβῖνα ἄβξοσεεβ οἵ ἔπε 
ΘΓΉΡΘΙΟΥΒ ἀραίηβε ἔγθάβοη, δἀπά μεγα ἴβ 
πὸ πααεά ἰο γείεγ ἴξ ἰπ {π18 ραββᾶρε ἰὸ {π6ὸ 
ἅἄεογες οὐ ΟἸδιιάϊιιβ, ββαὲ οὔ χνἱ!. 2, δας 
ταῖμογ ἴο ἰῃς [υ]18π Περές Μαϊεπέαέϊο.---- 
β. λέγοντες ἕτερον εἶναι: [18 νγὰ5 {δε 
ομδῖρα, ἔδ6 Ρο ςαὶ οἤαγρα οὗ ΠΙΡὮ 
ἰτθάβοη, ὑγουραὶ δραίηβί ουγ 1 ογά Η!τα- 
5611 Ρν πε [εννβ, [κε ΧΙ, 2, ]οδη χίχ. 
12,15. ὙΠα παίυτε οἵ {π|5 σμαᾶῦρε τΏδΥ 
ΤΑΙΤΙΥ Ῥοϊπξ ἰο ἃ [εν 8 βοῦτος, ἴογ πα 
1εν5 ἰδουρδε οὗ ἰῃς Μεββίδῃ 45 ἃ Κίπρ, 
δηὰ ἰπ {1πεὶγ Ποβε ἐν το Ῥαὺϊ {παν οου]ά 
εαϑιϊν δοοῦβε μίτῃ οὗ ργοοϊαἰϊπιίηρ [6885 οὐ 
Δηοίδεσ Κίηρ,, ἀποίῃεγ εῦρεγοσ (δγηβδυ), 
ἰηϑίδδά οὗ ὕδοβαγ: 5ο Μοσιβεγε οπ [815 
Ῥᾶββᾶρε, κ"βοβε ἐγυβινοιίμηθ88 σδῃ 
βιαγάϊν 6 ἀουδίεά" (ΑῤῥοΞίοϊϊε Αρε, Ὁ. 
246). Τἢε Ερίϑεῖδβ ἐο ἐπε ΤΠεββαϊοπίδηβ 
ςοπέδίη Ρᾳ556 665 Ψν οὗ τηῖρς θ6 48 εαβιν 
Ῥεινεοσίβα ἴῃ (πε βάπιε ἀϊγεοίίοη, ε ΤΏ655, 
1, 12, ἱν. 14, ν. 2, 23; 2 ΤΏΕεβ5, 1. 5-8, ΟΥἃ 
Ἐπ ἴδοι {πὶ 765ι1ι5 ννὰβ 50 οἴζῃ βροκδθη 
οὗ 45 Κύριος, “τῃδὲ ἀεί, 655 Κίπρ 8ο 
{ἰνεᾶὰ δπά ἀϊεᾶ ἴογ τχθη,᾽" πιρμὶ πᾶνα 
δίνεη σοΐοας ἴο πε οἴδῖρε, οὕ. οπ ἴδ6 



6-το. 

Καίσαρος πράττουσι, βασιλέα λέγοντες ἕτερον εἶναι,1 Ἰησοῦν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

δ. 
ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα - 9. καὶ 

χαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν, ἀπέλυσαν 

αὐτούς. το. Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν 

τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν - οἵτινες παραγενόμενοι, εἰς 

1 Βείοτες ἰησουν Βῖ455 τεδαάβ τινα ποτε (μέβοίο φηδμεὴ υνῖτθ ΟἿρ., δηᾶ Ἵοοά, [,Δὲ. 
ΘΔ ΡΟ ΠΊ ΠΏ 515 ἀρ. Βεῖρετ. ΟἿ, χχν. 19. 

ςοἰποίάεπος πὰ δοοίγαου οὗ δε Αςίβ5 
δηὰ τ Ὑμ659. ἴΐ. 1τ4-16, Ῥαΐεν, Ηογα 
Ῥαμίδηε, ἰχ., δ απὰ Μοαϊδεσί, μ. 5. 

Ψεγ. 8. ἐτάραξαν: (πε ροορὶε Ψψουϊά 
Ῥὲ ἀϊδιατρεᾶ δὲ ἱπεε!]!ρεποα νδιοῃ πιὶρμςε 
οἶπέ ἴο ἃ τϑνοϊυτίοη, απ ἐπε ροϊϊαγοῖβ, 
εϑὲ {παν 5πουϊᾶ ἐμεπιβεῖναβ θ6 1180 ]6 ἴοὸ 
{πε ϑαπία οδᾶτρα οὗ ἰτεάβοῃ ἔογ ποῖ ἀε- 
ἐεπάϊπρ {πε ποποὺγ οὗ ἴῃ βπῖρετοσ. Νὸ 
Ὅπάτρα Ψουϊᾶ δὲ ποτα βυδεῖα ἴῃ [5 σου- 
φορέσῃ, οὐ τόσα ἀδηρετγοιιδ ἴῃ τΠ6 [14 011- 
165 ἰοῦ 1 ἱπνοϊνεά, οὐ Ταοϊξυβ, 4πη5., 
ἔ]., 38. 
Ἴ 9. λαβόντες τὸ ἱκανὸν -- σατὲξ 

φοοίῤῥεγε (οὗ. Ματῖς χν. 15, δπᾶ νν εἰβίεϊῃ, 
ἐπ Ἰοοο)ὴ. ἘΒἾ455 τερατάβ ἴῃ ρῆτγαβθ 45 ἃ 
φοτηπηδγοίδὶ οπ6, ἀπ ἴο 86 ἐτεαυξηοΥ οὗἉ 
ψΟΙΩΤΊΘτΟΪα  ἱπέοσοουγβε, δᾶ οἴ, ν. 31, 
ΧΙ]. 15, χίχ, 38 (χχίν, 24, β); Ῥτορε Υ 
ἃ ΡεσυπίδτΥ βιυγεῖγ, οἵ βιγείίεβ, Βθῖδ 
ΒΕΟΌΣΙΕ ἴοῚ ροοά δεδανίους ἔτοση [4508 
δηὰ {πε οἴπεγβ, ἴμδὲ ποιῃῖπρ Πρ 4] ββουᾶ 
δὲ ἄοπε ὉΥ ἐπετῃ, ἀῃηἃ Τεγέαν ποι ΐηρ 
ἀραῖηβε ἐῆ8 τη) εβὲυ οὗ ἴπε επιρεύοσ. ΤῊΘ 
ψοτᾶβ ἤανε ὕξαη εἐχρίαἰπεά 45 τηθδηϊηρ᾽ 
ἐμιδὲ βεσυτίεῖαβ νεσα ρίνεη ἔού ἔλθ Ῥγοάσο- 
εἴθ οὗ 886 Αροβίῖββ, δηὰ ἐπδὲ ἐῃυ5 [βοὴ 
πα Ὧῖβ δεπά, ὈΥ βεηάϊηρ ἔμεπὶ οδ δὲ 
πἰρμέ, τη ἃ σίβίς οὗ ἐμεὶς ᾿νεβ (Ὁ γυϑ.» 
ατοείι5), οσ ἔμπας [6 Αροβίίεβ βΒῃουϊά ποῖ 
δε 5πεϊιετεᾶ δὴν ἰοηρεσ, οὐ {παῖ ἔδεῪ 
Βπουϊά Ῥὲ οὔ]ρεά το ἄεβραγέ δὲ οποβ. 
Ἐν ἀεα πεῖν ἐπ6 πιαρὶβίγαῖεβ ἀϊὰ τοὶ σοη- 
βιάδεγ τῆς εν ἄδποα νετῪ φνεῖ σιν Ξε ἀπέ- 
λυσαν αὐτούς. 

Ψψεσ, τος εὐθέως . . . ἐξέπεμ.: τἢετα 
νγὰ5 πεεᾶ οὗ ἱπιγγεάϊαία δοιϊΐοη, εἰμεν ἴῃ 
οδεαάϊεπος ἰο {πε ἄϊγεοςε οματρα οἵ τῃ6 
τηαρ βίγαίεβ ἰῃαὲ Ῥδὺΐϊ βῃουϊὰ οί σοπια 
δϑδδίῃ ἰο Τμεββαίοηϊοα, οὐ ἔσοτῃ ἀἄδηρεσ οὗ 
ἃ τενῖναί! οὗἩ [π6 τυπιαϊ, ὙΒᾶὶ 5., Ῥαὺ] 
1εῖε Τπαβϑαϊοηΐοα υἱὲ ρτίεῦ δηά μαΐῃ 15 
ενϊάεηε ότη 1: Τῆε55. 11. 1τ7-20, δαΐ Βα 
{εἴτ τηδὲ {η6 βεραγδίίοιι νγὰβ ΠεοθββασΥ δὲ 
Ιεαϑὲ ἴου ἃ ἐϊπιθ. Βυΐ 51] 8 Ἰοοκεάᾶ 
50 ἀρὸὰ ὙἨοδθαϊοηῖοα ἀπά 18 τννοσκ 
ὙΠ ἀπ ππρτυάρίπρ αἰεοιϊίοη, δηᾶ μίβ 
σοπνετίβ ἡνέγε δ 5 ρίουυ ἀπ ἴον. [Ι͂ἢ {πε 
οΡρδηίηρ νογάβ οὐ πὶβ Εἰγβὲ ἘΡίβεῖβ, ἱ. 7 
(ο΄. 2 Τμι658. ἱ. 4, 2 Όοσ. νιϊἴ. τ), Βὲ βρθακβ 

ἴῃ ἃ ΨΥ ΜΏΙΟΝΒ ποῖ ΟἿΪΥ ἱπιρ]]68 ἐμδὲ ῃἰς 
οὐνῃ νγογίς ἐχίεμ θα πισίμεσ ἴῃ δπά ἔζοσα 
Τδεββαϊοπίοα ἐμδη ἐπε Διοῖς αἴοηα εηδῦϊε8 
5 ἴο ἰδάσῃ, δυὲ [πὲ τῆς ξασίπεγαηςα οἵ 
ἴμ6 αοδρεὶ ννὰβ ἄπε ἴο ἔς Τμεββαϊοπίδης 
{πεπιβεῖνεβ. ὅες Μοσίβεσε, Ρ. 255, ου 51. 
Ῥδυ] 5 φαϊεὶ μΒαηἀ-ἰο-μαπά ψογῖς δὲ Τ με 5- 
βδοηΐοσα. Εν ἰξ ψγᾶβ ποῖ οἠΐυ ἴῃ ἴῃς 
βυμάρορυδ ἰδαῖ 8:, Ῥα Ιαθουτεά, 845 ἴσ 
{π6 τηθβϑδᾶρα οὗ ἴῃς οβρεῖ ννᾶβ ἔοσπιδὶ 
δηὰᾶ οἴοιαὶ, Ὀὰῖ ἀπχοηρϑὲ τἤστὰ ΗΟ ἡνετα 
τνοτκίηρ {6 Εἰ ΠΊβε 17 ἔοσ ἐμεῖς ἀδγ Ὀσεδά, 
1 ΤΒεβ5. 11. 9, 2 ΤΉεββ. ἰϊϊ, 8, 58εὲ Βδζῃ- 
585 ποία, λωτοῦ, ἐπὶ ἐδε Κονιαη Ἐπιῤίγε, 
Ῥ. 85, οῃυ 8:. ΡΔ40}᾽ 5 ννοσὶς δὲ Τ μεββαϊοηΐοδ, 
ΤΕ ρῆγαβα “ πἰρῃεδηὰ ἄδυ,᾽ 1 ὙΠεβ5. ἱϊ, 
9. πδεὰ ποΐ ᾿ταρῖν, 45 ἔπε ϑῤεαζογ᾽ς Οὐηι- 
»ισπέαγγ, (μαὶ Ῥαὺυὶ ἢδὰ οηἷν ἴῃς ϑυηάδγβ 
ἴοσ Ῥγβαοίηρ, δαοαυβα ἢ15 οἵμες ἄδυϑβξ 
ΜΕΙῈ 80 ἔα Πν ὁσοπρίε; δας τπΠ6 Ρῆγαβα 
τηδδπβ ἔπαΐϊ Πε βίατίεα ψοῦῖ θεΐοσε ἄδννῃ, 
δῃὰᾶ τλ5 τνᾶβ δῦϊς ἴο ἀενοίε βοίμβ οὗ ἔπ8 
Ἰαΐεσ ρατί οὗ {π6 ἄδυ ἰο ρτεδομίηρ. Οπ 
πε 5εεϊκίπρ ρδσδι δὶ δείνγεεη ἐπε οματ- 
δοίεγιβεῖςβ οὐ {πὸ Ὑεββαϊοηΐδηβ οἵ ϑὲ, 
Ῥδυ}}8 Ἐρίβεϊεβ δῃηὰ ἐμὲ Αςίβ δηά (δες 
οδαγδοίεσιβεῖοβ νὩοἢ ψασα τηδτικε ὃν ϑὲ, 
7ετοπια ἴῃ 88 ἄγ, 5ε6ὲ δῤδεακεγ'ς Οοπι- 
"πεπιέανν, ἰἰϊ.) 7οτ.--- Βέροιαν (οτ,Βέρροια) : 
ἴπ ἐπε ἀϊβίσίο: οὔ Μαδοεάοῃηΐϊα ἽβἹεά 
ἙἘτηδίπία, Ῥίοϊ., 111., 12, οὐ ρίῃα!ν ρετ- 
δΒᾶρβ Ῥμεγζωδ, οπὶ ῬΊθτεβ, [15 Του ΔοΓ 
(3εε ννειβιεϊπ): δϑουὲ δὲν τηῖεβ βουίδ- 
ΨΜεϑὲ οὐ Ὑβεββαίοηϊοα [1 γὰβ β5πια]οῦ 
δηᾶ [ε58 ἱπιροτίδηϊΐ ἐμδῃ δε ἰδέξεσ, θὰΐ 
511] ροδβεςϑίηρ, ἃ ςοηβίδδγα]β ρορυ]δέϊοη 
δηὰ σοτηπΊοίοθ, οὐπρ ἕο [(8 παίισγαϊ 
ἀνδηπίαρεβ, ποῦν Κέγγία οὐ Καγα εγία, 
566 Β.Ὁ.3 δηᾶ Ηββεηρβ᾽ Β.Ώ., Εδπδη, 
δ... Ῥαμῖ, Ρ. τ62, ἀπά Ὁ. δηά Ἡ., 5Π1211} 
εὐϊιίοη, Ρ- 261. Δοςοτάϊηρ το τῆς {ι|π- 
δγασῖεβ, ἔνὸ τολάβ ἰεᾶ ἔσοτὰ Τμεβϑαϊοηΐοα 
τὸ Βεαδ. ὙΝεἰβίείῃ χυοίεβ ἃ οὐσίοιβ 
Ραββαρὲ ἴτοσι Οἴσετο, 15 Ῥίξομδης, χχνῖ., 
ΨΈΪΟΗ τῆᾶν ροβϑίρὶγ ἰηάδϊοδέε ἐμαὶ Ραυ 
δηὰ 8115 νεηὶ τὸ Βεγοα οὔ δοοουηΐ οἱ 
[158 σοπιρατγαῖῖνα δβεοϊπβίοη (530 ΑἸΐοσά, 
Ἑδττασ, Ἐδιίθη): Οἵσεσο τ 8115 1 “ορρὶ- 
ἄυτῃ ἀδνίατῃ ".-οΟἰὶς τὴν συν. ΤΠε Τενγιβῃ 
Ῥορυϊδεῖίοθ νγὰβ δὲ ἰεαδὲ Ἵοοηῃβίἀθγδθϊο 
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τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπηεσαν. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥΊΙΙ, 

11. οὗτοι δὲ ἦσαν ᾿ εὐγενέσ- 
τεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης 

προθυμίας, τὸ καθ᾽. ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα 

οὕτως. 12. πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν,2 καὶ τῶν Ἑλληνίδων 

Ὁ Ἐν ευγενεστεροι Ὦ, Ῥατ.} τεδᾶ εὐυγενεις, δι ποὶ ΒΙ458 ογ ΗΠ. Ψνμεέματ τὸ 
8 ἴο δε τεϊαϊπεά (ἿΝ.Η., ΝΥ εἶββ, Β]4858) Ῥείοσε καθ᾽ ἡμέραν οἵ οπρείεά 18 ἀπ ῆςα!ς 
το ἀεοίάς (Ὑ επάι) ; ἴξ πιαν εαϑβῖ]ν μάνα ξΔ]]ε οαξ, οΥ πᾶ πᾶνε Ῥεεη δάδεά, ς΄. Γακα 
χί. 3, δῃᾷ δ επά οὗ νεῖβεὲ καθως Π, ἀπαγγελλει ἰΞ δά ἀεά ὃγ β, αἴϊεῖ 137, ΟἹδ.ν» 5.γ. 
Η. πιρ.» 80 ΗΠ]Ρ. 

3 Αξεσ ἐπιστ. Ὁ δάἀβ τινες δε ηπιστησαν, εὐ, χχνίϊϊ. 24; 5εὲ Κδιηβαν, Ο. Καὶ. Ε., 
Ῥ. 16ο (αἶβο Οογββεῃ, τι. 5.» Ρ. 4445) ΜὮΏΟ τιϊπκβ {παξ (μς δἀάϊεϊοη ῥτοςβθάδα ἔσοση δηΐὶ- 
7Θν 88 ἔεεϊηρ). 
α. και γ. ικανοι ἐπιστευσαν. 

Ιπ (ῃ6 βαπιὲ νεῦβαὲ Ὁ γεδάβ καὶ των Ελληνων και των ευὐσχημονων 
Ἡετα Ἑδηιθαν ΠΟ 458 τμδὲ Ὁ τηΐβϑεβ ἃ ομαγδαοίεσίβεῖς οὗ 

Μαςεάοηΐα, υἱΣ., ([Π6 ργοσταίπεηΐ ρατὶ ραγεὰ Ὁγ τ86 ψγογωεη, Ο. ΚΕ. Ε., ΡΡ. 1δο, τόσ. 
ΒΙ455 οπιἐβ και δίϊεγ Ελλην. 

Θπου ρα ἴο πᾶνε ἃ ΒυπαρΌρτα, ἀπά {π|{Ππ|6τ 
Ῥαυΐ, αοοογάϊηρ ἴο ἢϊ5 συδίοπι, γα πὶ Βεβί, 
--ἀπήεσαν: οπἷγ πεῖε ἱπ Ν.Τ., οὐ 2 
Μδος. χίϊ. τ, 4 Μάδςς. ἵν. 8; ἤεζε 1 τῇδΥ 
ἱταρὶν [8δὲ οἡ ἐμεῖς δυεῖναὶ Ῥδὺ] δπὰ 531145 
1εξξ ἐπεὶγ εβοοτί, δᾶ νγεηΐ ἱπίο [6 βυηδ- 
βορτε. 

Ψεῖ. σ᾿. εὐγενέστεροι: Οηἷν ἵπ Το 
Δηᾶ Ῥὺ] ἴῃ {86 Ν.Τ.., 80 ἴῃ οἰαβϑίοβ ἴῃς 
ψοτά 15 υβεά οὗ ποῦϊς Ὀἰγίῃ, ΓῈΚ6 χῖχ. 12, 
τ Όος. 1. 26 (]οὉ 1. 3), οἵ οἵ ποῦ εν οὗ 
Οἰδιδοίει δ5 Βεγε, οὖ αἷβο ἰ(5 υ8ὲ ἴῃ 
4 Μδος. {Πϊ- 5, ἰχ. 23, 27 (απά εὐγενῶς ἴπ' 
2 Μδος. χίν. 42, Δῃᾶ βδνεγδῖ {1π|65 ἴῃ 
4 Μαςς). νὲ πᾶν σοπιρατα ἔμπα ψίάα 
δῃηᾶ νατυΐπρ υ8εὲ οὗἩ (πε Γι,δεϊη ἐηρέμιμα 
ἴῃ δοσοτάδησε ψί πε σοπίοχέ, [15 τηθδη- 
ἴῃς ἤδζε ἰ5 (πὶ [ες Βεοσδῃβ ψεῖε ἔδσ 
ἔτοπι ἔπε βέγιέε δπὰᾶ εν οὗ (ῃ6 Ὑπαββᾶ- 
Ἰοπίδη [εννϑ; 8ες Εδγηϑαυ, Οληγοῖ ἵη ἐδέ 
Κοπιαη Ἐπιῤίγδ, ῬῬ. 154, τῦο, τ63, ου {π6 
1658 ἔανουξδδ]α διετυάε οὐ σοάεχ Βεζε 
το ἴπε Βεγοβδῃβ ἔμδη τε Τ. Κ., δηά οσἰεἶοδὶ 
ποίεε; 5ε6 δἷϑο ῦονε οὔ χίϊ. 50.-- 
προθ.: Δηοίπει ᾿νοτά ομΐν 1 ΓΌΚα δηά 
Ῥαυϊ, ο7. 2 Οοσ. νἱῖϊϊ. ΙΣ, 12, 10, ἴχ. 2; 
ποῖ ἴῃ ΓΧΧ, θυΐ οπος ἴῃ Εςο]ι8. χὶν. 23, 
ττααυθπὲ ἴῃ οἰδβϑίοδὶ ἀτεεῖς--- τὸ καθ᾽ 
ἡμέραν : ἱπάϊςαίεβ. ἐμαὶ 8.:. Ῥαὺϊ τηδάβ ἃ 
ἸδησΈδΥ βίαν δὲ Βεγοβα αἶβο, οὔ, Γμικα χὶ. 
3, Χίχ. 47, δυΐ εἰβανματα υνἱπους [86 
ΔτΈος, ντἢ τὰς ἀγίϊοῖα ρθουϊατ το τακα 
(5ϑεα ΡΙυτηπιοιβ ποία οα [κα χί. 3). 
Οπ τε ἔτευεπον οὗ καθ᾽ ἡμέραν ἴῃ 
Το 5 νυϊεἰηρ8 δε Ετίβάγίςῃ, Ρ. 9, δπᾶ 
ἃῦονε οὐ Ηδνυνκίηβ, γα ϑγηοῤίίος, Ὁ. 
33. ΙΕ τό ἰ5 τεδά, βεεὲ. οὐϊειςαὶ ποίς, τὲ 
Ρασζεςυ]ατῖβεβ ἔπε γταρειοῃ οὐ σοηβίδ ΠΟΥ 
οὗ [δε δοῖ.---ἄνακρ.: “εχαηληίηρ," ΚΕΝ. 
(ὕιε ννογὰ ἰπ 8ι. Ἰομη ν. 39, νοι ΑΟΝ.. 
αἶβο τεηἄθσβ “"βεδτοῦ,᾽" [8 ἐρευνάω), ε΄. 
Σ Οὐοτ, χ. 25, 27, υδεᾶά εἰβεννβεσε ὈΥ 

Ηρ. ΤοἸΙοννΒ Ὁ μετα δῃηᾶ αὔονε. 

8:. Τῦκε οὗ ἃ λυάίοἷαὶ Ἰηαυίτν οὐ ἱπνεβίϊ- 
ϑαϊίοη, κε χχῖϊ!. σ4, Αοίβ ἵν. 9, χὶΐ, το, 
χχίν. 8, χχυ]!. τ8, ΤῊΣ νγοτᾷ 15 οπὶν ἔουηᾶ 
ἴῃ 1κα δπᾶ Ῥδυὶ, οὔσα ἴῃ ΤΧΧ, τ 54π). 
ΧΧ, Σ2, ἴῃ ἃ βΈΠΕΙΑΙ 56 Π56, Δπᾶ ἴῃ ϑ0- 
ΒΔΠΩΔὮ, νν. 48, 51, μετα ἰξ ἰδ ςοηπεςίεάᾶ 
ψΙ Δ ἃ ἠυάϊοϊα] ἰῃαυΐτν, ἃ8 δἰβενῆεσε ἴῃ 
1κα. [Ιῃ οἰδβϑίςδὶ σεῖς υϑαᾶ δἷβο ἴῃ 
πε βεέπεσαὶ βεῆβε οὗ δχατιηϊηίηρ οἰ οβαῖν, 
φυεβεϊοπίηρ, ἰδ ρ.---τὰς γραφάς : ΒΙ]4585 
ἐχρίδίηβ “Ἰοοοὸβ. 4 Ῥδυ]ο δ᾿᾽αίοβ," δαῖ 
ΔΙ βου ἢ ἔμεβα ὑνετε ἐῤθοὸ γασίο ἱποϊυᾶεά, 
τῆς ἰεῖπὶ δῇ δατγάϊν ὕε 50 [ἰπυϊεά, οἵ, 
αν], 24, 28, δηά Γἰρπίίοος οη δ]. 111. 22. 
“ὉΒαγδοίεσ νεγδβ γαϊριοηΐβ, αυοᾶ 56 ἀϊ- 
Ἰυάϊςατίὶ ρίαν," Βεπρεῖ.---εἰ ἔχοι, Βυτ- 
τοῦ, Ρ. 52, οὗ. 1θΚε 1. 20, 111. 15. ΝΥ επάς 
τὶ ρ μεν ροϊπίβ οαΐξ τμδὲ {πα Ροβιεῖνα ρσγαῖβα 
Ῥεβίονεά οἡ {πε 7εννβ οἵ Βεγοβα ἰεπάβ ἰῃ 
1561 το οοηίγαάϊοε ἔπε ἐμεοτν ἐμαὶ Αςὲβ 
Ψ045 νυτ τε το ἐπιρῃαβῖβα {πε ὩπΌε] 6 οὗ 
τὰ [εἰν8, ἀπά ἰο σοπίγαβε ἐμεῖς ἀηθε]τεῦ 
ψ ἢ επεῖ]ς Ῥεϊίεξ, 
ες. 12. 886ε οτἰεῖςαὶ ποίς δἀπᾶ Ἐδηλ- 

βδν, Ομμνοῖ ἴπ ἐπε Ἀονιαη Ἐπιῤῖγε, κι. 5. 
ΑΒ αἱ Τβεβϑαϊοηΐοδ, 580 ἢδγα ἔπ Αροβίεβ᾽ 
Μοῦ ἐχιθηἄεά Ῥεγοπά ἐπε 1ἰπιϊ8. οὗ τδε 
ΒΥΠΑρΡΌρτα. Ἑλληνίδων : ἔπε ἔετπι γεϊδίεβ 
ἴο πε τηϑη δ58 νψγε]ϊ δ5 ἴο {πε νγοτηβη---ῖμε. 
]εν ϊβα τηθη μαὰ εαἰγεδάν ὅθεπ ἱποϊυάεάᾶ 
ἴῃ ἰᾷῈ ἤτγβε ψογᾷ πολλοί, 5εεὲ ΑἸΐοτά, 
νγεῖββ, ννεπάι, Ζόδςκιεσ.---εὐσχημόνων, 
866 αὔονβ ου χἱϊ, σο. ἘΒΪαβ5 γείεσβ ἐδ6 
ἴεστλ το ἀνδρῶν 4͵50, ἀπά ροϊπίβ ουὐ (δδὲ 
ϑοραίεγ οἵ Βεζοβα δίοπε ἴῃ Αςίβ ἰβ παιηβᾶ 
πατρόθεν δοοοτάϊηρσ ἴο ὅτεεκ οὐδβίοπι, 
ε΄. χκ. 4 (ΕΝ., Ν.Η., νΝνεῖββ, δνεπάῃ). 
66 αἷδο Οὐσ, Νερίδοίδα Ἑαρίογς ἐπ ἐπέ 

Ἑαγὶν ῬγορΥέες οΓ Οὐγισἐϊαπῖέν, Ὁ. το. 
Ψὲεσ. 1:3. οἱ ἀπὸ τῆς Θ. ᾿1.: 45 δεΐοτε 

ἴῃ {πὲ δτδβὲ Ἰούσηθυ, πε δἱτίετ δπᾶ βη- 
ἄυτίηρ πιϑῖῖςς οὗ (86 [ενν8 ζο]ονεά Ῥδυϊ 
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γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 13. ὡς δὲ ἔγνωσαν 

οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης ᾿Ιουδαῖοι, ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη 
ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες ' τοὺς 
ὄχλους. 14. εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ 

πορεύεσθαι ὡς ̓  ἐπὶ τὴν θάλασσαν - ὑπέμενον δὲ ὅ τε Σίλας καὶ ὃ 

Τιμόθεος ἐκεῖ. 15. Οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον ἤγαγον αὐτὸν 

1 Αἤεσ σαλ. ΑΒ 13, 40, ὄχ, νοτ88., ἐχοδρί Αδίῃ., ο Τίβοϊ., Ν.., ΒΥ. Υν εἰβς, 
νγεπάε, ΒΙαββ, Η1ρ., αδά και ταρασσοντες. Μεγοσ [πἰηῖ5 ἐῃς τἩνογᾶβ ἃ ρῖοββ δπά οἷ 
ψεσ. 8. Ὁ δἷβο γϑδάβ οτι (ο) λογος του Θεου κατηγγελη εἰς Βεροιαν και ἐπιστευσαν, 
850 ΗΠρ. ἀπά Β1455 ἰὴ β. ΤΒε και επιστ., ἔπε τεςερεϊοη οὗ {δε (οβρεῖ, νᾶβ ἰδς 
πϑαβοῦ οὗ (Πϊ58. ἐυγθυ]δηξ δοϊΐοη. ΑἹ δπά οὗ νεγβε Τὴ, ὅτ. Ῥεβῇ., αδά ουὅ διελιμπανον 
(ς΄. Αοἰδ ν]1]. 24 β), 580 Β[488 δηά Ηρ. [ἢ 1ωυκο νἱῖ. 45 νψγε ἤᾶνε διαλειπω, Δῃἃ ΟΠΪΥ͂ 
ἰπ ἐμαὶ ρίαοβ 'ἰπ Ν.Τ, Βυξ διαλιμπανω Οσουτβ αἷβο, ΤΟ. χὶ 7, ον διελιμπανε 
ϑρηνουσα Τωβιαν (Ριιὲ 5 αἰ.)ϑ. ὙΠΙ5 πιὰν Βανε βυρρεβίβα νἱϊ, 4. [ξ τῆδυ ρεσῆμαρς 
δὲ ποίεά ἐμαὶ διαλιμπανω ἰ5 ἃ πιεᾶϊςα] ννογᾷ -- διαλειπὼ ((4]εη). 

3 Βεΐοσγε ἐπι τεδά δοσοσζγάϊηρ ἴοὸ ΑΒΕ τ3, 40, 6ι:, ΝῸ]ρ., 5υτ. Ῥεβῃ., ΒΟΒ., 580 Τίβοϊ., 
ΝΗ. Ἐιν., νν εῖββ, νεπάϊ, εως ᾿πϑίεδά οὗ ὡς ; Μεγεῖ τεϊδΐπβ ὡς. ἴῃ Ὁ, 548., Αδἴδ., 
Ὑνοτγὰ οσιϊεά, νυπέεμενον, δὰ ὑπέμειναν ΝΒ ὅτ, ΤΊΞΟΝ. ὟΝ. Η., ἘΝ, ΥΝ εἰββ, ϑγεηάε; 
ὑπέμεινεν ΑΓ 27, 137, ϑδῇ., ϑυτγ. Ῥεβῇ., βο ᾿δοῦ, ΗΠρ., δὰ Β[48585 ἰπ β. τε (ἴογ δε) 
ΑΒΕ, ϑυζγ. Ρ. δηά Η., Αβίῃ., βο Τί βοῖ., ΥΝ. ἢ ., ἘΌΝ, ὙΝ εἶβ8, επάξ, 

ἕο οπε ρἷδος ἴο δποίπεσ, αηᾶ {πε 86 
ΟΥ Πὶ5Β παᾶτῖβ δλίοῃβ βῆονβ {παὶ Ὧδ ννὰ5 
ἐμεῖς οἰϊεῦ αἰπλ.---κἀκεῖ: (πΠεὸ ψνοστὰ ἰ5 
οἴξηῃ δκθη ΨΙ σαλεύοντες, ἴοτ ἴὲ ψΜ45 
ποῖ πεῖς δάνεπε ψμΐο μα Βαρρεπεᾶ 
Ῥσενίουβῖν, Ῥθξ ἘΠΕΙ͂Σ ἱποϊζοσαθης ἴὸ σίβὶς 
δραΐηβι Ῥαυ, βο Ῥαρε, δγεἶββ, δνεπάς, 
Ἐξδπάδί!, εἴς. ; οἡ ἴπ8 ννοσά βεὲ αῦονε ου 
χίν. 7.---σαλεύοντες, ο΄. 4150 ἕοτ 115 ἔρα- 
ταῖϊνα 158. 2 ΤΏΕ655. ἰΐ. 2, νεσῪ τεαπεηξ ἴῃ 
1 ΧΧ, δπὰ βοπιεϊίτηββ ἴῃ πρυγαῖϊνε βεηβε, 
85 οἴεῃ ἴῃ (Ὡς Ῥβαὶπι8, οὔ αὶ Μδος. νἱ. 8, 
85ε6 αὔονε οἡ ἰϊ. 25, δηὰ οτἰίτϊοδὶ ποία 
ὁη Ὁ. 

γεσ. 14. εὐθέως δὲ τότε: ενἀεπεῖν [Βα 
ΒΆῖηε τὶοὲ δηὰ ἄδπρεσ 0] οννεά 85 δ 
Ὑπεββαϊοηΐςα ; 88. τυκε οἴδη ραββεβ ονεσ 
πε ἀπΠουεῖ65 ἀπ ἄδηρεσβ νυ ῖο μι ἄγονα 
Ῥδι] ἔγοπι Ῥίαςε ἰο ρίδοε (Ἐδη158}).---ὡς : 
1 νὰ τοδᾶ ἕως, Ἐ-Ν., Ξες οσγιἰσαὶ ποίς, 
“5 δι 85 [0 {πε 568,᾿" Ῥυὲ ὡς ἐπί τηὶρπὲ 
ΨΨῈ11 τηδαπ σα Ῥιαγε ὑέγϑς, αὐ πιαγέ, 580 
Αἰογά, Β΄455, ἀπά ἱπβίαηςββ ἴῃ ΨΥ εἰβεείη. 
Ἔπεσε 18 πὸ πεεά. ἰο βυιρροβε ἐμαὶ {μα 
ΟΙάβ Ἔχρτθβθ8 ἃ τ διε ταονεπιθπέ ἴο 
ἐἰυάε ΡῬυγβυϊε, κ' 48 1ξ τονναγᾶβ [86 βεὰ" 
(566 [15 τηεαπίηρ βυρροζίβἃ ὃν Ἐδπάδί!, 
Ῥ. ΤΟΒ).---ἐπὶ τὴν θ.: ῥτορδρν με ψουϊά 
δε ρθατς δὲ Ὠϊατη πθᾶσ [π6 ἴοοίς οὗ ΟἸγτη- 
Ῥ.5, ΠΟ νὰ5 σοππεοίεᾶ Ὁν ἃ ἀϊγεοὶ 
τοδὰ νἱἢ Βεγορα (μεννπ, Ο. ἀπά Η., Ῥπὲ 
866, ποίνδνεσ, Εδπδη, ϑαΐηέ Ραμ, Ρ. τδ6, 
ὩΟίΕ).---ὐπέμ. . ., ἐκεῖ, ἐν6.,) τετηδϊπαᾶ 
Βεμιπᾶ δὲ Βετοθα, ργορδοϊν ἴο ραὶπ ἴῃ8 
ἄγβι ἱπίβι]Πρεποε ἥσγοση Ὑμαβδαϊοηῖοα ἃ8 
ἴο ἴῃς Ροββι ΠΥ οὗ 8:. Ῥδυ]8 σείυγη, 

δηᾶ ἰο Ὀτίπρ [86 πεννβ ἴὸ {πὸ Αροβεῖβ, 
ΨΏΟΒα ποχί βίαρε τῇδ ποῖ ἢανε Ῥεθη 
ἀεοϊάςά Ὡροπ ὑπὲ}} ΒΕ σεδομεά τμ6 ςοαϑβέ. 

Ψψέεσ. 15. καθιστῶντες, 566 οτγἰςαἱ ποίε, 
ἦ,6., ἴῃ6. Βεγοξδῃ Ὀσείδγεη, [πῃ Ν.Τ. οπὶν 
Βεσς ἴῃ {Π18 βεπβο, οὐ ]οβϑῇ. νί. 23, 2 
Οἤγοη. χχνὶ. 15, 50 αἶβο ἱπ οἱδβϑίοσλὶ 
ατεεῖκ δηᾷ ἴπ ἰδίας ατεεὶς (᾿ἰπβέδηςεϑ ἴῃ 
γνείδβεεϊπ) ; ἐδεν δοοοτῃρδηϊεά Ῥδὺ] ὑτο- 
ῬΔΌΪΥ ἴοσ ῥῬσοιϊβοξίοῃ 45 ννε]] ἃ5 ριυάδηος 
(11 μα8 βοζηβίϊππθβ. θεεη βυρροβεά ἐπαὶ 
ἀϊββαββ οὗ ἐῆβ ἐγεβ τεηδεγεᾶ ἐπε σιίάαποα 
πεξοεββαῖν, θυς δε ψοσὰ 15 υδεᾶ αυϊς 
δεπεσδ ]ν) ; 566 δπιτίμεσς δάδάϊιοπδὶ ποῖα δὲ 
εἐπᾷ οὗ οδπαρίεσ δπά οσϊεἶοαὶ ποίε αδονε, 
Ἑαπιβαν, Οἰπχολ ἴη ἔδε οπιαπ Ἐνεῤῖγε, 
ῬΡ. 159, 16ο. ΤῈ ννγε σοπῆραγε χυ ]. 5 1 
Ἰοοῖκβ 845 11 Τἰπιοίῃν δηᾶ 5:11458 ΟἿΪΥ ονοῖ- 
τοοῖς Ῥ4}1 δὲ Οοσγίπεῃ, δηᾶ τὲ 6 μιδά 
1εῖξ Αἰβεηβ Ῥεΐοσε ἔπεν γεδομεά ἐπδξ οἱέυ. 
Βυὲ ἴτοτῃ σα ΤΠ6585. 111. τ 1 ἀρρβᾶῖβ ἐμδΐ 
ΤΠπιοῖαΥ τγὰθ ἢ ῬΑᾺ] δὲ Αἴμβηβ, ἀπά 
'να5 5επὲ ἴτοτη ἴπεποα ὃν ̓ ἰπὶ ἰο Ὑμαββα- 
Ἰοπῖςα, δηά τπῖβ ἴ5 αυϊέθ ἰπ δοοοσάδησε 
νὰ Ῥδυ] 5 ἐασπεδὲ θα ἐπα ΤισιοΙὮΥ 
δηᾷᾶ 51145 5Βῃου]ά οοπια ο ᾿ἰπὶ 45 συ ον 
85 ῬοΟββίδ]ε (1 γε βΌρροβε μδῖ ἔπε ὺ ΟΠΐΥ 
τα]οϊῃμβα δἰπΊ ἱπ χνὶ. 5, ἔπ Ὺ τασβὲ ἤανα 
ἰὰκθὴ ἃ τα ἢ Ἰοπραγ {πὸ ἴδῃ τγ85 
ὨΘΟΟΒΒΔΓΥ ἕοσ (ἢς ἰουτπαγ). Βαΐ 1 Ῥδὺ] 
τοπηαϊπαά δἵοηθ, 85 6 βίδίββ,  ΤἬ655. 1]. 
1, δὲ Αἴμεηβ, 5115 λϑὲ 4150 μανε Ῥθθη 
Βαπί αὐναῦ; ἂηἃ ψγ στ ΔΥ ΨΜΜ6]Ϊ ΒΌΡΡΟΒα 
τμαι δβ Τιπιοίῃν τννὰ5 βεπί ἴο σογηΐοσέ πα 
Ὑμεββαϊοπίδηβ ἕοσ 5:., Ῥαὺ]}5 ἀεὶ ἴῃ 
ταϊασηϊηρ ἴὸ {μεπὶ, 50 5118 τῆν ᾶνα 
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ἕως ᾿Αθηνῶν 1" καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Τιμόθεον, 

ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσι πρὸς αὐτόν, ἐξήεσαν. 

τό. Ἐν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρ- 

ὠξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντι 3 κατείδωλον οὖσαν τὴν 
πόλιν. τῇ. διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ιουδαίοις καὶ 

τοῖς σεβομένοις, καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς 

᾿ καθιστανοντες ἴῃ ΑΒ 25, ΤίΞομ,, Ν.Η., ΕΑΝ, Ὁ εἴ85, ννεπάε ; Ὁ καταστανοντες, 
80 Ηρ. ΒΙ4ββ ἱπ β ἴοϊοννβ τεδάϊηρ 'ἴπ Ἐ.Ε. Αἴΐεσ Αθηνων Ὁ δάάβ παρηλθεν δε 
τὴν Θεσσαλιαν: εκωλυθη γαρ εἰς αὐτους κηρυξαι τον λογον, 50 ΒΙ458 ἴῃ β, ἀπά 
ΗΠΡ.; ο΄. αἰδο Ἐρῆγδεπλ (Ἡδττίβ, ἔθη Γι δοέμγες, σέσ., ῬΌ. 28, 47, 83. ἘΔΙΊΒΑΥ, 
Ο. Ἀ. Εν Ῥ- τόο, {μπκβ παὲξ ἐμ8 σϑνίβεσ ἀϊᾶ ποῖ οὔβεγνε ἴπαὲ Ῥδὰϊ ῥσοῦδοὶν 
δα] ἀϊτεςὶ ἔτοτη ἰῃἢ6 σοαβὲ οὔ Μαδοεάοπία ἴο Αἰδμεηθ; .'π οἴποσ ψγοσάβ, 6 τηΐϑ- 
ἰοοῖς ἃ 868 νουδρα ἴῸΓ ἃ ἸΟΌΓΠΕΥ ὃν ἰαπά. Βιὲ Ηδτιγίβ, μ. 5.,) Ρ. 83, Βοῖάβ ἐῃδέ 
ἘΔΠΊΒΑΥ τϑν Ὀ6 ἱποουσθοξ ἴῃ (15, ἀπά {πὲ [Π6 τανΐβεσ πχεαπί ἰο ᾿πιΡῚῪ ἐπδὲ 9ὲ, Ῥδὰϊ 
ψεπὲ ἴο ΑἸἤθηβ ΒΥ 8568, θὲ (πδὲ 6 ἀϊά ποὲ ρὸ [πτοιρῃ Ὑμεββαῖν, θὰ οοαςσέφα ὃν 1έ. 
1ε 15 αἷβο ροββι]ε ἐπδὲ παρηλθεν τᾶν πιεᾶῃ “ περ]εοίεα " ὙΠαββδὶυ ἱπ ἐπε βεηβα ἐμαί 
Ὧδ ἀϊά ποῖ ῥγεδοῖ ἰο {πεπὶ, ἀπά ἱπ 15 βεῆπβε Ηδιτῖβ, Ρ. 84, δε] αναβ ἐπδὲ Β1455 ψουἹᾶ 
Ἐπὰ [ἰ Ροββιθ]ε ἴο ἀβξεπα δε 1ποδη!Υ οὔ ΠΕ Ρ1058 ; 566 αἴ5ο νϑεπάϊ (1800), Ρ. 288, ποΐε. 

3 θεωρουντος, ἰπδίεδά οὗ ἀδλί. 45 ἴῃ Τ.Ε., ΑΒΕ 40, 61, :8ο, Τίβοξ,, ΝΝ.Η., Ἐὰν. 
Ὗν εἶββ, δνεπάς ; Ὁ μα5 ἐμα ἀδξ., δο Β[4885 ἴῃ β, δπὰ ΗΠ, ννΒΊΟΗ βεαπιβ σοπίοστη εν 
ἴοὸ αυτῳ. 

Ῥεδπ βεπί (0 ῬΆΠΙΡΡΙ, νὰ Ομ 8. 
Ῥαὰ ννὰ8 Πα ΠΕ ἱπ σοπιτηπηϊοδέϊοπ 
αἱ [ἢ 5 της, ΡὮ1]. ἵν. 15. Βαξ δἴξεγ {πεὶτ 
τεΐσσῃ το Οοτίπι ἤοτη {πεῖγ τ ίββίοη, 
ἴπδῪ ἴοαπά παῖ δὲ. Ῥαὶ] δαὰ αἰτεδάυν 
Βοπα ὁπ ἴο Οοτϊπίῃ, δηὰ ἔθεσε ἔπαν τα- 
Ἰοϊπεά μἴτπη. 86:6 οἡ {δε ψ8οἷ]β βυδ]εοὶ, 
ἙδηηθαΥ, 52. Ῥαμῖ, ΡΌ. 233, 240,45 ἀρξίῃβε 
Μεαίβετε; νϑγεπάς (1809) ἀπά Ἐεϊέξεπ, ἐπ 
ἦοοο; Ῥαΐεγ, Ηογα Ῥαπίϊηα, ἴκ., 4. 

γεσ. 16. ἐκδεχομένου, ο΄, τ Οοτ. χί. 
33, Χνΐ. ΣΙ, Τατα ἴῃ οἰδβϑίςαὶ ατεεῖ ἴπ Ἐ815 
Βεη58.---παρωξύνετο : “ΨΜΑ45 ρῬιονοκοά," 
ΕΙ͂ΨΝ., οηἷγν ἰουπά εἰβενῆεσε ἰπ ΝΤ, ἴῃ 
8ὲ, ῬΠ}5 οὐνῃ ἀσβοτριίοη οὗ ἀγάπη, τ 
Οον. χἕϊ!. 5, πὰ οἴ, χν. 39 (886 ποίθ) ἀπά 
ΗΕΡ. χ. 24 ἴον {πε σορπαίς ποῦπ, βεὲ οα 
{πε Ιαἰίεσ, ννεβίοοξε, ἐς ἰσθο. ἴῃ τ ΧΧ 
ΒοΙ νοι ἀπά ποὰπ ἀτα 5εἃ ἔοτ Ὀυτηϊη σ᾽ 
ὙΠ δηρεσ, οσ ἴοσ νἱοϊθπὲ ΔπρΈσ, ραβϑίοῃ, 
Ηοϑβ. νι. 5, Ζεοῦ. χ, 3, θευΐ, χχίχ. 28, 
161. χχχῖχ, (χχχῖῖ.) 37; οὔ. ῬῈπι., 514, τὸ; 
ὠργίσθη καὶ παρωξύνθη (Μεγετ- επάϊ). 
-τὸ πνεῦμα : ἐχρτεβδίοπ ῬσῖποῖΡρ ΑΙ τπιβδὰ 
ἴῃ Ῥααϊ, οὖ τ Οοτ. “ϊ. σὰ, σπι, ἱ. 9, 
Ὑἱ11. τ6, εἴς, Β[488 οἹδ]]5 ἱὲ ῥεγίῤῥγαςῖς 
λεδγαΐοα, απὰ οὐ, Ταῦκο 1, 47.---θεωροῦν- 
τες: ““Ὀεμοϊά," ἘΟΝ., 45. οἵ οοπίοπιρὶδ- 
τίοπ ἴθ ἐπουρδς, Τιϑίίη, οσπέθηεβ ἰαΤΊ.---- 
κατείϑωλον : ““ [1] οὗ ἰάο18,᾽ Κ...--ἰὰς 
τεηδετίπρ “ ὙΒΟΠῪ ρίνεη ἴο ἸΔΟΙΔΕΓΥ " 
ψγα5 ποῖ ἔστ, ΐ.6., ἰἀοΙδέγυ ἰπ 1Π6 56η8εὲ 
οὗ νγοτϑῃρρίπρ {με ᾿ππυπλεγαθὶε ἰἄοἶ5, ΤΕ 
(6 ον πδά Ῥδδθη ϑἰποοτοῖν ἀενοίεά ἴο 
140] νγοσβὶρ 8:. Ῥδὺ} ταῖρς μᾶνε παᾶ 
ΤῦοσΘ ἰο ΔρρΘδΪ ἴο, ““νεγα πὶ τηοπυπηοηΐα 

Ρἰεἰδῖβ ταρεσίεραε Ῥαι5, ποῦ ἰρ58Πὶ, 
4πδ Δυάδπτη εναπυεταῖ," Β᾽.585. ΑὔἍ. 
οϊοννβ  υϊραίς, “1Δο]ο]αἑτγῖα ἀδάϊειτ ", 
Τῇ δάϊεοεϊνα ἰβ ἔουπᾶ ΟΠ Πόσα, Ὀπὲ ἴὲ 
δ ξοστηβά αἴζασ [88 δηδίορυ οὗ κατάϑεν- 
ὃρος, κατάμπελος, ξο Ηετπιᾶηπ, αα [71ρ'., 
Ρ. 638 (1824), “ κατείδωλος πόλις ποῃ δέ, 
αἱὶ αυΐάδτη ορίπαπίατ, οὐπεϊαογὶς ἀφαϊέα 
ες, βεὰ εἰηιμίαογὶς γεζεγέα ". ΝΟ ψοτὰ 
σουἹὰ Βανὲ Ῥεδθὴ πιοσὲ εν ομόβεη ἴο 
ἀεββοσῖθα {με ἀβρεοῖ οὗ Αἴμεπβ ἴο ὅ8:. Ραδπὶ 
845 ἣθ τνναπάετεά ἑμτοιρῈ ἰτ, ἃ οἷἷν Πίσῃ 
Βαά Ῥεθη ἀεβουιρεά 45 ὅλη βωμός, ὅλη 
θῦμα θεοῖς καὶ ἀνάθημα, 5Ξε6 Ῥεΐον οὐ 
νεῖ. 17. Βείοσα δὲ δοΐιδν επέεσεά 86 
οἷν, 88 6 νναϊκεὰ αἱοηρ ἔπε Ἡδιηαχίίοβ 
τοαᾶ, 8ὲ, Ῥαὺ νοι Ἱᾶ ἤδνε βεθη δίέασβ 
ταϊβεὰ δὲ ἱπίδγνδίβ ἰο 86 ππποννη ρΡοάϑ, 
45 θοΐἢ Ραυβαηΐδϑ ἀπ ΡΠ οβιγδέι5 ἐεβεϊ γε 
866 “Αἰδβεηβ,᾿" Ε, Ὁ, σοπυδεᾶτα, ἴῃ Ηδϑέ- 
ἰπρβ᾽ Β.). “εξ ἴοοῖ ἐμι688 ἱποουιρασγαθὶα 
ἤρυτοβ ἔοσ ἰάοἱβ,᾽" υυτῖϊεβ Κδπδη (ϑαΐμε 
Ῥακιῖ, Ῥ. 172) 85 Ὧ6 ἄξβοσγιρεβ ἴΠ6 δεδαξῖς. 
ὰ] βου]ρευτεα ἔογπηβ Ἰρὸπ ΨὨΙΟὮ ἐδ6 εγ68 
οὗ τε Αροβεῖς ψουά θὲ ἔχεᾶ, Βυὲ τὰς 
τδῃ Ψ8Ο ςου]ά νυτῖίε Εοχη. ἱ. ταυδὲ αν 
Ῥεδη Κεθηϊν αἰΐνα ἐο {πε ἄδηρβιβ να ἢ 
ΤΟ]οὐνεά ἀροπ “ἴδε Βεδίεἣν βεπϑιδ 151 
οὗ τε ατεεκθ᾽". 

γεῖ. 17. μὲν οὖν . . . τινὲς δὲ, Ξεα 
Ἑεηάδίϊ, Ρ. τ62, Ἀρρεπάϊχ οῃἡ μὲν οὖν, 
ἔοι [6 δπεμοβίβ; ἃ βίτηρ! 8 ἰπβίδπος οὗ 
ὉΜΟ Ρατγείεβ δοίϊηρ ἰπ ορροϑβιτίοπ. Ῥαρα 
Βοίνενεσ ἢπᾶβ ἐπε δηιεπεϑῖβ το μὲν οὖν 
π νεσ. τθ. ἐπιλαβ. δὲ (5ο ΝΥ. Η.), «πᾶ 
τορατάβ τινὲς δὲ. .. συνέβαλλον αὐτῷ 



χό-τδ. 

παρατυγχάνοντας. 
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18. τινὲς δὲ τῶν ᾿Επικουρείων καὶ τῶν Στωϊκῶν 1 

φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι ὁ 

1 Απεν δὲ ΜΒΌΗΓΡ, 5.01. Ῥεβῇ., Οὔτγυβ., Τίβοι., ΨΝ.Η., Κ.ν., ννεῖββ,ρ ννεπάι, 
ΒΙαββ, Η:15. δά και; ᾿πϑέεδά οὗ Ἐπικονρειων ΝΗ. τεδὰ Ἐπικουριων, πὰ ΥΥ̓εἰβ5, 
Ἅ.Η. αἱι., Ηρ. Στοΐκων ἴος Στωικων; 5εε ἿΝ.Η., ΡΡ. 159, τότ, Αῤῥ. 

45 αἰπιοϑὲ ρασεηίπει αὶ, 8εὲ6 Ῥίον οὨ 
γεσ. 10. --- διελέγετο: “6 τεδϑοηβᾶ," 
ἘΌΝ. (50 Ἐδπ)βαυ), 5866 ἀῦονβ οὔ νεζ. 2. 
-ὲν τῇ συν.: οὐ ἰδ ϑΥηδρόριε 566 
" ΑΙΠεπ8," Ε, Ο. σοπυθεάᾶτα, ἱπ Ηδβιϊηρ 8, 
Β.Ὁ., πε 51. Ραὰ ἀϊά ποῖ ςοπῆπε δἰ πΊβα! 
ἰο {πε βυπαροριθ, δἰἐμουρῃ ἀπάεδίετγεά 
ΒΥ ἐπεὶς μαίϊγθὰ Ὡς ννεπὶ τγϑὶ ἰο ἢῖ5. ονῇ 
σουπίσγιηθη, δη ἰο [πε ῥργοβείγίεβι Βυΐ 
ῬΙΟΡΔΟΙΪΥ πεν μεῖς ποῖ παπΊεγοιιβ (86 α 
Ἑδττασ, 5.. Ῥαμῖ, ὶ., 533), αῃὰ τς Αροβιῖς 
σαττϊθά ἔπ 56π|6 τηεῃοὰ οἵ τεαβοηϊπρ' ἰπίο 
πε πιαικεί- [6 Ε--ταθ τγὰ5 πδίαγαὶ ἱπ [886 
οἷἐν οἵ ϑοοτβίεβ, 8 ἐπίεγεά ἰηΐο οοϑῆνεγ- 
βαϊίου τὰ τόθ ψῃοπὶ δε πιεῖ, 45 86 
58 π|6 Ρδ:Ιοβορθεῦ μά ἄοπε ἔους Βυπάτεα 
γέαιβ Ὀεῖοστα.0 Ὑπὺβ ἢδ Ὀεσᾶπηθ δἃπ 
Αἰδεηίδη ἰο (Π6 Αἰδμεηίδηθ : 566 ἴδ 5:1|Κ- 
ἴῃρ' Ῥάγδι!εὶ ἰῃ ἐπε ἀεβογιρέϊίοη οὗ ϑοογαίεβ, 
“Ὡς νγῶβ ἴο δὲ βθθῶ ἰῇ 1[ῆ6 τηδικεί- ας 8 
αἱ ἰῃε δουῖ ψὮεδη ἰξ τγα8 πιοϑὲ οτονάεά," 
εἴς., δῃὰ ἐπα ψψοτάβ υϑεά ὃν ϑοογαίεβ οὗ 
Μϊπιβαῖῖ, ῬΙίο, 4ῤοϊ., 31. Α, αυοίεά ὈΥῪ 
Ὁτοίε, νἱϊῖ., 211, 212, 51.181] εἀϊξ., Ρ. 212. 
Ε, (. σοηνθεᾶζα, μ. 5... ΟΤΏΡΆΓαΒ {πε ἐχ- 
Ρεγίθποαβ ἰπ Αἰθεηϑ οὗ {πε ΑΡοβεῖθ᾽ 5 οοη- 
Ἐδπιρογασυ Αροϊοηΐα5 ὑνἱτἢ (πο86 οὗ 5.. 
Ῥαυϊ: ἢς ἕοο τεδβοηδά διελέξατο νἱζ {ΠΕ πὶ 
οη τεϊϊσίοιιβ πιδίξετβ, ῬῃΠ]οϑβέγ., γιέ, Αῤοί- 
Ἰομὶΐ Τγαπα, ἵν.. το. ΤΠῈ ψτογάϑ ἐν τῇ συν. 
ὅτε ρἰδοεᾶ ἴῃ Ὀγϑοίκείβ ὃν ΗΠρεηίεϊά, ἀπά 
τείειγεά Ὁγ ΟἸεπιεη ἴο 15 Κεάδοιον Δπεὶ- 
Ἰπάδαίσπβ, νῃ15ὲ 1 πρϑι τείαϊηβ τῆς νγογᾶβ 

 οπγίΐϊ5 σόῦ, απὰ ἢ να Μαπεη δηά 
ΟἸεσηθη ταραγάβ ἐδε ψοῖε οὐ Ῥδυ}5 58Ὁ- 
Βααιιθηΐ ΞΡΕΘΟ ἰο {δε ΡΒ] ΟΒΟΡΒοΓ8 85 ἴῃ 
ἱπιεσροϊδείοη οὗ ἃ Ἐεάδείοσ, Ρ. τόὶ 
ἐν τῇ ἀγορᾷ: ποΐ ἰἢε τηδτκεί- ρίαος {κα 
δαὶ νυ ϊοἢ Π115 ἃ θατε βρᾶοε ἰπ ἃ τποάθτπ 
ἴονγη, Ὀαὲ ταῖμοσ ἰο ῬῈ οοπηρατεᾷ ᾿ ἢ 1ὲ5 
νατιδὰ θαδυῖν δηὰ ἰΐ5 ὈυΒΥ οτοννά ἴὸ [Π6 
βήματα οὗ β50π)Ὲ [[8]14π οἷΐν, 4.6.» ἴδε 
Ῥίαχεα αἱ Μαγεο οἵ Νεπῖσθ. ὙΒοτο ἴδ 6 
ΑΡοβεῖβ᾽ βΒ εγε ψου]Ἱᾶ 1411 ου ροτέϊςο δἔζεσ 
Ῥοτγίϊςο, δἀὐογπβά ὃν ζδπηουβ δτιϊβίβ, τ σἢ 
ἴῃ ποῦϊε Ξἰαΐυθθ, δες Ε. Ὁ. Οσοηγυῦεδζα, 
". 5. ἀπ Εδπδη, δαὶπέ Ῥαμὶ, Ῥ. τ8ο. Οα 
1πῸ νγεβϑὲ [Δ ἰπε ϑίέοα Ῥαοῖϊς, ψθεησα 
ἐπε Θιοῖοβ τεοοϊνεδ ἐπεῖγ πᾶπια, δπά 
μετα Ζεαπὸ πιεὶ δῖ5 ΡῈΡ115, ψν18ὲ ἐλα 
αἰεὶ σατάθηβ οἵ Ἐρίσυτιιβ ὑγθγα ῬγΟΡΔΌΪΥ 
ποῖ ἴαγ ἀϊβίαπε (βεα οἡ 1ἢς 5ἰῖε οἵ {πε 
᾿Αροτγαίο ψῃϊςα 5.. 1{{π|κὲ γαΐεγβ, “ Δι μεηβ,᾽" 
Β.Ὁ.3, 1., 292, 293, ἀπὰ αἷδο Ὁ. δπᾶ Η., 

ΒΙΊΔΙΙΕ οὐϊείοη, Ρ. 273, Ἡδοκείε, ἐμ ἴοοο, 
ἔογ ἀϊβεγεηϊ νίεννβ 45 ἰὸ 115 ἀν ἐτῖρ ς 
πᾶσαν ἡμέραν: ἔενεῖν ἄαγ, ἔοτ πε σουά 
ἴακε δἀἄνδηϊασε ὈΥ {Ππ|5 πιείποά ποῖ οπῖν 
οὔ 8 ϑδρθδίῃβ δπὰ ἄδυβ οἵ πηβεξϊηρ ἱπ 
πε βυπαρόριιεβ, θυ: οἵ δνεγυ ἄδυ, οὔ, ἴδε 
ψοτάβς οἵ ϑοογδίεβ, Ῥ]δίο, τ. 5., ἴπ ἄδ - 
βου δίηρ μἰβ οὐνῃ δὶ τνοτῖς οὗ σοηνεῖ- 
ϑαϊίοη ΨῈ Ἔνεσυ οἠδ τὴν ἁμέραν ὅλην 
πανταχοῦ προσκαθίζων. 36. ρῆγαβε 
ΒΕΕπὶΒ ἰὼ ἀεποίε βοπιθ {ἰπ|6ὸ βρεηΐ αἱ 
Αἰδαη8. -- παρατυγχάνοντας : “Οἤδηος 
οοπλεσβ" (ἸΚῈ6 δηοίμει ϑοοταίεβ), υβδά 
οἷν Βετα ἵπ ΝῸΤ., δὰ οὐ Ὑμας,, 1., 22, 
ποί ἱπ ΤΧΧ οἵ Αροοσυρῆα. Δίμθηβ νγὰ5 
ξα]] ποῖ ΟὨΪΥ οὗ ΡὨΣοβορμεσβ, δι ἡγε σἂπ 
ἱπιαρίης ἔτοτη ἐδε οπὲ ρβῆγαββ δρρίϊεά ἴο 
ι, Τὰς,, Απηπ., 11,,). 55, ψμαϊς ἃ τηοίοῦ 
δτοὰρ τηϊρμξ βυττοιηάᾶ τς Αροβεῖβ, ἐπα 
εοἰϊμυΐες παξοηπηι. 

ει. 18. σννέβαλλον αὐτῷ: 4 ψοτά 
ῬΕου αν ἴο 51. 1ὑκε; [ἄγεθ ΕἸΠ165 ἷπ δἷ5 
Θοβρεῖΐ, ἔουσς {ἰπλεβ ἴῃ Αςίβ; ἰξ πεαᾶ πο 
Βιᾶνε πϑοαββαγ]ν ἃ ὨΟβι 16 56 η56 45 ἴῃ τὰκ 
χὶν. 31, Ὀυξ 5ἰπαρὶν τπεϑηβ ἔμαϊ δπιοηρβὲ 
8ε οἄδηςθ ᾿οπηθτβ ἴῃ ἰἢῈ Αροτγα ἔδεγε 
ΜΕΙΘ ΒΟΓΩΘ ὙΠῸ “᾿ δηραρεά ἰη ἀϊδοιββίοηβ ἢ 
ἢ Πἰπὶ (ΞΟ Β[455 {πκῈὲ 1, δεΐη, οομδῆα 
εοηΐεγγε, 5.6. λόγονΞ), ἃ τιδαιιΐπρ ρεδαρϑ5 
βυρρεβίεά Ὀγ {πε ἱπηρεγίεοι, ατοίϊαβ δηὰᾶ 
οἴδμειβ ἰακα ἴὲ 88 “ ταηϑίδεϊο ἀε. ὑσὶ 
Βυτηρία, ὰξ ἀρρατεῖ, ἴχκπς. χίν. 31. {δείξας 
ἰίἰα 588: ρ6 Ῥοϊγδίιβ, αιεπὶ βεσιΐ ἀπηϑέ 
1.ις88.᾽"--- Ἐπικουρείων : 50. οαἰϊεὰ ἔοτα 
Ἐρίουτυ, 342-270 Β.6. ; 815 ἀϊδοί 65 ννεσα 
Κηοννῃ αἶθο 45 [π6 ὅοῇοοὶ οὗ ἐπε αδγάεῃ, 
ποπὶ ἰὰς ρσατάεη ἱπ Αἴμεηβ μετα [πα 
ταδϑίοσ ἰηβίγαυοίεά πότ, ᾿π ἀϊδιϊηοείοη ἔγοπὶ 
δε ἀἰδοῖρίεβ οὗ τς Ῥογοῦ οὐ ἴδε Ασδάβχγυ. 
Ὗνε τριβὲ ῬῈ σαγει] το τοπιθαθεῦ ἔμαὶ 88 
ἴῃ πυτηθεσῖεββ οἵμπογ οαβεβ, 50 ἴῃ βυβίεση 
οὗ 186 Τουπάετ βυβετοά δὲ {πεὸὶ ἢδηάβ οὗ 
[15 βοσεββοσβ, δηᾶ παῖ ἐπε 116 οὗ Ερὶ- 
ΟὐΓῸ5 ὨΙΠΊ561Ε νγα5 ἴδ τετηονεά ἔγοτῃ ἰῃδὲ 
οὗ ἃ τῆεσα βεηϑιδ δὶ, οσ “ Ερίσυτε ᾽"ἢ ἷπ 115 
Ἰαίδγ βββε. Βυξ ἰξ νγὰ5 δυϊάβης (δε ἃ 
πῖξ ψμΐοῃ τηδάς ρίεαβαγε ἀπά Παρρίηββϑβ 
τῆ θ6-411} ἀπά επά-811 οἵ εχἰβίεποθ, μονν- 
ἐνες. βδξδβριδγάεα ὈῪ ἔς σοπάϊεϊοπβ ἰπ- 
ροβεᾶ δὲ {πεῸὸ ουέβεὲ ὃν Ερίουτγιιβ, νγᾶ8 
114016 ἰο ἀερεπεγαίε ἱπίο ἃ τῖεγε βετίεβ οὗ 
ΡῬγυάεοηείαί σαἱου!αιίοηβ, οὐ ἃ τππετε ἱπάπ- 
δηςς οἵ τε β8εῆβϑεβ δηά δρρειϊεβ. [π 
8 ἀείετγηϊπδίίΐου ἴἰὸ τά τῆθρῃ οὗ ἐὰς 
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σπερμολόγος οὗτος λέγειν ; οἱ δέ, Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς 

εἶναι 1. ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῖς εὐηγγελίζετο. 

Δ οτι τὸν ἰ. . . . ευηγγελιζετο ον. ὉΥ Ὁ, Ο΄ρ., οπς οὗ ἔδεβε ἴλοεβ δεῖς δχ- 
Ῥίαπαδίογυ οἴδιιβεβ ἂγε οπιεὰ 'π Ὁ, δπᾶ αἷβο ὃγῪ Β[455 ἱπ β, δηὰ ΗἼρ. ἘΒ͵458, Ρ. χ.ν 
7. χῖν. 12, χνῖΐ. σ8, “ἃ βογίρίοσε: ροίίιβ ἱπ α δάϊεοία ρυΐο, 4υἱ νίἀεγει δα Ἰθοίοσι 5 
νεῖ οπιηΐϊ δα νεῖ αυϊδυδάατηη νεῖ πεοεββαγία 655ὲ ναὶ 618", 118. Ῥοβϑβϑίθίες (πὲ πα 
αὶ τεσ Βοτα ρα ἕο ἀρρεᾶγ ἴο οἷ458 ἴησους Δπτοπρ (ῃς δαιμονια. Ἐλπιβαν, 5:. Ῥαμὶ, ρ, 
242, {πίη κο ἐπε οἶαπβα ἰογείρη ἰο ΤῸ Κε᾽ 8 ἐλβηΐοη ἢ ἀρρδγοπίν ἃ ρίοβα, βαρρεβίδαά ὉΥ͂ 
ΥΕ͵, 32. 

ΒΌΡΟΙΒΕΟσ8 ἔδατβ νυ ἢ γετε Ὡς οἰΐεῖ 
οᾶυδε οὗ (ἢς πιίβεγίεβ οὗ πυτπηδηΐϊν, Ἐρί- 
οὔτιβ ορροβεά ἐπε ρορυῖΐασ ῬοΙ γ Ποΐβπ), 
πὰ τοραγάδά {πε ροάβ 85 Πἰνὶπρ' ἃ [1ξπ οὗ 
Ραβϑβίοῃ ββ8 οαῖγ ἔδυ γασηονεά ἔτοπι τηση- 
ἄκλῃπα βιγῖδθ δηὰ βοισονβ, ““σδεΐθββ οὗ 
ταδηϊίη ", ΤὨς διοῖςβ Ὀὑγαπάεά Ἐρίουσαβ 
88 8ἃη Αἰδεῖβὲ, θυ (ἃς τηδίεσία  ἰβεῖς ογεςάᾶ 
οἵ Ἐρίουττιβ δῃὰ Ὧ15 ΤΟ]Ιοννεῖβ μα δὲ 411 

. δνδηίβ (π|5 τηδτῖξ, (μαΐ 118 οϊά ογίεἰςίϑσα 
οὗ εχίβείϊηρ δεῖιεῖβ ννὰβ βεγνίσεδϊ]ς ἱπ 
απᾶεοτιτηϊηΐπρ (ῃς Ῥγανδιϊηρ δοσερίδποα 
οὗ ἃ Ῥὅτοββ δῃηᾶ οσιάδ την ποίορυ, ῬγΏ 1151 
Βεϊρεά ἴο αδββεγί 'ἰπ οοπίγαιβιϊηςίίοη ἴὸ ἃ 
Ρᾶταϊγβίπρ β δ] δηλ (πὸ ἀοοίτίης οὗ ἴδε 
πεεάοπι οὗ τηδη᾿β Ψ1] (5ες Ἐ. Ο. Οοπυ- 
Ὅεᾶτε, “ Ερίουτεδηβ," Ηδεεπρβ' Β.Ὁ.; 
γνεβίοοεε, “" Ερίουτεδηβ," Β.Ὁ.3; ννδιαςς, 
Ἐρϊομγεαπῖίπηι).--Στωϊκῶν : ΤΗΣ διοίς5, 5ὸ 
οδ!]εἀ ἔἴτοπιὶ δε δέοα Ῥαεῖϊε αἱ Αἴπεπβ 
ψν Ποῖος Ζεηο οὗ ΟἸευτ;, (ἢς ἐοαπᾶεσ οἵ ἐδ 
ΒΟΒΟΟΪ, 340-260 8.6., τπεξ Πῖ5. ῬαΡ115, πᾶ 
ΒεΤα 8 βυσοαββοῦβ ἀδθραίοα (Οδρεβ, 
ϑέοίες, Ῥ. 30), Βροῖκς ἴῃ {πεῖς ᾿ΠθοϊορΎ οὗ 
ἃ Ῥγονίάδπος σα]πρ {πῸ ννοτὶᾷ, οὗ 4 ἔσβι 
οαυδβε δπᾶ ἃ ρονεγπίηρ πιϊπά. Βυὲ {δεῖς 
οἱθεᾶ νγαὰᾶβ δβϑβεης ιν Ῥαδηπιμείβεϊς, 4]- 
που ρἢ ἔπε νεσβαβ οὐ Οἰβαηίμεβ᾽ Ηγπη 
(“τε πιοδὲ ἱτηροτίαπε ἀοουπιεπέ οὗ ἐπε 
ϑιοῖς ἐπεοίορυ," Ὁ εδθεσινερ) βεεπιεά ἰὸ 
Ῥχεδῖδε ἔπ δοοθηΐβ οὗ ἃ δίρ μεσ ἀπ πΟῦΌΪεσ 
ῬεΙϊεῖ, Βαΐ πὸ ἀενοίίοπαὶ ρῆγαβεβ οουἹὰ 
ἀϊθριίβε α Ῥαπίμείβπι νυ ΒΙΟἢ τεραγάε {πα 
ψοσϊά 48 δε Ῥοάν οἵ σοἄ, ἀπά ἀοά 45 
1{8ὲ βουὺἱἱἹ οὗ {πὲ ψογὶ ἃ, νυν ῖοῃ Ποῖ ἐμαὶ 
δρατὶ ἴτοτι βχίθγῃδὶ πδίυσε ἴῃ6 ΘΌΡΤΕΠια 
αοά δαά πο εχίβίεποα νοι ἰἀεπεῆβεά 
Ηΐπιὶ ὙῈὩ 1}Αἰὲ πὰ πεοαβδίτυ, νυ 116 {ῃε 
Ὠἰβέοτυ οὗ πὸ υὑπίνεσβε ννὰβ δῇ υηίοϊ ἀϊηρ' 
οὔ δ ῥσονιἄθηςε οἵ αοά, δὰ ἃ ρχονίἄδποα 
ΜΈ ψγὰ5 θὰϊ Δποίῃεγ παπᾶ ἔοσ {88 
οδμαίπ οὗ οαυβαίίοη απ σοπβεάπεποεβ, 'π- 
νἱοΙδδῖς, δἔεσπαὶ. Ὑπε ᾿εδάϊπρ' τηαχίπιβ 
οὗ τπε εἰ ῖςαὶ βυβίεπι οὗ ἔπε ϑίοίὶοβ νγχὰ8 
με ἱπ᾽ποιΐοη ἴο ᾿νε δοσοσάϊπρ' ἰο παίυγς, 
ΔΙ ΕΠΟΌΡΉ τπε ἐχρσγαββίοη οὗ {δε τυῖε νατιεά 
ἰπ τῆ δδιϊοι δηᾷ ἰδίεν βοῆοοῖβ. Βαΐ δ5 
1Π|5 18 νγὰ8 δεϑβὲ σεδ  βεά ἵπ σοπίοσγγηϊν 
ἰο τῃ6 ἰᾶνὺν οὗἩἨ ἴπ6 ἀπίνετγβε, ἴπ σΟΠ ΟΣ ΠΊΪΕν 
ὙΙ τοαβοη ἃ5 ἐπ Πίρπαβὲ εἰειπεπέ ἴῃ 

τηδῃ, ἴδε ϑίοίς ἰάεδ], ἰη δρίξς οἵ 118 σεςορ- 
πἰξίοπ οἵ νἱτέπς, Ὀδοαπὶς ποΐ πιθγεῖν δέεγῃ 
δηά πιο] εοΐαδὶ, θα: ἱπιραββῖνε ἀπά δυβίοσε : 
π᾿ αἰπιίπρ δὲ αῤαΐῆν τῃε ϑεοίς ἰοβὲ 5 γη:- 
ῥαΐῆν νι τ ἴμε τηοβὲ ἐπη δ πε ἀπᾶ δπδε- 
δεῖς επιοιίοηβ, απ ἴμ5 ψταρρεά ἃρ ἰῃ 
ἴδε οἷοαῖκ οὗ 815 οὐνη νἱγίαε μς ᾿πδειπεά, 
δὲ ἰεαδὲ ἔτοπὶ δ εἰίςαὶ ροϊπε οὗ νίενν, (ῃς 
ἀεβογιρίιίοπ ψϑο οἰαδβεά Ηἰπὶ 25 ἴῃ6 
Ῥμαδγῖβες οὔ ατεεκ ρῃ!οβορῆν. [π δᾶ- 
ἀσεββίπρ ἂῃ δυάϊεπος σοπηροβεά δ δ]] 
νεπίβ ἴπ ρατί οὗ ἐπ τερτοβεηίαίναβ οὗ 
{δεβε ὕνο ρτεδὲ ρῃ]βορῆῖς βομποοῖβ τὲ 
ΤΩΔΥ Ὀς 5Βαϊὰ (ῃδΐ 851. Ῥ8}] ννὰβ ποῖ τὑπ- 
ταϊπ δι] οὗ δίβ οὐῖ ἴογπιοσ {γαϊπίπρ' 
ἴῃ {μς εαιν ποις οἵ ϑιοίοϊβπι (56ςὲ 
ΟἹ Ρ. 235). Απᾶ 50 ἴῃ βρβακίπρ οὗ 
οτεδίίοη ἂπᾶ ρτγονίἄβηςοβ, οὐ {πὸ ὑπιγ 
οὗ παιίοῃμβ ἴῃ δε τεοορπίιείοη οὗ 8411} (ῃδὲ 
ννΔ5 {τὲ ὄνεπ ἵπ Ραπηιμείβη, 51. Ρδιυ] 88 
Ὀεδδη ἀεβοσιθεᾶ δ5 ἰακίηρ {με ϑί(οῖς βἱᾶς 
δραϊπβε ἐπε Ερίουγεδπβ, οἵ αἱ ἰδαβὲ νγῈ ΤΊ ΔΥ 
ΒΔΥ ἐμαὶ ἢ ἴῃ Ἦΐ5 ΒΡεβ ἢ δββοείβ δρδίηϑε 
Βοπια οὗ πε οατγάϊπαὶ εἰσοσβ οὗ ἔπε Ἐρί- 
οὔγεδπβ ἴδε ογεδέϊνα ἀπά βαρογί πίε πάϊπρ᾽ 
Ῥονεῦ οὗ αοἅ,. Βαὲ ἰο {δε ϑίοίς δπᾶ 
Ἐρίςυτγεδη Α1|Κε ἐπε ΟὨγιβείδη Ογεεά νου 
Ῥιοοϊδίτη μὲ ΑΠ"ΠὃὋς Τίουε, γε αἱ ̓ 8 Τάτ; 
ἴο {πε ϑίοίς δπά Ἐρίουσεδῃ αἷϊκε, τδς 
ῬΒατίβεας απά ϑαάάυςες οἵ ἐμὲ νοι οὗ 
ῬΒΠοβορῆν, ἐπα διά ἀίηρ' σάτα ἴο σερεπὲ 
δηᾶ οὔεν ἔπε (οβρεῖ, πὸ [εβ8 ἐπδη ἕο ἴπ6 
ογζονγᾶ ἡ ποπὶ 5806 5 πᾶ ρἘ]Π]Οβοροτβ (6- 
βρίβεὰ : “Ῥδυΐιβ βαπηπια ἀτία ογϑεϊοπαπὶ 
βαδτη ἰΐ4 ἐεπιραγαῖ, αὐ τηοᾶο οὐπὶ νυϊρο 
οοπέγα ΡΠ]ΟΘΟρΡἢΟΒ, πιοάο οὐπὶ ῬἢΪ]ο5ο- 
Ῥμὶβ οοπέγα ρίεθεπι, τηοᾶο σοπέγα υἱσοβαῖα 
Ῥυρπει, ΚΝ εἰβιείη ; βεεὲ Οδρεβ, ϑέοϊοίβηε; 
Τἰσμεοοι, ῬΑ ῤῥίαης, “ 81. Ῥαὺὶ βδηᾶ 
ϑεπεοα᾽"; Ζαδη, 67 δέοίκεν Εῤῥἧ[έεί πᾶ 
ϑεὶη γεν μὰ νιῖδ5 κα ΟἨγὶ ἐεπέξμν; σεθοτ- 
Μερ, Ηἰδέ. οΓ ῬἪΙ., ἴ., Ρ. τ85 Β΄. ; Βεη- 
ἄΔ]], Μαγοις Απίοπίπις, Ἱπιγοά. (1898) ; 
ἅοσε, Εῤῥοςίαμς, Ρ. 253 Π.-τ-καί τινες 
ἔλεγον: ἴπεβε τὲ βἜΈΠογαν [8 Καπ ἴο ἴη- 
οἴυᾶς ἐπε ῬΕΠΟβορῆθτβ, απᾶ [Π6 σαγηδτκβ 
ΤΟΙονσίπρ ἀγε γοξεσσεά το ἐπεπη ; ΒΟ ΕἸ Π|65 
1π6 ἄτϑε ψυεβείοη τὸ ἐπε Ἐρίσυτεδηβ, δπᾶ 
πε βεοοπά οτίεἰοίβσα ἴὸ της ϑίοϊςβ. Βαϊ 
ἰξ Βαθ τεςεπεῖν Ὀδεη πιαϊηιαϊπεά ἐμαὶ γα 
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πεδά ποὲ σεΐεγ ἰο {πε ἔνο βεοίβ οὗ ρ1ο- 
ΒΟΡΠΕΙΒ [Π18 πηίλνοιγαρίε οτί εἰς θπὶ οα 
58, Ῥδὰ]; “ Ερίουσγεδηβ,"" Οοπυθεαᾶτε ἴῃ 
Ἡλϑείηρβϑ᾽ Β.Ὁ. Οεγίδίϊν ἴπε οἱ δέ Βα5 
ΠΟ οἱ μέν 45 ἰζ ἐννο ορροϑβίῃρ' 55 8!οο1}5 γγεσα 
τηδαπέ. ΤΠπε ρυποιυδιίοη τη ἘΝ, ννῃΐς ἢ 
ΒΙΠΊΡΙΥῪ βέδίεβ ἐπε ἔδοι (δι ἀπιοπρϑὶ ἴπο88 
ἵπ {π6 Αροσᾷ ςεσίδίπ 4150 τινὲς δὲ καὶ οὗ 
πε Ρῃ]οβορἤετβ, εἴο., δά πη5 οἵ (Π 5 νίενν 
{πὲ {πὰ ογίεἰοίϑυαβ νγεσα υἱξεγεὰά ποῖ ὃν 
ἔπε ΡΠ] οβορπειβ, Ὁυϊ ὉΥ {(Π6 ουτίουϑ 
σσοννὰ νν πο ἢ [πτοπρεά ἐπε ἄρογα. Ἐδηλι- 
ΒΑΥ ΟΕ ἰδ 65 {πὰ νεσϑε 85 τωδγκίπρ᾽ 
ἐπε ορίπίοπϑβ οὗ {πε ρβῃ!]οβορῆοτγβ, ἀπά {πὸ 
186 οἵ (πὸ ψοτά σπερμολόγος Ὀγ Ζεηο οὗ 
0Ὧε Οὗ 815 [Ὁ] Οννετβ πιὰν ΠΕΙ͂Ρ ἰο φοη βτπὶ 
{Π|5.--τί ἂν θέλοι: “μαι ᾿νοῦ (δ ῖ5 
ῬΑΌΌΙες βὰν δ᾽ ἘΟΝ,, ποῖ {πἴὰτα ἃ8. ἴῃ 
ΑΟΝ.; τὰε ἄν ψΨ ΙΒ ορίδεϊνε Ὀείηρ' 584 ἴο 
ἔχρτεββ8 ψψῃδὲ νου Ἱά παρρεη 48 [μὲ 1ΗΕ]- 
τηεπὲ οὗ βοπια ϑιρροββά σοπάϊιίοη, Βυτ- 
ἴοπ, Ρ. 79, 80 ψίζεδυ, 1.6 Ονες ἄμ Ν. Τ., 
Ρ. 33 (1803), (Π6 σοπάϊείοη δείπρ 1 να 
ὙΟΙΪά Ἰἰϑίεη ἰο Ἡἱπι, ογ 1ξ ΔΒ νγοσάβ 
δΒᾶνε δῦ τηθαπίηρ; ορίδεϊννε Ὁ ἄν 
ΟΩΪ ἴῃ υΚ6, βεεὲ Βυτίοη, μ. 5.-- 
σπερμολόγος : ΡΓΙΙΠΑΙΓΙΪΥ δὴ δάϊεοιίνε, 
τον; δθ ἃ διῤδβίδπιϊνε ὁ σπερ. οὗ ἃ 
ΤΟΟΚ ΟΥ ΟΓΟΝ,, ΟΓΥ ΒΟΠῚΘ 5:8}1 δίγά, ρίοΚ- 
ἴπρ' ὉΡ 5βεεάβ, οὔ. Αείδβι., “Μ4Ὁ., 233, 580. 
σπέρμα-λέγω: 50 ἴδ᾽ 48 ἀετίναιίοη 
ἰδ σοποετπεᾶ ἰξ ἰβ ποῖ ςοππεοίεά ψ πὶ 
σπείρω-λόγους, Γι Δεῖτ, «ειεΐγ σεν δὶμς (80 
Αὐραυδεῖηςε, ννυο τε, “' βοννεσ οὗ ννογάβ᾽}). 
ΤΣ δοοεηὶ ϑῆονβ {παι {Π|5 Ἰδίϊεγ ἀδσίνα- 
τίου ἰβ ἰπσογγεσῖ, Ηδποα ἃ ππᾶπ δδηρίηρ 
δδουΐ [8 ΒΠΟΡ5 πᾶ {πε τηδυκείβ, ρἱοκίηρ᾽ 
ὍΡ β5ογᾶρ5 ὑγνῃο {Ὲ]] ἔτοπι ἰῃς Ιοδάβ ἀπά 
{85 σαϊπὶπρ ἃ ᾿νε! ποοάᾶ, 80 ἃ ραγδβίζε, 
οης ΨΜἼΟ ἰἵνεβ δὲ ἔπε ὄχρεῆβε οἵ οἵ μεσβ, ἃ 
Βαηρετ-οη, Ἐπβίδε μία οα Ηοτῃ., Οαγ5., 
Ψ., 400; 566 ἴῃ ἀτίπισῃ, σμδ υ.; 80 Πετη. 
ΒΡΕΔΚ5 οὗ Αδβοῃίηθϑ, 269, 19, 45 σπερ. 
περίτριμμα ἀγορᾶς. Τα Ψοτά {Ππ18 ΠΑ πΊ6 
ἴο ὕες υϑεᾶ οὗ ἃ τηᾶῃ ΨὙΟ ρῥ' οἶκε ἃρ Βοσαρβ 
οὗ ἱἰηϊοτιπιδίίοα, δηάᾶ τεϊδι δὰ ἐπεῖὴ δί 
δεσοπά δαπά. 80 Επϑίδιμίηβ 5ρεδκβ οὗ 
τῃείοτγίςἰαπθβ ῆΟ γεσῈ πιογε σο ]εοίοτβ οὗ 
Μοτάβ δη σοηβίβίεπε ρἱδρίδγβιβ δι᾽ ὅλον 
σπερμολογοῦντες ; 580 ΔΑρδίῃ δα ταπηθτκβ 
ἔμπας ἐπε ψοσὰ 15 δρριϊδά ἴὸ {ποβα ψῃῸ 
τιᾶκα ἃ βῇον ἱπ υηβοϊεπιίῆς βέγε οὗ 
Κηονεάρε ὙΠΟ ὙΠΕΥ ἤανε ροὲ ἔτοπὶ 
πηϊϑιιπἀετβίαπάϊηρ οὗἨ ἰδοΐσσγαβ (βεα. ἔογ 
ἀπεβε αυοίδιίοπβ Βδπιδαν, Ἐχῤοσίξον, 
ϑερίεχηθεσ, 1800, Ρ. 222, ἀπά τῃε ΨΠοΪε 
Δτεῖςα “ 5:, ῬδΔῸ] ἴῃ ΑἸΠ6π8Β"). Εδγηβαν 
ταδί πίδίπηβ ἐπογεῖοσε ἐμαὶ ἔπεα ἴ8 20 
ἰμβίαπος οὗ [6 οἰαϑϑίςδὶ υ88 οὗ {πε ψοτά 
85 ἃ ΔΌΛΙΟΣ οὐ πιεγα δίκα, ἀπᾶ πα 5665 
ἱπ πὸ ψνοσά ἃ ρίεοες οὗ Αἰμεηίδῃ βίδηρ, 
σδυρμς ἊΡ 848 ἴπε Αἰπεπίδπβ παά ἐπαπη- 
Βεῖνεβ 564 ἴξ (“ 5β'πε ἀἄυδῖο ἥος ἐχ ἶρϑ0 
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οἵα Αἰβεπίεπϑίαπι δυςίοσ Ἄχοςρὶϊ " Β]255), 
Δῃᾶ Δρρ]!εἄ ἴο οπα Ψῆο ννγᾶβ5 συϊξε ουίβιά8 
ΔΩΥ ἰἰτεγασυ οἶγοῖθ, δα ἱρποσγαπί, ναϊρασ 
ῬΙαρίατγίδε, Αε τῇς βᾶσγαβ εἰπιθ ἰΐ 5 ρατ- 
μᾶρβ5 ἀϊβῆςυϊε ἰο βπᾶά δὴν 5ἰηρὶε ψνοσγά 
ποτα ἴο ἐπε ροΐϊηὶ ἐπα “ ὈΔΡΡΙετ," Α, 
ἀπά ΚΕΝ. (Τγπά4}}), ἴοσ, λ8. ΑἸξοτά ὑγρεβ, 
ἴξ οί βἰρπίῆεβ οπς Ψδο ἰαῖκς πο ΠΕ 
ἴο ΠΟ Ῥύχζροββθ, δπᾶ ἢἰηίβ αἷβο ἐμαὶ ἢϊ5 
181 15 ποί μἰβ οὐνγῆ, ΚΝ τῶδυ, ποίψενεσ, 
ὙΜῈΪ οὐνε [15 τεπάδγίηρ τὸ {πε ἕαοὶ ἐμαὶ 
σπερμολόγος ν»γᾶ8 ΨΓΟΠΡῚΥ ἀετίνεά, 45 1 
ἴξ πιϑδᾶπὶ δερημαίον υδγδογιένι, ΜΨΘΙΘΔΒ 185 
ἴσια ἀοτίνδιίοη 5 σίνεη αῦονβ. 6 Ὑγεείε, 
Ονεγθεοκ, Νόβρεη, ννεῖββ, Η οἰ ἐσπιδπῃ, 
ΖδοκΙεσ, ννεηᾶς, 411] 8ὸ σεηάεγ ἱξ. ἀπ 
Ἰηρεηίουβ δίϊεπιρὲ 8ὰ5 Ῥδεὴ τηδάς ἴὸ 
ςοππεοὲ {Π6 ψοσά ἢ ἐπε Ατείδϊορὶ 
(1 πνεπδὶ, ϑ8αέ., χν., τδ6; 5υεῖ, Απ 6.» 74) 
ὉΓ ῥσγϑίειβ δροιΐ νἱτίπιβ, νῃο Ὠῖγεά ἐμεπὶ- 
Βαῖνεβ 48 δῃίασίδί πεῖβ ἴὸγ {πὸ ΨΕΔΙΈΗΥ 
Κοχηδῃ ΠΟΡ]ς65 δὲ ἐμεῖς ἀϊππεσβ: “ τηεπάαχ 
Δύείδ!οριβ," [υν., τ. 5.0; Ζδοκίασ, ἐπὶ ἰοσο. 
Εοτ ἰπβέδῃοαβ οὗ ἐδδ τὲ οὗ {86 ψψοσά 566 
γνειβιείη, Βδγαβαυ, Νόβρεη, Βείῃρε, 
Ῥὶε Ῥαμίἐπέδοδο Ἐεάφδη, Ῥ. 77; Ἐξεη- 
ὯΔ] (ψῇο ἄἀρτεεβ σῇ Βδτηβαυ), ἀπά 
“ ΒΑΡΌΙοΣ,᾿" Ἡδβείηρβ᾽ Β.Ὁ.---ξένωνδαιμ. 
δοκεῖ καταγ. : Τε βᾶσης Κίπά οἱ δοουβα- 
τἰίοα μαά ὕεθῃ δἰτεδάυν πιδάς δραίηβε 
ϑοογαίεβ, Χεη., Δἴεμ., ἷ., 1, δ5 αἷβο 
δραϊπβὲ Απαχαρόγαβ δηᾶ Ῥγοξαροσαδβ, 566 
7Τόβθρμυθβ, Ο. Αῤίοη., 11., 38, ννῆιο αἷβο ἐ6}15 
15 ΒΟΥ ἃ σασίδιη ρσεβίεββ πδᾶ Ῥθθὴ οοη- 
ἀεπιπεά ἴῃ Αἰμ6π8 ὅτι ξένους ἐμύει θεούς. 
Ιπ Αἰμδπβ τῆς ἱπίσοάδυσιίοη οὗὨ βίταπρδ 
δοάβ νγὰβ ἃ σαρί:8] οβεπος, ἰδ ὉῪ βυοῃ δῇ 
Ἰπισοάυοιείοη (δ8 δοτὰς ἀθίεϊδβ ὑνοσὲ τὰ- 
Ἰεοιεά δηά (πε βίδιϊς τγεϊρίοπ ἀϊβιυσθεά, 
αὐ ἔπεα 18 ποιῃίπρ ἴοὸ δον τπδὲ 186 

Αἰδβεπίδηβ τεραγάεά Ῥδὺ]Β (εδομίηρ ἱπ 
815 Ἰίρβέ, ἀπά ἐμεσε 15. ἢο ενϊάβηςε ἐδδὲ 
τς Ατεορᾶριβ παά ςορπίββησε οὗ βεσίουβ 
σἤδτρ 65 οὗ ἱπιρί εἰν οσ οὗ τὰς ἱπέτοάδυςείοι 
οὗ ἐογείρῃηι γεϊρίοη (Βδπιβαν, δέ. Ῥαπμὶ, Ὁ. 
247).---ξένων : ““ϑίγδηρε,᾽" ξ.5., ἔοτεῖρῃ.--- 
δαιμονίων υϑεᾶ Βεῖα [κα ἐδε ἄτεεκ 
δαιμόνιον ἰπ ἃ πειῖγαὶ βεῆβε ΨΨΕΪΟΝ 
τοῖρδὶ τεΐεσ ἴο ἀδίεἶεβ ροοά οσ Ῥαά, [ἢ 
οἰαϑβϑίοδὶ ασεθῖ νγα μαννα καινὰ δαιμόνια, 
ο΄. ἰᾷε οβδᾶγρε δραίηϑδὲ ϑοοσγαίεβ, Χςεη., 

7.}) ἵ.,. 1; ΡΙΔΑίο, Α4ῤοϊ., 24 Β. καταγ- 
γελεὺς : ον δετε ἴῃ Ν.Τ',, ποῖ ἔουππά ἴῃ 
1 ΧΧ οσ οἱ δββίοαὶ ασθθκ, 6 νεγῦ καταγ- 
γέλλειν οσουτβ ἔνίςα 'π 2 Μδος. νἱϊ]. 36, 
ἰχ. 17, οὗ ἀδοϊατίπρ δογοδαᾶ ἐπε ροννεῖ οὗ 
18ε αοά οὗ {πὸ εννβ. ἴπ ΡΙ πάτο τὰ 
δαᾶνε κατάγγελος.---δοκεῖ, βεε Βυτίοῃ, Ρ. 
153; Οἡ ἔπε ρεγϑοπδὶ σοηβίγιοϊίοπ ψἹῈἢ 
δοκεῖ ε΄. αἱ. [ἴ, 9, 45. ἱ. 26, εἰς.---τὸν 
Ἴ. καὶ τὴν ἀνάστασιν, 566 οτἰτἰς4] ποίε. 
1 15 ρΡοββίδ!ε δὲ ἔπ Αἰπεηΐδηβ ἱπουρδε 
πὲ Ῥαὺϊ! νγὰϑ ργδεασμίηρ ἔψο βίγδηρα 
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19. ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ, ἐπὶ τὸν Αρειον 1 πάγον ἤγαγον λέγοντες, 
Δυνάμεθα γνῶναι, τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή, 

1 ΤΏ ΜΆΘΕ, 548., ΒοΟΒ. νγεὲ ἴανε ριον, δὰ ἄρειον ἱπ ΒΗΡ, ννεῖββ, ὙΝ. Η., Β]455, 
ΗΙΡ. ἡ δῆεγ αυτη οὔηεεά ἱπ ΒΏ, Ι,δοῇ. [ΥΝ.Η.}, ΒΙ455, ΗἸς., θα τειδίπεᾶ ἰπ 
ἘΚ. ἀπά ὃν ΝΥ εἶββ. 

ἀεϊεῖε5, [658 δηᾶ Ἐεϑβιτγγεοιίοη (ἐπ ἰαιέεῦ 
45 ἃ ἰδπιδῖς ἀεῖϊν ᾿Ανάστασις), ἰυ5ὲ 
45 ἴδεν Παά {πεὶγ οὐγῃ αἰΐατβ δγθοϊεά (0 
Ρίιν, ΡΊεῖν, Μοάεδϑβιίυ, ἃ νίϑνη ψνὩΟἢ ραΐηβ 
Βιρρογέ ποῖ Ομ] ἤτοπὶ ἐπα ςοἸ]οσδιίοη οὗ 
τῆς ψοτγάβ, Ὀπὲ ἔσγομλ ἔπε 188 οἵ {πε αγιίοἷε 
ὙΎΠ Ῥοξἢ, ἀπά ἔτοπι ἐπε βυρροβίτίοη ἐμὲ 
ΡῷΩ νναβ Βεϊά ἴο ὃς ἃ ἤγθβοῆεσ οὗ πόσα 
{πᾶπ οπὸ βίγδηρε αοά; 580 Οἤγυϑβ., Οδοιπι., 
Θεϊάβη, απ ἰδὲ ρίνεη ὃν δ επάς (ν888), 
ἐπ ἴοο. ΜΜεπᾶς αἷβδο (1809) ἱποϊΐπεβ ἐὸ 
115 νίενγ,  ΒΙοἢ ἰ5 δἀοριθᾶ ὉΥ δηδῃ, 
Ονεγῦεςκ, ΗἩοεσεηδηπ, Εεἰίεπη, Μοαιβεσέ, 
Κηδρθηθδαεσ, οἷ. αἷδο {πμ6 ρυποιυδεέίοη ἴῃ 
ΕΑΥ., νὩῖοΒ τᾶν ἱπιρὶν ἘΠ18. νίαν (888 
ἩυτρὮτΥ οη ΕΥ'., ἐπ ἰοοο)ὴ. Αβ δρϑῖηϑβε 
115 νίενν βες Ἡδοϊκεε᾽β ποΐς, Ρ. 213, ψῇο 
{Πῖπκ5 1 παγάϊν σοποοδίναθἷα (δὲ 186 
Αροβεῖε οου]ά ἜἼχργεϑδ Ὠἰ 561 50 οΌβουγαὶν 
οἡ [δε 5βυδ]εοι 45 ἰο αῇτοσά δὴν οσοαβίοπ 
ἔοτ 158 ρτοββ πιίβίαίκε (80 αἷϑδὸ Ἑδγγαδτ). 
ὙΠΕ δτίίοϊς Ῥεΐοστε ἀνάσ. ἰ8 ἰακεπ ὉΥ 
Νόβρεῃ 85 τϑξεσιίῃρ βΡΙν ἴο ἔμ σβϑῆθγαὶ 
ταϑυσγεοιίοη, ἃ νίαν ὑνῃοἢ Πα ταραγάβ 8 
δρτεεῖὶπρ ἩνῈΒ ἐῃς ῥτγογηίπεπος δίνη ἴο 
τῆς ἀοοίτίπε 'π ψεσ 31. [ἴξ 18 δγριιδά 
τῆαε 17 ἀνάσ.. τείεττεά ἰο ἔμε τεϑυσγεοείοη 
οὗ 7εϑὰ8 ψὰ βῃουϊά βανε αὐτοῦ ΨΈΙΟΙ 
845 οσερί ἱπίο βοπὶς οορίββ, ὕὰς {πε δά- 
ἄτεϑϑβ 1561} βῆοννβ ἐδὲ ἔπε Αροβίῖε βροκα 
οὗ ἴμε τεϑυγγεοίίοῃ οὗ εβὰβ 85 δῇογάϊηρ 
ἃ ῥἰεάρε οὗ 84 ξεπεζγαῖ ταβυσγθοϊίοη. 

Ψες. το. ἐπιλαβ.: 45 ἰο ψϑἈείμεγ ΜῈ 
τερατὰ {8 88 ἄοης ὑἱἘἢ ΠΟΒΕ1]16 ἱπίεπι, 
οσ ποῖ, Ψ|] ἀδρεπά ὑροὸπ ἔμε νίονν ἑκα 
οὗ πε πιεαηίηρ οὗ ἐδε ἀγτεοραᾶριιβ. 1 {8 
Ἰαϊίοσ τπῖθᾶὴβ “6 ΗΠῚ οἵ Μασβ,᾽" ἴοὸ 
ψνΠοἢ [Ὡς ΑΡοβεῖς τνὰβ ἕδκεη ἴοσ ἃ αυϊαεὶ 
μοατίπρ δηά ἴογ υπίτηροσίδης ἀἰβουδββίομ, 
ἴδῃ δε ἔοσπλασ 18 οἰεασὶν ἱπδάμ βϑὶ0]8 ; 
ἰξ, Βοννενεσ, ἐς Ατσεοραριβ τηβαῃΐ {88 
Οομηοῖϊΐ οΥΓ Ατεοραρυβ, ἔπεπ {παῖ δοιΐομ 
ΨΜΟΙΪά 56 6πὶ ἰο πᾶνε ὕξθῃ ἱπάϊοαινε δὲ 
1εαβὲ οὗ πιδίϊος ἀπά ἀἰβ! κε. ὙὯδ νοτῦ ἴῃ 
{πε ΝΥ. 15 δε οπῖγ ἴῃ δε τηἰδά]ς, νι 
φοουιθαιίνε ΟΥ ρεπίεϊνα, ἀπά πιοδὲ ἔτε- 
4ισπεν ὉΥ 51. {π|κεὲ, ἦνε εἰπε π᾿ Πἰ5 
(ἀοβρεΐ, βενεῃ εἶπηεβ ἱπ Αςῖβ, ἔσῖοα ὃν 5ῖ. 
Ῥαϑυΐ, ΤΕΥ οπος ὃγ 8:. Μαιίέμεν δπά ὉΥ 
8... Μασκ. [π βδοῦ οδβε ἰξ σδῃ ὃς ἄείξεσ- 
ταϊμεά ὃν {πε οοπίεχε ψμείπεσγ ἰΐ 15 υβεᾶ 
ἷπ ἃ ἔδνουτσαῦὶα οὐ ὑπέλνουγα]8. 56Π86. 
80 ἴοο ἰπ ΤΙΧΧ (αἴνναγβ ἢ ραπίεῖνα), 
ΨΏΘτς ἴ 15 τεαυδηεῖν πε, τῆς σοπίεχέ 

δἴοπε ἄςξοϊάεβ. Οεγίδι πῖν ἴχ. 27 ργεϑεπίβ 
ἃ οἷοβε νεγῦβὶ ρᾶγβῖ!εῖ ἴῃ ἰδηριαρςε, 48 ἔῃ ς 
Ῥαγιίοῖρῖς ἐπιλ. 15. ἐοἱ]Ἱοννεὰ 45 δεῖε ὉΥ͂ 
ἤγαγον (ΝΝ εἶ55), θὰ (ῃς οοπέεχε ἔματα 6χ- 
ῬΙ65565 ρεγοπά 4]] ἄοιιδε ἃ (τὶεηάϊν δςξίοη. 
Οτοιίαϑ (30 ΝΥ εἶβϑ, ννεηάξς, Ἑείεεη, Ζδοκ- 
Ἰεγν Βειδρ6) δειγίθαεαβ {τἰθη ἀ! πῈ558 τὸ τῃς 
δοίίοη δοῖθ, δῃά τβηάδτγβ “"τηδηι ἰαπῖτασ 
Ῥτεδαηβαπι," 80 ἴοο Βὶ Ο. Οοπυθεᾶγα, 
“ Ατδορᾶρι,᾽" Ηδϑιίηρϑ᾽ Β.Ὁ., τεπᾶετβ τὲ 
“τοοῖς Ῥὺ] ΒῪ ἴῃς μαηά,᾽ δὲ ἴῃ ἴῆτεε οὗ 
ἴδε ἔοιιγ ρΆγα 65 τὸ ΨὨΪοἢ Πε ταῖετβ χείρ 
15 Ἐχργεββεά, δπᾶ ἔοσ δε ἔουγῃ 5εὲ αθονα. 
Βα τπε νίενν ἑάκεπ οὔεμε ΦΟ]Οννίπρ, ννογάβ 
ΨΜΠ Ποῖρ υι5 το ἀβοίᾶς, Βδπιβαυ, δέ, Ῥαμὶ, 
Ρ. 245, ἀπά Εχῤοοίίον, ϑεριίειηθεσ, τ805., 
ῬΡ. 216, 217.---ἐπὶ τὸν΄Α. πάγον, Ουτίϊι, 
Οεϑδαρημεῖίς Αὐπαπαϊμηροη, ἰἰ.,) Ὁ. 528, 
ποῖβ, δηά Βδπιβαν, Ἐχῤοϑίίον, τ. 5..) Ὁ. 
217, Ῥοὶπε οἂὖνδ ἐδ! ἐπί ἢ δοςιιδαιίνς 
Μοῦ θὲ ἔμ σογγδοῖ ἐχργεββίοπ ἐοσ ἐδ κίπρ᾽ 
ΔΏΥ ΟΠ δεΐοτγε δη οἴϊθοϊαὶ σουτί, οὐ, ἰχ. 21, 
χν!. 10, χν]!, 6, χν τ], 12--- ταρσαϊατ Γυσϑη 
ΡῬτεροβίεοη πὶ {Π15 βεπβε--οῇ, 4150 Ἡετοά., 
1|., 46, 156; νἱϊ!., 790. Βὲ ἴὲ ἄοοϑ ποῖ 
ἐπογαΐοσε [οϊονν ἐπαὶ ἃ τερυΐδσ ἐγ! νγα5 
ἰηϑείξαϊε, 485 Οδτγβ., Τπεορηγίαος δπά 
οἴδετβ μάνα Ἀεϊά, βἰπος ἔπαγε ἰβ ποιῃίηρ' 
ἴῃ τῆς οσοπίεχε ἴο ἰηάϊήοαέε ἐπ15, Βυξ δα 
ἴοττι οὗ ἐχργαβδβϑίοῃ οεγίαϊ πἰν ἄθεβ ββετῖ ἑο 
ἰπάϊοαίε ἐμδὲ δὶ] νγχαὰβ ἕδίκεβῃ ποῖ ἐο ἐξα 
ἨΠΕΙ οὗ Μᾶζγϑβ, 45 15. βέπογαιν μεϊά, θα δε- 
γε ἃ οουτί οὐ σουηςοῖ. Απά ἴδετε ἴβ 
Βυρδίδπιίδί ενίάθηος ἴογ Ὀεϊϊενίπρ {πδΐ 
ἴῃς ἴδττι Ατδοραριιβ (45 Β[αββ δάπιξεδβ) 
νγὰ8 πο πίεγεϊν ἰοοδὶ, Ῥὰὲ ἐπαΐῖ ἰῈ τγᾶ5 
βοπηβίϊπηεβ ιἰϑδεά 85 τὸ ἴδε Οουποῖΐ οΥ 
Οοατγί οἵ Ατεορδριιβ, οὔ. Οἴοοτο, 44 Α4ε{:- 
μι, ἴ.. 14,5} 86 Ναί. εογτη, ἰἰ.,) 20; 
Κεῤ., ἴ., 27. Μοτεονεσ, ἔμασς 15 ροοὰ 
τοᾶβϑοη ἴο δεΐΐϊενς ἰδὲ ἐπ σουποὶΐ, 4]- 
του ρΡὮ ἀεεγίνιηρ 118 παπὶς τοπὶ ἔπε ὃ], 
ἀϊά ποὲ αἰνναυβ τηδεῖ ὁπ 186 81], δηᾶ 50 
ταὶ ἰξ Βαᾶά ἐπε ροννεγ οἵ ἑδκίπρ οἤβῖοίαὶ 
δοϊίοη ἴῃ αιαβείοηβ δεδγίπρ' ἀρὸπ ρα δῖϊς 
τεδομίπρ ἰπ ἴπε οἷἐν (7. Εδπδη, ϑαΐηπέ 
Ραμ, ΡὈ. το3, 194, δῃηᾶ δυιςποτίεῖεβ οἰἐεά), 
115 (Πεγείογε πο δῃ ἱπιργοῦδῦϊε ἱπέεγεποα 
τμαῖ Ῥαὺ] ψουὰ θ6 Ῥγουσῆς δθέοτε βυοἢ 
ἃ οοπτί ἴον ἱπαυΐγυ ἱπίο ἢἰ5 ᾿εδομίπρ ; Ὀ6- 
γοπά 115 ἱπέδτεπος ρεγῆδρβ ψε οαπηοῖ 
Βδο; δνβῃ ἴο Οδ]]} ἔῃ ἱπαυΐγν ἃ προδι- 
κασία (5ο Οπτί5)} ΠΑΡ δὲ (0 ΔΡΡΙΥ ἃ 
τδοπηΐοδὶ ἔδγπὶ ἀηνγασγαηπίεα ὃΥ ἐπα σοη- 
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οὖν γνῶναι, τί ἂν θέλοι ' ταῦτα εἶναι. 21. ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες καὶ 

οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν,2 ἢ λέγειν τι καὶ 

ἀκούειν καινότερον. 

ἅσπι αν θελοι ὈΕΗΙ,Ρ, ΟἾτυβ., δὸ Μεγεῦ; τινα θελει ΔΒ 18, 36, 40, ὄχ, 180, 
τίβοι., ΕΕῸΝ., ΝΝ.Η., ννεῖββ, ὑνεηάι. 

3 ξευκαίρουν, θυξηυκ. ΣΦ ΑΒΌῈΕ 13, 40, δι, ΤίβοΒ., ΚΝ. Η., ΒΙ4ββ, νν εἶῖθβ. [πϑίθδά οὗ 
καὶ ακου ΦΑΒΌ 25, 44, Νυ]ρ., 58}., 5γτ. Η., Αστῃ., Τίβεϊ., ὟΝ. ., νν εἶββ, ὑν επάϊξ, 
ΒΙ455 τεδὰ ἡ ακου. 

τεχέ, εἰς θεᾶτβ πὸ ἰτᾶοε οὗ ἃ ογίτηϊη δὶ 

Ῥγοσδάυτα, οὔ. Οὐτιία 8, μ. 5.) ΡΡ. 528, 520; 

ἘδΠΊΒΑΥ, τι. 5. ; ΡΙυτηρίτε ἀπά Κεηάδ]}, ἐπ 

ἴοτο. Βαϊ ποτα ἀϊά ἐπ σουηο]] πηρεὶ 

ἴον ἐπε ἀϊβομασρα οἵ βο ἢ ἄμειεβ 485 1ῃ- 

αυϊτίε5 ἱπίο πὸ 4υδ]1βοδιίοη οὗ τεδομοτϑ, 

ἃ5 ἃ ρυδὶ!ς σουτί ἕο τῆς πιαϊπίεπαπος οὗἁ 

ΡΌΒΙΙς οτάεσ) ῬεΟΌΘΟΙΥ ἴῃ {πε Βίοδ 
Βαβι βίος ; μεῖὲ Πεγηοβιμθῃ 685 ̓ΠΙΟΓΠΊΒ τῖ8 

ἐμαὶ βοίὴβ οὗἩ ἰξβ ἄστιθ5 'νετε ἰγαηβδοίθα 
(Ξεε Εαῤοςίέον, Οοἴοβοσ, 1805, ἢ. 272, δά 
Οὐτέϊαθ, ΝΜ. 5.) Ῥ- 528), δηδ [πὲ 50θῆβ 
δεΐοσε ἃ8 18 {0]] οἵ τῆς πὸ οὗ τῆς Αροτα 
ἢ ἐπα σογοπα οὗ Ῥεορὶε τὨτοηρσὶπρ ἴο 
Ιβδέεπ, γαῖμα (ἤδη οὐ τς βϑδοτεὰ οἵ 
ΒοΪθ πη αϑϑοοίαιοπβ οὗ {δε ἨΠῚ οὗ Μδζβ, 
οΥ οὗ ἴδε αυϊεϊυάς οὗ ἃ βροὶ ἔατ τετηονεᾶ 
ποτὰ ἴπ6 ὈσΒΥ Πὲε οὗ 16 σπαγίκεί- ρἷδος, 
80 ἴοο ἴδε ἤᾶπὶε “ Ατσεοραριβ᾽᾽ τηϊραι 
ἴανε Ὀδεθ δδβιν ἰταηβίειγεά ἴὸ τῃ6 
ΠΟΌΠΟΙ! βἰκεϊηρ, 'π ἃ Ρίασα οἴδμεν [ἤδη (ἢ ς 
ΜΠ, 50 ται ἣ βουλὴ ἢ ἐξ ᾿Α. π᾿ τηῖρῃε 
Εδϑὶν Ῥεσοπης ἔΑρειος Πάγος ἰηίοτη 4 1 
πὰ οΟἸοηυ αν, πὰ τς Ψψοτά 88 
πϑοά ποῖα ὃῪ 8:. [0κὲ πῆᾶν ταδν θ6 
Δηοίμοτ ῥτοοῦ ἰῃδξ, 48 ἴῃ σπερμολόγος, 
ἘπῸ δυΐπον σδίομεβ (ἢ νοσν ψοτὰ ννῃοἢ 
τε Αἰπεπίαπβ νουὰ 86, δγηβαν, Ἐ2- 
ῥοσϊίογ, ϑερίεπιρεσ, 1895, Ρ. 216, δπά 
Ἐδηδῃ, ". 5.9 Ῥ. 1904, ποίς. Βυΐ 1 [88 
ξατίπετς Ῥεεη υτρεὰ οι ὈγΥ Οὐγίι8 ἀπά 
ἘδιιβδΥ (50 δἷβο Ἐδηϑδῃ, ".. 5.) ἰμδί τῆς 
ἯΙ] οὗ Ματβ νουϊά 6 ἃ τηοβὲ ἱποοῦ- 
νεηΐεπὶ ρἷδος ἴοσ ῬΌδ]ῖς Δ5βθυ 1165 δηὰᾶ 
ΒΡΕΔΚΟΙΒ, Βεὲ6Ὲ δπΊβΑΥ, ΜΝ. 5.) ἢ. 213, ἀπά 
Οὐγεϊι8, Μ. 5.) Ρ. 529, ἀπά δνθη ἴἢ τῇς 
Βροΐ παὰ Ὀδεη βυ δ Ὁ]6 ἰοσ βυ οι ρΌΓΡΟΒΕΒ, 
ἔπεα ᾿νουϊά μᾶνε Ὀθε ἃ 'ναπί οὗ πίηεββ 
ἴῃ τπ6 Αἰμεηΐβηβ ἰακίηρ' (μἰβ σπερμολό- 
γος 0 Παιδηρις (πεπὶ Οὐ ἃ βδροῖ 80 
ἰμβεραγδοϊν αββοοίαιεά ἢ τῆς ἀϊ σης 
Ἀπὰ οἴοιυ οὗ ἐμεῖς οἱἵυ ; 5866 αἷβο Ῥαΐου 
ΟὨ νν. 22 πὰ 33.---δυναμεθα γνῶναι: 
1|κὲ ἐἴε Γ,δεὶπ, Ῥοσσμπι δοῖγε ἢ (Ὧς 41168- 
ἐίοη τοδῪ ἤανα ὕδεη δβκεά ἱπ σουτίεβυ, 
ΟΣ ἴῃ βασοβϑπι, ΟΥὁἩ Ἱτο Δ ]]ν ; ἰῷ {πα τερειῖ- 
τοπ οὗ τε δτίϊοῖϊε τπῸὸὶ ἴσον ΠΊΔΥ Ὀ6 
ἀοςοπιιαίεά.---ἡ ὑπὸ σοῦ λαλ, : “ΨΒΙοΏ 
ἷξ Βροίεαπ ὉΥῪ {πες,᾿" ΚΕΝ, (ᾷς Αροβεῖς 

ΜΟΙ, 11. 

νγὰβ ποΐῖ βρεακίηρ αδομέ ἴῃ ἀοοίτίηε, 
ΑΟΝ., 8ῖ5 Ψψοσάβ ὑσοσα ἴῃς ἀοοίσίπα (Τ υτὰ- 
Ὁγ). Ἐεϊέεπ τεραγάβ της αιδβίίοη 845 
οοΟυτίεουβὶν Ραΐ, δΔηα 5665 τῇ 1 ἃ ἀδοϊβῖνο 
Ῥτοοῖ ἰδαὶ Ῥαὺϊ νν88 ποῖ ρυΐϊ ὑροῃ Ὠΐα 
{{18]1, βιποα 8 πηϑη οουἹά ποῖ Ρε {τεὰ οἡ 
ἃ ομαῦρε οἵ ψῇῃίοῃ μῖβ δοσυβεσβ παὰ 0 
Κπονίεάσε. Βαΐ [π15 νου ποὲῖ Ῥγανθηῖ 
ἃ ῬΓΘΙΙΠΙΠΑΙΥ ἱπαυΐτΥ οὗὨ βοσπε κι Ὅ6- 
ἔοτε {π6 οουτί, ρτοπιρίεὰ ὃν ἀϊβικα οσς 
βυδρίοἴοη. 

γεσ. 206. ξενίζοντα : ταῖμε ρεγβδρβ 
ΒίδΓΕ Πρ οΥ θεν] ἀετίπς ἴΠπαπ βίγαηρε--- 
80 ἴοο ἴῃ ῬοΪνΡ., ο τ Ῥεΐεσ ἵν. 12, Ῥαξ 
δες ἀτίτητη-Ἵπαγει, “ὃ νυ. ἘΔΠΊΒΑΥ 
του ἄογβ “ βοπῖα {ΠῚ ηρ8 οὗἉ ἐογείβῃ ΖΑ ϑῃ]οη ἢ 
45 ἴξ τπ6 ννογὰβ ψεῖς σοππεοίεά νυ τῃς 
ορίπίου ἰμαὶ δε Αροβεῖς ὑγὰβ δῇ δη- 
ποῦποετσ οὗ ἑοσοῖρῃ ροβ, οὔ, αἴβο 2 Μδος. 
ἶχ. 6, Ὠιοά, 8ίς., χίϊ., 53.--τινα : ἰἢς 
τἈθίοσίοϑὶ π86 οὗ ἴῃς ᾿πδεβηϊές τις ἤσθτα 
Βίσοη ρ  ποηϊηρ {π6 ρατιίοῖρία, τ νἱϊ. ο, 
ν. 6, Ηεν. χ. 27.--οἰσφ. . .. ἀκοὰς: 
ΒΊ488 βισρεϑίβ ἃ Ηδρτιαίβτη, Ῥὰξ οα 16 
1|ὲὸ οὗ ατσθοῖκβ γε σιπβὲ Ἰοοῖκ Ὧὸ διγίμετ 
πα {π6 Ῥδιαῖ]εῖ νυν ἢ {πὸ βαπηα υυτῖτεσ 
δάδυοεβ, ΘΟΡἢ., Α΄ αζ, 147, ε΄. αἰβο ννεῖ- 
βίείη, ἸΤΐθ νοῦ 5 ΟὨΪ υϑεὰ Ποῖα ἱπ 
1815 βεπβὲ ἴῃ Ν.Υ.--τί ἂν θέλοι, 8ες 
ομεῖςαὶ ποίας δηά ϑιπηοοχ, Γαηρμαρε ΟΥ̓ 
ἐλε Ν. Τ΄, Ῥ. 112: “ ἄς τερυβ ἴῃ διααθηι 
εχίξαση τοπἀθπερυβ,᾽ ατίτηση ; οὗ, 1. σῷ; 
80 Βείξῃρε. 

ψεῖ. 21. ᾿Αθην. δὲ πάντες: “ΠΟῪ 
41] Αἰπεηΐδηβ," σπου: δὴν ατίοθ, ἃ 
οματδοίεγίβιῖς οὗ ἴδε ψν8ο]ε ρεβορῖβ, τὶ 
χχνὶ. 4, Ῥυϊ 566 ἘἈδπιβαυ, Εαῤοϑίίου, 
Οοΐἴοβεισ, 1805, Ρ. 274. ἀηὰ Β]455, αἰ γαῦη., ἢ. 
157.--ἐπιδημοῦντες: “ Ξο]ουτπίπρ ἔδοτε,» 
ΕΑΝ. ΑΟΥ̓. ἔαῖκεβ πὸ ποῖϊςε οὗ (πῃ ψοσᾶΞ- 
τεβίάδηϊ βίγδηρετβ:: “ὠπάδ ἐάφηι τιογές," 
Βεηρεὶ; οπ ἴπε ρορυϊδίίοη οὗ Αἰδδη5 
58ες Ε. Ο. Οοπυθθατε, “ Αἰμεη5," Ηδβεηρϑ᾽ 
Β.Ὁ.; Κεπδη, δαΐμέ Ῥαμῖὶ, ρῬρ. 183, τϑ5, 
τ87.---εὐκαίρουν : ““ πιὰ ἰείβυτο ἴον ποίῃίηρ, 
εἶδε," ἘΝ. τρδσρίη, οὔ. Ματῖκ νἱ. 21 (οπὶν 
εἰβενθοτα ἰῃ ΝΟ Τ, ἴῃ σα Οοσ. χνΐ. 12), υβεάᾶ 
ἘΥ Ῥοῖγ., Ἐυιςπογίοσά, Νν ῬΆαγγηΐοζης, 
Ρ. 205. Ηονν ἔΆΪΑΠῪ δα πιοτα ἱπιροσίδης 
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22 Σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ ᾿Αρείου πάγου, ἔφη, 

Ανδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. 

ἱπίοσοβδιβ οὗ 1116 σγεγε βδογίβοεά ἐὸ ἐπῖ5 
οματγδοίϊογίβεὶς (ποίε ἱπιρογῆδος ἐεη 86), τεβέ- 
1655 ἱπαιυϊβιἰνθηθββ, {ποῖ στοαὶ ογδίοσ, 
Πεπιοβίμεηθβ, Κπονν ἤδη ἢς οοπίγαβίοα 
(μἰ8 1Ἰά]ε ουτίοβίν Ὑἱτμ τῆς νίρουγ δπά 
ΔὈΠΙν οὗ ΡΏΠΠΡ οἵ Μαοβάοη, με ῤῥὶς 1.» 
Ρ. 43. ΤΕς ψογάβ ρὸ (0 βυιρροτί (ἢξ ἱπέετ- 
Ρῥτεϊδιίοη τπδι ἔπεσα υγὰ5 η0 ἴογγηδὶ ᾿πάϊοι- 
τηβηΐ, δυὰς Ἐπεν ἄο ποῖ ἀεβίσου {π6 νίδνν 
ἐπδὲ ἴπδγε πλᾶν ἢᾶνὰ θεδη Δη Ἔχδιηϊηδίοη 
ἱπίο πὸ ΑΡροβεῖθ᾽β ἰβαςῃίηρ, Οὐγι8, μ. 5.) 
Ῥ- 520.---καινότερον : οοτίδίἾΥ (δότε ἰ5, 
85 ΒΙ458 βαυ8, “ ΠλΪΓΙΒ σΟΠΒΘΠΒ05᾽" 845 (0 
115 ομαγδοίεσίβεϊς οὐ {πὲ Αἰβμβαηΐδηβ; 566 
ἰηϑίδησεβ ἱπ ΝΜ είιβεείη : Πδη., ῬΑἑῤῥὶο 
1., 43, αηὰ ΡῬΙΠρῤῥ. Ἐῤὶδί,, 156, 157. 
Τμυς,, 11|., 38; Ὑπεορῆσ., Ολαγ., ἰ11., περὶ 
λογοποΐας μὴ λέγεταί τι καινότερον ; εἴ. 
ϑεηδοᾶ, Ἐῤίσί., 74. Τλϊ., “ ΒΟΠΊΘ ὭΘΝΨΕΓ 
{πϊηρ,᾽" βογηειπίπρ παννοσ π8η {πὲ νυ μὶο ἢ 
δδὰ Ἰυϑὲ ὑτεσδάεά 1ὲ δβ πξῖσ ὋΡ ἴο ἰδς 
εἶτα οὐ αβϑκίηρ. Τῆς σοπιραγδεῖνε τη ΔΥ 
τπογεΐοτε ἱπάϊσαϊς τῆοσς νἱνι ἱγ ἐπε νο- 
τδοίουβ δρρεϊϊς οἵ τῆς Αἰπεπίαπβ ἕο 
Ὥδν5, ΔΙ ΕΠΟῸΡ 1ξ πᾶν Ὅδ 4150 βαἰά {μαΐ 
τῆς οσοπιραταῖϊνε νγὰ5 (πὸ ἀϑυδὶ ἄερτες 
αϑεὰ Ὁγ {πε ατεεκβ πη {πε ααεϑείοη 7 λαΐ 
πεισς ὃ (50 1] νεώτερον) ; ἱπάεεά {πεῖν 
ἰοπάπεϑϑ ἴοσ υβὶπρ πε σοσηραγδῖῖϊνε οὐ Ὀοῃ 
γέος ἀπά καινός 15 αὐ{ε Βίηρυίας (ΡΑρε, 
866 4150 ΝΥ πεσ- Μοι]ίοπ, χχχν., 4; ΒΙ455, 
Οναρί.ν Ρ. 138). ΤῇῈ νογάβ οἵ Βεηρεὶ 
ἅτε οἴη αυοίεά, "ον 5ἰδείῃ βογάθεραηΐ, 
πουΐογα αἀυφτεραηΐυτ," θὲ ἰ 5ῃουά δὲ 
ποίδά {παὶ με δάάβ “ Νουίογα δαΐδσῃ 
4υατεραπί, ἤθη πιοὰο ἰῃ [ἰ5 4155 δε πε α 
Δοοίδυπε; 5εἄ, φυοά ΠΟΌΙΠ 5. νἱἀείατ, ἴῃ 
ῬΕΙΟΘορἰοἰβ," 5686 ἔογ ἃ ργδοίίσαὶ δηά 
οσοῖδῖς αββθοῦ οὐ (δε ψογάβ, Ε, Ὁ. 
Μαυτίος, Εγίσμά 07 Βοοῖς, ῬὈ. 84, 85. 

ψεῖ. 22. σταθεὶς, 1,ὰοδη, 566 ἰ. 15. 
--ἶν μέσῳ τοῦ ᾿Α. π.» ΐ.4., ἰη τῆς πιϊάβε 
οὗ τῆς Οουποῖ! οσ Οουτγί οὗ Αγθορδριβ, 
βὲς ἀῦονβ οὐ νεσ. 1:0, οὔ. ἷν. 7, Ρεῖεσ βιοοά 
ἴπ πε πιίάβε οἵ πε ϑδηπεάσγιπη, Βδπιβαν 
ῬΟΙΕΠΘΠΕΙ͂Υ τοπλατκβ (μαὶ (πε τνογάβ “ἴῃ 
186 τηϊάά]ε οὗ Μαγβ᾽ Ἀ1]1} δῖὲ ἴα ἴτοπὶ 
πδίιγαὶ οὐ οἷδασ, απὰ ποβϑὲ ψῆο δάορε 
ματι ἀΒΌ ΔΙ οπλῖς ἐπ 6 γογά “ τάδε," δηά 
βᾶγτηδι ΡΔα] βίοοά οἡ Μδζγϑβ᾽ ἈΠ], βγη ς 
(δ Ἔχργεββίοη ὈΥῪ βυρροβίπρ {πὶ ἐν μέσῳ 
8. ἃ Ηεῦγδιβη) ἴοσ ἐν, ἱ. 15, ἰϊ. 22. Βαυΐ 
Ψ}15ι 4 Ηεῦγαίβτη ὑνουἹὰ Ῥς παέυσγαὶ ἴῃ 
186 φαγ]ες ομαρίεβ τεξεσγεά ἴο, ἵξ νου Ἱά 
Ὅε αυϊξε ουὔλ οἵ ρίαςς ποῖς ἱπ [π18 Ατες 
8068, (Υ, αἶβο νεσ. 33, Κδγηβαυ, Εχῤοϑιίου, 
Βερίεγηθοσ, 1805, 50 ἰοὺ Ουγίϊι5, “,. 5., 
Ῥ. 520, ἰῃ βυρρογτὲ οἵ ἴδε σεηάοσίηρ 
Δάορίεά Ὁγν Βαπιβαυ.--ὔαάνδρες ᾿Αθην.: 

υιϑι.81 ννΑῪ Οὗ Ὀδρί ππΐπρ ἃ ΒΡΕΘΟ ; βίγαηρδ 
ἴο 4]]ερὲ ἴξ δ ἃ ρὑγοοῦ ἐδδι {π6 βρεϑοῖῦ 
δ ποί ρεπυΐπε: " δοροσάϊηρ ἴο {π6 δεβὲ 
ΜΒ. ενίάδηος, Πεπηοβίμεπεβ δι εαδ!ν, 
αἱ εδϑὶ ἰῇ βοπὶδ ΒΡέΘοΉαΒ, βαϊὰ ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι ννἱίμπους ὦ. Ιἐ ἰβ ἐποσαίογε ἃ 
τηϊβίδκε ἰο ποίς 88 ὑποϊδββίςδὶ (μς τιδεὲ οἵ 
{6 νοραίίνα πετα ψἱίδους ὦ, οΥ ἱ. τ4, 
χῖχ, 35, Θίπιοοχ, ζαηρμαρε οΓ ἐπε ΝΝεισ 
Τερίαριοεπί, Ῥ. 76, ποῖδ.---κατὰ πάντα : 
“1Ὼ 11 τπϊπρβ 1 ρεγοεῖνε {παῖ γὲ τε," 
ΕΑΝ, πιεδηΐηρ ἰμαὶ ψἤδγονεσ ἢς Ἰοοϊκδά 
Βε Παά ενίάξησε οὗ ἘΠῚ5 σπαγδοίεγιβιϊο--- 
τῆς ΑΟΝ. ννουἹά ἱτηρὶν ἰπδὲ ἴπ 411 ἐμεῖς 
οοπάσοι ἐπε ΑἰΠεπίδηβ ἵνεγα, εἴς, Ὑπὸ 
Ῥῆγαβε ψνμῖοῃ 18 σοπηπΟ ἰπ οἰαδδίοβ 8 
οἷν Τουηὰ Βετε, ἴῃ [1|,.22, (ΟἹ. ΠΙ. 20, 
22, Ξε. ἰϊ. 5, ἵν. 15, ἰη Ν.Τ.-ὡς, 56εὲ 
Ετἰπηπι- ΤΏ Ανεσ, σηδ υ., ἷ., ἅ., ΝΝΊπετ- 
Μουϊίοη, χχχν., 4.---δεισιδαιμ. ; “ Βοπι6- 
ΜΠδὲ βαρογβειίουβ," ΕΟΝ,, θαΐ ἴῃ τηδγ- 
δἰπ, "" βοσηδννηδί γερο," 50 'ἴπ χχν. 10 
ἴῃς ποίη ἰ5 τεηδεγεά “ γεϊρίοη," ΚΟΥ. (1π 
τηδγρίη, “" δυρεσβεοη "ἢ, νθεσε Ἐδβέιβ, 
ἴῃ βρεαϊκίηρ ἰο Αρτίρρα, ἃ [ενν, ννουἱὰ 
ποῖ πᾶνε Ὅδεη Πἰκαῖν το ο41] τῆς 1ευνβῃ 
τοὶ βίου ἃ βυρεογϑιϊείοη, ἘᾺΝ, εῖνεβ ἃ 
Ῥεϊίθγ ἔσσῃ ἴὸ (ες ννοσά {πᾶπη ΑΟὟ. Ψ "ἢ 
Ὑγπάδ!α, “ ἴο0 Βυρεγβεϊουβ,᾽" οὐ, ψυϊραίε, 
φηῤεγοεϊ οίογες, ἃ5 ἰξ 15. ἱπογεάϊ 8. τῃδὲ 
81. Ρδ}] βπου!ᾶ βανε σοπιτηεπσεάᾶ ἢ5 σα- 
τ Δικ 5 ἢ ἃ ρῆταβε Τα] ουϊαιε ἰο οἥεπά 
Ὧῖ5 πεάγεσβ, Τῆς ΚΙΝ, μα8 τηοάϊεά ἐπα 
ΑΟΝ. ὉΥ ἱπίγοδυοίηρ “ βοπιεννῆδε" ἰη- 
βίεδά οὗ “ το0,᾽" δοσογάϊπρ ἰο ἐπα οἶδϑβϑβὶ- 
οδἱ ἰάΐοπη ὈΥ ΨΠΙΠΉ τῆς ςοπιραγαῖῖνε οὔβη 
δἀϊδοῖίνε τῆν ὃ8 υϑεᾶὰ (0 δχρσθβϑ8 {πὲ 
ἀεβοίεηου ΟΥἨ Ἔχοθββ (βι ρας ἱπ δἰπδῖ 
5856) οὗὨἨ {π6. αι! ν οοπίαίπεά ἴῃ (πα 
Ῥοβίεῖνα Βυῖ τῆς φιυδιϊεν ἱπ (15 σαβα 
ΤΩΔΥ ῬῈ βοοά οἵ δά, βίης ἴῃς δάϊεοϊίνε 
δεισιδαίμων ἀπὰ (ες σορηδία Ποῖ ΠΊΔΥ 
Ῥὲ υϑεὰ οἵἩ τενεγεηος ΟἹ οὗἉ βιιρογβδε θη, 
ε΄. ἴοτ με ἔογπιεσ Χεη,, Ο}γ., ἰϊϊ., 3, 58; 
Ατεῖβι., Ῥοῖ., ν., αἰ οἵ. Ο. 1. ΟΥ., 2737: 
]085., Απὲι, χιν 32; Ῥοϊγδ., νἱ., 56, 7, ἀπὰ 
ἴοσ (πε ἰδίέεσ, Τποορᾷ., Οπαγ., χνὶ. ; ῬΙαξ,, 
Ὧε ϑιῤεγοί(ξι, το; 705., 4πέ., χν,, 8, 2: 
Μ. Αὐτεῖι8, νἱ., 30, δηά ἱπβίδηςοϑ ἴῃ 
Ῥμῆο, οὐ αἷβο 1 υϑεϊη Μαγίγτ, 4οϊ., ἷ., 2 
(Ξες Ηδιςι, Βέδιίεαϊ Εςεαγς, ». 43). Βδτη- 
ΒΔΥ τεπάειβ: "' τῆοσο (ἤδη οἵμεῖβ σεβρδοί- 
ἢ οὗ ψῇδι 8. ἀϊνίπε""; 80 δηδη, "16 
Ρἷα8 χει ρίδυχ᾽᾽; Ηοϊχτηδππ, “ αοίξεβ- 
Τατομεῖρε,᾽" 5ο ΥΝ εἰ55, 50 Ζδοκίεσ, “ γε! ρίο- 
Βίοσεβ σείεσίβ ατϑοὶβ ᾿" (Ηοτδςεδ, δαέ., ἴ.», 
9, 70), ο΄. ΝΝίποει- Μουϊίοη, χχχν., 4. ἴῃ 
{πι85 δι ρμβιβίηρ {πὸ σγεϊρίουβ βρίσίε οὗ 
τπς Αἰπεπίδηβ, 5.ι. Ῥδυ τγᾶβ βρεακίηρ ἰπ 
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23. διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν ' τὰ σεβάσματα ὑμῶν, εὗρον καὶ 
βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο," ᾿Αγνώστῳ Θεῷ. ὃν οὖν ἀγνοοῦντες 

1 ἘῸΥ ἀναθεωρων Ὁ (ΟἸεηι.) μ88 διιστορων (πονψδετα ἔουπὰ ἱπ Ν.Τ., ποῖ υδοὰ ἴῃ 
1 ΧΧ οἵ οἰδϑϑίοαδὶ ατεςῖ). 

5 ἘῸΣ ἐπεγεγραπτο Ὁ ((ἷρ.) 85 ἣν γεγραμμένον, 50 ΗΙ]σ., ἀπὰ τοββ ἀγνωστων 
Θέων, 5ε6 Β485, ἐμ ἴοζο, ἴοσ δι ςβουίεαβ νμο ἐπὶπὶκ (Πἰβ γεδαϊπρ' οτί ρίπαὶ, ΔΙ Που ἢ 
ἴῃ βὶ τεχὶ πε ἔο!ονβ ΤΕ. ον... τουτον δἰ “ΑἼΒΗΙ,Ρ, Ατπι., ΟΙεπι., Αἴἢ., σὮγυβ., 
Οσβηι., Αυρ.; ὁ. . « τουτὸ ΑΔ ΒΏ:, Νυ]ρ., Οτ., Ηἴος., Τίβοι., ΚΝ... ἘᾺΝ. ΚΝ εἰββ, 
ὙΥεπάιϊ, ΒΙ4538: ο . .«. τουτον ὅ1. 

εἰγίοι δοςοτάδπος ὙΥ]ῈὮ βίπλ]δτ ἐαβιϊπλοπαβ 
ἐτοπὶ νατίουβ αιατίετβ, οὔ, ὙΒυς., 11., 40 ; 
8ορᾷ., Ο. Ο., χδο; 105., Ο. Αῤίον., ἴἰ.ν 
τι; Ῥαυβαηίαβ, 15 Αἰξές., 24; Ῥεϊτοηϊῃβ, 
π΄ τ, 17. Τα οοπίοχέ, νεσ. 24) 
ὙΠ6ΓῈ εὐσεβεῖτε, γεί ρίοςε εοἰϊἐὶς (ΛΝ εῖ- 
βίη), 18 ὁπ6 γϑβι οὗ {π|5 δεισιδαιμονία, 
ϑίγεπρίποιβ ἴπε νίενν ἴμδὲ τὰς δαϊθοῖνε 
ἷβ υϑεᾶὰ πεῖε ἴῃ ἃ ροοά βεηβε; οὔ. ἴῃς 
σοπηηδηΐ οὐ 118 ροοᾶ 868 Πεῖα ὉΥ ϑ8ιῖ. 
ΟἾσυβ., ἤτον. χχχν,, αηὰ ὙΠεορδυ δεῖ. 
ὙΠοΓΕ 15 ἐπεγείοσε ΠῸ γεᾶβοη ἴὸ βΒΌρροβε 
ἴμαι Ῥαὺ} 8 ννογάβ ὑνεῦε δὴ δοσοτηγηοάδ- 
τίοπ ἰο τῆε υϑὰ8] ρῥγαςιίςε οὔ Αἰπθηΐδη 
ΟΥαῖΟΒ ἴο σοτησηθησα Ὁ] ἃ τοσα σοπὶ- 
ῬΙΠπαεπῖ, ΑἹ ἐπα βδιης {{π|6 ἴξ 18 ροβϑιθ]β 
παῖ νἱτὰ ἀε!ςαῖε τοὶ [86 Αροβεῖς ταδάς 
56 οἵα ψνοζά οὗ ἀουθεα] τλεδηίΐηρ,, υέγ- 
διε ῥ67 56 μέσον, ΝΜ ὨΪΟὮ σουϊά ποῖ ρο8- 
Β.Ὁ]ν Ῥγονοῖζα Βοβϑενγ δὲ (86 ουϊδεαῖ, 
ΜΉΘ τὲ Ἰεῖ ἀποχρσεββεά μῖ8 οὐνῃ Ἰυὰρ- 
τηεπί 845 ἴο ἴπε παΐυτα οὗἉ (815 τενεύθηςς 
ἴον ἐπε ἀϊνίηε κ' ν τὰ Κιπάϊν ἀταρί συν," 
τϊτητη- ὙΒαγοσ. 

ψεσ. 23. διερχόμενος γὰρ: “ἴοτ 451 
Ῥαββϑά δἱοηρ," ἘΝ. τ[πγουρἢ τἢς ϑίγεεῖβ, 
ΟΥ Ῥειπδρβ “᾿νὰ8 νναπάετιηρ ΓΠγου ἢ 
--Εδηδη 8δ5 ῥαςεαμπέ ἀαημβ ὑὸς τές, 
Β66 4'80 οὔ νϑζ. 16 αῇονε, δπά δἷβδο οὔ 
Υἱ. 40. ΑΟΝ., “485.1 ραββεᾶ Ὀυ" ἄοεβ 
ποὶ ρῖνε τῇς οτος οἵ 1πεὸ6ὶ ψοσά, δηά 
ἈΡΡΑΓΘΠΤΙΥ τηθδη8 “ραββθάᾶ ὃῃ ἴπ6 οὔ- 
͵εσίβ οὗ γοὺς ἀενοίίοη "".---ἀναθεωρῶν : 
αρομγαΐς ἐοπέεηιῤῥ᾽αγὶ, “ ΟὈϑεινεάᾶ,᾽" ἘΝ, 
ὉΠΪΥ ἰπ ἰαίεσ ασεεκ, ἀπά ἴῃ Ν. Τ᾿. οὐἱν ἴῃ 
Ἡεῦ. χίϊϊ. γ, “ οογιοί ἀεγῖνρ νϊτι αἰίαπενς 
ΒάγνοΥ αραΐῃ δπᾶ ἀραὶπ,᾽ 5εεὲ νεβίοοιξ, 
ἡμ ἴοζο : ͵εῖβ8 τορι άδβ ἴξ ΠΟΥ ,ν ἱΠΊΠΊΕΓ 
Ὑεᾶες Ὀεϊγδομίεηάᾶ," τ οτἰεἶσαὶ ποῖςδ8, 
εἴ, Ὁιοά. 51ς., χίν. τορ, δῃὰ τγεΐεγεηςςϑ ἱπ 

Ἰτητη. --τὰ σεβάσματα: “με οὐ] εοῖ8 
Οὗ γοὺγ ψοσβῃῖρ," ἘΚΝ., Νυϊραῖθ, ϑοέρε- 
ἕαογα, ἴα τπΐηρ' ὑνοσβῃῖρρβά, ποῖ ἴδε αςἼῖ 
ΟΥ̓ ΤΩΔΠΠΕΙ οὗ ψΨνοσβῃίρρίπρ. Τῆς ΑἿΟΥ͂. 
τλδυρίη ρῖνεβ “ ροάβ τῃαὶ γε Ὑνοσβῃιρ," 
ο΄. 2 ὙΠεβ5. ἰΐ, 4, ψβετε Α. δπά ΕΝ, 
ῬοΙ, τεπάθσ “παῖ 18 ννοσβῃίρρεά," σέ- 
βασμα [!π τεχί, ἀπά ἘΝ. ἰπ τλδγρίη, “δῇ 
Οδ)εοὶ οὗ ννογβῃΐρ᾽"; Βεὶ ἀπά ῃε Ὀγᾶροι, 

να. 27, Νἰβάοτῃ χῖν. 20, χν. 17.---καὶ 
βωμὸν: “1 [ουπὰ αἴβο δῃ αἱΐασγ," ἘΝ. 
1.4., ἴῃ αἀάιιίΊοη ἴο ἴποβε ἢ ἀεδηϊία 
ἀεάϊςδιοηβ; οπὶγ μεῖς ἰπ Ν.Τ'., οἴξη ἱπ 
1 ΧΧ, βοπιείπλεβ οὗ μεδίβδη δἰτασβ, Εχοά. 
χχχῖν. 13, ΝΝυτηΡ. χχὶϊὶ. τ, Πεμξ, νἱϊ, 5.-- 
ἐπεγέγραπτο, ο΄, [κὲ χνί. 2ο; οὐ ἴδε 
Ἐκ νεῖβδι ψ ἢ δυρπιεης, Β]Δ58, Ογαῦι., 
Ρ. 37. 866 οτἹθίςδὶ ποίε : ΕἌσγασ, δέ. Ραμίῖ, 
1., 542, ἴᾶκεβ ἰῇῆς 'ψογά 85 ἱπῃρ γίπρ' 
Ρεγηδπεηοα, δηᾶ ρεγῆδρβ δπεφυϊν, 50 
ἴῃ δῤέακεγς Οοηημθμίαῦ}γ 8485 οὗ ἂμ 
δποίεπί ἀεοαγεοᾶ δἱΐασ, γβοβα ἰῃβοτίριίοη. 
μαὰ Ὀδδθη ἐογροϊίζεη ; Μαῖκ χν. 26, εν. 
χχὶ. 12 (ΗςὉ. νἱϊ. το, χ. 1τ6).---᾿Αγνώστῳ 
Θεῷ: “ἴο 8ῇ πηκπόνγῃ Οοά," ἘΝ. : αἱ] 
Ῥσζενίουβ νευβίοῃβ ἴκ ΑἿΝ., Ῥὰϊ ἔπεσε 15 
πὸ ἀεβηϊίε ἀτεῖςῖς, δἰ που ΡἪ ἴῃ ᾿πβογριοηβ 
ἰξ νγα5 οἴςῃ ογη τε, ἘῸτ [Ἐπ ἐχἰβίεηςς οὗ 
Αἰταγβ οὗ {πὶ8 κἰπὰ τὰς ἐδϑεπμοπυ οὗ Ραυ- 
δαηΐδ8θ ἂπᾶὰ Ῥμϊιοβίγαϊαβ τῆν δὲ ἔδίτν 
αυοϊεᾶ ; Ῥαιδδη., 1.ν. 1,4 (ο΄. ν. 14, 6), 
βωμοὶ θεῶν τε ὀνομαζομένων ἀγνώστων 
καὶ ἡρώων, ἀπ ῬὨϊϊοβί., Μὲ!. Αῤοϊϊο".», 
νἷ., 2, σωφρονέστερον περὶ πάντων θεῶν 
εὖ λέγειν, καὶ ταῦτα ᾿Αθήνησιν, οὗ καὶ 
ἀγνώστων θεῶν βωμοὶ ἵδρυνται, 5εε τεΐετ- 
Θποοϑι ὟΝ εἰβιείη, ἀπά οὐ, Ει Ο. Οσοπγθεαᾶτζα, 
1.5...) Εδηδη, ϑαΐμέ Βαμῖὶ,Ρ. 173; Νεδπάεσ, 
Οεεομίολκίε ἀν Ῥἤαηπσερηρ, ἰἰ., 32 Β΄, ; 
ννγεπᾶις, εἰς. Βδυγ, Ζεῖϊεσ, Ονοσθεοὶς 
Βᾶνα πηδιπἰδίπθδά {παὶ (πετα σουἹά ἤανα 
Ῥεβθῆ πὸ βυσῇ ἱπβοσίριίοη ἱπ [Π6 βἰπραΐαῦ 
ΠΌΓΩΡΟΙ 85 ἴῃς Ρ]υταὶ 18 80 γι τογα ἰπ 
Βατπιοῦν Ὑἱ ΡΟΙΪν Ποΐβτα, αἰ ΠΟ Ρ τμ6 
1.ϑὲ παιηεά δάγηβ ἴμδι τ1π6 δυϊμου 68 
οἰϊοά ἀρονε δάγτιϊτ αἱ ἰοδϑὶ ἴῃς ροβϑι ὉΠ 
οἵ δῃ ἰπϑοσίριϊοη 88 ἴῃ ἴῃς ἰεχὲ. ΤῸ 538 
ποίδίπρ οὗ τπ6 ἱπιρσοραθ τν ὑπαὶ Ῥδὰ] 
νου τεῖεσ Ὀεΐοτε βυςο δὴ δυάϊεηος τὸ 
δῇ ἰῃβοσίριοη νὨῖοἢ παᾶ το εχίβέςηςς, 
ΜῈ ΤΩΔῪ ΤΕΔΒΟΠΔΌΪΥ ἰπέεσ ἐπαὶ ἔδετε νεσα 
αἱ ΑἸμδηβ βενεσδὶ αἰταῖβ νυν ἘΠ ς ̓πβογὶρ- 
τίοπ ΨΒΙΘΒ ἐπε ροβεῖε αυοῖςβ, ἃ ραββαρς 
ἴῃ Τῖορ. Ἰμβεσγι., Ἐῤίπι, 3, ἰπίοττωβ υ8 
ον ἘΡὶ πλθηὶ 465, ἱπ [π6 {ἰπ16 Οὗ ἃ ρίαριιαε, 
ὑὉγτοῦρπμε τὸ τῆς Ατεοραριβ δπά ἰεΐ ἰοοβε 
ΜΕ ἀπά ὈΙδοϊκ βῆβερ, δὰ νῃεσγενεγ τπς 
58εερ ἰἃῪ ἄοψῃ, Βς δαάδβ πε Αἰμεηίδηβ 



οὐ ς 

εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 

ΠΡΑΞΈΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥῚΙ͂Ι. 

24. ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν 

κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς κύριος ὑπάρχων, 

ἰοὸ βδογίδος τῷ προσήκοντι θεῷ, ἀπά 5ο ἔπε 
Ρίασιιςε οβαβεί, (ἢ πε γσαϑαϊε μδὲ να Βηά 
ἰπ Αἰμθηβ τιᾶπν βωμοὺς ἀνωνύμους, 566 
{με ραββαρα αυοίεά 1π 1] ἴπ νγεϊβεείη ; 
ποπὶ ἰπἷβ ἰδ 15 ποί δῇ πηΐαῖγ ἱπέεσεμοα 
τῆαϊ 'ἱπ οαβα οὗ πικίβέοσία πε οσὔ ἀϊβαβίεσ, 
ἤδη 1 ν45 ἀποογίαϊπ νῃδὲ ροά Ξῃουὰ δὲ 
Βοποιισαά οσ ὑσορι(1αἰεᾶ, ἀπ ΔΙτὰς τπυῖρῃς 
Ὅδ εγεοίθδά ἀγνώστῳ Θεῷ. (1ι 15 οὐτίοιβ 
ἐμδῖ Β[αϑ8. δἰἐπουρῆῃ ἣς ντὶῖεβ ἀγνώστῳ 
Θεῷ ἴῃ β (πῖπκ8 ἐπδὲ ἔπε σὰ τεδάϊηρ 
ταῦβὲ ἤανα Ῥεδῃ {πὸ ρίαγαὶ) ὙΤὸ ἄταν 
ΒΊΟΝ 80 ἱπῆξγθποα ἰβ τι ποἢ τπιοσα σεδβοη- 
8016 (8δπ ἰο βιρροβα ν ]εγοπια, 771ὲ., 
ἰ., 12, [δαΐ {πε ἰπβοσιριίοη ννὰβ ποΐ Ὧ5 
ῬΔῺΪ] δβϑεσίεά, θὰ ἐπαὶ Ὡς τἰιϑοᾶ (ἢ8 
Βίπριαγ πυπιρεσ Ῥεσδιιβα ἴξ υὑγα5 τῆοσε ἴῃ 
δοσοτάδπος ννἱ 815 ΡΌσροβα, [86 ᾿πβοιὶρ- 
τίοπ σϑϑῖν Ὀεΐηρ “115 Αβίβε εἰ Επσορο 
εἰ ΑΠίος, Ὠ115 ἱρποιῖὶβ δὲ βοσγερτίηϊβ," 
ο΄. τἰῇε ἰπϑοσίρείοῃ δοσογάϊηρ το Οεοι- 
τηεηΐι5 θεοῖς ᾿Ασίας καὶ Εὐρώπης καὶ 
Λιβύης Θεῷ ἀγνώστῳ καὶ ξένῳ. Βιιξ αἱ 
{86 νεῦν σοτητηθποθπηθηέ οἵ ἢβ Βρεθοῦ 
ἴῃς Αροβεῖς τνουἹᾶ βοδγοαῖν ἕδνα τηδάς ἃ 
αυοίαίίοη 50 δ τοτπονϑά ἔτοση ἴΠ6 δοίτδὶ 
Ψοσάβ οὗ ἔπε ᾿πβοσιρέοω, οὐμαγννῖβε πα 
νου] Βαανα βίγοηρεμεπεά {πε βυβρίοίοη 
ἔπαῖ με ννὰβ ἃ τίεῖε σπερμολόγος. ϑ8ῖ. 
ΟὨΠτυβοβίοση, Ηοηι., ΧΧΧν., 5665 ἴῃ πα 
ἰπβογρεϊοη δη ἱπάϊοδεοπ οὗ ἔπε δηχίθῖν 
οὗ τε Αἰμοπίδηβ 1δδὲ ἔμ ν βῃουᾶ μανα 
περ]εςίεἃ βοτηε ἀθίἐυ ποποιγεᾶ εἰβενθεγς, 
Ῥυΐ 1 νψψὲ σοπηδοῖ 1 ἢ {Π6 βέοτν πιβῃ- 
εἰοηβα αρόονε οἵ Ἐρίτηβηίάςβ, ἱε νου ὃς 
αὐτο ἴῃ δοοογάδποε ΨἹὩ ἐπε τε ρίουβ 
οδαγδοίασ οὗ [86 Αἰ μεηΐδηβ, οὐ Ρεσῆδρ5 
Οὐα τηΐρμς ταῖμεσ βὰν τ δε βαρετ- 
Βέείοι5. ἔβα! ρ νυ μϊοἢ ῥτοιηρίεά τῆς ἴοτ- 
τ]ὰ 50 οὔξαῃ δσιρίουθά ἴπ ἰἣς ῥσάγεσ οὗ 
Οτεεκβ δηᾶ Εοπιδηβ 4[1Κ6 52 20 οἱ ἄδ, 
οὐ 1ῃς ννογάβ οὗ οσγαος (Εῤοά., ν., τὴ, 
“Αἱ ἀδογύση αυἱδαυϊά ἱπ οοεῖο τερὶς᾽ἢ. 
ὙΒΕεΙΕ 15. ὍῸ στεάβοῦ ἔογ 86 νίενν Βεῖά 
διποηρβί οἴμπειβ ὉῪ Μτσ, εννὶπ ἐπαὲ ἐπ ς 
1ηβοσιρεοη γοἕδσβ τὸ ἐπε (οά οἵ ἐπε 7ενγ8. 
Βα ἴῃ βυοδ Δ ᾿πβοσρέοη 58. Ῥδῃ ψ]ΒΕ 
τεοορη!βαά ἐπα τΠδτα νν85 ἴπ ἐπε δαὶ οὗ 
ΑΙΒΕηΒ ἃ ϑν]Π658 ἴο ἐπα ἄξερ ππϑδιϊςῆθα 
Υεδτηῖηρ Οἵ ὨΙΓΤΑΔΏΣΥ ἴοσ ἃ οἴεατεσ δπὰ 
αἴοβεσ κπονεάρε οὗ {πὸ0 ὑπο ΡΟΨΕΣ 
ΒΟ πλθη ψνοιβμίρρεά ἀϊηλν ἀπ ἰτα- 
Ῥεγεοῦγυ, ἃ γϑατηίηρ Ἐχρσεββεῖ ἴῃ (δε 
βϑογεά ψεάϊς Ὦγτηῃβ οὗ δὴ οἷά ὑγοσ]ά, οἵ 
ἴῃ ἴπ6 οτιιᾶδ τοὶ ρίουβ οὗ ἃ πενν, οὔ, Μαχ 
ΜΏΠτ, ϑεϊδοίσά Ἐδϑδαγνα, ἴ.,) Ρ. 23 Β,; 
Ζδςοκίοσ, ἐμ ἴοσο, “ ΑἸτατ," Β..32; ΡΙυτωρ- 
ἔσα, Μουεηιεηές οΥἹ Ἀείρίοις Τ οι έ, Ὁ. 
γ8 ..---τὸἣν οὖν ἀγνοοῦντες, 566 οτἰεὶς 4] 

ποίεβ. 18 ψ τοδὰ ὅ ἴος ὅν, ᾿νε σπδῦ 
τοηᾶεσ ἢ ἈΟΝ., “ψ8δὲ ἐβεγείοσε γα 
ΜΟΓΒΒΙΡ ἴῃ ἱρποόγζάπος": Ψυϊραίε, φησά 
οοἰξίήδ, ὙἘῈ πιογα ἴδοις οὗ [6 δγεοείοη 
οὗ βιιοῖ ἀπ ἱπβοσγίρείοπ ββονγεά ἐπαὲ (Ὡς 
ΑἸμΘηῖδηβ 4 τανόσοηος (0 βοπηε ἀϊνίηδ 
εχίβέεποθ, δἰ πορῃ {ΠΕΥ νογδαὶρρθα 
νῆα {παν Κπὸν ποΐ, 851. Ἰοδμη ἵν. 22; 
τοῖ ““ἸΒΠΟΓΑΠΕΥ νοσβῃρ,᾽" 845 π᾿ ΑΟΥ͂,, 
115 ψοιά πᾶνε Ὀδεὴ δἰΐσπ ο {δὲ 
τεβπεσηεηὶ δρᾶ ἰδοὲ οὗ 8ὲ. Ῥδυὶ].-- 
εὐσεβεῖτε: υϑεᾶά ετε 45 εἰβενθθγε οὗ 
δεπυΐηε Ρίθέν, ΨὨΙο ἢ 5ι, Ῥαὰ] τεοορηϊβεά 
ἀπά οἸαϊτλβά 25 εχίβειπρ' ἴῃ ἔῃ δχίβίαπος 
οὗ {πε αἰζατ---ἰῃς ᾿νογᾶ τμσοννβ Πρμς ὁπ 
πε πιεδπίηρ ἡ ῃΐοῃ τῃς Αροβεῖς δεϊδομπεάᾶ 
ἴο {πε δεισιδαιμονία οἵ νεῖ. 22; ἱπ ΝΎ, 
Οηἷν ἴῃ ΓπκῈ ἀπά Ῥαυ], οὗ, ᾿ Τίμ,. ν. 4, 
οἵὗἁἨ δΙ12] ρίειν (εὐ. ει ο΄. ϑυβαπηδῇ, 
νεσ. 64 χα, δηδ 4 Μδος. χί. 5, 8, 23, 
χνΠ]. 2, “Ὑπαὶ αἰυδης παΐπιγε ὙΓΙΟὮ νου 
ΨΟΣΒὮΏΙΡ, ποῖ κηονίηρ τοπαΐ ἐέ ἐς" (Ελτα- 
580).---τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν: ἴῃ 
1888 ᾿νοσὰβ ἴδ ἴῃ 8 Δ ΒΕ ἴο [πε ομδγρα 
1παὲ Ὡς ψγὰβ ἃ σπερμ. ΟΓἿ ἃ καταγγελεύς 
οἴ βίγδησε ροάβ. ἐγὼ, εωρῃβδέϊο; 1 ποτὶ 
γου τεραγά 25 ἃ τηετε ῬαΌΙοσ ὑγοοϊδίτη ἴο 
γοῦ, οὐ βεὲ ἐσσί, ἐπ8 οδήεςε Ἐς νοῦ 
τεοορηΐβα ἤοννενεσ ἀϊγηϊυ, δηᾶ Ψνογβαῖρ 
Βοννδνοῦ ἱτηρεγίεσεϊυ. ϑίποε ἔπε ἄδγβ οὗ 
8:. ΟΒγυϑβοβίοση τῆ νεῦβϑε 885 Ὀθεῃ ἔδεπς 
85 ἃ Ρσοοῦ [πδὲ {πε ψοσάβ οὗ 8.. Ῥϑὰ] ᾿νεσα 
δἀάτεββαά ποί ἴο ἃ βεϊεοί στοῖρ οἵ ρῇῃϊο- 
ΒΟΡΒοσβ, Ὀυι το [Π6 ἐογοπα οὗ ἴπ6 ρεορίβ. 

νει. 24. ὁὃ Θεὸς ὁ ποιήσας: “(δε 
οὗ Ψηο τηδάβ 411," Κιν.., ἐμὲ ἀεβᾷηίτα- 
πεβ5 οὗ {πε ψψογάβ δπά {δε γενεϊδείοη οὗ 
(οά 45 Οτεδίογ βίδπά ἰπ τηδτίκεά σοπίγαβε 
ἴο ἔπε ἱπιρετέες: οοποδρείϊου οὗἩ {πὸ ἀϊνὶπα 
παῖυτε ρταθρεά ὃγ (ες Αἰδπεπίδη ρορυΐδοα, 
ΟΣ Ἔνθ ὈῪ {πε ΡΒΠΟβορμετβ; ἐφθέγξατο 
φωνὴν μίαν, δι’ ἧς πάντα κατέστρεψε τὰ 
τῶν φιλοσόφων. οἱ μὲν γὰρ ᾿Επικούρειοι 
αὐτόματά φασιν εἶναι τὰ πάντα, καὶ ἀπὸ 
ἀτόμων συνεστάναι- οἱ δὲ Στωϊκοὶ σῶμα 
καὶ ἐκπύρωσιν" ὁ δὲ ἔργον Θεοῦ λέγει 
κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷςἨ Ὁρᾷς 
συ ίαν, καὶ ἐν συντομίᾳ σαφήνειαν. 
58ὲ, ῬΔῃΠἘ5 ἰαπριαρε ἰ5 (Πδὲ οὗ ἃ ἴεν, ἃ 
Μοποιπεῖβε, δηά 15 ϑβαββᾶ ἄροη ἄξεη. ἷ, Σ, 
Ἐχοά. χχ, 11, 188. χῖν. 7, Νεῆ. ἰχ. 6, εἴο.», 
Ῥαυΐ δῖ5 π8ς οὔτε νογά κόσμος (οΠἷγ Πετα 
ἴῃ Αςέβ, οπἷν (ἧγεε {εἶπηεβ ἵπ 5:. [κε 5 
(ο58Ρ61]) ἴ5 οὐβϑεγναῦῖίθ. ὙΠπε ψογὰ ἰβ ενΐ- 
ἄδπεῖν ποὲ πβϑᾶ ἴῃ ἐπε τηογαὶ βεῆβα, οσ ἷπ 
186 δθῆβε οἵ πιογϑὶ βεραζδίίοη ἔτοτη αοά, 
ὙΏΙΟΠ 18 580 σοσησηοπ ἴπ Θὲ, Ἰοῆπ, δπά 
ὙΜΒΙΟΒ 15 βοπιθετηθβ δπηρίουθά ὉῪ ἐπε 
ϑυπορεβίβ, ἀπά 1ξ τῇδ ψε 1 πανε θθεῃ 
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οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 25. οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων 

θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς 

σδοβεη ὉΥ Ῥδιι] 48 ἃ ννοσά ἔδη,ατ το Ὠ15 
Βεᾶτετβ. Βοῖῃ ὃγ Ατίβιοιϊε δηὰ Βϊδίο ἱξ 
δΒαά Ῥεεῃ δε 85 ἱποϊπάϊηρ τε ογάεσὶν 
ἀἰβροβιεϊίοπ οὗ ἔπ μεάνεη δπά ἴῃς βατίῃ 
(Δοςοτάϊηρ ἰο βξοτηβ, Ῥγίπαροτγαβ μιδά ἢγϑβί 
ἀϑεά (πε τ᾿νοτὰ οὗ τῆς οτάεγίγν βυβίετη οὗ 
ἐδε υπίνετϑε), ἀπά ἱπ [π18 ραββᾶρε οὐρανοῦ 
καὶ γῆς ΠΊΔΥ ῬΕΙΠΆΡ5 ὈΟΐΠ δὲ Δ Καπ οἵ 
ἱποϊυάεά ἴῃ ἔπε κόσμος, οὔ. ἵν. 24, χὶν. 15. 
ἴπ (πε ΤΧΧ κόσμος ἴ5 πενϑῖ ιἰϑεὦ 845 ἃ 
ΒΥὸποηνπὶ Οὗ [δε ννοτῇά, ἱ.6., [8ε αηΐνοσβα 
(διι ο΄. Ῥτον. χνῖϊ. 6, ατίπηπη, δεδ υ.), 
ἐχοθρὲ ἴπ ἔπε Αροογσυρῇμαΐ Ῥοοῖβ, νμεσε 1τ( 
ἰ58 τεχιεπεῖν αϑεά οὗἉ τ ογεδέβᾶ αηίνεγβα, 
ΥΝΙβάοπι νἱϊ. χ7, ἰχ. 3; 2 Μδϑβος. νυἱῖ, 23, 
Υἱϊ!. τ8 ; 4 Μδοςσ. ν. 25 (24), εἴο., (τὶ πλπι, 
τὴ ν., πὰ ὈΟτεπιεσ, γόγέεγδις. τς 
οὗτος : “Ηε Ὀεὶπρ Τιοτά οὗ ἢεανεη δπὰ 
δατίῃ," ἘΟΝ., τῆοσε εἰηρῆῃδιϊς δπά 1658 
ἀτηδίσιουβ ἤδη ΑΟΥ., “ βεεὶπρ {παι ", 
--ὑπάρχων “ δείπρ {πε παίιγαὶ Τοσὰ " 
(Εαγιατ), “ Ηε, ἵοσγὰ δ5. Ηδ 15, οὗ ββᾶνεπ 
δ εασιῃ " (Καπιβαγ); 8ε6 ΡΙυτηπλετ᾿β ποία 
οη Γκἰϊκα νἱϊϊ. 41; ἐπε ψνοσγά ἰ5 [ποδῃ, 566 
ῦονε οὐ οὖρ. καὶ γῆς κ-» οὗ, 158. χὶν. 7, 
]ετ. χ. τό, δπά 1: ὅοσ. χ. 26.--οὐκ ἐν 
χειροποιήτοις ναοῖς κι: 45 πε ΜΆΚΕΙ οὗ 
41} ἐπίπρϑ, αηὰ Γοτά οὗ βεάνεῃ δηά βασίῃ, 
Ης 15 οοπίταβιδά υττ ἐμε σοάθ ννοβα 
ἀνε! προ γα ἴπ ἱεπιρίεβ τηδᾶάβ ψἱῈΒ 
Βαπάβ, ἀπὰ [1ἰπι|ϊτβ ἃ το 4 5π|41} ρογίϊοῃ οὗ 
8ρᾶςα, οὖ τ Κίηρβ νἱῖϊ, 27; 105., 4πέ., 
ΥἹ., 4, 2, ἀπά 81. ϑίερμεπ᾽β νογάβ, νἱΐ. 
48, οἵ Μη οῦ 5ὲ. Ῥαὰπὶ μετα 845 εἴβενβετγε 
ΤΊΔΥ 6 ἐΧριαβϑίηρ' Πῖ5 τοσγηϊηίβοεποε, οὗ. 
ἴον {π6 ἐπουρῃὲ Οἰσετγο, 1.26.» ὕ1ϊ., το, δηᾶ 
ἴῃ δαγίγ Ομτιβείαπ τ εσβ Ατπορίυβ ἀπά 
Μιπιυοῖι5 Ἐεϊχ (ΥΥ δἰβεεϊη), 5εὲς αἷδϑο Μτζ. 
Ῥαρε᾽β ποΐα. 
ει. 25. οὐδὲ . . . θεραπεύεται: πιϑεὰ 

ἴπ Τ,ΧΧ δηᾶ ἰπ οἰαββίοδὶ Οτεεῖς οὗ τῆ 
βεινίςε οὗ {πε αοάβ, β'πί βοδμεῖν ἐνῖος 
ἰπ Εῤὶδέ, Ὑεγ., νν. 27, 30, οὗ τη νγογβδιρ- 
Ρεῖ5 ἀπά ῥτίεϑίβ οἵ (ῃς 1405 ονετίαἱά 
δἰϊΐνες δῃά ροϊᾷ, νοῦ ἀγα οοπίγαβίεά 
τ ἐπε ἔγαε Οοὗ ἰπ ἐμαὶ ἴΠ6Ὺ οδῃ ϑᾶνς 
ὯῸ πῖᾶπ ἔοι ἀδαί, ΟΓὁἨΎ ΒΟΥ τ εγοΥ ἴο 
{πε ψιάονν δηὰ ἰἢς (δέμοσῖθββ, Ὀεΐοτα 
ὙΠΟ (6 Ὑνογϑδίρρετβ δεῖ οβετίηρϑ ἀπὰ 
τηεδὶ 85 θεΐοτε ἀεδὰ πιεπ. “Νοὴ αυθτῖς 
τηϊπἰβίτοβ ἤθυβ. Ουἱάπὶ ὃ 'ρβε υπιαηο 
βεπετὶ τηϊἰβέγαι,᾽" ὅεπεςα, Εῤίδέ., 95, ἀπά 
ἰπβίδῃςεβ ἰῃ ὙΝ εἰβιείη ; δαὶ 81. Οἤγυϑοβ- 
[οπ]5 σοχημηεπέ πιυβὲ αἷϑο ὃς ποίεά, 
λέγων δέ, μὴ ὑπὸ χ. ἀνθ. θεραπεύεσθαι 
τὸν θεόν, αἰνίττεται ὅτι διανοίᾳ καὶ 
γῷ θεραπεύεται.---προσδεόμενός τινος: 
Οὐἷν ποτα ἴῃ Ν.Τ., ἴο πεεᾶὰ ἰπ δδάϊεοη," 
8.5 1 Ππεοαββατυ (0 ρετίεοϊίοη, " 4] παρεῖ 

διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν 

αυϊάεπι 4] 48, βεά ποη βδξῖ8, φαὶ ἱπϑιροι 
ρει," νγεϊβιείϊῃ, 890 ""ουτὰ . . . π01118 
Ῥοπὶ ἀεϑίάεγες σοοσοςίοηεηι,," Ἐταβτητβ; ἃ 
οἷοβε Ρᾶγβ]ε] ἰβ ἰοτιηὰ ἴῃ 2 Μδος. χίν. 35 
(3 Μδος. 1ϊ. 9) ; ἴπ Βοξ ραββαρεβ [δε ννοτά 
ἀπροσδεής 15 ιϑεά οἵ ἀοά, ἀηά ἰῃ {πε 
ἔοττοθυ τε ξεσθεησα [8 τηδᾶς ἴο ἔπε ἔδος ἴπδὲ 
αοάἁ νγᾶβ ρβαβεά δὲ τδ6 τθυυρε οὐ Ηἰβ 
δαδιτδείοῃ βου θῈ ἀπιοηρϑὲ ἔπε {εὐνϑ, 
ο΄. αἴβδο Ἐσοΐαβ. 111. 21. Βῖ4β8. απά ὑγει- 
βέεἰπ θοῖἢ αυοίς ἃ 5ίσικίηρ Ῥγίμαροτσεδῃ 
βαγίπρ οτῃ Ηϊεσοοῖθβ, δες ἐπ ἴοοο, απὰ 
ἴο (Π15 αὐτάρκεια οὗἩ Τμε ἀϊνὶπε πδίυτα 
Ῥοεῇ {πε 7εννῖβῃ ῬὨμΠΟβορμεσ ΡΟ δηά 
τς οπιδαῃ Ἐρίσυγεδη ἵμιογεῖίβ ΤΟΠῚ 
{πεῖς νασγίηρ βίαπάροϊπέβ Ὀογα υυϊπε 88, 
866 {πε ἰπβίδῃςεϑ ἴῃ Υν εἰβίείη (οἷ, Ῥβαΐσῃ 
11, 9).-Ἰ μαῖα ἐαῖκεβ τινος 45 ΤΠ ΘΟ Ό]Πη6, 
ΜὨΐοῆ ἃ85 γεπάϊς δάπ)ιἐβ σογγεϑροηάβ 
ΜΙ το (86 ῥτεοεάϊηρ δπά αἶβο ἴο {π6 
Το] οὐνίπρ πᾶσι, θυ 1 Βεεπὶβ δεϑβὲ ἴο ἰαΐκα 
ἴ 48 πειίεσ, οἵ ἔπε βογνῖίςα ὑνῃϊ ἢ τῆθῃ 
τεπάετ, οὗ. ΟἸεπι., Οον., 11ϊ., 1, ἀπροσδεής, 
ἀδελφοί, ὁ δεσπότης ὑπάρχει τῶν ἁπάν- 
των, οὐδὲν οὐδενὸς χρήζει εἰ μὴ τὸ 
ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ, ἀαηὰ ΕῤίΞέ. αἀ 
Ῥίορηείμπι, ἰἰϊ., κα.-τταὐτὸς διδοὺς : ““566- 
ἱπρ' Ὧ6 δἰ πλβ6 1} γίνει," ἘΝ, 580 Νυΐραία 
ἦῤδε, Ὀὰὲ ΑἰΕΠουΡῊ αὐτός 15 50 εὐιρπαίίς 
ἴξ ννὰβ υηϊοσιπδέεϊν ἱρποζεά ἴῃ Ὑνγοὶ., 
αεπενδη πᾶ ΑΝ. Τῆς Ῥεβί σοσησηθη- 
ἴδτν οὐ (ἢς ψογάβ 158 ἴπ αν 5 ψογάβ, 
1: Οἤτοη. χχίχ. 14, οὔ. ἰῃς βεγικίπρ Ρδ8- 
ϑᾶρε ἰῃ ΕῤὶΞοέ. αὐ Πἱορησέμηι, 111.,) 4.---- 
πᾶσι: τη 45 πευΐεῦ οὐ πλδβουπε, Ὀυΐ 
ΕΡΠΕΡΕ ν ἢ Βεπρεῖ “ οτηηῖρυβ. νἱνοπε- 

115 εἰ Βρ᾽γαπεῖθιιβ, βυτητης προσδεομένοις 
ἐπμαϊρεμέδωθσ, Ι)ὲ Ὠοτηΐπε βρεοϊδειπι, ν. 
56εα. ᾽ --ἰωὴν καὶ πνοὴν, ο΄, ἀεη. ἴϊ. 7, 
ποῖ ἃ πιεῖ πεπάϊδάνβ, νἱΐατη ἀπ πΊ 6 ΠῈ, 
οἵ 5ρίγίςαπι νἰτδίεπη, θας τὰς ἔτϑε ᾿νογά τξ 
1|π1π 1561, Ἔχιβίδποεα ; ἀπά π6 βεςοηᾷ ἔπ 6 
οοπίϊπηυδηςε οὗἉ ἰδ, “Ρὲσ βρίγίξασα (8.411- 
τὰ) οοπεϊπαδεις νἱτα,᾽ Βεηρεῖ: οπ ἴ88 
Ῥατοποπιαβία, βεα ὙνΊπει- Μουϊέοη, ᾿ἰχν ϊ].» 
1. Εοτ πνοή Γ,ΧΧ, Ῥ5. οἷ. 6, ]οῦ χχνϊϊ. 3, 
1πᾶ. χῖϊ, 5, Εσοΐιβ. χχχ. 20 (χχχίϊ. 
20), 2 Μδοςο. 11. 31, ἀπά νίϊ. ο, εἴο.---τὰ 
πάντα: οπιπία φισομηίαμο, Ἐοτω. νἱῖ!. 
32, [Π6 εχργαβδίοῃ πεεὰ ποῖ δὲ [πηι θά 
ἢ Βείῃρσα (ο 411] τΠίπρ5 ΠΕΟΕΒΘΔΙΥ͂ ἴοσ ἡ 
{πε ργεβεσνδίοη οὗ [τὲ δηᾶ Ὀγεδέῃ. 
ει, 26. ““Απὰ πε Βαίῃ πιδάς οὗ οπα 

Εν εῪ Ὠδίϊοῃ οὗ τηβῃ ἴοσ τὸ ἄννεῖ!,᾽ ΚΕΝ. 
50 8ῖβο ΑἹ. ἑαῖκεβ ἐποίησε Ξεραδτδίεϊυ 
ἔτοζὴ κατοικεῖν, ποί “ ςαιδεά ἐο ἄννε!] ) : 
ἐποίησε, οὗ. νεῖ. 24, Ὧε τηϑδάε, ἱ,4., 
οτεδίεά οὗ οπε ; 8ε6 Ηδοκεί β ποίε.-- 
κατοικεῖν : ἱπῆπίεῖνε οὗἩ ρυγροϑβε.---ἐξ ἑνὸς 
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καὶ τὰ πάντα " 416. ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος 1 πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων, 

κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προτεταγμένους 

Δ αιματος ΔΑΒ 13,40, δΣ, Ψαϊ]ρ., ϑ8ἢ., ΒοΏ., Αεῖδρρ., Οἱεπι., βο Τίβοῃ. ΚΝ. Η., 
ΕΟΝΡ. [Β[455], νεπάς; Μεγεγ γείαϊπβ ἢ ΠΕΗΤ,Ρ, ϑυεσγ. Ρ. δηὰ Η,, Ασση., {τἴδὲν, 
Ὑπεοάε., Οἤτνβ., Οόβία., ΗἸΡ. ΑἸοσά ὑγαοκείβ 11ς Β]α58, βες δἰβ ποίς, Ἐὸοσ πᾶν τὸ 
ΕἸραρὴ ΑΒ, ΚΙΝ, ὙΝΗ., ΥΝ εἶββ, Ὑνεπάς τεδλά παντὸς προσωπου; Μέεγετ [ο]ονν5 

3 προστεταγμενους, ονετνν Βαϊ τηϊηρ ξιρροτί Ὁ ΑΒΌΈΗ͂Ρ, ΟἸεπ)., ΟἾτγβ., Τπεοάξ,, 
Τίβομ., ΥΝ. Η., ΕΕΝ., ΝΥ εἶδα, δνεηάξ; Ὁ" 13 Βαβ προτεταγ.; 80 ΒΙΆε8 ἱπ β. 1,δςὮ. 
γγτοίε προς τέταγμ. 

(αἵματος), 5εε οτίεἰσα! ποίς. ἘδηάΔ1}1 τεη- 
ἄετϑβ “" ἔἕγοσῃ οτς ἐδίμεσ ᾽"" δβ 86 βιιδβίδηείνα 
ταΔΙΪΥ υἀπάετβιοοά, ἐπε ἰάεδα οἵ οββρτίῃ 
Ῥεΐηρ ἱπρ!εὰ ὃγ ἐξ, οὔ. Ηςδ. ἰΪ. τ, χί. 
12: ἘΒΑπΊβαυ, “οἵ οπε μαΐμγέ, Ἔνεῖυ τὰςα 
οὗ πγεπ,᾽ εἴς. ϑοἢ ἰεδομίηρ πα5 οἔδη 
Ῥεθη βυρροβεᾶ τὸ δὲ βρεοῖδὶν ἀϊγεοιοά 
ἀραϊηβὲ τῆς Ῥοδβὲ οὗ {δε Αἰβεπίδπβ ἐπδὶ 
1ΠῈῪ νεσα μα πιβεῖνεβ αὐτόχϑονες (50 τε- 
φαμεν Ζδοκίοσ, δηᾶ 866 ἱπβέδηςεβ ἴῃ ΝΥ εί- 
βιείη, ον, Ζ. 6.» Ατίβε., Ῥέϑῤ., το76; Οἴςδσο, 
Ῥγο Εἴαεοο, χχνὶ.): Ὁ ἢ 151 τῆς ΑΡοβεῖ θ᾽ 8 
Μοσάβ ψεσα ταῖβοὰ αῦονε ΔΩΥ δυο βρεοίδὶ 
ῬοΪεπιῖο, γεῖ δ πῖᾶὺ Ψ}6] ἢανε ῃδά ἴῃ 
τηϊηἃ τῆς οδατγαςίετγιβεῖς ῥτάε οὐ ἢϊ8 
Βεάτεγβ, Ψ}115ὲ δββογίίηρ ἃ ἔτ ψΕΙοΒ 
οὐξ δὲ {πε στοοὲ οὗ δ}} ηδιίοῃηδὶ ρῥτίἄβ δη- 
δεηάετεά ὃν ροϊγεμείβπι οὴ ἔδε οης μδηὰ, 
ὉΥ 4 δεϊϊεῖ ἱπ ἃ ροά οἵ (ῃϊ5 πδίίοη οσ οὗ 
ἐπαΐ, οἵ οὗ ἃ ρῃ:Π]οβορμῖς ρτίἄς δηρεηδετεᾶ 
ὃν 4 παγά ϑιίοιςίβπι οἡ ἴῃς οἴμεσ. ὑνΏθη 
Εδπδη δηά οἴπειβ βρεᾶῖκ οὗ ΟἸ τι βεϊδηϊεν 
εχίεπάϊηρ 115 παπᾶ ο {πε ῥῃΠ]ΠΟδορἣν οὗ 
ἄτεεος ἴῃ ἴῃς Ὀεδιε Ἢ} τ δοῦν νὨΙοἢ ἴξ 
Ρτοοϊαίπιεαᾶ οὐ {δε πιοσδὶ. απ οὗ πε 
δυπΊδη τᾶςε (δ αὐμέ Ῥαμὶ, Ρ. 107) 1ξ πιαβὲ 
ποῖ Ὀς ἐογροίίεη (πὲ ἔοτας δηά ποῖ 
ατεθος τηδηϊεβίεδ {πε ρετγίεοιοη οὗ 
Ῥασδὴ εἰῖοβ, ἀπά (μδί, ἜἼνεὴ 580, ἴδε 
ΒΑυηΡΒ οὗ ἃ ϑεῆδοα οὔ δὴ Ἐρίςϊείιβ 
ψαπίεά δα} ΠΠν ψἸἢ τ ο58 οὗ ἃ Ζεπο “ἃ 
1|ηρ ρονγεγ ἴῃ μασχδῃ ἢ", ὙΠ οο8- 
τοοροϊ τ αηΐβτα οὗ ἃ ϑεπαοδ πῸ 6585 ἴπδηῃ 
τιδι οἵα Ζεηο ἔδι]εᾶ ; τῆς ξίρμεσ πουρδίβ 
οἵ ροοὰ τπϑη οὗ ἃ οἱτἰΖεηβῃΐρ, ποῖ οἵ 
Ἐρδεϑὺβ οἵ εἰβεννῆεσε, δι: οὐ ἴῃς ψοσὶά, 
ΨΜΏΙΟΙ Ὑγ σα βεγγηρ ἰῃ [Π6 τοννηΒ ΨΒοτα 
5: Ῥϑὺϊ ῥγεδοπδά, 411 {πεβϑε ἔδιεᾶ, 116 
Ἡεγαλ ἡ δοκοη Βνΐείε, Ὁ. οὐ (Βετπδυβ) ; 
ἴξ νγὰβ ποῖ ρσίνβ ἰο ῆε ατεεκ οσ ἴο δε 

- Εοιπδη, δα το {πὸ 7εὐν, δεραγαίεά ἐμοῦ σῇ 
δε νγὰ5 ἔἴτοπὶ δνεσυ οἵδε παίίοη, ἴο βϑίε- 
δυλτὰ (ἢς (τὰ ἢ οὗ [86 ὉΠΙΕΥ οὗ πιαηκίπά, 
δηὰ ἴο Ῥσγοοΐδίπι ἰῃς σϑϑὶβαϊίοη οὐ τμδὲ 
ἀγα ΓΠτουΡἢ ἴῃς Ὀ]οοῦ οἵα Οτυςϊῆςεά [εν 
(ΑἸξοσᾶ). Οπ ἐξ ϑίοϊς οοβπιορο τ δηΐβγα 
566 διηοηρβί γθοαηΐ νυτιεγβ α. Η. Εδπάδι!, 
Μαγοις Απίοπίπης, Τπιτοᾶ, ΡΡ. 88, 118,137 
(1808).---πὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆ» 

ς΄. ἀεη. 11, 6, χί. 8, εἴς. ; ὙΥπετ- Μουϊέοη, 
χυἱ]., 4, οὗ. ἴῃ 1 λείη, νιαγὶς ἐαοῖος͵ ΖΞ π., 
ν.. 768, παίμγεξ υμίμ5, Ονϊὰ, Μεέ,, 1., 6. 
-ὁρίσας προτεταγ. καιροὺς : ἴἔ τνγὲε τεδά 
προστεταγ. 566 Οτἰτἰςαὶ ποίς, ““Βανΐπρ' 
ἀειϊετπιίπεά ἐλεὶγ δρροϊπίεᾶ βεᾶβοπβ," 
ΕΑΝ. καιρ. ποΐ 5ἰΓΊΡΙΥ δθάβοηβ ἴπ τῆς 
ΒΘη86 πδεοὰ ἴῃ δάάγεββίηρ {π6 ρεορίε οἵ 
Τγδῖγα, χίν, 17, 85 1 5:. Ῥδὺ πᾶ ἴῃ 
τοῖηᾶ οπἷγ δὲ οουτβα οἵ παδίιγσε 25 
ἀϊνί πεῖν οτἄεσεδ, ἀπά ποῖ αἷἶβο ἃ ἀϊνίπα 
ῬΏΠΟΒΟΡΕΥ οὗὨ διδίοσγ. [1 (ῃς Ψψογά νγᾷ8 
ἴο 86 Ἄκδὴ ψ ἢ κατοικίας [ὁ οι] Βανα 
τῆς ἁτγιοῖς δηᾶ χρόνος ψουά δὲ πιοτε 
ῬΙΟΡΔΡΙΥ υδεά, οὕ, αἷδξο πρόσταγμα, 7ετ, 
ν. 24, ΕςοΪα8. χχχίχ. 16. [1{ 15 ἡδέυγαϊ ἴο 
{πη οὗ [πε ἐχργεββίοη οἵ ουσς Τογά Ηἰπι- 
861, ΤΚς χχὶ, 24, καιροὶ ἐθνῶν, νγοτά5 
ΜΏΙΟΙ τηᾶν ΜΕ] Βανε βαρ ρεϑβίεά ἰο 9ὲ. Ῥααὶ 
Ὧ18 διρυγιθεηΐῖ ἱπ Εοπι. ἰχ.-χὶ., δας τῆς 
1ποῦρΒς [5 ἃ τῆογε σοποσζαῖὶ πα. ἴῃ βρεδῖ- 
ἰηρ ἴδ, εΐοτε βοῇ δὴ δυάϊεποε, οὗ ἃ 
Ῥτγονίάβηςε ἵἱπ μ6 Πἰβίοσυ οὗ πηδηκίηὰ, 
Δεβιρπίηρ ἴο ἔποπὶ {ΠεΙΓ βεᾶβοπβ δηᾶ 
ἐμοῖς ἄνα πη ρ5, τς ἐπουρῃς οὗ τῃς ϑιοῖς 
πρόνοια τἂν Ὑ}Ὲ11 ἕδνα ὕξεῃ Ῥσγεϑεπέ ἴὸ 
815 πιϊπᾶ; Ὁαΐ 1 50 ἴξ νγαὰβ ΕΥ̓ ΨΦΔΥ οὗ 
σοηῃίτγαδβι (“ βεά ποη ἃ ϑίοίοίβ. δυο Ἔγαΐ 
ἀϊδοσπάα πρόνοια, Β]4585, ἐπ ἰοοο). ϑῖ, 
ῬΔῺΪ οὐννεὰά Ὧ15 ἀοςοίτίης οἵ Ῥχονιίάςποε 
ἴο ΠΟ βοῦοοὶ οὗ Ῥῃ]Π]οβοραν, πὲ τὸ ἐπα 
Βαογεά ϑοσίρίυσεβ οἵ 815 ἡδέίοη, υν πιο Ὦ 
δὰ ργοοϊαἰπηεᾶ ὃν {πε σπου οὗ ἰαννρίνεσ, 
Ραϊσί δυο, ῥβδὶπλῖβῖ, δηά ργσορῃεε δἰἶκα, 
ται τῇς Μοβὲ Ηἰρῃ μαά γίνεπ το ἐῆς 
πδίίοηβ ἐπεὶγ ἱπποιίίαπος, ἔπαὲ 1 ννᾶβ 
Ης ῆο μαά βρτεδᾶ ἐπεαὶ αὐτοδὰ δπὰᾶ 
Ῥχγουρῆς ἐπεπὶ ἴῃ, πὲ 1ξὲ νγὰβ Ηἰβ ἴὸ 
οἴδηρε {πε {ἰτηδβ δηὰ ἔπε βεᾶβοπβ, Πεαέ. 
χχχίϊ. 8, [οὉ χὶϊ, 23, ΡΒ. οχν. τό, Πδῃ. ἱϊ. 
21, 566 ἔασίμοι (ἢ ποίς οὔ πρόνοια, 
Νβάοτη οἵ ϑοίογαοῃ χίν. 3 (χνίϊ. 2), 
ϑῤεαλενς Οονμηεηίαγν (Ἐδττατὶ. ---- τὰς 
ὁροθεσίας τῆς κατοικίας : τἢς ἢτδί 
ποῦὰῃ ἴβ ποῖ ουπά οἰβεννῆεγε εἰΐπει ἰῃ 
οἰδββίοδι ογ Ὁ 511. 4] ἀγα, θυ: οὐ, Β[458, 
Οτγαρι., Ὁ. 69. κατοικία: οηἷν δεῖα ἴῃ 
ΝΙ., δυῖ πεαιεπὶ ἴῃ χχ; ἴουπᾶ 
αἶβο ἰπ Ῥοΐυν., οἵ ἃ νει; δὸ ἴῃ 
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καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν" 27. ζητεῖν τὸν 
 Κύριον,; εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν 3 αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καίτοιγε ὃ οὐ 

1 Θεὸν ἴος Κυριον ΑΒΗ͂Ι, 61, Νυ]ρ., ϑὅγτιτ. Ῥ. Η., Βοβ., 588., Ασπὶ., σῇγυβ., 89 
Τίδβο., ΥΝ.Η., ἘΕΝ., νεπάι, ὑνεῖββ ; Τὴ, ΕἿβ., Ιγσϑῃ.ν ΟἹεπι. τεδὰ τὸ Θεῖον; ἀπά ϑυγ. 
ΗἩ. τὴρ. δἀάβ τι; ἀπὰ Ὁ, 5υτι. ΗΠ. πὰρ. δά ἐστιν ([τεπ.). ΒΙ458 ογηϊίβ ; ὙΥ εἶβ5 ἐπί π κα 
ΔΙιδΙγατῖϊγ. 

᾿ς ἃ ψηλαφησειαν, «-σειεν (εΓ. 1υυκο νἱ, τὴ ὙΝΙποΙ- Θοκταϊεάεϊ, ρ. στ4, -σαισαν ΗΙΕ.; 
ΝΝΗ., Αῤῥ., 174. 

5 καίτοιγε δ 5, ΟἾτγβ., Οόβγλ., 80 Μεγοσ; δυΐ καὶ γε Β5 (Ὠ" και τε), ΗΓ Ρ" 
13, ΘΙ, 137, 180, ΤΊδοΙ., ΝΗ., ἘΕΝ., Ὑν εἰβδ5, ννεπάις, ΒΙαββ ; ΔῈ, Οἱβπι. μανῈ 
καιτοι. [Ιπβίεδά οἵ ἡμων Α"Ἱ, 31, 180 τεδὰ υμων. ν 

Θέγαρο, οὔ 4Ὧ4 ϑβείεπηεπέ, ἃ οοἴοηγ. 
Ἤξετε, δ5 ἱπ ἴδε ἴοιτηθε ρατί οἵ {πε 
ψεσβε, ψ πεεᾶ ποὲ “ρεέ (8 ννογάβ ἴὸ 
ἐπε αϑϑογέίοη οὗ ἐπε δος ἔπδὶ σοᾶ [88 
ρίνεη ἴο νᾶτίοιιβ παίϊοῃϑ {εὶς ἀϊπεγεπε 
Βεορταρηϊοαὶ Ὀουπάβ οὗ τηουπίαϊῃ, τἶνοσ 
ὉΓ 568; 85 ΨῈ τεοορηΐδε {πε ἰηῆἥϊπδποα 
ὁχοτίδα ὑροῦ τῆς γιογαὶς οὗ τῆς ᾿πμδθὶ- 
ἔδηὶβ οὗ ἃ Ἴοουπίσυ ΡῪ ἐμεῖς ρῇῃνβίοδὶ 
βυτγουπάϊηρθ, θῖ, Ῥδὺ} 5 νοσάβ ἔθαοι τ18 
ἴο 866 δἷβο ἰπ ἴμεβε σοπάϊοπβ “{π6 
ψοσκ5 οὗ {πε Τοτά "--ῆα νοσάβ οὔ {πε 
τηοβὲ βοίδηῆς Οὔβεγνεσ ρεγδδρβ οὗ Ραΐεβ- 
εἶπα, Κασὶ Εἰξέοσ, τς ἴῃ εϑ8ε : “ Νδίυγε δῃὰ 
πε σουγβα οὗ ᾿ἰβίοσυ δον {δαΐ᾽ Πετζε, 
οτὰ 186 Ὀερίηπίηρ, οηνγασάβ τΠεγο σδη- 
ποί θὲ ἰδκ οὗ δὴν ομδηοε᾽": α. ΔΑ. Βιυλ τα, 
Ηϊείογίοαϊ ΟεοργαῤΆν οὗ ἐμὲ Ηοῖν Γαπᾶ, 
ῬΡ. 112, 113, ἀπά 302, 303 ἢ; Οὐυτεῖῃ, 
«Ῥδυΐυ5 ἴῃ Αἰῃςη.," Οεεαγπηιεὶϊές ΔΑ. 
λαπμάϊεπρεη, ἴ1.γ) 531, 536. 
Ψψ τ. 27. ζητεῖν -- ὅπως ζητῶσι, τεϊϊο 

ἰηβηϊνε, ὙΝιποσ - Μουϊίζοη, χὶϊν. 1.- 
Κύριον, 8εε οτἰτοαὶ ποίθβ.Ό θεόν: {δε 
τποῖα διεϊπρ νοτὰ Ῥείογε {ῃ18 δυάϊθηςθ--- 
ἙδπιβδΥ τεηάογβ “ τὰς αοά".--απὰ᾿ὶἰ ἄρα γε: 
“1 ΒΑΡΙγ," Α. δπᾶ ΕΙΝ., ἄρα 5ἰτεηπρτῃ- 
επεά ὃν γε; ἱπ οἰαββίοσδὶ Οσθεῖκ ννα ἢανα 
ἄρα [οοννεά ὃν γε, Ῥὰξ ποῖ ἄρα. ΤΪ8 
ἄρα Δπά ἄρα γε ἅτε ΚΕ ΠΕΙΑΙΥ τοραγάεα 88 
Ξε 1 διΐη οἱ γογέε (Βίαββ, Ογαμιριαΐξ, Ρ 
211), ΔΙ ΒουρὮ ϑίπιοοχ, Καπρηαρε ὁ ἐΐε 
Νεῖυ Τερίαπιδηΐ, ῬΡ. 180, 181, ἰη δἄ- 
τοϊξεὶπρ (815, 18 σάγεῖ] το Ροϊηξ οὰέ ἴμδὲ 
1ε 18 τηϊβιθδάϊηρσ ἰο τεραγά ἄρα 45 -- Τογέε. 
ΑἸΐογά (3ο Ῥδρε) πιαϊπίδίῃβ {παὲ (μ6 ὃχ- 
Ῥτεββίοη όσα, 85 π᾿ Υἱἱῖ. 22, ἰηάϊοδίεϑ ἃ 
ΟΟΠΕΪΠΡΈΠΟΥ ὙΠΟ 186 δρραγεπεΐν ποῖ 
νεῦν Πἰκεὶν ἴο ἤάρρεθ. ἡ δε οἵδε 
διδηά Βεπάδ]] μοὶ 45 ἐμαὶ πε ρατεϊο]β Βδτς, 
85 ἴῃ νυἱϊ(. 22, 5ῃουϊά Ῥὲ τεπάετεά ποῖ 
ῥεγλαῤςε οὐ παῤίγ, Ὁὰὶ ἱπάδσρα : “ 1 ἴΠεῪ 
τηῖρμὶ ἱπάσεα ἴεεὶ αἴας Εἰσγη," εἴο., ἐχ- 
ῬΓΘΒΘΙΠΡ ἃ νΕΙΥ τοδὶ ἱπίεηείοη οὗ Οοα᾽Β 
Ῥτονίάεπος, (ς ορίδεννε ροϊπειπρ ἴο δ 
ἴασι ἰδὲ {818 ἱπεεπείοη μδά ποῖ γοὶ βθϑη 
τοα ἰβεά (ρρ. 66, 1τοὺ), οὔ. αἷδο Μασῖς χὶ. 

13, δηὰ ἴπ σα ὕοτ, χν. 15, εἴπερ ἄρα (Ξες 
ξατίμει ΒΙ455, Ογανι., ΡΌ. 254, 267; Βιτ- 
ἴοπ, ΡΡ. τοῦ, 111). ἍΜΊΝ τπῈ ΠΟΪῈ Ρ65- 
Β8ΡΈ, ὙΝἰβάοπη χα]. 6 5ϑῃοιυ!ά ὃ6 σοτηρατγεά, 
Οη 8. Ῥδυβ βιιᾶν οἵ ἐπε Βοοῖκ οἵ 
υνιβάοπιλ δὲ βοῆς ἄτηβ ἰπ 15 [π 86ὲ 
ϑαπάδυ δηὰ ΗἩδδάϊατη, Κοριαης, Ὁ. 52. 
--ψηλαφήσειαν, ΖΞ ΟΙΪο δοτίϑε, ἐπ6 νϑγρ 
18 δε βενθῦαὶ {ἰτηεβ ἴῃ 1Χ Χ ἴοσ {π6 δοῖ 
οὗ ρτορίηρ' ἱπ τε ἀατίς, δας, χχνη. 20, 
10Ὁ ν. 14, χίϊ, 25; 158. 1ἴχ. τὸ ; φῇ. ἰ(Β δ 
αἶδο ἐπ οἰδβϑβίοδὶ Οσθεκ, Οὐνγς., ἰχ., φτό; 
50 ΡΙαίο, Ῥῥψάο, ο0 Β, ψβεσε ἱξ 5. υϑοά 
οἵ ναριιδ ριιεδβεβ δ ἐστ (ὑνεπάε, Ραρε). 
ΤΕς ψογὰ νου ἐπεγεΐογα βεΕν ἐχργεββ 
16 τπουρῃς οὐ πιδὲη ϑβίγθίοπίπρ ἰάπια 
Βδηᾶβ οὗ ἐδ! δηᾶ ρτορίπρ, απ δ] πρ' 
το Ψηδὲ {δ ν ἴεε] 18 Ἰιοσὰ οὗ 411. Ψνγεῖββ 
βηάβ {πε Ιάεα οἵ ἐπ ννογὰά 45 υιϑδϑᾶ ἤϑσε, 
ποῖ ἰπ τς ΤΧΧ 45 ἀβϑονβ, Ὀὰὲ 'ἴπ τ [οδη 
ἴοχ, Οὗ βογῖς ραϊραῦϊβ δϑϑύσαποε, ΨΗΪΟὮ 
85 Θνογυννῇεγα ΡΟββίθ]ε ἴῃ ἃ νου! τηδάα 
Όγ αοά, νεῖ. 24, ἔοχῃ. ἱ. 20, ἀπά Ψψῆθτα 
τηε π᾿ Β ἄντε! Ππρ8 δὰ θεαπ ἀρροτίϊοπθᾶ ὃν 
Ηΐ. Βαυῖ τς ψοζά τηῖρῃξ 51} θὲ υϑεάᾶ 
ἴῃ τῆς ἀρονε 86Π86, βίπος {π6 τεοορηοῃ 
οὗ ἀοἄ ἱπ Ηἰ5 Οτεδίίοη 18 δἴϊασ 411 οπὶν ἃ 
Ῥαγεῖδὶ τεοορηίοῃ, δπᾶ ποῖ {πε πἰρμεβὲ 
Κηονϊεάρσε οἵ Ηΐπι; δπᾶ τ ἱπβογιρεοῃ 
“ΤῸ δὴ ὕπκηονῃ αοά᾽ τεβεϊβεά ἴῃ 1561} 
δον ἱπηρετγίεοι (πδὲ τεοορτ [τίου μαὰ ὕεεη. 
Ἐὸο: ἴπε πηεδηϊηρ οὗ {π6 νεῖ ἴῃ τηοάξσῃ 
Οτεεκ 5ε6 Κεππεάυ, Ρ. 156. --- καίτοιγε, 
866 οτεῖοαὶ ποίε. καί γε, οἷ, 11, 18, φμΐῃ 
εἰΐανηι (φματπυὶς καίτοιγε “νἱχ ἀρίμππι,᾽ 
ΒΙ458). ΤῈ ψοζά ψηλαφ. παᾶ ἱπεϊ- 
τααϊεὰ “εἰ ρχοχίμγπστη 6586 Πειπὶ εξ οΟι}15 
οσουϊίυτη ᾿᾿ (ΒΙ45858, Κπαρεηῦδπετ), δηά 
ἴδε Αροβεῖς πονν ῥσοοϊαίπιβ [6 πϑᾶγπθϑβ 
οἵ αοά, ποὲ ΟὨΪΥ ἴῃ ογεδίοα, ἴῃ 115 πιαῖπ- 
ἰαπαπος δηᾶ ργαβεγνδείοη, δας ἴῃ {π6 
βρί γιὰ] Βεῃ ρ οὔτηδῃ : “ ΟἹοβασ 5 ἃς ἤδη 
Ὀγεδι παρ, ἀπ πδαοσ ἔπαη Παπᾶβς ἂδπά 
ἴεει ".--οὐ μακρὰν : ἐπε ννοτὰ 1π1ρ11ε5 τος 
ΤΏΘΓΘ Ιοοδὶ πϑᾶγπθδβ, δυὰς βρίγιτιδι, οἷ, 
76τ. χχίῖ. 23, απᾶ Ἐρῆδβ. ἴ'. 13. ΜΙ 
[815 ψγὰ τῆδυν σοῆραγε ϑεπεοα, ΕΞ. ἴον. 
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μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥΊῚΙ. 

28, ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν 
, - 

καὶ κινούμεθα καί ἐσμεν: ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν 

ΧΙ], χα. “ αοά ἰ5 πεοὰῦ ἔπεε; Ηε ἰ5 συ ίε 
ἐἶεε ; Ηδ 5. νυιεμίη ᾿" (φαοεεά ὃν Γιϊρῃί- 
ἴοοι, Ραλῤῥίαης, Ῥ. 2900). Ὑδδ ταϊδείοπ 
οἴ τδῃ τὸ αοά 15 8 Ρδγβοηδὶ γε διϊοπβῃὶρ : 
ασοά 18 ποῖ “οἌτε 685 οὗ με βίπρὶς 16" : 
ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν, “᾿Ἶτοτὴ ΘΔ 0ἢ ΟὯα 
οὔ," ΕΝ. Τῇαε ννογὰβ τῦδὺ Ὑ6}} μᾶνς 
βίγιοὶς ἃ τεαβροπβίνε οποζά ἴῃ (πε μεατίβ, 
ποῖ ΟὨΪΥ οὗ βοπὶς ἰπ {86 οτοννά, Ῥὰὲ οὗ 
βοπῖς οὗ {πε ϑίοϊοβ πο ψγεγε ᾿ἰβέβπίπρ, 
σοπίσδάϊοίοσυ ἀπά ἱποοηρτυοιβ 85 {μεῖς 
βυβϑίθῃι νν88, ὑν τ 118 βίταπρε υπίοῃ οὗ 
8 δίοβ5 τηδίογίαὶ ρδηςπείβη, δηᾶ {πε ἐχ- 
Ρτεββίοῃ οὗ βεϊϊεῖ ἴῃ μα ἔα μεεῖν ἴονα ἀπά 
δοοάπεββ οἵ αοά (86ε διγίπεσ Γἱρμείοοί, 
Τν δ.) Ὁ. 208, δηὰ Ουτέυβ, α΄ δαρεμοὶ ἐξ 
Αὐλαπμαϊμηρόη, 1.) 530, 531). 

ψεσ. 8. 8:. Ομγυβοβίοτη σοσηπιδηίβ 
(οπι., χκχν 1.) : Τί λέγω μακράν ; οὕτως 
ἐγγύς ἐστιν, ὡς χωρὶς αὐτοῦ μὴ ζῆν. ἐν 
αὐτῷ γὰρ ζῶμεν κιτιλ. .. . καὶ οὐκ εἶπε, 
δι᾽ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὁ ἐγγύτερον ἦν, ἐν αὐτῷ. 
Τῃ 1π6 γα νϑτὸβ ἰξ Βᾶὰβ Ῥεβη βοπηδέϊπχθβ 
τηαϊηϊαϊηεα ἔδοτε ἰ8 δῇ δϑοθηάϊηρ βοαὶα; 
ἴῃ αοα νὰ ροββε88 {πὲ μὴ οὗ 116, ἴῃ 
ΗἩΐπὶ νγ τονε, ἰῃ ΗἰΪπὶ νὰ αγέ (ποῖ 
αν οὖ Ὀεΐηρ ̓ 5ἰτῃρὶν), ἐ.6.,) χὰ δα 
ΨΜΏΔΕ, νγα 8.6, ῬΡΕΙΒΟΩΔΙ δεῖηρβ. Βείῃρα 
δηᾷ ΡΙυμπηρίτε πιᾶὺ δὲ παπιδά 5 ἔνοὸ 
ΟΠὨίοΥ βυρροτγίεσβ οὗ βοπὶς βοΐ νον 85 
115, δ 15ὲ οἴμεσβ ταρατά τῆ6 ννοσάβ 
(Βεηρεῖ, Νν εἰβ8) 48 πλθγοῖν Ἂχρσεββίηρ' 
ψμαὶ δά Ῥεδη αἰτεδάυ Ἔχργεββεά ἰῃ νεῖ. 
25, Οἵ 88 τοίδισίην βἰπιρὶν (ΞΟ Ονετῦθοκ, 
ΝΥ επάς, ΕΔ] πη) ἕο οὐ Ῥ;γϑβίοδὶ 18 δηά 
Ῥαϊηρ.---τῶν καθ᾽ ὑμᾶς πο: “οὗἨ γοῦτ οὐ 
Ροεῖβ,᾽" 866 ατίγητα,, δηδ νυ. κατά, ἢ 
τῆς δοσυβαίξνα ἃ8 ἃ ρειρῃγαβὶβ ἔοσ (Ὡς 
Ῥοββεββίνε ριοηοῦῃ; 8εὲὲ δἷ8ὸ ὙνΊηθ- 
Μουϊίοη, χχι!., 7, χΙχ. ἅ, Β]458 888 {τ 
45 Ξε ὑμέτεροι.» ὁπ ἴπε τεδάϊηρ 566 ὟΝ. 
Η. πιᾶτρ. καθ᾽ ἡμᾶς, (πουρὴ πὸ ᾿ἰπι!εά 
ταῆρε οἵ διἰδβίδιιοῃ ργενθηΐβ ἔπθπὶ ἔγογα 
τοδάϊηρ (πὶ ἰῃ ἐπε ἰοχε: “ πότε τνουἹά θὲ 
8 5: Ἰκιὴρ βίη 685 ἴῃ ἃ οδίτα ὉῪ 5:. Ῥδὺ] 
ἴο τᾶκεῈ Ὧϊβ8Β βίδηδ 885 α Οτβεὶς δηιοηρ 
Οτθαῖβ, 88 πα εἰβεννῆεγε νἱπάϊςαϊθβ Ὠϊ5 
Ῥοβίοη 85 4 Βοπιδῃ (χνί. 37; χχίϊ, 25, 
28), δΔῃᾶ 48 ἃ Ῥῃαγίβεε (χχὶϊ!. 6)": ὙΝ. Η,, 
ϊ., Ῥ. 31το0.---τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν: 
ΒΑ] οὗ δὴ πεχαπηείοσ, (ες γὰρ καί ᾿ιὰ8 
ποῖπιπρ ἴο ἄο ψ ἢ πα τηθαηΐπρ οὗ 
186 συοίδείου ἱπ (πε Ν. Τ,, θα 866 ΝΜ Ίποτ- 
Μουΐϊτοη, [{1|. το. Ὑπδ ψνοτάβ γε ἔουπά 
ἴῃ Ατγαΐαβ, Β.6. 270, Ῥλμωηομι.γ 5, δπὰ 
ΟἸεαπίπαβ, Β.0. 300, Πγρῆη ἰο Ἴουε, 5; 
ἴον οἵἴμεσ ρᾶγαΙ!θἶβ 866 Β͵455, ἐη ἰοεο, απϑὰ 
νεἰβίεϊη, 890 δαὶ Ζόοκίει τᾶ ρὸ ἰοὺ 
αν ἴῃ βαγίπρ ἐμαὶ 51. Ῥϑὺϊ αυοέεᾶ ἔτοτη 

πε ἔοσπιεσ 88 [ἷβ ἔθ! ονν-σουπέγγτηδη, 
Ατγαΐυβ Ῥείπρ οὗ 5011 ἴῃ ΟἸΠἰοῖα. Βοιῃ 
Ροδῖβ παπιδά νγεγε ϑεοίοβ, δῃά {πε τνογάβ 
ΤᾺΔΥ ἢᾶνα δα νγ6 11] Κποννῃ 88 ἃ ἔδγα ἴα 
ᾳυοίδιίοη, 5886 οῃ ΤΆΓΒΙ5, ΟΠδρίεσ χ. Σσ. 
ἴῃ ΟἸδαπέβεβ τῇς δοίιδ] ννογάβ ᾶγα γδίῖμοσ 
ἀϊθετεπι, ἐκ σοῦ γὰρ γένος ἐσμέν, μετα 
οτὶρίη σαῖπογ ἔθδη Κι βῃϊρ παν δ6 πηεδηξ, 
Νο ἄουρδε ἱξ ἰβ ροββίδς ἰο Ἄχαρρδγαΐβ, 
τ Βεπεεν, 51. Ρδυ] 5 Κπουϊβάρε οἵ 
οἰαββίςαδι 1Ἰτογαΐασα, ας οἡ ἕῃς οἰδεῖ παπᾶ 
1: 18 ποῖ βδγῃαρβ δὴ υηΐξαὶς ἱπέδγεποε ἐπδὲ 
ἃ τηᾶη ΨῈΏΟ οουϊά αυοίε 850 ΔΡΕΥ ἴτοπὶ 
ἔπιε Ροείβ 48 βεζε ἰπ 1 οσ. χν. 35, ἀπά ἴῃ 
Τίς, 1. 12, οουἹἱᾶά βανα ἄοπε 80 δἱ οἵπεσ 
εἴπλαϑβ 1 οοοδβίοῃ μά γεαυϊγαά, οὔ, Οὐγέαβ, 
πδὶ τμῤγα, ΒΊ4855, ἐρὶι ἴοοο, απ Ἑδττατ, 
“ ΟἸαββίςδὶ Ουοίαίίοηβ οὗ ϑὲ, Ῥαυ]," δὲ. 
Ῥαμὶ, τϊ., Εχε., ᾿ϊ. Α58. ἔς ᾿νογτάβ οὗ ἴῃς 
Ἡγταη γε δάάγεββεά τὸ Ζειιβ, 4 ἀΠἢ- 
οὐ μᾶ5 Ὀδθη γαϊβεά 85 ἴὸ ἔπε Αροϑβϊθ᾽β 
ΔΡΡΙἰοδίοη οὔ ἔποπὰ Ποῖα, δπᾶά ἱξ [α8 
Ὅεεπ αυκβίϊοηεά ψμεῖμεγ Ὡς ννὰβ δὸ- 
απαϊηιεά υἱέ τπς σοπίοχε οὗ ἴπῸ ψνογάϑ, 
οὐ ΨΒΘΙΠΟν Ὧ6 ννᾶβ ἀννατε οὗ {πεὶτ Δρ}]1- 
οδίίοη. Βὰξ Ὧς τηῦϑὲ δὲ ᾿ἰεαϑὲ ἤανα 
Κπον ἴδε ἴπὸν ψεσα ποῖ οτὶρί παν 
τε οὗ {πε αοὗ ΔΝΏοπι ἢδ τενεαϊβά, 
16 80, ποινενεσ, ἴπϑγε βθεπὶβ ΠῸ πΊοτε 
ἀπο ἰπ βαυρροβίηρ ἴπᾶὲ ἢς ψουἹά 
ΔΡΡΙΥ βϑοἢ ἃ Παπιβεοῃ ἰὸ ἃ Πίρμοσ Ρὰτ- 

86, ἴβαπ (παὲ Πα βῃουϊά τηδκα ἴδ 
ἰμβοσιρίίομ οα ἃ πθδίμεη δία ἃ ἰδχί ἴοσς 
μιὶ5 ἀϊβοουγβα. 
ες. 29. γένος οὖν ὑπάρχοντες: 

ὑπάρχειν, 566 ἀῦονε Οὔ νεῖ. 24; 8 ἴῃς 
ἰηξδγεησα βιπΙρΡῪ ὑπαὶ Ὀεσαιβα να δῖα 
ἀερεπάεης ἀροῦ αοά ἔἴοσ 811 ἐπίηρϑ, ἰὲ ἰ5 
αρϑαγά ο βιρροβε ἐπαξ ἔῃ ἀϊνίπα πδίυγα 
ςϑη ὃὈς {πκ6 ἴο 1Π6 ᾿νοτῦκ οὗ πηδη 8 παηδβ ὃ 
ὙΠΙβ 15 σοιγοοῖ 580 ἔασ 45 ἴξ ροϑβϑ, πὶ ἰ5 
ποῖ τ{π6 ζυτίμετ ἐπουρβε ἱτπηρίδα ἐπὶ 48 
τάθῃ δῖα {πε οἥβρτίηρ οὗ αοά, πεν οαρπε 
ποῖ ἴο {πίπῖκ ἐμαὶ πιδῇ ἰβ ῆς πηδᾶϑαυγα Οἱ 
Αοά, οτ παι [ἢ ἀϊνίηα παίυγα, ψνϊς ἢ πὸ 
ΤλΔῃ Ὠαῖῃ βθθῃ δἱ ΔΠΥῪ {ἰτηθ, σα δὲ τα- 
ΡῬτεβεηίεά Ὺ ἐπ τὶ οἵ πδη, δὲ γϑίμπεσ 
85 οοηβοίουβ οὗ ἃ 8οηβ8Π1)ῃρ υν ἢ ἃ Ἐδεθαι 
Οὗ 5ρίγῖβ πεν Οαρδξ το Ἡνοσδῆϊρ ἃ Εδίποσ 
ἷπ βρισῖϊ δῃὰ ἱπ ἐσυαξῃ ὃ 56ὲ αυοίαιίοηβ 
ἴτοπὶ ϑεπεοα ἴῃ Σἰρπείοοι, Ῥλὶ βῥῥίαης, 
Ρ. 200: “ἼΠε Ψδοίε ννουϊά 15 τῆς ἐεπιρὶς 
οὗ ἰῆς ἱπηπιογίδὶ ροάβ. Τεπαρῖεβ ἀτα ποῖ 
το δὲ δυῖε ἰο Οοά οὗ βίοῃβ- ριεᾶ οὴ 
μίρῃ.. ..." Ἐγαρηι. 123 ἰῃ [,βοΐαπί, 
Ῥῖυ. ἵπϑεὲ,, νῖ., 25: “ αοά ἰ5 πδας ἔπεα; 
Ης ἰ5 νὰ πε; Ηδ 185. νυν τπίη,"" Εῤ. 
Μονγ., χον., 47: “ὙΒου βῃδ!ε ποΐ ἔοσπι 
Η!ηι οὗ εἰἵνεγ δηά ροϊά, ἃ ἴσια 1 1κοπὲβ8 οὗ 

ἴοσ 

4 
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εἰρήκασι, “ Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν". ἢ 
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29. γένος οὖν ὑπάρχοντες 

τοῦ Θεοῦ, οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ 3 ἢ λίθῳ, χαράγματι 

ἀ καθ υμας, 566 ποὶς 'π σοτηπιεηΐ., Β 33, ὟΝ. Η, τὴρ. τεδᾶ μας. Αἴζεγ ἐσμεν Ὁ δ(ἀ5 
τὸ καθ ἡμέραν, 850 Βί458 ἰῃ β, ἀπά ΗΠ. ποιητων ο»»:. Ὁ, Οἷρ., Αβίῃτο., [στε ΑΤΏΡτω 
ΒΙ455 ἴω β. 

5 ΒΙ458 τεδβ (β) χρυσιῳ ἡ ἀργυριῳ; χρ. ΑΕ, Ὑπεοάϊ, ; ἀργ. ΑΒ 13, 15, 18, 
χρυσος εἴ ἔργορος τηλίοσίθπι ἀδηοίδηι ; χρυσια δἰ ἀργνρια βιηΐ εχ ΔτΟ ατρεηίονα 

40). 

αοάἄ σαπηοίῖ ὃς που! εα οὗ (μὶ5 τπλδίεσίαὶ),᾽" 
ἘΡῤ. Μον., κχχὶ., τσ. 8εε αἷβο ἴδε βιγικίηρ 
ῬᾶτΆ 1618 ἔγοπι Γιοέέεγς οὐ Ῥεέμάο- Ηεγα- 
εἰοὶέμα, αοτς, Εῤῥέδίαπς, Ρ. 254. Ἐὸοῖ ἃ 
τεσεπὶ νὶεν οἵ τῆς ροβϑβίθ]ε δοαυδϊπίαποας 
οὗ ϑΘεπεοᾶ ψψ ἢ {πε ΟἸὨτγβέϊδη ἰεδοβίηρ οὗ 
8ι:. Ραμ 566 Οσσ, ϑονιε Νερίεοίεά Εαείονς 
ἦπ Εαγὶγ ΟἈνὶοἰανῖέγ, ῬΡ. 178 ἢ.-- 
τὸ θεῖον: ποὶ “ ροάμεδᾶ," δυὰς “τπαὶ 
ΨΩϊοἢ ἰ8 ἀϊνίης,᾽" ΕΟΨ. ταδτρίπ, “τ8ὲ 
ἀἰϊνίπε ἠδῖυτε᾽"; ρυοῦδθίν ἴῃῈ ψοτγά 
ΜΨὨϊο ἰδ Αἰδμεηΐϊδηβ {ποπιβεῖνοβ βοΐ, 
Χεη., Μρε., ἷ., 4, 18, ες ἰπβίδῃοεβ ἰῃ 
Ατίπηπι, τοῦ υ., οὗἩ ἰ18 ᾿ιδὲ ἴῃ ῬΏ1ο δηά 
7οβερδιβ, Ψῆ0 ἐπαρίου ἴδ ἴῃ τπ6 πϑυΐεσ οὗ 
Ἐπε6 οπα οί, ατίπιτῃ τη ΚΒ, ουὔἱ οὗ τερασά 
ἔοσ ἄστεεκ ᾿ϑαρε.---χρυσῷ ἢ ἀργ. ἢ λίθῳ: 
(οη τμε ἔοστα οὗ [η6 Ψνοσά 8εὲ Β[858 ἀπά 
οτἰεἰοα] ἠοίθ8) ἱποϊπάϊαρ, γα τᾶν 81- 
Ῥοβα, ἴδε Ἴπευβοίβρῃαπίίης βίδίαβ οὗ 
Ῥῃηϊάϊα5 ἴῃ ἐς Ραγίμεποῃ, δηὰ ἃ τϑξδσεποα 
τὸ ἰῇ ϑἰἵνεῖ πιὶη 65 οὗ υτγίαπι, πὰ ἐδ α 
ταις μα ἔτοπὶ Ῥεπίεϊίοιιβ, οἵ, Ἐῤὶσέ. 
αὦ Τϊορπείμηι, ἰὶ., 2.--- χαράγματι: ἴῃ 
δρροβίεἰοη ἰο χρύσῳ. χαράσσω, 1,δἰΐπ, 
φομῖρο, ἱπδομῖῥο, οΟτἷν Ὦετα ἰπ Ν-Τ. ἴῃ 
1818. βεῆβα. Ῥοΐυ. '8ὲ5. (εξ ψογάβ οὗ 
οοἰπβ βίαπιρεά (30 ἰπ Απίᾷ, Ρ., ν., 30) τὸ 
χαραχθὲν νόμισμα.---τέχνης καὶ ἐνθ.: 
“τί δχίθσγηδβ, σορὶϑιοηβ ἱπίεγῃ δ ̓̓. 
ἐνθ.: ἃ τασὲ ψοτζά (1π {πε ρίαγαὶ, ἐπομρ λές, 
οΥ, Μαῖι. ἰχ. 4, εἰς.), Ὀχξ πϑεά ὃν Τδυς., 
Ευτ., ἀπά αἷϑὸ ὃν Ηἱρροογαίεβ. ες (Ὡς 
τεπιασκβ οὗ Οὐτει8 (( στα». ηεές Αδπαμά- 
ἱμηρδη, ἴὶ., 535) οὐ (6 ννοσάβ, 48 ἰηάϊςδ- 
εἰηρ μὲ Ῥδὰ] ψᾷ8 δοαιδίηιθά ἢ της 
Ῥῆγσαβεβ οἵ ἄτεεκ δυίμοσβ Ὑῆδ ραββαρα 
ἴπ ΥΝιβάοπι χίϊ. 6. 5ῃου!ά ὃ6 σαγεδη ἢν 
ποίεα (Ξεε νεσγ. 27 δῦονε), δῃᾷ αἷβο νεσ. 
1ο, ἱῃ ψπϊσἢ δε ψτίζες βρεακβ οὗ βοάβ 
ΜΟΙ ἀτα τπ6 νοσκ οὗ τηεπ᾿β παπάβ, ροϊά 
ΔΠΑ εἰΐνεσ ἰο βϑῇονν αγὶ ἰπ, ἱ.6., [{{,)2| δῇ 
εἰαρογαϊίοπ οὗ αγί, ἐμμελέτημα τέχνης. 
Ιῃ τὰς ψοτάβ Βείδρε ἔαγίματ 5665 δῃ ἱπ|ϊ- 
τηδίϊοῃ ἐπαὲ (ἴς Αροβεὶα ἢδά δὴ εγξ ἴοσ 
{πὸ ἴογπιβ οὐ δεδιιῖν τεργεβεπιθά ἴῃ (μ8 
σατνεά κβίδίιαβ ἀπά ἰάἄοἱβ νυνὶ πιθὶ ῖ5 
426 ἱπ Αἰποηβ; θὺϊ ἴοτ ἃ νεζὺ ἀϊδσεπι 
νον οὗ ϑ8ι. Ῥδι]5 βϑίϊτηδία οὗ δὶ 866 
Ἑδηδη, ϑαΐμέ Ῥαμὶ, Ὁ. 172, Ἑατϊζαᾶγ, δέ. 
Ῥαπὶ, ἰ., 525, Μοαϊεγι, 4ῤοΞςίοϊὲς Αρε, 

ἴδςια (Β[455, ἐρ: 

Ρ- 26ο.---ἀνθρώπον: 5ίδῃάθβ σοπίτγαβίεά 
Ψ ΙΗ τὸ θεῖον; ἰΐ 15 π6 ἄδνίος οὗ τηδῃ 
ψΜὨΙοἢ ἐοστὴβ ἕῃ6 πηδίεσῖαὶ ἱπίο ἐπ6 ἰάοὶ 
δοά, ἀπά μυ8β δυσπιαη ἐποιρῃς θεσοσιθβ 
186 τιδάβιγα οὗ ἔπε ἀϊνίπα ἴοστη ; Χεῆο- 
ῬθδηΠαΒ (570 8.0.) δά τἱάϊου!δά τῃ8 ὙΨΟΥ͂ 
ἴῃ ΜΏΪΟΙ τ ΤῊτδοΐδηβ τεργεβθηϊθά ἐλδεὲν 
δοάβ, τι Ὀ]πε εγα88 δηα δι σοτηρίεχίοηβ, 
ΜᾺ15ὲ τὰ ΦΞΙΒΙορίαπβ μὰ τεργεβεπίεα 
ἐδεὶν σοᾶβ 48 ἢαί-ποβεά δηὰ ϑβιγατίῃγ. 
Ζεηο δᾶ τοῃενγεά ἐπα ργοίεβί, δαξ βοιὴς 
οὗ {πε Ὅεδί οὗ ἔθ παεαίῆθηῃ ῬὩ]οβορῆθγβ 
δὰ Βροκβη ἰπ ἱποοπϑίβεδπε ἰαπραάρα οα 
τῆς βυῦ]εοι ; 51. Ρδ}}5 ρ᾽αῖπ δπά ἀϊγεοῖ 
ΨΜοτάβ γασα (ἢ υτέογϑποαβ οὗ ἃ τα ΨΏΟ 
Βδά ἴῃ πιὶπὰ 1π6 βενεσε δηᾶ ἰηάΐϊρηδης 
ΡῬτοίεβίβ οὗ τῆς Ηδθῦτγον ρσορπείβ, οὕ. 188. 
χἰῖν. 12.---οὐκ ὀφείλομεν : αἱ [π6 56π|ε εἶπια 
με 86 οὗ (6 :ϑὲ ρείβοῃ ρίυσαὶ αρϑίῃ 
Ῥοϊπίβ ἴο 86 Τοποιϊδίοσυ ἰοης οὗ (8 
ΒΡΘΘΟΙ,, “ οἰειηθηβ ἰοουο ᾿" (80 Βεηρεῖ, 
Υγεηα); οἵ Ροββίδὶν ἴ6Ὲ ψογάβ πιᾶὺ 
τηξδῃ ἐμαὶ ἢ ἰβ γοίδισίηρ ἴῃ ἃ σεπογᾶ 
ΨΆΥ ἴο ἕξς Ὀεϊἰεῖβ οὗ {π6 ρεορίε, ἴο {88 
οἴονᾶ δηά ποὲ ο ἰῆς ρῥῃ!Π]οβορῆοῖβ: 
πρὸς τοὺς πολλοὺς ὁ λόγος ἦν αὐτῷ, 
Οἴγνβ, Βαὲ Ναβεία [88 ἰδίεϊν οδιδά 
αἰζεπείοη ἴο (Πς 4ιδδίίοη ἃ8 ἴὸ μεμα 
ψγε 5βουϊά ποῖ ἐγαηβίδίε : κ'ψνὲ τὰ ποῖ 
ΟὈΠρεά, ποῖ δουπάᾶ ἴο {πϊηκ, να ἅτε αἱ 
1|θεσὶν ποῖ ἴο πίη 50,᾽᾿ δηᾶ ἢ π8, ἰπϑιβδάᾶ 
οὗ ἃ τερτγοοΐῦ, ἐε ψψογάβ Ῥεσοπὶα ἃ ρῖδα 
ἴον ἐτεεάοπι οὗ γοϊρίοιιβ ἐπουρῆς. Ὑπὸ 
ἢτβὶ ϑῃδάβ οἵ πιεαπίησ, πε δάάϑβ, ἐν, 
“ἐ ΟΙδμηδηβ ἰοουίο," 48 ἄῦονβ, οοπιθϑ 
ποᾶσζεσ (ο ὀφειλ. μὴ νομίζειν, [π6 Ξεοοπά 
ἀρίεεβ Μὰ της οἴπεῖ ραββᾶρε ἴῃ τπ6 
Ν.Ύ., 2 Οοσ. χὶϊ. 14, ψῆεσε π6 περδίϊνο 
Ραγίίοῖε ἰβ οοππεβοϊδά ψ ἢ ὀφείλειν ; 5εα 
ΝεβεεβΒ ποῖδ ἰῇ αῤοἌίίογ᾽ Τῶμέξ, 
Μασςῖ, 1᾿8οϑ, Ρ- 381. 

ψες. 3.ο. τοὺς μὲν οὖν χρ.: ἃ σοηίταδὲ 
ἅτανῃ Ὀδίνγθθη (6 ρᾶϑδὲ {1π|68 οὗ ἰρῃοτ- 
δῆςα, δηᾶ τε ργεβθης {ἰτηεϑ τ οα 5 
ΒΙΠΙΊΠΊΟΠΒ ἴο ταρεηίΐίδηςεα, πὶ ἰηδϑίαδά οὗ 
ἃ δηϊίξ νεῖῦ Ψψ πᾶνε (πε ρατγίίοἰρὶς 
ὑπεριδών, δηᾶ 50 δέ ἰ58. οτίτεά ἴῃ ἐδα 
δροάοβίβ ; 8886 Κδπάδι!, ἐπ ἰοοο, ἀπὰ Αρ- 
Ῥεπάϊχ οἡ μὲν οὖν, Ρ. 1τ63, ἀπά ἴο (8 
βᾶτηδ δῇεοί, Β]488, ἐπ ἰοοο.---τῆς ἀγνοίας : 
βἰΠΊΡΙῪ “τς {ἰτηθβ οὗ ἱρπογβῆςβ,᾽" Ἐΐν. 



378 

τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 

ΠΡΑΞΈΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥῚΙ. 

40. Τοὺς 

μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεός, τανῦν παραγγέλλει ἷ 

1 παραγγελλει ΟΑΌΞΒΗΤΠ,Ρ, Βο ΒΙ455 ἰπ β, ἀπά Ηρ. ; ἀπαγγελλει ἐφ "ΑΒ, Τίξοϊ., 
ΜΗ. ΚΕΝ. τπᾶσρ., ὟΝ εἰ58, ννεπᾶϊς, πασι, Ριι παντας 

Ἐοτ υπεριδων Ὁ [45 παριδων, “τεοίς,᾽ Βίαδϑ ΨΥ. Ε.Υ., ΒΙ455, ν εἶδβ, ννεηάι. 
ΑΒΕ, Ατὰ., Ογσ., Τίβοῃ., 

(β) ; πείίμεν γογᾷ οσοὺγβ δἰβεννῆεσε ἴῃ ΝΎ, 

ποῖ “1Π|8,᾽᾽ 25 ἱῃπ Ψυϊραῖς δπὰ 11 Ἐν. 
“ Ἰρηπογαπίδα ΟὈΪ οι, ΑἸΠΕπί θη βιρι8 
Ηδῃς ἰρβὶ βιῃιπε δβϑὶ. ἀγνώστῳ, ἱρποίο; 
ἀγνοοῦντες, ἱρηογαηέες, ν. 23.᾽"--ὑπερι- 
δὼν : “ ονετϊοοκεά," ἘΕΝ., “' νἱπκεά αἱ, 
ΑΝ. ὝὙΠο Ἰαίίξει τεπάεσὶηρ' οσοῦγα ἴῆτθα 
εἰπηδ5 ἰπ ΓΤ ΧΧ, ννιβάοση χι. 23, Εςοΐτξ, 
χχνἱ!, 7, δπὰ χχχ. τὶ Ἐ.; ἴογ ἴπε νϑγὺ 
παρορᾶν ϑΚεαῖ ατοίεβ [ἀνοσ, ὅ4γηι., Ὁ. 
81: “ἙἘρ: ἴ{ γε τοῖικε αὐ βυσἢ πηδίίοιβ, 
αοά νυ] βοοῦ}]} ὑροπ γοιῦ," Ψἤεη ἴδε 
Ψοτὰ ονϊδεπΕν πηθᾶπβ ἴὸ οοπηΐνα δἱ, Ῥυΐ 
ποῖ ἴῃς βεπβὲ τεαυϊγεά ποῖα, οὐ αἷβο 
ΟΒαρηιδῃ, 11., ἵν., 66. Τῆς νεσῦ ὑπερ- 
ορᾶν ἰ5 Κεαπεηί ἱπ ἴῃς ΤΧΧ, Ῥαΐ ταῖπος 
ἰπ τῆς βεπβε οὗ ἀεβρίβίηρ, περ]εοιίπρ, 
αεη. χΙϊϊ. δὲ, θεέ, χχιΐ. 3,4, ΒΒ. Ἰῖν. (1ν.} 
1, 100 χχχὶ. το, απᾶ Ἐσοΐτβ. 11. το, εἴς. 
Βυΐ Πετα 11 15 πβϑά γαίπεσ 85 ἴῃ ορροβὶϊε 
οὗ ἐφορᾶν, ἃ νετῦ υιϑεά ἱπ οἸαβϑίςδὶ ατεοῖ 
οὗ ονετβεεῖπρ, ορβεσνίηρ, 8ἃ5 οἵ ἴῃς ἀϊνίηε 
Ῥτονίάεποα οὗ {πε ροάβ (οἷ, ἱπ Ν. Τ᾿ τπκο 
ἷ, 25, Αοἴβ ἵν. 20); 80 ὑπερορᾶν -Ξ (1) (0 
Ἰοοῖ ονοσ, (2) ἴο ονεσίοοξ, ἐ.6., ποῖ δεϊθπά 
ἴο, το 1εξ Ρ488 (εγ, (πὸ πε οἵ ὑπεριδεῖν 'π 
1 ΧΧ, 1ν. χχνῖ. 44 ἀπά 3 Μᾶδος. νὶ. 15). 
Ὑγηάαδίο τεπἀεγεὰ “ τεραγάθα ποῖ," τῇ 
ΨὮΟἢ τὰ πΊΔῪ σΟΠΊΡΑΓΕ : “ εἴ οὔπὶ ν᾽ ἄδα5 
Ροιπάς ἰς ρέγετε απδϑὶ ποη νἱάε85,᾽ 
Ἐγαβτησβ, Βοίῃ ΟἾγυβ. δπᾶ Οεουπτη. 
ςοτησλδηΐξ οα {δε ψνογάϑβ, ροϊπείπρ οὐ ἐπαὶ 
115 ποῖ παρεῖδεν οἵ εἴασεν, Ὀυι ὑπερεῖδεν, 
τουτέστιν, οὐκ ἀπαιτεῖ κόλασιν ὡς ἀξίους 
ὄντας κολάσεως. ΝΠ ἐς βέαίεπηεπε οὗ 
8:1. Ῥδὰ] Βετε οὔ. Αοίβ χίν. τό, ἔσσῃ. 11}. 
25. Βαὶ [ἴξ πιαβὲ Ὀὲ τοπιοπηρογεὰ {μαΐ 
πάρεσις, Εοχῃ. 11]. 25, ἰδ ὈΥῪ ΠῸ τη68Π8 
πε βατπῆς δ5 ἄφεσις (“ Ἰάεπι ρᾶδθης δβί 
παριέναι ηποά ὑπεριδεῖν, ΑςἴβΒ χνίϊ, 30," 
Βεηρεῖ) ; ἴῃ σοπβίἀοτίηρ [με βιγσίαταβ οὗ 
Ονεσϑεοῖκ ἀρδίπβε {8ὲ 86 οὗ πε ραββαρε 
ἴῃ Εοχηλδῃβ 8ἃ5 4 ρϑγαἶεὶ ὁ οὔτ Ῥσβεηΐ 
Ρᾶββαρε, ἰ{ ἰβ ποῖ δἱερεά, εἰ τ 6 ποῖοά, 
εἰζπεν μότα οἵ ἔβεγε ἐπαὶ αοά ἱπῆϊςιεά πὸ 
ῬαπΙβητηθηξ προ ἐδο 5ἷπ5 οὗ ἴδε μεαΐμβη, 
Ἑοτω. ἱ. το 15 ἃ ἀδοϊδεά ρσοοῦ οὗ δε οοπ- 
ἘΓΔΑΤῪ ἴῃ ἴδ οαβς οἵ {πε ν σὺ 5'π οὗ 
ἰάοϊαϊιτν ψ πο 51:. ῬϑὰὶἹ σοπάετηηβ ἴῃ 
Αἴμοηβ; 566 ἴῃς ψοτγάβ οἵ Οσβγυβ. δπᾶ 
Οεουπ. ἀρονα, ἀπά οὔ. ἐπε σοσησηθπίβ οὗ 
ννεῖββ, δνεπάϊ, Ἐεϊίεη, ΡΙυτηρέσε, δπά 
Μεαιβεγύ βποίς, Ρῃ. 260, 261.---τὰ νῦν, 5ε6 
δῇονε Ὁ. 135; “ Βἰς ἀϊεβ, δες βογα, ἱπαιῖέ 

Ῥαυΐυβ,᾽" ἘΒεπρεῖ, ἴπ οοπίταϑεὲ ἰὼ ἴδε 
““ ονθυϊοοκίῃρ ᾿" οα δοοουπί οὗ ἱρπόγϑηςσε, 
δηᾶ 50 τεϊδεινεῖν οἵ ἐχουβο (εὐ ἐν τῷ νῦν 
καιρῷ, Βοπη. ἴϊ1, 26, 1.6., οτη ἐπα ΝΎ. 
Εἴτπη68 οἵ βαϊνβίίοη το {πε ἢπαΐ ᾿πᾶρτηθηθ). 
- παραγγέλλει : “ σοτητηδπάξεῃ,᾽" θαὲ ἴῃ 
ταῦτριη, ΚΕ... ἀπαγ.. “ Ὧε ἀδοϊασγει ": οἷ 
Ἐτίεάτιοἢ, Ρ. 20, οη (δε οοηδίδπί 56 οὔ δα 
Ιατέογ ἴῃ 51. [κε ΒΥ ρΡ5, θυξιιδεά ἐνγίοα 
Ὅν 5:1. Ῥδπὶ εἰβενεγε, τ Οοσ. χῖν. 25,1 
ΤΆ δ85.]. 9ο.--- πᾶσι πανταχοῦ : οη (15 ἀπά 
οἵἴδες σοϊ]Ἱοσδέομβ νυν] πᾶς 85 εαθεπέ πὶ 
1ακε βες Ἐτίβάγιςδ, ρ. 56. πανταχοῦ ἰ5 
τβεά ἱπ {πε ΝΥ. ἴουσ εἰππεβ ὃν 51. ἴπκα, 
Φ ἼΛκε ἴχ. 6, Αοἰδ χχῖν. 3, χχυη!. 22 (εἶβε- 
ψΒεγα ἴῃ {πε αοβρεῖβ, Ματκ ἱ. 28, χνὶ. 20), 
Ῥαὲ ἰξ 15 αἴ8ο πβεᾶ, ΔΙ ΠΟ ΡῊ οπὶν οηςα, ὈῪ 
81. Ῥαυ], τ Οοσ. ἵν. τ7. Ν εἰδίείπ αυοίεβ 
ἰπβίαποςαϑ οἵ πῸ βδῃλα οο]οσβέϊοπ ἐπὶ Πθση., 
ῬΒῖο, ἀπά δδάβ: “"ὃχ τοῖο [θγγασατη οτδα 
Ρ᾽ ατίγαὶ ΑἸθαπαβ δἀνεπεγαπέ, αάξοσιδ πὰς 
1ρβα Ῥδυ] ογϑιίοης οταπῖρυβ ργϑϊςαῖας 
οοἰτίπμα Ενδηρεῖ!᾽".--μετανοεῖν : ἴοτ 21] 

μιά βἰππεά, ἀπὰᾶ 411 ψουἹά θὲ Ἰυάρεά; ἰη- 
βηϊῖνε δῇοσ νεοτῦβ αϊοσεπαᾶἑ, ἐχρταβδὶπρ 
δὶ {πον πλυδὲ ἄο, οὗ, χίν. 15, ἶν. 18, ν- 
28, .0σ. ὍΤΠε οοπῖεχι τοαυῖγεβ βοσηθι πίη, 
τήοσα ἴΒδῃ ἃ γεΐεσεποα οὐ ἔπε ψοτάβ ἴο δ 5 
τυγηΐηρ ΠΌπὶ ἸΔΟἹ ὙΜΟΙΘΕΙΡ τὸ {πε ἱσὰδ 
ΟΘοά (Ηοἱεζπλδπη), ἰὲ ροΐπιβ ἴο ἔς οδηρε 
οὗ τηϊπὰ ψῃϊοῦ νν85 δεπιαπάεά οἵ ἔποβα 
ψθοδε σοπϑβοίδποαβ ὈῪ δἷπ γεγ δοουβαά. 
Το Ρο(ῇ 8ιίοῖς δπὰ Ερίουγααη ἐπε σουπϑδβεῖ 
ΜΟΙ ἈΡΡΘΔΣ ποΐ τηργεῖν πεεάϊεββ, δυξ 
οδ]εοϊίοπα 6. Τὸ {πε ἰδέξεσ Ὀεοδτιβε 1Ὲ 
ΨΜ ΣΪ]α οοπῆϊςε ποῖ οἷν ΠΏ 85 ἄς πιϑ] οὗ 
ἱπαπιογία ἐν, θὰ: νΐτῃ Ηἷ8 ψνβοΐε ἰάδα οὗ 
{πε ροάβ, ἀπά ἰο ἐξς ϑίοϊς βεοδιβε ἔπε 
δα πλᾶπ ψγὰ8 ἈἰπΊβε] ἃ Κίηρ, 5ε1- 
Βυβοίηρ, ΒΟ δίοοά ἴῃ πὸ πεεᾶ οἵ δἴοπε- 
τηεπῖ, Ψνῆο ἔεασεά πὸ ἡυιάρτηςπε (ο οοτης ; 
ἔπε ἑδπιοὺβ ρἱοίασε οὐ ᾿οβερμαβ ννὰ8 50 
ἔατ τε ἰβεά, δηὰ (ς Ἐρίουτοδη πιρῃξ ὃς 
οδ]1εἃ τ1πε Βαάάτοεςε, δπὰ ἰῃε ϑδιίοὶϊς (ἢς 
ῬΒασίβεα οἔαποίβηϊ ΡΒ] ΟΒΟΡΌΥ ; Ὀαΐ ἴῃ οπα 
τεβρεςξ Ὀο(ἢ Βιοὶο δπά Ερισυσεᾶπ ψεγε δὲ 
Οηε -- ὙΠ είμεσ ΠΥ σνετα πϑὲ ῬΕΒΟΙΒ 
οἵ ποῖ, ΠΟΥ “ πεεάεά πὸ τερεῃίαπος," 
Βείῃρε,  ὲε Ῥακίηδελδη Ἀφάδη, ᾿ 115; 
Τὐρμοοι, “ῬΔ01] ἂδπά ϑεπεοα"" (ΑΙ ῥῥὲ- 
ἀπδ, ῬΌ. 280, 206, 305); Ῥ] απιρέΓα, ἡγε Ἰοτ0 ἢ 
Ζαδη, εν ϑέοῖκον Ἐῤὶ κ σὲ, πα φεῖρι γ7εγ- 
λάϊηῖδο πεν Ἀγ σἐοηπέπιρε, ΡΡ. 26,33, εἴς, 
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᾿ τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν - 31. διότιϊ ἔστησεν ἡμέραν, 
ἐν ἡ μέλλει κρίνειν 2 τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε, 

κριναι, 50 ΒἾ458 ἴῃ β, ἀπά Ηρ. 

᾿ πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 32. ᾿Ακού- 

1 καθοτι ἴογ ϑιοτι 15 Βιρροτίοεα ὈῪ ΑΒΌΕ, Ατῃ., Β48., Ουσ., Τῃεοάε., Τίβο., 
ΝΗ. ἘΝ. Ὑνεῖββ, ϑγεηάέ, ΒΙαββ. Ἐοτ ἐν ῃ μελλει κρινειν Ὦ, αἷξ., Ιτεπ, 5ΒΙΤΩΡΙ͂Υ 

ς ὙΤίβοδ, ΕΟ. ΚΝ. Η., ὙΝ εἰδ5 τεδὰ περι τουτον και παλιν, 50 ΑΒ. 

ψεῖ. 31. διότι--καθότι, ΚΑΝ., 5Ξες 
οτἰεῖςαὶ ποίε, ΟἹΪῪ ουπᾶά ἰπ 51. ΓΚ τε 
φυΐα (455) ἰπ Τὰκε 1. 7, χίχ. 9, Διοίβ ἢ. 
24, ἰἴΐ. 45, ἷν. 35 Ξε ἀοοογάϊηρ' 45: 866 
ῬΙυπηστποσ ἡ κε ἱ. 7, πὰ ΒΙ455, σαι. 

᾿ς ν. 268.--ἔστησεν ἡμέραν : παηςς ἴπε οοπι- 
᾿ πηαὰπᾶ (0 τερεδηΐ, ε΄ τ Μδζο. ἱν. 59 ἀπά 
' ΒΙΔ55, ἐπὶ ἰοὔο. ει κρίνειν, 1,ΧΧ, Ῥ5. 
᾿ ἰκ. 8, χον. {χον].} 13, χον!. (χονἢ1.} ο ; (8 

ἴοττη ἤετα ΠΊΔΥ Ξε χὶϊ. 6, “"οἡ ἰῃς Ροϊπί οὗ 
ἣ Ἰπάρίηρ (ΝΥ εἰ58).---τὴν οἷκ.» 50 οἴεῃ ἴῃ 
Ο ΤΧΧ, 85 ἰῃ ἰπβέδποεβ ἀδονε.---ν δικαιο- 

᾿ σύνῃ -- δικαίως (15 οὗ δε πιοταὶ εἰεπιεης 
 ἰπ ΠΟΙ τῆς Ἰυάρτηεπε ᾿111 ἰδκς Ρΐδςε), 
εἴ, τ Ῥείογ ἴΪ. 24 ἀπά Ἐεν. χίχ. 1ἱσ, φῇ. 

ῬΘΔΙΤῚ5 45 ἀῦονς, δηᾶά Ἑροΐυβ. χὶν. 26. 
᾿ς --ὐν ἀνδρὶ: ἱπ ἑὰς ῥέγεοη οΓ (Ἀς πλδῃ (80 
 Ἐλπιβαν, Μεγεσ, ΑΠοσά), ποὲ ἄνθρωπος 

Ῥαΐ ἀνήρ, ἐπ υἱῦζὸ (ο΄. τ Οοτ. νἱ. 12, ἐν 
ὑμῖν κρίνεται); ἀδονε γγὰὲ Ὦανε ἀνθρώ- 
ποις, ἰῇ Βεῖα 1π6 ποῦϊεγ ἀρρεϊ]δέίοη. 
ὟΝ ε τᾶν οοτήρατα τὰ ἴθς ΟὨτίβειδη 
ἀοοίτίης Βοοῖ ὁ. ποῦ, χὶϊ᾿, ο, ΔΙ Βου ΡὮ 
δοοοτάϊπρ (ὁ οἴδεγ Ἰεννϑ δίδίεσα θη 
ἴξ ψνουϊά βεεῖὰ ἴθαὶ αοά, δηᾶ ποὲ δε 
Μεβϑίδῃ, ψὰβ ἰο ᾿πᾶρε (ἃς ἀδβαά.---ᾧ 
ὥρισε: ᾧ αἰἰαριίοη, ε΄ ἴϊ. 22, 5εὲ 
Ὑνίπεσ- ΘΟ τχϊεάεϊ, Ρ. 225, ο΄. χ. 42, ότι. 
ἰ. 4. Τδε ψϑοῖςε βέδίδτηθης, 45 ἰηδεεᾶ {μ6 
ΒΈΠΟτΊΑΙ ἱεηοι οὗ (δε δἀάτεβ8, 18 ἐπείγεϊ υ ἴῃ 
Ππς τ {πὲ ρτεδοπίηρ ἴο τῇς ὙΠαβδβα- 
Ἰοπίαπβ ἴῃ ἐς Ἐρ βι165 τι π βοπιὸ ἔδυ 
ΤῊΟΠΙΝ5 ἰδίεσ, ςύ τ Τ 8658. ἱ. 9, το, ἰϊϊ. 13, 
ἶν. 6, ν. 2,2 ΤΠε58. ἰ. 7, 11. 12; Μοσιβεσί, 
Ἀῤοςίοι!ε Αρε, Ρ. 259, ἀπὰ ῬΙυτηρίτα, ἐπ 
ἴοοο. “Ῥοὺυγ ὑπ 10υ1ξ, ἀϊτε αυὸ [έϑι8 
Ῥτγέβιάεσα δὰ Ἰυρεπιεηΐ, ς᾽ ἐξαϊξ ἃ ρϑὺ ῥτὲβ8 
αἶγα 4} εϑὲ οσγέδέθυχσ Αὐϑϑὶ 6 πὸ 5818 
88 ἀξ ὑσεινε Ρ]05 ἐοϊδίδπες ἄς 1"ἱπιπηθηβα 

Ἱπηρτεββίοη ρσοάπϊίε ρᾶγ ἰς διέβη ας 
06. βἰπιρὶς ἕαϊξ. .. ἀρτὲβ 41} οὰϊ ἐξέ 
οτυς!δέ, ἀπ Ῥματίβίθη, οοπιγας 1 ἀναὶς ἐϊέ 
Δ], ἃ Ῥὰ νοῖγ δὴ 1111 σε ἄεβ νἱνδηῖβ οἵ 
ἄς 5 τηοτίβ,᾽" (οϊδηϊ, ζ΄. Ὁ. εἰ ἰΙες Ονογαηοες 
Μετσεϊαπίφηες ἀε σον ἐεηιῤ5.---πίστιν παρα- 
σχὼν: ἰη οἰαββίοαὶ ατεεΐκ ἰο δῆογά αββϑυσ- 
ἴῃσθ, ἃ ριλγαηίες, 5ε6 ἰηϑίδηςεβ ἰῷ 
ὙΝ εἰδίεἰπ. Βιΐ ἰξ ἰβ ἀπ υ1Ὲ το βὰν ΠΟ 
τοῦς 8:. Ῥδὺϊ ἱποϊυδεά ἴῃ (π6 ψνοσγάϑ--- 
ἰο ἃ [εὐνβἢ διιάΐδηος με ννου]ά πὸ ἀουδέ, 
κε 8:. Ῥείεσγ, Ββανς ἰπβἰβιεά υροι [ἢ τεβατγ- 

τεσίίοη οὗ ΟἸγίβε 48 ἃ ἤπδὶ ὑτοοῦ ρίνεπ 
ὉΥ αοά {παὲ {πε οἷαίπιβ οὗ Οβγῖβε νγεσα 
ἔγυαε; Ὀχσὲ (ὁ δὴ δυάϊεπος {{κῈ τπδὲ δὲ 
Αἰμδηβ δ τηῖρμε νν 6}! ᾿πβῖβε ρου ἔδε ἕδος 
οὗ [6 τεβυσγεσέίοη οὗ πς Μίδῃ ογσάδιπβὰ 
ὉΥ αοά 85 ἃ ριιαταηίεε ἐδιδὲ 411 τλεη σγουἹά 
δὲ ταϊβεᾶ; ἘΝ. “"ψδβοσεοῦ δε μαιἢ ρίνθη 
ἀδϑυσαποα," “Βοσθοῦ ἱταρ! δ ἱπ τς 
ατεεκ: πιαγρίπαϊ τεπάογίπρ ἴθ ΑΟΥ̓. 
“οἤετεα ΓΔ} 15 ογϊειςά ἰη ΚΕΝ. ; "“ δπά 
Ἡς Βαίἢ ρίνεῃ 411] ἃ ρυλταπίςς ἴω ἐμαὶ Ηα 
Ὧδι ταϊβεά Ηἰ τὰ ἔτοσι τῃς ἀεαά᾽" : 5ο δπι- 
βΒᾶγ. ΟἸδεῖβ ᾿νε (Δκοη (ἢε ψοτγάβ ἴὸ 
τλδδῃ ἴπαί αοα (88 αῇογὰς δϑβυσαπος 
ἔδδε Ης ψ1}1 Ἰυᾶρε ἐδ τνοτὶ ἃ τἰ ρ μεθουϑν 
ἴῃ ταί Ης πα βποόνῃ Ηἰ5 τὶ ρμίεουβηςθββ 
Υ ταϊβίπρ Οἰγίβί, οἴποῖβ ρδίῃ σοηπεοῖ 
πίστιν οἷορειν ὙΠ ἐν ἀνδρί, (5ο Βείδρε). 
1ξδι τ8΄5 ροϊπετμο Αροόβεῖα νγα5 ἱπιοσσυρίεά 
Β6 τῇϑγ ἢδνς ἱπίδησεά το ρῦτγδυς ἔπ ἔποτηο 
υσίδεσ, ἢ τοί ἴδῃ, οἢ βοσης οἵδε οοοδ- 
βίοῃ. Βυῖ δε ἕλοι ἴδδί δς βρεεςῦ σοοη- 

- ταΐῃ5 Βὸ Πέε|ς 8415 ἀἰϑεϊης νεῖν ΟἸ σι βείδη 
15 ἃ βίτοῃ ' ὑτοοῦ οὗ 115 εἰμ 688 ; πος 
Μοῦ πᾶνε ἱηνεηίεά βυο ἃ βρθθοῦ ἔογ 
Ῥααὶ, ΔΎ πιοτὸ ἴδῃ ἔμεν σου] πᾶνε ἴη- 
νεπίαά ἢ15 ἀΐβοουτδε δὲ 1υγϑίγα, 886 Ῥεῖονν 
Οἱ Ρ. 381, ἀπά Βληπηβᾶν, δὲ, Ῥαμὶ, Ρρ. 
150 84π4 250, 251. Ὑείη [ἢϊ5 βῃοτί δά- 
ἅτεββ δὲ Αἴβεπβ ὃς Αροϑβεῖς Βδὰά ργεδοβεᾶ 
Ῥοξδ }εἐ505 πὰ ἐς Ἐεβυγγοςιίο, 

ψετ. 32. οἱ μὲν ἐχλ. . « . οἱ δὲ: νετὉ 
ΟὨΪΥ Βετα ἴῃ Ν.Τ., ᾿πιρ]165 ουδυναγά ρ68- 
ἴατε 845 ΜῈ 28. ψνογάβ οἵ βοούῃ (χλεύη, 
χεῖλος, ο΄, μνυκτηρίζω, μυκτήρ. γε 
5041} τπίπκ οὗ δε οἱ 85 ἴῃς ϑιοίοβ, 
δηᾶ (ἂς οἱ δέ 1485 (δες Ἐρ᾿ΟυΓοδῃ8; Ζ..) 
ν εἰδβέείῃ αὐέεν ἀεβοσρίπρ ἰῃς Ἐρίουγθδῃβ 
δὰδϑ οἱ δέ-Ξ Θιοϊοὶ : οὐ. Οἴοετο, ᾿ 4 Ναίημγα 
Τεονκη, ἰὶ., 17, ἀπ ῬΙυΐατοῦ, 6 ΟΥ. Π 6ῇ., 
322. Βαϊ [ τὰς Ερίουτεδῃβ σίϊουϊεά ἃ 
ταβυτσοςείοη πᾶ Ἰαάρταθεης ἕο οοηιο, (ἢ Ὲ 
Βιοίοβ αἷβο σψνεῖς βεραγαίεά ὃὉγῪ ἃ νἱάς 
Τόσα ἴδε ἰεδοδίηρ οὗ 8ι. Ῥαϑὺ. Ἐνοπ 

ΜΗ ἴξὲ τῶαν ὃς βαϊά ἐπδὲ ἴω βεῆεγαὶ ἵππον 
ἀρρτοχἰπιδίεα ἰονγατὰβ ἕῆς ἀοςιγίῃης οἵ 
ῬΕΙΒΟΠΔΪ οχίβίαπος αἴῖοσ ἀδαίῃ, βοπὶς οὗ 
{πεῖγ πιοδὲ ἔδτηοαβ τοργεβεηϊδεινεβ ἀς- 
Ρατίεᾶ ἔἴτοτὰ ἷξε; Οδρεβ, ϑέοίοίσνε, Ρ. 173} 
γνΑῖδςς, Ἐῤὶοινεαμέδνε, Ῥ. τ21; ὕεβετ- 
ψαρ, Ηἱἰδέ. αΓ Ῥλῖϊ,, ἴ., Ῥ. τοῦ; ἘΦΤ᾿ 
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σαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον - οἱ δὲ εἶπον, ᾿Ακουσό- 

μεθά σου πάλιν περὶ τούτου. 

Εεπάδί!, Μαγοις Αηπέοηίηπ5, Ἱπίτοᾶ., ΡὉ. 
107, τοϑ. ““Οπ οπα ροϊπί δἴοῃς νψέγε πα 
Ῥτοΐεββοῖβ οὗ {πῖ8 βοῆοοὶ [51010] ἀρτεεά:; 
8ῃ ἐχίογηαϊ εχἰβίεπος οὔ ἔπθ πυπιδη 5οὺ] 
ψὰ8 οὐὖκξ οὗ ἐπε πακβείοη,᾽᾽ ἱρπεοοῖ, 
ΡΠ ῤῥίαης, Ῥ. 322. Ὑδε ἰᾶάδα οἵ τείτῖ- 
αΐου Ῥεγοπά τῇς ρταᾶνς ψψουά παν 
Ὅθδη δαυδῖγ αἰΐεπ ἰο τῆς ϑίοϊς δ8 ἴο (Ὡς 
ἘΕρίουτοαπ, δηᾶ δοῖῖι ϑίοϊὶς δπὰ Ἐρίὶ- 
οὐτεᾶπ ΑἸ|κὸ ψουᾶ πᾶνε τιάϊουϊεά τῆς 
ἰάεα οὗ ἃ τεβυγγεοϊΐοη οἵ {με Ῥοάγ. 
Ζδοκίοσ, ἐρ ἴοοο, ψΜϊϊῈ τεξαγσὶπρ ἰῃς οἱ 
μέν ψίπους Πεϑιτδεῖοπ τὸ {πε Ἐρίουτεδηβ, 
ἘΒΙΠΚΒ τπαὶ Ῥοββί οἷν Ῥ]δίοπιβίβ τδῖμο 
ἔπαπ ϑίοϊοβ πλᾶῪ ὃ τερτεβεπίθα Ὁν {πὸ 
οἱ δέ. Τῇ 5:1. Ῥδυ] ψδ85 δάάγεβϑίπρ ποῖ 
ΟἸΪΥ ἃ ρῥδἰοβορμῖοαὶ ὃυςῖ ἃ Ῥορυΐαῦ 
αὐάΐϊεπος, 45 Μὲ πᾶνε βεθῃ τϑᾶβοη ἴῖῸ 
δεΐϊενε, ἴ{ 15 φαυϊεθ Ῥοββίθ]α [πδὶ νυ μὶϊϊα τῆς 
ταδ᾽οσγ ψουά ἰδυρῃ δ ἢπῖβ οἱοβίηρ 
οτάβ, Τ᾿ νεπαὶ, ϑαἕ., 11., 140, ἴπ6Γα ΤΑΥ͂ 
μανεὲ Ὅδεη οἰμπεῖβ ΨῃῸ οἷυπρ ἰοὸ τδ8 
Ῥοραυΐατ τυ ἘποΙορῪ ἀπά [15 οσυάθ σοποερ- 
τίοπβ, δῃᾶ ἐῆε Αροβεῖεβ ρτϑάϊςείοη οἵ ἃ 
Ἱπάρταθπε ἴο οοπῖα τῆδυ πᾶνα βῈ ΠΟΙ ΕΠΕΙΥ 
ἰπιεσεβϑίδα ἔπθπὶ ἰο ργεοτηρί ἃ ἀεβίτε ἴογ 
ξατίμπει ἀϊβοϊοβασεβ. -- ἀκουσόμεθά σον 
πάλιν (περὶ τούτου, ΕΝ... πεουΐοτ, να 
οδπ Πατάϊν τεῖογ ἰξ το ἴπε αὐτόν οἵἉ νετ. 
31). ὙΠ6 ψογάβ ἀτε οἴϊεῃ [θη ἴο ἱπιρὶν 
ἃ ῬΟΙΪΐτε γεὐεοίίου οὗ ἔπε Αροϑβϑιϊε᾽ 5 ἀρρεβδὶ, 
ἃ οουτίαουβ τεῖαβαὶ ἰοὸ ἤδασ δηγί πίη 
ξυσίπεσ ; οὐ δὲ 411] ενεπίβ ἴο ὄἼχρσεββ ἃ 
Ψ ΕΣ οοἱά ἱπέδγαβϑὶ ἰπ πὶ δηποιποεπηθηϊ. 
Βυξ 1 ψε δάορι ἐδε τεδάϊπρ καὶ πάλιν 
(566 οτί εἰσὶ ποῖθ) “ γεῖ δρδίη," ἘΕΝ., τῆς 
ΜΟτάβ ταῖποῦ ἰηδιςαία ἴπδὲ ἃ γϑδ] ἱπίθγαϑί 
διδά θββϑη Ἴχοϊίεά ἴῃ βοτηα οὗ ἴπε πθάτοῖβ 
(5ο (αϊνίη, τοῦ, ΝΥ εἶδβ, ΑἸογά) ἂπά 
ἔπαι ἴῃς πιατκεά δηιᾶά ἀεβηςά ἀϊνίπιοη οὗ 
ορίπίοπ νγὰβ ἢοέ τηθγοῖν ἃ ἀγαπηδίῖς ἀδνίοα 
οὗ {86 δαΐποτ. 

ψεσ. 33. οὕτως: ΤΏΔΥ τηδδη, ὙΠ {Π|5 
βοδπίυ γϑϑιέ, οἵ βΡΙν, αἴεγ ἢ 6586 ἐνεπίβ, 
ἰῃ 115 βιδίβ οὗ τῆς ρορυῖατ τηϊπά, ψττἢ ἀπ 
ἐχρθοιδίίοη οὔ βεΐπρ μεατά δρδὶπ (ΑἸ οσά) ; 
“ Δηοῖρῖτ δυάϊοταπΣ ΟὈδεααΐο; 8110 
εἄϊτο πιϊταοιο᾽ : ΒεηρΕΪ. --- ἐκ μέσον 
αὐτῶν: δὲ {πε ορεπὶπρ Ῥαυὺὶ κἰοοά ἐν 
μέσῳ, νεῖ. 22, τοῦ ᾿Α. πο: “16 ἐν 
Ἐχργδβϑίοπβ οοσγεβροπᾶ ἴἰο δηᾶ εχρίδίῃ 
δδοῖ οἴδοσ,. .. 6 ἰδὲ “ψεηὶ ἴογίῃ 
ἔτοτα ἴδ τηϊάϑε οὐ ἐμβη ᾽ ταυδὲ πᾶνε θεεπ 
βίδπάϊηρ "ἴπ ἐπ πλιάβε οἱ ἐπϑτὰ""; ο΄. 
Ἑδτηβαυ, Εχῥοϑιέου, ϑερίεσηϑεσ, 1895, ἀπά 
ἔοτγ ἴῃς Ὀεατῖπρ οὔ ῆε ψγοτάβ ββαὶ αῦονβ οῃ 
νεῖ. 22. ἘῸτ βἰπλϊδι ρῆταβεα ἢ μέσον 
85 τεαυεπί ἴῃ Θὲ. Τὰ κε᾽ 5 νυτιηρβ, Ετίβά- 
τίς, Ρ. 22. Ἐλπιβδὺ {πίπκβ τπαΐ βοῖπα 

33. καὶ οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ 

ἄδπβεσ 15 ἱπάϊοαϊεά, θὰ: ποιπίπρ 8 βϑαϊά οὗ 
1818; τῇς ννοτάβ δρρδιεπεῖν τοΐεσ ἴο πὸ 
εἴ], δἰ ἐπουρῃ, ρεγπδρβ, ἴο βοπὶς Κἰπᾶ οὗ 
ῬτΕΙ τι ΠΑΓῪ Ἰπααΐτυ, 56ς ἀρονθ, νεῖ. 22. 

γε. 34. τινὲς δὲ; τλΥ σοπέγαδβὲ τῃ 6 
Ζανουταδῦϊα ννϊεμ τπῸ ἀπέλνουταθϊε, οὐ ρεσ- 
μΔΡ5Β. τλϑσεὶν οοπίϊηυουϑ.--κολληθέντες, 
8566 αῦονε οπ ν, 13, ἱπ1ρ1168 οἷοβε Ἴοπη- 
Ῥδηϊοπβῃϊρ ἀὑροῦ ΨΏϊΟΝ ἐπεῖτ σοπνεσβίοῃ 
ζοϊ]ονεά, 56ε6 δἀάδιτιίοπδὶ ποίς.---Διονύσιος 
δ᾽ Α.: “αυδηὶ ἀοοίτί πδπὶ βουστο ταΐεοα- 
ταπῖ, Ατεοραριία νἷῖγ ρτανὶβ δοοίρί 
Ἀοηγβίυβ γγ88 ἃ τη θηιρετ οὗ ἴῃς Οουποῖ!, 
ἰῃς ψψοτάβ σδῃ τηεδπ ποίπίπρ [655---ῖς ἰ8 
ενίάεπε, Πετγεΐοσα, ἰδὲ {πὶ5 οοπνετί πγαϑὲ 
δᾶνα Ὀξεπ 8 πῆδῃ οὗ 50Π16 ἀϊβεϊποϊίοπ, 45 
8η Ατοοραρίῖε ψουά ῥσανίοιϑν πᾶνα 
ΒΠεἃ τὰς ομῆος οὔ Ατοῆοηθ. ὧπ ἐπα 
Βοηοῦς δἰϊδομεά ἕο {π6 ἴεστι οὗ, Οἴςετο, 
Ῥγο Βαϊῖϑο, χὶϊ., ἀπιὰ ἰπβίαποςβ οἰξθά Ὁγ 
Ἐεπδη, ϑαΐηέ Ῥαμῖ, Ῥ. 200, ποίβ. [ΐ 18 
ποῖ ἱτηρτοῦδοὶς {παΐ 851. ΤὰΚῈ πᾶν πᾶνε 
τεςεῖνεά ἔτοπι πἰπὶ ἰμς ἀγαῖ οἵ 5ὲ. Ῥαυ]5 
αὐάτεββι Οἡ τῆς οἴμπεγ παπᾶ {πε Ἵοη- 
νοιβίοῃ οὗ ἃ τῆδῃ οσουρυίπρ 5 Οἢ 8. ροϑβί- 
τἰἴοη δαβ δχοϊϊεὰ βυβρίοίοα, δἀπὰ Βδιγ, 
Ῥαπμῖμς, ἰ., το5, οοπϑίἀδτβ ἐμαὶ {π6 ΨΠοΪε᾿ 
Β06η6 ΟΠ {π6 Ατδορδριιβ 18 ὑπῃϊβιοσίοδὶ, 
δηὰ ονναβ 118 οτἱρίπ ἴὸ ἐπθὸ ἰγδάϊείοπ 
παῖ δὴ Ατσγεοραρίις παπιεά ὨὈϊοηγϑβίιιϑ 
ν 48 οοπνεγίβα, 80 Ηοϊεζπιαππ δοὶάβ 
δῖ τῃ6 ψῇοΪς βοεης ννὰ5 ρδοθδά οὐ τῆς 
Ατσδοραζαβ, Ὀεοδυβε, δοσογάϊηρ' ἴο τεροτέ, 
ἃ ταοροσ οὗ ἴδε Ατεορᾶριβ νγὰβ σοπ- 
νετιοά, 4 ῤοςἐεἰ ρεπολἑοκές, Ὁ. 303, 5ἰ τα τ 
ΝΥ εἰζϑββοϊκοσ. ὅες [υτίμεγ, “ Ὀϊοηγϑίυβ,᾽ 
Β.Ὁ.3, Ηδβείηρϑ᾽ Β.Ὁ., δηλ δπὰ δος, 
Ῥὶοεοηπανν οὗ Οἰνιϑέαη ΒΊοργαῤν, ἱ., Ὁ. 
846; Βεϊίεη, ΑῤοΞξέοι ρεδοπίοπέε, Ὁ. 337 
πὰ ποίεβ. θεῖον. --- Δάμαρις : ΡεΓ᾿ΔΡ5 
Δάμαλις, 4 Ππείξετ, ἃ πᾶιηξ ῬΟρυΐδῦ 
διηοηρβὶ τῆς Οτὐθοκβ, 5ὸ ατοιαβ, ὑνεῖ- 
βιείη, δπὰ Κοπδη, ϑαΐπέ Ῥαμὶ, Ῥ. 200, 
ποία ; 866 οΥ 04] Ποία αῦονθ, Ὅν ε Κποὺν 
ποιῃίπρ, οογίαίη δου πατ, δὰ: ΒδπιθαΥ 
τ Κα 5 ἴπ6 ἱπίδγεβεπρ σοπ]δοΐυτα ἐπδὲ 45 
τε ψοπιδῃ 5 ηοί ἀδβογδεά 45 εὐσχήμων 
(.. τε ἀεβοσίρείοπ οἵ ἐπε ψοπιεπ δἱ 
ὙΓμαββϑαϊοηῖοα, Βεοῖα, δηά Ρ βἰἀϊδη 
Απεοςῖ, χὶϊ. 5ο, χνὶϊ. 4, 12), 5:8. ΤΏ 
ἴανε Ὀδδὴ ἃ ἴογειρῃ Ψψοσῆδῃ (ρετπδρϑ 
οὔβ οὗ ἴῃε δἀυοσαιεά ΗἩεέαϊγαϊ), ἃ5 αἱ 
Αἴδεηβ 0 Ψψοσλδη οὗ γαβρεοίδυϊβ ροϑίἴοῃ 
ψουά πᾶν θεαπ ργεβετὶ δτηοπρβὲ 8, 
Ῥδυ} 5 δυάΐεπςα 8:, Ομγγβοβίοπι (50 8ὲ. 
Απιρεοβα ἀπά Αϑβίδσγί 5) ἐπουρῆς ἰπδὲ 5Π6 
Μ 48 ἴπε ψἱε οἵ Πϊοπυϑῖυβ, Ὀὰϊ 51. ΓΚ 
08115 ποῖ γυνή, ποὶ ἡ γυνή αὐτοῦ. Νὼο 
ταθηξίοῃ [8 πλδάβ οὗ ποῦ 'ῃ Ὁ (ὰὲ 5ε6 ἀθονα 



᾿ 
33-..34. 

μέσου αὐτῶν. 
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34. τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν" 

ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὃ ̓ Αρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις,ἷ καὶ 

ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

1 Βεΐζοσε και ετερ. Ὁ (ΕἾοσ.) δάάἀ ευνσχημων. ἼΠε ννογάβ καὶ γυνη ονομ. Δ. δτεὲ 
οταϊ δα ἴπ Ὁ (τείαἰπεᾶ Ὁ Βῖαβϑβ ἰπ β), 566 ςοζησηεηΐ,, δηὰ αἷβο ὉῪ Η1]6., νγῆο δἀἀ5 
εὐσχημῶν αἴϊες ἀρεοπ. 

οἰ εῖςαὶ ποία), δηὰ Ἐδγῦθαν δοοουπίβ ἴῸσ 
1Π|5 ὉῪ {π6 νῖενν ἔπδὲ ἔπε γονΐβεσ οἵ Οοάεχ 
ΒεζΖθβ νγὰ8 ἃ (δίμοϊϊο, πο οδ᾽εοιεά ἰο 
ἐπε ρτοπιίπεησε ρίνεπ ἴο ψοπίδη ἴῃ Αςίβ, 
δηᾶ τὲ υπάετ ἴῃς ἱπῆσεπος οὗ (Π5 ἔξεὶ- 
ἱπρ' ἔπε σμδηροβ οσοιττγδά ἰπῃ χνΐϊ. 12 (888 
ΔΡονβ) δῃᾶ 34: {π|8 ρτοπιίρθηοε δβϑιρπε 
τὸ Μψοτη η νγ88, ἰπ Ἐδπιβαν ̓Β νίενν, ἢτβεῖν, 
Ῥαρδῃ ταῖποσ μη ΟὨτι βείδη, ἀπά, βεοοπάϊν, 
Βεσεῖῖς δὶ τδέμες (δι Οδίδβοιις ; Ολωγοῖ ἐπ 
ἐμε Κομιαρβ Ἐνιῤῖγε, Ῥρ. τῦο, 1όὶ; β6ς 
« Τδτηδτῖβ,᾽ Ηδϑεϊηρβ᾽ Β.Ὦ., ἀπά Ἐεϊίεη, 
Αῤοείεϊρεδολίομέε, Ὁ. 337.---καὶ ἕτεροι: ἃ 
5βίσηΐποδηξ οοπέγαϑε ἴο ἔπ8 ὑσθοῖβα τθϑυ 5 
οὗ {πὸ Αροβεῖεῖβ ρὑγοδοβίηρ εἰδανῃετε, 
πὰ γεῖ ἃ ςοπίγαδί ΨΈΏΪΟΒ σατγίββ Ὑντ 11 
8η ενϊάδπος οὗ ἐσ, ϑρίτία, Ρ. 242, 
ἠαδεῖν τεπιασκδ παῖ ἢς Κηονβ ποῖ ποῦν ἴῃ 
δυΐπος οὗ τ1ῃ6 “ὟΝ 4" ϑεοίίοῃβ, ΗΟ νγ85 
ποῖ ργϑβεηὶ δἱ Δίμεῃβ, σουἹά ἤανα σεργθ- 
βεπίεά {πὸ δςοιϊνιν οὗ 81. Ρδὺϊ ἴῃ ἐμαὶ 
οἷἐν Βειίεσ ἴδῃ με παβ ἄομπο; (πὸ ἰὅ]8 
οαγίοϑίν οὗ ἐπε Αἰμθηΐδπβ, νοσ. 21, δπά 
αἴτοσ ἃ βρβεοῦ τερεϊνε ψἹ γἰάϊουϊς ἀπά 
ἰηάϊβεγεηοα, ἃ βοαπέν τεβαϊέ, σταρῃίοδιν 
τοργεβεπίεα ΕΥ̓ ἔννο παπηεβ, οὗ νυ] οἢ 1 15 
ἃ τρεῖς Δββεσίίοη ἴο 580 ὑπαὶ {πδν γεΐδσ ἴὸ 
ἴῃς 58-ἀροβίοϊς αζο. ϑριτί(ὰ ἴππ8 τὸ- 
ἴασϑεβ ἴο 411οϑἡ ΔΩῪ ἰυϑιβολιίίοη ἴοσ 
ΝΥ εἰζβᾶςκεγ᾽β σεϊδοϊΐοη οἵ πε ᾿ιἰβέοσίςδὶ 
ΟΣ οἵ ἐπε παιταῖῖϊνθ.υ ὙΠὰβ ἴῃ {Π6 
βίτυρίε ποιίσε οὗ {πε τϑβυ]5 οὗ 5., Ῥδὺ]}᾽5 
Ῥτεδοηίηρ ψνὲ ραίῃ δὴ ἱπάϊοδείοῃ οὐ ἔπῈ 
μιἰδέοσί δὶ ἐγ δα] π6885 οὗ ἴῃς πασγβίϊνα. 
1 δηγνπεσε, βυγεῖνγ δὲ Αἴπδηβ ἃ ἔΟσρῈσ 
Ψουά πανε Ῥεοη ἱεπιρίεα ἴο τ ΔρΠ ν 
τς ἰπῆσεηοε οἱ ὅ8:. Ῥδυ]8 ἱῃτε]εο- 
[4] ροννεσ, δῃηά ἰὸ διίγιρυιϊβ δὴ ονεῖ- 
φΒεἰτηϊηρ νἱοίοτυ ἴο {π6 ταθββαρε οὗ (ῃ8 
(οβρεῖ ἰπ 115 ἢτβὶ δποουπίεσ ἢ ἐπα 
ῬΠΙοδορῃὶς τυϊϑάοπι οὗἩ ἐς νοτᾶ ἰπ ἃ 
Οἷἷν ΒΙΟἢ ροββεββθάᾶ 4 υπίνεγβίυ, (ἢ6 
{πε περὶ οὗ δὴν οἵ ἐμαί εἰπιε, Ψ]ο να 5 
ποῦνῃ 85 “πε εγε οὗ ἄτεεςε, πιοῖπεγ οὗ 

Ατίβ,᾿" ΨΏΟΒα ἱὩ μα δ δηῖβ 4 [εννδἢ ΡΏ11ο- 
ΒΟΡΒΟΣ (Ρ10) μαά ἀεδβοσιρεᾶ 88 δε 
Καεποδὲ τηθητα!γ οἵ 841] ἐπε ἀτεεῖβ. 
ΤΏ δῆϑνοσ ἴο ἰῆς δβατίίε ογιἰοἰθπὶ οὗἉ 
Ζεῖϊες ἀπά Ονεσθεοῖς, ννε πιδὺ ρἷδος (δε 
οοποϊυδίοη οὗ εἶδα ἴῃδὲ {π6 τϑβαϊε οὗ 
5:1. Ῥαδυ]᾿5 ἰδδοῦτγϑ ἰ5 ῥ᾽ δίπῖν ποῖ ἀββογιθεᾶ 
αἴϊες 4 δεὲ ραϊζεγῃ, διιξ τεϑίβ Ὡρὸπ ἅε- 
δηϊίε ἱπέοστηδίίοα, ψ118ὲ νεηᾶς, 8 ὸ 

ταξεσβ 86 οοτηροβιείοη οὗ 8 βρεςςῇ, 85 
ψε μαᾶνο ἰΐ, ἰο 51. κε, ἀπά τερατᾶβ 1 
88 ἀετῖνεά ἔτοτι ἰῃξογπιδίίοη οὗ ἃ βρεες ἢ 
δοίυδ!ν ἀεϊϊνετεάᾶ αἱ Αἰμοηβ, :ῃβἰβίβ 
ΒΑΔ ΒΙΓΟΩΡΙΥ ὑροη πε ἀπο ν οὗ 
Βαρροδίηρ ἔπαΐ βιιοῦ βἰεηάδσ ταβα 5 ψουά 
ὃς τεργεβεηϊοά δ5 [Ὁ] ουνίηρ, [ἢ ἐς ΘρθθοΒ 
μαά δεθὴ σοσηροβεά ὑἱ ἢ ἃ νίενν οὗ 6χ- 
αἰείηρ 1 ϑἢ αηᾶ ΟὨτιβιίδη τλοποι ποία 
δραϊηβὲ ροϊγεμεῖβη. Μοσβϑονεσ με πδγ- 
ταῖϊνα ὈθΘδ18 16 βίδῃρ οἵ ἐγ 1] 655 ἱπ 
ἐξ ρίσξαγα οὔτε ’οοα] οοπάϊθοη οὗ Αἴπεπβ, 
δηᾷ 50 ἴῃ 118 γεργεβεηϊαιίοῃ οὗ 5... Ρδι])5 
δἰεἰευάδ ἴο [6 ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΒΙοδ] βυσγουπάϊηρβ 
οἵ τῆς ρίαοε ἀπά 115 βοῆοοϊβ. ““Οπε τηϑὲ 
δε δ Βοτὴς ἱπ Αἰμβηβ,᾽᾽ ντὶΐεβ Οὐσίαδ, 
“0 πηδεγείδηα ἐς πδτιγαῖνε τίσ μεῖν,᾽" 
δΔηᾶ Ὧοὸ οὔε 85 δηδθὶθα 8 10 τεβϊβε 
τόσα ἔα] {πε Ὠἰβίογίοδὶ ομασγαοΐεσ δπά 
νἱνϊἅπεβ5 οὗ {πε βοθπα ἴδῃ Οὐτίίαδβ Ὠἰτα- 
861 ἴῃ πε οϑβαν ἰο ψὨϊοῖ τεΐεγσθηςα 18 
ταδᾶε ἀρονε, οὔννῃίοἢ ἢ σοποϊυάϊπρ νοτάβ 
816 1ῃε8ς6, (παΐὶ “πε 0 γεῖαβεϑ ἴο δοςερί 
τε ἰβίοτίςαι ναῖπε οὗ {πὸ παιγαίϊνε οὗ 
Ῥδὰ] πῃ Αἐἤ θη, ἔθδγβ ὁπ οὔτπα ννεὶρμτίαβὲ 
Ρᾶρεβ ουἱ οὗ {π6 ΠἰΒίΟΥΥ ΟΥ̓ αυτηδηϊν "ἢ 
(Οεταπιεῖίς Αδλμαμαϊμηρεη, 1ῖ., Ὁ. 543, 
ΦΡΔυΪὰ5 ἴῃ Αἰμδη5᾽": 566 ἔυγίμοσ, Κηδ- 
θεπΡδπεσ, ΡΡ. 308, 300). ΤΠε ομαγαςίεσ οὗ 
{πε ρεορίε, με πιονίηρ [16 οὗ {πε Αρογᾶ, 
τῆς Ὀγοδάτῃ οἵ νίενν νΒ]οἢ οου]Ἱᾶ σογαρτο- 
δμεπά ἱπ οπα ϑδογί βρεεοῇ [ἢ οσυ ἄς Ἔισοσϑ 
οὔέμε ρορυϊαοεαπά {δε [4]16οίου5 [ΒθοϊοσῪ 
οὗ [πὸ βοῇοοῖβ, “ἴῃς Ποατὶ οἵ πε ννοσ]ὰ " 
ἴοο βἜποζουβ ἴο ἰρτοσε 411 (πδΐ νναὰβ8 Ὀεβί 
ἴῃ πιθπ᾿ 8 ἰδοιρῃῖβ οἵ οὐ 5 ῥγονιάβηοα 
δῃᾶ οὗ υτηδη Ὀτοίμεγμοοά, απᾶ γαῖ ἴοοὸ 
Ἰονίῃρ ἴο ἔοτρεῖ ἐμδῖ 811 σλβῃ μιδᾶ βἰππεά, 
Δηά (δαὶ δἕιες ἀδαίῃ υν88 πε ἱπάρτηεηίι--- 
ψῈ τεοορηῖβα ἵπεηὶ 411. 1 ψ ἔυτῃ ἴο 
(ἢς ϑρεεςῖ ἰἴβεῖ γε πὰ αραπάδπε ενὶ- 
ἄδπος οὗ ομαγδοίεγίβεις Ῥαυϊπε ἐβουρἢ 8 
δηᾶ (εδοπίηρ (ς., .Ρ., νεῖ. 27 δθᾷ Εοπι. 
ἱ. 10, ἴ. 14; νεσ. 26 δπά Εοζω. ν. 12, 
1 Οοτς. χν. 45; νῈσ. 30 πᾶ Εοπῖ. 11]. 25, 
εἴς., Ζδοκίετ, Ὁ. 268, δηᾶ ἱπβίδποεβ ἴῃ 
ποΐε8 ᾶῦρονε, Μοσιδβετγι, ΑῤοΞσίοϊϊς Αρε, 
Ῥ. 250), δἀηὰ 1ξ 156 νοσίῃυ οὗ ποίε ἰῃδὲ 
ὙΝεἰζβᾶσκεσγ, νυ ΐ]ε τεϊεοίηρ ἢ Βδυτ, 
Ζεῖϊεσ, ϑομινερῖεσ, απᾶ Ονεγθεςοκ ἴῃς δο- 
οουπηΐ οὗ δὲ, Ῥδι1}}5 νἱϑῖ: ἴο ΑἸμθηβ δ 
ὉπΗϊβιοσίοδι, {ΠῚ Ὺ τεσορπίβεβ, δέξεσ δῃ 
ἐχαπιϊπδίϊου οὗ ἴῃς Αροβεῖε᾽β τηεϊμοά οὗ 
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ΧΥΊΠ]. τ. ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ὁ Παῦλος ̓  ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν 

ἦλθεν εἰς Κόρινθον" 2. καὶ εὑρών τινα ᾿Ιουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν, 

ΕἸΦΑΒ 13, 6ο, Να]ρ., ΒΟΒ., Ατπι., 8ο Τίβομ., ΝΝ.Η., ΕΟΝ., ΝΝ εἶββ, ὑνεπάες, οπιΐξ δε. 
ΜΝ ΒΡ, Μαυϊρ., 54ῃ., ΒοΒ., Τίβοβ., Ν.Η., ἘΌΝ. ὙΝ εἰβθ, νν επάϊ Ἵγιῖϊξ ο Παυλος. 

ἀβαιηρ τι ἰΔοΙ αίγν ἀπά Ροϊ γι οῖδπι ἵπ 
Εοχα. 1, 20, δι 16 'ψε σοτῆρατζο ϑΔ ἢ τῆς 
Αροϑβεῖς᾽ 5 οσγῃ ἱπάϊοφιοηβ ἴῃς ἤπα βυγνευ 
οὗ τὰῃς νοσϊᾶ, απᾶ Ἂβρϑοῖαιν οὗ Πἰβίοῦυ 
ἔτοτὴ ἃ τηοποίπείβεις βίαπάροιπι, ἀβογι θε 
ἴο Ηἷπι Ὀγ τῃε Αοίβ αἱ 1 γβίτα, χὶν. 15, ἀπά 
αἰϊεγνγατάβ αἱ Αἴ ἤθηβ, χνὶϊ. 24, τς Ἰαδτίοσ, 
Βαΐενεσ ἰ18 Βουσος, 4150 βρίνεβ 05 8 ἴτ8 
ἰᾶεα οὗ Ῥ401᾽5 τηεϊποά δπά ἐδασπίπρ, 4ῤο5- 
ἐοϊΐε Αρε, 1., Ῥ. ττ7, Ε.ΊΤ. Οπ ἴπὸ ψῇοῖε 
ἴοπε οὗ ἰἢς Βρεθοῦ 45 ἱπογθάϊ!δ]β 45 ἃ 
Ἰαῖϑσ οοτηροβίεἴοπ, βεῈὲ Εδυηβαν, ϑέ. Ραμ, 
Ῥ. 147 Π., ΜΜὨ1δὲ πὸ πα Ροσμδρ5 45 ἄγδννῃ 
ὋΡ πιοῖς οἰδαυϊν τῇδη ὙΝ εἰβίείπ, 566 οα 
Αοῖβ χυϊῖ, 25, ἴῃ σοπβαμπηγηδίε 5111] οὗ τῇς 
Βρεεοῦ δἀὐάτεββθά ἴὸ δῃ δυάΐεπος σοπὶ- 
ῬΙβίπρ 80 πιᾶην νδτίθῖεβ οἵ οὐἰζαγα δπᾶ 
ῬοΙεῖ. (Τὸ {πε βίγαηρε αδἰίζεπιρε οὗ 
Ἡοϊεζηιδπη ἴο τερσοάτποε δὲ βοσὴς ἰδηρίῃ 
τῆς δερυπιθηῖ οὗ Ζεῖϊεγ, πὸ πιαϊπίδιη8 
θαι τῆς βοεπα δὲ Αἴῆθπβ νγὰβ8 ἃ τπῆϑῖα 
σουπίειρατε οὗ 16 β8ςεπὲ οὗ ϑίερῃθη᾽ Β 
ΘησΟΙΠῖοσ Ὁ Ὧΐ5 ἴοεβ δὲ Ἰεγιβαίεση, ἃ 
Β! ΠΟΙ απ ἀπβυγοῦ τηὰν Ὅς ἰουπὰ ἱπ ϑρίεία, 
Αῤοεέεϊρεδολμίοκέξ, Ρ. 240.) 
1 γε δδὶς ἔτοπὶ ψψῆοπι τῇς σεροζί 

οἵ ἰῇε ΞΡεεοῦ τγᾶ8β τερεϊνεά, βίποα Κα, 
5115, ΤΙπιοίῆν 411] ψψετα δρβεπί, ἰδ ἰδ 
Ῥοββίθῖς {παὶ ἃ ΟΠ τίβεῖδη σοηνεγὲ [κα 
Τϊοηβὶαβ ἴῃς Ασεοραρτίε πλᾶῦ ανε Ρσ6- 
βεῖνοά ἴ (ΖδοκΙοτ); θὰ ἃ βρεεοῇ 850 δ1]] 
οὗ Ῥαυϊίπε “που ρῃίβ, ἀπά 5ὸ ἐχργαββῖνα οὗ 
Αἰμεπίδη 11ξ6 αηὰ οὐϊέαγε, πλαν νγ6}} πᾶνε 
Ῥεδη τεςείνεά δὲ ἰεαϑὲ ἴῃ βυιβίαπος ἴτοπὶ 
8:. ῬδὰΪ ἰτπηβαῖέ, δΈπουρα ἰδ 18 ααϊίε 
οοποαίνδδ!ε τπαΐ {πε ῥτεοῖβε ἔοστῃ οὗ τὲ ἴῃ 
᾿Αοἰβ 'β ἄπε ἴο 81. Γπκς᾿5 ονστι εἀϊθηρ ἀπ 
Διτδηρετηθηΐ (866 ἔοτ 80 Δηαγβῖβ οὗ {8 
ἵδηρυᾶρε Οὗ ἰῃς βρεεοῃ Βείῃρε, δ ὲἊ 
Ῥακϊηἰδολοεη Ἀδάθη ἀν Αῤοοίεϊ ρἐδολίοπέε, 
Ρ. 82). Ἴδε τεβι]β οἵ 8:1. Ῥδὺ}5 ψγοσκ 
αἱ ΑἸπεηβ Ὑγεσε 5ΓΩΔΙ1 1Γ τηεαβυγεάῖ Ὁν 
{πε παπποῦ οὗ ςοηνοσίβ, δἰ πο ρ ἢ ἄνθῃ 
διηοηρβί ἴδετὶ ἰδ τῆσδε ποῖ Ὅς ἑογροϊξεη 
τπαῖ ἴξ νγᾶβ βοπιειπίπρ ἴὸ ραΐίῃ τπῸ 4116- 
δίαποε ἰὸ τῆς ἔδττῃ οὗ ἃ πη μοίάϊπρ [88 
Ροβίοα οἵ ᾿Ὀϊοηγϑίαβ ἴῃς Ατεοραρίῖτα 
(Ξες ξαγῖμε δῃ ἱπίογοβίίηρ δοσουπί οὗ 
ἀμα πιδίίες ἴῃ Ἐχῤοσίέον Τίνιες, ΑΡτῖ], 
1808). Βαϊ ἰπ δάδϊτίοπ το ἐδῖ5, ἰξ 15. 4150 
ἱπχηροτίαπί ἴο σοσλθσαρεσ [δαὶ 5. Ῥδὺ] μα5 
Εἰνθδῃ Ὁ5 “8ὴ ἱπναίυδοίε τηοιποά οὗ 
ΠλΒβίοπασΥ ρσεδοῃίηρ "ἡ (ΠΕ Ώ]εσ, ας 
Αῤοςί. Ζεϊέαϊἑεν, Ὁ. 275), ἴπαὶ το ἴδε 
ΟΒυσοΙ αἱ Αἰῆεπβ Οτίρεπ οουἹὰ δρρεαὶ 

δραῖπϑε (εἶβαβ 28 ἃ ργοοῖ οὗ τῇς ἐγαϊβ οἱ 
ΟἸ γι βεϊαπὶιν (Βείῆρε, Ρ. στό), ἐπμᾶξ ἰΐ8 
[αἰΠπρ' ἕαϊτἢ γα8 τενίνεά ἴῃ εἰπε οὗὨ Ρεγ- 
βεουξίοη ὉΥ ἰΐ8 Οίβδθορ Ουδάγαϊξυβ, τῆς 
ΒΏΘΟΘΒΒΟΙ ΟἹ ἔπε τηδτίυγ- ὈΙ5πορ ΡΟΡΙΪαΒ; 
ἐῆδὲ ἴῃ ἰᾷς ΟὨγιβείαη βοθοοβ οὗ Αἰπθπβ 
8ι:. Βαβι] δᾶ 8ι, ατεροσυ ψψεγε (γαϊπεά; 
ἀηπὰ (μα τὸ δῃ Αἰμεπίαπ ρῃ]]βορπασ, 
Ατιβιίάθβ, αὶ σοωνογε ἴὸ Οἢγβέ, γα οὐγα 
{πε οδυῖεϑὲ Αῤοϊοργ ὙὮὨΪΟΒ ννεὲ Ῥοββ685 
(Αἰβεπαροσαβ ἰοῦ ψὰ8Β ἂἃπ Αἰπεπίαπ 
ῬὨΠΟΒορμασ), 8βες Ἑδγγασ, δέ, Ῥαμί, ἱ.., Ὁ. 
551; Ηυπιρῆτγν, Οονινεεημέαγγ ὁπ ἐπε Αείς. 
1ε ἰβ βἰρῃϊῆοαπε ἐπαᾶὲ 51. Ῥϑαὰ! πανὲσ 
νἱ διε ΑἸΠοπ5 ἀραίπ, ἀπά πενεγ δἄ- 
ἀτεββεά ἃ Ἰεϊζοσ (ο πε ϑαίπιβ δὲ Αἰθηβ, 
ΔΕ μουρ Ὧθ τᾶ ΨῈ] πᾶνε ἱποϊυδοά 
πατῶ ἴπ Ὧἰ5 βαϊυϊαϊίου ἰὸ “τς ϑαϊπίβ 
ΨΜΏΙΟΝ ατὰ ἰπ δε ψμοΐα οὗ Αοδαΐδ," 2 
Οονς. 1. 1. 
ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΝΙΠΙ, τινες, τ, μετὰ δὲ 

ταῦτα : ἰῃ οςοπιϊπυδίίοη οὗ {π6 παιγδίϊνα, 
οἵ. Τακε χ. 1.---χωρισθεὶς : ἱπ ἱ, 4. γἱτἢ 
ἀπό, πιὰ 50 Ὁ511.811γ---ΟἹ]ν ἤδτα ν] Ὦ ἐκ, 
ἀερατγίυτε ἔτοπὶ Αἴπεπβ ἐπιρμδβίβεά, θε- 
οδιιβα ἐνεηΐβ μαὰ σοι ρε εὰ (π6 Αροβεῖς 
το 4ἴτεσ δῖ5. ἱπιεπάβα ρίδη (Ἐπιβαν, δέ. 
Ῥαμῖ, Ῥ. 240, ἀπά Β͵Ϊ455, ἐπ ἰοθοὺ), οὔ. τ 
ΟΒτοη. χίϊ. 8 (Α αἰ); 2 Μεος. ν. 21, ΧΙ, 
12, ὙΠ δὴ δοουϑαίνς οὗ ρίδοβ.---ὰἰκόριν- 
θον: Οοτίπεῃ ποπὶ ἰδ ροβίτοη δ5 ἐπε 
οδρί τα] οὗ πε Εοπιδη ργονίπος Αοῆδία νγ88 
186 σεπίτε οὗ ρονεσηπιθηΐ ἀπ σοτηπεσοα, 
ἉΜὮΠΕῸῈ Αἰμεηβ νγα5 5{Π] τῆς ρτεαὶ εἄυςδ- 
τἰοπδὶ οοπίσα οὗ ἄτεεοα. 8ι:. ΡῬδυὶ, τ 
85 Καθ εγε ἔογ ἴδε σταοβὲ ἱπιροσίδηϊ δαπᾶ 
Ῥτοσηίπεπε βίδίίοηβ οἵ Ἐογλδη ρονογη- 
ταξηΐ δπά τῆς τηβειϊηρ Ροϊπίβ οἵ Εδϑβὲ δηΐδ 
γε σε, πυρῆς ἐχρεοϊθα ἴο σμοοβα ἃ ρἷδοα 
ἴτοπι νβεπος (ἢς ἱπήπεπος οἵ {πε (οβρεὶ 
,φουἱά ϑρτοδᾶ ονεῦ ἰῃς Ὑγ80]ς ρτονίποεα. 
Τῖκε ἘρΡΒεβαβ, Οογίηι ἢ ἴὰν οπ ἔπε στεδὲ 
ίρανναν θεν Ἐαβδὶ δπὰ ννεβε: {κ 
ἘΡΒεβθὰβ ἴτ ννᾶβ, δ Ῥγοΐδβεβο Ἐδπιβαῦ 
[αΥΠῚ5 ἰξ, οῆς οὗ ἰῃς Κποίῖβ οη {πε 1ἰπς οὗ 
ςογητιμηίς δέου, ἴδε Ροὶπὶ οἱ σοπνεγρεπος 
ἔοτ ταδῦν βυδοσάϊπαϊς τοδβ. Βαϊ σου πίῃ, 
ψΙ 411 18 ἐχίεσῃδὶ Ὀεδυΐν, 15 νεῖ τἢ απᾶ 
ἕλτης, δὰ Ῥεβοοπις ἃ Ὀγννογά ἴοσ νὶςε δπᾶ 
ἰπέδτωυ, ε΄. Κορινθιάζεσθαι, Κορινθιάζειν, 
ΨΜειβιείη, στ Οοσ. ἱ. 2, ἀπά σεΐεγεποαβ ἴῃ 
Ἑδιτγασ, δέ. Ῥακί, '., 557 Ξ., απὰ ἱξ μδ5 ποῖ 
Ῥεδη πέρι συν τεγηχθᾶ ἴῃς Ν᾽ δηϊέν Εδίγ οὔ μ 6 
Ἑοπίδῃ εγρίγε : δῖ ὁποα ἴἢε ᾿οπάοη ἀπά 
τῆς Ῥατίβ οἵ ἰἢς ἤἢγβι οεπίυσυ αἴτεον Οδχῖδε 



᾿ 1-«Ἀ. ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ 

Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ,} διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι 

1 Τηβίεδά οὗ Π, γνναικα αὐτου 5υγ. Ηδτοὶ, τπῖρ., ΕἸοι., Οἷρ., ΒΙδββ ἐπ βὶ τεδά συν 
Π. γυναικι αὐτου, ἀπά Εἴοτ. αὐἀξ ἡσπασατο αντους, 50 Β]458 ἰπ βι Αἴτεῦ αὐτους 
5υτ. Ηδτοὶ. ταρ., ΕἸοτ., 80 Β[δθ5 ἴπ β, δάά ουτοι δε εξηλθον απο τῆς Ρωμης (εγδέ 
Εἰοτ.), (Β[αϑ8. ὑγδοίκείβ απὸ τῆς Ρ. δἰξεγ ἰουδαιους). Ὦ, 5.1. Ηδτζοῖ. πιρ., ΕἸογ. 
ἰπβατέ αἴξ Ρωμης οἱ και κατωκησαν εἰς τὴν Αχαιαν (Β]Δ55 ἴῃ βὶ Ὀτδοίκείβ οι). δια- 
τεέτάχεναι ΑΒΗ, ΟἸτγβ., 8ο 1,δοῇ., ὟΝ.Η., ννεῖββ, νγεπάϊ, [οἱ] οννίπεα 
τεταχεναι Δ ΌΕΙ,Ρ, βὸ ἜΪϊβοῖ. 
νΝ.Η., Κιν., ννεῖββ, ὑνεηάι, Β1488. 

(Εαγγασ, μ. 5., Ρ. 556). ΤῸ (Π|5 ἱπίαπηουβ 
ποίοτγεἰγ ποὲ οἠἷΐν ἴπε σοϑηιορο ἐδ η βπὶ 
οὔ ἐπα οἰέγ σοπιυρυιοά, Ῥας {πε ορεη ςοπ- 
βεογδαίΐοῃ οὐ 8}|Απ)6ῖθβθ ἱπηρυσὶ εν ἱπ 115 
ἐειηρίε βαγνῖίοα οὐ  επυβ, βεεὲ ἘΔΠΏΊΒΔΥ, 
“ (οείπεῖ," Ηδβείπρβ' Β.Ὁ.; Ὁ. απά Η,, 
ΒΠ141}1 οὐἀϊίίοη, Ὁ. 324 ἢ. ; Μοσίβεσι, 
“«ΑῤοΞςίοιἑο Αρε, Ρ. 262, δῃά ποίεβ. Ῥείονν. 

ει. 2. ᾿Ακύλαν, οΓ, νεγ. 18, Εοῃι. 
χνΐ. 3,1 Οὐος. χνΐ. 19, 2 Τίπ), ἴν. τὸ : ἢς 
Τιαῖΐη Αφιίία ἷἰπ 15 σεεκ ἴοσα ; ἴῃς 
ΠΑΠῚΒ ΠΊΔΥ ἢᾶνε ὕξθη δϑββιτηθά, 45 οἴζβη 
ἐῆς οδβε, ἱπ ρίασε οἵ {πεὸ [εν 8 πδτης. 
10 15 δορεῖμες ἀπγθαβοπαθῖς ἰο βυρροβα 
{παι Τὰκα τπηδάβ ἃ πιίβίακε δηᾶ (δαὶ {π15 
Ααι114᾽8 παπηα τν88 Ῥοπε5 Ααυΐϊα, νν Ὡς ἢ 
ἢ Ῥοτε 45 ἃ γεδάτγδη οὗ (6 ἀδπβ Ροπίίδ, 
ἃ ἀϊδιϊη συ βμεά ταέηρεσ οὗ νυ μῖσῃ τγὰβ 
οδ!εὰ ᾿ν (6 βδηια {Ὸ Ὡδπιθβ, Ροπίαβ 
Ααυῖα, Οἷς., 44 Εαηι., χ., 33; ϑυεί., μὲ, 
Οας., γ8. Ὑπα ἴδοι ἐῆδὲ ἀποίμεσ Ααυϊΐδ, 
ὙΩΟ 18 ἕἈπιουβ 885 βἰ νἱπρ' α85 [Ὡς βδτὶἰεβί 
γεσβίοῃ Δ.Ὁ. οὗ (ῃς. Οὔ. ἴπ ἄτσεεκ, 18 αἷθο 
ἀεβοιίρεά ἂς ἴοτη Ῥοπίῃβ ροεβ ἔα ἴὸ 
δον ὑπαὶ ἔμπεσε 15 ποίη ρ' ̓πηρτόρΆΡ]α ἴῃ 
51. Τλαϊκε᾽Β. βίδίοπηεπε (ϑομῦτεσ, Ῥδεσέσλ, 
Ῥεοῤίε, ἄλν. 11.) νο]. 11., Ρ. 226, Ε.Τ.). 
ὙΤπα ὩΔΠΊ6, ΤΠΟΣΘΟνΟΊ, τνᾶ5 αἷθο ἃ βἰδνε 
πᾶτπα (Βτηβαυ, Ρ. 260), 45 8 ἐγεεάπχδῃ οὗ 
Μεβοδηδβ νγ85 οδ δὰ (0. ΟἹ πῖὰ5) Αχαπῆα. 
Βυς ἴὲ ἰ5 ῥσόρδθὶβ ἰπδὲ 88 ἴῃς ρτεδίεσ 
Ραζὶ οἵ τε εν 'ἰπ Κοηις ψγεσα [τοθά- 
τῖθη, Ααυ18 πιᾶν αἷβο δδνε δεϊοηρεά 
ἴο {πὶ5 οἶαββ, βδεὲ ϑομῦγοσ, ν. 5.,ὄ Ρ. 234) 
δηά 4150 δισίμπεσ, ϑαπάδυ δηά Ηδδάϊδτγη, 
Ἀοπιαη5, Ῥ. Χχν., 418; Τὐἱρμεοοι, Βα ῤ- 
ῥίαης, Ῥ. 173.--- τῷ γένει : “ Ὁγ τας," ΕΙΥ͂,, 
ΟΓ. ἵν. 36, οὗ Βαγπδῦββ, ἀπά χνυἱ]. 24, οὗ 
Ἀροϊίοβ; ἰδς ψογὰά πεεὰ ποῖ τηεᾶῃ ποτε 
ἴδῃ {8 18.----ουδαῖον : ὙΠε ννοτὰ π88 Ῥθεη 
Ῥτεββεά βοζηείίγηςεβ ἴο ἱπάϊςδίε τμδὲ Ααυΐΐα 
ὙγᾺ5 51] υποοπνετίεά ἰοὸ ΟἸ τι βεϊ απ ἐγ. 
Βαυὲ {πὸ ἕλοι ἐμαξ ἢ 8 σδθά ἃ 1εῪ ταΔΥ 
ΒίΓΩΡΙν τεΐεσ ἴο ἴπ6 ποῖίσα νυ ὩΪΟὮ ἔο]ονν5 
“τηδῖ 411 [εννϑ,᾽" εἰς. Ὑμεῖμεσ Ααυῖα 
Μγ»Δ5 ἃ ΟΠεϊβεῖδη Ὀείογε με πιεῖ 81. Ῥδὺὶ 
ἰδ νεγν ἀϊ συ: ἐο ἀειογπιίηθ ΗΕ 18 ποῖ 
ΒΡΟΚδη οὗ 85 ἃ ἀϊβοίρίε, ἀπά βγη σεν οὗ 
ἐπιρουτηεης γαΐποσ ἔμδπ οὗ ΟὨγβείδη θ6- 

Τιι: 
απο ἱπβίελά οἵ εκ ἱἰπ ᾿ΑΒΌΕΙ, Ναυϊᾳ., Τίβοῃ.. 

1ε τῆν δοοουπί ἕοσ ἐπε Αροβεῖίε᾽ 5 ἱπέδ- 
οοῦγβα ἱτπ πὰ δηά ῬχσίβοιἹα, Ζδαῃπ, 
Εἰηϊειἐμηρ, ἴ,, τ88. Βαεὲ δε βιβρίοίοπ 
ΜΙ Ὑνβϊο ἢ πιοβὲ οὗ ἢ18 σουπέγυτηβη τὰ- 
βατάεά 8ι. Ῥδὺϊ ταῖμογ ἱπάϊοδίεβ (μὲ 
Ααυΐα ἀπὰ Ῥχίβοι α πιαδὲ δὲ ἰεαϑδὲ πᾶνε 
᾿ιδὰ βογηξ ἰδδῃΐηρβ ἰονγαγάβ {6 πανν [ΔΙ (ἢ, 
οὐ ἴμεν νοι Ἱά βοδγοεῖν δανε σεοείνεά ἢἰπὶ 
ἱπίο {πεῖν Ιοάρίηρϑβ. - 1 5 αυἱΐϊε ροβ- 
β'0 16 ἐπί, δ5 αἱ (ἢς στεδὲ Ρεπίξοοβι [ϑὺν8 
ἔοσυ Βοτης μαὰ Ῥδεπ ρσεβεπῖ, οὔ, 11. το, 
ΟἸὨ τ βεἰδηλν τῆδὺ ἢανε θθδη οδτγίεα ὃν (15 
ΤΩΘΔΏΒ ἰο τῆς ἱτηρεσίαὶ οἱἵν, δηὰ τῆι βυοἢῃ 
εἰάϊπρβ τπᾶὺ δᾶνα ργεάϊβροβεά Ααυϊα ἀπᾶ 
Ῥστίβο: δα ἰο ᾿ἰδίεπ το 81. Ρδυ}}8 ἐεδοπίηρ, 
ἐνεη ἱξεμον νγεγε ποί Οτἰβείδηβ νμθη ΠΟΥ 
ἔγβὲ ταδὶ πίπη. [Γ {πὲὺ γέγε οοπνεγίεά, 
5 πᾶ5 ὕδεπη βυρροβεά, ὃγ. 8ι. Ῥδῃ] δἱ 
ΟοεΐπτΒ, 1 ἰβ βίγαηρε ἐμαί πο τπεπείοῃ 19 
τηδᾶς οἵ {μεῖς σοηνεσθίοηυ. Ὑμαὶ {μεν 
ψνετε ΟΒ τ βείδηβ νβθη 81, Ῥδὰϊ εἴς ἐμθπὶ 
δἱ ἘΡΒεβΒ βεεπὶβ ἰο δ6 Ῥεγοπά 84 ἄουβι, 
Εεπδϑη ἀδβοσὶρεβ ἐπεπὶ 85 δἰγεδάν ΟἸσίβ- 
εἰδηβ ψμεη {ποῪ ταδί (πε Αροβεῖδ, 80 ἴοὸ 
ΗΠροηζεῖά, οὐ ἔδε ρτουπά (δὲ {μεῖς 
σοπνεγβίοθ ὉΥ 81. Ῥδῃΐ οουἹά βοδγοεῖν 
βανὲ ὕξοθ ραββεὰ ονεῖ, 8εὲ δισίπεγ 
“ΑαυΠ14,᾽" Β.Ὁ.3, ἀπά Ηδβείηρε᾽ Β.}.; 
ννεηάι, ἐπ ἰοοο; Τιἰρδμείοοι, Ῥλεϊ., ρΡ. τὸ 
δηῃά 17, Ἡογί, Κονι. απὰ Εῤλες., Ῥ. 9.-- 
προσφάτως: δεῖε οΟἠΐγ, [1{,,| ΙΔξοῖν 
βἰδιιρμίετεά οὔ ἰδ; ἤθπος τεσθηΐ, 
τεβῃ ; 1δεη, γέρεης (ατίταπι). [ΠΧΧ, 
Βεαξ, χχῖν. 5, ἘΖζεκ. χί. 3, [πἅ, ἰν. 3, 5, 
2 Μδοςο. χίν. 36, δο ἴοο 'ἴπ ΡοΪυδίυβ, 
ννεβίοςοιε οὐ Ηξερ. χ. 2ο πρόσφατος τε- 
ρατάβ 411 ἀεγί νδιοηβ τοτὶ σφάω (σφάξω) 
φάω (φένω) φάω (φημί) δ5 υπιϑαιβέδοίοτγ. 
--Ππρίσκιλλαν: ἱπ ἘρΊ56165, Εοπ,. χνΐ. 3, 
1 Οοσ. χνΐ. το, 2 Τῖσα. ἱν. 9, Ῥγίβοδ, Εν.) 
νν Η., Ῥείβοσϊα, ροσβαρβ ἐπε ἀϊπιϊπυείνε, 
ε΄. 1,ς111ὰ, οσ114. Ῥτοραθὶν 56. Γαΐκα 
υδεά τὰς Ιαπρταρε οὗ ςοπνείβαίίοπ, ἴῃ 
ΨΜΏΪΟΒ (δὲ ἀϊπιϊπαεῖνα ἔοστηβ ὑνεγε πβι}8 Ὁ 
ετηρουβά, δὲ. Ραμί, Ρ. )θ8. Ου ΒεζΖϑὴ 
ἰεχὲ 866 οὐ ἶοαὶ πος, Εδπιβαυ, ν. 5.) δπά 
Οκητοῖ ἐπ ἐπε Κονιαη ἘρΙΡΊγε, Ὁ. τοϑ. 
ἴπ νν. τᾶ δηὰά 26 με μανε Ῥεΐβο 8. πηεπ- 
εἰοπεᾶά Ῥεΐοσε μεσ Βυβραπά, δἀπὰ 5ὸ Ὁγ 



ΠΡΑΞΈΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ἀν Π, 384 

πάντας τοὺς Ἰουδαιους ἐκ τῆς Ρώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς - 2.1} καὶ 

διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι, ἔμενε παρ᾽ αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο: ἦσαν γὰρ 

1 Αἴ τὰεὲ σοτητηθποοπηθηΐ οὗἩ πὸ νεγβα ϑυσ, Ηδτοὶ. πηρ., Εἴοσ. (Απρ.) δδά ο δε Π. 
ἐγνωσθη τῳ Ακυλᾳ, δῃά θείοτε ὁμοτεχνον ὅσ. Ἡδτοῖ. τὴρ., Δὰρ. δἀά ομοφυλον και, 
80 ΒΙ438 ἰῃ β (οἵ. ΕἸοτ. τῇ νεσ. 2, σαἰϊμέαυϊέ 405); 5εε Βείβεγ, Βεϊγᾶριεβ, Ρ. 84, ὁπ. {πὲ 
θεασγίηρ οὗ (Π18 τεδάϊῃρ οῃ {πε σοηνεγβίοη οἵ Ααιυϊα ἀπά Ῥυῖβο! δ. Ἐὸτγ εἰργαζετο 

ἽΒ, Βοξ. Οτιρ., ΤΊβομ, ΝΥΝ. Η., ἘΝ. ὟΝ εἰββ, ἡνεπάες τεδᾶ ἡργαζοντο. τῇ τεχνῃ 
ἴοσ δος.), 80 ΣΦ ΑΒΕΤ,Ρ, Οἤσγυβ., [νδοῖ., Τίβοι., ΝΝ.Η.., Ἐιν., νΝ εἰξβ, ψνεπάς. Ὦ, αἷξ. 
ποῖ ἘΠῸτ.) οπιϊε {πε οἴδυβα σαν γὰρ σκη. τῇ τεχνῃ, ἀπᾶ 50 ΒΙ4885 τη β, ἀπά βεὰὲ 
ΒΙ455, Ρ. Χ., 8η ποίε ἄρονε οῃ χνιΐ, 18, Ἑδτηϑαν ἕοίοννβ νγεβέεση ἐεχὲ πῃ βυρρογίπν 
οτηϊδββίοῃ, 86ὲ6 ϑ:. Ῥαμὶ, Ρ. 253, ἀπά, ου {πε οἵμεγ παπᾶ, νγεῖββ, σοᾶεχ Ὁ, Ρ. 43. 

58:. Ῥδυΐ, εχοερὲ ἱπ τ Οος. χνὶ. χ0. Ὑπὸ 
τεδβοῦ ΤΊΔΥ Ὀ6 ἴπδΐ βῆβ νγὰβ οὗ δίρῇμεσ 
δβοοΐδῖ βίδίιβ, ἀπά ἱπάβεά ποῖ ἃ }ενγα85 δὲ 
811, 45 {Π15 βθε 5 (86 Ῥεβέ αν οὗ δοεσοιπί- 
ἱπρ' ἴοσ πε οὐτίουβ ἀσσαηρεπιεηΐ οὔ με βεη- 
ἴεηος Βετγα, {πε ροὶπί δεὶπρ ἴο ἐπιρμδβίβα 
τῆς ἕδος ἔθαὲ ἀφιμήία ψγὰβ ἃ εν. Ηδεγ 
Πᾶῖὴδ ΠΊΔΥ ἱπάϊςαίε βοπε Ἴοππεοίίοῃ 
ἢ ἴμῈ Ῥήβοδη ἐπ; Ψδ1Π5ὲ Θαηάδυ 
πᾶ Ἡξεδάϊατη, Κομιαης, Ρ. 420, ἰῇ 8δΠ 
ἰώϑρα δῇ ἀϊξουδβίοη ἢπᾶ γεᾶβοπβ ἰὸ 
οοηηδοὶ δοιθ ΠΟΙ (ἀπά μοββίθίυ ἢετ 
Βυβραπά) ἢ (Π6 Αοἰϊΐαπ Θεης, Ὑπδὲ 
816 ψ͵88 ἃ Ψψοιήδῃ οὗ εἀὐυςσαδίίοῃ 15 ἐνάεπε 
ποτὰ νεσ. 26, ἀπά ἴξ 15 ροββίδ]ς [ῃδὲ μεῖ 
τηδττῖασε 1 Ααα]]1α τᾶν αῇοτγά τι5 δη- 
οἴδεσ ργοοξζαπιοηρβί αδην οὔτμε ἱπῆπεπεος 
οὗ 6 ον ϑὰ τεϊρίοη ονοσ εἀποαϊδά 
πνοπθῃ 'ἰπ Εοῃγα, 705., 4πέ.γ) χν!., 3, 5. 
Βυΐ πλδῦν σοτητηεπίδίοσβ ἔγοπλ 5ὲ. Οσυ- 
βοβίοϊῃ δᾶνε τϑέετγεά {πὸ ργεςεάβηςε οὗ 
Ῥγῖβο ἹἹα ποΐῖ ἰο βοςοΐδὶ σταπκ, δας τὸ πεὲτ 
διθδίοσ ἔεγνεμου οὗ βρίτιξ οὔ ΔΌΠΠΥ οὗἁ 
ὉΠατγδοίεσ; Οὐ ἱξ τῇδυ ἢ βἰπιρῖν ἄπε (ὸ 
τῇς ἴδοι τμαὲ 5ε ννὰβ οοπνετγίεά ἢγϑβε. -- 
διὰ τὸ διατεταχέναι: ὅι. ΤυεἾ᾽Β 5Ξίαίε- 
τηεπί ἰβ ΕΠῪ ςοιτοροσαίεάᾶ Ὁν ϑαεί., 
ΟἹαμάληϑ, 25: “ Ἰυάδεοβ ἱπηρυΐβογα Ὁ; γιβῖο 
αϑϑίάπα ἐσπιυϊειδηῖεβ Εοστπα χροΐ", 
Βυς Το ὕδββιὰβ, ἴχ. 6, ἱπ τγείεσσίηρ τὸ 
δὲ 8 τηοϑὲ ργόρδοϊν (6 βᾶπιε εἄϊοί, 
δίδίεβ ἴπδὲ {π6 ἴεννβ νεσα ποῖ Ἔχρεῖβά, 
Ὀεσδαβε οὗ {πε ἀϊῆησυϊίν ἰπ σατγυΐηρ' ΒΒ 
8Π οτάεσ ἱπίο δῆεςσι οπ δεςουης οὗ {δεὶν 
φτεαῖ παηρεῖβ.Ό Αποΐδοῦ ρᾶββαρε τῇ 
δυεῖ., Τίδεγέμς, 36, σινεβ π5 ἴῃς ργοῦδδῖς 
Ἐχρ᾽δηδίίοη : “"Ἔχρυΐε εἰ τηδίποσηδίίςοβ 
βεὰ ἀεργεοδηεῖθαβ νεπίδτῃ ἀεάϊε": δῃ τη- 
βίδηςε οὗ ἃ ςοπιοπιρίδίεα Ἔχρυϊβίοη, δἴξεγ- 
νατάβ δραπάοπεάδ. 1 νγὲ {πὰ ἱπίογργες 
{πε πιεαηΐπρ' οὗ ϑαείοηπίαβ ννἱ τοΐεσεπος 
ἴο {με εἀϊοι οἵ ΟἸαδυάϊι5 Ὀν ρίνίηρ' {πε βατης 
ἔοτοα ἴο “Ἔχραϊι,᾽ 11 ἐχρ  δίπβ (ῆς βιΐϊδπος 
οἵ Ἰδοϊξαβ δπά ]οβερῆυβ, ψῆο ἄο ποὶ 
ταδπείοη [Ὧ6 δάϊοξ, νν 116 τῆ τννογὰς οἵ Πϊὸ 
Ὀδββίτβ ἐπιρἤαβίβε ἐπε ἕδος {πὲ διεπουΡ ἢ 
ΠΟ εχριυϊβίοπ ἴοοκ ρῥίαςε ἐπα δ 5βεπιὉ 1165 
Οὗ δες 1εννβ ννεῖε σοι εὰ, ἀπ ὁπ {παὶ 

δοςουπί, νγὲ τηδῪ δῖ εν ΒΌΡΡΟΒδ, Ἐμδίτηθ ΠΥ 
1εννβ νου]ά Ιεανε (ἢς οἷν, Θομῦτετσ, πὶ. 5.) 
Ρ' 237. Οἱ δὴγ νῖεν τῃ6 εἄϊςἐ σου ποὶ 
ἂνς τεπηδίπεά ἴῃ ἔογοαε νετῪ ἰοησ, ἐλ 

χχνὶΐ. 15, ἃπᾶ αἷβὸ {εξ τεέυσῃ οἵ Ααυϊα 
πὰ Ῥχίβο:α ἰο Κοπιε, οπι. χνὶ, 3. 
Εδιηβαν ἀδίθβ ἐπε εαϊοξ δὲ {δε επᾶ οὗ 
50 Α.Ὁ. οπ ἴῆε ρστουπάᾶ ἐμαὶ δ᾽ πουρ ἢ 
Οτοβῖμβ, ΗΠ ἐςέ., νῇ]., 6, 15, βίδίεβ (πδί {ΐ 
Οσουτγεά ἴῃ {πε πἰπιῃ γε οὗ ΟἸδυάϊιβ, 
49 4... [ῃς Ὠἰβέογίαπ ἤεγε, 48 εἰβευνῆδσε 
(6.5.» εξ. με ἴατηιπε) ἰπ οοππεοιίίοη ψχἱΈἢ μα 
ἀνθηΐβ οὗ {Π|5 γεΐβῃ, 15 ἃ γεδγ ἴοο δᾶγῖγ. 
Ννεπάιϊ (1809), Ρ-. 59, ρῖνεβ 49-50 48 {με 
γοᾶτ οὗ ἰῆε εἀΐϊοςι. Βα τηυβέ 6 σεπιοση- 
δεγεᾶ (πδὲ {8 δι πουῖεν οὗ Οτοϑβίαβ ἰ8 ποὲ 
Δἰτοροίμοσ τοὶ αρῖς ἴῃ {Π15 σαϑθ, 45 ἔπεσα 
18. πὸ ῥγοοῦ πὶ με δὰ δὴν ἀϊγεοὶ σγεΐεγ- 
ὅποα ἴο οβερῆυβ, ἰο ἤοτ ἢδ ἀρρεδῖβ 
ἴον Ὠῖβ ἀδίε ; βεὰὲ Ο. Ἡοϊεζτιαπη, Ν μἐεϑέ, 
Ζεϊἐρετοϊμομέε, Ῥ. τ29; ἘΒΙῖ455, Ῥγοΐδρ., 
23, ἀπά Τυσπεσ, “ ΟὨγοποίορυ οὗ {πε Νενν 
Τεβίδπιεπι " Ἡδβείπρβ᾽ Β.ἢ. Μεαιίβεσί, 
Ῥ. 362, τηαϊπίαίπβ {παὶ ἃ {πὸ ἄδσίε οὗ 
τῆς εδὐϊοε 15 {85 ππκηονπ, ψγὰ οδηηοξ 
Ῥαβςὸ δὴ ΘὨτοποίϊορίςαϊ ςοποϊιϑίοηβ 
ὕροη ἰξ, τ Ζαμη, Εὐρϊεϊέμηρ,, Ἰ., 634. 
Μέενγεσ τηδιπίδἰηδά (μδὲ ὉνῪ ΟὨσγεβίυβ 88πε- 
τοπῖι5 πηϑαηὶ ἃ [εννβῃ ἀρίίδίογ 50 ςδ᾽εά, 
Ῥυὲ 1ξ 18 πιόογε ρσοῦϑδϑῖε {πὲ ἐπε Ηἰβεοσίαῃ 
οοηΐαβεδ ΟὨγιδίὰβ τ ΟὨτεβίυβ---δη 
ΠΗΑΠΊΠ Αγ πᾶτὴς ὑντἢ οπα ἴῃ 86 δίποηδ 
δοιῃ ἀτεεκβ ἂαπᾶ Ἐοπιδηβ. Τῆς Οἤσεβίιβ 
ϑυείοπίαβ Βρεδῖβ οὗ 845 δοίιδεϊν ᾿ἰνίπρ, 45 
τὰ 6 Ὠἰδιίοτίδη ταιρμξ πᾶνε πεαγὰ ἐπουρῃ 
ἴο ἰεδά Πίτι ἴο τεραγὰά (86 σοσζησηοέϊοηβ 
Ῥεΐνγεεη ἴεν δηὰ εν βῃ ΟἩ τί βείδπβ ἰπ 
Εοπια 88 ἰπϑεϊραίεὰ ὃν ἃ ἰεδάεν Ῥεασίπρ 
115 πᾶτηδ, ςοσησηοίίοηβ {πὸ τῆοβε θχοϊεδα 
ἴῃ τ[86 Ῥίβιάϊδῃ Απείοςβ, ἰπ Τμεββϑαϊοηῖςα, 
δηὰ εἰβενβεγε; οὐ ἃ ἵπᾶὺ δὲ τῇδέ πε 
5 ἱπάϊοδλιεβ [ἢ ἔενογῖβἢ πορεβ οὗ ἐδς 
Μεββίδῃ διποηρβὲ (88 7ενν5 τεϑίεπε ἴῃ 
Εοτηβ, ἤορεβ 80 οἴϊδβῃ ταϊβεᾶ Ὀγ βοῖπα 
Ρτείεπίίουβ ἀεϊίνετεσ Βυὲ Τῆρδεῖοος 
ταΆκεβ {πὸ ἱπιροσίδης σεσηασκ ἐπδί ὄνεῃ 
ἴπ {τΠ15 ᾿αδε γγὙὰ τῆδὺ ἔδι εν βυρροβα {πδὲ 
{8ε ἐπις ΟὩτῖβὲ Βεϊὰ ἃ ργοτηίπεης ρίαςα ἰῃ 

’΄Ὡπὐυσ πω 



σάββατον, ἔπειθέ τε ᾿Ιουδαίους καὶ Ἕλ 

λαὰ ἐντιθεις το ονομα του κυριου Ι. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 48ς 

νοποιοὶ τὴν τέχνην. 4. διελέγετο 1 δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν 
ληνας. 5. Ὡς δὲ κατῆλθον 

1 Απεσ διελέγετο (δε) [), ΕἸοτ. αἷξ., να] ρο!., ὅγε. Ηδτοῖ. τὰρ., ΒΙ485 ἰπ β, 8ὸ ΗἸ]Ὲ. 
17 ἰῃ σοπίγαϑβ ἴο νεῖ. 5 ἰξ ἰ8 ἀ σα] ἴο 5εα ΨὮγ 

πε, ΠΟΙ ἀσ65 πε ἱπιτοάδιιοιίοη οὗἩἨ ἴπΠ6 παᾶῆηε οὗἉ }εϑ5 ββεῖῃ ΠΕ] ἴῃ ἰ(561} ({γιὲ67- 
ῥόπεης, ΕἾοσ.) τὸ Ὧανε ρειδυδάεᾷ Ῥοίῃ 1ενϑ πὰ ασεεῖβ, ἀπ|688 ΜῈ ἴᾶ κα επειθε 45 
σοπαῖϊνε οηΐγ. ἐντιθημι 5 ποῖ Τουπᾶ εἰβεννθαγε ἴῃ ἰῃς ΝΎΤ. Βεῖβεσ {πίη κβ ἐπδὲ πεγα 
ἐντιθεις τηδᾶΠ5 “ ἰπβι πυδίηρ " (Ρ. 85), ἀπά ἴπδι τπ6 ραββαρε ἴῃ βὶ τεπηϊη 8 υ οὗ Ρδὺ}}Ἐ 
οὐνη ἀεβοτίρίίοπ οὗὨ Πὶβ ῥγαδοῃίπρ ἴῃ 1 Οογ. ἰδ. 3 (50 Β[455). ου μονον ἰ. αλλα καὶ 
Ἐλλ., 50 Ὁ «πὰ ΕἸοσ., Β485 ἴω β, βυρρογίεά Ὀν Βείδβεσ, πὲ. 5. 

{πεϑε γοροσίβ, ἔοσ Ηξ τησϑὲ πᾶνε Ὀεεῃ ποῖ 
1655 Κποννῃ δὲ 115 {ἰπ|6ὸ {πῃ δὴν οὗ (ῃ8 
α]5ε ΟΠτγίβιβ (απ ῤῥίαηδ, Ρ. τό, ποῖδ). 
ΘΟ ἱπάϊετεπος οη ἐπε ρᾶγὶ οὗ α Κοιηδῃ 
Οὐ τῆς ρετίοά ἰβ βυσεῖν ποῖ βυγρτγί βίην, 
δηὰ {πε ργορδο! εν ἰβ τογα βΘΠΕΓΑΙΥ 
πιαϊπιδίποα τῃδὲ [15 ΟὨγαβῖυϑ νγ)ὰ8 τε δ} }ν 
ΟἸγῖβε, {πὲ Ιεδάδθσ οὗ τπ6 ΟἸ τί βιδπϑ, 5εῈ 
ὑγεῖβϑ, Εἰτἰοίἐμηρ ἰπ ἀας Ν. Τ᾿, Ρ. 227; 
ννεπάς (1809), ἐρ ἰθθο; Ἐδπιβαᾶυ, δέ. 
Ῥαιεὶ, ῬΡ. 47, 254; Μοαίβετί, Αῤοςίοἱς 
Ἄρει, Ῥ. 362, ποίε, υῖ, οπ {πΠ6 οἴμοι 
μαπά, Ζαμπ, Εἰηπἰδίἐμηρ, 1... Ῥ. 306. 

ΜΨεῖ. 3. διὰ τὸ ὁμότεχνον : ἴῃε ΨΜοτά 
ἰβ Ρεου ας ἴο 8. 1Κ6, ἀπά δἰ πουρ ἰἰ 
ἷ8 ἐουῃά ἴῃ οἸαββῖςαὶ ατεεῖκ πᾶ ἴπ [οβε- 
Ῥδα5, [εξ 15 ποῖ υϑεὰ ἱπ {πὸ υΧΧ, δηά τὲ 
πᾶν δε τερατάθαἃ 45 ἃ ἰεοπηΐοαὶ ψνοτὰ 
ιϑεὰ ὃν Ῥηγϑίοϊδηβ οὗ οὴς δποίπεγ; 188 
τηεάϊςαὶ ρτγοξεβϑίοη ννὰ8 οδ!]εά ἣ ἰατρικὴ 
τέχνη, ρῃγβἰοίαηβ ψετα ὁμότεχνοι; [ππ8 
Ῥιοβοοσι θα ἰῃ ἀεάϊοδείιπρ Πἰδ γοσκ το 
Ἄτευβ βρεᾶκβ οὗ ἢὶῖ5 ἔτ επάϊν ἀϊβροβίτομ 
τοννατἀβ ξε Ἰονν- ΡΠ γϑιοίδηβ (ὁμοτέχνους), 
Ἡορατσί, Ρ. 239, ὑν εἰββ ἱπ Μεγεγ᾽β Κορε- 
πιεηΐαγ, Τκε 1. 6, πὰ αἷβο Νορεὶῖ, Ζην 
ΟΠπαγακέενςκ ἀδ5 Τπξας, Ὁ. 17 (1807). 
Οἡ {πε ἀϊρηῖν οὗ Ιαδοὺσ 48 ἔν τεςσορ- 
πίβεά ὉῪ Τ]}υάαίβπη δὲ (δε {ἰππε οὗ {πὸ 
Αάνεπι, 58εεὲ ἘδΔεσβῃεῖπ), ζξειυϊο᾿; ϑοοϊαὶ 
1ξε, ςμαρίεσ χί. ἢ; ϑαγίηρς οΓ {δε Ῥειυΐε}, 
Ἑαΐλεγς, ῬΡ. 18, το, 141 (Τανίοσ, 2ηά 
αϊε.).---ἔμενε παρ᾽ αὐτοῖς: “1π ΑἸεχ- 
απάσια τῆς αἰετεπε ἰταάθβ δαὶ ἴῃ τῆ6 
ΒΥΠΔΡΌΡΙΣ ατταηρεᾶ ἱπίο ρα ]άβ; δπά 
81, Ῥδὺϊ Ἄςουἱά πᾶνε πὸ αἰ ἤσουν ἰπ 
τηεεϊϊπρ ἵἴπ ἴδε δδζδδσ οὗ πὶ5 ἐγαὰς 
τα ἐς Π|κε-πηϊπἀεὰ Ααυ1]α διὰ Ῥχίβο 
(Δοιβ χνῖϊ. 2, 3), ἢ ποτ τὸ ἢπά ἃ 
Ἰοάρίηρ," Εδειβῃείτη, τ. 5.» ῬΡ. 80, ἀπά 
566 ραβϑαρὲ ἥοτη Τ. Β. διιλλαῖ, 51 Ὁ, 
αποίεὰ ὃν Γυταρυ, ἐπ ἰοοο, ἀπὰ οἡ νἱ. 
9.--ἠργάζετο: “4 Οοτίπίῃ 5ι, Ῥ0}}5 
ἢχδθὶ βϑδῦοὺῃ βεαπὶβ ἴο πᾶνε ὕδθεῃ ἔὸσ 
ψγοτκ,᾽" οὐ. Αοὶβ χχ. 34, 35, 1 Ὑῆ6885. ἰΐ. 
Ὁ, 2 1 2685. ἴΠΠ-ϑ 8, 1 Οοτ. ἵν. 11, 12, 
5 (δι. χὶ- 9, ῬΗΠ. ἱν. 12. Ι[π’ οἷοβὲ 
ςοππαδοίίου ΜῈ {π|8 ραβδαρε οὕ, “51. 
Ῥαὺΐ 4 ψοτκίηρ Μδπ δπὰ ἰῃ δϑδηϊ," 

ΨΟΙ, Π. 25 

Απ Ἐχροείέογ'ς Νοίε-Βοοΐ, Ῥῃ. 410-438 
([ε ἰδία γ. ϑαῖθθεὶ Οοχ), βεα αἷβθ 
Καπηβαν, δέ, Ῥαπὶ, Ῥρ. 34-36.---σκηνο- 
ποιοὶ: ΟΠΙΥ Πετε ἱπ ΝΙΤ, (σκηνοποιεῖν, 
Θυτατη., 158. χἰϊΐ, 20, χχίϊ, 15) ; το Πδὰ5 
Ὀδεδῃ 8αἰά δοὺξ τς ψοτὰ, Ῥυΐς ἔδοτα 
ΒΕΕΠῚ|5 ΠῸ τεδβοη ἴο ἄδβρατὶ ἔἴτοπῦ ἴῃς 
ἐρδηβίδείομ “ τεη -π  Κατβ,᾿ ἐ.ε., σκηνοῤ- 
ῥάφος, Αεἰΐαη, ΓΗ. ἰΔ., τ, ἀπ 50 8ῖ. Ρδὰὶ 
15 οὐ Πεὰ ὃν ΟΠγγβοβέομη ἀπὰ Ὑπεοάοτεϊ, 
Αἰ πουρῃ ΟὨΠγυβοβίοπη αἶθο Ὁ 115 ἢίΐτη 
σκυτοτόμος, 2 Τίπ,. ἰϊ., Ηονε., ἵν., 5, 3. 
11 ἰδ πὸ ἄουδε τὰς {παὶ τθηῖ5 τνᾶσα οἔϊεα 
τηδάς οὗ ἃ τουρῃ τηδίετίαὶ νονεη ἴτοσ 
{πε Παῖς οὗ ἔπε ροδίβ ἱπ ψϑϊοἢ ΟἸΠΙοΐΆ 
δρουπᾶεά, δπὰ τπαὶ {πὸ πασῆς κιλίκιον 
(1μ4ι. οὐ οίμηι, Ἐτ. οἰϊέσε, ᾿λαῖτ-ο] ΟἿ) νγὰ5 
ξίνεη ἰο {815 σηδίεσίϑὶ ; ὈμῈ ῆε τνοσὰ ἴῃ 
τῆς ταχὲ ἀο65 ποῖ τηδβδῃ “πιᾶῖεῖβ οὗ τηδ- 
τεσ }5 ἴοσ τεπ5᾽᾽. ὙΠΕτΕ 8 ΠΟ σσουπά ἴοσ 
ταπάεοτιπρ {πΠ6 ννοτὰ ἢ Ἐδηδη ἐαῤέδοίδγ, 
οὐ νι ΜΊοΠΔ6115 “ Καυηβι-Ἰ βεσυπχεπίθη- 
τηδομπασ". Οη ἴπ6 οὐτίουβ ποιίοῃ παῖ 
58:. Ῥδὺϊ ννᾶβ ἃ ἰαπάβοαρε ραϊπίεσ, ψῃΐϊοΒ 
ΡΡΘδΓβ ἴο πᾶνε δτίβεῃ ἴσο ἃ ςοηδιβίομ 
δεῦναεη σκηνοῤῥάφος Δηὰ σκηνογράφος, 
δῃά (δε ἕδος {πᾶαὶ πε ἰβ ἀδβοσιρεὰ 85 
ἡνιοποιός, ῥτοῦδοὶν ἃ σοηδιβίοθ Ψἱ 
σκηνοποιός, 8εε Εχῤοοίίονν Τίηιες, απὰ 
ποίεβ ὈὉν ΚαπΊβαν, Νεβεῖε, ξο., σὑϑοῦ, 
]Ά4π. απὰ Μαζοῖ, 1897. ΑΒ ἰξ ννὰβ οὔζεῃ 
επ]οϊπεᾶ Ὡροη ἃ 80ὴη ποὶ ἴο ἔογβακε πε 
(τάς οὗ δϊ5 ἔαί μεσ, ρεῦῇαρϑβ ἴτοῃῃ γεϑβρεοῖ, 
ῬΕΓΠΔΡ5 δεοδιδα ἃ βιπηῖϊαγ ἰσαάε τηῖρῃς θὲ 
ἴῆοσε εδϑν ἰεαγηΐ ἂαὲ ΠοπΊθ, ἰξ 15. ΠκεΙν 
τα) 9840} ξοϊ]]οννεὰ πὶβ ἐδ μεσ᾽β ἰσδάθ, 
ΨΈΪΟΙ Ῥοιδ δέμας ἀπά βοὴ σηῖρῆς βαϑιν 
Βᾶνε ἰεατπί αἱ Ταῖβῃβ. ϑομᾶτεσ, ζεευΐσἧ 
Ῥεοῤίε, ἄϊν. ϊ., νο]. ἰ.,) Ρ. 44, Ε.Τ, [π ἃ 
σοτητηθγοίδὶ οἱτν πὸ ΟΟΥΠ ἢ Ἐπ πχαΐθτίαὶ 
Μοῦ 6 εδϑιϊν οδεαϊηδῦ!α, 5εα οσἰεἶσδὶ 
ποία. 

Ψψεῖ. 4. διελέγετο δὲ... ἔπειθέ τε: 
“Δηἃ πε υϑεὰ το ἀΐδοουτδε.. .. δπά 
τε ἴο Ρειβαδάβ," 50 Ἐδπιβαυ, τηδτκίηρσ 
1Πε ἱπιρετγέβοῖβ, 588 4150 Ἡδοκείε᾽ 8 ποίε.--- 
Ἕλληνας: ρτοβεϊγίεβ, βίποα. {ΠΕΥ δζὰ 
τορσεβεπίεα 85 'π ἔπ6 βυῃπαροραα, οὔ. χίν. 
1. πὲ μϑδίμθη Ἃτὲ ποῖ δἀἀγεββεά ππι 

. 



ΠΡΑΞΕΙῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΥΠΙ, 

ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ πνεύματι 1 
ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς ᾿Ιουδαίοις τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 6. 

ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτιναξάμενος τὰ 

ἱμάτια, εἶπε πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν" 

1 Ἰηῃβίεδὰ οἵ πνευματι ΑΒΕ 13, 40, νεζδ85., Β85., Ὑπεοάι,, ΤΊβο., ΚΝ. Η,, ΥΝ εἰ585, 
ΒΙ4β5, ννεηάϊ, ΕΝ. τεαὰ λογῳ. Β[δβ8 γοδἀβ συνειχε ἰῃ β. Αἰΐεν Ιουδι ΦΑΒῸ 13, 
36, α]ρ., νεγβ8., Β885. ἰπβεγῖ εἰναι, 50 Τίβοῃ,, νν. Η., ἘΝ., Β[455, νν εἰβ5, ὑν εηάεξ. 

Ὁ, ὅγχγ. Ἠδτγοῖ. πιρ., Εἴογ, ργθῆχ πολλον δε λογου γενομένου και γραφων ὄὅιερ- 
μηνενομενων. 

ΕἸοσ. πορενομαι. 

ΕἸογ. σοῃπίίηθεβ (80 ΒΙ.855 ἰπ β) ἀντετασσοντο ἰουδαιοι τινες καὶ 
εβλασφημονν, 5εεὲ ἀβρϑοίδ!ν Οογββεη, Οα. 

Εοτ απὸ του νυν ὈὨΐ, ποί Ὀ5, τεδάβ αφ᾽ υμων νυν, ““πυης ναάο δὰ 
Ο. 4. Ὁ. 43τ.. Ἐοτ πορευσομαι ὨΙΗΊΙ,, 

(δεῖς) ἂὸ νοῦἱβ,᾽" ΕἸοσ. ; Β[αδ8 γεεοίβ ἱπ β. ; Ηρ. τειαίπβ. 

νεῖ. 6. Μοασίβετε σοπδίάεγβ ἐμαὶ {185 
ποίίοα οὗ ψοσῖκ ἴπ ἴδε βυπδρορὰς 15 ὑη- 
ἐγαβενοσίῃν (Ρ. 268) δῃηὰ δἱ νατίαπος 18 
{πὲ ἕαοϊ πὶ ἴῃ 51, Ῥδὺ}}85 οὐνῃ ΕΡρίβεῖεβ 
ἔμετος ἰ8β πὸ Ὠίηΐ οὗ ἴτ, Ὀὰῖ οὐ τα Οονσ. ἴχ. 20, 
νγοσάβ νυν οἷ νγε τῆΔν γΘΑΒΟΏΔΟΪν ΘαρΡΟβα 
Βαᾷ ἃ βρεοίαὶ δρρ᾽!σδέΐοη το Οοσίπιῃ, οὐ 
{πε Αροβίίε ψουϊὰ βοαγοαὶγ Ὦανα 50 οχ- 
Ριεββεά Βἰπιβεῖῖ,, Ιε ννουϊᾷ ἤᾶνα Ῥδεῃ 
βίγαηρε ἰξ ἴῃ βοῇ ἃ σοπιπιεγοίαὶ σςπίγε 
ἴπετε παά Ῥεὲπ πὸ εν ϑἢ βυπαροραα. 

ψεῖ. 5. ὅ6ε ποίΐε ὁ χνὶϊΐ, 15; Μοαιῆεσι, 
Αῤοκίοϊϊς Αρε, Ῥ. 260, τϑοορῃΐβεβ ἐδ 15 
διαοηρ ἴΠ6 5(γἰκίπρ Ροϊπίβ οὗ Ἵσοῃίδοι 
Ὀεΐνγεαεπ Αςὶβ ἂδπά ἰδῆς Ἐρίβιϊεβ ἴο {ῃῈ 
Οουϊπιπίαπβ. Ηξεσγε 85:15 δηᾶά ΤίτιοεΥ 
Α16Ὲ βαϊᾷά ἴο βανεὲ Ῥεεὴ ψι 8ὲ. Ῥδὰ] ἱπ 
Οοτίπια, οὐ 8:. Ῥδυ]5 ονγῇ ϑίδίεπιεης 
ἴῃ 2 Οοτ. ἱ. 19, ἴο ἔπε ἔδοϊ (ἢδξ {86 βαπγε 
ΝΟ ΠΑΠΊΕΒ Οὐοὰγ ἴῃ {π6 5α]ϊδιίοπβ οὗ 
1 δἀῃὰ 2 Τῆ655., ὑοίἢ οὗ ννδϊοΒ. ννεγα 
νυττεη ἔτοαὶ Οοτπεῃ, 866 αἷθϑο Ῥδίδυ, 
Ἡογὰ Ῥακπίϊηεξ, ἵν.» 6, 7, ἀπά νἱ!, 4.--- 
συνείχετο τῷ πνεύματι: “πε νγ88 ΜΏΟΙΙν 
ὐβογρεὰ ἴῃ ρῥγεδοῆίηρ," λόγῳ, 50 Βδηη- 
ΒΑΥ; ““ἴη ἐεαοβίηρ (δε ννοτά,᾽" (τίἰπγπι- 
Ὑδάγεσ, οὐ. Ν βάοπι χνῖ!. τσ (οἷ. 2 οι. 
ν. 14). Τῆς νοῦ οσουγβ [τεαμθπιὶν ἴῃ 
[μἷο, 5ἷχ εἰπγεβ ἐπ᾿ ἢ15 οΞρεὶ, ἴἤτες εἰπιε8 
ἴη Αοίβ, ἔννῖςε ἱπ 81. δα], ΟὨἿν οὔς6 εἾ86- 
ψ εις ἴῃ Ν.Τ., θὰ πονῆεσε 88 ἴπ ἴδε 
Ρατγείςυϊατι ρῆγαβϑε ἤεσθ. [1 0 5 88 16 81. 
Ῥδυ]᾽5 ρσεδοϊηρ ἰπ Οοσί πε ννᾶβ Βρβοίδ!ν 
ομασδοϊοσίβαεά ὃν “"ργεδΐεσ σοπςεηιγαίίοπ 
οἵ ρυγροβε ἀπά βἰτῃρ! οἶεν οὐ τπει πο," οἥ, 
τ Οοτγ, ἰΐ. 2. Ὑπὲ ῥΒΠ]οβορῃϊς βδέυ] τη 
ψνῃοἢ Ὡς δά δά ἀγεββεὰ ἴῃς Αἰβεηίδηβ ἰ5 
πον δρϑαπάοηθά, δῃηὰ 80 ἴοο, δὲ ἰεαϑί 
ῬγΛΑΥΥ, ἴπΠ 6 ῥτοοϊαπιδίίοη οὗ δε ἔἰνπε 
δηὰ τὰς αοά, ἀπά ὁΐ {πε οοπληρ οὗ 
ΗΙ5 ὅοη ἴο βᾶνε Ηἰβ ρεορίε ἰπ δε ἄδυ 
οὐ ψτδία, ἢ νΠΙοἢ ἀρραγεπεὶν μς Πδὰ 
οοτητηδποεὰ δἱ Τμαββαϊοηΐοα, ᾿ ὙΠ688. ἱ. 
9, 1ο. ϑ0ςἢ τηειποάβ δηά ἰσαη8 Πδά 
1ῃοῖτ ρἷδος, θὰ ἱπ Οογι πιῇ “1658 ΟἸσίβε 
ᾳηὰ Ηΐπ οτυςϊπεά᾽᾽" ννᾶβ ἴο Ὀς ργεδομεὰ 

᾿Κεπάδ!}). 

ἃ5 ἴπε ρονψεσ οἵ αοά δηά δες υυϊβάοπι οἵ 
αοά, ἀηὰ 'π Ῥοιἢ ἢϊ8 Ερίβε1εβ. 411 ἐῃδι 
τς Αροϑβέῖς βᾶγβ δδουϊ ἰῃς ἀυκίες οἱ 
{δε ΟὨγίβείδη [6 ἰ5 σου σι ἱπίο τεϊδίίοη 
ΨΥ ἢ (5 ἔπη ἀδπηεηΐδὶ ἰσυ ἢ (8εε Μοσίβετσε, 
"ς 8. Ῥ- 266). 8:145 δηὰ Τίτμιοίῆν ἑοαπά 
Εἰπὶ ΨΨΒΟΙ ροββεββεὰ ὃν δπά επρτοβϑοὰ 
'π τῆς ννογά (80 {πε ἱπιρεσέεςς, Ραρα, ΑἹ- 
[οτὰ, ὙΜεηά). Οἡ τς οἰπεσ Βαηῃὰ ἴὲ μᾶ5 
Ὀεεη τπλαἰη αιηεά (πὲ {πε δεγίνδὶ οἵ 8:145 
δπὰ Τιπηοιἣν Ῥσουραι 851. Ῥδὰ] Βεῖρ ἔγτοσα 
Μαρςεάοηΐα, ἀπά πὶ οὐ ἐξ δοσουηΐ, 
ΡὮΙ]. ἵν. 15, 2 Οοσ, χί, 9, ΒῈ νγᾶβ δϑϊςε ἰὸ 
Εἶνε ΒἰπΊβεϊε ἂρ ἰο ῥσεδοπίῃβ, 85 δ6 νν8 
ἴπ5 τγε]ενεά ἔτοπι {πε βίγαίῃ οὗ ννοσκίη 
ἴοι δὶβ δτεδὰ (50 νγογάβιγοσιῃ, ἵ,ευνίπ, 

Βυΐ σ Οὐοσ, ἰχ. 1 β866πὶβ ἴὸ 
πρὶν δαὶ 5., Ῥδὺ! 511} σοπεϊπυςὰ τὸ 
ψΌΥΚ ἴοσ Ὠ5 Πνε]!οοά αἱ Οοσίπιῃ, Β[455 
ΒΘδσὴ8 [0 ἢπά ἴπ ἰῃς ππίαυδπαβϑ οὗ δος 
Ῥῶγαβθα ἃ γϑάβοῃ ἴοσγ [15 δἰίεγαίίοη; 886 
οτἰεἰσαὶ ποῖβ ἔογ δίβ νίενν, ΡΙυπιρίτα 
τεΐδιβ τς ψψογάβ ἴὸ ἐπε Αροβεὶς᾽β ἀδϑβίγε ἰο 
8566 ἘοπΊθ, νυ πο ἴδε Αροϑεῖς σδμοτβπεά 
ἔου τϑην γθδγβ, η ἃ νὩΙ ἢ δά Βεθὴ αγίθεσ 
Κιπάϊεά ὃγ βπάϊπρ Εἰπηϑε π᾿ σΟΤΩΡΔΗΥ͂ 
Ψ ΠΏ τΠο86 γῆο σᾶπηα ἔτοπη Εοτηε; ἀδπά 
δε δηπουποδιηεδηΐ οἵ ἃ ᾿ομσ Πα Υ ἴο ΕΟΠΊ6, 
ΧΙΧ. 21, ΔΘΥ ἴὴ6 ΑΡοβίιε ἢδα Ὀδδη βοπὶὰ 
εἴτα ἐπ πε σοπιρδην οὗ Ααυΐϊα ἀπᾶ Ῥσίβ- 
οἶα ΙΒ δὲ (ογίπεῆ δηὰ Ερβεβιιβ, ἰβ8 
ΕἸαρ μαβιϑεά Ὀ. Εδπιβαν, δέ. Ῥαπῖ, Ὁ, 255. 
Βυῖ οὐ {με Ψψβοὶε, Βδπηβαυ᾿ 8 ἱπίδγργε- 
ἰδιίομ 8 ΝΕΣῪ βισικίπρ, ρ. 252, ο΄. {δε 
τοιδσκβ οὐ Μοασίβετε τους τὸ (ἕς 
βᾶπὶς εἴεςς, ΑῤοΞσίοϊϊς Αρε, Ῥρ. 263- 
266.---διαμαρτ., 566 ἄνονε ὁπ ῥ, 92.-- 
τὸν Χ, ᾽1.: “ῆδε δε Αποϊπιθα Οπα ἰ5 
7ε8ι5," οὖ. χνὶϊ. 3, 80 Ἀδπιβδυ, 8. βαηὶ, 
Ρ. 226, 80 ἔλτ {π6 πηδββϑαρβ νναβ8 εν ἀεπεν 
ἴον ἴεννβ. εξ οὐιείοαὶ ποὶς ἔοσ τεδάϊπρ 
ἴῃ Ὁ. 

Ψεν. 6. ἀντιτασσ. : οἰαδϑβίοδὶ 'βς, οἵ 
ΔῸ ΔΙΓΠῚΥ ταηρεὰ ἴῃ ὨΟβίῖ 6 γᾶν, οἵ οἱ 
τποβε ορροβεά ἴο εδοῦ οἵμεσ ἰῃ ορί πίοῃ, 
Τδυς., {11., 83. 80 1η δίεσ ατεεῖς, ἰη ΒοΪγὃν 



᾿; 

ἕμγες, εἴς., Ρ. ὅδο. 

ΒΈΠΕΙΔΙΙΥ ἰο ΟΡΡΟβ6, ἴο τϑϑίϑὶ, Εδτη- 
ΒΔῪ Γεπάειβ “πὰ ψ με ΠεῪ ΡῬερδη τὸ 
ἔοιτα ἃ ἰδοϊίΐοη ραϊπϑεὲ Πίτα, Ὁυς οὐ, 
Ἔοχη. χίϊ, 2, [8π|ὲβ ἷν. ὅ, ν. 6, τ Ρεί. 
ν. 5, Ρτον. ἰϊϊ, 34.---ΣαΑλασφ.» οὐ, χίϊ!. 45, 
ΟΣ ἰξ πΊΔῪ δε υϑεά ρΕΠΕΓΑΙΥ 845 ἰπ χίχ, 

αῃὰ 2 Ῥεῖεσς ἴϊ. 2.--ἐκτιναξ., οὐ, χίϊ!, 
δῖ, ποῖ; ο΄. Μαϑῖϊ, χ' 14, δαπὰ υχχ, 

᾿ Νεῆ. ν. 13, ““ἀπάουριεα!γ ἃ νετὺ ἐχ- 
ἀϑρεγδιΐηρ βεβίωγε," Εδιηβδὺ, δέ. Ῥαμὶ, 

ΠῚ Ρ. 256; θαϊ νγὲ πιυβὶ γεσπεγηθεσ ἴπδῖ ἴπς 
᾿ς Ὀρροϑίτἴοη δὲ Οοσί πε βθαπιβ ἴὸ πᾶνε ὕεεῃ 
ἀπ 58} ρτεαῖ, 48 Κδιήβαν Ὦϊπ1561} ροϊηῖβ 

Οὐδ, μ᾿. 5.) ΡΡ. 143, 256.---τὸ αἷμα ὑμῶν, 
᾿ οἵ. χχ, 26, Ἡεργαϊβιίς, οί, 4.6., Μϑίι. 

ΧΧΥΙ,. 25, δηὰ ἴπ ΓΧΧ, (εν. χχ. τό, 2 
Θᾶτ. ἷ, τό, τ Κίῃρϑβ ἰϊ. 37, ΕΖεκ. {, 18, 
εἰς., 2,ε., ἐλθέτω, Μαῖι. χχίϊ!. 35. Βοῖῃ 
ἤεῖε δηΐ ἴῃ χχ. Ζ6 ννὲ σδῃ βοδισεῖὶυν ἄουδι 
τπδὲ 85:. ΡῈ} παά ἰπ πϊπᾶ ἐπε ννοσάβ οὗ 
1π6 ρσορδεῖ, Εζεῖς. χχχὶ, 6.---πὶ τὴν 
κεῷ., 7.6., Ὡροη γουγβεῖνεβ, (ες πεδὰ 
Ῥεΐηρ 564 ἔος (λ6 Ρεγβοη---ἴοσ οἵπεσ ἰᾶβδϑβ 
οὗ ἐπε ψοσζά βεαὲ δ επάς (1888), ἐπ ἴσθο. 
ε Ννεῖίε ἱπίεγρσεθίβ οὗ τῆοσγβὶ γυΐη, δπὰ 
Οἴδοιβ οὗ ἴῃς δἴθγμαὶ ἀπωλεία, Ῥυῖ ψγα 
σϑηποὶ τεῆπα 80 τησοῖ ὑροῦ ἃ ἤρυτγαῖνα 
Ῥῆγαβαε. [ἴῃ νν. 5Ρ δπά 6 ϑρι(ἰὰ δπά 
Ἰάηρδε βες ἴῃς παπᾶ οὗ ἃ Κενίβει, με 
ἔοσσηεσ ποϊάϊπρ {μὲ ἴπεὸὶ ψμοὶς ραββαρε 
τῦη5 ΒΠΊΟΟΙΏΥ ΜῈ ἴπ68ς ΟΠΊΙ 55:08, 
ὙΜΏ15ὲ Ἰἄὔηρδε δϑουῖρεβ αἷβο ἰδε ψοσζά 
ἐκεῖθεν, νεγ. 7, [0 (ἢε Ἀδνίβασ. Ασοογάϊπρ 
ἴο ΟἸεσθβη, 4 δπά 50, με ργεδομίηρ ἰῃ 
πε βυπαροριθ Ῥείοῃρβ ἰοὸ Κεάδοϊοσ 
7υάαίοιιβ, τῆ [Ἐνν]ϑἢ Ρεγβεουτίοσ ἰπ νασ. 
6 το πε Κεάδοϊογ Απειϊυάαίςυβ. ΗΠρεη- 
{ε]ἃ ἀρτεὲβ ψν τε Ξριτία ἴῃ 80 ἕασ ἰμδὶ με 
βουῖρεβ 5Ρ δηᾶά 6Ρ ἴο “{πε δυῖποσ ἰὸ 
ὙΠΘΟΡΣΪ5".-τκαθαρὸς ἐγὼ: δολΙοοῖν 
ΘΠΟΙΡὮ το 58 “1 δη ρῃτε," μανε ἅ18- 
Ὁδατρεά τὰν ἀπν ἢ ἃ οἰεαῦ οοπβοίεησε, 
ο΄. χχ. 26, {πε β884πὶε ἰάεα ἤεγε, Ὀείίεσ ἴο 
Ῥυποίπδϊε δί ἐγώ, Ῥυϊ 566 Β]455, ἐπ ἰοθο. 
--ὠἀπὸ τοῦ νῦν: ἔτοτ Πεποοίοσιῃ, ἐ.ς., 50 
ατ 45 ἢε 15 σοηοδσπεά. [{ἰ5 δνυϊάθηϊ ἐπί 
Ἐπεὶ ννοσάβ ἀϊἃ ποῖ ΔΡΡΙῚῪ ἴο οἵἴμεσ ρ]86ββ, 
ἴοτ ἴῃ χίχ. 8 51. ΡῈ] βο68 ἴὸ {π6Ὸ βυῃᾶ- 
φόχιε δοςοτγάϊπρ το μἰβ νγοπί. ΤῈ ρῆσαβε 

8. ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. 

ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Ἰούστου,: σεβομένου τὸν Θεόν, 

οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. 

συνάγωγος ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ - καὶ πολλοὶ 

1 Β.Ώ3, ϑγχυ. ΕΗ]. ; Τίβοϊ., ΝΥ. Η., ννεῖββ, νεηάε πανε Τιτιον |. 
Ἄτπι. πᾶνε Τιτον |., 580 ΕΝ. [ηβιθδά οἵ ἐκειθεν Ὁ" 137, ΕἸοσ. τεδὰ απὸ τον Ακυλα, 
ποῖ Β]4558 ἰη β, θυῖ ΗΪ. ; 5δεὲ6ὲ ὕόσγββθῃ, τ. 5.» Ρ. 428, 

3 ἘῚῪὺς ἀουρίεῖβ ἱπ Ὁ ἴπ {π|8 νεζβθ, 80 ἴῃ ΕἾοσ., ΒΙ285β ἰπῃ β, βεα Ἡδλισγίβ, ΒΟΉ 1,ε6- 
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1. καὶ μεταβὰς 

8.2 Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχι- 

ΜῈ, Ναϊβ., ΒοΗ., 

15 Του πᾶ ἔνε ἐἶπλ68 ἴῃ 8.1. κε αοβρεὶῖ, 
δυξ ΟἿἱν μαῖα 'ἰπ Αοῖβ. [ἰ 8 υϑεά οπος 
εἰβενῆετα ἴῃ Ν.Τ, ἀπά πεσε ὃν 81, Ρδυὶ], 
2 Ὅοτ. ν. τό (οἷ. Ἰοΐπ νιϊΐ. 11). ες 
Ετίβ σις, Ρ. τό, δαπά Ἡδνκίηβ, Ηογας 
ϑγρηιοβέϊοαα, Ὁ. 20. 

ψεγ. 7. μεταβὰς ἐκεῖθεν, ἱ.4., ἴτοτα 
ἴδε βυπαρορια, οὐ [κε χ. 7, “δ το- 
τρονϑᾶ," Ἐδηά811; “Ὧς ομαηρεά ΗΪ5 ρίδες 
ρονι ἐλὲ σγπαρορμε," ἙδταβΑΥ : ἴμ6 νοτρ 
18 Τουπά ἰῆγες εἰπηαβ τ ἐκεῖθεν ἴῃ 8ι. 
Μαεΐῖμεν, ἀπά ἴῃ φδοῦ ρῖδος “ ἀερατίεά " 
ΕΙΝ., τοῖβ. ρίνεβ ρεσέβοιεϊν ροοά βεῆβε: 
ς΄. Ἑδτηβαν, Ολμτγοῖ ἐπ ἐλε Ἀονιαη Ἐπιῤίτγε, 
Ρ. 158, δηά οσϊεῖοαὶ ποίδ.--ούστου: [{ 
ἴῃς δάάδϊτίοπ Τίτον οσ Τιτίου 15. σοτγθοῖ, 
{ποτα ἰβ πὸ πεεά τὸ ἀϊβοιιββ ἰῃς ροββίδίε 
ἰδεπβοδιίοη ψν ἢ ἐπε σοπηραπίοη οὗ 81. 
Ρϑὰ] ἰῃ (8]. 13, ᾿, εἰς. ; 8ὲς. ΑἸοσά πὰ 
Ραρε, ἐπ ἰοθο, απὰ οΥὐϊτῖςαὶ ποίς. Τῇ 
ἰδεπεβοδιίίοα νγαβ δάοριε ὃν ΟὮγυ5ο5- 
ἴοπὶ δἀπά ἀτοίϊιβ, ἀπᾶ ἴοσ ἃ βιδϊδηιεηξ οἵ 
1πε ενίάθησε οὐ εἰΐδπεσ ἰ4ς ςες Ρ]υτηρίγε, 
ἦπ ἴοεο. Ἰὶ βῃου!ᾶ Ῥὲ τογηεσαθεγεά ἰπδὲ 
ψὲ δᾶνὲ Βαδιβαρθαβ 7υ5ἴι5, 1. 23, δπά 
76ϑὺ5 Ἰυβέιβ, (οἱ. ἵν. ΣΙ, 5ες αἷβο Γἰρμῖ- 
ἴοοι “Αοἱβ οὗ τπεὲ Αροβεῖεβ," Β.}.3, 1.» 
32. Τῆε δουῦβα οὔδ ργοβεῖνίε πιᾶὺ πᾶνε 
Ῥεεη ομόβϑεπ Ῥεοδιῦβε ἴἃ οἤετεά δαβύ 
Δοσεββ ἴο ἔδοβε γῆ ψβμεά ἴο ᾿οπια, 
ψΒείΠος ατεοκβ οὐ Ηδῦσγεννβ (βες Οἤγυ- 
βοϑβίοπημ᾽ 5 σοστηπιθη), Ὀὰϊ ἴῃ ΡΑ1}}85. ἐδ 
Βοὶπρ ἱπίο πε πουβε οὗ ἃ ρτοβείγίε Βαγά 
ὈΥῪ 186 βυπδρόρις νγὲ πιᾶὺ 866 πον 5 
Βρίτ δά Ῥεεη βειγσεά, Βαϊ αγίμεσ: {π|8 
Τὰ Τυβδῖὰβ ψψὰ8 ενϊάβηιν ἃ Ἐοπίδη 
οἰκίζεη, οπα οὗ {πὸ οοἱοπὲ ἰῃ Οοτπίῃ, δηᾶ 
{π5 51. δι] ννουἹά σδίη δοσεββ ἑπσοιρἢ 
Ηἰπὶ ἴἰο (ἢς τοτὲ εἀτιοαίεά οἶδ55 ἴπ ἐδε 
οἷν, Βαπιβαᾶν, 82. Ῥαπὶ, Ὁ. 256, δπηά 
“Ὁ οΥπτῃ," Ἡδβίηρθ Β.Ὁ., 1. 480.--- 
συνομοροῦσα; ἔπετε '5 πο πεεᾶ ἴο βὺρ- 
ῬΟΒβΕ πδὲ ἢβ 1δξξ Πὶβ Ἰοάρίηρβ νι Ααυΐα 
--ίθῖὶβ πουβα Ὀεοδπὶα Ῥϑι}}8 ρίδος οἱ 
τηθεϊίηρ (50 ἰῃ Ἐρδαβυβ, οὔ χῖχ. 9, 10); 
Βς δᾶ 15 ον ΒΥΠΑΡΌΡΤΘ ἴΠ6 γα (διαὶ; 
ἴῃ οἰαββίοβ βἰπιρίε νετῦ ὁμορέω, ὁμουρέω ; 
Ποπῃρουπά ΟΠΪγ ἰουπᾶ Βοτε; συνόμορος, 
Ερο]. νντίέδσβ. 
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τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΝΊΙΠΙ. 

9. Εἶπε δὲ ὁ 

Κύριος δι᾽ ὁράματος ἐν νυκτὲ τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ 

μὴ σιωπήσῃς 1ο. διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί 

σοι τοῦ κακῶσαί σε΄ διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἀν τῇ πόλει ταύτῃ. 

νει. 8. Κρίσπος, οὐ. 1 ΟοΥ. 1. 14, 
ςοοἰποϊάεπος νυ τε, δἀτιϊεεὰ ὃν Μοεα!ιβεσι, 
Ρ. 269 (ϑο ἴοο Ὀγ Ηοϊιζτηδπη), “πὸ 
Γδᾶβοη ἰο ἀουδὲ ἐπα δε ἰ8 ἐπε τῆλ 
ϑνῆοθς οοηνογδῖίοη [πκὲῈ ταροσίβ," δο- 
οοτάϊηρ ἴο ἰγαάϊείοη. πε θεοᾶπια Βίβῃορ 
οἵ ΖΕ δῖπα, Οοηςέ. ΑῤοΞὶ., νιϊ., 46. ΤὨουρὮ 
ἃ ἴεν δε Ῥοτε ἃ 1 δἱΐπ πᾶτηβ, οὕ, ἴοσ ἃ 
ῬάγΑΙεὶ οαβε 1. 1ἱρδείοοι, Ηον. Ηεδ., ἱπ 
ἰοεο.---ὃ ἀρχισ.» ἰξ νγε οὔ, νεῖ. 17 ἴξ Ἰοοῖκβ 
85 ἵ ἴῃ τε Οοτίπεμίαπ βυπαρόρις ἴμθτα 
τνᾶ8 ΟΠΪΥ οπε Ρεβοῃ δεαγίηρ {815 Ε{{|6, δηὰ 
τδαῖ ϑοβίμθηθβ βυοςεεάεά Οσίβραβ νῆθπ 
τῆ Ιατέεσ Ὀδοάτης 4 Οδμτίβείδη, 58εῈ “ Οου- 
ἱπτἢ " (Καπιβαν), Ηδϑιϊηρϑβ' Β.Ὁ.., 1., Ρ. 
482, ἀῃηὰ 866 αἷδο Εδπιβαν, Εχῤοσίζου, 
Αρσῖϊ, 1805, ἀπὰ αῇονε ου χἰϊ. 15: οἡ 
1Π6 τβάβοη οὗ ϑῖ, Ρδι]})5 Ὀαρείδπι οἵ Οτὶβ- 
Ρυβ, ααίιβ, Θίερῃδηδβ, βεεὲ Β.}).23, δπά 
Ἠβείπρβ᾽ Β.Ὁ., μ. 5. ὙΠετα ἰ5 σογδΙ ἢν 
πὸ ρτουπὰ ἔος βυρροβίηρ (παῖ 81. Ῥδὰ] 
ἀερτεοϊαιεὰ θαρείβτα δἰ πουρ με Ῥαρεβεά 
80 ἔξνν ἰῇ Οοσηῃ ΜΠ Π15 οννπ Παπάβ, 
ϑῤέακεγ'ς Οοηυμπόημΐανν οπ αὶ ΟΟτ. 1. 17. 
11 15 ενίδεπι ἔγοτη ἐῃ18 ποιςε (ῃδὶ ϑ8ί. 
Ῥδι}}5 ργθδοιιίπρ παᾶ ποὶ ὕῬβεη ψἱπους 
[15 εἴεοϊ οὐ τῆς εν ιβῃ ταδί ἀθηῖβ, δηὰ 
ῬΙΟΌΔΟΙΪΥ οπα τεᾶϑοῦ ΨΏΥ ἴῃς ἔξε!πρ 
ραϊπϑὲ {π6 Αροβίῖΐς ννᾶ8 50 βίγοηῃρβ, χχ. 3, 
Μ85 Ῥεσδιβε {π|8 ἰηβπεηος δχίεη δά τὸ 
Ῥαίβοηβ οὗ ἱπηρογίδησε ἴῃ Οοτίπτῃ ; {πὰ 
παχί ννογὰβ βῇον βορὰ γϑϑι5 ἀιποπρ 6 
(ἐπῆε ρορυϊαίίου οὗἩ {πε οεἰΐγ.--σὺν ὅλῳ 
τῷ οἴκῳ, οὗ. χνί. 15,1 Οὐοτ. 1. τ6.--΄τῶν Κ., 
ποῖ Ιουδαῖοι, νγῆο τα δἰννανβ 50 οἿδἹϊδά, 
Ραΐ Έλληνες, νεῖ. 4, ἱποϊπάϊηρ ἔοσ π6 
τιοϑὲ ραγί “"ρσοβείγίδεβ οἱ (πε ραῖε".-- 
ἀκού. ἐπίστευον καὶ ἐβαπτ.: “υδεά το 
ἤδᾶσ, πὰ δεῖίθνα, απ τϑοεῖνε δαριί5πι," 
ἱτηροσγίδβοιβ ; {π6 βργεδὰ οὗ ἴὴ6 πϑνν ἔῃ 
νγὰβ σταάυαὶ δυΐ σοπίϊπαοιβ. ἀκού. ἰ5 
τά Κατ ὉΚ 5οπ16 ἴο τγεΐεσ ἴο ἰῃς μβασίηρ οὗ 
ἐπ ἴδοις ἰπαὶ Ῥδὰϊ] μαά βερατγαίΐβά ᾿ἰπΊβεὶ 
ἔτοτα ἴδ βυπαρορια (5ο ννεηάᾶέ, νν εἰ55); 
866 οτιεἰσαὶ ποίθ. 

ψετ. 9. 80 αἱ οἴδει οτίβεβ ἰπ τῆς 
ΑΡοβίῖεῖβ ΠΠππ|, οἰ χχίϊ. σ7, χχνὶϊ. 23. 
--ὸ Κ,, ἐνδ., 1εδι5.---μὴ φοβοῦ, ε΄ 158. 
ΧΙ. 6, χίθϊ. 2, δηὰ ἴογ {πὸ ρῆγαβε 
Κα 1. 13, ἴΐ. το, ν. τὸ, νἱϊϊ. 50, ΧΙ, 
7. 32, Δοῖβ, ἐπ ἴοθο, διὰ χχνῖϊ. 24, σῃδὺ- 
δοίϊετιβεῖς οἵ τῆς Ἐνδηρεῖῖβι ; Ετιβάγι ἢ, 
Ρ- 35, ἀπὰ ΡΒ τυΤΩοΣ οὐ [πκὲ '. 13. Οὐ. 
Χχ, 3 ἴου {πε οοπεϊπυεά τηδ] ρΉτν οὗ {Π6586 
(ον πιῃίδη [ον ; [Π6 Αροβεῖβ' 5 ἀρργεῃεη- 
δβίοῃ 45 δχργεββεά ἤεγε ἰβ σοπῆστηει ὉῪ 

{πὲ βίδίθιηθηῖβ ἰπ σ ὙΠ 685. 11, 15, 11], 7, 
ΨΙΟἢ ἀδβογῖρε ἐπε [εὐνιβῃ ορροβιξίοη 845 
οχίβιεπρ δὲ ἴῃς {πὲ ΒῈ ψσοίε (8εε ἢϊβ5 
ἔν δοκπονϊθάρεδ ὃν Μοαίβεσι, 4ῤο5- 
ἐοϊς Αρε, ῥ. 270). ἩΠρεπἕεϊά 5θὲβ πὸ 
ΤΕΆΒΟ ἴο τεξεσ νν. 9 ἀπά τὸ ἴο ἔπε Ες- 
νίδβεῦ (νυ Ἰπρβι). Ηε ἢπάβ πεῖ ἴῃ ἢ15 
βοῦτγος Ο οὗ ΨΕΙΟἢ παν ἄτα οπαγαοίεγίβεϊς, 
οἵ. χνὶ. ο, το; με νἱβϑίοῃ σεΐδσβ ποΐ ἴὸ 
ννδὲ Παά ργεοεάεά, θυΐϊ ἴο ψψνῆδι ἰοϊϊίοννθ, 
δηά ἐχρ]δίῃβ {πε βίαν οὗ Ραὰ] δὲ Οοσγίπιῃ 
τηδητοπεά ἱπ νεῖ. τ1.---ἀλλὰ λάλει καὶ 
μὴ σιωπ.» ἐ.δ., “ σοπείπηε ἴο βρβαῖ," 
“βρβαΐς οπ,᾽ οὔ 158. ἵν|. σ, δϑῆηγτηηδίίοσ 
δηὰ περϑίίοη ; 80] θην ἰπ τη6 ἀουδίς 
ἔοτπι; βεὰὲ ἴοο 7εζ. ἱ. 6-8, χν. 115-21; οἡ 
{πε ἴοστῃ οὗ ἴῃς δῆβεβ βεὲ νν εῖββ, ἐπ ἰοζο. 
Ιῃ α Οον. ἰΐ. 3,4 ψὲ ἢᾶνε ἃ ρτιοοῦ οὗ 
πε εἴες!ϊ οὗἩ {Π18 δββϑιΐαῆςβ, δπᾶ οὗ τῆς 
οοπῆδεποες ὑπ ἢ νυν ίοῃ τς Αροβεῖε νυν 
᾿πβριγεά, 

Ψεῦ. 1ὸο. διότι ἐγώ: γεπάαηιξη ἐμ 
“αμεὶα, Βεηρεὶ.---ἐπιθ. : ΟπΙν πεῖς ἴῃ 
τῃ18. 5β6πβ6, Ὀᾳΐ 50 ἰη υχχΧ, ἀρργεάϊγὲ, οὕ. 
αεη. χίπ!. 18, Εχοά. χχί. 14, 2 Οὔἤτσοῃ. 
ΧΧΙΙ, 13, πᾶ, χνὶ. γ.--οἠοῦ κακῶσαι: 
ἰηδηϊεῖνε νἹ ἢ τοῦ, ρτοραρὶν ἴο ὄχργαϑ8 
οοποεδίνεά οἵ ἱπίεπάεα τεβυῖε, Βυγίοη, Ρ. 
157 πᾶ αἷβο Ρ. 148, ἐ.6., ἀπ Ἔνεηΐ πα ]- 
οδῖεά Ὀγ {πε ςοπίεχι ποῖ τὸ δᾶνε δοΐιδιγ 
ἴάκεη ρίδςε.--τλαός: “4υἱ τοὶ βυπηξ εἰ 
ποδὶ ἤδπὶ" : Βεηρεῖ--τπανεη ἴῃ Οοσϊπίῃ, 
Ῥτονορίαὶ ἔοσ [18 νίσε, Ομγίβε μα5 Ηἰ85 
“ὉΒόββη ρθορῖε,᾽ δπὰ ἴπ Οαποῦσεδα, ννῆεσς 
411 τῃ6 νίοεβ οὗ ἃ βεδίαστίηρ' ρορυϊδίίοπ 
ἴουπᾶ ἃ ποπιθ, “ ΟΠγιβεϊαπίν του ρδί 115 
Ταΐσαο] 8, 50 Κδπδη, ϑαΐπέ Ῥαμὶ, Ρ. 210, 
ο΄. τε Αροβεῖε᾽β ονγῃ ἀεβογίρεοη, αὶ Οοσ. 
νἱ. 0.11: “ἴῃ Οοτίπιῃ {πε Θοβρεῖ παά 
Ῥδϑη ρυξ ἴο ἃ Βυρτθγηα ἰοϑῖ, ἀπ πονῆεγα 
διά 1ξ ἐγϊασιρῃεὰ τόσα ρ]οσίουβιν 3, ΝῸὸ 
Μοπάδσ {παΐ ἰπ ἐδοίπρ {Πἰ8 βέγοη ρῃοϊά οὗ 
1η6 ροινεῖβ οἵ ἀδτίκπεββ ϑῖ. Ρδὺ] πεεάβά 
8} ἈΒΒΌΓΔΠΟΘ 51 {87 το ἰδὲ Μῃϊοἢ σπεεσεὰ 
{πε πεαγὶ οὗ δἂη ΕἸ] δἢ, τ Κίπηρϑβ χίχ, 18. 
Βυΐῖ ψπΠδὲ τὰς πον [αΠ ἢ ἐππ5 ραϊπεὰ 
Δάπογθηΐβ ἢν ἴσου ἐπ Ἰοννεβὲ βοοίδὶ 
δταάε, οὔ. αἶβο σ ὕος. ἱ. 26, ψψῃΐοῦ ᾿πά!οαέεβ 
τμδὲ {πὲγὲ 'νεγα βοπῆξ ἰπ {πῸ ΠΙρΠεσ βοοίδὶ 
ΤΔΠΚ5 δηᾶ βοπῖε νεγβϑά ἴῃ ἐπε ἰεατηίπρ οὗ 
1π6 βοθοοῖβ ψνῆο ννεϊσοσηβά ἐπεὶ αοβρεῖ; 
ἴο 4 Οτίβριιβ, ἃ αδίυβ, ἃ ϑίερδβαπδβ, γα 
ΤΩΔΥ δάὰ Ἐγαβίιβ, (π6 ρα ]ῖς ἐγεάβισεσ οὗ 
τῆς οἷτν, Ἐοτλ. χνΐ. 23, δὴ οἷος πο ἴῃ 
ἃ Ῥίαςε {|κ Οοσυίπίῃ οαττίε ἢ ἴὲ σοπ- 
5ἰάθγαθ!α ἰηϑαδποα ἀπ ροβίξίοη (45 ἐνεπ 

παπππα οΝ- ῇπ ὸὔὸρβῶΝ Ὁ ΨΦΨΨὌ 
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τοῦ Θεοῦ. 

ανθυπατου οντος. 

᾿ Βδπδπ δάπιϊίβ, δἰ που ρἢ Ὧε τεραγάβ ἢϊπὶ 
85 πε οπἱγν δάμεγεπε ψοπ ἔτοπὶ (π6 ὉΡΡῈΣ 

᾿ Εοἶα5565), δηὰ {πε τεδάϊπεββ ψιθ ΨΜΠΙΘΗ 
ἐπε Οοτὶπιμίαπ Ομυτοῦ τεβροπάθδά ἰὸ 
Θι. Ῥδι}5 ἀρρβᾶὶ ἔου ες ροὸῖ βαὶπίβ 
ἐ ἀϊςαίθβ [πδὶ πλὴν οὗἁὨ [5 πιεπιῦθγβ μδά 
ΒΟΠΊΘ τῆθϑπβ5 δἱ {μεὶς ἀΐβροβαὶ (οἷ. {πε 

ΒΕ κίπρ δοοοῦπὲ οὗ ΡῬ8}}}85 ψοσῖκ δἱ 
Οοτίπεῆ ὃν Μοεοσιβεγι, Ρ. 267, ἀπὰ Οσυ, 
ϑοηις Νερίοείεα Ἑαείογς ἐπ Εαγὶν Ολγίσε- 
απὲέν, Ρ. τοϑ). 

᾿ ει. σι. ἐκάθισε, 566 οτἰεἰσαὶ ποίε, 
τ ἢ ἄνγεϊς," ΕΝ. οὔ. Τρᾶκςε χχῖν. 40, θας 
ποί εἰβεννῆδεγα ἱπ Ν.Τὶ ἴῃ τΠ15 βαπβα, Ὀαπὶ 
σοπϑίαπεν ἱπ ΤΧΧ, τ Μδοο. 1, 1, 20. 

᾿Π ἘΕΠάΔΙ] ταπάθεβ “ἢ ἴοοΚ 15 5εδι,᾽ ἐιε., 
458 ἴεδβοδεγ, ἃ Καθ, δπά βεὲ αἶξο {π6 

ΤΟΠΊΔΙΚ5 οὗἨ ΕΔΠΊΒΑΥ οα ἴῃ ννᾶὺ ἰπ νῃϊΟἢ 
58:, Ῥαδὺ νναβ ενϊάεπεῖν τεραγάθα δί 
Οοτί πεῖ 45 οπε οἵ ἴπε ἐγαν πη Ἰδοΐαγετβ 
οἡ ΡΒ ΟΒορΡὮΥ ἀπά τηογα]β 80 σοσζηγήοῃ 'ἱπ 
{πὸ ἀτααῖς ψνοτ]ά, “" Οοσπι ἢ," Ηδβείη ρβ᾽ 
Β.}.3, Ρ. 482. ΤῊς νοσγά πιᾶν Ὀὲ ρυτγ- 
ῬΟΒΕΙ͂Υ ιϑεὰ δετε ἰπβίεδά οὗ τῆς ογάϊπατυ 
μένειν ἰο ἱπάϊσαις {πε αυϊεῖ δηὰ βεεεά 
νοῦς ἰο ψΜΒΙΟἢ ἐπε Αροβεῖε νγὰβ ἀϊγεοιεά 
ὉΥ με νἱβίοη ψμΐοῃ Ππαά οαἰπιθά ἢ15 
ἘΓΟΙΙεα 5ρίτὶ, ἀπά ῃδά ἰδυρμς Εἴτα ἐπδὲ 
15 ομετίβηῃεα ρ]δπ οὗ γεν βϑεϊπρ Μϑοα- 
ἀοηΐα τηιϑὲ Ρε ροβέροπεά ἴο ῥγεδοδίπρ ἔμ8 
νγοσά ἴῃ Οογίπιίῃ. Ὀυσὶπρ (πἰ5 ρετοά χα 
ἃτιὰ 2 ΤΏ 655. ἵνεγὲ ῬγοΌΔΟΙΥ νυτθη. ὙΠα 
Υδαγ δπά ἃ μα] 18 ἰδκεη ἰο ἱποίάς ἐἢς 
νῆο]ε βαθβεαυεπέ γεβίάεποθ πὶ Οοτίηιῃ, 
ΨΕΙ. 18, ἴῃ ΠΟ νν. 12-17 ἴογπη δῃ 
ερίβοάες. Μέεη δἰέδοκεά πίπλ ἢ ἃ νίενν 
οὗ ἱπἰυτίηρ Βἷπι, θὰς βου βυσοαββ, ἀπά 
πἰβ σοπείϊππουβ αροάς ἴπ Οοσίηεῃ νγὰ5 ἃ 
ξα]ΒΙπιεπὲ οἵ τμς ῥγοπιῖβε ἴῃ νὲσ τὸ (1πάϊ- 
σαίεά ρεῖῆαρβ πιοσρ οἰεασὶν ὃν τε (ῃδῃ 

δέ ἴῃ νεσ, τὴ Οπ ἡμέρας ἱκανὰς, 
νοτ, σϑ, 5βεαὲ δεῖον,---ῆς τνοσάς ατὲ δε 
ἴο πηδτῖκς οἰ ΊΡΙῪ ἃ ποίς οὗ ἐπα {ϊπιε βρεπί 
θεΐννθεπ ἐπε ἱποίάεπε οὗ νν. 12-17 ἀπά ἴῃ8 
ἀδρατίυτε οἵ Ῥδι] ἴτοτι ἐδε οἷν. [1π (Πὶ5 
Ῥεσίοά τῃ6 Αροβέῖα νου ὰ πᾶνε ἰουπάβά 
Ἐπε ΟΠ γοῖ δὲ Οεποῦγεδε, ἀπά δἰ5 ἰδθουσβ 
866 πὶ ο πᾶνε δχίεπάβα 511} βυσίμασ, ἴοσ 
ἷπ 2 Οογ!. σ ψψε τοδά οἵ [πε βαϊηΐβ ἴπ {πῈ 
Ὑμοἱε οὗ Αομαΐα (οἷ 2 Οογ. χί, το) ἂπά 
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τ. ἐκάθισέ τε ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον 

12. Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος ' τῆς ᾿Αχαΐας, κατεπέστησαν 

μοθυμαδὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ Παύλῳ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, 

ὙΦΑΒΌ 15, 18, 36, 40, Τίβοξ., ΑἸζοσά, ΨΝ.Η., ννεῖββ, ννεπάε, Η1β. τεδά 
Μενασ ἔΌ]ΠΠονν5 Τ. ., 5ὸ ΒΙ458. 

ἴπ 12 δπά 13, 50 ΒΙ455 ἴπ β, κατεπ. οι ἰ. συλλαλησαντες μεθ᾽ εαυτων ἐπι τον Π. και 
ἐπιθέντες τας χειρας ἤγαγον αὐτον ἐπι το βημα καταβοωντες και λεγ. 

Ὁ δπά Εἴοσ. εχραπά 85 ἔοϊοννβ 

με Ὠοιι βεβο]ά οἵ ϑέερμδπηδβ 8 βροίκδῃ οὗ 
85 ἴῃε ἢτγβιίγυϊβ ποὶ οἵ Οογίπεῃ. πὲ οὗ 
Αοδαΐδ. 

γεγ. 12. ἄνθ., οΥ͂, ΧΙ]. 7, ἀποίμεσ ργοοῦ 
οὗ 81. 1ικ6᾽ 5 δοσύγαου, ἀοδδία ἔτοπὶ Β.0. 
27 (θη ἴὲ Παά Ῥεεῃ βεραγαῖεά ἔγοπι 
Μδοβάοπία, ἰο ψνῃϊοἢ 1 παά ὕθδπ πηϊτεά 
Ββίποα Β.0. 146, ἀπά τηδάβ ἰπίο ἃ βερϑτζ- 
αἷς ργονίποθ) δά ὕεεπ ρονετπεά ὉΥῪ ἃ 
Ῥτοσοοπβὰ!. ἴῃ α.Ὁ. 15 Τιροσῖιβ ῃδά τα- 
ππίτεά ἰξ νυ Μαοεάοπία δπᾶ Μυγϑία, δαηὰ 
1 ννὰ5 {παγθΐοσε ἃπάεσ ἀπ ᾿τηρεσγίαὶ Ἰεσία 
5 ΔΠ ἱπηρδγῖαὶ Ῥσονίποα, Ταο., ἄπη., 0» 
6. Βαϊ ἃ ἔυτέμπεσ οβδπρε οσουτγεά ψμεη 
ΟΙδαάΐα5, Α.Ὁ. 44, τηδάβ ἱξ δραὶπ ἃ 8επᾶ- 
τογίαὶ! ργονίποε ἀπάδε ἃ ργοσοπβαῖ, ϑαεέ., 
Οἰαμάϊμες, 25. Οπ βιιθβεαιεπε σμαηρδϑβ ἴῃ 
185 βονεσησηθπί 866 Εδπιβαυ, “ ἀοῇδίδ," 
Ηβεηρθ᾽ Β.Ὁ. ΟοΥπίῃ ψγὰ5 με οδίεῦ 
οἷν οἵ {πε ργονίπος Ασμαῖα, δῃηά 850 ὑγο- 
ῬΑΌΪν ομόβοη ἕογ δε τεβίάεηςς οἵ ἐῃςε 
δονετποτβ.---[Γαλλίωνος : ε ἢανε πὸ ἀϊ- 
τϑοί βίαίαπιαπέ βανα {παῖ οὗ 51, 1ῈΚὸ {παῖ 
(411|ὸ ρονεγηβά Αομαία. Ο81110᾽5 ὑγοίμεγ 
ϑεῆβοα ε115. 15. ἐπδὲ (1 41Π 0 οδιρπὲ ἕδνα 
ἵπ Αοδμαῖα, Εῤ. Μον., τοά, απᾶ ἴοοῖ ἃ 
νουᾶρα ἔογ οὔδηρε οἵ αἷἱγ (δηιβαν, δ. 
Ῥαμὶ, Ῥ. 258) (5εε αἷβο {8 βδπι γεΐδγεπος 
ἴῃ Ζαῦη, Ετπἰείμηρ, Ἰῖ.,) Ρ. 634, ἀπά 45 
αραϊηβὲ ΟἸθπιεη, Εδπιβαν, ϑὲ.. Ῥαμῖΐ, Ὁ. 
260), ἃ τευηλατκ ψὨϊο ἢ ΒδίβδΥ ᾿βΕ]γ σα- 
δατᾶβ 45 ἃ οοτσοβροζγαδίϊοῃ οὗ 51. ἔπκ6; οα 
(ες ἀδίε βεὰὲ Βδιηβαν δέ. Ῥαμῖ, Ρ. 258, 
ἀπά Εαῤοςίίον Ματιςδ, 1807, Ῥ. 206; 
“(οσίπί," ἩΗκδβείηρβ Β..2, Ρ. 481; 
Τατπεοτ, “ ΟΠσοποίορυ οὗ με Νενν Τ εβίδ- 
ταεπὶ," ἐδίά, Οαϊΐο οουὐἹἱά ποὲ δανε 
δηίεγεᾶ οἡ ἔπε ργοσοηβυ βῃ!ρ οὗ Δοδαία 
δείογε 44. Α.Ὁ., πᾶ ῥεορδῦν ποῖ δεΐογε 
49 οΥ 50: Βδηῖβαν {π|πΚ85 ἄυτγὶπρ ἐπα 
ΒΏΓΑΛΠΠΘΙ ΟὗἨ Α.Ὁ. 52 (δῆδπ δηά 1, 1ρ8ι- 
ἔοοΐ, Α.Ὁ. 53}, νν 8 1158 τεσσ πεῖν Θοἢ ὕτεγ (50 
γνεπάεξ, σὑϑοοὺ ρίδοεβ. ἔς Ῥγοσοπββῃρ 
οἵ 4110 Ὀεΐννεαεπ 51-55 Α.Ὁ., Ζτο. ΤΆ., 
1808, Ρ. 41 {. 'ὁ5 ἀραϊπδὲ Ο. ΗἩοϊεζπιαπη, 
Νεμέοοί. Ζεϊἐρεεοκίολέε, ὯΟ ῬΙδοθβ 1 
Ῥεΐοτε 49 Α.}.). Ὑὕμε ἀεβοσϊρέίοη οὗ 
(4110 ἱπ Αοίβ ἰβ αιϊτε σοπδβίβέεπε νΠῈἙ 
ψμδὲ γε πονν οὗ δΪβ ρεγβοῦδὶ οματζδοίεσ, 
δπὰ νντἢ Π15 δἰεεαάς 25 ἃ Ἐοπηᾶπ οδιοίαί, 
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13. λέγοντες, Ὅτι παρὰ τὸν νόμον οὗτος ἀναπείθει τοὺς ἀνθρώπους 

σέβεσθαι τὸν Θεόν. 14. μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, 

εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους, Εἰ μὲν οὖν 1 ἦν ἀδίκημά τι ἢ 

ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ ᾿Ιουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν" 

1 ρυν ο»:. ῬΔΑΒΌΕ, ΟἾγυβ., νεγβ8., ΤΊΒΟΙ,, ὟΝ. Η., ΚΕΝ. νν εἰββ, νν επάι, Β1].88. Ὁ 
Εἴοσ.,  αϊρ. τεδά ὡ ανδρες ἰουδ. 

Θιαίίαβ, ϑέξυ., 11... 7, 32, Βρεακβ οὗ Πἰπ) 85 
“« ἄμ ]ςἷ5 Ο4110,᾽᾿ ἀπᾶὰ 15 Ὁγοίμεσ ϑεῆξοα 
ατῖτε8 οὗ Πίπὶ : " ΝΈπΊΟ τηοσίδ πῇ τπὶ [Δ πὴ 
ἄμ!οῖβ ἐδ αυδτὶ πιο Οπλπιοιβ,᾽" Οπϑέ. 
Ναέ., ἵν., Ῥχεῖ., ἀπά 566 οἵπεσγ γϑίεσοηοεβ 
δηᾷ ἐαϑιϊγγοηΐεβ, Εδηδη, δας Ῥαῖι, Ῥ. 
221, δηά “ΟΔ41Π0,᾽ Β.}).2. Ιε τ υϊΐε 
Ροββίδίε ἰδὲ τε εν ἴοοῖκ δάνδπίαρε οἱ 
μῖβ. βαϑυ-βοίηρ πδίυστε δηᾶ δῇδθ τ ν, ΟἹ, 
1 με πδά γεοεπεῖν δεγινεδ τη {π6 ῥσο- 
νίποα, οὔ ἢὶβ ἱπεχρεσιεῆσθ. (8110 5 
Ηεϊεηὶς οὐἱέυσα τᾶν ἤᾶνα δα ἴο ἢϊ8 
βεϊεοίίοῃ ἔοσ {πε ροβὲ (ἔεηδῃ, π. 5., ἢ. 
222). ΤἼε ποίΐοῃ [δῖ 45 ἃ ϑίοϊο ἴδ νγὰ85 
{τε αν ἀϊδροβεά ἐοννατάβ {πε ΟΠ γιβιίδηβ, 
δῃηὰ οἡ (παὶ δοσουπηὶ γεϊεοίεά {πε δοοιιδα- 
τἰοπϑβ οὗ τῆς 76νν8, ἰβ φυαϊε ψἱεπουϊ ἰουπάδ- 
τίοπ, 5ε6 Ζδοκίοσ, ἐμ ἰοοο. ΤῊδ παπια οἵ 
]απίυβ ΘΔ1Π10 γγὰ8 δῃ δββυπιεᾶ οπα ; 118 
ὍδΑγασ, ψνοβα στοαὶ πᾶῖὴβ νγὰ8 Μίδζουβ 
Απηρβ Νονδῖιβ, δὰ Ῥθεπ δἀορίεα οΥ 
ἴδε σῃεϊογίοίδη, 1.. [απὶὰ5 α 4110, 4 ἐτίεπά 
οἵ 5 ἔλίμοσ..---κατεπέστησαν, ε7. χνί. 22, 
νεγῦ, ΟὨΪΥ ουπᾶ πατε. Ἐεηάδὶ!, τη ἴοσο, 
τεπάειβ “ τηδάε ἃ 8εῖ αββϑαϊε ὕροη Ρδυ],᾽" 
εχργεβϑίπρ {πε ουϊπιϊπδέιοη ὁ, {πῸ [εν ῖβῃ 
ΒΟΒΈΠΙΥ ἴῃ ἃ 86ξ 5580 (ποῖ ἀραΐη5έ, 45 
ἴῃ Α. δπὰ ΚΕ. .).---μοθ.. 45 τῇ χν. 25.---τὸ 
ἣμα : οὔ {πε ΡῬΡτοσοπδβαϊ, ρσοῦδοὶν δγεοιεά 

1 βόσὴξ ΡΌ]Ις ρΐδοε, ἃ πιονϑῦϊε βεδί ὁ 
)υάρτηδηις, 

ες. 1:3. λέγοντες: τῇ {πε βεῖ δοοὺ- 
βϑίίου ὙὨΙΟΝ ἔοϊοννΒ ἴΠΕσα 15 ῬσΣΟΡΘΌΪΥ 
8ῃ ἱπάϊοδιίοθ ἐπδὲ {πε 7ενν5 σουἹᾶ ποὶ 
βέϊγ ὑρ πε ογοννά δραϊηβὲ Ῥδὰ δ5 δὲ 
ῬΒΠΙΡΡΙ δπὰ Ὑπεββαϊοπίοβ, ἔογ αἰγθδάν πε 
δὰ μαϊπεά ἴοο ροοᾶ δπη ᾿πῆσδεηςε ονεσ 
ἴδε σοτήπηοη ρεορῖε (ΥΥ εἰ55).- --ἀναπείθει : 
οηΐγ πεσε ἴῃ ΝΤ., “ ρΡεγβυδάεπάο Ἔχοίϊζαγε, 
50 ]]Ποἱτατα,᾽ [Ὁ 15 ἀδεά οὗἉὨ ἐν] ρεγβιιαϑίομ 
ἰῃ ΤΧΧ, ]6Γ. χχχνί. (χχῖχ) 8 δπά ἰπ τ 
Μδος. ἱ. τ1.---παρὰ τὸν νόμον : ““ ΠΟΠΙΓΑΓΥ͂ 
ἴο πε ἰανγ": ψῆδιὶ ἴανν ὃ Ἐοπηᾶπ οΥ 
7εννῖβῃ } ἰπ ἃ σετιδίῃ βεπβε ἐπε Ἔχργεβϑίομ 
ταῖρς ἱποῖμἀα ὈοΙῃ, ἴοσ 25 ἃ γερο [ἰοΐέα 
{πε 7εννίβη Ἰανν γα8 ὑπάευ ἐπε ρτσοίεοξίομ 
οἵ ἴἰῆς Βοτηδῃ ἴανν, απᾶ [οβερῆυβ τε[15 ὰ5 
Βονν Ιδανε δά Ὀεϑῃ ρτϑπίβὰά ἰο {πε [εν 
ἴο ψνογϑῃϊρ δοεογάϊπρ' ἰο ἐπεὶγ οὐνῃ ἴανν, 
Αηέ., χὶν., το, 2 3, Βαϊ Ῥϑὺ}}5 ἐεδοπίηρσ 
γγαβ ἴο ἔπεβα ἴεννϑ τῇς Ἰηιγοάδυςείοη οὗ 
βοιηείίπρ 1ΠερΑ], οοπίγατυ ἰο {δε τε] βίο 

ψΠΙΟἢ {παν ψεγα δ᾽] οννεά ἰο ῥγαςέιβα, δπᾶ 
80 {ΠῸῪ 5οιρῆς ἴο υτίηρ' Πἰ8 ἐεδοδιπρ ὑπάεγ 
ἴῃε σορπιβᾶποε οὐ 886 ργοσοπϑὰ (56 α 
Ζαδη, Εεηϊετέμηρ, 1.) ῬΡ. τ00). ὙΠΕΥ ΤΊΔΥ 
τπεγθίοσα ἥδνε ἀεϑιρπεαϊν υϑεά ἃ ρῆγαβα 
ΨΒΙΟΝ μαδὰ δ ἄουδίε τηεαπίηρ. Βαυῖ 
Ψῃδίενεγ {πεῖν ἄδβιρη, (8111 5ανν πγου ρ ἢ 
τ, ἅπα αζγὸνν ἃ μαγά δηά «αβί ἀϊβιϊποίίοπ 
δεῦνεαεη ἃ οἤᾶγρε οἱ {ΠῈρ αὶ] αραϊπϑε 
ἴδε βίδίε ἀπά οὗ ΠΙεραν δρδίηϑε [Ἔνμβα, 
γόμον τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, ποῖ Βοτηαπ αν. 
Χῇ [815 τερὶν ΟΔ]1|οὸ βῃοννεά ἐμαὶ πα Κπενν 
τῆογα δἀδουξ {πε πιδίέεσ ἤδη τπ6 [ενν8 
Βιρροβεά, απᾶ ἢε πιδᾶὺ πᾶνε δά βοπια 
16 ]ΠἸρέποα οἱ πα [εννιβῃ ἀϊβειγθδηςεβ δὲ 
Εογας δδουξ “ Οῃγεβίμβ "ἃ, Βοίῃ ἀνθρώ- 
ποὺς ἀῃὰά σέβ. τὸν Θεόν ροϊπὲ ἴο {πε 
βδπεσϑὶ παίασα οὗ {πῸ6ὶ σπδγρε, 45 ἱποῖπά- 
πα Ῥαυ})5 εἴοτγίβ ἰοὸ σοπνεῖί ποξ οπὶν 
1ενβ δυξ ρτοβεϊγίεβ, Αε ἰδαβὲ {π86 [εννβ 
ψνουϊά ἰσν ἴὸ ρίνα {ποῦ δοουδβαίίοη ἃ 
οοἷους οὗ 1Ππρ 8] } ἀραίηπϑε {πὸ Ἐοπιδῃ 
ἴανν, ἴοσ ἔπε ψουϊὰ ἐπεπηβεῖνεβ ἥανα 
ἄεξαϊε τ} ἴε τσ ἰε μδᾶ Ὀδθ βἰταρίν οοῦ- 
πεοιεά ψἱξῃ {πεῖ οὐνῃ τα]! ρίουβ Οὔβεῖ- 
νᾶποεβ, 85ε6 “ Ὁοσίπιῃ," Ηδϑβείπρβ Β.Ὁ., 
ἱ., 48:1. 

ες. 14. μέλλοντος: Γπἰοδη ; 5εε Βυσ- 
ἴοπ, Ρ. 71, οῃ οὖν, 566 οτίτἰσα] ποῖε δηά 
ΑΙέοσᾷ, τη ἰοσο, ἴοσ 115 τεξεπίίϊοη.-- 
ἀδίκημα, ο7. χχιν. 20, ΟὨΪΥ οηςε εἰβονμογα 
ιῇ Ν.Τ., δεν. χνι. 5, Πεγε 1ξ τλΔῪ ρεσῆαρ5 
ΤΩΔΙΚ ἃ ἱεραὶ ψτοηρ, ἃ τοι ἀραῖπβ ἔῃ ς 
βίδίε ---ἰῃς ψογὰᾷ 18 πϑεά τη οἰδββίσδὶ 
Οτεεῖ οἱ ἃ Ὀγεδοῇ οἱ ἴαιν ἀδίκ. τῶν νόμων, 
Ῥεηλ., 586, τσ, 116 ῥᾳδιούργημα τηδτῖκ5 
σαῖμεσ [Π6 πιοσαὶ ΨΊΟηΡ. μὰ 97. χἰϊὶ. 
το, ποί εἰβεύβεγε εἰἴπεγ ἴῃ οἰαβϑῖςαὶ 
ατεεκ οὐ υχΧ, Ῥυῖ οὐ. Ρίαϊς,, Ῥγγγᾶ., 6, 
ΑΓ ἃ τηϊβάετλθαποΙΓ ΟΥ 8 οτίτηε᾿: 50 
Ἐδπιβδυ.---κατὰ λόγον: κέ ῥα» ἐπέ, πιεγ]ο ; 
27). 88 οὐ {πε ρῆγαβε ἴῃ Ῥοΐυ. δπά 3 
Μδοςο. {{|. τ4 (παρὰ λ.ν» 2 Μδοο. ἵν. 46, 
3 Μδος. νἱϊ. 8) .--- Ἰουδαῖοι νἱῖπουϊ ἄνδρες 
ῬΕΙΒΔρΡ5 ἴῃ σοπίεπιρέ (580 Κηδθαπθδιασ), 
δαΐξ 5ε6 ογίεἰςαὶ ποία. --- ἠνεσχόμην, εἴ. 
Τα ἰχ. 41, ἀπά 50 βενεγαὶ[ {{π|65 ἴῃ 8ὲ. 
Ῥδὺ] 5 ἘΡ βεῖεβ, 2 Οοσ. χί. 1, 4; οπ {δε 
δυρτηθης δηά σοπδίγποιίίου βεεὲ 458, 
Ογαηι., ῬΡ. 39, 102, ϑίπηοοχ, ᾿ιαησπαρε 
7 ἐλε Νεῖν Τεείαπιεηέ, Ρ. 34. ποίς, δηὰ 
Βυτίοῃ, Ῥ. 103. 
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ο χρ. εἰ δὲ ζήτημά 1 ἐστι περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ 
ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί: κριτὴς γὰρ 2 ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. 

᾿ τό. καὶ 5 ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος. τ. ἐπιλαβόμενοι δὲ 

᾿ πάντες ὁ οἱ Ἕλληνες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν 
τοῦ βήματος " καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. 

1 Τῆς ρἷυς, ζητηματα τελὰ Ὺ ΑΒΕ, νεῖββ., Τίβομ., ὙΝ.Η., ΕΟΝ., ΥΥ εἶδα 
νεπάι, Β[485. 

3 γὰρ δἴξεσ κριτὴς ον". ΑΒῸ 13,  υϊρ., ΒοΒ., Τίβοι., ΥΝ.Η., ΕῸΨ., ΥΝ εἰββ, γνεβάς 
ΒΙ485. 

5 ἘῸΣ ἀπήλασεν, Ὁ)", ΕἸοτ., Ηρ. ἀπέλυσεν, Ὀυ ποὶ Β[488. 

ΦἸΊΦΑΒ Ψυϊρ., Βο᾿., Ατπι. οὔὲ. οἱ ἕλληνες, 580 ἘΝ., ΝΝ.Η., Ὑνεηάς, ΚΝ εἶββ ; Β[385 
τείδηβ (ΕἾοσ. οὔι. παντες), 80 Βεῖβεγ δηά Ηρ. 

ΕἸοτ. ““ βἰπγυϊαί 586 ποη νίάετε ᾽" (ἅ) ; Βεῖβεσ μοὶ ἀβ 
ϑοπλβ ἰδίεσ Μ55. γεδά ἰουδαιοι. 

προσεποιειτο αὐτὸν μη βλεπειν. 
μαι {Πὶ5 18 οσί ρῖπαὶ, Ρ. 87. 

ψασ. 15. ἢ ψε τοδά {πὲ ρίυτγαὶ ζητή- 
βατα τγὲ πΊΑΥ ταραγά ἰξὲ 245 Ἐχρτεββίηρ 
ςοπίεπιρί : “8 ρΡᾶτγοεῖ οὗ φυεβίϊοηβ,᾽" ΑἹ- 
ἴοτά ; δυξ 16 ἘΠῈῪ τε φιυεβείοηβ οὗ ννοτά 
(ἰϑαοἱπρ) πος ἀδεά (ορροΞίτε ἔργον, ζαε- 
ἐμη1) ἀπὰ οὗ παπιὲβ ποί (ἰπίηρβ, ὑεγδα, 
ορροβίξε πράγματα (455); ΐ.4., {πὲ 
ἀτρυγηθηΐβ 45 10 ΨΠΘίΠεΥ Ἰ6βὰβ οουἱά 
τίσ μΕῖν οσ ποῖ οἷαίπι ἐπε {16 οὗ Μεββίδῃ, 
866 αἷβο Ῥδρε᾽β ποίε. ---νόμον τοῦ καθ᾽ 
ὑμᾶς : οἴγοιιχ ἰανν---ποὶ Ἐοπηδη αν; ΨΙΈΝ 
{πε ρῆσαϑε οὔ. χνὶΐ, 28 (χνΐ. 30 β), χχίν. 
22. [ἰ 8 υϑεά οπῖγν οπος εἰβενῆεσε ἴῃ 
Ν.Τ., ὃν 81. Ῥδυϊ, Ερῇ. ἱ, 15 (οἷ Αςιβ 
χχνΐ. 3).--ὄψεσθε αὐτοί, οἵ, Μαίι. χχνίϊ, 
4, 24; Ρτοποιη ετηρμαίίο, χα, τ, το; 850 
ἴῃ Τ,ΧΧ, Ν πὶ. χίϊϊ. το, 1υἀρ΄. νἱ!. χ7, χχὶ. 
21, εἴσ. ΒΙ455 4ιιοία5 ἔννῸ ραββαρῈ8 ἔγοπὶ 
Ἐρίσεεῖα5, 1]., 5, 30, δηά ἱν., 6, 41.---κριτὴς 
γὰρ ἐγὼ : οπιῖξ γάρ; Ῥτοποῦπ πῆοτα 
δηρπαῖῖς ; πεν οουἹᾶὰ ἀἄεδίετπηίπς {πεὶγ 
τηδίξεσβ δοσογάϊηρ' ἴο ἐπαὶγ οὐνῃ ἰᾶνν; 50 
Τ γβίδβ, χχι!., 29, Ἐεβίυβ, χχν., το.---οὐ 
βούλομαι: “1 ἅπὶ ποὶ πιϊπάεά,᾽" ΕΚΙΥ.; 
με ἀεοίθίοπ ννὩ16 1 ἐεβεῆθβ ἰο (ἣς 
ΒΓΕ ΡῈΒ οὗ (41110᾽5 σπαγαοίεσ, βίποες υη- 
{κε Ῥι]δίε ἴε σνουἹά ποῖ ἴον Ὠἰγηβεῖ τὸ 
δε ᾿πῆυεηςεά ἀραίηϑβί Πἰ5 δεέζεσ ᾿ῃἀρτηξηξ, 
ΕΧΡΥΈ5568 δἱ {ΠῈ βαπς {ἴτη6 Ὦ᾽5 βονδγεῖρτι 
σοπίαοπηρί ἔογ ἐπε [ον δηά {πεὶσ σοὶ ρίοη ; 
ἴο Πἰπη 45 ἴὸ ἢδῖ5 ὕσοίμεσ ϑεηεοα {πε΄ 
7ϑνβψετα οην φοεἰεγαί  5είμα σεη5 (ΑὉ6., 
Ὅε Οἵυ. Βεὶ, νι., το). ὙΠ ἀεοϊβίοη 5βποννβ 
ΠΟ ἰανοῦταρίε πο Ππδεέοη ἕο ΟΠ σι βι δηλ ἐν 
ἰδεῖ, θὰ: ἘΠ18. ἄοες ποῖ ἰδκα αὐγᾶυ ἔγοπι 
18 ἱτηροτίδῃοε 48 ρσονίπρ' ἵπαΐ 80 ἴδτ 45 
τῆς Ἐοπιᾶπ δυϊποσίεϊεβ ψεσα σοηοεγηεά 
{πε “τεεάογῃ οὗ βρεεοῦ ἔπ ρταπίε υνουἹὰ 
ΘΠ 8616 {πε τε]! ρίοη οὗ ἴδε ΟἸγίβε ἔο τῇδ κα 
ἰξβ ΨΑΥ ὨχΟῸΡὮ πὰ οἰν ]βεά, ἐ.2., {πὰ 
Ἐοχιδῃ ννγοτ]ᾶ ; οὔ. Ἔδγηβαυ, δὲ. Ῥαμῖ, Ρ. 
260, γγὙῆο 5668 'π 5 γεβίάεποςε δὲ Οογίπιῃ 
8π ἘρΟοΟΣ ἰπ ῬΔ1}᾿5 {πὶ ποῖ ΟὨΪΥ 8 τερασγάβ 

ΒΙ488 ἴῃ β τεδάβ και ο Γαλλιων 

Ἠΐβ ἀοοίτίπε δηὰ πῖβ ρσγεβεπίδείοη οὗ ἱξ 
Ῥαξ αἷἰβο 45 σερασγάβ ἢἰβ αἰπὶ δὲ Ὁ βεϊ- 
Δηϊεν βμουϊά δε βργεδᾶ τπσουρπους ἐπε 
ΘΊΡΙΓΟ, Δῃ αἰπΊ πιδᾶάβ πῆοσε οἶδας ΌῪ ἴδε 
ἱταραγίαὶ ροϊϊεν οὗ ννῃϊο ἢ ΟΑ11Π10 ννᾶβ ἐπε 
ἐχροηεπηΐ. 

ες. τ6. ἀπήλασεν: ῥτοΡΔὈΪν ὈΥ ἢί5 
Ἰιςίοτβ ψῇο νουἹά δε σοτηπηδπάβα ἰο οἶβατ 
τὰς σουτί, ΤῊϊβ ἱπέεεγρτείδιίοη οὔ ἐπε νογὰ 
8 ἰπ δοοογάδπος ὑἱἢ (ἢς πδχὲ νεῖβε, 
ψνΒῖο ἢ ἀεβοσῖθεβ ἐπε οτονγά οἵ ασεεκβ ἀ5 
Ρτεραστεά τὸ ξοονγ ὑρ {πε ἀεοϊβίοπ οὗ 
Οδ]ϊο Ὁγ 5ἰπιῖας ἐσεαίπιεπε οὗ ἃ Ἰεδάϊπρ 
εν οπ {ποῖὶγ οὐνῃ δοσουηΐ, ϑ8ὅὲεε οτἱεσαὶ 
ποία. 

Ψψεςσ. 17. ἔπιλαβ. δὲ : οἵ Ποβεῖ]8 δοιίοη, 
ΧΥΙΣ, 10, χνΐ. 10.---οἱ Ἕλληνες, 566 οτἰ εἰσ] 
ποίε. 1 πάντες αἴοπε ἰβ τεδὰ ἰξ ββεπὶβ 
οἷδασ ἔγοπι ἐπ σςοπίοχε παῖ ΟὨΪγ με 7ενν8 
σου]ᾶ θὲ πιβαηΐ, δηά ΥΝ εἴβ8 βϑι ρροβεϑβ ἰμαὶ 
ψΠπεη {ΠπεΥ δαά ἔλΠ]εα 5ο ἱρῃποιηίηϊουθ! 
ἔῆεν νεπίεα {πεῖσ τὰρὲ οπ {μεῖς οὐνῃ 
Ἰεδάδσ, ϑοβίμεπθβ, ῆο 458 ποδά οὗ {πὸ 
ΒΥΠαρΌρας ψουά πδίυγα! ν ἤν Ῥεδη 
Ῥτοπηπθηΐ ἴῃ ρῥγεβαπίίπρ ἔπε σοπιρ᾽αἰπί 
ἴο 411|ὸ. ϑοηῖα οἵ {πε ἰδέεγ Μ88. ἱπβεσί 
οἱ ᾿Ιουδαῖοι αἴξες πάντες ἴο πιᾶκε {πὰ 
ταδδηΐηρ οἰδατεσ. Ρσορδρν σοηἤιδίοῃ 
ἅτοβε ἰπ πε Μ595. ἔτοπιη ἰδεπε νηρ 805- 
ἘΠεηε8 εἰεμπεγ τ ΒΕ οὐ τοι ΡΥ νἱἢ ἐπα 
ϑοβίμποηθβ ἰπ στ ὕοσ. ἱ. 1, δπά {πεγεῖοσα 
οἱ Ἕλληνες ννᾶ8 οπ τε οὐ ἐπε βυρροεί- 
εἴσῃ ἐμαὶ ἐῆε 1εννβ ὑνεγα δ] οννεᾶ ἰο σοη- 
80͵8. {πεπηβεῖναβ ΌΥ δεαίίηρ 4 ΟἩτγιβείδη. 
Βυϊ ποῖ οηἷγ 18 ἴὲ ἀϊῆουϊε το οοποεῖνε 
τπαὲ α411Π10 τγουἹᾶ ἢανε αἱϊοννεά ἐπέστη τὸ 
ἄο {τ15, θὰς {ποτε ἰ5 πὸ οσοαβίοπ ἰο βρ- 
Ῥοβε {πὶ (ες ϑοβέπεῃεβ μετὰ ἰβ ἰῃ6 βᾶταα 
88 ἴῃ τα Οος, ἱ. αὶ (ἔογ τπ6ὸ πϑῃγ8 νγᾶ5 σοπι- 
τη0Π), δπᾶ Ἔἐνδη 180, ῃ6 πᾶν δᾶνε θεοοσηα 
ἃ ΟΒτιβείδη δὲ ἃ ἰδίεγ ἀδίε. [{ 15 πὰς ἢ 
ταογα οοποείνδθίςα ἐπαὶ ἐμ Οοσί πεΠδη5 ἴῃ 
ἐμεῖτ παῖγεά οὗ {πε εννβ ργοςεεάεά ἰοὸ 
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18. Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελφοῖς 

ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ 

βεςοπά 48 ἴξ ὑγεσα ἐπε βιραεγοι!ουιβ ἐγεδί- 
πιεπὶ ἄδαῖὶε οὐἱν ἴο ἐπ6πὶ ὉΥῪ Οα]ἶο, ἀπά 
ΠΟΥ νου ]ά πδίσγα!ν ἦχ ἀροη ϑοβίπεηαβ 
48 με Ἰεδάϊπρ' βρίσι: ἴῃ {Π6 [Θυνβῃ ςοπι- 
πχαπίίγ. 80 δι 45 πε οαγεά δἱ 8411, (141110 
ΤΏΔΥ Ὦδνε Ὀεβη ῥ᾽ εδβεά γδίπεσ πδῃ οποτ- 
ννῖβε δὲ {π6 του ρῇ δηά τεδάν ἄρργονδὶ οὗ 
[18 ἀδοϊβίοπ ὉῪ {Π6 ρορυΐδος, 5βε6 Εδπιβαν, 
δέ. Ραμῖ, Ρ. 250, ἀπὰ “ (οσγίπεῃ," Ηδβί- 
ἰηρβ᾽ Β.}.1, Ρ. 482; ΡΙυπιρίτε, ἐρρ ἰοζο, 
ἀπά δνεπάξ (1800). ΤῊ ψΠμοῖε οἵ ἔπε 
βεοξίοῃ, νν. 12-17, 15 τερασγάεαά Ὀγν ΟἸεπιε, 
Ρ- 126, Ἰᾶπρϑι, Ρ. 165, 85 8Δπ ἱπίεγροϊδεϊοῃ, 
Ῥαι ΗΠ ρεπἤε] 4 Ῥαΐβ ἀϑίάς ἐπεὶγ νδιγΐπρ 
δτουπάς οἵ ταοϊθοϊΐοπ δ85 ὑποοηνίποῖπρ, 
δηὰ ἤπάβ ἴξ νεσὺ σοποείνδῦϊα ἐμαὶ πα 
71ἐν αἰτεπχρίβα ἴο πίηάδγ ἴπ6 ρσγεδοπίηρ 
οἵ Ῥαὰ] 845 15 βεσε ἀββογρβά (τ ἼΠ658. 11. 
τ6)ὴ. ΜΝ τεραγά το τη6 ψο]ε παγγαξῖνα 
οἵ Ῥαι δὲ Οοσίπεῃ, νν. 1-17, ϑρίξία, ρ. 
244, ᾿ςοποῖπάαβ, 45 ἀραϊίπϑε ν εἰζβάςκεσ 8 
αἰίαοκ οὔ [15 ᾿ιἰβίογίσδὶ ομπαγασίοσ, ἐπαΐ 
ἍῈ ΤΩΔΥῪ τερᾶτγά ἴξ ἃ5 βοδπέυ οὕ ἐνεῇ ὁπε- 
βίάεά, Ὀὰΐ ἐμαὶ ἔθσε ἴ5 ἢο ναὶὰ τβάβοπ 
1ο τερατὰ ἰἴξ 85 Ὁπῃ!βίοσίοα!.---ἔτυπτον : 
δοκεῖς ἱπίεγρσείβ (πΠ6ὸ ἱπιροσίδοξ 45 
βῃονίηρ ον ἐποτοὰρἢ ἃ δεδιίπρ 8505- 
ἴποπαβ τερεῖνεά; δας “ εχίτπιβ σαὶ 188 
ἀερίπρίτυς (πὴρεγ} ποη ἱπάϊοδίασ, φαΐα 
ὨΪΏ1 στανίαβ βϑοιζιπὶ αϑί,᾽" ΒΙ455; (ῃε 
ἰταρεσίεοξ τῶδυ 5 γρΙνῪ ΤΏθδη “ Ῥερδπ ἴο 
βέγι κε ᾽".--οὐδὲν . .. ἔμελεν, ο΄, κα χ. 
40, 4 Θ81Π[|ὦὺ κ Πα5 Ῥεζοσηε ἃ ργονεγθῖδὶ 
ὩΆΤΩς ἴογ οπα ἰπάϊἤεσγεπί ἰοὸ σα] ρίοπ, μὰς 
ἴδοσα ἰβ ποϊῃίπρ ἰη 51, Γι κο᾽ 5 βιαϊαπιαπί 
ἴο βαρροτγέ βιοῆ ἃ νίενν. ΑἹ! τῇς ψογᾶβ 
βῆονν 15 {παὶ (1411|0 νγᾶβ 50 {Π||6 ἱἰπδιιοπορά 
ΌΥ {πε δοοιιδίίοῃβ οὗ {π6ὲ ἴεννβ ἀρίηβε 
Ῥαὰὶ τπαὲ ἢε ἰοὸκ πὸ ποιίος οἵ {πε 
σοπάποις οὗ {δε ατεεῖκβ (Ὁ) ἴπ Ῥεδέϊηρ 
ϑοβίμεπεβιυ Απᾶ ἰξ ἐπε Ῥεαδίίπρ νγαβ 
τἀτηϊηϊδίετεά ὈῪ {πε [εἰν8, (41110 τηϊρ δὲ 
“ΜῈ]}1 ονεσίοοῖκ ἰξ, 45 "6 ψουἹά γερασὰ ἰξ 8 
{πε ουοοπΊε οὗ Βοπιδ αἰιϑδίίοπ ΝΠ ΟΝ ΟὨΪΥῪ 
σοποοσπϑά ἐλεὶν τεϊρίοη (ΥΝ εἰ55). 

γει. 18. ἔτι προσμείνας: (Π15 πηδᾶν θὲ 
Δὴ δἀάϊιίοπ ἰο ἴτε γεᾶῦ δπά ἃ ἢΠα]ΐ, οσ 
τΊΔΥ ὃς ἱποϊμάεά ἴῃ ἴξ ; οη ἔτι 5ες οτίεἰςδὶ 
ποίε.---ἰκανάς, ΠπἸσδη, 566 Οἡ ΝΠ] ΣΙ, Εἴς, 
186 δχργαββίοη βῆοννβ ἢον [{π|6 {πε 
δἰίδοῖκ ὑροη {πε Αροβέῖς παά ἱπ)υγεά μὲ5 
Ῥτοβρεοῖβ. οὗ Ὄβνδηρε !βίηρ τπΠ6 οἷν δηᾶ 
πεῖρῃβουγῃοοά.---ἀποταξ., Νυἱραίε, ναΐε- 
ἐαεῖο, αδεὰ ὃγΥ «κε ἀπά Ραὰ] οηΐν, Ἔεχοθρὲ 
Μαιῖ νί. 46, {λπ|κὲ ἰχ. ὅχ, χῖν. 33, Αςίϑ, 
ἔῃ ἴοοο, απ νεσ, 21, 2 Οὐοσ. 111. 13 ; ἰπ {Π|8 
86π8Ὲ ΟἠΪυ ἰπ πιίδαάϊε νοῖος ἱπ Ν.Τ., ἱπ 
ο᾽αβϑίοαὶ ατεεῖκ ποῖ υϑεα ἴπ (Πἰ5 56Π86, 
μὲ ἀσπάζεσθαί τινα (ατίπητ, 9Ὁ νυ.) ; 

οὕ. αἶ8ο 118 '886ὲ. 'π 705., Α4πέ., χὶ., 6, 8 
80 ἴοο ἱπ ἘΠΙ1ο), {κα 1 διΐπ, γεμππέῖο, 

ἴο ἔοσβακε (οἷ Τὰκε χῖν. 33), ἀπά ἱπ Εςο!, 
ντϊίασβ, ᾿ρπδίϊιβ, 44 Ῥαϊααειῤλι, χὶ., τ, 
Ευ5ερ., Η.Ε.. ἴἰ., τ7, 5. (2 Οἴδιλ,, νἱ., 4» 5). 
--ἐἰξέπλει: “πε 5δεὲ ἀϑοῦέ {πε νογαρδ," 
ἴῃ χχ. 6, δοιῖβε, ποὲ ἱπηρεσίεοϊ 45 πεδία ; 
“ἔχρρίε ἱτηρῖ,, παπὶ ἄς ρεγίεςία πανί ρβίίοπα, 
νεσ. 22, ἀδηλιση ἀρίζατ," Β[458.----κειρ. . « . 
εὐχήν: ἱπ {πες ἱπίεγργείαιϊίοῃ οἵ {πὶ5 
Ῥάββαρε ἴξ 15 υπάουδέεάϊν Ὀεβὲ ἰὸ σείεσ 
τε νονν ἴο δὶ}; στδπηπηδίϊο αν ἴὲ νου ]ά 
τείεσ ἰὸ Ααυῖα, θὰ ἰξ 15. ἀιβίσαϊε το 568 
ΨΜΠδὶ ροὶπε ἔπαγε ψουἹά πε η Ὅς ἴπ ἐπε 
βίδιεπηεηί. 1 ἰΐ 15 υτρεὰ {πδὲ Ααα112᾽5 
πάσης μαοεά δἰζεσ Ῥγιβο 5 ἱπάιοαςεβ 
ἴμαι πε ἰ5 {π6ὸ βυδίθος οὐ ἐπε ΟἹ] οννίπο 
νεσῦ, ψὲ πᾶνβ οἰθαισῖν βεὲπ {πδὲ 1Π15 15 
ποΐ {πΠῸ οηἷἱν οσοββίοη οὐ νος Ῥσίβοί δ᾽ 5 
πᾶτὴς ργεοαάεὰ πε μυιβραπά᾽ 5, βεῈὲ αδονε, 
ἀπά νεῖ. 26, δπά Κοσγη. χνὶ. 3. Ὑπὲ 
αλρατηθης ἐπαΐ ἐπα ποίὶςα 15 ἱπίεπάεα ὃῪ 
Θὲ, 1ακα το πον {παὶ Ῥδὺ] σομῃβε] θά 
Οὔδβαγνᾶποβ οἵ [88 ἰαν, ἀπά ἀϊά ποὲ ἐεπιρὲ 
Ηἰπὶ ἴἰο ὕσεακ ἰξ, δβΒ ἢεὲ 5 αἴξεοσννατὰβ 
δορυβεά οὗ ἀοίπρ, χχί. 21, 15. 511} πιοσα 
ἰγσείεναπέ, ἴοσ 50 18. ποίπίπρ ἴα5 Ὀθθῃ 
ἀεβηϊίεῖν βαϊά 85 ο Ααυ114᾽5 οοπνετγβίοῃ. 
Απά ΙΓ πε νονν ἱπνοϊνεά ἀπῪ οὈραιίοπ 
το ἀρρβϑᾶγ δ [6γιβδίθηι, ἰξ ἰ5 ααϊές ἐνϊάθπέ 
πὲ Ρδὺ]} ἀπά ποῖ Ααιυϊΐα νγεης ἀρ το ἐπα 
Ηοῖν Οἷξν. Α 1158 οὗ [π6 παπλεβ οπ εἰπε 
ἰάθ 15. ρίνβῃ Ὁν Αἰξοσά, Ἐεΐτεη, ὑ επάς, 
Ατηοηρϑὲ τεοαηΐ νυγίζειβ νὰ τᾶν δά 
γνεπάι, Ζδοκίεσ, Β1455, ᾿ἄπρϑι, Μαδιῃίαβ 
45 ἴανουτίηρ (ῃ6 νίενν ἰῃαέ Ααῃ]ὰ ἰ5 
{με βυδήεςι, νυ Β115ὲ Ὑ εἰββ, Εεϊῖοπ, Κδπὶ- 
βαύ, Ηοζγί, Εδηάδι, Ῥαρε, παδεπθδαεσ, 
Τλιοκοςκ ἕακε ἐπε ορροβίίε νίενν. ὙΥΠδὶ 
1πεη νναβ ἴῃς παίιιγε ἀπ οσσαβίοη οὗ ἐπα 
νον ὙΤΠοβα ΠΟ σοππεοὶ [Π|5 νοῦν τ ἢ 
{πε ουγπεν το [6γιβϑίεπη, 45 11 ἐπε ἰδέξεσ 
νγὰ5. ΟὈ]ραίοσυ ἰπ π6 ἔπ] ΠΊπηεπε οὐἵἩ ἐπα 
ἔοττησσ, γε Ἰιϑείθεά ἴῃ τεραγάϊπρ ἐπε νονν 
85 ἃ τηοάϊβοά ογῃὶ οὗ ἰπῸὸ Ναζίγιία. νοῦν, 
Νυπλ. νὶ. 1-2.:. Ὑᾶδ8ε πιδᾶπ ππάρσ (ἢς 
Ναζίσίιε νονν νᾶ τὸ ἀγίηκ πὸ ννὶπε οὗ 
βίσοηρ ἀτγίπε, δπά ἴὸ ἰδὲ πὸ σᾷζοι ρδ855 
να ἢἰβ πεδά οσ ἔδοα. Αἕ {πε επᾶ οὗ 
τῆς εἶπε ἀυτίπρ ψὨίοῃ ἔπε νον ἰαϑίεά, 
ἷβ Παῖὶσ νγὰβ βῆανεη δὲ ἔπε ἄοοσ οἵ {π6 
Ταδρεγπδοῖς (πε Ταπιρὶε), απᾶ θυγπὲ ἴπ 
{πε ἤτε οὔ (Π6 αἱέδι ἃ5 δπ οἴἼγίπρ. Βυξ 
ἰε ἰ5 ἕο 6 οὐβεγσνεά ἐπδὲ ἴῃ ἐπ18 ραϑϑαρα 
1π6 νγοσά ἰβ κειράμενος, ννὮ115ὲ οἵ {π8 
Τοπηρίεἰηρ ἐπε Ναζίγιιε νον, χχί. 24) 
τὰς νοσά ξυρήσωνται 15 υβεὰ (οἷ. τ Οοτ, 
χί. 6), ἀηά {πεζε ἴ5 ενϊάεποε (Ὑνογάϑβυνοσίῃ, 
ἐπὶ ἰοσο)ὺ (αὶ ἃ τῆαπ ΨὯΟ Ππδᾶ ἕδκεπ ἃ 
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᾿Ακύλας,] κειράμενος τὴν κεφαλὴν ἐν Κεγχρεαῖς - εἶχε γὰρ εὐχήν. 

το. κατήντησε 3 δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ " αὐτὸς δὲ 

1 Αδεσ Ακυλας Β]455 ἰπ β τεδάβ ος εὐχην ἐχων εν Κεγχρεαις τὴν κεφαλὴν εκειρατο, 
ΤΟ]]ονγίπρ' ΕἸοτ. ; 
δὲ, Ῥαπῖ, Ρ. 263, ἀπ σοτηπλεπί. 

566 Βεΐβεσγ, ΡΡ. 890-92, Ψγῇῆο 5ίΓΟΠΡῚΥ Ὀρροβεβ ΒΙ458, πᾶ ο΄, Βδιηβδυ, 

5 κατήντησαν, Ρἷτι7. ἴῃ ΑΒΕ, 13, 40, ἅ, το]., 548., ΒΟΆ., ϑὅ'υτσ., Ασγα., Τίβο., 
νν.Η., Ἐὶν., ννεῖββ, ϑνεπάς. Β]|455 οὐγηἱβ κακεινονς κατέλιπεν αὐτον, 50 Εἴοσ., 
ὙΠ ἢ δπὰβ “ουτῃ νεηΐδβεῖ ΕΡἤεβιπι ἰπ 56 ᾽", Β]455, ψντἢ Ὁ), ΕἸοτ., τεα 5 καταντησας 
δὲ εἰς Σ., ἀπε σοπεῖπιε8 νυ (ἢ Ὁ) 137, ϑυτσ. Η.. τὰρ., 588.) τῳ ἐπιοντι σαββατῳ εισελθων. 
διελεχθη ΕῊΓΡ; διελεξατο ΑΒ 13, 68, ὅο, τος, Τίβομ,, γ εἶββ, ννεπάι, νν.Η.; 
ϑιελεγετο Ὁ, α΄.»  ῸΠΡ., 580 ΒΙα585 ἴῃ β. 

Ναζίσιἰα νοὺνν ἱπ ἃ ἰογείρῃ ἰδηπά νγᾶβ 
Αἰϊονγαά το ΡΟΪ] οὐ οὰξ πὶδ Παὶγ βῃοσγίεσ 
(κείρω), ργον!ἀεὰ ἐπαὲ ἐπε ἢαίγ 80 ρο!!εά 
ΨΜΆ5 ἴα Κεπ το ἴπ6 Τειηρῖε δηᾶ θαγπὶ ἔποσα 
85 8ἃπ οἤετιίπρ ἰορείπεσ στ {πὸ Παὶγ 
βἤογη οἵ᾽ δὲ ἔπε σοπιρίείίοη οἵ ἐπ8 νον. 
ὙΒαὶ τπε 7εννβ ἰοοῖς Ὡροη ἐπαπΊβαῖναβ ἃ 
τηοάϊπεά ἴοσττη οὗ (6 Ναζίγιε νονν ἰβ 
Ριονεά ἤοσγωῃ 1 βερῆυβ, Β. 7., ἴϊ., 15,1, 
μδη {ΠΕῪ νγετε δἰθίοιεἀ Ὧν ἀΐβεδβε οσ 
ΠΥ Οἴμοι ἀἰϊβίγεββι Ῥοββίδν ἱπογεΐογα 
Ἐῃ8 νον ἔοϊοννεάᾶ ὑροη 8ι. Ῥαὺ]5 ἄε- 
Ἰίνεταπος ἔγοσῃ δῇ δἰίδοϊκ οὗ βίο ϊκπεββ, δηὰ 
1ῆ6 νγάττα ργαῖβε βεβίοννεά ὑροῦ παρε, 
1π6 ἀδαοοπδββ οὗ ἐπε ΟΠυτγοῖ δἱ σεποῆσεδαα 
(ἔοπι. χνΐ. 1), ἔοτ βδγ ρεγβοηδὶ δά (ο ᾿ἰπλ- 
Β6ΙΓ τλΔΥ δε ἰδκεη ἃ5 βοσὴδ σοπῆστγηδίίοη 
οὗ (ῃ15. Βαὲ 1ξ ννὲ ἔπ ρίδςς 81. Ῥαδυ]᾽5 
νον δε υπᾶάεσ ἐπε σδίεροσυ οὗ (π6 νοννδ 
πχοπεϊοπεᾶ ὃν [Οβερῆυβ, (πε ἰούυγηθυ ἴὸ 
7εγυβαίεπι πιυδὲ 68 ἱπιπηβάϊαι θῖν Τοη- 
πεσίεᾷ ν»]Ὲ ἰξ, 45 ἐπε ἀδβοσιριίοη ρίνθη 
ὉΥ {πε [εν ϑῃ Πἰβίοσίαπ ῥ᾽ αἰ ΠΥ βου 
ἐπαΐ τῆς νοννβ ἰῃ αισβίίοπ ᾿νεσε τπηοάϊβεά 
Τοττηϑβ οὗ πε σεριυΐαν Ναζίγιἐς νονν. [{ 15 
ἃ ΨΕΙῪ τεδβοηδρίε Ἴοπ)εοίασγε ἐπαΐ {πα 
ΨΟΥ ΤΑΥ͂ Ὧδε σοππεοίεἄ ἢ 5.ι, Ῥδυ]᾽5 
ἄαπρεν δὲ Οογίπεμ, δῃά νι Πὶ5. βαΐξ 
ἀεϊνεταπος ἔσοσῃ ᾿ξ. Α'8 ομβ οοπββογαίεά 
ἴο ἐπε βεσνίος οἵ (ες Τογά, πε νου ά 
ΔΙ1ονν Π15 Παῖς (ὁ στον 01Ὲ}} ἐπ ς ῥσοσηΐϊβα 
ΟὗἩ Πῖ5 βαΐδίυ παά Ῥεεὴ {18116ὦ απὰ ἢ15 
Ἐσηατγκαίίοη ἔτοση Οοσίπιἢ νγὰβ δϑϑυγεά, 
ἼΠῈ νον ψγᾶ5 ἐπι δηδίορουβ ἴο ἐδῈ 
Νδζισιξθ νονν, ἱπαβηλιοῖ 25 ἴδε βάτηα ἰάβα 
Οὗ σοπδβεοσδίίοη αν δἱ {πε γοοί οὗ δδοῦ; 
δε ἴξ νγᾶβ τδίμπεῦ ἃ ργίναίε νον (Ηοτσί, 
γιααϊεεϊο ΟἸγ δ ἰαμὶέν, Ρ. οι, ἀπιὰ ὙΝ εἰβ8, 
ἡπ ἰοσο), ἀπὰ ἴῃ {Π15 σᾶβ6 16 ᾿ΟΌΣΠΘΥ οὗ 
πε) Αροβεῖς ἰο 76γυβαίθηλ νου ποὶ θα 
σοηπήϊιοπεά ὃν (ΠῈ νονν, ας ὈῪ ΠΙ5 ἀεβίγε 
ἴο δὲ ργεβεπί δὲ βοῖὴς ρτϑαΐ {εβέϊναὶ, θ6- 
γοηά ἄοιυδιε ἐπαΐ οὗ [ς Ῥαββονεσ Οἱ {πε 
ουδίοπι ἀπιοηρϑὲ οἵἴπεγ πϑίϊοηβ ἴ(ο ουξ ΟΥ̓ 
Π6 Παΐγ, δπά το 1εἰ ἴξ στον ἴῃ νοῖϊνε οἴετ- 
ἵπρ' ἰο ἐς ροάβ, 5ε6 Ηοϊιζιηδπη, ΑῤοΞέεὶ- 
φεκολιίολέσ, Ρ. 305, δῃὰ Ῥαρε, ἐμ ἴοζο. 
ἩΠρεηεΙα δβογῖθαβ (πε παγγαῖῖνε οὗ (6 

ἱποίάθδπε ἰο [5 ““διυίπογ ἰο Ὑπεορδιυϑ,᾽" 
ψΒείΠασ πε νονν ταΐεγβ ἕο Ῥδὰ] οὐ Ααυΐα, 
πᾶ οοηϑίἀογβ ἐμαὶ τῆς βίογυ 5 ἱπίεπάβά 
ἴο σοηπεοὲ 51, ῬδῈ] 45 τηυοῦ 85 ροββίβ! 8 
ΜΓ Τυἀδῖδσα. Οπα οὗ ἐῃ6 τηοβὲ οὐτίουβ 
ἰπϑίδηςεβ οὐ ρεγνεῖβε ἰηίογργείδιίίοη ἰβ 
{παι οὗ Κτβηκεῖ, ννῆο ἐπί πκϑ ἐπδὲ τμ6 κειρ. 
ΤῊΔΥ ὃς τεζεισγεά ἰο Ῥδα], ῇο 5ῃπανεά ἢἰβ 
μεδά ἰο σουπίετγαςξ {πε ερί]ερεὶς 5 νυἱτἢ 
ΨΗϊοἢ με νγαβ δῇήίοιεά, 2 Οοτ. χίϊΐ, 7, 5βεὲ 
Ζδοκίοσ' 5 ποίε.---Κεγχρεαῖς, 566 ηοίίςε5 
οὗ [πε ρίαοβε ἱπ Βδηδη, δαί Ῥαμὶ, Ρ. 
218, ἀπά ΗἩδβειίηρβ᾽ Β.})., πιοάεση Καία- 
πἰξὶ (1π πὰς, Κεγχρειαί): (ῃς εαβέεσπ 
Βατθοῦσ οἵ Οοτγίπιῃ, ἀροὰέ ηἷπα τὰ1165 
ἀϊβίδηξ, σοππεοίηρ [86 ἐγαάθ νι Αϑία ; 
Πμβοδδευγα, ἔπε οἵδε ροτί (“ Ὀἰτηατὶβ Οο- 
τἰπίπὶ," Ησοτδος, Οαες, 1., 7, 2), σοπηθο- 
τἴπε ἰξ ννἱἢ Πταῖν ἀπά ἐπε γνεβὲ. Τούτῳ 
μὲν οὖν χρῶνται πρὸς τοὺς ἐκ τῆς ᾿Ασίας, 
πρὸς δὲ τοὺς ἐκ τῆς Ἰταλίας τῷ Λεχαίῳ, 
ϑέγδρο, νἱ!., 6, Ὁ. 380. 

τ ΜΕγ, 190. κατήντησε, 566 οτϊεῖςαὶ ποίς. 
--ααἰς Ἔφεσον: ἃ νογᾶρε οὗἉ ἵννο οἵ ἴῆσεε 
ἄδυβ ἢ υπίανουγαρ!ε υνὶπά,. Οἴσθγο 
ταθῃ το ἔνγο οσσδβίουβ ἤθη {πε νογαρα 
ἴτοτὴ ΕΡἤδβυβ ἰο Αἰ παπβ ἱοοῖς ἔννο ᾿ἡγεεῖϑ, 
Ααὰ Αἰξίε., νὶ., 8, 111.,. 9, δας π᾿ Ῥο(ῇ 1π- 
Βίαποεβ δχίγδογαϊηδυ ἄβίαυβ ννετε {πε 
οϑυβε οἵ {πε ἰεηρίῃν νογᾶρε ; οπ Ερδεδϑυβ 
866 Χχίχ, 1. --- κἀκείνους κατέλ, αὐτοῦ : 
Ἐρδεβαβ, ἔδσαοιβ ἔογ [8 οογηγιείοβ, νγθτα 
{πον τιϊρῆς σᾶτγν οἡ {πεῖς ἰγαάς, ΑΙ ΠΟ Ρ ἢ 
ἴξ 15 ρϑίῆδρβ βοτηενμδί παζατάουβ ἴο τὸ- 
Βατὰ (Π6 οἷν 45 ἴῃς Ἴεηίτε οὗ ἐβε ραϑτ- 
εἰουϊατ ἰγαάς ἴῃ μι Ιοἢ ἔπ νγεγα εηραρεά, 
Ιεννίῃ φαοίεβ ἔννο ραβϑαρεβ 'ἱπ βυρροσέ οὗ 
1815, Ῥαξ {ΠῈῪ ΟΝ σεΐεγ ἴο οπε ἐνεηΐ, [π6 
Ῥτιεβεπίδιοη οὗ ἃ ἰεπὲ ὃν ἐπε Ἑρπεβίδῃβ 
το ΑἸοϊ Ια άςε5, “" ΕΡἤδϑβιυβ Β.Ὁ.3,.---αΑὁὑτὸς 
δὲ: (Πἰ5 ἄοε5 ποίὶ πιβδῃ ἐμαὶ Ῥδι] ἔος Βἰ5 
Ῥατί (1 σοπίταάίοείοη ἰο Αφιυϊα ἀπά Ρχίβ- 
1114) επί ἱπέο ἐπε βυπαρορι; βυοῖ δῃ 
ἱπιεγργοίδιίοη βεετηβ υππδίυγαῖ, Οἰπεῖβ 
ἐχρί δίῃ {παῖ Ααυΐϊα δηᾶ Ῥσίβοι "14 ὑγεσγε Ἰος 
ἱπ ἴδε τον, δηὰ ἐπδὲ πθ βσυπαροριια νγα8 
ομέσί ἄς ἴῃς ἴονγη (50 ΑἸ ογά), θὰ ἐἢϊ5 ἄοεβ 
τοί βεθῖη 585 οί οσΥ 85 ἃ {11 εχρίδηβείοη, 
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εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέχθη τοῖς Ιουδαίοις. 20. ἐρωτώντων 

δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς, οὐκ ἐπένευσεν " 

21. ἀλλ᾽ ἀπετάξατο αὐτοῖς, εἰπών,2 Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν 

ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα - πάλιν δὲ ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς» 

1 παρ᾽ αντοις οη:. ΑΒ 36, 40,  α]., ὅγε. Η. ἰεχέ, Αείμ., βο Τίβοι,, Ν.Η., ιν. 
γνεῖββ, ννεπάι, Β͵488. 

3 Αἴτεσ εἰπὼν ΑΒΕ 13,15, 1ο5, 180, υ]ρ.. (εχε. ἀςπι]ἅ.), 54}., ΒΟΉ., Αττῃ., Αεξῆτο. 
οηι. δει. . . Ιεροσ., 580 Τίδει., Ν.Η., ἘΕΟΝ., Ννεἶββ, ννεπάι; τείαϊπεά ὃγ Τ. Κ., 80 
Μεγεῖ, αἴες (ΗῸΡ 36, 40, ϑὅ'υγγ., ἀδηγά., Οἤγυβ., Οες., ΤῊΙ., Οἷξ.ν νεγ.; Ὁ μδ88 
τὴν εορτὴν ἡμέραν, οπλίττπρ' [πε βεσοπάᾶ τὴν. ἘΒ]488, Ρ. χχ., [πίῃκθ ἢ Πόσα αθεοιεά 
ὃγ {με οοτγεβροπάϊηρ [,δεΐη, “ Βο]]Ἐπηποτη ἀΐδτη δἀνεπί πίεται". Ὑῆε χεδάϊπρ' την Βανα 
διΐβεῃ ἔτοπι ἃ ἀεβίσε ἰο ρίνε ἃ τεάβοη ἔογ 5[, Ῥδι}8 ὈσρΈΠΟΥ ἰπ τη κίηρ ἃ Ὀτίεῦ ᾿ΟΌΣ ΠΟΥ 
(ο ]εγυιβαίετω, ἃ Ἰοῦγπεν ἴο ϑΨΐοα ἐπ6 ἀναβας οἵἉ νετ. 22 ννᾶ8 τερατάεά 48 τεξεγίηρ (οὗ, 
χχ. 16). Βα ψῃείμεγ τνε ἕο ονν ἰμε Βαζδϑη ἰεχί οσ ποῖ, Εδιηβαν μο 48 πὲ {πε 5ῃοσίεσ 
τεδάϊηρ᾽ οὗ {πε ρτεδαὶ Μ55. 51} ἱτρ! 165 ἃ μυγτγί θα νἱβὶ( ἕο [6γιβαίθπι, νοι σου οὐΪν 
θὲ ἴον βοπιε στεαί οοζδβίοη---ἰῃς Εεαδβέ οἵ τῃ6 Ῥαββονεῖ οἷοβε δἱ μαπά (50 ἘδπΊβαν, 
δὲ. Ῥαπῖ, Ρ. 263). Ῥοββίδ!ν ἴῃ ρεγίοσπιδποε οἵ [8 νονν πᾶν αν οςοδβίοπβά (Πἰ8 
ἀτρεηὶ ἄεβῖγε (Βε]βασ), Βαῖΐ 'π χῖχ. τ Ὁ [885 ἃ ἔυτίπεγ βχραπβίοη οἵ {δε ἰεχί, αη ἃ βρεᾶαῖβ 
οὗα Ρυγροβεά θυῖ ἀπδοςοσῃρ ἰ5η64 Ἰουγηου οὗ 581. δ] το Τ6γυβα]εσα, 50 πὲ ννε σαπποὲ 
βπὰ τῇ χνῆΐ. 22 δὴ ἱπεϊπιδίίοη οἵ ἴῃ δοσουιρ! βηπιθης οὗ (818 Ἰοῦσπευ (οὕ, Οὐγβϑεπ, 
α. 6. Α., Ρ. 440, τ896; ΗΙΠρΡΕπξε!ὰ, Ζευ. Τλ., τ896, Ρ. 82), ἀπά ἀναβας, χνῖϊ!. 22, ἀοα8 
ποῖ γεΐδσ ο ἃ Ἰοῦγηθυ 10 [6γ 5818 πὶ δὲ 411 ὁπ [815 νῖενψ. Βυΐ {πα τεΐεγεποε οἵ β ἴῃ χίχ, 
τ ἴο ἢς ῥγοροβεά ᾿ουγηεΥ ἴῃ χν ϊ. 21 πα8 δεβη ἀουδίεά : Ῥδι] πηχᾶὰν πᾶνε νἱβἰἐεὰ [Ἔγὰ- 
58 16πὰ, χνῖ!. 22, ἴπθη ἰγανε!εἀ [Ὠγουρ ἢ (δἰ δεῖα ἀπὰ Ῥμσυρία, νεσ. 23, απὰ δαᾶνε ἔοττηεάᾶ 
πεν 8η ἱηςεηίίοη ἴο ΡΑῪ δποῖπεσ νίδι: ἴὸ [εγιιβαί θη (80 Βεῖβοσ, βίσοη Ἵν δραϊηϑβὲ Β[α55, 
Βεϊέγᾶρε, Ῥ. 97, ἀπὰ αἷβο [δὲς ϑεϊδεξυενεμεαϊρμηρ ἀες ἀεϊϊρεη Ῥαμίμδ, Ρ. τ4ο ἢ, 
ἌἈΡΡ. 1; {δε νἱ5ῖε ἴῃ χν. 22 μανίπρ Ὀεβθῃ αἰγεδάν δοσοπιρ  βῃθαᾶ ἔογ ἴδε ρεγίοσπηαποα 
οὗ πῖβ νον). Βα  χίχ. τ ἀο685 γϑΐεσ Ῥδοκ ἴο τπ6 ᾿ούυσπαν οἵἉ χνἱϊϊ. 21, γεπάς πιαϊπεδίῃβ 
{πὲ [με οτἰρίπαὶ οοσαβίοη ἔογ {πὸ δἀάϊείομ ἰπ [πδς νϑῦβε στηδν 5811}} ἕανε Ῥεδη ἐμ6 δος 
{παῖ ἀναβας ννᾶ8 υπηάετβίοοά οὗ ἃ Ἰουγηευ το Τ6γυδαίετη. Εοτ {π6 ἐνο δἀάίτίοηβ τᾶν 
Ρτοςεβά ἔτοπι ἀϊβεγεπὶ παηάβ; (πδΐ ἴῃ χν!, 21 845 ταυοἢ δείξεσ δι εβδίδείοη ἔπδπ δας 
ἴπ χῖχ, 1, δῃά τῆδν οὐνε 115. οτἱ βίῃ (ὁ {πε οογγεοὶ γεξεγεησε οὗ αναβας ἴῃ νεῖ. 22 ἴο ἃ 

᾿οῦτπεΥ ἴο Τεγιβαίεπι; ννΒ15ὲ {με ἰδίες δάάιτίοη ἴῃ χίχ. 1 πᾶν πᾶνε Ῥεεη οσςαβίοηδα 
ὃγ {παῖ οἵ χνιϊϊ. 21, Ὀδοδιδ8 {ΠῸ ταξεγεποα ἰῃ να. 22 ἴο ἃ ᾿οῦγπαν ἴο [6γιιβαί πὶ νγῶ8 ΠῸ 
Ἰοηρεῖ τεοορηἰϊδεά (Υγ  επάϊ, 1800, ποία, Ρ. 306) ; 566 ἔυτέμεοσ ὁπ χίχ. 1. 

Ἐβρθοίδ!ν αἴεν χνὶ- 13. [{ βεεπὶβ ποδί 
ῬτΟΌΔΡ]6 ἐμὲ 8ὲ. τυ κε α568 ἔμ6 νογὰβ ἴῃ 
ΔΠ Δπιίοϊραίοσυ ναῦν, δῃὰ ρᾶβ88ὲ5 οὔ ἴὸ 
{πε ἀοίηρβ οὗ {πε οἰΐεῦ ἤριυτε, Ῥαὰ!, ἴΙῃ 
βρίτε οὗ 411 ἐμαὶ ἢς μαά βιμιεσεά δὲ [Π6 
Βαπᾶξ οὗ μῖβ σοιιπέγυτηεῃ, 81. Ῥδαΐ 15 511] 
8ΔΠ βεβαία, γεαγπίηρ ἴογ {π6 μορε οὗ 
1βγδϑὶ, ἀπά ἀδβίτουβ ἴπδὲ οἴμεσβ ββουϊὰ 
Ῥατιϊοιραίς ἴῃ Π18 πόρε, βεὲ ογιέιοϑὶ ἡοία 
οἡ βὶ δηὰ ννεπάς (1809), ποία, Ρ. 305.--- 
διελέχθη : αοτῖϑε, ηοὲ ἱπηρετίδοι 45 ἴῃ νεῖ. 
4; ““ἀενετγεά 4 ἀϊβοουγβε ο {πε [ενν8,᾿" 
80 Εδίηβαυ, ἴῃ σοπίσγαβε ἴο πε σοπειπιιεά 
βίαν δἱ (οσίπεμ τηδυκεὰ ὃν {Π6 ἴτηρεῖ ες; 
80 ΑΙτοσά. 

Ψέγ. 20. ἐπένευσεν : ΟὨἷγ Πέτα ἰη Ν.Τ', 
Ῥυϊ οἷ 2 Μδϑος. ἵν. 1ο, χί. 15, χῖν, 20, 
“τεααεης ἴῃ οἰδϑδίςδὶ ατεεκ ὅ8:. Ῥδὺ 
ταιϑὲ ἢανε ἢ Δα Βοπιε νεσυ ῥγεβϑϑίῃρ' γθᾶβοὺῃ 
ἴοσ τεξιβίπρ βσῃ ἂη ἰηνιδείοη ἔγοσλ Η18 
ΟΥ̓ σοιηίγυτηδη, 

Ψψεῖ. 21. 866 ογἰεοδὶ ποίς. Τῆς Ἐδαβί, 
85 ἘδηιθδΥ τηδίηϊδίηβ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 264 

(8. Ἐπννα]ά, Εεηδῃ, Ζδοκίεσ, ΒἊπαδίι, 
ΒΙ4558 ἀπά οἵμεγβ), ννὰβ ἔπε Ῥαββονεσ, {π6 
οπα ΨΕΪοἢ βεαπηβ τηοϑὲ γτεοοηο 8816 νυν 
τῆλε σὨγοποΐορυ ; οἴπεῖβ πιαϊπίαίη Ῥεηΐξε- 
οοβέὲ, βο Αηρογ, ΑἸογά, νν εβείεγ, ΡΙυπιρέγα 
--ϑεα ΑἸτοσγά, ἐπ ἰοοο, αθὰ Τύσπεσ, σίγοη. 
οὗ ἐπε Ν. Τ', Ὁ. 422; Τιοννΐη ἕανουσβ 
Ταθεγηδοὶςεβ.---ἀνακάμψω, οὕ, χίχ. 1: αϑεὰ 
Ἐν 5:. κε, Τῦκε χ, 6, Μϑέε, ἰΐ, τῷ, 
Ἧς. χί. 15; υβεὰ αἶβο βενεγδὶ {{π|65 ἴῃ 
ἸἘΧΧ, 784. χὶ, 390 Α, 2 Θ4πι. νἱΐ. 13,1 
Κίηρβ χίΐ. 20, ἴον χχχῖχ. 4, ὅ5. 14, 
πὰ οἴδοσ ἰπβίδποθθ, 80 ἱπ οἶδϑβθϑίςδὶ 
ατεακ, ἰο τεΐυγη ἴο ἃ ρίδος, Ηεσγοᾶ,, ἱϊ., 
8.---τοῦ Θ. θέλ., οὗ, τ Οοτ, ἵν. το, χν]. 17, 
]ατλςβ ἵν. 15. Νοῖ οπῖυ δποηρβὲ [ενν5 
πὰ Αταῦβ δυΐ δπιοηρβδὲ ασοακβ δπᾶ 
Ἐογηδηβ 5: γλ} 18 ΡΏΓΑΒΘ 5 Ὑγ6ῈΤῈ ἴῃ νΟΡρΊΙΕ, 
866 Μεγεγ᾽β ποΐβ οἡ αγτηεβ ἵν. 15; 568 
οτίεἰσαὶ ποῖς οἡ β.---ἀνήχθη, βεε ἀϑονε οἡ 
ΧΙ. 13. 

Ψψεςσ. 22. κατελθὼν εἰς Κ., 1.4., Οξεβαγεα 
ϑιγαίοπίβ, ἐνς., οὶ ἄονῃ ἴτοπὶ {δα 



1ο---23. ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 395 

τοῦ Θεοῦ θέλοντος. καὶ ἀνήχθη ἀπὸ τῆς ᾿Εφέσου: 22.1 καὶ κατελθὼν 

εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς 
᾿Αντιόχειαν. 23. καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθε, διερχόμενος 

καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας 
τοὺς μαθητάς. 

1 χ37, ὅγι. Ηδτοὶ. τλξ.» Ῥεβῃ. τεδᾶά τὸν δε Ακυλαν ειασεν ἐν Εφεσῳ" αὐτος δε 
ἀνάχθεις ηλθεν εἰς Καισ., 80 48 ἰο Ὀτὶπρ ἴπ {πε τνογάβ οπιϊεθ ἀρονε, κατελιπεν 
αντους εκει---Πο τηξηείοη οὗ Ῥχίβοια; (Ὠΐδ ὑνουἹὰ Ὅς οπατγδοϊετίβιϊς οὔ ἐῆε Βεζδῃ 
ταν δε, ἐγ. νεσ, 26, εἴς, 

δίρῇἢ 5εὰ ἴο {πε σοαϑέ, {πε βῆογα, ζ΄. χχυἹ, 
5 (χχὶ. 3), 50 ἱπ Ηοπηδσ, δὰ αἷβο οὗ 
σοχηίηρ ἄοννῃ ἔτοπὶ τῆς ΠΙρἢ ἰδπά το {μ8 

 ρςοδβί, 5βεῈὲ Οτίτπι-Ὑ Πάγεῖ, ςπὸ υ.---ἀνα- 
βὰς, ἑ.4., ἴο [Θταδαίθπη, [Π6 1508] Ἔχρσαβ- 
βίοι ἔοσ ἃ ᾿ουγπου ἴο πὸ οαρίταὶ, οὐ, χὶ, 2, 
χν. 2 (δ), χχν. ἵ, 9, Μαϑαῖῖ. χχ. 18, Μασξκ 
χ. 32, 5ε6 [κα ἰϊ. 42, χνιϊΐ, 31, χίχ. 28, 
]οδη ἰϊ, 13, νἱῖ. 8, 64]. 11. τ; οὕ. χχίν, στ, 
22, χχν. 6, νθεσε ""ἴο ρὸ ἄοννη᾽ ἰβ ιϑεά 
οὔἽΠα ̓ ΟΌΓΠΕΥ Ποπὶ [εγιιβαίθη ἰο Οϑβάτεδ. 
ΤΟ βιρροβε ἴδε {π6 ᾿νοσὰ 15 υβϑεά ἴο ἴῃ- 
ἀϊςαῖε βίτυρὶν {παὶ {παὺ ἰαπάεά ἴῃ {δὰ 
δαγθουτ, οὐ Ῥεσδιϑε ἔπε ἴοννῃ ἰδ  ὨἰρὮ ὩΡ 
ποπλ ἐμὲ βῆοτε, οὐ Ὀθοδιιβα (6 ρίαςβ οὗ 
ἈΒΒΕΓΊΙΥ ἴοτ τῆς Ομυγοῦ σγὰ8 οὴ Πρ 
δτουηπά, ἰ5 4ιιϊξα δεδιίγαγν, ἀπ σδηηοῖ 
5Βεὲ δραίηβέ {πε πδᾶρὲ οὗ (Πς ἰθγλ “ ροίῃρ' 
ὉΡ᾿ δηὰ “ βμοίπρ ἄοννῃ " ἴῃ τεϊδίοπ τὸ 
]εγυβαίεσα ; βεὲ Ηοσί, Ἐεοϊεοία, Ρ. ο6; 
ἙΚασηβαυ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 264; 80 Βεπρεῖ, 
Νεαδπάεσγ, Μεγεσ, Ηδοκεῖι, Ζδοκίεσγ, ἔβη- 
Δ], Ῥαρε, δ εἶββ, νν εἰζβᾶςκεγ, ϑρίτια, 
7ᾶπρϑι, Η Πρεπέεϊά, ννεπάις, Κπαρεπρδπεσ, 
πὰ Βείβεσ, Βεϊἐγᾶρε, Ρ. 80, νγῇο ὀρροββὲ 
ἢδγα ἔῃ ροδβιἐίοη οὗ Β]455 (απά {τε Τ.Ε. 
ἴῃ νεσ. 21 ἰβ γείαϊ παά ἰπ βὶ ςεσίβιην “μα 
δοὶηρ ὑρ" το 7ετυιβαῖεπι βε 6 πὴ8 παίυτγα! 
ἴο Το! ον). Β1455 τη πίδὶπβ [μδὶ σβϑάτεα 
15 σχβαπί, πὲ ἣε ἰβ εν ἀθηεὶν 1εά ἐο δάορι 
ἘΠῚ5 νίενν ὉῪ Ὧϊ5 ἀξβίσε ἰο γεϊαὶπ ἐς γεδά- 
ἱπρ ἰπ Ὁ, χίχ. σ, βεὲὲ Ζδὅςκίεσ, ἐφ ἴοοο, απιὰ 
Ἐδπηβαν, Ρ. 264, ἀηὰ Βείβεσ, μ. δ. ἴοσ ἃ 
οτἰτἰοίβτα οὗ Β]455᾽8 νῖενν. Απιοηρβί ἴμε 
Τήοτα τϑοεπὶ οὐ ἶοβ8, Ζαδπ, Εὐμἰσϊέμηρ, ἴἰ., 
343, 350, σοπηδαίβ {πε τεδβοηβ δερεᾶ ὉῪ 
Βείβασ, απὰ ἰδῖκεβ ἴῃς ροΐπρ' ὕρ δπά {πε 
ΟΠυτο τηθπεοηεα ἰο τεΐεσ ἴο Οβεβᾶγθα 
πὰ {π6Ὸ ΟΠατοῦ ἔδετε, τοὶ ο [εγυβδίθπι. 
ὙὯΙ15 νίϑι! οὗ 51. Ῥδῃ] ἴο [ετγιιβαίεπὶ 15 
ἀϊβριιεά ὃν Μοσίβεσι, απο με ἄοεβ 
ποῖ ἄδην ἢ ΨΝεϊζσβᾶσκεσ τπΠ6 ἡ ΠοΙα 
Ἰούγπαν, ὰϊ δάπιῖβ τπδὶ τε Αροβεὶβ 
γΘπὲ 88 Δ 45 Απίϊοομ. 80 ἰοὸ ϑεηάς 
18 ποῖ ργερατεὰ ἰοὸ [οἱϊονν Ψνεἰζβᾶοϊκασγ 
ἐπεϊγεῖν, δἰ ἐπουρ πα ποθ ἐπὶ δ5 ἴῃς 
Ἀροβεῖβ ψνεπὲ ἰὸ ϑυτία, [κα σοποϊθάεά 
παι μα πιυδὲ δᾶνε ρΌπε ὑρ ἴο [6γιβαίθση 
(ϑ8ο Μοσίδβετ). Οπ ἐπε οἴδεγ παπά, ἴΒ8 

πἰβίοσίοαὶ ἐγ πε 88 οὗ ἘΠπῸ ᾿ουτηευ ἴὸ 
7εγαβαίαπι 15 βίον ἀείεπάεα ὃν ϑριτία 
(ρΡΡ. 246-248). ΤΠε 5ἰίεποε οἵ ἐῇς Οδἰδ- 
εἰαπ ΕΡίβε]ε 18 δἀπγειεά Ὁγ ννεπάς τὸ θὲ 
ἴῃ 186 1 πὸ ργοοῦ δραϊηϑὲ 115. ὁσούτσσεποε, 
δηΐ 56} 1655 οὐγεοϊίοῃ οδπ θὲ δαβεᾶ οῃ 
με βυρροβεά νατίαπος δὲ τπὶβ ἐἰπις δὲ- 
ὕνεεη 51. Ῥδὰ] δπά {πε 7 6υνίβῃ ΟΠ τι βείδηβ 
οὗ {πε σαρὶία!. 86εε Ζδοκίθγ᾽β ποίβ, Ρ. 
272, πὰ αἷβο ΑἸτοσά, ἐπὶ ἰοοο.----τὴν ἐκκ.: 
(8ὲ ΟΠυτοῖ δὲ ]θγυβαίθπὶ πιδὺ δ6 ζαί τυ 
τερατάβᾷ δ5 ἱπάϊοαιεά, τῆς ἐκκ. κατ᾽ 
ἐξοχὴν: ““ρυχηδτίβη), εχ 48 ρτοραρδἕβ 
Βαηΐ το 141125,᾽᾿} Βεηρεὶ. 1 5ι:. 10Κα Παά 
τηδδηὲ τῇς ΟἸτβεῖδπβ ἰπ Οξββατεα, Πα 
ΜΟΙΪΔ ῬχΟΔΌΪΥ πᾶνε βαϊά παῖ Ῥδῃὶ] 
βαϊυίεά πὸ Ὀγθίῆσεη οὐ {πε ἀϊβοίρ]65, οὔ, 
χχῖν, 7 (8εε. Βεῖβθσ, μ. 5. ῬΡ. 900). Τῆϊβ 
νἰδὶῖ οὗ 51. Ῥδ}] ἴο γι βαίθην ννοι!ά ρτο- 
ῬΑΡΙν δὲ 15 ἐουτίῃ, ἰχ, 26, χὶ. 30 (χίϊ. 25), 
χν. 4, Δπὰ 1 Πα ὑγεπί οπ [Π|5 ἔοι σ ἢ οοσα- 
δίοῃ τὸ οοτηρίεῖα 4 νονν, {π15. ἕδοϊ δίοπε 
ΜΟΙ ρσονε (Ππδὶ ἢ νἶβὶ: ννὰβ ποῖ τναπῖ- 
ἵπρ 'ἰπ δὴ οὔήβοι : βεαὲ πόνγενεσ ποίβ ὁπ 
νϑσ, 18.---ἀσπασ΄.: {πε Ψογά ἰπάϊσδεββ ἃ 
βΒῃοζί βίδυ. Β]455 ἱπίεγργειβ ἐπδί τπῈ 
Αροβίῖβ ννεπί ὑὉΡ ἔγοτι [πε Πδιδουσ ἰο (πα 
οἷν οὗ ὕξεβασεα, δπά ἔδεπ “νναεπὲὶ ἄοννῃ 
ἴο Απιίος". Βυΐ Βδηιβαυ, Ρ. 264, ττρὲβ 
παῖ ἴξ 18. ἱπιροββίθ8β [Ὁ π86 [86 ἔδγτὰ 
κατέβη οἵ ἃ ᾿ἰοιτΠΕΥ ἔγοπι τῆς οοαβὲ ἰοννῃ 
Οαβαγε ἴο {πε ἱπίαπά οἰτγ Απεοςϊ ; οα 
(ἢς σοπίγασυ, ΟὁΠ6 σε ρι Δ τν “ ΡΌ65 ἄοννῃ " 
το ἃ οοδβὲ ἴοινῃ, χἕϊ!. 4, χίν. 25, χνΐ. 8, εἰς. 
Αἱ πὲ ϑυτίδη ἀπεοςῃ, πε τηοίδεσ οὗ τδ8 
Οδπεῖα οδυτοθαβ, 81. Ρδὰ] νου δηά ἃ 
ΜΕ] ΟΠ δίζασ 15 ΒΘΟΟ. ἃ ἸΟἸΓΠΘΥ͂, 85 δίκα 
85 ἄγϑι---Ἷ8 80 στ 45 ννεὲ Κῆον" τνὰ5 5 
Ιαβὲ νἱβίὶ ἐο 4 ρίδοε νῃϊοῖ νγὰβ πον πὸ 
Ἰοη ρα δη δἤεςξινε ᾿δ μέσα ἔογ [Π6 ἀροβέϊε᾽ 5 
ΜΟΥΚ, οὐ ἕογ (Π6 βιιρεγν βίο οὗ 15. πεν 
δυο Πα5. 

ει. 23. ποιήσας χρόνον τινὰ: 81, 
Ῥδ] ψουἹά παίυγαι!ν πᾶνε βρεπὲ βοπὶα 
ἔπιε ἷπ 4 ρίδοβ 80 δββοοίϊδιεα ἢ {πα 
οτἱ βίη οὗ ἀβπεῖ!α ΟΠτιβεϊαπὶν, ἀπά νἸῈὮ 
815. οὐνη ἰαῦουτβ, {πε βίδγεϊπρ ρίαος οἱ 
δδοῦ οὗἁ πἰ5 στη ἰββίοπασν ᾿ουσπευβ ; οα ἴπ8 
Ῥῆγαβα ἴῃ 8.. ΓπκῸ δε Ετιεάγίομ, οὐ 
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24. ᾿Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ἰ ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, 

ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὧν ἐν ταῖς γραφαῖς. 

25. οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, καί, ζέων τῷ πνεύ- 

ματι, ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Κυρίου,2 ἐπιστάμενος 

1 Ὁ τεαάβ ἀπολλωνιος, Ροββί ον σοσγεοέ, 8ὸ ΒΙ458 ἰη β, δηά Η]6., δὰ τ, Ἐδπιβαν, 
δὲ, Ρακμὶ, Ρ. 268, Ο. ΚΕ. Ε., Ῥ. 151, ἀπά 566 Ὀεΐον ; 566 αἷβο ννεπάς (1809), Ρ. 308, 
ποῖβ, Ψῃο {π|πκ8 νι Β14558 ἐπα οτίβ. ἱπ Αςΐβ ἀπελλης 45 ἴῃ δ". 

2 Ἐὸτ Κυριου ΦΑΒΌΕΙ, 13, 36, 40, νετϑ8., Τίβοι,, .Η., ΚῸΝ,, γνεῖββ, ννεπάε, 
ΒΙ485, ΗΠ. τεαά 'ησον. Αἴεσ κατηχ. Ὁ ((]6.) τεδάβ εν τῃ πατριδι. ἘῸγ τὴν οδον 
Ὁ) μᾶβ τον λογον, θαξ ποὲ ΒΙαββ. Βὸτγ ἐλαλει ὨΪ μ45 ἀπελαλει (ἃ, εἰοφιεδαίμν), 80 
ΒΙ4585 ἰπ β, απᾶ Ηρ. ; 566 αἶβο θείονν. 

χν. 33, Χχ, 3, 14π|68 ἵν, 13, αν. χὶϊὶ, 5, 
5ι:. Μαῖϊ. χχ. 12, 2 Ὅοσ. χίὶ. 25.--Ὑῆὲ 
βίαγ νγὰβ ῬΡγοῦΌΪν ποῖ ἰδίην, εβρεοίδ!]ν 
1Ε λἀναπίαρε ψὰβ ἴοὸ ὃ6 ἰδῖεπ οἵ {πε 
ἐγανϑἶηρ βεάβοη ἴοσ {πὸ δἰρῃ]απάβ οἵ 
Αϑβία Μίποσ, Τύσγπεσ, Ολγομποίοργ οὗ Ν. Τ'., 
ΡῬ. 422, Ηκβείηρϑ᾽ Β.0. Οπ ἔπε σοππεο- 
εἴοῃ οὗ {πε Οαἰδίίαη Ἐριβεῖα τε (15 
βίδα ἰπ Απεϊοοῃ 5εεὲ Ἐδγυβαυ, βϑρεοῖδ! !ν 
δὲ. Ραπὶ, Ῥῃ. τοῦ, 265.---ἐξῆλθε, οπ Ὧϊ5 
ταϊγά τη ββί οΠΑΥΥ Ἰουγπεν.---καθεξῆς, 566 
δῦονβ οἢ Ρ. 118.---διερχόμενος, 5566 ἀρονε 
ου χῆϊ. 6. 

ψεσ. 24- ᾿Αλεξ,, οῇ νἱ, 9, ϑοβᾶτεσ, 
ειυῖσμ Ῥεοῤῖε, ἀϊν. 11., νο]. 11.) Ρ. 226, 
ἘΜ. Αε Αἰεχαπάσία ἰῇῆς ᾿χχ νγᾶ5 
νυτἰτεη ἂδπά ῬΏο ᾿ϊνεά; ἤδγε ἰοὺ νγᾶβ 
ἐδε τηαρηϊβοοπί τλοβαιε οὗ νοι 1 γα 5 
βαίά παῖ Βα ψῆο μαά ποὲ ννογβῃίϊρρεά 
ἵπ ἴξ μαά ποὲ νἱςπεββεά τῆς ρίοσυ οἵ 
[βγϑεῖ, Εἀεσβῃοίτι, Η ἰσέονγ ΟἹ ἐπε ϑξ ετυΐολ 
Ῥεοῤίε, Ῥρ. 67, 186, 405, 409; οὐ ἴδε 
οοηίδοϊ οἵ εν βῃ δἀπὰ ασεεῖκ ἐπουρδι 
ἴῃ Αἰοχαπάτια, “ Αἰεχαπάγία," Β.}.2 
Πριξῖξαθς, γΥμαὶ νὰβ (ες δχδςοί ἰω- 
δηςε οὗἉ 5 Αἰεχαηάτγίδπ ἐγαϊπίηρ ὕροῖ 

ἈΡΟΙΪΙο5 ννὲ δὲ ποῖ ἰοἱά, Ῥὰξ δ5 ἃ ου]- 
ταγεά 7ενν οὗ βυςῇ ἃ ςεπίγε οἵ Ηε]]δηἰ δεῖς 
ἰπῆπεηςεα, ἰξ 15 φυϊέε ροββίδε ἐμαὶ Αια 
πὰ Ρυῖβοὶα σἤοβε ἢϊπὶ ἔοσ {δε ψνοσκ δἱ 
Οοτϊπεῃ θεσαυβε ἔπε ἐπουρῃὲ πὲ Βῖ5 
ἐσαϊπίπρ δηᾶ ἰεατηίηρ ψουἹά διΐσαοι {πε 
αἰϊεπίίοη οὗ ἃ Οοτγίπεμίδῃ δυάϊεηςε. 
ῬοΞΘΙΡΙΥ δἷβ ῥγεδοπίπρ πιᾶὺ ἤανε ἴη- 
οἴυάδεά βοπια Ῥῃϊοπίαη βρεουϊδίίοπβ, μας 
τῆς ἀϊδεσεηςε θείννεεπ πὶ ἀπά 8ι. Ρδὰ] 
ἴῃ {δεῖς ἐεδοδίπρ δὲ Οουίηι ἢ πιᾶν πᾶνε 
ςοῃδίβιθα ἴῃ ουϊννατά ἔογπὶ δηᾶ ἀ δ] νεσυ 
γδῖμεσ (ἤδη ἴῃ βυῤδβίδηςε; 5ε6ὲ ὕδποῃ 
Ἐνδῃβ, ϑῤεαζεγς Οορωμεηιέαγγ, ἰἰϊ.,) Ῥ. 
24ο.0. Νὸ ἄουδε {μὲ βυῦδεϊε Οοτγίπίῃῖδα 
ψΜου]ά δάπχτε τῃς εἰοψιεηοε οὗ ΑΡροἹοβ5 
δῃᾶ ρεγνεγὶ Πἰβ τννογάβ, Ῥυξ {Πετα 15. πὸ 
τεᾶβοη ἴο ΒΌρροβε (μδί Αροἱίοβ εποουσαρεά 
ΔΠΥ 5Γἢ ρδγίν βρίγίι. Οἡ Πὶβ ὑνοσκ δί 
Οοτίπιῃ δπά {πὸ ἰαϑὲ ποίίςε οὗ μίπα, ΤίτΒ 
111, 13, 5εῈ “᾿ἈροἹοβ," Β. Ὦ.3, απὰ Ηδ5- 

εἰπρϑ᾽ Β.)., οὕ. τ Οογ. χνί. 12, ἴογ διί5 
ὉΠδταΡ τἰουβ δηᾶ ρεδοθῖι! σπαγδοίεσ, απά 
ΡΙυτηρίτε, ἐμ ἰοοο. ὙΠ Βοοῖ οὗ ΨΝ18- 
ἄοπθη ψὰ5 δεἰιθυϊεά τὸ Αροϊΐοβ ὃγῪ 
Ῥεδῃ ΡΙυτηρίτε, Ὀὰξ 566 οπ {π6 οἵδε 
Βδηᾶ “ Ὑνιβάοτη οὔ ϑοίογηοη," Β.}.2 
(ννεβίοοει), δπά ϑῤεαζογ᾽ς Οοηιπιθηιέανγ, 
“ ΑΡοοσυρῆα,᾽" νοΐ. ἱ., Ῥ. 413. --λόγιος ; 
“Ἰεαγηςά," ἘΕΝ,, “ εἰοφιεπε,᾽" τηδγρὶπ; 
ΑΟΝ,, “εἰοχυδης"; {π6ὸ ψοτά σηδὺ ἰῃ- 
οἰυάς θοΓἢ ᾿εασηΐπρ ἀπά οἰοαιθποα. [ἢ 
οἰαββίςδὶ ἀγεαῖ οὗ ἃ τῆδῃ ἰεαγπαά, 85, Ζ.9.» 
ἴῃ Ηἰβέοσυ (Ηγοά.), Ῥαῖ ἰπ ΡΙαἱδτοῆ λογιό- 
τῆς, εἰοαιεποα, δηά 50 λόγιος, εἰοηαεπέ, 
Μεγεῦ τεπάδγεάδ τπ6 ψνοσά “οἱοααδηΐ," 
80 Ὁ εἰβ5, Ζδοκίεσγ, ΡῬασε, ΑἸΐογά, Ἡδοκείε, 
Εεϊέθη, ΒΙαββ (ἀοοίμς αῤ. αμέᾳμοϑ), 
δυνατός τεξεγτίπρ' ταῖμεγ ἴο [ιὶβ ἰεασπίπρ' 
Δηά δοαιδίπίδποα νυ ἱεἢ ἐμε Θοτίρίαταβ: 
“ἃ ροοᾶ 5ρϑᾶκδὶ δηά ννὲ]] τεδᾶ ἱπ ἐῆς 
ϑογρέυγαβ ᾿ (Κδπιβαυ). Εδπάδ]} ἤοννανοσ 
ἰᾶκεβ δυνατός 45 σοηνεγίηρ πα ἰάεα οὗ 
εἰοφιεπσα, Ὀαΐ ἰῃ νι]. 22 τῆς ψνογά σαπποῖ 
ταδδῃ εἰοαμπεπί 345 ρρίεὰ το Μοβεβ, δῖ 
ταίῃεγ ἄβηοίεβ (8 υνῖίβε ἀπά ννεΐρ μιν 
πδίυσγε οὗ δὶβ υἱέεγαηςθθ, 566 Γοθεοκ, 
ῬΆγγπ., Ῥ. τοϑ8. 

ψεσ. 25. 8εε ογίξῖςδὶ ποίβ οῃ πε ὕγο- 
Ῥοββά οπιϊββίοῃ οἵ ἔπε νεσβε δῃά τεδάϊηρσ 
Αἶ5ο ἰπ Π).---κατηχ. οὔ. [νὰκε ἰ. 4,“ ἔδυ ρὲ 
ὃν Ψογά οἵ τιουεμ,᾽" ἘΨ., τηδγρίη; Ὁ. 
αἀάδβ ἐν τῇ πατρίδι, αηὰ Β[455 ποῖά {παι 
Ψ6 τῇδ ἴβασῃ ἔτοπι (Π15 ἔπαΐ βοπηδ ἔογπι 
οὔ ΟΘοβρεὶ ἐεδοδίπρ δαά αἰτεδάν ὕεεπ 
Κηονη ἰῃ Εργρὲέ. Βιυξ Βον ἔατ παὰ 
ΑΡΟΪΙο5 θθεη ἱπβιγσιοίθά ὃ 1Ὸ 15 σοσηπΊΟΩΪ 
Βο]4 τῃδὲ με οπὶν Κπὸν ἐπε Βαρείβπι οὗ 
7οβπ δηά ποιμίηρ υγίμδγ, δὰ ἐμαὶ πε 
45 ἱτηρεγέεοιϊ νυ δοαιιαίπεεά νυἱεῇ ἐπε ἔδοίβ 
οἵ ουγ 1 οτά᾽ 5 [Π, Βαξ ἢς 15 βαϊά ἴο παν 
τδυρδμε δοουγαίεῖν (ἀκριβῶς) “δε ἐπῖπρϑ 
οοποδγηΐηρ [εβ515᾽ (5εε ογίεἰοαὶ ποίεε), απὰ 
ποΐ ΟἿΪΥ 50, δι, 45 ΒΙ455 δῖ5ο ροϊπίβ ουέ, 
ἐῆς πιεπείου οὗ ἐῆς ἱννεῖνε ἀϊβοῖρίεβ. δὲ 
ἙἘΡΒεβιβ μᾶ5 ραν ουβίυ Ῥεεῃ ἴδκαπ ἴο 
ταδδῃ [γα Πν ἐμαὶ 656 τῆθη ψγεσς ἀ15- 
οἰρίεβ οὔ ἐπθ Βαρίϊβε, πᾶ μπδά πενεσ 

-- «ὦ ἼἜαω. “ὦ Ψ «ᾳ{΄΄ στ 
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μόνον τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου - 26. οὗτός τε ἤρξατο παῤῥησιάζεσθαι 
ἐν τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ 1 ̓Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα, 

1 ἈΑκυλας και Πρισκιλλα, Ξ8ο ΠΗΕΡ, ϑ5γεῖ. Ρ. δηά Ἡ., 5ὅ48., Ασπι., σῃγυϑβ., αἱρ.; 
Ῥυι Πρ. και Ακ. ΑΒΕ 13, νυϊΕ., Βοδ., Αείὰ., Τίβομ., ΝΝ.Η., Ε.Ν., νν εἰββ, δν επάις, 50 
Β͵455, αἰ ἱπουρἢ ἴπ βὶ νῈ τηῖρμέ πᾶνε ἐχρεοίεά τῆς οἶπεσ ογάεσ, ἃ5 σπαγαοίετϑεὶς οἵ ἔπε 
ΒεζΖαη ἰεχί; 566 Βδηηϑαυ, δέ. Ῥαμὶ, ὑ.. 268, δῃ 5εε θεῖον οὔ νϑσϑε 2. 

Πεαγά οἱ [65.5, νμεσεαβ {πε ννογάβ υϑδεᾶ 
ἴο ἀδββογίθε {π8π|, μαθηταί δηά πιστεύ- 
σαντες, 8τ6 ΠΕνΕΙ 568 εχοερί οὗ ΟἾγί5- 
εἰαπβ. Ὑπδὲ ἴ5 [με σοποϊυδιοη ὃ Τμδὲ 
ΨΠΙ15ὲ ΑΡΟΪ]οΚ5, πὸ με 86 ἔνγεῖνα τηθῃ, νγὰ8 
δοαπαίηιεά υγἱἢ πὸ οἴμες Βαῤίέδηι τῃδη 
10ῃπ᾽5, μῈ πιᾶὰὺ πᾶνε Κπονῇ αυϊΐε 85 
τὰς ἢ οὗ οὖν 1 οτά᾽ 5 ̓νοτάβ δπά ἄεεᾶβ 88 
85 οοηπίαϊπεά 'ἰπ {πε αοβραὶ οὗ 8ι. 
Ματζγῖ ἰπ ξβ πα ]διθά ἔογηι, χνΐ. 8, νῃ ἢ 
16115. 8 ποιῃίηρ οὐ Ολγίδαη Βαριίβγῃ. 
Ἀπά 1 ψε δυσί ΠΕΣ Δ5Κ ἔγοση ννβδῖ βϑοῦσο 
ἀϊά ΑΡΟΪ]ο5 ραΐπ ἐπ|8 δοουσγαῖθ Ἰηξοσσηδ- 
εἰοπ, Β΄85 δῆβυνευβ: “ν!άε]ςσεῖ πο βίπηα 
βογίρίο δἰίασυο Ενδηρεῖο". [ΠΕ 6 ὑτρδ8, 
ἷξε παά θεεπ οἰμεγνῖβε, ἀπά Αροἱοβ δὰ 
θθεπ ἱπβιγαςίε Ὀγ βοπὶα ἀϊβοῖρὶα οὗ τΠ6 
Ἄροϑβιϊεβ δηᾶ ποῖ ἔβγου ρἢ ἃ νυειτίεῃ 6ο8- 
ῬΕὶ, τῆς ροβίείοπ οὐ {πίπρβ ἴῃ πε ἰεχὶ 
ψψου]ἃ θὲ τενειβεᾶ, απᾶ ΑροἹοβ τνουἹᾶ 
δανε θεεῃ ἱσηρεσίεος Υ δοαπδίπιβά ἱἢ 
οὖν 1,ογά᾽ 5 1136 ἀπά ἰεαςῃίηρ, 8151 Βς 
ςου]ά ποὶ Βανε [811δἅ ἴο Κπονν οἵ Οἠγίϑέϊαη 
Βαρεῖβπι 85 ἴδε δάτγηϊἰββίοπ ἰο ΟΠ ειϑιίδη 
οἤασομεβ. Β]455 ἱἰμεγείοτε Ῥαϊΐανοθ τπδὶ 
Ῥεΐοτε ἔπε γεᾶσ 50 (η6 ρίδςεβ ἴῃ8 Οοηξει- 
Θῆσα ἰῃ 45 Οἵ 46) ψτιεη οβρεῖβ νγογα 
ἴῃ Εχιβίεποα, ἀπά δε δνιάβπεν 1εδη5 0 
ἐπε ὁεμθῆ ἐδδὲ 51. Ματκ 5 ἀοβρεὶ, οἵ 
βοίὴβ ἢγϑί εὐἀϊείοη οὗ ἱξ, νγαβ τε αοβϑρεὶ 
ποτὰ ννὩἱϊσῆ ΑΡΟΙο5 νγᾶ8 ἱπβίγυοίεᾶ (566 
ἐπ ἴοῶο, απὰ οὔ, αἷβο Ῥλέοίορν ο7 ἐμὲ 
αοϑῥεῖς, Ρ. 30). Βυῖ {πε ννοτά κατηχ.- ου 
ἴπ15. νίαν τηβὲ ὃς δκβὴ ποῖ ἴο ἱποϊιάς 
δυΐ ἰο Θχοϊάβ, δὲ 411 ενεπῖβ τηδίηϊυ, ἃ 
τεΐδεσγεηος ἴο σδίθομπαιϊοαὶ τεδοβίηρ, δηά 
115 τοῦ ἴῃ8 86 οὗἩ «πε ννοτά ἱπ {πε 
ΝΎ. 15 τποδὲ ἀπ|κεῖν. [Ιἢ 186 τηδ]οσῖν 
οὗ (ἢ. οδ5ε85, ἃ5 Β]α885 δάπηϊβ, [8 νοτὰ 
ἀεποίαϑ ογδὶ ἑβδοδίηρ, αἰ πουρἢ Πα πιδίη- 
ἰαὶπ8 ἴπδὲ {π|5 τηεδηίῃρ' ἰβ ποῖ δἰννδυβ 
Βέγ Εἶγ Καρί. [π (δε ΝΟΤ. [ἢ ννοσὰ ἰβ8 
αϑθα ΟΠΥ ὉΥ ἴχκε δηὰ Ρδιῃ], δἰἐορεῖ μεσ 
εἰρθς εἰρῆθβ, ἴῃ δἷχ οὐ τνῃϊος 1 15. υϑεά 
ΨΊῈ σεΐεσεηςα ἰο ογδὶ ἰπϑεγιοιίοη, δοοοτᾶ- 
ἱπρ ἴο Με. Υνεῖρμι: “ Αροἱοβ: ἃ βευάν 
ἴῃ ῬΙα- ΡῬΔυΪ πε ΟἸ τί βείδηεν,᾽ Εαῤοσίέονν 
Τῆμος, Οςίοθεσ, 1897 (θυ: 5εὲ αἷβθοὸ ἴῃ 
βΏϑνναι, ΒΙ455, Ῥλξίοίορν 97 ἐπε (οεῤεὶς, 
Ῥ.- 31). Με. ννείρῃε βυρραβδίβ {πδᾶῖ 
ἌΡΟΪ]ΟΒ ταν πᾶνε ἀεσίνεά ῃἷ5 Κπου]εάρε 
οὗ “1πὸ ἔδοίβ ςοποθγηίηρ [6βι15᾽ ἔτοτῃ 
ΟΠ6 οὗ (πὸ τηδην (δίεοβίβίβ ῆΟ γα 
βεηΐ οὔξ ἴτοτπι Ϊεγιιβαίεπη, δῃά νἱ βιὰ 

ἴπ Ἰατρε Ὠυσῆρεῖβ ἔπε ςαρὶταὶ οὗ Ἐρυρςσ, 
δηά ὈΥ πἰπὶ Αρο]οβ [κα ὙΠδορπμίϊαβ 
ψγὰβ ἰηβιγυοίεά ἴῃ τῃῈ ΨψὰῪ οἵ δὲ 
Τοτά. ὝΠῖβ νἱενγ ςαγίδιην ρίνεβ δὴ 
δάδαυλίε πηεαπίπρ ἴο κατηχ., δις 511} 
ΒΕΘΠῚΒ ϑίσδηρε ἐπα ἃ (ὐδίεοπίβι, ἄνθη ἢ 
δῖ5. οἰΐοῦ Ὀυδβίπεββ ννὰ8 ἴο οδίθβοῃίβε οσ 
ἰπβέσαςι ἴῃ ἴῃς ἔδοϊβ οὗ [πε (ο8ρεὶ Πἰβίοσυ, 
5Που}]4 βὰν ποιμίηρ δῦους Οὐγίδἐαη Βδρ- 
τίβπη ; 5 γον ἃ Οδίεςβε ννουἹᾶά δἰσπηβαὶ! 
Ὀε 4 ὑαριἰϑεά τηϑῦρει οἵ Ομ τῖθε. [ἰ 
ἰ8 ΡοΟϑ510]6 πὶ ΑΡρΟἹο5 πᾶν πᾶνα ἀε- 
Πελίαν ἀεξοίἄεἃ ἴὸ αϑίδε 258 ἢῈ νψᾶβ; 
Ὧ6 τδὺ πᾶνε βαϊά {πὶ δ {πὸ Μαβίει 
Ηἰτηβ6 1} μιδά δι] Π]1εἄ 411 τ ριεουβηθββ ἱπ 
7ομπ᾿β Βαριίβσω, 580 ἐπαὶῖ Βαριίβπη νγαβ 
βυβηοίδης ἔοσ {πε βεσναπί. Βυΐ οἡ (15 
νίαν μα δΔ8 ἴο βρροβε παΐ πὸ πεννβ οὗ 
τὰς Ἔνεηίβ οὗ Ρεπίθοοβι μδά τεδομεά Αἱεχ- 
δηάγϊα, ΔΙ που ρ ἢ Ἐρυρεδη [εννβ μδὰ Ῥεαπ 
Ῥσϑβεηῖ δῖ {πε ἔβαβί. Βιι {πὰ πεννβ ὑνΠ ἢ 
ἌΡΟΙΪ]ΟΒ τῆλ Πᾶνα ταςεϊνεά μδᾶά ὕθαπ ἰπι- 
Ῥετέεςί, οῷ χίχ. 2, 3, ἀπά μὲ μαά ποι 
τπεγοῖοσς δϑδηδοπεά [15 ροβίξίοῃ 845 ἃ 
ΤΟ]Ιοννον οὗ [μ6 Βαρίϊϑε, ψῇο δοσεριεᾶ {μὰ 
τεδομίηρ πᾶὶ [6588 ψγὰβ (ῃς Μαδββϑίδῃ 
νπους Κπονίηρ ΑΠΥ ον ἐμαὶ οἰδίπη 
μαά θεεη {{1811εἐἁ, νο Πμδᾶ Ῥεεη Ῥαριεϊβεά 
ἢ ἀπε Βδριίϑιη οὗ {πεὲ Βαριίϑδὲ ὑπίο 
τερεηΐδπος ψἱπουΐϊ Κπονΐηρ {πε ίρδετ 
δΙαββίηρβ ςοηξετγεᾶ ὈῪ τπεπιθοσβῆΐρ ἰπ ἐπα 
Βοάν οὗ ἴδε Εἴβεπ δηὰ Αβοεπάβά ἴΓογᾶ: 
566 διγίπει Εχῤοςίίογν Τῶπες, νο]. νἱϊ., 
ῬΡ. 564, 565; Πεγηπαίλεηα, χχὶ. (1895); 
ψνγεῖββ δηᾶ Ζδοκίοσ, ἐπ ἰοοο.---ἐλάλει καὶ 
ἐδίδασκεν : ΒΙ488 ῥταίειβ Ὁ ἀπελάλει, 
ψΜὨοἢ Υντρμς, μι. 5.) Ρ. 11, ταη ἄθσβ “' τὸ- 
Ρβαϊθα ὃν τοίἊ.---ζΓἔων τῷ πνεύματι, ε΄. 
Εοπ. Χὶΐ, 11, 18 ἔξινεπου ννὰ5 βῇοψῃ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ βρεακίηρ ννμδὶ ἢ6 Κπανν, Βας 
ἴῃ ἑαδοπίηρ 1 ἴο οἴδαγβ, οὶ νεσ, σὰ, γἤθσα 
1π6 58π|6 ννογὰ 18 υϑεά οἵ Ῥδὰ᾽ 5 ἰπβϑίσῃο- 
τἰοπ8. Ὗε οδῃ βοδζοεὶν ἴδκα ἐλάλει 45 
ῥγίυαεϊνι, ἐδίδασκεν ῥεδιίΐοε (Βεηρεὶ).--- 
ἀκριβῶς : ““δοουτδίεῖγ,᾽" 50 οἶϊεπ ἴῃ 
οἰδββίςβ, αη 845 δρτεείηρ βεβέ πεσε νυν 
1Π15 νεσβα δπᾶ [πε σοπιρασγαῖνε π᾿ νϑσ. 
26: οἡ {πε 186 οὗ ἴῃς. ψογά ἴῃ τηβάϊοαδὶ 
τ εσβ βεα Ηοδατὶ, Ρ. 251; ψνείββ, 
Μεγετ᾿β Κοημηδπίαγ, ΤιᾺΚΕ ἱ. 3, 4150 οοπι- 
ῬᾶταΒ (88 βἰπιϊασγίιν θεΐψεεη 85:. ΚΕ 5 
Ρἄγαβα δηᾷ (δεπ᾽ 8 ἀξάϊςδιίοη οὗ δἰ8 ννοσκ 
ἴο ἃ ἔπδῃᾶ (με αἷβο ἢπάβ ἃ ρϑγβὶ]δὶ ἴῃ 
705., Ο. Αῤίοῃ, ἴ.γ 10); 566 αἷβοὸ θεῖον θῇ 
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προσελάβοντο αὐτόν, καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν τοῦ Θεοῦ 

ὁδόν. 27.1 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ᾿Αχαΐαν, προτρεψά- 

1 1ῃ Ὁ, 5ϑυζ. Ηδτζοῖ. πιρ. εν δε ἔφεσῳ ἐπιδημουντες τινες Κορινθιοι και ἀκουσαντες 
ἀντου παρέκαλουν διελθειν συν αντοις εἰς τὴν πατριδα αὐτων. συγκατανευσαντος 
δε αντον οι ἔφεσιοι ἐγραψαν τοις εν Κορινθῳ μαθηταις, ὁπως αποδεξωνται τον 
ανδρα, ος ἐπιδημησας εἰς τὴν Αχαΐαν πολυ συνεβαλλετο εν ταις ἐκκλησιαις, 1 {πὲ 
ψοτΚ οὗ ἃ τανίβεγ, οὔθοε βεθπὶβ ἴο θῈ ἴο βῆονν πῆογε οἰβαιὶν ΨΥ ΑΡΟΪ]ΟΒ οαπλα ἴὸ 
Οοτίπιῃ. επιϑημειν ἰ5 Γιὔσδη; συγκατανευειν Οσουτβ ποννβετα ἰῃ Ν.Τ, Βεΐβεσ, 
ΡΡ. 87, 88, ἀγριιδβ ἔοσγ {π6 να] οὗ {πε β ἐεχὲ πεσϑ, εβρ. 'ἴπ {πε δἀάϊείοη ἐν ταις ἐκκλη- 
σιαις, »νὩ]ΟΉ Βμοννβ 81. Ῥδὰ] Βαά ποῖ οπβπαά ἢἰ5 διιθητίοη το Οοτίπεῃ. Βα οτὶρίπαὶ, 
ΨΥ οταϊ τἀ) 86:6 ΚαπΊιβαυ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 267; ὙΝ.Η͂. τδγρ.; Ἡοἱἐζτηδηη, Αῤοςέεϊ- 
φεκοκίοπέε, Ρ. 3906. δια τῆς χαριτος οἹἹὙ, Ὁ 137, αἷρ., Ῥατ., ΝΪΡ., 5υσ. Ηδτοῖ., βο 
ΒΙ455 ἴῃ β. 

ἀκριβέστερον ἀπά ἰΐ5 ΘπιρΙουταθηΐ ὉΥ͂ 
Ὠϊοδβοοσίάεβ. Τῆς ψογά οὁσουτβ ἰῃ [νυ κα 
ἀνίος, Γλκε ἴ. 3, Αοίβ χνἹἱ, 25, αηά εἶβε- 
ψῆετς ἴπ Μαϑῖι. ἰϊ. 8, ἀπά ἐννίςα πὶ 81. 
Ῥαυΐ, τ Τμεβ88. ν. 2, Ερῆ. νυ. 15, ψγὮ115ὲ 
ἀκριβέστερον οσουτβ ἔουτ εἰπλθβ ἴῃ Ν Τ',, 
πὰ εδοῖ εἰπις ἰῃ Αςίδ, ςγ, νεσ. 26, χχὶϊ. 
15, 20, χχῖν. 22. 

Ὑεῖ. 26. παῤῥησιάζεσθαι, 56ε ἀῦονε 
ΟὟ Ρ. 242; ΨΏΔΙΕνΕΙ ψγὰ5 τῇς δχδςΐ 
ἔοττὶ οἵ τμ6 δεϊϊεῖ οἵ Αροΐίοβ, ες μὰ δὲ 
411 ἐνεπίβ (Ὡς σουταρε οὗ ἰδ εοηνίο(οη 5. 
- ἀκούσαντες Ξῃονίηρ πα Ῥσίβοι δ 
ἀπά Αχια παὰ ποῖ βεραγαίεά {ποπιβεῖνεβ 
ποτὰ ἐποῖγ ἔε!ονν- σου πεγυτήθη.---προσελά- 
βοντο, ς΄. κνίϊ, 5, ἴ.6.,) ἔοτ ᾿ἰπβέγασείοη ἰπ 
Ρτείναίε.---ἀκριβέστερον : οπ ἰΐ5. 56. ὈΥ 
8:. π|κῈ 5δὲ6ὲ αῦονε οὔ νόσ. 25. Τῆς 
ψογά 15 υϑε ὦ ὉῪ Ὠιοβοοσί 465 ἴῃ πὶ ργοῖδος 
το ἢί5Β δὲ Μαίεγία Μεάΐοα: 58ὲὲ ὟΝ εἰββ- 
Μεγετβ Κοριμιεηέαν οὐ Ταῖκς ἴ. τ, δηᾶ 
Ψορεῖ, Ρ. 17, 85 δῇ ἰπβίδπος οὗ τιεάϊςδὶ 
Ἰδηριᾶρε. ---- ἐξέθεντο: νὲ ἂαἵς ποῖ (οἱά 
ΜΒΕΙπος με 48 Ὀαριϊβεὰ, Ῥὰϊ χίχ. 5 
τλᾶῖκοβ ἰξὲ ργοῦδθὶς πᾶ ἢῈ Μα5; 566 
ΖδοκΙετβ ποίθ, ““Οὐυἱ 1εβυπιὶ ΟὨγίβευπι 
πονίξ, Ροΐεπέθβ ἰπ ϑογιρίατα ἄοςεγε ρο- 
[ε5ι,᾽ Βεηρεὶ, απά Νορεὶ νι. 5. 

γε ετ. 27. διελθεῖν εἰς, οὐ, Τὰκς νὴ. 22, 
Μαῖζκ ἵν. 35, 1,Δείη, ἐγαγίοονε.---περοτρεψ. 
.... ἔγραψαν: ““επηςουγαροά ἢἰπὶ δηά 
τοῖς," ΕΟΝ., 8βο ΟΠγυβοβίοση, ἘτδϑΠΊ5, 
ατοιίυβ, Βεηρεῖ, Ἐεϊΐεπ, Τυσαῦν, Κδη- 
ἀα!!, Καπαρεηρασογ: “ ουτγεηΐεπὶ ἱποῖ- 
ἰαπίεβ" Βεηρεὶ. Βαξ οἴδετβ γεΐεσ ἴξ τὸ 
1π6 ἀϊδβείρίθ8β, “ψζοῖς Ἐχῃοσιίπρ τπ6 ἀϊ5- 
οἰρ]65,᾽" ὁ.6., ψττοῖς ἰεξίεγβ οὗ οοϊητηθπάδ- 
τίοη, 2 Ὅοσ. ἰϊ., 8οὸ ῖμοσ, Ὡς νεΐέϊε, 
Ἐνα]ᾶ, Ζδοκίεγ, ΑἸέοσά, ννεηάς, νν εἰ58, 
Νόβρει, Ηδοκεέι, Β455 ἐπίῃ Κβ ἐπαΐ τπῸ 
ψοτά σδῃ Ὀ ταξεστεῦ ἴὸ πεῖ ἐποσ ἴῃ {Π6 56 η 88 
οὗ εολογέαγὲ, ἀτιὰ ρταΐδγβ ἐπ σεπάογίηρ ἴῃ 
δοσοτγάαποε ψΙἢ {π6 ϑυτίδς απέευεγίεγηξ, 
Βαϊ οὐ νΝβάοτῃ χίν. 18, 2 Μδος. χί. 7 ἔογ 
ἐπα ἔουπιοσ 5686, 80 ἰπ οἰδϑβίοδὶ σστεεκ; 
ΟηΪν ετε ἰῃ Ν,., οἰαββεᾶ ποῖ ομἱν ὉΥ 

ΗἩορβατγῖ, δαὶ αἷβο Ὁγ  ορεὶ, 85 ἀπιοηρϑί 
18ς πιεάϊοα! ννοσάβ 'ἴπ 81, κα, τ. 5., Ρ. 
1τη.---συνεβάλετο : ΟΠΪΥ ἤετε ἰπ Ν.Τ. ἰπ 
τηϊἀἅϊ]ς, ννττῃ ἀδῖϊνα οὗ ἴτε ρεγβοη, ῥγοζηΐέ, 
80 Οἴἴξῃ ἰῃ ατβακ δυΐποτβ, Ἐβρεοίδ!Ὺ 
Ῥοϊγρίυβ; ὙΝιβάοτα ν. 8, εη., Ονγγ., ἴ., 
2, 8; οὔ. τ Οοτ. ἰ{. 6, “τίρανιε Δ. ποη 
φίδηΐανίε" Βεηρεῖ.---διὰ τῆς χ.: “Πεῖρεά 
τα οὗ ΓὩτΟῸΡὮ σταος {πδῖὴ νος Πα Ρε- 
Ἰιενοά " ἘΝ. πιδυρίη, Τηΐβ σοππεοίίοῃ 
οὗ τῆς. ννογάβ βεεπὶ5 ῥγείεγαθϊα, 85 βέγβϑβ 
8 Ἰαϊά ὕροῦ ἐῃς ἴδος παῖ τπε ρβ ἀπά 
εἰοχιεποα οὗ ΑΡοΪο5 ψεσε ολΪυ ἀνα ϊαθῖς 
με η αοὰ ρανε δε ἱπογεαβε--ἣς ροβίεἰοπ 
οὗ {πε ψνογᾶβ 15 ποὲ δρδίηϑι {Π18, 85 ἐπε ν 
ΤΏΔΥ ᾶνα ὈῬδδπ 50 ρμ᾽δοεά ἔογ οηρῃδϑβίβ. 
ΒΙ4585, ῇῆο ᾿οἷπ5 πε ρῆταβε ψ τ πέπιστ., 
αὐάβ “αυδλτινῖβ ἰδ] ἀραπάδε". [Ιε ἄοεβ 
ποῖ βϑοῖὶ πδίυγαὶ ἴο Ὄχρί δίῃ (ἢς ννοσζὰ 
χάρις δεῖε 45 ἔπε αοβρεῖ, ογ ἴο τεῖδσ ἴξ 
τὸ ἔπε δτᾶσς οἵ ἔπε εἰοᾳιεπος οὗ ΑροἹ]οβ. 

Ψεῖ. 28. εὐτόνως : “Ῥοννειξα ν᾽" οΠΙΥ 
ἱπΊακο, οΥ Τλλκα χχῆ. το, “να πε πηςπεῖν,᾿" 
{|κὸ λείη, ἑπέσπέθ, αογλέεν, Τοϑῆ. νἷ. (7), 
8 (-νος, 2 Μδος. χὶϊ. 23,4 Μδος, νἱΐ, το, 
Α ΕΒ); ἰουπὰ 3150 ἴῃ οἰ αββίςαὶ ατεεκ, δπὰ 
ΤΑΔΥῪ Ὅε οπε οὗ ἐμὲ “σο]]οαυῖ 8] "᾿ ννογᾶς 
σοπηπιοη ἰο (ἢ Ν.Τ. δπὰ Ατβέορμδπδβ, 
ο΄. Ῥιμέης, τοοῦ (Κεππεάν, ρ. 78). Βαϊ 
85 πε ψογὰ 15 υβεᾶ οηἱν ὃν 81. [πκς, τὲ 
ΤῊΔΥ δε ποίεε {παΐ ἰξ 15 νεῖὺ [τε πεν 
ετρ ογεᾶ ὃν πιεάϊςδὶ νυτἰξεγϑ, ορροβεά ἴο 
ἄτονος.---διακατηλέγχετο : ““ ΡονΕΓΠΪΥ 
ςοηδιεάᾶ,᾽ ΕΝ. Τῆς ψνογά ἄοεβ ποῖ 
Ῥῖονε τπδὲ Αροΐοβ ςοηνϊποεά {ποτὰ (ΑὌΌΌ.. 
“τι ρ ΠΥ σοηνίποεᾶ᾽), [1τ.,) ἢς ἀγρυδά 
τπθπὶ ἄονῃ; ὃυ ἴο σοπῆιέα ἰβ ποί οὗ 
περαβϑίυ ἰο οοηνίποο Ὅπα ἀουῦε σοπι- 
Ῥουπά, 8 ΝΕΙῪ βίγσοπρ ψοτζά, 5 ποῖ ἔουπά 
εἰβενῆεσε, δυὲ ἴῃ οἰαβϑῖίςαὶ ατθακ διε- 
λέγχω, ἴο τεδιξε υτίεγῖν (ἰπ ΕΙΧΧ, τα άϊε, 
ἰο ἀϊδβρυΐε), κατελέγχω, ἴο οοηνίοΐ οὗ 
ξαϊβεῃοοά, το Ἀο]ῖα. ---- ἐπιδεικνὺς : ΟὨΪΥ 
οηςα εἰβεπετῖε ἴῃ ΝΤ', Ηδ6δ. νί. 17, ἀπά 
ἴῃ οἰαββίοδὶ ατσεεῖκ 85 ἴῃ ΒΪδίο, ἰο Ῥίουβ, 
ἴο Δεπιοηδίγαίζα. 
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οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν" ὃς 

τἀραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι διὰ τῆς χάριτος - 

᾿Αἀαϊίοηα! ποία ου Ας(β χνυἱ!. 23 (8εα 
ῃ ΧΥΐ. 6). 
Ἷπ ἃ ὑτίεϊ διέετηρί ἰο τεῖου ἰὼ ἃ ἔενν 
βηου εἶε8 οοπηδοιεά Ὑἱτἢ ἘΠβ νεγβα, 

1 το Ῥφδτ ἴῃ σηϊπα δὲ {86 ουΐβεέ (ἢδι 
. ΓκΚ6 πένοσ 0.868 1ἴῃ6 ποιπ Γαλατία 

ἰοῖ 5 ἐννίσε αϑεᾶ Ὁν 8:1, Ρδῃ], τ Οος. 
. σ, αἱ. ἱ. 2), θὰὲ πὸ δάϊεςτίνε Γαλα- 
ός, χυὶ!!. 23 δηὰ χνὶ. 6, ἱπ δοιἢ οαβεβ 

{πε πουη χώρα; 8.. ΡδΔὰ] ἴῃ ἐδοὴ 
86 8 βρεακίηρ οἵ {πὲ “"βυσομεβ οὗ 
αἰδια"; 8:. [κῸ ἰἴἢΏ δᾶομ οᾶβε 15 
ακίηρ οὗ {πεὲὸ Αροβιῖε β ἰουγπευβ. 

σον πιᾶῪ "νὰ δοοοιπὶ ἔογ (15 ἀϊεγεηὶ 
ταϑεοίοσυ ἡ 1 81. Γυκε μαᾶὰ πηθᾶπὶ 

αἰαῖία ρσοόρθγ, νγὙὲ πῦδὺ δεῖῖενε ἔπαὶ πα 
νουά πᾶνε υδεά {πὸ ννυοογά Γαλατία, Ρυς 
85 δε βᾶγβ Γαλατικὴ χώρα Πα 5ΞρεΔ 18 85 
ἃ ἀτεεῖκ δπά ἱπάϊοδίεβ [πε οιηδπ ῥζγο- 
νίηςς Οδίδιία, οὐ με ἰδές ῥγονίηςε ; 
8 πᾶπιὲ ὈὉΥ ΜΏΙΟΒ (πε ατεεκ-βρεδκίηρ 
παῖϊνοϑ οδἹἹδα 11, νυν} 1151 βοπηθιπηεβ {πεν 
δηυτηεγαίθα ἰ(5 ρασίβ, Ζ.5., Ροηΐυβ ααἷδ- 

ὶ τἰοβ, Ρησυρία Οαἰδίιοα, Ἐχροςίέον, Ρῃ. 
126, 127, Αυρυβι, 1898 (Βλπι54υ), ἀπά 

 Ἠββιίηρβ᾽ Β.})., “" (ἰαἰδιία " (δπιβαυ), 
ῬΡ. 87-80, 1890 ; ο΄. ἴῃς ἔοττα οὔ τῆς ἀεγίνεᾶ 
λαϊεοιίνα ἴῃ «ἰκός ἴῃ (ῃς ραὶγ Λακωνικὴ 
γῆ απὰ Λακωνία. 51. ῬΔ}] οπ ἴπε ΟἴΠεΙ 
παπᾶ, βρεακίπρ' 45 4 οπίδη οἰτίζεη, υϑεὰ 
τῆς νγοτά Γαλατία 45 -- [ῃε Ἐοπίδῃ ρτο- 
νῖπος, ἴογ ποῖ οὐἱν ἰ5 ἴποσα ενίδεπος τμδὲ 
Γαλ. οουἱά δε 50 ἐπιρὶουθᾶ ἴῃ οὐγγεηΐ 
οἴδοῖαὶ ἀδαρε ({πε σολίγασυ Προς βὶβ 15 
ποὺ ἀραηάοπεά ὃν ϑομῦτγεσ, ομε οἵ [ἴβ 
ἔοστποσ βίδυ πο ἢ βυρρογίετβ, βες Εχῤοϑίίον, 
τ. 5.. Ῥ- 128, ἀπὰ Ἠδϑβιίηρϑ᾽ Β.})., 11.) 86), 
Βαϊ ἰξ βεεπὶβ Ῥεγοηά 411 ἀϊβραῖς τμδὶ 851. 
Ῥαυΐ ἱπ οἵπεσ οαβεβ οἰαβϑίποά δῖ5 ΟΠ γο 65 
ἰπ δοςογάδηοε νυ ἴῃς Ἐοτηδη ὑχγουΐποαϑβ, 
᾿Αϑῖα, Μαςεάοηΐα, Αομαία, Εχροϑίξονυ, τι. 5.» 
Ῥ. 125; Ζαδη, Εὐνἰοἰἐμηρ, ἷ., τ24; Ἀεηδῃ, 
ϑαΐηξ Ῥαμῖ, Ρ. 51; Ηδυβγδαίῃ, Νεμέεϑί. 
Ζεϊἐρεφοϊἠοϊιίε, ἰὶ., Ῥ. 135; ΟἸεγιεῃ, 
Οἤγοῃ. ὧδγ Ῥαμππίδολοη Βυίεξε, Ρ. τῶι. 
ὙΝῊΥ πε 5μουά τῇς Ομυτομε5 οὗ αδΪδ- 
τἰα Ὅε ἱπιεγργεῖεάᾶ οἰμεγνῖβε ἢ απιβᾶυ 
(“ Οὐεϑείοπβ," ΒΕ χῤοϑίέον, Ἰδιαδτυ, 1800) 
ΤΩΔΥ ὙΜΕ}1 ἀρρεαὶ ἴο Ὦσ. Ηοτγι 8 ἀξοϊβῖνε 
δοοερίδποε οὗ {με νίενν {παῖ ἴῃ τ Ῥεῖεσ ἴ. 
τ (Εἰγεί Εῤίεεῖε ὁ 5:. Ῥείδγ, ῬΡ. τ7, 158) 
ἐπε Ομυσγοῖῆεβ ἀτὲ παηηεᾶ δοοογάϊπρ' ἰο ἴπε 
Ῥχσονίηςεβ οὗ {πε Ἐοσηδῃ ετηρίσο (α ροΐπε 
Εππρμδβιβεά ὉῪ Ηδυβγαίῃ, Μμ. 5.» ἴῃ ἃάνο- 
οδείηρ, {π6 Βόυτπ- Οαἰδιίαθ Ἐμεοτυ), δηὰ 
ἐπαὶ ἴῃ ρτονίποίαὶ Οαἰδεία 5.:. Ῥείεσ ἰῃ- 

οἰπάεὰ δὲ ἰεαβὲ τῆς ΟμΌγομεβ ἐουιπἀεά ὈῪ 

Θε. ΡῬφυ] ἰπ ααἰδεῖα ργορεσ, ἐ.6., ἰπ ΡΗσυ βία 

τηΐ Τυγοδοηΐα, ΔἸ που ρὮ ἰξ τλιιδί Ῥε τε- 

ταετηρεγεὰ (παὲ Ὦσ. Ἡοσιὶ 5811} ἔο]]ουσεά 
Ταρδείοοι ἴῃ πιαϊπίαίπίηρ {πὲ τς αα18- 
εἰδηβ οὗ 81. Ῥδυ]β Ἐρίβεῖα νγεσε ἴσιις 
Οαἰϊδιίδηβ, δὰ ποὲ ἴῃς ἱπηδρίταπίβ οὗ {πὸ 
Ἐοτηδη ρσγονίποα. “πὶ ἰξ 81, Ρείεσ, ἃ5 
Ἡοτὶ ἄεοΐατεβ, οἰαββεά Απιίοοῃ, οοπίππι, 
Πεῖρε δηάᾶ 1, νβῖγα ἀτηοηρ πε ΟΒυτοῆςϑ οὗ 
(αἰδεῖα, τηυβὲ ποῖ Ῥδὰϊ ανεὲ ἄοῃς τῇς 
βᾶτης {Ππἰπρὴὺ [5 1 Ππκεῖγ πδὶ τ Ῥείεσ, 
ἃ ἰεϊίες 5ο ρεπείγαϊεἃ ἢ τς Ῥδυϊπς 
ΒΡ τὶξ, 580 πιο ἱπΗπεποεά ὃν δὲ ἰεαβὲ ἴννο 
Ραυϊΐπς ἘΡρίβι]ε5, οοπηροβεά ἱπ βυῃςἢ οἷοβα 
τοἸδιίοηβ ἢ ἔνὸ οὐ Ραδ}]}᾿5 οοδά]ϊοτς, 
51145 απὰ Μαζί, βῃου!ά οἶδββ ([ς Ῥδυ !ης 
ΟΒυγοθα5 αἴτεγ ἃ τηθϑιμοὰ (πᾶς Ῥδυ] 
ΜΟσ] ποῖ ἐτηρὶου ἢ (Εδιηβαυ, Εχῤοϑίίου, 
]απυάγυ, τ899) ὙἘπε Οπυτοῆαβ ϑνΠἱοἢ ἰπ 
τι 15 νίεν ἂσς [5 ἱποϊ δα ἴῃ τπε ργονίπος 
Εαϊἰδιία, υἦξ., Ριβιάϊδη Απεοςξ, Ἰςοηίυπι, 
1γβίτα, Πεγρς, ννουὰ Ῥὲ δε δάάτεββεά 
48 Οαἰδείδπβ Ὀγ ἃ Κοπιδῃ οἰτίζεῃ υντϊτἰπρ 
ἴο Ῥγονίποῖα!ϊβ του οἵ Εοπηδῃ πδίηθβ 
δηὰ {ἰ{|65 (4! πουρῃ Ὑ απᾶς (1800) υτραβ 
1815 πιοάε οὗ δάἀάτεββ, (δὶ. 111. σ, 85 οὔς 
οὗ ἰνγο ἀεοϊβῖνε ροϊπίβ δραῖπβε ἐς Θόῦίῃ 
Ααἰδείδπ ἐπεογυ). Εὸσ ννὲ πιυβῖ ποῖ ἔογρεῖΐ 
ἴπαΐ ἵνο οὗ πὸ ἔους Οπυγομαβ ἱπ ϑουτῃ 
(αϊδεϊα νγεῖς Ἐογίδῃ οοϊομῖς, Απείοος δἀπὰ 
1 γβῖσγα,  Ώ15ὲ τῆς ὑνο οἴΠεῖβ πηεπιϊοπεά 
ἴῃ Αοἱβ χὶν. Ῥοσβα Δ ΘΠΊΡΕΓΟΙ 5 ΠΆΠΠΕ, 
ΟἸδυάϊο-Ισοπιυτα, ΟἸδυάϊο- ετθα. Ὅδαὶ 
τῆς {πὲ ““ ΘΔἰδειδηβ᾽ τηιρῇς 6 30 δρρὶιεὰ 
το ἐῃς ρεορῖε οἵ Εογίδῃ “" Ἑαἰδίια᾿᾿ πᾶ8 
Ὀδθη 50 ΠΟΙ ΠΕ Ϊνγ {Πυϑιταιθά Ὁ Ζάᾶμη, 
Εἰηϊοἰ ἐπῆρ, '., ῬΡ. 130, ἀπά Βαιηβαυ, Ἐ- 
ῥοοϊέον, Αυριϑέ, 1898, οὗ. Το., 4η5.. ΧΙ. 
35,χν.,6; ΗΠ εέ,, ἴϊ.,9; ἀπά ἴξ 15 νετυ ποῖε- 
ψνουτῆυ (παῖ ἴῃ ῬΏΪ. ἱν. 15 8... Ῥαὰ] ἰπ 
δά ἀτεββίηρ πὸ ἰημαριϊαηίβ οὗ ἃ Κοτπὰῃ 
οοἷοπῖα αἀάτεββαϑ [μοπὶ Ὁ ἃ [υδτη ἀπὰ 
ποῖ ἃ ἀτεεῖκ ἴοσσῃ οὗ {πεῖς πᾶπὶς, Φιλιπ- 
πήσιοι -- Τ, απ, Ρλλήῤῥέηδες, 50 τπαῖ ἴπ 
αἀάτεβδίπρ ἴμ6 ἔους ΟὨυγομεβ οἵ ϑουτῃ 
Ααϊαιία, 80 οἱοβϑὶν οοππεςοίεά νψῖ Κοτης 
85 ψγε δᾶνε ββεῃ, ϑῖ. Ρδυϊ νου] πδίαγα! ν 
δάάτεββ ἴπεπὶ ὈῪ {πε οπα ἘΠῚ 6 σοπητηοη ἴο 
{πεπὶ 411 45 θεϊοηρίπρ ἰὸο ἃ Ἀοῃηδῃ ῥγο- 
νίπος, Θαϊαία, Ααἰδιίδπβ; Βδγλβαυ, Ξα- 
ῥοκίίον, Αυραβὶ, 1898; Μοαίβετε, 4ῤος- 
ἑοϊίς Αρε, ΒΕ 177-170. 

3:. Ραὰυΐ {πε 1565 ἴῃς ἴδτπὶ Οδἰδεῖα 85 
ἃ Εοπιδῃ οἰτίζεη ψψουϊά υ5ὲ ἰξ, Ψ Π1]16 8.. 
Τὰκε ἐπιρίουβ ἴπ6 ρῃγαβθοί ορῪ σοιπηοα 
ἴῃ ἴδ6 Ἔρεδη ἰαηὰ δηηοηρϑί ἢ8 οοπίθτ- 
Ρογασγίεβ ; 6 ἄοεβ ποῖ βρεὰξκ οὗ Ε(αἰδιία, 
Ὅν ΨΜΏΐομ τεῦ μὲ Ψψοιὰ δ5. ἃ ἀτεεκ 
τάεδῃ Νοσγί ααἰδιία, θὰς οὗ πε “ ἀαἰδίίς 
τοιγίιοσυ "ἡ οἵ οὗ τῃε τερίοῃ οἵ τεβίοῃβ 
Μἰ νος Ὡς γ85 οοποετπεᾶ; 866 ΟΡ 
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28. εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις διακατηλέγχετο ' δημοσίᾳ, ἐπιδει 
διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΝΊΙΙ. 

1 δημόσια επιδεικνυς, Ὁ 137 δάᾶβ δημ. διαλεγομενος κα', 850 Β[Δ4855 ἱπ β, ἀπά 
ΗΪΕ., Ῥὰς ἀρρασεπεῖν βαρεσῆπουβ δἴζεσ διακατηλεγχετο (ΥΥ εἰ55). 

τὨϊς Εχῤοσίέον, Αὐρυβῖ, τϑοϑ, Ρρ. σζὄ, 
127, ἀπά Ἡδϑιίηρϑ' Β.Ὁ., “ Οαἰδίία". [Ιὴ 
χνί. 6 6 υυτίῖαεβ οὗ ἃ τλββίοΠΑσΥ ἸΟῸΣ 
(Ξεε οπ διῆλθον, ποία, ]. ς.) τῇτου ἢ ἴῃς 
ῬΒευρο- αδἰδεὶς τερίοῃ ; ἰῇ αν, 23 δε 
ΒΡΕΔ ΚΘ οὗ 4 πιββίοπαγυ τοῦ [ὨγΟῸ ἢ {πε 
(αἰαιὶς τερίοη (θεσρα δπὰ 1 γϑίγα) δηά 
τε ῬΒγυρίδη (Ἰσοπίατη ἀπά Απεος ἢ). 1ἰ 
δ, τποσθόνοσ, ἱστηροσίαπε ἴο ποίς ἰῆδὲ 
ΨΒεΐπει ννὲ ἰᾶκε Φρυγία, χν!. 23, 45 8π 
δἀϊεςιῖνε, χώρα Ῥεῖπρ' ἀπάετβίοοά, ΟΣ 45 
ἃ ποιῃ, πε βᾶῖῆε 56 η86 ῥσενδῖϊβ, Ὁ Μὲ 
δᾶνε ενίάεησε ἔγοση ἱπβουρθοηβ οὗ Απ- 
τἰοο ἐμαὶ ααϊαιίς ῬΗγυρια ψγὰ5 οἴζθη 
ἀεδισπαίεά ὉγῪ {πε ποαῃ, “πᾶ 5.. [Κε 
ΤῊΔΥ θὲ δ᾽] ονψεά τὸ 5ρεᾶκ 85 {πε ρεορῖε οὗ 
Απεοος ντοίς,᾽" Εαπιβᾶυ, Ηδβείηρβ᾽ Β.Ὁ., 
1ϊ., Ρ. 90, 1899. ὅ8ες δισίποσ (ἢ βδτὴα 
νεται 5 στεΐεσαποα τὸ ῆε ἰεϑε τιον οὗ 
Αϑβίεσγίῃβ, Βίβῃορ οὗ Απηδβία ἴῃ Ῥοπίιβ 
(αϊαδιΐοι5, Α.Ὁ. 400, ἱῃ ἔἕανοισ οὔ πε αῦονε 
νίενν, Ψῆο Ρδδρῆσαβεβ χνἹῇ, 23, τὴν 
Λυκαονίαν καὶ τὰς τῆς Φρυγίας πόλεις, 
ἃπά ρίδσες. ἔπε Ἰοῦσπευ Ἑπγοῦρῃ Πγοᾶ- 
οπηΐα δῃὰ Ῥῃσυρία ἱτατηεάιδίεὶν θεΐοσγε της 
νἱϑδὶε το Αδβία, χίχ στ; 866 δβρεοίδ!ν 
Βαπιβαν, ϑέναϊα Βιδιρα, ἵν., Ρ. τό Β, 
δηά ρ. οο; Ηδβεηρθ᾽ Β.Ὁ., μ,ν 5., 85 
ἀραϊηβὲ Ζαῆη, Εἰπιδιέμρρ', ἱ., Ὁ. 136. 

Βαυΐ βιγίμεν: 16 {πε Ῥησυρο- Οαἰδίὶς ἀϊ8- 
ττίοι {πὰ ἴᾶν οπ [δε τοϑά τὸ ΕΡἢ 65:5, ἰξ 
ἰ5 ἀϊπουϊε τὸ 5εεὲ ὕον 5ὲ, Ῥδὰὶ! σου 
Ὅε σοποεϊνεά οὗ 45 ροίηρ ἴο ἃ ἀϊβίδποἜς 
οὗ βοπὶεὲ 300 πλ1]εὲ5 οὔἱξ οὗ πὶβ τουίε 
ἰὸ Οαϊαιία ἰπ πε πδεζόνεσ εἰπηῖοαὶ 
βΒεῆ86 οὗ ἐπῆε ψοζά; απά {18 ἰΒ οπα 
οΟὗἨ τε πη ροΐϊηῖϊβ ψῖομ ἱπβυδποαβ 
Με. Τυσπεσ ἴο τερατζά {πὸ οι αἰδία 
νίενν δἃ85 αἰπιοδὲ ἀειηοηβίγαρν ἴτας, 
Ολγοη, οὗ ἐῆε Ν.Τ.; Ἠδβείηρθ᾽ Β.Ὁ., 
ἷ., 422 (8εε αἷβϑο ἴο (ἢ ϑβϑᾶγτηε εῆεοῖ, 
Εεηδη, ϑαίπέ Ῥαμὶ, Ὁ. 52; δῃηὰ Βςηάδίι, 
Αείς, Ρ. 275; ϑαϊγηοη, {πίἰγοά., Ὁ. 377). 
Μοσιῆετε (8ο ἴοο ἔεπαπη, Ηδιυθγδίῃ) 
τηαϊηϊαίηβ ἴπδαὲ 1 τπ6 Νοσίῃ Οαἰδείδη 
ἔπεοῦν ἰ5 οοτγεοῖ, δηά 8ι. Ρδὰ] ἰβ ποῖ 
δἀὐάτεβδίηρ (πὲ Οἤυγομεβ ουπάθἃ ου 
ΠῖβΒ ἢτχβι τηϊββίοπασυ Ἰοῦσπαν, θὰ: ΟἸΪν 
ἴποβε ἰομηδεᾶ, δα ψὲ τησϑί ΘΌΡΡΟΒΘΕ, 
ἀυτίηρ ἃ ρετϊοά οὗ τηϊββίοπασυ ἰαῦουσ ἰῃ 
Νοτῖῃ Οαϊαίία, ἃ Ρεσιοά ἱπβεσιεά υνἱέμους 
ἃ δίπε τόση 8ῖ. {|κὸ ἴῃ χνί. 6, 1ξ βδβδσηβ 
Ἰποοτηρσεμεηβιδ]ς ΨΥ Βατπαραβ 5που]ά 
θὲ πιεηεϊοπεά ἴῃ τῆς Οαἰαιϊίαπ Ἐρίβεϊε. 
Ὑπὲ Ομυτγομες ἱπ Νοσεῆ Ααἰδιία οουἹά 
Βοδιοεῖν ἤανε Κκπονῇ δηγίπίηρ δϑουΐ 

Ηἰτὰ, Ἔβρθοίδ!ν 35 δὰ ἀγῥοίμεςὶ ἴπδῪ ἢαά 
Ῥδθη ἐναπρα]βεᾶ δἔζεσ τῇς σαρέασε θ6- 
τθθ Ῥαὰ] ἀπά Βαγπαραβ, Αοὶβ χν. 36 ἢ, 
1, Βοννενεσ, ας Ομπασομεϑ οὗ ἐπε Ἐρίβεις 
Ξε [πὸ Οπυτοῆεβ ἰοαπάςα ἰη Αςί5. χίϊ, 
χῖν,, ἔθη ψνὲ οδϑῃ δὶ οὔζὲ υπάεσβίαπά ἔπε 
τηεηίίοη οὗ Βαγηαῦαβ. Βαυΐ Μγ. Αβκυνῃ 
δ85 ἰδιεἷν ροϊπιεά οὰκ νυ τηυοῃ ἴογοα 
(Εῤίσεϊσς ἐοὸ ἐπε Ο αἰαίίαης, Ρ. 77, τ800) ἐμδὲ 
1815 ἀιριπηθης τησϑέ ποῖ θὲ ργεββεὰᾶ ἴοο ἔασ. 
Τπε ἱπιγοάποιϊίοη οὗ Βαγπαραβ ἱπ {6 
(αἰδείαη Ἐρίβεῖε ἄοεβ ποῖ ρῥγονὲ ἔπαΐ πα 
“85 Κποινῃ ῥεγεομαὶΐν το ἰῃς (Δ᾽ ΔΕ 8 η5 
(ΠΟ ΡὮ ἰδ πλὰν τοαβοπδοὶν ννατταπε πα 
ἰπέεσεποθ ἔμπας ἢ ννὰβ Κποόννῃ ὉΥ͂ παηιδ) 
ΔΩΥ τηοσα πδη {πε δἰϊυβίοη ἰο Πίπι, 1 
Οος. ἰχ. 6, ρσονεβ {παΐ ἢδ νναὰβ ρεσβοπδ νυ 
Κποῃ ἴο {πε Οοσίπιίδηβ, οὐ. αἶβὸ Εἰρπ- 
ἴοοι, Οοἱοςείαης, Ρ. 28. 

Οπα τῆοσζε βίρηιβοδηξ ἀπά ᾿νεῖρῃῖν ἴδοι 
ἄεβεγνεβ τηεπίϊοη. [ἢ δὲ, Ῥϑ}}5 οἱ δο- 
του ἴοσ {πῸὶ ροὸσ ϑ8ἰπὲβ (θη ἔδε ἱπιροσ- 
ἴδποςα οἵ ΨΈΏΪΟἢ 5866 χχίν. 17) ἴδετε ἴβ 
ΕΝΘΙῪ τϑᾶβϑοὴ ἴὸ δεῖϊϊενε δὲ 41] {δα 
Ῥδυΐ πε Ομυσομαβ βμασεά; ἴῃ στ Οοσ, χνὶ. 
1 Δρρεαὶ ἰβ πιδάβ ἰο {πεὲ Οδυσομεβ οὗ 
Οαἰδιία δηᾶ Αοδαΐα, απ ἴῃς Ομυσοεβ οὗ 
Μαροεάοηϊα δηὰ Αβία βυρβεαυθηον σοπίσὶ- 
Ῥαϊεά ἰο {πε διηά, Τ᾿ ν Οαἰδεία νὰ ὑπ άδσ- 
βίδηὰ (αἰδιία ρσορεῖ, δπᾶ ποὶ {πε Βοζηδῃ 
Ρτονίποα, ἔπεπ {πε ἔοαγ ϑοιίῃ (αἰαίίδη 
ΟΒυτομῈ5 δὰ ποῖ ἱποϊυαδεά ἵπ ἐπε 11δὲ οὗ 
ΒΡ βογίρειβ, δηά {ΠεῪ ἀτὰ ποῖ ὄνεπ αϑκδά 
ἴο οοπίτίρυίς. ὙΠῚΒ ἀρρεδτβ ἱποοησεῖν- 
ΑΡΙε; ννβεγεδβ, 1 ννα Ἰοοῖς αἵ {π6 [|ἰ5ὲ οὗ 
ἀεϊεραίεβ, Αςίβ χχ. 4, νη Π5ὲ Μαοδάοηϊα 
δηά Αϑίβ τε τερσεβεπίεά, απὰ (αἴπβ απᾶ 
ΤΙπιοΐῃνυ ταργοβθης ἴπ6 Οπυσομαβ οὗ ϑουεῃ 
Οαἰδεία, πὸ δΔεϊεραίε 15. τηθηεϊοπεᾶ ἔτοπη 
ΔΏΥ Νοτίβ. Οαϊδίίδη σοσωσαθηϊ εν (86 
Βδπάδ!!: “Ῥδυΐπε οοἰεσίίΐοη ἴοσ {πε 
ϑαίϊης5,᾽ Ἐαῤοσϊέον, Νον., τϑοϑ, δπᾶ 
“Τἢε Οαἰδίίδηβ οὗ 81. Ῥαϑῃ],᾿" Ἐχῤοσίίον, 
Αρτῖ!, 1894; αἰβο Νγεἰζβᾶοκεσ, “ῤῥοςίοϊϊε 
Αρε, ἴ., 272, ἘΨΤ., δηὰ Μοαιδεσγῖ, 
Αῤοςίοϊς Αρε, Ῥ. τ8ο, Αϑικυνίί, Ἐρῤίϑεϊε 
ἐο ἐδε Οαϊαΐξίαῃς, Ρ. 88 Π΄. (τι899)). Εὸς 
πε Πτασαίωσε οὐ {πε ἀπ αβεϊοη βεα διηβαν, 
“Οαἰδία,᾽" Ηδϑεηρϑ᾽ Β.., 11.) 0.80, 1800; 
Ζαδμη, Εἰρ οὶ ἐμηρ᾽, 1., ΡΡ. 120, 130; νεηάᾶξ 
(1899), Ρ. 276, ἀπά “ἀκαἰαίίαηβ, Ερίβεῖς 
ἴο 16,᾿"" Μασοὺβ Ποάᾶβ, Ἡδβεπρβ᾽ Β.Ὁ., 
11, 094. Τὸ δε ἰδὲ ρίνεη ἴθ {πὲ ἰδϑὲ 
τείδεσεποε τᾶν Ρὲ δἀάδεᾶᾷ ἐπε πδπιεὲβ οὗ 
ννεπάι, Ο. Ἡοἰἐστηδηη, ΟἸδπιθη,Ν. να σ 
(ννάσθρυτρ), Ῥαρε, Ἐεπάδί, Μοαίῆεσι, 
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ΧΙΧ, τ. ἜΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, 

“Παῦλον, διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη, ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον" 2. καὶ 

1 Ὁ, ὅγε, Ηδτζοὶ. τωρ. τεδᾶ δὲ σοπηπηεποθίηδηΐς οὗ νεσβε Θελοντος δὲ τον Πανλον 
κατὰ τὴν ἰδιαν βουλην πορενεσθαι εἰς ἱεροσολυμα, εἰπεν ανὐτῳ τὸ πνεῦμα ὑποστρε- 

᾿ φειν εἰς τὴν Ασιαν.᾿ διελθων δε τα ανωτερικα μερη. ὅ8εε ἃῦονε οπ χνἱϊ. 21, ἀπά 
Εδπιβαυ, δέ. βαμὶ, Ρ. 266---ὲ βδυρροδαά ἔδίϊασε ἴο ρᾶν {πὲ νἱβίε ἰο [6γυβαίεσα 15 εχ- 
ῬΙαἰπεά Ὦγ ἐπ6 ἱπεεσγροϊδιίοπ οἵ [6 δῦονβ βίδίθγηβηϊ; οὔ, Ἡδγγίβ, Εομν Γ,εοέηγός, εἰς., 
Ῥ. 48, 0 υοίεβ Ερῆγεπι, ἐπ ἰοοο. ὙΠε οπηἰββίοῃ οἵ ἴῃ ποιϊςε δθουΐ Αρο]οβ ἰβ 
Ἐχρίδιπεὰ ὈῪ εἶββ, Οοάθχ Ὁ), Ρ. 93, ὁπ ἐπ6 στουπά τῃδϊ ἴξ μδά πὸ πηεδηΐπρ ἔοσ ἐμ8 
τανίβεσ, θὰέ 1 τῆν βᾶνα Ὀθαπ δοοϊἀθηΐδὶ Ὀδοδιιβε οὗ {π8 οἵἴπαγ σῆδηρεβ. Απολλω ὥς, 
80 ὟΝ.Η., ψγείββ, νγεπάϊ; ἀπολλων ΑἹ, 40; Απελλην δ] 180. εὑρεῖν ἰπβίεδά οὗ 
εὐρων, 50 ΑΒ, Ψυΐᾳ., ΒΟΒ., Ατπι. ; Τίδβομ., νγεῖββ, γεπάϊ, ΥΝ.Η., ἘΌΝ. δάάϊηρ 
τε δίϊεσ εἰπεν. 

ἰπ ίανουν οὗ δε ϑουΐϊμῃ αϊδίίαπ νἱδνν, 
τὰ πιοβί σεσαπίῖν Αβκν, ἘΕῤίςέϊε ἰὸ 
11ὲ Οαἰαίἑαπς (1800); γνὮ15ὲ ἴο (δα 
ΟΥπε 5ἰάε τᾶν ὃὉ6 δάάδεὰά Μοϊκτηδγ, 
Θομᾶτεν, ΗἩοϊβίεπ, ψῆο δὰ8 δχατηϊπεὰ 
ἐπε ψψῃοΐϊῈ βυδήεος οἰοβεῖν ἱπ δ΄8 
Ῥας Ἑυαηρεϊενι ἀδς Ῥαμίιιδ, Ὁ. 535 
ἢ. (οἰ εν ἴῃ ταρῖγ ἰο Ηδυβγαίμ᾽8 
Βίγοπρ' βυρρογέ οὗ {πὲ ορΡοεΐ πε, νΐεν), 
Ζδοκίεσ, 1 ]ΠἸΙομεσ, ΗΠ ρεηξεϊά, Ζ εἰ ἐςολγζέ 
 ὶν τυἱϊςεεπδολαῦε. ΤἈδοΙ., Ῥ. τ86 Εϊ, ἀπὰ Ἀ. 
353, 1806, Βοππκίαδεὶ, δηὰ διηοηρβὶ 
ἘπΡΊΪβ υυτϊτεγβ, Εἰπάϊαν, Εῤῥςέϊες οὐ δὲ. 
Ῥαμῖ, Ρ. 288 ἢ.., απ ὰ νεῖν αν τ, Ομδβε, 
Ἐχρῤοϑβείον, 1803, 1804. 

Ὗνε ᾿δῇ οπἱυ τῆᾶκε ἃ ραββίπρ δἰ βίο 
ἴο ἔπε ἀδίε οσ ροββίδ]ς ἄδίε οὗ ἴῃς αδἷδ- 
εἰδὴ Ἐρίβεϊεσ. Βδπιβαυ, δὲ. Ῥαμὶ, Ὁ. 
189 ἢ, ρίασθβ ἰξ δὲ ἴπ6 οἷοβε οἵ ἴδε 
ΑΡοβεῖβ'β βεοοπά πιίβϑίοπατν ἰοΌΓΠΟΥ 
ἀυτίπρ' ΗΒ βέδυ δὶ Απιίοςξ, χνιϊ. 22 (Α.Ὁ. 
55), ΨΏΠ5ὲ Μοαίῆετγε αἷβο ρίδςαβ ἰξ δἱ 
Ἀπείοςῃ, θα δεΐογε τες Αροϑβεῖς βίαγιεὰ 
ΟΠ {π|β 586 ἰουσπαυ, ποῖ αἱ ἰΐ8. οἷοβα, 
ΑῤοΞςίοϊϊς Αρε, Ρ. 226.Ὑ. Ἐοπάδι, Εσ- 
ῥοσίέογ, ΑΡτΙ], τ804, πα5 δδββίρῃεά ἰξ δὴ 
ΘΑΙ]ΠΕΣ ἀδέε, 51, 52, αηὰ ρίδοαβ ᾿ξ ἀπηοηρϑὶ 
πε δαγίίεϑὲ οἵ 81, Ῥδυ}5 Ερίβεϊεβ, δπὰ 
ΤΠΟΓΕ γεσεπεΐν Ζαπη 88 ἀδιεά ἰξ δἰπιοβὲ 
ΘΑΔΙΠν εατὶν ἱπ τπΠῸ Ῥερίππίηρ οὗ 53, 
ἀπά Ὡροὸη βοηηεννμαὶ βίπιαγ ῥτουπάβ, 
ἙΕἰπιοἰἐμηρ, ἴ., Ῥ. 130 ([ῃ6 ἴῃχεε οἱἄθδβί 
Ἐρίβεϊεβ. οὗ 851. ΡῬαυ! δοσοσάϊΐπρ ἕο Ὦϊπὶ 
Ῥεΐπρ τῆ ρτοὺρ οὔ Οαἰδιίδπβ, ᾿ Ὑ μεββᾶ- 
Ἰομίδπβ, 2 Τ μβεββαϊοπίδηβ, 411 υυτεῖθη ἴῃ 
ἴΠ6 βαπῖεὲ γεα). Βυΐ ὁπ ἴδε Οἴμοι 
παπά, 1Ἰρμείοοι, Θ᾽ α]αέΐανις, Ρ.. 43 Ε΄., ἀπά 
Θαϊπηοπ, [πἰγοά., Ὁ. 376, ποῖ οπἷν ῥίδσδ 
{πε ἘΡίβε]ῖς ἰδία ἔπδῃ δπΥ οὗ {π86 ἀδίββ 
δυρρεοβίεά δρῆονε, Ῥυΐ δβϑίβῃ ἰξ ἃ ρίδςε 
Ῥεΐνεεπ 2 Οοσίπιπίδηβ ἀπά ἘΟΓΤΊΔΠΒ, 
Δτρυΐηρ, ἔτοτὰ ἔπε βἰτη τ οὗἨἁ δβυρ]εοὶ 
πὰ κβιγίε Ὀαίννθαεπ ἔπ ἕἥσεα ἘΡίβε]6β, 
Μοβὲ οὗ {πε οοπεϊπεπίαὶ ογίεἰοβ ψουϊά 
Ῥίδος ἰξ ἱπ πε βαπια στοῦὰρ, Ῥυΐ 88 1π6 
δ] εβὲ οὗ {πε ἴουγ στε Ἐρίβεϊεβ τι τἕεη 

ΨΟΙ, 11. 

ἰπ ἐπε δαγὶϊεσ ρετίοά οἵ ἐπε Αροβεῖς᾽ βἸοπα' 
ταϑίάβηςε δὲ Ερἤδβαβ, ἀςίβ χῖχ, 1. 

Τἱρμείοοι ραςσεβ ἴὲ ρρδτεπεῖν οὐ {πὰ 
᾿θύσπου θείνψεου Μαοεάοπίᾳ ἀπά Αοπαίδ, 
Αοίβ χχ, 2, 2 Οοσί πιῃίδπβ πανίηρ θδθα 
Ῥταν] ον υτϊεῖθη ἀυτίπρ' ἴ8Ὲ Αροβεῖβ᾽ 5 
τοδίάεποθ ἱπ Μαςεάδοπία (βο Ζδῃπ), Κο- 
τ δῇ 5 Ὀεὶπρ' ἀδίβά ἃ 11πεὶς ἰδέα ψαϑὲ 5. 
Ῥδὰ] βίαγεᾶ ἱπ Οοσίπιμ, Αοὶβ χχ. 2, 3 
(Θαϊαῤέαπς, Ῥ᾽. 30, 55). Ὦτ. ΟἸεπιδη μ88 
βίῃησε ἀΔείεπάεά δἱ ργεαὶ Ἰεπρίῃ Πἰ5 νίαν, 
ἢτδὶ ρυΐ ἴοσυναγά ἰη Ογοηποὶ, ἀὲν Ῥαμὶ. 
Βηΐεῇ, Ῥ. τοο ἢ,., ἐμαὲ Ἐοπηᾶπβ ρσεσεάεά 
ααἰδιίδηβ, ἰπ ϑέμαϊεη μπᾶ Κυίπκοη, τ807, 
2, ῬΡ. 219-270; Ὀμὲ 566 85 ἀρδίπϑι Ο]βηιθη, 
Ζαδη, Εἰπἰεἰέμεπρ, ἰἴ.ν Ὁ. 142; Ζδοκῖετ, δὲς 
Βηνίδξε απ ἀΐε Τῆδες. μπᾶ Οαἰαΐεγ, Ρ. 71: 
ϑαπάδυν δπά Ἡεβδάϊδιῃ, Κοριαης, Ὁ. χχχν 
Μτι Αβκντ 888 γεσθη!ῖν ἀϊβουββεά ἐπα 
Ῥοϊπίβ δὲ ἰββδὰς δείψεειη Ἐδιηβαυ δηὰ 
Τλρβείοος 88 ἰοὸ ἐς ἄδλίς οἵ Ααἰδιίαπβ, 
πὰ ἴῃ δοσεριϊπρ' δα Ἰδξξετ᾽ Β ροβίτίου 88 
δῖβ ονῃ, δε π88 βϑδονπ ἴμδὲ [158 15. ποῖ 
ἱποοιηραιῖθῖα υνἱἱἢ ἃ ἤττη τεσορπιίοη οὗἉ 
186 ϑουΐῃ Οαἰδείδη ἐβεογυ, Ἐῤίφεϊς ἰο ἐδα 
Θαϊαίϊαης, Ῥ. οδ ἢ. Ἡδτιπδςοῖ, Ολγοηοί., 
Ῥ- 230, ἀεο!π68 ἴο σοπιπηΐξ Πἰ πΊ56 1 ἰο ΔΠῪ 
ἀεβηϊιε ἀδίε ον Θ᾽ δεῖδῃβ, απιὰ ρβεγῆδρβ 
118. σοποϊυβίοη 18 ηοΐ βυγργί βίη ρ' ἴῃ σοἶδ- 
οπ ἴο δὴ Ερίβεῖε οἵ ψδιομ ἰξ τῆδὺ 6 
ἐγαϊν βαϊά ἰῃδὲ ἰξ μαβ θδθθὴ ρίδσοεά Ὁγ 
ἀϊβεγεπε οτιεῖςβ ἴθ τῆς Βερίπηίπρ, ἴῃ {πὰ 
ςοἶοβε, δῃηὰ ἴῃ Ἄνευ ἱπιεγτηθάϊαίε βίαρε οὗ 
58:, Ῥδὺ}}8 ερίβιοίδσυ δοεϊνίιν, οὐ Ὦσ. 
Ματζοὺβ θοάβ, “Ααδἰδιίδηβ," Ηδϑβιίη ρϑ' 
Β.Ὁ. 
ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΙΧ.-νεσ. τ. 8:6 οτίειςδὶ 

ποίε ἔογ Βεζδῇ τεδάϊῃρ.---ἀπολλὼ, οἵ. 
ΧΧΙ, ΣΙ; 866 Βῖαββ, Ογαπι., Ρ. 31, δπὰ 
ΥΝἰπεσ- ΘοΒτηϊςάεὶ, Ρ, 95.---τὰ ἀνωτερικὰ 
μέρη : Τα τηαίῃ τοδᾶ ἰο Ἑρπαβιβ ννἱο ἢ 
Ῥαββεά ἰπτουρῃ Οοἴοβθε ἀπά [,δοάϊοεα 
νγ85 ποῖ ἈΡΡδθηΕν ἴα καη Ὁ Ῥδαυΐ, θυΐ ἃ 
βῃοσζέεσ (ποι ΡῊ 1685 ἐγεχιεπίβά τουξε τὰπ- 
πίπρ [σου (86 Οαγδίεσ νδῖϊεν, ὙΤῆϊβ 
τοῦΐα Ιδδάβ ονεσ πίρμεν στουπά Ἐμδπ ἴῃς 

26 
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εὑρών τινας μαθητάς, εἶπε πρὸς αὐτούς, Εἰ Πνεῦμα Ἅγιον ἐλάβετε 

πιστεύσαντες ; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν, ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα “Αγιόν 

οἴποτ, δηᾶ 581. Ῥδὰϊ ἵπ ἑακίπρ 1 ψουἹά δε 
ραβϑίηρ' [πσουρῇ τπ6 Πρ Ποτ-ἱγὶπρ ἀϊβέγιςι8 
οὗ Αβίβᾳ οπ δἰβ ννᾶὺ ἴγοσῃ Ρί βίἀϊαη Απιϊοοῃ 
το Ερμεβιβ. Ἀσοογάϊπρ το ΟΟΪ. 11. 1 ἐπ 
Αροβίῖα πϑνὲσ νἱ βία Οοΐοββα πᾶ 1.80- 
ἄϊοθα, ψμῖο ἢ βθοπιβ ἴο σοηῆγπι ἔπε νῖανν 
τακθη ἀῦονε (θ: 5εεὲ Ἐδπιβαν, Ολπγοῖ ἱπ 
ἐπε Κονιαρ Ἐπιρίγε, Ῥ. 94, ὁπ Μτ. 1, εννΐπ’ 5 
νίενν οἵ ΟοἹ. ἷ:. Ἷ ὙΠε εχργεββίοη τὰ 
ἄνωτ. μέρη 5 τεΔ}}ν ἃ ἀδβογί ρίίοπ ἱπ Ὀτίεΐ 
οὗἩΤΠ6 βαπιῈὲ ἀϊβίσγιοι, “{πῈ τερίοῃ οὗ 
(αἰδεῖα δηὰ Ῥῃγυρίδ,᾽" ταθπιοπαᾶ ἴῃ χν]]. 
23. {π1πῸ Ἰουσηεν ραββϑά {πσουρῃ Νογίῃ 
(δἰδιία, Κδπιβᾶὰν οοηϊεπᾶβ ἢ ρτεδῖ 
ἴογος ἰπδὲ [Π6 εἐχργεβδίοηβ 'ἱπ χνἱϊ, 23 
καθεξῆς ἀπά πάντας τοὺς μαθητάς 'τνου]ά 
Ῥε πιβδηϊηρίεββ, ἃ5 καθ. νου Ἀρρὶν ποῖ 
το Οὔυγοῇαβ αἰτεδάν Κηονη ἰο 85, Ὀυὲ (0 
ΟΠυγοπαβ πανοσ πιθηςοηδά ἴῃ πα Ὀοοΐκ, 
δηὰ 1 81, Ῥδὰ ἀϊὰά ποῖ νίβι: {πὸ ϑουδῃ 
(αἰαιίαη Οδυγοπαβ, πον σουἹά 851. Γὰκε 
ταθητίοη “411 {πΠ6 ἀϊδοίρ] 85") Ζδοκίεσ, 
Αῤοεςίειρεεολίολέο (βεοοημὰ δἀπίομ), ἐρι 
ἴοοο, 45 ἃ ΞΒιρροσίεγ οὗ ες. Νογίῃ (δἰ διίαπ 
τθδογυ, [δ 65 ἴπ6 ἴθσπὶ 85 [Π6 δαυΐϊναϊ επί 
οἵ {πε ρίδοεβ γεξεγγεά ἰὸ ἱπ χν]. 23, Ραὰϊ 
με ἄοεβ ποῖ ἱποίυδθα ἱπ τπεβε ᾧ]δοεβ 88 
ἔλτ πογίῃ 88 Τανίυτη οσ Απουσα, δηὰ ἃ 
τουΐε τῃτουρἢ Οδρρδάοοϊα ἰβ ποῖ ἐπουῦρμὲ 
οὔ; 80 πεγε Ῥεββίηιβ, Ατηοσίοη, ϑυπηδάδ, 
Αραπηείβ, ΡΒ] δε ρα, ἀπ ϑαγάϊβ ννουϊὰ 
Ῥὲ νἱϑεὦ ὉΥ {π6 Αροβιίΐϊβ, δπᾶ ἔγοτι 
Θαγάϊβ ἢεὲ νου] ροὸ ἄοννῃ (ὁ ἙΡἤἢεβὰβ; 
1ῆε εχργαβδίοη τὰ ἀνωτ. μέρη νου]ϊὰ 
1πὰ5 ἴῃ ΖΟΟΚΙοτ᾽ 5 νίαν ἱποϊαάς σπυτο με 5 
[ουηάδα οὐ ἐπδθ βεοοπά τιββίοπασυ ἰουτγ- 
πδνυ, δὰ {ΠῸ πλοβὲ ποσί πεῖν ἀγα εχοϊάβά 
45 ᾿γίπρ' ἴοο ἴδ ἄνναῦ, Ρ. 273 ; 586 Κδπιβδυ, 
Ομγοῖ ἐπ ἐπε Κοπιαη Ἐπιῤῖγε, Ὁ. 03; 
ΦΈΡΠΕβαβ," Ηδβεηρβ᾽ Β.Ὁ)., ἀπά Οὐέὶες 
απὰ Βίδμοῤγίος οΥἹ Ῥαγγρία, 1ἰ.,) 715; 
Μοαιίβεγι, 4 ῤοξέοϊϊε Αρε, Ῥ. 275. ΒΙ485 
18 Κ85 τπ6ὶ ψοτάβ ἴο πηθδη ἀϊδβέγιοῖβ ΠΊΟσα 
ταπιοίε ἔτοση {Π6 βε ; Κεηάδ1} (Ξο Ἡδοκβϑε) 
ἐχρί δίηβ ἴπαπὶ ἃ5 τοίδσσϊηρ ἴοὸ (ἢ ἰδπά 
τουΐα ᾿πγουρἢ {πε ἱπιεγίοσ οὐ Αϑία Μίῃπος 
ὃν ψγν οἵ ἀϊβεϊποιίοη ἐὸ {πε βεᾶ τουΐα 
ψὨΐϊσῃ ῬΑ] παᾶ Ῥεΐογτε ρυγβαβά οὐ ἢΐβ 
ννἂν ἴτοπὶ ἘΡΏΕΒ.5 ἰο 1εγαβαϊθπι. τσὶ πηπὶ 
ΕΧρ δἰπβ 85 πε ραγὶβ οὗ Αϑία Μίποσ τόσα 
τειηοία ἔσοπι {πὸ Μεάϊτεγσγαπεδη, ἔδυ πες 
οδϑῖ, ἀπ γεξεγβ οηἷν ἴὸ Ηἱρροογδίεβ ἀπά 
ΟΘδίθῃ ἔοσ πε υ88 οἵ {πὲ δάϊεοεϊνε, νυ μι ἢ 
νν85 αν ἀθ πεν ἃ νον τσ οπε (βεε Ηϑασί, 
Ῥ. 148); 566 4180 Ζὄοκεγ οἡ χίχ σ δηά 
Δ]Ππδιγατοπ 5 οὗ Γ,δεῖη Ἐχργεββιοηβ 5ἰ τ 18. ]ν 
υϑεά, ΚΕΝ. τοπάεσβ κ" πε ὑρροσ σουηέγυ," 
11π.,. πὲ ἀρρεὲτ ραγίβ, ἐ.6., ἱπαπᾶ; ΑἹ. 
" ροαδίβ,᾽" ἐ.Ζ., Ὀογάθσγβ, 45 ἴῃ Μδίε, ᾿ϊ. τό, 

εἴο., Ηυπηρηγυ, σοηηόμέανν οἡ Κὶ. Κ͵.-- 
εἰς "Ἔφεσον: ΕρΠεδβιβ δαπά Αἰπεηβ Πᾶνα 
ΔΡΕΥ θθ θη ἀθβοσ θα 85 ἵννο ἔυρῖοδὶ οἵα 5 
οὗ πεδίπεηάοπι, {πε Ἰδίτεγ τηοϑὲ Η 6] ]εηϊς, 
{πε Ππεαγί δηὰ οἰϊδάδὶ οἵ ατεεσα, {πὸ 
οσπιθῦ (ΓπΠ6 πο οἵ δνεγσν Οτίεπίδὶ 
αυδοκοῦν δπᾶ βυρογβι θη ἱπ σοτηθίπᾶ- 
θη ἢ 115. Ηε]]επίβπι; {π6 Ἰδιίοσ ἰῃ- 
αἰδίενε, ῥῃΠοβορμῖσαὶ, σουτίεουβ, τα- 
ηδᾶ, τῆς ἴογπιεγ ληδίςαὶ, βυρεγϑεϊτίουβ, 

παρα ϊβῖνε. Απᾶ γεὶ Αεές ροσίγαυβ ἴο {8 
1:6 1Ππ6 ταὶ ρίουβ δπὰ πηοσγϑὶ δἰπιοβρῆετα 
οἵ τῆς. ὕνο οἰκίεβ, πὸ 1685 ἔμπα {πεὶγ 
Ἰοοδὶ ςοϊουτίπρ (1ἡρπείοοι, " Αοἰβ οὗ τῃς 
Αροβίββ," Β.}.53, ρ. 36). ὕὑπάεογ {πε 
ΘμΊρῖγα ἃ ψΜὰ8 ἃ τερυϊδιίοη (πδὶ τῆς 
Ἐοπιδῃ βονεγηοῦ 5που]ὰ Ἰαπὰ δὲ ἘΡΠ 6 βα5, 
ἀηά ἔτοπι 811 φαδτίεσβ οὗ {π6 ργονίποε τῃ8 
βυϑίθπι οὗ οπιδῃ τοδάβ πιδάβ Ἐρἢ6βαβ 
ΘΑΒΙΪν δοσθββῖθὶθ. 51, Ῥδῃ σῇ Πὶδ 
Μοηῖεά Ἰυάρπιεηι ἤχεά ἀροη 11 85 ἃ βείίη 
ςεηίγα ἴοσ ἔπε σηθββαβε δηὰ ἔοσ ἔπε βργεδά 
οὔ τῆς ἀοβρϑὶ. [χκὲ Οοτίητη, ἢ νυ Πῖ ἢ 
οἷοβα ἱπίεσοουγβε ννὰ5 πιαϊπίδϊπθᾶ, ΕΡΠ6- 
ΒῈ5 5 ἀεβογ βεᾶ 25 οπε οὔ {πε ρστεδῖ Κηοίβ 
ἰῃ τῆς Ἰἴπα οὗἔἩ σοπηπιιηϊοδείου θεένγεαεπ 
Εοπιε δηάᾶ {πε Ἐδβι; 866 δισίπες ποῖθβ 
ἰπ σοτηπιοπίασυ, ἘδπΊβαΥ, “ΕΡΠΕβι8,᾽" 
Ηδβιπρϑ᾽ Β.Ὁ.; "' ἘΡδεβιιβ," Β.Ὁ.5; Ε. 
Ουτείυβ, Οεεαρηεῖές Αδἠμαπαϊμηρδη, 1.» 
233 ἢ. 

ψεῖ. 2. μαθ. . . . πιστεύσαντες : 
ΒΙ4855 ροϊπίβ οὔ {παΐὶ Ῥοίῃ ἔπεβα τνογάβ 
8τ6 υδεά οηἷγν οὗ ΟὨτίβείδηβ, Ἐτοπὶ 9. 
ΟΠ γυβοβίουν β ἄδγβ {π6Ὸ τηδπ πᾶνε οἴϊεῃ 
Ῥεθῃ σεραγάεα πηεγεῖν 45 ἀΐβοῖρ!εβ οὗ ἐπε 
Βαριϊδὲ (5ο Μοαιβεγι, Ρ. 286), απά Αροϊ- 
Ιοβ βὰβ Ῥεεὴ παηπιεὰ 45 {πὸ0 ρεβοῃ ἴο 
ψΠοπὶ παν οννεὰ {πεῖς οοηνεγβίομ, ὑΨὨ115ὲ 
διλοηρβὶ τεοεηΐ νυτίαογβ Μσ. ᾿ντίρῃμε, μ. 5.» 
Ιραθ5 {παὶ {πεν παὰ ὕεεπ Ὀαριϊδεᾶ ὉΥ 
1π6 Βαρίϊβε Πίμηβε Βαΐ 1 ννὲ τεδὶ δα 
πε ἴογοβ οὗ {πῈ τϑσηδγκ πηδᾶβ ὃν Β]455 οὐ 
πε ὕνο ψοσγάβ, ἔΠῸῪ ἵνεγα πηεῃ βἰ ΠΙΡΙῪ ἱπ 
τῆς βαπὶς ροβι(ἰοη 85 Αροἱῇοβ, ἱ.6., “ἷδ- 
ποτγαῦδηὶ 111} εα 4.28 ροβὲ γεβυγγεοι οπδπι 
ἔλοῖα εγαηε " (Β]455)---ἐπεῖγ Κπονϊεάρα 
45 ἱπιρετέεοι {πὸ (πδί οὗ Αιρο]οβ. ὙΠετε 
ΤΊΔΥ ἤᾶνα Ὀ6Θῃ ΠΊΔΩΥ νῆο νγου]ὰ θὲ οδ᾽ δὰ 
αθηταί ἴῃ {ΠῈ β86πῖιε ἱτησηδίαγε βίδρβ οὗ 

᾿ποῖ εν Μαςῆ ἀϊβῆου!εν πα5 δγίβεπ 
ἴῃ ἰπϑιβείηρ ὑροὸπ ἃ ρϑσβοπδὶ σοπηθοίίοη 
οὔ {π688 τῆθῃ ψἱἢ ΑΡΟ]]οβ, δας 8:. Γαϊκε᾿ 5 
ννογάβ φυΐῖε δάπιε οἵ ἔπε βυρροβιτίοη ἐπδΐ 
τῆς ἔννεῖνε πε τᾶν ποί πᾶνε οοπιε ἴὸ 
Ἐρπεβυδ ὉΠῈ}] αὔθ ΑΡΟἹοβ μδὰ 1θῖξ ἴου 
Οοτητῃ, ἃ οοηδίδεγδίίοη ὑνηοῃ ταῖρῃν 
ΔΏΒνΕΙ πα: φυσβείοη οὗ δπιβαυ, Ρ. 276 
85 ἴο ον τῇς Ὑ Μεῖνε μδά εβοαρβά {πε 



δὲ εἶπον, Εἰς τὸ ᾿Ιωάννου βάπτισμα. 

ἰὰ θὲ τερίδοεά ὃν {πὸ ἀϊβῆουϊ ἐστιν. 

ο ΗἸ16.) Π85 εἰς Χ. 

ἠοίςα οἵ ΑΡΟΙΪ]οβ (βεα Ἐεϊίεῃ, ῥ. 351, 
).-εἰ, τ ἱ, 6.--πιστεύσ. : “ἤδη γα 
τὴβ Ῥεϊίθνθσβ," οὐ “θη γα Ῥ6- 
ἃ," Εὶν., ἴῃ σοηίταβὲ ἢ ΑΟΥ.--ἶδς 

Εδίίοη νγὰ5 Ψν παίμπει ἔμεν δα τεςεϊνεάᾶ 
Ηοῖγν ἀδποβὲ δἱ {δεῖς Βαρείβπι, δπᾶ 

ἔπατε ἰδ τὸ δἰϊιδίοπ ἴο ΔπΥ βυρδβεαιεηΐ 
εἶτη6. Ὑῆδ ἵνο δογίβίβ, 8 ἴῃ ΚΥ., ροϊπε 

το ὁπ6 ἀεῇηϊ(ς οςοδβίοη.---εἰ Π.Α. ἐστιν : 
ΥΒεῖπεν ἐπε ἩοΙν αποβὲ νγὰβ ρτυέη," 
ἘΜ. (οἷ ]οδη νἱΐ. 30): (δε βρί τε νναβ ποῖ 
γεῖ ρίυεη), ΑΟὟ., Ῥὰξ ἴῃ πιδγρίη, ΕΝ. 
[ΟἹονΒ ΑΟΝ. ἴῃ {πὸ ραββαρε Ῥείοτε ἃ: 
ἐστιν, αοοϊῥῥέμγ, Βεηρεῖ, ΎΠετε οοι!ὰ 
ποί ὃῬ6 δὴν 4ιιδβίίοῃ 85 ἴο {πε δχέςέσηοθ 
οὗ ἐπε Ἡοΐν αμβοβί, ἴοσ ἐῃε Βαριϊβὲ μπαά 
Ροϊηϊεά ἴο (6 ἔπίυτε Βαρίίδτη οἵ {με 
ϑρίγιε το ὃ6 σοηξεττεά ὃν τῇς Μεββίδῃ, 
δηᾶ {πὸ Ο.Τ΄. ψουϊᾷ Βανα ἰδυρδς {πε εχ- 
ἰβέεποε οἵδ Ηοῖυ ϑρίτιι---μπε τηβαπὶπρ 8 
ἔπδὲ ἔμεν πδὰ ποὶ πεαγτά ψμείμεσ ἐμεῖς 
τοτηϊβεά Βαρίϊβηη οὗ [6 ϑρίγιε ὃν ἔδμα 
Μεβοίδη μιὰ Ῥδεη δἰτεδάν ἔι]Π]]ε οσ ποί. 
80 δοθέν, ἐκχυνόμενον τηᾶν θὲ υπάετβίοοά. 
ΑἸτοσά Ποῖ 5 ἐμδὲ (ῃε βίτεββ βῃουϊά Ρὲε 1δἱὰ 
ἢ ἠκούσαμεν---“ἤξη 'ννε τεςεϊνεα ΒδΡ- 
εἰδὴ ννὲ ἀϊΔ ποῖ ὄδνεὴ ἧσαν οὗ ἃ Ηοὶν 
ΟΠοβί. 

Ψψέετ. 3. οὖν : ῥτεβαρροβεβ μὲ 1 ποὺ 
᾿ιδά Ρεεη Ῥαριϊβεᾶ ἱπίο [πε πδπηε οἵ 76βι18, 
πεν ψουᾶ Ὦδνε τεοεϊνεά {πε ϑρισῖς δἱ 
ΒΑΡ Ί5γη.---εἰς : “το Ὀαρεῖδε ἰηίο " (ΕΝ) 
ΤΩΔῪ Ὦδνε θέε βιισρεβίεα ὉγῪ [Π6 οτι βίπδὶ 
Ῥγδοίίοε ἴο θαρίίβε Ὁγ ἀϊρρίπρ οσ ρίπηρ- 
ἵἴπρ, δεῈα Ηυτηρῆτυ, Οοηρεεμέ, ὁπ Ἀ. Υ΄.,1. 
ἰοτο.---οἰἰς τὸ Ἶ. βάπτισμα, ἰ.4., ἱπίο ΟΥ̓ 
ὑπίο τερεπίδποθ. ΕῸΓΣ {Π6 βίσδηρε ποιίΐοῃ 
τπδὲ ἘΠΕῪ νγασα Ὀαρεϊβεά ἱπίο ]ομη 85 {πε 
Μεββίδῃ 566 Ηδοϊει β ποίδ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ 

8 Ὁ, 76ζ., ἰπβέεδά οὗ ηλθεν, πᾶνε εὐθεως ἐπέπεσεν. 
. Δα ετεραις, ἀπ ὅγτ. Η. τὴρ. (Ῥ4τ.) οοππαε καὶ ἐπεγινωσκον εν εαντοις, ὡστε 
ερμηνενειν αὑτας εαυτοις, τινες δε και ἐτροφητενον. Βοίβ Ῥγεηάϊ (1800) ἀπά 
58 Τεραγά 28 ἱπίθγροϊδίίοηβ αἴξεσ τ Οοσ. χιν. 

β, οἵ. αἶδο Ρ. χχνῖ., απ βρεαῖβ οὗ {15 85 “Ἰοσβ ραν  ββίτηιβ᾽". 
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τιν ᾿ ἠκούσαμεν. 3. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς, Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε ; 

4. εἶπε δὲ Παῦλος, Ἰωάννης 

5 ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων, εἰς τὸν ἐρχόμενον 

ἡ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τουτέστιν εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 5. 

αντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 6. καὶ 
ϑέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας, ἦλθε ὃ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον 

1 Ἰηβίεβδά οἵ ἐστιν Ὠ}, ϑυσ. Ηδτγοῖ. τηρ., 58}. τεδά λαμβανουσιν τινες, Ξο ΒΙ485 
᾿ ΗΙΪρ. ἐστιν ναῦν ἰἰκοὶν τηϊβυπἀεγβίοοά ; 1 566 15 ἱπιροββίθϊε πὲ λαμβ. τινες 

ἐν οὔἹ. ΑΒΌ, Ψυ]ρ., 54ἢ., Ασηι,, 80 Τίβοῃ,, ΝΝ.Η., ΚΙΝ., Ὑνεῖββ, ννεηάι. 
ῸΨν ΟἹ. ΑΒΕ, 13, 25, 40, υϊρ., Βοῃ., 5... Η., Δβίητο., 8ο Τίβοι., ΝΗ, 

., Ν εἴββ, ννεπάς, Β]455; δ που ρῇ 588., Οἷρ., Ῥεβῆ. σϑδά εἰς τὸν [. Χ., δπᾶ Ὁ 

Αἴζεσ γλωσσαις, ὅ4ῃ., ὅγε. Η. 

ΒΙ455, ου {π6 οἵμπδῖ βαπά, δοςερίβ 

ψεγ. 4. εἰς τὸν ἐρχ. : ρἰαςεά ἢγϑβι ὃε- 
ἔοστε ἵνα, Ῥειμδρ8 ἴογ ετηρῃδβίβ ὙΠὲ 
Ῥῆταβε πᾶ Ῥεδη ἃ ἔδνουτίϊε οπα νἱἢ {πα 
Βδρέϊβι (οὐ Μαῖι. 1. 1). Ἰοἢπ᾽βΒ οὐνῃ 
ννοσάβ βῃοννεά παι 15 Βαρείβπι νγ88 1π- 
Βιιξηοίεηι. ἵνα τῆδν δχργθββ Ῥοίῃ {πὲ 
ΡῬυτγροτί δηᾶ (6 ρυτγροβε (50 ΑἸτογά). 

γεῖ. 5. ἀκούσαντες δὲ : πεῖῖπεΣ στάγη- 
τλδίοαὶ Ποσ ἴῃ δοσογάδηςε ὙΠ ἴδος σδῃ 
ἴπ65ε ννοσάβ Ρ6 Ἡχτ: (45 ὃν Βεζᾷ δπὰ 
ΟἾΠΕΙβ) 45 ρατὶ οὗ 81. Ῥδι}}5 ννογάβ, 85 1 
Ἐπαν πηεδηΐ, “ δηᾶ {πε ρβεορὶς ψἤεη {π6ν 
Βεατγά δΐπι,᾽" .6., ]οΠη. 

Ψψεσ. 6. καὶ ἐπιθ. αὐτοῖς τοῦ Π. τὰς 
Χ., 866 δῦονε οῃ νυἱῖ. τ6.---ἐλάλουν τε 
γλ. καὶ προεφ. : {πε ἱπηρογίδοῖβ ΔΥ πιθδπὶ 
παῖ {ΠῈῪ Ῥερδη ἰὼ βρβᾶκ, οσ {παὲ {πε 
ἐχϑγοῖβα οὔίμα οἱ τηθπεϊὶοπϑαᾶ σοπιϊπυδά, 
ΎΠε ὑνο ρἱῆβ ἀγα ἀἰβουββαᾶ ἴῃ α Οοσ. χιΐ. 
10, χῖν., ἰπ δὴ Ἐρίβεῖα ννϊοῃ νγ85 υυτ θη 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ ἀυτίηρς {Π15 βίαν δ Ερἤαβιβ--- 
πο ἄουδε {πε οἸΠ 5. δῖ Βρεοίδν τηδη- 
τἰοπεὰ Ῥεοδυῦβεὲ (πε Ὀεβίονγαὶ οἵ βοῇ 
εἰζι5 ἀϊξπριβῃεά ΟὨγίβείαη Βαρεβπι 
ἔτοτω ἴδαι οἵ Ϊοβη. Μοσίβεσί, Ρ. 286, 
ὙΠῸ δἀπιτεῖπρ ἔπε δοούυγαον οὗ ἴδε 86- 
σουπέ 45 ἃ ΜΏΟΪΕ, {πῖπΚ {πὲ [15 σερσγα- 
βοηϊδέοη ἰ8 σηουϊδαᾶ, δ5 ἴθ νῇ]., ἴῃ δο- 
οογάδποα ν ἢ δε ἡνοσκ οὗ Ρεΐεσ δπὰ [Ομ 
ἴῃ Θαπηδσία ; 80 ἴοο ΗΠ Πρ πἕεϊά τεΐεσβ {πα 
δοοουηί ἴο [8 “δυΐδοσ ἰο Ὑεορἢ 18,᾽" 
ΨὮΟ Δδἴ50, ἴῃ νἱϊ!. τό, παγγδέββ {παι {π6 Ὀδρ- 
εἰβεά ϑαυγδυ δη5 στεςεϊνεά ἐπε Η οἷν αποβὲ 
Ὅν τῃ6 Ιαγίπρ οἡ οἵ Ῥείοσ᾽β πβαπάβ. ΤἢῚβ 
δ ἴῃ βοπὴβ ταϑρθοίβ ποῖ ὕ011κε {Π6 οἱάετ 
νον οὗ Βδυγ, ψῇο μιεϊά ἐπαὶ {πὸ πδιγα- 
εἶνε 88 ἱπίσοάυοςεδ [ὁ Ῥδγβὶϊεῖ Ῥδυ]}5 
ἀϊρηῖϊςν πὰ ννοσκ ὙΠ {πὲ οὗἉ Ῥείεσ ἴῃ χ. 
4“4--τἃς ἔτδε βρεακίηρ ἢ ἰοηρυεβ ἴῃ 
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ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. 

πάντες ἄνδρες ὡσεὶ ' δεκαδύο. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΧ, 

Ἵ. ἧσαν δὲ οἱ 
8. Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν 

ἐπαῤῥησιάζετο,2 ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ 

τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 9. Ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν, 

κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν 

ἀφώρισε τοὺς μαθητάς, καθ᾽ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ 

ἹἘρι δεκαδνοίτ.Ε., 58ο Μεγεσ, ΗΓ, Οἤτγυβ8.), ΣΦ ΑΒΌΕ, Τίβος,, ΥΝ.Η., Β1455, 
Υγ εἰβ8, νεπάς τεδά δωδεκα. 

3 Βεΐογσε ἐπαρρησιαζετο Ὁ, ὅ5'γ7γ. Η, πιδ. τεδά εν δυναμει μεγαλῃ ; 886 Ηδττί5, ΕΟΩΥ 
1,εσέμγός, εἴο., ῬῬ- ὅο, ὅϊ. τα Ῥεΐοτα πέρι ΦΑΒῊΓΡ 13,36, Οἤγυβ,, τοϊαϊπεά Βγ Τ.Ε,, 
ΤίβοΒ., Βας οπι. ὃγ [νδοῃ., ΝΥ. Η., Ννεῖββ, νϑνεπάς, Β[488 (7. ν"ῖ, 12), ἰῃ δοοογάδποδ 
ἢ ΒΏ. 

ἰϊ. 18. πατγαίθαά ἴῃ τοϊδιίοα τὸ 1ενν8, [Π6 
βεοοπᾶ ἰπ γεϊδεέίοη ἰο (Ἐπί 65, χ., απά τς 
ταἰτά ἴπ τεϊδιίίοη ἰο ἃ [πᾶ οἵ πιϊάάϊς 
οἷαθ5, μα! ανεῖβ πκὸ ἐπ ϑαγηδγίεδηβ ! 
(8ο Ζεῖϊες ἀπά ϑομπεβοκαηραγρετ). Βαϊ 
ποῖ Οπἷν ἀοεβ [15 τεαιιΐγα ὰ5 (0 ἰάε ΠΕ Ὺ 
ἰ. “ψἰτ χ. πᾶ χίχ., {πὲ βρεακίηρ οὗ 
τοηρτιιθβ δὲ Ρεπέθοοβε ψ τ βυρβααιθης 
Ῥεβίοναιὶ οἵ (με ρίξε, Ῥυς 1: 566 πι5 βίταπρε 
1παὶ ἃ παιγδίϊνε βῃου]ὰ ποῖ βανε Ῥεβῃ 
ςοπϑίτποίοα πιοῖς ἔτεα ἥοσῃ {180 11 Ὺ τὸ 
ταϊϑοοποερίίοπ ἃπά πιϊϑιπίεγργείδιείοη 1 
ἔπε ἰδδάϊπρ Ῥύσροβε οὗ 115. ἱπιγοάδαοίίοῃ. 
δά Ῥεδθῆ δ8 βιρροββά ἅβονε. 
γε. 7. ὡσεὶ, 45 δ,εῖδβ. δάπιϊβ, ἐχ- 

οἰυάεβ δὴν βρεοῖδὶ βἱρηΐποαποα διδοίη 
ἴο {[π6 πυπιρεῦ ἐνγαῖνα οα δοσουπί οὗ 
ΨΏΪΟΝ {πε πατγαίίνε ψουἹά θ6 σοπϑίσγιςξεά, 
ϑεθ αἷϑο Κηδρεηρδιοσ, ἐμ ἰοοο. Νε 
Κπονν 50 {ππ||ὰ δροὰξ {πε86 πιὲπ ἐπαὶ 
1 βθεπιὶβ μαζαγάοιιβϑ ἰο δἰζεπιρί ἰο ἄεῆης 
{πὸπὶ ποῖα οἰεατὶν (8εε ΡΙυπιρίτε, ἐπ 
ἰοφο). 
γε. 8. Τῆς Αροβέῖίς ἔο!]οννβ μῖ5 υϑια] 

τηειποά---ἶο ἐπε 7ενν ἢγβί, πὰ δἷ8ο ἴο τῆς 
ατεεῖ. διαλεγ., 566 ἀρονε; οὔ χνἱ. 2, 
“χρφβοπίπρ," ἘΝ. (" ἀϊδοουγδῖηρ," δη- 
ἀ41)). 

γετ. 9. ἐσκληρύνοντο : ΟἸΪγ πετε δηὰ 
ἰπ Εσοηι. ἰχ. 18, δέ ἔοαγ {1π|65 ἴῃ Η εὕγεννβ, 
ἴπτες ΕἰπΠ|68 48 4 αποίδεϊομ ἔγοπι ΡΒ. χον. 
8, ἀπά οποα ἱπ ἀϊτεοέ τϑίδσθπος τὸ ἐπδὲ 
ΡάΒΒΆρΈ, ἢ, 13, σύ. Εχοάπβ νἱῖ]. 3, δας. 
1, 30, εἴο. [πῃ Εσοϊυβ. χχχ. 12 ἴΐ 15 
ἰουηᾶά 48 ἤεῖεὲ ψἱ ἀπειθέω, οὐ, 4150 
ΟΙεπι. Εοπι., 1ἱ., 3, 5.---ἠπείθ.: ““ψεζε ἀ15- 
ονεάϊεηι,᾽" ἘΝ. ἈΠ ΘΙ οὗ ἰ5 τιδηἑ βία ἱπ 
ἀϊβορεβάϊεηςε, ΝΥεβίοοει, Η ἐὄγειυς, ῬΡ. 87, 
97, “΄. ἴρπ., Μαρη., νἱϊῖ., 2; Ῥοῖγο., ῬΑ, 
ἴϊ,,) 1.-͵τὴν ὁδὸν : “(ἂς ΝΥΑΥ,᾿ 5εε οἡ ἶχ. 
2.-κακολ., Ματῖκ ἴχ. 309, υϑεά Κ᾽ οὔ 
Τμοτά οἵ βρεακίηρ ενὶ! οἵ Ηΐπι, Μαῖίξ. χν. 
4, ἀπ Μδῖκ νἱΐ. το, 45 ἃ σποΐδιίοη ἔτοτ 
Ἐχοά, χχὶ. 17; ἱπ ΧΧ ἔνε {π|65, δπά 
Ὁποδ ἰπ βᾶπηα β6η88 ἰῃ 2 Μᾶς. ἷν. 1. 

-- ἀποστὰς: 45 ἴῃ χν]!, 7, δὲ Οογίπιῃ ; 
νεγῦ οἠΪν ἱπ [κε ἀπά Ῥαυΐ, ἐχοερὲ Ηθδ. 
{Π. 12, 8εὲ6Ὲ Ετίεάγίοῃ, ἢ. 7, 8η4 δὔονε 
οὐ χν. 38, βενθὴ {{π|65 ἰπ. Ν. Τὶ ψ ΠΗ ἀπό 
δηά ἃ σεηϊεῖνε 48 πεγε.---ἀφώρισε: ἐχοερί 
Μαῖῖ, χίϊ. 49, χχν. 32 (2), οπἷν ἱπ κακὰ 
δηὰ Ρδῃϊ, οὐ. Τα νὶ, 22, Αοίβ χίϊϊ. 2, 
Εοπι. ἷ, 1, 2 Οοτ. νί, 17, αυοίξείοη, (αἱ. 
ἱ, 15, 11. τῶ; οὗ ἀτίπιη- Ὑπαγοσ ἕοσ ἀϊ- 
ἔεσεπὲ βιδάβϑβ οὗ πιεδηίπρ, θοῇ ἴῃ ἃ ροοά 
απά Ῥαά βθηῆβθ, ἴῃ οἰδϑϑῖοδὶ ἀσεβεῖς δπά 
4150 ἰπ Γ,ΧΧ ἐγοααθπεῖν. [1 5 εν ἄςπεν 
Ῥιεβιρροβεά {παῖ 45 ἱπ χυἱ!. 26 ἐπϑσα 
ΨΈΣα 511} ἀϊβοῖρ]εβ ψῆο Πεϊὰ ἔαβε ἰο τῇς 
οοϊηπιοη ΜΟΥΒΕΪΡ οὗ ἃ 7 νγβη σοτη Δ ΠΠΙ ΕΥ̓͂ 
ἰπ ἴῃς βυπαρόριιε,.--τκαθ᾽ ἡμέραν : οη ἔπε 
ἄδυβ θη ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΘ ὑγουβῃΐρ ννὰ5 μεϊά, 
δηᾶ 50 (ες βεραγδίίοῃ νγν858 σοπιρίείε.--- 
ἐν σχολῇ Τυράννου τινός, 5εε οτίεἶσαΐ 
ποίθ. Ὗνε οδηποῖ [εἴ] ψμεῖπεσ τεξεσεποα 
15 τηδάς ἴο ἴῃς ἰεσίατε- 411] οἴ βοπηα μεαΐμεη 
Βορμίβι Ηἰτεά ὃν Ῥδ}] οὐ ἐο {πε Βεέᾷ 
Ἡαπινιάγασ Καρὶ ὃν α ἴενγ. ΟἾπετβ 
πᾶνε ἐπουρδμὲ ἐπαὶ Τγταππαβ, {πὸ Τ εἰ 5 
Ταβίιβ, χνῆ]. 7, αν πᾶνε Ῥδθη “8 ῥτο- 
βεῖγίς οὗ ἐπε ραίς," 0 [ἢ 8ο, οπε πιρῆὲ 
δχρεοῖ ἴξ ἰο θὲ βἰριι πα 45 ἱπ 1Π6 σαδ58 οὗ 
7Ταβίαβ. ὙΤΒα παιτὴς νγα85 ΘΟ ΠΊΟΠ ΘΠΟῸΡὮ, 
705., Απέ., χνΐ., το, 3; Β. ζ.., ἰ., 26,3; 
2 Μδϑος. ἱν. 40, ἀπά βεεὲ ΡΙυπιρίγε᾽ 8 ποΐς, 
ἦη ἴοοο. Ονετθεοϊ᾽Β νίονν 15 αυϊέε ροββίρ]ε, 
τπδι Π ἐχρταββίοη τοξεγγεὰ (ο {Π6 βίδηάίη δ᾽ 
πϑηὴς οὗ {πε ρίδοε, 80 οδιεά ἔτοπι 118 
οτί ρίπαὶ ονγῃεσ, οὔ. Ηοσί, γμααϊ ἐς Οἠγῖδ- 
ἐϊαπέν, Ὁ. 93. ῬτοραΡῖν, ἰδ νγα ἴακε τῃς 
Ἐγϑί-τηθπποηεά νίενν, ἰπ ἐδδομίηρ' 'π ΒῸ 8 
8 8000] οΥ ἰδοΐαγε- 411 τ88 Αροβεῖβ Ηΐτη- 
8617 ννουἹά ἀρρεᾶσ ἴο {π86 ρεορὶς δἱ ἰαγρε 
48 οδε οἵ πε τείουϑβ οὐ ἔσαν! Πρ ΒΟΡἢΗΐἶδὲ5 
οὗ τῆς εἴτηε, Βδιηβαυ, 5έ. Ῥαμὶ, ῬΡ. 246, 
271 (58ο Μεαίδετί, Ρ. 285, ψῆο τεραγάβ 
16 ποίΐϊοε 485 ἴακεη το ἃ ἐγ βονογεμυ 
Βοιτοα). ΕῸΓ ἰπβίδημοαβ οὐ ἐπε υ8ὲ οἵ 
σχολή 48 ἃ βοῃοοῖ οὗ ἴδε ΡΠ ΟΒορἤ τ Β 
ἴοτ ἰεδοβίπρ δπᾷ Ἰεοίυτίηρ 56εὲ Ὑγ εἰβεείη, 



--ὐρ ας, κα 

. Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας. 

{--τᾶΔ. 

Τυράννου Σ τινός. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4ος 

10. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας 
οι 3 , Γ 

τοὺς κατοικοῦντας τὴν ᾿Ασίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου 2 ᾿Ιησοῦ, 

11. Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας 

ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, 12. ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς 

ἀσθενοῦντας ὃ ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σι 
᾿ ΕΥ 5 ὦ 

κίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα 

1 τινὸς οη:. ΑΒ 13,27, 29, 81, 54ἢ., ΒΟΒ.., 5γ1. Ῥεβδ. Ν᾽ - 156] 

Β.0-, Ὑγεῖββ, ὕγεπάς:ὀ Αδεγ Τ᾿ Ὁ, Οἱβ', γαῖ; Ξε οὐ Ἀμον σπραφια με τῶν Ὁ 
εως δεκατης. Τῆς δἀάϊιίοπ ͵β δοσερίεά Ὀγ Βῖαββ, Βείβενγ, Νεβεῖε, Ζδοκιει 85 βανϑαι ἡ 

ΨΜΕ δι ἐνεπ γεπάϊ βεεβ ἱπ ἰξΐ ἃ ρᾶββϑαβε ἰπ ννμΐοῃ Ὁ Πα85 τεϊαϊπεᾶ βοπηα ΚΕ Ὶ ἐὶ 

τῃς οτἱ ρίπαὶ τοχὲ οἰμογινῖβθε ἰοβέ, Ὁ. 313 (1809), πὰ ννεῖθβ, σοάθχ Ὁ, Ρ. το, {π|πκβ 

ἐπαὶ ἰξ τᾶν πᾶνε Ῥεεπ δάάεά δοοογάϊπρ ἴὸ ἂῃ οἷά ογαὶ ἱγσδάϊτοη, ε΄. χῇ, το. Βᾶπι- 

ΒΥ, Ο. ΚΕ. Ε.» Ῥ- 152, δηά δὲ. Ῥαμῖ, Ῥ. 271, τηαϊ πίδὶπβ παι ἴπ6 ἰγϑά!ίοη ἰβ ργοραῦϊν 

ἔσαε, ἀπά ἢς ξίνεβ ῥτοοίβ οπὶ Ματιϊαὶ, ἴχ., 68, χὶ!., 57, ἀπά αν., νῇ 
: Ὁ Δ τ ὙΠΟ, -ὅ, παι 

τῆς βοῆοοῖβ ορεπεά δὲ ἀαυῦτγεαί; 50 (παὶ Ὁ εἰδνεη Ο᾽ οἰοοῖκ δ βεέρωυ 

ἀϊθπιϊββεά, δηά Ῥαὰὺ! οουἹά ὑ8ὲ ἰδε Βοῃοοῖ. Χ ἀρθθῶς βλοσοος ἀξασν 

5Ξ)}΄ησὸον αἴτετ Κ. 071. ΜΑΒΌΕ, Νυΐξ., 5υετ : Ρ.Η., Βοἢ., 88}., Ασῃι., Αδίμ., Τίβοξ., 

ΝΗ, ἘΝ., ΒΙαββ, ὟΝ εἰ58, ννεπάι. 

δ επιῷ., θα αποφ. ΜΑΒῈ 13, 36, 40, Ψυἱξ., ΑἸτη., Τίβοι., ΝΝ.Ἢ., Ἐ1ΚΝ.» εἶββ, 

Ὑγεπάι. Βῖαββ ἱπ βὶ μαβ επιφ. 

ἧη ἴοῦο, ε΄. Τιατίη, αμαϊέογίμηι, Ζδοῖκῖεσ 

ςοταρατεβ 51. Αυριιδβέϊπο᾽ 5 Ἰεσέυγε-Π 8}} ἴῃ 

Βοτὴς Ῥεΐογα 5 σοηνεγβίοῃ. 

ει. το. ἐπὶ ἔτη δύο: εοχοϊυδῖνε οἵ 

πὲ απδτίεσ οὗ ἃ γϑᾶσ ἴῃ νεσ. ὃ δπά ἴῃ χχ. 

31. τῇς Αροβίῖε βρεᾶκβ οἵ τῆχες γαασϑ' 

ζεβίδεπος ἱπ ἘΡμδβιβ, “ἶπ πε πι888] 

δηοΐθης 5: 016 οἵ σεοκοηΐῃρ ἢ ἰηξοττιεάϊαία 

Ῥετίοά Ὀγ με βαρετίον τουπά πππιρετ," 

Τυτπασ, “ Οἤτοη. οὗ Ν. τι," Ηκαβείηρβ᾽ 

Β. Ὦ., 566 αἷδο Ραρε δπᾶ γνεπάι, ἐν ἰοθο. 

τ πάντας: ποῖ ΟΠΪΥ (δες ροβιεϊοπ οὗ 

Ἐρδβαβυβ, δὲ τῃς ἔασι ται ἴξ νγαβ 7ιδὲ [6 

ρίδος ννμίοῃ τουά θε πεαμεπίεά ἴογ 

[τ αταοαβ ἰθταρὶς δηά {εβεϊναίβ Ὁ ογονγάβ 

οἵ βίσαμρογβ, ὈοΙΒ 78νν ἀπά ατεεκ, ποτα 

ΑἸ] ρατίβ οἵ ρχοσοπβυΐασ Αβίδ, “ Ἐρδεβαβ," 

Ηαβείηρβ᾽ Β. Ὁ.» ἰ., ζζο. Νοσ πιαδὶ ννὲ 

ΒΌΡΡοβε ἔδμδαὶ 51. Ῥαὰὶ απά διἷβ. ξεϊ]ον)- 

ψούκαια οοπῆπεά ἐμετηβεῖνεβ ᾿ἸτΈγα ν ἴο 

Ἐρδεβϑαβ, Ὑδὲ βένεῃ ΟΠυτοθοβ οἵ Αβία 

πΙΆῪ τεαΞΟΠΔΡΪΥ ΡῈ τεξεισαά ἴοσ ἐμεὶγ ουη- 

ἀαιίοπ ἐο 88 Ρετὶοά---411 οἵ νας ἡγεσς 

οοπίτεβ οὗ τάς, δῃηά 81] αἰτμῖῃ σϑδοῖ οὗ 

Ἐρδεβιβ, ὙΙΠΙΟΙὮΥ, πιογθονεσ, ΓΑΆΥ ΩΝ 

πᾶν δδβδη Μψοσκίηρ αἱ ΟοΐοββἝ, βίπος ἷπ 

ἐς Ἐρίϑβεῖς ἐο με (οϊοββίδῃβ 86 ἰδ τηεη- 

οπεᾶ ψῖτῃ Ῥαὰΐ ἰπ' μα ἰπβοτριοη οὗ τπε 

Ἱεΐξεσ, δἰτπου ρα [6 ἰδιίετ δᾶ ποῖ Ὀεεπ 

Ῥειβοπα!ν Κπονῃ ἴο τῆς Οδατομαβ. οὗ 

Ὁ οΐοββα ἀπά 1,δοάϊοεα, Βδπιβαν, “Ὁο- 

1οββα," Ηδϑβείη ρϑβ' Β.Ὁ., ἀπά 8ὲ. Ραμὶ, 

Ρ. 274.-- Ἕλληνας: οοπηρτί βίη πὸ ἄοαδί 

τ δηὰ ατεεῖβ, φῇ, χὶ. 20. 

ες. στ. οὐ τὰς τυχ»» ο΄. ἈΧΥ11. 2, τε 

φῶτγαβε ἰϑ ρεου δε ἴο Θὲ. Γὐκα, “ ποῖ {πε 

οτάϊηδτυ," ἐ.6.) εχιγα- ογάϊπαγυ, νἱτἢ Βῖ σα 
πε ἀεδεάβ οὗ ἐπε εν βῃ ἀπ Ἀειεια οουἱά 
ποῖ ὃς οοπηρατεά, 566 ΚΙιοβίειτηαπη, Κὲη- 
ἀἰοῖα 1μραπ, Ῥ. 532, ἴοτ τῆς 5δπ|6 ρῆγαβε 
ο΄. 3 Μδοο. {ϊϊ. 7, ἀπά αἶβο Ῥεἰββυιδπη, 
Νεμε Βὲδεϊοίμάϊεη, Ρ. 83; 80 ἴοο ἰῃ 
οἰαβϑίςαὶ ατεεκ.---ἐποίει: “ σοπεϊπυεά ἴο 
νοῦ, οὐ δχ πιογέ, Β1455. 

Ψεῖ. 12. ὥστε καὶ: 50 ἴπδὲ ενδῃ τὸ 
μ6 βίοκ, ἐ.δ., ἴο τῆοβα ψο σοουϊά ποῖ ὕες 

τεδομεᾶ Ὁγ (πε παπάβ οἵ πε Αροβεῖε.-- 
χρωτὸς : ἴῃς σουδ. δπᾶ σιμικ. ῃαὰ δαοη 
ἴῃ οοπίδος ψἱ τῃς Ῥοάγ οὗ ἴπε Αροβιίε, 

δηά ἔδεηος ἀετγίνεά {πεὶγ ἈΘαΙ πρὶ ΡΟΝΜΕΓ; 

50 π ΤΧΧ πδεά ἴοσ θοιῃ Ξ, πὰ ἫΝ 
ττ 

ἐνΐοε), ες Ηδίος ἀπά Ἐβάρδιῃ; Ζαδπ, 

ἐροϊξμνιρ,, ἴι., 435. 5888 ἰπ 118 186 πατε {πὰ 

δε οἷα τηεάϊςαϊ ἰεγπι, 580 ΗἩοδρατί, Ρ. 242.-- 

σονδάρια: 1,Δεἶπ, Ξμἀατία, ἀϑεᾶ ἴοτ νυἱρίης 

ΟἿ δυνεαί, ἂ5 τπὸ πουπ ἱπάϊοαίεϑ, ο΄. Ἰτκς 

χῖχ. 20, ]ομη χὶχ. 44, χχ. η.--σιμικίνθια : 

Τ,Αἰΐπ, ϑϑνοϊμοίμπι, ΟἸΪΥ͂ Βεῖς ἱἰπ ΝΤ., 

ἈΡτοσΒ ΜΌΓΩ ὉΥ τ ϊβδῃβ δἱ {πεὶγ ψΜοχΐς, 

εἰ. Ματιϊαὶ, χῖν., 153- Οδουτηοηΐαβ πὰ 

πεοραγίδοι ἈΡΡΊΕΠΕΥ τερατάεἁ τῇς 

“νοσά αἂϑ βίτιρὶν -- λαπἀκετοκίεξς, θαϊ τῆς 

ταβδηΐϊηρ βίνεπ ἰ8 ἴὰσ πιοτα {πκεῖγ οι 

ἤοπι τπὰ δἰγτηοίοου οὗ ἴδε ννοσγὰ δηὰ 119 

π8ὲ ἴω Ματιίαὶ. Εογ οἵμεν 1,.8π|5π18 δὲς 

Βίαββ, ἐῃ ἴοσο, απὰ ὙΝεἰπιεἰπ.---ἀπαλ. ἀπ᾽ 

αὐτῶν, ο΄. [λικε χίϊ. 58, Ηςοῦ. ἱϊ, 15, μαῖα 

ἴῃ οοππεδοιίοη ψ ἢ βἰοῖκπαδ8, πὰ (ἢἰβ υ5ὲ 

ἴδ νεῖν πεαυεπὶ ἴῃ πιράϊςδὶ ντίϊετβ, Ηο- 

Ῥατέ, Ρ- 471 ἴῃς Ψογά ἰ5. Ἰουπά τ ἱτἢ ἀπὸ 

ΒοΙμ ἱπ οἰαϑείοαὶ υυτίτετβ ἀπά ἴῃ {πὲ ιυχΧχ., 
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τὰ πονηρὰ 1 ἐξέρχεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 

ΠΡΑΞΕΙῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΣ. 

13. ᾿Επεχείρησαν δέ τινες 2 ἀπὸ 

τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας 

τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, λέγοντες, 

1 Ἰπρίοαά οὗ εξερ. απ᾿ αὐτων, (ΗΓΡ (848.), ΟΠτυ5.), ΑΒΌΕ, Τίβομ., ννεἶββ, 
ννεπάς, ΕΟν., ΝΝ.Η., ΒΙαββ ἰπ α ἂπά β παν οπε ψοζὰ εἐκπορενεσθαι. 

3 Αἴϊτει. τινες 
ΕΙν., ΒΙα58 1ῷ β. 

ΑΒΕ δἄά και δηά οπιηῖξ απο, 50 Τίβο., ννεῖββ, ὑνεπάι, νν.Η., 
ἩΗΡ Πᾶνε και απο, Ὁ 43 εκ, 80 Πρ. ορκιζω ΜΑΒΌΕ, Νυϊρ.» 

Βοῇ., Ατγηι., Τίβοξ., ΝΗ. νν εἰϑ5, νεπάι, Κιν,, ΒΙαβϑβ, ΗἸΡ. 

1ι 5βουϊά 4150 ὃς ποιεά {παΐ θα ἃ8 εἶβε- 
ψΠετε 5... Γακε ἀϊβείπριι βῆθβ θεΐννεεπ 
πδίυγαὶ ἀΐβεαβεβ ἀπά (μ8 ἀΐββαβεβ οἵ πε 
ἀεπιοηϊδεά, δπᾶ (παῖ ἢθ ἄοεβ 80 πιογε 
ποααθηεν ἐμπαᾶπ τς οἴμετ Ενδηρε !βίβ, 
ΩΣ ΡΡ. 12, 13, 580 “ Ποιιοη," Εδβί- 
ἰηρ8᾽ Β.1)., ἱ.» Ρ. 593, ο΄. Ἔβρβοί δ! ν [κα 
νἱ. 17, ΥὙἹΠ, 2, ΧΙ, 32, ψνίοῃ πᾶνε ὯῸ 
ῬᾶτΆ11615 ἱπ με οἵμποῖ αοβρεῖ3.---πονηρὰ ; 
15 ἈΡρΙἰβά το εν]] 5ρίγι᾽5. Ὁγ 51. [ὰκὸ τῆτες 
εἰπιθ5 ἰπ εἷἰβ αο5ρεὶ δηά ἔουγ {ἰπ|65 ἴῃ τῃ 15 
Ραβϑᾶρβ, πᾶ ΟἿΪΥ οπος εἴβενῃεσε, 81. 
Μδῖι. χίϊ. 45, δ ἄσαρῃ ἴμῈ νογά 15 νυ 
ἐτεχιθπὶ ἱπ 8. Μαείπεν᾽β ασβρεὶ δπᾶ ἴῃ 
πε Ερίβιϊδβ; {π6ὸ ψνογά νψγᾶβ σοπϑίδ παν 
ἀϑεά ὈΥ πιεάϊοαὶ νυτίτεσβ ἰπ οοπηθοίίοη 
ΜΠ ἀΐβεαβε, Ηορατί, μ. 5. Β4858 ιιοίεβ 
ἃ5 ἃ ῬᾶτΆ 116] το τπ6 ργεβεπὶ ρᾶββαρὲ εἰ αἱ 
νόσοι ἀπαλλαγείησαν ἐκ τῶν σωμάτων 
(ΡΙα1) Εγγα, 4ο1 ο.--τά τε πνεύματα 
“6. νεῖε ἴπεῸ ἀργοπβ ὕσοιρπὶ ἔοσ {Π6 
ΒΔ] ηρ οὗ ἴπε ἀΐββαβεβ δηὰ ἔπε δδπίβῃϊη σ᾽ 
οὗ ἴπε ἀεπιοπβ βαιδ}!γ} Ἥ [ΎΓΠΒ τε 566Π185 
το ἰηάϊςαϊε ἐμας {Π15 ννα5 ἴμ6 σαβε (ΥΝ εἰ58, 
ννεηάι) ; ΒΙ455 οὐ ἔπε οἔπϑσ μαπά μοὶ ἀ5 
1παὶ 11 15 ποῖ βαϊὰ μὲ πε ἀδπιοπβ ὑγεσα 
ἀτίνεη οὐἱὐδ ὃν ἴῃ8 ςὁκάαγία, Δοροτάϊην 
το βοπια ἱπιεγργειδίίοηβ οὗ {πε νεγβε {πε 
ΟΔΥΓΥΠΡ' ΟΥἨ 1Π6 ΔΡΓΟΠΒ ἴο [86 5ϊοἷς 15 ΟΠ]Υ͂ 
ἴο θὲ τεραγάβά 85 ἃ γβϑι]ξ οὗ {π6ὸ νοπάδγ- 
Δ] ᾿πιργεββϑίοη τηδάβ Ὁν 51, Ῥδ}᾽ 8 πιίγδου- 
Ιου ρονγεῦ ; ἔπε νυγίτεῦ βαυ8 ποίῃίηρ οὗ 
τῆς εἴεοϊ οἵ ἴπ656 ἄρσοπβ, δἰ πουρῇ Βα 
ῥίασεβ Ὀοίι {πῸ Παα]ῖηρ οὗ {πε ἀϊδββαβεβ 
ἃπᾷ (δὲ δχρυϊβίοη οὔ ἴ86ὲῈ ἀδπιοηβ 
διηοηρβί {Πε δυνάμεις οὗ δι. ῬΑ]. Ετοπα 
1Π15 ροϊπὲ οὗ νίενν ἴῃς οαγγγίπρ οὐ ἐδα 
σουδάρια ννουϊά οΟὐἱγ {Ππιπϊταῖϊα. (δ 
ΒΌΡΟτβοου5 ργαοῖῖσεβ νΠἸοἢ βπονεά πονν 
οἴϊεῃ, 'π ἴπε Πποπλαβ οὗ οὐἱζατα, σαδοίκεγν 
γγᾺ8 8150 ἔοιιηᾶ, ἀπά τῃ6 Ἐνδηπρδ δέ ρῖναϑ 
ἴῃδπι πὸ ννοτά οὗ σοτηπιδηάδιίοη, 866 4180 
Ὠοία Οἢ ν. 15. Οη (δε οἴμοι δαπᾶ ννε 
ΤασϑΕ τοιπθαρεσ ἔμπαὶ {Π6 τηΐσγαοϊαβ ἅτα 
ἀϊβιϊη Εν βροόκεη οὗ 48 οὐ τὰς τυχ.» ἀπά 
ὄνθη ἰπ [6 πιεδῃβ εἸηρουεάᾶ νγα τΠΔΥ 
ῬΕΙ αΡρ5 8686 ἃ ρΡοββίδ]ε ἀρρεαὶ ἴο [π6 
Ῥορυΐδοα, πο ννουἹά τεοορηϊβα ἐπαξ (658 
Ομδττηβ δηά δπιυΐεῖβ ἴῃ νοι {πεν Ρὰΐ 
Βυο οοπβάεποε δᾶ ποῖ πὸ βᾶτπθ ροΐβπου 
88 ἴμε Βαπάκογομιείβ ἀπά ἀρτοῦβ οἵ {με 

Αροβεῖβ. Βαὲέ ἰπ ἐπβ δοοοστησηοάδείοῃ ἕο 
ΒρΡΘοἷδὶ ἴογπιβ οὗ ἱρῃόγάποα νγὲ ἅτε Πενδσ 
Δ]οννεᾶ ἴο ἔογρεῖ τπαὶ Θαοᾶ ἴ5. ἐπε βοῦγοε 
οἵ 411] ροινεσ ἀπά πηῖρβι. 

Μεγ. 13. Ἰῆνε τεδά καὶ δἴξεσ ἀπὸ (5ες 
οτος! ποῖθ), ἰξ σοπίταδίβ ἐπε 7ενν δα 
δχοσζοῖβίβ ΨΏΟ δπάεανουτεά (0 ραὶπ {Πἰ5 
Ῥονγεσῦ ψ ἢ ἴΠοβ6 {κε 5ὲ, Ῥδὶ] ννῆο σγϑαΠν 
Ῥοββεββεά ἰΐ,---περιερχο: ““νᾶραροπά;," 
Α.ΥΝ., τὴς ννογὰ 45 ἴξ 18 πονν υδϑά οο]1ο- 
αι1411ν ἄοεβ ποῖ ὄἐχργεβϑ με ατθακ; ΕΑΝ. 
“ἐ βίγο Πρ," Ψαυϊραῖα, οἰγομηεοεη δι; 
ΒΙ455 το πάεσϑ οἰγοιηυαραπέσς,. ὙΠεὲ ψογά 
“ἐν ΔΡΑΡΟΠ᾽" 5 πϑεά οἷν πεσε ἱπ Ν.Τ' : 
ἴῃ {π6 ΟΟἿΤ'. γε να ἰξ ἰπ ὅςη. ἷν. 12, 14, 
ΕΑΝ. ““Ψαπάοτγοτ," δπά 'ἴπ 8. οἶχ. 1ὸ, 
ΚΟΝ. ““νάραδοπάβ," οὔ. Μηίοη, Ῥαγαάῖδε 
1οσέ, χὶ., τὸ.--τἐξορκιστῶν: (ἢε ψοτὰ 
Ροϊηΐβ ἴο ἃ οἶδβδβ οἵ εν πὸ ργδοιβεά 
ΘΧοτοΙ5ΠΊ5 85 8 ργοζεββίοῃ, οὔ, [05., “πέ., 
νἱ]]., 2, 5. Τα ἀϑ08] πιθιποὰ οἵ Ἄχοσγοίβπι 
νν 85 ἴ8ε τϑοϊϊαϊίοῃ οἱ βοπια βρβοὶδὶ πᾶσπε 
ΟΓ 8ΡΕ]1, δηα ἐπεβ8 [αυγῖβα ἐχογοῖβίβ πᾶν- 
ἵπρ' βεεπ ἴπ6 ροννεγ μοι Ῥδὰ] υνἱεϊ δ ἃ 
ὉΥ ΠΒῖδβ ἀρρβαᾶὶ ἴο {πῈῸὸὶ πᾶτηε οὗ 7εβ81ι18 βῃ- 
ἀεδανοιγεᾶ ἰο ανδὶ] {πεπιβεῖνεβ οὔ (δες 
β8Π|6 εβίοδου. [{ νου 6 ἀϊῆσαϊς τὸ 
ΒΥ δον [ΔΥ ἴπεβε [εννίϑα εχογοῖϑίβ 
ψγΟθἃ απιρίοῦ (πῃ ἱποδηίδίίοηβ 580 
ψ]άεὶν ἴῃ νορας ἴῃ ἃ ρίδος {1.6 Ἐρμδβιβ, 
δας ἴπ6γα ἴ5 ἃ ποιδῦ]ε ραβϑᾶρε ἴῃ [πϑὲϊπ 
Μαγίυσ ἐπ ψβίος, ψῃ 151 δάπηϊεῖησ τπδὲ 
8. ]ενν πιῖρῃξ θχογοῖβε δ εν]] βρίγιε Ὁν {πε 
Θοά οὗ Αὐταῆδηι, ἢς σοπιρ]αἰπβ [Πα 45 ἃ 
οἶ458 ἴπῸ 1εὐνῖϑῃ εχογοῖϊθίβ πδά δδορίεά 
8 βᾶπὶ6δ βιρεγβιί(οηβ δηά τηδρίοδὶ 
αἰάβ 45 ἴπε μεδίπεη, “ Εχοζοῖβί," Β. Ὁ.2, 
'., τοΖ8. ἴῃ {δε έάαοδέ, ἰ1ϊ.,. 4. πα υ58 
Οὗ Ἑδδτπιβ ἀπά βοσ}οσίεβ 18 ἘΧρΡγεβϑὶυ ἴου- 
διάάδοπ᾽ βἰπος πεν ἰεᾶ ἰο :Δοϊδέγυ.--- 
ἀρκίξομεν : ΜΠ ἄσιδ]ε δοσιιβαέίνε τε οξεμα 
οπα δάϊυγεά δηά οὗ ἐδε οπε ὃν ψβοσι πα 
15 δάϊωτγεά, οὕ. Μασ ν. 7 (1 ΤΏ 658. ν. 27), 
566 Οτίτηση- Γμάγεσ, σε υ., οὔ. Τοεἰβϑπιαπη, 
Βὐδεϊςἐμαΐδη, Ῥ. 25 Β΄., ἴοσ πε ςοπϑίαπε 
186 Οὗ [Π6 νεζῦ ἴπ ᾿πβογιρίοη8 ἴῃ ἔογγα 85 
οὗ δαϊυγαϊίομ 85 Ππεγθ, 566. ξασίπε “ Π6- 
τηοῃ ᾿ δηά “Εχοζγοίβε"" ἴοσ ἘχδπΊρὶεβ οὗ 
ΒΌΟΝ ἰοστηυϊδ, Ηδβείηρβ᾽ Β.Ὁ., ἱ., ΡΡ. 
503, 812, δῃά ἴογ {με αρϑυγάϊεϊεϑ ἱπνοϊνεά 
πη τῆ 6πι, 
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Ὁρκίζομεν ὑμᾶς τὸν ᾿Ιησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσσει. 14. ἦσαν 

δέ τινες ' υἱοὶ Σκευᾶ ᾿Ιουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο ποιοῦντες. 
Ν ; 

ἱτινες ΜΑΗΙ,Ρ, Νυ]Ρ., ὅυτ. Η., ΟἾγυβ., 8δο ΑἸϊογσά, θαΐ 1,δοῆ ἱ 
ΒΙ455, ΗΠ]ρ., ἘῸΝ, αξίες Β (Π), Ε 36, 180, ὅγτγ. Ῥεβῇ., Βοῆ., γῆ Ὁ “τον ναὶ 
σοηπεοείοη νυ ἴῃς 20] οννΐπρ ἐπτα νιοι ἰβ γεν αἰ σα]), υτοι οπι. αἴΐζεσ τινες, Βυϊ 
ῥαςεά ὃν ΑΒΕ, 13, 15, 18, 40, Νυῖρ,, Ατπλ., αἴεσ ἐπτα ; Μενεῖ ἕο! ονν5 Τ.Β. 
ἴῃ Ὁ, ὅγχ. Η. πιρ. ἐν οἷς και νιοι (ϑγτγ. Η. πιρ. μδ5 υιοι ἐπτα) Σκενα τινος τιερεως 
ἠθέλησαν τὸ αὐτὸ ποιησαι, (01) εθος εἰχαν 'τους τοιουτοὺυς εξορκιζειν. Και 
εἰσελθοντες πρὸς τὸν δαιμονιζομενον ἡρξαντο επικαλεισθαι το ονομα λεγοντες " 
παραγγελλομέεν σοι ἐν ἰησου ον []. κηρυσσει εξελθειν, 50 Ηρ. ἀπᾶ 50 Β]485 ἴῃ 
β, νυὲ ΜΙ ἀρχοντος, (ἷρ.2, ἰπϑίεδά οἵ ἱερέως. 1455 οοπϑίθσβ πδὲ (8 νγὰβ 
οτρ. ῬΟΙΝ ἱπ α ἀπά β, ἔμεπ ἱερεως ννγὰβ νντιτἴεπ ονεσ ἄρχοντος, Πεποε ἱερέως Ὁ 
ϑυσ. Η.. τῃρ., ΟἱΡ., ἀπά ἴῃ τηοβὲ ἀρχιερεως ; δυξ ὙΨΕΥ 5που]ᾶ τερεως δὲ ἰηβετίεά αἱ 
Αἰ} Νο ἄοαβε ἐπ6 οπηἰββίοπ οὗ ἑπτὰ γεγῖονεβ ταμοῖ ἀϊβηοαϊεγ. Βεῖβεν {πῖπκβ ὑπαὶ 
πα οπΐβ. 5 οτἷρ., δπὰ δγριι8β ΒίγοπρΙν ἴῃ ἴδνους οὗ β ἰεχὲ, ρῃΡ. 103, 104, 80 αἷβοὸ 
ΖδοΚΙεσ, δηὰ Βδτηβαυ, Ο, Κ, Ε., Ρ. 153, 5Βρε8 5 οἵ Ὁ αβ ρίνίπρ ἃ τεδάϊπρ' βεγε ψ μοι 
ἰβ ἱπεο!]Πρεηε, οοπβίβίεπε, δηᾶ ροββίδὶε, Ονεγθεοκ οοπ)εοέυτεά δυο (Οἷᾳ. μα8 δυο) 
ἰπδίεδά οὗ ἐπτα ἢ τϑΐθδγθποα ἴο ψϑσ. τό, οα πε ρτουπά {πδὲ (πῈ πυτπεγίςαὶ 
δἰβη8 Β δπά Ζ τηϊρῃι ΡῈ σςοπίαδεά, θὰ: 48 νϑεπάς (τ888) ροϊπί5 ουΐ, [ξ ἰδ ἀϊβῆσαϊς το 
ἐχρίαἰπ μον 4 πιλίϑέδκα 80 ἱγου ]θβοότηβ ἔογ ἔμ υπάετβίδπάϊηρ οἵ [6 ραββαρε οουἹᾶ 
ὃς ΡῬεγρειιδίεά. , ΤΈς ρτεδΐεβε ἀϊ βου 5 ἴο ἐχρίδίπ ον ἐπτα οδπῖς ἴῃ ἰῇ ποῖ 
οτίρίπαὶ, ἀπά ἰξ 15 δαϑὺ ἴο υπάειβιαπά παῖ ἰξ πιρμς Ὅς οτηϊεὦ Ὀεοδιβα οὗ αμφο- 
τέρων͵ νετ. τό, 5ε6 ὑγεῖθδβ, Οοάεχ Ὁ, Ρ. 95. 

ει. 14. 866 οὐτοδὶ ποίε, Σκευᾶ: 
Ῥσοθδδὶν ἃ Γδἰίη πᾶτης δἀδρίεά ἰο ατεεΐ, 
866 Βί455, ἐπ ἴοσο, ΜΟ σῖνεβ ἰπβίϑποαβ οὗ 
8 οσούτσγεποο, 566 450 Ογαηι., ἢ. 13, ἀπά 
ὙΝ πει- ϑομτηοί οὶ, Ρ. 75. Ἐνναὶά ταΐεγβ 

ἴξ ἴο τὰς Ηεῦτονν ΓΤΊ Δ). -τἀρχο: τς 
ἀεβοσὶ ριίοπ 18 ἀϊ ῆςα]ῖ, 45 ᾽ξ Βε 6 πι5 ἱπογε- 
ἄϊδ᾽ε 1ζ γε ἰαῖκε τὲ ἴῃ [15 βιτσζαβε 56Π88 ; 
ἴξ τᾶν δᾶνε ἀεποίεά οπα πὸ μαά ὑεεπ 
αἵ ἴδε δΒεδὰ οἵ οπς οὔ ἴδε νεηπίγ-ἔουγ 
σοῦσβαβ οὗ ῥγίεδίβ ἰπ [εγιιβαίεπλ, οὐ Ρεῖ- 

ΒᾶΡ5 πιβεὰ Ἰοοβεὶν ἴο ἄεποίς οπὲ ΨΠῸ 
Ῥεϊοησεά (ὁ {πε ΠΡ -ῬτΙ ΒΕ ἔατγαῖ]ε5 
(ε΄. ἵν. 6). γε σαπποὶ οοηπεοὶ Εἰπὶ νΠἘ 
ΔΠΥ 5Βροοΐδὶ βδογεά οβῆςε οἵ ἴῃς [εὺνβ ἴῃ 

Αϑῖα Μίποσ, αβ Νὄόβρεῃ ργόροβεϑβ, ἴοσ ἴδε 

7εὰβ ἴῃ {πὲ ᾿ίαδβροτα πδᾶὰ πὸ τειηρῖς, 
Ὀαυΐ ΞΥπαροραεβ; 8ες τγεδάϊπρ ἴῃ Ὁ, οτί- 
εἶσαὶ ποίθ. Νοιπίηρ δυσίπεσ 1 Κποόνῃ 
οὗ ϑοενα, Ῥυξ {Ππεῖε 15 ΠῸ γεάβοη ἴο 80}- 

Ροβε {πᾶὶ δε ")ᾶ8 δπ ἱτηροβίογ ἴῃ {πὸ 
8επδὲ ἐπαὶ 8Βεὲ ῥγείεηάεά ἴο δε ἃ ῃίρῃ 
Ῥτίεβί. --- ἦσαν .. . ποιοῦντες, ᾿υοδῃ, 
8οῈ ἄρονς οἡ ἷἱ. 1ο. 
ει. 15. γινώσκω . « - ἐπίσταμαι: 

“Τ κόπον, ΕΝ. ἴοσ δοιὰ νεγῦβ, ὈὰῈ ἕος 

(ἂς ἔοστηδσ “1 τεοορῃΐβε," τηλτρίπ, 85 ἃ 

ἀϊβεϊποεῖοπ ἰβ ἄγαν δεΐψεεη Ῥαὰὶ ἀπά 

Ἔβι5 ἱπ {πὲ ἔοστηυϊα οἵ δά)υγαιίοι, 1: 5 

πδέατα! ἴο δχρεοῖ α ἀϊβείποιίοα ἰπ ἴῃς 

ΤΕΡΙΥ; γιν. ΡιοῦαΟῪ ἄεποίεβ 8 πλοῦδ 

Ῥείβοπαὶ Κπον]εάρε, ἐπίστ.» Ι Κπον 88 

οᾶ ἴδοϊ. “7688 1 Κπονν ἀπά δδουὶ δὰ] 

1 Κπον;," Βδπάδ]! ; Γἱρβιίοος ψνουἹά τεπ- 

ἄει “ 7εβὰβ 1 δοκπονϊεάρε ἀπά Ῥαὰὶ 1 

κκπονν ̓: Οπ α Βγεεκ Κευϊείοπ οὗ Ν. Τ., 
Ρ- ὅο. ΔΜογάβυνογεῃ αἷβο, ἐπ ἰοθο, Ἀοἱά5 
τη ἐπίστ. ἄεποίεβ Κπονϊεάρε οἵ ἃ 
Ἰοννεῖ ἄερτεε βισἢ 88 δοαυδϊηίδποθ ν ἢ 
8ἃ 7αοί, ἀλιᾶ οοπῖραγεβ [86 ἀϊβεϊποιίοη 6- 
ἔνεοη {δε ΜῸ νεγὺβ ἰπ 104 νεῖ. το. 
ἐπίστ. 15 ΟὨΪΥ πος υϑεὰ ἱπ ες οϑρεῖβ, 
Ματκ χίν. 68. Βυΐ 5εὲ αἷβδο Ραρξ, ἐμ 
ἴοτο, ἃ5 ἴο ἴμε αἰ Πσυν πὶ τπακίπρ ΔΠΥ 
ῥγεοῖβε ἀϊβεϊποιίοη.---μεϊς ρΡἱδοεὰ ἢτϊϑὲ 
Βεῖα ἱπ ἃ ἀδργεοίδίουυ βεπβθ, τίνες ἰπ- 
ἀϊοαείηρ σοπίδπιρί. 

Ψψες. τ6. ἐφαλλόμενος ; ΟΠ Βοῖα ἱπ 
Ν.; ἱπ ΧΧ, τ ὅ8πι. χ. 6, χί. 6, χνὶ. 
13.-τκατακυρ.; ΟἿ πεῖ ἰπ Τακεὶ 
Μαῖς. χχ. 25, Μαῖκ χ. 42, τ Ῥεῖ. ν. 3; 
πεαυεπεὲ ἱπ ΤΧΧ.--οΟὐτῶν, 5εὲ οτ ἶσα] 
ποῖε. ὙΠεῖε ἰβ πὸ τεαὶ αἰ πσα ν [ἢ να 
τεδᾷ ἀμφοτέρων αἴτει ἑπτά, νετ. 14; 81. 
Τὰκε δαά τηεπείοπεά {παῖ βεναπ οὗ δε 
80π8 οὗ ὅοανα τηδάβ ἔπε αἰτοπιρί (0 ἱπιΐ- 

1ταῖε Ῥαυΐ, δας τπε ἰποίδεπε νας Βα 

ἀεβογίθεβ ἱπίσοάπιοεβ ἐνγὸ οὗ ἐμαπὶ ΟΠΪΥ. 

ἀμφ. οαπποῖ δε ἴακοῃ ἀϊδεγθαξίνεῖν, οὐ 

δπ13] Ἐνναϊά, πουΐοι, 45 ἰξ τε ἀμφοτέρωθεν. 
γοὺς : ΓΊΔΥ πιεᾶηπ ὙΠ ἴοτη ΚΒ Γ- 

φοίτα, ποῖ ᾿ἰξεγαῖγ πακεά, 80 ατὶπιπι- 

ὙΒαγοτ, σωδ ὐ., ἀπά ΑἸογᾶ.---ἐκείνον : 

ἴῃς ριοποὺπ ΒΕ ΠῚ8 0 ἱπΊΡῚῪ μαΐ ἐῃ6 

τίζες μαᾶ ἃ ἀεβηϊίϊε ρίδοε Ὀεΐογε ἢἰ5 ευεβ, 

ΑἰἐΠουρὮ [18 ποῖ ἔαΠν ἀςβογίδεά. Βα τε 5 

ΒυΓοῖγ ἃ πιδτῖκ οὗ {γα ΠΕ [Π6 58 ἴπδὲ ἐΠ 6 πᾶτ- 

ταῖϊνα δπάβ ψποῖς ἴῈ ἄσ68; ἃ ἴογρεγ, γγῈ 

τὰν ΜΕΙΙ δεϊίενε, ψουἱᾶ πᾶνα οτονπεά 

{πὲ βίογυ ὉΥ ἃ ΡῬίοίατε οὗἉ {π6 τηδπ, δἴζου 

Βαδὶπρ ἔπε ἱπιροβίουβ, πθαὶεά ὃγ {πὲ ννοτὰ 
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1ς. ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπε, Τὸν 1 ᾿Ιησοῦν γινώσκω, 

καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι" ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; τ6. καὶ 5 ἐφαλλόμενος 

ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, καὶ κατακυριεύ- 
σας ὃ αὐτῶν, ἴσχυσε κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους 
ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 17. τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν 

ἸΙουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τοῖς κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον, καὶ ὁ ἐπέπεσε 

φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου 

Ἰησοῦ. 18. Πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι 

1 Αδεῖ τὸν (1), 9 ΒΕ 40, 73, 137, ὅγτ. Η. 0488. τεδά μεν [ΥΥ.}.1, 5ο ὙΝ εἶββ. 

Ξεφαλλ., θυ εφαλ. ΝΕΓΑΒ τοά, Τίβομ., ὟΝ.Η., ννεῖββ,ρ, Ὑνεπάες, Ε.ν., ΒΙαββ 
ἱπ β, Ῥαῖ Ὁ εναλλομενος. 

5 αμφοτερων (ποῖ αυτων), ΜΑΒῺ 13, 36, 40, Ψαυϊρ., ΒοΒ., Ατ., Τίβοι., ΥΝ.Η., 
ἘΚΥ., ννεῖββ, νεηάι, Β[α55, ΗΠΡ. 

«ἐπεσεν ΑἸ), 80 Η!δ., θα: ποῖ Οἷξ. οὐ. ΒΙ488 ἰῃ β, 

οἵ ἰουοῖ οἵ Ρβαϊ (Ξ66 ῬΙαπιρέγθ᾽ 5 τοτηδσκβ, 
ἐπ Ἰοοο). ὙὍῊε πιατίκεά σοηίγαβὲ Ῥείννθθῃ 
πε Νὲν Τεβίασηεης ἴῃ 115 ἀεβοσρείοη οὗ 
{πε ἀεπιοηίϑεά ἀπά {μεὶσ μεαϊίηρ, απά τπ6 
ποίίοπβ δἀπὰά ργδοίΐοεβ ΨὩΙΟἢ στηθοξ υ18 πὶ 
1μ6 }ενάβῃ ΒΑΡΌΪ, πᾶν Ὅς βεθπ ἰῃ Εάετ- 
βμεῖπι'β νδιδθὶς ἀρρβηάϊχ, δθμς ἐδε 
Μεςείαλ, ᾿., 770 Β΄., πιὰ {πε βαπλε ἀεοϊβῖνε 
ςοπίγαβι ἰβ αἷβο βεεὴ Ῥείψψεθη (ῃ8 Ν.Τ. 
ἀπά τῆς ργενδ!ηρ ἰάεαϑ οὗ τε ἢτβε σεη- 
ΤΟΣ ἴπ ἴπ6 οὐτα5 οἱ ἴῃς ἀδπιοηϊβεά διισὶ- 
Ῥαϊεά ἰο ΑΡοΪ]οπία5 οἵ Τγδηδ ἰπ [15 βᾶγης 
οἷν ἘΡΒεβιβ δπά ἱπ Αἰ μεπβ; ϑπιτἢ ἀπά 
γνδοε, έοέδοπανγν οὗ ἐλπε Ολτγὶσέίαπ Βῖο- 
εγαῤἧν,.ν 136. ΒΑπιβᾶν ἰδ νεσυ βένεσγε 
οη ἔπε ΨΠΟΪα παιγδῖϊνε, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 273, 
ἃῃπὰ τορατάβ ἰξ ἃ5 ἃ πιεῖε ρίεοε οἵ ουὐτγθηΐ 
Βοββὶρ ; 80, ἴοο, νΘΊῪ 5: πη] Αεῖγ, δ επάς 
(1899), ποῖδ, Ρ. 313, ΨΠΟ τείδγβ, 48 80 
ΠΙΔΗΥ πᾶνε ἄοπε, ἰο ἔπε ἀπαίορυ δεΐνγεδθῃ 
πε παιγδιϊνα ἱπ γεσ. τσ δπά {παΐ ἰπ ν. 
12, 15; ἷἰπ οἴπει ψογάβ, ἰο ἴῃς ρᾶγβ]]ε] 
Ῥεΐνεεη Ρεΐεσ δηὰ Ρδὺϊ (νυν ἢ [δ 6 υυτίτεγ 
οἵ Αοίβ ἰ5 βυρροβεά ἴο ἅγανγ οῃυ δνΕΥΥ 
Ροβϑίρ!ε οοοδβίοη ; 566 ἰπίγσοά.). 80 ἴοὸ 
ἨΠρεπβεϊ ἃ δϑοσῖραθ τς μος ββοίίοῃ 
νν. 11-20 ἴο 5 “δυΐπογ τὸ ΤΠεορμ 5," 
ἈΠ 8668 ἱπ ἰξ ἃ βίοσυ (0 πιδρῃν Θί. 
Ῥαυ}᾽5 ἔτ απηρἢ ΟΥΟΙ ΒΟΓΟΘΙΥ ἀπά τηδρίς, 
48 ὅ8ῖ, Ῥείεγ᾽β ὀἼνεσ ϑίπηοη Μδριβ ἰπ νἱϊ]. 
13. Οἰειηεη ἢ ϑριτία, νη Μᾶπεπ, 
δηἃ οἴπεσβ τεραγὰ ἰἢς νΠΟΪς βεοιίοη 485 
ἱπιεγσαρεῖπρ ἐπα οοππεοξίοη Ῥεΐννεβη νν. 
10 δηὰ 21--διῖ ὄνεπ ΠεΙα, ἴῃ νεσ. 14, 
ΟἸεπιβη 5668 ἱπ δάάϊείομ ἐπε μαπά οὗ Ππί5 
Ἑεάδοίϊου Απειϊαάδίοιβ, ἃ5 ἀϊβείπος το πὶ 
[ῃς Βεάδοϊος ἴο ψνῇοπὶ πε ννὮο]α πδγγα- 
εἶνε 15 οἰμεγννῖβε δισρυϊθά, 

γὲεσ. 17. φόβος ἐπέπ. : σπαγδοίεγίβιῖς 
ΡὮγαβα ἰπ 581. Γχὰκε; 566 αῦονε οπ κα 
ἴ, 12, δηὰ Ετίεάτίοῃ, ρρ. 77, 78.---καὶ 

ἐμεγαλύνετο : “ σςοπεϊπυεά το ὃς πηᾶρπί- 
«Πεά,᾽" ἱπιρετγίεςί, 48 ἴπ Γὰκε νἱϊ. τό, ργαῖβα 
ΟΠονν5 ὑροη ἔεασ, [υκ86 χχίϊ, 47; ο΄. 
ψ ἢ Μαῖι. χχνϊ. 54, Ἐπ βάγιοῆ, Ρ. 78.-- 
τὸ ὄνομα Ἶ.: “4π| οὐποίδᾶ [114 ποτηΐηα 
ἱπαπία ἱγγϊϊδαθθ ὅσο 1δϑὶ ποπιῖπε ραΐδ- 
ϑαπέατγ᾽" (Β]455), 5ε6. οῃ νεσ. 19. 

γεν. 18. πολλοί τε: {πε τε βῇουνβ 
Δποίδετ ἱπηπιβάϊαϊε γαβυ]: ἴῃ (6 ἕδος ἐπ δὲ 
ἴῃοβε Ψῆο ννεσθ αἰτεδάυν Ὀεϊίενετθ ὑγαγα 
πονν ἔν οοηνϊποεά οΟὔτπε ργθ- επιίπεηςε οἱ 
1πε πδπὶα οὗ [685, ἀπά νγεσα 81] {π6 πιοσὲ 
Β11εἀ νυν ἃ τανεγθηΐίαὶ ἔεατ οὗ ΗΪ5 πον 
ΠΆΠΊΕ : “" ΠΊΔΠΥ 4150 οὗ [ῇοβε Ψῃο Πδά Ρε- 
Ἰιανεά," ΚΝ. 80 ννεπάι ἴῃ Ἰδίδβϑβί εἀϊιίοπ. 
--- ἤρχοντο κμἰΐγο, Βεηρεί. --- ἐξομολ. : 
Ἐεπάδ! τεηάθγβ “ σνίηρ ἔμδηκ5᾽" ἰο αοά 
ἔοτ 115 πηδηϊξεβίδίοη οὗ Ηἰ5 ροννεσ. Βαυΐ 
1ε 5 αβια}ν ἰακοπ, ποῖ δρβοϊπξεϊν, δὰ 885 
βονετηΐπρ πράξεις, οὐ. Μαίς. 1, 6, Ματὶκς 
1. 5, [Άτη68 ν. 16; [05., Απέ., νἱ., 4,6; 
Β. ζ.., ν., το, 5, 80 ἰπ ΡΒ] αΐδγοῦ βενογαδὶ 
εἰπι65, “"" σοηίεβϑιηρ, " οὗ. αἰδο ΟἹεῖη. Εοπι., 
Οον., 11,9, 3; Βατγῃ., Εῤὶϑςέ,, χίχ., σ2; Κεη- 
πεάγ, ϑομγοῖς Οὗ Ν. Τ΄ Οτεσξ, Ρ. ττϑ, απὰ 
Μαγοσ οἡ 7δπιεβ ν. τό; Βεϊξεη, Αῤοςέεὶ- 
ρετοκίοπίε, Ρ. 361.--πράξεις, ο΄. [πκὰ 
ΧΧΙΣ, 51; 4ἴ50 ἵπ ἃ Ὁδά βθηβε. 80 ἴοο 
ἰπ οπι. νἱϊϊ, χ3, ΟοἹ. 111.. 9, 80 οἴξεπ ἴῃ 
ῬοϊγΡ. (3 Μδροο. ἴ. 27). Ὀεἰββπιαπῃ 
Βὲδεἰξέμαϊοη, Ὁ. 5, πιδιῃίδίπβ τπαὶ {πε 
Ρᾶββαρα δαΐοτε υ5 βπον)β δοαιδίπέδποε 
ὙΠ} (Π6 ἐδομηῖςαὶ απ ποίορυ οὗ πηαρίο, 
Δπᾶ ἰηβέδηοεβ πράξεις 48 ἃ ἐδγηηέγιες ἐσεῖς 
ηΐομς ἴον ἃ πιαρσὶς ργεβογίριίοη; 8:6 αἷ5οὸ 
Κηδρεπρδιεσ᾽β ποίῖς ἐφ ἰσοο. ---- ἀναγγέλ- 
λοντες : ἰηβίθδά οἵ οοπιϊπυΐῃρ ΒΕ ΓΘΕΥ 
Ρτγδς βίο οἵ δρργονίπρ οὗ ἐπε ἀβεάβ οὗ 
τηδρίο, πεν ἀδοϊαγεά {πεῖς νγοπράοίπρϑβ. 
Ἐδηάδ]] ἰακεβ ἰξ 48 πιεαπίπρ {παΐ {ΠΕΥ 
τερογίβξά ἐπε ἀβεάβ οὐ ἴποβε τηθη, ἐπ. 
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καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. 19. ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα 
πραξάντων, συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων - 
καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας 
πέντε. 20. οὕτω κατὰ κράτος ' ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ηὔξανε καὶ ἴσχυεν. 

21, ὯΣ δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι, 
διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ ᾿Αχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, 
εἰπών, Ὅτι μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ, δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 

1 Ὁ [85 δἔζες κρατος, ἐνισχυσεν και 
ϑγτ. Ῥεβῇ. 885 ενισχυεν εἰ ογεβοθδαΐ 

πιστὶις του Θεον ἡνξανε και ἐπληθυνετο. 
ἄεβ. Πεΐ (οἱ). 

πιστις τον Θεου και (ηνξανεν και) ἐπληθυνετο. ὙνεἶΞ8, 
ΒΙ438 οπλδβ [ηε καὶ πϑβοεββᾶσυ Ῥεΐοτε ἢ πιστ. του Θ., 

ΒΙ458 τεδάβ ενισχυεν ἢ 
Οοάεχ Γ, Ρ. οὅ, οδ]εςῖβ ταὶ 
δηὰ δἀάβ δὴ ἱπιροββίθ]ε καὶ 

αἴξεγ Θεου. Βεῖβεν ἀείεπάς ἀπά ροϊπιβ ουκξ ἐπὶ ενισχυεν ἴ5 Γ,ποαπ, ΟὨΪγ ἐουπά ἱπ 
1 κε᾽ 5 ψγπρϑ ; Ῥαξ ὁπ ἐπε οἵμεν μβαπά, ννῃ5ὲ πὸ ἄουθε ἡ πιστις ἰβ ἀξθά οδ]δοείνεϊ 
ἱπ Αοίβ, γε πένϑγ Βᾶνε ἡ πιστις του Θεου ἰπ 165 υτϊεπρβ. 

Ἐπ6 πιδρίοἰαπβ; Ὀὰὲ σαπ ἴῃς ατεεκ Ῥεᾶσ 
ταϊβ ᾿ 

ψεσ. τ9θ. ἱκανοὶ δὲ: ἰο δ6 τεξεσσεὰ 
Ῥτγοῦδρὶν ἴο {π6 πηαρίοἴδη8, 48 ἔπε ρσγενίουβ 
ΥΟΙΒΘ ΣΕΪΕΙΒ [0 {πεῖς ἄπραβ: ἃ Γπσϑη τνοτά, 
566 ἄῦονε οἡ νυἱῖϊ. 11.---τὰ περίεργα: 
“ουτίοι!5,᾽" Ὑ ΥΩ δηθὰ Α. δηὰ Κιν. 
(“ πιαρίοδὶ," ἘΟΝ., πιατρίη), οὔ, Νυϊραῖο, 
ἐηγίοσα (1, τη, ἐμγίοσις, πῃ φαϊβίεῖνε, ᾿τγ- 
ἰηρ), οὗ 4 Ῥεδίβοῃ ΨὙὯῸ σοησεσηβ. ΠἰπΊβο 
ἢ ἘΠῚ πρ5 ἀπ πμεοαββασυ δά ρσοβέῖεββ τὸ 
ἔῆε περίεςξ οὗ πε ἀπὲν νυ μῖς ἢ 1168 πϑαγαβέ, 
ο΄. τ Τπι, ν. 13, 2 ἼΠ658. [1]. τ, 50 ἴῃ 
οἰαββϑίοδὶ ασεεκ, Χεη., Μεηι., ἷ., 3, ας 
ΤΠ6 ΨΜοτὰ 18 αἶβο υβϑεὰ οἵ ἐδίπρς Ὀνεῖ 
πὰ αὔονε ψνβαὶ 18 πεοεββαγυ, ἀπά 530 οὗ 
ΤΑΔΡΊοΔΐ δγίβ, ατίβ ἰπ Ψῃοἢ 4 τδη σοη- 
ΠΟΓΩ5 ὨΙΠΊΒεΙ ἢ νῆδὶ πᾶ5 ποῖ Ῥεεη 
Βίνεη πίη ἰο Κπον, ο΄ Ατίβιδεηβειβ, 
Ἐρῤϊεέ,, ., τ8, δηᾶ ἐπε βεγικίηρ ΡΑβ88ρῈ 
ἷπ Ρ]αῖ., Αῤοῖ., το Β, ψπεγε περιεργά- 
ζεσθαι ἰ5 υϑεὰ οἵἉ ϑοοταῖεβ ἰῇ δὴ δοουβδ- 
ἸΟΤΥ 86η8ε (νεπάς, Ραρε); ἴμε νετ ἰ5 
ἰουπά ἱπ Ἐςοϊεβίβδϑβε. 111, 23, ἀπά περιερ- 
γασία, Ἐροοϊεβίαδβε. χὶἹ. 22 55, Ῥυῖ {πε 
δἀϊεσῖνε ἄοεβ ποῖ οσοὺγ εἰΐμεσ ἴῃ ΤΧΧ 
οἵ Αροοσυρῆα, Βαΐ βεὲ ἐβρεοίδ!ν  εἰβ8- 
ταᾶπῃ, Βίδεϊεἐμαΐεη, μι. 5., ΜὮΟ ἤπᾶβ Πογα 
Δποῖποσ ἰπβίαποα οἵ δοσιαϊπίδποα ἢ 
πε τεσπιϊ ποίορυ οὗ πιαρὶς, δπά 115 γαῖθβ 
ποτὰ (ἢ ραρυτὶ. ὙΤΠς ΚΕΝ, τηδγρίη ρῖνεβ 
θεβὲ 5επ8ε, 85 “οὐτίοιιβ᾽᾿ ἴῃ {πὲ ραββῖνα 
ΒΕΠ58 35 πεῖ πεαεά ποῖ ἤδνε ἃ ὑδά οἵ 
ἀεργεοϊδίοσυ τιθϑηϊηρ, ο΄. ἴοσ 4 βοοά 
ῬΑΓΔΪ 1 ἴῸΣ “οὐτίουβ "ἢ - “ τηδρίοδὶ," 
Βδοοη, ἔϑεαγς, 35; δπᾶ 5βε6 “ Ουτίουβ,᾽᾽ 
Ηδβεπρθ᾽ Β.Ὁ.; 5Κεδί, Οἴοσξανν οὗ Βίδἰε 
Ἡγονα!5. --- συνενέγκαντες: ΟὨΪῪ Ὦετε ἰῃ 
Ν.Τ. ἱπ (ἢϊ5 βεηβε, εἰβεννθοσε τευ θην, 
85 συμφέρει ἰἴΐ 15 εχρεάϊεπει, ργοβίδθ]ε..--- 
τὰς βίβλους : ρατοίτηεπίβ σοπίαἰπίπρ πα 
τηδρίσαὶ ζοστηι. Εοὶ {π65Ὲὲ Ἐρμεβιβ, 
ἢ [15 Ἐφέσια γράμματα νγΟτη 885 
φηγυϊεῖβ πᾶ ομεγίβῃεά 45 ομαγπῖβ, ΨΨᾺΒ5 

ἴλτλουβ; “ Ἐρμεβιβ᾽ (Εαπ)βαυ), Ηδβείῃ ββ' 
Β.Ὧ., ἃ, ραύγαϑι; ΠπΠ ἐμ πς 
διηοηρβέ Οἵπεσ τεξεσεηςαβ, Ρ]αυΐ,, ϑγπεῤος., 
νἱϊ., 5; ΟἸεπιεπὶ οἵ Αἴεχ., δέγονι., ν., 8, 
46, ἀπιὰ αἶβο 'π δβπδῃ, δαίηὲ Ῥαμῖ, ᾿. 
344; Βί455, ἐπ ἰἴοοο; Ο. δῃηὰ Ἡ,, 5π|41] 
εὐϊειίοη, Ὁ. 371; δῃηὰ βεὲ αἷβο Ὀεῖββ- 
ταϑῃη, ΜΒἰδεϊςἐμαΐεη, π. ς. ττκατέκαιον : 
ἱπηρετίεοίς, “ ἀδβογίδεβ ἔμεπὶ 458 ἑβγοννπρ 
ὉΟΟΚ ἴτε Ῥοὸΐκ ἱπέο ἐπε Βυτπίπρ ἔτε," 
Ἡδοκεῖς, βεα δῖβο ΒΙ488, ἰη: ἴοοο. δμτρ.- 
ἴα σθο δ} 8 ἃ ρδτγδῖ]εῖ βοεπε ἤθη ἐς 
Ατιϊβιβ δη ἃ πχυβιοΐδη5 οἵ ΕἸοτεποα Ὀτοιρῆς 
1πΠεαῖγ οσπδιηεπίβ, ρἰσΐυσεβ, ἄσεββαβ, δπὰ 
Ὀυγηΐ ἔπεπὶ ἴῃ τῆς Ρίαζζα οἵ 8:. Μαῖκ 
αἱ τ[ῃς δἰ ἀἀΐπρ οἵ ϑανοπδᾶτγοϊδ.---συνεψή- 
φισαν: ΟΠΪΥ Πετα ἴῃ [Π185 βεηϑε, ποὲ ἵπ 
ΠΧΧ (οὐ. 1. 26).--τἀργ. μυρ. πέντε, 56., 
δραχμῶν ἀργ.: ἴῃς 5ΒΠῚ 8 ΨΕΓΥ Ιδῖρα, 
ποᾶτῖν Ζ2οοο, θυῖ ὑργορδθὶν βοῇ Ῥοοκβ 
ΨΟΙΪα Ὅς ἐχρεηβῖνε, δπᾶ ΜῈ πγυβὲ ἰδκα 
ἱπίο δοσουπί ἰῃ δϑετηδεηρ ἰξ πε ἰτησηεπδε 
ἐσαάς δηᾶ το σογητηεσοα οἵ ΒΡ έβι5, απὰ 
τε ἴδοι ἐπδῖ ννε πεεᾶ ποῖ βῦρροβε ἰῃδὲ 1] 
τῆς ΟΒτίβείαπ σοηνεγὶβ γεσα ἴο θὲ ἰουπά 
οἷν δτηοηρβί πε βίδνεβ δηἃ ροόσγεσ οἶδ 88ε8 
ἡ ΟΡΕΘΟΝ. ϑυοῦ ῬΟΟΚΒ ψνουἹὰ σογίδί ΠΙῪ 
ΘΟ ἃ ΤΆΠΟΥ ῥτῖσα. [Ὁ τὴδλν πὸ ἄουδιὲ 
δε πιαϊπιαἰπεά ἐμαὶ {πεὶγ τηθαβυσίπρ 81] 
τῆΐη 8 ὃν ταοπαυ νϑᾶῖαε ἱπάϊοδῖεβ ἴῃς Οτίθπ- 
14] ρΡορυΐατ 1 (Κδπιβαυ), δας πᾶν ννε ποῖ 
566 ἰῃ τΠς βἰαίετηεπὶ ἔπε Κπονϊεᾶρε οὗ ἃ 
ψυτίτεσ ψγ80 ἔπυ5 Π[15 ΟΥ̓ (6 Οτεηΐαὶ βίδῃ- 
ἄατὰ οὗ ψοτίὮ, Ἐβρεοῖα!ν ἴθ ἃ ΟΠαρίεσ 
οἰμειννῖβα 80 τίσ ἀπά ὄχϑοῖ ἰῃ 18 ἀε- 
βοτίριίοη οὗ Ερμαβίδῃ Ἰοοδιιεῖεβ ἀπά 1{{π|} 

Ψψεῖ. 20. κατὰ κράτος: ἀνετὈϊ4], 50 
ΟΠΪΥ μετα 'π Ν.Τ., οὐ. Τά. ἵν. 3, ἀπὰ [05., 
Απηΐξ,, νἱϊι., ααῷ 3, ἴῃ οἸαββίοαὶ ασεεκ, Χϑη,, 
Ονν., ἵν. 4, 23, εἴς, --- ηὔξ. καὶ ἴσ.: ἴῃ 
σοηίγαβέ ἴο {Π6 ἘπΊΡ βυρετιβεϊ οηβ ἀπά 
νδη 88 ἴῃς οοπεϊπουβ ρτονντῇ (Ἰτιρεγίδοῦ) 
οὗ τῆς ΟΠυτοῆ. 

ψες. 21. διελθὼν, 5Ξεα οὐ (ῆς ἴοτος οἱ 
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22. ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῴ, 

Τιμόθεον καὶ ἴἤἜραστον, αὐτὸς ἐπέσχε χρόνον εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 23. 

᾿Εγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς 

ὁδοῦ. 24. Δημήτριος γάρ τις ' ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς 

ἀργυροῦς 3 ᾿Αρτέμιδος, παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὖκ ὀλίγην " 

εἣν ῥτο ὀνοματι, 80 Ὁ, ὅγγ. Ρ., ΒΙ4β5, Ηρ. 

ϑ'αργνρους ον!. Β, Οἵ. [ΥΥ.ἃ3.1, Ὀὰὲ τεεδϊπεά Ὀν ΒΙ485 ἴῃ β; παρείχετο  ΒΗΓ,Ρ, 
50 Ἧ Η., ΕἋΟΝ., Ὑνείββ, ὑνεπάξ; παρειχεν ΑΓΕ ὅ5, 67, 133, 50 Βῖ455 ἴῃ β, ψῆο 
ἰπβεγίβ ο δεΐογε παρειχε ἴοσ ος ἴῃ Ὁ, και ἴῃ Ῥεβῇ. 

ἐδε ννογὰ Βδιηβαυν, Εχῤοσίέου, ΜΑΥ, 1805, 
πὰ ἀῦονε οὐ χίϊί, 6. Ἐδγηβαυ τγερασὰβ 
ἐπ|8. ἃ5 ρειπαρβ ἔδε πιοϑὲ οοποϊυϑῖνα οὗ 
ἐμε ἴδῃ οα868 ἃς οἰΐεβ οὗ ἴπ6 88 οὗἉ {π6 
νεῖ 848 ἀεποίίῃηρ πηββίοπδγυ ἱγαᾶνεὶ. 
ὙὝΠετα ἰ5 Π0 γτεάβοῃ (0 ϑρροβε παῖ Ῥδὰϊ 
Ραϊά 4 νἱβὶε ἐο Οογίπεμ ἀυτίπρ Πί5 βίαν 
αἱ ἘρδεβιΒ; νυν. 9, τὸ ἱπείπηδίας ἐπδὲ μα 
τεβίἀεἃ δὲ ΕΡεβιιβ ἑβγουρῃ ἐπ6 ψοα 
Ρετίοά. Ὑνεπάξ {πίπκβ πᾶὲ {πὸ ηοείος 
οὗ τη βεοοπᾶ νἱβίε ἰο Οογίπεῃβ ννᾶ8 
οταϊειεά ὈγΥ κε Ῥεσδιβε ἴὲ ἀϊἃ ποὶ δὲ 
ἴῃ ΙΕ Π15 γεργεβεπίδιίοι οὗ {πὰ ἰάθαὶ 
ἀενεϊορπιεηΐ οὗ τ[λε Ομυγομ. Βα ἰβ ἔπεσα 
ΔΠΥ ταδὶ ἀγερυστηεηξ το Ὀ6 ἐουπά ἔοτγ 1ὲ ἴῃ 
τς Ἐρίβείεβ!ὴ! Ὑδ ραββαρεβ ὑϑι8}} 
αυοίεά ἃγὰὲ 2 ὕογ. ἴΐ. 1, χὶϊ. 14, χίϊΐ. 1. 
Βυὲ τρίτον τοῦτο ἔρχομαι τῊΔΥ νΨῈ]] 
ΕΧΡΓΕΒ5 “1 ΔΠῈ πηεδπὶπρ 0 ΘΟΠΊΘ,᾽" 50 
ἐμαὶ Ῥϑὰϊ ννουἹά τηξεδη ἐπδὲ ἐμ νγὰβ ἔβα 
τπιγά τἰπα μῈ παά ρυγροβεά ἴο σοης ἴο 
τπαπι, ποῖ ἐμαὶ 6 μά σοπις ἔογ (86 πἰτά 
εἶπηε ; δπᾷ {Π15 τεηἀδγίηρ 8 θοσηα οὐδ ὈΥ 
18ε Αροβεῖε᾽ β ονγῃ ννογάβ, 2 (οσ. χίΐ 14, 
Ῥαΐευ, ἤογας Ῥαμίζης, ἵν., τα, ΜΏ 1158 τα 
τερατὰ ἰο 2 Οογ. ἴἴ. σ ἰδεὲ ννογάβ ΊΔΥ 
ΒἰΠΊΡΙν πιεδῃ παΐ Πα τεβοῖνεβ ἐπαΐ ἢῖ5 
ΠΕΥΥ, Ζ.6., 8ίβ βεοοηά νἱβίῖ, πάλιν ἐλθεῖν, 
βῃουά ποῖ θὲ ἐν λύπῃ, ἴον τὲ γε ποί 5δυΐ 
ὮΡ ἴο πε σοποϊιβίοη τὲ πάλιν τηνὲ ΡῈ 
οοῃπεοίεά ὙΠ ἐν λύπῃ 45 1 δε παά 
αἰγθδάυ ραϊᾷ οηὲς νίβίἑ 'ἴπ ρτίεῖ, δπά ἐπῖ8 
ἰηϊεσργαίδιίοι 15 δὲ 411 ἐσνεπίβ ἰῃ ΠΑΓΠΊΟΠΥ 
ὙΠ 2 Οοσ. χί. 2, ΚΙ, τηδγρίη, δηᾶ 
Ὑἱ ἢ 1, 23, ΕΟΝ., 5εα ββρεοίδ!ν “ΠῚ, Οοτ,᾽" 
(Ότ. Α. Κοδεγίβοη) Ηαβϑηρβ᾽ Β.)., ἢ. 494, 
δηᾶ σοτήρατε “ Οογίπιῃ " (ΒΑπηβ4γ), ἐδέά., 
Ρ. 483; 866 δἷβο δγγαγ, Μεβδαρὲς οὗ ἐπε 
Βοοΐξ, ῬΡ. 2τι, 2Ζτό; δέ, Ραπὶ, ἰϊ. ἸοῚ, 
118; Ἑεϊτεη, ποΐε, Ρ. 364; Εδπδῃ, ϑαῤμέ 
Ῥαμῖ, Ῥ. 450, ποέε ; δηὰ ἱπ ἔανουγ οὗ {πὸ 
βεοοπὰ νἱϑῖξ ἰο Οοτγίπει, Μοαίβεγι, ρ. 
310, [Ο]]ονπρ ΑἸξογά, Νεαπάεγ, γεἰζ- 
βᾶοκεσ (80 ἴοο ἰῃ βαυῖν ἄδγβ 81. ΟΠ γυβος- 
τοπλ). [π᾿ ὕογ. χνΐ. 5-9 Ῥϑῃΐ βρεᾶκβ 
οἵ πί8 ἱπίεπιίοπ ο ροὸ ἕξσουρῃ Μδρο- 
ἀοπία ἐο Οοτίπεμ, δας ργενίουβίν, ς οσγ. 
', τό, με πδᾶ ἱπεβπάβά ἕο 541] ἔγοπι ΕΡἤθϑιιβ 
το Οοτγίπιμ, ἐπὸπ ἰο ρὸ ἐο Μαςεάοπία, 

δηὰ αἴεγνγασὰβ (0 τείσση ἴο Οοτγίπεῃ. 
ΔῊ Βαά ἢδ οπαηρβά ἢὶβ ρίδηβ ὃ Οννπρ 
ἴο ἴδε Ῥαὰ πεννβ ἤγοπὶ (ὐογίπεῃ, 2 Οοσ. 
ἰ,. 23. Βυΐ ΔΙΙΠοῸρΡ πε ἀϊᾶ ποῖ σὸ ἴο 
Οοεϊ πίῃ ἰπ ρεσβοη, πε ἀείεσπιίπε ἕο νυγῖεα 
ἴο τερεονε τῆς Οογίπιπίδπβ, δηᾶ ἐπῖ5. πα 
ἀϊά ἱπ τ ὕοσ. [ἐ 18 ροβϑίδίς {παὶ ἐπε 
ΑΡοβϑεῖε᾽β ἀείεγπηπδεέοη ἴὸ β56ε6ς Βοσιε--: 
186 ἔσβε ποίίοα οἵ {πε ἀεβίγε 50 ἴοπρ' 
ομαγίβμεά, Εοπι. 1, 13, χν. 23---ΠΊΔῪ δ6 
οἱοβεὶν οοπηδοίεά ψἱτἢ Ὦ15 ἔγίεη ἀβῃϊρ ντῈἢ 
Αφυΐα δηὰ Ρχίβοῖ Πα (Βαπιθαν, 52. Ῥαμὶῖ, 
Ρ. 255, ἀπά ΡΙυτηρίτε, ἐπ ἰοοο, Ἡοτῖ, Κοηι. 
απά Εῤλέ5., Ῥ. τι). 

γεσ. 22. ἀποστείλας . -. Τιμ. καὶ 
ἜΡρ.» ο΄, τ Οος. ἵν. τ7, χυΐ. τὸ, τσ, Ῥαΐδξυ, 
Ηογα Ῥαμίέης, ἰἰϊ., 3,.4.; Μοσίδβεγι, 4ος.- 
ἐοϊίς Αρε, ῬΡ. 207, ποίε.---διακ. αὐτῷ : ἴον 
8 ἔδνν ἰῃβίδηςεβ οὗ διακονεῖν ἀπά σορηδίε 
ψοτάβ υδεά οὗἉ τηϊηϊβεγδιοηβ τεπάδσεά ἴο 
ῬδῺ] Βἰπιβε]ΐ, βεαὲ Ηοσι, ΕἘεοϊδϑία, Ρ. 205, 
φ΄. ῬΉΙ6πλ., νοσ, 13.--"Έραστον : Πεῖα, ἃ5 
ἴῃ 2 Τίτῃ, ἱν, 20, ἴῃς. ρββοῃ δεαγίπρ' 18 
ὨΔΠΊΘ ἌΡΡΘΑΓΒ 88 Δῃ ἰ{ὶπεσᾶπέ σοτηραπίοῃ 
οὔ ϑε. Ραυϊ, ἀπά ἰ [πεγεΐογε βεαεηηβ ἀπῆςαε 
ἰο Ἰάεπείξν δῖπὶ νυ τε ἐμε Εταβέιβ οὐ Εοπι. 
χνΐ, 23, ΨΠΟ 18 ἀεβογίρε 85 “ ἐγεββΏγΕΥ ἢ 
οὔ {πε οἰΐν, ἐ.6., Οοτίπεῃ, βίηςε πα ἐεπυτα 
οἵ βυοϊι δὴ οῇῖος βεεπὴβ ἴ0 ργεβθρροβε ἃ 
ἢχεά τεβίδεηςε. Τῆδὲ (Ὧε Δα πειβοδεοῃ 
ψγὰ5 ποῖ ἱπῃροββίθε 15. τηδϊπίαίπεᾶ ὉΥῪ 
Ὑνεπάιε 845 δραϊηβί Μεγοσ, θυΐ 566 “ Εσδβ- 
τι8,᾽ Ηκϑβεϊηρβθ᾽ Β.Ὁ. Ὑδε πϑῖπε, 88 
Μεγετγ τεπηᾶγβ, Κοπλ, χνΐ, 23, γᾶ 5 ΕΣ 
οοπητηοη.---ἐπέσχε χρόνον : νεῖῇ, ΟὨΪΥ 
δε Ὀγ χθκὰ αηπᾶ Ῥαυὶ, δῃᾶ οπῖν πεγα 
ἰπ {πΐ8 βεῆβ6ὲ. ἕαυτόν: Βιρρί!εα δξξεγ 
ἐπε. νεῖ ; υΧΧ, ἀεπ. νι, το, τῷ; ἱπ 
οἰαβϑίςδὶ ἄτσθεκ, Χεη., ὥγγ., ν., 4, 38.-- 
εἰς ῥτο ἐν, ΒΙ4ββ ; Ῥαΐ 866. οἡ [π6 οἵπεσ 
Βαπά, Αἴξογά, ἐπ ἰἴοοο.0. Αβ Αϑία, ποί 
ἘΡΠεβιβ, 15 τπεπεϊοπεά, δε ννογά τηδὺ 
ΨΕΙ] ἰποϊα ἄς τγοσῖς οαίβίά ες ΕΡΠεϑιβ 1:86}, 

γετ. 23. ἐγένετο δὲ : οἡ πε ἔτεαιεπον 
οὗ {πὲ ἰογιησΐα ἰπ [υ0κε᾽᾿5 υτϊεῖπ 8. 566 
Ἐτίθάγιοῃ, ρ. 13, δαπᾶά αὔονς ου ἷν. 5. 
-π-τάραχος οὐκ ὀλίγος : {πε 54π|ὲ Ρῆτα58 
85 ἴῃ χίΐί. 18, πονῆεγε εἶδε ἰπ Ν.Τ., ον 
οὐκ ὀλίγος 45 [,τοδῃ 8βεὲ ἄδονα, χίΐ, τ᾿ϑ. 
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25.1} οὖς συναθροίσας, καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, 
λνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῶν 

1 ΒΙ455 (50 ΗΠ.) τεοοπβέγυςιβ. 'π β ἰοχε, δοοογάϊπρ ἴο ϑυτ. Ῥεβῆ., ουτὸς συνα- θροισας παντας τους τεχνιτας και τους συνεργατας αντῶὼν ἐφῃ προς αντους : (ΠϊΞ Ὑγ85 Βῃοτίθηεά ἴῃ α, τεχν. ἀπά συνεργ. Ὀεΐηρ' σοπιδίπεά ὑπάεν Ὅπ6 ψοτγὰ εργαται, οντος εΐηρ 511} τεδὰ ἱπβίεαά οἵ ους ἀπά καὶ οπηϊξιεά : 886 διγίμαι ΒΙδββ, Ρ. υἱΐ. πὰ ἐπ ἴοεο. 
ἴξ 15 ποὲ βᾶβυ ἴο 566 ὙγὙὯγ οπιϊειεὰ, Εὸτ 
Τίβος., ΚΝ. Η., ΚΟΥ. ΥὙΝν εἴβϑ, 

--τῆς ὁδοῦ: 25 ἰπ ἰχ. 2, χίχ, 9, χχῖν. 22: 
ΤΑ ἢ Ὀείλει ἐμὰπ ἴο τεΐδγ ἴὲ ὑυ τε ὙΝ εἶβ5 
τπηοσεῖν το ἐπ ταθί ποά δάοριεά ὃ. Ῥϑὰὺ] ἱπ 
γαῖ. 
ες. 24. Δημ.: ἃ 5 ΠΠςἐπεῖν σοπηπιοπ 

ΠΑΠΊΘ, 45 5[. Γκ6᾿ 5 υγογάβ βϑῆον (Β]458). 
ὙΏδΓΕ 15 πὸ ργοιπηᾷ ἴον ἰδ πεγίπρ Εἰπὶ 
ὙΠ πὸ Πασηβέγβ 'π 3 [Οἤ, νϑσ. 12, 
ἐχοδρὲ {δε ἕδος ἔμδὲ Ῥοιῃ οᾶπια ἴτοπὶ (ἢ 8 
πεὶρηδουτῃοοά οἵ ΕΡΠ 6508; βεε, βονγανασ, 
“ Βεγλθίσγιαβ," Ηδϑβείηρβ᾽ Β,Ὁ.---ἀργυρο- 
κόπος, ΧΧ, [υἀρ΄. χν!, 4. (Α αἰ.), 16τ. νἱ. 
29: οη ἰἣςε ἰτδάε- ρα 5 ἴῃ Αβἷα Μιποσοῖ 
Ἑλτηβαυ, Οὐέέες απὰὦ Βίεκοῤγίος ΟἹ Ραγγρία, 
ἴω, Ρ. Ιο5, ἀπά “ Ερἤδβαβ, Ηδβείπρϑ' 
Β.}.; Οπιγοῖ ἐπὶ ἐπε Κοριαη Ἐπιῤίγε, Ρ. 
128; Π.επΠλθΊσ 5 στ ΔῪ δᾶνα Ὀξδη πηδβίοσ οὗ 
ἴδε συ! ἔογ ἐμ8 γεβατ.---ναοὺς ἀργ. ᾿Αρτέ- 
Μιδος: “5Πνεῦ ϑῃγίπεβ οὗἩ Ὠϊδπα," ΚΟΝ., 
3.6., τεργεϑαπίηρσ (6 Ξβῃγίπες οἵ ᾿Ἀΐδπα 
αξς ρτρ, ΜΙ τῆς βίαϊας οὗ ἐπε ροά- 
688 ὙΠ (ὡς κιβώρια μικρά, ΟὨτγ5.). 

ΎΒΕΒ6 ταϊπἰδίασα τα ΠΊΡ165 να Ῥοσρῃΐ παρ 
ΌΥ Ερδεβίαπβ δπά βίγαηρεγβ δἷϊκε, βίπος 
(δες Μουβμρ οὗ ἐπε ροάάεββ νγᾶβ 80 νἀ εἶν 
βρτεδά, δπὰᾶ εἴηςς τε " βῆγι 65" Ὑγ6ΓῈ 
τηδᾶβ βυ βηοΘΠΕΥ 5γη8]} ἰὼ δὲ ὑγοσπ 85 
δταἶεῖίβ ο ἰΟΌΓΠΟΥΒ, ἃ8 ΨῈ]] 48. ἴο ὃ8 
Ἰλοβά δ5 ογπδηγεηίβ ἴῃ ἤουβθβ. ὙΠΘΙῈ 

18 ΠῸ πεεᾶ (ο βρροββ {πὶ {ΠῸῪ γθΓα 
οοἵπδβ ΙΓ ἃ τεργεβεηιβείοπ οὗ [Π6 ἰοπιρὶβ 
βίδτηρεά ὕροη ἔδεπι, ἀπά {πδγα 15 πὸ εν]- 
ἄδηος οὗ (6 εχίβίεπος οὗ βυος οοἱηβ; 
Απηη). Νίδις,, χχίϊ., 13, θῖο (88., χχχίχ., 
20, ς΄. Β1455 δπά νγεπάε, ἐμ ἴοοο. ὙΠΟΥ 
ψγετο ὅγϑε εχρ᾽αἰπεά σογγεοῖυ ὃν Ουτγίπ8, 
Αἰκεπίϑολε ΜΙ κε μηρόη, ἢν, 40. Ἐχ- 
ΔΙΏΡΪε5 οὗἨ ἐπεϑε ναοί 1ἴπ ἰειγα-οοίία ΟΣ 
πηλτδῖὶς τἱτ ἀεάϊοαίοσν ἱπβοσιρείοηβ 
δοουπᾶ ἴῃ ἔπε πεϊρῃδουγποοῦ οὗ ΕΡΠεαβαβ. 
Νὸο εχδπιρῖεβ ἴῃ βοἰϊνεγ ἤδνε δθθη ἰοαπά, 
Ῥυξ ἘπΕῪ νέα παίυγα! ἵν πιαϊεεά ἄονῃ 
οὐνίηρ ἴο {πεῖν ᾿πεγί δὶς ναϊας, “ Βίδπδ᾽" 
(Καπιβαν), Ηδβείπρβ' Β.Ὁ., ἀπά Οληγοῖ ἐπ 
ἐπε Κορνιαη Ἐγνιῤῖγέ, μ. 5. Οπι {πε ἱπίεγεβί- 
ἵπρ' δαὶ ἀρραγθπεῖν ρτουπάϊββ5 Προ μοϑὶβ 
(45 Ζόδοκίεν ς8115 ἴξ, «ῤοςἐεἰρεπεϊοπέε, Ρ. 
277, 5εοοπά δα! εἰοη) ἐμὲ Πα πιείγ8 ϑμουά 
δε ΙΔἀεπεῖῆεά τυ τ Πεπγεισίπϑ, τῆ νεοποιός 
οὗ δὴ ἰηβοσίριίοη δὲ Ἐρβεβιβ Εοἢ ῥτο- 

Αἴες ἘΡΙΣ Ὁ, ὅ6ῃ., ὅγτ. Η. πιρ. 
μων ΜΑΒΌΕ, Νυϊρ., 548. 

Ὑνεπάε, ΒΙ4β88, ΗΠ]. τεδά μιν. Ξ" Ἷ 

δάὰ συντεχνιται, δι ἰξ οτἱρί παῖ, 
ΒοΒ., Ασηι., 

Ῥαδρὶγ ἀδιεξά ἔτοπιὶ ἃ οοπβί ἀγα Ἰαίεσ 
Ἐπις, (ἢ6 νϑγυ οἷοβθα οὔ {π6 ἢγβε ΟΘΠέΌΓΥ, 
γεοποιός δεΐπρ γεν ἃ ἰαπιρὶα υγατ- 
ἄεπ, τῇς νγοτάβ νεοποιὸς ᾿Αρτέμιδος 
Ῥεΐπρ πιϊδίδίκεπ ὉῪ [86 δυΐπογ οἵ Αοίβ 
Δηά τεπάεδγθαά " τηδκίηρ βνοσ βῃγίπεβ οὗ 
Βαμα," ες Ζδοκίεσ, μ, ς. ἢ ἀπά ἘΔΠΊΒΔΥ, 
Οκμγοῖ ἐπ ἐπε Κονίαη Ἐηιῤῖγε, ρ. τῷ Ε΄, 
ἀπά γεπάς (1800), Ρ. 317. ΑΒ ἙΔΠΒΑΥ 
Ρυΐβ 1ἴ, [ποτα 18 πὸ δχίδηξ 86 οὗ βυοῃ ἃ 
Ῥῆγαδθα 85 νεοπ. 'Αρτ. ἰπ ΔΠῪ Δυ μου Υ 
δρουξ Α.Ὁ. 57, γεοποιοί 5 ΠΊΡΙΥ δεὶπρ' ἐπα 
ἴοσπι υβεά ἰπ ᾿πβογροηβ ἔουπά δὲ Ερβε- 
5118---β Η]οἶκβ Πἰτη56 1} δἰϊοννβ (Ολωγολ ἰπ 
ἐλ6 Κονιαμ Ἐπιῤῖσε, ΡΡ. 122,123).---παρεί- 
χέτο, 566 οὐ ες 8] ποίς οἵ σταάϊπρ' ἴπ ΒΙ888. 
Ἐεηδ11 ἰάϊ δεῖ ρα ϊβθεβ Ὀθίνγεαπ δςῖϊνα 
νοΐοε, χνΐ. 16, ψμεσε ἔπε βίανς ρὶγὶ ἢπάβ 
ΨΟΥΙΚ ΤῸ ΠΟΙ τηδβέβσβ, ἢ δὲ ποτε, τη άϊς 
νοῖΐος, Πεπιείσί 5 ππβυνοσκ ἔοσ πἰπιβεὶ πα 
[δι ξ6]]οννεογαξεδπηοπ ἱπ ἐμεὶγ Ἰοῖπε ἐπιρίου- 
τηεηΐ.--- ἐργασίαν "Ῥυβῖπ655," ΕΟΥΝ., ἴπ 
χνΐ. 16, το, “ ραίη ᾽"  ἤοτα ἴδ ἔννο πιθβδι1- 
ἵπρβ τὰπ ἱπίο βοῇ οἵμεσ, 'ἴπ νϑσ. 25 
“Βυδίπε55," ἘΝ, ἰβ βεσθαρβ τποσα ἱπ 
δοσογάδπος νει (ἢ σοπίεχε οὐκ ὀλίγην, 
Ιλισᾶπ, 866 οὔ νεσ. 23.---τεχνίταις. .. 
ἐργάταις: "411 ἐτᾶπὶ τεχνῖται, ατιῆςεβ 
ΠΟΡΙΠΟΓαΒ ἢ 411 ἐργάται, ορατγατιϊ,᾽" 530 
Ζδοκίθς ἂδῃά (τίπιπι. Τπάυγοῦ [ΟἹ] οννίπρ' 
Βεηρεὶ. Βυΐ Β΄455 γτεραγάβ {δὴ δ5 ἴπ6 
βδτης, οἵ. τελάϊηρ ἴθ Ὁ, ἂπᾶ Ἐδγηβαᾶυ, 
Οκαγοῖ ἱπὶ ἐκε Κοπιαπ Ἐπιῤίγε, Ρ. τα ϑ, 
ποίς. Ὑποτα νγοῦα πὸ ἀουδὲ βῃγιπθβ οὗ 
νεῖν ἀϊβετίηρ ναῖπα, ἔογ ἐμῆς τίσ οὗ 
Βιΐνες τηδάς ὃν {πε γεἴσπεγ ἱἰγαάδϑεηθπ, ἔου 
ἴῃς Ῥοογεὶ οἶδ5868 οὗ τηδγδὶς δηά ἰεγγα- 
οοἰία, 50 ἔπαὶ βενδγαὶ ἰτδᾶάθβ ες πὸ 
ἄουδὲ δβεγίουβὶν δβεοϊεά, Εδπιβαυν, δὲ, 
ῬΡαμῖ, Ρ. 278, ἀπὰ “ Ερβδβυβ," μ. 5.) 
Ολμγοῖ ἐπ ἐπε Κονιαη Ἐνιῤίγε, Ὁ. τ28, 
ἂπά το ἰῃε βατῆς Ἵεἴεςς ͵επάες (1800), Ρ. 
317. ΤΏς Ψοτγά ἐργάται οσουτβ ἱπ οἠα 
οὗἉ τῆς ἱπβογίριίοπβ δὲ Ερῆδβαβ, ἐργ. προ- 
πυλεῖται πρὸς τῷ Ποσειδῶνι, “ ΕΡΠα5ι5,᾽" 
“.. 5.) Ῥ- 723, ὨΟίεΕ. 
ες. 25. περὶ τὰ τοιαῦτα, ε΄. Γὐκς 

Χ. 40, 41, ἔοτ ἃ βἰπεῖασ '5ς οὗ περί νυν} 
δοοιβαῖῖνε, δὰ 8Β6εὲ ὟΝ. Η., 1, 6., δηά 
2 Μδος. χί!. τ.---εὐπορία : ννεδ] ἢ, οὐ ραΐπ, 



411 ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ ΧΙΧ. 

ἐστι. 426. καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον ' ̓Εφέσου, ἀλλὰ 

σχεδὸν πάσης τῆς ᾿Ασίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν 

27. οὐ 

μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ 

καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν 2 λογισθῆναι, 
μᾶλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τὴν μεγαλειότητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ ̓Ασία 

ὄκνον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶ θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 

1 Βείοσε ἔφεσον Ὁ ρῥτιεῆχεβ εως, 580 ΒΙ455 ἰη β (οοπιρατῖπρ ΧΧΙΠ, 23), ἀπὰ ΗἸσ. 
Αἴϊεσ οτος ΠΣ δάάβ τις ποτε, ΟἿδ.ν» “ πεβοῖο ἡπεπὶ," 80 Β[455 ἴῃ β, σοπηρατίηρ' χνῖϊ. 
7, ψμογα ᾿νε πᾶνε δε βάπις δἀάϊτοη ἰῃ αἷρ. δηά β ἐεχί. 

3 λογισθηναι  ΒΗ͂Ι,Ρ, Οἤτγ8., 80 ποΐ οπἷν Τ.Ε., θὰ. ΑΠοτγά, ἘΝ. Νν εἶβ8, γνεπάε ; 
μελλειν Δ ΒΟΞΒΗΨΝΡ, ΟΒμγυβ.; τέ ΑΒΕΡ, 5δ}., Βοἢ., ϑγτγ., ΡᾺΗ., Ασγα,, ἰῃ βοιἢ 
οᾶ865 ΕΚ, ΝΝ.Η., ννεῖββ, νν επάϊ, δβ 'π Τ. , Β]4885 (ο]οννίηρ ΑΕ, Ψαΐξ. τεδάς ἴῃ 
β, λογισθησεται, δΔηά μελλει ἢ ΑἾΌΝ, νυ]ρ. Βαῖ τη Ὁ [π6 ψΗοΙε ραββαρὲ 15 σοῃ- 
αβεά. τὴν μεγαλειότητα, Ὀαὶ (Ππ σεη, ἴθ ΑΒΕ 13, 15, 18, 40, ΕΝ, ΚΝ. Η., ὙΝ εἰ55, 
νεπάς, ἴπ βὶ ἰεχὲ Β[δββ τεδάβ μελλει τε και καθαιρεισθαι ἡ μεγαλειοτης αὐτῆς 
Ἣν ολη ἡ Α. ἐο]ονίηρ Οἷξ., Ραγ., ΝΕ, “ β6ἃ εἰ ἀεβίγυ! ἱποίρίες τηδ᾽ εβίαβ 6118 αυᾶπι," 
εἴς. ; Ὦ τϑδάϊηρ “ ἰδοιποβα δἰ οογγυρίς," ἰπ τε ἢσβε ρᾶγὶ : αλλα καθερισθαι μελλει 
(-ειν Ὀ5) ἡ ολη Α. 

οπῖν πεῖς ἰπ Ν.Τ., ἴῃ εἰαβϑίςαὶ ατεοὶς 
“ἴῃ ἀϊβεσγεηΐ βεη868 ἰὴ ἀϊογεης δυςῃοσί- 
εἶἰ6ς5,᾽" (τίσ - μαγοσ ; ἴῃ ΤΠ ΧΧ, 2 Κίηρϑ 
χχυ. τὸ, δυῖ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεπὶ ϑεῆβα (566 
Ηδίς δηὰ Κεάρδιπ᾽ 5 τοΐδσθησαϑ ἴο 115 ιι58 
ὃν Αφυϊΐα, ϑυτηπι., ἀπά οἴ ποτ), ἘΒδηάδί] 
1868 ἰ οὗ οοτηΐοσέ δπά ννγε]]-θείῃρ, ἴῃ ἔπε 
οἷά Ἐπρ] 5} 8εη8ε τοσαΐ, ὁ 
ες. 26. οὐ μόνον . . . ἀλλὰ: ποη 

Ἰνδο . . . 544.---σχεδὸν, ΧΙ. 44, γε 
οδπποίῖ ἴακε {πε ρεηϊεῖνα ἢ ὄχλον; 5 
Ηδεζκεῖς βιιρβεβίβ.-- Ασίας : [Ὡεὲ Βογηδῃ 
Ῥτονίπος, 80 Ἐδιηβαυ, δέ, Ῥαμῖ, Ρ. 278, 
ψνΏετε ἢς οοττεοίβ 815 ΤΌστηοσ ἱπίθγργεία- 
τίοῃ οἵ {πε ννογά ἴῃ {5 ραϑβδᾶρε ἰπ Ολμσοὶ 
ἐπ ἐδε Κονιαπ Ἐπιῤῖγε, Ῥ. τόδ᾽; 5εὲ δβονε 
οι Ῥδι}᾽5 νοσκ ουξϑίάς ἘΡΉΕβι8.---οὗτος : 
ςοπίεπιρίμοι8. --- μετέστησεν, ο΄. 058}. 
χίν. 8. Τῆε ἰεβιϊπηοτν ἴπι15 Ὀοτης ἴο ἴῃς 
ννῖάε ἀπά εβεοιίνε ᾿Πἤπεπος οὔτῃε Αροβεῖεβ 
Ἔνβη ὉΥ ἐπαῖτ δσπεπλῖεβ 15 νν 611 οοπηπιεηίεᾷ 
οὐ ὃΥ 81. Οὔγυβ.,θ, ἥηι., χ., ἀπά 566 
αἰβὸ δεῖον,. 

γεῖ. 27. τοῦτο... . - τὸ μέρος, :ς., 
τῆς ἐργασίας ἡμῶν, νεῖ. 25, Ατίτηπι- 
ὙΒαγετ--- 15 Ὀσαποῇ οἵ {πεῖς ἐσαάςθ, ν ὨΙΟὮ 
νὰ8 σοποετπεά ἢ (πε τπηδκίπρ οὗ ἴῃς 
βῃσπεβ. Οἰδμεῖβ ἴδε μέρος -Ξ ἐγαάε, ἴῃ 
Ρατίὶ αβϑϑίρῃπεά τὸ οῃβ.---κινδυνεύει : “δε 
πιοϑὲ βϑηβιεῖνε μαζί οὗ " εἰν] 56 ᾿ πηδη 15 
[5 Ροοῖκει," Βδπιβαυ, δέ. Ῥαμῖ, Ρ. 277, 
δηὰ ἐπ6 ορροβίτ'ου ἐμ. πδίμισα!ν οαπια 
ποῖ ἴτοτλ ἐπε ῥγίεβίβ 48 ἰηβϑεϊσαίοιβ οὗ {86 
τοι αραῖπβεὲ Ῥῃΐ, δαὶ ἔγοπι τς ἕαςε ἐμαὶ 
τταᾶὰβ σοππεοιβὰ νυἱεἢ ἐπα Ατίθπιθ- νοσβῃὶρ 
85 ἐπάδηρογεά; 80 αἵ ΡΒ ρρὶ, “ μεπ 
με πιαδῖθιβ βαὺν ἐπαὲ {πΠ6 πορε οὗ ιῃἰ5 
ψγὰ5 Ρβόπε, χνὶ. 1; 8ε6 Ἐδιηβαυ, 
Ολμγοὴ ἐπὶ ἐπε Κονιαη Ἐνιῤίγε, Ῥ. τῖο ἢ,, 

88 ἀραϊπδί Ηΐοκβ, “8:6 ποὺ ψ Πεγανεσ 
ἔπος 5 ἰδοϊδίτν, ἱπ ὄνεσυ οαϑαὲ με ἢπὰ 
ΤΑΟΠΘΥ δἱ ἔπε Ῥοίζοτῃ οἵἉ 1ξ, Ῥοξῃ ἱπ τπ6 
ἔογπλεσ ἱπβίδηοε 1ξ νγᾶ8 ἴὸὺσ ΠΊΌΠΕΥ, ἀπ ἴῃ 
ἴδε οαβε οὗ πὶβ πιδῃ ἔοσ πιοπαὺ ; ἰξ ννὰ5 
ποῖ ἴοὸσ {πεὶσ τσεϊϊρίοη, θεοαιβα {πεν 
τπουρμς παι ἰῃ ἄδηροσ; πο, ἰξ νναὰβ ἴοσ 
τεῖς ᾿πογαῖῖνε ογαῖς, ἐπᾶὲξ ἰὲ του ἤανγα 
ποίδίηρ ἴο ψνοσκ ἀροη," ΟἾγγβ., νι. 
ΧΙ .---οἰἰῖς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν : ποι, ποῖ 
ἔουπά εἰἴπεσ ἴῃ οἰαββίοδὶ ατβαὶς οσ ἰῃ τῆς 
ΠΧΧ, τὰς νεῖ ἀπελέγχειν 15 Τουπά ἴῃ 
4 Μδος. ἴϊ. στ (ο΄. ϑυπιπ., ΕΒ. οχίχ. 118), 
δηὰ ἐλεγμός 15 ποὶ ἀποοτηπιοπ ἰπ ΓΧΧ, 
οοπγμέαίίο, γεῤκαάϊαϊίο (ἴοτ ἴῃς ρῆτγαβε οἵ, 
Ματκ ν. 26), ἐπ σοπέεριῤέμηι υεμΐγε, ὙΥ εἰ- 
βίείη ; θαι ἐπ γεδαγρμίίοπονι υδηΐγε, Μυὶ- 
ξαιε.--- ἀλλὰ καὶ : {πῸ υἱϊΠΠτατίατπι ἀβρεςὶ οὗ 
ἴδε ἀρρεαὶ βίαπάβ ἢγβί, διιὲ βρεοϊοιιβιν 
βοοοπάδά ὈῪ 80 ρρβᾶὶ 1ὸ τε! σίουβ δεεΐ- 
ἴῃ 55 (“ ποῃ ἴδπὶ ΡχῸ 8:8 'ρ8οβ 4181) ῬτῸ 
ἴοοῖβ ραᾳρῃαγε," Οαἱν]π).---τῆς μεγ. θεᾶς 
᾽Α.: 58. Τνακα ἀρρεᾶγβ ἴο δᾶνε γεϊαϊηθά ἰῃς 
Ρτεοῖβε τἰεἰς οὗ ἰῆε ροάάεββ, δοοοτγάϊπρ ἴο 
1Πε νγπεβββ οἵ τῇς ἱῃβογίριίοη ; “ ίαπα " 
(Εδηγβαυ), Ηδβιίηρβ᾽ Β.Ὁ., Ρ. ὅοϑ, 80 
ΒΙα55, ἐπ ἰοοου-τὸ . ᾿ς τον τῆς 
Τεπρῖα οὗ Ασίεπιβ τνγᾶὰβ Ῥυγηΐς ἴο ἐπα 
βτουηᾶ ὉΥ ἴῃς ἐλπαίϊς Ηδτζοβεγδίιβ ἱπ 
Β.Ο. 356 οἡ ἰῆς πίρῃὶ οὗ τπ6 διγίῃ οὗ 
ΑΙεχαπᾶεσ ἐς ατεοαῖ, δας ἐϊ8 τεϑίοσαιοα 
νὰ8 εβεοίεά ἢ ρτεδὶ τηαρηίβοσποε, 
δηὰ ἴἰξ ννὰβ τεραγάεᾷ 88 οπε οὗ πε βενδη 
ννοηάειβ οἵ τῇς νοι]. [15 ἀϊτηεπβίοηβ 
ἅτε ρίνεη Ὁγ Ρ]ην, χχχνΐ., 95. ἘΕῸΓ τε- 
ἔεγθῆςαβ, πὰ ἃ ἀδβογιρείοη οὗ 18 ὑνοσβῆ!ρ, 
866 Ο. «δηὰά Η,., Ρ. 422, 5π|41] εἀϊείοι ; 
Κεπδπ, δαΐπέ Ῥαμί, Ρ. 427; ἘΔΠΊΒΑΥ, 
“Ῥίαπα," κ. 5.., ΝΝοοά᾽β Εῤῥεϑιες, Ῥρ. 4- 
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καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται. 28. ᾿Ακούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις 
θυμοῦ,1 ἔκραζον, λέγοντες. Μεγάλη ἡ "Ἄρτεμις ᾿Εφεσίων. 20. καὶ 
ἐπλήσθη ἡ πόλις ὅλη συγχύσεως - ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ 
θέατρον, συναρπάσαντες Γάϊον καὶ ᾿Αρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδή- 

Αἴας θυμὸν Ὁ 137, ὅγτ. Η. πῆρ. δάά δραμοντες εἰς την α ἷ ἢ μῷφοδον, 80 ΒΙΔ455, 
ΗΠΙΡ. ; 5εεὲ Καπιβαν, (. ἈΚ. Ε., Ρ. 153. Μεγ. Αρ. οπι. ἡ Ὠ), Εδτηδαν Ἐμπρμαξίβεβ, 5... 
Ῥαμὶ, Ρ. 274. Ο. ἈΚ, Ε.ν πος 5. 8δεεὲ ῃοΐβ 'ἱπ σοπησηξηΐ. 

3 Αἴ και, β τεδβ αἰΐογ Ὁ], αἷρ., ϑυγ. Ῥεβῇ. σνυνεχνθη ολη ἡ πολις (α : 
Ὁ τεδάβ αἱσχ.» νν Ὡς ἢ ΒΙ458 τε)εοῖβ ; ἀρραγαπεῖγ ἴοσ ἰδῆς 5 ΕΝ πόας, μμξο τον 
Ῥ- Χχ.; “ σοηϊιβίο,᾽" σοπηπιοη τεπάετίπρ οὗ αἰσχυνη, Ηδλιτίδ, 5 ἐμάν ἱη Οοάες Β. : 
τοῦ; Ὁ Ῥγοῦ. σοοπῆδίε ; 866 α͵80 Οοσββεη, α. αὐ ὯΝ Ρ. 130, ἴδοδ. Ἐ Ξῆς τμῖς 
[αβίο, ῬΏΙ]. 11. το, Ηεῦ. χί!. χ2. 

45; Ογεοῖ Ἱηποογὶῤῥ. αὐ Βνίϊί δα Μεσδώρι, 
1πΠ., 1800, ἀπὰ ἴος ἃ σοτηρίείε δοσοιπὶ οὗ 
186. ἰεπλρίθ, 18 βἰσυσίαγα, ἀπὰ [Στογαίαγα 
τοϊδιίηρ ἴο [8 Ὠἰβίοτυ δπά εἰίς, Β.Ὁ.2, 
“ἘΡΠοβυβ᾽", 80. βυπιρίῃουβ ννὰ8 (88 
ταλρηϊδοεπος οὗ {Π15 βαποίμδυυ {παῖ ἰΐ 
ςουά 6 5414 ὁ τῆς ᾿Αρτέμιδος ναὸς ἐν 
᾿Εφέσῳ μόνος ἐστὶ θεῶν οἶκος, ΡΗΟ ΒΥΖ., 
ϑῤεοί. Μιωρπά., 7, ἀπ {πε βυπ, 50 (Ὡς β8γ- 
πα τᾶ, ὅν ποίδίηρ ἰπ δὶβ σοῦγβα τῆογα 
τπιᾶρηϊθοθης ἰπδη Ὀΐδηδ᾽ 5 ἰεπιρ]ε.---εἰς 
οὐδὲν λογ., “7. ἴοτ ἃ 5' τη ]αγ ρῆταβε υΧΧ, 
158. χὶ. σ7, ὙΝ βάοπι 11]. 17 ἂἀπά ἰχ. 6 (εἰς 
ονς. 5)), ἀπά ἢ δη. Τδεοά,, ἰν., 32. Τπε 
νεσῦ λογίζομαι 15 4130 τεφιεπί ἴῃ 5ι. Ῥαὰΐ 
ΨΙΠ εἰς Δηὰ τ(ῃς δοςυδαίινα.---τε καὶ, οὐ. 
χχί. 28, ποὲ οοτγγεϊδεινε, θυΐ; “ ἀπά τμαῖὶ 
81ε 5βουά δυδη,᾽" εἰο., ϑίτησοχ, Σαηρμαρέ 
οΥΓ ἐλε Νεῖν Τεςίαπιεηέ, Ὁ. τ63.---τὴν με- 
γαλειότητα, δες οτἰεἰςαἱὶ ποὶς, ἱἢ ψγε τεδὰ 
ἐμς ρεηϊείνε, “" δηᾶ {πᾶὶ 5Πς 5ΒπουἹὰ Ἔἐνεπ 
ὃε ἀεροβεβά ἴτοπι πεῖ πηδρπίβοεποε," ἘΕΥ͂., 
οἵ. ὙΝ᾿ποτ- ϑομπιεάς!, χχχ., 6. ἀτίτηπ- 
Ὑμάγεσ τεραγάβ (8 ροηϊεῖνα 85 ρατεϊνε, 
αἰδᾳμία ἀξ πιαγεφέαίς ἐγμς, 45 1 ἴὲ ννὰβ ἰῃ- 
οοηςείναρίς δαὶ 411 πο τηδρῃίβοεποα 
Βῃουϊάᾶ δὲ ἰοβὲ: 8 Μεγεσ, Ζῶδοκίεσ, 
ὙΥ εἰ55, οὔ. Χεη., Ηεἰϊδη., ἵν., 4. τΆ; Ὀϊοά, 
ϑίς., ἱν, 8.-. Βυῖ ννεπάν (45 δραϊπϑβε 
Μεγεῖὴ τοραγάβ τὸ ἱερόν 458 {πε βυιδ)εςί; 
ἐᾷ 1 Τίπι, νἱ. 5. 6 ψοζὰ ἰβ τιϑεά, 

ὍΚ6 ἰχ. 43, οὗ 1π6 πηδ͵εϑιν οὐ ἀοά, οὐ. 
2 Ρεῖ. ἱ, χό6 (Ἐτίεάτις ἢ, Ρ. 30); ἴῃ ΓΧΧ, 
7ετ. χὶ. (χχχι].) ἡ; τ Εδβά, 1, 5, ἷν. 40, 
Ὅκη. νἱΐ. 27.---ὅλη ἡ ̓ Ασία : ““τχυϊίτυάο 
εσεδηξπιὶ ποη οἴοϊς νεγ δίεπι": Βεηρεῖ. 
ὙἼΠε ἐεπιρῖς ννὰβ 01] ὈῪ σοπεγί δυιιοπ 8 
ἴτοτα ἴδε Βοος οἵ Αϑβία, ἐοέα Αϑία ἐχϑείγη- 
“πέσ, ῬΙπγ, Ναί. Ηἰϑέ., χνὶ., 40, δο ἴῃδὲ 
τῆς ροάάεββ ννὰβ ενϊἀβπεῖγν μεϊά ἰπ νεπεγα- 
εἶἰοπ ὉΥ τς ψο]ς ῥτονίπος, οὐ, ἐδίά., 
χχχνυΐ., 21; 1 ν., ἷ.) 45. Αροοτάϊηρ; ἴο τ8ς 
ἐδϑεϊ τ οΥ οἵ Ῥαιυβδῃΐῖδβ, ἵν.» 31, 8; οε΄. 
Χεη., Απαδ., ν., 3, 4, πὸ ἀοἰ Εν νγ88 τῆογα 
νυάεῖν τνοτϑηίρρεᾶ ὉΥ ρείνδίθ ρϑσβοῃβ 
(ννειδεείη, Ἀδτθβαυ, Βίδβϑβ), ϑὲὲ αἷβο 

ΑἈῤμιίεῖμα, 2, αυοιεᾷ Ὁγ Με. Ῥαρε ἔτοπι 
Ὑνογάβννογίῃ, Εοσ ἴδε ννᾶν ἱπ ὑνπὶςἢ τῆς 
ἰγυρεγίαὶ ρονεγππηεηὶ 1116 ἰτ56 1} νὰ ἐπα 
Αγίετηϊβ οσβῆὶρ ἂδπὰ (ἢ σανῖναὶ οἵ 
Ῥαρϑηΐϑπι 'π ἔπε βεοοηᾶ ςεπίυτγ, ἀπά ἴδε 
ἀπίνεῖδαὶ Βοποὺς ραϊά ἰοὸ Ασίεπηὶβ ὉΥῪ 
ατεεῖς ἀπά Ῥαγρδτίαπῃ αἰΐκε, οὔ, Ονεες 
Ἱησονίῤῥδιοης οΥΓὁ ἐπε Βυι έίδη Μπιιει 
(Η!ςΚ58), 1.) ΡΡ. 135, 145.--οἰκουμένη, 
866 ἅδονς οὔ χί, 28. Ρ]υπιρίτε ροϊπὲβ 
ουἱ {π8: ἴῃς ἰληρυδρο 8 δἰπιοβὲ ἰδ πείςαὶ 
ψί ἰδὲ οὗ Αρυϊείυ5 (ρεγμαρϑ ἔτοτι ἐμ 8 
Ρᾶββδ 56): " ίδπα Ἑρμεβία ου͵ὰβ ποπηθῃ 
Ὀπίουτη .. . . ἴΟἴ115 νοΠογδίῃτ ΟΥΌ 8 ̓". 

ψεσ. 28. ἔκραζον: "ΠΟΥ οτἰεά ςοη- 
εἰπυουβὶγ, " ἱπηρεγίεοϊ, δεεὲ δάδτείοη ἰπ Ὁ. 
-- μεγάλη ἡ Ἅ.: οπρτεἰπρ ἡ ννγε βᾶνε δρ- 
ΔΙΘΠΟν τς Ῥορυΐδσ οὐ, οὐ ταίδει 

ἱπνοσδιίοη: ατεαὲ Ασίαπηῖβὶ 45 ἴὲ ννᾶβ 
δοίυδ!ν υϑεὰ ἱπ ἴΠ6 ομἐξμς--- τς ΟΥῪ νγὰ 5 
ποῖ Δῃ διριπιεπῖ δρϑίπβι Ρδ01᾽5 ἀοοιγίπε, 
Ῥυζ τίμα ἃ ὑγᾶγεσ ἴο {πε ροάάεεββ δπὰ 
αυεεη οὗ ἙΡΠεβυβ, δἀπὰ 80 τεραγάθεά ἰΐ 
δῖνεβ ἃ νἱνίπεβ8 ἀπ πδίυσαπεββ ἰο τῇς 
βοεης, Βδτηβαυ, Ολαγοῖ ἐπὶ ἐκε Κονιαν 
Ἐπνιῤίτε, Ὁ. 135 ἢ, ἀπά “ Πίληδ," 0 5.) 
Ῥ. τοῦ ; δε6 Ὁ, ογίτἰσαὶ ποία. 

γεῖ. 29ς. συγχύσεως: ἴδε πουῃ ΟΠΙΥ͂ 
δεῖς ἱπ Ν,Τ. ( ἕω: ΟΠΪΥ ἱπ ἴκκο, 
8ε6ε ἅδονε Ρ. 238), ἱπ ΓΧΧ, αςη. χί, 9, 
1 ϑᾶπι. ν. 11,.ϑᾧΣ 5π|. χίν. 20, υβεὰ ἴῃ 
οἰαβϑίςδὶ ατεεῖς ἰη ἐπα βεῆβε οἵ οοῃξιηβίοπ, 
ἀϊδβευσθαποα; τέ, {πε ἱπιπιεάϊαες ταβαὶ 
ψγ 85 {πα {Π6γ τυβπεά (ΥΝ εἶ55), ὁμοθυμαδὸν, 
8ες ἃδονε ἱ, 14, "ΜῈ οπς δοοοτάᾶ," 
μπηὸ απΐνιο, Ψυϊραὶς (ποὲ εἰφιμῖ).--τὸ 
θέατρον: πο ἄουδε {Π6 ρτεαὶ ἰπεδίγα 
εχρίοσεᾶ ὃν Μσ. ννοοά, Εῤῥεϑβις, Ρρ. 73» 
74, Αῤῥ. νὶ., Ττιἱαδείοος, Οομέενιῤῥ, Κευ., 
χχχίϊ,, Ρ. 293; ἴδε τπεδέγο ψγᾷ8. τῆ 6 π50}8] 
Ρίδςς ἔος ριιδ᾽!ς β8θπη 1168 'π πλοϑὲ (ου,ΠΒ, 
“7. 705.,.Β. 7... νἱὶ. 3,3; Τςο., Η τε ., 1, 80 ; 

1455, ἐμ ἴοοο, απὰ ὙΝειβιοίπ, δπὰ δ'8ο 
Ῥβουάο- Η γδοϊϊαβ, [νεΐίεσ ν]]., 47, οοη- 
ἀεταπίηρ τς Ἐρμεβίαπβ ἴοσ βιιθγηϊ εἴης 
τανε δηὰ ννεῖρμιν πιδίίοσβ τὸ ἴῃς ἀφοίβίοη 
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μους τοῦ Παύλου. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΧ 

30. τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν 

δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί, 31. τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Ασιαρχῶν 

ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτόν, παρεκάλουν μὴ δοῦναι 

οἵ {πε ποῦ ἱπ (ῃς τῃποδίτο, δὲς Ηεγακἐ- 
ἰδελεη Βυΐεζε, Ρ. 65; Ὅοτε, Εῤ])ιείαης, Ὁ. 
255. 7Πὲ 'εδίγε γγ88 ΘΔρΡ80]6 οὗ ποϊἀϊπρ, 
ἰξ 15 οαἰουϊαϊεά, 24,500 Ῥεορίε, 118 ἀϊα- 
πιεῖε 885 495 ἔεείῖ, απὰ ἴὲ νναὰβ ρσοῦδοϊυ 
{πε Ιαγρεϑέ τῇ {π6 ννοσὶ ἃ (ἢ πη). δ εῖ- 
βίεῖη τεπιατκβ {παΐ {πε ροβίτίοη οὗ (πε 
Ρίαςεβ ἰαπάεά ἴπ ΠΟ 5π|8}} ἄερτες ἴο ἰη- 
οἤθᾶβε δηά ἔοσπεπί {π6 τυπταϊῖ, βἰποε {πὸ 
τοπΊρ]6 νν88 ἴῃ ΜΠῚ νἱενν οὗ ἐπα ἐμδδίγε.-- 
συναρπάσαντες, εἴ, νὶ. 12, ΐ.4., δεΐπρ 
οδιγίδά ΟἿ τὰ {πὲπὶ ἴῃ {πεὶσ ταβῃ ; ΜῈ 
ἅτε τοὶ ἰοἱϊὰ ᾿νδμείπεγ ἔπεν πιεὲ σα δἷυβ δηᾶ 
Ατἰβίαγομπυβ Ὁν οἤδηςε, δηὰ βεϊζαά πεῖπὶ 
ἃ5 ὙΕΠ-Κποη σομηραηῖοπβ οὗ Ραυ, 
σνυνεκϑήμους, οὐ ΨΠΕΙΠΕΙ [ΠΟῪ βεδτοπεά 
ἴοσ {ἐπεπὶ ἴπ {πεῖγ Ιοάρίπρβ, δπὰ βεἰζεά 
ἐδεπὶ μεη {πεν σου ποῖ ἢπά ἐπε 
ΑΡροβιῖε, -- Ἀρίσταρχον: 84 παίϊνε οὗ 
ὙΠαββαϊοηΐσα, οὕ. χχ. 4; λ6 δοσοπιραηὶεᾶ 
Ῥϑυΐ οἡ [ιἷβ ἰδϑὲ ἰουσπευ ἴο }6γυβα]επι, 
ἃηᾶ πεῆςε ἰο Ἐοπιθ, χχνῖ;. 2. [{ ἰβ5 
Ῥοββίθ!6, ἂδβ Γἱρμάοοις {μῖπκ8, τπαὲ τπὰ 
ψνοτάβ “ Ατιβίασομιβ, ἃ ΜαἼοεάδοηΐδῃ οὗ 
Ὑμεββϑαϊοηίςα, ὑεῖὶπρ Ὁ 5 ἱπ πε 
Ιαϊῖες ραββαρε ἱπιϊπηδίε ἴπᾶΐ Ατ᾽βίδγο μα 5 
δοςοτηραηίεά [ὰκεὸ δἀπᾶὰ Ῥαὶὶ] οὐ π6 
ξοστηεσ ρϑτί οἵ {π|5 τουζε θεοδιϑα με ννὰβ 
οἡ [ἰδ γᾶν Βοῖηε, δπά {πᾶΐ Ἰεανίπρ δὰ] 
αἱ Μίυγὰ δε τλδὺ πᾶνε τεϊυγπεὰ το ἘΠαββα- 
Ἰοπίοα, Πἰρμοοι, Ῥλίπῤῥίαηδ, Ὁ. 35. 
Βυϊ Βονενεσ {Π|8 πᾶν θὲ, 1 ἰ5 ενίδεπε 
πτοῖι ΟΟΪ. ἵν. το, ῬΏΠ]επι., νεσ. 24, {παΐ μα 
Ψ 45 ἢ {πὸ ΑΡΟβαα δ οπια, ροῦν 
Βῃδτίπρ' Πῖ5 οαρενιν, ὁ συναιχμάλωτός 

υ, ΟΟἷ., “.. 5., σ8ῃ Παγάϊυ γείεσ ἴο (5 
τηοίάεηε αἱ Ερμεβαβ, Γἰρῃιίοοι, Ῥλὴπἐῤ- 
ῥίαμξ, Ῥ- τὰ, “ Ατιβίδσομαβ," Β, Ὁ.2, οσ 
ἴο ἃ οαρινι ἱπ ἃ ϑρίγίξῃια] βθεῆβθ, 85 
Ὀουπᾶά ἀπά σαριῖνε ἰο ΟἸτῖϑε τορείποῦ 
ψ Ῥαῦ]; 8εὲ6 αἷβδο ϑαΐπιοπ, 1ηὲγοά., 
Ῥ.- 383.--Μακεδόνας : ποιῃίηρ ΨΑ5 πιογε 
ΠΑΙΏΓΑΙ ἴπᾶπ (δαὶ ἀενοίεὰ ΟὨΠτγί βείαπβ 
ἔτοπὶ Τμεββαϊοηΐοα ϑμουά Ὀς ἀιοηρ 8. 
Ῥα}}5 σοπηραπίοηβ ἴῃ ἱγανεὶ ἤθη να 
φοπδβίἀεσ Ὧ15 βρβοίαίὶ αῇεσέίΐοη ἔογ (8 
ὙΠπεββαϊοπίδη Οπυσοῃ, ΨΜΊ (Πἰβτεδάϊηρ 
ἴῃς Ααἴτπβ πεῦα ἰβ οὔ σοῦυγβε ἴο ὃε ἀϊ8- 
εἰπρυϊβμεά ἔτοπὶ ἔμε (αἰῃβ οἵ χχὶ 4, οὗ 
Πέτρα, δπὰ ἔτοπι {πῸ Οαἰυβ οὗ Βοχη. χνὶ. 
23,1 Ὅονς. ἱ. 14, ἃ Οοτπιπίαη. Βαυῖΐ Με 
οου]ά τεδὰ Μακεδόνα, Ἐδηηδαν, ϑὲ. ΡῬαπὶ, 
Ρ. 28ο, ἴπΠε δἰ πεσε τῇδν Ὀε ἰἀξδηςβεά 
ΜΠ τπ6 Οδίαβ οὗ χχ. 4. ἴῃ χχ, 4 Β[ββ 
ςοπηεοίβ Δερβαῖος ψ 1 ΤΙ πιοίῃν, τα κίηρ 
Οδίυβ ἃ Ὑπεββαϊοπίαπ νὴ ΑἹ βεδγοθῃ8, 
δεουπάμβ, 566 ἐπ ἴοθο; Ὁυΐ δραίηϑε (Πϊ5 

ΜῈ πιυβέ ρίδος πε ροβίτνε βίδίεπηεπί οἱ 
χνὶ. τ, ἔμαι ὙἸπιοίῃΥ νψγὰ8 ἃ 1 γβίγαη.--- 
συνεκδήμους: υξεὰ οΟπὶν ὃν [πκεὲ ἀπά 
Ῥδυΐ, 2 Ὅοσ. νῖϊϊ!. 19, ποῖ ἰθὰ Τ,ΧΧ, ὕυϊ 
ἰπ Ρίας. ἀπά ]οβερῆυβ, Τὴ ψνογά πιᾶυ" 
Ἰοοῖκ ἐογινασᾷ ἰο χχ, 4 (5ο Βδγηβαν, ". 5.), 
ΟΥ ΜῈ ΠΊΔΥ (δε 11 νὴ ἢ Β1485 45 γϑίεσσι δ᾽ 
το ἴη6 ρατί ψΏΙΟΝ ΠῸ ὑνο πλεη ρἰαγεά 45 
τερσεβεπίδιϊνεβ οὗ ἴῃς Τ᾽ μἘββϑίοπιβηβ, νν 0 
ΜΜΕΓῈ οδεγυίηρ ν 51, Ῥδὺ]} ἐπε ςσοηίτγὶ- 
Ῥυτκίοη το {με Οπύτος αἵ Πεγαβαίετη (2 ὕοσ. 
ἰχ. 4. Ὑμεβε νοὸ τῆβῇ, 8ἃ5 ΨΥ εἰβ8 ροὶπίβ 
ουξ, τὴδὺ δ6 ΟἿΓ ἱπίογπιδηςβ ἔοσ βοπὶς οἱ 
{π6 ἀδίδι15 νι] ἔο!ον. 

ει. 30. τοῦ δὲ Π. βουλ.: 8:. Ῥαὰυ] 
ΔΒ ποί {Π6 τῆδῃ ἴο ἰδανα ἢὶβ οςοτησαᾶθβϑ 
ἴῃ {πΠ6 Ἰυτοῖ, ἀπά ἢς ννουἹά πᾶνε ζο!]οννεά 
{πεῖ νι ἢ 15. {|| ἴπ Πῖ8. μαπάβ τὸ ἕαδε 
ἔπε ποῦ οὗ Ερμεβαὰβ ; [ἢ ννὲ τᾶν ἀερεπά 
ὉΡρο ἴπ6 ρῥἱοίαγε οὗ Ἐρμεβίδη [16 σίνεῃ 
8 ἴη Ῥβευάδο- Ηδσδοϊυβ, Γεεθσ νἱῖ., νγ6 
οδῃ υὑπάετβιαπά {πε ἱπιπιπεπὲ ἄδηρεσ ἰῃ 
ΜὨοῃ 5.1. ῬᾺΪ νν85 ρίαςεά δἱ {πε πιεσον 
οὗ πὲπ ΨῆΟ Μγ6γα ΠῸ Ἰοηρδὶ στῆβῃ δαὶ 
Ῥεαβίβ, ἐξ ἀνθρώπων θηρία γεγονότες 
(Ρὴε Ηενακ δεδολόη Βγίθξε, Ῥ. 65 (Βετγ- 
ΠΑΥ5), ἀπά Ἐδγηβαυ, τ. 5.) Ῥ. 280).---δῆμον, 
νΕῚ. 33, ΧίΪ, 22, ΧΥ], 5, 80 βοπχείπηεβ ἴἢ 
οἰαβϑῖοδὶ ἀσεβεῖ οὗ ἔπε ῤίσδς, υμὶρι5---ῖτι 
Ν.Τ. οὐἱγ ἰπ Αςίβ. Βοιίῷ βεΐοτε δηὰ 
αἴτεσ {πε τίοι πε ραββίοπβ οὗ ἐπε νυρασ 
τὴοῦ ψγεσα πὸ ἀουδί 4 γεδί δῃηά βεσίοιι:β 
ἄδηρετ ἰο 81, Ῥαυΐ, οὔ 1 Οοτ. χν. 32, χνΐ. 
9, 2 ον. 1. 8-ιο. ἴῃ {Π6 ξοστηεσ ραϑβαρὲ 
τῆς νοσγά ἐθηριομάχησα ἰ5 ρΈΠΕΓΑΙΪΥ τα- 
ἤειταά τὸ {π|5 ἀδπρεσ 'π Ἐρἄεβιβ, ἔπε 
τημἹεἰεαάε ἴπ 115. ἑεσοοίοιιβ τὰρὲ δεὶπρ 
ςοτηραγαά ἰο ψὙ1]ἃ Ὀεαβίβ, βεὲ Βδίηβδυ, 
δὲ. Ραμὶ, Ρ. 230, “Ἐρπεβαυβ," Ηδβείπρβ᾽ 
Β.}., ἀπᾶ ΡΙυπιρίτγε᾽ 8 ποίε, ἐπ ἰσοο. ΝΥ ΤΙΝ 
(Π6 ἐχργεββϑίοῃη υϑεά ἴῃ 1 Οὐ. χν. 32 Ὑγὲ 
ΤΑΔΥ ΠοΟΠΊΡατα ἱρπαῖ,, Κορι., ν., 1, δηά 
οὐ. Ἐῤδες., νἱῖν, τ ΘΡΊΨΥΗ., ἵν., 1; 80 ἴ0ο 
Ῥβευάο- Η ὀγδοϊϊτιβ, 0 5., δηὰ δηδη, 
ϑαίΐμὲ Ῥαπῖ, ». 351, ποίε ; ατίπε-Ὑ Πάγεσ, 
σευ. Μοαιβετί, ρ. 280 Ε΄, πιαϊπίδ! πϑ 
ἐπαῖ τῃς ννοτά ἐθηριομάχησα τεΐετβ ἴο ἃπ 
δοῖυδ] σοπῆϊος νπ νὰ Ῥεαβὲβ ἰῃ πα 
ἅτθηᾶ (80 Ν εἰζϑᾶςκεσ), απὰ {παὶ 2 ὅσσ. ἱ. 
9 τῆοσζε ῥγοῦδθϊὶυ τείειβ ὅο {πε ἀἄδῃρεσ 
ἥοτὰ (ῃς τίος οὗ ᾿επιείτίαβ ; πὲ 11 τῃς 
1Ἰταγαὶ ἱπιεγργείδείοη οὗ με νεγῦ 'π σ Οοσ. 
ἰβ σοτγεοῖ, ἴ 15 βδηρε ἰπαὶ 85:1, Ῥαυΐ 
Ββουά πᾶνε οπητἐεὰ βιοῃ ἃ τεσσ 816 δη- 
σουπηΐεσ Ποπὶ Βῖ5 οαίαίοριιε οὗ ἄβηρετϑ ἴῃ 
2 Ὅογ. χὶ. 23; 866 αἷβο δεῖονν δ επὰ οἵ 
Τδαρίεσ. 



30---33. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 415 
ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον. 32. ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον - ἦν γὰρ 
ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ἤδεισαν τίνος ἕνεκεν 
συνεληλύθεισαν. 43. ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου 1 προεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον, 
προβαλόντων αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων" ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος, κατασείσας 

1 Ἰπβίεδά οἵ προεβιβασαν ΑΒΕ, Τίβοῃ., ὙΝ.Η., ννείβα, ϑνεπάς, Εν ἁ συνεβιβασαν, ν»}11ὲ ὈΒΞΗῚ,Ρ, Οῆγγϑβ. παν προεβ. (0 1.Ε.}. ᾿προεβ. ΗΕ εἴτ 1ο προβαλλοντων ἀπά {πε ἀϊ βου εν οἵ συνεβ. της εαβι]Υ 1εδα τὸ σμᾶπρε. Ὁ " τεδάβ 
κατεβιβασαν, 50 Β[455 ἴῃ ῬΟΙΗ ἐεχίβ, 
δηά ποία ἴῃ σοπηπιθηΐ. 

γεσ. 31. ᾿Ασιαρχῶν : ““{πεοῃϊοῇ οβῆςετβ 
οἵ Αϑῖα,᾽" ἘΙΝ., οε΄. Γαλατάρχης, Βιϑυ- 
νιάρχης, Συριάρχης, εἴο.; Μοχητηβεη, 
Αδηι. Οεϑοῖ., ν., 318 (Κπδρεηρδπε), 
οἴἶοοτβ, ἔ.5., οὔ ἐπε ὑσονίποε οἵ Αβια, αηὰ 5οὸ 
Ῥτγονίποῖαὶ, ποί τηθγεὶν πλυπίοῖραὶ οἤῆςοτβ. 
Ἑδοἢ ῥζονίποα πηϊτοὰ ἴῃ ἀπ αββϑοοίβιίοη ἴοσ 
{πὸ ννοσβῃὶρ οἵ Εοπιε δπὰ ἰῃς Ετηρίτε, 
Βεηςε Κοινόν᾿ Ασίας, οὔ ἰςἢ {Π6 Αϑἰατο δ 
ΜΟῦ ἃ Ρσοραθὶν 6 ἔπε ΠΙρ ἢ ῥτίεβίβ. Βυῖ 
ἴῃ δἀάιτίοη ἴο {πεῖν σε] ρίουβ οθῖοε τπ6 
Αϑίδύοηβ ὑγεσε οδ]εὰ ὑρὸπ ἰο ρῥγονί ἄς 
ΒΆπιθβ, ρασιὶν ἱ{ τοὶ 80] αἷν δἵ {Πεῖγ οὐνπ 
ΘΧΡΘΏΒΕ, Δηα ἴο ρτεβίἄθ ονοῖ μαπὶ. ΤΉΘβε 
ξεβεῖναῖβ ᾿νεσα οδ]εὰ Κοινὰ ᾿Ασίας ἐν 
Σμύρνῃ, Λαοδικείᾳ, κιτιλ. Ιε ἰ5 ἀουδι θη! 
ΜΠΘΙΠοτ {πε οὔοα νγα5 δηηθ δὶ, οσ νμθίπασ 
ἴς νὰ5 Πεῖὰ ἔοσ ἔοι νεᾶγβ; Ῥυΐ 85 δῃ 
᾿Αϑίδγοῃ 511} τεϊαϊπεά [μἰβ ε{π|6 δἴϊεγ 5 
ἴοτπὶ οὗ οἶος δὰ εχρίγεά, ἔθεσε πΊΔΥῪ 
ἐν! ἀθπεῖγ πανα Ῥθθπ ἱπ ΕΡΠΕβιιβ βενεσαὶ 
Αϑίδτοῃβ, δἰ ἐπου Ρ ἢ ΟἾΪῪ οπα νν85 δοίιδ 
Ῥεσίοττηίηρ ἢἰβ ἀπεῖεβ (οἷ, {πε εἰς ἀρ- 
χιερεῖς ἀπηοπρδί ἴπε ]εὐνβ, ἱν. 6, 23). 1 
πεσε ψψεσα ἃ βοτί οὗ Οουποὶϊ οὗ Αβίδσοῃϑβ, 
115 ΟΟσποὶ] τπλδὺ ΜῈ }1 ἢανε Δϑβεγ θεὰ 
ψ Βεη της Κοινὰ ᾿Ασίας Ψψετε Ῥείηρ Ππεϊά, 
πᾶ {Π1Ὶ5 πιῖρῃὲ ἢανε Ῥδαπ {πΠ6 σᾶ8ε δἱ 
ἘΡδεβδιΒ ἱπ [ἢ πατγγαῖϊνα Ῥείοτε υ5; βθο ἢ 
ἃ [εϑεῖναὶ "νου πᾶνε ὑσοῦρς ἱορϑίπο ἃ 
ναϑὲ οστονὰ οἵ μι] ρτίσηβ δῃηἃ ὑνοσβῃίρρογβ 
δοϊπιαϊεά νἹἢ Ζεαὶ ἔοσ ἢ ροάάεββ, πὰ 
τεδᾶν ἴο ἰάε σι Πεπιείσίαβ πὰ Βῖ5 
ΤΟἸ]Ιοννεῖβ. ὙΤῆπε {6 ννγὰ5 οπε οἵ ρτβαΐ 
αϊρηϊν ἀπά τερυΐε, 45 15 δνϊάθηΐϊ ἔγοπὶ 
᾿πβοσίρείοπβ Ψῃΐοῃ σοπητηδσηογαῖΐϊθ ἴῃ 
ψδτίοιβ οἰεε5 ἘπΠῈ πδπιεβ οὗ ἴποβαὲ ΨῈΟ 
Βιδὰ με! ἐπε οϊεε. Ὑνμείμεσ {πε Αϑίδτο δ 
ΜΕΙΕ 'π ΔΠῪ 86η86 Πίρη ρῥγίεβϑίβ μδ5 Ῥθβθη 
ἀϊδρυϊεά, δας 566 Ῥοΐγοαγρ, Μαγί., οἵ, 
Χίϊ, 2 δηὰ χχὶ.; οὐ δε ψνῃοϊα βυρ]εςὶ 
“Αβίδγοιι " (Καπιβαυ), Ηαβιΐπρϑ᾽ Β.Ὁ. 
αηὰ Β..3; δὲ, Ιρπαΐϊες αμὰ δὲ. Ῥοϊγεαγῥ, 
ἰϊ., Ρ. 987, [ἱρπείοοε ; Εδηδη, δαϊη Ῥαπμὶ, 
Ῥ: 353; δνεπάις, Ρ. 31:8; Ο. Ἡοϊεζπιαπῃ, 
Νεμέεςέ. Ζεϊἐρεπολίολέε, Ρ. το2.---φίλοι: 
ποΐ ΟὨΪν ἄοεβ {πε ποῖος βου {πδΐ 51, 
Ῥδὺ] μά ραἰπεά αἱ ἰεαβὲ πε τοϊδγαίίοη οὗ 
5ογηδ οἵ ἔπε ἰεδάϊης πιθη οὗ ἴμε ργονίποε, 

ζ΄. Ἡϊρεπἔεϊά, Ζιο. ΤΆ. . 364, 366 
Ααἷςᾳ., Να]ρ., “ ππάμάρ ὯΝ οὐλωρίῳροι τὴ 

δὰΐ ἱπαὶ τὰς διεεάε οὔ τῆς ἱτηρετίαὶ 
Δυϊ βου εἶεβ νὰ5 ποῖ υπίτεπάϊν. ψγὲ 
σδηποΐ οὗ σουγβα ΒρΡΡοβα ψ ἢ Ζιἤπηπιετ- 
τηᾶπη ἴπαΐὶ [Π6 Αϑίδσοῃβ σγεγε ἐτίεηάϊν 
θεσδιβα ἔπ6 Αροβεῖε μδά Ῥεεη 1658 ορ- 
Ῥοξβαὰ ἰοὸ τὴς ἱπιροσίαὶ ομϊέμς τμδη ἴο 
τηδί οἵ ίαπα, ἀπά {πδὲ 8ο ἕασ πη Αβίδσοῃι5 
βίοο ὑγίῖθ Ὠἷπὶ οπ σοπηπηοη ρτουπά, 
566 Βδπιβαυ, σληγοῖ ἐπ ἐδε Βοριαη Ἐπηι- 
ῥῖγέ, οα τπ6 Ρσορϑῦϊα δεεϊςαάς οὐ ἐπ ς 
Ρῥτίεβίβ, ἀπά οὔ σθδρ. χίν.---δοῦναι ἑαυτὸν: 
ομἷν μετα ἴῃ Ν.Τ., οὔ. Ῥοϊγυθ., ν., 14, 9, 
1π6 εχργεββίοῃ ἱπνοῖνεβ ἔπε ἐπουρῆὶ οὗ 
ἄδπεεσ, 80 ἰπ Α. δπὰ Εν. 

Ψεγ. 32. ἄλλοι μὲν οὖν: μὲν οὖν ρτο- 
ὈΔΌΙΥ 45 οἴεῃ ἴῃ Αςιβ ψυἱπουξ πν ορ- 
Ῥοβίτίοῃ δβχργαββαά, δυιῖ 5βεὲ επάδί!, Αῤῥ., 
Ῥ. τό2; {πε δπεεμεβῖβ τᾶν 6 ἴῃ δέ οἵ 
νεῖ. 33.--ἔκραζον : “Κερί οπ οτγίπρ," 
ἰγηρεγίβοι.---ἐκκλησία, 5Ξεε Ῥεῖονν ΟἹ νϑσ. 
39; παῖε οὗ ἂπ πίνῃ τπια]του 5 ἃ5- 
ΒΘΠΊΡΪΥ. ---συγκεχ., 566 ΔΡονε νεσ. 20.-- 
οἱ πλείους : ““5εῆϑι: νέγὰ σοιηρδγϑῖῖνο ἢ 
ΒΙ455 Ξε για70} ῥαγς. 

Ψετῖ. 33. ἐκ δὲ τοῦ ὅ., 5(., τινές, οὔ. 
χχὶ. τ6. 1 ψὲε τεδά συνεβίβασαν (ες 
οὐἰτῖσαὶ ποία), πὰ τεπᾶθγ “ ἱπβεγιοιθ 
Αἰεχαπάεν," ἘΌΝ. πηαγρίὶπ; οὗ τ Οοσ. 1. 
16, ἀπὰ οἴδη ἴῃ υχΧΧ, τὰ βεεπὶβ το πηεδῇ 
ἀμδῖ τπ6 1εννβ ἰπβιγιοιεά ΑἸεχαπᾶδσ, ἃ 
ξεἴ]ονν-]ενν, ἴο σοπιε ἔογννασά δηᾶά ἀϊ5- 
βοοίδια Εἰ πιβο Γ δη ἃ ἔπϑιη ἔτοπὶ ἀπν οοΟδἰ- 
ἄοη ψῖ Ῥαὰὶ] δηᾶ ἢϊ5 σοτηραπίοπβ 
δραϊπϑὲ τπ6 ᾿ΐαπα τοσβηΐρ (ἀπολογεῖσ- 
θαι). Ετδβίηιβ (δκα5 πὸ ψογὰ ἴο τηθᾶῃ 
τῆδε {π6 7εννβ μά ἱπβιγυοίβά Ὠἰπὶ Ὀείογε- 
μαηά δβ8 {πεὶγ δάνοοαίς. συμβιβάζω ἱπ 
ΟΟοἹ. ἱΐ,. 19, ΕΡΠεβ. ἱν. 16 Ξξ ἴο Ἰοὶπ ἴο- 
δείπεσ, ἴο Κηΐξ τορεῖδεσ, ἰη Αοίβ χνΐ, το, 
ἴο σοηῃϑίάοσ, ἰο ςοποϊυάθ, βο ἡ εἰββ {π|πκ8 
Βεζα ἐπαῖ ἰξ -- ςοποϊυδεά {παῖ ΑἸεχαπάοσ 
νν 58 ἴπε τεᾶβοη ΨΥ {Ππενὺ μά ςοπια ἰο- 
δεῖμεσ ; Ῥὰξ ἐπ βεπίεπος δπά {πὸ σοηίοχὶ 
ἄοεβ ποῖ βεεπὶ ἴο Ῥεᾶσ ουἱ [15 τε πἀθγίηρ. 
Μεγεσ τεΐϊαίηβ Τ. ., δπὰ μοὶ 8 ἐπὶ Αἰεχ- 
δηᾶθν Ψψὰ8 ἃ [εν ΟὨγίβείαη πὸ ννὰ5 
Ρὰΐ ἰοσψασά ὃῪ (πε 1ενν8 τλδ! οἰ Ου 5], 
πορὶπε τπαξ με ταῖρι Ῥὲ βαοσίβοβά ἴο τῆς 
ΡοΟΡυΐαγ ἔπι] --- πεπος ἀπολογεῖσθαι, 



τὴν χεῖρα, ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΧ, 

44. ἐπιγνόντων ἱ δὲ ὅτι 

᾿Ιουδαϊός ἐστι, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων, ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόν- 

των, Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις ᾿Εφεσίων. 35. Καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς 

τὸν ὄχλον, φησίν, Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὃς οὐ 

γινώσκει τὴν ᾿Εφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης " θεᾶς 

᾿ 1πϑίεδά οἴ ἐπιγνοντων, ΑΒΌΕΗΓΡ, Τίβομ., ΥΝ.Η., ἘΝ, ὙΜ εἶδ, ΝΥ επάις, ΒΙ4858, 
Ηρ. τοδά ἐπιγνοντες, ἃπά ἰπβίεδά οὗ κραζοντων (ΗΙ].), ΒΏΕΗΠ,Ρ, ψΠΙοΙ 1,4 ςἢ,, 
νν.ἢ., ΒΙ285 τείαίπ ἱπ, Τίβοξ., ΝΥ εἰββ, ὑϑδηάϊ τεδά κραζοντες, [ο]οννίπρ Σϑ Α. 

3 θεας ο". ΑΒΌΕ, δὸ Τίβοι., ΝΝ.Η., ΕΙΥ., ΥΝ εἰδ85, Ὑνεπάι, ΒΙ455, ΗΙΕ. 

ΤῊΐβ ἰαϊίος υἱὸν Βθοπὶβ (9 ὃς δάοριεά 
Ρτϑοῖίοα!ν Ὁγ Β[488 (ϑο ὃν Κπαβεπραπει), 
Αἰ ἘΒουρη πε τεδάς κατεβίβασαν (1 ΚΕ χ, 
15), ἀδεοεπάεγε οοέρεγμέ, .6., 1πίο τῆς 
ἐβεδίγε, 88 86 σδηπποὶ 8εὲ {μαΐ σνυνεβίβ. 
ἰ8. ἐπε] ρίδιε; ἱπ ψμῖοῃ Οτίπιπ- Τμαγες 
ἀστεεβ ΓΕ Μἰπι, ἀηὰ στεπάθσβ ϑπῈ 8 ἘΝ, 
πιδιρίπ, 88 ἅρονε (5εε σμδ υ.).---ὁ δὲ ᾿Α.: 
ἰδ ὁ χαλκεύς ἴῃ 2 Τίπλ. ἵν, 14 18 ἴα καπ ἴῃ 
ἃ Μὶᾶει βεπδα (0 τηδδῃ ἃ ΌΣΚΟΥ ἴῃ ΔΠΥ 
τποίαδὶ, ἰξ ἰ5, οὔ σουγβε, ροββιθ]8 (ῃδί ΑἸεχ- 
ἀπάοῦ ταῖσῆς δε 50 ἀεβογῖ θεά 48 οπε οὗ ἐπε 
οταΐιβπιθη οἱ Πεπιείσιιβ. Βαΐ τς παπὶς 
ὙΜ85 ΝΟΙΥ σοτητηοῦ, ΔΙ ΠΟυΡὮ [Π6 οπλϑϑίοῃ 
οὗ τις Τηᾶν ὃε 14 Καη ἴ0 ἱπιρὶν τμδὲ ΑἸεχ- 
πᾶσ ἴῃ νεῖ. 3 Ψᾶ8 Ὑ}6}} Κποη ἱπ 
Ἑρδβεβὰβ (ςζ. νεσ, 9 ἀρονε). γε οδπποῖ 
Ρᾶ85 Ὀεγοπὰ ςοπ]εσίαγα, ΘΒρεοῖδ!ν 5 ἴπῈ 
ποῖίος ἵπ Αοῖβ, ψπδη οοτηρατεά ἢ 2 
Τίπι., οομίδὶπδ πὸ δυγέποῦ τλατῖκ οὗ ἰάεηιϊ- 
βοδίίοη ἴπᾶη ἐδ 5᾽πλ]Ατὶν ΟΥὗἨ ἤδηλα, 
ΔἸἸπουσῃ τὰς Αἰεχαπάεσ ἴῃ πὸ ἰδίζεσ 
Ῥᾶββᾶρε ΜΆ8 πὸ ἀουδί ἰῃ ϑοπια ΨΑΥ σοπ- 
ῃεοιδὰ νὰ ἙΡμεβαβ, οὐ ἐπα ψψαγηὶπρ τὸ 
ὙἰποΐμΥ δραϊηβὲ Βὶπὶ ψουά δ6 ψεμους 
ἴοτοα. ἀραΐπϑὲέ {δε ἰδεηαβοδέίου βες 
Μεγεῖ- Ν εἰβ5, δὲς Βυίεξε Ῥαμ απ Τίπιο- 
ἐλκεωμς μηὰ ΤΊϊς, Ῥ. 347, ἀῃιὰ 80 αἷ5ο Ηοὶεζ- 
τλδηη, ΡῬασίογαϊδγὶφζε, ἐγι ἰοοο (στο ἰάεπεϊ- 
δε58 τῆς Αἰεχαπάδσ ἴῃ 2 Τίπι. ἵν. 4 ΙΒ 
τῃε ΑἸεχαπᾶεσ ἱπ τ Τίμλ. ἱ. 2ο). Ηοϊίζ- 
Τηδπη 8 νιον 8 ἴπδί τς δυΐμπος οὗ (ῃς 
Ῥαβίοσαι Ἐριβέϊεβ, νμοσνοσ ἢ πᾶ πᾶνς 
Ὀεεῃ, πλϊϑίοοις ἐπα ηοέϊος ἴῃ Αοίβ, ἀπά 
ςοποϊυάεά ἐπδὲ {πε ΑἸεχδηάεγ (ποσὰ πιθη- 
εἰοηβά νγᾶβ ἃ Ὁ" σι βιΐδη, ἀπά 8 ἰσαδομοσουϑ 
οπα, ΨἼΟ 8] οννεὰ Ὠϊτηβοὶῇ τὸ 6 τε} 1156 4 
Ὁν τὲ εν δραϊηβὲ Ῥδαὰ]. ὙτΤδε ρβεὺ- 
ἀοηγτιουβ δυΐποσ οὗ 2 Τίμ,, {μοσαίοσε 
ΠᾶπιῈ5Β Αἰεχαπάες χαλκεύς, Δηά τεΐδγβ 
Αἶθο ἴο δἰπὶ π6ὸ βλασφημεῖν οὗ τ Τίπι. ἱ, 
20.--κατασείσας τὴν χεῖρα, 8εε οη χίϊ. 
χγ.--ἀπολ. : ρεου δῦ ἴο Τὰκε πὰ Ῥααΐ, 
ὑνὶςσα ἴῃ 51. Τὰ κε᾽ 5 αοβρεῖ, ἀπά βῖχ εἰπιεβ 
ἴῃ Αοίβ, 5ο ἴῃ Εσχῃ, 11, 15, 2 ΟΟΥ. χίϊ, 10. 
ἴπ [26 ἰαβϑί-πατλεά ρϑββαρεὲ 1 βαπὶα 
σοηβίγυσςοη 845 δε (8ες ἔοσ νδτῖουβ σοῦ- 
εἰσυοίίοηβ ατίσηπυ- Ὑπάαγετ, τμὸ υ.). 

ες. 34. ἐπιγνόντων: ““ΨΠΕΠ ΓδΕΥ 
τεοορηϊβεά ᾿ ὉΥ 18 ἄγεββ δηὰ Ὠὶβ ξαδίαγεβ, 
ἜΠθη {παν ρεγοεῖνεά," ἘΙΝ. 1 ψε 
τεδᾶ ἐπιγνόντες, 566 οτἰεἰσαὶ ποΐίβ, φωνὴ 

έν. τ "" Δῃδοοϊ απο ᾿οῸ ΘὨΕἸββίγασση "" 
ο΄. Ματῖ ἰχ. 20 (Β[455).---μία ἐκ πάντων : 
εαἰπἶάα ἠμποίμγα, ἀτταϑεῖηρ πὸ τα θσ᾽ βοὸς 
δἰϊθητίοπ (Η δοκεῖ). Αἰεχαπᾶεσ ννᾶβ ἔππι8 
ἀηΔῦ]6ς ἰο οδίδίῃ ἃ πεατίπρ δεσδιβς Πα 
ψΔ5 ἃ εν, ἃ ἕδος ψ]!οἢ δα οἰ απεῖν 78- 
Ἐ|Ώεϑ πε ἀρργεμεηβίοῃ ἔογ Ῥδῃ] επιεσεαϊηθαᾶ 
ὉΥ 85 ἔθη άβ.--- Μεγάλη κιτιλ., 566. θἢ 
νεῦ, 28, {πΠ6 ΟΥ̓ ἵπ Β, απά β ἰεχὶ 18 
ἀουδιεά, νυ μϊο ἢ πλᾶγκβ 118 σοπείπυδποε δηὰ 
[8 εἴπρμδεῖς υἱέεγαηςς (ΥΥ εἰ85).-ττὡς ἐπὶ 
ὥρας δύο κραζ.: ῥτοΟΡΔΌΪΥ ἐπον ταρατάθα 
1818. Ὧἃ5. ἰπ 1861 δὴ δοὲ οὗ ψόσβδιρ, τὰ 
1 Κιηρβ χυϊ!, 26, δηὰ βδπιβαυ, Ολμγοῖ 
ἐπ ἐπε οπιαη Ἐπιῤίγε, Ρ. τ42, “ Ὠίδηα," 
Ηδβύηρθ᾽ Β.Ὁ., Ρ. δος. "ΔΑ ομΠ] 58 
υηδετβίαπαάϊηρ ἰηδεεά! δ5 ἴξ {πεν νγοτα 
ἰταϊᾶ ἰεβὲ ἐπεῖσ ψοσβῆῖρ βῃμου!ᾶ δὲ ὃχ- 
Πηρυϊβμεά, πεν ϑπουίεά υνἱέπους ἰηΐοτ- 
ΤΑΙ 551 00 :᾿" Οἤγγβ8., ἤοηι., χὶλὶ. 

Μετ. 35. καταστείλας: ΟἿΪΥ δεῖ ἷπ 
ΝΙΤ. δπά ἱἰπ νεσ. 36, “πδᾶά αυϊεϊβά," 
ΕΙΝ., ΙΓ 2 Μδος. ἵν, 31,3 Μδος, νῖ. Σ, 
Αφυΐα, 5. ᾿χὶν. ({1χν.} 8, αβο ἴῃ 7 βερῆιβ 
δηὰ Ρ]αξατγοξ. --- γραμματεὺς: “δε 
Βθοσδίδσυ οὗ ἐπε οἱἷἵν ᾿ Ἐδπιβθαν; [ιὶρῃῖ- 
ἴοοι ψᾶ5 ἴπΠ6 ἤγβε το ροΐϊηξ ουέ {π6 ἱπηροτ- 
ΠΆΘΟΙ πε Οἔσασ 80 παπηϑᾶ---οδ]] δὰ 
αἶδο ὁ ̓ Εφεσίων γὙραμ. οΥ γραμ. τοῦ 
δήμον ; δε νγᾶ5 τς τπιοϑβὲ ἙἜ 6 ΠΈΔ] 
Ῥειβοη ἴῃ Ερδεβυβ, ἴοσ ποῖ οπἱν ψγεσα 
πε ἀδοίθεβ ἴο δε ρτγοροβεά ἀγαζεε ὃν 
Βῖτλ ἀπά {πε διτδίεροί, ἀπὰ τποπαὺ ἰεξξ τὸ 
ἴδ οἷν νγὰ8 σοπιπιίεεα το Ηἷβ σπαγρα, 
Ὀυΐ 245 ἴπ6 ρονγεσ οὗ ἰβε Ἐσςοϊεβία, ἐπα 
ΡΟ]. Δθβοτηδῖν, ἀθοϊϊπεά υπάεγ ἰπη- 
Ῥετγίδ] σταΐϊθ, ἐμ ἱπηροτίδπος οὗ ἔπε βεογε- 
αι Β οἶος νγχὰ8 εημπαηςθά, θδσοδαιβα μα 
ΨΜᾺ5 ἴῃ οἷοβεσ τουοῃ ν]Ὦ πε σουτὶ οὗ ἴΠ6 
Ῥτοσοηϑβὰ ἔμδη {πε ΟΥΠεῚ οἱτν τλδρ ϑίγαίθϑβ, 
Δηά λοίεὰ δ5 ἃ τηεάϊιπι οὗ ςοπυηππίοδ- 
το δεένγεεπ {πε ἱπηροσίαὶ ἀπ πιαπίοῖραὶ 
βονετητηθηῖ, “ἙἘρβεβὰβ" (δπηβᾶαυ), 
Ἡκλβείηρβ᾽ Β.}., Ῥ. 723, Οτδϊήες αμάᾶ 
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᾿Αρτέμιδος καὶ τοῦ Διοπετοῦς ; 26. ἀναντιῤῥήτων 1 οὖν ὄντων τούτων, 
δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν, καὶ μηδὲν προπετὲς 

πράττειν. 317. ἤγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους, οὔτε ἱεροσύλους 

1 ἀγαντιρητων Β'"1,, 8ο ΥΝ.Η. (ποῖ ὙΝ εἰ58). 

Βίσλοῤγίος οΥΓ Ῥαγγρία, ἱ., 66; δὲ. Ραμὶ, 
ΡΡ- 281, 304; ΗΙςκΒβ, αγεέθξ Τηϑογίβέϊονις 
τη ἐπε Βγίοη Μηςεμηι, ὅν, Ῥ. 154, δπὰ 
ννοοάδ Εῤῥέσμς, Αῤῥ., Ῥ. 49, οἴεξηῃ 
ἢ Αϑίαγοῃβ δηὰ Ῥσοςοῦβῃ!; Πἱρδείοοί, 
Οοπίεηιῥ. Ἐδυΐδῖῦ, Ὁ. 204, 1τ878, 51, 
1 Κε᾽ 5 ρίσίισγε ἐπεσγείοτα οὗ [86 ββοσβίδτυ 
85 ἃ τηᾶῃ οὗ ἱπῆυπδηςε δηᾶ Κεδηΐϊν δῆνα 
ἴο Πῖ5 ταβροηβί : ΠΠὙ 18 δι ΚΙ ον ἴῃ 
δοοοτάδηοα ἱὰ νπδὲ να τϊρῃς πᾶνε 
ἐχρεοίεά, ---τίς γάρ ἐστιν ἄνθρωπος: 
“γπδὲ πῆ 8 (πετα (ἤδη ὃ" εἴς. Βδβη- 
ἀΔ11: πε γάρ ἰοοῖβ Ῥδοκ ἰο {πε δοϊΐοῃ 
οὗ ἐπε βρβᾶῖζεσ ἴῃ αυϊδεϊπρ [π6 οτονά, 88 
ἱξ πε ψουἹά Ξαὺ πᾶὶ ἔπαγε ἰδ πὸ πββά ἔοσ 
Ἐμὶθ εχοϊϊετηθηξ, ἔοσ 411 παῖ γοὰ ἤᾶνε 
βαϊά δδουξ γόοις σοάάθββ ἰβ τπηΐϊνθσβα!ν 
δοκπονδάροά. --- γεωκόρον: “ τπιρ]ε- 
Κεερεσ," ΕἸΥΝ., ““ὋἋ ψογβῃῖρρεν," ΑΝ, 
ομϊγίοεηι, Ψυϊραία, [11{., “4 ἰδπιρῖε- 
ΒΨ ΕΘΡΕΓ" (ὁπ ἀετίναϊϊοη 5686 ατίπιπι- 
ὙΠάγει, σε ν.), Δηᾶ 50 ἔουπά ἴπ οἰδββίςαὶ 
Ὁτεεῖς, ἃ βδογίβίδῃ, ἃ νεσρετ, [.8ϊ., «αἰ- 
ἕμες, οἵ. 705., Β. Ἅ., ν.,» 9, 4. Πετε Ξε 
τυογοπίῤῥενς, οὺς ὁ θεὸς ἑαυτῷ νεωκόρους 
ἦγεν. ΤῊΘ τἰεἰ6 "Ὑγατάβη οἵ [8 Τεπιρὶς 
οὗ ἘΡδαβιιβ᾽" ψὰβ ἃ δοδβὲ οἵ ἴδῃς οἰΐυ, 
ἦπβε 45 οἵδε οἰείεβ. Ὀοαδίβά οὗ ἔπε ϑδπὶδ 
ἘΠΕ ἴῃ τοϊδείοη τὸ οἵμεγ ἀδἰεἶἰββ. [ὲ 
ψουά 5βαπι- ἑπαὲ {π6. εἰ δὲ Ερμδβιιβ 
γγ85 σΈΠΕΙΔΙΪν πιδεὰ ἱπ οοπηδοίοπ ὑπ 
{86 ἱτῃροτίαὶ ἐμίξης ; ἴῃ [Π6 ρετίοά οὗἉ {15 
πατιταῖϊνε, Ἐρμεβιβ σου]Ἱά οἰαίπι {π6 τ{|6 
85 γατάβῃ οἵ οπε Τεταρὶβ οὗ {18 σμἑέπς, 
δηὰ Ἰδΐεσ οὔ 5ῆε επ͵ογε (᾿ς {ἰπ|ε οὗ δὶς, 
τρὶς νεωκόρος, 45 (ἴα Ὠσταθει οὗ {πὲ 
ἘετΏΡΙ65 οὐἩ τπ6 ἱπιρϑυία δεἰέμς ἱπογβαϑεά, 
Βπξ ἐπετα ἰβ ἀπιρὶβ ᾿υδεϊβοδίίοη ΕΌπα 
ἰπβοτίρείοηϑβ ἕο {πθ τηβητίοη οἵ (πς {[{|Ὲ 
ἐπ [π8 νεγβε δεΐοτε υ8 ἰῃ οοππεοίίοη ὙΠ 
τὰς Ατέοπηῖβ ψοσβΐρ. ΕῸΣ ταίεσεποεβ, 
Ἑδπιβαν, “Ἐρδεϑιιβ," Ηδβιίηρβ' Β.Ὁ., 
Ρ. 722; Οἰέίες απὰ Βίεἠοῤνῖος οὗ ῬΠγγρία, 

1., 58; ϑγεπάι, ΒΙ455, ἐγ: ἰοθο; Τλρμιίοοί, 
Οοπέ, Εδυ., Ὁ. 204, 1878; ἡνΝοοά, Εῤῥέξες, 

ΑΡῥ., Ῥ- 50.---τοῦ Δ.» 50.,) ἄγαλμα: οζΓ 
ϑόπιθ 50 ἢ πνοτὰ ; τπ6 ἱπιᾶρε νν85 Ὀθεϊϊενεὰ 
ἴο παᾶνδ ἔθη ἔτοσα [Π 5κν (μεάνεπ, ΚΕ. 
τηδτρὶ πη), {136 ἴπδι οἵ {πε Τυτὶς Ασίεγηϊβ, 
φ΄. Ευτ,, ΙΑ. Τ΄, 977, 1384, ν μετα νγῈ Βπά 

οὐρανοῦ πέσημα ρίνεπ 45 ἴδε οατίναϊεπε 
πὰ δχρίαπαϊίοη οἵ διοπετὲς ἄγαλμα 
(Ηετοά., 1., τ). ὙΠε «γοσβϑηΐρ οὗ Ὀΐδηα 

οἵ ἐπε Ἐρδεβίαπβ ννὰβ βπείγεϊυ Αβίδη πὰ 

ποὶ ατεεῖκ, αἰἐπουρῃ ἴῃς ατβεῖς οοϊοηἰβὲβ 

ΜΟΙ, 11. 

δειεπιρίεα ἴο εβέδὈ]Π158} δὴ ἰάδεπεβοδείοη 
ὙΠ Έἢ Ἐπαὶγ οη Ατίθπιΐϊβ ου δοοοιπὶ οὗ 
ςετίαϊη Δπδίορίεβ ϑείψεεη ἔπεπι, Αο- 
ςοτάϊπρ'᾽ ἴο ]βτοπιθ, Ῥγαζαέ. «ὦ Ἐῤῥεεῖος, 
πε ἙΡΠεβίδῃ Ασέβηιίβ γᾺ5 ταργεβεπέεα 5 
ἃ ἤρσυτε ὙΠ πΠΊΔΩΥ Ὀγθδβίβ, πεν ἐἰηπαριηια 
(“ατᾶπὶ Οτοθοὶ πολύμαστον νοσαπέ᾽}, 
ΒΥ ΠΟ] ἰϑίπρ {Π6 τερτοάιιοεῖνα ἀπά παίτῖ- 
ἔνε ρόνγειβ οὗ Νδέιγε ννῃϊςἢ 5ῆ8 ρδϑγβοπὶ- 
ἢεά, ὙΠῖβ ἀεβοτίριίοπ ἰ5 ἔα ΠΥ θοτπε 
οαΐ Ὀγ πε σοτηπιοη τοργαβθηίβεοπβ οἵ {πα 
Βοάάεθθ οἡ οοίπβ δπὰ βέδίιιεβι ΝῸ οπα 
οὐ] Θαν ἔοτ σετίαίπ οἵ ννῆδε ἔπε ἄγαλμα 
ΨᾺΒ τηδᾶε: δοοοσζάϊηρ ἐο Ῥαίσοῃιιβ ἴΕ ννὰβ 
ταδᾶς οὗ σεδσ ᾿νοοά, δοοοτάϊηρ ἰο ΡΙΙΠῪ 
οἵ π6 ψοοά οἵ ἐπε νῖπε, δοοογάϊπρ ἴὸ 
Χεη. οἵ ροϊά, ἀπά δοσοσάϊηρ ἰο οἴβεζβ οὗ 
Θροηγ. ΕῸΣ ἃ ΠΙΠεν ἀεβοτίρείοη οἵ ἐᾷς 
ἴτλαρε, πὰ ἴογ βοπὶα δοοιιπὶ οἵ πὸ 
6 ργθνδίεηοα οὗ ὑνοσβῃρ οὗ ἐπε ροά- 
ἄεβ5 δῃὰ 115 ββουας σματγδοίοσ, Εαπιβαν, 
Οἷξίες απὰ Β,δποῤγίος ΟΥ ΡΑγγρία, “ Τῖατα 
οἵ τῃεὲ Ἐρδαβίδηβ,᾽ Ηβείηρθ᾽ Β.Ὁ., 
Β.Ὁ.3; νγεηάι, τ888, ἐη ἰοσο; Ἑαττασ, δὲ. 
Ῥαμῖ͵, ἰὶ., Ῥ. 13, Δ ἃ τεΐεγεποαβ ἰη ΥΝ εἰβιείη, 
γε. 36. ἀναντιῤῥήτων : ΟὨΪΥ πετε ἷπ 

ΝΙΊ., Ὀπὲὶ τπ6 δάνεσο ἰπ χ' 20, ποὲ ἴῃ 
1 ΧΧ Ῥυς ϑυτητση., ]οῦ χί. 2, χχχίϊ, 13; 
Ῥοϊνθ., χχίϊ!,, 8, τα; οἡ 5ρ6 1 ΠἸπρ' 566 οσι εἰςδὶ 
ποίε.---δέον ἐστὶν, τ Ῥείετ ἱ. 6 (1 Τίπι. ν. 
13), ε΄. Ἐςοΐυ8., Ῥτοῖ,, νν. 3, 4, τ Μδοο. 
ΧΙ, τἰ, 2 Μδος. χί. 18, αἷβο ἴῃ οἸδβϑίςδὶ 
Ατεβκ.---προπετὲς : ΟΥΪΥ ἵπ {π|κεὲ ἀπά 
Ῥδὰϊ ἴῃ Ν,Τ., 2 Τίπι. “1. 4, οὗ πουρπί- 
1ε55 παβίε (Μεγεγ-νν εἰ55); ἱπ τ ΧΧ οἵ 
ταϑἢ (Ακκ, εὐ. Ῥτον. χ. 14. χὶ τ. 3, Εσοίτ8. 
ἰχ. 18, ϑυηῖπι., Εσοἶεβ. ν. σ, Οἴβηλ. Εοπι., 
Οογ., ἷ., τ, οὗ Ρεγβοπϑ.---κατεσταλμένους, 
866 δἷβο οῃ νεῦ. 35; ΟἿΪΥ ἷπ ἴπ6β6 ἔψο 
γεῖβαϑ ἰη ΝΤ, 

ψετ. 37. γὰρ: “Ὧν, ἐ.6., ΠΥ δά ἄοπε 
βοτηβίμίηρ ταβῇ.---τοὺς ἄνδρ. τούτους : 
αἴ δπά Ατ᾽βίατομιιβ, ἱεροσύλους, 
“τοῦδθετβ οὗ ἰετηρῖε5," ΕΝ, ἰπ ΑΟΝ, “οὗ 
οδυσομαβ," τῃ6 ψοτά “ςἤυγοῖ ᾽" δεΐηρ 
ΔΡρ]Πεὰ 45 οξεη ἴπ τς ΕἸ ζαδείμαπ ρὲ 
τὸ ρᾶρᾶῃ ἰεπιρῖεβΌ ἘΑΠΊΒΑΥ ἤόύγενοσ 
τεπάειβ “ βυ Υ ποίεμες 'ἴπ δοὲ ποῖ ἱπ 
Ἰδηρυᾶρε οὗ ἀΐβτεβρεοῖ ἰὸ ουγ ροάάεββ8," 
ἦνδ., ἴο 1886 Θβίβο βπβά ταϊϊρίοη οἵ ουγ 
εἶιν, ἱεροσυλία -- [δεΐη, Ξαογείερίμηι, αὐτὰ 
Βεῖε ἔοσ δπιρμδϑῖβ πῸ βρβᾶκογ 0868 ἴῃς 
ἄουδ]ς ἰδτπὶ οὔτε ἱεροσ. οὔτε βλασφ.»; 
 Οἤυτοθεβ, ΕΟΌθοτΒ οὗ," Ἠδβέηρϑ'᾽ Β.}0., 
Ἐδπιβαυ, ἀπά δέ. Ῥαμί, ρΡ. 26ο, 282, 401. 
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οὔτε βλασφημοῦντας τὴν 1 θεὰν ὑμῶν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΙΧ, 

38. εἰ μὲν οὖν Δημήτριος 1 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται πρός τινα λόγον ἔχουσιν, ἀγοραῖοι ἄγονται, 
καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν - ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 30. εἰ δέ τι περὶ 

1 ὸν τὴν θεαν ΜΑΒΌΞΕΚΗΙ,, ΟἾγυβ., 8ο Τίβοῃ., ΜΝ. Η., ἘΝ., νΝ εἰβ8, ννγεπάε, 
ΒΙ458 τεδά τὴν θεον, ἀπά ἔογ ὑμων ΑΒ, 8γγ. Ρ., 848., Ασπῃ., Αςίῇῃ,, Τίβος., ΥΝ.Η., 
ΚΟΥ͂., Βίαβϑβ, ὟΝ εἰβ8, νν εηάϊ τεδὰά ἡμων. 

3 Αἴεγ Δημ. Ὁ, ϑγζ. Ρεβῇ., Ἐρῆσ,, Β[.ββ, Ηρ. δά οντος. 

Ιῃ 2 δος. ἷν. 42 ψῈ πανα ἔπε βατῆς νοσά 
ἱερόσυλος, ΚΟΥ, “Αὐΐποτν οὗ ἐῆς βδςτί- 
1επς," “ΟΒυσοῃ- τοῦ εν," ΑΟΝ., υϑεᾶ οἵ 
Γγϑίπιδοπιβ, δτοίῃος οἱ Μεηεῖδιυβ τῆς 
πἰρ ῥγίεβί, ψῆο ρεσίβῃεά ἱπ ἃ γίοι ψνῃῖο ἢ 
ἃτοβε ἔτοῃ (πε {πεῖε οὗ (με βδογβά νεβ86}8 
ὉΥ [ἰ8 Ῥχγοίπεγ δπὰ Πἰπιβεῖε (αυοίεά ὉΥ 
Ἑλτηβαυ, μ. 5.). Οδποη ἄοτςο, Εῤλέσίαηδ, 
Ρ. 41, ποίς, πονενεσ, ροϊπίβ οὐξ {πδὲ (ῃς 
Μοτά ἰβ υδεὰ ἱπ (ἢς ἔογγηεσ βεπβ8 οὗ 
“ΣΟΌΡεΓΒ οὗ ἐ6 ΠῚ Ρ165,᾽" ἴπ βρεοίαὶ σοπηεο- 
εἴοη ψνἱ ΕΡΠΘβιβ ὃν ϑίσαρο, χὶν. 1, 22, 
πὰ Ῥβειιάο- ΗἩ δγϑοϊϊτι8, ᾿υεξίεσ νἱϊ., Ὁ. 
64 (Βετῃδυ8) ; οὗ. ἔσπι. ἴΐ. 22. ὙΠ οορ- 
παίε ποὺῃ ἰ8 ἔοιιπά ἰπ ἰπβογίριίοηβ αἱ 
Ἐρπαβιιβ, ἀεβοσίδίπρ ἃ οτίπις ἱηνοίν πο 
της μεανίεϑι ρεπδίτεβ, ννοοά, Εῤῥδϑης, 
νἷ., 1, Ῥ. 14; Γἰἱρμεοος, Οοπέ, Κδυ., Ὁ. 
204, 188. 
ει. 38. λόγον ἔχουσιν: πὸ εχδοΐ 

δαυίϊναϊεπε εἰβεννπετγε ἰη Ν.Τ,, δας Οτίτηπη 
(8ο Κυρίκθ)ὴ οοπιρασεβ Μαῖίί. ν. 32 (8εε 
αἶδο ΟοἹ. ἰϊϊ. 13).---ἀγοραῖοι ἄγονται: 
Μῆς σουγίβ ἀγα ρθη," ΚῸΝ., ρεπαρ5 
θεβὲ ἰο υπάετβίαπαά σύνοδοι, “σουτί- 
τιδείϊηρς ἅτε πον ροίΐῃρ ΟὨ,᾽" ἐ.6.,) ἴοι 
ποϊἀϊηρ {τἰα]5. (1π {πα ἔοσιπι οὐ ἀρόσγα); 
Νυϊραίε, εομυεμέμς ἤογεμδες ἀρωπέμν, τς 
γειῦ δεὶπρ ἴῃ (6 ργεβεπὲ ἱπάϊοδεϊνα. 
Ογ ἡμέραι πηδᾶν δἰοπα δε βιρρ ες Ξε σουτί 
ἄδγβξ ἅτε ἱερί, ἐ.6., δὲ οογίδαὶπ ἱπίθγναϊἑβ, 
ποΐ ἱπιρὶ γίηρ δὲ {πὲ ραγεϊσυ!αγ ἐἴπιςθ, θα 
ταῖποτ ἃ βεπεσαὶ βίδίειηεπεέ 48 ἴῃ {πε 
Ψοσάβ ἔπδι ἕο Πονν: “ ἔΠ6 γα ἀγα Ῥσοσοηϑι}5,᾽" 
866. Ῥαρε, ἱξ ἰοθο. Ἐοτ ἄγειν, ε΄, Τιὰκε 
χχίν. 21, Μαίξ. χίν. 6, 2 Μδος. ἰϊ. τό, οἷ 
ϑιίγαῦο, χίϊ,, Ρ. 932, [,Δἰη, σοπυσηέης 
ἀρέγε. ΑἸίογά, 5ο νεηάιϊ (1888), 5Βρ68β οὗ 
{πε ἀϊδεϊποιίοη ἄγανντι Ὁν πε οἷά ρταπι- 
ταλτίδηβ δεΐννεθη ἀγοραῖος ἀπά ἀγόραιος 
8ἃ8 ρῥτοιηάίεββ, Ὁυὰξ 866 αδἷβο δνίπετ- 
Θοϊσηεάεϊ, Ρ. 60.---ἀνθύπατοί εἰσιν: (πε 
Ρίαταὶ ἰβ υϑεὰ : “Ἂς δο χυοά πυηαιᾶτη 
ὩΟη 6586 8οῖεδί,᾽" Βεηρεὶ (ᾳφιοίεά Ὁγν Β[458 
δηὰ ΝΥ ἐπ), ΑΙ που ρἢ ϑεγίςεῖν ἔμοτα νου 
Ῥε οηἷν οπμα Ῥγοςοπβϑιΐ δὲ ἃ {ἰπης, Ὑποσα 
ἰβ ἢο πςεά ἴο υπἀεγβίαπα δὴν δϑϑβίδηξβ 
οὔ εἣε ργοςοπβαΐ, 485 [Ὁ τς ἀεβογίρείομ ννα8 
ταδδηῖ ἔογ {Πδ6πὶ, οτ, ὙΠ 1,αυνίη, 45 ἰΓ ποτα 
ὝΕΙΕ βθνεσαὶ Ῥεβοῦβ ὙΠ Ῥγοσοηβυϊατ 
Ρονετι [{ 5 αυϊξε ροββίθίβ πδὲ ἴῃ θοῖα 

οἶδι8ε8 ἔπῸ βθογθίασυΥ ἰβ βρεακὶπρ ἰῃ ἃ 
τλθτα οοἸ]οααΐαὶ νγαν, ἃ8 ΨψῈ τηΐρῃς βδν, 
“«ὝΠετε ἅτε δϑϑῖζεϑ δῃὰ ἔπεσε γε ᾿πιάρϑβ". 
Τιλρμπιίοοι οα115 1ὲ “4 τῃβίοτγίςαϊ ρίυγαὶ] " 
Οοπέ. Κεῦ., ἢ. 205, 1878, ἀηὰ συοίεβ Εὐτ., 
1, Τ., 1359, κλέπτοντες ἐκ γῆς ξόανα καὶ 
θνηπόλους, (Πουρἢ ἐπετε ν88 οπὶν Ομ 
ἵτηαρθ ἀπ οπε ῥγεβέεβϑβ.---ἐγκαλείτωσαν 
ἀλλήλοις : ““Δοοιβε," ΕΑΝ, Ὑῖῶε νεῖρ 
πεϑά ποῖ πᾶνε ἃ (εοῃπηΐοαὶ Ἰερ8] βεῆβα 8ἃ5 
18 ἱτηρ! τε Ὁν ““ἰτηρίεδά" ἴῃ ΑΝ, 80 ἱπ 
ΠΧΧ ἰ πᾶν ὃ6 υβεᾶ αὐΐΐε σα πεγαδίν, οὐ 
οὗ ἃ οτἰ πηῖπαὶ σπαγρε, ἀπά 58ὸ ἴῃ οἰδββίοδὶ 
Οτεεκ, ὡς ὙΝ δά. χὶϊ. 12 δηᾶ Ἐςοῖιβ. 
χῖνὶ, το. [π τῆς ΝΤ. ἰξὲ ἰβ υβεά εἰχ 
εἰπη68 ἴῃ Αοΐβ ψ ἢ τεΐετεηος ἴο ἡπάϊοϊα! 
Ῥτόςδβδ5, ἃπᾶ ον οπσα εἰβενῆαγε ὃν ϑέ. 
Ῥαδὰὶ ἰῃ σαι, νὴ. 33 ἴῃ ἃ βΈπογαὶ 56η86. 
ὙΠε νϑσρ ΟΠΙΥ ΟσσαΓβ ἴῃ ἐπα βεσοπά ρασέ 
οὗ Αοἰβ ἴῃ δοοοσάδησε πὸ ἄουδε γί ἐπα 
Βι δ] εοι-πηδέίετ ; 586 Ηανκίηβ, Εν 8γη- 
οῤέτες, Ρ. 147, ποίε, ἀπά ΜΝ εἰ55, Εἰ Ἰοἰ ἐπηρ' 
ἐπ ἠας Ν. Τ᾿, Ρ' 570, ποῖα. 

γε. 39. εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων : ἢ νγα 
τεδά περαιτέρω, ο΄. ΡΙαίο, Ῥλσάο, Ρ. το 7 
Β, ἐπε πιεδπίηρ 18 δηνεΠίηρ ΓασίμΠεσ ἴπδη 
8. δοουδαίίοπ ἀραίηβε δὴ ἱπάϊνί τα], ἃ 
ΡΟΝ. ἀηὰ ποῖ ἃ ρεγβομαδῖ τηδίζεσ : ἴδ 
{πεν ἀεδίγεά το πς ΔΗΥ͂ ταβοϊιεῖου ραββεᾶ 
ψ ἢ τεραγά τὸ {πε ἕπΐατε σοπάμπςε οὗ οἰεὶ- 
Ζεη8 Δηά οἵ τεβίάεηε ποη-οἰξἰζεπβ ἰπ ἐπὶβ 
τηδίζεγ, 866 Βδηβαν, Εχῤοϑςίίου, ἘεΌτυδγυ, 
τ8οῦ, τεδάϊηρ' περαιτ.--ἐπιλυθήσεται (ἐγ. 
Ματῖκ ἵν. 34), ποψπεγς εἶδε ἱπ Ν.Τ, (τῆς 
νετῦ ἰδ ἴουπά ἰπ Γ,ΧΧ, Ααυιία, ἅδη. χὶ, 8, 
χΙΐ, 8, 12; ΤῊ,, Ηοϑβ., 111, .4.; ῬΗΙο., 108.). 
-τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ: “(ες τερυΐας 
Δϑβεηδῖν,᾽" ΕΝ. Με. ννοοά, Ἐῤῥέφιδ, 
Αῤῥ., Ῥ. 38, αιοίεβ. 8Δη ἰπϑβογίρειοη ἴῃ 
ἉΏΙΟΙ 1Ὲ ψνὰ8 επ]οϊπεὰά {πὶ ἃ βίδειε οὗ 
Μίπεγνα βπουϊὰ θὲ ρίαοβεά ἴῃ ἃ οετζίαί πὶ 
Βροῖ, κατὰ πᾶσαν ἔννομον ἐκκλησίαν. 
Βυιϊ ΑΝ. μᾶ8 “πε ἴαννῖι! δϑβεπιδῖν "ἢ: 
ψΈΙςἢ [8 ἴῃς Ὀεξίες στεπάογίηρ ὃ “ τεραΐατ᾽" 
Βεεπὴβ ἴο σαβίσιςξ ἃ8 ἴο νόμιμοι ἐκ- 
κλησίαι πεῖϊά οπ Ξίαίεά οσμβίοτηδγν ἄδυϑ, 
δηὰ (ὁ οχοίϊυδς ἔἴοπὶ (δα βεογείδγυ᾽ 5 
βίαἰοπιθηΐ ἂπῪ ταίδεγεπος 0 Ἐχίγαου ἰ ΠΑΙῪ 
ταδί Ρ5, τη δι 05 βιπιτηοηεά ἔοτ βρεοίδὶ 
Ῥαδβίπθββ, μοσθαβ ἢ ψουἹά θὲ [κεῖν ἴα 
1586. ἃ ἴδστη Μῃϊο; νου] σονεσ 41] Ια ρα] 



38--ατ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 419 
ἑτέρων ' ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. ,0. καὶ 
γὰρ κινδυνεύομεν 3 ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς 
αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον τῆς συσ- 
τροφῆς ταύτης. 41. Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. 

ἵ περι ἐτέρων, 580 ΦΑΡΗΓΡ, ξοὸ Τίβοι., ΕΟΥ., 
Ταοι., ΝΝ.Η., ΒΙ455, νγεῖββ, ϑνδηάϊς βανε περαιτέρω, βεα δισέμες Ἡδυτίς 
ἔμγές, Ῥ. 20, οὐ ἘΡΏτοπΒ ἰοχέ. ΤΈς περι ᾿ 

Ηἰρ., θὰῈ Β (ἁ αἱρ., Ψα!]ρ.), 80 
ἢ : Ἐσην 1,εο- 

ετέρων 18 ἴΠ6 οσοττεοίίοη οὗ ἃ ᾿ψοσά ποὶ ἐουπά εἰδενβοσα ἴῃ Ν. Τὶ (5ο Ὑ ἐπάϊ, Ρ. 320 (1800). Ε 85 περ ετερον. 
"Ὁ Βᾶβ σήμερον ἐγκαλεισθαι στασεως, αγρεὲ 

φμακὶ Ξεὐϊέϊοοὶ ποάϊε, Αἷξ.,. Ὁὰς ἐπεβα ἰοοὸῖκ ἴϊκε 
ἂπά ΚΝ. ἰβ Ξξυρροτίεά ὈΥ  ΒΗΙ;Ρ, ὅγτγ., ΡᾺΗ., 
ἔπε ἀάϊείοη οὗἩ περι ἰβ βῃρροτίεά ὃγ ἢ ΒΕ, Αστι., 80 
ψνεπάι, 

Ῥ.- 321. 

80 Β[455 ἴῃ β. 

πιεειϊηρθβ. Βυξ οπ πε οἵδε διδηᾶ 
ΒΙα58 αυοΐεβ τς ρῆγαβε ρίνθῃ δῦονς 
ποτὰ πε ἰηβοσίριιοηθ, δηά εχρίδίηβ 
ἔννομοι ἐκκλησίαι τεπέ, φμ ἐὰ ἴερε οεγἐϊς 
αἰδδις βεδαπὲ (80 ἴοο Δ επάϊ, 1ἰρδι- 
οοῦ) ; δηᾶ ἱξ 818 18 οοσζεςί, “"στερυϊαγ᾽ 
ψουά ΡῈ ἐπα ποτα ἀρρτορσίδίε γεπάοτίηρ, 
ἔννομος -- νόμιμος. Βαυΐ ἴπ ΕρΡΠεϑυ8 ψα 
Ὧανε ἴο σοηβίάθσ μὸν ἔασ ἔπε οἷά ατεεκ 
ἈΒΒΘΠΊΟΪΥ ἐκκλησία ννᾶ8 οἵ νγὰ8 ποῖ ὑπάοσ 
δε σοπίτγοὶ οὗ ἐπε ἱπιρεγίαὶ ρονοσηπιεηῖ. 
[π᾿ οοπϑβίδογίπρ ἐπ|5 τ τείεγεπος ἴο (πα 
ϑρεοῖδὶ ἱποίάθης δεΐοτε 5, Βδπιβαυ, τ 
Ψο Δεπάς ἄρτθεβ, ὉὉ 321 (1800), 
Βῖνεβ ροοά τεᾶβϑοῃ ἴοσ τοργάϊηρ δα 
“ἐΤαρΌΪΑΓ " 8485 ἐαυϊναίεπε (0 (Π8 “Ἰᾶνν- 
11 ΔΒ5ΘΠΊΌΠ165: ἐ.Ε., εχίσαογάϊη 88- 
ΒΟΠΙ 165 νὨΙΟἢ ἰπ (86 ατεεῖκ ρογοά μαᾶ 
Ῥεθη Ἰεραὶ, Ὀὰΐ σγατα ΠΟῪ 50 ΠΟ ἸοηρΈτ 
ἙὨτουρὮ {πὸ Ἰεδίουβ ἀδβῖγε οἵ Κοπια ἴο 
σοπίσοϊ ΡοΟρυ ΑΓ 455 ΠῚ Ὁ ]165, δοτοδά ἃ5 δί 
Βοῖε. Ἰδὲ ἐκκλησία οουἱὰ ποῖ Ῥὲ 
βυπιηοπαδ τνϊέμους τῃ6 ἴεᾶνς οὗ {πε 
Ἐοπιᾶπ οὐοίαϊβ, ἀπά ἰὲ ψγα8 ποὲ οἱ δὶΪ 
{κεὶγ ἐμαὶ ἐμαὶ βαποίίοη νου ῬῈ ἐχ- 
τεπάεά δεγοηά ἃ ςετγίαίη ἤχεά δηὰ σαρυᾶγ 
πυπιρες, Βδπηβαυ, Ἐχῤοςίίον, ἙἘδθτυδγυ, 
1806: “ἼΒε Γνγ] ΑΒβοπρν," δᾶ 
“ ἘΡΠδβιιβ," Ηβιίηρβ᾽ Β.Ὁ., Ρ. 723. 
ει. 40. ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ 

τῆς σήμερον, ΑΨ. ““ ἴο Ῥε οΑἸ]εἄ ἴπ 4ι168- 
τοι ἴοσ τηϊβ ἀδυ᾽β ἀρτγοατ,᾿" Ὁαϊ ΚΕΝ, “το 
Ὧδε δοουβεά ςοποργηίΐηρ (μἰ8 ἀδγ᾽β τίοί," 
τεηάοείηρ ἐγκαλ., 885 ἵἱπ νοῦ. 38, δηᾶ 
στάσεως, 48 ἰη Μαικ χν. 7. θόρυβος 
ϑείῃρ ταΐίμοῦ τς ψογά [Ὁ ὈΡΥΟΔΣ ΟΣ 
τατασε, τύ, Μυϊραΐε: “ ἀτραΐ βεάιεοηῖβ 
Βοάϊεγηε ἡ. Βυΐ 4 δισίμεγ συσδβίίοη 
ατῖβθβ ἤοπι δε πιαγρίπϑὶ τοπάεγίηρ οἵὗἁ 
ΚΟΝ., “τὸ θὲ δοουδεά οὗ τος σοποεγηϊπρ 
1818 ἄαγ "": εὸ Ραρβ, Μεγεν- ν εηᾷϊ, Ζδοκ- 

ΝΑ Η., 5ες Αῤῥ., Ρ. 97, τἈϊπκβ βοῖιε ρεἰπηϊεῖνα οἴτοσ Ῥτοῦδ) 
αιτιοι ὑπάρχοντες ἰπδίεδά οὗ αἰτιον νπαρχοντος. 

βεΔιἐϊοηῖὶς ποάϊεγη, γψαυΐξ., ἀεομσαγὲ 
Ῥαταρῆγαβεβ. περιὸν ον ἰπ ὟΝ. Η, 

Ἄγ, ΟὮγυβ, ; ἀπά δἴϊεσ λογον 
Τίβοα,, ΥΝ.Η., Κιν., νεῖβ5, ΌῈ οπιῖξ περαίίνε ου, δπὰ περι δῇζεσ λόγον ἰ8 οπηϊείεὰ ὃν Ὀ" 

ΒΟ ΤΙ. (Μέγας ἀπά 1,84ςἢ.), ΙΕ. δηά ΤΠ δες ἴῃ Ῥοΐῃ Ἕ ἐ τοι ἰεχίβ ; δεεὲ ὑγεπάς {1800), ποία 
δ᾽6, ρεγβδρβ 

Ὁ Βᾶβ οντὸς ἱπβίεδά οἵ νπαρ., 

ἰεσ. Βυϊΐ ΒΙ488, νγ εἰββ, Ἐεπάδί!, 58ο Εδι- 
ΒΥ: “10 Ὀς δοουδοᾶ οἔἉ τοι ςοποογηίπρ' 
[818 ἀδγ᾽β Δ5βεπιδὶν,᾽" ςς., ἐκκλησία, 4]- 
τπουρ ἢ Β]455 {ΠῚ η ΚΒ ἰξ 5611} δαείθσ τὸ οπρῖξ 
περὶ τῆς δἰϊορείμετ, ἀπά ἰο οοππεοὲ 
σήμερον ΨΠ ἐγκαλ., οὔ, ἵν. ο.---μηδενὸς 
αἰτίου ὑπάρχοντος : υ»ἱ τ ἐπ 5 ρυποτυδίοη 
ἘΟΜΝ. ταπάθιβ “ἔθεσε θεΐπρ' πο σαυδβε γ᾽ 
ἐξ," τακίπρ αἰτίον 458 πειΐετ, ἀπὰ οἱοξεὶν 
ςοηπεοίίηρ ἐπα ρῆγαβε νυ ἡ ἑξῆς ἑοτεροίηρ, 
80 ὟΝ. Η. Ονεσθεοκ (5ο Ἐείτοπ, Ἐεπάα]) 
[Δ Κεβ αἰτίου 85 πιδβουϊης: “ ἐπετε θεΐπρ 
ΠΟ πῖδῇ σΌ]ν ὉΥ τεᾶβοπ οὗ ψβοτη,᾽" εἰς,, 
δηά ϑγεπάϊ σοῃβίάετβ ἐπαὶ τς τεπδοσίηρ 
οαπποί δα Δἰϊορείβμες Ἴχοϊαάςά, Ψυραὶς 
[88 ““οὔπὶ πυ]]18 οΟὉποχίιβ 56. Βυΐ 
αἰτίον πιδῪ Ὀὲ 5. ΠΟ Εν 4 ποὰῃ πευῖοῦ 
ποπὶ αἴτιον -- αἰτία, Δη ποῖ δη δάἅ- 
Ἰεςῖῖνε 258 ἰῃς ἰδϑί- πλοπείοπεᾶ τη δοίη σ᾽ 
ἀεπιδηάᾶβ, ςγ, ΡΙαπιπιετ οπ Τακε χχὶϊὶ, 4, 
14, 22, Δπἃ πονἤεγα εἶβα ἰῃ Ν.Τ., 80 
Μουϊϊοη δἀπά (εάεη, ψῃο γίνε ἐμ δά- 
Ἰεςεῖνε αἴτιος οὨἷν ἴῃ Ηεβ. ν. 9.---περὶ 
οὗ δυνησόμεθα: Βδπιδαγ (80 Μεγεῖ δπάὰ 
Ζδοκίεγ) [Ο]]ον5 Τ. . ἀπὰ Βεζδη ἰεχὲ ἴπ 
οπαἰτείπρ' ἐμε περαῖῖνε οὐ Ὀείογς δυν.» θαΐ 
δὲὲ οπ ἴπε οἴμον παπᾶ ΝΥ επάϊ (1800), Ρ. 
322; ἀπὰ οτγίεἶσαὶ ποθ. ΚΝ. (ἱπισοάδαοίη 
περϑέϊνε οὐ, Βο ΝΥ εἰβ5. δηά ὑνεηδ) τεη- 
ἄδτβ “ δηά 848 ἰουοβίηρ ἴἴ ννὲ 88.411 ποὺ Ὅ8 
ΔὉ]ς ἰο ρἶνε δοσοῦπέ οὗ ἐηϊ8 οοποουζβε ". 
-συστροφῆς, Ῥοΐγ"., ἱν., 34, 6, οὗ ἃ 
βεάϊείουβ πιεθίίηρ' Οὐ ποῦ. [ἢ χχὶϊ, 12 
υϑεά οὗ ἃ οοηβρίτδου ; οὖ. ΕΧΧ, Ῥ5. ἱχίτὶ. 
2, Ατηο8 νἱΐ, το. 

Ψετῖ. 41. τὴν ἐκκλησίαν: τῇς τνοτὰ 
ΠΊΔΥ ἱπιρῖν, 848 Ἑδγῆβαν {πίη κβ, (δὲ τῃ8 
βεογείδγυ 8 Ἐϑοβ αι τῆς πιεεϊίπηρ' 48 
Δῃ ἐκκλησία (ο 5ῃϊεἰά ἰδ, 248 ἔδτ 88 δα 
οουϊά, ἔτοηι Εοπιδη σεῆϑαγο ὍὙΠε δ(ίϊ- 
τυάς οὗ ἴδε βεοσοίδσυ 18 (δὲ οἵ ἃ πλδῃ 
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ΧΧ. τ. ΜΕΤΑ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον,; προσκαλεσάμενος ὁ 

Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ ἀσπασάμενος ἐξῆλθε πορευθῆναι εἰς τὴν 

Μακεδονίαν. 2. διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα, καὶ 2 παρακαλέσας αὐτοὺς 

Δ Ἐοὸς προσκαλ. ΒΕ, 548., ΒΟΒ., Αείῆτο., 50 Τίβος., ΝΝ.Η., ἘΝ., ννεπάι, Ὑνεἰββ, 
ΒΙ485 τεδα μετακαλ.; [,Δςἢ. ἔο!ΠοννΒ ΤΕ, δροοτάϊπρ ἴο ΑΘΗΓΡ, ΟΠ γυβ. Αἴζοσ και 
ΑΒ 13, 33, Βοῇ. αἀά παρακαλεσας (και παρακ. και ασπασ. 4), ΤΊΞο;., ΝΗ. 
ΕΝ, ννεπάι, νν εἰββ ; Τ.Κ., δο Μεγεσ, οὔ. παρακαλ, Ὦ, Οἷξ. τεδᾶ εξηλθεν εἰς 
Μακεδ., 5ο Βῖ455 ἰπ β. 

3 παρακαλ. χρησάμενος λ. π.» 80 Ὁ (ἀπά ΒΙΔ88 ἴῃ β) ογε. αντους. 

Δἰτοροίμοσ βαρεγῖοσ ἴο, πὰ αἰπιοϑὲ οοη- 
τεπιρίαουβ οὗ, ἔπε νυΐματ πιοῦ (οΐ, οὗτος 
ἴῃ Ὁ, νεγ. 38), ἀπά ἔπεσε 15 πο ἀρρᾶγεπέ 
ἀεβίτε οπ δῖ5 ρατγὲ ἰο ἄδην Ῥδὰυ]᾽β γῖρβέ ἴο 
Ρτθας, ῥγονίεά παῖ τῃ8 Αροβεῖε τε- 
βρεοίεά ἐῃε ἰαννβ δηᾶ ἰηβεαξίοπβ οὗ 86 
αἰέν. 
Ὅῃ μα Ὠἰβίοσίοαδὶ ομαγδοίεσ οἵ ἴἢς ἱπ- 

οἰάδπίβ πατταίεά δ Ερβιδϑαβ, [πῈ ρταρῃῖς 
ἀεβοσγίρείοη ἀπά ἐπε ἱπεϊπιδῖς Κπον]εᾶρε 
οὗἩ πὲ [1 οὗ (πε οἱΐγ, 5δεὲ Ἀδιιβαυ, 
Ολμγοῖ ἵπ ἐᾷε Κοριαπ Ἐπιῤίγα, Ὁ. τ43, 
πᾶ πε βᾶάπις ψυυίεσ “ ΕΡΠ6βι5," Ηδβί- 
'πρβ᾽ Β.Ὁ). Ἐνετν ἀειαί! ἐεπάβ ἴο σοπῆγγη 
16 ἔα 1 πε55 οὗ {π6 ρίοσίυτε ἄσαννῃ οὗ 
Ἑρδπεϑίδῃ βοοίειν Α.Ὁ. 57 (οῦ. Κπδθβη- 
Ὀδυσσ, Ρ. 340). Ψεμπάςξ αδἷβὸ 8 80 1π|- 
Ῥτεϑβεά ψ τῇ ἐπε νἱνίἅπεββ οὗ [8 βοδεῆα 
45 ἴξ 15 παγγαῖεά, [δὲ με σοπϑβίἄθιβ {παΐνγα 
ἃτ6 ᾿υϑεΠεἃ ἰπ τεΐεσγίηρ ἴῃς πατγαέϊνε το 
ἃ βουτοα ΠΟ ψψὲ οἶε ἴἰο δῃ δοίπαδὶ 
ςοπηραπίοη οὗ 8ι. Ῥαυ], δηά ἴῃ τθραγάϊηρ 
1: 45 δῃ πἰβέοσίςαὶ ερίβοάε, απά πε τείειβ 
ἴῃ υϑεβοδίίοη ἰο 1ἱρπείοι, Οοπέ. Κσυ., 
Ρ. 2902 Β΄, 1τ8γ8; 58ε6 Ννεπάι᾽ 5 εὐϊείοπ, 
1888, ΡΡ. 429, 430, Δῃᾶ αἷ'δο εὐϊίοη 
χ809, Ρ. 316, ποίε. ΔΝ Ϊδὲ Βαὺς δηᾶ 
Ονεσῦεοκ ρῖνε δῇ ἀπίδνουσαδ!ε νογάϊοι 
85 ἴο {πε [ιἰϑίοτίςδὶ ἐγ] 655. οὐ {πὸ 
Ἐρβεβίδη ἐπηλαέ, ἃ νεγάϊος μος νγεπᾶς 
᾿ςοπάεμλπβ, Ζεῖεσ 18 σοπβίγαϊπεά ἴο δο- 
Κπονϊεάρε ἰδὲ να πιπαία ἀεί1]5 
ΨΠιοῦ ἘΕ]] ἴῃ ἔανουσ οὗ 6 πατγδεῖνε, δπᾶ 
ἴοσ ἔπε ἱπνεπέίοῃ οὗ ψῃϊο ποτε 15. 0 
ΔΡΡατεπί τεᾶδοῃ. ἀτηοηρβὲ τῆοσε τεσαπὲ 
οὐῖοβ, δ γείζϑϑοκες σἂπ ΟὨΪν 5εὲ πὶ (ἢς 
βίογυ {πε Πιβίοσίδη᾽ Β ἀδίδηςε οἵ Ῥδὺὺὶ δηᾶ 
[δε βαπιῈ ἰεπάδπου ἴο τῆδκε δνεπίβ 586 
ἴῃ 16 βυσοεβδ οὗ δἴ5 στη ββίοπασυ ρτορᾶ- 
ξαπάδ: τ Οοσ. χν. 32 ἣξε (8ῖκεβ ᾿ἰτεγαὶ!ν, 
ἀπά {πε υτηὰ] τεσοσάεά ἴῃ Αςἐβ σίνεβ 5 
ΟΥΪΥ ἃ ἰαἰπὲ δπᾶὰ βἤδάονυ ουιπε οὗἁ 
δοῖδὶ τεγηϊπίβοεπμοαβ:: ποίπϊπρ 15 ἰθἙ οὗ 
186 ἃ Ὀεαβίβ ὄεχοαρέ ἃ ἔυσηθϊε ἴῃ τμ6 
ἐπεδίτε, ἀπά {πὸ Αροβιΐα δραίπβδε ΨΏΟΤΣ 
ἴδε νἱοΐεποε 15 πχαίπὶν ἀϊτασεβά 15 Ηἰπιβεῖῖ 
δὐϑεπί. Βαυΐ 5 Υεπάϊ γί ρῃΕΙΥ τηδί πίδίπβ, 
1 Οογ. χν. 32 ἴ5 τη ἢ ταῖπεσ τὸ δὲ ἐδκϑη 
ἂ5 ταίειτίπρ ἢρυτγαιϊνεϊυ ἴὸ ἃ βίγυρία 
ἢ πλθη ταρὶπρ ἀραίηβε {π6 Αροβθ᾽β 

1|π; ποῦ δὲ ΨῈ 58 ἊΡ ΟΥ̓ περ ΒΒ Υ̓ ἰῸ 
ἐπε σοποϊιιβίοῃ ἐπὶ τ ὕοσ, χν. 32 ἂπά 
Αοίβ χίχ. 23 ἢ. γτείεσ ἴο οἣς δπά (πε βαῖια 
δνθηξ (80 ΗΠροηξεϊά, Ζδοκίετ), βεε ποία 
Οπ Ρ. 414.-ς Μοσιβεσγι, ψβιῖϊδε ἐακίπρ 
Οοσ. χν. 32 1116 ]Πν (αἰ που ρ ἢ ἢς ἱποῖπ65 
ἴο ἰάε πεν Αοίβ χῖχ. υνϊεῇ 2 Οοσ. ;, 8, 80 ἴοο 
ἩΠρεπ[Ε]ά), δά τιϊἐβ 5 αραἰπϑε Ν εἰζβᾶοϊκεῦ 
Ἐμε σϑηθσγαὶ ἰσυβενμογεμπεβ85 οὗ 5... [λΚ6᾽ 5 
δοοουπί, 5ῖποε ἴξ ἰβ ἔοο {τὰς ἴο 116, ἀπά ἰ5 
ταϊδίβά ἴοο νἱνί ϊγ ἰο δἄτηϊέ ΔπῪ ἀουδέ 45 
το [ξβ Ὠἰδιοτίς τειν (Ρ. 282). Η ροπέεϊά 
ἴοο, Ζω. Τὰ., Ῥ. 363, 1806, ἀρτϑαβ {παΐ 
τε ψ μος πατιτδῖῖνα 15 ταδί ἴῃ ἃ ΨΥ 
(τὰ ἴο 6, ἀπά τεῖεγβ 1 τ ἐπα ροββίδ]8 
ἐχοθρείοη οἵ ὡς ἐπὶ ὥρας δύο ἴῃ νεῖ. 34 
ἴο 815 ροοά βουσοα Ο: 18 σουἹᾷ ηοὲ Ροβ- 
5 δὶν βανε ὕεεπ ἱηνεηίεά ὃν ἐδ8 “"" δυξμποσ 
τὸ ΤΒΘΟΡΒ 5". Ενεπ Βογα Οἰεπλεη ἀπά 
Ἰάηρβε σἂπ οὔἱΐν 5εὲ δὴ ἱπιεγροϊδεοῃ, 
τείετγεά ὈῪ {πὸ ἴοσπιεσ ἰο Ἐεξάδοίοσ, ἑ.6., 
νν. 15-41 ψΙὮ (ἢε ροββδίδῖε Ἄχοερεϊοπ οὗ 
νεσ. 33 ἴο Βδάδοίοσ Απε)άδῖουβ; ἀπά ὉΥ 
ἐς Ἰαζέεσς δἷβο ἰο ἢῖ5 εάδςοίοσ, ἱ.4., νν. 
23-41, 

Ομβαάρτεε ΧΧ.---νεῖ. τ. μετὰ δὲ τὸ 
παύσ.: ἴπε “Μοτάβ τηδν ἰηάϊςαία ποὲ ΟὨΪν 
Ἐπ ἔδοξ οὗ δε σεββδίίοπ οὐ 86 ἐπηταέ, 
Ῥαὲ παῖ Ῥδὺ] ξεῖε ἐπδὲ {πε εἶπας ἔοσ ἀε- 
Ῥαγίυτα δά Τοοπιοα.---θόρ.» οὔ, Μαῖέ. χχνΐ. 
5, ΧΧΥΝΙΙ. 24, Μδίξκ χίν. 2; ἰἥγεε {ἰπιὲ5 
ἷπ Αοίβ, χχί. 34, χχίν, 18, δηᾶ ϑβενεγαὶ 
εἰπιεβ ἱπ ΓΤ ΧΧ, ἴῃ χχί. 34 1 15 ἀββᾶ τῆοσα 
88 ἴῃ οἰαββίοβ οἵ ἔπε σοπδιβεά ποῖβα οὗ δῃ 
ἈΒΒΟΓΑΌΪΥ (οΥ, Ματκ ν. 38), θὰξ ἱπ (δε 
τεχί 1ξ βεεσὴβ ἴο σονεγ [6 ΨΠΟΪ6 τος, ἀπά 
ΤΔΥ Ὅε ἰταπϑίαιεά “τοι ", --- σπασά- 
βενος : “ποῦ βοϊαπι βαϊαίαραηε οβουΐο 
δἀνεπίεπέεβ. ναγιηὶ δἰΐατη ἀἰβοθββυσι," 
ΜΝ εἰβίείπ, ἀπά τεΐεγεποαβ; 80 ἴῃ οἰδϑϑίσαὶ 
ατεεξ, οὐ. αἴβο χχί. 6, 7, 19. 

Ἅεῖ, 2. διελθὼν δὲ, 566 ἀῦονε οπ χίϊί. 
6, “ ἀπ νβεη με μΒαά ροπε [ὨτουρΉ,᾽" ἱπ ἃ 
τ ἰβϑίοηδσυ ρσόρταββ τὰ μέρη ἐκεῖνα, ἱ,Ζ., 
οὗ Μαςβάοηϊα, ἴπε ρίασεβ ψῆετε 6 ᾿δᾶ 
Τουπάεα ΟΠυσομ 68, Τμεβϑαϊοηίοα, Βοζοσα, 
ῬΒΠΙΡΡΙ. Ἐσοπὶ Εοτῃ. χν. τὸ ἱξὲ ψουά 
ἌΡΡΘασ παΐῖ πὶβ ὑνοσῖκ σοπεϊηπεά βοότπα 
ἔπι6, δηᾶ ἐπδὲ τουπᾶ δρουξ δνδη ὑπίο 
ΠΙγτίσυπι με ΠΥ ῥγαδομεά ἐπε αοβρεὶ. 
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λόγῳ πολλῷ, ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα - 3. ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, 
γενομένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν Ιουδαίων ' μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς 

1 Ὁ), ὅτ. Η. τιρ., Ερῆσ. γεδά δέϊιεσ ἰουδαιων ηθελησεν ἀναχθηναι ο ἱ 
δῖνεβ ταίμες ἃ ἀϊπεγεης ἰάεα, υἦζ., {πὶ ἃ ῥἱοί οἱ ἼῈ 7ενν5 αν μι δ τ 
Οὐοτίπις (50 Βεΐβεσ, Ρ. τοδ; ΗΠρβηξε]ὰ αἷβο δάορίβ, Ζεωυ. ΤΆ., τ896, Ῥ. 368) ; Ὀυΐ ΒΙ458 
ἸΓδΏΒΡΟΒΕΒ ἘπῈ οἰδιδεβ δηὰ τεϑάβ ἴῃ β: ποιη. τε μ. τ᾿ ηθελ. ἀναχθῆναι εἰς Σ. και 
γενηθεισὴης αὐτῷ ἐπιβουλης ὑπο τῶν |.; 866 85 ἀρδίηβε [ῃϊ8 ἐγαπβροβιξίοη ὃν ΒΙ485, 
ὑνεηάξ (1809), Ρ-. 50. Εὸτ ἐγενετὸ γνωμης του υπο. Ὁ, ὅγτ. Η. τηρ., Οἷρ. τεδά εἶπεν 
δὲ τὸ πνευμα. Β435 οτηϊίξβ δε ἴῃ β, ἀπά 50 {πε ἀπε θθὶβ 15 ποί πηδϊπιαίπεά,. Ὑνεἶββ, 
Ῥ- 98 (ποίε), οοῃ!ἀετηπ5 Β1455 ἔογ τηδκίῃρ' εἰπὲν τὸ πν. [ῃς δαυϊναϊεηὶ οἵ ἐγεν. γνωμης 
ΜΒ115ὲ ἴῃ Χίχ. τ ἃ ἀἰβεϊποείοη 15 ἀδοίβί νει ἄγανγπ θείννεεη ἐπε ιδια βουλὴ (-- γνωμη) 
οὗ ἐπε Αροβεῖες ἀπά (μ6 ριυιϊάδηςε οἵ πε Θρίσιε, γνωμη, Ῥαϊ βεπ, γνωμῆς 5 τεδὰ ὈῪ 
ΜΑΒ’Ε 13,15, 18, ΤΊδοΣ., ΝΗ. ἘΕΝ., ΔΝ εἰβ5, ννεηάι. 

Οπ τπε σοηπεοξίοῃ οὗ 2 Οοσγ. υἱεῖ τμϊς 
Ῥατὲ οὗ Αοίβ, βεα “11. (οι ῃίδῃ8 ᾽ 
᾿(Βοδεγίβοῃ), Ηδϑβιϊη θ᾽ Β.}., ἱ., ΡΡ. 493, 
405; ΒαηΊβαυ, δέ. Ραμῖ, ἢ. 286 ; ἀηά ου 8 
οοἰποίάεπος Ὀεΐννεαεῃ Αοίβ δαπά ἘοπΊδηβ, 
ἷ.., 566 Ῥαΐεν, ἤογα Ῥακπϊης, ἴ.., 4.---τὴν 
Ἑλλάδα, ἱ.“., Αὐοἤμαῖα ἴῃ 15 Εοτηδῃ 86 ῆ86 
(αρργοχίγωδίεϊν δὲ 411 Ἔνεῃΐβ); ἴπε βίδυ 
τηῖρμε πᾶνε ἱποίυδεα ἃ νἱδὶς ἴο ΑἸΠεηΒ, 
Ῥπξ δὲ 41] ενεηΐβ Οοσίπιἢ νγᾶϑ νἱ δε, Α 
Ὑάες βεηθα οὗ ἴῃς εριτπεὶ “ατεεῖκ " 
Μοῦ οοπιρτῖβε Μδοβάοπία αἷβο, δπά 
Μαοεάοηία δπὰ Αομδαία ἀγα ἔπι15 βροόΐθῃ 
Οὗ ἴῃ οἷοβε σοηπεοίίοη 48 ζογπιηρ τῃ8 
ατεεῖκ ἰΙαπάβ ἰῃ Ἑσῦτορε, οΥ χῖχ. 21, δηά 
Ἔοπι. χν. 26, 2 ὕοσ. ἰχ. 2,1 ΤΠ6885. ἰ. 8, 
«Αομαία" (Εδζηβδυ), Ηδβιϊπρϑ᾽ Β.Ὁ. 

ψεσ. 3. ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, οὐ 
χν. 33, ΧΥΠΙ. 23.---ἐπιβουλῆς : ΟὨΪΥ 1ῃ 
Αοἰβ ἴπ Ν.Τ., βεα αῦονε οἡ ἰχ. 24; ἴπ6 
Ῥοι τπᾶν βανε Ῥεξῃ ξογπιεά ἰπ ἴπ6 δηιοῖ- 
Ῥαείοη ἐμδὲ ἴὲ νγουᾶά ὍῈ βᾶβυ ἴο οᾶγγυ ἴξ 
Ἑῃσουρἢ οα ἃ Ρἱστίπι βαΐρ Ἵγοννάεά νει 
76 5 οἵ Οογίπιἢ ἀπά Αϑβία, μοϑβίιϊς το τἴ88 
Ἀροβεῖε; οὐ ἷἴξέ τῶδυ μανὲ θδθεῃ 1π6 Ρῥὲτ- 
ΡΟΞ6 οἵ {ῆ8 σοηδρίγαϊοτγβ ἴο ΚΙ] Ῥϑὰὺϊ ἴῃ ἃ 
ογονψάςα Πατρουσς {κεὸ Οεηοῆγες Ῥεΐοσε 
ἐδ βἢΐρ δοῖιδην βιατιεά.---μέλλ. ἀνάγ.» 
566 ΟἹ Χἱϊ. 13. 1Π ψε γεδᾶ ἐγέν. γνώμης 
(σεπίεῖνε) (οἷ, 2 Ῥεῖετ 1. 20), πονμεγε εἶδε 
ἴῃ Ν.Τ., οὐ. Ὑπυς., 1., 113, ὅσοι τῆς αὐτῆς 
γνώμης ἦσαν, 5εε 450 ὙΝΊΠ6Γ- ΘΟΒπλίάεὶ, 
Ρ. 26ο.---τοῦ ὕποσ-; ἐ.6., [πε ταξιτη Ἰοῦτ- 
ὩΕῪ 10 [εγβαίθτι (Βδτηβαυ), Ὀυξ 566 αἷβοὸ 
ὙΝνεπάες (1809), Ρ- 323. 
γε. 4. συνείπετο δὲ αὐτῷ : ΟὨΥ Βετε 

ἰπ ΝΙΤ., οΥ 2 Μδςςο. χν. 2, 3 Μδοοιν. 48, 
Υἱ. 21, δὰ: πεχιεηὲ ἴῃ οἰαβϑίοβ.---ἄχρι 
ἧς ᾿Α.: ἀ΄ἴηοηρ ποτα τεσεπί τε γ5 

Ἐδη 411 μα5 τριιεά βίγοπρὶν ἴοσ {π6 σεὲ- 
τεπίίοη οὗ ἐπε ννοσάβ, νν μ1151 μῈ πλδιπῖϑιπ 5, 

πανεγέμεῖβϑϑ, ἐμαὶ 411 ἐπ8 οοπηραπίοηβ οὗ 

πὸ Αροϑβεῖς παιηεά ποτε δοροτηρδηϊθά 
Βίτη τὸ 7εγυβαίεσα. [Ι͂ἢ [ἰβ νἱενγ {86 

ποτάβ αἵτε δῇ δπεμεβὶβ ἰο ᾿Ασιανοὶ δέ, 
50 ἐμαῖ νυ 8115: οἡυ ἔπε οπε Ββαηά οπα ρδγίυ, 

υἱκι, 5ὶχ οὗ 186 ἀδρυεῖεϑ, τγανεὶ νἱτἢ Ῥδὰὶ 

ἴο ῬΒΠΡΡΙ, οὐ. ἐπε οἵμες μαπᾶ (ῆς 
οἴμετ ραγίυ σοπβίβεϊπρ οὗ ἔνο, υἦξ., (ῃ8 
᾿Αϑβίδη τεργεβεηίδεῖνεβ, νγαϊτεὰ ἕογ ἔπ 6π| δι 
Ἰτοαβ. Αἱ ῬΆΠΙΡΡΙ ἐπα βῖχ ἀδβρυξίεβ ἀπά 
Ῥδὰ] ψετγε Ἰοϊπεὰ Ὁν 81. ἔχκα, Βο μεηςθ- 
οστῃ βρεᾶκβ οὗ με ἀερυϊδείοη ἰη (μ6 Άτβὲ 
Ῥαγβοη ρυσαὶ, ἀπά 1ἀθπεῆςεβ ΠΙγαβεὶ ἢ 
115 ΤΩΘΠΊΡΕΓΒ 88 ἃ οοἸΐεαρτιε. ὙΠεπη ἤοτα 
Ὑτοδβ τπε ψμοΐε ραν ρτοοεεᾶ το 76γιιβᾶ- 
Ἰετὰ (εἰς, ῬΡ. 11, 303). ἴῃ {Π|Ὶ5 τνᾶν 
οὗτοι ἴῃ νεῖ. 5 15 τϑϑιγιοιεα τὸ Τγοπίοιβ 
ἃηὰ Ἰτορδίπιιβ (βεα α'ϑδοὸ Βδιηβαν, 83 
θεῖον), νῇεγεαβ ἃ. δπὰ ἘΝ. τείεγ ἐπε 
Ῥτοποῦη ἴο 41} π6 ἀδρυτῖεβ, 580 ἴοο ὟΥ εἰ85 
δηά Μεπάς. 1 [Π|5 15 80, {πε ἡμᾶς, νετ. 
5, τοῖρ ̓ξ ταῖεσ (Ὀὰαϊ 566 ζαγίπεγ Ὀεῖον) 
ΟΠΪ ἰο Ῥαὺ] αδπά 1Κ6, 45. ἴδε ἰδέϊεσ 
ψΟΙΪά πδίυγα!ν ταϊ]οίῃ δ] δὲ ῬΒΙΠΙΡΡΙ 
Βετα ννὰ ᾿εἴ πὶ, οὗ, χνὶ. 17. Εδγῆβαυ 
ἐχρίαἰὶπβ (δὲ. Ῥαμῖὶ, Ρ. 287) παὲὶ {πε 
ἀϊβοονεσυ οὗ πε Πενία ρῥἷοι δἰζεγεά 
ϑι, Ῥαυΐδβ ρἷαπ, δῃά (μδὲ ἴοο δὲ {πε 
1.αϑὲ πποτηεηΐ, μεη ἀείεραίεβ ποσὶ {πα 
ΟΒυσομεθ μδὰ αἰγεδάν δϑβεπηδίεά. Τῆὰ 
Ἑυτορεδῃ ἀεϊεραίεβ εγε ἕο 8811 ἔτοσα 
Οοείπι, απὰ τῆς Αβίδη ἴτοπη ΕΡδϑαβ, 
Ῥυΐ τἢε Ἰαίζεσ βανίπρ' στεοεϊνεά ννοσά οὗ 
τε οὔδηρα οὗ ρίδη νγεῃῖ 885 ἴϑι 885 Ἰτοϑβ 
ἴο τῆεεὲ {πε οἴδετβ, οὗτοι {πι18 γείδγγ πα 
το Τυγοβίουβ δὰ Ὑτγορμίπιυβ ἀἴοπε (δαΐ 
866 αἷδο ἀβδκνίί, Εῤίδέϊς ἰο ἐπε Οαΐα- 

ἐΐατς (1809), ΡΡ. 94» 95). 
ννγεπάς αἶβο ἔανουγβ γείεπεοη οἵ ἄχρι 

τῆς ᾽Α. Δηᾶ ρῥτεΐεγβ τῆς γεδάϊπρ προσελ- 
θόντες, πὶ πε ἰακεβ ἡμᾶς ἴῃ νεῖ. 5. ἴὸ 
ἐχοίυάς 81. δι], δηά τγείεγβ ἰξ το οἰδεῖ 
πιεπάβ οὗ {πε Αροβείς (45 ἀϊβέϊηςι 'τοπὶ 
(ἄοβε Ψῇο δοοοπηραηϊεά ῃἷπη (Ὠτουρ 
ΜαςἼβάοηϊα “48 ἴδγ 48 Αβίδ᾽᾽), υἱζ., τῆς 
δυΐποτ οὗ ἴῃς “ Ὗγε ᾽" δεσοῃβ δηά οἵπειβ 
το ΟὨΪΥ πον πιοοί {πε Αροβεβ ἀπά [8 
ςΟΙΊΡΔΠΥ͂ δἱ Ττοαβ. Βὰΐ [Π15 ΟὈ] 16 Ὲ5 υ8 10 
ταί ἃ βοπιευγηδὶ γε ῃοίαὶ ἀἰβεϊποιίοη θ6- 
ὑεθ ἡμᾶς ἱπ νεῖ. 5 ἡ ἡμεῖς ἴῃ νετ. 6, 
απὰ ἐξεπ. ἀπά ἤλθομεν οῃ ἴπε οης παπᾶ, 
δηά διετρίψαμεν, νατ. 6, οα πὸ οἴμεσ, ἃ8 
πα ἰδίζεσ πιυβὲ ὃς τακεπ το ἱποϊαάς 8. 
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τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμη τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. 4. 
συνείπετο δὲ αὐτῷ ' ἄχρι τῆς ᾿Ασίας 3 Σώπατρος ὃ Βεροιαῖος. Θεσσα- 

1 συνείπετο δε αὐτῳ, ΒΙ458 ἔοἾ]ονν8 Ὁ δηᾶ αἰβὸ ἰμβεγίβ προηρχοντο, ὑγὮ118ὲ Ὁ οτηΐεβ 
νοῦ αἰορείδεσ, ϑυζ. Η. πιρ. τθδάβ συνείποντο. Αρρδγεπῖν Ὁ) (ΔΚ68 μεχρι τῆς Α. 
ἀντ εξιεναι, ἀπά ἔπε ΛΑπι65 τᾶ Πᾶνα Ὅδδη (Δἰζθη ἢ προηρχοντο 1 Β]455 ἰ5 τὶ με 
ἴῃ τεσαγάϊπρ (88 45 ογί βίῃδὶ; 8εεὲ Π18. Ῥγοΐδρ.γ Ῥ. 27. 

3 αχρι τῆς Ασιας ον. δ᾿ Β 13, αϊρ., 5848., ΒοΙ., Αεἴβρρ., δο Τίβοβ., ΝΗ, ἰεχέ, 
ἘᾺΝ. πιᾶγρ., ΝΥΝ εἶββ ; δας τεϊαίπβά ΑΠΕΉΗΤΙ,Ρ, ϑυγ. Ρ. δηά Η,., Αστι., Οἤγυβ.; (αἹ6.» 
Ψνετ.) ΒΙ488 ἰπ βὶ (μεχρι);; 8566 αἰβο ὟΝ. Η., ἀῤῥιν Ρ- 97. γεπάς αἷ5ο οοπβίάεγβ ἐπδὲ 
1ξ 18 ρΡσο δον ἰο θὲ τεϊδιπεά, δες ποίε ἵπ σοτησηθηΐ, ; οὔ. προελθ., τ. 5. 

5. Αἴἴεγ Σωπατρος ΦΑΒΌΕ, Νυ]6., ΒΟΒ., ὅγε. Η. στρ.» ἄστη, Οτίρίπι, βὸ ΤΊβοΣ., 
ΑἸοτά, νν.Η., ἘΝ. ΔΚ εἶϑ5, ὑνεπάς, Β[455 αἂδά Πυρρονυ. 

Ῥαυϊ, 5ῖ. 1μκῸ, δπά {πε οἷα σοτῆρδην, 
ΔἰΠπουρἢ Ν επάς ᾿υ5ε1ῆε5 ἴῃς ἀϊδεϊηςεοη 
ΒΥ ρΡοϊπιίησ οὐ πὲ ἴπ νεσ, 13 ἡμεῖς 15 
υιδεᾶ δἜχοϊαβῖνα οὗ Ῥδυὶ (ο΄. χχὶ. 12). 

Με. Αβικυνίεῃ, πὸ 5., Ρ. 93 ἢν, Βᾶ5 
τβοθ πεν δεριεᾶ ἰπδὶ ἡμεῖς πὶ νετ, 6 ἰη- 
οἷυάαδβ ποῖ οὐἱν 8.. [κε δπά 81, Ῥδυὶ, θὰς 
τ {πετὰ τπε ταργοβαηϊδίνοβ οὗ Αὐπδία 
(πο ἅτε ποῖ πιεπιϊοπ θᾶ ὈῪ πᾶτηα Ψ ἢ Π6 
οἴπεσ ἀερυτίεθ) πο οι] πδίυγα!ν 6 
νἢ 5... Ῥαὺ] οἡ δί5 τεΐυση ἔγοσῃ Οοσιητῇῃ, 
νν. 2, 3, ἃπά δε ψουϊά ποῖ ἐγανεὶ τῃσου ἢ 
Μαοδάοπία υπδοσοτηρδηϊεᾶ, [ἢ 2 Οοσ, 
νϊ, 5.1. ΤΚς, “ἔπε Ὁτγοῖμεσ,᾽" δοοογάϊηρ 
ἴο {γδάϊιίοη, ψἤοβε ργαίβε πῃ {πῸὸ αοβρεὶ 
Μ͵ὲ5 βΒρτεδά (Ὡσγουρῇ 411 ἴπ6 ΟΒυτοἢ 68, 
μιδά ὕδβδη βεπέ ἴο σοσίπι ἢ ΤΊτ5. δηάᾶ 
δηοίμεγ “ Ὀγοίδεσ," δηά 80 Ὡδίυγα!!ν ΔΩ 
τεργεβεηΐδενεβ ἔτοπὶ Αοδαία ᾿ψου]Ἱά οοπὶς 
δἷοπρ ἢ ἐμεπ), ΡΡ. 93,94. Νὸο πᾶπιεβ 
τε σίνεη Ὀεοδυβς 51. [Κα ΕἰπΊβεϊ ἢ νγὰ8 
ἃτηοηρβὲ ἔπεπὶ, δηᾶ ἢ πενεσ τηθηϊίοηβ 
δῖ5 οὐῃ παπιθ, ΡῸ 96. Ἴδε ἔδει {παὶ 
ΤΙπιοίῃν δπᾶ ϑορδίεγ ψγο μδά Ῥεδεπ ψἸὮ 
τὰς Αροϑβέῖβ αἱ σοσίπιμ ἤθη ἂς ᾿τοῖς ἴο 
τε Ἐοπιᾶῃβ ἵξιερ: ΧΥΪ. 21, 1 ΜῈ ΠΊΑΥ͂ 
ἰάθπεν Σωσίπατρος ψΠΠπ ἴδε Σώπα- 
τρος Πύρρου Βεροιαῖος, Αοΐβ Χχ. 4) ἃτε 
δλοηρϑβί ἔποβα Ψῆο νγναϊξεἃ δὲ Τυοδβ 15 
δοοοιηίεά ἴογσ οπ ἴδε βυρροδίτίοπ ἔπδί 
Τιπιοίῃν δπᾶ οἴπεσβ πιΐρῃξ πδίυσϑ!ν ρμὸ 
ΔΟΙΟΒΒ ἴο ἰηίοστη {88 Αϑίδες ἀεϊερδίεβ οὗ 
Ῥαυ]5 σβδηρε οὗ ρίδπ, δπὰ μνουϊά {πὸπ 
Ῥτοσβϑά ψι {Ππε86 Αβίδη στεργεβεηϊδεννεβ 
ἴο Ὑτοδβ το τηϑεὶ ἐπε ἀροβεῖα (ρ. 94). 
ὙΠ ρσεβεπος ΓΑ σβίασομυβδπά ϑεουπηάᾶινβ 
δὶ ΤτΟδΔ8 ἰ8 δοοουηίεά ἔοσ ὁπ {πε ρστοιυπά 
παῖ 51, Ῥδυΐ, ου μἰβ Ψψᾶὺ ἴο Αοδαία, ἀϊά 
ποῖ ἐχρεοῖ [0 τεΐυση (Ὡτουρηῃ Μαοεδοπίδ, 
ἃπά 50 ψουϊά πδίυγα!ν ἀτγάηρα ἕο 16 
Μαοεάοπίδη ἀεϊεραίεβ, Ψῃο ψέτε ποῖ 
ΔΟσΟΠΊΡΔΏΥΙΩΡ πίτη ἱπίο ατααςα, ἴο πιδαὶ 
Ἀἰπὶ βοπιεννπασο, Απά [πε ἀεϊεραίεβ ποτα 
Ὑπεββϑαϊίοηίοα ὑνουά πίσσαν ογοββ τὸ 
Ἴτοδβ νὰ {πε ἱπεεπείοη οὗ Ῥσοσδεάϊπρ 
ἴο ἙρΠαβὺβ (οσ Μιϊείαβ), νμθγα 81. Ῥαὺΐ 
Μοῦ πᾶνε ἰουομεά ἐνεὴ ἰδ με μαά βα!]δά 

ἔοσ Ῥαϊεβιϊηε τοὶ Οεποῦτες (ς. Αοίβ 
χυῇῖ, 8, 10), Ρ. 95. Βυΐ ἀρδίηϑε [815 ἴξ 
ΤΑΔΥ ΤΑΪΤΥ ὑτρεὰ (ας ἔπεα ἰ8 πὸ 
ΤΕΆΒΟΩ ἴο δβϑϑυσηθ {παὶ ἴπεὸ Μδοδβάοηϊδπ 
ἀεϊεραίεβ ἀϊά ποὲ δοσοσαραηυ Ῥδυϊὶ ἱπίο 
Οτεδοα; ΤΙπιοίν δηὰ ϑοβιραίεσ δᾶ 
εν θεῖν ἄρῃς 80, δηᾶ 411 (πε ἀδβ᾽βρίββ 
τηθηιοπεά ϑεαηὶ ἴο πᾶνε ὕεεη ἰορείμεσ 
ἰπ 8:, Ῥυ}}5 σοσυραπΥυ, συνείπετο αὐτῷ, 
ΜΟΙ. 4. [Ι͂ὴ ες υὑποοΊίδίη ϑίδίε οὗ {πῸ 
ἴαχε 1 18 ἀϊβῆσυ]ς το οοτὴς ἴο δὴν ἀεοίβίοπ. 
Οἡ ἰἢε ραββαρε. Ὑῇὸ ψογάβ ἄχρι τῆς 
᾿Ασίας τιδγ ΕΑ5}}γ πᾶνε Ῥδεη οπιτίεά ὁπ 
δοοουηΐ οὗ (ῆε βυρροβεά αἰ ΠΟΥ οου- 
πεοίεά ντε τῆς ἕδος {παΐ ἔνο δέ ἰεδβὲ οὗ 
51, Ῥδυ]}5 σοτηρδηίοηβ Ο ἅτε παπᾶ, 
Ττορπίστηυβ δὰ Ατίβίασομαβ, νγεπὲ ἔασίπεσ 
τ8η Αϑῖίδ, οὔ. χχὶ. 20, χχνῖϊ. 2,  μ116 οα 
116 οἴπεσ δαπᾶ ἴξ ἰβ βοπηεννῃδί παγά ἴο 
Ῥείΐϊενε ἴδδε {πε ψνογᾶς οουἹᾶ Ῥε ᾿πϑβεζίεά 
ὃν 4 Ἰδῖεσ ῃαηά. 

Οπ “ΤΒε ῬαδυϊᾶἝξης Οοϊεςείοη ἕογ {δε 
ϑαϊπβ δηά 118 ἱπιροσίδποε," δηὰ ἐπε τὰ- 
Ῥτδβεπίδεινεβ οὗ ἴπεῈ Ομυσομεβ πῃ ἐπα 
αἀἰβεγεηὶ ργονίποαβ, 8εὲὲ Βδπάδὶ, Εα- 
ῥοσϊέον, Νονεπιθεσ, σ893 ; ἙδγηβδΥ, ὅ:, 
Ῥαμὶ, Ῥ. 287, δηᾷ ““Οοσιητῃ, Ηδβιϊηρϑ᾽ 
Β.Ὁ.; νεπάξ, Ρ. 325 (1809) ; Ηοτί, Κοηε. 
δηά Εῤδέβ., ῬΡ. 30 Β΄. δηὰ 173. Νοίδίπρ 
οοὐἱά ποτε οἰεαυῖν β5πον [πε ἱπηπιθηβα 
᾿τηροσίδησα ψ ῃϊοἢ 5.. Ῥδὺϊ δἰἰδομεά ἴοὸ 
1158 οοπευδυξίοη ἔοσ ἔπε Ῥοοῦ βαϊπὲβ ἔπδπ. 
{δε ἔδει {μδὶ ἢθ ᾿νὰβ τεδάν ἴἰὸ ρσγθβεπὲ ἱπ 
Ῥεζβοη δὲ 7εγιβαΐεπι {πε πιετηθεῖβ οἵ {πε 
ἀερυϊδίοη δηάᾶ {πεῖν Ἰοίπε οἤεσιη 5, δπᾶ 
τῆδε ἴοο δὲ 8 {ἰπ|6 ψῆθη Ὦ8 ργεβεποβ ἴῃ 
1π6 οαρίταὶ νναὰβ δ} οἵ ἄδηρεσ, ἀπά δἥεσ 
8ε μεᾶ Ὅεεπ ἐχργεβϑῖὶν ννατπεᾶ οὗ ἐπε 
Ῥετ, οὐ. Αςί8, χχῖν. 17, Εογῃ. χν. 25. Οπ 
18ε βυρρεβίίοῃ ἔοσ {π86 πιπὰ ἀπά 115 σοη- 
Βιυπιτηδίίοη 566 1 Οοζ, χνὶ. 1-8, Αςὲβ Χχ. 
16, 2 ΟοΥ. νἱῖϊ, το, ἴχ. 2; Α.Ὁ. 57-58, δη- 
ἀΔΙ!, ᾿ἱρπείοοι ; 56-57, Βδτηβαν. ϑυοῆ ἃ 
Βοῃθπιθ Ψψου]ὰ ποὲ ΟἹΪν πηϊθ 411 {πὰ 
(απεῖς Ομυγομεβ ἱπ πὲ ΠΟΙ͂ θοπᾶ οἵ 
ΤΑ ἀπά οματγίεγ, Ῥὰὶ ἴὲ νου ταδὶ 
{δεῖς βοι δαγίν ἢ τῃ6 Μοιίμοῦ Ομυσοι 
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λονικέων δὲ ᾿Αρίσταρχος καὶ Σέκουνδος,: καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ 
Τιμόθεος 3 ᾿Ασιανοὶ δέ, Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος. 5.3 οὗτοι προελθόντες 
ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρωάδι : 6. ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας 
τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρωάδα 

καὶ Γαιος Δ.; Β[485 τεδάς Δερβαιος δε Τιμοθεος, 
“ἸΏΒυστη ΟΠ [4816 ̓  δἰδέθπιθηξ ἴῃ χνΐ. 1, 50 ΕΠΊΒΑΥ, 
Ρ' 323. 

8 ᾿ πὴ" εν Η. τὴρ. τεδά Εφεσιοι, Ξο ΒΙαββ ; ὑν εηάς Ἄρργονεβ; δεὲ Εδπ)- 

ϑοντοι, δάά δε ΦΑΒῈ, ΒοὨ., ϑυτγ. Η., Τίβοξμ., γν.Η., Κ.ν., Ὑγεῖςβ, νγεπάε: οπῦὶ 
Β]455, νι τα ΘΗΨΡ, Ψυΐϊρ.ν, αἵρ. προελθοντες, {πὶ5 τεδάϊπρ ΟΣ ΤΕ. ἰδ τὰ τ Ὁ 
Τδοὶ., ΤΊβομ., γγεῖββ, ἘΝ. ΝΗ. παρ. ; ΒΙ8885 ἱπ ἑεχὲ ΞΟΠ οννπρ ΒΡ ; δηά 1 σοτγεβροπβ 
στ ἐπα οπιίδβίοη οὗ αχρι τῆς Α. ἰπι νεῖ. 4 δπὰ δ νἱδνν ἐμαὶ Ῥαυὶ νγαβ ἱποίπαδά ἴω 
ἔπε ἡμὰς οἴ νετ. 5. Τῇ, Βονγανεσ, ἐπε ὑγογάβ αχρι τῆς Α. ἅτε γεϊαϊπεά, γν επὰϊ Ἄτρα 8 
μαὶ προσελθοντες ἰ8 αυϊΐῖε 'πεο 116 1016, ἀπά ἐπδὲ ἕμΐ5 νετθ, υνῃϊοἢ με σεραγάβ αβ δεβὲ 50Ρ- 
Ῥοτίεά, ὁ ΑΒ'ΈΗΤΡ [50 ὙΝ .Η.], Ῥεσοπηαβ ἔππ5 δπ ἱπάϊγεος σοηβτπηδίίοπ οἵ [ῃ6 ἔοσπιθσ 
ἀϊδριξεά τνογάβ ἴῃ νετ. 4. ἀοςογάϊπρ ἐο ψγεπάϊβ νίενν Ῥδυΐ ἰ5 ποὲ ἱποίαεα ἴῃ 1πὸ 
μας οἵ νετ. 5, Ῥὰξ (6 ἡμὰς τεξετβ ἴο ἐπε τυτίτεν οὗ τῃ8 “ γε" βεοείοηβ υγτῆ οτς οσ 
ἘΜΟ σοπηραπίοπβ ΨγηῸ Πδ4 ποὶ ἰουτηθγεά νυ ῬΔῸ] Ἰπγουρ Μαοεάοπία ἰο Αϑία, δυς 
οἷν τηδὶ Ηἷπὶ ἴῃ Ττοαβ. Βυΐ ἃ ἀϊ ἤσαν σοηπεοιεά υνΐτ Ὑγεπᾶτ᾽ 5 βοϊμεῖοπ τνουἹά 
8εεπῃ ἰο 1ἴε ἴῃ {πε ἔαοξ [μὲ ἢε 5 ΟὈρεά ἴο τεΐεσ (ς ἡμεῖς 'π νεσ. 6 οπὶυ ἴο ἐπε υυσῖτεσ 
οὔ ἐπε “ε" βεοιοπβ ἀπά ἔμοβε υνϊται πϊπι, ὑνῃ118ὲ ἐς ἢγθὲ ρβίβοη ἴῃ διετριψαμεν 
ἱποίυδεβ Ῥαὺϊ ἀπά ἷβ ραγίν ψνῇο βαᾶνβ Ὀθεη Εἰἐματίο Ἵχοϊἀβᾶ ἔγοπι ἔπε ἡμεῖς ἅπά 
μας. Αἶετ ἐμενον Ὁ γεδάβ αντον, 5ο ΒΪ255 ἰη β, (18 ρ[αἰπῖν βεραγαξϊηρ' Ῥάδυ] ἔτοπὶ 

Βυὲὶ ἀραϊπβὲ ἐμ τγὲ πᾶν τῃς 
Ῥ- 280, 80 ἴοο ΝΥεπάϊς (1899), 

[δε οντοι. 

αἱ ]εγυβαίεπι; ἴξ σου Ῥὲ ἃ βρίεπάϊά 
δ δίτηεπε ὉΥ ἐμαῖς ονὴ ρεπεσοῦβ δηά 
Ἰογδὶ εἴτε οἵ ἐμε ἐγυτῃ (παῖ ᾿ξ οπα τηεση- 
Ῥὲγ οὗ ἔπε Ῥοάγν ϑβυῆετγεά 211 ἔπε τηεπιρεῖβ 
ΒΌΠετεά ἢ τ, Κα Κπον πον (815 
νἱϑίου ψῃϊο 81. Ῥδὺ παά Ῥεΐογε ἢὶβ 
ΕΥ̓́Ε5 οὗ ἃ υηΐνεγϑαὶ ὑσοιμογῃοοά ἑπσοιρἢ- 
οὐξ ἐπε ΟΠ τί βείδτ νου! βεεπιθᾶ το ἴδιτν ; 
ἃπᾶὰ ννὲ ἸΏΔΥ υπάετβίδπα βοσπείῃΐηρ οὗ 
πε ἴον ΒΕ ΐο ἢ Η]1εἀ μΐ5 μεατί, Ἔνθη δπιάϑι 
Βῖ5 ἔδτανγεὶ ἐο τὸ οἰάεσβ δὲ Μιϊείι8, 45 
Β6 δπεϊςοὶραιεάᾶ «ἱζμους πιϊβρινίηρ [86 
ΔΟσΟΙΏΡ ΙΒῃσηθπὶ οὗ τη15 διακονία ἴο {πε 
Βαἰπίβ, ἃ “το ϊηἰβίγυ " ΠΟ με Πδά τε- 
ςεἰνεά ΄τοηὶ ἴῃς Ἰυοσά 7}εϑ81.8, Αοΐβ χχ, 24. 
Οπ {πε ςοἰποίάεπος δεΐνεεη ἴπε παγγαῖϊνε 
Οὗ τῆς Αςῖβ οὗ, χχ. 2, 3, χχῖν. 17-10, δῃηά 
ἐῆε ποιίοεβ ἴπ 8ι. Ῥαυ]᾽)5 Ἐρίβεϊββ. ρίνεῃ 
ἃῦονε, 866 δἊβρεοίαν Ῥαΐευ, ἤογα 
Ῥαμϊέηε, ς᾿ΔΡ. ἰ]., 1.-Σώπατρος Πύρρον 
Β.; 866 οἵτἰσα] ποίεε; ψνβοῖμεῦ με ἰ5 τπ6 
Βδῖη6 48 [86 ϑοραίεγ οἵ ογ), χνΐ. 21 ΨῆΟ 
νγὰ8 ὙΠ 51. Ῥδυ] δὲ Οοσίπιῃ γα σαηποῖ 
580 ---ΟΒβί οἷν [6 ἤδτης οὗ Ηἰβ {Δ εσ τλδΥ 
86 ἱπίγοάδιιςεά το ἀϊδείπριυβη Ὠἷπι, Ῥὰΐ 
ῬΕΣΠδΡ5, 85 Β]455 βαγβ, δὐ δε ἴῃ τη 18. οπαὲ 
ρᾶβα “αὐποά ἀοπιΐ ποῦ 18 εγαὶ".-- - Γάϊος 
Δ. καὶ Τι, 5εε ἅρονεὲ οἡ ἢ. 414, δηά 
ΚαδρεηΡδιιοτ᾽5 ποία 85 δραϊπϑέ Β[488.-- 
Τυχικὸς : ΕΡΠ65. νἱ. 21, ΟΟ]. ἵν. 7 5ΠΟΥ 
τπαὲ Τιπιοῖδυ τννᾶβ ἱπ Εοπια δὲ ἴπε {ἰπὴῈ 
οἵ 8ι. Ῥδυ]5 ἤγϑε ἱπηρτιβοηπιεπί, Ηε 8 
ΒΡΟΚΕω οὗ 48 ἃ βείονεάὰ δπά 141{Π{] 

τηϊηϊ βίος, δηὰ ἴξ σου] ἀρρθᾶσ {μα 45 8ι: 
Ῥαῦυΐ νγὰβ δδοιι ἰο βεπὰ Πἰπὶ ἰο ἘΡδεβιιβ, 
86 νγὰβ ῥγεβυγηαθὶν ἐπῆε Ῥεᾶσγεσ οἵ {πε 
Ἐρίβεῖες ννβὶςἢ δἱ ἐνεηΐβ ἐημοϊμαδα ἴῃς 
Ἐρδεβίαη Ομυσοῦ. ἵἱπ Τίς. [0 12 ψε 
Βανε δποίδπεσ τεΐξεσεποε οἷ βῃοννβ ἐπε 
Πρἢ ρίας Τιπιοίπυ οσουρίεά ἀπιοηρϑβὲ 
8:. Ῥδι}}5 ἐτιιδίοα ςοπῆάδηϊςα] ἔτ απᾶβ, 
δηά ἴτοπιὶ 2 Τίπι. ἵν. 12 γγε ἰεάσγῃ {παὶ πα 
διά θεβθη ἃ βῆδγοσ ἰῃ {πε Αροϑβεῖε᾽ β ξεοοπὰ 
δηᾶ μδανίθσγ οδρεϊνιν, δηᾶ πδᾶ οἠἱν ἱεᾶ 
Ἠΐπὶ ἴο ΙΗ] ἀποίπεσ πιϊββίοη ἰο ἘΡἢμαβαβ. 
--Τρόφιμος : ΡῬτΟΡΔΌΪν {κὸ Τ γομίοιιβ δῇ 
Ἑρβμεβίδη. Ϊπ χχί. 29 ἢ ψγὰ5 ψτῃ 81. 
Ῥδαΐ δὲ 7εγυβαίεπι, ἀπὰ ἔτοστ 2 ΤΊπὶ. ἵν. 
20 ΨΜῈ ἰεᾶτῃ ἰῃαϊ ἢ6 νγλὰ8 δἱ ἃ ἰδίεσ βίασε 
ἴῃ6 οοπιραπίοπ οὗ ἴπ6 Αροβεὶς αἴεσ δὶ5 
τεΐεαβε ἔτοπὶ 815 ἤσγβι ἱσηργβοηπιεπηΐ, απά 
τμαὲ ῃς Βαᾶά ὕεεῃ 1εἷὲ ὈΥ Πίπι δὲ Μιϊθία8 
βίοκ. Οπ ἴδε δρϑιτζά δἰίεπιρί ἰο σοππεοῖ 
τπῖ8. ποιίοςς οὗ Μιεῖαβ ἴπ πε Ῥαβίογαὶ 
ἘΡίβε]εβ ἢ Αςίβ χχ. 4 8εὲ δ γεῖβ8, θέε 
Βγίοξε Ῥαμῖξ απ Τίνιοίλπεις πὰ Τίς, 
Ῥ. 354; ϑαϊπιοη, [πίγοᾶ., ΠΕΠ οἀϊείοη, Ρ. 
ΟΙ. 

᾿ ψεῖ. 5. προελθόντες; 566 ΟΥἸΕἸς4] ποία. 
ΠῚ νὰ τϑδά προσελ. τεπάεσ 48 ἱη ἘᾺΝ. 
(πιατρίη), “ 1π686 σαπια, δηὰ τνεγα νγαϊ τί πρὶ 
ἴοσ ἃβ δὲ Ὑσοδβ," εὖ. Εδπιβαν, δὲ. Ῥαπὶ, 
Ὁ. 287, ἀπά Κεηάαὶϊ, ἐμ ἰοοο.---ἡμᾶς : της 
ἱπέγοάδιιςιίοη οὗ ἴπ6 ψοτά 15 ἴδέαὶ τὸ {πε 
ἰᾶβα ἐμαὶ Τί πιοίμν σουἱᾶ πᾶνε Ῥεθπ (ἢ8 
δαΐδοσ οἵ μΐβ “ΟὟ ε "᾿ βεοϊίοῃ. 
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ἄχρις ᾿ ἡμερῶν πέντε, οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά. 

ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧ, 

η. Ἐν δὲ τῇ μιᾷ 

τῶν σαββάτων, συνηγμένων 2 τῶν μαθητῶν τοῦ κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος 

διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον 

μέχρι μεσονυκτίου - 8. ἦσαν δὲ ὃ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ 

1 Ὁ Βᾶ8 πεμπταιοι ἱπβίεδά οὗ αχ. ἢ. π.» 80 ΒΙ488 ἱπ β' [Ιξ τῖδυ ὃ6 δΒ'ΠΡΙῪ εχ- 
ΡΙαμαίοσυ οὗ τε ἀϊβῆου!ε αχ. ἡ. π. (ὑνεί858). 

3 των μαθητων, δοοοτάϊηρ ἴο ΑΒΌΕ, Τίβομ., Ν.Η., ΚΕ... νν εἰδβ, ϑνεμάε, Β1858 
μων. 

δλαμπαδες, Ὁ (ποί ΒΙ455 ἴῃ β) τεδάβ υπολαμπαδες. Αοοοτᾶϊπρ ἰο Ῥὰγίαγοῖι. αὐ. 
Αἰ. υπολ. βεεγιβ ἴο Ῥὲ 8 βοτζέ οἵ ννἱπάουν οὔ Ἰοοκ-ουξ (1,. ἀπά 5., εάϊε, γ). Τῖβ 
τεδάϊηρ ἰ5 βϑιισρεβίϊνα, δα Β[488 18 οὗ ορίπίοῃ 1πδὲ υπολ. “ πυβαιᾶπὶ ἐχβίδί "", 

Ψψεῖ. 6. μετὰ τὰς ἧς τῶν ἀ,, οἵ. χίϊ, 3, 
ἦ.6., ἰῇς Ῥαββονεσ. 1ἱ ὥοσ. ν. 7 βῆονβ 08 
Βονν {δεν ψουά “Κεερ [δε Ἐεδβι". 
Ἐδπιβαν 5 “" ἄχεά ἄδίε ἰπ τε [4 οἵ 81. 
Ῥαι," Ἐχῤοοϊίον, Μααν, τϑοῦ, ἀερεπάβ 
Ῥατεν οὐ ἔπε δβϑβυπιρίίοη τπδί Ῥδὰ] 16 
ῬΒΠΙΡΡὶ [6 νεῦν ἔγβι ἄδν δἰζεσ [ἢε οἵοβε 
οὗ ἰ[ῃε Ῥαδβομαὶ ψεεῖκ, θὰ: να σδηποΐῖ δὲ 
βιτα οὗ 1μ15, β8εΞ Ὑνεηάι᾽ 8 οὐἱεἰοἰβυῃ. οσ 
Ἐδηιβαυ 5 νίενν, Ρ. 326, εἀϊείοῃ 1τ890, απά 
αἶδο τ. Ἐοδεσίβοη κ"11. Οογί μι ίδπβ "᾿ 
Ηαβείπρϑ Β.Ὁ., Ρ. 485.--- ἄχρις ἧμ. 
πέντε: “ἷπ ἔνε ἄδυνβ,᾽" 1.6., {ΠπῈ ᾿ΟΌΣΠΕΥ 
Ιαβίεά ὑπ|] {πε ΒΠμ ἅαν, 580 Ὁ πεμπ- 
ταῖοι, οὗ. δευτεραῖοι, Χχν]]. 13. [Ιπ χνὶ. 
τὰ (δε Ἰουγπευ οπἷγν ἰαβεβα ἐννο (ἔτεα ὃ) 
ἄασγϑβ, διε Πετα Ῥσοῦρδοὶυ δάνθσβα τϊπάβ 
ταῦβὲ ΡῈ ἴδκεη ἱπίο δοοουπί; οὐ 6. ἄνα 
ἄδνβ τοδὺ ἱποῖίυδε ἃ ἀείδν δ Νεδροῖίβ, 
πε ρογί οἵ ῬὨΣΠρρὶ, οσ ἴδε ἰδπά Ἰουσηθῦ 
ἴο ἴῃ6 ροτγῖ; οπ ἄχρις 866 ἀὔονε ἱ. 2. 
πιἡμέρας ἑπτά, 580 485 ἴο ἱποίυάθ ἃ 
ΨΏΟΪε ψεεῖ, δηά 80 τὰς ἢγβὲ ἄδυ οὗ {88 
ψψεεῖκ, Ως 2 Οοτσ. 1ϊ. χ2, 13, ψψῃϊοἢ. σμονδ 
Βονν τε ποίδητν ΡΔῺΪ Ἰεῖε Ττοαβ οὐ Ὠϊβ 
ἔογγαεσ νἱβί:, θὰ β6εεὲ οἡ ἔπε οἵδε μαηά, 
Ἑδταβαυ, δέ, Ῥαμῖὶ, Ὁ. 295, Ψῇο {π|πκ8 
ἔμαι 5:. Ῥ8] ψουᾶ ποῖ βανα νοϊυπίδειν 
βίαγεά βενεῃ ἄδγϑβ αἱ Ἴσοδβ. 

Ψψὲεσ. 7. τῇ μιᾷ τῶν σ΄.» “οῃ τῆς ἔγβέ 
ἄδγ οὗ τε εκ," μιᾷ Ὀεῖὶπρ υϑεά, (6 
οδγάϊηδὶ ἔογ (με ογάϊπαὶ πρῶτος, [{κ6 

Ἡεῦτεν ἼπΝ, ἱπ ἀπυτηθγδϊίίηρ ἴπ6 ἄδγβ 
τ 

οὗ ἴδε πιοηίῃ, βεβ Ῥ] υπιπλοσ δ ποία οα 
Τακε χχῖν. σα ἀπά οἵ, χυιῖ. 12 (8ο Β]4585). 
Ἧνὲ τηῦβέ σϑιπθηρες [δὲ τ Οοσ. διδά 
Ῥεεπ ρσγενίουβίν τυυϊίθη, δηᾶά ἐμαῖς τὰς 
ταίεσεηςε ἱπ τ ὕοσ, χνΐ. 2 ἴο “16 ὅγβε 
ἄλγ οἵ τπ6ὸ ννεεῖς " ἴοσ [ῃς οοἸϊεσξίοη οὗ 
ΔΙταβ. πδίαγαγ οοππηδοίβ ἰἴ5615 τ τδ 6 
βίδίεσιθηΐ Βδγα 'π ὑσοοῦ ἐῃδέ ἐπἰβ ἄδυ ῃδά 
Ῥεδη σηδτκεά ουὔἕ ὃν ἔπε ΟἩ τ βείαπ Οἤυσοῖ 
85 ἃ 5ρεςῖδ] ἄδν ἔοσ ριυι]ῖς ὙνογβΒῖρ, δπά 
ἴον “τῆε Ὀτεβκίηρ οὗ τπεῈ Ὀγεδά᾽". Οἡ 
ἐπε βἰρηϊβοασποε οὗ 15 βεϊβοΐϊίοῃ οἵ δ6 
ἰΒτβὲ ἀδυ,᾿" 5εὲ ΜιΠραη, Ἀ οηγυεοίζοτι, 

ῬΡ. δγ-6δο; Μϑοίεετ, Ευἱάεμέϊαϊ Κ᾽ αἷκε οὗ 
ἐπε 1,ογα 5 αν, “ Ῥτθβεηΐ δὺ Ττγαοίβ ᾿ 
54; δηἃ ἴογ οἴαῖ γϑίδσθῃςεβ, Κγγζέμδος οὗ 
ἐκε Ἐῤὶοέϊθα, ῬΌ. 368, 369 ; ννεπάε (1809), 
Ρ. 326.--μέλλων: Βυτίοπ, Μοοᾶς απᾶ 
Τόηϑδδ, Ὁ. 71. --- παρέτεινε, 566 μῦθον, 
Ασίβε., Ῥοδέ., χνὶϊ., 5, λόγους, πὰ ἰχ. 4, 
μῦθον.---μεσονυκτίου, οὔ. χνὶ. 25. 

ψεῖ. 8. λαμπάδες ἱκαναὶ, 5εε οτἰεἰςαὶ 
ποῖΐς ἀπά σεδάϊπρ 'ῃ Ὁ. Ὑπε ψογάβ μαννα 
θδδῃ ἴδκθη ἴο ᾿πάϊοαΐα οἰεαεῖν (δὲ τη 
δοοίάεη! νγὰβ ποῖ ἅπε ἰο ἀδυῖζπ 85 σογηίῃρ' 
ΟἿ Τπσουρῃ Ῥδυ]}᾿5 Ἰεηρῖῃν ἀΐϊβοουγβε (50 
γνγεῖββ δηά ννεμάθ), μὲ Μεγεσ τεραγάβ 
ἘΠδτα 45 ἱπισοδυςδα ἰο βῆον ἔπαὶ {πε [Α]] 
οὗ ([ῃ6. γουπρ' τῆϑη Ψ 88 ποῖ ρεϊςεϊνεά δὲ 
οὔσθ. ΟἸποῖβ (80 Ἐεϊτθη) Πποϊά ἐμαὶ ἔπε 
ΨΜογάβ τηδτῖς ἐἰῃς ἴον δὲ δε ϑδοζαγηεηίδ 
Ἐσεβεῆσε οὗ {πε Τοσά δπᾶ Βυίϊδερτοοσγῃ οὗ 
τε Ομυτγοῇ (Μαίε. χχν. 1), δηά Νὄβρεῃ 
5665 ἰπ {πεπὶ ἃ ποίε οὗ ἴον ἴῃ τῃ6 οεἰθῦγα- 
τίοῃ οὗ τε ΟΠ βιίδη ϑυηάδαν (8εε 80 
Κυϊηοεῖ). Βα 1ἰ ἰ5 αἰβο 4] ουνδΌ]ε ἴο βεα 
ἴῃ (πὶ8 ποίϊοσα {πε ρτυδρῆϊς δπᾶ πιϊπαΐα 
τουςῇ οὗ οπε ΨῇΟ ννὰβ 8 εὐε- 655 οὗ 
[6 βοεπε, δηά ψῆο ἀδβοσιρεά 11, δ5. πὲ 
τεσαετηρεσεά ἱξ, ἱπ 11 118 νἱν᾿πε55 (Ηδο- 
Κείι, ΒΙ88). ΚΝ ε οδῃ βοδζοεῖὶν 866 'ἰῃ ἐπε 
ψοσάβ ἢ Ενα] ἃ δῇ ᾿πιθηέϊοῃ ἡ ἐπ6 
Ῥατὶ οὗ ες πατγαίϊνε ἴοὸ σιγά δρϑίηβε 
ΔΩΥ δυϑρίοίοῃ διδομίηρ ἰὸ π6 πίρῃε 
ταδθείηρϑ οὗ ἴῃς ΟΠτιβεδηβ (50 Οαίνίη, 
Βεηρεὶ, ᾿βο]οτ); {π6 ἄδέα, 85 Νὄβρεη 
ΒΆΥΒ, ἰ5 ἴοο δδιὶν (β8ο ἴοο Ονεγβρεοὶ). 
Τιοννΐη αἶϑο ἰακεβ Ἐννδὶ 5 νίανν, Ὀὰς ἢ 
Ἐς αἰζεγπδίννα ἐπδὲ τπ6 Πρ 5 ταν ἤανα 
Ῥεδη πλεπεοπδά το ἐχοϊάβ δὴν βυβρίοίοη 
ἴῃ με τεϑάδθγ᾽β τηϊπὰ οἵ δπν ἀεοερεῖοι 
τ  τεραζά τὸ [με τλίσγϑοϊε. 
ες. 9. Εὔτυχος : νΜγὲ ἃτε ποὶ [οἱ ννῆδὲ 

Ῥοβιτίοῃ 6 οσσυρίεά, Ὀὰξ {Πετα ἰ5 πὸ Βὶπέε 
ἐμαῖ Πα νγᾶ5 ἃ βεγναηί..---ἐπὶ τῆς θυρ.: οἡ 
{με ψίηπάονν 5111--τέμογα νεσα πὸ νπάοννβ 
οὗ ρ΄αββ, δηά {πε ἰδίΐσε οὔ ἄοοσ ννὰβ8 
ΟΡΘῃ Ρῥγοῦρϑῦϊν οα δοοουπέ οὗ ἐπε δθαΐ 
ἔότὰ 1ῃ6 ἰατρβ, πᾶ ἤομ (π6 ὨσΠΊΡΘΓ 
Ῥτεβεηΐ--ἰῃα ἔθος {παῖ Ἐπιίγομιιβ ἔμιι5 βαῖ 
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ἦσαν συνηγμένοι. 9. καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ 
τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ 1 βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου 
ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου 
κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός. 1ο. καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, 
καὶ συμπεριλαβὼν εἶπε, Μὴ θορυβεῖσθε - ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 
ἐστιν. 11. ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας 5 ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ᾽ ΡΝ 

1 Ὁ, Οἱρ.» 50 ΒΙ455 ἴπ β, βαρει ρῖο βαθει. 
ἅ. Βεΐοσε αρτον ἡ ΓΑ ΒΟΡ" 13, 50 Τίβοῃ., Ν.Η., ἘΌΝ. ννεῖββ, ννεηάᾶι δἀδά τῶν. 

αἱ τῇς ψιίηάον ροϊπὲβ ἴο {πε οτονάβα 
παίατε οὗἩ ἴῃ δββθηηδίν, οὕ, 2 Κίηρβ ἱ. 2, 
ΜΏοσα 4 ἀϊἤδγεηὶ ψοτά 15 υβεά ἰῃ ΠΕ ΧΧ, 
ΑΙΕΠΟῸΡΉ θυρίς ἰ5 4150 ἔτααιεπεν ἔουηά,. 
-π-καταφερ. ὕ. β.: τε ὕὑνὸ ρατιϊοῖρίεβ ᾶτὲ 
ἴο ὃ6 σδγεῦ!ν ἀἰβεϊηριβμεά (δας ΚΟΥ. 
ἄοεββ ποῖ); “ψὴῆὴοὸ ψγὰβ ρτϑάῃδιν ορ- 
Ῥτεββεά, οἵ “Ῥεσογηΐηρ Ορργεϑβϑά τα 
βίβερ," ργεβεπὶ ραγίϊοἱρὶε; “' Βείηρ' ϑοσῃα 
ἄοννῃ ὉῪ ιἷβ 5βίβερ,᾽" 1.6., ονθσοοπῖβ ὃγ ἰΐ, 
δογῖβι. Βεηάδ}} αῖκεβ ἐπὶ πλεῖον ψἱὰ 
κατενεχθεὶς (Ξ0ο ΝΗ. τηδτρίπ), " δπά 
Ῥείΐῃρ' 51:1 τῆοσα ονδγοοότηβ ὑντἢ ἐπε βίβερ," 
Ῥυαὲ ἐῆε ψογᾶβ ἅτε ἀϑῦδ!]ν ἰάκεη ΜΠ 
διαλεγ. 98:6 Βεηρεῖ, Νὄβρει, ΑἸίοσά, 
Ἡοϊεζτηαπη, εῖββ, βδπιβαν, Ραρεὲ οπῃ 
1π6 ἴοτος οὗ ἔπ ρατγιοῖρ[εβ : " βεδεπίθτη 
ΒΟΙΏΠΕΒ Οσσαραν!ξ . . . ΒΟΙΏΠΟ ΟΡΡγββϑὰβ 
σεοίάϊε, Βεηρεῖ. καταφέρεσθαι: υβεὰ 
ΟἿΪΥ ἰπ Τκε ἴῃ ΝΟΎ,, δηὰ ἴπ πὸ οοσ- 
τεβροπάϊηρ βεῆβα ἰθ ΤΧΧ ; ἃ πιϑάϊοαὶ 
ἔθσγῆ, ἀπ 80 τησοῖ 80 δαὶ ἴ ψᾶ5 υϑεά 
τῶοτα πεαπεηε δὐβοί υἱεῖνγ ἴπὰπ 
ὕπνος ἴῃ πηράϊοϑὶ νει τπρβ, ἀπὰ π6 ἔσο 
ῬδγεοὶρΙ65 ππ5 Ἔχρταββίηρ (ἢ6 ἀϊεγεηῖ 
βίαρεϑβ οὗ 5εερ ψουᾶ θὲ φυϊίε ἡδίαγαὶ ἰῃ 
ἃ τηδάϊοαὶ νυσίτεσ.--- βαθεῖ: οπε οἵ δε 
δρ ἐπεῖβ ἰοϊπεᾶ [ἢ ὕπνος δ ἐπε πλράϊο αὶ 
ψυτίϊοσβ, 566 ΗἩοδατῖ, Ρρ. 48, 49, δῃά δῖ5 
τοιηδτκβ οὐ ΤΠῸΚ6 χχίϊ, 45, Ρ. 84. ΤΒΘ 
νεΥΡ ἰ5 αἷβο υϑεά ἴῃ ἐπ βαπὶὲ β86η86 ὈΥ͂ 
Οἴμασ υντίτειβ 85 ὈΥ Ατίβίοεϊε, [βθρῃυδ, 
86ε6 ἱπβίδῃςεβ ἱπ νείβιείη, Ὀυ: Ζαμη 
τθοκοηβ ἰδ6 Ποῖα ρῆγαβα 88 πιεάϊοδὶ, 
Εἰηϊοίἑμηρ, ἰἰ., Ῥ. 436.---καὶ ἤρθη νεκρός: 
με ψψογάβ ροβιενεῖν αββεσὲ (δδὶ Ἐμΐγοῃυ5 
᾿να5 ἀεαά---Πον ἀτὲ ποὲὶ ὡσεὶ νεκρός, (ο΄. 
Ματῖς ἴχ. 26, δηά ἔπε δείοτηρὶ ἴὸ ΠΟΥ 
τδαΐῖ ἴπε ννογάβ ἴῃ νϑσ. τὸ, “ [15 1{{π|18 ἴῃ 
Ἡἰτα,᾿ ἱπάϊοαία ἀρραγεηξὶ ἀδβαϊῃ, οτ ἐμαὶ 
11 15 5:11 ἐπουιρβε οἵ 28 ποῖ μανίηρ ἰεΐϊ 
Βἰπι (50 ἀρραγθπεν Ἔνθ Ζδοκοσ, 8118 
με ΒΙσοηρῚ πηδἰπίαίῃ8 (με ἕογτοθ οἵ ἔπε 
Ρτεοθάϊηρ, νοσάβ), ςαθηοῖ δα σαἰ!]εἅ 54:15- 
Ἰδοίοτυ ; 8566 ὁπ ἴῃε οἵδε μπᾶ Καπηβαυ, 
δέ. Ῥαμῖ, ῬΡ. 200, 291, αηά νγεπάϊ, 1:π 
ἰοοο. 

ψετ. το. καταβὰς: ὈΥ ἴῃ6 ουϊδίἀε 
βέαίτοαβε σοπιπηοη ἱπ Εδβίεσῃ μουβεβ.--- 

ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμ., οὐ. τ Κίπρβ 
ΧΥΝΙ. 21, 22; 2 Είπρβ ἵν. 34; ἴδια 848 
Βεγε 186 Ρυτροτῖ οὗ πε δοῖ νγᾶβ ἃ γτεϑΐογα- 
ἰοη ἴο 11{π.--ασμὴ θορο: "τηᾶκε γε πὸ 
δᾶο," ἈΝ. οὐ. Ματῖ ν. 39 (Μαϊκ ἴχ. 23), 
Μθετε τμῈ ψγοσὰ ἰβ υβεά οἵ τῆς ἰοιιά 
ὙΜΕερίπρ' ἀπ νυν ]ἶηρ' οὗὨ ἔπε τηουγηογβ ἴῃ 
{πε Εδβὲ; βεὲ αῦονε οἡ ἶχ. 30.---ἡ γὰρ 
ψ., 5εεὲ δρονε. 

ει. ἴ:. κλάσας ἄρτον; 1 ψε τεδά 
τὸν ἄρ., 56ε οτἰτἴοα] ποίβ, "τῆς Ὀσεδά,"» 
80 ΚΕΝ. ἐ.6., οὔ τῆς Ἐποματῖβε; 50 ϑγτίδο. 
Τῆε ψνογάβ Ἵν θην τείετ ὑδοῖ ἴο νασ. 7, 
866 ΒΙ455, αγαρ"., Ρ. 148.---γευσ.: οἴξῃ 
ἴδκεπ ἴἰο τεῖδσ ποῖ ἰο τῆς Ἐυοδατῖβί, δας 
ἴο ἴῃ ραττακίπρ οὗ (ῃς ἄραῤε οὐ σοτῆτηοπ 
τλϑ δὶ ὨΪοἢ ΤΟ] ονγεᾶ. 11 50, ἴὲ σεγίδίη]ν 
ΔΡΡΕΔΙΒ 45 ἱξ 81, Ῥδὺυ μαᾶ βοοῦ ἴδκεπ 
βίερϑ ἴο ργενθηΐ ἔπε βοδπᾶδ]β Ὡς ἢ οο- 
οὐγτεᾶ ἴῃ Οοτίπι τοπὶ τῆς Ηοΐν Οοτι- 
πχυηΐοη Ὀαίηρ οςεἰεργαιϊεᾶ ἀυτίηρ οὐ αἴοῦ 
ἃ οοπητηοη τηθδὶ, 1 Οοσ. ἰχ. 23, βίῃςε μεσα 
πε Ἐποματῖβε ργεοθᾶες, Γοκοςκ, Τοοί- 
ῥνὶπὶς οὗ ἐλε Αῤοξέϊες ας ἱγαεεά ὃγ δὲ. 
{μᾷε, ἴι.,) τοο. ΝΥ εηάε, Ψ ΒΟ 51:1} ΙΔ δπεὶ- 
Β658 ἴῃς Ὀτεαϊίηρ οὗ τῇς δτεαά ψἱει (Βα 
Αραῤε (Ἑο ἘοἸεστηαπη, ὟΝ εἰβ8), ργοιεβίβ 
δϑαϊηβὲ π6 νίαν οἵ Κυΐποεὶ δηὰ οἔμεγβ 
παῖ τεΐδιθησα ἰβ πεσε τηδάς ἰὸ ἃ Ὀγϑαῖ- 
ἔδϑι δι ἢ. 51. Ῥδὺϊ ἰοοῖκ ἴον Βἷβ σοπγηρ' 
Ἰοῦσῃθυ. Ῥεδη Ρπιρίτε τοίεγβ ἴο ἴῃς 
1156 οἵ γεύομαι ἴῃ ΗΘ. νἱ. 4. 45 βυρρεδίΐπρ' 
ἴῃαι παῖε ἴοο τϑίδεσεπος 18 πηδάς τὸ ἴδε 
Ῥατιϊοϊρδιίοη οὗ ἴῃς Ἐπομαγίδε; θα, θα 
ἔμε οἵπεν ἢδηά, ἴῃ Αςἰβ χ. τὸ (βεε ΒΙ458, 
ἐπ ἰοοο)ὺ ἴπε ψοτζᾶ ἰβ υβεὰ οἵ εδεϊπρ' δὴ 
ογάϊπαγν τηβαὶ, δηά Ὑνεμάς τεΐεγβ τὲ τὸ 
πε εδηὐογηιθηὶ οὗ ἴῶς ἄφαῤε (εἴ. αἷβο 
Κηδθαηρϑιιοσ, ἐπ ἰοοο). ΜΝ εἶῖββδ ὑτρα8 
τπαῖ (6 πιρδηΐίηρ οἵ βίπιρὶν " ἐαβεηρ "ἢ 
ἰ5Β ἴο ὃε δἀορίεά πεῖεθ, δἀπὰ {πᾶὶ τε 
58:08 ἰδαὶ Ῥδὰὶ οΟὐἱν “ ταβιεά " (Π6 
ταδὶ, ἐ.ς., ἴς ἄγψαῤε, ἀπὰ Βυττίεὰ οἡ 
ἢ Β18. ἱπιοιγσυρίεά ἀϊβοουγβε, ὙἈ1]18ὲ 
Ι,ενγίη ου]ά ἐακα γευσ. ἀρβοϊ ξεῖν Παγα, 
δηὰ τεῖεγ ἰξ ἴο ἃ βεραγαῖε ογάϊπδιυ πιβαὶ ; 
δἰ πουρῃ Βς πγαϊπέαίηβ ἐπδὲ {πὸ ρσθνίουβ 
ξοσταυΐα κλάσ. τὸν ἄρτον τηιιδί τοῖδγ ἴὸ 
τς Ευοδατιδ, [πω ΤυΧΧ ἰδῆς νεσὺ ἰδ 
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τε ὁμιλήσας ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. 12.} ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα 

ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως. 12. Ἡμεῖς δὲ 2 προελθόντες 

ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν εἰς τὴν ἼΑσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀνα- 

λαμβάνειν τὸν Παῦλον" οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς 

1 Ἰῃβίεδά οὗ ἡγαγον Ὁ Π88 ἀσπαζομένων δε αὐτῶν ἡγαγεν τον γεανισκον ζωντα. 
ΒΙ4855 ἀπά Ηρδηίεά, ποιγενεσ, τεδ ἡγαγον ἴῃ {με β εχ, Βυὶ δγεπάξς ἐπῖπκβ ἐπδὲ 
ἤγαγεν ΠΥ ποί θὲ ἃ ΠΊΕΙΕ ΕΥΤΟΥ͂, Δ. τῆλε Ῥαὺϊ 18 σοποείνεά οὗἩ ἰπ Ὁ 45 διίπιβεῖῖ 
Ῥτηρίηρ 16 ὉΟΥ αἰΐϊνε δὲ ἴῃς βδοξῆς οὗ ἀεραγίυσε, δῃὰ ἔπβ οοηξεττίηρ οοπχξοτί, 
ννεπάς (1899), Ρ. 327. 

3 προελθοντες Σ᾿ ΒΟΙ,, ΤίβοΒ., ΚΝ. Η. ἱεχί, γνεῖββ, δ εηάξ; Ῥὰυϊ προσ- ΑΒ'"ΈΕΗΡ, 
ΥΝ.Η. ταᾶτρ. Ὁ πα8 κατελθοντες. 
ΒΙ455, νν εἶββ, ννεπάς. 

πεααβηξ, θαξ ἔπαγε 18 πο οᾶ86 ἴῃ ὑ Ὡς ἴὲ 
τθδηβ ἀδβηϊεῖν τόσα ἴπδπ ἴοὸ ἰδβία, 
ΑἰεμπουΡὮ ἰπ βοπλε οϑβθδ ἰδ τηὶρῃς ἱτηρ Υ 
εδείπρ ἃ τιβαὶ, δ.5., θη. χχν. 30; ἴοσ [15 
ΤΟΙΤΊΕΙ 8686 866, 6.9΄., ]οηΔῇ [1]. 7. ἴῃ 
τχοάετη ατεακ γευματίζω -- ἰο ἀϊπα, 50 
γεῦμα -- ἀϊππετ.---ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλ.: 
οὐ Θέ. Γμ|κ6᾽5 86 οὗ ἱκανός 1 ἐδτλ- 
Ῥογαΐ βἰβηϊδοδποα 5866 αῦονε οπ Ὁ. 215, 
οἵ. νι (818. ἐχργεββίοη 2 Μδϑος. νἱϊὶ. 25. 
ὁμιλ.: ΟΠ ἰπ Τὰκε ἴῃ ΝΟΤ., οὐ τὰκα 
χχῖν. 14,15, Αςίβ χχῖν. 26; μεζβ, “ (δἰκεά 
νὰ πδῖι,᾿" ΚΕΝ. 45 οὔα ἔπ} }]1ὰτ τηθεεϊπρ, 
οἰβεινθοσαε “ οοτηπηιηδά;," ΕΟΝ.; 50 τῇ 
οἰαββίοδὶ ατεοκ, ἀπά ἴῃ Τοβορῆαβ, δπά 
Αἶβο ἴῃ πιοάδγῃ ατεεκ (Κεηηβάν) 1 ΧΧ, 
Ῥδη. ἷ, το: ὡμίλησεν αὐτοῖς ὁ β., “186 
Κίπρ οοππηθηθάᾶ 1 τμαπὶ". [Ιῃ τδς 
Ῥαββαρε Ῥεΐοταε 18 ἴπ6 αἰζογηδενε σθῃ- 
ἀετίηρ “ψ ἤδη Ὡς Πμαά πίαγεά ἴῃ {πεὶγ 
φοΙΏΡΔΩΥ " ἰβ ρσίνεῃ Ὁν Οτίπιτα- ΤΒαγαγ, 
5μὖ υ---ἄχρις αὐγῆς, ε΄. Ροϊγαεη., ἵν.» 18, 
κατὰ τὴν πρώτην αὐγὴν τῆς ἡμέρας 
(ννειβίβϊ π);; οπἱν πεσα ἴῃ Ν.Τ',, ἑοὐπᾶ ἴῃ 
ἴθα, ᾿ἴχ. 9, 2 Μδος. χίϊ. 9, δὰξ ποῖ ἴῃ 
Βᾶτηξ 5688 ἃ5 ἢετια.---οὕτως, οὗ, χχ. 7, 
ΔΙΕΙ ἃ ραγεοὶρίβ, ἃ5 οἴθηῃ ἴῃ οἰδϑϑίσαὶ 
ατεεκ, ϑίπιοοχ, ᾿αηρμαρε ΟΥ̓ ἐδε Ν. Τ'., 
Ρ. 175, 866 4180 χχνἱ. 17, απὰ ψίζεαυ, ἱῈ 
ατεὸ ἄμ Ν. Τ., Ῥ. τοὸ (1803). 
γε. 12. ἤγαγον: (πε 5υΐθ)εοϊ τηῦβὲ 

6 Βιρρί6ἅ; ῥσορδοὶν ἔποβα πο πᾶ 
αἰϊεηάεά το (πς ῬοΥ, απὰ ννῆο, πον ἴδδξ 
ΔΘ νγ8ἃ8 ΒΒ ΘΠΕἶν τεοονεταά, ὕὉσουρπὶ 
δϊπὶ Ῥδοῖς ἴο πε τοοῦι. Ἐεηά811 εἰλῖη ΚΒ 
[πὲ τῃ6 Ἔχρτοββίοῃ τηθδηβ 1ῃδὲ πεν ἰοοῖκ 
τῆς δά Ποπὶαὲ δῆεσ π6ὸ δββθπιῦ]ν τγᾶβ 
οναῖ., ὙΠπὲ οοπιΐοτέ 15 ἀδγίνοα ἔγοτῃ ἔδ6 
τϑοονογυ οὗ {πΠ6 ον, 48 ἰβ ἱπάίςαίεα ὃν 
ζῶντα, ἀπά ἰἰ 15 οτοβά ἰο σεΐδσ ἰξ ἴοὸ ἐπε 
οομβοϊδέοῃ ϑνΒϊοἢ ἔπεν τεςεϊνεά ἔτοσα (μ6 
ῬΟΥΒ ῥῬσεβεῆςβ, 85 ἃ ρτοοῦ ψῃϊοῃ {πα 
ἈΑροβεῖβ μαά Ἰεῖ θεμίηα ἢϊπὶ οὗἩ ἀϊνίπε 
ἀπά ταϊγδου οι Πεῖρ (3ο ἡ εηάις, ΥΝ εἰ88); 
566 4150 Ὁ), οὐεοϑὶ ποΐε, ἀπά Βδγηβαν, δέ. 
Ῥαμΐ, Ρ. 201.---ζῶντα: (6 ψοζὰά ἰ5 

ἐπι ἴον εἰς ΦΑΒΟΕ, εο Τίβοδ., ΝΚ.Η., ἘΝ., 

Ῥοϊηε1688. ἀπ]688 οὐ {π βυρροβίείου πδὶ 
τῆς δἼοίδεπε μαὰ Ῥδέδῃ ἔδίδὶ. [Ιἐ ἰβ ἴῃ 
ἔαοι ἱπιροββίδ!ς το ἄδην {πὶ ἃ πχΐγϑοϊς 18 
ἰπίεπμάεα ἴο ΡῈ παιγαϊβδά; οἴπογννίβε {πὸ 
ἱπιγοδασείοη οὗ τὰς ννΠοἷδβ βέογυ 15 τηβϑη- 
ἰῃρ]ε55, ἃ58 Ονεγθθοῖ ἰμβἰϑὲβ δραίμϑέ Βαὰγ 
δηᾶ Εδπδη. ὙΤῆε Ψοτγά νεκρός, [π6 δοείοπ 
οἵ Ραδυϊ, ἰπῈὸ ψογᾶ ζῶντα 411 Ροϊπέ ο 8 
βου] ἀδαίῃ, νυν Ὦ115ὲ τπ6 νἱνίἃ ἀδείᾳ }}5 ἴῃ 
τῆς παιγαίϊνε 4150 ἰηάϊςαίε ἔμ6 ργθβεποα 
οὗ δὴ εὐ. πεββ 48 80 ἱπίοστηδηϊ. 
ΘΟΒηΘΟΚΟΡΟΓΡῈῚ δ88 βῃοννῃ Ἔχ;δυβενοίυ, 
85 ΖΕ]ες δάπιῖβ, μδὲ δὴ δοίπδὶ σαὶβίπρ' 
οὗ τᾷε ἀδδά 15 ἱπίεπάβδά ἢ Ῥυξ ψῈ ἅτε 
αϑκεά τὸ 566 ἰπ {1π6 πατιγαῖϊνε ΟἿΪΥ δὴ 
δἰίοτηρὶ ἴο βεὲ οἱ {π6 γαϊβίηρ οὗ Ἐυΐγοπβ 
ἀραϊηβὲ {πε σαϊβίπρ οὗ Ταριῖμα δὲ ἴορρδ, 
8 ῬΆτΓΆ]Π6Ὶ Ῥεῦνεθη Ρδὰ δηά Ῥείεγ; 80 
Βαυτ, δηᾶ τεςεπεῖν Ονεγθεοῖς ἀπά ΥΥ εἰΖ- 
βϑοῖκεσ, Βυξ τῆς σοποϊαδίοη οὗ Ονευρθοῖς 
15 ἀϊδαρροϊπείπρ ἰπ ἕλος οὗ πε ἕδος πδὲ ἢ6 
ἄνν 6115 (Ρ. 333) πιοβὲ ροϊπιβάϊν ὑροη {πα 
ἀϊξξδσβηςα Ῥεΐνεοη ἴδε παισαίϊνα ἤθσα 
δῃηά ἴῃ ἰχ. 36--ἢον ἴῃ {Π15 Ἰαξέεσ οαβα νγα 
πᾶνε (δε εχρεοϊδείϊοη οἵ ἔπε πλίγαοϊβ 
δπιρμαβίβεά, ἘΠ 118ὲ ποτα ἰξ 15 δηθγεϊν 
ψδηιίηρ ; πον ἴοο πὸ ἰαυάδίοτν ἀθβοσῖρ- 
οη οὗ Ταδίεμα πιὰ Ὅς οςοηίγαβίε νττῃ 
ἴῃς 5ἰπυρίς πιεηείοῃ οὗ {π6 ἤδπὶς, Επίγ- 
Τμὰ8 Βεζα.---οὐ μετρίως : οἴϊεη πη ΡΙαΐατοῖ, 
ο΄. 2 Μᾶοο. χν. 38. Οπ ΓπΚε᾽ 5 υ88 οὗ οὐ 
Ὑ ἢ δὴ δά)εςοξῖνε, ἴο ἐχργαββ {ΠῈ ορροδίξε, 
8566 1,6 Κα υ βοῦς, ΑῤοΞέοι ρεπολίοκέδ, Ῥ. 62; 
ΚΙοβίοσγλδηη, Κέημαϊεις Τιμοαηα, Ρ. 521 
δηὰ συγ εἰπιεβ ἴῃ “ὟΝ ε ̓̓ βεοϊίοηϑβ (νεῖνα 
εἰπηαβ ἰῇ τοϑὲ οὗ Αοίβ, τάσε ἴῃ τεϑὲ οὗ 
ΝΙΤ.), χχ. 12, χχνίϊ. 14, 20, χχυϊ, 2; 
Ἡδυνκίηβ, ἤογα ϑγποῤίίοα, Ρ. 153. 

ψεῖ. 13. ἡμεῖς, ἐ.6., ννἱέπους Ῥαυ].--- 
Ασσον: 5ουζῃ οὗ Ττοαβ ἰῃ ἴπ6ὸ Ἐοσηδῃ 
Ῥτονίηςεα οἵ Αβίβ, απὰ βογης τη }}65 δαϑί οὗ 
Οᾶρε ᾿μεοΐυτα. ὙὍῶὲ ορροβίίε οοαϑὲ οὗ 
1.68ΡοῸ5 νγᾶβ δρουξ βανβῃ τ 1165 ἀϊβίδπε. 
15 Βαυρουγ μάνα ἴξ 4 οοπβίἀθγαοῖθ ἱπὶ- 
Ῥοτγίδποε ἴῃ {με οοαβεϊπρ' ἐγαάς οὐ ἔοσπιεῦ 
ἄαγε. Α Εοπιδη τοδᾶ οοπηβοίεά ἱξ ἱἢ 
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πεζεύειν. 14. ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες 
αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην τ. κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες, τῇ ἐπιούσῃ 
κατηντήσαμεν ἀντικρὺ Χίου 3- τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον - 

1 συνεβαλεν Ο Η5, ΒΙ455, ΗΚ. ; 118. 18. πῖογα δεξίηρ το τῆς βεπβα (ἢ τδε 1 Ὁ: (γεπάθ), Ῥὰὲ τῆς Ἰδξξεσ ἰεηβα, συνεβαλλεν, 15 πε ἴἢ ΜΒ ΑΒΕῈΡ 40, ἘΠ᾿ Τίβοῖ, Η., ΕΙΥ., ΥΝν εἰδ85. 

3 Ἰπβίεδά οὗ ἐτερᾳ Β 15, 10, 73, Ὧ45 δα τσϑσωδγκαθ]ς τεδάϊηρ ἐσπερᾳ, ννβίς ἢ ὙΝ εἰβα δοςερίβ, ὟΝ. Η. τρατγρ. 
δτουπὰ {μαὲ τς σπατρε νψᾶβ ἱπιτοάπςε Ὀγ 

Βαυῖ νγεπάε (1809), 
ἃ βοτῖρε Ψ8Ὸ ἀϊά ποῖ ἑδίκς κατην. 

Ρ. 428, ἀϊδουδβεβ δπά τεὐβοίβ, οὐ ἰῃς 
αντικρν Χιου 45 πιδδηίηρ ἃ βίδιίοη ἕο με πῖρῃε δὲ ΟΠΐοβ, ἀπά ἐβεγθῖοσ 

βίβδείοῃ 85 ἔπε βίορριπρ' ρίδος ἴοσ δε ηἱρῆϊ οἵ τῆς ΒΑΠΊ6 ἄδυ. Ἐ ἸΒΕΞΟνΘυνου ἴβεῖπεν, 

ὙτΟΔΒ ἀπά ἴῃς Ὑτοδά οοδϑί. ΤΆΣ βουΐρ- 
ἴαχαβ ἔγοπ ἴῃς Τειηρίε οὗ Αἰμδηλ εγεοιεά 
ὁπ ἴδε ΠῚ οὐ ννοἢ Αβθο05 ἰΐβεῖε τνᾶβ 
δυϊ ἔοστα βοτπς οὗ ἔπε πιοβὲ ἱπιρογίδηὶ 
Τεπϑἢ5 ΟὗἱἁἨ διομαὶς ατεεῖς ασί : τιοβὲ οὗ 
{Πεπὶ ἅτε πον ἴῃ Ῥασίβ. “"Αββος᾽" (Εδπ)- 
580), Ἡδβεηρβ᾽ Β.Ὁ., Β.Ὁ.2, ἵΕρἢ. 
ΒυΖ. ἀεβογῖρεβ Αββὸβ 88 βἰἑυδίεά ἐφ᾽ 
ὑψηλοῦ καὶ ὀξέος καὶ δυσανόδον τόπον. 
π-ἀναλαμβάνειν : αϑϑεριθγε ἦτι γιαῦδη ; οἔ. 
ῬοΐγὈ., χχχ., 9,ς, 8. Τῇε οἠἱϊῃν οἵμεσ ἰῃ- 
βίδποα δὲ 41] ρδτγβ]]εὶ ἴῃ Ν.Τ. 5. 2 Τίπι. 

εἶν. Σἱ, Βετα ΜῈ πλῖρης τεπάδσγ “το ρίοκ 
ἈΠ ὉΡ οἡ {π6 νγαν," Γι ἰρπείοοι, Βὲδϊοσαὶ 
ἙφΞαγς, Ῥ. 437.---διατεταγ. : Ὑἱἢ ταϊάϊε 
ΒΙ σῃ]ἤοδποα, οὔ, νἱϊ. 44, χχῖν. 23; ὙΝ ποῖ- 
Μουϊΐϊοη, χχχίχ., 3.---πεζεύειν : “το ρῸ ὈῪ 
Ἰαηᾶ," ἘΟΨΝ. (πιαγρίη, "ὁπ ἴοος ᾽: “ ἄς 
[ογγεβίτὶ (ποπ πεοεββατίο ρεάεϑβιτ) Πἱπαγε,᾽" 
455; ἃ πῃ ς ἢ 5Ποτίοσ τουΐα {Π8π ἴπ6 568 
νόγαρε τουηὰ δρε ᾿εςίυπι. ΤΒε ἰαπὰ 
Ἰουτπευ ψγὰβ δρουξ ΕΨΕΠΕΥ π|1165, ΠΤ ΐπ. 
“πίοπ., Β.}).3, Ῥτοῦαδὶν Ῥαὺ] τοοκ ἴδε 
ἸΟΌΓΠΕΥ ἴῃ 1Π18 νὰν ἔοι πιλϊπἰβίεταὶ ρὰτ- 
ῬΟΒΕεΒβ; οἴδεῖβ βυρρεβέ (δε ἢς ἀϊά 50 ἴογ 
πε βακε οὗ 815 δαί, οἴμετβ ἴο ἀνοϊά 
1Πε 5πᾶσγε οὗ ἔπε 7εννβ, οἵ τοῦ ἃ ἀεεὶγε 
ἴοσ βοϊυᾶε. Βυϊ ἴξ πηᾶν ὈῈ αυδϑιϊοποά 
Βείπες Ἐπὶβ βοπηενμαὶ ἰεπρίηυ ἴοοῖ 
Ἰουγπαυ νου ὃς δοσοπιρ!βηεά τϊτμουϊ 
ΔΩΥ διἰζεπάδπέ δὲ 411. ἴΤὲ ἄοεβ ποῖ ἔθ ]ονν, 
85 π85 θεεῃ βυρροξεά, (μαὲ (πε βδὶρ νγὰ5 
Βιτεά ὃν Ῥὺϊ Ὠιπηβ6ῖ, Ρὰς ἐπὶ μα υδεά 
ἰϊβ ρυϊζείηρ ἴῃ δὶ Αββοβ ἴογ ᾿δΐἰβ οὐγῃ 
Ῥύτροβε. 

ψέεσ. 14. συνέβαλεν, ε΄. χνίϊ. τ8. Ὑε 
ΨΕΙΌ 15 ΡΕΟυΪ Αγ 10 88. Γυϊκ ; 118 τηβδηϊηρ' 
Πατε ἷβ οἰ αββίοαϊ, οὔῦ, α15ο [05., 4πέ., 11., 7» 
5. Ἐεπάδὶ! τδῖηκβ ἀπαὶ ἔπε ἱπιρογέεοϊ 
ἔπ οἰ εἰσαὶ ποίθ) τῆᾶν πιβᾶῃ ἰπαὶ Ῥδὰὺὶ] 
ἘΠῚ ἵπ ΠΏ μὲ βῃρ ΨΨΏ1ΠΕῈ 511] οἡ 5 
ὙΑΥ ἴο ΑΒ5505, ἀηὰ νγὰβ [4 κθὴ οὐ Ὀοδσά 
δὲ οὔσδ; δὲ ἐπετιείοταε γοπάειβ “848 ἢδ 
σᾶτηα ἴο τηδεξ 8 δὲ 5505 .--Μιτυλήνην : 
{δε σαρίτα] οὗ 1,εβΡοβ, ἀρουΐξ ἐπιγεν πῖ]65 
ἔσοτῃ Α5508, 4Π4 50 8π εαϑὺ ἀδυ᾽ Β͵)Ουγπεν ; 
Τενίη, 8έ. Ῥαμὶ, 11., 84, οὗ. Ηον., Οά., ἴ.» 
7, τὶ Ἐῤο ἴον τα, χ7. 118 πογίπεση μασθοὺσ 

ἰμέο ψϊο ἢ τὰς ΒὮΪΡ ψουά 5841] 15 οδἹεά 
Ὁ ϑίχαρο, χῆϊ,, 2, μέγας καὶ βαθύς, 
χώματι σκεπαζόμενος (Υγεἰείεἰη). 

Εἴ. 15. κἀκεῖθεν, 5εῈ οῃ χνΐ. 12, χίν. 
26.--κατηντήσαμεν, (ΓΚ χνΐ. 1, χνίἱ. το, 
24, “ΜῈ τεδομθά α ῥοἱηπέ οη ἐξ νιαϊπίαηπα." 
Βδηηβαν, ἀντικρὺ Χ. ον ἀραίΐπβε, {,6., 
ΤρΡροβίϊε ΟΒίοβ ; οἴδβη ἱπ ατγεεῖς υυσϊίοσϑ, 
ΟΠΪΥ Βεῖθ ἰπ ΝΤ,, δὰ: ΚΝ Η., ὙΝεἶββ, 
ἄντικρυς, 3 Μδοα. ν. 16 (Νεῖ. χίϊ, 8, Ξες 
δίς δπά Βεάρδι). Οπ καταντᾶν εἰς, 
Δηᾶ καταντᾶν ἄντ. 45 Π6Ι6, 5586 ΟΠ ΧΥΪΟΣ, 
χΥἹ]], το ; ΚΙοβίεστηδπη, ψέμαϊοϊα Τσαπα, 
Ῥ. 40.--κΧίου : ΤᾺς ἰδαπά ΟΠΐοβ (5:ϊ0) ἱπ 
ἴῆς ρεαη νγὰβ βεραγαῖϊεά ἴοπι {πε 
᾿Αβίδη οοδβδὲ Ὁν ἃ οῃαππεὶ ψ οι δὲ 15 
πδιτονεδῖ ψνγὰ8 ΟΠΪν ἢἤνε πιΐΐεβ ΔοτΟββ. 
ὙΠε βδὶρ σατεγίηρ 8ῖ, Ῥδὺϊ νου Ρ888 
ἘΠΓΟΌΡἪ {π|5 Ρ᾽οζασεβαις σμαππεὶ οσ ἰΐ8 
ὙΔΥ 50. ἢ ἔγοῦα Μίΐγεπα. Απ ἱπίεγαβί- 
ἴῃ οοτηρατζίβοῃ ὑἱτὰ τῃς νογᾶρε οὗ 81. 
ῬΔὰ] τηδῦ Ὅς ἔουπά ἰη Ἡδτοά᾽ 5 νογᾶρα ὈῪ 
ἘΒοάεβ, Οοβ, Ομῖοβ δπὰ Μίεσγίεπα, ἴο- 
ψατάβ ἴπε ΒΙδοῖς 868 (705., 4πέ., χυὶ., 2, 2). 
Απιοηρϑβί {π6 βόνδὴ σῖναὶβ ἔοσ {πε ΠΟΠΟῚΣ 
οὗ Ῥέϊηρ τε διγίρίδος οὗ Ἠοτζηεσ, ἐδε 
οἷαίτηβ οὗ ΟΠ οβ δα τποϑὲ βίτοπρὶν βὰρ- 
Ροτίεά ὃν ἰτδάϊιίοηθ. Οπἡ δε ἰερεπαάδγΥ 
δηᾶ Πἰβίογίς οοππδοίίοῃβ οὗ {86 ρίδςεβ 
παιηεά ἱπ {π|5 νογαρὲ βες ΡΙ υπηρίτε, ἐπ 
ἴοτο, ἀτιὰ “ ΟΠ οβ᾽ (Βδγηβαν), Ηδϑβιϊηρϑβ' 
Β.Ὁ.-τῇ δὲ ἑτέρᾳ: (566 οττοδὶ ποία). 
Ὑγεἰβιείῃ οδ115 αἰιθπέοη τὸ τμ6 νδγίεῖν οἱ 
ΡῬῆταβεβ, τῇ ἕτ., τῇ ἐπιούσῃ, τῇ ἐχομ. 
Τῆς ρῆσαβε βεΐοζε Ὁ8 18 ἔουιπὰ ἴῃ ΧΧΥῚΣ. 3, 
80 ἔπαὶ 1ξ ΟΠΙΥ Οσσυβ ἰπ (πὸ “6 ᾽" 
ϑεοίΐοῃβ δῃὰ πον ῆεγα εἶδα ἰῃ Αςίβ, Ῥαΐ 
τε ἐχρσγαββϑίοῃ “16 ποχί ἄδυ "᾿ ὀσουΓβ 50 
ταυ ἢ πῆοτε ἐτεαυδπεῖν ἰη τὰς “ὟΝ ε " 58ες-: 
εἴοηβ ἔμδῇ ἴπ δὴν οἶμαι ραββαρδβ οὗ {πῸ 
βδῖηε ἰεπρὲῃ ἐπαὶ γε τηὶρῃὶ αχρεοὶ ἃ 
Ἰδγρει νδιϊεῖυ οὗ ρῆγαβεβ ἕο δχρσεββ ἴξΐ, 
Ἡανκίηβ, ον ὅϑγποῤ., ῬΡο 153, 154] 
πὰ ΚΙοβίεσσαδπη, Μέμαάιοια ΤΠ μοαπα, Ὁ. 
50.---ταρεβάλομεν εἰς Σ.: “ψγὲ βέγιοῖς 
ἌΟΙΟΒΒ ἴο ϑαηοβ," Βαγηβαυν, οἵ. Τμυς., 
111., 32, γγπασε {π6 νογρ πηεδπ8 “10 ΟΤΟ885 
ονεῖ ἰο Ἰοπὶα᾽" (βεε Μέσ, Ῥαρθ᾽Β ποίε, απὰ 
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καὶ; μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ, τῇ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον. τό. 
ἔκρινε 3 γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται 

αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ - ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ὃ ἦν αὐτῷ, 

τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 

1 καὶ μειναντες εν Τ., 0 ΠΗΓΡ, ὅγυγ. Ρ. Η., 584}., Οπγγυβ., 8οὸ Μεέγεσ, ΑἸξοτὰ, ΒΙ455 
ἴῃ β, ἀπά δνεῃ ΒῪ δνεῖββ (ποῖ ὃν νγεπάθ), [πίτοάᾶ., Ρ. 57, ἀπὰ οάεχ Ὁ, ρ. τοῦ; οἷ 
χχὶ. 1. Οὐτββεη, ἴοο, ταρατάβ ξανουγαοῖν, Ο. Ο. Α., Ρ. 441, τ896, δυρροτιεὰ ὉΥῪ 
Ἑδπιβαν, 8έ. Ῥαμῖ, Ρ. 294, Βείβεγ δπὰ Ζδοκίθσ. Ψνεῖβθ σαῃηποῖ 566 ΔῪΠῪ τεᾶβοῃ ἔὸτ 
ἰϊ5 οπηϊδβίοη, δηὰ ἐπογεΐοτε τείαΐπβ ἰ, ὙΠῸ νογάβ τηδνύ, ἤόννενεσ, μανε βθδη οτγηϊ θᾶ 
Ῥεοδιβα ἰη ἐπε ταχὲ Ὑτορυ υπὶ 5θθηβ ἴο ΡῈ ρἰδοβὰ ἴῃ ϑ8πιοβ, Ὀυΐ βεεὲ αἷβο νν επάϊ, 
ποίε, Ρ. 328 (1800). Εοτ {π6 οπιὶββίοη, ΆΒΟΕ, Ψαϊρ., ΒΟΉ., Αστα., Αδβίῆρρ., Τίβο., 
ΕΝ. οπἷν ἰπ πιᾶτρ., ἮΝ... ἀεβοτῖθε 5 νγεβίεσπ ἀπᾶὰ ϑυτγίαπ; {πεβεὲ διςμοτίεἶθβ τοδά 
ἰπ ἰαχὲ τῇ δὲ εχομ. Ἐδπιβαγ 5 ἱπίεγεβείηρ ποίε, (. ΚΑ, Ἐ., Ρ. 155, βῃουὰ α]5ο θε οοῆ- 
5168 ἰπ ἕανους οὗ {π6 τείθεημίίοη οὗ ἔμῈ ψογᾶβ. Τρωγιλιᾳ, 50 Β]455 ἴῃ β, βεε ποίδ ἐπ 
ἴοεο; Τρωγυλιῳ ὙΥ.Η. ἀπὰ ΝνΊΠεΓ- ΘοΒπηβάεὶ, Ρ. 47. 

3 κεκρικει 15 τοδὰ ἔοσ εκρινε ἴῃ 9 ΑΒΡΌΕ, Τίβοῦ. ΝΗ. ἘΝ. ννεπάε, Νν εἰβ5, Β[458. 
πο δεξοὺ οἵ οπως μὴ γενηται α. χρονοτριβ. Ὦ (αἸ6.) Βᾶ5 μηποτε γενηθη αὐτῳ κατα- 
σχεσις τις-- - εῖ55 σοηβίάετβ 115 85 ἃ σῆξεῖε βχρίαπδίίοη οὗ {πε τᾶτε χρονοτριβ. 
κατασχεσις ἰ5 υϑεὰ ἐνῆςε ἴῃ Ν.Τ,, Αςῖβ νἱϊ. 5, 45, θὰϊ ποῖ 'π 1π6 βεπβε τεαιισγεὰ πασᾶ; 
“τῃοτα᾽ ἰπ αἷρ. ΒΙ455 δοςβρίβ ἰῇ βὶ ἰεχί, ἀπᾶ ἴῃδγα 15 σλισῃ Ὀεϊίεσ ΔΌΣΠΟΥΤΥ ΤῸ Σ 
Χρονοτριβ. ἰπ οἰαδϑῖςαὶ ατεεῖκ (πΔπ ἴοσ κατασχεσὶς 'π {Π6 56π86 ΟΥ̓́ΤΠΪ5 ρβββᾶρξ. 

5ην, ΡΒαξ εἰη 5 βυρροτίεᾶ ΒγῪ ΑΒΟΒ 13, 15, 18, 36, 180, Τίξοϊ., ΝΗ, Εν. 
γγεῖββ, ὑνεηάς, Μϑγδσ δηὰ Αἰϊογὰ ταραγὰ 28 ρύᾶπι, οοτῦτζ., θαξ ἴοο Ψν6 11 βυρροτίεὰᾶ 
(ἡ επάθ. 

{πε ραββαρε αυοίεά αἶξο ἰῃ Ὁ εἰβιείπ, απᾶ 
Ι,. ἀπά 5.). Οπ τε ἔταάθθηου οὗ [15 ἀπά 
οἴμεσ παιεῖσαὶ ἐαστηβ ἴῃ Αὐοῖϑ οὔ, ΚΙοβέβδσ- 
ΠΛΔΤΤΙ, τ. δ., Ρ- 49.--καὶ μείν. ἐν Τρω.» 
566 οτίεῖσδὶ ποῖς.--- Μίλητον : ῥγδοι Δ ΠΥ 
δε ροτὲ οὗ Ερμβεβυβ. Ὑδὲ ἰδέϊεσγ. ὉἱΥ 
μά Ἰοπρ μαἰπαὰ [πε ρῥγε-εσηΐηθποα μος 
επ]ογεὰ ὃν Μιϊεΐαβ, ἴΠῈ ἔοσπιεσ σαρίταὶ οὗ 
Ιοπίῖα, ΒΙηγ, Ν. Η., ν.» 31; οὗ. Ἡετοά,, 
ν., 28-36, ἴοτ [ῃ6 τενοῖς οὗ Μ|εΐυβ ἀρδϊηβι 
Ῥεγβία δπά 115 ἀϊβαβίγοιιβ σοῃβεαιθποεβ. 
Μιείαβ μαὰ θβεπ δε πιοίμεγ οὗ βοτης 
εἰρμεν ςοοηῖεβ. Ηδτε Τμαῖεβ ἀπά Απαχί- 
τηδπᾶθσ γασα Ῥοσθ. Ὑῆὲ 5|Πεἰπρ Ρ οὗ 
[86 Μεοπαπάθγ πδά αδἱέεγεὰ 115 ροβιοῃ 
ενθπ ἴῃ 51, Ῥδι]}}5 ἄαν, δηὰ πονν ἰΐ ἰ5 
Βανεγαὶ π1|}168 οση (ἢ6 864; [ονήῃ, ϑέ. 
Ραμὶ, ἃ., οο; δπδῃ, ϑαΐπέ Ῥαμῖ, Ῥ. δοι; 
Κασιβαυ, Ολπγοῖ ἐπ ἐπε Κονιαη Ἐπεῤίγε, 
Ρ. 48ο. 

γεγ. 16. ἔκρινε (86ε ογίεἰςαὶ ποίε) ο « . 
παραπλεῦσαι τὴν Ἔ.: “το 581] ρᾶδὲ 
Ἐρβεβιβ," ἘΌΝ. ἐὶσ., σἱποαϊς βιορρίπρ᾽ 
μετα. Ὑπὲ ψογάβ πᾶνε βοπιβεϊπχαβ ὕθαῃ 
ἱπεεγργθίβᾷ δ5 1 5ι, Ῥδὺ] μδὰ Ἴοπίγοὶ 
ὀνεσ ἃ 5ῃϊρ ψῃϊοῃ πὸ μὰ ἰτεά Πἰπιβεῖξ, 
δῃρᾷ οουἹᾶ βίορ ψνπετε ἣθ ρίβαβεά, 50 
ΑΙΠοτὰ, Ἡδοκεῖι, επάδ], Βα [ἢ 80, 
ἔμεγε βθεπβ 0 ἀεδῆπίϊε τεᾶβοη ἴοσ 15 
Βοίπρ' ἴο ΜΙεξιβ δὲ 811, 45 ἱξ τσουἹὰ μανα 
Ὅδεπ ββογίεσ ἔοσ ἢϊτῃ τὸ ἢανε βίορρεά δἱ 
Ἐρδαβιβ, οὐ ἴο μανὲ τηδάβ ἢὶβ ἔατενεὶ! 
αὐάτεββ ἴμοτθ. Αςοογάϊπρ ἴο Ἐδπιβαυ 
πὲ ῥσοθδ"]τεἴε5 ἀτε ἐμὲ Ῥδ}] εχρετϊεηοεά 

αἱ Ὑτοδβ βοηδ ἄείαυ ἴπ σοπίϊπαΐϊηρ ἢ 
Ἰοῦσπθυ. [ἢ βίδγίίπρ τοὶ Ττοαβ ἣς μαὰ 
ἐμοσθίογα ἕο οἤοοβε ἃ νβϑϑβεὶ τηδκίπρ πὸ 
Ῥγβακ ἴῃ ἰΐ5 νογαρε ἜἼχοερί αἱ Μιεῖυβ, οσ 
8 ν65561 ἱπίθπάϊηρ ἰοὸ βίορ δὲ ΕΡπεϑβιβ, 
ῬΘΙΒΆΡΒ 45 [18 ἀεβιϊπδιίοη, ρεσμαρθ ν 8 
8 Ῥτιδνίουβ ἀδβίαν εἴἰβενῃοσε. Ης ἀεδίοτι- 
ταϊπβὰ ἔοσ τῆς ἔοσπιεσ ὉΥ ἔπε ϑῃογίπεββ οὗ 
τῆς εἴτα, δηᾶ 5 ἀθβίτε ἴο σεδοὴ 7εγυβα- 
Ιεπὶ, Ηᾶδ πῆᾶὺ πὸ ἄουδε δανε Ῥεβῃ αἷβο 
ἰπδυκποβά το βοπὶς Ἔχίεπε Ὁγ {πε τπουρπε 
τῆδὲ 1 ψουἹά Ρὲ ἀϊβῆσυϊε ἕο εασ μϊπιβεῖῖ 
ἌΥΤΑΥ ἔγτοτη ἃ ΟΒυσο νοι μδὰ 50 τυϑηῦ 
οἰδίτηβ προὸπ δΒίπι, δηὰᾶ ὃν [ες γεβεςιίοη 
ταὶς Βοβεαβ ταῖσμε θ6 ἀτοιβεὰ δρδίηβὲ 
δὰ δἀπὰ ἢῖβ ῥὑσορύεβθβ ξτίμει ἱπιρεάεὰ 
(ο΄. Μεαίβετι, Ρ. 339, γῆο {π1ηΚ5 ἐπα {πε 
Αὐΐμοτ᾽ 5 σθάβοη ἴοσ 5ὲ, Ῥδὺ]}5 ἀδεβῖίγε ποὲ 
τὸ νἱϑῖξῖ ΕΡΒδβαβ “18. ἘἜπεγεϊν βδιβἔδο- 
ΡΥ ΓΝ ρον πρίβοι πόνεσε εἶδε ἴῃ 
ΝΎ. οὐ ἴῃ Τ,ΧΧ, θαξ ἱπ Ασῖβὲ., ΡΙαΐ.--- 
γένηται αὐτῷ, οἵ. χὶ. 26 ἔος σοηδέγιοείοπ, 
--ἔσπευδε γὰρ: 18 τε νετΌ ἜΧρσθββεβ 85 
18ε ἱπηρετγίεος ᾿ἱπεϊπιαίαβ ἴπ6 γΠο]Ὲ ομαγ- 
δοίεγ οὗ πε Ἰουσπου (ΒΙ|455, αγαηι., ἢ. 
216), ἴῃς τερεαϊεά ἰοηρ ἀείαυβ δὲ ἔγβι 
βῖβθς βϑεῖῦ ἱπεχρ!!οδῦῖθ, θὰ: γα Κποὺν 
ποίπίηρ ἀεῆπίϊείν οὗ τς βρβοῖδὶ οἰσοῦτα- 
βίδποθβ ΒΕ ΪΟΒ τᾶν ἤᾶνε οσσαβίοπαά βοῇ 
ἄεϊαν, απὰ ννεὲ πγιιβὲ ποῖ 1οβε βίρῃε οὗ πε 
δος τπαι {πὸ Αροβέῖα ννουἹά μᾶνα ἴο συατὰ 
ἀραϊπβὲ τῆς σοπβίδπε πποοιίαϊπεν ΜΒ ΙΟΒ 
ψουὰ Ῥς αἰνναγβ ἱπνοϊνεὰ ἴῃ ἃ σοδϑβεὶπρ 
νογαρθ. νΒείμεσ ὅ8:. Ῥδὺϊ τεδοβεὰ 
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17. ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον, μετεκαλέσατο τοὺς 

πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18. ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, 
εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην 
εἰς τὴν ᾿Ασίαν,2 πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, 19. δου- 
λεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πολλῶν δακρύων 
καὶ πειρασμῶν, τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων . 

1 Αἴἴΐεγ αντὸν (Α)0 (Ε, αἷξ.» Να15.) δά ομοσε οντων ἄντων, 80 ΒΪ458 ἴῃ β ἰεχί. 
Ηαττῖβ, ἔστ Γ,ἐοέηγες, εἴο., Ὁ. ὅσ, {πἰπκβ σοηῆδείοη Βδτα οἵ α ἀπά 80 ΟἹγ. 
δηά τϑδάβ “" σἴτπὶ σοηνδηϊββαηί δά δυσα βίτλα]αὰς εββεηΐ", ἣν ξρλ βσοιις 

3. Αἤεσ σιαν Ὁ οὐδε ὡς τριετιαν ἡ και πλειον, [Π6 ἔοττα οὗ δε Ῥῆταβε ἄοεβ ποῖ 
Ἰοοῖκ οτριπαὶ;; τριετια ὁσουτβ ἴῃ Χχ. 31 ἀπά πονῆετγε εἶβα πῃ Ν.Τ' Μορεῖ, ἰξ πᾶν ὃς 
ποίεά, οἶα55868 ἰξ 48 οηε οὗ {πε πιβάϊοδὶ ννογάβ 'π 1κικο᾿β τσὶ πρβ; 888 οὴ νεγ. 31. Εογ 
πως Ὁ Ὧδ5 ποταπως, ποψθετγε εἶβε ἴῃ Ν.Τ.; ὰϊ ποταπος 5ἷχ {{π|65 ἴῃ Ν.Τ., υννίςς ἴῃ 
Τυκε, ΟἿΪΥ οὔσα ἴῃ ΓΧΧ. 

]εταβαίεση ἴῃ ἄτης ψε γε ποῖ ἰοἱά, 
5... ΘΟ γυβοβίοπὶ τηδϊπίαίηεά ἔδαὲ δα 
ἀϊά, 5ε6 αἷβο Καπηβαυ, δέ. Ῥαμῖ, Ρρ. 
206, 207; Μοαιβετγί, ρΡ. 340 (οπ {πα 
οπεν πδαηά, Ν εἰβ8, ββηδη, δε η). Μτ. 
Τυζγηεσ, σλγοη. οὗ Ν. Τ., Ρ. 422, μοϊάβ 
ἐδαὶ ἔπε Αροβεῖε ργοῦδοὶν γεδομεά [εγὰ- 
58 ᾽επὶ ̓ ϑὲ ἴῃ εἶπλα, νΠ116 Εδτγατ 8668 ἴῃ 
χχῖν. τὰ δῇ ἱπεϊπηδέίοη ἐπδὶ πε δγεῖνεά οἡ 
ἘΠ νεῖν ενὲ οὗ τῆς Ἐεαβίέ. Τδε Ρεηΐδ- 
οοβίδ! Βεαβέ νγαβ [ἢ πιοβί σσγονγάεά, τηοβί 
δἰϊεπάδα Ὀγ [ογεί ρῃτγϑ, οὗ, 11. τ. 

Μεγ. 17. ᾿Απὸ δὲ τῆς Μ. π᾿: Αρρατ- 
ἐπεν ἐπε Αροβεῖς σου]Ἱά γεσκοῦ οἡ ἃ βίδυ 
οὗ 80πὶὲ ἄδυβ δὲ Μιίϊείιι8β. 1 μα ἴακε 
ἱπίο δοσουπΐ ἐπε ἰαπάϊηρ, [πε ἀεβρδίοῃ- 
ἰῃρ ἃ πιρββεηρογ ἰὼ Ἑρἤεβαβ, ἀπά {δε 
ΒΓητη πίη ἀπά Ἰοστηδυίηρ' οὗ [πα οἰάθγβ 
το Μιεῖιβ, ρσοραῦῖγυ, Δ8 Ἐδπιβαυ {πη ΚΒ5, 
δε {π|τά ἄδΥ οὗ (πε βίαν αἱ Μιϊδβέιβ 
Μοῦ θὲ ἀενοίεά το {πε ργεθογίεγϑ.--- 
μετεκαλέσατο: “(4114 το δἰπι," ἘΝ, 
φῇ. ἴι. 30 (ἀπά 5εε ου νἱῖ. 14, ΟὨ]Ὺ ἴῃ Αοίβ), 
ἱπαϊοδεῖπρ' Δα ΠουῖΕν Οὐ εατπεβίμεβϑ ἴῃ ἔμ ς 
ἰηνϊταϊίοη.--τοὺς πρεσβ. 566 οὔ ΧΙ!. 25, 
δηά αἶβὸ θεῖον οἡ νεσ. ζ8. Εογ Ῥδυϊπς 
Μοτάβ δηᾶ ρμσαϑεοϊορυ οπαγαοίεγιβίηρ ἐμ ς 
δἀάτεββεβ, 566 ΤΟ] ον Ρ᾽ ποίθϑ8. 

ὙΥΠεημ ϑρίττα τεπιασκβ (Δ ῤοσέοϊρε- 
τοπίοπέσ, Ῥ. 252 [{} ἴπμαὲ {πε δρεβθοῖ δἱ 
Μιϊεῖαθ 15 ἱπίδσϊοσ ἰο πὸ ραγὲ οἵ Δοΐβ, 
ποὲ ενεη ἴο τῇς ἀεβογίρείοῃ οἵ ἴδε 
γογαρδ ἱπ οἤδρ. χχνίϊ., ἰῃ υἱνιάπεββ οἵ 
Ἐχρσαβϑίοη δηά ἱπέεηβι  οἵἉ ἴδε! ϊπρ, δὲ 
ἜΧΡΤΕΒ865 ἐπα ορίπίοπ οὗὨ ὄνοῦυ ππριαββεά 
τοδάεσ. Ηε [πεν ἴοο ἰδὺϑ ϑίτεβϑ Ὡροῃ 
δε ἕδςοϊ ἐμαὶ ναῖε οτιεἰοῖδπι άπ. πε 
τοτοῖθῖε ἀπά ἄϊτεσε ἱπιργεϑβϑίοπ ἀεγίνεά 
Ποπι ἔπε βρεεοῖ, ἰξ 141185 το δοζοιπί 
ἴου ἴἃ ἴπ [π6 πιοϑδὲ πδίυσαὶ ὑναΥ, υἱζ., ὈΥ͂ 
{μὲ ἔασξ ἐπαὲ ψμΠ8ὲ ἕογ {πε δάἀάγεββεβ 
ἀεϊνετεά ἴῃ ἐπε Ῥί βίἀΐαπ Απείοοῃ δηά ἴῃ 
Αἰδεπβ τὲ ατα ἀερεπάεηϊ ὕροη ἃ τεροσί 

ἀεγίναά ἴοπι ἤδᾶτβαν, ψγὲ ἅτε ἤδῖς ἰπ 
Ῥοϑβεββίοῃ οἵ τῆς ἐεϑείπιοηυ οὗ δὴ Ἔγε- 
ὙΠ Ώε88, ἀπά οἵ ἃ ἤδαγες οὐ ἐῃς βρεξοῆ 
(Ρ. 252). ϑριξία (ρΡ. 254) ἀείεπάς τῆς 
ΒΡΕΘΟΒ δρδίπϑι ἐπα πβυδ] οδ]εοιίοηβ. ἷΕ 
ἰ8 ἀἰβαρροϊπείηρ ἴο ἤπά ἐπαὲ ἩΠρεπέοϊά 
15 ςοηΐξηξ ἴο τεραζά (πε ΠΟΪς βρεεςῆ 8 
ἱπιεγροϊδιεά ὉῪ εἷἰβ ““δυίπου ἴο Ὑπεο- 
ῬΆΠα8 ", ΟἸεπιαη γεξεγβ ἐῃ8 ὑνῃοΐε βρεεοῆ 
ἴο μὶα ΒΚ. οἵ ἴο ΚΙΑ.; ἐδ ψῇηϊϑι 
νεσ. 198 15 τεΐεσιβά (ὁ Ἐ,, τὸ ΨἱΏ ἰ8 
τείεγεθπος ἴο {πε ρἷοίβ οὗ ἐπε 7δννβ ἰᾳ 
ϑογίρεά ἴο Κ.Α. (εβάδοιον Απε)ιάαίςιι8); 
7Τάπρϑε δϑογίρεβ νοτ. τοῦ ἔτοπὶ ἑξῆς νογάβ 
καὶ δακρύων . .. Ἰουδ. ἴο ἐπε Εεάδοίοτ, 
Ῥαΐ {πα ργενίουβ ρατί οὔ δε ςδδρ. χχΐ. ἴὸ 
ταπεινοφροσύνης, νεῖ. το, ἴο Πὶ8 δοῦτος 
Α. 80 νεγ. 38 ψνἹ ἢ 18 τεΐεγεποα (ὸ να. 
25 8 τείειτεά τὸ ἔπε Ἐκδάδοίογ; ψῆ δι 
Οἰπρρα τίει γαῖ, 388 (ὁ Πῖβ8 Κ.Α., 385 
ἴο ΚΕ. 

Ψψες. 18. ὑμεῖς : "γε γουγβεῖναβ," 
Ειν., ἐῤεὶ, εταρδδεὶς, οὔ, χ. 37, χν. 7.-- 
ἀπὸ π΄. ἧ.: το δε σοππεοίεά νυ νδαῖ 
ξΟ]]ονν5, δἰ που ρ 1ὲ 15 φαϊίε ροββίθῖα ἐμαὶ 
τῆς Ψψογά πῖδῪ ποῖά ἃ πηιάά]ε ρίδος (Α]- 
[οτἅ), σοππεοίεά ρδγίυ νυ ἐπίσ. ἀπά 
φαγί τ ἐγεν.---ἐπέβην : “85εἰ ἔοοϊ ἴῃ 
᾿Αϑία," ΚΟΥ. οπῖγ ἴῃ Αςίβ8, Ἄἐχοερί Μϑίϊ. 
Χχί, 5, 8150 ὙἹ ἢ ἐπε ἀδίϊνε οὗ ρίδοςβ, Αοίβ 
χχν. στ, δι πα Ἰοοδὶ πηεαπίπρ 15 ἀουθεδι! 
(ΧΧ, 7οβἢ. χίν. 9). Βδπάδι! τεηάεβ κὶ 
ἴοοῖκ ΒΡ ἴον Αβδίδ,᾿" Ῥὰϊ δἰ ἐπουρῇ ἐπε εχ- 
Ῥτεβϑίοῃ εἰβοννῇαγο γαΐδγβ (0 ἃ νόυᾶρε, οἴ. 
χχί, 2, 4, 6, χχνϊΐ. 2, ἴὲ 18. ποῖ αἴνγαυβ 50 
πϑεά, δ...) Χχν. 1.-͵πῶς μεθ᾽ ὑ. .. . ἐγεν.» 
φ. νἱϊ. 38 (υεϑον σμνη), ἴχ. το, Ματῖκ χνΐ. τὸ. 
Βείῆρε ροϊπίβ οὐδ ἔπαὲξ ἐπα ρῆγαβε ἰ8 
ΑἰννΑΥΒ αϑεά οὗ ἱπεϊπιαία αβϑβοοίδεϊου ἀπά 
οοπίγαβίβ [ῃ6 1655 ἱπείγηδίε δἰ ρπίβοαπος 
οὗ σύν. ϑ8εε αἶβο ογιεἰσαὶ ποὲδ δπά τοϑά- 
ἱπρ ἴῃ Ὁ. 

ει. 19. δουλεύων: {πε ᾿ψοτά οοςουτθ 
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20. ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων, τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν 

καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους, 21. διαμαρτυρόμενος 

οἷχ ἰἰπιςβ 'π 8:. Ῥδ0}}5 Ἐρίβεῖββ οἵ βεσν- 

ἱῃρ αοά, ἐπα Ιιοτὰ, ΟἸτβὲ, α ὙΤΏΕΒ5, 

ἵ. 9, Εοπι. χίΐ. τὶ (Ε,, πιδερίπ, τῷ 
καιρῷ), χίν. 18, χνὶ. 18, ΕΡΒ65, νἱ. 7, 

Οοἱ. 1. 24 (οποε ἱπ Μδέξπενν ἂπά ἴὰξς, 
οἵ βεσνίῃρ ἀοά, Μεαίί. νἱ, 24, [ακε χνΐ. 
13), δηὰ οἴ. 81. Ῥαι}᾿ 5 ἐχργεδββίοῃ δοῦλος 
οἵ πίπηβεῖξ, όσα. 1. σ, δὶ. 1. το, ΡΒ], 1. 
1, Τὶς. ἱ. τιπομετὰ πάσης ταπεινοφ. : 
επἰβ δε οὗ πᾶς τηδὺ θὲ οδ1164 επλϊποη εν 
Ῥαυ]πα, τ. ἘΡΠα65. ἷ. 3, 8, ἵν. 2, νἱ. τ8, 
2 Ὅος. νἱῖϊ. 7, χίϊ, 12, τ Τίπι. [1|, 41 2 
Ὑ τα. ἶν. 2, ΤΊ. 11. 15, 111. 2 (δες Ηδοίκεει' 8 
ποίε). ταπειν., ἃ Ῥοτγά ν»Ἐ]ΟὮ ΤΥ ᾿Π5ΕΙΥ 
6 οδ᾽ά Ῥαυϊηςε, 45 οὔ οἵ βενθῆ ρίδοθβ 
ἴπ {δε Ν.Τ. ἰὲ 15 υδεά ἔνε {{π|ὲ8 ὮΥῪ 51. 
Ῥδὺϊ ἱπ πὶβ Ἐρίβεῖεβ, δηὰ οὔσς ἴῃ 815 
ἀάτγεββ ἴῃ [86 ρΡα558ρῈ Ὀξῖογε 18; ΕΡἢ68. 
ἵν. 2, ῬΏΠ, 1. 3, Οοἱ. 1“. 18, 23, ἰ1. 12 
(εἰβεννίασα, ΟὨἹΥ ἴῃ α Ῥείδσ ν. 5). [ἴ Ψ"] 
Ῥε ποιεά παι 1 Βπᾶβ ἃ ρίαςς ἴπ (ῆτες 
Ἐρίβεῖεβ οὗ {πε Εἰγβὶ σδρενίεγ, Δ ΠΟυΡὮ 
πἀἰϑεά οποα ἀἰβραγαρίηρῖν, ΟΟ]. "1, τ8. ἴῃ 
Ρᾶρδῃ εἰῃῖοβ ταπεινός νὰ5 ἴον {πε σωοβέ 
Ρατὶ ἃ. ἀεργεοίδίοσυ οἽπαγαςίεσίβεϊς, δἱ- 
Ἱμουρῃ βοῖιε ἔενγ ποίδοϊε εἐχοερίίοῃβ 
ΤΊΔΥ Ὀὲ αυοίεά, Ὑτεηοῖ, ϑγποηγηις, ἷ., 
7} ΒΕ, Ιῃ τς ΤΙΧΧ δηά Αροσσυρῆδ ἴέ 
865 ἃ ΠΙρΉ τποσαὶ εἰρηίβοαποθ ἀπά ἰδ 
ορροββά ἴο ὕβρις ἴῃ 811 15 ἔοσταβ' Ὑ8ε 
που ἰβ ποῖ ἔουπηά εἴποι ἴῃ ΤΧΧ ογ 
ΑΡοσσυρμα, δπὰ τς δάϊεοϊίνε ταπεινό- 
φρων (1: Ῥείετ [1]. 8) απὰ {πε6 νεῖ ταπεινο- 
φρονεῖν (ηοῖ ἱπ Ν.Τ.), αἰ Πουρ ας ΘδοΒ 
ἰουπά ἴῃ ΓΧΧ οηςα, {πὸ ἔοσσηεσ ἴῃ Ῥσον. 
χχίχ, 23 δπά τε ἰδίίεσ ἰῇ ῬΒ, Ἴχχχ. 
2 (οὗ. Ἰπβίδησεβ ἴηΏ Ααυα δηά ϑυπι- 
ταδοῆυ5, ΗἩδίοῃ δηά Βεάρδιῃ), σδηποῖ δὲ 
ἐταςθά ἴῃ οἷδββδίοαὶ ατθακ Ῥοΐοσε ἴῃς 
ΟἸὨ τι βεῖδῃ οσα, δηὰ ἐπε ποῖ ἴῃ ἃ ἰδαυάδ- 
ἰοῦ βδεηδε, ὙΠὰ πούυῃ οσουγβ ἴῃ 05,» 
Β. ἅ.., ἵν., 9, 2, θὰ ἴῃ [86 Βεῆβε οἵ ρ851:1- 
Ἰδηϊ την, δηᾶ αἶβο ἴῃ Ἐρίοίει,, 1} ͵55., 111.) 
24, 56, Ὀὰΐϊ ἴῃ ἃ Ῥαδά 58εηβεὲ (ατίσηγη- 
Ὑμαγεῖ). Βυΐ ἔον ὅ5.:. Ῥδὺ] 35 ἴοσ 51. 
Ῥείεσ {86 1π| οὗ Οἤγῖβε δά σοπέοστεά ἃ 
ἀϊνίπε ΠΒοποὺσ ΠΡΟΠ 81] ἔοσπιβ οὗ Ἰοννπ6 55 
δηᾶ βαοσνίσε, δηὰ ὄνον Ὁ γι βιϊδη τγᾶβ8 
θἰδάου το ἐδ μος οἵ 85 Ὗν8ο ἐρᾷ 
βαϊά : πραὖῦς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καὶ ᾿ 
Τλρπείοοε οα ῬΕΪ1, 11. 3; “ ΠΈΒΩΙ (Ἶ, 
Β, ϑιγοῃρὴ, ΗἩδβείηρθ᾽ Β.Ὁ., ἱ., γδδ; 
Οχγεποσ, ὕδγέογδμοῖ, σεδ υ. ταπεινός.--- 
δακρύων, οὗ, νεῖ. 31, 2 Οοτ. ἴϊ, 4, ῬΆ1. 
ἰ, τ8. “ἸΔοσντηξε βαποίδξβ., . . ΟἹΠῚ 
Ὧῖ5 ἑδτῆθῃ οοηβίβεις ραμαίμηι᾽": Βεηρεῖ. 
8:1. δὰ] τγὰβ Ὡὸ ϑιοῖς, ἴοσ “μοῦ ἀπάθεια 
γγὰ5 ἃ νἱτίιιθ, {πΠῸὸ δοσοτηρδηίσηεπε οὗ 
υϊβάοπι δηὰ ἔπε ραββροσί 10 ρεγξεοϊίοῃ ; 

Βε6 Κοπι. Χίϊ. 16: “ἴῃ δνεσν ἀρὸ (Π6 
ΟἸγίβείδῃ ἐθπηρεσ 85 βῃίϊνετεά δὲ ἐδῃε 
τουοῇ οὗ διοίς ἀρδίῃυ ". Ηδσγε ἴδε νογά 
ταῆδβτϑ ποῖ ἴο {π6ὸ Αροϑβεῖε᾽ 5 ομέτυαγά {τἰδ]β 
ΨΜΒΙΟΙ σγαγα σϑίπαγ ἃ βοιγος οὗ ἴον, θαΐ το 
Πὶβ βοστον οὗ πεαγί ἔοσ ἢ18 Ὀγείῆζγεη δπά 
ἴοσ τε ψοτὶά, ἔπασχε γὰρ ὑπὲρ τῶν 
ἀπολλυμένων, ΟΠτγδοδίοπ,.---πειρασμῶν, 
τ΄. 8ι. Ῥαυ])5 ον ψογάβ, τ Τἢ655. 11]. 3, 
ῬΏΠ. ἱ. 27, 2 Ὅος. 1. δ, νὶ. 4-10, 2 Οοτ. χὶ. 
26, κινδύνοις ἐκ γενους ((81. ἰν. 14). ἴπ 
Οὐ 1 ογά δ οὐνῃ [1ξ δηά τηϊηἰβέσν ἔπεγα 
μαᾶ Ῥδβθὴ “τεσηρίδιοηβ," Τὰκε ἵν. 13, 
χχὶϊ, 28; ἀπά ἃ Ὀεδίίεπάε τεβέεά ἀροὴ ἐμ 
τῆϑῃ ΨὮὯΟ επάυτοά ἐεπιρέδεοη, [8Π|68 ἱ, 
12 ἃπά 2. ὙΠ ποῦῃ 15 Τουπά πο 6858 
ἔῆδη βἰχ ἐἶγηεβ ἴῃ 81. Γυὺκε᾽ 5 αοβρεϊ, θαξ 
ΟΥΪν Βετα ἴῃ Αοΐβ, Ιξὲ ὁσουτβ ἔουγ {ἰτηθ5 
ἴῃ 8.. Ρδ}᾽ 5 ἘΡ βεῖεβ, αῃὰ τηδὺ Ὅε ἔα ῖν 
οἶαββεά δ5 Γπσβη-Ραυ πε (ΒΕ ΕΘ Ὁ}: 
(8 υδϑς ἴῃ ΝΙΤ. απά ΤἰΧΧ 5εεὲ Ἡβίοξ, 
Ἐπϑαγς ἱπ Βιδιίσαὶ Ονεεξ, Ρ. γι Ε,,, διὰ 
οοσῆρατε Μαγοσ, ΕῤίςξεϊἊ οἱ δέ, Ὥανιες, 
ἴ., 2.-τ-ἐπιβ. τῶν ᾽Ἶ.: ενϊδεπεῖν οἰαββεά 
διωοηρϑί {πε πειρασμῶν, Ηαδίοδ, τ. 5.» 
ΔΙΕΠΟΙΡὮ ννὲ τῆσδε ποῖ βυρροβε (δαί Θέ, 
Τὰκςε 6115 ὰ5 οὗἉ 811 {π6ὸ Αροβεῖε᾽ 5 ἀδῆρεσβ, 
ἘΓ18418 δῃηᾶ ἰδγηρίδείοηβ ἤθγα ΔΠΥ͂ πῖοτα 
ἴδδηῃ εἰβενῆεσε, Νοιπίπρ οἵ {π6 Κιπά 15 
τηεπεϊοηεά ἴῃ οοπηβοιίου ἀεβηϊτεῖν ἢ 
τς Ἑρπεβίδῃ 1εν8, “ βεά σὰβ σαϊηϊπης 
ἅἀυρία, χχί. 27," Β͵4558. Ὑῃὲ ποὺῦῃ [85 
ποῖ θεεη ἴουπά ἴῃ δπῪ οἶδβϑίοαὶ δυΐμοσ, 
Ῥὰὲ 1 οσουγβ ἴῃ Ὀϊοβοοτάθβ, Ῥχγαξ., 1.» 
85ε6ὲ ἀτίτηση, σε ὑ., πᾶ βεένεσδαὶ {ἰπ|65 
ἴπ ΤΙΧΧ, βἰχ {ἰπι|65 ἴῃ Ἐσοΐαβ. δηά ἴπ 1 
Μδος. 11. 52. 

γεσ. 206. ὑπεστειλάμην : “Βον {π4Ὲ1 
ΒΈγδηϊ ποί ἔτοτὶ ἄξοϊδσιπρ' απίο γοῦ δηΥ- 
Ἐδίηρ παι νναβ ργοβίδθϊε,᾽" ἘΝ. οὔ. νεσ. 
27, εγε βουλήν [Ο]οννΒ [πΠ6 58 π|6 νεγῇ 
ἀναγγέλλειν, Πμετε [ΟἸ]οννεά Ὦν οὐδέν ; οὨ 
τῇς Ποπδίτιοίίοη 8εὲ Ῥαρεβ ποίε, ἐπ 
ἶοεο. ὍΤῇε νεσῦ τηδαπβ ἴο ἄτανν ΟΣ Βῃσίηκ 
Ῥαοῖκ ἴτοση, οὔκ οἵ ἔξαγ οὔ τερασά ἴῸτ 
Δηοίμεσ. [π {πε βαπιε βεῆ8ε ἴῃ οἰδββϑίσαὶ 
Οτθεκ ννίῖῃ οὐδέν οἱ μηδέν: ““Ἰοουεο 
Βεπιοβίβεηΐοδ,᾽" Β|485 δηά νεηάϊξ, ς΄. 
αἶβο [ο5., Β. .., 1., 20, 21; Κέία, 54} τῇ 
ΤΧΧ, Ῥεαι. 1, 17, Εχοά, χχὶϊ. 21, 10 Ὁ 
ΧΙ, 8, ὙΝΙ5ά. νί. 7, ΗΔ. 11. 4; βεὲ  εβί- 
σοἵέ οὐ Ηερ, χ. 38. Ιὲ [5 υβεά οπςε 'π 
68]. 11, 12 ὃν Ῥαὺ] Ηἰπηβεῖξ. Τὰ 15 ροββίθ]8 
τῃδξ π6 νεσ πιᾶὺ βανα Ῥδδεὴ υβεὰ τηείδ- 
ῬΒοσίοα!ν ᾿ν 81. Ῥδὰ] ἔγοσῃ 15 188 ἴῃ ἔμ 
δοῖίνε νοῖςε 85 ἃ Ὡϑθε δ] ἐσστη ἕο σεαῖ ΟΣ 
Ἰονεσ 5411}, ἀπά ἐμεσα ννουὰ ὈῈ βεσπδρβ ἃ 
βρθοῖδὶ ἀρργορσίδίβῃςββ ἴῃ ἐπ στπδίβρῃοσ, 
88 8{. Ρϑὰϊ μά πὲ Ιαπάεά, αηὰ {Π6 5418 
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Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τὴν εἰς] τὸν Θεὸν μετάνοιαν, καὶ πίστιν 
τὴν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν. 22. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ 
δεδεμένος τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ 
συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς, 23. πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ “Ἅγιον κατὰ 
πόλιν διαμαρτύρεται λέγον, ὅτι δεσμά με καὶ θλίψεις μένουσιν. 

ἀ τον Θεέον, οη!. ατί. ΒΟῈΕ, Τίβοι., ΚΝ. Η., Ὑγεῖβε 
ΒΟῸ 1:8, 36, Ατπι, οηἹ. τὴν, 8ο Τίβοξ., ὙΝ.Η., 

οἵ νεσβε ΒΗΓ Ρ, 548., 5. Η., Αδβέδτγο., 1,πςοῖξ,, 
τεδὰ βι ΡΥ ἰησουν; δὲ Τίβοι., ἘΞΝ, ἰαχε, 
ΦΑΟ(Θ)Ε, Νυ]ε., 5.1. Ῥεβῇ., ΒΟΏἢ., Αττῃ., Αδῖῆρρ. Β 
του Κυριον; οὔ, [ἰ]. τό. 

οὗ {πε ΞὮΡ πιᾶὺ πᾶνε Ῥεθὴ Ῥεΐοτε Ὧϊβ8 
Ἔγεβ ἴω ὀρεδκίηρ, [0 βδὺ ποιίμίηρ οὗἉ (δ 
ἔασι ἰδὲ τῆς ψνοτὰ νγουἹά Ῥδοοπηα ξδση ]ατ 
0 Βίπ) ἋΔΔΥ ὉΥ ἄδγ οὔ ἐπε νογᾶβρε (βες 
Ηυπιρῶτν, ῬΙυπηρίτα, Ἑδγγατ); δας ἴὲ 18 
ποῖ Ψ}Ὲ}} [0 Ῥγε 885 [818 βρεοίδὶ τηείδρογίοδὶ 
υ5ᾶρε 00 δι ΠΕΙΕ, Ἔβρθοῖδ!ν 85 {πα ννοτά 
18 πεσε ηεῖν υϑεᾶ οἰβενμαεῦα οὐὨ τὰ] ΑσῪ 
ταῖποῦ (μη παυτςδΐ τηδίζεσβ {δε Ττἰρδι- 
ἴοοι᾽β ποίβ ου δι ἱϊ. 12, απᾶ ἐπθ 86 οὗ 
186 νεῷ ἴῃ ῬοΪΥ 108).---τῶν συμῷφ., οὗ α 
Οος. νἱϊ. 35, Χ. 33; Ρδυ πα: “τῆς {πίπρ8 
ῬΙΟΒΙΔΡΙΕ ἴοσ ἐπεῖγ βαϊναίίοῃ," ἃ πιεβδβασα 
ποῖ αἰννδγβ δρτδεδῦῖς, δὰ: Ἡνμῖο μι πανεῖ- 
{Π61685 {πε ΔΙροβίὶε βροκε ἢ τῆς βασὴς 
παῤῥησία (ὑποστέλλεσϑαι 15 τῆς ορρο- 
βἰία οἵ παῤῥησιάζεσθαι, Ῥαρε)ὺ ν ὮΝ 
οδιαζδοίεγιβεά πῖπι. Β]|455 σογῆρδγεβ ἴβο 
τῆς ψΠοΙε ρῆταβε ὑποστείλασθαι περὶ ὧν 
ὑμῖν συμφέρειν ἡγοῦμαι, ΤΠ επ)., 1., 16.--- 
δημ. καὶ κατ᾽ οἴκους : ῥμδιΐοε εἰ ῥγἱυαέίν, 
ΔΠΟΙΠΕΙ δηὰ ἃ δισίμες ρ]σωρβε οὗ (Ὡς 
ΑΡοβεῖε᾽β ψνοτκ δὲ Ἐρἤεβὰβ: ρυδ] οἷν ἴῃ 
ἐῆε βυπᾶροριε δπὰ ἴῃ πὸ βοδβοοΐὶ οὗἉ 
Ὑγτδηηυ8, ρείναιεν 848 ἰπ {με ΟΒυτοῦ ἴῃ 
{πε Βουδα οὗ Ααυϊΐα δηὰ Ῥγίδο: δ, τ Οοσ. 
χνί. 10. 
ες. 21. διαμαρτ.; 866 ἀῦονε οὔ Ρ. 92; 

1λιοϑῃ - Ῥαυ]ΐη6. --- μετάν. καὶ πίστιν, 
ο΄. τε οατ]ϊεβὲ ποίεβ ἴῃ πε ργεδοὶπρ οὗ 
6β05, Ματῖ ἱ. 15, δπὰ ἔῃεβε ψγεσε δα Ό Δ} 

1π6 ποίεβ οὗ {πε ργεδομίηρ οὗ 81. Ῥείεγ 
δηᾶ 8ὲ. Ῥδὰὶ αἰϊκε. Ὑμεῖμεγ Ῥδὰ] νγὰ5 
Ρτεδομίπρ το εν οὐ ἀθμι 68, ἔο ΡΠ]ο- 
ΒΟΡΒΕΙΒ δὲ Αἰπεηβ οὔ ἴο ρεδϑβαῃηίβ δὲ 
Τωγϑβίγα, πε βυρβίαπος οὗ δ᾽8. ἰθδομίηρ 
88 ἴδε βατηθς ὑπάοσ 411] νατίβιθβ οἵ 
ἔοττηϑ, ς΄. χίν. 15, χυὶ!. 30, χχυΐ. 20. [1ἰ 
158 υϊξα δι σαγυ ἴο τεῖεσ μετάνοια ἴο ἴῃς 
επεῖα δπὰ πίστις το τς ενν.-- οὐδ. τε 
καὶ Ἕλλησι, Ῥαυϊΐπε, ο΄. Ἐοπι. ἱ. 16, 1]. 
9, 10, 11]. 9, 12, 1 Οος. ἰ. 24. 

ψεσ. 22. καὶ νῦν ἰδού: τε εχαοί 
ῬὮγαβα οοουτβ ραὶπ ἴῃ νεσ. 25, ἃπᾶ ΟΠΙΥ 
Οπος εἰβενμεῖε ἱπ ψογάβ δβοσίρεά ἰο 
Ῥαυϊ, χίϊ, τὶ (ἰδού νῦν, ἀῖος ἱπ Ῥδὰ] 
ΟὨΪΥ, 2 ον. νἱ. 2).---δεδεμένος τῷ πνεύ- 

ὙΜεπάϊς, ΒΙα58:; δἴζεσ πιστιν 
Κιν., ννεῖββ, ννεηάε, ΒΙαββ. Αἱ δηᾶ 
80 ΝΗ. νγεῖββ, ννεηάις (Ρσοῦθ δ] γ), 

ΜΝ. ἐν: (ΒΙ458) 1. Χριστον υἱεῖ 
888 τεδάβ ρεπ. υἱἢ Ὁ, δια 

ματι: “Ῥουπηά ἴῃ (πε βρίσιε," δορεῤμίξως 
απίηιο, ΒΙ458; 80 δέω ἴῃ οἰδδβίοασϊ ὅτσεεῖς, 
Χεη., Ογγν., ἱ., 1, τῷ; ΡΙῖο, Κεῤ., νἱῖ,, 

. 567 4, φ΄. χῖχ. 21, χνὶϊϊ. 25, τ Οὐ. ν. 3. 
Ὡς ἴδοι [δαὶ ἐπε Ηοὶν ϑρίτις ἰβ βρεοϊῇ- 

ΟΔΙΪΥ 50 οδ]]θά ἰπ νεσ. 23 βεθηιβ ἴο ἀδοίάβ 
ἴοτ ἴῃς δὔονβ τεπάεσίπρ ἰπ δῖ νεσβε; δας 
5εῈ ὑγεῖββ οη νϑσ. 23; ΒΔΙΊΒΑΥ αἶβο σϑη- 
ἄετβ “ ςοπδιγαίπεα ὃν {με ϑρίτε", Ῥοβ- 
δ δ! πνεῦμα ἰ5 παπιεά 85 τπδὲ ρᾶτέ οὗ τῆς 
τῆᾶῃ ἴῃ οἰοβεβὲ υπίοη ὑνἱτῃ ἔμ ϑρίτιε οὗ 
αοά, ο΄, οι. νἱϊϊ, τ6, 8ο ἐμδὲ ἐδε βεπβε 
8 ποί αβεοίεά, 1 νὰ σοσηρατς Ὑψ 1 χίχ, 
21 ἴῃς ἐχργεββίοη ργεβεηίβ Δη αἄνδπος ἴῃ 
ἴῃς Αροβεῖς᾽β ἐβουρπι---ἰβ ρυσροβε θ6- 
φΟπλ68 Ρ]δίπεσ, δὰ ἰῃς Οὔ] ραιίοη τηοτς 
ἀεβηίέε, ἃ5. ἔπε ϑρισιε τυϊέπεββαβ υνἱτἢ ἢἰ5 
Βρὶτῖ. Ὑπὲ Ἐχργεββίοη τΊΔΥ πιθᾶπ {μὲ 
(ῃς Αροϑβεὶς τορατάθα Εἰσηβεὶῦ 85 δἰγτεδάν 
δουπᾶ ἰπ τῃς βρίσιξ, ἐ.6., δἰΠουρ ποῖ 
οὐσινατάϊν Ρουπᾶ, πα γεῖ Κηοννβ ἀπά ἔξεῖβ 
Βἰπιβεῖῖ δ5 οὔς δουπᾶ, Ἐοὸς ὅι:. Ῥδι}}5 
πεαυεηΐ υ8ὲ οὗ πνεῦμα ο΄. ἔσῃ. ἰ. 9, 
ΝΠ, τό, χα, τα,ώ1 Οοτ, ἰΐ, τα, ν. 3,4, χῖν. 
14, εἴς. Οδουτηεπίιβ δηᾶ ὙΤβεοραγίδοὶ 

ἐ πνεύματι ΜΠ πορεύομαι, ἐ.ε., θουπά, 
85 δορά 85 βουπᾷᾶ, 1 ροὸ ὃν ἐπε Ἰεδάϊπρ οὗ 
ἴδε ϑρίτίε ἴο Τεγιβαίεσα; θπὲ ἐπ|8 ΒΕ 6 πΊ8 
ἕοσοεά, Ῥαΐεγ, ἤογας Ῥαπίϊμε, ἰὶ., 5, τὸ- 
Ταλτκε οα τῆς υπάεδίρηεά οοἰποίδεποα 
σὰ Εοχλ. χν, 30.--συναντήσογτά μοι: 
{πε νεγρ ἰβ ἐσῃπά οηΪν ἴῃ Γ[πἰκς ἰπ ΝΎ. 
(εχοερὶ Ηδρ. νἱῖ. τὸ 85 ἃ φυοίδείοη, αεη. 
χῖν. 17), δῃᾶ ΟἿ]ν ματα ἴῃ ἘΠὶ5 βεῆβε, οὔ 
ἙροΙΪε8. 11. 14, 1χ. σὰ, δἷβο Ρίας,, ϑμίϊα, 21 
ῬοΪγ., χχ., 7, 14; πιϊΔάϊς, τὰ συναντώ- 
μενα. Οπ [πὲ γαγν οὗ {πα διυτε 
Ῥαγιοῖρίε ἱπ ατεαῖς, ἀπά 118 ὑδὲ ἱπ (ῃϊ5 
Ῥάᾶββᾶρε “δῃ δχοδρίίοη ΨΈΕΪΟἢ ρτονεβ {πα 
ΤΌ]ς,᾽) 5εὲ δίπιοοχ, ᾿αηρηαρε οΥ ἐπε Ν. 1᾽., 
Ῥ. 126. 

Δεῖ. 23. πλὴν ὅτι: Τῇε οοἸ]οσαίίοι ἴ5 
ἔουπά πονβεγα εἶδε ἰη ΝΤ., δχοερὶ ἴῃ 
ῬὨΪ. ἱ. τ8, οπῖν ἐπαέ (5ο ΑἸΐογά, 1ἰρδι- 
ἴοοε, Ν.Η., 5εε 1ὐἱρδμεοοί, ἰ. ἐ., ἔοσ ραγαὶ- 
1615), 2.6., Κποννΐπρ ὁπα {μϊῃρ᾽ ΟὨΪΥ, εἴς.; 
“1 ἄο ποὶ αβξ ίο 566 δε ἀϊξβέδπι βοδπα; 
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44.1 ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχήν μου τιμίαν 

ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου μετὰ χαρᾶς, καὶ τὴν διακονίαν 
ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ Κυρίου ἸΙησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. 25. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα, ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε 

τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες, ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν 3 βασιλ- 

1 ΤΕ. ἰθ βαρροτίεά ὃν ΕΗ]; 1, δοῃπιδππ᾿ 8 τοδάϊπρ, ΒΟ ἢ 15 ἐπε βᾶπιε 48 Β[858 
ἴῃ β τεχί, αλλ᾽ ουδενος λογον ἐχω οὐδὲ ποιουμαι τὴν Ψψυχην τιμιαν εμ. (-- Ὁ, ψΙΗ 
δά, οἵ μοι ἴτε ἐχω ἀπά μου αἴτες ψυχην); ἰδ ἰουπᾶ τη ΦΦΑ 13,40,.43, 68, 15. Βαΐξ 
ΕΝ. 18 βαρροτίεά Ὀγ Τίβοϊ., ΝΝ.Ἡ., ϑγ εἶββ, ο!]ονΐηρ, δῷ "ΒΟ 3, βο 54}., Βοἢ., 5γτ. 
Ρι, Ατηι., Εἷρ., υυοιδ,, ΟΥ. ὅ8εδ αἷβδο ΕἸεϊά,, Οὐ. Νονυ., 111.) Ρ. 85; Νγ εῖββ, Οοάεχ Ὁ, 
Ρ- 1Ιοο. ὡς τελειωσαι, μυῖ ΥΝ.Η. (ΥΥ εἰ85, Ἐεπάδ11} ὡς τελειωσω (-σαι ΝΗ. τὰρ.); 
866 οοπηηεπί. Βῖδββ ἱἰπ α οοπ͵εοΐατεβ ὠστε τελειωσαι; τε ΟΟὐ]α ΦΆΘ ἄτορ οὐΐ 
Ῥεΐογε ἔδε τελ. [Ι͂ἢ βὶ Βίδϑβ τεδάβ. του τελειωσαι νἱτἢ Ὁ; ὡστε Ε; ὡς το Ο. μετα 
χαρας οπι. ἑῷ ΑΒῺ 13, 40, 81, Ψυ]6., βενεγα] νθγβ88., ΤΊδοΒ., ΒΙ455, ΝΝ. Η., ΚιΝν., ΥΥ εἶβ5, 
γνγεηπάι. Αἴεγ διαμαρτ. Ὁ, ϑ4., ἰδ.» 1κοἱδ,, ΕΡὮτ. ἰπβεγὲ ἰουδαιοις τέ και Ελλησι, 
8566 νΕγ. 21. 

3 Αἴεῦ βασ. ΑΒΟ 13 οπιῖξ του Θ.; 850 Τίβοι., ΝΥ. Η., ΕΙΝ., Ὑνεῖθ5, ϑνεπάς. Ὁ, 
58}., ΗἸἾΡ. τεδᾶ του ἴησον (α΄6., ποῖ. ἀονεπὲ 1.); Β]488 τε εοιβ---οοπίγατυ ἴῸ 
ἀδᾶρε οὗ Αςῖβ (Υγ εἰβ8). 

ΠΕ βίεβρ Ἐἐπουρἢ ἴῸΓ τὴς," 850 ἔοτλ ϑίερ 
(0 βέβρ κατὰ πόλιν, οη [ιῖ5. ᾿ουτπευ, 9ῖ. 
Ῥαὰ] νγὰβ ᾿νατπϑᾶ δπά ρυϊάεά, οἵ, χχί. 4, 
ττ.---κατὰ πόλιν, πο ῃ-ῬΑυ] πη; κατά 
ἀϑε 5βενεγαΐ {ἰπ|ὲ ὉΥ [κ6, αἷοπα 
διηοηρϑὲ πε βυπορίϊϑίβ, ἱπ 8ῖ58 (οβρεὶ 
δῃηά ἴπ 8 Αοῖϑ ψ τ [8185 ἀἰδεσὶ ατῖνε ἔοσοα 
ἐπ σοππϑοίίοη Ψ ΙΝ πόλις; ΓΚ νἱῖ. τ, 
4, Χίϊ, 22, ο΄. χν. 21; ἴῃ {πε ἐεχέ, 85 αἷβὸ 
ἴῃ Τιξαβ ἴ, 5; ἴῃς οπΐν οἶδεν ραββϑδᾶρε ἴῃ 
ψγμΐϊοῃ ἐπε ςο]οοσφίίοη οὐουτβ ἱἰπ ΝΟΤ., 
(ἣε ρῆγαβε ἰ8 δἀορίεά ὃγ 51. Ραῃ].-- 
δεσμὰ καὶ θλίψεις : δεσμά ἰπ 51. Γπκο; 
Κα νῇϊ. 20, Αοΐβ χνὶ. 2ό, Ῥυξ ἰξ ἰ5 
ποῦςεϑῦῖς ἐμαὶ ἔμ πγο ποιη8 ἀγε ουπᾶ 
τορεῖμοσ ἴῃ ῬΏ1]. ἱ, τ7, ἀπᾷ ἴῃ 2 ὅος. 1. 8, 
θλίψις 15 υϑεᾶ οὗ {π6 αἰισιίοη ΕΪΟΒ 
Ὀεξεῖ {πε Αροβίία ἴῃ Αϑβία, ἱποϊυδϊηρ ἐπ δὲ 
οὗ ρυθὶὶς ἀδηρθτ, 5 ΜῈ 88 ΠΠ1π 685 δηά 
τιθητα] ἀϊβίγεββι Οη (πε νατίαείοη Ρ6- 
ὕνεεπ τηδβοι πε δηᾶ πεαίεγ ἰῃ δεσμός 
δηά ἴῃ οἴδματι ποιηβ βεεὲ ΒΙ858, αγαρε., ἢ. 
28.---μένουσιν : Οὐἷν τος ἴῃ ΝΟΤ., νπῈἢ 
δοοσιιβαίίνε ΟὗἩἨ ἐπε ρείβοη, εῦα δηᾶ ἴῃ 
ΨΕΙ. 5. 

ψεῖ. 24. ὅες οὐαὶ ποίθΌ “Βυξ 1 
ΠοΙά ποῖ τὴν [1ξππ οὗ δηγ δοοουηΐ, 8 ἄθασ 
ἀπίο τηγϑβεῖξ, ἘΕΝ., τεδάϊηρ' λόγου ἴοι 
λόγον, οὐ επρ’ οὐδὲ ἔχω ἀπ μου. Βοιἢ 
νεγῦβ ἔχω «απὰ ποιοῦμαι τε ἴουπά ἰπ 
Βί ΠῚ Π]ΑΓ ρῆγαβεβ ἰθ ΤΙ ΧΧ, ΤἸορῖς νἱ, τό, 
7οῦ χχίϊ. 4, 80 δἷβο ἰη οἰδββϑίςδὶ ασϑεῖκ 
(νν εἰβίειπ). Ὑδε ἔοσπιο νεῖ 15 υβϑά ἴῃ 
ΝΎ. 248 -- μαδέγε, αείϊρμαγε, οὗ, Τικα 
χῖν. 18 ἀπά ὃν 8:. Ῥαυ], ΡΗ]. 11, 29.--- 
ὡς τελειῶσαι, 566 οτἰτἰοα] ποίβ.0. “80 
ἴ8δὲ 1 πλδὺ δοσοτηρ 158 τὴν οουτβα, ΚΕΝ, 
“ἢ σοπηρατίδοθ οὗ δοσοῃηρ 51 Πρ ΤΩΥ͂ 
σουτβθ," τηατρίὶπ., ὈΙΠΟΌΠ Π85 δτίβεπ 

Ἰνυύδαβα (Π15 15 86 ΟΠΪΥ οά86 ἱπ ἔς Ν.Τ. 
ἴῃ νοῦ ὡς ἀρρϑαῖβ ἴῃ ἃ Ηπαὶ οἶδαβα, 
Βυτίοῃ, Ρ. 85 (Ῥυῖ βεεὲ ΚΝ. Η., Τὰὰκε ἰχ. 
52, ἀπά ψιίοδι, 1,6 τες ἄμ Ν. Τ'., Ῥ. 74 
(1893). Ὑπε ψΒοΪε ρῆταβα ἰ8 β:γ ΚΙ ΠΡῚῪ 
Ῥαυ]ηα, ος ῬΏΠ]. 11. 12, ψμθσα ἐπα βατηα 
ΨΕΥΡ ἱπηπηθ δον βεεσὴβ (0 βυιρρεβὲ 6 
δρόμος (ΑΙοτἅ), (4]. 11, 2, τ Οοτ. ἴχ. 24, 
2 Τττη, ἵν. γ.-μετὰ χαρᾶς, 5εε οτίεἰσαὶ 
ποίε, οὗ, ῬΆΏ]. 1. 4, ΟΟἱ. 1. τσ, Ηρ. χ. 34. 
ὙΠῸ ψογᾶβ δὲ βίσοηρῖν ἀείεπάεά ὈῪ 
Ἐννϑὶά..---τὴν διακονίαν, 566 δῦονε οπ Ὁ. 
422 ““8βᾶερεὲ δρυά Ῥαδυΐυπι," οὐ. Εοπι. 
χὶ, 13. ΑΡΟΒΕ βῖρ ἰβ οἴϊεπ 85οὸ ἀδβὶρτιδίεά, 
Αοίβ ἴ, 17, 25, Χχῖ. 10, 2 Οὐζ, ἵν. σ᾿, δπά 
οἵδει ἰπβίδποεβ ἴῃ Ηοτί, Εδοϊοϑῖα, Ρ. 204. 
π-διαμαρτ.» οὔ. νἱ. 4, ψΒεσε [δε διακ. τοῦ 
λόγου ἰ5 τὴε Ὠίρῃεβε διποιίίοη οΥὗἨ {δα 
ἈΡοϑβεῖ6β8. 

ες. 25. καὶ νῦν, 566 Οὔ ΨΕΓ. 22.--- 
οἶδα: πο ἰπ741Π101ε ρτεβεπιίγηεπε οὐ ῥσο- 
Ῥδεῖὶς ἱπβριγαίίοηα, θὰ ἃ ῬΡΘΥβΟ 8] οοπ- 
νἱοϊΐοη Ῥαβεᾶ οὐ δυϊήδη ῥγοθδὈ ΠΕ 65, 
ΨΏΙΟΏ ὑγὰβ ονειγιεά ὃν βυθδβεαυεηΐ 
ἐνεπίβ. Τῆς ψοτζά οδπηοί ἔδίτῖν 6 ἰακεη 
ἴο τῆδϑῃ τῆοσα ἔθδη {8 |5, ἔοσ ἴῃ ἐπα βαπι 
οοηέεχέ πε Αροόβέῖε μιπΊβεῖς μαᾶ ἀἰβείπςεῖν 
ἀἰβοϊαιπηβᾶ ἃ {1}} Κπου]εᾶρε οὗ {π6 ἔπξαγα, 
ψΕῚ. 23. Απά [1 οἶδα 15 ἴο δε ρῥγαβββά πεσε 
ἱπίο ἃ οἰαίπι οὔ ᾿πέδ 1016 Κπονεᾶρε, ἴξ 18 
ἀιβῆσυ!ε το 566 ΜὮΥ ἰξ 5δοιυ!ᾶ ποῖ δε αἷβὸ 
580 Ρτγβββεᾶ ἴῃ ῬΗΪ], ἰ. 25, ὕμασα {86 Αροβεῖα 
ΕΧΡγεββεβ δῖβ βιισε σοηνϊοἰίοπ πεποιθώς 
οἶδα οὗ ἃ τεΐεαβε ἔτοτὴ ᾿ἷβ Ἐοπιδῃ ἱπὶ- 
Ῥτβοηγηεηΐ, οἷς χχνΐ. 27 πεσε δὰ] α868 
ἰῆς 88πὶὲ νεῦρ ἱπ ἐχργεββίῃρ δὶβ ἔστη 
Ῥεγϑιιδβίομ οὗ Αρτίρρδ᾽ 8 δεϊϊεξ, δας βυγεῖν 
ποῖ ΔηΥ ἱπΈΆ 016 Κπουνεάρε οὗ Αρτῖρρα᾿β 
Βεατγέ, ἘΕῸσ ἃ Ε1] ἀἰβουββίοη οὗ ἐπα σγοτγά 
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είαν τοῦ Θεοῦ. 26.1 διὸ μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι 
καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων - 27.2 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ 

1 ἘῸΥ διο ΑΒΕΡ τεδὰ διοτι, 80 ΤΊβοἢ. 
Δ51.Ε. Βιυι ἴῃ βὶ ταχὲ ΒΙ488 τεδάβ (πβιεδᾷ οἵ διο. .., οτι) 
Ἡμέρας ΨΊῈ Ὁ (ροββι ον ροὶπε ποῖ βγαβρβά--- ν εἰδ8). 

, ΑΗ. ἘΕΝ., ννεῖββ, γνεπάϊ; δαὶ ΒΙαββ 
αχρι ουν τῆς σημερον 

Αἴεῦ καθαρὸς ΣΙ ΒΟΌΕ, ψυΐρ., 
ϑυτ. Η., 5δῇ., [τἴπὲὶ, ᾿μυοἱῇ, τεδᾶ εἰμι, 80 Τίβοῃ., Κν., ΝΗ. Ννεῖββ, ννεπάι; Τ.Ε. τὸ χνῆ!. 6 (ὑνβηάῃ). 

5 Τηρίεδά οἵ ου γαρ νπεστ. του μὴ ἀναγ. υμιν Οἵ. 
ου διελιπον κηρυσσων. Οἷξ., Γυχοἱξ, α͵5ο οπιῖξ υμιν, 

Ιμυςῖξ,, 50 Β]485 ἴῃ β, τεδά και 
Ῥαξ Β]455 τείδὶπβ υνἱτἢ δια ρμδϑὶβ 

85 ἰαδε νογά ἴῃ νεσβε, 80 ΤΊβοῃ., ὟΝ. Η., νν εἰββ, ΑἸτοτά, [οἹ]οννίπρ μ"ΒΟ(Ό) 13, δὲ, γυϊρ. 

866 ἀπηοηρδί τεοεπὶ ΨΥ (ΕΙ5Β. Θιεϊπιπεῖζ, 
Τὶς τιοοὶίε γδριϊδοθε Οε απρεησομα δε 
ΑῤοΞξίεϊς Ῥαπίτσ, Ῥ. τ4 ἢ. (1807); Ζαΐη, 
Εἰημϊοϊέμησ, ἴ.,) Ῥ. 436.---οὐκέτι ὄψεσθε: 
4 ΒΏΔΙ: 20 οΠΡῈΓ 566, 5εεὲ Ἐεπάαίϊ, 
Ψ Ώοσεαβ Α, δηά ΚΟ. τεπάδοσίηρ “ ὯῸ 
ποτα," οὐκέτι, ρῖνε ἴῃε ἱτπηρτγαββίοη {πδὲ 
8:. Ῥαδὺ] ἀεβηϊξεῖν δεῆτπβ τπαῖ ἣς ψουϊά 
πανογ τεΐαση. Ἐεπ 81] οοπιρατεβ Εοτη. χν. 
23, δε οὐ [6 οἴπαι μβαπά Αςῖβ νῖϊϊ, 30 
Βδϑηβ 10 ᾿πβι ν τ[π6 πδι8] ταπάδεϊηρ. 
ΤῊ Αροβεῖθ᾽ β ἱποσθαβίηρ δηχίεςν 18 φυϊίς 
παῖυγαϊ θη ν)ὲ Τα πΊθυασ πον ἐνεῃ ἴῃ 
Οοτίπιῃ ἢς πα (πουρῆὲ οὗ μῖ5 Ἰούσπου ἴὸ 
7δγαβαίεπι ννἱτ ἀρρτεπεπείοη, οπὶ χν. 
30, Ραΐεν, ἤογα Ῥαπίϊμα, ἰἴὶ., 5. Οπ {πὲ 
ἰπίδσεποα ἄγαν ὈΥ͂ Β]455 ἔτοπὶ {Π18 ρ858- 
βᾶρε 85 ἴο ἴῃς δαγὶν ἀδῖβ οὗ Αςῖβ, βεβ ΗΪ5 
τοπιατῖκβ ἐπ ἰσσο, απ Ῥγοΐερ., Ῥ. 3) ἀπιὰ ἴο 
ἔπε βαηης εβεςι, ϑαΐγηοῃ, []πἐγοά,, Ὁ. 407, 
ΒΒ εἀϊείοη.---διῆλθον: (πε ννοτὰ ἰδκθῃ 
ἰπ ἴῃς βθπβῈ οὗ ἃ τη ββίοπδαυυ ἰοῦγ, 568 
χίϊ!. 6, ἱπάϊσαϊεβ ἐπαξ τεργεβεηιδίϊνεβ ποῖ 
οηἷγ οἵ Ἐρπεβιβ δυξ οὗ οἴει Οδυτγοπεβ 
ΈΓΕ ῥγαβαπέ, ἤεπος ὑμεῖς πάντες, διῆλθον 
κηρύσσων, σοαἰεεοίηρ ἱπίο ἃ 5'πρ]ε ἰάβα; 
1π6 Αροβεῖα οουἹά ποὲ βᾶὰν διῆλθον ὑμᾶς, 
ῃὰ 50 ψα πᾶνε ἐν ὑμῖν βυρϑιϊτυἱδὰ, 1 
{πε ψνογά 5 1υσδῃ ἰξ 15 δῖβο Ῥαδυΐπε, ἀπά 
παὲ ἴοο ἰῃ {5 ρατγίίου δ βεπβα, ζῷ α 
Οος. χνΐ. 5.--κηρ. τὴν βασ΄.: ἢ Τσδῃ, 
αἶβο Ῥαυϊἷίπε---οὐ. ΟΟἹ. ἱν. τι. Α5 Οὐγ 
Τοτά πᾶ βεπὶ Ηἰ ἢτγβι ἀϊβοῖρίεθ τὸ 
Ῥγεδοῖ (κηρύσσειν) [με Κίπράοπι οὗ αοά, 
ἃηά 45 Ηδ Ηἰπιβεῖῦ μδά ἄοπα ἔπε 58π|Ὲ, 
Τλῦκα νἱϊ!, τσ, ἴχ. 2, γγα σαπποῖ ἄουθε {Παΐ 
81. Ῥαὰϊ! ννουἹά Ὧν οἰαὶπὶ ἰο πε βᾶπιε 
ἄυΐν ἀπά ρείνίεσε; ἱπ 5 ἢτβι ἘΡίβεῖε, α 
ΎΠΕ655. ἰΐ. 12, 45 ἰπ δἰβ ἰαῖεβέ, 2 Τίπι. ἷν. 
18, {πε Κίπράοπι οἵ Θοὰ, ἴι5 ρσεβεηὶ ἀπά 
ἐϊ5. βαΐατε τε ἰβαίίου, ἰ5 ρσεβθὴς ἴο 818 
{πουιρμίθ5; ἰπ Πἷ8 ἤγβε Ἰουγπου, χἷν. 22, πὸ 
1655 ἔμδπ ἴῃ "ἰδ (ηἰτά ἴτ Βπάβ ἃ ρίδος ἴπ 
διὶ8 ἐεδοηίπρ ἀπά εχῃποτγίδεϊομ ἢ ἴπ δ15 ἤγϑβὲ 
Ἐρίβεῖε, σ ΤΏ 658. ἰϊ. 9, 85 ἴπ ἢΐβ8 1δἰεβῖ, 2 
Ὑίπι. ἱ. τα, ἵν. σ7, ἢ ἄοεβ ἔπε νγοσὶς οἵ ἃ 
Βετγαϊά, κῆρυξ. Νο [655 ἴδῃ ἔνε {ἰπ1|68 ἴπ 
1 Οοτϊπιμίαπβ, ὁπ οὔ (πε Ερίβεϊεβ ννγιτεπ 
ἀυτίηρ [ιΐβ βίαυ αἱ Ἑρμεβιβ, (88 Ῥῆγαδβε 

ΥΟΙ, 11. 

βασιλεία Θεοῦ οςουτβ (1 ἰ ποὲ ἰουπά 
αἱ 411] ἰπ 2 Οοτἰπιδπ8). 
ες. 26. 1 νὰ τϑδᾶ διότι, οτἰεἰσαὶ 

ποῖος, Ψὰ πᾶνε ἃ ψοτζά νης 15 ποῖ πβεᾶ 
Ὁγ με οἴπεγ Ἐνδηρε  ἰβίβ, ὑπ τἤγεε εἶπιοβ 
ἴῃ Γλικε᾿β αοβρεῖ δηά ἄνα {ἰπι68 ἱπ Αςίβ; 
ἴῃ φαοῇ ραββᾶρε ἱπ Αςίβ ἰξ 15 σεξεσσεά τὸ 
Ῥααΐ, χὶϊ!. 35, χν]. τὸ (2), χχ, 26, χχῖϊ. 
χ8, δηά ἴξ οσουτβ ηἷπα οὐ ἴδῃ {ἰτηὲ8 ἰπ 
Ῥαυ]5 Ἐρίβεϊεβι Οπ δοοουπὶ οὗ {πε 
ἈΡοβεῖθ᾽ Β ἀρρτοδοῃίπρ ἀεραγίυγε, ΒΟ ἃ 
τεοκοηίηρ' 15 ἀετηαπάεά, --- μαρτύρομαι: 
ΟηΪν ἱπ [κα ἂδπὰ Ῥϑυΐ, δηά ἴῃ [οἱ 
(Ά8ε5 ἱπ Αοίβ τείεσσεά ἰο Ῥδυϊ], βεσε απά 
ἴῃ χχνΐ. 22, 614]. ν. 3, Ἐρμδβ. ἵν. 17,1 
ὙΠΕ655. ἰΐν 12, “1 ρσοῖεβι," ργορευῦῖν “1 
811 ο νη 6585, πὲ πανεσ -ὸ μαρτυρῶ ἴπ 
οἰαββίςδὶ ατεεῖς ἢ ἱπ 7 νἱϊ. 28. ψψε 
δανς ἴῃς διὸ οοπδίτυςείοπ, οἵ ὙμϊοὮ 
τπῖ5. α86 οὗ τῆς ἀδίννε δῖα ἰβ ἃ γεπηπαπί, 
Γὐρμείοοι, Οαϊ., ν., 3. ὙΠδ νεγῦ οσουγβ 
Οπςς τῦοτα ἰῇ τ Μᾷος. ἰϊ. 566 5. (νυΐ 
ΑΚ, αἱ.).τττὲν τῇ σήμερον ἡμερᾷ: Αἰείς, 
τήμερον, ἰ.4., ἣμ. Ψ᾽ει ργοποπὶ. ῥγεῆχ 
(οὐ. Μδίι. χχνιϊ, 15. θὰ ἡμέρας [ΥΥ. Η.}), 
[πε νεῖν ἄδγν οὗ τὴν ἀερατγέυτε ; ἔπε ἐχαοὲ 
Ῥῆγαβε οσοῦγβ ἰννίςε εἰβενῆεγε, θαι Ὀοϊῃ 
{ἰπιεὲβ ἰῃ Ῥαὺυ]}}5 υτιεπρβ, 2 Οὐ. {π. 
4, ὟΝ. Η., Κοπη. χί. 8 (αποίδιϊοη) ; 
“Φος πιᾶρπᾶτῃ ἀεοϊασαπᾶϊ νίπι Ὠδθεῖ,᾽" 
Βεηρεῖ. ϑενεγαὶ {{π|ὲ8 ἱπ ΓΧΧ, οὐ. 
705., Α4πὲ., χὶϊῖνν 2, 3, ἰουπά [τεαυςπεὶν 
ἰῃ οἰαβδίςαὶ ατεεῖς,---καθαρὸς ἀπὸ, ςἤ. 
χνυϊ!. 6, ψνἤπεγε ἃ δί πη ]γ ρῆγαϑε 18 αϑεὰ 
ὉΥ 8: Ῥῃ]; (δὲ δἀϊεςεϊνε ἰ8. Τουπᾶ 
βαυθῃ {{π|6ὲ8 ἰῃ. 81, Ῥδ}}}5 Ἐρίβεῖαβ, ὃυς 
ΟΠΙΥ Πετε ἂπᾶ ἰπ χνΐϊ. 6 ἱπ Γκο᾿5 υτὶς- 
ἰηρβ8β. ἴπ ΤΧΧ, οὐ. Ἰοῦ χὶν. 4, Ῥσον. 
χχ. 9, ΤΟΡΪς [1]. 14, Θυιβαπηδῇ, νεῖ. 46; ἴπ 
Ῥεαΐγις οὗ ϑοίονιομ, χυὶϊ, 4τ, διά, ἔου τῃς 
1πουρδι, ΕΖεκ, [{|3Φ σ8-2ο. [πὸ οἰδϑβίοβ 
ἴον τῆε τηοβὲ ρατὲ ϑ8 σαπίεῖνε, Ὀαὲ ἵπ 
Ἰαΐοσ αἀσεεὶς νυ ἀπό, 5Βεὲ ποννονοῦ Β1455, 
Ονανε., Ῥ. το4, απ ἰηβίδποαϑ ἔσγοπη Π επιο8- 
τπόπε8; δηᾶὰ Πεϊββπηαπη ἴοσ ἰπβδίδποαβ 
Πποπὶ ραρυτῖ, Νεμς ΒΒ δεϊσἐμαϊοη, ῬΌ. 24, 
48; Βαδηβαν, “ Οτεεῖκ οὐ (ῃς Εδιὶγν 
Ομυτοῖ," εἰς. ; Ἐχῤορίέογν Τίπιες, Ὧε- 
σοπρεῦ, 1808, Ρ. 1ο8. Οηϊν ἃ Ραδυὶ 
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ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧ, 434 
μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ. 28, προσέχετε οὖν 

ἑαυτοῖς, καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο 

ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν 1 τοῦ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο ᾿ » Ὦἢ μ) 

τ του Θεου, 50 ΝΜ) 68, Νυϊρ., ὅγτ:. Η. (ϑυγ. Ρεβῆ. Μ595)), Ἐρίρῃ., Βδβ., Ῥ8.- ΑἸἢ,, 
ΤὨεοᾶ,-Μορβ., Ουτ.-Α].: τοῦ κυριον ΑΟἾΕ, 13, 15, 36, 40, 69, 110, 118 (εἰρᾷϊ 
οἵμει5), Οἷρ.ν 54}., Βοῖι., ὅυσ, Η. τὴρ.ν Αστη., 1τἷμε,, οηβί., Δτα., Ὁ]1ἅ., Ομγυ8., [6τ.» 
Το. Ηετχε ΝΝ.Η., ννεῖθθ πανε Θεου, 80 Βεηρεὶ, ΑἸέξοσά ἴῃ ἰδίογ εἀϊείοηβ ; Τίβοξ., 
ἘᾺΝ. ταδῦρ., Β[αββ, ἡ επάς, ΗΠ]. κυριου; του κυριου καὶ Θεον ΟἾῊΨΡ, πιοϑὲ τηΐη8., 
ΘΙανοηίο, ΤΠεορΡΙΪ. ; ἀπά {μετα ἀγα οἴπεσ ναγίδιιοθβ. ἀρδίηβε Θεου ἴξ 15 οὐ᾽εςίεά 
παῖ Θ:, Ῥαὺϊ ψνουά ποῖ δρρὶίν τε ψογά ἰο Οἢτίβε, δἰ που ρα τε πᾶνε ἰπῃ ΟἸδπι. 
Βοτῃ., Οογ., ἴϊ., αν Ιρηδὲ., Ἐῤῆος., ἷ., τ, οπι., νὶ.,» 3; Τασῖ., Μὰ ὕχογ., 11.) 3} 
ΟΙεπι. ΑΙεχ., Ονὶς ἀΐυες βαίυ., χχχῖν., Βίγα ας ἰδηρυαρα; θὰ ἔπαγε ἀγα αϑο ῬαϑϑαρῈ85 
ἰπ τπε6 Ν.ΎΤ., ἐ.Ρ΄., Ἀοπὶ, ἰχ. 5, Τῖξ, 11, 13, 1π ν Βῖο ἴΠατα 15 δὲ ἰεαϑὲ ἃ νεῦν οοηϑίἀεγ- 
8016 ἀπιουηὶ οὗ ενϊἄβποθ ἔοσ τεξειτίπρ Θεὸς ἴο [ε505, “πᾶ ψμεπ ἴἰ ἰβ οδ᾽εςιεά {πὲ 
ἔμπεδα ἃτα ἀϊβρυϊεα ραβϑβαρεβ, ἰ( 15 [υ8ὲ ἴο τεηληἃ ἐπε οὐδ͵εοίοτν ἐπὶ {πῖ5 ψ" 11 εχοϊπάδ 
μιἷβ΄ οτρίπαὶ βίδίεπιθηΐ 85. νν 611 458 {π6 τεδυείαὶ οὐ 1 (αγῆεϊ). ὙὍῇε ενίάεδηςε ἴῃ 

«118 ἰανουγ Τοπλεβ ἴο 1185 δῇογάεά Ὀγ ἃ βίγτομρ σοπηδίπαίίοη (οζ, ἰοο (ε ἰηιγίπϑὶς 
ενίάεποα ἴῃ ἰΐ5 ἕανουσ οσὴ Ῥ5. ᾿ἰχχὶν. 2, ΝΝ. Η., Αἀῤῥ., 99); 50 αν ἔτοσα τε πἀπυβαδὶ 
παίυτε οὗ ἴῃς ρῆγαβε Ὀεὶηρ τεραγάξαά 845 [αίδὶ ἴο ἰ(β ρβεπυΐπαπαββ, ἰΕ πιῖρμς δα (ΑἸ ΓΙ 
τλαϊπίαἰπεᾶ τπδὲ Θεὸν δ5 ἰξ ἰβ {π6ὸ πιοσε αἰ ῆου!ε τεδάϊηρ 15 αῖ58ο οὔ {παΐ νεΣῪ 
στουπά τεοοσητπθπάθά ἴο οὐγ οοηβάεποαθ. ἕὮνε ββου!ᾶ αἶβο γίνε ψεῖρβε ἰὸ {πε 
λοι τμαῖ τμὲ ψοσγάβ ἐκκλησιὰ του θ., νυ μῖσῃ βπᾶ ἃ ρίδος ἴῃ {18 δάγθββ [1]} οὗ 
Ῥδυ πε ἐχργεβϑίοηβ, ἅτ ἴουπά πὸ 655 ἰπᾶῃ εἴθνεη ἐϊπιεβ ἰπ ὅ8ι, Ρδ0}}5 Ἐρίϑβεῖεβ, 
Ῥυΐ ἐπαΐξ εκκ. τὸν κυριου 5 ποί Τουπηᾶ δἵ 411 ἰη τῆς Ν.Τ, (ψε πᾶνε αἱμα τὸν 
Κ. οπος ἴῃ τ Οοσ. χί. 27). δ νεῖββ δπάβανοιγβ ἴο βοῖνε {πε ἀἰπουϊεν ὉΥ ἰακίπρ 
ιἰδιου, τιᾶ80., {Π6 ὈΪοοά οἵ ὶβ οὐνῃ; οὖ. ἔογα. νἱ]], 32. Βυΐ ψνὮ 116 ἀϊβαρτθαίηρ ψυ τ 
115. βοϊυκίοη, Ἡοτέ, ἴῃ ὟΝ. Η., Α4Ρῥ., 99, {πὶ πκβ ἰξ ὉῪ πὸ πγεβηβ ἱπιροββὶδῖς ἐπὶ υιτοὸν 
ἁτορρεά ουξ αἴεγ του ιδιον (15 Ἰηβετγείοη βοῖνεβ ὄδνεῖν αἱ σαν (80 τοο μεν ἢ ̓ 
Ἡοτί, τεδάϊηρ δια του αἵματος του ιδιου, τεηάετβ “ ΤὨγΟῸΡἪ ἀπὸ Ὀἱοοά {παὶ νγα5 Η!5 
οὐ, 1.6., Η18 Θοη᾽β, ἰο]οννίηρ ΦΑΒΟΒῈΕ, 13, 36, 40, υϊρ., 8ο ἴοο ννεῖββ, Κν.; 
ο΄. τὰς Ιδηρυαρε ψ μοῦ ἤπάβ τερεαίεά δχργεβϑϑίοη ἴῃ μῈ αΑῤοβςέ. Οοηδέ., ἀπὰ ετὰ- 
Ῥοάϊεβ ἃ σοποερίίοῃ [ἈΠῚΜΠΠ14Γ ἕο υ8 ἴῃ οὴε οὗ οἷγ Ἐπιρεσ Ο(οϊϊεςίβ (1662). 8668 
ξατίμεν ΝΗ, πο. 5.; Ὅτ. ἘζΖτα Αὔϑοι, Βέδιηηοέλσοα ϑαδγα, Ρ. 315 Π, (1876); Ῥαρςε, 
ἦπ ἴοοο; Νεηᾶις (1809), Ρ. 335; νναγβεϊά, Τεχέμαϊ Ογὶἐϊοῖδηι, ῬΌ. 184-180, 51} εαἀϊξ, 
Μτι. Ῥαβρβ, Οἱαξείοαὶ! Κευΐετο, Ρ. 317, 1807, Μψνδττηϊν Ἀρρτοναβ οὗ της ποίε οὗ Ὦσγ. Β[αβ5 
οἡ Αοίβ χχ. 28, δηᾶ οἵ δἰβ βυρροτγί οἵ [πε τϑεδᾶϊπρ Κυριου, οἡ ἐπε στουπᾶ {πᾶὶ Θεὸς 
ψΟυΪά ὃς εδϑίϊν βυϊσβειϊαιεά ἴοσ ἴε ἴπ ἄδυβ νυ μεη “ πιοτῖβ ἐδοίαπι εγαὲ πὶ Θεὸς [6518 
ἀϊσεγείατ᾽" ; Ῥ.Ὲ 15. {Π18 Ἐχραπδιίοῃ 80 οογίαϊη ἡ Ὦσ. Ηοτὶ ἰπάϊοαίϊεβ ἐμαὶ ἐμ. ῥσθ- 
ναϊεπὶ ἱπϑείηςς ννουἹὰ Ὀ6 ἰο σπδηρε τὸν Θεοῦ ἰπίο του κι» δηά ποί υἱοέ υέγεᾶ, 45 ἴπ6 
ἴεαι οὗ βαποιἰοπΐηρ “ Μοπαγομίδη," ογ΄ (1π Ἰδίεσ {ἰπι68) “Μοπορῃγϑίεε ̓" Ἰδαηριαρα 
ψΟυ] ἃ ουϊννεῖ ἢ δὴν οἴπεν ἀοςίτίη] ἱπιρι]8ςε. 

σομ]ά βὰῪ [85 ψ ἢ δίηδθβ ; ψε οουἱά 
ποῖ ἄατε ἴο βαὺ ἱξ, Οῆγγβ., Ηορι., χὶῖν. 

γεν. 27. ὕπεστ.», 58:6 δῦονβε οὔ νϑσ. 
20.---τὴν β. τοῦ Θεοῦ, 566 οῃ ἰϊ. 23, ἀπά 
φΓ. ἐβρεοίδιν ΕΡΠ 68, 1. Σὰ ἴοσ τπῸ ρῆταβε, 
Δπά [Π|,.4. ἴογ ἐπε ἐπουρμς, Νὸο Ἐρίβεϊς 
ἐχοεῖϑ {πα τὸ {πε ἘΡἢεβίδηβ ἰπ ἴῃς τὶς ἢ- 
Π658 οὗ [(5 ἐπουρμίβ, δηᾶ ἴῃ 115 σοποαρ- 
τίοπ οἵ ἃ ἀϊνϊης ρᾳγροβε σιηπίπρ [πγου ρα 
1λε6 ἀρεβ; τὸ Ερίβεϊις ἄννε! 5. τῆοτε ἔν 
Ὄροη πε σοποεριίοῃ οὗ 6 ΟΠυτΟ ἢ 45 
186 Βοάν οἵ ΟἾτῖβί, οσ Ἐχμοτσίβ στῆοσα 
τουομϊπρῖν το ἀΠίσεποα ἰπ Κεερίπρ τε 
ταηϊέν οὗ [πε ϑρί τ, οσ ᾿πβίβιβ πλοσα ργδοεὶ- 
ΟΑΠΥ ἀροη {πε βαποιγὶπρ ρονγεσ οὗ {πε 
Οης ϑρίτιῖ, ἀπά {πῸὸὶ βεῆβε οὗ ἃ ἀϊνίπε 
ΤΩΕΙΠΌΘΓΒΏΙΡ ἴῃ ἜΟΓΥ Βρβετε οὗ ΠυπΊδῃ 
1μπ, ὙΠε τἴοι ἀπὰ 811] ἐεδομίπρ οἵ τῆς 

Ἐρίβε!ε 15 δὐἀγεββεά ἴο πίδῃ ὑγῆο 8τὲ δϑϊδ 
ἴο υπάεγβίδηά (6 Αροβεῖε β κπονϊεᾶρε 
οἵ ἐπε ταγϑβίεσυ οἵ ΟΠ σίβι; ἴῃ οἵμεῦ ννογάβ, 
ἴο ἔποβε ἴο ποσὰ ἢ Πδᾶᾷ δηποιποεᾶ 
τήοσα ὉΠ ν [Π8ῃ ἴο οἴ πεῖβ ἴπὸ σουπηϑβεῖ οὗ 
αοά. Τπε Ἑρπαβίδη Ἐρίβεϊα τηδυ δδνα 
Ῥεδῶ δὴ δπουοϊίοαὶ Ἰδιίεσ, ας ἰὲ νγαβ 
αἀάταββεά ῥγῃ ραν ἴὸ ἐπε ἙἘΡἢεβίδηβ 
85 ἴπε τεργεβθηίδίίνεβ οὐ ἔπε [εδάϊπρ' 
ΟΒυτο οὗ ἴδε ργονίπος οὗ Δβϑίαβ. 868 
διηοηβρβί τεοαηΐ Ὑγτίετβ αοσα, Εῤῥεσίαῃξ, 
ΡΡ. 42, 431 δῃηά ΤΙ οοἷκ, “ ἘρΠαβίδηβ," 
βίη ρβ᾽ Β,ὮὉ., Ρ. γ18.---ὗμῖν : ἐπιρῃδΐῖ- 
ΟΔΙΪν αἱ {πὸ εηά, ΔΝ. Η. ; {π15 τενεϊδιίοη 
μδὰ Ῥεβθῆ πιαᾶβ ἰο ἴπ6 ργεβρυίεσβ βείοσγε 
Βίπα, ἀπά ἐπε σεβροηβί δι Ππγ φνουἱᾶ ταϑὲ 
ἢ ἐμετὰ οὗ σοπητηυπίοδιίηρ ᾿ξ το οἴπέτβ 
ψεη {πεὶγ βρίγίειδὶ ἔδί μεν πδά ἰδἵξ ἔμθηλ. 



28---20. 

διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4353 
Ἁ, 29. ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται 

μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ 

Ψψεῖ. 28. προσέχετε... ἑαυτοῖς (ο΄ 
χα Τίπι. ἵν. 16), Γυκε χυ!ϊ. 3, χχῖ, 34, Αςίβ 
ν. 35, νἱϊϊ, 6, ἴπ ΤΙΧΧ υἱἢ ἐμαντῷ, 
ἄξεη. χχῖν, 6, Εχοά. χ, 28, Πβαυΐ, ἱν. 9. 
“Νοη ἰδηέαπλ πεῖ 605 ρτερὶ δίίεπάεσε, 
βεά ρσίτωυση 5101 1ρβὶβ ; πϑᾷιε δπίτη 8] οσιιπὶ 
βαϊαέδιη βεάυϊο ὑπαυδπὶ συτγαρίς, φαΐ σαδτη 
ὩΘΡΊΙΡας .. . Οὐτὴ 58 ἱρ58 Ῥδσβ ρυβρὶβ,᾽" 
Οαϊνίη, ἐπ ἰοοο, απιὰ αἰβο Ολγγς. (Βείῆρε, 
Ῥ. Ἐπ τποιμνίφ: 1πὸ ἤρττε νγὰ5 οπὶ- 
Τποπ ἴπ ἔπε Ο.ζΤ. δπᾶ ἴδ 15 ἰουπά ἰῃ 81. 
Τ1υκα, χίϊ, 32, τη ὅ:, Ἰοθη, ἰπ 85:1. Ῥείοσ, 
Ῥυξ 1 15 βαίά {πὶ 8:1. Ῥαι! ἄοβς ποί 58 
ἱξ, οί. Βόνγενεσ Ἐρ68. ἵν. σὰ, μθγα, δηὰ 
πούοσε εἶδα, ἢς νντῖίεβ καὶ αὐτὸς ἔδωκε 
... τοὺς δὲ ποιμένας.---ἐν ᾧ: “ἷπ τῃ6 
ψΜΒΙο," ΟΝ, ποῖ “᾿νε ψῃϊοῖ᾽.---ἶῆἷμᾶς 
ἰβΒ ἀρδίῃ επιρῆδίϊς, Ῥὰ: {πῈ ῥγεβγίοιβ 
ψγεσῈ 511} ρατὶ οὗ ἰῃς ἤοςϊ, βεεὲ Οαδινίπ, 
τι. 5.---ξθετο, ο7. τ Οοτ. χίΐ. 28, σ Τίπι. ἱ. 
12, 11. 7, 2 Τίτη. ἱ. τι. ὙΠεγα ἰ5 πὸ ρτουηά 
μι δίενον ἔοσ βυρροβίὶπρ παῖ ἴπ6 ἐπισκό- 
ποι ἴδγα τηδπίϊοηεά ψψεσα ποῖ ογάδϊ πᾶ, 
45 ἴδε νγνογάβ τὸ Π. τὸ Αγ. ἔθετο πιᾶὺ ὃς 
υδεά τἱτπουξ ΔΩΥ ταείεγεηςς νυ μαΐθνεῦ ἴὸ 
πε δοίια! τηοάς οὗ δρροϊπίπιεπί. Ὦτ. 
Ηοτσὶ αἰΐοννβ {πδὲ ἤδσε τῆς ργεοεάεηϊ οὗ 
νὶ. 3-6 τηδὺ ἢδνε Ῥεβθη ἕο] ονεά, ἀπά μα 
ΔΡΡοϊπέπιεηξ οὗ {με εἰἄδγβ τῆδυ δᾶνε Ῥεὲπ 
βεδλίεά, 580 ἴο βρεαῖζ, ὃν ἰδὲ Αροβεὶθβ 
Ῥταγυεῖβ δηᾶ ἰαυϊηρ- οη-οὐ-μδηᾶβ, Ἐδοϊεσία, 
ῬΡ. 99, :Ιοο. Τῆς πουρδς οἵ ἀρροϊπηϊ- 
τὴεπὲ ὉῪ {δε Ηοΐν ϑρίτις, δἰ που ποῖ 
ἐχοϊυάϊπρ {πὲ οτάϊπδιίοη οὔ Αροβέῖεβ, 
ΤΩΡ ἉΜΕΪ δὲ ετηρμδβίβεά ἤδσα ἕο (ἰὸς 
βᾶ κε οὗἁἉ βοϊβπηπὶν σεπιϊπάϊηρ τπς Ῥγεθθυ- 
ἴεγβ οὐ {πεῖς τεϑροηβί!Πν ἰο 4 ἀϊνίπα 
Ῥεγβοῃ, δηἃ δι τπεν βίαπά ἱπ ἄδηροσ οὗ 
Ἰοβὶπρ {πε ἀϊνίπε ρ᾽δ5 ἱπηρατίεά το {π6π| 
ἷπ 50 ἔδσ 88 ΠΟΥ ὅτ υππλ ἘΠ 8.] τὸ ἐπεῖτ 
οἴοε.---ποιμαίνειν: “1το τε" 48 ἀϊ85- 
εἰποῖ ἴτοτι βόσκειν “το ξεεὰ,᾽᾿ΔΙ[ΠΟΌΡῈ τπὲ 
δοὶ οὗ εεάϊπρ' δ5 νγ6 11 88 οὐ ρονβιπίῃρ ἰ5 
αβϑοοίαιθα αἶβο υνἱτῃ τῆς ἴοσπιεγ ψοτζά; 
866 οὐ οπη χχί. 16. Τῇὴε ἢἤρυταίϊνε 
Ῥαβίογαι ἰδηριιαρα ἰπ {15 Ῥαββαρα νγ88 
ῬΙΟΌΔΟΙΪΥ ποῖ ἀπκπονῃ 85 δρρίϊεὰ ἴῖὸ 
7εν 8 εἰάοτς, Εἀεγβμείγω, ϑέδευῖϑλ ϑοεῖαϊ 
Τὴξε, Ῥ. 282; Ἡοτι, ξεοϊεοῖα, Ῥ. τοι.--- 
ἐπισκόπους: (8 νγοτᾶ, ννϊοι οσουτβ ἔνα 
ἴτρεβ ἱπ τς Ν.Τ., 15 δρρ θά ἔουτ εἰπιεβ 
ἴο οἴδοετβ οἵ (δες ΟΒτβεϊαπ Οδυσγοι : ἴῃ 
ἐμῖβ ραββᾶρε, αραὶπ αἱ ἘρΒεβιβ ἰπ σ᾿ Τίπι. 
111, 2, δὲ ῬΒΠΙΡΡὶ ἰπ ῬΆΪ], 1. σ, δὲ Οσεῖς ἱπ 

Τϊταβ 1. 7; ἀπά οπςε ἴο οὐ 1 οτγά Η]πι- 
56], 1 Ῥείεν ἰΐ, 25 (ογ. {πε βἰσηιβοδπέ 
Ρᾶββᾶρε, Ὁ Ιβάοπι ἱ. 6, γμεσε ἰξ 18 δρρ θά 
ἴο. 6οἅ). [π ἴδε ΓΤΧΧ ἴε ἰβ υϑεά ἴῃ 

γαιίουβ 56 η568, ἐ.6., οὗ {με ονεγβεεσβ οὗ 

]Τοβίαμι, 2 σῆσοῃ. χχχίν. σ2, 17; οἵἁἉ τδβῖ.- 
ΤλΔΒίΕΓΒ ΟΣ Ἐχϑοίουιβ, 188. ἴχ. 17; ΟὗὨ τηϊποῦ 
οἴήσετσβ, Νεῖ, χὶ. 9, 14; οὗ οἴδοοῖβ ονεῦ 
τὰ6 δοῦδα οὗ τῃς Τιογᾶ, 2 Κίπρϑβ χὶ. 1; 
δηᾶ ἴπ τ Μδος, ἰ. 51 οὗ ὀνεΐββεῖβ οσ Ἰοςβ 
ΠΟτη ΤΙ ββίοπασβ οὗ Απεοοδυβ Ἐρίρῃδηςϑ 
ἴο εηίοσςε ἰδοϊδίγυ, οὔ 708., Απέ., χίϊ., 5, 
4- ἴῃ οἰἷδββίοδι ἄἀσεεῖκ τῆς ψοσζά 15 αἷβο 
υϑεὰ ὙΠ νατγίεὰ δββοςίδιϊοπβ Τῆυβ ἴῃ 
Ατεῖς ατεεῖκ ἰε ννὰ5 υϑοά οὗ 4 σοπιτΐδ- 
βίομεγ βεπέ ἴο σερυϊδὶς ἃ Πα ΠΟΙΟΠΥ οὗ 
βΒυδήεςι οἱἐγ {κὸ ἃ ϑραγίδῃ “"Πατγγιοβέ," 
φῇ. Ατῖβι., 4υ., το32, απὰ Βοβοκῇ, 1πϑὲγ.ν 
73 (ἴῃ (με οπίδη ρεγοᾶ ἐπίμεληταί); θὰ 
1Ὲ ννὰ5 ὈΥ πὸ πιεβπβ σοπῆπε ἰὸ Αἰεὶς 
ἀδᾶρο. ἴπ δποῖδμεσ ἱπβοσίριίοπ ἰουπά δὲ 
ΎΒετα ἰπ ἱπε Μαοεάδοπίδη ρετγὶοά τηβη- 
Εου 5 πιδᾶδ οὗ ἔνο ἐπίσκοποι τεςοίνι πα 
ΤΩΟΠΕΥ πᾶ ρμυζεῖηρ ἴὲ οὔὲ δὲ ἱπίεγαβέ, 
πὰ δραὶπ δἱ Εμοάεβ, ἰπ ἴῃς βεοομᾶ ςεῃ- 
ΣῪ Β.6., ἐπίσ. ἅτε τηεπιϊοπεά ἱπ ἰηβογίρ- 
ἐίοπδ5, δας ᾿νε ἄο ποῖ Κπὸν ἐπεὶς διποξίοπϑ, 
Δ ΕΠουρἢ ΤΠ εἰββδπηαπη οἷαί πηβ ἐπαί ἱπ ὁπ 
ἰπβογίριίοη, 1. Μ. Α.. ε., 731, ἴπε |Ὸ 15 
υδεὰ οὗ ἃ βδοζεά οβῆῇσε 'ἰπ ἐπε Τεπιρὶε οὗ 
ΑΡΟΙΪΙο, θὰ δα ἀβοὶπαβ ο οοτηπιῖξ Πἰπι- 
561 ἴο δὴν βἰδίθβιηθηξ 45 ἴὸ πε ἀιπιτ65 οὗ 
1δε οὔτε: οἷ αἷβο ᾿οεπίηρ, ὲε Οεπιεῖπ- 
ἀευεγζασομηρ ἀες ὑὐγολιγ οἐσηπεριδ, ΡΡ. 21, 
22; αἰἴδβοη, “ Βίβῃορ,᾽" Β..3; ἀν δικίη, 
“ΒΙ5πορ,᾽" Ηδβείηρβ᾽ Β. Ὁ. ; ᾿Βεἰββπίδπη, 
Νειε Βἰδοϊςἐμαϊεη, Ὁ. 57; [ἰρδιῖοοί, 
ΡΠ ῤῥίαμς, ν᾿. ο5. Μ. Μνδάάϊηρίοη 
8ιᾶ5 οο]Ἱεοίεά βενεγαῖ ἱπβίδποεβ οὗ {δὲ 
{16 'π ἱπβογιρείοηβ ἔοαπά ἱπ ἴῃς ΠΗ αμγάη, 
ἦνδ., ἴα βουξῃ-οαβίοση ἀϊβιγιοὶ οἵ [δὲ 
δῃοίεηις Βδβῆδη (8εε ἴδε σαίεσεποθβ ἴῸ 
1.6 Βεβ-Ννάδάϊπρίοη ἴπ 1, οεηΐπρ, ΜΚ. 5.» 
Ῥ. 22, ποίς, αηά ἀοτε, Ομεγολ ἀπά ἐκε 
Μιιςίνγν, ρ. 402), θὰ: ποης οὗ ἔπε8ε ρίνε 
1.8 Ῥτγεοῖβε ἀπά ἀεβηίξε ἱπέογτηδίϊομ 85 ἴο 
τε ξαποιίοπβ οὗἩ {πε ἐπίσκοποι. Βυὲ [ξ 
ἰβ ἱτηροτίδπε ἴο ποῖς {παὶ Μ. νδδάϊπρίοῃ 
ἰβ οἵ ορὶπίοπ παῖ με σοτηραγαίϊνε ἔγε- 
ἀπεπου οὗ ἐπε Ἐἰπ|ε ἵπ τς Ἡαμγάη ροϊπίβ 
το ἐπε ἀεγίναιίοη οἵ τς ΟΒτβείδη ὑδὲ οὗ 
τς Ψψογά ἵτοπὶ ϑυτία οἵ Ῥαϊεβεῖης γαῖ πεν 
{πδπ ἤτοσῃ {πε ογρδηϊβαίίοῃ οἵ {πε ατεοκ 
τουηίοἰ ραν (Βαῤοοίίον, Ὁ. 99, 1887). 
1ι παβ Ῥθεη ἀτρεὰ ἐπαὶ ἴῃς οβίςοιβ οὗ 
δαἀτηϊπιβιγαεῖοα δηᾶὰ ἅπαπος ἴῃ πε σοπ- 
Ἰδπιροσασυ ποη- Ο τβεῖαπ ἀββοοϊ δι η8, 
δε Ου} 8. ἀπά ρυϊάς 5ο οοπιπιοπ ἴπ ἴπα 
Ἐοπιδῃ επιρίγε, ψψεγε Ομ εν Κποννη ὈΥ 
ὁπε οἵ οἴπει οἵ ἵνο πδπιεβ, ἐπιμελητής 
οἵ ἐπίσκοπος, Ηαίςῃ, 8.1,., Ρ. 36, ἀπά 
Βεποα {πὸ ἱπέεγεποθ μ85 Ρεθη ἄγανσι {παῖ 
δα ῥτίπιατυ ξαποίϊοπ οὐ τὰς Ῥγίπιϊεῖνε 
ἐπίσκοποι ἴῃ τς ΟὨτίβείδη Οὕυσο νᾶ5 
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ποιμνίου - 40. καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες 

διεστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὑτῶν. 

{πὸ δάἀπιϊπἰϑιταιίίοη οἵ ἥπαπος; δαξ Ὦγ. 
Ἡίος Πἰπιβεὶῦ μᾶ5 ἀεηϊεὰ {πᾶὶ ἢς 1αἱά 
ΔΩΥ βροοία! βίγεϑβ ὑροῦ τῇς βπαποίαὶ 
οδδγδοίοσ οὗ ἰῃς ἐπίσκοποι; ΔἰτπουρῈ Βς 
51 ΔρΡΡΑΓΘΠΕΥ τεϊαϊπεά ἐπε ἀεβοτιρείοῃ 
οἵ {πεπὶ ἃ8. “ οβῆσετβ οὗ αὐηιίηἰδέγαίοη 
ἀπά ἤπαπος," 5ες Ἐχῤοσίίον, μ. 5., Ρ. 90» 
ποΐς, δ δάορειπρ ἃ ροβίείοη {|κὸ μδί 
οὗ Ρτοΐδεβοσς Ηδζηδοῖς, ψῆο ψουἹά Ἔχιεηά 
τῆς ἀπιϊπἰβιγαείοη ἀπε 8 θεγοπᾶ ἥπαπος 
ο 81] (πς Ζαποιίοπβ οὗ ἔπε Τοπιπιαπὶξγ. 
Βυξ πονγανεῖ (818 τᾶν Ῥὲ (56ες Ὀεϊον), 
{πατα ἰβ σου δ ΠΥ πὸ στουπά ἴοσ Ῥεϊονίηρ 
τπδὲ τῆς {6 ἐπίσκοπος ἱπ (ῃς ΟὨ τί βείαῃ. 
ΟΒυτΟῖ ννὰβ Ἔνοῖ {ἰπηϊϊεὰ το 86 σάτα οὗ 
ἤπαπος (5εε ἴπε ἱπάρπιεηϊ οἵ ̓ οεπίηρ οα 
[818 νίενν, μὲ. 5.» Ὁ. κα, οἵ [ἢδὲ 500 ἢ ἃ [ἰτηΐ- 
τλξίοη ννᾶ8 ᾿πβεϊ ἃ δγ (πε βθουϊαγ ι8ὲ οὗ 
ἐπε ἴεσπι. 1 ἱπάεεά νγε σδὴ ροϊπί ἴο ΔΠΥ 
ἀεῆηίέο ἰηῆυεπος Ἐς ἢ οοππεοίβ [ἰδεῖ ἢ 
ψν ἢ 1π6 ἱπιγζοάδυςιίοη οὗ [με {1} 6 ἱπέο ἴῃς 
Ομτβειαα ΟΒυτος, ἰξ ἰβ δὲ 1δαϑὲ 85 {κεῖγ, 
πα τηΐρῆς βᾺῪ τῆογε Π|εὶγ μεθ α 
οοηβίάοι (παῖ ἐβε Αροβεῖεβ νγεγε αῦονβ 
411 τπὶπρβ 7εννβ, ἴδε ἴῃς ἱπῆσεποε 1165 ἴῃ 
ἴδια ργονίουβ 86 ἴῃ ἴδε ΤΧΧ οὗ ἐπίσκο- 
πος διὰ ἐπισκοπή, ἀπά {πε ἀϊγεςί ἀρρεαὶ 
οὗ 81:. ΟἹεπιεπὶ οἵ Εοπης, Ο0γ7γ., ΧΙ.) 5.) 
ἴο Ιβαΐδῃ (ΠΧ Χ) ̓ἴχ. 17 ἴθ βαρροτγίὶ οὗ 
τῆς ΟΒτιβείδη ομῆςεβ οἵ ἐπίσκοποι ἀπά 
διάκονοι τδΥ ὃς [αἰΓΙΥ φυοίεά 45 Ροϊπείη δ᾽ 
ἴο βϑυςῃ δὴ ἱπβιεποο. Βας ψνμδίανεγ 
ἰπῆσεποεβ ψεσε δὲ ννοσῖς ἰπ τπῸ δἀορείοη 
οὗ τς ἰδεῖ ὈΥ (με οαυν Ῥεϊϊενεσβ, 11 
Βεσδπια, 485 ἰξ σγεῖε, Ῥαρειβεά ἱπίο ἴῃ6 
ΟἸ γί βείαπ Οδυτγοῦ, ἀπά τεοεϊνεα ὁ Οἰτίβ- 
καθ ἂδπᾶ ἃ δίρῃεσ βρίγίιυδὶ ταθαηίηρ. 
ΤΠβ οας ρᾶββᾶρε ἰπ Αςίβ χχ. 28 15 βιῖ- 
Βοίεπε ἴο βϑῆονν ἔπδε ἔῃοβα ψψῃο Ῥοτε ἴῃς 
Πα γαΓῈ ταβροηβιδῖς ἕοσ ἰπς βρίγιπδὶ 
δῖα οὗ {πΠ6 Οδυτοῖ οὗ ΟΠ τῖβιὶ, ἀπά {πδὲ 
{πε ψετα ἰο ἔδεά Ηἰβ5 οοκ τ τδς 
Ὀγεδά οἵ [τὲ (βες {ῃς βέγι κί πριδηά ἱπιργαβ- 
βῖνε τευηδτκβ οἵ τσ. Μοβεσῖγ, ΜιΙπὶσέεγίαϊ 
Ῥγὶεϑίμποοά, ν». 266). Τμὶβδ οπς ρδεβᾶρε 
ἰβ αἷβο βυβῆοίεπε ἐο δον ἐμαὶ ἴδῃς 
"ἐ Ῥγδβθγίεσ " δηά "" οίβμορ"᾿ ννεῖε δὲ ὅγβε 
Ῥτδςιςδ!ν ἰδεπεῖςαὶ, οὗ, νν. τγβαπᾶ 28, 
Βεείητπηεῖζ, δὲς χισεὶέε γδρείσοιε Οεζαπ- 
βεηδομαῦε ἀεὲς ΑῤοΞέεϊὶς Ῥαμίμς, Ὁ. 173» 
1807, δΔηὰ παῖ ἔπεα 18 ἢο τοοίὴ ἴογ ἔδα 
βερδγδίίοῃ τηδάς ὃγῪ Ηδγπδοῖ Ῥεῦνψεθῃ 
ἴῃς ἔνο, 8εεὲε δῖ5. “παϊδοία σε Ηαΐολ, 
Ῥ. 231, ΟΥ ἴοσ δ᾽5 ἀϊν᾽βίοη Ῥείννεθη τῃς 
“ἐ Ρίσίδσοῃ δὶ" οῇῆος οὗ ἴῃς πρεσβύτεροι 
ἃηὰ τπ6 “ δάπηϊηϊβίταινε᾽" οἶος οὗ τῆς 
ἐπίσκοποι (1, Οεπίπρ, τ. 5.,) ΡΡρ. 23-27; 
Βαπάαν, Εχῤοείίον, τι. 5.» ῬΡ. 12, 1ο4} 
ανγαικίπ, μ. 50. Ρ. 302). [πῃ τε Ῥαβίοσγαϊ 

31. διὸ 

Ἐρίβεῖεβ ἐπς ἰδεπειν θείνεε (δε ἔνο ἰ5 
ἀνθ τᾶοτε οἰεαιϊγ πιατκεᾶ, δἰ που ρ 
Ηκγηδοῖς οαηποὶ δορερὶ Τίξ, ἱ, 5-7) 48 ἃ 
να ργοοΐ, θεσαυβε πες Ὀεϊΐενεβ {παῖ 
νν: 7-9 ψγεῖς ἱπιεγροϊδιεά ἱπίο ἔπε τεοεϊνθᾶ 
(εχ ὈΥῪ ἃ γτεάδοίογ; οὔ. αἶβο ἔοσγ ρχγοοῦ οὗ ἐμὲ 
ΒΆΤΩΘ 1 Τίπ), 111, 1-7, 8-13, ν. 7.10; 
1 Ῥεῖ. ν᾿ 1, 2, δι μβουρῃ ἴπ 1818 ἴδδὶ 
ΡῬαββᾶρε Ηδγηδοῖς ταεςίβ ἔς τεδάϊηρ 
ἐπισκοποῦντες (ἀπά ἰξ πηυδέ Ὀς δἀπηεὰ 
ἔπε ἴξ ἰ5 ποὲ ουπά ἴῃ ἐὉ Β, ἀπά {πδὲ ἴξ 18 
οταϊτεὰ Ὀγν Τίβος. δηὰ ΨΥ. Η.), ψνἈ11βὲ με 
5.11] τεϊερδίεβ {πὸ ραββαρεδὶπ (ἢς Ῥαδβίοσγαὶ 
Ἐρίβεῖεβ τοϊδλεέηρ ἰὸ δίβῃορβ, ἀδδοοῃβ 
δοὰ ΟμυτοΒ ογρδηϊβαϊίοη ἰο δε βεςοπά 
αυδτίοει οἵ ῃς βεοοηᾶ οεπίυτγυ, ΟἸ ΟΊ... ιν 
Ρ. 483, Βοίε. [π 8ῖ. ΟἹεπιεπὶ οὗ ἔοπις, 
Ὅον., χὶϊῖ., 4, χιῖν., αν 4ν 5ν (δς (οΥΤῚ5 δὲ 
8111] Θυποηυτηουβ, ἀπ Ὧν ἱσηρ! ]ςδεϊοπ ἴῃ 
Ῥίααεμέ, χν., τ (ννδείκιη, μι. 5.) Ρ. 302, 
δῃᾶ αὐγα, “. 5:, Ρ. 400, ποία). Βαΐῖ ἰΐ 
ΜῈ ΠΊΔΥ 8860 ΜΙ Βίβῃορ ΓἰἱρδμεοΤοι 
τ8αὲ ἃ πεν ΡἢγαβθοΪ ΟΡΎῪ ἸΕΞΟῚ στ ἢ 
τῆς ορεπίπρ οὗ ἃ πεῦν σεπίυτγ, δηά 
ἐμαὶ ἴῃ 8:. Ἱρπαίϊαβ τς ἔννο [ΘΓΠῚΒ ἃτὲ 
υϑεοὰ ἴῃ {πεῖ τοῖς τηοάδγῃ β6ηβα, ἰΐ 
βδουϊά Ῥὲ Ῥογῆς ἴῃ ταϊηἃ ἐμαὲ ἐπε ἐγδη- 
βἰτίοη ρετίοά ϑείνεεη Αοίβ δῃὰ 8:. 15- 
πδίϊῃβ 15 ἌἘχδοῖν τηατκεά ὃ. (ῃς Ῥαβίογαὶ 
Ἐρί 5168, δῃιὰ ἐπαΐ {815 ἕαςε [5 ἱπ ᾿ἔβεῖῦ πὸ 
ΒΠῚΔ] ρῥτοοῖ οἵ {πεὶγ ρεπυΐπεπεββ ἴπ 
ἴπεϑςε Ερίβεῖεβ Τίτηοίμυ δπὰ Τίξυβ ὄχεῖ- 
οἶδε ποῖ οηΐγ ἴῃς αποίίοῃϑ οὗ ἐπε οτγάϊη- 
ΔΙῪ Ῥγεβγίεγαϊ οἐῇσς, Ὀὰϊ 4͵5ο Πιποιίοηβ 
ΨΏΙΟΒ ἂτὲ ῥγϑ-εταϊποηΐ νεῖ ἴποβε οὗ {πὸ 
ογάϊπασυ ριεβουίεγ, δ βου ἢ ἔπετε 15 πὸ 
ἰγᾶος οἵ δΔὴγ βρεοῖδὶ εἰς ἔοσ ἔδεβε Αροβ- 
ἰοἱϊς ἀεϊεραίεβ, 858 ΠΕ πῆᾶν δὲ [αἰγῖν 
οα]1εἅ. ὙΠπὲ οἰτουτηβίδποαβ στλδΥ Ὦδανα 
Όδεη ἰεπηροσᾶσν οσ ἰεηίδίϊνε, θὰ ἴξ ἰβ 
Βυ πο ἐπεῖν ῥ᾽ αίη ἐμαὶ Τίτον δπᾶ Τιξαβ 
ΜΜΕΙῈ ἴο δχογοῖδβε ποῖ οηἷΐν ἃ μεπογαῖ 
ἀἰβοὶρ! πα, Ὀὰὲ αἷβο ἃ Ἰυτγιβάϊοεϊοη οναῦ 
(δες οἵδε τηϊπίβέεγβ οὗ ἰΒς ΟΠπυτοῦ, ἀπὰ 
τὰδε ἰὸ τπεῆὶ 88 σοσηγηϊτεὦ ποῖ ΟΠΪΥ 
18ς 5εἰεςίίοη, θὰ αἷβο {μα ογάϊπδείοη οὗ 
ἐ θέ Βγῖστε (Μοδειῖν, Με ίηςέεγίαὶ! Ῥγίεδέ- 
οοἷϊ, Ῥ. τοι Β.; Βτῖρῃε, ϑόρεε Α:ῤεοίς οὗ 

Ῥηΐνἰδυε ΟἈκτγοῖ 1, ἴ{ε, Ὁ. 28 Ε΄,, τϑοϑ; 
Οκμτγοῖ Ομαγέεγιν Ἀευΐδεο, χἸΙὶ,, ῬΡ. 265- 
302).--τὴν ἐκκ. τοῦ Θεοῦ, 5εε οτί εἰςαί 
ποίς.---περιεποιήσατο, οἵ, Ῥπαΐπη ᾿Ιχχίν. 2. 
1 Βᾶαβ Ῥεεὴ τπουρῆξς δαὶ 8ι. Ρδὰ 
δάοριβ ἀπά δάδριβ {πε ἴδηριαρε οἵ ἐπ15 
Ῥβαΐσῃ ; ἰπ ςοπιραγίπρ' 815 Ιαπρυδρα ΠΝ 
ται οἔτδε ΤΧΧ ψψε οδπ 566 πον ὉΥ {π6 
ὅδε οὗ [6 ψοτά ἐκκλησία ἱπβίεδᾶ οὗ 
συναγωγή ἰηῃ (ἃς Ῥ56]π) δε σοππεοίβ ἔπ 
πεν ΟἸ τί βείδη ϑοοίει νυ τὰ ἰμς ἀποϊεπὶ 
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γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσά- 
μὴν μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 32. καὶ τανῦν παρατίθεμαι 
ὑμᾶς, ἀδελφοί,1 τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς Χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ 
ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ἡμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις 

τῷ Θεῳ, Ῥυΐ Β 33, 68, ϑ4ῃ., Βοξ., δο Οἷκρ., ΝΗ. εχ, Εν. ταδτρ,, δηᾶ ὟΝ εἶδε τεδᾷ τῷ Κυριῳ (γεπάς ἀουθέξι 
ΨΝ Ἡ. πιατῖρ. ὶ 

ἐκκλησία οὗὨἉ ἸΞγδεῖ, ν»Ἀ113ὲ 'π ἐπιρί ογίηρ, 
περιεποιήσατο ἰπειεδά οὗ ἐκτήσω (1,ΧΧ), 
Δῃὰ τείδίηϊπρ ἴῃς ἔοσος οὗ ἐλυτρώσω, 
τ χΧΧ, ὃν τεΐεσεπος τὸ ἰδς λύτρον οὗ ἐπε 
πεν Οονεπδηΐ, ἃ ἄδερεσ βἰρηιῆσαπος ἰ8 
δίνεθ ἴο (δες Ῥβδὶπιῖβιβ ἰδηρυαρε: ἃ 
δτεδίεσ τεδογηριίοπ ἔπδη ἰπδὲ οὗἨἩ Ἰϑγδοῖ 
ἔτοτι τῆς οἷά Εργρείδη δοπάδρε παᾶ θεξη 
ΨΤΟΌΡΣ ἕογ (ἢς ΟΠ τί βείδη ἘςοΪεβία (Ηοσὶ, 
Ἑεοϊεςία, ὦΡ. 14 δηᾶά το). Τῆς νεῖ 
περιποιεῖσθαι οἷν ἴῃ 5:. Τὰκε ἀπά 8ι. 
Ῥαυΐ ἴῃ Ν.Τ., Ὀπί ἰπ ἃ ἀϊβεγθης βθῆβα ἴῃ 
τῆς ἰογπιδσ, [0ΚὲῸ χνίϊ. 33. [π τ Τίτι. 
1, 13 (1 Μδος. νἱ. 44) 1 15 ἔουπά ἱπ τῆς 
8686. οὗ " ραϊπίπρ ἴογ οπθβοὶδ᾽" 50 ἱπ 
οἰαββίοαϊ ατεοκ. Βαὲ 1 15 ἴο ὃς ποίεὰ 
ἐπαὶῖ (ες οορηδῖς που περιποίησις ἰ5 
αϑϑοοίαϊεἃ ὃγ 51. Ρδαϊ ἰπ ἷς Ἑρδμεβίδπ 
Ἱεῖῖεσ ἢ τὰς τπουρῃι οὗ τεδεπιριίοη, 
εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποίησεως 
“ πηΐο [ἢς τεἀδετηρίίοη οὗ αοά᾽ς οσγῃ ροβ- 
βαβδίοῃ," ΚΕ. Υ.---τοῦ ἰδ. τοῦ αἷμ., βεε 
οτἰεἰσαὶ ποία. 
ες. 20. ἐγὼ γὰρ οἶδα, 5866 οτἰτἰςαἱ 

ποῖβ. Βδὺσ δηά Ζε]1εγ σουἹὰ ΟὨΪΥ 866 ἴῃ 
115 αβϑεσίίομ ἃ ναΐίοίγιέιμη ῥοσὲ ευεπέεηι 
--ἰῃς Πεγοβίδσοῃβ ἀγα ρογίταγεᾶ ἴῃ (ἢς 
δθΠΕΓΔΙ δχργεβϑίοηβ ἰῇ νόρις ἰπ ἴδε 
βεσοηᾶ σαητογΥ ; 80 00 Ἐδπδῃ {Π1πΚ8 παῖ 
τῆς νυτίτεσ ρῖνεβ 115 (ἢς 1ἄδδβ οὗ ἃ ἰδίθγ 
ἄαίε, ΑἸ Βου Ρ με ἄοεϑ ποῖ οδισΥ ι.5 Γυγί ΠΕ Υ 
ἔθᾶη 75-80 αὐ. Βὺὲ 1 ψὰ δοςερὲ [πε 
εαυΐγ ἀδίε οἵ τῆς Πὲάαοσλέ, μαι ἀοουπηεπὶ 
5 φαϊίς βυῆοίοεπε ἴο βθονγ υ5 πὶ 5 πΊ118τ 
ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡῪ ἴο ἴπαΐ ἰπ ἰἢς δὐάτεββ Ὀεΐοτε 
05 Ψδὰ8 οὔσγεης ἱπ τῆς ΟΠΒυτοῦ δἵ δὴ 
ΕΔΙΪ ες ἄδιε ἴπδη Βδὺγ δηὰ Ζεϊϊοσ 5Ρ- 
οβεά. 15 8ὲ. Ῥδὺὶ παὰ θεδη δηραρεά 81] 
ἧς 11 ἰπ βἔσι σ ρ προ 1 α͵βα ἰεδοῆεσβ, 
ἰξε ψουἹά πᾶνε ὅδεῃ ἱποοποείῖνδοῖν δμοσῖ- 
βίβθτεά [πε μα δου ρμ! μι ας ἄδηρεῦβ 
γΟΌΪα οεᾶβε δἴϊοι ᾿ἰβ ἀερατγέαγε, ἀπά 511] 
τῆοτα ἱησοηοοίναοϊς ἰδ ἢ σασῖ ῥγεβεηῖῖ- 
τηθηΐβ Ὡς Παά πορίεοιεά ἴο νγάτῃ τῃς 
Οδυτοῦ, ΤΒς ναρυθηεββ οὗ ἴῃς ἄεβοτγίρ- 
εἴοη οὗ ἔπε Πεγειῖςαὶ ἰεδοθοτβ ἰβ ἴῃ 561 
ἃ Ῥτοοῦ οὗ ρεπυΐπεπεββ, δῃᾷ ἃ ὑτιτεγ οὗ 
ἃ ἴαῖει ἄδις ψουἹᾶ πᾶνε πιαάς ἰξ ἔατ 1658 
δεμεζαδῖ, ἀῃὰ τῆοσς οδϑὶν ἰο Ὀς ᾿Δεπεβοά 
ΓῺ βογὴθ ουττεπε οστοσ, 10 888 δεδη 

ΑἸξοσά, Τίβοι., Β΄4558, 
Ἐὸν εποικοῦ. ΦΑΒΟΒῈΕ 18 τοδλά οὗ. Ἷ Ὑγεῖδββ, Ὑγεπάς, βο ΒΙ2ββ ἴῃ εἐ Δ κυνός Βιρονς ὦ ̓. 

ἘΝ. ἰεχὶ [οἷον Τ.Ε., 50 

νμας. 

ξατίμετ οδ)εςεεά ὃ. Ζεῖες ἀπά Ονογδεοῖς, 
δηὰ ἐνὲη ὉΥ͂ δεπάε, ἐμαὶ 1ὲ ἴβ βέγαπρε 
τῆαι ψντ8 ΡΓαδεπὲ ὁρροπεπίβ Ῥείογε Βΐπη, 
ι Οογ. χνῖ. 8, 9, 81. Ρδυ] 5πουϊὰ βρεδκ 
ΟὨΐγ οὗ [δε διΐυγε; ας ΨΠ19ὲ ἢ6 δά 
Εἰπιβοῖξ Ὅδεπ ργεβϑεπὲ ἃπιοηρ {πδτη 
με μδᾶ θεεὲπ {πεῖς ρῥτοίθοιοσ δραίπϑι 
πεῖς ἐπεηλῖθβ, ας πον ἰπαὶ δε νγᾶβ 
ἀρουξ ἐο νυ πάγανν ἔτοπη ἐποπὶ ποίμίηρ 
ὙΆΒ ΤΟΤΘ πδίαγαὶ ἔπδη ἔπδὲ Βς βμουϊά 
ψΆτη ἴποπὶ ἀραίπδεὲ ἰἢς βαδεῖε δείδοκβ 
ΨΨΈΪΟΝ τιϊσὲ Ὅς τλοτς Θδϑ}ν πιδᾶς υνῆεπ 
8ιῖβ. οὐντὶ φάγθῦι βυρεσίπίεπάεπος ννᾶβ 0 
τοοτε.---εἰσελεύσονται : 50 πΊεπ ουβῖάα 
τὰς 10]4---ἰῆς τούτη οὗ {πεῖς ἐπίγαπος 5 
ποῖ βρεοϊβεά ρῥγεοίβεῖγ, θὰ: ἴ[ῃ6 νγογάς 
ὙγΕΙς ἈΠΊΡΙΥ ἢ ]1ςἅ ἴῃ τῆς Ῥγδθβεπςα οὗ [88 
δια βϑασῖεβ οὗ τῇς [ἀαίβειβ, οσεερίπρ' ἴῃ 
ἕτοσα ἴῃς 1ον βῆ σοχητηιπιεῖ68. ἱπίο {Πα 
ΟΒυτΟ 68 οἵ Αϑβἰα, 45 ἔμεὺ μιδᾶ ξἴπηξ ἱπίο 
{πε ΟΒυτομ 65 οἔ Ὁ αἰδέία, ΚΗ οσι, γα αἰ κεϊο 
ΟΠ νϊϑἐαηέν, ΡΡ. 130-146, ου ἔδε ἰδδομίπρ 
οὗ ἴδε 1υΔαίβετβ δπὰᾶ 115 αν] ἱπῆπεηςς ἰῃ 
τε Ῥαβίογσαὶ Ἐρίβεϊεβι Ταῖς ἰβ αἱ 81] 
ἐνεπίβ πο πεαὰ ἰοὸ τεΐεσ (ες ννογάξ ὑ ἢ 
ατοῖῖιβ ἴο οασνατά ρεγβεουξίοῃ, βυοἢ 88 
αὶ οὗὨἩ Νεῖο.---ἄφιξιν, ἐ.6.,) 15 ἀδρατίατα 
ποτα δσοηρβϑὲ ἰπθπὶ (ποῖ πεοεββαγην 
ἱποίπάϊηρ δἰ5 ἀεί), ποί γεῖναδὶ, αἰπουρῖι 
τὰς ἰδίῖεσ σηβαηΐπρ' διίδοῆθβ (ο ἴῃ ᾿νογὰ 
ἴῃ οἶαββίοδὶ Οτεαΐς, 8ο ἴοο 3 Μδοο. νἱϊΐ. 
18; 05., 4π||., ἵν., 8, 47 (δυϊ 5εὲ Βοίῃ 
ΑΙξοσᾷ δπᾶ Β]455, ἐῃ ἰοὔο).---λύκοι : σοη- 
εἰπυΐησ τὰς ἱπιαροτν οὗ νεγ. 28, οὗ. Μδίι., 
νἱϊ. 15, [ΚῸ χ, 3, ]οἢπ χ. 12; 80 'π {πε 
Ο.Υ. λύκοι οἵ ρῥτγεβυπιρίμουβ ἀπὰ οτααὶ 
τυ ΐετβ ἀπά ᾿υάρεβ, ΕΖεκ. χχὶϊ, 27, Ζερῇ. 
1.3. ΤΈΣ 8: πη ]τ Κιπὰ οὗ ἰαπρυαρε ἀυδεὰ 
Βγ ἴρηδι,, Ρλϊξαάεῖῤῥα., ἴΐ., 1,2; }αβεῖπ 
Ματίγσ, Αῤοὶ., ἱ., 58; Ιτϑρ., ἀν. αν. 
ἴ., Ῥχϑεῖ, 2, πΊΔΥ Ὑ76}1 πανὲ θεθπ Ὀοτσοννδὰ 
ἔἄοτα τ ΐβ, ποῖ υἱος ὑεγϑᾶ Δ5 Ζεῖϊεσς τηδίη- 
ταϊπαᾶ ; 6 Βυςἢ ἱπιαρόγυ ψουἹὰ πο ἄουδὲ 
ὃς νίάογ κπονγη ἔγοπι 118 ἐσαρ ουπιθης ἴῃ 
Ο. δηὰ Ν.Τ. αἱἰϊκε.---βαρεῖς, οὐ. ἴοτ τἰς 
βεηβὲ οὗ (δε δάϊεςεινε, Ηοπ., 11., ἱ., 80; 
Χεπ., 4γέ5., χὶ., 12; 80 ἴοο Ὀΐορ. [υδετῖ., 
'., 72. --μὴ φειδ.: ἐἰοίε5, οὗ. ]ομπ χ. 
12. Ὑῆὲ νοῖρ οσσυζβ δβίχ {ἰπιε8 ἱπ 81. 
Ῥαυ] Ἐρίβεϊεβ, ὑνίος ἰη Βοπιᾶπβ ἀπά ἴους 
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πᾶσιν. 

ΠΡΛΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧ, 

43. ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα " 
ἂν Ν 1 ϑ , μι ἕ, ἀ ᾿ - ᾿ ΚΙ ὲ - 

44. αὐτοὶ 1 δὲ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ 

1 δὲ οπιϊί. αἴξ αὐτοι, ἮΝ.Η., ΕΝ. οα νειν εϊ πιίηρ ἐνϊάεπος, Αἶαν χρειαις μον 
ΒΙ485 δάβ πασαις ἴῃ β ; Ὁ 45 πασιν. 

εἰπιαβ ἴῃ ἴῃς Οοτιπιμίαη Ερίβείαβ (ΟἹ]Ὺ 
τὐνίος οἰβαννίογε ἴῃ Ν.Τ'. ἴῃ 2 Ρεΐ.). 

Ψεῖ. 30. καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν: αὐτῶν 
δὐάβ δπιρῃαβῖβ, “ἴγοπὶ ψΟῸΣ ΟΜ 
βεῖνεβ᾽, Ὅῇα Ῥαβίοιδι Ἐρίβείαβ. αῇοτγά 
αϑυηάδπι ενίάεποε οὔ ἰδ {]ΕΙπιεπὶ 
οἵ (δὲ ψοτγάς, οὐ τ Τίπι.. ἱ. 20, 2 
Τίπ,. ἴ. 15, 11, 17, ἢ. 8, 13... ΤῸ 58οπλα 
εχίεηε 6 Αροβίοϊίς νγαγηΐηρ ννὰ5 εβξεο- 
ἐπδῖ δὲ 811 ενθηΐβ ἰῇ Ἐρδαβιβ ἰΐβεϊξ, οὗ 
Εεν. 11. 2; Ιρῃδί., Εῤῥές., νἱ., 2.---ἀνασ- 
τήσονται: σοιηηοη Ψογὰ ἴῃ Αςίβ, 865 
Οὗ ν. 17, υ8εὦ ἤθε βεῦῃαρβ 85 ἴῃ ν. 36. 
--διεστραμμένα, ε΄. Τ,ΧΧ, Ῥευῖ. χχχίϊ. 
5. Τῇαε νεῖ 15 ἐουπὰ {νγίσα ἴῃ 101 ἴχ. 
41 (Μδξε. χνι]. 17), χχίῖ, 2, τἄγεε εἰπε 
ἴῃ Αςίϑ8 ΧΙ. 8, το, ἀπᾷ οὔσε δρϑίῃ ὈΥ 81. 
Ῥαυΐ, ΡΏ1]). 11. 15, ἴπ ἃ βἰπλατ βεηβα, οἷ 
Ατίβε,, Ῥοϊ., {11., 16, 5, νἱ1., 7, 7; Ασγτίδῃ, 
Ἐρϊοεί,, ϊ., 6, 8.---ἀποσπᾷν τοὺς μαθη- 
τὰς: “δε ἀϊϑοῖρ[ 65," ΚΕΝ. ν τ ἀτέ, τηεδη- 
ἵπρ' (δι {παν ννουϊά ἰγτν ἀπὰ ἄτανν αὐγὰ ν 
ῆοβε πὲ νγεσβ αἰγεδὰν Ὁ τβδηβ, μαθ. 
ΔΙνΔΥΒ 80 ιιβεὦ ἴῃ ΑςίβΒ. ἀποσ. ἴἰο ἴδᾶγ 
ΔΥΆΥ ἴτοτι (παξ ἴο ϑνῃ]Οἢ οὴς ἰ8 αἰγεδάυν 
αἰίδομεάᾶ ; υϑεά Ὀγ 51. Μαῖξ, χχνΐ. 51, ἀπά 
εἰβεννβεσε ΟὨΪΥ ὈῪ 51. ΓΌΚΕ χχίΐ, 41, Αςῖβ 
χχίὶ. τ; οοήραστα ψ ἢ τ[8ε σεηϊεῖνε οὗ 
Ῥύγροβε δῇ ἀνίστημι, 2 ΟὨτοη, χχ. 23. 
--ὐὀπίσω αὑτῶν, ““αἴτες {Ππετλβεῖνεβ,᾽" οὗ. 
ν. 37, ποί δίϊεσ Οῃτγίϑι, Μαεῖί. ἵν. 1ο. 

ψ ει. 31. Ὑρηγ.: ἴπε ραβίογαδὶ πλείαρῃοσ 
ςοπίϊημπεάᾶ; νεῦὺ πϑεὰ ἔοι εἰπλ68 ὃν 5. 
Ῥαυὶ, δηὰ ἴξ τηδὺ νγῈ}1 ἤανε ραββεά ἰῃίο 
ζατηῖπατ δὲ ἴπ (ς φαεΐν ΟΠυσο ὃν πα 
Βοίβιηῃ ἱπ) ποῖοη οἵ οὐγ Τογὰ οἡ ἐξα 
Μουηΐὶ οὗ Οἴῖνεβ ἴο νγαϊςῃ, οἷ, αἷβδο 0κὰ 
χὶ!. 37.1 Ρεῖ, ν. 8, Κεν. 111. 2, 3, χνΐ. 15, 
ἃηἃ τῇς ἡδηιεβ Ογέρογγ, ΨΜιριαπέδ;, 
δτποηρϑί ἴπ6 εατὶν σοηνεγίδ.--- τριετίαν: 
ἴῃς ἴἢτθε γβδσβ πΊΔΥ δε πἰϑεὰ ϑΠΊΠΊΑΓΙΪΥ 
ἦ.6., 85 βρεακίπρ ἰῃ τουπᾶ παγπηθεβ, Οὐ 
1|τογαῖν. ΙΕ οι μαννα βθαπιεά ουξ οὗ 
Ῥίδος ἴῃ βομβ δῃ ἀρρϑᾶδὶ ἴο 58 Υ “ἔνγο 
γέαῖβ δἀπᾶὰ ἴῆγεα πηοηίῃβ,," οὐ Ψηδέανεῦ 
ἴθ δχδοὲ {τὴς τῆλΥ ἢᾶνε δεεη. ΤῆΣ 
ἱπιεπίοη τνα5 ἴο ρῖνε ἃ ρχδοιοαδὶ ἔυγπ ἰο 
1815 νγαίο ἢ ι] 6585 : ἐγέσμηίμρη σε δεέο, ΒΘΏ- 
δε]. Τῆς Ψοσά 15 τερατάβά ὃν Νορεῖ δ5 
ἃ ἀεοϊάεα εἐπιρὶοντηθης οἵ ἃ πηδάϊοδ] ἐδγπὶ 
ΌγΥ [ΚῸ ἔτοπι Ὀἱοβοοτίθβ, 5βεὲ αἶβο ἴο 
δε βαῖηδ εἴεοι Μεγετ-ΥΝ εἰββ, Ευαριρ οἸϊειην 
4ες Πμΐας, τοῖς θη ἷ., 1. Τῆς Ψοσάᾶ ἰ5 
ἴουμα ΟΠΪΥ Πέτα ἴῃ Ν.Ύ., ποῖ δὲ 411 ἴῃ 
1ΧΧ, Ῥὸπὶ υϑεά Ὺ ὙΠεορῆγ., ΡΙαξ,, 
Ασίεπι, ---γύκτα : ρβεῆδρβ ρίδοεά δγδβὲ 

Ῥεοσδιβε ἱξ σοσγεβροηάεά τηοτς οἱοβοῖν ἰο 
{δε ἰάεα οἵ ννδιϊοπίηρ αραϊηβϑε δἰέδοκβ, οἵ 
δγἤδρ5 Ῥεσδῖιβα ἴξ ἐπ ρΠδβίβεά {πε σεαβα- 
6550 685 οὗ ἴμε Αροϑιῖε᾽ 5 Ἰδθουῦτγβ, οὔ, χχνΐ. 
7, 1 ἸΒδΒΒ, 11. 0, 1, 10. Δ ΤΠ 
2 Τί, 1: 3.--μετὰ δακρύων, ε΄, 2 Οοτγ. 
11,. 4, ΟἾγγβ., Ηονι., χῖν. “Οὐοά σοΓ 
ἰδῖῆθῃ βαχαίπτη, πὶ Πῖβοθ ἰδοτίτηϊβ ΠΟῸΠ 
δηλ ο τδξυσ ὃ 4αὶ ποη ἤεδι ἤθπες Ῥδυ]ο ὃ "" 
Οοση. ἃ δρίάε ; 5ες αἷβο Ἑδστασ, δὲ. Ῥαμῖ, 
1ϊ., 283.---“7ουθετῶν : ΟΠὨΪΥ Πεῖα ἴῃ Αοΐβ, 
Ῥυαξ βανεὴ {{π|68 ἴῃ 85:. Ῥδῃ}}5 Ἐρίβεϊβε, 
θὰ πονβεγε εἶδε ἴῃ Ν.Τ., “ δάπιοπίβῃ," 
ΕΑΝ. [Ιῃ οἰαββίςδὶ ἄσεεῖκ [ς 15 Ἰοϊπεά δοίῃ 
ψ ἢ παρακαλεῖν Δηά κολάζειν ; 51. δα] 
ἴοο πβεά 1ξ ἴπ ρεπέίδμεββ, οὐ'. “ἢ ἃ 
τοὰ , Ιῃ ΓΧΧ, Τοῦ ἱν. 3; νν1βά. χί. το, 
ΧΙ, 2.---ὄνα ἕκαστον, 2 Οοτ. χὶ. 29 ἀπά 
ἸΟΒῃ χ. 3; εἷς ἕκαστος ἐνίος ἴπ 9ί, 
Τκε᾿ 5. ἀοβρεῖ, ἵν. 40, χνὶ. 5, ϑἷχ εἰπη65 ἴῃ 
Αςῖβ, ἔνε ἔπηεβ ἴῃ 5:, Ῥδυ}5 Ἐρίβεϊδβς 
(οηἱν οῆςε εἰβενβετγε ἰῃ Ν.Τ,., Μαῖϊ. χχνὶ. 
22, Ὀυϊ πο ἴὴ Τ. .). 
γε τ. 32. καὶ τὰ νῦν, 5Ξεε ΔΡονε οἡ ἷν. 20. 

- -παρατίθ., οἵ, χίν. 23.--τῷ λόγῳ τῆς χ. 
αὐτοῦ: δ5 ἴῃ ἐπε ἔουγίῃ ο5Ρ6], [μη 1. 
14-17, 80 Πετε δπά ἴπ ἐπε Ἐριβείε ἴο ἐπε 
ἘΡΒεβίβηβ, γε βηὰά στϑαΐ βίγεββ ἰαϊά οῃ 
χάρις, Ῥαΐ ννε σαπηοῖ σοποῖαάε τ δεῖεσ 
Δηά οἰδεῖ τῃδὲ ἰὴ τε ψογά λόγος νγα 
δΒανε ΔῃῪ τεΐξεγεηςε ἤθγα ἰο 1[Π6 ὑγοτσά οἵ 
Θῖ, ]ομπ᾽Β αοβρεῖ, δἰ Που ἢ {πε βγη] ασῖεν 
Ῥείννθεη δι, [ομπ᾽β ἀοοίγιπε οὗ ἐπε ννοσγὰ 
δηά 8:1. Ῥδ}}}8 σοποερείοη οὗ οὖν Τ,οτγᾶ᾽5 
Ῥείβοη ἷἰβ νεγὺ οἷοβε εἰβενβεγε; ἔπε 
ἐποῦρδε Πμδτα ἰβ πόννεναῖ οἰ οβεῖυ αἰκίη ἴο 
τῃδὲ οὗ 51. [τὴ68 1. 21 (Ηῇ. ἵν. 12). ἴῃ 
85 εατεδὶ Ἐρίβειϊα (πε Αροβεῖς μαά 
ΒΡοκβη οἵ πε ογᾷ, τ ὙΠ εβ8. ἴϊ, 13, 
ὅς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν. Ὑδε Ὑνγοτὰ 
Β6γβ ἰβ 806 ἴο ΡαΠά ἂρ δηᾶ ἴο ρῖνε, εἴς., 
ψΕΙΟὮ σεγίδίην 5εαπὶ5 1ο δβοσῖρε ἴο 1ξ ἃ 
4. δ 5: -ῬΕΥΒΟΠ8] Τσμαγδοίεσ, ἄνθη ΠΊΟΘ 50 
τλδῃ ἰπ 2 Τίπι. 11. 15, νπασα ἴΠ6 Δροβεῖς 
1565 ἃ βοπιεννμδΐὶ βἰτηῖαῦ ρῆταβε οὗ {πε 
ΟΟΤ. ϑοήρευτεβ, τὰ δυνάμενά (πε 54π|6 
νΕΓΡ 85 Πεγεὴ σὲ σοφίσαι εἰς σωτηρίαν 
κτλ. Το βατὴς ρῆγαβε 85 ἤεσα ΟσΟΙΓ5 
ἴῃ Αςῖβ χῖν. 3, ΨΕΪΟΙ ροϊπέβ ἴο 115 ἀδγίνα- 
ἕίοῃ ἡτοπὶ οὔς ἱτηριεᾶ νυν ῬΔῸ}᾽5 νγοτάβ 
Δηδ Παδι(5 οὗ τπουρῆί, 15 ποῖ ἔτοτυ {πα 
Αροβέῖε διίπιβεῖ (ΑἸξοσγά). Ψ εῖββ δπάᾶ 
Οἴμετβ σείει τῷ δυν. ἰο τῷ Θεῷ (Κυρίῳ, 5εε 
οὐτῖσαὶ τοῖς), ὦ ἔπι. χνΐ. 25, ΕΡἢ65. 
1. 20, 4]. 111. 21, ουὐ ἔδε ρτουπά ἐμαὶ 
ΔΙ που ΡΒ ἐποικοδομῆσαι (οἰκοδ.) ΤΔΥ τε- 
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ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὖται. 4:.1 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω 
κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν 
λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε, “ Μακάριόν ἐστι διδόναι 

1 Ἰδοῦ. δι ΒΙ458 δδά παντα ἰο {πε ργενίοιιβ νεῖββ, 80 Ονεσδεοῖς, Νόβρεη, Βείῃρε (ὑνεηάς ἀουδεβι)). Εοτ τῶν λογων ΤΡ τεδά τὸν λογον ; Βεηρεῖ του λογου; πο ἀουδέ σῆδηρεβ τηδάς Ῥεσδιιβε οπΪυ ὁπα βδυϊηρ ἰβ αυοίεά. Ὁ], αἰρ. τεαὰ 
ἐστι μάλλον διδ. ἡ λαμβ. ; Β[485 ἴῃ βὶ τεαάβ μακαριον μαλλον τον ἔξορε ἱνυρς θν 
λαμβανοντα; ς΄. Οοηβέ, Αροβί., ἷν., 3, 
(ὑπερ Απαϑβίββ. 81π.) τὸν λαμβανοντα. 

ἔεσ ἴο λόγος, γεῖ ἐς λόγος σδπποί δε Ξαἰά 
δοῦναι κληρ. ΤῸ {πε δέξο ρῆγαβε Βείῃρε, 
Ῥ- 158, 5ἰγῖνεβ. ἴο ἢπά βοης ϑογίρεισαὶ 
ΔΠΔΙΟρΡΙ65 ἴῃ ἰπς τγοσῖκ διε δυϊοά τὸ ὃ 
λόγος, ο΄, τ Οοτ. ἱ. τ8, Ἰοδη χίϊ. 48. Βαυΐ 
1ε 15 Ὀεβί δηᾶ βίσηρίεβε οὐ ἔῃε ψῃοὶς ἰο 
τερατὰ [ἢ ἐπῆγα ρῆτγαβε τῷ Θ. καὶ τῷ Δ. 
85 0Π6, “ ααϑ] πηᾶ ποίΐο βπῈ; δρὶξ δηϊπὶ 
Ῥεῖβ ΡῈ ψϑσθαπ βιιαση," ΒΙΑ55 ; 5ὸ Ῥαρε. 
--ἰποικοδ., ΕΡΉ68. 1]. 20, ἰπ (ῃ6 ραββῖνο, 
866 οὐ εἶσαὶ ποίθ. Ὑνμεῖῆοσ νὰ τεδᾶ τς 
σοϊηρουπά οΥ {πὸ βἰπιρίε νεσρ, {π6 πιεΐδ- 
Ῥῆοσ οἵ διϊάϊπρ 5 ῥγοτηίπδηξ ἴῃ ἐπα 
Ἐρμεβίδη Ερίβεϊβ 11. 21; ἵν. 12, τό, 20, 88 
Αἶβο ἴῃ στ ὅοσ., οἵ. 111. τὸ (2), 12, τ4; 11, 
9, Χῖν. 3, 5, 12, 26, δη οὗ, 2 Οὐχ. ν. 0, χ. 
δ, ΧὶΙ. 10, ΧΙ. το. 866 ποῖς δῦονε οῃ 
ἶχ. 31. τὴν κληρ.» Υἱῖ. 5, 56εε ποίε; πο- 
Ώετα εἶδα ἱπ Αςίβ, οἵ. ἔου τπε τπουρδς 
ἘΡΏΠ65. 11]. 18,1. τα ; δπά νψογάβ εἴβεννμεσε 
ΒΡΌΚαη ὉΥ ϑῖ. Ῥαδμ], Αοίβ χχνΐὶ. τϑ; ἐπ 
ψγοτά [5617 ὁσουτβ ἕῆτες εἶτλθβ ἴῃ ΕΡΒε- 
βἴβῃβ, ἷ. 14, 18, ν. 5. ἴῃ Ἐρἢαβ. 11}. 18 
ψ)Ὲ βανε οἴοβεῖν σοηϊοϊπεα νἢ κληρ. πε 
ἡ βασιλ. τοῦ χ.» ο΄. 8:. ῬαΑ}]5 ψοτάβ 
ΨΕΙ. 25 ἄῦονε. ὙΠῸ ψοτγά ἰ5 ἐτεαπεηΐ ἴῃ 
Ῥεαῖνις οὗ ϑοίονιοιι, οὔ. χὶν. 6, 7, νῆα 
Ἐδ6 ἱπμεσιίδηςς οὗ {πε βαίϊηξβ ἰβΒ οοηίγαβίθα 
νι τῆς ἰπμουϊΐδηος οὗ βίπηδῖβ ἴῃ ἴδ 6 
Μεβξϑβίδηϊς σοπβυσημγχδίίου, δηα αἷβο χν. 
11, 12, ἈΝ], 26; 566 δισίμεν οἡ με ψοτσά, 
Κεηπεάν, Ρ. τοο. 

ψεῖ. 33. Οἵ. τ ϑδπι. χίϊ. 3, ἱματ., ἔτε- 
ηπεπὶ ἰπ ΤΧΧ, ἴῃ ΝΥ. οηἱν ἴῃ [κε δηᾶ 
Ῥδιΐ (εχοαρὲ 1ομπ χίχ. 24, αυοίδίοη) ; 
Τιακα νἱῖ. 25, ἴχ. 29, 1: Τίτ. ἰΐ. ο. ἴπ 
1 Μδος. χὶ. 24 ψὲ ἢανε βἰϊνεσ, ροϊά δπά 
ταϊταεπε, Ἰοϊπεα ἐορείπεσ 85 ἱπ Ἐπ]5 νεσϑε, 
ἀεβοσι δίηρ Ἑδδβίεσῃ τἰςῆθϑ, ζῇ. 1τπλεβ ν. 
2, 3.---ἔπεθ., “πε (2 Κεβ αὐνὰν ἐπδὲ ΨΕΙΟ ἢ 
8 ἔμ τοοί οἵ 81] ενὶ], (Ὡς ἰονε οὗ τόμου ἢ; 
Βε 885 ποὲὶ “1 μβαᾶνε ποῖ ἴβκεη," δυΐ 
“ποΐ δνϑῃ οουείσα,᾽"" ΟἾτγγβ., Ηοηι., χῖν. 
ες. 34. αὐτοὶ: ρίαςεά ἤγδε ἔοτ βῃ}- 

ῬΒαββ, 80 ἴοο επιρῃδϑίβεά ἴπ 1ἰ. 22, χνί. 
37, ΧΥΪΙ, 16. ἴῃ 1 ΟΟΥ. ἵν. 12 ΜῈ ΤΏΔΥ 
ξεῈ 8η υπδεβίρπεά οοἰποίδεηςε, δπά οὕ. 

1)ε ψοζά κοπιῶντας ἴῃ νεῖ. 35, Ῥαΐδυ, 
Ἡ.9"., ὕ., 6.---ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς 
οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ: 50 τῇς ψοΥκ οἵἨ ἴδε 

βακαριον εἰπεν εἰναι τὸν διδοντα περ 

ΟὨτίβείαπ σοηνοτὲ ἐργαζ. τὸ ἀγ. ταῖς 
χερσίν 8 ἴο Ῥ6 ἄοηε ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι 
τῷ χρείαν ἔχοντι, ἘΡῆἢε8. ἵν. 28, αηὰ ἔοι 
{δε ψΜοτά χρεία 45 τιιδεὰ ὃγ 8. Ῥϑυὶ] εἶβε- 
ΨΏΘτε ἱπ βαπλε βεῆβε, οὗ όχι. χίϊ. 13, 
ῬΏΙ]. 11. 25, ἰν. τ6, Τίς. 1]. 14.--ὁ πηρέ- 
τηῆσαν: ΟὨΪν ἰῃ Αοίβ χίϊὶ. 36, ἀβεὰ ΌΥ 
Ραυ!, χχίν. 23, υϑεὰ οὗ Ῥδυὶ (οῦ, σ᾿ Οοσ. 
ἶν. χ); ὙΝΙβά, χνὶ. 24.---αὗται : ὁ ΠΔ]Πο5δ, 
αὐ νιάει5,᾽" Βεηρεῖ, 5δοὸ ΒΙδβι; αυϊΐε 'π 
ῬΑ]}}5 τηδῆπεσ, οὕ. χχνὶ. 20, χχν . 20; 
80 4150 πάντα, 1 ὕοτ. ἰχ. 25, χ. 33, χὶ. 2, 
ἘΡἢ65. ἵν, 156. Ῥδὺϊ ρυτβιιθᾶ ἢὶ5 ἰταάα 
αἱ Ερμιδβιβ ρσοῦδον τυ Ααυΐΐα ἀπά 
Ῥτίβοῖ!]α, ροβϑίδιν νυ ῬΏΠεταοη, ΡΈΕΙ Ἐπὶ. 
νεῖ. 17. 
γε. 35. πάντα ὑπέδ.: “ἴῃ 41} πη ρβ 

Ιρανε γοὰ δῇ Ἔχδσηρίβ," ΕΝ., 56ὲ αἷβο 
οτἰεῖσαὶ ποθ. ὙΠε νετῦ απ ἐπε σορπδία 
ποῦῃ τα δοίῃ υβεὰ ἰπ ατεεῖκ ἴῃ δοοοτ- 
ἄληος νἱτἢ ἘΠ15 βεπβε, Χεη., Οεο., χὶϊ., 
18, Ἰδοοζ,, ν., 27, 5686 Ῥ]υμλπιθσ ἢ ἔυκα 
ἴῃ, 7, εἰς., 8ο ὑπόδειγμα, Χεη., Πὲ τέ 
44., 1ἴ., 2, ἀπιᾶ ἔοσ οἴπογ ἱπβίδησεβ οὗ τῆς 
ΒΙΠΉΠΑΥ ἀ56 οὗἩἨ [6 ννοτά 866 ΝΥ εβίσοξε οὔ 
Ηεβ. νἱϊ. 5, Ἐσοΐιβ. χίϊν, τό, 2 Μϑος, 
νῖ, 28, 31, 4 Μδοςο. χνὶϊ. 23, οὔ. αἶδο ΟἹδῖι. 
Εοζη., 07., Ν., 1, χῖνὶί., 1. οὕτως, 1.4., 
881 ἴανε ἄοπα, ς΄ ῬΆ]]. 111. τ7.---κοπι- 
ὥντας : ποΐ οἵ ϑρί τίμα] Ιαθοστβ, θὰ: οὗ 
τηϑπτπδὶ, 848 πε οοπίεχε σϑαυῖσεβ. Νο 
ἄουδε {π6 νεῖν ἰβ ὑβεὰ ἰπ ἔπε [ὈΓΠΊΘΓ 
Β6η86, 1 Οοτ. χνί. τό, Εοπι. χνυὶ. 12, 
1 Τῆε58. ν. 12, Ὀπΐ αἶβο ἰπ τς ᾿δίξεσ, 
ι Οοτ. ἷν. 12, Ερῇῃεβ. ἵν. 28, 2 Τίπι. 11. 6 
(ϑο αἶβο κόπος Ὦν Ῥϑι]). ἴῖπ 8. Ῥαὰ]'8 
ντίεηρ5 ἴΕ ΟσοΓΒ ΠῸ 1658 ἔπη [ουτέεδη 
εἰπιαβ, 1π 81. Γὰκς οὐἱν ὑνίος, Γυκα ν. 5 
(χῖϊ. 27). [π᾿ οἰαββίςδ! τες, βοὸ ἱπ ]οβε- 
Ρδυβ, 1 Πα8 ἰἴς πηραπίπρ οὗἨ ρῥτονίη 
ΨΕΔΤΥ οὐ {ἰτεᾶ, Ῥὺΐ ἰπ ΤΧΧ ἂπά Ν.Τ. 
αἴοηθ, ἴαδογο υἱγίδης ἱπέοπες ((τἰπιτη). 
--δεῖ, 566 ἀῦονἜε οὔ ἢ. 63.---ἀντιλαμβ.: 
ΟὨΪΥ ἰῃ [π|κῸὸ ἀπά Ῥδυ, ἔπκὸ 1. 54,1 
Τίτι. νἱ. 2, Γ᾿ Οοτ. χίΐ. 28. ΤῈς νοτῦ 
Ξε ἴο ἔδακε δποίμοι᾽β ραγῖ, ἴο βιισοοῦτ (80 
ἴοο σορπαίθ πουη), ἰπ ΧΧ, 158. χἱϊ. 9, 
Ἐςοΐυ8. ἰἰ. 6, ΠΠ.- 12, χχίχ. 9, 20, οὗ 
Βεϊρίπρ ἴῃς ροοσ, οΐ. αἷἰβο βαΐνις οὔ 
ϑοίοηιον;, χνὶϊ, 3, 5, νἱϊ. 9. 566 [τ Π τ Ῥϑαΐηις 
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μᾶλλον ἢ λαμβάνειν". 

σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧ, 3ψ6---38. 

36. καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, 
37. Ἱκανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθμὸς 

πάντων" καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν 

αὐτόν - 428. ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ 
μέλλουσι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. 

πλοῖον. 

οὐ ϑοίονιοη, Ἐγὶς δηὰ [8τλ68 οαϊί., Ρ. 73; οη 
γτίληψις, Η. Δηὰ Ε., σκδ.υ. Ι͂ῃ οἰαδββίςαὶ 

ατςεεῖΐς υδεὰ ἴῃ τη άϊε νοῖος νυ τ ρσεηίεῖνα 
88 Πογε.---τῶν ἀσθενούν.; ο΄. τ ὙΠε55. ν. 
14, ἴοι ἃ βἰγηϊϊδσ. ργεσερί, Τῇς δἀϊεςείϊνς 
πεορά ποῖ δὲ ᾿ἰτηϊτδὰ το ἰποβα 80 βοιρῃς 
τοῖο ονΐπρ ἴο ρῥμγβίοδὶ νγεδίπεβθ Οἵ 
Ρονδσίυ, διξ τῦδν ἱποῖπάς 41} ἔποβα μῸ 
οι οἷαίπι {πε Ῥτεβουίεγθ᾽ βυρροτέ δηᾶ 
φᾶτε, ῬοάΙγ οἵ βρίγίταδὶ, ο΄ Ἀοηλ. χίϊ, 13. 
Τῆς ἀβᾶρε οὗ [τς φΌ5ρεϊβ ροϊπίβ ἴο ἴμοβα 
ΨῆῸ τὸ ὑνεδῖκ [Πτου ΡῊ ἀϊδβεαβε ἀπά ἴπογε- 
ἔοτα ποεάϊηρ πεῖρ, οἷ, σ.5.,. Μαῖξ, χ᾿ 8, 
Ματῖκ νἱ. σ6, [λπκὸ ἰχ. 2, ]οδη ν. 3,30 
αἶβο ὃν 9:. Ραυΐ, ῬΏ]]. 11. 26, 27, 2 Τίπι, 
ἷν. 20, ΔΙ Πουρη ἔπεα ἀγα ἰηβίδῃοθς ἴῃ 
ΠΧΧ σατο τε ψοσγὰ ἰβ πἰϑδά οὗ τηοσγδὶ 
ταῖμοσ ἤδη οὗ ρῃγϑίοαδὶ ὑνεακπεββ. Βα 
πῆς Ψψοσᾶ ἰβ υβεὰ οὗ πιοσαὶ οσ βρίτίτυδὶ 
ΘΆΚΠαΒ5 ἴῃ {86 ΝΟΤ., δυο ἢ ἃ πιοδηΐϊηρ 
ἰβ ἴον ἔπ πιοβὲ ραστέ εἰέμεν ἀδβίεγπιπϑά ΕΥ̓ 
τε ςοπίοχέ, οὐ ὈῪ βοῖηὴς δάδϊεοῃ, 6...» 
τῇ πίστει, Εοπι. χίν. 1.-ομνημονεύειν τε: 
16 γετῦ ἰβ βεά βανβη {{π|6ὲ5. Ὁ 5., Ρδὺ] 
πῃ δἰ Ἐρίβεϊεβ, οποα ὉΥ 8ι. κὸ ἴῃ Πΐβ 
αοβρεὶ, ἴ[μκε χνῖ, 32, ἀπά ὑνίος 'π Αοίβ 
ἰπ τῆς ποτὰβ οὗ ὅ:. δι], ΚΓ νεῖ. 31. 
Ὑνῖος ἱπ ἐπε Ερίβεῖς οὗ 8... Οἱεηγχεπὲ οὗ 
Εογηε ψγὰ ἢπά ἃ βἰπιατ ἐχποσίδείοῃ ἴῃ 
Βἰ τυ] τ ὑνοτᾶβ, ομᾶρ. χίϊ. Σ δηά χῖνΐ. 7, 
δηὰ ἴπ εδοῦ ἕαδε ἔπε ψνψογά τὴδν γεῖοσ ἴο 
ἃ ἔτεα οοπηρίηδείοη οὗ οὐγ Τογά 8 ψνογὰβ 
(.. Τιαὐκε νἱ. 30, χῖν. 14), δο ἴοο ἱπ 8. 
Ῥοΐγοατρ, Εῤὶδέ,, 1ϊ., 3. Ετότὰ ψνπδὲ βοῦγοα 
8:. Ρδυϊ οδίαἰπεά (π15, ἔπ 6 ομἱγ βαγίηρ οὗ 
Ουγ Τιοτά, ἀεῆπιίεῖν 5ὸ ἀδββοσιρεᾶ, ουΐ- 
Βίάς {π6 ἔουγ οβρεῖὶβ ψνπίοῃ ἀπὸ ΝΟΤ. 
οοπίδίπβ, γα σδηποὶ (611, θὰ (πα σοπὶ- 
τπηδπὰ (0 ““τευηθηθοῦ "᾿ βἤονβ τπδὲ ἐξα 
ψγοτάβ πυβὲ ἥανα ὕθεη ἔβη] τνοσάᾶβ, 
ἱκ ἔποβα ἄοπὶ 8ὲ:. ΟἸδπίεπὶ απὰ ϑιῖ. 
Ῥοΐγοατρ, ννῃϊο ἃτὲ ὙεσῪ δἰ τ 12 τὸ (δα 
υἰίοταηοεβ οὗ ἐπε ϑθγγηοπ οἡ ἐπε Μοιυπέ, 
Ετοπὶ ννπδίενεσ βοιγοα ἔπαν νεγα ἀεσίνεα 
{πε τεΐδεποεβ ρίνεπ ὃν Ἐεβοῖ, ἄργαῤδλα, 
ῬΡ. τόθοῦ, 150, βῃονν πον ἄξδερ δὴ ἱπὶ- 
Ῥιαββίοῃ πεν τηδάς ὑρο {πὸ πλϊπὰ οὗ 
ἔπ Ομυτοῖ, ΟΙεπ.. Εοπι., ΟὉγ., 11.) 1, Οἑά,, 
ἷ,, 8. Οοηδέ, Αῤ., ἵν.» 3, 17 οὗ. αἰδο Εοραβ, 
Τὲς δῤνίϊειιε δσιισ, Ρ. 136. ἴἷῖῃ ἐδὺβ 
ἌΡΡΘΑΙ ΠΡ ἴο ἰῇεςῈ ψογάβ οἵ {πε 1 οσά 
65115, 5ῖ. ῬΔ}5 ΤΏΔΠΠΟΣ ἴῃ Πὶβ δά γαββ 

18 ὙΟΙῪ 5ἰ ΤΊ] ἰὼ (παὶ επηρὶογεᾶ ἴῃ Ὧΐ5 

Ὁ εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι 

προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ 

Ἐρίβεῖςβ, ὑγποτς Βς 18 Ἀρραγεηεν δὉ]ε ἴο 
αυοίς (ἢ ψψοτάβ οὗ τὰς Τογά ἴῃ βαρροτε 
οὗ πῖβ Ἰυπάρτηθβηξς οὐ βοπὴς τεϊ!ρίουβ ἀπὰ 
ταοσαὶ αυεβιΐοη, οὗ, τ Οος. νἱΐ. 1Ὸ, 1Σ, 12, 
25, δηά (δε ἀϊϑεϊποιίοη θαίννθεαη 818 ονῃ 
ορίπίοῃ, γνώμη, ἀπά (δε σοπιπιαπᾶ οὗ 
ΟἾτίβι, ἐπιταγή ἸΥΜΕΝΩΣ οΓ ἐπε Ἐῤὶπεϊες, 
Ῥ. 310). τε: νγεῖββ (50 Βείῃρε) πο 5 
τὲ (ἣς ψογά οἱοβθὶν σοππεςῖβ ἐπε ἔννο 
οἴδιιβεβ, ἀπά ἐμαὶ τῆς τηδαπίηρ ἰ5 ἐπδὲ 
ΟΠΪν πὰ οουϊὰ (πὸ νγοαῖὶς ὃς τί ρ μεν 
πιαϊηἰαϊπαᾶ, νὲς., ΌῪ τοπηθηθατίη , δίς. 
ὅτι Ῥεΐηρ σαυβαὶ. Βυΐ πονγανα {πὶς 
ΤῊΑΥ ὃς, ἴῃ τῃΐδ5 τείδγοποα, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, 
“Βον Πα ἀὐρηβε βαϊὰ," ἘᾺΨ. (ππ5 ἱπὶ- 
ῬΙγίηρ τὲ (δε ἴαλες ννγᾶβ θεγοπά δ]] 
ἀουβε), Μὲ πιϑὺ ποίς οπς ἀϊβεϊηςιϊνα 
ξελίυγε ἱπ ΟΠ τ βείδῃ ἘΠ δπιἤτορυ, ἐπδὲ ἴξ 
ἰδ Βαβδεά ὑροὴ δἰϊερίαπος ἰὸ ἃ ἀϊνίπε 
Ῥεγβοῃ, δα ὍΡΟΣ ἃ τεΐεσοπος ἰὸ Ηἰβ 
ςοπηπιδηάβ, Τῆς οτηρ δες ρετβοηδὶ ρσο- 
ὨΟΌΏ ΒΕ6ΠῚ8 (0 ἔοι ἃ ἐς νιον ἐπαὶ (Πς 
Αροβεῖς 18 βίπιρν ρίνίηρ ἴῃς βεπβα οὗ 
βοὶς οὗ οὐ Τιοτά᾽β βαυϊηρβ (5ες Δρονε). 
Βίπηϊατ βαυΐπρβ ΤΊΔΥ δα αυοίε ἤῸπΣ 
ΠΣ διὰ εν 5} βδουγοθβ, δὰ ἴῃ Ατίβ- 
ἰοεϊς, Εέλ. Νέδομι,, ἵν., τ, ἴξ 18 ἐῆς ρατὲ 
τοῦ ἐλευθερίον ἰο ρἷνε νν»ῇδη ἀπᾶ ψἤπετα 
Δπὰ δ8 τῦυοῃ 85 ἣς ρίδιβεβ, Ῥὰξ ΟἹ 
Ῥεοδυβα ἰξ 18 Ῥθδυι} ἐο ρῖνε; Ἔνθ ἴῃ 
δ πάβῃϊρ, ρεπογοβίν δηὰ θαπανοίεποα 
Βρεὶπρ ἔτοπὶ (δες τεβεοιίίΐοη ἐπδὲ βυσῇ 
οομᾶάσοξ ἰ8 ἀδοοτοιβ ἀπά ννοσίμυ οὗ ἃ 
ποδία τϑη, Εἐδ. Νίσοηι., ἴχ., 8, ἴῃ 
ῬΙαίο᾽β Κεῤιδιῖς ἔπεσε νουά πᾶνε θεεπ 
ΠῸ Ρῥΐδοα ἔογ {πε ἀσθενεῖς. Ενεη ἴῃ 
ϑεῆδοδ Ψῇο βοπιείίπιεβ Ἀρργοδοῆεβ ΝΕΣῪ 
ἩΘδΥῖν το ἔπε ΟΠ τ δείδια ργεσαρί, νμθη Πα 
ἀεοίϊαγαβ, δ.ρ., ἔπδὲε Ἄνεὴ 1 ψγῈ ἰοβϑα ψγα 
τηυϑί 51] σῖνε, νγὲ σδῃποί ἔογρει {πδὲ 
Ῥίεν ἴβ τοραγάβά δ5 βοτηείπϊ πρὶ ἀπυνοσ 
οὗ ἃ ϑῦῖβα τβδῃ; ἴῃς ψψῖβα τηδῃ Ψ}}} Πεῖρ 
Βὲπὶ ἴῃ ἔδατβ, Ῥὰξ ἢ Ψν1]} ποῖ ἡνθαρ ΠΝ 
Εἰπι; πε Βεῖρβ ἔπε βοὸς ποῖ νυ τ σοτα- 
Ῥαββίοῃ, Ῥὰὲ ψ ἢ δὴ ἱπιραββῖίνε οδὶπι. 

ακάριον: δπιρῃαιίς ἴῃ Ροβίκίοπ, 868 
στιεἶοα] ποίς, Βεηρεῖ αυοίεβ ἔτοτη δῃ 
οἱά ροεέ, οὔ(. Αἐμαπεοῦβ, νἹ].,) 5, μακάριος, 
εἴπερ μεταδίδωσι μηδενί. .. ΩΣ ὃ 
διδούς, εὐτυχὴς δ᾽ ὁ λαμβάνων. ΤΠε 11πεὲ5 
816 ὉΥ ΠΟ πηδ8π5 [0 ὃὲ τεραιάβα δ5 ἐπε 
δεβί δχργεββίοῃ οὗ ραρβϑπ εἰπῖςβ, μὲ {πε 
μακάρ., ννΣΐοῃ οσοῦτθ ποτα ἔπη τΠἰτίΥ 
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ΧΧΊῚ, τ, ὯΣ δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς 1 ἀποσπασθέντας ἀπ᾽ 
αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶν, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν 

τὰν. Ὴ. π ΤΑΔΙΡ., ΤΟΙοννΐη ας ΒΕ, τεδὰ αἀποσπασθεντες, 
μας; γεῖβ5 ποτε ἰ5 υπιπῆυεποεὰ Ὁ Β, δηὰ γεδὰς δϑ ἰπ ἰδχέ. 

Ἰ5οῃ., ὟΝ. Η., ΕΙΝ., Β[458, νν εῖββ. 
δε ἥμων απ᾽ αὐτων ἐπιβαντες ανηχθ' 
πασϑεντων δὲ ἡμων απ᾿ αντων. ΕἸῚ 

ἐἰδθῖμε, ἃ σογηπηᾷ Δἴτεσ 
ων, δὰ: Κω ΦΑΒΟΘΕ, 

Δὲ Ῥερίπηΐπρ οἵ βεπίεπος β ἰεχὶ αποσπασθεντων 
μέν ; 1 μᾶβ καὶ ἐπιβαντες ἀνηχθημεν αποσ- 

ΠΕΣ ἤτοπὶ ποχὲ νεῖβο, οἵ ἐτζοπὶ ἴδ τιβιδὶ ἀδδῖτς οὗ 
τανῖβεῦ ἴο (δῖε ποίπίηρ ἴον στδηϊεά (Ὁ εἰ88). 

εἴταθβ οὐ ἰῃς 1108 οἱ οὖσ Ἰιογά, "45 τ 
αἰπὶ δὲ βοπηοίῃῖπρ δἰιορείπες δίρμες δηὰ 
ἄεερετ πὰ ζὉ]1ετ ἤδη παρρίπεβ5--- δ] εββεά- 
τ6855. ἴῃ Ϊυἀδίδηι, νὨ 1158 σοπιραββίοη ἕοσ 
τῆς ροοῦ δηὰ ἀϊβίγθδβεὰ ἰβ οπαγαςίεσίβεῖς οὗ 
ἃ τὶ ρῃίεουβ ϑγβαϊές, ννα σητιϑέ 51}}} θδᾶν ἴῃ 
τηϊη τη δὲ βοἢ σοπηραββίοῃ νγ88 1ἰπ|ϊτεὰ ὈῪ 
Ἰερσαῖτεν δηὰ παι οηδίν ; (ἢ ς απίνετγβα! εν 
Οὗ (τες ΟἸτιβιίδη ρτεσορὶ ἰβ ψψαηίίῃρ, 
πίμοση, Ολγίοέίαη. ΟΠαγὶἔγ, ῬΡ. 1-56, 
Ε.Υ., ἰπϑίδηςςβ ἴῃ ΝΥ εἰδίεἰπ, πὰ Βείῃρε 
αῃὰ Ῥαρε, ἐμ ἴοθο. 

γεν. 36, θεὶς τὰ γόν.)5εἜ Δῦονε ΟΠ Ρ.203. 
ει. 37. ἱκανὸς, οὗ, Υἱῖ!Π, 13.---πι» 

πεσόντες: δ εχδαοξ ρᾶγβῖϊοὶ οπἷν ἴῃ 
ΓΚ χν. 22 (ς΄. αἴϑο κατεφίλησεν ἰπ 
ΒΔΠη6 ΨΕΙ86), οὐ. αὔονες οὐ ἐπιπίπτειν 
δηὰᾶ ἴη ΓΧΧ, ἅδη. χχχὶϊϊ. 4, χῖν. 14, χὶνὶ. 
29, ΤΟΙ χὶ. 8, 3 Μᾶδςο. ν. 49.--κατε- 
φίλουν, ἱπηροτίεος, ἐκ 4., ταρεαίςγ δπὰ 
τοηδειῖγ. Τῆς νεγὺ οσουτβ ἴῆγες τἰπ168 
ἰπ 81. [κε 8 (οϑβρεῖ, νἱϊ, 38, 45, χν. 20, 
δηά οποα ἰπ Μδέϊῃεν δηὰ Ματιῖίς οὗ ἴῃς 
κιβα οὗ 1445, εὐ. Χεπ., Μερι., ἴὶ., 6, 33. 

ει. 38. ὀδυνώμενοι : σοτηπιοι ἴῃ Κα 
δηὰ Αςἴβ, ΟὨΪΥ ἰἧτες {ἴἰπγεβ οἰβενγῆοσα ἴῃ 
ΝΎ. Τὰκὸ 1ἰ, 48, χνί. 24, 25.--θεωρεῖν; 
Τποδῃ, οὗ. χνὶϊ, τό, 22, " το Ῥεπο]ά," ΚΕΝ. 
ἴο μᾶζα ὙΠ τονεσεηος ἀροη Ὠΐδ ἔδοε.--- 
έλλουσι, Ξες ἀρονς Ρ. 157.--προέπεμπον 
ὲ αὐτὸν: "“Δηὰ {πεν ὕτουρῃς Πἰτη θα 

δίβ νναν," ΕΟΥ., οὐ χν. 3 (ϑες ποίε), χχί. 
5: ἴδε πατδους 8 βογὴς [{π||6 ἀϊβίδπος 
ἔτοτα τῆς ἴονῃ. 

Ομάρτεκ ΧΧΙ.-- εῦ. 1. ἀναχϑῆναι, 
866. ἀῦονς οἱ χίϊὶ. 13.---ἀποσ.» οὗ, χχ. 30, 
“γεῖς ρατίεδ ἄοπὶ {μεπὶ," ΕΝ. Τ8ὲε 
ννοσὰ Ἔχρσεββεβ ἃ δεραζαίίοη ἀἰϊῆσοαε ἀπὰ 
Ραίηζαϊ! ; ἰε δἀάβ ἴἰο ἴῃ ρδίμοβ. οἵ {πε 
8οδης, δηὰἃ πιλκβ (δ οἷοβε αῇεςίίοη 
ψνμϊοῃ οουά ποῖ δεαγ ἴἢς ἱπουρπὶ οὗ 
ΓῚ βασίηδ, “ ἀϊνυ 8: δα εοσυπὶ ςοτηρίοχα," 
Βῖ155 (Ξες ΟἾσυβ., σοτηγαθπέ, ἐγ ἰοθο). 
--εὐθυδ., Ξες οη χνί. 11.---Κῶν, δέαπολιο 
οὐ ϑέαπλο, ἂτιὶ ἰϑίδηἃ οἵ ρτεδὶ (γαάϊηρ 
ἱπιροτίαπος ΟΥ̓ τῆς οοϑβὶ οἵ Ὁατῖδ, βου τ οἵ 

Μιεΐαβ απὰ ϑδτηοβ, ἀπά ποζίῃ οἵ Ἐποάεβ. 

Ηἰβιοτίςδιν ἴε δὰ βενεγαὶ ροἰπίβ οἵ σοη- 

πεοίίοη ψ ἢ τῆς [Θνν5, σῇ τ Μαος. χν. 23, 
708., 4πὲ., κῖν., 7, 2, πᾶ το, 15, Β. 7.» 1.» 
21, 11, ἀπὰ οὐγπρ ἰο ἰΐβ οοπιπιοσος 1 

δεσᾶπις οης οὗ τῆς ςεπέσεβ οὗ 7ενν 5} ΠΣ 
ἴπ ἕῆς Ξρεδῃ. [ξῈ 1δῪ δθοιυέ ἰοσιν παυεῖ- 
οδὶ τῊ1ε8 ἔτοσι ΜΙεΐα5, πὰ ἴξ νγαβ ἕαπιους 
85 [ἃς διτίῃρίασα ποὲ οπΐν οἵ Ηἱρρο- 
Ἄγαῖεβ, Ῥαϊ οἵ Αρεῖ]εβ, δῃἃ 28 Ὀεΐῃρ οὴς 
οὔτμε ρτεδί πιεάϊοδὶ βομοοΐβ οἵ (ς ἀποίεπε 
Μοιϊά, 866 ξυτίμει “Οο8᾽" (Ἐδπιβαυ), 
Ηδϑβιϊηρβ' Β.Ὁ., απὰ Β.}.3; Ἑδστασ, ϑαϊηὲ 
Ῥαμὶ, Ὦ., 284; Ἰ,οννΐη, 8έ. Ῥακὶ, ἴϊ., 96; 
ο΄. ϑίσαρο, χίν., 2, Ηοσ., Οά., ἵν., 13, 
13, Τας., πη... χί!., 6σ. ΟἹ. δπὰ Η, τπϊηῖς 
τθαι [86 οἰΐεῦ ἴονγῃ οὗ ἐῆς βάτης πᾶτηδ δὲ 
τῆς οαδβὶ οἵ ἴῃς ἰβίδπα ἴ5 τοξεσγεᾶ ἰὸ 'π ἴῃς 
πατύδεῖνς θεΐοσε υ5, Τε ρἷδος πηυβί ἕανε 
μιά, 45 Ὁ. δλπὰ Ἡ,. ποίε, ἃ βρεοίαὶ ἱπίεσεδε 
ἴου 581. Τμὰκς. --- Ῥόδον: οΗ͂ ἴῃς βουτἢ 
ςοαβὲ οὗ Οδγία ᾿οςοσάϊπρ ἴο πε ῥτο- 
νει τἰς βυῃ βῆοης ἼνεσΥ ἀδν οὐ Εποάεβ, 
δηὰ ἰξ τηΐρῃι νυν! Ὅς ςαἰ]εἃ τὰς βυπηΥ 
ἰδίδηὰ οὗ τοβεβι Ηεσ ςοΐπϑβ, βίδτηρεὰ οπ 
ους 5ἰάς υἱ ΑΡοΟΪο᾿Β πεδά τδὰάϊαίεὰ, 
διὰ οὐ (ὃς οἵδε ψὮ ἰπς τοβε- ουγεσ, 
θεᾶς πεῖς νἱέμ 58 τὸ (πε Ὀγὶρμπεβ8 ἀπὰ 
ξετΈΠν οὗ τῆς ἰβϑαηἃ. Μοσεονοεσ, ᾿ξ να 
ἃ 8εδῖ ποῖ ΟἠΪΥ οἵ οοπιπιετος Ὀυς οὗ 
Ἰεδτηίπρ ὅ8:, Ῥδὺϊ ἄοεβ ποῖ ἄρρεᾶγ ἴο 
Βανς ἰαπάςεάᾶ, ὑπ οπὶν ἴο Βανε ἰουοπεὰ δὲ 
ἴῃς ἰδίαπά. Τῆς ργοαὶ Οοἵοββιβ γεργε- 
βεηίίηρ (δε βυη, οσουπίδα 45 οπς οὗ ἴῃς 
Μοπάδεβ οὗ ἴῃς νοιϊά, ἰδ ρῥτζοβίγαϊδ, 
Βανίπρ Ῥεεη ὅσοκοη ἄοννῃ ὉΥ 8η εατδ- 
ᾳυᾶκε, ΒΠην, Ν. Η., χχχῖν., 18; ϑίγαθο, 
χῖν., 2. [πΊι8ε {ἰπι οὗ τῆς Ρεϊοροππεβίδῃ 
να. Ἐποάεβ μαᾶὰ ὕεεπ ἴδπιοιι8 ἕο ἰΐ8 
ΒΙΓΟΙΡ' ΠΑΥΥ, 88 ἰΐ5 {ἰπ|ϑὲς νᾶ8 ἀϑυηάδης, 
Α ποῖϊος οὗ [ον θῃ τοβϑίδοπίβ 'ἰπ Ἐμοάδβ 
ταβεῖβ υ8 ἴῃ τ Μδος. χν. 232. Οπ βυῦ8ε- 
ηυεηΐ Πἰβίοσυ 866 ἴῃς ἐχοεεηι δοσουπὶ 
ἴπ Ο. δηὰ Η., 5141} εἀϊξ., Ρ. 357; Ἑδιγαᾶσ, 
δϑαίπέ Ραμῖ, Ἰἰὶ., Ρ. 285.--Πάταρα: ἃ βεᾶ- 
οτί οὐ ἴδ Τγοῖαπ οοαβῖ, πονν ἰπ τη 8, 
πξ ΡΓΟΡΑΡΪΥ ἃ ρἷδος οὗ βοπις ἱπιρογίδπος 

δηὰ βρίεπάουτ. Ο. δηά Η. βαὺ {παὶ 
Ῥαίατα νγαβ ἴο ἴδε εἰν Χαπίῃυβ ναὶ ἴπ6 
Ῥίσοευβ ψ88 ἰο Αἴβεπβ. Οἡ (δε πιοάογπ 
ἀϊδβεονοσίοβ ἱπ Ῥδίατα βὲς Ο. ἂπά Η, 
8:1811 εἀϊξ,, ποῖς Ρ. 560, τ΄. Ἡετοά., ἴ.ν 
182, Ηοτ., Οἀ., ἵἴ{., 4, 64, ᾿μονγῖη, δέ, 
Ῥαμπὶ, ἰϊ., 99, Ο. Ηοἰ ἐζπιαπη, Νεμέεςέ. Ζ εἰἐ- 
φεσολίολμέε, Ρ. τοῦ. κ'Ἴ πο νουδρβδ πιΑΥ .- 
τακεη 45 ἰγρίοαὶ οὗ [ῃςξ οουγβε ὑγὩ οι μὰ π- 
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Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα.Σ 42. καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἷς 
Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. 4.2 ἀναφανέντες δὲ τὴν Κύπρον, κα 

καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον, ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ κατήχϑημεν 

εἰς Τύρον: ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. 

4. καὶ ἀνευρόντες τοὺς μαθητάς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά" 

. οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος, μὴ ὅ ἀναβαίνειν εἰς 

1ΑΡει Παταρα Ὦ ((Οἷρ., ΝΥετ., 541.) δάά και Μυρα, 50 ΒἾ458 ἱπ β, ἀπά ΗΠρ., 
Δποίμοσ δοουγαίε σεορτδρηίοδὶ ἐουοῖ ; οὗ, χχ. 15 δπὰ βδπιβαυ, Ο. Κὶ. Ε., Ῥ. 153, δηὰ 
5.. Ραμῖ, Ὁ. 297; Ὀυξ δἰΐετ ἃ ἰοὴρ ἀϊδουβδίου. οὗ τῃς ραββδαρα ἴῃ Ἐχῤοσίέου, Ματοῖ, 
1805, Ἐδπίβαυ ἀδοίάεβ δρδίπδε πε οτί ρίηδι!εν οὗ ἔπε τεδάϊηρ, θα βεα αἷβο Ζδοκίαγ, 
αγεϊξειοαϊάεν δέμαϊδη, Ῥ. 138, Ψῃο ἀξο!πεβ ἴο δε ρεγβιιδάβά ὃν ἴμπεβα τεσεπέ ἄγρὰ- 
ταεηΐβ υὑτρεά Ὁγ Ε. δνεπάς {πίπ|κβ (πδὲ 1ξ τῶδυ Ῥὲ οτἱ ρίῃδί, Ρ. 338 (1809), 580 όσβββῆ, 
6. α. Α4., Ὁ». 441. Υεῖβ5, Οοάεχ Ὁ, Ρ. στοῦ, ΨὮ16 δοσεριίηρ Ὁ ἴῃ χχ. 15, ἢπᾶβ θα 
Δϑϑι πλδτίοη ἰο χχνΐϊ. 5. Οἡ ἔπε οἵπασ παπᾶ πῃ6 ννοσᾶβ σῶδῪ ἤανε Ὀξεη οτηϊίεά ἴῃ 
νἷενν οὗ Ῥδ0}᾽5 μαϑβίε ἴῃ χχ. 6 (νγ επά). ϑὲεὲε αἷβο ϑοιγηϊςάεὶ, πο. Βιδὶ., ἱ., 54. 

2. αναφαναντες δ᾿ Β" 66, Τίδοϊ., ΝΝ.Η., Ὑν εἶδβ, ΒΙαββ, θὰ -φανεντες ΑΒΟΕΗΚΡ, 
14ςΠ., Ττερ., ΑΙΠογά, κατήλθομεν ἴοτ κατηχ. ΑΒΕ, Νυ]ρ., 84}., ΒοΏ., ὅγγ. Η,, 
Δεῖ., τίβοι., ΝΝ.Η., ἘΙΝ., ΒΙ455, νν εἰββ. 

8 Ἐὸσ ἀναβ. ΑΒΟ, πηΐηβ., Τίβοι., ὟΝ. Η., ἘΕΝ.., ΒΙ4ββ, Νν εἰββ, τεδά επιβ. 

ἄτεάβ οὗ Ξῃ:ρ5 ἰοοῖκ βνθσυ γεδσ,᾿" Βδιήβαυ, 
δὲ. Ραμῖ, Ρ. 297, ἀπά οὔ. ἴπε 1Ππ|8ἰγδεοηβ 
δοτὰ Κοπηδῃ Ὠἰβίογυ ἴῃ Ο. δηά Η., Ρ. 5δο 
ποῖα. 
ες. 2. Τῇεν Ψεηΐϊ δὲ Ῥαίΐασα οἡ ϑοαζά 

ἃ 581} δδουξ ἴο βίατί οῃ {πε ἀΐϊγεοὶ ϑυτγίδῃ 
σου, ἐπιβ.» οἷ. χχ. 18. 
ες. 3. ἀναφ.: ““Ψἤεδη ψγὲ δαά σοσγαα 

ἰῃ εἰρῃε οὗ" Ε.Ν., οτίς ἔογπι οἵ 1:βὲ 
δογίβε δοῖῖνε, ὙΝποτ- ϑομπιίεάεὶ, Ὁ. 112, 
Βαγα 4 ἐξομπηΐοδὶ νογά (οπὶν ἴθ Τὰζκο, οὗ 
Τα χίχ. σὰ, Ὀυΐ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεης ΞΕσΕΕ. 
ἦ.6., αἴτοῦ γα δά τη δεγεά Ουρσιιβ ν᾿ βῖδ] 5 
(ἴ1ο υ8) ΞΞ ἥπεεγε μέ ἀῤῥαγεαὲ (Β[455); 
γι τρὶ, ΖΕπεὶά, Ὧϊ., 275, 201, 866 450 
Ἐδηά411᾽5 ποῖε ἐρηρ ἰσθο (ἴου (Ὡς ορροβί(ε 
ἰάϊοτα, ἀποκρύπτειν, εὐ. ΤΒας,, ν., δ5).-- 
καταλιπόντες αὐτὴν εὐώ. : 5αἰΠἸπρ' δουτἢ- 
εαβδὶ {πον ψουά Πᾶνα ραββθά οἷοβε ἴὸ 
ῬΑΡΒοΚ ἴῃ συρτγαβ.---πλέομεν : ““ἱπηρετί. 
οὔτθοαπι, δοσῖβί. κατήλθομεν ἤπεπι ἄε- 
ποία!" (ΕΙΠΕ Σ Τύρον: πον ἃ εξ 
ἰονῃ οὗ τῇς Ε. ρῥτγονίπος οἵ ϑυτίδ, 
ϑίγαρο, χνΐ., 2, ἴῃ ποποὺσ οὗ 18 δποϊθηΐς 
δτεαίμαββ; 1: 18 5111} ἃ ρίαςς οὗ σοῃϑβίάεσ- 
Δ016 σοτηπιοσοα δηᾶ σοηβθάσθησα, 51] 
ἴδυλοιιϑ ΟΣ 118 ξα ὑτίοβ δηὰ 15 ἀσοβιἐθοίυζα. 
Αἱ ῥγδϑβεηΐὶ 1 ΠυσΊΡεΓβ δτηοηρϑὲ ἰ(5 ἄνα 
τῃουδαπά ἱημαρίϊαπιβ ἃ ἔδνν ϑνβ, (ἢ 
τεβὶ βείπρ' Μοβδτηπιεάδῃβ δηὰ Ὁ τἰβιϊδηβ. 
Βεβίάδβ Ὁ. Τ᾿ τείδγθηςςβ, βεαὲ τ Μᾷδος. χί. 
50, 2 Μδος. ἵν. 18, 44, ἀπά διγέθοι ἴοσ 118 
Ὠϊβίογυ, Ο. Ἡ,, βῃ)8}1} δάϊξ., ρ. 565, Ηδσζω- 
Ῥυγρετσ, Κραὶ- Ἐπογοϊοῤάαῇεαες Κπμάφνιέμιδ, 
Ϊ,, 7, 998, ΒΟΒΔΗ-Ἤεγζορ, Ἐηπεγοϊοῤαάϊα, 
ἵν., “Ὑυτε"..---ἀκεῖσε: {πὸ δάνεσ τῇδ 6 
υϑεα Ποῖα ὙΠ βοιηθιπίπρ οὗ [8 ῥτόρεσ 
ἴοτοα, Ῥυλ ἴῃ χχίϊ, 5, [6 ΟἿΪΥ οἴπει 

Ρίδος ἴπ νοοῖ ἴῈ οσουτο ἴῃ ΝΎ, βίσαρ 
Ξε ἐκεῖ, Θίπιοοχ, ΓΣαπρμαρε 4 ἐπε Νειν 
Τεςίανιδηΐ, Ρ. 179. Ῥᾶδρδ (ἐμ ἰο60) ται ἄδτβ 
ἴογ πότε {πὸ 5ῃ10Ρ νὰ5 υπϊδάϊηρ ΠΘΓῚ 
οᾶτρο," ἐκεῖσε Ῥείηρ υδεᾶ Ὀεσδιιβε οὗ ἔδε 
ἰάεα οἵ τηονετηεηὶ ἀπά σατιγγίπρ ἱπίο ἐπε 
ἴοννῃ οοπίαἰπεά ἴῃ [86 ““υαπη]οδάϊπρ' ".--- 
ἦν ἀποφ.: τΔΚεὴ βοπιείίπιεβ 85 ἴδε 
Ῥτεβεηΐξ ἔογ {πε διΐατθ, Βυτίοη, Ρ. 59, Ῥπὶ 
866 αἷΞξο ΨνΊπει- Μουϊίοη, χῖν., 5, δηά 
ννγεπάι (1888) ἐμ ἴοεο (ῬῃΠο, δὲ Ῥγώρι. 
εἰ Ῥαη., 5; απὰ Αἰπδηδῦβ, 11.,) 5, οὗ 
Ἰρμεεπίηρς ἃ 5Π]Ρ ἴῃ ἃ βίοτῃι)).---γόμον 
(γέμω): 80 ἴῃ οἰαββίοδὶ ατεθῖ, Ἠετζοά,., 
 6π}., εἴο., ἰῃ ΓΕΧΧ οὗ τας Ἰοδά οὗ ἃ βθαϑβδε 
οὗ Ῥυτάεη, Εχοά. χχὶϊ!. 5, 2 Κίηρϑβ ν. 17; 
ἴῃ Ν.Τ. οπἷγ εἰβενῆεσε ἰῃ εν. χνίϊὶ. σὰ, 
ΟἵὗἨ ΔΥ τϑεσομδηάϊβα. 

ει. 4. ἀνευρόντες τοὺς μ.: τηοτα 
ἐδδῃ βἰπιρῖν ἰο ἢπά, φεαγεημάο γεῤεγῆγε, 
ΒΙ4ββ ; “Βανίπρ ἔουπά οὔί," 45 ςο]ϊο- 
ΜΕΥ “λνίηρ Ἰοοκεά ὑρ᾽; οηΐγ ἱπ 
κε, οὐ Τὰκςε 11. τό, πὶ ἴῃ τηϊάάϊε, 

4 Μδος. 1, τ4.---τοὺς μαθ.: ΝΥ. Η. ΤΠς 
δτιίοϊς ἱπάϊςαιεβ δαὶ ἔπε εχἰβίθηςς οἵ ἔπε 
ἀϊβεῖρ!εβ νγαὰβ κηόνῃ, θὰ ἴὲ τνὰ8 ἀϊ βῆ ουε 
ἰο ὅπά ουἱ ἐμεῖς ψνΒογεαρουίβ 'π ἃ στθδὲ 
ἴονῃ, οὗ, χν. 3, εν ἐπε εχαι τ 566 ΘΟ 
χ, 48. --- ἡμέρας ἑπτά: ες ρεγίοά 
Ψου]ά δι 411 ἐνεπῖβ εηαῦὶς Ῥδὰΐ ἴο δηΪοΥ 
ἃ ἢτϑε ἄδυ οὗ ἐπε ψγεεκ στ τὰς ΟΠυσοΝ, 
ἈΑΡραγεηϊτν μὲ δηά δὶβ ψεπὶ οἡ ἴῃ ἔπε 
ΒΑπΘ 5ῃΐρ, νεσ. 6, ενϊἀεπεῖν τ ψγὰ5 ἃ 
«τδάϊηρ' νεϑϑεὶ οὗ {π6 Ἰασρθ βίζε, 85 ἴξ 
Ἰοοῖ ἘΠ15 εἰπια ἴο ππϊοδά ; ου ἔπε ρεπαΐπα- 
Π655 οὗ {πε παιγαϊίΐοῃ ἤθῖα 866 ϑαίπιοῃ, 
1ηπϊγοά., Ῥ. 30ο. --- διὰ τοῦ Π.: ἔπετα 
ἰδ πὸ σοηπίγλάϊοείοη δαίννθεη {Π15 βίαξε- 
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Ἱερουσαλήμ. 5. ὅτε δὲ ἐγένετο! ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελ- 
θόντες ἐπορευόμεθα, προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ 
τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν 
προσηυξάμεθα. 6. καὶ 5 ἀσπασάμενοι ἀλλήλους, ἐπέβημεν εἰς τὸ 

1 μας ἐξαρτισαι με("ο7)5, ΟΗΤ,Ρ, εο Τίβοξ., ΝΗ. 
68, ΤΑΔΤΡ. ἢ Ῥαΐ εξαρ. ημας ΑΒ᾿Ὲ 

.Η. τεχί,  εῖββ. Αἱ θερίπηΐηρ᾽ οὗ νεῖβε, ἰηβίεδά οὗ 
ΒΙ485 'π β, [85 ϑεφμοηε αἷε---τῇ δὲ εξης ἡμέρᾷ. δι μὲ. 

ἅ προσευξαμενοι ἀαπησπασαμεθα ἰη ΕΥ͂., Τίβοξ., ἍΝ. ΒΙ4558. ἱπβίεαά οἵ 1. Ε., 
ἔπ λΟ, ΤΊβοῃ. ἢᾶνε ἀνεβημεν, 

80Π., ΝΗ. ἘΝ. ὙΝ εἰββ ἐενεβημεν. 

τηεπΐ δηά 51. Ραυ]5 δββεγξίοη πὲ Βα υνᾶβ 
Ῥτοσεεάϊπρ ἰο Τετιιβαΐεπι ππάδσ ἐπε βᾶπὶς 
ἀἰνίπε ρμυϊάδηςθ. Ὑμαὶ τῆς ργορβθίβ 
αἱ Ὑγτε βδουϊά ἔογεβεε τες ἀροβίῖε᾽ 5 
ἄδηρει νγ85 ΟἸΪῪ ἴῃ δοσογάδπος υἱτῃ Ἠὶβ 
ΟΥ̓ νγογάβ ἴῃ χχ. 23, δπά (μεῖγ δβες- 
εἰοπδίε σεραγά ἔοσ Βίτη τηῖρῆς ψψε]] ρσοπιρί 
ἔπετη ἰο ἀϊβδυδάε τη τοπὶ βυςἢ ραι]ουβ 
τἶβκβ. ὙΠδγα 15 ἐπγεΐοσα πὸ οοςδβίοη ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΒΕ {παΐ (ῃς οἴδιιβε μδ8 Ῥθθη ἱπίεγ- 
Ῥοϊδίεά ἱπίο ἔπε “Ὑε᾽ βουζος. ΗἸρεη- 
{ε]ὰ τεέεσβ οἵτινες . . . ἵερ. (νετ. 4), 45 
αἶξο {πε ψΠοΐε οὗ νεσ. 9, τούτῳ δὲ 
προφ. ἴο 5 ““δὐίποι ἰο ὙΒΕΟΡὮΙΪ5,᾽ οα 
ἴδε στουπά παῖ {π|5 τείας Πδὰ αἰγεδάυ 
βροΐκβη οἵ Ρδυ]5 (ἰδυϊαιοηβ 45. δυγαϊεῖηρ, 
Ἦ1πὶ ἴῃ ΟἿΕΥ ὈΥ ΟἷΕΥ, χχ. 23, δηὰ τῃδὶ (ἢς 
ποίῖςεβ ἱπ νν. 4 δῃᾶ 9 βεγὲ ατὲ δάάδθά ὃν 
πὶ ἰπ σοπῆττηδίίοηυ. Βυὺϊ ΗΠρεπέεϊά 
(τ ΟἸετπεπ δηὰ ]δπηρβι) τείδιηβ νν. 
10-14, ἴῃς ερίβοάς οἵ Αρδριι, 8 ρεϊοηρ- 
ἴηρ ἴο ἴδε “ΟΥς᾽ δοιγοβ, ἀπά βθὲβ ἃ 
Βέμεββ ἱπ ἔπε ρτόρῆθου οἵ Αρβδριιβ ἴογε- 
Ἐ]Π Πρ, αἴζοσ ἴῃς τηδηπεὶ οἵ ἴδε ΟΟΤ, 
Ῥτιορβείβ, ἰη ἰῆς 1Δϑί βίδίίοη Ῥείΐοσε ]εγὰ- 
5616 π|, (Ὡς ᾿τηρτιβοητηεηΐ οὗ ἴπε Αροβίϊε, 
ΜΉ πὲ Ῥαιΐ ἴπ βρίϊε οὗ 411 εοίτεδίῖεβ 15 
απτηονδά ἴῃ 8᾽5 ἀείετπιπαίίοα, Βα (τ) 
ἰε 15 φαϊξς διρίίγατν ἴὸ τϑῖδσ (88 ψμοῖς 
ΒΡΘθΟἢ αἱ Μιείυβ (βεα αρονε, οἕδρ. χχ.) 
τὸ τῆς ““Δυΐδοτ ἰο ὙΠΕΟΡὮ 5," ἀπά 6) 
αἰϊπουρ ἰεὲ νγὰβ αυϊίε δΒιιίπρ ὑμαὶ (ἢς 
νγαγηὶπρ οἵ ἄδηρετ βῃου]ᾶ Ὅς τπιοσα νἱνϊά 
οὐ ἰ(5 ἀρργοδοῇ, γεῖ οπα ἴδ᾽] ἴοὸ βεαὲ ΨὮΥ 
ἔπε τῆοσς ἀςβηΐίε βυταθο τοδὶ δοὶ οὗ Αρα- 
Ῥὰ5 5Βῃουϊ]ἃ Ἔχοϊάθ ῥσγανίουβ ἱπει πλδεοῃβ 
οἵ ἄδηρει οὐ {πὸ ρατί οὗ δβεςιϊοπαίε 
{ἰεης βρεακίπρ οὐ ἔπε Ἡοῖν ΟΒοβί. 
1 νεσ. 9 ποίπίηρ 8 βαϊά δ8 ἴο {δε 
Ῥτορβεοίββ οἵ ἰῆς ἀδαρῃίεν οἵ ῬΆΠΙΡ ἀπά 
Ῥαι]"5 ἱπιρτβοηπηεπί, δυὰς 566 δεΐονν. 
ψέ ει. 5. ἐξαρτίσαι: πετε ἱπ {πε 56π8ὲ 

οἵὗἁἉ Δοσοτηρ ΞΡ (πε ἄγ, 1.6., Ἀπ η Ρ 
1πε εἰπιε, ἐπε βενεη ἄδυβ ἀυτίπρ νι ἢ 

νὰ παᾶὰ ἴο τοπιδίη ἴογ {πε σᾶιρὸ ἴο δ8 
ππϊοαάεά οὐ ἕοσ οἰδει Ῥυβίπεββ -- ἀπαρ- 
τίζειν (απ ο΄ Τὰκε χίν. 28), ν αἱραίε, 

“οχρίοιβ ἀϊεδα8,, ΟἾτγβ., πληρῶσαι, 

... 

80 δ επάξ (ργορδθ!γ) ; δαΐ δῷ .ΒῈ 68, 73. ΟἾγυβ., 8580 

80 Οεουπ., ΤΒδορῃ. Τῆς νοτῦ ἰβ οπΪν 
υϑεᾶ οἤςε εἰβενῆογε ἴῃ Ν. Τὶ, ἀπά ἐποτα 
ὉΥ 8:. Ῥδαΐ, 2 Τίπι. 113, 17 τὸ ξιγηϊβῃίπρ, 
ςοπιρίεεπρ, 50 705., “4γπέ., 11|., 2, 2, ΠΕΤα 
[86 νεγ 15 υϑεὰ δ5 ἰπ 2 Τίτ., ἰ. ς.,) ἀπά 
ΒοπΊ6ς ἤᾶνα ἐποιρμὲ ἴπαὶ μετα τῆς νϑῖρ 
τηεδπ5 δὲ {Π6 5ῃ1Ρ νγὰβ σοπιρὶ εἰεῖν ῥτε- 
Ραγεὰ ἔοσγ με σοπέϊπυδηος οἵ Ποῖ νογᾶρε. 
50. Ἀδπάβδ!! νῆο ἐδ κεβ ἡμᾶς (τεδάϊπρ ἐξαρ. 
ἡμᾶς) δ5. ἔδε οὐἤεσι, ἀπά σϑηάειβ “δπὰ 
ψΆεη [ἃ Ῥχονεὰ {πδὶ ἴῃς ἄδγβ ξυσπίβμεά 
5; οἡ 8ῖ. Ῥαιυ]}5 βία δπᾶ ἰξβ τεαβοῃ 
866. Καηηβαυ, δέ. Ῥαμί, Ρ. 300, δπᾶ ἴοσγ 
οἴμει δχρίδηδιίοπβ, Νόβρεη δπά Ψνείββ, 
ἐπ ἴοοο. ὙΠΕΊα 15 πὸ τβᾶβο ἴο ἱπίεγργεξ 
18 ψνογάβ δ5 πιβαπίπρ' ἐμδὲ ἐπε Αροβεῖε 
ἔουπά τπαΐ 58 ἀδβίτα, χχ, τό, οουϊὰ ποῖ 
Ῥε δΙΙΠΙεά, ἀπά ἐμαὶ 50 ἣς ψὰ8 οοπίεπίέ 
ἴο τεπιαὶπ {πε βενὲπ ἄδυβ.---προπεμ..» 866 
αῦονε: πάντων. ὙΤῆδ οἶδιιβε 85 Ῥθδῃ 
18 Κεη (νεπάτ) ἐο ἱπεϊπιδέβ ἐμὲ ἐπε πὰπι- 
Ῥεσ οἵ ἀϊβοίρ!εβ αἱ Τγγε ννᾶβ 5π|41]; τ ΐβ 
785 ῬΤΟΘΔΟΪν ἐδ σα56, δὲ ἴξ ἰβ ποῖ οἷεασ 
ἔτοπι {πε ννογάβ μεθ, σὺν γυν. καὶ τέκ.» 
ἃ ἀεδοτίρειννε ἰουο οὗ δὴ Ἂγθννπεββ 
(ΖδοκΙθι); ου ἐμῖβ ἰοοδὶ πβὲ οὗ ἕως 88 
Ἑμαγδοίεγιβεῖο οὗ Γκες, οὐ Ἐτί βάτος, ᾿. 
20.---θέντες . .. αἰγ.» 586 χχ, 36. αἶγ., 
8 ϑιηοοίῃ 5δοῖε ἱπ ἀϊβεϊποιίοη ἰο οπα 
Ῥτγεοϊρίίουβ. δπᾶ τόοκὺ, χχνυΐ. 30, ἀ͵80 
ἔουπά ἱπ Μαΐιῖ, χιϊ, 2, 48, ]οῆπ χχὶ. 4. 
Ιη ΤΧΧ, Τυᾶρ. ν. 17, Εσοΐιβ. χχίν. 
14 (53 αἱ., ἀπά οὔ, ποίς ἴπ ϑῤεαξκεγ'ς 
Οονημιεηέαγν, ἐπ ἰοοο). 8εὲ ΗἩδοκοι δ 
ποῖς οὐ {Π15 δοσυγαίς ἀεβογιρέϊοπ οἵ Ὡς 
Βεδοἢ οπ δοίῃ βἰάεβ οὗ {πε βἰές οὗ {πε 
δηοίεπί Τ τα, δηὰ α͵8ο ἃ Ῥδγδί [δὶ ἐὸ {πε 
βοφης ἀεβογίρεά ἰπ (ἰδ ραβδαρσε ἕτοπι 
τηοάδτη τηϊββίοπασυ [ἰξδ. 

γετ. 6. ἘΝ. ἀπησπασάμεθα ἀλλ. 
“Ῥαάς δδοῦ οἴδπεσγ ἔδγενιςϊ,᾽"" 8ες οεί εἰσὶ 
ποίβ, ἀπασπάζομαι : οπῖγ Βοτε ἰπ ΝΎ, 
ἴῃ Τοῦὶς χ᾿ 13 5 (ΔΕ αἱ.); Ηἱπιογίυβ, 
Ῥ. 104; Πεῖε οὗ βαϊυ(δείοπβ αἱ ἀδβρατίιγα 
83 8 πιρῖε νει ἱπ νεσ. 7, οὐ βαϊυΐδειοπβ οα 
Ατῖναὶ (1 Μδϑος. χίΐ. 17). --- τὸ πλοῖον : 
διίίοῖς ἱπάϊςαιεϑ ἐπαὶ 1 ψγ88 (Πς βδᾶπης 
Βΐρ (νεῖ. 2 ψιίθοας ἐπα ἀγιῖο δ) Ὑγδῖο ἢ 
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πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΙ. 

η. Ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν 

διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασά- 

μένοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. 8. τῇ δὲ 
ἐπαύριον ἐξελθόντες 1 οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν " καὶ 

εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, τοῦ ὄντος ἐκ 

τοι πέρι τὸν Π. ον. ΑΒΟΕ, Νυϊδ., ἀπά οἴμεσ υεγββ.; Τίβοι., ὙΝ. Η., ΕΥ͂,, 
γνεῖββ, νεηάϊς, Β[4585. 

ψΜΜᾺ5 δοῖπρ' οῃ ἴο Ριοϊβπιδί8.--- εἰς τὰ ἴδια, 
ο΄. Ἰοδπ χνί. 32, χῖχ. 27, φῇ. β ἑεχὲ ν. τ, 
χίν. τ8 (τὰ ἴδια ποὲ ἴῃ ϑπορείδίβ, δαξ οἵ, 
Τακα χνίϊ. 28), ἴῃ ΤυΧΧ, Εβέπεσ ν. τὸ, νἱ. 
12, 3 Μδοο. νἱ. 27, 37», Υἱὶ. 8. 

Ψεσ. 7. διανύσαντες: ““4η4 ΨΏεη ΜῈ 
δαά βηϊβῃεά τς νογαρβ ἔτοτζω Ὑγτα γα 
ατεϊνοα δἱ Ῥιοϊεπιδὶβ," ἘΝ. (80 ἴῃ εξἴδεος 
Α.Ν.), θὰ Ραρε (3ο Ὑνε πα) τοπάδγβ “ δαὶ 
να μανίπρ ([Πεγερυ) οοπὶρ εἰ οὐσ νογαρα 
(1.6., ἴτοτη Μδοεάοηΐα, χχ. 6), σαταβ ἔτοτω 
Ἴγτε ἴο Ῥίοϊδηιδίβ,᾽᾿᾿ οὐ {π6 στουηά ἴπδς 
διανύω νγου]ά ποΐῖ Ῥὲ υϑεᾶά οὗἩἍ ἴπε 5ῃογί 
ἦούτγπου το Ριοϊθπιαὶβ ἔσοσζη Τ γτο.-- -Πτολε- 
μαΐδα : τῃς ἀποίεπί Ασοθο ἀπά {πε τηοάθσγη 
Αογε, Αταῦ. ἄλλα; 8:. ἕἕεαμ ἀδάοτε, 
ταβητοηβά Ὦετο ἴοσ με 1δβέ {της ἴῃ Θοσίρ- 
ἴωσα, Αδοαῖ {πίτὲν σῖ]65 βου οὗ ἼΤυτα. 
1π Τπάρ΄ ἰ. 31 ἴξ γγὰβ δββίρῃδά ἴο Αβῆεσ, 
Ῥαΐ ἴὶ ννᾶβ πᾶνοσ ἰακθῃ Υ [βγδοὶ, δπά 
ν 85 αἰννδυβ τεοκοηεά 45 Ῥεϊοπρίπρ ἰο ἐπα 
ῬΒ]ΠἸβεῖπα ἐοννηβ, δηά Ἰδῖθσ ὈΥ ἐπε ασεεκβ 
45 Ὀεϊοπρὶπρ ἰο Ῥμοξηϊοῖα, ἴῃ [5 ΒΙΟΥΠΑΥ 
μιϊβίοσυ ἃ ψὰ5 με] ἃ ἰπ βιυςοαββίοπ ὈῪ 
Βαρυϊοπίδηβ απᾶ Ῥεγβίδπβ (ϑίγαρο, χνὶ., 
2, 25), δη οη τῆς ἢτϑβι ἀϊνίβίοη οἵ ΑἸθχδη- 
ἄετ᾽ 5 Κίη  ἄοτῃ ἰξ νναβ δϑϑι θᾶ τὸ Ῥίοϊ παν 
ϑοίῖεσ (Ῥιοϊ τυ 1.)}, ἔτοση ἡ οσω ἴξ ΠΊΔΥ 
δανε ἀεγίνεά [15 παπια (5ο Ηδπιρυγρετῖ). 
Θομῦτοσ μοννενοσ τϑῖθσβ {86 πᾶπε ἴο 
Ῥιοϊεγιυ 11. (ΡΕΠδΔάθΙρ 5), ἀπᾶὰ οἰματβ 
ἴο Ῥιοίδιν [Γαίδυσιβ, [πὶ ἐς ϑυτο- 
Ἐρυρίίδη ννδῖβ 1185 ἱπηροτίδῃος 48 ἃ τη1]11- 
ΤΔΤΥ βίδεϊοπ ννὰθ τηδηϊεβίεα, 5ἷπος τῃ6 
Ῥοννεσ νι ἢ Πεῖά 1 σου! οἷοθε πε τοδά 
ἄοννῃ ἴῃς ϑυτίδη οοαϑὲ ἴο Ερυρί. Τὸ 
ἴ8ε 7εννβ 1 ννα58 αἷνναυβ ποϑβίε, ᾿ Μδςοο. 
ν. 15, [05., 4πέ., χίϊ,, 8, 2, τ Μδος. χίϊ. 
45, 708., Α4πέ., χίϊ., 6, 2, ἀπά ἰδίϑσ ἱπ 
Βιβίοσυ ἤθη 6 }εὐνῖϑῃ αι ὕτοκα ουΐ 
Δραϊηβὲ Εοηης, [88 76ννβ, ἔννο ἐπουβαηά ἱπ 
ΠΌΠΊΡαΓ, ὑγεσς βἰδυρῃίετεά ἴῃ Ῥιο πη δὶβ, 
105., Β.., ἢ., τᾶ, 5. Αἴζεγ ΓἈΠΠ|Ππρ' ἴο 
1πε Ῥαγίῃίδπϑ, ἴε ἅπαν ραββεά ὑπάογ (ἢ ς 
ἀοτηϊπίοη οἵ Ἐοπις, δας δἰ που ρΉ ἰξ νγα8 
οαἰεά εοἱοπία Ρίοϊδηιαὶς ἀπᾶθ τῆς Ἐπ|- 
Ῥετο Οἰδυάϊι5, ΡΙηγ, ν., το, ἰξ ἄοεβ ποῖ 
86 Εγα [0 μᾶνε ροββεββεά (ἢ δοΐτιιδὶ ρτῖνι- 
ερεβ οἵ ἃ οοΐοην (ϑομῦγει). 8686 οπ ἐΐ8 
φΑΥ]οτ. απ τιοάεγῃ Πἰδίοσυ, Ηδηιρυτρεσ, 
Ἀεαϊ-Επογοϊοῤᾷαίε ἀες ὙὙμάσηέμηις, ἴω, τ, 

Ρ.41; "“Αςοο, Ηδβιίηρϑβ᾽ Β.Ὁ., "'ςομο;" 
Β,}).3; ϑομῦτεν, ϑειοίελ Ῥεοῤῖς, ἅϊν. 11., 
νΟοἹ]. ἱ., Ρ. 90, Ε.Τ. [Ιἴννγᾶβ ΟἹΪΥ βερατγαϊθα 
ἔτοπι Τυτς ὈΥ ἃ βῃογί ἀδγυ᾽β νογᾶρο, [ἔ ἐξα 
ψὶπα νν8 ξανουγαῦϊθ, Ηθτα Ηδγοά ἰαπάςεά 
ἡ δ᾽5 τϑίσσῃ ἔγομι [ἰα]Ὺ ἴο ϑυτίβ, 05.» 
ΑΑπί,, κῖν., 15,1.--τοὺς ἀδελφοὺς: ἃ ΟἾτί8- 
τίδη Ομυσοἢ δὲ Ριο]θπλδίβ ; ἰοα πε ρετῆαρβ 
ὉΥ ΡΒΠῚΡ ἐπ6 Ἐνδπρεῖβί. [ΙΕ ἰ5 δίβο νεῖν 
ῬΟΒΒ1016 δὲ ἃ ΟΠυτο τπδὺ πᾶνε οχίβεεα 
{ῆδγε νοῦ βίησς (ἢς ἀϊβρεγβίοη αδὔϊοσ (86 
ἀδδιῇ οἵ 51. Βίερῇεη, Δοίβ χὶ. το. Οἡ ἐπα 
εὐτππθ5 Μψῃΐομ 51, ῬδῸΣ ῥγορδθϊν νἱβιἐεά ἴ 
86 ες “ Ριοϊεπιδίβ " Β.}... 

Ψες. 8. Φ. τοῦ εὐαγγ.: τῆς ἘΠ]Θ, 45 
ννεηάιϊ δηά Ημρεηίεϊά {πίπκ, τᾶν μαναὰ 
Ῥδθπ ρίνεπ ἴο ῬΏΠΡ οα δοσουπὲ οὗ ἢϊβ 
ἐνδηρο  ϑίπρ ννοσκ, οὐ. νἱἢ., 12, 40; “ἐδδ 
Ἐνδηρο 5ε᾽᾿ : τῆς Βοπουγσδῦ]β {{|Ὸ ραϊπςοά 
ὉΥ βοιηδ βίρῃαϊὶ βεγνίος ἰο ἐπε (οβρεὶῖ; 
δηά τῆς ἔννο ἱποϊάθηϊ ποϊδά ἴῃ 15 σαγθϑί, 
Ὧ15. Ῥγεδοῃίηρ ἴο [ῃ6 ϑαπιατιίδηβ, ἀπά ἴο 
τῆς Ετπϊορίδη εὐπυςῖ, δδομ τηδτῖς δῃ 
δἄάνδῃος ἴῃ {π6 ἴτεα ἀδνεϊορπιθης οἵ (8 
ΟΒυγοῦ (Γἱρμείοοι, ΘΟ αἰαξίαηα, Ῥ. 200). 
Ης πιά οτίρίπαν Ὀεεα βεῖ δρατὲ ἔοσ 
Οἴδοι ννοῦκ, νἱ. 2, Ῥὰϊ οι ἢς δπά ϑ8ι. 
ϑίδρμεπ μδά Ῥεεπ οδ]βᾶ τὸ ίρμασ ἀμεῖ68, 
πᾶ ἴξ 18 ποῖ βυβηοϊεηΐ ἴο 5αὺ ἴπδὶ 6 ννᾶ8 
οΔ]164 δη "" ἐνδηρα δὲ ̓̓ το ἀϊ δε πρ ϊΒἢ Ὠΐτα 
ποσὰ ῬὮΏΠΡ τς Αροϑβεῖς, ἴοσ ἐπδὲ ννουἹά 
Βαανα ὕδεη ἄοῃε 50 η οἰ θη εἶν ὃν οΔ]]ΠἸηρ' 
Ὠίτη ““οπϑ οὗ ἔπε ϑενεη". Τῆς ψοζγά οὐἱν 
Οὐουτθ ἔνίος εἰβεννῆοῖς ἴῃ ἰῆς Ν.Τ., 
ἘΡΏὮ 658. ἱν, τι, 2 Τίγω. ἵν. 5. ἴῃ ἐπε ἴοσ- 
τηασ ραββᾶρε [8 Ενδηρο βίβ ἅτ ρἰδοβεά 
Ῥεύψεθη πε ἈΡροβεῖεβ απά Ῥτορῃείβ οπ ἴδε 
οὔδ απά, δπά {πε Ῥαβίοις δῃηά Ταδοῦθτβ 
οπ πε οἰδεσ. ὙὍῇε ᾿διέοσ ἔνο οὔῆσεβ 
βιισρεβίεα τῃῆοβε ννῇο ννετε διϊδομεά ἰὸ ἃ 
βοίε]εὦ οοτηγηυηϊν, ννΕ115ὲ ἐπΠ6 Αροβεῖθβ 
δηὰ Ῥτορμοίβ νγόσε ῃοη-ἴοοὶ. Βείννθθῃ 
τῆς ἵνὸ μδὶτβ βίοοά ἰἢς Εἰνδηρε ἰβίβ, 
ΨΜΏΟΒΘ νγοσῖς ἴἰκς [μαΐ οὗ ῬΏΣΙΡ νγὰ8 ἴὸ 
Ῥτθᾶοῦ ἰἢς δΥοτά. Βαυῖ ἱξ ἰβ ἰὸ ὃὲ σατε- 
ΤΠῪ ποις ἐπδὲ 45 ἔμε ε{{Π6 15. υβεά οὗ ἐῃε 
ψοσκ οὗ ΡΏΠΠΕρΡ, “'οπα οὗ τς ϑενθη,᾽ δηά 
οὗ δαὶ οὗ Ὑἰτποίῃν, 8δῃ Αροβίοϊίο ἄεϊε- 
Βϑῖε, 2 Τίπι. ἵν. 5, ἰξ πιᾶὺ πᾶνε ἀεποιεά 
ΔΠ ἐπιρὶ ουτηθηξ γαίπεσ ἔπη δὴ οἷῆοβ, 
“4 Μοτὶς τλῖποι (ἤδη δη ογάοσ," δηὰ ἱΐ 
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τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. 
παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι. 

ἡμέρας πλείους, κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς 

τηῖρῃε Ῥὲ (τυ βαϊά ἐδαὶ ἐνετν Αροβεῖς 
ΜᾺ5 8η Ἐνδηροῖίβε, θὰξ τπδὲ ποῖ δνοσν 
Ἐνδη ρα δὲ νγὰ8 δὴ Αροβίϊθ. Αἱ ἐδ βᾶπηδ 
εἶπα {Πεἰγ υνοσΐκ τηαν νγ6 }} βανα θεδη τῆοσα 
τεϑέγιοιθὰ Ἰος δ! ἔπη [πὲ οὔεμς Αροβιῖεβ, 
φ Ὑπεοάογεις ου ἘΡἢ 68. ἵν. σι, δῃὰ δἷβὸ 

πἰδορίιδ, Η.Ε., ., 3, 1Π. 37, 1εἰποσδης 
ΟΣ οὗ δὴ Ἐνδηρεῖβε, ““ Ἐνδηρεῖίβι, 
Β..3. Τϑς εἰ 15 ποῖ ἐουπὰ ἴπ (ἢς 
᾿Αροβίοϊις Εδέμετβ οἵ ἱπ με δ έάαολέ, ἀπά 
τῆς ἰδέϊζεσς οπηϊββίοη Ηδτγηδοῖς ννοι]Ἱὰ ὃχ- 
Ἰαίη ου ἴδ ρτουπὰ παὶ {πε ““ΑΡροβεῖἊεβ᾽" 

ἴπ ἴῃς  ίάσολπέ νψεῖε ἴυβὲ Ἐνδηρεϊιβίβ ; 
δὰ ἴξ τνουἹὰ βδθτῃ, ἱῦ τὴς δάτωηϊε τη σοΐοσ- 
δῆος ἴο 2 Τίπ. ἵν. 5, μαι τῆς εἰεῖς να 
Αἰτεδᾶν ἴπ ρεπεγαῖ τς, ἀπά δαὶ 1 νγᾶβ 
ποί Ἰἰτηϊεὰ το Αροβεῖεβι Μεγοτ 8665 ἴῃ 
πε Ἐνδηρε ϑίβ τποβα ψηο ἐταπβγηϊ τε 
ΟΥΑΙν δε ἴδοι οὗ ουὖἋξ ἵοσά᾽ 8 116 δπὰ 
τεδοπίηρ, Ῥεΐοσε ἐπε εἐχἰβδίεποα οἵ υυτ τα 
οβρεῖβ ; δυι ποννενεσ ἱετηρείηρ, (δῖ νίανν 
ΤΑΔΥ͂ Ὅα, 8 σῇ βοδιοθῖνυ ἀδεῆπε ἴῃς 
Ἐνδῃρ δ] βίβ᾽ ὑψοῦ 50 ὑσεοίβεῖν, δηά 511} 
1655 ἴῃ ἀἰπεί συ βῃ ἴὲ ἔτοτα ἐπδὶ οὗ τὰς 
Δροβέίεςξ ; θυΐ βεα, ἢοννενεσ, 85 ἕανουσίπρ' 
Μεγετβ νίενν, ““Ἐνδηροῖϑι," Ηδβείη ρβ8᾽ 
Β.10. Ἐνναὶᾶ᾽ 8 τεγηδγίςς οα ῬὮΪΠΡ 48 ἃπ 
Ἐνδηρεῖ δε ἀγα 51} οὗἩ ἱπίεσεβε, }ὲ6 ἀγεὶ 
ἐγσέδῃ Ἐσυαηρ εἶ Ή, ἱ.. 48 ΒΠ.; οα {Π6 τιϊβίδϊα 
ΜΏΙΟΣ σοηξαβεά (Π18 ῬΕΗΠῚρΡ ἢ ῬΏΠΙΡ 
τα Αροβεῖς, βες ϑαίσαοη, 1ηπὲγοά., 313.---- 
εἰς Κι: οὐ ἔνο οςοαβίοηβ 8ῖ. Ραὺϊ μδά 
αἰτεδὰν υἱβίιεὦ Οζβατγθα, ἴχ. 30, χυὶ!. 22, 
δηὰ πε ψουἹὰ ργοῦδῦν ἢανε τπεὶ ῬΏΠΡ 
Ῥγενϊουβῖν ; Ῥαΐ ψῈ ἢανε ηο Κπον]δάρε οὗ 
ἈΔΠΥ͂ Ῥτανίοιιβ τηδεϊηρ θεΐννεθη 8:1, ΓΚ 
δηὰ ῬῃΠΡ. Ννε οδῃ σοποεῖνα βοπιθιμὶπρ 
οὗ {πε ᾿Ἰστωρογίδησε οὗ βυιςἢ ἃ τηθοϊίηρ μεη 
ΜῈ ΓΕΠΊΕΠΊΡΕΙ ἰῆς δἀναηίΐασα ννὩϊοἢ {Πα 
ἰατέετ᾽’5 Κπονϊεᾶρε οὗ (ῃ8 Ἔνβηΐβ ἰπ {πε 
ΘΑΣΪν Ηἰβίοσυ οἵ ἴδε σμυτσοῦ τνου]ὰ ρΡο85- 
5688 ἴοσ {πὸ ἔπίυτα ἢἰδίοσίαη. ῬὮ1Ρ᾿Β 
Ῥίέβεποα ἴῃ ξβαγεα δὲ οὔος σοηπεοίβ 
ἰι5 61} νῖπ τὰς ποῖσε ἰῃ νἱϊ. 40, δπᾶ 
ἴδ ἰηάϊςαϊοβ ἃ απ οὗἨ δα ΠοσβΠΙρ ἴῃ 
ἔς ψνῆοὶα Ὀοοῖκ.---ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά: 
ἐδε ποῖῖσα βῆοννβ 8 δον {π6 βαγὶυ ρατὶ 
οὔ τε ῬΟΟΐ ἰβ (Δ κδη ἔοσ ρταπίβά ὃν ἴδε 
ὑτίτον οὗ {πε Ἰδιίες ρατί (5ο Γἰρμείοος ἀπὰ 
ϑαϊτπηοη). ὙΈ185 5 ΒΌΓΕΙΥ ποτε ἰπις Πρ} 18 
ἀπά 5αἰίδοίοτυ ἐμδη ἰο γαέδσ {πε ννοσγὰβ τὸ 
τῆς ““Διΐποτῖ ἐο ὙΠΕΡ Ϊι5,᾽" οσ το τερατά 
ἴὲ τὴ ΟἹεταθη 845 ἃ ἰδίεσ δάάϊτίοη ρετ- 
Βαρβ ὃΥ δὶ5 Ε., ΨῆΟ αἰγεδάν δείγανεά, 
χὶν. 8, ἃ Κπον]εάρε οὗ {πε 8οίιγοεβ οὗ ἴπε 
ἢτβὶ ρατὲ οὗ ἐπεὶ Ῥοοῖκ, οσ ρεγῆαρβ ὉΥῪ 
Ἐ.]., ψ8ο {πεη σοπηςοῖεά Η δέογία Ῥεϊνὲ 
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9. τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες 
1ο. ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν 
᾿Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι 

δπᾶ Ηϊπέογία Ῥαμῖί, Ἰᾶηρδε τοΐοσβ ἐᾷς 
ὩΟΙΙ͂ΟΒ ἴῃ νϊ. 40 ἴο 4 βενίβες νῆο (πυ8 
5668 ἴο σοηηεοῖ πε ῬΆΠΙῚΡ οὗ οδαρ. νἱϊ!. 
ἢ Οερβασεα, ἀπ 5ὸ ἴὸ ἰάδητν Ηΐτα 
σὰ [πα ῬΆΠῚΡ Ποτα. 
ΔΩ 9. παρθένοι: δη υππνεάάεά [{ξπ 

τηῖρμι εηδῦϊς ἴἤδτι ἰο νγαῖξ οπ ἔπε 1 οσὰ 
ψϊπους ἀϊδεγαςείοη, ἀπά ἐπα ἴο θὲ τποσα 
δε ἴον ἔπ ἐχεσοῖβε οὔ ἐπεὶγ δὶς οὔ ὑτο- 
Ῥδςον, Βαΐ ποιμίηρ ἰ5 βαίὰ οὗ ἀπν βερασδίε 
οτάεσ, οσ δηγιπίηρ ἰο Ἰεδὰ υ5 ἴο ϑαρροβα 
1δδὲ {πὸῪ ἀϊ4 ποῖ βδατε πε Βοπις [1 οὗ 
τδεὶγ ἔδίμοσ, οσ τπδὶ ἔθου δᾶ ἀενοιεὰ 
ἐπαπΊβαῖνεβ ἰοὸ αοά ὉῪ ΔΠΥ βρϑοίϑὶ νον 
(3ες ἤόνγενεσ ἰῃ βιρροτε οἵ ἕπιῖβ ἰδίεσ νίονν 
Ἑεϊίςη, Κπδρεπραυεγ, ΡΙυπιρίσε, Ο. δπὰ 
Η.). 986. ]εγοτης, Είσέ,, ν.ν 8, ον]. 8, 'π 
τοϊδτίηρ ἐς βίοτυ οὗ Ραυΐα πιεπείοηβ μον 
βῇς βᾶνν δὶ Οφεβαγεᾷ [ἢε πουβε οἵ Οογπεϊίαβ 
ὍΟΥ ἰυτηεα ἱπῖο 4 ΟΠτίβείδη σπυτοῦ, ἀπὰ 
τῆς Βυγηθ]ς αροὰς οὔ ῬῃΪΕρ, δπὰ ἐπ 
ΟΠδτΩθεῖβΒ οὐ [ἷἰβ ἀδιρμίειβ, τς ἔους 
νἱγρῖπβ “ΏΙΟΏ ἀϊὰ ῥγορθοδυ ".--προ- 
φητεύουσαι, ε΄. ]οεἶ 11. 28, 20, Αςίβ ἰἱ. 
17, χίχ. 6, τ Οοσ. χὶ, 5, χῖν, 24, Δ ΠΟὰρΡἢ 
ποίμίπρ ἰ8 βαϊά οὗ {πεῖγ ροββεββίπρ {ΠῈ 
Ῥονεσ οὗ ῤῥγεάϊοξίοη, οὐ [οτείε προ δην- 
τοϊηρ σοποετπίηρ Ῥαὰϊ]. ϑίῖποε ᾿νοπιξῃ 
ψγετε ογθίἄθη τὸ ἰδοῦ ἰξ ψνουϊὰ βεεπὰ 
παῖ τῆε ρσορῃεῖ δ5 βδύςῇῃῇ ψὰϑ ὥοΐ ἃ 
τεδοβεγ; Βίρρ, Τοοίγίμε ΟἹ ἐπε Τισεῖυε 
Αῤοξίέϊεδ, Ρ. 29. Βαυῖ ψΏΙ5ι: ἐμεγα ἰβ πὸ 
τεάβοη ἰὸ βιρροβε {μαΐ {ΠπεῪ Ρσορμαβιεὰ 
ἴῃ [86 οδυτοῦ, Δ᾽ Πουρῃ ἐνεῃ ἘΒεϊέεῃ 
ΒΌΆΡΡοΒβεβ {πὲ ἵπ Οδυτοῖαβ ποὶ ἐουπάδά 
ΌγΥ Ῥδὺ! ἀϊβεγεπέ σὰ ]68 τσὶ πᾶνε ῥγα- 
νδἱῖεά, {πεῪ ψουἹὰ θὲ δ0]ς ἴο βρθαῖκ δηά 
τὸ ἴδδοῦ ἰπ ρτῖνδίς οσ δὲ ποηηε Ὄβρβοίδ!ν 
ἀιηοηρβὲ (δὲ ψοπθῃ Ὀοίμ ἴεννβ δηά 
(Αομεε5, ἰο ψψνοση ἴῃ (π6 Εδβὲ τηδῃ 
ψουϊὰ ἢανς μαά τὸ δοοαββ {{μποκοςΐ, 
Ῥοοίῤνὶπὲς οΥ ἐπε Αῤοξκέϊες ας ἐγαοεά ὃν 
δὲ. Τίμκε, ἰἰ., Ρ. 214). ὙΠ[5 νϑῖβθ 18 γα - 
ξαιάθἃ ὃν ΗΙρεηίεῖϊά 48 δὴ δἀάϊτίοη 
ταδάβ ὈῪ ἴδε “" δυῖδβου τὸ Ὑβεορδι]8." (80 
Εεδηδη). ϑρίεια δβονανεγ {π|πκ8 δαὶ 
βοιηδιπίηρ ουρῆς το πᾶνε Ῥδθη βαϊά 48 ἴὸ 
ἴδε πδίυτε οἵ ἰῃς ρζγορμεοῖεβ υτιογεᾶ ὃν 
ἴδε ἴουγ ἀδιιρῃίογβ, δυῖ ἐμαὶ ἱπβίθδά οἵ 
τηῖς νγὲ πᾶνα ἐπε ποῖϊςε οὗ Αρᾶρυδβ 'π 
νεῖ. το. Ηεδ {δετγεΐοσς δεϊΐενεβ ἰμδὲ (86 
ΕὟΕ" βαοϊίίοη νγᾷβ ἱπίεσγιιρίβ δὲ νεσ. 
το, δπά πὲ (ε νεῖβεβ ἴο οννίηρ ἃτα 
ἱπίεσροϊδίεά ἔτοπι 818 ἱπέδσίογ βοισος Β. 
ὙΠῸ τεΐδγεπος ἴὸ ψεθρίηρ ἴῃ νδγ, 13 ἰ8 
τοῦς τηοτα πδίμγαὶ [Π ΜῈ ργεβαρροβς ἴδε 
Ῥγββεπος οὗ ψψοπιθη, 80 ἣς ἐβεγείοσε τεδάβ 
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ἤἔλγαβος - 11. καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, 

δήσας τε αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, εἶπε, Τάδε λέγει τὸ 

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον - Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτω δήσουσιν 

ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 

12. ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι, 

τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. 13.2 ἀπεκρίθη δὲ ὁ 

Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; 

ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ, 

Ἱ Ἰηβίοδᾶ οὗ τε αυτου ΦΆΑΒΟΏΕ, Τίβομ., ΥΝ.Η., Κα ν., ΒΙ.58, ννεηάς τεδά εαυτον 
(ΗΡ αὐτοῦ, οἴμετβ αὑτοῦ), Ξεε ΝΗ. Αῤῥ., Ρ. τ51. 

ΞΜΑΒΟΊΕ, Τίβοξ., ΝΥ. Η. (οπιῖε ο). ΑΕ αἀά και εἰπεν, 50 ΤΊΒοἢ, (Υεπάε ρετ- 
ὯΔΡ5) ; Ῥαξ ο»»., Ν.Η., ΚΟΝ,., ὙΝ εἶδβ, αἵτε ΒΟΗΤΡ, Βαβ,, Οἤγυβ., Ὁ [88 εἰπὲν δὲ 
προς μας ο Π!.; 80 ΒΙ455 Δη Ηρ. [Ιπείεδά οὗ συνθ. Ὁ μα8 θορυβουντες ; Ὁ 80 
τοαάβ ϑεθηναι βουλομαι, Ὀυΐ ποῖ Β͵458. 

ΚΈΠΕΥ ρῥτορμεβίθ ὑνἱε ἰεατβ νοῦ (δς 
ἔαϊε οἵ Ῥαὰ]" (ρ. 339); 80 βοπιδννδδὶ 
βἰ πη] Αγ 1 ἄπρϑί (Ρ. 177)- 

ψεῖ. το. ἡμέρας πλείους: ““ΤΩΔΩΥ͂ 
ἅἄανβ," ἘΦΝ., “'βοπῖε ᾿᾿ τηδγρίη ; ΠΈοσα ΠΥ 
“τηοζα ἄδγϑ,᾽" {πὲ ρῆταβε 15. ιβεά νϑριΕ]ν 
νι ψπδὲ δίηβαν ς 8118 Γκεβ. υ588] 
ἀεξεςεῖνε βεῆδε οὗ εἴπῃς, οὔ χίϊ. 31, 
χχν. 14. Τα ρῆγαβε ἰβ δῖϑο ἔουπᾶ ἴῃ 
χχνὶΐ. 20, 80 ἐπαῖ ἴΕ ὀσσυτβ ἐνγῖςα ἴῃ {88 
ὙΥε" βεοιίομβ δηάᾶ ἐννῖσε ἴῃ {πὸ τοβί οὗ 
Αςίβ, Ῥὰξ ποννῆοστε οἶβα ἰῃ Ν.Τ., βεὲ 
Ηδιυνκίπβ, Ηογα ϑγηποῤίϊοα, Ῥ. 151, 
ΚΙοβέεσπιδηπη, Κέμαϊοῖς Γιμσαπ, Ὁ. 53. 
Οἴξεη ἰη ΤΙ ΧΧ, Ψνγεῖββ πίη κβ ἐμδὲ πε 
ΡΏτγαβε πεσε, οῇ, νεῖ. 4, βῃονβ ἐπαὶ Ῥδυὶ 
μαά ρίνεϑη Ὁρ 811] ἰἄᾶβα οὗ τεδοπίπρ' [ετὰ- 
8816 πὶ ἕογ Ῥεηίεοοβε ; Ὀθΐ 5ε6 οἡ {πὸ οἵπεσ 
Ββαηᾶ Ἑδιωβαν, δέ, Ῥαμὶ, Ρ. 207, δῃά 
Θαϊπιοη, ἵπέγοά., Ρ. 300: ρσορδθὶν τπς 
Αροϑβέῖε μβαά βενεγαῖ ἄδγβ ἴο βρᾶτε ψεῃ 
με τεδοῃεὰ Οὕξϑαζεα, δῃὴάδ ἢεὲὸ ψουά 
πδίυγα ν οαἰσαϊαίε ἢῖ5. τἰτης αἰ εγεπ ν 
Με με Βαά πιδάς ἃ Ῥγόβρεσζουβ νουδρδ, 
80 τ1μαὲ πεῖς ἴδ πὸ ςοηίγαδίοτίοθ. ψΠΠ 
χχ, τῦ.--προφ. ὀνόμ. “Α.: ρῥτοῦδοΪν 1ῃ 6 
ΒΆΤΩ6 ὙΏΟ 15 πιεηιοπεά ἴῃ χὶ. 25, βἷποε 
δε ἴοο οδῆῖδ ἔτοπὶ [εγυβαίεπι. [ἐ ἢ88 
βεεσηθά βίγαηρε ἰὸ Βῖδββ δῃὰ ἰο οἴδπεβ 
ἴα 51. 1λ|ΚῈ τηξηξίοηβ Αραρὺβ μετα 50 
ἰπἀεῆπίξεῖγ, θὰ: ἴῃ ταὶς “Ὑνε᾽ βεςοείοη 
ἴξ ψουἹά βεεπὶ ἐπαὲ 51, ΓΚ τεξετβ ἴὸ 
Αραδυβ ἴῃ ἐ815 ναρὰς ΨΥ Ὀεσαιβα {Π|5 
ψγὰ5 ἴῃς ἔτβι {ἰπις ἐμαὶ Ὡς μιδά βθϑὴ [με 
Ρτορμεῖ (1η1658 γα δοσερὲ Ὁ ἴῃ χί. 28). 
115 τπεγεΐοσε ααϊεθ ἀμ πεοαββατυ ἴο τερατγά 
[δε πιδπείοη οὗ ᾿ΐ8β παῖης ἴῃ χὶ. 28 25 δῇ 
ἱπιθγροϊδείοη. Αρδθὰβ 18 ενυϊδεπεῖν δη- 
ΔὈΪεα ποῖ οπὶγ ἴο ἄβοϊαγε πε 11} οὗ οά, 
Βα 4150 το ργβάϊος ἐπε ἔπσξατγα, 

Ψετ. τὶ. ἄρας τὴν ζώνην: δε 5γτη- 
θοΪΪς δοΐου ὉΥ Αρᾶρυβ τεπιϊηβ ὡς οἵ 

εἴς ΟὟ. ῥτορπείβ, οὔ τ Κίῃρβ χχίϊ σὰ, 
154. χχ. 2, 7εσ. χίϊ, χ, ΕΖεῖ, ἵν. δπά ν. 
Αραριιβ 458 ἃ ἄννε;ι!εσ ἰπ 1 εγυβαίατα ὑνουἹᾶ 
Κηον βοπιβιπίηρ οὗ ἔπαὶ Ὀϊείεσ ἐξεϊηρ 
ραϊηβὲ Ῥδυ], δαπά ψοι]Ἱᾶά τὐϊϑῇ τὸ νάσῃ 
ΒΙτη.---παραδώσ. εἰς χ.» ο΄. ἔπε νγοτάβ. οὗ 
οἷν Τιοτᾶ, Γὰκε ἰχ. 44, χχῖν. 7; ρῬῆγαβε 
πεααθηξ ἰπ ΤΧΧ ὑοίῃ ἴῃ Ῥϑαΐπὶβ δπὰ 
Ῥτορμείβ, οὖ Ἐσοΐυβ. ἵν. τὸ, χί. 6; 1 
Μδος. ἱν. 30. 

ψεῖ. 12. παρεκ. ἡμεῖς : 51. (κε Ἰοίῃ8 
ἴῃ ἔπε επίγεδίν. ---ἐντόπ.» ἐ.6., (6 ΟἾσΙ8- 
τἴδηβ οὐ σξϑαγεα, ἱποϊπάϊπρ οὗ οουγβα 6 
ἰητηδίεβ οὗ ΡΒ1Πρ᾽5 πουβα; ποῖ ἴῃ ΟΥ̓Χ οσΣ 
Αροοσ., δα ἴῃ οἰδϑϑίςαὶ ατεεῖς.- --τοῦ μὴ 
ἄναβ., Βυτίοῃ, Ρ. Σ59. 

ΕἼ, 13. τί ποιεῖτε κλαί. : νηΐ ἀο γε, 
ψεερίηρ ὃ (45 ψὰ τυὶρῃς σαν “νπδί ὅτα 
τοῦ ανουὶ ν᾽" εἰς.), οὐ. Μαῖκ χί. 5 (Αςΐβ 
χῖν. 15).---συνθ. : ἴῃ Αἰεῖς ατεεκ, ἰο Ὀγθακ, 
το Ὀγεαῖκ 'ἴπ ρίεςεβ, ἀπά 8ο ἀποθρύπτω ἴ5 
υιϑεά οὗ (1) Ὀτεαϊκίηρ ἴῃ ρίεςεβ, (2) ὑσεδκ- 
ἴῃρ ἴπ᾿ βρίπε, δηεγνδίϊπρ τὰς ψυχάς, 
φζ΄. Ῥίαι., Κεῤ., 405 Ε.; δεσε συνθ. 
τίθδηβ ἴο ᾿γεάκεη δε Αροβίῖε᾽β ρτροβε 
ταῖμοσ πδπ ἴο Ὀγεδῖκ πἰβ μεατὲ ἴῃ βούτονν. 
“ἐγὼ, επιρηδες, 1 ἔοσ τὴν ρϑτί.---οὐ 
μόνον ἱπ Ν.Τ', ταῖπεν ἔπδη μὴ μόνον ν»Ἱ ἘΠ 
τῆς ἱπβηϊεῖνε, Βυτίοῃ, Ρ. 183.---ἑτοίμως 
ἔχω: {πε εχᾶοὲ ρῇγαβε οὔϊν οὔσς εἶβε- 
Ψ ετῈ ἴῃ ΝΟΤ,, ἀπά ἐμετε υϑεᾶ Ὁγ 8ι. 
Ῥδαϊ, 2 Ὅοτ. χίϊ. τᾷ (ε΄. τ Ῥεῖ. ἵν. 5): 
“4αἱ] ραγδίῃβ δβί, εἰ ἰεσνε οπὰβ εϑί,᾽" Βεη- 
δεῖ. Ἐνναϊά σοπιραγεβ {π|5 ἥττῃ ἀεέεγγα!- 
πδέοη δπᾶ Ἴσουταρε οὗ 81, Ρδὺϊ υνἱεἢ ΟἿΥ 
Ἰ οτά᾽Β 1δβί ̓ ουσηευ ἴο [τυ βδίςθτι, οὗ τυκα 
ΙΧ. 51. 
ει. 14. ἡσυχάσαμεν : οηἷν ἴπ {κα 

αὐ Ῥαυ, οὔ. Τπκα χῖν. 3, Αοίβ χί. τ᾿. 
Τὴ ΤΧΧ, οῦ χχχίϊ, 6, Νεῆ, ν. 8.---τὸ ϑέλ. 
τοῦ Κ., ο΄. Μαῖῖ. νὶ. το, {χκ8 χχῖϊ, 42, 
δῃᾶ αἷβο 5ὲ, Ῥδυ]5 οὐνὴ εχργαββίοῃ ἐπ 
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ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 14. μὴ πειθο- 
μένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν εἰπόντες, Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω. 

15. Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας 1 ἀποσκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς 
Ἱερουσαλήμ. τό. συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας 
σὺν ἡμῖν,2 ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν, Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ 
μαθητῇ. ͵ 

2 Τηβίεδά οὗ αποσ. ΦΑΒΕῚ,Ρ, Τίβοι., Ὑγεηάι, Ὑν εἶδα, Ε.Υ͂., ὙΝ.Η. τὶ “Σ᾽, “᾽ » ΕΝ, ΜΝ Η. τεδά : Ὁ 
μᾶ8 αποταξαμενοι, 50 ΒΙ455 ἰπ β, δηὰ ΗΠ. ΒΙ655 Ῥτοροβεά ὄπα σῆκεσαν ρος 
Ῥυΐ ἀϊᾶ ποῖ ρυξ ἴῃ ἰαχὲ; Ἢ πβη τ Η ᾿ 
ἜΣ, Μδιρα, Σ πΡΑ, οχὲ; 866 ἘλΙηβαυ 5 ογι Ποἴβτλ οὗὁἨ Β[855 ὁπ [8 ραββαρε, Εχροοῖ- 

ἅ Ἰηβίεδά οὗ ἀγοντες κιτιλ. Β]455 ἰπ β ἰεχί ((ο]οννίπρ Ὁ, ϑυχι. Η. τα.) οντοι δὲ 
γον ἡμας προς ους ξενισθωμεν, και παραγενομενοι εἰς τινα κώμην εἐγενομεθα παρα 
Μνασονι Κ. μαθητῃ ἀρχ. κακειθεν εξιοντες ἤλθομεν εἰς '. Ετοπὴ ἴῃς ἴτδῃβ. ρίνβη ἱπ 
φοτηπλεπί. ἴὲ ψουἹά ἀρρεαγ τπδὲ [6 Οδεβάτεαῃ ἀϊβοῖρίεβ Δοςοπηρδηϊθᾷ Ῥαὰ! οἡ ἃ 
7ουζηου οἴτο 1685 ἔῃδῃ βίχεν-ἔουσ 1165 το 7εγαβα]θπι ἴο ἱπίσοάποε δἷπι τὸ Μπδβοη, ψγῆο 
Ἰϊνεᾶ ἴῃ τῃ6 Ηοΐγ Οἷτγ. Βαϊ [Ὡς ἱπηργορα δ ΠΥ οὗ [15 μα5 θβδ ᾿πβεν υτρεά ὃν ΒΙ488, 

- Ῥ ήϊοϊορν οἵ δε Οοεῤεῖς, Ῥ. 128 (5ο ἴοο ϑαίπιου, Ηγηιαΐδοπα, χχὶ., Ῥ. 239; Ζαῆπ, 
Ἐϊηϊοίέμηρ, ἰὶ., Ῥ. 343), ποξ ΟὨΪΥ οα δοσοιπε οὗ π6 Ἰοηρ ἀϊθίδπος, ἰοο Ἰοὴρ ἴοσ οπα 
ἄδγ, Ὀχὰξ αἶδο Ῥεσδιιβε Ῥδὰϊ} παῖρθε ργαβυσηλαὈῪ πᾶνε τοῖ!εὰ ἀρὸπ [16 ΠΟΒΡ ἐδ ἐν οὗ 
Ῥτεῖναίς πίοπάβ, αἰτεαάν Κποννῃ ἴῃ ατοτῳ ἴο 580 ποίῃίπρ οἵ ἔπε Ὀσγείμγεη ταΐεσγσοᾶ 
ἴο ἴῃ νέζ. 17. Βυξ τε β ἰοχί τηακαβ Ῥδπ] γεβί δἱ (ε πουβε οἵ Μηπδϑβου, ποΐ δὲ 76τι- 
βδΐετη, θα: δὲ βοπῖε υ]Π]ὰρα οἡ 16 ΨδΥ, ἀπά ἐπε Οξεβαγθδη ἀϊΐβοὶρ6β τηῖρας παίυγαὶν 
ΒΟΟΟΠΊΡΔΩΥ Ῥααυΐ ἴο ἃ νἱ]αρὲ κποννῃ ο ἔμαπι, θα: ποῖ το Ῥδὰ), ψβογε ἐμεὶγ ξεϊίουν- 
ἀϊβοῖρ!ες (Μπδβοη) ἄνγεῖς. Τῆς οτίρί παν οὗ τἰῃς β' ἰεχὲ 'ἴβ βιρρογίεά ποῖ οῃἱυ ὈῪ 
Βεῖβο δπᾶ ΖδοκϊΙθν, θαΐϊ Ὁγ Ηοϊζπιδπη, Τὰ. Ζα., Ρ. 81, 1806, ἀηὰ ΗΠ ρεηἐο!α ; Ῥυΐ, 
οὐ ἴδε οἵμεσ μαπά, 566 Οογββθῃ, Ο.. 6. 4., Ρ. 438, τ8ο6, ἀηὰ ὙΥ εἶἰΞβ, Οοάδχ Ὁ, Ρ. τοὺ ; 
Ῥαρε, ΟΙαςεὶςαὶ Κευΐστυ, ῬῬ. 3τ8, 310 (1807), δ επάε (1809), Ρ-. 342, ἀπά ϑοβτηίεδεϊ, 
“..5. Ννεπάϊξ σδπποί 5εεὲ ψνὮΥ, ἰἔ βὶ ἰεχὲ ψγαὰ8 ογἱ σίπαὶ, [ξ οου]ὰ πᾶνε Ῥβδη αἰξεγεὰ ἱπίο 
ΤΙ,, νμογεαβ ἢ να ποίς ἐμαὶ τῆς αττῖναὶ οἵ Ῥαυΐ δὲ 7εγυβδίθπι ἰ8 ον ποιῆεά ἴῃ 
ψογ. 17, (πὸ Ιοάρστηρ ντε Μηδβου τισι νν 6 }1 ἤᾶνα θεδη ρῥἰδοβᾶ ργενιουβὶν δὲ βοπια 
ν]Π]ᾶ56 οἡ ἐπε τουΐθ. Βαϊΐ [ἢ ψε ρῖνε π6 ῥσορεσ ἕογοε ἴο ανεβαινομεν, νΕΓ. 15, ἴῃς 
α ἰεχί ρσορεσῖίν ππδεγβίοοά (45 Ζϑῃπ δάπη5) ἱπιρ] 165 πὸ βαπὶθ ἔδοϊ 88 ἷβ ὑτουρῃς 
οὐλ ἱπ β, υἱξ., (δὶ Μπάβοη επίεγίαἰπεᾶ {π6 σοπραηγ, ποῖ δὲ }6γιιβα!θπλ, θα ὁπ πα 
ενεηΐηρ οὗὁἩ [πε ἢτθε ἄαν οἱ {πεῖὶγ Ἰούγπευ επίεμεσ; νεσ. 15, ἴπεῪ δεῖ ἀρουΐ {πε 
᾿ΟΌΓΠΘΥ͂ ; να. τό, ἔμεν Ἰοάρσεά υἷι Μπάβοπ οπ πε ἱπιγοάποιίοη οὗ πε (ὐεεβαγεαπ 
ἀϊβοῖρί8β ; νθσ. 17, ἴεν σᾶπῆα ἴο [6 βαί θη), 566 ΘβρθοδΠν δτηβαΥ, Εχῤοοϊίον, τοῦ, 
1805, ἀηὰ [Ειῖβ ῥγθέδσεποε ἴογ [ῃ6 “ Ἐδβίεγῃ ᾿᾽ ἂἃ85 ἀραίϊηϑδὶ (ῃς “ δγεβίεση " γεδάϊηρ 
(αἸπουρῃ Ζδοκίεν ἰδ 511 υπρογβυδάεά 
ϑέμαϊδη, Ῥ. 138). 

χνἱ. 21, 1 Οοτγ. ἷν. το, χνὶ. γ (Ηεῦ. 
νἷ. 3), οἵ. Μαγοτβ ποίβ οὐ [8π|ὲβ ἵν. 
15 ἴον βἰ την ρἤγαβεβ ἀπιοηρβϑὲ ὐεακβ 
δᾶ Βογηδῃη8, 85 αἶβο διηοηρϑὶ [εν δπὰ 
Ασδδίαπβ, Ταυ]οσ᾿Β δαγέηρος οὕ ἐδε Ὑετυΐδἢ 
Ἑαΐδιογς, ῬΌ. 20, 95, 128, 2πά εἀϊξ. 

Ψψεσ. 15. ἀποσ.: ΑΟΥ., ““ἴοοκ ρ οὐ 
φξαττίαρεβ," Ῥυΐ (πε ἰδίξετ ψοσγά 15. ποῖ 
υιϑεᾶ πονν ἰπ ἃ ραϑϑῖνε βεῆδὲ ἴογ ἴπρραᾶρο 
οἵ ἐριῤοαίηιεμέα, 45 ἴῃ ΟἍΤ., ]υἀρ΄. χντη. 
21, ᾿ 38πι. χυϊϊ. 22, 158. χ. τϑ, οὔ. 586 Κεβ., 
Τεριῤεεέ, ν. τ, 3: “ Τίπις ΡΌ65 πρτῖρϑί 
815 οαττίαρε᾽" (θυγάθη); 5εὲ αἶβο 
ῬΙυτηρέτε᾽ 5 ἱπιεγοβεῖπρ' ποῖς ου [ἢς Ψογσά. 

ΕΟΥ., τεδάϊπρ ἔπισ'.» τεπάθιβ “ψνῈ ἴοοῖκ ἃ 

οἷς Ῥαρραρε," τηδιρίῃ “ πιδᾶς τεϑαν οὐ 
Ῥαρραρε," τὰ πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν λα- 
βόντες, Ομτγβ., ΒδΥ τεπάεγβ “ μανίῃρ 

ΌΥ Βδπηβαυβ διρυπιεηίβ, Ογεί σεσαϊ ἀεΥ 

ἐαυϊρρεᾶ λογςες,"" Χεη., Ηεῖϊ., ν., 3, 1, 
δηά 86ὲ δέ, Ῥαηΐϊ, Ρ. 302: ἴδε Ἰουγπευ οἢ 
ἔοοῖ, δοπῖα δἰχέυν- ἴουσ πλ1165, νγὰ8. Βοδγοεῖν 
Ρτοθδδῖς ἔοσ Ῥαυΐ, ἐβρθοίδ! νυ ἰξ, 48 ἴΐ ψουά 
8εαῖι τοι ἢ), ἰξ ψγᾶ8 δοσοσηρ ἰϑῃθά ἴῃ ἔννο 
ἄλγβ. Οτοίϊυβ τοοῖς ἰξ 88 Ξε “"" βδτοίῃ 8 
ἡυπηεπεῖβ ἱπηροπεσς,᾽" 88 ἰ ὑποζύγια, Χεη., 
Ἡ:εἰ!,, νἱῖ., 2, τ86.. Ηδοκεῖὶ δηὰ Ἐδηάδὶ! 
τεῖος (Ὡς ψοσζά ἴο ἴδε ρδοκίπρ ἂρ οὗ ἴδῃς 
νδυδῦϊς δἴτὴβ ας 51. Ῥδὺὶ] ψψᾶ5 οᾶστυ- 
ἱπρ ἴο 7ετγιβαΐςη), θὰ 818. ἱπιετργεϊδιίοη 
δ66πι8 ἰδηοῖδι!, διίβουρῃ Ἡδοκείς βὺρ- 
Ροβεβ ἐμαὶ τὰς σοπιτίδαεϊοπ πλίρης Βανς 
ςοπδίβεεά ἰπ ρασὶ οἵ ταϊπχεηΐ οἵ ὑσονίβίοῃβ. 
Βεῖβοῦ 511 τηοτς οὐ ουκῖν τοΐεσβ ἰξ ἴὸ 
βειεῖπρ οπδηρε ἴθ ἴμ6 οὐττεηξ ΠΊΟΠΕΥ οἵ 
Ῥαϊεβείπς ἕοσ τὰς αἰπιβ οοϊ]δοϊβά ἴῃ ἐπε 

οοἷῃ οὗ νατίομβ ἰαηάβ.---ἀνεβ. : ἱπιροείοοι, 
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1. ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως ' ἐδέξαντο 
ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 18. τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν 

πρὸς ᾿Ιάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 19. καὶ 

ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς 
ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας οὐτοῦ. 20. οἱ δὲ ἀκούσαντες 

ἐδόξαζον τὸν 3 Κύριον - εἶπόν τε αὐτῷ, Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες 

εἰσὶν 3 ̓Ιουδαίων τῶν πεπιστευκότων - καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου 

1 εἐδεξαντο, ὃυὲ ΦΑΒΟΕ, ΤίβοΒ., ΝΥ. Η., ΕΟΝ., ννεπάς απεδ. 

3 Κυριον, Ῥυΐ Θεὸν ΑΒΟΕῚΙ,, 5... Ῥεβῇ., ΒΟ᾿., Αδίῃ., βο Τίβοῃ.,θ ὟΝ. Η., Εν. 
ννεμάις, ΝΝ εἶββ. 

5 Αἴἴτεῦ μνριαδες εἰσιν ΑΒΟΕ, Νυὶρ., ΒΟΙ., Αεξῃ. 13, 36, 40, ὟΝ. Η., ΚΟΝ., Ὑν εἰβ5, 
Ὑγεηάξ εν τοῖς ἰουδαιοις ; ὁγι. ἰῃ ΤΙΒΟΙ. ΠΗ Ὑ 34", ο5", 97. Ὦ, ϑυχ. Ῥεβῇ., 
Ῥασ., 888., Αὐξ. τελά εν τῇ ἰουδαιᾳ, 80 Β]458 ἴῃ βὶ ἰεχέ. 

ἰο ἄεποίς δε βίασε ου (δε ἰοῦγπευ (οὐ. 
Υἱ. 25: ὑπέστρεφον, Ἐ.Ν.). Βοίᾷ Α. 
δηάὰ ΕΝ. Βογε τεη ες ““νγεπὶ ὑρ,᾿ δαΐ ἰὲ 
ββουϊὰ Ὀ6 χεπάεγεὰ “᾿νε βεξ δροιΐ [6 
ἦουγπον ἴο 7εγυβαῖςηλ,"" ἐπά οὗἉ [Πϊγά τὴ, Ἶ. 

Ψψεῖ. 16. ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισ.: Α, 
αηὰ ΕΕΝ. ταπάε “Ὀγηρίπρ ἢ Ἰποτῃ 
Μπαβοη ἢ ψοπὶ ᾿νε βδουϊά Ιοᾶάρε,᾽ 
Ῥυὲ Μεγει- Ν εηάςξ, 5ο Ῥαρε δῃηὰ Ἐδηάδὶ!, 
τεηάεν “Ὀγίπρίπρ 15 το ἐΐδ λοις οὗ 
Μηδβοη," εἰς.» φῇ. αἰβο ϑρίίξα, Α ῥοςέδρε- 
δοδϊοκέσ, Ῥ. 234. ΤὨΪΒ ἰβ τῆοσε 1π δσοου- 
ἄλπος σὑπῖθ Οοὗεχ Ὁ, οὰ πο 5ες 
οτἰ εἰςαὶ πος Ξε ἄγ. πρὸς Μνάσ. ἵνα ξενισ- 
θῶμεν παρ᾽ αὐτῷ ἐπα 866 ΒΙ455, Ογαηῖ., 
ῬΡ. 171, 213, ἀπὰ ΥΝΪπει- ϑομηλεάεϊ, ᾿. 
220.Ὀ υϊραίε (Ξο Ἐταβπιυβ, Οδἱν!η) 
τεηᾶετβ “δά δυςεπίεβ βεουπὶ ἀρυᾶ ἀπεπὶ 
δΒοβριαγεησ Μηδβοποπι," ὕὰδ ΒΑΙϑΏ, 
Δα Ρῥγεβρροβεβ ἰπαὲ Μηδβοῦ ψνὰ8 δἱ 
Οεβατοδ.---Μνάσωνι, Ατι. Μνήσων, ἴῃ 
ἰδῖϊε Μ85., Νάσων «αηά Ἰάσων, 4 πδηὶς 
σοι ΟΏ Ἄτποηρ ἔπε ατϑεῖκβ, απ Μ πάβοη 
ὙᾺΒ ΡτοραΡΙΥ 4 δε Ἰεηΐβι.---ἀρχαίῳ, οὗ, 
χν. 7, ΤΊΔΥ τηθᾶῃ ἴδδξ μ6 ννὰβ δὴ δαυἷν 
ἀϊβοῖρ!ς, ΕΟΝ., οὐ ἐνεῦ ἔοσῃ ἴμ6 Ῥερίη- 
πἷπρ, [86 στεᾶὲ Ῥεηίεοοβιί, χὶ..15 (Ηυτα- 
ῬὮσαυ), 8ε6 αἷδο Κδιιβαυ, δὲ, Ραηῖ, 
Ρ' 303; πὲ Τὴδυ δανε Ὀξεὴ Τςοηνετίοά 
Ὑ Π5. ἔθ] ]ονν-σουπίγγτηδη Βάτπαραβ. 1 

ΒΙ458 ἰ5 τίρμε ἴῃ β, Αοἰβ χὶ. 2, δε τῦδυὺ 
δανες Ὀξδῆ ἃ σοηνοτὲ ἰπβίγυςιςα Ὁγ ϑέ. 
Ῥείεσ (πᾶ ἴῃ τηϊ8 βεπβε ἀρχαῖος). 

Δεῖ. 17. ὙΒετε ἰβ 0 ροοά σβᾶβοῃ ἴο 
ἄουθε παῖ ἐμεν σγετα ἴῃ εἰπὶς ἕοσ {86 
Ἐεδβε; ἴὲ ἴβ ἃ ἱεριεἰσηαῖς ἰέεσοπος ἴτοστὰ 
πλεῖν ταττγίπρ' δὲ Οξεβᾶγαδ ἐμαὶ ἘΠ ΕΥ γέσα 
ΑΒ 8 0]8 ἔο σε 7 6γιβδῖεπι : ΡΟΒΒΙ ΒΥ 
πε ῥτεβαεπος οὗ 7εννβ οσῃ Αβία ΤΩΔΥ δε 
ἴα Κεη, δἃ5 Εβπάδῇ ροϊπίβ ουξ, τὸ ἱπάϊοαϊα 
1Πδὲ {π6 εἴγηβ οὗ τπεὸ Ἐξαβὲ ψγὰβ πδᾶτ δὲ 
Βαηά.---ὠἀσμένως: οἷν Πετε, εἰσι ποαπεῖν; 
οσηϊτο ἴῃ ἴἰ, 4ἡ (Εν, ΚΝ. Ὲ.)}; 2 Μαές. 

ἷν. 12, χ. 33 Δ, 3 Μδος. 11]. 15, ν. 21, 80 
ἴῃ οἰδββίςϑὶ ἄσεεκ Ἐνδη Ὁ Ππ6 ννεϊσοπης 
ΟΠΐν σάπια, 845 εμαξ βυρροβεβ, ἔτοτῃ 
ἴ18οβῈ Ψῆο νψεσα σοπηραγδαίίνεϊι νυ ἔδυ 
Δλοηρβί ΤΊΔΠΥ ἐπ ]ογυβαΐεπι, 5:1. Ῥδιυ]ὶ 
Τουηά Βιγηβεῖ τα Ὀγοίθοσ ἀτηοπρϑβὲ Ὀσγείβγεη, 
-- ἐδέξ., Βε6 ὁπ χυῖῖ. 27, ἀποδέχομαι, 

Ψεῖ. 18. τῇ ἐπιούσῃ, {πτγαδ εἰπιεβ ἴῃ 
ἜὙΥς" βεοξίοηβ, ἔνγος ἴπ ταβὲ οἵ Αςίβ; 
πον ῆδγα οἶδε ἱπ ΝΙΤ. (ἴῃ νἱῖ. 26 υυ»ἱτἢ 
ἡμέρᾳ), Ηαν»κΚίπβ, “μι. 5.-͵σὺν ἡμῖν : [Πα 
νυτῖϊες ἴδυ8 δρϑίη οἱαίπιβ ἴο Ὁ6 δῇ ὄγε- 
ἡ η658 οὗ νδξ ραββεά; ἴξ τῇδ ννε]] 
Βανε Ὅδοη ἴδε οσοαβίουη ἔογ (δ τε- 
οαρίίοη οὗ δε δἰτὴβ οοϊϊεοίεά δότη 
ἴδε ΟΒυγοθα5.--ἄκωβον: οα ἐπε δυ- 
Ἐπογίεδεῖνε Ροβίείοη οὗ ὅ8ὲ. ]ϑπηθδβ 45 
Γαγίπει βῆοννπ Ποῖα δε Ἡοτσίὶ, ᾿ οϊδοΐα, 
Ῥ. 1οσ, ἀῃᾷ Μοβειῖν, δΜΙηέρπὶσέογίαϊ Ῥγὶδεί- 
ἀοοά, Ῥ- 147. Νοίπίηρ ἰβ βαϊά οὗ ἐπε 
Ἀροϑβεῖςββ, απ ἔβαν τῆδυ πᾶνε ὕεδθπ δθβεπε 
ἔτοτλ Τογιβαῖαπὶ ΟἹ ΤῊ ΙΒΒίΟΠΑΤΥ ὙΨΟΙΚ, ΟΣ 
αἱ ἰδαβὲ ἐπ6 οι ἱεῦ οὗ ἴῆπι. ὙΠΒαΥ ψνουἹά 
ΒΟΔΙΟΘΙ͂Υ μᾶνα Ὀεεη ἱποϊυἀδά πᾶσ (ἢδ 
ἴεσηι πρεσβ. 45 δνεπάϊς βυρροβεβ. 

Ψψες. το. ἀσπαζ.: υϑεᾶὰ οΥἩ ἔλτενεἿ! 
Ετεοίηρβ, χχ. σ, χχὶ. 6, ἀπά οὗ ρτεεϊϊηρβ 
ΟἹ δτῖναὶ, χυἹ[. 22, χχί. 7, ἔοσ 118 86 
Βεῖε οὐ, τ Μδος. χί. 6.---ἐξηγ.» 566 οἡ χ. 8, 
εἰς.--πκαθ᾽ ἐν ἕκαστον: “0η6 Ὗ οπς,᾽" 
ΕΙΝ,, οὐ. ἘΡΒεβ. ν᾿ 33.--διακονίας, 566 
ποῖα ΟΣ νἱ. 1, 2. 

Ψψεῖ. 2ο. ἐδόξ.: "“τεςῖς ἱϊηρετί, αυἱα 
Βπηΐβ νεῖῦο εἶπαν ἱπάϊςσξίυς,," Β455.-- 
θεωρεῖς: [8 ννοτά 566πὶβ ἴο ἱγηρὶν ἐδαΐ 
Ῥδὰ] μπαά αἰτεδάν Ῥεοοτηβ σορηϊβαπηὲ οὗ 
τὰς ἔδος ὃν μἰβ οὐνγῃ οὐβεγναίίοπβ ἰῃ μἷβ 
τηαϊηἰβίοσίαὶ ᾿νοσῖ.---δδελφέ: 8ὲ. Ῥδὰϊ ἰ8 
τεοοσηϊβοά 48 δὴ ἀδελφός ποὶ οπῖν ὃΚ 
5. Ἰάπηεβ θὰξ Ὁ. ἐμὲ δββειη θᾶ εἰάθσβ 
(Ξεε αἷδο Ψγεῖββ, ἐμ Ἰοζο).---ουδ.» 568 
οτἱεῖςαὶ ποίε.--- μυριάδες, οὐ, 1ὰΚς χΙΐ, σα, 
οὗ ἃ ἴατρε Ῥὰξ ἰηάδεδηϊξε πὐπιροσ (ΩΣ 



χ7--24. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 449 
ὑπάρχουσι. 21.1} κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις 
ἀπὸ Μωσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ιουδαίους, λέγων μὴ περιτέμ- 
νειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν. 22. τί οὖν ἐστι; 
πάντως 5 δεῖ πλῆθος συνελθεῖν - ἀκούσονται γὰρ ὅτι ἐλήλυθας. 23. 
τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν " εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν 
ἔχοντες ὃ ἐφ᾽ ἑαυτῶν - 24. τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, 
καὶ δαπάνησον ὁ ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἵνα ὅ ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν, καὶ γνῶσι 
πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ 

1 Ὁ), αἷς. κατηκησαν, αἰ )ανιαυεγεηξ, ἰπειεδά οὗ κατηχηθησαν, ποῖ Β]488. 
3 δει πληθος συνελθειν ον". ΒΟ" 15, 36, 137, 180, 

Ὑνεῖββ, Ῥαϊ σειαϊηβά ὃν Τίβο!., Β[8ββ, 
ΕΟΙν., νν.Η., νν εἰβ5. 

ϑενογδὶ νεῖββ., Ὗ.Η., Εν. 
ψ ἢ ΑΟΞΌΕΗΓΡ, να]., ΟἾτγβ. γαρ. ον. 

ὃ εφ᾽ εαυτων ὟΝ. Η. πιᾶτρ., ἰη τεχὲ αφ᾽, (Ο]οννίπρ Ὁ Β, δας ΥΥ εἶδ τεαά5 εφ᾽. 
4 επ᾿ αυτοις δῷ Αοοττ. ΒΟΕΉΠΙ,Ρ, ἐπ᾿ αντους, Α" 13, 27, Τποοάτι. ; 

εἰς αυτους υγἱί ἢ Ὁ. 
ΒΙ458 ἴῃ β γεϑάβ 

δ ξυρησωνται ΑΒΊΟΗΙ, 50 1Δοἰι., ΥΝ εἰββ, ΒΙ455 ; ξυρησονται ΝΜ Β"5, ΕΡ, Τίβοι. 
ΜΑΗ͂., Ἀ᾿Ν. γνωσι ΗΙ;Ρ, ΟἾγγβ. ; γνώσονται ΦΑΒΟΌΕ, ΥΝ.Η., ΒΙαββ, Ὑγεἰβϑ 
γνεπάς, ἘΝ. 

Οοτ. ἵν. 15), τοίδιγίηρ ἴο [πΠ6 πυτηρεσ οὗ 
δε ίθνεσβ ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ 7εγιβαίθπι Ὀυὲ ἴῃ 
7υάξεα ρῥγθβεηῖ ἴῃ ἷατρα πιπιθεῦβ, ἴογ ἐπ 
Ἑξδαβὶ, Τα ψοζά σαπποὶ σγεΐεσ ἰο [6 υν 158 
ΟὨτἰϑείαηβ ἰῃ 4 ΜΙ ἄθ β6η86, 45 Ονεσθεοῖ 
τοοῖς ἱξ, Ῥθοδιβα ἔπαν ννουά ποῖ πδεά τὸ 
Ῥὲ ἱπίοστηβα οὗ Ῥαιυ}5 τεδομίηρ τεϊαεῖνα 
ἰο ἰῆες Μοβαὶς ἰδυν.---ζηλωταὶ τοῦ ν.; 
οἵ. δ]. ἱ. 14, Τίς, 11. 14, τ Ῥεῖ, 1, 13 
2 Μδος. ἱν. 2, γε ἢανε ῃε βαῖης ρῆσδαβθ, 

ο΄. 4 Μαεος. χνιϊ. 12). ὙΠὲ αχίσεπια 
Ρατίν οὗ ἐπε ῬΠατίβεεβ ργίἀθὰ ἐπεπηβεῖνες 
ὁπ {16 εἰ{]6 ““Ζεαίοιβ οὗ τῆ ἴαν, ζβεαὶοῖβ 
οὗ ἀοά""; ἰξὲ νγὰ8 ἃ {Π16 νυιοῦ 81, Ῥαὺ] 
.εἰτηβε! δα οἹαϊπιεά, Γἰρπείοοι, 64]. ἱ. 14. 

νεῖ. 21. κατηχήθησαν: (ἃς ψοτγά 
ΒΕΘΙῺΒ 0 ἱπηρΪῪ ἀεῆηϊῖε ἰπϑίσμοίίοη, ποῖ 
τηθγεῖν αμαϊεγμπέ, Νυϊραῖε, Ηοτε τγϑίεγβ 
ἴο {6 ἰδστὴ 885 ἱπιρί γἱπρ Πεγα δβϑίουβ 
ταϊκίηρ ἀπά Ἰεοϊυγηρ, γμάαϊςείς ΟἸιγὶ5- 
ἐϊαπὶέγ, Ρ. το7.---ἀποστασίαν, οὐ. τ Μδοο. 
11, 15 (5. ἀπόστασιν) ννεη (πε οῆσετβ 
οἵ Απείοσμιβ Ερίρμαπεβ, ἱπ [πε εἰπε οἵ 
Μαιιδιμίαβ, ἐτίεά το οοσρεὶ πε ρεορίε οὗ 
Μοάϊη ἴο ἴοτβακε ἔπε ἴανν δηά ἰο βαοσίῆςε 
Ὄρομ ἐπε ἰάοἱ δἱατ.---μὴ περιτέμνειν: 
ἔδεβε ννογάβ δῃηὰ μοβα νυ ἢ ἕο! ονν ψεσα 
8 εηξίγε ρεγνεγβίοη οὗ δ5.. Ῥδυ]᾽ 5 [εδοῖ- 
ἰηρ, ᾿ιδὲ 85 μἷβ ἐπεπγῖεβ βᾶνβε ἃ ρεγνεσίεα 
νίαν οὗ [πε Αροβεῖε᾽ β ϑιρροββά ᾿ἱπιγυβίομ 
ἢ Ὑσορίπιιβ ἱπίο (Π6 ταπιρῖθ, να. 20. 
ΤΠ εχεχαρίίϊοη ἔτοπι ἴπ6 Μοβαὶς ἰανν νναβ 
εοπῆπεά το [δυνίβϑῃ Ἴοοηνετγίβ, χνΐ. 3,1 
Οος. νἱϊῖ, 18.---τοῖς ἔθεσι, ο΄, νἱ. 14, χν. 1, 
---περιπατεῖν: ΟἿΪΥ πέτα ἱπ Γυκο, Βαΐ 
οὔεῃ ἰπ ἴῃς Ερίβεῖεβ ἰπ {818 βθῆβε, οἷ. 
Μαζτκ νἱϊ. 5. 

ΨΟΙ, 11. 

γετ. 22. τί οὖν ἐστι; οὗ, τ Οοτ. χίν. 
15, 26, φῇ, νἱ. 3 ἰπ β τεχί.---δεῖ πλῆθος 
συνελθεῖν, 566 οτἰεἰςα] ποίε.---ἀκούσονται, 
ἦνε.ν τὰς Ἰυ ἀαἰδίπρ ΟὨτιβείδηβ τοξεσσεά τὸ 
ἰπ κατηχήθησαν, νεῖ. 26.:{. Τῆς ψοτάβ 
τοῖεσ, ποῖ ἰο δῇ δββθῃῦ νυ οἵ {ες ψῃοὶς 
ΟΠαυγοῖ, οὐ ἴο ἃ {πηλ}]ειατΥ ἀββαηηὶυ, 
ψαΓ, 27, δυιξ ἴο πὶ ἀββεηρίν οἵ {π6 7υ.ἅ4- 
ἰβίπρ' ΟἸὨγίβείδηβ 5 ἀρονε. 
γε. 23. εἰσὶν ἡμῖν, οὐ. χν. το. ΤῊς 

ἴουσ τλθη οογίδίἰν 5εεπὶ ἴο πᾶνα Ῥδθῃ 
ΤΛδθεῖβ οὗ ἴῃς ΟΒυτοῖ δὲ 76γαβαεπι, 
ἦ.6., ]εννῖβῃ ΟΠ τί βείδη8.--- εὐχὴν ἔχοντες : 
ἃ το ρογαγυ Νζίγιἐε νον, Ν Ππι, νἱ, χ ἢ, 
Τα Ἰοπρτῃ οὗ εἶπα ννὰβ ορίϊοπαὶ, δαὶ 
τηϊγγ ἄδγβ βεεπὶβ ἰὼ βανε Ῥεθὴ τῇς 
Βῃογίαδὶ εἰπς, [08., Β. Κ.., ἰϊ., 15, 1.-- 
ἐφ᾽ ἑαντῶν, 5Ξεε οτἰς4] ποῖα, ἐπ6 Ναζί- 
τίς νονν [168 Ὡροὸπ {Ππὶ 48 δη ππίι] 16 
οὐδ ραιίοθ. 1 ψὰ τεαά ἀφ' ἴ ψνουὰ 
τηδδῃ Εἰπὶ ἴο δἰῆγπιὶ ἐπαὶ {πε νον πιδά 
θδθη τάκ ὃν ἰμθηλ οἵ ἐμεὶσ οὐνπ Ψ1]}, πα 
ἐμεῖς ον ἱπιτίατίοπ, οὔ, Ταὺκς χίϊ, 57, 
2 Ὅογ. 1. 5, ]ομη ν. το, 30, εἴς., 866 
βαγῖμες ατίτηση- Τ πάγοσ, ον τ, ἀπό, ἰὶ., 
2 ἅ, δα; δπά Βεπάδιϊ, ἐμμη' ἴοεο. Β]1458 
Βόνγενεσ τοπάθιβ ἐφ᾽ “ ααΐα νοξιπὶ ἐπ σε 
τεσερειυπί,᾽ 50 παὶ ἰξ ἰβ ἀϊβῆουϊε τὸ 
ἀϊκιϊπρσυΐίδη νεγὺ ἀςβηίξεϊν. 

ψεγ. 24. παραλαβὼν, οὔ. νετ. 26, χν. 30 
(χν. 33): [86 ἴπ ἃ {τοπαάϊν υναν, αββοοίδες 
Ἰπγβεῖῦ ΠΗ 1Ποπὶ ἃ85. ἃ σοπιραπίοη.--- 
ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς: (ἴα δἀνίος ἰΒ 
ςδβαγαςίογιβείς οἵ τῇς ἀροϑβεὶς ψῇο μαά 
Ιϊνεὰ 5 ὅ8ι. [4π|ὲ8 μαά Ἰϊνεά, Ἐσβθρῖιβ, 
Ἡ.Ε., ἰἴνν 23, δηά ἰτ οεγίαϊ πἰν βθαπ8 [Ὁ 
ἀεπιδηὰ ἐπαὲ 8... Ραμὶ βου! ρίαςς ἰπη- 

29 
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αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΙ. 

25. περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν 
ἡμεῖς 1 ἐπεστείλαμεν, κρίναντες μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ 

φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ τὸ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ 

πορνείαν. 26. Τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ὃ ἐχομένῃ 
ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν 

ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς 

1 φᾳπεστειλαμεν ΦΑΟΒΗΓ,Ρ, Ψαϊρ., ϑυσ. Ῥεβῇ,, 54ῃ., Οἤγυβ8., Τίβοῃ,, ΝΝ. Η. πιᾶγρ., 
ΚΕΝ. τοχὶ, νΝ εἰββ (οὔ. χν. 20) ; απεστειλαμεν ΒῸ 40, ὅγτ. Η., Ατηχ., ΝΗ, ἰδχέ, 
ΕΕΝ. πηατρ., ΝΥ εηάξ, ΒΙαβ88; 5686 νγεηάι, Ρ. 346 (1800). Αἴδσ εθνων Ὁ, αἷρ., ϑδῇ. 
δἀὰ οὐδεν ἐεχουσι λεγεῖν προσ σε" ἡμεις γαρ, 80 ΒΙ455 ἴῃ β, ΗΙρΡεηξΕΙά, Ζτυ. ΤΆ, 
Ῥ- 382 (1806). ΤΕ ψογάβ ἴῃ ΤΕ. (αἴτεῦ κριναντες) μηδὲν. -. εἰ μη ἅτε βυρροτίεά 
ὃν ὨΟΕΗΨΡ, Οἷξ., ὅυγ. Η., σῆσγυβ., Βο Μεγεγ, ΑἸϊογά, ΒΙδββ, δας οι, ΑΒ 13, 81, 
Ψυϊρ., ϑυτ. Ῥεβῇ,, 54ῃ., ΒΟΒ., Τίβομ,, ΝΝ. Ἡ., ΕΕΝ., ννεπάες, νν εἰβ8 (Ὁοάεχ Ὁ, Ρ. 1:03), 
και πνικτον οὔ. Ὁ), Οἷρ., 58}., [6Γ.. Αὄὔυρ. 

3εχομενῃ, Ὁ Π48 εἐπιουσῃ ; ἴοσ εὡς ου Ὁ Πα8 σπως, Ὀυὲ πο Β]455. 

ΒΕ οα ἃ ἴδνεὶ τ {πε ἔουγ τηθη δηᾶ 
τᾶ κε ἀροὸπ Ὠἰταβεῖ ἐπε Ναζίσιτε νονν, οἷ 
Ναπι. νἱ. 3. Ἴδε σὺν αὐτοῖς σΔη δατάϊν 
Ῥ6 εχρίαἰπεᾶ οἰμβεσννίβθΊι. Βυξ δον ἴδγ 
128 οὈ]ραιίοη οὗ ἔπε νονν Ἔχίεπάβά ἰπ 
ΒΟ ἃ οᾶ86 ἰδ ποῖ οἶθαγ (Εδεσβμαίμη, 
Τερῤῖε απὰ ἰές ϑογυῖοες, Ὁ. 326), δῃὰ ἐπ6 
εἰπε βρεοι ἢβᾶ ἄοεβ ποί βββηὶ [0 411ονν ἴου 
τῆς σομητηεηςεπιεπέ δπά οοπηρϊείίοη οὗ ἃ 
νον οἡ {πε ρατί οὗ {πε Αροβιίε, αἰπουρῃ 
ΨψῈ σδηποῖ βδεϊβέδοιογν Ὄχρίδίπ βοῇ 
ἘΧρταββίοπβ 85 (δε οπα δαΐοτε υ5, οἷ 
ἡγνισμένον, χχὶν. 18, οη ἐῃε βαρροδίτοη, 
παῖ 81. Ῥδὺϊ] οὔἱν δββοοϊδίεὰ ἢἰπηβεῖῖ 
ψἱῈὰ ἘΠ6 σοίάρϑην οὗ ἐπε ἔουσ νοΐδτίεβ 
δπὰ ἱπουττεᾶ [6 δχρεπβαβ οἵ {πεὶτι 
βϑογίῆςεβ. Ὦχ. Ηοτσί βυρρεβίβ ἔπδὶ {Π6 
ἈΡΟΒΕς τῆδυ πᾶνε Ὀδαη ΠΙπη561} δροσῦξ το 
οἴει βδοσίῇοθβ ἴῃ τῃ8 Τεπιρὶβ ἱπ σοη- 
πεοιίοπ υνἱ ἢ βοῖπα ῥσγανίοιιβ νον, οσ ἐπδὶ 
ἱπ οοηπερέίοη νυν εἢ ἐπ6 Θεπεῖ]ε οβεγίηρβ 
ΜΜΐοῃ με μδά Ὁγοιρῆι το Τεγαβαΐετη ἀπ 
58 εἴν ἀδ!ἰνογθά (85 16 νγουἹὰ βεαι) μῈ ΤΏΔΥ 
δΒᾶνε ρτοροββά ἰο οξι ἃ βοϊδιηη ρεδοθ- 
οἴετίηρ ἴῃ {πε Τεπιρὶε, οὕ, καὶ προσφοράς, 
χχῖν. 17, δῃᾶ Εοχῃ. χν. τό, Ὑμά τοῖο Οὐ γὶς- 
ἐϊαπῖέγ, ῬΡ. τοῦ, τ1ὸ ; οἡ ἐς νεῖ ἁγνίζω 
866 εἷβ8ο Ηοτσί 8 Εἰγε Εῤίβεϊφ οΥ δὲ. Ῥεΐδν, 
Ῥ- 8.--δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς: “6 δ 
ΟμαγρῈ5 ἔοσ ἔπαπὶ,᾽" ΟΝ, βρεπᾶ τόπου 
ρου ἴπδπι. ΤῈ νγὰβ οοπϑίδεγθά ἃ πηϑτὶ- 
τοτγίουιβ δοὲ ππ5 το ἀδίγαν ἔπε ὄἔχρεῆβθβ οὗ 
Ἐμεῖς βδοσίβοαβ ἴοσ ροοῦ Ναζίτγιεεβ ; [086- 
Ῥδιβ, 4πέ., χῖχ., 6, σ, πονν Κίηρ Αρτίρρα 
Οὐ Πἰδ5 ἀὐγῖναὶ δὲ [ει ιβαίθπι δοίθὰ τπὰ5 
ὙΠ ἃ νίανν ἔο σοποί δίς ρορυΐαῦ ἴανουτ, 
ἘΔεγβμαίτη, μ. 5., Ρ. 326, δηδη, ϑαϊηέ 
Ῥαμὶ, Ὁ. 510, Κγρίκα, Οὔξεγυ., ἴ1., τ153} 
ο΄. Μίβῃπα, Ναςσίγ, ἰϊ., 6. 1]. Ψγεῖββ 
βαρροβθᾶ πδὲ {πῈ τῆοπεΥ ψουά ἢανα 
Ῥθεπ δισηϊβμεά οὐ οὗἩἨΘ πε οοπέγ δυιεΐοπβ 
Ῥγτουρμε ὈΥ Ῥαυΐ, ἀαπὰ (ῃμαΐ βυο θην 

ῬΙογεά ἴον τπῈ6 βοὸς τηδπιρεῖβ οἵ ἰῆς 
Ἔγαβαίθπι Οπυσοι νουἹά ἢανε θεθη ααἶξα 

ἴῃ δοσοτάδποα νἱἢ ἐπε οδ]εοῖβ ἔοσ ψν σα 
τς οοπεγ θαξίοπ 5 ννατα τηδᾶς ; θὰΐ οἡ 1π6 
οἴπεγ μαπᾶ, Κδπιβαυ, δέ. Ῥαιεῖ, Ὁ. 310.-- 
ἵνα ξυρήσ., 566 οτἰτἰσα! ποίε; δὲ ἕῇῃς 
σοποϊμδίοη ΟΥ̓ πεῖς νον, Ντα. νἱ. 18, 
με {πε ϑδουίῆσα τγὰβ οεσεά ὃν {πα 
Ναζίτιξεβ, ΝΌτι. νὶ. 14.--Οη πὲ δαΐζυτα 
ἰηάϊςαῖίνε νι ἵνα ἱπ Ν.Τ. ἴῃ ρυτα ἤπαὶ 
οἴδιιβεβ βδεὲ Βυτίοῃ, Ὁ. 86, ἰξ τὲ δἄορι 
ΚΕΝ. Ιῖνε τεδά γνώσονται, 5εε οτἰεἰσα] 
ποίᾳ, {πε διξατγα ἰδ ποῖ ἀδρεπάεξηϊς ου ἵνα, 
“πᾶ 411 5841} Κπον," ΕΝ., υἦΖ., ὉΚ 
Ἐπῖ5. δςοῖ οὗ τῃϊπ6. Οη τῆϊβ ἱπάδβρεηᾶεπε 
ξαΐζυτε β5εὲ Ψιίεδα, 16 Ογεὸ ἀκ Ν.Τ'., 
Ῥ. 8χ (1893).---καὶ αὐτὸς, ἑ.6.,. 45 νγε 11 45 
οἴμοι 1Θυβὰ ΟἸγί βεϊδτβ.---στοιχεῖς: ἃ 
ὩΘαῖγα] νγοσά, ἃ5 {πε νγαῖκ ταῖρθς ὃς τίρδε 
οΥἱὁ ψτοηρ, Ῥὰς πετε ἴο δὲ ἕδκδβῃ στ 
φυλάσσων, “50 νγεῖκεβέ 85 ἴο Κεὲρ ἐπε 
1δνν," Οτπιπ-Ὑαγεσ, σμδ σ., πο πεϑάᾶ 
ἔοσ “ ογάεσϊυ "". 

γεγ. 25. ἡμεῖς, οὐ, τεαάϊηρ ἱπ β τοχί, 
Ῥαΐ ἱπ δὴν σᾶβα ἡμεῖς 15 Θῃηρῃδίῖς, ἱπεῖ- 
τηδείηρ, (παΐ 5.. Τ]4πιε8 δηὰ {πὸ Ομυτοῖ δὲ 
7εγυβαίεπι οουἹᾶ ποῖ σοπάετηη ὅ8ὲ. Ῥδι}᾽5 
αἰιἰταάξ ἑοννατάβ Θσπῆῖϊε ΟΠ τι βείδηβ, βἰποα 
{πὸν πδά ἐπεί βεῖνεβ σοηβεπίεα ἴο ρἷδοες 
ἔπεβε Οεπεῖς ΟΠγιβείδπβ οἡ ἃ ἀἰηεται 
Τοοείπρ' ἴτοπι ἔμαὲ οὗ {πε Ῥοση ἴεν πο 
Ῥεοδπηε ΟΠ γί βείδηβ.---ἐπεστείλαμεν, 566 
οτἰεῖςαϊ ποίβ, οἷ χν. 20 (Ζδοκίετ).--- 
μηδὲν τοιοῦτον τηρ.» 866 Οτεσα] ποία.--- 
ννεπάς νει Θομῦτεσ οὐὈ]θοῖβ το ἐπε τ ποῖα 
τοἔδγθαπος ἰο π6 Αροβίοϊίς Οοπέεσγεηςα, 
ἀπά 5665 ἰπ {πὲ νϑσβα {πε παπᾶ οἵ ἃ 
Ἐεάδοϊοσ, 85 ἰπ χνὶ. 4 (5εε ποΐε, Ρ. 346, 
οαϊι. τ800). Βαξ ἔπε ταΐδτεηςβ τηδὺ ὙΨΜῈ61] 
᾿τρὶν [μὲ 51, [ἀπηεβ ὁπ Πἰβ ρατέ νγὰβ σαΐϊξα 
ταρδγαᾶ ἴο δάπεγε ἰο {πε ςοπιραοέ ἐπξεγεά 

ἴηίο δὲ ἴπ6ὸ Οοπἔεσεποε υνἱτἢ τορασγά ἴῸ 
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ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. 
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217. ὡς δὲ ἔμελλον ῖ αἱ ἑπτὰ ἡμέραι 

συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας Ἰουδαῖοι, θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ 
ἱερῷ,2 συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτόν, 

αι ἐπτα ημ.; ἀτέ, οἵα. ἱπ Εὶ (1π α ἰεχὲ ΒΙ485 Ὀγδοίκεί8), 
τῆς εβδομης ἡμέρας (50 ΒΙ458 ἴπ β τοχι, ΗΠ). 

Ὁ 8δι8 συντελουμένης δε 

3 συνέεχεαν ἰ5 ῥτεΐεισεά ᾿γν Β͵455 ψίτῃ Ο ἀπά βοπια Ταΐη8., γγ8ο ΤΠ ΏΚ5 τπαξ ἐπε τϑὲ 
ΔΟΥ. 15 (0 θὲ τεδά ἤεσϑ, βεοδυβε ι8018}}ν χυνω ἰ5 
δΒαπά, γεπάϊ (1809), Ρ. 350 (Υγ᾿πετ- Θομτηίεάεὶ, 
Ὑγεῖββ (ὑγίπει- Θοξγηϊβάεῖ, Ρ. 112). 

(ΘηΈ6 ΟΠ βείδηβ, ἀπά πὲ ἢς Ἔχρεοῖβ 
81. Ῥαὺϊ οα διἰβ. βἰάβ ἴο βδῃονν ἴμδὶ δε Ὧδ8 
ὯΟ ἀεβῖσε ἰὸ ἀϊβρασαρε ἴῃς 1δανν ἴῃ ἐπε 
ἜΥε8 οὗ [εν β ΟἸ γι βεῖδπβ. 

ψεσ. 26. τότε ὁ Παῦλος: 85:1. ῬΑυ]}5 
σοηάιιοξ νγὰ8 ἀποίποσ 11πιϑίγαοη οὗ {Π6 
ταῦ]ε 1α]1ἃ ἄονντι ἴοσ Πἰπλβ6 1 σνμθη υντίτἰπρ' 
το Οοτίμιῃ, οὗ στ σοσ. ἱχ. 2ο. ὙΤηΐβ ἰδ ἴῃ 
861} δῇ δῆβννεσ ἴὸ ἴῃ6 οδρέϊοιιβ οὐ  εἰοίβση 
ψΗσἢ ἀουρίβ (πε ὑσατῃ οἵ ἰδ δοεΐοπ οα 
το ῖ5β. οσοαβίοη, 50 διηοηρϑὲ γθοεηΐ νυτίειβ 
ΗΠροηἕε 4 (1806). Τῆς νον οὗ Αοίβ 
χν]. τϑ ἰβ βυϊῆοίεπε ἰοὸ 5ῇονν ἃ5 ἴπαί 
ἔπεῖε 8 ΠῸ σϑάϑοῃ ἴὸ βιρροβε (δὶ τῆς 
Ἀροβεῖε νγαὰβ πηογεῖν δοίίηρ ἃ ρατὲ ἴῃ 
Το] Ποννηρ ἐπε δἄνϊος οἵ ϑ8ι:. 4π|6β. 
Μεα!ίδετγὲ ἀϊβουιββεβ ἐμ αι δδίίοη δὲ ἰβηρίῃ, 
Ῥ. 340 ἢ-., ἀηά σοποϊπ 68 τπᾶὶ τε Αροβεῖβ 
ΤΩΔΥ ΨΕΙΙ ἢανεὲ ἄοπθ ἴυδὲ ναὶ πε 15 
τεροτίεά ἰο πᾶνε ἄοπε; δπά διγίπεσ, (πδὲ 
85 ἃ 5ἰπιρῖεσ εχρδηδίϊοη οὗ Ῥδὺ}5 δἀττγεβί 
ψγουἱ ἃ ἤᾶνα ἀηδυνετεᾶ ἀνεγΥ ρύγροβα, ἐπα 
ἐχρί απαϊίου ρίνθη τὴδν ξαἰτῖν θ6 ἀββαπιθάᾶ 
το Βὲ {π6 {τὸ οπθ. Ἐδπδη, ϑαΐπέ Ραμὶ, 

;. 517, αἶβο δοσαρίβ ἴδε παιταῖϊϊνε 85 δῇ 
ΠΠπβιταϊίοη οὐ 8:1. Ῥδ}}5 ον ῥσϊηςῖρ]ε 
τοίοισοα ἴὸ ἄδονε ἰπ τ Οοσ. ἰχ. 20, 50 ἴοο 
γνεηάι, 1. ΝΥ εἶββ, Ῥβειάδγεσ. [{ βεεπιβ 
βίγδηρε παὲ Ψν εβίευ βῃουά πᾶνε βοπα 
80 Ἃ81 ἴπ δε οφροβίίε ἀϊτεοίίοη 85 ἴὸ 
δεϊΐενε ἐπδὶ ἔπε Αροβεῖε δοίια!ν βυβεγθᾶ 
ἔοσ πιὶβ σοπηρ ίαποε νἱἢ {πῸ  βμεβ οὗἉ 
78πηεβ, νεῖ. 33, οὔ. ϑῤέακονὶς Οοηιπεδημέαγγ, 
ἦι ἰοοο.--τῇ ἔχομ. ἡμέρᾳ, ἰάκΚεη ΕἰΈΠΕῚ 
ὙΠ παραλ. οὐ ὙΠ σὺν αὐτοῖς ἅγν.» 
80 ΕΝ; οἠἷγ ἴῃ Τὐκςε, οὐ Τὰῦκε χὶ, 
33, Αοΐβ χχ. 15, νἱπουΐ ἡμέρᾳ (5ο ἱπ Ροΐγ- 
δΙα5) ; οὐί χιϊ. 44. ΚΝ. Η. πιατρίῃ. [πη ΧΧ 
τ Οὔτοη. χ. 8; 2 Μδος. χίΐ, 39 (1 Μδςο. 
ἶν. 28).---εἰσήει : δοοοτάϊηρ' ἴο ΟἿΣ ἱπέετ- 
Ῥτείδίίοη οἵ ἔμε ραββαρε, πε ψοσγᾶ πιβαῃ8 
ἐπαῖ Ῥαδυΐ εἐπίεγοά ἱπίο {πε Τεγηρῖς, δπὰᾶ 
βίαγεά ἔπαγε ἴον βενεη ἄδαυβ ψνὶεἢ ἑἰς ἔοαΣ 
Ῥοοτ τπδῃ ὉΠΕὺΡ̓ πε ρεγίοά οὗ {πεῖγ νοῦν 
τναβ 10]16]1εἅ, Εδπαη, δαΐμέ Ῥαμῖ, Ρ. 520; 
Ῥυξ πε Ἔχρτεββίοπ πεεά ποῖ τηξᾶῃ στῆσα 
ἔθδη ἔμδε ἢα δπέεγεά ἱπέο ἴμ8 Τεπιρῖς ἴὸ 
δῖνε ποεξῖοε, οὐ γϑίμεσ, βίνίηρ ποίϊοα, ἔοτ 
ἔπε οοηνεπίεποε οὗ [πὸ ῥτίεβϑίβ οἵ {π6 ἄδυ 
ψβεη ἔπε νὸν Ψψουϊά ὃ6 δπάδά, ἀπά [δε 

Ῥτγεβ. ἰῃη Ν.Τ,, θυ 8εε, οη ἐῃε οἴμοι 
Ρ- 111). επεβαλαν ὲ'Α, 5ο ὟΝ. Η., 

ΒΙ488 ἴῃ βὶ τεδάβ ἐπιβαλλουσιν νἱτἢ Ὁ, 50 Ηρ. 

ΠΕΟΈΒΒΩΤΥ Οἤετίηρβ Ὀγουρῃι.---διαγγέλ- 
λων: “ ἀδοϊατίηρ," ἘΟΝ., ἐνξ., το ἴδε 
Ῥιιαβίβ, ποῖ ορηρδης ξάϊοεης (τοί, 8ὸ 
Οτίπιπι), “ ἴο 5᾽ σΠΙ ΣῪ "ἢ 45 ἴπ ΑΟΥ., τηακεβ 
με ρατγεοιρία ξαξαγε ; νεγρ ΟὨΪΥ ἀϑεά ΒΥ 
51. Κα ἴη Ν.Τ. (οπι. χί. σ7, φυοιαιίοῃ 
ποσὶ 1,ΧΧ), 2 Μδεος. ἱ. 33 ὟΝ 18 πιδ6 ἴῃ 
[δε βθῆβε οἵ ριιλ]οδείοπ, 5. 11. 7, ἵν], 
13, ζ΄. 2 Μδος. ἱ. 33, {{|, 34, Ἐςο[εϑἴαβε, 
ΧΙ , 2).---τὴν ἐκπ. τῶν ἧ. τοῦ ἂγ., ἱ.ε., 
με βανεὴ ἄδυϑβ, νεσ. 27, Ψῃϊος τεπιαϊποᾶ 
ὙΠῸ] πὸ ρεγίοα οὗ ἐπε νον υγὰβ δ 1 ]11εά, 
ΨΏΘΩ {Π6 βδουίῆσε ννᾶ8 οἴεγεά. Οὐμεῖβ 
Βοννενεσ ἴδκα ἕως οὗ νἱτἢ εἰσήει, “δε 
δπίεσαά ἱπ. .. (Δπηά τεπηδίπ θα) ἀπε] (Π 6 
οἴετίηρ," εἰς.---ὗπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν: 
ἴπεσε 15 Π0 πεξεᾶ ἴὸ βίρροβε ψἱ Νὄβρεη 
τπαῖ {πεβεὲ νογάβ τηδαπ {παὶ ἐπε ρετγοᾶ 
οὗ ἰὰς [1]] δοσοιιρ ϑηπηεπὶ οὐ με νοῦν 
ννγὰ5 ἀϊετεηξ ἰπ ἐδοῇ οὗἉὨ ἔπε ἔουγ ο4565--- 
αἵ 411] ἀνεηίβ {π6Ὸὸ νμόϊα ρεσοά οὐ “ρυτῖ- 
Βοβείοη " ἀϊά ποῖ Ἄεχίεη ἃ Ἴνεσ τόσα ἔμᾶπ 
Βενθῇ ἄδυϑ. 
γε. 27. αἱ ἑπτὰ ἡμέραι: ἴἴ ἄοε5 ποῖ 

ἀΡΡϑᾶσς {παῖ {π6 βενεὴ ἄδυβ ϑγεγὲ επ]οἰπθᾶ 
ΌΥ {πὲ Ιανν---ῆοῖ ὄνδὴ ἰπ Ναπι. νἷ, Ο1 
ἰπάεεά [ὲ ψνουἹά ἀρρθδὶ ἔτοπιὶ 705., Β. 7... 
11.) 15.) {πὶ ἃ ρεγοά οὗ γι ν ἄδγβ νναβ8 
Οὐδίοτηδσυ Ῥοΐοσα ἔπε βδογίῆοε σουἹὰ δὲ 
οἴετεά, Ὑπε βενεη ἄδγβ οαπηοὶ ἔῃθγο- 
ἴοτε ἱποῖίυάε ἐπε ὑνΒοῖς ρεγίοά οἵ (πὰ 
γον, ΔΙ ΠΟοῸΡἢ ἔπαὺ πιρῃς τν 611 ἱποῖαάα 
τῆς ρετίοά οὗ τς Αροβεῖε᾽ βΒ ραγίποιβῃϊρ 
ΨΙ ἐπα ἔουσ πεη. ὑνεπάς ἂἀπᾶ ΔΝ εἰβ8 
ΒΌΡΡΟΒΕε πὲ ἃ τεΐεσεηςε 8 μετα τηδᾶς ἴὸ 
ἃ ταῖς ταὶ {πὲ ἱπίεγναί δείννεαη {πα 
δηπουποοιποηΐ ἰὸ {86 ῥγίεδὶ δἀπά τῆς 
οοπουδίοπ οὗ τε Ναξζίγις νον βδουϊά 
ἱποῖυἀβ ἃ ρεγίοά οἵ βενθὴ ἄδαγϑβ, θὰ: 88 
ἔθεε ἰβ δἀγηϊ εάν πὸ τεΐδγεπος ἴο ΔηΥ͂ 
ΒΟΒ οτάϊπαποα εἰβανβεσε, ἰ ἰ8β ῥγα- 
οτίουβ ἴο ἄερεπά (00 πιο ἀροπ ἴϊ. ἵι 
ΒΘΘΙΠῚΒ ἱπιροββῖθε ἴοὸ τοῖο {π6 Ἔχργεβϑίοη 
τὸ {πε βενθὴ ἄαυβ οὐβεγνεᾶ 848 ἴῃς Ἐδαβί 
οἵ Ῥεπιεοοβῖ; ἴπε δτγείοϊε θεΐοστε ἑπτὰ ἡμ. 
τοῖειβ ἴο ἴῃς “" ἄδαγβ οὗ ρυτγβοδίίοη " 7υ5ι 
τηδητοπεᾶ, 5εὲ δασμοῦ οτίεἶσαὶ ποίς πᾶ 
Κααραπθαιιοσ ἔου βυπιπιδευ οὗ ἀϊεγθηὶ 
νίεννβ.---οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Α. ᾿..: "(δες [6νν8 
ποπὶ Αἰ," Ἐ.Ν., οὔ. νἱ. ο, ψνβεῖε νὰ 
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48. κράζοντες, “Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε - οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος 
ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ 
διδάσκων - ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν, καὶ 2 κεκοίνωκε 
τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 29. (ἦσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον τὸν 

Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ὃ ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν 

ὁ Παῦλος.) 30. ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ 
λαοῦ " καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου, εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ " 

1 πανταχη ΜΑΒΟΌῈΕ (ΥΝ.Η. ἀπά ΒΙ458 'π βὶ -χῃ), 5ο ὙΝ εἰββ ; νᾶγ. οἔζεη ἴῃ οἰαβϑίοαὶ 
ατεεῖς. 

3 ἘὺῸγ κεκοινωκε ὨΣ Π88 ἐκοινωνησεν, Ὠ3 ἐκοινωσεν, δυὲ Β΄488 (οΟἸοννΒ ΤΕ. 

8 εγομιζον, ἢ Π48 ἐνομισαμεν, ποὶ ΒΙ4885. 

τεδὰά οἵ ἴμε6 7ενβ οἵ ΟΠ ςοΐα, εἴς., ψνῇῸ 
ἀϊβρυιεά σε ϑέβθρηβη. ---θεασάμ., οἷ, 
χχίν. 18, ψψβετ 81. Ῥδ] 6115. α5 πον 
ἴπ656 7εννβ μδά ἔουπά Πίτη ἴῃ {π6. Ταταρὶς 
Ρυτβαά, ἐ.6., τ ἴῃς Ναζίγιἐς νον ἀροπη 
Πΐτα, πᾶ ἱπ ἴμε δοὶ οὗ ργθδεηζίηρ' οἶζεγ- 
ἰπρ8--ποίῖ οἵ ογθδιπρ ἃ ἀϊβιισρδηςσθ, 85 
[ιἰθ ἐπαπιΐθβ αἰϊερεά, ὙΠεβα [εννβ, ῃῸ 

ὑ ΜΈΓ οὗ σουτβα ποῖ δε] νεῦβ, ΤΏΔΥ πᾶνε 
οοπῖα ἴτοῖη ΕΡΠαβιβ, δηά ννεσε ΠῚ] οὗ 
ΘηΣΩΪΥ ἀρδίηβι ἴπ6ὸ Αροβῇίβ ἴοσ. ββδοδρίπρ 
τπδπὶ ἔπεσε, οὐ χχ. 3---ἰπεν παά σοτὴθ πρ 
ἴο ψνογβὶρ δὲ Ῥεηΐεοοβι.--- συνέχεον, 5ε6 
οῃ ἰχ. 22.---ἐπέβ. τὰς χ.» οἵ. χί!. τ. 

γει. 28. ἔάλνδρες Ἰσ.: [6 {16 νυνί ἢ 
ψνουἹα τεπιϊηα ἤετη οὗ τὰς βρεςῖδὶ ἀϊρ ιν 
δῃηὰ ρἵογυ οὗ ἐμεῖγ πδίίοῃ, οὗ [15 πορεβ δηά 
ΟὈΙ σι οΠ8. --- βοηθεῖτε: 45 ἰἔ δραϊηβὲ 
ΒοΙηδ Οὐΐγαρα, ΟΥἩ ΡΕΙΒΔΡΒ 45 {{ ἴο δρ- 
Ῥτεμβαπά Ῥδῃ], οὔ το αἰΐδοκ Πίσῃ ---ἰἴη 
ἀοὶπρ αηγέμίηρ ἴο δάπης {πθῸὸ (ἀἜπεῖ]68, 
ἔθνη, ἴο (οὐ 5 [ο]ά, 5:, Ῥαὰ] νγαβ εχροβίπρ 
δΙπη561} το {πὸ Παίϊγεά οὗ {με88 ἀΠΌΕ] ἰθνοβ 
διποηρδβὲ Πἰ8 σοιπέγγτηθη, ᾿ ΤΏ ΕΒ5. ἱ1. τό, 
ΗἩοτῖ, Κμααϊδεϊς Οὐ γι δἐἰαηέγν, Ρ. τογ.--- 
οὗτός : σοπίοπιρίποι.---κατὰ τοῦ λαοῦ: 
τῇς πδπιὲ ἴογ ἴβγδεῖ, 5εὲ6. οὐ ἷν. 25, [ῃ8 
Β8Π|6 Ομαγρα ἴῃ δἰπιοβὲ ἐπε βατὴς ᾿νογάβ 
δαά ὕδαη Ὀγουρμς ἀραίπδὲ 51. ϑίθρμβη, 
νἱὶ, 13; ““Ῥεΐοτε ἔα 1ευνήβῃ δυΐμουίεῖεϑ 
Ὀ᾽ΑΒρθτην ννὰ8 δἰ] ερβὰ, δεΐοτε με Ἐοπιδη, 
βϑάϊιίοη ".---τάντας πανταχοῦ, πανταχῆ 
οΥΓ οὖ», ΝΝ.Η., οὗ. χνιϊ. 30, τ ὕοσ. ἵν. 17.--- 
πανταχῇ: ΟΠΪΥ πεῖα. ΤΒε ἴγες 'νογάβ 
8ῆον {π6 δχαρρεζαίθβά πδίυγε οὗ ἰ(ῃς 
σμβάγρε; οἡ 9ῖ. {λ|κ6᾽ 5 οματαςίεσίβεις 86 οὗ 
πᾶς δηά Κίηάτεά ᾿νογάβ βεὲ ῥ. 51.---ἔτι τε 
καὶ, σοπποοείηρ, ἔλτπι5 οἱ οβεῖν ἐπα δ᾽] εσϑά 
δοῖ οἵ ἱπιίτοάιιοίηπρ Οαπεῖεβ ἱπίο {πε 
Τειαρῖε τ τπ6 ἑοτεροίπρ, 45 δὴ {11π|8- 
ἐγαῖίοπ {πὶ Ῥδυ] ἀϊά ποῖ σοπῆπε Ηἰπιβεὶ 
ἴο ΡῬτεδοῃίηρ δρδίηϑι ἴπθ Ηοὶν Ρίαςβ, μὲ 
μὰ ργοοσεεάδά ἰο ἄεῆϊς ἰξ ὃν μἰβ δοίίοι ; 
δαΐϊ οὐ. ϑίπποοχ, ᾿ιαηρμαρε οΓ ἐπε Ν.Τ',, 
Ρ. 163, “Δηά διτίπες μαῖῃ ῬὈγοιρβε 

ατεοκβ αἰδο," οὗ, κπῖχ. 27.---λληνας: 
ΟΠΪΥ ομβ τηδη, ἸτΟρΡΒίπηι5, δδᾶ Ὀεθη 
ΔΟΙΌΔΙΥ βοεη ἢ Ρδα, 80 παὶ ψγε 
ἀρδίη ποία ἴμ6 δχαρρογαίθά Ἵσπᾶτγρε, δηά 
δνθη ΨΙΠ τοραγά ἴο Ττορμίπιβ, ἐνόμιζον, 
{πϑν οπΐγ οοη]εοίασαά---ἢ εν Πδᾶ πο ροϑβί- 
εἶνε ρτγοοῖ.---κεκοίνωκε: ρεγίεςί, “"ββᾷ 
ταδῃδὶ ρο το," ΒΙ455, ἐηὲ ἰοδο, βὲς 150 
Οταπι., Ρ. τθ4. 

γεῖ. 29. τὸν Ἐφέσ.: ἰξ βοτης οὗ ἴπεβα 
716ννβ, 88 ἰβ νϑσυ ῥγοῦδρίβ, οατὴβ ἴοτα 
Ἐρδαβαβ, πα ψουά ἤανε τεσορηίβεά 
Ττορμίπλβ. ὙΒε ἰδία πᾶ ποῖ οπΐυ 
ΠΟΠῚΒ “48 ἴδατ 85 Αβίδ," χχ. 4, θυΐϊ παά 
ενϊ ἀεηεῖν δοοοπιραηϊεά Ῥδὰ] το [6γυβαᾶ- 
ει; οὐ {δε βιδίεπηθβηξ δηᾶ 115 Ῥεδτγίῃρ' 
ροη 2 Τίτη. ἱν. 20, βεα ϑ6ϊπιοη, Τηπέγοά., 
Ῥ. 401, δπά νγεῖδβ, 2) ἐς Βυὶοίε Ῥαμῖδ απ 
Τὶνιοέμομς μπᾶ ΤΊς, Ρ. 354.---προεωρα- 
κότες; αμπέεα υἱάεγε; ἴῃ οἰδββίοαὶ ἀσεβεῖς 
πονῇεσε 88 μεσα, Ὀυϊ γοξεγσηρ ἴο ἤπέαγα, 
ΟΓ βρᾶςβ, ποΐ ἴο ρϑβὲ {ἰπ|6ὲ; Β[458, ἐπ 
ἴοσο, σοταραῖθβ ᾿ ΤΏ 6885. ἱϊ, 2, Κοπ. 11]. 9, 
ἴον πρό.---εἰς τὸ ἱερὸν, ἐ.6.,) ἔτοτπη ἐξς 
Οουτὶ οὗ ἴπε (ἰδπεεβ [ ΨὨϊσἢ τῆς 
πποϊτουτπηοίδεά αταακβ κε Ὑτορῃϊπηιβ 
απ οἰμαῖβ πιῖρμὲ επίετ) ἱπίο {Π6 ἱπποῦ 
Οουτί, ορεπ ἴο [οννβ οἷν. Ὑπε ριυιπι5ἢ- 
ταθῃξ ἔοσ Βιοἢ ἐγϑηβριαββίομ Ὁγ ἃ αδπεῖς 
ψὰ85 ἀδαίῃ, ὄονθὴ ἰἔ 6 ννᾶβ 4 Εοπιδπ 
οἰτίζοη, [ο08., Β. 3.» νί., 2,4. Αττδμα ἔοοῖ 
οὗ {π6 βἴδιγ ὈῪ νυν μῖ οι κἴπ6 Οουτί᾽" ἴπ ἴῃς 
βίσίοϊ βεῆβα οὗ ἴδε ᾿νοσά τγᾶβ ἀρργοδομβᾶ 
ἵμεταε νγὰβ ἃ τδιϊϊηρ Ὀεατίηρ ποίίςα ἴῃ 
ατεοκ δηὰ 1,βιη τι τπ6 Ῥσοί δι τοι 
δηά {πε ρυηίβῃτηεπε ἄπε ἴο 15 νἹοϊδείοη. 
Ἐογ οπε οὗ ἴπεβε ἰπβογίρείοηβ ἀϊβοονεσγθά 
δηᾶ ρυδ᾽θηεᾶ ἰῃ 1871: ὉΥ ΟἸδγμιοηί- 
(ᾷαπηθρδι 566 ευμέ ἀγελδοϊορίαιε, κχΊϊϊ.» 
1872, ϑομῦτγεσ, εις Ῥεοῤῖσ, ἄϊν. ἷ.» 
νοἱ. 11., Ρ.. 74. ἀηᾷ ἀϊν. 1]., νο]. 1., Ρ. 266. 
Ε.Τ. (νῆετα οἴμαῦ τεΐεσεποαβ ἅτα σίνθη), 
ἘΔετβπείτη, Τδϑεῤίς ἀπά ἐἐς ϑεγυῖοεβ, Ὁ. 
24, Ῥ]υτηρίτα, «ἐς, ἵν ἴοοο, Β]1455, ἐπ ἴοθο, 
οἵ. 7οδ,ν Απΐν, χγ.») 11, 5. Β.7.» ν.» 5ν 2. 
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καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 31. ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, 
ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης, ὅτι ὅλη 1 συγκέχυται Ἵερου- 
σαλήμ" 32. ὃς ἐξαυτῆς 3 παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους, 
κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς. οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρα- 

᾿Α͂ τιώτας, ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον. 33. τότε ἐγγίσας ὁ 
, φ. , ΝΣ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί- 

' συγκεχυται 9. ΕῊΤ;Ρ ; συνχυννεται Μ΄ ΑΒ᾽ (συγχ.), Ὁ 13 (συγχυνεται), Νυΐα,, 
Τίβοι., ὟΝ. Η., νγεῖββ ; σνγχυννεται Ῥγεπάϊ; συγχννεται ΙΝ, ΒΙ488 [ἰοῦ ὙΝίποι- ΒομτρίθάΕ], Ρ. ται, ὟΝ. Η., 4ῤῥ., Ρ. 172). Βίδ85 ἰπ β, βο ΗΙ]β., δδἀ8 δῖεγ ερου. ορα οὖν μη ποιωνται ἐπαναστασιν ΜΠ 5υτ. Η. τῃρ. ; ποὺὰπ πο ἱπ Ν.Τ',, Βὰξ ἐπανισ- 
τήμι, Αἰ που ρ ἢ ποῖ ἰπ Τιυκα. 

2 παραλ. ΣΑΒΕΉΗΓ;Ρ, Τίβομ., ὙΝ.Η. ἰεχὲ, ΕΨ., ΒΙαββ, ὙΝ εἶββ, 
ἊΝ. πιᾶγρ. 

Ψεῖ. 30. ἐκινήθη, ἃ5 ἴῃ νἱ. 12, οὔ, 
χχῖν. 5.--συνδρομὴ τοῦ λ., 7Ἰυἅ, [{|. τ8, 
3 Μαος. [, 8, ἀϑεᾶ οὗἩἨ 4 τυπηυϊποιυβ 
οηοοῦτβα οὗ ρεορίε, Ατίϑε., Ελδέ., 111., 
1ο, 7, ῬΟΙΪΥΌ., 1., 67, 2.---ἐπιλ. τοῦ Π.: 
8566 ἢ. 368, Πετε οὗ νἱοίεπε βείζίῃρ ; {πῈῪ 
νγναπίθὰ το σεΐ Ῥδὰ] οὐδε {ἢ ἈΞ 
ΡΙθοϊποίβ, 50 ἐμαὶ τῆς ἰδίξοσ τηῖσαξ ποῖ ΡῈ 
ῬοΙα εά νυ ἱ ἢ ΐ8 ὈΪοοά, νεσ, 31.---ἐκλείσ- 
θησαν αἱ θ.: πο ἄουδί ΒΥ {πε ΙΓ, εντεἰσδὶ 
Βυατγά, ρϑσμαρβ 1εδὲ Ῥαὺὶ! βμουά τείαγη, 
ΔΠΑ 80 μϑίῃ ἃ ρἷδοες οὗ βδίείυ ἱπ (8 
ὙΔΠΊΡΙ8, ΟΥ ΤΟΤΕ χοῦ ΟΪΥ ἴο βᾶνε ἐδα 
βϑοτθά ῥγεοίποίβ ἔἴτοπὶ ΔηΥ ἤαγίπο ροΐ- 
Ἰυϊοη δηά ἀρτοᾶτ. 
γε. 31. ἀνέβη φάσις : “ ἰάϊηρ5 σᾶπης 

ἀρ," ΚΟΥ, νἱνίϊν, οΥ̓́ΤΏΘ τεροσέ ψνμίοῃ 
νου ά τεδοῦ {πε Ἐοπιδη οθῆσεσ ἴῃ τἢε 
ἴονγεσ οὗ Απίοπία, ονευοοϊκίηρ δηά ἼἿοῦ- 
πϑοίβᾶ νἱτἢ τῆς Τετηρὶς δὲ ἔννο ροϊπὲβ ὉῪ 
βίδίσβ, ὙΤδ6 ἀνέβη 566:ὴ5 ἰο ἰηάτοαίε μαΐ 
ἐπε ἩΥΙΈΟΙ νὰ νγ611 δοσυδϊπίεά υνἱτῃ ἐπα 
Ἰοοδίϊεγ. ΘΕΙ βαρροβεβ ἐπὶ ἃ τερογί 
ΜΞ ὈὉτουρῃς ἐο {πε Βοπιδη δας οσι 65 
ΌῪ ἐδε ΟΠτιβείδηβ, οὐ ἐπε ννογά πιδὺ σεν 
τὸ δῃ οὔ οἶα] ταροτί. Ὑδε ἰτοὸρβ ψου]ά 
δὲ ἴῃ τεδάϊμεββ 28 αἷνναυβ ἀυτίηρ {πῈ 
“ςν ἴῃ οἂδα Ὁ τὶοῖ, ἼΝ “ἀπί., Ἔν 

τ ν., 5, 8)». σις : ΟἿΪΥ 
ἸΣ ἴῃ ΝΙΤ. Βῖδββ ἀπά Οτίπηπι ἀθγῖνε 
ἴι ποτὰ φαίνω (ἴῃ οἰαββίςαὶ Οτεεῖ,, εβ- 
Ρεοΐἱ!γ οὗ ἱπξογπιδίίοῃ δρϑίῃβί βπιι  ΡΊετ8, 
δηὰ 4150 αυϊία ΒΕπεσ]]ν), δας θὰ Θυβαη- 
ΠΔῊ νεῖ. 55 (Τπεοά.) φάσις [5 ἀετίνεά ὈΥ 
βοπ8 ἔοπλ φημί, 586 ϑῤεακεγ'ς Οὐπι- 
νιδηέαγν, ἐπ ἴοδο, ν᾽ 116 Οτιπιπλ ο145568 ἴξ 
ἔδοτε αἶβο ὑπᾶάθγ ἰῃς βᾶπὶε ἀδγί νδιίοη 85 
Βοτα.---τῷ χιλ. : " τα Πτατγ ἐτίδαπε," ΚΟΥ͂. 
ταδτρίη ; 85 ἐπουβαπᾶ τηθη Ἴοηβίβιεὰ οὗ 
76ο ἱπίαπίτυ πᾶ 240 οανδίγυ, ο΄. χχῖ. 
23, ΒΙα55, ἐῃ: ἴοοο. Τΐβ οβῆσει ὙΠΟ νγα8 

ον! Ἐπ Εν ἴῃ σοτητηδηὰ δ Εοτέ Απίοηίδ 18 

οαἴε4 ὃν ]οβερῆιβ φρούραρχος, Απί,, 

ΧΥ., ΙΣν 4, ΧΥΪ]Ὶ., 4, 3; ϑοδμᾶτεσ, ειυΐτλ 
Ῥεοῤῖε, ἄϊν, ἷϊ., νοὶ, ἴΐ.,) Ρ. 55, Ε.Τι---τῆς 

Ῥυϊ λαβων Β, 

σπείρης, οὗ. χ. τ, " σοδοτι," ΕΟ. πηατρίῃ. 
-συγκέχνται, 5Ξεε Ρ. 238, ἀπὰ 4150 οτἰ εἰς] 
ποΐε, “ γνγὰ5 ἱπ σοηδιβίοη," ΕΙΨ,, 1{π| (50 
ΕΠοπι.). 

Ψεῖ, 32. ἐξαυτῆς, ο΄. χ. 33.- παραλ. 
στρ. καὶ ἑἕκατοντ,., ἱπάϊςδιίηρ Βαὲ ἢς 
τπουρδι {με τασλαϊε σοπϑίἀογαρίς.---κατέ- 
ὅραμεν ἐπ᾽ αὐτούς, “τη ἄοννῃ ἀροπ 
{πεπι" ἔοπιὶ Απίοπία, 8οὸ ΚΝ, νἱνίάϊν ; 
γερ ἴουπά ΟἿΪΥ μεῖς ἰῇ ΝΙΤ, ἴῃ 
100 χνὶ. τὸ (11) Α νγὲ ἢανεῈ τῆς νϑεὺρ 
ψ ἢ δοοσυθαίῖνε ἀπά ἐπί.---ἐπαύσαντο 
τύπτοντες Δδἴε παύομαι: [ἢε δοῖ οἵ 
βίδία ἀεββίϑιεά ἔτοπι, ἱπάϊοδίεά ὃγ τῆς 
αἀάϊείοη οὗ ἃ ὑργεβεπὲ ρατζειςίρὶς, πεααεηὶ 
ἴῃ Ταῖκς, οΥ Γακα ν. 4, Αοίβ ν. 42, νἱ. 13, 
χίϊ, το, χχ. 31: οὔ. αἷἰδὸ Ερῆεβ. ἱ. τό, 
ΟΟ]. 1. 9, 580 ἱπ ΓΙΧΧ, ατίμηπι, σηεδ υ., 
γνιηει- Μουϊίου, χῖν. 4. 

ψεῖ, 33. ἐπελ. αὐτοῦ; «ἱτἢ 4 Βοβεῖία 
ἱπίεπιίοη, 86εὲ χυἱ!. 10.---δεθ. ἁλύσεσι 
δυσὶ: 48 ἃ πιαίείδοίου ἂπὰ βεάϊείουιβ 
Ῥεγβοῃ, νεσ. 38, ἰο ὃς ρυατάβα ββδουγεὶν δ5 
ἔπε σαυβα οὗ {π6 τυπιυΐε, οὐ, χίϊ. 6.--τίς ἂν 
εἴη, καὶ τί ἐστι πεποιηκώς : ῃε ἀϊβετεηος 
ἴῃ (μὲ πιοοάβ ἴῃ ἀερεηάεπε βεπέθποθβ 
ΑἴΕΙ τις πᾶ ῬῈὲ ποίεά : πε Τεπίυτίοπ 
μδᾷ πο οἴβαν ἰάθα 48 ἰοὸ ψῇο Ῥαὺ] ννϑβ, 
Ῥαξ πε ἔδβεϊβ βϑῦτε {πδὲ με Ππαά σοιητη τᾶ 
ΒΟΠΙῈ οτΐπιθ, Υποῖ- Μουϊοη, χίϊ., 4-, 
ΜΝ εἶ58, Νν εηάι, ἐρη ἰοσο, οὐ ἰῃς οἵδ παπᾶ 
Ῥαρε. Οοη [μκε᾿ 8 (διι5 πιϊπρ]πρ ἐπα 
ορίδιϊνε οδ]ίψαα στ ἀϊτοος πατγαῖῖνα 
οὴς ἃπιοὴρ ἰπα Ν, Τ. υτίίετβ, ΝΊΐθδα, 

1,4 ἄγε ἀπ Ν.Τ., Ρ. 225 (1803). 
ψεῖ. 34. ἐβόων : 1 ννε τεδᾶὰ ἐπεφώνουν, 

866 ογτίοαὶ ποίθ, ἃ νεῦῦ ῥδου!ατ τὸ 8, 
κακὸ, Πυκε χχὶϊ, 21, Αςἰβ χιΐ, 22, χχίϊ. 
24 ΞΞ- “᾿ϑμουικδά,", Ἐν δῇ χαἰχ,. 53χ. 
--μὴ δυνάμ., 8ε6 Οτεῖοα! ποία, --- τὸ 
ἀσφαλὲς: Δδάϊεοϊϊνε, ἰῆγεε εἰπηὲβ ἱπ 
5: ΓΚὸ τυ ἢ ἘΠ 18 8απ|ιῈ βμδάς οὗ πηδαπ- 
ἱπρ, χχίΐ. 30, χχν. 26 (οὔ ἰΐ. 36, ἀπά 
ΝΥ Ιβά, χνῆΐ. 6, ἀσφαλῶφς).---παρεμ.: {Π6 
ψνοτὰ τᾶν τλθᾶπ δῇ ΔΙΡΊΥ, ΗδερΡ. χι. 34, οἊ 
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καὶ ἐπυνθάνετο τίς 1 ἂν εἴη, καὶ τί ἐστι πεποιηκώς. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΙ. 

34. ἄλλοι δὲ 

ἄλλο τι 3 ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ - μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ 
τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν. 35. ὅτε 

δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν 

στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου. 46. ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος 

τοῦ λαοῦ ὁ κράζον," Αἶρε αὐτόν. 
47. Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει 

τῷ χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ; ὁ δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ 

1 σις ἂν εἰη ὁ». αν ΦΑΒῸ 18, 36, το5, 18ο, ΤίδοΒ., Ν.Η., ἘΟΑΝ., ΒΙαββ, Ὁ εἰβ5, 
ννεπάι. 

3 εβοων ΗΤ;Ρ, ΟΠγυβ. ; ἐπεφωνουν ᾽ΑΒΌΕ, Τίβομ., Ν.Η., εἰς., 88 ἀῦονε. δυνα- 
μένου δε αὐτου (Ἰπϑἰεδά οὗ δυναμενος δε ΗΙ.Ἐ), ΣΦ ΑΒ(Β)Ε 13, 31, 40, 68, βαπι6 δυίῃ. 

5 ἐπι τους αναβ., Ὁ [85 εἰς (αάληο ἐ55εὲ ἱπ ργαάης ἃ). 

4 Ἰῃρίεδά οἵ κραζον (ΏΗΓ,Ρ, 5.1. Η., ΟἸΠγυ5.), ψμοῃ βθοπβ ἴο ὃὍ6 ἃ ριδῃ), 
ἐπιεπά., ΑΒΕ, ϑὅυτ. Ῥεβῇ., Ὑπεορῇῃϊ., βάτηβ αὐτῇ. 85 ἷπ νϑσ. 34 πᾶνε κραζοντες. 

5 Ὁ) ῥγοὸ αὐρε μᾶ8 αναιρεισθαι ((ἷξ., 54. 44 τὸν εχθρον ἡμῶν, ο΄, χχῖν. 18, 
χχνἧτὶ. 10). 

ἐπε οατὰρ ψδίο ἴΕ οοουρίεβ (80 ἱπ ΧΧ 

Ξ Ηθρ. ΓΙΣΓΠ Ἰπυἀρ. ἵν. 16, υἱϊϊ, το, 

τ Μᾶδοο. ν. 28). [π (πὶ8 ῬαΒδαρΡῈ ΤῆΔΥ Ξξ 
ἔπε οδϑεῖς 56}, 45 Α. δπά ΕῸΨΔ., οἵ 
ΡαΙμαρβ 88 Ῥαγγαοῖκβ ἴῃ 286 σαβεῖβ, αὶ 
Μαοβάοπίδη νοτζά δοοογάϊηρ' ἰο Ῥῆγγη., 
Ῥυΐ 5εα Κεπηβάυ, δομγοῖς οὐ Ν.Τ. αγεεᾷ, 
ΡΡ. 15, 16, δῃὰ δἶβο ἴον 1:8 τλθδδῃηΐηρ᾽ Πεσβ, 
Βομῦτει, ϑσευΐεῦ Ῥεοῤίε, ἅϊν, 1.) νο. 11. 
Ρ. 55, ΕΊ. 

Ψετ. 35. ἐγέν. ἐπὶ, οἷ, νεγ. 17, δπὰά 
Ιακὲ χχίν, 22, ατίϊηπι, δηδ γίν., 5, 
δ. ἄναβ.: {δε 5ίερβ ψὩ]οὮ 1εά ἀρ ἰο δε 
ξοσίγαββ ἔγοπι ἔπε Τ πιρὶε ἀγθᾶ. Ἔσ,, νυ 
5, 8, ἀεβοσίρεβ [ες βυτγτουπάϊηρβ οὗ {πὸ 
βοδθηα νἱνϊϊγ, ἀπ ἐμε καταβάσεις νῃϊοῖ 
Ἰεὰ ἄοννῃ ἔγτοτα Απίοηϊα ἰο δε Τερῖε; 
8566 ᾶῦονε οη νεζσ. 231, δηά Ο. ΗἩοϊιζιημδπῃ, 
Νεμέεσί, Ζεὶἐροπολιολπέσ, ἡ. 138.---συνέβη 
βαστάζ.: (6 σύν ἰ5. ποῖ βυροτῆποιβ 
(Ξες Μεγεγ- νεηᾶε δηὰ Ηδοκεῖῖ), τε ἰη- 
ἀϊοδίεβ ἐδε μεσ οὗ (ἢε βἰευδείοη ; τῃ8 
Ρτεββασε οὗ ἴπ6 ρθορῖβ Ῥθοδπὶθ ἰπογβββ- 
ἸΏΡΙν νίοϊοης δ5 {ΠῸν βαὺνν ἐμαί 8:1, Ῥδυ] 
νου] εβοᾶρε ἔπεπι, ἀπά Τομηρεϊ δά ἐπα 
βοϊάϊεγβ ἴο τσ Ὠἰπι, (μδὲ ἢς τηῖρμε ποῖ 
Ῥε ἴοσγῃ ἔτοτα ἐπθηὶ δἰἑορεῖμοσ, βο ἔμπας ἐμ 8 
οΑσσυϊηρ ψγ8ἃ8 ποῖ πιϑγεῖν “ργορίεσ 8ῃ- 
Βυβιίδβ ἰοοὶ᾽. βαστάζ., οἷ, [{ἰᾳὸὄ 2, 56ὲ 
οι λῦγοσ, μ. 5. 

γες. 36. ἠκολούθει, ἱπιροτέεςε, “Κερέ 
10] ονηηρ".--Αἶρε αὐτόν: [Π6 ΟΥὟ νγ85 
σοπίϊπποιϑ; ἰξ νγὰβ {Π6 βαπηθ ογὺ ΨὩΪοἢ 
Βαά εξ τγαϊβεὰ δραϊπϑί ἀποίπεσ δηά ἃ 

εδίοσ ρείβοπεσ πη. δὰ ὕβεῃ ἀδ- 
ἱνοσεά (ὁ {πε Ἐοιηδῃβ 88 ἃ τιδἰεἴδοίοσ, 

φ Κα χχίϊϊ, χ8, Πομπη χίχ. 15, ἀπά δἷβο 
οἶγοατγρ, Μαγέγγν, .1ϊ., το. 
Ψεῖ. 37. παρεμβ., 566 οπ νεσ. 34.-- 

εἰ, ογ΄. ἴ. 6.---λλη. γινώσκεις ; πο πεεά 
1ο ΒΌΡΡΙγ λαλεῖν, οὐ. Χεοη., Ογν.») νἱϊ., 5, 31} 
80 ἴῃ [,Αἰἰπ, ΟΥαοΣ πεβοῖγο, Οἷς., Ῥγο 
ΕΊασοο, ἱν., Μαυΐρξαῖθ, Πίθγαῖγ, Ογαοὲ 
ποσίϊ ὃ 

ψεῖ. 38. οὐκ ἄρα σὺ εἶ: »εἰγαμέϊς ἐεέ, 
εἴ. Ατῖβε., Αυ., 280 (Β[458). Μυϊραίε, 

τΆ8. τα ἄθσ Νοημε ἐμ ἐς... .ὄ ὃ Ὁυὲ 
εἰαρμαβὶβ οἡ οὐκ “Ὑποὺ τὲ ποὲ ἤθη "ἢ 
(451 Ξαρροβεᾶ). Νὸο ἄουρε ἐπε ξδῖβε ρσο- 
Ρῆδεὲ τὸ Ψβοπι τεΐξσεποα ἰβ τηδάβ Ὁ 
ἸββοΡμΗε, ΨΕΙ8ὲ Ἐεϊὶχ νὰ βόνθσηοῦ 
6 ραΐπετεά ἐπε ρεορὶε δσουπα δἰπὶ ἡ 

ἔπε Μουπὲ οὗ ΟἾϊνεβ ἴο ἐδ πυσρεγ οὗ 
30,οοο, δηὰ ἔογείοϊά ἐμαί δὲ πὶβ νγογά πα 
Μγ08115 οὗ ἐπ6 οἷἵγ νσου!ὰ [4]. Βυε: Ἐεϊκ 
αἰίδοκεᾶ ἢϊπι ἀπά ἐπε ἱπηροβίοσ ἢδβᾶ 
Αἰ(ΒουρΡὮ δα τρα]ογίν (πλεῖστοι) οὗὨ Π΄5 
ο Π]οννεῖβ ναῖε οδρίυτεά οὐ 5]δίπ, 705.» 
Β..5., ἰῖ., 13, 5. [π᾿ δποίπεσ δοςοιμηΐ, 
Απί., χχ., 8, 6, [οβερῇυβ βίδίεβ πδὲ 400 
ψνεγα ΚιΠ6 ἃ δπᾶ 2οοὸ ψουῃ ἄεά, 50 ἐῃδί δε 
ενϊάεπεῖν οοπίγαάίοιθ. Πϊπιβεῖ ἀπά ἢϊ5 
ΠαΡΊΟΙΒ ἂῖα υπίγυβέννοσίηυ. ΕῸσ {πε 
νδτίουβ δίζεσωρίβ ἴο τεσοουοιΐα ἴπ686 ἀϊῈ- 
ἔεγεηξ ποιῖςεβ, οὐ Κτεηκεῖ, οσεῤηης μπᾶ 
Τῶῖας, Ῥ. 243. Βυὰξ δρατὲ ἴτοτη δ ]5, 
ἔβα ἴβ πῸ ροβίεἶνε ἀϊβογεραηου τυ 5ὲ. 
Τακε. [18 ροββίθ!α ἴπδὲ ἐπ 6 σμ ΠἸΑτοἢ 85 
ἃ βοϊάϊεσ ομἷν τεοκοπβᾶ ἔποβα ψηὸ ψνέσα 
ἀττηθᾶ, ψηδὲ Ιοβερῆυβ βροῖκε οὗ ἴδε 
ΜΏοΪε ογοννά οὗ ζο]!οννεσβ. Ἐν ἀεπεῖν πα 
Εοπιδη οἱῆοετ ἐβουρδε {πδὲ {πε Ἐργυρείδη 
Βαά τεϊατηβά δὔεσ μ18 ϊρῃι, ἀπά ἰδέ ἢς 
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γινώσκεις ; 38. οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν 
ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους 
ἄνδρας τῶν σικαρίων; 30. εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν 
εἶμι ᾿Ιουδαῖος 1 Ταρσεύς, τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης " 
δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 

 Ἰηβίβδά οὗ Τ. της Κ. ουκ ἀσημ. πολεὼως πολ. Γ᾽ [45 εν Ταρσῳ δε τῆς Κ. γεγεν- 
γημενος, 80 Βῖ455 ἴῃ 
(ς΄. αἴδ.), 80 ΒΙ455 ἰῃ βὶ ἱεχέ, ἀπά ΗΠ. 

ΨᾺΒ ΠΟῪ ββεῖ ὑροη ὃν {πε ρεορὶβ 5 δῇ 
ἰσηροϑβίου (80 αἰβο ϑομὕτγεγ, Κ δισσὰ Ῥοῤῖε, 
αἶν. ἱ., νοΐ, 11., ». 180, ποίε, Ε.Τ.). ὙΒετα 
ἰβ πὸ βίρτι ψβαίενεγ {δαὶ 8.. Τπ|Κα ννα8 
ἁἀερεηάθδηε ἀροὴ Ϊοβερμσβ, 45 Κύβηκεῖ 
ταδὶ πεδίηβ, θὰ 1 15 οὗ σοῦυσϑε χαΐϊξε ροβ- 
5108 6 ἐπαὶ ΒοΙὮ υυτίτετς ἕο] οννεὰ ἃ ἀϊβθεσγεπὶ 
ἐγδάϊείου οἵ {πε βαπίεὲ ενεπί, Βαϊ ϑί. 
Τὰκε ἀϊεῖθ ἔγοσλ Ποβερῃιβ ἴπ δἰ πυπι- 
Όδγβ, ἔπεσε 18 Ὡ0 σοπηξοξίοη ἴῃ (δε [ανν ΒΒ 
Ὠβίοτίαη, 45 ἴῃ 81. Γκε, Ὀεΐνψεεη δε 
Ἐργρίίδη δπὰ με δϑιίςαγιι, δπὰ ΨἘ118ὲ 
7 ϑερδυβ τηθπείοηβ ἐμῆς Μουπὶ οὗ ΟἸΐναβ, 
88. Πακε βρεδκϑ οὔτῃς νυ] ἄθγπθββ; Βεΐβοσ, 
Τλεοϊ. Θπαγέαϊπολνίζέ, ΡΡ. 68, 6ο, Ηςεξ ἱ., 
1806, “ Ἐργρείδη, Τ᾽ ἴα. Ὁ, Ἠεδάϊδπι), 
ε Β.}.--ὁ.. .. ἄναστ. καὶ ἐξαγ.: 
“ἐβεττεά ὩΡ ἰο βεάἀϊείοῃ δἀπᾶ δὰ οαυΐ," 
ἘΟΝ., (15 τοπδεσίηρ τηδῖκεβ με ἢσβέ νετΡ 
(υβεἃ οηἷγ ἴῃ 1υκε πᾶ Ῥαυ]) δ]βο δοῖίνε, 
85 ἴῃ Οἔπεσ σαβ65 ἰῃ Ν. Τ᾿ ὑΠεγα 1ξ ΟσΟΌΓΒ, 
Ἀςὲβ χν. 6, 64]. ν. 12. Τῇα νεῦῦ ἴ5 
ποῖ Κηοννῃ ἴῃ οἰδϑϑίςαϊ υυτϊίεσβ, δὰϊ οἷ 
Τ,ΧΧ, Ῥδη. νἱϊ. 23, δηὰ αἷβο ἴῃ {86 Οὔ Τὶ 
τταρτηθπῖβ, Ααυα ἀπᾶ ϑυπητη., ΡΒ. χ. 5, 
νι. τι, 158. χχίϊ. 3 (ατίτητη- ΤΒδυετὴ).---- 
τοὺς: “πε 4000, ΚΑΝ., 48 οὗ βοπὶβ 
νΜ }1-Κῆοννη Πυταρετ.---τῶν σικαρίων : “ οἵ 
(Π6 Αϑβϑαββϑίηβ, ΕΝ. Ὑμὲε νοζά εἰσαγίμς 
5 ἐπε σογωσηοη ἀεβιρηδίίοπ οὗ ἃ πα πΊΡεσ, 
ΑΟΥ,, οὔ,, 6.6.» ἴῃε ΄Ιδὺν ραϑϑεᾶ ὑπάδγ 5118 
δραϊηβὲ πιυγάετοιβ, “1,65 Οογμοῖδα ἀέ δ51- 
οαγίὶς δἰ ἸῬγεηοβοἰς "ἢ; 50 ἴῃ ἴῃς Μίββηδ ἱπ 
[815 σεηδίαῖ βεῆβε, δαὶ ἤδγε ἴξ ἰδ υϑεᾶ οὗ 
πε συ ΟΓΥ ἤδπδιίοαὶ 7εννϑῃ ἐδοίίοη 
(ἀπά ννε ποίες ἐπαὶ ἐπε νντίξεσ ἰβ αν  ἀβ ΠΕῪ 
ἀιγᾶτα οἵ {πεῖς εχίβίεηοςε 85 ἃ ροϊϊεϊοδὶ 
Διῖγ) ΜΜΠοἢ ὅτοβε ἰπ [υἅδε8 αἴζεγ Ἐεὶϊχ 

[μά τὰ (πε ςομππίγν οὗ ἔπε τοῦθεῖβ οὗ 
Ποπὶ ]Οβερ 8 5ρθακβ, ἀπέ., χχ., 8, 5» 
Β.Ὁ., ἅ., 13, 2, 80 οδι!εά ἔτοπι τῆς βῃοτί 
ἀδλρρεῖβ, οἵο, ΜΏΪΟη ἴδεν ψοσα πᾶς 
ἐμοῖγ οἱοίθεβ. ὙΒΕΥ πὐϊηρίεά τυ δα 
οτοννάβ δὲ ἔδεε Ἐδβείναίβ, βίδο θεά {πεὶγ 
ῬοΙ σα] ορροπεπίβ ἀπορβεγνεά, δηὰ ἄγεν 
Βυβρίοίοη ἐτοπὶ Παπλβεῖνεβ ΌῪ δρραγεπί 
ἰηάϊρηδείοη δὲ βοῆς οτίπλαβ, “"᾿Αββαβϑίῃ " 
(ἃ. Ὁ. Ηεδάϊαπι), Ηδβείηρβ᾽ Β.}., ϑοδῦ- 
τοι, )ειυϊεῃ Ῥεοῤῖε, ἄϊν. 1., νο]. 11,» Ὁ. 178, 

ἐεχί, απὰ ΗΠρ. ; ἰπϑίεδά οὗ ἐπιτρεψον 10 π85 συγχωρησαι 

γεῖ. 39. Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰ.. 
.“.“. δέομαι δέ πεσε ττᾺ ΠΩΣ 
ΔΗΓΠΕββ, “1 τὰ ἱπάεεάδ 4 εν οὗ 
Τατθαβ᾽ (πὰ τβογείοτε ἔγεα ἔτοπὶ γοιιτ 
βιβρίοϊοπ) ; Ὀχὲ σϊεπουΐ βρεακίηρ [υσῖβοσ 
οὔ τηίβ, ἀπά ργοοεεάϊηρ ρεσῆδρβίο ἀεπιδπὰ 
8 ἰαραὶ ὑγοςεββ, [με Αροβίῖϊε δὰδβε "θυ! 1 
ῬΓΔΥῪ γου,᾽ εἴς, Μ᾿ Ρᾶδρε ἐχρἰδίῃηβ, ἔγοπι 
ἴδε ροβιοη οὗ μέν : “1 (ἐγώ) 45 τεραγάβ 
γοὺς απεβείοῃ ἴο πιθ, ἂπὶ ἃ τῆδπ (ἄνθρω- 
πος μέν), εἰς., Ῥαΐ, 45 ταρᾶιάβ ΠΥ 
φαεβίίοη ἴο γοὺ, 1 48Κ (δέομαι δέ αν] 
866 τεδάϊπρ ἴῃ βι Οη ϑὲ, Ῥδυ]5 οἰξἰζβη- 
ΒὮ1Ρ 866 ποΐε θεῖον ου χχίϊ, 28, 81. Ῥδὰϊ 
1.868 ἄνθρωπος πετα, Ὀυὲ ἀνήρ, δε τηοτα 
ἄϊσιηϊβεά ἰεγτα, χχίϊ. 3, ἰη δἀάτγεϑείηρ μἰ5 
ξε]Ἰονν-οουπέγγτημεη ; δας δοοοτάϊπρ ἴὸ 
ΒΙ4β85, ““νἱχ τεοῖίες ἀϊβιεϊπρυϊεασ συδϑὶ 
ΠΠπὰ (ἄνθρωπος) υἱ 8ρ. αἰΐ. 51: Βυπηϊταθ,᾽" 
ε΄. Μαῖξ. χνιϊ]. 23, απὰ χχίϊ, 2.---λαλῆσαι: 
ΒΙ455 88 ἃ βιγίκίηρ' ποέε ου Ῥδὰ 5 ἢορε- 
ξαΪ]π685. ἴοσ δίβ ρεορίε, δπά {πε ργοοῦ 
ΔΡΡραγθηϊ Βεῖε οὗ ἃ τηδῇ “ αυὶ ρορῃ] 50] 
ΒΌΙΤΩΠΙΟ ΔΠΊΟΓΕ τι θαΐ5 πυπαυδτη ἄθ 60 
ἄεβρεγασε ροῖαϊι," Εοχη. ἰχ.-χὶ.----ουδ. 
Ὡοΐ ΟὨΪγν Ταρ.», ΨΨὨΕϊο ψου]ά πᾶνε ἀΪ85- 
εἰπρυίβμεά πὶ ἔγοτῃ ᾽Αιγ.» δυΐ ᾿Ιουδ., 
οΥΠογινίβα ἐπε ΟΠ] το ἔγοτηι 18 βρεακὶπε 
Οτεεῖκ πιῖρῃς πᾶνε τεραγάθα πὶ Δ8 πὸ 
7ενν, δπὰ 80 συ εν οὗ ἀεί ἔογ ργοΐδπίπρ 
πε Τεπηρίε. --- οὐκ ἀσήμου πόλεως: 
Ηοίες, χχ. 20, οὐ Ἰδῖϑιιβ 566 ἰχ. 11. 
Τῆς οἷἵγ μαά οἡ ἰΐβ οοΐπβ ἰῇ εἰ{|68 
μητρόπολις αὐτόνομος. Ἐοτ ἄσημος, ε΄. 
3 Μδος, {Π|, τ᾿, δηὰ ἴῃ οἰδββίοαὶ αγδϑακ, 
Ἑυτίρ., 10»., 8. οὐκ ἄσ. Ἑλλήνων πόλις, 
ἐ.6., Αἴμεηβ (ΥΥγ εἰβίεϊπ), 5εἜε {υγίμπογ χχίϊ. 
27. Ἠοβατὶ (8. ἰοο ΖἬδΠπ) πιεπείοηβ 
ἄσημος 45 οπε οὗ {πε τνοτὰδ ννῃῖς ἢ δῆονν 
ταὶ ΓΚ, ἤθη ἀδαϊπρ νπτθ ἀπρτο- 
ξεββίοηδί βιβ] θοίβ, βῆονβ ἃ ἰεαπίῃρ' ίο ἐπε 
τ86 οὗ ργοξεββίομδὶ ἰδηριάρε; ἄσημος 18 
ἐπα ἐδοδηΐςαῖ ἐεγπὶ ἔοσ “ἃ ἀἄϊβεαδβα ννιτπουΐ 
ἀϊδεϊποῖϊνε βυπιρίοπιβ," δπὰ Ηἱρροογδίεβ, 
ἦαδε 48 1λ|κα, βᾶγβ, μία πόλεων οὐκ 
ἄσημος, Εῤ΄5., 1273. δραΐη ἴῃ χχίϊὶ. 
13, ἀναδιδόναι, ἃ ννοτὰ ἀρρίεὰ ἰο ἴῃς 
ἀϊδεσιυιτίοη. οὗ πουτγίβῃσλεηε ἐπγουρπουΐ 
τῆς Ῥοάγν, οὐ οὗ δίοοά {πτουρῃουΐ τῆς 
νεΐπα, ἰβΒ υϑεὰ ὃν Ηἰρροοζαίθβ, ἃ8. ὈΥ͂ 
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40. Ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν 
κατέσεισεϊ τῇ χειρὶ τῷ λαῷ" πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, προσεφώνησε 

1 Ὁ [ᾶ8 και σεισας ἱπβίεαά οὗ κατεσεισε; ποῖ ΒΙ488; 80 Ὁ μᾶ8 ἡσυχιας ἰπβίεδά οὗ 
σιγης, 566 ποία 'π ΘοΟπιτηδπί, 

Τὰκο, 1.2., Οὗ ἃ πιεββεηρει (δ᾽ νετίηρ ἃ 
Ἰεξίεσ, Εῤίϑ., 1275 (βεε Ἡοδατέ αηὰ Ζβῃη); 
δαξ ἴξ τηῦβὲ 6 δατηϊβά ἐμαὶ (π6 βϑαπια 
Ρῆγαβα 18 ἔουπά ἱπ Ῥοϊυ ίυβ ἀπά ΡΙαΐδγοι. 
5611 ἐπε ἕδος τοπιαΐπβ ἔπδέ ἔπ ρῃσαβθο ον 
οἵ 8ι. Κα 5 μέγα {Ππδέγαϊθά Ὁ ἃ ὕ88 
οὗ ὕννο βἰπιῖΐασ ἐχργεβϑίομβ ἰη Ηἰρρο- 
ογαΐεβ, ἀπά ἴξ βῃου!ὰ θὲ 4150 γτεπιδιηθεγθά 
ἐπα {π6 νεῦρ τ πο Θὲ. Τῦκα ὀρθῃβ 
μῖ8 αοβρεῖ, ἐπιχειρεῖν, νγ88 ἔγΓΕ Π ἘΠΕΙ͂Υ 
δε Ὁ πιράϊοα] τηεη, δπᾶ ἐμαὲ οῸὺ ἴῃ 
[18 βεοοπάδιυ βεπββθ, ͵π8ὲ 88 ὉΚ ϑί. 
1ακε, Ζ.5., Ηἱρροογαίεβ Ῥερίῃβ ἢβ5 
ἐτεαίϊβε θὲς Ῥγίδοα Μεά., ὁκόσοι ἐπειχεί- 
ρησαν περὶ ἰατρικῆς λέγειν ἢ γράφειν 
(βεε 1. ννεῖββ οα ἴμακα 1, 1); 50 ἴοο 
(δίεη υ8ε5 {πε ννοσὰ βἰ πλεῖν, ΔΕ ΠΟῸΡ ἢ 
ἰξτασβε Βὲ δἀπηειβα ἔμδὲ ἘπῈ βᾶτηθ 1156 15 
ἔουπά ἴῃ οἰα5βῖοαδὶ ατεεῖς ἀπά ἴῃ ]ΟΒΕρ ΒΒ, 
ς. Αῤίοπ., 2. 

γεν. 40. ἐπιτρέψ.: Ὀδοαυβα ΒῈ ὯῸ 
ἄοιυδθε 8ανν {παι ῬΑ}}5 ρυγροβα νγὰ8 ἴὸ 
Ἰηΐοστα απ ρβϑοῖν {πθ ρεορίβ, 80 ἐπα 
{πεγε ἰβ ποι πίηρ βέγδηρε ἴῃ ΒΌ ΟΝ Ροιπλΐδ- 
βίοῃ ἴο βρεδκ.---κατέσεισε, 566. Οἡ χίΐ, 17. 
ΚὙΝΗ δὲ ποῦ] εν βρεοΐδοίς ἐπδη ἰδὲ οὗ Ῥδ8} 
δῖ [15 πιοπλεπε! ὙΠετῖα με βίη 8 Ῥουπά 
ΜΠ ἔννὸ ομδίηβ, τεδᾶν ἰὸ πιαᾶῖκε Βΐ5 
ἀείεπος ἴο {πῸὸὶ ρεορίε. Ὑπεὲ ἘοπΊιδῃ 
σοιητηδηθυ 8115 ΌΥ ἴο «Θπέοτος ογἄεγ ὉῪ 
μιῖ5 Ῥγσεβεποθ Αἢ βησαρεά ρορυϊδος Ἰοοῖς 
ὉΡ ἴο ἰπὶ ἔτοπι Ὀεΐονγ. Υ εξ ἴῃ ἐπε πηΐάβε 
οὔβο τῆν ἄδῃρεσβ, πον 56] ροββεββαά 5 
6, Ποὺ ἰγάπαῃ]} ἢ ΟἾτγβ., Ηονι, χῖνῖϊ, 
-πολλῆς δὲ σιγῆς γεν.» ἐγ. ΝΊτΕ., Α46᾽1.» 
ἷ,, 148-152, 1.) 1; δπῈ ρτορ ΡΥ ἘπῈ ρῃταβα 
τηδδηβ ποί “ἃ ρτϑαδΐ βίϊδησα," δὰὲ τίμα 
“ι ΔΙ απδπειπὶ 5116 ΠΕ} " (Β]455), χχι, 2, 
ε΄. Χεη., Ογγν., νἱϊ,, 1, 25.- Ἐβραΐδι : ἴῃ 
ΜΝ. Ἐβ., βεεὲ 1ηπὲγοᾶ,, 408; 80 45 ἴο 
δαΐπ (δε δἰξεπείοῃ, ἀπά ἱξ ροββίδίς {88 
πρατίβ, οὐ ἐπε ρεορίες, ὉῪ υδίηρ {86 
Ἰδηρααρε οὗ {πε ρεορίβ, {πε Αγαπηαὶς 
ἄϊαϊεοι οὗ Ῥαϊεβεῖπε (τί πητη- Ὑἤαγεσ δονν- 
Ἔνασ ροϊπίβ οὔξκΘ ἐπαὲ ἐπῖ8 15. ποῖ τὶ ρῃΕΥ 
ἄεβογιθά 85 ϑυτο- μα] δίς, ἰξ ννδβ γδίμδῦ 
ΟΠαὶάβθ);: βεβ αἷβο ϑομῦσγεγ, Ὑδιοΐϑβ 
Σ τμοι ἄϊν, ἰϊ,,) νο]. ἱ.,. Ε.Τ., ΡΡ. 47» 

ΟΠάΆρτεε ΧΧΙ].--ογ. 1. ἄνδρες ἀ. 
καὶ π.» οΥ, νἱϊ, 2, 80 8:1. ϑέερμεμ μδά 
δἀάταββθᾶ ἃ βἰ τ }]8τ Δββεμαρίν, ἴῃ ψψῃϊ ἢ 
Πμδά Ῥεεῃ 8811 οἵ Τϑγβιβ, ΗΟ νγὰ58 ΠΟΥ 
οπαγρθᾶ ψ ἢ ἃ κα οὔξηος δ8 μαά Ῥβθῃ 
Ιαϊά το {π6 οὔατρε οἵ (π6 ἄγβε Ματσίντ, 

Τμοβα ψβοση ἢε δἀάγεββεά σγεῖβ ἢίβ 
Ὀτείῆγεη δοοογάϊπρ το ἐπ6 ἤεβῃ, απά Πίβ 
ξαίμεγβ, 85 ἐπε ταργεβοπίδιϊνεβ οὐ ἢΐβ 
πδέίοη, νυ» βεῖ μεσ 48 ϑαηποάγίβίβ, ογ ργ εβϑέβ, 
οἵ ἈδΌΡΙ5, ὙΠα τηοᾶάβ οὗ δἀάτεθβ νγὰβ 
αυΐξε πδίυταί, βίπος 5:1. Ῥϑ11}5 οδήεσε νγ88 
φοπΟΙΠἸδίοτν : τοῦτο τιμῆς, ἐκεῖνο γνησ- 
τιότητος, ΟἾτγ5., Ηορι., χὶν!ϊ.---ὄἀκούσατε: 
ΠΕ ΉΘΑΓ ἔτοπὶ τηθ,᾿" οὕ. ]ομη χίϊ. 47, ἃ 
ἄουρ!ε ρεηϊείνε οὗἉ ἐς ρεζβοὴ δπά {πίηρ, 
845 ἰπ οἰαββίοδὶ ἀτεεῖ, οσ κ᾿ μΘ8Γ ΤΥ 
ἀείεηςς,᾽ οὗ, 2 Τίπλ. ἵν. 16.---ἀπολογίας : 
ἔνε ἐεἰπιεβ ἱπ 8. Ῥαὺ]}5 Ἐρίβε]εβ, οποα 
οἰβαννβασα ἴῃ οίβ χχν. τ, ἴῃ ἃ β. ΕἾ 
Ἰεραὶ βθῆβε (οἷ σ᾿ Ῥείεσ {ϊ], 15). ὕβεά 
ψνἢ ἐμ ς νεγρ ἀπολογέομαι οὗ ἀεξεπάϊηρ 
ΟΠΕΒΟ ἢ ἀραῖπβϑε ἃ σπάγρο, Νν βά. νἱ. τὸ, 
Χαη., Μέερι., ἵν., 8, 5. Ιπ 2 Μδοο. χίϊ, 
26 {π6 νετγῦ 18 αἷβο υβεά οἵ 1,γϑ8ῖα8 85- 
οαπάϊηρ {Ππ γοςέγμνι πὰ αἀάτεββίπρ ἐπε 
Ῥθορῖε ἴῃ ἀδέἕεποα. 

Ψεῖ. 2. προσεφώνει;: Οἠΐγ ἱπ ἴκ6 
δηᾷ Ῥϑαΐ, βεχοερὲ Μαίί. χί. τό, ού. κα 
νἷ. 13, νἱϊ. 32, χὶΐ. 12, χχἱ!, 20, χχί. 40, 
566 Ετβἀτίοἢ, Ρ. 29, ἔογ ἐπε ἔτεάιεπον οὗ 
οἴπεγ σοσηρουηᾶβ οἵ φωνεῖν ἴῃ Τλ|κα.--- 
μᾶλλον παρ. ἧσυχ: ἔπε ρῆγαβε 15. πιϑοᾶ 
5 ΠΑεγ ἴῃ ΡΊαΈ., Οογίοί., τ8, Ὁΐοη ΗΔὶ., 
ἰϊ., 32, δηὰ 1 ΧΧ, 1οῦ χχχῖν. 29; οπ {πε 
ἴοημἄμθϑβ οὗ 5:. 1ὰΚὲ ἔοσ σιγή, σιγᾶν, 
ἡσυχάζειν, αῃηὰ {πε οματαςίογίβεις ΨΥ ἱπ 
ψΠΙΟΝ Β1]6 πο στεβι118. ἔτοτη 15 ννοτβ δηάᾶ 
ΒΡΘΘΟΙΕΒ, οἵ Ὀεΐοσα οὐ ἀπγίηρ {πε βρεεςῇ, 
866 Ετιβάγιοῃ, Ρ. 26, οὔ, Τὰὰκε χῖν. 4, χν. 
26, Αςἐβ χί, χσ8, χν. 12, Αοίβ χίϊ, 17, χχὶ, 
40, απὰ ἴον ἡσυχάζειν, τ Τμ655, ἵν, ΙΙ, 
ΤὰΚα χίν. 4, Δοίβ χί. 18, χχί. 14, 50 ἴοο 
παρέχειν ΨἹΠ δοοσυβαίνα οὗ ἐπε ἐπίπρ' 
οἤεγαά ὃν δῃγν οπε, χῖχ. 24, χχυηί. 2 (χνΐ. 
16). Ὑδα νϑτῦ ἰ5 υδεᾶ οἠἷν ἱπ Μϑέί, 
χχνΐ. το, ἀπ ρβτβ]!εὶ, Ματγῖκ χῖν. 6, ἐχοερὲ 
ἴῃ Τὰῖκε δπὰ Ῥδῃ], Τὐκα νὶ, 20, υἱΐ, 4, 
Χί, 7, ΧΥ 1, 5, Αςΐβ χνί, τό, χυ. 31, πὰ 
85 ἄδονθ, δπά ἔνε {ἰπι68 ἴῃ 9, Ῥδι1}}5 
Ἐρίϑβεῖεβ. 

ψεῖ, 3. γεγενν. ἐν Τ,, 5εὲ ἄβονε ἢ. 
202.---ἀνατεθ. δὲ: ΔΙΠουΡἢ ὉΥ ὈΙΓῚΠ ἃ 
ξοσεῖρῃ ἴενν, γϑὲ Ὀσοιρμε ὰρ ἱπ 7αγιβα- 
16πὶ, ἀπᾶὰ 80 δεϊοηρίπρ ἰο ᾿ἰβ Πβᾶγεσβ. 
1 ννᾶ8 ἱτηροτίαπί ἔοσ {πὸ Αροβέῖβ ἐο β- 
ῬἢΠδβῖβε {Πἰς5, 85 Β]5 οἴοβε αββοοίϊδείοη τε 
Ἰαγυδβαίθτα μδά 4 βίρῃιμῆσοαπε θαυ 5 ΟΠ 
Ὧϊ5. αζατα 11ξπ.. ὙΠῸ σοτητηα Ῥεδέ δἰξεγ 
Γαμ.» 80 πα ἐδοῇ οἷαιιϑς Ῥερίπβ ἃ 
Ρασιοῖρα, θυ Δ εἰββ ρίδσεβ σουηπια αἴτοσ 
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Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 
ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν 1 ἀπολογίας. 2. ᾿Ακούσαντες δὲ ὅτι 
τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει 3 αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. 
3: καί φησιν, ᾿Εγὼ μέν 3 εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ 
τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας 
Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς 
ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ, καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον. 4. ὃς ταύτην 
τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς 

ἢ γυν, Ὀυὲ 41] σοοά αὐτμογίεϊεβ νυγι, 
5 προσεφωνει ΑΒΡ, πιοβὲ νεσββ,, Τίβομ,, ΕῸΝ,, ὙΝ.Η., ννεηάε, ννεῖββ ; 

Ἡδτοῖϊ. μᾶνε προσεφωνησεν ; ΜΒ ΘΕῊ προσφωνει, 50 Β[458 ἱπ β, δηᾶ ΗΠ. 
5. μὲν οηι. ΑΒΌΕ, Ψυϊρ,., ϑδῃ., Αὐτα., Τίβος,, ὙΜεῖΐββ, 

Ι,, ϑυχ. 

γνεηάξ, ΜΝ. Η., ΒΙ455, Ειν.; 
Μεγετ σεϊδίπβ υττῃ ΗΨΡ, Βοξ., 5υτ. Η., Αδιδυςγ,, δὲ ἱε ΤΩΔΥ ἢᾶνα θέε δά δά δίϊει ΧΧΙ, 39. ΤΟ Ραποιιιαιίοη οὗ [πῈ νεέγβε ναγίββ ςοπβίβδγαρι!υ; Υ.Η. ἤανε ανατεθ.... 
Γαμ.» πεπαιδι . « .«ἌἉ νομου, ζηλ. .... σήμερον"; ΒΙ458 [88 ανατεθ. 
...΄. ἀκριβειαν, του πατ. νομὸν ζηλ. (του Θεου) ; 
παρα. . « νομουν, ζηλωτης . . . σημερον-. 
Θεον. 

ταύτῃ (Ξο ᾿ς δνείϊε, Ἡδοίει). Ῥχο- 
Βα ν δὶ] ννεηξ ἴο 1ϑτυβαϊαπὶ ποΐ ἰδέα 
τδη επίτίεεη, ροββί]ν δὲ εἴθναη, ἔοσ Ηἰ5 
ἐγαί πίῃ 45 8 ἴδδοπεσ οὗ {πε 'ανν. ἀνατεθ.: 
οπῖν ἴῃ ΓαΚο, οὗ, Αοὲβ νἱΐ. 20, 2ὲ, Τψαΐκα 
ἷν. τό (ἿΝ.Η. τηαγρίη), “ εὐποαίεά,᾽" 50 ἴῃ 
οἰαβϑίςαδὶ ατεεκ, 4 Μδϑος, χ, 2, χί. 15, δυΐ 
ἷπ Ἰαξέει ραββαρὲ ΑΈ τραφ. ἴῃ 184, 
Υἱΐ. 4 γε πᾶνε ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην 
(Α ἀνεστρ.).--παρὰ τοὺς πόδας: [6 
τῆοτα ἀνε δτιείτα ἀε ἔογ τβδοποσ ἀπά ἐδ βρῆς 
δοσοτγάϊηρ ἴο {πὸ Ν. Τ, ἀπὰ ἐς Ταϊπιυᾶ ; 
δοςογάϊπρ ἴο ἰδίθι Ταϊπηάϊς ἐγδάϊοη 
ἘΠΕ βἰεηρ οα ἐπ6 στουηά ννὰ85 ποῖ οιβ- 
ΤΟΠΊΔΤΥ ὉΠῚ1] δἴξαγ ἐπε ἄεαιῃ οὗ (δπιβίῖοὶ 
Ι.,}. Τὐρδείοοι, Ηον. Ηεδ., οα Τίυκα 1]. 
46; ο΄. αἷδο ϑομὕγεογ, Ὑδιοίςῃ Ῥεοῤῖς, 
ἀϊν, 11., νΟ]. τ, Ρ. 326, Ε.Τ', ἀπ Ταγΐοσ, 
δαγίηρς ὁ ἐδὲ Ῥειοῖδξλ Ἑαΐξενς, Ῥ. 14, 
15, Ζηᾷ εβαϊξ. ; ἐνεη 1 ἐῆς ἰδίεσ ἐγϑαϊείοη 
ψγ»ὰ5 ἔτιβε, [6 βομοΐδασ βίδπάϊηρ ὑνουἹᾶ 
8111 Ὀ6 δὲ {πε ἔξει οὗ ᾿ιἷβ ἔεασμεσ οἡ ΐ8 
ταϊβεά 5βεδί.---κατὰ ἀκρίβειαν : πουπ οἡΪν 
Βετα ἴῃ Ν.Τ., θυ οὐ, χχνΐ. 5, “" δοσογάϊηρ' 
ἴο δα 5ἰτίος τηδππεασ οὗ ἰδς ἰανν οὗ οὔγ 
αι θτθ," ΚΝ., ἀπὰ 80 ρσδοί δ! ΑΟΨ. 
Ἐὼρτ 4 οοηχηθηΐ οὐ ἔμε νοσᾶβ 3 ]ο8., 
Απὲ., χνῖϊ., 2, 4. Ῥέέα, 38, ἀπὰ 8. ὕ.., 11.. 
8, 18, Φαρισαῖοι οἱ δοκοῦντες ἸΡΩΣ 
ἀκριβείας ἐξηγεῖσθαι τὰ νόμιμα : Ἐάετ- 
βμείτη, εθς ἐδιε Μεςοίακ, 1ϊ., 314, ποῖς 
ου ἀκρίβεια 45 υβεᾶὰ ὈγῪ ὙΠ ρερηας δηὰ 
51, Ρδυὶ, ϑοβῦτγεγ, ϑειυίε Ῥεοῤίε, ἄϊν. 
ἰὰ., νοΐ. 1.) Ρ. 54. ΒΤ. νβεέμεγ 
ἐπεσεῖοσε τοῦ πατ. νόμον (3 Μδοο. 
ἰ, 23) ἱποίυδε δηνίμίηρ θεβϑιάθεβ {ΠῈ 
Μοβδῖο ἴανγ οὐ ποί, (6 ᾿γογάβ Ὀείΐοσβ υ8 
δὲ Ιεαβέ γεῖδσ ἴο {86 βιγίςπεββ ἁροη νν ΠΟ Β 

᾿ “ὦ. ταντῃ, παρα 
διά Τίβοῃ, ἢ85 ανατεθ.... ΟΝ 

ΤΙΚΟ Ξ ΝΗ... ἐχοαρὲ οοσηπια αἴϊει 

ἴδε ῬΒασίβθεβ ργ δα ἐμογηβεῖνεβ ἰπ ἴῃ οὔ- 
Βεῖνάπος οὗ πε ἶδνν. [ῖπ (δ]. ἱ, τ4 8ι. 
ῬΑ] βρβακβ οὗ δείῃρ' 4 ζεαῖοὲ οὗ ἐῃς 
ττδάϊεϊίοηβ μΒβαπάεά ἄοννῃ ἔγοπι ἢΐβ ἔδέμουβ, 
πατρικῶν, ΨΏατα ἔπ ἰγαάϊτἶοπβ ἃσα δρ- 
Ῥασγθπεὶν ἀϊδεϊη ρα ΐβῃεά ἔτοηι τῃς υυτίτοη 
αν, 105., 4πέ.,) χϊ,, 16, 2, δῃὰ το, 6; 
Ῥυΐ 16 “ογὰὶ ἰανν" ὙΕΙοΝ ἐπα βογίθεβ 
ἀενεϊορεά νγᾶϑ ἀρρδγεπεῖν Ἔαυδι]γ δίπάϊπρ 
τὰ τπ6 τυτίτεη ὙΒογδὰ ἴῃ ἐῃ6 αγεβ οἵ 
τς Ῥματίβεεβ, ϑομβᾶτγεσ, ϑδεσίσλ Ῥδοῤίε, 
ἀϊν, ἰϊ., νοἱ, 11., ΡΡ. 10, τσ, Ἐ.Τ', δὰξ οὗ, 
αἶβο Γἱρμείοοί, π. 5. ὙΠε ψνογά πατρῴον 
ψου]ὰ ἀρρεαὶ" τὸ δε ᾿θατίβ οὔ {πὸ 
Ῥεορίε, ψνῆο ἰονεά ἐβε Ὑποσδῃ 485 πὸ 
ΟὨΐεΓ ροοᾶ, Ρᾳς 85.. ΟἸτυβοβέοτη᾽β ννοτβ 
δῖα 4580 ἴο 86 σϑιθεηδεγεᾶ: “411 (ῃἰ5 
5ΕΕΠῚ8 ἱπάθϑά το θεὲ βροκεη οχ {πεῖν δίάς, 
δαξ ἰπ ἴαςξ τὲ τοϊἃ ἀραῖπβὲ μθπι, βἷπος 
Βς, Κπονηπρ {π᾿ ἰᾶνν, ἔόγβοοῖς ἱξ " ρα. 
χίν!!, --- ζηλωτὴς ὑπάρ. τοῦ Θεοῦ; ϑι, 
Ῥδὰ] τηῖρμξ πᾶνε οδ] θα Πἰσηβο ἃ ζεδῖοί 
οὔ πα ἰαιν, οὐ ἃ Ζβαῖοι οὗ αοἁ (Πἱρπείοοξ, 
{ς 5.» οὕ. 2. Μδϑοο. ἵν. 2, ζηλ. τῶν νόμων, 
βιεᾶ οἵ Ῥῃίμεθαβ, 4 Μδος. χνυ ῖ, 12.--- 
καθὼς πάντες . . -« σήμερον; δὲ τεσορ- 
πἶβθβ ἐπδὲ ἐμπεῖγ ργεβθηξ Ζζϑαὶ ννὰβ ἃ Ζεαδὶ 
ἔοι αοά, 45 μὶβ ον μδᾶ ὕεθη, ἀλλ᾽ οὐ 
κατ᾽ ἐπίγνωσιν, Εοπι. χ. 2: ἀγριηιδηξιν 
εοπολίίαπς, Βεηρεῖ. 

ψεῖ. 4. ταύτην τὴν ὁδὸν, Βε6 ἀθονε 
ἰχ. 2.---ἄχρι θανάτου : 5οπηεείπι68 ἔκ Ώ 
ἴο πηθβδῇ ποῖ ἐπα πε ργοβεσυτεά ἐπε ΟΠτίβ- 
εἴδβ ““ἀπίο ἀεδεῃ ᾿" (ἴοτ 1 {π|8 νχᾶ5 τῆς 
τηραπίηρ [πε ἕο] οννίη  Ρατγεοῖρ!εβ ψουά 
βουηᾷ 66 Ὁ]6), δπὶ τπαὲ ἸΏΒ ννὰβ Π|5 δἰπὶ; 
ΨΕΙ. 20 πᾶ χχνί. σο, ποψένεσ, δ68πὶ [1] 
το 7 υβείξν [π6 ἔοσπιοῦ πιβαπίηρ.---φυλακὰς : 



458 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΙΙ. 

ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, 5. ὡς καὶ ὃ ἀρχιερεὺς ; μαρτυρεῖ μοι, καὶ πᾶν 
τὸ πρεσβυτέριον. παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς 

ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας 

δεδεμένους εἰς Ἱερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν. 6. ἐγένετο δέ μοι 

πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ" 1.2 ἔπεσόν τε εἰς 

τὸ ἔδαφος, καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι, Σαούλ, Σαούλ, τί με 

διώκεις ; 8. ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, Κύριε; εἶπέ τε πρός με, Ἐγώ 

εἶμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις. 9. οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ 
μὲν φῶς ἐθεάσαντο, καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο" τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν 

τοῦ λαλοῦντός μοι. το. εἶπον δέ, Τί ποιήσω, Κύριε; ὁ δὲ Κύριος 
εἶπε πρός με, ᾿Αναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν : κἀκεῖ σοι λαλη- 

θήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. 11. ὡς δὲ “ οὐκ 
ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ 

1) μᾶ8 μαρτυρήσει; 8580 ΒΙ4858 ἱπ β, ἀπά ΗΙρ.; Β πᾶ8 ἐμαρτυρει (Ὀιιὲ Δ εἰ55 
δηὰ ΚΝ. Η. τα)βοῦ). 

3 Ἐὸσ ἐπεσὸν ΑΒΕῊΡ ἤᾶνε εἐπεσα, 50 Τίβοι., ΝΝ.Η., νν εἶββ, θὰῖ Βαββ ἴῃ βὶ μδβ 
επεσὸον ψιτ Ὀ1,, 580 ΗΠΡ. 

ΣΊΦΑΒΗ, ὅυσ. Ρ., Βοβ., Αὐγπ. οηἹ. καὶ εμῷ. εγενοντο, 50 Τίβοῃ., ἿΝ.Η͂., Ἐὰν. 
ννεῖββ, ϑνεηάς, θαι (πα τεδάϊηρ 18 τεϊδίηβα Ὁγ ΠΕ17.Ρ, 548., ὅγι. Η., σίρ., 8ο Β[4985 ἴῃ 
β, δηὰ Ηρ. ; οἡ ἐμῷ. εἐγεν. 886 Χ. 40. 8ε6 ΑἸτοσά᾽β ποίε (ῃ6 Ὀσδοκαίβ ἔπε ννογάβ). 

4 ΒΙ455 τϑδάβ ὡς δὲ ἀνεστὴν οὐκ εβλ. “τ ἃ, ϑυτγ. Ἡ. πιρ., Οἱρ. οὐκ ἐνεβλεπον, 
Ὁυϊ Β 888 οὐδὲν εβλεπον, 50 ὟΝ. Η. πιατρ., ΒΙ485 ἴῃ β; εμβλεπειν ποῖ υϑεὰ αρϑ8ο- 
Ἰαΐεῖγ οἰβενῇθγε, Β τηᾶὺ ἐπεγαΐογα δ οσρῖπαὶ () εηἀ). 

Ρίυγαὶ, ρεσῆαρβ ἱπ τοϊδίίοη ἰο χχνΐί. 11, 
ψἤεσε Ῥδ} 8 ρϑιβεουεῖπρ ἔσΥ δχίθηᾶβ ἴο 
Βίσδηρα οἰεἶθδ ; ἀβῈ8}}ν βιπρυΐατγ. 

ψεσ. 5. ὡς καὶ ὁ ἀρχ.: ποῖ {πε ΠίρᾺ 
Ρτίεβε δὲ {86 εἰπε ἢ6 ννὰβ βρεβακίηρ, ἴοσ 
τδαϊ ννγὰβ Απαηΐδβ, χχῖϊ. 2, δὰ σδῖδεσ ἴο 
186 ΒΙρΉ ρτίεβε Οδίδρῃϑϑ ννῇο ρᾶνε [ίτη ἢἰ5 
Ποιηπιββίοη ἴο Πδπιαβοιβ, δἀηἃ ν 80 τᾶν 
αν Ὅβθηῃ 511} δῆνε, πβῆςβ μαρτυρεῖν 
ξέεϑ μον ττδὺρ ἀδελ. : τε νοτά ννᾶβ υβεὰ 
Υ ἴδε [εἐνν8 οὗ δαοἢ οἵπεσ, Εχοά, ἰϊ. 14, 

Ώδαΐ, χν. 3, δηὰ 8:1. Ῥδὺϊ 565 ἰξ ἤεγα ἴὸ 
8δονν [δὲ πε τεραζάβα ἔπε [ενν8 85 5:11} 15 
Ὁγθίμσεη, οὐ, ἔοπι. ἰχ. 3.---τοὺς ἐκεῖσε 
ὄντας, οἵ, χχὶ. 3, [π6 δἄνεγ πᾶν ἱπηρὶν 
ἴποβε Ψψῆο δαὰ σοπια τδιέμεσ οἷν, 50 
παῖ τεΐαρεαβ, ηοί τεϑίθηΐβ ἰῃ Παπηάβοιιβ, 
8:6 τηδαπηΐ, Ῥυὰξ {πὸ σνοσά πηδᾶν 5 ΠΊΡΙῪ Ξε 
ἐκεῖ, ΞεῈὲ οἡ χχί. 3, απά γιποσ- Μουϊίοη, 
ἴϊν. 7. ἴη ΗἰἴρρΡ., Μέοξ, 8.η., ἰΐ., 2, Ῥ. 
35, ͵ὰ δπανε οἱ ἐκεῖσε οἰκέοντες .--- 
τιμωρηθῶσιν : ΟὨΪΥ Ποῖα ἀηᾶ [:ὶη χχνί. 
1 ἴῃ ΝΙΤ.: υβεὰ δἃ8 ἤδσε ἴῃ οἱδββίοδί 
αταεκ, Ὀὰξ ἴῃ {π|8β βεῆβα πιοσα ἔγεαυθηΐ 
ἰη πιά άϊς. 

γεσ, 6. περὶ μεσημ.; ο΄. χχνΐ. 12, ποῖ 
πιοπιϊοπαᾶ ἴῃ ἰχ,, ποΐβ οὗ ἃ ῬΡεσβοῃδὶ γβοοὶ- 
Ἰεςείοη.---ἐξαίφνης: ΟἿΪΥ δεῖα ἴῃ Αοίβ 

πὰ ἰῃ ἰχ. 3, 866 ποίε; ὑνίοα ἴῃ Γκ6᾽5 
(οβρεῖΐ, οπἷν οὔος εἰβεαυνπεγε ἱπ ΝΤ.; 
866 ἔυσίῃει οἡ χχνί. 12 ποίβ, οὐ [8 ἔῆγβα 
δοοουηΐβ οὗ 8ι. Ῥαυΐϊβ Οοηνετγβίοη.--- 
περιαστράψαι: 50 4530 ἴῃ ἰχ, 3, πον εσα 
εἶξε 'ἱπ Ν.Τ',, 566 ποίβ δρονε, ο΄. χχνί. 13, 
περιλάμπειν (ποῖε); δ ϑαρεγπδίαγαὶ 
Ὀτιρμέπεββ οὐ 1π6 ἰΐρῃξ ἰβ ταρηθα Ὦδσα 
ἴῃ δόξης, νεῖ. 11. 

Ψψεῖ. 7. ἔπεσον: οὐ ἴδε ἔογπι ἔπεσα 
ἍΝΗ. 8εεὲ Κεηπεάυν, ϑοησγοες οὗ Ν.Τ. 
Ογεοξ, Ὁ. 159, ΔΝ ἴπεγ - ϑομιηεάδι, Ρ. 
αατ.-τἔδαφος: οπἷγ ποῖα π΄ ΝΎ, (ἴῃ 
χΧ, τ Κίηρβ νὶ. 15, ΝΥ ἰβά. χίὶ. 5, 
εἴο., ἂπά ἰπ 4 Μδςο. νὶ. 7, πίπτων 
εἰς τὸ ἔδ.), ὕὑυέ {πε νετ ἐδαφίζειν 15 
ἴουπά ἴῃ Τὰκα χῖχ. 44, ἀπά ἔπαγε οπῖν 
ἴῃ Ν.Τ.--ἤκουσα φωνῆς, 5εε οῃ ἰχ. 4 ἀπά 

ν ο΄. Ῥδη. χ. 6-0.--ΣςΣυαοὺλ, Σαοὺλ, 45 ἴῃ 
χ. 4,366 ῃοΐε οἡ χχνΐ. 14 (πὰ οὗ, τεδάϊπρ᾽ 
ἴπ β τεχὺ. 

γν. 8 ἀπά 9. ὅ8εξε οἡ ἰχ. 5 δηά ἰχ. 4, 7, 
9.--ἔμφ. ἐγέν.» 566 οτγἰεἰςα] ποΐε, 

ει. τι. οὐκ ἐνέβλεπον, οἵ. Χρη., 
Μ ρι., τς, τα, το, Βασα δρϑοϊυξε, ατίπηπι- 
Ὑμάγασ, σδ υ.: σμαρ. ἰχ., 8, ρῖίνεβ τς 
ἴλοϊ οἵ πε ὈΠπάπαθββ, ἤεστα 6 βᾶνα 18 
οᾶι86 48 ἔτοπὶ ὅι:. Ρδι]}7᾽5 ρβοιβοηδὶ σϑληϊ- 



5--ἰῦ, 

τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν. 
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12. ᾿Ανανίας δέ τις, ἀνὴρ 
εὐσεβὴς ' κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων 
᾿Ιουδαίων, 1.3. ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπέ μοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, 
ἀνάβλεψον. κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 14. ὁ δὲ 
εἶπεν, Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα 
αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ " 15. ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους, ὧν ἑώρακας 
καὶ ἤκουσας. τό. καὶ νῦν τί μέλλεις ; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπό- 

1 ἐνλαβης ἴοτ ευσ. ξ ΒΗΤῬ, ΟἸτγβ., Τββορῆὶ., Τίβομ., ΧΗ. ννεπάι, νν εἶββ, ΒΙαβξβ. 
5΄Αδεγ ἀνεβλεψα ΒΙ455 ἴῃ 

Οὔλϊ(5), Ὀὰὲ 560 Υαπάϊ, ποίε, 

βοθηςθ.--δόξης: ΗεΡ. “ΤἼ29 οἵ τ Οοσ. 

χν. 40, 2 Οος. {ϊϊ, 7, δῃά 1κε ἰχ. 31. 
Ψες. 1:2. ᾽Ἄναν.; ἰχ. το. Τῆδ ἀεβοτίρείοη 

ἷβ δἀδεά, ἀνὴρ εὐ. ᾿Ἰ1., τηδπίξεβ! Βείηρ, 
Ῥεΐοσβ ἃ ἴεννιβὰ δυάϊεπος, δηᾶ ἃ ργοοῦ 
τῆδί πε Ῥσοίῃοσ νῆο σᾶγης ἴο ὅδ] ννᾶβ πὸ 
Ἰανν-Ὀτθδαίκεσ, 1 ενίη, δέ, Ῥαμὶ, 1ἱ., χ46. 
Οἡ {πὸ τεδάϊπρ εὐλαβής, οὐ ἰΪ. 5.---τῶν 
κατοικ. : ΞΘΘΙΏΒ ἴο ἱτηρὶγ ὑπαὶ Απαηΐδβ ῃδά 
ἅνψεῖ! ἔοσ βοσηδ ἐπι ἰπ Παπιββουδβ, ἰχ. 
ες. 13. ἐπιστὰς: “5ἰδηάϊηρ Ονὲσ 

Οη6,᾿ υβοὰ ἐεαυεηεῖν ἴθ Αοἰβ οὗ {πὲ 
ΔΡρεδσδηςα οὗ δῇ δηρεὶ, οἵ οὗ 6 ἱπίεγ- 
νϑηΐοη οὗ ἃ δϊθηά (ογ οὗ δὴ δπαγν), βε8 
Γὰκς 11. 9, ἵν. 30, χ. 40, χιϊ. 7, χχῖν. 4, 
οηΐν ἔουπᾷ ἰπ Γυΐκε δηᾶ Ῥαυΐ, τί βάτο, 
ὧν 42, 58ε6 αὔονε χίϊ. 7. μαρτ.» νἱ. 3. 
δελφέ, ἰχ, 1τη.---ἀνάβλεψον . - . ἀνέβλ. 

εἰς αὐτόν: ᾿“τεσεῖνε Ὧν 5ἰρῃίι, ἀπά ἱπ 
1πδὲ νῦν Βοὺσ 1 τεοονεγεά τὴν βίρδι ἀπά 
ἰοοκοά ἀροῦ δΐτη,"" ΚΝ. τηδγρὶπ. ἀνα- 
λέπειν Τὴδὺ τῆδδϑῃ (1) ἰο γεοονεῖ βίρῃί, 

1χ. 17, 18, οσ (2) ἰο Ἰοοῖκ ἃρ, υὺκα χίχ. 5, 
Ῥαξ υϑεὰ “τεαπεηεν δ5 ἰδ σοπη δἰ πίηρ ῬοΙα 
ταθϑηΐηρβ, ΗυτηρὮγΥ οη ἘῸΝ. ἀπᾶ Ῥαρε, 
ἦη ἴοοο. Μεγεῖ δπὰ Ζδοκίεγ γαπάθε “" τὸ 
Ἰοοῖκ ἂρ" ἱπ Ὀοια οἰαυδεβ.---αὐτῇ τῇ ὥρᾳ; 
86ε ποΐε οἡ χνΐ. 18. 

ψέεσ. 14. ὁ Θεὸς τῶν πατ. ἡμῶν : δραίη 
ἃ σοποΙΠἸἰδίοσν ράγαβα, οἵ. υἱῖ. 32, 80 8, 
Ῥείοσ ἴῃ 11. 13, ν. 30.---προεχειρ. : “ΔΒ 
δρροϊπεεάᾶ," οηΐγ ἴπ Αοίβ η Ν.Τ',, {πι 20, 
δηὰ ἴῃ χχνὶ. τό, δραίη υϑεᾶ Ὀγ Ῥδὺ] ἴῃ 
πατγδίϊπρ ἰδ οοηνογβίοπ ἀπά 981}. [π 
ΤΧΧ, οὐ Ἐχοά. ἵν. 13, ]οβῇ. 11), 12, 2 
Μδος. 111. 7, υἱῖϊ. 9, αἰνναᾶγβ Β τδς 

“ πΠΟΕοη οὗ βοπὶα οπβ βεϊεοίβά ἴοσ δῇ ἱπὶ- 
Ροτγίαπε ἀυν (1 π|δ νυ) : ἴὸ ΨΨΠΙΟΒ την ὈῈ 
δὐάδεὰ Ὁ δη., ΧΧ, 11. 22 (8ες Η. δηά Κ.), 
ε΄. ποῖε ου 111, 20.---τὸν δίκαιον, 586 ὁπ 
ἢ. τ4, ἀῃὰ νἱΐ. 52.---φ. ἐκ τοῦ στ΄: “ἃ 
ψοῖςς ἔγοσῃ δῖ5 τηουτῆ,᾽" ΕΟΝ,, δο ΕΠοπι., 
85 ἴπε Αροξίῖς μβαγά 1: δἱ πῖβ σοηνδγβίοη. 
στ. ἰ5 οἴϊεη ϑϑά ἴῃ ρῆταβεβ οἵ ἃ Ηεῦσα- 

β οπιίβ εἰς αντον, 80 ἅ, 54}, ΗἸ. (Βομιπιϊεάεὶ αἰβο 
Ῥ- 355 (1899). 

ἰβεῖς ομβαγαςίδσγ, 890 ἔδσα Βαῖν ὃν Απαπίδϑ, 
εἴ, χν. 1. 

γεῖ. 15. μάρτυς αὐτῷ: “4 υνἱέπεββ 
ἔοτ Βίτω," ἘΝ., οἱ ἰ. 8.---πτπάντας ἀνθ. : 
ΜῈ ΙΏΔΥ 866 8δποίπεγ δνίάθηοε οἵ ἐπε 
ΑΡοβείε᾽β ἴδοὶ ἴῃ τπαὶ ἣβ ἄοεςξ ῃοὶϊ γεῖ 
ΘΠΊΡΙΟΥ ἴδε τνογά ἔθνη.---ὧν ἑώρακας καὶ 
ἤκουσας, ΒΙ455 νγ6Ὲ}1] σοπηραγθβ ἔοσ δα 
ἔοττηθε ψεγῦ ἐπε Αροβιϊθ᾽β οὐνσὰθ ψογάβ, 
1 Οὐοτ. ἰχ. 1; Ρεγίδος ἴεπβς, πιᾶυκβ νμαΐ 
45 Εββθῃια! π᾿ ρἰνίπρ Εἰπὶ επάυτγίηρ, 
οοπβεογαίίοη 85. 8πη Αροβίῖε, οὐ, ΒΙ4ββ, 
Ογαρι., Ὁ. 237. 
γε σ. τ6. καὶ νῦν : 50 ὃγ 81. ῬΑ] ἰπ χχ. 

22, 25, χχνὶ. 6, χνΐ, 37, ΧΙ, αἱ ; 4150 ἰουπά 
ἴῃ ΝΠ. 17, Χ. 5, Ὀὰϊ πὸ ἰπβίδῃσαβ ἴῃ Γυκε᾽ 5 
Εοερεὶῖ οὗ καὶ νῦν Ῥερίπηίΐπρ' ἃ βεπίεπος, 
Ἡδννκίπβ, Ηογας ϑγπμοῤίϊεα, Ὁ. 145.---τί 
μέλλεις : ΟὨΪΥ πετε ἰπ ἐπῖβ βεηβε ἴῃ Ν.Τ', 
ο΄. 4 Μαδες. νἱ. 23, ἰχ. 1, ἀπά 80 οἴϊβη ἱπ 
οἰαϑείςϑὶ ασεεῖ, ΑἊβοῖ., Ῥγορι., 36, εἴο.--- 
ἀναστὰς, 5εε ν, τ7.--αΚαηάπτισαι : πιϊἀάϊε 
νοῖοσε (30 ΡΕΙΠΔΡΒ ἴῃ τ Οοσ. χ, 2, ΝΝ.. 
ἐεχί, θυϊ Ραββῖνε ἱπ πηαγρίῃ, 85 ΒΪ455), ἃ5 
ἃ τυοῖς πδίυγαι!ν ἰῃ [86 ραββῖνε, “τὸ θὲ 
δαριϊβεά,᾽" οὐ ἴχ. τ8, δυϊ (με σοηνετὲ ἱπ 
“ ρεϊεῖπρ Ῥαριδεά" ψαβ οοποεῖνεά 88 
ἀοϊηρ Βοπηδι πίη ἔογ ᾿ἱπιβεῖξ, ποῖ πηθγεῖῦ 
Δ8 ταοεϊνίπρ' βογηθίπρ (ϑίπηοοχ, ᾿νάη- 
ϑμαρέ οὗ ἐπε Ν.Τ', Ῥρ. 97, 98), 80 ἀρρατγ- 
ΘηΕἾν Βί485, ασαρι., ἢ. 182, οἵ ἔπε τη ᾶϊα 
ΤΩΔΥ τηδᾶῃ ἐπαὶ πα βυδηηϊείεὰ Ὠἰπιβαὶξ τὸ 
Ομ βείδη Βαρεϊβπλ, Βείμρε, ρ. 17, δπά 
ΑἸ οτά.-- -ἀλπόλουσαι: «150 πιϊάάϊε, οἵ, 
11, 38, δηὰ τ Οοτ. νἷ. τι, [πε ταβυϊὲ οὗ ἐπς 
βιι τἰββίοη ἴὸ Βαρεΐδπι, Τίς. 11. 5, ΕΡΠ68, 
ν. 26.--ἐπικαλ., ο΄. Ρ. 81, οη΄ δε βἰρ- 
πἰῆσαηος οὗ ἐπε ρῆγαϑβε. Τηΐβ οδ]]Πἰπν 
ἀροη ἴδε πᾶτηα οἵ ΟὮἴγῖβε, ἐμ8 ΟἹ ΟΒεΪῪ 
οοπηδοίεά ψνἱτἢ Βαρεΐβπι δπᾶ ργεσεάϊηρ 
ἵξ, ὨδΘοδββατ ν ἱηνοϊνεά δεϊϊεῦ ἴῃ Η πὶ, 
Εοπι. χ. 14. Τδεῖα ἰ8. πο σοηιγαάδιοιίοπ 
ἴῃ ἔδς ἔδοϊ ἐπὶ ἔπ6 σοπιπιίδδίοπ το τῇς 
Αροβεεβῃίΐρ μετα δηὰ ἴῃ ἶχ. σοπῆεβ ἔτοτα 
Ἀπαπίδβ, νγ 1188 ἴῃ χχνὶ. πε ἰβ ποῖ πιθῃ- 



46ο ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΌΟΛΩΝ ΧΧΙΙ, 

λουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα ' τοῦ Κυρίου. 17. 

ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ προσευχομένου μου 

ἐν τῷ ἱερῷ, γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει, 1τδ. καὶ 2 ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά 
μοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ - διότι οὐ παρα- 

δέξονται σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 19. κἀγὼ εἶπον, Κύριε, 

αὐτοὶ ἐπίστανται, ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς 

συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ" 20. καὶ ὅτε ὃ ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα 

Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν 
δ τῇ ἡ ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων 

1 Ἰῃβίεδά οὗ Κ. ΑΒΕ, νεζββ., ΤΊβοῃ,, ΥΝ.Η., ἘΨ., ὙΝ εἶββ, ϑγεπάε, ΒΙαββ, Ηρ, 
δανε αὐτου. 

3 τΞδεὶν ΑΒΕΗΓ;Ρ, Νυϊε., Οἤγγβ., Γδομ., ὟΝ. Η., ΨΥ εῖββ ; ΤΊβοϊ, αἴθ δῷ 18, 36, τ8ο, ἃ 
μᾶϑ ιδον (ειδον, 50 ΒΙ458 ἴῃ β, ἀπά Η116.). 

8 Ἰῃβίεδά οἵ εξεχειτο ΑΒ", ΚΝ. Η., ΚΝ εἰββ, νν επάϊς μβᾶνε εξεχυννετο ; Β]488 -υνετῷ 
αἱ ΒΡῈ. Στεῷφ. ονι. Α 68, Βαϊ πο οἴμεγ δυϊμογίθβ. 

4 τῇ αναιρεσει αὐτου οηι. Ὁ ΑΒΕ, 40, ΜΝαϊβ., 848., ΒοἙ., Αείμαιν. ; Τίβοι., ΝΥ. Η:, 
ΚΙΝ., ΒΙαβ5, ΚΝ εἶββ, νν επάι, Ηρ. ; οἷ. νι. σ. 

εἰοηβά αἱ 811, ἀπά {π6 σοπιπιϊβϑίοη οοσηῈ8 
ἀϊτεςεῖν ἴτομι 6 που οὗ (ῃ6 Τοσά. [ὲ 
πιΐρμς Ὀ6 βυβῆοϊεπι 5ἰΠΊΡΙν ἰο 5ὰὺ “αυοᾶ 
415 Ρδσ αἰϊπατι ζαςοὶξ ἃ 'ρβε ἔδβοϊββε ραΐδ- 
τα," Ῥαξ Ὀδίοσα ἴπ6 Κοιηδῃ ρβόνεσπου ἰΐ 
γγ88 ΠΚΕΙ͂Ὺ Ἐπου ΡῈ (μδῖ {π6 ΑΡοβείθ βου! 
οτΐξ 8 πᾶμε οὗ Απαηΐδβ ἀπά σοπιθὶπα 
ψἱἢ (Βε τενεϊδιίοη δὲ ἢἷβ σοπνεχβίοῃ πὰ 
ὙΠ (δαὶ πιαάθ Ὺ Απαπίαβ οἵπεσ ἀπά 
βιρβεαιθηξ σεναϊδεοηβ, οὐ, χχνὶ. τό- 18, 
Ἐεβίας τηὶρῃξ πᾶνε ἰγεαιεά δε νἱβίοῃ ἴο 
Απδηΐαθ ψἱμ τί ἀΐσαϊε, Αρτίρρα ψουϊά 
ποΐ πᾶνε ὕεεη ἰπῆπδποβᾶ Ὀγ {86 πᾶσα οὗ 
8 16ἐν Ἰἰνίπρ ἴῃ οὔβουσν αἱ δπηδβοιι8 
(5ῤεαζεγ᾽5 Οονηιηιδηξαγ}). 

ψεσ. 17. ἐγέν. δέ μοι ὕποσ.: τεῖετβ 
το {π6 ἤτβί νίβις οἵ 5:1. Ῥδὺὶ] ἰο 76γαβδίθγα 
Δἴϊεσ 88 Οοηνεγβίοη, Γἰἱρμείοοε, Θαϊα- 
ἐΐαηδ, ῬΡ. 84, 93, 125. ἘΑπΊβαΥ, 82. 
Ῥαμῖ, Ῥ. 60, τεΐδιβ ἰξ το {δε βεοοπά νίβιξΐ, 
(1) Ῥεοδιβε [Π86 τϑάβϑοῃ ἔοσ Ῥδυ])5 ἀθβρδι- 
ἴαγα ἔτοπι [εὐαβαίεπι 18 ρίνεη αἰ ἤεσε Εἶν 
δῖ ἂπὰ ἴῃ ἰχ, 290ς. Βαΐξ τηδύ ποῖ ϑ8ί. 
ΓΚ6 θὲ ἀεβογθίηρ ἰῃῈ οσσυτστεπος ἴῃ 
ταϊδιίίοπ ἰο ἐπῈ 1εννβ δπὰ {δε Ομυτοῇ, 
δηὰ 51. Ῥαὰὺΐ ἴῃ τεϊδιίίοθ ἰο πἰβ ονγῃ 
Ῥτίναίβ ρεγβοηδῖ ἢἰβίογυ, 5:. ἔκ ρἰνίπρ 
18 (Π6 ουξνατᾷ ἱπιραϊβε, 8έ. Ῥαμπὶ ἐπα 
ἴππεσ τηοῖνα (Ηδοϊκεει), 580 ἴπαὶ ἔνο 
οϑιι565, ἐῃ6 ομβ πδίυγαί, ἐμ οἵδε βιρεγ- 
παίαγαϊ, ἀγα τιθπεϊοη θα 5ἰάς ὃν εἰάβ ὃ οἵ, 
Αςίβ ΧΙ, 2-4 (Ξο Ιὐρδείοοε, Ἐεϊξεπ, 
Γαταθυ). (2) Βδτηβαυ᾽β βεοοπᾶ γβαβοη 18 
ἐμαὶ Ῥαὺὶ ἄοεβ ποί ρὸ δὲ οποβ ἴο ἐδε 
(6μεῖ]6β, θὰ βρεπάβ σηδην γβᾶτβ οἵ φυΐεί 
νοῦ ἱπ ΟἸΠοΐα ἀπά Απεϊοοδ, ἀπά 80 ἐδ6 
οοτηπιδηά οὗἉ [δε νἱϑίοῃ ἰῃ νν. 20, 21, 5 

ποῖ βυϊίδθ]α (ο ἐπ6 ἤγβε νἱϑῖί, Βαξ {π6 
Τοτηπιαπά ἰὸ ρὸ ἴο {π6 ΟΘδητεβ. ἀδίθβ 
ποιὰ {πΠ6 Αροβεῖθ᾽β Οοπνεγβίοη, ααίξα 
ἂρᾶϑτί ἔτοτλ {με νἱϑίοπ ἰπ {πε Τεπηρία, οἵ, 
ἶχ. 15, Χχνΐ, 17, 8πά [6 ϑαπιθ σοπΊΓ15- 
βίο ἰβ ῥ᾽ ίηϊν ἱπηρ!εά ἱπ χχίϊ, 16; {πε 
ννοσάβ οὗ [πη6 οοτητηδηά του Ὑ}Ὲ1] Ἔχργεββ 
δε υἱεἰπγαῖθ ἀπά ποῖ {μ6 ἱπιπηεάϊαξε ᾿ϑβϑὰα 
οὔτπε Αροϑβεῖβ᾽β]: αρουτβ. Οπ ἐγέν. δέ, Τκακε 
βανυβηΐθθῃ ἐϊπι6β, Αοίβ ἐννεπίγ-οπα, δηά 
ἐγέν. [Ο]]οννεά Ὀγ ἱπβηίεῖνα, 566 Ηαννκίπϑ, 
Ηογα ϑγποῤέϊεαξ, Ρ. 30, ἀπά Ρ]υτητηδσ᾽β 
δὲ. Πμκε, Ρ.. 45. Ἐρῖ {86 τεδάϊηρ ἴῃ χιὶ. 
25, ὑπέστ. εἰς “1.,) ἀπά 115. Βεατίπρ' οπ ἐπε 
Ριεβεηέ ραβϑᾶρα 866 Βδιηβαυ, δέ, Ῥαμὶ, 
ῬΡ. 63, 64, ἀπὰ α͵δο δῦονε, χὶ. 20, χίϊ. 25. 
--προσεῦχ- . « - τῷ ἱερῷ: ἔπεῖε νγὰ8 ἃ 
βρεοίαὶ τεάβϑοη ἔοσ {π6 πιεπίίοη οὗ {π6 ἕδος 
Ῥείοσε 8ι. Ῥβυ]}Ἐ ργεβεπέ απάϊεποθ; ἱξ 
βῃοννεά τμδὲ {πμ6 ΤΈΠῚΡΙ8 νγὰβ 511} ἔογ 
Βἰπι (πε ρίδοβ οἵ ρύαγϑσ δπά ᾿νογβῃΐρ, ἀπὰ 
ἴξ βῃουἹά ἤανε πονῇ με [ϑννβ {παὶ δα 
Ψ8Ο {ππ5 ρταγεὰ ἴῃ ἐπ6 Τειρία σουἹά ποῖ 
80 πᾶνε ρῥγοξδπεά ἴΐ, 1 εννίη, δὲ. Ῥαμὶ, 1ἱ., 
Ρ. 146.--ὧἶἐν᾿ ἐκστάσει, χ. το. ΕῸΓ {δε 
ςοηῃϑίγασεοη 566 Βυγίοη, Ρ. 175, ϑίτηοοχ, 
Ταηρμαρε οὗ ἐπε Ν.Τ., Ρ. 58, ΒΙ4858, 
Ογαπι., Ῥ. 247. 

γει. 18. σπεῦσον καὶ ἔξ. ἱπιρίγίησ 
ἄδηρετγ, οὔ. ἴχ. 20.--τσου μαρτ. : »τουπάεά 
ρου ἔπε οσούυγτεηςα δεΐοσε ᾿ατηδβοῦβ, 
δα 80 ἃ βεγι κίηρ' ἐεβε πον. 
δῖ. 19. Κύριε, ἰχ. 5.---οὐτοὶ ἐπίσ.: 

Ῥϑὰϊ ββϑῖηβ 45 1 ψνεσα ἴο ρ᾽εαά νυνὶ Πὶ5 
Τιοτὰ τπδὲ πῆεη σαπποί Ὀὰΐ τεσεῖνα ἐδϑίι- 
ΤΩΟΩΥ͂ ἔσοπι ὁπ ὑνὯο δά ρῥγενίοιιβν δεαπ 
δ ΘἤΘΠΩΥ οἵ [εϑὰ5 οὐ Νζαζείῃ ; ἐπε γοσγάα 
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αὐτόν. 21. καὶ εἶπε πρός με, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν 
ἐξαποστελῶ ' σε. 

22. Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν 
φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον - οὐ γὰρ 
καθῆκον 3 αὐτὸν ζῇν. 23: κραυγαζόντων δὲ ὃ αὐτῶν, καὶ ῥιπτούντων 

ἃ ξξαποστειλω, Ὀαϊ ΥΥἩ. πιατᾳ. ἀποστελω, δο Β; Ὁ δᾶ5 εξαποστελλω, διιῖ Β[458 ἴν ΒΞ Τ.Ε. 
3. καθηκον, ᾿5, Βυΐ καθηκεν ΦΑΒΟΠΈΕΗΙΡ (ΒΙ455). Οἰδεγ νᾶτ. καθηκει, καθηκαν 

ἴῃ πιΐηβο. 5πονν ηρετγῇ. ποῖ υπάἀετβιοοά. 

5 Αἴεσ κραυγαζ. τε ἰ5 τεδὰ Ὦγ [,Αςἢ., ΥΥ.Η.., ΝΥ εἶδθ, δ  δηάς 
Αδίμ., δας Τίβοῃ. ννἱεὰ ΤΟΝ, ΚΕΘρΒ δε, Βο ἢ ΘΕΉΠ;Ρ, Νυῖς., Βοῖ., ὅγι. Η., 
ΟἾτγβ. 

ἴοο τε ἀϊγεοϊεά ἕο ἷἰβ βεδάᾶγεγβ, δο ἐμαὶ 
ἘΠΘΥ τῆδῪ ἱταρταββ ἤθη ΨἸ ἐΠ 6 βιτεηρτῃ 
Οὗ {π6 ἐεϑεϊταοην (815 ρίνεῃ ὈΥ οὴς ΨΗΟ 
κδά ἱτωρσίβοπεά [ες ΟὨγίβείδηβ.-- -δέρων : 
Οὐ ἔπε ροννεσ οὗ {πὸ ϑαηῃεάτγίπη ουίβί ἄς 
7εγαβδίθτα 5εὲ οἢ Ρ. 151.--κατὰ τὰς συν.» 
4. νἱῖϊ!. 3, Ἐκ. 20, δῃὰ ἔογ βιισῃ ρπηΐβΒ- 
πηδηΐβ ἴῃ ἴΠ6 Βυπαρόρτιεβ οὔ, Μαίί. χ. 17, 
ΧΧΙΝ, 34, ΜαΙΚ ΧΙ]. 9, {λπ|κ6 χχὶ, 12, "ᾷ 
Τὰκος ΧΙ, τσ, Ἐδεγβῃεῖπι, Η δέον οΓ ἐδε 
ϑέειυίςιι Ναίϊοη, Ὁ. 374. 

ει. 20. τοῦ μ. σον: ἔς ἰάφηεξιβεβ 
ΕἰτηβοῖΣ σνεῃ Θεαρἤθη, μἰβ ἐδβείπηοην {Κα 
τδδὲ οὗ τῆς τρδγέυσ 15 Ῥόγῃς ἴο ΟὨσίβι ; ἡ 
ἐς ψνοζά 8εὲ6 ρ. 67; δε ἰδῖπη. ἰβ 
δβεσε 1 ἃ ἐγαῃ βίου βέαρε ἔγοτὴ “ὙΠ ἘΠ 658 
ἴο ““τηδτίντ,᾽" οἵ. αἶβο Ἐδν. χνἱ!. 6: Ἡδοκείε 
ἀποίεβ πε ΟΠ τι βεϊδῃβ οὗ 1Ἁ γοηβ, ἰονγατάβ 
τῆς οἷοβε οὗ ἔπε βεσοηά Ἵδηΐαγυ, το ιβὶπρ' 
ἰο θὲ ο4116 4 ““ τηατέγτγβ ̓"᾿ θεσδιιβα β00 ἢ δῇ 
Βοπουγαθῖθ παῆὴθ ον Ῥεϊοηρεά το ἐπε 
τὰ δηὰ ἐδ] ΝΙέπ65β, οὐ τὸ ἴποβα 
γΠῸ 48 5εδ]εᾶ {μεῖς ἐθβε ΠἹΟΩΥ ὈΥ οοη- 
ΒίδῃοΟΥ ἴο [δ6 δπά, δηά ἴδον ἐξαγαά ἰεβὲ 
{δεν βἤουἹά τνανεῦ; Εὐυβερ., Η ξέ., ν., 
2.--καὶ αὐτὸς, ε΄. νἱϊί, 13, χν. 32, 
Χχί, 24, Χχῖν. 16, 16, χχν, 22, Χχνυΐϊ. 36, 
βετα 1 15 ρίασεά ἴῃ βδατρ οοπίγαβέ το {μα 
Ῥτεσεάϊῃηρ ννογάβ δρουὰξ ϑίερμεπ (νυν ἢ 
ὙΏοβε υνῖπεβ8 ἢ6 νγὰβ ποὺ ἰάδπεἢαά). 
Οῃ καὶ αὐτὸς 45 σπαταοίετίβεῖο οὗ Γπκα ἰῃ 
5 ἀοβρεὶ ἀπά Αςῖβ βεὲ Ηδνκίπβ, ἤογα 
ϑγρηοῤίϊοαα, Ὁ. 33, 85 σοστηρατεᾶ ψΠ ἰΐ8 
οτωρ ουτηθδηΐ ὉΥ (πα οἴμπα ϑυπορίϊβίβ, 
βοζωθέϊσηαβ ἰξ 18 ἰηβεγίεὰ σἱἢ οι ρ ἢ βὶ8, 
ῬΙυτωσηοσ οα [Κ6 1, τ6.--ἰσυνευδ., 566 
ποίς οὐ νἱϊδ. 1. 

Ψεσ. 21. εἰς ἔθνη : ἔῃε ποτα τηεηξίοη 
οὗ τὴε Αεπεῖες τουβεὰ {μοῖγ ἔατν, απ 
ἔμεν βᾶνν ἴῃ ἴξ ἃ ἡπϑεϊβοδέίοπ οὗ [ῃ6 οατρς 
ἰῃ χχὶ. 28: [πε βοεῆβ οἱ οβεὶν τεβεη 6 
Ἐδς τυπχαϊταουβ οὐξδαγβι νυν Ἰςἢ 16 το ἐπα 
τηυτάετ οὗ 5:. Βίερδεη. - 

Μετ. 22. ἐπῆραν τὴν φΦ.» 566 οη ἰΐ. 14. 
--αἶρε, τ΄. χχί. 36, οπιρμαβίβεά ἢςτρ ὃγ 

νὰ ΑΒΟ, 8γτ. Ρ., 

ἀπὸ τῆς γῆς; ῥτεδδηΐ ἰξηξα, ἃ ςοπεϊπα- 
οὔ8 ἘΡα ἐξ  μ ΟἿΪΥ υϑεά ἘῪ ϑι, 
ῬδᾺ] εἰβαινῆαγε ἱπ Ν. Τ., τῇ Εοπι. . 28. 
ΤῊ ἱπιρεγεςί, καθῆκεν, 566 οτἰεἰςα] ποίς, 
ἱταρ]1ε5 ἐπαὶ Ἰοηρ ἀρὸ Ὡς ουρδὲ ἰο Βαανα 
δδδη ραξ το ἀεδίῃ “ἔοσ ἰξ ννὰβ ὔοὲ δὲ," 
εἴο., πορ ἀεδεδαέ (ον ἀεδιιεγα!) υἱύέγε, 
ΥΥπο- Μουϊίοη, χΙϊ, 2. καθ- τ- προσῆκον 
Αι. ἴΙῃ Τυχχ, Ῥδυΐ, χχί. 17, ΕΖζεκ. χχί. 
27 (32), ἀῃἃ Οἵα ΡΑββαρΈβ, αἷβο βθνογαὶ 
εἶπηςβ ἴῃ ΒοοκΒβ οὗ Μδςς. (866 Η. αδπά Ε.). 
Ἐὸγ εοπειτιοιίοη οὐ. Βυτίοη, ᾿. 15. 

γες. 23. κραυγαζόντων δὲ (τε, γ εἰ88, 
Ννεπάις, ὙΝ.Η.}, οηἷν πεσθ ἰπ ΑἼιβ (εἴ. 
1λικς ἵν. 41, δὰ: ἀουδεξα! ; ΚΝ, Η. τεδὰ 
κράζοντα), 5ἰχ {{π|6ὲ8 ἰπ 81. ]οβη, ἀπά 
ἔοι {{π|68 ἴῃ 5 παττδῖνε οὗ ῃς Ῥαββίοι 
οὗ δε οτγίεβ οὗ τῆς 71 βὴ ταυϊεϊτυάς, οὐ 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ χίχ. 15, 50 ἴοο ἰῃ 2 Εβάγδβ 11]. 
13, ἴῃ οἰαββίοαὶ ασβοῖς τὰτε (Π εη1.), υϑοά 
ὃῪ Ερίςϊς., ὲδς., 11., 4ν. 4) Οὗ τπ6 βῃουϊς 
ἰπ τῆς ἐπεαίΐγεβ.-ῥιπτ. τὰ ἱμάτια: ποί 
τῆγοννίηρ ΟΥ̓ {μεῖς τηδηῖβ 48 ἱξ ῥγὸ- 
Ραγίηρ ἴο βίος ῥϑαΐ (ἔογ ννῃίοῃ Ζδοκίεγ 
σοπηράᾶταβ νἱῖ, 58, απᾶ 5εὲ Ῥαίο, Κεῤ., 
474 4), ἔογ τῆς ἕλος ἐδαὶ τπε Αροβεῖε νγαβ 
ἰπ τς συβίοάν οὗ ἴῆε Εοχηδηβ ννουϊά 
8ανε ρτενεηϊεαά δὴν δυο ρῦσροβα, Τῆς 
ΘΙ πᾶν ΡῈ υϑεά 45 4 ἐγεαυδηίαίνε, 
ῥιπτεῖν, 7αείαγε, ῥίπτειν, Ἴασεγε, ὙνἘ1]ς 
βοπὶς οὗ [πε οἷά ρτδπιπηδγιϑηβ αββοοίδία 
νὰ ἰτ ἃ βυρρεβείοη οὐ δαπαβίῃβββ οὕ 
δῇοτε, οἸπεῖβ οὗ ςοπίεπιρέ, ατἰπιπ-Ὑ Βάγοσ, 
σευ. (ἴον της ἔοστη ἴθ υχχ οὐ Ῥδπ., 
Ὑπεοά,, ἰχ., 18, 20). ΤῊς ψοτά ἤδγα γϑίμοῦ 
τηθᾶπβ ““ἰοββίηρ ἀρουῦΐ τποὶγ ραιπιθπίβ,᾽" 
8 τοδηϊϊεβιδιίοη οὐ δχοϊζεπιεηξς ἀπᾶ υη- 
ςοπίγο 0 ]ς ταρα, οὔ, Ονϊά, Α»ε., 1{|., 2,74. 
δηὰ [50 ᾿πβίδποεβ ἴῃ ὟΝ εἰδιοίπ, οὔ, ΟἾγΥΒ., 
Ψ πο εχρίαἰπβ ῥιπτάζοντες, ἐκτινάσσον- 
τες. Πδαῃ Εδεσαγ ταΐδτβ ἴο Ῥαὶ. Ἐχῤίη. 
Εμμά, 1879, Ρ9 77, ἴοσ ἰπβίδῃςεβ οὗ τπς 
βυάδάεη εχοϊ τα  ΠΠν οἵ Οτίεηξαὶ οτονγάβ, 
δηὰ ἴοτ δἰ πιὶ!αγ Π]ϑέγαϊοηΒ βεε Ἡδοκεῖίί, 
ἐπι Ἰοοο.--- κονιορτὸν βαλλ. : Ὀεδί ἰᾶκαπ 88 
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τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα, 24. ἐκέλευσεν 
αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, εἰπὼν μάστιξιν 

ἀνετάζεσθαι αὐτάν, ἵνα ἐπιγνῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 

25. ὡς δὲ 2 προέτεινεν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπε πρὸς τὸν ἑστῶτα 

ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον ἹΡωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον 
ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν ; 26. ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατόνταρχος, προσελθὼν 

ἀπήγγειλε τῷ χιλιάρχῳ λέγων,Σ Ὅρα τί μέλλεις ποιεῖν: ὁ γὰρ 

ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστι. 27. προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος 

1 Ἰῃρίεδά οἵ αερα Ὦ, Ο΄ξᾳ., ϑυγ. Ῥ., Οδϑββιοά, βανεὲ συρανον, 50 Βίαββ ἴῃ β. 
ρίπτοντων ἴῃ ὈΕΗ͂Ι,, ΒΙαββ, ΗΙΐ., δας τεχὲ ΑΒΟ, 41] εἀά, 

3 προετειναν 3 Β1., 50 Τίβοι., ΝΝ. Η., ὙΝ εἶβθ, νεπάϊ, Β]485 ἴῃ β, Ηρ. ; ΔῈ 68 
πᾶν προετεινον ; ΟἿ 40, 137, προσετειναν; Ῥ 31, προετεινεν, ρίυγὰὶ σπαηρβά ἱπίο 
βίῃρ. ο χ. λ. τεραγάβα 45 511} {π6 β]εςί, 

2 ορα Ῥεΐοτε τι ον. δ ΑΒΟῈ, Ψα]ρ., ϑυγγ. Ρ.Η., Βοΐἢ., Ασπι., ΤΊβοΣ., ΚΝ. Η,, νν εἰββ, 
νν πάις, Ὀὰὲ τειαϊπεά Ὀγ Β΄4585 τῇ ΘΗ ΠΡ, Αἴζεσ ἐκατον. Β]455 ἰῃ β, αηὰ Ηρ. αὐ 
οτι Ρωμαιον εαὐτὸν λεγει ννάῃ Ὁ, αἷξ., ὕϑγη. 

γηοῖμεσ βἰρτι οὗ (Ὡς βᾶῆλε ταρε δηὰᾶ ἔωσγυ, 
ἃ 5: τη αν ἀεπηοηπβίγαιίοη ; (18 15 ργεΐβθσβ]8 
τὸ ἔῃε ϑυρροδίείοι παι παν (ἄτονν ἀπιδὲ 
ἱπίο {π6 αἷτ ἴο βἰρῃίῆν ἴμαὶ ἔμεν ψουἹᾶ 
ἄγον βίοπϑϑ 1 ἔμαγ οουά, εἰς τὸν ἀέρα 
Β66ΠῚΒ 0 ἱτΡΙῪ ἔπε ἱπεεγργθίδείοη δάορ- 
ιοᾶ; {88 ἄπδὲ σου] Βοδγοαῖν πᾶνε Ῥθθῃ 
αἰπιβᾶ αἱ Ῥαυΐ, ἔοσ ἢἣ6 ψαὰβ οὔέ οἵ γεδοῦ ; 
δυΐ 566 2 58πὶ. χνΐ. 13. 

ψεῖ. 24. ὃ χιλ., 5εὲ χχί. 31.-- παρεμ.» 
χχὶ. 34.--εἰπὼν: ψῃείμογ ἐπε ΟΒΙΠΙ το ἢ 
πηδετβϑίοοά Ρδι}}}5 ννοσάβ οσ' ποῖ, δε ενΐ- 
ἄδμεῖν βὰν ἔἕτγοπι ἐπ6 ουΐοτίεβ οὗ {πῸ τῇοῦ 
δὲ τε Αροβέῖβ νν8β τεραγάξά 845 ἃ ἀδῃ- 
Βείουβ ρείβοῃ, δηἃ 6 ῥσορδθὶν πουρδὲ 
το οδέδίῃ βοίηε ἀβῆηῃϊβ ἱπξογγηδίίοη ἔγοπη 
τῆλε ῥτίβομδσ ᾿ἰπιβε!ῖ ὉῪ ἰοτίατο.---μάστι- 
ξιν, οἵ. 2 Μδοο. νἱΐ. 1,4 Μᾶος. νὶ, 3, ἰχ. 
12, εἴς., αῃᾷ τ Κίηρϑ χίΐ. σὰ, Ῥγον. χχνΐ. 
3, δηὰ ἴῃ Ν.Τ,, ΗΞΕΡ, χί. 36; {π6ὸ Ἐογηδῃ 
ΒΟΟΌΓΡΙΏ Ρ᾽ νγ85 ἃ ἐεστὶ "16 ρΡαπίβῃτηθηξ,; ἴοσ 
ἰΐ8 ἀδβοσιρείουῃ δῇ, δ.5΄.ν Κείτη, Οδεομέολέε 
ἐδ, 1ϊ., Ρ. 390 (ἕο 6 ννδῃ βοοαρίπρβ 
866 Ἑδτγατ, δέ, Ῥαμὶ, ἰι., Ἐχουγβ,, χὶ.).--- 
ἀνετάζεσθαι: πο ἔοπιπά ἴῃ οἰα55:ς 41 ατεεκ, 
Ῥυΐ ἐξετάζεσθαι υϑεᾶ 5ρεοΐα!} ν οὗ δχαζηΐ- 
πδίίοῃ ὃν τοτίαγα, [1{ἰ5 Τοπηά ἴῃ (ἢ δοξίνα 
νοΐςα ἴῃ πάρ. νῖ. 20 ΔΑ, δηᾶ ϑιιβϑαπηδῇ, 
να Σ. 14.---ἐπεφ. : ““Βῃουίεά ἀραίηϑε Ὠΐτη,᾽" 
ΚΝ. βεὲ οῃ χχί. 34, δηᾶ 3 Μᾶδςο. νἱΐ, 13 
---οΠΪΥ μετα τ ἀδεῖνα. 

ψὲς. 25. προέτειναν: “ἀπά ΨΏΘη 
πεν μαᾶ εἰεᾶ Πίπι αρ νἱ ἐπα ἐποπρβ,᾽ 
ιν. ἐνδι, Δ [86 Πραΐατεβ νμῖσα Κερὲ 
{πε Ῥοάν εχίεπᾶδβά δπά ἤχεᾶἃ ψδ1]ε ππᾶδτ 
βορρίηρ ; Ψυ]ραῖθ, ““συτη δβεγίηχίββεης 
Θαστη Ἰοτῖβ᾿; Ῥαξ προέ. 18 ταί μετ “ βιγείομεά 
Αἰπὶ ξοσυνατά ἢ ἘΠ8 ἘΒοηρ 5, ἐ.4., θουπάᾶ 
Ἠίπι ἴο ἃ ρ111τ οὐ ροβέ ἰπ ἃ ἴδβηββε ροβίαυγε 
ἔοτ τεοείνιης [ἢς Ὀίοννβ, 866 οτίεἰςαὶ ποία. 

ΒΙ485 (δ κ68 προέτειναν 48 4π ἱτηρετίεςί, 
εἴ. κκνὶὶ. 2.---τοῖς ἱμᾶσιν : τεξεττίπρ το 
τὯ8 ἐποηρβ ἀϑ.8}1}ν ἐπιρὶ ογεά ἔοσ 5ο Ὀἰπά- 
ἊΨ πᾶ [Π15 56 επβ Ὀοσης οαξ ὈΥ νεῖ. 20 
δεδεκώς: ποὶ ““ἴοτ (ῃε {ποηρΒ," 45 ἴῃ 
ΕΝ. πιδτρίῃ, 8ο 1εννίη, Β]455, ὟΝ εἰ85 ἀπά 
Οἴδιογβ, 85 ἰῇ -ὸ- μάστιξ. Οτίπιπι δἀπιι5 
{παΐ 188 ννογὰ τῆδν ῬῈ πιϑϑὰ εἰΐῃεγ οἵ {πὸ 
1εαίμεγη ἐμβοπρβ νη νυ Ὡς ἃ ροσβοη ὑνὰβ 
Βοπηᾷ οἵ νγὰβ8 βεδίβη, θὰ Βθτα ἢ ῥγεΐεσβ 
τῆς Ἰαίἰίετ.---τὸν ἑστῶτα ἑκατόν.: {δὲ 
σοπεισίοη νῆο ργεϑίἀθά ονοσ {π6 βοουγρ- 
ἰπ 5, ἡιδὲ 45 ἃ σεπίυσίομ νγὰ8 δρροϊπίβά ἴο 
6 ἰὰ σμδῦρε ονὲσ ἐπε ἜἼχβοιίοῃ ὋΣ οὐγ 
Ιοτᾶ ; οἡ {πε ἔογσι ἑκατόν., ΟὔἹν ἤετα ἰῃ 
Αςίβ, βες 5ίπιοοχ, ᾿ιαηρμαρο οΓ ἐς Ν.Τ'., 
Ρ. 30, ἀπ 56ε6 Μουϊΐζοη δηά σεάεῃ, ςμδυ. 
-ἄάρχης, δἀηὰ ἀὔονε ου χ. 1ἵ.--εἰ : “ἰπ- 
ἐεγγοραίίο βυδίσοηίςα εβέ, σοηβάδηξίδ 
Ρίεπα," ΒΙ885 (Ξο νγεμάθ).---καὶ : “ἀπά 
μαι ἰοο;,᾽ δύο τὰ ἐγκλήματα" καὶ τὸ 
ἄνευ λόγον καὶ τὸ Ρωμαῖον ὄντα, ΟἾτγ5., 
ς΄. κνὶ. 37. ὙὍδα ἰογίαγα νναβ 1116 ρ] ἰῃ 
τῆς σα86 οἵα Κοιηδῃ οἱἰείζεη, δἐποιιρῇ 1 
ταῖρι ΒΡῈ ἐπιρὶουθᾶ ἴῃ (ἢ οαβε οὗ βίανεβ 
δηᾶ ξοτγθίρηοιβ : Ὀιραβί, νερ. 48, εἰξ. τϑ, 
ς. 1. “Ἐξ ἤοῃ 6888 ἃ ἰογπιθπεβ ἱποὶρὶ- 
ἐπάυτη Ὀΐν. Απρτβέιβ οοηϑείταϊ." ΑἙ 
ῬΒΠΙρΡρὶ 81. Ῥαὰὶ] διδᾶ ργοθδθὶυ ποΐ θεὲ 
Ὠθαγὰ ἴῃ δὶ8 ργοίββδίβ ου δοσουπηΐ οὗ {π8 
ἀϊη δηᾶ τυσμῖε: “πυης αυΐα 1111 ποροεϊαπι 
δβὲ οἵππὶ ἘΟΠπΊβΠ15 τα ΠΕΡ ι15, 4αΐ τα ββεϊτβ 
δἰ ρτανὶτβ 55 σεγσαραπέ, οοοδβίοπα πε ἢ 
Οαϊνίη. 

ψεγ. 26. ὅρα, 566 οτίτίςα] ποίε.---τί 
μέλλεις ποιεῖν, ο΄. 2 Μδοο. νἱΐ. 2 Καὶ, τί 
μέλλεις ἐρωτᾶν ;---ὁ γὰρ ἄν. οὗτος, οπ 81. 
ΤᾺκεΒ ἰοπάπεββ ἴὺγ οὗτος ἴῃ 5ἰπηῖϊατ 
Ρῆτδβεβ, Ετιβάγοἢ, ΡΡ. το, 80. 
ες. 28, πολλοῦ κεφ.; ο΄, ΟΧΧ, Πεν. 
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εἶπεν αὐτῷ, Λέγε μοι,1 εἰ σὺ Ῥωμαῖος εἴ; ὁ δὲ ἔφη, Ναί. 28. 
ἀπεκρίθη 5 τε ὁ χιλίαρχος, ᾿Εγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν 
ταύτην ἐκτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη, ᾿Εγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 
209. εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν. 
καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥρωμαῖός ἐστι, καὶ ὅτι ἣν 
αὐτὸν ὃ δεδεκώς. 

ἢ εἰ θεΐοτε συ ογι. ΑΒΟΘΕΗ, 530 Τίβοξ., Ν. Ἢ, ΕΝ. ΥΝ εἶββ, ὙΝ επάϊ, ΒΙΑβ5, Ηρ. 
ἢ Τὴ νεῖ. 28 Ὁ τεδάβ και ἀποκριθεὶς ὁ χ. εἰπὲν " ἐγὼ οιδα ποσου κεῷῴ., 5ο Β[455 ἴῃ β, νν»ἱε Βεάε, 50 Η]. (αἀάϊπο γαρ δἴϊεγ ἐγω). ΑἸδοτά {πἰπκδ ροββίδιν οτίρίπαὶ, πολλου Ὀεΐπρ᾽ ἃ ρἷοββ. 

εὐυχερως ΡῬωμαιον σεαυτον λεγεις ; 
Αἴζατ εὐπεν ᾶρονε, Β[4885 ἴῃ β 

οἡ {π6 δυξμοτίν οὗ Βεάε ἐκηε 
δἀάβ (θοίοτα ἐγω ὯΣ ϑιδὼ) ουτως 

αοἰϊς αϊοῖς εἶυ. Ἄς, 6556} Οὐοά. Ὀ0]. (Βεγρεῖ) φπαρι βαοῖϊε, Βο ΒΟΉ. (ΤΊ5ο.); Βείβεγ, Ρ. σ26, ἀδέεπάβ ἴον νἱνίάπεββ δῃὰ οἰβαγηθββ, διιὲ παίζει εὐχερως οἵ εὐχερὴης Οὐσατ ἴῃ Ν,Τ' ΔΙ ΠοιρὮ ΒΟΓᾺ ἄτα οἰαϑϑίοδὶ, απ εαοῇ ὁσουτβ ἰπ ΠΧ 
ΣΆΑΒΕΙ δεδ, 137, ὅτ, Η, τὴρ., 84}. δδᾶ 

πὰ ΗΠ]. (δα 5ες ὑγεπάις, Ῥ- 51 (1809), 

ν. 24 (ν]. 4), Νυτη. ν. 7; 705., 4πέ;, χίΐ., 
2, 3 (υϑε ὃν ΡΙαίο οἵ σδρία] (εαῤμέ) 45 
ΤΡροβεά ἴο ἱπίδεσεβδί). Μτ. Ραρε σοπηραγεβ 
ἘΠ6 τηδκίπρ' οὗ Ῥατοπείβ ὈῪ 7ἈπΊε5 1. 85 ἃ 
ΤΏΘΔΠ5 ΟΥὗἩἨἁ ΠΙ]ΠΙηΡ ἴπε οχοπεαιετ.---τὴν 
πολιτείαν ταύτην: “115. οἰἘΙΖεπβῃΐρ,᾽" 
ἘΝ, 7ι|5 εἰυϊίαξὶς, οὐ. 3. Μαςος. Πϊ., 2, 
23, 80 ἴῃ οἰαβϑίοαὶ ἀσεεῖκ, Ῥγοδδδὶν ΑἿΝ. 
τοηάθεϑ ““ἐτεβάοση " αχυΐϊία 85 μὲ τοῖρῃς 
φρβαξκ οὗ {πε ἐτεβάοτῃ οὐ {μὲ οἷϊν Βεΐπρ 
σοηξετγεά προη Δ ΠΥ οπῈ. Οπ {πε δάνδη- 
1Δ6Ὲ8 οὗ {πὲ τῖρῃβ οὗ Εοπιδη οἴεσθε βῃὶρ 
5866 Βομῦτει, αἶν. 1ϊ., νοὶ. 11., ΡΡ. 277, 278, 
Ἐ.ΎΤ., αδηὰ “" Οἰεἰ ζει βαῖρ,᾽᾿ Ηαβεπρϑ᾽ Β.Ὁ. 
--ἐκτησάμην : Ὠΐο ΟΔβεῖι5, ἰχ., 17, [6115 
18 ποὺ ΜΙ εββαὶπα {πε ννϊΐε οἵ ΟἸδιιάϊιβ 
δηδ τῆς ἐτεεάσχσεη ϑδοϊά πε Ἐοπίδη 
ΟΕ Ζεπβῆΐρ, ἀπά ἤὸν δὲ οὴς {ἰπ|ὲ ἰΐ 
τηῖρβε θὲ ρυτοπαβεά ἴογ οὔθ οὐ ἐνὸ 
ογδοϊκεᾶ ἀτί πκίπρ-συρ5 (566 ραβϑᾶρε ἰπ ἔ]] 
ἴῃ Ψνειβεείη, δηά αἷβο (ις., 44 Και. 
χὶϊ., 36). Ψέγυ ριορδῦῖν {πε ΟΠ] απο 
ψγ85 4 Οτεεῖ, Γγβῖδβ, χχιϊΐ, 26, γῆο πᾶ 
ταῖκεπ ἴπε Εοπιδη πᾶτε ΟἸδιάϊι5. ου 5 
Ῥυτοπαβα οὗ {π8 οἰεἰζεπβηῖρ ππάδγ {πα 
ΘΙΡΕΤΟΥ οὗ ἐπδὲ πατης.---ἐγὼ δὲ καὶ γε- 
γέννημαι: ““Ὁυξ 1 δπὶ ἃ οτπδῃ ἔνεῃ 
ἔτοῦλ Ὀἰγί : “Ἰθηλ Ὀτγανίξεσ δέ οἴπὶ 
ἀϊρηϊταῖς," ΒΙΊαβ8. 8:. Ρδυ]}8 οἱ Εἰ Ζεπβῃῖρ 
οἵ Τατιβὰβ αἀἸὰ ποῖ τηᾶκα ᾿ἰπὶ ἃ Κοπιδῃ 
εἰείζεη, οἰμασννῖβε 18 ἀῦβινεσ ἴῃ χχὶ. 30 
Μοῦ πᾶνε Ὀδδη βυῆοίεπι το πᾶνε βανεάᾶ 
Ηἷπὶ ἤτοτι {π6 ρσγθβεπί ἱπάϊρηϊεγ, Τάγβαβ 
ψναὰ5 δὴ ηγῦς ἴδεγα, ποῖ ἃ εοἰοπία οτ 
νμηϊοϊῥίμα, απὰ με ἀϊδβείποεῖοπ τηδᾶς 
ἴῃ Αοῖβ δεῦνεεη ἴῃ Εογηδη δπὰ Γαγβίδη 
οἰτσεπβῃῖρ οὗ Ραὺ 5. ἱπ [ἴδε δὴ δά- 
ἀϊτίοπαὶ ργοοῦ οὗ με ἐγαε μα! π685 οὐ {Π6 
παιταῖῖναε. Ηον ἢἰβ ἔβέμεγ οδιδίπεά τπῈ 
Ἐοχηδη οἰ ζεπϑηΐρ νγα ἅτε ποῖ τοϊά; ἵΐ 

και παραχρημα ελυσεν αντον, 50 ΒΪ288 
τερατᾶς 85 βϑεοοῃ δι). 

ΤΊΔΥ δανα Ῥδθπ ὈΥ͂ πηδπιυηγββίοη, ῬΗΪς 
1 ερ. αὦ Ο., 23, οὐ ἴοι βοπιεὲ βδενίςς 
τοπάεγθα ἴο τῆς βίδίε, 7οβ., γγέέα, γ6, οἵ 
ἘΚ Ρυγομαββ, δας οπ 5 ἰαβέ βυιρροβίεϊίοι 
186 οοπίγαβι βεσε ἱτηρὶ θᾶ νου δὲ γεη- 
ἄεγεά 1ε85 ἔογοι ες. ἩΗοννενοῦ τὰς τῖρδι 
νγὰ5 οβεαϊπεᾶ, ἱξ 18 αυΐϊΐε σατίαϊπ ἐδδὲ 
ἴπετα ἰβ ποιῃίπρ' βίγδηρε ἱπ 8ι. Ῥδυ]8 
επ]ουτιθηξ οὗ ἰ, Α5. δαιῖν ἂ5 {πε ἄγϑβι 
σΕΠΓΙΓΥ Β.Ο, ἔπαγε ἡγετα πιϑὴν ἐπουβαπάᾶς 
ΟΣ Κοπιδῃ οἰείζεπβ ᾿ἰνίηρ ἴῃ Αβῖα Μίπον; 
πὰ ες ἀουδιβ ταϊβεᾶ ὉΥῪ Βδηδη δπά 
Ονεγθεοῖκ ἄγε ργοπουποβ ὃν ϑομᾶτγογ 85 
τα ἢ ἴοο νγεὰξκ ἰπ ἕδος οὗ {πὲ ἕαςϊ ἴμδὲ ἴΐ 
ἰ8 Ῥγθοίβου ἴῃ τῆς πιοϑὲ ἐγαβενοσίδυ ροσ- 
τίοῃ οὗ Αοίβ ἴμας ἔπε πγαίίεσ 18 νουςπεὰ 
ἔοτ. 

ψετῖ. 29. καὶ . . - δὲ, εὐ, 111, 24, υᾳΚα 
ιἴ.. 35. Μϑίί. χ, 18, χνὶ. 18, [οῆῃπ νί. δὲ, χν. 
27, Κοτι. χί. 23, 2 Τίπι, 1, 12, ἀπά οἰπες 
ἰπβίδηοεβ, (τὶ πηι -Ὑπάγετ, σμὸ υ., δέ, ο. 
--ἰφοβήθη, οὐ κνὶ. 38, δηά (δε πιαρὶ8- 
ἐγαῖεβ οὐ ῬμΠρρί. Ηξ βεθπὶβ (ὁ δᾶνε 
δτόκθῃ ἴννο ἰαννβ, δε 1,ες Ῥογοῖα πὰ [πὰ 
ανν πιεπεϊοπεά ἄθονε, νεζ. 26.---ἐπιγ, ὅτι 
Ῥωμαῖός ἐστι: [ῃ6 ρυπίδαπηεπε ἕο ργε- 
ἰεπάϊπρ ἴο ῬῈ ἃ Βοιῆδῃ οἰκίζεπ νγᾶβ 
ἄεδί, δηὰά ἐπεγεΐοστε ὅ8.. Ῥδ}}}5 οὐγῆ 
δνονναὶ ψου παν θδδη βιυβῆςίοπι, ϑπεῖ., 
Οἰαμάϊις, 25.---ὅτι ἦν αὐτὸν δεδεκώς : οἡ 
τς οοπϑίγαςτίοη ἀἰϑι8] ἱπ [κα βδεὲ ἱ. 
1Ιο. Ὑβὲε ννοιάβ τιν ὃς Ρεβί τοΐεσσεά 
το ἴδε δἰπάϊηρ ἴῃ νδῖ. 25 {|κ6 ἃ βἷανε; 
τηἷβ 15. πιοσα πἡδέυγαὶ π8π (0 γϑῖοσ {Πδπὶ 
το χχί. 33. [1 τηΐβ ἰδέίεσ νίενν ἰβ οογγεςί, 
ἰξ βεαπιβ βέγταπρε (πὶ Ῥδὺ βμουϊὰ πᾶνε 
τετηδί θᾶ δουπά ἀπ|]} τῆς πεχὲ ἄδυ, νέσ. 
30. Νὸ ἄουδε ἰξ 15 αυἱτε ροββίδε τπδὶ 
τὰς Αροβεῖε᾽ β θοπᾶβ νγεσα 1688 ϑάνεγὸ αῆεγ 
τῆς οἸΠ]Πἰατος ννὰβ ἄννᾶτε οἱ δίβ Κοπιδη 
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30. Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατη- 

γορεῖται . παρὰ τῶν ᾿Ιουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν Σ ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ 

ἐκέλευσεν ὃ ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 4 ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν " καὶ 

παρα, Ῥὰϊ νπὸ ΑΒΟΕ, Τίβοϊ., ΝΝ.Η., ΚΝ. ΥΝν εἰδβ, ννεπάε, ΒΙ4885. 

3 απὸ των δεσμων, εΧρίδηδίοτγυ ΡΊΟβ8, οὔ", ΙΑ ΒΟῈ,, νεγβ8., Οἤσγγβ., ὟΝ. Η., Εν. 

ὃ συνελθεῖν ΚΑΒΟΕ, ΨΝΌ]Ρ.ν 548., Οτυβ., Ν. Η., ἘῸΝ, ννεῖββ, Βίαββ ; σὺν Ῥτοῦ. 
ἰοβὲ δἴζεσ -σεν. 

4 παν τὸ συνεδρ. (ἰπβιεδά οὗἩ ολον τ. 
ΤίβοΒ., ΝΝ.Η., ἘΕΝ., Β[455, ὙΝ εἰββ. 

οἰξεηϑῃΐρ, απᾶὰ ἀπαὶ τῃ6 ἰδίεγ ποείοεβ, 
χχίϊ!, 18, χχῖν. 27, χχνυΐ. 20, χχνῖϊ. 42, ΔΥ 
σοπέγαϑβι ἐδνουσγαθῖν ννἱ ἢ χχὶ, 33. 

Ψψεῖ. 30. τὸ τί κατηγ. παρὰ τῶν Ἰ1.: 
δρεχερείίςαὶ οὗ τὸ ἀσφαλὲς, οὔ, ἱν. 21 ἔοτ 
18 τιίοϊα, δπᾶ 1{πΚὰὸ 1, 62, ἰχ. 46, χῖχ. 48, 
χχῖΐ, 2, 4, 23, 24, 37, Αἶϑο 1 ὙΠ688. ἵν, 1, 
Εοτη. νἱϊ. 26, Μαιξ. χίχ. τ8, Μδικ ἰχ. το, 
23. ὙΠε ὑϑᾶρα ἱπεγαΐοσο 15 τόσ σμπᾶτδο- 
τεγίβεις οὐ 8ι.ὄ κε τπδη οὗ ἐπε οἴδεογ 
Ἐνδηρεϊβίβ, Νιέεδυ, 16 νέες ἀπ Ν.Τ., 
Ῥ. 6γ (1893), Ηανκίη5, Ηογα ϑγηοῤέϊοα, 
Ρ. 38.--παρὰ, ἰξ τειαἰπεά, οὐ. Ὑίπατ- 
Μουϊΐοι, χῖνι., 5. Ρ, ΨψῃοῸ (8 Κ65 ἴὲ ἴο 
τῆξδη “ὁπ (ῃς ρατὶ οὗ πε [6νν8,᾽᾽ 1.6., 
παν ἢδᾶ ποὲ 45 γεῖ ργεδβθηϊβά δηῪ δόσυ- 
βϑίϊοη.---ἔλυσεν αὐτὸν : ἀοσοτάϊηρ᾽ ἴο ν6ζ. 
20 ἴξ ἰοοῖκβ 5 1 ἔπε ομΠ]ΠἸδτοῦ ἱτητηδά δον 
Ἀ6 Κηδνν οὗ 51, Ῥδ0}᾿ 5 Κοπιδῇ οἰ Ζθηβῃρ 
ταϊβαβεά Ηἰπὶ ἔτοπιὶ ᾿ΐ8 βανεγσα θοπάβδραε. 
Ονεεθεςοκ, Υ εἶββ, Η οἰἐσηχδηπ ἐπογαίοτε 
τοῖον τῇ ἐπαύριον ΟΠΪΥ ἴο βουλ. γνῶναι, 
δηᾶ ποῖ ἴο ἔλυσεν ἀπά ἐκέλευσεν, Ῥυΐ 
τῆς οτάοσ οὗ {με νγογάβ οαπποῖ θὲ βαϊά ἴὸ 
ἴανους {π|5, δαπὰ ψνεηᾶς (1890) τα εςοΐβ 
(8 ἱπιεγρτείδιίοη, Ὑπὸ σνοτάβ πιὰ 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ πιο ἔπδί ἣα τνᾶ8 το εαββά ἔτοπτὶ 
ἴῃς ον ϑέοαϊα »εἰἑαγὶς ἴῃ τ ῖοῃ με μά 
θεαπ ρδοεᾶ 858 Βοπδῃ οἰεἴζβθη, Αἰ ΠΟῸ 
με παᾶ Ῥεβϑθῆ δὲ οὔςβ τεϊβαβεά ἔγοπὶ ἴῃς 
Θδδΐηβ, οὔ, χχί. 33. [π᾿ νδσ. τὸ οὔ {πα πεχὲ 
σδδρίοσ ἢ Ἀρρδγθηεῦν βιδηάβ Ὀεΐοτε ἐπα 
Οουποι! ποῖ πὶ ΔΩ ΨΑΥ ἃ5 ἃ ὈΓΙΒΟΏΘΙ, 
δαξ 45 οηε ΨΠΟ βίοοά οη σοσησηοη ρτουπᾶ 
αὶ Η15. ΔΟΟΌΒΟΓΒ.--τκαταγ., 7.6.) ἔτοσΩ 
ἈΑπίοηΐδ. --- συν(ελθεῖν) . . . τὸ συν. 
Βομῦτεσ, ἕδιοίει Ῥεοῤίδς, ἄϊν. ἴϊ., νοΐ. ., 
Ρ- τρο, Ε.Τ., ςοπίθηβ. ἐμαὶ δα Οουῃοῖ! 
ΡτΟΡΔΟΪν ταδὶ ἀροη ἔπε Ταπιρίε Μουπὲ 
[56 ῖ εν; 1 σου!ᾶ ποὲ ἤανα θδβη υνἹ πὶ [Π6 
ΤοπρΙβ, οὐ ννα οουἹά ποῖ δοσουπὲὶ ἔοσ μα 
Ῥτέβεηςα οὗ ΠΤ γβίδβ δπᾶ ἢἰβ βοϊάϊεγβ (5εα 
Αἶβο ϑΘομῦγεσ, τι, 5.7 Ρ. ΤΟΊ, ποΐδ), Βαϊ οί 
οἡ (ἢς οἶμοσ Βαηᾶ ἔογ [ῃς ρίδος ο τηβεῖ- 
ἵπρ, Ο. Ἡοϊἐζπιαπ, Ν᾿ ἐσέ. Ζ εἰἐρσεολϊολιέε, 
Ρ- 176, Δηᾶ αἴβὸ {π8 τείηδγκβ οἵ Εάοτγ- 
ϑῃεῖπι, Ηἰσέ, οΓ ἐπε “ειυΐετ! Ναίϊοη, 
Ρ. 13:1. ΗΠρεπέεϊά, Ζεν, Τὴ, Ῥ. 517 

σ΄. αντων), δ0 ΑΒΟΕ, νεῖβ8., ΟὮγγϑβ., 

Π, (1806), 50 Υεπάε, Οἴετηεπ, Τπρεί, 1. 
γνεῖββ δαπά ϑρίεία τερατά 8 ψψῇοϊα βεεῆς 
Ῥεΐοτε ἔπε ϑαπῃεβάτγίπη 85 δὴ ἱπίεγροϊδεϊοσ 
εχίθπαϊηρ ἔγοπι χχ. 30-χχί!. το. Βαϊ 
τηοϑὲ οὗ πε οδ᾽βοίίοπβ ἴο ἴπΠ6 ραββϑαρα 
ΤΩΔῪ Ὅς οἰαββεά 45 βοπιεννῃδι οδρίϊουβ, 
4.5., οὈ] εοιίοη 15 ἴακεη ἴο ἔῃε ἕδοϊ ἔπδὲ οπ 
δε βεοοηά ηἰρᾷι οὗἉ Πἰβ ἱπιρτίβοπτηδπέ 8. 
Ῥαυϊ 15 αββυγεά ὃν ΟΠ τῖϑε τπδὶ πα βου 
ἰαϑι ιν δὲ οπλβ, χχίϊ. σὰ; ΨΥ 5βουϊά 
ΒΟ ἢ ἃ σοπιηγιηϊοδίίοη θὲ ἀεϊαγεά το ἐς 
βεοοηά πίρῃε οἵ τῆς ἱπιρτίβοπστηθης } ἰξ 
Ῥαίοηρβ ἴο ἔπε ἢσγϑε πἰρδέ, [πϑδὲ δ5 νγεὲ 
Τθοκοη ἀγθαπὶβ βιρτιίβοαπε τυ οσουτ 
ἴῃ τῆς ἢἤτϑί πίρῃε οὗ 4 πεν ἄννεϊ!πρ- 
Ρίδοβ᾽' 80 δραίη ἰξ 15 υγτσεὰ ἐμαὶ {πὰ 
νἱβίοπ οὗ ἴῃς Ἰιογά ψοιὰ παν παᾶ ἃ 
τηδδηίηρ δἔζαγ {π6 τὰπλιϊε οὗ ἐπα ρεορῖς 
ἴῃ χχίΐ,, δὰ ποῖ δἴξεσ {π6 βιἰξηρ οὗ ἴῃς 
Βϑδηπαάτγιπη ἱπ χχίϊ, Βυξ 1 σνδῖὶ τὸ ἰ8 
τείϊδί παᾶ ἔπθτα ννὰβ Ἔνεγυ σεάϑοη ἔοσ Ῥδι] 
ἴο τϑοοῖνα ἃ ἔγεβῃ δββυγάποα οὗ βαξείγυ. 
Ιπ χχῖ!, 12-35 νὰ πᾶνε δραίη Ηρ ηζ81 4 5 
βοιγος Ο, δῃά ἱπ {πἰβ ἰοο Η:ρεπέεϊά 
Βηᾶβ ἃ ἀβηῖδὶ οὗ {π6 ργβοεάϊπρ' παιταεϊνα 
Ῥεΐοτε [ῃς ϑαπῃβάτγίτλ, ου {πὸ σσουηᾶ (δδὲ 
Ῥδα}} 5 ἐτῖδὶ 15 ποί ταρτεβεπίβα 85 Βανίηρ 
τ Καη ρἷδοθ, δυιξ 45 ΟὨΪῪ ποὺ ἴῃ ῥσοβρεοί, 
Βαξ νν. 15, 20 ΤΩΔΥ ἔδιτῖν 6 ἱπίεγρτγειεάα 
Δ5 ῬΓδδαρροβίπρ ἃ ργενί ουβ ἰπαυῖγυ, ἸΏ 1685 
ΜῈ ἃτα (ο Ῥδίΐθνα, 85 5 δοίιδ!ν βυρραβ- 
τε, ἰδαὲ ἀκριβέστερον πιδΥ ἧἦᾶνα 
Ῥτοτηρίδά (πε δυΐποτν οὗ Αςίβ ἴο ἱπέσγοάιςα 
{πε δοοουηΐ οὗ ἃ ργεοβάϊηρ πεαγίπρ. 
ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΠ].---ν ει. τ. ἀτενίσας, 

866 οὐ οἶδρ. ἱ. 10, ““ Ἰοοκίπρ' βιεάξαβεῖίυ," 
ΚΟΝ. Ὅῇε νοτά ἀεποίββ ἰῃς ἤχεᾶ βίεά- 
ἴαδι ραζε ψ μος τῆᾶὺ δα ἔδιτῖν οδ]]6α ἃ 
οἤαγδοϊεγίϑιίς οὗ 58ὲ, Ῥαυ!, Οπ {Π|5 οο- 
οδϑίοῃ {πΠῸ Αροϑβέῖα πλδὺ νγῈ}} πᾶνε ραζεά 
βιθ (ΑΒΕ οὐ ἴῃ6 Οουποῖ! ᾿νϊοἢ οοη- 
ἀετηηεᾶ ϑίερμεη, δπᾶ δι πουρη πιδη 
ΠΟ ἴδοαβ τηδὶ ἢὶβ ρᾷΖθ, βοῖηβ οἵ ἢΙ5 
δυάϊεπος ἡνετα ῬΓΟΡΘΡΙΥ δηλ] τ ἕο Πΐτη, 
ὙὝδεῖς ἰβ πο πεδᾶ ἴο βιίρροβε ἔμαὶῖ ἐπε 
ψοτά ἱπιρ!εὦ γα κπεββ οὗ βῖρμὲ (βδπι- 
58Υ, ϑέ. Ῥαμὶ, Ὁ. 38).---ἄνδ. ἀδελ,: ἐε 
οταϊββίου οὗ πατέρες Ξιιρρεβίβ μαὶ Ὡς 



ΧΧΠΊΠΙ. 1---2. ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 46; 
καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. ΧΧΙΠΙ. 1. ᾿Ατενίσας 
δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, "Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει 
ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 2. ὃ δὲ 
ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας ἐ Ὑ ῶ ὑτῷ τύ ὑτοῦ ρχιερεὺς 5 ἐπέταξε τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ 

αὐάτεθδεά (πε ἀββεπιθΥ ποῖ 45 ᾿πάρεβ 
δυΐ 45 ξε]Ποὐνοσουπίγυτηθπ, Οἠ ἀδελ. 566 
ΟΠ ἷ. 15. [15 οἵ σοιγῦϑε ροββίβ]β, ἂς Οῃγυ- 
βοϑίοσῃ Ὄὔβεσνεβ, ἰῃδί ἢς ἀϊὰ ποῖ ννῖϑῃ ἕο 
ἄρρεασ εὐκαταφρόνητος Ὀεΐοτε ἴῃς οὨ ]1- 
ΤΟΝ. ---οσυνειδήσει : [ῃς ᾿ψοτά οσουγβ ΠῸ 
1685 ἴπδη τὨἰτίν εἰπηθβ ἰη Ν,Τ', ΕΟΝ., 80 
4150 ἰπ Ιομπ υἱῖϊ, 9, Ῥὰ σ οσ, νἱϊ!. 7, 
συνηθείᾳ, ΕΟΝ., δηὰ οἵ 1πεβεὲ πὸ [685 
τῃδπ ἔνε πῖν ἰἰση85 ἰπ 81, Ῥδι}}5 Ἐρίβξι!εβ, 
τὐνῖςα ἴῃ Αοίβ, ου δοῖϊὰ οσοδβίοηβ ὃν 8ῖ. 
Ῥαυϊ, ἴῆγαα {ἰπὴ68 ἱπ τ Ρεΐοσ, δπά ἄνε 
ττλεβ ἱπ Ἡθῦγεννβ. [ξ τῇδυ ἐπεγείοτε θ6 
αἰταοβὲ τθοκοπεά 85 ἃ Ῥϑυ]πε ψοτά, [Ιἰ 
ἄοεβ ποῖ οὁζοὺσ δὲ 811] ἰπ τπ6 (ἰοβρεῖβ (δυ: 
ο΄. Ἰοβη νἱϊ. 9), θὰς ἰε πεεὰ μαγάϊν δὲ 
βαϊά (πᾶὶ οὐγ Τιοτά ἀϊδβιίηςεῖν ἀρρβαὶβ 
ἴο 18 βαποίίοῃ, δἰἐπουρῃ τπ6 ψογὰ 18 
πόνοι υἱξεγεά ὃν Ηΐη. Τῇς ΝΎ, υυτίτοιβ 
ἴουπά τε ψογά τϑδάν ἴο ἐμεὶγ 86. [πῃ 
νιβά. χνῖϊ. τὸ (11) ψ δᾶνβ (8 πβατγεβί 
δηϊοϊραιίοη οὗ ἴμ8 ΟὨγίβείδῃ υ8ὲ οὗ τπὸ 
Ψοτά, 8115. 1 ταυβί ποῖ ὃς ἑογροϊίβη ἰῃδὶ 
τ θτδὲ ἀρρξδιβ αἱ ἰεαβὲ ἱπ ρῃι!)οβορδίοαὶ 
ἱτηροσζίαποε ἀπιοπρϑὲ ἰῃς ϑίοίςβ. (1π 
ἘσςοΙεβ. χ. 20 ἰξ ἰβ υβεά δαὰϊ ἰπ ἃ ἀϊβεσγεηὶ 
β86Π86, δπᾶ ἰπ Εσοίιβ. χί, σϑ, Ῥὰὲ ἴπ 
ἔπε ᾿ἰβδέΐεσ ςαβε {πε τϑϑάϊηρ' ἴβΒ ἀουθίξι, 
δῃᾶ ἰἢ {πε ννοσά 15 τεϊδίπεά, ἰὲ ἰδ. οπὶΥ 
αϑεὰ ἴῃ [6 5ΔΠῚ6 8688 85 ἴῃ ΕσςςΪββ. χ, 
30} 1 18 υϑεᾶ ὉΥ ΟΠυγυβίρρυβ οὗ ϑοιὶΐ, 
οἱ Τασβιιβ, ἱπ ΟἹ] οῖα, Ὀτορ. [νϑογί,, νἱΐον 
8, θὰαξῖ ποὲ ρεῖπαρβ υνἱἢ ΔΩΥ ΠΙρΏδΣ 
ταεϑπίπρ ἔῆδη 58εἰ [-οοπβοίουβηθββ. ΕῸΊ 
ἴπς αἰϊερεα εατίϊει αδὲ οἵ τπὲ ψογά ὈῪ 
Β[45 δπὰ Ρεχίαπάεσ, δηὰ {πε τευιδγκαῦὶα 
ΡΆΓΑ]1εὶ εχργεβϑϑίοη ἀγαθὴ συνείδησις 
αἰἰτθυϊεὰ το (τς Ἰαίζεσ, 566 ὟΝ. ϑομπιάξ, 
Ῥας Οειυΐςοέη, Ὁ. 6 (1880), ἀπά ἔογ ἵψοὸ 
ᾳυοίαιίοηθ οὗ (85 υ86 ὉΥ Μεπδπάεσ, 
ασίπητ-ὙΠαγεσ, ομῦ υ.; φῇ. αἰδο θανίβοῃ, 
Τὴε Ολγίδαη Οοηδοίσηος (Ἐδτηϊον 1,εο- 
ἔυ165), 1888, 5ες. ἱϊ, ἀπά νὶ.; Οτεπιεγ, 
Ῥγογέεγδιολι, σμδυ.; ϑαπᾶδυν ἀπά Ἠεδά- 
ἰάτῶ, ἔοχγῃ. ἰΐ. 15, δηὰά ἴογ [1ογαΐυγα 
“« (οηβοίεπος,᾿᾿ Ηαβεπρβ᾽ Β.Ὁ. ον τῃς 
βου ρίῃγαὶ ἰάεα οὗ ἐπε ᾿νογὰ οὕ, αἰβο ὟΝ εβι- 
οοἰέ, αἀδιτίομαὶ ποίς, οα Ηδςῦ. ἰχ. 9.-- 
πεπολ.: ΒΟΕνΕΣ ἸΟΟΒΟΙΥ (μ 6 ννοσά τῦδν 
μανε δεβθη υϑεά δα ἰδίε ἀδίεβ, ᾿ξ Βε6 πΠῈ5 
ται ψἤεη 81. Ραὰ] βροῖκε, ἀπά ννῆθη μῈ 
τοῖς ἴο ἴμ6 ῬΗΣΙρρίαπθ, ἱξ βπιργασοθᾶ 
186. ΡΝ]. ἀσεϊεβ ἱπουτηρεηξ οπ πιεπ ἃ8 
γιοηεδεγς Οὗ α δοάν, Ἡοτῖ, Εεοϊεοῖα, Ῥ. 
137, [ἀρ μοοε οη ΡΒ, ἱ, 27 (1. 20), φῇ. 

ΝΟΙ, 11. 

]ο8., Μέέα, ᾿. 8:, Ῥαὺὶ νναβ ἃ οονεπαπὶ 
τΩθηθεσ οὗ ἃ ἀϊνίπε πολιτεία, ἔῃε οοτη- 
τηοηννθδ ἢ οὗ αοά, τς ἰαννβ οἵ ψνπιοἢ Βα 
οἰαίπιβ ἴο ἤᾶνε γεβρεοίεά δπὰ οββεγνβά. 
Ἴπε ψοτγὰ 18 δἰβοὸ ἐουπά ἴῃ 1. ΧΧ, Εβ. νἱς 
13 (Η. ἀπά Κ.), 2 Μδβοο. νἱ. τ, χί, 25, δὰ 
ἔοι {ἰπι68 ἴθ 4 Μβοο. Τρδιίοοι, μ. ς., 
ῬάγΑ ]Εἰ8 ἴπε ὧδε οὗὁ {πε νεῖ ἰῃ ΡΗΪ. 
Ὁγ 8ιὲ, δὰ! ἔγοτῃ ΟἸδπι. Κοια,, 6ογ., χχί., 
1, 8ηᾶ. Ροΐγοαγρ, Ῥλὶὶ., ν., 5. Βαὲ 
ΟΙδπλ. ΕοπΊ., κί. 5.» νὶ., 1, Π85 ἴδε Ῥδγαβα 
τοῖς ἀνδράσιν ὁσίως πολιτευσαμένοις, 
τεξεγγίηρ ἴο ἐπ6ὸ ΟΟΤ, ϑαίπιβ, ἀπὰ 80 8ὲ. 
Ῥεῖδσ δπὰ 8:1, Ραυ]. Τὸ {ῆϊξ Ἰδιῖοσ εχ- 
Ῥταββίομ ᾿αἰβδσηδηη, Βίδεϊςἐμαϊδη, ἱ., Ῥ. 
211, ἢπάς ἃ ρδγβ}}εὶ 'π ἐπβ ἡτάρτηθπε οὗ 
ἃ Ἰεξίει ἀδείπρ ἀθους 164 8.6. (Ρ4ρ., Ῥαν., 
63, εοἰἷϊ, 8 ἀπά 0), τοῖς θεοῖς πρὸς οὖς 
ὁσίως καὶ - . . δικαίως (πολητευσάμε- 
γος.--τῷ Θεῷ: ἰπ Δποίμπεγ τηοπιεηὶ οἱ 
ἄδπρον αἱ ἴΠ6 οἷοβε οἵ Ὠϊβ οἄγεεσ, 2 Τίτη. 
ἷ,. 3, ἴδε Αροβεὶς δραίη δρρεαὶβ ἰὸ ἃ 
Βίρδεν ἀὐραηαὶ ἐἢδαπ ἐμαὶ οἵ ἴῃς ϑδππε- 
ἀτῖπι οσ οἵ σδεβαῖ. Εοσ {με ἀβίϊνε οἵ ἴῃς 
οὔΐεος οὗ Εοχῃ. .» ́ι8, ΠΝ 1, 10.-- 
ἄχρι ταύτης τῆς ἡμ.» ετηρῃακίς, θεοδυδα 
τς Αροϑβιὶς κυλιτε το δβέπτη 1τηδὲ δὲ 
8 51} ἴῃ 18 ργεϑεπὶ ψνοσκ ἴοσ ΟἸγίβί ἃ 
τὰς τηοταθα οὗ ἴπε Ἐπεοογδου, οἱ, Εοπι. 
ἶχ, χα ἢ. 

γετ. 2. ᾿᾽Αναν.: ποῖ (τῆς Απδηΐδβ οὗ 
ἦν. 7. κα 1]. 2, Ἰοπ χν δὶ, 13, θυ: τδς 
80 οἵ Νερβάξευβ, ἀρροϊπιεὰ τὸ ἢϊ5 οἐῆςς 
ὉΥ Ἡετοά οὗ Ομαίοῖβ, Ὠἰρἢ ρῥγίεβι ἔγοπὶ 
ἢ. 47-59ὅἨ.. Ἧς ννᾶβ βεπί ἴὸ Εοπις οπ 
δοοοιπί οὗ [πὰ ςοταρίδἰηιβ οὗ ἴῃς ϑδπ)ὰ- 
τἰϊαπβ ἀραῖπϑε ἴῃς Ἶεῖνβ, θὰὲ ἔπε εν 58 
οαυβε ργενδίεά, ἀπά ἔπεσα ἰβ ΠΟ σεββοῃ 
ἴο Βῦρροβε ἰπαὶ Απδηίαβ ἰοϑὲ ἢϊ8 οξῆσα. 
Τα ῥγορβὈ 168. ἀγα ἐμὲ Πα τειαϊπαά ἰὲ 
ὉΠῚ1 πὲ τνὰβ ἀεροβεά δῃογιν δείογε ἴδε 
ἁερατγίαγε οὗ Εεὶῖχ. Τ βερῃυ8 ρῖνεβ υ8 ἃ 
τεστῖθ]ς ρἱοίυτα οὐὗἠἨ Ὧ18 νἱοΐδπὶ δπά υη- 
βογιρυϊοῦβ σοπάποϊς, Α4πέ., χχ., 9,2. Βυΐ 
μὶβ ΚοπΊδῃ βυτιρδιμίβοτβ ταδάς δΐπὶ Δπ 
οὔΐεοι οὗ Παϊτεὰ ἴο {πὲ παιϊοπα ῖβεβ, δηὰ 
ἴῃ 4.0. 66, ἱπ [Ὡς ἄδανβ οἵ ἴῃς ἰ48ὲ ρτϑβδὶ 
τανοῖς δραῖπβὲ δε Ἐοπιᾶπβ, ἢ τνᾶβ 
ἀταρρεᾶ ἴτοπι ἃ βενεσ ἰπ' νν ποῦ ὃς δά 
διάάδη, απὰ 88 πιυγάεταά ὃν ἴπς νγεᾶ- 
Ῥοπβ οὗ ἴῃς αββαβϑίπβ βοη ἴῃ μἷβ οὐνῃ 
Ρατίοά οὗ ρονεγ ἣς παά ποῖ βογυρὶβά ἴοὸ 
ΕΙΆΡΙΟΥ, [08., Β. ὅ..» 11., 17, 9. “ Απαπίδβ,᾽" 
Β..3, ἀπά Ηδϑιηρβ᾽ Β.Ὁ., Ο. Ηοϊι- 
πᾶπη, Νεμίεςέ, Ζειρ ἐδολϊομέε, ΡΡ. 130, 

30 
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στόμα. 

ΠΡΛΈΞΕΞΙΣ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ ΧΧΊΙ, 

8. τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπε, Τύπτειν σε μέλλει ὁ 

Θεός, τοῖχε κεκονιαμένε" καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, 
καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι ; 4. οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον, 

Τὸν ᾿ ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς ; 5. ἔφη τε ὁ Παῦλος, Οὐκ ἥδειν, 
ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς " γέγραπται γάρ, ““Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ 

1 ΒΙ.ββ τεδάβ ἰη β' τεχὲ (νι ἀρρσονδὶ οἵ Βείβε) ουτως εμπαιζεις τῷ ἀρχιερεῖ 
τον Θεου λοιδορων ; εἐο ἐπ5ε)ς ἐπ Ξαορεγάοέενι Πεὶ νιαῖς ἀἰοεμᾶο, Ογρτ. 

146.---τύπτειν: Ὀεοδυβε Ρδὺ] Παά ζοσ- 
σοϊίεη {παῖ πὲ ψγὰ8 βεΐογε ἢΐβ ᾿πάρεβ, 
πὰ οὐυρδξ ποῖ ἰο πᾶνε βροκδβη Ῥείογε 
θεΐηρ αϑικεά, σύ Τλικα νῖ. 20, Ϊοῇπ χν ϊ. 
22, 2 Ὅονς. χὶ. 20, τ Τίπι. 111. 3, ΤΊ τα ἷ, 7. 
ὙΠε δοὶ νν85 {116 ρα] δηά ρεουϊ αγῖν οἤεη- 

᾿οἶνα ἴο ἃ 6 δἱ (Π6 παπάβ οὗ ἃ εν, 
Ἑδιγασ, 52. Ῥαπὶ, 1ἴ., Ὁ. 323. 

Ψεσ. 3. ὙΜείβιείῃ 5668 ἴῃ {πὲ ννογάβ {π6 
ΟΕΒΕΟΠΊΔΤΥ ἔοσηηι οὗ τηδ] εἀϊςείοη ἀπιοηρ᾽ 
πε [ἐνβ. Βυὲ ψεὲ πεαεᾶ ποί σερασγὰ 
Ῥδυ]8 ψοσᾶβ 85 8Δη ἱπιρτεοδίίοη οὗ δνΐ! 
οη ἴῃς ΒΙρἢ ργίεβε, θὰ οηἱν δῃ δχργαββίοῃ 
οὔ πε ἤτπι δε] εἴ τπδὲ βασῃ οοπάποις τνου]Ἱᾶ 
τηθεῖ ψἰτἢ ρυπίβῃπιεπε, οὐ. Κπαρεηρδῦεσ, 
ἐμ ἴοοο. ΤὮε ἰεγτιῦ]6 ἀβδιῃ οἹὁὨ Απδηΐδβ 
νγ85 ἃ [Ὁ] Π]πιθηΐὶ οὗ {πε ννογάβ. Οἡ ἐπε 
Ῥδζοποσηδβία δηά οἵπεγ ἰπβίδησαβ οὗ [Π6 
ΒΆΠη6 ἤριιτγε 56εεὲ Βῖ855, αγαηι., Ρ. 202.--- 
τοῖχε κεκον., ο΄ Μαίε, χχίϊ, 27, ὺκ6 χί. 
44, ἴπε ἐχργεββίοῃ ΠΊΔῪ ἤᾶνα ὕξδθη ῥγο- 
νοιρΐαὶ, ἱἰθ ΤΧΧ, ο΄. Ῥτον. χχί. 9. Α 
σοηίταδὲ μὰ5 ὕξεπ ἅγανψηῃ δεΐνεεη ϑί. 
Ῥαυ]5 οοπάυποϊ δηά (πὲ οἵ οὐὖζγ Τιοτά 
πἀπάετ ργονοσδίίοη, 45, σι... ΌῪ 58. [Ἔγόσῃς, 
Αἀυ. Ῥεῖαρ.. 111., τ, δὰ {πδγα γοσε οὐ- 
οαβίοπβ ἤεη ΟΠ τίβε Βροῖκα ἢ τὶ β μέθουβ 
ἱπάϊρηδείομ, δηᾶ πεν ποτα ϑΈνγαΪΎ 
πδη ννπεη Ηε νγᾶβ οοπἀδγηηΐϊηρ' {Π6 βατηα 
βίη ψ μος 51. Ῥαὰ] σεπβυγεά---Πγροοτσίβυ. 
---καὶ σύ, επιρμαῖῖο, οὐς Μϑτκ ἱν. 13, Γλιϊα 
Χ. 20. καὶ αἱ (ἢς σοτηπηδησοίηδηί οὗ ἃ 
αυδδβίίοπ εχρτγεβϑίηρ ἰηάϊρηδιίίοη οὐ 48- 
τοηίβῃτηεπε (Ρ4ρε).---κάθῃ κρίνων, ᾿δἕες 
ἔοτπὶ ἔος κάθησαι, οὐ. ἴοτ τπ6 ρῆγαβε 
Τυκε χχίὶϊ. 30.---παρανομῶν : ΟὨΪΥ ποτα 
ἴῃ ΝΤ., Ὁυς οὐ ΟΧΧ, ΡΒ. Ιχχν. 4, οχν 
δι; [Π6 νεῖ 450 οσουγβ ΒΕΈνΈσα] Εἰπ|65 
ἴῃ 4 Μϑοο. 

ψεσ. 4. τὸν ἀρχ. τοῦ Θεοῦ: οἵ αοά, 
εἰηρῃδίϊο, ἐ.6., 5 Ἐπῆρ΄ οἡ ἔμε ᾿πᾶρτηθηῖ- 
βεαΐ 845 (οἄ᾽β τερτεβεηϊδείνε, τού δα, 
χυΐ!, 8 Ηἶ,, ἀπά αἷδο {πε πδᾶτης ἘΠΟΒΐπ, ὈῪ 
ὙΠΙΟΠ τῆς ῥσίεβεϊ νυ ἀπά οἶπεσ ᾿πάρ85 
ΨΜεΓῈ βοπιδίίπηθβ Κποννη, Εχοά, χχί. ὅ, 
χχίΐ. 8, 9, Ῥ58]πὶ ᾿ἰχχχί. σἱ. 

γεσ. 5. οὐκ ἤδειν : {π6 5υδήεςς οἵ ἐστιν 
ἷδ ποΐ δχργεβββά 85 ἰη Α. δηᾶ ΕΙΝ., ἴῃ 
{πε ατεεκ ἰξ 15 ΒΡ κ1 ῖβί ποῖ πὲ ἴξ 
νγ 85 ἴΠ6 ΠΙΡΉ ῥγίεβε (νη Βρο κε)", ΙΕ ἴΐ 
δὲ βαἰὰ (πδὶ 81, Ῥδὰϊ οου]ά βοδσγοεὶν πᾶνε 

Ῥεδπ ἱρποζαηΐ {πὶ Απαηΐϑθ ψγὰ8 ΠΙΡἪ 
Ῥτίεδε, ψνὲ τῶυδὲ ὕδασ ἴῃ τηϊπὰ τῃδὲ ποῖ 
ἔνθ {π6 Πίρῇ ρῥτγίεδε νοστα 4 ἀϊβεϊποῖίνα 
ἄγεββ ἤδη ποῖ δηραρεὰ ἴῃ δοίιι8] βεγνίος 
(Εἀετβῃείτη, Τορῤίε ἀπά ἐς ϑεγυΐοσές, Ὁ. 
6γ, ν| ἢ ταΐδγεηςα ἴο {π158 58π|6 Ῥα 5546), 
ἱξ να ἅγε ποί ργερδγεά (ο δοσερέ {πε νῖδὺνγ 
οἵὗὁἩ ΟΠγγυβοβίοπι δηά Οδοιπιθηΐιβ ἀτηοηρβὲ 
Οἴμεβ, (πὲ τἰῃς Αροβέῖε, ονηρ ἴὸ ἢἰβ 
Ἰοπβ αὔβϑεηος ἔτοπιὶ 7εγυβαΐεπ), ἀϊά ποῖ 
Κπονν {πὲ Πρ ρῥτγίεβε ὈῪ βίρμξ, οσ ἴὸ 
ΒΌΡΡοΟΒΘ (δαί ἰδ γεακηδβ5 οἵ εγαδῖρῃς 
τηϊρθς ἤανα ῥσγενεπίβα δϊπὶ ἴτοτη βεείῃβ 
οΟἰεαεῖν (50 1εννίη, ΡΙυσηρίγε). Ὑῆε ἰη- 
ταγργαίδεου {παι 51. Ῥαὰϊ βροκε ἱγοηΐ- 
ΟΑΙν, οὐ ΌῪ ννᾺῪ οὗἉ ρτοίεβδέ, 45 ἰδ βυοῆ 
Ῥεμανίουσ 45 ἰπδὲ οἵ Απαηΐίαβ οπ ΐβ 
ποπηϊηδείοῃ ἰο οἵἶσε Ὁγ Ηετγοὰ οἵ μα] οὶβ 
ΨΜΔ5 ἴῃ [561 βυβηοίεπε ἕο ῥγενεπέ ἢίβ 
τεσορηϊίοη 45 ΒΙΡῺ ρῥτίεβέ, 5 βοτηδιννῃδὲ 
ουξ οὗ μαιτηοην νγ(ἢ {ΠῸ ΑΙΡΟΒ θ᾽ 5 αυοίδ- 
κίοῃ οὗ ϑογίρευτα ἴῃ 15 ταρὶν, Πὸσ δὲ {π6 
διίίειηρίβ ἰο ἰταηβίδίε οὐκ ἤδειν 45 Ξε 
ποῆ ἀρπόσοο Οὐ ΠΟΉ γεῤμέαδαηι Βισοαββ- 
ἔι]. 9566 ξυγίμοι Ζδοϊο]ατ᾽ Β ΒΕ ΠΊΤΩΔΓΥ οὗ 
τῆς ἀϊθετεηΐ νίεννβ, Αῤοςέεϊ σεεολίοκέε, πᾶ 
εὐϊτίοη, ἐπ ἰοοο.--- ἀδελφοί: τῃ6 ᾿νοτά ἴῃ- 
ἀϊοαίθβ 81. Ῥαὺ] 8 φυΐοῖκ τεσονεσυ [τῸΠῚ 
δὶβ πιοτηθηΐ οὔ ᾿ιβὲ δῇρεσ ἴὸ 4 σοη- 
οἰ! ἴοτν Ἰοπα.---γέγ. γὰρ: ἴῃ ἐΠ|8 Δρρβδὶ 
ἴο {π6 ἰανν, 51. Ραὰ] βῃοννεά ποῖ οηἱν δῖ5 
δοσιπαϊηίδηοα ϑἹῈ ἴξ, θὰ 5 τενεσεποα ἔοῦ 
ἱτ---ἀποίπεγ ὑγοοῦ οὗ ἢϊ5 νυϊβάοτη δπά ἰδοΐ. 
--ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σον κιτιλ.: ΧΧ, 
Ἐχοά. χχὶΐ. 28, (πε Αροβέῖβ δρρδγεῃξγ 
ΟΥΪν 4ιοίαβ ἔπε ἰδείθσ ρατὲ οἵ {πε νεῖβε; 
ἴῃ {πε Ηεῦγενν γε ἤανε “ποὺ 5παὶε ποῖ 
τανε αοά (»παγρί,, ἔπε Ἰρε58), πο 
Οὐγβα ἃ τυ ει Οὗ (ὔΥ ρεορὶε". ΟΥ (δε 
τυ Πρ ῥχίποιρ]ε οὗ ἐπε ἀροβεῖε᾽β οοπάπςος 
Κοπι. χίϊ. σ- 7 (τ Ῥεῖ. 11, 13- 17}. 
ψεσ. 6. γνοὺς . . . τὸ ἕν . . . τὸ δὲ 

ἕτερον. Οη ἕν. . . ἕτερον: 5εε ϑίπιοοχ 
Τιαηρμαρ οὗ ἐπε Ν.Τ'., ῬΡ. 71,72. ὙΠαὶ 
ῬΠΑτγῖβθαβ ἀπά ϑδάάιισεαβ Αἰ πδα βεαῖβ 
ἴπ {πὸ ϑαηπεάτγιπι ἀπτγίπρ ἘΠ|5 ρετγίοά 15 
Ῥοτηθ ουξ ποῖ ΟΥΪγ ὃν (δε Ν. Τ΄, θὰ ΌῪ 
705., 4πέ., χχ., 9.1, ΒΒ... 11., χ7, 3, Ῥέξα, 
38,39. [{|5 ροββίδ]ε δὲ ἐπε ῬΊατίβθαβ 
τιῖρῆς πᾶνε διείγαοιεα (ἢ αἰξεπείοη οὗ ἔπε 
Αροβεῖὶς ὈῪ {πεῖς ὑσοίεβε δραίηβε {δε Ὅε- 
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σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς ". 6, Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἐν μέρος ἐστὶ 
Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, 
"Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἶμι, υἱὸς Φαρισαίου - περὶ ἐλπίδος 

Ἰ εκραξεν, δυς ἱπηρετί, ἐκραζεν ΒΟ 36, ὅτ. Ῥεβῇ.; 80 Τίβοῃ., ΝΝ.Η., Κιν. 
γνεῖξβ, ννεπάς (βεε ποίς εἅ, 1800). 
Ρίυτα! Φαρισαιων ἰπ 

Βίαββ [48 εκραξεν, 50 Ηρ. Φαρισαιου, δυΐ 
ΜΑΒΟ, ΨΝυΐρ., ϑὅγυτ. Ῥεβῇ., Τετγῖ,, δπᾶ οἵδες αὐτόν τὲς 25 

ἀθονθ, νν]ε) Βα 55 4150, ρεγῆαρϑβ δἰτεγεά ἱπέο βἰπρ., δεοαυβε οπβ οπίν ἐποιρῆς οὗ ἰδς 
τεϊδιίοη οὗ [δῖ ποῦ πᾶ βοῃ ἀκόδοι Β, 548. Βοῆ., Τεῖί. ογηΐϊξ ἐγω δεΐογε κρινομαι; 

1 αἴ οἴμεν δυϊμουίεεβ ἀρονς νυν ΒΙΑ88 οσηΐς (ρου ΝΥ, 
ὨΊΆΤΡ..) ; ἴξ ταν βανβ ὕβεη δάδεὰ ἴῃ δοσογάδηςβ ννἱιῇ χχῖν. 21. 
Τοῦ. δπὰ Τίβοϊ. τείδίῃ, 

πανίουτ οὗ Αηδηΐδδ δηᾶὰ {πεῖς δοσερίδποα 
οὗ {π6 ψογάβ οἵ δροϊορυ (30 Ἐοίίε, 
Ζδοκίεγ), θαϊ ἰξ 'ἰβ ἐαυδην ργοραρῖε τμδὲ 
ἴῃ 81. υμΚε᾿ 8 τα τὰ οοηάεηβεά 80- 
σουπὲ τῃε ἀρρεδὶ ἰο πε ῬΒαγβθεβ ννᾶβ8 
ποῖ τηδάθε οἡ ἃ βϑυδάβῃ ἱπηρυΐβε (568 
θεῖον), θὰὲ ννὰβ Ῥαβεὰ ὑροῦ βοῆης τηδηὶ- 
ξεβίδιίοη οὗ βυγωρδίδυ Ψ ἢ πὶ αἱξεγαποεβ. 
Ϊπ νεῖ. 9 ᾽ξ 15 ανϊ ἀθηεῖν ἱπιρ!]εά ἐμαὶ τμ 6 
βίοσυ οὗ Ρδι1᾿8 σοπνεγβίοῃ ὁπ (ἢ τοδά ἴὸ 
Ῥασηδβοιβ δὰ Ῥέθῃ παιγαίθᾶ, δηὰ ἢϊβ5 
δοσερίαηςε οὗ ἴῃς Μαεββίδῃβῃηϊρ οὗἨ ἁ {πε 
Εἰβθη [6818 σαττὶο ἃ Ὁ ἰξ ἰδ Ὀ6]16 7 ἴῃ 
ἃ τεβυγγεοίίοη.---ἔκραξεν : [ῃ6 Ψγοτὰ ΤΊΔΥ 
Βετα 845 βοπηδίίπηεβ εἰβεμεγε, οὔ [μη 
νἱϊ. 37, χίϊ. 44, ἱπάϊοδίς πο ἰβοϊδιεὰ οσυ, 
Ῥυξ 4 τεΐεσδθησε ἴὸ βοτηθίμἰπρ Ῥγαν οὐ Β] Ὁ 
βαϊά, αδηὰ ἰξ ἰβ Ῥχγοῦδδϊες (πὶ 51. ΓΚ 
ΤΩΔΥῪ Ὦδνοα ραϑβϑεᾶ οὐδσγ ἤθγβ 88 δἰβενμεσε 
βοῆς Ῥοσίίοπβ οἵ {πε Αροβίίε᾽ 5 ΒρεεςὮ, 
ΜΠϊοἢ ψετε [6885 ἰητπιαῖεῖν σοηπεοίβα 
ἰτ τπ6 ἀδνεϊορτηεηί απ ἰβϑιε οὗ ἐνεηίβ. 
Τὸ πλυβὶ βόννενοσ δὲ ποίεά παῖ {πῸ νεῖν 
ΠΊΔΥῪ πιθᾶη ἱπαὶ τπ6 Αροβεῖβ οσίεὰ δἱουᾶ 
50 1παΐὶ 411 ταῖς μεᾶγ ἷτι δπιϊάβε ἴῃ Ὲ 
τἰξὶπρ' ςοηδιβίοη.---ἐγὼ Φαρι. εἶμι κιτιλο: 
{πε ψγοτάβ μανε Ὅβθη βδνδγεῖν οτιἰοἰβαά, 
Βαϊ ἴπ 4 ΝΕΙῪ ταδὶ βθῆβε {ΠῸῈῸ ἐγ ἘΠ ΠΥ 
εχρτεββοά ἐπε Αροϑβεῖς᾽ β σοηνϊςἰίοπβΒ. Βε- 
ἴοτα εχ 51. Ῥαὺ] πιαᾶς ρῥγδοις δι ἴδε 
βάτηδ δββεσίίοη, δ᾽ που ρ Ὠς ἀἰά ποὶ υ56 

τπε ψογά Φαρ. (οΥ. αἶδο χχνΐ. 5), Ἡοσί, 
ϑμααϊείϊς Ολνϊοἐϊαηλέν, Ρ. ττι. Μοτο- 
Ὄνοι ἴὲ ἰβ ἀπ ῆςυΐε τὸ 566 ΨΥ (ἢ 6 ΑΡοβίὶα 
5βουά τοὶ ἀδβογῖθε Ὠἰπηβε 7 45 ἃ ῬΠατῖβεα 

ἴπ ἴαςς οἵ {δε βιδίετηθηΐ, χν. 5, ἴπδῖ 

ΤΑΔῸΥ ΠΙΘΙΏΡεΙΒ οὗ {πε βεοῖ ΨγΈγα αἶδο 

τηεπῆθεῖβ οἵ ἰῇς Οπτγίβεϊδη Ομυτοῖ, 

ὙΒΕΥ, {Πκὸ 81. ΡῬαὰ], πιῦβὲ πᾶνε δίπουν, 

Ιεᾶρεά ιμαὶ ]εθ5 ψαβ ἴΒε Μεββίδῃ. 
Βυὲ τιμαὶ Μεββίδηβῃιρ νν88 δεϊεβιεὰ 

ΒΥ ἴῃ8 ἀνονδῖ οἵ {πε ταβυγτεοιϊίοη οὗ 

1Ξϑυβ, ἀπά ἔπε τεβυσγεοίίοη ψγὰ8 ἃ Ῥχο- 

ταϊπεηΐ αγεῖοῖα οὐ ἐῃθς Ῥιαγίβεαβ᾽ Ἵγεθά. 

1π ἐπε δοςσερίαηςε οὗ (ιἷβ Ἰδτίες ἀοοίτί πα 

ὃς. Ῥαὺ] νγὰβ αἱ ὁπ ποῖ Οὔ ὙΠ ἴπς 

τ Ῥῃλτίβεεβ ψπὸ Ὀεϊενθᾶ,᾽" δὰῈ γντἢ ἴῃς 

ψψΠοῖς βοοῖ, ἀπά δαὶ ἢς υδεά {Βα τις 

ἰπ τἷ8 Ππιϊέεά ὙὙ8Υ, υὲζι, να τεῖα- 

. ἰη 

τίοῃ ἴο ἴῃς πορε οὗἉ ἔπε τεβυγγεοείοῃ, ἰβ 
Ρἱαἴπ πόσα τε σοπίοχί, το ἤχαβ (πα 
Ἰπυϊτδεοπ ὈῪ ἔπε Αροβεῖε᾽β οὐνὴ ψογάβ. 
Βυϊ Ῥεοᾶιβε ἔπε ἀεοϊαταιϊίοι βἤονβ ἴῃς 
ἴδοι οἵ 51, Ῥααυΐ, Ὀεσδιβα ἴϊ 18 δπ ἰπβϑίαπος 
οἵ Β[5 δοείηρ ἀροη ἐπε τηαχίπι δένίάε εἰ 
ἐπιῤέγα, Ἀ85 ἴἴὰ πο Ὠίρμεσ βίάς 'π τεϊδιϊοπ 
ἴο [158 ομασδοίεσ δῃὰ ρυγροβεῦ ΜδᾶγῪ νε 
ποῖ ὄνξῇ δ  ἱπαὶ ἴὸ τᾷ Ῥῃατγίβεεβ ἢς 
Ῥεσᾶπιθ 848 ἃ Ῥηαδιίβεε ἰπ Ἵγάεγ ἴὸ βᾶνε 
ΒΟΙΊ6, ἰο Ιεδὰ {Π6π| ἴο 566 (5 ογοννῃ δπᾶ 
Τα] ΒΙπηθηΐ οὗ πε πορες ἰῃ ΨΒΙο ἢς ἂπὰ 
{πὸγ ψγεγε δἱ οπε, ἰπ ἴμε Ρεζβοῃ οὗ [εβ8, 
τῇς Κεβυττγαοιίοη ἀπά τῆς 1{} ΤΠπαὶ 
ἔς ΑΡοβεὶεβ δοίϊοη πιεῖ ψἱτ Ὀϊνὶπε 
ΔΡΌΓΟΥΔΙ ϑεοὴβ εν ἀεπὲ, νϑῖ. 1. ὅὲες 
Ῥδα!" (Ὁ. Τν]ενγειγῃ Πανς8), Β.Ὁ.1, 
ἰπν, 754, 755. 8πὰ διηοηρδὲ τεοδπίὶ 
ντιίογβ, Γὰσκοοῖ, ας οα ἴπὲ οἴπασ μαπά 
αἸρεγι, ϑέμαάσπες ἦγε οΓ Ῥαμὶ, Ρ. τ8) ἐξ, 
Βείῃρε δἰείδυϊςεβ ἴὸ ἔπε Αροβίς ἂπ 
δροϊορεῖς αἰπι, υἱζ., ἴο βῇονν {π6 οἘ1]}- 
τοῦ ἴπαὶ ΟΠ τί βείαπιν βμουϊάὰ Ὀε ῥγο- 
τεοίεὰ ὈΥ ἰδς ϑίδεε, βίπος ἰὲξ 88 Ὡ0 παᾶὺν 
τεϊρίοα, δυὲ τὶν Ρτοσεεάθδά ἔτοπὶ 
7υἀδίϑπι ; δπᾶ ἴῃ βυρρογί [8 τεΐδσβ ἴὸ ἴῃς: 
ψΜοσάθ οὗ 1 γϑῖδ8, χχίμ. 20; θυῖ ΔΙ ΠΟΌΡὮ 
τῆς ΑΡροβεῖθ᾽᾿β ἀρρεδὶ πιᾶὺ πᾶνε δεῖρεᾶ 
1, γϑῖαβ ἰο ἴοττῃη ἢἰβ Ἰυάρτηεπε, ἰξ Βθετηβ 
βοιπεν αὶ βίγαϊηθα το αἰιτίρυίς ἴο {πε 
Αροβέῖε με τηοᾶνς αβϑίγηεά ὈῪ Βείῃρε. 
--υἱὸς Φαρ.: “4 βοὴ οὗ Ῥματίβεεβ," ΕΝ. 
Ρίυταὶ, ΜΘ, ἰβ τ1ῃῈ Ὀεδὲ τεδαϊπρ, ὁ.6., 
διὶβ δποεβίοτβ, 2 Τίπι. ἱ. 3, ΡΕΪϊ. 11. 5, 
ΡΟΒΒΙΟΙΥ ἱποϊυάδίπρ ᾿ὶβ (εβοῆεῖβ Ὁ ἃ 
ἑατηῖ πα Ἡδεθταίθπι.---περὶ ἐλπίδος καὶ 
ἀνασ.: ρἝΠΕΙΔΙΥ (ἀκα 45 ἃ πεηάίδαγβ 
(5ο ΓΩΡΝΝ, ἜΒοΡ6 οὗ ἃ τεβυγγεοιίοπ οὗ ἴῃς 
ἀεδά" (βεβ, ἤόψένεσ, ΝΥ ποι- Μουϊίοι, 
Ιχνἱ. 7). [ἢ χχνῖ. 6 ἐλπίς ἰβ υβεὰ οἵ τῆς 
Βορς οἵ ἃ διῖυτε Μεββίαπις βαϊνδεοη--- 
τε Βορε οἵ Ιβγβϑεῖ---δυς ἴῃ χχὶν. 15 51, 
Ῥαμ] ἀϊβείποιΙν ππᾶκαβ τηεητίου οὗ ἔπε 
Βορς οὗ ἃ τεβυτγεοίίοη οὗ ἑῆς ἀεαᾶ, ἀπά 
δῖβ οὐγῖῦ ννογάβ δρδὶῃ ἴῃ χχίὶν. 21 866 Π| 
ἴο Ἔχοϊυᾶς δηγεμίηρ θεγοπάᾶ πὶ φαδβεέίοη 
25 ὑπάεσ ἀϊβουββίοη οὐ [86 ρζεβεπί οὐ- 
οδϑβίοῃ, 

Ψψετ. 7. στάσις; Ὑετε 'β πὸ αἰ βου ΕΥ̓ 
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καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 7. Τοῦτο δὲ αὐτοῦ  λαλήσαντος, 

ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ 

πλῆθος. 8. Σαδδουκαῖοι3 μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν, μητὲ 

ἄγγελον μήτε πνεῦμα: Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι τὰ ἀμφότερα. 

9. ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη " καὶ ἀναστάντες ὃ οἱ γραμματεῖς τοῦ 

μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν 

ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, 

1 Ἰηβιβδαὰ οἵ λαλησαντος ὟΝ. Ἡ., νεἶδ8, ννεπάξ, [Ὁ] οννίηρ Β, γθαά λαλουντος ; 
Τίβοῖ., Μεγεγ, ΒΙ4855 βανε λαλησαντος ψἱ} ΤΕ, [0] οννπρ ΟΗΕΡ, 5γχ. Ἡ. ; Ἐν. 
(ΝΗ. πιατρ.), υἱεῖ Τνδοἢ, ἀπὰ ἩΠρεπίε!ά, 885 εἰπόντος, 80 ἔς ΑῈ, Ψαϊρ., ὅτ. 
Ῥεβῇ. ; δδ" τεδάβ εἰπαντος. ἘῸΓ εγεῖετο Β" (5γγ. Η.) δαβ ἐπέπεσεν, 50 ὟΝ. Η. τηᾶγᾷ. 
ΒΙ455 Ὀγδοκείβ και ἐσχισθη το πληθος, 566 Ὀαΐονν Οοη νεζ, 9. 

3. Αἴεγ Σαδδ. Β,  πρ., 588. ογηΐξ μεν, δο ὟΝ. Η, (τεχῦ, ΚΝ εἰβ8, Β[455; θαὲ τειαϊπεὰ 
Υ Τίβοι., ἘΝ. ΝΝ.Η. πιᾶτρ., Ηρ. Ιπβίεαά οὗ μηδὲ 45 ἴῃ ΤΕ, (80 Μεγεῖ, 
δ επάι, Β[458), μητε ἵἰπ ΆΑΒΟΕ, 8ὸ Τίβοῃ., ΝΝ.Η., ὙΝνεῖββ, Ηἰρεηξει ἃ. [Ιη δαϊὶ, 
1800 ννεπάι ἀεξοιάεβ το ἔοϊονν Τ. Ε,, δηὰ το τοδὰ μηδε, ΔΙ: Πουρ μα δάπιϊ5 παι ΜΒ. 
δυϊδοτίεν 5 αραϊπβι πἰπι. μηδὲ 15 βυρροτίε ὉΥ ΗΓ, ΟἾγγβ., Ὑπεορηγὶ. Βαΐ 

τε τῆϑῪ ἢδνθα θεδῃ δἰτεγεᾶ ἴο μηδε ἴο 5Βυϊϊ τα ἀαμφοτερα. [Ιπδίεδά οἴ τα αμῷ. ΒΙ455 
ἴῃ β (ϑ8αῇ., ΕἸογ.) τεδάβ εἰναι αναστασιν και ἀγγελον και πνευμα. 

3 Τῃρίεδά οὗ οι γραμματεῖς ὦ ΒΟ, 54}., Αττη. τεδά τινες των γραμματεων, Τίβοῃ,, 
νΝῊ., ἘΚΝ., ννείββ, ννεπάι, ΒΙββ, ΗἸΡ.; ΔῈ 13, Να]ρ., Βοῆ. τεϑά βιΠΊΡΙΥ τινες, 
80 Τοῇ., ΤΙΒ. νεῖν {ππ|6 βυρροτ; ΗΓΡ, Αεί, τεαᾶ γραμματεις (οπι. οἱ). 
του μεροὺς ογ!. ΔῈ 13, ΝὌΠΡ., ΒΟΆ., δας τειαϊπεά ἴῃ ΒΟΗΓΡ, ὅ5γγι. Ρ. δηὰ Η., 
Ατπλ., ΟἾτυβ., Τίβο;., ὟΝ.Ὴ., ἘΕΝ., Ὁ εἰββ, δγεηάε, ΒΙαβ8. ἴἿῃ β δὲ σοπιπιεηςα- 
τηθηΐ οὔ νεῦβε Β[4585 τεδὰβ και κραυγης γενομενὴς εν εαυτοις ("67 ἐ05, ἘἾοτ.) ἐσχισ- 
θησαν νἱῃ ΕἸοτ. ; ἀνασταντες οπηΐί. ἴῃ βὶ ἐεχὲ ἢ ΕἾΤ, μη θεομαχώμεν οὔτ. 
ΜΑΒΟΕ, 13, 40, 66, νεῖββ. [πβίεδά οἵ οὐδὲν κακὸν κιτιλ, Β]488 ἴῃ ᾿ τεχὶ (ΕἸοτ.) 
τεδάβ τι δὲ κακον εν τῷ ἀνθρωπῳ τουτῳ ευρισκομεν ; 

ἴῃ Βιιρροβίηρ ἴμαὶ {μἰ8 ἀϊββεπβίοῃ ἴοοῖς 
Ρίασε ἵπ [ὴ6 Αββεσῃδὶν; ἰξ σπῆδὺ ἢανα 
Ῥδεη πὸ βυάδάεξῃ ταβϑυϊ, Ῥεοαυθα [δε 
Αροβεὶθ δᾶ ενϊἄβμεν βαϊὰ τασοῇ στῆσα 
(ἤδη ἰ5 τηεπίϊοπαά ἰπ (6 ῥγεσεάϊπρ νεσβα 
(ϑβεε δρονε), αηὰ ἴμεσε ἰβ ροοά ενίάεπος 
(δι οηε οὗ {δε ξυπάατηεηΐαὶ ἀϊβεγεποαβ 
Ὀείνεεῃ ἐπε ἔνο βεοίβ νγῶ8 σοποεσπαᾶ 
τὰ τῃς αυσδιίοπ νυ ϊοῃ 51, Ῥδὺϊ δδὰ 
ταϊβεά, Ἐδεγβμεὶπι, σες ἐδ Μερϑίαλ, 
ἵν, 315; 105.,ὄ 4πέ΄-| χνῖ,, 1,.4.:; Β. ., 1.» 
8, 14.---ἐοχίσθη τὸ πλ., 253 »., 11.,ὄ 30, 
Δα ἰπβίδποαβ ἴῃ ὙΝνεἰβιείῃ, 
ες. 8. ἄγγελον . - . πνεῦμα: 816 

Ἰοϊπεά ἰορβέμεσ ὈῪ 188 βρεᾶκεσ 88 οπβ 
Ρτϊποῖραὶ σοποερείοῃ, 5οὸ ἐμαὶ τε ζο]]ον- 
ηρ; ἀμφότερα ρῥτεβεηίβ πὸ αἰ! σα], 566 
νΙπει- Μουϊοπ, ἱν., 6, Ῥαρε, ἐμ ἴοτο. 
πνεῦμα ψοιυὰ ἱποίυιάς (πε 5ρίτιῖ8 οὐ {π6 
ἀεαδά, ἴο οπα οὗ νι ϊσῃ Ῥδὺ] ᾿νοῦ Ἱὰ ἀρρθασ 
ἴο μανε δρρϑαϊεὰ, χχίϊ. 7, 18 (Ὑν εἰβ8). Οπ 
1ῃς ἀεπίαὶ βε6ὲ ϑορῦγεγ, γεευΐδλ Ῥεοῤίε, 
ἄϊν. 11.» νο]. 11.,) Ρ. 13, ἘΚΊ,, οὗ, αἷδο τῆς 
τετιδτκβ οὗ Ὅτ. Α. Β. θανίάβοῃ, “Απρεῖ," 
ΗἩδβιίηρβ᾽ Β.Ὁ., 48 ἴο πὲ ροββίδ!ς βθῆβε 
Οὗ (Π18 ἀδηϊαί δπὰ 115 ροββίδ!ε Ππιξδιίοη, 
τὰ ψὨΙΟἢ να πηδᾶν σΟΙΊρΑΓα ΗΑΤΩΡΌΓΡΈΣΙ, 
εαϊ. Επογεϊοῤλάϊε ἀες ἡ μαεηέμηις, ἰ., 7, 

το46.---ὅὁμολ., 1.6.) ἃ8 ρατί οὗ {δεὶγ τὲ - 
Ἰρίουβ ογεαάᾶ, {πϑὶγ σοπἤεββίοη ἀπά ορεῃ 
Ῥτγοξεββίοῃ οἵ ἔα! : “δας τπ6 ἔφ! οὗ {πε 
Βαδάυοεεβ ἰδ ΨῈ]1 ἀεβοσιρεᾶ ὈγῪ περᾶ- 
τίοῃβ᾽᾽". 

ψες. 9. κραυγὴ μεγ.: “ἴἄδτα δτοβε ἃ 
δτεδὲ οἷδσηουγ," ΚΝ., δὸ ΑΟΝ, ἴῃ Ἐρἢςβ. 
ἷν. 31; {πΠ6 πουῃ 480 ἄβηοίθβ ποῖ ΟἹ 
1ῆς Ιοιά οἰ οὗἨ ραγιίβαῃ δρρίδιβε 88 
Βεγα, θαΐ οὗ ἸΟΥᾺ] βυσγργίβα, τὰκ ἱ. 42, 
οὗ ρτίεῖ, εν. χχὶ. 4, οἵ δηῆρεσ, ΕΡἢ68. 
“. 5., δνεβίοοιε ου Ηερ. ν. 7, τύ. ΕΧΧ, 
Ἐχοά. χίΐ, 30, Τυάίεῃ χίν. το, 2 Μϑοο. 
χν, 20.--ἀάἀναστάντες, οἰπαταοιετί δεῖς, 566 
Οα ν. 17.---γραμματεῖς, 186. ῥτοξεββίοηδὶ 
Ἰαννγεῖβ ἐχογοίβαα οοπβίἀθγαδὶα ἱπῆπεποα 
ἴῃ πες ϑαπμαάσιπ), θεϊοπρὶπρ δἰ ΘΗν το 
τῇς. Ῥματγίβααεβ, Ὁ: δἷβο πυπιροσπρ ἴῃ 
τοῖς ταηκβ βοῆς ϑαάδάυποθαπ βογ68, 
Βομῦτεσ, Κσευΐδι Ῥοοῤίε, ἅϊν, 1ϊ.,) νοἱ]. ἷ.» 
ῬΡ. 178,310,. ΕἾ. ΤὨΔΘ ποιίοα τδὺ ἔθεσε: 
ἔοσε θὲ ρἰδοεά ἰο [Ὡε τυτ  [οτ᾽5 δοούσδου. 
---διεμάχοντο: ΟΠΪΥ δεῖς ἱπ Ν.Τ., οὐ. 
1ΧΧ, Ῥδη. χ. 20, Ἐσοὶεβίαϑε, νἱϊ. 1, 3, 
1ϊ, το Κ., ἐσεάιδπε ἰπ οἰαββίοβ, Ονεγρεοῖ 
πὰ Ἡοϊιζηηδηῃ οὰπ ΟἿἹΥ 566 ἴπ [88 
806 ῃ6 ἃ τερϑιϊεοη οἵ ομαρ. ν. 33.--ἰ δὲ 
πνεῦμα: “Απά νψίδς ἰ ἃ βρίγιε ἤδι 
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μὴ θεομαχῶμεν. το. πολλῆς δὲϊ γενομένης στάσεως, εὐλαβηθεὶς ὁ 
χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐκέλευσε τὸ στράτευμα 
καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 

τι. ΤΗι δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε, Θάρσει, 
Παῦλε “ - ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε 
δεῖ καὶ εἰς ρώμην μαρτυρῆσαι. 12. γενομένης δὲ ἡμέρας," ποιή- 
σαντές τινες τῶν ᾿Ιουδαίων συστροφὴν ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς, λέγοντες 

1 Ἰῃβιεδά οὗ γεν. δ Β οδ΄", τεδά γιν. ; 1,δοῇ., ΑἸοτά, ΗΠ. ἔο!ονν Τ.Ε., θαὶ Τίβος. 
Ὑγεῖββ, δνεηάι, ΨΝ.Η., Ἐὰν., ΒΙαϑβ τοδά γιν. ενλαβηθεις τεϊαἱποὰ ὈγΥ Μεγεῖ 5 ἴπε τάτογ ψοτὰά ἱπ Ν.Τ., Ῥαϊ φοβηθεις ΚΑΒΟΕ, ΟἾτυ58., ἀπά δυςποτγίεῖθα αθονα 80 ΗΠ] ρΡαπξεϊά. ἡ 

5 Αἴτασ ἀγειν, ὟΝ. Η., ΓοΠονΐηρ Β, ΒΟΉ., 31, 
Ὕγ εἰ55 τείαίπϑ ἴῃ βρίτε οὗ Β. 
ἀγειν ρου εκελευσε. 

Οτχϊξ τε ἴῃ ἴεχὲ (ποί ἴπ τηδγρ.), δαὶ 
1 οτηϊειεά, ἀρπασαι Ψου]ά ἀερεπὰ ΡΟ καταβαν, δηὰ 

3 Παυλε ο»!. ΑΒΟΙΕ, νεῖββ., 380 Τίβο;., ΥΝ.Η., ΕΙΥ., Ὑνεὶ 
(ΑἸ πουρὮ τείαϊπεᾶ ἴῃ ΕἸοσ. δπὰ ὃγ Η1ρ.). υ Ἀφρωδ κυ» ρ» 

4 Ἰηδιεδά οἵ Τ.Ε., ΦΑΒΟΕ 13, δι, ΒΟΏ., Αγῃ., Αβίῃ, τοδά -τες συστρο. 
ἰουδαιοι; 50 Διυςποτιιείεβ ἰῇ νεῖ. 11 ἐχοθρί ΒΙα65. ἔς τ ΤΒς Ἰαἰίες τεαάβ ἢ ΤΕ. 
συστροφὴν τινες των ἰονδ., 50 Γ(ΗΡ), νυ]ρ., 5γτ. Ρεβῃ,, αἷᾳ., ΕἸοσ., Γμιοῖξ, (566 δἷβο 
ΗΠ). 

Βρόκεῃ ἰὼ δΐπ), οὐ δῇ δηρεῖ ν᾽" ΕΙΥ. 
τεδάϊπρ αἴϊξεν ἄγγελος ἃ τηλτκ οὗὨ ἱπίετι- 
τορδίίου. Οξζδῃ ἐχραἰπϑά 45 αῤοεϊοῤεοὶς 
(5ο Νγεἰ55), σύ. ὟΝ. Η. τεδάϊηρ----Ἰοδῃ νἱ. 
62, Εοχῃ. ἰχ. 22, δας 5ες Βῖδββ, Ογαρι., 
Ρ. 288, Βυτίοῃ, ῬΡ. το0-ττὸ. Τὰ ψοσάβ 
ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀ6θη ζΟ]ονγεά ὉῪ ἃ βἰρπίβοδης 
δεβίυτε οὐ Ἰοοῖκ ἐοννατάβ ἰῆς ϑαάάμοςεβ, 
ΟΓ ὈΥ͂ 5016 Β0 ἢ ἡγοτ8 45 81. ΟΠ συβοϑβίοσω 
Βιιρ  εβ8: ποῖον ἔγκλημα ἴ οτ, Υἱ Ποὺ ΔΩ 
τοὰὶ αῤοσϊοῤεοὶς, τῇς ψοτάβ τῆᾶὺ μᾶνα 
Βεδθη ἱπέειγαρίεά ὉγῪ 186 ἔγημε, ὙΥποῖ- 
Μουϊέίοη, ἱχῖν., 1, πνεῦμα: ἐπε '᾿ψοσά 
νϊάδηςν τεΐετβ ὕδοῖκ το 5ι. Ραὺ] 5 οὐῃ 
βίδίθσμεπηίϑ, χχῖϊ. 6, 7, ΨΨ Ὦ16 δὲ {πε ϑᾶπηὲ 
εἴτις ἰξ ᾿Ἰηἀϊσδίθβ ἐμδὲ ἐς Ῥῃασγίβθθβ γε 
ἔατ ἴτοτῃ δοςερίίϊηρ δα] 5 δοσοὰυπὲ οἵ {π6 
806 πη Ῥεΐοτε ᾿ϑαγηαβουβ 88 Δἢ ἀρρθδσαῃοθ 
οἵ ]εβὺ5 οὗ Ναζαγείῃ. 

ψ ει. το. εὖὐλ., 566 ογί εἶα] ῃοίε.---μὴ: 
δἴζεσ νεσὴβ οἵ αν δῃηὰ ἀαηρεν ἰπ οἰαϑϑβίοαὶ 
ατεαῖς, σὰ ϑυδ᾽αποεῖνε δέίεσ ῥτίσηδγν 
τεη565, ὑνἱ ἢ ορίδεῖνα (ποτα α511.811}} αὔδα 
βεσοηάδιυ ἔδθηβεβ, θὰ ἰπ Ν.Τ. οηἷν (δα 
Βδ᾽] ηςεῖνε, Βυτέοῃ, Ρ. 95, ἀπά γιίδδι, 
1,4 αγες ἀμ Ν.Τ., Ρ. 83 (1893), Αοἰβ 
χχνῖϊ. 17, 2 Οος. χί. 3, χίϊ, 2ο, Ηςῦ. ἱν. 1. 
--διασπασθῇ, ο΄, ΟΧΧ, Ηοβ. χίϊῖ, 8, ἔος 
1156 ἰπ βᾶστηδ 56η86 48 Βεῖα, ἴο ἴδασ 'ἴκε ἃ 
νὰ θεαϑὲ ἔδατβ ἰ8 ῬΧΓΕῪ ἰῃ ρίεοεβ (εἾβ6- 
ποτα ἰη Ν.Τ., Μαῖκ ν. 4, ο΄. υΧΧ, ]ετ. 
ἷϊ. 20), οὔ. ἴῃ οἸαβϑίοδὶ ἄτεεκ, Ἠετοά., 111., 
13, Πεπλ., 58, 8.---καταβὰν ἔτοπι Απίοπία. 
-: ἁρπάσαι ἄγειν τε -- ἁρπάσαν ἄγειν 
(ΒΙ255), 8εε οτίεἰσαὶ ποίς, 
ει, τσ. τῇ ἐπι. νυκτί, βες Κπδρεη- 

Ῥαυετβ ποῖς, Ὁ. 385, ὁπ Ηρ επί! Δ᾽ 8 
ΒΓ οἴυΓαΒ; δηᾶ δοΐονγ οὐ πε ποοά δπά 
Βίπεββ οὗ ἴδε δρρεᾶγαποε οὗ {πε 1 ογά οπ 
1815 ηἰρμε.---ἐπιστὰς, οὐ, χίϊ. 7, ἀηὰ χνῖϊ. 
9.---ὁ κι» ανϊ 6 ΠΕ ]6βὰ5, 88 {πε σοπίοχε 
ἱπρ]165.---θάρσει : ΟΠ]Υ ἰπ τπ6 ἱτπηροταῖῖνα 
ἴῃ Ν.Τ. (βενεη εἰτ)65); ἴἰς ψογὰ ου ἐδς 
1105 οἵ ΟὨτῖβε μβαά Ῥγοιρδε σἤδοσ τὸ {πὸ 
βίοκ δηὰ ἀϊβεαϑεά, Μϑιῖ. ἴχ. 2, 22, Μασῖίς 
Χ. 491 ἴο ἴδε ἀϊδοίρ!εβ ϑα Ππρ ο {πὸ 56ᾶ, 
Μαῖιέ. χίν. 27, Μαῖκ ν. 5σο; ἴο τῆς βᾶπις 
ἀϊδβοῖρ!ε8 ἰπ δὴ Βοὺγ οὗ ἄδερει πεεά, Ἰοβη 
χνΐ. 33, οἵ. 115. 56 ἴῃ ΓΧΧ 85 ἃ τπεϑβαρα 
οἵ εποουτγαραηπεπί (εἰβενῃοτε γα Πᾶνα 
1π6 νεῖ θαρρεῖν, 50 ἱπ ῬΑ] δηά Ηεῦ., 
Ῥυ: οὗ Αῤοο. ο7 Ῥεΐεν, ν., ΒΙ455, αγανι.ν 
Ρ. 24). Τςε Αροβίϊε πηῖρῃς ψψε]]} βιδηά ἴῃ 
ἡςεά οὗ δὴ αβϑυύσαπος δέζογ ἴῃς Ἔνεπίβ οὗ 
με ἄδν ἔμαϊ μιίβ ἰΙαθουτβ ψοιά ποῖ ὕὲ 
ουΐ ββοτὲ θείοις δῖβ στοαὶ ἀεβίγε ννᾶβ 
{0161Πτἅ, Ὅς ννογάβ οὗ πε Τιογά 88 
δῖίνεη ἴο 8 ὉΥ͂ 8.. [κε ἱπείπιαῖς ἐπδὶ 
ἴῆε Ενδηρεῖ δε τεραγάεα Ῥδυ}᾽8 νἱβίξὲ ἰὸ 
Εοπις 48 αῤὲχ Ἐυαηρεῖδἑ, βΒο ἴα ἃ8 
ἢἰβ ργεβεὴς ψοῖκ ψὴᾶβ οοπροογηδά.--α 
διεμαρτύρω: τς Ψψοτά 56ε 8 ἴὸ ἱπιΡ]Ὁ 
1πε «ποτουρῆπεββ οὗ ἰῃς Αροβέϊεβ ἴ68- 
πιοπυ, δηὰ ἰοὸ βῆονν ἴπαὶ ἢ15 τηεϊμοά 
οἵ Βεαγίηρ ἴξ νγὰβ ἀρρτονεά δγ δἷβ Ἰνογά, 
866 οη ἴϊ. 40. 

γεῖ. 12. συστροφήν, χίχ. 40.---ἀνεθε- 
μάτισαν ἑαυτούς : [ἰταΓΑ ἢ ν᾽ ἐμ εΥ ΡΙασεὰ 
τπειηβεῖνεβ ὑπᾶδσ δῃ Ἀπδίμεπια," ἑ.4., 
ἀεοϊατεά τη δπηβεῖνεβ Πἰαδῖς ἕο ἴμ6 ἀϊταϑὲ 
ῬαπΙβῃπιεηί8 οἵ αοά ἀπ|658, εἴς. [ἢ ΝΟΤ, 
ἴδς νοῦ ἰβ ΟΠΪΥ υϑεὰ ἰπ (Πἰβ ραββᾶξε, οἵ. 
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μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσι τὸν Παῦλον 13. ἦσαν 
δὲ πλείους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ' πεποιηκότες ' 

14. οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσι 2 καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 

εἶπον, ᾿Αναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς, μηδενὸς γεύσασθαι 3 ἕως 
οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 15. νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ 

χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως ὁ αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς, 
ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ - ἡμεῖς δέ, 

1 Ἰῃκιοδᾶ οὗ πεέποι. ΑΒΟΕ, μανὲ ποιησαμενοι; 50 ΚΕΝ. ἀπά δυϊποτίε6β ἀρονε, 
ἐχοερίὶ ΒΙ888 ἴῃ βὶ ἰεχῖ, εαντους ἀαναθεματισαντες, 2Ο]]ΠΟννπρ, ΕἸΟτ. 

3 Β[455 ἱπ βὶ Ῥγαοκεῖβ και τοις πρεσβ. οἱ. “ τεοῖς αὐ νἱάεευγ᾽᾽" (Β14585). 

53 Αἴζεσ γευσ. ΒΙ455 ἱπ β (ΕἸοτ., αἱρ.) ἀά5 καθολου. 

4 ανριον ο»!. ΦΑΒΟΕ, 18, 36, δ᾽, νεγββ., 
δι ᾶνδ εἰς, 80 ΕΝ. ἀπά 45 αὔονς. 

14, 21, ἀπά οποεὲ ὈῪ 5ι. Μαξ, χίν. 71, 
ε΄. τὰς αϑ6 οὗ {πε νεῦρ ἰπῃ ΓΧΧ, [ο58. νἱὶ. 
21, 1 Μδος. ν. 56. [π Ν.Τ. {πὲ πουῃ 
ἀνάθεμα ἰ5 οη]ν ἔουιπᾶ ἱπ Γὰκε δηὰ Ρδυὶ, 
5ε6 Τὐρμείοοι οα 68]. 1. 8, ϑαπάδαυν δηά 
Ἡδδάϊατι ου οπι. ἰχ. 3. ΕῸΓ ᾿πβίαποεβ 
οὗ 5ἰπατ δἰπάϊηρβ ΌὉῪ οδίῃ, [05., γέέα, 
111., ἀπᾶὰ ἃ ϑἰῃλαγ οοτηδιηδέίη οἵ ἴδῃ 
τάξῃ ἴο πχυσγάεγ Ηετγοά, Α4πέ., χν., 8, 3, 4. 
ΟΥ̓ ψψδοτὰ ἴδε θαπὰ σοπϑίβιεά νγεὲ δγὲ ποί 
τοϊά, αἰπουρ Ῥσοῦαῦὶν Απδηίὰβ ψουά 
ποῖ δανς βοσυρίεά ἴο ετηρίου ἴῃς ϑίσασιὶ, 
7ο05., Απέ., ἴχ. 2. Ὑπε σοηβρίγδίοσβ βεετ 
ἴο βανε αδϑβεοίεά ἰο Ὀε ϑαάάδιοεεβ, νογ. 
14, Ὀυὰΐ Εάετβμείπ) ἐν  ἀεηεῖν Ποῖ 5 ἔπαὶ 
186 Ὺ νγεγε Ῥματγίβεεβ, δηά δες ροϊπίβ. ουέἕ 
μας ἔπε Ἰατίοσ 85 ἃ ᾿γαϊδγηϊεν οσ “ρα ϊά," 
ΟΣ βοπὶς οὗ (πεῖς Κιπάτγοά ρσυ1]ά8, τνου]ά 
δανε διγηϊβῃβά πηδίεσίὶ δἱ ἔα ἔοσ δυο 
ἃ δαηῃά οὗ σοπδβρίσαίοτβ, ειοϊσς ϑοοίαϊ 
τὰξε, Ῥ. 227 [[.--- πέποι. 8ες οὐϊεςαὶ ποίε, 
ἕως οὗ, οὗ. Μαῖ(. ν. 25, ΧΙ, 33, Ἰοπη ἰχ. 
18 ; Βυτίοῃ, Ρ. 128. 

ψεῖ, 14. τοῖς ἀἄρχ.» οὗ. ἵν. 23, 8εὲς 
οὐἰεῖοαὶ ποία οὐ τεδάϊπρ' ἴῃ βὶ (Β[458).-- 
ἀναθέματι ἀνεθεμ. : ““ννε ἢᾶνε Ὀοιυηά ουτ- 
βεῖνεβ ὉΠᾶΘσ ἃ ρσϑᾶΐ οἴισβα," [πὺ5 ταρτα- 
βεητηρ ἔπε εγηρμαις Ηδεῦτγενν ἰάϊοσ, οἵ, 
ν. 28, δηά ἴοσ ἔπε βαπηε ρῆσγαβε οὗ, Πδαξ. 
ΧΙ, 15, χχ. 17. ὙΠῸ σοπβρίγαϊοσβ ΠΊΔΥ 
Βαανα θεθη ἰηβιϊραίεὰ ὃν ἴπε Κπονςάρε 
(μαὲ ἴῃς ϑδημεάγισῃ ςουἹά πο ἸΙοηρετ ᾿ηῇϊοὶ 
οδρίταὶ ρυιπβηπιεπέ, πᾶ ἔτοπλ ἀεβραὶῖν οὗ 
οδίαϊπίηρ ἴα βδηςίίοη οὔ {πε Ἐοπιδῃ 
Δ Ποσὶ 65 ἔοσ νίοϊεπος δραίσιδε Ραμ]. [1 
ἰ8δ αυϊῖς οετγίαϊπ [πὲ βεηΐεπος οὗ ἀεαίῃ 
τηῦδβίὶ δῖ 411 ενεηΐβ ὃς γδιϊπεά Ὀγ {πε ρτο- 
ουγαίοτ. Αποίπεσ βεσίοιιβ σαβίσιοιίοη οὗ 
τὰς εν βῃ ρόνγεσβ ἰὰῪ 'π ἴδε ἔδοϊς {πδᾶὶ 
ἴῃς Κοπιδῃ διιμογίειεβ οουἹᾶ βίαρ ἱπ δὲ 
ΔῺΥ τηοσγηεηΐ δηὰ δίκα {πε 1ηϊεἸδιῖνε, 45 'π 
τῆς οᾶβε οὔ Ραμ]. Μοζβεονοεζ ἴδε ἱποἀδπίβ 

ἀπά δυιποσγίεϊεβ ἀρονε, 5ὸ Ηρ. Μ ΑΒΕ 

Ῥεΐοτε υ8 ἱΠυδίγαίς τὰς ϑίσαηρε ἕδος (Πδὲ 
ἄνεη {πὸ ομ]ἰασοῦ οὗ {πε Ἐοπιδη ἴοσος 
βἰδιϊοπεά ἴῃ [εγυβδίετη βεεῖηβ ἴοὸ δα δὶς 
ἴο ϑυχηπίοη ἴῃς Θαπῃοάτίτη ἕογ {πε ρυγροβα 
οὗ βυδπητίπρ ἴὸ ἴδ δΔηῪ αυεβίϊοπ προῃ 
ψΒο ἢ τ[Π6 Πεν δ ἰανγ δὰ τὸ Ὀς ἰσαγπί, 
ε΄. χχῖϊ. 30, ϑομῦσοσ, ϑδισίς Ῥεοῤῖε, ἄϊν. 
1... νοΐ. 1.) Ρ. 188 Ε΄., τ ψπιςἢ, πούνενοσ, 
βου Ὀὲ οοτηρατεάᾶ Ο, ἩΗοϊιζγηδηη, 
Νεμέεςέ. Ζεὶἐρεκολίρμέε, ΡΡ. τ75, 176.--- 
γεύσασθαι: ““ἴο ἰαδίε ποιπίπο," ΕΝ. 
ΦΉρο ςετίς δτὰ ρσεροβίδγυπι. σοποὶ πσπα 
πυπαθατη Ργοραββεηΐ ϑβαρσογάοίββ, βὶ τᾶ 
ἴπ 1115 ξυΐϊββοι σαξία οἱ τεσείαπε δἤεοξιιϑ, 
πιο Βεη505 Βυτηδηι,᾽,, Ολ]νίπ. ΕΔδεγβμεῖτα 
υοίεβ ἃ οὐτίου5 {Πυδίγαϊίομ οὗ τε σϑβϑἢ 
νον Ὀεΐοτε 5, ΨΏΪΟΒ Βθονβ δον ΘΑΒΙΪΥ 
αὐβοτοη ἔτοτα 5 σοηβθαυεποεβ οου]ά 
θεὲ οδιαἰπεά, Ὑεισίελ ϑοοίαὶ 1,12, Ῥ. 220, 
1. Τλρδείοοίς, Ηον. Ηδδ. 

γεῖ. 15. νῦν οὖν: οπῖγν ἱπ Αοίβ ἰπ 
ΝΤ., νποσε ἴξ ὀσουτθ ἔοΌΣ {1Π168, πεαπεηξ 
ἰπ 1,ΧΧ.---ἐμφανίσατε: “5 Ιξν ̓ ἴη Α. 
δηὰ ΚΟΙΝ.; {πὶβ τοπάδσγίηρ ἈΡΡΔΊε ΠΕ 
σονευΒ ἃ ντοηρ ἰάεα, ἔοσ ἱξ ἱπρ]165 ἐπδὲ 
τὰε Οουποῖ! μδά τς δυιμογίεν, νυν πεσεᾶβ 
τΠῖ5 Ια νι τὰς Κοχηδπ οβῆσετ, οἵ. χχῖν. 
1, Χχν, 2, 15. ἴῃ Τ,ΧΧ, Ἐβίθοσ ἰΐ. 22, 
2 Μῶδος. 111. 7, χὶ. 20.---οὺν τῷ συν.: ψἱτα 
{π6 ψποῖς Οοπποὶϊ, ἱποϊ πάϊηρ Ῥοίῃ ἐποβα 
ψ πὸ Ππαὰ ργθν ουϑὶν ἱποϊπεὰ ἰο ἔανουγ 
Ῥδὰ] 45 611 48 δἷὶβ ὁρροῃβηῖβ; δε ἴοτ- 
τῆεῖ οου]ά ποῖ οδΐεςε το ἐπα ῥσγείαχὲ (πδὲ 
ξαγίμοσ ἱπαυίγίεβ ὑνεγα ἰὸ ὃς τηϑάβ ἱπίο 
Ῥαδυ}}5 ροβιἴοῃ, Ὄβρεοίδ ιν ψμὲπ (δς 
ϑαάάδυςεοβ υτρεὰ βισ ἂπ ἱπαυΐγυ.--- 
ὅπως, Βυτίοῃ, Ρ. 87.---ὡς μέλλοντας : (Πϊς 
8ς οὗ ὡς “»ἱτἢ {πε ραγιϊοὶρὶς ἐχργεββίησ 
{με ρῥσγείεχε δερεά ὃν αποίπεγ, οὔζεῃ ἱπὶ 
κε, οὐ. Τυκε χνὶ. σ᾿, χχίμ. 14, ᾿Αοίβ 
ΧΧΙΙΣ. 20, χχυΐϊ. 30, Νίίεδυ, 1.6 Ογές ἀπ 
Ν.Τ., Ῥ. 1τ8ρ (1893), Ῥυϊ τγὰ πᾶν 4150 



13---19. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 47: 
πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν, ἕτοιμοί! ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. τό. ἀκούσας 
δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν, παραγενόμενος καὶ 
εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλε τῷ Παύλῳ. 17. προσ- 
καλεσάμενος δὲ ὃ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων, ἔφη, Τὸν νεανίαν 
τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον - ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ. 
τ. ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί 
φησιν, Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησε τοῦτον τὸν 
νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. 19. ἐπιλαβόμενος 
δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος, καὶ ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν, ἐπυν- 

1 ΒΙ455 ἷἱπ β τεαάς ἐσομεθα ἱπεέεδά οὗ ἐσμεν “ΜΙΝ ΕἸοτ., ἀπά δὲ επά 
δεῃ και ἀποθανεῖν ΨὙΙῈΝ 137, 5... Η.. πιρ., ῬΊΟΙ. τς ἀδωυυ, 

ΘΟΠΏΡΑΓΕ 1 Οοτ. ἵν. τ8 (Βυτίοῃ).---διαγ.: 
“85 που ρἢ γε ᾿νουἹὰ πάρε οὗ Πἰβ σᾶβεὲ 
ΤΆΟΙΓΘ ἜΧΟΥ," ΚΕΝ, ἀσοηγαΐδ σΟρΟσοέγε ; 
16 ψογά πεεᾶ ποῖ θὲ υβεᾷ πεῖς ἰπ ἴδ6 
οτθηβίο β86η88. ἃ5 ἰῃ χχίν. 22 (χχν. 21), 
ατίτηπη, Βῖαββ ; ἴῃς “ἰπαυίγυ" ἰ8 δχ- 
ριεβϑθά ὉῪ {πθ υ508] ψψογά ἴῃ νεῖ. 20. 
ὙΠ6 νετὺ ἰβ8 υϑεά πῃ 2 Μδος. ἰχ. 15.--- 
πρὸ τοῦ ἐγγίσαι: 580 παῖ τῃ6 οὔσης 
οουἱά ποΐ ΡῈ ἱπιρυϊεά ἰο τῃε ρτίεβίβ.--- 
ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ: ἴοτ ρεηϊξῖνε οὗἩ ἐπε 
ἱπῆπιεῖνε αἴϊεσ ἃ ποὺπ οσ ἃπ δἀϊεςίίνε, ἴπ 
Τυκε δηὰ Ρδ] (1 Ῥεῖ, ἱν, 17), (νἸέεαυ, κ᾿ 5., 

. 160, Βυτίοπ, Ρ. 158. ἴῃ 1ΧΧ, οὐ. 
Μίοἢ. νἱ. 8, ΕΖεκ. χχί, 10, 11 (15, 16), 
1 Μδοςς. 1). 58, ν. 30, ΧΙΪ, 37.---ἀνελεῖν 
αὐτὸν, οΥ. Ἡ δοκεῖ β ποίς, ννῃϊοἢ σῖνεβ ἃ 
ἴοττηδὶ Ἰυϑεϊποαιίου ἔγσγοπὶ ῬὮΏΪΟ ἕο τῆς 
ϑϑαββϑίπαίίοη οἵ δροβίδίββ. 

ψεσ. τ6. ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς: ψ Πείθει 
δε απά ἢΐ5 τηοῖδπεσ ᾿ἰνεά πὶ [εγυβαίεπι, 45 
Ἑναϊὰ σοπ͵εοίατεά, γε ἀτὰὲ ποῖ ἰοϊά. 
ῬτΟΡΔΟΙΥ ποῖ, 45 δε τηοέδεσ [8 ποΐῖ οἴδοτι- 
ῖ5ε πηεπιίοπεά, Ρδι}}8 πΠΕρΏΟ ΠΊΔΥῪ 
παν ὕεθη ἃ βἰυδεπε ἱπ Τογυβαίθση, ἃ5 
τε Αροβεῖε Ὡδά θββῃ ἴῃ 15 βδιῖθσ ἄδγϑ. 
ἘΔειϑῃείπη, ετοΐς ἢ δοοίαὶ 1,12, Ῥ. 227, 
Βῖνεβ δῃ ἱπίεσγεβιὶπρ δοσοιπὲ οὗ ἴῃ6 ὙὙᾺῪ 
ἴπ ννῃϊοἢ τς γοῦπρ' τλΔΠ 885 ἃ τι σηθαζ οὗ 
1πΠ6 Ῥματγίβαίς “Ομαῦδυτγα," οὐ ριυϊ]ά, 
ταῖρμε μανς ραϊπεά δἰβ Κκπουϊεάρςε οἵ {πε 
σοπϑρίγαου. Δὲ ἔπε βαπλς {ἰπ16 ποιίπίπρ 
8 ἰοΪὰ 5 ἴῃ ἴῃς ἰεχέ, απὰ νγὲ σαπποῖ 
ΜΟπάεσ δὲ ἴῃς σοπητηοπὶ “ 4υΐ5 15 Γποτξ, 
ὑπᾶάς τεβοίετίε, ἱρπογαΐαγ᾽" (14585).--- 
παραγεν.: “Πανΐπρ' σοπιε ἰπ ροη ἐλέπε," 
ΕΝ. πιατρίπ, “δηὰ ἢε ἐπίετε ἱπίο ἔπε 
φαϑεῖε," εἴς. παραγεν. 8 τποτοιρΪν 
1πσᾶπ, δηὰ οἴζεη ρίνθθ ἃ ρταρῃῖο ἰουςῇ 
ἴο ἔπε παιγαίνε, Βαϊ 15 ἀου δε 1} νμαῖποτ 
ΜῈ σᾶπ ΡΓ658 ἰξ 85 ἄῦονε, δἰ ποι ρ ἴπς 
τεπάεγίπο ἰ8 ἰεπηρείϊηρ.---ἠἀάςπήγγειλε τῷ 
Π.: ενίάδπεῖν Ῥαι]᾿5 ἔγιεπάβ ἡνεγα δ᾽ ονγεα 
ος6855 ἴο Πίπι, ἀπά διηοηρδὶ ἴπεπὶ γα 
ΠΙΑΥ ὙΜῈ}1 Ξυρροββ ἴπδὲ 51. Τὰυζκο ᾿ἰπιβεῖ 

ψουά πᾶνε Ὅξεη ἱποϊπάθβά, πη ἐπε 
ἀϊβέτεπε Κπάβ οἵ Εοπιᾶπ συβίοάν 8εε 
Ῥεΐονν, χχῖν. 23, ποίε. 
ΟΔΝοτῖ, 17. τὸν νεανίαν τοῦτον, 56Ε ὁπ 

νἱΐ, 58 ἀπά ρτγενίουβ ποίς αἄῦονς. Ὑῆδ 
παγεϑῖνε δῖνεβ [Π6 ἱπηργαββίοῃ (παὶ Ὧἣα 
ΜᾺ5 αἸΠ16 ἃ γΟυπρ' πηδῃ, 1 νχα Ἰοοῖ δἱ ἢὶς 
τεσερείοι ὉΥ ἐπα ΟὨ]ΠΔτοἢ ἀπά ἐπα οἤαγρε 
δίνεπ ἴο Ὠϊπι. 

γετ. 18. ὁ δέσμιος Π, : υβεὰ ὃν Ῥαὶ 
ἄνα εἰπγε5 οὗἹἩ Ηἰπιβεῖῦ ἴπ Ηἰ8. ἘΡίβεῖεβ, ἤδσα 
ἴον ἴῃς ἢγϑβὲ εἶπηθ ἰῃ Αοἰβ υἱξῃ τεΐδσαπος 
ἴο Πίπ). 

Ψεῖ. 1τοθ. ἐπιλαβ.: “ιι Πάποίαπι 
δά οΙεβοβπεῖ5. σοπῆτπηαγεῖ," Βεηρεῖ, 50 
Κυδθεηραμετ; οα ἐπιλ. 8εὲ ποίδ, χνυἱΐ. 
19.---τῆς χειρὸς αὐτοῦ, εὐ ΠωυΚε νἱϊϊ. 54, 
ὙΝΙπει- Μουϊίοπ, χχχ. 8 ἃ; βεεὲ Οδἰνίπ᾽ 5 
ποῖβ ο {πε ἀπηαμίέας (45 Ὧς 6415. 1) οὗ 
1π6 σεπίυγίοπ ἴπ ἐμιιβ τοσεϊνίπρ' τπς γουπρ 
τηδπ.--ἄναχ.: υϑεὰ 4͵80 ἰπ χχνὶ. 31, δυὲ 
ποῖ ΌΥ Τκα ἰπ δἰ αοβρεῖ, αἰτπουρἢ 
ἤουπά ἴπ ἴῃς οἴμοι Ἐνδηρε  β18.-τικατ᾽ 
ἰδίαν ἐπυν.: “ἀϑκεά ὮἨΐπΊ ργίνδιεϊυ," 
ΚΙΝ., 28 βιρρεβίβἃ ὃν {πε ογάεγ οὔ (δα 
ατεεκ. 

Ψεῖ. 20. συνέθεντο, Τὺκςε χχίϊ. 5, 
]οῆπ ἴχ. 22, 80 ἴῃ οἰαϑββίοδὶ ἀσεβεῖς ἱπ 
τη ἀάϊε, οὗ, τ ϑ8π|. χχῇ! 13, θδπ. (ὙῈ.) 11, 
9.--τοῦ ἐρωτῆσαι: [ες ννοτὰᾷ σετίδι ΠΙν 
Ροϊπίβ ἴο ἃ σεγίαπι δαυδί Υ τ τῆς 
Ρεῖβοπ δβκεά (ποῖ αἰτέω), 5886 ἄῦονε οπ 
ΨΕΙ. 15--ρῦς 511} ἃ τεχιδϑέ, ποὲ ἃ ἄε- 
ταδηᾶ.--- μέλλοντες, 566. οτἱεἶσαὶ ποίεε; ἴἔ 
Ρίαταί, τς οἴαιβε ἱπεϊπιδίεβ ἴῃς ργείοχε 
Ρυαΐς Ιογνναγᾷ ὉῪ (ἢς σοπδρίγαϊοιβ ἢ ἰἔ 
βἰηραΐαν, 1 18 Ῥεγπαρβ τῆοσα ἱπ δοσοτ- 
ἄδπος νυ τς ἀδέετεπος οἵ {π6 γουτῇῃ, 
ψ8ὸ Ψουϊά ταέεγ τῆς σοπίτοϊ οὗ [86 ρτο- 
Πεεάϊπρβ ἴο τῆς σὨΠ]Π]αγοῃ, 

ει. 21. ἐνεδρ.: ον ἵπ [υκε ἱπ 
ΝΎ. ὑκεῸ χὶ, 54, ψψντἢ {πὲ αοουδαῖῖνα 
αἶδο ἱπ οἰ αβϑίοδὶ ατθςεκ, ἀπά βενεγαὶ {ἰπλ685 
ἰπ 1,ΧΧ, τ᾿ Μδος. ν. 4, [05., 4πέ., ν.,) 2, 
12.---καὶ νῦν, 5Βες Οὔ χχ, 22.---προσδεχ.: 



472 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΠΙ, 

θάνετο, Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; 20. εἶπε δέ, Ὅτι οἱ 

ἸΙουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε, ὅπως αὔριον εἰς τὸ συνέδριον 

καταγάγῃς τὸν Παῦλον, ὡς μέλλοντές ' τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι 

περὶ αὐτοῦ. 21. σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς - ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν 

ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς 

μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν " καὶ νῦν ἕτοιμοί εἰσι 

προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 

ἀπέλυσε τὸν νεανίαν, παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα 

ἐνεφάνισας πρός με. 
ἑκατοντάρχων εἶπεν, Ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους, ὅπως πορ- 

εὐθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, καὶ δεξιολάβους 

22. ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος 

23. καὶ προσκαλεσάμενος 2 δύο τινὰς τῶν 

1 μέλλοντες πηΐη80]. νεῖβ8., 80 ΒΙαββ, ἩΠ|ρ., ψτἢ Οἷρ., ΕἸοτ. (45 ἴπ νϑσ. 15); 
μελλων ΑΒΕ, Βοῇ., Αδἴῃ., Τίβοι., ΝΝ.Η,, γνεῖββ ; μελλον, 8ο νεηάϊ, πὶ 8" τ, 
52. τὸ συνεδρ. 

Ξ.ΜΒ 13, 61, Τίβοϊ., ΚΝ. Η., ΒΙ4β8β, νν εἶββ, ϑνεπάε τεδά τινας Ὀεΐοτε δυο. ΒΙ455 
(5ο Εἴοτ.) Ὀγδοίκείβ διακ. δπά και Ῥεΐοιε ὑππεις, δπά ἱπβίεδά οὗ εβδομηκοντα ἢξ τεδᾶβ 
ἕκατον Ψ 137, ΕἸοτ., ὅυχ. Ἡ. πιρ., 54ἢ., 80ὸ ΗΠ]. 

ΟΠΪΥ οπος εἰβενῆογε ἴῃ Αοίβ, χχίν. 15, 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ ἴῃ βᾶτης 8688 848 δῖα, 80 ΚΝ. 
ἴεχί, 1η τς ἀοβρεῖβ, πε '᾿νοσά 15 ἔουπά 
οπος ἴῃ Μδικ χνυ. 43 (- [χκ6 χχὶϊ!, 51), 
δηά ἔνε {ἰτηθ5 πὰ Γνυκς, ἔουσ εἰπε 5 ἰταη8- 
Ἰαϊεᾷ ἴῃ ἘῸΝ. δ8 πεῖ; ΓὰΚῸ ἰἰ, 25, 38, 
χίϊ, 36, χχίϊ, σι, οὔ, α'5ο Τίς. 1ἴ, 13, [πε 
γε. 21, απὰ ΥΥ̓ἰ5ά. χν!, 7, 2 Μδοο. νἱϊ}. τα. 
1ῃ οἰαββίοδαὶ ατεοῖκ ἔνο τηθδηῖηρβ 85 ἰῃ 
Ν.Τ.: (1) το δοςερέ, τεσεῖνα Τανουγαθῖν, 
(2) ἰο ννῖβῃ ἔοσ οὐ ἐχρεοὶ ἃ (πίηρ.--- ἔπαγ- 
γελίαν : ΟὨΪΥ πεῖς ἴῃ ΝΤ, οὗ ἃ Βυτηδῃ 
Ρτοσηΐβε, 566 ἀῦονβα οῃ ἱ. 4, ζῦ. τ Εβά. 1. 7, 
Ἐβίποσ ἵν. 7, 1 Μδοςο. χ. 15. 
ει. 22. ἐκλαλῆσαι, [Ιυἀϊἢ χί. 9 

(δυϊ 5. α1.}, “το ἀϊνυ!]ρε," πεγε οπΐν ἴῃ 
ΝΙΤ., Ὀυϊ ἰῃ οἰαββϑίοδὶ ἄτεαῖκ, δπὰ ἰπ 
ῬΒΙΟ. ΑΒ ἴῃ ἱ. 4, {τδηβιεΐοη ἰὸ ογαΐέο 
γερία, ο΄. Τὰκς ν᾿ 14, Μαδικ νὶ. 9, εἴς.» 
ὙΕΙῪ Οοπηπποη ἱπ Οτεεῖκ ρσοβα, Υίπεσ- 
Μουϊίοη, Ιχὶϊὶ., 11.,) 2, ΒΙ4ββ, Ογαπι., Ρ. 
28ο. 
γε τ. 23. 8ε οὐἱεἶςδὶ ποία ; 1 ννε ρῖαςβ 

τινάς Ὀεΐοτα δύο, Β[455, νν εἶἰΞ5, Κπαθεῃ 
Ὅδθθγ ἴᾶκε ἴῈ οὗ ὕνο σδηζυσίοπβ ΨΏΟΠΣ 
ἢς οουἹά 5ρεοίδιν ἐγυβί, 566 ἐπεὶ ποίθβ 
ἐπ ἰἴοῦο, πὰ Β]455, Ογαῖη., ΡὉ. 174. ἴῃ 
Γαϊα νἱϊ. το [6 οτγάδν 15 ἀϊβεσεης, Β[2585 
οοραγεβ Ἡδγήδη, Κηὲδ., ἷ.,) 4, 3, δύο 
τινὲς ἄνδρες (θυ 566 οη (δε οἶδας παπά 
Ῥαβε᾿β ποίβ, δπά ὑνεπάι, εἀϊ:, 1809).-- 
ἑτοιμάσατε: ἤεῖα ΟΠΪΥ ἰῃ Αοίβ, δαΐ 
ἐγεαιθπέ ἴῃ 1πκε᾽5 αΟϑρεῖ, τόσα 50 ἔπδπ 
ἵπ Μαδιμον οὐ Μαγί, ἵπ Ἰοῆπ οπῖν 
ννίοθ. Οπ π6 δοτγίδὶ ἱπιρεγέδοε 5868 
ὙνΙηοι- Μουϊίοῃ, ΧΙΠ]., 3, πᾶνε ἱπηπια- 
ἀϊαίεῖγ . .. ἴῃ τεδάϊπεββ ἴο τηδγο "".--- 

στρατ. διακ.: »εὐίος ργαυὶς αγγριαίμγα. 
Βῖαββ Ὀγαδοκείβ (ἣς ἄσγβι διακ., δηά καὶ 
Ὀεΐοτε ἱππεῖς, 50 [πὶ στρατ. ἱποϊιάο5 
υπάδε ἰξ ΒΟΉ ἱππεῖς ἀπὰ δεξιολάβους, 
886. οττἰσα! ποίε.---δεξιολ, : ΔΡΡΑΓΘΏΕΙΥ ἃ 
ΒΡΕοΙΔ] οἶδββ οὗ Ἰἰρῃΐϊ- ἀγηηθαᾶ βοϊάϊετβ 
ῥΑνε!π-τὭτοννετβ, Τϊνν, ΧΧίδ,, 21, ΟΥ 
511 6615), ϑομῦγεγ, γετυϊσλ Ῥεοῤῖε, ἅϊν, 1., 
νΟΙ. 1ϊ., Ρ. 56, Ε.Τ., ῆο βαυβ ἴπδὲ {π15 
ΤΌΠΟ ΟὨΪΥ ἰ5 σετίαίη, Ὑπὸ ψοτγά οηΐν 
Οὐουτβ οἰβοννῆοτε νίσθ, δηᾶὰ ἐμαὶ ἱπ 
Ἰλίεγ ατεεκ ᾿ξεγαίυγα οὗ (π6 βενεηίῃ δηά 
τοητῇ σεηΐαγυ (5εε ταΐδγεποαβ ἰῃ Ατίπιτη- 
Ὑπάγεῖ, τη ὑ., απ Μεγυε- ν εηάιϊ, ἐπ 
Ἰοοο), ετα ἔαὺ ἀγα ἀἰβεϊησυβηεα ἴτοπὶ 
1π6 τοξοφόροι ἀπά πελτασταί. ῬτΟΡΔΡΪΥ 
ἔτοτῃ δεξιός ἀπ λαμβάνω, ρταδρίηρ {παῖς 
ὙΕΔΡΟΩΒ ὈΥ {Π6 τῖρῃς παπᾶ, 80. ἤδγε οὗ 
ἴποϑεὲ ψνῆο σαγγίεὰ {ποὶσ Πρμς ψεδροῦ, 
ἃ ἴαηςε, ἰπ {πεῖς τῖρδς μδηά, Ψυΐϊραίε, 
ἰαποεαγίος. ΤῊΪΒ ἰβ πότε ρσόραῦῖε μπᾶπ 
τῆς ἀεγίναιτίοη ἔτοσα λαβή, ἃ ϑυνογά-ΒΠ:, 
45 1 {πε ᾿νοτά τεξειγεά ἰὸ ςῤίοωίαΐογες 
οσρη ἰαμοσῖς, ΨὯὮΟ ΜΟΥ {Π6 1, βυνοσάβ Δ 58- 
τεπβά ποΐ οη δε ἰεῖ θὰ οα {δ τίρδι (50 
Ἐλνα1ἅ). 9511 τλοσε ἔδηςῖδι 15 [η6 ἀδσίνα- 
τοη οὗ ἘΡῚ ψῆο τοςεπιεά (ππ5 δεξιο- 
λάβοι, ἀπά τοοῖς της ᾿γοσᾷ (οὸ σϑῖεσ ἴὸ 
ἴποβε ΠΟ ψεσα ὉπΑΌ]6 ἐο ἀ86 {Π6 τὶρῃμέ 
Βαπάᾶ, Ἰυάρ. [{}. 15, χχ. τό, 50 ““Ἰεῆ- 
μαπάεα᾽᾽ 5]!Ὥρϑγβ, Οἴπεῖβ ἱπίεγργεί δ5 1ξ 
τῆς ψογὰ τηδᾶπέ τι] αγῪ 1Ἰἰοίοσβ ῆο 
δυαιάεά οσαριῖνεβ Ῥουηπὰ δ ἴπ6 σῖρμι 
δαηᾷ, πὲ {πεῖν Ιασσα πυτθεσγ μδγα ΒΘ ασὴβ 
το σοπῆϊος νυ δο δ ἱπιεγργοίδιίοπ 
(Οτίπηα- Ὑπανοτ), 5εεὲ (6 [Ὁ1] ποίββ οὗ 
Μεγεῖ- επάϊ, 1888, 1800, ἀηὰ ο΄, Ἐδπδη, 
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διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός - 24.1 κτήνη τε παραστῆσαι, 
ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς φήλικα, τὸν ἡγεμόνα " 
25. γράψας ἐπιστολὴν 2 περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον - Ζό. Κλαύδιος 
Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι, χαίρειν. 27. τὸν ἄνδρα τοῦτον 
συλληφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν, 
ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ὃ ἐξειλόμην αὐτόν, μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός 

ΣΤ βὶ τεχὶ ΒΙ885 τεδάβ κτηνος, Ρλγ.3, ϑγισ. Ρ. ἀπά Η., Ῥγον., απὰ θείοις δ 
τῆς νγοτάβ δια νυκτος, 80 ΕἾοτ., ϑυτ. Η. τὴῦ. Βεἶβδσ Ἀρῥτονεβ 88 Ῥτεοῖβε πἰούπαν ΘΡΈΣΕΣΝ 
Ἰρξογπιδιίοη. ς ΒΙ458 δἀάβ (30 Η1]6.) αἴεν τὸν ἡγεμόνα {πε τνογάβ εἰς Καισ. νἱτῃ δηὰ σοπίϊπιεβ ἐφοβηθη γαρ, μηποτε ἁρπασαντες αντον οι ἰουδαιοι αποκ καρ Τεινωσιν, 
και αὐτὸς μεταξυ ἐεγκλημα ἐχῃ ὡς χρηματα εἰληφως, 137, αἷξ., ἡΝνετ., Ρασ.ἕ, γυϊρεὶ., 
5υγ. Η. τὰξ. 

3 περιέχουσαν, 50 Μεγετ, ΒΙ455, Ηρ επέεϊά, νυν ΑΗΤῚΡ ; Βυὶ 
137, 50 ΚΙν,, ἀπά οἶμεσ ἃυξμοτίτίεϑ 48 ΕἾΤ : σον θεδαον, 

ὃ ἐξειλάμην ΑΒΕ, Τίβοῃ., ΨΝ.Η., ΒΙα58, γγεῖββ. Ἱπβέεδά οἵ μαθων ΒΙαββ ἴω β 
τεδάβ (6Ἷ6.) βοωντα και λεγοντα εαντον εἰναι Ρωμαιον. 

ϑαΐπέ Ῥαμῖ, Ρ. 532, Ονετθεοκ ἔοσ νατίουβ 
ἱπιεσρσείδείομβ, απᾶὰ ΨΥ ποτ - Θοῃσηϊεάεϊ, 
Ρ. ὅ9. Α τεδάβ δεξιοβόλους (ϑΘγτ:. Ῥεδῇ. 
}αεμϊαπέες ἀεχίγα, Ατε 7αρμίαξογε5), νι ἢ 
νου Ῥὲ ἃ σογγεοὶ ἱπιεγρτείδιίοη ἰδ νγα 
υπάοτριοοά τε ψογά οὗ ζδνεὶ πο γοννεῖβ 
ΟΥ 511πρ615.---Οδπὸ τρίτης ὥρας: δἀϑοιὲ 
τἶπα ἴῃ ἴῃς ἐνεπίπρ ; [ῃς ἸουγπεΥ ν88 ἴὸ 
σοπησηθπος ἥγορι δὶ {ἰπς, 80 τπαὶ ὃῪ 
ἀαυῦγεακ Ῥαὰΐ ὑουἹᾶά θὲ ἰπ βαΐείυ, ο΄. 
χ. 30θ. ὙΤΠῈ ὨυπΊρεσ οὗ ἔπε εβοογὲ νγδ8 
ταθδῃῖ (0 ριυατὰ δραϊηβί βυγργίβε. 

γεσ. 24. παραστῆσαι: ἀερεηάϊηρ οη 
εὐπεν, νεῖ. 23; ἃ οἴδηρε ἴὸ ἱπάϊγεοί 
ΒΡΕΕΟΏ, (7. τεξεγεησεβ ἰπ νεζ. 22.--- κτήνη 
(κτάομαι) : ἡμωηεπία, ΜΨαυϊραίε, αἰπιοβὲ 
ΔΙΔΥΒ ᾿ῃ Οἷυτγαῖί, ῬΓΟΡΕΓ ἴῃ ρδηδχαὶ, 
μεγᾶβ οὐ ἤοοκβ, οδίεἶε; ἴπ υχχ, ψἤεσς 
ἰε 15 νεσν ᾿σεαυεπί, ἀπᾶ ἴῃ Ν.Τ. ἰξ ἰδ υδεὰ 
οἱ Ῥεαβϑίβ οἵ θυγάεῃ οὐ ἴογ τί ἀϊηρ, οὔ. 
1υκα χὶ 34, Εδν. χνἱ, 13, 8οσμεϊπηεβ 
4υΐϊε ρεπεγαῖν ἱπ ΓΧΧ, 5 ἴῃ α Οοσ. χν. 
30.--ἐὄπιβ.: οἠἷγ ἰῇ {κε δηά Αςίβ ἱπ 
ΝΎ. [υκὲ χ, 34, χῖχ. 35, π᾿ βδοῇ οᾶδὲ 
ἴπ Β8Π16 86η86 ; 80 ἰπ οἰαββίοδλὶ ασεεκ δπά 
1ΧΧ. ὙπΠε τεάβοη Ὧν ἐπε ρίπγαὶ κτήνη 
ἰδ υϑεὰ υἱῷ Ξαἰὲς ἐφ λα (ΒΙ455); {με 
ψογά Π45 βοπγεϊίπιεβ ὑεθη ἴδκβη [0 δρρῖ 
τὸ ἴΠ6 βοϊ ἀΐδγβ, 88 1 ἤν νεγε 411 του ἐμὰ, 
διε τακίηρ ἴμε ψογά ἱπ γαϊδιίοπ το Ρδυὶ, 
Οὔα οἵ πῦοσα θεδϑβίβ τηΐρῃς ΡῈ γεαυίϊγεά ἔογ 
τεἶδυβ οἵ ἔοσ θαρραρε, 50 ΝΥ εἶββ, δ επάι, 
Ηδοκειῖ, οἵ, 45 ἴῃ ῥγίβοπεσ νγαὰβ σμαίϊπεᾶ 
(ο ἃ βοϊάϊεσ, δῃοίμε κτῆνος ψουϊὰ Ρὲ 
τεαυϊτεά (Καϊποεϊ, ἘεΙτεη).---διασώσωσι: 
ἔνε τἰπλεβ ἰῇ Αςίβ, οποα ἴπ 1υκε᾽5 6ο085- 
ΡΕΪ, ΟἿΪΥ ὑνῖσε εἰβανποσα ἴῃ Ν.Τ., “αἱ 
Ῥ. βαΐνιπι ρεγάυςοτγεηι," ΨΜαυϊραίΐς, ἴτε- 
πεπὶ ἰπ 1 ΧΧ, ο7. ᾿ἴ8. αἂβε τῇ Ῥοϊγθ. ἀπά 
ἵτεῖ 866 ἔωσίπεσ οὐ χχυῖϊ. 44.---Φήλικα, 
Βες ου χχίν. 3.--τὸν ἡγεμόνα: υβεὰά οἵδ 

Ιεδάεγ οὗ δὴν Κίηά, οσ οὗ ἂπ' ΘΙΊΡΟΙΟΣ οἵ 
Κιπρ; ἰῃ ΝΟΤ. οἵ {δε Ρτοσυγδίος, οὗ 
ΡΙΠαῖε, Ἑεϊῖχ, Ἐεβίυβ, 580 Ὁγ 7οβερδυβ οὗ 
ῬΙδία, Α4πέ., χυ]ὶ,,. 3, σ, οὗ δονεσηοιῖς 
ΤΏΟΓΕ βοπεγαῖν, τὰκ χχί, 12, χ Ῥεῖ, ἰὶ, 
14, εἴς. 

γετ. 25. περιέχουσαν, 566 οτἰεἶςδὶ 
ποίε ἅϑονε.---τύπον : “ἴοσπι," ΕΥ͂,, ἃ 
Ῥτγέςϊβ οὐ ϑυτητηδγυ οὗ πε οοηίεπίβ οἵ ἃ 
Ἰεξίεσ, 3 Μϑος. ἐπ. 30. ϑυςῖ ἃ Ἰεΐζοσ 
φννουϊά Ὁς «411εἅ εἰορίωπι, ΑἸζοτά, ἐπὶ ἴοζο, 
Κεπδη, ϑαίπέ Ῥαμῖ, Ρ. 532. 1 ἴ8 χυϊίε 
ἀστῖε μὲ τύπος ἄοεβ ποὶ ἀοπηαπά ἰῃδὶ 
με Ἰεξῖεσ βου! πᾶνε θεθη ρίνεη νειθ Αγ, 
πᾶ ἴῃ ἂπ οἶοαυοϊεά ράββαρε, Ρίδίο, 
ῬοΪἧ ., 3, Ῥ. 414, ἐν τύπῳ ἴ8 ςοηίταβιεὰ 
ψ ἢ δι᾽ ἀκριβείας, θυ (ἢς Ἰδιῖετ θδατς 
ἴῃς τηαγβ οὗ ρεπυΐπεπεββ, σι ρ΄., τῆς ρατὶ 
ΠΙΟἢ Τγϑῖδβ οἰδὶπιβ τὸ ἢᾶνε ρἰαγβά, ἀπὰ 
{πε ἐχργαββϑίοη “ αυθβιίοηβ οὗ τπεὶγ ἰανν 
(ες Ῥεῖΐονν). Μοτγεονεγ 8ι. νκὰ τασδὶ 
πᾶνε δαϑιν ἰΙεατηξ [[8 σοπίεηίβ, 38 ποτα 
ἰβ τθᾶβοη ἔογ βιρροβίηρ τμαὶ (ῃς Ἰεϊϊασ 
ΜΟυ ἃ πᾶνε δοθῆ τεδὰ ἱπ ὀρεη οουγὶ 
Ῥεΐοτς Ἐεῖῖχ, 45 σοπίδἰπίπρ' ἴῃς ῥγεϊ ἰτηΐη- 
ΔΓΥ ἰπαυΐγν, ἀπά (παῖ ἃ ΠΟΡΥ ΠΊΑΥ ἢᾶνς 
Ὀδεῃ ρίνθη ἴο Ῥδ}] δον δ18 ἀρρδαὶ, βε8 
Βείῃρε, ις Ῥαμίϊηιϊδολεπ Κεάεη Αῤο5- 
ἐειρεεολίολέε, Ὁ. 226. ἃ 

ψετγ. 26. κρατίστῳ, 8ε6 ποίε οἢ ἷ. Σ.--- 
χαίρειν (λέγει οτ κελεύει), ο΄, χν. 23. 

ΕΓ. 27. ἄνδρα, ποῖ ἄνθρωπον: Βεη- 
δεῖ αηὰ ννεπάς ἴδκε {πὸ ννογά το Ἰηάιοαίς 
ἃ ςεγίδίπ ἄδρτεα οὗ γεβρεοῖ.---συλλ. : υβεά 
ἐπ νατίουβ βεῆβεβ, θα ἴῃ 411] ἴοαγ Θοβρεῖβ 
οὗ τε οαρίυτε οἵ 1688, δηὰ ἴπ Τὰὺκο, 
ψΠετγε ἴῃς ννοσγά ἰβ γεαυεηῖ, οἔζΐθη οὗ ἔδια 
σαρίαυγε οἵ ργίβομεγβ, Αοὶβ ἱ. τό, χίϊ, 3, 
κκνί. 21, [υὐυἱκὲ χχίϊ!. 54 {(Ρ]υπηπηετ) 80 ἴῃ 
1,ΧΧ.--μέλλοντα ἀναι. : ““νγᾶ5 ἀρουΐ το Ὀς 
ΚΙΠεά,᾽" ἘΚΥ.-- ἐπιστὰς : τ[ῃς ννοτὰ 566 118 
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ἐστι. 28. βουλόμενος δὲ 1 γνῶναι τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, 
κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν - 29. ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον 

περὶ 5 ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν 
ἔγκλημα ἔχοντα. 30. μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα 

μέλλειν ὃ ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγ- 
γείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν“ τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. Ἔῤῥωσο. 

1 φπιγνωναι '΄ΑΒ 13, Οεν δυΐῃουίεἶεβ ἃ5 ἱπ νϑσ, 27, 80 αἷβοὸ ἰη ΕΝ. δῃηὰ ὑνεπάε, 
κατήγαγον . . « ανυτων Β" 6: οη!. [Κ.Η.1, ἘΝ, πιᾶτρ.. ον». 

3 ζητημάτων, Β΄455 ἴῃ β ονι. ((ἷρ.); περι του νομου Μωυσεως και ἴησου τινος, 50 
ΒΙ455 ἴῃ β, ἢ 137, αἱρ., ὅγε. Ἡ. πὰρ. β ἰαχὲ σοπίίπιεβ: μηδὲν δὲ αἀξιον θανατον 
πρασσοντα ((Ἷ6.), εξηγαγον αὐτὸν μολις τῇ βιᾳ, 137, ὅγτ. Η. πιρ. (6αἷᾳ.), 80 
Ηρ οπίοϊά. 

3. μελλειν ονι. ΑΒΕ, 80 ΕΑΝ. ΝΝ.Η., ννεῖββ, ννεπάι, Β].58. ὑπὸ των |. οὔ. 
ΑΒΕ, δαπά οἵμεγ δυιποσιεῖαβ ἃ5 αρονθ. εξαυτης ΒΗΙ,Ρ, ϑγγ. Ρδβῇ., 884}., Βοῇ., 5ὸ 
ἡ, ΒΙ455, νγ εἶβϑ, ν επάς ; θὰ: Τϑοῃ,, Τίβομ. τεδᾶ εξ αυὐτων ννἱτῃ 9 ΔῈ, ὅ5γγ. Η., 

4τὰ προς αὕὔτον, οη!. τα Β, ϑυτ, Ῥεβῇ., Αὐτὴ., 80 ὟΝ .Η͂., ἘΝν., ννεῖὶββ.ι Ἐογ 
τς (ἄγες ννοσάβ 1 δοἢ., ΤΊβο;., ἢ ΦᾺ. 13, 40, Να]Ε., τεδά αὐτους, ψἢ151 ΕῊΡ 
ἰπβεσί τα Ὀδίοσε πρὸς αὐτὸν (ηοῖ βϑεῖπρ' πὶ τε ρΆγαβε ννᾶβ [Δ κθὴ 48 ἴῃ χίχ. 38); 
866 νγεῖββ, “ῤοςίεἰρεκολϊολπέε, Ρ. 37. ἘΒΙ4855 ἱπ βὶ ταχὲ (Οἱ6.) γεδάβ (1πβιβδά οὗ λεγειν. 
..... σου) εκει ἐερχεσθαι προς τὴν σὴν διαγνωσιν. 

δερρωσο ογ!. ΑΒ 13, 84ἢ., ΒοΟΒ,, Αδιῆτο,, αἷρ., Τίβοῃ,, Ν.Η., ΝΚ εἶδβ, ἘΝ. ἰπ εχ; 
ΒΙ485 Ὀγδοκείβ ἴῃ β; ΕῚ, ἅ, ϑυγσ. Ρ. Ἡ., Αστῃ., Δείῃρρ. τείδίη, 8ο ΗΠ]. ; ΗΡ τεδά 
ἐρρωσθε, χν. 29. 

ἴο ἱπίπιδῖς τῃδὶ Ὡς 88 τεδάν δὲ {πε 
τρῃς πιογηθεηΐ ἴο γτεβοὰὺς (86 ῬγίΒΟΠΟτ.--- 
τῷ στρατι: “ΨΠΠ (Π6 5βο]άϊ6γβ,᾽" ΚΟΥ. 
(λοβε ὑπάεγ μῖ8. οοπητηδηά.---ἐξειλόμην, 
νἱΐ. το.---μαθὼν ὅτι “Ρ.: ““αυά ταιίοπε 1ά 
ΠΟΠΊροσοσιῖ, ἔδοθσα βαίϊι5 οσδί, Β[488. 
ΎὙΠῈ ΟΠ] ΑτΟ υνῖβῆθβ το ρυΐ τῃ6 δ6βί 
ἱητεγργείδιίου. οα μῖ8. οὐνγῃ οοπάτιος Δέτασ 
Βῖβ Παβιπεββ ἱπ χχὶ. 33, χχίϊ. 24, 5668 
τεδάϊπρ ἰῃ βὶ ἰἱεχι. Ονεσθεοκ ἀπά ννεπάς 
(αμά ἐνεη Ζδοκ]ετ) ἀεξεπὰ τς ΟὨΙ]ΠΑτο ἢ 
ἔτοηι ἃ σγϑεϊυ τηϊβγεργεβεηϊδίίοη, απὰ οοση- 
τς ἴῃ. οοπάδηβεά εχρίδηδιίοπ οὗ (ῃ6 
τεσ ἀπά τῆς [δοῖδ ρίνεπ ἴῃ τῃς πδιγδενα 

ἴο τῆς ἀϊδδεγεηὶ δοσουηῖβ οὗ 5401 8 σοῆνοτγ- 
βίο, δυΐ ἔῃς οΠΙ]Π το δαὰ 4 πιοίῖϊνε ἴοσ 
ἀἰββαπι] πρ 15 γθα] ρατί ἴῃ ἴῃς ἰγαηβδο- 
ἄοη, υἱΖ., ἔξασ οὗ ρυπίβῃσμηεηίς. 

εῦ, 8, δέ:  νε τολά τε Δ εἰββ 
τεραγὰβ ἰξ δ8 οἱοβεῖυ Ἵοππεοίπρ ἴδε 
Ὑ]8ἢ οὗ τς ΟὨΠΙΑτο νἱἢ ἐπε ργονίουβ 
τέβοια δβεοϊεά Ὁν ῃΐπι, δῃᾶ 848 πορίπρ' 
ἴο νοὶ 8 σοπάυοε ἴθ ἴῃς ἱπίεσίσω 
ΒΟ Μὰ85 50 ορεῃ ἴο οεπβαγε.---ἐνεκά- 
λουν αὐτῷ, χίχ. 38, νὰ ἀδεϊνε οἵ τῆς 
Ῥέγϑοῃ 8ἃ45 εσγε, δπά ἴῃ οἰδββίοαϊ ασεεῖκ, 
τ Εροΐυβ. χῖνὶ. το. ἴθ Ν.Τ. οπΐν ἴῃ 
Κς ἀπά Ῥαυ], οἷ. ϑίπιοοχ, "αηρμαρε 
Ψ ἐλε Ν.Τ᾿, Ρ. 148.--ἰὴ τῆς Ιεϊεσ οὗ 
γϑῖδ8 ΗΠ] Ρ η ε]4 οσῖβ νν. 28, 20, 45 Δπ 

τἀὐάϊτίου οἵ {πε “ δυῖμπος ἰο ὙΠΕΡ 8", 
γν. 26, 30, ἅτε 4αυϊϊε βιυῆοίεηϊς, Βα (Βίπκε, 

ἴογ “ὩΠ]ΠΠατν γεν γ,᾽" Ὑν8115ὲ νεσ. 28 
οουἱά πος αν Ῥεβὴ νυτεῃ Ὁ Πυγϑῖαβ 
βίηοε Βα ψου]ά ἤδνα υυττέθη δὴ ἀπίσγαεῃ, 
Βυῖ [Ἢ 185. χυϊξ οοποείναδίε παῖ τε 
Ἐοπιᾶπ ννουϊά ποῖ οπὶν ΕΥ̓ ἰο σοποραῖ 
88. ῥγθνίουβ παβίίηθβϑβ, θς ἴὸ σοτητηθπά 
ἰδεῖ τὸ {π6 ρσόναγποσ 48 ἴΠ6 ῥσοίεοίογ 
οἵ ἃ ἔΠονν-οζεη. ϑρίττα οπηῖβ νεσ. 28 
ἰπ τῆς Ἰεἰϊίεσ, απὰ Ἰἄηρϑι αἷϑο νεσ. 20. 
Βαϊ Ηΐπρβὲ βαυδην νὰ ΗΠρΡεη ἃ ἀε- 
οἴπεβ ἴο ον ἴμε τυλοίε Ἰεϊζετ 25 ΟἹεπηεπ 
Ρτοροβεβ. 

, Μεγ. 29. ζητημάτων, οὗ. χνίϊϊ. Σ4, 15, 
“8 σοπίεπιρίαουβ ρίυγαί ᾽᾿ (ΡΔρε).---ἔγ- 
κλημα ἔχοντα : ρΡῆτα56 ΟΠΪΥ Ποῖα ἰη Ν.Τ,, 
ογίηι μὴ γεηι σδδό, αοομδαγὲ, ἃ 5 ἴῃ οἶαβϑβὶ- 
οαἱ ἄἀτεεκ, οἷ Ὑπας., 1., 26; ἐπε που 
οσουτβ αρϑίπ ἴῃ χχν, τό, Ὀαΐ ποὶ εἰβενῃογε 
ἴῃ Ν.Τ., ποῖ ἰσυπά ἴπ υχχ. 
ες. 30. ΑἍὄπιϊπρ]πρ οὗ ἔννο σοπϑίγυς- 

ἴοπβ, Βῖαβθβθ, ἄγωρι., Σ 247, ΔΝ ῖπεσ- 
Μουΐιοῃ, ἱχῖ]]., 1, 1. ἔσεσθαι: οπ πε 
ἔαΐυτε ἰηβπίτῖνε ἀεποιίπρ ἄπιε τοϊ διίνεϊν 
τὸ {πε εἰπὲ οὗ {πὲ ῥτεποῖραὶ νετῦ 8668 
Βυτίοῃ, ΡΡ. 48, 52.-- ἔπεμψα : ερί βίο ατν 
δοτῖϑβι, οὔ τ Οοσ. ν. σὲ, ΡΏ]. 11. 28, ΕΡἢ68. 
νὶ. 22, ΟοἹ. ἵν. 8, ῬΏΙΘπι., νεσ. τα ; Βυτίοῃ, 
Ῥ. 21. ἐξαυτῆς, 5ες οτεἰς4] ποίε.---λέγειν 
τὰ πρὸς αὐτὸν, οἵ. χίχ. 38, οπιϊξεϊηρ; τὰ; 
866. οὔ 1041 ποΐῖε.---ἐπὶ σοῦ: οογαηι, ο΄. 
Χχῖν. 20, 21, χχν. 9, 26, χχνΐ. 2, 1 Οου, νἱ, 
: (1 Τίπι. νἱ. 13), ΥΠεσ- Μουϊοη, χἰν!!. 
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31. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς, ἀναλα. 

βόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ 1 τῆς νυκτὸς εἰς τὴν ᾿Αντιπατρίδα. 
32.2 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς πορεύεσθαι σὺν αὐτῷ, 
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν " 33. οἵτινες εἰσελθόντες εἰς “ἶ 
Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν 
καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 34. ἀναγνοὺς δὲ ὃ ὁ ἡγεμών, καὶ ἐπερωτήσας 
ἐκ ποίας “ ἐπαρχίας ἐστί, καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, 3.5.5 Διακού- 
σομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται. ἐκέλευσέ 
τε αὐτὸν ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρώδου φυλάσσεσθαι. 

1 ΑΒΕ οσι. ατὶ. δεΐοσε νυκτὸς, 50 Τίβοι., ΚΝ. Η., ὙΝ εἰβ5, νεπάι, Βίαςβξβ, ΒΥ. 
5.Ἀ1 πε Ῥερίῃπίηρ οὗἩ τῆς νεγβα Βῖδθς ἰῃ β τεδάβ (616.) τῇ δε ἐπαυριον ἐασαντες τοὺς στρατιωτας (νποστρεφειν) εἰς τὴν παρεμβολην μετα μονων των ὑππεων ἢλθον εἰς τὴν 

ΗΠ. τεδᾶ ἀπερχεσθαι. 
. Ἰηρίεδά οὗἩ πορενεσθαι ΑΒΕ, Τίβο,, ΝΗ, ἘΟΡ,, γνεῖββ, ννεπάι, 

ὅ ο ἡγεμὼν οπι. ΑΒΕ ; οἶδεσ δυϊμοσίεῖαβ ἀθόνε. 
4 ἐπαρχειας ΑΒ", 50 ὙΝ.Η., ΥΝ εἶξ5, γεπάε; Βίαββ 88 “ιας, ξὸ ΗΠΡ. 
"άκουσ.,; 80 Β[455 ἴῃ β ἕογ διακ, νγἶἘἢ οἴπεῖ, θὰ βἰἴρμς νατίαείουιβ, αἴκεσ 137, 51. Η. πιρ. Ἐος Τ.., ἘΝ, τεδάβ παραγενωνται" κελευσας, 

κελευσαντος), 80 ΤΊΞοΣ., ΥΝ.Η,, ΕΑΝ. ὙΥγ εἶδ8, ὙΝεηάι, 
80 ΜΟΑΒΕ 40, 6Σ (Μ" 

ΒΙ455, Ηρ. Αδε ἘΠΕῚ 
ΑΒΕ δάά αντον, 50 ΕΟΝ., ἀπά οἵπεσ δυιϊμοσίεῖες αδονα. 

ψεῖ. 31. οἱ μὲν οὖν . .. τῇ δὲ ἐπαύ- 
ριον: Ἐεπάᾶδι!, ἀρρεπάϊχ ου Ὧν οὖν, Ρ. 
162. Ῥᾶρε ἤπάβ πε δπειπεβίβ ἴῃ μετὰ 
δὲ, χχίν, 1, τεξεστίπρ πε ἔνε ἄδγϑβ ἵπετα 
ποῖ ἰο Ῥδ11᾽5 αττίναὶ ἴῃ ξϑβαγδθα, δυὲ ἴο 
818 ἀεβραίοῃ ἤοση Τογιιβαΐεπιὶ ὈῪ 1 γβἰαϑ, 
“80 ἴπβϑη ἰῃς 50] 4}1618, εἴς... δὰΐ δἴξεσ 
ἤνε ἄδγυβ .. ." (8εε δἷβο ποίς Ῥεϊον).--- 
ἀναλαβόντες, ε΄. χκ. 13.---διὰ (τῆς) νυκ- 
τὸς: “Ὁγν ηἰρδιὶ,᾽" {π|8 υ5ὲ οὗ διά “ΠΏ 
Βεηϊανς οὗὨἉ εἰπε ραββεᾶ ῃσουρᾷ (οἷ ἱ. 3) 
15 ΠΟΠΙρΑΓα ΝΕ τατος, Πρκε ν. 5, Ηδθ. 
11, 15, Ἔὄχοερί ἴῃ δἰπιοβὲ δάνεια ρῆγαβεβ 
85 ετα, οἷ. ν. 10, χνὶ. 9, χυϊἷ. το, ϑἱπησοχ, 
Ταηρπαρε οὗ ἐπε Ν.Τ΄., Ὁ. 1τ40.---εἰς τὴν 
᾿Αντιπατρίδα: ἰουπάςἃ ΌΥῪ Ἡετοά τῃς 
ατεδῖ, οὐ δε τοδά ἤοσῃη 7εγυβδίεπι ἴὸ 
Οξϑαῖεα, ποῖ Δρρδιεηεν ἃ5 ἃ ἔοσίγεββ 
θυ 45 4 ρίεαβαης γοβίάεηςε, ρἰνίπρ ἰξ ἰΐ8 
ΠΆΤΩΣ ἰπ ΠΟπΟῸΣ οὗἉ ιἰ5 ἐδέμοσ, πιοβὲ ργο- 
Ῥδρῖν ου τῆς βίϊς ποὺν οδἹεά Κάς εἰ "Αἵπ, 
“ξῆς βργίηρ-ποδᾶ," δηά ποῖ ψβεγε Εο- 
δίπβοη ρἰδςεὰ ᾿ξ, ου ἴδε 5ἰΐς οὗ τῆς ρσεβεπὶ 
Κοίν ϑαϑα. Τῆε τῆογα στηοάδγῃ βἰῖε, ἐδε 
ἀϊβοονεσν οὗ ψψιϊοῃ ἰδ ἄπε τὸ Οοπάεσ, 18 
ΙΏΟΓΕ 10 δοοοσάδπος ψ]Ὦ {Π6 ἀρυπάαπι 
ΒΌΡΡΙΥ οὗ ννδῖεσ τεξεισεά ἰο ὃν Ϊοβερῆπβ. 
115 τὸ θὲ ποιεά τπαὶ νῆα Ἰοβερθιδ ἱπ 
οὔς ρϑββᾶρε ἰάαπιῆςς Απεραῖγβ ψΠὮ 
Κεῖ ὅϑαρα, ἰῃ δηοίμεγ μιῖβ ἀεβοσίρείοη 
ἰβ ποτε βεέπεσαὶ, δηᾶ πε ρίδοςβ ἰΐ ἴπ τῆς 
ΡΙαΐη οἵ Καῖ 58δα (ἴοτ ποιῖςεβ οὔ, “πέ., 
ΧΕ, 1δν 1; Χνὶ- 5,.2, Β.3.., ., 25,.».0). 
ΤΏΘΥ νγεῖς ΠΟΥ ποσὰ ἔμ8Ρ| ὯΔ ὙὙΔΥ ἰὸ 

Οβαγεᾶ, ἀπά ἰῃε τοδὰ ἐγανεγβεά (πε ορεπ 
ἰδία 80 ἴπαὲὶ ἔμεν νγεγε πὸ ἰοῆρθὶ ἴῃ 
ἄδηρετσ οἔβυγρεῖβε, ἃ.Α. ϑετη, Η ἐεέογίοαὶ 
(εμααρέι. . τό5, Β.}.32, Ηδβείηρ᾽ 
Β.Ὁ. (ὠοπάετ). Οπἡ τὰς ατοεκ δγιίοϊε ἴῃ 
ποίςεβ οὗ βίδιϊοπβ ου ᾿οιγπεγβ, ρεου]ασ 
ἴο Αοἰβ, 8ε6 ΒΙλββ, Θγαρε Ὁ. 140, ο΄. 
χνὶ!. 1, χχ, 13, χχὶ, 1, 3 (δῖ χχ, 14 πὸ 
ΔΙτ10 6). 

γεσ. 32. τῇ δὲ ἐπι: ποῖ πεςοββδυ 
{πε ΠΊΟΙΤΟΥ, αἴϊεγ ἘμαῪ ἰεῖξ Πεγυβαίετη, 
Ῥυΐ {πε τηοσσονν αἴεὶ πεν αττινεὰ δὲ 
Απεραιτῖβ. [π {πὶβ ἱπιεγργοίδιίου διὰ 
γυκτὸς τηϊρῃς Ὀε [Δ Κοπ ἴο πιεδῃ ὃν πέρλὲ 
ἷπ ἀϊδείποιϊίοπ ἴοὸ ὅν ἄαγ, 8ὸ πδὲ {πο Ὺ 
τῆᾶν πᾶνε οσουρίεἀ ὑννὸ πίρπιβ οα τῃς 
τοδᾶ, 5εὲὲ Ηδοκεῖι β ποῖε, ἐπ ἰορο.--- 
ἐάσαντες, [ἁ,τοδη, Βες χχανὶϊ, 32, 40; χχν ϊ!. 
4.-- μἨἰς τὴν παρεμβολήν, πεῖα “το {πε 
οδβϑίϊε" Α΄. δπά Ε1νΝ., τὰς Ῥαδιταοῖκβ ἴῃ 
Απιοηΐα.---ὑπέστρεψαν, Γυςσλη(Ετίεἀτίςς, 
Ῥι: 8) φ΄. . τῶ. 

ΕΣ, 33. οἵτινες: "Δπά ἔπε ψΠμδη 
ἴμεν... "ἜΝ, 96. ἱππεῖς.---ἀναδόντες : 
ποῖ εἰβενπεσε ἰπ ΝΙΤ., οὐ ἴῃ ΕΧΧ ἴῃ 
{π|5 βεπβα, οἵ ἀεϊϊνεγίη ἃ Ἰεϊῖετ. Ζαῆπ, 
ΤΟΙ οννπρ Ἡοδαγί, 5668 ἴῃ {πε ρῆσγαβα 
ἀναδ. τὴν ἐπιστολήν 4 ρῆταδε σΠπαγαδοίογ- 
ἰβιὶς οἵ ἃ τηθάϊςαὶ πιδη, βίπος Ηἱρροογαῖεβ, 
ἘΕῤῖς., 1275, τ8ὲ8 ἴῃς νεὺρ ᾿πϑίεδά οἵ 
διδόναι ο᾽ ἀποδιδόναι οὗ ἃ πιεββεηρεῦ 
ἀεϊϊνετίηρς ἃ ἰείξοι, ἀπά ἔπυ8 βῃονβ ἃ 
Ιεδπὶπρ ςοπησηοπ ἴὸ πε ἀτεεΐκ τηεάϊοαὶ 
ψττεῖβ ΟὗἨ δπιρίογίπρ ἃ νεῖῦ αἰγεδά) 
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ΧΧΙΝ. τ. ΜΕΤΑ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας 

μετὰ 1 τῶν πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνι- 

1 Τῃρίςδά οὗ των πρεσβ. ΑΒΕ, Νυϊρ., 54}., 5γγ. Η, τελά πρεσβ. τινων, Βο ΤΊ 5Ξοἢ., 
ΥΝ.Η., ΕΟΝ., Υν εἶββ, Ὑνεηάε, Β]455, Ηρ. ; 

Ταυλλἶατ το ἐπεπὶ ἴῃ ἃ ῥγοξεββίοῃδὶ ὑγΑῪ ; 
υὲ ἴτ πλυβὲ ὃε τειηθηθογεά ἴπαὶ Ὀοίῃ 
ῬοΙγ ῖυβ ἀπά ΡΙ᾽υΐαγοῦ ἀ86 ἰῃ6 νετρ ἴῃ 
8 Βίτηῖατ 56 η86. 
ει. 34. ἀναγνοὺς, 566 τεδάϊηρ ἴῃ β 

ταχῖ. ποίας; οὗ ψῇδὶ Κίπά Οἱ ῥγονίποε, 
ἰπυρασίαὶ οὐ βαηδίοσί αὶ, 45 [28 βΌνεγηοσ 
ἀεϑίγεά ἴο οοτηρίείε ἔπε τεροσῖ, ἐ ψου  γ 
ΒΙαββ ἴδκεβ 1ξ δ8 ϑΙὔΡΙΥ Ξξ τίνος, 45 ἴῃ 
ἵν. 7.ττῖὶὶ ἀρρεαῖβ τπαὶ ἀυτίπρ' τς ἤτβι 
σδηΐυτΥ, δἰπουρῃ ρεγῆαρβ ὙΠ νατῖα- 
τίοῃ5 ἔγοπι {{π|6 τὸ {ἰπι6, ΟἸΠςΐα ἰογτηδά 
Ρατί οὗ ἰῃε στεαῖ Ἐογηδη ρτζονίησε ϑυτῖδ- 
ΟΠ οΔ-Ῥμαπίςα, οὐ, “ ΟἸΠοῖα ̓" (δταβαυ), 
Ηδβεπρθ᾽ Β.Ὁ. Α ρῥγοουγαῖογ οὗ [υἄδθα 
1κεὲ εχ ψγὰ8 ΟἹΪῪ βυροτγάϊπαίε ἴο ἴπ6 
δονεσποῦ οὗ ϑυτία ἱπαβγηοῇ 25 {πε ἰδίζεσ 
οουϊά Ὀτίπρ' ἢΪβ Βαρτεπια ΡΌνγεσ (0 ὈεδΓ ἴῃ 
φᾶβεβ οὗ περεββίίυ. ὙΠῸ τ] αγῪ σοπη- 
τηληὰ δπᾶ τς ἱπάδερεπάεηι τά ϊοείοη οὗ 
τῆς ργοσυγαῖοσ ρᾶνθ ᾿ἰπὶ ργδοῖῖ δ! !Υ 5018 
ῬΟΜΜΕΙ ἰπ 411] ογάϊπασυ ἰσαηϑδοιίοηβ, δαὶ 
πε ρονεσγηοσ οσουὰ ἰᾶκα ἴῃς βΞαρασίοσ 
φομητηδηά 1ξ μ6 δαὰ τγεάβοῃ ἴο ἔξασ τενο- 
ἸαξΟΠΔΥ οὐ οἵδε βεγίοιβ ἀϊ Που 168. 
Θομῦγοσ, ϑεευΐεμ βεοῤίε, ἀϊν. ἱ., νοἱ. 11.» 
Ρ. 44 Β.., Ε.Τ΄.---ἐπαρχίας: τῇς ψοτά 15 
υιϑεὰ (ο ἀδβογίθε ἴδ γ ἃ ἰαγρεσ ργονίηος, 
ΟΥ Δ ΔρΡρεηάᾶδρε ἰο ἃ ἰδύβρεσ ργονίησε, 88 
Τιάδθα νγαβ ἴο ἐῃπαΐϊ οἵ ϑγγῖβ, 8εὲ6ὲ Θομῦτσεσ, 
π.5.,) ἀπὰ ατίσηση- Τἤδγεσ, σε νυ. 
ει. 35. ϑδιακούσομαί σον: “1 1} 

ἤεαγ ἰδγ σαυβε,᾽" ΕΙΝ., ἴῃς ᾿νογὰ ἱπλρ1165 
ἃ [υάϊοϊα! πεατίηρ (οὐ, 1 ΧΧ, Πεαῖ, 1. τό 
(100 1χ. 33}}» δῃὰ 580 ἴῃ οἰαββϑίσαὶ ατεεκ οὗ 
Βεδτίπρ, ἐπογουρῃῖνγ. Τῆς ᾿νοτά ἰ5 υββά 
οὗ ἃ 7 ἀϊοϊα! πεατίηρ, ῖο (αββίυβ, χχχνΐ.» 
53 (36), ἀπά Ὀεἰββπιαπη, Ν εν Βἰδεϊςέμ- 
ἄϊεπ, Ῥ. 57, δῖνεβ δχδιηρῖεβ οἱ 5ιπΊ} 8 Γ 
ἀϑᾶρὲβ οἡ ἘΕργρίίδη ρᾶρυτῖ, 2πηἃ το 3τὰ 
σεμἴυσΥ Α.Ὁ. --- πραιτωρίῳ: “ ραΐδος,᾽" 
ΕΙν., Ἡεγοά᾽β ραίδςβ δὲ σββατγεα, νῇαγε 
τῆς ρτγοουγαίοσ τεβίἀεά; 1 ννὰδ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἃ Ραΐδος Ῥυΐ αἶβο ἃ ἰογίγεββ, δηά 
νου] οοπίαϊη ἃ συλτά-τοοσα ἴῃ ΜΒ σἢ 
Ῥαὰ] ψουϊὰ Ὅς σοπῆπεά. Τῆς ψοτὰ 
“ἐραΐδαα ᾿᾿ πηρμς νν 611 Ἔχρσαβ8 [8 τηθδηΐπρ' 
ἴῃ 811 τῃε ραββαρεβ ἰπ ψψιίο ἰξ ὁσευτβ ἴῃ 
τῃε ἀοβρεΐβ δαπὰ Αςίβ (θὰς οὐ ῬΆΠ. ἱ. 13 
566 Τρμοοι, ἐπ ἰσοο). Ὑμὲ Εοπλδηβ 
ἐππ8. ἀρργορστίδίεἃ ρϑίασεβ αἰσεαδᾶν οχίβι- 
ἵπρ, δηὰ ἐογπηειϊν ἄνγεϊε ἰπ ὉῪ Κίηρβ οὗ 
Ῥεΐῃοεβ, οὔ, Οἴσετο, 477.» 11.) 5, 12, 30, 
Οτίπιτ- Τμαγεγ, τεδ υ., ἂπὰ Τλρδείοοες, 
Οπ α Ἐγεβδὴ Κευϊείοη οΓ Ν.Τ., Ῥ. 40. 1ὲ 

Μεγετ ἔο ον ΤΕ, 

Ββετὴβ οτὰ ἵμε οοπίεχί ἐδαῖ πε ρἷδος 
σουἹά ποῖ πᾶνε Ὀδδη ἕλε ἴτοτῃ με φαδγίοσα 
οοουρίοά Ὁν εχ, βίποα Ῥδμ] οουά ὃς 
Θαϑγν βεπί ἴοτ,---φυλάσσεσθαι : {πε Κὶπά 
οὗ ομείοαϊα ἀερεμάεὰ οὐ {πε ῥσοσυτδίον, 
δηὰ πὸ ἄουδε με δἰορέμηι μαὰ [8 εβεοε; 
ἐμσίοαδα Ξαΐὶς ἰευὶς (Β1458). 
ΟΠΑΡΤΕκ ΧΧΙΝ.---Ν τ. τ. πέντε ἡμέ- 

ρας: πιοϑὲ ρσοῦδθὶν ἴο θε γτεοκοπεά ἔσο 
18 ατεῖναὶ οἵ 8ϊ:. Ῥδυΐ αἱ ὕξεβασβα, ποῖ 
ποτὰ ᾿18 Δρργεμεηβίοη ἰπ Τεγυβδίθπη, οσ 
ἔτοπι μῖ5 βίαγε ἡτοπὶ [δγυβϑίεσῃ ὁπ ἴπ 6 ὙΨὙΑΥ 
ἴο ὕξββατθα. ΤὨΐβ Ἰατίεῦ νῖενν ἴα ἔπαὶ οὗ 
Μτ, Ῥαρε, ψῇῆο 1868 οἱ μὲν οὖν, χχί!!, 31, 
88 δῃβυνεγεά ὈΥῪ (δε δέ ἴῃ 115 νεῖβε. Βυῖ 
δέ, χχϊ. 32, Βδεπὶβ αυΐϊίς βα ΠοΙ ἘΠΕ ἴο 
δβννες ἴὸ μέν ἴπ (ῃς ρῥγαενίοιιβ νέγϑε. 
ΨΜεπάις τεοκοηβ {πε ἄδγβ ἴτοσῃ ἴπε ἀγγῖναϊ 
οὔ Ραυὶ δὲ σββαγαᾶ, ἀπά γερ γάβ {πε ἄδυ οὗ 
ἴδε ἀτγῖνδὶ οἵ {πε ὨΙρἢ ῥτίεβε δ5 τπ6 ἡ 
ἄδγ, οὗ. Ματγῖς νιῖϊ, 31. μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
Ξε Μδῖξ, χνΐ. 21, [χε ἴχ, 22, τῇ τρίτῃ ἥμ.» 
8εε δεΐονν, νεῖ, τὶ. Οπη ἐπε ἐγας μι] πε88 
οὗ {με πατσγαῖῖνα 866 8150 οῃ βᾶπῆδ νεγββ.--- 
κατέβη: ““οαπιε ἄοννῃ,᾽ ΕΟΥ͂., ἐ.6., ἔτοπι 
1886. σαρίῖ8].---᾿Ανανίας, 5ε6 ὁπ ΧΧΙΪΙ. 2. 
Με τεδά πρεσ. τινῶν, 5Ξεε οΥϊεῖσαὶ ηοΐε, 
ΚΠ σετίδϊη οἱ άθσβ," ἘΝ, ἐν ε., ἃ ἄερυ- 
ἰδίοη οὐ {86 ϑαπῃεάτγιπι.---ῥήτορος Τ΄. 
τινὸς : ““Δῃ ογδίοσ, οπβ Τεγε [ὰ5,᾿ ΚΟΥ. 
ῥη. ἤἴδσα τὸ σαμδίἀΐοης, ἃ ὈΔτιτβέαγ ; Πδγα 
{πε ρῥγοβεουτηρ σουπδβεῖ συνήγορος (45 
ορροβεά ἰὸ σύνδικος ἴῃε ἀεξεπάδηι᾽ 5 
'δἀνοοσδίε), Ββεε ποίβ, Β[458, 27: ἰσδο. Τερτ.: 
ἃ ΠΟΙΠΓΤΊΟΠ ὨΔΠΊΕ, ἀϊπηϊηπεῖνε οἱ ΤΈγΕ8 ᾽ 
δι: 1 ἄοεϑβ ποῖ ἔοΠ]ονν ἔτοπὶ ἔπε πατπλα τμδὲ 
6 ψὰ8 4 Κοϊήδῃ, δ Ὀοΐῃ ἀτεαῖκβ δηά 
7εννβ οἴεῃ Ῥογεὲ Ἐοπιδῃ πδηλεβ. Β]488 
ΒΡΘΆΚΒ οὗ Πίπι 845 4 [εν “εγαὲ [άδθυβ 
εἴ ρβε᾽" (50 Ἐνναϊά, Βείῃρε), ψ 15. 
ννεπάϊ (1899) ἱπο]πεβ ἀρίηβε (πἰ5 νίδνν, 
αἰτ που ρἢ 11 τῆς '᾿νοτάβ ἴῃ νεσ. 6, κατὰ τὸν 
ἡμετερον γόμον, δτε τεϊαίπεά, ἢδ δάπιῖεδ 
ταὶ τὸ ψου!ὰ θὲ οοτγθοῖ; τη δάδάϊείοη ἴο 
18 ἘΠ86 ἐχργαββίοη ἔθνος τοῦτο, νεῖ. 3, 
ΒΕΕΠῚΒ ᾿ῇ νεητ5 νίενν ἰοὸ ἱπάϊοδία {πὲ 
τε Βρβάκθ νγὰ8 ποῖ ἃ εν (80 ἴοο γεῖ- 
βίαἰη). Ταγίυ 8 ννὰβ ΔρΡΡΑγαΠΕΪΥ οπα οὗ 
(Πε οἶδβ88β οἵ δἰγεὰ ρίδδάδγβ, οἴϊεῃ ετυρίουεᾶ 
ἴῃ τῆς Ῥγονίποεβ ὉῪ ἔδοβα Ψψῇο Ψψεσα 
Ἐπειηβεῖνεβ ἱρηογαπί οὗ Κοσηδη αν. Ὑπὲ 
{{14] τᾶν δανε Ῥεεπ σοπάποιεά ἴῃ ατεεῖς, 
1 ενίη, 5:. Ῥαπῖ, ἴῖ., 684, Ἐεϊέδη, ἐη ἰοοο. 
--ἰνεφάνισαν, οΥ, χχν. 2, 15, πε νεῖὺ 
ΔΡΡΘδῖβ ἴο δε υϑεᾶ ἴῃ {πεβεὲ ραϑδαρθβ 25 
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σὰν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 2. 
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κληθέντος δὲ 1 αὐτοῦ, ἤρξατο 
κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος, λέγων, 5. Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ 
σοῦ, καὶ 5 κατορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς 
προνοίας πάντη τε καὶ πανταχοῦ, ἀποδεχόμεθα, κράτιστε φηλιξ, 
μετὰ πάσης εὐχαριστίας. 4: ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ὃ ἐγκόπτω, 

1 αντου ο»:. Β, 80 δ εἰβ5 [Ν.Η.1, Ὑν επάς ρεγῆδρϑβ. 
3 κατορθ. ΗΤΡ; διορθ. ΑΒΕ 13, ὅτ, 137, 180; Τίβοι., ΝΝ.Η., ἘΝ, Βίαββ, 

ννεῖββ, δνεπάι, Ηρ. 

5 Ἐὸν εγκοπτω δ  ΑΒ'Ὲ, βᾶνε ἐνκοπτω, 80 Τίβοξμ., ΨΥ. Ἡ., Ὑν εἰββ, Ὑν επάι, Ηϊρεη- 
ξε]ά (β8εε ὙΝΊπε- ϑομηλίεἄβὶ, ρ. 54), ΒΙ485 
βίπη, 58}., ΒΟὮ.), Αἴ 13, 10, 31. 

ἃ Κιηά οἵἉ ἰδομηῖσαί ἰεσπὶ ἴὸ ἰηάϊσαίς 18 γ- 
ἱπρ' ἔογπιαὶ ἱπέοστηδιίοη δείοσε ἃ ἰμάρε, 
φῇ. 105.. Δ4η., Χχίν., Χο, 8, ἰΠΤΧΧ, Ἐβιμοσ, 
ἰϊ.,) 22. ΒΙ458 (δῖκαβ ἴὲ πεῖ Ξξξ χάρτην 
ἔδωκαν, Ξεε αἴΞο ὑγειδβιείη. 
ει. 2. ἤρξατο: δε Ὀεραη ψΨΗ ἃ 

εαῤέαξο δομευοϊ εμέ αἴζοτ ἴῃ διαὶ οσὰ- 
ἰοτῖςαὶ βίυ!ς, οὔ, Οἵςεσο, 6 Ογαίογε, ἴὶ., 
8, 70, ὁπ {πε ἐχογάΐιρε πᾶ [15 τα]68.--- 
΄ Οδίαἰπὶπρ Βυ ἢ ΔτΈ Ποῖα] βαρροσὶ τγὰ8 
ποῖ 45 Οαδἰνίη οδ]15 ἴξ ““ βίρ᾽: ΠΕ ΠῚ "Π14155 
φοπϑοίθπεῖβο,᾽ ἰξ πᾶν νν6}1 ἱπάϊςδιε ἴῃς 
ΕΔ Κη 655 οὗ ἴῃς Πεννδ᾽ σδιιβε, δπά {πεῖς 
ἀειεγπιϊπαίίοη τὸ ἴδανε ποίμίπρ ὑπιτὶςᾶ 
ἀραίϊηβδε Ῥδυ], 

γεσ. 3. πολλῆς εἰρ. τυγχ-: ἰῃς ρον- 
ΟΙΏΟΙΒ Βρεοίδ!ν ῥγίἀεά {πεπιβεῖνεβ οα 
Κεερίηρ βεᾶςε 1ἢ ἐπεὶσ ργονίποαβ (Υγ εἰ- 
βίεϊη). Οπ {πε ρῆτδβα 866 2 Μδος. ἰν. 
6, χὶν. το.---κατορθωμάτων : “ΕΓ ΜΟΓΙΙΥ 
ἀεεάβ," ΑΟΥ., τὴς νψνογά τηὶρῃε πλεδῃ 
“ἐβσΟα5568,᾽ οὐ, ῬΟΪΥΌ., 1., 10, 12, οὐ ἰΐ 
πυρὶ τηθαη γεοίς ζαεία, ο΄. Οἷς., δὲ 
Ἐξαι, τἀ, χ4 ὑῶς αἶβδο ἴῃ Μγεἰβιείη ; 
τὴὲ ψοζᾷὰ ἰβ ἰουπὰ ἱπ 3 Μδος, {ἰϊ. 
23, ΒΕ); δυι διορθώματα, 8ε6 οτεῖς 8] 
ποίΐθ, ἴῃ Ασίβι., ΡΙαΐ. Ξξξ οοσγεοιίοηβ, τὸ- 
ἔοστῃβ (οὗ. Κ.Ν.), 50 διόρθωσις ἱπ ῬοΪγὉ., 
Ψυϊσαία, ρεμίέα οογγίραπέηγ. ἴῖῃθ ὩΧΧ 
διορθοῦν ἴ5 πιδεὰ οὗἩ ἀηχεπάϊηρ, [6τ. νἱΐ. 3, 
5.-προνοίας: ἔοτεδίρμι, οῇ. οχα. χἱϊ, 
14, πονῆασα εἶβε ἰη Ν.Τ.; οὕ, ἔοσ ἃ οἷοβε 
ΡΆΤΑ]16] το 115 δὲ πεῖ 2 Μᾶδςς. ἵν. 6, 
τεξεσσεά ἴο αδονε (1μὰπιρυ). [{ 5 ροββίδ]8 
ἐμαὶ {πε νγογὰ πρᾶν Ὅε 4 ζασί με ὑτοοῦ οἵ 
ἐπα ΒΥσορπᾶπου οὗ {πε ογαῖοσ ; ἐννίσε ἴπ6 
1νακίη ῥγουϊδεπέϊα, Α, ἀπὰ ΚΕΝ, “ργονὶ- 
ἄεηςε," νψγὰβ υϑεὰά οὗἨἉ [Π6 επιρέσοβ οῃ 
ςοἷῃδ, δπὰ 4150 οὗ {πε ροάβ (Η ἀπιρῆτυ ὁπ 
Ἐ..), “δος νοσδϑυαπι 828 ΡῈ 115 ἐσῖδα- 
ἐστὶ," Βεηρεῖ, ἐπ ἰοτο.---πάντη τε καὶ 
πανταχοῦ ἀποδεχ.» 80 Α. δηάᾶ ΕΙΝ., 

“ἐρῃ ἴῃ ο5 βοίπτι ἰδυἀαπιυβ᾿" (ΥΥ εἰδίείη) ; 
Ῥυξ Μεγεῖ ἰοὶπβ πάν. τε κ. παντ. ὙῈ 
ναὶ ριεοβάθβ (1,80 .), ἀπά ἱπ {8 Ὡς ͵8 
τοϊ]οννεὰ ὃῪ Υνεῖββ, γνεπάι, Ῥαξε δηὰ 

τεδάβ κοπτω ((δἰίραπβ, ϑυγυῖ. ; τῃηο  δβξιιβ 

ΒΙ458. ἙῸσ βἰπη]ας ρῆγαβεβ ἱπ ΡΙδίο, 
᾿Ασεϊβίοεϊε, ῬΆΪΟ, [οβαρῆυβ, βεα Ὑν δἰβιείη. 
πάντῃ: ΟΠΙΥ Πεῖα ἱπ ΝΙΤ,, δὰ οὗ. Ες- 
ο]α5. 1, 22,3 Μαςς, ἷν. σ, τ΄ Ἐσίξάγίς, 
Ρ. 5, Οἡ 1 κε᾽Β οπάπεββ ἴοσ πᾶς δπά 
Κιηάγεά - νγογάβ.---τῷ ἔθνει τούτῳ, 8εὲ 
ΔΡονε ΟΠ ΥΕσ, 1 ἀπά αἷβο νεσ. το, [{ δε 
μαά ἐλρὴΣ τὲ πρρκ ἐἰβουοῖς {πη κβ τπδὲ Βα 
νου ά πᾶνε βαἰά τῷ ἔθνει τῷ ἡμετέ 
Ὀαϊ δες ΒΙ455, ἐπ Ἰδεδ, οη Δ ἘΝ αἡ 
τῆοπα οἰερδηείοσα δὲ σογᾶπι δἰ ἰεπί ρεπίβ᾽". 
--ἀποδ. : ΟἹΪΥ ἰῃ Πὰ|κε ἀπά Αςίβ; ἴοσ ἰϊβ 
τηεδηΐπρ Πατς οὔ, ἴϊ, 4τ, τ Μᾶδοο. ἰχ. 71 
(5 αἰ.), 80. ἱπ οἰαββῖσδαι ατσβεκ.---εὐχ.: 
δχοθρὲ εν. ἵν, 9, νἱϊ. 12, εἰβεννβδθ ἴῃ 
ΝΎ. οηἱγ ἴῃ 51, ῬΑ0}᾽8 Ερί βεῖ65 (γεαιςπη); 
186. Ψοσά ἰ5 αἷδο ἐουπὰ ἴῃ βίῃ. ({,ΧΧ) 
νἷ, 13, Εροΐυβ. χχχνΐ, σἵσ, Υγ 84, 
χνΐ, 28, 2 Μδος, ἴΐ, 27, πὰ ἔογ οἵμεγ 
τϑίδσαεποαβ βεὲ Κεηπεάυ, ϑονγοῖς οὗ Ν.Τ'.. 
ατγέεοξ, Ῥ. 73, ἀπά ατίπηπι- ΤΉδγεσ, σνηδ Ὁ. 
--ΎΒοσα ψγὰ8 νεγὺ {{{||6, 1 δηγιμΐπρ, ἰὸ 
Ρτβῖβα ἰπ ἔπε δἀπιίηϊβιγατίοη οὗ Ἐεϊχ, δαὶ 
Ταγία 8 [δβέεηεἃ οα {πε ἔδος οὗ δἷς 
ΒΙΡΡρσδδβίοῃ οὗ {πε Ῥαπάβ οὗ γοῦϑεγβ ὑγῆο 
δά ἱπέεβιεά πε σουπίτυ, 105., Β. ΄., ἰἷ.ν, 
13, 2, Απέ,, χχ,, 8, 5, κἾΡβε ἰάπιδεη ἢἷ5 
οπιηΐδιβ εταὶ ποσοπείοσ " (γεἰβιείπ), 
Ηἰβ βενεσίεν δηᾶ ογυθὶν ψγἃ8 80 ρτϑδί 
(παῖ με οἷν δά δε ἔμεὶ ἰο ἰῃς ἤἥδγης οὗ 
οαξταρε ἀπά βεάϊοη, [08., 4πέ., χχ. 8, 
6, Β.ζ.., ἴϊ., 13, 6, ψΒΐδὲ ς ἀϊά ποῖ 
Βαϑίϊδϊε ἴο ἐπιρίου ἴῃς ϑἰςαγίΐ τὸ μεὲ τὰ 
οὗ ]οπαίδαη πε πἰρα ῥγίεδὲ ῆο ὑτρεά 
Ηἶπὶ ἴο θὲ πιοσε ψοσίῃυ οἵ δἰβ οῆῖος. [π 
τῆς τυ]ε οἵ Εε!ἰχ ϑομᾶγοσ 5665 [ῃς τυτηϊηρ- 
Ῥοΐπὲ ἱπ ἐπε ἄγαπια υγηοη ορεποά νη 
ἐδ ἀεδιῇ οἵ Ηετγοά δηᾶ ἱεγηλπαιθᾶ υνἱ 8 
τῆς ὈΙοοάγν ςοπῆϊος οὗ α.Ρ. 7γο. Τδὲ 
πρτὶβίπρ5 οὗ τς ρεορὶε ὑπάθσ πὶβ ῥγε- 
ἀεξοδββοῖβ δδά θδδη ἰβοίδίε ἂπά οὔοᾶ- 
βίομδι ἢ υπᾶθγ πἰπὶ τοῦε!]!οθ Ὀδοαπγα 
Ροισπιαπεπῖ, ἀπά πὸ ψοπάθ ψῃθη νῈ 
σοπϑίἄον ἰῃς ρἱοίυγε οὐ ἴῃς ρυδ]ὶς ἀπά 
Ρεῖναιε 118 οὗ ἴμε τῆδη ἄγαν Ὁγ {πε πδπὰ 
οὗ [86 ἘοπΊδη πἰβιογίδη, δηᾶ τς ἔδοῖ τπδιὶ 
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παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ ΧΧΙΝ. 

5. εὑρόντες 
γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμόν, καὶ κινοῦντα στάσιν; πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις 

τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέ- 
σεως, 6. ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλῶσαι - ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν 

1 Τῆς ρἴυταὶ στασεις ἴογ στασιν ἴδ βιιρροτίεά Ὁγ ΦΑΒῈ 13, 40, δι, 68, Ψυ]ρ.; 
Βοδ., Ομτγβ., 80 Τίβοἢ., ΜΗ. ΚΕιν., ΒΙ485, ννεῖββ, ϑνεπάι, Ηρ. ΒΙ4β8 ἴῃ β ἴθχὲ 
ΜΠ Οἷρ. δάάβ ου μονον τῳ γενεὶ ἡμων αλλα σχεδον πασῃ τῇ οἰκουμένῃ. 

τρδάϊηρ ροῦ {πε Ἰηἤμπδηςε οἵ Πί5 ἱπέαπιουβδ 
Ῥγοίμδσ Ῥα]145 με δ᾽] ονγεά Ὠἰτηβεὶ ἃ ἔτθε 
Βαπᾶ το ἱπάπϊρε ἱπ Ἔνθγὺ ἰίσδηος δηά 
ἐχοθββ, Τδο., Ηἰξέ., ν., 9, ἀπά Α4ππη., χίϊ., 
54, ϑομῦγεσ, οιυΐσἢ Ῥεοῤῖε, ἀϊν. ἱ., νοὶ. 
11.) Ῥ. 177-1δ1, Ε.Τ, 

ει. 4. δέ: απέφηι, “ ᾿πηθϊε ΡΙαγα ἀϊοὶ 
Ῥοζυΐββα ἴῃ ᾿αυάεπὶ ἘῈΣοΙβ,᾽ Βεηρεὶ.--- 
ἐγκόπτω, ἐπιῤεαΐγε, 45 1ἢ Ἐεὶὶχ τνὰβ 50 
ΠΥ ἰπ Ὠἷ5 τεξογσγηβ παὶ Ταγίι]1π|8 σνου]Ἱά 
ποῖ ἱπέξεσσαρε δῖπι, Ὀὰὲ δες ογι σαὶ ποῖς, 
οἵ. Ἐοπι. χν. 22, (αἱ. ν. 7.--ἐδπὶ πλεῖον, 
οὔ. ἵν. τῇ, χχ. ο; ἰῃ 2 Τίπι. ἴϊ, τό, 1}. 9, 
ψτ τς ορροβίίς νεῖῦ προκόπτω.--- 
συντόμως: 80 ἴῃ οἰαδδίοαὶ σεῖς, τα 
λέγειν, εἰπεῖν; ἴῃ ἼΩΝ δ. Αῤίοη., ἴνν 1, 
6, νι γράψαι «ηά διδάσκειν, 5εε δνεῖ- 
βίείῃ οὐ οχῃ. ἰχ. 28, ο΄. 2 Μᾶδος. ἱἰϊ. 31, 
ἴον ἴπε δά]εοξίνε δηά ἔογ ἔπε δάνεγῃ, Ργον. 
χὶϊ!. 23,3 Μδςς. ν. 25; ““6ϑί ἤεὲς σογησημηΐβ 
οτδῖΐογιτη ργογη βίο ’᾿ (Β[458).---ἐπιεικείᾳ: 
ΟὨΪΥ ἴῃ Γυκε δηά Ρδιυὶ, 566 2 ὕοσ. χ. 1, 
“ΡΙῸ πα οἰεπιεηῖία," Νυϊραίθ, ἀεγινεά 
ἴτοπὶ εἴκω, οεφάο, ἰξ Ῥτγορεσὶν τιῖρμε θὲ 
τεπάεγαὰ γέεϊαἰγιρτιεδς ; ΘαμΥ 45 ορροβεά 
ἴο βιγίςε αν ; 50 Ασί βίου βεῖβ ἔπε ἐπιεικής 
Δραϊηβὲ ἔπε ἀκριβοδίκαιος, Εἰ. Νίδε., ν., 
10, 6. 11 5 οἔζεη Ἰοϊπεά ψ ἢ φιλανθρω- 
πία, πραότης. [(5 ΔτοΠ γρα δηὰ ρβίξεσῃ 
ἰθ το Ὅς ἔοππᾶ ἴῃ αοά, εὐ, ΝΥ 184. χί!. 18, 
2 Μδος, 1. 22, χ. 4 Ε., Ῥ5. Ιχχχν. 5, δηά 
80 αἷβο ἰπ Ῥεαΐηις οὗ ϑοϊοριοηι, ν.,14. ὙΠὲ 
νγοτά αἷβο ὁοουσβ, Βδγιοῦ 11, 27, ϑοὴρ οὗ 
τε ΤὭγες Ομ] γα, νεσ. το (0 8π., υΧΧ 
δῃᾶ Ὑπεοά. 111. 42), Πασα ἴς 18 πϑϑά οὗ 
Αοᾶ, «α͵5ο ἰῃ ΥΝ 54. 1ϊ. το, 3 Μδοο. 11]. 15, 
Υἱἱ. 6. Εογ ἃ νϑίταῦῖα δοσουηΐς οὗ τΠ6 
Μοτά 8εε Τσεποῦ, ϑγηοηγηιδ, ἷἱ., Ῥ. 176 Ε΄. 

γε. 5. εὑρόντες γὰρ τὸν ΓΙ ἘΞ "τ" 
ὃς καὶ - « - ὃν καὶ ἐκρατι: οῃ (πε ληδ- 
ςοϊουίποη, Β[455, αγαηι. ἀτ5 Ν.Ο., Ὁ. 577, 
ὙΜιπει- Μου]οη, χὶν., 6 δ. Β΄455οῖπατκβ 
τμαὶ Τῦκα ρίνεβ ἢῸ δάάγεββ 50 φαγί ββϑὶ 
85 ἴμαὶ οὗ Ὑεγίμ!]υβ, Ὁ τὰᾶὺ ποῖ πα 
δηδοοϊουποη ἤετε ὃς ἔπε Ἔχϑοῖ βχρσθβϑίοῃ 
οἵ τπ6 ογαΐογ᾽ β ἱηνεοῖίνε ὃ δεὲ ογι[ἰσαὶ 
ποία. λοιμόν: τ ϑδτη. ἰΐ. 12, χ. 27, Χχν. 
17, 25, ΡΒ. ἱ. α (ρίυτα!), τ Μδοο. χν. 21; 
τ Μδος. χ. ὅτ, χν. 3 Καὶ, ἄνδρες λοιμοί (ε΄. 
Ῥτον. χχίν. 9, χχίχ. 8 Α). 80 ἴῃ οἰδββιοαδί 
ατεεὶς ΤΠ οπι., ἀπά ἴῃ 1ιδείη φεςέϊς, Τα. 

Γῖς., 5488. [πὶ Μδοςο. χ. 64, ἄνδρες 
παράνομοι ἴ5.4 διτέπει ἀεβοτίρείοῃ οὗἹἉ “Ἐμ6 
δβί!επὶ ἔα] οννΒ ᾿᾿ (50 1 ὅ4π|. 1ϊ. 12, υἱοὶ 
οιμοί -- ἀνὴρ ὁ παράνομος, 2 84π). 

χνὶ. 7).---κινοῦντα στάσιν, οὔ. [05., Β.., 
1ϊ.,) 0. 4. κιν. ταραχήν.;: ποὶ ἀραῖπϑι [Π6 
Ἐοπιδᾶηβ μὲ ἀπιοηρβὲ {πε [εν ἔπετῃ- 
Βθῖνββ---βι ἢ ἃ παῦρα ννουἹά 6 βρεοίδν 
οὐποχίοιιβ το Εεϊΐχ, ννῇο ρτίἀβά ἰπιβοὶξ 
οὐ Κβερίηρ ογᾶεσ.---τὴν οἶκ.: {πε Κοτηδῃ 
δπιρίτα, δες οἢ Ὁ. 270, ε΄. χνῖϊ. 6, ἀπά 
χχί, 28 ; 8ε6 δάάϊιίοη ἴῃ β τοχί.--πρωτο- 
στάτην: (πε τε οοβείυ οοπηεοϊίηρ {πα 
τδοῦρθε πὲ ἔμπα ρτίβοπαι ἀοεβ 811 [Π15 85 
86 Ιεδάοτ, εἰο., [1τγ8]}ν οα πο βίαπᾶβ 
ἴῃ τῆς ἴτοπὲ σβϑηκ, 50 οξεῃ ἰπ οἰδβϑίοαὶ 
Οτϑαῖ, ἴῃ ΤΧΧ, 1οὉ χν. 24, ΑΒ.--τῶν 
Ναζ.: “τε ἀϊδοῖρ!ε ἰβ ποῖ δὔονε ἢίβ 
Μαβίοσ,᾽" δπά πε ἴεισῃ 18 δρρ θά 45 ἃ 
ἴοστὰ οἵ ςοπίεπιρί ἴο πε [οἸΐοννοῖθ οὗ 
7εβιβ, δ5 ἴι μβαὰ Ὀεθὴ τὸ [6ϑι5 Ηἰπιβεῖῖ, 
ΝΟ ννᾶβ βἰαπιρβά ἰῇ (πθ ενγεβ οἵ ἴδε 
7εννβ 85 ἃ ἴαϊβε Μεββίδῃ ὃν Ηἰβ σερυϊεά 
οτἱρίῃ ἔτοτη Νζαγείῃ, οδη ἱ. 46, νἱϊ. 41, 
42; 866 ἴογ τῇς τπιοάδγῃ Ἔπιρὶ ουτηθηΐ οὗ 
186 πάπα ἀιιοηρβὲ [ενν8 δηά Μοδδγα- 
τηδάδῃβ ΡΙυπιρίτε, ἐηρ ἰοοο, ἀπὰ ξυσέπαοσ, 
Ηδτιπδοῖ, Ηἰξέονν οὁΓ Ῥορηια, ἷ.γ 301, 
Ε.Τ. ΒΙ4β5 σοπΊραγεβ ἔπε σοπίθπηρίιουβ 
ἴεῖγτὰ υϑεά Ὀγ {π6 ατεαῖβ, Χρηστιανοί, 
χί, )6.---αἱρέσεως, 566 Δρονε οη ν. 17, 81] 
ταίεσεμοθβ ἰο {πε αιεβίίοη οὗ ἰᾶνν, χχίϊ!. 
6, 29, "γεῖε ῬυΓρΟβου Καρὲ ἴῃ τε Ὁδοῖς- 
στουηά, απά βίγεββ ἰαϊά ὑροῦ 411 ΒΟ ἢ 
τῆγαδίεπεά το ἀεβίτου (δ Ῥοαβίβα “ρεδοβ᾽" 
(Ν εἰἶβ85). 

γεσ. 6. ἐπείρασε: ἴπε οπαγρα οου]ά 
ποῖ Ὀ6 ρσγονβϑά, οἵ, χχί. 28, δὲ ἐπ6 νϑτῦ 
Ὧδτα υϑεά [5 δὴ ἀρρτανδίίοῃη ποί 8 πιοάᾶϊ- 
Βοδείοη οὗ [πε βυγπΊβα (ἐνόμιζον; νετ. 20) 
οἵ {π6 [ενν5.---βεβ., οὐ. Μαζί. χὶ!. κ (βαίνω, 
βηλός, τπτεβμο!ά), Ἰυάϊἢ ἰχ. 8, τ Μδος. 
1. 12, ἷν. 38, 44, 54. 2 Μᾶςι. χΧ. 5, εἴο.; 
αῃὰ πεαυεης ἰῃ ΤΧΧ, οὗ. Ῥεαΐπι5 ὁ 
ϑοίονποη ἱ. 8, ἀπά βέβηλος ἴουτν, βεβή- 
λωσις [ἔτεα εἰπη65.--- ῬσοραῦΪν Ταγί]]8 
ψδηϊεά ἰο ἰπϑίπυδῖα ἐπαξ [μ6 ῥτίβοπογ να 
ῬαηΙβμδῦῖε ονεη δοοογάϊηρ ἰο Ἐογηδη 
ἴαν, 866 αῦονε ου χχί. 29; δι Ττορῃϊ- 
τῆῦβ 85 ἃ αἴτεε δηά τοὶ Ῥδαὺὶ νουά 
Βᾶνε Ῥεεῃ ἜἼχροβεά ἴο (πε ἄβαίῃ ρεπδίευ, 
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καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν, 7. παρελθὼν δὲ 
Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε 
8. κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ. παρ᾽ οὗ Βρέ 
αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν 
Εὐτῦ. 9.32 συνέθεντο δὲ καὶ οἱ ἸΙουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα οὕτως 
ἔχειν. 

ΤΕ, καὶ . .. ἐπὶ σε (να. 8) 15 βῃρροτγίεά Ὀγ Ε, Ψυ]ρ., Οἱ 
ΒΙ455 τεΐϊδίπβ, ΕΝ. ταᾶγρ. Βαϊ ἴῃς ταν ἮΝ Ἀπ ΑΕ δν τὴς κορδνῶςν. θοςς 
54}., ΒΟὮ.., 580 1,δοἢ., ΤΊβοι., ΥΝ.Η., ΥΝ εἰββ, ννεπάε ; ΑἸϊοτά Ρίδςεβ ἰῃ ἀατκ ϑγβοίκοιβ, 
Τῆς ψοσγάβ, ποννανεσ, δᾶνς θεβη γεοθηεῖν ἀεέεηἀεὰ ὃν Ζδοκίοσ, Η. Ηοϊισσηδηη, ΗΠ Ὧἑ 
{ε]ά, δηὰ Βεΐβεσ, Ὁ] οννίηρ Β]455 ἴῃ ἢἰβ ἔνο ἰοχίβ. [{ἰ8 Ροβϑβίθ]ςα τῃαι τῆς Ἀν πβ τὸν 
οὗ ἐκρατησαμεν τῇδν πᾶνε ργοπιρίεά ἃ ἀεβίγε ἴοσ δά ἀϊίουβ ἀπά σοπλρ᾿ εἴίδηεββ, δπὰ ἰΐ 
ἰβ αἱ ΟΣ ἴο υπάετγβίαπά ἐπε οπηϊββίοη οὗ τ ἀϊβρυϊεά τνογάβ 1 ΠΕΥ ννοσα οτἱρίπαὶ 
ἔνε τοιαὶπ ἴπαπὶ, παρ᾽ οὐ ΓεξΕΓΒ 10 1, γϑίδϑ, δας ποί ΟὨΪΥ ἴβ ἰξ βοπγεννῆδιί βίγαηρθ (μαΐ 
ἃ. Ῥτγοζεββίοῃδί ογαῖοσς βῃου]ά [ἤτον Ὀαπια ἀροη τ Εοπηδῃ ΟὨἰ]Πατοῖ, δας’ ἴς 15. αἷβο 
ἀπῆσυϊς ἴο 8εε δον [γϑῖ88 σου ]ά ἴῃ ἀτῪ τᾶν ΘΑ ἐεβείτηοηυ ἀραῖπβὲ Ρὰ] ἴῃ σαϊδιίοηῃ 
10 δοουδαίίομβ ϑἹτῃ τεραγά τὸ ΠΙ͂ΟΝ ἢς Πα ργοξεβββά Ἡϊπβ6] ἱρπογαπε, ἀπά δἴτεσ τῆς 
Βιοᾶγίπε, ΟὗἨ τ μίοῃ Ὧς πδὰ ςοποϊαάἀεὰ τπδὲ ἐπε ργίβοημθσ παά ἄοπβ ποιμίηρ νψογίῆν οἱ 
ἄεδῖ ΟΓ Ῥοπάβ. Μοτεονεοσ, ἴῃ οπηβδίοῃ οἵ δπῪ γείεγεηςς ου Ῥδ]}}5 ρασὶ ἴο ΡῸΤΙ 
ἴῃ νΕΊ. 20 γαῖβεβ ἀποῖπεσ ἀϊ βΊσαεν, 1Ε Τ τ }]5 μαὰ ἀρρεα!εά τὸ ἐπε ενίάεπος ψψῃϊς ἢ 
{πε Κοτηδῃ οουΐά ρὶνε (Υ επάϊ, 1800). Οἡ τε οἴμεσ παηά ἴῃς ἀεοίϊβίοη οἵ Ἐεϊΐχ ἱπ 
νεῖ. 22, δηᾶ {πε ροβιροπεπιεηὶ ἔογ ἴπε αστῖναὶ οὗ Εγβίαβ, πᾶνε ὕθεη παὶά τὸ Ῥτονε τῃς 
δεμυίπεηαββ οἵ ἔπε ἀουρια} ψογάβ, [κ ἰβ ροββίρ]ε ἴπαῖ ἴμθγα τὺ Ὅς βοπιε δπίο- 
ςεάδηϊ οοτγαρίίοη οσ δργίάρτηεπε ἴῃ ἴπε ταχὲ. Εογ ζασῖμοσ νατίαἰίοπβ δες ΝΗ... 4ῤῥ.» 
Ῥ- 1οο. 

5 συνεπεθεντο ΕΑΝ, ΝΗ, Υν εἰδβ, ννεπάις, ΒΙ8β5 (᾿πβιεδὰ οἵ συνεθεντο), υἷι 
ΒΑΒΕΗΙ. 
ἴο 580 ποίῃίπρ οὗ ἰῃς ἔασι ἴπᾶὲ ἴῃ σπᾶσρα 
ΨΜΆΒ ΟἿΪΥ οπε οὗ βυβρίοίοθ. ϑοβῦγεσ, 
ϑετυΐσι! Ῥεορῖε, ἄϊν. 1.., νοΐ. 11... 0. 74, ποῖα, 
δηὰ τείεγεωοεβ ἴῃ παρ. χχί., νϑσ. 20.-- 
ἐκρατήσαμεν: [ῃ6 ψοτὰ ςουϊὰ Ῥὲ υ5εά 
“ ἄδ ςοπδίῃυ νεΐ πιογο νοὶ εἴϊοαδςοί,᾽" δπὰ 80 
Βεηροῖ δάάβ ““δρίυπιὶ ἰρίτυσ δὰ σαίυπι- 
πίατη ". Ὑπδε οσαῖοι ἰάεηιῆθβ Ὠἰπιβεὶ 
Δ 18. οἰϊεπίβ, δῃηὰ δϑβογῖρεβ ἰο {8 
Βἰεγασοῦν ἴῃς βΞεϊζίηρ οἵ Ρῃ], δ5 17 1 ννὰβ 
ἃ ἴεραὶ ἀοΐ, Ὑνμεγεδβ 1 ὑγ8 8. Ὀτὶ τη τὶ τς 
αςιίοῃ οὗ {π6 τοῦ νίοϊεπος οὗ ἴῃε ρεορὶε, 
χχὶ. 30: ἰγεαιεηεν υϑεὰ ἐπ σαρες δέηδ6 85 
Βετε ὃῪ Μαίϊμεν δπὰ Μαγκ, Ὀυξ ποῖ δἱ 
411 Ὁγ 8:. Τοἢπ, δπὰ οἠΐυ ἰῃ 815 ραββαρο 
Ὁ ἴακε, οὐ. ἕδν. χχ. 2, υΧΧ, ῥβ. ἵν.» 
ἐϊξ., 7αάρ,. νἱϊ, 12, χνΐ. 21 (Α αἱ.).---καὶ 
κατὰ. - - ἐπὶ σέ, νεῖ. 8, 8εξ οί] 
ποία, οταϊεεὰ ὃγ ἘΕΥ͂. ἰπ τεχί, τεϊαϊπαά 
ὃγ Β[458 ἀπά Κπδρεηδδυεσ, Βο 'π Ν᾿ υἱραίβ. 
Ζδοκίε δπιοηρβϑὲ οἴμεῖβ ἢα8 γα πεν 
βυρροτίεα Β[455, δῃά ἔοσ ἔπε βᾶπι6 γσθᾶβοῃ, 
υἱκ., Ὀεσαυβε ἱΓ ἴδε γογάβ ἀγα γεϊδίπαά 

{δε ἡυάρε ἰ5 αϑκεά τὸ ἰπαυῖτε οἵ Ραυ!], πὰ 
τπυ5 τῆς Αροβῖῖς Ῥεςοπιεβ ἃ ὑηΈπα6 88. 85 

ὙΜῸ11 δ ἃ ρείβοπεῖ. Βαυῖΐῖ, οὐ {μῈ6 οἴδεσγ 

Βαηά, Ῥαυΐ 1πουρᾺ 5111 ἃ ῥτίβοπθγ 15 
Ἰονγεά το βρεαϑίς ἔογ μἰπιβεὶξ θεΐογε ῬουΒ 
Ἐεῖχ ἀπά Ἐεβίυβ. 1 τε ννογάβ ἀγὰ 

τεϊαἰπεᾶ, παρ᾽ οὗ ψουϊά τεΐετ ἴὸ 1ωγϑὶδϑ, 

δηὰ [18 ψγουἹά θὲ ἱπ ἀβτεοπιεηῖ Ἁγ 186 

τετωδτκβ οἱ Ἐδ]χ ἴῃ νεσ. 22. Οεγίδί ΠΥ 
ἐκρατήσαμεν 566Π18 νΟΙΥ 4] 4 ψίίπους 
ἍΠΥ Βαηυεὶ, δπὰ {Π|8 τπῆᾶὺ πᾶνς οαυδαά 
{πὸ ἱπβεγίοη οὔ ἢ τννογάβ  δυὲ (Πδ ἰπξοῖ- 
ἴοη νγᾶβ ἃ ὈοϊΪά οπε, δἰιπουρῇ ννε οδῃ 
υηδετβίαηά παῖ τῆς εν νου πανα 
Ῥεεη ἱποεηβεᾶ δραίηβὲ ἃ γβίαβ, γῆο παά 
ἐνίῖςς ὑγοϊεοϊεὰ ῥδὰϊ ἔγοτῃ {Πεῖγ νἱο]εηςα. 
ὙΒε οπιϊββίοη οὗ ἴῃς ννογάβ {{ πεν ἰογπιθά 
Ῥασγί οὔτε ογίρίπαὶ ἐεχε 15 ηὸ ἄοιθε ἀϊ- 
οὐἱε το εχρίδίη.---ἤθελ. κρίνειν, οἵ, χχί. 
31, 36, χχί!. 22, χχὶϊὶ. 12, ραββαρὲβ ΨΏΙΟἢ 
δὶνε 8 ἃ νεῖὺ ἀϊβεγθεης ἰάξα οὐ μὲ 
Ὑ5ῃε5 οὗ ἰῃς [δνν8. 

γει. 7. μετὰ π΄ βίας : ἀποίδοτ βιδίδγηθης 
ἄϊγεςεν δἱ νατίαπος ν1ἢ {πε ας, χχὶ. 32. 

Ψψεγ. 8. ἀνακ.: ποῖ δὴ δχαῃγπδίίοῃ 
ῬΥῪ ἰοτίαγε, νοι σου! ποὶ ὃ6 Ια ρα!]νΥ 
ἈΡΡΙἰεὰ εἰμεν ἴὸ Ῥδὰϊ οὐ ἴο 1, γϑι88 88 
Ἐοπηαη οἰζεηβ, υς ἴπ ἴῃς βεῆβε οὗ ἃ 
)μάϊοία! ἱηνεβεϊρδεοη---τίη Ἐπὶδ βεηβε ΡῈ- 
οὐ]αγ τὸ Γυ0Κς, οί, ἰν. ον ἀπά ΡΊυτηπιεσ θα 
Τακο χχίϊί, τ4, οἷς χχν. 26 Ῥεῖονυ. ΑἿΥὖ., 
“Ὀγν δχατηϊηίηρ οὗ ψῃογα {πγβοῖξ,"" οἰς,, 
ψϊοἢ 15 φυΐῖε πιϊβίεδάϊηρ νείμας να 
τοϊδίη τῆς ννογάβ οπγϊτεθὰ ἀρονε ἱπ ΚΟΥ͂. 
οσ ποῖ, θεοᾶιβα (πΐ8 τεηἀεσίηρ γθαάβ 48 1, 
Ἐεχ Ψψ885 (0 δχατηΐϊπα [τς ΔΟΟΊΒΟΓΒ, 
ΜΒογοαβ ἴῃς ταίδεϊνε ργοπουη ἰδ ἰῃ ἐπα 
βίηρσυΐατς, παρ᾽ οὗ. 

εἴ. 9. συνέθεντο: ἰῃ ΕΑΝ, συνεπεῦ.» 
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το. ᾿Απεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, 

Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος,1 εὐθυμό- 

᾿ ευθυμοτερον ΗΤΙΡ, Οῆγγϑβ. (Μεγεῖ) ; ευθυμως ΑΒΕ, ΨΝαυϊρ., Αἰῃ., Τίβομ., ΚΝ. Η., 
ΕΟΙΥ., ννεἶββ, ὑνεπάς, ΒΙ458, Ηρ. 

“Ἰοϊπεά ἱπ ἐπ6 ομασρα,᾽" οὗ. χυἱ. το, 850 
ἰῃ οἰαδβίοαὶ ατεεκ; ἵπ ΤΧΧ (Ῥευῖ. χχχίϊ. 
27), 58. 1, 6 Α5, Ζαςῇ. 1. 15, μετ ΟἿΪΥ 
ἴῃ Ν.ΊῚ.--φάσκοντες, ο΄. χχν. το, Ομ. 
'. 22, ἀἱοξϊἑαπέες, Ὀὰϊ βοπιθιίμηεβ ἢ {πὲ 
ποιίίοη οὗ δ]]ερίηρ Ψψμαὶ 18 υπίτῃβ, ἴὸ 
Ρτειϊεηά, ῃῇ 1 ΧΧ, Βεῖ απά (δε Ὀτγαρόη, 
γεῖ. 8. Τῆς νεῖῦ ἰβ ἔουπά εἰβενδετσε, 
6εη. χχνὶ. 20, 2 Μδοο. χίν. 27, 32, 3 
Μδος. 1. 7. 
ει. το. Οπ (ἴς ἰαηριαρε οἵ {με 

ΒΡΕΘΟΝ βεςὲ Βείῃρε, Ρ. 220.--- ΤΠὶ8 ποσί 
ΔΡοΐορυ Ῥείοσε Ἐεϊίχ 15 ποῖ νἡϊπουΐ 18 
ἔγᾶσδβ οὗ Ρδι1}᾽5 ρΡῃγαβεοίορυ, 4.5.» ἐλπίδα 
ἔχων, νεῖ. 155, ὙΠ ΨΠΐσἢ να πλᾶῪ σοπι- 
Ρᾶτα Εοῃλ. χν. 4, 2 ὕογ. {ϊ|. 12, χ. 15, 
ἘρΡΒεβ. 11, τῷ, τ: 1655. ἵν. 13, ἰἱπ 41} οἵ 
ννϊσῃ γε πᾶνε (ἢ6 ρῆταβε ἐλπ. ἔχειν 
(ομγ οποα εἴβενμεσα ἴῃ ΝῸΤ,, σ Ἰοβη 
π|.. 3); προσδέχονται 'ἴπ νεῖ. 15, ΠΏ 
ΨΏΪΟΣ ΜῈ πῆᾶὺ σοπιρατ ΤΊ. 1, 13; 
προσφοράς, νεῖ, 17, οὗ. οπι, χν. τ6; δι᾽ 
ἐτῶν, ναοῦ. 17, Ὑὰ 4]. ἰΐ. τ (διά ψίἢ 
δεοηϊξῖνα οὗ εἶπα, ΟἹΪΥ οπος εἰβομασα ἴῃ 
ΝΙ., Μεικ 11. τὴ, ἀπά ποτε Ἔβρεοῖδ!ν 
ἀπρόσκοπον συνειδ., ο΄. τ Οοτ, Χ. 32, 
ῬΏ]]. 1. το, ἀπά ἴον συνείδησις, 5εε χχΙϊΐ. 
τ (ο΄. Νόβρεη, «ῤοΞίεϊ σεεοπίοἠέε, Ρ. 54, 
δηὰ Αἰτοτά, (εἰς, ᾿πιγοά., Ρ. 14). δ εηάι 
τερατάβ {πὸ τολοὶς Ξρεθοῦ 45 ἃ ἴτβε οοπὶ- 
Ροβίοη οἵ Ὡς δυΐμον οὗ Αςίβ, αηά Ἄὄνθὴ 
1ηῖ8 νἱενν οοηίταϑίβ ἐΑνοῦγαΙΥ Ὁ Ὦ 
ψμαὶ νεηάςξ Ηἰπηβεῖ ο4118 ([ῃἢς 118] 
αἰϊθιηρίβ ἰο τεῖετ ἀϊεγεπε ψοσάβ ἀπά 
Ρῆγαβεβ ἴπ {πῸὶ Βρεεοῖ ἰὸ νατίουβ Κὸ- 
ἀδοίοσβ, 8:6 ἴον 1Πυβίγαοηθ οὐ (ἢϊ15 
ΔΙδἰἐγατίποβϑϑ ἷἰβ ποία οἡ ἢ. 369 (1800). 
--νεύσαντος: ἱπ Ν.Τ'., εἰδεννμεσα ΟΠΪΥ 
7ομη χἱϊ. 24. Επεάσιοῃ ἄταννβ αἰίεη- 
ἄοη τὸ 6 “τεαυςηξς τηθηξίοη οὗ Ῥβοκοη- 
ἱῃρ, οἵ πιακίηρ' 5:08, 845. Ἄσμιαγαοίογίβεϊς 
οὗ 1μΚ6᾽5 νει ηρβ, Ρ. 20, οὐ. τὰὐῦκα ἱ. 
22 απά 62 (διανεύω, ἐννεύω), ν. 7 (κατα- 
γεύω); Αοἰβ χίϊ. τό, χχνῖ. 1ἱ, Χχίν. 10, 
εἰς.---Ἐκ πολλῶν ἐτῶν: ἴῃ νίενν οὗ {πε 
οοηβίδης οαπρε οὗἉ ρχγοουγαίοιβ ἃ ρεγὶοά 
οἵ ἔνε ἰο βανθῆ γϑδιβ ψουἹᾶ αυϊία 150 
8ι. Ῥαυ1}5 νοτάβ. Ἐνναὰ δγριβᾶ ἴος ἴδῃ 
γεδῖβ όοσζῃ ἰἢς βίδίθπιθηΐ, Τδο., «45... 
χίϊ,, 54, (δὲ ΒδΙχ μαά Ῥεξεὴ ἰοἰπέ 
Ργοσυταίοσ δ Οὐπιαηυῦβ Ὀδΐοτα ἢῈ 
μαᾶά Ῥεθὴ ἀρροἰϊπίβά 5016 ῥσγοουσδίοσ οὗ 
]1ιάξεα, ϑαπιατία, 6 διεε, Ῥεγθα. Βυΐ 
ΠΟ τηθδητίοη ἰ8 πχδάβς οὗ (5 ὈΥ 708.; 
Απέ., χχ., 7, 1. 1, Βονενεσ, 80 ἴξ ἰβ 

διριεά, ἘεΙχ μαά οσσυρίεα 4 ροβίείοη 
Οὗ ἱπιροτίδηςε ἴῃ ϑαπιατία ἴῃ τῆς εἶτπα 
Οὗ πε τὰ]α οὗ Ουπιδηιβ σγϊέμους Ὀεΐπρ' 
Εἰτηβα! δοίυα!ν ᾿οῖπε ρῥγοουγαίοσ, ἐπ|5 
ΨΟυ]ά ραῦμαρβ δοσοιηὲ ἔοσ Ἰοπδίμδη 
της πἰρῃ ῥτίθϑε δβκίηρ {πὲ ἣθ τιῖρμὲ 
Ὅ6 δρροϊηίεα ρῥσγοουσαίοσ δες {πῸὸὶ ἀδ- 
Ἀτίαγα οὗ Οὐτηδητιβ (705.»,.4πέ., χχ,, 8, 5, 
«0. ἴν, 12, 6); 50 8Βᾳ ἃ τϑάιαδε [8 

ἀϊξῆουϊε το ππάεγβέδηα πηῖεθ8 Τοπδίμαπ 
δᾶ βοπὶδ στουπᾶ ἴογ βυρροβίηρ {πδὲ 
ἘεΙχ ψουἹά 6 δοσερίαθϊε ἴο ἐπα 7εῖνϑ. 
Βαυς {πε ἀεδβοσίρείοη οὔ Ὑδοϊέξυβ, ἵ,6., 18 
αἶδο ἀϊβῆουϊε ἴο υπάετιβίδηά, βἰποε ψνε 
παίαγα!ἷν 48 ψηδὲ ννὰ5 ἴπῸ τσεΐδιῖνα 
τΆηκΚ οὗ ἘεΙχ δπά Ουπηδπιβὴ οὐ ἡΨΕΓΘ 
ἴμότα νὸ Ρῥσοσυγδίογί αὶ ἀϊβεγίοῖβ ὃ δπά 
ἴῃς 5δίδίεσηθηΐϊ οὗἨἉ Ἰοβερῇιβ 5εθπηβ οἰ βαυῖῪ 
ἴο ἱπείπηαίες ἐῃδὲ εχ γὰ8 ἢἤσβὲ δἂρ- 
Ῥοϊηϊεά το ἐπεὶ ργονίπος δἴξαγ (ῃς ἀ6- 
Ροβιιίου οὗ Ουχηδηυβ, ἀπά ἰπδὲ ἢ νγεπὶ 
ἴο Ῥαϊδββίίϊηε 45 [ιἰβ βϑυοοθββοσ, Β.3,., ἰϊ., 
12,6, οὗ. Απέ., χχ., 8, 5, ϑομῦτοσ, ξϑιοίσα 
Ῥεοῤίε, ἄϊν. 1.,) νο]. 1ΐ., Ρ. 173 Ἡ,, δαπὰ 
“ἜΕεΙχ," Ἠδβάηρε᾽ Β.Ὁ.---Βοίῃ Ὑδοίειιβ 
ἃηά Ἰοβερῆυβ ἅτε ἐδκβεὴ ἴο ἱπηρὶν ἐπδὲ 
ἘεΙχ βυσοεεάεά Ουπηδπιβ ἴῃ 52 ἀ.Ὁ. 85 
Ρτοσυταίοτ, “45|7ι., χἰϊ.) 54) [05., 4πέ., χχ., 
7,1. ΒαΈ10. Ηοϊέζτηαπη δηά Μοαιβεσε 
ἅτε τίσι ἰη ρῥ᾽ δοίη 5.. Ῥ40]᾽ 5 ἱτηρτίβοω- 
τηθηξ ἴῃ Οξβᾶγεα ἴῃ 53-55 4.0.) 1ξ ΒΕ 65 
βοδσςοῖν ἰης6}Πρ]0 16 ἐμαὶ 81, Ῥαὰ] 5ῃπουϊά 
ΒΡΕΔΙΚ οὗ [πε ““τηδην γεᾶτβ᾽" οὗὨ ἴῆ6 σα 
οὗ ΒΕΙΙΧ, ἀπ|ε55 οἡ μα βιιρροβιείοη τπδὲ 
Ταδοίειβ 15 τρις ἀπά παῖ ἘδΙὶχ Πδά γυϊεὰ 
ἴῃ ϑαπηατία δηὰ [υἄδα Ὠ15ὲ Ουπιδηιβ 
μιδά τυϊεά ἱπ 641166. Ηδγηβοῖς, σάγορ., 
ἷ., 236, ξΟΙοννίπρ Ετιβερίιβ, αϑϑίρηβ ἴῃς 
Θ᾽θνθητῃ γϑαγ οὗ ΟἸδυάϊιβ, 5 α.Ὁ., 85 ἐπ 6 
Υϑᾶσ ἰῃ ΨὨΙσἢ ἘοΙχ Θηϊεγεᾶ ἀροη οὔἕοε, 
δηὰ [ΠΐηΚβ ἐπαΐ ἃ ῥγοουγαίοσϑηιρ ἰΔϑεϊπρ 
ἴτοτὶ 51-54 τηΐρῃς θὲ ἀεβοσθεά ἴῃ 88. 
ῬΔΌ]᾽ 5 ννογάβ, θαέ, ἃ5  εηάτ [5Ε}Ὑ Ροϊπίδ 
οὔξ (1800), {6 εἐχργεββίοη πολλὰ ἔτη 
δ τουοῆ ποτα βεϊΐπρ ἰδ βροόκβθὴ βοπιδ 
γοᾶτβ ἰδίασ. ϑομῃῦγασ {Ό]Π]}οννβ ]οβαρῆι8, 
ϑδιοὶδι! Ῥεοῤίε, ἄϊν. ἱ., νοΐ. ἴΐ., Ρ. 173 Ε΄, 
ΔηΔ 50 ΠΊΟΓΕ τεσεηεϊίν τ. Α. Ἐοδεσίβομ, 
“Ἔε]χ," Ηδβείηρβ᾽ Β.Ὁ., ἀπά Ὦσ. Ζαπη, 
Εἰμεϊἐμηρ',, ἰἰ., Ρ. 635 (80 δ'8ο δτιίοϊε, 
Βίδιίοαὶ Ὑγογίά, Νον., 1807), ψ δ 115. 
γνγεπάϊς, Ρ. 58 (1899), νου] ἄρρεατ ἴοὸ 
ἱποιῖπε ἰο {Π6 58πὶῈὲ νίεν.--- Βα [ἃ 15 
το 6 ποίϊρδά ἐπδὲ 8ὲ, Ῥαδι βρεβκβ οὗ 
ΕΕΙχ δβ κριτής, ἀηᾶὰ ἴῃ 1818 ἜΧρσθβ- 



1Ο--Ἱ]. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4δὶ 

τερον τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι - 11. δυναμένου σου γνῶναι ὅτι 
οὐ πλείους εἰσί μοι ἡμέραι ἢ δεκαδύο, ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων 

1 Ἐὸν γνωναι ΑΒΕ, ἰἥβοῃ,, ΧΗ. δηὰ οἴδες διξμοσίεἰεβ ἴῃ νοσ. τὸ γοδά επι- 
γαι. 

ῦονα. 

βίου ἴξ τηᾶῦ δ ρΡοβδίδίες ἰοὸ ἢπᾶά ἃ 
ΡῬοϊηὲ οἵ τεοοποί!δεϊοη Ὀεΐνεεθ. {πὲ 
ἀϊνετρεποίεβ σεβυτηρ πο ἃ εοτ- 
Ῥαγβίου οὗ ̓ οβερῆυβ πᾶ Ταοίϊ8. Ἐεϊῖχ 
ΠΊΔΥ πᾶνε διεϊά δῷ οἷδποβε ἀυτίπρ ἴδ 
Ῥτγοουτγαίογβῃίρ οὗ Ουτηδηυβ ὙνὩΪΟὮ ΠΠΔΥ 
δανα ρίνθη Ὦϊπὶ βοσὴς ιιάϊοῖαὶ δυςποσίεν, 
ΔΠουρἢ οὗ σουτβα βυβογάϊπαια (ο ἰδῆς 
Ῥτγοουτγαίοσ, Ὑ 115: οα [Π6 οἵμογ μδηὰ δΐ5 
ἴεηῦσζε οὗ δυο δη Οὔοα τᾶν γγν611 δανε 
Ῥτοτωρίεδ οπαίμαηβ τεαυθδὲ ἴο ἴδε 
ΕΙΏΡετοῦ παι Εδχ ββουὰ δὲ βεπξ 5 
Ῥιοσυγαίοσ (ἃ τεαπεδέ προ Ψϊο ὈοΙα 
Θομῦτε δηὰ Ζδαῆπ ἰδ βυοῃ δβίγεββ). 
ὙΠῸ ρῆγαβε πόλλα ἔτη τηᾶὺ (ππ8 ὃῈ 
ξατίμες εχίθπἀθὰ το ἱποίπἀθβ ἐἢ6 ἴδηυτα 
οὗ τη ῖϊθ υᾶϊοϊα! ομῆος νυ ῃίο ἢ εχ ποῖά 
ΘΑΙΕΓ ἤδη 52 Α.Ὁ., 566 αἷδο ΤΌγηεσ, 
“ΟὨἸγοποίορυ,᾽ Ηδβεηρβ᾽ Β.Ὁ)., 1.» 418, 
419, Μοαϊίβετγι, “4ῤοΞίοἰϊς Αρε, Ὁ. 358, 
Ο. Ἡοϊεέζπιδηη, Νεμέεοί, Ζεὶἐρετοπὶολέε, 

. Σ28, Ἑδιηβαῦ, δέ. Ῥαμὶ, Ρ. 313, Ε1}- 
ετὶ, δέμασρες {2 οΥΓἹ Ῥαμὶ, Ὁ. 249 

Β., τϑ8ρο.---κριτὴν, 5ε6 αῦονε, Ὁ. 480; 
οὐ ἐπ8 δἀάϊείοη δίκαιον, ἀείξεηδε ὉΥ 
8:, ΟὨΠτγβοβίοτη (80 ΕΒ, 50. Η.), Β]αβ85 
τοτηδῖβ ““οοηεηεε δάυϊαιίοπεη α1128 
Ῥαυϊυπὶ ραύαστα ἀεοεδῖ, αυϊάσυϊά ἀϊοῖς 
ΟὨγγβοβίογωιβ᾽".--τῷ ἔθνει τούτῳ: 81. 
Ῥαυΐ ἰ5 βρεακίηρ οὗ (Ὡς ἴεν ἂἃ5. ἃ 
παΐέον ἰὰ ἐμεῖς ῥοϊεἰσαὶ τεϊδ!οηβμίρ, ἴπ 
αὐάτεβδίηρ ἃ οιηδῃ ρβονεσῃοῦ, ποί 88 
(οὐ ρεορῖε, λαός.---εὐθυμότερον : 3ἅ- 
νεγῦ οτἷν ἤδτα ἱπ Ν. Τ᾿, ποῖ ἰη ΧΧ, δυΐ 
ἴῃ οἰαδβίςδὶ ταδὶ, ἕο {πε δάϊεοεϊνε 56Ὲ 
χχν]!. 36 (2 Μδος. χὶ. 26), απὰ με νεῖν 
εὐθυμεῖν, νεῖ. 22.---8:. ῬΑὰ] 4150 Ῥερίη5 
Ψ ἃ οαῤῥαϊϊο δεηευοϊεπέϊα, Ὁυς οπε 
ΨΜΕϊοΒ. σοπίαίπβ ποιδίηρ Ῥὰϊ (πε ϑιγῖοι 
ἀσαίῃ; πε πιρδς [ΑἰσῪ ἀρρϑαὶ ἴο {π6 
͵υάϊοία! εχρεσίεποε οἵ Ἐεῖχ ἔου (ἃς ἀπε 
πὐπἀετβίαπάϊπρ οἵ ᾿ἰβ οδ86.--- τὰ περὶ 
ἐμαυτοῦ: ἴογ ἰῃε ρῆταβε τὰ περί τινος 
85 ομαγαοίεσίβεϊς οἵ 5:. 1ὰκς, (τες {ἰπγ85 

ἴῃ Θοβρεῖ, εἰρῶς εἰτλεβ ἴῃ Αοίβ (ϑἷχ Εἶπλεβ 
ἴα 8:. Ραυ}}5 Ερίβείεβ. απὰ ποὲ ἰπ οἵμει 
(οβρεΐβ, εχοερὶ Μαῖκ ν. 27, ΕΝ, τ΄. 

Ἡαδνκίπς, Ηογα ϑγηποῤίΐοα, Ρ. 38, Ἐτίεά- 

τοι, Ρ. τὸ (50 1,Εἰκερυβοἢ ἀπά Ζε]ετ).--- 
ἀπολογοῦμαι: ΟΠΪΥ ἰπ υκα ἀπὰ Ῥαυ!, 

1αῖ χίϊ. στα, χχὶ, τᾷ, Αςίβ χίχ. 33, Χχν. 

8, χχνὶ. 1, 2, 24; Ἐοχῃ. ἴΪ. 15, 2 Οοτ. χίϊ. 

το, Ἔδοῦ εἶπα ἴῃ Αςίβ, Ἐχοθρέ χἶχ. 38, 1 

ΨΟΙ, 11. 

γνῶ Ἢ ὁπι. ὙΠ 41} θείας δυιμοτίεῖββ, οὔ. ἵν. 22. δωδ 
ΜΜΑΒΕ, δπᾶ οἵδε διυπογίεἶεβ αῦονε. εἰς ΤΗ͂Ν ΧΑΞΈΗ, πσαν 

(Ἰπβιβαὰ οὗ δεκαδυο) 
Οἴδμεσ δας ποσίεῖεβ, δ8 

τοΐεσεπος ἕο Ῥδυϊ!: ἘΜΝ. “1 πιρκε ΤΥ 
ἀεΐεποο᾽"; 5εὲ (ὐήτηπι- ὙΠάνεσ, τμδ υ., ἔοσ 
[86 Τςοηϑιεγιοίοῃ οὗἩ {πῸ νϑγθ, ἴπ οἰαβεὶ- 
ἣΤ ΠΣ δὰ ἜΤ οι ων 1, 62, ΡΙδξ,, 

Ζάο, - ἀπ Τχος, οἷς . χίϊ. 
ἤέαρο χιϊὶ. [δ ρεῖΣ Τὶ 

ΕΓ, 11. δυν. σοῦ γνῶναι; "'5εεΐη) 
ἔμπας ἴμου οδηϑὲ Δ Κα ἐπ Αδσνβε Ἰὼ πον 
ΕΟΝ., τε βῃογίηεββ οὗ (πε εἰπιὲ ψουϊά 
δηδῦϊε Ἐεὶὶχ τὸ ἔπι δοουγαῖς Κπονϊεάρε 
οὗ τλε Ἔνεηίβ νοι Πδά ἱγαπβρίγεά, απὰ 
πε Αροβεῖθ πιᾶὺ ͵50 ἱτυρὶυ πὲ τῆς σης 
88 ἴ00 Βῃοτί ἕοσγ ἐχοίεΐπρ' ἃ πιυϊείεμθ ἐο 
βεάϊτἴου.---οὐ πλείους εἰσί μοι ἡμ. ἣ δεκα- 
δύο: οἡ οὐ πλείους 5ε6 νεῖ. τ δπὰ ογιεἰοδὶ 
ποίθ.- ὙΠ πυπιθεῖ ἰ5 ενϊἀθπεῖὶν ποὶ ἃ 
τλετα του ἃ πυπΊθεσ, 85 Ονεγρεοκ (πϊπκβ, 
δῖ ἱπάϊοαξθβ ἐμαὶ Ῥδυ] Ἰαϊὰ βίγεββ. προῃ 
188 5Βῃοτίπεββ οὗ {πὸ ρεγίοά, απὰ νου ὰ 
ποῖ μᾶνβ ἱποϊ δε ἱποοσηρίεῖε ἀαγβ 'π Ὠἰβ 
τϑοκοπηίηρ. [1 ἰ5 ποὲ πϑοεββάγυ ἱπεγεΐοσε 
το ἱποϊαάδ (Π6 ἄδν οὗἩ [Π8 δγγῖνβὶ ἰῃ 7]εγυ- 
Βϑίεσα (ἀφ᾽ ἧς ροϊπίβ ἰο [86 ἄδν 88 βογηξ- 
τδίηρ ραϑέὲ, Βείῃρβ),, οὐ τὴ6 ἀᾶν οὗ 
ἴδε ῥσγεβαηὲ {τἴ8]; ῥγοῦαῦν (πὸ δγεῖναὶ 
ἱπ Πεγυβαίαπὶ τγὰ8 ἴῃ (ῃς δνεπίηρ, 88 
ἰε 18 ποῖ ἀπε] ἐθβθ πεχὲ ἄν {παὲ Ῥααυὶ 
Β6ῈΚβ οὐἕξ [4π|εὲ5 (νεπὰ). Τῆς ἔτϑβε 
ἄδγ οὗ (ἣε ἔχεῖνα ουἹὰ ἐπεγείοσε θὲ ἴῃς 
ΘΠΈΓΥ ἱπ ἰο [4πιε8, ἐπε βεοοηὰ δῆς οοπι- 
ταθποειεης οὗ {πὲ Ναξζίπίαε νοῦν, ἴῆς 
βἰχίῃ (παὶ οὗ ἰπξ ἀρργεμεηβίοη οἵ Ῥαὰὺὶ 
τονατάβ ἐπε οἷοβε οἵ ἴπε βενεπ ἄδυβ, χχὶ. 
27; ἴῃε βενθπίῇ (ἢεὲ δ θείοτε ἴδε 
Θαππεάτίπι, ἔπ6 εἰρη [δ ἱπέοττπδίίομ 
οὗ τδε ρἷοι δηά (ἴῃ ἰῃς. ενεηϊηρ) Ῥαι}Β 
βίατί ἔογ ὕξβαγθα, {π6 πίη τῃς ατεῖναὶ 
ἰῃ Οδβᾶγεα; δηά, τεοκοπίηρ ποτὰ {μα 
πἰηίῃ ἔνε ἄαγβ ἱποϊ υϑίνεϊγ, ἴμς ἀᾶγ οἱ 
186 δρβϑοῦ οἵ Ταεγίυ 8 είοτε εὶς 
ψουϊὰ 86 τπ6 τὨϊγίεοπεῃ ἄν, ἐ.6.,) ἔνγεῖνα 
11 ἄαγβ; ο΄. χκ. 6, ψγβεγε ἴῃ πε βένεῃ 
ἄδυϑβ ατε τεζκοπεά {π8 ἄδυ οὗ δτγῖναὶ δηά 
188 ἄδγν οἵ ἀερατίυτε (ὑνεηάϊ, ἐπ ἰοθο). 
Μεγες οὴ ἴδε οἴμεγ παπᾶ τεοκοηβ ἔπε 
ἅἄδγν οἵ 8ι. ῬΑυ]}᾽5 αττῖναὶ ἴῃ [εγυβα πὶ 85 
(86 ἤγβὲ ἄαυ, ἀπά {πε ἔνε ἄδυβ οἵ χχίν. 
τα ἔτογα πἰϑ ἀδβραγίυγε ἔτοπι [6διιιβαίεπι ἔοσ 
Οαβατθα. ἘῸτζ οἵδμοσ πιοάββ οἵ γεοκοηϊηρ' 
866 Ῥνεπάν᾽β ποίς, Ἑδγγαγ, δ8έ. Ῥαμὶ, ἴΐ.» 

338, ΑΠτοτά, Ἐεηάδι!, δπὰ Τυτιῦγ, ἐπ 

Ἰροο. ΜΝ εἰββ ροϊπίβ ουξ {παι ξ 18 βίπιρί δὶ 

το δἀά δε βενεὴ ἄαγβ οὗ χχί. 27 δηὰ {δε 

31 



482 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΙΥ" 

ἐν Ἱερουσαλήμ " 12. καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγό- 
Ὶ ἐ , “, » ἣι “ ὲ κ - " 

μενον ἢ πισυστασιν ποιουντὰα οχλου, οὔτε ἐν ταις συνάαγωγαις, οὔτε 

κατὰ τὴν πόλιν: 13.232 οὔτε παραστῆσαί με δύνανται περὶ ὧν νῦν 

κατηγοροῦσί μου. 14. ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν 

ἣν λέγουσιν αἵρεσιν, οὕτω λατρεύω τῷ πατρῴῳ Θεῷ, πιστεύων πᾶσι 

1 οι επισυστασὶιν ΗἸἾ,Ρ, ΟἾτγβ. (Μεγε, ΑΒΕ, 13, 40, ἀπά οἶδεν δυςποτιεῖεβ δὲ 
ῦονεο τοδά ἐπιστασιν. 

3 ἘῸὺν ουτε Μ) Ε ὅτ τεδᾶ ουδε; ΕΟΝ, ψ τ οἴμεν δαξπογιεῖθβ δ5 ἀροόνε, θὰ ποῖ ΗΠ]- 
δεηξεϊά, Ἐογ νυν ΑΒ τϑδᾶ νυνι, 80 ΤΊβοῃ., ὟΝ Η., ΝΥ εἰβ5, Β1485, ΗΠ ρ θη α]ά, 

βνε ἄδυβ οἵ χχίν. 1, θᾷξ να σδπηοί ὉΥ͂ 
ΔΌΥ ΤΕ Π5 ὈῈ βιγα πδί χχὶ, 27 ἱπ1Ρ 1168 ἃ 
βρᾶςε οὗ 1] βαύθῃ ἄδυβ: “νδυῖα ΠυΓη6- 
τὰπλ σοτηραίδηϊ; Βεά 5᾽πιρ! οἰ ββί πυαπη δδὲ 
βίῃβ ἀυρίο, ε βερίδσῃ ἀϊεῦιιδ, χχί. 27, δὲ 
αυΐπαια, χκχῖν. 1, δὰγτη ΤΟΙ ]Προγα," 80 
ΒΙ455, θυ 5εα 815. ποῖα οὐ {Π6 ραββᾶρε.-- 
προσκυνήσων, ο΄. χχ. τό, {πε ΡῬύγροβε 
Ψν 85 ἴῃ ἰ(86 17 ἂπ ἀπβίνασ ἴὸ δαοῇ δοοιβ8- 
τἰοη--τανάσεποα ποί ἱπϑυγγεοίοη, σοπέογ- 
ΤΏΪΥ ποὶ ΒεγεβΥ, ΨΟσβΡ ποί ῥσοίδπιϊ. 
(Τὸ τυογϑμὶβ 1 οαριδ, 50 ἴα “88 1 ἴτοτη 
ταϊδίπρ βεάιοη," ΟἾγγβ. ὙΠετα γετα 
ΟΥΠΕΙ ταᾶβοηβ πὸ ἄουδὲε ἔοσ ὅ8ὲ. Ῥδ0]}}5 
Ἰουσπθυ, 85 μ6 Εἰ πηβεῖ βέαίεβ, νϑσ, 17, φῇ. 
Ἔστι. χν. 25,9 Ῥαΐ πα παίυγα!ν Ρἷδοαβ 
Εσβϑὲ {πῸὸ τεᾶβοὴ ψῃϊοῃ νου] ΡῈ ἃ ἄε- 
ἔδηςε ἴπ πε ργοουγαίοτ᾽ 5 εγεβ. Ονεγθθοῖς 
δηά Ψνεπάς σοπίεπά {παὶ {Π6 βίδίεσπεπε 
5 ποΐῖ ρεπαυίΐπε, δαπᾷ {πὶ ἴξ ἰ5 ρ᾽ασεᾶ Ὀγ 
με δυΐποι οἵ Αςίβ ἰῃ 5:1. Ῥδ}᾽5 τιοῦτῃ, 
Ῥαΐ 866 ου [πε οἶμαι παπά νΝ εἰβ5, ἐη ἰοδο. 
1 βεεπὶβ αυϊα σαριίοιια ἰοὸ ἀετηαπά ἐπδὲ 
Ῥδὰ] που! Ὄχρ]αίη ἴο ἐπ6 ὑγοσυγαῖοσ 81] 
{δὲ τβάβοῃβ ἴοσ δῖ5 Ἰοιγηθυ, οὐ ἐπαὶ (μ6 
ἔασι ἰπδὲ μὲ σοαπε ἰο Ψψογβῃϊρ δΒβου]ά 
ἐχοϊαθ ἐπα ἕδος ἐπὶ ἢθ δ'βο οδπλῈ ἴο 
οὔεσ δἰπιβ. 
ει. 12. οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ . . . οὔτε 

.... οὔτε: 5ίερ ΟΥ βίερ πὲ τείυϊθβ 
ἴδε Ἵμαγρε.---οὔτε εὗρον, οὔ, νετ. 5, εὑρόν- 
τες,8 ἢδι ἀδηϊδὶ ἴοὸ ἐπε Αἰ Θρίίοῃ οἵ Γετ- 
ἐ81185; ΕΝ. γϑδάβ πιογα Ρ δἰ ηὶν : ΒΟῚἢ ἂςίβ, 
{πε ἀϊδβρυθηρ ἀπά {πε δχοϊεἰπρ' ἃ ταπιαϊέ, 
ἅτε ἀδπίβα υνἱτἢ σϑξεγεποα (ο {πὸ Τοτιρῖα, 
τε βυπδρόρια, ἔπε οἰγ. [π διαλ, {πετα 
Μοῦ πᾶνε Ὀθαη ποίπίηρ' σθηβαγαῦϊε, Ὀαξ 
δνϑη ἔγοπχ [Π15 {πῸὸ Αροβεῖβ παά γεϊγαϊπεά. 
--ἢ ἐπισύστασιν ποι. ὄχ.: ΚΕΝ. τεαάβ 
ἐπίστασιν; (ες Αροβέία παᾶά Ῥεεὴ δο- 
ουδεά 45 κινοῦντα στάσεις, νΕΓ. 5; ΠεΓδα 
15 5 ἄπϑννασ ἴο {π6 σβασρε, ἔπ ὺ πδά ποῖ 
ἴουπά Πίτα “ Βεἰγγί πρὶ θἢρ ἃ ογονά,᾽" ΕΙΝ. 
ὙΠῚ5 τοπάεγίπρ μόνγανεσ 5εεπὶ5 ἴο τδῖα 
ἐπίστασις αἰπιοβί -- ἐπισύστασις, 4 
βίγοηρεγ ψνοσά, οὔ, Ναρ. χχνΐ. 9, ᾿ Ἐβ- 
ἄταβ ν. 73, σοη)εγαξίο. πῃ 2 Μδος. νἷ. 3 
'ψὲ μᾶνε ἐπίστασις τῆς κακίας, ἐποιγϑὶο 

"παίογμμι, Ψυϊραῖε, θὰ 18 τηδδηΐηρ Πασα 
ψου ἃ βεεπὶ το ὃς ταῖποσ σορ οι ϑις, ἴῃ τΠ6 
86 Π886 Οὗ 8 σοποοίγβα, 8Π ἈΒΒΕ ΌΙΥ, ποῖ 
ΔΠ Οηδαί οἵ δἰΐδοϊκ; δπᾶ {Π6 ρῇγαβε ἐχ- 
Ῥσεββαβ (δὲ (ῃ6 Αροβίὶα μδᾶ ποῖ θθβεη 
δυϊν οὗ ὄνθη ἰῃς 1εδϑὲ ἀϊβίασραποα; ποὲ 
δνεῃ οὗ οδυβίπρ ἴπΠ6 Δββεγθ]πρ οὗ ἃ 
ογοννά (βεε ννεηάε απὰ ΨΝνεῖββ, ἐπ ΟΣ 
“ἐδ σοπΟυΓβατη ἐδοϊεηΐεγα τυσθ δ," αὰ 
δ816.---ἼΠ 2 Οος. χὶ. 28 ἴξ ἰβ ροβϑίδ!ς ἐπδὲ 
ἐπισύστασις πιᾶγὺ Ὀε υϑεά οὗἩἉ {π6 ῥτα- 
βδῆσε οὗ 4 τσ! ατπᾶδ, αἰπιοϑὲ κὸ ἐπί- 
στασις, 85ε6 Οτἰπιπ).- ΤΠαγογ.---συναγω- 
γαῖς : ΡΙυγΑΙ, Ὀεσαιβθ6 90 ΤΔΠΥῪ ἰπ Ϊεγὰ- 
βδίδπι, ο΄. νἱ. ο.---κατὰ τὴν πόλιν: ΑἸέοτά 
σεπάειβ “ὦἃρ δηά ἄονῃ {πε βίἰγεαῖβ,᾽" 
ε΄. Τα νἱϊϊ. 30, χν. 14. 

Ψψεγ. 13. οὔτε: οὐδὲ, ἘΝ. (50 ΒΙ455, 
Ογανι., Ὁ. 26ο, ϑίπηοοχ, Ζ. Ν. Τ., Ρ. 165); 
1ηεὲ Αροβείε δὔαγ ἀδβηνίπρ {πὸ βρεοιῆς 
σμαῖρεβ πιδάβ δραῖπβὲ Πὶπλὶ ἱπ Τεσι- 
581 6πῷῦ, πον Ῥγοσεθᾶβ βασῖμεσ το ἃ ρεπεαὶ 
ἄβηϊδὶ οὗ ἔπε οβασρε {παὶ πε πᾶ θεξη δῃ 
Δριιαῖοῦ διηοηρβὲ ἐπεὶ [εν πσουρῆους 
{πε επιρίσα.- --παραστῆσαι: αἀγρηηιδη 5 
ῥγοδαγξ, ΟΛἸῪ πδτα ἰπ ΝΤ, τη (Π15 Β6Π88, 
Ῥὰξ ἴῃ οἰαββῖοδι ασεεκ, Ῥῃῖο, 085.», 
Ἐρίςέει.---νῦν, 566 ογίεἰσ 8] ποέδ. 

νει. 14. ὁὅμολ.;: ““νεγδαπὶ ἔογεηϑα 
ἰάδτηαας βϑογυση," Βεηρεὶ. ““ηυπ) 
οτίσαεῃ οοπῆτξείυγ,᾽" σἦξ., τῃδὲ οὗ ῬΒε]οπρίπρ' 
(ὁ {ῃ6 βεοῖ οἵ ἰεὰ Ναζάγεπεβ, “"βϑά 
οτίπιθη πο 6588 ἀοςεῖ᾽".--κατὰ τὴν ὁδὸν 
ἣν λέγ. αἵρεσιν: ““Δοοογάϊηπρ ἴο ἐπα 
ὙΑΥ ὙΜΠΙΟΝ ἐπαν ς4]] ἃ βεςι," ΕΝ, Ἐοτ 
ὁδὸν 5Ξεα ἰχ. 2, ἀπά ἴογ {πε τεδάϊπρ ἰῃ 
β ἰεχὶ οσί σαὶ ποίθ. αὔρεσιν: ἃ Ψοτὰ οὗ 
παυῖγα! οἰρηϊβοδηςςα, νοῦ Τεγία!]5 παά 
υϑεᾶ ἰπ 4 ὑδ4 5επβδεὲ. Εὸγ 8ι. Ῥαὰὶ 
ΟὨ τ βείδηϊεν τγαβ ποῖ αἵρεσις, ἃ Ξερατγαίίοπ 
ἕτοτῃ ἴῃς 7ενν ἢ τε! ρίοη, θὰ: ννὰ8 ἐπι Ξ 
πλήρωσις, οὔ. χί᾿!. 32.-τῷ πατρ. Θεῷ, 
σῷ μα 3. ἴΣ ἈΡοβίίβ πιδὺ πᾶνς πιϑϑὰ 
ἴπε εχρσαββδίοη ἤθγα 885 ἃ οἰδϑβϑίσδὶ πε 
πίοι 1τπ6 Εοχηδη πυρί ἀρργεοίδίθ, ο, 
θεοὶ πατρῷοι, ὙΠπαο., 11.,) 71; “Ξ)..γ) ἸΧ.ν 
247, ἀπὰ ᾿ηβίδποεβ ἱπ ὙΝ εἰβίεῖπ. (Οπ ἐδ 
ἀϊδεϊποιίοπβ Ῥείννεεῃ πατρῷος ἀηά πατρι- 
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τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις, τ 5. ἔλπίδα 
ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν 
μέλλειν ἔσεσθαι 3 νεκρῶν, δικαίων τε καὶ ἀδίκων - 16. ἐν τούτῳ 8 δὲ 
αὐτὸς ἀσκῶ, ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν Θεὸν Ἐεὺ τοὺς 

Τ ΑΝεσ καὶ ἐδ ΒῈ τεδά τοις εν, 50 Τίβοῃ., ΥΝ.Ἡ,, ΕΝ. ὙΝ εἰββ, ΝΥ επάς, ΗΣ.; ΒΙ.59 
ἰπ β ἰεχὶ [ο]ονν5 ΤΟ Κ. (ϑίερἢ.) ἀπά οὔιὶὲς ἐν. 
γγεπάε (1809), ἐπ ἰοδο.) 

(Οπ τλε ἴοτοε οὗ κατα δηά εν βες 

3 ΑΠΕγ ἐσεσθαι, νεκρων ἷ5 οπι. ὉΥ ΦΑΒΟ 13, 40, ὅτ, 68, υϊρ., 84. ΒΟΉ., Αὐτὴ 
ΟὮγυβ., Τίβοῃ,, ΝΗ. ἘΕΝ., Ὑνεῖββ, δνεπάς, Β]485 (δυι τειαἰπεά ὃν Η 116.). 

8 καὶ (ἴογ δεὶ ΑΒΟΕΙ,, υϊρ., ὅγε. Ρ. δηά Ἡ., ϑαῖ., αςίβ., Ε.Υ., απά οἱδεν 
ΔΟΓΠοΥ ΕΒ 48 ἴπ νεσ. 15. 

κός, 62]. ἱ. 14, 5εε 57)».,) ατίτωση- Ὑ παγοτ) 
Μόοτγθονεσ ὅ8ι. Ρδυ] σουά ἀρρβαὶ] ἰο {πε 
ἔαςι ἴμδὲ ΠἸΡεγὲν μδὰ Ῥββθὴ ρίνθβη το δε 
7θν5 ὉΥ ἔπε Βογηδηβ {πεπιβεῖνεβ ἴὸ 
ψοσβηΐὶρ ἑἰς αοά οἵὗἉὨ {πεὶς ἔδίμπειβ (868 
ΑἸτογά᾽ 5 ποῖς, ἐμ ἰοὔϑ).---λατρεύω: “50 
βεῖνε 1,," ἘΙΥ., βεὲ οἡ νὶϊ. 42; ἰξ ἰξ 18 
τὰς παὶ τῆς ψοζά αἰννᾶγβ ἀδβογῖρεβ 
ἃ ἀϊνίης βεγνίοσε {κα λατρεία, ἀπά 
παι ἐπἰβ Ιάεα δρρεδσβ (0 βργίπρ ἔτοπὶ 
188 οοποερέϊοπ οὗ ςοπιρ]εῖς ἀδνοιίοη οὗ 
Ῥοννεῖβ (0 ἃ πιᾶϑίεσ ΨΏΪΟΒ 1168 ἱπ τῆς 
τοοῖ οὗ (ες ψοτὰ (ννεβίοοι), πὸ νεῖν 
σουϊὰ τῆογα ρργορσίδιευ ἀδββοτῖρε τῃς 
βασνίςα οὔ πα ΨῇηΟ οα]]εὰ ΒἰπΊ56}} δοῦλος 
οἵ αοἄ «πὰ οὗ ΟΠ τίϑβι.---πᾶσι τοῖς κατὰ 
τὸν ν. κιτιλιὶ “411 (δΐηρβ ψὨοἢ ἅτε 
δοοοτάϊηρ τὸ {86 αν" Ἐ.Υ., “τεσαπι 
τεξαίαι Τεγέυ τα, νεσ. 6,᾽᾽ Βεπρεὶ; “ δαά 
ΜΏΙΟΝ ἀγα υυτϊεζει ἴῃ ἐπε ργορμείβ,᾽ ΕΝ. 
ὙΠε πιεπείοη οὗ ἴῃς ργορμεῖβ 48 ψγῈ]}] 8 
οὗ τῆε ἴανν βδῆοννβ παῖ ἃ τεξεσεπος ἴο ἴπ6 
Μεββίδηϊς ΒΟρ68 8 ἱπίθηάςά, 

Ψεῖ. 1:5. ἐλπίδα ἔχων, οἵ. χχίϊ!. 6: 
8:. Ῥαὺϊ βρβακβ οὗ {88 πόρε 48 ἃ ργεβθηΐ 
Ῥοββαββίοῃ, "" ἀαδονις ἰὰ ρ'υβ 4υ8πὶ προσδ. 
ἐαῤεοίαηέ," Βεηρδὶ; ἰπ ΟΧΧ νεῖν τεαυεπὶ 
ψττἢ ἐπί, δυὲ ἴοτ εἰς οἷ, 1588. 11. 5, ΕΒ. 
σαν ϊ!. 114. 5., 80 Βεῖε, ἃ βορα βυρροτί- 
ἰπρ' ἰἔβεῖ ἀροη αοά.---καὶ αὐτοὶ οὗτοι: 
ἐς Αροβεῖε πιϑκεβ πὸ ἀϊδβεϊποιΐοπ ὃε- 

ἔνδοη ϑαάδάυοεθβ ἂπᾶά Ῥμαγίβεεβ, ὃυΐ 

τερατάβ {πε [εν ΨΏῸ νγεσα ργεβϑεπὲ 8 

τεργαβεπίϊηρ ἔπε πδέϊοι.---προσδ., χχίϊ, 

1, ε΄. 85:. Ῥδυ}}8 Ψψογάβ ἱῃ Τίς, 11. 13, 

6α!. ν. 5.--μέλλειν ἔσεσθαι, Ξεε ἀϑονε οἡ 
χί, 28, δηὰ οἵ, χχνῖϊ. το, ἕατατε ἱπβηϊεῖνε 

ὙΠ μέλλειν ΟὨΪΥ ἰπ (818. οπ8 Ῥίισαβα 

ἰπ Ν.Τ.--ἀνάστασιν . . - δικ. τε καὶ 

ἀδίκων : ἐπε εἰ εἶ ννᾶ8 ἤγπν μά ἰπ 81] 

εἰσοῖββ νῆθσα ἴῃς ἐεδοπίηρ οὗ ἐπε Ῥματί- 

8668 ργενδίϊεά. Βυΐ νγ88 818 δε εἴα Ὀ6] εξ 

πα ἰἢς τεβυσγεοιίίοη οὗ [βγϑεϊἰτε8. ΟἹΪΥ ἢ 

ας ἴξ ἃ βεϊϊεξ ἱπ ἐμς ταβυγγθοιίίοη οὗ 

εἶδε τἰρμίεουβ οπἱγ ἢ ὙΠΕ ῬΟΟΚ οὗ Ῥδηῖεὶῖ 

ΡΙἰπῖν ἱπιρ|16ε8. ἃ ταϑυσγεοίίοπ οὗ ἴπε 

Ἶυϑὲ δπά {πε απ͵αδβέ, χίϊ. 2, Ῥυῖ 6 οδη- 

τοὶ 580 πὲ (μἰ8 Ῥεσᾶτης [86 Ρστενδι 

δεῖ! εξ, δ... ἴπ Ῥϑαῖνις ο7 δοίονιοη, αἴϊμου 
ϊ, τὸ τῦδὺ κἰπεσλις, Ῥαβεά ᾿ἄροῃ οἷα 
Ῥάββαρε ἴῃ θϑδηϊεϊ, γϑῖ ἴῃ νεσ. 13 ἴδετε ἴβ 
ὩΟ ποὸ πα ε τῆς τεβυστεσιίοπ οὐ 186 
βίππεσ (ο΄. 2 Μᾶςο. νἱϊ. σ4, σοὶ ἃ, 
ἀνάστασις εἰς ζωήν οὐκ σαυτῷ κῷ 
ἀτεββεᾶ ἴο Απείοομυβ Ἐρίρμδπβθ). 80 
]οβερβυβ, ἱπ ρίνίπρ Δπ δοοουηὲ οὗ τῆς 
ογάϊπατν Ῥματίβαϊς ἀοοίσίπα, βρεακβ οπν 
οὔ με νἱγίπουβ τενἱνίπρ' ἀπά 1ἰνίηρ' αραίΐῃ, 
πὲ. χνῆΐ., 1,3. 850 ἴοο ἴῃ ἔδε Ταϊπιυάϊς 
Πεεγαίυγα ἐπα σεβυγγεςοίίοη οὗ ἐπε ἀεδά ἰ8 
ἃ Ῥτίνερε οὗὁἨ Ιβγβϑεὶ, δπά οὗ σγἰρῃίεουβ 
Ιβτϑεῖττεβ οπ]υ---μοσε 18 πὸ γοϑυσγεςείοη 
οὗ τε μεδαίδεη. Οἡ δες οἵμεγ βαπὰ 
ἔδοτε ἅτε ρϑββαρξεβ π [πε Βοοῖ οὗ Ἑποοῦ 
ψ βεῖε ἃ τεβυσγεςιίοη οὗ 411 [βγδδὶτεβ ἰ8 
Βροίεβη οὗ, οἷ. χχὶϊ., τὰ τῆς ἐχοερείοα 
οὗ οἷς οἾἶ455 οὗ βίππεσβ, ἰ.-χχχνί., χχχνῖῖ.- 
Ιχχ., ἰχχχιϊ.-χο, Αροοδαίυρβε οἵ Βδζιοι 
1.-|1. 6, Ῥυῖ ἰῃ Ἐποςῖ χ]ὶ.-1ν. τε Βανα ἃ 
τεβυττεοιίοη οὗ {86 τίρμέθοιβ 1βγϑο 68 
οηΐν, οὔ. ἀροο. οὗ Βασυοῖ χχχ. 1 (οἴ 
τ (πὶ νεῖβε ἱπ Αςἰ8). 8ε6 ἔσσί πο 
ΟἸδιῖεβ, Βοοῖ ὁ. Ἑποοῖ, ῬρΡ. 130, 262, 
δηὰ Αῤοοαίγῥεε οὗ Βαγκοῖ, ἴ.6., Ῥεαῖΐνις 
Ὁ ϑοίονιοηι, Ἐγὶς πὰ 14π|ε5, [πέὲγοά., 
Π., ΡΡ. 37, 38, Θομῦτετ, Ῥετοίςλ Ῥεοῤίε, 
ἄϊν. 11., νοΐ. 1ϊ., Ρ. 179, δ ερεσ, γαϊςολε 
ΤἈοοὶ., Ῥ. 300 ἢ, (1897). Ἐπορῇ χοὶ.- οἷν, 
18 ρίαςεὦ Ὅν Ομδιὶεβ δἱ 104-95 Β.0., δπὰ 
Βαγυςῖ χχχ. 18 δβοσγίρεδ ἰο Β5, ντίτεη 
αἴκες (ες ἀεδβιγιςιίίοη οὗ Τεγυβα]επι. 

Ψεῖ. τ6. ἐν τούτῳ: “ Πογεῖπ "18 γδέπιεγ 
δταδίριοιβ, Α. ἀπά ἘΌΝ. ; τῆς ἐχρσεββίοη 
ΠΔΥ ὧς υδεά 88 τι ῥγοῤίεγεα, ἃ5 (ῃε τε- 
81} οὗ τῆς οοηζοϑβίοη οὗ ἔδίτῃ ἴῃ υν. 14) 
15, ο΄. Ἰομη χνί. 30 (Χεη., ὧν.» ἴ.» 3ν 14). 
Ἐεπᾶδῖ] ἐαῖεβ ἱξτε πηεαηνν ες (80 ἀρρδτ- 
επεῖν δεζτουν σον 56. χρόνῳ, ἑ.ε., ἰπ (18 
δατιδὶν {π; “δαπς βρεπὶ ἄυσπὶ ΠαΡεο," 
Βεηρεῖ. [ἔνε τεδά καί, ποῖ δέ, ΡοσμδΡ8 
Ῥεβὲ εχρίαἰηεὰ “ποῦ πηίπυδ ααδπὶ [11}," 
Βίαββ, “1 αἷβο εχεζοίβε τιγβεῖ," ἘᾺΥ͂., 
ἀσκῶ, οἵ. 2 Μδος. χν. 4; ἄσκησις, 4 Μδοο. 
χἕί!, 22; ἀσκητής, 4 Μᾶοο. χίΐ. 11; 80 ἱπ 
οἰαϑβϑίοαι ατγεἊῖ, ἰαδογαγε, ςἐμάεγε, ΘΟΡἢ., 
Εἰεοέ., τοι4.---ἀπρόσκοπον : οπὶγ ὃ. Ῥκαυ 
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ἀνθρώπους διαπαντόςς 17. δι᾽ ἐτῶν δὲ πλειόνων ' παρεγενόμην 
ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου καὶ προσφοράς- 18.32 ἐν 

οἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ 

1 ἘᾺΝ, ἐσαηβροβεβ παρέεγ.» Ρίδοίπρ ἰξ δἴτεσ μον, ψνἢ Ὁ ΒΟ, Τίβοι., ὙΝ.Η., ὙΝ εἰββ, 
Βί485 (θιε ποῖ ΗΠ]Ρ.), ψγῇο ῥρίδοβϑ ἰξ δἴζας προσφορας ; Α οπμΐίδ. 

3 εν οἱἰς ΗΤ,Ῥ, 50 Βῖ458, θὰ εν αἷς ΦΑΒΟΕ, Β[455 ἴῃ β τεχὶ, Τίβοξ,, Ν.Η., ιν. 
ΔΝ εῖββ, ννεηάι, Ηρ. οἷς τῆδὺ βᾶνε Ῥθθῃ ομδηρεά ἱπίο αἷς οὔ δοζοῦπί οὗ {με 
ἰτατλθἀϊδίε!υ ργθοεάϊηρ προσφοραις ; δι {Π6 ἔξεπλ. ΤΩΔΥ 4180 ἢανε ὕεθεῃ ομαηρεά ἱπίο 
οις, Ῥεοδιδα πΠ0 ἄεβηϊία τεΐεγσεμος 18 πηδάς ἰο οβξεγίηρβ ἴῃ χχὶ. 27, νβεγε (Π6 ἐππηαϊε 
τοοῖ ρίαςς, δῃά {πε ἐχρσεββίοῃ εν οις ὑγοι ἢ Ἔχργεβθ ἃ πλοσε ρΈπογαὶ τείεγεηος ἰο νϑσ. 
17. 
ἦη ἴοῦο. 

ἰπ Ν. Τι, οὐ τ ὕοτγ. χ, 32, ποτα υδεᾶ 
δοιίνεῖν, δπά οὔ. Εσοΐαβ. χχχίϊ. (χχχν.) 
21, 3 Μδος. {ἰϊ. 8. Ιῃη ῬΏΙ]. ἱ. το Τίρδι- 
ἴοοϊ ροϊηξβ οὔκ (δὲ ἐβεῈ ψογά σηδὺ ὃς 
τακθῃ εἰεμαγ ἰγδηβιείνεϊν ογ ἰη γδηβι εἰν αν, 
ΔΙΕΠουρὮ Πα ῥγαξδγβ πα Ἰδέίεσ. Μτσ. Ῥαρε 
ἰπ ἢἰβ ποίε ου ἐπε ψνογά ἴῃ [15 ραββαρε 
οοτηπηεπᾶβ ΑΟΝ. ““νοϊά οὗ οβεηος᾽" 85 
ἱποϊπάϊηρ' 8 ὑννο ἱπιαρεβ, ποὶ οὔεηάίηρ, 
ἀρτίρμῖ, ἀπροσ. πρὸς τὸν Θεόν; ποὶ 
σδυβίηρ οἴξηοσε, ἀπροσ. πρὸς τοὺς ἀνθρώ- 
πους. “Αὐὦ Πεμηι οἰ κονεῖηός σοηρταῖς 
αυοὰ βεαιίίυτ δἰδοϑρεοςγηας εἰ οδίαΐίονιός," 
Βεϑηρεὶ.---διὰ παντός, 5866 ἘΪυπητλοῦ οἡ 
μιΚὲ χχίν. 53, οὔ, Αοίβ 11, 25, χ. 2, Μαίι. 
ΧΡ, το, Ματῖς ν. 5, Ηερ. 1. 15, εἴὴ- 
Ῥἤδεις μεγα δὲ 1ὴ6 δηὰ οἵ βεπίεῃοε, ἱτη- 
ΡΙγίηρ ἐπδὲ {πΠ6 Αροβεῖε᾽β σνβοϊς δἰἷπὶ ἴῃ 
11 5ϑῃου] ἔτεβ πίτι τοπὶ ἐῃε βιιβρίοίοῃ 
οὗ βοῇ οπᾶγρεβ δ δδά ὕεθὴ ὕῬτοιρῆς 
δραϊηβε Ὦϊπ1.. 
ει. 17. πλειόνων: ““τπηδην,᾽" ΕΟΥΝ,, 

Ὀυϊ πηᾶρίη, ““ΒοπΊ6,᾽ 80 Ἐεπάδ]!: [ἢ 
ΧΥΪΙ, 22 τοίεσβ ἴο ἃ νἱϑῖξ τὸ [βγυβαίθπη 
(ϑεε ποίε) δἱ δε οἷοβε οὗ ἔπε ροβεῖε᾽β 
Βασοῃά τη ββί ΟΠ ΑΓΥ ἸΟΌΓΠΟΥ, {πὸ ὨυτηθοΓ 
ἐχργεββεά Ργ πλειόνων νοιϊά ποί ἐχοεεά 
ἴουγ οἵ ἤνε.---ἐλεημοσύνας ποιήσων, 5εῈ 
Δρονε οὐ οο᾽δοίίοη ἔογ ἐπε ϑαϊηξβ δὲ 
7εγυβδίετα. ἐλεη.: ποῖ εἰβενῇεσε τιιβεά 
ὉΥ Ραυ, ψῇο βρεᾶῖκβ οἵ κοινωνία, δια- 
κονία εἰς τοὺς ἁγίους, 5εε οἡ χ. 2.-- 
παρεγενόμην, Τποδη, δας φῇ, 45οὸ σ Οοσ. 
χνΐ. 3, ἴοσ (ῆε Ψοσά δραίῃη υβεά ὃν 51. 
Ρδυ].---εἰς τὸ ἔθνος μου: αυϊΐε πδευγαί 
ἔοσ 8(. Ρδὰ] ἴο βρεαὶς ἔπ οἵ τῃς6 θννβῃ 
πδίίοη, ἴοσ τῆς [εννἰβῃ-ΟὨγβείδη Οματοα 
Πδίαγα ΠΥ ςοῃβίβιεά οὗἩ [ενν8, φῦ, Ἐπ. ἱχ. 
3. Εοτ {15 δ᾽] βίοῃ ἰη Αςίβ ἰο {Π6 ρτϑαὶ 
ψΟΥΚ οἵ δε οοἸ]εοείοη, δηἃ 118 δνϊἀδηξίαί 
ναΐτδ, 85. ςοσσοδοσγδίίϊηρ [Ὡς ποεῖσοβ ἴῃ 
(6 Ἐρίβεῖεβ, βεα. ἀρονὲ οὔ ἢ. 422, δῃᾶ 
Ῥααν, Η.Ρ., οβδρ. ἰϊ., 1. Οχ τἢϊ8 υδὲ οὗ 
εἰς ο7. τ Οοτ. χνΐ. 1, 2 Οος. νἱϊὶ. 4, ἴχ. σὲ, 
13, Ἐοτ. χν. 26, δῃᾶ 866 ᾿εϊββιηδηῃ, 
Βἰδεϊςέμαϊτη, Ὁ, τι3.---καὶ προσφοράς: 

866 ηοίβ θεῖον, ἀπά αἷβο Ὑνπεγ- ϑοῃσηϊε αὶ, ΡΡ. 193, 228; νΥεπάς (1800), ποίε, 

0 πιεπίίοη 8 πιδᾶς οἵἩἉ οἴεγίπρβ δ5 μαζί 
οὗ (6 ρυγροβε οἵ ὅ81:. Ῥδῃ]5 νἱβὶξ ἰο 
7ετυδαίεπι, θὰῈ γε ἵκηονν τμδὲ με οδηια 
ἋΡ ἴο [Θγι8α16πὶ ἴο νγογβῃϊρ, νϑσ. 11, δπᾶ 
το θὲ ῥγεβεπέ δὲ ἴῃς Εξαβί οὗ Ῥεηίεοοϑβέ, 
χΧχ. τό, δηά ἄνδεῃ ἰῇ πε ἀϊά ποῖ ρσεβεπέὲ 
Βοηλδ οὔἤδετίηρ ἴῃ σοππδοίΐοη ἢ ἐπαΐ 
Εδαβὲ (4 ἐπδηϊκ-οβεσίηρ δ5 Βείῆρε βιρ- 
ῬΟΒ68), σ, Ηοσῖ 5 νίενγ πᾶν νν6}] σοτι- 
τηθηά 1861} τὲ {πῈὶ Αροβέϊε υυϊϑῃβά τὸ 
τῦϑῖκε βοὴ οἤεγίηρ οῃ δϊ5 οὐγῃ δοοουπέ, 
ΟΥ̓ 1 τᾶν ὍΣ ἃ 501]6πιη ρββοθ- οἤεσίηρ ἰπ 
οοηπεοίίοη ΜΙ ἐπε θη]ςε ςοπίτθακτίοι. 
ἕο (ῃς 7Ἂνν βῆ, ΟΠτιβείδῃβ, ἀπά ἐξ δο- 
ςερίδησα, δ8εε ου Χχὶ. 26, δηά αἷβο Ν εἰββ, 
πῃ ἰἴοοο, Ὑὴε ροβιείοη οἵ προσῷ. 566πὶ5 
Ἀραϊπβί {πΠ6 βιρροβίοη {πδὲ ννε οδῃ ἴδκα 
τ βἰπιρίν ἢ ἐλεη., δηά ἱπ σοπιοίηδέϊοη 
ψ ἢ ἴξ, 8. 1 Ῥοιίἢ ννογάβ σεξεσγεά τὸ ἐπῸ 
οοἸΘοείοη ἔογ ἐδε ϑαϊηιβ, [ηρβὲ ψουἹά 
οπχϊε {πε ψνοτάβ καὶ προσφ. . . . ἱερῷ 
Διορεῖμοσ, Σὲ ἀνεπ ΗΠ ρεηξεϊᾶ τα- 
Βαιᾶβ νν. 17-21 δ5. δὴ δάδιίίοη οἵ ἢἰβ8 
“Αὐἴδογ ἰο ΤΉΕΟΡὮΣ]α5᾽", 

Ψεῖ. 18, ἐν οἷς, 566. οτίζϊοα] ποία. 
1 νε τεδά ἐν αἷς -- ““Δηγϊάϑε νυ οἢ,᾽ 
Κιν., “ἴῃ ργεβεητίηρ νη ϊοἢ,᾽" πηᾶτρίη, 
ψ εἶ τεΐδβσεηςα ἰο προσφοράς, ἱποίυδίηρ 
ποῖ ΟΠ]Υ ἴπ6 οἤτγίηρβ ἴω οοππδοίίοη νυ εΝ 
[86 ΑΡοβίὶε᾽β αββοοϊδίίοῃ οὗ Ὠἰἰγηβϑὶ τ ντεμ 
1ὴ6 ῬΟΟΙΓ τῆθῃ ἴῃ ἰῃς Ναζίγιες νοῦν, δαΐ 
Αἶβο οὔεγίηρβ βιο δ5 ἴποβε τείεγτγεά ἴο 
πῃ ΟῚ, 17. ἐν οἷς -- ἐπ:67 φμῶ (ΥΝ᾽πετ- 
ΒΟΒτλί ΕἸ, ΡΡ. 103, 228). 7.6., ἴῃ ταίεσεηος 
ἴο {π686 πηδίξεσβ ρεπεγα,υν, οὔ. χχν!. 12.--- 
εὗρον, οὗ. νεῖ. 5: “1Β6Υ οὰυπά πε, ἰη- 
ἀεβά, δβ {μὸν βᾶνε βαϊᾶ, θὰ οὐ μετὰ 
ὄχλον κιτιλ.; 4 ἀϊτεοι ἀηβασ 0. πα 
οἤδτρε οὗ ὑγοΐδηϊπρ ἐμε Τεπρὶε; μα πδά 
δοηείδεοσγε ἔοσ ψοσβῃὶρ δηά βδογῆςα, ἐπε π 
δον ἀϊά 1 ὑτοΐδης 1 ἡ" ΟἾγνβ., Η ον. ἴ.. 
-:ἡγνισμένον : (ἢς ΕΧρταββίοη 15 βῬἘΠΕγΑΙΙΥ͂ 
τακεπ ἴο τεῖεσ ἴο (ες οὔεσιηρβ ἱηνοϊνεά 
ἴῃ δε αβϑοοίβείοη νὰ τπ6 νον, χχί. 26, 
δυΐ ἰξ πιᾶν αἷβο ἱποὶπάε οἵπεσ δοίβ οὗ 
ψγοσβἢΐρ ἀπά ρυσϊβοδίϊοη ἱπ ἐπε Τατιρῖς. 



τη---ς. ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4ὃς 
θορύβου, τινὲς ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας Ἰουδαῖοι, 19. οὖς ἔδει ἐπὶ σοῦ 
παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός με. 
εἰπάτωσαν, εἴ τι εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα, 

20. ἢ αὐτοὶ οὗτοι 
στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνε- 

δρίου - -ἴ ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς, ἧς ὃ ἔκραξα ἑστὼς ἐν αὐτοῖς, 
Ὅτι περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον 4 ὑφ᾽ ὑμῶν. 

1 Αἰΐεσ. τινες ΦΑΒΟῈ 13, 40, δ᾽, 84}. Βοἢ., ὅ5γτ. Η. ; Τί ἱ ἘΌΝ. ϑγεπάε [888] αἀᾷ δὲ; οπιίπεά ΒΥ ΗΓΒ Στ Τιθόβ., ὙΥΗ,, νγεῖοα, 
5 Ἰπβίθδὰ οὗ τι ευρ. ὟΝ. Η., ΒΟΥ, ΒΙα55, ΜΝ εῖβ5, 

ΨΕΙῪ 5116 )ὲ αἰζεβιίδίίοη ; οὔ, νεῖ. 10. 
ΚΙν., ννεῖββ, ννεπάιϊ, Βἴδββ, 

ἘΧΧ; 8εὲ νΝ πει- Θομπιίεάεὶ, Ρ. τοφ. 

εν ἐμοι οἵ". ΔΒ τ 
δυΐ τοί ΠΕΡΙ ὡ 3 

3 ἘῸσ ἐκραξα (Τ,Αςἢ., ΗΠ απ ε} 4) ἐμ6 ἔοττη εἐκεκραξα [5 ἑουπά ἰπ ΦΑΒΟ 
ΟἾγυβ., Τιβοῖ.; ΥΝ.Η., Β]4ββ, νγεῖββ ; ται]. ἔοσγτη οπὶν ἤδτα ἴῃ πα ἀψφος ΠῚ 

νεπάες, Τ. Ε. Βδβ εἰ τι ἐνρ. ὙΠ 
40, ὅτ, Τίϑβοϊ., ΝΗ. 

δι, 

4 Ἰηβίεδὰ οἵ υφ᾽ ΑΒΟ 13, 40, δ᾽, ὅτ. Ῥεβῆ., Αείμαῖγ σεδά εφ᾽, βο Τὶ Ἤ. 
Ενν., ννεῖββ, ννεπάι, Β]485 ἵπ' β; νυφ᾽ ἰ5 βαρροτίεά ὉΥ ΜΕΗΤΕ, Ἑππας (ϑο ὙΠ 
αἱξ., ΒΟΒ., ὅυτ. Η., ἃ νόδίβ, αηὰ Η1]6.). 

π--τινὲς : ἴπ ΑΨ, {π6 νγογά ἰβ βί ΠΙΡΙΥ τε- 
ξεγγεά ἴο εὗρον ἀπά ἐπετε 15 πὸ αἱ βηουν ; 
δυΐ ἱξ νναὲ ἰπβεγὶ δέ δον ἰξ (866 οτγίεἰςαὶ 
Ὠοίε). ἘΝ. τεμάειβ “ας ἐΐέγε τυέγε 
σεγίαπ [εν το Αϑβίβδ," εἰς. Ὑπὲ 
ϑεπΐθεποα ὕγεακβ οἱ, δῃηᾶἃ [π᾿ βρεᾶκεγ 
ΤΩΔΚΕ5 ὯΟ ἀϊταςί γεΐεγεπος ἴο χχί, 27, Ὀυὲ 
ἵστα Ρ]1ε8. τῃδὲ ἴπ686 Αβίβιϊς [εν 5πουϊά 
δανα Ὀ6Ὲπ ῥσγεβεπέ ἴο δοουβα Ηἰπὶ { {ΠΕ Ὺ 
δδὰᾶ δὴν δοσυβαίίοη ἰοὸ πηᾶκε---ποῖς δ Ὁ- 
ΒΘΠΟΘ Ὑγ85 ἱπ {πε Ὀτιβοηετ᾽β ἔανουτ; “ ἐδ6 
Ρᾶδβδαρε 88 ἰξ βἔδηαβ (ἑ.6., υνἱ [ἢ ἘΠῚ8. Ῥγθακ) 
15. ἰηβεϊποις ἢ [1ἴὲ, ἀπ βεαπιβ ἴο δχ- 
ΒΡῈ ἐπα δγυρίπεββ 50 ομαγαοίεγίβεϊο οὔ 
ἐπα Ῥαυϊίπε Ἐρίβεῖββ," οὔ. χχνὶ. 9, 866 
Ῥαρεβ ποίεε ἐπ ἰοοο. Οἰἴδεῖβ ἴδκε δέ 
ἘΒΟΌΡῊ 1685 ἔοσοι ΕΙΥ 48 τήοτε βέγίςἶνγ ἴῃ 
ΟΡΡοβιϊίοη ἴο {πὸ ργεοβάϊπρ ννογάβ, 
τηθϑπίηρ ἰπδί [πὶβ δοσυβειβ δὰ ποῖ 
ἴουπά τη 848 πεν δἰἱερεά, δὴ 85 Τεῖ- 
ἔ8}}8 αἰϊερεά, νεσ. 5, δυὺϊ ἰδαὲ σογίδίῃ 
]ενβ οὗ βία παὰ ἔοῃπᾶ δϊπι. Ηδοκείς 
τοΐδιηβ δέ, Δηὰ 8665 ἰη δε νοσὰβ ἃ τὰ - 
ἰοτὲ οἱ τῆς οβαγρε οὗ τοί ὑροη ἔμε σὰς 
Δυΐποσβ οὗ 1: ““Ῥαϊ οσογίδίπ [εὺνβ ἔτοσα 
᾿Αβία"---τἰε ἰδ ἔπδυῪ ννῃο ἐχοίτεἃ ἃ τυπλυϊὶ, 
ποῖ 1; ἰδὲ νετῦ οου]Ἱὰ 6 οπχεεά, ἃ τὰς 
Ρἰςΐατε οὗ τπε Αροβείε᾽β βδαγπεβίηβββ, ὃ6- 
οδιιβε 80 τγεδάθν βυρρεϑίθὰ ἔγοση θορύ-» 
βου; Ῥαΐ {815 ἱπέεγργεϊδείοη βεδσ8 Βαγάϊν 
οστα οὐ ὈΥ ἴδε οοπίεχί, 
Ψψει. το. ἔδει νἱίπουϊ ἄν, εὐ Γὰκε χί. 

42, χν. 32; οἡ [Π6 ἔοσςβ οὗ {18 ἱπχρετγξεσί, 
8εε Βυτίοῃ, Ρ. 14, ὙΜίποι- Μουϊΐοη, ΧΙΐ, 
2.---εἴ τι ἔχοιεν πρός με: (πε ορίαίϊνε οὗ 
ϑμδηοοίδυς ῬοΒΒΙ ὈΠΙγ, ταρτεβεηείπρ τπὸ 
βυυδ)εοεῖνε νίενν οὗ 1π6 δρεπί --- ἰξ {ΠῈῪ 
μά δηγίμπρ ἀραϊπβε τὴς (π᾿ {πεῖς οννῃ 
8ε1161), Ὑνίποι- Μουϊίοη, χὶ!. ὃ. 2, Νίξεδυ, 
1, ἄγε ἄμ Ν. Τ᾿, Ῥ.- ταῦ (1893), Βυτίοη, 

Ῥ- τοῦ.---κατηγορεῖν : “10 τηᾶκε Δλοοιβα- 
τίου," ΚΙΝ.., ο΄ νδσ, 2. 

Ψ ες. 20. ἢ αὐτοὶ οὗτοι: ““χυαπάο- 
αυϊάεπι δρβυπε 111, ἢἰ ἀΐςαης," ΒΙΑ88; 
ἃ5 ἴδε [εν ἔγοπὶ Αϑία ἂτςὲ ποῖ ργεβεπὶ 88 
δοσύδβεσβ, ἢθ ἀρρεδὶβ ἴο ξοβε 71ἐν Ψ πὸ 
41ε---ἢε οδηποῖ ἀεπιδη Βρθεοῇ ἔγοτη ἐἢς 
δρϑβεηΐῖ, δυξ 6 οἱαίπιβ ἰξ ἔγοπι {πὸ Ρτεβαηῖ 
(Υν εἰ58) : "οἵ εἶβε ἰεῖ ἐπεβϑε τῆδπ {δετη- 
βεῖνεβ βᾶγ," ΕῸΝ,, βίποαε {πεν ἀτὸ ἐπα 
ΟἾΪΥ ἃσουδβασβ ριεβεηΐῖ, Καυϊΐποαὶ τοΐεσβ 
ἴδε νογάβ ἰο ἐπῈὸ ϑαάδυσεες, δηὰ τίη 
1815 ρσονβά ἔτοπι 6 ποχέ νεγβα, δαΐ τὰς 
οοπίοχὲ ἄοεβ ποῖ τααυΐσα ἐμῖβ τεΐδγεπος, 
ΠΟΙ σᾶη ἴδε ψψογάβ ὃς ταίδισεὰ ὑἱτἢ 
Ἐν αἰὰ τὸ τῆς Αϑίδεϊο [δννβ, βίπος στάν- 
τος μον ἐπὶ τοῦ συν. [5 ἀραίηδί Βυ ἢ Δἢ 
ἰηιετγργείδίίοῃ.- τι, 5εὲ οὐ εἰοαὶ ηοέδ. 

γεῖ. 21. ἥ -- ἄλλο ἥ αἢει ἀδίκημα 
(Εβηά4}1}}; 51. Ῥαυ], οὐ οουτββ, υβὲ8 ἴδ 
τνοτά (ἀδίκημα) οἵ Πῖβ ἀοουδετβ. 9:, Ῥαυὶ 
ἰ5 ἴάκθῆ ὃγ Βοπια ἴο ΒΡῈ 8 Κ ἰγσοπίςδ!ν.. .. 
βίγβηρε ἀδίκημα, ἃ αιεδείοπ οἵ δεϊεῦ 
νὴ ἢ τεραγά τὸ ὑπο τπ6 [δὺννβ ἐποπι- 
δεῖνεβ ψγεσε δὲ νατίδηςε, πὰ ὑπο ἢ [86 
Ῥτοσυτγαίογ τνου]Ἱὰ τεραγά ἃ5 δη ἰάϊς σοη- 
ἰεπιίοη Ὑνεἶββ τεηάθσβ ""΄οὺ ἴδε ἔπ θσὼ 
58Υ), ἰδ ἰῃ οἰδεῖ σεβρεοίβ ἴπον Βᾶνς ἰουπὰ 
ποίπίπρ ψτοηρ, ὁοποογηίπρ ἐπῖβ ομα 
αἱξεγδηςε,᾽" εἰς.--  ἰπ νμδὲ τεβρεοῖ τΠ6 
τεξατᾶ ἴξ ἃβ δη ἀδίκημα,᾽" Βυρῃὶ γἱηρ εἶπ᾽ 
τωσαν ἴτοπι τῆς ργενίουβ νεγβεὲ. ΟἹ δὰ 
ψνἢο]6 νοῖβς 866 ξυγίπες Β]858, Ογαᾶνι., ἢ. 
168, Νίπετ- ϑομπηεάεὶ, Ρ. 187; ἀπὰ αἷβο 
Ρ- 225 οη ἧς ἔκραξα---ἧς ΡτοΡΑ ΡΥ ποὶ 
ἴοσ ἡ (ωὐ. Μαῖι. χχνίϊ. 50), θυ δεσα 
φωνή ἰΒ υβεά ἴῃ πε δεηβε οἵ ἃ ἰουὰ οτΥ, 
80 δας τἣς σοηβίτυσείοη ταβοῖνεβ [ἐβεὶζ 
ἱπίο φωνὴν κράζειν, ο΄. Εεν. νἱ. τὸ, 
τ. ἰ. (απὰ ἴος ἴδε ἐχργεδϑίοπ ἰὼ υχχὶ 



480 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΙΝ. 

22.1} ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς, ἀκριβέστερον 

εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἰπών, Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ, 

διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς" 23. διαταξάμενός τε τῷ ἑκατοντάρχῃ 

τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον, ἔχειν τε ἄνεσιν, καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων 

αὐτοῦ ὑπηρετεῖν 2 ἢ προσέρχεσθαι αὐτῷ. 

24. Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ 

τῇ ὃ γυναικὶ αὐτοῦ οὔσῃ ᾿Ιουδαίᾳ, μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ 

1 ΤῊΣ Ψψογάβ αἀκουσὰς δὲ ταῦτα 05. ; ἀνεβαλ, δε αντ΄ ο Φ. νει .ΑΒΟΕ, Τίδβοδ., 
ΝῊ. , ΕΙΝ., ΒΙαββ, ΝΝν εἰββ, ϑνεπάε, Η:ρ. 

3 προσέερχ. ογι. ΑΒΟΕ 13, ὅσ, Ψυ]ρ., ϑυζ. Ρ. δηὰ Η., Βοξ., Ασγωλ., Τίβοῃ., ΕΑΥ͂., 
Δηᾶ οἴποσ δυϊπογίτε5 ἴῃ να. 22. 

5 Ἰηρίεδά οὗ ΤΙΝ. ΒΟΞ 36, 5υγ. Η. πιρ., Τίβοῃ., Ν. Η., ἘΝ, ΝΝ εἰββ. [Β1455] αν 
τῇ ιδιᾳ γυν. (ον:. αντου). ΤΟΝ, 48 5", τῇ γυναικι 'π ΟἿῊΣΠΡ (Μεγεσ, ΗΠ ρεπξε!α) ; 
ΝΝΔΑ, 13, 18, 6, Βανε τῇ ιδ. γυν. αντον. Αἴ ΈΠ6 Ῥερίηηίηρ οὗ νϑῦβα Β[αβ8 ἴῃ βὶ ἰεχὲ 
ταῦ ἡμ. τινας τεδάβ Δρουσιλλα ἢ γυνὴ τον Φηλικος ουσα ἰουδαια ἡρωτα ιδειν τον 
Παυλον και ἀκουσαι τον λογον. βουλομενος ουν το ἱκανὸν ποιησαι αὐτῃ (ΟΔϑεϑϊοὰ. 
Οουιρὶ., Ρ. 205 (1402, Μίρη.) δηά ὅϑυγ. Η. πιρ.). 

134. νἱ. 4). Ἑδιτγασγ, δὲ. Ῥαμὶ, ἰϊ., 328, 
τηΐϊηκβ (μδὲ ἢδ 5665 ἴθ (πὶβ. υἱέοταηοα 
ΒΟΠΊ6 Τφοτηραποζίοη οα ϑέ, Ῥδ0} 5 μαζί 
ἴοσ δἰβ δοιίοπ ἱπ ἀϊνϊἀϊηρ τῆς ϑαπῃςάτίπι, 
ἀπ ἴοσ {πὸ τυὐπλὰε δα μαά οαὐυδαά, δυΐ 
866 ἀὔονα, Ρ. 467. 
ει. 22. ἀνεβάλετο: α»:ῥ]ῥαυϊέ ἐο5, ἃ 

τοοπηΐςαὶ Ἔχργοϑβίοῃ, οΠΪΥ Ὦσδτς ἰπ Ν. Τ., 
ἴδε Ἰυάρεβ ννεσα Ψοπὶ ἴο βαὺ Αἀριῤῖὲμς ἴῃ 
ολ885 ΨΠοσα ἰξ γα8 ποῖ ροββίθὶε ἴὸ ρ855 
δὲ οὔςε ἃ Ἰπάρτηεηε οὗ σοηἀδεπηπ δῖοι ΟΥἹ 
δοααίτία! Ὀδέογσε ἤασίμαν ἰηχαΐσν, Οἱς., 15 
γεν.) ἴ.γ 20.--ἀκριβ.: ““Ππανίῃρ τῆοσε 
ἐχδοὶ Κπον]θάρε σοποεγηΐηρ τς ΟΥ̓ ΑΥ ἢ 
ἴμδῃ ἴο ὃ6 ἀεςείνεά Ὀγ ἐξ πιβγεργθβεηΐα- 
τίου οὗ πὲ [ἑεννϑ; Π6 τῇδυ Ὦδνβ Ἰβαγπέ 
5Ο0Πη6 ἀείαι15 οὗ ἢ ΟὨ τ βείδη βεοῖ ἀυτίπρ 
μἷβ γθαᾶτβ οὗ οῇοε ἔγοπῃ Πὶβ ννἱέε Ὀγαβ1118, 
ΟΥ Ροββίγ ἅἀυγίπρ ὯῖΒ τεβίδεποες. ἴπ 
Οξβαγθα, ψποῦα {πδτα γϑ ἃ ΟἨ τί βίδπ 
σΟΙΏΤὩΪ Ὑ δηᾶ ἢ6 Βοῖηε οὐ ΡὮΪΠΡ τΠ6 
Ἐνδηρειβε, δαηὰ ψμοτε Οογηθὶῖαβ πα 
Ῥεθῃ Ἵοοηνατίεά, ΤΗβ Κπον]εάρα, τπ6 
ΨΙΙΕΙ ἱπάϊοαίαβ, νγὰ8 (πε τϑαὶ στεᾶβοη: 
[6 τεάβοῃ Ψῃῖοἢ ΒΕ ΙΧ δἸερεά ννα5 τπαΐ 
δε τεαυϊγεά ἐπε ενϊάθβποε οἵ Τγϑίαβ ἴῃ 
Ῥείβοη. νεπάϊ, Ζδοκίεσ, Βείῆρε, Νὅ8- 
ϑεη ἴακα (πῸὸὶ ψνοσάβ ἴο τηϑδαῃ {παΐί πὸ 
αὐάτοββ οἵ Ῥαμὺμ μαδά οἤεπάδεά ἘεΙ χ᾽ 5 
Τῶοτς δοουταίθ Κπονϊεάρε, απ οὐ ἐδ|18 
δοσοιπὶ Πα ρυΐ ΟΥ̓ ἂπν ἀεοίϊδίοα. Οπ 
ἴ8ε Ἄοοπηραγαῖῖνα βεαὲ Βίαββ, Ογαρι., Ῥ. 
130.--τὰ περὶ: οδαγαςίοτίβεις οὗ τὰκ 
Δη4 Ῥαυ], βεα ἢ. 481.--διαγ. τὰ καθ᾽ 
ὑμᾶς: “1 ὙΠ ἀείετγπιὶπε γου τηδίξοσ," 
ΚΟΙΥ., ο΄. χχν. 21, δἀπὰ δες αὔονῈὲ οὔ 
ΧΧΙΠ, 15. τὰ καθ᾿ ὑμᾶς: ρΡτΟΡΔΡΙ 
τείειβ ἴοὸ δοίῃ δοουβοῖβ ἀπά ἀλμσν ὦ 
Οὐ τὰ δῬείοτε κατά οδαγαςίετίβιϊς οὗἉ 

Ιακε βεαὲ ἱπβίδηςς ἰπ Μουΐὲδοη απᾶ 
ἀλτεν δηά Ηανκίηβ, ον ϑγποῤέίεα, 

. 38, 
ἕ Ψαγ. 23. τηρεῖσθαι: (δαῖ με 5Βῃοι!ά 
88 Κεαρί 'π μαῦρα ἃ5 ἃ ριίϊβοπευ; τοί 
τα 16 88 ἴῃ ΑἿ.---ἔχειν τε ἄνεσιν : “Δπὰ 
Βῃουὰ πᾶνε ἱπάυϊρεπος," ΕΟΝ., ποῖ 
“πραγ, ΑΟΝ', νογά ΟἹ εἰβεννμαγε ἴῃ 
Ῥδὰ] ἴῃ ΝΤ., 2 σον. ἰϊ. 13, υἱῖ. 5, ν!. 
13, 2 ΤΠΕ58. ἴ. 7, οὐ. αἷδο Ἐσςοϊαβ. 
χχνΐ. 1ὸ, 1 Ἐβά. ἱν. 62. Ἑτσοτι νεσ. 27 ἴΐ 
ἌΡΡΘδῦβ πδΐ {πὲ ρυίβοπεσ υγᾶβ 511} θουπᾷ, 
Ῥαΐ τῆε ἱπάυ!ρεηςε ἱπνοϊνεά ἃ ἐμεέσαϊα 
᾿ἰδεγίογ, απὰ δχιεπάθὰ ἰο ἔοοά, ἀπά δ8 
νἱβὶ 15 οὐ πἰεπᾶβ, ἀπά τεγηϊββίοι ποσὶ {πα 
ΒΕΝΘΙΕΙ ἔογπι οὗ ουδίοαν, οὐ. [05., «πέ., 
χνῖ!., 6, 7, το, Ώεγα Αρτίρρα 85 Βἰ ΠΊ118 7 
ἰπάσ!ραποβ ἴῃ Πἰ5 ἱπιρτβοησηθηξ δὲ ΒΟΠΊ6, 
Ῥυς 18 51] οπαϊπαά.---μηδένα κωλύειν 
τῶν ἰδίων, οὗ. ἵν. 23, Γαἶκ6, Ατἰβέαγομιδ, 
ῬδΙπαρβ Ἐτορἰπγυ8, οὐ. [05., 4πέ., χνὶϊ.», 
1“. 8... ἴῸΥ [Π6 βᾶπηθ ἱπάθϊ!ρεποα ; σμαπρα 
οὗἩ Βα ]εοῖ ἴο σοπεατίοπ ἴῃ κωλύειν.---πη- 
ρετεῖν, χί!, 36, χχ. 34. 

ψεῖ. 24. Δρουσίλλῃ: οἵὗὨἩ ἐδῆς εἔπτεα 
ἀδυρβίοιβ οὗ Αρτηίρρα 1. ὈὨγιβι]]α τναβ {πε 
γουηραδέ, ΠΕῚ βἰβίεσβ. δείπρ Βεσπίοε ἘΞ 
ὈῬεῖον) δηά Ματγίδατῃηηθβ. Μαγτίε, ννῆεῆ 
δουϊ ξουτίδεη, το ΑΖίΖιιβ Κίηρ' οὗ Ἐπιεζᾶ, 
886 Παά Ὀδεπ βεδυςεὰ ἔτοπῃ πεῖ πυβραπᾶ 
ὉΥ ἘεΙϊχ, νμο μαά δπιρίογεὰ ἔογ ἢΐ5 ενἱ] 
ῬύΓΡΟΒΒ ἃ οογίδίῃ ἱπιροδίοῦ ἀπᾶ πηαρίοίδη, 
ΘΙπΊΟη ὉΥ πᾶπιθ, 05., 4πέ., χχ., 7, 2. 
ΤῊΘ δοοουπὲ ἴπ Οβαρῆιβ ἱπιρ] 165 ἐμαὶ 
ΒΠ6 γὰ8 ὈΠΗΔΡΡΥ ἱπ ΠῚ πχαγιίασα ΨἹΠ 
ΑΖίζιβ, απ δββεγίβ [ῃλί 5ὴε ννγαβ ὄεχροβϑὰ 
οὐ δοοουπί οὗ μοῦ ὈεδῸΓ ἴο {π6 ἐπνίουβ 
111-ἰτεδεπηθης οὐ Πδ βἰβϑέασ. Βεγηῖίςβ, 886 
τραττιεά ἘοΙῖχ (“ ἐτίασῃ το ρίπαγατι πλᾶσὶ- 



22---26. 

ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς 1 Χριστὸν πίστεως. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 487 
25. διαλεγομένου 

ΑἹ -“ ν δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος 3 τοῦ 
μέλλοντος ἔσεσθαι, 

δὲ καὶ ἐλπίζων, 

Τίβοι., ΥΝ.Η., ἘΝ... ὙΝν εἰβϑ, 

ΤΕ. ὃγ 41] εἀά. 
ἰπ β, 80 Η]ρ. 
καλεσομαι σε. 

μ ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν 
ἔχον πορεύου - καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε’ 26. ἅμα 

Ι΄ - - ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, ὅπως 

1 Αἴζεγ Χριστον ἐφ ΒΕΙ, δι᾽, ΝΡ. αἷᾳ., Βοῃ., ὅσ. Η " .», Οἷξ., ΒοΙ., 5γτ. Η., σῇγνβ. αδά 1 Νεπάς, δῖ οτε. ὉῪ ΒΙ458 ἰπ βὶ ἱεχι, Νὴ Ἂν ον δποδνο αὐ 
5 Ο 15, 31, 40, 180, Ατηι., ΟἾτγβ. τεδὰ του μελλ. κ 

ἐσεσθαι οης. ΆΒΟΕ, ΥΝ.Η., ΚΕ. 
νὰ Ἑ. Οἷρ., Ψα]ρ. (Οαββίοά.) σεδά 

ἵματος, δυϊ τεχὶ τοϊδίηθά 45 ἴῃ 
. ΒΙα58β. ἱπϑιεδὰ οὗ ἰεχὲ Βίαβα 

καιρῳ δὲ επιτηδειῳ μετα. 

δ σπὼς λυσῃ αὑτὸν ογ:. ΑΒΟΕ, Νυΐξ., ϑυε, Ρ. δπὰ Ἡ., Ασγπι., Αείῆτο., Τίβο., 
ἍΗ., ἘΙΝ., ΒΙ455, δ εἶββ, ϑνεπάε, Ηρ εητεϊά, 
“ βεογϑίθ,"" Ῥπὲ ποί Β[455 ἴῃ β. Ἰπβιεβδά οἵ χαριτας Κ΄" ΑΒΟ 
ἀπά Η,, Βοἢ. τεδᾶ χαριτα, δο ΤίΞοξ., 
Χαριν ΦΟΕΤ,. 

ἴμ5,᾽ 245 Θπείοηίιβ 6415 Ηἰπι, Οαιά., 28), 
πᾶ ΠῈσ βοὸη ὉΥ ἢίΐηι, Αρτίρρᾳ ὈῪ πδηια, 
ἘρεΙθ υηᾶετ Τὶίαβ ἴπ δῃ Ἔσυρείοη οὗ 

Θδαν 15, [08., 4. 5. [{ 8ᾶ8 Ῥεδῃ 5οπλα- 
Ἐτηε5. ἱπουρθς ἰπδὲ δῖβ τηοῖμοι ρεγίϑβεά 
ὙΠ Βὲπλ, Ῥπε ρτοθαθὶν ἔπε ψογάβ σὺν τῇ 
γυναικί ἱπ ΠοΒερμιιβ τοῖεσ τοὶ ἴο γι βι118, 
Ῥυΐ ἴο ἐπε ν ἕξ οὗ Αρτίρρα (80 ϑοβᾶτεσ) ; 
“ Ἡεσοά ̓᾽ (Ηεδάϊατ), Ἡϑβιίηρβ᾽ Β.Ὁ., 
Τῆς Ηεγοάς (Ἑδτιτατ), Ρ. 102 ἢ!.---τῇ γυν. 
αὐτοῦ, 56ες οτἰτἰοα] ποίς, τῃ6 δάαϊιίοη οὗ 
ἰδίᾳ Ὀεΐοτε γυν. (οηγῖ!. αὐτοῦ) ρετῇδρβ ἴο 
ει ρῃαβίβε {παὶ Πγιιβῖ116, ἘΠΟΌΡἢ ἃ [Ἔνγαβ8, 
85 ἴπ6 γε οὐ ἘδΙϊχ, ογ ἰξ τῶδυ ροίηϊ ἴὸ 
τῆς ρτίναϊε ἀπά ἰῃέογπιαὶ οδαγαοῖεσ οὗ [8 
ἱπιασνίενν, ἀπε το {πε τεφπεβὶ οἵ Ὀγιβί!α. 
Ῥοββίδν Ῥοίῇ!ῃ ἰδίᾳ ἀπά αὐτοῦ ψετε 
αὐάϊτίοηβ ἴο ἱπεστηδίς ἰπαὶ Πτι51114 υναβ 
ΤΟΙ (6 νἱἕε οὗ Ἐεὶῖχ, δῖ ἴῃς δτεῖςϊς 
Βείοτε γυναικί ννου] Βανε Ῥεξη βιήβοίεης 
ἰο ἱπάϊοαις τ8ϊ5.---οὔσῃ ᾿Ιουδαίᾳ, οἵ. β 
ἐεχί, νι οἢ βίαϊεβ δον Εεϊχ δοϊεά {π8 
ἰο ρταιί ἐν ᾿τυ51114, ΒΟ ἃ5 ἃ [|εννε58 
ὙΒῃοα τὸ πεῶσ Ῥδῃΐ, 45 8οσ Ὀσζοίμπευ 
Αρτίρρα αἴεγννατάβ, οὔ. χχν. 22, 5εὲὲ 
Κηδδεηρδυεσ, ἐπ ἴοτο. --- μετεπέμψατο, 
866 Οἱ χ. 5. -- Χριστὸν, 866 οτἰἰοα] 
ποίε. 
ετ. 25. περὶ δικαι.: ῬΑ] ἄοεϑ ποί 

δταῖιῖν {π6 οσυτίοβἰἐν οἵ ΕεΙχ ἀπά Ῥγαβί!α, 
δυΐ ροα8 βίσαϊρῃξς ἴὸ (Π6 επίογοεσηεηίς οὗ 
ἴῆοβε ρτεαῖ τπῇοσϑὶ Ἴοηάϊτίοπβ ψἱΐμπους 
ψὨϊοα, οί ἔοσ ἴενν δἀπὰ ἀτεεῖ, ψνμδὶ 
Βε μαά το βὰν οἵ ἰδὲ Μεββίδῃβῃίρ οἵ 
1Ἔβθὺβ νγὰβ ἀπίπεε]]ρῖδ]ε ; Βονν στ νου ΒΥ 
εχ Βαά {4|1εὦ ἴῃ τὶ ρμίεουβηεββ {πε 
ἐνεηΐβ οὗ μἰ5 ρετίοά οὔ ρονεγηγηεηῖ ργονεά, 
ζ. Τας., 4πη., χίϊ., 54, “"συποίδ πιδ]ε- 

οἵα 5.81 ἱπιρᾷπε ταῖι5," τπγοῦρῃ {μα 
δνἱ] ἰπῆπεηοε οὗ Ρ41145, Τς., Η 15ὲ., ν.ν 9. 
--έγκρατι: ΚΕΝ. πιαγρίῃ “ βεϊοοπίγοὶ," 

Αἴεγ μεταπεμπ. αἷρ. δἀάβ 
13, ὅτ, Ψα]ρ., ὅϑγι. Ρ. 

δηὰᾶ δι βοτίῖεβ 88 ἀδόνε (βεε ποῖε Ῥεϊον)). 

Τιλάπμ, ἐσφνιῤῥεναπέϊα, Μυϊραία, οαφέϊέαέε. 
ΤΕ ῥγέβεηςε οἵ Ὀγμβ1118 ὃγ ἢἰδβ βίἄε γναβ 
ἴῃ ἰἔβει ἔα ρσοοῦ μον εχ μαὰ αἰ ]δὰ ἴῃ 
1818. νἱγίαε αἴ5ο, ἐγκρ. δεῖΐπρ' βρεοίδι!ν 
ΔΡΡΙ]Ισαθ]6 ἐο σοπίίπεπος ἔτοπι ββηβυδὶ 
ξέοθδνκορ (ννειβιείη); ορροβεὰ το ἰξ ἰβ 
κρασία, Σ Οοτ. νἱϊ. 5. (Ξ ἀκράτεια), 

“Ἰηροπείπεπος,᾽" Ατίδε,, Ελ., νῖϊ., 4, 2. 
ΙΔ ΝΤ., (Δ]. ν. 23, 2 Ρεῖ. ἱ. 6 (δἰ 5), οὔ. 
Τίς, 1, 8. ὙΒῈ Ψψοτγά ἰβ ἐουπά ἰῃ Εςοΐε- 
δἰαβί, χυἱἹ, 15 5, 30, 4 Μᾶος. ν. 34. 
5ι. Ῥ8Ὼ] ρῖνεβ ἃ ἄουδὶς ὑσοοῦ οἵ δι8 
οούγαρα ἴῃ τεαϑοηΐηρ {Ππ18 ποὶ οηΐν δείοσγε 
Ἑεῖχ δαϊ θεΐοσε 815 νυτΐβ, ἴοσ πκεὸὶ ἀποῖβοσ 
Ἡετοάϊαβ μοσ γεβεπίπιεηϊ νν88 ἴο δὲ ἔεασεά, 
-- τοῦ κρίματος τοῦ μέλλ.: “186 ἰυάρ- 
ταεηῖϊ ἴο σοπηε,᾽" ΚΕ. Ν., ργαβεγνίηρ ἴδε ἕογος 
οἵ τς δγίίοὶς οπχειε ἴπ 411 ἘΘΝ. ἐχοθρὶ 
ἘΒΘΩ,.: “ὉΝΙ εείατη 11, αὰΐ πυπς ἰυάϊοας 
Βεάεπί, ἐπάϊοαπάϊ εγυης" (ΥΝ δἰβιείη).--- 
ἐμφ. γεν.» 8ε6 Οοἡη χ. 4, οὗ. τῇς δἰτιάε οὗἁ 
᾿Απεραβ τ τερατγά τὸ πε Βδριίβι, Ματγίς 
Υἱ. 30.---Τὸ νῦν ἔχον, ο΄. Τοῦ. νἱῖ. τα (Β' 
ἔχων), ἀπά ἴον ἱπβίδηςεβ ἴῃ ατεεκ υτίτοιβ 
866 γείβιείη.---καιρὸν δὲ μεταλ., οἵ. 
ῬΟΙΪΥΌ., 1ἴ., 16, 15. μεταλαβόντες καιρ. 
ἁρμόττοντα (ΑἸζοτά, ΒΙ455). 80 1ΔΥ 88 
να Κηονν, Π0Ὸ τῇοτε οοηνθηΐθηὶ βεᾶβδοη 
Ἔνοσ οᾶσηδ, βεὲ τεδάϊηρ ἰη βὶ ἰεχὶ, 

ψεῖ. 26. ἅμα δὲ καὶ ἐλπ.: σοπηςοίεά 
ὉΥ βοπὶς νῖῆ ἀπεκ. (ο΄. χχίϊΐ. 25), 80 
νεῖββ, ννεηάις, Ἡδοκείῖ ; οἴμεγβ. ρυποῖυ- 
δίς 88 ἮΝ.Η., ΕΙ͂Ν., δπά τεπάεδσγ ἰξ ἃ5 ἃ 
Βηΐτε νεσῦ.--ὖτι : οπ τῆς ςοπείτγιιοιίοη 
νι ἐλπίζειν 866 ϑίτηοοχ, ζαπρμαρφε οὗ 
ἐλε ΝΟΤ., Ῥ. 121, ἃπὰ Β[4δββ, ἐπ ἰοἕο: 
Ικκς χχίν. 31, 2 Οοσ. ἴ. 13, χὶϊὶ. ὅ, 
ῬΒΙετι. νεσ. 22 (ποῖ ἱπ Ατεὶς Οτεςκ).--- 
Οη ἅμα ε΄, Βία55, τγανι., Ρ. 247, (ο]. 
ἰν. 3, ῬμΙΐεπα. νεγ. 22, 1 Τίπην. 13. ἅμα 
καί: οηἷγ ἴῃ 1κὸ πὰ Ῥδὰ!; οα ὅδ υὑβὲ 
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λύσῃ αὐτόν - διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ͵ 

47. Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβε διάδοχον ὁ φῆλιξ Πόρκιον 

ὈΥ {Ππεπὶ 568 ἔυγίμογ Νιίθδα, σὲ Ογέο ἄμ 
Ν.Τ., Ῥ. 1τ8)7 (1893). --- χρήματα: {πε 
τηδητίοι οὗ “ 4] π1Ί5,᾽" νεσ. 17, πδᾶ βεῦῆδρβ 
βυρρεβίεά {πε ἐπουρμς πὲ Ῥδὰϊ νγ88 1ῃ 
ἃ Ῥοδβίεἰοη ἕο ραγομαβε ἢῖβ. ἐγεβάομῃ ὑἱα 
ΠΊΟΠΕΥ͂, διὰ ἴξ ννὰ8 αἷβοὸ ενϊάεης ἰο ἘῸΙχ 
παῖ τῆς Ὀτίβοπεσ νγὰ5 ποὶ ποὺς ρευβοπ δ] 
[πεπᾶ5, να. 23. ϑρίεϊα, Αῤοσἐεϊρεδολέοκέδ, 
Ρ. 28ο, ρΡοἰϊπίβ ἴο νεσ. 17, ἀπά τὸ ἔπε ἴδοϊ 
(παι Εεῖτχ σου] ποῖ Β6 ἀπαννᾶτα ἔπαὶ Ῥδὰ] 
νγ85 8 τῆδη οὗ ννῖάε ᾿πῆπεηςε δπά βυρροτγίεα 
Ὁ τηδην ἔτίαπάβ, 85. ἃ βΠΠσῖεπὲ ἈΠΒνΕΣ 
ἴο ἴπ6 βαρροβεά ἱτῃρτσορδθ εν ἀτρεά Ὀγ 
Ῥβειάεσεσ ἐπαὲ ἘῈΪΙχ οουϊά πορε ἴογ 
ἸΔΟΠΕΥ ἔτοτῦ ἃ Ῥοοσ ἴδηΐ - τ κα δηᾶ 
ταϊββίοπασυ. ϑρίτα {πῖπκβ ἐπαὶ Ρλὶπρ- 
ῥίαπς τῶδῪ μάνα Ὀθεὴ ντϊτίθη ἔγοσα Οδ- 
βᾶτδα, ἀπά {μδὶ {πεγεΐοσε (Ρῃ]]. ἵν. το) 
ἙεΠχ μαᾶά ἀουδὶε σαυβε ἰο βΌρροβε ἔπαϊ 
18 ΡοΟΣ τηϊβϑίοπατν παά οοπηδηᾶ οὗ 
τ παΥ ; πὲ ἱΠουὺΐ ἐπάογβίπρ ἐἢ 15 νἱενν 
85 ἴο {π6 ρἷδοε οὗ νυυτιεῖπρ οὗ δαὶ ῤῥίαη5, 
ἴ τπῖᾶν Ὅς διρρεβίεά τὲ 8.:. Ῥδα}5 
πτεπᾶβ δὲ ῬΆΠΙΡΡΙ ταῖρμε πᾶνε Βεϊρεά ἰὸ 
Ῥτονίε βπαποίδὶ πεῖρ ἔογ ἔπε ὄἼἔχρβῆβεβ οὗ 
Ὧ15 {π141}: Τγάϊα, Ζ.6΄.,» Μὰ8 ποὲ ΟὨΪν τοαάν 
ν Π Ιατρο- μεατίεα ποβρί τα τεν, ας ΜΟῚ 
ἐγαἄε ἱπ [861 τεαυϊγεά ἃ οοπδίἀδγαθ]α 
σαρίία] : 5866 οὐ {πε οἵμεσ βαπά {ῃ8 νίενν 
οὗ Εδπιβαυ, δέ. Ῥαιμῖ, Ρ.. 312. 1 15 υτρεά, 
ΠΛΟΙΘΟΥΕΟΊ, ἴΠαΐ ἃ ΡΟΟΙ τηδη νου πένεῖ 
Βᾶνε τϑοϑϊνϑα βυςῃ δἰξεπίίοη οσ ἀτουβεά 
ΒΊΟΝ ἱπίεσεβε. Βυΐ ὅ8:. πκὲ δίγηβεῖε 
[85 το] ὰ5 πονν Ἡετοά ἀεβίγεά ἴο βεε {δε 
ὅϑοη οὗ Μδῃ, ῆηο Ππαδά ποῖ ψῆετζε ἴο ἰδ Ὺ 
Ηἰβ μεδᾶ, δπὰ ἐπε βαπιὲ ἔξεϊ πρὶ ΒΟ ἢ 
Ῥτογιρίβά Ηεγοά, ἐπε ἔξεϊπρ' οὗ ουτιοβι εν, 
Ἐπ6 ἢορε ρεσῆδρβ οὗ ββεΐῃρ βοπῖα πεν 
τπϊπρ,, ταν πᾶνε ρῥτοσηρίβά {πε ἀεϑβῖγε οὔ δη 
Αρτρρα οσ ἃ Ὀτγιβι114 ἰο 8688 ἀπά ἴο μεδῦ 
Ραι].---ἐλπιζ. . . .« δοθ.: “ 5'. Ἐπεβδυσιηλ 
ΘΥ̓ΔΠΡΈΙΣ οπγϑὶς ἱπέε!χ Ἐδ ΠΧ," Βεπρεὶ. 
Άθη Ονεερθοῖκ Ἔχρσαβδεβ βαγρεῖβα τῆδεὲ 
Ἐεῖχ ἀϊά ποῖ ἄεϊίνεγ Ῥδὰὶ ἰο {πε [εν 
ἔοτ τιόπαν, πα ἔογρείβ ἐπαὶ Ῥδι]}5 Ἐοπιδῃ 
ΟἰΕΖθηβῃρ νου πλαῖκε βοἢ δ δοιίοη 
ταῦ ἢ τῖοσα ἄδπρθτοῦβ ἔμδη Πΐ5 ἀδιθπείοπ, 
-π-διὸ καὶ: οδαταοίετίβειο οὐ Τὰκε δπά 
Ῥαυϊ, δπᾶ σοπιηλοη ἴἰο υκε᾽ 5 αοβρεὶ ἀπά 
Αοίβ, οῦ Ττὰκε ἱ. 35, Αςίβ χ. 29, Εοῃι. ἵν. 
22, χν. 22, 2 ΟΟτσ. 1. 20, ἵν, 13) ν. 9, ΡΏΪ]. 
ἰΐ, ον» ΟἡΪν νῖσα εἰβεννῃοσα ἰπ Ν.Τ., Ηδῦ. 
ΧΙ, 12, ΧΙ. 12; “οἰ {Π|οογθὲ θαπὶ δᾶ 56 
Ῥεουπία ἰεπιρίαπάπτη,᾽" ΒΙίαββ, παρεη- 
Ὀάαμετ.---πυκνότερον, οὐ. Τὰυκε ν. 33,.,1Δ0 
Τίπι. ν. 23; δηᾶ 1 ΧΧ, Ἐβίμοσ νἱϊ!. 13, 
2 Μᾶοο. νἱϊϊ, 8, 3 Μδςο. ἷν. 12. ἘΠπε 
οοτηραγαῖϊνα ἤδτα 8 ““νεγιβ σοσηρδγα- 
ἄναβ᾽᾽; σμὸ ϑβαῤίηβς, Β1.β8. Νοιβίησ 

σου πιοτα ῥ᾽ αἰ πῖν βου τὰς σοττυρεϊοι 
οὗ τὲ Ἐοπιὰπ ρονεγηπιεπὲ ἔπᾶη ἐπε 
οοπάπος οὗ ἘεΙχ ἱπ ἕδοα οὗ ἰμε ἴαν: 
ἍΤ Ὲχ 0114 ἄθ ταρειιηάϊβ ρσθοεριί, η6 
418 ΟὟ Πποηχίποπλ ἰπ νἱπουΐα ρυΌ]Ϊοα 
οοη]οϊαπάμππι, νἱποίαπάμππι, νἱποίγινα 11- 
Ῥεπάυτη, Ἔχνβὲ νίπουβ αἀϊπηεαπάπτη ; 
παν αἰ|8 οὐ δΒοπιίπεηι σοπἀθιηπδηάιΠ), 
αἰὐϑοϊνεπάπυμη . .. δασαϊ ἃ δοσερεσίε,᾽ 
ὴρεςί., χὶ., τι, 3 (νγειβιεϊ Π); 8εὲ δισίμεσγ 
Οὔ νεῖ. 3.--ΗἨἭμίλει: ΟΠ 1π Τὰκε, 566 
Δθονθ χχ. τἰ; ἱπιρογίδος ἀεποεπρ ἔγε- 
απεπέ οσσυττεηςε. 

ψεγ. 27. διετίας δὲ πληρ.: οπ (ῃς 
αιυεβιίοπ οὐ ομσγοποίορυ 866 θεῖον, { 
Χχ, 30, ἀπά ἴοσ τριετία, χχ. 31; οἢ διετ' 
ἴπ ἰπβοσιρίιίοηβ 8εὲῈ ἔνοὸ ἱπβίδῃσεαθ ἰπ 
Ῥεϊββηιδηη, Νεμε Βἰδεοϊδίμαϊδη, Ὁ. 86. 
πληρ.: Ρειπαρβ ἱπάϊοβείηρ ἐδδς ἔννο 11] 
ὙΘΔΙΒ ΔΙ6 πιεαηί. δ᾽ εἰζβᾶςκε ἰἥτονβ 
ἄουδε ὑροῦ τπ6 Πἰδιοτίοαὶ ομπαγαοίεσ οὗ 
ἘΠῚ5. ἱγιργίβοπσιεηε, ἀπά {πίηκβ ἐπαὶ ἐμ 
δρίϑοάβ ἰδ πιεγεῖὶν ἱπίγοάποδά ὃν ἐπε 
ΨΓΙΓΕΙ οὗἩἨ Αρίβ, ννῆο ἴῃ Πὶ5 ἱρποζϑῃσα οὗ 
{πε παπα οὗ ἰε ργοουγαίον ἄουθ]εβ ἐπε 
ἱποίάεπε Ῥεΐοτε Ἐκ δπᾶ Ἐξβίυβ; Ῥυΐ 
Μνεράε ἄεοϊίπεβ ἴο ναῖαε 80 Πρμεῖν τπα 
ἀεῆηπίίε ποιίςεβ ἀπά δοσουηΐβ ἱπ Ασίβ, 
Δηά δἀάδβ παῖ πε ἄεϊαν οὗ δε {ἐτγίαὶ 
ἀπάεσ 4 ργοουγαίος ἄενοϊά οὗ ἃ βεπβε οὗ 
ἄσίν νγὰβ ὩῸ ἱπηργορδθὶα ανοπί. Ἴδε 
6081] οὗ Ἐκ μ65 Ὀεεη δϑϑιρηβαᾶ 0 νεσῪ 
νατυϊηρ ἄδίεβ, Γἱρμείοοε παταΐπρ ὅο, 
νγεπάι (1800) δι, ϑομᾶτετ, δἱ {86 εατϊεβὲ 
58, αἱ {πε ἰαίεδε δι, ργορδῦϊν δο, Βδση- 
ΒΔΥ 50, ΨΏϊΠ8ε Μοαιῆεγι, ξο]οννίηρ ἐπα 
ΟἸτγοποίορυ τεοθπεὶν δἀνοσαϊεα ὃν Ο. 
Ηοϊεζηηαπη (τ 4 ἔδνν βδγῖασ Ὑγτὶτεσβ), 
Ῥίδοθβ ἴξ 85 Θδι]ν 85 55 (Ηαγπδοῖ 55-56, 
ΤΟ]ονσίπρ Επιβερίαβ, νυ ἢ 118ὲ Β͵455 Ὧδ5 αἷβὸ 
ἀεξεπᾶεά {πὲ Ἑυδβερίδη ἀδίε). Βοίῃ 
Μοαίβετε δπά Ἡοϊεζσηηδηη ἢχ Ὁροη 55 
Ῥεοαυβε Ὀεῖοσε {πὸ επᾶ οὗ τπὶ8 γεδγ 
ῬΑ 1α5, τη6 Ὀγοίπες οὗ ἘΈΪΧ, να 8 1π ἀϊ5- 
δτᾶσα; δῃηὰ γεί, δοοογάϊπρ' ἰο [οβερδι8, 
ἘεΙχ εϑοαρεᾶ {πὸ δοουβαίίοηβ ὑὉσοῦρπς 
ἀρδίηβε Ηἰπὶ Ὁ βῃϊε! πρὶ Εἰ ταβεὶῦ Ῥεμϊπά 
815 ὑσοίπεσ Ρ1145, νῇομι Νετο ννὰβ ἔβεῃ 
ΒοΙϊάϊηρσ ἴῃ δρβοῖδὶ βοῃουγ, 705., «πέ., 
Χχ,, 8, ὁ, Τδο., Απη., χΙ!., 14. “ἘΠΠΕΓ 
]οβερῆυβ 15 ἴῃ εἴτοσ,᾽᾽ βαυβ Ο. Ηοϊΐζ- 
τήδπῃ, Νεμέσεί. Ζεὶἐρεςολοκέε,. Ὁ. τ28, 
“ογ Ἐδβίυβ ψψεπέ ἰο Ραϊεβιίπα ἱπ 55". 
Βυὲ ἔδετα 18 ροοᾶ τεᾶβοῃ ἔογ {πὶ πιεῖπρ, 
{παι Ποβερῆυβ ννὰβ ἴῃ αὐτοῦ ἱπ βίδεϊηρ 
1μδὲ ἘεΙχ ἐβοαρθᾶ ὃῪ [8 Ὀγοίμπετ᾽β ἴπ- 
πεποα, τ εη δὲ [8 πεῖρδε, 105., μ. 5. [ὲ 
ἷδ πο ἄουδε ἔστε ἔπαί (Π6 ἱπῆπεπος οὗ 
ῬΑΙαβ τῶ βαᾶνε ὕθθῃ νεῖν βυιπβίδηϊζιαι 
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Φῆστον - θέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ, 
κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 

1 Ἰηβίεδά οὗ θελων τε χαρ. ΒΙ458 ἴῃ β 
Παυλον ειασεν εν τηρησει δια Δρουσιλλα! 
ΠΟ {πίπῖκθ ἐπαὶ Τ. , ἰβ βίγυρν σοπίοτγηδά ἰο χχν. 9; 
ϑοξβπιβάεϊ, Επο. ΒΊδΙ., ἱ., 53. 

Ἰοηρ' αἴξεγ ἢἰβ 6811 ἔγογη σουτὲ ἔδνουσγ; δυῖ 
ἐξ ἕῆς ἱπεεγνεηείοη οὐἩ Ῥ81145 τναβ βυῦβε- 
απξηξ ἴο Πἰβ 311, δε θεσοσηθβ οὐ {ῆ6 
ΒΥΠΟΠσοηΐϊβδηι Ὀαίψεεη Ηἰβ ἀΐβρταςς ἀπά 
ἔπε ΤΕΟ8]] οὗ ῬῈΠκ ἢ Βαϊ διγίμαγ, Ρ811458, 
δοοογάϊπρ ἴο ἔπε βἰδίθπηεηὶ οἵ Ὑδοίξιιβ, 
πη. χιῖῖ,, 14. ννὰβ ἀϊβρταςεά Ῥεΐογε {πα 
Τουτγίθαπίῃ Ὀιτι πάλ οἵ Βτίϊαππίουβ, ἴπ 
Ἐξ. 55, δαΐ, 17 80, ἢονν οουἹά εχ ἢανε 
τεδοῃεὰ Βοχηβ δἱ βοῃ δη ελιὶν ροτίοά 
Οὗ ἰῃδε γεαγ ὃ ΝΈ͵Ο σδπε ἴο [88 τῃτοπα 
Οη 1310 Οεί., 54, δηᾶ νγεὲ βανε ἴοὸ 5ιΡ- 
ῬοβῈ {πᾶΐ {πῸ ογάεσ ἔοσ γεοδὶ]! τνᾶβ8 βεηΐ 
Δηᾶ ἰῆε τεΐσση ἰουτπου οἵ εχ ἴο {δε 
σαρΙ[4] δοσοσαρ ϑῃεά ἱπ ορίϊα οὗ (δε 
ὙΙΠΈΘΙ βθάβοη ὉΠ οἢ τηδάς ἃ 5ε8 νογᾶρα 
ἰγὰ ροβϑ:016 (βδγηβαν, Ζαμη, Βδοοπ) ; “οπε 
σΔη {Πεγϑῆοσα πὸ ἴοηρεγ Ῥᾶβε {πε οἶἧτο- 
ὩΟΪΟΡῪ οὗἩ δὴ Αροβεϊβ᾽β 11ξθ προπ ἰῃς ἀϊ5- 
Τηΐϑϑαὶ οὗ ἃ σουτέ ἔδνουτγίε ἡ, Βυΐ ἅτε 
παῖδα πὸ οἤγοηοϊορίοα! ἀδία ανδὶϊδδ]ε ἢ 
ΑἸΡίπυβ, ἐπῆε ϑυσσαϑβοσ οἵ Εδϑίμβ, ννᾶ5 
ΑἰἸΓΕΔΑΥ͂ ρτοσυγαίοσ ἴῃ 62. Ηον ἴοπρ πε 
Βαά Ῥεεῃ ἰη οἵῆεε ννὰὲ σδηποῖ 5880, δὰϊ Πα 
ὙΨᾺ5 ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ ῬΓΟΟΌΤΔΘΙΟΙ ἴῃ {Π6 ΒΌΓΏΤΠΕΙ οὗ 
ἐπὶ γεᾶγ (ϑομῦτεσ, γεευΐςῖ Ῥεοῤῖε, ἄϊν. 1. 
ΥΟΪ. 11., Ρ. 188, ΕΤ.; Βέδιήεαὶ ον ]ά, 
Ῥ- 357, 1807). Ἐτοσῃ 708., 4{πέ.,) Χχ.» ον 
Ι, νγὲ ἰεᾶσῃ {παὶ ἔπαγε νγὰβ δὴ ἱπίεσναι οὗ 
0.1 ἔξνν τη οπ ἢ 5 {11} οἵ ἀϊβέυτθαποε δηάᾶ 
ΔΏΔΓΟΠΥ Ῥείννεεη ἐπε ἀδδίῃ οὗ Εδβίιβ δηά 
δε δτγίναὶ οὔ ΑἸδίπυβ ἱπ [δγιβδίθγη, 50 
{παξ ννὲ βέεπὶ δε δεά ἴῃ ἱπξεγτίπρ ἐπδὲ 
Ἐεβευβ ἀϊεά ῬγορΑ Υ ἰπ {πε υἱπίοσ οὗ 
61-62 ; δπὰ ἢ 15ὲ {π6 ἐνεπίβ οὐ ἢΐβ ὕτο- 
Οὐγδίοσβῃϊρ σδη βοδγοεῖν πᾶνε εχέεπάεα 
Ὄνος ἥνε γεδῖβ (45 νου Ὀε ἀεπιαπάεά ὉΥ 
1Ππ6 δδσ]ϊογ ΕἸΓΟ ΠΟΙ ΕΥ» τς ἰῃ τηῖ8 σαά88 
7όβερῆυβ ψουἹά βυγεὶν πᾶν ρίνεῃ ὃ 
τῆοτε ἰηξογτηδίίοι δρουΐ {πεπὶ---ἶς βεεπιθ 
ἐαυδὶν ἀϊῆςσαϊε το Βα ΡΡοβα ἴπδξ [πὸ ἐνεπὲβ 
ὙΠΙοἢ Ποβερῆυβ ἄοεβ τεοοσά σοι πᾶνε 
Ῥεαπ οτονάδά ἱπέο [688 ἔῃδῃ ἃ Υ̓ΘΆΊ, ΟΥΣΓ 
Ῥοτίίοπϑ οἵ ἔψο (ϑομᾶσγετ). Ὑμε εηΐγαποε 
οἵ Εεβίιβ ὑροη ἢἰβ οἴῆοβ στηϊρῃς {Ππ8 ὃς 
οαττῖθά ὑδοῖς ἰο 59-6ο, ἀῃά 81. ῬΑ1]}5 ἀε- 
Ῥατίυτε ἴογ Εοσγηε ᾿νουἹά 141] ῥοῦ ΑΒ ΙῪ ἱπ 
δο. Βαυϊ ἃ ζατῖπεσ Ἴοοπεγίθυϊίοη ἴο {πε 
5δήεος 888 Ῥεεη τηδάε ὃν Μσ. Τύγπεγ, 
«ςΟἩτοποϊορυ οὗ {πε Ν.Τ.," Ηδϑείπρϑβ' 
Β.Ὁ., ῬΡ. 418, 419, ἀπά δα ἃγριιεβ ἔογ 
με εχοϊυβίοῃ οἵ ἃ ἀδίε 48 δῖε 48 60 ἴογ 
τε δοςεββίοπ οὐ Βεβίιβ, δπά ἴοσ ρδοίης 
τῆς τες 8]} οἵ εχ ἰπ 57-59, ἐ.5., θείη 

ἴεχε γε 137, ὅγγ. Η. τηρ. τεδᾶς δε 
ν, 80 Ζδοκίοθσ, Ἐεΐξει, εἶ ὅν ΗἸΙρ., ἀπά 1. ΝΝ εἶβϑ, 

Ῥυξ 866 οὔ {πε οἵδε δαπὰ 

(ῃ6 Θδυ]εῦ δηᾶ ἰδία ἀδίεβ σηεπεοηθά 
αῦονε ; Οἵ, πΊοσα ἀεβηϊιεῖν 5.11, ἰπὶ 58, φ΄. 
Ῥ. 420. ΜΝ ΊὮ τΠἰβ ἄδεια Ὀγ. ΟἿ Ρδγε Ἄρτεςβ, 
ϑέμαάεηες 1,16 οὗ Ῥαμῖ, Ῥ. 252, 1809. 866 
Φωγίπεν Ζαθη, Εἰπεϊἐμηρ, τὶ, 634.; ὙΥεπάς 
(800), Ρ- 56; Εαῤοεῖίον, Ματςῇ, 1807, 
ε., τδοϑ; “Ἐεβίυβ᾽" (Α. Βοδαιϑοή, 

Ηδβεηρθ᾽ Β.Ὁ. ἀπὰ Β.}.3.---ἔλαβε διά. 
δοχον, Ἐσοΐι8. χῖνὶ. 1, χἰνϊ. 8. [π 2 
Μδος. ἵν. 20, χῖν. 26, ἐπε τηδαπίπρ οὗ βὰς- 
ΠΕΒ5801Γ ἴ5 ἀοιιδιξι], ἀηὰ ἱξ σνουἹὰ βεθτ {πὶ 
{πε τεἴ]6 γδέμεσ ἀεποιεά ἃ πίρῇ οβῆσε δδουὶ 
τᾷς σουτὲ οὗἨ ἐπε Ῥιοϊεπηῖββ, ὡῷ εἶββ- 
ταδηῃ, Βὲδεϊςέμαϊδη, Ρ. τττ. Ιη οἰδβθῖοαὶ 
Οτβεκ ἴξ 18 υβεᾷ 45 ἤεγε ἔοσ βσρεββοσ, φῇ 
]058., Απέ., χχ., 8, 9, 80 σδνμερδσϑογέμι 
αροεῤἧί, Ῥιὶη., Ἐῤὶδέ,, ἴχ., 13.--- φῇῆστον: 
ΜῈ πον ποίπίπρ οὗἩἨ Πἰπι εχοερὶ ἤοπι 
(ῃὲ ΝΙΤ. δπά Ἰόβερῆιβ. Ὑμε ἰδέξοσ, 
Βοννένεγ, σοηΐγαβίβ πὶ ἑανουγα ν υνἱτῃ 
815 βυσοαββοῦ ΑἸδίπιβ: “ εἰ ΑἸδίπυση συπι 
εἰ ἀἰββί π} 1] πλυτα ξαΐδβα ἐγαάϊε, βοθί δβιατι 
ΒοχσαΪΠΘ τ, βίγαα] ΠΠπ|π| ἰδ ά αι ̓" (Β[458). 80 
ἔατ 48 οὔγ ἰπξογπιδίίοπ ροαβ, Εἐβίιβ 4[50 
ςοπίγαδβίβ ἔα νου γα Ὁ] ν᾿ ἰδ ρτεάθοεββοσ ; 
δα δοἰβά νὰ Ρῥτοπιρίπεββ ἴο τὰ {πὰ 
σουπίσΥ οὗ τοῦδε δηά σἰχαγίΐ, δηά 
δῖρδοηρβί ἴπὸπὶ Οὐ ομε ἱπῃηροβίοσ ννΐοβα 
ῬΙΟΓΉΪΒ65. ὑμαγα Βρθοία ΠΥ βεδυςεῖνε, Απέ., 
Χχ., 8, 9, Το, δηὰ Β.3., 1ϊ., 14,1. Βαϊ 
ΑἰΠουρΉ, 848 ϑοπῦγεσ βαυβ, ΒΕ νν85 ἀΪ85- 
Ροβεὰ το δοΐ γἰρῃιεουβῖν, με ουπά πἰπι- 
561 ὑπδῦ]6 ἴο ὑπάο ἐπε πιβοῃίεῦ ντουρῆς 
ὉΥ ἢίβ ρῥγεάεσεββοσ, δῃὰ αἴξ ἃ βδῃοτὶ 
δατηϊηϊβιίγατίοη ἀεδίῃ ργενεπίεά πὶ ἴγοπι 
Πορίηρ ἔπτέμασ Ὑἱτπ ἐπὸ ἐν1]5 ψνΙ ἢ ἰη- 
ξεβίεά ἐπε ργονίποε. Ἐὸγ ἢῖβ δειίειάς 
τοννατάβ ὅι. Ῥδὺ! δ8 ἢὶβ ῥγίβοποι 8εὲ 
ποῖεβ Ῥεῖοψ. Ὑνο οἴμδι Ἔνεπὶβ τηδτκεά 
μιἷθ. ῥγοουγαίογβῃίρ : (1) πῸ αυάτταὶ Β6- 
τνεθη ἐπε ῥτίεβίβ ἀπά Αρτῖρρα, θεοᾶυβα 
ἔπε Ιαξέεγ Ῥα}]Ὲ οη ἴο δἴ8 ραΐδος 80 ἃ8 ἴο 
ονδηοοίς (πε Τεπιρίθ, δηᾶ {π6 Ῥγίεβεβ 
τειδ] διε ὈῪ Ὀυϊάϊπρ 560 45 ἴὸ βῆυϊ οἥ 
δῖβ νίενν. Ἐεβίυβ βἰάεά ἢ Αρτῖρρα, 
Ῥυξ δἱϊοννεά τῃς ρτίεδιβ ἰοὸ ἄρρεᾶὶ ἴοὸ 
Εοπιθ. (2) ΤὩε ἀεοϊβίοη οἵ ἴῃς βπιρεσγογ 
ἴῃ ἕλνουτ οὗ [πα ϑυτίδη ἀραϊπϑὲ ἔπε } 6νν 5ἢ 
ἱπμαδίεαπιθ οὐ Οδεβαγθα, ννΐοῃ σασβεᾶ ἃ 
διξέδγηεββ ργονοκίηρ πῃ Α.Ὁ. 66 ἐπε ἀϊ8- 
ταγθαποαβ ἰπ νἰοἢ ]οβερῃυβ τηδγκεά {πε 
Ῥερίηπίηρβ οὗ {πὸ ρτθαῖ ὑγασγ, “"ὲ.,) χχ.» 
8, 9.--θέλων τε χάριτας καταθέσθαι 
τοῖς .: “ ἀεδίτίπρ τὸ ραὶπ ἕδνους υνἱτὰ 
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ΧΧν. 1. ΦΗΣΤΟΣ οὖν, ἐπιβὰς .. τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας. 2. ἐνεφάνισαν δὲ 2 αὐτῷ 

ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν ᾿Ιουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ 

παρεκάλουν αὐτόν, 3. αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως μεταπέμψη- 

ται αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν 

1 ἐπαάρχιᾳ, 850 50 [.Ὧ0ἢ., ΗΠρΡοηἐεϊά, ΒΙ455, ὟΝ. Η, ἐεχὲ. επαρχειᾳ, 50 Β; δῖ 
Τίβομ., γεἶββ, ἀπά ΨΥ. Η. πιᾶγρ. (5ο ννεηάς ργορδθ!γ) ξο!]ουνὶπρ ἢ ΓΑ Πᾶνε ἐπαρχειφῳ. 
ΨΥ εἶθ8 τεραγάβ ἐπαρχιᾳ (-εἰᾳ) 45 ἃ [μοι σῇ 11655 ἐπιοπάδιίοη ἰπ δοσοσάδπος υυϊτῃ χχῇ!, 
34: 8866 αἰἷβο γ ποι- ϑομπιίβάεὶ, ρ. 44, δῃᾶ ποίε δείον,. 

3 Ἐὸν δὲ ΜΑΒΟ, Ψυρ., ὅυτζ. Ῥεβῇ., Αείῃ. τεδᾶ τε, 8ο Τίβοῃ., ΨΝ.Η͂., ννεῖββ, ἘΝν., 
ννεπάι, ΒΙ455. 
δῃᾶ δυιποσιεῖθβ αῦονε. 

{πε εν," ΕΑΝ, 1] ταῖν ἰο ἴᾶὰν ἄονγῃ 
ΟΥ ἄεροβιξ ἃ ἔδνουσ ψι {π6 16νν8 45 ἃ 
ἁεροϑὶξ ἔοσ ὑνῃϊο ἢ ἃ ἄσε σεΐυγη ταῖρι ὃς 
ἐχρεοίεᾷ, οὔ 1 Μδοο. χ. 23 Κ.; |08.» 
Απέ., χὶ., 6, 5, 50 ἴοο ἱπ οἰδϑβϑίοδι ασϑεκ, 
Ταυς,, ἰ., 33, 128; Ηετοά., νἱ., 41, εἴα. 
ΤΏ ροϊον οἵ Ἐεῖχ 85 ἴο ραίη ρορὺ- 
Ἰατὶτν ντἢ ἐπα 1ενν ἴῃ νίανν οὗ {πὸ δοου- 
βϑίίοπβ ΠΟ [ΟἹ] οννεα μϊπὶ οἡ Πἷ5 γείαγῃ 
ἰο Εοπς, [05., 4πέ., χχ., 8,9. Τμαῖ {π6 
Ῥυγβαϊε οὗ βυοἢ ἃ ροΐϊου ννὰβ ποῖ δ᾽ΐβη ἴο 
πε οδαγδοίεσ οὗ ογγδη οοϊδβ 566 05.» 
Απέ., χχ., 9, 59, μετα ψ6 ἰβασῃ {παῖ 
ΑἹΡίπυβ, ἀδβιγίηρ ἴο βαίῃ ἐπε στγδεϊταδα 
οὗ 186 76ν7β, ἰοοἷκ ποθ οὗ 411 ἐποββ ἱπ 
Ρτίβοη ἔοσ βογῆς {γί ϊπρ ἔλυε, ὉῪῚ ψ Βοἢ 
ΤλθδΠ5 {Π6 ῥγίβοῃβ ἱπάεεά νγασγε διηριϊεά, 
Ῥυξ {πε σουπίσυ νγὰ5 [1] οὗ τοῦ εγβ. [ἴῃ 
Β.., ἰἰν, 14, τ, νὰ Ιεάγῃ τμδὶ {πε βατηβ 
βυβϑέεπη "ΜΜᾶ5 ρυγβαεά Ὀν ΑἸΡίπυβ, πε 8π0- 
φεββοσ οὗ Εδϑίυβ, απ} 0 οπε νγ85 1εξε πῃ ἐπα 
Ῥτίβοῃβ Ὁὰε ἰποβα νπο ρᾶνα Ὠΐπὶ ποίπίηρ. 
Αρςοοτγάϊηρ ἰο βὶ τοχὲ Ἐδΐιχ ἰβᾶνεβ Ῥδὰϊ ἴῃ 
Ῥείβοῃ ἴο ρίεδβε [15 υνἱΐε, Ὀυϊ, 48 Β͵855 
Ροϊπΐβ ουξ, θοΐῃ τεαβοηβ ΣΊΔΥ ὃ τῈ6.--- 
χάριτα (ΝΝ.Η., ΕΑΝ.) οὐἱν (ἡ ΝΤῺ 
ἴῃ Ἰυάς, να. 4, ε΄. χχν. 9 Αι; ἔουπά ἴῃ 
οἰαββίοβ, που ρ ἢ ταγεγ ἤδη χάριν, ΜΝ ΊΠεΣ- 
Βοβσηϊδάεὶ, ρ. 88; ἰῃ ΕΧΧ, Ζερςβ. νἱ. 14. 
--δεδεμ.: (ῃ15 ἄοεϑ ποί δὲ 411 ἱπυρὶν ἐπὶ 
Ρδὺ] μδᾶ ὕεβη αυἱε ἔτεα, δηᾶ νγαὰβ ον 
τερουπᾶ, οὗ, νεσ. 23. ἄνεσις ἀϊά ποΐ 
τηθδη ρεγίεος ἔγεεάοσῃ, δπὰ τς ομέοαία 
γε Παγὶς ταῖσδε 581} σοπείπυς. Νὄββεμ 
τΠϊηκβ ἐμαὶ πε ψνογά ἴῃ [18 ροβίεοη δὲ 
1Πῃ6 δηᾶ οὗ {πε νεσβϑεὲ ἱπᾶϊσαδαϊεβ ἃ βενεσεσ 
ἔοστη οὗ ουδίοάν, θαξ (8 15 ῬῪ ἢ στῃθβηβ 
Πδοδββασν, ΔΙ ΠΟΌΡὮ 45 ἐμ ἰδδὲ ψγοζά οὗ 
πε ερἰβοάς, ἀπᾶ 85 {πε σγϑβυϊε οὗ 411 {π6 
ἱπίθγοουγβα νἱεἢ Ἐκ, ἴὸ Ὧδ8 ἃ ἀγασηγδίῖο 
ἴοτοε δηᾶ ραίμοβ. Ζεϊ]εγ, Αοές, ἰϊ., Ρ. 83, 
Ἐ.Τ., δἰἐπουρσἢ μα ταΐηκα ἴξ ταιηασκα δ 
ἐμδῖ ἘδΙχ δηᾶ Ἐδβίιβ ἃτα σεργεβεηϊεξὰ ἃ5 
δοίη ἴτοση (Π6 βᾶτηθ πιοῖϊνε, 45 ΡΙ]δίε 
ἴοτ ἃ βἰμιϊϊδτ τεᾶβοη δᾶ ςοηβεπίεά ἴο 18 

ο αρχ-.» Ὀὰὲ ᾿πβεεδά οὗ {πε 5ἰπρ. δ ΑΒΟΕῚ, γεδά {πε ρ]υγαὶ, 5ο Τίβοϊ. 
Ἐὸγ Τ. ΕΒ. οἱ. χχίν. σ. 

δχεσυοη οὗ 6818, ἰ8 σοπβίγαίηεα ἰὸ 
ἄπλε πὲ σοηάπος 5 ἢ 45 (πὲ οὗ ἐπε 
ἵνγο ργοουσδίοσβ 15 ἴθ Ὠδίυγαὶ ἔὸσ 15 
τερείτίοπ τὸ Ῥ6 βυγργίβίηρ ; ὑπβοαρα- 
Ἰοιι8 ΟΠοἶ 418 ἄτα δἰ τναυβ τεδν ὉῪ σοτω- 
Ρ᾽αίβαποε δὲ Ὡς Ἔχρεῆβε οἵ οἵπεσβ τὸ 
ἌΡΡεδβε ἴδοβε ἴο Ψῃοπλ ἘΠῸῪ πᾶνε ρίνθη 
}πιβὲ σδιβα ἔογ σοτηρίδίπε. 

ΟἸΆρτεε ΧΧΝ.--νεῖ. 1. ἐπιβὰς: 
“ἜΒανίηρ σοπλα ἰηΐο ἐπ ῥσονίηςε," Α. 
δηᾶ ἘΝ. οσ, “ βανίηρ εηίεσεᾶ ἀρο πἰβ 
Ρτονίηςς,᾽" ΚΝ. τηδγρίη. ἴξ ψε τεδᾶ τῇ 
ἐπαρχείῳ ν1ε}} ΝΥ οἶδ8 ἀπά ΨΥ. Ἡ.. πιατρίη, 
πε νογὰ 15 δὴ δάϊεςίἷνε οἵ ἔνγο τδγγηϊηδ- 
εἴοτβ, 56. ἐξουσίᾳ, ἐ.6., πανίηρ' δπίεγεα θα 
815 ἀυεῖεβ 8ἃ5 βρόνεσποῦ οὗ πε ρζονίπος 
(5ες ΟΥ̓ εἶβδ, “ῥοσἐεἰρἐφολέολέε, Ρ. 8), ἀπιὰ 
ο΄. χχῖϊ. 34. Εοσ τῆς δάϊεοϊνε ἴῃ ἰῃ- 
βοσίριοηβ 866 Β]455, ἐγ: ἴοοο.--- μετὰ τρεῖς 
ἡμο: “5αΐ οἷΐο,᾽᾽ Βεηρεῖ.---ἀνέβη: ψεηΐ 
Ὁὃ0Ρ ἴο ]εγαβδίθπὶ οὔ! ν 45 [η6 σδρίϊαϊ; 
{π6 νἱβῖι μαά ποιπίηρ πεοαββδεν ἰο ὅο 
ψὰ 81, Ῥδαϊ, Ῥπε 86 οἱοβε-σοπηβοξίηρ 
τε ΤΊΔΥῪ ἱπάϊοδίς τπδὲ τῃ6 δοίϊΐοῃ οὗ τῆς 
Ῥτίαβίβ ἱπ ἀραίῃ Ὀσίπρίπρ ἃρ ἐμεῖς σαβα 
ΨΜ͵ὰΒ8 ἴο ὃδ6 δχρεοίεά. 

γεγ. 2. ἐνεφάνισαν, (Γ΄. χχὶϊ!. 15, χχίν. 
χα: Βεγο ἴπ6 σοηίεοχέ ον! ἀθητν 1πΊρ1165 τπδὲ 
Ἰερᾷὶ δηά ἔοσγηδὶ ἱπέοσγηδίίοη τγὰ5 ἰαϊὰ 
δραίηβὲ Ῥδυ].-- ἰῇ ν τε τεδα οἱ ἀρχ., ο΄. ἷν. 
5. οἱ πρῶτοι: ϑ5οπιείίπλε5. ἰδκθη 88 -- 
πρέσβ. ἴῃ νεῖ. 15, οὕ. χχίϊί. σ4, χχίν. σ, 
Ῥυΐ ἴῃ Τυυκε χίχ. 47 γε πᾶνε οἱ ἀρχ. καὶ 
οἱ γράμμ. καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ. ΤΠα 
ἀϊβεγεπος οὗ ἀδδιρηδίίοη βεεπβ ἴο ἰηάϊ- 
οδίθ {μδὲ ἐπαὺ Ψψεῦα ποῖ ἰάεπεοαὶ τυἱεῃ 
1π6 πρεσβ.» ΔΙ ΠΟῸΡΉ ρετμδρβ ἱποϊπάϊηρ 
{Πεπὶ, ΟΥ ΡοββίΥῪ 845 ἐμεῖς οῃίεῖ γερτε- 
βαηίδενεβ: 8566 δῖίβο Ρ]υππιεγ οα ἴνπκα, 
ἰ, ς. ΒΙ4β8 βεθπβ ἴο ἰάεπεν πρῶτοι 
ΜΠ ἀρχιερεῖς, οΓ. ἷν. 5, ἄρχοντες.--- 
παρέκαλουν: ἴ[Βε ᾿νοτά «τπᾶ ἰῃ6 ἰξῆβα 
τοις {Παῖς ἱπιροτγίυηιγ. 

γεκ. 3. αἴτουμ., ε΄. νεῖ. 15. “Ῥοϑέιι- 
ἰδηίεβ στδιίαπι ποῦ ἐιδειεἰαπι," Οογη 
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4: ὁ μὲν οὖν φῆστος ἀπεκρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον 3 ἐν 

Καισαρείᾳ, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι" ς. Οἱ οὖν 
δυνατοὶ ἐν ὑμῖν, φησί, συγκαταβάντες, εἴ τί ἐστιν 8 ἐν τῷ ἀνδρὶ τούτῳ, 
κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 6. Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας ὁ πλείους 
ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ 

Δ Αἴας οδον ὅγσ. Ἡ. τηρ. δδάβ ἐπὶ φωὶ υοέπινι “7εοενανέ 56 ῥνο υἱγὶϊἐ (»}αεέμγος ε5:ε) κέ ἐπ νιαμίδιι5 σμὶς δσσδὲ ; δαϊ ποῖ β ἐοχί. 
ΞἘὸὸτ εν Καισ. ΑΒΟΕ 13, 40, ὅΣ, 

αϑονε. 
τεδὰ Καισαριαν. 

ὁ Ιηβιεδᾶ οἵ Τ. Κ. (Ξο Μεγεῦ) ΑΒΟΕ, νυϊς., ΒΟΆ., Αγχλ,, 
ατοπον, 850 Τίϑο,, ὟΝ. Η., ΚΝ, νεῖββ, ὑνεηάς, Βί}βϑβ, ΗἸς. 

4ΚΙΝ,, [ΟΠ οννίπρ ’ΆΑΒΟ, Ψυΐρ., Αττλ., 
ΤΙΕ,, 50 ἴοο ὟΝ.Η.., Ὑν εἶββ, Ὑνεηάξ, ΒΙαββ, 
ὅυτ. Ρ.Η., 54}. οπιῖε ου πλειους. 

ὦ ᾿ τοδά εἰς, 
ἘΟΝ, ὙΝ εἰθ8, ΒΙαββ, ἩΠρ. μανε Καισαρειαν ψίε ΒΟ 13, 40; ΨΏΠ5Ι ΝΗ. 

80 Τίβοι., ὙΝ.Η͂., ἀπά δαιποσίειεε 

Γλιοῖξ, τεδά εν τῳ ανδρι 

τεδάβ ον πλειους οκτω ἡ δεκα ἰπϑίεδά οὗ 
ἩΠΡεηξεΙά. Οἰπας νι Δἴ ΟΠΒ, Φ.9΄., 137, 

866 ΑἸξογά᾽ 5 ποῖε ἀπὰ Μεγει- γεπάςξ ὁπ Ρτγοδαῦϊε οοηξυδίοη Ῥεΐννεεπ ὀκτὼ οὗ δε τῆογε ἀποίεπεὲ Μ59. ἀπά ἡ οἵ 
τερτεβαπιίηρ (Π6 πυσλεγαὶ Ῥείηρ' αρβοσθεὰ ἰπ ἐπε βεοοηὰ Ἂι ρα “5... 

ἃ [ιαρίάα. --- ἐνέδραν ποιοῦντες, πο 
ποιήσοντες, ἴδεν τψγεσε τηδικίηρ δηὰ 
ςοπίσινίπρ ἴπ6 Δτηρυϑῃ αἰγεαάν (ΑΙ- 
ἴοσά) : ρῥτίεβδίβ δηὰ εἰάθσβ ὑγεῖς ψΠ]Πηρ 
85 Ὀεΐοσγε ἰο ἃνδὶϊ {πεπιβεῖνεβ οὗ [8 
λϑϑβαϑβϑίῃ. -- κατὰ τὴν ὁδόν, ο΄, Τακε 
Χ, 4, Δηα ἰἢγεε {ἰπηεὲβ πὶ Αςέβ, νἱῖ]. 36, 
χχνΐ. 13, πούθεσα εἶβε ἰῃ Ν. ΤΥ. ὅγχ. Η. 
τὴ. αἀάκ 4 ἀϊβιϊπος τεΐδγεποθ ἰο {πε ξογῪ 
οοηδρίγαίοσβ ὑσγενὶ ουβν τηεπεϊοπεβᾷ, χχῆ!, 
12, Ὁυι Β455 οπιὶὲβ ἰπ β εχι--- οι εε55, 
85 Πα βᾶυϑ8, ἴβεῦε ΨΕΓΕῈ ΤΏΔΩΥ Οἴπετῖβ τεϑ 
ἴον ἔπε ἀεεά δἱ {πε βεγνίος οὗ ἴῃς ϑδημε- 
ἀτγίπ), 
ει. 4. μὲν οὖν: πο ΔηιςΠεβίβ εχ- 

Ῥτγεβϑϑεᾶ; δαὶ Ἐεπάδι!, ἀρρεηάϊχ οπ μὲν 
οὖν, Αεές, Ρ. 162, ὨοΪά5 τἢδι ἔνγο ρῇαβεβ 
ΟΥὗἨ ἐνεηΐβ δῖα βεσε Ἴοπίγαβίεἃ ; Ἐδβειβ 
τα διβεά ἰοὸ Ὀσὶπρ Ῥδὺϊ αινᾶυ ἴτογῃ σδεβᾶγεᾶ, 
Ῥυΐϊ ἢς υπάετίοοῖς ἰο Πᾶς [πε σμαγραβ οὗ 
τς 1εἐννβ ἔπεσα. ---δν Και., 5εὲ οτίἴοδ] 
ποίβ, ρεῖπαρβ Ποσα εἰς 5ἰπιρὶν --- ἐν, 50 
ΒΙ455, δῃὰ ϑίπιοοχ, οὔ, Ματγὶκ χιΐ, 9, Αςῖβ 
χίχ. 22. Οπ ἴδε οἱπαῖ παπά οὗ, Ὑν εἶββ ου 
ἐδε δεαυεηῖ ἔογοα οὗ εἰς Ρεουϊίατ ἰο Αςίδ, 
ΥἿΙ. 40, ΙΧ. 2: (Πογε ἢς γϑδάβ εἰς), ἰῃ- 
εἰπγατίηρ δὲ ῬαὰΪ μαά Ῥεεη Ὀσουρῆι ἴοὸ 
Οαβασεα ψἱτ τῆ6 ρυτροβε δὲ ἢς βδουϊὰ 
θὲ Κερὲ {ῃεγϑ. δε [εν πδά δεκεά 
Ἑδβίυβ ὅπως μεταπέμψ. α. εἰς Ἵ., Ῥυΐ 
Ἑεβίαβ ἱπειπιδέεβ ἐμαὶ (ῃ 6 ῥτίβοπον νγᾷ5 ἰῃ 
οὐδίοάν αἱ σξξβᾶγεα, δηᾶ ἰῃδὲ 88 Βα νγὰ85 
Πἰπιβεῖῖ ροΐηρ ἴπεγα, τἢ6 ῥσίβοπετι᾽β 80- 
Οὐξεῖβ βῃουϊά ρὸ ἴπεγε αδἷβο; ἰπ οἵδε 
ννογάβ, Ὧ6 σϑίυσῃβ ἃ τγεξυβδὶ το {πεὶγ σε- 
ἀπεβέ, οἷ, νετ. 16.---ἐν τάχει, [|κὰ χν]ΐ, 8, 
ἃπά (τες εἰπγαβ ἰῃ Αοίβ, χὶϊ. 7, χχίϊ, τᾶ, 
ποι ἴῃ ἴδε οἵδε Ἐνδπρε ἰδ8; ἔσῃ. χνΐ. 
20, τ Τίπι. 11]. σ4, Κδν. 1. 1, χχίϊ. 6.--- 

ἐκπορ.: ἴοτ ἐς νεῖν υϑοὰ δοβοϊυ εν δα 
Βαῖα οὖ Τ1ακε 1, 7. 

Μετ. 5. φησί: οἴδηρε ἴο τἢς ογαΐϊο 
γεεία, οὗ. ἱ. 4. ἙἘοτ οἴπει ἱπβίδποες οὗ 
{πε ἱπβογίοη οὗ τῆς βἰπρίε τνογτάβ ἔφη 
οσ φησίν, ταῖς ἰῃ Ν. Τ΄, 5εε ϑίπιοοχ, 
 αηρπαρε Οἱ ἐδε Ν ετν Τεςξέανιεπέ, Ρ. 2οο; 
{ ΧΧΙΣ. 35, χχνΐ. 25, 1 Οοζ. νἱ, 1ό, 2 

ΟΓ, χ. το, ΗδΡ. νἱ]. 5.--οἰ . .. δυνατοί: 
“ἜΤ, ει {πεπὶ ἐπεγείοσα, βαϊ τη 6, νυ ῃϊς ἢ τα 
οἴ ρονγεσ ἀπιοηρ γου,᾽ ΚΙ Ὗ. ; ποῖ 5 ΠΊρ 
ΚΟ ΜΏΙΟἢ ἅτα δε," ΑΟΝ., “ αυϊ ἴῃ νοῦῖβ 
Οἰεπίε5 βυπὶ," ψυ]ραῖθ. ΤΏ νογά τηδὺ 
6 υϑεᾶ ὃν Ἐεδβίυβ, Ῥεοδιιβα ἢ ννᾶβ8 ποί 

δοσυαίπεεα ᾿ἸἘἢ [Π 6 νυ 5 οὔ οἰ Α] ἰεγπιβ, 
ΟΓ ἴξ πιδΥ θὲ ἰιδδὰ 'ἴπ ἃ βΈΠεσαὶ ΨΥΔΥῪ 88 ἰῃ 
χα Οογ. ἷ. 26. [πῃ ο58., Β. 7... 1.» 12, 5, νγὲ 
δανς τῇς δχργεββίοη, ἧκον ᾿Ιουδαίων οἱ 
δυνατοί, ο΄. ΤΠυο. ἱ. 89, ΡοΙΪγὉ., ἶχ., 23, 
4; Ὀυὲ ἴῃ δἀάϊείοπ ἴο (ἢ]5 ρεπεσαὶ ὑδε 
οὗ τε νογά 08. ἐπορυμσπῶν οοπῥοίῃ5 πε 
ἀρχιερεῖς ΨἰΠ {πε δυνατοί 45 τηεπΊΡετβ 
οὔτπε ϑαπῃβάσίηι, Θομῦγογ, Κ δος Ῥεοῤίε, 
ἀϊν. 11., νοἱ. ἴ.» Ρ. 178, ΕἾ. ὙΤμῖβ 1π- 
ἰεγργείδιίοη οὗ {88 ψοσγὰ 18. τόσα πδίυγαὶ 
ἐμδη ἐμαὶ αἀοριεά ὃν Βεηρεῖ : “" φμὲ ναϊεπέ 
δὰ ἴξεσ δοϊεπάυτι : ἦθος υτρᾶπιπὶ Εδδβιὶ 
τεβροπάεπεβ [2615 τηο] δβείατι νίδε οδα- 
ΒΑΠΕΡῈ8;᾽" ἴογ οἵμογ ὌἼχρίαπαιομβ 5εὰ 
νγεπάι- Μεγεσ, ἐπ ἰοοο.---συγκαταβάντες: 
“ ρο ἄονπι ν ἢ πη," ΚΕΝ. νσεδσιεπι; ΟὨΪΥ 
δεῖς ἰπ Ν. Τ᾿, ἴῃ ΤΧΧ, Ῥβ. χίν!. χ7., 
νυν βά. χ. 13, Πδη. 11. 49 ἐμεῖς ἱπ. 40) 
Ξε ϑοηρ οὔ δε ΤΏτες Ομ] ἄγε, νοσ. 26.--- 
ἄτοπον, 566 οτἰεἶςαὶ ποῖθ, δηὰ ἔυσίποσ οα 
χχν]!. 6. 

γεσ. 6. ἡμέρας πλ.» 566 οτἰεἰσαὶ ποίς, 
“ποῖ τοῖς (ῃδΔη εἰρῆξ οὐ ἰεη ἄδγβ,᾽" 
ἘΕΝ., 1.6. [ες ΨψΒοῖς ρεσιοά οἵ Ἰεβίμο' 
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βήματος ἐκέλευσε τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. 

αὐτοῦ, περιέστησαν 1 οἱ ἀπὸ 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧν, 

Ἴ. παραγενομένου δὲ 

Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες ἸΙουδαῖοι, 

πολλὰ καὶ βαρέα3 αἰτιάματα φέροντες κατὰ τοῦ Παύλου, ἃ οὐκ 
ἴσχυον ἀποδεῖξαι" ὃ, ἀπολογουμένου αὐτοῦ, Ὅτι οὔτε εἰς τὸν νόμον 

τῶν Ἰουδαίων, οὔτε εἰς τὸ ἱερόν, οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον. 9. 

ὁ φῆστος δέ, τοῖς ᾿Ιουδαίοις θέλων χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ 

Παύλῳ εἶπε, Θέλεις, εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβάς, ἐκεῖ περὶ τούτων 

ΤΚΑΒΟΙ,, βο Τίβοι., ΝΝ.Η., ἘΝ, Ὑν εῖββ, Βίαββ, Ηρ. τεδά αὐτὸν δίϊες περι- 
ἐστησαν; ΒΕ Πᾶ5 αὐτῳ; Μεγαογ ἔοϊΐονβ Τ. Ε. 

3 Ἐὸσγ αἰτιαματα ΑΒΟΕΒΗΓΡ, 50 Τίβοϊ. δῃὰ δυϊῃογίεϊεβ αρονε τεδά αιτιωματα, 
4 Μοζγά ψὨϊοῦ ἄσεβ ποῖ οὐοὺσς εἴδανμεσε, δἰ πουρ Ἐπυδίδίῃ. μα85 αἰτιωσις ἴῸΓ 
αιτιασις. 
ἰπβίεδά οἵ φεροντες κατα τον ΠΊ,. 

βίδυ ἐν αὐτοῖς. ΒΙ458 5668 ἴῃ (π6 νγογάβ 
Δῃ ἱπάϊοδείοη οἵ ἴῃς νἱροὺσ οἵ δοάοηῃ 
οδματγαδοϊεγιβίηρ Ἐδβίαβ. ὙΠ6 ἐχργαββίοῃ 
τυ, ἤοψψενεσ, ὃ6 υιϑεα ἔγοπη πε βίαπά- 
Ροΐπε οὗ Ῥδὰϊ δηά ἢῖ5 ἔτἰεπᾶβ δὲ Οξεβαγθᾶ, 
ψῆο ἀϊά ποῖ Κῆονν ὕον πλῦςῃ οἵ Πῖ5 
ΔΌβεπος Ἐεβίυβ μδὰ βρεπὲ ἴῃ Τεσυβαίεση, 
ΟΥ ΠΟΥ πιο οα {Ππ6 Ἰουσπαυ (50 Ὑ εἰ85 
πη ννγεπάθ.---τῇ ἐπαύριον: επ ἐΐπηεβ 
ἴῃ Αοἴβ, θαΐ πονπατε ἴῃ Π,Κε᾽5 αοερεῖ, 
Ζ7.. Ἀοψενεσ, ἐπὶ τὴν αὔριον, [,ὉΚῈ Χ, 35 
πὰ Αοἰβ ἵν. 5 οηἷν (αν κίη8). Ὑ15 δνὶῖ- 
ἀεπεῖν ᾿σταρ 165 ἔμδς πε ἀοουβεσβ Πα σοπα 
ἄονῃ ν ἢ Ἐσβίιβ, ἀπά 1ξ τηᾶν ἀραὶπ ἰη- 
ἀϊςσαίε ἢ18 ῥσοτηρίῃεββ, {φ να. 17. ὙΠεσα 
ἄοεβ ποῖ ϑεεπὶ δὴν ἱπάϊοδείοη ἐπδὲ ἘΠῚ5 
ἱπηγηεάίδεε ἀσέίοη βἤονγβ ἐμαὶ ἢε δά Ῥθδη 
Ρτεϊυάιςεά ἀραϊπϑε ῬῺ] ἴῃ [Θγαβα θη 
(ἢν υ5.).---ἐπὶ τοῦ βήματος, χίϊ. 21, χν]. 
12, δπᾶ νεγ. τὸ δεΐονν : βενβῆ {ἰπ|6ὲ8 ἴῃ 
Αοίβ ἴῃ τῃὶβ βεπβε (Μϑδέέξ. χχνὶϊ. το, ]ομη 
χίχ. 13), θὰ: πονῆεγε ἴῃ Γυκε᾽β αοβρεῖ; 
τνῖσε ὃν 51. δα, Εοπλ. χίν. το, 2 ὕογ. ν. 
10.--καθ. ἐπὶ τοῦ β.: 4. περαδββαγυ ἴοτ- 
τ δ ν, οὐπεσννῖθε πὸ ἱεραὶ εἴεος νγουἹὰ 
ὃε ρίνεη το {πε ἀεοϊβίοη, οὔ, Θομάτγεγ, ζδιυ- 
ἰδῆ Ῥεοῤίε, ἅϊν. ἱ., νο]. 11., Ρ. 15, ἘΤ', 
ἴοτ [15 δηὰ οἵδεσ ᾿πβίδποαβ.- --ἄχθῆναι, ο΄, 
προσάγεσθαι, Ῥοΐγς., Μαγέ., ἴχ., 1 Δηά 2. 
ει. 7. περιέστησαν: ἱ να δἀδά 

αὐτόν, 8εε οτγἰἰσα] ποῖθ, “ βίοοά σουπὰ 
δθους Πίτη,᾽" 1.5., Ῥαυϊ, ΕΟΝ., “ρεγί- 
οὐ απὶ ἱπίθπίδηϊεβ,᾽" Βεηρεὶ. (ΟΥ ]ομπ 
χὶ, 42, Τυάιε ν. 22, ογηῖε 5}.)---πολλὰ 
καὶ βαρέα : “ τηδὴγν ἀπά (1πἀεεα) Βεᾶνυ,᾽" 
εἴο., ΝΙπει- Μουϊίοη, 11Χ., 3, ρεσμαρβ 5 
ἴῃ Μαίξῖ, χχίϊ. 23, ᾿νεϊρμίν, οἵ ρτεαδΐ 
ταοτηθηΐ,---οΟαὀἰτιάματα φέρ., 8εε οτεῖο δ] 
ποΐε. ἀιτίαμ. ἰῃ δ τς δῃᾶ Τῇθον- 
ἀϊᾶεβ. Ἐὸγ καταφέροντες, χχνΐ. το, οὗ. 
Ῥευς. χχίϊ. 14. 

ψεσ. 8. Ενίἀβπεῖν {με σμαγρεβ οἰαββεάᾶ 
88 Ρεΐοσα υπάᾶεσ ἕῆγεα μθαάβ, (1) {88 [ὑἀνν, 

ΜΙΑΒΟ 13, 40, ΟΣ, 80 Τίβοῃ. δηὰ δυϊπογιεβ ἀθόνε τεδά καταφεροντες 

(8) 6 Τεπιρίς, (3) ἐμὲ Ἐπιρίτε. [Ιἢ 
(Πῖβ. νεῖβε Ηιρεηξεϊ ἃ δβογίρεβ ὅτι . ον 
ἥμαρτον ἴο 18 “ δυΐπος ἴο ὙΠΕΟΡΉΪ 15 ᾽" 
(ἀπρϑε, ἴοο, οπλῖῖβ ἐπα νοσ8). Βυΐ, ποῖ 
σοπίεπς ψ ἢ τμῖβ, 6 σοποίυάεβ παῖ {Π6 
ΜΠοΪε ἡατταῖίνε νοῦ [ΟΠ] δρουῦξ 
Αρτίρρα 15 ἴο γϑίϊν ἴπ6 ἱπποοεποε οὗ 
Ῥδὰϊ] Ρεΐογτε ἃ οσγουγῃβᾶ πεδά οὗ [πἀδίβηι, 
τῇ. ἰχ. τ, νβετα υἱῶν τε σ᾿ 15. 4150 
δϑβογ θεά ἴο {π6 ““δυΐῃογ ἰο Ὑεορῃ ]υ5,᾽" 
Δλᾶ ρεσῆαρβ δἷβο τε καὶ βασιλέων ; νγε 
816 ἵπογαΐογε ἴο σοΐεσ ἴο {π|8 ὑηκηοννῃ 
νυτϊξες τπ6 ΨΠΟΪ8 βεοϊίΐοη χχν. 13-χχνί. 
32.--ἥμαρτον νγἱἢ εἰς ΟὨἿν Πέτα ἴῃ Αςίϑ, 
ἴῆσες εἰπιεβ ἴῃ 1υκεΒ (οβρεῖ, ἴπσεα 
εἰτηεβ ἴπ τα Οοσ., ΟὨΪΥ οποα οἰβενῃογα ἴῃ 
ΝΟ, Μαῖίέ. χνι. 21. 

Ψψὲεσ. 9. χάριν καταθέσθαι, χχίν. 27.--- 
τοῖς Ἰ1., μεβέ ρἰδοεᾶ επιρἤδίοα!ν θεΐοσα 
ἄριν κατ. (ΝΝ.Η.), 50 45 ἴο δῆον τμδῖ 

τ ψὰ5 {πε σοπηρ!ίδηος οὗ Ἐδβίαβ ἴὸ ἔπε 
7εννβ πιο σαυβεά ἔπε ἕατη ΠΟΙ {Πὶπρ8 
τοοῖς (ΥΥ εἰ55).---θέλεις εἰς Ἵ. : “ 1η] υδίαχα 
νίἀεθαϊυΣ ςσοπάδπηπαστε, ἱποοπηπηοάμπι 
αρϑοίνεγε,᾽ Β]455.---ἐκεῖ : Ὧ6 πιακαβ Πἰπι- 
561 {πΠεῸὶ βαπὶβὲ ρσοροβαὶ ἴο {Π6 ῥγίβοπεσ 
ψνὩΙΟἢ δᾶ ρῥτθνουβὶυ Ῥεεη βυρραβίεα ὈΥ 
1π86 δοσίϑεσβ, νεῈσ. 3.--ἐπ᾿ ἐμοῦ: “τὴξ 
Ῥσβϑβεηῖε," ἴοσ πε ϑαπῃεάσίβιβ νου Ὅς 
δε πάρε ; οἰμεσινίβε, ννῆεσε ὑψοῦ 6 
δε ἕανους ἰο {πε ]ενγϑ ὃ Ἐεὶχ τᾶν ἥανα 
δἀάδεά τῆς νγογάβ ςῤεοίοσε, 80 88 ἴο τε- 
ἀββσα αι] δηᾶ ἴο οδέδϊπ δὶβ δοσυΐ- 
ἐβόθηοα ἴο πε γρτόροβαὶ ; ἰῇ νεῖ. 20 
οπιϊἐεθά, Ῥὰξ ἐν ἀθηῖν οση ἐμεῖς οἷοβα 
σοῃπεοέίοη ἸῈ περὶ τούτ. κρίν. {ΠεῪ 
Ἰπάϊοδία ἐπαὲ Ἐεϑέυὰβ ψουἹᾶ ρἷαν β5οπια 
Ἰαάϊοϊα! ρατέ ἴῃ ἐπε τηδεξεσ ; οὖ. χχῖν, 21 
ἃπᾶ ἡ Οογ. νἱ. 1. Βυΐ Ῥ40]5 Ἀπϑνγεγ 
Ρ᾽δίη!ν βμοννβ ἐμαὲ με τπουρῃὲ ἴτοτι ἐμ8 
ννογάβ οὗ Ἐεῖχ {πὲ ἃ [εὐνϊβῃ δᾶ ποῖ ἃ 
Βοπιᾶπ {πραπδὶ αὐγαϊξεά Ἀπ: ἐπ᾿ ἐμοῦ 
τνου]Ἱὰ ἐπεσοΐογε βεθπὶ ἴοὸ τηεδη ἴδπαϊ ἴπῈ 



γπαιι. 

κρίνεσθαι ῖ ἐπ᾽ ἐμοῦ; το, εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, ᾿Επὶ τοῦ 
Καίσαρος 5 ἑστώς εἶμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. 
κησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις . τι. εἰ μὲν 4 
ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, 
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βήματος 
᾿Ιουδαίους οὐδὲν 8 ἦδί. 

γὰρ ἀδικῶ καὶ 
οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν - εἰ δὲ ΙΓ, οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί βου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς 

1 Ἐὸς κρινεσθαι ΑΒΟΕ, εὸ Τίβομ., ὙΝ.Η., Ὑνγεῖβε, γεπάις, ΒΙ458, ΗΠΡ. τεαά κριθηναι. 

5 δδ" Πα5 ἐστως Δἴ ξοπηπιεποετηεης οἵ νεσβθς, Β [88 ἴξ ἰῃ Βοίῃ τὶ Τὶ γγεῖββ, Β[αββ, νν επάς ρίδες ἴξ δὲ φΟΓηΠΘποεσηξηξ, πὰ νῶν. 
τ Ἐὸτ ἤδικησα (Τ᾿ Ε. 1.608.) δ5Β Πᾶνε ηδικηκα, ξο Τίβοξ., ΝΝ.Η., ὙΥ εἶδβ, ϑγεπάε, 8458. 

[8458]. 
4 Ἐὸν γὰρ ΦΑΒΟΈΕτ. δι τεδὰ ουν, 80 Τίβοι., ΥΥ.Η., ὙΝ εἶδββ, νεπάε, Ηἱρ. θαι 

ϑαπηῃθάσίτη νϑνουά πάρε, ἢ 15ὲ Ἐδβίαβ 
νου] ταῖν ἐπεὶς ἰμάστηεπε οὐ ποῖ 8 
δβεεπιεᾶ σοοά ἴο Ηἰπι, 45 ΡιΪδέβ μδά δοιβά ἴῃ 
1 σ486 οἵ ΟΠ σῖβέ. Οὐ [86 οἵπεσ μαπά ἰξ 
18 ῬοΟββὶ]6 [πα Εεβέυβ τᾶν βᾶνε Ὀβεη 
4υ1τε βίποοια ἴῃ 5 Ῥσοροβαὶ: Ηἷβ ᾿νοσὰβ 
δὲ Ἰεαϑὲ βῃονθά ἐμαὶ ἴῃ δἰβ ᾿πάστηεπε 
ἴδετε γγὰβ πὸ οᾶδε δραίηϑί Ρδιυὶ οἵ ἃ 
ΡΟΙΪΙ σα] παίστα, δηᾶὰ πὸ πιὰ ἤδνα 
τπουρπε ἐμαὶ τε]! ρίουβ αααδβείοπβ οου]ὰ θὲ 
Βεβδὲ ἀδοϊάεα Ῥείοστε {δε ϑαπμεάσισα ἴῃ 
7δγυβαίθπη, νυ Ὦ118ὲ πα σουά ριιατγαηίεα ἃ 
βαίβ-οοπάιπιοι ἴον Ῥαυΐ 45 ἃ Εοπιδῃ οἰείζθη, 
ει. το. ἑστώς εἶμι : “1 4πὶ βίδπά- 

ἱπρν᾽" υϑδεᾶ τῃεδιογίοδιν, Β͵αββ, Ογαρι., Ὁ. 
τοῦ; ου 1{ῃ6 ροβίεϊοη οὗ ἑστ. 86ὲ οὐ ἰσαὶ 
ποῖε.---Καίσαρος : Ῥεσδιι5ε [Π8 ργοουγαῖοτ 
νγα 5 ἴπε τεργεβεπέδενε οὗ Οξαβαγ: “4088 
δοίδ σεβίδαιε βυπί ἃ ργοουγταίοσε ( βεβδσὶβ 
5ῖς 8Ρ 60 φοτῃηρσοδδηΐυσ, δία 5ἱ ἃ ὕϑεβᾶσε 
ἴρβ8ο ρεβία βιης,᾽" Οἱρίδη, δ ὲρεβέ., ἰ., το, 
Ι.--δεῖ: Ῥεσαιβε ἃ βοιήδη οἰτίζεη, ἢ0 
ηεδεᾶ ἰὼ βυρροβε {παὶ {πε ψοσγὰ [88 σϑ- 
ξεγεπος ἤδγα ἴο δὴν ἀϊνίηε ἱπεϊπηδίίοη.--- 
ἸΙουδ. . ... : “το ἴεν βᾶνε 1 ἄοπε πὸ 
ψτοηΡ,᾽" (ΠῸ οπιίββδίου οὐ (8 δγές]α ἱπ 
ἐταηβίδιίου πηακαβ Ρδὺ}}5 ἄδβῃϊδὶ πιοσγε 
[οτοῖδ]ε δηᾶ Ἴοοπιργεπεηβῖνε ; ἴον ἀδικεῖν 
ἢ οὐδέν ἀπά δε ἀουδ]ε δοσυβαεῖνε οἵ. 
1υκε χ. το.--ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγ.: 
“48 ἰδοῦ 8ἷ5ο ατὲέ ρμειίηρ ἴο Κπονν 
Ῥείέες,"" Ββηάδ!}] (5δεαὲ αἰϑο Ῥαρεὲ δπὰ 
Ὑν εἰ58) : ἐπῖβ τεπάεγίπρ, ἰξ 18. βαϊ ἃ, βανεβ 
115 ἴτοσῃ ἴδε ὑπρτδοίοιβ δηα υὑπ͵υδὲ τείοτί 
ΜΠ ἢ Α, δηά ΕΝ. δβοσῖρε ἰο Ῥαὺ]. Βαυΐ 
νεῖ. 18 566πὶ8 (ο βῆον ὕ8 ὉΥ ἴπε σοηἔεβ- 
βίοῃ οὗ Ἐεβίυβ Βἰπιβεῖ (πδὲ τῆς Αροβεὶς 
ταῖσδε ἐαίγιν μανε ἱπηραςεὰ το Ηἰπλ ἃ Κεερίπρ 
Ῥδοῖκ οὗ μὶβ Ῥεϊίξεγ δηὰ ἔαίγε ἰυάρτηεηΐ, 
ΨὮ15Ὲ ἴῃς τἢε εχργεβϑίοη χαρίσασθαι; 
ΨΕΓΟΙΣ, ἴἤοτα ΒΕ εΙῺ85 (Ο 6 δῇ Ἰπεἰπηδείοη 

ἐδδὲ τε Αροβίίς ἔδιε ἐμαὶ Βεβέιβ πιρδὶ 
τῦδκε ἰπ ἃ νἱοεῖτα. Ζδοκίετ 5668 ἰπ ἴδε 
ςοπιραταιῖϊνε “4 βεπεῖς γερσοδοῖ,᾽ 48 -{ 

8ὲ. Ραὰ] ψου]ά ἱπείτηαξε ἔο Ἐδβέυς ἐδαΐ Β 
το ΔΙ Κπενν ὈΒείξεγ ἕδη Ηἷβ ᾳμεδείοῃ (νεσ. 
9) Μουϊὰ ἱπιρὶν. 
Δεῖ, τσ. εἰ μὲν γὰρ, 8εε οτἰείοα! ποίς, 

ἍἸΕ ἐπεπ (οὖν) 1 ἀπὶ 4 νψτοηράοος," 
τοξεστίπρ (0 Ἠΐβ βίδηάϊηρ Ῥεΐοσε (εβατ'β 
)αάρτηεπε-βεαέ, ἀπά ποὶ τὸ [δε ἠδίκησα 
ἴῃ νεσ. 1ο.--ἀἀδικεῖν ; ΟὨΪΥ Πετα Δ βοϊ ξεῖν 
ἰῃ ΝΙΤ.; τὴ6 νεγ οσοιτθ ἔνε τἰπηχθβ ἰῶ 
Αοίβ, οπεα ἴῃ Γκε᾿Β αοβρεὶ, ἀπά οποεὲ 
ἴῃ δὲ, Μαδίίμεν, δὰξ ποῖ εἰβεννῆεγε ἴῃ 
ἴῃς (οβρεῖὶς (Βτίεάτγίον, ρ. 23).---ἄξιον 
θαν.» ἐ.6.,) δοζοτάϊπρ τὸ Ἐοπιδηῃ ἴανν.--- 
οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν: πον! γέ- 
ἔη50, Ν αἰραίῖε, 50 Β͵455; {πε νεσῦ ἰβ ΟΠΪ 
υδεὰ δῖε ἴῃ Αοίβ, δυξ ἰξ ὀσουτα ἑῶγες 
εἰπγ65 ἴῃ 8ῖ. 1υκε᾽ 8 Θοβρεῖ, ἕῆγες εἰτηθβ 
ἰη Ηεὕτγενβ, ὁὔοα ἴῃ Ματῖκ χν. 6, ΝΝ.Η. 
--ἴὴ ἔδε ῥσδθβεπὶ ραββᾶρβ, δά ἴῃ σ Τίπ. 
ἦν. 7, ν. 11, 2 Τίῃι, ἰΐ, 23, Τίς. {ϊ, το 
ΞΘ}. κίϊ, 25 (εννῖς δ), (δ8 ννοσά ἰβ σπδεσά 
“τρῆϊβα,᾽ ΕΝ. ἰεχὲ; ὃυΐ ἴῃ κε χίν. 
18, το, (δες ψογά ἰβ γεηδεγεά “ο σηδίες 
ἐχοῦβε᾽"; “Ἔχουβαά ": [08., 4πὲ., νυἱΐ., 
8, 2; Ὀαΐ ἴῃ δᾶ. ο886 ἐπε Οτεεΐκ νετρ 
᾿τογα ν πηθαπβ “ (ο Ῥερ οὔ ἴτοπι," δηᾶ 
ἴῃς 1,δεἰπ ἀδῤγέοον ταὶς νγ6]1 ἐχργεββ ἐπα 
νοι ῬΟΙΒ Πεῖε δπᾶ ἴῃ Γὰὰκε χίν., ἰ.ς., φῇ. 
Ἐβιῇ. ἵν. 8 ἴῃ (86 βεπβε οἵ βυρρ!ἰσαείηρ, 
δηά ἴον [Π6 86θῆ8ε 8ἃ8 ἄρονεὲ 2 Μδϑςο. ἴ:. 
31,3 Μᾶδος. νὶ. 27; 866 8180 (τ πιπὶ τ 
Ὁ. ἴοσ ἀϊβεγεπε βῃδάεβ οὗ τηξεαπὶπρ. ἴῃ 
1ο5., Μέέα, 20, Με ανε ἔπε ρῆγαβε θανεῖν 
οὐ παραιτοῦμαι: ὕροπ νος Κχεηκοεῖ 
ἰπβίβίβ ἃ5 δὴ ἱπβίαπος οὗ ἀερεπάεποε 
ἀρορ ΪΟβερῆυβ, θὰ: ποί οπῖν ἰβ ἐπε 
ῬὮγαβα πεσὲ βοσηςνῃδί ἀϊ ἕθγεπε νοσθαὶγ, 
οὐ παραι. τὸ ἀποθ., (ἢς Ατίΐο]ε Ἔχργεββίησ 
τόσα δῃρῃδεςα Υ, 8ἃ8 Βεπροὶ βαυβ, ἰά 
ἐῤδμπι ρὲ; Ὀὰϊ οὗ, τμ6 ἰπβίδποθβ αυοιεὰ 
ὃν ὙΝ εἰδίεϊπ οὗ ἴδε 56 οἵἉ βί πη] ρἤγαβεβ 
ἴη ἀτεεκ, ἀπά οἵ τῆς 1,διίη ἀεῤγεςον, ε.Ρ΄., 
Ῥίοη. Ηδὶ., 4.»., 29. τὸν μὲν οὖν 
θάνατον . . . οὐ παραιτοῦμαι. 8:6 
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χαρίσασθαι - Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧν. 

12. τότε ὁ Φῆστος, συλλαλή- 

σας μετὰ τοῦ συμβουλίου, ἀπεκρίθη, Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ 
Καίσαρα πορεύσῃ. 

[ασίπεν Ἱπέγοά,, Ὁ.31.--- χαρίσασθαι : “"ἴο 
ρσταπὲ πὶ ὈῪ ἔδνοισ," ἘΝ. πιατρίπ, οἵ. 
ΠῚ, 14, χχν. 16, χχνΐϊ. 24 (Ῥμ!Π]1επὶ. γεσ, 22), 
ΟὨΪΐν ἴα Τα ἀπά Ῥδὺ] ἱπ Ν.Τ.; 8εὲ οῃ 
118 ἱπηροτίδῃηος 88 τηδτκίπρ ἐπῈ “ε" 
βϑοίίοη, χχνῖϊ, 24, δπὰ οἵμεσ ραγίβ οὗ 
Αοίβ, Ζεῖϊεσ, ἍΑεΐς, 11., 318, Ε.Τ. Ῥδὺ] 
ταῦδί πᾶνε Κπουγῃ Ψῃδέ ἘΠ15 “ ρίνίηρ ἀρ ᾿᾿ 
το {δε [εν νου ἰηνοῖνεα.---Καίσαρα 
ἐπικ.: Αῤῥεῖίο: ῥγούοῦοο αὐ Οαεαγέηι: 
“51 δρυά δοία χυΐϊβ δρρεὶι!ανετῖς, βαΐὶς 
εσῖξ 5ἱ ἀϊσδί : Αρρεῖ]ο." 1ηρεϑέ., ΧΙ͂Χ,, 1,2, 
ἐχοδρὲ ἴῃ ἰἣς οδβε οἵ ποίοσίοιιβ σοῦ θιδ 
δά ρίἰδίοσβ ΏΟβα στ] νν 85 οἷθασ, ἐδίά., 
τ6. Βυΐ ψε τηυβὲ ἀϊβεῖπρυ θη Ὀθθνεθη 
Δ ἌΡΡΕΔ] δραϊπβέ 4 βεηΐεποα δίγεδάν 
Ῥτοηουποβά, δηᾶ ἃ οἰδίτη δ {πε Ἴοτλ- 
πιεησεηχεπέ οὗ ἃ Ῥσοῦβββ ἐμαὶ π6 ΨμοΪα 
πιδίζες 5βῃουϊά Ὀ6 τείεσσεά ἰο [86 δυρϑσοσ. 
1: ψουϊᾶά Ἄρρεᾶσ ἔτοπι {π18 ρβββαρβ, οὔ, 
συν. 21, 26, 32, ἰδαῖ Ἐοπιδη ΟἸ ΖΘ 8 
ομαγρεά νγ]ἢ οδρί(8] οβδποθβ οου]ά πιᾶκα 
{8158 Κιηά οὗἩ ἀρρεδὶ, ἔοσ ἐῃ8 ῃοϊθ παγγᾶ- 
εἶνα 18 Ῥαβεβά ὕροῦ (δε δος ἐμαὶ Ῥδῃ 
Βδά ποῖ γε Ῥεδη ἐγὶβά, απὰ παῖ ἢ6 νὰ8 
ἴο δε Κερί ἴοσ ἃ ἐβογσου σῇ ἰηαυΐσυ Ὁγ 1ἢ8 
εἰάρεσοσ, δηᾶ ἰο ΡῈ ὈὉγσοιρῃξ ἰο οπια ἴῸσ 
{πῖ8 ρυγροβε, οὔ, Ῥ᾽ην, Εῤίβέ., χ., 97, 
φυοίεά ὈΥ ϑομῦσεσ, ΑἸδοσά, δῃά οἴδμεσβ, 
δηᾶ εἰπιαγ ἰηβίδηοαβ ἴθ Εεηδη, δαΐηέ 
Ῥαμῖ, Ῥ. 543, ϑοβῦτγεσ, ϑετυΐδῇ Ῥεοῤῖε, 
ἄϊν. 1.,) νοἹ. 11.» Ρ. 59, ἀπά ἀϊν. 11., νοϊ. 11., 
Ῥ- 278, ἘΓΤ', δηὰ αἷβο “Αρρβᾶδὶ," Ηδβ8- 
εἰηρθ᾽ Β.Ὁ., δηά δείον, Ρ. 514.-- 
ΤὨΪΐβ βέερ οἵ 5:. Ῥδυ}5 νγ85 νεσῪ Ὡδίυσδὶ. 
Ὀυσίπρ δι8. ἱπιρτίβοηγσηθης ὑηάθσ ἘῈϊχ 
8ε μπαά Πορεά δραίπϑβὲ ἤορε ἰδδὲ δε 
ταῖρμὶ ἢανε Ῥεβη τεϊθαβεά, θὰς δἰ που ρ ἢ 
ἐπε ομαγαοῖεσ οὗ Ἐξβίιβ πηῖρμς πᾶνε ρίνβῃ 
Εἰπὶ ἃ ποσὰ τεδϑοῦδῦ]6 δηΐξί οἰ ραιίίοη οὗ 
Ἰαβίίοε, 86 μαά βδεεπ Ἐπουρῃ οὗ {πε 
Ῥεοουταίοσ ἰο ἀείεος [ἢς νδο Π]δείοη ΒΟ Ὦ 
Ἰεά Ὠΐπι αἷβο ἴο ουστν ἕδνουσ ἢ (ΠῈ 
7εν8. Ἑτσοπὶ βοπῖε Ροϊπμίβ οὗ νίθνν ἢΐ8 
Ῥοβίοη υηάδθσ Ἐξβέμιβ νγὰ8 πιοσα ἄδηρθγ- 
οὐδ ἤδη υπάδσ ἘῸΙχ : 1 Βα δοοδρίβά (6 
βαρρεβέίϊοη ἰπαί ἢε βῃουϊὰ ρὸ ἃρ ἴο 
7εγαβαίεπι δηᾶ θὲ ἐτϊεά Ὀεθΐοσα 1πη6 ὅ5δῃ- 
᾿ιδάτί πὶ, μὲ σου ποὶ ἄουδε {πα 15 πᾶρ6 8 
ψουἹά ἢπά πἰπὶ ραν; 15 6 ἀδο]ηδά, 
δηά Ἐδβίῃβ Ὀδοδταβ ἐπα πάρε, ἰπασε ννὰ5 
5111 [8 πιδηϊδεβὲ ἄδηρϑν ἔπδὲ τῃ6 Ῥδέξθσ 
Ἰυάρτηεης οὗ {πε ταδριβίγαίς ψνουϊά θ8 
ψναιρϑά ὃὈγῃ [86 561 5ῆηε85 οἵ {πε ροϊ!εοίδη. 
Μοζβονασ, 8 τῇδ ΜΜῈ]1] πᾶνε ἐπουρδὲ 
τμδὲ δί ἃ ἀϊβδίδπε οουγί, υνμεγε ἔπεσα τυρὶ 
δε ἀπ που εν ἰπ οοΙ] σεῖο εν ἄδηςε ἀραϊηϑε 

δίπι, Βα ψουά ἕατε δείίεσ ἰπ βρὶτς οὗ {πῈ 
ἄδληρεν δἀῃηά εἐχρεπβε οὗ {πε δρρεδί. 
Βαϊ ψὮ1Πβὲ ννε πᾶν (8 ὕδα8ς 81. Ῥδυ]5 
δοίίου Ὡροὸπ ῥγοῦϑῦϊε ἤυτηδῃ πηοίίναϑ, 
δῖβ ονῃ Κεαπ δηᾷᾶ ἴοηρ ἀεβίγσε ἴο 8εὲ 
Εοπια, χίχ. 21, δηᾷ Ὠἷβ 1,οτά᾽ 8 ργοπιῖβε οὗ 
18ὲ ΔΙΒΙπιεπὲ οὗ ἐμδὲ ἀδβῖσγε, χχίϊϊ. ΥἹ, 
σουἹὰ ποῖ μανὲ Ὀεεη Ψίιϊμπους ἱπῆπεποα 
ὍΡΟη ἢί5 ἀδοϊβίοῃ, δἰ πουρῇ οἶμαι πιοίίνεβ 
ῃεβά ποί δὲ δἱτορείμεγ ἐχοϊυάεά, δ5 8. 
ΟὨΠτγυϑοβίοπι, Ενναϊά, Νεαπάεσ δηᾶ Μεγεσγ 
(ϑεΞ Νὄβρεπ, 435). 1 88 θβεη πιδίη- 
ἰαϊηδά ἐπδὲ ἔθεσε νγᾶβ ἜνΕῪ στθᾶβοη ἴο 
ΒΌΡΡοΒε ἴμαὲ 5ι. Ῥαὰϊ ψουἹά ἤανε οὉ- 
ταϊποα δὶβ δοφυϊείαὶ δὲ τῆ μδηάβ οὗ {π6 
Κοπίδὴ δυϊπογίεῖθβ, εβρεοίδ!ν δε 
Αρτῖρρδ᾽β ἀεξοϊδσδίίοῃ οἵὗἨ ἢΐβ ἰππόσαποθ, 
χχνὶ. 32. Βυΐϊ 8ι. Ῥδ0]}}5 ἀρρεᾶὶ πδά 
Ῥεβῃ δίσεδαν πιαάβ δείοσε ἀρτίρρα διά 
μιαασά Ὠἰπὶ, ἀπά ἢῈ πᾶν ΨΜΜῈ}1 ἢανε οοτηα 
ἴο ἴθ οοποϊυβίοη ἐπαὲ τπεὸ θεβέ δ6 
ςουἹά Πορε ἴοσ ἔτοπι Ἐεβέυβ 45 ἃ ζυγέπεγ 
Ῥεσίοά οἵ ἱτιργβοηπιεπί, 115: ΠΪ5 γαϊεαβα 
ΜΟΙ] ΟὨΪΥ ἐχροβε μῖπὶ ἰο {π6 Ὀιέίεσ ἀπά 
τ ΘΠ 1658 δηἰτηοϑιυ οὗ ἐμὲ 1ενθ. Ὑνο 
γεδγβ οἵ επξοτοθά ἱπιργίβοηστηεηΐὶ μα Ῥθθῃ 
ῬδΕΘΠΕΥ Ῥοσηβ, δπὰ ἐπε ἄροβϑῖὶα ψουά 
Ῥὲ ΘΑΡῈῚ (ταὰπ ψ6 ἄουδε 19) ἰο Ῥεδγ 
Ταχέμεσ υϊέπεββ ὑεῖοσε (ἰθηεεβθ δηά 
Κίπρβ οὗ Πῖ5 εἶ ἴῃ [6ϑι5 45 ἴπὸ ΟΒσῖβε, 
ἀπ οἵ τϑρεπίδποα δηά [81 ἰονασάβ 
αοά. 

ψει. 12. μετὰ τοῦ συμβ., ἴ.4., ἢ΄5 
ἈΒΒΘΒΒΟΙΒ, βϑόβϑογές οοη δι ἰαγὶΐ, ΠΙᾺ 
Ψ Ώοσα {Π6 Ρτοουσαίοσβ ψεσα ψψοης ἰο 
σοΊΒ.1: ἴῃ [Πς δάτηϊπιβίγαϊτίοη οὗ [ἢ6 ἴανν. 
ὙΒαν Μέσα ῥσοῦαθὶυ ςοπηροβεά, ἴῃ Ραγί 
αἱ 811 ενβηίβ, οὗ {πε πίρῃμεν οἴηοϊδὶβ οὗ 
τε οουσί, οΥ, ϑαεῖ,, ΤΊδ6γ., 33, Τιδταρτί., 
νέα Αἴεχ. ὅ8ευ., 46, 7085., Απέ., χίν., το, 
2, ϑομῦτγεοσ, γειυίςῃ Ῥεοῤῖο, ἅϊν. 1.., νοῖ. 
ἰϊ., Ρ. δο, Ε.Τ'.; δπά βεὲ ξυσίποτ οἡ ἐπα 
ΨΜοτγά Πεἰβϑπίδηη, Νεμε Βἰδεϊσίμαΐδη, Ὁ. 
ὅ5, απ τεξεσεηςββ ἰῃ τίη -Ὑπάγοσ, σε δ 
νυ. [Ιὲ Ψψουϊὰ 56επὶ {πὶ ἐξ ρσοουσαίοσ 
Τφου]ά ΟὨΪΥ ταὐεοξ βυο πῃ ἀρρβαὶ δὲ ἢδΐ5 
ῬΕΙ͂], ὩΏ1688 1ῃ σᾶβ68 ψῃετα ἀεῖδν τισὶ 
Ῥὲ [οϊ]Ἱοννεά ὃν ἄδηρεσ, οσ νἤθη ἐπαγα 
Ψ ΔΒ ΤῆΔΉΙ ΕΒΕῪ ΠῸ στόότὴ ἔοσ δῇ δρρεδὶ, 
Πὲρ., χιῖχ., 5, δηὰ βεὲ Βείῃρε, ᾿ὲδ 
Ῥακμϊηϊδοδόη Ἀδάδη, Ὁ. 252, διὰ Β[488, 
ἦη ἴοοο.---ἰξκ, ἐπικ.: πὸ φασβείοη, ὟΝ. Η., 
ἘΌΝ, ΥΝ εἰβ8 (65 'π Α.Ν.); “ ἀβυηά. τῃθέοσί- 
οὐπὶ οὰπὶ ΔΠΔΡΠΟΓΑ,᾽᾿ ΒΙ455, οὔ α Οοσ. 
νῇ, 18, 21, 27. Τῆα ἀεοίβίοη οὗ {πὲ 
Ριοουτγδίοσ ἐπὶ {πὸ ἀρρεαὶ πιυβὲ δα αἱ- 
Ἰοννεᾶ, δηᾶ ἐπε ὑγοτᾷβ ἴῃ ψϊςῃ ἴε να 
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13. Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν, ᾿Αγρίππας ὁ βασιλεὺς 

Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν, 1 ἀσπασόμενοι τὸν φῆστον. 
ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο 

14. 

τὰ κατὰ τὸν Παῦλον, λέγων, ᾿Ανήρ τίς ἐστι 2 καταλελειμμένος ὑπὸ 

1 Ἐὸτ ασπασαμενοι ([πεϊεδὰά οὗ -ομενοι) ΜΑΒΈΕν. 
80 ΤΊβοῃ., ὙΝ εἰββ, Ὑγοκας ΕΑ. ἜΝ ἄν ΒΕ ἷ 
8 Δ βοϊ αϊεῖγ ονεσνν εἰ τηΐπρ,, ἀπὰ 85 ἃ πηδέξθι οὗ ἐγαπβπηϊβοῖοῃ -ομε 
οοτγεοίίοπ. Βυΐ με δάάβ τῆι 11 15 ἀϊ συ: το τοπηδίη βαιβθδὰ ἿΣ 
Τοτγαρίϊοι οὗ βοτλε κίπᾶ. 458, Ογαρῆ., ρ. 193, 
τεβᾶβ, -ομενοι, 580 ΗΠ. γεπάι (1809), ρΡ. 

31, 68, τος, ΒοΏ., Αεἰῃ., 
ἴῃς δυξμοσιεν ἔοσ -αμενοι 

γον Ἴδῃ δα ΟὨΪγ ἃ 
Ω Ὁ Πεγα 15. ὯῸ ῥτῖοσ 

τα] οἵβ -αμένοι 845 ἱπῃιροββίθίς, δπὰ 
386 Βποπρίν βιρροσίβ “μενοι, ἀπὰ ΕΧρίδίπβ ἴῃς δοσ. ρβατί. δῆεγ ἴῃς δηδί. οὐ ἱ. 24, χ, 13, χἧϊϊ. 87. 

" καταλελειμμ., ΚΝ. Η.. Βανε -λιμμ. ; οὐ, ννΊπετ- Βομπκίεάεϊ, Ρ- 45. 

Δππουησεά νγαγα οὶ τηεδηΐ ἴὸ ἔπ ρῃίεη 
Ῥαμ], 48 Βεηρεὶ βυρροβεά, δυϊ δὲ {δε 
Βδγη6 Εἰτὴ6 ΠΟῪ ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀεθη υἱογαά, 
ἿΓ ποῖ νἱἘἢ ἃ βηθασ, γαῖ ἢ πε ἱτῃρ]ῖσα- 
τίοῃ “που {1π||6 Κπονγεδὲ νῆδὲ δη ἀρρεδὶ 
ἴο Οδϑᾶσ τηεέδηβ᾽᾽. Μοσεονεσ, Ἐδβίῃβ 
τασϑὲ ἤδνε βεθηὴ [πδὲ τῆς ἀρρεδὶ νγᾶβ 
Ῥαβεᾶ ὕροι ἔπε ῥγίβοπεγ᾽β τηϊδίγιβε οὗ 
ΙΒ ομδγδοίθεσ, ἔογ οὐἷν ἰἔ τπῸῈ δοουβεά 
οουἹᾶ ποῖ ἔγυβϑὲ {πὸ ἱγπι ρει οὗ ἐπα 
δονεγηοῦ πὰ πε δὴν ἱπίδγεβὲ ἴῃ οἱαἰ γα ρ᾽ 
ἔπε ἐσαηβέεσεησε οὗ Πἰ5 {τϊα] ἴο Ἐογηδ. 

ψεῖ. 13. ᾽Αγρ. ὃ βασιλεὺς : [ῃ15. νγᾶ5 
ἩΗειοὰ Αρτίρρα 11., δοη οὗ ἀριρρα 1., 
ψγΠοϑε ἱγαρὶο επά 15 τεοοσάβαά ἴῃ σΠΔΡ. χίϊ. 
Ατ δε εἰπε οὗ 15 ἐδίμεσ᾽β ἀεαῖῃ ἢῈ ὑγ885 
Οηΐν βενεπίεεῃ, δηὰᾶ ἔοσ 8 {της πα Ἰϊνεὰ 
ἴπ τοεϊγεπηεηέ, 45 ΟἸδυάϊαβ νν 85 Ῥεγβυδάεά 
ποὲ ἴο επίγυβε Πίστη ἢ ἐπε Κιπράοτῃ οὗ 
πάπα. Βυῖ οὐ τῆς ἄεαίῃ οὗ Ηετχοά, 
ἵπρ' οὗἨὁ ΟΠαϊοῖβ, α.Ὁ. 48, ΟἸδυάϊῃβ ποῖ 

ΟἿΪΥ ρᾶνε ἴῃς γοιηρ Αρτίρρα ἔπε νδοαπὶ 
ἕγοης, α.Ὁ. 50, δυΐ ἱγαηβέεσγεά ἴὸ Πὶπὶ 
πε φονεσγηγηεηὶ οὗ ἴτε Τεγαρῖθ, δηὰ ἴῃς 
τίρῃς οὗ ἀρροϊπείηρ τΠ6 ΠΙρὮ ρῥείεβῖ, Ηἰἴβ 
ορίπίουη. οἡ τεϊρίοιιβ φιεβίίοηβ σουἹά 
{πογεῖοσγα δὲ τηυοῖ ἀεδιγσεὰ ὉΥ Ἐεβίυβ. 
ϑυδβεαυθπεῖν ες οδιαίπεά {πε οἷά ἰε- 
ἐγαγοῃῖεβ οὗ ῬΒΠῚΡ ἀπὰ 1γβδηΐδβ, πὰ ἔμπα 
εἰεῖς οὐ Κίπρ ψαβ δεβίονεά ὕροη ἢ ΐπ,. 
Ὗνε πᾶνε (ἣυϑ ἃ ριοοῦ οἵ 5:. ἔσκε Β 
ΔοσύΓϑΟΥ ἰπ ἐπαὶ με (8115 μἷτι βασιλεύς, 
ο΄. χχνῖ. 27, θυξ ποῖ Κίηρ οἵ Ἰχάε5α, 8]- 
ἐπουρὴ με ψὰ8 ἴῃς ἰδδὲ Τενηβῃ Κίπρ' ἴῃ 
Ῥαϊεβείηα. Βεσγηίςε απὰ Ὀγιβ1114 ὑνεσγα Ὠἷ8 
οἰβίεγσβ' ΗεἜ οὔεπάεὰ πε 7ενβ ποῖ ΟὨΪΥ 
Ἐν δυϊάϊπρ 15 ραΐδςε 50 5 ἴο ὀνεγίοοῖ ἴμς 
Τετρίς, θυϊ 150 ΌῪ 88 σοηβίδῃηϊ σβδηρεβ 
ἴῃ πε ῥγίεβίμοοά, ἴῃ ἴμε }ευνβ νγὰσ Βα 
τοοῖ ρᾶγὲ ψ ἢ τὰς Ἐοπηδηβ, Ὁν Ποσα δὲ 
͵ϊ8 οἷοβε πε νγὰβ οοῃηδγπγοὰ ἴῃ ἴπ 6 ρονεγῃ- 
ταεπί οὗἉ ἢἰβ Κίηράοπι, «πὰ τερείνεά οοη- 
βἰἀεσδῦϊς δάάϊείομβ ἰο ᾿ἴ. ὙνΠοη Τίευδ, 
δἴϊες {πε ἔαἱΐ οὗ }εγυβαίεπι, οαἰεργαϊεᾶ ἢΐ5 
νἱϑὶε το Οαβαγεα ΡἘΪΠρρί--- ΗΠ ογοά᾽ 5 σδρὶ- 
181, ςαἰεὰ ΌΥ δἰτι Νεγοπίας ἴθ ποηοαγ 

οἔ Νετο--Υ πιδρηϊῆσεπε ρᾶτηθβ ἂπὰ 
8ῆονβ, ἴξ νου] βθθηὶ ἐμαὶ Αρτῖρρα τησβὲ 
μανε Ὀβδθη ῥγεβεηῖ; δηὰ ἴΓ 8ο, δ ἀουδε- 
1ε88 )οἰπεά 88 ἃ Ἐοπιδη ἰπ ἐπε τε]οϊοῖπρα 
ονεγ ἴῃς ἕαϊε οὗ ἢΐ8 ρεορῖε, Ηδπῖβυσρεσ, 
Ἀεαϊ-Ἐπεογεϊοῤᾶαϊε ἀδς ψμάροιίμπις, ΓΝ τ 
30, “Αρτίρρα 11.᾿; ϑομῦτγει, εισίσᾳ 
Ῥεοῤῖε, ἀϊν. 1., νοἱ. ἴξ,, Ρ. τοῦ Ε΄, "" Ηεγοά " 
(6), Ηαβείηρϑ᾽ Β.Ὁ., Εδτγασ, Τὰς Ἡεγοάς, 
Ρ- 103 ἢ. (,808).---Βερνίκη (Βερεν. -- Μδεε- 
ἀοπίδῃ ἔογπι οὗ Φερενίκη, δες ΒΙ455, ἐκ 
ἴοεο, ἀπὰ Ο.1.6., 361; 6.1. Αἰ, ἢϊ., 
ἷ,, 556, Ἠεδἄϊαπι ἰη Ἡδβεπρθ᾽ Β..}: τᾶς 
εἰάεβε οὗ ἐπε ἕῆγεε ἀδιυρῃίοιβ οἵ Αρτίρρα 
Ι. 8516 νγὰβ8 Ὀείγοιῃεά, θυϊ ἀρρδγεπέὶγ 
ὭδνοΣ τηδεγίε, ἰο Μαζουβ, βοη οἵ Αἴεχ- 
απάεγ, ἔπε ΑἸδθαγοῖ οἵ Αἰεχαπάτία (8ες 
ϑοβῦτεσ ἔοσ οογγεςὶ γεδάϊπρ' οὗ 7οβ., 4πέ., 
ΧΙΧ,, 5..ᾧ, 2) ετυϊδὴ; Ῥεοῤῖε, ἀϊν. 1,., νοΐ. 11., 
Ῥ- 342, ποί6). Οχ Πίβ ἀδδίῇῃ αἱ {πε ρὲ οὗ 
τηϊγίδθδη 5ῆε ψὰβ8 πιαττίεἃ ἴο δῦ ὑποῖς, 
Ἡετγοάοξομαδὶςῖ8, [05., ν..5.,. Ὀυϊ δἴτογα ἔδυ 
ὙΕΔΙΒ 586 τνᾶβ [εἴς 4 νϊάον, δῃὰᾷ ᾿ἱνεὰ ἵπ 
ἔπε ποῦδβα οὗ πεῖ ὑγοίμεσ Αρτίρρα 11, ἴὰ 
οτάδγ ἴοὸ δἷΐδαν ἴδε ψοτβὲ βυβρίοίοπβ 
ΨΈΙΟΝ ψαγα οὐτγεηξ 88 10 [818 ἱπιΠΊΔΟΥ͂, 
886 τηδτισίεἁ Ῥοϊδεηιοη, Κίῃρ οὐ ΟΙἰ Ποία, 
Απί., χχ., 7, 3 (1πν., δαέ,, Υἱ., 156 .), Ὀὰς 
β8ῃς βδοοῦ ἰεοῖς δίπιὶ δηὰ τεβυπιεὰ τῇς 
ἱπεῖηδον ψθ πε ὕὑγοίποσ, [ἷκε 
Αρτίρρα δῆς βῃονεᾶ ορεηὶν δἱ ἰεᾶβὲ ἃ 
οογίδίη ἀεέεγεηςσε ἴογ (Πς εν δἢ τε ρίοη, 
Δηᾶ οὔ οπς οὐοεβίομ, βϑᾶγ8 ϑοπῦζγεοσ, ν. 5.» 
Ῥ. 107, Με Βηὰ ἕνεῃ Ποζ, ἃ Ὀίροί 45 ννε]] 
88 ἃ Μεηίοπ, ἃ Ναζίτιε ἱπ Τεγυβαίεσι, 
Β.3.., 1., 15,1. ὙΠῚΒ 88 ἴῃ λ.0. 66, δηὰ 
8βῆςε επάἀεανουγταοὰ ΨΠΠῸ ἴῃ ἐπα σαρίτδὶ τὸ 
Ββίδυ {πε ἔεγγι δε πιάββϑογε οὗ ΕἸοσα --- τς 
οπς γεάεεπιίηρ ἐδξαίυσε οἵ πε σδζδεσ," 
Β.}.3. Βαϊ δον οη, εχαβρεγαίεᾶ ὃν τῆς 
7εν δ ρορυΐδος γμο Ὀυγπὶ ποῖ ρδῖδος, 
8Βῃς δεζᾶτης, [κε πεῖ Ὀγοίδει, ἃ ραγιϊβαῃ 
οὗ τῆς Ἐοπίδηβ, ἀπά ἱπ ἴυγῃ {πε τη ΐβίγεββ 
οἵ Νεδραβίδη ἀπὰ οἵ Τίτυβ, Τας., Η ἰδέ. ἰϊ., 
81; ϑ80εῖ., ΤΊξ.,7.;]ο8., Β.3.»ν11., 17,6. Ο. 
Ἡοϊεζπιαπη, Νεμέεεί. Ζείἐρεεελἑελέο, Ρ. 83, 
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Φήλικος δέσμιος, 15. περὶ 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥ, 

οὗ, γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα, 

ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων, αἰτού- 
μενοι κατ᾽ αὐτοῦ δίκην - 16. πρὸς οὗς ἀπεκρίθην, ὅτι οὔκ ἐστιν ἔθος 
Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον 3 εἰς ἀπώλειαν, πρὶν ἢ ὅ κατήη- 
γορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους, τόπον τε ἀπολογίας 

λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 17. συνελθόντων οὖν ὃ αὐτῶν ἐνθάδε, 

ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος, τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος 

ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα - 18, περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι 
οὐδεμίαν αἰτίαν ὁ ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ - 19. ζητήματα δέ τινα 

περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτόν, καὶ περί τινος 

1 Ἐὸσ δικὴν Σ΄Α ΒΟ τεδά καταδικην, 5ο Τίβο;., ΥΥ.Η., ΕΕΝ., ὙΝ εἶββ, ὑνεπάς, ΒΙ258. 
Μεγεῖ Ἔχρίδίπβ καταδ. 45 δῃ ἱπιεγρσείδεοη οὗ δικην, Ῥυς πλοσα Ῥγοῦ Ὁ καταδ. νγὰϑ 
αἰίετβά ἰπίο δικὴν οὐ δοοουπὲ οἵ νεῖ. 3 (γεπάϊ). 

3 εἰς ἀπωλ. ογ!. ΣΦ ΑΒΟΕ, 80 ΤΊβο., Ν.Η., ἘΝ. ΥΝ εἰβ8, ὑνεμάς, θὰὶ γϑιδίπαά ὉγῪ 
ΒΙ4β85, Η1]ρ., ψ ἢ ΗΤΡ, ὅτ. Ρ. δηὰ Η., σῆγυβ., αἷρ. 

ϑαυτων ομι. Β 40, 80 Νεἶδββ, Ν.Ἡ., ΒΙ2β88 ἴῃ β ἐεχέ; τεϊδϊηβᾶ ὃγ Τδοῖ., Τίβοξ., 
ΚΟΝ., ΗΠΡ.; ννεμάς ἀουρεᾷαὶ. 

4 Ἐὸς εἐπεφερον ΑΒΟΕΙ, 13, 40, ὅχ, Τίβομ., ΜΝ. Η., ὙΝ εἰββ, ϑνγεηάιϊ, ΒΙ485, Ηἱ- 
βεπξεϊά, ΕΝ. τεδά εφερον. Αἱ βηὰ οὗ νεῖβϑεὲ 9 ΒῈ ὅ1, τοο, δἀά πονηρων, Ξο ΚΕΥ͂., 
γγεῖββ, ΥΝ.Η. τεχί, ΒΙαββ; Α΄ σεδὰ πονηραν, 80 1.Δ0ἢ., Τίβος., Η:ρεηξεϊά, ΝΗ, 
τιδτρίη ; δ "Ο2 γεδᾶ πονηρα. 

βρεᾶκβ οἵ Ὀτγυβι]1α 48 ἃ ὑγογίῃυ βἰβίεσ οὗ 
Βεσηῖοα: 86 στηΐρμὲ πᾶνε βαϊᾷ [π6 βαπιὲ 
οἵ με οἴδοσ βἰβίεσ, Ματζίδτηηβ, βίποε 586 
ἴοο ἰεῖξ πε μυβοαπά ἕο ἔπ6 γα! οἱ 
Ῥεπιειτίαβ, {π6 [νυν βῃ ΑἸΑραγοῖ οὗ Αἰεχ- 
δπάτγίδ, [05., 4ππὲ.,χχ.,7,3.--ἀσπασόμενοι, 
866. οτγιεἶραὶ ποῖβ. Νὸ ἄουδὲ δὴ οβῆςϊαδὶ 
νἱβὶ οὐ οοῃηρταϊυ]δίου ραϊὰ ὉΥῪ Αρτίρρα 
88 8 Κοπίδῃ ν8588] Ὁροὴ (28 ὑσοουτγαίοτ᾽ 5 
ΘΠΙΓΥ οὐ ἢἰ5 οἷῆοα. ὙΠ διΐαγα ραγίοιρ]α 
ταδῖεβ (δε βεῆβε αυϊία βᾶβυ, Ὀὰΐ ἰδ νγα 
τεδά ἰἢε δοτῖϑὲ ἰἴὰ ἰοοῖκβ 88 ἱξ Αρτίρρα 
αὐ Βεγηΐοα δαά ρσδθνίοιιϑὶν ϑδιυϊθᾶ 
Ἐεϊχ, δηᾶ δἰζεσνγασ 8 οπια ἴο 15 οἴδοῖδὶ 
τεβίάεποθ, ὕξβασεα. Ἐδπαδ]] ἰποϊυεβ ἴῃ 
κατήντησαν ποῖ ΟὨΪΥ {π6 ποιίοη οὗ :- 
τἶναὶ Ὀυξ αἴ50 οὗ βειηρ ἄοννη ἔον ἃ βίδυ 
βῃοσί οἵ ἰοπρ: “ΟΔΠ16 ἴο βίδυ δὲ δββᾶσθα 
δηὰᾶ κα αι ἘεΙχ ̓̓  (ΔογὶβΌ), Ὀὰϊ 566 ϑίτα- 
οοχ, ᾿αηρμαρε ΟἹ ἐπε Ν. Τ'., Ρ. 125. 

ψεσ. 14. ἀνέθετο: ΟὨΪΥ ἴῃ Γὐυκε ἀπά 
Ῥαυϊ, ο΄. ( 4]. 11... 2. ““ἸΑἰά Ῥαι}5 σαβδε 
Ὀεΐοτγε με Κίηρ," ἘΝ. οὕ. 2 Μδϑβος. {ἰϊ. 9, 
δἃηὰ ἱπβίδποαϑ ἰῃ ΝΥ εἰϑίείη, 68]. ἐἷ. 2. 
Ιὰ τς τηϊδᾶϊαε νοίος με ἰἄᾶδθα 18 ἐμαὶ οὗ 
τοἰδείπρ ἢ ἃ νἱενν ἴο σοπδυϊίπρ, 50 
Βοτα (ς΄. νν. 20, 26, Τἱρμείοοις οη (]. 
ΐ, 2); ἴἃ νγὰβ πδίῃγαὶ ἔοῦ Εδϑέιβ ἔπ 18 ἴῸ 
σοηβοΐ Αρτίρρα, 866 αῦονε οἢ νεσ. 13. 

Ψεῖ. 15. ἀρχ. καὶ οἵ πρεσβ.ν» 566. ὁη 
γεσ. 2.---ἐνεφάνισαν, 566 νεῖ. 21.---δίκην, 
566 οὐ ἶςα] ποῖθ. 18 ψε τεδά καταδίκην 
Ξε ""βεηίθηςε," ΚΟΥ͂. ἐνε., οὗ σοπάειηηδ- 

ἕοη; υχχ, ϑυπητῃ., Β8. ἰχχχῖχ, 3, ν18ά. 
χὶϊ, 27; 80 'π ῬοΪγϑ., χχνὶ., 5, 1. 

Ψψεῖ. 16. ἔθος, 8686 νί. 14.---χαρίζ.» 
Ρ- 480.--πρὶν ἢ - - - ἔχοι, ο΄. Ιμικς 
1, 26, 186 ΟἿΪΥ ὕνψο Ῥαβϑαρεβθ μετα ἃ 
Βηϊε νεγῦ οσουζβ αἴτασ πρίν ἴῃ Ν. Τ,, 
866 Φυστίπον Βυτίοῃ, ΡΡ. 52, 120, 133, ἀπά 
ΒΙυτητηεσ, [ὰΚα, ἰ. ς.--τκατὰ πρόσωπον, 
8686 οἡ ἰϊ. 13.---τόπον : ““ορροσιυηϊεν," 
Εοχλ. χν, 23, ΕΡ[ι68. ἱν. 27, Η6Ὁ. χίϊ. 17, 
Ἑροΐυβ. ἦν. 5, φῇ. [058., 4πέ., χνῖ., 8, 5 
(Ροϊγ».; ἱ., 88, 2). 

Ψετ. τη. ἀἄναβ. μηδ. ποιησάμενος, 
χχῖν. 22, ἴοτ [Π6 ρῇτγαβε βεὲ Τπας., 11.) 42; 
Ριας., Οα»]., 35, ἀπά ὙΝεἰβεείη, ἐρ ἰοοο. 

γεγ. 18. οὐδ. αἰτίαν ἐπέφ. : οἰδϑεὶςαὶ, 
ο΄. Τῆυς., ν., γ6; Ηετοά,, ἱ., 26, 50 ἴῃ 
ῬοΙγ. δπὰ 70β8., θὰξ βες οσίεἰσαὶ ποίε.---- 
αἰτίαν: ογίμιϊηῖς ἀεϊαξίο, ἀρομδαΐο, ἀπὰ 
80 ἴῃ νεῖ. 27; 8566 ΤῸ νϑιϊοιβ τηεδηϊῃρβ 
Αππιηι, δ υ.--ὑπενόουν : ΡοΞ5:Ὀ]γ Πα 5ὰ- 
Ῥοββὰ ἐπδὲ ἔπεσα ψψεσβ ἕο θ6 Βοῃ18 σῇδγρεβ 
οὗ Ροϊ ποδὶ ἀϊδευτθαποε οὐ βεάϊιίομ Π|Κ6 
(δὲ νοῦ παᾶὰ τθοαπεὶν ρίνθη τἶβα (Ὸ 
ΒΌΟΘΙ ὈΙοοάν βοθπθβ ἀπά ἃ Ἴοπῆϊςοε ἢὲε- 
νεθη ατξεῖβ ἀπά [εν ἴῃ ἔμ βίγεείβ οὗ 
ξβασεα. 8ϑ:. Οἤγυβ., ΗΠ η., ΨγΕῚ1 δπὶ- 
Ρμαβίδαεβ δε ΨΥ ἰπ ΜΏΙΟΩ (6 Οματραβ 
ἀραϊηϑὲ Ῥδὺ! δὰ τσερεδίεαϊν ὕσγόκθη 
ἄονῃ. 

γεσ. 9. ζητήματα... τινα: ρΙυταϊ ςοη- 
ταπιρίυουβὶν (γεἰ58). --- δεισιδαιμονίας, 
866 οὐ χυΐϊ, 22, “τεϊ:ρίοη,᾽" ΚΕ. . : ἰπ δᾶ. 



15---21. ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 457 

Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῇν. 20. ἀπορούμενος δὲ 
ἐγὼ ' εἰς τὴν περὶ τούτου ζήτησιν, ἔλεγον, εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι 
εἰς Ἱερουσαλήμ, κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. 21. τοῦ δὲ Παύλου 
ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, 
ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτόν, ἕως οὗ 3 πέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. 

Ἰ εἰς οη:. ΑΒΗΡ, Τίβοξ., ΥΝ.Η., Ἐ.Ν,, Ὑνεἶββ, Ὑνεηάε, δὰξ τϑιαίπεά 
ἐ , ΝΗ, ΚΟΥ, Β ΗΠρεηίεϊά, ΑἸΙΠουρἢ αἀπορ. ποὶ εἰξόνμοτε ἰπ ΝΟ. δ 21} εἰπηρῖς ἀξ βαν ΕἾ νὰ ξηοὰ Οτἴθοῖκ πὸ πεαᾶ ἰο τεδά ἐπε ρτερ. Ἐὸῖ τουτου ΔΆΑΒΟΕΙ, τεδὰ τουτων, 5ὸ Ἴ5οἢ. δη δυςπογίεῖεβ αθονε, βὸ ΒΪ455, θὲ Ὀσδοκδίβ περι τοντῶν δἱ δῃά οὗ πλυκες 
Ἐογ πεμψω ΦΑΒΟΕ 13, 31, 40, δι 137, Ιεδά ἀναπεμψω, 850 Τίς τ Γ ᾽ 8.ἢ., ΨΗ. ννεῖββ, νεηάι, Β͵4β5, ΗΠρ., 1. ᾿Αδει διαγνωσιν Παρ ἴπ β νπὰ αἷε. δας ἐπειδὴ τε αντον οὐκ εδυναμην κριναι. 

ἀτεββίηρ ἃ 16 ννϑῃ Κίπρ εχ ψψουἹά ποῖ 
δανε υϑεά ἐπε ἕθγη οἴθηβίνεϊυ, ββρβοίδ!!ν 
ΠΕ π νὰ σοηδίάεσ ἐς ομῆςί 4] τεϊδιίοη 
οἵ Αρτίρρα ἴο τῆ 76ϑννῖβ8 τεϊϊρίοη (568 
ῦονα, νεῦ. 13}, δὰξ ἢθ ΠΊΔΥ ννγ6 11] ἢανε 
σἤοβεη {πε ψογά Ὀεσδιιβ6 ἰξ νγὰ5 ἃ πευίγαϊ 
ννοσὰ (υόγδιρη μέσον, Βεηρε) διὰ ἀϊά 
ποξ σογηπηξ Ὠἰπὶ ἴο δηνεμΐηρ ἀςβηϊίε.--- 
περί τινος ᾽]. : τννεὰ ποίε δρίῃ ἐπε αἰπιοβί 
σοπίετηρίυοιβ, οὐ αἱ ἰεαβὲ ἱπάϊβεσγεηι, 
ἴοπε οὗ Ἐεβέυῃβ. Αἱ ἔδε βδγηα ἔπιε ἐπΐ8 
δρᾶ τε 5 ΠῊ18Γ ραβϑᾶρε χυί. 15. δῖα 
Ῥτοοῖβ οὗ ἐπ σαπάουγ οὗἨ 8ὲ. [κὲ ἰπ 
αυοιίπρ ἐεδβεϊπηοσεβ οὐ ἐπ Κὶπᾶά ἔγοση 
ΤΆΔ. ΟὗἩ τϑηκ: ἰη (Π]5 “ αι ϑίοογαιίς ἱρπο- 
ΤΆΠΟΘ ΟὗἨὁ ἁ ἐπ6 ΒοπΊδη" Ζ6|16Γ 8668 ἃ 
ἐγαῖξ ἰΔκεη τότ 11, 80 ἴῃ Αρτίρρδ᾽β 
ΔΏΒΜΕΙ 0 ῬΔ1Π75 ὑγρθπου, χχνὶ. 28. 
Ἐεβίιβ ἄοεβ ποῖ Ἴνδὴ ἀδῖρτι ἐο πιεηςίοη 
δι κίπά οἵ ἀδαί (ρὲ με' δοςερίβ ἴδε ἴδοι 
ΟΥἩὨ 16 ἀεδέῃ 48 Ἴεγίδί η); “ογμοθηι δὰϊ 
ῃεβοῖνίε, ἀπὰς ποη ουγανῖς,᾽" Βεηρεῖ; 566 
ξυσίπει Τυποκοοῖ, Εὐροίςέεῤς οΥ ἐΐε ΑῤοΞσέϊες 
ας ἐγασεά ὃν δὲ. 1,μᾶε, τ.) Ῥ. 260.---ἔφασ- 
κεν: ὑέθ {πε ποίϊοη οὗ ρτουπάϊεβ8 
δἰδγγηδέίοη, “δἰ !ερίηρ "; 8ε6ὲ Ῥᾶρε, ἐπ 
ἴοοο, απὰ Μεγεῖ οὐ ἔσῃ. ἱ. 22 (Βεν. ἵἴ. 
2). Β[4585 δηά Κπαϑδεπθαυετ ἴδε ἰξ 85 τε 
ἀἱοϊῥέαδαέ. 

ψεσ. 20. ἀπορούμενος δὲ: “ δεΐῃρ 
Ρεσρίεαχεδ πον ἴο ἱπαυίγε σοποογηΐηρ,," 
ἘΌΝ.., οπιϊεεὶπσ εἰς, (Ὡς νεγ ἀπορ. [41Κ- 
ἰπρ' ἃ ἀϊγεοξ δοουδαένε. 866 δῇονε οἡῃ 
1ϊ.12. Ἐεβίιβ ταϊρῃξ μάνα ὑγαΐν βδίἃ ἐπδὲ 
ες νγ85 ρεγρίεχϑ, 48 Ὧβ 5:1} νγαβ, σοη- 
δοτηΐηρ Ρδαὶ, ἀπὰ ἰξ ἰδ ροββίδ]ς τβδῖ (ῃς 
Ῥοβίεῖνε πιοῖῖνε αϑβίριε ἔοσ ῃ185 δοιίοῃ ἴῃ 
νεῖ. 9 νγᾶ5 Δῃ Βοπεϑβὲ δίζεπιρέ οἡ ᾿ΐβ ρασί 
ο ρεξ τοσο ἀεβηίξε ἱπέογπηδέου δὲ ]6γὰ- 
βαΐδπὶ ἔμαη 86 νουἹά οδεδίπ ἰη ΟδββασεἊ--- 
Ῥυὲ ψε Κπονν δον 81. Ῥδὺ! νἱεννεά 815 
φυσδεῖοη. Οπ τμῈ οἶπεῦ μβαπὰ με πΊΔΥ 
Βᾶνε νυ ἱδμεὰ ἰο σοποθαὶ ἰδ τϑαὶ πηοεϊνε 
(ΥΝ εἰ585). 

Ψψεῖ. 21. ἐπικ. τηρηθῆναι αὐτὸν : οη 
τῆς οοηδίσυοιίοη αὔεσ ψψογὰβ οὗ γεαιιδδὲ 

ΝΟΙ, 11, 

ΟΥ ζοτηπηαπά οὗἉ ἐμε ἱπβηίεῖνε ῥασοῖνε ες 
ϑίπιοοχ, ναπρμαρε οΓ δε Ν. Τ', Ρ. τῶι, 
Δπᾷ 4180 Β[455, Ογαπι., Ρ. 222.--- εἰς τὴν 
τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν : “ ἔοτ {πε ἄε- 
οἰδίοη οὗ πε Ἐπιρετοσ," ἘΝ, “ἰδα Αὐ- 
δαδβῖαβ,᾽᾽ »παγρίη; οὔ. χχῖν. 22, ἀπὰ ἴογ τῆς 
ποὰῃ δά. 111, τ8.---Σεβ. : πεσε δηὰ ἴῃ 
ΝΕΙ. 25 τοπάἀεγοά “ Ἐπιηρεσοσ," Ε.Υ.---ἰῆς 
ἘΠῚ Απρτιβέυβ, Α.Ν., τηῖρδε Ιεαὰ το σοη- 
ξυβίοη. ΤῊΣ Οξαϑᾶσ Αὐριβίιβ ἴπ ΓΌΚ6 1ϊ. 
1 85 Οοἰανίδη, Ὡροῦ ννμοπιὶ ἐπε εἰπε οὗ 
Αὐυρυδίυβ νν88 ἢτϑίι ςοπέεσγαά, ϑιιεξ,, ἄπ ρ., 
7, Β.0. 22. ΤΕ {{π|6 νγαὰβ ἱπμεγίιεὰ Ὁγ 
᾿ηΐβ ϑυισοδββοσβ, δῃὰ ἔπὺβ ἰξ ἰβ δβοτίδεά. 
ἴο Νέσο ἤεῖβ ἂπὰ ἴῃ νεσ. 25. Τῆς 
ἀϊνίπε βαογεάπθββ ψψὩϊοἢ ἐπα {16 σεεπηδά 
ἴο οοηΐεσ (ἐγ. ἰἰ8 ατεεῖς ἔογπι, ἀπά τῆς 
τεπιατκ οὗ 1ο Οδβϑίιβ, 11]... χτ6, 18, πδὲ 
᾿Αὐρτιδέιβ ἰοοῖΚ δε εἰεἶα 45 Ὀεΐῃρ' ΗΕἰπιβεῖῦ 
ΒΟΠΊΘΙΒΙΠρ τῆοτα ἔπᾶπ ΠυπΊ4Πη) δχοϊτθά 
ἴῃς βογιρίεβ οἵ Τίρεγίιβ, θὰ: βυσοεεάϊησ 
ΘΠΊΡΟΙΟΙΒ ἄρρεᾶσ ἰἴο δαᾶνεὲ δάοριεὰ ἴΐ 
νέους μεϑιϊδείοη.--- πέμψω, 5ες οτ σαὶ 
ποίεβ; ἔπε τϑδάϊηρ ἀναπέμψω ψνουϊά 
τῆθδῃ, 1 ξθγα γ, κ᾽ ΕΠ111 5που]ὰ βεπά Ὠΐπὶ 
Ὁρ," 2.6., ἴο ἃ πίρῃεγ δυιποηίγ, οὐ 
ΓΚΕ χχιῖ. 7, νΒοσα ἰξ ἰβ ἀδεὰ οἵ "' τὸ - 
ἐεττὶηρ " ἴο ἀποίμεγ ᾿υτβάϊςείοη, ἀπὰ ἱπ 
νν. 11, 15, οὗ “"' δεπάτηρ δας " (ΡΠ ΕΠ). 
ναγ. 12); 868 Ρ] πητηε 8 ποίθ. ἘΕῸΓ 
(ὃς υ8ὲ οὗ {πΠ|8 ννογὰ ἴπ ἰΐ8 (εοβηΐοδὶ 
Βεηβε οὗ βεπάϊπρ' ἐο ἃ Βίρῃεγ δυϊποῦν 
(45 ἰεὲ ἰβ υδεὰ ἱπ Ρίυξ., ΡΏὮ]]., [05., 
ῬοΙνὉ.) 8εὲῈὲ δυγῖμποι ἱπβίαποθβ ἔτοπὶ ἰηῃ- 
βοτιρείοηβ, ᾿εἰββπίαηη, Νέμε Βίδεί- 
σἰμαϊεη, ἴϊ., 56. ὙΠα νεγῦ ἰβ ΟΠΪΥ υβεά 
ὃν [π|κε δπὰ Ῥαυ].---Καίσαρα: ἱπ ΝΙΤ, 
τῆς πδῆὶς 18 δἷνναυβ οἰποίδὶ, πᾶνεσ Ρεσ- 
Βοηδ]. [1 ννγαβ ἤσγβι ἀββιιπχβά Δ8 δ οἴδποὶδὶ 
Ε|6 Ὁγ Οοἰανίιβ, {[π6 παρῆμεν οὗ [0115 
Οδθβᾶσ (βεε αϑονε), ὑγῇῆο ἀουθεῖεββ ἰοοῖς 
ἰι οπ δοοοὺπὲ οὔ {πὲ ἴδαπιε οἵ πἢἰβ 
ἀποῖς, δηᾶ 28 4 πᾶπ|Ὲὲ ποὲΐ {{κεὶν ἰο ὃς 
μαιθά δπά ἀεβρίβεά ὮὉγ ἰῃς Κοπιδηβ |ἰκὸ 
ηαὲ οἵ “" Κίηρ ",, Αἰΐεγ ἐδ6 ἄδαιῃ οὗ 
(αἴωβ Οξεβασ, ἴῃς ἰἴδϑδὲ οὗ (Ὡς 7υ]δη βίοςκ, 

22 
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22. ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον 1 ἔφη, ᾿Εβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. ὁ δέ, Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. 

23. Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ ᾿Αγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης 
μετὰ πολλῆς φαντασίας, καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον, σύν 

τε τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσι 3 τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν οὖσι τῆς πόλεως, 

1εφη ογῖ. ΑΒ 13, 50 ΤΊβο. δηὰ οἱῇδσ δι πουε8 45 ἴῃ νεσ. 21, ἐχοαρὶ Ηρ. 
ο δε ο;». ΑΒ, Ψυ]ρ., ΒΟΙ., 50 ΤΊβοϊ. απ οἵμεγ δι μογίεεβ 45 ἀρόνα. 

3 ΈἘῸΣ τοις . .« - πολεως 57,7. Η. πιρ. τεαᾶς φηΐ ἀδεοθισεομὲ ἦε ῥγουϊποῖα; ἴῃ β 
ἰοχὲ ΒΙ455 αὐάς (με νγοσὰβ δἴϊεσ πολεως (και). τοις ο᾽». Ὀεΐοτα χιλ.; 50 ΑΒΟΕ, 580 
Τίβοη. δηᾶ οἴμογ δι μογίεϊεβ δ5 αρονε. 

ἴι ννα8 δἀάοριεά Ὀν Οἰαυάϊις ἀπά ὃγ 5υο- 
οαδάϊηρ επιροσοῖβ, Τας., ΗΠ δέ., ἰϊ., 80, 
Ὁ} τὰς τἰγᾷ σαπίασν, ἤθη {πε {16 
Αὐρυβίαβ νγὰ8 τεβεσνθά ἴοσ πε βαρ πη8 
τυϊεγ, απὰ ἐπδὶ οὗ ὕϑεβασ νγὰ8 δἀορίβά ἔοσ 
ἴῃοβ6 Ψῆο 5πατεά ἢ15 ρονδζητηθηξ 85 
πὶ ροββίδ]ε ᾿εῖγβ, 45 δδγιεγ 511] ἴ μδά 
Ῥεεη οοπἔδιτεδ ἀροῃ ἔπε Βεὶγ ῥγεβιτῃρ- 
να: κ᾿ ϑβασ," Ηδβηρβ᾽ Β.Ὁ. δηά 
Β.Ὁ.3. 
ει. 22. ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς : “1 

Ααἶβο νγνὰβ Ὑνβῃϊηρ ἴο ἤδασ [Π6 τηδῃ τὴν- 
5611 ἘΕΝ., πιαγρίπ, ἱτηρογίεοί, δ5 οὗ ἃ 
νϊβἢ οπιοσίαἰπθᾶ ἴοσ βοπῖα {ἰπ|6; ἰξ ννὰβ8 
ῬιΟΡΑΌΪΕ ἔτοτα Αρτίρρα᾽β ροβίξίοῃ, δηὰ ἢΐ5 
οὔοίαὶ σεϊδεϊίοηβδιρ ἰοὸ [πἀαῖθπι, {παῖ Πα 
ψουϊά πᾶνε Ῥθθη αἰγεδάν ἱπιεγεβίεα πὶ 
Ῥαυϊ. Βείῃρε ἰαἶκεβ 11 δβ 1{1| τηθδηττπδί ἃ 
βίτοῃρ ἀθϑῖσε μὰ εξ αἰγεδαᾶν δινακεπβὰ 
ὉΥῪ {π6 ρονεσποιἶῖβ βιδίθπιθηΐ το ἤθᾶσ Ρδαὶ, 
866 αἷδο νΊποι- Μουϊίοη, χὶΐ, α, 2; δῖ 1Ὲ 
ἰδ τηοϑὲ υἀϑ0ὰ] ἴο Ἔχρίαῖπ [Ὡς ἱπιρεσέδοι 
Βεῖς (νἱίπους ἄν) ταῖμαγ ἴμᾶπ τπς ἀΐτεος 
τεβεηΐ 45 υ86α ουὔΐ οὗ ΡοΪ 6655, βοΐζβη- 

ηρ [Π6 ταδί, κ" 1 5ΒΒου]ὰ {ἰκῸ,᾿ Βυτίοῃ, 
Ρ. τό, Ραρβ, ἐπ ἴοοο; Ἰλρμεοοι, Ο» ἃ 
Ἐνδ5 Ἐουϊδίοη, εἴς., Ῥ. τό, Οὐ αἰνὶπ 
βίγδηρεῖν (δ κεβ (ἢς ἱτηρασέεος ἴο τιθῇ 
μαι Αρτίρρα ῃδᾶ ἰοπρ σμογίβῃβά {πῸ νν]8ἢ 
ἴο βδασ ῥδαϊ, ας μαᾶ ομεοκοᾶ ἴ ΒΕ: Ποσίο, 
1εϑὲ ἢθ δῃουϊά βεεῖν ἴο μανε σοπῖθ νἱὮ 
ΔῺΥ Οἶδας τηοίῖνε ἔμδη ἰο βεεὲ Ἐεβέιβ.--- 
αὔριον : εἰηφρῃδεῖς (ἀπᾶὰ εἐπιρῃαβίϑεά ὈΥῪ 
φησίν), ἱπάϊοαξπρ ἐπα ἱπιπιδάϊαία οοτη- 
Ῥίίδπος ψἢ Αρτρρα᾿β νϊβῃ. 

Ψψεῖ. 23. φαντασίας, ΡοΪνὉ., χν.» 25, 
15, εἴς. ; Π1οά. 81ς., ΧΙ,, 83, ἀπά ἰηβίδῃςσαθβ 
ἴῃ νγειβιείη, οὐ Ἡετγοά,, νἱϊ., το. φαντάζ- 
εσθαι (ΡαρΕ) ; “ἴῃ εαἄβθηι ὑτρα, ἰπ αυὰ 
Ῥαΐεσ ἰρβοσιπὶ ἃ ΨΕΓΠΊΪΡΙΙΒ ΟΟΙΤΟΒῚΒ. Οὗ 
ΒΌΡΟΓΡίατη Ῥοιηθγαῖ" (ὑγείϊβιειη). ὙὍπὲ 
ψογὰ παῦε ἴῃ {πε ἀδβοσιρείοη τδυ ροϊπί 
ἴο ἴῃε ῥρσϑβθῆςβ οὗ δὴ ευδυίπεββ (ΡΊ τ Ρ- 
{γ6).---ττὸ ἀκροατήριον : απάἱέογίπηι, Ὀὰι 
Ἐῆ8 δύίῖο]α πθβεᾶ ποῖ 86 ρτεββϑά, δ5 μεῖε 
Ἐπε νοσὰᾷ τηδυ Βα ρΙν ᾿τΡΙῪ ἔπε σμαμῦθοτ 
αϑεὰ ου [Πϊβ οσοδϑβίοη ; ̓ξ νου βοδγοεὶν 

μανα Ῥεεὴ {πὸ ρἷαος οὗ ἔογμηδὶ {{8], 
85 115 Ὁ571ϑ ποῖ ἴῃ αυδδβίϊοη.-- χιλιάρχοις : 
ποτε ψεῖα ἔνε σοποσγίβ ϑβίδιοπθά δἱ 
σξεβατθα, 05.. Β.3.., 111.,). 4..2, Ῥαΐ 568 
{πὸ τϑηιασκβ οἵ Βεΐβεν, Βείέγῶρε, ῬΡ. 138- 
140.-τ-ἀνδράσι τοῖς κατ᾽ ἐξοχὴν : ενϊ- 
ἄβθητῖν ἴτοσ {πε σοπίαχε ἰο Ὀ6 τεραγάθβαά 
85 μεδίμεη. Βοίῃ [εἷν δηᾶ πεαΐπθη ἱπ 
Οξαβαγθα δά βαυδὶ οἷν] γῖρμιβ, ἀπά πδά 
το σοπάπος ἐπε ρυδὶῖς δῇδίτβ π᾿ σοπι- 
τηοι ; ἔπε Ἴχργαββίοῃ ἤθγα υβϑαά ἄοεβ ποῖ 
τδβαη δαὶ εν ννθτα δχοϊυδεά ἔγοπι 
πε ρονογηγηθηῖ, δἰ ποι ρἢ ἴὲ 15 φαϊία ἴῃ 
δοςοτάδηοα ἢ τπῸ6 ἴδος οὗ {ἢ6 ῥσε- 
Ῥοηπάεγαιίηρ ΘαπΈ16 δἰθπιθηξ τηεπιϊοπεά 
ὉΥ ]οβερῆυβ, Β.ϑ.., 11., 9, 1; ϑομῦτεσ, 
 κοίοΝ Ῥεοῤῖε, ἄϊν. 11... νΟ].1., Ρ. 86, ποΐδ, 
Ἐ.ΎΥ.-τ κατ᾽ ἐξοχήν : Βεῖα. οἷν ἱπ Ν.Τ., 
ποῖ ἰπ οἷδβϑδίοδὶ ατϑαῖς 1ῃ {μ18 56η86; 
ῬΙΪΠΊΔΙΠΪΥ οὗ δὴν ῥτοπιίπεποςα, οὗ, τυ ΧΧ, 
7οὉ χχχῖχ. 28, ἐξόχως, 3 Μαςο. ν. 31; ο΄. 
ἴον 118 τηεαπίπρ μεσε Οἷς, 44 Αἐξ., ἵν.» 
15, 7. ἴῃ οδβϑιοδὶ αὐθεῖκ ἔξοχος ; ἴον (Π8 
Ῥῶσγαβθ, νΊπου- Μουϊΐοη, 11., 2, ξ΄. 

γεσ. 24. βασιλεῦ, 5εε ἀρονβ οῃ Ρ. 495. 
-οσυμπαρόντες : ΟΠΪΥ παῖε ἴῃ Ν.Τ'., οἷ. 
Ὑνιβᾶ. ἴχ. το, Τοδῖς χὶϊ. 12 ΑΒ.-- πᾶν 
τὸ πλ.: ἴῃς βίδίεπιεης [8 ἢοὲ ἰπ ἐμε ἰεαϑὶ 
ἱποοηδβίβέθης Ψ]ῈῊ νν. 2, 7, 15. [πὸ ]εγὺ- 
βϑῖθῃλ δὲ 411 ανθηΐβ 1{ 15 βδϑιϊν ᾿ἱπί8! Πρ 1818 
παῖ ἃ ποῖβθν οτονά ψουά βθοοηά {π6 
δοῖπδὶ δοουβογβ, οὔ. χν. 5, 6, 8116 ἴῃ 
οοπηξοκίοη Ὡ Οεοβασόα ΜῈ Κπονν ἔγοτι 
τῇς ἰδίίεσ γεατβ οὗ π6 ρονεσηπιθπε οἵ 
Ἐεῖχ μον διτίοσ ἴῃς ἤδννβνεσε αρϑίηβι 6 
(επεῖῖεβ, απᾷ μον πδίυγαὶ ἴε νου ΡῈ 
ἴον {πεπὶ το ὀρροβε με Αροβίϊε οὗ ἐῃ8 
δρεῖῖεβ, 108., Β. ὅ., 11.» 13», 71 “1πὲ., 
Χχ,, 8, 7.---ἐνέτυχόν μοι: ““τηδάε 51: 0 
ταα," ἘΝ. νν15ά. νἱϊϊ. 20, 3 Μδοο. νὶ. 37. 
80 ἰη ΡΙαξ., Ῥο»ῃῤ., 55, ςἦ. Ῥοῖγα., Μαγένγ.,» 
χν]!., 2, 1 ἀδεῖνα οἠΐν ; ἴξ 5 υδεᾶ 80 
οὗ τμοβα πλδικῖπρ σοπηρίαἰπὶ Ὀεΐογα βοῆς 
Δυϊμοσίν, ᾿ Μδοσς. νἷ!!. 32, χ. ΟἹ, Χί. 35, 
2 Μδοο. ἰν. 36, 8ε6ὲ ννεβίοοϊε οὐ δ. 
νἱῖ. 25. ὙΒῈ νεῖ ψ ἢ [μὲ δχοθρίίοη 
οἵ Ηδδ. νἱῖ. 25 ἀπά ἰεχὶ 5 ουἱυ ἰουπά ἴῃ 
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καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου, ἤχθη ὁ Παῦλος. 24. καί φησιν ὁ 

φῆστος, ᾿Αγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, 

θεωρεῖτε τοῦτον, περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίων 1 ἐνέτυχόν μοι 

ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν μηκέτι. 

25. ἐγὼ δὲ 2 καταλαβόμενος μηδὲν ἄξιον θανάτου αὐτὸν πεπραχέναι, 

καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστόν, ἔκρινα πέμπειν 

αὐτόν. 26. περὶ οὗ ἀσφαλές ὁ τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω - διὰ 

προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, 

ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τι γράψαι. 27. ἄλογον γάρ 

μοι δοκεῖ, πέμποντα δέσμιον, μὴ καὶ τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. 

2 ενετυχον 9 ΟΛΕῊΙΓ,Ρ, Τίβοϊ,, ΝΝ.Η. πιαῖρ., ΝΝ εἰβ8, δας ἰπ ἰεχὶ ΝΗ. τεδὰ ἐνετυχεν 
80 Β[455 ἴπ β τεχί), τ Β.Η͂. 40, τος. ΕῸγ ἐπιβοωντες ΑΔΒ ὅτι, Τίβοιμ., νν.Η., 
ΙΝ, Νν εἶββ, ϑνεπάι τεδά βοωντες. Αἴἶεσ ἐνετυχον μοι Β[455 ἰπ βὶ ἰεχὶ οπηῖβ τε δπὰ 

και ενθαδε (τείαϊηπεὰ Ὀγ ΗΠ ρΡεη ε 1 4) νἱἢ Οοά. Ὀυθπ, Βεγρθῖ, δηᾶ ργοσεαάβ νυ τἢ 
1ῆε βᾶπὶῈ Οοἄεχ, δηά Ψεῖβ. Βοπεγη. (Τίβοἢ.), δῃᾶ ββρεοῖδ!ν υντἢ ὅτ. Η. ταρ. τὸ 
τεςοπδίσιοι {πε ἰεχέ ἰπ βὶ (5Ξεε αἷβο ΗΠ ραπέε ἅ᾽ 5 τεοοπβεγιοῖίοπ). οπὼς παραάδω αντον 
εἰς θανατον. (εν) ἀακατηγορητον δε οὐκ ἡδυναμὴν παραδουναι αντον δια τας ἐντολας 
αἀςέχομεν παρα του Σεβαστου. εανδετις αὐτου κατηγορεῖν θελῃ, ἔλεγον ἀκολουθεῖν 
οἱ εἰς Καισαρειαν, οὐ φυλασσεται. ελθοντες δε εβοησαν αἰἱρεισθαι αὐτον. ακουσας 

δε ἀμφοτέρων κατελαβομην εν μηδενι αὐτον ἐνοχον θανατου ειναι. λέγοντος δεμου" 
θελεῖς κρινεσθαι μετ᾽ αὐτῶν εν ἱεροσολυμοις ; Καισαρα ἐπεκαλεσατο. Βεΐδετ 5665 
ἰπ τηΐ5, 45 σοπιρατεᾶ υνἱτἢ ἐπα Ξμογίβηεα ἔοσπι 'π α, 8 Ὑγεῖ ΒΥ σοπῆτπιδίϊοπ οἵ Β[4585᾽5 
Ἐπδοτυ, Ρ. 140, ἀπά ο΄. ΒΙαδ58, Ρ ̓ ἱϊοὶορν οὗ ἐλλὲ Οοϑῥεῖς, Ρ. τ5ο. 

3 ἘὸῪὸς καταλαβ. ΟΑΒΟΕ 40, ὅτ, 68, Ναἱρ., Βοῖκ., ϑγτ. Ρ., τεδὰ κατελαβομην; 50 
Τίβοῦ., ΚΝ. Η., ννεῖββ, δνεπάς, ΕΝ. ΗΠΡ. 

8 καὶ δεΐοτε αὐτου ογ:. ΜΒΑΒΟΕ 13,40, 68, Ψυϊ., Βο᾿.., ἀπά οἴματ δυϊπογίε8. 45 

Δῦονα. 

4 Ἐὸσ τι γραψαι ΣΑΒΟ 5, 5γτ. Η., Τίβοι., δηά οἵπει δυιπογίεῖεβ ἀῦονε; 8ο ΒἾ285, 

σι γράψω, δυι ΗΠΡ., γραψαι. 

Εοπα. νἱϊί. 27, 34, χὶ. 2, ἰπ' βαοΐ ρίδοε οἵἠ δίζαπι {{πέϑτβὲ ἄκσπάρε βυπὶ δὺ εο, ἃ ἥμο 

πιρκίηρ βυρριἰοαιίοα ἴο αοά. Εὸτ ἰϊ8 Δρρεϊ!δίυτι εβῖ, δὰ εὐπὶ 4] ἀξ ἃρρε [1- 

α56 ο΄. ἔντευξις ἀπά ἐντυχία, οὗ πιακίπρ ἰἴοπε ςορηίτυγιϑ εβί, βῖνε ργίποίρεπι, βίνε 

τεαιεϑὲ το οὔθ ἴπ δυξβοσυῖεν, οἷς εῖββ- αυεπὶ αἰΐυπι, 45 ἴτε. ἀϊπιίββοσίδ8 βίνες 

τοϑπτ, Βὲδοϊςἐμαϊση, ἷ., ῬΡ. 117, 118, 143, ἀρθείοῖρο ΩΝ ΟΝ εἰδίοίῃ λπά 

144, 4.6.. ἴλε πτεααθπὶ ἴογπια!α οα τῇς Β[258).---τῷ κυρίῳ: {{π|ς τείιδεά ὉγῪ 

Ῥαργτιῖ, ἔντευξις εἰς τὸ τοῦ βασιλέως Αὐυρυϑίυβ δἀηά ΤίρετίυΒβ Ὀεύδυβς ἰἴΐ 

ὄνομα. ΟΙεπιεη τερατάβ {86 ΠΟΙ ε βρεεοθ ϑβανουγεά ἴο0 πλσομ οὗ τὰς τεϊδιϊοηβδὶρ 

οἵ Ἐεβίυβ το Αρτίρρβα, νν. 24-27, ἃ5 δῃ δείνεοη ἃ πιδϑίεσ ἃπὰ ἃ βίανο, ἀπά ρεῖ- 

ἱπεεγροϊδιίοη ου δοσουπί οὔ ἐπα τερειτίου μᾶρβ Ῥεοαυβε ἴΐ βεεπηεά 4 {|| πιοτα 

οἔνεσ. 21 ἰπ νεῖ. 25, πὰ οὗ με οοπίτα-ὀ δειίηρ ἴῸ Αοά (48 Ψγεϊδιεὶπ ἐχρίδίηϑ 1), 

ἀϊοιίοπ βυρροβεὰ ἰο εχίϑε βεῦνψεθῃ νν. φῇ. θεῖ, περ.» 53, Τίδεγ., 27, πὰ Τδοῖτιδ, 

27 δῃὰ το. Βυῖ Ἰαμρβι ἀϊῆειθ ὕοπὶ ἄππ., ἰϊ., 87. ἴτ ννδβ δοζεριεᾶ Ὁγ Οἱδ]!- 

εἷπι τ τερατά τὸ ἐμε ἰδίξεγ. ροϊηΐ, δυ]Δ δηὰ βυοοεεάϊπρ ἐπιρεγοῦβ (σ΄. 

πὰ δἰεπουρα δἀπιείηρ ἐπε μαπά οἵ ἃ ῬΙΪηγ 5 μεῖς 0 Γτϑδη ἢ ἐ - 

τονίβεν ἐγεεὶν ἰπ (86 ἤσβὲ βρεθεῖ, δηᾶ αἷφο πεφυςηὶ Θοπιέρμ5), αἰ πουρᾺ ΑἸεχδπᾶεσς 

ἴα νυν. 14-21, 86 μεβί(δίεβ ἴο ἀβῆπε τς ϑενεσυβ [οτραάς ἰὲ το ὃς ἜρΒΠΡα ἴο 

τονἰβίοῃ ἴοο Ἔχϑοῖν ἴῃ τὰς ἰδίϊος βρεεοῦ. δἰπι; ἔογ οἵἴμο ἰπβίδηοεβ, ἃπὰ 1ῖῃ- 

Ψεσ. 25. καταλαβόμενος, ο΄. ἷν. 13 Βίδῃοεϑ ὁ ἰμβογίριίοπβ, 5εὲ ὙΝ δἰβιείῃ, ἐπ 

απ χ. 34; ἘΡμεβ. [ἰἰ. 18.---τὸν Σ.: ἴοοο, [)εἰββπιδηῃ, Νεμε Βὲδεϊςἐμαΐδη, 44, 

ἑ ραποίϊυβ δος ποπιεῃ δσδῖ αυδτη ΟΖ5αῦ,"" «πὰ Βίδεϊεἐάϊεη, 77, 78, ἀπά Ταοτῖ., 

Β[4βἝ.---αὐτοῦ δὲ τούτου, ο΄. χχίν. 15, Αῤοϊ., 34, Ῥοῖγς., Μαγένγ., τ 2, ἶχ. “ 

ὙΒαυο., νἱ.» 33 (Υν εἰβιεϊπ). νο τοίυβεά τὸ υἱέες ἴξ τ τοίδσεπος . 

ψεῖ. 26. ἀσφαλές τι γράψαι, ΡὈὲρ., Οπβασ, Ἐὸγ ἴδε ἄυς βἰρηίβοαπος οἵ τπ8 

χῖῖχ., δ. “Ῥοβί δρρεϊ]δεϊοπεπὶ ἱπίεγρο- Ψψοσά ἴῃ ϑι. Το, ψψ80 υ8ὲ8 1 ποῖος ἴτε- 



ζοο ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥῚ, 

ΧΧΥΙῚ. τ. ἌΓΡΙΠΠΑΣ δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, ᾿Επιτρέπεταί σοι 
ὑπὲρ 1 σεαυτοῦ λέγειν. 

χεῖρα, 2. 

τότε ὁ Παῦλος 2 ἀπελογεῖτο, ἐκτείνας τὴν 
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων, βασιλεῦ 

᾿Αγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον 3 μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ 
σήμερον, 3. μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ ᾿Ιουδαίους 
ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων “- διὸ δέομαί σου μακροθύμως ἀκοῦσαί μου. 

λυπερ, 580 ΒΓΡ, ΝΝΗ., ΝΥ εῖββ, θᾳς ΔΝ. Η, πιδῦρ. βανὲ περι, 80 Τίβοι., νεπᾶς 
υηδεοϊάεά, θὰ: ἀρραγεπεῖν ῥγείεσγίηρ περι. 

ΞΑΠος Παυλος ΒΙ455 ἰῃπ β δδάβ θαρρων και ἐν τῷ αγιῳ πνευματι παρακλησιν 
λαβὼν ψ| ὅυτγ., Ηδτοὶ., τὴρ. 

ΣΈ, τεδάβ ἐπὶ σον μέλλων σημερον απολογεισθαι, νἱ τὰ ΣΘΑΒΟ, Τίβος,, ὟΝ. Η., 
ΕΟΙΝ., ννεῖββ, ΒΙ458. 

4Αἴεγ ζητηματων ἤ“ΑὉ δἀὰ ἐπιστάμενος, 80 ΒΙαββ διὰ ΗΠ] ρεηξεϊἃ ἰο ἀνοϊά ἐπε 
Δηδοοϊ δου; ἴοτ [8 βᾶπιε ρυζροβα δίϊεγ οντα σε, ὅ, 20, 31, ἰπβεγέ ειἰδως, Ὀυΐ 
παίεμαν ραζί, ἰ τείαϊπεά ὃν ὟΝ. Η., ἘΕΝ., ννεπάε, ΚΝ εἰββ. 

υςπεν οἵ ΟὨγῖϑε ἐμδη ἐπε οἴμος Ἐνδη- 
Βεἰἰβιβ, 5εαὲ ββρεοΐδ!ν νν εἰβιεΐη, ἐμ ἰοθο. 
“--ἀἀνακρίσεως: Βεῖε ποΐῖ ἴπ [8 βέγ εν 
Ἰεραὶ δπὰά ἠυάϊοϊα! ββῆβε οὗ ἃ ὑγεὶ ἰτπλϊ πᾶσ 
ἰπαυίγγ, Ὀὰ δῃ ἰπααΐγυ ἱπίο ἐς οδ86, "Ἢ 
νεῖ. 22 (ἷν. 9), ΙΔ ἃ νίενν το βεπάϊηρ 
ἃ τεροτί ἴο {πῸ δῃΊροσοσ 28 ἰπᾶρε, Ἐδπδη, 
ϑαΐμέ Ῥαμῖ, Ῥ. 544, ἀπιὰ Ζδςκίεσ, ἐῃ ἰοοο. 
Ἐεβίυβ Κπεὸὶν νμδὲ ἐμπε σμᾶγραβ γεγο, ας 
ποῖ ἐμεῖς βίρη!ἤσαποθ, ἀπᾶ ἢς πορεά ἰο 
οὐταΐῃ βοπῖὲ ἀεῆηίτς ἱπίοσγπιχαιίου ἔτοσα 
Αρτίρρα οὐ Ῥαυ]---ς ψαπεεά βοπιείῃϊησ 
ἀσφαλές; Ῥαὺ! παά σοηίταδίοιο ἃ (πὸ 
οδατῖρε οὗ ἰτεάβϑοῦ, δῃηὰ ψδιὲ υνᾶβ ἰεἴξ, 
νοσ. 19, βεεηηεά δ] οὗἨ οὐβουτίν δηά 
δὈβυτγάϊι. 

ψεσ. 27. ἄλογον, ο΄. ΤΒυς., νἱ., 85, 
Χεπ., Α4ρέ5., Χχὶ.,. Σ (εἰβενίεσε ἰῇ Ν.Τ., 
2 Ῥεῖ. ἴΐ. τΖ, πιᾶε νεγ, το, οὗ, Ν ἰβά, χὶ. 15, 
τό, 3 Μᾶςο. ν. 40 (Α ο»".), 4 Μδοο. χὶν. 
14, 18). Ι{ ψουἹὰ βεεηὶ ἔσο ἰῃς νοῦ 
παῖ πε ῥγοσυσδίοσ νγὰβ ποῖ δοιπᾶ ἴο 
βεηᾶ τῃς “ζίεγα ἀἐηνιίσϑογὶς (Ο. ΗοϊιΖ- 
τηΔΠΠ).---πέμποντα : ἴος σοπδέγιοίίοη Ἷ: 
ΗεΡ. 1. τὸ, οὐ {πε Ἔχργεβϑδίοη στ ὃς 
αυΐϊξε ρεπεσαὶ “παῖ δὴν οπὲ βεπάϊηρ," 
εἴς, --σημᾶναι: πεῖς ῥὲγ ἴἐξέεγας σἰρηΐ- 
ἤοαγε, 45 ἷπι οἰαββίοδὶ ατεεῖς (Υν εἰβίεϊη). 
ΤΗΐβ ἀεοῖθῖνε ἕατη ρίνεη ἰο Ἴνεπίβ ὈΥ͂ 
Ῥαυ]8 ἀρρεᾶδὶ ἰβ τεραγάδεᾶ ὕχ ΔΝ εἰσβϑςσϊκοι 
(Αῤοςίοϊ!ς Αρε, ἰϊ., 124, Ἐ.Τ.) δὲ τ86 
ταοϑὲ σεσίδίη ἄνθη ἴῃ τῆς ποῖα Ὠἰδίοῦν 
οὗ τῆς οβ8ε; Ῥδυΐ δβ ἃ ὈῬγίβοπε ςουἹά 
ΟἿΪΥ δε ἰδκεη ἴο οπιε ἰΐ ες νψὰβ (ὁ θὲ 
Ῥγοῦρπμε Ῥεΐοστε πε ετηρεγοσ᾽β σουτί, απᾶ 
1818 δά το ὃε ἄοης 1 πε ἱηνοκβά βυοῖ 
ἱπιεγνεπεῖοηθ. Οπ Ζεῖϊετ᾽β ἀπά ψγείσζ- 
βδοκοσ᾽ β διϊεπιρέ το 5εὲ ἰπ {πε δρρεάγαπος 
οὐ Ραπὶ Ὀεέοσε Αρτῖρρα ἃ πῖεγε τερεεείομ 
οὗ ἴῃ6 δρίβοάε οἵ ουγ [ογὰ Ὀεΐοσα Αππδ8 
“ ϑριειδ᾽ β τερῖγ, “«ἀῤοσέεϊ ρεδοκίοπέε, Ρ. 

1. 

ΟΗΆρΡΤΕκ ΧΧΥῚ,--ῦες, τ. ἐπιτρέ- 
πεται͵ Βυτίοῃ, Ρ. 9, Οἡ “(δε δογίβεὶς 
Ρτεβεηι". Αρτίρρα 88 ἃ κίπρ ἀπά 85 ἃ 
δυεβί ργεϑίάθβ ; δηᾶ Ρδὺ] αἀάγεββεβ ΗΪπὰ- 
Β61 βρεςοίδιν ἴο Ὠίτα, οἷ, νν. 2, 7, 13, 
10, 271} “7. χχν!. τό, 1 ὕοσ. χίν. 34, ἔοσ 
τς ραβϑῖνε ψ ἡ ἰηδηϊείνε, ἀπ ὰ ἔοσ οὐδοῦ 
ἰπβίδηςεβ οὗ (δε ψοζγᾶ ἴῃ 8 βᾶστηξ βεῆβα 
8ἃ5 Ὦδτα χχί. 30, 40, χχνὶϊ. 3; ἴΠ6 νεῷ 15 
βἰ ΠΊΠΠΑτῖν υβεὰ ἰπ 411] οὗ (Ὡς (σοβρεῖβ (τες 
εἶπιοβ ἰῃ 06), δηᾶ ἰῃ τ Οοσ. χνί. 7,1 
Τίαι. ἰἰ. 12, ΗθΌ. νἱ, 3.---ἐκτείνας : ποῖ 
ἴδε 8ᾶπ|6 48 ἴπ χὶΐ, σ7, χί τ. τό ; παγὸ ποῖ ἴο 
δβυγε βἰίθπος, Ὀυΐ ρεέδέμς 6εέ ογαίογίιδ, 
ε΄. νεῖ. 20. -- ἀπελογεῖτο, 5εε ἀδονε, 
χχίν. τὸ, Δ Πουρ ἢ ποῖ ἔογπιδι οὐ ἐτἰδὶ, 
τῆε ψΨογὰά βῆοννβ (δδιί ἔπε Αροβεῖε ψψᾷβ 
ἀεζεπάϊηρ Ἀἰτπηβα, 

Ψψεγ. 2. ἐπὶ σοῦ, γ΄. χχίν. το.---ἐγκα- 
λοῦμαι, 5ες οη χίχ, 38.--πὐπὸ Ἰουδ.: “Ὀγ 
τ: ̓ ΒΙΤΙΡΙῪ «- χχν. 10), αηὰ {πετείοσγε 
ς ἰ5 ρ'αά το αὐ ἄγεββ οπς δοφυδίπιεᾶ νυ τε 

7ενν δα ουδίοτηβ, Ῥὰς βες οπ νεσ. 4.-- 
ἥγημαι ἐμαντὸν μακ. : ΟὨΪΥ Βετα ὈῪ [πα 
ἰπ ἡ κῇ Βεῆβε, Ὀαυΐ ἔγεαυεηεῖν δὸ υϑεᾶ Ὁ 
8ι:. Ῥαδὰὶ ἴῃ ᾿ἰ5 Ἐρίβεῖεβ εἴενεη εἰπιεβ, δὰ 
4.6., ῬΆΪ, 11. 7,χ Τίμα, νὶ. τ. 81. Ῥαυΐ 
ἴοο οοπηγηξησαβ ὙἱὮ ἃ “ ολρίδεϊο Ῥ6πα- 
νοϊεπεῖς," “5εᾶά δῦβαις δάυϊβείοηε,᾽" 
ΒΙ458: “δηά γεῖ δα δε θδεπῃ σοπβοίουβ 
οὗ ΕΟἸΝ, ες 5ῃουϊὰ ἢανε {εαγεά Βεΐηρ' 
εὐἰεά ἴῃ τὰς Ργεβεῆοα οὗ οὔς 80 Κηδνν 
411 (ες ἔδοϊβ : Ῥυΐ [18 18 ἃ πχατῖκ οἵ ἃ οἴδαγ 
οοπϑβοίεπος, ποῖ ἰο βῃσὶπκ Ὸπὶ ἃ ἰυάρα 
ὙὯῸ Πδ5 ἂη δοοιγαίς Κπονϊεᾶρε οὗ ἐπε 
οἰγουτηβέδησδβ, Ὀπὲ ὄνεη το γαϊοῖος δηᾶ ἴὸ 
6811 Ηἰπιβεῖ παρρυ,᾽" ΟἾγγυβ., οπι., ἰἰϊ. 
ει. 3. μάλιστα: (η “4 φβρεοίδ!ν δ6- 

οδυβε ἴδοι ατὲ ἐχρεζί," ΕΟΥ͂, (80 Βῖ4585, 
Ἑεϊίθη, Ψν εἰββ), οὔ (2) “ δεσδιβε ἔδου 
δτί βρεοὶ ιν ἐχρογι," πιατρίη, ἘΝ. (50 
γνεηάι, Ἐεηάδι!, Βείδρα, ΖδοκΙεσ). 868 



1---5. ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

4: τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου 1 τὴν ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς γενομένην 
ἐν τῷ ἔθνει μου ἐν Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, 
5: προγινώσκοντές με ἄνωθεν, (ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν,) ὅτι κατὰ τὴν 
ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας 5 θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος " 

1 τὴν Ῥοῖογε εκ νεοτ.,ρ τεϊαϊπεά Ὀγ Τίβοῃ., Β[2585 
Ν.Η., ϑγεπάᾶι, ννῖεθ ΒΟ Ἢ. τὴν απ’ ἀρχης οι. ΌῪ ΒΙ488 ἱπ 
ἐν ΑΒΈετν 40, ὅυσ. Ῥ., Τίβο;., ΚΝ. Η., ἘΕΝ., ἡνεπάι, ΥΝ εἶ58, 
ΟΠ 8 ἰῃ β ἰεχὲ. 

δηᾶ ΗἸΡ., ἰς οπϊειεὰ Ὀγ ὙΥ εἶββ, 
β, νἱεὰ αἷς. Αϑον 
ΗΠΠΕ. δἀά τε, ΒΙαβ88 

ἥθρησκειας, 58ο ὙΑΗ., ψγεῖβθ, ΒΙ.858, ΗΙρ., ψἰὰ ΑΒΗΙΡ; Τίοοῃ. τῖτἢ 
ΟΕ τεδὰ θρησκιας, ΝΥ Πετ- ΘΟ τηϊεάεϊ, 

οτἰεἶἰοαὶ ποίθβ, απὰ ἔογ τοηβίγυοιίομ 
ὙΝποσ- Μουϊίοη, [χὶ]]., 2, α, ἀπά χχχίϊ. 7, 
γνεηάς (1809), Ρ. 3890.---γνώστην ὄντα: 
Δ δηδοοίυϊποη, 45 ἰἔ δὴ δοουβαϊίνε δαὰ 
Ῥεδη ῥγενίοιιβῖὶν πβεᾶὰ, πρός σε. . . 
ἀπολ., ο΄. χχὶϊ. τ. Ζδςοκίεν τὰ κα8 ἴὲ δ8 
Δῃ δοουδεαῖίνε δυβοϊπς, [ΟἹ] οννίπρ Α. 
Βυξιπιαπη (5εε δ πες- Μουϊΐοπ., ν. 5.), 
ὅδε 8ο εἰρει ἐχδτηρὶς (οἷ ἘρΡΒεβ. . τ, 
δηὰ Ηδοκεῖ 8 ποῖς, ἐπ ἰοοο).--γνώστην, 
ε΄. ϑυβαππδῇ, νεσ. 42 οὐ σπ  τρμη ἘΧ), 
ΜΙ σεπιεῖνε 48 ἢδγα.---ἐθῶν τε καὶ ζητ.: 
“ ροποηείμαϊμηε ἴπ ῥταςιῖςῖ5, σι σεέϊοπμπι 
ἴῃ ἐπεοτειίοῖβ," Βεηρεῖ, οὐ νεσ. 32 86ὲ 
δῦονε, χχν. 19.---μακροθύμως, οἷν Πέτα 
ἴῃ Ν.Τ., Ῥυὶ μακροθυμία ἐτεαιεπὶ ἴῃ 51. 
Ῥαυ 5 Ἐρίβιεβ (οὐ. ἘσοΙα8. ν᾿ στ). 
γε. 4. μὲν οὖν: νἱ[ἢ Ὧο ἔοτπΊαὶ δη- 

εἰπε βῖ8, θὰ 48 πηδγικίπρ' ἕς ορροϑίτίοπ 
δεῦνεεη Ὧϊβ ργεβεηΐ δηὰ ἔογπιεσ τηοᾶς οὗ 
116,4 σοπέγαβε ἀσγορρεά ἔου τῇς πιοπγεηΐ, 
δηὰ τεϑυτηεᾶ ἀραίη ἴῃ νεῖ. 9; 8ε6 Εδπάδί!, 
Αρρεπάϊχ ου μέν οὖν, θυΐϊ 4180 Ῥαρό, ἐπ 
ἴοεο, αὐτιὰ ποῖεβ θεῖον οὐ νεσ. 9.---βίωσιν : 
υἱυοηαϊ σὲ ἀροηαὶ γαξο, Ατίτατι ; οὗ, 186 
βᾶτηθ ψοσὰ υϑεὰ ἱπ ἐπε ἀεβοσγί ριίοη οὗ ἃ 
118 νεῖν βἰπηῖϊατ το ἐμαὶ οἵ Ῥααϊ Βείοσε με 
θεοᾶπης ἃ ΟὨείβείδη, Εςοΐαβ., Ῥχοὶ., 12, 
διὰ τῆς ἐννόμου βιώσεως (ϑγπιπ)., 5. 
χχχνΐ!!, (χχκίῖχ.) 6).---νεότητος, τ Τίπι. ἷν, 
12, ΟΠἿΪΥ εἰβενμεσγε ἰπ Ν, Τὶ ἱπ [κε χνίϊὶ, 
21, ἀῃά ἴῃ ρα ]]εἰ ραβϑβαρε, Μδιΐκ χ. 20, 
ἴῃ 1, ΧΧ 6Θεη. χι, 33, 100 χχχὶ. τᾶ, εἴς. 
Ἑτοσι ἰΐβ 5868 ὑυἱτἢ τεΐεσεπος ἴο ΤΊπιοΙὮΥ 
ἰξ 'β ενϊάδπι ἐπὶ τῃς πψογά ἀϊά ποὶ ἸπιΡῚν 
δε εατ]ϊεδὲ γθᾶγβ οὗ 11ξε, ἀπά δἰτπουρὶ 
Ῥδὺϊ πιᾶν ριοδδδὶυ μβᾶνε τεσηονεὰ ἰὸ 
]Πεγυδβαῖθπὶ δὲ ἀπ εαιὶν ἅρε, ἴμε ςοπίεχὶ 
ἄοεϑβ ποΐ σεάυῖσε ἃ γτεΐεσεπος ἰο με γεατβ 
δε διαά 1ϊνεά δείοτε δΪ8 γεσηονδὶ.---τὴν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς γεν. : ἐχρ᾿Δηδίοτν οἵ ρτεςεάϊηρ.--- 
1826 σοτηπιεποοσπιθης οὗ 815 ἱγαϊηΐη ρ, ὑν ΒΊΟΣ 
νγᾷ8 ποῖ οὔΪν δπιοηρβὲ δἷβ οὐνῃ παίίοῃ, 

διέ αἶϑο βρεοίδ!!γ τε, δὲ [εγυβαίεγη, οὕ, 
χχίϊ. 3. Τῆς Αροβιεῖς ῥργββϑεβ {πε ροϊπὶ 
το 5δον ἴμαὶ ἢθ νυᾶ8 πιοβέ 1Π|ΊΚΕΙῪ ἴο ἃςΐ 

ἰπ νυἱοϊδιίοη οἵ 7εννβα ἔεεϊϊπρ---ἣς 18 861}] 

4]εν.--ἴσασι ; οπἱν ματα ἰῇ Ν.Τ,, Ρογ- 

Ῥ. 4. 

Βᾶρ8 ἃ οοπβοίουβ οἰδβϑίοϊβπι, ϑίγηςοχ, 
Ταμρμαρε ΟἹ ἐδε Ν.Τ., Ρ. 33; οὐ τῇς 
οἰαδββίςδὶ ἔογπηβ ἴῃ (8 βρθβεοὴ βεὲ Β]458, 
Ῥγοΐεριν Ῥ. 14, πὰ Ογάπι., Ῥ. 49, δπὰ 
ἘΒΡΕΟΙΑΠΥ Ρ. 5, Ῥαίοϊοργν οὗ ἐλε Οοεῤῥεῖς, 
Ῥ. 9. Τδαβα ᾿ἰξεσαγυ ἔοττηβ γα ὑγδὲ νγὲ 
Ββουὰ πᾶνς ἐχρεοϊεὰ τῃ6 ἀροβεῖς ἰο εσ- 
Ῥίον θείογε Δῃ διιάϊδβηςε 80 ἀϊβιϊπρυϊδμεά, 
-ἰουδαῖοι : ΒΙ455 ρἶνεβ ἃ ἔυγῖποῦ γοαβοῃ 
ἴοτγ ἴδε οπιϊββίοη οἵ ἀζίϊοϊςβ, “" αθεβὲ αἱ 2, 3, 
7. 21, 86ς. αϑῦταῃ Αἰείσοτγυπι, οὐ, χνῖϊ. 21 "". 

γεν. 5. προγιν. με: Κπονΐηρ' πὶ δ6- 
[ογεδηά, ἐ.6., ἄνωθεν, ἔγτοπι ἐμ ϑερὶπηίπς 
οὗ ΤῊ Ρυδὶὶς εἀποδίϊοθ ἰπ Ϊογυβαίθηι. 
προγ.: Ὀνίος αἰβονῆογε Ὁγ Ῥδὰὶ, Εσηλ. 
ΨΠΠ. 20, χὶ. 2, 4150 ἴῃ τ Ῥεῖ. ἱ. 20, 2 Ῥεῖ. 
ἴΐ, 17. Εον ἀπ᾽ ἀρχῆς Δηά ἄνωθεν οἵ, 
ΖΚ ἴ. 2, 3, ἀπά ἴογ ἴδε ἔοσγηεγ αἷβο 2 
ὙΠεβ8. ἰΐ, 13.-τ-ἀκριβ.: “τῃε βιγαίταϑε 
586οι,᾽ ΕΟΙΝ., οὐ ἴπ6 ἄουδ]ε δοςυβαινε ἰπ 
ΑΝ. 8εὲ6ὲ Ηυπιρῆγνυ, Οονερισηπέανν ὁπ ΚΟ. 
Ἐογ 15 οἰαββίοδὶ ἔοστῃ, ἐπε οπῖν ἱπβίδηος 
οὗ 4 βυρεγίδιϊνε ἴῃ τατος ἰῇ Ν.Τ., 8βεὲ 
ἐβρεοῖδ!ἷν Β[4585, μ. 5.) οὗ. νεσ. 4; οπ ἴδε 
ταγτη ἴῃ 1:8 οἶοβε οοππεδοίΐοη ἢ ῬΒΑτί- 
βδίβτη οὗ. 105.. ΒΒ. ὅ., ἴ., 5᾽ν 2; Απέν 
χνἱϊ., 2, 4, δῃὰ τοίεσεποεβ αῦονε οἡ χχὶΐ. 
3. ὙΤδεὶγ "' βίγα ἔπ 688 " ἱπουδεά ποὶ ΟὨΪΥ 
οὔβεγναπος ἂπὰ ἱπίεγργαϊδίίοη οἵ {δὲ 
Μοϑαὶς ἴανν, δυϊ αἷδο οὔ ἴπε ψΒοὶα 
παράδοσις τῶν πρεσβυτέρων .---αἵρεσιν, 
866 Οη ν. 17, ἴδε νογά ἰπ [ῆς βεῆβε 
οὗ “84 860" νν»ὲ8 τ ρμεῖν δρρὶ θά τὸ τῆς 
ἐχοϊυβίνεηθββ οὗ Ῥῃατγίβαϊϑπη δ ἴῃ τῆς 
ΝΤ,, οἷ, χν. 5, δῃὰ ἴῃ 7οβ., οὔ. Μέέξα, 38. 
-ϑρησκείας : “ ομί ες γε ρίονιὶς, ροιὶδδῖ- 
ταῦπὶ ἐχέσγημς," τὶ πὶ, Β80Ὸ μαγε δηά ἴῃ 
τῆς οἵδε ρίδςε ννῆεγε ἰξ ὁοουγ ἰη Ν. Τὶ, 
ΟΟΙΪ. ἰϊ. 18, ]Δπιε8 ἱ. 26, 27; ἱνγίοα ἱπ 
ΜΥἰβάοτω, χίν. :ϑ, 27, οὗ ἴδε ννογβῃϊρ οὗ 
ἰάοϊβ; ἰπ Εροΐυβ. χχὶϊ. 5 6 τϑδάϊηρ 
5 ἀουδεαϊ ; ἴῃ 4 Μᾶςος. ν. 6, 13, οὗ τῇς 
τε] ρίοπ οὗ ἴ8ε 1ενβ. Τῆς ἱπβίδποεβ οὗ 
ἰῖ8 υ86 Ῥο( ἴπ ῬΏΪΟ ἀπά 1οϑερμυβ μον 
ταὶ ἴὰ ννᾶβ ρίἰπὶν ἀϊβειπσυιϑηεὰ ἔγοπι 
εὐσεβεία ἀπά ὁσιότης. ΤὭυΒ [ἴ [8 οοα- 
ἐταβιεὰ νϑἱε {πὸ Ἰατίος Ὁν ῬΙΪο, λυ ἀεί. 
ῥοεἑονὶ ἱπαίά., ο.. 7: θρησκείαν ἀντὶ 



ξ02 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΛΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥΙ. 

6 καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς ᾿ πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, 7. εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν 

ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει 2 καταντῆσαι " περὶ ἧς 
ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων. 8. τί; 

1 ἘῸΓ πρὸς ΑΒΕ ἢδνε εἰς: 50 ΤΊβοΏ., ΝΝ.Η., ΒΙ455, ΕΝ. ΥὙΝ εἰββ, ϑνεπάι, Η1.- 
δεηξεϊά ; ἔοτ Τ.Ε., οὗν χιϊ!, 32. Αἴεγ πατερας ΑΒΟΕ δι, Νυΐξ., ϑυτ. Ρ.Η., Βοΐδ. 
δἀά ἡμῶν, 80 Τίδοξ., Ν.Η., ΕΕΟΝν., Νν εἰ55, ἡνεπάε, Η1ρ., θὰ Β1455 Ὀγδοκείβ. 

ΞΕῸΣ καταντῆσαι Β Ὧδ5 καταντησειν, 580 ὟΝ.Η. τηατρ., ΝΥ εἰβ5, βασ. αἱ επά οὗ 
νϑῖβε Ὁ ΒΟΕΙῚ, Τίβοβ., ἮΝ. Η., ἘΙΝ,, ΒΙαβ5, ὉΝ εἰββ, ϑνεπάι, Ηρ. Αἴεγ ὑπο, των 
ἰδ ογηϊτιθά ὉνῪ ΦΑΒΟΕΉΓΡ, βο Ὀγ Τίβοῦ δπὰ οἵδε δυϊποσι 68 ἀρόνα, 

ὁσιότητος ἡγούμενος ; ἀπά ἰπ ΪΟβερῆι5 
ἴξ 5 ἔγεαυθπεῖν υβεά οὗ [πε ῬΡ]1ς νοσβαῖρ 
οὗ αοά, ννοσβῃρ ἰπ 1185 δχίεσπδὶ δβρεςῖ, 
οἷν ηπέ., ἰχ,, 15} 3} ΣΙ 9 4; νι το, ἘΣ 
ΧΙ,, 6, 2. [ἐνγᾶ5 Ἐπεγεΐογε 8 νεσὺ παίαγαὶ 
ψοτζά ἴογ 5:1. Ῥδυ] τὸ υ86, δηά ἴξ 15. ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ (Ὁ ΒΊΡΡοΟΒα ἰπδὲ πε ἀϊά 50 
ΤΑΕΓΕΙΥ ἴον [6 5δκε οἵ Ἐεβῖιβ δπά {πε 
Ἐοπδη8 (Β]455), δἰ μοι ρἢ ἐπε ννογᾶ ννᾶβ 
υι864 οὗ οπε πιοᾶε οὗ ὑνοσβῖρ με π σοη- 
ἐταβίβα ἢ ἀποῖδπεγ; 5εε ἔαγίπον Ἡ δίς, 
Εδδαγς ἵπ Β.α., Ρ. 551 Ὑτεποῦ, ὅ5γηπὸο- 
ἈΡΉ5, ἴνγ) Ῥ. 200, ἀπᾶ Μδγοῦ οπ 8π|68 ἵ. 
26.---Φαρισαῖος : οπρῃδις δὲ ἔδε επά, 
Θχργαββίπρ' [ἢ ς “ βίγαϊζεβε βεοῖ ᾿ ὈῪ πᾶγηδ, 
ς. αΑ!. 1. 14, ῬΒΠ. 111. 5, δ. 

ψεσ. 6. καὶ νῦν: {πε εἐχρτεββϑίοη ἄοδβ 
ποῖ ἱπάϊοαϊβς δὴν Τοπίγαδε ΨνἱῈὮ νεγ. 4: 
115 πορεὲ ἴογυ ψ μοῦ δ βίδπάβ το θὲ 
Ἰυαάρεά 15 πῃ 811 δοοογᾷ υἱὲ Βὶ5 ψῃο]ε 
ῬΑβι [1ξ6.---ἐπ᾽ ἐλπίδι : ρῆγαβε οπῖν ἔουιπά 
εἰβεννῃδγα ἴῃ 51, Ῥδι1᾽5 ΕΡΊ5:16β, ὑνβασα ἰξ 
5 τεαυεπὲ; ἔοσῃ. νυἱϊ. 20, 1 Οοσ. ἰχ. 
το, Τιξ. ἴ. 2. Α Πορε ποῖ πλεγεῖν οὗ 
τῆ τεβυτσγεσξίοη οὗ ἔπθ6 ἀεδᾶ, Ὀπὶ οἵ ἐπε 
Μεβϑίδῃ᾽β Κίπρδοτι τ νυ ϊοῃ ἔπε τα- 
Βυγγθοιοη νγὰ5 σοπηεοίεά, 45 {πε οοπίεχε 
ῬοΪπίβ ἴο ἐπε παιίίοπαὶ μορε οἵ 15γϑεῖ; οὔ. 
Βομῦτεσ, Κδισίς Ῥεοῤίε, ἄϊν. 11., νο]. 11. 
Ρ. 175, ΕἸΤ,, 8εὲ δἷβο Ρρ. 137, 148, 140, 
δηᾶ Ἐδειβμείπι, γεσης ἐδ Μεςσίαλι, 1., 
ῬΡ. 75» 79, οη τῆς βίτοηρ Ὀοηά οὗἩ ἐπε 
οοπηπιου ἢορα οὗ [ϑβγβεῖ. --- πρὸς τοὺς 
πατέρας, 5εε οτεῖοα] ποίθ. ὙΝΙΗ εἰεμογ 
Ῥτγεροβί[ίοῃ ννὰὲ πᾶνε 4 Ῥδυϊπα Ἐχρτεβ- 
βίοῃ ; οἡ {π8 ἔογοα οὗ εἰς δες ΑἸΐζοτά δπά 
Ὑνεῖββ, ἐπ ἴοθο 1 νὰ τϑδᾶὰ ἡμῶν αἴϊξεγ 
πατ. ρεγῆαρβ ἱποϊιδϊπρ Αρτίρρα τ 
ΒΙτηβαΙ ἢ 5 ἃ [ενν. 

γεσ. γ. εἰς ἣν: ὑπίο ΨὮΪΟΝ ῥτγοπηΐβε, 
ποΐ σῤϑη (ατοξίιβ, Βεηροῖ), καταντῆσαι 
εἰς, οὗ. ἴῃ βαπιε οοπβίγυοείοη τὰ ἰδ 6 
βδπιε νεῦρ, ῬΗΪ, [1], τι, ἘΡἢ6β. ἵν. 13, 

᾿ ΟἿΪΥ ἰπ [κε δηὰ Ῥϑυΐ, δὰ: πενασ ὈΥ ἴῃς 
ἔοτγγηει εἰβενεσγε ἴπ πιθίδρμογίςαὶ βέηβε ; 
ἴπ οἰδβϑίοδὶ ασαεῖκ δἴξεγ νεσῦβ οὗἩ μορίωρ' 
να 5ῃουά πᾶνε δδά ἃ ἔπαγε, θὰ: ἴπ Ν.Τ. 
ΒΈΠΕΥΔΙῪ δογίϑε ἰπβπίτῖνα, Ψίξεδα, Σς 

Ονες ἄμ Ν.Τ'., Ῥ. τ54 (1803).---τὸ δωδεκά- 
φυλον: ἤετε ον ἱπ ὈΙΡΙ1 ΑΙ Οτεεῖς ; Ῥοτ- 
μαᾶρβ υϑεᾶά αξίεγ πε πηεπιίοη οἵ {πὸ 
[λῖμεσβ, 45 ἴῆε μεδάβ οἵ ἴδε {τἰδ6β; ἴογ τὰ 6 
ΨΜοτά οὔ. Ῥγοΐ. Ἅαε., ἰ., 3, ΟΙεπι. Εοχι., 
Οον., ἵν., 6 (οὕ. χχχῖ. 4), ἀπά Ογαος. 5γ8., 
λαὸς ὁ δωδεκάφυλος; (ἴδ ἐχρτγαββδίοῃ 
Ψ»85 [0]1] οὗ Ὡορβ, δπά ροϊπιίεά ἰὸ ἃ πᾶ- 
τίοπαὶ τθυπίοη ὑπάσγ ἴῃεῈ Μεββίδῃ; ἴοσ 
ἐπα ἱπίεηδιεν οὗ (Π15. ἤορε, δπά οὗ {πε 
ταϑβιογδιοῃ οὗ ἐπε ἐγῖρεβ οἵ [βϑγϑοῖ, 566 ὁπ 
1, 21 (Ρ. 115), ἀπά ταξεγεποεβ 'π νεῖ. 6, 
ΕΔειβμείτη, ειυΐσῃ δοοίαὶ 1172, Ὁ. 67, 
πα ἐβρεοῖδ! νυ Ῥεαΐηις ΟἹ ϑοίονμοη, κνὶι., 
28, 30, 50ο.-πἰν ἐκτενείᾳ, οἷ, χί!. 5, 2 
Μδοο. χίν. 38,3 Μδςς. νί. 41, [πά. ἵν. ὁ 
(ἐννῖςα 3); Οἱς., 44 Αξ., χ., 17, τ. 8ες 
Ἡδιςῇ, τ. 5.) Ρ. 12.---“νύκτα καὶ ἡμέραν, οὔ, 
ΧΧ. 31, αἴ5ο υδεᾶ Ὀγ Ῥαι; εἴβεύνῆεγε ἴῃ 5 
Ἐρί 5165 ἔνε εἰπιεβ, ἀπά οποε 'π Μδγκ ν. ἴῃ 
Βϑηϊεῖνα, ᾿ ΤΏ 6585. ἴϊ. ο, 111, το; 2 1658. 
11. 8; 1 Τίπι. ν. 5; 2 Τίπι. ἱ. 3; Ματῖς νυ. 
5. Τῇε ρῥγεοῖβε ρῆγαβε ἱπ ἔπε δοουβδενα 
4,50 Οσουτβ ἱπ [0 11. 37, Ματῖκ ἵν. 25.--- 
λατρεῦον, ο΄. Τὰκε 11, 37, Ἰοϊπεά 
γύκτα καὶ ἦμ. 5 Βετε, ἀπά ἴπ ΒοΓ᾿ ῥΐασεβ 
ΟΥ̓ 16 βαγηεβῖ Ῥγδυύεγ ἴοσ ες Μαεββίδῃ᾽ 5 
ΠΟΠΊΪΠρ ; 58ΠΊ6 ΡὮγαβε εἰβενθεγα ἴῃ Ν.Τ,. 
ΟὨΪΥ ἰπ εν. νἱϊ. 15. ἘῸῖ {δε ἴοσοε οὗ 
18 Θχργθββϑίοῃ ἤετα ἂἀπά ἰ15 γεϊδεϊοπ ἴὸ 
1ὴε ΤῪαπιρῖε ννογβῆϊρ 566 ΒΙδββ, ἐπ ἴοζο, 
Δη Θομᾶτεσ, γδείτ Ῥεοῤῖε, ἀϊν. ἴϊ., νοΐ. 
ἰϊ., Ρ.. 174, Ἐ.Τ.--ῆπὸ Ἰουδ.: ὃν ]εννβ, Ὁ 
Κίπρὶ Αρτῖρρα Κπενν ἰδὲ (ἢϊθ. ΠΟΡΕ, 
ΔΟΥΜΕΝΕΙ τηϊβάιγαοιθα, νγὰθ ἴῃ6 Πορβα οὗ 
ΕΥΟΓΥ Ιβγβ6]116, ἀπά πε Αροβίῖϊα ἴαγβ 
βίγεββ ὕροῃ {86 βίσδηρε ἕδος ἔπδὲε 1ενὴν 
5ῃουᾶ τππι5 Ρεγβεσαξε οπς ψῆο ἰΔεπεδεᾶ 
Δἰπιβ6 1 ἢ ἐμεῖς ἀεερεβὶ δηᾶ τποϑὲ επη- 
ἀυγίπρ Βορεβ. 
ες. 8. ἘΌΝ. ρἶνεβ τόσα οἰθατῖν ἔπε 

βίρηιίβοαπος οὗ 6 οτὶρίπαδὶ, “ΝῺ 5. 1 
)υάρεά ἱπογεάϊ]ε νν ἢ γου, 1 αοά (85 
Ης ἄοεβ) τγαῖβεβ {πε ἀεδᾶ δ᾽" εἰ ψτἢ 
ἱπάϊοδιίνε ἀββυσγηθβ ἔπδὲ ἐῆθ Πυροῖμεβὶθ 
5 ἴτὰ8, Ψυϊραῖα ““5ἱ Πδιθ πιοσίοβ 
βυβοί (αι }᾽ οὐ Τυκα χνὶ. 3:1. ἴΙὲ [885 
Βοιηειϊπη68 Ὀδεη ἐπουρῆς ἴπαὲ 51. Ῥααὰὶ 



6---το. 

᾿ - ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει ; 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ δ 

9. ἐγὼ μὲν 
οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ 
ἐναντία πρᾶξαι" το. ὃ καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλοὺς 
τῶν ἁγίων ἐγὼ φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων 

Πεῖα τῆδῖεβ ἃ βρεοῖαὶ ἀρρεὰὶ ἰὸ ῃε 
ϑαδάυσεαπῃ ρατί οὔ ἢῖ5 δυάϊεποο---παρ᾽ 
ὑμῖν ---ἰποιυάϊηρ, ἀπιοηρ ἐπεπὶ Αρτίρρα, 
ΙΕ 5 ᾿πάϊεγεπος δπὰ ῥγαοιίοαὶ 58ά- 
ἀυσείϑπι (ΑἸξοτά), υνἱεῃ Πἰς ῥΡοϊϊον ἕδνουτ- 
ἰπρ 186 ϑαδάμποδεβ ἴῃ ἔπε δρροϊηιπιεπὶ οἱ 
τῆς Πρ ῥτγιθβϑῖβ (Ἐπ]16 πη): οἴποῖβ πᾶνε 
Β66η ἴῃ {π6 ψνογβ ἃ τεΐδεσγεποθ τὸ ἐπε 
Βέπειαὶ ταϑυσγθοίΐοη ἢ ψΒϊοῦ ἴδε 
ἈΡοβεῖε ΒΒ Μεββίδηὶς Ῥεϊϊεῖ ννγὰβ ἽἿοη- 
πδοίεά, ΟΥ (0 ο865 οὗ τγεβϑυτγεοιίίοη ἴῃ 
{πε Ηἰβίοσυ οὗ ἰβγβεῖ, 45, 4.5΄., 1 Κίπρβ 
ΧΥΪΙ., 2 ΚΊΏΡΒ ἱν., ἃ5 1 [ῃ6 βρεάκεγ νψουϊὰ 
Α5Κ: ΨΝῺΥ [5 ἰξ Ἰπάρεὰ 4 {πὶπρ' ἱπογεάϊθ]ς 
ἴῃ γουτ Ἰυάρτηθης ψῆξη γου πᾶνε πβίδποθβ 
δείογε γοῦ ἴῃ {πῸὸ βδογεὰ θοοῖβ δοσερίβα 
ΒΥ Αρεῖρρα ἀπά ἐπε 1ενϑὺ Βαϊ ἰ ἰβ ἔλσ 
Βεξέεσ ἴο σοηβίάδσ τῇς νγογᾶἄβ ἰῇ σοπηεο- 
του ὙΠ {πῈ στεαὶ ἐγατῃ τὸ ψνῖςἢ ἐπ 
ΨΥ ΠΟΪ8 ϑρθεοῦ νναβ πηδδηΐ ἰο ἰδδᾶ Ὁρ, νεζ. 
23, υἱζ., ἰῃαξ [655, ΔΙΓΒου ἢ οτγυςϊβεά, 
Βαά τίβεῃ δραίη, ἐμαὶ Ηδ νγὰβς δὲ τῃϊβ8 
ταοσηθηξ ἃ ἰἰνίηρ Ῥασβοη, ἀπά ὉΥ ΗἹβ 
τεϑυτγεοιίίοηυ Ππαά Ὀεεη ῥγονεᾶ ἰοὸ δε. ἐπε 
Μεβϑίαῃ, τε ΜΙΙΒΙΙ6ς οὗ τε ἤορε οὗ 
Ιβγϑεῖ. Ζδοκίεν τεραγάβ ἐπε φιεβείοη 48 
ξοισηίηρ ἃ κίπά οἱ ἱγαπβίου ἴτοπὶ με 
ϑεπεοσδαὶ Ὦορε οὗ πε [ενν5 ἰπ 4 Μεββίδῃ 
τὸ με βρεοίῆβο ΟἸχίβείδπ Πορα ἴῃ 6808. 
--οἼιπιστον: Οηἷν πετὲ ἴῃ Αοίβ, ἔψῖσε ἴῃ 
1υκε᾽ 5 Θοβρεῖ, Ὀυΐ ἐτεαπεπὶ ἴῃ 5.. Ῥαυ] 5 
Ἐρίβεϊιεβ οἵ ἴποβα πὸ δεϊϊενεά ποί. 
8εε ἔασίπεσ Νεβεῖςε, Ῥαἱϊοϊορίοσα ϑαογα, Ρ. 
54, 1806, ἀπ Ὑγεπάϊ, Ρ. 3091 ἀπὰ ποίβ 
(1809). ΝΙεβιῖϊβ ρσόροβεβ ἴο ρίδος ἴπ6 
γΕῖ56 45 ουὖἱ οὗ σοππεοΐίοη ποτα θεΐνγεεη 
νυ. 22 πὰ 23, ννἱ ἢ ἃ {]] βίορ δ {πε επᾶ 
οὗ ἴδε ἤογπιεσ; δηὰ δνεμπάς σςοπυπιεπαβ 
118. νίενν. 

ψεσ. 9. ἐγὼ μὲν οὖν : (8 νγογάβ πιᾶν 
8ὲ [Δ Κθη 45 5Βἰ ΠΊΡΙῪ γεβυπλίηρ ἴῃς πᾶστᾶ- 
εἶνε οὗἩἉ τῆε Αροβεῖβ᾽ 5 1 νυ ἰοἢ με παά 
ξοτητηθηοθᾶ ἴῃ νυν. 4 ἀπά 5, ἴπε ἴῆσεε 
βυσσεεάϊηρ νατβε8 ἔογπιίηρ ἃ Ῥασεπίμεβίϑ, 
ΟΥἨ 85 Δ ΔΠΒΕΣ 10 {πε αιεδβίϊοη οἵἉ νεῦ. 8, 
ἐδε σαὶ δπε μθβὶβ ἰὸ μὲν οὖν, νετ. 9, δηὰ 
{πὸ πατιγδέϊνε, νν. 9-11, θεΐηρ; ἑουπά ἰῃ 
νεῖ. 12 απὰ ψ»ϑαΐ ἰο!ονΒ. Οπ μὲν οὖν 
8εὲ Ἐεηάδιϊ, εἰς, Αρρεηάϊχ, Ρ. τ63, ἂἀπά 
αἶδξο Ῥαρὲ ὁ ἱΐϊ. 41, Αεἰς, ῬΡ. 94. 95; 866 
αἶβο οτί ἰοαὶ ποῖς δρονε.---ἔδοξα ἐμαυτῷ : 
νοὐλιὶ ἱροὶ υἱάοδαν; 80 ἷπι οἰαβϑίοδὶ ατθθῖ. 
1 πῃ Ὑνεῖββ, νεπάς, Βείθρε ψε ἰδ ὺ 
βίγεβϑ οὔ ἐμαν., [πε ΑΡΟΒΕΪα ἐχρίαἰπβ {ΠῈ 
λοι παῖ τηϊ5 ΟὈ] σαϊίοη ννᾶ8 ἢὶβ οὐνῃ 
ΜΠ] Ξε! ἀεϊυβίοα. [ἢ οἰδβϑίοδὶ ατθεῖ 

ἰπβίεδά οὗ ἰῃς ἱπῃρογβοπαὶ σοπρίγαοιίοη 
ΜῈ ἢᾶνε ΠΓΘα ΠΟΥ ἘΠ ῬΡΕσβΟΠΑ] σοπείσιιο- 
εἴομ ψ τ με ἱπῆηϊεῖνα 85 Πότε, οὔ. 2 Οοσ. 
Χ. ὁ---ΟΗΪΥ ἴῃ [Κα δπὰ Ραυϊ, ἱπαϊςαιίοι 
Οὗ Ἰἰτασασυ βίγῖε, ίξεδι, 1.6 αγες ἀμ Ν δ ξ 
Ρ. 152 (1803).---τὸ ὄνομα Ἰ]. τοῦ Ν., Ξεε ΟὨ 
ἵν. 10, 12.---ἐναντία πρᾶξαι, ο΄, χχν!ϊὶ. 17, 
Δ αἶθο ὙΠεβ88. ἰϊ. 15, Τίς. 1. 8. 

ψετ. το. ὃ καὶ ἐποίησα, 7. ΘΔ]. ἢ. 
10 (Βείμρε, Ρ. 272), οὐ {πε ἀϊβεϊποιίοη 
θεΐψεεη πράσσειν ἀπά ποιεῖν ΥΝ εδίοοιε 
ὁη 81. ]οπη ἰἰϊ. 22.---ἐγὼ : ετωρμέίο.-τ 
τῶν ἁγίων, 8ε6 ἀθονα ἴχ. 13, φῇ, ἰΐδ αβὲ 
ἴῃ ἴχ, 32; {πε ψνογὰ ἀρρταναΐεβ 8:. Ρδι]᾽8 
οὐαὶ βα111. Αρτίρρα ἰοο τνουἹὰ Κπονν οἱ 
Ρίουβ 7εννβ ΒΥ πε βᾶπιῈ ἀεβίρπαιίοῃ.--- 
ἄγαιρ. τε αὐτῶν: ῥΓΟΡΔΌΪ ροϊπιὶπρ ἴὸ 
τῶοσα ἀβδίῃϑ, ποῖ 45 εχργεββίηρ ἴπῈ ἄβαίῃ 
οὗ διερῆβη δἴοπε, οὔ, νιῖϊ. σ, ἰχ. σα, χχίϊ. 4. 
Τα βἴδίε οἵ δϑαῖγβ ψνῃΐσἢ τεπάδγεά τῆς 
ταυτάεγ οἵ 51. δίερμθη ροββίθ]α ἱπ ἴδ ς 
οαρίϊαὶ νου! δαβὶν δοοουπὲ ἔοσ βἰ παῖ ]ασ 
δοίβ οὗ ουΐγχαρε πῃ οἵπεσ ρίδοαβ, 580 ἑῃδὲ 
{πᾶτε 18 ὕἢὸ πεεὰ ἰὸ βιρροβα ὑπ τἢ 
γγεῖββ πᾶαὶ (ἢε ποίίοσε πεγεὲ ἰβ ὑῃ- 
Βιδιογί δὶ. --κατήνεγκα ψῆφον: “1 ρανα 
ΤΩ νοῖε," ΕΝ, τῆς ψῆφος, [᾿ξογαῖν 
δε ρϑῦθῖα υϑεά ἴῃ νοξίῃρ, δσαϊσι μη 
ἀδξενο 8.. ἐπ πγπᾶηι (τί πητ), ἐν. 
αὐάο οαἰομίπηε, ὄξηγοο; οἵ. ψῆφον φέρειν, 
ἐπιῷ. οἵ ἐκῷ. [{ πε ρῆγαβε 18 [δκεη 
4υϊθ ΠΙΡΘΓΑΙγ, ἱὰ 15 βαϊά το ἀδποῖε ἴπε 
νοίε οἵα ᾿υᾶρε, Βο ἐπαὲ Ῥδυΐ πιυβὲ μανε 
Βδδη ἃ τισπῖρθοσ οὗ ἴπ6 ϑδαηπεάτγιπι, δηὰ 
ξένε ἢϊβ νοῖε ἴογ (πε ἀδδίῃ οὗ 8ι. Βίερῆβη 
Δηὰᾶ οἵμεγ ΟὨτιβείαπβΌ ἡ τῆθ οἵδε 
Βαπάᾶ {πε ρῆγαββ 18 βοῃγδιϊπηεβ (8 καπ 88 
ΒΙΠΊΡΙΥ Ξε συνευδοκεῖν τῇ ἀναιρέσει (80 
διπιοηρϑὶ σεσεηΐς ψτίϊειβ, ΚπαραπῦΌδαετ), 
χχί!. 2ο, ((. δηὰ Η, ταῖπκ ἐπδὶ 1 ποῖ ἃ 
τλεηλθειῖ οὗ {πε ϑαπμεάτγίπι δὲ {πε εἰπια οὗ 
Θίερπεη᾿Β ἀδδίῃ, ἢ ννᾶ8 εἰεοίεα βοοι δἴϊεγ, 
ψΠΠ5ὲ ΥΝ εἶϑ8 ποῖ άβ {παΐ 1 ἐπε Ἔχργαββίοη 
ἄοεβ ποὶ ἱγῃρὶΥ {παὶ {πε νυτῖτε τεργεβεηΐβ 
Ῥαὰ] ΌΥ πιιβίακε δβ ἃ πιεπρεῖ οὗ [πε 
ϑαημαάσίπ, ᾿ἃ σα ΟὨΪΥ θὲ πηάδετβιοοά 88 
τιεδηΐπρ [πὶ ὈΥ δῖβ ἐαβεϊπιοην Ρδα] ρανα 
ἃ ἀδοῖβῖνε ννείρᾷς ἴοὸ ἐπε ναγάϊοι ἴῃ οοη- 
ἀετηπαίίΐοη οἵ τῆς ΟΠ τ βείδηβ.) Ὁ δγίδιη]ν 
ἴξ 86 6π|8, ἃ8 Βείῃρε υὑτρεβ, αἰτῆσοαϊς τὸ 
ΒΌΡΡοβε ἔμαι Ῥαὺϊ νγὰβ ἃ τλεπῖθεγ οὗ βυ οἢ 
πῃ δυρυδὲ Ῥοὰν 48 ἴπε ϑαπῃεάτίπι, ποῖ 
ΟὨΪΥ οὐ δοοοιηΐ οὗ δἰβ ρῥγόθαδὶε ρὲ ἂἱ 
1πεὲ {ἰπιὰὸ οὔ Πἰβ σοηνογβίοη, ὃυϊ 880 
θεοδσβε οὗ πίῖβ οοπιρατγαίνεϊ οὔβοῦτγε 
οἰγουπηβίαποεβ, Ὅς ϑδηπεάτγιπι ννᾶ8 Δ 
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ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ἈΠΟΣΤΌΛΩΝ 

ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον. 

ΧΧΥῚ. 

τὰ 

καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, ἠνάγκαζον 

βλασφημεῖν: περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως καὶ 
εἰς τὰς ἔξω πόλεις. 12. ἐν οἷς ῖ καὶ πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν 

μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων, 13. ἡμέρας 

μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα 

1 καὶ ογι. ΦΑΒΟΕΙῚ, 13, 40, ὄχ, 80 Τίβοῃ, δπά οἵδιεσ δυςμογιεῖεβ ἱπ γασ. 7. Ἐὸγ 
ΤΕ. τεαὰ τῆς των αρχ. δ Β, Τίδβοϊ., ὙΝεἶββ, δγεπάι, ἘΝ., ΒΙαββ; τῆς παρα οπ. 
ΔΕῚ 40, 68, 1μδςἢ. 

ΔΒΒΕΠΊΙΪΥ οὗὨ τ᾽ βιοογαΐβ, οοτηροββά ἴοὺ οὗ 
πιεὴ οὗ πιαΐυσε γεδῖβ δπὰ πηδυκεᾶ ἰη- 
Άπεηςε, ἀπ ἐπε απεϑείομ πλᾶὺ Ὅ6 αϑκεά 
Βονν ὅδ] οὗ Τδίβυβ, πὸ τῆΔῪ ποὶ ὄἜνεῃ 
ᾶνε μά ἃ βἰαίεά γεβίἄεηςε ἴῃ {(π6 Ηον 
Οἴξν, σου μανε ἰουπά ἃ ρἷδςε ἴῃ [Π6 τη κβ 
οὗ δῇ Δ55ΕΓΙΥ πυτηθεγίηρ [Π6 ππδπιῦ6 5 
οὗ {πε πῖρῃ ργίεβεῖν ἔδγαεβ δηὰ {πα 
Ρυϊποῖραὶ πλεη οὗ Τυᾶδεα: βεεὲ Εἰ χῤοϑίίου, 
7απε, 1897, ἀπά αἶβδο ἕο {π6 δεαγίπρ οὗ 
18ε 5βἰδίεπιεπε οἡ {πε ααδβεϊοη οὗ Ῥδὺ}}5 
ταλιτίαρσε, τὰ Ηδοκείι᾽ 8 ποίε, ἐγ ἰοτο. 
Ἐοὸν {πε νοϊϊπρ ἴῃ τῆε ϑαηδδάτγιπι 8868 
Θοδμὕτγεγ, ἄϊν. 11., νοΐ, 1,,) Ρ. 194. Ε.Τ. 
Βεηάδ]!, Ρ. 336, πιεείβ {π6 ἀπ ἤσουν ἀρονα 
ὈΥῪ ταίεσγιηρ ἴπ6 δχργεββδίοῃ ὑπάδσ ἀϊβουβ- 
βίοπ ἴο ἃ Κιπᾶ οὗ ρορυΐδι νοίβ ςοῃῆτγγηϊπρ 
τπε βεπίεηςε οὔ δε οουτί ἀραίηβε ϑίερβεη, 
ἴοσ Ψ ΠΟΙ Ὧ8 ἤπάβ Βα ρροτί ἴῃ {μ6 Ιαηρθαρα 
οὗὨ τε ἴᾶνν δῃά ἴῃ [6 πδιγαίϊναε οὗ {πε 
Ῥγοίο- πηδγίυτ᾽β σοπάεπηπδίίοη. 

γεγ. 1σ. τιμωρῶν (ςΓ. χχὶϊ, 5), τῆοτα 
ἀϑι Δ} ἴῃ {π6 τά α]6 νοῖςε ἴῃ ἘΠ18 5686, 
ΔΙΈΠουρἢ τῆς δοίῖνε ἰ5 80 υϑεά βοῃιδεϊπηεβ 
ἴῃ οἰαββίοδαὶ ατεεκ, ϑορῇ., Ο. 7᾿., το7, 140, 
ῬΟΙΥΒ., ἰδ, 56, 15. ΕΣ δρο  δβϑίδϑίδὶ 
ΠΕΠΒΌΓΕΒ ἀπά ρῃΠΙΞπλεηί8 566 ἘΔ γβμεΐτ, 
Ηἰείογν ο ἐκε ϑιυΐε Ναδίοη, Ὁ. 374, οἵ. 
Μαίξ. χ. 17, χχί. 34.-- ἠνάγκαζον: “1 
βίγονε ἴο σῆδκε {ΠῈπῈ ὉΙαβρῃεπιε," ἘΝ. 
811 οἴπεσ ἘΌΝ, τϑηᾶδγ “" 1 σοπηρε!εά {πεπὶ 
(0 ὈΙΑΒΡΠΘπιθ,᾽" ας {π6 ἱπχρετγέεος Ιεαναβ 
ἴτ αυϊῖα ἀουδθεξα! 48 ἕο ψμθίπεσ ἐπε ρασ- 
βϑουίοῦ βυσοεαάδα ἴῃ ἢἰβ δἰζεπηρίβ οσ ποῖ. 
Τῆς ἱπιρογῖδος τὺ ἔπυ5 θὲ τεραγάεά 45 
οοηδίννα, Βυτγίοῃ, Ρ. 12, ο΄. Τῦκε 1, 50, 
Μαῖι. 1. 14. ΒΙ4β5 ροϊπίβ οὔἱἑν ἐπαΐ τὶ 
την παν [Π6 ἔοτοε οὗ τερεδίεά δοιίοη (οἷ. 
ἐδίωκον), πὶ ἔνε ἱ 5ο, 1 ἄοεβ ποί 58. 
τπαῖ {πε σοτηρυ]βίοη τγ88 εἥεοίυδὶ, σγαηι., 
Ρ. 186. ὅε68 ξυτίῃε Ῥαρβ, ἐμ ἰοζο, ἴοσ 
τε τεηάδεσίπρ οὗ ἘᾺΝ., ψνῃῖο ἢς τα- 
ξατὰβ δ8 οοῖγεοῖ, Α βεγικίηρ δι δὶ 
ΤΏΔΥ δὲ δάδυσεά ἔτοπι Ρ]ΙΠγ᾽5 [,δείεσ το 
Ὑτα͵δη, χ., 97, ἤεγε ἐπε ΟἸ τἰβείδπβ τα 
πτρεὰ 10 41] Ὡρὸρ ἴῃ6 σοάβ, ἴο Ψοσ- 
ΠΡ (Π6 δἴηρεγοσ, ἀπά ἰοὸ ὈΪδϑρῆεης 
ΟἸὨγῖβε, “ φιοτγαπι πἰ 1] οορὶ ροββε ἀϊσαπίαγ 

4υἱ βιπὶ τενετὰ ΟΒγιβιίδηϊ," οὐ, Ῥοΐγ- 
οδτρ, Μαγίντ. ἶχ.,2, 3.---βλασφημεῖν, ἱ.6., 
7εβι85, “" πιδἱεάϊσοσα ΟΠ σίβίο,᾽" Β]ΙΏΥ, 1|. 5.0 
7Απιεβ ἴϊ. 7; οὐ. τ Τίμη. ἴ. χ3. σν τε ἘΠ18 
ξέ Εβ, ἀπά Ῥαυἱβ ἰδίεσ τεβεοιίίοπβ οα 
8. σοῃᾶμοί.---ξως καὶ εἰς τὰς ἔξω πι: 

ἐέρνεπ ἀπί0 ἔοτείρῃ οἰτἴε5,᾽ ΚΕΝ, 5ὸ ἐπαὲ 
οἵδε οἰε68 δεϑίἀεβ ᾿ϑαπιαβοιβ δ δεδῃ 
ἱποίυδεά ἴῃ {πε ρεγβεουείοη, οσ ψουἹὰ 
πᾶνε Ὀεαη ἱποιιάθά 15 84:18 δεξειηρε 
Βδὰ Ῥδθῃ βιοςαβϑία.---ἐδίωκον; “1 5Βεῖ 
δρους ρογβθουίηρ (λ6π|᾿᾿. ὙΠε ἱπηρετέεος 
ἐδίωκ. πᾶν πονενε ἄεποις τερεαίϊθὰ 
δοίΐοη, δηᾶ τῆν ἱπάϊοαίς τηδε 541 μδᾶ 
αἰγεδάν νἱ βία οἵμογ ἔογεῖσῃη οἱτεβ. Ὑν οἰβ85 
τεραιὰβ [Π6 τε 85 σοππεοίέϊηρ ἴμε ἔνο 
ἱπιρογέδοίβ 4 οοπαΐμ τορεΐπετ-- -ε ἰδίας 
ἱπιρετγίδος δείηρ τεραγάςά 45 4 σοπίϊπυδ- 
εἴοη οὗ {πε ἔογπιθσ, ἱπ οδϑὲ {π6 νἱςξ 5 
ΒΟΌΡΕΙ ἰο βᾶνα {παηηβεῖνεβ ὉῪ ἢϊρπέ, 
--ἐμμαιν.: οηἷΐν ἴῃ 7οβερμιβ οπος, 4πέ., 
ΧΥΙΙ,, 6, 5, Ῥᾳξ ἐμμανής 1ῃ ΥΝΙ5ά. χίν. 23, 
ἊΝ ἴῃ οἰαββίσδὶ ασεεξ, 50 450 ἐκμαίνεσ- 
αι. 

ες. 12. ἐν οἷς, ἱ.6., 45 ἴ ννὰβ [ἢ8 
εηραρεά, ἐπέ φία, “οὐ ΜὩΪΓἢ ετγαηᾶ,᾽" 
Εν, τηδτρίπ, 8εε χχίν. 18.---ἐπιτροπῆς, 
2 Μδος. χιϊΐ. 14, ῬΟΙνΌ., 111.) 15,7, “ σοῃλ- 
ταϊββίοη,᾽" ΑἹ. δσεπὰ ἘΝ. “Ῥαδυΐῃβ εγαὶ 
φογη σϑαγίμς,," Βεηρεῖ, {μὲ ἔννο ποὺῃβ 
58ον [Π6 ἔιπ685 οὐ 1π6 δυιποσῖν οοσα- 
τηϊεεἀ το Ῥαμὶ. 
ει. 13. ἡμέρας μέσης: (επιροταὶ 

δεηϊιῖνα, ΒΙ455, αγαηι., Ῥ. 107 (1π οἰαϑϑίςαὶ 
Οτεεῖκ ἡμ. μεσοῦσα). Τα εχργεββίοῃ 18 
ῬΕΙΠΑΡΒ5 βίσοηρεγ ἴΠπ8} ἴῃ χχίϊ. 6, ἴπ {πε 
Ὀτῖσδε [11] Πρ οὗἩ ἀδν.---κατὰ τὴν ὁδὸν : 
“ρῃ [Π8 ννΑγν,᾽᾿ ἀπά 80 ἑοσεροάϊμῃρ ποίπιηρ 
αν τα ασιλεῦ: ““Δἀνετγίτυτ τὰχ δᾶ 
πιϊγαου πὶ ταὶ," ΒΙ458, οὕ. νεῖ. 7, 50 
ΥΝ εἶββ.---πὲρ τὴν λαμπι: δπεῖα ΟὨΪΥ 
ἘΧΡτεβδῖυ, δας ἱπιρ δὰ ἴῃ ἴχ, 3, χχίϊ, δ, 
ἰπάϊςδιίηρ [ἢ βαρεγηδίαυγαὶ παίυγε οὐ (π6 
Ἰίρμε; ποὰπ ΟΠΪΥ ματα ἴῃ ΝΟΤ', οἵ. Ῥδη. 
χίῖ, 3.---περιλάμψαν : Οηἱν ἱπ 0Κ6, οὐ, 
Τὰκα ἰϊ. ο, πεσε {πε Ψψογά ἰ5 αἷ8ο υδϑεὰ 
ἴον ἃ ρμι ἔτοπι πεάνεη; πονπεγε δἶβα ἱῃ 
ΝΟΥ. Ῥὰς τῆς νεῖ 5 Ἰουπᾶ ἴῃ ΡΙπαγος, 
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τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. 14. 
πάντων δὲ 1 καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν 
πρός με, καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ, Σαούλ, Σαούλ, τί με 
διώκεις ; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. 15. ἐγὼ δὲ εἶπον, 

Δ ΈῸὸγ δε ΑΒΕΙῚ, ϑυττ, Ἡ.Ρ., Ψυΐε. τεδά τε, Τίβοϊι., Ἷ.Η., Ἐὰν., Β΄455, Ὑν εἶββ, 
ὑνεηάε, ΗΠ ρεηζεϊά, Εον ΤΙ. φωνὴν Δ... . και λεγ. 
Βοΐ., τεδά ᾧ. λεγουσαν προς με, 50 Τίϑοξ., ΝΗ. 

ΝΝΒΟΙ, Ψυὶς., ϑγτγ. ΡΙΗ., 
ὙΜΝεῖββ, ννεπάς, Εν. Ἴχηος γὴν 

ΒΙ485 ἴῃ β λάάβ δια τον φοβον ἐγω μονος, 137 ϑγτ. Η. πὰρ. ((16.), 8ο ΗΕ. 

7οβερῆυβ. Τα ἔδος [Πδι τῇς ρὲ βϑβοης 
τουηά ἀρουῦὲ Ῥδι δηᾶ 18 οοσῃρδηίοῃβ 'β 
δὲ ΔΠΥ ταῖε ποὲ ἌἼχοϊυδεά Ὁγ ἰχ. 7 οἵ χχίϊ. 
9, 85 ιν εἰδββ ποίεβ. [{ 8 φυιϊίθ ἴῃ δοςογ- 
ἄληποε ντἢ (Π6 ἐγ οὗ (Ὡς ἴδε {παὶ (Π6 
τῆοτε νἱν!ά εχργεββίου ββουἹά οσους ἱπ 
Ῥδυ] 5 ονγῃ γϑοϊίδὶ. 
ες. 4. ϑὅὲεε ποίεβ ου ἰχ. 7 δηά χχίϊ, 

᾿ δηά τϑαάϊηρ δδονε ἴῃ β.---τῇ Ἑβραΐδι 
ιαλ. ; [15 18 ἱπεϊπηδίθα ἴῃ ἴχ. 4 δηά 

χχὶϊ, 7 ὉΥ δε ἔοσπη Σαούλ, Ρᾳὰξ Βετε 
{π6 ψογάβ ἃσε ἰπβογίεά θεοδυβε Ῥδυΐ νγᾶ8 
βρεακίπρ' 'ἰῃ ατσεεκ, οσ ρειῆᾶρβ ἢς βροόοῖε 
{π6 π5βοϊδιηη τγογᾶβ, ἱπάθὶ δες ἰπ 18 
ΤΩΘΙΠΟΓΥ, 88 ΓΠΕΥ γεγε υἱξεγεά, ἰπ Ἡ οῦγον, 
ἴος Αρτῖρρα (Α]δογά). --- σκληρόν σοι 
κιτιλ.: ἃ ρτόονειρ ΠΟ βπάβ ἐχργαϑϑίοη 
οί ἱπ ατεθῖκ δπά ἴῃ 1 δέῃ Πἰτογαίατα (8εα 
ἰπβίδποαβ ἴῃ Ὑγεἰβεεϊη) : οὕ. ϑομοἹαβὲ οα 
Ριηά,., Ῥγέΐι., 11.» 173: ἡ δὲ τροπὴ ἀπὸ 
τῶν βοῶν" τῶν γὰρ οἱ ἄτακτοι κατὰ τὴν 
γεωργίαν κεντριζόμενοι ὑπὸ τοῦ ἀροῦντος, 
λακτίζουσι τὸ κέντρον καὶ μᾶλλον πλήτ- 
τονται. (Οἵ. αἰϑο Αββοῖ., ἄφαπι., 1633 (ς΄. 
Ῥγορῖ., 323), Ευτ., Βαεοῖ., 791, ἀπά 1π 
1 Δἰΐη, Τάσεηςς, Ῥλογηι., ἴ.ν 2, 27; Ρίδι- 
ἰυ8, Τ͵μο., ἷν., 2, 59; δπά ἔπεῖε ΤηΔΥ 
αν Ὀ66ῃ ἃ δἰ πη ΐδσ ρτόνθγ ουγγοηΐ ΔπΊΟηΡ᾽ 
δε Ἡεῦτενβ. Β[4ββ, Ογαν"., ΡΡ. 5» Ό, 
εκ ἐμδὲ (Π6 ἱπιγοάδυςείο οὗὨ τπε6 ῥγο- 
νεσῦ ου (πἰ8 οοοαβίοη δείογε Εδβίυβ ἀπὰ 
Αρτίρρα ροἰπίβ ἴο με συϊζυτε ΒΡ 
Ροββεββεὰ, δηὰ υἱοῦ με οαἰεά ἱπίο 
τεαυϊδίεἰοη ἴῃ δἀἀτεββίηρ δῃ εἀυςαιοά 
ΔΒΒΟΙΩΔΙΥ. [Ιἐ ἰδ ποῖ υγίβα ἴὸ ργεδδ ἴοο 
οἱοβεὶν ἃ ργονεγρίδὶ βαυίηρ ὑ ἢ τορατά 
ἰο 84:15 βίδίς οἵ πιϊπὰ Ῥεΐογε μὶβ οϑη- 

νεσβίοῃ ; [ἢς ὑνογάβ ΓυΔΥ ΒΤΏΡΙΥ τηεϑῃ ἴοὸ 

ἱπεἰτηαῖς ἰο Εἰπὶ τὲ ἰξ ὑναβ ἃ Το δ δηά 

Ἰπεδηςδοίουβ εἴτε ἴο {ΓΥ̓́το Ρεγβεουίε 

7εβὰβ ἐπ Ηΐβ ἔο!]οννεβ, ἂἃπ εῇοτε ΜΈΪΟΒ 
γουϊά οἷν ἰπῆϊος ἄεερεγ ψουπάβ ἀροη 

Εἰπηβεῖζ, δὴ εἴοτε 8 ἰάϊε δβ ἐμαί ἀεβοσῖ ε 

ἘΥ ἴδε Ῥβαϊπηίβί, Ρβ. ἴϊ. 3, 4. Αἱ 41] 

δνεηῖβ Ρυ}}8 βίδίεπιεης μεῖς πλαδὲ ΡῈ 

ξοπιρατεὰ υγτ Π18 βιδιεπιεηΐβ εἰβονῃεγο, 
τ Τίπι. ἰν 13; 8ες ἤἐέπεϑς οὐ ἐκε ἘῤίΞἐϊες, 

. 380 ἢ., ἀπά Βείῃρε, Ρὲε Ῥαμιὶπίδολμεμ 
ἄεδη, Ῥ. 275. 
ψεῖ. 15. Ἐνίάδεπειγ {δε (οἱονήης 

νεῦβα8 ζοηίδίη ἃ ΒΕ ΠΊΠΊΑΤΥ ΟὗἩ ννῆδέ 'π μα 
οἴδες ὕψο δοσουπίβ οὗὕἩ ἴῆε Οοπνετβίου ἱβ 
ϑροΐίζεῃ ἴο ΡῬϑυΐ ὃγ Απδηΐδβ, δπὰ γενςαϊεά 
ὉΥ τῇς Τιοτά ἴῃ ἃ νἱβίοῃ, οἷ, ἰχ. 15, χχίϊ. 
14 (5ο ΑἸτοτγά, Ἑεϊίεη, Ζδοκίετ). ΤΕίβ ἰβ 
ἔδλτ τότε βδιβίδοιοσυ ἔβᾶη ἴὸ βιρροβε 
ἴῃδς (δε ὕνὸ παγγαῖϊνεβ 'π ἰχ, ἀπά χχίΐ. 
ἅτε τελὶὶν ἀερεπάεης ὑροὴ χχνὶί., ἴδε 
δυῖΐδογ Βανίηρ ετωρίογεά ἰῃ ἔμεπὶ δῃ ογαὶ 
τδάϊείοθ τεϊδιὶηρ ἴο Απαδηΐδβ, υἱτβουῖ 
Ῥείηρ δί 411 ἀννᾶστε {παὶ ὃν ἱπιγοάδυςίησ 
ΒΌΓΒ δῃ δοοουπί ἢε ΨΑ8 γεδ]ν οσοηιγαάϊοι- 
ἱπρ ἃ ροϊπέ προη νι: Ῥδαΐ ἰὰγβ βρεςίαὶ 
βίγεβϑ, υἱζ., [Ὡς ἕλος δαὶ Ὡς δά τεςεϊνεὰ 
δὶβ Δροβίίςβῃρ ποίεμοσ ἔτοπὶ τηᾶπ Ποῖ 
τῆγοιυρἢ τηδη, ( Δ]. ἱ, σ (5. ὙΝ επάτ (1800), 
Ῥ. 180, δηά Μοασιβοτῖ, Ρῃ. 1:20 δηὰ 355). 
Βυΐ ἱπ ἰῃς ἢσδιὶ ρίδοε ποιπίπρ ἰβ βαϊὰ 85 
το {πε Αροβεὶε γεραεϊνίηρ 88 Αροβείεβδιρ 
ἴτοτι Απδηΐϊαβ; δα τγεοεῖνεβ τεοονεγυ οὗ 
βῖρ μι ἔγοπι Εῖπι, Ὀὰς ἰδ 6411 το δἰβ ΑροβεῖἊ- 
ΒΠ|Ρ σοπηπίεηοεδ ΙΕ 8 0411] Ὀεΐοτα 
Ῥλαπιαβοῦβ: " Ἔροσδ ἀροβίοἰδίυβ Ῥδυϊηὶ 
οὐπὶ ΒοΟ ἶρβο σοῃνθγβίοῃἹβ ἀγιΐίσυϊο ἱποὶ- 
Ρῖε Βεηρεὶ ; δῃά 866 βρεοίδ!!ν Βευβοῆϊαρ, 
δϑέμαϊεη πὰ Κυλέκεπ, Ὁ. 220, 1864, 
οη ΟΔΙ. ἱ. 15 (γγέέηδες οὗ ἐλε Ἐῤίπεϊες, 
Ῥ. 379, 1892); ἀπά, διγίμες, τῆς ἱπιγοάπο- 
του δηὰ οπιϊβδίοῃη οὗὐ Απδηΐδβ ἅτε ἴῃ 
Ἐποπιβεῖνεβ βίσοηρ σοσζορογαϊίοπβ οὗ ἴδ8 
ηδίυγαί 688 οὗ ἴῃς ἴῆγες ἀςοουηίβ οὗ ἔδε 
Οοηνετβίοη. Τδυβ ἰπ ςΒδρ. ΧχΙϊ., νεγ. 
12, ο΄. ἴχ. το, "ποι οοηνοπιθραὶ ἱπ πυης 
Ἰοσυτι πρετίος ἀς Ατ. παγγδίϊο, ἴχ. τὸ Β., 
βεά Τςοηνεπίεραϊς ρῥγδοοηπίαπι ει5, αυοὰ 
ποῦ ἐβὲ ᾿ΠΠ|ς " (Β]455); 80 ἴοο ἴξ ψὴδ 
παῖυγαὶ ἀπά ἱπιροτίδηε ἰο οπιρῃδβῖβε δ6- 
ἴοτε ἃ ]ενῖβῃ δυάΐεποε ἴῃς ἀεδβοτὶρείοα 
οὗ Απδηΐδβ (πῃ ἷχ. 1ὸ Βα ἰβ β᾽ ΠΊΡΙΥ τις 
μαθητής) 48 εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον, 
ΜῈ 1} τεροσίεά οἵ ὃν 81} ἐκε ϑέειυς, Μ᾿ ὨΘΓΘαΒ 
ἴῃ χχνϊ. “τοί ρείβοπα ᾿ἀπαπίβα βυιδίαία 
εεὶ, αυΐρρε 4υδ ποὴ δβδεῖ δρίδ ρυά 
Βοβ δὐυάϊέοτοβ ̓᾿ (Β1458). Τῆς ἴῆγες πᾶγ- 
ταῖνεβ ἄρτες ἴῃ ἐς πηδὶπ ἕδο(β (δες ποίββ 
ἰπ ςοππηςοπί., ἀπά Ζδοκὶεσ, Αῤοσέεϊρε- 
φτοκίολίε, χὰ εἀϊξ., Ρ. 216), ἀπά "τῆ 
δἰ ἴσαι νασίδιοηβ ἰη τὰς τγοε δοοοιπίβ ἀο 
ποῖ βεεῖὶ ἰο ὃς οἵ ΔηΥ Τοπδεαύεπος,᾽" 
Ἑδιπβαν, ϑαΐπμέ Ῥαμὶ, Ῥ. 370, ὧΓ. 8180 
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τίς εἴ, Κύριε; ὁ δὲ] εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ὃν σὺ διώκεις. τό. ἀλλὰ 
ἀνάστηϑι, καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου - εἰς τοῦτο γὰρ ὥφθην σοι, 

προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες 2 ὧν τε ὀφθή- 

σομαί σοι, 17. ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ὅ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὖς 

1ο δε, αἰἀ Κυριος ΑΒΟΕΊΙ,, 5ο Τίβομ., ΜΝ.Ὴ., ἘΙΝ., ΒΙαββ, ὙΝ εἶββ, ὑεπάε, 
ΗΠ. 

2ΑΠΕΙ εἰδες ΒΟ" τος, 137, ϑυιγ. Ρ.Η., Ασπι., Αὐηῦσγ,, ἀυρ. δάά με, 5ο ὟΝ. Η., 
νγεἶββ, ΗἼρ., ΙΝ. τοχὲ, θὰ ἘᾺΝ, πιᾶτρ. ΒΙ4δ5 δῃὰ ψγεπᾶς οπηῖε ; 566 τῆς ᾿δείεγ᾽ 8 
ῃοΐς, Ρ. 394 (1809), 45 αρδίπβί ψγεἰ88. 

8 Βείοτς των εθνων ΑΒΕ ΤΙ 13, 40, δ, τερεδί εκ, 50 Τίβοῇ., ΝΗ, ΕΝ. , ΒΙ455, 
ΗΠΙΡ., ΝΝν εἶββ, νν επάε, 

Ἑδπδη, Ἂῤοξέϊες, Ῥ. 13, ἘΤ., ϑαϊτηοῃ, 
Ἱπιγοάᾶ., Ῥ. τῶι. ΟἸεπιεη, Ψῆο ἀρτεθβ ἱπ 
(ες πιαίη τ} Ὑγεηάς ἴῃ τερατάϊηρ χχνΐ. 
45 186 οτρίπδὶ παιτγαίϊνε, γϑείδσβ ομδρ. ἰχ. 
το μἷβ Εεάδοϊον Απιε)ιάδίοιιβ, αηά σπΠδρ. 
χχί!. το δἰ5 Βεάδοιοσ [υδαίοιβ; Π6 8665 
ενϊάεποεβ οὗ ἰῃς δαπά οὗ {88 ἔοστηετ 
ἴῃ ἰχ, 10, 15, 17, πὰ οἵ δε 
Ιαϊίοι ἱπ χχίϊ. 12, 14. [Ὁ χχὶϊ. 1ῦ ἔ, 
διὰ τδς ννογάβ ἰῇ νεσ, 15, πρὸς πάντας 
ἀνθρώπους, ἄο ποί Κι ἴῃ νγίτ {Π15 ἹΠπέότν, 
{ΠΥ δγε δβογίρε ὃν ΟἸθγωβη το {π6 ἰδία 
ἙἘεάδοϊον πεδίου; δὲ ἘΠ6 Ἰατίεγ οχ- 
Ῥγθββίοῃ πρὸς π΄. ἀνθ. 15 αἰτεαάν οοπίαϊπεά 
ἴῃ 186 τηδδηίηρ οἵ ἴῆς οτὶρὶ πὶ βουγοθ, χχνὶ. 
17, 20 ἃ Δπὰ ς (200 ὈεΙοηρίηρ, δοοοτγάϊηρ 
το ΟΙεμιεη, ἴο ἴῃ8 Εδβάδοίοσ [υἀδίοιβ). 
ϑὅραοε ἔοι ἀβ δὴν ἔαγίπεσ δχδυλπδίοη 
οὗ ραϑβᾶρεθ ἴῃ ἐπε τἤγεε πδγγδαινθβ ἢ 
τερατὰ ὁ ψὨϊοῦ τὴ6 ραγιθίοη οτίτίοβ, 
ΟἸελεη απὰ πρβί, ᾶτὸ δρὶπ ΟΡ 6βϑυ 
αἵ νατίδησε ψ ἢ ἐδοῦ οἴμαγ, δα οὐ, [ἄηρϑε, 
Αῤοείοϊ ροφολίοπές, Ρρ. 84, 87, 89, 94, ἀπὰ 
τῆς 5βιποίησεβ οὐ Κηδθθηρδιεσ, «οέμδ 
ΑῤοΞίοίογεηι, Ῥ. τὶ (1800). Βαξ ἱξ ἰ5 
βίγδηρε τὸ βηά δι ΟἸδηιθη 5ῃου]ά θὲ 
Ρτεραῖεᾶ ἴὸ [41] Ὀδσκ ὑἃροπ δε νίενν οὗ 
Βδυτ, Ραμίις, 1ἴϊ.,) 13, δὲ ἔπε παγγδεῖνε 
οὗ Ῥαυ]᾽5 ὈΠπάμεββ ννὰβ ἀδγίνεα ἔγοτα [Π8 
βρί τα] ὈΠπάπεδ5β τεξεγγεᾶ ἴο ἴῃ χχνΐ. 17, 
δῃᾶ δι ἐλέγείογε τὨϊβ παγγαινθ 8 δνῖ- 
ἀδηεν οἷον ἴπαπ ἴῃς οΟἴποσ δοοουηίβ ἴῃ 
ἴχ, δηά χχίϊ., ννῖοῃ ἱπίσοάμος ἃ ἱγαρίοδὶ 
ὈΙἄηε55. Α5 ννεπάξ ροϊπὶβ ουΐ, μετα 
ἰβ πο πίε ἴῃ τς ἐεχὲ {παὲ Ῥδι]}5 δὉΠπά- 
Π655 νὰ 85 ΒυτΏΡ 1 4], δηᾶ {Π6τα ἰ5 ποίη δ 
ἴο βυρρεβὲ ἐπε οἰγοισηβία 14] ἡδγγαεῖνεβ 
τεϊδείϊηρ ἴο Απδηΐδβ 'π πε ρῆταβε χχνὶ. 
17, ΜΏΪΟΒ τεϊδίθβ ποῖ ἴοὸ [6 ΑΡροβεῖθ᾽ 5 
οὐνη οοηνειβίοη, δαΐ ἰο Βῖβ ρονψεσ οὗ 
σοηνοτίίηρ ΟΠΘΙΒ5. 

γεσ. τ6. ἀλλὰ ἀνάστηθι: “Ῥτοβίγανϊε 
ΟὨσβεβ Ῥαυΐση τὸ δὐτὴ Ὠυμλ]ἝἜὸτσεξ:; 
πῆς οὐ οτρὶς ἂς ἰὰρεῖ ῬοποΟ 6588 
κηΐπιο,᾿ Οαἰνίη; ἴογ ἴδε εχργεββίοῃ οἴ, 
Ἐσεΐ. 6, 2.--προχειρ.» ο7. 11]. χ4, χΧΙΪ. 

Εὸτ νυν ΑΒΟΕῊΗΙΠΡ σεδά εγω, 50 οἴμεῖ δυιῃοτγίεῖεθ αρόονα. 

14, ἶχ. 15, σκεῦος ἐκλογῆς.---ἦ πηρέτην 
καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες, 50 {πὸ {πὲ 
Τνεῖνε, δαπά οὔ, αἷβδο αὐτόπται καὶ ὑπηρέ- 
ται τοῦ λόγον, Γκπ ἴ. τ; ἴῃ ΟΟΥ. ἵν. 1 
8:. δὰ] βρεδκβ οὗ μίτυβε! 85 ὑπηρέτης. 
--ὧν τε εἶδές με, 566 οτἰ ἴσα] ποίε, “ ὑνμογα- 
ἴπ ἴδου μαβί βεεῃ τῇβ," ἘΝ. οὗ τ Οοσ. ἰχ. 
1, φυϊξε ἴῃ Παυπιοην νυ ἢ ἐπα βέγαβϑ νῃοἢ 
186 Αροβίίβ πϑγε ἴδνβ ὑροῃ “ βεείηρ (8 
1ιοτά ",---τὧν τε ὀφθ. -- τούτων ἅ: ““Δ4πά 
οὗ τπ6 {πίπρβ ννβεγθίπ 1 νν}}1 ἀρρθᾶσ τὸ 
πες," 50 Α. δῃά Ἐν, Οὐ Αεσίβ χνῆϊ. 
9, ΧχΙΙ. 18, 21, ΧΧΙΪ, 11, 2 Ὅοτ. χίϊ. 2. 
ὀφθ., Πιΐυσα ραββίνε ((τίτηση- Ὑ μαυθτ), 
οδηποῖ ΡῈ τεπάεσε “1 ν"}]} τηᾶκα ἰῃ 6 
ἴο 566," οὐ “1 Ψ}|}1] οοτητηυπίοδίε τὸ 
πες ΒΥ νἱϑίοῃ,᾽" δ8 1 Ξ- ἐγὼ ὑποδείξω, 
ἷχ. 16, Εογ οοηῃϑβίγαςιο 566 Ῥᾶρβ, δηάᾶ 
ΒΙ458, ἐμ ἰοθο. 

γεσ. 17. ἐξαιρούμενός σε: “ ἀεϊίνοτ- 
ἱπρ,᾽ Α. δπά ΕΝ. Μυΐρδέε, Ἂγέῤῥίφης, 
δηᾶ 50 {δε νοσζά 15 εἰβεννῇεσε γεπάεγεάᾶ 
ἴῃ ΝΥ. οὐ. νἱϊ. το, 34, χίΐ, σα, χχΐ. 27, 
(41. ἱ. 4, απὰ Ῥεῖονν, νϑῖ. 22; 80 νΈγΥ 
πδαυ ΠΕ ἴθ ΤΧΧ (ΔἸ πουρ νος ἴῃ 
ἔπε βεῆβα Ῥεΐον, [9οὉ χχχνΐ. 21, 158. χῖν!. 
10). [ἴ τῆδυ ὃ6 δ] 4 Γποβη- ῬΑυ πα 
Ψοτὰ (ΟΠ ἰννίος εἰβενμεσς ἴῃ Ν.Τ.; ἱπ 
8:. Μαῖξ. ν. 20, χυϊ!. ο, θα ἴῃ δὴ επ- 
ἄἰγεῖν ἀϊβεγεπε βρη βοβδίοη). Β|455 τεη- 
ἄειβ ἰΐ δ5 δῦονε, δηὰ μοϊπίβ. οὔ {πδΐ 
ἔδεῖα 18 0 γβάβοῃ ἴοσ γαπάεσίηρ 1ξ “ σἤοοβ- 
ἱπρ᾽" ἴῃ τηῖ8 οπε ραββαρε, ἃ βεηβε Ὑῃϊο ἢ 
15 ῃοῖ δἱ 811 δείεά ἰο ἐῆς οοπίεχε : ἔογ [8 
ἴδῆσυᾶρε ς΄. τ Οἤτοη. χνΐ, 35, 76γὶ 1, 8, 
80 ννεηάς (1800, νυΐ π᾿ 1Π6 βεῆβε θεῖον, 
ῥσγενίουβυν), δνεῖββ,ρ Ἐεΐίεεη, Ηδοϊκεεξ, 
Βεῖῆρε, Κηδρεπθαιασ. [{ ἰβ πὸ οὐδ] εςεϊοπ 
τὸ 58Υ ἰῃδὲ Ῥδῃὶ! ννὰβ ποὲ ἀεϊνετεά, θυξ 
ψγὰ5 Ῥεγβεουζεά 81] Πἰ5 {{{πΊ πη ρ,, ἴοσ ἢθ νγνᾶ5 
ἀεϊϊνετεά ἱπ τῆς βεπβα οἵ ἀεϊϊνεταησα ἴο 
Ρεοοϊαίτα {Π6 τηβββᾶρε ἔοσ ὑνῃίοῃ ἢ νγ85 
Βεηξ δ5 8ηὴ ἀροβέῖβι Ου (ῃς οἵπεσ βαπά 
ΟὈνεγρεοῖ, Εδπάδι!, Ῥαρε, 5βὸ Ὁ. δπά Η, 
ταῖκε ἴξ ἰπ ἴμε βεπβε οὗ “ ςμβοοβίπρ," οἷ ἰχ. 
15, σκεῦος ἐκλογῆς. Οτίτητ-ΤΠΔΥΘΓ ἰ5 
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νῦν σε ἀποστέλλω, 18. ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ 
σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ 
λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις, 

ἀουδεία!. Ἐδπάλ]] ἀτροβ {παὶ {πὰ ψογὰ 
οδπηοί πηδδη “ ἀεἸνετίηρ ᾽" νἱπουϊ βοῖηα 
Ρῆσαβθ βίο ἃβ ἐκ χειρός, 45 ζΟΠΊΠΊΟΩ 
ἴπ {Ὡεὲ ΤΧΧ, νυῖ ἘΝ οπ ἴπε οἴπε 
μαηά ΓΧΧ, Ἰυάρ, χ. 15, χνὶϊ. 28. Α, 
Ἐ5. χχχ, 2, χῖχ. 15, Ηοβεᾶ ν. 14, εἴς, 
Βαϊ δον οουϊὰ Ῥαυϊ Ῥε 5βαϊά ἕο Ῥε σῇοβεπ 
ἐξ ἐθνῶν Τῆς ρῆσγαβε τνουά ςοτγίαίπὶν 
βουπᾶ 5βίγαπρε ἴο Πἰτπη 85 ἃ ἀδβϑβογίριίοη οὗ 
18. οὐνῃ ροβιτοπ. Ἐδηά4}1} α]5ο οδ᾽εοῖβ 
ἔδαϊ ἴῃ τ Οἤτοη. χνὶ. 35 ἴῃς ψογά τηεᾶῃβ 
ἴο ρδίῃεσγ πε βοαίζεσθα ἜχἹϊεβ τοπὶ δίῃ ' 
τῆε Πεοδίθη 845 ἴπε σοηΐϊοχί βῆοννβ, ὃυῖ 

τε Ηεῦτον, νεερ 532 ΤΊΘΔΠ8 ἴο ἀεἰϊνετ, 
τ 

ἃπὰ 15 80 τοπάεσεά, 1, ς., ἴω Α. δηά ΕΝ. 
11 ἰβ δἷϑο υτρεὰά ἰπδὲ λαός ἰ5 αἰννδυβ 
δε παπὶα οὔ ποπουτ, ἀπά πδαὶ εἶβε- 
Ψμετε {πὸ Θπθσηΐεβ οὐ ἔπ6 Αροβίὶε νγεσα 
παιηδᾶ Ἰουδαῖοι; Ῥυϊ ποῖ ΟΠΙΥ 15. ἴδ 
ςοἸοσαιίοπ “πε ρεορὶε ἂπά ἴπεὸ (δη- 
Ε116 5" 4 σοπητίοη οης, ο΄, νετζ, 23, Κοπλ, 
χν. τὸ, Ῥυῖ λαός 18 υϑεᾶὰ οὗ {πε τπη- 
Ῥα]ανίηρ 1ενν8 'π ἀδβοσὶ δίπρ ΠΟβΕ] ἴο 
{δε αοϑρεὶϊ, οἵ. ἵν. 27, χὶϊ. 4. Αρτίρρα 
ψουἃ υπάοτβίιαπά τε ἀϊβιϊποιίου Ἀ6- 
ἔεεπ λαός ἀπά ἔθνη. ἐγὼ “ἀεποίδί 
δυοσίοτίαίεπι ταἰἐἰ6πε15,᾽ Βεηρεὶ.---ἀἀπο- 
στέλλω: Ῥαυ] τεσεῖνεβ 815 Αροβίοϊς ςου- 
τηϊβϑίοπ ἀϊσχεος ἔτοπι ΟἸγίϑε 845 πλθοῖ 45 
ἐπε Ὑνγεῖνε ; Οἱ. 1. σ᾿, σό, 17, οι. ἱ. 5 
(Μ τι, χ. τό, ]οῖπ χχ. 21-23)}; οἵ. Αοβ 
ἷ, 25. 
ΑΝ χ8. ἀνοῖξαι ὀφθ. αὐτῶν, οἵ. Αςί5 

ἶχ, 8, 40, απιὰ «'5ο Μδίι. ἴχ. 30; 80 ἴοο 
1ϑαὶ. χχχν. 5, χἶΐ. 7. Βοίῃ εν δηὰ 
επε]εβ ννέσε δἰ πᾶς (οὕς ἀρονε, τε- 
ζεττίπρ' το θοῖΠ), με [ογπιεσ Ῥεσδιιδε βεοῖπρ: 
ἔμεν βὰν ποῖ, Μαῖί. χἰϊὶ. 13, ἔοπι. χί. 8; 
{πε Ιαϊξεσ ἰῃ τηαὲ Κπονπρ Οοά ἱπ Ηἱ8 

σταδίου ἔμεν ρἱοτβεά Ηἰπὶ ποῖ 48 αοᾶ, 
διὰ πεῖν βεπβοὶεββ πεᾶτὶ ψν85 ἀασκεηεά, 

Βοπι. ἱ. 21; δπά ἰο βοᾷ ὅ8ι, Ρδὰ] ρτο- 

οἸαἰτηεά ἐπε Ἰρδι οὗ ἴἢς Κπονϊεάρε οὗ {μιῈ 

Εἷοιν οἵ αοά ἱπ ἴῃς ἕαοε οἵ 7εβὰ5 ΟἸτῖβε, 
2 Οόν. ἰν. 6, ΕΡμεβ. ἱ. 8. Ὑπε ἱπβηϊενε 

οἵ φυζροβε ἀερεπάϊπε ου ἀποστέλλω, 
Βυτίοη, Ρ. 157; ΜΝ ίίκαυ, ᾧε Ογεὲ ἀμ 

Ν.Τ΄, Ῥ. το (1803).---ἐπιστρέψαι : “{πᾶΐ 

ἔθου πᾶν ἕατη, ἘΝ. (“τὸ τὐγὴ τπεηλ,᾽" 

τοδτρίη, 50 Α.δ.); ἴῃ 51, Τακε, ννῇο 865 

τῆς νῚὉ ποτ ΤΕ ΌΘΠΕΥ {πᾶ ΔΩΥ ΟἿΟΣ 

Ν.Τ. ντίτεγ, ἰξ ἰ8. ΠΕΆΔΣΪΥ αἰνναν8 ᾿πίγαπϑι- 

εἶνε, Ἔἐχοερὶ ἴῃ Τυκε 1. τό, 7, Μουϊίοη 

πὰ αεάἄεξη, ψψὮ}Πς Οτίπιπι δά ἀβ νοῦ. 20 

Βεῖον; 80 πεγεὲ 411 ΕΝ. Ῥείογε τῆς 

υϊποτίοεά, οὐ. ψυϊραῖς, “αἴ σοηνετίδη- 

τὰ " (Ηυπιρῃτγυ). 1 ψὲ ἔδὰβ τακε 
ἐπισ. 48 ἱπιίγαπβιεῖνα, ἰξ ἴβ βυβογάϊπαϊε τὸ 
ἴδε ῥγενίουϑβ ἱπβηϊεῖνα οὔ ρυγροβο, ἀνοῖξαι, 
δηά τοῦ λαβεῖν ἀραὶη δΒιυβοτγάϊπαιϊς ἰὸ 
ἐπιστ., ἐχρτεββίπρ ἴἢς ἤηδ] σεϑιυΐς δἰπιδᾶ 
δἱ (Ραρθ, δπά 8εὲ δἷϑο νΥεηάιβ ποίβ, ἐφ 
ἴοεο (1809)).--ἀπὸ σκότους εἰς φῶς: 
(Ὠγουρμους 81. Ῥαὺ]8 Ἐρίβεϊε ἐπ 
ἱπηα οΥΎ ΜγΜὰ5 ἔγααιθηΐ 1 γείδγεποε ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴο δπε]ε8 Ῥὰϊ αἷδὸ ἴὸ 1εννβ, οἴ. 
Ἐοπι. ἰΐ. 10, χἱϊ!. 12, τ ὙΠεβ5. ν. 5, ΕρΒ6β, 
ν. 18, Οο]. ἱ. 12. ὙΠε ψοτγᾶς ραὶπ ἰπ ἰη- 
ἴεγεϑὲ μεσε ἰξ νγε {πῖπκ οὗ ἵπεπὶ 85 οοῦγε- 
βροπάϊπρ' πῖτῆ τῃς ΑΡΟΚΕῖε᾽ 5 οντῃ τεοονεῖ- 
ἴῃρ' ἔγοπι ὈΠ πάῃεββ, βρίγίταδὶ ἀπὰ ρῃγϑβίσδὶ 
(ΡΙ απιρίτε).--τοῦ Σατανᾶ, Β]455, Ογαρι., 
ῬΡ. 32,144; Π0 1685 ἴζδῃ ἴξῃ {ϊπ165 ὉῪ 8ιί. 
Ῥαυὶ ἱπ δὶς Ἐρίβεϊεβ ; οὕ. 2 ὕοσ. ἷν. 4, 
ἘρΡδ65. ἴΐ. 2, νἱ. 12 (Ὁ ο]. 1. 13. ἐξουσία 
σκότους, [π|Κεὲ χχίϊ. 53). ὙΠοτε ἰδ πο τεαβοπ 
ἴο βρροβε τ Βεηρεὶ ἐμαὶ 5ὲ. Ῥδὰϊ ἰβ 
δετα γεξδγγίηρ ἰο Θαπά]εβ γαῖπεσ τπδη ἴὸ 
76εν5, ἔοσ 8115 ἴθ εν πο ἄουδε ννουἹά 
τερατά ἐπε (ἀβη 1168 85 Ἰονίπρ σκότος απ 
ἴπ ἴδε λον οἵ ϑαίδῃ, οὔ. αἶβο ἔχκὸ χὶϊὶ. 
16, χχί!. 31, Αοίβ ν. 3. ΕῸΊ οὐττεηὶ 4688 
ΜΠ  τερατὰ το ϑαίδῃ δηά ἔπε ἐεδομίηρ οὗ 
(ὲ ΝΎ. οὐ Ἑάετιββεῖπι, ϑεσης ἐλε 
Μεςείακ, ἴ., Ῥ. 7751 Ομαιῖεβ, Βοοΐλ οὗ 
Ἑποοῖ, Ιπιτοά., Ρ. 52, ἀπά Αϑενμιῤέίοπ οὗ 
Μοϑες, χ., τ, ψνῇετε ϑαίδῃ 15 ἈρΡρδγεη 
τεργεβεηίεά 845 ἴτε μεδά οὗ [ῃς Κίπράοπι 
οὗ εν]] ; οὔ. ἴῃ ἐᾷς Ν.Τ.. ΕρδΒεβ. 1. 21, νἱ. 
12, ΟοΪ, "1. χ5, ἴοσ ες ψψμοὶς Πίεγαγοῦν οὗ 
ἜνῚ] δορί δ δὲ ἕἢς ἀΐβροβαὶ οὗ ϑαίδη, απὰ 
2 Ὑιεβ5. ἴϊ. 9; οἷ. 2 ὕος. χί. 14 ἔοσ δῖδ 
ΒΙΡΕεσηδίαγαὶ ρόννεσβ οἵ ἀεςείνίπρ' οἵ ῥγδ- 
νοπιίηρ πιϑῃ ; 866 εβρεοίδ!ν ϑαπάδυν δηά 
Ηεδάϊδτη, Κονιαγις, Ρ. 145.---τοῦ λαβεῖν : 
Ἔχργαββίηρ ἴδε υἱεϊπιδίε οδ͵εοί οἵ ἀνοῖξαι 
866 ἅῇονϑ, δηά δ εἶββ, ἐμ ἰοεο).---ἄφεσιν 
ἅμαρ., 1ϊϊ. τ6, (ῃς Ιαηρυαρε μετα ἴβ φυϊίε 
Ῥααϊίπε, ο΄. ΟΟΪ]. 1. 122-14, γΠθγα α͵5ο ἀε- 
Ἰίνεταπος οὐξ οὗἉ {π6 Ἐσ οἵ ἀδικηθβθβ 
δηὰ ἔογρίνεπεββ οὗ βηβ ἰπ ἴπε ὅοῃ οὗ 
αοὐδβ ἴΙονα αἵὰὲ Ἴοπηδοίβα 28 ἤετῖε.--- 
τῇ πίστει εἰς ἐμέ : πιᾶγ Ῥε οοπηεοίεά νγτἢ 
λαβεῖν, ΓΑΙ τη ΟἸγῖδε 48 (ῃς οοπάϊοι 
οἵ [οτρίνεπεββ Ῥίδοεά επηρῃδιίοα!ν δὲ ἴῃς 
επά; ο΄. χ. 43, Α. δπά ἘῸΝ, οοπηδοε {πε 
ννοτᾶς τ ἡγιασμένοις, 50 Νυϊραίε.--- 
κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασ., ο΄. χχ. 32, ΟΟΪ. 
τ 

Μετ. 19. ὅθεν: “ ν)ηετγείοσε," ἘΌΝ, δὸ 
ἴῃ Ηερ. 1ἰ. 17, [1 τσ, υἱῖ, 25, νἱἱ, 3, ἴχ, τ 
([Ὁ 41}ν ἵπ [ὰκε χὶ, 24, Αοίβ χίν. 26, 
χχνἹ]. 13}; ΡΙΟΌΔΟΙΥ δ6ϑὲ [ὩΚκεπ Πότε ἃ5 
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πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥΙ. 

19. Ὅθεν, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, οὐκ ἐγενόμην 

ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 2ο. ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον] 
καὶ Ἱεροσολύμοις, εἰς πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς ᾿ἸΙουδαίας, καὶ τοῖς 

ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄξια 

1 Αἴος πρωτὸν ΔΒ 25, ὅτ, δάά τε, 8ο Τίβοι. δηά οἵμεν απ βοσίεῖεβ ἱπ νεσ, ᾿7, 
εχοερί Ηρ. Βείογε ἱερ. ΑΕ τεδά εν. ΗΠρΡ. μαβ και τοις ἐν ἱερ. εἰς οι. ΑΒ, 
80 Τίβοι., ΕΝ. Ν.Η., Ὀυϊ τειαϊπεᾷ Ὀν ννγεῖββ, Ηρ. δὰ Ὑνεηᾶέ, πῆᾶν Θαβι ν 
μανε ἀτορρεὰ ουἽὐ δξεγ {πῃ ρσβοβάϊηρ -οις. Β[488 τεδᾶβ ἴῃ α δηά β εἰς πασαν τε 
(την) χωραν ἰουδαιοις και τοις εθνεσιν, ν»] (ἢ δαρροτί ὈῪ Ῥατ,3 “ [ἀ415,᾽ 566 ποίβ 
Ῥεΐονν, απᾶ Ὑνεηάε (1809), Ρ. 396. ΟΙεπιεη, Ρ. 144, τεραγάβ τε καὶ ἱερ. . . - ἰουδαιας 
848 ἃ δίοββ οἵ ΚΕ. Ἰυδαίοιιβ (νεῖ. 21 Ῥείηρ δὐδεὰ Ὁν ΕΚ. Απεϊ)ιάαίοιιδ), ἀπά ὈΟΙΒ 
νγεηάς δαπά Μοαίβετγε νίονν ([λεὲ μος ταΐείθηοα 45 δά ἀδά ἴὸ τῃς ογίριπαὶ βοῦσος. 

τεϊεγγπρ' ίἰο δε μος τανε δίίοη ἔγοπι νεσ. 
12, ταδικίηρ τε παίαγαὶ σαβαϊὲ οὐ ψῆδὲ 
μδά ροης θείογθ ; ποί υβεά ἴῃ Θέ, Ῥδῃ]}᾽8 
Ἐρίβεῖεβ.---βασ. ᾿Α.: “οὐπὶ δά 518 ἴδοΐα 
τεάεδι, ρίας τερεῖὰ ἄεπιο σοταρεῖϊδί,᾽" 
ΒΙ455, πιδγκίηρ' ἔπε σοτησηεποδτηεηξ οἵ Πῖ5 
τοδὶ ἀείεποε.---ἀπειθὴς : οἷν ἴῃ ΓΤυκε ἀπά 
Ῥδα ἱη ΝΤ., τ΄. 1ακε ἱ. 17; Βοη,. 1. 30, 
2 Τίπι. 11,2, Τιε. ἱ, τό, 111. 3; ἴῃ ΤΧΧ δηά 
ἴῃ οἰαβϑίοαὶ ατεεῖς.---ὀπτασίᾳ: πετα δἀπά 
Βδγε οἷν Ῥδμ] Εἰ παβε 1 ἀρραγεπεῖν βρθαῖκβ 
οὔ ε ἀρρεάγαποε οὗ ΟἾσιβεὲ νουομβαϊδά 
ἴο δῖπι Ὀεΐογε Ῥϑαπιαβοιβ ὈΥ τῇ ϊβ ψοτγά, 
Ῥυϊ ὀπτασία, 45 Βεγβοϊμίαρ βῇονβ, ἰ5 ποῖ 
ςοηῇβπεᾶ το Δρρεάγάποεβ ψηΐοῃ ἔπε πᾶγ- 
τδῖοτβ τεραγά 88 νἰβίοῃβ, οἴ. Γὰκ6 1. 22, 
χχῖν. 23, ἀπά [5 πιεδηΐηρ πιυβέ 6. 6χ- 
Ρἰαϊπεά ἔτοπὶ (ες επεῖτε “ ορ᾽ ον γ ̓̓ 
ἢ ψῃΐο 5.. Ῥδὰϊ ἰηνεβίβ πε ΨῃοΙα 
παγγαῖϊνε οὗ ἢΐβ σοηνετγβίοη, οὔ γ)έέμδ55 οὗ 
ἐπε Εῤίφεϊος, Ῥ. 383 (1802), ἀπά Ρ. 380 ἔοσ 
[ατῖπιοι τεΐεγεπος ἴο Βευβοῦϊαρ ἰη ϑέναϊεη 
πη Κυλκοη, τ8δ4, 1800, δηὰ δἰ5 1,δδεη 
ὅέδειο, 1., Ῥ. 435. ἴπ πιοάδγῃ ατδεῖκ ὀπτα- 
σία -Ξἃ νἱδίοη (Κεππεάν). 
ει. 2ο. ἀλλὰ τοῖς ἐν Δ.: “Ὅοίἢ ἴο 

ἔπεπὶ οὗ απιαβουβ ἢγϑί, δηᾶ δὲ ἴδεγι- 
8816 πὶ," τολάϊηρ τε (886 οτίεἶσαὶ ποία) 
Αἴϊες πρῶτον, ἔῃ οἰοβεῖν οοππεοίίηρ 
Ῥαπλαβοιβ ἀπ Τογυβαῖεπὶ 85 [86 βοεηθβ 
οἵ Ῥι]5 ἤσβι δοιίνίευ, οὔ. ἷχ. 20, 28.-- 
εἰς πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἶ.; 8ες οτἶεῖ- 
οδἱ ποίβ, 1 νγὲ τεδά δοοιιβαῖίνε βίγωρὶν 
ψἱίπουί εἰς Ξε Δοουβαίίνε οἴ ραοβ πλασκίη 
{δε εχίεπείοη οὗ ἔς ργεδοηῃϊπρ. Β[δβδβ 
βοῖνεβ {πε ἀϊ βίου εν ὃ. τεραγάϊηρ εἰς -- ἐν, 
πέξαῤε, ὙἘε βίδεθγηθηΐ 566 ση8 ἴο σοπίτα- 
ἄϊςι Οἱ. ἱ. 22, αηὰ ἔπογε 18 ῶὩο πιεπεοη 
οὗ δυο ἃ υνἱάεϊν Ἔχίοπάθβα ργεδοβίηρ δὲ 
ἘΠ185 τἴτηε ἴῃ Αοίβϑ, [εκ μᾶ8 ἐδβεγείοτγε 
θεθη Πεῖά ὃν βοπὶὲ {πδὶ γεΐεγσεπος ἰβ 
πιδάς ἴο τῆς ργϑδοπίπρ δὲ πὸ εἰπε οὗ 
541}}5 σδσγυίηρ τε εῦ νντεῃ Βατπαθ88 ἔτοτη 
Απέοοῦ το Τεγιβαίεπι, χὶ. 30, χίϊ. 25 
(Ζδοκίες δπὰ Ἐσπάδ]]}}, νυμῖ]ς οέποτβ σεΐεσ 
τῆς ραββαρο ἴο Εοπιε χν. τὸ (ΥΥ εἶβ8), ἀπά 

οἴμειβ οοπιδῖπε χί. 20, 30, χν. 3 ΞΞ- Βοπὶ. 
χν. το. Βαπιθαυ, δέ. Ῥαμῖ, Ὁ. 382, τε - 
βατὰβ {πε ϑἰδίεπιδηξ 5 δὸ ἀϊγεοεϊν σοη- 
ἐγϑάϊοϊοτν ἴο 411] οἔμβὲγ δυϊποσιεβ ἐμαὶ ἢ 
Ῥτδοιοδ! ν ἔο!!οννβ Β]458 ἴῃ βὶ τεχί, δηὰ 
τϑαάϑ εἰς πᾶσαν χώραν ἸΙουδαίοις τε καὶ 
τοῖς ἔθνεσι; “ἴῃ ἐνετν ἰδηἃ ἴο Ὀοΐῃ 1ενν8 
δηᾶ Οἰβης 68. ΤΏ ἰοχὲ ἢδ τερατσάὰβ δ5 
ποῖ Τπσᾶη δηᾶ παγάϊν ατεεκ, δεὲ δἷ50 
Βίαββ, ἐπ ἴοοο; ἧ χώρα τῆς ᾿Ιουδαίας 
οὐρῆς ἰο Ὀε τῶν Ἴουδ., 45 ἰπ Χ. 30, εἴς. 
Βυΐ 866 ἴῃ ἀδίεησε οἵ τεδάϊπρ ἱπ ΤΕ. δ8 
ἀθδῖηβε Β͵488, δηᾷ {πε τεΐεσεηςε οἵ ἐμὲ 
οτβ ἴο {πὸ ἸΟΌΓΠΟΥΒ ἴῃ ΧΙ, 30, χν. 3, 
ννεπάς, ἐπ ἴοοο (1800). Ὑπὲ ρεπετῖαὶ 
τηθδηϊηρ᾽ ρίνοπ ίο ἐπε νοσάβ ὃν Β͵4585 ἷβ 
δὲ 811 Ἔνεηῖβ ἴῃ δοοοσάδηος υνἱε ἐπε νίαν 
Οὗ ἔπε βρεεςοῖβ ἃ8 ἃ δυπιτηασυ, ἀπά ποί 88 
Δ δοοουπηΐξ ἴῃ ἄείδῖ!, οὔ ἐπε Αροϑβεῖε᾽β 
ΜΟτΚ (Ὁ. ἀπά Η., Ρ. 620). Ὧτ. Εδγγᾶσ, 
δέ, Ραπῖ, ἰ., 228, ἸἹηρεηι οαϑυ βυρροβεβ 
ἴὔδέ Ῥδὰ] ΠΊΔΥ ὅδνθ ργδδομεά οἡ δΐ8 
ΨΑΥ ἴτοπὶ Παπιαβοῦβ ἰὼ [δγυβδίεση ἱπ 
[Π6 σιδβὲ ομαπΊροῖβ οὗ (6 [εννῖ8ῃ βυπᾶ- 
Βορα5, 580 [ἢδὲ ἢ8 σῆδυ οΐ ἤανε οοπὶβ 
ἱηέο οοπίασε ΜΙ ΔΎ ΟἸ τ βείδη σοπ- 
τα Πίτ1685, απ 86 ψοῦά ἔπι οχρίδίπ 
6 Αἱ. 1. 22.---ἀπήγγελλον : ἱπιρετίεοί, ἀε- 
ποξίηρ᾽ σοπείπαουβ ργθδοῃίπρ ; ἤθτα ΟΠΙν 
οὗ ρῥγαδοβίηρ ες αοβρεῖ, Ὀυὲ οὗ, χνὶϊ, 30 
ΧΝΑ., νἤετε αοά δηποῦποαβ ἴο πιθῃ 
δνεσυ μετα ἴο ταρεπΐ, μετανοεῖν, ἃ 5(ΓἸΚ- 
ἱῃρ 5ἰτλ]σῖεν ἴῃ ἰδηρυδαρε τ ῬΔ01᾽5 
ψογᾶβ πετε (1 Ἷπ ἷ,. 2, 3).-ἐπι- 
στρέφειν, οἵ. ἴον [ῃ6 εχρτγεββίοη χῖν. 15, 
δηοά βεςὲ αὔονε οἡ νεσ. 1:ϑ.--ὠὀἰξια τῆς 
μετανοίας ἔργα: “ψοτίμν οὗ ἐπεῖτ τε- 
Ῥεπίαπος,᾽ ΚΕΝ. πιαγρίη, ἐ.6.,) οὗ {πὲ 
ταρεηΐδηοα ΒΟ παν ρῥτοίεββ. [ἢ {π6 
(οβρεῖὶβ καρπούς, καρπόν, δεῖξε ἔργα, 
δυΐ οἷ, ἘρΏα6Ββ. ἱΐ. το, ν. τσ, Οοἱ. ἱ. τὸ, 
Τίε. πἰ. 8, ἀπά ἀξίους ν᾽ ρεηϊεῖνε γεΐ, 
τότε τεαιεηΐ ἰη 5., τπκα δηά 8ὲ. Ῥδυΐ 
ἴῆδη ἴῃ δῃὴν οἴμοσ Ν, Τ. ντίξετβ.---πράσ- 
σοντας: υβεά ἱπ ΝΟΤ. βοπιείπιεβ οὗ 
δοοάᾶ, βοπιοίίσαεβ οἵ ενὶϊ, δοίΐοπβ;; ἱπ 
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τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 21. ἕνεκα τούτων μεῖ οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. 22. ἐπικουρίας 
οὖν τυχὼν τῆς 2 παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα, 
μαρτυρούμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ 

ἀ Τῆς ατί, Ῥείοσς ἰουδ, ᾿νε. δφ "ΒΙ, 13, ΟΣ, τος, βο Τίβοῃ., ΚΙΝ., Ηϊρεπεεϊά, ΚΝ. Η., ΒΙ485, δ εἶββ, ϑγεπάᾶες, θυ ΓΑοῖ, ἀπά Μεγὲν (ο]ον Τ.Ε. Αἤει συλλ. ΤίΞοΉ,, 
ἩΣρε ζεῖ, νυν δ Ε,, Ψα]ρ. Οἤτοη. τεαάβ οντα, δυϊ ἐμ τνογά τὶ 1 
αὐἀάεά ἴο δχργεββ γῆογε οἰ θαεῖν ἐμαὶ ἐδ Ὲ τοπιρίο, χχὶ. 30, γγῶ5 ἀν αν ὑ τον Ἰουπά Ῥαυ], ποῖ ψγπετα ἐπε ν βουρῆε το ΚΙΠ μἰπὶ (νν επάϑ. ᾿ 

3 Ἐὸς παρα ΑΒΕ, Οὔἴτοη. τεδά απο, βο Τίβοϊ., ΕῸ., Υν.Ἡ., Ηρ επξεϊὰ, ΒΙ1288: 
Ννεῖββ, νν επάι. 
τυρομενος. 

οἰαββίοδὶ ατεεῖκ ποιεῖν 'β ποτα τεασθηΐ 
ὧς ἱηΠποη επί, οὔ. Χεπ., Μερι., ἰἰϊ., 9, 4, 
δὲὲ ατίστησ, σμὖ υ. 

ψεγ. 21.-τόνεκα τούτων: δεσδιβε 1 
Ρτεδομεάᾶ τὸ [δννβ δαπὰ (δηι]εβ αἰϊκο, 
Ῥτοοϊαϊπηλῖηρ ὁπ αοβροὶ ἰο Ῥοῖβ, δηὰ 
Ῥἰδοίπρ' Ὀοϊῃ οὐ δη εαυδὶ ιν θεΐοσε αοά 
(μοὶ ἴογ ργοξδπίηρ πὸ Ταηρ]6), οὗ, χχί. 
28. Οη ἕνεκα 5ες Β455, Ογαρε., Ὁ. 21. 
ΤΕ Ατεὶς ἔοστη οὗ ἴῃς ννογά 15 σεδά βδγε 
ἘῪ 411] διυιμοτγίεῖθβ, πὰ Β[455 ποίεβϑ ἴΐ 885 
Τδαγαςίοσιβεῖς οὗ ἐπα ΠΙτογατυ βίν]ς οὗ [818 
αἀὐάτεββ Ὀείοτσε Αρτίρρα, 8εὲ ἄρονεὲ οπ 
ΨΕΙ. 4.--συλλαβόμενοι, ἱ. τό, χίϊ. 3. 

αἶβο ἱπ εβοὸὰ οὗ ἴδε Οοβρεῖβ ἴῃ 
τὰς δοῖϊϊνα νοῖσθ, οὗ ἃ νἱοίΐεης διγεϑί; 
ἷπ ραββίνε δες αῦονε, χχϊ. 27, δπά 
πεαυθηὶ ἴῃ βᾶτηε βεῆβὲ ἵἴπ ᾿χΧ, ἀπά 
1 δη 2 Μδοο.---ἐπειρῶντο : παῖε ΟἿΪΥ ἱπ 
Ν.Τ. ἱπ πὐϊδάϊς, θαὶ 566 οτίτἴοαὶ ποίβ οα 
ἶχ. 26. ΟΥ τ Μᾶδςος. χίϊ. το, 2 Μᾶςο. χ. 
12, 3 Μδος. ἱ. 25, 11. 32, 4 Μδος. χίϊ, 3. 
Ἱπυρεγίδοι Ῥδοδυβα ἐδε διίζεσηρὶ νγα8 ποὶ 
δοίιδ!!ν πιαᾶε.---διαχειρ.» 566 ΟἹ Υ. 30. 
ὙΤΠε το]ς ἀεβογίρείου σαπκβ 88 ἃ β.πι- 
τΑΔΤΥ Ὑἰτποιις αἰνίηρ, 411 [με ἄεἰ4118 οὗ [με 
Ἔνθηΐβ ΨΨΕϊς δά πρ ἰο (86 ΑΡΟβε ς᾽ Β ἱπι- 
Ρεϊβοητηθηί. 

ψετ. 22. ἐπικουρίας . . - τῆς παρὰ 
(ἀπὸ) Θεοῦ : “τς Βεῖρ {πὲ 18 ἔτοπὶ αοά," 
ἙΐΡ., ἐν σ., ἴδε Βεῖρ ψδίοῃ σοπιθῖῃ ἔγοτι 

αοἅ οπηῖν ; οηἱν Βεζε ἰπ ΝΥ. οὐ. ΝἸδάοτι 
χἧ, 18 (ἐμπειρίας, 55), ἴοτ τς υ5ὲ οὗ τῃς 
ϑΆτης Ρῆσγαβα οἵ. ἰηβίδηςεβ ἱῃ ὟΝ εἰβδιεῖη 

ἄοπι Ῥοϊγδίυβ; ἐπε ψοτὰ ἰβ ἰουπά ἴῃ 

7οβερυβ, δι αἴβο ἔγεαιθπαῦ ἐπ οἰ αββίσαὶ 
Ὅτεεκ, οἴ βυςοους ἀραίηβιὶ ἴοεβ.-τυχῶν : 

τὸ ἰάβα οὗ οἤδποα, ε΄. 2 Τίπι. ᾿ϊ. τὸ ; ἔα 

αἰά νψα8 ἀϊνίπε, ποὶ δυπιδη.---οὖν, 5ες 

ψνεπάι, απὰ τεξεσεηοεβ, Β᾽455, ΘΟ γαῆι., ἢ. 

267, πετ- Μουϊτοη, 1111.) το, 4.--ὄἔστηκα : 

είο ταἴνμς, Βεηρεῖ, δἵϊεγ ἴμεβς τερεδιεά 
ἄδλιρειΒβ. ὙἸδε ΑΟΝ΄. μαγάϊν ρῖνεβ {πὲ 

ἴοσοβ οὔ δε τπνοσά ; ἴξ 15. 8 Ῥδι]πε ἐχργεβ- 

δἵἴοη, οὔ. ἘΡδ 65. νἱ. 13, 14, 0]. ἵν. 12, 80 

Κηδθεηραιος, ἐμδεῤσέο ἐπιοοϊμηιὴδ.-ιμαρ- 

ΒΑΒΗΨΡ, Οἤγυβ., 8βο Τίβο:. δπὰ δυεμοσίεεβ ἐπ γασ, 1, τεδᾶ μαρ- 

τυρούμενος: "τοι γίπρ,"ΠΘΑΟὟ,,, γει 
Βαρτυράμβεν σε, 868 οΥἹοα] ποίδ, νουϊά 
ταῖθεσ δι βρη ἐν “τα γί ρ,᾽" 8δὸ ΕΥ., βεςὲ 
οη νΐ. 3. ἀτίπιπι- Ἴ ἤδυετ, ἰδ ἐπε τεδάϊηρσ 
ἰπ ΤΕ, ἰβ τειαϊπεά, εν ἀεπεῖν σοπϑίάθσα 
ἴδδὲ ἴὲ ββουἹά ῬῈ τεπάεγεδ 48 ραββίνε, 
“ ταβεβεά το ῬοΙΒ ὉῪ 5π|81}} δηά ρτεαδαῖ"". 
Βυϊ μαρτυρόμενος τηλτκβ πιοβὲ ἀρρτγορσῖ- 
δἴεὶν ἴῃς οἷος οὗ Ὀεδγίηρ ἐδβεϊπιοπυ τὸ 
ὙὮΙΟΒ ῬΑ] νγᾶβ ἀρροϊπιοᾶ.---μικρῷ τε καὶ 
μεγάλῳ: 1 ἰακεη τὸ πιδᾶπ “ ῬοιΝ 5π|4}} 
δηὰ ρτεδί," πε ψνοτάβ ψουἹά δανε ἃ 
ΒΡθοῖδὶ ἔογος ἴῃ ἴῃ8 Ὀεΐηρ' Βροκεη Βεΐογε 
Ἑεβίυβ δπά Αρτίρρα, δυῖ 1 ξξ γουηρ ἀπά 
οἷά, ἐ.6., θεΐοτε 41} πιϑη, οὔ. νἱ"!. το, Ηεδ. 
ΥἱΠ. τα; οὐ. ἄεη. χίχ. 4,11, εἴς, Βὰς ἰπ 
Ἐδν. χί. 18, χίἱἱ. σὸ, χίχ. 5, ταΐδιδηςα ἰβ 
τηδάε γϑίμεσ ἴο σδὴκ ἴπδη ἰο αρς, ἀπά τὰς 
Ἰαϊῖες πιεδηϊηρ τῆδΥ ΜῈ] ὃὈς ἱποϊυ δά 
Βεγα; οὖ. Ῥευῖϊ. ἱ. 17, 1οὉ 111, το, ὙΝ δά. 
νἷ. γι-τ-οὐδὲν ἐκτὸς λ. ὧν τε οἱ πρ. . . . 
μελλόντων -- οὐδὲν ἐκτὸς τούτων ἅ .. . 
ἐλάλησαν μέλλοντα, ο΄. εν. χνῖϊ, 8 
Βίπησοχ, Γαηραρε οὗὨ ἐπε Ν.Τ., Ὁ. 135. 
μελλ. γίγ.» οὐ. Γὺκε χχί. 36; ἐκτὸς, ᾿; 
(ος. χν. 27: ἴδε νγογὰ ἰ8β οἡἱυ υδεὰ ὃν 81. 
Ῥδυΐ εἰβεννῆεγε ἴῃ Ν.Τ. (εχοερὶ Μϑιξ. 
χχίϊ!. 26), οὐ. 1 Κίηρβ χ. 13, 2 Οβζοη. ἴχ. 
12, χνΐϊ. 10.---οὗ προφ. . « « καὶ Μ. : ποτε 
πδίυγα! ν Μοβεβ πὰ {πὸ ργορμοῖβ, ΓὰΚα 
χνὶ. 20, 31, ἃπὰ οὔ, χχνὶ!. 23, θα Μοβεβ 
ΤΩΔΥ δᾶνςα θεεη τηεηϊτοπεά (ο ᾿πἤπεπος ἴπα 
ϑαάδάυςεδη εἰεπιθηί πῃ {πὸ δυάϊεηςς : ἴδια 
ἨΙβιογίοαὶ ΟὨγῖδὶ ψγὰ8 αἰ νανβ με βυδ)εοὶ 
οἵ 8ι. Ῥδ}1}8 ργοδοβίπρ “ 76δὰ8β ἰβ {πῈ 
ΟὨμεῖβι," ἀπά ἐδιε δἰβίογίςδὶ ΟἸσίϑε ννα8 α'βὸ 
τῆς ἰάεδαὶ Ομγίϑε; οὔ, 111. 13, 1 Οοσ. χν. 

. 8εα οὐ τηϊβ νϑῦβα ογιεἶοα! ποίς, δηὰ 
ΝΥ επάϊ (1800), Ρ- 397, ποίε. 

Ψψεῖ. 23. εἰ -- Ηοδ. νἱϊ. 15, ἐνα., 88 ἰ8 
ταοβί οογίδίπ ἔτοῦὰ ἐπε δυϊπογιυ οὗ βοτὶρ- 
ἴυτε, “πον ἴδαὲ τῆς ΟὨΠτδι," ΕΙΥ.-- 
παθητὸς : “ πιιιδὶ βυετ," ΚΝ. (“ αἰιπουρὰ 
ἰ8 δυιυθ)εςι το βυβεγιπρ,᾽" τηατρὶπ), ο. Ν α]- 
αἷς, ῥα: δὲ ῖς ἴοι ῥα δὲ 15}; πὸ φαεβείοη 
ἕω: οὗ ἰῇς “ βίσαοὶ ροββί ἐγ οἵ, οἱ 
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προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γενέσθαι ' καὶ Μωσῆς, 23." εἰ παθητὸς 
ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν 

τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσι. 24. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, ὁ 

φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔφη," Μαίνῃ, Παῦλε: τὰ πολλά σε γράμματα 

1 Ἐὸγ και Μωσης Εἴοτ. Δηὰ Οἷρ. ανε ““ βογτί ρέυγη εϑὲ ἰη Μουβεὴ ". Β455 τεραγάβ 
τιἷβ. 48 πε τοπιαιηίηρ ἱταρτηθπέὲ οὗ (6 οτίρίπαὶ β' ἐεχέ, ψνῃ ἢ τη βοπιενηδί 88 
[οϊϊονβ : γεγραπται γὰρ ἐν Μωυσει και τοις προφ. πολλα περι τουτων, τοις 
ἐρευνησασιν (1: Ῥεῖ. 1. τι). 

32εἰ παθητος κιτιλ., Οοἴββθη, α΄. (. Α., 1806, Ρ. 429, Ροϊπέβ ουὲ (παὲ Τετί., δὲ 
γΑΣΏΥΥ. ΦΑΥ̓Ή., 305) ῬΡΙΕΒΌΆΡΡΟΒ68Β ἴδε τεδάϊηρ οὗ ΕἸοσγ. ἀπά Οσἱρ., απ γεραγὰβ με ραϑϑαρς, 
ἄεη. ἰχ. 5, ἴῃ βιρροσί οὗ δον τεβυγγεοίίοη, 85 αυοίεά ὃν Ῥαυ]. Αοροοτγάϊηρ ἴο Οοσβ- 
568 νίανν, 118 ραϑϑᾶρε νγὰβ ποίβά ἴῃ {πὸ πιδυρίη οἵ ἔπε ννεβίεσῃ ἰεχί. Ῥίογ. δπά 
αἰρ. πιακε Ῥδὺ] τεΐεγ ἰο βοπῖβ ραγζίϊοιαν ρϑϑαρα οὗ πε Ῥεηϊδίεαοῃ, ἰπβέεδά οὗ βεπεγ- 
ΑἸΙν ἰο Μοβεβ δηά {πε ργορμείβ, δυΐ ἰῃ Οόγββθηβ νἷενν ΒΙ488 885 ποῖ μεῖρεά ἐῃ8 
τεςονετεά τεδάϊπρ, Βα ταίμε ἀεβίγουθά [15 ἔογοβ Ὀγ ἢἰβ οοπ͵εσέιτεά δάδιείοηβ (568 
αυτῖμεν νγεπάς (1899), Ρ. 397). Βας Β[455 ἰπ ἢίβ βὶ ἐεχὶ [Ιεανεβ ἃ ἰδοιιπα : γεγραπται 
γαρ εν Μωυσει (και τοῖς προφηταις) . -. -. 

5 ΒΙ488 τεδάβ 'ἰπ β ἐεχὶ ἔμανης Παυλε ἐμανης 18 ΕἾΟτ., 80 περιετρεψεν νἱτὮ 
Εἰοτ. (πε νἱἀδτυτ), 580 ἥγεμὼν ἔοτ Φηστε οἡ [πε 58π|6 δυιςποσίευ. 

φαρδοῖγ ἴοι, ϑ5ιϑδετίηρ, δἰπουρῃ ρτί- 
τολτῖγ ἐμῈ ατεεῖς νογὰ ἱσαρ αθ (5, δας 
οἵ τῆς ἀϊνίπε ἀεβεϊπδιίοη τὸ βυβεσίηρ, οί. 
1ακα χχίν. 26, 44,1 Οογ. χν. 2, 3, 866 
Ατἰπητα-Ὑμάγεσ, σεδ υ.; Πυϑεῖπ Ματγίγσ, 
ς. Τηγῤῆῖι, ο. 80, παθητὸν τὸν Χριστόν, 
ὅτι αἱ γραφαὶ κηρύσσουσι, φανερόν 
ἐστι. Βυῖ {π6Ὸ βαπιε ἀϊδίοριιβ, Ὁ. 90, 
ΘΏΔΌΪΕΒ 15 10 τϑαὶίβα (μαξ ὄνὲπ Ψοσα 
τὰς ἰάεα οἵ ἃ βυδεγίηρ Μαεββίδῃ 'νὰ8 
επίεγίδίηεβά, ποϊμίηρ' νγὰβ τῆογα δΌποσσεπί 
τῆδη τῆς 1άεα οὗ ἴπ8 οσοββ 45 ἴῃε ουὐϊνατὰ 
ἐχργαββίοη οὗ βυυοῦ βυβεγίηρβ: “1 τῆς 
Μεββίδῃ οἂπῃ βυῆει," οτἷεβ (6 [ἐν 
Ττυρδο, “γεῖ με ςδηηοί δὲ οτιοβεά; 
Βε οαπηοΐῖ ἀϊΐε βυοῇ 4 ββδγηθῆι, ἀϊ5- 
Βοποισγαῦϊε ἀβαιῃ". 866 4]50 ος. 36, 76. 
Ἐοτ [δε ἱποοιιρϑεθιεν οὗ τη ἰάδα οὗ ἃ 
βιυβεγίηρ Μεββίδῃ ἢ τῃ6 Ἰάεαβ ουγγεηΐ 
ἴῃ ([ῃ6 ἔππὸ οὗ [6815 8εε αϊσιδη, 1 6ν 
1, εἰάομάς πὰ ἀδγ ϑίεγϑεπάς Μεςοῖας, ἢ. 
30, δηᾶ τεξείεησεβ τῆδν ΡῈ τιδᾶς το γέ ἐ- 
μδς ΟὗἩ ἐπε Ἐῤίδέϊες, Ῥρ. 360, 361, ἔοσ 
οἴμασ δυξμοσίεαβ ἴο τῆς βαῖπε εἥεςς; οὐ 
Μαῖίι. χνΐ. 22, Γὺκα χνῖ. 34, Χχὶν. 21, 
7οδη χίϊ. 34, σ Οοσ. 1. 23, 618]. ν. 1ὶ ; 5668 
αῦονε οὔ [{{Π 18 (ρ. 113). [1 νὰ 
τεηάεσ εἰ ἐγ οἵ τοὐεέλον ἰε ἄοεϑ ἠοί ἰηάϊ- 
οαία (μαὲ ἔπεγε νγὰβ δὴν ἄουδε ἰῃ Ῥδ0}5 
τηϊηᾶ ; δὰ: ἢς βἰταρὶν βίδίεβ ἴῃ [86 Ὦγρο- 
Ἐπδῖοδὶ ἔοστη τς χιεβίίοι δὲ ἰϑϑαθ ὃε- 
ἔνγβϑη ᾿ἰτη561Ὲ δη ἃ {πε [ενν8.--οἰ πρῶτος : 
“πδὲ δε ἔτβε Ὀγ ἔπε σεβυγγεοίίοη οὗ {π6 
ἀεαδά," ἘΕΝ., οἱοβεῖν οοπηεοίεά νἡτἢ πα 
Ρτγεοεάϊηρ ; ἴ1Ὡ6 Μαββίδῃ νγὰβ ἴο βυθεγ, 
δυξ ““ουὔξ οὗὁ δὶ τεβιυγγεσίίοῃ ἔγοτη ἔα 
ἀεαά" δββυγαποα ψγὰ5 ρίνεβη ποῖ οηΐῃν 
ψιδὲ {πε ϑυβετίηρ, Μεβϑίδῃ δηᾶ {πε Ττὶ- 
ἁταρμαπέ Μεβϑίδῃ ψεσα ομδ, Ῥαΐ ἔπδὲ ἴῃ 

Ηΐπι, τ1π6 (τὰς Μεβϑίαβ, 41} (πε ΟἹΟΤ. 
Ῥτορββοίεβ οἵ ἕῆς Ὀ]εββίηρβ οὗ Ἰίρῃε δπὰ 
11ξπ, ἬΘΣΝ δηὰ (ἀεηεία δἰκα, νοσα ἕο δὲ 
Ε]8]1εὰ, ογ. Ι5α]. χιῖχ. 6, Αςίβ χιϊ, 47 
([56ἱ. ἰχ. 1, 2, ἰχ. 1). Ὑβ θη τδε ψγμοΐα 
ΒΘΈτὴβ δείίεσ ἤδη ἰο [ἰπλϊε τῃΠ6 τγοτάβ τὸ 
{πε ἴδοι ἐμαὶ [{{π ἀπά ἱτητηογία! ἐν ἢδά 
Ὁδαπ Ὀγοῦρῆε (ο ᾿ϊρμί ὃν τμ6 τεβυσγεσείοῃ 
οὗ τπ6 Οἤγιβε : φῶς τηδδπβ τῆογε ἔμδη ἐδε 
δΙεββίηρ οὗ ἱγαπιοσίδ!ν ἰπ ἐπε διξιγε, 1ὲ 
τηεδὴβ (δ ρζεβθηξ ταδὶ] βαιϊίοη οὐ ἐπε 
Ἰρδε οὗ Πξε, οὗ, νεῖ. 18, δὰ 1ὰϊκε 1. 32, 
οὗ ἃ [ἴθ 'ἴπ ἔπε ᾿ἰρᾷε οὔ ἐὰὲ Ἰνοσᾶ. 
πρῶτος ΟἸοΞεῖΥ οοπηθοῖϊθά στ ἐξ 
ἄναστ., 845 ἰξτε- πρωτότοκος ἐκ νέκρων, 
ΟΟΪ. ἱ. 18, ᾿: Οογ. χν. 20, 23, ΟΓ 85 ἴξ 1μ6 
Αροβεῖα νψουἹά επιρμαβῖβε ἴῃς ἕδος ἐπαΐὶ 
ΟἾγῖβε ἤγβί τοβα ἴῃ ἔπε βεῆβε οὗ τἰβίηρ' ἴο 
ἀϊε πο τῆοΐβθ, οπλ. νὶ. 9, δῃηᾶ 580 ῥτο- 
οἰαϊτηεά Ιἰρῃς, εἰς,---καταγγέλλειν : “το 
Ρτοοϊαίπι," ἘΟΝ., ο΄. χνί. 17, χν]ῖ. 3, 23. 
--ολαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσι, 5Ξεε ἀὔονε νϑῖ. χ7; 
ἐνϑῃ ἰπ (ἢ Ῥμαγίϑαὶσ Βορε ὄχρτγεββεά ἴῃ 
Ῥεαΐνς ΟΥ δοϊονιοη, χνἱὶ., οὐ. νεῖ. 32, νγῈ 568 
ον ἔδτ {π6 Θβηίεβ νου πθοθβϑασν 
δε ἔτοπὶ ββδγίῃηρ οὐ δὴ 6αιδί εν ννεὰ ἐπα 
7ενν5 ἴῃ τῆς Μεβϑιδπὶς Κἰπράοπι, βεε Εγἷε 
δηὰ [Δπ|ε5, [ηἰγοά,, 11|., ἀπά αἷβο ἔοσγ ἰδίδ 
1εσαίωσε, Αἀῤοοαϊγῥδε ὁ Βαγμοῖ,, Ἰχχὶϊ., 
ΕἘΔδασβμεῖση οὐ 1βδΐδῇ ἰχ., ζδϑης ἐπε Μόώ:- 
δἱαΐ, 1.) ΡΡ. 728, 729. 

γεῖ. 24. ἀπολ.: {πε ρτεβεηΐ ραγεςοίρίε, 
ἰηάιοαθηρ ἔμαὲ Ἐεβίιβ ὕσοῖα ἴῃ προπ πα 
βρεεοῖ, οὖ. ἵν. 1.-τπομεγ. τῇ Φ.: ταίβϑίῃρ᾽ 
Ὧ15 νοῖςς, δεσδιβε ἱπέθσγαρεπρ' ἴῃ βισρσίθ8 
Δηά δϑίιοπίβῃτηθπί, δηᾶ πὸ ἄουδθε νη 
βοτηθίῃίηρ οὗ ἱπιραίίδηςε ἱξ ποῖ οὗ δπρϑγ 
((πγυβοβίομμ). ---- Μαίνῃ: ἃ υρϑγθοὶῖο, 
θα ποί ἃ )εδείπρ' ἐχργεβϑβίοη ; ἐμε πιεπείοῃ 
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εἰς μανίαν περιτρέπει. 2:. ὁ δέ, Οὐ μαίνομαι, φησί, κράτιστε Φῆστε, 
ἀλλ᾽ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι. 26. ἐπίστα. 
ται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παῤῥησιαζόμενος 
λαλῶ 3- λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν - οὐ γάρ 

1 καὶ αἴδ προς ον ἴ5 ογγϊειεὰ ὉΥ ΑΗ. Το] ονίηρ -Β, ΒοΙ., Αστῃ., δὲ τείαϊπδᾶ ΒΥ ΝΗ. πιατρ., Ὑν εἶββ, Ηρ. 

ἤλανθ. γὰρ αὐτον κιτιλ., Ὑγεηάς ἀδοίάδε ἰπ ἔδνους οὗ ΤΕ. Βοτα, σεῦ ΜΗΓΡ, Ιῃ Β 36, 60, 137, 180, τι ἰ5 οπχϊειοά, 50 ὃγ ὟΝ Η. ἔσχε, νν εἶβϑβ, ΒΙ4585; 
οὐδὲν 5 οΟπιϊιεά, 50 Ὁγ [,Δοἢ. 
ΒΙ485 ἰπ β ιοχί, Το] οννίπρ ΕἸοσ., 
ου γαρ . . . τοντο. 

ποξ ΟΠΪν οὗ ἃ ταϑυιτεοιίοη, Ῥὰὲ ἐπε 6χ- 
Ῥγαββεᾶ δ β6ϊεῦ τῃδὲ {Π185 Οἰτίδε ΨΥ Βοσα 
Ἑδβίυβ σου] ΟὨἱν ἀεβογίθα 45 “" οης ΠΟ 
88 ἀελά,᾽" χχν. 19, βῃουϊὰ Ῥτίηρ Ἰΐρῃὶ 
ποὲ ΟἿΪν ἴο [ἐνν Ὀὰξ ὄνθὴ ἴο (απεῖΐαθβ, 
ἴο Κοπιδηβ [κα Ὠἰτηθαὶῖ, ννὰβ ἴοο σηυοῆ---- 
ΒΌΟΙ ἃ 6] οουᾶ ΟὨΪΥ ταβυΐε ἤτοι ἃ 
ἀϊδευτθεά Ὀτγαίη, οὐ. χνὶϊ, 32 ἔοσ ἐξε εἴεοι οὗ 
1με δηπουηςοτηθηΐ οὗ ἃ γαβυγσγθοιίίοη δη ἃ 
Ἰαάρτηδηΐ οα ἴμῈ ροϊἰβῃεά Αἰμεηίδηβ, { 
51, Ἰοῇῃ χ. 20, ἤεγε οὐγ 1,οτὰ 5 ΤΟΥ 
Ῥτονοκβὰ ἃ βἰπιὶϊασ ῥσοπουποθπιθης ΕΥ 
πε Ιεὐνβ, ἴῃς ἰεατπεά [εἷν οἵ ἰδῆς 
Ταρίί8]. μαίνεσθαι : “αυΐ [ἰὰ Ἰοχυίτατ αἱ 
νἱάβαϊισ τηθπεῖβ ΠῸΠ Οοπιροβ ε886,᾿ 
Οὐσωτη, οὕ. χὶϊ, 15, 1 Οογ. χῖν. 23, ορρο- 
βἰ[ε ἴο σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθ. (Ξες 
Αἰβδο Ῥαρε᾽β ποίε); " δε ρδββᾶρε ἴω 
γν!84. ν. 3, 4, ἀηὰ Τοκοοκ, Εοίςέοῤα οἵ 
δε Αῤοεέϊες, εἰς., ἴϊ., Ρ. 263. --- τὰ πολλά 
σε γράμματα: “τῆν τηυςῇ ᾿δατηΐηρ,᾽᾽ 
ἘΌΝ. εινίηρ τῆς ἕοσος οὗ ἐπε δτίίοὶε ρεγ- 
δᾶρβ ὄνὲπ στῆοσα σοστεοεϊυ, κι τμδὲ στεδί 
Ἰεατηίηρ οἵ τηΐπε ᾿, [Ιε ἰβ ροββίδὶς {παὶ 
ἔπε ψψοσάβ τῦδυ τεΐεσ βΒίωρὶῪ το με Ἰεᾶγη- 
ἰπρ ΒΟ, Ῥαὺ μαὰ ᾿μϑὲ βῆονπ ἴῃ Ὠἰβ 
ΒΡΕΘΟΙ, οὗ ψῃϊοἢ ννῈ ΠΊΔΥῪ πᾶνε Οἠΐν ἃ 
ΒΌΠΩΤΩΔΓΥ, πὰ γράμμ. τᾶν ὕὉε υβεά οἵ 
ἴδε βαοτεὰᾶ υυτίτἰπρβ ἔτοση ὑπο 6 πδὰ 
θεδη αυοιίηρ, ἀπὰ ἴο νυ δῖ ἢ ἴῃ Ὠϊβ. πἡεζο- 
ἅποεβ Πα ΠΊΔΥ δᾶνθ δρρίϊεά {δε δοῖυδὶ 
ννοτά, απὰ 80 Ἐξδβέιβ τγαΐεσβ (ὁ {πδη 
ὉΥ {πε βᾶπης ἰετπι, οὖ 2 Τίπι. [1ϊ, 15. 
Οἰδοῖδ σεῖδσ [86 ψογά το ἑῃς τδην το ]β 
ὙΜὨΙΟἢ 8:1. Ρδὺϊ δά νυν ἱεβ ἷπι, απ ὰ ψῃϊ ἢ ἢς 
ν85 80 ἱπίεπε ἰπ βευάγίηρ. [Ιἐ ἰβ ροββίθ!ε 
ἐπαῖ ἐς ψγογά πᾶν ὃς υϑεὰά Πεῖα 45 ἱπ 
7οδΒη νἱϊ. 15, οἵ δαογαὰ Ἰεαγηΐπρ ἰπ ρεπεγαὶ, 
οὗ Ἰεαγηίηρ ἰῃ ἐᾷς ἙΑΡΡίηϊςαὶ βομοοίβ, 
πὰ ρεγῆδρβ, 88 ἱξ ἴδ εωρίογεά ὈγῪ ἃ 
Ἐοτηδῃ, οἵ ἰδαγπίπρ ἱπῃ ἃ τῦοσ βθηασ 
86η86 5111, ΑΙ Που ἢ δεσς ἱποϊυιάϊης δαοσεά 
Ἰεατηΐηρ Ξξξ μαθήματα, ε΄. Ρίαϊ., 4{ῤοἱ., 
26 Ὦ. [ΙΓ ῬΟΟΚΒ αἴομς δδὰ δεβθη τηεαπέ 
βιβλία οτ μβίβλωι ψουὰ μάνα Ῥεεη ἴδ 
ψοσὰ υϑεά, ---- περιτρέπει εἰς μανίαν: 
κάοι ἴαση ἴμες ἰο πιδάπεββ," ΚΕ.Υ͂., 

πῃ ΨΘΑΕ 13, 
δ Β τεδά ουθεν, βεὲ ΜΝ πει- ϑομηλίθάεὶ, Ρ. δι΄. τεδὰβ ουδὲν γὰρ τοντων ἀντὸν λανθανει, ἀπά οχηἱῖβ 

φ“΄. οὐγ Ἐπρ ἰδῃ ρῆγαβε “ Βἰβ μεδᾶ ἰβξ 
τυτηεά,᾽ ΠΠΈΕΓΑΙν “ἐἕαγη ἰδες τουπὰ " 
(Βυπαρμτυ), οἵ. ρει Απέ., ἰχ., 4, 4, ἵν, 
4.1. [ὰ 15 ροϑδίδε ἐμβαὲ Ἐδδβίυβ υββὰ {πὰ 
Ἐχρσγεβδίοῃ ὙῈἢ ἃ οατίαίπ ἀ δ] οδον, βίπος 
ἷπ υβίηρ ἰΐ Βα τεοορτιίβαεβ δον τυ 
«Πἰβάοτη Ῥδὺ] μὰ ρτενίουβίυ βῆοννν 
(ὑνεἰδ8, Βεΐῃρε). Αἴσ δυο δὴ ΕΧΡΓΕΒ 
δίοῃ οὗ ορίηίοῃ δ Ἐεβίιιβ, δηὰ ουγίπρ' τὸ 
δε ἀεξεγεποε οὗ Αρτίρρα ἰο ἐς Βοσηδηβ, 
Κπδρεηράᾶσεσ τ μϊπκβ ἐμαὶ ἐπε Κίπρ' οουϊά 
ποῖ Βᾶνε Ἐχργεββθὰ Πἰσηβο βεγίουβν ἰῃ 
τῆς ψψογὰβ νυνὶ ἢ [Ό]]ονν ἰπ νεσ, 28. 

γεσ. 25. Οὐ μαίνομαι κ. Φ. : ννῆηδίονεοι 
ΤΊΔΥ Βᾶνα Ῥεβὴ ἔπε βεῆβα ἱπ ΨηΪομ Ἐπδ8- 
τὰ ἀὐἀτεββεά δι], {βοτὰ ἰβ πο ἄοιυδι δ58 
ἴο ἴπα σουτίεβυ οὗ τῆς Αροβεῖθ᾽ 8 ἀπϑινεσ, 
μετὰ ἐπιεικείας ἀποκρινόμενος, ΟἾτγ8. 
κράτιστε: ““πηοδέ Θχςο]]οπι,᾽"" ΕΚ. ., 866 
ἃὔονα, ἰ. 1.--ἀληθ. καὶ σωφροσ.: υδγέέας 
ποῖ συεγαρίέας, ΟὈ]εοεῖνα συ ; Ὧ0 βιιβρὶ- 
οἷοῃ Βαά Ὀδδϑὴ γαϊβε αραϊπβὲ 8:1. Ῥδὺ} 8 
ἀγα μξαϊποβ8 οὗ σπαγδοίοι (οῦ, [Ομ χνὶϊὶ. 
37); 848 οὔὐῦγ [ογὰ βιοοά Ῥείογτε Ρί]δῖς 
85 ἃ ὙΠΓΠ6Β5 ἔοσ ἔῃ (γυτῃ, 8οὸ Ηΐβ8 Αροβιεῖς 
βίδηάβ δος ἰο ἕδος υνἱτ ἃ Εοπιδη βοερτὶς 
88 ἃ ΜΠ Π688 (0 (δε εχίβίεηος οὗ ἃ ᾿νοτὶ ἃ 
οὗἉ τβαὶ εχίβίεποεβ δηᾶ ποὶ οἵ πιεῖε 81ᾶ- 
ἄον»β δηά υηγεδὶἶἰθβ (Βείηρε, Ρ. 294). 

ροΣ ἴδε ορροβίϊς οὗ πιδάπαεεβ, εὔ, 
ΡΙδίο, Ῥγοίαρ., 323 Β (Χεη., Με νι. 10. 
1, 16), ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι 
τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν. Τῇε 
ὕνο ποιῃβ ἅτε Οἠἱὺ ἰουπὰ πεῖς ἰῃ 8ι. 
ΓΖ κε᾿ Β νυτϊεἰη 8, θὰ οὐ, σωφρονεῖν, [κα 
Υἱ, 35, Εοπι, χίὶϊ, 3, 2 Οοτ. ν. 13; οἷ 
ῥήματα ζωῆς, οἰδρ. ν. 20.---ἀποφθ., οἷ, 
11..4. δηὰ 14, οὗ Ὡς Ῥεῃίβοοβίδὶ υἱϊεγαποαβ, 
δπὰ οὗ ἔπε βοίεσπιπ υξΐεγδηςςβ οὗ 81. Ρείεγ:; 
“ αρίαπι νεγθυπι,᾽" Βεηρεῖ. 81. δὶ] νγᾶβ 
βρεακίηρ νυν Ὀοϊάπεββ {κα 8ι. Ῥείεγ, 
δηὰ υὑπᾶδγ ἴῃς βαπὶς ἀϊνίπα ἰηδρίγαείοη ; ἱπ 
υυχΧΧ οἵ τᾶς υἱίεγᾶποεβ οἵ {με ργορπείβ, 
ς΄. τ Οἤτοη. χχν. σ, οὔ ρα οβοόρμοβ, δηὰ οἔ 
Ογϑοιΐαι τοβροηβαβ; ἰἷκο ἴ;ς Ἰυδείη ῥγοατὶ 
δηὰ ῥγομπεπέϊαγε, 58ες ἃῦονε ὁπ ἰϊ. 4. δπὰ 
Ατίπυι- Τβάγοσ, ἐν νυ. 



ξ12 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩ͂Ν ΧΧΥΙ. 

ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. 27. πιστεύεις, βασιλεῦ ᾿Αγ- 
ρίππα, τοῖς προφήταις ; οἶδα ὅτι πιστεύεις. 28. ὃ δὲ ᾿Αγρίππας 

πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν γενέσθαι. 

1 ἐν ολιγῳ με πειθεις Χριστ. ποιησαι δ᾽ Β 13,17, 40,61, ϑυτ. Η,, ρ΄.» ΒΟΠ., Τίδβομ., 
νγεἶββ. [πβίβαά οὗ πειθεις Α, 8ο 1,8ςἢ., ΒΙαββ (Ν ὅβρεη, Βείβεσ, ΑἸέοσά) πειθῃ, Ῥυῖ 
ΡΟ. {Π18 ννὰβ δῇ δἰζεσηρί ἴο βοῖνε (πὸ αἰ βου ν οὗ ἐπε τεδάϊηρ ρίνεη αδονε, απὰ νντἢ 
{πε βατῖδ ρύγροβαε ΕῊΠ,Ρ, ΝῸ]ρ., ϑυτ, Ρ. Ηδζοὶϊ. ἰεχὶ, Ουτ.- 7 ετ., Οἴγγβ. πᾶνε γενεσθαι 
ἴοσ ποιησᾶι, 5δο Μεγεῖ απά Ηρ, Βοίῃ ΑἸΐογά διά Β14585, ννῃῖε δἀορείηρ πειθῃ» 
τεδὰ ποιησαι. ΝΗ. (ἀπά το (818 νίονν ἀρρατεπῖν Δ επί ἱπο] πε, 1809) {πιπὶς ἐπδὲ 
{ματα τηῦβὲ δ6 βοηῖα σοιτυράοῃ ἰπ ἰεχί, Βδα Αῤῥ.,» Ρ- τοοό. Ηοτὲ αἀάβ πδὲ ροββιθὶν 
πέποιθας Βῃουᾶ θὲ τεδά ἔοσ με πειθεις, ἴογ {πῈ ῬΡειβοπδὶ με [οδε8 πο ἴοτοε ὈΥ δεΐηρ ἰεἴξ 
ἴο ἱπιρ!ςαἰίοπ, δηᾶ τπς οπδηροβ οἵ Ἰείέεγβ ἀτε ἱποοῃβίεγαῦϊθ, Ῥᾷὲ δὲ {πε βδπιθ ἐἰπια 
86 ἐπίπκϑ 1 δαυδ!ν ροββίρ]ε τπδὲ ἔπε εἰγοσ τᾶν 116 εἰβεννῆαγα. 

γεν. 26. ἐπίσταται γὰρ: πεῖε ΟΠΪΥ 
ΜΈ περί: ἴῃ ῥτοοῦ ἔπαὶ δβ ψνογάβ ϑγεγε 
ννογάβ οἵ βορϑιῆθϑβ, δηἀ (δαὶ ὯῈ ψψα8 
Ῥαβίηρ Πῖβ βίδιθιυθηΐβ οἡ ἴαςίβ, 58:, Ρδὰ] 
ΔΡΡΘδ]8β ἰὸ {πὸ κπονίεάρε οἵ Αρτίρρα, ἃ 
Κηπονϊεᾶρε ψ Βοῃ πα ψουἹᾶ πανὸ σαϊπϑάᾶ 
ἴτότὴ Πἰβ οἴοβα οοηπβοξίοη ψἱἢ (ἢ [ον 58 
τεϊ:ρίοη, Ὀὰὲ 4ῖ5ο το βοπλα Ἔεχέδηϊ Ῥοσθαρβ 
ἔτοτα {πε Ὄνεηΐβ οὗ Ὧ15 δέ πετ᾽ Β τεῖρτι, [0 
Ἡετοά Αρτίρρα δβαὰ θεμεδάεά [ϑτηθβ ἢ 
ἃ βϑιυνογᾶ, δηὰ δά οαβί Ῥεΐεσ ἰηΐο ῥσίβοῃ : 
“φῬαῖδθε ποςο,᾿" βαγ8 Βεηρεὶϊ, “ πδπὶ εἴδη) 
Ολιγιδἐϊαμα πότῆθη βοίεραι᾽".---ἶἰῇ καὶ 15 
τειαϊπαᾶ, “τὸ ΨΨΒΟτΊ 4150,᾽" 1.4., θεοδιιβα 
οὗἉ ἰδ Κπον]εάρε ἰυβὲ τηβπείοπεᾶ,---παῤ- 
ῥησιαζ.: “τοεὶν,᾽ ΚΕΝ. ἐνεσυννμεγα εἶδα 
ἘΙΝ. τεπάδιβ “θο αν"; νεγῦ ΟὨΪῪ ἰπ 
1κ|κὸ ἀπά Ῥαυΐ, βεαὲ οπ ἰχ. 27; (δε 
Αροβεῖεξ. βροκβ ἐγβεῖν Ὀδοδιιβα οὔ ἐπε 
Κιπρβ 111 Κπον]εᾶρα, θὰ: ἢ θοϊάπεββ 
ἰ5 αἶβο ββοννῃ ἰπ δ8β αυεβιίοη το ἐπε κίπρ, 
δηᾶ ἰοὸ {πε τερῖν ννϑίσῃ μα πιᾶκαβ ἰο ἴὲ ἴῃ 
{πε Κίηρ᾽ Β πᾶπιε, νέγ. 27.---λανθάνειν γὰ; 
αὐτόν κιτιλ.: ἰξ οὐδέν ἀπά τι ἅτε Ῥο 
τειαἰπεᾶ, 8εῈὲ οτγίεἶἰσαὶ ποίβ, τι πΊδῪ ὃ6 
ἰακεὴ δάνεγθιδιν, “ἴῃ ΔΩΥ ἄερτεε," 
Ῥυΐ 86εὲ6 Ὑγ ποι- Μουϊοη, ἱν., 9, Ὁ., δπά 
ννεπάτ᾽β ποίβ, ἐη ἴοζο, Ὁ. 300 (1800).--- 
ἐν γωνίᾳ πεπραγ.» ο΄. κε νἱϊ, τ7, 
χχῖ, 8. ἘΒΙ488 ποίεβ [π15 Ἂχρσεββίοῃ, 
ανγαρε., Ῥ. 4, ἃ8 ἃ ὑτοοῦ (δαὶ δ] υβεά 
τλοτα ᾿ἰΈγΑσΥ ἐχργαββίομβ ἔμπα ἀβυδὶ] ἱπ 
αἀάἀτεββίηρ ἢ8 διάϊεησα, αηὰ πὸ ἀουδὲ 
{πε δχρσαββίοη νγὰβ πβεά ΡΥ οἱ ββίοδί 
τυτϊζεσβ, οὔ. Ῥίδίο, Θογρ., 485 Ὁ; Ἐρίοι,, 
Πΐς5., 1.) 12, 17, δπἃ οἵπε ἰηβίδῃςεβ ἴῃ 
ὙΝ εἰβιείη, οὗ απρείμς, Τεγ., Αἀείῤἢ., νον 
2, 1Ἰο. 
γε εγ. 27. πιστεύεις; πε αυσδίίοη ἀπά 

ΔΏΒΨΕΙ ἽΜεγα αὐϊξε ἡδίμγαϊ 45 δἀἀγεβϑθά 
(ὁ ἃ ᾿Θν βῃ κίηρ; ἴξ τνὰβ ἃ Ῥε!!εἴ νσἢ 
81, Ῥδὺ] σου]Ἱά ΒΕ} ῬΤΕΒΌΡΡοβε 'ἱπ Ἔν ΕΓΥ 
εν, ἄνθη ἴῃ οὔθ κε Αρτῖρρα, εὐοδία 
διλοηρθί {πεῸὸὶ Ἐοπιαηβ. Ὑππὲ αιεβίίοη 
τᾶν ΨΙ1 ἤᾶνε θβεῃ δϑἰεά δ5 ἃ ργοοῦ 
ταδὶ ἔδ6 ψοτὰβ βίο Βαά ρῥγεοεάβα ἡνεσα 

ννοτβ οὔ γα ἢ ἀπά βοθεγηθββ, απ [πὲ [πῃ 6 
Κίπρ οουἱά 8ὸ τοραγά ἱπαηὶ, ανθὴ ἱξ 
Ἑεβίυβ σου ποῖ; 1ξ Αρτίρρα δεϊθνεὰᾶ 
τε Ῥτορῃείβ--β δ] δϑῆγπιβά---Πε σου]ά 
ποῖ τερατά {πε ΔΙ ΠΙπιεηὶ οὗ πεῖν ρσγο- 
ῬΒοοίεβ 45 ἱσγαϊίοηδι. ΟΥ᾽ νγὰ τῇδυ νῖενν 
πε χυδίίοη 845 ἐδκίηρ πρ, αῆογ ἐπε ἴῃ- 
τασγαρείοη οὗ Εεβέυβ, ἐπε βιδίεπιεπί οὗ νυν. 
22, 23, πα 85 ἃ ἴοσγοὶ Ὁ]8 ἀρ ρε88] ἰο Αρτίρρα, 
ἃ8 ἴο οπαὲ ΨῇΟ σουἹὰ ἰπὰρε ψΠείμοι ἴῃ 
{Π6 ἀεδίῃ δπᾶ γεβυγγεοίίοῃ οὐ 7εβ5 οὗ 
Ναζατγείῃ ἔπεσα νγὰβ δηγίπίηρ τε! σοη- 
ἸΓΑΓΤΥ ἴο {δε ρἱοίυγε οὗ {πε Μεββίαῃ ἅγαννῃ 
ὃγ ἴλε6 Ηεῦγαν ρυορῃβθίβ. [ὲ 18. ροββίθϊβ 
ται ἐπ6 Αροβεῖε τρεδης ἴο δάά ἃ βεοοπὰ 
δτουπὰ ἴογς ἐπε Κπου]θάρε οὗ (ἢς Κίπρ; 
ποῖ ΟΠΪν γεγο [ἢ 686 βνβηΐβ ποῖ ἄοῃβ ἴῃ ἃ 
σοσπασ, θὰΐ {πεν πδὰ Ῥεθη ρσορμαβίθὰ ὃῪ 
{πε Ρῥτορπμείβ, ἰπ ψβοσὰ Αρτίρρα δε- 
Ἰενεὰ; δῖ ᾿πβιεδά οὗ ἔδιι5 βίδίϊηρ ἃ 
ἴδοι, με δά άγεββεβ με κίηρ' ὑἹἢ ἱποσθα βίη ρ' 
ΤΡΌΠΟΥ πὰ διηοίίοη, 88 ομῈ ΒρθοδΙν 
ἱπεεγθδίεα ἴῃ γε]ρίουβ απθβοηβ, νεσ. 3 
(Ζδοίίεσ, Μεγετ). 

ψεσ. 28. ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χ. γένεσ- 
θαι, 566 οττἴοαὶ ποίβ, “ τ ας Ππ|6 
Ῥεγβυδβίοη ποὺ Ψψου!ἄεβι ἔαϊπ τηδῖκα πηα ἃ 
ΟὨΒγιβείδη,᾽ ΚΝ. τεδάϊηρ ποιῆσαι, ἀπὰ 
πείθεις Ὀαΐπρ πϑεά ἀε οοπαίμ (5ο Ζοοκ- 
ἴεσ ἱπ ἢδ 2πά εὐϊεοπ) ; ο΄. προσήλυτον 
ποιεῖν, Μαίι, χχὶϊ!. 15. ΘοΠτηϊεάει, Επεγοῖ, 
Βιδὶ., ἰ., 754, ἴποῖ πε ἰο εχρίαϊῃ πὸ 
Ῥῶταβε Χ. ποιῆσαι 454 1,Δ{ἰπίϑηι: Οὐ γὶς- 
ἐΐαπηηι ἀρέγε, τὸ οίαΥ ἴῃ ρατὶ οἵ 4 Οἢτί8- 
εἰδη. Δ εἶββ 8665 'ἰπ {πὸ ψψοσάβ ἃ βεπεὶδ 
ἴγοῦν, 85 1 Αρτίρρα νψουἹά ἀὔπδυγεὶ 81. 
ῬαΑυ]8 ἄρρεαὶ ἰο Πὶβ Ὀ6]1εῦ ἴπ ἐῃ6 Ῥσο- 
ῬΒδίβ ΌῪ ἱπεϊπχαιίπρ {παὶ ἰὲ τνὰβ ποῖ 
80 δίτηρὶε ἃ τηβίίεσ (ὁ Ῥεοοσηα ἃ Ο τίβ- 
εἶδη, Ἔνθ ἱξ οὔς, 45 ἃ ἴεν, δε!ανεὰ 
ἷπ (ἢε Ῥγορμείβι ΟἅἱἍ ψὲ πὴδὺ τερασά 
Αρτίρρα 88 τεϊεοίίῃρ, ποί 80 συο 
ἴῃ Ῥαμίοσ 48 ἰῃ οοἱά ἀϊβάδίη, {πῸ εη- 
ἐπιβίαβπι οὗ πε ογαΐοσ, απ δἀορείπρ {Π8 
ἴοπε οὗ 4 οεγίαϊπ Τενβῃ οὐποάοχυ 
(ΖοοκΙετ), ποῖ, ἐνδ., τὰς ἱπάϊβεγεηος οὗ 



27---20. 

29. ὃ δὲ Παῦλος 1 εἶπεν,;Σ Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ, 
πολλῷ οὐ μόνον σέ, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκο 
γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος κἀγώ εἶμι, 

1 Αἴεσ ο δε Π. ΔΑΒ, Ψυ]Ε.» ὅυι. Ηδτοῖ. ρει, 
νεπάε, Ηρ. 

2 ἐνξαιμην ΣΘΟΑΒ, 80 Ταςῇ., Ν.Η., ΜΝ εῖβ885, 
δι, 80 Τίβοῃ. εὐξαμην. Εον πολλῳ (ΗΙ;,Ρ, ΟΒγγβ5.) ΑΒ 13, 40, ΟΣ, νυϊρ. 

γνεῖββ, ννεπάι, Η., Βοξ,, 50 Τίβοῃ., ὟΝ. Η., ἘΝ., ΒΙ455, 

πε οτηδη, δυΐ ἕμαί οὗ ἴῃς ϑαάάδιςεες το 
86 ρσορμείβ. Ὑδε ΑἹ... “ αἰτηοβε᾽" τηυβὲ 
δ6 αραπάοπεά, ἐνβῃ 18 τ᾿γὲ τείδίη γενέσθαι, 
ἔοσ ἐν ὀλίγῳ οαπποί ΡῈ 50 τεπάεγεά, 
ΕἸΠΕ Πάγε οὐ εἴβεμθσε ἴῃ (δε Ν.Τ.; 
παρ᾽ ὀλίγον, ο᾽ ὀλίγου οΥΓ ὀλίγον δεῖ 
ψγΟυ] ἃ θὲ τεαυίϊγεά 85 ἴτε οἸΑββίσδὶ Ἴχργεβ- 
βίοπ ἴοσ “ δἰπιοβι"᾽. Τῇ Ῥεβί ρδυδῖϊεὶ ἴ5 
ἘΡΒεβ. 1. 3, ἐν ὀλίγῳ: “ἴῃ 4 ἔξ 
ννογάς᾽" : 80 ἀ. δηὰ ΕΝ. (ο΄. τ Ῥεῖ. ν. 
12). Βυῖ 17 ἴπ τε πεχί νεῖβεὲ ψὰ τεδάᾶ 
μεγάλῳ ἱπδίεαά οὗ πολλῷ, 50 ΚΥ͂. (5ε6 
ογίεῖσαὶ ποῖθ), ἴξ βεεῖὴβ δεβὲ ἴὸ υὑπάδε- 
βίαπά πόνῳ «ἱτὰ ὀλίγῳ, 45 τΠὶβ ποι 
ςουἹά ΠΕ βίαπά νὴ οι μεγάλῳ ἀπά 
,ὀλίγῳ Ξε τ ΠπΕΠ᾿Ὸ ἐγσοῦθῖε, ἢ Π{||6 
οοβέ. Ὑπε ΚΟΥ. τεηάδεσίηρ οὗ {πε ἵψο 
νΕ 565 τεδᾶβ 8 1 πολλῷ νγὰ8 τεϊαϊπεά ἴῃ 
ψεῦ, 29, ΨΏγεαβ μεγάλῳ ἴ5 {πε τεδάϊηρ 
λάορίεά ἴῃ ΚΕΝ. ἰαχέ. 50 ἔλσ 5. Ν.Τ. 
υϑᾶρε ἰβ σοποογηεά, ἐν ὀλίγῳ τηῖρῃς Ῥὲ 
τεπάεσεά “ ἴῃ ἃ βῃμοσί ἔἶσης ᾽᾿ (οὐ. []τηεβ ἵν. 
14,1 Ῥεῖ. ἰ. 6, εν. χν!ϊ. το, 80 ἐπ οἰαβϑίσδὶ 
ατεβκ), μὰς ἘΠ 15 γεπεγίπρ' 4150 8 ἐχοϊ υἀ δὰ 
ΌΥ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ ἰπ {πε πεχὲ 
νεγβε. ὑψεηάᾶς πιαϊηταῖπβ ἐμαὶ ἐν ὀλίγῳ 
ΤΊΘΔΥ 5111 δὲ τεηάεσεά “δἰπιοβὲ"; τῃὲ 
Ῥῶγαβε 18 ᾿ἰπβίγισηεηίαὶ, 45 1 ἐχργεδβίπρ' 
{δε που ρῆς οοπίαἰπεὰ ἱπ ὀλίγου δεῖ, «πὰ 
τηεδηίηρ ἰμαὲ 4 ΠΠπ||6ὲ νὰ8 νναπιεά ἴο 
αἰίδίη ἐῃε δἷτη Ξε δἰπιοβῖ ; 80 5:, ΟὮγυβοβ- 
ἔστη, ϑ8:. ΟΥτὶ] οὗ 7εγιιβαίετα ἢ Γυτθογ, 
ΒεζΖα, ατοίϊιδ Ξε ῥγοῤειποάνηι. ἘΠΕ ἈΠΒΥΨΕΣ 
οὗ Αρτίρρβ, ἱβεγεΐοσε, πεεὰ ποῖ δὲ ἰβκβη 
ἰγοηῖςδιν, 45 Υ τηοβὲ πιοάεσηβ, δὰ ἱπ 
εαγηεϑί (ς΄. νεσ. 32, ψῃεγε 815 ἔανουγαῦα 
Ορίπίοη βυρροτίβ 15 νἷενν), δἰ "που ἢ 
γεπάς δοκπον]εᾶρσεβ ἐμαὶ ἢἰ5 σοπἔδβϑίοῃ 
Ὑγ85 ΟὨΪΥ ΠΑ] - εδτίεά, 45 8 ββδθὴ ὉῪ ἢΐ8 
ἀδϑῖσε ἰὸ οοποίυάδε {πὸ ἱπίεγνίενν (ν  6πάς, 
1888, ποίε, Ῥ. 530, ἀπά 1800, Ρ. 400, (0 [Π6 
ΒΒΙΩΘ εβεοί, 80 ἴοο ϑομᾶτγεγ, δευΐδλ 
Ῥεοῤίε, ἄϊν. 1., νοί. ἷ., Ῥ. 198, ποῖα). [1 
ψγ6 τοδά πείθῃ, 5Ξε6 οΥἹτῖ0 8] ποΐβ, νγὲ γεαπᾶεῦ 
“Πἢ δας {{{ε|πΔ τπου ἀτὲ ρεγβυδάϊπρ τῃγ- 
56 1“ τηαὲ (που σαηβὲ πιαῖκα τὴς ἃ ΟὨ γί βείδη,᾽" 

(ακίπρ ὑρ πείθομαι οἴνετ. 26. ΤῊ Ϊ5 τεδά- 
ἰπρ ἰβ δάορεεά ὃγ ΒΙ455 ἀπά Βείβεγ, δυΐ 
{πε ἤογσηοτ ἴακεβ ἐν ὀλίγῳ 45 τηϑαπίπρ᾽ 
ὀγουὶ ἐφηῤονε ἴῃ {π5 νετβε (50 ἱπ Ρ]δίο, 
Αῤο]., 22 Β), Βαξ ἴῃ νεγ. 29 με [8685 [( 85ΞΞ 

γΟΙ, 1|. 
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καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν 
ὕοντάς μου σήμερον, 

παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. 

εὐπέν, 580 Τίβος., ὙΝ.Η., Ειν., ννεῖβα, 

νεπάι, ΒΙ455, ἩΠΕ.; δὰ αι ἪΙΠΡ 
᾿ Ὁ ἐΡὶ 

ΗΕ. Βᾶνε μεγαλῳ. Ἔ- 

)μεϊϊδ, νι 115ὲ ἐν μεγάλῳ (ΨΒΙΟΙ Βε τελὰβ 
Ξε δἰ οῖϊε. Βεῖβεσ, Ἢ Ἐα ἴακεβ - 
ἤγαβε ἐν ὀλίγῳ ἰπ (δὰ βατηα βεῆβα ἱπ 
(ἢ νεῖβαβ, “ἢ Π|||'. ἐτοῦθὶς. οΣ 

Ῥαΐῃβ", 8ὲ. ΟΠγυβοβίοπη 1πουρῆς ἐπαὲ 
πα ρῆταβε ἐν ὀλίγῳ νγαβ υϑεά Ἐγ Αρτίρρα 
1ῃ ΟΠ6 βέῃβ8 δηᾶ ὃγ 8ὲ, Ρδυ] ἰῃ ἃποίῃμεσ 
(8ο ἴοο 1μεννίη, εκ ατίπηπι-Ὑπαγες ἀπά 
ΡΙαπηρέτε) ; ΒΙ458 ἈΡΡΆΤΕΠΕΙΥ ΟΌ] ΡῈ 5 8 τὸ 
δάορι {πε 5άπιε νίδνν, Βαΐ τῆδτα ἰβ ποίπίηρ 
ἴῃ ἔπε σοπέεχε ἴο βυρροτέ ἴξ (γνεπάε, Βεῖς 
5617).-- Χριστι: ἐῃοτε ἰβ μοι ίπρ' βίταπρε 
ἷπ ἐπῖβ πδὲ οὗ τῃε ψογά ὃν Αρτίρρα; δα 
ΤΊΔΥ πᾶνὲ δεοοπης δοσυδίπιεα υνἱεῖ τς ἴῃ 
δῖβ Κπονϊεάρε οὗ {πε ΟἸγίβείδπ πιονε- 
ταεηΐ (8εε αδονε), ἀπά {πὸ ἰοτπὶ σου 
εαβιν ἤανε βργεδὰ ἔγοτη Απείοοϊι ονοσ τπε 
ἀϊδβεγιοι νυ ἰοῃ Ὧς συϊεά, [Ιἐ ἰ5 ἀϊδίου: τὸ 
ΒΥ ἰπ Ἡνμδὲ βθηδ6 ἢδ υδεά {ῃε ἴοττη ; δπᾶ 
ὯῸ ἄουδε τῃε 5δῃδάς οὗ πηδαπίηρ ψῆΐοῃ 
ΜῈ ΔιίδοΒ ἴΟ ὨΪ5 βγη ρ᾽ ουτηεπί οὔ ἴξ νμν1}} ἀ- 
Ρεπᾶ ὑροη ἴδε τηεαπίπρ' νῃῖοἢ τνε ρῖνα τὸ 
18ε γεβὲ οὐ ἢἰδ ἀπβυνευ---ἃ τηθαπίηρ' δασποβὶ 
ΟΥ οσοπίοτηρίιμοιβ. ΤΣ ὁπ [Π6 ἴοσγπηοσ 
ΒΌΡΡοβι ἔσῃ 1{ 15 ρΡοββίθ]ς δαὶ ἢ παν δανα 
υϑεᾶ (ἢς ψογὰ ἱπβϑίεδά οὗ {πε ἀεβρίβεάᾶ 
“Ναζάγεης," ἴο ἱπάϊοδίε ἢἷβ μα] τίεπάϊν 
αἰευάς τοννατάβ ΟΠ γί βείαπῖεν, ἀπᾶ ἢὶβ 
τοϊδεινε τεσορηϊίοπ οὗὨἉ ἱξ ὃν σοπηροίίης 
1 ψ τ ἢ τπε πᾶπλα νυ ΒΊΟΝ νν85 σμεγιβμεά ὉῪ 
ἜνοσῪ εν, ΔἸ ΈΠορἢ πὰ σοπίοχι βου 
ἴπαὶ ἢεὲ Παᾶά πὸ ἱπέεηξίοῃη ννμδίενογ οἵ 
ΔΙ]οννίηρ Ῥαυ 18 ρασβυιδβῖνε ροννοῦβ ἔσθ οΣ 
Βοορε; 566 επάϊ (1800), ΨῃῸ Ῥοϊπίβ 
ουξ 45 ἀραϊηπβὲ Γἰρβίυβ ἐπδὲ ἴπεγα 185. πο- 
ταΐηρ ὑπἢϊδίογι σαὶ ἴῃ {πς ἱπιγοδυσείοη οὗ 
τε παπὶς Βόγα, 48 1ἢ ἐπε νυ ῥγεδαρ- 
Ροβεὰ ἐδδὲ ἴὲ ννου]ά δ πη ἴαγ ἕο πνεγυ 
1ενν. Οἡ {δε οἰπεγ μαηά, αἰ που ρἢ ἃ [ενν, 
Αρτίρρα, θείογε βιιοῦ ἀπ δυάϊεποε, τηῖρῃς 
ΨΕΙΙ ἤανε υϑεὰ ἃ ἔδγπὶ τ ψΒΙσμς τας 
Ἑοπιδπβ αἶβὸ ψουϊά ργοραθῖν ἢανε θεαπ 
[Ἀτα Πἴατ, ἀπά 1 ἢ βροῖε σοπιίεσηρευουβιν 
(5ο Β[ῖ4β5, Ἀθη ἀ41}) ἢς ψνουϊᾶ παδεέυγα! ν 
ΕἸΡΙοΥ ἃ {{π|6 Ποῦ μαὰ Βδαη ρίνδη ἴπ 
βοοζῃ, ἀπά ψψΗΟὮ ἈρρΑγομΕΥ δὲ (ἢ15 ροτοά 
ὄνθη ἔπε Οἢτβεϊδηβ {πετηβεῖνεβ πα ποῖ 
αςςερίεάᾶ; 56ε Ὀεῖονν, απ ποῖε ου χί. 26. 

Ψψεῖ. 29. εὐξαίμην ἄν : οὐ {πε οριδεϊνε 
ψ τ ἄν, Βυτίοη, Ρ. 8ο, Βί455, σγανι., Ρ. 
202, Νίϊζεαυ, "6 Ογέὲρ ἀμ Ν.Τ., Ῥ. 40 
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30.} Καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ, ἀνέστη ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμών, 
ἣ τε Βερνίκη, καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς, 41. καὶ ἀναχωρήσαντες 

ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Ὅτι οὐδὲν θανάτου ἄξιον 3 ἢ δεσμῶν 
πράσσει ὃ ἄνθρωπος οὗτος. 32. ᾿Αγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, 

᾿Απολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος, εἰ μὴ 5 ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 

᾿ καὶ ταῦτα εἰπ. αὐτου ΗΓΡ (137), 5γτ. Η., ΕἸοτ., βο Βῖαββ ἰπ β τοχὶ, δπά Ηρ. ; 
δας οἴπαγννῖβε πἀπβυρροτγίεᾶ, ΚΟ, οτηῖς. 

2 Αἴεγ αἀξιον Νεπάϊξ ἰβ ἱποϊϊηθά τὸ τεϊδίῃ ἢ Τίβοῃ, ἀπά ὙΝ.Η, τηᾶγρ. τι, 50 
ΝΑ 13,31,40, 61, 68,  αἱρ., ΒοΒ. ; ΒΗΚΡ ογι,, βοὸ Τ. Ε., Γδοῖ., ΥΝ.Η., ὙΥ εἰββ, Β[.ϑϑ, 
Ηρ. 

5 ἐπεκ., δὰ ΑΙ, ; Β]455 ἐπικ.ν δι ἴῃ β τεχὶ Β[455 [88 ἐπεκ.» 50 ἡ ΒΗΡ, εἴο. 

(1893); ν»ἱτἢ ἀδεῖνε ΟὨΪΥ Παγα ἴῃ Ν.Τ..-- 
καὶ ἐν ὀλ. καὶ ἐν μεγ.: “ΨΠεῖπαΣ ἢ 
1{π||6 οσ τυτ ταυοῖ," ΚΕΝ. ϑ8ὲεε οτιεἰςδὶ 
ποῖδ δηά νεσ. 28, ἴ.6., νυ {π6||6ὶ οσ τους 
τοῦδε, δηᾶ οοβί.---σήμερον : ἴο θὲ Ἰοἰηεά 
ποῖ ψν ἢ γενέσθαι (45 ΟΠτγβοβίοπι, Βεη- 
δεῖ), θαῖ ννἢ τοὺς ἀκούοντάς μον.---οὐ 
μόνον, Βυτίοῃ, ΡΡ. 183, 184, μὴ μόνον ΠΗ 
Ἰηδηϊεῖνε οπἷν τη (δϊ. ἵν. χ8.---τοιούτους 
ὁποῖος κἀγώ εἶμι, 6 ἄοε5 ποῖ τερβδΐ ἴῆ8 
ψνοσά “ΟἸτίβείαη,᾽ νος ρεσμδρ5 δα 
ννουἹά ποῖ τεοορηΐβε (Β]455): “1465 4118115 
αρὸ ϑυπὶ, βίνε ΟἾγ. δρρϑίίατε νὶβ, βῖνε 
ἷῖο νεῖ ςοπιεταρέοτγε πογαΐης ", γενέσθαι 
«νὸν εἶμι: “ταῖρμὶ Ῥεοοπια βυοῃ 851 
διὰ," ΒΕΝ., τυ. ρνίηρ πε ἀϊβαγεησα 
θαίννεεη γέν. δῃά εἰμι; ὃν ΨΠδίενεσ 
πᾶπιθ Ὧα τηῖρῃξς Ῥὲ οδἱεά, {πε Αροβεῖς 
Κηεν νημδὲ δε δου! τγ85 (1 Οογ. 1χ. 9). 
-π-παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων; ποῖ 
Ἀραυταῖϊνε Ὀπῖ Πτετα] ; ΔΙ ΒοῸΡὮ {ΠῈ ΡΙαγαὶ 
ΠΊΔΥ ὃ6 ἀβεά τμειοσί δ! (ὟΝ εἰ55), οὐ. Τδο., 
Απη., ἵν., 28. παρεκτὸς : Μαῖίῖ. ν. 32, 
χίχ. 9 (566 ΝΝ. Η.) (2 Οος. χί. 28, δάν.), 
Ῥἱδαοξξ, νῖ., τ, Τεςέ., χίϊ., Ῥαΐγ., Ζαδ., 
1; “βυανίβδίπια ἐπιθεραπεία εἰ εχ- 
ςεριῖο," Βεηρεὶ. Ἑδίτῃ δπᾶ Ηορε .--- οὗ 
1π688 τε Δροβέῖε πδά βροίκεῃ, ἀπά κἰβ 
οἰοβίηρ ννοτάβ γενεαὶ ἃ ἴνονεὲ ψΒϊοἢ 
βουρῆϊ ποῖ 118 ονῃ, νγὰβ8 ποῖ βδδιΐν ῥσο- 
νοκεᾶ, δῃᾶ ἰοοῖκ πὸ δοοοιηΐ οὗ ἐνὶ]: 
“ἐτοΐατη σεϑροπβιπὶ εἰ υγραηίβδίτηστη. εἴ 
ΟὨ τί βιίαπο ποπιΐης ἀϊρη ββίσσση,᾿ Β]455. 

γες. 30. καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ: 
ν τῆεβε ϑνογάβ ατὲ ποὶ γεϊδίπεά, βεὲ ογἰτἰ- 
τδὶ ποῖε, τπαὶγ οτ ββίοῃ βεθπ5 ἴο δ κα ἴῃ 6 
εἰβίηρ' ΠΡ ποτα δὈτιρὲ (τεδέέο σοηπδμγρὶέ, 
ΒΙ455), ἀμ ργοῦδον 15. 15 {π6 πχβϑηϊηρ᾽ 
οὗ τ8ς ραββαρε, δἰ πουρῃ πε ογάθσ οὗ 
τ Κ 15 τηδ πιδίηεά ἴῃ Ἰεανίηρ (μ86 σπδτη- 
θετ. Ἐογ πε νἱνίἀπεββ οὗ πε ννῃοΐβ πδτ- 
ταῖϊνε 586εὲ Ζδοκιεγ δπᾶ Νγεηάις, δπά ο΄. 
Μοσίβεγι, Αῤοσίοϊϊς Αρε, Ῥ. 355.-- 
ἀνέστη, Τὰςαπ, βεεὲ οὐ ἀναχωρ. ϑαεί., 
Νεγο, 15; οὗ. χχῖϊ, το, δῃηὰ ποίε οὔ 
Χχν. 12. 

Ψεσ. 31. πράσσει, ῥτεδεηξ ἴεηβε: 
“ἐφρὶς ἀδ νἱ τε ἰπβείτατο ᾿᾿ (ατοιίαβ, Β[455). 

ΨΝεῖ. 32. ἐδύνατο; ἃ ἴτε Αβτγιηδίνα 
ἱπηρεγέεοι οἵ νετθβ ἀεποιίηρ Οδ] σδεΐοη οὐ 
ΡΟΒΒΙ 1], θη υβεᾶ το δἰῆττη {πδὲ ἃ 
ςετγίδίη τπίπρ οουἹά οσ βμοι!ά ἢανε ὕεεῃ 
ἄοπε ὑπάᾶδγ ἐπε οἰγουτηβίαποαβ ἡδτταϊεά : 
τπογθίοσα ποῖ οοσσεοὶ ἴὸ βρεαῖκ οὗ δῃ 
οπλϊτεεὰ ἄν, 5ἴποα τπ6 ραϑὲ πεοεββίευ ννᾶ8 
ποῖ Πυροιμαεῖίοδὶ οσ σοπίτασυν ἴο ἕδοϊ, θαΐ 
δοῖυαδὶ, Βυτίοῃ, Ρ. 14, θὰὲ οὗ, ϑίπιοοχ, 
Ταπρηαρε οὗ ἐπε Ν.Τ΄., Ῥ. τταᾷ; οὗ. χχὶν. 
10, Χχνΐ. 21.---οΟἰὶ μὴ ἐπεκ. Καίσαρα: 
τὰς ἀρρϑδὶ μά θεεῆ τηδάβ δπᾶ δοςβριεά 
δηά Ῥδὺϊ πιυδὲ θ6 βεπὶ ἴο οσιθβ, Ραΐϊ 
ἀουθτ]655 τῃς ἀεοίϑίοη οὗ Αρτίρρα ψουἹά 
δανε ρύθαὲ νεῖρῃες τ Ἐξβίαβ, δηά 
ψνουἱά σγεδεὶν τηοάϊέν τμς Ἰείτεῖ τυ ϊς ἢ μα 
ψΨουά βοπά τὸ Εοπια ψ τ ἐπε ῥγίβοπεσ 
(8ε6 αὔονβ, Ρ. 499), δπάὰ ψὲ τηδὺ ἔπι 
δοοοῦης ἰοσ ἴπ6 ἐγεδαίπιθηι οἵ Ῥδὰ] οἡ πὶβ 
ΔΙΓΙ͂ΝΆΙ ἰῃ {πε οδρίίαὶ, χχνῖ!. τ6. Τα 
αοἰγουτηδίαποα ὑπαὶ τῆς ἱπῆοσεποε οὗ Ῥδὰϊ 
ἷβ ἔδυ δβιδ] δηθὰ δὲ ἀπὸ πιουτ οὗ 
νδτίουβ Ῥειβοηδρδβ, ἀπά πονν ὉΥ Αρτίρρβ, 
Βίταβεῖῇ ἃ 7ανν, 88. ννῈ]} δ ὉγῪ Ἐεβίιβ, ἃ 
Κοπιδη, 88 Ῥεθῃ πιδάβ πε στοιπά 
Οὗ οδ]εοίίοη ἰο {886 παισαῖϊϊνε ὉῪ Βδασ, 
Ζεῖϊεσ, Ονεγθεςκ, Νν εἰχσϑᾶοκοσ, Θομπιςάεὶ, 
Βυΐ δ ]5ὲ μὲ τᾶν ἔγϑηκὶν δάπηϊε {πδὲ 8ὲ. 
1κῈ πὸ ἄουδε ρυτροβεῖὶν ἱπίτοδυςδά 
ἔμεβς νατὶβα (εβιϊπιοπῖεβ ἴὸ Ῥϑὰ 5 ἱππο- 
ςϑῃρα, [Π|15 15 Ὧο ὑτοοῦ οἵ πε ἱποογσγεοίπεββ 
οὗ Πϊ5 βιδιεσιεηΐβ (ὑ επάι, Μαδιῖαβ), ΙΓ 
Μὲ δταηΐ, 85 δῖ. ἴζυκα δϑῆσγηβ, ὑπαὶ {πε 
ῬΓΙΠΊΔΤΥ οαυβα οὗ {π6 ΑΡροβεῖε᾽ 8 ἱπιρτίβου- 
ταθης ννὰ8 {π6 ἔδπδίίοδὶ ταρὲ οὔ [ῃ6 7δννβ 
αραϊηβὲ Πἰπὶ 88 ἃ ἀεδβρίβεσ ἀπά ἐπεπην οὗ 
τπ6 παίίομδὶ τε] ρίοη, ἰὰ 15 φαϊξα οοποαὶν- 
ΔὉ]6 {πὲ {πόδε ψνῆο ννεγα οδ δὰ ἴοὸ ἱπχαίσα 
ἴῃῖο {πε τηδεζασ νυϊπους βασ δηγῖν δπᾶ 
Ρτε)πάϊοε βῃου]ά τεοεῖνα ἃ βίγομρ, ἱπιργθβ- 
βίοῃ οἵ ἢῖβ ἱπηοσεῆοε, δπά ββουϊά ρῖνα 
ἐχργαββίοη ἴο {πεὶγ ἱπηργαββίοηβ, Οἡ {πὸ 
οἵἴπεγ μαπά, {πῸ69 ἀεβογίριίοη ἴῃ Αςῖβ δῃ- 
ΔΌΪεβ 18 ἴο 5δεὲ μον Ρϑδῃὶ, ἰῃ βρὶίε οἵ 



ν 

ΧΧΥΗ. ᾿-.Ἅ ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 33. 
ΧΧΨΉΙ. τ.ἰ ὩΣ δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, 

παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ, 

1 τὰ ΕΊοτ., ΟἿρ., ὅτι. Η. πιρ., ΒΙ458 σϑοοπβίγιοίβ ἔδ6 β ἰεχι: οντως ουν ὁ 
Ἤγεμων πέμπεσθαι αὐτὸν Καισαρι εκρινεν, και τῇ ἐπαυ τον προσκαλεσαμενος 
ἐκατονταρχην τινα σπειρης Σεβαστης ονοματι ἴουλιον, π᾿ ξ 
συν τοις λοιποις δεσμωταις, 50 ἩΠΙροπίε Ια, 1800. ἀγνδωννν ύω.. ̓  

βας ἢ ἀδοϊαταείοηβ ἰπ Ηἰβ ἕανουτ, ταῖρδς 
πη ἩΪΠΊ5Ε17 οοτηρε!εά ἰο ἀρρεᾶὶ (ὸ 
Οξϑασ. δά ἢε δοεϊεά οἰμεγνῖβε, ἀπά 
ΜῈ τεΐίεαβε μαά ἔοϊϊονεά ὑρὸὰ {πὰ 
νεσγάϊςε οὔ δὶ ἱπποοδῆςε, ἣθ νναβ 
Βυτα ἴπδὲ βοοπεσ οσ ἰδίεσ ἔπε ἱπιρίδοδθὶα 
ως νου] ἀ πιᾶκε Ἦϊπηὶ {Πεὶγ νἱοξίπι. 

οαΙβδγε, κὸν 5., Ρ. 356, οὔβεσνεβ παῖ 
Ἔνεη 1ξ Ῥοίῃ Αρτίρρα δηὰ Ἐεβίῃβ ννεγε 
σοπνίποεά οὗ {πε Αροβεῖε᾽β ἱπποσεῆσε, 
ἐπ ῖ5 ὑνουἹά ποῖ ρτενθης Εδβέιβ ἔγοτῃ βεεὶπρ' 
πῃ ὐπὶ ἃ ἀδηρεγουβ ρϑβοη, Ὡο ψνουἹά 
εἰς θρ ἰγουδ]β πὰ σᾶιιβε ἃ τῖοῖ γνμεγενεγ 
Ὧδε επί; βιυοῖ ἃ τᾶπ σου ποῖ δανα 
Ῥεδη εῖ δὲ ΠΡρεγίν ὃν Ἐεϑβέιβ 45 ἃ [δι ἔμ 8] 
Ἐοπιδη οἴηοϊαϊ ; δὰ: βεεὲ αῦονε οχ χχν. 
12. Οπη [δὲ ψῇοἷδ παγγαίϊνα 566 ΖδὄοκΙογ, 
Ρ. 311; Βεῖδιε, Ρ. 260 (ἔοτ ρῃγαβεοϊορυ). 
Ζδοίκίεγ ΒΌΡροβαεβ 88 ἃ ἔουιπἀδίίοη ἔοσ [με 
παιταιϊϊνε ἃ νυεϊτεη δοσουπὶ ὃν Πυκα 
Εἰτηβεῖσ, ρεγῆαρβ ἂπ εγενιηθββ, δί δ 
ΕΑΙΪ ρειοά δἴξεσ δε ενεηῖβ. ψνεπάϊ 
(1809) 4150 ἰδῖκεβ ῆε νίενν [Παΐ {πε νυτίτεσ 
οὐ τῆ πατγαεῖνε δὰ ργορδοϊν δθεπ ἰῃ [88 
ῬΕΙΒΟΠΔΙ σοσηρδηΥ οἵ 5:. Ρδὰ] αἱ Οβεβαγεα 
δείοτε τῃ6 βίατί ου ἔπε ᾿ΟΌΣΓΠΘΥ ἔοσ Εότσηθ, 
χχνὶϊ. σ, δηᾷ ἴπδξ {πε τεάβου τπδὲ ἢ8 ἄοβϑ 
ποὲ εταρίου πε ἢἤγβε ρεσβοη ἴῃ τπ6 πᾶτγ- 
ταῖνε οἵ χχν., χχνὶ., ἰβ Ῥεοδιβε ἔπε ἔδοϊβ 
παιταίεά ἱπ ἴπθβε ὕνὸ οπαρίειβ ἀϊὰ ποῖ 
ἱτηπηεάϊαιοὶν οοποογῃ Πΐπι, Δ Πουρ Β6 
“γα5 ἴῃ Οϑαβαῖεα ἀυτίπρ ἐμεῖς ργοσθθβ. [π 
ταξεγτίηρ ἴο ἐβε δοσουηξ οἱ ὅ5:. Ῥδὺ]᾽β 
ςοηνετβίοη 85 ρίνεη ἰπ οὮ. χχνί. ἴξ 18 ηοῖε- 
ΨΟγῖδΥ παι ΜοΟίδβετσε, Ρ. 120, βρεαίκβ 
οὗ ἱξ 85 οσουτγτίπρ “ἷπ ἃ βοίπρ ῃοβ6 
νἱνίάπεββ δπὰ νογίβίτα ΠτπὯθ ἅτε ἀηβυτ- 
Ραββεά". 

Ὅβάρτξεε ΧΧΥΠ].--τννεσ. τ. Β]48585 δἱ 
{δε ουΐδει βρεᾶκβ οἵ {18 ἀπά τμς πεχί 

ομδρίεσ δϑ “οἰτίββίπιδπὶ ἀθβογρείοποσῃ " 

οὗ 8ι. Ῥδ}}}5 νογαρε, δπά δ6 δάάβ {πδΐ 

τῃῖ5 ἀεβοτίριίοη ἢδ5 θεβῃ εϑεϊπιαιεὰ ὃῪ ἃ 

τὰδῇ 5Κ11εἀ ἴῃ παυιῖσαὶ πηδείεγβ 88 “ τηοηὰ- 

πιεπέσπη οπιηΐαπλ ῥτειοβ βϑὶ πιτη, 4188 

τεὶ πᾶνδῖῖβ εχ ἰοίδα δητυϊξαίε πορὶβ 

τοϊςία βἰπε". Ηδε τεΐειβ το δὲς Ναμέϊᾳ 

εν Αἰέοη ὃν Βτιϑυβίῃρ, ζοστηεεῖυ Ὀίσεσίοσ 

οὗ δε ϑοδοοὶ οὗ Νανί ραίίοι 'ῃ Βτεπίθῃ, 

1886: 4 ῬοοΚ νδίοῃ βῃουὰ ὃς τεδά 

εἰᾶς Υ 5ἰάε στε 1. 5πιεΠ᾽ 5 ννε]-Κποννῃ 
γογαρε απὰ ϑμίῤτογεοὶ οἵ δὲ. Ραμὶ, 4φ1ἢ 

εἀϊε., τ88ο (ς΄. αἶξο 1. ψατβ, Σ᾿ Αγνὲ Ναι- 

εἴφμε, τ887, ἀπιὰ δες 4180 Ἰπίτοά., Ρ. 8).--- 

ὡς; ῥαγέϊοιία ἐεπιῤογαϊ!ς, οΆδη 50 υβοά 
ὉγΥ 51. [κ6 ἴπ ἄοβρεὶ ἀπά Αςὶβ, δπά 
τῆοζα ἐτεαυεπεῖν ἔπᾶπ Ὁγ τῃς οἴμεῖ Ενδη- 
δε βῖβ; ἰπ 8.1. Μδείμεν ποῖ δὲ 811, ἰῃ 8ι. 
Μαῖκ οηςε ; οἴεη ἰπ Ο.Τ., Αρος., ἀπά 
Ἐβρεοίδι!ν ἴῃ τ Μδ8ος.---ἐκρίθη τοῦ ἀποπ.: 
οομηπῖοη Ποπδίγυσίίοη ἱπ ΤΙΧΧ υἱτῇ 
κιπάτεὰ Μογάβ, δ...» βουλεύομαι, δας τὸ 
οἶδμα ἱπβίδῃοεβ οὗ ἐπε ρεπίεινε ὑἱἢ ἰπ- 
Βηϊείνε δέζεσ κρίνω (εχοερέ στ Οοσ. ἰΐ. 2, 
ΤΕ. ἴθ ΝΟΥ. Ταπιδν ; δες αἷβο Βυτγίοῃ, 
Ρ- 159. ἀποπι: ὅ8:, 10Κα βίαπᾶβ αἷοπε 
δτηοηρβὲ Ν.Τ, νυτίταετβ ἴῃ {πὸὶ πυπῖρεῦ οὗ 
ςοπιρουπάβ οὗ πλεῖν νν βίο πε ἐπιρίουβ, 
ὯΟ 1688 ἔπαπ πίπε, 1. ϑπητῃ, κ.5., Ρ. 28, 
6ι.--ἡμᾶς: “ὙΠ τη5. βεσξίοι νὰ ττεδὰ 
πε ἤτπὶ στουπά οἵὗἉ Πίβίογυ, ἴοσ πεγὲ δὲ 
Αοἴβ Χχν", α ἴπῸ ρεγβοηδὶ τεσογὰ οἵ {πε 
ὍΟΟΚ ἀραΐπ ἐπέετβ, δηὰ ἐμὲ ἴῃ [18 ἰοηρεβέ 
δηῃὰ Π1Π|6ϑὲ ματι" (νγ εἰζβᾶ οἴκει): βες αἰβο 
Οἡ ἡμᾶς, 48 ἱπείπηδεπρ Ὁ. 118 τθουγγθεηοα 
δε παγγαῖίνε οὗ δῃ Ἴγενηέπεββ, ΗΠ ρεη- 
ξεϊὰ, Ζευ. ΤᾺ., ἵν.» Ρ. 540 (1806), ννεπάε 
(1899), Ρ- 402, ποίξ. Τῆε ἡμᾶς ἱποϊυάεά 
Ραμ, [υκεὲ, Ατίβέασομιβ; Κδγηβαυ, δὲ. 
Ῥαπὶ, Ὁ. 315, τηαϊπίδῖπβ ἐπαὲ δοίῃ κε 
δηὰ Αὐἱβίδτομιβ σηβὲ πᾶνε δοσοπιραηϊεα 
Ῥδὰ] 48 [15 βίανεβ, δπὰ ταδὶ τπεν ννουἹὰ 
ποῖ πᾶνε Ῥεεη ρεγπητεά ἰο ρῸ 48 ἢί8 
πίδπάβ, Βαϊ βεὲ ΟἸΠθετι, δέμάφη ες 1,ἴ{ε οὗ 
ῬΡαμὶῖ, ». 2ο1 ; ἀπὰ ὑΝνεηάε (1800) ἱπ τερῚ 
ἴἰο Καγῆβαυ ροϊηϊβ οὐἱ ἴπᾶὶ 85 ἴῃς Ἐμὶ 
νγᾺ5 ποῖ 541Π1πρ' ἃ5 ἃ ἱγαπβροτί ν6556] ΝΩ 
[δὲ ργίβομειβ ἀΐγεος τὸ Ἐσπια, δυὰς τπαὶ ἃ 
νεββεὶ εηραρεὰ ἴῃ ρείναϊε οπίεγρείβε δπὰ 
οοσηπλοτος ννᾶ5 εταρί ογεά, ἰξ '8 φυϊτς Ροβ- 
8816 τλδε Ρδι1}"5 παπᾶ ϑ πᾶν πᾶνε ἐγανε δὰ 
οἡ ἰδ 88π|ς 5ῃϊρ ὑνἱτἢ Ηἰπὶ 48 ἱπάερεπμάσπι 
Ραββεηρεῖβ. Βιυΐ 8εε ἔυγίπεγ Ἐδπιβαυ, Ὁ. 
323. 80 [ὉΓ 88 [μὲ ἰβ σοποεγηςά, ἰξ 18 
Ῥοββίδ!ε ἐμαὶ με πᾶν πανς ἱγανε!!εὰ ἴῃ Ηἷ5 
Ῥιοϊθϑβίομδὶ σαρϑοὶν ἃ5 ἃ πηβάϊοαὶ πιᾶῃ, 
Τιεἰκεδυβοῦ, ΑῤοΞςίειρεςομίολιέε, Ρ. 303.-- 
παρεδίδουν : Δεϑἰπηδεεὰ το ἔογπι οὗ οοη- 
ἰταςίεά νεγῦβ, 50 τηοϑβὲ σεγίδίηἶν ἵπ Αςίβ, 
φΓ. ϊ. 2, ἵν. 33, 35, Θπιοοχ, πιαηρμαρε 
ΟΓ με Ν.Τ., Ρ.37. ΔΝ Ίπος- Βομπηϊεάεϊ, Ρ. 
121.---δεσμώτας, δες Ὀεΐον, Ρ. 516.-- 
Ὑπαιῖ Ῥδυὶ οοπιπιαπάςἃ τεβρεςὶ [8 ἱπιρ!ςὰ 
ὉΥ ἴδε ψδοῖς πατγϑῖῖνε : βοῖης οἵ ἴῃς οἵμες 
ΡΓίβομοιβ πΊδῦ 480 ανὲ ὕδεη βεπί ἴὸ 
Ἑοπιε οὐ {πὲ ρτουπά οὗἉ δῇ ρροδὶ, οὔ, 
7οβερδυβ, Μέέα, 3, Ῥθε οἴπεῖβ πιᾶὺ πᾶνε 
Ὅεθη αἰτεαὰν Ἴοπάδεπιπεά, Ἐλπιδᾶυ, ἢ. 



φξιό 

ὀνόματι ᾿ἸΙουλίῳ, σπείρης Σεβαστῆς. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥῚΙ 

2. ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδρα- 

μυττηνῷ, μέλλοντες πλεῖν ' τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους, ἀνήχθημεν, 

1 Αἴεν πλεῖν 3 ΑΒ δάά εις, 50 ΤΊ5οϊι., ΝΗ, ἘΝ. Υν εἶββ, νν εηᾶς, Ἰπϑίεδά οἵ μελ- 
λοντες 9.48, Τίβοῃ., ΥΝ.Η., ἘΝ., Ὑνεῖββ, νγεπάι γεδά μελλοντι ; ρεύβαρβ ομαηρβᾶ 
ἱπίο ρίαγαὶ αἴτετ ἐπιβαντες. Β[αββ γεοοηβέγιοιβ αἱ ΕἾογ., αἱρ., ϑγγ. Ρ. μελλοντες 
δε πλεῖν ἐπεβημεν πλοιῳ Αδραμνττηνῳ, οπλί εἴη ρ᾽ μελλοντι πλεῖν. . . τόπους ΨΙΝ 
Εἴον., τεϊαϊπεὰ, πονψενεγ, Ὺ Η:Πρεηξεϊά, τ890, νὰ αἱρ. ἀπά ὅγυ. Ρ, Βίδβ8 οοη- 
εἶπας ἴῃ βὶ τεχί, 5ο ἩΠρδηξεϊά, ἐπεβη δὲ συν ἡμῖν Αρισταρχος Μακεδων Θεσσαλον- 
ικευς Ὑἱἢ (6 βᾳάπὶιθ δυϊμουῖν, Ἔχοερὲ ἵπδαὶ ΕἾἸοσ, οπιῖϊτ5 Θεσσ. ΑΒ", 8ο ννεῖϑϑβ, 
ΜΝ. τεαὰ Αδραμυντηνῳ; 566. διγίποι ΝΥ παι- ϑομηγεᾶει, Ὁ. 58, απᾶ ὟΝ.Η., ρ. 
313 (ἴογ δϑβρίγαϊβ ᾿βδρα.), απὰ 4ῤῥ., Ρ. τό7. 

314.--ὁτέρους: Μεγοῖ δπᾶ Ζδςκίεγ ἰακα 
τ6 νογὰ ἰὸ ἱηάϊιοαίε ργίβοηβιβ οὗ ἃ 
οματγαοῖοτγ ἀϊ βεγεηείγομι δα], ΐ.6., μεδίμες, 
ποῖ ΟΠ τ βείδηβ ; δας ννεηάι (580 Ἡδοκεί) 
οἰπίβ οὐξ [δὲ [πε ἱπ Αςῖβ 1565 ἕτερος 

ἵπ βἰηριϊατ δηά ρἷθγαὶ δ8 βΠΊΡΙῪ τε 
δηοίμδῖ, οὐ οἴμεγ, δάάϊεοπδῖ ; νῖ!. 1, 
Υἱἱῖ, 34, χν. 35, Χνὶ. 34. ΑΒ ἀραίηβι 1Π15 
Ζδοκίες ᾳυοίεβ Γὰκε χχίϊ!, 32, 6]. ἱ. 7. 
-ἸἸουλίῳ : πδηλα δύ ἴοὺ σοτησλοῃ ἴοσ ΔΩ 
ἰδεπειβοδίίοη ; Τδοῖτιβ Βρε δ κβ οὗ ἃ [118 
Ρτίβοιιβ, Η ἐδέ., 11., 92, ἱν., χὰ, 8 σευ 
οὗ [με ργβίοσίδηβ, θαῖ 566 θϑῖον οἡ χχν !. 
τ6.--σπείρης Σ.: “οἵ {πθ6 Αὐυρυβίδη 
Ραπᾶ," ἘΑΨ. Ιἐ 18 βαρρεβϑίιεάᾶ ἐῃδὲ {πε 
ἴεγτη 18 ἢετε υδβεά ἰβ ἃ ρορυϊδγ σο]]οαπ141] 
ΜΑΥ Ὁν 81. [μπκς6, δηᾶ (πδὲ ἰξ ἰδ ποῖ ἃ 
ἐγαηϑἰ αἰίοῃ οὗ ἃ οοττεοῖ Ἐοπιδῃ ἤδτηθ, πὲ 
ταῖμεῦ “1ῃε ἰτοορβ οὗ {ῃ6 δπιρετοσ,᾽" 
ἀεποιίηρ 4 Ὀοάγ οὗἉ Ἰερίοῃδγυ σεπευτγίοηβ 
ΨῆῸ ΕῖῈ οπηρίογεά ὉΥ (δε Επρεσοσ οἢ 
οοηβάεπεῖδὶ Ὀιδίηθϑβ Ὀεῖνγαθη ἴδ8 ρτο- 
νίπσεβ δηᾶ {πε ἱτρϑγῖδὶ οἰ, ἔπε {|| 6 
Ααυρυδίδηῃ Ῥείηρ σοηΐετγθᾶ οὐ ἐπ 6πὶ 85 ἃ 
τις οὗ ἔανουσ δηᾶ ἀϊβιϊηοίίοη. [1 (ἢ 15 
5. 80 ψὲ ρδίδμεσ ἔγοπι [ἢϊ8 ηοίῖσα ἴῃ «ες 
ἃ ἴαοϊ ψΒΙΟΝ 8 αυϊε ἴῃ δοσοτάδησα τ 
ναὶ 15 Κηοννῃ ἔτοπὶ οἴπεσ βοῦγοαβ, δ]- 
τπουρῇ ποννμασα ργθοίβεῖν διιεβιθά. Βυὶ 
δ ῃ ΔΠῪ σοπηθοίΐοῃ ὃ6 6ϑίδ Ὁ} 15Π6 ἃ Βαΐνγθεῃ 
ΒΌΘὮ ἃ θοᾶν δηᾶ δὴγ Ὀγδηςῇ οὔτε ἱσηροσίαὶ 
βεγνίος ΨΏΪΟΝ 18. δοῖια! Κποννα τὸ πὴ 
ὙΒοτα ννασα οογίδϊῃ Ἰθρίοπασν σεπίυσ ἢ 8 
ψὯο γνϑηΐ Ὀγ ἴπ6 πᾶτὴα οὔ γγηηδηξαγία, ΥὯΟ 
ὑεῖ ἐπιρογεᾶ ποΐῖ ΟὨΪν, 45 {πεὶσ πᾶπῖα 
ἰταρ θά, οὐ ἀπεῖεβ σοπηεοιεᾶ τ τῆς 
σοτητηϊββασίαί, ας αἰβὸ στε ἐπε συϑίοαν 
οὗ Ῥγίβϑοπθιβ δηᾶ ἔοσγ ρυγροβεβ οὗ ρο]ῖσε. 
πη χχν!. τό, ΑΝ. δηᾶ ΚΝ. πιαγρίη, να 
ἢανα τὴς ταπιδγκαῦϊβ τεδάϊηρ : “ δηᾶ {8 
σεαπϊαγίοῃ ἀδ ναγαᾶ πε ῥσίβοησγβ ἴο (ἢ 6 
σδρίαδίη οὗ με [ργρτοτίδη] ρυιατά ᾽" (βεε οὴ 
ἰ.5). Βαΐ ἴξ 15 υτρεὰ ἰδὲ ψγὲ σαπηοῖ 
απαἀετγβίδη ὃν [Π15 ἐχργαβϑίοη {π6 Ῥγεΐδβος 
ΟΥ τ86 Ῥτείοτίδῃ συδγά, ψνῇο ννουἹά τοὶ 
86 Τοποοιηθάᾶ ψἱἢ πῃ σοτηραγαιί ναὶ 
Βυμῖθ]ε ἅπιν οὗ τερεἰνίηρ ἀπ ρσιατάϊη 
Ῥηβοποιβ, Βαξ ἴπ (ἢς ΟΙά 1Υ͂, ςα!εὰ 

Οἱραβ (ππίοσευηδίεϊυ τς οἷν ταργεβεη- 
ἰδῖίνε οὗ (Π6 ΟἹ 1,δἰΐη ἔοσ {815 Ρᾷ5545 68) 
ΜῈ πᾶνε ἴοῦ ἃ ἱγδηβίφιίοη οἵ ἔπε ατεοῖ 
στρατοπεδάρχης, ἰῃ ἰ(5ε1 ἃ ΝΕΙῪ τά 
ψοτγά, ῤγίμοσῤςε ῥεγεργίπογη. ΝΟΥ) τΠ6 
ἸερίοηδΥ σδηζυτίοηβ ΨὴΟ ἔοττηεά {πὲ 
ρινιομέαγίἡ ψατε τερατάεᾶ ἴῃ Ἐοπιθ 45 
Ῥείΐηρ οἡ ἀδιδοῃεὰ ἁυπεν, δηὰ υνεσα Κπονη 
85 ῥεγεργίπὶ; οὐ ἴῃς Οεϊαπ ΠῚ {παν 
οσσυρίεα {π6 σαιὰρ Κπονπ 458 (π6 σασέγα 
ῥεγεργίπογμνη, πιὰ {μεῖγ σοτηπηδηᾶει Ὀοτα 
1π6 παπια οὗ ῤγίμεοσῤε ῥεγεργίπογηεηι. ΤῈ 
{πεγαίοτε ψγὰ τπδὺ ἰάδπιν ἔπε ϑιγαῖο- 
Ῥεάδγοῃβ. ἴῃ Αςὶβ χχν!, τό ἢ {15 
σοσητηδηϊηρ ΟἤσΘτ, ψν8 τῇΔῪ 4150 ἰηξεγ 
τμδῖ Τυ]1π|8 γὰ5 οἣα οὗ {π6 Ῥεγεργίηϊ, απ ἃ 
τῆδι ἢς μαηᾶβ νεῖ ἢἰ8 ὑγίβοποτβ ἴο ἢῖβ 
ΒΌΡΘγίοσ οἰῆοει, Νδπιβαυ, ϑὲ.. Ῥαπῖ, Ρρ. 
315, 347, Μοτηπίβεη, ϑεέἐξηγρϑεδεγίομίε ἅ. 
Βενὶ. Αλαά., τ805, Ρ. 405 Ε΄, ἘδηάΔΙ!, 
«Αεές, Ρ. 340. Βαϊΐ 866 οῃ ἔπε οἵπεγ παπὰ 
Ζαῦη, Εἰπίείέμηρ, ἴ., Ῥ. 380. (1807), 
Κηδρεηραθθε, “οέμις ΑῤοΞέοϊογενι, Ῥ. 
448, Βεῖΐδβει, Βεὶέγαρε, Ρ. 147 Π., ψῇο 
Ῥοϊηϊ οὔέξ ἀπιοηρβὶ οἴει γβα80Πη8 (1) {πὶ 
{ποῖα ἰβ πὸ οἷδασ ενϊἄεπος οὗ {πὸ {{|6 
ῥγίποεῤς ῥεγεργίπογενι Ὀεΐοτα ἐπε τεοτ- 
ϑαπβδιίίοη οἵ ϑερί. ϑδνθσγιβ, (2) ἔπαὲ να 
μανε ενϊάθβμοβ ἔπαὶ ργίβοῃειβ νεσα βεηΐ 
ἴτοται 6 ργονίποθϑ δηᾶἃ σοπηπηίεά ἴο ἐπε 
᾿ᾶτα οὗ (ἢς ῤγαῥεοίις ῥγαίογίο, ε΄. ταὶ.» 
Αἀ Ριΐη., 57, τ τεέδσγεπος ἕο οὴ6 γῆ 
μαᾶ ἀρρβαϊεά: “νἱποειβ τλϊεεὶ δὰ ργδῖδο- 
ἴοβ ῥγείου πιεῖ ἄθρεῖ,᾽" ἀπά οἵπεῖ 
ἰηδίδῃοεβ ἰπ Ζβαῆη, τ. 5., δηᾶ Κπαρεη- 
Ῥαῦεῦ,. 8566 ἔαγέθοι ἔοσ τῃ6 ναῖπς οὗ τῃ8 
ΟΙά [Ιιαἰη τεδάϊηρ ἰὴ αἰρα5 “ 7118 ᾽" 
(Η εδάϊαπι), Η βείηρϑ᾽ Β.})., δηᾶ Ὀεῖονν 
οἡ χχνῖ. τ6. Βυῖ ψΠαῖμετ ννε δάορε ἐῃς 
οχρ᾽ δηδιίίοη βυρρεβίεα Ὁ Ῥσζοῖ. Κδιηβαν 
ΟΥ̓ ποῖ, 1ξ 8. 511 Ορεη ἴο 8 ἴο πηδϊπίαϊ πὶ 
τπδὲ τῃς {{π|6 “Απριβίδη ᾿᾿ ψγὰ5 ἃ {{π6 οὗ 
Βοποὺγ δηᾶ ποῖ 4 ἰοοδὶ {{||6; ποῖ σοη- 
ηροϊεά ἢ ϑερθαβὲς ἐπε ομϊεῖ ἴοννη οὗ 
ϑαπηασῖα, οὐ ἢ Οεβασεα ϑεραβία. 
Θομῦτοι ἰπ δηϑνεῦ το Μι. Ηδδάϊδηι᾽ 8 
οτιεἰοίδπι (“ [011 05,᾽" Ηδβεηρβ᾽ Β.Ὁ.) (8 
5111 οἵὗἩἉ ορϊπίοη, Τἀδοὶ. 1,ἐεγαίμγ χεϊέμηρ, 
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3. τῇ τε 
ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα - φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ 
Χρησάμενος, ἐπέτρεψε πρὸς φίλους 1 πορευθέντα ἐπιμελείας τυχεῖν. 

1 ΤΊβοῃ., Ν.Η., Ὑνεῖββ, ννεηάᾶι τεδά πο 
Β ἰεχὲ ζο]]ονν5 ΕἸογ. δἼοογάϊη 

πορενθεντι «ἢ ΑΒ 13, 36, 68, Βῖδες ἱ 
ἴο ψν μος Ῥαυ] 5 {τε π 8 τοπδε το δῖπλ, “ ῬΈΠΕΙ, 

Θταϊοῖ8 4] νεηίερϑηι (ἃ δὰ πὶ) αἱ σαγατη εἰὰβ ἀρογεηῖ", 

20, 1800, (Παὶ τείεγθηςβ 8 ἤεσε πιδᾶβ ἰοὸ 
Ὅπ8 Οὗ τῃε ἔνε σοποτίϑ οὗ σεεβασθδηβ δηά 
Θεβαβέβηίϊ τηβπιίοπεά ὉΥ ]οβερῆυβ (ἴοτ 
τεΐεγεποαϑ 566 Ὑειυΐσἡ Ῥεοῤίε, ἄιϊν. 1., νοὶ. 
1ϊ., Ρ. 53, Ε.Τ'., ἀπ Θομπιίεάει, Βηπογείοῤ. 
Βὲδίϊοα, ἷ.,) 900, 1809), πὰ {πογοίοσε 
ἃ σπεῖρα Σεβαστηνῶν ; Ὀυΐϊ Πα πηαἰηἰαίηβ 
Ἐπδὶ {Π15 βᾶπιὲ οομογὲ νγᾶβ ἀϊβεϊπρυ ϑημδὰ 
ΌΥ ἐπα εἰ{16 Απρυϑία ἔτοτα ἐπ οἴδασ ἔουσ 
σοποτίβ, ἀπά ἐπαὶ {πε ψυτίτεσ οὗ ἀςίβ 15 
τοηδογίπρ, {Π15 τἴ{1ε ἴῃ τὰς νογά Σεβαστή 
(568 αἰβο βεϊονν). [1 15 ῥοϑεὶδίε (α5 δ επᾶιϊ 
δάτημβ, δἰ πουρῃ ἢς ρῥτεΐεῖς Θομᾶτγει᾽ Β 
νίαν, 1899) ἰπδὲ Τυ}Ππ8 ταῖρῃς πᾶνε Ῥὲ- 
Ἰοπρεᾶ ἰο {πε εολοῦς Απριεία, οὔ. Ο. 1. 1,.ν 
111., 66, 83, Αυρτιϑιίαπὶ, Θαεῖ., Νέγο, 25, 

, Αυριβίδηϊ, ἴδο., 4ηπρη., χῖν., 15, εἴο. (Βε]- 
5εῖ, Βεοίίγᾶρε, Ρ. 154, Κπαρεηρδθεσ, ῥ. 
425), 8 86]εοῖ πυμρεῦ οὗ Βοπιδη Κηὶρμί8 
ΨΏΟ ἑοσγηεά ἃ κὶπὰ οὗ θοάγ-ρυατγά ἴογ (Π8 
εγιρεσοσ, ἱπβεαϊεά δρουΐ 590 Α.Ὁ., δπά 
παῖ Ὧ6 πᾶν πᾶνε Ὀδεη ἴῃ Οξεβαεα ἡ 
ΒΟΠῚΘ ἱεσηρογατυ βρεοῖαὶ ἀπίν ; Ὀαέ οη τπ6 
οἶμαι μαπᾶ 8εὲ Ῥαρε᾽β ποίε, ἐπ ἴοτο (οῇ. 
ποίε οὔ χ. 1).. ἀτίπηπι- Τανεσ, σμὸ . 
Σεβαστός (2), ἀεβοτίδεβ ἰΐ 88 (4π δά].)} ἃ 
εἰ] οὐἨ Βοποῦς ρίνβη ἴοὸ οεγίδίῃ Ιερίομβ, 
ΟΥ̓ οοπογίβ, οσ Ὀϑίιδ]οπ8, ἴοσ "' νϑίουγ᾽): 
“ΑΙὰ Αυριβία ΟὉ νἱσίατεπι ἀΡρε]]αΐδ,᾽ Ο,. 
1. 1,.. νἱϊ., 340, 341, 344, Ὀυΐ {ποτα ἴ8 ὯῸ 
ἰηϑοσιρείοπαὶ ῥγοοῦῦ ἰδδὲ {818 εἰ{|6 νγὰβ 
Εἴνεη ἴο δὴν (βεβατθᾶπ Ἵοῃοτῖ; δεὲ 
“« Αὐυριβίδη Βαηά᾽" (Βατηδ8), Ηδβεηρβ᾽ 
Β.Ὁ., αηὰ νομάς δὴ οἠἱΐν τοΐεγ ἴο τπ6 
Ῥεϑβίοννδϊὶ οὗ (ἢ εἴεε 85 “ ργόρδϑὶε". 

ψετ. 2. πλοίῳ ᾿Αδραμ.: ἃ Ῥοδί νμϊςῃ 
δεϊοπρεά ἰο Αἀτατηγτείιπι ἴῃ Μγϑίδ, ἱπ 
38 Εοτηδη ρσονίπος Αϑίβ, βἰευαϊεά δὲ 1π6 
ἴορ οὗ ἴτε βῃ} δέμης ἀἀγαηιγείέμιι, ἴο 
ὙΜΠἰΟἢ 1ξ ρίνεϑ [15 πᾶτηα (Εδτηβαυ, Η βίη ρϑ᾽ 
Β.Ώ., τμὖ υ.)». ἴεὲ ννὰβ οἵ σοηϑίἀεσβθ!ς 
Ἰταροσίδησε 88 ἃ βεδρογί ἀπὰ ςοπηπλοτοί δὶ 

σεπίτα, πὰ πὑπᾶάεγ Κοπιδῃ ταὶς ἰξ νγ88 τῆς 

τλείσοροἹβ οὗ {π6 ποτέμεννεθὲ ἀϊϑεγίος οὗ 

Αβία. Νοὲ ἴο θὲ ἽοπἭουπάεά 248. ὉΥῪ 

Ατοείαβ ἀπά οἰμεῖβ νυ Αὐἀταπιείαση θα 

ἰδὲ ποσίῃ οοαδὲ οἵ Αἰτίςα. Εογ {βε 
ΒΡΕ Πρ 566 οτἰτοαὶ ποίε.---μέλλοντες ̓  
τῆε. υϑιδὶ τοῦΐϊα τὸ οτηε ψουϊά πᾶνε 
Ῥεδη ὃγΥ ΨΑΥ οὗ Αἰεχδηάσϊα, ο΄. τὰς τουῦϊε 
τ κϑη ὃγ Τίτυβ ἔγουν [υἄδεα ἴο {πε οαρὶ- 
14], ϑιιεῖ., ΤΊξ., 5. Βαξ ἀρρδγδεην ἔπεα 
ΜΆ8 πὸ βδϊρ βυ δῆς επον ἴασρε δἱ μαηά. 

Ἑτοτὴ Βοπῖε οὗ ἔπε ρτεδὶ ἤδυροιγβ οὗ τῃς 
᾿Αϑίδῃη Ἵοοαβὶ ἴπε σοπέμυτγίομ τϊρῆς μαναὰ 
Ραβϑεὰ (ὁ ΠΕΑΙΥ, ΟΣ ῬΓΟΒΑΡΙΥ ἔγοσα Αάτα- 
ταγτεῖαπὶ (1 {ΠῈ βῃἱρ ννὰβ σοΐϊπρ' ΒοσηΕ) δε 
ἱπιεπάδά ἰὸ ρὸ ἰο ΝΘΑΡΟΙΙ5Β, δηὰ ἴδε ἐπ ς 
ἔτεαὶ Πρ τοδὰ ἰοὸ Ἐοπιε, 1 πὸ βεῖρ 
ου]ά θὲ ἔουπά ἴῃ τῆς Αβίδη Βδαιθουσβ 80 
δῖε ἰπ τ8 βεαβοη.---τοὺς κατὰ τὴν ᾿Α, 
τόπους : "το 541} Ὁγ τῆς οοαβίβ οἵ Αϑία," 
ΑΟΝν.; θὺῖ ννἱἢ εἰς δἴετ πλεῖν δεὲ οεἰεἰ- 
ΟΔ] ποίῖε, ""ἴο 5341] ἀπίο {ἐπε ρίαςεβ. θη 
τῆς οοαϑὲ οἵ Αβϑίδ," Ε1Ν., οὐ. ἴου τῆς 
Ρῆγϑβε, χὶ. 1, ῬΟΙΥΌ., ἱ., 3, 6. [π χνί. 3 
τόποι 15 5: π1}18τῖν ἀϑεά,  ὅ8ες 1. 5πιε 8 
ποία, 4.5.) Ρ. 63.---ὠἀ᾽ἀνήχ., 'Βεε Δθονε οἡ 
ΧΗ, 13; ἴῃ τμε ργεσδάϊηρ νεῦβε ννεὲ πᾶνε 
πε οοτγεβροπάϊηρ παυτίοδὶ ἴδστα κατά- 
γεέσθαι, ἴο ὁοπιε ἴο ἰ4πά.---᾿Αριστ., ε΄. 
ΧΙΧ. 30, χχὶ. 4. ῬεγπαρΡΒ ἐπε Ὄχργεβϑίοη 
σὺν ἡμῖν τῆδν πιεδη ἴπδὶ 86 ννᾶβ Ψἰτἢ 
{πεπὶ, ας ΟἿΪΥ ἴου ἃ τἰπ|6, ποῖ Ῥείΐην 
Δοίθδ!ν ομθ οὗ {πεη, ἐ.ς., οἵ Ῥαυ]5 
σΟΙΏΡΘΩΥ; δὲ τῆδΥ πᾶνε βοπε ἱπ (δε 
Αἀταγηνείδη βῃΐρ οα δῖβ ψψᾶν ἴο δῖ5 
ηδιϊνα Ὡοπιδ, δηὰ ἰοῖ δι ᾽αἱ Μυτα. οη 
{δε οἵα ἢδηά, (οἱ. ἱν. το, 6 18 πατηεὰ 
88 οπε οὔ Ρδ1}}} 8 ςοσῃηραπίοῃβ 'ἰπ ογχα, ἀπά 
88 δὶβ “Γ6Πονν- Ρυβοπεσ," δεεὲ ϑαϊπιοη, 
Ἱπίγοά., Ρ. 383. ΔΝ Πεῖμεσ με πιαάςβ {πε 
7οῦγπεν 88 δῃ δοῖμδὶ ἔε!Πονν- ργίβοπεσ υνῖτα 
ῬΔῸΪ οδηποῖ ῬῈ ρῥγονεά, δἰ: που ρῃ ΟΟἱ., 
τ. 5. (ΡΒΙ6πλ. νεγ. 24), πιᾶὺ ρΡοΐϊπε το ἵξ, 
8δεε 1ἰρδείοοι, Ρλλῤῥιαης, 35,36, 1υοννίη, 
δὲ. Ραμὶ, ἰϊ. 183; “οπε Ασ᾽βίδγομιβ,᾽" 
ΑΟΝ., 458 [{ οἴμπογννῖθαε ἀηκηόνη; ΚΝ. 
Βἶνεβ 5ΙΤΩΡΙΥ [ῖ8 πᾶπδ. Τἄπρϑβε σείεγβ 
Μακεδ. Θεσσ. ἰο [ἰ8 Ἐεάδοιοε. 
γε. 3. τῇ δὲ ἑτέρᾳ: Δ ΕΑΒΥ ᾿ΟἾΓΠΟΥ 

το 51 40η.---αἀἰδίαπος ὅ9 5εᾶ πιῖ]68 (Βτειι:- 
581η6).---κατήχ. : ἱεςπηίοαὶ παυτοαὶ ἔεσπη, 
ορροβίϊε οἵ ἀνάγειν ἴῃ νεῖ. 2, 8.6 ἀῦονε. 
-οφιλανθ. τε ὁ Ἰούλιος . « « χρησ.: “4πὰ 
7.118 ττεαϊεὰ Ῥδαὶ κίπάϊν," ΕΙΝ., ο΄. 
Χχνῆΐ. 2. Βεπρεῖ βαύβ “" νιἀείυς δι άϊββα 
Ῥαυΐυπι,᾽᾿ χχν. 32. Ηορβατῖ, 580 4150 Ζαδη, 
8668 ἱπ φιλανθ., ΜΨΕΐΟἢ 8 ρεου αγ τὸ [υκὲ 
ἰπ Ν.Τ., τῆς ννοτὰ ἃ πιδάϊοαδὶ πιδῃ ταῖεπὶ 
θὲ [κεὶγ το υὑβεὲ. ὅ86ςε αἷδβο οὔ φιλαν- 
θρωπία, χχνίϊϊ. 2, Βεῖονν, δὰ ἴῃ Ὁ επι., 
41{2, το, γα ἢανε ἴῃς ρῆγαβε φιλανϑ. τινὶ 
χρῆσθαι, 50 ἱπ ΡΙυϊατοῖ, ἀπὰ πε δἄνετγῦ 
ΟΟΟ ΓΒ ἰῃ 2 Μδος. ἰχ. 27, 3 Μδος. ἰϊΐ, 20. 
χρησ. ΟΠΙΥ ἴα [νυκεὲ ἀπᾶ Ῥαυΐ, τ΄. ἃ Ὅοτ. 
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4. κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον, διὰ τὸ τοὺς 

ἀνέμους εἶναι ἐναντίους. 5.1 τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν 

καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες, κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. 

6. Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατόνταρχος πλοῖον 2 ̓Αλεξανδρινὸν πλέον εἰς 

τὴν ᾿Ιταλίαν, ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό: 7. ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις 

βραϑυπλοοῦντες, καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ ὃ προσεῶντος 

1 Ας τῆς Ῥερίπηίΐηρ οὗ νεσβεὲ Β͵885 ἱπ β τεχί, ὑνἱεἢ ΕἸΟσ., τοδάβ καὶ μετα ταῦυτα 
διαπλεύσαντες τον Κιλικιον κολπον και το Παμφυλιον πέλαγος, ἀπά ννἱτἢ 137, 5υτ. 
Η. ο", Εἴοτγ. δὐδβ δι’ ἡμέρων δεκαπεντε, ννμιοῦ δ επάις (1800) 566π|8 ἱποϊπϑὰ ἴὸ 
τειδίη, δᾶ ψῃϊοῃ ἰβ τεδὰ ὃν ΗΠ]. (1809), ΝΝ.Η͂. πιᾶγρ. Μυρα, πειῖ. ρῥίατ, ; ἰπ 
Β Μυρρα, 80 Τίβοῦ., ΝΥ. Η., ὙΝ εἴβ8, θα: {πε γεδάϊπρ ἰπ Τ. Κ. 15 βιρροτίαα ὃν ἱπβοσὶρ- 
τίοπβ, ΝΝ ποι- ϑομπηϊεάεϊ, Ρ. 58, 8ο Ηἱΐρ., ΒΙαββ, ννεπάς ; 84. πᾶνε Λυστραν, ἀπά 
866 ζιυγίμογ ΧΝ.Η., Αῤῥ.ν Ρ- τ67. 

3 ΒΙ1855 δοσεηϊυδίεβ ᾿Αλεξανδρῖνον. 

8 ΒΙ455 οογγεοίβ, οἡ ᾿ίβ οὐνῃ δι ποσί, προεωώντοὸς ἴοι προσ. 

χίῇ. το, ἰπ ΟυΧΧ ἄεη. χχνί. 20.---πρὸς 
τοὺς φίλους πορευθέντα : ργοῦΔὈΪν Ὑν 
τῆς 5οϊάϊεσ ἰο ψνμοπη δ ννὰβ Ὗομαϊπεά, 
Ῥυξΐ 866 480 β ἐεχί, ογἰἰσαὶ ποίε.---ἐπὶ- 
μελείας τυχεῖν: “το τεζεῖνα δἰζεπείοπ," 
ἘΙΝ. πιατγρίη, φ΄. Ιβοοῖ., τι3 ἢ. ΤΒε 
πούῃ ἰβ ἰουπᾶ ἴῃ Ῥτον. 11]. 8, 1 Μδος. 
χνΐ. 14, 2 Μᾶδςες. χί. 23, 3 Μᾶος. ν, 1, 
δῃηάᾶ δἷ8ο ἴῃ οἱαββίοδὶ ασζεεκ; ἰδ ννὰβ αἷβὸο 
[τε] ΠΕ επιρίονεά ἰπ πιεάϊοδὶ ἰδη- 
δυᾶρε ἴογ ἴπε σαγα Ὀεβίοννεά ἀροη ἔπε 
οἷ, δά ἱξ πᾶν Ὀὲ 50 βεσε; 8ο Ηοβασί, 
Ζαδη, Ἐεϊέθη, δ ορεῖ, Γασκοοῖκ, 88. Γυὰκα 
δίοπθ υ865 ἴδε ψνογά ἱπ (πα Ν.Τ'., δηὰ πα 
δίοπα υ565 {πε νεῖ ἐπιμελεῖσθαι ἴῃ (Π6 
56η86 οἵ οατίηρ ἴογ (Ὡς ῃβεᾶβ οἵ ἐπε δοάγ, 
10Κ6 χ. 24, 35, ἀποίμεσ ννοσὰ ἔγθαυθηεὶν 
δπιρίογεᾶ ννιτἢ ἐπ|8 πηδδηΐπρ ὉῪ πηαάϊοα! 
υτϊίεῖβ (Ζα μη). Α ἀεῖαν ψνου!ά μὲ πιδᾶάς 
δὲ ϑίάοπ, πο ἄἀουδέ, ἴογ τπιθγομδπάϊβε τὸ 
θεὲ βῃίρρεά ογ υηϊδάθβθ. Ὑπεγε ἰβ πὸ 
οσοαϑίοη ἰο τερατά ἴδε νεσϑα, νυν Ονογ- 
ὈδοΚκ, 45 δὴ ἱπίεγροϊδεοι ; 58εὲ6ὲ δ επάι᾽ 5 
ποίς ἴῃ ἕδλνοισ οἵ [58 στεϊθβῃοη, Ρ. 543 
(1888)). 

Ψψεσ. 4. ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κι: “ννε 
58]1εἀ υηᾶεσ ἐπε ἴδε οὗ ὥνργαβ," Κιν. 850 
ὙΝ εἰϑτείη "ἢ νυ Βοστ [ᾶπιε8 ϑυαμ 18 1π 
δδτεογηθηΐ, ἐ,6., ἐο ἔῃε εαϑὲ οὗ {πε ἰβίαπά, 
85 ὙγᾺΒ 508] ἴοσ βἤΐρβ ννεβίννατά Ὀουηᾷᾶ, 
ἴο ἀνοϊά {πῈὸ ργεναίεπε ψεδὲέ ψἱπάβ. 
Οἰδεγννήβε ἐδε ἀϊγεοε οουτβε οι πανα 
Ῥδθη ἴο τῇδε ἕος Ῥαίασα ἵπ γοῖα ἃ Όσοββ 
168 ὀρβῆ 568 ἴο ἴπε βουτῃ-ινεβὲ οὐ Ουρσῦβ 
(τ΄. χχί. τ-3, νῆθσε Ῥδὺ] τηδκθβ ἃ ἀϊγεοῖ 
τὰπ ἔἴτοπι Ῥαίατα ἰοὸ {πε ϑυγίδῃ Ἴοαβί 
(Κδιιβαν, αοεγηα)). 

γεσ. 5. τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κ. 
καὶ Π. διαπλ. ; {πε6 5ῃϊρ ἴπ [18 ποίει 
σοῦγβα νου] τεδοῦ πε οοαϑὲ οἵ ΟἸ]ΠἸοία, 
ἀπά τΠθῃ ογθορ βίον δἱοηρ ἔγοηπι ροίηξ τὸ 

Ῥοἰπε δἱοηρ πε ΟΠ οΐαη δηᾶ Ρατῃρην δη 
ςοαϑέ, πϑίηρ' ἐπε ἸΙοσϑὶ ἰδαπὰ Ὀγεεζεβ νπεη 
Ῥοββίθίβ, δηὰ {πῈὲὶ ουγγαπε οοπβίδπιΥ 
τυπηΐηρ ἰο {πα τνεδίνναγά αἷοπρ δα 
Βοα Ποτῃ σοδϑὲ (Βδιηβαν, . 5τηϊεῃ, Βτγευ- 
βἰηρ). ΒΙαββ ἔδκεβ πέλαγος 45 “τιᾶτα 
ναβίε ραίΐθηβ᾽" δηά {πῖπκ8 ἐπδὶ ἴῃ 6 5ῃὶρ 
ἀϊὰ ποῖ σοαδί αἱοὴρ ἰῃς βδοσγε, δαΐϊ Ϊ. 
ϑηλἢ ρῖνεβ βανεσγαὶ ἰπδίδποαβ οἵ 5Π105 
Το] οννίηρ 51. Ῥδὺ] 8 τουῖβ. Οη {δε δάάϊ- 
τομαὶ τϑαδίϊηρ ἴπ βὶ ἰεχὲ 8686 οὐεῖσαὶ 
ποία.---Μύρα τῆς Λυκίας : ἐννο δΔηὰ ἃ Πα]ῇ 
ταῦε5 ἔτοπι ἴῃς οοδϑὲ οὗ Τγοῖα ; οα ἔπε 
ΒΡΟΙΠπρ 56Ὲὲ οτίεἶῖσαὶ ποίθββ.0 Οη ἰΐβ 
ἱτηρογίδησα 8ἃ85 ὁπε οἵ {πὸ ρύθδὲ ἢδγ- 
Ῥοιγβ ἱπ {Ππ6 σογῃ ἐτδᾶάς θεΐννεεη Ερυρὶ 
ἃπά Εοιε 8εὲ Εδπιβαυ, 8έ. Ῥαμὶ, τ. 
208, 318, εννίη, ϑαΐηὲ Ῥαμῖ, 1ἱ., τ86, 
δηᾶ ἴοσ ἰδίεσ ποιίςεβ Ζδὄοκίεσ, ἐμ ἰσοο. 
ΑΒ ἃ βοοᾶ ἐ]υβέγαιίοη οὐ ἐπῆε νουᾶρα 
οὗἩἨ τῆε Αὐἀταγηγίίαη δπᾶὰ Αἰδχαπάσγίδπ 
5ΠΠΡ 8εῈὲ Τοίαη᾽ 5 ἀϊαίοριε, Πλοῖον ἢ 
Εὐχαί, γ-9; Βαπιθᾶγ, Ρ. 310; ΒΊδιυβίηρ, 

: 81. 1ὰκ ἄοαθβ πὸ 
τηθεπίοη ναὶ Κίπά οὗἉ βῃϊρ, δπὲ τε ἕαςὶ 
ἴῃδε ἰξ νγὰβ οἡ 15 ννγᾶν ἔτοτῃ Ἐρυρι το ΤΑ ]γ, 
Δηάᾶ ἐμαὶ ἰπ νεσ. 38 ἔπ8 σᾶγρῸ ννᾶβ ενϊ- 
ἀθηον σταίη, πηαῖκαβ ᾽ξ ἃ τεδβοηδῦϊε ἰη- 
ἔεσεηος (πὲ ἔπε βῃϊρ νγὰβ οατσυΐπρ σοτῃ 
ἔογ σοηνδθυδηςε ἴο Εοηθ. Οη {πῖ8 ἰσϑαάβ 
το Εοπιε, ϑεπεςα, Εῤὲςέ., 77, δῃὰ ἴογ ἔδα 
ἴατρε βἰζε οἵ τῆς βῃὶρβ (οἷ νϑσ. 37) 80 
διρὶ ουεὰ ἕ τοξεσεποαβ ἴῃ ννεϊβίειπ τὸ 
1οίδη ἀπά Ρ]αίαγοῃ, δρᾶ Βσευβίηρ, Ρ. 
157, αοεγηδ, δὰ 4150 ἔοσ [δ τερυϊδεϊοι 
οὗ τῆς ΑἸεχαηάσγίδη βϑῃΐὶρθ δηὰ 58 1]0Γ8.-- 
εὑρὼν : ἴῇετε νᾶ8. ποίπηίηρ ὑπ] Κεὶν ἴῃ 
ἘΠ15, 1 Μιυτα 'νὰβ βἰπδίεᾶ 45 αδονε ἀ6- 
βοσίρεά. Ὑῇε βῃΐὶρ, ἐπογοΐογθ, δπιθαν 
Βοϊάθ, δά ἤοῖ Ῥεθη δίονγῃ ουὖΐ οὗἵἩἨ Βεὺ 
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ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην - 8. 
μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτήν, ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον 

. Καλοὺς Λιμένας, ᾧ 

διαγενομένου, καὶ ὄντος 2 

ὦ ἐγγὺς ἦν πόλις 1 Λασαία. 9. Ἱκανοῦ δὲ χρόνου 
ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοός, διὰ τὸ καὶ 

τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρήνει ὁ Παῦλος, λέγων αὐτοῖς, 

1 Λασαια, 50 ΗΙ;Ρ, ΟἾγυβ8., Αστῃ., Β[αβ5 ἴῃ 
Λασσαια; Β, 50 Ν.Η͂., Λάσεα ; Λαΐσσα 

β τοχι, ννείβϑ, Η ΠἸρεπέεϊά, δὰ δα" 
“ν᾽ Α 40, 96, ἄλασσα (1,4ς}.), 5υ:. Η. ΤΩΡ.» Αἰδϑα;  α]ρ., Ὑμαΐδββα; βεὲ ἤπσίμοι ΝΗ. , 4ῤῥ.» Ῥ. τόγ, αηὰ ὙΠ πεσ- ϑοππεάεϊ, 

ΡΡ. 47. 58. 
“ ηδὴ οχηΐξ. ἴῃ βὶ ἑοχὲ Ὁγ Βίαββ ψγίτα ΕἸοτ., ΟΙε. 

σοῦσβε, δηᾶ (π6 ννεϑίθεϊγ υνἱπάβ, Ῥτα)ὰ- 
ἀϊοϊα! το 1πε τι οἵ ες Αἀτγαπηγ εείδη βῃϊρ 
ἴτοπι δ᾽ ἄοῃ ἴο Μυγα, 'γεσε ἔανουσζαδὶε ἔοσ 
πε ἀϊγεοι τη οὗ ἃ βῃὶρ ἔγοτῃ ΑἸεχαπάτϊα, 
ζ΄, νετ. 9, δῃὰ ἐπε σοῦγβα ἴακεπ Ὁ {ΠῸ 
ΑἸεχδηάτίϑη βῃϊρ νγὰβ Ῥγοῦδθὶν ἃ ουβίοτη- 
ΑΙῪ ΟΠΘ ἄυτίπρ' ἃ οσετίαϊπ βεᾶβοῃ οἵ ἐπε 
Υ̓́ΕΔΙ ἴον 1η6 νογαρε ἴτοσῃ Αἰεχαηάτία ἴὸ 
1εαὶγ. ΒΙδββ, ου 1ῃ8 οἵαν παπὰ, φυοεῖίπα 
πόση [υυοίδη, τηδϊηεαῖϊπβ τμᾶὲ ἰῃς βπὶρ 
ὑνὰ8 Οδ]ρεὰά τὸ αυΐϊὶ [Ὡ6 ἀδι] οουγβα 
οὐπρ ἴο ἐπε υνἱπάβ, τὲ Βδπιβαν Πᾶ5 
Ὧδγα ἴῃ επεῖγε βυρροτί οὗ [. Θπατη, τ. ς., 
Ῥ. 73.--ἐνεβίβασεν : τοχ παπέϊεσα, ἩοΐτΖ- 
τηδηῃ, οὔ. Ἴπας,, 1., 53. 

γεσ. 7. ἐν ἱκαναῖς ἡμέραις οἵ ἱκανός : 
ἴῃ ἐδ ΡΟσΑ] Βεηβ6 ΟἹΪΥ ἵπ ΓὰΚ6 ἴῃ Ν.Τ., 
566 Ἡδνψκίηβ, ρ. 151, ἀπά οὔ. ψέμαϊεϊα 
Τασαλ (ΚΙοβίεττηδηπ), Ρ. 51.--βραδυ- 
πλοοῦντες : Ατιεγηϊά., Οπεὶγ., ἵν., 30; 
ταχυπλοεῖν, ΡοΪγὉ. (Β]455), ν᾽ ἄεπεν οα 
δοσοιηΐ οὗ (Πε βίτοῃρ ᾿νεβίεσίυ ννἱπᾶβ ; 
1π6 ἀϊδίδποβ νγὰβ δδοιέ 4 πυπάγεά δπὰ 
τηϊσῖν ρεορταρῃίςαὶ τ 65 το Οπίάιι5.---καὶ 
βόλις γεν. κατὰ τὴν Κ. : “ δηὰ ψετε σοπια 
ἢ ἀϊῆςυν οὔ' Οπϊάυ5,᾽" ΕΕΝ., το τη ϊβ 
Ῥοίπι ἐῃ6 σουζγβε οὗ {πε νῸ βῃϊρβ νουἹά δα 
{Π6 βᾶῖηβ ἴτοτ Νῖγγα ; πεσε ἔπθυ ψουἹά ηῸ 
ἰοηριϑσ βηΐου {π6 Ῥγοϊεοϊίοη οὗ {π6 βῇῆοτε, 
οὐ ἔπε πεῖρ οἵ ἐΐιε ἰοσαὶ Ὅγεβζεβ ἂπά ουτγ- 
τϑηΐίβ ; "80 ἴδτ τε βΞῃὶρ ψουϊὰ δε 5Πε]- 
τογθά τοι ἴπὸ ποσί -υγεβίευ Ψηάβ, δὲ 
Οπίάυβ ἐμαὶ δἀναπίαρε Ἴεαβθά " (7. 
5:2 11}].---Κνίδον : πε βουίῃςνσεβὲ ροῖὶπὶ 
οἵ Αβία Μίποσ, ἴῃς ἀϊνίἀϊηρ Ἰίηα δεῖννεθη 
{πὸ υγεβέθσῃ δηὰ βουΐπεσῃ οοδβὲ ; ἃ Πογίδῃ 
ποϊοην ἴῃ Οατία μανίηρ [Π6 τϑὴκ οὗ ἃ ἔγεε 
οἷν κε ΟΠΐοβ ;; βεὲὲ σ Μδος. χν. 23.-- 
μὴ προσεῶντος : “45 ἴπε “ἱηὰ ἀϊά ποῖ 
Ῥειτηΐϊς οὐσ βίγαίρῃξε σουζβα οηνγαγάβ," 
Ἐδπιβαν, 5ὸ Β]455, . ϑιαηίτα, Ρ. 79: {πε 
ποτίποεΥ πὰ ἴῃ ἴπ6 ΦἜρεδη εβεοτῖα- 
Αἰ] ρτενεπιεά ἔμθπι ἔτοπὶ τα πηΐηρ βίγα ρῃς 
ΔΟΙΟ85 ἴο {πὸ ἰδαπᾶ οἵ Ογίπογα, ποσῖῃ 
οἵ Οτείθ; οὔ. ννεπάι᾽β ποίε (1800), ἐπ 
ἴοσο, τποϊϊηϊη ρ' τὸ ἄρτθβ υτἢ ἈδπηβαΥ, 566 
οτἰεἰςαὶ ἢοῖθ ; οἴμεῖβ ἰακε τῆς ψογάβ ἴῸ 
που “τὰς νίπά ποῖ φεγηλ της ὃ8 

πἀπῖο 1, ἐκδ., ἴο ἀρργοδςῃ Οπίάιιβ (Ηδς- 
Και), βὸ τοο ΕΝ. τηλγρίπ, Βυϊ {ποτε 
ἄοεβ ποὲ βεδπὶ ἴὸ ἢανὲ ὕεεῃ ΔΩ τεαβοη 
ΨΥ {ΠῸῪ 5πουϊὰ ποὶ ἢανε εηἰεγεὰ τῆς 
βου Πεγῃ μᾶτρουτ οἵ Οπίἀυβ. ὙΒΕΥ ταῖρι 
Πᾶνε ἄοῃε 80, ἀπά νναϊβά ἴοσ ἃ ἕαΐσ υυἱπά, 
Βαᾶ {πεὺ ποῖ δἀοριεὰ τῆε αἰτεγπαεῖνα οἵ 
τυηπίηρ ἴοτ [πε εαβϑὲ ἀπὰ βουτῃ οοαβὶ οὗ 
Οτεῖε. Ὑπὲ νεῖ προσεῶντος ἄοεβ ποὶ 
οὐοας εἰβενῃετσε, απ τπὰ βαπῖς τὰσβὶ δὲ 
βαίά οὗ {πε σοπ)εσίαγε οὐ Β[αββ, προ- 
εῶντος. --- ὑπεπλεύ, : ““ννε βδιϊδὰ ὑπάεγ 
τῆς Ιεθ οἵ Οτεῖς οὔ Οδρε ϑαίΐπιοπε "" 
(Καπαβαυ), ἐ.6., ἃ ῥῬγοτηοπίοσυ οὐ 86 δαβὲ 
οὗ τῆ ἰδίαπά, ἀπά ρῥγοϊεοιεά ὃγ ἴξ ἔτοτῃ ἃ 
Ὡοτ(Β-ναβίοεϊν υνἱπά (Κδπηβαν). ϑίγαδο 
μᾶβ Σαλμώνιον ἀπά Σαμώνιον (Ρίην, 
ϑαηωμοηίμη), Σαλμώνις 5 αἷδο Ἰουπά; 
Σαλμώνιον (οΥ Σαμμ.) τηᾶγ δὲ εχρίαἰπεά, 
56. ὄρος, ὙντΠπετ- Θοητηϊεάεϊ, Ρ. 65. 

Ψψεγ. 8. μόλις τε παραλεγ. αὐτὴν: 
“ ηὰ νὰ ἀἰβῆσυ!ν σοαβιίπρ αἱοπρ ἱε," 
ἦ.ε., Οτεία οὐ τῃ6 βδοιίπεγη βἰά6--ονν ἢ 
ἀϊ συν Ῥεσαῦβε ὑπάεγ τπε βαπια ςοπαϊΐ- 
τίοηβ 85 ἰπ τπεῖγ ᾿ἰσάτπευ αἱοηρ ἴδε σοᾶβὲ 
οὗ Αβία Μίπον (Βγειβίπρ) (Πὶ5 18 θείτος 
ἴπᾶη το τεῖδσ αὐτήν ἰο Σαλμώνην, ἀπά 
τοηάθδγ ἰο ψοσκ ραβί, ἴοὸ ψεδίπεγ, οἷ 
ατίπητη - Ὑπαγθι); παραλέγομαι, ογανη 
ἰερένε, Ὀϊοάοταβ ϑίσιβ, ϑίγαθο.---Καλοὺς 
Λιμένας : ἃ 5Ππ|4]} ὈΔῪ ἴννο τηῖ]εβ βαβὶ οἵ 
Οδρε Μαίαϊβ, ἰῃ πιοάετη ατεεῖ, Λιμε- 
ὥνας Καλούς, 1. 5π|1ἢ, Ρ. 82, ἀπά 
ἈΑρρεηάϊχ, ρΡ. 251 Β΄., 41 εἀϊείοη ; ποῖ πχθη- 
εἰοπεά, πονγένεσ, εἰδαινῃετε. ΤῊηΐβ πατρους 
ψου]ὰ αῇοτὰ ἔβεδηὶ βῃείτες ἴοσ ἃ ἐἰπια, ἴοσ 
νεβὶ οἵ ὕδρε Μαίαϊα ἐς ἰαπὰ ἐγθηᾶβ 
βυδάδηϊν τὸ {π6 ποία, δηὰ {παν ψψουϊὰ 
πᾶνε Ὅεεπ ραίη ἐχροβθᾶ τὸ π6 πογίῃ- 
ΜΕδίευΪ ὑἱηάβ.; 8ε6 ἤιγίεῦ ἴογ ἃ ἀε- 
βοτίριίοη οὐ τῃμὲ ρίαδος Εἰπάϊαγ᾽ 5 Μεαϊέεν. 
γαπεαη λγδοίονν, Ρ. 66, φαοιεὰ Ὀγ Βταδυ- 
βἰπρ δηὰ ἄσοεγπε, γῃο αἷβὸ βᾶνε πὸ ἀουδὶ 
τας τπ6 ρίδος 18 ἰδαπεῖσαὶ νει τμᾶὶ πιθη- 
εἰοπεά ὃν 8:. 1κὲ (5ες αἷβο ννεπάι, 
1808 ἀπά 1800).--Λασαία, 8εε οτιτἰςαὶ 
ποίε ; κε τῆς δὶ Ἡδνεπβ ποὶ πιεη- 
τἰοπεά ὃν πᾶῆς ἴῃ δὴν δηοίθης νυτίτοσ, 
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10. Ανδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ 

τοῦ φόρτου καὶ τοῦ πλοίου, 

ΜΑΒΗΓΡ, Ομ γυ8., δηά ΤΊβοι., ΚΝ. Η.. 

μαϊ βίπος 1856 1ξ πηδᾶν θὲ ἐδ! εἶν βαϊά ἐπδὲ 
ἰ1ι8 ἰδεπεϊβοαιίίοα ἢα85 Ὅδεη εβίδθ  ϑπεά 
ψἱΓἢ ἃ ῥίαςα 50πΊ6 ἔΟῸΓ τη1165 ἴο τπ6 εαϑί 
οὗ Εδὶγ Ηδνβῃβ, Οἵ σαίμεσ [(ἢε συΐϊπβ οὗ 4 
Ρίαοε το ψνϊο ἢ ἘΠ6 παπια [868 νν85 511] 
δίνεη, 8ε6 1. ϑπηίῃ, 418: εὐϊίοη, Ὁ. 82, 
αινὰ Ρ. 268 (Αρρεπάϊχ) ; Αἰξοσά, Ῥγοΐδρ. 
το Αοίβ, Ρ. 27. 1 1 αβεα ννγὰ8 οὔδ οὗ 
“τῆς (πἱπείν οὐ) δυπάτοά ἴονγπβ οὗ 
Οτγεῖς,᾽ δηᾶ οπς οἵ ἰἢς 51:η8]160 ἀπιοηρϑὶ 
δεῖ, ἰΕ σεαδεβ ἴο ὃς βίτδηρε ἔδδαὲ πῸ 
Ῥτεοῖβε τηεπίίοη οὗ ἴξ βῃουἹὰ οσουγ ἴῃ 
δηοΐεπε νντίτεσβ ((σἰ πηση). 

Ψψεσ. 9. ἱκανοῦ δὲ χρ. γεν. : ποΐ 5ἴπος 
τς σοπιτηεποοθιηθηξ οὗ ἰῃ8 νογᾶρε (45 
Μενεῖ), ας βίηοε {παν ἰᾶν ὑνεδίμει- 
Ῥουπά. ΜΝ εηάϊξ (1809) ἀρτεαβ υἢ Μεγασ 
8ἃ8 δραϊπϑί γε ῖββ δῃά Κδιῆβαυ, οὐ {πε 
δτουηά {πὶ {Πεγὰ 15 ηο ἐκεῖ, 5ο δοκοαίί. 
-τ-ἔπισ. τοῦ πλοός: “τε 5 Ῥγορτῖα 
πδυτίουβ,᾽" ΚΙοβιειπηαπη, Μιέμαϊοις 1.μ- 
εαη, }. ταί, Ρ. 84, ῆο γεΐδθγβ ἴο 78]. 
ῬΟΙΙαΧ, 1., τοϑ, ΔΕ Πουρ (πε δάεοείνε 
ψ)45 ποί ἀϊδείησνεϊΥ 50. [τ ἰβ οηΐν υβϑὰ 
Ἐγ 81. Γυκε, δηἁ ΔΕ ΠΟῸΡΉ ἰὲ 15 1τθαμ ΘηΕν 
εἰρίουεά ὉΥ πιεάϊςαὶ υυτίτεσβ, ἰϊ 5 ουπὰᾶ 
αἶδο ἰῃ Ρδαῖο, Ῥοϊγθίιιβ, ΡΙαΐαγοῃ (οί 
4150 ν15ά. ἰχ. 14, δῃᾶ ἴοσ (8 δάνεσ ἵν. 
4). τοῦ πλοός: ““1ῃε6 νοναρε,᾽" ΚΝ. 
δι: ρϑσμαρβ “"βδι]Πηρ,᾽" ΑΟΝ.., 15. θεβέ, 80 
Ἑδτηβαυ.---ῃε ἀδηρεγοιιβ βεάβοη ἔογ βαΐϊίηρ' 
δά οοπιηεηςοᾶ; ἴῃ π6 πεχὶ νϑῖβα Ξξ 
“νογασα,᾽" 1.6., ἴο οτῃε (ΑἸξοτγά) ; οηἱγν ἱπ 
1πΚε, εὐ χχί. 7, οι [88 ἔοσπι οὔ πε σεπιεῖνε 
5ε6ὲ Ιπει- ϑομπηεᾶθὶ, ρ. 84, εὐ. τ Οοσ. 
Χίν. 5, 10, 2 ΤὮΕΒ8. 1]. 2. Τα ἀδηρέγοιβ 
βεᾶϑοῃ ννὰ8 τεοκοπεά ἔγοτῃ 41} ϑαρίθμηθοσ 
το Σαΐ Νονεσηθεσ, ἀπά ἔγοπι τι Νονεπι- 
ΕΣ ἴο δῖ} Μαγοῇ 411] πανϊριίοῃ ννὰ8 
ἀϊβοοπιϊηπεά: 8ε6 ΒΙαββ, ἐμ ἰσθο, πὰ 
Ἑδιηβαυ, ϑαΐηέ Ῥαμὶ, Ὁ. 322; δοςοτάϊηρ 
το Ηεβιοά, γογὰς απμά Ῥαγς, θτο, πᾶνὶ- 
Ἑαϊΐοπ οεαϑεά δέζασ ἐπε βείίπρ οἵ (ῃ8 
ΡΙείαάαβ. αρουξ. 2οίῃΒ. Οοίορεσ. πὲ 
7εν δ ρεγίοά ἔοσ πανὶ ρϊίίοη. δηθὰ Ζϑιἢ 
Βερεθηρετ.--- διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν 
ἤδη παρεληλυθέναι : με πηιρπίίοη οὗ ἐπε 
ἔαςι τὲ τπὸ Εδβί, 1.6., (ες ατεαΐ δ οὗ 
Αἰοπειηθηΐ, ἴμὲν. χνὶ. 29, ο085., 4πέ., χὶν.» 
τό, 4, ννᾶβ ὀνεσ, Τίβεί {πῸ το, τηδᾶβ ἐῃ8 
ἄδπρεσ τῆοσε αρρᾶάτεηὶ. ἀςοοσάϊηρ ἴὸ 
Με. Τυτζπεγ, “ ΟΠγοποίορυ," Ηδβεϊηρβ᾽ 
Β.Ὁ., τῆς στεαῖ Εαβὲ οἡ Τίβγί τὸ ἴῃ 58 
Α.Ὁ. [611 εἶγοα τοί ϑερίεσηθεσ, 50 ἐπδὲ 
(6 ἀδηροσουῦβ βαι]ἶπρ βδθάϑοη ψουϊὰ 
μᾶνε ἰπδὲ οοπιμθποθᾶ, [ἢ Δ.Ὁ. 59, (με 

ΠΡΑΞΕΙῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥΠ. 

ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον 

ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, μέλλειν 

ἘΙΝ.., Βίαββ, Υν εἶβ5, ὑνεηάι τεδά φορτιου. 

ἅἄκιΘ ρτγδίδσσαά ὃν Βδιηβᾶν, {πε Εαβϑί 
Μοῦ] θὲ ὁπ 5ῖῃ: Οοίορθσ. ϑιαγιίπρ ἔτοπι 
1π6 νίενν {πδὲ ἃ σοπϑίἀεγα νυ ἰαΐαγ ροΐπὶ 
ΟΥ̓ τἰπὸ ἐπᾶη Τίβεὶ τὸ ἴβ ἱπιρίεὰ, οβὶ 
ΧΧΝΤΙ. ΤΙ, ναγῖοιβ δἰίεσηρίβ ἥᾶνε Βεδπ 
πχδᾶε ἴο ἱηίεγρτει νηστεία ἀϊ Έτεπεν, ἀπά 
1ι μαβ θεβη γεξεσγεά ἴο {πὸ Αἰπεπίδῃ ἐδϑιεϊ- 
ΝΆ] οὗ τπ6 Ὑπεβιπορποσῖα, ἔπε τπἰγά ἀν οἱ 
ΨΏΙΓΙ ννὰβ8 50 οδἱ]εά ; οσ ἰο βοπῆε παυξίςδὶ 
τιοᾶς οὗ δχργεββίοη ποῖ εἰβεύνβεσα ετὰ- 
Ρίογεά δαυΐναϊαπὶ ἰοὸ ἐχέγοηεμηε ἀτρέμα, 
Ὀυΐ 411 ϑιιοῇ αἰτετηρίβ γα Ῥαβεᾶ προῃ πὸ 
ΔΌΣ (Ζδοκίεσ, ἐμ ἰοοο), απὰ τπθγα 
οδη 6 πο ἄομδι ἐπὶ ἐπε Ἔχργαββίοη “πε 
Εαβι κατ᾽ ἐξοχήν τεΐεγβ ἴο {πε 7θυνίβῃ 
Ἐαβὶ δβ αῦονβ. 81. Ρδὺ} υβιι]]ν τεοκοηθά 
δἴϊογ {π6 Ἰεννίβῃ οαϊεπάαγ, σ Οοσ. χνί. 8, 
δηὰ 48 γεηᾶἑ οὔβεγνεβ ἵπεσε 5 ποιῃϊῃρ, 
Βδηρα ἰπ ἐπε ἴδοι {πὶ δὶ5 ἰγανεϊ-σοση- 
Ρδηίοπ 5ῃοι]ά αἶβο 5ο τεοκοη, οὔ χχ. 
6 ὔονε, ενεῶ ἰἤ ἣὲ νγὰβ8 α (ἀεπεὶα 
ΟΠ βδη, δη ορβοσνδίίοη ἕο ὃ6 ποίεά ἱπ 
ἴλοβ. οἵ ϑοβηθάθ!᾽β τεοεηΐ δγριπηθηῖβ 
ἀρδίηϑὲ (πε Τιοδη δυςπογβῃίρ, Επογοὶ. 
Βίδίϊοα, Ρ. 44, 1800. ΤΕ ἱπάϊοδείοπ ἐμαὶ 
51. Ρδὺ] Κερὲ τη86 εν ίβῃ Εδβϑε Πᾶν ἰβ 
βἰσηϊβοδηί. --- παρήνει : “δἀπιοπίβπεά," 
Ε. δπά Αἰν., ἴθ Ν.Τ. οἠἱν πεγθ, δῃά ἴῃ 
νεῖ. 22, 5βε6 ποίθβ. Ὑπηὲ Αροβεῖς δά 
βυποίεηε ἐχρατίεηοε (0 {πιβε! ν Πίπι, 2 
Οοσ χί. 25 (Ὁ εἰ88), μἰβ ἱπιεγροβίτίομ ἰβ 
411 δῃ' ἱπάϊοδιίοη οὗ {πε τεβρεοῖ ψῃίος πὸ 
μαά βεουγτεά; “τῆς ὄνεπὶ ὑπβεϊθεά θὲ, 
Ῥαυ}}5 δάνϊος,᾽ ]. ϑπλτῃ. 

ψεγ. το. θεωρῶ: δεῖξε υϑεά οὗ {δε 
σέβας ΟΥ̓ ἀχρεγίΐεδηοα ἂπά οββεγναδίίοῃ, 
ποῖ οὗ ἃ τανεϊαιίοη, οὗ, χνίϊ. 22, χίχ. 
26, χχί. 20. --- θεωρῶ ὅτι - - " μέλλειν 
ἔσεσθαι: δηδοοϊαιμοα. ὅτι: ἴοτ- 
δοῖίδῃ ὈΥῪ {π86 Ὡυμῖρασ οὗ Ψοσάβ ἱπίογ- 
νεηπίηρ ἱπ ἐπ ἤονν οὗ βρεεςῆ---α νἱνίά 
ἀγαταδίῖς ἰουςῖ ; οὗ, Χεη., Ηεἰ]., ιἱ., 2, 2, 
566 ΒΙ455, αγαηε., Ρ. 270, ΛΝ ̓ πε- Μουϊϊοη, 
χ]ν., 8, Α 2. μέλλειν ἔσεσθαι, εἴ, χί. 
28, χχίν. 15, 25, ΟἹΪν ἰῃ 1ὐϊε, Βίτηοοχ, 
Τιαηρμαρε οΥΓ ἐλε Ν.Τ., Ρ. 1:2ῶο. μετὰ 
ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας, ο΄. νεῖ. 21: 
ἌὙ ἢ ἰπῆασν δπά τοῦ ἰοββ," Α. δπὰ 
ΚΟΝ, ὕβρις: υδεά οὗ {πε ἱπίυσν ἱπῆϊςιεᾶ 
Ὀν {πε εἰεπηθηίβ, ἐημήηγία ἐσρεῤἐδέαἐϊς, οἴ. 
108., 4πέ;, 11., 6,4. ν ἀπὸ τῶν ὄμβρων 
ὕβριν: Απέλοῖ., νἱῖ,, 201, 3. δείσασα 
θαλάττης ὕβριν : ατίτπηπι- Ὑ παγοῖ γεπάθες 
“στ ἰπῆϊοιεά Ὀγ τἢς νἱοίεπος οὗ ἃ 
τετηραβί,᾿ δηᾶά {πὶβ νν6}1] σοσηρίπεβ ἐπε 
ἃςῖῖνς ἀηὰ ρμαββίνε βμδάθβ οἵ πηεαπίπρ; 



10-ξ[:.2. 

ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 
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1.1 ὁ δὲ ἑκατόνταρχος τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ 
ναυκλήρῳ ἐπείθετο μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις. 
12. ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν, οἱ 
πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντή- 
σαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ 

1 ΒΙ455 ἴπ ἵεχί γεσοπβίσιοις ψ ἢ ἙἸοτ. : ο δε κυβ. και ο ναυκ. εβουλευοντο πλεῖν εἰ πως δυναιντο καταντ. εἰς Φ. λιμενα της Κ. (και) ἐπειθετο εκεινοις μαλλον 
ο εκατονταρχῆς ἡ τοις υπο Π. λεγ.; 

ἴου ἴῃ ῥαϑββίνε βἰρηϊβοβδείοη οἵ ὕβρις τ, 
2 Οογ. χίΐ. το. ζημίαν: οηΐγ εἰβενετε 
ἴῃ Ῥαιυ, οὔ. ῬΆΪ. 11. 7, 8. οὐ μόνον: 
ΟΟΟΙΓΒ ΓΕΡΊΪΑΥΙν ὙΠ της ᾿ἱπβηϊεῖνε ἱπ ἐπα 
ΝΟΥ. ἱπβίεδά οἵ μὴ μόνον, Βυτίοη, ρ. 183. 
φόρτον, 566 οτίτοαὶ ποίε, ᾿ξ νὰ τεδά 
φορτίου {πε νΨνοτὰ ν᾿ ἘΪΟἢ 15. ἀϊπ. ἰπ ἔοστη 
ποὶ ἴῃ βἰρπίβοβδηςε 15 οἴϊεῃ ἔουπά οὗ τῃε 
ἐτεῖρῃι οἵ ἃ βῃΐρ; δῖ 5εε αἷβο Βίαββ ἀπά 
νειβιείη, ἐη ἰοθο, ἴον ἀϊβεϊηςτίοη Ὀεΐννεεη 
φορτίον ἀπά φόρτος. 

Ψέετγ. τσ. ὃ δὲ ἑκατόν. : [ῃΠε σεπειγίοη 
Εν δ μεν ργεβϑίάεβ αἱ τη6 Οουποὶϊ 45 ἴπε 
ΒΌΡΕΓΙΟΙ οΟἰῆοεσ, 5βεαὲ Εδπιβαν, δέ. Ῥαημὶ, 
ῬΡ.- 324, 335, Ὀαΐ, 45 νΥεπὰϊ ποίεβ (πὰ 
80 Β]455), ἴπ6 τηδ]οσι ἀδοϊάε, ποὶ ἐπε 
σεητασίοη δόμα. --- τῷ κυβερ. καὶ τῷ 
γανυκλ.: "τὸ {πε πγαβίεσ ἀπά ἴὸ {πε οὐνπεῖ 
ΟΥ πε 5ἢϊρ,᾽᾽ Α. δὰ ἘΝ. θεέζεσ "τὸ τῇς 
Ρἷϊοῖ απὰ {πὸ οαρίαΐπ᾿᾽᾿ ; ναύκληρος ννᾶϑ8 
ποῖ ἴῃς οὐνποί, Δ που ρῇ ἐπ ς Μψογὰ πιῖρμὶ 
ἀεξηοίε οὐνπεγϑῃ!ρ 35 νν6}} 45 οοτησηδπὰ οὗ 
πε βῃΐρ, ἔογ ἐπε βῃὶρ 1 1 ννᾶβ ἃ σοσῃ β5ῃὶρ 
νου] δεϊοπρ ἴο ἴῃ ἱπιρεγίαὶ βεγνίςβ, δηὰ 
ΜΟΙ] ἔοττλ 8 νεβ8εῖ οὗ ἐπε ΑἸεχδηάγδῃ 
Άεει. [π᾿ Βσειβίηρ᾽β νίεν, Ρ. τόο, ναύκ- 
ληρος 5 οὐ νπεῖ οὔ πε βῃΐρ, Ὀυὲ κυβερνήτης 
15 ξιδέος τεπάοτγεάᾶ, ἣς {ΠῚ ηΚ8, " σαρίδίη ᾿᾿ 
ἔπαπ “ῬΙοῖ," οἷ Ρίυϊ,, Μον., 807 Β 
(νν εἰβεεῖη δηὰ ΒΙ855).---ἐπείθετο μᾶλλον 
τοῖς λεγ.: "Ἰοσυξίο Πιυσᾶπδ,᾽ οὗ, χχυ!, 
24, ἴπε σεπίμτίοπ᾽ 5 σοπάποϊ ῬγΧ88 παῖαγαὶ 
ἘΠΟΌΡΗ; ψ πὶ ννουϊὰ Ὀ6 5αϊά οὗ Εἰπὶ ἴπ 
Ἔογλε, ψμετε ρῥγονί βίου βῃϊρ5 ἔογ ἔπε 
ὙΠΠΙΊΕΙ γετῈ 50 ΕαΡΕΥΎ εἐχρεοϊεὰ, ἱξ οὐ 
οΥὗἩἨ εἰπηϊαϊν πε, ἐβουρἢ ἃ βοϊάϊεσ, δὰ 
Ηἰηάετεά ἐῆς σαριαίη ἴτοπὶ σοπείηυΐη ΗΒ 
νογᾶρεῦ Βειβίηρ, ΡΡ. τότ, τό, ἀπὰ 
ᾳυοιαιίοηβ ἔτοση ϑεί., Οἰαμάϊις, τϑ8, ἃ8 
το ἴῃε σοτηρεπβδίίοη οἤπεγεά Ὁ τς δτ- 
ΡΕτΟΣ ἴο πηι δ ηΐ5 ἔοσ ἰ05565 ἴῃ ψπίασ 
δηᾶδ βίοσηυ. Ἂοεζπε ροίΐπιβ ουξ ἴῆδε ἴΐ 
ἸΏΔΥ ᾶνε Ὀδθη δἶβο ἴο {πεὶσγ ἱπίεγεβι ἴῸ 
τοσεαὰ οὐ ἔδε νογϑρε, γδίπογ ἔπδπ ἰὸ 
ποὺ ἴπε τεβροηβί!ν οὗἩ ργονϊ ἀϊπρ' ἴῸΥ 
πε Κεερ οὗ ἴπε ἰαγρε οὐεν ἀπγίηρ ἃ ἰοηξ, 
βίδυ αἱ Ἐαΐγ Ηδνεῃβ. ᾽ 

ψεσ. 12. ἀνευθέτον : Βετε οηΐγ, δαϊ ἴῃ 
Ἰαίεν ατεεῖς νὰ βᾶνε δύσθετος, 50 ἰη 708. 

" 811 τῃ6 σεϑὲ οὔ νεῖ, 12 οχηϊτιεὰ Ὁ Ν ἜΒΡΘΟΙ811ν Β]458, Ῥγαΐ. το β ἐεχί, ρρ. χ', χὶ. 1 

ϑι. [κκς, Βονενεσ, 0868 εὔθετος ἰπ δἷκ 
(οϑρεὶῖ, ἰχ. 62, χὶν. 35 ([οπἃ Ομ] οπος 
εἰβενγῆεγε ἱπ Ν.Τ.., Ηδὃ. νὶ. 7). γ7εὲ ΤΊΔΥ 
Πομρᾶγε ]. ϑγαῃΒ 1ϑὲ ἀπά 4 εἀϊτίοη, 
Ῥ. 85. ἴῃ (δε Ἰδίϊεσ Βε ροΐηιβ ουξ τμδὶ 
τεςεηΐ βιγνευβ δῇον ἴπδὶ Εδὶς Ἡδνεης 
ΤΑΔΥ μᾶνα Ὀξξη ἃ ΨΘΓΥ ἔδίτ υνϊηΐεσ ματος, 
δηά τ1π8ὲ ενθπ οὐ πϑυιῖςαὶ στουπάς ὅ8ὲ. 
Ῥδυ}}8 δοίίἼοπ πιᾶν πᾶνε Ὀδθ ιβεϊεά, 
πὶ ΒΙ455, ἐμ ἰοῦ, δάμιετεβ ἴο ἐδε νίενν 
παῖ τπ6 Ππαυρους ννὰβ οπἱν εἄτ ἔοσ υβ8ὲ 
ἀυτίπρ {Π6 βιιπηγηςσ, --- πρὸς παραχει- 
μασίαν: ποὺ ΟΠΙΥ μεῖς ἰπ Ν.Ί., ποὶ 
ἰουπὰ ἴῃ ΓΧΧ, Ῥαϊ ἱπ Ροϊγνθ. δηὰ ᾿ἱοά. 
8ῖς, παραχειμάσαι: Οη]ν 'ἰπ 1μπκε δηὰ 
ῬΑὰ ἴῃ ΝΙΤ., σ Οοσ. χνί. 6, οἴ. Αοὶβ 
χχνῇ!. τα, Τίς. 1. χ2, ποῖ ἰπ {ΧΧ, θυῖ 
υϑεᾶ ὃὉγ Ὠεπι., Ροΐγν., ΡΙαϊ.,, ιοά, ϑῖο. 
-οοἱ πλείονες : πλείονες (πλείους) υγ»ἱἢ 
ἴδε γος οπὶν ὉΥ Τυκε ἀπᾶ δι] ἴῃ 
ΝΤ., οὐ χίχ. 32; ὃν 8ι. Ῥαὺ βενεη 
{{π|65 ἴῃ 5 Ἐρίβε]ῖεβ. Βεηρεὶ ννῈ]]} βᾶγβ8, 
ΡΙυγα βυῆταρία πΟμ ΒΕΠΊΡΕΥ πιεϊΐογα᾽", 
-πτἔθεντο βουλὴν: οπ πε που δηὰ {8 
υδὲ ὉΥ ὅ8:. [κε 5ες ἄῦονε, ἰΪ. 23, δηά 
ἴος ἐδε ρῆγαβε οὐ [κε χχῆ. σι, ἴῃ 
1 ΧΧ, Ρ5. χίῖ. 2 (Ἰαάρ. χίχ. 30, Α αἰ.)}; 80 
8150 ἴῃ οἰαβϑίοψὶ Οτεεῖ.---ἀναχθῆναι : “τὸ 
ἢ το 568,᾿" ΚΙΝ,, βεὲ ου χἱϊί, 13.---ε-ἰἴ πως 
ὕναιντο: Οὐ ἴδε ορίαιίνε 566 Θ᾽ πῃςοχ, 

Τιαηρμαρε οΓ ἐπε Ν.Τ., Ρ. 172; δπά 
Βυτίοῃ, ΡΟ. 1; οὗ, Μασῖκ χί. 13, Αοῖβ νι, 
22, χυὶ!. 27, οχῃ. ἱ. το, χί. 14, Ρῃ1, {{|. 
11.---καταντήσαντες : [Ἃσϑη ἀπά Ῥδυϊΐπε, 
868 Ἄδονε, χνΐ. 1.---ολὶς Φοίνικα, ϑίταῦο, 
Χο, 4; Ῥιοίεπιν, 111.) 17. Οεπογδ νυ τα κεη 
88 τ, τηοάεδτη 1 μέγο, 80Ὸ Ελπιβαύ, ΑἰἸίοσγά, 
Κεηδη, δηλ, Β[458, }. ϑπιιιῃ (ρρ. 87, 
88), [,ονίη, Κεπάδι!, ΡΙυτηρίτε, αηὰ Μυὶτγ 
ἴῃ Ἠδϑβεηρθ᾽ Β.Ὁ., “" Εαὶγ Ἡανεηβ᾽"; δβὸ 
ἃτηοηρϑὶ τεοεηὶ Θεππιδῃ ὑντίτεγβ οἡ τ 
νόογάρς, ε΄. Βτευβίης, Ρ. 162, απὰ σοεσγῃε, 
μ. 5. Ῥ. 36ο, οί οἵ Ψψποῦὶ αιοὶε 
ΕἸπάϊαγ, Μεάϊέεγγαπεαη Ὠὶνγεείονν, Ὁ. 67, 
Ῥοτε [μπἰτο, τῆς δηοίεπε ῬΠοθηῖχ, ΟΥ 
Ῥαπίςε, ἰβ τῆς ΟΠΪΥ ὍΔΥῪΥ οἡ τμ6 βοιῖῃ 
οοαϑὲ Ψἤοῖες ἃ νεββεὶ σουἱὰ δὲ ααυϊΐϊε 
βεουτα ἴῃ τἱπίςγ᾽; δὰῖ οὐ {πῸ οἵποι 
δαπὰ Ηδοίκειι, ἐπ ἰοθο, ἉΜοτάβυνογι ἢ, 
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λίβα καὶ κατὰ χῶρον. 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ ΧΧΥΊΙ. 

13. ὑποπνεύσαντος δὲ νότου,; δόξαντες τῆς 

προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες 5 ἄσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 

1 Ἑ]ογ. οτι. δοξ. . .« - κεκρατ.» 580 ΒΙ488 ἰη β. 

3 Ἐργῖ ασσον ΒΙ485 ἰπ βὶ ΨΙ ΕἸοτ. τεδᾶβ θασσον, 50 ΗΠ. (1800); ΨΝα]δ.», 30 
Ἐτδβτηιβ, “στὰ 5051 158επὶ ἄς Αββοῃ," τΑκὶπρ Α8808 85 σὸς (Αϑι.5, Ρ] ΠΥ) 45 ἴῃς 
πᾶπιὲ οὗ οπς οὗ ἐπε Οτείδῃ ον ῃ8; [ΠΟΥ (αἴκεβ ἰῈ 45 δος., “ ουπὶ βαβέιυ δβεπέ 
Αβϑυσι ᾽. νγοὶ. δαπά ᾿μετι. ἔθου (πὲ Νυ]ρ., ἀπά Ὑγπᾶ. δηὰ Ογβητσω. [οἱονν 
Γαῖμετ, θὰς ἔπετα 1ἴβ πὸ οἷεασ ἔτασε οὗ (π6 εχίβέεηςε οὗ ἃ ἴονῃ 80 οδ᾽]δά ἴῃ Οτεῖε, 
δηὰ ΑΒ5805 ἴδ ἴατ ἴο (πε ποίϊι, χχ. 13 (Ρ] υτηρίτε). 

Ηυϊιρῆσν δηά Ῥαρὲ (ψῇοβε Ζ.}1}1 ποίβ 
βΒπουϊά 6 σοπϑυ] 4) βαρροβα {π6 πιοάθτπ 
Ῥπίπεκα ἴο Ὀ6 τηϑδηΐ; 80 αἷδϑο Ο. Ἡ. 
Ῥχοματά ἴῃ Ἡδβεηρβ᾽ Β.Ὁ., “ Οτγεῖ"; 
866. θεῖον. ΑἸδογά, “δίς, Ῥτοῖβξ., Ρ. 
28, φυοίεβ ἄοτη ]. ϑιηΐτ π᾿ 5 Αρρεπάϊχ 
(2πὰ εὐϊιίου) ἐπε ννοτάβ ἕοζῃ Μζ, α. 
Βτονηβ ]ουγηαὶ (1855, 1856) 5ιβίϊπρ' 
ἐπαὲ Τααΐσο ἰβ ἴπΠ6 ΟὨΪΥ βθοῦγα Βαγθοῦγ 
ἐπ αἷϊ τοὐπάς οὐ ἴῃε βουϊῃ οοαϑβὲ οἵ Οτείε, 
ννοτάβ αυοίεά ὈΥ Βαγηβαν, δέ. Ῥαπῖ, Ὁ. 
326, ἀπά Μαυΐσν, Ηδβιίηρβ᾽ Β.Ὁ., “Ἐδὶγ 
Ἡδνεηβ᾽".--λιμένα τῆς Κ. κιτιλι: “4 
δδτῦουτγ οὗ Οσεῖα νμῖοῃ ἔδοθβ βουζῃ-τναϑδὲ 
δηᾷ ποτίῃμ-ννεβι, 80 Εδιηβαυ, δῃὰ 50 
ΑΝ. απά Ννυϊραίε. Βυξ ΕΝ. 80 Κβη- 
ἀ411, ““Ἰοοκίπρ ποτίῃ-ϑαδὶ δηά ϑουζῃ- 
εαϑί,᾽" ψνΠἰοῃ 15. ἃ σοττεοὶ ἀδβοσγί ρεϊίοη οὗ 
{ῆε επίγσαποα οὗ 126 δβαζῦουν οὗ 1,αΐτο, 
80 1. θη, ΑΠοτᾶ, Τυσῦν δπὰ 
ΡΙυτηρίγε, ψῇο ἱπέδσγρσεε “Ἰοοκίηρ ἄοννῃ 
πε βουϊζῃ-ννεβὲ δηὰ ποσίμ-τννεϑὲ υνὶπηά8,᾽" 
πτεγαῖν ἐταπηβϑ]διεα 885: ἰπ {π6 ἀϊγεσιίίοη οὗἁ 
(Π658 νἱηάβ, 1.6., τῆς ἀϊτεοιίίοη ἐὸ ψΒΙΟὮ 
{πεν δῖον, πᾶ 80 πογίῃς-εαβε δηᾶ βουῃ- 
εαϑβέ, κατά ἰπάϊοατίηρ (πε ᾿ἴπε οὗ πιοιίοῃ, 
ΠᾺ ἘΝ. πιαγρίη, δπὰ 580 Καηά81}} δπὰ 

ΔΌΕΠΡΔθοσ, ἐμ ἰοοο. Ο. αἀπὰ Η., 50 
Βδιθαυ δηὰ Εδιγατ, ἢπά δὴ ἊἼχρίδηδέϊοῃ 
οὔ δε τεηδεσίηρ ἴθ ΑΝ. ἰπ τὲ βυδ- 
Ἰεοιίνιεν οὗ {πε βαϊϊοτβ, ψῇο ἀββοτῖθε ἃ 
μαρουγ ἔτοσὰ ἴδε ἀϊτθοϊίοπ ἴῃ ΨΏΙΟΒ 
ἘΠΕ 8411 ἱπέο ἴξ; δῃά τπὰ8 ὃΥ ἰσγαπβ- 
τηϊββίοη ἴοτη τπουϊῇ (ὁ πιο [δα 
ψυτοηρ᾽ ἱπηρτεββίοη ἅἄτοβα ἰδδί [6 Βαγῦουγ 
ἰϊ56} Ἰοοκβά βου ῃ-ννεδὲ δηᾶ ποι ῃοννεβέ. 
Α5 δραίηβϑὲ Βδηάδ] 5 ἱπίεγργαίδιίοη δηᾶ 
ἴδμαι οἵ ἘΕΝ., 58εεὲ Ῥαρε δπά Ηδοκδιεβ 
Ἰεατηβά ποίεβ ἐρη ἰοοο. Βοίδ ἴδὺ βίγεββ 
ἀροη τῆς ρῆταβε, βλέπειν κατά τι, 85 
υδϑεά ΟὨΪΥ οὗὨἨ τπαὲὶ ψμῖοἢ 18. οῤῥοΞίέε, απὰ 
νὨϊοἢ νου αοε. ΟἿ. Τακε᾿ 5 οννη υ8ε οὗ 
κατά, ἰϊ. 13, νἱϊϊ. 26, χνὶ. 7, χχνῖϊ. 7. 
Ῥαρε, δῃηᾷ 80 Ο. Η. Ρυιομαγά, Ἡ αϑείη ρβ᾽ 
Β.}0., “Οτεῖς," νουἹά δάορε ΑἹ. τεδά- 
ἰηρ, Ὀὰϊ νου] ΔΡΡΙ͂Υ ἰξ ἕο ἐπε βδγθουγ 
ῬΒίπεκα, ορροβῖία Ταῖσο, ψΒῖοῃ ἄοεβ 
Ἰοον βουϊῃτννεβὲ δπᾶ πουίῃ-ψεϑί, λίψ, 
(ργωΐ. λείβω) Ἡετοά., ἰἰ., 25, ῬοΙγΌ., Χο» 

1Ο3, εἴο., Βουιμ-νναβϑὲ νη Αγγίσις, χῶρος, 
ποτίῃ-τνεϑὲ νη Οογεδ οὐ Οαπγιι. 

σεις. 13. ὑποπνεύσαντος: ἰδηΐέεγ αἴ. 
“βαπέε, αεῤὶγαπέε, οὕ. ὑποκινέω, ὑπομει- 
διάω, ἃ πιοάεταϊξε ὕτεεζε ἴτοτι ἴπε βουτῃ 
8τοβα Ψηϊοῃ νουἹὰ ἕλνους {μεῖγ υνεβέεσὶν 
οουτθα. ΟΥ̓ Τλικα χίϊ. 55, ποῖ ἴῃ ΓΧΧ οσ 
ΑΡοοσυρμα, δὰ βεα Ηεϊοά., {1., 3 (ὙΜ εῖ- 
βίείπ). --- δόξαντες, χίὶ. 9, τῆς προθ. 
κεκρατηκέναι: {πεῖτ ΡῬύτγροβθ, ἑἐ.ξ., οὗ 
βίδτιϊηρ' οπὶ Εαὶγ Ηδνθηβ ἴοσ {πς τπογα 
ἀεβίγα]8 ἀηοπογαρε οὗ 1κἴτο βοσηδ ἔοσίυ 
ταἶ]ε5 ἀϊβίδηι, προθέσεως, οὕ. χὶ. 23; ἴῃ 
ΝΙΤ. οὐἷν ἴῃ Τκεὲ δἀπὰ Ῥαὺυΐ ἱπ τπὶβ 
56η86; οὗ, 2 Μδος. [1|. 8. κεκρατ. ; ΟὨΪΥ 
Βεγε ἴῃ {Πὶ8 βεῆβε ἰῃ Ν.Τ.., οὐ. Θἱοά. 5]ς;, 
χνυΐ. 20, κεκρατηκότες ἤδη τῆς προ- 
θέσεως ((τίπιτη-Ὑ παγατ, Ῥαρθ), απὰ ἴοι 
ἰπβίδποαεβ οὔ με βαπιε οο]]οσδέίοη οὔννοτ5 
ἷπ (δίεπ, πᾶ ἴῃ Ῥοϊνῦ. (κατακρατεῖν), 
8ες ὑγειβιείῃ δπὰ Β[455, ἐξ ἴοοο. Βτεὺ- 
581η5, Ρ. 164, ἴ4Κ65 {πε ρῆγαβα ἴο σϑέδυ 
δεγε ἴο ἐμεῖς ρᾷσροβε οὗ σοπεϊηυΐηρ πεὶτ 
νογᾶβε ἴο πε επά (30 ἴοο (οετζηε).--- 
ἄραντες: “ΠΟΥ ᾿ννεϊρμεά δπομοσ," ἘΝ. 
50 Βαπιβᾶυ, [. ϑυτη, ΡΡ. ὅσ, 97; ΟΠΪΥ 
Βεῖα ἴῃ ΝΙΤ. ἴθ {πὶβ βδϑῆβα, 56. τὰς 
ἀγκύρας, οὗ. Τῇυς,, 1., 52, δηὰ 11.) 23, δας 
ἴῃς ψοτά τῆν ἱπιρὶν βιταρν ῥγοζεοϊΐ, οὗ 
τηονεῖπθηΐ, νΠΘΊΠοσ Ὁν 5εα οσ Ὁγ ἰαπά, οὗ 
ΔΥΤΉΪ65. ΟΥἩ Βἢρ5; 80 Βτ᾿ειυβίπρ ἰβδκεβ ἰΐ 
ἱπιγαηβιεινεῖυ, πὸ πεεά οἵ δῃὺ ποιπ, 
Το, ἷν., 120; νἱΐ.,) 26 (Ρ. 164) : 8ε6 α͵80 
νεῖ. 17. ΕσΤὶ δοτίδε ραγίοιρίε οἵ δὴ 
δοϊίίοῃ δηίεοεάεης ἰη εἰπε ο ἐπαὶ οὗ {πα 
Ῥτίποιραὶ νεγ ε΄. χὶν. το: Βυτίοῃ, Ρρ. 
63, 64. σὸν παρελ. τὴν Κ.: ““541|6 
δοηρ Οτεῖε, οἷοβαε ἰπβῆοσα," ΕΕΥ., 
ἦς, 88 ἴδεν τουπάδα αρε Μϑίαϊα, 
ἃθουξ βἰχ τοὶεβ ννεβϑὶ οὗ δὶ Ηδνεπϑὶ 
τῆε βίδίοσηδηϊ 50 δυρ δον ἱπισοάπσεά 
ὃν 81. 1κεὲ βεεπηβ ἴο ἱπιρὶν παῖ (πεῖς 
ΔΌΙΠΠν ἴο ψεδίμαεσ {με ροίΐης νγ85 ἴοσ βοπιδ 
εἶπα ἀουδιεξα!, ΕΔτηβαν, 5ὲ. Ῥαμὶ, Ὁ. 326. 
ἄσσον: “1186 νἱπὰ τνεπὶ τουπά ἃ ροὶπε 
τοννατάβ τπ6 ννεβέ ἔπαῪ ψου]ὰ [81]; δὰ 
ἴδε δηχίουβ Ποὺ πα5 1εἴξ 18 τεσοσγά ἴῃ 
{πε βἰπρὶε ψογά οὐ νεσ. 13, "ἄσσον, "ἢ 
Εδίθαυ, μ.. 5. 8ϑεε οτἰεἰσαὶ ποίβ, δπὰ 



13-τῖρ. 

τά: μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλε κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός, 
μένος ' Εὐροκλύδων. 

1 Ευρακυλων ΑΒ", Τίβο., Ν.Η., Ειν., ΜΝ εῖβ5, 
; , 80 Ηρ. (1899); Βδ 40, 

ἸΝοβρεη) ; ἐ:6., ἃ νγπᾶ ςδυβίπρ' Ὀτοδὰ νγνανεϑβ, [πε Δ] ἀθτνναβῆεν (τί πητ- ὙΠαγοσ κι θΥ τεβραοίαθ]α ς 
866 Ηδϑεϊηρβ᾽ Β,})., ον υ., 

δανε Ευροκλυδων, 

“ἀν Βεγεϊἐβράϊεπάε ᾽ βυρροτιεά 
μβᾶνβ “ Ευτο-Δ4υ10,᾽" 

αῦονβ οἢ νεὲσ, 8. ἄσσον, Δη δάνεζῃ οοπι- 
Ῥαγαῖϊνε οἵ ἄγχι ; ἐπε ςοπιραταῖῖνε ἄερτες 
ΤΉΔΚ65 1Ὲ ποτα δτηρμδίῖς ἐς Δθονε), δ5 
ἔπε μαὰ Ῥεδη ςοδϑεϊηρ ἴοσ ψβεκβ, ἀπά 
{ΠΕ ποὺ γεπί “' Οἰοβου ᾽"" ἰῃ 5ἤοτσγα (Ξεε 
ΚΟνῚ; ννεηάᾶες (1800) (865 ἴξ, ἤονψενεσ, 
ποΐ 845 ἃ σοπηραγδίίνε ψ] ἢ τείεσθηςα τὸ 
νεῖ. 8 (50 Μεγεσ, ν᾽ εἶβ8), θὰϊ 45 ἃ βαρεσ- 
Ἰαϊῖνε, οὗ. χχῖν. 22, χχν. το. 

γγέσ. 14. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ, οἵ. χχ. 12. 
οὐ μετρίως, [ΚΕ χν. 15, Αςίβ 1. 5, “ ΟὉ- 
βϑέσνε ἴδε “1 τοῖα ᾽ οὗ οὐ ψ τ ἢ δὴ δάϊες- 
εἶνε οὐ δάνει, ἔουγ {ἱπιὲβ ἴπ 'Υε’ 
ΒΕ ΙοΠ5, ἐνγεῖνε 'π σεβὲ οὗ Αοίβ, ὑνίσς ἴῃ 
Τακε νἱῖ. 6, χν. 13, τὰγα ἰῃ τεβέ Οὗ Ν.Τ'.," 
Ἡκδνκίηβ, Ρ.. 153.--ἔβαλε κατ᾽ αὐτῆς: 
᾿πιγδηβιεῖνα, 88 οἴϊεπ ἴπ οἰβϑίοαὶ ασθεκ 
βίπςε ΗἩοπιοῖ: “ἔπεα δεαι ἄον ἔτοπὶ 
ἵν, ΚΝ, ἐνδεν ἔγοτα Οτεῖς ἀπά 115 τηουη- 
ἰδῖηβ Ὄνεσ 7.000 ἔδεϊ ἰπ Ὠεῖρξῆξ ; 50 δἷβο 
ΒΙ455, Ηοϊζηγαπη, Βδπιβαυ, ΖδοκΙοσ, 
Ῥαρε, Ἐεηάδι!, ννεπάς, νΝ εἰββ, Κηαρεη- 
Ῥασεσ, δπά 1. ϑυλι, ἴῃ Ἰαΐεσ εὐϊεοπβ, 56 ς 
Ῥ. 100, 418} εὐϊίοη ; ἃ στδρῆϊο ἀδβοσί ρίοη 
Οὗ ἃ σογησοη ἐχρετίεπος ἰπ τμς Οτείδη 
ΨΔΊΕΓΒ ; 45 ἴΠ6 5810 οσοββεά (ἢξ ορεῖ ὈΔῪ 
δεύννεεη σαρε Μαΐαϊα δπά Ῥμαπίῖςε, {πε 
πὰ βυάδάεην βῃιίπρ ἴο ἴπ6 ποτῖῃ, ἃ 
νἱοἱδηΐ Πυττίσδης (βεγὶ σεἰν ἔτοση βαϑί-πογίῃ- 
Εδϑ81) Ῥυζϑὲ ὕροη (ἤδη ἔτοτη Μουπί 1ἅδ, 
τ΄. ὅι. 1ὐκε᾽β κατέβη, [κε νὴ], 23, οἵ ἃ 
56.411} ἀεξοἊεπάϊηρ ἔτοπι {πε ἢ1115 ὁπ {δε 
1μ4Κε οὗ Θεππεβατεί, δηά κατὰ τοῦ κρημ- 
γοῦ, ΤῸΚΕ νἱϊϊ. 33, ἢ Μαῖι. νἱϊϊ!. 32 (1. 
Θενῃ, ννγεῖββ, Ζδοκιεῦ). Βτευβίηρ, Ρ. 
164 (580 Ηδοκεῖί, 1, εὐνίη, Εδυσαγ), ἰδ κ85 
κατ᾽ αὐτῆς 48 -- ἀραϊηδέ {π6 5ῃϊρ, θυϊ 
τε ννοτὰ πλοῖον 8 ιϑεά ἔοσ βδϊρ, δῃά ποῖ 
γαῦς ὕπ|1}] νεῖ. 41. Γυΐπετ τεραγάεά αὐτῆς 
85 ἀρτβείηρ Ψ ἢ προθέσεως (50 Ὑγηάαϊε 
δπά Ογδηπιετ).---τυφωνικός ; [ογτηεα ἴτοπὶ 
τυφώς, ἐκγδο, ἀεποίίπρ᾽ ποῖ {δε ἀϊτεςιίοη, 
δε {86 νεμεπιθησε οἵ πε ννἱηᾶ (Βτευβίπρ, 
Ῥαρε), ἃ πϑανυ, εἀὐάνίπρ' 5484]} (7. ϑπιίεῖ, 
Ἑατηβαυ), υογίϊεοσιις (Βεπεεγ).---Εὐρο- 
κλύδων, 5εε οτἰεἰσαὶ ποίεὲ. Πνε τεδά 

ἢ ΑΒ" Εὐρακύλων, τεπάετ “ ΨΠΙΟΣ 

18. σα δα Ευγδαυ!ο," ΕΝ. Ῥεγβαρβ ἴῃς 
ἱττερυ δεῖν ἰοτσηθά ἙΕυτααυῖ]ο οςοαβίοηθά 

τῆς οοττεοέίϊοηβ. Ν'΄. Ευτοδηυΐίο. Β]488 

(αἷ]5 ἱε υοχ ἀγόνίάα ἕτοπι εὖ ος ἃπά 

Αφυΐο (ψωμὶ [,δτὶη τε κῦ, ὧὐ ᾿Ακύλας, 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

15. συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, 
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ὁ καλού- 

καὶ μὴ 

Υνεπάι, ΒΙ455, ἩΠΡ, Ομεγβ. 
133; Ευρυκλυδων ((τ᾽εβθΑςἢ, Μεγεισ, 

᾿ πὸ υ., 
δαί βουίτςβ ἢ. Ψυϊρ,, Οδβείοά. 
Δπά ςοπιτηθπί. θεῖον. 

αν]. 2), βετίςεῖγ τῆς "' Ἐδβί-πουί.δαβε 
πὰ (Βτευβίηρ επῖπκο. “ Νοσίβεδαβε 
βυβ)οίεηι; 80 νγο τῆς δπὰ Ὑγπάδ!ς ἴῃ 
{πεῖν τγδηβδιϊοηβ). ϑυς ἃ ννἱπά ψουϊὰ 
ἀεῖνε {πε βδϊρ ἱπίο τῆς Αἰτίςδη ϑυτιῖβ δβ 
18ε ΡΙ]οι ἔξδαγεά, νεγ. σ7, ἀπὰ τῃ6 ννογά 18 
Δρροβίίς ἴο [Π6 ςοπίεχί, ἴο 81] τῆς οἷτ- 
οὐπιδίδηοαϑ, Δηἃ 18 50 νγ6}] δεϊεβιεὰ 45 ἴὸ 
ζαΑἰτγ οἰαῖπι δἀτηϊββϑίοπ 8 ἐς υνοσά οἵ 9:, 
κε. ὙΕ 1 δεῖπ μαά πὸ παπὶς ἕογ {πὸ 
ατεεκ Καικίας Ὀἱοννηρ' θείννεεη Αχαΐο 
Δἃηά Εὐτι5, ἀπά ἴΐ ἰβ χυΐϊίε ροββϑίδ]ε τμαὶ 
τῆς Κοπιᾶπ βεαπιβῃ, ἴοσ ννδηΐ οἵ ἃ βρεοίῆς 
Μογά, ταῖρι ἐχργαβθ (ἢἷβ νυἱπά ὃν (με 
οουλρουπά Εὐτο-Ααυῖο; οὐ. ὁ καλούμενος, 
ὙΨΏΘΗ ΒΕΘΠῚΒ [0 ροϊπὶ ἰ0 βοῦπῖε ρβορυΐδι 
Ὥδτης δίνεη ἴο {πῈ νυἱπά ; ἔοσ βἰπιῖϊασ οοση- 
Ῥουπάς οὕ, Εὐρόνοτος ἀπὰ Επτο-Αὐδίεε, 
δηᾶ ατερδῖα, τπῸὶ πᾶτὴς ρίνεη ἴὸ {δε 
βδτῃβ Ἡ]ηἃ ὃγ (δε 1ενδηϊίηεβ, 48 Ευτίρυβ 
845 Ῥεσοπιε Ἐρτίρου (Εεπδη, δαί» Ῥαπὶ, 
Ῥ. 551); 8ε6 Βεμέϊευν, Κεριαγὰς ομ ἃ ἰαίε 
Ῥίδεοιγδε οο Εγεεί νι λὶηρ, ν. 97, φυοιϊεὰ 
δὲ ἰεπρίῃ ὃν Βσευβίηρ, “Ευγααιυίο,᾽" 
Ηδβείπρθ᾽ Β.Ὁ. δπά Β.}).3, 1. 
ει. 15. συναρπασθέντος δὲ τοῦ 

πλοίον : “" Δἀηὰ ΨΏεη {πὲ 810 ννᾶ8 οδυρῃι 
ὈΥ 1" (Καπηβαυ), ἃ σταρδὶς ᾿νογά δ5 1. 
{πε 5ῃ!Ρ ννὰβ βεϊζϑὰ ἰῇ {πε ρτδβρ οἵ (ῃς 
πὰ ; ΟἿ ἴῃ Τυκὰ, οὐ. Τυκα νἱϊῖ. 20, 
Αςὶβ νὶ. 12, χῖχ. 29; ἢ ΧΧ ο΄. Ῥτον. 
νὶ. 25, 2 Μδοο. 1. 27, ἵν. 41,4 Μαος. ν. 
4:1 80 ἴῃ οἷαββίοδῖ αἀτεεῖ, ἐ.9., 5ορῆ., 
Εἰδείν., ττ50.---ἀντοφθαλμ εῖν : “" ἀπά ςουϊά 
ποῖ ἔδςε δὰ νἱπά," ἘΕΝ., κἸοοΚ δἱ τπὰ 
νἱπὰ εὐς (ὁ γε": Ἔγεβ ψγεσὲ ραϊπιθὰ θυ 
τῆς ργονβ οἵ νεβϑβεῖβ, δυ. ΑἸτογὰ {πὶ πκϑ 
τπδείμε ψογὰ ννᾶβ ποῖ ογὶ βί πα ν ἃ παυτίςαὶ 
(ογηὶ ἀεγίνεα ἔγοσῃ ἐπἰβ ῥγαςεῖςς, Βαϊ (δαὶ 
τῦογα ργορθΙν ἴῃς Ἔχργεββίοη νν88 ἱγᾶπβ- 
ξειτεὰ ἰο ἃ βῃϊρ ἔγοπὶ ἰ1ῖ8 υϑᾶρε 'π οοση- 
ταοι [ἴα ; ἰξ ἰβ υϑεά ἴῃ ῬΡοΪ γδίι8 οἵ ἐδοίπρ 
ΔΠ Ἔπου, ΡοΪυΌ., 1.» 17, 3, οἵ τοβιβεϊπρ 
ιεπιριδιίοπ, χχνηῖ, 17, 18, νντἢ δύνασθαι 
48 ἢεῖς, δηἃ αἷβ8ο νι} δύνασθαι ἰη Νν Ἰβὰ. 
σὶϊ, 14, ο΄. Αοἰϑ νῖ. χὰ, β ἴεχε, Εογ {πε 
δι αρριἰοδιίίοη οὐ τῆς νογᾶ ἴὸ ἃ βῃὶρ 
8βες Βιευβίηρ, Ρ. 168.---ἐπιδόντες ἐφερό- 
μεθα: “Ψψε ρᾶνε νψᾺῪ ἐ0 ἐέ (10 {πε υνἱηά), 
πὰ ψγοτα ἀτίνεη, οἵ τὸ πλοῖον τηΔῪ ὃς 
τερδτΙάεα 48 (ῃς οὐεοί, "ννε βᾶνς ὉΡ ἴῃς 
5}ῃϊ]Ὁ ἴο {πὲ νεϊπάς,"" “ ἄαία πανς βωοιίθυ» 



ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΝΠΙ. ζ34 
δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντες  ἐφερόμεθα. τ6. νησίον 

δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον 2 Κλαύδην, μόλις ἰσχύσαμεν περι- 

κρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης - 17. ἣν ἄραντες, βοηθείαις ἐχρῶντο, 

τ Αδει ἐπιδ. ΒΙ458 ἰῃ βὶ ἰεχί, 8οὸ Ηρ. (1809) δ τῳ πνεοντι και συστειλαντες 
τα ἱστια «ἢ 137, ὅτ. Η. (ρ΄. Οδϑββίοά., Βεάβ), ἀπά Ῥεΐογε εφερ. Β[αββ πα8 κατα 
τὸ συμβαινον (Η1]|ρ. τυχον) ἢ ὅτ. Η. 

3 Κλαυδην ΗἾΡ ἁ; Μὰ" Κλαυδα ὅυτ. Η., Ατηι., ΒΟΗ., 50 Τίβοῃ., ννεῖββ ; Α πᾶβ 
βχϑὲ τἔγες ἰείέεσβ Κλα; Ῥυῖ 
(Κλαυδα πιατρ.), Ηρ. (:899), ἀπά (π6 ἔογγσωῃ Κλαυδα ἰΒβ Ξυρροτίεά Ὁ 
Ῥιοίεπι., [1|., 15, 8, δηά οἴδμεγ δυιπογίεεβ ἴῃ Ηδϑβεπρθ᾽ Β.Ὁ., “Οδυ 
8εε ποῖβ ἱπ ςοπιηχοηΐί., απᾶ  εηάς, Ρ. 408 (1800). 

.Β, συϊᾳ. μανὲ Καυδα, ὟΝ.Η., Βῖ4585, 8ο ΕΝ. τεχὶ 
Κλαυδος ἰπ 

" (Βαπιβαγ). 
ΤΣ νατγίδιϊοπ οαπποῖ ὃ δς- 

ςουηπίεαά ἔος ὈΥ {πε τπετα ἀγτορρίηρ οἂξ οὗ ΔΛ Ὀεΐοτε Α δ8 δ εἰβθ πιαϊπιδίπβ, ἴογ ἐπε 
ἀϊδεγεποςε οὗ βρεϊϊηρ οσοισβ ἱπ οἴμοῦ ἴδῃ Μϑ. δυϊμοσίεϊεβ. 
ΥΝπε- ϑοβγηϊθάδὶ, Ρ. 65, ποίβ. 

ἔεσερασηυσ,᾽, ΜΨυϊραίε, 8ὸ Ηοϊιζιηδππ, 
Ζδοκίογ, Ηδοκείε, ννογάβνοσγιῃ, δπά ]. 
ϑτηῖἢ, Ρ. τοῦ. ὙΠὴΘ Ἰηβίδποβϑ ἴῃ ὟΝ εἰβίείῃ 
δεῖν εἰἴμεσ τεπάδγίπρ, 8566 δἰβο σεΐεγ- 
6Πο68 ἴῃ ΒΙ455, ἐπ ίοοο. ἐφερόμεθα: “δηά 
1εὲ τῆς βμὶρ ἀτῖνς,᾽ Βδτῆβαυ απὰ Αὑν., 
Οἴμοῖβ γεηᾶεγ. Δ5 ραββίνε, 80 (τίπιπι- 
ΎΠδγεσ, σηδ υ.; ἴῃ οἰδββίοαὶ ασθεῖκς ἰξ ἰ5 
οἴξεῃ υϑεὰ ραββίνεϊν ἔογ δεῖὶπρ θοῦπα 
δἰοπρ ὉῪΥ ψίηά, οὐ βίοστηι, οὐ ψᾶνε, οὔ. 
Ηομλ., Οἀν5., ν., 343 (Ρδρβε); ]οά. 
ϑιο., χη τεῦς 

γεκ. 16. ὑποδραμόντες : “ ἀπά τυπηΐηρ' 
πἀπάεσ (Π6 166 οὗ ἃ 5π|811 ἰβϑίαπά,᾽" ΕΙΡ. 
]. ϑηλί ο4115 διίεπείοη ἰο ἐπε παμεῖσαὶ 
ἈρούγαΟΥ οὗ 5:. Γι Κα᾿ 5 ἔθγπιβ ; ἐΠΕΥ τη 
Ῥαίοσε [86 ψπά ἴο ἰδεοννασά οἵ σδιάαδ ; 
ὑποδραμ.» πεν 5611εὦ νἱμ ἃ βἰάς υνῖπά 
ἴο ἰεανγαγά οὗ Ουργιιβ δπά Οτείε, ὕὑπεπ- 
λεύσαμεν, νεῖ. 4, 866 δἷΞο ΚαΑπΊθαυ, 
ϑαϊμὲ Ραμῖ, Ὁ. 328, ἰο ἔπ6 βᾶπῖε εἴξεςι ; 
Πόσα ννγᾶβ ΟδίΠΊΕῚ νγδίεσ, δη τῃς ἰβϑἰδπά 
(Ξεε δεῖον) νγνοιἹὰ δβογά {πθπὶ ἃ τεΐαρε 
ἴον ἃ {πα τοῦ {πε μαῖα. Βσειβίηρ, ΡΡ. 
167, 168, 181, {πίη Κ8 [δὲ {πΠ6 στεδὲ 541] 
μαδά ὕδϑη βίγιοϊς δέ οποα, δπὰ {μαὶ ἴδε 
ΔτζοπΊΟἢ Οὐ 5Π|18} ἔογεϑδι! ννὰ8 Κερί ΠΡ 88 
ἃ βἴογσῃ 541]; οἰμεγνῖβε {πε ςῃΐρ ψουἹά 
Βᾶνε Ὅξεη 5 ΠΊΡΙΥ (π6 Ρἰδυιπίπρ οὗ πε 
Ψανο8. Βυΐ Εδπηβαν δπὰ οἰμεῖβ (5εε Εδ- 
τατ) (Πῖπὶκ, οα ἔπε σοπίγατυ, [μα (86. οπς 
Βυρο 5811, ἰπ σοπιρασγίβοη ἢ ὑνῖ ἢ 41] 
ΟἴΠοΥΒ ὑνεγα οὗ ΠῈπ|6 ἱπηρογίδηςσα, ννὰβ Κερί 
ρ, θπὲ τπᾶὶ {πῸ βίγαίῃ οὐ {π|5 ρτεδὶ 881] 
ΟὨ {Π6 5ἰπρὶςε τηδβέ ννγὰ8 τῶοσε ἴδῃ (88 
ΜᾺ] οουά ϑυβίαϊπ ; ἘΠ6 εἰπχθετβ νου 
Βᾶνε βίδγιεά, δηᾶ {με βῃΐρ Τουπάετεά, μαὰ 
886 ποῖ ραϊποά [δε βπιοοίῃ νυνδίεσ (0 {πῈ 
Ιεε οὗ σδιιάδ.---μόλις ἰσχύσ. : “ψὩἃὸ ψεῖα 
4016 ἢ ἀϊῆσυϊεν ἐο βεουγε {πε θοδί,᾽ 
ἘΙΝ., τὰὰ θοβὲ μδά οὶ Ῥεεπ παυϊεά ἰῃ, 85 
18 βἴογγι ννὰ8 50 βυδάξη; πὰ πον 88 ἴΐ 
Ὑ}45 πδατῖν Β]1εὦ ἢ ψδίεσ, δηᾶ ϑδιεγεὰ 
ὃν {Ππ6 ννᾶνεβ δηὰ βίογι, ᾿ξ ννγὰβ μβαγά ψνοσκ 
ἴο πδαΐ ἰξ ἴῃ δ 11 (1. ϑυατ), 5 [υυκα 

Βαῖ 8β6εῈὲ βιγίμεσ 

Βἰπιβεῖ ἐχρεγίεποεά (ργεββεά ἱπίο {πὶβ 
βεγνίος οὗ μδυ]Ἕηρ ἰπ πες Ῥοδέ; ποία ἤσϑε 
Ῥεγβοη, Ηδοκείε, ἕδσηβαν, ρ. 327) ; οἰεαῦὶν 
{86ν σουά ποι δῇοτγά ἰο ἶοβα βιῃιοῆ ἃ τβδῃ5 
οὗ δέει ; ἔνξῃ 845 ἰξ “νᾶβ, ἴπ6 Ὀοδὲ νγᾶβ 
ἀταρεῖπε Δίου ἃ5 ἃ πεᾶνυ νεῖρῃι τα- 
ἰατάϊηρ ἐπ βῃϊρΡ (Βσβιιβίπρ, Ρ. 160).-- 
περικ., ο΄. ϑυδβαηπαῃ, νϑσ. 39, Α, ἔοι 
ἐγκρατεῖς ἱπ Β.--σκάφης : ἃ 5π|8}} θοαὶ 
ἰοννβά Ῥεμιπά, οηἷν ἴῃ {818 ραββαρε ἴπ 
ΝΤ,, ο΄. νν. 30, 32, [υκείπ, σεαῤῥα ; (ἱς., 
δε πυλπέ., ἴ.,) 515 (ΗυπιρὮτν).---Κλαύ- 
δὴν, 566 οτἰεἰσαὶ ποίῖς, δῃ ἰβίαηα ἐννέπεγ- 
ἴῆσες πιῖϊεβ ἤοπι Οτεία, πϑαιὶν ἅτε 
βου (ἢ οὗ Ῥῃοπίοθ Εδγηβαν (θὲ 5866 οπ 
ες οἶδα παπᾶ ννεπάϊ, ρ. 408, 1800) 
τηδϊηδίηβ ἔπδὲ ργεΐεσεηος δε σίνεπ ἴο ἔΠ6 
ἔοστωβ οὗ ἴπ6ὸ παπὶε ἱἰπ ψνπΐοῃ (μα ἰδίταγ 
1, ἰβ. οπιτεεά, οὗ, 186 τηοάεση σαυάκο ἱπ 
ατεεκ, ἀπά σόσσο ἰη 1τα] απ; ποῖ (ο ΒΕ οοη- 
ἰουπάεά ντῃ Οοσσο περ Μαῖα (Εδηδη, 
ϑαΐγέ Ῥαμῖὶ, Ῥ. 551), ἀπά 8εε δισί ποῦ θη 
[15 ῥσθβεπί πδγδ, . ϑπατ, ΡΡ. 95, 259, 
418 εἀϊείοη. 

Ψεσ. 17. ἣν ἄραντες: “δηᾶ ψΒεη {ΠΕ 
Βιδά Βοἰβιβά ἰξ ἀρ ᾿᾽᾿ ἱπῖο ἔμ βῃϊρ, βεὲ οὔ 
νεῖ. 13.--βοηθ. ἐχρῶντο: {πεν υϑεὰ μεὶρ5 
ὑποζ. τὸ πλοῖον υὑπάετρίτάϊπρ ([Π6 58ϊρ, 
Α. δηά Ειν., ου ἐχβῶνσο 868 νΕΙ. 3, ο΄. 
1 Οογ. ἴχ. 12, 15; οἰξεη οοτῃραγθᾶ τὸ ἴπε 
ουδβίοτῃ οΔ]]6« ἴῃ πιοάεγη ἰδηρπαρε 7γαῤ- 
δίτιρ, οὐ ἀπάετγρίγαϊπρ {π6 8ῃ10Ρ στα 
ΟΔΡ168 ἴο ργανθηΐ {π6 {ἰπ 8 ἴσοση θεΐπρ 
βίιταϊηβά, ογ ἰο Βοϊά ἔμεπὶ ἰορείμεῖ ἀυγὶπρ 
ἃ 5ἴογπι, Ρ]δίο, Κεῤ., δ16, Ὁ, ῬοϊνΌ., 
ΧχνΊϊ., 3,3, ἤοτδος, Οὐ. ,1.,14,)6. ὙΠ ἀϊῆ- 
οαϊε ροίης ἐο ἀεοϊάε 18 νεῖ μεσ {πε ρίσγάθγθ 
ΜΈγῈ Ρὰϊ Ιοπρίεάϊη8}}γ τουπὰ {π6 58], 
ἦ.6., Ῥαβββά ἔτοπι βίθτῃι ἰο βίδγηῃ, οὐ ὑπάᾶδσ 
186 8810 ἐγδαηβνείβείυ. Βυδυβίηρ, Ρ. 670 
(8ο ἄοεγπε δηά 815), ἀδέεπάβ {πε ἔοσπιεσγ 
δἵ ρτεδῖ Ἰεηρίῃ, ζο!]οννίπρ Βόσκῃ. ΤΒὲ 
Ρᾶβϑαρε ἄοτι ΓΪδίο, ᾿. 5., 6 δά πηῖβ Δ Ὺ 
Ῥοββίδίν τῆδκα ἔου {με ἰδίξεγ νίαν", δπῈ 1 
ἴ8 δνίδεπε τπδὲ τῇς ἀδβογίρείοη ἰβ ποὶ 



16---χδ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ἐγ 
ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον - φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν σύρτιν ἐκπέσωσι, 
χαλάσαντες ' τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 

ΈΟΣ χαλασ. τὸ σκευος Β]455 ὯΔ8 ἴῃ 
αἱρ. 
ἐφελκυστικον; 566 ποίες δεΐον,. 

ΨΕτῪ ἀεβηϊτε οἵ ῥσεςῖβε, ἀπά τμε ραββᾶρε 
ἴῃ Ἰδίάοτε οὗ ϑενι]ε, Ογίρ., χίχ', 4, 4, 
“Ἐοστηθηΐατη (ὑπόζωμα) ἔιπὶ5. ἴῃ πανίρυβ 
Ἰοηβιιβ, φαΐ ἃ ρτογὰ δὰ ραρρὶπι εχιεπάϊεισ, 
αὺο τηδρὶβ σοηϑεγπραητατ," νΠ ἢ ΒδοΚῃ 
4υοίεβ (βο αἷβο ψαῖβ, Σ᾽ 4γέ Ναιμίϊφιιο, 
Ῥ. 210) ἰ5 πηιοῖ οἴδαγεγ Μοζεδονεγ, ἴπῸ 
δίταϊηρ γὰ8 οἴξη ρετγξοιτηθά ψ ἤδη ἐπε 
ΒΠῚΡ5 γεσα οἡ ἰδαπά, οὐ {πε βίοςκβ, ἀπά ἴξ 
18 ποῖ {πεν παῖ ἐπε ορετγαϊίοη ἴπ {πε οἷτ- 
ουπιδίδηςεβ ὑηᾶει ἀϊβουδδίοη σου]ά ἢανα 
ταδαπί ραβϑίηρ ἃ σδῦὶε ὑπάες ἐπε Κεεῖ. 
Ἑυγίπεσ, ὉῪ ρίγάϊπρ' τῃε 5810 ὑγδηβνεγβεῖυ, 
ἦ.6.. απ ἀθτηεδίῃ {πὲ ΒΗ ἷρ (Ρ. 175), οπΐν {πε 
Ἐτήρεῖβ ἴπ ἐπε τη 16 οἵ εἷς βδϊρ ψουϊά ΡῈ 
πιο] τορείμασ, νι ἃ ριγάϊηρ Ἰοπριιυάϊη- 
ΑἸ ννὰβ πεεδεά τὸ βεουγτε ἴῃς ψνποΐα 
Ρίδηκαρε οἵ τῃε βῃϊΐρ. Βυΐ 8εὲ οἡ {πὲ 
Οἵμες μαηᾶ Εδτηβαυ, Ρ. 320, 0 ρτθδίηρ 
ΜΙ Θτηλἢ ΠοΙά8. τπδὲ ἰῃς σαρΐεβ ψεσα 
Ῥαββεᾶ υηάδεγπεδιῃ τουπά (ἢ 51 ἰγᾶπ8- 
ψεσβεῖυ. ἘΕἸΠεσ ορεγδέοα, πα Ψουϊά 
ΒΌΡΡΟΞΒε, νγουἹὰ ἢανε Ὀδεη αἰ βἤου]ς ἀυτίπα 
ἃ βἴοτπη. ἘῸγ ἰηβίδηςαββ οὗ [δῖ8 ργᾶςιῖςα 
ἴῃ τηοάδτῃ {τἰπηεβ, 5ες ϑηϊ, ἀπά Ο. δηάᾶ 
Η.., 5π|811 εἀϊι., Ρ. 645. επάϊς (1800) 
ἕπς το Ναῦετβ ἐ εοιάις οἴ βοείαις τὰ 

οηθ. 45 ν᾿ ἸΔυιβ1016.--- μὴ εἰς τὴν Σ.: 
ῃ π᾿ [ ΡΞ ἐπι Ξυπάς," Ἀδπιτένις “86 
ϑυτίῖβ," ἘΝ, ποῖ πλϑγεῖν κἐμε αυΐοκ- 
58 η645,᾽᾽ 45 ΑΟἿ., νυῖ τῆε ϑγγέξς Μαον, 
“ἢ6 αοοάνηη ϑαπάβ οὗ ἔπε Μεάϊέξεσγδη- 
ἐπ᾽ (Εδισατ), ᾿γίπρ δἱ ἃ ἀϊβίδηςε ἴο ἴπ6 
βουτῃ-νεβε οἵ ΟἸδυάδ; ὑροπ ἔπεσι ἴμ6 
δ, ]οτβ Κπὸνν τπδὲ ἔμεν Ψψουϊά Ὀε οαβέ, υη- 
1655 ἔμεν σου πχαπᾶρε ὈΥ ΒΟΠΊΕ τη6 808 ἴο 
αἰτες τ δὶς σουτβα.---ἐκπέσωσι: ἃ τεριυΐδτ 
πδυτῖςαὶ ἕδγτλ, ἴο [8] οΗ, ἐκ, ἱ.6., ἴτοτὶ 
ἃ 5έγδιρῃε Ἴουτβε, εἰς--ΕῸτ., Ηεϊ., 400, 
Ἡετοά., νυἱϊδ., 13, ΟἴΠεΙΒ. ΒΌΡΡΙΥ “ἴτοπὶ 
ἅἄξερ ψαΐετ᾽᾿ ἀῃᾶ τεηπᾶεσ ἐκπ. 0 δὲ καί 
ἀτυαν, Ατῖπηπι- Ὑπάγεῖ, σε υ., φῇ, νν. 26, 
20.--᾽χαλάσ. τὸ σκεῦος: “Ἰοψετεά (δε 
ξεδι," ἘΝ. “τπεγτεάυοεά 541], Καπιβαγ: 
Βεῖα δηᾶ ἴῃ νϑῖ. 30 υβεὰ 845 8 πδυτςδὶ 
ἕόστα ἢ πε τοτιρεϊπρ τεΐεγεησε ἴο 158. Χχχίϊ!. 
23, 1, ΧΧ, σαπποῖ Ῥὲ βιιβιδίπηεά, ἕο {86 
τηθδηπίηρ οὗ τμε ψογάβ 8 νεῖν ἀοαθεῖα]. 
ὙΠε ατίϊοῖε νὰ {πε βίπρυϊας (1π νεσ, το, 
ἐδε ρίυσαἹ) βεατηβ το ἱπάϊσαϊε “ἐλ ρεᾶτ," 
δε τηαίπγατά οδγγγίπρ ἴῃς πιαίηβδιῖ (30 
Ῥαρε, ψγογάβνοσιῃ, Ηυπιρητγ). ΟΥ̓ ἐμε 
Α.Υ., 7. ϑυντῃ βαγ8 ἐμαῖ ποτηοτε σστόπεοῦβ 
ἐγδηβιδιίου οουἱὰ Ῥὲ ἱπιαρίῃεά, 48 “1ΠῸῪ 
βίγυοῖκ βαἱ]}"}" ψοῦά τυρὶ ὑπαὶ τὰς 8 

18. Σφοδρῶς δὲ χειμαζο- 

ἐεχί εχαλ, Ἵ κνὰ85 συοάάδπι ἀϊπι!βογιιηΐ, κε τος ΤΠ ΠΣ ΥΩ ΥΣ ομρνίσῃ 80 ΗΠΙρ. (1890), χαλασ. τι σκ. 

δά πὸ τιδᾶπβ οὗ δβοαρίηρ ἄσπρο Ῥυς 
ψγ88 εἴ το βουπάος τ ἴῃ τε 
δίογπι, δἰ βου ρ ἢ Μεγει-  εηᾶς ἴᾶκε τῆς 
τνοσὰβ ἴο τῆϑᾶπ 8δὲ ἔπεν ῥτγεέεγγεά τὸ ἰδὲ 
ἴ6. βῃϊρ ἀγα ψἱβους ΠΥ τηδβὶ Οἵ 541] 
πῃ το δὲ ἀγίνεπ οα ὑροπ ἴπὸ ϑυτῖῖβ, ἃ5 
ὙᾺ5 ἱπενδῦ]ε τὐἱτἢ τῆς 5δ᾽0 Κερὲ ἴῃ 11] 
8811, ΟὨἨγυβοβίοπι Ἔχρίαίπβ τὸ σκ. 88 -- 
τὰ ἱστία, θυ 5οπις 881] νγὰβ πεοβββᾶσυ, 
δηὰ ἴδεν Βαὰ 5111 {πιὸ δγίεπιοῃ ος βίοσπι 
5811, 5ο 1]. ϑπιίτ, τνῆο ταϊπκα τηδὲ {πον 
Ἰοννετεά ἔπε ργθδᾶὶ 541] δηὰ τηβίπυατὰ 
δοηιδ τύαγ, Ὀὰχξ ποὶ Ἀρρδγεπεῖν δπηεγοῖν. 
Τῆε αἷπὶ οἵ ἐἢε βδίΐοσβ νγὰβ ποί ἐπ 
ἴο ἄεῖαν ᾿μεὶγ σουγβε (νυν αἰσἢ τνου]ά οπΐν 
ὑτίπρ' ἵπεπὰ προ της 5 γτιῖ8), θὰϊ τὸ δεν 
ἴξ, δηᾶ 1 15 ἐπεγείοσε αχυΐξε ροββίδ!ς ἐμαὶ 
χαλάσ. τὸ σκεῦος πιᾶν ἄεποίε 4 5ετίεξ οὗ 
Τρεσγδιίοῃβ, 5ἰδοκεπὶπρ 5841}, Ἰοννεγῖηρ 88 
τα οὗ ἴδε ρεᾶγ 85 ἴδεν Ἵοουϊά, δυϊ 
Ἰεανίῃρ ἐποιρὮ 581} βργεδὰ τὸ κεβαὲρ ἴᾷε 
5Ώ1Ρ᾽ 5 Ὠεδᾶά τὸ {πε ννἱηά, ἐ.ε., το {πε ποτῖῃ 
ἰπδιθδά οἵἉ ἀτι πἴπρ' το βου μ-νγεβὲ ἀροη {με 
υϊοκβαπά (Κδπιβαυ). Βτγευβίηρ, Ρ. 177 
Π., ὯΟ {πηκ5 δαὶ τἣς πιαίμβαι δδαά 
Ὀεεη ἰονεγεά δὲ ἴἢε οοπηπηεποεσηεηΐ οὗ 
δε 5βίογγ, δἀορίβ αιε ἃ ἀϊεγεπί τηθδη- 
ἱπρ ἴοσς ἐπ6 ᾿νογάβ, ἀπά ἱπίεγργείβ ἐμετὰ 
845 ἱτιρί γίηρ ἴδαὶ νγεῖρηῖβ δπᾶ ρτεδὲ 
βίοῃεβ ψεέγε ἰεῖ ἄοννῃ ὈὉῪ τορεβ ἱπίο ἴδε 
868 ἔοσ {πε ρύσγροβε οὗ τεϊδτάϊπρ' [δα ὑτγο- 
δτε88 οὗ {Π6 νεββεὶ, δῃᾷᾶ ὑπ [818 νον 
ΒΙ455 δηὰ Κπαρεπῦδιοσ ἀγα 'π ἀρτεοπιεηὶ 
(ὑΝν εηάξ, χ8οο, εν ἀεπεῖγ ἱποῖπ68 ἴο ἴξ, ἀπά 
ἄσοεγης δάοριβ 1) ; {πὶ ουγίουβ νἱενν, 
ψὨΙσἢ Βδτηβαν Βπᾶβ ἰξ ἀϊβῆςυϊι τὸ τεραγὰ 
βοιϊουβῖν, Βγαιβίηρ Βαρροσίβ ὈῪ ἃ ρβᾶββᾶρο 
ἴῃ. ΡΙαῖς,, Μονγαΐ., Ρ. 507, Α (5ο Ηδϑβυ- 
ομίυδ᾽ ἐχρίδπδιίοη, ἄγκυρα τὸ ναυτικὸν 
σκεῦος), Ψ ΠΟ ἱπετπαίεβ ἰμδὶ σπεῖραι 
δηὰ ἄγκυραι ννεΓα τε] ΠΕῪ ἐπιρίογεά τὸ 
σδδοκ με οουτζβε οὗ ἃ 58] ἴῃ ἃ βίοσπι ; δυΐ 
ἐνεη ἱ{ τὰς ατεεῖς ψογάβ δάπϊξ οἵ {18 ἐχ- 
ῥἰδηδείοη, ἴῃς οδήεσι οὗἩἉ 1πε βαίϊοτβ νγᾷ8 
ποιπίηρ 1688 ἴμ8π ἴο δίτοσ ἴμ οουγδς οὔ τῃς 
νεβ8εῖ, ἀπᾶ Βγευβίῃρ᾽' 8 ἘΡΡΡΟΜΕΟ ψουϊά 
ῃοίῖ οοπάμποε ἰοὸ [Π|8.--οὕὗτως ἐφέροντο : 
“80 Μεγα ἀτίνεη," ΕΝ. ἐ.6., ἴῃ 118 βιδίς, 
“Δηᾶ ἄτονς οὐ 80,᾿ Ἐεπάδ!! ; τηεαπίηρ 
ἰπαὶ με Ἰεὶ τὰς βδϊρ ἀτγίτι ἰπ ἐμαὶ ροβικίου, 
υἷκ., ἀπάετργάδα, ννἱ ἢ βίογτη 561} βεῖ απὰ 
ου ἴῃς βιαγροαγά ἴδοῖ ; 1. ϑιητῃ, 8ο Κλπι- 
βᾶγ, ποῖ ΒιρΡΙΥ κ΄ ν το ἄσνθη Πορε  ἘΒ5]Υ "". 
Ἐὸτ οὕτως, χνὶϊ. 33, ΧΧ. ΙΙ. 4 

Ψψες. 18. σφοδρῶς δὴ χειμαζ. ἡμῶν: 



ςχό ΠΡΑΞΕῚΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΔΩΝ ΧΧΥῚΙ, 

μένων ἡμῶν, τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο “ 19. καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες 

τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου; ἐῤῥίψαμεν - 20.32 μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων 

ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικει- 

1 Τῃβεεδά οὗ σϑὲ ρεῖβ. ρὶ. Δ ΒΡΟ, Ναϊρ., Αττα., 8ο Τίβομ., νΝ. Η., ΕΟΙΝ., ΒΙαββ 'π β, 
ΥΝ εἶββ, ννεπάϊς μανε 3τὰά ρεγβ. (Ν.Η., 8ο Τίβοῃ., τ ομα ρ ψ ἢ δ ἢ Β", 16 ΑΒΡῸ 
μάνα ἀουδίε ρ); ΗΙΡ, ὅϑγχυ. Η. δπὰ Ρ., Βοῇ. αν τϑδὲ ρεῖγβ. Ρ]., ἀπά 80 Ηἱ]ᾳ. 
(1899) τ οπε ρ. 137 γι. Η., ὕεγῃ. δάά εἰς την θαλασσαν, 80 ΒἾ455 ἰη β ἐεχί, 
πὰ ΗΙρ.; ὙΝΊπεγ- ϑοβσηιεάεὶ, Ρ. 56. 

3Δε θερίπηΐηρ οἵ νέσβε Βῖαβϑβ ἴπ β δηά ΗΠ. (1890) δά εἐπιμενοντος δὲ τὸν 
χειμωνος καὶ ΜΙ ΟἹρ., 5γτ. Ρ. (ἔα Ἰαϊίεγ τ ἐπὶ πλ. μ. αἴτει χειμωνος), τ ἢ 118ὲ 
χειμ. . « « ἴο λοιπὸν 15 οπχϊτ(εά, : 

“Δηᾶ δ85 Ψ Ἰαδουτεά εἐχοθθϊ πρὶν ν᾽ 
τε βίογπι," Ε.Ψ., Βδπιβϑαυν, Βδϑπάδι, ἃ 
ταρῦϊατ παυεῖςα]! ἀπά οἰαβϑίςδὶ ἰθύτι; οὔ, 
ΤΠυς, 1.) 25; 11|.., 69 ; νἱΠ]., 99; Ρίαϊο, Ιον, 
540 Β. ἴῃ Δειίς ἀτεεῖς ἀβι4}}ν σφόδρα, 
δαι ο΄. 1 ΧΧ, 1058. {Π|. τό, Εςοὶυβ. χι, 
13, 4 Μδεος. νὶ. ΙΣ; ΟΠΙῪ Πεῖα ἴῃ Ν.Τ. 
Μν εἶβ8 1πῚηΚ8 ἐδαΐῖ [Ὁ 15 πϑεά 9 ἐχργεββ 
ον βανθσεῖν {Πᾶν ννεσε ἀϊβίσεϑϑαα Ὀγ {π6 
βίοιτη.--τῇ ἑξῆς . .« « καὶ τῇ τρίτῃ» ε΄. 
{κε χίϊ. 32, ςοηπεςοίεα ὑντἢ ἐς ννοσγάβ 
ΜΏΪΟΗ Το] ονν ἴῃ ΕΝ. δπᾶ ὃν Ἐδπιβαυ. 
Ἐὸς τῇ ἐξ. οὔ. Τὰκὲ νὶϊ. σὰ (Ὀυῖ 566 
νν.Η.), ἴκ. 37, δηάᾷ ἀρονε οἡ χχὶ. 1, χχν. 
17; πονεῖ εἶβε ἰπ Ν.Τ. -- ἐκβολὴν 
ἐποιοῦντο: “(ΠΥ Ὀεραπ ἴο (ἤτον {ῃ6 
πεῖρῃς ονετροατᾶ," ΕΙΝ., Βδγωβαυ, 
Ἑείζθη, 4 ἰθοῃηπίοαὶ ἔεσση, 850 ἴῃ οἶδβϑί- 
οαἱ ατεεκ, ἴοσ {πσονίπρ οὐκ σατρὸ ἴο 
Πρμΐθη 4 βῃῖρ; [διη 7αεέμγα, ΤΧΧ, 
]οπδῖ ἱ. 5, ἢ τῶν σκενῶν, ἀπά [υ]1ὰ8 
ῬοΙΐαχ, ἱ.,) 99, γγῆο αἷβο 85 186 ρῆγαβε 
κουφίσαι τὴν ναῦν, ο΄. νεῖ. 38 Ῥεΐονν. 
Ἴδε ἱπιρεγέεος πλᾶγκβ ἰπδὲ πεν Ὀδραπ ὈῪ 
τὨτονῖηρ' αὐνᾶν (ἢξ ΤΑΙΡΌ, Ῥσοραθὶν παῖ 
ΨΜὰ85 Οὐ ἄεοκ, 8ο ἐπδὲ {πὸ νεβ8εῖ ψουἹά 
ΒΠ1Ρ 1685 ννδίεγ; δπά ἴπ νεσ. 10 ἔΠεῪ οαβί 
οὐ (ἔῤῥιψαν, Δοτῖ5) {πὸ διγπίτυτε οὗ {πε 
581ρ, 115 πειηρ8 δπὰ δαυϊργηθηΐ, δηγιπίηρ 
τόνδ 16 ̓ γίηρ οα ἐπε ἄθβοκ ἀροη ΨὩΪΟΝ 
1π6Ὸ6 Ραββθῆρειβ Ἵουά αν {πεῖς παπάβ 
(αὐτόχειρες οπῖν πετε ἰῃ Ν.Τ. τϑρσεβϑηῖ- 
ἵπρ (86 παβίε, ὟΝ εἶβϑ). Οὐδπεῖβ ἱποίαα 
ὑπηάεγ {πεῸὶ ψοσζά πε δοῖυδ] Ῥαρραρε οὗ 
186 ραββεῆρεσβ, θᾳϊ νγὰ ϑῃουἹά πᾶνε ἐχ- 
Ῥεοιεά ἡμῶν ἰηδίεδά οἵ τοῦ πλοίου, ψΨΗ1151 
Οἰμεῖβ δἼχρίδίη οὔ δεάβ δηᾶ ογοοκεασυ, 
4868, εἴς., δυτηΐζατα ἴῃ {Π15 56η8ε (Ζδοϊ- 
ες δπᾶὰ Ἐεϊίεη, ἐἼχοϊυϑῖνε οἵ θεάβ νυνὶ ἢ 
ψετα ποῖ ἴῃ 156). Βσευβίπρ' σαὐεοίβ ἘΠ 185 
Ἰηϊεγργείδίίοη 45 “ἰοὸο 5811}γ,᾿ δηᾶ ᾿ς 
τηϊπκβ τἢδὲ ἐπε ἐχργεββίοῃ τεδ]ν τηεᾶπβ 
(πὲ ὈΥ ἔπ5 ἑπσγονηρ Τονειροαγά {πὲ 
ῬοΐΪεβ δπά τδοκίϊηρ, τοοσὰ ννὰβ [ουπά ἴοσ 
{πε οτονγά οὗ ρββββῆρεγβ οῃ ἐπε ἄξοϊ, 45 
τε Βαίσῆνναγβ οουἹᾶ ποῖ ΡῈ Κερὲ ορεῆ, 
Βίποβ ἔπε πεᾶνυ βεὰ ψουἹᾶ πᾶνε βυναπιρεά 

{πε βῃϊρ, Ρ. 86. 1. ϑυλἢ ακεβ σκεύη 
ἴο πιδᾶπ {Π6 τηδίηγασᾶ, θαξ (86 ψοσά 18 
Βετα ἈΡΡΔΓΘΉΓν τιϑεά ἴῃ 4 τποσα ρεπεσαῖ 
Β6η86, 45 ἃρονβ, ΚΝ., πιασρίῃ, “ξυσηῖ- 
ἴατα οὗἩ {πε βῃϊρ". 

Μέσ. 19. ἐῤῥίψαμεν, 566 οτίεἰςα] ποία. 
Βδγηβδν ρτείετβ ἐπε ἢσϑβὲ ρεγβοῃ, δ ΒΟ Ρ ἢ 
ποῖ ΨΕΪ] βιρροτίεά, δεοδιβα ἰξ ἱπογεαβαβ 
ἴῃ6 εἴεος; δαὶ ἴῃ Δτγ οᾶ88ε ἔπε βοεπε 18 
δταρῃίοα!ν ἀεβογίθε, ἔῤῥιψαν την δὲ 
ἄμε το ἐποιοῦντο, Ῥαΐ, 45 Ν εηάξ ποίεϑ, 
ἐῤῥίψαμεν πιᾶῦ πανε Ῥεε βαϊδ}ν ἄμε ἐο 
αὐτόχειρες. Βταυβίηρ τα]θοῖβ ἐπε ἢγϑι 
ῬΕΊβοῃ, Ρ. 187, ἔτοτι ἃ βεδπηδπ᾿ 5 ροϊπί οὗ 
νίενν ; ἴπ6 β5αϊΐοσβ ψουά μανε κερὶ ἰῆς 
Ῥαββεηρεῖβ ἴῃ ἐπὶ ρΙδσεβ, ἀπά ποὲ μαᾶνε 
ΔΙ]οννεᾶ {Ππ6πὶ ἴο ἐπρᾶρα ἴπ ἃ Ψοσῖ ἴῃ 
ΨΏΙΟΙ Ἐπαγ ταῖρμξ ρεγοπαποα πᾶνε ἄοης 
τῦοτα Πᾶστὰ ἴπδπ ροοά, 

γει. 2ο. μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων: 
{με ογηϊββϑίοῃ οὗ πε δτεῖοϊα ἤθγε ἱπέβηϑί- 
ἤεβ τπ6 πιεαπίηρ, Β[αββ, Θγαρι., Ῥ. 143, 
“γγράδι δεἴψαβ νοῦ ϑόηπε᾽.--ἐπιφαιν- 
ὄντων, οὔ. Το ἱ, 70; ΟἿἹΥ ἴῃ [κικε ἀπά 
Ῥααὶ, ΤΙ, ἰϊς τεσ, 111. 4; “ βῆοπε ὕροὸπ π5,᾿" 
ΕΝ. τῆ05 ἐμεῖς ΟΠΥ ρυϊάδποε, μυτηδη]ν 
ϑρεακίπρ' (ἔοσ, οὗ σουγβα, ἔμεν δαά πὸ 
ζΟΠΊΡΔ88), ΨΆΒ ἴδκβὴ ἴτοτη {πεῖη, οἤ, 
“Ἐπεϊά, τ., 88; 1|., 105; σοταςε, Ἐῤοά., 
Χι, 9, πᾶ ἴοσ ἔπε ρῆγαβε, Ροΐυβ., ν., 6, 
6.--- ἐπὶ πλείονας : οἴξεπ ἱπ ἵλικε ἐπί 
ψ δος, οὗἩ {ἴπιε, οὐ. χχυ!. 6, ἀπά 
ἴοσ ἰπβίδῃςεβϑ ἰπ ΤὰκεῈ ἀπά οἰποσ ραγίβ 
οὗ Αςῖβ οὗ {π6 βατηε υὑβαρε 48 ρσεάογηί- 
παῃξ ([ΠΟῸΡ ποὲ εχοϊαβίνο) ἱπ Τα 568 
Ηδνκῖπθ, ον ϑιγμοῤίίηεα, Ὁ. 1521 
ΚΙοβεεστηδηη, Κι μαϊοῖα 1ιμοαμ, Ὁ. 53] 
ΓΌΚΕ χ. 35, χντϊ, 4, Αςεβ [Πν σ, ἵν. 5, χἱϊίς 
31, χνὶ. 18, χνῖ!. 2, χνῖ, 2ο, χῖχ. 8, 10, 
34.--οὐκ ὀλίγου : οηΐγ ἴπ Τὰς, εἰρδὲ 
{{π|ὲ8 ἴῃ Αςίβ; 56ὲ6 ἄθονε οῃ νεσ. 14.-- 
ἔπικειμ., ο΄. τ Οοτ. ἰχ. σό, Ηβρ. ἴχ. τὸ, 
Τακε ν. σ, χχίϊ. 23 (Ἰοδπ χί. 38, χχὶ. 9, 
Ἰϊζοταὶ 86 π586), δηᾶ ἴοσ ἐΐ5. π8ὲ Πεγα, ΡΙαξ., 
Τῶποῖ,, 28, τέλος δὲ τοῦ χειμῶνος ἐπικει- 
μένου. ἴῃ 1,ΧΧ, 10} χίχ. 3, νν 154. χνΐϊ. 
21 5,1 Μδος. νὶ. 57, 3 Μδος., ἱ,. 22, εἰς.--- 



1τ9--2ι. 

μένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς. 
πολλῆς δὲ} ἀσιτίας ὑπαρχούσης, 

αὐτῶν εἶπεν, Ἔδει μέν, ὦ 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 527 

τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ 
ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς βοι μὴ ἀνάγεσθαι 

ἀπὸ τῆς Κρήτης, κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 

Δὸς δὲ 'ΑΒΟ Βᾶνε τέ, βο Τίβοῃ., Υν.Η., ΒΙ4ββ, ἘΝ, Η1.) ὙΝνεῖδββ, ννεηάι. 

λοιπὸν (ο΄. Μαίί. χχνὶ. 45), “ πον," 
ΕΝ. 7ανε, Β]455; οἴξβη Ξε ἤδη, ἴ,. ἀπά 85.: 
ΟΥοῖΒ ταπάθσ 1: ἴογ {πὸ ἕὕμέυτε (2 Τίσι. 
ἵν. 8), ἤπαιγ, δὲ ἴἰαβί.---περιῃρεῖτο : 
“γγὰ8 ΒΙΔΟΌΔΙΥ ἴα Καη ἀνναν," ἘΔΙΏΒΑΥ, 
“ἰγηρογῖ. αποά ἴῃ ἀϊε8 στηδρὶβ," Β]455; 
Ῥαρε τοπάειβ “ψὰ8 Ὀεὶπρ ρτδάμπδιν 
ΒΕσΙρΡοα ἔτοτὶ 185,᾿ ἃ νυ νἱνίά τνοτγά, οὔ. 
2 Ὅοτ. [ϊ. τό, Ηεῇ. χ,' τὰ (νεγ. 40, 566 
δεϊονη), ἀπά 115 86 'ἰπ Γ,ΧΧ δπὰ Ῥεαίνηις 
ΟἿ ϑοίονμοι, ἰῖ. 22; οὔ. ἈΝ εβιοοῖε᾽ 5 ποίβ 
πη Ηδεῦ., ἐ.6., θὰξ οὐ πὰ οἴπος μΒαπά 
ΒΙ455, 72: ἰοσο, ταρατἀβ [ῃ8 ἴοτοε οἵ περί 
85 ἴοβι ἰπ [86 ννοσὰ ἴπ Ν.Τ. 1. 5πιιῃ (50 
Βτευβίῃ) 8665 ἴπ ἴπ6 δχρζδβδβίοῃ τότε 
ἐπα ἐπ6 Ὠορβίεββηθβϑβ δυίβίηρ ἔτοπῚ {πὲ 
ἔοσεε οὗ ἴπθ ϑίοστη---α μανα αἷβὸ ἴοὸ 
σοηδβίαεσ {πὸ ἔαοϊ ἐπαὶ ἔπεν σου] ποῖ 566 
ἐμεῖς οουτβα, δηὰ {πε ἱπογθαβίηρ ἰδακαρε 
οὗ ἔπε νε85ε]. 

Ψψὲεσ. 21. δέ: ἰἔννε σεδά τε, 566 οὐ τοδὶ 
ποῖθ, τς ψογὰ οἱοβεῖν σοπηθοῖβ ννμδὶ 
ΤΟΙ Ιονν5 45 ἐμε τεβυϊε οἵ τῃ6 Πορεβίθββπεββ. 
- πολλῆς δὲ (τε) ἀσιτίας ὑπαρχ.: “πὰ 
Μ θη ἔμεν δδά Ῥεδη Ἰοπρ νἱίμους [οοά, 
ΕΟΙΝ.; “Δὐβείπεπος᾽ ΑΟΝ. δπά Ὑγπάδϊε, 
“7Ἀβ|1πρ᾽ ἴῃ ΥνγοἹ., ἘΠΒ6πλ., ἱταρῚν τϑίμεγ 
ἃ νοἱ ππίδσυ τείγαϊ πίπρ ν ΕΙςἢ 5 ποῖ ἴῃ {86 
ατεεκ; ἀϊβί πο! πδιίοη ἔος ἔοοά τῆν πᾶν 
τεβατθα ἔγοσὰ (πεῖς αηχίευ (Η πιρὮ τυ), 
πὰ τὸ ἐπε βαπηα εἴεςι Βγευβίηρ, αοετγπε, 
“πὰ ᾿1{π|6 πεατὲ θεΐηρ ἰδῆ ἴογ ἐοοά," 
Ἐδπάδ!]. Βαξ ἔπε βίοσηῃ τῆδὺ αἷβὸ ἤᾶνε 
Ρτενεπίεα ἐπε ργεραγαίίοη οὐ ἰοοά (80 
Θιηπη, Βαπιθαν, Ῥαρο, Εδτιγατ); ἴπε ἔοτ- 
ΤΩΘΙ βῖνεβ ἰπβίδποββ ἴὸ ϑιον ἴπαὶ ἀσιτία 
ἵνα5 ὁπ οὗ {π6 τηοβὲ ἐγεαυεπί σοποογηῖῖ- 
δηῖβ Οὗ Βεᾶνυ βαΐββ, οὐπρ ἰο τς ἰτα- 
Ῥοββί δι Πν οἵ σοοκίηρ Ἰοοά, δῃά ἴοὸ {δε 
ἀδβιγιοϊίοη οὐἨ ρτονιβίοπβ ὉΥ ἰθακᾶρε. 
ἀσιτίας, 5εε δεῖον, νεσ. 33, ἴοτ (ἢς δάϊεο- 
εἶνε : δοΐῃ ποὺπ ἀπά δά)εςῖῖνε ρεοι]ατ ἴο 
5: 106, ἀπά ταποῦ ἐπιρίογεά ἰπ τηεάϊοδὶ 
ἰδῆσυαρε, Ὁοτῃ 50 ποῖεά ὃῪ Ηοβατί δπά 
Ζαδη, ἴῃ6 ποὺπ οἴεη τπλεαηίηρ “νναπὶ 
οἵ δρρεεῖιε,᾽" 8εὲ ἱπβίδποςβ ἱπ Ηοδασῖί, ῥ. 
276, Ηἱρρ., ὅαίεη, Ατεῖ, ὙΠὲ Ψψογά νγὰ5 
πὸ ἄοιυρι 5ἰ πη τὶν βεά ᾿π οἰαββίοδὶ ατεεκ, 
80 ἰπ 7ο85., Ῥαὲ οὐ, τις βιπίαπρ Ρᾶτγα]!εὶ ἴῃ 

νοτ, 33 ἴῃ πηδάϊςα] ρῃτγαβεοίορυ. ΕῸγ {δε 

δεηϊεῖνε δρβοϊαίε φῇ. ἰοομέϊομπες Πμοαηα 
(ΚΙοβιεγσλδπη, Ὁ. 53), χν. 7, χίχ. 40, χχί. 

40. χχΙϊ. το. Ἐεϊίεη, Ζδοκῖοσ, Βείῃρε 

ἀπά 80 γεπᾶε, 1888, θυ οὐ. ν᾿. 
ἀδοο)), Τρ ΒΟΥ τεῖαβε τὸ ρδν ἢ ἐπ τ 
26 οἵ νεῖ. 1Ὸ 85 ἰπίεγροϊδιίοπβ ἱπ ἐπα 
“Ὑ)ε" βερείοῃ, ογ΄ ἃ “" νδιϊοίῃίαπη Ροϑβὲ 
ενεπίυπι," ἃπά πὸ οπε 888 οοπιεηδεὰ 
τοῖα [οτο ον ἴδῃ Ὑγ εἰζβᾶοκεν ἐμαὶ τῆς 
ὩΔΙΤΔΙΝΕ ἴδ ἰο θὲ ἐδ Κεῃ 845 δὴ ἱπάϊνίβίδ]ς 
ΨΒΟΪΕ, ἀπά ἐπδὲ ἰὰ ἰ5 ἱπηροββίδιε το ἀΐβ. 
ἐπίδηρ!ς τπ6 πλετα ΠΙβίοσυ οἵ ἔσγανεὶ 
ἔτοπὶ ἵξ, ΟΥΓ ἴο δίσὶρ ἀννᾶὺ τῆ πλϊγαου]ους 
δἀάἀϊξίοηβ, 5εα ββρεοίδ!! νυ Αῤοσίοιἑς Αγε, 
11.,) ΡΡ. 126, 127, Ε.Τ.--τότε: ἰπ (πα 
βίδίβο οὔ ἰῆΐηρβ, δὲ τπῖβ }απςοίυτε,.--- 
ΒαΠρτΥ, ἀπά τηϊσβίν, δηὰ ἐπεὶ βου] ἑαΐπι- 
ἴῃ ἴῃ {πεηὶ; οὐ. χχνι. 1, 8ὸ αἷβο ἴῃ 
οἰαββίοαδαι ἀτεεκ.-σταθεὶς ὁ Π. ἐν μέσῳ 
αὐτῶν, οὗ. ἴ. τ, 1, 14, χνὶϊ, 22 ; νἱνίάπεβ5 
Ἀπ 5οϊ]θγηπί οὗ ἐπε βοδπε (αὐτῶν, ποὶ 
ἡμῶν), “πιατοτετίβεῖς 81} τηατκεά ὃν 1.πΚε; 
Με. Ῥαρε ψῈ}1 βδγβ ἐμιδὶ ἴξ ἰβ ἱπῃηροββίδ]ς 
ποῖ ἴο ΤῈ 0811 Ήταςε, Οά., ἰ{ϊ., 3,1,“ νἱτ 
)υβίαβ. εἴ ῥγοροβίεϊ ἰδπαχ," υππιονοά 
Ὁπιάβε (ἢς δίογγηβ “ ἱπαυΐθιὶ Α ἀγίσε "".-- 
ἔδει μὲν : ΔΕ Πεδίβ, μοί βιγίςεϊν Ἔἐχργεββεά, 
“ον καὶ τὰ νῦν, νεῖ, 22, “τηοάἀεξείατη 
δαθοῖ," Βδηροὶ. Εὸγ μέν ἀηβνψεσεά ποί 
ὉΥ δέ, θὲ οσςαβίοπδΙν ὉΥ οἵμεγ ρατίίοίεβ, 
88. δῖα ὉΥ καί, οἷ. Γὰκε χχὶϊ, 22, Αςιϑ 
ἷν. 16; 566 ϑίτηοοχ, ᾿αηρμαρε ΟἹ ἐΐε 
Ν.Τ., Ῥ. τό68, αηιὰ ἔογ τὰ νῦν, 5εε ἵν, 20, 
ν. 38, χνίϊ!. 30, χχ. 32, ἀπά ποῖς οῃ ῥ. 135. 
Οπ τπ6 ἱπιρεγέεος ἔδει οἷ. Βυτίοπ, ρ. 14; 
ὙνΙποι- Μουοη, χ]ΐ., 2.--ὦ ἄνδρες: 
“ βαπιίεγηθη," “ υἱγὶ απο8 ἄεξοεὶ νίτιι8,᾽" 
Βεηρεὶ, ἴῃ ψογὰ σῆδυ ἴππ8β πιατκ 8ὲ, 
Ῥδι}18 σουγίεδυ, πὰ 4͵50 ἢΐβ ἤγπιπαββ ; 
ἰπ οουπβεῖ, νοῖ. το, ῃὲ μαά δεαπ ργυάεης 
δηὰ οοπῆδεηί ; ἴπ ἄδπρογ Βα ΨᾺ5 δα! ν 
80; οὗ. εβρεοῖδ!ν Δ εἰζβᾶοκεσ, μ. 4..- 
πειθαρχ.: ΟΠΪΥ ἴῃ Ας(Β ἰη ΝΤ., ν. 20, 
32, ἐχοδρί οπος δραὶπ 8ἃ5 υβεὰ Ὁγ 8. 
Ῥαυϊ, Τίς. ἢ. χ.--ἀφ᾽νάγ., δεεὲ αὔονς, χἰϊὶ, 
13, ἀπά ΒΙ458, ἐμ ἰοθο, οὐ (ἢς ἰεηβε.--- 
κερδῆσαι : “πὰ πᾶνε ρβοίίεη [Πἰ8 ἱπ΄ αΓΥ 
δηὰ 1055,᾿ ΚΝ.., οαγγγίπρ οὴ μή ; Ῥαρε οη 
ἴπε οἵἴμει παπά ργείεσβ {πε σοπιρί παιίοη 
ἔδει τε κερδῆσαι (“πος ποη Ρεηάεί ἃ μή," 
Βεηρεὶ), 1.6., γοὰ ουρῆς ποῖ ἴο ἢᾶνε ρυὶ 
ο 568, δηὰ (γοιι ορπὶ Ὁ 80 ποῖ ρυκίηρ 
το 8568) ἴο πᾶνε ραϊπεὰ 8 [088, ἑ.ε., ποὶ 
βιβεταά ἰε; ἢ ποιηβ βι ρπΙ ἔγῖπρ 1088, 
ἱπῆατν, με νογὺ κερδαίνειν 56 υδεὰ οἵ 
τῆς φαίη ατίβίηρ ἴτογὴ βῃιπηΐηρ οὐ Θβοᾶρ- 



ς.χ8ὃ ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΔΩΝ ΧΧΥῚ]. 

12. καὶ τανῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν - ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία 
ἔσται ἐξ ὑμῶν, πλὴν τοῦ πλοίου. 23. παρέστη γάρ μοι τῇ νυκτὶ 

ταύτῃ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, οὗ εἰμι,1 ᾧ καὶ λατρεύω, 24. λέγων, Μὴ 
φοβοῦ, Παῦλε - Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι - καὶ ἰδού, κεχάρισταί σοι 

ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 25. διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες " 

πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 
26. εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 27. Ὡς δὲ τεσσαρεσκαι- 

δεκάτη νὺξ ἐγένετο, διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, κατὰ μέσον 

τ δεῖ εἰμι ΤΊΒοΙ, τεδάβ ἐγω, Ὀυΐ οπι. ΝΗ, ὙΝ εἰ85, νγεπάι, εἰς., τὰ ΒΡΟΗΤ,Ρ, 
αγγεέλος Ῥεβὲ δἴϊεσ λατρ. τ ΑΒΟ, βοΝ.Η., ννεῖββ, ΒΙ285, ϑγεπάις, ἘΝ,, ΗἨϊ- 
Βεηξεϊά ἰπβιεδά οἵ θεΐοσε του Θεονυ. 

ἰπρ ἔτοσι με εν], Οσίτητη-  μάγοσ, σμδ Ὁ.» 
866 Επτ., Ονεῖ., 312, ψιὰ ζημίαν, ἴο 
ἐβοᾶρε 8 ἴοββ, δπά οὔ. 1ο5., 4π|., 1ϊ., 3, 2, 
πᾶ {86 1,δἴη ἱμονίξαρεγε, ΡΙην, Ν.Η., 
υἢ., 40, “Ἰυογὶ ἔδοις ἱπ͵υτίαπη ἡ. ὙΠὲ 
(επεναη Μειδίου δἀάβ δὴ δχρ᾽δηδίοσυ 
ποία, “παῖ 15, γε βου] πανε βανεᾶ {με 
ἴοββε Ὀγν ἀνογάϊπρ {π6 ἄδηρογ᾽" ; 8668 
Αἷϑο νεσ. τό. κερδῆσαι Ἐξο  ὑον 
-δῆναι; αἰπιοδὲ ΔΙνψαγβ ἴπ ΝῸΤ., οἷ 
νυ Ιπεῖ- ϑομυηίθάεὶ, Ρ. ττο. 

Μεγ. 22. καὶ τὰ νῦν, 566 ΟΠ ΨΕῚ 21, 
Ῥδὺ! νουἹά βρατε {πεῖσ τεργοδοῆθβ, ἀπά 
ταῖμπεσ ἀνγάκθὴ ἤορεὲ πῃ {πεὶῦ Πεδγίβ 
(Βειρε).---παραινῶ : ΟὨΪΥ ἴῃ [0Κ6, ματα 
ηᾶ ἴῃ νεστ. 9. Ηορβατγί βρεδῖκβ οἵ ἴξ 88 
πὸ νεῖ επιρὶουεά ἴοσ ἃ ρῃυϑβίοίδπ ρίνίηρ 
πὶβ δάνϊος, απ δ πουρῈ [Π6 τνογὰ 18 φοτη- 
το ἴῃ οἰαββίσαὶ ατεεκ, οὗ, αἷϑο 2 Μδςς. 
νἱἷϊ. 25, 26 ΝΕ, 3 Μδοο. ν. 17, νἱϊ. 12 Α, 115 
ἔγεαιβποῦ ἴῃ πάϊς] ἀϑᾶρὲ πᾶν δσοοιπί 
ἴον 18 ὁσσιγγεησε ἰπ {π|5 “γε ̓᾿ βϑοξίοῃ 
ΟὨΪν ; 866 α'5ο Ηανκίπβ, ἤογα ϑγηοῤέϊεα, 
Ρ- 153-.--οὐθυμεῖν, οἷ νν. 25, 36, ἀπά χχῖν. 
1ο, εἰβεινμαγε ἴῃ Ν, Τὶ. οὐἱν 1ῃ [4π|68 ν. το, 
Ῥαΐ ἴῃ οἰαββίοδὶ ἄτσεεῖ, ἀπά εὔθυμος ἱπ 2 
Μᾶδοο. χὶ. 26. ὙΠε νετῦ, αἀ]εσεῖνε, δπᾶ 
ἄνερ εὐθύμως τε υϑεά ἴη πιεάϊοδὶ] ἰδη- 
δύαρε οὗ {πε 9ῖοκ Καεαρίῃρ ἂρ βρίσὶξ, ορ- 
Ῥοβεᾶ ἴο ἀθυμία ἀπά δυσθυμία ; εὐθυμεῖν 
παραινῶ τηΐρῃξ ἐπεγεΐοσε ννῈ}} 6 ἃ πηδᾶϊ- 
οδἱ εχργεββίοη, Ἡορατί, Ρ. 280, δἰ τπουρη 
{πε νοῦ εὖθ. 5 πϑεᾶ ἱπιίγδηβι νεῖν, 85 
Βετγε, ἴῃ οἰδϑϑίςδὶ ἄστεα, δηά ἴῃ ΡΙυΐαγοῆ. 
--ἀποβολὴ: ΟἿ πετε ἴῃ Ν.Τ,, “ἔδεσε 
5141] Ῥὲ πὸ ἴοββ οὗ 11ΞπὸΘ ἀπῖοπρ γοι, δαὲ 
οπῖν οἵ ἴπε βῃΐρ," Κ.ν., ννιμοι- Μουϊίοη, 
ἰχνῖϊ. 1.6., πλὴν “τε ἐπε ραηϊεῖνε, Αοίβ 
Ὑἱ. τ, χν, 28 (οπος εἰβεύῃασε ἱπ Ν.Τ,, 
Μδτκ χὶϊ, 32). 

γεσ. 223. παρέστη - - - ἄγγελος : οη 
(15 Τοᾶπ ρῆγαβθε ἀπά ἀεβοσριίοπ οὗ 
Δηροῖϊς ἀρρεαγαποαβ εὐ. [Κα 11. 9, χχῖν. 
4, Αςἰ8 χί!. 7 (χχῖϊ. τ), ἀπά 5εε ἀρονε, '. τὸ. 
--τοῦ Θεοῦ: “οἵ τῆς αορἀ ψοϑβς 1 πὶ, 

ΨΒοτλ αἰβοὸ 1 βεσνε," ἘᾺΨ., Ἐδπυβαυ, 
Ἐδηάδ]], πος “ δὴ δηρεὶ οἵ αοά," δὲ Α.ῦ.; 
τε ΚΕΝ. τεπάδσίηρ σίνεβ 86 ἕοτοε οἵ 
πε ατεεκ πιοσα παίιγα!ν ἴῃ δἀάγεββίπρ 
ἃ πεδίμεη; 866 αἷβο οσίτἰσαὶ ποίβ.---λα- 
τρεύω, 566 Οἡ χχίν, 14; οὗ. Εοῃι. ἱ. 9, 
δπὰ 1,ΧΧ, Ποπδῇ ἱ. 9. 

γεγ. 24. μὴ φοβοῦ, Ξεε ἀϑονε, χν]ϊ]. 9, 
-- παραστῆναι, οἵ. Εοτῃ. χίν. το, ἴῃε νγογᾶβ 
διηρμδίίοα!ν θεασ οὐδ με ρῥγουηίπεποα 
αἰτθαὰν 1Ἰδϊᾷ προη {πε Αροβεῖε᾽ 8 υν πῈ88 ἴπ 
Ἐοχηβ.---καὶ ἰδού, 5Ξεα οπ ἴ, το.---κεχάρ- 
ισταί σοι: “παῖ ρταπίβά ἔμεπὶ 45 ἃ 
ἔανουτσ᾽᾿ ; 566 οἡ [ἰϊ. 14, πὸ ἄορι Ῥϑυ] παά 
Ῥταγεᾷ ἔογ {ῃ15, οὔ. ββρεοίδ!ν ΡΠ απο 
νεγ. 22. Τῆε βίδϊεγσηεηΐ ἴῃ νεῦ, 24 ἰοοῖκβ 
Ῥαοῖκ ἰο χχίϊϊ. τα, ψῃοῖ, δ νεπάι δ]- 
Ἰοννβά (1888), 15 ΟΠΪΥ ἴο δ6 τοὐεοίεά 1 οπε 
Ῥταβαρροβεβ πὲ Ῥδὰὶ] σου ποῖ πανε 
σοηῆάσδηογ Ἰοοκεὰ ἔογνγαγά ἴὸ ἃ νἱβὶἐ ἴο 
Εοπλε, οἵ δί ἰεαϑί 1 ννὲ βᾷρροβε παῖ {π8 
ςοηἤάεπος οουἹᾶὰ ποῖ μανε Ὀδεη ογεαίεά 
Δηᾶ βιιίαϊηεά ὉΥ ἃ ᾿ιδᾶνθηϊν νἱδβίοη, 
ὙΜνεπᾶι, πονγενεσ, ἴῃ ᾿899 εὐϊίοη, βρβαῖβ 
τι ἢ τότε ἀου δι} ν 45 το πε εχἰβίεπος 
οὗ νν. 21-26 45 ρατί οὔ πε οτἱρίπαὶ βουσοθ; 
866 4150 ΟἹ ΜΈΓ, 21. 

Ψψεισ. 25. πιστεύω γὰρ τῷ Θ. ὅτι οὕτως 
ε- καθ᾽ ὃν τρόπον, ο΄. χν. τι, ἀπά 4150 
Ϊ. 11, ΚΙοβίδσσηδηη, ΚΜέπαϊοία Τμεαηα, 

Ρ. 53: 
ψεν. 26. εὶς νῆσον δέ κιτιλ.: (ῃς 

Μοτγᾶβ ἀο ποί ἔογπλὶ ρατί οὗ ἴπ6 σπλϑβββαᾶρα 
οὗ δε δηρεῖ δβ ἔπεν βίαπά, δαὲ ἘΠΕ Ὺ παν 
Ὅ6 σοπδίἀετεά ἃ5 ἐογηηηρ ρατί οἵ {πὲ 
σοηΐεηίβ οὗ ἐπδΐ τηθββᾶρθ, δηᾶ (6 Αροβεέὶβ 
ΤΏΔΥ Πἰπηβεῖ Ὀὲ τεραγάεά δβ5 βρεαϊκὶ πρ' 
μαντικῶς. ΝΠ 1 ὕπρϑι᾽ 5 φιδβίίοη “ Ηον 
ςουἹὰ Ῥ4}]} Κπονν δηγεμίηρ οὗ Δη ἰβδηὰ ὃ" 
δηᾶ Πἰ5. ἀϊβηγββαὶ οἱ {πε βίδίεπιεπε Πετα 
85 ἃ υαἰϊοϊμἑιη ἐκ εὐδπέμ, οὔ. ἈΝ εἰξβϑοἶκασ, 
ἢ. 5,566 νδῚ, 21; 1η ἔπε βεςείοη, νν. 33-36, 
ΜΠΐοῃ Ἰᾶπρβε ἀεξεπάβ ἀπά σεΐετβ ἴο πὶβ 
βοῦτος Α, {πε εἰεσλεπὶ οὗ ργορῆθον ἴδ 
Ἐ4ΌΔΗΥ ργεβεπί, νοσ. 34, 35 ἴἢὴ [86 νεῦβα 
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τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται] προσάγειν τινὰ αὑτοῖς χώραν - 28. καὶ 
βολίσαντες, εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι " βραχὺ δὲ διαστήσαντες, καὶ πάλιν 
᾿προσαγειν ξοΑΟῊ,Ρ Ομτγβ., Τίβοῃ., νν.Η. (εχῖ, γνεῖββ, ΒΙα88 ἰῃ β ιεχι; προσάγαγειν Σὰ "; προσαχειν Β΄, οἵ. γέδογνιαγε, Οἷξ., ΨΗΪΟΕ βαρρεβις ἽΙ τεδάϊηρ προσηχειν (Απιδαγ, Ηδττῖβ, ΕΘ πά4}}}: ἩΠΠρεπίειὰ ΠΣ μν  αμδοιαρ δι τς 80 137 οϑοτ., ὅϑγγ. Ρ.; ΒΡ παβ προσανεχειν, Ψ]ρ. ἀῤῥάγεγε; ὙΝ πεγ- ϑοΒηγβάεὶ, ᾿. 52. 

ϑείοσε υ8.--ἐκπεσεῖν, ο΄, νεῖ. 17, ἀπά 
Τασῖμοσ ἱπβίδῃςεβ ἰπ ΝΥ δἰβίείῃ, β66 4150 
νν. 20, 32, Ὀεΐονν. 

γεζ. 27. τεσσαρεσκαιδεκάτη νύξ, ἰ.ἐ., 
βίποας τποὶγ ἀερατίυγε ἔγοσῃ Ἐαὶγ Ἠδνθηβ, 
ε΄. νν. 18, 10, 566 4150 τῆε τεοκοπίηρβ οὗ 
τηϊδαρε ἴῃ Βγευβίηρ, Ρ. 189, ἀηὰ αοετηα, 
ΏΟ τϑοκοῦβ ἔγοπὶ ἴδε ἀδραγίυσε ἔγου 
Οδυάα.--διαφερομένων ἡμῶν: “45. Ψε 
νεγα ἀσίνεῃ ἴὸ δπὰ το," ΕΑΙΝ,, 8ο Βδη)- 
56Ὺ} “πὰς ΠΠπὸ ἔξεστι, ΒΊαββ, οἵ. ἴοσ ἃ 
ΒίτηΠ]ι πχδδηίηρ οὗ ἴπῈ νεγῦ ῬΠἢϊϊο, δὲ 
Μίρν. Αὐν., 27, ϑίχαθο, 3, Ρ. 144, δηὰ 
ΟἾΠΕΙ ἰηβίαποεβ 85 ἴῃ Ρ] υϊασοῖ, 566 
Ννειβιείη, Οτιπιπι-Ὑπᾶγεσ, σε υ. Βυῖ 
1. ϑπῖῃ (80 Βτευβίηρ, ἄοεγης, Ἐξη- 
4411} τ Καθ ἴπε ννοτὰ δ5 βισηϊγίηρ ἴμδὶ 
ἴπεν ψγοσα ἀσίνεπ τπγου ἢ πε ννδίειβ οὗ 
1π6 Αὐτία υπίξοσγαϊν ἴῃ {μὲ βδίης ἄϊγεο- 
τἴοπ, 2.4.,) τρις δογοββ ἔγοπι ὕδυΐα ἴὸ 
Μαῖϊα, απὰ ποῖ 85 τηονίπρ ὉΡ δπὰ ἄονῃ, 
Οἵ ἴὸ δηὰ το. διῆβαν (80 Εδγγδτ) μοὶ ἀβ 
τῃαι 51. κε τυτίτεβ 85 ἃ ἰδη ἀβπιδῃ ΠΟ 
ΒΌΡΡΟΒεβ ἰπαὶ ἐπε ἀτγιεὰ τὸ δἀπὰ το, 
ΨΏ18ὲ ἃ βαϊϊοσ "νου πᾶνε Κποόννῃ (Πδὶ 
πεν ἀτγιεὰ ἰπ 4 υπίξοσπι ἀϊτθσιίοη (Δη 
ἐχρ᾽απαίίοπ νυν Ὡϊο ἢ Ρᾶρε ἀββοσὶ 65 85 ἘΔ 5 
Ῥυϊ ππϑδιἰδέδοϊογγ, Ὀαϊ ΠΕ {πίη Κβ ἴμαΐῖ τμε 
ατδεῖκ ννοσά οαπποῖ δε υϑεά 45 [. ϑπιτπ 
θ6]ανεβ); Ἐδηά8]] πόννενεσ πιδἰπίδίπϑ 
τῆδς τῆγουρβους ἐπε Αοἰβ {πε παρ ταὶ 
ἴοτςε οἵ διά ἴῃ ςοπιροδβίείοη, ἐ.9.» διέρχεσ- 
θαι, διαπλεῖν, διαφεύγειν, διαπερᾷν, 
διοδεύειν, νεῖ ΠΕΙ ρονεγηίηρ 8η δοουβαᾶ- 
ἔνε οὐ υϑεὰ Δβοϊπςεῖν 5 ἴο ἜΧΡγεδδ 
ςοπείπυοιβ τιονεῖηεηΐ ουνγαγᾶβ ΟΕΣ 8ΔΠ 
ἱπέεγνεπίηρ βρᾶςε.---ἐν τῷ ̓ Αδρίᾳ: ““ἴπ τπῈ 
56 07 Αἀτῖα," ἘΝ. (ὁπ τπὲ ἴογῃη οὗ {πε 
ψνοτά βεε Ηδϑβείηρϑβ' Β.})., πιοσα ῬσΟΡεΓΥ 
“ Αὐτίδϑ ᾽}); ποῖ 'π [ῃ Ὡᾶσσονψεσ 5εῆηδε οὗ 

τῆς Αἀτίδεις, ἐπε σα] οὗ Νεηίος, οσ 88 νγα 

πον βρεᾶκ οἵ "ἴῃς Αἀτίδιϊο," Ῥαὰξ 885 
ἱποϊυδϊπρ τῃε ψνμοῖς 58 ὑνμῖοἢ ἰὰν ὃε- 
ὕεθη Μαῖϊα, 1Πἰαἰγ, ὅτεεςα δηά Οτεῖε ; 

58:. κε ῥγοραθὶν υδεὰ {πὲ τεῖπὶ 88 11 

νγ88 σο]]οαιυ αν υϑεά Ὀγ {πε βαῖϊοσβ ἱπ {Π|8 

τνϊάεν βεπβαε. ον Μοπηπιβεη᾽β οδ]βοϊίοη 

ἴο ἔπε τούτὰ ἤετα 566 δῦονε, [πῖγοά., Ῥ- 8. 

ὙΤμε ρϑββᾶρε ἰπ ϑῖγαβθο, ἴἴ., 123 (ο. νἱί., 

187), ψετα {πε Ιοηίδη 56 ἰδ βρόκεη οὗ 

ἃ5 ἃ ραῖῖ οὗ ψμδὶ ἰξ πον οδ]ϊεά Αἀτία 

Ρ᾽ Αίἰν Ἰαβεῖθεβ ἃ ψίάδγ υδὲ οὗ {πε ἴέττῃ 

ἰπ 8:. Ραυ]β ἄδῪ ἴμᾶπ πᾶ θέξη οτἱρίη- 

ΑἸΙν διϊδομεά τὸ 1ΐ, ο΄. Ῥιοίειιγ, ΟΞΟΡΎ.ν 

νΟΙ, 1. 

ἢν, 4, 14,15, τό, γνῆο ἀρριίεβ ἰξ τὸ τῆς βεᾶ 
ἐχίςηάϊπρ' ἔτοση 5: ν ππρνῖμε, δηὰᾶ τῃυ5 
τοργεβεηίβ, δ Πουρἢ Εἰνίηρσ βοπια ΒΙΧΙΥ 
ΟΥ Βένεπίν γδᾶσβ δἴϊεσ ἢϊπΊ, υνῆδι τγαβ 
ΠΟ ἄουδε ἴῃ οὐττεπὲ ὑβᾶρα ἰπ 8:. {Κ᾽ 8 
ἄδγ; 50 1]. ϑιμεα, Βγευβίηρ, ἄοεσης, 
ψαζβ, Ἑδπιβαν, Κεηδη, Β͵]855, εἰς. 0βε- 
Ῥῆαδ, Μέία, 3, Βρβακβ οἵ θεΐπρ ἴα κεη ἂρ 
ἴῃ τμε6 πηϊάάϊε οἵ Αἀτγῖα, κατὰ μέσον τὸν 
᾿Αδρίαν, ννΒδῃ [πὶῖβ βῃΐρ Τουπάετγοά, ΒΥ ἃ 
νεββεὶ βδ πρὶ ἴτοπὶ Ογταπε ἴἰὸ Ραζεοὶ, 
8ὅε6 ἔυγῖπεῦ “ Αἀτία,᾽" Ηδβιίηρβ᾽ Β.}., 
ετε ἃ ἢ} οτϊειοῖθπὶ οὐ τῆς αἰίδγηρι 
πιλὰξ Ὁγ ὟΝ. Ἑδίσοπεσ (ἀπά οἱμεσβ), Ὁ 5- 
δέγέαξίον ὁπ δὲ. Ῥαμὶ'ς γογαρε, 1817, τε- 
ΡᾺΡ]ΙΒμεα νυ ἱἢ δῳρέτίοης ἰπ 1870, ἐο Πϊπιῖς 
186 ἴαῖτὰ ἴο τε ΒΕΆΠΟΙ οὗ τἢς βεὰ δὲε- 
ὕνοοι [(Α]Ὺ δηὰ ΠΙγτῖα, ἀπά ἴὸ ἰάθπι 
Μεῖϊϊα σῆμ η΄ ἰβίαπά οε ἴ18 ΠΙγτίδῃ 
Βῆογε, Ψ1} δε ἰσυπᾶ; 8εὲ ἔσει οἡ 
χχυΐ!. 1, πᾶ Ο, δηά Ἡ., 5βπη8}} εὐϊίοη, 
Ρ- ὅδο ἢδ., ἕο οἴπεσ τείεσεηοεβ ἴὸ τῃὰ 
τηεδηΐηρ οὗ 1π6 τεσσ " Αὐἀτία," πὰ Ἐδπδη, 
ϑαΐπὲ Ῥαμὶ, Ρ. 552, ]. ϑπηῖι, Ρ. 280 ἢ, 
418 εἀϊε, (εἀϊτοτ᾽ 8 Ὠοΐ6), ἀηὰ Επογεὶ. Βιδὶ,, 
ἴω, 72, 1800.--κατὰ μέσον τῆς ν., ε΄. χνὶ. 
25 ἴοι ἃ βιγηΐ δῦ θχργεδββίοῃ, ΟἹΪΥ ἰπ [ζκα. 
--οὠ᾽ πενόουν : ΟΠΪΥ ἴῃ [κε ; “ Βυγπιίδαᾶ,᾽" 
ΕΑΝ. 1655 ἀεςοϊἀεὰ τμδη “ ἀεεπιοά, ΑΟΥ., 
866 Οἡ ΧἰΪ!. 25 (εὐ. τ Τίπι. νὶ. 4).---προσ- 
ἄγειν τινὰ αὐτοῖς χ.: “τηδὲ δΒοπὶε ἰαπά 
ν}88 Δρρσοδοπίπρ {ποπὶ,᾽ ΚΕΝ., δο Βγει- 
βίην δηὰ δγηβδυ ; ἱπιγαηβιτνα ἰῃ ΧΧ, 
7οϑβὰ. 111. 9, 1 ϑδπ). ἰχ. 18, [6ζ. χχνΐ. (χ]ν1.) 
3, εἴο., “᾿ς 88 οριίοα ἰοφαϊζατ, παπϊταγαπι 
τῦοτς,᾽" Κυρκα; {πε ορροβῖίϊς νοῦ ννουϊά 
86 ἀναχωρεῖν, γεορεάεγε, 8εε ΟΝ εἰδιεἴη ἀπά 
ΒΙδδββ ἔοσ {1 πδιγαϊτίοπβ. 1. ϑι ἢ τὨϊηῖα 
τπδὲ ργοθαῦὶν ΠΟῪ ποαγά τῃ6 Ὀσεάκοτθ οα 
τῆς βῆοσγε, διῖ Βεδιβὶηρ ἀπὰ σοεγης (80 
Β͵]458) τπῖηκ ὑπαὶ τπῸ ἀποῆογ ογ μδι- 
ὄνεῦ ψεῖρῃι νγὰβ ἀγαρρεά δεπίπά τε βῃὶρ 
δρρεδγεά ἴὸ βίγσίκε {πε ρτουπά, δεὲ αὔονε 
οἡ νεῖ. 17, ο΄. οτἰεἰςα] ποίε ἴος προσαχεῖν, 
ΒῬοσῖς ἴος προσηχεῖν. --- χώραν: τῆς 
ροὶπὶ οἵ Κουτα, εαϑὲ οὗ 51, Ῥδὺ] 8 Βαγ, 
]. 5πηῖ8; τε βῃΐρ ννου!ά ρα88 νη ἃ 
πυδτῖες οὗ ἃ π|]Ὲ οὗἩ ἰϊ, ἀπά ψῃῖϊε της 
Ἰλπᾶ ἰ8 ἴοο ἴονν ἴο ΡῈ βεδεὴ ψνῆεη τῆς πῖσῃι 
ἰδ βίογγωυ, ἴῃς Ὀσθάκοῦα ἕδη ὃὲ Πεαγὰ ἴογ 
ἃ οοηβίἀεγαθ]ς ἀϊδίδηςε : { τπε ἀεδοσίρ- 
ὕοπ οὗ ἴῃ ᾿τεοῖ οἵ πε Ζ νεῖν ἰῃ 1τϑ81ο, 
Θπητῃ, Ρ. 123, 41} εἀϊιίοη, 

γει. 28. βολίσαντες : μανίην ἰεῖ ἀοννῃ 
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βολίσαντες, εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε " 20. φοβούμενοί τε' μήπως εἰς 

τραχεῖς τόπους ἐκπέσωσιν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας, 

ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι, 30. τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ 

τοῦ πλοίου, καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν,2 προφάσει 

1 Ἐογ μηπως, Τίδοῃ., ΝΝ.Η., ΕΝ. ΒΙ458, ὙΝ εἰβ8 τεδὰ μηπου νη ΒΟ 13, 40, ὅτ. 
ΗΙΙρεπίειά (1809) τοίαἰπβ μηπὼς νὰ ΗΤΡ (Α μηπω). Ιηβεεδά οἵ εἰς ΑΒΟ πᾶνε 
κατα, 80 Τίβοῃ., Ν.Η., ΚΟΝ., Ὑνεῖββ, ϑγεπάς, Β[αββ, δὺς ἩΠρεηξε! ἃ μδα5 εἰς (Ν π]ᾳ., 
Αἰ.» ἐπ). εκπεσωμεν ΑΒΟΗΓΡ νΝυΐϊξ., ὅυτ. Ρ. απὰ Η., Βοῇ., Τίβοι,, ΝΝ. Η,, ΚΟ, 
ΒΙ455, ν εἶἰββ, ὑνεπάι, Ηρ. Αἴζεσ γενεσθαι Β[458 ἴῃ βὶ ἰεχὲ (80 Ηϊ]ᾳ.) δἀάβ τον 
εἰδεναι εἰ σωθηναι δυναμεθα νἱ(ῃ ΟἹ. 

53 Αἴεγ θαλ. ΒΙ455 ἴῃ βὶ ἰαχὲ δάάβ ευκαιριαν ζητονυντων, 50 Η]]ρεηΙε] ἃ (1800) νυ τΈ ἢ 
Οἷξ., ἀπά δἴϊεγ εκτ Ὀοίῃ δάά ου (Π6 βαπῖθ δι ποι τὸν ἀσφαλέστερον τὸ πλοιον 
εσταναι. 

1πε βουπάϊηρ-, 644 (βολίς), εἰδεννεγε οπἱν 
ἰπ Ἐυδέδεῃ., ἴῃ δοῖῖνα νοῖσθ, Ὁ 566 δἷβο 
Οτἰπιτ-Ὑμᾶγοσ, οηδ υ. --- ὀργνιὰς : ἔνε 
ΟΓ 5ἰχ ἔξεί, 4 ἰδίμοπι, Οτίτηπι; Βτγειυβίηρ 
σοιηρᾶτοβ Ηετγοά,, ἵν., 41, δπᾶ ρίνεβ 
Βὶχ δεῖ; οὔ ἴπ6 δοσεπὶ 8εὲ6ὲ ΝΊπεῖ- 
ΘοΒπιίεᾶεϊ, Ρ. 72. “ὙὍὙΠΕ δποίβηι [δέ πόσα 
80 ΠΕΔΙΪΝ ἀρτεαβ 1} τῃ6 ἘΠρΊΒἢ ἐμαὶ 
τῇς ἀϊβίδτεαποα πῆᾶν δε περίεοϊεᾶ,᾽" Ἰ΄ 
ϑιλ τη, Ρ. 131.-οβραχὺ δὲ διαστήσαντες : 
“πὰ αἴζεσ ἃ {ππ||6 βρασβ," 580 Ἐδπιβαυ, 
Καπάδ!! ; ἰμῈ Ῥῆτγαβα τῇδ τοῖθγ Ὁ βρᾶςβ 
ογ {ἰπ|6; [ ψψε υπἀετβίδηά τὸ πλοῖον οἵ 
ἑαυτούς Ψνε 5ῃοι!ᾶ ἰακε ἰξ οἵ {πὲ 
ἤοστηεγ (ἀτίτηπι); διῖ ἰξ ψψὲ εχρ δίῃ 
τε βραχὺ διάστημα ποιήσαντες (ΒΪ458), 
1 τᾶν 6 ἰδκεη οἵ εἰἴμεσ. διΐστημι 15 
οἷν ἰουπᾶά ἱπ {λικθ ἴογ βἰρηϊγιηρ ΔΠΥ͂ 
βραςε οἵ {ἰπιε, Κα χχίϊ, 59, ο΄. Αςίβ 
ν. 7; δι λπ|κε χχίν, δι, διέστη ἀπ᾽ 
αὐτῶν. . πη βθοννβ πον Ἔχδοιὶν πα 
Βεορταρῆϊοδὶ ἀείαὶῖβ πὶ {πὲ ἐγαάϊειοηδὶ 
8:. Ῥα}}8 Βαν οοιζεβροηᾶ ὑἱ {πὸ 
ἀεβοτίρείοη ἤεσθ, Βεῖοσγβ ἃ 581} ἀγιεὶπρ 
ἴτοπὶ ὕδιιάα σου] ἐπίεν ἴῃς ῬΔῪ 1 νου]ὰ 
ποῖ ΟΠΪγ ρᾶ85 ὙὙἱΐη ἃ αιδτίεῦ οἵ ἃ τλ1]16 
οἵ Ροϊπί Καιγα, πογίῃς-δαβδί οἱ Μαδῖια, δὰ 
16 πηθαβυγειηθηῖβ οἵ 20 δπά 15 [δίποτηβ 
ἜΧΔΟΙΕΥ σοτγεβροπά ἴο δβοοτίαἰπεᾶ βοιπά- 
ἴηρ8 δοςογάϊπρ' ἴο τς νεβ5561᾽8 ἀνεζᾶρε οὗ 
φρεβά, 

γεγ. 29. φοβούμενοι : ἐδε ἀϊπιϊππείοη 
οἵ τπ6 ἄδριῃ οὔ νῖεγ ἱπογεαβεά ἐπε 
ἄδλῃρει οὗ τυιηπίπρ' δρτοιπάᾶ, ραγμαρ5. Οἢ 
Βοπιδ πίάάεῃ τεοῖ οἵ τοῦκβ.---τραχεῖς 
τόπους, εὖ. Τὰκε 111, 5, ἱπ ᾳφιοίδιίοῃ 58. 
χὶ, 4; πονῆστε εἶδε ἰη Ν.Τ., οὐ. Βασ. ἵν. 
26 (3 Μδος. ἱ. 23), 80 ἰπ Ὀἱοά. 81ς., χίϊ.» 
72, οἵ τοοῖβ, Ῥοΐνϑ., ἴ., 54. [{ ψ85 δνῖ- 
ἀεπεῖν ἃ ἡγάγορταρῃϊς ἰεγπὶ, δηά οἶδββθᾶ 
ἢ δύσορμος, ἀλίμενος, εἰς., [8]. ῬΟΙΊαχ, 
ἴων Το ; ]. πῃ, Ρ. 132.---ἐκπέσωμεν, 5εΕ 
ναοῦ. 17, “ἴο οαδὲ δβῆοσε," Κ.Ν., Οἵ 5: ΠΊΡΙῪ 
“ρᾳϑὲ οἡ τό στουπὰ," ὨΙΟΙ ἰ5 πλογα 
ἰπάεῆηϊία (μη ἐδ ζογηηογ τεπάδσίηρ, δηᾶ 

Ῥειμαρδ σΟΥΓΘΟΙΥ 50, 85 ἴπδτδ ὑνεσε Ρο8- 
5016 ἀδηρειβ ἴτοπὶ 5 ΠΚεη τεοῖβ 85 νν6]] 
85 ἴτομπι ἃ σοσκῪ σοδϑί. Οπἡ {πε βιυδ᾽ππο- 
εἶνε αἴζογ νεγὸβ οὗ ἴδατ ἀπά ἄδηρε οὕ, 
Βαγίοη, Ρ. 15.-ἐκ πρύμνης: {τπ|5 ψγᾶ5 
πιιβιδὶ, σε 0 ΔΠΟΠΟΓ τγὰ8 {Πεῖγ ΟΠΪΥ 
σἤδηοβ οὗ βδἔείυ, απά ἴουσ ἀπομοῦβ του] 
ΤΆ Κα (6 νϑϑ88] ποτα βεοιγε: δηοίδπε 
νΈβ8615 σατυϊε 85 ἃ τιιἷα βενεσαὶ ἈΠΟ ΟΣΒ. 
Αἰδηβειιβ βρεδῖκβ οἵ ἃ βῃϊΐρ ψ πίοι παὰ 
εἰρμὲ ἱγοπ ἀποῆοσβ, οὕ, ἴοσ {π6 παπιρετ 
Βεζε, δηᾶ 1π6 βϑϑβοιυν ΗΟ ἐπεν ράνα, 
Οαβασ, Βεῖϊ. Οἷυ., ἰ., 25, “πᾶνϑϑ αυδίθγηβ 
ἈΠΟΒΟτῖβ ἀεβιεϊπαραί, πα Ηποιίδιις τηονεα- 
ταπίας᾽᾿" ; ἀπομοτγαρε ἔτοπι {πε ὑγον υγουἹά 
ανε σαιιβεά {πΠ6 βῃϊΐρ ἴο βινίπρ τουπὰ 
ἔτοταῃ [6 ννὶπά, ψγνἤσγθαβ ἀποΠογαρε ἔτοση 
ἔπε βέεγσῃ ᾿νουἹὰ ἐπαῦϊα ἐπε βαϊοσβ τὸ 
ΤΑΔηΔΡ6 {πε 5ἢϊρ [27 ποτε εαϑίϊγ, δηᾶ ἰο 
Ὀτίπρ Ποῖ ὑπάθγ οοηίσοῖ οὗ {ῃε ΠεΪπὶ 
θη Πα ννιβῃεᾶ ἰοὸ τὰ Π6Γ δρτουπὰ 
(8εε 1ῃε ἀδβοσίριίοη ἴῃ διηβαυ, Βδηάδί!, 
Ἑαττατ, ἀπά 1. ϑ:1 8). Οπ πε ἱπίδγεϑε- 
ἱπρ Ῥᾶγδ] 168 οὔ δποποτίπρ βῃΐρβ ἴτοπὶ 
{πΠ6 5βίεσῃ ἰπ οἵγ οῇ πᾶναὶ επρᾶρθ- 
πλθηΐβ 566 Ού, δηά Ἡ,,, 5π|411 εἀϊιίοπ, Ὁ. 
653, ἀπά ]. ΣΡΣΑΣ τς 133, 41Π| εὐπίοῃ.--- 
ηὔχοντο: “γταγεᾶ," ἘᾺΝ. τηδτρίη, ἐπε 
Οτθοκ βδίοσβ τσ μς ργᾶν δὲ βιοἢ ἃ ογίβὶβ 
(Κδηά81}).---ἡμέραν γενέσθαι, οἷ, νν. 33, 
30, ΟΠμαγαοίοσίβεις οὗ Γὰκα, οὐ, Τὰ ἱν. 
42, νἱ. 13, χχίϊ. 26, Αοίβ χίϊΐ. σϑ, χνΐ. 35, 
ΧΧΙΙ, 12. 

Ψψετ. 30. ζητούντων: “4πά 45 {δε 
βδίίοσβ γνετα βεεκίηρ," ΚΝ; “δδουΐ τὸ 
ἤθε," ΑΟΝ. ἰ5 ἱποοῖτβοί, ἴῖῸὉΓ {ΠΕῪ ννεσα 
ΡΙαπηΐηρ Ῥοββίδίε πγεδηβ οἱ ἜἼβοᾶρε, απὰ 
φουᾷ Ββοδγοεῖνυ ὃε βαϊᾷ τὸ ὃ6 δδοιιΐ ἰο 
εβοάαρα, οἵ. β ἱεχί---ἰ ΠΕ Ὺ βυσοεεάδα ἐπ 
ῬΑββθηρεῖβ δηὰ ἐπ6 βο] ἀΐδγβ ᾿νουἹα ἐπι15 δὲ 
ἰεξε το ἐπεῖγ ἔλι6.---προῷφ. ὡς : πη ἄετ σοΐοιτ, 
ππάδϑι ρτείεποε, ϑεῤεοΐδ, οὔ. Μασὶκ χίϊ. 40, 
10Κ6 χχ. 47, ]οὴπ χν. 22, ῬΏΪ. ἰ. 8,1 
ὙΠε58. 11. 5. ΟἿ, ἴον [8 186 ἤεγε Ὑπας,, 
ν., 53. ν].,. 76. Ἐοτ ὡς οὔ. χνίϊ, 14, χχντ], 
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ὡς ἐκ πρώρας μελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν, 31. εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ 
ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, ᾿Εὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν εὐ 
πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε. 32: τότε οἱ στρατιῶται ἀπάμοδον 
τὰ σχοινία τῆς σκάφης, καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 33. ἄχρι δὲ οὗ 
ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν 
τροφῆς, λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες, 

το, ἴακε χχῖϊ!, τά, ἀπά ὡς μέλλων νἢ 
Ῥιθβθηΐ ἰηδηϊεῖνε δοιῖῖνθ ἃ8 ἤεγε, Αςίβ 
ΧΧΙΪΝ, 15, 20, ΚΙοβίεσπηδηη, Μη έγαϊεῖα 
Τμεαπῶ, Ὁ. 54.--ἐκτείνειν: “ἸΔῪ ουΐ 
ΔΠΟΠΟΣΒ," ΚΕΝ, Ἑδιηβαυ, ἰ.6., δὲ τῆς Δ1] 
Ἰδηρτῃ οὔ ἼΠ6 οαὉ]8. ὙΠΕ βαΐοτβ ργεϊθπά δά 
{παξ τῆοσγα δησῆοτβ ἔτομ τπεῸ ργον ψου]ὰ 
μεῖρ ἴο βιθαυ τὰ βῃὶρ, ἀπᾶ τηδῖ {ποὺ 
ταδί ΡῸ ΟΥ̓ ἴῃ ἃ Ὀοδὶ ἴο σᾶστυ ἔπειη οὐΐ 
ἴο σα ἶε᾽ 8. Ἰεη βίῃ, γαῖμασ ἤδη ἅτορ ἐπ θπὶ 
Οὐ 45 ἴῃ νεσ. 20.---ἐκτ : ἃ δομπηΐοαὶ ἐχ- 
Ῥιαβδίου ((γ, δίονιρεν, Νιβ, Ρ. 248, δπὰ 
80 ῥίπτειν ἰῃ νεγ. 20, »ῃοτ 167), Βτευβίηρ, 
Ῥ. 1ο5. [ξ Β66πΠ|8 ἱπΊροβϑβίθ]ς ἴὸ βυρροβε 
ΜΙ Βτευβίπρ, Ρ. 104, δῃὰ αΐβ, Ρ. 248 
(5ο αἷδο οδίπθ), τπδιὶ ἴπ6 5811 5 τῇδ 
δανε ὕεεθη δοϊυῃδιθἃ Ὁν δὴ ποπουγαδῖς 
ταοέϊνε, απὰ παῖ τευ νυ ἰβῃμθᾶ τὸ ρυΐ οὔ 
ἴῃ πε δοδέ ἴο 566 1 πε βοιυπάϊπρβ δπὰ 
πε πδίυτε οὗ ἐπε στοιιπά αἰϊοννβὰ τῃε βῃ!ρ 
ἴο βαὲ πεῶσοσ βῃοσγθ, ἔογ δἰ" ποιρῃ 51, 
Ῥαυ]5 ννογᾶάβ ἄο ποῖ ὄὌχργεββὶυ δοοιιβε 
ἔπει οὗ ἰγεδοπεγυ, γαῖ ἴπ6 παιγαῖίνε οὗ 
88 σοτηραπίοῃ ἄοεβ 80, οὔ. προφάσει, εἴς. 
Βυΐ, 45 Βτευβίηρ Εἰπλβϑὶῇ ροϊηῖβ οὐδ, 51. 
Ῥαι}}5 ννογάβ ᾿ἰβδβδιεά ἴπ ἴπεὸὶ δεβὲ γεϑυΐ, 
ἴοσ ἔπε σεπίυτγίομ᾽ 5 σουπδβαὶ ργενεηίβά ἃ 
τεσσ Ὁ] 6 βοεης οἵ Ξξαπὺς φηὶ ἀπε (48 ἴῃ ἐδε 
βίγαπάϊηρ οὗ {πὸ Οὐηπόγια, (σοθσπα). 

ψεσ. 31, ὑμεῖς ποῖ ἡμεῖς: 81, Ῥδὺ] 
ΔΡΡδδἷὶβ ἴο (πε ἴανν οὗ 86]{-ργββεγνδίίοη, 
δηὰ (π6 σεηζατίομ ἀοῖβ ὑγοταρυν ΟἹ ΠΙΒ 
δἄνϊςοο; ΔΙΠουρ βαίειν ἢδὰ Ὀεβη ἀϊνί πεῖν 
Ῥτοπηῖϊβεά, ἤυσηαπ πιθᾶηβ ΨεγῈ ποῖ εχ- 
οἷυδεά, αηὰ ἱξ ἰδ ΔΙτορεῖπεγ Πυρεγοσί εἰσ δὶ 
ἰο βηᾶ δὴν σοπίγαδιοιϊίοη πδγα ἢ νν. 
24-26, ἃ5 ἩοΪἐζτηδηη ΒΌΡΡΟβεβ. " 

ψεγ. 32, τότε οἱ στρ. ἀπέκ.: 1,ἀνηη, 
ϑαΐμέ Ῥαμὶ, ἰὶ., 202, 5665 ἰῃ {818 τἴῆε 408ο- 
Ἰαΐε δϑοαπάβηου Ψηΐοη 8ι. Ῥαὰ πδά 
μαϊπεά; ἢε μαὰ βαϊά (μαὶ ἐπεὶγ ᾿ΐνεβ 
5πουϊὰ ΡῈ βρατεά, ἀπᾷ αἱτμβουρῆ, Ππυπιαπὶν 
βρβακίηρ, ἴῃς δοαὶ οἤδετβὰ πε Ῥεβῖ ῥγοβ- 
εοὲ οὗ τεδοδίηρ ἰδπᾶ, γεῖ δὲ α Ψψογὰ 
ἔοι; 8:1. Ῥϑὰ] πε βοϊ ἀϊθιβ ἀερσίνεά {ποπὶ- 
βεῖνεβ Ἔενεὴῆ οὐ {πὶβ δϑέ τεβοῦζοε.--- 
σχοινία: οπὶγ εἰβενῃεῖς ἴῃ ΝΥ. ἴῃ 
7οῖπ ἴϊ. 15; ἰῃ οἰαββίοδὶ ατσεεκ, ἀπά Αἶβο 

ἔγεασθηεν ἴῃ ΠΧΧ. Εος πε (ετγσῖθ]ε 
Βοαπα ΨὨΟ; τνοι]ὰ ἀουθεεββ πᾶνε επ- 

ϑιιοὰ 1 ἐπε βοϊϊδιβ μά ποὲ ἴῃ. δοιϊεά, 

Βτειυβίπρ δηὰ Ψαγβ (βο Ὑν εἰβιεἰη, ἦη ἰοϑοὴ 
δἰσ ΚΙ ΡΥ οοταραγε ἰ(ῃς ἀεβοσιρεοη οὗ ἃ 

βαίρυνγεοκ ἴῃ ΑΟ Δ Πς5 Ὑδείυϑ, [{., 3:1 ἴδε 
ΨΠΟΪΕῈ. ραβϑβαᾶρε 8 οἰϊεά ὃν Βγτειυβίηρ, 
Ρ. 104. 
νεῖ, 33. ἄχρι δὲ οὗ : οπὶν υβεά 1} 

Τὰκα ἴῃ τῆς Ὠἰβιοσίοαὶ Βοοῖΐβ οὗ τπ8 ΝΠ, 
οῇ, Τακε χχὶ. 24, Αςἰβ νἱϊ. 18; ἰῃ 8:1, Ῥ}} 5 
Ἐρίδεϊεβ τἄγες οσ ἔοι εἰπηθβ, Ηςδ. {ϊΐ. 13, 
Κεν. ἰΐ, 25. ΒΔπΊβαυ τεπάεσβ " πὰ υνῃϊς 
τῃε ἄδν νὰ 5 σοτηΐηρ' ΟΠ,᾽" 50 Α. ἀπά ΕΝ.; 
πηι ἢ ἱπχρετέεςι, ΗςΡ. ἢϊ. 13 ρὰ 
Βυῖ Ἐεπάδ!] τακαβ ἰὲ 88 τὸ μηδέ, ἂ8 “ἢ 
Ῥαὰΐ μαά σοπεϊπιεά ἢ 5. επίγεδτίθβ ὑπὸ] 
οἷοβα οὔ ἄδνγῃ (ἰπιρετίεοι).---μεταλαβεῖν 
τροφῆς, ο΄. ἰϊ. 46 ἴοτ τμῈ βαπῖε ρῆγϑβε, 
ΟἿΪΥ ἴπ [χὰΚὸ ἱπ ΝΤ'.-τεσσαρεσκ. . . . 
προσδοκῶντες κιτιλ.: “τη 5. 8 τῆς ἔουτ- 
τοαηῖῃ ἄδν ἐμαὶ γε νναῖι (ΑΝ. ἐἰλττγ, 
Εδηλβαν, "νϑίοῃ ἢ ἀπά σοπιίπιε αϑεῖπρ ᾽", 
Ἐεηάδ!] ταπάειβ “ Ἐπ5 18 ἴπ6 ἐουσγιθεπιῃ 
ἄδν τῃαϊ γε πᾶνε Ἴσοπεϊπιιεά ἔδϑιίηρ οα 
1μ6Ὲ ννδῖοῃ ἴος τῆς ἄλινῃ "--προσδ. 56. 
ἡμέραν, 45 1 ὅθι, ῬΑ] ἀϊά ποὶ πιδαπ ἃ 
Ιουτίδοθητη ἄδν οὗ σοπιϊπυουβ ἰαβέϊηρ, δὰ Σ 
ἰουγίθδαπ βιισςεδδῖνε πἰρῃβ οὗ δηχίουβ 
Διο Βίηρ ἕοσ ἴὰς ἄδννῃ, 411 4|1Κὸ βρεπὶ ἴῃ 
ΤΕΒΈΪε55 ΠυΠρτΥ εχρεοϊδιίοῃ οὐ τνδδὲ ἴ86 
αν πλρῃς τενεαὶ (Α ες, Ρ. 347), Ὀυϊ 
προσδοκᾶν ἰ5 παῖε ΜΙ ΠουΣ δ Οδ]εοὶ 48 
ἴῃ Τὰκς {ϊ. 15 (ΝΥ εἶδ8). Εογ τῇς τυνογὰ 
866 διγίμοι χχν !, 6, ἀπά ο΄. προσδοκία 
ΟΠΙΥῪ ἱπ Αοἴβ χίϊ. 11 δηά ἴχμηκε χχὶ. 26. 
Οπ ἴδε δοςιιβαιῖνε οὗἉ {ἰπης, 45 Ἔεχργεββεάᾶ 
δετε, οὔ. Β[αβ8, Ογαηι., Ρ. 93.---ἅσιτοι 
διατελεῖτε: ρτεοίβεῖν ἴδε βαπλς Το] ]οςᾶ- 
τίου οὗἩἨἁ ννογάβ οὐοισ ἰῃ δε, εἴ ποτε 
ἄσιτος διετέλεσεν, 50 αἶδο καὶ ἄδιψοι 
διατελοῦσιν, ἀπὰ Ηἰἱρροοταῖεβ βρεᾶκθ οὗ 
ἃ τῆδῃ ΠΟ σοηξίππεά βυῆεσίπρ πάσχων 
διατελέει ἴοτ ἔουτίεεη ἄδυβ (5εε ΣΡ υ τ 
δηᾶ Ζ8Ππη). [ἱ πιιϑὲ πόννενεσ ὃε δά- 
ταϊτεὰ ἐμαὶ τς βᾶπιε οο]οοδιίου ἃ5 ἰπ 
118 νεῖβε ἄσιτοι Δηᾶ διατελεῖν 8 ἰουπὰ 
ἰῃ Ῥίοη. Ηδ]. (ΜΝ εἰδιείπ, ἐπ ἰοθοὴ. Ἑοζ 
ἔπε σοηπβίτγυοτίοη δες ὙΝΊπεγ- Μουοη, χὶν., 
4; φ΄. Τδυς., 1., 34.--μηδὲν τρρ4λ» 
ἦ.6., ἰλκίπρ πὸ σταρυΐδγ πε], 8ὸ Ὁ εἶβ8, 
ΒίΔββ, Ζδοϊκίεν, ΑἸογά, Ρ᾽πιρίσγε, Εεϊτεη, 
Βεῖῃρεο, Ννεπάι. Βσευβίπρ, Ρ. τοῦ, δηᾶ 
Ψδγβ, Ρ. 250, Ὀοιῃ εχρίαϊπ τῆς ννογὰ δβ 
ταεδηΐηρ ἔῃδι ἴῃ τπεῖγ ρεσί]ουβ ἀπ πορο- 
1ε88 σοπάϊτίοα ἴποβε οἡ δοαγά πδά τοὶ 
ἔοῃς ἰοὸ [ειο ἐμεῖς τερυΐδι ἰοοά ἃπὰ 
ταιίοπβ, Ὀὰϊ μαὰ βυρδβίβίε οὐ δὴν Ὀἱϊδ οἵ 
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ἄσιτοι διατελεῖτε, μηδὲν ̓  προσλαβόμενοι. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥΙ]). 

34. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς 
προσλαβεῖν 3 τροφῆς - τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει " 

οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ὃ ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται, 45. εἰπὼν δὲ 

ταῦτα, καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ 

κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν. 46. εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες, καὶ αὐτοὶ 

1 Τηβιεδά οὗ προσλαβ. Τ,Δοἢ, ἢ Α 40 τϑαάβ προσλαμβανομενοι, ρχοῦ. οἴδπρα 
τὸ 5υῖϊ προσδοκωντες. 

ὉΤηβιεδά οὗ προσλ. ἔΑΒΟ, ΟἾτγ5., 80 Τίβοϊ., ὟΝ. Η., ΚΙ͂Ν., ΒΙ4ββ, ννεἶββ, ννεπάι 
τεδά μεταλ. Ἐογ υμετ. ΑἸΡ αν ἡμετ., 80 ΗἸρ, 

3 ἘὸῸΓ εκ ΑΒΟ πηΐπυβο,, Τίβομ., ὟΝ. Η. δπά οἵπεγ δυϊπογίεϊαβ ἀρονα τεαᾶ απο, 
θὰ ΗΠΡ. μα5 εκ τε ΗΓΡ. Ἐν πεέσειται 'ΑΒΟ ΨΝυϊρ., ϑυγ. Ρ., Βοΐ., Ασπλ., 
Αδῖῃρρ. δανε ἀπολεῖται, 80 Τίβοῃ., ΝΥ. Η. δπά οἵἤδγ διυϊβοσγιτῖαβ αρονα; Ὀὰϊ πεσ. ἰ5 
Βυρροτίεὦ ὃν ΗΙ,Ρ, ὅ81}., ϑυ7γῖ. Η., 80 Ηἶϊβ. δῃά Μδαυθγ ψῇῆο βιρροβε {πὶ απολ. 
ἰθ οπὶ ΓῸΚΟΕ χχὶ. 18; θὰξ 566 οἡ {πε οἵποσ παπᾶ ΑἸξογά᾽ 8 ποίβϑ. Αἴεσ νπαρχει 
ΒΙ485 ἰπ β ἰεχε δπά Βείβεσγ, 8ο Η]]6., δάά ελπιζω γαρ εν τῳ Θεῳ μου οτι Ὑνἱἢ αἱ. 

4 Αβεασ ἐσθιειν Β[458 ἀπά ΗΠρΡεηξεἸ αἀά ἐπιδιδους καὶ ἡμῖν Ὑ]Ὲ 137 54}., ϑ'υτγ. 
Η., ὍΣ ω 

ἔοοά πεν πιὶρῃμὲ παν Ὀν ἴπεπὶ; 'ἱπ δη- 
οἰεπὶ βῃϊ1ρ8 πεσε ψγεσε Π0 140 165 βργεδά, 
ΟΥ̓ νγαϊθγβ ἴο ὑσίηρ ἔοοά ἴο {π6 ραββεῃρΈσβ, 
δηᾶ εβοῇ οὔε Ψῇῆο νναπίεα σεξγεβῃπιεπίὶ 
τασβέ ἔδίοῃ ἰξ ἴοσ πἰπιβεῖῖ, Ρίυτηρίτα 
ἴα καβ πρός 45 πιεδαπίπρ πὸ δχίσα [οοά, 
ΟηΪν ψῆδὶ ψνουά Κεερ Ὀοάν δηά βουΐ 
τορείμεσ, δας 11 15 ἀουδεβα! ψ βεῖμεσ ἐπα 
ασαακ ν᾿] θεαγ 115 οὐ Βσειιβίπρ᾽ δ ἰηίεσ- 
Ῥτοίδίοη. 

Ψψεσ. 34. διὸ: 50 ἔμπας πεν τηρῃξ θὲ 
τεδάν [Ὁ {π6 ννοσκ ψῃϊοῃ ψουἹὰ δ6 πα- 
ΠΕΒβδεΥ.---τροσλαβεῖν, 866 οτΙο4] ποία. 
-π-πρὸς : Πεζα ΟΠΪῪ Ὁ] ραπίεινε ἴῃ Ν.Τ., 
ἸΙ. ηΐς ναι, Ῥ. 136; ἔνε.) Βιαπᾶβ, 580 
ἴο βρεδῖκ, οῃ {πε βιάβ οὗ οὖσ ἀεϊνεσαηςεα, 
Ταίη α ῥαγέε, ογ. ΤΠπο., 11., 86; 111., 50; 
ΡΙδΐ., ". 459 Ο; νγιίπει- Μου]ίοπ, χῖνη!. ἢ, 
-πεύμετ.» δπιρμαίίς. --- σωτι: “βαίείυ," 
Εν, ΟΠΪΥ υϑεά ἤεγε δπᾶ ἴῃ Ηδρ. χί. 7 
οἵ ιῆε ργεβεγνδίίοη οὗ ρῃγβίοαὶ [16, βαίεςν, 
80 ἷἱπ οἰαββϑίοδαι σε δπᾶά ἱπ ἀτεεὶς 
τ α10 Δ] νντίτεσϑ, 5ε6 οὐ χνΐ. 17; “ἤθδῖ τη," 
ΑΟΝ,, ποὲ 1ἰπλϊτεὰ ἔοσηλεσὶν 85 πον ἴο {Π8 
οοπάϊιϊοπ οἵ Ῥοάγν ἂπά πιϊπά, οὔ. Γλικα 
ἷἰ,. 77, “᾿βοίεποε οὗ πεαίτῃ " νυ οΙῆε Ξε 
“Κπονϊεάρε οὗ βαἰναίίοη," ἀπά οὔ. αἶβοὸ 
Ῥξ, ᾿ἰχνῖϊ, 2, “τῆν βανίηρ' με τη," ΠίεγαΙν 
“ἐν βαϊνατίοη ̓᾿ (ΗΠ υταρηγυ). Εβοτὶ οα 
{πεῖς ρᾶγί γὰ8 Ὡθοβββασγυ, ἀπ γεῖ πΠ0 ἢδὶγ 
οὗ {πεῖν μεδᾶς βῃου]ά ρεγίβῃι ; ννῆδὲ ἃ βῖρ- 
πἰβοαπέ υπίοῃ οὗὨ ἔδίτη ἱπ αοά ἀπά 5εἴξ- 
ΒεΙΡῚ (Βείῃρε.)---οὐδενὸς γὰρ . . « πε- 
σεῖται, 566 νεῖ. 22, οὕ. [λπικὲ χχί. 18, 
ΠΟΨΜΘΓΕ εἶδε ἱη ΝΟΤ,, Ὀὰὲ ἘΠ6 ρσονεσοίδὶ 
ΡΏγαβα, 48 ἰξ Δρρδγεπῖῖν τν88, ἰ5 Τουηα ἴῃ 
1 ϑδτη. χῖν. 45, 2 584π|). χὶν. Σ1,}1 Κίπρβ 
ἰ, 52 (τ΄. Μαῖι. χ, 20), 566 ογίεἰςδὶ ποίβ, 
ἈΠ οἵ. Θμακεβρεασε, Τηριῤόσί, Αοὶ 1, 
ϑοεπα 2. 

ψεγ. 35. λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησε 
τῷ Θ., οὗ. Ταῦκε χχίϊ. το, χχῖν. 30, ὑν "ἢ ἴπ- 
τε ΠΕ} 8] 8οϊεσω πεν (ΝΥ εἰ55, Ὁ εἰ ζβᾶ οκατ), 
Τῆς ννοσάβ ἃσγε βοπιθιϊτηεβ ἴα Καη ἴο πιεβῃ 
τπᾶῖ Ῥαὺ] βἰπιρὶν εποούσγαραθ ἔπετη ὉΥ 
Ὧ158 Ονν! ἘΧΑΠΊΡ]Β ἴοὸ δαὶ. Βιιῖΐ Β]458, 566 
οτεῖσαὶ ποῖθ, ννῆο σοτησηςθπίϑ “εἴ οσδίίοπα 
οοπῆσιηδί δἰ Ἐχεσηρῖο," δάάβ ἰπ β τεχὶ 
ἐπιδιδοὺς καὶ ἡμῖν, ἰ.6., το κα ἀπᾶ 
Αὐβίδσομαυβ, πῃ νΏΪΟἢ Π6 5665 ἃ ἀιβειποι 
τϑξεγεποα το πε οῶηα σαργα (30 Βεϊ5βετ). 
Βαΐ αυϊο ἀραᾶτὲ ἔτοπι {ΠἰΒ σεϑάϊπρ ἰπ β ἐπα 
Ῥεου]ασ ἰδησπαρα οὗ 58. Τα Βεαπη5 ἴο 
ἱπεϊπλαΐθ ϑιοῆ 8 γεΐίδσεησαε Οἰβῃδυβαη 
ἀπά Ἐνναϊὰ (50 ΡΙυαπιρίτε) ἰακα [6 ννοσάβ 
ἴο τεῖεσ ἴο ἴῃ8 ἄραῤε, νγμϊ15ὲ Μεγεγ (80 
Ἡδοίϑεῦ) 8665 ἃ σϑέδαγεαποε ἰὸ {πὸ δοῖ 
οΟὗἨ {π6 ]εννίβῃ Ποιιβε- ἔπεσ δτηϊᾶβθε ἢῖ8 
Βουβαμοὶᾶ; δὰϊ Νεπάϊ βἰπιρὶν τεΐεγβ ἴὲ 
ἴο {π6 δεῖ οἵ ἃ μἴουβ [εν οἵ ΟἾτγίβιϊδῃ 
δ᾽νίπρ ἰΠαπκβ Ὀδΐοτε δδεπρ' ἃ πηδαὶ δπὰ 
Βηασίπρ ἰΐ, 50 Ζδοκίεσ. Βείῆρε, τποσα 
ΒΡΕΟΙΠΟΔΙΠΪν, 5665 ἴῃ πὸ δοῖ ἃ {πδηκβρίνιπν 
οὗ Ομγιβείδη ἰο αοᾶ ἐῆε Ἑαϊμεσ, ἀπ ἴη- 
βίδηςσε οὗ ννῆδί 51. Ῥδὰϊ ΠἰπΊβεῖ σεςοπὶ- 
τηδηάβ, ΕΡΠ68. ν. 20, ΟΟΪ, 111. 17, δῃᾷᾶ βοίῃ 
Ἐεϊίεβη δῃηᾶ Κπδρδηρδιεσ Δρραγεπεῖν 
ἜΕΙ ἴο ἱπίδσργει ἔπθ ννογἄβ 45 πιαγκὶπρ 
Δ} 5 τενεγεποθ ἴονασάβ αοα Ῥεΐογε 

τ[Ὡ6 (επιε8 δτουπά τ. Ἐγσειβίπσ 
5ῆονβ, Ρ. τοῦ, ἰπαὶ ἄρτος τηΐρῇι -- ῥαπὲς 
παμίϊομσ, Ὀὰξ ἰπ τ[Π6 ραββαρὲ ὑῃϊο πὰ 
αυοίθβ. ἔτοτη [οΐδη να ἤᾶνε ἄρτους 
γανυτικούς. 

γεῖ. 36. τροφῆς: Ὑ]Ὲ ἃ ρατγεεινα 
ταβαπίηρ᾽; σ΄. γεύσασθαι, χχίϊϊ. τ4, μεταλα- 
βεῖν, νετ. 33, κορέννυσθαι, νετ. 38, ΟἿ. 
Ἡετοά,, νἱϊ]., 90. ΓΘ ΚκοοΚ ροϊπίβ οὲ 
ἔμπας 51. {πε ἀϊβείηρ τίς ηεβ δείνεεπ τππ 
Ὀγεδὰ οἵ ννῃῖοῃ τπ6 Αροβεῖε ρασίοοκ δπὰ 
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προσελάβοντο τροφῆς 3]. ἦμεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ 
διακόσιαι ' ἑβδομηκονταέξ. 58, κορεσθέντες δὲ τροφῆς, ἐκούφιζον τὰ. 

1 ἘῸ; διακοσιαι ΥΥ.Η. τεδὰ ἰῃ ἰοχὶ ἕ ᾿ . ὡς (5ο ΕΝ. πιατρ.) (ἰ 3 ) νἱ 84}. ἘΡΙρῃ., β8ο ἩΠρϑηξεϊὰ ; Ὑνεἶββ ἤόννενεν ἀεο πε5 ᾿ ΟΝ ν ππὶ Ἤρ τὸ κῆτος Οὗ “ἐδ ἱτηροββίθ]ε" ὡς Βεΐοτε 76 ψῃϊοι ἴβ πὸ τουμά ΠυΓΑΡΕσ, 
πὰ βρεδκβ 

«Ἀῤοεέεἰ σεσολτολίδ, Ρ- 34 (80 ΒΙ459) ; {πῈ πηϊβίδκα βεβη]β θεβὲ Ἔχρίαἰπεά ἘῪ βυρροβίπρ ἰπᾶὲ τπε δβὲ ἰβέϊεγ ΟΥ̓ πλοιῳ νν.88 τεδὰ 88 ἴξ Σ -- 2οο, ἀπά τῆ -- ῶΣ. 
Βα ρροβίῃρ, ἐπαῖ ἐπε βίρῃ ἴογ 200, Σ, ννδβ τηἰβιιπάεδγθιοοά, 

Οἵ, ἴο ἐχρίαἷπ ἰξ πιογὲ ἔμΠ|ν, ὉῪ 
τὰ Ὑντῃ τῆς ἀοιιδῖε τεαάϊησ 

Οὗ Πα ὦ ἴῃ πλοιω δαβιγ θεζαπὶς ὡς; (ἢἶδ 18 οὗ σοιγβε δ νγα τα τ ΐῃ ΜΝ. αἱ πασαι 
Ψ. εν τῷ πλοιῳ, 4 ἀϊβετθης ογάε ἴτοπὶ ΤΕ, 
Ῥίαπδιίοη οὗ ἐῃς γεδάϊηρ διακ, 
πέντε. 

τε [οοά, τροφῆς, ἰάκεη Ὁν ἐῆε τεβί, ἀπά 
φογίδίηἷϊν ἐπῸ εχρτγεβϑίοη κλάσας ἰ8 τε - 
τλλι κα ϊα, οὗ. Τυκε χχὶϊ. το, τ Οοσ. χί. 23, 
241; δὰῖ τὲ ἰβ Ῥευαρβ ποίενοσίυ τπδὲ 
τῆς Κοιηδηΐβεὲ Εεϊτεη (56 ε δρονε) 8668 πὸ 
τείεσεηοα το τ86 Εποματῖβι, δἰ που ρἢ μα 
ΔΠν δἀπηϊι5 ἐμαὶ {Πἰ5 δοὶ οὗἩ Ρδιυ]ὶ ἰπ τῆιι5 
δἰνιηρ ᾿ῆδη ΚΒ πλῦβὲ πᾶνε πηδᾶς ἃ στϑαΐ 
ἱπυργεββίοη δὲ διιοῖ ἃ πιοτηθηΐ.--- εὔθυμοι, 
ΥΕῚ. 22, ο΄. 2 Μδος. χί. 26.---καὶ αὐτοί: 
“4150 ἐμβεταβεῖναβ," [Ὁ] οννἱηρ δ'5 Ἐχατηρῖς. 
Ἐὸὺσ δε βεοοηά εἰπὶς δι] μδά τγεβίογεὰ 
ἐμεῖς σουγαρα Ὁν Ὦ᾽5 ἴαι τὰ ἀπά ργυάεηςε ; 
16 ἐνθηΐ δδά αἰσεδάυν βῆῇονπι μαΐὶ με ἄθ- 
βεσνεά οοηδάδηςα, δΔηὰ ἴε ἰ5 δνϊάθης (ῃδξ 
Βα ἱπβρίσεά ἰδ; 8δε6 [86 ἰεβεπιοην οὗ 
Βτγευβίηρ, ΡΡ. 108, το0. 

γνεπάι, 50 ἴοο πρϑί, απ ΟἹθπιεη δες 
ΠῸ τεᾶβοῃ ἴο τερᾶζά νυ. 33-36 85 δὴ ἰῃ- 
τεσγροϊδείοα ἴῃ τῆ6 “ὙΝε᾽" βοιγοε, 88 νυ. 
21-26 αὔῦονβ. ὔΟνεσρεοῖί. σεραγάβ Ὀοίῃ 
βεοιίοηΒβ 845 βίδηδίηρ οἵ ΓΔ]ΠΠ|ὴρ τορείθογ, 
δπὰ ἐγεαῖβ ἔπεσα οι 85 ἱπιεγροϊδιίοηβ, θὰ ς 
Ἑδπηβαυ, Ὁ Δ115ὲ τεραγάϊπρ {πε ὕνο 8εο- 
τἴοηβ 845 ἱπβεραγαῦυ οοπηεςοιεᾶ, ἔγβαῖβ 
ἐπετη Ὀοΐπ 45 θεϊοηρίηρ ἴο δα οτί βίηδὶ 
"Ὗς" βουγος, δηά ἢς τσὶ βἈΕῪ Ἔχρσαβ888 
ΒυΓρσῖβα δὲ ἴμοβῈ ΠΟ δοςεθρὶ να. 33 
πὰ τεΐιβα ἴο δοοερέ νυν. 21-26 (ϑαΐμέ 
Ραπῖ, Ὁ. 337); τηῦυοῃ τόσα ἰηι6 Πρ 0]ε 15 
188 τ Θεμαα οὗ Ὑγεϊζβϑοκεν 188π ἰῃδὶ 
οἵ τῆς σμος Θεγπιδη ογίεἰςβ 'π αυοβέοη 
ψθεπ 6 ἀεβοσίρεβ (ἢ παιτδίνε 85 δπ 
τηάϊν! 5:0 16 γΠΟ]ε, δηὰ σοπβιάεσβ ἰξ ἱπὶ- 
Ροββίδίβ το ἀϊβεπίδηρὶβ ἔπε πλθσε ΒΙΒΙΟΣΥ 
οἵ ἵτᾶνεὶ ἴτοτῃ ἴΐ, ΟΓἁὁἁ 1ὸ 5:|Ρ ἀνγὺ ἴδς 
ταϊγαουϊουβ δἀαϊοη8. 

ψεγ. 37. Ὑῆα ὨυπΊΡΕῚ νγ45. [ΔΓΡΈ, μι 

ποιῃίπρ 15 ἐο]ά 8 οὗ 186 βῖζε δπὰ τηδπηϊηρ᾽ 

οἵ τη6 Αἰεχαπάγίδη βῃΐρ, δῃά [1 οβερυδ, 

ΜΡ έα, 3, τυβπείοπβ μαι ἴθετα ἡνεσε ἀρους 

δοο ἴπ ἔμ βδϊρ ψμΐοἢ το Κ αἰπα ἴο Παν. 

Οη δε ἴασρε βῖζε οἵ {πε βμΐρβ εηραρεὰ ἱπ 

ἃ ἀγαθῆς βἰ παῖ ατ τὸ (μαΐ οὗὨ ἴῃς οογῃ 58 

ἴῃ τηϊ5 ὁπαρίοι 866 Βγειιϑίῃρ, Ρ. 157; ἡ Ἅ:8, 
Ρ- τοι; Ηδοκεῖὶ δπά Β[]488, ἐπὶ ἰοζο, πὰ 

νες. δ; [υυοίλη, Πλοῖον ἣ Εὐχαί., 5. Τὰς 

(8εε αἰβο Η]ρεπίε! ἀξ ποις, τυπετε δα- 
ἴοπι ὡς ἴΒ8 ςεγίδί ΠΥ ποῖ 50 ΟὈνΐοι5). Ἐὸσς εξ Α μαβ8 

ΠΌΓΩΘΕΙ πῆδῪ θ6 τηδπεϊοηδὰ δὲ ἐμϊ8 Ῥοΐπε 
παῖ ἘΠΕ πλὶρμὲ κπονν αἰκαγινατάς τηδὲ 
8}} μΒαὰ Ῥβεη βανβά. Βιυὲὶ Βτειιβίπρ' .μϊηκβ 
τπᾶῖ ἰξ οι! ἢανε σοπλε ρεσῆαρβ πιοτα 
παῖισα!ν ἂὲ τπ6 επὰ οἵ {δ6 πδιγαῖϊνα, 
δηρὰ τμᾶῖ ἰξ ἰἴβ ρίνεῃ βεῖα θεσοδιβα τῇς 
ταῖοηβ ψετε ἀϊβιγ θυ θά το ἐδ οπ θοαγὰ 
αἴ {π|8 ᾿πιποίθτε. ΕῸὶ τῇς ρῆγαβε οὕ, 
χίχ. 7. 

γε. 38. κορεσθ., τ (οτ. ἵν. 8, πο- 
ΨΠΕγα εἶδε ἰπ ΝΤ',, αν ρεηϊενε οὗ τῆς 
ταῖηρ ἢ Ἡνπίοῃ οἷς ἰ8 δε, 85 ἰῃ 
οἰαββίοδὶ ασεεκ. ΑἸΐογά τεξεγβ ἰο ΤΧΧ, 
ει. χχχὶ. 20, ὰς βεα δίς δπά Βεά- 
Ρδίδ, ἐνὸ υ.--ἐκούφιζον : ἀέπανυε, ῬοΪνὉ., 
1.,. 60, 8; υΧΧ,, Ἰοπδῇ ἱ. ς.---τὸν σῖτον: 
" 186 ψμεαι," Α. δπὰ Ἐὰν., Νυϊραίε, 
ἐγῤέίοιπι; 80 Ἐδτηβᾶυ, Βτειβίηρ, ναζβ, ]. 
ϑημῃ, Ῥαρε, δηὰ 8δὸ ἴοο Ετδβγηιϑβ, 
Βεηρεῖ, εἰς., 1.4., [86 σαγρο, οὔ, νεγ. 6. 
ΒΙ458 {πίηκβ ἐπαὲ τῃς τνογὰ υδεὰ ἰ8 ἀδ- 
οἰβίνε ἰῇ ἕανουγ οὗ 18 Ἰηϊεγργαϊδοη; 
οἰμθγννῖδ8 νγὸ δμου ἃ ἤανε μα σιτία οἵ 
ἄρτοι ἰ{ πλεγεῖν ἰοοά πδά Ῥεὲπ πιξᾶπε; 
ποῖ ΟΠΪΥ νγὰβ {πε΄ σᾶῖρὸ οἵ βυῇῆοίεπε 
ψγεῖρῃϊ τε] (ο Ἰίρμίεπ τῆς δμίρ, δαὶ 
ἴπατα 85 παεαᾶ ἴογ {πε βῃϊρ δείηρ ἂ8 
οἷἶεασ ἃ8 ροββίδ!ε ἔογ πε ορεγαίίοῃβ ἴῃ 
νεῖ. 40ὅθ. νεηᾶις 1800 Ἄρρεᾶαῖβ αἷἰβὸ ἴὸ 
ἔανουσ 1Πὶ8 νἱανν, οζ. Ὧ15. σοπιπιθηῖβ νἙ 
τῃοβε ἰῃ 1888 εἀϊείοπ, σγνῆοσα ἢς δάοριβ 
ἴῆε νίενν οὗ Μογεῖ δπά ννεῖββ, ὑπαὶ τῆς 
ψνογά τρεδὴβ ῥγονίβίοπβ οἵ [οοά, ἃ5 δἱ 
βχϑὶ βἰρμς ἴῃ6 οοπίεχε δεεπ8 ἰὸ ἱπάϊοαίε, 
Βυῖ τς ἰδίίεσ ννουἹά ποὶ μᾶνε πιδάς 
ταυοῇ δρρσεοῖίδθϊε ἀϊθεγεηςε ἰῃ τνείρῃι, πος 
ψουά ἰμοβε οἡ Ὀοαγὰ ἢανε ὕδεπ {ἰκεῖν 
το ἴῆγονν {πδτὴ ἄννᾶν, βίηςς {πεν οουϊά 
ποῖ 1611 οἡ ψῃδὲ 5ῆοσγα [ΠΟῪ ταϊρῆς Ὀς οαβι, 
ΨΥ Πεῖμογ μοβρίταδὶς οὐ ποῖ, οὐ ἢονν μα, 
πον ψουά Ὀς ἀερεπάεπι οπ {πε ἴοο 
ψδΙοἢ (ΠΟῪ παά ἰῃ ἴῃς βῃΐρ. ἰπ νεῖ, τᾶ 
τε ταίεγεποθ πιδὺ ὃ6 ἰὸ ἰῇ ζαῖρὸ οη 
ἄεοκ, οὐ δ 411 ενεπὶβ οπὶν ἴο ἃ ρᾶτί οἵ 
{πε οᾶΓρῸ ΣΥΝ τον Νδϑογ Ἵοοη- 
Ἰεοιυτεά ἱστόν, Ῥὰϊ πο δας ἐπηεπάδιίοη 
ἷ5 τεφυϊτεὰ (ΝΥ επάϊ). 
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πλοῖον, ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥῚΙ. 

320. Ὅτε δὲ 

ἡμέρα ἐγένετο,: τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον ’ κόλπον δέ τινα κατενόουν 

ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν 5 ἐβουλεύσαντο, εἰ δύναιντο,3 ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 

40. καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες 

τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων" καὶ ἐπάραντες τὸν 4 ἀρτέμονα τῇ 

1 Βείοτε τὴν γην αἱβ., ϑυῖ. Ρ, δάά οι νανται, 80 Β]4558 πη β ἀπά ΗἸρ. 

5 Ἐὸρτ εἐβουλευσαντο ΒΟ, Νυ]ρ., ϑγισ. Ρ. δηά Η,, Βοῇ., Τίβοῃ,, Ν.Η., Κὰ., 
ΒΙ458, Νν εἰββ, ν επάι, ΗΠ ροπέεϊ ἃ γτεδά εβουλενοντο ; Α 40, τ πᾶνε εβουλοντο. 

3 Ἐὸῖ εξωσαι Β'Ο, Βοΐξ., Αεἴἢ., Αὐτὰ. πᾶνε ἐκσωσαι, 5ο ΝΗ, ἰεχί, ΚΝ. πιᾶγρ., 
δῖ Τίβοι., ΚΝ. Η. πιρ., ἘΝ. τεχὶ, ΒΙαββ, νεῖββ, ΗἸροπίε! ἃ τεαᾶ εἐξωσαι (ννεπάᾶς 
ἀουδεῖι)). 

4ἀρτεμονα ΤΡ, ΟἾγυβ., δυξ -ωνα ἽΝΗ., ὙΝ εῖββ, Β]488. νυ ΦΑΒΟΗ͂, ΒΊ [48 
ἀρτομωνα, 8ε6 δ ποῖ- ΘοΠηπηεάεὶ, Ρ. 86. 

ει. 39. τὴν γῆν οὐκ ἐπεγ.: "πεν 
ἀϊᾶ ποῖ σεσορηΐβε ὑπ Ἰαπᾶ," ἘΑΠΊΒΑΥ ; 
πε βδϊογβ ργοῦδοϊν Κπεὲνν Μαϊία, βίποε, 
χχνϊῖ, τα, ἴπαγε ννὰ8 εν άθηεν ποιμίπρ 
ΜὨΠΙΒ21 ἴῃ δδβέθσῃ δ1ρ085 ἰουομῖπρ δὲ ἴῃς 
ἰβίαπά οὐ {μεῖς νὰν ἴο Κοπιεὲ. Βαΐ (6 Ὺ 
ἀϊὰ ποῖ Κποὸνν 81. Ῥα1]}}5 Βαυν, ὑῃ ἢ 8 
ταπλοῖθ ἔγοπι {πε στθαΐῖ παύρουγ, ἀπᾶ ννὰ8 
ποὶ ἀϊδιϊηρυΒΠεά ὃν ΔπΥ τηδικεα ἐξαίαγαβ 
το βεσυγε τεοορσηπίοη, Βαπιβαῦ, . Θπλ ἢ 
866 4150 ποίβ οἡ χχν. στ, Ὁ, δπά Η, ἴὰν 
Βέγεββ οὐ ἔπε ἱπιρεγίεοι, “πεν ἐγ εά ἰὸ 
τεσορηίβα . . . δυΐ οουἹᾶ ποῖ᾽"; Ῥὰϊ ἴῃ 
χχνΠ να να Πᾶνα {ΠῸ δογίβε ἱπάϊοδεϊπρ ἰμδὲ 
1Πε Ιαπᾶ ννδβ τεοορῃηβεά ἱπηπιεά᾽ εεῖν οἡ 
Ἰαῃᾶϊηρ.---κατενόουν : “ ρΡετοεῖνεά, ΕΙΥ,, 
τ΄. Μαῖι. νἱϊ, 3, 1ὐκε νὶ, 41, ΧΧ. 23.-- 
κόλπον τινα: ἃ βοσί οὗ ὈΔῪ οἵ ογδεῖς, “8 
θδΥ,᾿" ΚΕΝ. τλε ψοτγᾷ πλεδπβ ἃ ὉΔΥ οἰ Πα Γ 
ΒΓΛΔΙ] ΟΥ ἸΑτρΈ, ἀπά 5.. Ῥδῃ}᾽5 ΒδᾶῪ τᾶν 6 
ἀεβοτί δε 85 ἃ 85Ππ|41}} Ῥδὺ οἵ ογϑεῖς (ἔεη- 
Ὧ411); ἔχοντα αἰγιαλόν “τ ἃ βαπάν 
θεῖ, Κδπιβαυ, ἢ ἃ Ῥεδοῦ, ΕΝ. ἐ.6., 
ΒΙΔΟΟΙΝ ἀπά τ ἔογ ἃ νεββεῖ᾽Β ἰαπάϊηρ- 
Ρίδςεε, τ΄. χχί. 5, Μαῖι, χἕϊ. 2, 48, ]οθη 
χχί. 4; ο΄. Χεη., Απαδ., νὶ., 4, 4. (86 ε 
Ῥαρδ᾽β ποίε); ἰη τυχχ, Ἰυάρ, ν. 17 Α, 
Ἐρσοΐαβ. χχίν. 14 9532, αἱ. ΘΠ 
δἀάβ (παὶ 51. ΤὰπκῈ ἤσγε ἀρδὶπ ἘΠΊ ΡΙΟΥΒ 
ἴῇε. οοττεοὲ ᾿γάγορτγαρῃϊοδί ἴδγτη, ἔτ6- 
ΑΘΠΕΥ υϑεὰ ὈΥ Αὐτίδη ἱπ {Π18 5εηβ6. 
Τπα ἐταάδιεομδὶ 51. Ῥαυ]5 ΒδῪ πηδᾶν σογ- 
18 Π]Ὺ νγ6 11 ἤν Ὀδαπ ἴπε ρίδοα τηδαηΐ (50 
Ννεπάᾶι, 8990, δἀπὰ Β͵δ88). Οπ ἴδε 
Βπηοοῖἢ, βαηᾶν Ῥεδοῦ βεα Ηδοκεῖὶ, ποίε, 
Ῥ. 334, ψ»ῆὴο Π48 4180 ν᾽ βιδ {πῸ βροῖ, δπᾶ 
οοπβττηθά ϑλ ἘΠ᾿ 5 νίαν, Δ Ππουρ ἢ ὈΟΤΝ 
δάτηϊε {παῖ τῆς ἰοσπιοῦ βαπάν ὈθδΟἢ [85 
θεξεπ ΨΟΓΠ ΑΥΔΥ ὉΥ ἴπε δοίίΐοπ οὗ {πε 
ΒΕ; 5: ἢ, Ρ. 247, 418: εὐἀϊείοπ, ἀπά 5εὲ 
Αἶβοὸ Κδτζηβαυ, δέ, ΡῬαπῖ, Ὁ. 341.--- ἐξῶσαι 
τὸ πλοῖον : “το ἀτῖνε ἴῃ6 5Π10Ρ ἀροπ ἴξ,᾽" 
ΚΕΝ, ἐδ, ἴῃ. Ῥεδοῖ, 8δο βδιηβαυ, Ἐδη- 
ἀ411, Βγευβίηρ, ψατβ, αοεγπα, 1. ϑπλτῃ 

(41 «ἀϊξ., Ρ. 142); [π6 οδ]εοὶ 85 ποέ ἰο 
βᾶνε πὸ 5ῃϊ]Ρ ἔτοπὶ Ὀείπρ ἀεβίγουεά, δυς 
[16 οτὸνν ἔτοτι ρεγβῃίηρ' ; ἀηᾶετν {{κὰ οἷτ- 
Οὐτηβίδποαβ ἔπε βατὴβ ψουἹᾶ δε ἄοπε ο- 
ὧδ (5ο Βχαειβίπρ, Ναβ), ο΄. Αττίδπ, 
Ῥεγίῥί, Ῥομέ, Επᾶ., 6. ἐξῶσαι: 80 ἰπ 
Ἰδυς,, 11., οο; νἱ., τοφᾷ (Ὧπά 5ες ἵΝ εῖ- 
β[6 1) ; 566 8180 οὐ το 4] ποίεε οηυ ἐκσῶσαι 
εἰ δύναιντο, ἀπά Βυτίοῃ, Ρ. τοῦ, ἀπά 
Ετίστητη- ὙΒαγοσ, σμδ εἰ, ἱ., 7, δ., ΜΙ 
ορίαιϊνε, νπαγε πε σοηπάϊιίοη γαργεβαπίβ 
ἔπε πιϊπά δηᾶ ἱπάρπιεπε οἵ οἴπεσβ.. .., 85 
1  τῆε βδί]οτβ ἢδᾶ βαϊά δπιοπρβὲ [παπηβεῖγεβ 
ἐξώσομεν εἰ δυνάμεθα, ο΄. χχίν. 10. 

Ψψεῖ. 40. καὶ τὰς ἀγκ. περιελόντες : 
“ δηὰ οαϑξείπρ ΟἿ τ[ῆ6. Δποῆοτβ," ἘΝ. οὗ 
ΨΥ. 20 ἴογ {6 βδάὴῆξς νετγῦ, 50 (πδὲ {π6 
τηϑαπίηρ σᾶπποῖ δα 45 Α1ΟΥΌ΄., ἐο]οννπρ 
ψυϊραῖε, “ πανὶπρ' ἰἀΚαπ ἀρ"; ἴῃ ἕδος ἰξ 15 
{πε νεγὺ σανϑῖβα, Ὑὴ6 βδίϊογβ ἰοοβεᾶ {πε 
σδΌ 65 οὗ {πὸ ἀποῦοῦβ Οἢ ψεγε ξδβίεπεά 
νυ ΐπ τΠς βῃίρ, παι ἴμεν παρε [4]] ΟΥ̓ ἱπίο 
τῆε 868 (ΒΙ455) ; Βγαιβίηρ δπᾶ 75 σοσὴ- 
Ρᾶγθ Χεη,, Ηεϊ]., χνὶ., 21, τὰς ἀγκύρας 
ἀποκόπτοντες -- τὰ σχοινία τῶν ἀγκυρῶν. 
--εἴων εἰς τὴν θάλασσαν : “ {πεν [εἴτ ἔπ6 πὶ 
{{π6 ἀπομοσβ) ἱπ ἢ 864, Κ.Υ,, γεϊίηφμε- 
δαπμέ, Β14558:; 80 Βτγευβίηρ, ῦβ, ἀοεζης, 
88 δρβϑίπβί ΑὐΝ., δπᾶ Νυΐραῖθ, εοριρεἐέε- 
δαμέ 56, οὐ ΤιϊΠει᾿ 5 τοπάοσίηρ (Βεζα 
δηὰ ατοείι8), εἴων τὸ πλοῖον ἱέναι εἰς 
τὴν θάλασσαν. Οτίπιτη-ὙΠαγεῚ ταπάειβ 
“ἐἢον [ες ἄοννῃ ἱπῖο {πε 566, ἱ,6., αῦδῃ- 
ἀοπεά, ψῆϊοῃ ρμίνεβ δειξε ἔς ἔογος οὗ 
εὶς ἐπα τερδγάϊηρ 1ξ βίπυρὶν 885 - ἐν.--- 
ἅμα: " δἱ τῃ6 βατηδ {πης,᾽ ἘΝ, “ δβίπγα 
Ιαχαπίεβ," Ψυϊραῖς, ““Ἰοοβίηρ ψδδ]," 
Επεπι., Ὀὰϊ ἱπ πὸ οἵἴμεγ ΕἸ. (δύκολδο 
Οονηνριδη ἐα7}).---τὰς ζευκτ. τῶν πηδαλίων: 
{πε Ῥδηάβ οἵ ἔπε τυάάδετβ, (ες ἰαδιεπίπρϑ5 
οἵ πε τυάδετδ, ἐ.σ., πε τνὸ ρϑάα]θ- τάᾶ- 
ἄετβ 1} ψ ΐο ἢ Οτεεκ δπὰ Ἐοπηδπ βῃϊρ8 
ἍΕΓα ΒΌΡΡΙΪεά, οπα οπ δδοῖ αυδτγίεσ, Ο. 
δηὰ Η. δπά ]. ϑπιηῃ, Ρ. 183, 4 εὐἀϊείοπ, 
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πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 41. περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον 
διθάλασσον,. ἐπώκειλαν τὴν ναῦν καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρείσασα ἔμεινεν 

1 Ἐὸσ ἐπωκειλαν (ΒΡ, ΟἾτγβ., Μεγεσ, ΗΙΙ - ᾿ 
ἐπεκειλαν, 8ο Τίβο;., ὟΝΑΗ., ΕΑΝ. ἜΙ ἐειϑμλ ΒΟ ἀοὶ φρο, 78. μπνε 858, γεῖββ, ννεπάϊς, βεα ποίδ δεῖοιν 
ννεηάτ᾽ 5 ποίΐβ ἱπ Ῥοίἢ βαϊὶ., 1888 δῃηὰ 1800), δηὰ ΒΙ ἱ 
ἴῃ β δηᾶ ΗΠρεηζεϊά δά εἰς συρτιν δτὰ αι Η. ὩΣ (0 ἩΠΕῚ). 

{πεδε τυΐδάειβ πδὰ Ὀεεὴ [πε ἔγοτυ ἐπε 
νναῖες δηὰ Ἰαβϑῃεὰ ἃρ ψνὮ 116 {πε 5810 νγᾶβ 
ἀποδβογεά ὉΥ {πὲ βίδσῃ (βεε Βγειυβίηρ᾽β 
ἀεβοσίρείοη, Ρ. ο8, οὔ. Ευτ., Η εἰ., τ536: 
πηδάλια ζεύγλαισι παρακαθίετο), δυϊ 
ἔπε τυάδάρτβ ψνεσα ννδηίϊεὰ ψῆεη {μὲ 
581 αρϑίπ μοὶ ἀπάδγ νεῖ ρἢ.---τῇ πνεού- 
σῃ» 5. αὔρᾳ. --- ἐπάραντες : ἰξομηΐοδὶ 
ψνοτὰ ἔοτ βρτεδάϊηρ οὔἕ (ἢς βαϊϊ, ορροβίζε 
το ὑφίεσθαι. --- κατεῖχον εἰς τὸν αἰγ.: 
ΜΈΒΕΥ τηδάς ἴοσ ἰῇ Ῥεδοῆ," ΕΙΥ͂., ἴῃ 
ογάεσ ἰὸ ἰδπᾶ, οὔ. Χεη., Η εἰϊ., ᾿ὶ., 1, 20; 
Οἴδπατιβ ἰακε ἴξὲ 88 πιβαπίηρ ἰὸ σῆεοκ τῃε 
5815 δβεδάννδυ, Ὀαΐ θεϊίετ, ἴο οί οὐ ἀδαὰ 
{πε βῃΐρ, Ηετγοά., νἱῖ., 59, 188, 80 τὶ γητη- 
Ὑμάγεσ, σηδ υ., 50. τὴν ναῦν, ᾿νΏ115ὲ 
οἴδοτϑ ἕακα ἴμε νετῦ Ἰη γδηβι ἔνεϊυ 45 ρους 
ἰῃ ἘΟΝ.--τὸν ἀρτέμονα : “τς ἔοτεδ81},᾽" 
ἘΙΝ., Εαπηβαυ, Ϊ. θύῃ. ὙΤΏε ψογά μα 
θ6δη ἱπίεγργείεἃ ὃν ναηίουβ ντίϊεσβ ἃ5 
πηδδηΐηρ ΠΟΑΙΪΥ ἜΥΕΤΥ 5811 νυ ἢ ἃ νοββεὶ 
ρφαττίεβ. [{{πὲ ἱπιογργεϊδείοῃ οἵ νεσ, 17 18 
οοττγεςί, ἐξ σου! ποῖ πιδδη τἢς τηδίπβαὶϊ 88 
ΑΝ. Οἰἱδοῖβ δρρίυν ἰξ τὸ ἰδε βίεγη-βδί!, 
ΜὨϊο δαῖτα ἐἰδδ πᾶπὶε ἰο-ἀδν (Τ4] 8, 
αγίϊηποηε; ἘτΘπΟΉ, υοἱϊθ ἀ᾿ αγεΐνιοπ), Ὀὰξ το 
βαῖ 1Π15 881] ννουἱἹὰ πᾶνε ὕεδεη ἴῃ πιοβὲ 
[Ὁο]βῃ τηΐπρ ἴμεν σοουἹά παν ἄοηβ, 50 
ψαῖβ, Βτευβίηρ. Τῆς ψογὰ ἴ5 ἑουη ἃ ΟὨΪΥ 
δεῖα ἴοσ ἔπε ἴογεβαὶῖ, ἀπά [18 πιεδηίπρ '8 
Βχεᾶ ὃν ἐπε ἴδοι τπΠδὲ πο οἵμεσ 541] οουἹὰ 
δε 80 ΨΕῚ] υϑεᾶ ὉΥ 5ἰἴοτβ υπάεγ {πα οἷτ- 
ουτηβίδηςεβ, Βεε Βτευδβίπρ, Ρ. 79,.}. τη 8, 
ΡΡ- 141 ἀπά το3 ἢ, φίἢ εἀϊτ, 1π ἰδ εὐἀϊίοη, 
1809, ϑνεράι ἐπίῃ ἴὰ ργορδῦϊς ἴπδῖ [πὸ 
881] Ποῖα τηεδπὶ ἰβ οἰμβεγνγίβε σα]]εά δόλων, 
δυΐ 866 ]. ϑπιίεμ, Ρ. 20οο, 41 εἀϊι, [ἴῃ 
Ηἷθ ἔοσγπιοσ δἀϊτίοη δε μἰριπαθῆ το ἱπῖοι- 
Ῥεῖ ἴξ οὗ τπὲ τορβαὶϊΐ (Μεγεγ, Ν εἶββ, 
Ζδοκῖοσ, Βαυπιρατίεπ), ὈυΣ Βεοϑυβίηρ, Ῥ. 
χὶϊ,, ροϊηῖβ ουὲ ἔπαὶ Ομ ἴῃ ἐπα βἰχίβεπιῃ 
απ ψγεῦε ἰορβαὶΐβ ἱπισοάυςεᾶ ; 5ε6 

αἶἰβο δδιβ, Ρ. 93. 
γεσ. 41. περιπ. δὲ εἰς τ. διθ.: ΓπΚὲ 

χ. 30, Ϊατηθβ 1. 2, ΒΒ {ΠΕ ἀδιῖνε, 48 

ξεμεταῖγ, θυϊ Αττίδῃ, περιπίπτειν εἷς 

τόπους πετρώδεις (Ν᾽ εἰδιεἰη), 2 Μδοο. 

νἱἷ. 13, χ. 4, ΡοΪγὉ., ἰ., 37,1. εἰς τόπον 

διθ.: 4 Ῥαηΐς οἵ 8 τἱάρε Ῥείννγβεπῃ ὕνὸ 

8645, ΨηΪοἢ Πδ8 8εὰ οὐ οί 5468; τ΄. 

Ὁῖο ΟἾγυβ., 5, Ρ- 83, ΨΠσοτα τεΐεγεποα 15 

τπδάς το με ἄδηρειβ οὗ τῃε 8εᾶ : βραχέα 
καὶ διθάλαττα καὶ ταινίαι μακραὶ - - - 

(ἀπά 
Αἴζεν τὴν ναυν Β͵Δ55 

ἄπορον . .. παρέχουσι τὸ πέλαγο 
(νν εἰβιεἴῃ δπὰ ΕΣ Βτετευβίηρ, νὰ 
ἃπὰ ἀοετπα (80 ἘΘὴ ἴᾶκε {πὲ ννοσάβ 
εἰς τ. δ. ἰο τείετ ἴὸ ἃ ῃἰάάεη σίρε βεπεδιῃ 
ἴδε ψαΐεγ, ἀπά 1ῃε δοτῖβι περιπ. ἴῃ οοῦ- 
ἰταϑὲ ἴο τε ἱπιρεγίδοι κατεῖχον βεεσηβ 
ἴο ἕδνουσ {Π|8, 88 ὀχργεββίηρ {πδὶ τῆς 
᾿ᾶπης ὕροη ἃ τόπ. διθ. ππεχρεοιεαϊγ, "ἡ 
Ῥαρε᾽β ποῖς δῃὰ ἘδπηβαυΒ ἱγαηβιδιίοη, 
“ ὉΠδηοίηρ᾽ οἡ ἃ Ῥδπκ δεΐτννεδη ΝΟ 5688 ", 
Βυξ ἴμε Ἰαἴτεσ υυτίτεν δἀβ ἐμδὲ ἐπε περιπ. 
ἄοεβ ποῖ ἱπιρὶγ ψᾶπὶ οἵ ρίγροβε, 88 
ἐπώκειλαν 5ῃοννβ, ἀπά {πε σπηδδηΐπρ 8 
τπᾶὶῖ ψν Π1]16 δ ἀπομποσ πεν οουἹά ποὶ 8εα 
ἔπε δχδςοῖ ομαγδοῖεσ οἵ ἴῃ βροῖ (56ε αἷδο 
Ο. ἀπά Η.), Ὀυϊ 85 τπθὺ δρργοδομεὰ {πδῪ 
[ουπά ἐπὶ ἐμπεν μὰ ᾿ἰρ μεθ σα πε σμδηπεὶ 
ποῖ τῆογε ἴπδη ἃ πυπάτοα ναγάβ ἱπ Ὀγεδάτῃ 
Ὀδεΐνγεεη {πὸ ἰδίαπά οὗ ϑαϊπιοηείία ἀδπὰ 
τα πγαϊπαπᾶ ; {π|8 πυρῆς ν συ Ῥγορεσὶν 
Ὀε οΑ]1εά “ ἃ ρίδος ννῆδγε ἵννο 565 πιθοῖ, 
Α. δηὰ ΕΝ. δβ8 ἴξ οσσηδὰ ἃ σογηπηιιπίοδ- 
τίου θαίννεθη πε 8εὰ υνἱτπὶπ τπε ὉΔΥ δηὰ 
πε βεὰ ουἱϊδίάβ. ὙΠε δάὐεςιεῖνε διθ. ἰΒ 85 
ΔΡΡΙΙσαῦϊες ἰὸ τσαίεγ ᾿πΙκτπρ ἴννο 5688, 
δ... ἴῃ6. Βοβρδοσιβ, οὔ. ϑίγαδο, ἰΐ,, 5, 
12 (φιοιεὰ Ὀγ 5.118), 88 το ἰαπά {ἴκε τς 
Ιβἴμτηυβ οἵ Οοτγίπιῃ ; βεὲ ἷ. 5, ΡΡ 
142, 178, «ἴῃ εάϊε., Ηδοκεῖ, Ο. δηά Ἡ,, 
τορν, Εδηάδ]}, ἀπὰ ποίβ ἰπ ϑῤεαζεγ'5 
Οοπινιδηΐαγγ. ἘΒτευβίηρ, Ρ. 204, ἄοετπε, 
νγεπάς (1809) ἴᾶκε ἰξ οἵ 8:1. Ῥδυ}5 Βδηκ 
ψΒΙςἢ [168 7αϑὲ ἴῃ τοτὲ οἵ 51. Ῥαυ)}5 Βαγ, 
80 ἴοο αῖβ, Ρ: 258, ἴογ [πε βᾶσῃηε υἱενν 
ληὰ (8 βυρροτι.---ἐπώκειλαν τὴν ναῦν: 
ΠΟΥ τη ἴδε νεββεὶ δρτουπᾶ ̓  (ε, ]. 
ϑυλι τῆ, Ρ. 143, 41ἢ δαϊε.), 5ες οτιεῖςα! ποία. 
ἐποκέλλω δΔηὰ ἐπικέλλω ἀτε Ὀοϊ᾿ πβεὰ ἱπ 
εἰαβείςαὶ ἄσεεκ, θυὲ (με ἰδίίογ ἰδ “ δὶῖο- 
φεῖμεγ ροςεῖοαὶ " (Β[158), ἀπά τῦογε υβυδὴν 
ἱπισταηβιεῖνο. [π᾿ Ἠοπῖει, Οὐγϑ., ἰχ., 148, 

Βονένθσ, γγ πᾶνε νῆας . - - ἐπικέλσαι, 
ἀπὰ 546, νῆα ἐκέλσαμεν (ο΄. αἀῤείϊεγε 
παυερι). Βίαββ, Ῥμϊοίορν οἵ ἐκε Οοϑερείς, 
Ρ. 186, 5668 ἰη (ἰ8 διάάδεπ ἱπιγοἀμοκίοῃ οὗ 
[πε ρῆταβε ἐπώκειλαν τὴν ναῦν ἃπ ἱπάϊοα- 
τοι ταὶ 81. κε μαὰ τεδά δϊ8 Ηοπίεγ, 
βίηος ἰπ πὸ οἴμεν ραββᾶρε ἱπ δε Ν᾿ Τ, ἀο 
νὰ πὰ τῆς ορβοΐεις ννογά ἡ ναῦς, ἴῃς 

ςοτηπιοηεσ Ἔχρσδββίοη τὸ πλοῖον ὁσουτγσίης 
ἱπ τῆϊβ ομδρίεσ πὸ [εβ5 {πᾶπ᾿ (Ἀἰγίεθῃ 
εἶππεβ. ΕΝ. τοπάειβ τὴν ναῦν “(Πς 
νεββεῖ." 811 οἵμες ΕΝ. "ἴῃς βῃΐρ,᾿" ἀπά 
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ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων.; 

ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥΤΙ. 42--.. 

42. 

τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα 2 τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσι, 

μήτις ἐκκολυμβήσας ὃ διαφύγοι. 43. ὁ δὲ “ ἑκατόνταρχος, βουλόμενος 

διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, ἐκέλευσέ τε 

τοὺς δυναμένους κολυμβᾷν," ἀποῤῥίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 

44. καὶ τοὺς λοιποὺς, οὖς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὖς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ 

τοῦ πλοίου. 

᾿σων κυμ.», Ὀυὰς ΜΙ ΑΒ, 50 Τίβοι., Ν.Η., ἘΝ. πᾶνε οπὶν νπὸ τ. βιας. 

καὶ οὕτως ὁ ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 

Τῆς 
νγνογάβ των κυμ. τα, Ππονγένεσ, γεϊδιπθά πεγα ὃν δ εῖββ, Β]αβ8, Ηρ. ;  α]ρ., αἱ. 
πᾶνε μιαγίϑ. 

2 Βείογε τους δεσμ. ΒΙ455 (ποὶ ΗΠ1]6.} νν τ Οἱᾳ. ἴῃ βὶ ἰαχὶ δἀἀβ παντας. 

ὃ διαφυγοι, Ρυς νεσγ 5|10ὴε δι μοτγιν. Τίβοϊ., ΝΥ. Η., ΒΙ455, ΗἸ6., νν εἰββ, ἡ επάς 
διαφυγῃ ΜΑΒΟΗΠΡ΄ δι, ΟΒγγβ. 

4“Αἤεγ εκατον. Β[455 δὐάβ ψιτῃ Οἷρ. ἐκωλυσεν τουτὸ γενεσθαι, μαλιστα δια τον 
Π. τινα διασωσῃ αντον. 

δ απορρ. ἴοτ ([ῃε οπε ρ Ὗ.Η., 5εε νεῖ. 19, απᾶ Ὑ Ίπει- ΘΟ πλβάεὶ, Ρ. 56. 

5. Αἤετγουτως Β΄455 ΠΏ ΟἿΡ. τεδάβ πασαι αι ψυχαι διεσωθησαν (επι την γην). 

ἴε μᾶβ θεβη ἐπουρμὶ ἐπδὲ ἐπε ψοτά ἰβ 50 
ομαπρεά πετε ὑεοδαιβα (παὶ ΨΨαΐοῃ μδὰ 
δἰ[πεγῖο θεεπ ἃ πλοῖον σαρδῦ]ε οὗἉ 5:Πἰπρ' 
νᾶ ποὺ τεάδυςεά το ἃ πιεε Βυϊκ (Ὑγ ογάβ- 
ψΜ γί, ἩυταρὮ τυ) .---καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρεί- 
σασα: “ἀπά ἰπδ τον βίσιςκ," ΕΝ. 
Ἐαπιβαν, (μἰβ ἰ8 δοοοιπίθά ἔογ ὈΥ ἴδε 
ΡΕου Ατ παῖυσε οὐ ἐπε δοίζοπι ἰπ 8ῖ. 
Ῥαυ]5 Βαυ, 866 1. 5πη1ῃ, δπηβαν, Ηδο- 
Κεῖι, ΑἸδοσά, “ἃ Ῥοϊίοτῃ οὗ συνά στγδάπδι- 
ἰῃρ' ἱπίο ἐεπδοίοιβ οἷν, ἱπίο νῃίοῃ {πῈ 
ἴοτε ρασί ψουἹά ἢχ 1561, ἀπά θεὲ μεϊὰ ἔαδὲ 
ὙνΠ116 (ἢς βίεσῃ ὑγ48 Ἔχροββά [0 {με ἔογοες 
οἵ {πε ννανεβ.". Ἐὸτ (πε νετῦ ἴῃ ἱπίσδη- 
βἰεἶῖνε βεῆβαὲ ἃ8 πεῖεὲ οὔ. Ρσον. ἱν. 4, 
ς΄. ΦΕηποϊά, ν., 2ο6 (ΚΜ εϊβεεϊπ).---ἀσάλ. : 
οπὶγν ἱπ ΗϑδὍ. χίϊ. 8 ἴπ Ν.Τ., θὰξ σαλεύειν 
Βθνθσδὶ ἔϊτππεβ ἴπ [πκ6, ἰπ αοβρεὶ ἀπά 
Αοιβ; ἱπ οἰαββϑίοςδαί αἀτεεκ δπὰ υχχ; 
δάνει -τως, ῬΟΪΥΌ., ἰχ., 9, 8, οΥ αἷβο 
Ἑκοῖΐαβ. χχίχ. 18.--- δὲ πρύμνα ἐλύετο 
ὑπὸ τῆς βίας: “Ὁπξ {π6 βίεσπ θερᾶπ ἴὸ 
ὕσεακ πρ,᾿ ΚΑΝ.., τηαγκὶπρ Π6 ἱπιρατγέεςς 
8ἃ5 ἀϊδβειπρτυίϑμεά ἔτοπὶ δοσίβε ἔμεινεν, 
Βία58, αγαρι., Ὁ. 186; ΖΕ η., χ.,» 303, Οἷο., 
Αἐέ., χν., τι (ΥΥ̓ εἰβιεἰ π).---βίας τῶν κυμ.» 
866 ογἹεῖσαὶ ποῖβ. βία: ἔουγ ἐἰπγεβ ἰπ 
Αροἴϑβ, 866 οὴ ν. 26, πονθεσζα εἶδε ἰῃ Ν.Τ., 
Ῥὰε ἔτεψαεπε ἴθ Τχχ, Νυϊραίε, “4 νἱ 
πιδτὶβ,᾽" νοι Βτγθαυβὶπρ, Ρ. 203, ΒΊΓΟΠ ΡΥ 
δπάογβαδ. 

γεσ. 42. τῶν δὲ στρατ.: ΟὨΪΥ [πα 
Βοίϊθσβ, βίποε ἔΠεῪ δπᾶ ποῖ ἐπε βαϊΐοτβ 
ἍΕΓΕ ΤΕΒΡΟΠΒΙΌΪ6 ἴοσ {πΠῸ βαΐειυ οἵ {πὲ 
Ῥτίβοπεσβ, οὔ. χίΐ, 7, χνὶ. 27; Ο. δπὰ Η., 
ΒΓΔ} εὐἀϊῖ., Ρ. 236.--- ἐκκολ. : ““ϑυνπὶ 
ΑΥΥΆΥ " (ἘΑπιβδυ), [᾿τεγα Π κου," Επτ., 
Ηεϊ., τδοο, Ῥίου Η,., ν., 24.--διαφ.: 

“αν Βασα ἰη Ν.Τ., υχχ, 1οβῆ. νἱϊ. 22, 
7αάρ. νῖϊ. το, Ῥτον. χίχ. 5, 1 Μᾶτο. χν. 
21, 2 Μδος. χίϊ, 35, εἰα., 50 δβοϊ εν ἱπ 
Ηετοά., ἱ., το. 

ψεσ. 43. βουλόμενος: “ἀεπίτίπρ,᾽" 
ἘΙΝ.; 6 σεπιυτίοη μαὰ ἔγοπι {πὸ ἢσϑί, 
νεῖ. 3, ἐγεαϊβά Ῥδὺ]} υνἱῈἢ τεβρεςΐ, απὰ {πὸ 
τεβρεοῖ μδά πὸ ἄοιιδὲ θεεὴ ἀεερεηεά ὃν 
(6 ρῥγίβοπθι᾽ 5 δεασίηρ ἴῃ {πὸ Βοὺσ οὗ 
ἄδηρεγ, ἀπὰ με ᾿ὑνουἹὰ πδίυσγα!ν τυ ]ϑῃ ἴο 
βᾶνε {πε πηδη ἴὸ ῃοπὶ ΠῈ οὐνεά ᾿ἰβ οὐνῃ 
βδίείν, δπᾶά πᾶς οὔ πὸ ψῃοῖς ογαν- 
διασῶσαι, ενεπ ἰδ πε οαγαά 11π||6 ἔοσ ἐῃς 
ταδί μ6 ννὰβ ἀδίδσπγπηθα “ ἴο βᾶνα Ρδυ] ἴο 
1ῃ6 επά,᾽ 111εγα]]ν, 5ο Ο. δπᾶά Η, ὙΠετε 
ἷβ ΠΟ σϑᾶϑδοῦθῦ Ὑμδίανεγ ἴὸ τεραγὰ ἴῃς 
Ψοσάβ βουλ. - .. τὸν Π. 45 δῃ ἱπίει- 
Ροϊατίοη.---ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ β. : οπὶν 
ματα ἢ ἐπὶ. οοπδίγυοστίοη, δοςσυθαῖννα 
Οἵ ρϑβοη δπᾶ ρεηϊεῖνε οἵ εἰίηρ, Ὀαπὲ 
ΒΙ ΠῚ] ΑΓ ὑδᾶρεὲ ἱπ Χαπορβοη, ῬοΪυθῖι8. 
ἙΕοσ τῆς τοϑυ δέν δοσίβέ, ἐ.ς., 8. δογίβε 
οὔ νεῦρ ψνῃοβε ργεβεηΐ ἱπρ1165 εῇζογέ οὕ 
ἱπίδπέομ, σΟΠΙΠΊΟΙΥ ἀεποῖηρ {πῈ 58ο- 
(685 οὔ {πὸ εβοσί, φῦ. αἷδο Μαῖξ. χχνϊϊ. 20, 
Αοίβ νἱϊ. 36, Βυτίοπ, Ρ. 21.---τοὺς δυν. 
κολυμβᾷν: ρτοῦθ6Ὁ]ν ῬΑ] νναβ ἀτηοηρβεῖῃα 
ὨυπΊΡασ ; πε μά (ῃτίςε θεεπ βῃϊρυνσεοκεά, 
δηὰ ἢαὰ ραββεά ἃ ὅδυ δπά ἃ πίρβε ἱπ {πε 
ΟΡβη 868, 2 ΟΟν. χί. 25 (Εεϊξεη, ΡΙ υσηρέγα). 
---ἐξιέναι : ἔοιις {ἰπλὲ5 ἴῃ Αςίβ, ποννμεγα 
εἶδε ἴῃ Ν.Τ., χιν 42, χνῖϊ. 15, Χχ. 7.-- 
ἀποῤῥίψαντας : “5που ἃ οαϑὲ {παπιβεῖνεβ 
ονειβοδγά δπὰ μεὶ ἢἤγβί (ὁ {πε ἰδπᾶ,᾽ 
ΚΟΙΝ., ψἤοτα ἔμαν οουἹὰ πεῖρ με οἔδμεγβ ἴο 
βαζείυ, 580 Βτευβίηρ, οθσηθ, πδπδπ; ΑΥ̓͂. 
ποῖ 50 εχρσεββδῖνε. ἀποῤῥίπτειν : Πεγδ 
υιϑεὰ τεβεχίνεῖν, βες ἰπβίαποα ἰη ν᾽ εἰβιείῃ. 



ΧΧΥΊΙΙ. :---2. ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 537 
ΧΧΝΥΊΤΠΙΙ. τ. ΚΑΙ διασωθέντες, τότε! ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος 

καλεῖται. 2. Οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν 
ἡμῖν ἀνάψαντες γὰρ πυράν,2 προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς, διὰ τὸν 

Ἶ Ἰηβίεδὰ οἵ ἐπεγνωσαν ΝΑΒΟ" 

ΒΙΔ55 ννῖῖῃ αἷρ., ϑντ. Ῥεβῇ., δαὶ 

τὴρ. αΚ., Ατπν., Βο᾿., αἱᾳ. 

τ 13, 6, 68, 137, ϑγει. Ρι δπά Η. . Γεὶ ἐπέγνωμεν, 80 Τίϑοῃ., ὙΝΑΗ., ΚΙΥ., Ὑνεῖξς, γε ἴη ἤμ: ἐπ ὑλρλτος ἱ τείδίπεά ὃν Ηρ. ἘΝ. τεχε, ΥΝ εἰβ5, Βῖαββ, Η11ᾳ.), γν.Η., ιν. Ξ ,ἡξς Μελιτηνὴη ν᾿ 

ΒΙαβ8, Ηἰσ. διασ. οπι. ὃ 
Ιπϑιβαά οἵ Μελιτη (Τίβοιι, 

Β", ὅγε. Η. 

δ" Π68 προσανελαμβανον, 50 ΒΙ458 ἀπά ΗΙδ. ; 137 δΔ5 προσελ : Ναὶ Ῥασ. γεβοεδαπέ; Αἷξ. γεγξεογιηε, Δπὰ Β[455 ἘΠ ΕΣ ΠΥ ΣΘΑΙ ἐν Ν ἡ ῆονον: γε ἕρ δαπί. Δγεπάς τὨϊπκθ τηδὲ τη 15 τᾶν πᾶνε Ῥεθη 
{Μεγεῦ) ΑΒΟ 6:, 68, ΤίΞοξ., ΝΗ. , Β[458, 

ψετ. 44. τοὺς λ., 56. ἐξιέναι ἐπὶ τὴν 
γῆν.--οὺς μὲν ... οὖς δὲ, Ππκὲ χχίὶ, 
33, δῃ ἃ ἰη οἰαβϑίςαὶ ατεεῖ..-- -ἐπὶ σανίσιν: 
ἐέβοὴδ ΟΠ Ρΐδηκβ δῃᾶ βοιὴηδ οῃ Ῥίεςεβ 
ποῖ τῆς βῃϊρ,᾽᾽ Βάδτωβαυ; ἴδδ ρίδῃκβ 
ΒΊΟΝ νγεῖς ἴῃ 86 ἴπ ἰἴε βῃΐρ 88 ἀϊ8- 
Ἐπρτυ βμεα ἔγογῃ δοίιδ] ραγὶβ οἵ ἐγαρτηθπίβ 
Οὗ {πὸ βῃϊρ ἴῃ ἴπε πεχὶ οἰδιιβε; ἰη 1 ΧΧ, 
ἘζΖεῖ.. χχνιΐ. 5, ἔμε ννογά ἰβ υϑεὰ οὗ Ῥίδηκβ 
ἴοσ τῆς ἄεοϊκ οἵ ἃ βῃϊρ (Όδπε, νἱΐ. 9, 
2 Κίπρβ χίϊ. 9 ())). Βεευβίηρ, ρρ. 45, 
203 (50 Β]458), [ἴα κεβ ἴὲ οἵ τπε θοαγάβ οσγ 
Ρίδηκϑ νν ἰοῦ γεγα υβεά ἔογ Κεαρίηρ ἴδε 
ΘΑΓΡῸ ἤσσΩΪν ἰῃ 18 ρίδος.. ὙΠὲ {ιγηϊξατα 
οὗ τῆ86 νεββεὶ δά δἰγεδάν ὃδεη τἤγοννῃ 
Ὀνεσροαγά, 80 ἐμαὶ ψεὲ οἂπ ον ἰμίηῖς 
οὗ (δε ρίεςεβ Ὀγοκεπ ἀᾶὺ 885 ἴπε βῃϊρ 
βίγαπάβα, οὐ ρεγῖδρβ ὕγοκεη οἱ Ὁγ ἴδε 
ἐβοδρίηρ γεν. ἐπί: ἤεγε υβεά γῥτο- 
ταϊβο 5ΙΥ τ ἀδίϊνε ἀπά σεηϊεῖνε ἴπ 
τῆς βᾶσγῆε 8επ86.---ἐγένετο : ψ] ἢ ἰπ βηϊεῖνε 
[ΟΠ] οννίησ, οδμαγαοιεγίβεῖς οὗ 851. 1μκεα, 
Ἐγιβάτσιοἢ, Ρ. 13.--- διασωθῆναι: οἡ ἰ(8 
86 ὉΥῪ 5:. Κ᾽ Πεγὲ δἀπά ἱπ χχνίϊ. ἵ, 4 
(κε νἱϊ. 3), βεε Ηοδατέ, ρρ. 9, 1ο, 284. 
Ἐοτγ πα τεπηδγκαῦϊε σοτγγεβροπάεπος ὃ6- 
ὕναθη ἴῃς ἀείδι!]β οὗ τες βοεης οὗ τῃε 
Βῃΐρνντεοκ δηὰ {πῸ ἱορορταρῆν οὗ 8ι. 
ῬαυὶΒ ΒΔῪ 8ε6 ποῖ ογἠἱὺ 1]. ϑπλ ἢ δπὰ 
Βδγηβαυ, δυς ἀὐοεῖπε, ὑ. 374, Βτϑιβίηρ, 
Ρ. 204, ἀηᾷ Νδτβ, Ρ. 257. Βειιβίπρ' δηά 
 αῖβ δοιῃ δάπιξ πὶ 1ἴὲ 18. ποῖ βαΐε τὸ 
ἔσγαδὲ ἴοο προ ἴο ἱγαάϊτίοπ, Ὀὰΐ πὶ {818 
ξΆ8ε, 48 ἴδεν Ὀοτα ροΐπε ουξ, ἰξ ννγᾶ8 ΟΠ] 
ΠΚΕΙν ἀπᾶὲὶ 8ι, Ῥαὺϊ ψουά πᾶνε Ψοη 
Ιογδὶ δάπεογεηῖβ ἴῃ ἐπε ἰβίδη ἃ ννῆο ψουά 
Βανεὲ δβαπάεά ἄοννῃ ὄνεῖν ἀείδι! οἵ [18 
νἱδὶε το ἐεὶτ ομϊ!άτεη, ἀπά ἴῃς Ἰοοδὶ ἱγὰ- 
ἀϊείου 15 ἴη βεπ Κίηρ' δοοογάδπος νἱεμ ἐπα 
ἀεβογίριίοη οἵ ἴῃς βαογεά παιγδῖννε; δεὲ 
ξατῖπεσ Τπέγοά., Ὁ. 8. 

Οβάρτεκ ΧΧΥΠΙ].--- ες. τ. δια- 
σωθέντες, 5εε οη χχνῖϊ. 43: ὕϑδεά ὃν 
Ἰοβερβυβ οἵ δίβ ονὴ ϑβδίρντεοκ ἂπά 
Ἔβοαρε, Μέέα, 3, πὰ ἰπ Χεη. δηά Τῇαο. 
οἵ σοπιίηρ᾽ 56ἔεῖν το ἃ ρίδοε.---τότε ἐπέγ. : 

186 οτίρίπαὶ τεδάδΐϊῃρ. Ἐοι Ι Π ἀναψ. 
ΗΙΡ., νΝ εἶθ τεδά αψαντες. 

ποῖ ἱπιρεγέεοι 88 ἱπ χχνίϊ. 309; πεῖε ἀδ- 
ποῦπρ πε ἱπητηδάϊαϊς τεσορηϊίοη οὗἩ ἴδε 
Ῥίδος ἴτε ἐθθν μπαὰ οπος Ἑαϊπεά βαΐειυ 
(γνεῖββ, Ἐβηάδὶ, 0.Η.). 5ὲ. Ρδυ} 8 ΒΑΥ 
15 ΒΕνΈγα] π11168 ἀϊβίδπε ἔσοπῃ ψαϊειία, τε 
Βαγρουγ νυν οἢ ἐῃς βαϊϊογβ ἀουιδιῖοββ Κπθν 
Ῥτγανίοιιβῖν, - 5εα ἃἴβο Βτγειδβίηρ, Ῥ.- 190, 
γδτϑ, Ρ. 243, πὰ 1. ϑπητῃ, ρρ. 140 δηά 
148, 4τ1ἢ εὐϊεοη.--- Μελίτη, 5ες. οσίεἰςαὶ 
ποίε; Μαΐϊα, οὔ. Ὁἱοά. ϑῖς,, ν., 12, 
ΒΌΑΡο, γἱ., 2, Ονἱά, Εαφέΐ, ἢ., 567, 
Θίουϊα Μεῖϊῖα 8 ἀϊβεῖποι ἔτοπι Μεῖϊία 
ΠΙγτίοα (Μεἰεάα). ὙΒετς ἰβ πὸ πθβά ἤεσο 
ἴο τεῦιϊα τῆς νίενν ἔπαὲ τῆς ἰαίίεσ, ἰπ ἐθς 
Αὐἀτίαιϊς θεὰ ου ἐδε Ἴοαδϑὲ οἵ Παϊπιαῖία, 
'δ ταεδηῖ, Ταμίβ νἱενν ἀδρεπάβ ςἢἰεῆν 
ἀροπ ἔπε πᾶσσονν νἵενν οὔ τ τηδδηίΐηρ οὗ 
τῇς Αὐἀτίᾳ χχνΐϊ. 27, 8ες 4͵50 θεῖοιν ογ νν. 
2, 3. ᾿ὰ ννᾶβ ἢγβι ραΐ ἔογινασά ἴῃ ἐδα 
ἰαπῖμ οεπίμισν δῪ Οοηδίδητίπα (ες Ῥοτ- 
Ῥηγτορεηΐῖς, ἀπά τνᾶ8 δἀνοοδλιεά ἴῃ τῆα 
ἰαβῖ ςεπίυγυ ὃν ἃ Παϊπηδιίδῃ τηοπκ, Ραάγα 
Αδογρὶ, Ὠἰπιβεὶῦ ἃ πδιῖνε οἵ Μεϊεάα, πὸ 
ἄουδι 7εαίοιιβ ἔογ τῆς Ββοπουτγ οὗ Πἰβ δίγεῃ- 
Ρίαςς δῃὰ ᾿ΐβ πλοπδβίεσυ. [18 οἰϊεῖ σμδτη- 
Ρίοη πιᾶὺ ὃς βαἰά τὸ ὃε ΝΥ. Ἑδίςοπεσ, 'π 
δῖ8. δ έσεεγίαέίοη οα δὲ. Ῥαμὶ'ς ογαρε, 
1817, τερῸ ]ἰδῃδά ἰπ 870 ὃγ Ηἰβ περδιενν, 
7αάρε Ἑαϊοοπεσ, Τῆῖβ ἰδδὶ ννᾶβ ἂπ υπ- 
Βιιοσαββέι διίεπιρὶ (Ο οοηίγονοτγὶ ἰπ δ ἀτσὰ- 
πιεηῖβ οὗ 1. ϑπητῃ ἱπ ἔανουγ οὗ Μαΐϊα, 
ΨῈΟ τῆδὺ ὃὲ βαι 4 ὅο ἤανα ββιδὈ Π18ῃηεα ἢΐ8 
οᾶ8ε ἰο ἀεπιοηδίγδιίοη (δες ἴον ἃ Ἄοδηάι!ᾷ 
ἀεβοτίρείοη οὗ Εδσοπεγβ νίενν “ Αὐἀτῖα "' 
(Ὀ οΚβοη), Ηδδβιίηρβ᾽ Β.}).). Μοχγετοσεηὶ 
πδυτῖςαὶ δι μογίεἰαβ ἤᾶνε πιοϑὶ ἀες ϑίνοῖΥ 
οοπῆτπιεά {πε νίενν οὗ ]. ϑπιεῆ, οὐ, Βτγευ- 
βίη, Ρ. 100, ἀπά Νάαγβ, Ρ. 242. Ουἱῖα 
ἀρδτὶ ἔτοπι {πε βίγοπρ ἰοοδὶ ἐγδάϊείοη ἴῃ 
ἕλνουγ οἵ Μαίτα, ἀπά ἔπε τϑϑεϊπηοην οἵ τπα 
ΑΡοοτυρδαὶ Αεέα Ῥείτγὶ εἰ Ῥαμίϊ ἴῃ ίανουτς 
οὗ Γανδομελέτη (Οο550- Μαϊία) (ἴον τε- 
[εγδηςοβ ἴο 1 ἰρϑἰυ5᾽ εἀϊιίοη, ἡ επάς ἀπά 
Ζδοκίεσ, ἐμ ἰοθο), ἴὰ 18 ποὶ ἴοο πιο ἰὼ 
ΒΑΥ ἰπδὲ Μεῖεάδ σουἹὰ ποῖ πᾶνε ὕεεῃ 
τοᾶςῃοά ψἱΐπους ἃ τὐίγαςοὶς ὑπάες (ἂς 
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ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα, καὶ διὰ τὸ ψῦχος. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΝΊΤΙΙ, 

8. Συστρέψαντος δὲ τοῦ 

Παύλου φρυγάνων ' πλῆθος, καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα 2 ἐκ 

1 Αβες φρυγ. ΝΑΒΟ ὅι:, Ναυΐρ., ΤίδοΒ., ΝΝ.Η., ΝΥ εἰβ8, Ὑνεηάι, ΒΙ488 δά τι, δυΐ 
ΠΡ. οπιῖῖβ (50 (ἷ6.). 

3 Τῆς δυϊμογίείαβ ἔογ απὸ ἰηβίεδά οὗ εκ ἅἃγε ονεγννπεϊτηΐηρ, ΑΒΟΗΙ,, ἀπά 
ΟΥΠοΥ δας ποσί τἰϊεβ ἀρονε νυ Ηρ. Εοτ εξελ.» νν 1 ἢ 18 ΒΙΓΟΠΡῚΥ βυρροτίεά Ὁ 
ΑΒΟ δι, ἀπά 80 οἰδμεγ δυϊποσγίτἰθϑ αῦονθ, ἐχοθρὲ ΗΠ]ρ., ΗΤ,Ρ (Μεγεσ, Αἰξογά) γεαὰ 

ιεξ. 

αἰσουτηβίδηοεβ οὔ τνεδίμεσ ἀδβογρεᾶ ἰπ ἴδ 
παγγαῖϊνε, οὐ. θεαπη Ἡοννβοπ᾿β “ Μεϊϊεα," 
Β.Π.1, ἰΐννν ΡΡ. 315-317, ἀπά Ζαῃη (1π 
ἌΛΒΕΙ ἕο Μοπιπιδεπ), Εἰ ἰεὶἐμτιρ, Ἰἱ., 
Ρ. 422. 

Ψεῖ. 2. βάρβαροι, ἑ.Φ., ἔπε γ ἡγεγα ποῖ 
4 ατεεκ.ϑρεακιπρ ρορυϊαιίοη, οὔ. Εοπι. ἱ. 
Ι4 (ποῖ Ὀδγρατγίδπβ ἰῃ ἴπ86 τηοάδγῃ βεη88 

᾿ οὗ τυάε ἀπά τποίν! 156); {παν νγογε οὗ 
Ῥμαρηϊςίδη ἀεδβοεηῖ, ἀπά σᾶπηα ὑπάεε {πε 
Εοχηδπ ἀοπιϊπίοπ πὶ {πε βεοοπά Ραπίς 
ννασ, Τιῖνυ, χχὶ., 51. Βδιηβαυ, δέ, Ῥαμὶ, 
Ρ- 343, 5665 ἴπ {πε ε{{|6 δὴ ἱπάϊοδιίοη τἴμδὶ 
{π6 νυτίτασ να πἰπιβεῖ οὗ ασεεῖκ παιίοη- 
αἰϊγ. Εος ἴῃς π8ὲ οὗ τς τεγηλ ἱπ οἰ 458:- 
οδἱ ατεεῖκ, απᾶ ὃν Ῥῃϊο ἀπά ]οβερῆιδ, 
8ε6 “Βαιρατγίδη "᾿ (Ε. Ο, -Οοηυθεᾶτζε), 
Ηδβείηρθ᾽ Β.Ὁ., ατίπισ-Ὑ πάνεσ, σμδ ὑ., 
ἀπά Μτ. Ῥαρε᾽β ποίβ. (1π.2 Μδος, ἰΐ. 21 
1π6 τίει ἀεβοσῖθεβ [0485 Μδοοδρεοὺβ 
85 ομαβίηρ “ Ῥδιρατσζοῦβ τυ] τυ 68," τὰ 
βάρβαρα πλήθη, τεϊοτίἱπρ οη πε ατεεκϑ 
16 δρι ἐμοὶ μαδί ἐπ ν ἀρρΙ δα Ὁγ ἔπεσ τὸ 
411 πδείουβ ποῖ {μεῖς οὐνη, ϑῤεακεγ᾽ς Οονι- 
νιδμέαγ).) ϑ8εε ξυσίπεγ (ἢ ενίάβηςε οἵ 
οοἴῃβ πὰ ἱπβοσιριίοπβ ἴῃ Ζαμπ, Εἰη- 
ἰεϊέμηρ, ἴ., 422, Ῥτγονίῃρ δὲ δραϊπϑὲ 
Μογηγηβεπ ἴπαὶ ἴῃς Ῥῃοβηϊοίδη ἰοηρσὰς 
μά ποῖ ἀϊεά οὐκ ἴῃ {πε ἰβίαηά, ἀπά οἵ. 
8δονς, [πίγοά., Ρ. 8.--οὐ τὴν τυχ.» ο΄. 
ΧΙΧΟΙΙ, “ΠΟ σοτησῆοῃ Κὶ πάπαβ5,᾽" ἘΝ. (ἀπά 
80 ΑΓ. ἰπ χίχ. 1σἹὴ).ττοφιλαν. : 566 ποίε 
οἱ χχνΐϊ. 3. Τῆδ ψοτγὰά 15 Ἰουηᾷ ἴῃ υΧΧ, 
Εβιίμοσ νἱἷϊ!. 13, 2 Μδος. νί. 22, χίν. 0, 3 
Μδος. ἴ{Π. 15, 18, ἀπά ἱπ οἰαββίοδὶ ασεακ, 
θυς ἰὶ Ψψὰ8 ἃ ψοζγά ννῃϊοῃ ἃ Ῥηγδίοίδῃ 
Μοῦ ΡῈ νΕΓῪ ἸΚΕΙΥ (Ὁ δὐωρίου, ἴοσ 
Ηἰρροογαῖεβ βρεακβ οὗ “βῃ)]απίηγορν "ἢ 
ἷπ ἃ ρῃιγδίοίαδπ 845 Ἔνϑσ δοσοπιραηυΐπρ ἃ 
τεαὶ ἴονε οἵ Πί8 ῥγοίεδβδβίοη. (δίβη ἀϊ5- 
εἰπρυΐβθεβ θείνψεεθ ἔμοθα γῆ δεαϊεᾶ 
τὨγουΡῊ “ ΡΒΠΑΠΙΠτοΡΥ " ἀπά ἐποδε ΒΟ 
Βεαϊεᾶ τρεγεῖν ἴοσγ ραῖη, απ Ἔνεῃ ἃ τῆογα 
βόπεγοιβ ἀϊεὶ ἴοσ {Π6 5'οκ 85. οδἰεὰ 
φιλανθρωποτέρα τροφή, Ηορβατί, Ρ. 206. 
Ὑἢε ψοσγά 15. υβεᾶ ἤεγε ΠΥ δηά ἴῃ Τίς. 
1,4 ἰῃ Ν.Τ.---ἠ᾽νάψ. γὰρ πυράν, [χ|κε 
χὶῖ, 40, ]Δτὴεθ [Δ . α; ἰξ νὰ τεδά τῆς 
Β'γῦρ!Ὲ νεγὺ (5εε οτίεἶῖσαὶ ποῖα) νγε δανε 
ἴεὲ ἴῆτεε Ὀπηεβ ΨΠΠ λύχνον ἱπ ἴλικε 
ὙΠ, τό, χί. 33, χν. 8, απὰ ποινῆεγςε εἶδε 

ἰπ ΝΟΤ,. (ἐχοερὶ τῆ τηεαπίπρ “το 
τοῦς ἢ"). πυράν : οηἱν Βετε δηὰ ἴῃ νεσ. 3 
πη ΝΤ,, ο΄. Τάτ νἱϊ. 5, τ Μᾶοο. χὶϊ. 
28, 2 Μᾶδος, ἱ. 22, χ. 36 (δες Η. δπά Ε.), 
Δ 5᾽γη μῶν ρῆτγαβεβ ἴῃ οἰαβδίοαὶ ατεεῖ. 
-π- προσελάβοντο, οἵ. χνίϊ. 5, χνῖϊ!. 26 
ἴοι βγη αι υ8εὲ, ἀπά ἔνε εἰτῆββ ὃν 8ῖ. 
Ῥδι!; οὗ. 2 Μδος. χ. 15, 8εῈ ογίἴοαδαὶ ποίβ. 
π--ἐφεστῶτα, οἵ. ῬοϊγΌ., χνῖϊ!. 3,7; ἱπ 
Ν.Τ. 2 Τίτη. ἵν. 6, οηἷν ἱπ ἴπκὲ δπὰ 
Ρααὶ!, ῥγαςεμέεηι, ΝΝ εἰδείη, “ργεβεηῖ," 
Α. ἀπὰ Εν. ννεῖββ δαηά ἢε ψγεῖϊε ἰδ κε 
ἴι δ5 τηεαπίπρ ἐπαῖ ἴῃς ταῖὶπ βυάάεηϊν 
Τᾶτης ὉΡοπ ἐπμεπ).--- ψῦχος : [Πἰ5 ἀπά τῆ6 
ταεπιίΐοη οὗ πε σαὶπ ργονε παῖ 85:. Ῥϑὺ]}}5 
8810 σου! ποῖ πᾶνε εποουπίεγεά ἃ βίσοςςο 
Ψηά, ἐ.6., ἔτοτ {πε βου ῃ-δαβί, ἴοσ τη 5 
ΟΠΪῪ δίοννβ ἴοσ ἴννο οσ ἵπγεε ἄδαυβ, ἀπά 
ενεη ἰπ Νονεμθεν 5 μοὶ δπᾶ ϑβ0} γν 
(Ηδοκειῦ. ὙΝ.Η, σεδά ψύχος, δας ΥΝ εἰ588, 
ΜΝνεηᾶι, ΒΙαθβθ δϑ ἄρθρον, βεὲ νίπεσ- 
ϑοβτηίεάεὶ, ρ. 68. 

γεσ. 3. συστρέψαντος : πεῖε ΟὨΪΥ ἰῃ 
Αοίβ, δὰ ο΄, χί. 27, χνΐ. 30, ἰπ βὶ ἐσχὲ; 
Ξε ἐκεηρίυση αὐτουργίας, ΒεηρεΙ. ΟΥῚ 
Μαῖε. χυΐ, 22, ΨΝ.Η., ἘΝ. πιαγρίῃ; οὗ 
οοἸδοιϊίηρ πεη, 2 Μδϑος. χίν. 30. -- 
φρυγάνων : Ὀτυδῃνοοά, σορβε ; τπ6 ἴωτγζα 
8111 στοννίπρ' πεᾶῦ 81, Ρδὺ}}5 Βαν Ψψου]ά 
ΜΕ] αῇογά τηδίεσίαὶ ἴογ ἃ ὅτε Ἱμνηὶπ), 
ἀπά ἰξ τῆδυ δὲ φυΐίε ἔγις πὶ ᾿νοοὰ 15 
ἴουπᾶ ποννῆεσε εἶδε δυϊ ἴπ ἃ ρίδςε δἱ ἃ 
ἀϊδίδποε ἔτοση ἴῃς Βαν ; ἰπ οἰαββῖοαὶ στεεῖς 
υϑεά ἰπ Ρ]υτα] ἴοσ ἄγν βεῖοκβ, Ἔβρεοῖδ!ν 
βγενοοά ; πεσε ομἱγ ἰπ Ν.Τ.., πὲ βενεγαὶ 
εἰτηεβ ἴῃ ΤυχΧ, ἔοι βίγανν, βία ]6Ὲ, δπᾶ 
Ῥγαη}]6. στ Ὀεΐοστε πλῆθος, 566 οτἰτἰοα] 
ποίδ: ἱπωρὶ γίπρ ἃ5 τους 48 πε οουϊά 
σᾶστν, Δ εἰββ ; πλ. υδεὰ εἰβενμεσε οὗ 
Ρεσβοῃβ.---ἔχιδνα : {πε οὐ]εοιίοη {παὲ πὸ 
Ῥοϊδοπουβ βερεηίβ ἀγα ἔοιιηὰ το- αν ἰπ 
Μαΐϊα, κὸ {παὶ θαβεά οπ ἕῆε δῦβεποε οὗ 
ΨΜοοά ἰπ νεσ. 2, τῇδ᾽ ΜΜ6}1 δὲ ἀϊβγηϊββεάᾶ 
88 ““ἴοο {τἰνία] ἴο ἄεβεγνε ποῖϊςε; βισἢ 
σμᾶπραβ ἅτ πδίυσγαὶ δπᾶ ῥγοῦδθὶε 'ἴπ ἃ 
5.28] ἰβδῃ ἅ, ρορυ]ουβ δπὰ Ἰοπρ εἰν] βεὰᾶ," 
Βδγῆβαυ, ϑέ. Ῥαμὶ, Ρ. 343, Βγδθιβίπρ, Ρ. 
ΤΟΙ, Αζϑβ, Ρ. 243; 50 100 . ΘΠ, ἢ, Ρ. 151, 
418}: εὐϊείοη, τεΐειβ ἰο τῆς ρτδᾶῃδὶ ἀϊ8- 
ἈΡρεάγαποςα οὗ ἰῆε νίρεσ 'ἰπ Αὐγᾶπ 45 ἴδῃς 
ἰδίαι Ῥεσατπης ταοτς ἐγεφυεπίεά, δπᾶ εἰ 
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τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 4. ὡς δὲ εἶδον 
οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, 
ἀλλήλους, Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, 
ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ζῇν οὐκ εἴασεν. 
τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαθεν οὐδὲν κακόν. 

ἔλεγον πρὸς 

ὃν διασωθέντα 
5. ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας 

6. οἱ δὲ προσεδόκων 
αὐτὸν μέλλειν ' πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν - ἐπὶ πολὺ 
δὲ αὐτῶν προσδοκώντων, καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν 

ἐ πιμπρασθαι ξΞΒΗΤ,Ρ, Οἤτεγβ., 50 Ιμδοῦ,, ὙΝ.Η., Ὑνεῖδββ, 
Τιβοῦ, μ88 εμπιπρασ, υγἱτ δ ὗ; πιπρασθ. Α. 

Ἡδοίκειι᾽β ποῖα ἔογ βἰτηδασ ὑγοοῖ, Με. 
1μενηῖπ, 85 ἰδίε 45 1853, δεϊϊενεά ἰπδὶ μα 
Βδνν 8. ἿΡΕΙ πϑὰσ 8... Ῥϑ}}}5 Βαν, δέ. 
Ῥαμί, ἰὶ., 2οδ.--- κε : "' οὐκ οὗ δυι Π ἀπό 
Μ'ῸῪ σβάβοῃ οὔ" ἘΝ, τπδγρίῃ, “ἴτοσπὶ τα 
διαί," πε νἱὶρεγ ὠυπιρεά ὈῪ πε οοἱά ἐεῖς 
ἰῆ8. ϑυάδάεπ ἢεδαί, δηὰ ννῶβ τεβίοσεά ἴὸ 
δοινιν, ο΄. οἡ 115 Παρί(5 (Ηδοκειῦ), ἀπό 
“ἢ σδτι558 δ᾽ σηΐβοδία βθρε ἀρὰ το," 
Ατοιείαβ, Βεηρεῖ. (7. χχ. 9, ἀπά Τὰκς χχί. 
26.---δξελθοῦσα, 5Ξεε οΥτἴο8] ποίθβ. διεξ. 
βιρροτγίεἃ Ὁν Μεγεγ δπά ΑἸζοσγά, 88 1 {πὲ 
βεύρθηΐ σ᾽ δὰ οὐκ ἐλγομρ ἴπε βεςκβ.-- 
θέρμης: ΟἿΪΥ ἴπ ΤὰΚὲ πῃ ΝΟΤ,., Ῥὰξ ἰῃ 
οἰαββίοβ δηάᾶ ἱπ Τ,ΧΧ, Ἰοὺ νί. 17, Ῥβ. 
ΧΡ, (χῖχ) 6, Ἐςοὶ, ἱν. σὺ, Εσοΐυβ, 
ΧΧχνΐὶ. 28; οἔξδῃ υϑεά ἴῃ τηεάϊοδὶ υυτίτεσβ 
ἰπβίεδα οἵ θερμότης (Ηορατῦ), ὃὰι τπα 
ἰαεῖεσ 18 δῖβο υβεὰ πη Ηἰρρ.---καθῆψε: 
οὨἶγ μετα ἱπ Ν.Τ.., θυϊ ἔτεαθεπὶ ἴῃ οἰἶδββὶ- 
αἱ ατϑοῖ, απ υϑι8}} ἰπ πιϊ 16, ΑἸ ΠΟυ ΡΉ 
ποὶ ἑουπά ἰπ 1ΧΧ, οὐ. πονγενοσ ΘΠ...» 
καθάπτεσθαι, Οδηῖ. ἱ. 6, οὔ. Ἐρίοι., ὲδ5., 
111... 20, 1Ο, ἑ.6., τοῦ τραχήλου : ((τἸ πηπι) : 
ΒΙ4585, Ραρε, Εεϊζεηῃ γσϑηάδσ " ὈΪς,᾽ νιοηίου- 
ἀὲ. 80 Νόβρεη δηά Ζδοκϊες, νῆο ἐπὶ πΚ 
ἔδαιῖ ἐΠ18 15 εν πεῖν πιθαης ἔγοτη [Π6 σοη- 
τεχέ, δἰἐμβοαρῃ ποὶ ΠΕΟΟΒβατΪΥ σοπίαί πο 
ἱπ'᾿ [26 νϑγρ [156]; Ὠἰοβοοσίεβ υϑεὰᾶ 1 οὗ 
Οἰβοῦοιβ τηδίζεσ ἱπισοάιπσεδ ἱπίο τ 6 
[ον (Ηονατῖ, Ρ. 288). Βῖλββ ἰπβ ἐχ- 
ῬτΈββε5 ἐπε ἔογοε οἵ τῇς δογίβί, "" ππογηεηϊο 
ἰειηροτῖβ μοῦ ἔφοϊυπι εβὲ, γε υβαιδπὶ Ῥ. 
ΤΩΔΠῸΠΊ τεϊγαχίββαι ̓, 
εγ. 4. τὸ θηρίον: “πε Ῥεδβε," 

ἘΚ. ΑἸΙΕΒουρΡ ἢ {π|8 ἰδ ἴῃς τπεδπίπρ οὗ 
1π6 ἀτεεῖκ ψοσγά, ἰξ ἰβ ἴο ΡῈ ποιβά {πδὶ 
8:1. Γὰα 1865 ἰξ πέτα Ἐχϑοῖν 85 ἴπε πιεάϊ- 
ΟἈ] νντίτοσβ, ννῆο δρριϊεά ἰξ ἴο γεποπίοιιδ 
Βεσρθηΐβ---ἰη Ῥατσίίουϊατ, ἴο ἴμε νίρετ, 
ἐξ δνα (5Ξο Ατίβεοιθ), δαπά δὴ δηιίάοιε 
τηδᾶς οἸἰεὴν ἔτοπι {πεὸὶ ἤσβῃ οὗ νἱρϑγβ 
ψψαπὶ Υ 1ἴῃ86 πᾶπῖς ἡ θηριακή (Ηορατί, 
Ζαῦη, Κπαρεηρβϑιε), δπὰ ἴποϑε δἰτθῃ 
ΒΥ ἃ νἱρεσ ψψεγε οδ]εᾶ θηριόδηκτοι.--- 
κρεμ. ἐκ: “ μδηρίηρ δποπι" ΚΙ. 
οἴπηρ ὈΥ ἴϊ8 πιουεῆ τὸ τῆς Βαπά οὗ Ρδυὶ, 
φοηδίγυσίίου 48 ἴῃ οἰαδββίοαι ἄτεεκ, φῇ, 

νεηάι, ΒΙ288, ΗΙΐς.; 

2 Μδος. νὶ. το.---πάντως : Οηΐν ἰἱπ Τακε 
δηά Ῥαυϊ, ἐχργεββίηρ Βίγομρ δϑῆστπαιίοη, 
φῇ. χχὶ. 22, δπὰ ἵκικε ἵν, 23; τ΄. Τοῦ. 
χῖν. 8, 2 Μᾶςς. {ϊϊ, 13.--- φονεύς, ἃ τηὰτ- 
ἄξτεγ, ἀπά τπεγοίοσγε Ἰυϑιῖος ἀεπιδηάς Ἠἰα 
1, ἄδβαιῃ ἔοσ ἀβαίῃ; ἴπεν βαν παι δε 
ὙΆ5Β 8. ὈΓΙΒΟΠΕΙ ῬΕΣΠαρΒ ΠΌΠι ἢἰβ ομαΐπβ 
(Βεηρεῖ) ; δὲ 811 ἐνεπίβ {πὸ βοϊάθιβ ᾿νουϊᾶ 
μαᾶνε δυδτάεά Ἠΐτη, 235 ννε τπῆδν ἴηξεσ ἔτοσα 
Χχνΐ!. 42.--ἰ Δίκη: “Ἰυδῆος," ΕΝ, 
τ΄. Ἡεδίοά, Τεορ., 902; 80 ἴῃ ϑορῇ., 
Απέ,, 544; (Εἀ. Οοΐ,, τ38.; ἴοτ τῆ 
Ῥειβοπίβοδίίοη οὔ. Ψηβάοπη ἱ. 8, χί. 
20, ἃπἀ βενεσαὶ ᾿πβίδποαβ ἴῃ 4 Μδβοο,, 586 
Ατίπιπι-Ὑμαγεῖ, τη υ. Ὑπὲ Μαΐιεβε 
ΤΠΑΥ πᾶνε πεαιά τῇς παᾶπὶς ἔγτοπὶ ἔπε 
Οὐοεκβ οὐ Ἐοπιᾶπβ, Οὐ ἘΠΕΥ σπᾶν πᾶνε 
Βοποιγεά ἃ βοάάεββ οὗ {πεῖς ονντι, ἡνῆοδα 
ᾶπὶε Τῦκε Βετα ταργεβεηίβ Ὁ ἡ Δ. 
" ἄξθι]8 Ἰυπιεπ παΐυγδα, ., πες Πυἷ8 εἷϊ 
ὁ Δίκαιος γησίμς ὕ1:07 ποτυης," Βεη- 
ξε].---διασωθέντα, 58εε οἡ χχνίϊ. 43. --- 
οὐκ εἴασεν : “δ ποῖ βυβετεᾶ," τῆς 
τπουρπμς οὗἨ δἰπι 88 αἰγεδν ἀεβά, 88 1 
ἰῆε ἀεράϊν Οἷϊε μαά δἰγεδάν ἄοπε ἰΐξ 
ννοτῖς ἢ ποὶ σἰπὲέ, ἃ5 Ναἱραῖς, θὰϊ οἰοίέ, 

ψεῖ. 5. ἀποτ.: Οηἷν ἱπ [ὐὺκς, Γπκε 
ἶχ. 5, ἴῃ Ράγϑ οὶ ἱπ Μαϑῖϊ, δαπὰ Μαιξ, 
ἐκτ., οἵ. 1ᾶτη. ἰδ. 7, πὰ ἱπ οἰαβϑίοδὶ 
Οτθοκ, Ευτ., ΒΜΒαεοῖ., 253. --- ἔπαθεν 
οὐδὲν κακόν, ο΄. ΜαΙκ χνὶ. 18, Τὰὰκε 
χ. το. 
να, 6. οἱδέ. . . : Ῥαυΐ 5Ποοκ οὔ τῆς 

νἱρετ---ἰῆς παιῖνεβ Ἰοοκεά ἴοσ ἃ ἔδιδ] τε - 
8:.}:. ὙΠΕΥ Κπενν ἴῃς ἀεδάϊν παίυτε οἵ 
ἐς Οἷἱϊα, απᾶ (μεὶγ βυρβεαυεπὶ οοπάποις 
βῆονβ τδδι {πεν τερατάεά ἴτ 88 δῶρο 
βῇῃοτὶ οἵ πιϊγαουϊουβ {πᾶὶ Ῥδὰΐ εβοϑρεά. 
80 8:1. [υ0κΚὸῸ εν! ἀεπΕν υβῆεβ ἴὸ ἀδβογῖθε 
(ῆς δοιίοη, βεὲ οπ μέν οὖν, νεῖ. 5, βηά 
δέ, επάλ!!, Αεἰς, Ρ. τότ, Αρρεπάϊχ.--- 
προσεδόκων, 5ες δεΐονν,---πίμπρασθαι, 
ἔτοῦὶ ἐπε ἔοττη πίμπρημι, Ῥτεβεηὶ ἱπῆπί- 
εἶνε ραββῖνο, 8εε ογί εἰσαὶ ποίῖς, απὰ ννίμεγ-: 
Θομηνεάεί, Ρ. 122; ο΄. ἱπ τ ΧΧ, Ναπν. 
ν. 21, 22, 27, πρήθειν, Η. ἀπά ΚΕ. οἵ ρατῖδ 
οἵ ἵπε θοάν Ῥεσοπιίηρ' ΒύνΟ 16 πη. 1π οἷαδεί- 
οδἱ ἀτεοῖκ πίμπρασθαι πιεᾶπε “τὸ ἴλκα 
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γινόμενον, μεταβαλλόμενοι ἔλεγον θεὸν αὐτὸν εἶναι. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΝΠΠ. 

ἡ. Ἐν δὲ τοῖς 

περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι 

Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας 2 φιλοφρόνως ἐξένισεν. 

1 Τπηβίεδᾶ οὗ μεταβαλλ. ἰδὲ ΗἸν, 80 Τίβομ., ΗΠρ.) ΑΒΡ μανς τῃς δοτίβε μεταβαλ., 
80 ὟΝ.Η., ννεῖββ, ΒΙαββ, νυ δπάς. 

3. Αῇεγ ἡμέρας τρεις ΗΠ]. ἀἀἀβ εν τῃ οἰκιᾷ αὐτου, θυ ποί Β]488. 

ἢἤτε," δπὰ πρήθειν “το σϑιι86 ἴο 50Ψ}Ὲ1}," 
πὰ ἐποβεὲ ἔνο ἰάδαβ σα σοπιθίπδὰᾶ, ἃ5 ἱπ 
{με ψοτά πρηστήρ, “8 νεποτηοιβ Βη8Κ6, 
ἐμ Ὀίεε οὗ ννυμῖοἢ οαυδεά Ῥοιῇ ἰπῆδπιγηδ- 
εἶοπ δπᾶ βυνε! ηρ" (Ραρβ, ἐπ ἰοϑο), εἥ. 
1κιοδη, ἰχ., 7ζυο. ἴῃ ἴπ6 Ν.Τ, τῃ6 νϑγρ 15 
Ρεουϊματ το 8:. πΚῸ, ἀπά ἰξ 5 πὲ ἀβιδὶ 
πηεάϊοα] νγογὰ ἔοσ ἱπβατησηδίίοη (ἩοΡατσί, 
Ζαδμη) ἱπ Ηἰρρ., Ατεῖ., (δ]βη.---καταπίπ- 
τειν : οηΪγ ἱπ [χυκ6 ἴῃ ΝΤ',, οί. Γκακα νἱῖ!. 
6, Αςῖβ χχνῖ. 14, ἰξ 85 υδϑὰ Ὁγ τηβάϊοαὶ 
νυτϊτεῦβ οὗ ρεγβοῃβ [4]Π|πρ ἄοννῃ βυδάθηΥ 
ἔτοτα ουπάβ, οσ ἰῃ ερ]ερεϊο. πτ5; ΗἹΡΡ., 
Οαΐεη (Ηοβατὶ, Ζαιη), οὕ. τῃι8. δβρ- δἰτίθη 
ΟΒαγηιίΐδη ἰῃ Απέ. αμά Οἷδο. (ϑμακε- 
ΒΡΕ81Ε), Αοΐ ν., ὅσες 2.---ἄφνω : ΟὨΪΥ 
ἰῃ Αοἰβ ἰΐ. 2, χνὶ. 26.---προσδ. - «- - ἄτο- 
πον: ἴῃς ἴνγο ψνογάβ δι ἀεβογι θεά ὈῪ 
Ἡοδατί 458 ἌἼχδοῖῖν ἴποβα ψνὩοἢ ἃ πιξάϊοαὶ 
πιδῃ γου]ὰ ὑδεὲ (50 ἴοο Ζϑἢπ), δπά πε 
δἶνεβ ἵψο ἰπβίδποεβ οὗ ἐμς Ἰδέϊθσ τγογὰ 
ἔτοσα αδίβη, ἰῃ βρεακὶπρ οὗ {πε δίτε οἵ ἃ 
ταῦ ἄορ, οἵ οἵ ροίΐβοη, Ρ. 282. ΤΠ 
ννογὰ 15 υβεά εἰβευνμεσε ἴῃ ΝΤ,, οὗ βοσιηε- 
τπίηρ᾽ ΠΊΟΥΘΙΠΥ Δ Π1Ϊ55; οὐ. Τυκα χχὶϊὶ. 41, 
Αοἰβ χχν. 5, 2 Τεβϑβ. 111. 2, θυιῖ μεσα ενὶ- 
ἄδπε!ν οὗ Βοπγειῃΐπρ' ἄτη ΐ88 ρΡμυ βίον. [πη 
ΕΑΝ. 1 18 τεηάδεσβὰ ἴῃ δδοῦ ρδββαρε 
“ Δτηΐββ ᾿. ὙΠῈ ψοτγά ἴῃ Ν. Τ᾿. ἰΒ σοηβηπδὰ 
το 1κε ἀπά Ῥδυὶ, Ὀυϊ ἰ ἰ5 ἔουπά βενεσγαὶ 
εἰηλεβ 'π ΟυΧΧ ἰπ δὴ δι μίοδὶ βθῆβα (45 ἴῃ 
Ν.Τ., ἐχοβρὲ ἐπ ἰοσο), οὔ. 1οὉ ἱν. 8, χί. τα, 
χχν]]. 6, χχχῖν. 12, χχχν. 13, Ρσον. χχῖν, 55 
(χχχ. 20), φῦ. 2 Μδος. χίν. 23 ; 850 ἴοο ἴῃ 
ὙΤπαογάϊἀεβ, Ιοβαρῆυβ, ΡΙαΐαγοῃ, εἴς. ; 
Ραὶ ἰξ ἰδ υδεὰ οὗ δὴν πᾶγηὶ Βαρρεηΐηρ ἴο 
ἃ Ῥδίβοῆ 85 πεσε, οὗ, [05., 4πέ., νϊ., 14, 
4: Χὶ., 5, 2; Ηετοάϊαη, ἱν., 11. προσ΄- 
δοκία, ρεου αν ἴο 51. 1Κὰὸ ἱπ Ν.Τ.; οἷ 
κ|κ6 χχί. 26, Αοίβ χίϊ. 11, δπᾷ προσ- 
δοκάω, ἴῃ Τιὰυκα 5ἷχ {εἰπηιθβ, ἴῃ Αςίβ ἢνεα, 
νγᾶ8, Ὡ0 ἄουδι, ἔγεαυ πεν υϑεὰ ἴῃ πηβάϊοαὶ 
ἰδῆρταρε (Ηοδατί, Ζαμπη) ἔοσ ἰῃς Ἴχρεοία- 
τίοπ οἵ ἴῃ8 σεβιῖὲ οὗ ἃ ἀϊβεαβε οἵ ρᾶτγ- 
Οχυϑηη “ ΨΏδη {Πᾶν ἡψεγε ἰοπρ' ἴῃ ἐχρεοίδ- 
τίοη, Ἐ.Ν.), θὰ π᾿ 705., “4πέ., νἱϊ!., 14, 
4, ΜΘ Πᾶνε καὶ μηδὲν τῶν ἀτόπων προσ- 
δοκᾷν, δηὰ ἱπ Ηετοάϊδη, ἱν., τσ, μηδὲν 
ἄτοπον προσδοκοῦντες “ εἰς αὐτὸν γιν., 
φΓ. Ττακε ἷν. 23 (ΚΙοβίεγσπιαπη, ΥΝ εἰ58).---- 
μεταβαλλόμενοι, 50 ἔτεαδπεν ἰπ οἰαββίοβ 
πους τὴν γνώμην, οὔ, 705., Β. ϑ΄..ν.»0,3. 

--θεὸν αὐτὸν εἶναι : ἰξ 18 ρετῆδρβ ἕαποίδι! 
ἴο Βρροβα νὰ ατοιίυβ ἀπὰ Ὑνειϊβιεϊπ 
{παὶ {ΠΥ σοπηραγεὰ ἢἰπὶ ἰο ἴῃς ἱπίαπι 
Ηδετοι]εβ, οὐ ἰο ᾿πβουϊαρίτβ τεργεβεπίθα 
ΜΗ [Π6 βαγρεπί, ας {πε ἰδίξεσ ἰβ ὑπ- 
ἀουδιεβάϊν τἰρμς ἴῃ ἀάϊπρ, “ εἰεραπίεγ 
δυῖΐαπλ Ὠϊς ἀδβοσί δἰ να]ρὶ ἰησοπβίδπεία ᾽ἢ; 
ΜῈ παἴυγα!ν σοτάραγα τυ ΟἩυβοβίοτι 
186 βίαγι!πρ ομδηρα ἰη τε ρεορίε οὗ 
Ι,γβῖσγα, χῖν., σσ, 10, “Απὲ Ἰδίτο ἱπαυΐιπε 
δυΐῖ ἄδιιβ. .  ἀδίυγ ἐεγίίατῃ : ἤόσῖο εἰ ἢ 
(Βεηρεὶ). 

νεῖ. 7. χωρία: “απά5," Ειν. νυΐ- 
θαῖε, ῥγαάΐία. ἴῃ τὴῖ8 ρδθβαρε τόπος 
δὰ χωρίον οὐοσυτς ἰοραίπεγ, θὰὲ νυν 15ὲ [Π 8 
ἔοττλθσ 18 υδεὰ οὗ ρίδος ἱπάἀβῆηίεξεϊ ν, {πῈ 
Ιδιέεσ 18 υϑεὰ οὗ α ἀδῆηπίίε ροσγίΐϊοη οὗ 
Βρδος εποϊοβεᾶ οὐ ςογηρὶδῖα ἴῃ ᾿ΐβε]; οὔ, 
70 δπ ἵν. 5 ; ἀσίπητη- Ὑ παγετ᾽β ὅγη., σμδ υ., 
τόπος. --- τῷ πρώτῳ: δη οἶοία] ε{π|6 
Ἰοοβπίσ δ ν σοστθοῖ πη Μαϊῖα, δγηβαν, 5. 
Ῥακὶ, Ῥ. 343, κοπογαγία Κρ ρωῶς:) 80 ἴοο 
Βομπηιίβάει, Εηπογοὶ, Βὲδὶ,, ἰ., 47, τ8οο; 
8ἃ8 δὶ5 [Δί οσ νγᾶβ αἰϊνε, ἢ6 νγου]Ἱὰ ποῖ ἢανα 
Ῥεδη οδἰεὰ ἔγοπι ἢΐβ ββίδίεβ (566, ἤονν- 
ανοσ, Ο. Ηοϊιζπιδηπ, Νεμέεοέ. Ζεϊέρε- 
τολίοκέε, Ρ. τοῦ), Ῥαξ {πε ἱπβογίρείοπαὶ 
Δυῖῃογι 65 οοπῆτηι τς ἔγςί νίανν, ἃ ατεαῖκ 
ἰηβογίρείοη ρίνίπρ πρῶτος Μελιταίων καὶ 
Πάτρων, Δρρ!᾿εἀ το 4 Βογηδῃ Κηΐρμε, Ργὰ- 
ἄξηβ ὈΥ͂ πᾶτης, ἱππεὺς ἹῬ., 50 {παὶ Ρυ ]1ι5 
ΤΆΔ ΜῈ παν βεεῆ οὗ {πὸ βᾶπηβ τδηκ, 
δρᾶ ἱπ ἃ [διΐη ἱπβογιρίίοη ψ ἤᾶνα 
ἐΡΈΜοΙε Μεϊξέοη οί ῥγέριμς οὐμηΐμρε, 
566 Ζαπη, Εἰηπἰοίέμηρ, ἰὶ., Ρ. 422; Β[455, ἐπ: 
ἴοοο; ΖδςκΙεσ, Ηοἰἐζπιαπη, Ἀπαραηθδιασ, 
αἶδο ΑἸζογά, 1, εννίη, Ἡδοκεει, Εθπδη ; Ρο8- 
ΒίδῚν τπ6 σοη͵εσίατε ταν θ6 σοσγεοὶ ἐπδὲ 
πε ατεαῖς δηά 1,δεΐπ Ἰπβογίριίομβ ρῖνε 8 
ττδηβίδίίοη οὐ ἃ {16 νυ ΐοῃ ἐπε Ἐοσηδηβ 
αἰγοδάυ ἔουπάὰ ἱπ νοριτὶ ἱπ τς ἰβἰαπά, 
ῬαΡΙ5 νου ὍῈ παίυγα!ν ἐπε οἤίεΐ 
Δυς Βοσίευ 1 ἴδε ἰβίαπά ἀπᾶάεν [πΠ6 Ἐοπιαπ 
Ρτιδῖοσ οὗ ϑίοιγυ, Οἷο., Κεγγ., ἵν., 18.--- 
Ποπλίῳ: ατεοῖκς ἔοστῃ ἔογ [6 ῥγώποριδη 
ῬαδΙ 5, “ ποῆδη ἃ ῥοῤμίμε ἀετίναιατη,᾽" 
ΒΙΔ485; Βδβπιβαῦ, Ρ. 343, τπἰπκβ ἴπαᾶΐ 
Ῥορ ΐὰβ τηᾶὺ ΞΞ [Ὡς Οτεοῖς τεπάεσίηρ' οὐ 
τε πορεόη Ῥοῤὶϊίτις, Ὀὰς τῆι ἘΠΕ ρεαβϑηΐγΥ 
τῖᾶῪ μᾶνα βροόοκβη οἵ πἰπὶ ἕδη] αυγ ὉΥ͂ 
μῖβ ῥγαηποριεη ῬΟΘυ5. Ὑτδάϊείοπ πλακαβ 
δἰτὰ δίβδμορ οἵ Μαϊία (Εεϊϊεςη, Κπαρεη- 
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8. ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ 1 δυσεντερίᾳ 
συνεχόμενον κατακεῖσθαι " πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ πρυσοῦθᾶν, 
βενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν. 9. τούτου οὖν γενομένου, 
καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἔχοντες ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ προσήρχοντο καὶ 

Ρ. 85. 

Ῥαμετ).---ἀναδεξ. : ΟΠἷγ ἢετε οὗ ποβρί [δ 818 
τεσεριίοη -- ὑποδέχεσθαι, χνί!. 7; φιλοφ., 
2 Μᾶοο. [Π. 9, 4. Μαςος. νἱϊ. 5; ἰπ τα 
ἔοττπεσ ραϑϑᾶρε φιλοφ. ἀποδεχθείς, 50 ἴῃ 
105., Α4πέ., χίν., 8, 5, φιλοφ. ὑποδέχεσθαι, 
πᾶ ἰπβίδησεβ ἴῃ ΔΝ εἰβι εἶπ, 5866 αῦονβ θη 
ΥΟΓ. 2.---ἡμᾶς : 50Π|Ί6 δ {Π6 ννοτά 45 τα - 
ἐεττίπρ ἴὸ Ρδὶὶ] δπὰ ἢΐβ Φοπιραπίοπβ, 
τὰκε πὰ Αγ βέδγομυβ (45 ἰξ 566π15 το ᾿οδὰ 
οἡ 10 Ψῆδι [Ὁ] ονν}5), ρεγμδρβ ἱποϊπάϊπρ 
715, νυ μ115ὲ οἴπεῖβ ροΐπε ουἱ ἴπᾶὶ με 
ΤΩΔΥῪ ἤᾶνε επίεγίαἰπεὰ (π8 ψΠΟΪ6 οσονν ἴον 
ἀπὸ 5ποτέ βραςε οὗ {ἰπι6 πηεπεοπαὰᾶ, δ5 [6 
ἡμέρας τρεῖς ἰηάϊσαϊεβ παι {πε ἐπέεσίδίπ- 
τηδπὲ τννὰ8 ΟΠΪΥ Ῥγονίβίοπαὶϊ ; Ῥγοῦραθὶυ Βα 
δά ἃ ἴαγρε πυσῆρο οὗ βίανεβ (Ν᾿ ὅβρεῃ, 
Ψγεἰ558). ῬῬυθδιίυβ πᾶν νγ6 1] ἕνα Ὀθεῃ 
οἴποίΑΙΥ ταϑροηβίθῖε ἔογ [π6 πδββάβ οἵ ἐπα 
Ἐοπιδη βοϊ ἀϊθσβ δῃὰ {πεὶσγ ρείβοπεσβ, Ὀὰΐ 
φιλοφ. ἱπάϊςαϊεβ ἐπαὶ [η6 ἅτπν ννᾶ8 ρεῦ- 
ἰοστηεὰ ὑἱτ ραποσγουβ σοιγίθϑυ.---ἐξένι- 
σεν: επίετγίαϊπθὰ (45 ᾿ιἷβ ριιεβιβ), οὔ. χ. 6, 
23, εἴς., Ηερ. χί!. 2. Τῇε ἐτααϊεοπαὶ 
οἷτε νγὰβ δἱ Οἰνίια Ν εοςία, ἔπε οἱά σαρίταὶ 
οἵ ἐπε ἰβίαπά, ψἤεγε 851. Ῥαὶὶ βρεπί ἐπε 
ῆταα τηοπιῆβ, απὰ ἀποίμεσ ἱγαάϊείοη ρίδοαβ 
ἴξ ση τε ΨΥ ἔγοτι 81. Ῥδ0} 8 ΒΑῪ ἴο {με 
σαρίίδὶ. 

ψεῖ. 8. πυρετοῖς: (πε υ8εὲ οἵ ἴδε 
Ρίατα! ἔοσ ἃ ἔδνεσ ͵β Ῥεου αν το 51. κε 
πῃ Ν.Τ᾿, απὰ χυΐῖς τηεάϊοδὶ, Ἡορατί, ]. 
Θπηη, Ζαμη ((. ΠῸΚ6 ἱν. 38, 30); δἱ- 

Ἐπουρ ἢ ἐπε ΡΙ γα! ἰδ ἔουπά ἱπ Πεπι., [υοἴδη 

ἴπ [πε β6ηβ6 οὗ “ ἱπεοσηηεεης δἰίβοῖκβ οὗ 

ἔδνασ," δα: Ἡορασὶ 5ῆονβ {8αῖ [π6 ἴδττῇ 

γᾶβ νΕΓΥ σοτητηοη ἱπ ΗΙΡΡ., δπὰ με αἶβο 

ἡθοεε5 ἔτοση Ατσθίδουβ δηὰ (δίεη. Ἑδςοῖ οὗ 

πα οἵπεγ Ἐναπρεϊἰβεβ υ5ε8β πυρετός, δῖ 
ἴῃ τῆ8 βἰπρυίατ, πανοσ ἴῃ ἴῃς ρΙυγαῖ. ὙΠὲ 

ἄϊδθαβε τναβ οοπηπιοη ἱπ Μαΐτα (7. 5πιῖτῃ 

δηὰ Ο. ἀηὰ Η).---δυσεντερίᾳ, 566 οτἰτἰς 8] 

ποία, " ἀγβεπίεγυ," ΕΙΥ.; “" Τυςᾶβ πιεάϊ- 

οὰβ τηοσῦοβ δοουγαίίι8 ἀθβοσίρεγε βοϊει," 

ψγειδιείπ ἢ ἀποῖμογ τηθάϊοαὶ ἰεγηι, ρθου ας 
το 81. [π|κὲ ἰπ Ν.Τ., οἴϊεη ἰοίπεά νητῃ 

πυρετός ὈῪ Ηἱρροοταίεβ (Εοβατε, Ζαβπ). 

-- σύνεχ.», ο΄. ἴθκε ἷν. 38, συνεχομένη 

πυρετῷ μεγάλῳ, ψοτα 8ι. [λπ|κεὲ ποὶ 

ἘΠ Βρεδκβ οἵ πυρ. μέγας, ψΒετε Μαί- 
ἔμεν δηὰ Μασκ (νἹϊ!. τᾷ ἀπά ἱ. 30) μανε 

ΒΙ ΠΊΡΙΥ͂ πυρετός, δυΐ αἶδο ἱπίσοάυοεβ τς 

ἴεσπὶ συνεχ. Ὑμετε (ΠΟΥ δᾶνα πυρέσ- 

Δ ἘὸῸῚ δυσεντεριῳ ὅτ, ΟἸγΥ8. πᾶνε πε οἱάεγ ἔδιηι. ἔογπι, -ἰᾳ, ὙνΊπει- ΘοΒπνίεάεὶ, 

σονσα; ἔχεσθαι ἀπὰ συνέχ. ἅτε ὈοϊὮ 
υϑοὰ ὈῪ {πὸ πηεάϊοαὶ τί [ογβ 85 ἴῃ ἴπεβα 
ΡαββαρΈδ, δἰ "πουρ ἢ πὸ ἄουρε συνέχεσθαι 
18 βοπιθίηθβ ἔουπὰ ἢ ἃ ννογὰ [ἴκὸ 
νοσήματι ἴῃ οἰαδδῖο8) αταεκ (ς, Οτοιίαβ, 
ἐπὶ ἰοεο, Ἡοῦθατὶ, Ζαμπ, ΝΝν 155), δο ἰῷ 
Ηἰρροογαίθβ, ὑπὸ δυσεντερίης τσ 
πὰ τοῖσιν ὑπὸ τῆς ἡρακλείης νόσον 
συνεχομένοισιν ; πἰπε {{π|65 ἰῃ Θ:. μπκε, 
εἰβεινμαγε οηἱγ [μγαα {ἰπ|68 ἰη Ν.Τ', πὰ 
οὔος ἱπ 81. Μαῖι. ἵν. 24, 'π ἃ ὑνᾶυ βίτηνϊαι 
το 51, Τακα, Ῥὰξ Ἰἰοἰποὰ τβεγε ποῖ οἠἱγ 
ψνἱτἢ νόσοις, θὰ νΠτ ἃ ννοσὰ (βασάνοις) 
ψὨ ἢ τῃ6 πιϑάϊοδ] υντιῖοτβ (30 8:. Ευυ[κα) 
Πανοσ ἜπΊΡΙΟΥ οὗ Ῥοάτ]ν ἀϊβεαβε.---ἰάσατο 
αὐτόν, ε΄. Ματῖκ χνί. σϑ, {8 υγογὰ 18 πιογε 
ἔγαααεπεν υ5εἃ Ὁν πα πιϑάϊοαὶ υγίξεσβ ἴοσ 
“Πρα ηρ " τπδη ἂπν οἵμος (ΠΗ Ρασῦ), ἀπά 
ἰξ οσσιγβ ἰπ 81. Τυὺυκο᾽ 5 τίη ρ8 Τουγίθεη 
εἰπγεβ δηᾶ οπσε ἤρυταιίίνεϊν, τ 81, Μαείμενν 
ἔους ἄπηεβ δπά οπος ἤρυτγαιίνε!ν, οὔσα 
ἴῃ. 81. Μαζί, ἴῆσδε εἰπιεβ η 81. ]οθπ, πος 
Βρυτγαιϊίνεῖγ, πὰ ἱπ ἴῃ6 τεβὲ οἵ ἴδε Ν.Τ. 
τῆχεε εἰπιεβ, θὰ ἰπ ἐδ οα5εὲ ἢρυγαιίνεϊγ. 
Ιῃ ἀπδψεσ ἰο [Π6 δἰζεπιρίβ ἴῸ ταραγὰ ἰῃς 
ταἰϊταουϊουβ εἰεπιεπὶ 48 δη δἀάϊείοη ἰο ἴῃς 
πῃδιγδξῖνε ἤδγα, 48 ἰῃ τς ργενίουβ οπδρίεσ, 
ἰξτ πᾶν θ6 βυβιοίεπε το αυοῖε ἐπε τεπιᾶσκα 
οἵ ΝΝ εἰχβᾶοκοσ: “Τῆε βίογπιν νόγαρὲ δπὰ 
βηϊρντοοῖς ἔοσπι ἴμς οεπίγαὶ ροίης οὗ [πὲ 
παισγδιῖνε : ἴ0 (πἰδ ἰδ ἀρρεπάεὰ {πε τεϑὶ- 
ἄεποε αἱ Μαῖϊιδα' ἴπ ἴδε ἔοιτηεσ, Ῥδπὶ 
τονθαΐὶβ Πἰτηβεῖ 88 ἃ ργορβεῖ ; ἰπ ἴδε 
Ἰαϊϊοτ, 48 {με ροββεββοσ οὗ πιίγαουΐοιιβ 
Ῥονεσ. ἧδε βῃουϊὰ τηαῖα ἃ ναϑβί γηϊδιδῖε, 

Βονενεσ, {ἢ ψψε ἡγοτα το ἱπίογ ἔγοπι [18 παῖς 

πὲ εἰπιρίς ἐγανεϊ-τεοοσά μαὰ πετεὲ δε 

τενίβεά ὉΥ ἃ νυτίτεν ἱπίεπὶ ἀροη δι βοία!ν 
βἰοτίἐγίπῷ τς Αροβεῖβ 88. ἃ ψόγκογ οἵ 

ταίταοῖοβ. ΤῈ παιγαῖίνε ἰβ δὴ ἱπάϊν!βιοἱς 

ΜΒοῖε ; ἰξ 8 ἱπιροββίθὶα τὸ ἀϊθεπίδηρὶε 

(6 τπιοῖς ἰδίοσυ οὔ ἱγᾶνεὶ ἔγοπι ἰΐ, ογ 

(ο βΒέτῖρ αὐνᾶν {π6 πιϊγασυ!ουδ αἀάϊείοπδ," 

ΑβοΞίοιδε Αρε, ἐϊ., Ρ. τ26, ΕΤ. ἵ 

Μετ. 9. ἐθεραπεύοντο : “ἡνέτα οὐτεά, 

Ε.Κ. Ιμοκεῦυβθοι, Ρρ. 382, 303, δηά 

Ἡοϊισπιαπη, ἐμ ἰοοο, τλϊηΚ ταδὶ τΠ6 τηράϊ- 

οἱ 5Κὶ}} οἵ 81. υυκα πᾶν αἰδοὸ βᾶνεὲ ὕεεῃ 

ἰηβίταπιεπίαὶ ἴῃ οἰεοείπρ (μςδε οὐτεδ, ἀπά 

τηΐβ ἰδ υτρεὰ οπ τπς ρτουπά ἐπαὶ ἡμᾶς, 

νεῖ. το, ἱπισηαίεβ ται ποῖ οηἱγ 51. Ραὺ!] 

τοςαίνεά βοηοὺς ἱπ τείυση ἕος ἴπε οὐτες 
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ἐθεραπεύοντο" το. οὗ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγο- 
μένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς ' τὴν χρείαν. 

11. Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν 

τῇ νήσῳ, ᾿Αλεξανδρινῷ,Σ παρασήμῳ Διοσκούροις" 12. καὶ καταχθέντες 

1 Ἐὸγὸν {πὲ βίηρ. τὴν χρ. ΜΝ ΑΒΙ 13, 40, 137 δανε (πε ρΙυγαὶ, δο Τίβο., νν.Η., ΕΟΝ., 
ΒΙ455, ν εἰββ, νεπάι, Η:Ρ. 

3. ΒΙ458 γεδάβ ῳ ἣν παρασημον Διοσκουρων (Νυ]ρ., ϑυτ. Ρ., αἷᾳ.). 

εἴεοιςά. Βαΐ 5βΒιοῃ 4 σοη͵δοίαγα τησϑὲ 
τετηδίπ απἷτε ἀποογίαίη, δἰ πουρ ἰξ 8 
πὸ ἄουδι αυϊέε φῬοβοίὉ]8 {παὶ ἃ5 γα ἤδνα 
Βαγ ἃ νετῦ ψῃῖο ργορεγὶν ἀδηοίεβ τχβᾶϊ- 
οαἱ ἐγεδέγχεηΐς (ο΄. θεραπεία, [κε ἰχ. χα) 
ἴογ ἴδε τγαβίογαιίίοη οὐ μεαίεῃ, ἔπῈ οᾶτὰ 
(εμγα) οὗ πχεάϊοα! 5Κ11}1 ννὰβ ἔγεεϊν δάἀδϑὰ 
ὉΥ 81. λπ|κ6, ἀπά εππαποεά {μ6 ἀδεδι 
ψπῖο ἢ {πα βίο οὐναά. 

Ψεσ. το. πολλαῖς τιμαῖς: ““ΨΙ 
ΤΊΔΩΥ Βοπουτβ," Α. ἀπά ΚΟΥ... υδεά ᾳυϊίε 
ΒΘΆΕΓΆΙν, 80 ἰη Ψαραῖθ, “ ται εἶθ Βοποσὶ- 
δι5"; ενεὲῃ ἰπ {δε εἐχργεββίοη “"ἤοπῸΒ 
δμπαδαπάιϊϑ σηϑδάϊοο,᾽ Οἱς., 44 ὲυ., κνὶ., 9, 
ΜῈ πεεᾶ ποὶῖ ᾿ἰπε τῇς ψνογά ἴο (δα 
λομογαγίμηι; 850 ἴῃ τ Τίπχ. ν. 17 τιμῆς ἰ5 
υδεὰ αι ρΈπογαῖν, αἀπά ἱπ σοί. 
χχχνυῖ, χα 1 18 νεσν ἀουθε] ννμείμογ ἰπ 
{πε εχργαββϑίοη “"βοηθουγ ἃ ρηγϑίοίδη," 
τίμα ἰατρόν, {πε νετ τγεΐδσβ ἴο ραυτηβηΐ. 
ὙΠετα ἰ5 τπϑγοΐογε πὸ πεϑᾶά ἰὸ ἰδκ8 [8 
ψοσὰ δ8 τεξεγγίπρ ἴἰο ἃ Ῥῆγβίοίαπ᾽β ἔδε 
ἴῃ τῆοπαυ, 845 ννογάβψοτγιῃ, Ηυτρῆγν, 
ΡΙυτηρίσε, δἰ πουρ ἢ {πὲ ννοσᾶ πᾶν ἤανα 
θεεη 80 ιβεᾶ ὃν ἃ ρῃγβίοίϊδη ; ὃπεὲ [ἃ 85 
βοδγοεῖν Πἰκεὶν ἐπαὶ 8.. Ῥαὰ] ᾿νουἹᾶ μᾶνα 
τοοοίνβα βοῇ ἃ γοιγαγᾷ ἴοι ἢἰ8. βεγνίὶςςβ, 
τὸ 580 ποίην οὗ ἐδε ἔδοι ἐμδὶ ἐξ ννὰβ σοη- 
ἔγᾶγυ το Ὁ γίβι᾽ 5 σοπησηδηάβ, Μαίί. χ. 8.--- 
καὶ ἀναγ. ἐπέθεντο: “τἀηὦ ψῆεη ψγὲ 
5816 4 {πεν ρυΐ οἡ Ὀοατά,᾽" ἘΕΝ., 5ο δπ)- 
5ΔΥ, ἀναγ.» ες μηΐοδὶ ἕεγπὰ, χχνὶϊ. 2, 3.--- 
τὰ πρὸς τὴν χ.» 566 οτἰτῖοα] ποίβ, ἔτγε- 
αυξηῖν ἴῃ Τὰκεὲ ἂπᾶά Ῥδῃὶ, Ῥοΐβ ἱπ 
Βηριϊαι δηὰ ρ]αγαὶ, ἀπ οἴϊεη ἱπ υχχΧ, 
ο΄. Αοῖβ χχ. 34, Εογῃ. χίΐ. 13, υϑεά πεγε 
αυϊτα σπουδαὶ; ἰδ τῆᾶν πᾶνε ἱποιυ δά 
ταοηθυ, δυὰς πὸ ἄουδε (πίηρβ πεβάδι, 
ῥοςὲ παμγγαρίμνε, Βεηρεὶ. 

ψεσ. τι, τρεῖς μῆνας: πο δοοουπί ἰ8 
δίνεπ οὗ 81. Ῥδυ}}5 ἀοίπρβ ἴῃ Μαϊΐδ, οσ 
οἵἩ Πί8. ῥγεδοῃίηρ οὐ ἔουπάϊπρ ἃ ΟΒατος, 
Ὀαΐ {π6 νυτῖθατ᾽β Ἰηίεγεβί 18 σεπίσαά ου ἴῃς 
ΑΡοβε᾽Β Ἰουγηεῦ ἴὸ Εοπιθ, δαπά νδδί 
᾿ήτηξάϊανεῖν, σοησοεηβ ἰΐ. --- ἀνήχ., 566 
ῦονθ οἡ χίϊ. 13; πη ἴπ6 εδιῖεσ ραγὶ οὗ 
ἘεΡτυάσυ, 485 δε βῃΐρντεοῖς τοοῖ Ρἷδοα 
Ῥτοῦδοιν θαΐογε τμ6 πη 416 οὗ ΝΝονθιχδεῦ 
(Κδπιβαυ), θὰ Β]455 {πίπκβ Μδσγοῖ, 45 δε 
ῬΙίδοεβ {πε βῃϊρωτεοῖς ἀροῦς μα οοπι- 
τηδποεηεπὶ οἵ Πεοδῦοσ, Ὁὰϊ Ὑἱὰ ἃ 

ανουγαθ!ε νη τῆς βῃὶρ νου τίβις {πὲ 
νόγᾶρε, Ἔνθ Ὀδέογε ἔπε τορυΐατ βαὶ ΐπρ, 
ΒεΆβου ζοπιηθηςεά (50 ννεπάι απ βδιη- 
865).---ἰΑλεξ. : νϑσν ΠΚΕΙΥ ἃ οοσῃ βῃίρ, 
ἀτίνθη ἔοσ τεΐισε ὉῪ ἐπε βᾶτηβ ρβὶθ; οῃ 
πε δοοαπὶ παῖε δπὰ ἰπ χχνῖϊ. 6 868 
Μν]μο- ϑομηίεάει, Ρ. 73. -- παρακεχει- 
μακότι; οηἷγ ἰη Γπκε ἀπά Ῥ8}] ἴπ ΝῸΤ., 
“7. χχνὶϊ. 12, 1 Ὅοσ. χνὶ. 6, Τίε, 1, 12, 
Διά ἰη οἰαββϑίοαὶ ἄσββκ. --- παρασήμῳ 
Διοσκ.: κ᾿ ΠΟΒ6. βίρῃ νψὰβ (πὸ Ὑνΐη 

. Βτοίμεσβ," ἘΝ. ἐν6., (βίος δηά Ῥο]υχὶ 
ΟΥἩ ῬΟΓΠΔΡΒ ἰπ ἃ 5Πὶρ “πιαικεά υἱτῃ ἐπα 
ἰτῆᾶρα οἵ ἄρσυτε οὗ τε Ὀϊοβουτὶ,᾽" οὐ ἴμῈ 
Ἰαιξασ ννογά ἴῃ {με ἀδέϊνε τηδν ὃς ὁ ἀδβάϊςδ- 
ἴογυ ἰπβογίριοη---πηατκεά “Τὸ {με Ὀΐοβ- 
οὐτί,᾽ ἐν6., ἴθ Βοπουὺγ οὗ πηι, 50 ννεπάξ, 
Ηοϊεζτηδηη, τίμηη-  μαγεγ. ΟἸδπεῖβ τα κα 
παρασ΄ 45 ἃ πουπ, 80 ΑἸξοσά, Ῥαρε, χιοῖ- 
ἱπρ' ἔγοτῃ δῃ ἰῃβογίριείοη ἔουιπά πϑδγῦ Τνΐγο 
πᾶ ρίνεη ὃγ |. ϑτίἢ, ἴῃ νμΐςῃ γεΐεσεποα 
15 τηδάβ ἴο ἃ ᾿Ὠἱοηγβὶιβ οὗ ΑἸεχαηάγία 45 
᾿ρμδογμαίον παυὶς ῥαγαδειο Ιϑοῤῥαγία. 
Ῥῆσνη. ρσγϑῆδιβ πε ἔογπὶ Διόσκοροι- 
ΒΙ455 μαβ5 ᾧ ἦν παράσημον Διοσκούρων; 
566 ογεῖοαί ποίε δηὰ Βῖδββ, ἐφι ἴοδο; οἴ. 
ἴος ἔπε ννοτά 3 Μδος. ἴΐ. 29. Οδβίογ δηά 
ῬΟΙῸΧ νμεσα δεϑὲ Κποννῃ 858 ἔπε ταςθία τ 
Βοάβ οἵ 5δἴ]ογβ, δῃ ἃ ργοῦδΌὶυ δὲ ἐηἰβ ἄδέε 
πεν ννεγε θοίἢ ἐπε ἐγισίρηδ δπὰ πε ἐπέοϊα 
οἵ (86 5ῃῖρ. 851. Ουτῖ! οὗ ΑἸεχαπάτσίβ {ε]15 
15 ἴπδὲ ἰξ ψγὰ8 αἰνγᾶυβ ἔπε ΑἸεχαπάγίδη 
τηβίῃοά ἴο ογπαπιθηΐ δϑοῦ 5ἰάε οἵ ἐπε 
Ῥγον ἢ (86 ἤρυτεβ οἵ ἀεἰεἶεβ, ρΡσοθδῦν 
ἴῃ (818 οσαβε Ὁδβίοσ δηᾶ Ῥοΐυχ, οπα ὁ 
ἐδοῦ δἰάβ οὗ {πῸῈ6ὶ νεββεῖ ; δηά ΨψῈ τυ 
ξατέπασ ποία (μδὲ (88 ἐννὶπ Ὀσοίμειβ ἡνεσα 
ΒΡΘΟΙΆΙν Πποπουγεᾶ ἴῃ ἐπε ἀϊβιγίος οὗ 
Ογγεπδῖσα, ποῖ ἕδγ τοσῃ ΑἸθχαηάσία (ϑολθὶ., 
Ριηά,, Ῥγέξ., ν., 6). Ἐοτ οἵδεσ οἱαββίοδὶ 
ῃοείςε5 ο΄, Ηοει., Οά., ἰ., 3, 2; {{|., 20, 64; 
Οαΐμὶ!., ἵν.,) 27; ᾿χν]ϊ., δ5 ; Ευγ., Η εἶδι., 
1663, ἀπά “Οδβίοσ δηά Ῥο]υχ," Β.}.3, 
δηὰ ““Ὀἰοβουτὶ,᾽" Ἠβιείηρβ' Β.. Τβε 
πχεητίοη οὗ π6 βῃΐρ᾽5 βίρῃ δῆονβ ἴπ6 
ΤΩΪ ΕΠ 6858 οὗ {πε ἱηϊοττηδίοη οὗ δη Ἔγε- 
ννϊίπεϑβ, ἀπά ἔδε ἕδος {παί δὴ Αἰεχαπάσγιδπ 
ΒῃΐΡ τῆυ8 νυἱηίεσθά ἴῃ ἴπῸ ἰβϑίαπᾶ 15 ἃ 
βίγοπρ ρίεσε οἵ .᾿ἱποίδεηϊαὶ ενϊάεποα ἱπ 

εἕδνουσ οὗ ἐῃς ἰδεπεϊβοδέίοη οὐ {πε ἰβαπάᾶ 
ψῖτ Μαϊία; τμὲ Ἰδίζεσ ννουἹᾶ ὈῈ 4 πδίυσαὶ 
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εἰς Συρακούσας, ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς - 12. ὅθεν ̓  περιελθόντες 

κατηντήσαμεν εἰς ἱΡήγιον, καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου 

1 Ἐὸγ περιελθ, ΕΝ. τηᾶγρ. ἢδ5 περιέελοντες ννἱτἢ δ δ Β (Οἷρ. ἐμ ριη5), ἀπά 80 ΝΝ.Η., 
δι ννεῖδββ, νν επάς, ΗΠ]1ρ. οἱονν ΤΟ. ἢ ὟΝ εἶβ5 τηδϊπεδίηβ νη ὙΝ δπάς ἐμαὶ περιελόντες 
ἰβ ϑἰΠΊρΙῪ ἃ τηϊβίακε, Θ πανίῃρ [Ἃ4]16ἡ οὐκ θεΐογα Ο, Ῥὰϊ βεθ Ῥεΐον,. 

Βίαββ 'π βὶ μδ5 και εκειθεν αραντες. Ῥ- 156, [οἷἹοννβ Τ.Ε, 

Βατγθουτ ἴογ ἃ βῃΐρ οἵ Αἰεχαηάτία οἡ {πῸ 
ὙΑΥ τὸ [αἰγ, Ὀὰ: Μεϊεάᾳ ννουἹὰ θὲ αἱτο- 
δεῖπεγ ουἱ οἵ {π6 σουγβε (5εε ]. ϑυμτη, Ρ. 
278, ἴουτγίῃ δάϊι.). 

γεσ. 12. καταχ.: “τουοπίηρ δὲ, ΚΙΝ,, 
Ἐδπιβαυ, εἴ, χχνῖϊ. 3. ὟΝ τε ποῖ το ἐπδῖ 
8:1. Ῥδὺὶ ἰαπάδά, πὲ ἐπα ἰοςδὶ ἱγαάιιίοη 
ταδῖκεβ Ηἶπὶ πε ἔουπάει οὗ {πε 5:1. ἴδῃ 
ΟΒυτγοῖ, Ο. δηὰ Η., Ρ. 663, 5γ24}1 εαϊῦ.---- 
Συρ.: (δίγαροΞξα)ὴ ΔΌΟις ΤΟῸ τλ1]65 ἀϊβίαπι 
ἔτοτι Μαϊΐτα, ἴπε οαρίϊα] οἵ ϑ8ιὲοῖν, δπὰ 
8 Ἐοπιᾶπ οοΟΐοην ; ἰῃ ἃ ΤηΘγ Δ Π1116 οἰ 5:, 
Ῥδὰϊ ννουἹὰ βηα σουπίγντηεη πὰ [εν 5ἢ 
Ῥτοβείγίεβ ; ἴξ ννὰβ ΠΊΟΓΘΟΥΕΣ ἃ ΟἿ οὗ 
στεαὶ Ὠἰϊδβίογίοαι ἱπίεγεβῖ, δηὰ ἃ υ808] 
βιορρίπρ - Ρίδοεα ἴογ Αἰεχδηάγίδῃ βῃϊρβ 
πη ἱπεῖς νογᾶρεὲ ἴο Ἰίαῖγν; 586εὲ Ὁ. 
πὰ Ἡ., Ρ. 662, π. 5., πὰ ποίϊοεβ ἰῃ 
ϑίγαρο, νὶ., Ρ. 270 (Ὁ 866 δ'5βο Οτίγηση- 
ὙΠδγοσ, σε υ., Συρ.) ; Οἴςδγο, Κέγγ., ἵν.» 
53; ΡΙίηγν, Ν.Η., ἴι1., 8, αηά Β.Ὁ., σδυ. 
Ἐογ δοσεπιαδείοη οὕ, α15ο ατίτησ- Ἐμάγετ. 
--τρεῖς ἡμέρας : ΡγΟΌΔΟΪΥ ἴο νγαῖξ ἔογ ἃ 
ανουτίηρ Ὀτεεζε ἴτοπι {πὸ βουίῃ.---πεμεί-. 
γαμεν: ἢ δοουδαῖϊνε οὗἉ {ἰπ|6, οὔ, χ. 48, 
ΧΧΙ, 4, 10, νεῖ. 14. Ῥεΐονν, ᾿ (οσ. χνΐ. 7. 
ει. 13. περιελθόντες: 50 Α. δηά 

ΚΝ. Ῥὰῖ ἸΔξῖεγ ἴῃ τηδγρὶπ περιελόντες, 
866 οτἱεἰσαὶ ποίβθ. Ἐδηιβαν 4180 [Ὁ] ονγίπρ' 
ΤΕ. ροϊπιβ οὔκ ἴπδὲ {π6 ἰδτίο σϑδάϊηρ 
οουϊά Ππατάϊν βίρηϊεν τῆογα ἔπδπ “ οαδὶ Οἵ ἢ 
(“ οσαϑὲ Ἰοοβε," πηατρίπ, ΕΚ. Ν.), υπηθοθβ- 
ΒΑΤΥ πεζὰ Αἰ που ΡὮ ἱπηρογίδηϊ ᾿ηξογηγδίοη 
ἴῃ χχνϊ. 40, ψμεῖε τὰς ἀγκ. ἰβ δάάεά, 
ἀηὰ ἐπε πγεαηίηρ 15 εν ἀθηεὶν ἀϊβαγεης. 
ἘΚδπιθαν τεπάειβ “ὉΥ ἰδοκίηρ ᾿᾿ ([π6 νογῦ 
τεϊζεγγίηρ ἴο τῆς ἔγεαιεης δἰτεγαιίοη οὗ {π6 
5815. σουτβε); πεν ννοσκεᾶ ἃρ ἴο Εδο- 
δαπι ὉΥ βοοά βεδπιβηβαὶρ δ5 ποὺ σουἹά 
ποῖ ρὸ 5ίγαίβι:βε δοίοββ, }. ϑημῃ, Ο, ἀπά 
Η., Ρ. 663, 5141} εἀϊι. Μετ. Τιεννίπ, δὲ. 
Ραιΐ 1ἴ,, Ρ. 736, ἰακαβ ἃ ἀϊβεγεπε νῖίδθν, 
δηᾶ {πίηκβ ἐπαῖ ἔπὲν ψγαγε οὐ] ρα τὸ 
βίαπα ουὔἍ το 564 [ο ΑἿὶ ἐμεῖγ 5α1}5, δηὰ 80 
το σοοῆε ἴἰο Επερίυπι ὈΥῪ ἃ οἰγουίζουβ 
δεερ. ΕΝ. τεπάδγβ βίον ““τηδάς ἃ 
οἴτουϊε,᾿" 80 ατίτηση-Ὑ βαγεσ. ΥΝ,., τἱ., 
Ῥ. 226, εχρί δίῃ πεῖς τεπάεγίηρ “ ννεϊρσ με 
ΔΠΟΠοτ ᾿" ὉΥ ἔπε πε οὗ ἔπε νεζῦ ἴῃ χχνῖϊ. 
40 (Ὀῖ βεὲ ΒΙ4β8 δρονε), [πε εἰΠρεὶς δσω- 
Ρίογιηεπι οὗ ἐγαηβίτνε νεγῦβ Ὀαίηρ οοπι- 
πιοῇ ἱπ τγεεκ πδυιίοαὶ ἰδησυδρε ἃ5 ἱπ 
Ἐπρ ἰβῃ, ἀπά ᾿Ὺ ἴδε ορἰπίοπ ἔμαί {δε στη 

.« 5πῇ, 

ἔτοπὶ ϑυγάσυβε ἴο Ἐπερίυσῃ σου ποὶ θὲ 
ἀεβογ θεά δ8 οἰγουϊίοιβ, ὑη]6885 πε βῃΐρ 
Ψ 85 ῇγοννῃ οὐδ ΌΥ σοπίγασυ ννἱπάβ (δι: 
866 δρονε); Μτγ. Κβδηάδ)} βιρρογίβ ἵν. Η., 
Με. Ῥαρε ἴῃς ορροβίϊα, ξοϊ]οννίηρ Τ.Ε., 
80 ϑιηῆ, Ρ. 156, ἔουτι ἢ εαϊξ,, δηὰ βεεὲ 
οτἰ οὶ ποῖς ἀῦονε, δπὰ ννεπάϊ (1809), 
Ρ. 418. Α(ΔΝ, “ξειομεᾶ ἃ σοπιραββ,᾽ 50 
Ὑγπάαίε, νῃῖ ἢ ἔογπιθγὶυ πχεαπὶ πὲ παν 
τηδᾶβ ἃ οἰγσαῖϊς, δας [Ππ6 ρῆγαβα ἰδ ΠΟῪ 
οὈβοϊείε, οὔ. 2 ϑαγῃ. ν. 23, 2 Κίηρϑβ [1], 0, 
Βα ατεεκ να ἰῃ ΤΧΧ.---Ῥήγιον: 
Κερρίο, Τιταβ ρὰΐϊ ἵπ θα οπ ἢἰβ ΨΑῪ 
ἔγοσι ᾿υάσεα ἴο Ῥαίεο]: Ῥουπὰ ἔογ Εοπια, 
8εῖι., Τίξ,, 5; ἀπ ννε Ἰεαγηῃ ἔγοτη 708.» 
Απέ., χῖχ., 2, 5, παι Οδίριια θερᾶπ ἴὸ 
σοηδβίγιοι ἃ Πάρου ἔογ τῆ σοση-8ῃ! 08 
οἵ Ἐρνυρῖ, δἰ που ρ 6 πϑνεσ ᾿βηϊβμεὰ ἱϊ, 
Ὕπε ρῥΐδοβ νγαὰβ βιπδιϑὰ δὲ {πῸὸ βουΐμεγη 
ἐπίγαποα ἴο {πε ϑιίγαίιβ οἵ Μεββίηδ, δα 
{ππ||6 τῆοτα ἔπδη ἃ ἔδνν τῇ] 65. ἴῃ Ὀγεδάε 
Ὀείννεεη ἴὲ δηᾶ {πε οἷν Μεββὶπα (οπ 1ϊ8 
πδπιε ἔτοπι ῥήγνυμι, Ὀεσδιιδε 5: ΟἸ]γ ννὰ8 
αἱ {π18 ροΐπε τθὴϊ ΑΔῪ ἔγοπὶ 1ἰαῖγ, 5εα 
αππηπι- ΤΠάγαι, σμδ υ., ἀπὰ ὙΝ εἰβεείη). 
Θ.. Ῥδὺϊ ννὰ8 βαϊὰ (ο ανε ν᾽ βίϊε Μαεβϑβίπα, 
δηᾷ τὸ πᾶνε ρίνβ πε ΟὨγίβιϊδηβ ἃ Ὀΐβῃορ, 
Αεία Ῥεένὶ, Αεέα Ῥαμἑ, ΤΑρβίυβ, Ρ. ἰχ. 
(Ζδοκιει). ὙΠε οοἷπβ 5μον τ {παὶ Πετα 
ἴοο {πῸ ιοβουσὶ ψασα πα ραίγοη ἀεί. 
-πτκατὴν. οὐἷν ἴῃ ΤΚ6 δηὰ Ρδυΐ, 5εὲ 
χνΐ. 1, ε΄. 2 Μαςο. ἵν, 44.--ἐπιγ.: “ἃ 
Βουτῃ πὰ ϑρσαπρ ἀρ,᾿ ἘΕΝ,, Πεῖε ΟἿΪΥ 
ἰπ ΝΤ,, οἷ. Τδυς,, (ἢν, 74, ἵν., 30; Χεη., 
Ἡεἰ!., 01... 2, 17, οδογίο Απμϑδίγο, Β1455, οἱ 
ἴξ ΠΊΔΥῪ πιδᾶῃ σοπλϊηρ ἈΠΕΙ ΟΥ ἴῃ βυς- 
ςεββίοῃ ἴο, ἐπί, τῃ6 ργενίοιιβ αἄάνεγβε υυἱηᾶ. 
---δεντεραῖοι, ο΄. πεμπταῖοι, χχ. 6, Β[455 
ἴῃ β, ]οδη χί. 30, ΡΆΠ]). 111. 5, 580 ἰῃ οἱ αββί- 
οὉ] ατεεκ. Τῆς ἀϊδβίαπος 18 δρουϊτ 180 
τη ῖε8, ἀπά 1. ϑηϊῃ, Ρ. 217, 418 δἀϊι., 
Ῥοϊηιδ ουἱν παῖ {να ϑαρροβε ἴῃ6 βῃΐρ ἴο 
8411 αἱ βενεὴ Κηοίβ δὴ ποὺγ ἔπ6 νογᾶρε 
Μοῦ ἰδ κα δθουϊ ἐννεηῖν-βῖχ Ππουτβ, ἀπά 
51. Γαὐκε᾿Β δοοουηξ ἰβ δΒπονῃ ἰο ὃ νΕΓῪ 
δοουτγαῖα ; 566 αἷδο Κδίηβδαυ δπᾶ δοκεῖ 
ἴοσ ἐχδσωρίεβ οὗ {πε δηςίβηϊ γαῖα οἵ βα!]πρ' 
αυϊΐε π᾿ δοοογάδηποα ἢ τῆς ἕδοῖβ Ῥείογε 
118. --- Ποτιόλους (Ῥοκ πο δ), ἰῃς δαυϊεσ 
ἄλγβ Ὀἰσδεαγοηϊα ἢ [185 πον πᾶσ ΨΨΆ5 
1μδἴίη, ὑσοῦθδθὶν ἔτοτῃ ἔπε τηΐπεγαὶ βρτὶπρβ 
ἴῃ (186 πεὶρῃθουτγμοοά ἃ μέεὶς, οὐ ρεῖ- 
Βᾶρβ α ῤῥμέεμάο (0. δηὰ Η.). Ιὲ ννδᾶἷΐϑ 
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δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους. 

ΠΡΑΞΙΣΙΣ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ ΧΧΝΊΙ. 

14. οὗ εὑρόντες ἀδελφούς, 

παρεκλήθημεν ' ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά - καὶ οὕτως εἰς τὴν 

1 Ἐὸσ ἐπ᾿ ΝΑ ΒΙ Τίβο,, ΝΝ. Η., ΕΝ., ΒΙαβ8, ϑνεπᾶς ἤανε παρ᾽, ΗἸ]. τείαἰπβ ἐπ᾿. 
Ιπβίεαά οὗ εἐπιμειναι Η 3, 33, 68, ο5", 137, ϑ5υ7ῖ. Η., Οἷρ., Τβεορῃ. μᾶνε επιμει- 
ναντες; 80 Βῖ8485, ΗΙ]., Κδηιβαυ {(ννεπάς δάπιιβ 8 ροββί "]ε), απ ἃ ἐπε πηεαηΐπρ νυν 1} 
{πεπ 6 ““ΨΜ6 ὑνεγθ οοτηξοτιβα δπιοηρ {π6πὶ (χχ. 12) νυν μ116 τνα τεπηδί πε ἀπιοπρ' ἘΠ ΕΠῚ 
ογ βένβη ἄδυϑβ᾽". 

ποί οπἷν ἃ ρτεδὶ ἰαπάϊηρ-ρίαςβ ἔοσ ἐγὰ- 
να Ιεθ ποπὶ τπῸ Εδβί, δυὰς (6 ρστγθδί 
Βατρουῦ ἴοσ ΑἸεχαηάγίδη σούῃ-ϑῃ]ρ5, 85 
αἶβο ἔογ {πε ἱγαάβ ἴγτοπιὶ ϑυτία δπά ϑραὶῃ 
(Εεπαπ, ϑαΐηέ Ῥαμί, Ὁ. 558). ὅ8ηβζα, 
Ἐρκέ., 77. δῖνεβ τ18 ἃ νἱνια ἀεβογίρεοη 
οὗ {πε ἱπίοσεδὲ ἰδκεη 'π {πε διτγίναὶ οἵ {88 
σοτΏ-ϑῃἷρ5, δίποα ἰῃ6 ρεορὶς οὔ βοζηβ 
ἀερεπάεά 50 τῦσο ΡΟ [Πἰ8 σΔΙΡῸ ἴον 
ἴοοά. ὙΠπε ἱπιροτίαποα ραϊπεά ὃν {πὲ 
Ρίαςα ἰβ βϑῇοννῃ ὃν {π6 ἔασι πδὲ ἱξ ρᾷνα 15 
Ὥδῖπε ἴἰοὸ {π6 Ῥᾶγ, οὔςθ {π6Ὸὸ Βδὺ οὗ Οὐτῆδ, 
πον ἴῃ ΒΥ οὗ Νδρῖεβ, πὲ ἴῃ 81. Ρϑι]}}5 
ἄδυ ϑίμπμς Ῥωΐεοίαπδ. Ἠδτα 51. Ἰρπᾶ- 
αἴὰβ ἀεβίγεα ἰο ἰαηᾶ ἐπὶ με τηῖρῃϊ ἔο]ονν 
τε ἐοοϊβίερβ οὗ 81. Ῥαὰὶ ο Εοπιε (Μ{αγ- 
ἐγγ., ν.), 586 βυτέμε [05., 4πέ., χν., 12, 
1, χυὶ., 7, 2; ϑίταδο, χνΐ., 1, 7, δπά 
νεἰβιειπ᾽ Β τϑίδσθβῃςσεβι ΕῸΣ πιοάξγῃ 
ψυτίϊετβ οὗ, αἶἰβο 1ενίη, 5:. Ραπὶ, ἰὶ., 218, 
δῃὰ Ἑδτιτδᾶσ, ἰΐ., 386; {μεῖγ ἀεβογίρείομ 
8ῆονβ ἕον [26 Αροβεῖθ᾽Β εγεβ ἢονν τεϑίβαά 
Ὄροὴ “Ὧπ6 οὗ {π6 Ἰονεῖῖθδε οὗ δδτίθν 
806 685". 

Ψεγ. 14. ἀδελφούς, 58ε6 οἡ ἴ. 185, 
ΠΕΥ τὴᾶῦ πᾶνε Ῥεθη ποπὶ ΑἸεχαπάτσίδ, 
85 ἴμε σοπίπιεσοα Ὀεβέννθβεη ἴξ δηᾶ Ῥιυέθοιὶ 
Ψγὰ5 80 σοηδβί ἀθγσϑῦϊε ; πΠ6 δῦβεπος οὗ ἐπε 
διίῖοῖς ἰηάίοδίαβ ἰῃδὲ (Π6 νυτίτεσ Κπανν 
ποιβίηρ οὗ ἐμεὶτ ργεβεῆςε ῥσενίουβίν, δὰ 
δὲ 411 ἐνεπὶβ Β[4885 15 τίρι μὲ ὑνμθη 6 βαύϑ, 
“Πρῃ τηδρὶβ πλίσιιπιὶ δὲ Ραΐθο β ΟἾσίβ- 
τίαποβ δηΐβ Ῥαυϊαπι ἔπῖββε αυδηλ ΕοπΊδ ᾽. 
ῬτοῦΔΌΙΥ δἔξεσ Κοπλδ 1{561 ῬαΈθοΙ νναβ ἐμ ς 
ταοβί δησίθπέ [ϑυνβῃ σΟΠη ΠΗ ΕΥ͂ ἱπῃ Τα Ϊγ. 
]ονβ σνετθ ἴπδτα 85 δ Ὺ 85 Β.6. 4, δἴξεσ 
16 ἄεδίῃ οἵ Ηεγοά τς Οατεδέ, [05., 4πέ., 
χΥϊὶ., 12, 1; Β. Ἅ., 1ἴ., 7,1, ἀπά ϑομᾶτγεσ 
δοςερῖθ {π6 ποιίοβ οὗ [6 δχίδίδποε οὗ ἃ 
ΟἸὨ τβείδα ΟΠΌσΟΙ 88 πὶ {πε ἰεχί, 7 δεσίδα 
Ῥεφοῤίε, ἄϊν. 11., νοοῖ]. 11., Ρ.. 241, Ε.Τ., 50 
το0ὺ Ο. Ηοϊἐζσπηδηη, Νενέσεέ. Ζεϊέρε- 
δομίομέδ, Ὁ. τοῦ; βεὲ αἷβο [ἱρμεοοις, 
Ρμῤῥίαης, Ρ. ,6. Ἐπερίυτῃ ἀηᾶ Ῥαῖθοὶ! 
816 ἴῃ8 ΟἿΪΥ ἔνοὸ ΤΑ] Δπ ἔοννηβ τηξη- 
τἰοπβά ἴῃ ἐς ΝΤ, (εχοερέ, οἵ Ἴοῦγβα, 
Βοπλε ἰϊβε]ἢ, αηά με τνε ςοηβί εν ἐπὶ 
Ῥαΐδοὶ! ννὰβ ἐπε τηοβὲ ἱπιρογτίδηϊ ροτέ, ποί 
ΟἾΪΥ ἴον βῃϊρ8 ἔτογῃ Αἰεχαπάτία, Ὀυε α͵5ὸ 
ἔγοσγῃ ϑυτίδ, ἴπϑτα 15 ποιμίπρ' βυγρτίβίπρ' ἰπ 
τῆς ἔδοι ἐμδὲ τ βυαπίεν θα πμἃ δὴ δαγὶν 
δηἃ δῇ ΘαϑΥ δηΐσδηςβ; δἱ Ῥοπιρεὶϊ, ποὲ 

ἴατ ἔτοπὶ Ῥυΐεοϊ!, ΟἩ τ βείδηϊεν πδά πιδάθ 
118 ννᾶν, δηᾶ Ὀείοσε 79 Α.Ὁ. ἰξ ννὰβ ἀϊ85- 
ουβδαά ὉΥ με βοββίρίηρ Ἰουπρεῖβ ἱπ τπς 
βίσεθει (Καπιβαγ).--- παρεκ.: “ψῈὲ ψΨετα 
Θηἰγθαίβα τὸ ἰαττν,᾿" ἘΞΨ. Εδιηβαυ (850 
ΒΙ4585), τεηἀδθγίηρ “ψε ψψετεὲ σοπβοϊβά 
8ΙΩΟΠΡ {Π6Π|, τεπη δἰ πίηρ' βανεη ἄδυβ" (566 
οτεῖςαὶ ποίθ), [Ὠϊπκβ ἐμδὲ ΕΥ͂., αἰἐπουρα 
ΒΙΓΟΠΡῚΥ βιρροτίβά, 15 ἱσγεοοποῖ δῖε ὑν 
51. ῬαᾺ} 5 βιξιδίίοῃ 45 ἃ ρτίβοπεσ, [0118 
νγ5 ἃ Ἀοιηδῃ οἰῆςετ, ἀπά ἀϊβοῖρ!ῖπε τνᾶ5 
Ὡδέαπγαὶ τὸ δῖπι, πόνψανεσ ἔτ επϊν 6 ννᾶβ 
ἰοννατάβ Ῥαυ!, Β|485 ςοιηρδιεβ Χχχ. 12, 
διὰ ΖδοκΙον αἰβο ργείετβ {88 ἰηξδσίου 
τρδάϊηρ οὐ δοοοιηΐ οὗ {18 τῆοτα τπιβιιϑὶ 
τηεδηΐπρ οὗ παρακαλεῖν. ῬτΙΟΡΔΌΪΥ {πὸ 
βένξῃ ἄδυβ' ἀδῖδυ ννὰβ πβεᾶξι! ἔοσ 0115 
ἴο ταροτί μἰβ αγεῖναὶ δὲ Βοπια, δῃᾶ ἴὸ 
τερεῖνα δαγέποσ ογάθσγβ ἔγοπιη (Π6 σδρίϊαὶ, 
Ῥεῖμαρβ ψ τ τεραγὰ τὸ ἐπε ἀΐβροβδὶ οἱ 
18. Ῥτίβοποιβ, Ῥὰξ 5:. Ῥδὰὶ! πιιδὲ πᾶνα 
Ῥδεῃ ταἰοϊςβά δὲ ἐπε ορροτιυπίεν οὗ ςεἶε- 
Ὁσαιίηρ ἃ ϑιπάδν σχίτἢ ἐπε Π{ππ|6 ΟΠ τι βείδη 
ΟΒυσοῖ δὲ Ῥαυίθοὶί, οὐ. χκ. 6, χχί. 4.---καὶ 
οὕτως : “δηά 580 ΨῈ οδηδ ἴο Εοηια," 
ἃδουξ 140. ταῖεβ, οὕ. χχνὶϊ. 25, “ ἀεβεῖπδ- 
τὰπιὶ ἸΏ ΠΘτῖβ ἐαγτΠΌτη,᾿᾿ Β͵458, ογ. τπὰ 
ατιῖςῖε θείοσε Ῥ,, Β]455, ΘΟ γαρι., Ῥ. 149, 
80 Βεηρεὶ (θαϊ Ξε6 Ῥαρεβ ποῖα). Οἰδοτθ 
(4 Κε οὕτως 4.5 ΞΙΠΙΡΙῪ - αἴτεε {πε βίαν οἵ 
Βανθῃ ἄδυβ, ἃ ποία ὑνῃϊςοἢ Ἰεδβ ο ἴὸ 
ΕΓ. 15, Δηἀ τδ 65 τ5 ἰο ππάεγβέδηα πουν 
τὰς Ὀτείγεη σδηλα ἴο πχδαῖ 115, ΒῖποΘ ὩδννΒ 
νου ἃ εαϑῖϊν ἤανε σεδομεὰ οπα, δηά ἃ 
ἀερυίδάοη οὗ ἐε Ὀγείσθη μᾶνθϑ αττίνεά δὲ 
ΑρΡρὲὶ Εογατα. Οἡ τς ἔογσπηοσ νίδνν ἐπε 
ὙΓΙ ΟῚ τΊΔΙΚ5 {πε σοποίπδίου ἀπά {π6 δἱπὰ 
οὗ 188 Ἰοηρ' ἦοῦτπεν (ε, εἰς τὴν Ῥ. Ὀεΐοτε 
{π6 νειδ ; ἴῃ νν. 12, 13, πᾶτηθβ οὗ Ὀΐδοθβς 
ἤοῖονν {πμ6 νεῖ ψίζπους δὴν δτιϊοΐς, 
ΜΝ εἶβ85), πὰ ἔμεσβ ἰβ ἃ Κἰπὰ οἱ ἐπὶ πτρἢ πὶ 
16 Ψψοσγάᾶβ: 6 δῇ εἐπιρεσοῦ ΨηῸ [85 
Ἰουρθμς ἃ παναὶ δβίε]8 ἀπά ὀνεγοοσμε, Ῥϑα] 
δηίεγαὰ ἱπίο ἔπι πχοϑὲ ἱπηρογία! οἷΐν; δε 
"ΑΒ ΠΘΑΙΘῚ ΠΟΨ (0 ἰβ οσονγῃ ; ΕΟΠΊΘ τα- 
οεἰνεά πίτπῃ Ὀοιηά, ἀπά 5ανν Πἰπι οτοννπεά 
διὰ ρῥτγοοϊαίτηθά σοπαπεσοῦ: οὗ, ΟἾγγϑ. 
ΟΥμθῖβ ἕακα ἤλθ. δβ -- ἐπορευόμεθα, τῃς 
δοίια] επά οὗ {πε ᾿ουσπευ ΓΟ] ονίπρ ἴῃ 
νεζ. τό (βεε οῃ {πῈ οἵμεγ μαπά νεπάϊ, ἦρε 
ἴοοο, 1888). Βαϊ νεγ. 15 ΠΥ ΡΟϑβιυ Ὀα 
(Δ Κεϑη 88 δἀάϊηρ δῇ ερίβοάβ ψ βίο σοτα- 
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Ῥώμην ἤλθομεν. 
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15. κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, 

ἐξῆλθον! εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρις ᾿Αππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν " 
οὖς ἰδὼν ὁ Παῦλος, εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ, ἔλαβε θάρσος. 

1 Ἐοὸσ εξηλθον (580 Η]]6.}) Α 17, 40, ὅχ, Κ.Ψ. Βανὲ ηλθον; ΜΒ] 5ὸ Τίβοβ., Υν.Η. 
Βί455, νεηᾶιϊ βανε ηλθαν. 

ΤΑΘΉςΕ5, ἃ5 ἰΐ ψψεῖς, ἃ παν βεοίίοῃ οὗ {πα 
ἈΡΟΒΕε᾿ 5 ὑνοσῖκ ἴῃ πε πηθεϊίπρ νι {πὰ 
Ῥγείθσεη ἔτοπὶ Ἐόπια, ἔπ6 ἰοῦτπαν ἰΐ56 1 
Βείηρ' τεραγάβαά 845 σοπιρ᾽ εἰβά ἴῃ νϑεῖ. 14 
(Νὄβρεη). 1 να τεδά εἰσήλθομεν ἴῃ νεῖ. 
16, 566 οὐῖίοδὶ ποίε, [Ὡς ψοσά επι- 
Ῥἢαβίβεβ ἀρραγεηξῖν ἢ δοΐτιαὶ Ἔπίσυ ἰηῖο 
ἔδε οἰέν, “πὰ ννῆθεῃ νὰ επίεγεά ἱπίο, 
ἘΝ. οὐ ἰξ τὴᾶν βίτηρῖν ἰαΐκε ἂρ (δ οοη- 
οἰ πυδίοη οὗ νεσ. 14 (5ο ἡ επάξ, γνῆο 8668 πὸ 
ἀἰουϊν ἰπ ἐπε ψψοτάβ). Κδγηβαν, δον- 
ἕνεσ, ἄγαννβ δηοίμογ ἀϊβεϊποιίίοη Ὀεΐνθεη 
νν. 14 δηά τό (ἰο νοι ννεηάς (1800) 
τοΐεσβ, νυἱπουΐ ἐπάογβίπρ 10), ἀπά {πίπκ5 
ἐμαὶ πὸ ἀου δε ἐχρσγεββίοῃ οἵ ατείῖναὶ ἰ5 
ἄυς ἰο ἐπε ἄουδ]ε πηεδηΐϊηρ νν μΐο ἢ τΠ6 
πδτηε οὗ ἃ οἰϊγ-ϑίαίε θεδῖβ ἴῃ Οτεεῖκ (δέ. 
Ῥαμὶ, ΡῬΌ. ττῦ, 347, ἀπά Ἐχροσίέου, 1δπ., 
1809); ἴδ Κοτηδ πιὶρσμί θὲ τεβιτιοιθά ἰοὸ 
1π6 νν4}18 δὰ Ῥυϊ]άϊηρ5, ογ ᾿ξ τηϊρμὶ ἰη- 
οἷἶσάδ (6 ψνῇοϊε ρὸν Κοριαηη5, δηὰ 80 ἴῃ 
ΥΕΙ. 14, “Μὲ τεδοπεά {δες ϑίαίε Εοπηα," 
γὸ Ραββεά {πγουρῇ ἔννο ροϊηίβ ἴῃ ἔπε 
αρεγ Κοριαηδ, 61. 15, ἀπά ἴῃ νοῦ. 1, 
“νγ6 οπίεσεβ {πε (νν415 οὔ) Ἐοπιε᾽ἢ. 

Ψεσ. 15. κἀκεῖθεν, 5ε6 οὐ χίν. 26. 
-πτὰ περὶ ἡμῶν: ρῆταβε οὨΪν πὶ Τυκα 
τπᾶὰ Ῥδυΐ, 5βεαὲ ἅρονε οὔ ρ. 48:.. Τῇ 
Ηδίμταὶ Ξυρροβίξίοη ἰβ πὶ ἔπαγε ὑγεσα 
Ὅνο σοτηρδπίαβ ; οπε τηεΐ ἔμεπὶ ἴῃ δάνδποα 
αἱ Αρρί! Εοσγυπι, ἀπά ἐπε ΟἿΠΕΣ ὩθΆσοΣ 
Εοπιε δὲ {πεὸ Ττεβ Ταρεγησ.-- εἰς ἀπάν- 
τῆσιν, ε7΄. τ ὙΠεββ. ἱν. 17, Μαῖί. χχν. 6, 
χχνὶ. 32 (ΝΗ. πιατρὶ πη), γεαυεηὶ ἴῃ 
ΤΧΧ, οἴ. Ῥοῖν»., ν., 26, 8ἱι 8:6 ΡΙυπιρ- 
ἐσθ᾿ 5 ποίεε οὐ {με πηβεξίηρ οἵ Οἴσεσο οπ 
115 βαπηθ τοδὰ οὔ ἢϊβ τείαση ἔγοπι δχῖϊθ, 
ϑεηδίε δαπά ρεορῖίβς ροίπρ οὰὔξ ἴο σπηδεῖ 
Βίπι; ἴογ ὅι. Ῥδυ]᾽5 ἔτιεπᾶβ ἴῃ Εοπηα 5εα 
Ττὐλρμείοοι, ΡλὶΠῤῥῥίαης, Ἱπίτοά., ἀπά ὑ. 
1)ι ἢ. ; ϑαπάδνυν δπά Ἡεδάϊδηι, Κονριαῃς, 
ΧΥ]., χχνΐ!., χχχῖν., χῖ., εἴς., αοάεξ, 
1, Ερϊένο ας Κονιαΐη5, ᾿ὶ., 500 Ε΄. Ααυΐϊα 
δηὰ Ρείβοι α νου θὲ δπιοηρϑβί {Π6π|.--- 
᾿Αππίου Φόρου : 5ἰίιαῖεά οὐ (μ6 ρτϑαῖ 
Ἀρρίαῃ αν, πεᾶγῦ (6 πηοάετῃ Τυθῤῥοπμέϊ, 
43 ΤῊ 1168 ἴτοπὶ Εοχηβ, Οἷς., 44 Αἰέ,, 11.» 
1ο; Ηοε., ϑαΐ., ἱ., 5, 3, ἀπά ἴοσ τς 
ἀϊδίαπος, 7Πέΐμ. Αἀπέ., Ῥ. το, 1. Ηἶδγ., 
Ῥ- 61: (8686 πονψενεσ οἡ {π15 ροϊηί Ἐπογοὶ. 
Β:δ]., Ῥ.- 267, τι89090). ῬτοῦδΟΪν ἰΐ8 πᾶπια 
Ψ 88 ἄτπε ἴο Αρρίιιβ ΟἸδυάϊαβ 45 {πε σοη- 
ϑέγιοίοτ οὗ {πῖ5 ρατγί οὗ ἔπε τοδά, 1ὐἶνυ, ἰχ.» 
29, ἀπ ἐνεη ἴῃ {πε {ἰπια οὗ 51, Ῥϑδὰϊ ἰΐ 

ΝΟΙ,. "1. 

ΒδεΙῚ5 ίο μᾶνβ Ῥδεη οοππεοίεά ἴῃ βοζὴς 
ΨΆΥ ΜΠ ἰπῸὸ Αρρίδη ἔαπλΐγ. Ιε νναβ 
βἰτυδίθα δἱ {π6 πογίμϑγη ἐπα οὗ ἃ οδπαὶ 
ΜΕΘ τὴ {ΠῚ ΠΕΙ ἴτοπὶ 4 ἔδνν πιΐες 
ΔρΡδγεπεν αρονε Τεγσδοὶπα ἑμσουρῃ {πὸ 
ἀϊδβέσιος οἵ {πὲ Ῥοτηρεῖπε Μαγβῆββ. Τῇὲ 
δοαίπιθῃ οὗ νῆοτῃ Ηογασε βρεᾶκβ ἴῃ ΐ5 
Ἰίνεῖν ἀεβογίρείομ, τι. 5., ὑγεγα ετηρίογεά 
ἷπ ξσοηναυΐπρ ΡΑΒΒΕΠΡΕΙΒ ἴῃ Ὀοδίβ ἰοννεά 
ὈΥ τὴμ]65 δίοπρ (πΐβ σαπαὶ. ΤΏ Δρρίαπ 
νΑυ ἰιβεὶ ννὰβ ραγαῖ]εὶ τε ἐπε οδηδὶ, 
80 (πδί {πε σεπευτίοι ἀπά ἐπε Αροβεϊβ 
τηῖρῆς, μανε ἰγανθθὰ Ὀν εἰΐμετ, δπά 
(π|8 υποεγίαίπίν 45 ἰο {πε τουξε πὸ 
ἄοπρε πιδάβ ἐῃε Βογιδη ΟΠ βείδπβ νγαῖξ 
δὲ Αρρὶΐ Ἐοσιπι. Νίρδε ἔχανε! !οτβ ἀρ- 
Ῥατγθητὶν ῥτθξεστεά ἐπε Ῥοδι. Τῆς ΕΙΝ. 
τεπᾶεγβ “ὙΠ6 Μαῖκεῖ οὗ Αρρίιβ " (γβδ]ν 
πε ατααῖκ 18. ἃ {γαπβιϊογαιϊίοπ οὐ ἐδε 
1,αἰἰη ΑΡΡΙ͂Ι ἔοσγιιπι, 5. (Ὡ8 ννογάβ βίοοά 
ἴῃ ΊΘΙΙ, “ ἔοσαση ᾽᾿ (ποί Εοτγυτη), Ηϑεϊπρϑ᾽ 
Β.Ὁ.). Τῇδ ψογά ἀρρδτγεπίὶν ἱπιρ!εἀ ννπδὲ 
νε 5ῃπου]ά ς 411 ἃ Ῥογοιιρῇ οἵ αβϑβϑίζε ἰονγῃ, 
φΥ Ἑοτγυτα Τα], εἴς. Τα ρἰσιυτειάγαννα 
ΌΥ Ηοτγᾶςβ βυρρεβίβ ἃ ϑὅ8δᾶτρ Ἴοπίγαβι 
Ῥεΐννβθη 1μ6 Ποῖν ἴον οἵ ἐμε Οπτγιβιίαπ 
ταθοίίηρ δηᾷ (ἢξ οοαῖθε νἱοα δηὰ 
τυᾶάς τανεῖσν ψῃϊοἢ 80 οὔδβη 116 τῆς 
ψτοίομεά {ππ||{π ἰονγῃ (ΡΙυτηρίγα, Ο. ἀπά 
Η.).---Τριῶν Ταβ.: Τ7γὲς Ταῦδεγης, ἴτε- 
ααδης Παϊείπρ-ῬΙασα, ἀσυόγεογίμηι, δρους 
33 ΠΆ1165 τοτὴ ἈοπΊα οα ἴδε Νία Αρρίδ, 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ δὲ πε ροϊπέ ψῆεῖα ἰἢς τοδά 
ἔτοτι Απέϊατη ΟΓΟΒ568 ἰἴ, Πθδσ (26 τηοάδτῃ 
Οἰδξέογπα. Αἵ [815 {ἰπ|6 1ἴ νναβ ἃ ρίαςε οὗ 
βοὴ ἱπιροτίδηςε, οἷ, Οἱο., Α4ἀ Αἐέ,, 11., 
12. Ἴδε [δἰΐη ἑαδεγη τὸ ἃ 5ῇορ οἵ 
Δ}Υ Κὶπά, δηᾶ ᾿νουἹᾶ σεχαῖτα δῃ δά]εοεϊνε 
κα ἀσυεγϑογία (Ξο. ἑαδέγηα) ἴο Ὀ6 εαιυῖνα- 
Ἰεπί ἴο ἃ ἴανδίπ ἰπ πὸ τποάθεπ 56Π86, 
1οννη, δαΐπέ Ραμ, Ἰὶ., 224.---εὐχ. τῷ Θεῷ 
ἔλαβε θάρσος, οὔ, Ἰοῦ χνίϊ. 9, ΠΕΙΒ Θ᾽ 
Βδγηβαν ἰ5 οοστεοΐ ἱπ σοππεοίϊηρ' {π|8 εἐπ- 
ςουγαροτηδηΐ νχ] ἢ {Π6 οἤτοπίὶς ἀϊβογάεσ οὗ 
ἐπε Αροβεῖε, νι ίο νου οἴεη ὁσσαβίοπμ 
Βι5 οὗ ἀερτγεββίοῃ, ἰξ ἰβ ενϊδεηὶ ἐμδὲ 81. 
Ῥαυΐϊ, γνο ννᾶβ 850 Π1]] οὗ βυπιρδαίῃν, “πε 
Βεατί οὗ πε ννοσἹά,᾽ δπᾶ Ἵγανεά ἴοσ βυτη- 
Ῥδίῖῃγυ ἔτοπη οἵμϑζβ, πιᾶν ννε}1] ἤανε ἔδεε τη δὲ 
ΒεῈ νγὰβ 511 ἃ ῥτίβοπεσ, απὰ {πε γεοθηΐ 
ῬοΙΠουΒ νουᾶρθ τλΔῪ δ'βὸ ἢδανε ἰδ 115 
ΤΩΣ Κ ὑροη ἰπι. Απυμον,, ἐπε πιδεείηρ᾽ 
νὰ ΟἸγιβείδη ἔτει άβ, ἀπά πε ἐπουρμς 
ἴμδὲ ἐπεδε κυ βεἰβείαηβ γετα ποὶ δϑῃδιηθὰ 

35 
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τ6. ὍΤΕ δὲ 1 ἤλθομεν εἰς 2 ρώμην, ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκε τοὺς 
δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ ̓  

ἑαυτόν, σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. 

τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη μένειν καθ᾽ 

17. Ἐγένετο δὲ μετὰ 
ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι τὸν Παῦλον τοὺς ὄντας τῶν ᾿Ιουδαίων 

πρώτους " συνελθόντων δὲ αὐτῶν, ἔλεγε πρὸς αὐτούς, "Ανδρες ἀδελφοί, 

ἐγὼ οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, 

δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ρωμαίων" 

1 Ἐὸσ ηλθ. (80 Η1ρ.) 3 ΒΙ1, Τίβοι,, ἘΝ., ΒΙ455, Ὑν εἶββ βανε εἰσηλθομεν; Α 80 
ΧΝ.Ἡ. εἰφηλθαμεν. Βείογα Ῥ, δ "Ἴ,, Τιβοι., Ηρ. τεδᾶ την. 

3 Αἴεγ Ῥ. Τ.Ε, δάάβ ο εκατονταρχος παρεδωκε τους δεσμιους τῳ στρατοπεδαρχῇ. 
ΚΕΝ. οπι. ἱπ τεχί, ποῖ τηᾶγρ. ὙΠ ψνογάβ ἀγὲ βυρρογίεᾷ ὈὉν ΗΓΡ 137, ϑυγ, Η. οὖ, 
αἷξ., Ῥαγ. Ῥγον., Β᾽4β5 ἰπ β, ΗἸΙρ., Ζδοκιεσ. ὙΠδῪ ἅττα οπὶ. Ὁν ΑΒΙ 13, 40, ΟῚ, 
ψυΐρ., ϑυγ. Ρ., ϑυγ. Η. ἰεχί, Βοΐ., Αγ, ΟἾγυβ., Τίβοῃ,, ΥΝ.Η., ὑΜεῖββ, ϑνεηάις 
(τεδὰ βἰτηρὶν ἐπετράπη τῳ Π., 1 ννογάβ δγὲ ογλϊθά) ; 866 διγέμεν Ῥεΐονν. 

8 Βεῖοσε σὺν τῳ φυλασσ. κιτιλ. 137 Οἷρ., Ρατ., Ῥτον τεδά εξω της παρεμβολης; 
ΒΙ455 ἰῃ β, Ηἱρ. (δες νγεπάι᾽ 5 ποίβ, Ρ. 420, 1899). 

εἰτμασ οἵ (Ὡς αοβρεῖ οἵ ΟΠ γίβί, οσ οὗ Ῥδὺ 
186 ῥγίβοπεσ, Ἔβνεὴ ἱπ Ἐοπιβ, τῇδ Ὑ}6}} 
μᾶνα δπάπεά Βἷ5 οι] νυ πλυοἢ βέγαηρίῃ. 
Βίδπορ 1ἱρβείοοι, ΡΑΣΪ., ρρ. τ6, 17 (5ο ἴοο 
Ηοτί, νάαϊςἐἰε Οἰιγίεἰϊαπίέν, Ῥ. 113), 
ἘΒίηΚΒ ἔπδὲ {πῸὸ ψνογάβ τπιδὺ ἱπεϊπιδῖς ἐπδὲ 
ἴξ νψαᾶβ ἃ τεϊϊεῖ ἐο 81. ῥδὺ] ἐο Βηά ἐπδΐὶ 
ΒΟΙΊ6 τηρπΊρογ5 δὲ ἰεαϑὲ οὗ ἐῆε Βογηδῃ 
ΟΒυγοῖ νγ6γα ἔδνουτγαθν ἀϊβροβεά ἰονναγάβ 
Βίπι; Ρυξ, 45 Ζὄςκίεγ ροϊπίβ ουξ, ἔπεα ἰ5 
φογίδίν τὸ ῥσοοῦ μεσγε, δὲ ἰδϑδαβέ, [ῃδὲ 
τῆς ΟΒυγοῖ νγ85 σοπιροβεά ργεροπάθγαί- 
πρὶν οὗ Τεννβῃ ΟἨγίβεϊδπβ, οὐ [πδὲ Ῥδὺ] 
ν)85 ρα τῇδε πε τεςεϊνεα ἃ νγεϊσοπηθ ἴῃ 
ἃ ὈΒυτοῦ 80 σοτηροβεά, ἀπά ννα ἤανε ἢῸ 
ἀϊτεοι ενάεηςς οὔ π6 εχἰβίεποα οἵ δῃ 
Δηι-Ῥαυ] πο [εν 5} ρατίν δηϊοηρ {Π6 
Ἐοπιαη ΟἿ τ βείδηβ; δπῈ ἰπ [Π6 ρσέβαποα 
οὗ {86 Ὀτθίῆσεπ 51. δὰ! ψουἹᾶά 566 ἃ 
Ῥζοοῦ ἐπὶ {πὶ ἴονε ννγὰβ ποῖ στηθγεὶν ἴῃ 
ψοσγά ογ ἰπ ἰδίίασ, ὑπ ἰη ἀξδθά δηά ἴῃ 
ἀτατ : “ νάερας ΟΠ σίβεαπι εἰίαπὶ Ἀοσηδα 
6588,᾿ Βεηρεὶ. 

ψεγ. τθ.--ἤλθομεν, 566 οτἱε δ] ποία. 
ὙΠοΥ ννουά ἐπίεσ ὃν (με Ῥοτία ὕδρεπδ. 
Οὐ τπε ψοσγάβ νυ ῃ ἢ ἔοϊονν βαα οσγί τοδὶ 
ποίε. ὙδοΥ γε τείαίπεά ὃν Β[4855 δηὰ 
Ἑδτγηβαν, δἰ που ρἢ 8656 νυγιέετϑ ἀἸ ΠῈΣ 88 
το {πεῖσ ἱπιεγργείδιίοη, ψνῃ 116 1ἱρδείοος, 
Ῥλΐ., ῬΡ. 7, 8, δἀτηϊτεῖπρ ἐμαὶ ἐπ 6 Ῥαίαποα 
οὗ εχίβεϊηρ δαςποσγίεϊαβ 15 ἀραῖπδί μετ, 
ἰποὶῖπαβ το 8ε6 'π {πε ννογὰβ ἃ ρεπυΐπα 
ἰγαάδίοη, ανθη 1 πὸ ρατί οὗ ἐπε οτὶρίπαὶ 
ἰαχί, ΕῸσ Ἀδηιβαν᾽ 5 νενν δεα ἄῦονα οἡ 
ΧΧΥΝ], 1. ΒΊ455 ἕακεβ τῆς ἐχργεββίοη τῷ 
στρατ. ἴο τεΐεγ ἴο Αἰτδηΐιβ Βυγγαβ (ἀπά 
το 1Π18 ἰδαπεὶ βοβείοη Γἱρμεῖοοι δεῖδομαβ 
τηθοῦ ΡῬΓΟΌΔΡ ἐν). ΙΕ ἰ5 βετικίηρ ἐμδὶ 
Βοίἢ Ῥείογε δπά δἔεγ Βυγγτιβ ἔδεγε ψοσα 
ἔνγο “ῥσείεοιβ,᾽᾽ Τας., 4πῆ., χίϊ., 42, χίν., 

51, ΏΘΓΘΑΒ [ὉΚῸ νυσίἐεβ τῷ στρατ,»; “ἐπε 
οαρίαϊη ΟΥ̓ ἐπα ρυατά ᾽᾿; θυϊ οἡ {π6 οἵποῦ 
Βαμά ννεὲ οδὴ βοδγοεῖν ἄγαν δὴν ἀδοϊβίνα 
Διρυτηεπί ἔσοτι (Πϊ5, Ῥεοδυβε (π6 νυγίτεῦ 
ΤΩΔῪ τΟΘΙ ΤΊΘΓΟΙΥ το (ἢς “ ργείεοι "᾿ ἰπ 
σμαῦρε οὗ {Πϊ8 ραγείσυ]ασ σαβε, ψΠείποσ 
ἢε Βδά ἃ ςο!]εαριε οσ ποῖ.---καθ᾽ ἑαυτόν, 
866 οΥΕσ8] ποία ἴογ δἀάϊτίοη ἱπ βὶ ἑδχέ, 
Νοῖ ομἱν {πῸ ροοάνν}} οὗἩ (ῃ6 σαπευτίοη, 
ΔηΔ τπ6 βευνίςεβ ψῃϊο 81, Ῥαὺ πδά 
ταπάεσεά, Ῥὰΐς αἷβο {πὸ ἰδγπιβ ἴθ ψ οι 
Ἐεβίῃβ μαά τεροτίεά τπῈ οδδε ἰῃ ἰδ 
εἰορίμνη, νου] σογηδίπε το βεοῦγα ἐδῚ5 
ἔανουτ. ὙΠῈ ννοτάβ ἀο ποῖ ἱπιρὶν ἴπμπαὶ 
ῬΑᾺ] νγᾶὰϑ Κερί ἴῃ ῥγίβοπ ἴῃ {πε σδπὶρ 
δρδτὶ ἴτοτλ {ΠῈ οἴμαῦ ῥσίβοπεβ, δι, 45 ἐπ 
νν. 23, 30, ἐμαὶ δε νγᾶβ δ᾽]ονγεά ἴο πᾶνε 
ἃ δοῦβε ογ Ἰοάρίηρ ἴῃ ἐπε οἷἐν (Εδηη58}) ; 
ἢ6 σου]ᾶ βοδγοοῖν ἤανε βαυπιπιοπαά τῃ8 
16νν5 ἴο ἴπ6 σαπιρ, νοῦ. 17 (Βείῃρε), 5εῈὲ 
Αἶβο 1ἰρδίίοοι, Ῥλὴϊ,, Ρ. το3.---τῷ φυλάσ- 
σοντι αὐτὸν στρατ.: ομδέοαϊα πε αγὶς, 
Ὧ6 ψγ5 5{1] Ῥουπά (ὁ ἃ βοίάϊθσ. ὃν ἃ 
Ἰρμὶ ομδίη, 80 ἐπαΐ ΠῈ οουϊά ποί σὺ 
ἴῃ δηᾶ οὔ 45 με ρίεαβεά, δὰϊ 1π6 ἔοσπι 
ΜὨΙΟἢ 5. ουβίοάν ἴοοῖ πᾶ8 θβδη ννε]] 
ςοτηραταά ἴο παι νψῃίοῃ Ηεγοάῦ Αρτίρρα 
ἀπάεγννεηϊ, ηῸ νγὰβ οοπῆπϑοαά δὲ οπα 
εἶπα 'ἰη ΕοπΊα, [05., 4πέ., χν]!., 6, 5, δὲ 
ἢγβὲ ἴῃ ἴῃς σδπιρ, δηᾶ δἰζεγννατάβ οὐ {πε 
δοςεβϑίοῃ οὗ δὰ ἢ ἃ Ποῖιβα οὗ μἰβ οὐνῃ, 
ΔΙΓΒΟῸΡὮ 51 ἀηάδσ τα] ἔαγν ουδίοάν, οὐ, 
χχίν. 27. 

γεσ. 17. Ἴδε ψΠΟ]ς βεοίίοη νν. 17- 
28 ἰ5 τεξειτεάᾶ Ὁγ Η:Πρεηξεῖά ἐο ἐπε 
“δυΐποῦ τὸ ΤΠεορπιΐαβ᾽᾽., Ιἢ νεσ. 20 ἔῃ δ 
Ῥδὰ] θουπά ἔογ [Π8 ὮΟΡΕ οἵ ἴβσβεὶ θείοπρβ 
οὐἷν το {π6 “δυΐμοσ ἰο ΤΉΘΟΡΒΙ]ι5,᾿ οὐ. 
ΧΧΙΠ. 6, χχνΐ. 6; ἰξ 15. ΟΠΙΥ πὸ 58πὶ6 
δυΐμοσ το 541] ϑιρροβεβ ᾿ἱπὶ ἕο Ῥεᾶγ 
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18. οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν 

αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 109. ἀντιλεγόντων δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων,1 
ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι 

1ἸΑΗ͂οσ ἰουδαιων 137, ΞγΙ. Η. οἷ", δἀά καὶ ἐπικραζοντων" αἱρε τον ἐεχθρον μων 
᾿- χχὶ. 36, χχίΐ. 22, χχν. 24), 89 Β[δ88 ἰῃ β, ΗΙ]Ὲ., ΖόοκΙοτ ; ἀπά δέζεσ κατηγορεῖν 
δ᾽ ΑΒ) δε βαπιθ δυϊμογίτεβ ἱ Εαἷρ., Ῥαγ., Ῥγον. δάά αλλ' ινα λυτρωσωμαι τ. 
Ψψυχην μον εκ θανατον. 

{πε ομαΐπ, χχνΐὶ. 20, ννῃῖςἢ δοοοτζάϊηρ' 
ἰο χχίϊ. 29, 30, βαὰ Ὀεβῆ Ἰοηρ τεπιονεά. 
Α τεΐεγσεποα ἰοὸ πε ραββαρδδ ἴῃ αιιδβιίοη 
ἷβ βυξῆςίεπε ἰο βῇον {πὸ ἀργθαβοηδῦ]6- 
πὲϑ85 οὗ ἐπὶβ οτἰεἰςΐβηι. [πὸ {π|ὶ8 δαῖηα 
βεοίίοη ΟἸδηθῃ οἂῃ ΟἸΪΥ 566 δἷβ ἔΨῸ 
τεάδοίοτβ, }υδαίοιιβ δὰ Απεϊυάαίοιι5, αἱ 
ΨΟΙΚ ἀραΐῃ, τς ἰδξξεσ ἴῃ νν. 25-28, ἀπά 
(ἢε ἔογπιεγ ἰῃ νν. 16-24. Βυΐ 1 Ψ}1}1 θὲ 
ποιίοεά ἐμαὶ νεπάς (1800) 5111 411ονν8 
τῆι δὴ Ὠἰϊβέογίοαὶ Κεσπεὶ 1165 ἂἱ {πε ἔουη- 
ἀαδιίοη οὗ {πε παγγαῖϊνε, δῃὰ δἰμουρῃ μα 
ἄοεβ ἤοὲ βρεαῖκ 80 ὑπῃοβι δι ΠῚ 88 ἴῃ 
1888, με 5111] Δ΄Ποννβ ἐμαὶ ἰξ ἰδ ποὶ ἱποοη- 
οεἴναθ!ε ἐπαὶ Ῥδὺϊ! βοοῃ δίϊεγ ἢΐβ5 διτίναὶ 
ἱπ οπιε βῃουϊᾶ βεὰὲῖκ ἰὸ βηίθγ ἱπίο τεὶὰ- 
εἰοπβ νι τὰς [ενν8 ἴῃθτε, ἴο σοπνίποα 
τπ6η ἰ ροββίθ]ε οὗἩ ἢΐβ ἱπηποσβθηςε, δηᾶ ἴο 
Ῥγενεπὲ ΔΠΥῪ ππέλνουταρϊα ἱπῆπθησεβ οα 
πεῖς ραγὶ ἀροη Πῖβ ἰτἰ8].---μετὰ ἡμεράς 
τρεῖς : δη ἱπτηδίίοη οὗ Ρα11᾽8 σοπίϊηπουβ 
ἘΠεΙΡΥ; ἴδε ρῥγενίουβ ἄδυβ τῆδυ νν6]] 
δανε Ῥεεῆ επιρὶογεὰ Ἰη τεςδίνίηρ Βῖ8 οννῃ 
πες, δῃᾶ ἴῃ πιακίπρ [8 βυσησηοπβ 
Κποννῃ.---τῶν ᾽Ἴου. : {π8 εἀϊςιϊ οὗ ΟἸαιάϊαδ, 
οἵ. κνιιῖ. 2, μδά εὐ βεπεν Ῥδβῇ νεσῪ ἰγϑη- 
βίθπε πῃ [15 εἴεοίβ, δὰ ἴῃς 1ενν8 βοοῦ 
τοϊυγηεά; ῥοββιΙΥ ἸΠΕΥ ΤλΔΥῪ οἷν πᾶν 
δπηϊσταιϊεὰ ἰο ἰῃς πεϊρῃθουτποοά, ἐ.ρ., ἴο 
Ατίςοϊα (ϑομῦσεη).---πρώτους, οἵ. χίτ!. 50, 
χχν. 2, [κε χίχ. 47, Βεζε ἱποϊυάΐηρ τῃ8 
ἀρχισυνάγωγοι, {πε γερουσιάρχαι, (δε 
ἄρχοντες ἀπά οἰδετβ, ϑαπάδυ ἀπά Ηεδά- 
Ιᾶτη, Κοηιαης, Ὁ. Χχι., οσ {π6 ψνογὰ τῇδῪ 
Θσμαρ8 δε υδεὰ οἵἩὨ 50οΐἷα] ἀϊβείποιοη, 

Ἰποϊαάϊηρ τΠ6 οἤῆοοιβ παπηεᾶ. Ὑπε εν 
ἴῃ Εοσηθ ννεγε ἀϊνϊἀβἃ ἰἱπίο πὸ 1658 ἴπδῃ 
βένβη ΒΥ πΑρΌρτεβ. [1{ ἄοεβ ποΐ οἵ οουτϑε 
ξο]ονν ἴμαΐ Αἱ] οαπια ἱπ δήβννεσ ἴο τῃ8 
ΑΡοβίῖε᾽ 8 σμδγδοίοσβεο ΒυΠΙΠΊΟΠΒ, ἃ5 6 
αἰνναυβ ἰυὐγπθᾶ τὸ Πὶ8 σουπίσυτηθπ ἢσβέ. 
Ἐδηάδ]! τεηἄθσβ “τποβα ἐπαξ νογα οἵ ἴῃ 6 
16ν5 ἢἤτγβι," ἂ8 1 Ῥαὺὶ ἰηνίτεὰ ἤγβε {πὸ 
ΤΩΘτΩΌΘΓ8 οὗ (δε βυπαρόριιθβ πὸ ννόσα 
]7ενβ, ἱπίεπάϊπρ τὸ σϑβεῖνε {πε ἄδνουϊ 
Ὁ ΘηΈ 165 ἔος 6 βεσοηὰ ρίδοα; βεε ΕΥ͂. 
τοηδοτίηρβ ἦρι ἴοῦο. --- συνελθ. : ἰξ ννᾶ5 
πδίυγαὶ ἔμπας Ῥαὺ] βῃουϊὰ ἴπιι5 4556 1018 
ἔμεση, απὰ τμδὲ πε βΒῃουὰ ἤθη επάεανουτς 
ἴο 5δῆονν ἰπαὶ δίπουρ ἃ ῥείβοποσ Ὧ8 
νγὰ5 συ {1655 οἵ δὴν οἥξηος ἀραίηβὶ (88 
7εν βῆ παιίοη ; οἰμεγννίβε μ6 οουἹά πος 

εχρεοῖ ἔδες τεργεβεηίδεϊνεβ οὗ ἢἰβ ρβεορίε 
ἴο Ἰἰδίασπ ἴο [ῖβ τηδϑβᾶρε ; 80 ἔδσγ ἰΐ 
ψουᾶ Ὀς ἀϊβῆου!ε ἰο Βπὰ δῃ ἱπεϊπηδιίοη 
οὗ δηγιπίηρ ἀηῃίβίοτίςαὶ (5εε Β]458, ἐπ 
Ἰοοο).---γὼ : τῃε νγοτὰ Ῥσορῦϊγ οσουττίπρ 
ἢτϑί, ΝΝ.Η., ΟΝ. ννεῖββ, ββεϑῖηβ ἴο ἰηάϊ- 
οδίε ἔσοσῃ [8 δυρμδίς ροβίείουι ἐπδὲ τε 
ΑΡροβειεβ ομίεξ σοοησεσῆ οπ ἰπἰβ οσοδ- 
βίοη ννὰβ ἰὼ νἱπάϊσαϊε Ὠϊπ|561}.---ἔλεγε: 
ἱπιρετέεςς, “ φυΐα ἐχρεοίδευσ γεβροηβιτη," 
ΒΙ455, 8εὲ6ὲ ποίβ οἡ ἰΠ. 3.--ἀδελφοὶ . .. 
λαῷ . . . πατρῴοις: 411] ἱπάϊσαίϊα (Πα 
βαῖης σοποϊ]αίοτν βρίγί : “τηῖσα σοτίς 
Ῥαυΐ! τηαηβαυείιάο " ((αἱν!Π).---ποιήσας : 
“ΦἸΒΟΙΡΏ 1 πμαὰ ἄοπς,᾽" ΚΕΙΥ͂. ἱ.6., δὲ τῃ8 
εἶπηα ἢὲ νγὰβ ἰάκβὴ ῥγίβοπεγ ποτα μαᾷ 
Βεδη ποιμίηρ ἄοπε ΌῪ Ὠΐτα ἰο στηθεὶς βυσῇ 
ττοαϊτγεηῖ.---τῷ λαῷ, φ χχίὶ. 28, ΤΠα 
τῶδη ΨΏΟ οουϊὰ νυγιῖα Εοπι. ἰχ. τ Ε΄, δαπὰ 
1 Ὅος. νἱϊ. 18 ((,. ἰχ. 21) πιῖρβε 75 Εν 
ὅ8εὲ 500}: τνοτγάβ. --- παρεδόθην, οὐ. χχί. 
τ. Ἴδε ννογὰβ δβογίρε γίτηδειν τὸ ἐπα 
7εν8Β ἃ βῆδαγε ἱπ ἐπε ἱτηργίβοηστηθηΐς οὗ 
ΨΏΙΟΝ {ΠῸῪ ἌρΡρθᾶγ 85 οὐυ τ ἰπάϊτθοι 
οᾶιδε, οὗ. χχὶ. 33, θὰᾷς Ῥδι] βυσηπιαγῖβαβ 
186 οΠίεῖ ροϊῃίβ απ ἄοεβ ποΐ δηΐεσ ἱπίο 
ταϊηυα ἀείδ115:; τπόγθονοσ ἢ15 γογὰβ γεσα 
ΒΈΠΟΙΪΥ ἔταθ, ἔοσ ῃἢῈ ψουά πᾶνε Ὀεθῃ 
ττεοὰ Ὁγ {πε Βοπιδηβ ἴῃ Τεγυβαίεπὶ μα 
ποῖ {πὸ ουΐογγ οὗἩ (π6 7εἐνβ βίδπιρεά Πίτῃ 
85 ἃ τηλϊεΐδοίοσ. ΕῸΣ βἰγἶδτ ἰπβίδποαβ 
οὗ ἃ πιδίῃ ΒυπηπΠΊΑΓΥ οὔ, ἰϊ. 23, χίϊ!. 20, 
ΧΧΙΟΙΣ, χχὶϊί. 27. 

γει. τϑ. ἀνακ.» οἵ. χχίν. 8, χχν. 6, 26, 
τεξεγσίπρ ἤδγα ἴὸ ἴπ6 ἐπάϊςα] ἱπαυϊτγίεβ οὗ 
Ἐεῖχ δπὰ Ἐεβίῃβ. 
ει. 19. ἀντιλ.: {πεῸ ννογά ἰβ ἃ πιά 

οης ἴο ἀεβοῦρε ἐς Ὀἱτίαι δηπλϊν οὗ (6 
7εννβ (“ οἸεππεηίες ἀϊοϊς,᾽" Βεηρεῖ) ; {πεν 
81:6 ποῖ δοίυ λιν τορτεβεηϊθὰ ἃ5 βρεδκίηρ 
ἁϑαϊηδὲ Ῥαὺ]8 δοαυϊδὶ, δἰ που ΡῊ ἘΠΕῪ 
ἅτε ενϊάεπεν ργεβαυρροβεά 85 ἀοίῃρ 80 ΚΥ͂ 
1π6 ῥγοροβαὶ οὗ Ἐδδίιιβ, χχν. 9, δηὰ ὃν {868 
Ῥε ἰεΓ τπδὲ δοοποῦ οὐ Ἰδίεγ ῃῈ ὑνουἹά [41] ἃ 
νἱοεῖτα το ἐμεῖς τς τῆ6 Αροβεῖβ ννὰβ πὸ 
ἄουδε οοτηρε]οἃ (ἠναγκάσθην) ἰο ἀρρεαὶ. 
Ηοϊιζπιαπη βεοσὴβ ἴὸ ἔογρει ἰπε ρατὶ 
Ῥαγεὰ ὃν {πὲ 1εννβ, δηὰ {πεῖγ Ιτίας 
ΘησλΥ, ἤθη Ὧδ ΒαΥ5 [πὲ ἴῃ σε] ἐν Ρδὰ] 
νᾶ 5 σοπιρε!]εἀ το ἀρρεδὶ ποῖ ὃγ πε 7ενν8, 
Ῥυξ Ὁγ Βεβέυβ; 866 αἷβο ογιεἶσαὶ ποίβ.--- 
τοῦ ἔθνους μου; {πεν ἡγαγα 561] Ηἷβ πδείου, 
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κατηγορῆσαι. 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΥΤΙ. 

20. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς 

ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι 1- ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν 
ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. 21. οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον, Ἡμεῖς οὔτε 

γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, οὔτε παραγενόμενός 
τις 3 τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέ τι περὶ σοῦ πονηρόν. 22. 

ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς. περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως 

1 ξινεκεν (ἢε Ιοηὶς ἔοσσῃ 15 δυρρογίεἀ ὃγ δ Α, ΥΝ.Η., ννεῖββ, Β[288. 

3 Αἴτεσ τις Β[488 ἱπ β, 580 ΗἸρβ. δά απο Ϊεροσολυμων υἱεἢ Οἷρ., ϑυτ. Ῥεβᾷ. 

δηά Πα νᾶβ8 ποῖ δϑῃδπιεά ἴο 0811] [Πετὴ 80, 
45 ἃ ἴα ρδίγιοί, ψπθη ᾿θ βιοοά Ὀδίοσα ἃ 
[οτεῖρῃ {ἰρυπαὶ; οὐ χχίν. 17, χχνΐ, 4, 
“566. Ψηδί {τἰ θη] Π685 οὐ Ἔχργεββίοη, Π6 
ἄοεββ ποὲ Βοϊᾶ {μεπὶ ἱπ οἄϊατλ,᾽" ΟἾγγβοβ- 
ἰοτλ. 

γεσ. 2ο. διὰ ταύτην .- . - προσλα- 
λῆσαι : “ἴῸγ {818 σαυβε ἐπεγείοσα ἀϊά 1 
ἱπίτεδξ γοιῖι ἰο 8δε6 δηὰ ἴο βρϑακ ψ ἢ γης,᾽ 
ΕΕΥ. τοχί; ἱπ τηδυρίῃ ἃ οοτητηᾶ 15 ρἰδοεά 
δἴϊεγ ὑμᾶς, “ο4}1 ἔοι γοῦ, ἴο 866 δηᾶ ἴὸ 
ΒΡεαΚ νι γομ ἦ: Ῥαξ {ΠῈ6 ΤΌΠΟΣ ΒΕ 5 
πε τόσα ΠΚεΙ͂ν, ἔὸσ 5 ἃ ργίβοπεσ 581, Ρϑαϊ 
ψουἹά Παγάϊν ρὸ ουξ ἱπίο ἔπε βυπαρόραε. 
- ἕνεκεν, 5ε6 οτἰτἰςαὶ ποία ; ἴξ εἵνεκεν, [Π8 
ννοτσά ἰβ ΟὔΪυ υϑεά ὈΥ 8.. ἴλικε διηοηρβί 
ἴῆ6. Ἐνδηρεϊίβιβ; φῦ. Γὰκε ἰν. 18 (ᾳιοῖα- 
το), χυὶ. 29, δηᾶ εἰβθννβεγσε οπὶν ὉΥ 
Θὲ. Ῥδῃ], 2 Οοσ. ἰϊϊ, τὸ ; Ἰοηὶς ἔοσγπι (56 Ὲ 
Ὑνἰπεσ- ϑομπιίεᾶεὶ, Ρ. 50).---τῆς ἐλπίδος 
τοῦ ᾽Ἰ].; τ΄. χχνὶ. 6.--περίκειμαι : ἴογ σοη- 
βίγσαοτίοη, ΝγΙπετ- Μουϊΐοη, χχχίϊ., 5; οἷ. 4 
Μδος. χίὶΐ. 3; Οἴεσῃμ. χη, 2 ον. 1., δ 
(δὲ5). Νοιμίπρ οουᾶ θὲ πιοσε ραϊπαιῖς 
τῃδῃ [Π5 τεΐεγθησε ἴο {πὸ οπαίη, οὔ. ΕΡΗ 65. 
{τ ἵν. 1, νΐ. 20; {π6 τνογάβ ταϊρῇξ ννῈ 1] 
βόγνα 45 8η ἱπίγοάυοιίοη ἴο ψνηδί ψγ88 ἴο 
ἴΌΠονν, [πὲ ΟἸ τι βείαη ῥσίβοπε δπά {π6 
7εν 5} Ιεδάεσβ 411 δά “οπὲ δορε οἵ {πεὶγ 
ΟΠ Πρ," δηᾶ ἴῃ ἐμαὲ πορε (πεν δηά ἢξ 
ΜΈΓ οΠ6. 

γεῖ. 21. πρὸς αὐτὸν : [Π6 εἸηρμδίίο 
Ροβίεἴοη οὗ ἔπε νογᾶβ τῦδὺ ἱπάϊοδίε, 45 
γνεῖββ βυισρεβδίβ, {πὲ δ5 Ῥδ}1 δᾶ βροόοκβθη 
το ἔμεπλ Ρ ἴο {πῖ5 ροῖϊπέ οὗ 84 ρεγβοῃδίὶ 
ταδίίασ, 850 ΠΟῪ ἴπ ΤΟΡΙΥ 5ροκα ψἱἢ ἃ 
116 τϑξβγεηςε.---οὔτε γράμματα, ἐ.6.,) πὸ 
οποία! Ιεείετβ σοσ τε ϑαπῃεάγίτῃ--- 5 
Ὑγ85 Ῥγδοιῖοα Ἵν ἱπηροββίε, ἴον ἰξ 18. ποῖ 
ΚΕΙ͂ 1πδὲ δὴν βαρ παά [εἴ Οδεβαγεα 
βεΐοτε Ῥδὺ]5 ἀδβραγίυσε ὑἱἢ ΒΌ ἢ ἱπίεϊ- 
Ἰίρεπος (8ο εῖββ, ΒΙαββ, Ηδοκειῇ .--- 
τῶν ἀδελ., ἐ.Ζ., οἵὗἨἁ {πε {ἐννῖβῃ παιίοη, 
αΥ. νεῖ. τὴὝἽ ὝὙὍδε 7εννβ ἄο ποῖ δββεσί 
τμαῖ ποὺ Κπον ποίμίηρ οὗἩἨὁ Ῥδυὶ, Ῥαΐ 
ΟὨΪΥ {παῖ ψἱἢ τεΐδγεποε ἴο δ6 βίδίθ- 
τλεηΐ ψνὨΙΟἢ πε Βαά ᾿π5ὲ τηδᾶς πεν παά 
τοσεῖνεά πὸ τερογτὲ (ἀπήγ., οὐ. ἘΕΥΌ., 
50 ἷν. 23), οἵ Πδά δὴν οἵ ἢΐβ οουπέσυ- 

ΙΏΕη Βροόκεὴ εν] οὗ Εἰτσα, Τἢα δοσίβίβ 
Ῥοΐπηξ το {Πἰ5 Πἰπϊδιίοπ οὗἩὨ {π6 δββεγίίοῃ 
(Ραβεβ ποία, δαπὰ Νὄβρεπ, ἐπ ἰοζο), 
δηᾶ {15 νίϑνν ργενεηΐίβ ὰ8 ἔγοπι βεεὶπρ 
ΔΗΥ οοηίτγαάϊςείοη Ῥεΐνψεεῃ νν. 21 ἀπά 22, 
ἴον ἴξ (16 βίδίβπχεπε ἴῃ {ΠῈ ἔοσπηεσ νεσβδ 
Ρ6 ἰδκεη χυϊΐε βἜπεγα! νυ οὐ Ῥαὺ]5 ψοσκ, 
με ἴεννβ σοπίγα ἀϊσίβα ἐμεσηβεῖνεβ ἴῃ ψεσ. 
22, μασα {παν ον ἀθπεῖν ἱποῖα ἄς Ῥααΐὶ ἴῃ 
1815. βδεςὲ (ταύτης), οὗἩἨ ΨΜΕΐοἢ {ΠπεῪ Κπονν 
τμδὲ ἴξέ νγὰβ δνδγυνῃεγα βροῖκεῃ δρβίπϑί. 
- πονηρόν: {Π6 5ίγεββ πεεὰ ποῖ θὲ ἰαϊά 
Οπ 1Π15 ννοσζά, δ8 17 [ῃ6 βεπίδεηςε τηδδηΐ 
δὲ {πον παά Βεϑαγά βοζηειπίηρ δρουὲ 
Ῥαδαϊ, Ὀὰὲ ποιμῖπρ ον] ; 1Ε πᾶν τνῈ]] μαναὰ 
Ῥεθθ σμοόοβεῆ ΜΙᾺ τεΐεσεποα τὸ {86 
Αροβεῖε᾽ 5 οὐγῃ Ἴχρσχεββίοῃ, οὐδὲν ἐναντίον. 

γεσ. 22. ἀξιοῦμεν δὲ: “Ῥυΐ ννε (Πίπκ 
Βοοᾶ," ο΄. χν. 38. ὙΒαΥ δοκπονίεάρε 
1μδὲ πὸ τϑρογτέ δά σεδοπεά ἐπεπὶ ἴο ἱπ- 
νϑ]αίε ἐπα βἰδίθεηχθηίβ ψψῃϊσῃ Ῥδὰ παά 
7.8ὲ πχδάβ 85 ἴο {πε σδιδεβ οὔ ἢἰβ ἱγω- 
Ῥεϊβοησηεηΐ, μὰς (δέ) ἔμεῪ νουἹά δας ποῖ 
ἔτοπλ οἴμετβ, δαΐ ἔγοτμ Βἰ πλεῖ (παρὰ σοῦ). 
--ὄ φρονεῖς : εν ἀεπεῖν πὸ σϑΐδγεηος (Ὸ 
ΔΏΥ ΒΡΘοΐ8] νίονν οἵ ΟἸἩγ βίαν 45 οἤδτ- 
δοίετιβίπρ 51. Ρδ}]}5 ονγῃ τεδοπίηρ, Βαξ 
8 τϑξεσεποα ἴο Πῖ5 οἱαίπι το θὲ ἱσηργβδοπεά 
ἔογ {π6 πορε οὗ [βγδεὶ.---αἱρ., ΟἸ τ ΒΕ πί Υ 
ΨΔΒ ἴου (86 ΠῚ ΟἿΪΥ ἃ βεςξ, ἀπά {πεγεΐοσγε 
ἴεν σουἹά ποῖ υπἀεσβέδπα {πε Αροβεΐθ᾿ 
ἰδεπεβοαιίου οὐ ἴὲ στ τς 16ν θῃ 
πδίϊοπαί Βορβ. 866 ποίε οῃ νεσ. 17.-- 
γνωστόν . .. ἡμῖν: {ἘΠ νίενν 8 σοσγασὲ 
(δαὲ ἐβε εὐΐϊςξ οἵ ΟἸδυάᾶϊιβ, 566. οδδρ. 
ΧΙ, 2, ψὰ8 οὐζοαβίοπεά ὃν (πε εαεῖν 
Ῥγεδομίηρ οὐ ΟΠ γι βείδη!ν ἱπ Εοτηδ, ἴξ 
18. Ῥοβδίδῖς ἐμὲ πὸ ἀϊδβιοσδεέϊοπ οὗ τῇς 
7ενῖβῃ σοπιπληἶεν (Πδη οδυδβεάᾶ την Βεῖρ 
δ 411 ανβεηΐβ 0 δχρίδίπη ἣν ἐπε ΟΠ τιβιίδη 
ΟΒυσοἢ ἴπ Εοπλρ ἀϊά ποὶ στον ουΐ οὗἩ Ἐπ6 
]ονν θη βυπαρορας ἱπ δε σαρίϊαὶ το 186 
Βδσὴβ σοπίεχί 8ἃ5 εἰβευνῃεγε, 858ὲ6ὲ ϑϑπάδυ 
δηὰ Ἠεδάϊδη, Κοριαρς, ῬΡ. χχὶ, χχῖῖ. [ξὲ 
ΤΩΔΥ 20 ἄουδέ ΡῈ υγρεά (πδι {π6 ΟΠ τ βείδη. 
ΟΒυγοῦ ἴῃ Βοηθ νγὰβ ποῖ επίϊσγεϊγ ἃ 
Βεαδίμεη- ΟΠ γιβείδη ΟΠαγοῦ, δπᾶ (πδέ, 45 1Π6 
ΠδΤΏ6Β ἴῃ Εοχ,. χνΐ. ἰπάϊςδίε, ἰ σοηπξαϊποά 
ἃ εν 5} εἰεσηθηί. Βαξ ἴξ ἰβ αυἱϊῖα σοη- 
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ταύτης γνωστόν ἐστιν ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.} 23. Ταξάμενοι 
δὲ αὐτῷ ἡμέραν,2 ἧκον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες " οἷς ἐξετί- 

θετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς 

τὰ ὃ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπό τε τοῦ νόμου Μωσέως καὶ τῶν προφητῶν, 
ἀπὸ πρωΐ ἕως ἑσπέρας. 24. καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, 

1. τῆς επά ΒΙ4858 ἴῃ βὶ ψ τ αἷρ., Ρατ. δά ἀβ εν ολῃ τῇ οικουμενῃ- 

3 ἘῸΣ ἡκον ΔΑΒ (ἃ ηλθαν 50 ΝΝ.Η.) βανε ηλθον. 

5 τα Ὀεΐοτε περι 075. ΑΒΗ Μυΐρ., ΒοΙι., ϑγγ. Ρ. δπά Η,, Τίβοῃ., ΝΝ. Η,, ιν. 
νγεῖββ, Β]488, Ηρ. 

οεἰναῦ]α ἐπί ἰπ τπς οαρίξαϊ, νἱτἢ 115. ἐνο 
ταὶ Π’οπ ἱπμαθιαπίβ, (πΠ6 ενβ, ΠΟ Πδά 
ΟἾΪΥ τεσαπεϊν γεευγηδᾶ (ὁ δε οἷτν, 5δπου]ά 
Κηον ποιϊπίηρ Ρεγοπᾶ ψμδιὶ 15 ἤεγε ἰπαὶ- 
οαἰεά ἰπ 5 οἢ ρεπεγαὶ ἰεγπὶβ οὗ ἃ ροοσ δηά 
Οὔβουγε βεοὲ Ψῃὸ ἄννεϊς πὸ ἰοηρεγ ἰπ {86 
7ενβῃ αυατγίθσ. [ἐκ ἰδ Α'βο ννογίῃγυ οὗ οοη- 
βἰἀεγαιϊίίου ἔμαὲ (8 [ενν8 οὗ Εοπιθ, ψν Ὡ}115ὲ 
ποί δ ΠΥ οὗ δὴν ἀπίγαςῃ ἴῃ νυ μαΐ {ΠΟῪ 
Βδᾶ ᾿π8ὲ βαϊά 45 ἴο ἐμεῖς Κπονϊεάρε οὗ 
τε ΟἸγίβείδη βϑοΐῖ, τῆδὺ πανα δὌχργαββϑάᾶ 
{Ππεπηβεῖνεβ ἴῃ {ῃ15 συδτάεα τηᾶππεῖ ἔγουῃ 
ῬοΙτῖο4] τθαβοῦβ. 11 51, Ῥδ}}᾿ 8 βίαϊθσηθης 
ἸΏ νϑῖ. 18 885 ἴο [Π6 δνοιγαῦ]ε δεαλτὶπρ οὗ 
πε Βοπιδῃ διυϊπογίἰεβ τονυναγβ Πἰπὶ νγὰ5 
ἔγας, ἱξ ὰ5 Ὁπε πίυσαὶ {πᾶὲ ἔπε [ενν8 
δῃουϊά νν»]8ἢ ἴο τείγαίη ἔγοζῃ Παβὲν οἵ Βοβϑίι]α 
δοΐίοη ἰοννατὰβ ἃ ὑσίβοπε ΨὴῸ ψψὰ8 ενὶ- 
ἀἄδηεν ἐγεαίεα τ σοηβιἀεγαίίοη ἴῃ Ὠΐ5 
Ῥοπάβ ; {πεν του] γϑίπασ δοί ἴπι|5 [ἤδη τα- 
νῖνε δῃ οἷά αυδγγαὶ ὑνὩ]οἢ τηῖρῆι δραίη 1εδά 
το {πεῖσ οὐνῃ ρο εἰσ] ἱπβθουτσιν, 566 Ἔβρεοὶ- 
Δἰγ Τἱρμίίοοι, Ῥλῤῥίαης, ῬῬ. το, τὸ; 
Ἑεϊέεη, ἐμ ἰοθο; δηᾶ, ξυτίμετς, Ἐδπαάβῇ!, Ρ. 
352. Νοιδίηρ βαϊά ὃν {με [εν οοπίτγα- 
ὅϊοῖβΒ (Πε εχίδίδηοα οὗ ἃ Ομ τίβιίδη οοπι- 
ταυηϊέγ ἴῃ Εοτηςξ, ΠῸσ ἰδ ἴξ βαϊά (ῃδὲ ἔπ Ὺ 
ννβμεά ἰο ἰεαγῃ [86 Ομ βείδη τεπείβ ἔγοτι 
Ῥδῃΐ, 85 1 {πον παν ποίπίπρ οὗ [μ6πὶ 
ἴτοπὶ {πεῖς ονῃ Κπον]εάρα, οσ 85 15 {πεν 
Κκπεὲν ποίῃΐηρ οὗ ἔπῈ οδιβεβ οὗ (πε ορρο- 
βἰτίοη το πὸ ΟἸγίβείδη ἐδ [ἢ ; ποίνεβ οἱ 
ουγίοϑιεν δηᾶ οὗ ροϊϊου σηΐρμε νγ6]] ἤᾶνα 
Ρτοπιρίεἃ ἃ ἄβδβίγαε ἰο ἤθαῦ Ῥβϑι] βρεᾶκ ἔὸσ 
διτηβοῖῖ, ἀπὰ υυϊει βιισἢ ταοεῖνεβ δυο νγὰ8 
ἈΡΡΑΓΕΠΕΪν πλϊπρ] θα ἃ ἴοης οὗ σοπίεπιρί 
ἴοσ ἃ βεοί οὗ ψγβιοἢ {ΠΕῪ ταϊρῆις αὶ γῖν βαν, 
τόση {πε Ἔχρογίθδηςβ οὗ {Πεῖγ σοππίγυτηξῃ, 
δηὰ ἔτοσῃ ἐμεῖς οὐνῃ εχρεγίεησε ἴῃ ἘοπΊε, 
πανταχοῦ ἀ εται: ἀντιλ, [ιοδλη- 
Ῥδυ]ηθ ; ΟὨΪΥ Ὁπος εἰβεννμεσε; φῦ. [μα 
χίχ. 12. 8668 Γ εχ ἀρονα. 
ες. 23. ταξάμενοι: οὔ. Μαίξ. χχνϊ!. 

16, Δηᾶ ῬΟΙΥΡ., χυὶϊ!., 36, 1, ἔοσ ἃ 5: πλ1]18γ 
Ῥῆγαβε ; ἃ πιυΐμδὶ δτγαηρατηθηΐ θεΐψεεῃ 
ἔπε ὕννο ρδγεῖεβ ; ΟὨΪυ πεζὰ ἰπ ἴδε πιά] 6 
νοῖος ἴῃ Αοἰβ.---τὴν ξενίαν: ΤΩΔῪ -ε τὸ 
μίσθωμα, νετ. 30 (νν εῖδ5, Ηο]ἐΖηλδηη), 

ΟΣ ἰξ πᾶν τεΐδγ (0 δπίεσίδίπτηθηΐ ἴῃ ἐμς 
Βοιβε οὗ ἃ δἰεπά, ο΄. χχὶ. τό, δπά 
ῬΆΪΕπι., νασ. 22. [ον υτρὲβ ἐπδῖ 
ΔΙ Βουρ ἢ γε σᾶῃ ΜΜῈ11 ππάεγβίδη ἃ (δὲ 
Ῥδι}}5 ἔτεπᾶβ ψουἹά νυν ῖβῃ ἴο απίασίαϊῃ 
Ηἰπι, ννγα ᾶνε πὸ ενϊάεπος ἐμαὶ {πε βέγίοι- 
6858 οὗ (ἢε τα] ατΥ συδτὰ γγὰ8 ἔμ8 ἴδ 
τοϊαχϑά, δῃὰ με 4150 ρσγεββεβ {πε ἴδοι ἐπδὲ 
ϑυϊάαβ δηᾶ Ηεβυοῦτιβ Ἔχρ᾽δίη ξενία - 
κατάλυμα, καταγώγιον, 88 ἰξ ἰξ τηεδηΐ ἃ 
Ῥίδσβ οἵ βοϊουγῃ ἔοσ Εἷγα; 866 βϑρϑοίδ! νυ 
ἴοσ (ῃε ψγβοῖε ᾳιδβιίοη 1Ἱνεννίη, 85:, ΡῬακὶ, 
ϊ,, 238; θὰ: 866. οὐ ἴπε οἵδε δαπᾶ 
Τλρμύοοι, δὴ ῥῥίαης, Ῥ. 9, ῇο ἰδγβ8 
βίγεββ ου Ν. Τ᾿ ραββαρδϑδαυοίεα ἀρονε, πὰ 
ατπητη -Ὑμάυεγ, μ᾽ υ.---πλείονες : πιοῖς 
ἔβδη δὲ (Ὡς ἤγϑβε εἰπηα; Β[δ88 (δκεβ ἰξ ἂς 
Ξε ῥιεγὶμε, οἵ. ἴι. 40, χὶῖ!, 31.---ἐξετίθετο, 
Φ. χὶ. 4, χνῖϊ, 26, δῃηὰ ἴῃ νῖϊ. 21: ἱπ 
ἃ ἀἰβετεαπί βεπβο, ποννῆετε εἶβε ἱπ 
Ν,Τ. 1. ννεῖββ. δπὰ Ψψορεῖ Ῥοῖῃ ἴὰν 
ΒίΓ6588 ὑροῦ (ἢ τϑοιέθποα οὔ [πὸ 
ψοτά ἴῃ (δε πιράϊοαὶ ννεῖϊεσ 1ο8- 
σοτίάεβ ; ἴοσ οἵδε σεΐεσεποεβ, Οτσίτησα- 
ὙὝΒαγεγ, σεδ υ. Ιι ἰβ ροβϑβϑίθὶς μαι τῃς 
τηϊἀάϊα ἤδγε, 848 ἴω χὶ. 4, δίνεβ ἰξ ἃ τὸ - 
Βεχίνε ἔογοε, {πὸ Αροβίίβ νἱηάϊςαῖεβ [ἰ8 
ον οσοπάποί (Βεπ441]).---Μωσέως : ἴτοτῃ 
{πε ἰὰνν οὗ Μοβεβ, ψῇοβε Ἔπϑσῶυ ἢ νγὰ8 
τεργεβθηίεά τὸ Ῥε, πὸ 1655 ἔμδῃ ἔγοτὰ (ἢς 
Ῥτορῇείβ.--πείθων τμαυΐςοέηις, Βεηρεῖ ; 
Οἡ πε οοπαίϊνε ρῥγεβεπί ρατίϊοῖ ρα 56ς 
Βυτίοπ, Ρ. 59, Ῥᾳξ Παγα {πὸ ψογά ἰβ αβϑά 
Ὡοΐ δἰπιρὶν 4ε εομαΐμε; ἴξ τεῖδβιβ ἤθε ἴὸ 
ἴδε ρεγβυδβῖνε ρόννεῦ οὗ 51, Ρδ0}᾿5 νγογάβ, 
ΔΙΙΠουΡῊ ἰτ ἄοεβ ποῖ βαὺ [πδί ἢὶβ ννοσβ 
ταβυϊεά ἴῃ σοηνϊοτίοη.---ἀπὸ πρωΐ ἕως 
ἑσπέρας, ο΄ ἴοι δἰπλϊασ ἐχργεββίομϑ 
χοᾶ. χνυὶϊ. 13, 14. Α, οὉ ἵν. 20 Αϑ, 
δηά οἷδε ραββαᾶρεβ ΨΠοσῈ πρωΐθεν ἰ5 
5: ΠῚ 1]1Ατὶγ υαδεά (Η. δηά Ε,). 
ες. 24. οἱ μὲν . - . οἷ δὲ .. ., οἷ. 

χῖν, 4, χνιὶ. 32, ψ Βεῖμον {πε νεσῦ πιεδῆς 
ΒΡ] ᾿ἰβίεπεᾶ ἰοὸ ννμδῖ ννὰβ βαϊά (Εεη- 
(411), οὐ δἰ πιρῖν ἀεποίεββ δὴ δεϊϊπάς οὗ 
τεσερεινιν (Νὄβρεῃ), (δε ἔδος πὲ Ῥαὺὶ 
δάάτεβ868 ἴο δο(ἢ οἶδ5868 ῃΐ8 ἤμπαὶ τνοσά5 
ἰμάϊοαίεβ ἐδαὶ ἴῃς ἄερτεα οἵ δεῖϊϊεῖ το 
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οἱ δὲ ἠπίστουν. 25.} ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, 

εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν, Ὅτι καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον 

ἐλάλησε διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας 2 ἡμῶν, λέγον, 
26. “ Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἶπέ, ᾿Ακοῇ ἀκούσετε, καὶ 

1 Αδογ ἀσυμ. δδ δ, νυ ρ., ὅγγ. Ῥεβῇ, τοδὰ τεὰρ8ὸ Τίβοδ., ὑαὶ 1,ἀοῖ., ΝΗ, ΥΝ εἰβ5, 
ΒΙ458, ΗἸρ. ἰοονν Τ. ΕΒ. (νεπάς ἀουδείι}). 

2 Ἐὸς ἡμῶν ΔΒ ϑ'υγ. Ῥεβῇ., Τίβοι,, ΚΝ. Η., ἘΟΝ., ΒΙαββ ἰῃ β, Ηρ., ννεἶββ, 
ννεπάις τοδὰ υμων. 
Υνεῖββ, νεμάς βανε λεγων. 

ψνΒΐοἢ ἘΠΕΥ δἰίδϊηδὰ τν88 ποὶ βυβηοίεπε ἐο 
σοηνίπος ὄνθη ἴα νγ6}1-ἀϊβροβεά [εὺνν8 
ἴο ἴῆτονν ἰπ {πεῖς ἰοῖ ἢ ῬΑ]. Ῥεσπαρβ 
ἐξ 18 θεβὲ ο τεσηδίηθεσ ἐπὶ ἴΠ6 ἰεηβα6β ἂσα 
ἴη τὰς ἱπιρετίεος : ““βοῃθ σγεσε δείῃρ 
Ῥεγβυδάδά οὗ {πὸ τΒίηρβ, εἰς. δηᾶ επὶ5 
4180 Κκεδρβ ὋΡ ἴδε τϑἔδτθποα ἴο ἴππ ῥγε- 
νίουβ πείθων, ῥεγειαάόγε σἐμάσης (Β1455, 
ῬΙυτηρέτε).---οὗ δὲ ἠπίσ.: “Δληὰ βοσης 
ἀἰβθοϊονοά," ΕΩΝ., οὐ ““ςοηξϊηποα ἴῃ 
{ποτ ἀἰβθαιοῦ". ὙΠα νεῖ οἷν ποτε ἴῃ 
Αςίδ, Ὀυ: οὐ Τύυκε χχῖν. 1, 41, Μδεῖς 
χνΐ, τ, τό, 1 Ῥεῖ. ἰϊ, 7, νυϊβᾷ. χ. 7, χἱϊ. 
17, χνΠὶ, 13 (βεε Η. δπά Ε.), εἴς. 
ει. 25. ἀσύμφωνοι, (,. ννΙ5ἅ. χνίϊ!. 

10 δηὰ ἤδη. υχχ, Βεὶ., νοσ. 15; ο΄. ἴοσ 
186 ρῆγαβε Π]οά, ϑ]ς., ἵν., 1, ἰῆς ψοσά ἰ5 
ζουπὰ ἰπ ]οβαρῆυβ, πὲ αἷβο 'π οἱδβϑίοαδλὶ 
ατεςεκ.- -δέ; ἰδ δεβὲ αδἰ(εβίεά τοδάϊηρσ 
ΠΊΔΙΚ5 ΒΠΔΥΡΙῪ δπα Ἐσαρ ΒΔ. 4 }ν ἐπα τατῃ 
οὗ δῇἤαϊτϑ ; ἔπεσα τῆδν πᾶνε δθθη ῬΠδγίβεαβ 
ἃταοὴρ (δ νν6]1-ἀϊβροβεά [ἐνν8, δηὰ ἴο 
ἴποβε Ῥδ] πᾶν ᾶνε πιδάβς δῇ ἀρρεδὶ 
ψνΒοπ τς Βορε οὗἉ Ιβγβϑεῖ, πονν 48 ξου που, 
ὙγᾺ8 ἰη ατιοδίίοη, ς, ΧΧΙϊ!, 6; δι 1780, {πὸ ν 
νοι] ποὲ ἀδοϊάε ἴο ταηῖς ἐμεπιβεῖνεβ 
ἀτλοηρβῖ “(ἢς ῬΒατίβεεβ {πὶ δεϊϊενεά ᾽ 
Βόνγανεῦ ἱπηρεγίεοϊν, ἀπά οἵ {ποτὶ 85 
ΜῈ] οΥὗὁἨ {δε ππρεϊίενετβ τς υυτίτοτ σδῃ 
ΟΗΪΥ ΒΥ ἀπελύοντο, οἵ. ἴον τηϊΔάϊς Εχοά. 
ΧΧΧΙΝ, ΙΣ, ἀπ 8ὸ ῬοΪνΌ., 111.,) 34, 12.-- 
εἰπόντος τοῦ Π.: {πε νγοτά8 ἄο ποῖ τηεδῃ 
τηδὲ ἔμεν ἀερατγίθ βεοδιιβε Ρδιυ] 5ὸ βροῖε, 
δυΐ αἰπιοδὲ -αὸ-  ἀπολνομένων εἶπεν (50 
ΒΙ458, Νὄβρεη). [{ πᾶν ὃς ἰῃαι Ῥαυ]᾽᾿ 8 
γψνοσᾶβ οὗ σδηβισα μετα ρδσγεὶν ἀϊγεςιεά 
ραϊηβὲ ἐπε βρίσὶε ΒΟ ρῥγοπιρίςα δα 
1ενγβ ἴο ἄδρατὶ 411] ἰορεῖδποσ; 'ἴπ οἵπεσς 
ψνογάβ ἴο ΒΌΡρσεβϑβ ἰῃς ἀϊετεηςεβ ὙΠῖο ἢ 
δὰ ον ἀθπεῖν δτίβεπ ἀπιοπρβὲ ἔπ 6πὶ, ἴοσ 
πε βαῖο οὗ δπ ουϊννατά βίον οἵὨ ζδ]]ονν- 
ΒΕΪΡ, Ιδβὲ {δον βῃοι]ὰ δραὶπ ὃς οδβαιρεά 
85 ἐμμεμίἑμαπέες (Ν ὅ556η) ; δυὲ δενγοπά 
11 (μῖ8, ἴῃ ἐποῖς αῦβεποα οὗὨἩ Ὀσοίβεσυ 
ἷονς ἔοτ οὔ ψῆο 5811] οἰαἰπιεὰ {6 πὶ 45 
οἷ8 ἀδελφοί, ἴῃ (6 υὑπθεϊεῦ οὐὗἩ βοπΊδ, 
ἴῃ ἴδε Ψψαπὲ οὐ (δὲ σουγαρε οὗὨ {πεῖς 
εοηνίοιοηβ ἴῃ οἴπετβ, ϑέ. Ῥαυΐ βὰν 
ἃ [Ὡ]ΕΙτηθπὶ οὗ ἐμαὶ Ββαγάποββ απὰ ἀυίποος 

Ἰπβίεδά οὗἩἨ λεγον (80 Β]285, Η,.) 9 ΒΙ.Ρ, Τίβοϊ., νν.Η., 

οὗ Βεδεί οὗ ψῃῖςἢ (με Ρτορδρὶ μιά βροΐκβη, 
-τπῥῆμα ἕν: “οηε ψοτὰ," επιρ δες αν 
ἄγανϊηρ διίεπιίουθ ἰο ἴδε ρῥσορποίϊοαὶ 
αἰίεγαποα ϑν ΟΣ ΤΟ]]οννβά ; ἐξ νγαβ δνεηίηρ, 
ἴδε πίρῃς γα8 ἀσανίπρ οτ, ἀπά (νεῖ, 23) 
80 ἴοο ἔοσς {πε ἀϊβθεϊενίπρ πίϊοη : {πὸ 
ἄδν νν8 ἴδτ βρεπί, ἔπε πίρῃς νγᾶδ δὲ βαπά 
(Βειμρε).---καλῶς, οὐ. Μδιί. χν. 7, Ματῖς 
νἹ!. 6, ο (45 'π {πεβὲ ἴννο ραβϑβαροβ ρ]δοθᾶ 
ἄσβί ψνἢ βίσοηρ ἰηδρηδιίοη, Ῥδρ6), χὶϊ. 
28, Ταΐκε χχ. 309, ἴ8ε ψογά οὔδῃ οσουτϑ 
ἐπ 8ι. Ῥαυ] 5 Ἐρίβι]ῖεβ. [ἐ ἰβ σεσηδικαῦῖα 
τηδὲ {πὸ βᾶτὴε Ῥσορπείὶς φυοίαιίοπ τε 
ψὨῖο τπς ΟἾτίβε Πδά ορεπεὰ Ηἰβ ἐδδοΐ- 
ἱπρ ΌΥ ῥασϑῦϊεβ, ψνμίοῃ ἰβ οἰϊεά ἱπ 81] 
ἔους οὗ [ες Ενδηρο βίβ, βΒπου ἃ {ππ15 ἔοσηι 
ἴδε ΒοΙδτη οἷοβε οὗ {π6 Ηιἰβίοτγί δὶ Ὁοοκ5 
οὔτδε ΝΎ. ὅ8εε δῦονε οὐ Μϑέι, χίϊὶ. σ4, 
Μασ ἵν. 12, [χκὸ νἱ]}. το, ἀπά ΤΙ μη χίϊ, 
40, ΨΨοτα τῆς βαπὶθ ννοσάβ ἅτε αιιοίεὰ ὉΥ 
81. ]οδη ἰο οχρίαΐη τὰε τεϊεοεΐοη οὗ 
ΟΠ σιϑε β ον ἰΘδοῃϊηρ, }188 48 ἤετε ὃΥ Θέ. 
Ῥδὰὶ ἴο Ἔχρί δίῃ τῆς γο]εοϊίοη οὗ ἔς ἐβδςῖ- 
ἱπρ δρους ΟΠγίδί. “Ἐδὲ πος εχίγετηιτι 
ἄϊοΐαπι Ρδα] ἴῃ Αςε5, πεαᾷὰς ἑοσίυϊο 6556 
νϊάείας ; τοῖίτ8. δηπὶ ἔεγα ΠΙΌΤΙ 50 ΠΤ 8 Π 
φοπεϊπείϊ δά ροηιὶβ ἐναηροτιπὶ 8. Δ φὶ5 
ἦδτα. ἐταπϑίδϊζυπι 6886, 4ΠρΡρῈ βργεΐιτη δ Ὁ 
εἶδ" (ΒΙ455), ὦ τς. σουσβε οὗ Ἔνεπίβ ἱπ 
Απεοςῦ, Οοείπε, Ἐρδσδαδ, ΧΙ. 42, χυϊδὶ. 
6, χίχ, 9.--τὸ Π. τὸ ἽΑ.: (ῃς ΒοΙ πη ν 
οὗ (ες ψογάβ ἰ8β ἱπίεςπβί θεά ὃν {πι8 ἰη- 
«τοἀυοίην ἴῃς ΗοΙγ αδοβί, γϑίπεσ ἔπη 
ταθσεῖν ἰπ6 Βυπηαπ δρεπῖ, 25 Ηἰπιβεῖ 
Βρλκίηρ (86 ς 4150 οὐ 08] ποῖδ) ; δπὰ ποῖ 
ΟὨΪΥ 80, πὲ ὉΥ τυ ἱπεϊπιδιίηρ {δαὶ 
ΠΥ ψψεσε γαβίβιϊηρ ποῖ τηᾶπ δι αοά, οὔ. 
νἱϊ. 5τ.---ἡμῶν: ἴ ννε τεδὰ ὑμῶν (πε ννοτά 
᾿πάϊοαίεβ ἔμδι 81, Ρδὶ} ψουἹά ποὺ ᾿ἀθπεν 
Βἰτηβο ν ἴῃς Ὀπρε]ενίηρ 1 Θνν8, δ 
νἱϊ. 52, τῆς ἱπάϊρῃηδπε ψογάβ οἵ ϑι. 
ϑίερῃςη, ΨΒΙοΒ {πὲ βροακοῦ ῃδά ἘΪΠΊΒ6Ι ἢ 
Βεατγά, 

γεῖ. 26. πορεύθητι . . - εἶπέ: τῇς 
υοϊδίοη ἰδ δΔοουγαίεῖν ἴθ ἔγοτη {πὸ 
ΧΧ, Ιβαἱ. νῖ. 9, το, δπὰ {τς ἤγβε [|1π6 

8 δά ἀϊοπαὶ ἰο [ῃς ννοσάβ οἐπεσινίβε ρίνεη 
ἴῃ 11}} θγ 8ι. Μαϊέμον ; δβ [Π6 βρβᾶξεσ 18 
(ς᾽ πιεββεηρεσ ἰο {δε }εὺνε πο σοηδεπιπὲ 
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οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 
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27. ἐπα- 

χύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, 
καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν " μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, 

καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ 

ἰάσωμαι 1 αὐτούς." 
ἀπεστάλη 3 τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 

28. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ὅτι τοῖς ἔθνεσιν 

29. καὶ 

ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον οἱ ᾿Ιουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν 

ἑαυτοῖς συζήτησιν. 

Δ Ἐοτς ιασωμαι (30 1,208.) ΦΑΒΗ͂Ι;Ρ, ὅεν. ΤΈΘΟΡΗΪ., 580 Τίβοι., νεῖββ, ΨΝ.Η., 
γνγεπάι, ΒΙ455, Ηρ. τοδᾶ ιασομαι. 

ΞΑῆξσ αἀπεσταλη δ ΑΒ Ψυ]ρ., ὅυτ. Ρ. δπά Ἡ,, Αβίῃρρ', Τίβομ., ΝΝ.Η., Ἐιὶν., 
ΒΙα88, δ εἶββ, ννεηάᾶι, ΗἸρ. τοδᾶ τουτο. 

3 ἘΠε ΨΠ0]6 οὗ ἔπε νϑσβε ἰβ νδητίπρ ἴῃ ΑΒΕ χ3, 40, ὅτ, 68, 5ο 'ῃ ΥΝ.Η., ΚΝ εἰ58, 
Ραΐ τείαϊπεᾶ Ὁγν Βῖδββ ἰπ β, Ηἱΐ., νὰ ΗΣΡ, 85... Ἡ. οὐ", ΨΌΙρ.ΟΙεπι., Οἱ.» 
Ῥασ. 

115 παγάηεββ οὗ μεατζί, ἢς ἃρρ]εβ8 ἴο Κίτη- 
561 (πὸ ννογᾷ πορ- 

γεσ. 27. ἰάσωμαϊι, 566 οτίεῖςα] ποίε ; 
τῆς ἰπάϊοδιϊνε διίυτα 45 ἴπ ἘΝ. δάάβ το ἴῃ 8 
ἴοτος δηά νίροιι οὗ [8 ραββᾶβε ; δίξεσ μή 
ἱξ τερσεβεπίβ δε δοϊΐϊοη οὗ ἴῃ νι ἃ8 τόσα 
νἱνι αν τθα] 56 45 ροβϑϑί]68 δπὰ ρσορδῦϊα 
ἔπαη 18 1π6 ζαβε γπεη ἴπ6 βυδ) υποῖῖνα 15 
υϑεᾶ (ΡΑρ6), 58ε6Ὲ αἷβδο νη οσ- Μοιυ]οη, 
ἵνὶ., 24; Βείδρε, Ρ. 331; οἷ 1λπκκ χὶϊ. 58, 
Αοίβ χχί. 24 (Β]455). [{ ἰ8. βἰρηίβοδης 

δας Γπκὸ ἐπε Ραγϑίοίαη ββουά {δπι8 
οἰϊα 48 δἰπιοϑὲ ἰῃε ἰδδὲ ψογάβ οἵ ἢὶβ 
τεροζά ἃ Ῥσορῆθου επάϊπρ νυ ἰάσομαι 
(ΡΙυπιγηεσ, δὲ. Ζπλο, Ἱπιτοᾶ., Ρ. ᾿χνὶ.). 

Ψεῖ. 28. γνωστὸν οὖν: ἴογ 1π6 τνοτᾶ ΄ 
βἰγηϊ τὶν υδεὰ οὐ, 1. 14, ἵν. τὸ ; ΧΙ], 38.--- 
τοῦτο τὸ σωτ.» 866 οΟΥἹΈΙς4] ποία ; οὐ, ΟΧΧ, 
Ῥϑ. Ιχνὶ. 2, χονῖϊ. 2, 3. σῶωτ,» δάϊεςίνε, 
πϑυίοῦ οὗ σωτήριος, ιιϑεἀ 5υδβίδπιείνε! Υ 
(45 ἱπ οἰαββϑίσαὶ ἀσεβεῖ), 50 οἔΐδβη ἱπ υχχ 
οὗ {πε Μεβϑίαπὶς βαϊνδιίοῃ ; οὔ Γὰκε 12. 
30, ἰἰ. 6, ΕΡἢ68. νί. 17, ἀπά ΟἸεπι. ἔοπι., 
ΟὐΥ., χχχν., 12, χχχνὶ., ζ. Τα Ψοζά 15 
τιδϑα οηἱν ὃν 8:. Γυκε δηᾶ 51. Ρδυ], βεὲ 
ΡΙυπιπιοσ, ποία οὐ [κα 11. 6. Εὸγ 
1π6ὸ ψ ΒοΪ8 δχργεββίοη μεσ οὗ, χὶδ. 26, 
ΜΠοΙΘ ψοτάβ ΝΕ Θίπλ Δ. γα τε ὉΥ 
Ῥδι, ἂαπά νυ ΨΕΙΥ 5|Π|1|2 ταβι18, 
νεῖ. 46. τοῦτο, εὐλρῃδίϊο {Π|5, (Π6 νϑῖν 
ταβββαρε οἵ Οοὐ᾽β βαϊναϊίου, {πὶ8 15 
νγμδὶ 1 δηχ ἀδβοϊατίπρ ἴο γου.--οοΟἀὐτοὶ καὶ 
ἀκούσονται: “(ΠΟΥ Ψ|] 4150 ἤβᾶσ," 
ἘΚ. πε νογάβ ἔυ5 τεπάεγεα πᾶν ποῖ 
ΘΟΠνΘΥ 80 Ῥἱαίην ἃ τθρτοδοῦ ἴο (Π8 [ἐνν8 
45 ἱπ ΑΝ. θαι δὲ {πε βαᾶπιθ εἰπια [ΠΕ Ὺ ἐχ- 
Ῥγβ88 βοπιδί πρὶ τῆοτα ἴἤδη {π6 πιεγε ἔδοι 
παι απεῖ]85. 85 ψγ6 11 45. 168 ὙΝ1}} πον 
Βεαγ τπὸ τλθϑβαρε; [πὶ τηθδδᾶρα Ὑ}} ἠος 

ψνεπάς ἀεβογῖθεβ ἰὲ 45 δη ἱπίεγροϊδείοη, Εἰ νΕΓ. 25, 866 4180 Ευἱρβιίοος ΟΣ ἃ 
Ἐγοεῖ Ἀδυϊοίοη, εἴς., Ρ. 20; ΒΙ458, ΒΗ. οὗ ἐλδ οϑῥεῖς, Ὁ. 92. 

ΟὨΙΥ ὃς 56εηΐ (ἀπεστάλη), Ὀὺὶ αἰξο πεαγά ; 
ἴδε καί παν νγε11 ἱπάϊοαίε {παὶ νυ 115ὲ {πῈ 
7]ενβ ὙΠ πεᾶγ τυνϊε 1{Ππ6 δᾶτ Ομἱν 45 ἀ15- 
εἶἰποι οπι ἔπε ππἀοτβίδηδίηρ, πε ( θπτ1ε5 
ΜΠ] ποῖ οπΐν Ἀθᾶσ, Ὀιὲ ταδὶ ν (καί) ᾿ἰδῖεπ 
(Ξεα Ἐςπάλ]] ἀπά ΥΝ εἰ58, ἐγ ἰοοο)ὴ. Αἴ τῃ8 
ΒΆΙΩΘ {ἰπ|6 ννὰ τηυβέ σοιπθπῆθεσ {παΐ 45 ἃ 
Ῥαοκρτουπᾶ ἴο ννβαί (π6 Αροβίϊε πεσε βᾶνβ8 
ψὸ μανς Πἰβ ννοσάβ ἴῃ οί. ἰχ.-χὶ., δηά 
τῆς τπουρμς νῃσἢ μῈ μαᾶ δχργαββθᾶ τὸ 
1η6ε Βοτηδῃ μισὸ ὑπαὶ οὐ παά ποὶ 
ΤΟΑΙν σαβὲ ἀνὰ Η15 ρεορίβ, Ὀυς νῃ1158ὲ 
Ὠσουρ {μεῖς ἀπρε! δῇ ἐπ αθητ 65. μδά 
Ῥεβθη οδἱϊεᾶ, γεὲ ἐμαὶ ἱποϊυιβίοη οὗ ἐπα 
Βεδίμεπ ἴῃ {π6 Μαεββίαπὶς κίηρ ἄοση ννουἹά 
τοῦδ ἴπε εν ἰο ἰεαίοιβυ, δπᾶ {παᾶὶ 
ἴῃ 411 Ι5τα6] ννουἹᾶ Ὀὲ βανεά, Εοπ,. χὶ. 
ΙΣ; οὗ. χ. τὸ; ϑαηᾶαν δηὰ Ἡεδάϊδτω, 
Ἐομιαη5, Ὁ. 341 , Ψε οδῃ βοδγοαὶν 
ἄουδε τπαὶ {πε ννοτάβ δὲ υἱίεγαά ποῖ 
ΤΩΘΓΟΪΥ (ο οοπάετηη, δυξ το Ιοδά ἴο τε- 
Ῥεπίδῃςε ; δὲ 411 ἐνεηΐβ ἴἃ νου ποῖ Ὀ68 
Ῥοββίθ!ε ἴο ἢπά βίγοηρεσ ὑνοσάβ αραϊπϑὲ 
δῖ8. οὐνὴ σοππίγγτηθη ἔπη ἔμοβα υυτ θη 
ὃν 8:. Ῥδὰὶ ἱπ [ἰβ εαγιίεδεὲ Ἐρίβεε, σ 
ἼΒ655. ἰΐ. 15, τό; δηὰ γαῖ γα Κηον 
δον 51. Ῥδῃ!, ἔοσ ἔΠο56 βᾶτὴβ σουπίγυτηθῃ, 
οουἹᾶ νυν] δἰ πιβε 1 δοοιδεά ; 58ο ΒείπρΕ, 45 
αραϊηβδί Ονθγῦεοκ, νῸ0 οδῃ οπὶν 566 {πδΐὶ 
ἴῃ Αοἴβ {π6 δ6εῖ οὗ ἔπθ6 (ἀθηι 168. σὰ- 
8118 ποί ἴπ ἃ ποῦϊε [εδ] οβυ, ὃτιε ἴῃ ἐπα 
Ὀϊκίαι δῆνν οὗ τῃ6 ἴενβ. Βαϊ {ποτὲ 
δΙΘηἄβ νυν τπ6 ἕοπα οἵ βαάάπθϑβ ἃ ποίε οὗ 
ἀταταρ ἢ ἱπ τπ6 τνοτᾶβ αὐτοὶ καὶ ἀκού- 
σονται, {πὸ διΐαυτα οὗ Πἰβ τηθββᾶρε 15. 88- 
δυγεά, ἀπ τνὲ τηδύ Ὀοσσον ἵψὸ ψοσᾶβ 85 
δῇ ἰπβογίριίοη ἴοσ ἴπαβε οἱοβίπρ ραραβ οἵ 
5:. Γι κο᾽ 5 βεοοπά ἰγϑαί]β6--- πα ἰδὲ νογά 
οὔτδε Αροβιῖε, δπὰᾶ με ἰδϑὶ οἵ τλε μἰβιοσίδῃ 
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30.1 Ἔμεινε δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ 
ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορενομένους 3 πρὸς αὐτόν, 21. κηρύσσων 

1 Ἐὸσ ἐμεινε (1 ΔοὮ,, ΒΙ488, ΗΠ.) δ 5 Β 13, 6, Τίβοϊ,, ΚΝ. Η., ΚΝ., ννεπάε, Υν εἶβ8 
Βᾶνε ἐνέμεινε; ΒΙαβ8 ἰπ βὶ μὰ8 μενων νἱὰ Ῥαᾶτ, ο Π. ογι. ὟΝ. Ἡ., ἘΝ., Ὑν εἰββ (ποὲ 
ΒΙ455, Η1]65.)}, οὔ. αντον ἕο τὸν Π. ἴῃ νεσ. 17, Κιν,, ΝΗ. ὃ 

ΞΑΙ͂Ευ πρὸς αὐτὸν 137 ϑυτ. Η. οὔ", αἷρ., Ῥαγ, δἀά ἰουδαιους τε και ἔλληνας εχ- 
ΡΙαπαίοτν οἵ παντας, 80 ΒΙ488 ἰη β ἰεχί, ΗΠρΡ.; ΒΙαβ5 αἷβο δδάβ καὶ διελέγετο πρὸς 
Ῥεΐογε {πὸ ἱπβεσεβά υνογάβ ᾽αβὲ πχεπεϊοπβά, υνἱτἢ αἰρ., Ῥασ. 
ΗΠ.» νὰ δο" ϑυσ, Η. 

-- ἀκούσονται . - -« ἀκωλύτως --ἴἢς ννοτά 
οὗ αἀοα νᾶβ βεαγά δηά ννεϊσοτηεά, δηά 
δαὶ ννογὰ τνὰ8β ποῖ Ὀοιπά, 866 (πε ϑὰρ- 
δεβίϊνε σοπιᾶσκβ οὗ Βείῃρε, Ρ. 335, δηά 
Ζδοκίασ ου νϑσ. 31. 

γετσ. 29. 88ε οσίἰσδὶ ποίε.---συζήτησιν, 
γίχα, Βῖαββ ; Ροββϑίθ!ν {π|8 τπᾶὺ πᾶνβ 
Βεϊρεά το ἀεῖαν ἔπε Αροβίίε᾽β ἐγίαὶ, 85 
ΔΡΡΑγεΊΕΪν βόσγης οὗ [π6 [δννβ οι] ποῖ 
βᾶνε πηονεά ἴῃ (ἢ πηδίξαγ. 

ψεσ. 30. ἔμεινε δὲ: [488 (50 4͵50 
Ἡδοκείι, πε εν ταδῖκαβ [Π6 ἱσηροσ- 
ἰδηΐ ταπιατῖς παῖ {πὸ δοσίϑε. ϑῆοννβ ἔπδὶ 
Ῥαυϊ5 σοπάϊοη ννὰ8 ομαηρεά δῆδσ ἴῃε 
ὕννο γβᾶσϑ, οὔ. ἐκάθισε, χνὶϊ!. 11 (566 α͵50 
Βυτίοῃ, ΡΡ. 19, 20). ΨΥ̓́μεη, {πογοίογε, 
1υΚα ψτοίς μἰβ Ὠἰβίοτυ, {πε ἱπέεσεποθ 18 
τὲ τῃ6 Αροβϑέῖα μαά Ὅβεπ [ἰθεγαίθά 
Εἰμευ ἔτοπὶ ῥγίβοη οὐ ὃν ἀεαίῃ. Β]485 
ἰηαϊοαίεβ ἀποίμεγ σἤδηρε, υἦΖ., ἴπδὲ Ὧδ 
πλᾶν πᾶνε Ῥεεῆ τεπηονθά ἱπίο {πε ῥγῶ- 
τοσίπι, ἀπά (πδξ ἰδ ἐγῖδ] ννὰβ ᾿υ8ὲ σουιϊη δ 
οῃ.---ἰδίῳ μισθ., 5εε ἀῦονβ οὔ νεσ. 23. 
Τπδὲ ἴδ Αροβεῖα βῃου!ᾶ πᾶνε Ῥθεη δ0]ε 
ἴο δῖτε ἃ ἤουβε δ πῖβ οὐνγὴ δχρθῆβα τὲ- 
ςεἶνεβ σοηξβττηδίίομ ἔγοτ ἔπε σοϊποίάεποα 
νι ῬΏΪ]. ἱν. τὸ, 14, 18; οἴδεσβ πᾶνα 
βιιρρεβίεά (γεηάέ, τ899, Κπαρθηθδαμεσ) 
(δὲ 6 τῖᾶὺ πᾶνε ραϊπβᾶ {πῈ τηεδῃβ οὗ 
δἰγίπρ ἴξ ὉῪ δἷβ ον ὑνοσς. 8566 ἴῃ 1Π15 
σοπηροιϊίοη Βεπᾶεὶ Ηδεγίβ, ΕῸΜΥ [,66- 
ἐμγές, δέξ.,) ῬΌ. 50, 51, δηά {πε δχίσαςί "πη 
{86 Ατηχεπίδη Ν᾽ γβίοη οὗ ΕΡσοση᾽ 5 Οοσὰ- 
τηθηίδτυ οὐ ἰῃς Αςίβ. [ἐξ ψουϊά 5Βεεπὶ 
τε ἘρΒγεπὶ ἱπηιαρίπηθά ἰπαὶ (π6 τη οὗ 
{8 Ἰοάρίπρ '"γ65 ραίἃ ὃν (ἢβ ὑγοσββάβ οὗἉ 
πε οἷοακ δηᾶ Ῥοοῖκβ (2 Τίγ. ἵν, 13). 
ΙΤὐρμίίοοι, Ρλλῤῥῥίαης, Ῥ. 9, ποῖ 48. πδὲ 
ἰδίῳ οοτίδίεν ἀϊβεϊπρυβῆαεβ ἐπε μίσθωμα 
Βατα ἔτοτλ ἴδε ξενία ᾶῦονε, 566 8 ποίε, 
δηᾶ Οτἰπηπ-Ὑπαγαῖ, ἐπ ἰοοο. Ιι ἰ5 αυϊζα 
σὰς ἴπδὲ μίσθωμα 5 ποίῖ υϑ6ᾶ ἴῃ (ἢ 8 
86η8ε οἵδ ἢἰγεά πουδβα δἰβενμοσα (ἰπάθθᾶ 
ἴε 15 υϑεά ἐβρεοίδιν οὗ {πῈὸὶ νναρεβ οὗ μίγε 
ἴῃ ἃ Ῥαά 56εηβ6, Πευϊ. χχίϊ!. τ8, Μῖὶς. ἱ. 7, 
ἘΖεκ. χνὶ. 31), Βαϊ Γἱρπεςοοι δάγηϊβ {πὶ 
ἰξ πᾶν 6 υϑεά ἤεῖα δχσθρεοπδ!ν 45 ἃ 
{γαπϑίδιοη οὐ τῃὲ [,αἰἱἰπ δοργαμοίι, 
ταδδηΐηρ πθσε ἃ βι116 ΟὗἹἨ ἀραγίπιβηῖβ οπὶυ, 
ποῖ {πὸ ψγποὶε μουβε (1ναννη), 6 Γι δέῃ 

Χριστον ο»!. ὉΥ ΤίΒοΙ,, 

"περὶ ἑογία (50. ἰο6α) βθθτιβ ἴο θ6 υδϑᾶ Ἔν 
ταῦ ἴῃ (Πἰβ βατπθ ἄουδίε βεηβε οὗ μίσ- 
θωμα.---διετίαν ὅλην, ο΄. χχῖν. 27, οηἷν ἴῃ 
ΤκςΕ, πο ἴῃ οἰαββὶοαὶ ἄσεεῖ, δας ἴῃ ῬΏΠΟ 
(566 Αἷβο ατσίπησα-  παγεσ, δηὰ Πεἰββτηδηπ, 
Νεῖε Βὲδεϊςἐμαϊδη, Ρ. 86), Βο ἴοο τριετίαν 
ΟἿΪΥ ἴῃ ΓΚΕ; 566 Οἡ ΧΧ. 31. Τδε ἔνο 
γεατβ ψεσε βρεηΐ ποῖ ΟἹἱγυ ἴῃ ῥγδεδοπίπρ, 
δυῖ ἰπ ψυτϊεηρ, 45. Ῥ)Ὲ πιᾶν [αι ὈαΙΐθνα, 
Ἐρβεβίαπβ, Οοἱοββίδῃβ, Ῥμ]δπιοη, ἂπᾶ 
ΡὨΠΙρΡρίδη8.---άπεδέχετο, δεε ἅΡονε, χν. 4, 
χχὶ, 7, ΔΡΡΑγθηΕΪΥ ρτεδίεσ ἐγεεάοτη ἴπδῃ 
ἴῃ Οδβαγθα, χχίν. 23; [Ὁ 1Ὲ νγὰβ ποῖ ἴοσ 
(πε ποίίςβ ἰῃ ῬΏΙΠ). ἱ. 13, 17, ψγα τηΐρῃὶ 
Αἰτηοδί βρροβε μᾶὶ ἴπεὸ Αροβεῖβα γψαβ 
᾿ρεσγαίεα ου βθουσίυ οὐ οη Ὁ41]; οἴ, ἴῃς 
Δοοουπί οὗ πε ἱπηρτίβοππιαπί οὗ Αρτίρρα 
Ι. ἰπ Βοπιε; 8ε6 ρ. 486. --- πάντας: 
411, Ῥοέῃ 7εννβ ἀπά (θη ]65 ; ποῖ ον (πα 
Ιδί(οῦ, 45 Βεηρεῖ ἐβουρμῖ; “ ΠΕΠΊ πο πὶ 
ἐχοϊαάθραι [εὶ εχεγωρῖο," ατοιίυδ. -- 
εἶσπορ.; 8566 Οἡ ἰχ. 28, πιοδέ τεχυεπί ἱπ 
Τακε, Ἐτιδάγιος, Ρ. 7; 866 οὔιεῖσαὶ ποίδ, 

γεσ. 31. τὰ περὶ: Οὐ πε ρῆγαβε 568 
Ῥ. 48:1. ---τοῦ Κ. Ἴ. Χ΄, 5εεὲ οτίεϊοδὶ 
ποΐβ, δπᾶά οὔ... χὶ. 17, χν. 26, (πε δ1]] 
Ῥῆγαβε σοτσσεβροηᾶβ ὙὩ (π6 5ο]θπλῃ 
οοποϊυδίοη οὗ {πε Ὀοοΐς.---μετὰ π΄. παῤῥ. : 
{π6 Ῥῆγαβε στ οὐ υἱϊῖπουϊ πάσης ἴουτ 
Ἐτηδ5 ἰη Αςίβ, ἀηπὰ πόνεσε εἶβε ἰη Ν.Τ., 
866 Οὐ Ρ. 128. Ιῃ [6γιβα]επὶ ὉΥ ἐπα 
Ὑνεῖνε, ἵν. 20, ἀπά ἴῃ Εοϊηξε ἢ0 ἴε88 
[δὴ ἴῃ ]ασυβαίθτι Ὀγ 58, Ῥααὶ, ἔπε ννἱπῈ 585 
νὰ8 ρίνεη “ψὙἱ 41] Ῥοϊάπεββ," οὐ 
ΡῬΏΙ 1. 14; ἀπά 80 {πε ργογηῖβε ἴῃ (ῃς 
νἰβίοη νοπομβαίεά ἴοὸ {μπ6 Αροβεῖε οὗ {πε 
αεμεε5 νὰ νειϊβεᾶ, χχιϊ. αἱ, δηὰ 
[Π6 αἷτὰ οὗἩἨ τπε απε]8 Ὠιβίοσίδη ἔα Η]1εὰ 
ΜῈ π ἰῃς αὐδρεῖ νγὰβ {ππ8 ργεβδομπεᾶ 
Ῥοϊάϊν δἀπὰ ορεηῖν, ἕως ἐσχ.. τῆς γῆς; 
866 ποίε οὐ 1, 8.---ἀκωλύτως : “ εδάδηι 
Ρίαπο ἀϊσυπίατ ἴῃ ἐρ. δὰ ΡΠ]. Εοπλα ἀδία, 
1. 12 564.,᾽" ΒΙ455, ἀπά ἴδε ψογά οἵ αοά 
διαᾶ ἔτεα σουσβα δηά ννᾶβ ρἱογτιπεά. Ὑπὸ 
δάνεγρ 15 ἐουηά ἱπ ΡΙαίο, Ερίςι., δεσο- 
ἀΐαη, ἀπά αδἷβο ἱπ ]οβερῆυβ. ἴπ υχχ 
τς δάϊεςῖνε ἰ ἔουπά ἰῃ δά. νἱϊ, 
22, πὰ {π6 δάνεγῃ ἴβ υβϑεά ὃν ϑυτζῶγῃ., 
7100 χχχίν. 31. Ὑπεῖα ἰβ ἃ ποῖς οὗ 
«τ ατὴρἢ πα με νογά, Βεπρεὶ, Ζδοικίεσ, 
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τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,1 καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, μετὰ πάσης παῤῥησίας ἀκωλύτως. Ὰ 

1 Β[αϑ5. να ὅσ. Η., ἀεην. τοϊ., Ῥασ., ϑεγη., Ῥσον. τεοοπβίγυς(β. βὶ ἰοχὲ δῆτεγ 
του Θεου: διισχυριζομενος και λεγων ακωλυτως, οτι οὐτος ἐστιν ο Χι ονιος τον 
Θεου, δι᾽ ου μελλει πας ο κοσμος κρίνεσθαι, ἀπά οὐ, Ηρ. »ἱτ νατίδιίοπϑ ἱπ ἔοσπιοσ 
Ῥαζί, δυῖ ἰδαπεῖσαὶ αἴζεγ ακωλ. 

δηὰ ψὲὰ τοδ  ποίε ψνἱἢ Ννογάξυνογι ἢ 
απὰ Ῥαρε {πε σδάεπος οἵ {πεβῈ οοη- 
οἰυάϊπρ ψοτάβ, μετα π. π᾿ ἀκωλ. Βαυΐ 
411 πὶ8 ἀοα65 ποῖ ἐογοϊὰ ἐπα νίϑυν πὶ {πὸ 
τεσ ἱπιθδηάεά το ρῖνε ἃ {πἰγὰ Ῥοοῖκ 
ἴο σοπηρίεϊε Πὶ5 ψοσῦκ. ΤὨΐβ ἰδίίοσ νίαν 
ἰ5 ΒίΣΟΠΡΊΥ ἱπδίβίεά ἀροη Ὁ Ρτγοῖ. Κδπι- 
Β6Ὺ, ϑέί. Ῥαπῖὶ, ρ. 23 Εϊ., ψὮ}16 Βίβθμπορ 
Τὰρδείοοι, Β..2, 1.,» 27, σᾶπ 866 ἢ0 σοη- 
σεἰναῦϊε ρ᾽εα ἔοσ δὴν {μπἰγὰ ἰγεαῖῖβθ, 1 τῃ 6 
Ράγροβε οὗ [86 παιγαῖϊνε 15 οοπυρίεἰθὰ ὈΥῪ 
Ῥδαϊ οσοτηΐηρ ἰο Εοπηε δηὰ ἴπεγε ἀ οἰ ἐνετίπρ' 
[δ τλεβϑαρε, 50, δἰ Πουρἢ 1685 βίγοηρῖν, 
Ηδτγηδοῖ, Οἄγορ., ἰ., Ρ. 248, βεὲ ποῖβ οῃ ἱ. 
8. Βυῖὲ Ῥτοΐῖ. Ξδγηβαὺν π85 σεοεϊνεά ἴδε 
ΒΓΟΠΡ Βαρροτί ποί οηἷΐῃν οὗ Ζδὄςκίεσ, απὰᾶ 
ΟὐτοΟαΒῪ ἜποῸρΡ οἵ ϑρίϊια, “4ῤοΞίεϊ- 
ϑεδοπέοπέε, Ρ. 318, Ῥὰΐ 51{Π] πιοσα σβοθπεν 
διηοηρδβί ΕΠΡ ἢ υυτίτετβ οὗ ΕἊπάᾶδ!}, ἀπά 
ἴπ Οειτηδην οἵ τ. Ζαμπη. Ϊιδῖ ᾶἃ5 ἴπ 
581. Τυκεβ ΟΟΒΡΕῚ χχῖν. 44 ἔογπιβ ποῖ 
ΤΩΘΓΕΙ͂Υ ἃ βίδγιπρ - ρΡοϊπί ἔογ, Ῥαΐ δῃ 
δηιοἰραίϊοη οὗ, {πε βισοεεάϊπρ Πἰϑίογυ, 
ΟΓΥ Ϊα5ὲ 45 χχῖὶν. 44-53 σοηίδίῃη ἴῃ ἃ 
ΒΌΓΩΊΓΊΔΙΥ Μμδὶ 15. δἰζεγιγατάβ τεϊαίθά ἱπ 
δτεαίεγ ἄδιδιῖ, Αοίβ ἱ. δηὰ ἰϊ., 80 πὶ νν. 30, 
31 οὗ Αοίβ χχν ϊϊ. τνὰ πᾶνε, ἃ5 ἱξ Ψεσα, ἃ 
Ὁσίεῖ βκείοῃ οἵ ναὶ βυοςεεάεά ἴΠ6 ἐνεπίβ 
Βιπεσίο τεοογάθά, δηὰ δη δπιϊοϊραιίοη οὗ 
ψγπδὶ [Ὁ] οννε δ ὑροπ ἴμ6πι. ΤὨβ ῥγο- 
ῬΑΌΙΠ Εν τειπαὶπβ ααΐϊίς ἀρατὲ ἴτοσῦ {πε 
ἀὐάϊιίοπα! ἔοτοε νυ ϊο 18 ρίνεη ἴο ἴἴ 1 
ἙδΙΑΒΑΥ ἰβ τίρῃι ἴῃ τερατάϊπρ πρῶτος, 
Αοίβ 1. 1, 45 βρη νίηρ ποῖ 5 τΡῚΥ πρό- 
τερος, Ὀυΐ (ῃς ἢτγβί οἵ ἃ βθσῖββ, ἃ νἱενν 
βίσοηρὶυ βυρροτγίεά Ὀγ Ζαμη, Εἰπίσὶἐμνηρ, 
11.) Ρ. 371. Οετγίδίπν [πὸ δοσγίβί, νϑσ. 30 
(5εε αϑονε), δπᾶ ἔς ἐχργεββίοη διετίαν 
ὅλην 5εεπὶ ἴο 5πονν {πα βοτλα ἔβοϊ ννὰβ 
Κηονγη ἴο ἴπ6 ψυτῖζοσ νυν μἰοῖ ΓΟ] οννεά ὑπὸ 
οἷοβε οἵ με ἔψο γβδῖβ, ἀπά γε σδῃ τπεσε- 
ἔοτε ματάϊν βᾶὰῪ ἰπαὶ δ6 ψχτοΐε πῸ τλοσα 
Ῥεσδιβα δ πᾶν ΠΟ τῆογδ, ἃπἴδβ5 μὲ δἷβοὸ 
ΒΌΡΡοΒβε ἐμὲ ΒῈ ψνγοῖς [δἷβ Βιβίοσυ δὲ ἴῃ 
ςοποΙϊυϑίοη δηᾶ ποί ἀυτίπρ {π6 σουγβε οὗ 
186 ἔννο γεᾶῖβ. ὙΤδΐβ μὲ πιᾶὺ ἢανε ἄοπε 
Ὑγ8116 ἴῃς σαβυϊὶ οὗ 51. Ῥδὺ}5 ἢχϑί ἰτίδὶ 
νγᾶβ 5111 ἀηκποινη, δἰτπουρ ΡΠ]. ἱ, 25- 
27, ἰϊ. 24, ῬΏ ΣΙ ἐπα. νεσ. 22, 5μον τ5 Ρ᾽]ἰ ΠΙῪ 
ψ ἢ παῖ σοηβάεποε {πε Αροβίϊα ἀνγαϊτθὰ 
{π6 ἴδε. Αε δ]] Ἔνεπῖβϑ δἰπχοβὲ δὴν σοῦ- 
Ἰεοίυγε βεοτὶβ πῖοσα Ῥγοῦδθϊς τμδπ {παῖ 
6 νυεῖίεσ βῃουϊ ἃ μᾶνε Ἴοποϊυδεά 50 

Αὐτυρον [Ὁ 6 Βαά ποιπίηρ τότ ἴἰοὸ 
οὨτοπίοίς μδη ἐδε ἱπηπλεάίϊαίε ἀπά ἱσγαρὶς 
ἄεδιῃ οὗ ᾿ΐβ πετοῖ ΖὍοκίεσ, Ἂῤοςέεϊ- 
βεκολολέε, Ρ. τ62, ϑρίτία, Ζην Οεϑολολέε 
μπᾶ 7,Ἰἐέεγαί}, ἀες ὕὐγολγίτίσμι, 1.) 
15,16. ΤῸ 580 τ } ΠῚ} ποτ, Εὐηπἰεϊέμηρ, 
Ῥ. 27, [μαὶ με στεϊταϊπεά ἔτοτη ἀοίηρ {815 
Ὀεοαυβε ἱπ βσῃ δὴ Ἔνεπὶ δες ψουἹά 
οὨγοηίοϊς ποῖ ἐπ ἰσϊαπαρῃ δαΐ {πε ἀεἔεας 
οὗ ἴῃ6 (οβρεὶ 15 σεγίδι εἶν ἃ βίγδηρε ἀγρὰ- 
τμβηΐ, ἀηᾶ πὸ οπα πᾶβ ρίνθβη ἃ δείϊζοσ 
ΔΠΒνΟΣ ἴο ἴ ἴδη Ηδιπδοῖκ ὉΥ δβιίπρ, 
ϑίποε ἤδη ἀϊάᾷ ἐῃς δαυὶν ΟὨ γι βιίδηβ σα- 
βατὰ πιατίγγάοπι 45 ἃ ἡἠεξεαι ἢ 15 (πε 
ἄεδίῃ οἵ ΟἸμείβί, οσ οἵ ϑίερβεη, ἰῇ ἴδῃς 
ταϊπα οὗ ἐπ δαῖμοσ οἵ Αςίβ ἃ ἀεέεδε ὃ 15 1 
ποῖ τγαῖμοσ ἃ {τ υπιρῃ  Ολγοη., ἰ.,) 247. 
ΤὨδ οἰδθϑογαῖα ἀϊβοιιββίοη οὔ ἐπε δργαρίσοη- 
οἸαβίοπ ἴῃ Αςίβ ὉῪ νεπάϊ, 1809, ΡΡ. 31, 
32, ἰ δπείγεϊν θαβεὰ ἀροη {δε αββυταρέοι 
ται Τιυκε ννὰβ ποῖ τπ6 δυΐποσ οἵ Ασςίβ, 
δπά (μαὶ ἐπογεΐοσε {π|5 δυΐπου, μοανοσ 
δε ννᾶβ, ψσοίΐα πὸ ποσὰ δδθοδιιβα ἢπῖβ ἰῃ- 
[οστλδίίοη ἔα εὰ Πίπι, ἀπά πα Κπαν πὸ 
τῆογα. ὙΤΠὶβ σουἹά ποῖ πᾶνε Ῥεεη 80 ἴῃ 
{πὸ σαβὲ οὗ 1κε, πο νὰ ψ τὰ πὰ 
ἈΑροβίίς δί Εοπιε, ἃ5Β νγὰ βανε ἴοπὶ τπῃ- 
ἀουδιεά ἐεβείπηοην αυΐίε ἀραᾶτὶ ἔτοπὶ Ασξβ. 
8686 ἔασίμοσ [πἰσοᾶ, ΕῸσ {πε σείεαβε οὗ 85:, 
Ῥαιυΐ, πὶβ βυδβεαπεπί ἰουσπευνβ ἰὸ ϑραΐῃ 
αῃὰ ἰοὸ {πὲ Εδβὲ, ἀπά ἢὶβ βεσοπά ἱπὶ- 
Ρεἰβοππιεπί, 868 ἴῃ βαρρογι, Ζαδη, Εἰημἰδὶ- 
ἐμρρ', ἰ.,) Ὁ. 435 Εϊ., Ηδγηδοῖ, σλγολ., ἰ., 
230, ϑρίξία, τ. 5., ϑαϊπιοη, Τπέγοά., Ρ. 403 
Β΄, ὲς σιυεῖέε γδρεϊσοδε Οεαηρεπσολαε 
ἄἀες ΑῤοΞέεϊὶς Ῥαπίης, ϑιεϊηπλαγεῦ (1807), 
δηὰ Ογίξεαί Ἀευΐεῖσ (Ταϊγ), 1808. 
Τοτα ννοτα τΔΩΥ Ροββίδ]ε τεάβοπβ νὮΥ 
{πε Βεαγίπρ οὗ 851, Ῥδὺ]}8 ἄρρεαὶ ννᾶϑ 80 
Ἰοηρ ἀεϊαγεά. Τἢε τεοοσά οἵ ἔπε ρσενὶ- 
οὐβ ῥγοσδεάϊπρβ ἰοσνναγάεἃ ὃν Ἐδβίας 
ΤΊΔΥ Πᾶνα δεη ἰοβὶ ἴῃ (88 ψτθοῖ, δηὰ ἰξ 
ΨΆ5 ἱπεγθΐοτε πεσαββαγυ το νναὶῖ! ἴογ ἔγθβ ἢ 
ΟΠ οΐ4] ἱπίογπχδιίίοη, ἃ8 (δῇς ρσίβοπετ᾽ 5 
ΔΟΟΊΒΟΙΒ Π8 ποὶ δγιίνεά, ἀπά ψ με 
ἴδεν στίνεά, 1ξ 15 νεσυ ροββίδ]β δι ἔμεν 
ΤΆΔΥ πᾶνα Ὀδδη ρἷδά ἰο ἱπίεγροβε ἔγεβἢ 
ΟὈβίδοϊεβ, δηᾶ ἐπδὲ {πον νου θὲ σοπίεπε 
ἴο Κααὲρ Ῥαὺυΐ! Ὀουπᾶ 458 Ῥεΐοτε ; δ8 ὄνὶ- 
ἄεποε ννὰβ ροῦν ψαπίεά, ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
ἔτοτα θγυβαίεπι, δας ἔτοπι ναγίουβ ραγίβ 
οὗ {πὸ επιρίγα, ἐμε ἱπιεγροβίξίοη οὗ ἔπεβα 
ἔγθβᾷ ἀείαυβ ψγὰ5 εαβΥ. ϑ8ῖι, Ῥδὺ μαά 



ξζ4 ΠΡΑΞΕῚΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΧΨΠΙΙ. 31. 

Εἰπιθ βιρρεβίεά ἐμαὶ τς [εν ἢ Αβία 3, Ψῇο Ψψεγε βεπὲ ἰοὸ Κοπια ὃν ἘεΙῖχ ἰὸ 
ΟΌρΡΒε ἴο ὈῈ βυπητηοπαά, οΥ ἴο Ῥὲ ργεϑεηῖ, ρίεδὰ {πεῖς σαυβε, ἰξ σεᾶβεβ ἴο Βὲ 80τ- 
χχῖν. 10θ.0. Ὑπαὶ βιο ἢ ἀεῖανβ νου] ποῖ ρῥτίβίηρ πᾶὲ 81, Ῥδὺὶ νγαβ ἀείδίπεά 80 
Ῥς υπυβϑυδὶ ᾿νε ΠΊΔῪ ἰεαγη ἔοσγη Τδοίϊιβ, ἴοπρ ἱους ἃ {τίδ] ; βες. οἡ {δε ψνμοΐα 
ἐσ. 4πη., χὶϊὶ., 431 ς΄. ϑυεῖ,, Νέγο, 15. Ἡμοβεῖθα, Ιενϊη, δέ, Ῥαμὶ, ἰϊ., 277 
Ὑμεπ 6 τεῦ Ὧον ἰοηρ 4 ἄεῖϊαν ἢ.; 1ἱρμείοοι, Ῥαΐϊ,, ρ. 4Φ;. Κπαδθεη- 
Ὀοουττοὰ ἱπ (πε οαδεὲ οὗ τῃ6 ]εν θη δδυεσ, Αοέμς Αῤοσίοίογωρι, ῬΡ. 453, 454, 
ργίεβίβ, ἐπε ἐτίεπάβ οὔ ]οβερδιβ, Κέέα, σϑοο. 
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᾿ ὈΪἰΖθα ὃν ΜΙογοϑοΥ ὃ 



ΓΝΤΕΟΒΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ι. 

ΟΕΙΟΙΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟΗΌΝΟΗ ΑΥ ΕΟΜΒ. 

ΟΕ ἐδε δεσίπηίησβ οὐ ΟΠ γίβείδηϊςν ἴῃ Ἐοπηθ ποίμίηρ πυῇῆϑδέενεν ἰβ 
Κηονγῃ οὐ ἀϊγεσέ ενίάεποθ, ὍΤΠε ἰγαάϊτοη νυν οἢ αϑβίρηβ ἔπε ἐοαπαάίησ 
οὗ ἐῆα Οδυγοῦ ἔδεγε ἰο Ῥεΐεγ σϑπποῖ ροββίίυ δῈ πιαἰπίαίπεά, [ἢ 

οἠς ἴογπι ἰΐ αϑϑι1:π|68 ἔπαΐ Ῥεΐεγ, οὔ {πε οσσαβίοῃ γεξεγγεά ἴο ἰῃ Αοὲβ 
χί!, 17, ἐγανεθῖεά το ἔοπις, αῃὰ ἔπεγε ργσορασαίεα ἐπε ΟΠ αγοἢ ἔγοπι {πὸ 

ΒΥΑΡΟρσαΕ 88 ἃ σεπίγε. ΑΒ 8 ἀεραγέαγε οἵ Ῥεΐεγ ἔγοπι εγαβδίεπι 
ἰοοῖς ρίασα, οὔ τς αϑαδί τγεοκοπίησ, δρουξ 42 α.Ρ., ἔπεγαὲ ψοιυά Ῥὲ 
εἰπια ἔογ ἢΐβ ἐνψεηίγ-ῆνε γεαῦβ᾽ ερίϑοοραῖα οὗ ἤοπιαβ, ψῃϊσἢ ν88 οπος 

ἐς αοσερίεά Ποπιλίϑῃ ἰάεα, [μπουσῃ πον οίνεη ἃρ ἐνεῶ ΡΥ Νοπιίβῃ 

Βοποίαγσβ Βαὲ ἰξ ἰδ οἱδαγ ἔγοπὶ με Ῥοοῖζ οὗ Ασίβ (ομαρ. χν.) ἐμαΐ 
Ῥεΐεν νψὰβ ἰπ δεγαβαίεηι ἴδῃ γεᾶγβ δέζεγ {Π|8, δηά [{ [8 εα δ! οἴδαῦ 
ἔγοηι {με Ἐρίβεϊς το με Ποπιδπβ ἐπαΐ ἢς δά ποΐ Ῥεβη ἰῃ ἤοπιε ἤδη 
815 ἸΙεξέεγ ννὰβ νυγτέθη, βανεῖ γϑαῦβ ἰδία 811. [Ιἡ ἕασε οὗ ἃ ραββασα 
{πκῸὸ οἴαρ. χν. 20 ἴξ 18 ἱπιροβϑίρίε ἴο ϑάρροβε {παΐ {πεὸ ΟΠαγοῇ οὗ οπιε 

μά αἰγεδάν Ῥεεη {πῸ βοεπε οἵ ἀποίπεγ Δροβείε᾽ 5 δουγβ. Τῆγεε γεδγβ 
Ιαΐεῦ, σε Ρδαὶ δὲ ἰθσηστῃ αὐγίνεά ἴῃ Ποπιο, ἰξ Ππδά 5111] Ῥδεα απνίϑ 64 

ΌῪ Ῥείετγ, ἴο ἱαάρσε ἔγοπι νῃδί τννε γεδὰ ἰῃ Ασίβ χχνιΐ.; δηά ἐνεὴ ψἤεη ἢα 

τοῖς ἐπε Ερίβες το {πε ῬΒΠρρίδῃβ, τονσαγάβ {πε οἷοβε οὗ ἢἰ8 ἤγϑβὲ 

᾿ἰτηρτβοηπιθηξ, ἔπαγε ἰβ ὯῸ ἱπάϊσαϊίοη ἐπαξ ἢ15 Ὀγοίπεν Αροβίία μδά γεῖ 
δθδη {π6 σαρίία!. ὍΤΏε δαγιϊδδὲ ὑγααϊτίοη γεργθβεηΐβ Ῥεέεῦ απα δα 

45 ἰῇ Βοπὶε ἰορσείπεγ, δηΐ, ἱπάθεά, 45 βυβεγίησ ἰοσείμαγ, ἱπ {πα 

Νετγοηίΐίδη ρεγβεουίίοη ΑἹ! πῈ δνίδαεπος ἔογ {π|8 ψ}}} ΡῈ ἰουπά ἴῃ 
Ευξοῦ., ΗἸςέ. Εσοϊ., 11., χχν. ΝΥ μδὲ {πὲ ψογίῃ οὗ ἰξ 15, ἰξ [5 ποξ εᾶβ8ὺ 

ἴο 8αΥ. [{ 15 ποῖ ἱπογεάϊίε ἐμαὶ Ῥεῖΐεγ πᾶν ἢανε Ῥβεη ἴῃ ἤοπις δρουξ 
δε ἀδίε ἱπ υεϑέίοη, εβρθοίδιν ᾿ξ Βαρυίοη ἴπ 1 Ῥείεγ ν. 18 πιεδῃβ 

Εοπῖο, 848 ἰξ ἀοεβ ἴῃ ἔῃε Αροσδῖίνρβε. Βαΐ ἴῃ δὴν σδβὲ Ρεῖεγ σδῇ δανα 

μαά πο ἀϊγεσξ ραγὲ ἴῃ ἑοιιπάϊησ [μ6 Ομαγοῃ. ἴῃ Ισϑη., {ϊ., 1, 2, Ρεΐορ 
δηὰ Ῥααΐ 4ὔὰ βροίκβθὴ οὗ ἃ8 “ρυεδοῃίησ {π6ὸ Θοβρεὶ ἰη ἔοπιε, ἀπά 

ἰουπάϊησ ἔς ΟΠατγοι," δὲ {πὲ εἰπιε τὰδὲ Ναείπενν ρυ δ] 1586 «ἃ ἢΐ5 ροβρεῖ. 



ς 8 ΙΝΤΕΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 

Τπαὶ ΟΠγίβείδηϊεν 88 ἔπαγε ἰοησ Ῥεΐογε {5 ἐἰπηα ἰβ ἰπάυ δι αρῖς, θα 

ἐμε Νοπιδη ΟΠ τ βιϊδηβ, ἰξ μαὰ8 Ῥεεη βαρρεβίεά (βεε Ηδγνου β ποΐε οἱ 

Ιγεῃ. χά ἰοο.), “" ἀρρεαν πεϊξμεν ο πᾶνε δά δῃ εοοϊεβϑἰαβεϊσαὶ ρο Εν ΠΟΥ 

ἐο ἢανα Ῥδθῃ αηάον {πε γεσαΐαγ γερίπιεη οἵ ἐς Ομαγοῃ. .. . ϑενεγαὶ 
εχργεβϑίοηβ ἰῇ {π6 ερίβείς βεεῖὶ ἰο ἱπάϊσαίε αὶ ογυάβ, απϑβεξεεά 

βίαίε οὗ πίη ἔθεσε... , ὙΠΕΥ διὰ βροίθη οὗ 35 ἀερεηάίησ γδέμεγ 

ρου πηαΐαδ] εχῃογίδιίοη δηά ἰηβίγασξίοη ἔμαπ ἀροη δὴν ππογὰ δαξμογί- 
ἰδεϊνε σοπιηχαηίοδιίοη οὗὁἨ ἐνδησοὶ σαὶ ἐγαίῃ (χν. 14). .. δηά τῆ6 
Αροϑβίϊε ὄχργεββεβ 5 ἱπςεπίίοη ἴο νἱβίἐ ἔἐῆεπι, δοοογάΐησ ἕο ἃ ρΡαγροβα 
επίεγίαἰπεά ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν [ἱκανῶν [5 ἐπε ἔγαε γεδάϊησ] νυῖεμ ἐπα ἤρα 

ταί μὲ πιρῃξ σοηηε ἐν πληρώματι εὐλογίας (τοῦ εὐαγγελίου) τοῦ Χριστοῦ, 

1.6... ἴῃ {πε σο!δείοη οὗ βρίγίευ! σ 8 ψῃϊο 85 γεῖ {πον μαά τοΐξ, ἀπά 
ἴῃ {86 ἐβίδ  βῃπιεηΐ οὗ παΐ Αροβίο σα! ογάθν ἀπά σονεγηπιεηξ ἀποησ 

τδοπὶ ψῃΐϊσῃ βῃοα!ά σοπιρίεῖα {πεῖγ ἱποογρογαέίοθ στῇ ἐπε Βοάν 
Οδίμοϊίς οὐ ΟὨγίϑ β Οδαγοῃ." [ἐ [5 ααϊΐε ἔγαε ἐπαὲ ἐπε ερίβεϊε 
τένεαὶβ ποιῃίησ οὗ ἴῃς ογσαηϊδαίίοη οὗ ἐπε ΟΠαγοῦ δὲ οπης, Ὀαέ ἰξ 
τενεδῖβ υ8ῖ 45 Ἱεεῖς. οἵ ̓ΔὴΥ ἰηϊεπίίοη οη Ε Ῥδα!5 ρᾶ Ραγέ το Ῥεβίονν οα 

τε Οπαγοῇ {πε βαρροβεά ἢ Ῥεπθῆϊς Ὁ: οὗ “ Αροβιο!ίσαὶ ὁ ογάεν δῃά σονεγη- 

ΓΌΩΝ “Τῆς αϑβυπηρίίοη πἀπάεγίγίησ ἑ ΠῚ εχργεϑϑίοῃ ἰβ ααϊέε αἢ- 

εἰϑέογίοαι. ὙΠαγα τγᾶβ ΠῸ απίξογηι ἰεσαὶ ογραηϊβαιίοη οὗ ἐπε ΟΠπαγοῖ 

ἴῃ ἐπε δροβίοϊϊο ἀρὰ; ἀπά {με Ο γί βείδηβ ἰη Ἐοπιε ποὲ οηΐν ἀερεπάεά 
ἀροῦ ταυἱααὶ ἐχῃογίδιίοη δηά ἰηδεγασείοη, Ὀαΐ, αἃ5 Ῥααὶ δοϊκηονίεάσεδβ, 
ψΕγῈ ΜῈ 11] αΌ]ε το ὅο 8οβ.0. Τῇεν Ππαά χαρίσματα ἀἰβετίησ Δοσογάϊησ [0 
τῆς στᾶσα σίνεῃ ἴο ἔπ6πὶ, δηά ἰξ {πεν δά πο ἰεραὶ οὐσαηϊβαξίοη, ἔμεν 
μά 4 νἱΐαΐ ἀπά βρίγίεαδι ἀἰεγεηεἰδείοη οὗ οὔρδὴβ δηά ἔυποξίοηβ, ἔον 

νἱοἢ τς οἰμοῦ 15 Ῥαξ ἃ πιβκαβῃ ε (ομαρ. χίΐ, 8-8). ϑΘαπάδυ δπὰ 

Ἠξεδάϊδηι τη ἐμδὲ ἐπουρσῇ ἐῃς ΟΠαγοῖ ἀϊά ποέ, ἴῃ ἐδ βέγί σε βθῆβε, 

οὐα ἰΐ5 ογίσίῃ ἰο Ῥεΐεν δηά δυΐ, 1ξ πᾶν νγ6 11] πᾶνε οὐεά ἰο ἐῃεπὶ ἰξ8 
Βγβέ εχίβίεποε 85 δΔῃ ογρδηΐβεά ψῇῃοΐς ((οπιπιεηπίαγν, Ρ. χχχν.). Τΐβ 
ΠΊΔΥ ὍΘ, ἴον ἴ νγὰ8 δε} 5 μαρὶς ἐο ἀρροίηξ οἰἄθγβ ἴῃ 411] ἐμ σῃυγομαβ 

με ρίδηϊβά (Αοΐβ χίν. 28, Τι(. 1, 5); Ῥαξ, δἃβ {πε σοβρεὶ νγὰ8 Κπονγῃ 

δὲ Εοπιε, δηά Ὀεϊθνογβ ψεσα Ὀαριϊβεά ἐμεῦο, ἀπά πὸ ἀουρὲ ορβεγνεά 

τῆς [μογά 8. Θαρρεογ, [Ὁ 15 οἴεαγ {παξ πὸ ραγίϊουϊας ογραηϊβαίίοῃ τνᾶ8 

ψϑηίεά εἰτῆαδν ἕο βηϑβίιγα οὔ ἐο ρεγίεος ἐμεὶν βίαπάϊηρ 45 ΟἿ βείδηβ. 

δνεγε ἰγδάϊείοη ἔα 8, να σᾶ οἠἱν [41] Ῥβδοῖϊς οὴ σοη͵εδοίαγε---- 

σοηεςίαγε ἰο Ῥ6 νεγίβεά ὃν [18 σοπεύεηος ψ ἢ ναί ἐς αρίβεῖα 
ἰιβε 1 γτανεαῖὶβ. ἴῃ {15 σοηπεοοείοη ἰξ [85 ἰοὴσς ὕδθη σαβίοπηδιῪ ἴο 

γεΐεγ ἴο Αοίβ 1, 10 (οἱ ἐπιδημοῦντες 'Ρωμαῖοι). Ὑδοτα ψογα Εοπλδη 
Δενβ ἰη δεγαβαίθηι οὐ ἐπε ἄδαν οἵ Ῥεηϊεσοβέ, αηά Ἄνεὴ [ἢ ἐμὸν ψαγα 
ἀοχηίοι!εα ἐπογα δηά ἀϊά τοέ γσεέαγηῃ ἰο οηλο, ἔμπεσε πιϑὲ πανα θθθῃ 

ΓΔΩΥ νἱβίϊογβ ψηοὸ ἀά. Τῇε δεν ἱπ οηιε ψεῦα πυπιρεγεά ὉΥ 

{πουϑαπάθβ; πϑῪ οσσαρίεά ἃ ἴατραε “παρά οὗ ἐπε οἰΐν, Ῥεγοπά ἐπε 
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Τίρεγ, Ὁν ἐμεπηβεῖνεβ, δηά ἔμεν παὰ σφαβοθῖθβϑ σοπιηϊαπίοδείοηβ ψἹ ἢ 

δεγαβαίεη. Ηδηος ππᾶην πᾶνε βιρροβεά {παξ ΟΠ γ βείαηϊεν σάπια ἴο 

Ἑοπια ὈΥ͂ βοηπΊῈ 80 ἢ οἤδηηεαὶ 848 ἐπ185. [ξ1Ὲ ἀἰά, γε βδῃου!ά ἜἼχρεοὲ ἰξ 
το μανε ογίσιπαίςά ἴῃ ἐἢ6 βυπαροριι68, [ῃ6 ἐχίβίεπος οὗ ηἷπε οὗ πῃ ϊοἢ 

ἰ8 ἀεβηϊεεῖν αἰξεβϑέεά (ϑαηάδν δπά Ηεδαΐϊδαι, ρ. χχίν.), Τῇε ερίβεϊα 

[ἐ5ε1 σίνεβ πο ἀΐγεος Ἔνιάθησς οὗ δῃγ ϑασῇ σοηπεοίίοη : [ἢ 6 ΟΠπαγοῃ 

οτὶσίπαῖεά ἰῃ ἐπα βυπάσορια δὲ ἔοηιε, ἐπε σοπηεσξίοη μα Ῥεεη σοπ]- 

Ρἰείεῖν βενεγεά ὃν ἐπα {πὲ Ῥαμὶ ψροῖθ.Ό [τ ἢδ8 Ῥβεῆ βυρροβεά 
ἐπαξ ἐπε τε! !-κπουση βεηΐεποα ἰπ Θιείοηίαβ, Οἱαμά., 25 (“ [πάδεοβ 
ἱταραΐίδογε ΟΠ γεβίο δβϑϑίάπθ απ αἱταδηΐαβ οηλα Ἔχρα τ": 8ες α͵5ο Αοΐβ 
αν]. 2) γεΐεγβ ἐο σοπῆϊσίβ σὰ ἀγοβα ἰῃ ἔπε βυπαροσίιαβ ονεῦ ἐπα 

Δἰεσεὰ Μιεββί δ βῃίρ οὗ 6868, ἀπά πδὲ ἔπε βεραγδίίοη οὗ ἐπε Ομαγοῃ 

δηὰ ἐπε βυηαροράς, ἀηά ἐνθῦ ἃ οῆδησα ἰῃ ἔπε ργεναι!!ησ σοπιρίεχίοῃ 

οὗ ἐμε Ομαγοι, ψῃίςῃ ἔγοηι Δεν 5}- ΟΠ γ βείδη θεσαπια πηαίηϊν ΘΟ ηξῖ!6- 

ΟΠ γιβείδη, ἀαία ἔγοσι {ἢ15 ἐνεηΐ; θαΐ πὸ βϑέγεββϑ σδὴ 6 ἰαϊά οχ {ῃί8. 

ΤῈ ἰ5 οἴεαν ἔγοτη Αςίβ χχνιῖ, 17-22 ἐπαὶ ψπεη δαὶ] σαπης ἕο Εοπης ἐπα 

Ιεδάθγβ οὗ ἐῆε βγπᾶσοσας εἰΐμεγ παν ποίῃίησ οὐ δῇεσξεά ἕο Κπονν. 

ποίμίησς δδοιξ ἔπε παν βεοῖ ψμίοῃ τγὰ8 σγονίησ ἃρ θεβιάς ἐμαπι. 
ΤὨϊβ πηϑῖκοβ ἰξ δὲ 1εαϑί ἱπιργοραῦϊα, σνυβαΐενογ [8 δοΐαδὶ ογίσίη, ἐμαὶ 
{πε ΟΠ γί βείαη ΟΒαγοῦ αὐ οπια σα παν Πδά βίγοησίυ δεν ϑῇ βυπι- 

ραίΐῃίεβ. Βεβίάβ, ενβὴ ἰ{ τπη6Ὲ Οπαγοῖ μαά οτγίριπαΐεά ἰῇ εἶα βγπδ- 
δοριια, ἴξ 15. ργδσείσδ!ν σεγίδίη, ἔγροηι με δηδίοσυ οὗ οἴμπεν ρίδοεβ 
ψῆοβςα Ὠἰβέοῦυ 15 κποόνγῃ, ἐμαὶ [ἢ πηᾶ58 οὗ ἔπ6 πηθηρογβ ψοιἹὰ ἠοξ ΡῈ 
ὅδενβ ὈγῪ δίγεῃ, ὈυῈ οὗ {πε οἷα88. οἵ ργοβεϊγίεβ (εὐσεβεῖς, φοβούμενοι 

τὸν θεόν), ψῇοβε ἰέδομπγχεπε ἴο δπἀδίϑηπι τγὰ8 [658 γίρίά, πὰ σῆοβε 

βρίγιξαι γεσερεϊνι ἐν 88 85 ἃ γα]ε σγεδίεγ. 

ἄδην βομβοίαδγβ, ἱπιργεββεά ὃν ἐπ6βα σοηβίἀθγαίίοηβ, βανε βοισδε " 
ταΐδογ α Οεπε!6- ΟΠ γι βείδη οτγίσίη ἴογ ἔῃ6 Ομαγοῦ. Οοπηηχαηϊσαίίοη, 

ἐμεῦ Ῥοὶπέ ουξ, νγὰβ σοηβίδηξ, ποῖ ον Ῥεέσψεεη ποπια δά Φερυβα πη, 

Ῥυϊ Ὀεΐψεεπ ἔοπια δηά 41} ἐπε Εδϑβέ, αηὰ Ἔβρβοίδν 411 ἕῆς σγεδέ ἑοννῃβ. 

ΤΏεγε νγὰ8 σοηβίαπε σοηγίησ δηά σοίησ Ὀεΐνγεεη Βοηλε δηά βιυσῇ οἴἰ65 

848 Δπείοσῃ, Οογίπεῃ δηά Ερἤαθβϑαβ, τοὶ ἰὸ πχεηιϊίοη οἔποῦβ ψῃϊσῃ 

παά Ῥεδη ἐπε βοεῆς οὗ Ῥϑυ} 8 ΪΙαροιγβ. Εδυίν ΟὨγίβείδηϊέυ, ἔοο, νγαβ 
Ιατσεῖν βεϊεργοραρσαίίησ. “ὙὍμεν ἐμαὶ ψεῦα βοδίίεγεά δὐγοδά ψψεηξ 
ἐνευυθογε ργεδομίησ πε πογά ᾿ (Αοίβ νι. 4. Ηογὲ (Κογπαης αμά 
Ἐρῤπερίαης, Ρ. 8) Βρεδ 8 οἵ “ἃ ργύοσεβδβ οὗ αυϊεξ ἀπά δ8 1 σσεγε ἑογξαϊε- 

ὐβ βΙεγαξίοη" ; ἀπά [ἢ ψαὰϑ Ῥγοραῦϊν Ὁ β6ἢ ἃ ργοσεββ, ἰηϊείαξεά, 

βυβρεπάεά, ἀπά γεπεψεά οὐ αἰβεγεης οςοδβίοπβ, ἐμαξ {πῈ πενν γε! ρίοη 
νγα8 ἱπίγοάποεά ἐο οπιε. ΤῸ σοποείνε ἐπα πιαδίξαγ ἴῃ ἘΠὶ8 τναν 18 

πὸ ἀουρέὲ ἰο σοποείνε ἰξ ναῦν ἱπάδβηίζεῖν, Ῥαξ 1 ἰβ παγάϊν ροββίρίε ἕο 
σοὸ ἔαγίμεγ. Αἰέξεπιρίβ πᾶνε Ὅξεη πιδάς ἴὸ ἄο 80. Αββαπιίησ, ἴου 
ἰηβϑέδηςε, τπαξ οἢΔρ. χνί. 18 ἰῃ [15 γίφῃς ρίδος, απὰ γαῖ ν ἐογηγχεά ρατγὲ οὗ 
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ἐπε Ερίβε!ε ἐο πε Κοπιδηβ, ἰξ μὰ8 Ῥεξη αγραεά ἐῃδὲ ἐπε ἰαῦζε πατηθεῦ 
οὗἉ ἔγίεπάβ απά δοασαδίπίδησεβ Ῥϑαΐ Πδά ἰπ πε ΟΠπαγοῇ, δηά ἐβρεοίδ!!ν 
ἐπε σοηϑρίσαουβ ρίασε ρίνεη ἴο ἢἰ8 οἷά δββοοίδεεβ Ῥγίβοα ἀπά Αααίΐϊα, 
Ῥγονε ἐπαξ ἐμ ΟΠ γίϑείδηϊεν οὗ {πε οπιδῃβ ὑγὰ8 εββϑεηεδ!ν οὗ ἐπ6 
Ῥαυϊΐπε ἔγρε, ἀπά {παὲ ἐπε ΟΒμαγοῃ ἐπεγεΐογε ονεά ἰἐβ ογίσίη δηά ἐξβ 
οπαγβασέεγ, πα ἰγεσεν πὸ ἀοαρέ, ἕο Πἰπι. Τῆς ερίβεϊε σεγεαίηϊν ἀοα8 
ἠοῖ Ῥεδγ {π|8 οὐ [8 ἴδσε : δα! πένεγ βᾶγβ ἃ ψογά ψῇῃϊοῃ ἱπιρ! 168 ἐπδὲ 

ἐπε Κοπιαηβ ονψεά δηγίῃίηρ, Ἔνεη γεγηοίεῖν, τὸ Πίπὶ ; ἔμεγε ἰ5 γαῖπεῦ 
δη ἰπιργαββίοη οὗ γεσγεῖ ἰῃδί {πεν ἀἰά ποῖ. Βεβίάβ, ἰΐ ἰβ ἃ πιίϑέα κε 

ἴο αβϑύπιε ἐμαΐ 41] δι] 8 ἐγίεηδβ εγε πεσεββαγν “ Ῥαυ  ηἰδὲβ "" 
-πτπδὴ εχργεββίοη ΜὨΐσῃ πείΐμεγ ἢ ΟΡ {πον σουϊά ἢανε ὑπάετ- 
βίοοά. Απιοηρ ἔποβε δὲ ἤοσηξβ, δηά βαποηρ ἐπε τηοβὲ ἱπιρογίδης, 88 

νὰ 5ῃου!ά αάσε ὈΥ 6 Ποῃουγαῦ!α ἐεγπὶβ ἱπ σῇ {πεν ἀῦὲ πγεη- 

εἰοηςά (χνί. 7), ψεγε βοῆς ψηῸ δά δεεη ΟΠ γίβείδηβ ἰοῆσεγ ἔπδῃ Βα; 

δηὰ “ἀπε αὐἱεξ ἀπά δ8 ἰξ ψεγα ἰογζαίίοιβ δ γαξίοη ᾿᾿ ψαὰ8 πδΐ οὗ 
ΟΒγίβεϊδηίςν, απάοαυρδεεαϊν οὗ δοπια απίνεγβαί ἔγρε, ραΐ ποῖ αἰβείμοξίνεῖ Υ 
οὗ Ῥααυϊηίδπι. 



ΟΠΗΑΡΤΕΒΕ ΠἸ. 

ΟΗΠΑΒΝΑΟΤΕῈΞΝ ΟΕ ΤῊΒ ΟΗΌΈΟΘΗ ΑΤ ΕΟΜΕ. 

ΗΔΛΕΆΡΕΥ 8ΔηῪ ααεβείοη ἰῃ Νὲνν Τεβεαπιεηὶ ογίεἰοβπὶ ἢδ5 Ὀξεη πῆογε 

εἰαδογαίείν αἰβουββεά ἔμδη ἐπ|8. Τς ἰγδάϊεξίομαὶ! ορίηίοη τγαβ ἐμαὶ 
ἐπε ΟΠυροῇ οοηβίϑιεα οὗ Οαηεῖα ΟΠ βείαδηβ. Τῆε ἰάεα ἐμαὲ ἰξ οοη- 

βἰβέεά οὗ Φεννίβῃ (ἢν βείδπβ, ἢγϑὲ Ὀγοδοῃεά ἀρραγεητίν Ὁγ Κορρε ἱπ 
1824, σαϊπεαά σάγγεηου {πγουσῃ Βαῦγ, ἀπά ἴογ ἃ σεπεγαίίοη δἴζεγ μίβ. 

Εββδγ ( (({886) σοπιπιαηάεα νὶάς ἀϑβεπὶ ἀγηοσ ογίεἰσβ,. Α βέγοηρ ργοὸ- 
ταϑὲ ἰῃ ἕανουγ οἵ πε οἷά ορίπίο τσὰ8 Κερὲ ἂρ 41} τῆς εἰπηε, Ὀᾳὲ ἴΕ να 8 

ποῖ 11} 1876 ἐμαὶ ϑν είϊζβδοκογ ργοάυσεά ἃ ἀεοίβινε γεδοϊίοη ἴῃ ἰΐβ 
ἕανοιγ. Τμα σγεδί πιδ88 οὗ ἐῆε Ὁπαγοῇ, δὰ ἀγραξά, πηυβὲ πανα Ῥεθῃ 

Οεηε6- ΟΠ τἰβείδη, ἐπουσῆ ἔμαγε σὰ πὸ ἀουθὲ ἃ δεν βῃ- Ο γί βείδη 

πιϊπουγ, Αἢ αἰζεπιρὲ ἰο σοπβίγασί ἃ ὑπθογΥ ἈπβνεγίπΡ ΠΊΟΤῈ Οἰοβεῖν 

το {πε ἔδοϊβ ργεϑεπίεα ὃν ἰδ ερίβείε ἰ5 ἐπδὲ οἵ Βευβοῃίασ,γ Ηε 
Βύρροβεβ ἰδ (με ΟΠπαγοῦ σοηῃβίβίεα πηδίηΐν οὗ ργοβεϊγίςβ---πδὶ ἴ8, οὗ 
ραύβοῦβ ψο ψεγε ες πε ε8 Ὁγ Ὀἰγέῃ, θᾳῈ δά ραββεά ἐπγουρἢ ἐπε 

δενθ᾽ τε! σίοη. Τῆϊ8 ψουϊά ἐχρίαίη ἐπε σγεδὲ ἀπ Πσοαϊὲν οὗ {πε ερίβεῖα, 
ἐμαὶ Ῥαὰ] δἀάγεββεβ 8 τεδάδγβ 45 1 ἘπῈν ψεγε Οδη 1168, Ῥαξ ἀγσααβ 

ψἱεἢ ἐμαπὶ 45 ἰἔ ἐπον εγα ὅενβ. ϑομὔγεγ, αραίη, σοπσείνοβ οὗ μα 

ΟΠαυγοῆ 45 ποη-Φονίβῃ, ἀπά δὲ ἐπε βαπια ἐΐπτα ποη- Ῥααίπεα ; δα 

Ηεἰεηίϑείς ὅενβ οὗ {πε ἀΐαδῤῥογα ψουϊά ταδῖτα ΟΠ γι βείθηβ σοσραγα- 

εἰνεῖν ἔγεε ἱπ Ἐπδὶγ τγεϊδείοβ ἴο ἔπε σεγεπιοηΐαὶ ἰανν, ΡᾳῈ τ πὸ 
δάδαυδίε σοπιργεπεηβίοη οἵ ἴη6 Ῥεῖ πε ἔγεεάοχη, ἰῃ ργποίρίς, ἔγοπι 
Ἰανν ἰῃ Ἐν ΕΓ 5686 ; ἰΐ [8 Δὴ δυάίεπος {πὸ τ 5. Ῥααΐ 5 ἐγγίηρ ἴο εἰδναΐα 
ίο Πὶβ ον βίαπάροίπε. Τῆδί βυοῇ δη δυάΐεησς σου]Ἱά Ῥε ἔοιπά 15 ποῖ 

ἴο Ὀε ἀεηίεά ; ψιβδέπερ ἴξ ἰδ το ΡῈ ἴοαπά Βεγαὲ γε σδῇ οἠΐν δβοεγίαίῃ 
ὉΥ͂ σοπιρατίπο ἘΠ 8 Τπεοῦν ἱ ἐπε ἕασίβ οὗ {πε ερίβεῖε. Βἰπαίϊν, 
Ηοἰεζπηαπη σίνεβ ἃρ ἐπε δἰζεπιρὲ ἴο γεα δε ἔς σδαγασίον οἵ ἐδῃα 

ΟΒυγοῃ. ὅ8:. δαὶ μαά πενεγ Ῥεξ ἰῃ ΒοπΊε, ἀἰά ποξ γεα!ν Κηον ἐπα 
βἰξαδίίοα ἔπογε, ἀπά πα5 πὸ ἀϊδειησί ἰάδα οἵ ἢϊ5 δυαάἀΐδηος. Δ ἤεπ Βα 

βΒηά5 ἰἴξ πεσεββαῦν ἴο Ἔχρίδίπ Ὧν πα νυγίϊεβ ἴο ἐῆδη δὲ 411 ἃς ἐπίπκβ 
οἵ {πεπὶ 85 Οδηΐξίίεβ; ψῇθη {πεὶρ ργανίοαβ οαϊέαγε ἀπά βρίγίξαςὶ 
Εἰβίογυ, ἐμεὶγ βυτηραΐμίεβ, απείραιῃΐαβ, ἀπά πιοάς οὗ γεδσείησς ἐοναγά 
ἔπε Οὐοβρεὶ σεπεγαῖν, ἀγα ἰῃ αυσβέίοπ, ἐμαν τὲ ὕενγβ. ΑἹἹ (ἢ 8 

ΨΟΙ, 1. 36 
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βῆονβ {παξ ἐπα ργοδίδθπι ἰβ ἃ σοπιρίαχ οπα; δηά ἔβεγε ἰβ πὸ τπθϑῃβ 
οὗ ἀοίηρ δηνίπίηρ ἴο βοῖνε ἴξ Ραΐ ἕο δχαπιίπε ἐπε ἴδοΐῖς οποα πηοῖα. 

ΤΠον δὰ 41} σοπίαἰπεά ἰπ ἔῃ ερίβεϊε ἔβα, ἀπά ἰξ 1} θὲ σοηνεηΐεπε 
ἴο δάάδιπος {πε ενίάεπος (1) ἔογ {πε Ο πεῖ] 6- ΟΠ γι βείαη ομαγασξερ οὗ 
18ε γεδάεγβ; (2) ἔογ πῃ Δεν βῃ- ΟΠ γι βείαη σμαγασίεγ; δηά ἔμδη τὸ 
ας ψῃδὲ σοποσερίίοη σονειβ ἀπά σοπιρίηδβ 411 πε [δοίβ. 

1, Ἐνίάεπος ἴον {πε Οεπε6- ΟΠ βείδη ομαγαςέεν οἵ {πε Ομαγοῇ, 
(α) ΟΠδρ. ἰ. 5 ἔ. Ια! ψνῖζθβ : κ'᾿ὃε γεσείνεά στᾶσα ἀπά Αροβι  βῃίρ, 

στ ἃ νίενν το ορεάίΐεπος οὗ ἕαϊξ ἢ ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν. .. ἐν οἷς ἐστε 

καὶ ὑμεῖς ". αα]}5 σοπσερίίοη οὗ Πἰπιβεῖ ἢ 48 Δροβείες οὗ ἐπε Οεπεῖ!68 
(Οἱ. 1. 8), ἀπά μὶβ ἀρρεδὶ ἴο {πὶβ8 νοσδίίοη ἰῃ ἐπε βαϊαΐαίίοηι οὗ 15 
Ιεϊέεγ, ραΐ ἴ Ῥεγοπά ἀοαδί {παΐ ἔθνη ἔετε πιεὰη8 ΟἽ πί 685, 85 ορροβεά 
ἴο ἰβγδεῖ, ἀπά ποῖ πδίίοῃβ σθηθγα γ. Ηες 18 ἐχεγοίβίπρ 15 σδ!]ΐπσ ἃ8 

ἈΑροβέίε ἴο {πΠ6 Θ εηΐ!|68 ἴῃ τυυγιτἰπρ ἴο ἐμα Ἐοτηδηβ ; ἴον παν, ἴοο, ἀγα 'π 
τ οἷαββ. Ὑποβα ψΠῸ ἕαδε {πε δεν βῃ- ΟΠ υϊβείδη νίενν αὔρας ἐπαξ 
Ρααΐ νου μαννα δά πο πεεά ἴο {61} ἃ Ομ αγοῃ σοηβίβειηρ οὗ Ἐοιηδηβ 
Ὅν Ὀίγεῃ (πδὲ ἔμαν ψεγε ἱποϊα δά τἱτίη ἔπε βοορε οὗ Πί5 σδ! πρὶ 88 
Αροϑβίϊς ἴο {πε Οεπίεβ, Βιξ βαγεῖν τῆς Αροβίϊε᾽ β ἐχργαββίοῃ ἰ8 

Ρεγίεςσε νΥ πδξαγαὶ ; ΤΠ ΓΕΔ 8 [{ ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τηεΔῃ 8 ““ Διηοπρ 8]] 
τῆς παίϊοηβ," 1 Ῥεσοπιεβ ρεγέεσεν πιδδηϊηρίςβ8. 

(Ὁ) παρ. 1. 18. “41 ραγροβεά οἴϊεῃ ἴο σοπιε ἴο γοῦ,. . . ἵνα τινὰ 
καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. ΤὨϊΪΐΒ σαᾶ86 ἰ8 
αὐυϊξε ἀπαπιρίσαουβΒ. Τῆς Κοπιαπ ΟἸἢ γι βείδπβ ἀγε ραξ οῇ ἃ ἴδνεὶ στ ἢ 
τδς τεϑί οὗ {με ἔθνη, ἀπά 1 ἀργεαβ συ ἱξ ἢ ἘΠ5 ἐπαξ ἐῃς ἀἰδεϊποιίοη οἵ 

οἶαββϑεβ ἰῃ νεῦ. 14 (ὅγεεῖκ δηά Ὀαγραγίδῃ, υῖβε δηά ππίηςο !Πρεηθ) 

Ῥεϊοησβ ἴο (π6 ρασδαὴ ψου]ά. 

ΟΥ οοιγβε ἰξ ἰβ ηοΐῖ πιδαηΐς πεγε ἐμαὲ Ῥδὰΐ ψὰβ Δροβέῖε οἵ ἐπε 
Οεπεῖ]εβ ἴῃ βασῃ ἃ β6η8ε ἴῃδξ ἢς ψοι]ά ποῖ πᾶνε ργεδοπεά ἔπῸ Θοβρεὶ 
ἴο {πα δεννβ; Ραξ 48 ἔαγ 88 ἣξ [88 ἃ βρεοίαὶ νοσφιίοη--«πά ἰξ 15. οῃ ἃ 

βρδοίαὶ νοσαίίοηα, δρά ποῖ οὐ {πε ἀαίν οὗ ργδδσῃίπρ ἐς Οοβρεῖ ἕο 
Ἔνογν ογεδίαγε, ἐμαὶ 6 Ῥά86ε8 Πἰβ γίρῃμί ἰο δἀάγεββ {πε ἘοιηδηϑἍ---ἰξ ἰ8 
ἴο {πε Οεηία ψορῖά. Τῆς Ἐοηγαπ Ομαγοῆ, ἐπεγείογε, Ρεϊοησεά ἴο 

τῃδε ψον]ά, 
(6) ΟΠδρ. χί. 18. ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. Ηετγε με γος ΟΠ αγοἢ 

5 δά άγεββεά ἰῃ 185 σῃμαγασέθν 88 σσεπίιθ, Τὸ {ῃϊ5 ἰξ μα Ῥεεη γερ! δά 
τπδὲ {6 ψβοῖς ΟΠαγοἢ ἰ5 ποὲ δά ἀγεββεά ἤεγε; σψἱξῃ ὑμῖν δὲ Ῥααὶ εχ- 
ὈΓεβϑὶν ἔα τη8 δϑίάε ο δαάγεββ ΟἡΪγ ἃ ραγί οἵ ἐπε Οπαγοῃ, 1 τῆς ννογάβ 

βίοοά δίοῃς, {πἰβ πισῃε Ρὲ πιαϊπεαίηεά, ὈκῈ ἐπα σοηΐξεχέ 5 ἀεοίβίνε ἴῃ 

ἔανοιιν οὗ τῆς ἔογῃιδν πηεαπίησ. [ἴη τῇς σοπείπαδείοη οὗ ἔπῈ ρᾶββαρε 
(ϑεε εβρεσίδ!ν χί. 25-28) τῆς ΟΠμαγοῃ 845 ἃ ψ οἷς ἰ8 ψαύπεά ἀραίϊηϑβέ 

σοπίεπιρέ ἔογ [6 εν; ἰξ 58 δά γδββεά ἰὴ ἔῃς βεσοηά ρεύβοῃ (χσί. 25, 

28, 80 4.), νἱξπουῖ δὴν βαρραβίίοη οὗ ἀϊβεϊποιίοπβ ἰῃ ἰξ, σμεύεαβ 6 
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δενγβ δῖα βροΐίεῃ οὗ ζῃγουρδουΐ ἰῃ {πὸ {πἰγά, Βαγίπεν, πε δα 
ΒΡΕΔ 5 οὗ ἔπε δεν ἰπ σΠ8ρ8. ἰχ.-χί., ἴξ ἰ8 ἃ5. “7:7 Ὀγείῃγθη," “ 71}, Εἰη8- 

τπεη δοοογαίηρ ἰοὸ τῆς Β6δβιν,᾿᾿ οΐ ονγ5 ὯΟῸΡ γομῦ5, ἃ8 ψουά πᾶνε Ὀδθῃ 
πα οα86 δαά ἔπε Ῥυκ οὗ ἐς Ομαγοῦ Ῥεεη οὗ δεν βἢ οτγίρσίῃ, 

(4) Ομαρ. χν. 18 ἔ. τολμηροτέρως δὲ ἔγραψα ὑμῖν κατιλ. Ηετγε δὰ] 
7.ϑε18εβ Πἰπιβο], ἱπ οἱοβίηρ, ἔογ υυγίτἰῶρ 8. ἢς μδ8 ἀοῃε---εβρεοίδίν, 

ΡεΕγμαρβ, ἴον ψεϊξίης 8ὸ ἀεοίάςαϊν ἴῃ σἤαρ. χίν-χν. 18 --το ἐπε 
Εοπιδῆβ. Τῆα γεάβοη ἢε σίνεβϑ ἰ8 αππιϊϑίδκαῦίς. Ης [8 8 πρίηίβίεῦ 

οὗ δεβιβ8 Ομ γίβε, ἃ ρυίεϑδί ἱπ ἔπε βεγνίος οὗ ἔμε ΟΘοβρεὶ ; ἐπε οἴεγίης 
ἢς Πα8 ἴο ἰδὺ οὐ ἴῃς αἱέαν ἰβ {πε Οδηίθβ, δηά με υυγιΐεβ τὸ {πὰ 

Ἐοπιδὴβ Ῥεσαιβα {πεν γε Οεπίεβ, ἰο ἔαγίπεγ ἐπεηὶ ἰῃ {πεῖν ξαϊξῃ, 

παῖ ψῆεη ἔμεν τὲ ργεβεηίεά ἴο Οοά ἰΐ πᾶν 6 δῃ δοσερίδθίς οἴξεν- 
ἰησ, βαποιίῆεά ἱπ ἐῆες Ηοῖΐν ϑρίγι:. ὙΠεγα 18 πὸ δνδαίΐησ {πἰ8 ἀῦσὰ- 

ταδηΐ ; ἴο 58Ὁ ἰῃαξ ἰῃ νεῦβ. 17-20 ῥβι}᾽ 5 }ιβειβοδίίϊοη οἵ ἐπὶβ ργεβεηΐα- 
ἐίοῃ οὗ Ὠἰπηβεῖέ 48 πηϊηϊβίεν οὗ δεβδαβ Οἢγιβὲ εἰς τὰ ἔθνη ἰ5 αἰγεοίεά 

ἀραϊηϑὲ. δεν βῃ- ΟΠ γἰβείδη βαβρίοίοηβ δηὰά ἰπβίπαδίοηβ (ο}. 2 Οογ. χ. 
12-18, χί!, 11, 12) πιᾶὰν οὐ τᾶν ποῖ ὃς ἴτας, Ραξ ἰ5 ααἰξε ἰγγείθναδηξ ; 
ἄνθη ἰΐ ἔπαγε ψεγε ϑασῇ βυβρίοίοπβ, δὰ ἄνεη ἰξ πεν μδά Ῥεριη ἴο 

Βηά δοσερίαπος ἰη οι, ἰῃς Οεηεῖ]ε σμαγδοῖεν οὗ ἐπε ΟΠαγο δὲ 
Εοπιε 848 ἃ ψγῃοΐε ἰβ ἄεγε ρυΐ ὈῬεγοηά αἀπεδίίοη. 

(6) [με85 βίγεββ σὴ Ῥὲ ἰαίά οὐ ρϑββαρεβθ {Π|͵πὸ νἱ. 17 ἔ, (ἦτε δοῦλοι 

τῆς ἁμαρτίας), ἐῃουρσῇ ἔπεγ πᾶνε ἀπάουδίεαϊν βοπχείμίησ υ μΙσἢ γεσδ!15 
τῆς ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοὶ οἵ ΟΔΐ. ἰΐ. 156. Βν {πα ἐϊπια ἢε Πᾶ5 γεδομεά 
σδαρ. νἱ. Ῥααΐ ἰ8 αυἱῖζε φερε ες ἔο ἀβϑαπια τπδΐς Πὶβ γεδάθεγβ ψεγα 

οὔςα 5ίανςεβ οὗ βίῃ, ψίτπουΐ βαρσρεβίίησ δηγιπίπσ δροασξ πεῖν πδιίοη- 

Αἰϊγ. Νείίῃεν ἀο ἐπε βυρραβέϊοπϑβ οὗ ραγιἰσυΐαγ 5ἰῃ5 (6.ρ΄., ἰῃ νἱ. 12-1 4) 

ἰῆγονν δην γεδΐ ᾿ἰσῃξ οα ἔπε αυεβιίοη. ΑἹ] κἰηἀ8. οἵ Ῥαά {ῃπίηρσβ ἂγὲ 

ἄοπε θοίῃ ὃν Οεηεβ ἀπά δεσβ. Βαυΐ ἀϊδοουηίίησ εκ ἀπά αη- 
σαγίδίη αγραπχεηΐβ, ἔπεσε 18 ἃ ρίαίῃ δηὰ βοϊϊά οδβε ἴον πιαἰπιδί πίη 

{παὲ ἐπε σγεδὲ δα1κ οἵ {πε ΟΠπαγοῇ δὲ οπηα ψψὰβ οἵ Οεπίῖε οτἰρίη, 

2. Ἐνίάεπος ἴον ἔπε {εν βῃ- ΟΠ γι βείδη σπαγαοΐογ οἵ {πε ΟΠαυγοῇ. 

(αλ Τἤετε ἀγα ραβϑᾶφεβ ἰῃ ψῃϊοῦ Ῥααὶ ἱποίαα65. Ὠἰτηβοὶξ αηά 5 
τεδάογβ ἰῃ ἴῃς βῦβί ρεύβοη ρίαγαὶ ; ποὺ πὸ ΟὨ6, ἰξ 15 ἰο ὈῈ οὐβεγνβά, 

8 ἱποϊαἀεα τὶ ἢ Πἰπὶ ἴῃ ἐπε βαρεγβογίριίοη, 8ο ἐμαΐ “χε " πγαβὲ πιεδῃ 

ἦγου ἃπά 1". Τῇαβ [ἰϊ- 9 προεχόμεθα ; ἀτὰ ψὲ (δε 78) βϑιγραββεά ἢ 
Βαΐ 1 ἰβΒ νεγὺ παίαγαὶϊ ἴο βίρροβε ἐμαὶ δὰ ἤετε, ἃ8 15. πὶβ γαΐς, 

ΔΙΙον 8. ἢΐ8 ορροηρηΐβ (Γεδὶ οὐ ἱππαρίηδγυ) ἴο βίδίς {πεὶγ οσσῃ οὔ]εο- 

τίοπβ ἴῃ ἐμεῖν οσῃ ρεγβοη, ἐς “μὰ ᾿᾿ πείζπον ἱποίαάίησ Πἰπηβεῖζ μον Π158 

τεδάθγβ ; οὔ ἰξ δε βρϑαίιβ ἴπ ᾿ἰβ ονῃ ρεγβοῃ, ἰΐ 15 ἔπε παΐίομαὶ σοῃ- 
βοίουβηθββ οὗ ἐς δεν, ψϊορ αὶ! οὗ οουγβε βῃαγεά, δηὰά τοὲ τῃς 

ἰοΐπέ σοπβοίουβηθββ οὗ Ρδαὰ! δηά [ἷἰβ γεδάεθγβ, μοι ἰβ σοηνεγεά ὈΥῪ 

τῆς ρίαγαι, Αποίμπεν ραββαρα οὗ ἴπ6 βαπιε Κίηά ἰβ ἱν. 1 : ᾿Αβραὰμ τὸν 
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προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα. Ηδετε 4180 ἔδε ἐχρΙαπαίίοη '8 {Π6 βᾶπης. 
Ραι] 84γ8 “οαγ" ἐογείδίμοι Ῥεσαυδε 6 ἢδβ πὸ οσμοίςς. Ἧδε σουϊά 
βρϑαῖς οὗ δἰβ ἔε!]ονν-σοιπίγνπηθη 85. “ μι} Κἰηβαγθη δοσογάϊηρ ἴο {π6 
Βεβῃ"; Ῥαξ ἴὲ ψουἹά ἢανε θεδη ορνίουβίν αρϑυγά ἔογ Ὠἰπιὶ ἴο βρεαδὶς οὗ 
ΑΡγαμδπὶ 848 “ πιν θ᾿ ἰογοΐαϊπεν. [{ ἰ8β ΟἿΪΥ ἐῃγουρῇ ἷ8 γεϊδίίοη ἴο 
τῆς πδίίοη ἐπδξ πε σδῇ οἰαίπι ἃ σοπηεοξίοη ἱξῃ ΔΡγαμδηι, ἀπά μθῆσς 

δε “οὐγ᾽ ἴῃ ἵν. 1 ἰ5 πδ(ἰοηδὶ, θοὲ ἱπάϊν αὶ, αηά ἢ48 ποϊῃίηρ ἕο ἀο 

στ ἔπε Εοπιαπβ. Οὐ. ἴπε ργεοίβεϊν βίγαι!αῦ σαβα ἰῃ ἰχ. 10 ([βαδο ΟἿ 
[αι ποῦ). Τῇ 58πια (56 οὗ ἐπε ἢγβε ρεγβοῇ ρίαγαί ἰβ ἐοαηά ἰη 1 Οογ, χ, 1 

(ΑΙ! οἷν ἰαίπεγβ ψεσα ἀπάεῦ ἔπ οἱουά), ψῃϊσ πὸ οὔς ἀοιδέβ νγὰ8 
τγιτοη ἰο ἃ ἐπογουρσῃϊν Οοπεε Οπαγοῃ. Α8 ἔαν ἐπογεΐοσε δ8 

ράββαρεβ {πὸ π68ὲ ἀγὲ σοπσεγπεά, [πον ἀο ποῖ ἱηνα!άδία ἴῃ {Π6 ἰδαϑὲ 

{πε ενίάδηος δἀὐάαςεά ἔον {πε Οἐπεῖῖε σμαγασΐεγ οξέμε ΟΠαγοῇ δὲ ἢοπια. 

(Ὁ) Νοξ 80 5ἰπιρίε ἀγα ἔβοβα ραββϑασεβ σῇ βρϑδὶς εἰξπορ ἰη ἘΠ 

Βγβί οὔ βεοοῃά ρεγβοῃ ρίαγαὶ οὗ μὰς γεϊδϊίοη οὗ ἐῆς γεδάθγβ, οὔ οὗ 

Ῥαμ! δηά ἢἰβ γεδάεγβ δἰΐκθ, ἰο ἐῆε ἴα. Τῆς πιοβὲ ἱπιρογίδηξς οὗ 

ῆ6β86 ἰβ σῆπαρ. νἱΐ. 1-6. δὰ] ἢεῖε βρεδῖϑβ ἴο ἢἰ8 γεδίάθγβ ἃ8 ρεύβοῃϑβ 

γινώσκουσι νόμον, Κηουίηρ τνπαξ ἰανν ἰδ. Ενδβη ἐξ νὰ δάπηε---νῃοἢ 15 

Ὧοξ Ὠδοδββαῦυ, ποῦ 1 δεΐενς τἰσῃς---παΐς τῆς τεΐεγεπος ἰβ τὸ {πε 

Μοβαῖςο ἴαν, ᾿ξ ἄοεβ ποῖ ἔοϊονν ἐπαΐ {πὸ τοδάδυβ ψεγε δοβ. ἱπάεοα 

ἴδε εχρίϊοϊε τεσ! ασ οὗ τπς αν ἴο πιϊηά, τ 116 ἢ Δβϑιπιε8 ἰ ἕο ὈῈ 

πόση, πιὶρῃξ ρίααδίο!ν Ὅὰ δἰεσεά 48 δὴ αὔρυτηθηΐ αραϊπβὲ ἃ δεν ἢ 
οτἱσίη. Βαῖΐ ἴο ρᾶ88 ἐμαὶ Ὁγ, ἄοεβ ποῖ νἱΐ, 4, ἰξ ἰ8 ἀγσαεά---80 ἐπεη, 

ΠΊΥ Ὀγεΐῃγεη, γε αἶδο ιἰσέῦὰ ὑ"μαΐς ἀέξαά ἐο ἐπε ἰαιῦ ὉΥ ἴῃς Ὀοάν οὗ 
Ομ γίβε---ἰπιρὶν ἔπαΐς (πῈ ρεγϑοῦβ δἀάγεββεά δά ᾿ἱνεά πηάογ πε ἰα 
(85 Ὑ61}} 45 ἔπε τγίζον ἢ---ἰη οὐδοῦ πογάβ, ἐπαΐ πεν ψεγε δενβῦ Απὰ 
ἰδ {πἰ8 ποὲ σοηβειηεά, ἤδη ψε γεδα ἰῇ νοῦ. 5 ἔ., "θη νὰ ψογα ἰῃ 

16 ἤεβῃ, ἐμ βίωι! ραββίοπμβ, ψῃϊοῃ ψεγα ἐπγομρ ἐἶ ἰαιν, πτοαρῃξ ἴῃ 
Οὖγ τιοτῖροῦβ ἴο Ὀγίηρ Τογε ἔγαϊξ απίο ἀδαίῃ. Βαΐξ πον τῦε παῦε δέῃ 

ἀὲδομαγρεά ὕγοηι ἐΐὲ ἰαιν "Ὁ Ηανε ὰ ποΐ Ποῖα, ἰῃ γεϊδείοη ἕο ἐῆα 
ἴανν, δῇ δχρεγίεπος σοπηποη ἰο δὰ δηά ἔποβε νῇοπὶ ες δάάγαββεά, 
δῃηά ἄοεβ ποὲ ἰῃΐβ ἱπιρὶν ταί δπίεσεάεηξ ἕο {πεὶρ σοηνεγβίοη ΠΟΥ͂ 
ἃπὰ ἢς δαά ᾿ἰνεά ἀαηάοΡ τῃς ἰανν---μαξ ἴ8, σεῦ δενγβ Ὁ. Ὀἰγί 

Ιε ἰ5 ἡδέαγαὶ, δὲ θγϑέ βἰρῃξ, ἕο τπϊηϊς 80, θαξ ἰξ 8 σογίδίν ττοησ. 

ΤΏογα ἐς Δη ἐχρεγίεπος σοπηπηοη ο δα] δηά ἴο 411 ΟὨ γι βείδπϑ, συμδῖ- 
ἐνορ {πεῖν δίγε ; 1 1 ψεγα ποῖ 50, ἐμον ψουἹὰ ποῖ θὲ ΟἸγίβείαηβ. [ἴῈ 

ἰδ ροββίρίε 4150 ἴον Ηἴτη ἴο ἀδβογίρε ἔπαξ Ἄχρεγίθεησς ἰη γεϊατίοη ἴο ἐπα 
[αν ; οὔσα αἱ ΟΠυίβείδηβ σεῦα ἀπάφν ἰξ, πον ΠΟΥ ΑΓῈ 850 20 ΠΊΟΓΕ. 

ΑΙ ΟΒνίβείδης σοῦε ἀπάδγ ἰξ, ἴῸΓ 411] σοῦ ἀπάον βίη, δηά ἴο ἐπὰ 

Δροϑβίϊίς ϑίπ δπά ἴαὺν αὔὲ σογγεϊδεινε ἐεῦπιβ. Τρ ἴαν, ἱπάεεά, αΤά 

ποῖ δῖε ργεοίβεϊν ἐπε βαπιῈ ἕογπιὶ ἴοῦ δεν ἀπά Οεηεε ; μα πα παά 

8 Οδ͵εσξίνα γενεϊαιίοη, ἐμδ οἴποῦ Ππα ἃ βυδβεϊξαξα, 17 ποῖ δῇ δααῖΐϊνα- 
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επί ἴον (ῃΐβ, υγϊξέεη οὐ Πίβ μεασέ; Ῥαξ ἴῃ Ῥοίῃ 1 ψγουρῃὲ ἴο {πε 

Βδη6 ἰββαεβ. Τθοῦα ἰβ ποίῃίησ ἰπ πῆς ψογὶαά 1ε85 δεν βῃ, ἴπογε ἰ8 
ποίησ τόσα Ὠαπηαη, ἐμδη οι. νἱῖ. 7-24; Ὀαΐ παΐ ἰ8 Ῥδα} 8 

ἀεϑβοείρείοη οἵ [{{πὸ ἀπάεγ ἐπε αν, ἀπά οὗ {πε πογκίησ οὗ ἔπε ἰανν ἴῃ 
τῆδέ 11, γε ἀαπάετγβεδηά ἰ ΟὨΪγ ἴοο νψε]], που σῇ ψγε αὔε ποῖ δεν; 

δηὰ 80, Ὧ0 ἀοιδέ, ἀἰά ἐποβε ἴο ψοπὶ ἰξ ψὰ5 ἢγβί δἀάγεββεά. δωσε 

Ῥαϑα! οουϊά ααϊξε ψν6}1 βὰν ἴο ἃ Θεηέ!ε Ομαγοῆ : ἵε ψεγε τηδάς ἀδδά 

ἴο ἐπε ἰανν ἐῃγοασῇ ἐπε Ὀοάγν οὗ Οἢτίβε ; δηά οουἹά «ββοοίαϊε ἢ πη56 1 

ἢ τπα τ ἴο βαν, ε ψετε ἀϊβοῃαγσεά ἔγοηι [μ6 ἴανν Ὁν ἁγίηνρ το παῖ 
ἰπ ψΒϊσῆ πε ψεγα με] 4. Α ρευξεςεῖν οἱεαγ σαβε οὗ ἐΠ8 15 ἴο Ὀε ἔοαπά 
ἰῃ ΟΔ!. 111. 18-ἰν. 9. Νο οπε ἱπιασίηθβ ἐπδαξ ἐς δ δείϊδηβ ψεγε δεν, 

γεῖ Ῥϑαὶ νἱηάϊοσαΐεβ ἔον ἐπεπὶ ἐπα ναῦν ταΐησ ψμίσῃ με θὰγβ οὗ {δε 
Εοπιδηβ πεσε. Οὐοά β8εηΐ ἔογίἢ Ηἰ5 ὅοῃ, ἢς νυυγίςβ8, πηδάδ οὗ ἃ νοπηδῇ, 

τηδάς ἀπϑπάερ ἰαν, ἐο γεάθοηι ἐδοβα ἐϊαΐ αγε μπάδγ ἰαιῦ, Ἐμδξ τοῦ ταϊσῃξ. 

τεσείγε ἔπε δἀορέϊοη οὗ βδοῆ8β1 Δηῃά Ὀεσδιβα γέ ἅτε βοῇβ, Οοά βξεηξ 

ογέῃ ἐπε βρίγε οἱ Ηἰβ ὅοη ἱπίο οἷὴῦ Ὠεαγίβ, εἴο.. Ὅῇε αἰξεγηδείοη οὗ 

ἔῃς Βτγϑέ δπὰά βεσοῃά ρεγβοῇβ ἢεγε βῆονβ πον δα] σοαϊά σοησεῖνε οὗ 
δεν δηὰ Θεία αἰΐτα 88 ἀπάεγ ἴα ἴῃ ἐπεῖν ργε- ΟΠ γι βία ἀαγβ, απά 
δον ἰῃ ἐμεῖγ επηδηοίραίζίοη ἔγοτι {Πἰ8 ἰῃ Ψεβὰ8 ΟἾ γίβε ομε Ἔχρεγίεηοα 

τᾶβ σοπηοη το ἐῃεη] Α΄}. [πὸ ἐγαϊῃ, “ βίη, “{πὲ ἰανν," “πε ούγβα 

οὗ {πε ἰανν," “ ἀεδίῃ,᾽ δὲ παῆηεβ ἴογ βοπιείῃίησ τ μιοῃ Ῥεϊοησβ ποῖ ἴο 
ἐπε Φενίβα Ὀκέ ἕο ἐμ μαπΊδῃ σοηδοίθησα ; ἀπά [0 ἰβΒ οηἱν Ὀεσδίβε ἐπ 8 
ἰ8. 80 ἐμαὲ ἐπε Οοβρεὶ οὗ Ῥαμ] ἰβ8 αἷδοὸ ἃ Οοβρεὶ ἔογ ῳ58.ὡ Βεΐογα 
ΟὨγίϑε σαπιε δπά γεάεεηεά ἔπε σψου]ά, 11 πχδη ψεγε δὲ θΡοϊζοῃ οἡ ἐπα 

βαπης ἰοοϊίησ : Ῥμαγίβαιβπι, [Ἔραὶβπι, τιογδ  8η, οὐ ψῃπδΐενεγ ἰξ ἰ5 
σα!εά, 1 ἰβ ἰῇ ἔπε ἰαϑδὲ γεβογξ {πε αἰζεπιρέ ο Ὀε σοοά σνίέποις Οοά, 

ἴο δομίενε ἃ τίρπεεουβηθββ οὗ ουγ οσσῃ ψἱεποαΐ δα ἰπίεῖα! 411-ἰποϊαβίνα 
ἱπιπηθαβαγαθῖς ἀερὲ ἰο Ηΐπ ; «ἴῃ οἵπαῦ ψογάβ, νἱεμποαΐ βαρηχίκτηςσ, ἃ8 

βίηξα! πε πιαβὲ βαθπλίξ, ἰο ὃς .5εἰθεα ὃν ζαϊεἢ ἀραγὲ ἔγοπι ννογῖβ οὗ 

οὖν ονγῇ, δῃά το ἢπά ἰῃ ἐδαί υβειβοκίίοη, ἀπά ἴῃ (μδΐ οηΐν, ἴδε βργίησ 

ἀπά ἱπιραΐῖβε οὗ 41} ροοά. [ὃ νψὰβ θεσαιβε Ρϑι}}5 δεν βῃ εχρεγίεησε 

ν88 αἀἰσεβέεά ἰπΐο ἃ ράγεϊν δηά ρεγξεσεν μαπιδη ἐχρεγίδησε ἐπαΐ ἢς 

ψ͵Δ5 016 το ἐγδηβοεηά ἢἰβ δυάείβηι, ἀπά ο ργεδοῇ ἃ απίνεγβαὶ σοβρεῖ; 

δηά {πὰ αβὲ οὗ βιοἢῃ! Ἐχργεββίοῃβ ἃ8 ψὰ αν ἰῇ υἱὶ. 1-6 15 πὸ ργοοῦ 
ἐδαξ ἔθοβα ἔο ψΒοηλ ἐδεν ἀρρ[ϊεά ψεγε δενβ ἴοο. ὙΠΕΥ ΔΡΡΙ͂Υ ἴο ἃ5. 

(ο) Τα ομαγβοῖεν οὗ ἐμε δυραπγχεηΐβείοη ἴῃ ἴῃς ερίβεῖς Βὰ8 Ῥεεῃ 

δἀὐάιςεά ἴῃ βαρροτγέ οὗ ἴῃς ΔΦενίβῃ οτγἰσίη οὗ ἴῃς τεδάεγβ. [{ ἰβ ααϊξε 

ἔγας ἐπαὲ ἰπ δε ἀϊα!εοξίςα! ἀενεϊορτηθηξς οὗ ἢὶβ σοβρεῖ ἱπ ποιηδῃβ 

Ῥααΐὶ οἔξεῃ βέαΐεβ ἀπά δῆβνγεγβ βύοῃ οὐ]εοίίοπβ ἃ8 σου δΐαγα!ν 
οσσι ἕο οἠα γεργεβεηϊτίηνσ τῆς Πίβίογοδὶ δηά ἱεραὶ βιαπάροϊηξ οὗ δε 
9ενϑ᾽ τεϊϊσίοθ. Οὐ {{|.1 ΟΝ δὲ δάναπξασε ἔμβεη πδίῃ ἐδε δεν ἢ), 
γἱ. 1 (Ατε ψε ἰο οοπείπας ἴῃ δίῃ μαΐ σγασε τῆδν δροαηά ἢ), νΐ. 15 
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(Δτε ψε ἰο βίη, θεοᾶυϑε ψὰ ἂγεὲ ποὲ ἀπάθγ ἰανν, θαΐ απάεγ σγασε ἢ) 

νἱϊ. 7 ΟΝΥ̓δὲ 5141} νὰ βὰν {πε ἢ [5 {πε ἰανν βίῃ ἢ), χί. 1 (1 βὰν ἐῆβη, 
Ηδίῃ Οοά οαϑβὲ οὔ Ηἰ8 ρεορίε ). Ὑπεγε ἀγα ἔσο οὑνίουβ γβαβοῦβ 

ψ ἢν δα βμουϊά πανε ἀενείορεά ἢί5 σοβρεῖ Ὀ. ἐπί5 ἀϊα!εσείσα! ργοσα 88 

δραγὲ ἔγοπι ἔπε δϑϑαγηρίίοῃ [πδὲ μ6 18 πχεδιίηρ ἐπα απεϊοίραξεά ομἼεο- 
εἰοηβ οὗ ἢἰβ γεδάεγβ. Ομὲε ἰβ8, ἰδέ με γγαβ ἃ δεν ἰπιβεὶἔ, απά 1.5ε186ά 

Πῖ8. φΌΒΡΕΙ ἰῃβιϊποξίνείν, 38 6 ψεηΐ δἰοησ, ἀραϊηβέ ἔπε ῤχγίηιά γαοὶε 
ομ]εσείοῃβ το ἰξ ΜΒ σἢ ἀιΌβε ἴῃ Πί8Β οὐνῃ πιὶηά, Ηδετγε, αραίη, ονψενεῦ 

ψ6 πιιϑὲ γεπιεπιῦεγ ἐμαὶ ἐπΠουρἢ Ῥδαα! 88 ἃ δεν Ὧξ νγᾶβ ἃ πΊδῃ ; δπά 

ἱεξ ἄοεβ ποὲ βίγίκε οὔθ 85 γἰρογοαβίν Ὠἰϊβέογί σαὶ, Ῥᾳξ δ8 βοπιενῆδέ 

αρϑυγά, το σμαγβοίογίβα κ5 Φεννϑἢ οὐ 48 εν βι» τ βείδη ἔπ οὐ  εἰσίβηη 

οὗ σγαοβ Μηϊσῃ σοπΊα8β πδίαγαὶ ἴο ὄνεῖν δαπιδη Ὀείησ. Τῇ οἶποῦ 
γεΆβοη 8, (δας Ῥαυϊ μαά πεαγά αἰγεδάν ἱπ οἵθεν ρίασεβ πιοϑὲ οὗ ἐπα 

οδ͵εοίίοηΒ ἰο Ὠἰβ σοβρεὶ νῃϊοῃ ἢς δῆϑννεῦβ ἰῃ (5 ερίβίϊε. Ὑδογε 18 

ΟὨἿΥ Οὔ ἐχρίεβ88 γεΐεγεποα ἴο {Πΐ8, ἰῃ 11, 8 (Α8 ψε γε βἰδηάεγεά, δηά 

85 Βοπια Δἰῆγηι ἰπδὲ ψψὰ βαν, [δὲ ἃ8 40 ενἱ! ἐῃαΐ σοοά πιδὺ σΟΠΊΕ : ἴοΓ 

τινες Πογε, οὐ, 2 Οογ. ἰϊ.. 1, Οἱ, 11. 12); θαΐ παῖ Ῥδυ] 8 σοβρεὶ τγὰ8 
αϑϑίἀπουϑίν δἀηά εηεγρεισαι!ν σουπέελχουκεά τὲ πον αὐἱξε ψΕ]], 

δΔηά δε πιδὺ μᾶνα ἢεαγά (ῃγουρἢ βοηλε οὗ Πἰ8 ἔγίεπμάβ ἰπ {πε οἰἐγ) ἐμδξ 
δῖβ δάνεγβαγίεβ ψεῦα ἰογεϑβίδι! ἰὴ πἰπὶ δὲ ἤοπιθ. Τῇεβε γεαβοῦβ ἔα Πν 
εχρίαίη {π6 παίωγε οὗ ἰβ δγσαπιεηίβ ; δηά ἰῇ νἱεὲνν οὗ {πε αἰἱγεσὲ 
ενϊάθησε ἴον ἐς Οεηῖ!ε οπαγβοίον οὗ τῆς ΟΠμαγοῦ ἐθον ρεονε ποεῃίηρσ 
οὐ ἐπε οἶδεν 8ἰάδ. 

(4) Οτεαΐ βέγεββ νγ88 [αἰ ὃν Βαὺγ ὁπ σῃδρϑβ. ἰχ.- πὶ. ἰῃ ἐμΐ8 σοππαο- 
τίοη. Τῇεβε, ἰξ ψὰβ αγριθεά, ψεγε ἐπε γε] Καγηεὶ οὗ ἐῃς ερίϑβεϊε---- 

{δε ραγί ἔογ δε βαῖε οὗ ψῇῃϊοῃ ἰξ γὰβ γεδιν γε, ἀπά Ὀν γεϊδϊίοπμ 
ἴο ψῃϊσῃ ἐῆς γεϑὲ ἢ88 το ὃς εχρίαἰηδά ; δηά ἐμθβε, πιούεονθγ, δανα 

ὯΟ ἰηίεγεϑί, οὐ ἤοὴς ψογίῃ ϑρεακίησ οὗ, ἴογ ἃ Θεηξε Ομαγοῆ. [{ 

νψγ5 ΟἿΪγΥ ἰο ἃ Δεν βῃ- ΟΠ γβείδη σοηβοίουβηθββ [πδὲ {Πϊ8 νἱπαϊσαιίοι 
οὗ Οοὐ᾽ 8 νψοπάογξα! ννανβ ἰῃ ἐπα Ὠἰδίογυ οἵ γεάεηιρέίοη γεααϊγεά ἴο θα 

οἵ σουϊά Ρε «άάγεββεά, Ρίαυβίθίε 38 ἐπὶ8 πᾶν βουηά, ἐῆθ ἔασίβ γα 

αρεϊηβε ἴ, Εογ ψπῃδίενος γεδβοη, ἰΐ ἰδ ργεοίβεῖν ἀπά ἀπαπιριριουθϑῖν 
το ἐε Οδηΐίοβ ἐμδΐ 411 18 βεσέίοη ἰβΒ δάἀάγεββεά. Ιῃ ἰχ. 1 ἔ, χ. 1 ἢ. 

Ῥαιιΐ βρεαῖβ οἵ ἐμε δενγβ ἰῃ ἔμε ἐπἰρά ρεύβο (ΠῚ ρύδυεῦ ἰο Οοά ἔογ 
ἐδόρε, εἰς.). Ηε οδ118 ἐμεπὶ 71) ΚΕἰπβπηθεη, ποῖ γοϑϑῦ5 οὐ ΟΉ)75, Ηδ 

ααοές5 Ὠἰπιβο!, θὰ ποξ [5 γεδάεγβ (χί. 1), 45 ργοοῦ {παξ Οοά ἢδ85 ποῖ 

ασαϑέ οΒῇ Ηἰβ8 ρεορίε, ννΐοῃ ἢς ψουἱά Παγάϊν μανε ἄοπε δά ἘΠΕΥ 4150 

Ὀεεη ΟὨγίβείδη δενγβ (ρας βεὲ ποία ου ἐπὶ8 νεγβε). Ηε (868 {πε 
ἔαϊε οὗ ἐῆς δενν8, ἑἰς. παδίαραὶ Ὀγάποῆεβ, ἰο νγατῃ Πἰβ γεδάεγϑ, σγαίεεα 

. ἰηΐο ἔδε ἔγεα οἵ [{{π σοπέγαγν ἴο παίαγε, αραϊπβὲ σοπίετηρέ, ὑγὶάς, ἀπά 

αηρε εἴ, ΔΝΒαδίενεν ἐπε πιοῖϊνα οὗ ἔπ688 σμαρίεγβ τῇδυ ὅανε Ῥεεη, ἰξ 

σαπηοί ἢανε Ῥερ ἐπα ἐῆς Ὀα]ς οὗ ἐπα Εοπιίϑῃ ΟΠ ΓΟ ν85 δεν βῃ ἰῃ 
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ογίσίη, οὐ βίγοησῖν δεν 8ἢ ἴῃ βυτηραίῃν. ὍΤῇε δροϑβέε᾽ 5 οσῃ δρρ!ίσδ- 
εἰοη οὗ {πεῖν ἐεδοῃίηρ ἰη χί. 17-24 ργονεβ ὄἌἐσχϑοῖν με γανεῦβα. 

(6) 5ΈΕ111ε85 σδῃ δηγιμίηρ Ὀε τηδάς οὗ δῇ ἀρρεϑδὶ ἴο χἱ. 1-72, Ὅς 

δεννβ ψογα σογίδί Πἰν ἃ τε ρε!Πἰου5 δηά τὰγρα!επί Γᾶσε, δηά ἱππεγίξεά [Βεο- 

ογαίίο ἰάθαβ σῇ ταϊσῃς παῖε τΠ6πὶ ἀουδέ ἐπε ἰανγέα!ηε 85. οὗ ραγίησ 

ἐρίραΐξε ἐο Οεβαῦ (θεαί. χνὶϊ. 15, Μἴαγκ σι, 18-17); ῬαῈ ΟΠ γι βείδηιν 
ἴοο ἰῃ 411 15 ἔογπη8 ἰβ δῃ ἰάβαὶ δηλ τυ ἰοἢ Ὠφσαββαγὶ νυ γαΐδε8 (ες αὐαβίίοῃ 
οὔ {πα γεϊδιίοη οὗ ΘΟ οά᾽ 8 Κίησάοπι ἴο {πε Κίπράοπηβ οὗ ἘΠ18 ννογίά, δά 80 
δῖνεβ οσσαβίοῃ ἴο βισῃ ἐχρίαπδίίοηβ ἃ8 ἔποβε οὗ Ῥϑαΐ ἰῇ σῇδρ. χί!, 1-7, 
[ Πα8 θδδῆ ροϊηξεά οαΐ, ἴοο, ἰμῃαξ βσποεβ οὗ {Π|8 ραββασε ὁσοιγ ἰῃ 
ἔπε ρυδ!α ργαγενῦ οὗ (ες Ἀοιηδη ΟΠπατγοῇ ἰπ ΟΙἴεγα., σά. Οογ., 1., [χἰ., δὲ 
ἃ Ῥετίοα με ἐς Οεηςε σπαγασίεν οἵ ἐπῈ ΟΠαγοῦ ἰΒ ποῖ αι εβίϊοπαά. 

(5) 45 ἴον ἐπε υβε οἵ {με Οἱά Ταβίαπηεηί ἱπ ἐμ18. Ἔρίβε!α, ἰξ μδ5 

ὯΟ δοαγίηρ νυν δίενεῦ οἡ ἴπ6 παδίϊοηδιν οὗ πε γεαάθγβ. Τὸ 81] {π6 

Νεν Τεβίαπιεπί τ γίζεγβ ἐμ ΟἹά Ταβίδπηθηξς ψν85 γενεϊδείοη, ἀπά ἴῃ ἃ 

βΒ6ηβε Οδγίβείδη γενεϊδιίίοη; απά ἔπεν δε [ἃ 1 ἴπ6 βϑαῖηθ ΨΥ ΠΟ 
πιδίίεγ ἴο ψἤοτΣ ἔμεν ψγοΐε. 

Νοπε οἵ ἔμεϑε ραβϑαβεβ ἰβ βϑυι ῆοίεηε ἴὸ ργονε {παΐ πε ΟΠαγο 48 

ἃ ΏΟΙε ψγα8 δεν βῃ- ΟἸ γβείδη, οσ ἐνεη ἐῃδὲ ἰξ τνὰ8 βίγοηρσίν ἱπηπεησεά 
ὉΥ δεν βῃ ἰάβεαβ. Ου {πε οἵπεῦ ἢδηά, ἴῃς ραβϑασεβ αυοίεά αηάεον 1 

Ρζονε σοποί αδίνεϊν ἐπαὲ με ῬαΠ οὗ με ΟΠαγοῦ νὰ Οδηεε, 580. ἐπαΐξ 

οὔδ ψυγιτίηρ ἰο ἴξ 45 ἃ θοάν ἐβοιρῃὲ οὗἉ ἴ{ ἃ8 ἃ ΘΟ δηΐε Ομαγοῃ. ΤΠ Ϊ5, 
οὗ σουγβε, σου ποῖ ργεοίαάς τς εχίβίεησε ἰῃ 1 οὗ ἃ τηϊπογυ οὗ 
δενίβῃ οτρίη. ὲ σὴ δμαγαϊν σοησείνα, ἴῃ {με ΠἰΓθείπγα οἵ ἐπε 

Ἀροβέίεβ, α Οδμυγοῦ πιἰΐμουξ βδασῃ δὴ εἰεπιθηί. Τῇε Αροβέϊεβ 

{πεαηηβοῖνεβ σεῦ 411 Φενβ, δῃά ἴ ψὰβ {πεῖν σγα]ε---ἰς τα ἐνθῶ 

Ῥααΐ 5 γαϊε---ἰο ῥγεδοῇ ἰὸ ῃε ὅεν ἢγβε. Βαυΐ δραγί ἔγοπι ἐπ 

σεποῦαὶ ργεβυπηριίοη, ψγὰ ἤᾶνα ἃ ἀἰϊβείησε ἰηασαξίοη ἴῃ με ερίβε!α 
[561 ἐμαὶ τπετα νναβ ἴῃ ἔπε Βοιηίδη ΟΠ αγσῃ ἃ Δεν βῃ- ΟἸγβιίδη εἴς- 

ππεπί. ἴῃ οδαδρ. χίν. Ῥϑαΐ βρεαᾶῖβ οὐἠἨ ἀϊββεηβίοπβ βεΐψνψεδεῃ ““ἐδε 

βέγοησ " δηά “ἴδε γε δῖ," δηά ἐπουρσῇ ἴξ νοι Ῥὲ ψγοηρ βἰπιρίν ἴο 
ἰάεπεὶν ἔμεβθε τῇ Οεπεῖς ἀπά Φενίβα ΟΠ βείδηβ, ἰΈ 5 ἃ βαΐε ἰη- 
ἔσγεπος ἔγοῃι χν. 7-18, ἑαίζθη ἰὼ σοηηφοίίοη τὶ τμαΐ ργεσεάδβ, δὲ 
τῆς ἀἰεσεησα δεΐνεθη “ βίγοην " δηά “ ψεδῖι "ἢ νὰ8 ποΐ αηγεϊαίεά το 

{παῖ δεΐνεεη Οεπέῖε αηά δεν (δεε ποΐε8 σα ἰος.). Ηξησε ἴδε ργε- 

ναϊϊησ ἰεπάδπου οὗ βοποίαγβ ἰ8 ἴὸ γεοοσηΐίβαε ἐπδὲ ἐπα Ομυγοῦ πτὰ8 

Οεπεῖς 8 ἃ ψδοίς, ραῖ παά ἃ πηϊπογίεν οὐ Φενίβῃ οτἱσίη, Τὸ νδδίὶ 
ἐχίεηϊ (με Οεηεε τπηα85 ψγὰ5 ἰπδιεησεά Ὁν δεν 8 ἰάδαβ---ἤονν ἔαρ 

τε Οεπεε πηεπιροῦβ οὗ ἐμε Ομαγοῃ Παά Ῥδεη οτίρσίηδιν ργοβεϊ γέεϑβ, 
δορά ψοῦα ἐπεγείογε ἀρργεοίδεινα οὗ ἐπε Φενίβῃ- Ο γἰβείδῃ σοηβοίοιβ- 
Ω6855 ΟΥ̓ ἴῃ βυιηρδίῃυ ψἱῈ ἰἰ---ἶἰβ ἀποίπον αυεϑβέίοη. Α8 ψὲ ἴᾶνε βεεῃ 
αῦονα, υπάθν 2, ὃ, ὁ, ὯΟ βρεοίαί δβϑαπιριίοη οἵ ἐμῖ5. κίηά 15 ἡεεάβά 

ἴο ἐχρίαίη ἐπε πηδηπεῦ ἴῃ ψῖοᾷ Ῥϑαμὶ νἱπαϊσαξζεβ ἢ18 σοβρεὶ ἴο {Πεῃ1, 
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ΟΗΑΝΑΟΤΕΕΝ ΟΕ ΤῊΗΒ ΕΡΙ5ΤΙΕ--τϑ ΟΟΟΑΒΘΙΟΝ ΑΝῸ ΡὕΕΡΟΒΕ. 

ΤῊΕ οδμαγδοίεγ οὗ {πΠ6 ερίβεῖαε ἢὰ8 Ῥεξῆ ἃ βυδ)εοί οὗ 85 πιθοῦ ἀϊβουβ- 

βίοῃ 85 ἔπε ομαγδοίεγ οἵ ἔμε γεδάεγβ, αηὰ ἔπε ἀϊβοιιββίοῃ ἰ8 [685 {πεῖν 

Ἔνεγ ἴο Ὀς οἷοβεά, Α τυύγιείην οὗ βιισῇ νἱξα! εν, τ] σἢ 15 αἰνγανβ θείης ἴῃ 

ρατγί Ἰοβί, αηά αἰννανβ γεάϊβοονεγεά ἰῇ παν ρονγεῖ---α τγίτίησ οὗ βύοῃ 

σομιργεμεηβίνα βοορα δηά βιοῇ ἱηβηϊέε νατίείν οὗ δρρί!οδείοη--τα 

πγϊείησ δὲ οὔσα 80 ρεῦβοῃδὶ δηά ἢἰβίογιοδὶ, αηὰ 8580 απίνεῦϑαὶ δπά 

εἴεγηδί, 18 ποΐ βδϑιϊν γεάμσεαά ἴο ἃ ἔογπιαΐα πίοι ἰδανεβ ποίξῃϊηρ ἴο 
Ρε ἀεβίγεά. Ὑπὲ ἀεβηιοηβ οὗ ἰ[βΒ ραγροβε ψνῃίοἢ αν Ὀεεη σίνοη Ὁν 

ΒΟΠΟΐδΓ5 ΒΕ τἼΚα οπα ταῖθεγ 85 81} γίσῃξ [ἤδη 85 41] νγοησ, Βαὲ Ὀεΐογε 

εῃίεγίηρ οα δη δχαπ)ηδίίοῃ οὗ ἔπ68ε ἰξ ψν}}} δ6 ρύόρεν ἰο ἱηνεβέϊσαξε 
ἐδε οσσεαδβίοη οὗ ἔπε ἰεξέοῦ, 85 ἴ πιδὺ πανα βοῆηβ ὑεαγίῃς οὔ [8 
φάΓροΒα. 

Ῥαυ 5 ἱηξεηξίοῃ ἕο νἱβὶ: ἔογηςε ἰ5 ἢγβέ πιεηζοηεά ἰῇ Δοΐβ χίχ. 21, 

δηά, 485 Ἡοτγί γεπδγβ, ἰἰ 15 ἐχργεββεά υννἱεἢ σαγίουβ ἐπιρῆδϑίβ. “ Αἴξεσ 

{π686 ἰπίηρβ ψεγε επάεά, Ραμ! ῥμγῥοδοά τη ἐπέ οῤὶγὶἑ (ἔθετο ἐν τῷ 

πνεύματι), ΠΕ Ὧς δά ραᾳββεά {ῃγουσῃ Νιαςσεάοηία, ἀπά ΑοΠἤαία, ἴο 

δο ἴο Δενγιιβαίεμι, βαγίης, Αἴζεγ 1 πᾶνε Ῥεδη {πογα, 1 πηυβὲ αἶβο 8ες 

Ἐοπια." Ηδε ραββεά (ῃγουρῇ Μασράοηϊξ ἀπά Δομαία, 45 ἢς ργοροβεά, 
δηά ᾿ξ νγαὰβ ἀαγίηρ ᾿ἰ8. βίαν ἰῃ Οογίπίῃ (νίσῃ, αοσογάϊησ το ἐῃς αϑυδ] 

αὨτοηοίοσυ, 885 ἰῃ ἐπ6 συἱηίεγ οὗ 658-59), αηά ἰοναγάβ ἔῃ οἷοβε οἱ ἰξ, 
τηδὲ δες ψτγοίς {15 ἰἸεϊέεγ, ΤῊΪΒ 8 ἃ ροίπέ οὔ φῇ ϊοἢ 411] βομοΐδῦβ ἀγα 
ἀστεεά. νθεη Πα ντγοΐθ, μα 88 οχ ἐπε ροϊηΐ οἵ βίαγίίηρ, οὔ ρεγῆδρϑβ 

δά 5βἰαγέςά, οῃ ἢΠὶ8 ἰουγηεν ἴο Φεγιβαίθηι, τυ ἐπε σο! Ἔςείοη ἕογ ἐπα 

Ῥοογ 8αἰηΐβ ἔθεγε ψῃϊοῃ ἢδα Ὀεε ταδάς ἰῃ ἐῆα Ομαγοδεβ οἵ Οαἰδέία, 
Μδοςξάοηϊα δηά Δσμαία (παρ. αν. 25 Π᾿, 1 Οον. χνὶ. 1-4, 2 (ον. νι. 
ἰχ). Ης μδά νψἱεᾷ Πίπι ΤΙπιοίῃν δηά ϑοβίραΐεν, ον ϑορδίεγ (σῃδρ. 

χνὶ. 21), ψβοπὶ να πον Οἰπεῦινίβα ἴο πᾶνε Ῥθθὴ ἰῃ [8 σοπΊρΡΔΩΥ 
(Δεῖβ χχ. 4), ψῇδθη ἢς βίαγίεά οὐ παῖ ᾿ἰουγηεν. Οαίιϑβ, μἰβ μοβέ δί 
ἴῃε πηοπγεηέξ (χν!. 23), 15 ργοραρίν ἐμε βαπθ 8ἃ8 {πΠ6 Οδίαβ ψΠοπΊ Πα 
Ὠδ4 Ὠἰπγβεῖξ Ῥαρέϊβεά δὲ Οοτγίπεῃ (1 ον. ἰ. 14). Τῇε ἐἰπις ἀπά ρίδσα, 
ἐδεγεΐογε, δὲ ψῃ σῇ ἐπε Ἐρίβείια ἕο ἐῃε Ἐοπιδὴβ νὰ8 ᾿γίτεη γα 

Ὀεγοπά αυεϑίίοη. Βαΐξ νὰ ουρσῃέ ο ποξίος ἔμεϑε ἢοξ οὔΪν ἐογπΊ νυ, 

85 Ροϊηΐβ οὗ ρεοσγαρῆν απά σῃγοποίοσυ, Ῥαξ ἰῃ ἐμεῖς βἰσηίβοδησε ἰῃ 

Ῥαυ]β 1{ἴπιἪ Τα ἐἰπιε τγὰβ οπε δὲ ψῃίοῃ μα ἔεϊξ ἐμδὲ εἰ8 σγοῦκ ἐπ ἐμα 
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Εαβὲ να8 ἄοπε. Ετοη Φεγιιβαίεηι απά τουπά δδοαΐ υπίο ΠΙγγίσαπι ἢ 

Πδά ἔυΠν ργεδομεά ες σοβρεῖ οἵ Οῃγίβε. Ηδ πδά πο πιοῦα ρίασε ἴω 

ἔπεβε ρατγίβ (χν. 19, 28). Ηἰ8 εγε ψὰβ ἑυγηεά ψεβέναγά, δηὰ τεβίεά 

πενίαν οὐ ἕοπιαθ. Ηες μαά νἱβῃεά ἰοὸ νίϑβίς 1Ὲ ἴον ἃ σοοά πιδῆν 
γεαῦϑβ (χν. 28), ρογῇαρϑβ Ἔνεῦ βίηοε ἢε ἢδά βτβὲ πιδί Ῥυίβοδ: απά Ααυΐα 
ἱπ Οογίηξῃ (Αοἰβ χν ϊ. 2), ἀπά πε δδά οἔξεῃ ἔογιηεά ἐῃε ρυΐροβε, 

ἐπουρῇ ἰξ μΒαά Ὀδδη 85 οἴζθ ἀϊβαρροίηϊξεά (ἰ. 18). Βαῖΐῖ οον ἰξ Πδά ἃ 
ἀεβηϊξεηεββ νι ἰσῃ ἰξ δὰ πανεγ μαά Ῥεΐογε. Ηδε ἀϊά ποῖ ἱπάβεά Ἰοοῖκ 

οὐ Βοπιε 48 ἔπε ροαὶ οὗ 5 Ἰουγηου ; δ πιεδπί ΟὨΪΥ ἴο βίαν ἔπαγε ΕΠ] 

ἢε πμαά ὕεξεη βοπιενδε βαίϊβθεά σἱέῃ ἐδ ΟΠ ΓΟ ̓  Β ἔα] οννβῃΐρ, ἀπά 

ἔπεα τὸ Ῥε σοηγογεά ὈΥ ἐδμεπὶ ἰοιναγά ϑραίῃ (χν. 24). Βαΐ πε νγὰβ ἃ 
Εοπηδπ οἰτίζεη, αηὰ πιυϑὲ ἤανε Ῥεθη σοηῃβοίοιβ, ἃ8 δῇ ἌἼχργεββίοῃ ἰῷ 

ἰ. 8 βϑῃουνβ (““Ὑουν [δ] 8. ργοοϊαίπηθα ἴῃ 411 ἔμε σνοσγ]ά ᾽), οὗ ἐδε 

βάργεπηε ἱπιρογτίδηςσε οὗ ἐδε ΟΠ αγοῦ πῃ] σἢ Παά [5 5εαΐ ἴῃ ἐπε σαρίταὶ 
οὗ {πε Ἔπιρίσε. Ης νοι]ά ποὲ οὐΐγ νυ ἱβῇ ἃ ροίπε οὗ βαρρογέ {πεγε ἴοῦ 

ἢΐ5 ἔαγέμεν ορεγδίοηβ ἰη τῆς ΝΥεβί ; πα πιαϑὲ ἤανε Ὀθδθη τῆογε ἰῃδῃ 

σοπηΠΊΟΩΪΥ δηχίοιβ ἐμαὶ ΟΠ τ βείαπίςν ἔπαγε βῃοα!α ἀρρεαῦ 88 ψἕδι ἰξ 

ἐγ ν ψα5, ἀπά ἐπαΐξ πε Ἐοπιδηβ βῃουά Ὅς Βγηγ εβίδὈ βῃεά ἰη ἴΕ. 

ΤΠ Ῥααϊ 8 βροίης ἴο ψυῖΐε ἴο πε Κοπιδηβ δὲ 811, πὸ πιαίξεῦ ἔγοῃι 
ψ δὲ ἱπηπιεάϊαξε ἱπιρα156---Ππουρῇ ἰξ βῃουὰ ΟὨΪΥ ἤδανε Ὀξδεη ἴὸ 

δηπούησε ἰδ Ἀρργοδοδίηρ νἱ ϑι---ἰξ νου] 6 παΐαγαὶ ἐμαὶ ἢΐ8. σοπι- 

πιαπίσδίίοη, ἴῃ ργορογίίοη 885 δε γεα]ζεά {πῸὸ ρίδος δηά σοηπηΐησ 
ἱπιροτέδποε οὗ ἐπε Οδυτγοῖ δὲ Ἐοπια, βου! δββιπιε ἃ σδίμοίίασ ἀπά 
σοηργεπεηβίνε σπαγαοίεσ, Ἧνε σαῃ μαγαΐν ἱπιασίης ἔΠπ6 τηδῃ γῆ0 νγὰ5 

σοηϑβοίουβ οὗ δίβ ουνῃ νοσδίίοη 85 Δροβέίε οὔεμε σε 68, μά σοηβοίουβ 

αἱ ἴῃ δδπια {ἰτπα οἵ πε σεπέγαί βἰσηίβοαησε οὗ ἐπὶβ ΟΠπαγοῖ, ττίτπσ 
Δηγ τη οὗ ἃ πιεγεῖν ἕογπιδὶ ομαγασίεγ ἰ0 βιιοἢ ἃ σοπιηταπίεγ. ΨΥ Πεα 
κε ἱπιγοάυςεά Ὠἰπιβεῖ το ἑδόνι, ἴξ γὰ8 ἃ στεαΐ οσσαβίοῃ, δηά {πε δρίβεῖε 

8 ἐς δεβὲ ευίάεπος ἐμαὶ ἢς ννᾶ8 βεηβίδίε οἵ [18 σγεαΐηςεββ. 

Ὑδογα ἀγὰ οἵπερ σοηϑίἀεγαϊίίοηβ ψνῃσα ψουἹά τ6]] οὐ Ῥδι}᾽ 8 πίη 

ἰπ ἐῃα βαπὶα αἀϊγεοιίίΊοη. θεω ἣς ψτγοῖθ, ἢ ννὰβ8 ϑείίίωσ οαξ οὔ ἃ 

Ἰούγηευ ἐδ ἰββαε οὗ σι μσἢ πψὰ8 ἀουρεξα! ἀπά ρευίουβ. Δί ἔπε νεγν 
οὐαΐδεϊ ἢ6 δά ἴο σῆδηρσε Πἰβ οουγβε, Ὀδσδιβ6 οὗ ἃ ρίοϊ ἑογῃηεά αραϊηβέ 

Βίπι Ὀγ {πε δεν (Αοίβ χχ. 8). Ης ἀγεδάεά νβαΐ ἔπ686 βαπὶε γε επεῖεββ 
ἐπεηλῖθ8 πιὶσῃξε ἀο ἴῃ δ άδεα ; ἢς τνᾶ8 ποῖ βδιγε [δέ νεη τὰς ΟὨ τ βιίδηβ 

ἴῃ δεγαβϑαίεπιὶ σψουϊὰ γεσεῖνε σγδοίουϑὶν (ἢς οὔἴεγίηρ νυ σῇ 5 ἴονε 

δῃά Ζεδὶ δά γαϊβεά διηοὴρ τς Οεπέιε8 οἡ {πεὶγ Ραμα! (οπδρ. χν. 81). 
Ης ψ88 βεϊίης οὐ ἰῃ γεδαάϊμεββ ἢοΐ οὐΐν ἰο θὲ Ὀουπά, Ὀαξ το αἷε δὲ 

δεγαβαίεπι ἕον ἐπα ἤδπιε οὗ ἐπε [οτγά δεβ68 (ΑσἰΒ χχί. 18). [τ ἃ βεῆβε, 

τῃεγείογε, ἘΠ 8 Ἔρίβεῖα πηῖσῃε Ὀς σα εἀ Πἰ5 ἰεδίαπιεηΐῖ (ν εἰ88). Ης ραΐβ 
ἰηίο ἱξ, ποΐ πιαγεῖν τυμαῖ ἰβ ϑαυσρεβίεά ἰο Πἰπι Ὀγ βρεοίαϊ εἰγοιπιβίδησα8 οὗ 

ψὨϊοῇ δε ἰ5 ἀναγ ἴῃ ἐπε ΟΠαγοῦ αἱ ποπης---.ρ., ἔπε αἰδουδβίοη οὗ ἐμ 

ταϊδίίοηβ ὈῬδέννεθη “ἴῃς βίγοηρ᾿ δηά “{πε σψεαΐς"᾿---ας 411 ἐπαὲ Ηἰ8 
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ον βἰζαδείοη δηά ἐμαξ οὗ ἐπ6 Οπαγοῇ, Ἰοοκίησ δὲ οί ἰῃ ἐπ6 ἰαῦσοβὲ 
αϑρεοί, ἀείζεγπχίηε ἴο ῬῈ οὗ ἱπίεσεβέ. Ηδ ἢα8 δοῃίανεά ἃ σγεδῖ ογκ 

ἰῃ δε Εαβέ. Βυ οαγγυίησ δα οδμαγίν οὗ τῆς Οεηξίς ΟὨγίβείδπβ ἴο 

δεγαβαίεηι, πὰ ἔγαϊεγηϊβίησ οπσα πλοῦ υἱτῃ ἐμ ργίηχίεἰνα ΟΠαγοῃ, 

Βα πορεβ ἴο βδεσιγα δηά ρεγίεσε ταὶ νοῦ, δά ἴὸ εἶδος 4 τπῆογα 

οογάϊαὶ απίοη Ῥαδίνεθη ἐπα ἔνο σγεδξ Ῥγάποπαβ οὗ Οἢγβιθηάοη,, ψ Πῖσῃ 

80 ἱπηρεγἔεσείϊν ἀπά ογβιοοά δαοῇ οἴπεγ. Ηξ μᾶβ ραββεά ῃγουρῇ σγεαῖ 
αοῃῆϊοίβ, ας δἰ8 πιά 8 οὐἠἷν Ῥξβεη πιδάς οἴξαγεγ ὃν ἔποπὶ, ἀπά 

ΘβίδὈ!Π 5ῃεά ἴῃ βγπηεῦ ροββεββίοη οὗ τῆς ἑμπάαδγηξηϊΐαϊ ρεϊποίρ] 68 οὗ ἐπε 

ΟὨργίβείδη {ἴπ; ἢ σδῃ ἀεῆπε 1 ψἱζπουξ πηϊβσίνίησ ἰῃ γεϊδείοη ἐο 41} 
ΡγΓενίοιβ πιοάδβ οὗ μαπΊδη Ἔχρεγίεποο ἀπά 81} εαγ εν βίαραβ οὗ γε] ρίοη, 

ψὩείΠον ἴῃ Οτὔεεῖ οὐ δεν. Ηἰ5 ποαγέ ἰ8 βεῖ οὔ ἐαγέμπογ ἰαρούγβ, δας 

δε ἰβ ργοϊοαπαάϊν σοπβοίοιβ οὗ [πε αἀποογίδίπείεβ οὗ ἐπα ξαΐασε. ϑυσῇ 

ἀγα ἔπε οαἰναγά δηά ἐπα βρίγίζαδὶ σοπαάϊείοηβ αηάον ψϊσἢ δα] πυεϊξεβ. 

[8 ἰξ οἴ πχαηίξεβὲ δε ἤθη ψὰ σίνε ἐπεηλ 411 ἔπε ἰβέογίσδὶ ἀεβηΐϊε- 

η6885 οἵ ψὨϊοῖ {ΠῸΡ ἅτ σαραῦϊθ, ἐπαγα 15 βοιηβιῃίησ ἴῃ ἐμοὶ ψΠΙσἢ 

γἶβεβ αῦονες ἐῃε οδβιδίηεββ οἵ {πιὸ δηά ρίδος, βοπχεϊῃίησ τυ οἢ 
πλὶσμε βαϑιν σίνε {πὸ αρίβεία ὔοὲ δὴ δοοίάδεπέαι οὐ οσοδϑβίοπαὶ 
οδαγδοίεγ, θαἐ ἔδε σμαγδσίε οὗ δὴ Ἂχροβίτίοη οὗ ργποίρίεβ ἢ Βὲε {πὸ 

ἱτατπιεάϊαϊε πιοίϊνε τυ μαὶ ἰδ πιᾶν, ἰξ ἰΒ ηοί ἱπογεάϊοίε ἐδαΐς ἔμα ερίβεϊε 
Βῃου!ά πᾶνε βοπιειῃίηνρ ἰη ἰξ σῇ ἰ8 γαῖαν εἴεγηδὶ τμδη Ὠιδίογίοδὶ, 

δηά {παῖ ἃ βῃου!ά γεααΐγε ἴοῦ [8 ἱηϊεγργείδείοη, ἤοὲ ἃ ταϊπαΐα 
δοαυκίπέαποες τὶ ορίηίοη ἱπ ἐπα δροδβίοϊα σε, Ῥαξ βοπις βεῆβε οὗ 
Οοά «ηά πιδη. 

Τῇ ναγίουβ ορίπίοῃβ 85 ἴο ες ραγροβε οὗ ἰῆς ᾿εξΐεγ ἢανε ὕδεα 
οἰαβϑίβεά Ὀν δἰπιοϑβέ 811 πεϊξεγβ οα [ηἰγοάπςσείοη ἀπ ογ βἰπι]Γ Βοδάβ: 
τ 18 ΟὨΪΥ πεοεββαιν ἴο ργεπιίβα ἰδδξ βασῃ ορίηίοπβ ἄο ἠοΐ ἰπ ἕδος 
(νβαίενεν ἐμεὶγ ααΐπογβ πλᾶν {πίη 1) Πεσαββαγιν ἐχοίαάθ πα δποΐπεγ. 

1. Τῆς ρύγροβε οὗ {δε ἰεξΐεγ, δοσογάϊησ ἴο βοζῖηξ, ἰβ ἀορηπαίΐο. 1ὲ 
ἰδ ἃ βυβίεπιδίία δῃηὰά ἑογπιαὶ Ἐχροβίείοη οὗ τες ΟΘοβρεῖ δοσογάϊπρ ἕο 

Ῥααϊ. 1ε ἰ8 ἃ ἀοοίγίηα! ἐγεδεῖβε, ἰο ψ οἢ ΟὨΪΥ δσοοίάεηξ σανε δε ἴογτη 

οὗ ἃ ἰεξξεγ ; ἴῃ οἔμεν αἰγουπιδίαποαβ [ἃ τηϊσμέὲ δανα ὕεεη ἃ ὈΟΟΙ,. 
ΤῊΙβ 85 δε ορίηίοη ψῃΐϊοἢ γυϊεά δὲ ἴπε ἐπε οὗ {πὸ Ἐεξογπιδίίοῃ. 
[αἴ Πὲν 041158 ἔπε ερίβεία αεοϊμε δία ἐῤϊέοηις ευαηρεῖ., Νιεἰαποἢ- 

τῃοη ο4115 1 ἀοοίγίης ΟἸἠιγιϑέϊαης σογιῤεηάϊμη. Νο οὔε σδη βαὰὺ ἰδέ 
{πεβε ἀεβογίρείοηβ ἂγε ἰωερὲ. [“αἴπεν ἀ4 Βπά ἐῃς Θοβρεῖ ἰῃ Βουηδηβ, 

δηά Ἰουηά ἰξ ἰῃ ἃ ρονγεῦ ψῃϊοἢ πιδάς Ὠἰπὶ {πὰ σγεαίεβέ σοπάπσοίοτν οὗ 
Βρί ταδὶ ἔογος βίῃος αὶ, νι σἢ αϊγεσεν γερεπογαίθα οπα μαϊξ οὗ 

Ομ τβιεηάοηι, δηά ἱπάϊγεσεϊν ἀϊά πηασ ἴο γεΐοστα ἐπ οἵπερ ἢαϊῇ, 
Μεϊαπομβίμοη πιαάς με ερίβιία με Ῥαβίβ οὗ ἢϊβ [οοἱἥ. Ηξς ψ88 

ἀε!σῃίεά ἰο Βηά 4 ἐπεοίοσυ νοι αἀἰά ποΐὲ ρῃϊ!οβορῃϊβε αροαξ ἐπα 

ταγϑβίεγίεβ οὗ ἴῃς Τυϊηϊέν, οὐ με πιοάεβ οὗ ἱπσαγηδίίοη, οὐ δοέίνα δηά 
Ῥαββίνε ογεβδίίοω ; Ὀᾳς [Ὠγου φῇ βίῃ δηά ἰατὴ δηὰ σγβαος σανὰ ἐπ6 ἱζῆονν- 
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Ιεάσε οὗ ΟἩτγίϑεὲ ἀπά Ηἰβ Ῥεηεῆῖβ. Τῇε ἀορσπηαίίς οσοποερίίοη οὗ ἐδς 
ερίβεϊας μα85 μεϊά ἰξβ συουπά ἐνβη ἰῶ πιοάδγῃ ἐΐπηε8, αηά δπιοησ νυ γβ 
ἍΠῸ ρυάς {πεπηβεῖνεβ ἰῃ σίνίησς ἐς Ὠἰβίογίοαὶ ἰ5 ἄαε. Τμὰ5 Ηδυβ- 

γαὶῃ ἀεβογίρεβ ἱξ 845 “ἴῃς δϑβεηζίαὶ σοηΐεης οὔ ψῆδί με οἴπογνίβα 

Ῥγεδοπεά ὉΥ ψογά οὗ τουτί", Ηἰρσεηζεϊά οα{18. ἰδ ““« σοπιρίεξα 
Ργεβεηΐβιίοη οὗ ἐπε Οοβρεὶ σῇ Ῥᾳαὶ ργεδοῃςαβ ἀπιοησ ἴῃς ΘΟ πΈ 68 ".. 

Ῥἢείάσγεν, πλογα ἀορπηαίίοα!ν 5.}}1, Θρεαῖβ οὐ ἰἰ δ8 “ δὴ οδ]εσείνε ἀ6- 

νεϊορπιεηΐ οὗ {π6 ἐγαξ οὗ {πε Οοβρεὶ, ἀγαννῃ ἔγοπι ἐῆς ἡδίαγε οὔ {μα 
Θόοβρεῖ ἰέβει, Απά οδτγίαἰηϊν, νϑδέενεν (ῃἢς πυρίξεγ᾽β πχοξΐνε τῦδν 
παν Ῥεβῃ, ἔῃε ἰεξίεν μα5 ἃ βυβίεπχαϊίς ομαγδαοίεσ, Τἤεγε 8 πὸ 

ΘΏΔΙΟΡΥ ἴῃ δὴν οἶδμα οὗ δἰβ ερίβείεβ το ἐπε σοῃηςοζεά ἐγαίῃ οὗ ἐπουρῃὲ 
ΜὨϊοἢ γαηβ ἔγοηι ἱ. 16 ἴο νἱϊ!. 389 οὐ ἐνεῆ (ο χὶ. 86. Τεγε 18 ἱπάβεά αὶ 
Ὀγεαὶς θεΐνγεεῃ οἤΆρβ. νἱ ἷ, δηά ἰχ., θα Πότ ἰβ ὸ ἀηδγίάσεαθδίς σα. 

Ἡοϊεζηηδηη φίνεδ, 88 βρεοϊπηθηβ οὗ {πε αν ἰῇ πὶ οἢ ἐπεν σδη ΡῈ σοη- 

ηεοΐεά, δε ορίηἰοηβ οὗ Μίδηροϊά (πη 1.-νἱ, δα] 8:86 8 Ηἰϑ ἀοσέγίης οὗ 
βϑἰνδίίοη, ἰῃ ἰχ.- πὶ. ἷβ δοίίοη 85 8 τη ἰβϑί ο δ υγ), οὗ Ηοϊβέβη (πῃ ἰ.-ν ]. 
Βς 7.5ε18ς8 ἐμε σοηϊεηΐ, ἰῃ ἰχ.-χὶ. {π6 γεβαϊ, οὗ Ὠῖ5 ργεδοῃ!ηρ), ἀπὰ οὗ 
Ῥβείάεγεν (ἰπ ἰ.- νὴ. ἔμορα 15 ἐς ἀορσηηγατίο, ἴῃ ἰχ.- πὶ, ἔπε Ὠἰβιογίσαι 
αϑρεοΐ οὗ ἢἰβ φοβρεῖ). ΤὨϊβ ἰαϑί αργεεβ ργεϊξυ πγαοῖ υἱτῃ Οοάεξ, τῆο 
τηδίκεβ ἐπε βυδ)εσί οὗ ἐς σΒοΪε εἰανεη ομαρίοιβ βαϊναίίοη Ὁγ [αϊξ, 
σὮΔΡ5. 1.-ν1]. ἐγεδεϊηρς {π|8. ἴῃ γεϊαίίοη ἴο τς ἱπάϊνίἀυδ], ἀπά οδαρβ. 
ἰχ.-χὶ. ἴῃ τεϊδξέίοη ἴο 118 ἀδνείορπιεπί ἰῃ ὨἰβίοσγΥ. Τῆς βυβέεγηδείο 
οδαγδοΐογ οὗ {18 ραγέ, ἐπογεΐογε, ἰ8 θεγοηά ἀουδί. Τῇοβε το ἰη- 

ἰδὲ ἀροῦ ἰξ αὲ ποῖ οὗ σουγβε δ ηἀ ἴο Ἐπ6 ραγίβ οὗ {π6 δρίβεϊε (ο!αρβ. 

χἷν. δηά χν.) ἴῃ ψβίοῃ ἱποίάεηξαὶ πιαξέεγβ αἰδεοιίησ ἐπε ΟΠ αγοἢ δὲ 
Εοπιε αὔε ἰουομεοά προ; Ῥαξ ἰξ ἰδ ποὲ ἰη ἴπεβε, {πον σου 88γ, 

δαξ ἴῃ ἐῆς ογπιαὶ ργεβεπίδιίοη οὗ ἔμ ἐγαϊῃ ἰῃ ΟΠ 48. ἱ.-χὶ. ἐπαξ τς 

Ρύάγροβε οὗ ἐδε ἰεξέεγ ἰβ τενθαϊεά. Ογαῃίζίησ {ῃΐ5, ὕονενερ, ἐδα 
αασβείοη Αὔίβεβ μεῖμεῦ ἐῃς βυβίεπιδίίς σμαγαοίες οὗ {πε ερίδβεϊς ἰ8 
Θαυίναϊοπε ἴο ἃ ἀορπηαίία οδαγαοίεσ. Ι͂ὼ οἶμεῦ ψογάβ, 18 ῥα! 

ΘΙὨΡΙΥ ἐχροιαπάϊηρ, ἰῃ ἃ ὨδαΐΓαὶ, ἀηργεὐυάϊοεά, οδ]εςεῖνε ἑᾳβῃίοη, ἔμ 
ΜΏοΪς βοορε δηά σοπίεηξβ οὗ ἢΐβ ροβρεῖ, οὐ ἰβ ἢεῈ Ἔχρουπαϊησ ἰξ ἰῃ 

τεϊδείοη ἕο βοιῃθείίησ ργεβϑεηξ ἴο δἰβ πηίηά, δηά ἴο {πε τηϊηά οἵ δἰ8 
γεδάογβ, ϊο σίνεβ {πΠῸ Ἔχροβίζίοη ἃ Ῥεου δῦ σμαγασίογ ἢ 

2. Τῇε ἰδίαν αἰϊεγηδίϊνε ἰ8 αἴδυπηεά ὉΥῪ ἐῆοβε σῆο ΒοΙά ἐπδΐ 
ἐδε ραγροβε οὗ με ερίβείε 18 οογέγουεγοίαί. [Ι᾿ ἰδ δῇ ἐχροβίείοῃ 
οὗ Ῥαα 8 σοβρεὶ ἱπάεεά, ὈῬαξ ποΐ ἃ ρυγεῖὶν ἀοσπιαίίς οὔθ, ψῃΐο ἢ ἴῃ 
δῇ ερίβεῖς ψουά Ῥὲ σγαϊαίζοιβ δῃὰ ουαἕ οὗ ρίασθ. Τῇε εἜχροβίτἰοῃ 

ἰβ (Ὠτουρῃοαξς οοηάαοίεά Μὶζῃ τγαΐεγεηποθ 0 δὴ δἰΐδοῖϊ βοῇ 88 

πουϊά ὍῈ πδάς οὐ Ραυϊΐϊηες ΟΠ βειδηΐςυ ἔγοσι πς ροὶπέ οὗ νἱενν οὗ 

Φυαάαίΐδηι), οΥ ανεπ οὗ ΨΦενίβῃ ΟΠ γι βείδηϊν. [τ ἰβ ποὲ 80 πηυσῇ δῇ 

ἐχροβίξοῃ α8 4 ἀεΐίεηοε δῃηά 8 νἱπάϊσαϊίοω. γαοίίοδιν (μὶ8. ἰάεα 
ΦΟνΟΓΏΒ ΓΊΔΩΥ ἱπιεγργεϊδιίοηβ. Φ.ρ΄., ἐμαὶ οὗ [ἰρβίαβ. Ὑμδαΐ πογα ἰδ 
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δῇ εἰδπχεηξ οὐ ἐγαξῇ ἴῃ 1 8 ποὲ ἕο ΡῈ ἀεηϊεά. Ῥαὺΐ] ἀοεβ ποΐ υγίξε 

ἐπ υαοσπο, ἴῃ ΠῸ σοηπογείςᾳ γεϊδείοηβ δὲ 411. [Ι͂ἢ {{|. 8 ἔμεγε 15 ἃ πἰπε οὗ 

δοίαα! αάνογβαγίεβ δηά {πεῖν ογίεἰσίβηιβ οα ἐῃε Ραδιιΐίπα φσοβρεὶ ; ἰπ 

χνὶ. 17-20 πεγε 15 ἀποίμογ ἰηξ οὗ δὲ ἰεαϑὲ ροββίδε οὔθβ. [{ πηδὺ 6, 

85 48 θϑξδη ποίϊοεά δρονε (ρ. 566), ἐπαὲ δενβ ογ δεν βῃ Οδγίβείαπβ 
ψεγα δἰίεπιρίίησ ἴο ογεαΐα ργα αάϊος ἀσαίηϑε ἔπε Αροβέϊα ἴῃ Εοπιε ; 

Ὀαΐ νὰ σαπῃοίῖ, οα ἐπε σγοιυπά ἐπδξ ἐἢ 8 5. ἃ ἰεϊξεγ, δῃὰ πιαϑὲ ἔδεγα- 

ἴογτε ἤδνα [8 ομαγδοΐογ εχρίαἰπεά ὈΥ ἔπε οἰτσαπιβέδησεβ οὗ (ῃς τεδάθυϑβ, 

σοῃοϊαάες ἔον σεγίαίη (νίτἢ ΝΜ εἰχβᾶσκου), ἐμαξ [Π15 γὰ8 ἔπεῈ σαβ6. ἴπ 
ἐχροαηάίηρ 15 ροβρεῖ βυβίεγηδε δ! Υ το ἐῆς. Ποπιδηβ, Ραὰὶ ἀεῆπεβ ἰξ, 
ποῖ πϑοαββαῦν ἀραίηβέ δηθηλθ8 ΠῸ ψαγε ἐογοβίδ!ηρ πὶ ἴῃ Εοζης, 

Ῥαΐ ἀραίηϑε ἐπε οὐ εἰσίδτι ν]σ ἢ ἢδα ἐο!Π]ονγεά Ὠἰπὶ 411 ἐπγουρῇ δ 5 
ΠλΙββίοηδν τ ο. Δηά νι πγαβέ γεπιεγηρεῦ, ἃ5 ἢδ5 δῖ8βο Ὀδδθ γεΐεγγεά 

ἴο αἰγεαάν, ἐπα ραγὲ οὗ δι ογιἰσίβπι νγὰβ ποῖ 80 τισῃ δεννβῃ 85 
Ὠυπιαη. [τ ἰβ ποῖ τῃς Δεν βϑῃ οὐ {εν 8ῃ- ΟΠ γι βείδη σοηβοιοαβηδββ ἰῃ 
Ρδγεϊου αν--ἰ 15 ἐῃς σοηῃδοίουβηθββ οὗ [6 πδίαγαὶ τηδη δὲ ἃ σεγίαϊπ 

βίασε οἵ πιογαὶ ἀενεϊορτηεηί--- το ἐπίῃ ἐμαὶ ογρίνεηεββ ἰ5. δἢ 
ἰπλγλ γα! ἀοσέγίηθ, δηά [5 Βῃοοϊκεά δὲ ἐπε ἰάεα οἵ ἃ Οοά “ψ80 75:18 68 

τῆς ἀηφοάϊγ,7 οὐ οὐ ἔπε οἴμοι ἢδηά, ἱπάαϊὶσεβ (6 ἰΙάεβ ἔπδξ ραγάοῃ 
Ῥγοσαγεβ ᾿ίσεησε ἴο βίῃ. ὙΤπουρῇ ἐπα ορροδβίείοη Ιαϑαὶ εποοαπέεγεα 

νογυμεγε ψ8 πεδάεά ὃν ὅενβ ΟΓ ὉΥ ΟΠγίβείδῃβ οὐ δεν βῃ Ὀἰγίῃ, 
ψδί [ἰ γεργαβεηϊεά τγὰβ8 Ὁ. ὯῸ ΠΊεδ8 δχοϊαβίνε!ν εν βῃ ; δηά ἰῇ δῇ 
ερίβεις οὗ (ῃἰβ ἀπίααθ οπαγδοΐεγ, βίδηάίησ ῇεγα [ βίδηάβ ἴῃ ἐμὰ 

Αροϑβεῖε' 8 1ἰξε, δῃά πηαϊκίηρ 50 {ΠΠπ||6 ἐχργύεββ γείεγεησε ἴο δοΐαδὶ Φεν βῃ 

Δανεγβαγίαβ (σοηΐγαϑβέ ἰξ ἰῃ ἘΠ ]8 γεβρεοὲ τ Οαἰδείαπβ οὐ 2 Οογ. χ.- 
Χἑ1.), γα πχαβὲ ποΐ Πἰπ|ξ ἔοο ἡδγγονῖν {Π6 Κιπά οὗ ορροβίεϊοη ἢδ Π88 ἴῃ 

νίεν. Ηε ἰ5 βιαϊίῃσ {πε σᾶβε οὗ βροβρεὶ αραϊπϑε ἰανν---σαίηϑε 811 ἕδξ 

ἰ5 Ῥγε- Οἢ γἰβείδπ, ἰηΐγα- ΟΠ γι βείδη, πὰ απε- ΟΠ γι βείδη ; δηά ἢΪ8 ροϊεπιία 

ἢ88 ῃοΐ ἃ ἐβπιρογδγυ Ὀαὲ ἃ ρεγπιαπεπέ βἰσηίβσαποε. [Ὲ 15 δα άγεββεά 

ῃοί ἴο δεν5 οὗ ἐπε γβί σδηΐαγν, θαξ ἴο πιεπ, δηά ἴο ΟΠ γί βείδηβ, οὗ ΑἹ] 

εἰπιθ. Νοίῃίηρ 80 σοποϊ υβίνε!υ ργόνεβ [8 πθοθββίἐν 88 ἐῃε ἴδοσξ ἐῃδέ 

ἰἰ 80 βοοῦ δδαβεά ο Ῥς υπάεγβίοοά. [ξ ἰβ ποῖ δδϑύ ἴο ἴἷνα δὲ 1π8 

βρίγιταδι πεῖσμε αἵ νι βοῇ δαὶ |ϊνεάἅ. [ ἰ8β ποξ εα8νὺ ἴο γεβὶβε ἕπδξ 
τε! σίου Ῥερίπβ δοβοϊίαΐειν οὐ ΟΟαβ εἰάε ; ἐῃηδὲ 1Ὲ Ῥερίπβ ψΐτῃ ἃ 

ἀςπιοηϑέγαϊτίοη οὐ Οοα᾽β ἴονε ἰο ἐπε βἰηΐα, ψῃΐϊοἢ τλῆ ἢδ85 ἄοης 

ποιῃίης δηά σδπ ἄο ποίῃίηρ ἴο πγεῦϊξ ; δῃά (δε {πε δβϑβϑυγᾶποα οἔ 

Οοάβ ίονε ἰβ ποῖ ἔῃε φοδὶ ἴο ῬῈ τεδοῃβά ὈΥΚ οὰν ονῃ εῇογίβ, Ῥαξ {πὸ 
ΟὨΪν ροϊπέ ἔγοῃῃ Ὑοἢ ΔηΥ ΠαπΊδῃ εἴϊογε σδῃ βίαγί. [ξ ἰβ πο δδ50 

ἴο τεδίίβε [δὲ 1.ϑειβοδείοα, ἰῃ ἔδε βεῆβε οὗ δὴ ἰηἰξίαὶ αββϑαγαηος οὗ 

Οοά᾽5 ἴονε, ἐχίεπάϊης ονεῦ 811 οὖν 116, [5 ἘΠ6 ἱπαϊβρεαβαθίε ῥγεὲ- 
βυρροδίτίοη οἵ ενεγυεπίηρ νη ϊοἢ σδ θὲ σα]εά ΟΠγβείδηίςγ. [1 ἰβ 

Ὡοΐ δαϑνὺ ἴο γϑα δε {πδξ ἴῃ τη6 δεοηίηρ ἀσδίῃ οἵ Οὐ γίϑε δηά ἐπα σί ες 
οὐ ἐπε Ηοὶν Οποβί ἔπαγε ἀρὰ ἐπα οὐἱν ἀπά ἐπε δάδαηυδία βεσυγίειεβ 
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ἴον ΟΠ γί βείδη πιογα! ν ; {παΐ {Π6 οηἷν σοοά τηδῃ ἰ5 ἐπε ἑογρίνεη πηδῆ, 

δηα ἐπαΐ δ 15 σοοά, ηποΐ Ῥεσδίβε ἕς 15 ὑπάσν ἴανν, θα Ρεσδιβα ἢθ ἰ8 

ποὲ αηάον ἰανν θα ἀπάδν σίᾶσα. Τῆεῦε πηάδὲ ἤδνε Ῥεε ΠΊΔΩΥ ΠΊΘΏ 

ΨΠηῸ Ψαγε ργβοίίοα!ν ΟΠ γιβείδη, δηά {παΐ, ἴοο, ἴῃ ἔπε Ὀγοβά βεῆβε, 

Ψοῃ σανα πΠῸ ϑδάναπίασε (ὁ {πε εν ονεῦ (ἢς Οεηξς, Ραὲ πτῆο 
ψΕΓῈ ἔα ἔγοπι γεδ] βίησ (εἰν ΟΠ  βιϊδηϊέν ἴῃ ργίποίρίε [{κὸ Ῥααΐ, [Ιῃ 

Ὠἰὶβ πεγοίος βθεῆβε, ἱπάεεά, ΟΠ γιβιίδηϊεν παγάϊν βαγνίνεά πὶ; ἰ τγὰ8 
τεοογεγεά ἴῃ βοιπείῃίηρσ {{κὸ 115 ἡδέϊνε ρονερ, διζεβίεά ὄνεη ὉΥ ἃ 

τεογαάεβοεηοα οὗ ἰ[5. οὔἹρίηδὶ ρευ 8, δὲ {με εἰπὲ οὗ ἐδ Βεξογπιδίίοη ; 

ἀπά ἰξ αἰννᾶγβ τεαυΐγεβ ἴὸ Ῥὲ γεάϊβοονεγεά ασαίΐῆ. Βαΐ {δίβ 15. οπΐν 

δηοίπεν ψαῪ οὗ βαγίπρ ἐπδΐ ἰδ ροϊεηγο οἵ ἐπε Ἐρίβεῖα ἕο ἔμε Ἐοιηδῃβ 

ἰβ ποΐ παρΡοΟνΥ ἀπίϊ- δεν 8ῃ ; ἰὲ 18 διε -ἰεσαὶ ; δηά, ψῃδηθνοῦ ἰαρσα} 18Ππὶ 

Θϑίβ Ὁ]15}:685 1861} ἰὴ πῆς ΟΠαῦσῆ δῆσον, ἩΠεῖ ΠΕ 45 πιεῖα συβίοπι, ΟΥ̓ 

8.5 8. ἀορπιαίίο ἐγ δαϊξίοη, οὐ 88 ἃ οἰεγίοαι ογάεγ οἰαἰπιησ ἴο δε εββϑεηξίαὶ 
ἐο ἐπ σοπϑεϊξακίοη οὗ ἐπε ΟΒαγοῇ, ἐπε ΟΠ ϊβείδῃ σοπβοίεπος ψ}}} Πηά 

ἴῃ ἐΠ|8 ροϊεηιίς ἐπε βυγογὰ οἵ ἐμε βρί γι ἴο βέγικα ἃ ἄονῃ. 'νε δάπιηέ, 

ἐμεγείογε, ἐπαξ ἔα ερίβίίε ἢδ8 ἃ σοπέγονεγβίαι αϑρεοῖ; Ῥαξ ργοῦδΌν 

{πὸ σοπέγονευβυ ἰβ οί 580 πιασῇ ψιεἢ ἀεβπίίες αἀνεγβαγίεβ αἱ νογὶς ἴῃ 

Βοπια 845 ψίτ ἐμοβα ργϊποίρίεβ ἀπά ἰηβεϊπσίβ ἱπ παπιδη παΐαγε ΜΠ Οἢ 
Ἰοηρ ἐχρογίδηοε ἃ5 ἃ ρύεασποῦ δδά τηδάς ἔβην ἴο 81. Ρϑα]." 

8. Α ϊνρά νίενν οὗ ἔπε ερίβείς ἀβῆηεβ 5. ράγροβε 85 οοποϊϊαΐουψ. 
ΤῊΙ5, αραίη, Ὀ. Ὧο πιεδῆβ Ἔσο εβ εἰΐπον οὗ ἐς νίενγβ αἰτεδάν σοσι- 

ταδηϊεά ου. Ἐνθῃ σοπίγονεγθυ ὨΔΥ Ὀς σοπάμποίεα ἴῃ ἃ σοποι]αξοῦν 

ἔοπα, δηὰ στ ἃ σοποι]ΠἸϑέοῦυ ράγροβε. Δ μεη δαὶ ντοίε, μα νγα8 

Ἔχίγετηεῖν δπχίουβ αρουΐ ἐπε αηἱέν οὗ δεν ἀπά Οεπάϊε ἰη {πε ΟΠαγοῇ. 
Ηἰβ. ουγηοΥ ἴο δεγυβαίεπὶ μ8ά πηαίηὶν ἐπαΐ ἴῃ νίονν. [τὰ ἔπε ερίβέϊε, 

ΜὮΠῸ ἔπαγε ἰβ πχασῇ {πδὲ ἰ5 ἐγεπσῃαηξ ἰῃ ἀγραπιεπί, ἴπογα ἰβ ποίῃίηρ 

τῆδε 15. ρεγβϑοπαὶ ἰπ ἔδεϊίησ. Τῆθρα ἰ86 Ὧο σοπίεπιχρέαοιϑβ ἱἰγοην, βασἢ 

Δ5 ΜῈ πᾶνε ἰη 2 Οογ. Χ.-χἱἰ. ; ΠΟ ἀποοηπέιο ]εα ραββίοη βαοῦ δ8 ἤδβϑῃεβ 
οὐ δεῖ δπά ἔπεγε ἰπ Οαϊδείαπβ. ΑἸΕΠουρὮ {πε ἴανν σον γαίῃ δηά 

βειῃγαϊαΐαβ βίη, με ἀδβογίρεβ ἰξ 858 Βοῖν, βρίγίξαδὶ, απὰ ογάδϊπεά απίο 

16. Ηε βϑρεδῖβ ἢ ραββίομαίς αῇεσίίοη οὗ ἴῃς δενβ (ἰχ. 1 8), 

ἰνναγ5 γεσοσηίβεβ {πεῖν Πἰβέογί σαι ργεγοραΐίνεβ (1. 1 Β᾿, ἴχ. 1. 48), 
ψϑῦη5 ἔς Οδηε 65 ἀραϊπϑε 5ε! -εχαϊδείοη ονεῦ ἐπα πι, ἀπά απεϊοϊραίεβ 

{πε βαϊναίίοη οὗ ϑῦαθὶ ἃ5 ἃ ψῇοϊθ. ἴω σῇδρβ. χὶν.-χν. αἴ8ο ἢἰβ σεηοῦ- 

οϑδίευ ἰὸ “ἐπε ψεαῖϊς," ἘπουρὮ. 5 ἡαάσπιεηξ 15 ἀπεααίνοσδι!ν νυ εῃ ἐπα 
βίγροην, τὺ ΡῈ γτεραγάεά ἰῃ {πε βαπιε ἰἰρῃ ; ἐπα στεαῖκ ἀῦὰ σεγίδ! ηἶν 

σοππεοίεά ἰῇ ἐῆς δενβ, αηά ἢἰ8. δἰπὶ ἰῇ ἐῆε ψῃοϊα ραββαβα 15 [ῃ6 

Ρεδοα δπά υπὲξν οὗ {πε Οπαγοῃ. ΑἹΙ {π8 σοπῆγπιβ ὧ8 ἱπ ἐπίπκίησ 

{ῃαξ ἐπε σοπέγονεγ βία! αβϑρεσὲ οἵ ἴῃς δρίβεία βῃοα!ά ποὲ Ῥ6 υγρεά νἱτἢ 

βρεοῖδί βενεῦίεν ἀραίηβε δ δυνίβῃ ΟΠ γί βείδπβ, ον ἐμείν πχοάεβ οὗ Ἐπουρσδέ: 
αι! πα πὸ ἀεβίγε ἔο εχαβρεγαΐε δΔῃῦ οπε, Ῥαξ ἰπ ἐπε ροβίείοα ἰπ 

ΜΙ οἢ μα βίδηάβ, “τς φσιεαίεβδέ τηονίης ροναῦ ἰῇ ἐμ εηϊαγρεηιεηξ 
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δηά δυϊάϊησ ἂρ οὗ π6 αηΐνεγβαὶ Οδπαγοῦ " (Ηογ), ἀρουξ ἴο νίϑβίξ 

Φεγαβαίεπι δ οὔποθ, δπά ἔοπιε, ἰἔ πε σδη, ἱπηπιεάϊδξεϊν αἰζεγναγάβ, 

Πίβ8 ἀεδβίγε ἰβ ἴο ψνίη απά ἴο απίΐζε 8]]. 
Ἐγοπὶ ἐπἰβ ροὶπέ οὗ νίενν ἴἴ 18 ροβϑίδ!ε ἴο ἴογπι ἃ σοποερίίοη οὗ 

ἐμα ράγροβε οὗ {πε ερίβεῖα νυ ὶσἢ 11} ἄο βοπιειίηρ {Ππὸ ᾿αβεῖςε ἕο ἰξ 

45 ἃ ΜὮΏΟΪΕ. [Ι{ ἰβ δῇ ερίβείςε, ποΐ ἃ ὕοοῖ. ϑαυΐ ψτγοίε ἐο ἔοπις, ποῖ 

ἰπιρίν ἴο οἷδαῦ ἃρ Πβ οὐ πιϊπά, ποῖ 88 ἃ πιοάδιῃ υυυξεῦ πιὶσῃξ 40, 
ααἀὐαγεββίησ [ῃς μου] δ ἰαῦρα ; δ τυγοΐα ἴο ἐΠ15 ραγείσαϊαν σοπιπηΠ] ΕΥ, 

δηά ὑπάορ ἃ ραγεσαϊαν ἱπιραῖ8εέ. Ηε πεν βοπιείίης ἀροαξ {πῸ 
ΟΠατοῇ, δ58 σΠΔρ8. χίν. δῃά χν, βῆον ; δά νυ ]]6 ἢς αὐὶσῃξ πᾶνε δοααίτοά 

8 Οἢ ἱπίογπιδίίοη ἔγοπι πηεπιθεῦβ οὗ [ἃ νοι ἢς πιεῖ ἴῃ Οογίπεῃ, Ερπο- 
80.858, ΟΓ εἰβενεγα, ἰς 18 ααϊξε ρΡΟΌΑΡΙς, ἔγοπὶ σἤδρ. χνί., [πδὲ ἢ δά 

ἔγίεμ 5 δπά σογγεβροπάςξηϊςβ δὲ ἢοηὶς ἰΐβε! ἢ, Ηδ ντγοίε ἴο ἔπ Εοπιδῃ 

Ομυεϊβείαηβ θεσααβα ἰξ νγᾶβ ἰῃ Πὶβ πίη το νἱβίε ἔβθηι; θᾳῈ ἐπα πδΐζαγα 

οὗ δίβ ἰεξζεῦ 18 ἀδξεγπ)ίηθά, ποῖ βίπιρὶν ΟΥ̓ σοηπβίἀογδξίοη οὗ ἐμπεὶγ 

πεορϑϑίςίεβ, Ῥαΐ Ὁ. σοηβίἀεγαζίοη οὗ 18 οὐσγῃ ροβίζίοηῃ. Τῆς ἰεζξεγ 8 

“ φοσαϑίοηδι," ἰῇ {δε βεῆβα [ῃδὲ ἰξ παά ἃ πἰβίογί δὶ πιοέϊνε----ο ἱπεί- 

ταδῖε δἀπά ρύξεραγε ἴογ ἔπε σοηπιίηρσ νἱβίξ ; θαξ ἰξ 18 ποΐ οσοεϑβίοπαὶ ἴῃ 

(δε 5επβ88ε ἴῃ ψῃϊσῃ ἐῃς γϑὲ Ερίβεϊα ἕο ἔπ Οουπεῃίδηβ ἰδ 5ο. [{ 5 

ῃοΐ ἃ 8εγίεβ οἵ δηϑινεῦβ 0 ααεβείοηβ ψῃσῃ ἐπ6 Ποπιδηβ ἢδά ριὸ- 
ρουπάεά; ἰξ ἰ8 ποξ ἃ ἀϊδβοιββίοη, γείΐαναηε [ὁ ἐμεπὶ οηΐν, οὗ ροϊπεβ 
εἰζμον ἴῃ ἀοσέγίπα οὐ ργασέίσα νοι Πδά ἱποίάθηςα!ν σοπλα ἴο 6 οὗ 
ογίεἰσαὶ ἱπιρογέδησε ἰῃ οπια. [{8 σμαγδασίεγ, ἰῃ γεϊδείοη ἴο 8:. δα Β 

παϊηά, ἰ8 ἴα τῆογα σεηΐγαί δηά αὐβοίϊαξε ἔμβῃ {π|5 ψουἹά ἱπιρῖν. [Ὲ 15 

ἰῃ ἃ γΓεδὶ β8εῆηβε ἃ βυβίεπιδίίος Ἔεχροβίξίοη οὗ ψῆδέ ἢς αἰδβεϊποξίνεῖν σ4118 

“τὴν ρΌΒΡΕΙ " ([ἰ. 16), ϑασῇῃ δῇ δχροβίτίοῃ 85 πηδῖαβ ἰπα Ἐπουο ΚΠ 

Κηαονῃ ἴο ἃ σοπιπηη!ν ψῃΐϊσῃ ἣς ἔογεβαν ψουϊά ἤανε ἃ ἀδοίβίνα 
ἱπιρογίαπος ἰῇ {πε Βίβίογυ οἵ Ο γί βείαηίεν. [{ ἰβ ποῖ δῇ ἱπιργοπιρία 

ποΐδ, ΠΟΡ ἃ 8βεῦῖίεβ οἵ ἀποοπηρδοίδά γοπηαγζβ, δ οἢ ἢ ἃ πιοΐίνε οὗ [8 

ον ; [ξ [5 ἴῃς τηδηϊξεβίο οὗ δὶβ ροβρεῖ, Ὁν πιεδῆβ οἵ ψῃΐοἢ πε Αροβέῖς 
οὔ δε Οαη 168, δὲ ἃ σγεαΐ ογβίβ ἀπά ξαγηίηρ ροἰηΐ ἴῃ ἢ15 118, βία ὉΠ15Π68 
γεϊδξίοηβ υἱέ ἐς ΟὨ γἰβιίδη σοπιπιην ἰῃ {πε σαρίία! οὗ {πΠ6 Οεπηε6 

ψοῦά. [ΙῈ σδῇ Ὅε ἀδίεά, οὗ σουῦβα, Ῥαξ πὸ ψυϊκίηρ ἴῃ πῃ Νενν Ταβία- 

πιεηΐ ἰ5 [688 σαϑαδλὶ ; ὥοης πιοῦα σαίῃοϊο απ εδἴεγηδὶ. [{|5 χαϊξε ἐγας 

τῆδέ ἰπ ἐχρουπάϊηρ 5 φοβρεῖ Ραμ ργοσεεάβ ὃν ἃ σογέαίῃ ἀἰδίθοεοαὶ 
ῬΓΌσαΒ8; δε δάναποεϑ βέερ ὉΥ͂ βίερ, δῃά δὲ ὄνεῖν βίερ ἀβῆπεβ {δε 

Ομ γίβείδη ἐγαΐῃ 88 ραίηϑε βοπὶὲ ἴαίβε οὐ ἀεέεσξίνε, βοπιθ δηῖἰ- 

ΟΠ γι βείδη οὗ ἰπέγα- γι βείδη νίαν ; ἱπ ἐΠ|8 βθῆβε ἰξ 8 σοηξγτονεγβίαί, 

Βαξ νὰ πᾶνε βεξῶ αἰγεδάν ἰ(ῆῃς 1ἰπιίζδτίοπβ αηάθρ ψῃϊοἢ ἁἰοηα 8 
σοῃίγονογβίαὶ οπαγασίεῦ σδὴ ῬῈ «βοῦιρεά ἰὸ ἰξ; δαί ἰ8 ποῖ 50 

πιασῇ σοπίγονογιίίησ ἀπυροάν ἰπ ραγίίσυ δῦ 88 νἱπαάϊσαξίησ ἐδε ἐγατῃ 

86 ἐχρουπάβ αραίπβε ἔπε αββαιϊεβ ἀπά πιδοοπβερασξίοηβ ἐο ψἰ ἢ 

δε μά ἴουπά [τ ρσίνε τἶβε. ὙΠεγε ἰ8 ΩῸ Δηἰ πη βὶ ὑ ἀραϊπϑέ Ἐπ6 
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δεν ἰῃ ἰξ ; 0 βεηΐξησε βϑυσῇ 85 1 ΤὭβθββ. ἰΪ1. 15 ἢ. ογ Οἱ. ν. 12. 

[τ ἰβ δῇ εβίδὈ !βῃπιεηΐ οὗ ρυϊποίρίεβ μς αἰπὶβ δ ; εχοεαρέ ἴῃ ἱ{ϊΐ, 8, 

χνί. 17-20 ἐπατα ἰ8 πο τϑἔδγσεησε ἴο ρογζβοῦβ. Ἐγνθῃ ἴω σβαρβ. ἰχ'-χί. 

(β6εε {πὸ ἱπέγοάδαοίίοη δὲ οἤδρ. ἰχ.) πε ψῇοϊς ἕοης ἴ5 σοῃοι]δξοτν ; 

{πὸ οπς {πίῃς νι ϊοἢ ἰγίεβ οὐγ ἰδ ἢ ἰῃ ἐπεπὶ ἰΒ δι] 5 αββϑυαγᾶποα 
οὗ {πε ἑυαΐαγα οὗ Πί8 οὐγῃ ρεορίε. Βαΐ 848 δὴ ἱηξεγργείδίίοῃ οὗ {δε 

δοίαδὶ! ψογκίηρ οὐὐ ἴῃ Παπιαη Ὠἰβίογυ οὗ ἔμπας πλεῖ ῃοά οὗ 8δ]νδίίοῃ 

ψοἢ μς πᾶ8 Ἔχροιπηάδά ἴῃ ἐπε ἢγβὲ εἰσμέ ομαρίογϑβ---8 δῇ Ἔχἢί- 

Ὀείοη οὗ ἐς ριόσαβϑβ ἰπγουσῃ πίοι τῃς τγε)εςείοη οὗ ἔπε δενγβ δῃηὰ 

6 σα!!ησ οὗ τπ6 Οεηε 68. αἰΐκα οοηΐγίραΐε ὄνεηΐαδίγ. ἴο {μ6 αηΐϊ- 

γαγβα ἐν οὗ ἔς Θοβρεῖ---[ἤδ8ε σμαρίειβ δὲ ἀη εβϑεηξίαὶ ραγί οἵ ἐπα 

ἐρίβείῖθ. ὙΠΟΥ ἀγα πιαίηϊν με ποῖ Ἔχοϊ αδίνεϊυ ἀροϊορσείίο : ἐμοῪ Ῥείοησς 

ἴο ἐπαξ ψῇοΐα σοποερίίοη οὗ τῆς ΟΘοβρεῖ, απά οὗ ἔπε πιοάβ ἱπ ψῃϊοῖ ἴξ 
Ὀδσοπιθβ ἐπ ἱππεγίίαησε οὗ με ψογὶά, νος ννὰβ οὗ οπα βυδβίδπος 

ἢ ἐπε πιὶπά οὐ 8ι:. Ραὰ]. Νὸ οπὲ ψῇο γεδά δε βΒγϑὲ εἰθνεη 
σπαρίεοιβ οὗ {πὸ αρίϑι16 σοα!ά πιεαῖ ἐπε Αροβέία 85 ἃ βέγδηρεν οὔ δηγ- 
τίη εβϑεηζίαὶ ἰπ Ομ ἰϑείδηϊ" 885 μα ἀπάεγβίοοα ἐξ, Νὸ ἀουβίέ, 88 
Οταῖς μ85 γεπιαυκεά, ἰξ ἄοεβ ἢοΐ σοηΐξαίη δῇ εβοῃπδίοίοσυ {πὸ 1 Οογ, 

χν. ΟΓ 2 ον. ν., ποῦ ἃ ΟὨγίβιοίοσυ [ἰτ Οοἱ. ἰ, Βαξ [ξ εἐβϑίβθιιβῃθ8 
παῖ νυ ῃΐοῃ 15 ἑπηἀαπηξηΐαὶ Ῥεγοηά τς ροβϑί ΠΥ οὗ πιἰδοοησερίίοη, 

11 νἱηάϊσαίεβ οπσς ἴον 811] τε σεηίγαὶ ἑαοΐβ, ἐγαΐῃβ ἀπά Ἐχρογίθηςσαβ, 

ψιὶτπουΐ μίση ΟΠ γι βειδηϊν σαηποῖ οχίϑε, [Ὲ νἱηάίσδξεβ ἔμεπὶ δὲ οπσα 
ἴῃ ἐπεὶγ γεϊαιίοη ἰο τῆς ψνποΐς ραϑὲ οὗ πιδηκίη, δηά ἰῃ πεῖν δρϑοίαΐε 

ὨΘνΏ685, Οὔ σί παν πα 561}-ϑῆσίεπον. [{ ἰβ δὴ αἴξοι πιίβαρρτγε- 

Βεηβίοη ἴο 88} {παῖ “7.88 ἔῃ πιοβὲ ἕαπάαπγχεηζαὶ ἀοσεγίηα8.--- ἐπα 
Ὀἰνίης [οὐ άϑῃϊρ οὗ ΟΠ γίβε, ἔμ ναίας οὗ Ηἰβ ἀξαΐῃ, με ἡδΐαγε οἵ {πῈ 
Θαογαπηεηίβ--ταγε ἀϑϑαπηθαά γδίμεῦ ἴδῃ βίδίεά οὐ ριονεά " (ϑαηάδν 
αηἀ Ηεδάϊαδπι, Ρ. χἱἹ.). ὙΠεγα σα ΡῈ ΟὨΪΥ οπα ἕαπάετηδηΐαί ἀοσίγίπα, 

δηά {παξ ἀοσέγίης ἔου αὶ 15 πε ἀοοίγίης οὗ 7. ϑεἰβοδίίοα ὈΚ ἕαϊξῃ. 

Τιδέ 15 πο ραγί οὗ δἰβ φοβρεῖ, 1 ἰ5. ἔπε ποῖα οὗ ἰξ : ἔπεσε Γματμον 
ἰδ δἷ8 ἔγας ἱπίεγργαίου, [Ὁ ἰαραϊ βὲβ οὔ τηοῦ δ! ἰϑίβ ορ͵εσί, δα] 8 

ΔΏΒΥΟΥ 5 τῃδὲ 7ι5ε]θοαξίοη ταρεηεγαίεβ, δηά μαξ ηοζῃίηνσ εἶβε ἄοςβ. 

ΒΥ [58 σοηϑβίθξησν ψ τῃ ἐπ ἰβ ἑαπἀαπιεηΐαὶ ἀοσίγίηα, σα ἐεϑὲ δνεγυμίησ 

εἶβε τῃδὲ ἰ5 ραΐ ἑουναζά δ8 Ομυϊβείδη. [Ἐ 15 οἡἷν δ γγα οϊά τῇ ϊ5, οὔ 

ργϊηοίρίς, νυἱεἢ ἐθς οἰδαγηεβϑα ἢ πϊσῃ Ῥδα] Ποά ἱξ, ἐμαὶ γα σδῇ 

κηονν ναί ΟΠ βείδη ᾿Πρεγίν 18 ἰω τμς βεῆβα οὗ ἐῆς Νεν Τεβίδηγεηί---- 
ἐπμαῖ ΠΡογὲν ἰῃ σοι ἐπα ψ1}} οὐ Οοά ἰβ5 ἄοης ἔγοῃι ἴῃς δεαγί, απά ἴῃ 

ΥΠῖο ἢ ἢο σοτηπιαπάπχεηΐβ οἵ ογάϊπαποθβ οὗ πηεη, ποὺ ἀσδβηϊίοηβ οὗ 

ἐγδαάϊοηβ, ἢῸ συβέοπιβ οὐ “ ογάθγβ," ἤανθ δὴν ἱεραὶ δαϊπουῖν ἴον ἔμπα 

σοηϑβοίδησθ. ἀπά ἰῃ {πῃ οἠἷν ᾿ασίεἰπταΐα βθῶβε οὗ {πῸ ψογά τῃϊ8 
ΠΡεΡΥ ἄοεβ ἠοὲ πιδαῖζε νοὶά, Ῥαξ εβίβ! βῆθβθ με ἰατ. Τῆδὶ ἰ8 ἐῃε 

ραυδάοχ ἰῷ {πε ἔγας γε σίοη σῇ ρεγρθίυδιν ῬΑ 65 ἔποβς πο 

ψΟυ]ά τεάμος ἰξ ἴο δῇ ἰπϑειζυαϊοη οὐ ἃ σοάθ, 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΝ. 

ἹΝΤΕΈΘΕΙΤΥ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΙΕ. 

ΤῊΒ ἱπίεσειγ οὗ με Ερίβείς ἰο ἐῃς Βοπιδηβ 8 Ῥδεὴ οδἱδά ἴῃ 
αὐεϑέίοῃ τηϑίηϊν ἱπ σοππεοίίοη ψὶἢ σμαρβ. χν. δηὰ χνὶ. ΔΓΕ οἡ 

ἴδε στουπά οὗ ἐεχέμδ! ρῃεποπιεηδ, ραγεϊν οἡ ἰηΐεγηδὶ σγουηάβ, {πε 
δὐζβεηείον οὗ ἐμ68ε σμαρίογβ πα8 Ῥεεη ἀδηϊβά, ἴῃ Βοος ογ ἰη ραγέ; 

αηὰ ἐνεῶ ἀπιοηρς ἔμοβθα ΜΏΟ γεσορηΐβε οἤδρ. χνὶ. 48 Ραυ]ίης, πδηΥ 

αὔὲ ἀπαρῖς ἴο γεσορσηΐβα οηης 85 δε ρίασε ἴο ψΠοἢ 1 85 δἀἀγοββαά. 

1 {1 Ῥὲ σοηνεηίεηξ ἴο σοπδιίάθν (1) ῃς αυρϑίίοῃβ γαϊβεά Ὁγ ἐπε 

Ροβίτἰοπ οὗ ἰῃς ἀοχοίοσυν, δῃάὰ {πε ναγίουβ επαΐηρβ; (2) αυξβέϊοπβ 
ταϊβεὰ Ὁν {δε ἰπίεγηδὶ ομαγαοίογ οὗ σβαρ. χν.; δηά (8) αὐεδβίϊοῃβ 

σοπηροίεά σις τῆς σμαγαοίεγ πὰ ἀεβιϊηαιίοα οὗ οδδρ. χνΐ. 
1. Τῆς ροβίκίοῃ οὗ ε ἀοχοίοσυ, ἀπά {πε νατίουβ επάϊησβ. Τῇ 

[λοῖβ ἰῃ γεσαγά ἴο ἔπε ἀοχοίοσυ [6 88 [Ο]]ονν8 :--- 

(α) [τ ἰβ8 σίνεη δὲ χνὶ. 25-27, απά ἔπαρε οηϊυ, ὃν δ ΒΟΌΕ, Ναϊραῖε, 

ϑυγίας, Μίεπιρῃίείς, Αεδιίορίς δηά [μαἰίη Βαδΐμεσβ. Τῇΐβ ἰβ Ὁ [δῦ 
ἐῃς Ὀεβὲ αἰίεβίθα ροβίζίοῃ ἴογ ἴξ, απά {πδὲ ψῇῃϊοῃ, οννίησ το τῃς 

γεβρεοίὶ οὐ Εγαβπιαβ ἴοσ ἐπε Ν᾽ αἱσαΐε, ἰξ οσσυρίεβ ἰῃ δε τεςεϊνεα ἰεχέ. 
(ὃ) Αἱ χίν. 28, ἀπά ἵμεγε οὐἱυ, [Ὁ 8 ἐουηά ἴῃ Ι., τιοβὲ συγϑίνεβ, 

Οτεεῖκς Ἰεσεϊοηατγίεβ, αηά Οτγεεῖκ οσοτητηεηίαΐοῦβ ἐχοερί Ογίσεη. οϑβ- 

5ἰ ᾽ν ἐπα Ἰεσἰίοπαγίεβ εχρίδίηῃ [8 ἀρρϑεᾶάγϑηῆσε δὲ {πΠ18 ροϊπέ. Τῆς 

πιδίξεγ ἰῇ σδαρβ. χν. δπά χνί. Ῥείῃρ οὗ ἃ πῆογε ρβεγβοῃδὶ ΟΥ̓ ἐεπΠΊΡΟΡ ΑΓ 

ἱπίεγεβέ ψαβ ποῖ {πεῖν ἐο Ὅς σμοβεη ἴογ γεδάϊπρ ἰῃ σῆαγοῃ, Βαΐ ἴῃ 
ογάεν ἐμαὶ ἔπε σγεδί ἀοχοίορσυ, νος 88 ἴοο βῃογέ ἔογ ἃ ἰβϑβδοῃ δ΄ 

ἰΐβεῖε, πλίσῃξς ποῖ ὍεῈ ἰοβὲ ἰπ ραβδί ψογβῃίρ, ἰξ 8 ἀρρεπάβά ο ἐδ 

1α8ὲ Ἰεββοῃ Ῥεΐογε σβδρ. χν. 
(ο) 11 ἰ8 οαηά Ῥοΐῃ «αἴξον χίν. 28 δηά δὲ χνί. 265-27 ἴῃ ΑΡ 17 δγπὶ. 
(4) 1 18 οπηιτεεά ἴῃ Ῥοΐῃ ρίασεβ ἰῃ ΕΟ, Ραΐ Ε ἢδβ8 βρᾶσε ἰϑξε δἴξεγ 

χνΐ. 24, ἰῃ πο ἢ ἢ (ἐπε Ινδξίη οὗ τϊβ δἰ-Ἰἰῆσαδὶ ΝΜ.) μα5 ἔπε ἀοχοίοσυ, 
ὙΠ1|6 Ο Πα8 βραςες εξ βεΐνψεεη σῃδρβ. χίν. ἀπά χν. 

Βεβίάεβ ἐῃ|58 ναγίεἰν οὐ Μ.8. αἰξεβεδείοη, ἔπαγα ἀγὲ σεγίαίη οἵπεῦ 

ἴαοῖϊβ. ἔο ἔακα ἱπέο σοηϑβίἀεγδίίοα, (4) Τπεῦα 8 με ενίάεπος οὗ 
Οτίρεη (πη ἢἰβ ἐγαηϑβϑίδίον Ἐβηα8) ἐο ἐᾷς ἐεχέ ἴῃ Πἰβ {ἰπ|6. [Ὁ γαῃβ 
88 ἴοι! ον 5 (εά. υοπιηηαίΖϑβοῇ, νἱϊ., Ρ. 458) : Οαῤμέ μος Μαγοίοη, ἃ μὸ 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 577 

ϑογίῤίμγα ευσηρεῖίοα εἰ ἀῤοΞκίοϊοα ἱπέεγῥοϊαία ϑηπέ, 46 μαὸ ορίδίοϊα 

ῥεημῖδες αὐοίμ; δὲ ποΉ δοϊηη Ποο 5εά εἰ αὖ δο ἴοοο, μδὶ δογίῤέμηι δδέ : 

οπτης δυΐεπι αποά ηοη εβὲ εχ ἢΔε ρεσσαΐαπι εβέ : 54η6 αὐ βηδηι οποία 

ἀϊδοεομέ. 1η αἰδὲς υέγο ἐχοηιῤίαγίδις, ἰά δέ, ἐπ πὲς σας πον σμπέ ἃ 
Μαγοΐοηε ἐεριεγαία, μος ἐῤδιηι σαῤπμέ ἀϊυόγδε ῥοσίξιη ἱπυσηίηνδ; ἐπ 
πομημί τὴς εἰσπνρε σοστοΐδις ῥοδέ σηηη Ἰοοιη φμδηι δῤγα ἀἰχίηις ἤοο 
ἐδέ: οΟὐηης δαΐεπὶ ααοα Ὠοῃ εβὲ ἐσ ἢάδε ρεσοδέιπιὶ εβὲ ; οἕαξίρηι 

ἐομαυεηδ παδεέμν ᾿ εἰ αυαΐετλ ααἱ ροΐεηβ εϑὲ νοβ σοηβιτηαγε, ἍἊἀ{ϊ1 υόγο 
οοαῖοος ἵη βπε ἰά, μὲ μη ἐδ ῥοσιέμηι, σοπεέϊπεπέ. ΤῊ γειηδγίὶς [8 τηδάα 
δὲ χνΐ. 25, δηά οαῤπμέ πος ταθδῇβ, οὗ σουγβε, ἐῃπὶβ ραβϑᾶρε, 1.6... {πε 

ἀοχοίοργ. Μίατοίοη ψ ΒΟΙΥ οπνἐζεά ἴξ ἔπαγε. Βα ψῃδΐ ἀο ἐμε ἰο]]ονίησ 

ψογάβ τε ἢ ΟΝ δαί βέρκαβ οης δἱ ἢγβέ ἰ8 μῃαξ με ποῖ οἠἱύ οπιίεεεά 

ἱε ἐπεγε, Ῥαξ οπχξέεά ἐνεγυεπίπο βίδηάίηρσ αἴξεγ “' νυ παΐβοενεγ ἰβ πο 

οὗ ζαϊἢ 15 βίῃ "---ἰὼ οἵμεν ψογάβ, ποὲ οἠἷν {πε ἀοχοίορυ, Ραΐ με 
σβοῖε οἱ οπαρβ. συν. ἅπά χυὶ. Βαὲ Ὦγ. Ηογὲ (υἱάε Αρρεπάϊκ, 
Ρ.- 112), γῇο τεδάβ (ἢ δὶ μα 5.85 56 6π|8 ἴο θὲ {πε Ῥεβὲ ΝΜ.) ἐπ δο 

ἰοοο ἰῃβιεδά οἵ αὖ δὺο ἴοοο, απὰ οἤδηρεβ μος ἱπίο ᾿ΐο, οοἵν Βπάβ ἐδμε 

βίδίεπγεηί ἐμαὶ Μίαγοίοη οσαΐ οὔ ἐπε ψΠοΪς οὗ δε ἀοχοίοργγυ δὲ χίν. 28, 

85 ἍΕ11 ἃ5 αἱ χνὶ. 25, Βυιῖ μϑημὲ αὦ βπεηι ομποία ἀϊδοεοιίξ ἰβ ἃ 
γΕΓΥ τηϊϑίεδάίηρ νὰν ἴο ἐχργεββ (8 ἴο γεαάεγβ ψῃοβε σορίεβ οὗ ἐμε 
ερίϑέϊς ψουἹά 41] σοπέαίῃ σῆαρβ. χν. δῃά χνί., δῃηά ἰξ ἰβ μαγάϊν ορεῆ τὸ 
ἀουδέ ἐπαξ ἐδε Βγβὶ ἱπηργεββίοη οὔ με πχεαηΐηρ ἰβ ἐῃε σογγεσὲ οπε, ἀπά 

ἐῆδε Μίαγοίοη βηάεά ὨὶΞ Ἐρίδεϊε ἰο δε Ποπιδηβ δὲ χίν. 23, ΤΠαβ, δ5 

Οἰβογά ραΐβ ἔξ, “τὰ πᾶνε ενίάεποε οὗ 4 ἀϊυεγοὶέγ οὐ ῥοσίξοη Ὀεΐοτε 

Οτίρεπ᾽ 8 {ἰπιε, δηά γτεραγάξεά ὃν ἰπὶ 88 ἰπάερεπάςεπε οἵ Μίαγοίοη᾽ 8 

πτας διε σορίε8. Βα ψὰ δᾶνε πὸ ενίάεῃμος οὗ ογιἶδϑδίορ Ὀείογε 
Ματοίοη, ψῇο 8 δὲ ἤοπιςε ργοραραίίηρ ἢἰβ νίετνβ ἀρουξ α Ὁ. 138.140.᾽" 

(Ὁ) ὙΒεγε ἰ5 ἐδε ενίάθησε οὗ ἔπε “ σαρίτα]ατίοηΒ," οΥ αἰνίϑίοα οὗ 
δε ερίβεῖε ἱπέο βεσέξίοῃβ, ἰῃ βοπιε Μ58. οὗ ἐμὲ [δέῃ ΒΙΊΡ]6, εβρεοίδ!ν 

ἐδα ὕνο ρῬεβὲ οοάϊςεβ οὗ ἔπε Ναΐραίε, σοάεχ Απιίδτίηβ δηὰ οάοχ 
Ἑαϊάεηβίβ, θοῇ βίχῃ σεηΐασν ΜΙ'55. [Ι͂ἢ Οοάεχ Απιίδείμιιβ ἔπεσε ἀγα 

Βέξγ-οπε βεσέίΐἼοωβ, Τῆς Βἤίειῃ, διε 1) ρῥεγίομϊο σοπέγιδίαπμίε 
ἔγαίγοηι ϑμῆν ἐδ δή, δὲ φμοῖ ἨΟΉ σἱέ γέρημηι 1) 6 ὁδοα εἰ ῥοέμς 564 

Ἱμδίέϊα οἰ ῥαχ εἰ ραμαϊμηι ἐπ ϑρίγιέε ϑαποίο, εν ΛΕ δηβχεῦβ ἕο 
σδδρ. χίν. 156-28 ; ἐμε Βέεγ-βγβί, συν σἢ 5 ἐπειεεα 126 ηιγεέεγίο Ποριϊπὶ 

απέξ ῥασείοπόηι ἐπὶ σἰϊομῆο παδίίο, ῥοςέ ῥαπδίοπεηι ὑέγο ἐῤδίπδ γουδίαίο, 
8.5 Ρἰαίην σουγεβροηάβ ἴο τῃς ἀοχοίοσυ. Τῇε οαρίταϊαιίοηβ ἐπεγεῖοσε 

ψεγε ἀγα τρ ἴον ἃ [διἱη ΜΙ. ψῃϊσῃ οπλιεςεα ομαρβ. χν. απά χνί. 

Ιπ φηοΐμερ νναῦ ἴῃς σδρίτα]αίίοπβ ἴῃ Οοάεχ Ἐπϊάεηβιβ ροίπε ἐὸ ἐπε 
βᾶπιε σοπο[βίοῃ. 

(0) Τεγε ἰβ π6 ἀρρϑάγδησβ, δὲ [εαϑί, οἵ αἀἰβεγεηέ επάΐϊηρβ. 1. 

ΨνΏεα ἐπα ἀοχοίορυ βίαπάβ αἵ χίν. 28, ἰ ἰηἀϊςαΐεβ ἂρ εῃάίπρ δὲ ἐπαξ 
ΝΟΙ. 11. 37 



ςη8 ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ροΐϊπξ, ἐπουσῃ οἴπεγννίβε ἰζ 18 ἃ νΈΓῪ ἀππδίαγαὶ οης, 848 πε βαδήεοσξ 

Δη β8εη86 οὗ σῇδρ. χίν. τίη οὐ ἀπργοόΐεη ἴο χν. 13. 2. Τπεγε ἰβ δἵ 

χν. 38 ψ δαί Π85 βοπγείπι6ὲβ Ῥθεπ ἔδίεη ἃ5 Ἀποίπεῦ ἐπάϊησ: “ὍΤΠῈ 
Οοά οὗ ρΡεδςα ὕῬε ψίἢ γοῦ 411. Απιεη. 8, Ὑῆετγοα ἰ5 τς Ῥεπεάϊσείοα 

αἴ χνὶ. 20: “ὉΠ σγδαοε οὗ οἷῦὺ [ογά δεβὰβ Οἢγίϑε θὲ στ ἢ γοαῦ" 
ΤὨΪ5 ἰβ σεηαΐπα, δηά 18 δὴ ογάϊπαγν Ῥαμπε ἔογπιαϊα δὲ ἔπε οἷοβα οὗ ἃ 

Ιεϊίεσ. 4. Τεγε 18 τῆς Ὀδεπεαϊσέίοη αἱ χνὶ. 24: “ὙἼΠε σγδοα οὗ οἱ 

μοτά Ψψεβα8 Οἢγίβε θὲ στ γου 4]. Απιεη." Μίοβε εαϊΐζογβ γεραγά 
[815 45 βραγιουβ ; [ἴ Πὰ5 Ῥδδη ἐγαπβέεγγεά ἴῃ δ εβίδγῃ τεχίβ ἔγοπι νεῦβα 

20 ἰο 118 ρίασε, δῃά ἤπαιν Ἵβια  Π 5ῃεα ἰζ5ε1 πα Ὀοίῃ. ΟἹ ογά, μουν- 

ἐγεγ, τεραγὰβ [ ἃ8 σεπυΐηα ἰῃ ὈΟτῃ ρίδοοβ, 5, ΤΏεγε 18 πε ἀΟΧΟΙΟΡΎ 
δὶ χνὶ. 25-27. 

(ἅ) ἴᾳ Ο δ} πιεπείοη οἵ ἔοπια 15 ψδητησ: 5ε6 ογίεἰσαὶ ἡοές οἢ 
ϊ. 7, 15. 

ΤῊ 5 σοπιρ!!σαΐεά σοπιρίπδιίοη οὗ ἔβοῖβ ἢδ8 ποῖ γεῖ Ῥεεπ οἰ αν 
ἐχρίδίηθά, απά ρεγῇαρβ πενεγ ψἢ! ῬῈ6. Νεπαηβ ΘΟ ψγὰ8 παῖ 
Βοπιβῆβ ἰ5 γεαῖν ἃ οἰγοαίαγ [εἰΐεγ, ἀπ {μαΐ ἰξ νὰ 5 βεηξ ἴῃ νϑγίοιδ 

αἰτγαοείοηβ, ἢ ἀἰενεπὶ ἐπάϊηρσβ, πο αγε δἰζεγιναγάβ σοπιδίπεά. 

ἰρσμεῖοοε ἐπουρσπῃε {πε ἔδοῖβ αἀἀπσεά ἀπιομηξεά το ἱγγεβίβειδίε ἐν άθησο 
τηδὲ ἴῃ εαγὶν εἰπη68 βῃογίεγ σορίεβ οἵ ἔπε ερίβείε εχ βίεά, σοηξαϊπίησ 
οηΐν οἤδρΒ. ἰ.-χῖν., τ οὐ ψίτπουξ {πῈ ἀοχοίορυ ; δηά τῆς ἘΠΕΟΥῪ Ὁ 
Μϊσἢ Βα ἐχρίαϊηθα τπ68ὲ ἴαςϊβ νγὰβ8 {ἢ|8, [δε “ 51. δι, αἵ ἃ ἰδίεγ 

ρΡεγιοά οὗ Π15 1, γεϊββαεά ἐπε δρίβεϊε ἰῇ ἃ βῃογέεγ ἔογπι ψἹῈΗ 8 νίαν 

ἴο φεηεγαὶ οἰγουϊατίοη, οταϊττηρς ἴῃς ἰαϑὲ ἔννο σπαρίεγβ, ΟὈ] τογϑεῃσ 

τῆς πγχεπείοη οὗ Ποπηδπβ ἴῃ {πε ἢγβε σμπαρῖογ, αηὰ δά άϊησ πε ἀοχοίορυ, 

ΜΉΘ 88 Ὧ0 ρᾶγί οὗ {ῃ6 οτγίρίηδίὶ ερίβεῖα ἡ. ὙΤΠΐβ τεπιρείηρσ Ἐβεοῦν 

νᾶ8 ἐχρουηάδά ἴῃ ἔπε ϑομγμαί οΓ ῬΜοίοογ, 1871, ἴῃ ἃ τενίεν οἵ Μὶ 

Βαηδη ; δπά τΠἰ58 γονίενν, αἰοησ ἢ ἃ ταϊπαΐε ογίεἰοίϑ οὗ Ὁγ. Ηοσγί, 

δηὰ ἃ τερίν ὈΚ {ἰἱρμπείοοῖ, οδῃ θὲ βιυάίθα ἴα Πἱσμείοοι 5 Βέδίϊσαὶ 
Εϑϑαγς, ρρ. 285-374. Δη δσαΐε ϑβέδίεπιεπὶ οὗ ἔπε οδ᾽]εσξίοπβ ἴο ἴξ ἰβ 
αἶβο σίνθη ὃν Οἰβογά ἴῃ ἔπε ἱπιγοάδασίίοη ἴο Π8 σοπηπηεηέαγυ (ρ. 28 
[)); γεῖ ψῇεηῃ 1]} [8 βαϊά, 1 γεπγαίπβ {πῸ6 τιοϑὲ βδι βέγνίηρ Πγροίπαϑβίβ 
τπμαὲ 885 γεῖ Ῥβεῦ βυρσαβίεα ἔογ ἐπε σο] Πρατίοη οὗ ἐπε ἕαοῖβ. ϑαπάδ 

πὰ Ηεδϑαϊδηι της τπαὶ Ῥδμὶ σου ποῖ ροββίθν πανα πιδάς ἐπα 

Ὀγεδκ αἱ χὶν. 28---ς πηυϑὲ ἤανα ὕδθη ἴοο σοηβοῖουβ ἔδαξ ἐπ6 βεη86 

ΓΔΏ ΟἹ ὉΠΡΓΌΚΕη τὸ χν. 18; ἰξ νν88. ργοθδρῖν ἐο Μίαγοίοη, ἐμπεγείογα, 

ἴο οπι ἔπε γεΐεγεποαβ ἴο δε ὅεννβ δηά {ῃε ΟἹά Τεβίαπιεηξ ἴῃ χν. 1- 18 

ψεγα οδ]εσεοηδθίε, παξ ἐπα ἱπιρεγίεσε σορίεβ οὗ με ερίβε!ε ουνεά πεῖν 

εχίβίθδηος. ΤὨΪβ ἰ8 δαγαϊν σοηνίηοίησ. [ἢ τπεγε 8 ποὲ ἃ Ὀγεαδῖ δὲ χίν. 
23, ἴπεγὰ ἰβ δ ἰεδϑὲ ἃ ρᾶῦβε ἰπ τῆς ἐπουρῃΐ, ἀπά Ῥαΐ]! τὴδὺ 85 

ΘΑβν πᾶνε τπδάς ἃ αἰϊνίβίοα ἔἤεγε ἃ8 ἔπῸ δαΐποῦ οὗ οὖν ρῥγεβεηΐ 

αἰνίβίοη ἰῃΐο ομαρίεσβ. Βεϑβίάεβ, δ8 Οἰβογά ροϊπίβ ουὲ (866 αὔονε, 
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Ρ. 577), ἴΠ6γὰ ἰβ ενίάεηος ἰῃδέ ἔμε ἀοχοίορυ βίοοά ἰη αἰεγεης ροϑβιεοηβ 
(αἱ χίν. 28 ἔογ οπ6) Ῥεΐογε Οτίρεη᾽ 5 ἐἰπιε, αηὰ ἱπάδρεπαάεηξίν οἵ Μίαν- 

οἴοπ᾿β πιυζ διε σορίθ8. Ηδπος βοπλα οπε πιαβὲ μαναὰ ἔεϊε ἐῃδὲ χίν. 23 

ΨΔ5 ποί 8ῃ ἱπῃροβϑίθ!α ρίβοε ἰο βἴορ δἵἱ, δά {πδί ἔογ οἔμπεν ἔμδῃ 

Μαγοίοπ᾽ 5 γβαϑοῇβ ; δηά ἰξ βοῦς οπε, ψῇν ποί δα] δἰπιβεῖ Βαΐ 

ἰῃ {πε δὔβεποε οἵ δὴν ἀϊγεσὲ ενϊάεποε 48 ἴο ποὺ με τεχίαδί ρῆε- 
ποηλθῆδ ογὶρίηδίθά, ἰΕ ἰβ νθῦν ἱπιργοραῦίε τπαξ δὴν σογίδίπεν οα ἐπα 
8 )]εοῖ ν}}}} ἐνεῦ Ῥὲ διζαίϊηβά. 

2. (ὐμεδβίίοηβ γαίβεά ὃν ἐμε ἱπέεγπδὶ ομαγβοῖεῦ οὗ σῆδρ. χν. 

Τῆς Ταρδίηρεη βοῦοοί, οὐ δὲ ἰδδβϑὲ βοῖης οὗ ἰξβ τῆογε νἱσοιουβ δάμϑγ- 

εηΐ8, [ΟΠ οννεὰ Βααγ ᾿π Βπάϊηρ σμδρ. χν. ἴοο τηοάεγαΐε ἴῃ ἴοπς ἕον Ραα. 
Βααν τεραγάβα ἐδ ἰαϑὲ ἔνγο ομαρίεγβ 85 {πῸ ψΌγ οὗ Βοπια οὔθ “ ττίξ- 

ἴῃρ ἴῃ {πε βρίγι οὗ πε Αοὲβ οὗ ἴδε Αροβέϊεβ, βεεκίησ ἐο βοοίῃε {με 

Δαααἰδίβ ἀπά ἴο ργογηοία ἐπε οαυβε οὗ πίτυν, ἀπά ἐπεγείογε ἐετιρεγίης 

ἐδε Κεεη δηπεϊ-  αὐαίβπι οἱ Ῥαὰ! νυ ἱτἢ ἃ πάθεν δηά ταοῦα σοποὶ ἰδίου 
σοποϊϑίοη ἴο {πε ερίϑ]α "Ὁ. Αἡ γραγχθηξ {Ππὸ ἘΠ15 γεϑίβ οἱ ἃ ρεπεγδὶ 
ἱπιργαβϑίοῃ οὗ νγῇδι [ γγὰ8 ροβϑίδίς ἴἕογ Ῥααϊ ἴο ψγίξε, απ σαπ ΟὨΪΥ 

Ὀε πηϑί ΌΚ δηοίμεγ σθηεγαὶ ἰπηργεββίοη οἵ ἃ ἀϊεγεηΐ βοσί. [{ 5 βυῆ- 

οἰδηΐ ἴο ΘῈ. ἐδμιαΐ ἰβίδθι βοῆοίδῦβ ἀγὲ ργϑοίίοδ!ν δὲ οπα ἰῃ ἢπάϊηρ πα 

ἔδεγα [5 ποξῃίπρ ἴῃ ἐπε ομαρξοῦ ἱποοηδίβεεπε νυ Ῥαυππα ἀαξμογβῃίρ. 

Τῆς δαὶ! Ὁ. ψῇοπι Βααν πιεαβϑαγεά 81] Ἐπίηρβ ἴῃ ἐπα ερίβι168 158 γεϑ!ν 
ποί (ῃς Ῥααΐ οὗ πἰβίογυ, δας οὗ ἃ πιογε ογ 1688 δύο ἐγαγν ἘΠΘΟΥΥ ; δηά 

δῖ5 ρίσίαγα π88 ἴο 6 σογγεοῖθα Ὀγ ἰδκίηρ ἱπίο δοσουπὲ ργεοίβεϊν βάση 

γενεϊδίίοηβ οἵ ἢ15 ἔγας δἰ(τὰἀδ ἕο ἐπε αὐεϑέϊοπβ οὗ [8 εἰπε 88 δε 

[οιπά ἴῃ {Π18 σμαρίογ. 1 ρϑίιβ, μὸ Ἐπί κβ τῆς Βέξεθητ ἢ ομαρίεγῦ 858 

ψγοἱς σεπαΐπθ, πενεγέμε εβ5 μοὶ 45 ἐῃδέ ἰξ Πδ8 Ῥεεη ἱπέεγροίδεά. Ης 

Ομ {πε ἰδέζεγ ραγέ οὔ νεγβε 19---ὥστε με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι 

τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ---5 ἱποοηδίβίεηξ 

ΜΠ Οδί. 1. 18-24, δηά ἀπβαρρογίεά ὉΥ δὴν δοογεάϊξεά Πἰβέογίσαὶ 

ἐνίάεποα. Βιαέ πε δάηπιχίίβ ῃδέ ἰξ ἰβ βιρρογίεά ὈΚγ Αοΐξβ ἰχ. 28 ἔ. ; ἀπά 

1 με σοπηραι ἰ. 8, (Οἱ. ἱ. 28, ἀπά γαπιεηῦεν τπαὶ νμαΐ γα πᾶνε Ρεΐογε 
υ5 15. ποί βύψούηῃ ενϊάθησε Ῥαΐ ἃ Ὀγοδά γπμείογίοδὶ ἀθβογιρίίοη οὗ ἐπα 

Αροϑβίϊε᾽ β πηϊβϑί ομδυν ἰαροιΓβ, τὲ Βἢ 41] ργοῦδῦὶν πίη {ΠῸ ἐχργαββίοη 

οδαγδοϊεγβειοδ ιν Ῥαυης γαΐμεν τπδη {πε γένεγβε, ἴῃ νεῦβα 20 
{᾿|ρ5᾽α8 οπιῖϊῖβ οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον 

οἰκοδομῶ, ἀλλά. Τῆς ψογάβ, ῃῈ ἀγβιεβ, αὔὰ βυρρεβίεά Ὁν 2 Οογ. χ, 

15; Ραξ τμ6 ράγροϑε ἜἼχργεβββά ἰῃ {πμεπὶ, οὗ ποΐ ργεδοδίηρ ἐῃς αοβρεῖ 

ἴῃ ἔοπημε, θεοδυβα Ἐοπλα 18 ἃ πιββίοη- ἢ] 4 θαϊοπρίπηρ ἴο οἵμεῦβ (σγῃο 

πᾶνε ἱπίγοδμσεά ΟΠ γι βείδηϊ εν ἔθεσε αἰγεδάν), [5 ἱπσοταρδεθίας τ] Ὲ ἢ 

ί. 5, 185-15, χί!. 8, χν. 15. [15 δπουρῇ ἴο αηϑινει ἐπαΐ {πῸ ράγροβε οἵ 

ἠοῖ ργεδοξίησς ἴτε Οοβρεὶ δὲ ἢοπια ἰ. ποῖ Ἔχργεββεά ἤεγα δ 4]]. 

Ῥδα! 6118 ἕῃς ργϊποίρία οα νυ σῇ ἢς Ὧδ8 αἰννανβ8 δοίςά---ἣρ ργίποίρια 
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οἵ ὑγεακίης πον στουπά. [Ιξ [8 τῆς ργίποίρίε οὐ ψῃΐϊοῃ μ6 1] δοῖ 

5111, ἔογ ἢε ἔδκοβ ογηθ οπἱν δη γομέε ἴον ϑραίῃ ; θαΐ παῖ 5. ποὶ 

ἱποοηβίβέεπε ψ ἢ ἀηγι πίη μα Ραγροβεβ ἴο ἀο δὲ ἔοπιε ἰπ ἐπε ψᾶνὺ οὗ 

ΟΠ γιβείαπ οσῖ, ποῦ ἢ δηντΐησ 6 ἀοα8 ἰῃ πἰ8 ερίϑεῖα. Οἡ ἔδα 

ΒΔ ΠΊ6 ρυίποίρία Τἰρϑίαβ οπιϊβ αἰβο νεγβεβ 28 δηά 24; Ραΐ σἱτῃ εααδὶ 
στουπάϊεββπεββ. ὙΠῸ ναγῪ ἔδοΐβ το ψνῃοἢ μὲ γαΐεγβ, [δε (πς ρίδη οὗ 
ἔγᾶνεὶ ἀπηοιησεαά ἱπ ἢ 686 νΈγβαεβ ἰβ πονθογα εἶβε γεΐεγγεα το εἰζμοῦ ἴῃ 

Αοίϑ ογ ἴῃ τῆς Ερίβείββ, αηὰ τῃδὲ ἰξ ψὰβ (48 ἢς ἐμίη8) πενεῦ σαγγίεά 
ουΐ, ἀγα σοποϊαβίνε ἐνίάεηοε οὗ ἰῇ σεπυίπεηθββ οἵ πε ραβϑᾶσα 

ννμδέ πιοΐϊνε σου]ά ἃ ἰαΐε ἱπίεγροίαξογ πᾶνε ἔἕογ ρατείησ ἱπίο Ῥαυϊ 85 

πιϊπά ἃ ργο͵εοίεα νογαᾶρα, οἵ ψνῃϊσῃ ἔπαγε ὰ8 ὯῸ ράτροβε οἡ γεσοζά, 

ἀπά ψῃσἢ τνᾶβ πονοῦν δοΐυδ!ν πιδάθ ἢ ΤῊΣ ἀπδηϊπιοιβ ἐαβεπιοηνῦ οὗ 

811 βουγοαβ συδγαπίεεβ ἔῃ6 ἱπίεσγιν οἵ ῃε τεχὲ ; απὰ ἔποῦα ἰ8 πὸ 

γεάβοῦ ψπδίενεγ ἴο ἀοαδί τπαΐ ἰξ 15 Ῥϑαυ 8. 

8. Οιεβείοηβ σοπηθοῖοά στ τπῸ σπαγασίογ δηά ἀεβεϊπδίίοη οὗ 
σἤΔΡ. Χνί. 

νῆεη χὰ σοπὶς ἴοὸ {Πἰ8 σπαρίεγ τῆς βἰξαδείοη 185 σπδησεά. [1 18 
ποῖ ἰΐβ σεπυίπεηεββ, Ὀυς ἰ5 ἀδβειπδείοη, ἐπδὲ 18 σδ! δά ἴῃ αμεϑβείοη, 

Θίησε 1829, ψἤδη Ὀανιά ϑομα!Ζ βαρσσεβίεα ἐπαΐ ἰῈ νγὰβ ἃ ἔγασπιοπί οὗ 

δῃ δρίβείε το ἐπε Ἐρῃαβίαμβ, ἐπ 8 ορίπίοπ ἢὰ8 δε ψίάοἰν γεσείνεα, 
Τῆς εχαςέ Ἵχίεηξ οὗ ἐῃς ἔγασπιεηΐξ, ἱπάθεά, 15 ἀϊβρυϊεά. Θόῃα!Ζ τηδάς 

ἰϊ σοπϑβίϑε οὗ νεγβεβ 1-20 ; δ γεϊζββσίκεν βανβ νεγβεβ 1 -28 ; οἴμεγβ, νεγβεβ 

8-20, ογ 1-15, οὐ 1-16 δῃά 21-28, οὐ 8-16 ον. ΜΝ βαΐενεγ 15 {ἰπ||{8, 

{πῸ ἀγρυτηθηΐβ ου Ῥε ΠΑ} οὗ ἰξ σα οηΐν ΡῈ δϑιϊπηιαῖϊεά ὈΥΚ σοίῃσ ονὰῦ 

πε σπαρέεγ, αηά σοηβιάογιηρ {Π6 πὶ ἃ5 {Π6Ὺ Ἔπιογρα. 

(α) Ὑπε βαρρεβείοη 18 πιδάβ [δε ῬΒοοῦα, 581Ππρ ἔγοπη Οαποῆγαβο, 
ψνουά παΐξαγα!ν παν Ερῃδβαβ γαῖμα ἐπα Ποπια 885 ἢογ σοαὶ. Βαξ 

{ποτα ἰ5 ἢῸ γεαβοῃ ἴο δεϊϊενε ἐμαὶ δῆς νγὰϑ 88|Π|Ππ|ρ᾿ ἔγοπι Οδποῆγοε, 
Ἐπουρῇ 5Π6 ᾿ϊνεά Ἐπαγα. δαὶ πιὰν πᾶνε πιεὲ πεν πη Οογίπεῃ ἢ πδΡ 
ΜᾺΥ ἴο ἘοπΊα. 

(Ὁ) Δὲ βγβὲ βίσῃξε πϑγα ΠΊΔΥ 866 ΠῚ πῆογε γεϑβοη 10 βείίενε ἐπδαΐ 

Αφαΐα ἀπά Ῥυίβο!α ροὶπὲ ἕο Ερῆεβαβ. Ὑδον Ππδά σοῖς ἐμίεπον υἱ ἢ 

Ῥαϊ δὲ δῇ δαγίεῦ ἀδές (Ασὲβ χν . 19), ἀπά παν Βδά ἃ οσπυγοῃ ἴῃ 

{πεῖν Βούβε ἔμογα, πῃ οἢ 1οἰπεά ἐμοηι ἱπ ἃ σγεθείησ το Οοεϊπέῃ, ἤθη 

Ρααΐ τγοΐε 15 ἔγβε Ερίβεϊις ἐο {με Οογίπεῃίδηβ (1 Οοσ. χνί. 19); απά 

{πεν ψεγε ἔπαγε α150 βοπηα γεδτγβ ἰαΐεγ (2 Τίπι. ἵν. 19)ς. Τῇε ααεδείοη 

15 ψ βοῖπεν ἐπ6β86 [ἀσέβ, ἴῃ ἐπε οἰγοαπηδέαποεβ, οαϊπνεῖσῃ τῆς ἕασε ἐπδῖ 

{πε στεείίηρ 15 ἑοαπά ἤεγὰ ἰπ ἃ ἰείζεν δάἀάγεββεά ἰο οπιθ. 1 γα 

Ἰοοῖκ δὲ {6 ψῇῃοῖς βἰξαβδείοη, {ἢ15 185 δὲ ἰεαϑὲ ἀουρεία!. Α5 ἔε!]ονν- 

ψόγκ ΓΒ οὗ Ῥδα!, τι ἴβ ρίαία {παΐ ἔπεν βῃαγεά ἴο ἃ ἰαγρε Ἵχέεηξ Πἰ5 

ΜἈθπαἀοτίησ ΠΠἴδ, ἀπά να Κῆουῦν παξ πεν Παά οτ σία! ν ἃ σοππεσίίοπ 

αἰ Νοηις (Δοῖβ χνη!. 2). Τἤετγε [5 ποίῃίηνς ἴῃ ἐπε ἰεαβέ ἱπιργοῦθδθῖς 
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ἰπ ἐπε ἰάδα ἐμδὲ του σῃ ἐμαν σψεγα ἴῃ Ἐρἤαδβιιβ, 58 Ὺ ἴῃ 54 δηά 57 α.Ὁ., 

Δηά ἀραίῃ 980 ἱπ 66, πεν 5ῃοι!ὰ ἢανα Ὀεεα ἰπ ἤοπια ἰπ 58. ᾿ϑυ 

πχυϑὲ ἢανε παά Πἰβ ἱπέογιηδίίοη αροαξ ἐθε Ομυγοῆ ἴῃ Εοπια ἔγοτι 
ΒΟΠΊΘ ΟΠΕ6 ; Δπᾷ ποίδίησ ἰ5 80 {|πεῖγν δἃ5 ἐπδαὲ ες δαά ἰξ ἔγοπι ἢἰβ οἱά 

δηἃ ἱηεἰπγαΐα αϑϑοοίδίεβ, Δαυΐδ ἀπα Ῥυίβοί δα, το μδά Ἐπεπηβεῖνεβ ἃ 

σοπηδοξίοη οὗ οἷά βίαπάϊπρ σε ἐς σαρίζα!. 
(6) Τεεα γεπιαΐῃβ ἐμε σαβε οἵ Ερεπείαβ, ψῆο ἰβ ἀεβογίρεά ἃ5 ἔπε 

Βυβὲ ἔγαϊεβ οὗ Αϑία ἀπέο Οἤγίβε. Τῆς γεσείνεά ταχὲ μ85 Αςδαία, θαΐ 

ἐμαξ 15. δὴ εὔζοῦ. Οἠὲ ἔδιἰβ ἐο 8ε6ὲ, πονψενεγ, ψῇν {πἰ8 Ἐρεπεΐαδ, 

ἐπουρῇ τὰς θγϑὲ ΟΒυβείδη σοηνετγ ἰῃ με ργονίπος οὗ Αϑία, βΒῃου! ΡῈ 
Ῥουπά ἰο τεπηδίῃ ἴἤθγα αἰνναγβ. ὙΠεῖα ἰ8 Ὧ0 αἰ σαν ἴῃ βαρροβίησ 
τῆδέ ἂς ψαϑ δὲ ἤοηιε, δηά ἰμδὲ δι, γῇο Κῆενν Πἰπι, τγὰ5 αναῦα οὗ 

ἐπα ἔδοΐ, ἀπά ἱηεγοάαοεά 5 παπῖα ἴο παι] ἰρὶν ἴογ Ὠἰπιβεὶὲ ροϊπίβ οὗ 

σοπίδοϊ πίῃ ἐπε Ἐοπιδη Οδαγοῇ. 
ΤὭεβε ἀγὲ ἐπε οηἷν ἀεῆηϊςε τηδίζεγβ οὗ ἕδος οὐ συ ίσῃ {πε ἘΠΕΟΥῪ 

οὗ δὴ Ἑρβμαβίδη ἀδβειπαίίοη οἵ ἴῃς σπαρίεγ ἢδα5 θεεὴ Ῥαβεά. ΤῇεΥ ἀὸ 
ποξ ἀπιουηξ ἔο Δηνιίησ ἀραϊπδὲ ἐῃς ψεῖσῃξς οὗ 411 ἐμε εχίεγηαδὶ δνὶ- 

ἄεπος ψαίΐομ πιαῖεβ ἐμεπὶ ραγέ οὗ ἃ ἰεϊίεσ ἴο ἤοτηβ. Νοῦ ἰβ ἐμεὶγ 

ψεῖσῃς ἱπογεαβεά ὃν ροϊπέίησ οὐξ ἴῃ τῆς νεῦβεβ ψῃϊσῇ ἴον Πα 

Ιαῦσε Ὠσπρεῦ οὗ ρεύβοηβ στ  ψοτὶ Ταὰΐ δδά Ῥεεὴ ἰῇ ρεγβοῃδί 

τεἰδί! ἢ ---- ρεύβοῆβ ψῃοηῚ ἢ (4118. “τῆν δείονεά,᾽ “Ὧν ἰεἰον- 

ἰαροιγεῦβ," “Ὧν ἔε!]ον-οαρείνεβ ᾿᾿; “ψ8ο Ὀεβίονεα τηασῇ ἰαρουγ 

Οἡ δ᾽; “δῖ5. πιοΐμεῦ δηά τηὶπε ἡ Ραυ δ {ΠὸῸή ἃ5 ἃ τι ββ ΟΠΑΥΥ 
Ὀγουσῃὲ δῖπιὶ ἱπίο σοῃμέδοξ ψἱτἢ ρεύβοηβ ἰπ 411 {86 σγεαῖ ἰονῃ8 

οὗ {με Εαβί, απά {πουσῇ ἢς Βαά τοί γεξ νἱϑίιεἋ Νοπιε, ἰξ σαπηοῖ 
ῬῈὲ ἀοαδίεά ἐπαΐξ τϑην οἵ ἰβοβε συἱτῇ πψποπὶ ἰῃ τῆς σουγβε οὐ δῖ5 
ἔνε γεαγϑ᾽ ταϊηἰβέν πα παά εβίδο ἰβμεά βασὰ γεϊδζίοπβ 45. ἃγα 
τεΐετγεα ἰο ἤεγε, δβαά ἴογ οὔς σαῦβδε οὐ οἵδμεγ ἰουπά "Ἐπεὶῦ ΤΑΥ͂ 

ἴο {πε στεδὲ οἰΐγ. Ῥαὰ! ψουἱά παίΐαγαῖν, ἴῃ ργεραγίπο ἴον Πί8. ονῃ 

νἱβὶί, παῖε 411 ἐῃαξῖ ἢς σου οὗ βυασῇ ρΡοϊηίβ οὗ δἰϊδοπηχθηὶς ψ ἢ 

ἐδε Ξοπιαῆ Οδμαοῇ 45 δε αά. [Ἐ ἰβ5, 85 Οἰογά ροϊηίβ ουΐ, ἃ 

ΥΈΓΥ βίγοην, ἰπάεεά ἃ οοποϊαβίνε αὐσυπιθηξ ἔου {πε Πογηδη ἀδβείηδείοη 

οἵ τῆς ἰεξίεγ, {παξ οὗ {με ἐνγεηέγ ῖννο ρεγβοῦβ ἡδπηαδά ἰῃ νεῦβεβ 6-15, ποί 

οὔθ σὰπ δε ββοψῃ [0 ὅανε ὕεεῃ δὲ Ἐρῆαβϑαβ; ψῃ]ε (1) τγθαπαβ, 
ΒΕαξαβ, Δπιρ!δΐα8, δ] δηά ΔΦαηία αὔὲ βρεοϊποδιν Βομηδῆ ὨδηλΕ68, 

δηά (2) Ῥεβίάεβ ἴδε γϑὲ ἴοιιν οὗ πεβὲ πδηλθβ, “ ἴθ οἴμογβ, ϑίδομυβ, 
Αρεῖῖεβ, Τιυρῆδεπα, Ἴτυρθοβθα, Πεγηιεβ, Πευπλαβ, Ῥαίγοραβ (οῦ 

Ιαϊτοδία8), ῬΡμιοίορσαβ, Φαια, Νείεαβ ἄγε ἴουαηά ἰπ ἐδε βεραϊσῆγαί 

τηβοερτίοηβ σὰν τῆς Δρμίδῃ ννδὺ 48 με τπᾶπιεβ οὗ ρεγβοπβ σοπηροίεά 

“ιϊὰ “ΟἰσθΆΓ 5 μουβεμοίά ᾿ (11. ἴν. 22), απ σοῃιεπιρούαγυ συ ἢ Θέ. 

Ἰαυὶ ". ἤξωρε, ἱπ βρίίε οὗ ἐῃε αἰ ῆσαϊν οὗ αι 5 Κηονίηρ 80 

ἰδιν ρευμὶδ ἴῃ 4 Οδυγοῦ δ δα πενεῖῦ ν]ϑιέεα, ἀηα δε εαυδ!ν σγεδῖ 
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ἀϊβουν τπαξ ἤοπε οὗ 411 ἐμεβε ρεορίς αὖἵὲ πιεηϊὶοπεά ἴῃ ἐπε ἰεεξεγβ 

{πε Αροϑβείς δἰξαγυνναγάβ σοῖς ἴγοπὶ Νοπιες (βεα (Οἱ. ἵν. 10 1), 
βοποίαυϑ {τὸ Γἰσπείοοις, ΟἸονά δά ϑαηάαν ἢ Ὧο τεαβοῦ ἴο σίνε 
ἀρ {πε ἰϑέογίςσδι ἐγαάϊείοη νυ μίση πλααβ ἘΠ|5 σπαρίεν δη ἱπέεσγαί ραγὲ 
οὗ {πε ερίδε]ῖε δἀάγεββεά το πογτηβ. Ὑπεγε ἰβ ΓΕ ΑΙ πλογα τΓεαβοη ἴῸ 
αυεϑίίοη νεῦβ68 1[7-20 ἐπδὴ δὴν οἵδεγ ραγ οὗ πε σπαρίεγ, Ννογάβ {|τε 

ἐποβε ἴῃ νεῦβε 19---ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω, θέλω δὲ ὑμᾶς κ.τιλ.--- σαγίδίη! Υ 

βίγικε οὴς 88 ἰῃ Ῥείξεν κεερίηρσ ἰ δἀάτεββεά ο ἃ ΟΠπγοῦ στ νΠΙσἢ 

Ραυΐ μβαά δαά βιοῃ ρυενίουβ γεϊδίοηβ 845 βηξεά ῃἰπὶ το δῖα ἃ ρεῖῦ- 
Βοηδὶ ἴοπε ἔπδη 1 δἀάγεββεά ἴ(ο βίγαησεγβ. Βυΐ ψὰ σδηποί {6} ἃ 

ῥγίογὶ ον πε σοηβοίοιυδηεββ οὗ δὴ Αροβίίε ἰονγαγάβ ἃ Οἢ γί βείδη 
σοπητη ΠΥ πα δά πδνεῦ γαῖ βεθ νγ88 ἀεδίεγγηίηεά ; ἰξ πᾶν, στ 41] 

ἐμ ἀιδβοίαἰπιίηρ οὗ {{{|68 ἐο ἱηξογίεσε, ἤανε ἰηνοίνεά ργεοίβεῖν ἐπδΐξ 

Δυςπογίτδεϊνεη 685 δηά βεῆβε οὗ γεβροῃβι 1 ν το ἀπά ἕο {πε ΟΠατγοῆ 
ΨΥ ἢ ἰβΒ Ἔχργεϑβεά ἰῇ {π|5 ρᾶββαᾶσε. 

Α58 ἴον ἔπε ἀοχοίορυ, ἰξ βίαπάβ ὃγ ἰΐβε! [. [ἱρσπείοοί ἐπουρῆε ἰξ πὸ 

ρατὲ οὗ τῆς οτγίσίηδὶ ερίβεῖα. Νείξμεγ αἱά Αἰοσά. “ῬγορδΟΙν," 9ὰγ8 

τῆς ἰαϊέεγ, “οπ γερεγυβίησ δὶβ ψογῖς εἰμεν δὲ ἔπε εἶπα, οὔ, 85 με 

αἰξεγεά βέγε βεεπη8 0 ἱπιρογέ, ἰῃ αἴξζεγ γεαῦβ δὲ ἤοπιε, πὲ βαδ)οίηβ ἐπα 

ἔευνὶά δηά οπαγαοίογίϑείος ἀοχοίοσυ ἱτῃ νυ σῇ ἰῈ οἱοβαβ.᾿᾿ Ορίπίοῃϑβϑ 

οὔ ἔπε φεπαυίΐϊηοηςβ8 οὗ τῆς ἀοχοίοσυ νῦν ἴῃ ραγὲ (ρα ποῖ ἐχοίαβινε γ) 

8.5 ΟρίῃπἰοΏΒ νϑΙῪ Οὐ ἐπε σεημίηξποβθβ οὗ ἔῃς ραβίογαί εἊρίβϑεϊεβ. ἴῃ 

βρίίε οὗ {πὸ νἱηαϊσετίοη οὗ {πΠ6 βέγίες νψογά Ὀγ ψογά, ἐπε ἱπιργεββίοη ἰϊΐ 

ἰεανεβ οὴ ἐδε πιίηά ἰβ παγάϊν Ῥαυ] ηα. [{ 5εεπὶβ δε ἢ οἷα! γαῖμα ἔπδῇ 

ἰηβρίγεά, [{ἰ8 ἀεξεηάεά ὃν Οἰβοτά, Ηοτί, ηά ϑαηάαν δηά ΗἩεδάϊδη ; 

Ργ Νν εῖβ5 (ψῇο τὨϊηκθ Ῥααϊΐ πιὰὺ πᾶνε δα άοά ἰξ τὶ ἰ8. ον παπά), 

Οοάεί, δηά πιδὴν οἰδεῦβ : γοὐεοίεά Ὀγ Ὠεϊζϑοῦ, Ῥβείϊάεγεῦ, ϑομ!Ζ 

δηά [ρβία8. [ἢ βυρβίδησε ἰξ γεοδριτ|δΐεβ ἐπε πιαίῃ ἰάθαβ οὗ ἐδ 
ορίβεϊε. 

ΤΕχτ. 

Τῆς τεχί ργίηξεά ἰῃ {8 σοπηπιεπίαγυ ἰ8 τπς Τ᾽ χέης Καοοῤέμπ5, ὈαῈ 
τῆδί νυ μἱἰοῇ 15 σοπιπιεηίεά ἀροη 8 ργδοίσα!ν ἐπαΐξ οὗ Νγεβίοοςε απά 

Ηογί. Δγαγίουβ γεδάϊησβ, οἱ δὴν ἱπιρογίαποε, πᾶνε Ῥεθ σαγεία ΠΥ 
ηοΐεξά ἰῃ ἐδς ἀαῤῥαγαίπς ογὶέϊοιις, ντῃ ϑασῇ δῃ ἱπαάϊσαιίοπ οὗ {πε 
ϑΔυςπογίτεϑ ον ἐμθηὶ 45 Ψ}}}} θὲ συ δοίεηξ ἔογ ἔποϑα ψῆο ἀο ποΐ αϑρίγε 

ἴο Ὀς ἐχρεγίϑ ἰῃ ἐπῖβ ἀεραγέπιεηξ: οατε Πα5 θεξη ἐδίεη ἴο σίνε τῆς 
ενίάεησε ἔον ἔποβε γεδάϊηρβ ἴῃ σῇ ογεἰοαὶ εὐϊζογβ ἀδραγέ ἴγοτη ἐπα 
τεοεϊνεά ἑοχέ, [Ἐ 8 ἱπηροββί!α. ἤθγε ο ἀο πιοῦὲ ἐπα ἡοίε ἐς 158. 
δηὰ οἴπεγ δυϊμογιίαβ ννίσῃ πᾶνε Ῥεεη οἰξεά ; ἰηΐογπηδίίοη 845 ἴὸ 

{πεῖν ομαγαοίεγ βεῖοβ ἀπά ναῖε πιαβὲ Ῥε βοιρῃί ἔγοπι βυσῇ βουγοαβ 88 

{πε Ῥγοϊερογιέπα ἴο Τιβοπεηάογβ Νουνρε Τεςσίαγεπέμρι Ογαξοιε, 
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οὐ ϑογίνθηογ᾽ β ἱπέγοάπμοίίονι ἰο ἐπε Τεχέμαϊ Ογτέϊοϊδγη οΥ ἐπε Ν τ 

Τεσίανιεηί, οὐ ΝΝεβίοοίε απά Ηογὶβ 71ηπὲἐγοάμοίίοη, νοὶ. 1. Αἢ 

εαβίεῦ Ῥοοῖς ἰο Ῥερίῃ ψῖῖῃ ἰ5 Ηδπιηπιοηά δ Τεχίμαϊ ΟγΊῥϊοὶδηηε 

αῤῥιϊοα ἰο ἐϊε Νέιν Τεκίανμεηί, ΙῺ ϑαπάδλυ δπά ΗἩδδάϊδαιβ (ορι- 
»πδπέαγν (ρΡ. ἰΧἰϊ].-1χχίν.), ἔπαγε ἰβ ἃ [υοἱά δοοοιηΐ οὗ ἐμ6 οδίεξ 
βΒούγοοβ οὗ ενίάδησε ἔου ἴῃς ἰεχὲ οἵ Ἐοιηδῇβ, δπα οὗ ἐπεὶν γεϊεοηβ 
ἴο οἣς δποίπεγ; ψϊε Β. Ννεῖββ, ἰπ μὶβ στεδὲ ψογί, [)α5 Νδιε 

Τεσίανιεπέ: ὙΤεχέλγιἐϊδομε [ὐπέεγομοίμηρεη μπὰ Τεκχἐλεγοίοιϊπηρ, 
Βῖνεβ ψεῖσρῃε ἴο σοπδίἀεγαςίοπβ οὗ ἃ κίηά ἐπαξ πιοῦεὲ ρυγεὶῖγ 

“ἀΑιρ!οπηδίίς " οοηδίγαςίογβ Οὗ ἰαχίβ δἂγῦαὲ αρί ἴο ονεγίοοξ. 

Τα ρεϊηςίραὶ ΝΜ 58. οὗ Ποπιδηβ ἂῦὸ ἔποβε ψῃϊοσῇ αἴϑο σοηϊαίη ἐπα 
βοβρεῖβ, υἱζ., ΝΑΒΟ. ὃ δπά Β Ῥείοηρ ἴο τῆς ἐοαγίῃ σεηξαῦν, Α δηά 

Ο τὸ ἐῃς ἴῃ. Τῆς Μ995. πεχί ἴῃ ἱπιρογίδπος, ὈΕΕΟ, γε ἀϊβεγεης 

ἔγοπιὶ ἔποβα ψΠΙοΠ ἀγα σα!εά Ὀγ πε βαπΊε ὨδΠΊ65 ἰῇ ἴῃς φοβρεῖβ: 

Ἐπεν ἀγα 411 Ογαεοο.- δίῃ Μ55. Ὁ) ἰβ ἐς Οοάοχ Οἰαγοπιοηΐδηαβ 
ὙΠ σἢ Τιβομεηάον αϑβίρηβ ἴο ἐπε βἰχίῃ οεπίαγυ. [τ ψαπίβ οπηδῃβ 

ἰ. 1-7, 27.380. Τγεροῖεβ ἀδβογίρεβ ἰὲ 85. “οὴς οἵ {πε τηοβὲ νϑίῃδθὶα 
'.995. εχίαπε᾽. Ε ἰβ τῆς Οοάεχ ϑαηρεγιηδηθηβίβ, πον δὲ δι, Ρεΐεγβ- 

θαγα. [ἴ ἰ5. ργοῦδοϊυ ποὲ οἱάδγ μα τῆς ηἰπίῃ οὐ ἰθηϊῃ σεηξαγν, 
ἃΠπὰ ἰ5 ἀδβογίρεά ῬῪ ϑαηάδυν δῃά ΗἩεδαϊδηι 85 “ ποίῃίηρσ τῆογα ἔμδη ἃ 

λυ γ σορΥ οὗ Ὁ". Ε ἰβ ἐβε Ὁοάεχ Δαυρίεῃβ5, πον ἰῃ ἐπα [ἰργαῦν 
οὗ Τνίηϊν ΟοΙερσε, Οδηιργιάσε. [ἴὲ ἰβ οὗ τῆς πίπίῃ σεηΐξαγγ, ἀπά 
Μαπίβ Ἐοπηδηβ ἱ. 1-1, 19 ἐν τῷ νό[μῳ]. Ο ἰ5Β ἐπε Οοάεχ Βοεγπεγίδηαβ, 
πονν ἴῃ ὈὨτγεβάρη, δπά 15 ἃ {{{ε|6 Ιαΐον ἐθδη ΒΒ, [ὑ νναηίβ Ποπιδηβ ἰ. 1 

ἀφωρισμένος . . . ἷ. ὃ πίστεως, δηά Ἶϊ. 16 τὰ κρυπτὰ . .. 1Ϊ. 25 νόμου ἧς. 

Τηεβε ἔοαγ 411 Ῥείοησ ἴο ἐπε ἔγρε οὗ ἐεχὶ ψνῃίοῃ δ εβίοοεε απὰ Ηογὶ 

411} Νεβίεγσῃ. Οἰδμεῦ ὑποίαἷβ οὗ [6585 ἱπηρογίδηος ἃγε Καὶ, Ὁοάεχ 

Μοβαμεηβία; 1., Οοάεχ Απρεϊίοαβ; δηά Ῥ, Οοάεχ Ῥογρῃγγίδηαβ, 

ἈΠ οὗ αρουΐ ἐπε βϑαπια 856, ΐ.6., [ῃς πἰηξῃ σεπίαγγυ. Οὗ σαγϑίνα 
ΜΜ55. ἰῃοβε αυοΐϊεά ἰῃ {Π18 ψογῖς αγὲ 17 ([πε β8π)6Ὲ 88 88 ἴῃ 
ἐῆε Οοβρεῖβ, ἀπά 18 ἰῃ Δοίβ), “πε αιθεη οἵ συγβίνεβ"; 47, οὗ 

ἐπε εἰενυεηξῃ ᾿ογ ἐνγει τ σεηξαγν, πον ἰῃ {με Βοά!είδη [υἱργαγν ; 
δῃὰ 67, οἱ δε εἰενεηίῃ σδηΐαγν, πον δὲ Νίεμηα. ὍΤμα πιαῦρίπαὶ 
οογγεοίογ οὗ {π|5 Νί5., αυοΐεα 45 67 τ , ρσίνεβ. πίδὴν ρϑου] αν δπά 

δποίεπί γτεδάϊηρβ. ΤΕ νεγβίοῃβ γεξεύγεά τὸ δῦὲ {πε [υδείη Ν αἱραίε, 
ἐβρεοία!ν ἃ8 σίνεῃ ἴπ Οοάεχ Απιϊδείμαβ οἶγοα 514 Α.Ὁ. δηά Οοάεχ 
Ευ!άεηϑί5, α180 οὗ βίχιῃ σεπίαγν ; ἐδε οἱά 1, δείη οσοπίαίπεά ἴῃ ΘΕΕΟ 
(5εε δδρονεὴ; ἰε ϑυγγίδο νεγβίοπβ, οπε οὗ ψμιοῃ ({πε Ῥεβῃίτεο) τναβ 

“ς ρεγίδίηἶν συγγεηξ πιάσῃ ἰπ [15 ργεβεπί ἔογη ΕαγΪν ἴῃ ἐπε ἔοαγίῃ 
ςεπέίυγυ " (ϑαηάδυ δηᾶὰ Ἠεδαϊδπι), ψἢ116 ἔμπα οἴπεγ ἀδίεβ ἔγοπι τῃς 
βἰχίἢ : δὴ οσοαϑίοηδὶ γεΐεγεησε ἰ5 αῖϑο τηδάδς ἰο {πε Εσγρείϊβη νεῦ- 
βίοπβ, 8πὰ το ἔπε Αγγηδηΐίβῃ : ἐμ ἰαϑί τνὰβ πγϑάδ ἴῃ τῇς Βἤ ἢ σεπέατγγ. 
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Τὸ εϑβεϊπιαῖα τῃ6 ναῖαθ οὗ δὴν γεδαάϊησ ἰξ ἰβ πεσδββαγυ ἴο σοῃ: 

βίάεν {πε γεϊδξίοβ ἕο εδοῇ οἴμεῦ οὗ ἴδε δαϊπουίεῖεβ νυν ῖσῃ βαρρογί 
ἰἰ. [ἡ ἐπε Ἐρίδβεῖες ἕο ἐς Νοχηδηβ, 85 εἴβεννπογε ἴῃ ἐπε Νὰ Ταβία- 

πιεηῖ, ἐπεβε δαϊῃογίτίεβ ἐεπά ἰο [411] ἱπίο σγοὰῦρβ. Τῇυβ δὲ Β ἔογηι 

οας; ὈΕΕΟ ἃ βεοοηπά; δηά ΝΑΟΙΙΡ ἃ {πῖγά, ΝΒ ἔογπι ψμαὶ 

νΝνεβίοοίϊε δηά Ηογὲ ἀδβογίρε 85 “ πεαΐγαὶ ᾿ δαϊπογίειοβ ; ΘΕῈ δγὰ 

“ΑἸ εβίογη ἢ; ΒΆΑΟΓΡ ἱποίαάς ταὶ {πε σ411 “ ΔΙεχαπαάγίδη, δας 

τα ποξ ἰάδπεῖσαὶ ψἱεμ τ. ϑαπάδν δηά Ἡδβδάϊδηι, αἴξεν σίνίησ ἂπ 
δοσοαηξ οὗ ἔπε δαξμογίεἶεβ ἔον (με τοχὲ, ἀθῆπε ἰῃς “ βρεοίῆο οπαγασξεσ- 

ἰβέϊοβ οὗ με τοχίαδὶ ἀρραγαΐιβ οὗ Ἀοπηδηβ᾽᾿ 85 ἴπεβε : (ἰ.) ἔπε σεηδγαὶ 

ἰηἴεγιογιν ἰπ θοϊάπεββ δηά οὐἱριπα εν οἵ τὰς δ εβίεγη ταχί ; (11.) ἐμ 
ἴαςε {ῃαΐ ἔπογα 15 ἃ ἀϊβείηςι ΝΝ εβίογῃ εἰθπιοπί πὰ ΒΒ, ψνπσἢ ἐπογεΐογα 

ψΏΘη ἰξ ἰ5 σοπιδίηθα τ] δαΐπογίεῖαβ οὗ ἐπε Ννεβίθγη ἴγρα ἴβ ἀϊπιίπ- 

ἰβῃεά ἰῇ ναΐαε ; (111.) ἔθ σοπβεααθηΐ τίβα ἴῃ ἱπηρογίδησε οὔ ἔπε σγοὰρ 

ΜΑΟ; (ἰν.) τὰς εχίβεησς οὗ ἃ ἔενν βοδέζεγεά γεδάϊησβ εἰξμεγ οὗ 
Β αἴοπε οὔ οὗ Β' ἰη σοπηδίηδίίοη συ οὔς οὔ ἔνψο οὐπεῦ δας μογιεῖαβ 

ψὨσἢ Πᾶνα σοηδίἀδγαδίς ἱπεγι δὶς ργορΑΌΠΠΥ, αηά τῆδν Ὅς γίσῃέ. ΒΥ 
ἃ {π|||6 ργδσέίσς οα ἔπε γεδάϊησβ ἔογ ψϊο [6 δαϊδμογιν ἰ5 σίνεη ἴῃ 
{πε αῤῥαγαΐμς εγίέϊοις, τπε βίαάδηΐ σα ἔαπλ Πα γῖβε Πἰ πη 56 1} ἢ ἐπα 

λοῖβ, δηά Ἔχογοίβα ἢϊβ οσχ }.ἀσπχοηξ οἡ {Π6Π|. 

1 ἴδ6 ποίεβ, νίμοσ πιεᾶηβ Μουϊοηβ εὐϊιίοη οὗ ΥΝ ἱπετ᾿β Ἑταπγηιαε; ὟΥ. απὰ Ἡ. 

βίαπαδ ον νγεβίοοίε δηὰ Ἡοτσί; 5. δηᾶ Η, ἴον ϑαπᾶδυ δηὰ Ἠεδάϊαγω᾽β Οὐσηπηεηΐασγ 
ου Ἐοπιδηξ. 



ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΉ, 

Ι, τ᾿. ΠΑΥ͂ΛΟΣ δούλος Ἰησοῦ Χριστοῦ," κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος « τ σοτ. , 

εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ, 2. (ἃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ “δ 

ΟΠΑΡΤΕΚ 1.-.-ν. 1.7. Τῖὲε τἰ80Δ] 
βαϊυϊαίίοη οὗ (6 Αροβίΐς 15 εχραηάςά, 
88 15 πδίαγαι ἴῃ Ὑντ ηρ' ἰὸ Ρεύβοηβ ΨΒΟΤΩ 
Βε 8485 ποῖ βεδῆη, ἰηΐο ἃ ἀεβογιρέίοη ῬΟῈΒ 
οὗ πἰπι5ε1 δπὰ οὗ μῖβ8. (οϑρεὶ. . Βοίᾷ, 8ὸ 
ἴο βρεαῖ,, πεεᾶ ἃ ζΠΠ|6τ ἰηἰγοδυςείοῃ ἤδη 
1 με μαὰ Ῥεεπ υυσιεηρ τὸ ἃ Οδυτοῦ δε 
δα ἰπ)5611 ἑουηθά, ὙὙΒα ςεπίγαὶ ἰάθα 
οὗ ἰπ6 ραββαρεὲ 15 (μὲ ΟἹ ἐδεὲ ψδοῖς 

ὝΒΟΙ ἰδ τπε Θεπιπες. Ὡαξ ποῖ ἹπΟΙῖΣς 
ϑἰβέεπε ΠΈΗ, δαξ ἐπε ΤΟΙ τπὲπὲ οἱ, αοά8 
ῬτοπΪ565 ἴο [ϑγϑεῖς 
ψεῦς τ. Ραι}8 ἀεβοτγίρείοη οὗ Βίπι- 

561. δοῦλος Ἰ. Χ. Τῃε τ86 οὗ τς 
5816 Ἔχρταβϑϑίοῃ ἴῃ 74πΊ6β, [υἀε, 2 Ρεί., 
βῆοννβ ἢονν υηίΐνεῖθαὶ ἰῃ {πε ΟΠαγοῃ 
ΨᾺΒ {πε β6ῆϑὲ οἵ δείηρ ὑπᾶάθσ δὴ 
Οὐ] ραίίοπ ἰο ΟἸτῖβε ΒΟ σουα᾽ ΠΕ 
δε τεματρεσ ΤΕῚΚΒ ἐδ15 ὅϑθῆϑε ΟΣ ΟὗΪ τ 
το ΨΗΪΘΉ τηδῖεβ. τς δουλεία, Πετα 
τεῖοιτεά ἴο, ρετίεοί πτεεάοτση. κλητὸς 
πόστολος 15 Δ ἢ νοοσδίϊοῃ. 

Νὸο οπα οδῃ δκα ἐπ15 ἢοποῦὺσ ἰο Εἰ πη561, 
ΔῺΥ τόσα ἔμ ἔμαΐ οἵ 4 βαἰπέ (νεσ. 7), 
1016 55 δα 18 οδα]]εὰ ὃν αοᾶά. [πη ἰδὲ ΝΤ, 
ἴε 18 αἴνναυβ Οοά Ψῆο (4115. [ΐ ἰ5. ἃ5 
Δ Αροβιῖε---ἶσ., 18 ἐμὲ βεηβε οἵ ἢΐβ5 
νοσδέϊοῃ 85 ρίνίπρ ίπι ἃ {{{|6 ἕο ἀο 8ο--- 
παῖ Ῥδὺϊ υυτϊϊεβ. ἴο πε Βομηδῆβ. ἀπόσ- 
τολος 15 ἢεσε υϑ64 ἰῃ (Πς ΠδΙΤΟΥΕΙ 56 Ώ86, 
ΠΟ ἱποίπἀεβ οηἱγ Ρδὰὶ ἀπά {με ἐννεῖνς, 
8ε6 οὐ χνΐ. 7. ἀφωρισμένος εἰς εὐαγ- 
γέλιον θεοῦ : ἴο, καλεῖν ἀπά ἀφορίζειν 
ΒἰπΉΠΑτῖν σομηρηεά, 5εεῈ (δ]. ἱ. 15. 
Τῆς βεραγδίίοῃ ἰδ πεῖε τερδγάβᾷ (45 ἴῃ 
6.41.) ἃ5 αοὐ᾽β δοὶ, (που βρῇ, 48 ἴ3γ 88 ἴΐ 
Βαᾶ τείεσεποε ἐο ἐπε (επίια πγβϑίοῃ, 1Ὲ 
᾿ν85 σαττίεά οὐ ὉΚ 4η δοΐ οἵ ῃς ΟΒυσο ἢ 
δὲ Απείοοβ (Αοίβ χιἱ. 2, ἀφορίσατε δή 

μοι κιτιλ). ὙγΠδΐ ἰξ πηεδηβ ἰβ8 “ (18 πε 
(Βίηρ 1 ἄο". εὐαγγέλιον θεοῦ ἰ5 (δε 
((οβρεῖ ψνβἱοῆ σούηεβ ἴτοπι αοά, ἐπε ρ᾽δά 
τἰάϊηρβ οὗ ΒΟ ΗΔ ἰ8 [ῃς βουγος δπά 
Δυΐῃου. Α8 ἃ ὩδπὶῈ ἔοσ ἔπε Ὁ τί βείδη 
ταὶϊρίοη, οὐ ἔπε ργοοϊατηδιίοῃ οὗ 11, 1 δά 
ἃ δτεδὶ [δβοϊπαίίοη ἔοσ δῃ ὄνδηρεἶ δε {Πκ6 
δαὶ, γγῃο, 1585 ἱξ οιἱἽ οἵ 4}1 ρχοροσίϊοῃ 
οὔδηδυ ἔβη δὴν οἵμες Ν.Τ, ψτίτεσ. 
γε ει. 2. ὃ προεπηγγείλατο. ΤῊΕε ἀοβρει 

δ ποῖ ἴῃ ργϊποῖρῖβ ἃ πεὺνν {πίηρ, ἃ βυ0- 
ψειϑίου οὗ {πε σε ταὶ σίου 45 ἴξ [88 
ΒΙΠοσίο Ῥθαη Κπονῃ ἴο ἔῃε ρβορῖὶε οὗ 
(οὔ. Οὐ {πε ςοπίγασυ, αοα ρσοῃβεά 
ἴε Βεΐογε, ἑπσουρὰ [ἰδ ργορῇείβ ἱπ {πε 
ΗοΙῪ ϑοτιρέυσεβ, [τ 15 (Ὡς ΠΠΠΙπιθηΐ οὗ 
Ὧορεβ ψῃίοῃ αοά Ηϊπιβεῖτ ἱπβρίτεά, 
διὰ τῶν προφητῶν ἄοεβ ποὶ τεδβίτίςς ἐπε 
τεΐδεσεποα ἕο ἰἢς ρσορῃείβ ἰῃ {πε βίγίος 
56η86 οὗίῆε ννοτά. ὙΤῆπε ΟὔΤ', 45 ἃ ψΒοε, 
ἰ5 Ρρσορβειίίς οὗ με Νὸνν δηᾶ [ξ 5 ἱπ ῃ6 
ἴανν (Αὑταμδπλ) ἀπά ἐμ Ῥβαὶπιβ (Πνϊά), 
85 το 845 ἴῃ {πε ῥσορμείβ ([βαἰδῇ, 
Ηοϑβε8), ἔμπας Ῥδυ] ἢπάβ δηειοϊρδίϊοηβ απὰᾶ 
Ῥτοηλϊβοβ οὗ ἴῃς (ἀοβροῖ: 566. οῇδρ. ἵν. 
Τῆς οηγίϑϑίου οἵ τς δτγίϊοῖς ψὶτῃ ἐν 
γραφαῖς ἁγίαις (ο. χνΐ. 26) 15 ῬχορΑΡΙν 
βίρπιβοδηΐ, ἔοσ 85 δρϑίηβὲ ἔπεβθ ἔνγνο 
Ῥάββαρεβ πεῖ ἅτε οὐδῖ ἔογέυ ἱπ ΒΟ 
αἱ γραφαὶ ο᾽ ἣ γραφὴ οσουζϑδ: ἰξ ετηρμα- 
βἰβεβ {6 Πινίηθ Ἵμδγδοΐεσ οὐ ἐπ6βε 85 
ΟΡρΡοβεάᾶ ἴο οἴμεν νυτιτηρβ. Ὑμδὶ ἴβ 
ἅγιον ΨΗϊοὮ δείοηρβ ἰο αοά, οΥ ἰβ ςοη- 
πεοίεά νὴ Ηΐτ: ἅγιαι γραφαὶ ἰ5 {868 
Ο.Τ. 48 αοά᾽β Ῥοοζ. 
ες. 3 ἢ. περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ: τΠ6 

ΒΌΡΙ]εο, οὗ ἰῃς ἀοβρεῖ οὗ αοά ἰ5 Ηἰς5 
ϑοη. ἘΕὸῸσς ἰἢς βδπ|6 ᾿οποερίϊοῃ, 866 
2 Ὅοτ. 1. το: ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ νΐὸς Χ. 
Ἴ. ὁ ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν κηρυχθείς. Ταίκεῃ 
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ἐν γραφαῖς ἁγίαις,) 3. περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, (τοῦ γενομένου ἐκ σπέρ- 

ν ΟΒ. ἐχ, 5. ματος Δαβὶδ κατὰ ὃ" σάρκα, 4. τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει 
ς Αεἰδβὶ, 25; 

1 Οος. ἱχ. 
4; 641. 
δ. 

Υ ἰΐβε!ῖ, “τῆς ὅσῃ οὗὐ αοά᾽ ἰ85, ἴῃ 
τὰς πτϑέὲ ἱπβίδποε, ἃ {{|6θ ταΐμεγ (μδη ἃ 
ΠπδῖΏθ. Ιὲ ροαβ Ῥαοῖς το 5. 11. 7; ἴδε 
Ῥεῖβοῃ ἴο ψθοσα ἰξ 15 Δρρ] θα 15 ςοποεῖνεά 
85 ἴΠ6 σβοβεη οδήεοι οὐ {πε Ὀϊνίπε Ἰονε, 
(οά᾽β ᾿πβίτασπθηὶ ἔοσ δοσοτηρ ἰβῃϊπρ ἐῃ 6 
βαϊνδιίοη οἵ Ηἰβ ρεορίε. (νν εῖβ8.) ὙὍῇε 
ἀεβοτίρείοη νυν] οἢ ἕο] οννβ ἄοεβ ποῖ ἐπδῦϊα 
15 ἴο ΑΠΒΨΨΕΙ 41] ἴπε αιιεβίίοηβ ἰξ Γ81568, 
γεῖ ἰξ 18 δυο επεῖν οἷεασ. “Τῆς ὅοη οἵ 
(οά᾽ ννὰβ Ῥοσῃ οἵ {ες βεεά οἵ Ῥανϊά 
δοοογάϊηρ ἴο ἔπε ἤκσβῃι, ἘὺῸσ γενομένου, 
ς΄. (α]. ἵν. 4; ἴον Πανὶά, 2 Τίγα. 11. 8, 
ὙνΏετα, 45 μέγα, (ῃ6 αν ἄϊς ἀδβοθπέ 18 δῃ 
ἐβϑϑηΐ8] ραᾶτὶ οὔ {πες Ῥαυπε ἀοβρεῖ. 
ὙΤπδὲ ἴὰ ψψὰβ ρέπεγα! νυ ρῥγεδομεάᾶ δηᾶ 
τεοορηῖβεά ἱπ ἔπε ρῥτίταϊεινε ΟΒασο! 15 
ΡῬιονβᾶ ὃν ἰμεβ6 βδββαρεβ, ἃ5 γγῈ}1 248 ὉῪ 
Ηερ. νἱϊ. 14 ἀπά ἰῃξ ρεηβδαίορίεβ ἴῃ 
Μαίιμον ἀπά Πυκε; γαῖ 1 ΒΕΕΠῚΒ ἃ ἴδιγ 
ἰπέδσθηοα ἴτοτη οὐἵγ Το αιαβίϊοη ἴῃ 
ΜΚ. χίϊ. 35 Β΄. τπαὶ ἔογσ Ηϊηὶ ἰξ δά 0 
τα] ἱτηρογίδῃςθ. Ὑποβα ΨὯο ἀϊά ποΐ 
ἀϊτεοιν βεὲ ἵπ 7εβὰβ ομα ἰσαπβοθη θπεῖν 
Βτθδῖεσ ἐπδη Πανὶ σνουἹᾶ ποΐ τεοορηΐδβαε 
ἴπ Ηἰπὶ ἴπ6 ϑανίουγ Ὀγ θεὶπρ' σοηνὶπορά 
οἵ ἨΙῖβ Ῥανιάϊς ἄδβοεπι. ὙΤἢῖβ ρεγβοη, οὗ 
ΤΟΥΔῚ] Ἰίπθαρβ, ννᾷὰ85 “ ἀβοϊλτεἃ ϑοὴ οὗ 
αοά, ννἱτῇ ροννεσ, δοσογάϊηρ ἴο ἔπ βρίγιε 
οὗ Ποϊϊπεββ, ἱπ νἱγίαα οὗ ταϑυσγεσξίοη ἔγοηι 
τῆς ἀεαά᾽". ὙὍὙῇὲ ψοσά δρισθέντος ἰ5 
ΔΙιαριραουβ; ἴῃ Αοίβ χ. 42, χνΐϊ. 31, 1 15 
ϑδεά τὸ ἀδβογῖρε ἐπε δρροϊπέπιεπε οὗ 
ΟὨεῖβε το ἱυπάρε ἐπε Πἰνίηρ' ἀπά {πε ἀδδά, 
δηᾶ ἰ5 τοηάεσεά ἴἰπ ΑὐΥ. “ογάαϊπεά᾽". 
ΠῚ ἰὸο Ὀ6 ὅοη οὗ αοά νγεύε τηδγεῖυ δη οἵἕοα 
οἵ ἃ ἀϊρηϊν, κα τῃδὲ οὗ πάρε οὗ ἐξα 
ψοσἱά, ἘΠ πιβαπίπρ' τηῖρς θὲ ἀείεπάεά 
δδτθ. ὙΠαῖα ἴβ δῃ δρρτοχίστηδίίοη ἴο 
ΒΌΘὮ δὴ ἰάβα ἴῃ Αὐίβ χὶϊ. 33, νῃδγα 4150 
Ῥδυϊ 15 ἐπε βρεᾶκεσ. “αοά," δὲ βαυβ, 
“185 1 8Π1εἀ ΗἼ5 ῥσγοτηΐβε Ὁν γαϊβίπρ' ὑΡ 
]Τεβιιβ; 511 5 σγίξεθη αἴ5ο ἴῃ ἴῃς βεοοπά 
Ῥβδῖπι, Του ατὲέ Μυ ὅοῃ, {Π15 ἄδυ πᾶνε 
ΙῬεροξίεη Τῆεε." Ἐδτε πε γεϑυσγθοίίοι. 
ἄδυ, βιγσίοεἶν βρϑακιηρ,, ἰῖ5 ἐπε διγίπάδν οὗ 
[δε 80: οὗ αοᾶ; βοπβῆΐρ 5 ἃ ἀΐρηϊ το 
ΨΨΒΪΟἢ Ηε 18 εχαϊεβά δἴξεσ ἄβαίῃ. Βὲέ ἰπ 
νἷενν οὗ ραββᾶρεβ {κε (δῖ. ἵν. 4, 2 Οοσ. 
ΙΝ. 9, ῬΏΙ]. 1. 5 0, 1Ὁ 18. ἱπιροββίθ]β ἴο 
ΒΌΡΡΟΞΒβε ἰδδὲ Ῥδὰ  Ππλϊτε ἃ Πἰβ ιι586 οὗ ϑοη 
οἵ Θοά ἴπ (8 ψΑὺ; δνεὴ ΨἘ116 76 5118 
᾿ϊνεά οὐ δαγίῃ ποτα τγὰβ ἔπαΐ 'π Ηἱπὶ 
ὙὮΙΟΝ πὸ σοππεοίίοη νυ Πανὶ σουἹά 
ἐχρίδίη, θὰ: ΠΟ ἢ ταϑίεα Ὅη ἃ ταϊδείοη 

κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν,) Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν, 5. (δι᾿ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν "“ εἰς ὑπακοὴν 

το αοᾶ; ἐπε τεβυσγθοέίοη οἷν ἀεοϊατγθά 
Ηΐτα ἴο Ρὲ ψῇαΐὶ Ηε {ταν ψ85--- δὲ 45 
ἴῃ ἐῆε Ῥβαῖπι, ἴογ {πμαξ τηβίξεσ, ἐπ Ῥοἱά 
Ψοτάβ, ΤῊ ἄδῪ βανε 1 Ῥεροέίεη Τῆβε, 
ΤΩΔῪ ὃε 5614 ἴο γεΐεσ, ποῖ ἴο {Π8 τῖρῃι δπά 
6116, θὰ το (δε σοτοπαίίοη οὗ πε Κίπρ. 
Ιῃ νἱτίας οΥΓἩἨ Ηἰβ ταβυγγθοϊίοα, ψ βίο ἢ 15 
Ὦδτα σοποείνεα, ποὲ ἃ5 ἥγορι ἴπε ἀεξδά 
(ἐκ νεκρῶν), Ὀπὲ οὗ ἔπε ἀεδά (ἀναστάσεως 
γεκρῶν---ἃ τΕβιτγεοίίοη Θχεγηρ ἔν ηρΡ, δπά 
80 βυαγαπίξείηρ, ἐπι οἔἩ οἴπεγβ), ΟἸὨσῖβε 
5 εβίδ]Πβμεᾶ τὰ ἐδδὲ ἀϊρηϊέν Ψψῃϊοἢ 18 
ΗἰΪβ, δῃᾶ ννῃϊοῦ δῆβυνεσβ ἴο Ηἰβ παίυγε. 
ΤὮε εχργεββδίοπ κατὰ πνεῦμα, ἁγιωσύνης 
ΤΟΠδγδοίεσιβθβ ΟἸσῖβε εἰ δ! γ, 45 κατὰ 
σάρκα ἄσεβ ρῇγϑίοδγ. Νοῖ ἐδδαὲ ἱἰ 
τα ῖτεβ [6 ΒΟΠΒΠΪΡ ἱπ 4ιεδίίοη “ εἰς 8] 
85 Ορροβεά ἰο “τηειαρηγϑίοδὶ᾿᾿ ; πὸ 50 ἢ 
ἀϊβεϊηςείοηβ υγασε ἴῃ ἐπε ΑΡοβεῖε᾽β ἐμοιιρῆε. 
Βαξ πε βοπβῃΐρ, νυν οἢ ννα5 ἀεξοίαγεα Ὁγ 
{π6 ταβυσγθοιϊίοη, απβυγεσεά ἐο (κατὰ) {Π6 
Βρίσιε οὗ Ποῖ ῖπθββ νοῦ γ88. ἐπα ἱππιοβὲ 
δηᾶ ἄξερεβὲ τεϑ εν ἰπ ἴῃς Ῥεγβοη απά [18 
οὗ 7]εβὰβ. Ὑῖῆε βεῆβε δὲ ἔδεσε 15 παΐ ἰῃ 
ΟὨγῖδε νῃοἢ ἰβ ἐχρίδἰπεά ὉΥ ὶβ οοη- 
ῃδοϊΐοη ἢ πηδπκίπᾶ, ἀπά ἐμαΐ αἷβο 
ΨΏΙΟΒ οάῃ ΟΠΐγ δα εχρίαἰπεά ὃν βοπὶα 
ῬεοΟῦΠΑΣ ταϊδίίοπ το αοά, ἰ5 πὸ ἀοαδὲ 
σοηνεγεά ἱπ (Π15 ἀεβογὶ ρέίοῃ, δπᾶ 15 πε 
Ὀαβ1ὶ5 οὗ με ογιποάοχ ἀοειίγιπε οὗ ἔῃς ἔννο 
παΐσσεβ ἰῃ [π6 οπα Ῥεβοῃ οὗ ἔπε 1 οσᾶ ; 
Ῥαξ ἰξ ἰδ 4 πιδίακα ἴο βδὺ πὶ ἴδδὶ 
ἀοοίτίπε 18. ἔοττηυ!αιεά πετα. ὙΤηῈ οοη- 
πεοίΐοη οὗ ἐπε ννοσάβ ἐν δυνάμει '5 ἀοιιδέ- 
11. ὙΠΕΥ πᾶνε δεδπ ἰοἰπεά ἴο δρισϑέντος 
(τ΄. 2 Ὅοτ. χιϊ. 4: ζῇ ἐκ δυνάμεως θεοῦ): 
ἀεδοϊατεά τὸ Ῥ6᾽ ὅοη οὗ αοά “ὃν ἃ 
πλίγϑοϊα,᾽" ἃ τηὶρμὲν ψνοῦκ ψτοιρς ὃν 
αοάᾶ; 8πά «α'βο νἱτἢ υἱοῦ θεοῦ -- ϑοη οἱ 
(οά, ποέ ἴῃ διυιπη]Π! δείοπ, Ὀπὲ “1π ροννασ,᾽" 
ἃ Ῥονεσ ἀετηοηβίγαιε ΒΥ ἐπε ρἱδε οὗ {πὰ 
ϑρίτϊ δπά 115 ορεγαίίομβ ἱπ ἐς Οπυτοῆ. 
4 76θ5, Μεββίδῃ, Οὐἅιγ ἴ,οσά,᾽" βυτητηδσῖβ68 
811 1πΠ|5. “Οὐτ 1 οτά᾽ 15 τῆε πιοβὲ σοσῃ- 
Ρεπάϊοιιβ δχργδθββίοη οὗ με ΟΠ σίβείδηῃ σοῦ- 
βοίουβηθββ. (4. Β. Βγυςβ, “4ῤοϊορείϊες, 
308 5) “ΤΒε ψῇοῖε αοϑβρεὶ οἵ Ῥδυὶ 15 
φοτηρταπεηδεά πὶ ἐπὶ ᾿ἰϑίογί αὶ [65118, 
ΨῈ8Ο 848 δρρεαγεά ἴῃ ἤξϑβιῃ, θυ ῃο, οὔ 
πε ρτουπά οὗἩ {πε πνεῦμα ἁγιωσύνης, 
ψνΠΙοἢ σοπβεξαΐεβ ΗΒ. οββθπσθ, 48 Ῥθθ 
Ἔχαϊθ 85 ΟἾγίβε ἀπά 1 οσά. ἀρεῖς --Ὸ 

Ψεγ. 5. Τσγουρῃ ΟὨτῖθε Ῥδὰϊ τεσεῖνι 
χάριν κι ἀποστολήν. ὙΠΕ ρίυγαί, ἐλά- 
βομεν, πᾶν τῆβᾶῃ πὸ τῆοσε ἴπϑη {ῆεὲ 



3--δ. ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ “87 

πίστεως πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος " αὐτοῦ, 6. ἐν οἷς ἀ Οἱ. χνί. 
Ν “ .» Α " Η βων ἤτι πὰ... 26; Αςί8 

ἐστε καὶ ὑμεῖς, κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ") 7. πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ; ἰὴ: 
Α . Ξ Ξ “Ὁ Αεἰἴβ ν. 41 

ἀγαπητοῖς Θεοῦ,: κλητοῖς ἁγίοις, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ ἰχ. τό, αν. 
Ἢ - .» 2: 

πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

8. Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ 3 Ι 
ἌΓ Ύ.- , Α ΕῚ ,. {1 ἔτι ΤΏεβ5. ἱ. 

πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ" κα 

1 ἘῸΣ πασιν τοις ουσιν ἐν Ρωμῃ αγαπητοις θεου ἃ τεδάβ. πασι τοις ουσῖν ἐν 
ἀγαπῃ θεου. Τῆε βᾶπιε Μϑ. αἶβο οπιῖὲβ τοῖς εν Ρωμῃ ἰπ νετ. σ7. ΤῊΪ5 ἴ5 ρατί οὗ 
ἐδα δνίάδησα ου Ψψῃϊοῃ Γἰρμείοοι τεϊεὰ ἐο βου ἐμαὶ Ῥϑὺϊ μαά ᾿ἰβδβιβαά ομαρβ. ἰ.-χῖν. 
οὗ (μ15 Ἐρίβεῖβ 45 ἃ οἰγουϊαγ Ἰεξίεσ ἢ 411 Ἰοσα] Αἰ] ϑίοπβ (βιο 45 τῆ656, δηὰ ἔς 
ΤΑΔΏΥ ἴῃ οὔδΡ5. χν. δηὰᾶ χνὶ.) οὐηϊτεβά, ὅεε [πιγοάδυοιίοῃ, Ρ. 578. 

3 Βοὸῖ ὑπερ τεδά περι ψἱτἢ Ὁ ΒΑΟΘΙ, εἴς. 

Β'Πριδτ, ΟΥὁ πΊδΥ Ργοσεεά ἔγοτῃ ἰδ ἰδίεπε 
οοηδβοίοιβηδβ ἴπδὲ {πὸ Ὑυτίτεῦ 15. ηοὲ ἴῃς 
ΟἿΪΥ ρεγβοη δπεϊεῖεά τὸ 58 ὺ τα ΐβ ; 1ὲ 15 ποῖ 
ἜΧΡτΤΕΚΘΙΥ πιεαηέ ἴο ἱποῖιάε οἔμεγβ. χάρις, 
ἔν ἷβ σοπιοη ἴο 411] ΟΠ γι βείδηβ ; 
ποστολὴ ταδῖβ ΠΡΟ ἃ βρεοίδ ἰβεά χάρις 

ἃπά ἱπι|ρ|165 σοπηρείθπος 85 ΜῈ 1} 85 νοοᾶ- 
ἔου. Βυὲ 'ἰπ πε Ν.Τ' ἔΠ658 σα Παγάϊν 
ἀϊβεϊπρυ βῃεάᾶ; 1 ἰβ ἃ πιδπ᾿β χάρισμα 
Ὑϊση οοπϑεϊξαίεβ 5 “0411 το ΔπῪ 
Ῥατίϊςαϊαι βεγνίος ἴῃ ἔπς Ομυτοῃ. εἰς 
ὑπακοὴν πίστεως : ἴ!6 οὗὔεος οἵ ἐπε 
ΔΡροϑβείεβῃϊρ τεοεϊνεά τὨγουρ ΟἸγῖβε ἴ5 
οδεάϊεποα οὗ ἔδϊτῃ, ἴ.Ζ., ἔπε ονϑάϊεποα 
νυ Βῖοἢ σοπβίβι5 ἴῃ ἕαϊ ει (δὲ οὐ, Αοίβ νί, 7) 
Ἀτηοπρ 411] ἐπε επεῖεβ. ΟΥ̓ σμάᾶρ. χ. 
τ6, 2 Τηεβθ5. ἱ. 8. ὙπΠε τηθδηΐηρ οὗ 
ἔθνεσιν ((επε}165, οὶ παίίοῃβ) ἰ5 ἤχϑά 
δγ νδῖ. 13 ἀπά ὈῪ Ῥϑὰ])5 οοποθβρίίοῃ οὗ 
μῖὶΞ οὐνὴ νοσδίίοη, 4]. ἱ. τό, ἰϊ. 8, ΕΡἢ. 
ἢϊ, τ Β΄. ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ : {πΠῈ 
πα] ρισροθα οἵ ἢῖβ νοσαίίοη ἰβ ἔδπαῖϊ 
ΟἾ τῖβε 5 ἤδτῦηβ πᾶν ὃς αῦονε Ἔνεγυίπδτγηδ. 

Ψψεῖ. 6. Τμα Βοπιδῆβ, 845 ΜΠ 85 
οἴδοτβ, ἀτο ἱποϊ δε ἀτηοηρ ἐπε απ [6β, 
Δηᾶ ἀεδβογί ρα 45 [εϑ8 ΟἸγίβεβ οδ θά. 
ὙΠΕΥ Ὀεϊοηρ ἴο Ηΐπι, θδοδυβα παν πᾶνα 
Βεατά δηᾶ οδεγεά δε αοβρεὶ. “Οδ]}- 
ἱπδ᾽" ἱπ Ῥαὺΐ αἰνναυβ ἱποαάθβ ορεάϊβηςς 
85 ΜΕἾῚ 48 βεαγίηρ. [ἐ 15 δῇἤεσειιαὶ 68]1- 
ἴῃ, ἔῃε κλητοὶ δεῖπρ πΠοβα πὸ μαννα 
δοςερίεα ἐπε Ὠϊνὶπε ἰηνϊδίΐοη. 

Ψψεσ. 7. Τῆε βαϊυξαιίοη ὑσοόρεῖ. [{ 15 
αὐ άτεββϑά ἐο αἱΐ 0 ἅτε ἰῃ ἘοπΊε, εἴς., ἴο 
ἱποίαᾶς ΟἸτίβείδηβ οὗ }εὐνβῃ 85 να] 845 
(πεῖς οτρίπ. ὙΠΕΥ ὅτε ἀγαπητοὶ θεοῦ, 
ΟΘοά᾽ξ Ῥεϊονεά, Ῥεσαυβα {πεὺ πᾶνε πδά 
ἐχρεγίεηος οὗ Ηἰς τεάβεγγιηρ ἴονε ἰπ 
76505 Ομεῖβε ; δῃὰ ἔμεν τε κλητοὶ ἅγιοι, 
βδἰηΐβ, ἴπ νἱσίπε οὐ Ηἰβ σα]]ἶπρ. ὅες οα 
κλητὸς ἀπόστολος αῦονε. Τῃε Ψοτγά 
ἅγιος ἀϊὰ ποῖ οτῖρίπα!ν ἀεβοσγίρε οπδτ- 
δοΐοσ, Ὀπὲ ΟἿΪΥῪ 4 σεγίδίῃ ταϊδιίοη το αοά; 
ἐπ6 ἅγιοι τε οά᾽β ρεορίε. Ὑνμαῖ ἐδῖ18 
τλεδη5 ἀερεπάβ οὗ σοῦσβαε οὐ ψῇαὶ αοά 

θ᾽; ἴξ 18 δδβυπιθά ἴῃ βογϊρίυσε τῆδὲ ἐπα 
οἰδγδοίοσ οἵ ἀοά᾽β ρβεορὶβ Ψ}} δῆϑυνεσ 
το ἐμεῖς τοϊδϊίοη ἴο Ηΐπι. [Ιὲ 18 ψογίμ 
ταεπιϊοηΐηρ πὲ, δἃΑ5. ἃ ϑβϑυποηυπὶ ἴου 
ΟἈἩτσί βείδπ, τὲ ἰβ πθνεῖ δρρίἰεὰ ἴῃ δε Ν.Τ'. 
ἴο δὴ ἱπάϊνϊτ8] : πὸ ρϑβϑοῃ ἰβ Ἷδ δᾶ 
ἅγιος. ΡΏὨΪ]. ἱν. 21 (ἀσπάσασθε πάντα 
ἅγιον ἐν Χ. 1.) 15 ποῖ 4η ἐχοβρίίοθ. Τῆς 
ἰάδθαὶ οἵ αοά᾽β ρεορίς οαπποὶ ὃς δάδθ- 
φαδίεῖν τε βεὰ ἰπ, ἀπά ουρὰξ ποὲ ἴο ὃς 
Ῥγεβυτιρίυουβν οἰαιπηθά ὈΥ, ΔΠῪ βἰπρ]ε 
Ρεῖβοπ. (Ηοτγιβ Ολγίβέίαη Ἐδοϊεδία, 56.) 
Ῥαδυΐ νυν ῖβῃεϑ ες Εοπηδῃβ στδοςβ δηὰ ρεᾶοα 
(πε βουγοα δηᾶ ἴδε βαπὶ οὗ 411 ΟΠ γιβείδη 
διεββίηρβ) ποπὶ αοά ουν Ἑαίμεθγ, δπά 
τομὴ ἐπε Ιοτὰ 16ϑὰ5 Ομ γίδε, Τα ρτεοῖ- 
ἱπρ' 15 ξο]Πονγεά Ὁν ἃ ἐπδηκβρίνιηρ, νν δῖ οα 
Ῥᾶδββεβ οὐεῦ ἱπββηβί ον ἱπίο δη ἱἰηΐγο- 
ἀποξίοη οὗ ἃ πῖοσα ρεγβοπδὶ ομαγδοίοσ, ἰπ 
ψὨΐοῃ Ῥϑὺ] εχρίαίηβ 15. ἀβϑίτε ἴο νἱϑὶξ 
δε Βογωηδηβ δηᾶᾷ ἰο ψγοσκ δπιοηρ ἔμδηὶ 
(νεῖβ. 8-15). 

ψεσ. 8. πρῶτον μέν. Νοίπίπρ' σδῃ 
ἴακε ργεοεάεηοα οἵ ἐπαηκβρίνιηρ, ἤδη 
Ῥδ.] ἐδῖπκβ οὔ ἔπε Κοπιδηβ, ογ ἱπάςβεά 
οὗ δὴν Οἰμγίβείδη Ομυσο ἴῃ ποτγηιδῖ 
Βθαῖῃ. πρῶτον μὲν 5ιρρεβίβ {παῖ 
Βοηλειῃίηρ 15 ἴο ἔο!Ἂονν, ὈὰΣ ψνμδὲ ἴξ 
ἷβ γα ἂῖὲ ποΐ ἰοἱά ; Ῥαιυ]5 τηϊπᾶ ὑποου- 
βοϊουβίν ἰεανεβ ἐς ἔγϑοῖς οὐ ὑνΒι ἢ ἴἢ 
βίατιεά, δὲ ἰβαϑὲ 80 Ζ87 48 16 Πηρυϊβεῖς 
ξοϊοννῖπρ' οἱ οὗ ΤῈ 15 οοποασπαά, Ῥεγμαρβ 
{πε πεχί {πίηρ γᾶ5 ἴο Ὅ6 6 ᾿σᾶυδσ σθ- 
ξεγγαά ἰο ἴῃ νϑσὶ το. (ννεῖββ.) διὰ Ἰ. Χ, 
76θὺ5 Ομ γῖβε τσδὲ θὲ σοηςεῖνεα ματα 88 
ἔπε πιαράϊαίοσ ἰπτοῦρ ποτὶ 411] οὖν 
ἈΡΡτόδομαβ ἴο αο δα πιδάς (Ερῃ. ἰϊ. 
χβ8), ποῖ 45 δ τπσουρῃ ψΒοσπι ἐπα 8]655- 
ἰπρβ σοσλθ ἔογ ψὩϊο ἢ δὰ] ρῖνεβ ἔπδηκβ. 
περὶ πάντων ὑμῶν : {πα ““ 411" τηᾶν πᾶνα 
ἃ σαοτγίδίη Ἐπλρῃδϑὶβ γΠθΠη )1α ΓΕΠΊΘΤΩΡΕΙ 
τῆς ἀϊνίδίοπβ ἕο τυ οἢ τεΐδσαποα 18 τδάα 
ἰπ οὔδρ. χίν. ἡ πίστις ὑμῶν 15 “{πε ἕδος 
ἐδαῖ γου δτεὲ Ὁ σίβείδηβ", ὙὍὙῇῆξ νεΥῦ 
εχϊβίθδῃθα οὗ ἃ Ομυσοῦ δ Ἐοπηθ νγᾶϑ8 
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ΚῬΒΠ. ΗἹ. 3.9. μάρτυς γάρ μου ἐστιν ὁ Θεός, ᾧ " λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν 

τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, 

ΒΈρΒ.1.16; πάντοτε ἐπὶ τῶν " προσευχῶν μου δεόμενος, 1ο. εἴ πως ἤδη ποτὲ 

ἀῆβς εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ, ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς -“ 11. 
τα ΤΒορα, ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν " πνευματικόν, 

Κα ον, χί!, εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς, 12. τοῦτο δέ ἐστι, συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν 

ὡ διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 13. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς 

1 ἄχρι τ. ἃ, ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, (καὶ 
Βεγς ΟἿΪΥ. 

τὰ ῬΆΪ]. 1.2: 

βοτηδίίηρ ἰο δὲ ἐμδηκῆ! ἔοσ. ἐν ὅλῳ 
ᾧ κόσμῳ ἰ5, οὗ οουγβα, Πγρετροΐθ, Ὀαὰΐ ἃ 
ἀπε ἴῃ Ἐοπηδ νγ88 {6 “ἃ οἱἵγυ βεῖ οῃ 
ἃ 871" ὌΝ 

ψεῖ. 9 ἢ. μάρτυς γάρ μού ἐστιν 
ὁ θεός (ΡΏΪ]. 1. 8): δὲ ἃ ἀϊβίαπος ἐπε 
Αροβεῖς οδηποίῖ ἀϊγεο εν ῥσονε ἢἷ8. ἴονβ, 
Ῥῃαξ 6 δρρεαΐβ ἰο αοά, νγῇο ἤθατβ ἷβ 
σεΆβεῖαββ ρσαγεῖβ ἴοσ {6 Ἐοπιδηβ, 85 
ἃ υγἱῖηεβ885 οἵ. λατρεύω ἴπ {δε ΓΧΧ ἰ5 
αἰνναγθ υβεὰά οἴ τεϊρίουβ βεγνίοθς--σοσ- 
5ῃϊρ, ὙΒεῖμεσ οὗ με σὰς αοά οτγ οὗ ἰ4οΪ5. 
ἐν τῷ πνεύματί μου: Ρ41}}᾽5 τηῖ ΠΙΒΕΓΥ 5 
βρίγιτδὶ ἀπ τεπάεσεά νεῖ δἷ8. βρίγιτ---- 
ποῖ {κῸὸ {παῖ οἵ (δε τοϊηϊβίαετβ ἴπ {ΠῈ 
ἅγιον κοσμικὸν αἴ Τετιδαίετη. ἐν τῷ 
εὐαγγελίῳ : ἴῃ Ρτεδοδίηρ ἐμ6 ρ]δά τἰάϊηρ8 
οὗ Ηἰβ ϑοῆ. ὡς ἀδιαλείπτως : ἴΠ6 ὡς 
ΤΑᾺΔΥ εἰζποῦ με “μον ἡ οὐ “παῖ : Ἰοοῖ- 
ἴηρ ἴο τ Ὑπεβ8. 1ϊ. το, “ον " ΒΕ 6 Πὶ5 
τᾶογε ὑσορδθῖε. μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι: 
Ι τεπιθταρεσ γοῦ. ΟΥ 100 χίν. 13 (Ὁ 
ἐδαὲ Τποὰ Ψουάβε ἀρροίπε πὶὲ χρόνον 
ἐν ᾧ μνείαν μου ποιήσῃ). ἐπὶ τῶν προσ- 
ενχῶν μον: δὲ ΤΥ ῥγᾶγειβ. (Ὁ πεσ, Ρ. 
470. Ἐοτν εἴ πως, 5ε6 Αοίβ χχν, 12 
Αῃά Βυτίοῃ, οοας απᾶά Τεηϑδες, ὃ 276. 
ἤϑη ἰ5 “πον δἕ Ἰεηρίῃ,᾽" “πον, αἴτεσ 1] 
τι 8 νγαϊεῖηρ "Ὁ. (5. δά Η.) Τῇε ποτὲ, 
ὙΠΙΟὮ σδῃ παγάϊν ῬῈ σοηναγβά ἴῃ ΕΠ] ἰβὮ, 
τηδτκβ {πε ἱπἀεβηϊξαεηεββ ΨΨῃοἢ ἄνθη γαῖ 
δἰΐδομαβ ἴῃ ἔπε ψτίξει᾽β τηῖϊηά ἴοὸ {πε 
ΙΕ πιαπε οὗ ἐμὶβ Βορε. εὐοδωθήσομαι: 
186 ἘΝ. ρίνεβ “1 τῆδυ 6 ῥγοβρεσβεά᾽; 
(6 ΑΝ. “1 πιῖρμὲ μᾶνα ἃ ὑσοβρεσοῦβ 
Ἰοῦγτπεν . ὙΠ ἰδίξεσ Ῥγίηρβ ἴῃ πὸ ἰάθα 
Οὗ Πς ὁδὸς, ννϊο ἢ τγα8 πὸ ἄουρε ρσεβεπί 
ἴο οοπδβοίουβηθθθ Ψπεη ἴδε ψοσζὰ εὐοδ- 
οὖσθαι τνγδ8 ἤγϑβε ἀβεᾶ ; Ραὲ ἰξ 15 φυεβεϊοη- 
δὉἷε ψ μεΐμασ Δτν ἔεεϊηρ ἔοσ {πε βἰγτηοὶ- 
ΟΡῪ τεπιδϊπϑᾶ ἴπ {πε συγγεῃξ δπιρ᾽ ουτηθπί 
οὗ με ννοσά. Ὑπὸ οἔμεγ Ν.Τὶ Ἔχδηιρίεβ 
(1: Οοσ. χνΐ. 2,3 [οδῃ νεσ. 2), 88 νν 611 85 πῈ 
1 ΧΧ, βαρρεβὲ ἔπε οοπίγατυ. Ηδποα ἐπα 

Σ᾿ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ ' δεῦρο,) ἵνα " καρπόν τινα σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς 

γε. 11. ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα πνεν- 
ματικόν. Ὑἢε χαρ. πν. ΠΊΔΥ Ὀ6 πηάδῖ- 
βίοοά ὈΥ ταΐδγεποα ἴο 1 Οοσ. οδδρ8. χίϊ.- 
χῖν. οὐ οπὶ. οἤδρ. χὶ. Νὸο ἄουρέ, ἴῃ 
βυρβίδηοε, 0] ἱταραγίβ 815 βρί τι] σὲ 
τὨγουρἢ ἐπ18. Ἔρίβεῖα : νῆδί με ψυἱϑμεᾶ ἰο 
ἄο ἴον ἐπε Ἐοπιδῃβ ννᾶβ ἴο ξυσί μεσ ἐπεῖτ 
σοτηρσεμεπβίοπ οὗ {δε ρυγροβε οὗ αοά ἴῃ 
[εϑὺς ΟΠ τῖϑβε---α ρύγροβε ἔπε Ὀγεδάτῃ ἀπά 
ἘΔΙΠΕΞ ΟἹ ὙΠΙΟΝ ννέσε γαῖ δυιὲ ἱγρο- 

ἐστ -"᾿ 
Ἐἴ. 12. τοῦτο δέ ἐστιν: 8Δῃ ἐχ- 

Ἰδληδίοσυ Ἴοσγεοῖΐΐοῃ. δὴ] αἰ βοϊδίσηβ 
Ωρ ἴῃ ἃ ροβι(ἴοῃ ἱπ ψῃΐοῃ 411 [88 

εἰνίηρ πιῦβὲ Ὅς οἡ ἢῖβ βἷάε, Ὑβεη Βα 
15 ἀπιοηξ' ἴμεπὶ (ἐν ὑμῖν) Ηἰ5 ἀδδῖγθ 15 ἐπδὲ 
Βε τῆλ Ὀὲ οπεεσεά δῃά βιγθηρεμπεηδα 
ὙΠ Γἢ ἐμ6πὶ (ἐπε βυρ᾽εος οὗ συνπαρακλη- 
θῆναι τηιδὲ δε ἐμὲ ἴῃ (με ἤτϑε ᾿πβίδηςα, 
Ἐβουρ νἱἀεηίηρ, ἃ5 πε βεηίθησε ρῸ68 
ου, ἰηίο ἡμᾶς) Ὁγ ἐπε ἔφ! νυ μοι ῬΟΓΒ 
ἴμεν ἀπά ἢς ροββεββ (ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ), 
δηὰἃ ΜΜΏΙΟΒ ὁδοῦ γθοορηίβεβ ἴῃ (6 ΟἴμδΣ 
(ἐν ἀλλήλοις). ὙΠΕ ἐν Πεῖε ἰβ ἴο δὲ 
ἰακθη 85 ἴῃ 2 Τίση. ἱ. 5. 

Ψεγ. 13. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν: 
ἃ ΡὮσαβε οὗ οοηβίδης σεσυσσεπος ἴῃ Ρααΐ, 
δηᾶ αἰναυβ ἢ ἀδελφοί (τ ὙΤΠ658. ἱν. 
13, 1 ὅοΣ. χα, χῖϊ. ἃ, θν Πν 
Θογῆθ δπλρμδϑὶβ 185 ἰαἰά ὉῪ ἴὲἃ ου [δε 
ἰάδα ἐμαὶ [ἷβ ἀεβίσγε οὔ ρύσροβα ἴο νἱβιξ 
{πεπὶ γὰ8 ΠῸ ραββίῃρ ψνμῖπ, [Ι{ ννὰ5 
δτουηδεᾷ ἴῃ ἢῖ8 νοσδέίϊοθῃ 858 ἀροϑβίίς 
οὗ τὲ αεμέϊεβ, απᾶὰ ἐπουρῃ τ μιαά 
Ῥεδεῶ οὔἴξῃ ἐτιβίιταίεά δε δὰ πανεγ 
δίνεη ἰξ παρ. ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο: 
Ῥτορδθὶν ἐμ πχδίῃ ορβίδοϊες ννὰ5 ἐνδηῆρε- 
᾿ἰβέῖς ψγοσκ ψΒΐοΒ Πδά ἰο θὲ ἄοπε εἶβε- 
Μῆασα. ΟΥ̓ οἤδρ. χν. 22 ὅ. ΤΠ ρυτροβα 
οὗἩ Βἰ5. νἱβίε ἰβ ἐχργεββεᾶ ἰῃ ἵνα τινὰ 
καρπὸν σχῶ: ἐδαξ 1 τῦλγ ΟΡίδίη βοπλα 
ἴτυϊξ ἀπηοηρ γοὰ 4150. καρπὸς ἀεποίεβ 
186 ταις οἱ ἰαδουγ: ΙΕ ταίρι οἰἕμοσ 
τηθδῃ πεν σοηνετίβ οὐ 186 ἐπσέπεγαδηθα Οἵ 

ἘΝ. 15 ρχόορδθὶν τῖρμε. ἐν τῷ θελήματι "ἜδΕ ὈΒΙΙΞΉΔΠΞ ΤΩ Ἐπεὶ; ΠΟῪ Πέεν καθὼς καὶ 
τοῦ θεοῦ: δ΄5 ἰοηρ' σμασίβϑῃμεά δπὰ οἴδη ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν : ποίπίηρ σου 
ἀϊδαρροϊπίεά πορε μιδά ἰδυρβὲ Ῥδὺὶ ἰὸ ἱπάϊςδίε τογε οἰεασῖν ἐμαὶ ἐπε Ομυσοῖ δὲ 
ΒΑΥ, “1 τἢς Ἰιογὰ νν»]111 (748. τν. 15). Εοχμε, 48 ἃ ψβοΐςβ, νγὰβ (ϑπίῖ]6. 
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14. Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς 

τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί- 15. " οὕτω τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον καὶ " εν. 1. 

καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 

ὑμῖν τοῖς ἐν Ρώμῃ ' εὐαγγελίσασθαι. 6. Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ 

εὐαγγέλιον τοῦ Χριστού 2 - " δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ ὃ ἸδτΩΣ ϊ 

1 τοις ἐν Ρωμῃ ὁπ. α ; 5ε6 οῃ νεζ. 7. 

3 του Χριστονυ οπ. ΑΒΟΏ, εἴς. πρωτον 15 Οῃγϊειαα οτς ἰπ Β6.:; καὶ ἀπά ὕοσί. [ἰ 
18 ἱπβεσίεα ἱπ ΑΟΌΚΙ,. Ὑῆδ σοπιρϊπαίίοη οὗ Β νυ ἢ “ ὙΝ ἐβίεσγη ᾿" δυξμοσί εἶθ ἰαβθοπβ 
15. ϑγεῖρμς ἰπ δ} 5 Ἔρρ., πεσε Β 1561 ἢα8 δπ ἱπβιβίοη οὗ Ν εβίεσῃ σεδάϊηρβ ἴο 
ὙΠΟ ἘΠ15 οι ἰββίοῃ σδὺῪ ὈεΙοηρ ; ῬΟΒΒΙΡΙΥ 1 τᾶν Ὀς ἄμε ἴο Ματγοίοῃ, νγῆο ἰ5 Κποῦγῃ 
το αν οπιϊτεε θοίῃ πρωτον δπὰ (δε αποίδιίοη ἰπ νοσ. 17. 
Η. Ῥγδοκεί. 

ει. 14 ἔ, Ὑδεβε νϑῦβαβ ἅγτα πδίυγ- 
ΑἸ ἰδκεη ἃ5 δὴ δχρδηβίοη οἵ {πε 
τπόσρῆς σοηΐϊαίηεά ἴῃ ἐπε ρσεσεάϊηρ. 
Ῥδιυ]5 ἀδϑίτε ἰο νυΐῃ ἔγυϊε δὲ ἤοσης, 85 
δἴποηρ' πε τεβὲ οὗ πε Οδηί]θβ, δγῖβθβ 
οὔ οὗ {π6 οδ]ραιίοη (ἔογ 50 ἢ ἔξεἰβ [Ὁ) 
το Ῥγεδοῦ ἐμε οβρεὶ ἴο 411 τηδη νβουῖ 
ἀϊβειποξοη οὗ Ἰαπρτιαρα οἵ οαϊτατα. [ΙΕ1 
ἀερεηδεά ον οπ Ὦϊτα, δε ψουἹᾶ 6 
δχογοϊβίηρ ἰβ ταϊηϊβίτυ δὲ οπια ΤῈ 
Εοΐηδὴβ δὲ εν ἀθπιὶν ςοποείνεά 485 
(επηεῖῖεβ, θυ Ῥδὰ] ἄοεβ ποῖ ἱπάϊοσδϊε 
ΨΏατα ἴεν σουϊά βἰαπᾶὰ ἴῃ πε ὕτοδά 
οἰαβϑι βοδείοπ οὔ νεσ. τ4. [{ 5 σταϊταϊουϑβ, 
δηα ρῥγορδὈΪν τηϊβίδκεη, ἴοὸ ἀγριια τ 
νγεῖβ8 ἔμαι με τηεδηὶ ἴο ἀββοσίθα ἔμτὶ 85 
βάρβαροι, ψῇεη νγε Κπον ἐμαὶ {π6 εαγὶν 
Ἐοτήδη ΟΒυγοῖ νναβ5 ατεεὶς βρεακίπρ. ἴῃ 
τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον, 1ῃ 51π1ρ]6588 σοη- 
βιγασίίοη 15 ἴο τηδῖκε τὸ κατ᾽ ἐμὲ 50]εςξ 
ἃηἃ πρόθυμον ρῥτεάϊςαίε, ΞιρρΙνηρ ἐστι: 
411 τῆδι ἀβρεηᾶβ ου πιθ ἰ8β ΘΑρΈσ, ἱ.6., ἴοσ 
τὴν Ῥαγέ, 1 τὴ 81] τεδάϊπεββ. Βαΐ ἰξ ἰ8 
Ῥοββίρῖα τὸ ἰδᾶκα τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον 
ἐορείμεγ, δᾶ ἰὸ ἰγαηβίδίε: [86 σεϑδᾶϊ- 
Ὧ655, 50 ἔδτ 851 δηλ σοποογηβά, (15) ἴο 
Ῥτθδοῦ ἐπε ἀοβρεὶ ἴο γοῖ 4]δὸ ψῇο ἃζὰ 
ἴῃ οσπιθ. Τῆς οοπίγαβε ἰσαρ δα 15 ἐμαί 
Βεΐνναθη τυὐ Πἕηρ (ν ]ο ἢ Ῥδὰ] ἔον 5 ραγέ 
ἰδ δα] 10) δηᾶ δαγγγέτρ ομέ τῆ8. νυνὶ} 
(μοῦ ἀερεμᾶβ οὐ Οοά (νεσ. :ο)). 
ὑντ τὴῖ5 Ραὰ] ἱπίσοάυσαθ {ῃ6 ριθαῖ 
ϑιδήεςε οὗ {λ6 δρίβεϊε, δηᾶ, ἴῃ ἃ 86η86, 
οὗ τες Οοβρεϊ---ἰῃαὶ ψμῖοῆ ἃς ἢετε 
ἀεβίρπαῖεβ δικαιοσύνη θεοῦ. ΤΠΕ οοη- 
ὨΘοϊίοη ἰ8 Ρεου τ. Ηἰδ [85 ῥγοίεββεᾶ 
8ῖ5 τεδάϊηεββ ἕο ὑρσεᾶςῖ [πε (οβρεῖ, ἐνεῃ 
αἱ Εοηθ. Αηννῆοσθ, πὸ ἀουδέ, οπα 
τοῖσδε πᾶνε τβρινιηρθ ρου ΕΘ ΠΈΠΙΠΡ 
Ἠἰτβ ἢ ὙΠ 4 τοεββαρε ψνϊοἢ ἢδὰ ἴογ 

διῇ 45 ἃ σσίτηϊηδὶ; δῆγνΒεσα, [ἢ Οσοββ 
ὙῸΞ5 ἰὼ 7ενν8 8 δέυτη ]ηρ΄ Ὀ]ΟΟΚ δηᾶ τὸ 
ατεοκϑ ἔοο  βμηθβθ. Βαΐ δὲ Εοτῃε, οὗ 81] 
Ῥίδοαθβ, ασε τε μος εἤεςιίνε ἴοσοα 
οὗ Βυπιδηϊίν βεετημεά ἰο ὃῬὲ ραιπεγθᾶ ὑρ, 
Ὅπε ΠΙΡΙΕ ΡῈ ἀϑβαταεὰ τὸ βξαπα ἡσττῃ 

γνεἰ85 γεϊδίπβ 1; ὟΝ. δπά 

85 ἴῃε ταργεβθηϊδενε οὗ δὴ ἀρρδγεηςν 
ἱπιροίδηξς δπᾶά ἱπεβεςίίνε τπΐηρ. Βαυῖ 
τπ1|5 τὴ6 ἀοβρεῖ 15 ποῖ; ἴξ ἰβ ἐῆε νῦν 
τένασβα οἵ (Πὶ5, ἀπά {μεγεΐογε πε ἄροϑβεὶε 
5 ὑτουᾶ ἴο ἰἀεηεῖν ἰπηβεὶε ν ἴτ. “1 
81 ποῖ δϑῃαπιβά οὗ με (οϑρεῖ; ἔογ ἰξ ἰ5 
ἃ Ῥονγεσ οἵ αοά υπίο βαϊνδίίοῃ ἴο Ἐν σΥ 
πα ἔπδὲ Ὀαϊενείῃ. [ΙξῈ ἰβ βϑοἢ Ῥεσδυβα 
{πεγε 18 τανεα]βά ἴῃ ἴξ δικαιοσύνη θεοῦ--- 
16 νεγὺ {πῖπρ' πλθπ πθεᾶ ἔο εηϑαγα ϑαῖνα- 
είοη ; δπά {πὲ ἴῃ βιισ ἃ σρβδπηεισ-- τόσα 
[αϊτ τὸ (δἰ ῃ---αβ ἴο τηαῖκε ἰξ δοσεββίδ]ε ἴο 
411. Απά {πῖ5, δρδίῃ, οὔἱν δῆβννεσβ ἴὸ 
ψμδὶ βίαπάβ ἴπ τς Ο.Τ.---ἶἰς 15 υτγιείεα, 
{δε τὶ ρβίεουβ 58.4}} [ἶνε ὃν ἔδι τ. 
γε ει. τ6 ἔ. δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν : ἴοι 

ἰε 15 ἃ ρονγεσ οὗ αοά. 1ὲ ἄοεββ ῶο ἰη)βεῖςς 
ἴο τεπάδγ “ἃ Ὠϊνίης ρονεσ ᾿". Τῇ οου- 
οαριίοη οὗ ἐπε αοβρεῖ 85 ἃ ἔοτοε ρεῖ- 
νδᾶεβ {πε ερίβείαβ ἴο ἐπε Οοσίπιμίδηβ; 
ἰξβ. ῥσοοῖ, 580 ἴο βρεαξ, 15 ἀνπδτηΐςδὶ, ποί 
Ἰορίςδὶ. [ε 185 ἀεπηοηδίγαιβα, ποῖ ΡΥ 
Δτσυπηεηΐ, Ὀὰϊ Ὀν ψνῆδὲ ἴῈ ἄοεβ; δηά, 
Ἰοοκίῃρ' ἴο ψῇῆδί ἱξ σδη ἄο, Ρδὰ! 15 ρσουά 
ἴο Ῥσθδοβ ἰξ δηγνῇθγε. εἰς σωτηρίαν: 
σωτηρία 18 οπε οὗ ἃ οἶ485 οὗ ννοτἀ5. (0 
ΜΒΐΟη ζωὴ, δόξα, κληρονομία Ὀεϊοηρ) 
πιϑεᾶ ὃν δ] ἰο ἀεποίε ἐδ ἰδϑὲ γσεβ] οὗ 
186 δοσθβρίδποβ οὗ 6 ἀοβρεὶ. [ἰ ἰ5 πε 
τοοϑὲ περδῖνε οἵ ἔπαπὶ 411, ἀπά ςοηςεῖνεβ 
οὗἩ {με (σοβρεῖὶ 48 ἃ τπηεδῃβ ἔοσ γεβοιηρ 
τῆθη ἔοτι ἴδε ἀπώλεια ψΠϊοἢ ἀνναὶίβ 
βίπποσβ δὲ ἴμς ἰδβδὲ ᾿πάρτηθπι. ἴπ παντὶ 
τῷ πιστεύοντι ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ 
Ἕλληνι δηοίδπει οὗ δε πιδίῃ ἰμίεσαϑίβ οὗ 
186 ψυτῖῖεγ ἴθ {π|8 ερίβεϊς ἰβ Ὁσουρδι 
ζοσνψατᾶ ; (ἢ6 αοβρεὶ 15 ἴοσ 811, [8 βᾶγηβ 
ΟὐοΒρεὶ δηᾶ οὐ {πε ϑβάσηβ ἰδύτηβ, δῖ 
ψϊῖμοῦς ῥγεϊαάῖσε τὸ τῆς Ὠϊβίοσίςδὶ ῥσα- 
τορδῖϊνε οὗ [πε ]ε. Μεγ. 17 βΒῃοννβ ἢοὺ 
τῃ6 αοδρεὶ ἰ5 ἃ ᾿ὐνὶπε βανίῃρ βονγασ. 
1 5 βιἢ Ὀεβοδιβα ἐμ6γα 15 τανθδὶβά ἴῃ ἴξ 
δικαιοσύνη θεοῦ. Ρἰαἰπὶν, δικαιοσύνη 
θεοῦ ἰ5 Βοπηείδίηρ υἱίπους Ἐς ἢ ἃ βίηξαὶ 
τῆᾶῃ σδηποΐῖ ΡῈ βανβά; δυΐ νῇῆδέ ἰ5 1 
ὙΤἢς ἐχργαββδίοη 861 15 οἵ ἐς αυἰπιοβί 
Βεηοταιγ, ἀπά πὲ νατίουβ ἀεῆηϊΐρ 
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τῷ πιστεύοντι, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. 
Ρδύοτειν.“:. 
4 ΟΠ. χνὶ. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ 1. 

17. δικαιοσύνη γὰρ 

Ῥ Θεοῦ ἐν αὐτῷ “ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, 

ες ἢ ,.. “Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως "ζήσεται." 

τηδαηΐπρβ ὑνΒϊοἢ πᾶνε ὕδεη δββὶρηεᾶ ἴὸ 
ἴ: διζεπιρί τὸ ᾿πϑεϊεν Ἐπαγηβεῖνεβ 85 σθὶθ- 
νδηΐ, οσ ἱπενυϊίῦ]ς, Ὁ σοππεοείπρ ἐμδση- 
βεῖνεβ ἢ {πὲῸ σοπιοχί ἃ5 ἃ ΨΠΟΪε. 
ΎΒΘτα σαη δε πὸ ἄουβε ἐπαὶ {πῸ ἕππάλ- 
τ θη] τοὶ ἰρίουβ ρσοῦ ἐπὶ ἴοσ ἴῃ 6 Αροβίῖε 
ποῖμδὶ ψνπίοῃ ταδάε ἃ ἀοβραὶ πεοαϑβασν, 
τπδὲ {πὸ βοϊυϊίου οὗ ψῃϊ ἢ σου ]ᾶ δἰοπα δσ 
(οβρεϊὶ---ννᾶβ, Ηονν 58.811 ἃ βἰπέα! τχᾶπ Ὁ 
τ σδέεουβ Ὀθείοσε αοἂδ Τὸ Γἴποσ, ῃῸ 
μαὰ ἰηβιϊποιῖνε ἐχροσίταθηΐαὶ ϑυταραῖῃν 
ΜΙ ἀπε Ῥδυϊΐπε βίδηάροϊπε, {π|5. βὰρ 
Βεβίεά τπαὶῖ δικαιοσύνη θεοῦ πιεαπί ἃ 
τὶ ρβεεουβηθθβ νδ] ἃ Ῥεΐοσε αοά, οἵ ψῃΐοῃ 
ἃ τὴᾶῃ σδπ Ὀδοοπλα ροββεεβεὰ σου ἢ 
(ΑἸ ἢ ἔὺσ βυσῃ ἃ τὶρῃτεουβηεββ (45 πα 
σοπάϊξίοπη οὗ βαἰνδίΐοπ) 15 τε ἔτϑὲ δηὰ 
Ιλβὶ πϑαᾶ οὗ ἐῆε 5βἰπῆι 5οι]. [π βυρροσζί 
οὗ τῃ18 νίενν τεΐδσεπος μα85 Ῥεξῃ τηδάβ 
ἴο νεῖ. 18, Ψῃετε ἀσέβεια ἀπᾶ ἀδικία 
ἀνθρώπων ἃτε τερτεβοηϊεά 85 1ἴπ6 δοῖμ] 
δχἰβείηρ οοπάϊείοπβ Ἡν πἰςἢ τῃ6 δικ. θεοῦ 
888 ἴο τερῖδεθ Νὸ οπε σδὴ ἄδην πδὶ 
ἃ τὶ βῃμιεοιβηεββ ναὶὰ δείογσα αοᾶ ἴ8 
εϑϑαπιίαὶ το βαϊναϊίοη, οσ {πὲ δυο ἃ 
τὶ μι θουβηθβ8 18 τενβαὶθᾶ ἴῃ {π6 αοβρεῖ; 
δαῖ ἴτ 15 ἀποίμοσ (ποβείοη ΨΒμείμεσ δικ. 
θεοῦ ἰ5 ἃ παίῃγαϊ εχργεββίοῃ ἴοσ ἰξ. ὙΤὩδ 
βδπεσαὶ βεηβε οὗ βοῃοΐδτβ 56 6πὶ8 ἴοὸ μβᾶνα 
ἀδοϊάεὰ δραΐπβδε ἴτ ; ὃπὲ ἴξ βεετὰβ αὐϊῖα 
οτθάῖθ]8 τὸ τὴὰ ἐμὲ Ῥδῃὶ υβεὰ δικ. θεοῦ 
Ὀτγοδάϊν ἴο τλθᾶῃ “ἃ Ὀϊνίπε σἰρῃίθοιβ- 
πα55," δηά τῃδῖ {πὸ ραγίίουϊατ βῃδάβ οἱ 
ταθδπίηρ᾽ ψνὩϊοἢ ΤΌ ΠΟΥ στηδᾶθ -ργοπηηθηΐ 
σδη δε ἱερ!εἰπχδίεῖν δϑβοοϊδιεά ὄνεη ἢ 
τ1Πε56 ψψοσὰβ. ἴση: Ἰαΐεῖν, βοποΐδτβ οἱ 
1Πς πιοβὲ ορροβίτε βοῆοοϊβ δά δρτϑβεά ἴῃ 
Βπάϊηρ τπῈ ΚΕΥ ἴο {πε εχργεβϑίοῃ δικ. 
θεοῦ ἴῃ ἵψοὸ οἵδε Ῥδυ] πα ΡΑΒ58 668, 
ψνῆογα ἰῈ ἰβ σοπεταβίεα ἢ βοτηθῖππρ 
εἶδε. ὙΠυβ ἴῃ οΠᾶρ. χ. 3 δικ. θεοῦ 15 
ορΡροβεά ἴὸ πιδπβ ἰδία δικαιοσύνη; 
δηὰ 'ἰπ ΡΗΠ. 1. 9 6 ορροϑβίξΐοπ ἰβ σῦοσα 
Ρτεοίβεϊυ ἀεβηεβᾶ; μὴ ἔχων ἐμ ὴ ν δικαιο- 
σύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ 
πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιο- 
σύνην ἐπὶ τῇ πίστει. 1 {Πϊ8 σοπίταβι 
Μαγα δἰονγεά ἴο 1611 πεγε, ἐπε τὶρμέθουβ- 
πε885 οἵ ψῃϊοι Ῥδὺϊ βρεᾶκβ ννουἹά ὃ6 πὲ 
οὗ νος αοἄ ἴἰ5. 1πὴ6 βουγζοβ οὐ διυξΐποσ; 
νε ἀο ποῖ Ὀσίηρ ἴξ το Ηΐπι, Ηδ τενϑδῖβ τἰ 
ἔοσ. οὔγ δοοερίαπεαε. Απά {ῃϊβ ἷβδο, οὗ 
ΟΟΌΓϑΘΘ, ΔΏΒΨΕΙΒ 0 (ῃ6 ἴδοίβ : ΟΟΒρεὶ 
τὶ ρμιεοῦβπεββ ἐς ἃ ρἱδι, ποῖ δπ δομίενε- 
ταεπῖ. Βυΐ ἴδεη, ἰτ ἰβ βαϊά, ἔπεσε 15 
ποιμῖηρ ἰπ ἴπ6 ραβϑᾶρε ἰὸ βυρρεϑβί 58 ἢ 
ἃ οοηίταβί; μετα 18 ποὲ ΔΥ εταρδβίβ 

ψηδίενεγ οὐ θεοῦ ἰο Ὀτὶπρ θείογς ἐπα 
ταϊπὰ δε ἰἄεα οὗ ἃ τἱρῃέεουβπεϑβ ποέ ἀπε 
τὸ αοά, Ῥὰπὶ α ννοσκ οὗ τηδη 5 ονῃ. Τὸ 
εἰῖβ ἰξ πᾶν [αἰ γν ῬῈ ἀπϑυνεγεᾶ ἐδδὲ τῃς 
ςοπίταδε ἀϊά ποὶ πδεά ἴο θὲ βρεοίδ!!ν 
βυρρεβίθα; {61ῷ δὰ ποῖ ργεβεηϊεά 1561} 
Ἰηδιεϊ ποι νου ἰοὸ ἴβοβα οὸ Ψῆοτι Ῥϑὰϊ 
ψτοίε, {παν νου ποῖ ΟἿΪΥ Πᾶνα τηΐϊϑβαα 
{πὲ ροϊπὲ οὔ {ῃϊβ εχργαβϑίοῃ, ἘΠΕΥ͂ 
ψου]ὰ ποῖ ἤανε ὑπάδεγβίοοά ἰῆγαα 11πὲ5 
ΔΩ ΏΕΙΘ. Γνὲ τασβὲ δββιπια, ὌρΟΠ 
τῆς Ψ Ποῖα, ἴθ {δὲ τεοϊρίθηῖίβ οὗ Ῥ8Ὲ}}5 
δρίβεῖββ, ἃ γᾶν οἵ ςοηςεϊνίηρ {πε (οβρεὶ 
ΔηΒΜΜοσίηρ Ὀτοδάϊν ἰοὸ δῖβ οὐῃ ; 86 ἴη- 
ν βίδ]6 οοπέεχε, νοῦ γε πᾶνε ἴο τερσο- 
ἄυςε 485 δεβδὲ ΨῈὲ Ἵᾶπ, πιᾶὺ 6 ποτα 
ἱπηροτίδπε βογηδιίσηθβ ἴῃδη νῃδὲ να ἢανα 
ἴῃ ὈΪΔοΚ ἀπά ψῃϊθ. ὙΒΕε Ῥτοδά βεῆβε οὗ 
“Δ Ὠϊνίης τἰρμίθουβηεββ σόνεσβ 115 
βεσοηά, Ψῃϊοἢ πλᾶν δε ς411εἃ τπε Ὠἰδέοσγι- 
οδ] Ῥγοϊαβίδηϊ ἱπιεσρτείαιίοη, 45 ννῈ}]} 845 
ΤΠ οτ᾽Β ; ἀπά {π6 ἴδοις βθεπὶβ ἴο τῆδ 8Π 
Δτρυγιθηξ ἰοῦ τπδὲ Ὀτοδάθσ σαπάδσίπρ, 
Ιη νίενν, δοννενεσ, οὐ ἐδξε πηδουριεά 
ἀϊῆου]ν οὐ δε ρῆγαβα, πεν ᾿ἰρμς τνουἹὰ 
Ῥὲ ννεϊοοπιε, ἀπά [Π]5 ἢδ8 δεε βου βρῆς ἱπ 

τς ΟἿ, τβε οἵ δικαιοσύνη (Πρ ""), 

Θβρθοῖδιν ἴῃ {πε Ῥβαὶπιβ δπὰ ἴῃ 15. χἱ.- 
ἴχν!. ϑ8εε, 4.9΄., Ρ5. χχχν. 24, 28, 1ἰ. χά; 
15. ἵνὶ. σἉ, ἹΧ, α; Ῥ5. χου"!. 2. ἴπ τῆς 
1αϑῖ οὔ τπ658 ραββαρεβ νγε πᾶνε ἃ βιγικίπρ' 
ΔΆΔΙΟΡΥ τὸ ἴπ6 οπα Ὀεΐογε τι: ἐγνώρισε 
κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν 
ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ; 
δηᾶ ἴῃ οΟἴποιβ ψε σαπποῖ δυῖ θ6 βίγιοϊ 
ΙΓ ἐπε ΡΆΓΆ]16115πὶ οὐ “τὶ ρμεθουβπ6585 ἢ 
πα “ βαϊνδιίοη," βογηβίϊσηεβ 45 ἔπίηρ8 
ὙΒΙΟΠ Ῥεϊοηρ ἴο αοά (5. χονηί! 2), 
ΒΟΠΊΘΙΓΔῈ5 85 (πίηρδ Ποῖ δεϊοπρ τὸ 
ΗΒ ρβορῖε. Ου ἐπε βίγεηρξῃ οὗ ἔδοϊβ 
ἯΚ6 {π6886, Ὑπεοά, Ἡᾶδτγίηρ, ἰπ ἃ έἔυ- 
Ραπάουβ ριόρτατζήγσας επειεά Δικ. θεοῦ 
δεὶ Ραμίες (Τ ἀδίηροη, 1806), ἀτριιδβ {πὲ 
δικαιοσύνη θεοῦ τη68Π8 ἔπε ᾿ππάϊοῖΑ] δοτίοπ 
οἵ ἀαοὰ ἰπ νι ϊςἢ Ηε ἰυϑεῖθεβ. Ηἴβ ρεορῖς 
δηὰ δοσοσηρ  5ηεβ {πεὶγ βαϊναιίοη. ΤῊΗϊ5 
δὲβ ἱπίο {πεῸ σοπίεχι νγῈ}] δπουρῃ. Ῥὰϊ 
88 ῬΔῈ] ρυὲβ ἰξ-ττῆονν 51.811 τῖδη Ὀ6 ἰᾳ8ὲ 
ψἱἢ αοά ὃ---ἴῆς τεϊρίουβ ὑσοῦθπὶ 15 ἃ 
)υάϊοϊα! οπα, δἂπά [ἐβ βοϊπείου πλβὲ θα 
ἡπάϊοϊα!. ΙΓ τὴεὲ ἀοβρεὶ 5ϑῆονβ μον αοάᾶ 
7 δε 1ῆε8. (ἴοσ οὗ σοῦγβε ἴ τηυβδὲ θὲ αοά, 
{πε οἷν Ἰυάρε οὗ 411, πὸ ἄοεβ [{), ἴξ 
βῆοννβ δυδσυίμιηρ : βαϊνδίίοη ἰ5 ἱποϊυάθᾶ 
ἴῃ (οά᾽ 5 βξεδίβηςε οὔ ιυϑεϊβοφδίίοη. Ηδτίηρ᾽ 
Βἰπιβεὶξ δάτηϊδ ἐπαὶ {πἰβ ἱπιεγργείδεϊοη ἰδ 
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18. ᾿ΑἈΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν 
ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ " κατεχόν- 

ταῖμπεσ οἵ ρῃ]]οἱορίοαὶ ἐμαπ οὗ τεϊρίοιιβ 
ἱταροστ; [18 “ σεομεξεσειίρεηθβ ὟΝ δἰτεη 
οτίδβ " ςαηηοῖ θὰς πᾶνε 85 15 σοηβε- 
αιθησα “1ὴ6 ᾿ιδιιβοαίίΐοη οἵ τῆ, ἃ 
τι μθουβηθββ ΨΠΙΟἢ ῥγοσαθάβ ἔγοπι αοὰ 
δηὰ 15 να! Ὀεΐοσγε Οοά ᾽᾿ (Δικ. θεοῦ δεὶ 
Ῥαμῖμς, 8. 68); ἐπαῖ 15, [Π15 πγεαπίπρ' ἸΙεδ 5 
ΌΥ ἱτηπγχεάϊαϊε ἱπίεσγεποε ἴοὸ ἰῇ οἵμεσ 
ὕψο. Βαΐ 1 σδῃ ὉΥ ΠΟ τηβδῃβ Ῥὲ οδτιγῖβά 
τΠγοὰρΡἢ (ἀτν πιοστα τμδη οἰἴμο οὗ {πε 
ΟἴΠΘΓ ἐτνο) ἴῃ 4}1 ρίαςββ ψπεγα [8 ρῆγαβα 
ὉσΟυΓΒ; ἰπ 111. 5, δ.5.,) Ηδτίπρ Βίτηβεῖῖ 
δαἀπηῖϊῖβ 1815; ἰπ 1ἰ]. 25, 26, ννῆεσε δα 
Ἰπϑἰβίβ οπ (ῆ86 βϑᾶπὴηε β6ῆϑε 48 ἴῃ ἱ. 17, Β6 
ἄοεϑ ποῖ 50 τη ἢ 885 ταΐευ ἕο δε οἶδυβε 
διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ΤΕΝΕΆΠΩΡ ἰξ. 
ἁμαρτημάτων ἐν τῇ ἀνοχῇ αὐτοῦ, νη] ΓΠ ἢ, 
ἴε 15. ποῖ ἴοο πιιοὴ 0 βαύ, πεοθββίδίθβ ἃ 
ἀϊδετεπε 5μδάε οἴ τηεαπίπρ ἴοσ δικαιοσύνη 
θεοῦ ἰπετε: 8568 ποῖα, ὙΠ δἀνδηϊαρε 
οὗ Πἰβ τεπάεγίπρ' ἰβ ποῖ 80 τῇυοῃ {παᾶΐ ἴξ 
ΒΡ 165 {πε σταπιπηαγ, 45 τῃαι ἰξ τανῖνοβ 
πε βεπβε οὗ ἃ οοηπβοξίοη (Ὡς ἢ εχ βιεά 
ἔος τῆε Αροβι!ε) Ῥεέννεε ἐπε Οοβρεὶ μα 
ΡῬιεδομαᾶ, απᾶὰ ὄνεη ἴπε ἰδηριαρα δ8 
Ῥτεδοπεὰ ἰξ ἱπ, απὰ ἴπ6 δπεϊοϊ ρατίοπθ οὗ 
ἴηδὲ αοεβρεῖ ἴῃ τῇς ΟΟΤ.., ἀπ {ῃδὲ ἴἰ 
ξἶνεβ ρτοζηίπεποε ἴο {δε βανίῃρ σβαγαοῖεγ 
οὗ αοά᾽Ἐ ᾿υδεϊγίηρ δοείοσθ. [τ βυρβίδησε 
411 686 τῆχϑα νίεννβ δτεὲ ΒΙΡΙΊ αὶ, Ῥδυ]ης 
ἀπά {τὰ ἴο ἐχρετγίεηςβ, ννπίομανεσ 15 ἴὸ 
θὲ νἱπάϊςαιεὰ οἡ Ῥμϊ]οϊορίςαὶ στουπάβ. 
Βυῖ {πὲ βαᾶτὴθ οαπποί ἈῈ βαἱά οἵ δποῖβεσ, 
δοοοτγάϊηρ ἴο ΨΏΙΟΝ τὶ ρ μευ βπε85 15 Βεγα 
ΔΏ δἰιυίε, οὐ Ἔνθ ἴπ6 οπατδοίεσ, οὗ 
(οά. ὙΤμαῖ ἐπε ἀοβρεὶ ἐξ {π6 βυρσθπια 
τονοϊδιίοη οὗ τπὸ Ἵμαγαςίεσ οἵ σοά, δπὰ 
ταὶ τὴ6 οματγαοίεσ οὗ αοά ἰβ τπε βοῦσοα 
οὗ τὴ6 αοβρεὶ, πὸ οπὲ σδῃ 4μδβίϊοη. 
Οογίδίπὶν Ρδυ νου] ποῖ πᾶνε αυδβεοπεά 
ἰ. Βυῖ ψβείμε Ῥδὺϊ οοποείνεά [πὸ 
τσ μι θουβπεββ ΨΗΪΟΒ 15. ἂπ δἴεγηδὶ δίεγί- 
δυϊε οὗ αοά (εὐ. ἴ{ϊ. 5) 45. βϑϑβπείδ!ν 
βε! οοτζηγηηἰςδίϊνο--- νεῖ μασ μῈ Μψου]Ἱά 
δανε βαἰά μηδὲ αοά ᾿υβεῖῆεβ (δικαιοῖ) {πε 
ππροάϊν Ὀεσαυδε ἢα 15 Ππη56 1 δίκαιος--- 
ἴβ ἘΦ τηϑίίοτ. ὙΒ6 τἰρῃτθουβπ 655 
ὉΓ δα, ςοποεϊνεά 45 ἃ Ὀίνίηε δε αέξε, 
ΤΊΔΥ πᾶνε ἀρρεατεά ἰο Ῥδ] ἔπε ταὶ ἀϊ- 
οὐεν ἴῃ πε ΨΑΥ οὗ τῆ6 ᾿πδεϊποδείοπ οὗ 
5ἰη } πιᾶη. Οοά᾽β τί ρῃίεουβηβββ ἴῃ ἘΠ15 
86Π586 5 {π6 5ἰπηθγ᾿β οοηδεπγηδίίοη, δηὰ 
πο οπὲ 11] βιοςααᾶ ἱπ πιακίπρ Ηἰπὶ Βπὰ 
ἴῃ ἴε ἐμὲ ρτοιπᾶ οὗ μἰβ βορθβ. ὙνΠαϊΐ ἰ5 
νναπεεα (αἰνναυϑ ἰπ σοπϑίβέεηον ν ΘΟ 5 
τ σμιθοῦθπεθθ ἃ5. ὁπε οἵ Ηἰβ ἰηνίοί θα 
αἰεὶ θυϊεθ---α στθδὶ ροίπίι εἰαροτγαίεά ἴῃ 
Θἤδρ. ἰἰ1. 24-26) 15 ἃ τὶ μδουβηθβ5 Ὡς ἢ, 
35 πηδῃ σδηποῖ ργοάυςα ᾿ΐ. πλαϑῖ Ὀε ἔτῸΠὶ 

Ῥινίῃε τἰρβιεοιβηβββ ϑροόκεῃ οὗ 15. ἤτον 
οἷ: τηδη ψου]Ἱά ἤσνοσ Ὦανε Κποννῃ ΟΣ 

8. 2ΤΠεεκ, 
6, 7. 

αοά, ἀπά ψῃϊςῃ, οὐ τϑοεϊνεά, 5841] θὲ 
να] Ῥείοστε σοά; δπᾶ ῃ15 ἰ5. ψνμαὶῖ τῇς 
Ἀροβίϊε (ον ἐμὲ ργομρά οΥΓἹ Ολγὶϑέ' 5 ἀεαΐβ 
ον κἷη") δπποῦυησεβ. Βαΐ ἴξ ἱπίγοάποεβ 
ςοηξιβίοπ το ἰδθπει εν στ {π|5. με σοη- 
σερτίοη οὗ 8π εἴεσῃαὶ δαπὰ πεοθββαυ 
οὶ! ἰταραγηρ τρῃθουβηθεθβ οὐ ἀοά, 
Τὴ Αροβεῖβ, πῃ σμαρ. {1Π|, δηθὰ σἢδρ. ν.» 
12 Κ685 ΟἿΤ τυϊπβ δἰοηρ ἀποίμπε τουῦΐε. 
566 Βαγῶρυ ἱπ Εχῤοβίίον ἴον Αὐραδβί, 
τϑοδ, ἀπά 5. ἀπά Η. κα ἰοε. ἀποκαλύπ- 
τεται ἱπεϊτηδίεθ ἱπ ἃ ποὺ ὙΨΔΥ μὲ τῃ6 

Τοποθινεᾷ 11 Ὀυϊ ἴογ {π6)᾿ δοΐῖ οὐ ἀοά τῇ 
Ἱ1 1ΠῚ5 ἀποκαλύπτειν ἵἱ 

ΨΆ5 ἃ μυστήριον: οἷ, χνὶ. 25 ἴ. ἐκ 
πίστεως εἰς πίστιν. Ῥτεοῖδε ἀεβηϊιίοη 5 
οὗ τιϊ5. (δ. .ν ἮΝ εἰββ᾽ 5: τς τενεϊδείοη οὗ 
{πε δικ. θεοῦ ῥγέδεῤῥοΞΨες ζαϊέςμ ἴῃ τῃα 
856η86. οἵ Ῥεϊϊενίπρ δοσερίαποα οἵ ἐπε 
(οβρεὶϊ, ἔ.6., 1 15. ἐκ πίστεως : απὰ ἰΐ 
ἱεας ἐο ζαϊεϊ; ἴθ τὴ. β6πβε οἵ βανὶπρ 
τοίδηςα οὐ ΟἘγῖβε, ζ.6., ἰε 15. εἰς πίστιν) 
ΒΈΓΙΚΕ Ομ 85 δ ίίσασυ. ὙΠῈ Ῥτοδά βεῆβα 
ΒΘΘΤῚ5 ἴο 6 {παὶ ἰπ {π6 τενεϊβδείοη οὗ 
(οὐ 5 τἱρῃβεβουβηθθθ ἴοσ πλδη᾽ 5 βαϊναϊίομ 
ἐνεγυιῃίηρ ἰ8β οὗ ἴαϊτῃ ἔγοπι βγϑὲ ἴο ͵δϑέ. 
ΟΛ 2 Ὅον. 1, τό, {1ϊ. σ8, Τῇῖβ Ν. 
ἀοοίτίηε ἐπε Αροβεῖε ἢπάβ δηπουπςθά 
Ῥείοτβ ἱπ Ηδϑ. 11. 14. ἐκ πίστεως ἱπ {π6 
αυοΐδίίοη ἰ8 ῥγοραῦῖν ἐο Ῥ6 ςοπϑδίτυεά 
ψ ἢ ζήσεται. Τὸ ἴάκε ἰὲ ΨΠῊ δίκαιος 
(Πεὲ Ψψῇο ἰ5 τἱρβίθοιβ ὃν ἔδ 18) ψνουἹά 
Ἱπιρὶν ἃ σοηπίγαδί ἴο ἃποίμει τηοάε οὗ 
θείην τίρμέεοιιβ (υὲζ., Ὁ γγου 8) ψΒΙσΒ 
ἴδεγε 18 ποιῃίπρ ἴθ ἘΠπ6 τεχί ἴο βυρρεϑέ. 
Ἴδε τἰρδίεοιιβ ῆο ἐτυβίεα ἴῃ εμόνδῃ 
ννατα Ῥτοῦρμε ὈῪ ἴδε {γυδὲ δαῖξ [ΠτΟῸΡἪ 
πε ᾿τηρεπαᾶϊηρ ἡπάρτηεης ἴῃ ΗΑ ΚΚαΪτ᾽ 5 
{πε ; απὰ δ5 {με βυῤβ]εοϊϊνε εἰάβ οὗ 
τεϊϊ σίου, {μ6 διείτυάθ οὗ ἐπε βου] το αοά, 
ὭΘνΘΙ νατίδϑ, 1 15 πε βϑατὴβ ἔγιιϑέ νῃϊοἢ 
ἰθ ῃε σοπάϊείοη οἵ 5βαϊνδείοῃ 5111]. 

ὙΠε Θοβρεὶ οὗ (οὐ β τἱρῃμίεοιιβηθβϑβ 15 
ὨΘΌΘΒΒΔΓΥ, ἘΠῚ: τῆε διιπιᾶπ ταςα 85 

τΙρπίεοιβη 5 οὐ 115. οννῃ 15 
τόνεα ΟἹ ἴῃε ΨΠΟΪΘ τγᾶςβ (1. τϑ- 1. 20), 
ΞΞ ἴπ ἐπεβε νϑῖβθβ (18-32) ἢγβί οὗ ἐπ 
μεδίμεη. ὙΠ δπιρἢδβίβ 1165 τὩτουρβους 
οὐ τ8ε ἔδοι {πδὲ {πδὺ πᾶνε βἰππεᾶ δραίηβε 
πρδε. 

ει. 18 ἢ. ὙΥπὲε τενεϊδιίίοη οὗ {πε 
τὶρῃιεουβηθββ οὗ ἀοὰ (νεσ. 17) ἰ5 πεαεάεά 
πη νἱενν Οἱ π6 ταναϊδίιοπ οὗ Ηΐβ νυγαίῃ 
Ἑγότα ννπῖ ἢ ΟΠΙΥ δικ. θεοῦ {ΨΠΕΙΠεσ ἰξ Ἐὲ 
Ηἰ5 ᾿υδεϊ γὶπρ' βεηέθηςε οσ ἐπε τίρίεουβ- 
π685 Ψηϊοῃ Ἠςξ Ῥεβίονβ οὔ :τηδπ) σδπ 
ἀεἴνετ. ὀργὴ ἴῃ πες ΝΤ, 15. ἀβυδ!ν 
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τ Νευίο ἴα τῶν. 10. διότι τὸ " γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς - ὁ γὰρ 
ΝΥ. πεσε 
δὰ ἴῃ 
Αοἰβ οἵ, 

Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε: 20. τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως 

(τ εἰπιςδ). κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε " ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις 
υ ΟὨἱγ ἤετε 
απ 1υάς καὶ " θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους. 
νεγβ, ὅ. " 

ν ἤετε οτἱν ΤΟΡ 
ἱπ Ν.Τ. 

γι Οος. {ἰϊ. 

21. διότι γνόντες 
Θεόν, οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾽ ἐματαιώθησαν 

ἐν τοῖς " διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία - 
αι θοτἰ αο. 22. φάσκοντες εἶναι σοφοὶ " ἐμωράνθησαν, 23. καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν 

τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ 

εβομαίοϊορίοαϊ, Ρυῖ 'π τσ ὙΠε88, 11. τό τὲ 
γΓεῖειβ το βοσλα ἢίβίογιοδὶ Ἰυάρτηεηΐ, δηὰ 
ἰπ ]οδη 111. 36 ἰξ 15. πε οοπάοτηπδίίοπ οὗ 
ἴἰς βἴπποσ ὉΥῪ αοᾶ, ΜΠ 411 πᾶὶ ἴὲ 
ἰηνοῖνεβ, ργεβεηὶ δπᾶ ἴο οοσῆεὌ0 πὲ 
τενεϊαιϊΐοη οὗ ψγδίῃ ἤδγα ῬγΟΌΔΟΪΥ τεΐεγβ. 
ταδὶ ἴο ἴπ6 Βη81 ἱπάρτηθπε : {πὲ 
ΡΥΓΛΔΤΥ ομδγαοῖασ οὐ 7εβιβ ἰῇ ῬΔΌΠ᾽5 
οβρεὶ Ῥείπρ ὁ ῥνόμενος ἡμᾶς ἐκ τῆς 
ὀργῆς τῆς ἐρχομένης, 1 Ὑἢε55. ἱ. τὸ; 
οπι. ν. 9; δῖ 10 ἰΒ ποὲ ἐοσοίηρ ἴὲ Πδτα 
το τῖδκε ἴὲ ἱποϊυᾶβ (ἀοἄ᾽5 σοπάετηπδίϊοη 
αἱίεγεὰ ἱπ οοπβοίεποθ, ἀπά αἰζεβιεά (νεσ. 
24) ἴῃ [δε Ἰμάϊοῖ4] δραπάοππηθηϊ οἵ με 
ψοτά, Ὑ8Πε τγενεϊδεϊοπ οὗ {πὸ τἱρβίθοιυβ- 
Ὧ655 οἵ αοάἄ δ45 ἴο τηδίοῃ {Π15 δἰτδίίοη, 
δῃηᾷ τανογϑε 11. ἀσέβεια 15 “ ροβίῖνε ἀπὰ 
δοῖϊνε ἱγτε βίοι "᾿: β8εῈὲ Ὑταποῦ, 85)5., 
ὃ ἰχνὶ. τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ 
κατεχόντων ΤΊΔΥ τηξᾶπ (1) ΠΟ ΡΟΒ5688 
188. ττῦῖ, γεῖ ᾿νε πὶ περ μεθουβηαββΒ ; 
οἵ (2) ψῆο βιρργεββ ἴπ6 γαῖ Ὀγ, οὐ 'π, 
8ῃ πησὶ δίδου {πε [π ἴῃς ΝΟ, ἀλήθεια 
8 τποτδὶ τϑῖμεσ ἴπδη βρθοιϊδεινε ; 11 18 
ἐγ οὗὁἨ ἃ βογῖ νυ βῖο ἰ5 Πο ἃ οπὶν 85 1 18 
δοϊεά οἱ: ο΄. ἴτε Ἰοπδηηῖπε Ὄχργθβδίοῃ 
ποιεῖν τὴν ἀλήθειαν. Ηξκηςε τε 
ἰαϊίοσ βεπβὲ ἰβ ἴο Ῥὲ ργαίεσγεα (5εε 
ννεπάις, Γόλγε ἔδομ, 11.,58.. 203 Αππ1.). 
διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ κιτλ. ὙΠετΕ 
ἰβ πὸ 
ψΒεῖπεσ γνωστὸν ΠΕΓΕ πλδᾶπ5 “ Κποννῃ ἢ 
({π6 ἀϑι] Ν.Τ. 56 η86) οσ “ Κπονδθῖε " 
([λ6 ἀϑιδ] οἰδββίς 8εη56). Οὐδ (0 
σοσαρασεβ ῬΏΠ, ἰ. 8 τὸ ὑπερέχον τῆς 
γνώσεως, ΗδΌ. νὶ. 17 τὸ ἀμετάθετον τῆς 
βουλῆς, Βοπι. 11. 4 τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ, 

ἰπάϊβρυϊαδῖα ΨΑῪ οἵ ἀεοϊάϊηρ 1.6., παξατδ τενθ 818 

ΒΥ {δὲ {πίηρβ {παὲὶ ἅτε πηδᾶθβ, (οάᾶ᾽β 
Ῥοννοσ, δπᾶ {πε (οϊδ τ οὗ πὸ Ὀϊνὶπα 
δἰιγί δαςε5β οοπβεξατίπρ (6 Ὠἰνίπεα πδίαγα, 
ἅτε ἱπανὶδ ον ἱτπηργεββαά οὐ ἔπ ταϊπὰ ὃ 
πϑίυγο (ον, το π86 (Π6 βογίρειγε ψψοσά, ὉΥ͂ 
ογθδῖου). ὙΠοῖε ἰβ ἐμαὶ Ἐπ π τῆδῃ 
ΜΕΙΟΏ 80 οδέομεβ ἐπε τηθαπίπρ οὗ δἱϊ 
πὲ 15 ψἱπους δ. ἴο ἱ ἦπ δὴ ἰη- 
δεϊποῖῖνε ννεάρε οἵ σοά. (ες δε 
τολρηϊῆοθης ΠΠπδίσαϊοη οὗ 8 ἴῃ ΠῚ πρ- 
ψοσί 5 υΐης Ἰηιπαρδηος, οἴ αρ. 1ϊ., ὁπ 
Τα τεϊρίουβ ἱπῆπεπος οὐ (τς τηδίοσίαἱ 
νν σά.) Τηΐβ Κπον]εάᾶρε ἱπνοῖνεβ ἀπεῖθϑ, 
δηα τβῃ δῖα ψιτπουΐ ὄχουβε ὈΕΟδΊ86, 
ψμεη ἴῃ ροββεβδίοῃ οὗ ἴτ, ἔπεὺ ἀϊὰ ποῖ 
Ρογίοσμι πεβε ἀυιεῖεβ; (πμαὶ ἴβ, ἀϊά ποῖ 
διοτὶ εν 45 οὐ [δὲ αοά ψμοπὶ ἔμεὺ {ἢ 
Κηδνν. 

ψεῖ. 21 ΒΕ. εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἄναπο- 
λογήτους ψου]ά παίυγα!ν Ἔαρταββ Ρὰσ- 
ΡΟΒΕ: ἴο τῦδκα τῆβῃ ἱπεχουβαθίε 15 οπα, 
Ἰπουρῇ ποῖ π6 ΟἿΪΥ οὐ ἐπε υἱεϊπηδίε, 
ἱπιδπίίοη οὗ αοά ἰπ ρἰνίπρ (Πϊ8 τενεΐδ- 
ἄοπ. Βαΐ {86 διότι δἰπιοβί ἔογοεβ 115 ἴο 
ἴακε {πὲ εἰς τὸ 45 Ἔἐχργεββίηρ γεβαϊξ: 50 
τῆαι ἘμῈῪ ἅτε ἱπεχοιβαθὶα, Ὀβοδιιβςα, δἴο. 
(586 Βυτίοῃβ Μοοάς απά Τδηςες, ἃ 411). 
Ἰῃ νϑῖβ. 21-23 {πὲ ντοπρ' σοῦγβα ἴα κεη ΒΥ 
Βυτηδηϊ 15 ἀδβογί θεά. Νϑέυγα βου 5 
τῆδι οά ἰ5 ἰο Ὀε ρ]οσιῆβα δηᾶ ἰῃδηκεά, 

ἵπὶ ἴο δε στεδὶ δπάᾶ 
δορά. Βυΐ τηδπ ψγεσε ποί Ἴοπίεπε ἴὸ 
δοςερί {86 ἱτηρσεββίοη τηδᾶάθ οὐ ἔπασὴ Ὁ 
παΐαγε ; [ΠΥ [611 ἴο γεαβοηΐηρ Προη ἴξ, 
δπᾶ ἰπ {πεὶγ σεαβοπίπρβ (διαλογισμοί, 
“Ῥδύνθιβθ 56] {δὰ τϑαβοηΐὶπρθ οὐ 
βρεουϊδιίοηβ," 5. δπᾶὰ Ἡ.) ννεσε τηδάβ 

δηᾶ τηακο5 τοῦ θεοῦ ἰπ {πε ραββαρε θεΐογε νδῖη ἐματαιώθησαν) ; (π6 τεδβι]ξ βει]εῖ- 
Ὃ8 4150 βξη. Ροββ.) ἔδνουτβ ἴῃς ἰδίξεγ, 
νῆας ἰβ σμεαπί ἱπ εἰϊμεῦ σαβε ἴ5 τπ6 
Κηαον]εάρε οἵ αοά ψ οι ἰ5 ἱπάερεπᾶεπε 
οὗ βυοῇ ἃ βρεοΐδὶ τανεϊδιίοπ 85 πδᾶ Ῥβεῃ 
δίνεη ἴοὸ ἴπ6ὸ 7ϑνβ.. Ὁπᾶθσ 115 σοσης 
(νεσ. 20) Ηΐβ εἴδειῃδὶ ρονγϑσ, δηᾶ ἴπ ἃ 
ννοτᾶ ΗΠ5. (εἴεγπδὶ) ἀϊνιπιῖν, ἐπίπρδ ἰῃ- 
δοσεββίδὶα ἱπάεεᾶ ἴο βεπβε (ἀόρατα), θυΐ 
ΟΙδαγ ἴο ἱπίε!!ρεποαε (νοούμενα), Ἔνεῖ 

βεᾶ τὲ ργοςεββ; ἐπεὶς ἰπβηοειννε ρεῖ- 
σερίίοη οὗ αοἂ δεοδῆῖε οοηξιδεὰ δπᾶ 
πποεγίδίη ; {πεῖγ ππί πε! Πρεπε μεατζὲ, {πῸ 
βεδί οἵ {πὸ τόσα] οοπβοίοιιβηαββ, νγ85 
ἀδγκεπεᾶ. [1π δββογίιϊπρ {ποῖὶγ τυϊβάοση 
{πεν Ῥεοδτηθ [00]5, ἀπά βῃοννεᾶ 1ὲ οοῃ- 
ΒΡΙΟΙΟΌΒΙΥ ἴῃ {πεῖς ἰἄοϊδίσιαβ, ὙΠΟΥ 
τεβίρπεά {πε ρίογυ οἵ {πὸ ἱποοσσαρεδῖα 
αοά (.6., πε ἱποοσγαρεθὶς αοά, 4]] 

Βίποε οσεαϊΐϊἽοη (ἀπὸ κτίσεως κόσμου: ΡΙοτίοιΒ 45 Ηβ ννᾶ8, δπά δ8 Ηδ νγᾶξ 
ἴον ἀπὸ ἰμυβ υβεᾶ, δες Ννίπεσ, 463), 866 ἢ ἴπ παίυτε ἴο Ὧὃ6), ἀπά ἰοοῖ ἰπϑεθδά 
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πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 24. διὸ καὶ ; " παρέδωκεν γ ΕρΒ.ν.19. 

αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν, 

τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς " 25. οἵτινες μετήλλαξαν 

τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ "ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν 2Ηστε ον, 
, Αρε 

τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀν 5] 
" " ε Υ Ὕ " 2 ΤΒδϑ 

ἀμήν. 26. διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας - ἔτ μος 

αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν 

παρὰ φύσιν: 27. ὁμοίως τε2 καὶ οἱ ἄρσενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν 

χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, 

ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν " ἄντι- 4 2 Οο:. νὶ, 
»" κα " ΡΝ" , 13. 

μισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 

28. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέ- 
᾿ Α δ Αοῖ 

δωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ ὃ" καθήκοντα, ἡ Δι πα, 

1 διο και : οὔ. καὶ ΦΑΒΟ; ἱπϑετὶ ΠΟΘ ΚΙ, εαντοις ὈΡΈΕΘΚ; αντοῖς ΚΑΒΟ !, 

3 Ἐὸγ τε ψὩΪΟὮ ἰ5 ἰουπὰ ἱπ ὁ ΒΌΡΚΙ,, δὲ 18 τεδά ὉγῪ ΑἸΙῸ ; Ο μ88 πείτπαγ. 

ΟΥ Ηἰπὶ βοπὶα ἰϊηαρα οὗ 4 σογειρι θα, πῃ δοσοτάδπος υυἱτῃ ἐπε σοποερίίοη οὗ ἃ 
ὄνβῃ οἵ ἃ νὶϊβ οσγεδίῖιιγθ. Ὑὴε ἐχργαββδίοθ. ᾿μπάϊςοϊαὶ οί, Ἔἐχργθβ865 {π6 Ὀὶνίπα ρυτροβα 
ἤλλαξαν τὴν δόξαν κιτιλ. ἰΒ Ῥοττοννεά ἴπ ---ἰῃδὲ {πεῖγ Ῥοάϊ6β τηϊρἣς Ὀε ἀἰϊβδῃοπουτεά 
Ρασὲ ἴοπὶ 58. ον. 20 (1,ΧΧ): ἠλλάξαντο δπιοπρ μετ. Εὸγ βρέξῃ. οὗ ρύσγροβε, 5εὲ 
τὴν δόξαν αὐτῶν ἐν ὁμοιώματι μόσχον Δνίηει, 408 ΗΕ, (νῆετα, ἤόννανασ, ἃ 
ἔσθοντος χόρτον. ΤΕ τεἀμπρ]ϊοαιίοη οὗ ἀϊειεης σοπϑιγυσίίοη 8 ρίνεη ἕο {818 
ἰῃς βᾶπι8 1ῴάδα ἴῃ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος ράᾶξβαρε, τοῦ ἀτιμάζεσθαι Ὀείπρ' πηδάδ ἴο 
βῆοιννβ ἰῃ6 ἱπάϊρπαπε σοπίεπιρί ἢ ἀδραηὰ ἱπητηθάϊδιοῖν ου ἀκαθαρσίαν). 
ψνηΐομ τπ6 Αροβεῖα Ἰοοϊκεᾶ οπ {Πἰ8 επιρν δεῖ. 25. οἵτινες μετήλλαξαν κιτιλ.: 
πὰ δο͵]εοὶ τεϊϊρίοπυ ἴθ ψῃΐοῃ αοά παὰ δαδὶπρ 48 {πὸν “νεγε ρείβοῦβ Ψηῃὸ δχ- 
θεεη ἰοβὶ. Ὑπὸ δἰγάβ, συιδάτιρεἀβ δηὰ οἽπδηρθᾶ {πὸ ἀσῖμ οὗ αοά ἔογ {με 1ἴ6. 
ταρί685 σου 411 θὲ {ΠΠππϑἰγαϊεὰ ἴτολθλ “ὙΠῸ ἔτη οὗ αοα᾽" (οἿ νεγ. 23, “τα 
Ἔππ-- στ-οῖἴ΄ οστ΄ ----- Βΐοεν οἵ αοἄ᾽᾽ ἰ5 1π6 βᾶπα ἐπίηρ' δβ αοὰ 

-«ὙΥτι νεῖ. 24. τῃὲ Αροβίῖε τη ἔτοσαθ ἱπ Ηἰἴβ ἔγυῖῃ, οσ {πε ἔστε αοά Α5 Ης μαά 
πὶ8 βίπ ἴο 15 ριιπίβῃτηθπέ, Βεοδιβε οἵ δοίυδ!ν τενεαϊεά ΗἸ τ βε] το τηδη. τὸ 
ἱε (διὸ) αοἄ ρανε ἐπεὶ ἂρ. Τὸ ἴοβε αοάἅ ψεῦδος, ἀρδίγαοε ἔογ οοπογείε, ἰβ {μ6 
'δ ἴο ἴοβε βνεσυιῃίηρ : τὸ ἴοβε π6 οοη- ἰάο] οἵ ἔδίβε αοά, Τῇ ἐν (οβ, νεῖ. 23) 
περέΐοη ὙΠ Η τα ἱπνοῖϊνεά ἴπ ΟΟηΒίΔΠΕΥ πεννεῖς ἰο Ηδρτονν ᾿, παρὰ τὸν 
“ἜΙΟσγπρ ἀπὰ βινίηρ ΗἩΠπη ἑΗδΉΚΒ, [5 ἕο 
τ π πρ πα πέγες ὉΓ ἀπήτπεῖο, ΩΤῈΓ κτίσαντα: το. ἴδε, Ρακοίπα. ὃν, Γαν 

Ἰεσία! ἀπά πιογαὶ. [{ 5 ἐο Ῥεοοπα Πιιδαὰ ἀϊβγερασά οὔ σοπίεπηρε οὗ {δε Οτγεαδίοσ. 
ἴον τί δὲ ἰαβέ, υπάθν [6 ργϑβϑισα οἵ ἘῸὸγ [ῃϊβ υ86ὲ οἵ παρὰ, 566 ὙνίποΓ, 503 ἢ, 
τ Ὑπ αΠ τ τε τὸ ὅασμ, ἐε ἰήδε, [5 της. ἄς ἐστιν εὐλογητός : (πε ἀοχοίορυ τα - 

δἰβίοτυ οἵ πυχηδηϊν ἴο Ῥδυΐ, 45 ἱπίε-ὀ ἰΐενεβ [Π6 υυτίτοτ᾿Β ἔβα πρβ 88 6 σομξθπι- 
Ρτγεϊεά ὃν [8 ἰββιια ἴῃ ἐπα πιοσαὶ σοπ τίου. ρῥ]δταβ βιοἢ Πούσοσβ. 
οὔἔπα ρᾶρϑη ννουϊά νπθη πα ψτοίεα, Ἐχ- Μεγ. 26, ὙΠ ἐπε βεοοπά παρέδωκεν 
ΘρίοηΒ τα δἰ]οννεά ἔογ (11. το), Ῥαΐ τπ|ὶ8 τῆς Αροβέῖες ρσοοεεᾶβ ἴο ἃ δισίμεσ βίαρε 

ἸΞ τῆς ροβιπίοῃ 88 4 ΨνῆοΪε. παρέδωκεν ἐπ ἴῃ ταῖ8. )υάϊοία! δϑαπάοπτπθπε οὐ τηξῆ, 
811 τῆτεε ρίδοβϑ (νεῖ. 24, εἰς ἀκαθαρσίαν; νοῦ 18 δὲ {πῸ βαπηα {ἰτὴ6 ἃ τανοδιίοη 
νεῖ. 26, εἰς πάθη ἀτιμίας ; νεῖ. 28, εἰς οὔτε ψτδῖἢ οὗ αοά ἔτοσῃ μεανεῃ ϑαϊηβὲ 
ἀδόκιμον νοῦν) ΕΧρτεββεθ ἴπεὸ ᾿πάϊοϊα! {πθτλ. [ΙΕ ἰββιι6β ἢοξ τηθγοῖν {|Κ6 ἐπα ἤτγϑὲ 
δοιίίοη οἵ ἀοά. Τῇθ βϑηβιιδὶ ἱγαρυτιον ἴῃ βεηβιδιν, Ὀὰς ἴῃ Βαπϑιδ τ Ὁ ΒΙΟα 
οὗ τεϊϊρίοπβ ἱπ ΨΠΙΟΝ ἐπε ἱποουι ρει 5]6 ρεγνεσίβ παίισε 885 ΨῈ 11] 88 ἀϊβγεραγάβ 
αοά παά Ῥεββη τεβρηῃξαᾶ ἕοσ ἴῃς ἱπιαρε οὔ ὅαοά. Τῆε πλάνη, Ἔτἴτοῖ οἵ βοίπρ' βίαν 
8 δηίγηδὶ, ἐμαὶ σουἹά ποῖ Ῥὰξ σγααρ ἱπίο (νεγ. 27), 8 Ῥγορϑθὶν 51} τῇς οτίρί παὶ 
με ἱπιαρίηδείοη οὗ ἔπ νγογβῃίρραθ ἀπά οπα οὗ ἰάἀοϊδίγυ ; πε ἱρῃοσίπρ οσ ἄερταά- 
εὔαβε 1ἴ, ννα8 ἃ Ὀϊνίπε ἰπάρτηθῃ ἢ ἰηρ οὗ ἀοάἂ ἰ5 ἐπ Ἡτετ ὙΔΈΔΙ Ξε πὲ οὗ 

ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὑτῶν ἐν αὐτοῖς, ταε Ψαγ Ψαῖσς πᾶς τς τεῖς σἰουρ!, “ἢ: 
ΝΟ, 11. Ἴ 
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29. πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ,1 πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ - 
μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοηθείας - 30. ψιθυριστὰς, 

καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστὰς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς 

κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 21. ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσ- 
ς ον ἡ οα; πόνδους,2 ἀνελεή μονας " 32. οἵτινες τὸ " δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, 

ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ 
ἁ Αεἰβ υἱϊΐ, 

ἃ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι.3 ι, χχϊ!, χο, ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ 

1 πορνεια οτὰ. ἢ ΦΑΒΟΚ, 

5 ἀσπονδους ΟὈΣΚΙ,, νυ], 5γτ., 1 οπηϊειεά ὃ. δ ̓ ΑΒΌΙΕ δη18.}1 ῬχοθΔΌΙν ἃ ρίοβα 
οἢ ασυνθετους. 

8 ψγεβίοοίε δπά Ἡοτέ βιρροβε βοπῖα ρσὶ πη εἶνε Ἔγγοῦ ργορ Ὁ ]8 ἤδγε; βεὲ {πεῖγ Ν. Τ'., 
νο]. 2, ἀρρεπάϊχ, ρΡ. τοδ. Εὸτγ ποιουσιν . . . συνευδοκουσιν Β τεδᾶϑ ποιουντες . . - 
συνευδοκουντες ; ἀπά {Π6 σοπϑέγαοιίοπ ἰ8 ἔθεη σοτηρΙδεθᾶ Ὀγ νατίουβ δάἀάϊείοηβ, ΒΌ ΟΕ 
88 οὐκ ἐνοησαν ἢ), ουκ εγνωσαν (α, πολ: ἱηἐεἰ οχογι Οτῖρ. ἴπί, 

Ψψέεσ, 28 ἶ, Ιπ νεῖβ. 28-30 ννὲ ἢᾶνα ἔῆ8 
ταϊτὰ δπά 1αϑὲ παρέδωκεν εχραπάεά. Α5 
{παν ἀϊά ποῖ πῖπκ ἢϊ, αἴζοσγ ἐγίδὶ τηδάς 
(ἐδοκίμασαν), ἰο Κεερ αοά ἰῃ ἐμεῖτ Κπονν- 
ἰεάρε, αοά ρανεὲ ἰπδπὶ ἘΡ ἴο ἃ πτιϊπάᾶ 
ψΒϊοῃ οαπποῖ βίαπᾶ εἐτἰαὶ (ἀδόκιμον). ΤΤῖν, 

τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἰ5 {παὶ νος αοᾶ 
Ὧ85 Ρχγοποιπορά ἴο θὲ ἔπε τίρῃϊ, ἀπ 85 
{πεγθ ον Ἔβίδ Ὁ] ἰ5ηεά ἃ5 τ86 ργόρϑῖ τηογαὶ 
οτᾶθσ οὗ τῇς νοι, θάνατος ἰ5 ἀεδίῃ, 
ποῖ 85 ἃ παίυγαὶ ρεγὶοα τὸ [π, δῖ 45 ἃ 

ἘΠ Ἐχεοπίθα οἡ 5ΐπ:; ἰξ ἴ8 
ὙηεῈ οπα {πίηρ δΔΏβαυβ ἴο π6 οἵπαγ. ΠΟΕΤΟ ΡῈ σΕΠηπρά 45 ρα γβίςαΐ, οσ βρίτίεπαῖ, 

. ε΄ 

Ψ τευ! ν, ἔμεν ρσοποαποβά ἐπ ἔγαθ αοά οΥ εἴετπᾶϊ; ΒΥ ΑΙ] 5πς ἢ αρδίγασϊ δηδΙνβῖ8 
ἀδόκιμος, δηὰ ᾿νου]ά Πᾶνα ποπα οὗ Ηΐτα ; 
δῃηᾶ Ηξ ἴῃ ἔστη ρᾶνβ {μ8ηὶ ὉΡ ἴο ἃ νοῦς 
ἀδόκιμος, ἃ ταϊπᾶ ψὨΟὮ ἰβ ἢο πιὶπά ἀπά 
οδηποὶ ἀϊβομαγρα ἴδε ζαποίίοπβ οὗ ομς, ἃ 
ππά ἴῃ ννὨἸοἢ ἐπε Ὠϊνῖπε ἀἰβεϊποιίοηβ οὗ 
τσ πε πᾶ τοπρ ἅτε ςοηιβεα ἀπά Ἰοβί, 
80 ἴπ4' ΕἸ πδίιοη σαηηοξς Ὀπὲ 
ΤΑΙ! οὐ ἰξ αἱ ἰαδί.. νοῦς 15 ποῖ ΟὨΪΥ Γβάβοῃ, 
δαξ ςοπξοίδηςε ; ΨΏΘη (Ὠΐβ 15. ρεγνεγίεά, 
85 ἴῃ 86 ρεορῖίβ οὗ ψποτη Ρδὺ] βρεᾶζβ, 
ΟΥἿ ἴῃ ἴτε Οδαπαηϊίεβ, ῇο αι {Πεῖγ 
Δοοπιϊηδίίοπβ μρέο ἐμοὶγ Οοάς, τε ἰδϑὲ 
ἄξερ οὗ εν] μα8 ὕβεη γεδοῃβά. Μοβί οὗ 
τῆς. ννογάβ νοι ἔο!ονν ἀεβοσίθε βἰπβ οὗ 
ταδὶ ἱρηῖν ΟΥ ἱπῃυπηδηϊογ γαῖμα ἔἤδη 
86 ηϑ.4 11, Ὀὰξ πεν σαπποὲ θεὲ οἰαββίῆβά. 
τὰ μὴ καθήκοντα σονεῖβ 4}1. καθήκοντα 
5. ἴπε ϑιοϊς ννοτὰά σοῖς Οἴσεγο σεπᾶθσβ 
οβιοία. κακοηθία, [πε ἰεπάδπου ἴο ρΡυΐ 
ἴῃε ννοσβὲ σοπβίσυσείου οὐ δνεγνεμῖηρ 
(Αεῖβε. ΒΉ. 11. 13), ἀπά κακία τα εχαηηϊπεᾶ 
ἰπ Ὑσθποδ 5 ϑγηοηγηῖς, ὃ χὶ, πὰ ὑβριστής; 
ὑπερήφανος, ἀλάζων ἴπ ἃ χχίχ. θεο- 
στυγεῖς ΔρραδΙ5 ἰ0 Ὀ6 αἰννδυβ ραβϑῖνε ἴῃ 
ἐπε οἰαββῖοβ, ποῖ αοά μαιίπρ, δὰ: αοά 
μαϊεᾶ:; 1940 οἀϊδίϊες, Μαὶρ. ὙΠ οἤδτ- 
Δοίειβ 816 βυτητηθα ΠΡ, 80 ἴο 5ρεδᾷ, ἴῃ 
νεῖ. 32: οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ 
ἐπιγνόντες κιτιλ.: 50 ΡῥΘΙΘΟΩΒ 88, 
τουρἢ ἴθ 6 ν Κπονν ἴδε βεπίθηςε οὗ αοά, 
ἐμαὶ τῃοβε ῃο ργδοιῖβε βο ἢ ὑπΐπρβ ἅτ 
ψνοσίῆν οἱ ἀβδίῃ, ποῖ οπὶν ἄο {μ6πὶ, θας 
δῖνε ἃ Ψνῃοἷε-εασίβα σομρ᾽οθηΐ αββεπί 
ἕο ἴδοβε ψ8ο ἔοϊονν με βαηὶα ῥσδοίίςθ. 

ΤῈ 51 τηδαπίηρ, ΜΕ ἢ 
ἰβ 8ἃ5 ψίἀε δ8 {πδΐ οὗ {18 (ῃς 5ου]. 

ἃ καὶ συνευδοκοῦσιν : ἴο Ὀ6 δ. ΠΥ οὗ 
ΒΌΟΝ (Βίηρθ ομεβαῖξ, ὑπάεγ πε ἱπιραΐβα 
Οὗ ραββίοῃ, ἰβ δᾶ; ὃδυῖ ἰξ 15 ἃ πιοσα 
τα] ρηδης Ῥδάπεββ ἴο ρίνε ἃ οοσγάϊαὶ ἀπά 
ἀἰδιπιεγεβίβα ἀρρσοναὶ ἴο ἔβετῃ ἴῃ οἴπεγβ. 

11 5 ἃ τηϊβίακε ἐὸ τεδᾶ ἐμεβε νεῦβεβ 
48 ἴἢ {8αὺ γεσε ἃ βοϊεπειῆς σοπεγί δαξίοη 
ἴο σοπιρᾶγαῖίνα γαϊϊρίοπ, Ῥὰξ δαπδ!ν 
ἃ πλϊδίακε ἰο ἰρῃοτε {πεῖς ννεῖρῃέ, 
ῬδᾺ] 15 ἔδοβΒ ἴο ἔδεε ἢ ἃ τνουϊὰ ἴῃ 
ψΏΪΟΒ τπ6 νἱσεβ Ὧθ επυσηδγαῖεβ 8.6 
ταταραηΐ, ἀπᾷ ἰξ ἰβ ῖβ ἀδιθογαῖε Ἰπάρ- 
ταδηΐ (δὶ {π686 νίςεβ ἤανε ἃ γϑαὶ Ἷοῃ- 
ηδοτῖίοη νυ ἐπῸ ραρδη γε] ρίοπβ ὙΠΟ 
ΜΠ ἄδην τμδὲ ἢ6 νναὰβ Ὀοΐῃ ἃ σοτηρεΐεπε 
Οὔβαγνεσ δηά ἃ οοπιρείεπε ᾿υἄρε  Εε- 
Ἰρίου δηᾶ τλογαῖϊν ἴθ {πὸ στεδὲ 56816 
Βδηρ ἰορείπεσ, δηά πιογα] εν ἴπ πΠ6 Ἰοπησ 
τὰη 18 ἀεξετταίπεά Ὁγ τεϊρίοπ, Μίπαᾶβ 
Μηΐοη δοςερίεα {πε τεϊρίουβ ἰᾶθαβ οὗ 
Ῥμῃεηϊςία, οἵ Ἐργρὶ ογ οὗ ἄτββθοα (48 τὰ - 
Ρτεβεηίεα ἱπ τπ6 ρορυῖασ πιγεπο] οΡΊ 68) 
οσουἹά ποὶ δε ρυτε. Ὑπεῖγ τηόγα εν, ΟΓ 
ταῖμεσ {πεῖς ἱπηπλογα εν, 18 σοποεϊνθα 85 
ἃ Ὀινίπε Ἰυάρπγχεπέ ἀροπ ἐπεὶ γεϊρίοη ; 
ἃηἃ 85 ἔοι {πεῖ σεϊρίοη, πίσσα 1{86]7, 
τῆς Αροβεῖε ἀγριιββ, βΒῃου]ά μανε βανϑᾶ 
1Π6 πὰ ἔτοπι βασὶ ἱριόγαπος οἵ αοά, ἀπά 
ΒΌΘΟΙ πηιϊδοοποερίίοπβ οἵ Ηΐτη, 485 ἄε- 
ἰοστιηθά Ἄνευ ἰγρε οἵ πεαδίπεπίδπι. ἃ 
σοηνεγίεἃ ρᾶρᾷη (48 τῇ 845 Ρδα]) 
Μοῦ] ὃςῈ δε νι Ποῖτοσ 88 86 τσα': 
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Ἡ]. τ. ΔΙΟ "ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων - ἐν ᾧ γὰρ « ΘᾺ. ἱ. :ο. 
κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις " τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ 

κρίνων. 
ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. 

2. οἴδαμεν δὲ 1 ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστι κατὰ ἀλήθειαν 

3. Λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε 
ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτὰ, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ 

τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ; 4. ἢ τοῦ " πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ Β ΟΒ. ἱκ. 45, 

τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν χὶ, 33, 

τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει ; 5. κατὰ δὲ τὴν " σκληρότητά σου καὶ ς Ηετε οἱϊν. 
ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ 

1 δὲ ΑΒΌΘΚΙ,, γαρ Ὁ ἅ, νυ]ϊρ. Α δ] βίδίεμηεης οὗ ἐπ ενίάεηςα ἰῃ 5. δπά Η, 
ΨΠΟΒ6 νεγάϊοξ 15: “δὴ ενϑὴ Ῥδίδῃοα οὗ δυςπουεαβ, ὈΟΓὮ 51465 ἀγαννίηρ ἐπαὶσ ενίάθποα 
ἴτοπὶ νατίεα αιδτίοτϑ ᾿". 

βεοιεά οα ἐπε ννᾶὺ ἱπ ψν μἰοῃ πα πδά οηςα 
ἐποιρῆε οὗ αοᾶ ; πε ψουἹᾶ ἔξεὶ ἴῃ Βίτω- 
561 ἐπδὲ πε οἱρῆς ἴο πᾶνε Κηοννῃ Ῥείέεσ, 
δῃηᾶ {πδὲ ἐνεγυεπίπρ ἴπ ἐπε τνοσ] ἃ οτ εὰ 
Βθδτηθ ΡΟ Ὠϊπι. Νονν ἰο τϑοορῃΐβε 
ἘΠῚ8 ἕδος ἴ5 ἰο δοσερέ [πε ργεπιῖβεβ οἵ ἐπα 
ΑΡΟοβε θ᾽ 5 ἀγριιπιεηΐ, δηᾶ {ἢ 1.568 ἴο ννὩϊο ἢ 
δε ρυΐβ ἴξ. “Οποε να ψψεπὶ αἴζεσ ἀπταῦ 
Ἰάοἶβ; οὐσ νεσὺ υγοσβδϊρ Ἰδὰ 15 ἱπίο βίῃ, 
δΔηἃ βοπηεεϊπηεβ ενεη οοπϑεοσγαίεά ἰξ ; ἢονν 
νῈ δῇ ΟἿΪΥ 566 ἴῃ (Πῖ5 οὐχ οννη Ὁ]: πάπαββ 
δηᾶ ρσυϊέ, δηᾶὰ (οάβ ᾿πάρτηθηξς ἀροῃ 
τπεπὶ᾽᾿--ϑδὸ ψὰ σδῃ ἔδπου ἐπε σοπνεσίεά 
Ρᾶρβϑη βρβακίηρ ϑιςἢ ἃ νου], ἐπεπ, ἃ5 
τῆς Αροβέίες ἀξβοσῖρεβ ἴῃ {18 σῃδρίεσ, 
ἸΏ ἘΠ 15. ἐθστ Ὁ]ε Ρσίποῖρ!α οὗ ἀδρεπεγα- 
εἴοῃ δὲ ψοσῖ ἴΏ 1ξ, δηᾶ πὸ ρονγεσ οὗ 5861- 
τερεποσζδίίοῃ, ἰ5 8 ὑγοσϊ ἃ νυ ννδῖἐβ ἕο 
8 τἱρῃέβουβηθβϑ οἵ Θοά. 

ΤΏ 5βἰη οὗ ἔπε 7εννβ νγὰβ ἴπε βδπης, Βαϊ 
τῃεὶτν βὶπβ ψγεσε ποί. 

ψεγ. 2. κατὰ ἀλήθειαν ἰς ργεάϊοσαίε : 
αοὐ᾽ 5 ἱπάρτηεπε βαιιαγαβ ϑν τ {πὲ ἕδςί8--- 
ἘΠῚ8 158. πὸ ψνμοῖα τα οὗ ἴξ. τοὺς τὰ 
τοιαῦτα πράσσοντας : {πο86 ψῆοβα σοη- 
ἄυοε 15 Βιοἢ 85 πα8 θεεη ἀδββοσίρε, Ἐὸσ 
{8ε ἐεχέ, 566 οχίεἰοαὶ ποέΐε. 

γεσ. 3. σὺ Π45 βίτοπρ' εωρμαβὶβ. Τῆς 
78νν οεγίδι πἶν ἐποιρῆε, ἴῃ τιᾶπν ς4868, 
ἀμαὶ τῆς ρσίν!]ερε οὗ μἷβ δίγε ἢ ννου]Ἱᾷ οἱ 
᾿ΈΒ6 1 δῆβυσε 8 Ἔπέγαποα ἱπίο ἐπα κίηρ- 
ἄοτῃ (Με. 111. 8, 9) : {π18 ννὰ8 815 ρσδοεῖσδὶ 
οοηνϊοἐΐου, ννπδέθνεῦ τηῖσξ θῈ ἢΐβ ῥσοόρεσ 
οτθεᾶ, Ὑεῖ ἐπε σὺ ἱπάϊςαίεβ ἐπδαὲ οὗ 81] 
τθῃ {Π6 7ενν, 50 ἀϊβεϊηρυ ίβῃεά ὃν βρβϑοίδὶ 
τενεϊδίίοη, 5ῃοιυ]ᾶ 1θαϑὲ πᾶνε (8]16ἢ ἰπῖο 
ΒΟὮ Δ εἰτοσ. Ηε ἰβ “τε 5εύναπέ ψγῆο 
Κπονν εἷ5 Τυογ 8 νν1}},7 δπὰ ψβοβα ᾿πὰρ- 

Ἐὸον δῃ ἱπίεσεβείηρ δέξεηρέ ἕο βῆον  τπεηξ ΨΙΙ ΡῈ τποϑὲ ΤΙΡΌΓΟΙΒ 5 ἴδ [5 
Ῥδ0}}5 ἰηΔδερεεάηεβ8β ἴογ βοπῖε οὗ ἔπε ἰάξαβ 
ΔΠπα Δτρυτηθηΐβ οὗ νεῦβ. 18-32 ἴο {πε ὈοοΟΪς 
οἵ νυν] βάοπι, 5βεβὲ 5. δηά Η,, Ρ. σὲ ἢ 
ΟΠΑΡΤΕΕ 1].--  εσβ. :- τό. ΤΠε Αροβεῖα 

885 πον ἰο ργονε {πὲ 186 τὶ ρῷπεβουβηθββ 
οὗ αοά ἰβ 85 πεοβββδγυ ἴο {π6 [δνν 88 ἴοὸ 
1πΠ6 ραρβϑῃ; ἰὲξ ἰβ {πὸ ἴενν ψῇῆο ἴβ5. τβδ]]}ν 
αἀάτεββθά ἴῃ ἐπὶβ σμαρίαεγ ἔτοση ἔπε θ6- 
δἰπηΐησ, ᾿πουρῃ Βα 15 ποῖ παπηδά {1}] 
νασ. 9. [π νεῖβ. 1-1Ὸὼ Ῥδὰὶ εχρὶδίπβ 
πε ῥτϊποῖρῖα οα ψμῖοῃ αοά ἱπμάραεβ 41] 
τηθῇ, νυνἱέμουε ἀἰβεϊηςείοπ. 

γεσ. ᾿. διό; ΤΕ 76νν ἰβ ταν ἐπουρ 
το πάρε ἐπε αδηαϊθ. Βαὲ 6 ἔογρεῖβ 
1πδὲ {πε βᾶτὴλε ῥσίποιρίε οὐ ψΐίομ τῆς 
(δηεῖϊα 15 σοπἀδτηπαά, υἱκ., [μὲ ἢε ἄοαββ 
ἘΝῚ] ἴῃ ϑρίέε οἵ Ῥείέεσ κποψ]εᾶρε (ἰ. 32), 
οοηάετηῃβ Βἰτηβε ἢ αἷδο. ΗΠ νεσὺ δϑϑοπέ 
ἴο {π6 ἐπιραδοῆτγαθπί ἴῃ σἤδρ. ἱ. 18-32 15 
δῖ5 ουνη σοπάεσγηπαίίοη. ΤῊΪΒ 18 ἐπε ἔοσοας 
οἵ διὸ : ἐπετείοσε. ἐν ᾧ ΞΞ 'ἰπ ἐπδέ ἴῃ νυπὶςξ. 
τὰ αὐτὰ πράσσεις, ποί, γοι! ἄο {πε 
ἰάεδητίςαὶ δοέίοπθ, δας γοῦγ σοημάποίς ἰ8 
{πε βαπιθ, ἐ.4., γοι βϑὶπ δραίπβε ἰἰρμξ. 

“περίεςξεά. 
τ γεῖ. 4. ἤ 5ιδίεϑβ {πὲ αἰτεγηδίϊνα, ἘΠῚΠ ον 
δ ἐπίῃ κΚβ 6 νν}]} Ἔβοαρα, οὐ ἣθ ἀδββρίβε, 
εἰς. χρηστότης ἰ5 {με ΚΙπά]πε55 ΨΗΐο ἢ 
ἀϊβροβεβϑ ὁπ ἴο ἄο ροοάᾶ; ἀνοχὴ (1π ΝΎ. 
ΟΠΪΥ Πέστε δπά ἴῃ 111. 26) 15 ἐπε ἔογϑεασᾶποα 
ὙΨΒΙΟΙ βυβραπάβ ριπίβῃπιθηξ; μακροθυμία 
ἰβ Ρϑίδηςο, ψνοἢ νναῖέβ Ιοπρ Ὀαΐοσγα ἴὲ 
ΔΟΌνΕΪΥ ἱπίεσροβεβι τὸ χρηστὸν τοῦ 
θεοῦ 5:1ΠΊΓΠΔΙῖβ6 5 411 ἴῆγαα ἴῃ ἐπα σοη- 
οτθῖθ, [{ διηοιηΐβ ἴο σοπέεπιρί οὗ αοἄ᾽ 5 
Βοοάπεββ ἰἴ 4 πιδή ἄοαββ ποῖ Κκπονν (γαΐμεσ, 
Ἰρπογές : οὗ, Αὐοἰβ ΧΗΣ, 27, τ Οοσ. χὶν. 38, 
ΚοπΊ. χ. 3) {παὶ [15 ἐπά ἰβ, ποὲ ἴο ἄρῴσονα 
οἵ Πΐ5β βίπβ, δὲ ἰο ᾿Ιϑδὰ Ὠΐτῃ ἰο τθρεηέδηςεα. 

γεῖ. 5. Τῇῆε δὲ σοηέγαβίβ δὲ Παρρδπβ 
ψ ἢ παῖ αοά ἀεβίρηβ. θησαυρίζεις 
σεαυτῷ ὀργήν : σοπέγαϑδέ ΟἿἷγ Γιοτά 5 ΠΊΔΩΥ 
βαυηρ5 δῦουξ "' ἐγθδϑιγε ἴῃ ἤεανθη " (ΜΕ. 
νἱ. τὸ Πΐ., χίχ. 21). ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς -- ἴῃ 
{πε ἄδαν οἵ ψτδίῃ. Ὑδα σοποερέϊοη ννᾶ8 
αὐ ἀσῆηϊία : ἐπδτα νγ88 ΟἿΪΥ ομ6 ἄδυ 
ἰπ νίενν, νν δὲ ἰ5. δἰβανγῆεσε οδ θά “πὸ 
ἄλγ οὗ ἐπε Τιοτὰ (2 Οοτ. ἱ, 14), “τδε 
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Δ Ηστς οαὶγ. ἀποκαλύψεως “ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, 6. ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ 

τὰ ἔργα αὐτοῦ 7. τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ 
ει Ὅτ, ἀν. τιμὴν καὶ " ἀφθαρσίαν ζητοῦσι, ζωὴν αἰώνιον - 8. τοῖς δὲ ἐξ ' ἐριθείας, 

4,2 111’. 
τ᾿ καὶ ἀπειθοῦσι μὲν ̓  τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, θυμὸς καὶ 

ΓΡΏΪ]. 1. 3; ἔα ο 
7... π|. τ4, ὀργὴ» 9. θλίψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 

κατεργαζομένου τὸ κακὸν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος - 1ο. 
δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθὸν, 

1 ᾳπειθουσι μεν ΑΠ ΚΤΙΙΝὅ; οπι. μεν 3 ΒΌΟΙ, 

ἅἄδγ οὗ ᾿πάρτηςπι᾽" (Μι. χί. 22), “δε 
Ιαδὲ ἀδυ᾽" (Τοΐη νὶ. 39), “186 ἄδν οὗ 
αοά’ (2 Ρει. {ϊ. 12}, “δὲ ἄδυ " (2 
Τίπ. 1. 12), ανεη βίπηρίν “ἰδ ἄδν"" (1 
Ὁ ον. {1}. 13, Η6Ὁ. χ, 25). ΤΗΐβ στεδί ἄδὺ 
ἰβ 80 ἀεβηεᾷ ἱπ ἐπε Αροβεῖε᾽ βΒ ἱπιδρὶπα- 
εἴοη {πὶ ἔπε δτίϊοϊα οὐ ες ἀϊβρεπββᾶ 
ψ ἢ. Βαϊ 5εε ΡΒ8. οχ. 5. (εἶχ. 1ΧΧ. 
11 15 4 ἀδὺ πε αοά 18 σενεδὶθὰ 85 ἃ 
τὶρμέθουβ ἰυάρα, ἱπ (π6 βθβῆβε οἵ Ῥβδὶπὶ 
Ἰχὶ. τ3 (.ΧΧ). 

γεῖ. 6. Τῆε ἴανν εηυποίδιθα ἱπ τς 
Ῥβαΐγω, {παῖ αοά ν"}} σεπάθγ τὸ δνϑγῪ 
οἷς δοοογάϊπρ ο 88 ψοσῖβ, 158. νϑ ἃ 
Μἱ πὶ τῃ6 βρῆετε οὗ γεδειηρείοῃ 85 νν6}} 
45 ἰηἀερεπάδηϊ οὗ ἱξ. δὰ] [ῃ6 ΟΠ τ βείδῃ 
τοοορ 868 [15 ν] 14] ν 45 ἀηγαβεσνεαϊυ 85 
540] {πε ῬΠαγῖβεε νου ἤανα ἄοηθ ΤΕ 
ΔΡΡ[Ιοδείοη οἵ ἰἴ τᾶν 16δὰ ἰο νετν ἀϊβεσεπί 
ΣαΒ 15 ἰπ τ6 νψο οαβ68, θυς ἐπε υπίνογβαὶ 
τηοταὶ σοῃϑβοίθεηςα, ΡῈ 1 ἴῃ Ῥοπάαρε ἴο 
Ἔν], οὐ επχδποίραιϊεά Ὀγν ΟἸτίβὲ, δοοαρίβ ἰξ 
ποῦς ἄδτηυσ. δὰ] δαὰ πὸ ἔδβοϊίηρ 
τὲ 1 ςοπιγαάιςεαα ἢ5 ἀοοιγίπα οὗἉ [π8ι1- 
Βοδείοη ΌΥ ἤδίεῆ, ἀπά τπογαίοτα να ἅγα 
βαΐε ἴο δββεσί {πὲ ἱξ ἀϊά ποῖ σοπίγαδάϊςς 
ἴΞ.- 1 5βθεπὶβ ἃ τηϊβίακε ἴο δῦραβ ψἱ ἢ 
γν εῖββ τπδὲ δὰ] 15 μεγα βρβακίηρ οὗ {86 
ὕνηπονυρ οὗ τμ6 Ὠἰνὶπα τἰρμθοῦβηεβ8, 1.6.» 
οὗ τπῸὸ ψᾶὺ ἱπ νοι τῃς ἀεδίίην οὗ θη 
ψουά Ῥὲ ἀείετηιίπεά ἐκ ἐλέγε τοῦθ πὸ 
ΟΣ ΤΕε ἀοβρεὶ ἄοεβ ποΐ τηϑδη δι 
(οά ἄεηϊεβ Ηἰϊπιβεῖῖ,; Ηε δοῖίβ ἰπ ἰΐ 
δοοοτάϊηρ ἰὼ 5 δἴδεγσπδὶ ἡδίυγε ; δηά 
ἐπουρὰ δὰ] 15 βρβακίπρ' ἴὸ πιεῃ 85 υπάθγ 
τε ἴανν, [ῆ68 ἐγ νὨΙΟἢ Πα ἰ8 ἱπβίβείπρ 
ὉΡΟη 8 οπὲ ψῃϊοἢ 18 ἐα 811} ἔσις νμθῖ με γ 
τῆβη ἅτε ὑπάδγ {πὸ δ) ΟΥ̓ ὑπάεδσ ρσαςα. 
1115 ηοξ ἃ {{ππ||| ρίεςε οὗ ἴπ6 ἰβανεη οἵ ἃ 
)εν βῆ οὐ Ῥμαγίβαϊς οοποδρίίοη οὗ σοά, 
ποί γεΐ ρυτρεά οἱ, ἐμὲ 18 ἐουηᾶ Πεσα ; 
δας δὴ δἴεγηδὶ ἷᾶὰνν οἵ αοὐ᾽δβ τεϊδείοῃ ἴὸ 
τηδῇ. 

γετγ. 7. καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργον ἀγαθοῦ : 
ἐᾷ 16 οοἰϊεοεῖνε ἔργον ---ἰς {18 -ὐνοσκ ἢ: 

. πᾶ Η.---ἰηῃ νεῖ. 15: “Ὁγ ΨΥ οἵ βιεάᾶ- 
ἔλβϑίηθθβ ἴῃ τνε]!- ἀοϊηρ ᾿. δόξαν -Ξ {πε 
Βἷοσν οὗ ἐπε ἕαξατε 116, 45 τενεαὶβὰ ἴπ τῃ8 
Ἐίβαπ ϑανίουσ. τιμήν τΞ- Βοποὺγ ΨΙῈΒ 

Αοά. ἀφθαρσίαν ““ρτονεβ {παὶ ἴῃ ρΌδΙ 
οἵ εῇογέ ἴβ ποιῃίηρ βαγίδὶν ᾽" (1 1ρ5185). 
ζωὴ αἰώνιος σοτηρτεδεπάβ ἢ ἔμεβε ἕδσεε: 
88 15 σουπίεγρατί, θάνατος ἱπ νετ. 31, ἰη- 
νοῖνεβ ἴῃ 1058 οἵ 411. ζωὴν ἰ5 ρονετπεᾶ 
Ὁ ἀποδώσει. 

ψει. 8. τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας : ἴογ {πε τι88 
οἵ ἐκ, οἵ. 111. 26, τὸν ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ ; 
(8!]. 11.. 7. οἱ ἐκ πίστεως ; ΟἩ. ἵν, 14, οἱ 
ἐκ νόμου. Τὐρδείοοι βυρρεβέβ ἰδὲ ἱξ 15 
Ῥείξοσ ἴο βυρρὶν πράσσουσιν, Δηά ἴο 
οοηδβίτας ἐξ ἐριθείας ν»ἱἢ με ραγιοἰρίε, 
85 ἱπ ΡΗΪ. 1, 17 1 8. οοπϑίγιθα ἢ 
καταγγέλλουσιν : Ῥαὲ ἰξ 15. ϑἰπιρὶετ ποῖ 
10 ΒΌΡΡΙΥ δηγίμίπρ. ΒΥ ““ἴοβε ΨῈΟ ἅγα 
οὗ [δοϊίοπ " οὐ “ ξδοείουβηεββ ᾿᾽ (6 4]. ν. 
20, 2 Οον. χὶΐ. 2ο, ῬΆ]]. ἱ, 16 ἢ, ἰϊ. 3, 7845. 
Ἦΐ, 14, 16) ἐπε Αροβέῖε ὑγορδῦϊν τηθδῃβ8 
ταβῃ οἵ ἃ 586 τ Π]16 ἃ ἰετηρεσ, υἰϑίπρ 41] 
Ατῖϑ ὁ δϑϑεγέ (μεηβεῖνεβ ἀρδίπϑι αοά. 
ΤΒε σεβυΐε οὗ {Π18 ἐεπιρετ---ῖμε ἰεπιρεσ οὗ 
ἔπε Ραγίυ τηδῃ οδιτίεἃ ἱπίο {π6 βριγίξπαὶ 
νου] ----ἶἰδ βεθη ἴῃ ἀϊβοραβάΐβησα ἴο 88 
ἐγ αηᾶ ορεάϊδποα ἴο πη μεθοιιβπεβΒ. 
86ε ποίε οἡ ἀλήθεια, !. 18. ὙΠα τότ] 
ἱπηροτί οὗ {πε ννοσὰ 158 βῆοννῃ ὈΥ [8 88 
45 ἴῃς σουπίεγρατέ οἵ ἀδικία. ΟΥ̓ {πε 
ΒΆΤΩ6 σοηίταβί ἴῃ α ΟΟΥ. χί!. 6. ΤῸ πόδα 
ΠΟ Ρυγβια {Π]18 σοιτβα ἔπεσε δοοσιθ8 
ἱπάϊρηδείοη δηὰ ψταῖ, εἰς. 

γεσ. 9. ὀργὴ 5 ννταῖῃ ΈΠ1π; θυμός 
νυ 85 11 ονετῆονβ. θλίψις ἀπά στενο- 
χωρία, δοοοτάϊηρ τὸ Ἰταποῖ, ϑγποηγηι5, 
ἢ 55, ΕΧΡΙΘ585 ΕΓ ΠΘΔΙΪν ἐπε βδῖηε {πίπηρ, 
ἀηᾶεγ ἀϊξεγεης ἱπηαρεβ : [26 ΌΓΠΊΟΓ 
τακίηρ' {πὸ ἴσαρε οὗ ργεββυσθ, {π6 ἰδίζασ 
ἐμαΐῖ οὗ οοπῆπεπιεηΐ ἢ ἃ πᾶῖτον Βρ806. 
Βυΐ ο ἄταν ἃ ἀϊβεϊποιίίοη Ὀβίννθεη ἔπαπῃ, 
Ῥαβεᾶ ου εἰγιποίορυ, νου θὲ νεσν τηΐβ- 
Ιεδάϊπρ. [π Ῥοίῃ ραΐτβ οἵ νοσγᾶβ {π6 
βϑτπε Ἰάδβα 'β εχργεββεά, οὐΐν ἱπίεηβιθθά 
ἘΥ πε τεάιυρ!!οδείοη. ϑαρρὶν ἔσται ἴοτ 
τε οπδηρεάᾶ οοπϑβίγιοιίίοη. κατεργα- 
ζομένον τὸ κακόν: ΨῸ γγοτῖ5 δὲ δν}] 
Διὰ ψνοσκβ ἰὲ οὔξ ΟΥ Δοσοῃιρ 5ηε5 ἱΐ. 
ΎὙΠε 7ενν ἰβ Ρυΐ ἔσβί, θθοδῦβα ἃ5 Ῥοβϑβββοσῦ 
οὗ δῇ Ἔχρσθββ ἰᾶνν (18 18 σοῃβρί ΠΟΟΒΙΥ͂ 
ἔγας οὗ Ὠϊηι. 
ει. τὸ ἅ. εἰρήνη ἰδ ῥΙΟΡΔΡΙΥ ΞΞ 
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᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι 11. οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία 
ΓΞ ᾿ 

παρὰ τῷ Θεῷ. 12. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολ- 
οὔνται " καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται, 13. (οὐ 

γὰρ οἱ " ἀκροαταὶ τοῦ νόμου ' δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ κ]55.1. “48, 
τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. 14. Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα 

25, ἷν, 11. 

" φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ,2 οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἶσι νόμος “ " Θα!. ἢ, 15, 
15. οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου ' γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις 

αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων 

ἦν. 8; ΕΡΒ. 
ὶὶ, 3. 
Ηετγε οὐΐγ 
ἴῃ ΝΙΤ. 

Δ ακροάται του νομου ΚΙ, 17, οἶμοῖ ουγείνεδ, Μαγοίοπ ; οπὶ. του ΑΒΌΟ. παρα 
τῳ θεῳ ΑΌΒΑΚΙ,; οὔλ. τῳ ΒΌ1, ὙΥ. δπᾶ Η. Ῥγδοκεέ τῳ. ποιῆται του νομον 
15 ΚΙ, 17, οἴδεσ οπτβῖνεβ, Μαγοίοη ; οση. του ΑΒΌΙΑ. 

ἅ Βὸσ ποιῃ Πὅ (4 σταγημηδίοαί σοττεοιίοη) ποιωσιν ἰ5 Τουπηά ἴῃ 8 ΑΒ. 

οὐρῶ, ἃ σοτηρσεμοπβῖνε ἴδσσπι, γϑίμεῦ 

Ξε βαϊναίίοῃ, ἰῆδπ ρεᾶσε 'π ΔΩΥ͂ ΠΆΓΓΟΥΨΕΙ 
β6η88. Τῆα Ἶενν 5111] οογηββ ὅσβί, Ὀὰϊ 
ἰβ ΟΠΪΥῪ ογάεσ [δὲ 15 ἱπνοϊνβά : {πΠ6 βᾶπλα 
Ρτϊποῖρῖες υηάει!8β (πΠ6 ἱπάρτηθης ἔοσ 
Ἶενν δπὰ ἀξηῖ]ε. [ε ννουᾶ δπηουηΐς ἴο 
προσωπολημψία ἱπ αοά, 1 Ηδ τηδάδ ἃ 
ἀϊῆετγεηςε ἴῃ ἐπε 7ενν᾽ 5 ἕανοισ θεοασβα οὗ 
πἷβ δίτῖῃ, οὐ θεοᾶιβε ἢξ ροββεββεᾶά (πε 
ἴανν. Ὑπὶβ ἰβ εχραπάβά ἴῃ νεῦβ. 12-16: 
παῖε ροββεββίοη οἵ 86 ἴανν ἄοεβ: ποῖ 
οουπί. Μδϑη δαἵὲ πάρε δοοογάϊπρ ἴο 
τοὶ νοσκβ, νβϑῖμοσ (ἢ Ὺ πᾶν οὐ πᾶνα 
ποῖ πιά Ββιιςἢ 4 βρεοῖδὶ τενεϊδείοη οὗ ἐμ8 
1)ινὶπα νν}}} 45 νν88 ρίνεη ἴο 1βγδδὶ. 

ψεῖ. 12. ἀνόμως τηξᾶη8 “ ψίϊπους 
αν," ποῖ πεσδββαυν “νθους ἐδε 
Ἶανν ᾽. [π ροΐϊπηι οὗ ἔδοϊ, πο ἀουδί, μετα 
ὙγΆ5 ΟΠΪῪ οπθ ἴδνν ρίνεη ὉῪ αοά, {πα 
Μοβαῖς, δηὰ ῬαὰἹ 15 δτρυίΐῃρ δραίπβε 
ἔποβε Ψῃο ἱτπηδαρίπεά (μβδαὶ ἴδ86 τπϑσα 
Ροββεββίοῃ οὗἉ ἰξ ρυΐ ἔμθγὰ ἴῃ ἃ ροβιξϊοπ 
ΟὗἩ ρτίνιερε 45 ςοτηραγεά νυν πόδα ἴο 
νοι ἴξ νχα8 ποῖ ρίνθη; ὈπῚ ΠΕ Ἔχργθββαβ 
Βἰπηβοῖῦ ψἱἢ ἃ ρΈπεγα τυ νῃῖο ἢ νου]Ἱά 
τιθαξ {π6 οαβε οὗ τποσα βιοδ γαναϊβεέϊοηβ 
οἵ αοὔ᾽β Ψ1] Βανίπρ Ῥβεη τπδάβ ἴο πλδη. 
ΑΒ τιν 85 δπ “ψιπουξ αν 584] 
4150 ροσίϑῃ “ψἱίβους ἰαὺν". 5:π ἀπά 
Ρεσγάϊείοη δγζεὲ οοσζοϊδίίνε ἱπθπ αι]. 
ἀπώλεια (ἴχ. 22, ΡΒϊϊ. ἱ. 25, 1. 10) 
ΔΠΒΊΨΕΙΒ ἰο ζωὴ αἰώνιος : ἰξ 15 ἤπ8] εχ- 
οἰυδίου ἴτοπὶ ἰῆς Ὁ] ββεάπεββ ἱπιρ θὰ ἴῃ 
118 δχρτεββίοῃ ; βανίηρ πὸ ρᾶτί ἰπ {πῈ 
κιπράοτῃ οὗ αοἄ, ϑι πη] αΥῖν, 85 ΤΥ 88 
βίῃ “ἴῃ ᾶνν ᾽ 5}.411 θὲ ἡπᾶρεά ““ Ὀν Ιαν7ν7᾽". 
ΎΤἢε ἐχρτσεββίοη τυστια ΟΟΥΕΙ ΔΩΥ ἰανν, 
ψηδέενοσ ἴξ ταῖρθς θὲ; τθϑ]γ, ἰῃς Μοβαὶς 
1δνν 5 τῆς. ον οης πδὲ μ48 το Ῥὲ ἄδαὶς 
ψπ, ὙὨε π8εὲ οὗ {π6 δοιῖβὲ ἥμαρτον ἰ5 
ἀϊβῆσυ!ε. ὙΝ εἰββ βαὺβ ἱξ 18 υβϑά 85 ἐποιρἢ 
ἀπε ννυτϊίεσ ὑνεσς Ἰοοϊκίηρ ὕδοκ ἔγτοτη (π8 
Ἰυάρηχεης ἄδν, νμεη βίῃ 15. Βα ρὶυ Ρᾶβῖ. 

Βαυτίοῃ σοιηρδασεβ ἰϊϊ. 23 δηᾷά ο8118 ἱξ ἃ 
“ἐ ρο]εοιίνε Ὠιβίοτίοαὶ δοσίβε ᾽"᾿ : ἴῃ εἰέμαγ 
οδ8 (6 Εηρ]βῃ ἰάϊοτη τααιίγαβ (ἢς 
Ρετέξεςϊ : “' 411 ψνγῇο ἢανε βἰπηεά '". 

γεῖ. 13. ΤῊΪδ ἰΒ ἐπ ρσχίποίρὶε οἵ Ἰυᾶρ- 
ταθηΐ, ἴον ποὲ 126 ἤδᾶγθιβ οὐ ἰδὶν (πὲ 
Μοβαϑΐο οἵ δῆν οὐματ) ὅτε ᾿υδὲ νυ αοά, 
Ῥυξ (δε ἴᾶὰνν ἄοθιβ 588] δὲ ἰιβείῆεά. 
ἀκροαταὶ ἰεηᾶβ ἴο τηδδῃ “" Βαμα" οοη- 
βίδπί ἤθάσοβ, γῆ σὲ εἀποδίθα ἰη ῃς ἴανν: 
866 νεῖ. τὸ. Βυΐ πὸ ἄερτεε οὗἉ ἕδτῃ τε 
ἢ (δε Ἰᾶνν ἀν ὶ 15 1} 1Ὲ 15 ποῖ ἄοπε. Τῆς 
[οτεηβὶς βεῆβε οὗ δικαιοῦσθαι 5 ἀρρατεπί 
ἰπ (ῃῖ15 νεῖβε, μετα ἰξ 'β ΒυΥποηντηΟΙ 5 
νι δίκαιοι εἶναι παρὰ τῷ θεῷ: (δε 
Ἰαϊίεσ οὈνϊοιιβίν Ῥαεΐπρ ἔπε ορροβίίε οἵ 
“τὸ δ6 οοπάετηπεά". ὙνΒθίμοσ ποτα 
816 ῬΕΙΒΟΩΒ ΠΟ ΡῬδυίθοι! Υ Κορ (π6 ἰδνν, 
8. ἃ 4ιαβιίίοη ποῖ ταίβεά δετῖε0 Τα 
ξαΐαταβ ἀπολοῦνται, κριθήσονται; δικαι- 
ὠθήσονται 411 τείετ το (ῃε ἄδν οὗ ἢπδὶ 
ἡαάρτηεπί, - 

ει. 14. Ὑδετε ἴβ, ἰπδεεᾶ, ὑνἤθη ᾿νε 
Ἰοοῖ οἰοβεῖν, πο βοῇ {πίπηρ 45 ἃ τῆδη 
Δβοϊαιεὶν πους ἀπε κηονεάρε οὗ 
(οάδβ Ψ1]1, ἀπά ἐπογεΐογε βαο ἃ Ἰπάρ- 
τηεπὶ 848 ἴδε ἀροβίίς 888 ἀεβοτίρεά ἴ8 
Ἱερστεύσηδίθ. (επί 68, “ βυςῇ 45 ἢανα ποΐ 
Ἰδνν ᾽᾽ ἵπ ΔΩΥ βρεοΐδὶ βῆαρε, νβεπ ἴμεν ἄο 
ὉΥ παΐαγα “ {πε [Πΐπρβ οἵ [δς ἴανν ""---ἰ.Ζ., 
ἐῆε τπίηρβ τεχυϊγεά ὃν (ἃς ἴανν ρίνεη ἴο 
15186], ([Π6 ΟὔἹν οπς κποόνγη ἴο ἐπε Αροβεβ 
ππᾶτε ἴῃ βρίϊε οἵ ποὶ μανίῃρ ἰανν (845 ἰ8 
{6 ϑυρροδβιίείοη ασα)ὴ ἃ αν ἴο {πειὰ- 
βεῖνεβ. ἔθνη 5 ποῖ “ες αηι168,᾽" δύ 
“(ΕΠ Έ 1165. 45. βιιοῇ "-πρείβοῦβ Ο σδπ 
86 οδατγαοίετίβεά 85 “μους ἴανν 
Ἴδε βιυρροδίτίοη πιδᾶς ἴῃ τὰ μὴ νόμον 
ἔχοντα ἰ5 (δαὶ οἵ {πε ]εννβ; δηά ἐπε 
ΑΡροβεῖεβ δγριυσηεπηέ ἰβ, ἀδδίσπεά τὸ βονν 
ταις τποιρ ἔοσπιδιγ, ἱεὲ ἰδ ποὶ βὰῦ- 
δίδῃ τ 8}}ν ἔσαα. 

ει. 15. οἵτινες ἐνδείκνυνται : (δε 
τοϊδιίνς ἰβ αιαιδεῖνε : “ ἱπαϑγηπο 85 
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τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων,) τό. ἐν ἡμέρᾳ 
ΚΟΒ. χνΐ 25; ὅτε ἱ κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν ἢ μου, 

ἀτιμτ ὁ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Δεν ἡμερᾷ οτε Δ ΌΟΘΟΚΙ,, νυῖρ., 5γ7τ. ἐν ἢ ἥμερς Β ([Π158 15 οπε οὗ ἔπε σδ5685 ἱπ 
νηοῦ ΝΝ. ἂδπά Η, βυρροβα {πὶ Β ππβαρρογία 885 Ῥγθβεγνθά {(πΠ6 ἔσθ τεδάϊηρ, 
τπουρἢ ἐποῪ ρῖνϑ ἃ ρίδοε 'π ἐμεῖς πιαγρίη οί ἕο ἐν ἡμερᾷ οτε ἀπά ἴο εν ἡμέρᾳ ἢ 
ψΜ ΐοἢ 15 ἔουπά ἴπ Α δηά {π6 Μεπιρῇ. (Ἐρυρεϊδπ) νεγβιοη). ν 

{πεν 5πὲν ", τὸ ἔργον τοῦ νόμου 8 ἐπε 
ψοτκ ψνΒΙομ (δα ἰᾶνγ ᾿σγθβοῦῖραβ, Το ]]16ο- 
εἰνεῖγ. “Ὑντιεέθη οἡ {Πεὶγ Ππϑαγίβ,᾽ ψῇεη 
οοπίγαϑιεά ψῖτὰ ἐπε ἰανν τυτιταπὶ οα {π6 
148 ε5 οὗ βέοῃε, ἰ5 ε4δὶ ἐο ““ππνντϊτξαη ἢ; 
τῆς Αροβεῖε γεΐετβ ἴο ψῇδε ἴῃς ατεθκβ 
οδἰεὰ ἄγραφος νόμος. ΤῸ (π6 ἄτδεῖβ, 
Βονγανεσ, {Π15 νᾶβ βουιθίπίηρ δταδίασγ 
Δηᾶ τόσα βδογεά {πᾶπ δὴν βίδίαξε, οὐ 
οἶν!]! σοπϑειεαξίοη ; ἴο [8 ΑΡοβεὶα ἰὲ ννὰβ 
Ιεβ5 δὴ ἐπ ρστεαΐ τενεϊδιϊίίοη οἵ αοάβ 
ΨΙΠ,, ννΒΙοἢ Ππαᾶ Ῥεδθη πιδάς δηά ἱπίεγ- 
Ρτγεϊβὰ ἴο [βγϑεὶ, δὰ πενθεῖ εβθ ἃ ἔγας 
τποσδὶ δυϊμογγ. ὙΠΕΊα ἰ5 ἃ ἐγίρ!ε ὑσοοῦ 
ἐδδὲ (θπε 65, μο τα τεραγάθα 45 ποῖ 
μανίπρ ἴανν, αἴθ ἃ ἰδὺν ἴο {Ππεπηβεῖνθβ. 
(1) Τῆς ἀρρεᾶὶ ἰο {μεὶγ οοπάυποι : 845 
ἱπέεγργείεά Ὀγν τπῈ Αροβίίε, {πεῖς σοπάπος 
ενίηοεβ, δὲ ἰεαβδί ἴῃ βοσηθ, ἴῃ ροββϑδβϑίοῃ 
Οὗ ἃ ἶανν ᾿υτἰείεη οὐ ἐπ8 μβατί ; (2) ἔπε 
δοιίοῃ οὗ σοπϑοίΐεηςα : ἴξ Ἰοΐπβ [5 τεϑεῖ- 
τῆοΩΥ, που ρἢ ἴξ 6 ΟἿΪΥ 8Δῃ ἱπνναγά οηβ, 
το ἴλε ουξννατά ἐαβεϊπιοην Ῥόσηα ὈΥ {πε ὶτ 
σοπάαςϊ ; δηᾷ (3) {πεῖς ἐπουρμίβ. ὙΠεῖσγ 
τπουρμῖβ θεασ τνϊη685 το {μ6 εχἰβέεποα οὗ 
4 ἷανν ἴῃ ἔπεπι, ἱπαβυηθοῃ 845 ἰπ Ποὶσ 
ταχέα] ἱπέθγοουτθε (μεταξὺ ἀλλήλων) 
ἴπε86 ἐπουρἢς5 τα Ὀυϑν Ὀτηρίηρ δοσυϑα- 
ἘΟΠΒ, ΟΥ̓ ἷπ ΓΆΓΕΙ Ο4565 (ἢ καί) ρυξείηρ' 
ἔοσνναστὰ ἀεζεηοεβ, ἐ.6., ἰπ ΔῺΥ σᾶ86, ΘΧα- 
οἰβίηρ πιογαὶ διηςείοηβ ψν ΒΙοἢ ἱΡΙῪ τῃ8 
τεσορπίου οἵδ αν. Ὦ5 ΒΕΘτῚ5 ἴο πὴ 
186 Οηἱγν βίτηρίβ απᾶ παΐιγαὶ ἐχρίαπδίίοη 
οὗ ἃ ταῖμπεγ ρεγρ᾽ εχεᾶ ρῆταβε. ὅνε πεεά 
ποῖ 48Κ ἴου ψβδί Ῥδὶ] ἄοβθβ ποῖ ρῖνε, 
186 οδγεοξ ἰο κατηγορούντων οΥΓ ἀπολο- 
γουμένων : ἰξ τῆδν δὲ ΔΠΥ Ρδζβοῃ, δοΐ οὐ 
βιτυδτίομ, ἡνΠσἢ 0415 ἱπίο δχογοῖβα ἰδδὲ 
Ροινοῦ οὗὨ τηοτγὰ] ἡπᾶάρτηθπε ὑνϊοἢ βῆοννβ 
(Βα {πεὸ (θη ]65, ἐπουρ τνϊέμβους τῆς 
αν οὗ Μοβεβ, δῖε ποῖ ἴῃ 4 Ἵοοηάϊξίοη 
ΨΏΪΟὮ τλδκαβ 1{ ἱπιροββίθ]ςε ἴο ἡπᾶρε ἐπεπὶ 
δοροσάϊηρ ἴο {Π6ῚῚ ΨΟΣΚΒ. ὙΠΕ οοη- 
Βίγασιοη ἴῃ ἴχο ᾿ βυρραβίβ (μδὲ ἐῆε σὺν 
νίεννβ π6 ψὶπ655 οὗ σοπβοίθηςθ, τεῆδοι- 
πε οὔ οοπάιποξ, 45 βοτιηείπίπρ δάδεά ἴὸ 
(λε ἔτβε ἰπβείησεῖνε σοηβοίουβπαββ οὗ ἐπ 
Ὠδίυτε οὗ ἂπη δοϊΐοη. συνείδησις ἄοε5 
ῃοΐῖ ΟσουΓ ἱπ (Π6 (Οβρεῖβ ἐχοθρὲ ἴῃ [ἢ πὶ 
ν οἱ; ὑὐννίσε ΟἿΪΥ ἴῃ Αοίβ, Χχχι. Σ, Χχίν. 
16, ΒοΓΠ εἰπιεβ ἱπ βρθβοῖθβ οὗ ϑ8ι. Ρϑδαὶ; 
ὉΜΘΏΙΥ {{πλ65 ἴῃ ἐῃς Ῥαα]ίπα θρίβεϊεβ. [ἴξ 

Οσσυτβ ἴῃ ἴδε ΟἿ. οὐἷν 'π Εςο. χι 20 
(ουγθε ποὲ ἐπε Κίηρ, ἐν συνειδήσει σου 
Ξε π6 ἰπ οορτ δίίοηθ ααΐϊάατπα ἐπ8); {πε 
ΟΥ̓Δ ΠΑΤΥ 8εη86 ἴθ ἰουπᾶ, ἴου {πῸὸ0 ἢσϑβί 
εἶπια ἰῃ ΒΙΡΙο41 ἄστεα, ἴῃ 540. κυ. τα. 
1ε 15. ἃ 40451-}]ΠΟβορῆῃϊοαΐὶ τπνοσά, ταῦ 
πι8εά ΒΥ {πε ϑιοίςβ, δηᾶ θεϊοηρίπρ γαῖμα 
ἴο {πε ὅτϑεκ ἴμδη 86 Ηδῦγενν τη πογίξαποα 
οὗ Ῥααὶ. 

ψεγ. τ6. Τῇδ ἄδν πιεδηΐς μετα ἰβ {π6 
ΒΘΙΠ6 45 ἰπδί ἴῃ νεσ. 5. ΔΝ ββίςοιξ 5ηά 
Ηοτῖ οηἷν ῥαΐ ἃ σοπηπια δέζες ἀπολογου- 
μένων, Ὀμχὲ ἃ Ιοηραῖ ρᾶυβε 8 Παοαββδσγυ, 
Ὅη]685 ΨὙΘῸ ᾶ:6 ἴο ϑιρροβε πὲ οἠἷΐν {π6 
ἄδλυ οὗ ἱπάρτηθηϊς ψνγαᾶκεβ πΠ6Ὲ οοπβοίθποα 
δῃά {πε Τπουρ 5 οὗ τηδπ ἱπίο πε τηογαὶ 
ΔοιίνὙ ἀδβογιρεᾶ τῇ νοῦ. 15. ΤΗΪβ βὰρ- 
51 ἘἸΟΠ τηΔῪ πᾶνε βοπλα σαί ἰπ ἰτ, δπὲ 

1 15 ποῖ δέ ἔπ6 Αροβεῖθ᾽β ἀγριιπιθηΐ σα - 
αυίτεβ, ΤΒ6 ῥσοοῦ Π6 ρίναϑϑβ [μδὶ Θἰεπίῖ]δς 
δἃ18 “ἃ ἶανν ἴο {παηλβεῖναβ᾽᾽" πιιδὲ θ6 
ΠΆΡΘΌΙΕ οὗ νεγ βοδίίου ἡονν, ποῖ ον δὲ 
ἴῃ Ιαϑὲ ἄαυν. Ηδξησα νϑῖ. τό ἴβ γβα!ν το 
Ῥ6 ἴάκεη νι [Π6 τηδὶπ νεγθβ οὗ [8 ννμοΐβ 
ον ἀπολοῦνται, κριθήσονται, 
᾿καιωθήσονται:; (Π6 ρτεαΐῖ ῥσίποίρ]ε οὗ 

γεσ, 6--ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ--}} Ὀ6 Εχβιθιεα ἴῃ δοϊΐοη οα 
τῆς ἄδν οἡ ψῃϊοἢ Θοά ἱπᾶραβ ἐπε βεβογεὶ 
τῆϊηρβ οὗ πιθη τὨγου σὴ ΟἾγίβέ [6θ8. ἃ 
Βηδὶ ἱπάρτηθμε Ῥεϊοηρϑά ἴο [6 υνβη ἐπ 6ο- 
Ἰορυ, δῃᾷ ρεγβαρβ, ἱπουρῇ {18 ἰ5 ορεπ 
ἴο φιδβίίοη, ομα ἴθ ΨΠΙΟΠ (Π6 Μεββίδῃ 
δοίεά δβ (οά᾽β τεργεβεηίδίινε ; θὰ νδδΐὶ 
Ῥδαϊ βδοθεθ Πετα ἄοβϑ ποΐ σϑϑξ πΊΕΓΕΪΎ 
οὐ ἐπε ἰγδηβἔεγεηςε οὗ ἃ [ϑυνβἢ Μαββίδηϊς 
δυποιίοη ἴο 1688. [1 {π6γα 15 δδυιῃίπρ᾽ 
οεγίδίη ἴῃ {πὸ Ν.Τ' ἰτ ἰβ τπδὲ Ἐμ15. τερσε- 
βεηϊδείοη οὗ }εϑὺ8 δβ πάρε οὐ ἐπε νου] 
τεβίβ οὐ δε ᾿νογάβ οὗ οἷ [οτά ΗΙπι56 1 
(Με. νιϊ. 22 ἔ., χχν. 31 ἢ). Τὸ δββεγί 1ὲ 
ΨΆΒ5 8 δββθηίδὶ ρατί οὗ {πε (οβρεὶ 85 
Ῥιεδομῃεᾶ ὉΥ Ῥδὺ]: οὔ. Αοίβ χνῖ. 31, 
Βαϊάεδηβρεγρεσ, ας ϑεϊδεῤδοτοιι5ο ἐς δὶτι 
ὅση, 8. ὃς ἕ,, {π|πκβ παΐ ἱπ Π6 οἰτοῖεβ 

οὗ εννίβῃ Ῥιδείβηι, ἰπ [86 σαπέυσυ Ῥεΐοσε 
ΟΒτίβι, ες Μεββίδῃ νναβ αἰγθαάν βροΐκεῃ 
οὗ 48 ἴῃ8 Ὀϊνίπηα πάρε, δηᾶ 845 ββαγίπρ 
τε ε{{|6ὲ5 δπά δειγσίδυιῖθβ οὗ ̓ επονδῆ.) 

1π νεσβ. 17-24 ἴῃς Αροϑβέῖβ ὑσίηρβ ἴο ἃ 
οἶπξ {πῸ6 δγρισηεηΐς ἕοσ μοι ἢ δδ8 
ἰεεά οἰεασίηρ 15 ΨΔΥ ἱπ νϑῖβ. ε-1. 
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τῇ. Ἴδε] σὺ ᾿Ιουδαῖος ' ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ νόμῳ, καὶ 1 σις ΠΥ 
Η 

καυχᾶσαι ἐν Θεῷ, 18. καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκιμάζεις τὰ 

τι διαφέροντα, " κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου - 19. πέποιθάς τε σεαυτὸν πι ῬΩΠ. '. το. 
πὶ Οον. χὶν. 

ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, 20. “ παιδευτὴν ἀφρόνων, ἀρ δε. 

ϑιδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ᾿ 

1 ει δὲ ΜΑΒΌΙΚ; ἰδὲ ΟἿ, 5γτ. εἰ δὲ Π45 ρτορδθὶν θεβη ομδηρεά ἱπίο ιδε (ΑἸ Ποτά) 
ἰο ἀνοϊά ἐπ δηδοοϊπέποη. 

ὙΠε ον πιᾶῖκαβ πιο οὗἩ ἔπ6 ροββθββίοῃ 
ΟὗἨ 1π6ὸ ἴανν, ῬὰξῈ ἤθη ψα ρᾷ885 ἔγοῃι 
Ροββεββίοῃ ἴο ργδοίίςε, πε ἰ5 ποῖ ἃ ΨψὮϊ 
δείέεσ ἔθδη τπε “ ἰατν 655 ᾽ θπεθ. Ὑπὸ 
οοπϑδίγποείοη 15 ποὲ αὐ τοραϊατς, Ρας τῆς 
τηεδηΐῃρ ἰβ οἴθασ, ὙΠπὲ παίυσαὶ ογᾶδθσγ 
τνουἹά θὲ: [ἢ ποὺ Ὀεαγεδὲ πὸ παπιαὲ οὗ 
[6νν, ἀπά τγεβίβδε ὑροη (Π6 ἴανν, σηπά γέ 
ἐπὶ ἐᾷν οοπάμοί οφέἐεδέ ἐΐε ἰατὺ αὐ ποιρ έ, 
ατὶ ποῖ ἴμου 648 1}Υ ὑπάδγ σοηἀεγηπδίίοῃ 
ψνΈ ἢ δίπησσβ οὗ ἐπῆε απεῖΐθβ ἡ Βυὲ ἔδα 
τοηϑίγαοίοι 15 ἱπιεισαρίεα δὲ ἐπε επά οὗ 
ψασ. 20, δηά ψῇῆδι οὐρδὲ ἴῃ Ἰορίς ἔο Ῥ6 
Ρατί οὗ {πε ρτγοίδϑίβ---ἰβ ἐπ ἐὰν σομάποί 
ἐμοιι βεέἐσοί ἐσ ἰατο αὐ ποιρἐέ--τὶβ ταδάβ 
ἃ βοζί οἵ δροάοβίβ, δὲ ἰεαᾶβδέ ργαῃιπιδέϊ- 
ΠΔΠγ ἀπά τβεέοσγίς δι : ἀοσέ ἐμοιε, ἐπὶ ἐῤὶέδ 
ο αἷΐ ἐμιε5ε ῥγίυϊϊορες, πουσγέμεϊθδς 5σοὲ ἐπε 
ἴατο αὐ ποιρμἐ ὙΠῸ τθαὶ Ἴοποϊυδβίοη, 
ψΠΐοῃ Ῥαὰὶ πεαᾶβ ἴογ [5 διρυπιεπηΐ, 
Ατέ ποῖ που ἔπεδη ἴῃ ἐπε βατης σοπάεηπα- 
είοη ἢ ἐπα Θεπεῖ168 ὃ 18 1εἴξ ἕο οοη- 
βοίθηοα ἴο ΒΌΡΡΙν. 

γε. 17. ᾿Ιουδαῖος ἔπονομάζῃ : θεατεβὲ 
τῆς παῖηβ οὗ “ἴεν. ὙὉὙδὲ ἐπὶ ἴῃ {πε 
σοταρουπά νει ἄοεβ ποῖ ἀεποίε δά δι:τίοη, 
Ῥυι ἀϊτεοίίου : Ἰουδαῖος 15 ηοί σοποείνεά 
85 ἃ ϑυγηδπια, ὰϊ ἃ πδῖηθ ΨΏΪοἢ ἢ δ5 
δ6εη ἱπιροβεά. ΟΥὨ Ἵοοῦγβε ἰξ 15 ἱπιρ δά 
ἴῃ {πε οοπίεχὲ ἰδδὲ {πὸ ἤδῖηε ἰβ δῃ 
ποπουγαῦϊα οπα. [{ ἰβ πο ἔουπά ἱπ {πὸ 
ΓΧΧ, πᾶ ἱπ οἴμεὶ ρίαςεβ ψῆεγα δὰ] 
565 το ᾿ἱπάϊοδία {πε βάστης ἀϊβεϊποιίοη, 
πᾶ τῆς βϑᾶτηε ργίἀε ἴῃ 1ξ, 8 βᾶνβ Ἶσρα- 
ἡλεῖται (ἰκ. 4, 2 ΟοΥ. χί. 222. ὙΠα ἔασπηβ 
πσβὲ πᾶνε μὰ ἃ ἰεπάδηον ἴο οοαΐεβος ἴῃ 
ἱπηροτγέ, ἐπουρῃ ᾿Ιουδαῖος 15 ἡδείοπαὶ, ἀπά 
Ἰσσραηλείτης ταϊ βίου; ἔογ ἴῃ8 τεϊϊρίομ 
ν85 παίίομδὶ. ἐπαναπαύῃ νόμῳ : ρταηι- 
ταδί! ν νόμῳ 5 ἴὰνν; τεβδῖϊν, ἰξ 15 1π6 
Μοβδῖς ἷανν. ΒΕ 17ἐν βαϊά, γε πᾶνε ἃ 
ἴανν, δῃᾶ ἔπε πλεσε ροββεϑβίοη οἵ ἰἴξ ρᾶνε 
πίπι οοπβάεποθ. ΟἿ Μίιὶς. [{. ττ, ἐπὶ τὸν 
Κύριον ἐπανεπαύοντο. καυχᾶσαι ἐν θεῷ: 
ὈῬοδβίεβε 'π αοά, 45 ἔς οονεπαηὶ αοά οὗ 
16 ]Ἔννβ, ψῃο τὲ Ηἰβ ρεου!ας ρεορία. 
καυχᾶσαι -- καυχᾷ : [86 Ἰοηρεῖ ἰογπι ἰ5 
τὰς υϑα8] ὁπ ἴῃ ἴπε κοινή. 

ψεγ. 18. τὸ θέλημα 15 αοά δ νι]]]. 
{ἰρβίυβ. οογῆραγεβ (με δρβοίυἐς ὑβε οἱ 

ἐπαναπαυῃ τῷ νομῳ ὈΣΚΙ, 17; οὔ. τ ΜΑΒΌΙ, 

ὁδός, θύρα Δηὰ ὄνομα. Οὗ. Δοεῖϑ ἰχ. 2, 
ΧΙχ. 9, 23, Χῖν. 27, ν. 41. ΑΙβδο σ Οοσ. 
χνὶ. 12, ματα οὐδ Ψ}1] ἰβ τηβαπί, ποῖ 
τῃ8 ψΨ1] οὗ Αροῖοβ. Ὑῆὲ νογάβ δοκιμά- 
ζἵεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ 
νόμον ἅτε ἴο ΡῈ ἴδκεη ἰορείπεσ. [πὶ 
νἱτῖμα οὗἉ Ῥεΐπρ' ἰδυρῃξ οὐδ οὗὨἨ ἐπε ἴανν (1π 
{πε ϑυπαρόρια πᾷ ἐπα 80 Π 0015) ἐμε ἴεν 
Ῥοββεβϑεβ πιογαὶ ἀϊἰβοεσησηθηῖ : ἢ ἄοαβ 
ποῖ βίπκ ἰο {π6 νοῦς ἀδόκιμος, {πε τηϊπά 
ΜΈΝ Π45 ἰοβέ 411 τῆοσδὶ σαρδοϊιυ (ἰ. 28). 
Βυὲ 4 οεγίαϊη δηλυϊ ραν ταπιδίηβ ἴῃ 
δοκιμάζειν τὰ διαφέροντα : ἴξ πᾶν πιεδῃ 
εἰπε (1) ἴο ἀϊδβεϊπριβῃ, ὈΥ (αβεϊηρ, 
ϑεΐνεεη ἐπῖπρϑ οἢ ἀϊβετγ--τῖ,δ., ἕο ἀϊ5- 
οτἰπιϊιδέα ἐχρεγίπηθπίδ!ν Ὀεΐννεεη σοοᾶ 
πὰ εν]; ΟΣ ὧ ἴο Ἄρρτονβ, δέξεσ ἰδβϑιϊηρ, 
με (προ ψῃϊο ἅτε τῆογα δχοαὶϊεηξ. 
ΎΒατα δῖα πο ρτουπᾶβ οἡ ΨΠΙΟἢ γε οδῃ 
ἀεοϊάς ροβί νεῖν ἔοσ εἰτπασ. 

νεῖ. το ἢ. πέποιθάς τε κιτιλ. ΤὩς 
τε ἱπάϊςαίεβ ἐμαὶ ἐμπ|5 οοπῆάεπος 5 ἴῃς 
ἱπητηεάϊαίς ἀπά πδίπγαὶ ταϑαϊὲ οὐ ννῆδέ 
Ῥτιθοβᾶεβ : 1 ἰβ οί τίρδέ, ἰπθ νίθνν οὗὨ 81] 
ἐδε Ν.Τ. ἐχδηιρ]εβ, ἕο βαὺ ἴπδὲ πέποιθας 
ϑυρρεδβίβ 8ηὴ ἘΠ᾿ ΒΕ ΒΔ ὉΪας Τοηῆάεποα, 
τπουρῇ ἰπ βοῦς σαϑ8ε8, 88 ἰῃ [Πς ργεβεηΐ, 
'ξ ἰβ οο. ΟΥ̓ 2 Οοσ. χ. 7, [κ. χνι, 9. 
ΤὩς ὈΙ1ηἅ, ἔποβε ἰπ ἄδτῖκπαββ, ἐπα ἔσο ἢ, 
τ.,6. ῬαῦεδΒ, ἃγα 411 πατηββ ἴογ (ἢ μεδίδβεπ:; 
τῦε 7]ενν ἴ5 οοπῆδεης ἐμπαῖ (πΠ6 επεῖῖεβ 
ταλϑέ σοτηα ἴο ΒοΠοο ἴο πῖπι. παιδευτὴς 
845 τοίεσεποςε ἕο τηογϑὶ 88 νγ61}1 88 ἱπέεϊ- 
Ἰεσία] ἀϊβοὶρ πε : ἂπὰ ἄφρονες τε, 85 ἴῃ 
τε ΟΟΤ. (Ρ5. χίϊ, τ, Τ᾿ Χ), ρεύβοηβ 
νους πιοσαὶ ἱπιε!]!!ρεποα, ἘῸγ ἐπα 
οἴδεῦ ἤριυγεβ ἱπ {π|8 νεγβε, οὔ. Με. χν. 
14, 18. χίίχ. 6, 9, χ]. 6. ὙΠα οοπῆδεηςα 
οὗ τῇς [ἐν 15 θαβεά οὐ ἐπε ἕδος ἐῆδὲ πε 
Ροϑβεββεβ ἴῃ π6 ἴανν “πε ουείπε οὗ 
Κπονϊεάρε ἀπά ἐγσατ ̓". Τιϊρδίυβ ραΐβ ἃ 
βίσοηρ ϑεη86 ὕροῆ μόρφωσιν.---αἰς 1εἰδ- 
Βαξεῖραε Ψεγκὄδερεσυπρ: 88 1ἢ τῆς 7ὲνν 
ςοποείνεά ἐπαὶ 'ἰπ ἐπε Μοβαῖς ἴανγ {πῈ 
Κηονϊεάρε δπά (6 ἐγ οὗ αοά Ψψεσα 
ἱποογροσαίεά δοάϊγ. Ῥοββίθ!νυ ἢς ἀϊά, 
δηά ἴῃ ἃ β8εη8ε ἰΐ νν885 50, ἔοσ ἔπε Μοβαδαὶς 
ἴανν ψγὰ5 ἃ ἔτι6 γαναϊδείοπ οὗ ἀοά δπὰ 
Ἠΐ5 ΨΠΗΙ: Ῥὰξ ἔμε οηἱν οἴποσ ἱπβίδπος οὐ 
μόρφωσις ἰῃ (ες ΝΙ͂Τ, (2 Τίηι. 11. κ' 



ΙΠ, 

ὃ οὖν διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ 

διδάσκεις ; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις; 22. ὁ λέγων μὴ 

μοιχεύειν, μοιχεύεις ; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα, ἱεροσυλεῖς ; 22. 

ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν 

ἀτιμάζεις; 24. “τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται 

25. Περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, 

ἐὰν νόμον πράσσῃς - ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς, ἡ περιτομή σου 

όοο ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ. 21. 

Ρ 15. 1ἢ, 5... ἐν τοῖς ἔθνεσι," καθὼς ἢ γέγραπται. 

ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας) ταΐμετ 
βιρροβίβ (ἢ6ς βαπὶεὲ ἀἰβραγαρίηρ ποία 
ὙΠΟ Παγα Ῥεϊοηρβ ἴο πέποιθας. ὙΤΠῈ 
μόρφωσις τῆς γνώσεως ἰ5 ἰη ροἰπέ οὗ ἔλοϊ 
Οὐἷν ἃ ἴοσπι: ν᾽ δε δ8 τε οὐ ΠΕ ΟΥ 
ἀεβηϊείοα οὗ ἐγ ννᾶβ, νοῦ (6 [δνν 
Ροββεββεά ἱπ {πε ἴανν, ἴὲ ννα8 ἴῃ σαν 
ἱπεβεσιίνε, 8ο ἔδσ δ8 ἴδε ργδοίίοδὶ 
δυο εν οὔ {Π6 ἰανν ἴῃ (ἢς [ϑνν᾽5 σου- 
ἄυςι ννὰ8 σοηςεγηβά. 

ψεσ. 21. Ηεζγε {δε ργαγηγηδίίοδὶ ἀρο- 
ἀοϑὶβ θερίπβ, {πε οὖν ταβιπιίπρ 411 ἕηδὲ 
μα5 ὕεθη βαἰὰ ἰπ νεῦβ. 17-2.οθ. κηρύσσων 
δηἃ λέγων ἅτε νἱγέιια! ν νοσὴβ οὗ σοπὶ- 
παπᾶ : εῆσε {πεῸὸὶ ἱπῆηϊέίνεβι Ὑδὲ 
τπεϊογίςαὶ φαεβεῖίομ ᾿τηρ 165. ἐπαΐ {ΠῈ [δνν 
ἄοεϑ ποΐ ἰεδοῦ Εἰτηβοῖῖ, ἀπά ἐμαὶ ἢς ἀοές 
Ῥγεαὰκ ἐβε ἴὰᾶὰνν ΒῈ Ψουᾶά εηΐοσοα οἡ 
οἴμεσϑ. 

γε. 22. βδελυσσόμενος ρτορετὶν ἐχ- 
Ρτεββεβ ρῃγβίοαὶ τερυϊβίου τῆι ἔδμαΐ 
ΒΕ σίηΚαβί ἴῃ Ποστοῦ ἔγοση 1ἅο]58. ΟΥ. Πδηῃ. 
ἶχ. 27, ΜΚ. χίῖ, 14. ἱεροσυλεῖς : ἄοδε 
που τοῦ ἐετηρίθβ, δηὰ 80, ἴοσ {πε βαῖε οὗ 
Ββὶπ, σοπηθ ἱῃ σοπίδος ᾿Ἱ 1 ἀΡογηϊη διῖοπβ 
Ὑπουε τηϊβρίνπρ ἢ ΤῚΒ ἰβ 1Π6 τηδβδη- 
ἱῃρ, δηᾶ ποὲ, θοϑὲ μοι τοῦ (δε ἐεπιρῖα, 
ἘῪ Κεερίηρ ὕδοκ ἔπε ἐεσαρὶε ἀπεβ ὃ 85 88 
Ῥεεη βυρρεβίεά. Τα οσῖπιε οἵ ἱεροσυλία 
8 ταΐδσσεά ἰο ἴῃ Δοΐῖβ χίχ. 37, ἀπά δοςογᾶ- 
ἵπρ' ἴο Ϊοβερῆυβ, Α4πέ., ἰν., 8, το, ἴξ νγαὰβ8 
ΘΧΡΙΕΒΒΙΥ ἔοι ἀάθη ἴὸ ἴπεὸὶ Ϊενβ: μὴ 
συλᾶν ἱερὰ ξενικά, μηδ᾽ ἂν ἐπωνομασ- 
μένον ἦ τινὶ θεῷ κειμήλιον λαμβάνειν. 

ες. 23. Ηξσχε ἀρσαὶπ {πα σοηδβίγυοιίοπ 
8 ομβαπρεά, δπὰ ργοῦδοὶν (6 86 οἵ τῆς 
ταϊαιῖνε ἰπβίεδά οὔ {πε ραγίἰοἷρίε βαρ- 
Βεβῖβ {πὲ {πεῈ βεηίεποε 'β ἴο δὲ τεϑῇ, 
ποῖ 85 ἱπίοττορϑεῖνα, δας 85 ἀδοϊδζδίοσυ. 
ΦΎΒΟΣ Ψῆο τηδκαθὲ ἴὲ ἐγ Ῥοαβὲ ἐμαὶ 
τδοιυ ροββεββεβέ ἃ ἶανν, ὉΥ 1ῃ6 ἐτδπ8- 
Βταββίπρ οὐ {παΐ ἰανν ἀϊβῃοπουτεβὲ αοά: 
{πδῖ 15 τμε ϑιπὶ οὗ 8 νῃοὶς τηδεξεσ, ἀπὰ 
ἴῃ 8οῖε ἀϊβεϊηςξίΐοη ἴῃ οοπίγαϑί ἢ ἐς 
Βεδίμεβη." 

Νδῖ. 24. Απά τΠϊ5 ἰβ οὔἱν ννῃδὲ ϑοσὶρ- 
ἕατε δ᾽ἀβ ἃ5 ἐχρεοί. Ὑῆβ ϑοχίρευσε 
αυοίεὰ 5. 18. 1Π|. 5, υΧΧ. Ὑμε τυ χχ 
ἀπίδσργεε ἐμὲ Ηεῦγενν ΌῪ ἱπβασγεὶπρ δι᾿ 
ὑμᾶς ἀπὰ ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Βοιδ ἰη- 
Βογίίοῃϑ ἃτε ἱπ [πε 1ἴπ6 οὗἵἉἩ ἔπε οτίὶρίπαὶ 

τηδδηΐπρ. [{ τγὰβ οὐνίηρ' ἔο {ΠῈ τηΐβασυ 
δῃᾷ Ὠ6ΙΡΙ6ββη658 οὔ {πε ρεορίε οὗ Θοά, ἴῃ 
Ἐχῖ]ε ἀπιοηρ [Π παιίοπβ, (μας ἐπα μεδίπεῃ 
βοοῆδά δὲ (ε Ὀϊνίπε ἤᾶπηθ. “ἼΠὲ αοά 
ΟΥ̓ ἰβγδαὶ ἰ5 ποῖ δ0]ε ἴο ἀεἰίνεσ Ηἰ5 ρββορίε : 
Ης ἰβ8 πὸ ἀοά.᾽ Ῥααϊ Βεσα ρίνεβ. ἐξε 
ὑνοσᾶβ φατε ἀποίμεγ αγη. (οά, πε βαυϑ, 
ἰδ πονῇ ὈΪΔβρῃμεγηεα δηηοπρ (6 παίϊοπβ 
Ὀεσδιβ8 Οὗ {πΠ6 ἱποοπδβίβέεπου δεένγεαη τῃ 
Ῥτγεϊβηβίοηβ οὗ ἐπε ἴεν δπά {μοὶγ Ρὲ- 
Ὠανίουτ. ΑΒ 1 τμ6 μεδίμεη ννεγε βαγίπρ: 
“ΤΚο Θοά, {ἰκε ρεορὶε; ννμαῖ ἃ Ὀἰν ΠΊΕ 
1π6 ρΡαίσοῃ οὗ ἐῃἰβ οἄϊουβ τᾶςε τηπβὲ μὲ ᾽", 
1 18. ΒΌΓΕΙν ποῖ τίρμε ἴο δγριια (νίεῃ 
ϑαηάδυ δπὰ Ἠεδάϊδηι) ἐμδὲ ἐπε ἑῃσουνίπρ 
οὗ (6 ἔογπιυϊα οὗ χυοϊαϊίοη ἔο ἐπε επὰ 
βϑδον)β ἔμπας Ῥδὺ] ἰ5 σοπβοίουβ οὗ συοίϊπρ 
ἔτεεῖν : “ἰξ ἰβ δἰπχοβϑὲ ἂ5 ἰξ ἴξ ψψετε δὴ 
δἴτοεγ-Πουρας ταὶ ἐπε ἰδηρθαρα με [65 
ἦαβὲ υϑεά 18 ἃ αυοϊδιίοη δ 411". Τῆς 
ᾳαοίΐαίίοῃ 8 45 τεΐενδης 88 πιοβὲ ἐῃδὲ {δε 
ἈΡοΒΕθ υ865.. Ηδθ πενεσ οᾶγεβ ἔοσ ἔδε 
οοηίοχέ ΟΥ̓ ἴΠ6 οΟσὶρίπαὶ δρρίϊοδίίϊοη. 
ὝΏδη με οδῃ ὄχργεββ Ὠτηβεῖ ἴῃ ϑογὶρ- 
ἴσα ἰδησυαρε ἢς δεῖὶβ τῃδὲ μῈ μαβ {πε 
νοτά οἵ ἀοὰ οῃ ἢ 15 5ἰάε, ἀπά 41] Ἑβσοιρῇ 
ἐδ ῖβ. δρίβεϊες 8 πδὶϊβ ἢἰβ δγριιτηβηΐβ 80, 
Δηὰ ἰπβδίβ οπἡ {δε σοπῆτγτηδείοπ ἐπα 
τῆυ5 ορίαίη. Ὑνμδὲ (6 οἱοβίηρ οἵ ἐπε 
βεηΐεποα ΨΙ καθὼς γέγραπται Ξιρ 658 
ἰβ ποῖ μδὲ ἰὲ οσουττεά τὸ Ῥϑαὶ δῇ 
ΒΕ Βδά βηϊβῃεά δὲ ες μιδᾶ αἰπιοβί υπ- 
σοηϑβοίϊουβὶν θθθη υβίηρ ϑογίρευτα; [ξ ἰβ 
τδίπογ δὲ (Π6γα 15 ἃ ομδίθηρα ἴπ (πὰ 
ννοσάβ, 85 1ξ με δὰ βαϊά, ἴ,εξ ΗἰπῈ ἱπιραρη 
τμ185 νῆο ἄαγε σοπέεβϑε ἔῃε νγοσγά οἵ ἀοά. 

Ιπ νεῖβ. 25-20 δηοίμεσ Τενν βῃ ρθε ἔοτ 
Ῥταείεγθηξίαι ἐσεδίπιθηΐ ἴῃ ἐπε Ἰυάρτηεπε ἰ5 
οοηδίδεγεά. Τρ μὲν ἴη νεῖ. 25 (περιτομὴ 
μὲν γὰρ ὠφελεῖ) ᾿π1ρ1165 ἐπὶ (5 ρῖβδα μ85 
ὯΟ ἄοπδὲ βοπιείμίηρ ἴῃ ἴ{, δαΐ ἴὲ Βυρρεβίβ 
τμδξ ἐβεγε ἅττα σοπβιάεσδεοηβ οη ἔπε οἱπετ 
546 νη ΐοἢ ἴῃ ροΐπξ οὗ ἕδος τηδῖε ἰξ ἴπ- 
ἈΡΡΙΠΟΔΌΙς οὐ ἰπνα!α μετε. [ΙΕ ἰβ ἔπ6ϑὲ 
σοπβίἀεσϑίίοηβ ψνῃΐοῃ πε Αροβεῖς ὕσο- 
φεεάβ ἴο εχρίδίη, ὑΠῈ ἢ ἃ νίενν το οεποῖ- 
ἱπρ' [8 ἀγραπιεπέ (πδὲ ἐπε ψτδίῃ οἵ αοά 
τενϑαϊθά ἔτοτη βεᾶάνεη ἱπιηρεπᾶβ ονοῖ [εν 
δηα ἀεπεῖῖε αἰϊκε. 

Μετ. 25. περιτομή : {6 ἀΡββηςε οὔ τῃς 
τοῖς βυρραβίβ ἐμδὲ τῆς ἀγροπιεπέ τᾶν 



21---20. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΘΟΙ 

ἀκροβυστία γέγονεν. 26. ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ 

νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθή- 

σεται; 27. καὶ κρινεῖ ἧἦ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον “ τελοῦσα «ᾳ [45 ἰ. 8. 

σὲ τὸν " διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου. 

ὁ ἐν τῷ φανερῷ ᾿ἸΙουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ 

28. οὐ γὰρ τ ΟἩ, ἵν. χε, 
χῖν, 20. 

περιτομή “ 29. ἀλλ᾽ ὃ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας 
ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι. 

86 εχιεπάεά ἰο βνδγυίπὶπρ οὗ [6 βᾶτης 
ομδγδοῖοσ 85 οἰγσουτηοϊβίοη. ὠφελεῖ: Οἰτ- 
οὐπιοϊδίοῃ ννὰ8 [86 5ε8] οὗ {πὸ οονοηδηΐ, 
ΔΠα 48 ϑυς δῇ Δβδϑύτσαηοα ρΊνθη ἴο ἴΠ6 

τετευιπείξετ τατον πε ἘΞΙΠΒΕΦ Ἐσ τες 
τατε ΗΟ ψὰβ ἐπε πεῖς οἱ σοα Ρτο- 
τηῖϑεβ. ἸἹπεὶ γγχὰβ ὑπαβη αν ἃ ρτααί 

"πανπηΐαρε, αὶ 45 ἴξ 18 ἀπ δάναπίαρε 
ΠΟ ἴο δα Ὀοτηῃ ἃ Οἢτγίϑείδη ; ας 1 τῆς 
δοῖπδὶ ΤΠ ΘΣΤΕΙ Ἔ ῬΙΟτηἶ565 85 Δῃ 

ΟΣΔΙ ςοπαιοηβ δἰξαοπο ἕο ἴὲ (48 
Ῥδ0] ργοσβεαβ ἴο 5ῆονν ἰμδξ ἴξ Π45), ἔβεῃ 

πε δαναπεαρε ΟἹ οἸτουτηο ϑῖοῖ ΙΆΡ565 ὅτ|- 
πῖξες Ἐπεξε βεετσιηηεα: ΝΟΥ Έπε βροτοῖς 
ΤροπεειηΡίατδ Πεῖε πᾶνε ποῖ δι]Π11εἅ 
ἴπεῖα. ἐὰν νόμον πράσσῃς : {π6 παρίτυαί 
Ρτγδοιίοε οὗ (8 ἴὰνν 15 ἱηνοῖνεά ἴῃ ἢ 15 6χ- 
Ῥτεββίοῃ : 8δ8  διρῆδη βαυβ, 1{ 18 αἰτηοβὲ 
1κ6 ἃ οοιηροιηᾶά τννοσγά, “ ἐγ} ἐποι δὲ ἃ ἴατῦ 
ἄοεγ". πιεῖν παραβάτης νόμου ἃ 
Ἴδαν -ἰταηβρτεββθου. Τῆα ἶανν, οὗ σοῦζβε, 
ἰ5 πε Μοβαὶς οὔξβ, δὺς ἴὲ 15. ταραγάδά 
ΒΙΤΙΡΙΥ ἴῃ 18 σπδγδοίεσ 85 Ἶᾶνν, ποῖ 85 

οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ ὁ 1 Οοτήν.5. 

τῆ [Π6 ἀποϊγουτηοί βίο 5Π8]] πάρε ἔπες,᾽᾿ 
εἴς. κρινεῖ 15 ει ρδῖῖο ὈῪ ροβίτοη : {π6 
7νν, ἵπ ἴῃ οαβε βυρροβεά, 15 50 ἔδτ ἔγοπὶ 
Ῥαίηρ δϑϊ]ε ἰο δββογξ ἃ βιρεγίοσι ν᾽ ἰο της 
ΟΘαπᾶ!α παῖ {πὸ ἰδ π]α πίτθβεῖε 1} θὲ 
[ιῖὶθϑ οσοπάετηπαιίίοη. Οὗ. Μί. χίϊ. 4τ ἢ 
ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία 5πουϊά ρτορετῖν 
ΟΟΩΨΕΥ οπα ἰἄφΔ--- [058 ΨΏΟ ἅτε Ὁν 
πϑίσσε πποϊγουπηοίδεά Ὁ... Βυὰξ ΜΕΥ 
βου παίυτε Ὀ6 πηθπείοπεά δὲ 41] ἴῃ ἐμ 15 
φοηπδοίΐοη ὃ Ιε 566 ΠπῚ5 διθιϊγαγν ἴὸ 58. 
ἢ Ηοΐπιαπη ἐπδὲ ἰξ ἰ5 τεξεσγεᾶ ἴο ἴῃ 
ογάεσ ἴο βιρρεβὲ ἐπας υποϊγουτηοβίοη 15 
ναὶ ἐπε ΟΘεπΈ} 16 15 Ὀοτη ἰπ, ἀπά ἐπογα- 
ἔοσε ἰηνοῖνεβ πὸ δυϊΐ. Α8 ἴδ 5 δαὶ 
Βοεβ, [ενν απά (ἀβπεῖα ἀγα ἈΠ κε. Ἠδπος 
ἴπ 5ρίτε οὗ [86 ρσδηιιδςοαὶ ἱτγαρ γεν, 
ΜΈΪΟΙ ἴῃ Δην οᾶ86 18 ποῖ ἴοο ρτεδὲ ἴοσ ἃ 
ποῦνουβ ὑτιίεῦ {κα Ῥαυΐ, 1 ρσγεῖες ἴὸ 
οοππεοὶ ἐκ φύσεως, 45 Βυτίσς ἅἄσεβ 
(Μοοάς απὰ Τδήξες, 8427), ν᾿ τελοῦσα, 
δπά ἴο, τεπάεγ: “ τποϊγουτη οἰ βίο 
ΨΏΙΟΝ Ὁ παίατε δι1Π15 τς ἴᾶνν ": ἐζ 

θεΐηρ ἀεβηϊεεῖν {Π|5 ἴανν : βδποε ἔπε δθ- “σεσν 14. τὸν διὰ γράμματος καὶ περι- δ γράμμ' Ρ' 
Βεποε οὗ τς ατίϊοῖθβ. γέγονε: ὈγΥ δε 
νετῪ ἔδοξε Ῥεοούηθβ δηᾶ τγϑηλδίηβ. 

Ψψεσ. )α ἔ. Ἠδετγε πε ἱπέεγεηςε 15 ἄγαννη 
ἔτοση ἔπε ρεϊποῖρὶε 1Ἰαϊά ἄονγπ ἴπ νεσ. 25. 
ΤΠ θείῃρ 80, ῬᾺ] δγριιθββ, ἰἢ τπ6 πὑ- 
οἰγουτηοίδίοη τηδϊπίδίη τπς πὲ τεχυίσγα- 
τηθηΐβ οὗ ἐπα ἰανν, 5181] ποῖ Ὦΐ ἱσν- 

Ῥεσαυβε ἴὲ 88 τειν ἄοπς νας οἰγοιτη- 

τομῆς παραβάτην νόμουι͵ Τῇε διὰ ἰ5 
τμδὲ Ὑεήοῃ ἀδβοσῖθαβ {π6 οἰγουτηβίδποθϑ 
ὉπάδΣ ννὩΟἢ, οὐ (Π6 δοσοτηρδηϊπιαπί τὸ 
ΜΈΙΟΝ, δηγεπίηρ᾽ ἰα ἄοθθ. Ὑῆπε ἴεν ἰ5 8 
αν" - ΓΑ ΒΡΊΕΒΒΟΣ, ἱπ βρίίιε οὐ ἐπ ἔδλοίβ 
1ῃδὲ ῃς ΡΟββεββββ ἃ νντϊτεη τανεϊδείοη οἱ 
(οὐδ 11, απᾶ Ῥεατβ {πὸ 864] οὗ {πὲ 
σονεηδηί, ΟὈ] ρῖπρ Βἴτα ἴο {π6 ρετγίου- 
τηᾶπος οὗ {πε ἴανν, προῃ Ὠἰβ Ὀοάν, Ης 

οἰβίοπ ρἱεᾶρεά ἐπε [δνν τὸ ἀοῦὺ ΟΥ 6]. 8ιὰϑ8 δὴ ουξζνατγά Ξίαπάατά, ννῃΐοἢ ἄσεβ ποῖ 
ἜΘ. “ἢ ἀπρσβυστία τ τῆς Ῥερίππίπρ οὔ νᾶτν γ᾽ Πὶβ τοσγαὶ οοηάϊείοι, [1κ6 ἐᾷς 
ἔπε νεῖβε 15 εαυΐϊναϊδηξς ἴο {πὸ Θδητ 69 
(ἔθνη οὗ νετ. 14), ἐπε δρϑίγασε ὑπο Ρυξ 
ἔοτ {πῈ σοποτείε : ἴπ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ, 

1δνν τυτιτέεη ἴῃ (ΠῈ ραρδπβ μβατί ; ΒῈ [88 
Δῃ. ουἑνγατά ρ᾽εᾶρε ἴπδι 6 Ῥεΐοπρβ ἴο ἔπ8 
Ῥβορῖίε οὔ αοά, οἜποουγᾶρε Πίπι ἤθη μα 

τε αὐτοῦ ᾿πά!νι 4 1565 ἃ ῬΈσβοη ὑν ΠΟ 15 15 τετηρίβά ο ἱπάοϊδηοε οὔ ἄεθραϊσ; ἱπ 
εσοποείνεά 45 Κκεερίπρ' ἐπθ ἴανν, ᾿πουρῃ Ῥοΐξῆ ἔπεβε ταβρεοίβ ἢῈ ἢδ8 δῇ ᾿ἰτηπιθηβα 
ποῖ οἰτουπιοῖβεά. ΑΒ ες πα ἄοῃες νψῆδὲ δάνδπέαρε ονεσ πε αεπίϊς, γεὶ ΒΟΙ ἀγα 
οἰγουτηςϑίοπ Ὀουπά {πὸ ον ἴο ἄο, ἢ πευίγα ϑεᾶ γ Ἐἢι15--τῆθ 5 ἃ ἰανν-ἔγαπβ- 
Ψ11 θὲ {τεδεεά 885 {ἴῃ τῃς [Θνν᾿8 ροβιεἴίοῃ : ρτεββογ. 
δἰ αὐοϊτουπιοίδίου Ὁν}}} θ6 τεοσκοηπεά ἃἪὲ Με σ. 28 ἔ, Ὑῇαε ατρυτηεηΐ οὗ ἔπε ἔοτε- 
ΟἸΤΟΏΤΠΟΙΒΙΟΙ. ογισθήσεται τῆᾶγ δὲ ροίΐηρ' νεῖβεβ ἀβϑιτηεβ Ψηδὶ ἰβ βίδιθά 
ΤἭΈΓΕΙν ἃ ἰορίσαὶ διῖασα, θὰ Κ τπ6 Παοτθ, αηὰ τνῆδὲ πὸ οης Ψ1]] ἀΐβραξα, ἐμαὶ 
οἴει ξαΐζαγαβ ἱπ νϑσβ. 12-16 ἰξ ἰ8 ργτο-ὀ ψνπαὲ οοπδιϊζαϊεβ ἕῆς [εν ἰπ ἐπε σας 
ὈΑΌΪΥ τῆοσα οογγαοῖ [0 σγεξεγ 'ἴὲ ἴο Ψψιδὲ βεηβε οὗ ἔπ ἔβδγιη, ἀπά ρίνοβ (πε πᾶτης 
Ψ] ἰακε ρίδοε δὲ {πε 1δϑι ᾿πᾶρτηαπί. ΤπῈ οἵ [ενν 115 ῥσορεγ οοπίεπε δπᾶ ἀϊρηϊίν, ἱ 
οτγᾶεσ οἵ πε τνογἄβ ἰπ νϑσ. 27 ἱπάϊςαίϊεβι ποὲ ἀπυίμιηρ ουξννατά πὰ ΠΣ δυΐ 
παι πα φυκβείοη 15 ποῖ σοπεϊππδὰ; " Δηάᾶ 



; 
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τοῦ Θεοῦ. 

1 γαρ οπι. ΒΑ νυΐξ.; ἰπ5. ΜΘ ΑΌΡΚΙ, 5γε. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ 1Π,. 

ΠῚ. τ. Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια 

τῆς περιτομῆς ; 2. πολὺ, κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν γὰρ ' ὅτι 

Ιε 18 δγαοκείεἃ ὃγῪ ννεβίςοιε ἀπά 
Ηοτσῖ, οπιϊτεὰ ὈΥ 1.Δοππιάπη δηᾶ Ττερ 6 1165, ᾿πβοσίεα ὃν Τβομάξ, 

{6 5δπι6 γϑιιδγὶς ἈρΡρ 165. ἰο οἰγουπιοϊβίοη 
ἰι56 1 ὙΠὲ πιοβδὲ πδέυγαὶ νὰν ἰὸ τεδά 
ἐπα ατεεῖς βθασῃβ ἴὸ τε ἴο Ρὲ (15. “Νοῖ 
8 ννῇο 15 80 ουίνναταϊν (ὁ ἐν τῷ φανερῷ) 
8 4 εν (ἰπ ἐπε ἐγ 56 Π568), Ποῖ 5 ἐπὶ 
ΜΟΙ 185 ουΐννατά, ἴῃ ἤδβἢ, (πῈ ἔγὰε οἰτ- 
οαπιρϊδίοῃ ; δι Π6 Ψῆο ἰβ ἱπυνασάϊυ ἃ 
7ενν (18 ἐπα ἐγ 76), δπά πϑαγὲ οἰγοιιπ- 
οἰβίοῃ, ἴῃ βρίσιι, ποῖ ἴῃ Ἰθξξεσ (15 ἐπα ἴσια 
αἰσςυτηςο! 59 η)." ὙΠὰΒ ἰη ἐἢε ἢἤτϑε ραΐγ οὗ 
οἴδιιβεβ ἔπεσα ἰδ ποῖ δηγίμίηρ, βέγίσεῖ Υ 
Βρθδκίπρ, ἴο Ῥ6 βαρρι!δά ; ἐπε διυδήεος ἰ8 
ἴΏ δδοῖ οαβε ἰηνοῖνεά ἰπ {πῸ δγίίοϊα, Βα 
ἴῃ ἐπε βεοοπὰ ραὶγ {πε ργεάϊοδιες ἢδβ ἴῇ 
οί σα568 ἴο θ6 βυιρριιδα ἔτοπι [ῃς ἢσϑβι--- 
ἴῃ τμ6 οὔ οδβ6, Ἰουδαῖος ; ἴῃ {π6 οἴδατε, 
περιτομή. Ἡξεατίὶ οἰτοιπιοϊβίοη 8 8ῃ 
ἰάδα αἰτεδάν ξαπλ] τ ἐο ἐἢ6 ΟἿ. Ετοσὰ 
{πε Βοοκ οἵ θευζεγοποτζὴν (χ. τό, ἴον μα 
τηεδηΐηρ σοπρ. χχχ, 6) ἰξ ραβββᾶ ἴο [ῃς8 
Ρτορῃβέῖο νει εηρ8 : [6:. ἵν. 4. Τῆς οοη- 
ἔγασυ Ἔχργεββίοη---πποιγουσηοβθα ἱπ ἤθατε 
δηᾷ ἴῃ β65}---ἶθ αἰδο ἔουπά: [6ζ. ἰχ. 26, ΕΖ. 
χὶῖν. 7. Α ἀϊπουν 15 ογθαιθᾶ ὃν ἐπ6 ὃχ- 
Ρτγεββίοη ἐν πνεύματι οὐ γράμματι. Αἴζεῖ 
νεσ, 28 ννεὰ ταίῃεσ ἐχρεςὲ ἐν πνεύματι οὐ 
σαρκί: [π6 οἰτουτλοϊδίου Ῥαὶπρ οοη- 
ςεἰνεὰ 45 ἰῃ οὔε δηὰ ποί δποίβες ρατί οὗ 
ΤΑΔΠ᾽ 8 πδίιγα. Ῥυδοίίοδ!ν 16 18 1ὼ (815 
Β6Π886 πιοϑὲ οομπηπιαπίδίουβ [κα (ῆ8 
τνοτάβ : (5 αἸΠοτγὰ Ἔχρ αῖπβ [λ6πὶ ὉῪ “ἃ 
οἰτοιπηοϊϑίοη ὑν οι ἄοεβ ποῖ βίορ βμοτί 
81 ουλινατὰ σοηίογγηϊευ ἴο ἐπα ἴανν, Ῥαΐξ 
εχίθηάβ ἰο {πὸ Βρῇεσα οὗ {π6 ἱππασ [1ξπ᾿᾿ 
Βυὲ μετα ἰδ 0 τγεξδὶ σογτγεβροπάδξῃςε 
Βδζα, βιςἢ 85 ἵπεσα 18 ἴῃ ἐν πνεύματι οὐ 
σαρκί; πὰ ἃ σοπηρατίβοη οὗ 2 ὅσσ. 11]., 
ἃ οπαρίες ρεσνδάβδὰ Ὁν δε οοπίγαβέ οὗ 
πνεῦμα δηὰ γράμμα, 5Ξιιρρεδίβ ἃ ἀϊετεηξ 
τεπάδείπρ. πνεῦμα δηὰ γράμμα τε ποῖ 
τς εἰεπιεπὲβ ἴῃ ψνῃῖοῆ, πὲ τη6 ρόνγθσβ 
ὉΥ ΨὨΐςἢ, τῆς οἰτοιπιοϊδίοῃ 15 σοποαϊναὰ 
ἰο Ὀε εβεοϊεά. “ΗἩδατγί οἰγουπιοϊ βίο," 
νυἱπουὲ δὴν 4811 γῖπρ' νοσᾶβ, Ἔχρτεββεβ 
οοπιρίείεῖν ἐπδὲ οοηίταβὲ ἴο οἰγοαπηςίβίοπ 
ἰπ ἐῆε ἤδβῃ, ννὩϊοῖ 15 πὶ Ῥδι}}5 πιϊπά ; 
δηθὰ ννπδὲ με δάάβ ἱπ [π6ὸ πενν ννογάβ, ἐν 
πνεύματι οὐ γράμματι ἰ5 (6 πενν Ἰάεα 
(δὲ Πεατζὲ οἰχουτηςιϑίοη, ννῃ]οἢ δίοπε ἄς- 
ΒΕΙνῈ8. 6 Ὡδῖὴε οὗ οἰτουμηοίδίοη, ἰ5 
δοδιενεὰ ὃν ἐπα ϑρίγιε οἵ αοά, ποῖ ὃν ἴῃ8 
ψτίτεη ἰανν. ΝΒεῖμα ἐπασα ἰ85 βυοῃ ἃ 
τϊηρ 848 τπἰβ μεατέ οἰγουπηοϊδίοη, 
τος Ὀγ {Π6 ϑριτίς, ἀσοηρ (Ὧ6 [6νν8, 
5 ποί Ἔχρ οἱ εἶγ σοηϑίἀεγεά ; Ὀπὲ 1 ἰβ ποῖ 

ἃ ταξυϊαίίΐοη οὗ ἐπῖβ ἱπίδγργοίβδείοη ἐὸ 
Ροΐπε οἷ ἐπδὲ πνεῦμα ἱπ 2 Οοτ. ἰβ οματδο- 
ταί βεῖ δ! ν {πε οἰδε οὗ ἐπε Ν εν σονεπαπέ. 
ον ἰῃς νῦν σοποϊιβίοι ἴο νης Ῥααὶΐ 
568 τὸ ἰεδά 15 ἐπδαὲ (πὲ Νδνν σονεπαπε 
ἰδ ἃ5 Πδοθββαγυ ἴογ (ῃ6 ἴεν 85 ἴοσ ἐδε 
(φηΐῖθ. οὗ ὁ ἔπαινος κιτλ, ΤὮε οὗ 
15 τηδβου]πηα, πὰ τϑξετβ ἴο {πε ἰάθαὶ 7δνν. 
ὙΠΕ πᾶπιε ᾿Ιουδαῖος (τοπι [πιά 8}} τε ργαΐβε, 
ἄδη. χχίχ. 35) Ῥσ ΌΔΌΙῪ βυρραβίβα (8 
ταπλασκ, οὐκ ἐξ ἀνθρώπων : ἐδε ἴονε οὗ 
Ρταῖβα ἔγοπλ εδοῦ οἴμπο, δηὰ τσεϊρίουβ 
νδηϊτν, ἃτα [εν 15} σματδοίείβεῖοβ βίγομ ον 
ςοπ)ηηεπίαἃ οἡ ὃν οὔκ Ιοτὰ (1}οὁἢη ν. 44, 
χίΐ, 42 8). 
ΟΗΆΡΤΕΚ 1Π].--- ετβ. 1-8, [Ιε πιῖρδι 

ΕΑΒΙΪΥ δβθθπὶ, δὲ {18 ροῖπέ, δδ ἰ δε 
ΑΡοβεῖεῖβ διρυσηεπὲ παὰ ρτονεὰ ἰοο 
πηθοῆ. Ηθδ δα8 βῆονπ {πὲ {πὲ πλϑγα 
Ροββεββίοῃ οἵ ἰῃς ἴανν ἄοεβ. ποὲ δχαπηρέ 
188 11ἐν ἴτοπι ᾿πάρτησπι, θὰ: ἐμαὶ αοά 
ΤΘΑΌΙΓΕ5 (5 ΤΕ] πιεῖ ; 6 Ὧ85 ββοννη ἐπδὲ 
οἰγουπιοϊδίοη ἴῃ ἐπε ἤεβη, βεαὶ ἐπουρ ἰξ 
Ῥὲ οὗ {π6 οονεηαηὲ δηὰ ρίεάρε οὗ ἐΐβ 
ῬτοπΊ568, 18 οηἷν οὗ ναῖπα 1 ἰξ ταργεβαπὲ 
ἰηνγαγὰ πϑατὲ οἰγουσηοϊβίοη ; Βα δ88, ἱξ 
ΠΊΔΥ 6 ἀτριξά, τεάποεά (π6 [δὲν ἴο ἃ 
Ῥοβιίοη οὗ επέϊγε εαπδῖϊγ σε ἐπα 
Θεπῖ]6. Βαΐ με σοπδβοίοιιθπεβθ οὗ {π6 
7Θνιβῃ τος τασδὲ ρῥτοίεϑι ἀρδίηδε βιοῃ ἃ 
ςοποίϑίοπ, ““ ϑαϊναίίοη 15 οἵ ἐμ6 1εννΒ᾽ 
8 ἃ ψοτὰ οἵ Οἤσιϑε Ηἰπηβαὶῖ, δπά {π6 
ΑΡοβείε 15 οδ!ἱρεὰά ἐο πιβεὶ (15 ἰπϑιϊποεῖνα 
Ρτοίαδέ οὔ ἐπ6 δποίεπε ρεορὶε οὗ αοά. 
ΤὯ6 ΨΒΟΪε οὗ ἐῆε ἀϊ βου! εἴε5 ἴξ ταῖβεβ ἀτα 
ποθ εἰδδογαίθὶν σοπβίἀθγεᾶ ἱπ σμδρ5. 
ἸΧΟ-ΧΙ. ; ΠΕγα 1 18 ΟἿΪν ἀϊβουβθεά 80 ἔα 
85 ἴο τῇδκε ρῥἰαίπ ἐμαὶ ἴὲ ἄοαβ ποὲ ἱπ- 
να! άδία {πὸ δυριπηθπίβ οὗἩ οῇδρ. ἰΐ., που 
δ {π6 ἀενεϊορηιθπε οὗ ἐς Αροβεὶθ᾽ 5 
ἐπεοίΐορυ. Το δάνδηίαρε οἵ ἰἢβ ἴδνν ἰ8 
δἀτηϊταά ; ἴ ἰβ δάἀτγηϊ θα ἐμαὶ ἢ15. πη- 
ῬεΙΙοΓ τᾶν Ἔνθ δοὲ 85 ἃ 10] ἰο σά β 
αι ἘΠ] Π655, βειείηρ ἐξ ἰπ τῆοσα ρἱοσγίοιιβ 
τεῦ; θὰξ ἰξ 15. ἰηβίβεεά, ἐπὶ 1 αοά᾽5 
σμδγαοίασ 85 τἱρβίθδουβ ᾿ιάρε οὔ τῃς 
ΜΟΙ 15 ἐο Ὀ6 πλαϊηϊαϊη6ά---85 18 τησβὲ θα 
ποῖμεβε δάπιϊββδίομβ ἄο ποὲ ἐχεηιρὲ {π6 
]ενν ἴτοπὶ ἐμαὶ [ἰδ Ὁ. ν το ἡπάρτηθπε 
ΨΒΙΟΙ 45 ᾿π51 θαθη ἀειηοπβίγαιθα, ὙΠ6 
ἀει4118 οὗ ἐπε ἱπεδεγργείβδείοῃ, εβρεοῖδι!γ ἱπ 
νεσ. 7 ἢ.) τε βοτηδννῃαί ρεγρίεχεά. 

Ψεῖ. τ᾿ ἢ τὸ περισσὸν τοῦ ᾿Ιουδαίον 
ἰδ ἐμαί ψμῖσῃ {πὲ 7ενν Παβ᾽ “ονὲσ δπᾶ 
ἃῦονς"" {με ἀδηςε. τίς ἡ ὠφέλεια τῆς 



:-τ. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ θο2 

ἐπιστεύθησαν τὰ "λόγια τοῦ Θεοῦ. 43. τί γὰρ, εἰ ἠπίστησάν τινες ; α Ἐππεα 
μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ καταργήσει ; 4. μὴ γένοιτο " , 

Ρεὶ, ἵν. 1, 
γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπ- 

ται, “Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ 

Ἶ ον καθως δ τεδά καθαπερ. νικησῃς ΒΟΚΙ, εἴς., νικησεις ΑΌΕ. Ἐὸοττδα 
ἀϊδεσιθαιτίοη οὗ Δ που 85 Πδγθ, βεα ποία ου πρωτον, ρᾶρε 580, ποία 3. ὙΤἼΕ σοτη- 
δἰπδίΐοη οἵ Β ὙΜΙῈΠ δυο ἰδέες νγεβίεσῃ δυςποτίεἶἰεβ δἃ8 6 ματα 480 1[6ββθῃ8 ἰΐ5 ννεϊσῃε; 
ἰ(8 τθδάϊπρ' ἰΒ ὑσοῦϑθϊν ραστέ οὗ ἐῃδὲ ὑνεβίεσπ δἰθῆχεπε νυ ϊοῖ ἰξ σοπίαίηϑ, 1.6., Β ἀπά 
ἃ πεζε γτεργθβϑϑηΐ ρσϑοιςα!!ν οπα δυξμοτῖγ. Βα μ6 οἔμοσ στοὺρ οἵ Μ58. τεργεβεηΐβ 
δὲ Ιδαϑὲ ἔννο ρτοῦρ5 οὗ νυ πα ββεβ, ἔπε “" παυξγαὶ ᾽ ἰπ 34, δῃᾶ τῃε Ὑνεβίετη ἱπ᾿ Ὁ, δπά 
5 τεδάϊπρ' 15 ἐπεσείογε ἴο ΡῈ ργεξεισεά, Ψγεἶββ, πβουγενογ (Τ᾽ εαέκγίκ 4πν ῥαπίπίβομεη 
Βγίεζε, 8. 46), σου] ταΐεσ ἐπε ἱπάϊοδεῖνε θοτῃ ποτε ἀπά ἰπ 2 Οοσ, χίϊ. 2. ΤῊ ομδηρα 
οἵ εἰ ἀηά ἡ ἢδ τερδγάβ 85 δοοίδεπιαϊ ; ἰπ ΚΙῚῬ ἰξ ὁσουσβ βοῖηδ βἰχέυ Εἰπιθβ. 

περιτομῆς : Ξ-Ξ “ὙΥΠαΐ ροοά ἄοεβ [5 εἰτ- 
ουπηοίϊδίοη ἄο Πίτῃ ἢ" πολὺ ροεβ υἡτα 
τὸ περισσόν. κατὰ πάντα τρόπον: 
βοννενεσ γοὰ σἤοοβα ἴο νίενν 6 ροϑβὶ- 
ιἰίοπ. πρῶτον μὲν 5βιιρρεβδίβ {πὶ βυοῃ 
ἂπ δηυτηδγαίίοη οὗ [ϑυγιβῇ ργοσγορϑείνεβ 
ταῖρῃξς μᾶνε Ῥθεπ τλδάς μετα 88 ἰ5 σίνεπ 
δὲ ἰεηρίῃ ἱπ ἴχ. 4 ἢ. [π᾿ ροίΐηε οὗ ἕδςΐ, 
Ῥδαϊ τηδηείοηβ οπα οηΐυ, ἵπ ΜὨϊοδ ἐπε 
Μγμοἷα ἴοσος οὗ 8 1ενβῃ οδ᾽εοείοπ το 
ἐπ6 ἀτρυτηθηῖβ οὐ οἤδρ. ἰΐ. ἰ5 οοπίαϊηεά, 
ἃπά ἤει ἀϊβροβίηρ οἵ ἴξ ἔδβεϊβ. [πδὲ ἢς 
845 βείιϑ {πὸ αιιδδιίοη, απ ρ58568 οῃ. 

ΨΝΕΙ! ἐμδη, ον βίαπάβ {πε οαβεῦ Οἵ 
ῬΗΙ. 1. 18. εἰ ἠπίστησάν τινες -- ἰΐ 
βοπῖε ἀϊα 15 6] ενα. [ἰ 5 ποῖ πβοθϑβᾶσυ 
ἴο τεπᾶάδσ ἐπ 8, υυἱεἢ τεέδγεησε ἴο ἐπεστ- 
εὔθησαν ἴἰπ νεῖ. 2, “1 βοπὶς ργονεά 
ΔΙ Π]ε85 ἴο ἐποὶγ ἐσαβὲ ἡ, ὙνΠμδι ἰβ ἴῃ 
Ῥαυβ τηϊπᾶ ἰ5 (δὲ “πε οτβδοῖθβ οἱ 
(οά᾽" πᾶνε μΒαᾶὰ {πεῖς ἐΠΒΙπιθηὶ. ἴῃ 
ΟἸσίβε, δηᾶ ἐπαῖ ἴποβα ἰοὸ βοπὶ πεν 
ψγοτα “Ἐπιγυβίεα δᾶνε ἵπ 8 8 
(νεῖμεν ἔδνν οὔ πιδὴν μ6 ἄοεβ ποὲ ἤεγα 
᾿σοηϑίἀετ) τειβεδ {ἐπεὶ ἔα! τὸ {παῖ 
ΕΠ ΒΙπιεπξ ΘΕΟΙ͂Σ ἴξ 5 Π0 ΡΙΟΡΕΙ͂ ἰη- 

ΤΏ ἢτϑβέ, πιοϑὲ ννεϊβ δέν, δπά τηοϑὲ ἴδσ- Ἴδγεποας δαὶ ἐποῖσ Ὁπθθίε τησβὲ πιᾶκε 
ταδοπίηρ δἀνδηίΐαρε οὔ ἴῃς [εν8, 15 δαὶ (οά᾽ 5 ἘΠ 1 π685. οὗ πὸ εῇεοι, Ηὸ μᾶ5 
“ΠΟΥ ψγεσα επίγυβίεά νΠ (ΠῈ ογαοΐθβ Κερὲ ΗΒ ῥγοσηῖϑε, ΔΠ6 ΔΒ [2Γ 88 ἰξ ἰὰν 
οἔὗ αοἂ᾽. ὙΤμδν ψγετα πιδάβ ἱἰπ Ηΐβ στ ΗΠ π88 πηδϊηϊαϊπαᾶ {π6 οτίρὶπδὶ 
δτῖαςα πε ἀεροβίϊασίεβ ἀπά ρυδγάϊδηβ οὗ δάἀναπίδαρε οὗ {πὸ ἴεινβ, δ8 ἀβροβίζδτίβϑ 
τενεϊδιίοη. τὰ λόγια τοῦ θεοῦ τηιιβῖί ὈΕῈ ἀπά ἢτβδε ἱπμογίίοβ οἵ ἔπδὲ ῥτοζηΐβε, 
τερεατάεα δ5 ἔπε σοπίεπίβ οὗ τεναϊδιίοη, 
μανίπρ αοά 45 ἐμπεὶς δυΐμοσ, δηᾶ δὲ 1Π6 
εἶἰπς θη Ῥδὺϊ ψτοίς, ἰδεηείοαὶ υνἱτἢ ΠΟΥ δὴν το πεςῖος 

[πη τὰς ΤΧΧ {πε ζᾶβε 15 βίδίει ἐπε ΟΟἿΤ.. ϑοσίρίυσαβ. 

ΜΠ δίανοσ τοοθρίίοη ἔπαν τδὺ μανε ρίνεπ 
ἴο 1158 ΚΠ Ισηθηῖ. ἄνναν συἱε ἐπα Τποῦρς 

οἱ Η] νΒδη τς 
ὍΕΈπ Ὁ ἀπ ἴπδῃ 

ψγοτά λόγιον Οὐουτβ ταδίηἷν 88 {πὸ εαυϊ-  Ἔπετε σἂπ τὶ δε ὅπε φοποϊπιβίοη : ἰεὶ 

ναϊεπε οἵ ΓΤΟΝ, ΨΏΙΟΣ ἰπ νδγίουβ 

Ραββϑαᾶρεθ (“.5., Ῥ8. οχίχ. 38) παβ {86 
5686 ΟὗὨ “ ῥτγοπιῖβε ᾽᾿ ; ἱπ οσάϊπαγυν ατβοῖκ 
ἴξ ταθδηβ ““ογδοΐβ," (ῃεὲ Ὀϊνίπε νογά 
δίνεῃ δἱ ἃ βῃτγίπε, δπᾶ ὑβι}ν ταϊεσσίηρ 
τὸ δα ἔπέυτα ; πεηςα ἴ νου θ6 παίαγαὶ 
ἴπ υδίπρ' ἴξ το {πὶπι οὗ {86 ρῥτορμβιῖς 
ταῖμιαν ἴπᾶπ {πε βιδίυξοτυ εἰεηεπέ ἴῃ ἐῃς 
Ο.Τ., δηὰ τ15 ἰθ ψιμδὲ 15 τοαυίγεά Πεγα. 
ΎΤΒε Ο.Τ. 85 ἃ ψδοῖΐε, ἀπά δ5 ἃ τενεϊδιοῃ 
οἵ ἀοά, 85 ἃ ἔογσννασὰ 'οοκ; 1 δηεἰςρδίεβ 
σοπιρ δείοη πᾶ δχοϊξεβ πορα; δηά ἰξ ἰ5 
ποῖ ἴοο τηισἢ ἴο 58 ἰπδὲ 1Π15 ἰβ 516- 
βεϑβϑέβά Ὀγ ἀεδβογίἷπρ ἴ 885 τὰ λόγια τοῦ 
θεοῦ. Τῆε βιπὶ οἵ ἰξ ννᾶ5 {πὲ αοἄ Πδάᾶ 
τοτηϊϑεά ἰο Ηἰβ ρεορὶς “4 ἔιῖυσα δηά ἃ 
ΟΡ6 " (1ἐτ. χχίῖχ, τι: 8566 τπηαγρίη, Κ.Ν.), 
πὰ τπῖ8. ῥσογηΐῖβε βεαπιθά {πγεδίθπθὰ ὈΥ 
δε ἀτριιπιεηΐ οὗ ἐπε ἰδὲ σμδρίοσ. 
γε. 3 ἔ. τί γάρ; Ἐὸοτ δον ὃ ἐ.6., 

Οἄ σοτηε ουὲ {γινέσθω) ίτιιε, ἀπ ἜΝΕΓΥ 
ΤΊΔΠ ἃ ἰδ; ἴδ Ἴ ενο 

τήδη ςοπάειηηεά. ΤΕ ἄρτθθϑ τῆ {π6 
ψγογάβ οὗ ϑοσίρευσα [5617 ἴῃ Ῥ5, 11, (1.) 6, 
ννμϊο Ῥδὰ] αυοίεβ Ὄχδοῖν δῆεγ τπ6 
1ΧΧ: τὰς Ηεῦτεν ἰβ ἀϊβείηςεν ἀϊεγεης, 
Ῥυὲ πεοίϊέπεσ ἴῈ ποῖ ἐπα οτὶρίπαὶ σοπίαχί 
816 τερατάεά. ἐν τοῖς λόγοις σον ἰβ 8 
ἐγαπϑίδίϊοπ οὗ Ηεῦγεν ννογὰβ ννῃϊοἢ τηθϑῃ 
“γῆ 6η ΤΟ βρθδίκεβε," ἐ.6.,) ΔΡῬΑΓΘΠΕΙΥ, 
ψ Βεη Του ργοπουποαδβέ βοηΐεπος ἀροπ 
τῆδῃ ; δῖα {πῸὶ βεῆβε πιιδέ Ὅε, ““πδί 
Τδου πιανεβδὲ ὃ6 ρῥγοπουποδᾷ ἴπβδὲ ἴῃ 
τεβρεοί οὔ ψμδὲ Τμοὰ δὲ βροκβϑη,᾽" 1.6.) 
τῆς λόγια, 1ῃ6 οταςίθβ ΟΥΓὁὁ Ῥσγοχηῖβαβ βῇ- 
ἐτυβέεἃ ἐὸ βγϑθῖ. νικήσεις : νη τῆν 
οα8ε (5εε ποΐε οῃ (εχ). Βαυτγίοῃ, οοάς 
αμά Τοηϑες, ὃδ τοῦ, το0. ἐν τῷ κρίνεσθαί 
σε: ῬτΟΌΔΟΙΪν τὰ8 ἱπβηϊεῖνε 18 ραββῖνε: 
“Ὁ Ώδη ἔμποι τὲ Ἰυπάρεά ᾽ ; ποῖ τηϊάάϊε, 
“ἐπ Ὦδη ἔθου Βυρτ τἴαβὲ ἐπ οδβε ἴο {πε 
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Ὁ Οἱ, ν. 8; κρίνεσθαί σε. 
2 Οοσ. νἱ. ᾿ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11. 

5. εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην " συνίστησι, 

ενῖϊ, τα; τί ἐροῦμεν ; μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν ; κατὰ ἄνθρωπον 
81, ἅτ 

ὃ χέγων 6. μὴ γένοιτο" ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ; 7. εἰ 

γὰρ ' ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν 

ϑόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι ; 8. καὶ μὴ καθὼς 

«α(οτ,κ. 80, " βλασφημούμεθα, καὶ 2 καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν, Ὅτι ποιήσωμεν 

τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά ; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστι. 

1 εἰ γὰρ ΒΟΡΕΘΚΙΡ, εἰς. ; εἰ δὲ ΝΑ νυΐρ. (βοηε Μ88., τποιιρ οἴμετβ οἱ δρεέε). 
ὙΠ15 οᾶδ6 8 ἴο ὃς ἀδοϊάεᾷ Ὀγ (πε βαπηε σοῃβι ἀδσδέϊοπβ 85 ἴῃς ἰδϑβέ. Τιβοπάξ, ἀπά ΨΚ. 
πὰ Η. ραΐ εἰ δε ἱπ {πεὶγ τεχὲ ; ΝΜ. ἀπά Ἡ. ραξ εἰ γαρ ἴπ πιᾶτρ. Οπ {πε βίγταηρε δαΐ 
Κπεαπεπί Ἔχομδηρε οὗ δε ἀηὰ γαρ 5εε Ν εἶ55, Τοχέλγιξᾳ, 66 Ε, 

3 και καθως ; οὔ. και ΒΚ. ὙΝ. τηά Ἡ. Ὀτδοῖεε. 

ἡπᾶρε ᾽". Ὑὲ συοίαξίοη ἔτοπι ΡΒ. οχνΐ. 12, 
πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης, 15 ποὶ ἱπηροτέδηξ: 
{Π6 τηαὶπ ἐπῖηρ, 45. δε ἔοσγχαὶ αυοίδείοη 
ΙΓ ἢ [Ο]]ονν8 βἤοννβ, 15 ἐπα νἱπάϊοδιοπ οὗ 
αοά ἴτοτῃ {πε σμαγρε οὗ Ὀσγεδοῖ οὗ ΓΑ] 
τ ἐπε ον ἰῃ τηαϊκίπρ ΟἸ τί β δεν 
τμε δ ΒΙτηεπὲ οὗ Ἢ 15 ργοπ)ῖβεβ το {Π6π|. 

ψεῖ. 5. ἢ Ηδχτα δηοίποσ δἰξεαρί ἰ5 
τιδάε ἰο ἱπναϊἀδέε τῆς σοποϊυιβίοη οὗ 
οἄδρ. ἰϊ., πδὲ τῃ6 [6νν ἴβΒ ἐο θὲ ἡπάρεά 
“δοοοσγάϊηρ ἴο 8 νου," ἐχδοῖν [κὸ 
τε ἀεπα. {δὲ ἀγρυτηθηὶ οὗ νεῦ. 3 ἢ. 
ἰβ σοττοοΐῖ, (ἢ6 ἀπΌΕΙΙε οὗ {δὰ ἡμάμε 
δοΐαδ!ν βεσνεβ ἴο βεῖ οἵ {πε ἐδ πέπ688 
οὗ αοἄ: ἰξ τλδκεβ 1 411 {π6ὸ πιογσε σοη- 
βρίσυοιβ; πονν ἔπε οδῃ ἴξ ἰδανα {Ππ6πὶ 
ἐχροβεά ἴο ᾿πάρτηεπε ὃ ὙῊϊ8 δγριιπγεηξ 
ἰβ ρεπεγα δε ἴῃ νοσ. 5 ἀπὰ δηβινεγαά ἰῇ 
νεῖ. 6. “Τουγ πητὶρῃίδουβηεββ᾽" (1π (μα 
ννἱάεβε βεῆβε, ἀδικία Ῥεΐπρ ρεπογα βϑὰ 
ἔτοτλ ἀπιστία, νετ. 3) ἀεπιοπβίγαξες (οὔ. 
ν. δ) αοάβ τἱρβίεουιβπεββ (αἴδο ἰπ {δε 
νἄαϑὲ βεηβε, δικαιοσύνη Ὀεϊηρ ρεηεσαῖ- 
᾿ἰδβά ἔγομι πίστις, νεῖ. 3), νῆας 58.411 ννὲ 
ΒΆῪ ὃ 1.6., ΜΔε ἰπέεσεηςε 5181} ννεὲ ἄγαν ὃ 
ϑύχεῖν ποῖ τπηδὲ αοά, Ηε ΨΠο ἱπῆϊοϊβ τπ6 
ψταῖῃ ἄπε (0 πητὶρῃτεουβηθββ δὲ ἔπε 1αϑὲ 
ἅἄδν (1. 18), 15 Η]πι5ε] αὐτὶ ρμέεουιβ, ἴο 
ΒρΡΘαῖς 885 τῇεῃ βρεαῖκ. Ανναν ἢ ἐπε 
1πβοῦρε} 1 ἘΠ18 ψεγε 8ο, ὅονν ββοιιά 
αοἄ ᾿πᾶρε τῃεῈ ννοτϊά  Τβαὶ αοά ἐοες 
Ἰαάρα τε ψογί δὲ ἴαϑὲ 15 ἃ ῆχεά ροῖϊπε 
οι ἔος Ῥδὺὶ δπά ἔδοβε υἱεῖ ὑνμοπὶ Πα 
ΔΙραεβ; Πεῆσθ ἜνΟΌΥ ἱπίδεσεποα νΠϊοῃ 
οοπῆϊοιβ τ ἴξ πγαθὲ 6 βιπ Α ΠΥ 5εξ 
αϑίάς. ἀοά οου]ᾶ ποὲ ἱπάρε δὲ 411 1 Ηε 
Ψεσα αη͵πβὲ ; Ἐπεγείοσε, βίπος δ ἄσαβ 
ἡπᾶρε, ες ἰβ ποὲ υπ͵ιβῖ, ποῖ ὄνεὲπ ἴπ 
ἡυάρ!πρ' πχεη μοβα πησίρμίεουβηεββ σαΥ 
δδνε βεγναά 85 ἃ [οἱ] το Η!β σἱρῃιεοιιβηθββ. 
1 15. ποῖ ἔδυ τῆδε με σοποϊυιβίοπβ οὗ 
ὉΠαρ. ἰϊ. οδπ θὲ εναάβά ὃν ἔπε ἴεν. 
ὃ ἐπιβέρων τὴν ὀργήν : ἴδε “ αἰετίαεῖνα 
Ῥαγεοιρὶς δαυΐϊναϊθης το ἃ τεϊδεῖνε οἴαυβε, 

ΙΏΔΥ, {{κὸ δ' τεϊδίϊνε οἶδιβε, σΟηνΟΥ 3 
Βιθβίἀϊατν ἰἄθα οἱ οδιιβα, ρύτροβε, οοη- 
ἀϊείοη. οὐ σοποαββίοη " (Βαγίοῃ, Μοοάς 
απά Ὑδηδέ5, ὃ 428, Μῆο τεῃάδεβ μετα: 15 
(οὔ πητίρδίεουβ, ψῆο (βεῦδιιβε Ηδ) 
νἰβίιθι ἢ ἢ ψτδίῃ ἢ). κατὰ ἄνθρωπον 
λέγω: οὗ. (α]. 111. 15, Εοπι. νἷ. 10, 1 
ΟοΥ. ἰκ. 8. ὙΒοτα '5 αἰνγανβ βοιπείδιηρ 
δροϊορεεῖο ἴῃ ἐπε 86 οὗ βιςο ἐχρτβββίοηβ. 
Μέεη ἔογρες (πε ἀϊβξεγεπος δεύνψεε αοά 
διὰ ἐπουλβεῖνεβ ψΏθη ἔπεν σοπίεπηρίδίςε 
ΒΌΟὮ ἃ βἰειδίίοη δ5 {παὶ αοὰ βῃουϊᾷ δὲ 
τπητίρῃίθδουθ,; ΟὈν]ΟΥΒΙΥ ἰδ 18 ποῖ ἴο δὲ 
τἀ κε βϑσγουβίυ. 511}, ἴπ δυπιδ ἰδη- 
ξύδρε ϑυσμ βαρροβίξομβ ᾶσε πηϑάβ, δηὰ 
Ῥαυΐ Ὅδδ8 ἴπαὶ ἴῃ ἷβ 1ρ5 ΠΥ πιᾶνὺ ποί 
86 ἔδκβϑη ἔὺγ τῆοσε ἔΠδη {ΠΕΥῪ ΤΕ ΔΙ πιθδπ. 

ψεῖ. γῆ. ὙΠ6βε νϑῦβεβ ἅτε δΧίγΕσΠ ΕἸ Ὁ 
ἀϊβῆσυϊε, πὰ ἅτ ἱπίεσργείεα νδγί ουιβ Υ 
δοοοτάϊηρ ΤῸ Ἐπ6 ἔογος δϑδβίρπεᾶ ἴο δε 
τί ἔτι κἀγὼ οὗ νει. 7. ΝΥ οἵ ψΠδὲ 5ὰρ- 
ΡΙΪε8. {π6 σοπίγαβι ἴο {π|8 επιρῃαίς “1 
αἰ5ο᾽ ἢ ϑόοηῖα σοτηπιεπίδίοσβ, αἰ οσά, 
ἔου ἰῃβίδηςς, πὰ ἰξ ἴῃ αοά, δηὰ αοάβ 
ἰπέεγαβί ἴῃ [86 Ἰυάρτηεπί. [ τὴν 11ε βεῖβ 
ἴῃ το θε μα ἰσυτῃ οὗ αοά, ἀπά 50 τηδρηὶ- 
Βε58 Ηἰ5 ρίογυ, ἰδ ποῖ (πδξ ἐπουρῃ ὃ ΝΥ, 
αἴες αοἄ [45 παά {Π|5 βαιβδίδοιίοη ἔγοτι 
ΤΩΥ 5ἴη, ""ὮΥ Δύο δπὶ 7 αἷβὸ οὔ ΤΥ 
546 Ὀγουρῆι ἴο Ἰυάρτηθηξ 88 ἃ βίπποσ ὃ 
115. ἃ βεγίουβ, {{ ποῖ ἃ ὅη8] οδ)εοϊίοη ἴο 
115, ἔμδὲ ἴξ πεσεῖν τερεαῖβ {πε δγριπηεπέ 
οἵ νεσ. 5, νῃῖσῃ τῆς Αροβεῖα ἢδ5 αἰτεδάν 
τεξαϊεά, 115 νΕτῪ ρεπεγαϊϊέν, το0---ον δὴν 
τῆϑῃ, 48 Αἰβοτγά Ὠἰπιβαὶ ἢ βανβ, τῶδὺ ἔπὰ8᾽ 
τοΐεβδὲ δραϊπβὲ δεῖπρ ἱπᾶρεά,---Ἰ θβεπβ 

115 τεΐενδῃσε : ἴοσ Ῥδι] 15 ἀϊβουδββίπρ' ποὶ 
Βυγηδη δναβίοηβ οὗ αοὐ᾽β ᾿πᾶὰρτηεηξ, δαϊ 
7ενβῃ οδ]δοϊίοηβ ἴο ἢϊβ ρσγδνίοιιβ ἂτ- 
δατηεηΐβ. 1ἰρβίιβ ἐπάκ τπε σοπίταϑί ἴο 
κἀγὼ ἱπ τε (επεῖϊε νου. Α 17ἐν 15 
{πα βρεᾶκεσ, οἵ δἱ 411 Ἄνεπῖβ {πε ρόβεῖα 
ΒΡΕΔ ΚΒ ἰπ ἴμῈ σμαγδοίεσ οἵ πε : “ ἰΐ ΠῚ 
ΠΏ ΕΙΣ ἄοεβ τηδρηϊν Ηὶβ ἐπ πεβα, 



5-9. ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ όος 

9. Τί οὖν ; προεχόμεθα ; οὐ πάντως " προῃτιασάμεθα γὰρ ᾿Ιουδαίους ἁ ΟἩ. νἱ τ4, 
τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὯἭ ὕφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι, καθὼς γέγραπται, το. πὰς 

ἰβ ποῖ {παῖ 411 {παὶ ἰβ τεαυϊτεά ὃ ΝΕ 
ἴῃ ἴ, ἴοο, κα {πε τεβὲ οἵ τῇς ννοσ]ά, 
Ψ8056 ταϊδιίοη ἴο αοά ἰ5 80 ἀϊεγεηί, απὰ 
ὙΠΟΒΕ πάρτηθπὶ ἰθ 580 παϑοθββδᾶγυ, 511} 
Ῥγουρπὶ ἱπίο Ἰυάρτηεπι ἢ" ὙΤῊΐΪΒ νουἹά 
ΡῈ ἱερλείπχαῖε βπουρῃ, ρτοραρῖν, {7 ἴὲ 
ἍγετῈ ποῖ ἴογ ψνῃμαὶῖ [ο]οννβ. Βαυΐ τὰ 
βίδπαεν οἵ νεσ. 8, νν ί οι ἔοσπιβ ρᾶτὶ οὔ μ8 
βδτη8 αιεβεϊοη 485 τί ἔτι κἀγὼ κιτ.λ., δηά 
το ψνΒΙ ἢ ταΐεγθησε 18 τηδάς ἀρ δίῃ ἰπ ΟΠ ᾶρ. 
νἱ. 1, 15, παά ποῖ {πε 768, πὲ τῃς 
Αροβεῖες ἴῃ δἰβ ΟΠ γίβείαη οπαγαοίθγ, ἴοσ 
115. οδΐεςε ; μβποα ἴξ ββεῖὴβ ὑγδϑίεσϑϊδ ἴὸ 
[8 Κα τε κἀγὼ 45 τεξεγγίπρ βίσι σεν ἴὸ 
Βἰπιβεῖῖ., Ὑἤαὶ Ῥαμὶ ψουϊά οοσης ἱπίο 
ἡπάρτηεπέ, ἴῃ ϑρίξε οὗ τῃ8 ἕδος τῆδὲ λὲς 
[αἰ ἘΠ] ββπαββ ἰπ Ῥεσοπιῖπρ ἃ ΟἾτγί βεϊαπ 
μαᾶ οηΐγν βεῖ οὔ᾽ τς αἰ πξαπεθ5 οὗ αοά 
ἰο Ιβγϑεῖ, πο ἀπρε]θνίπρ [εν φυεβεϊοπά : 
δηᾶ Ῥαϑιὶ ἔυτπβ Πΐβ σοπνίοείοη οὗ {παῖτβ 
(τ μι ἢ, οὗ σουτγβε, μα ἄρτεεβ, 80 ἴασ 
85 ἰξ δββετίβ ἐμαὶ ἢς Ψ1]1 ὃς πάρε) 
ραίηδι Ἐπαπιβεῖνεβ. {8 Η| ἴογ Βἰβ ρδτί, 
σδηποίῖ εναᾶς ἰπᾶρτηθπί, οὐ 1πΠ6 ρτουπά 
παῖ 8 βίπ (45 {ΠπῸν ἐπίπῖς 1) μα5 θθθη ἃ 
ἴο]] το (οά᾽5 τ ρ μίβοιβηθβθ, 0 ΤΏΟΥΘ οδῃ 
ἘΠΕ οη {πεῖς ρατῖ : {ΠῈῪ δηὰ με γε ἱπ 
Ὁπ6 ροβίτίοπ, δπᾶ τηῦϑὲ θὲ Ἰυάρεά το- 
δεῖμα: ἴοὸ οοπάδηηη πΐγση ἰβ ἴο Ἔχροβα 
ἐποτηβοῖνεβ ἴο σοπάδηηπδίίοη ; {παῖ ἰδ πὶ 
Ροΐπε. Τῇδ ατρτιπιεπὶ οὗ νϑγ. 7 ἰ8β Ὀοίῃ 
8 ἀγριριδηέμηα αὦ ποταίπενι ἀπ δὰ αγ- 
φιρηθηέμη αὐ γερι : Ῥααϊ ὈΟΓΓΟΥ,Β ἔγοτη Ϊ8 
ὈΡΡοπεϑηΐβ ἴπ6 ρῥγθπηῖβεβ {παῖ Πα Εἰπιβεῖῖ 
ἰ5 ἴο με ᾿πάρεἀ 88 ἃ βίπποσ, δῃὰ {πδῖ ἈΪ5 118 
ἠδ5 βεὲ οἱ ἀοά᾿β (γι : ἔμποσα ἰβ σπου ρα 
ἰπ {πε6ϑε ῥγεηιῖβεβ ἕο βεῖνε [ὶβ ρύγροβε, 
ΓΙ Οἢ 5 το 5μον ἴμδὲ {μεβα ἔνψο ργοροβί- 
εἰοπβ νυ πΐῖο ἄο ποὲ Ἔχοϊπάς ες οἵδμεγ ἰῃ 
Εῖ5 φαβε ἄο ποέ ἀο 80 ἰῃ {πεὶσ οδββ δἰτποσ. 
Βυΐζ, οὗ σοῦσβα, μὲ νουϊά ἱπίεγρτεὶ {μ6 
βεςοπᾶ ἢ ἃ νεῖν αἰ εγεπί ννὰν ἔτοπὶ {8 6π|. 
Ἴμε ᾳιυεβίίοθ ἰβ οοπεϊπυρα ἰπ νασ. ὅ, 
Ἐμουρ τὰς ςοπβίγαοιίοη ἰβ σπδηρεά ὈΥῪ 
{με ἱπιτοάιοιίοι οὗ [8 ραγεηέμεβαβ νἱτἢ 
καθὼς ἀπὰ {πε αἰ(δομπιεηέ ἴο λέγειν ὅτι 
δὲ τῃ6 οἶδιθβε ψμίομ ψψουἹά παίυγα!ν 
βανε σοπβ νὴ τί μή; 1 Ἰυάρπιοηί 
ςουά δε ἐναἀεά Ὁγ 5ἰππίπρ ἴο ἐπε βίοσυ 
οἵ ἀοά, 80 Ῥδὺϊ δγριιθβ, 6 δηᾶ οἵμεγ 
ΟἸ τβείδπβ {πὸ μὶπιὶ πηῖρμς παῖυγα!ν οί 
ὉΠ ἘΠΕ ῬτΙΠΟΙΡΙΘ. ΜΠΙΟΏ βἰαπάεσ ἱπιρυϊεᾶ 
Ὁ {δεῖη-ἰῃδέ οἱ ἀοιηρ εν παῖ 90Ο 

τῆΙΡ ΠΕ σοῖπα. ΝῸ ἀσυδὲ πὲ 51 ἅ Ἰ ΕΥ̓ ὑσΑ8 
δὲ Ἰενγίβῃ οτί βίη. Τμς ἀοοίτίπε {88 
᾿σ;ιθοῦβπ688 15 ἃ ΡΠ οὗ ὯΟ 
ΜΟη ὉΥ νγοτκβ οἱ ἰανν, Ὀυΐ 1 ὦ 
[6515 Τίδε, 4 αἰνναυβ Ὧδ. Γηΐβεθρσα- 
86 πἰοα 855 ἱπιτηογαὶ: “βίη {με πιοζε, ἰξ 

π-π---ὕ:" 

; μι. 

1 οὐἷν [886 τότε ταδρυ εν στᾶσα " 
Ῥδὰϊ ἄοββ ποῖ βίοορ ἴο ἀΐϊβουββ ἴξ. ὙΠ6 
)ιάρπιδπε ἐμαὶ σοΐῆεὲβ οπ ἴμοβα ΨΟ 
Ὁ βυσῇ Ρεγναγβίοῃβ οὗ γτεᾶβοῃ δπά ᾿οη- 
βοίθποθ ββεῖς ἴο Ἴνδάβ 8}1 ἰυάρτηβθης 15 
ἦυβῖ. ὙᾺΪΒ ἰΒ 411 88 π88 10 58 υ. 

ἜΓ8. 090-20. ἢ ἔπεϑὲ νεῖθεβ {με 
Αροβέῖβ οοπιρίβίββ ἢϊβ. ὑσοοῦ οἵ {π6ὸ υπὶ- 
νοσβδ! ν οὗ βίη, δηὰ οὗ 186 118.0111)}7 οὗ 411 
τῆδπ, υὐἱπουΐ ἐχοθρίίοη, ο ᾿πάρτηθηΐ, 
Τα τί οὖν οἵ νετ. ο Ὀτίηρβ Ῥδοῖκ ἴμε δὲ- 
ἐοραι ἔτοτα ἴπε ἀϊρτεββίοῃ οἵ νεῖβ, 1-8. 
Ὦ ἴῃοββ νόγβθθ πε δᾶ5 βδβονπ ἴῃδὶ ([Π6 

Ἀἰβίοσιοδὶ ργθσορδέϊνε οὗ {π6 [εννβ, 48 88 
τὰς δηϊγυβίεά ἢ {π6 ογδοΐθβ οὗ αοά, 
Τ6 8] ἀπά ρτεδὲ 85 ἴΐ ἰβ, ἄοεβ ποῖ δχεηηρί 
Ἐμαπὶ ἔγοπι Ἐπ πηίνεγβαὶ σαϊς παῖ αοᾶ 
ΨΨ1] τανναγᾶ βνογΥ ταθ δοσογάϊηρ ἴο 15 
ψγοσΚ5 (11. 6) : Παγβ, δοσοσάϊπρ ἴο ἐπ8 
ταοϑὲ ργοδαδίε ἱπιεγργείδεϊη οἵ προεχό- 
μεθα, πε Ρυΐ5 Πίτηβεῖ ἴῃ {πῈὸ ρῖδοα οἵ πὶ5 
ξε]Πονν-οουπίγυτηθη, πᾶ ἱπηαρίπεβ ἔπ 6π 
αϑκίπρ, “τὲ νὰ ϑηγῥαϑϑδεά ὃ 15 ἴξ ἐπα 
(εποΐεβ νΒῸ Βανε πε δάναπίδρα οὗ 115, 
ἰπϑίβαά οἵ οὔυὖγ μανίπρ πε δἀναπίαρβ. οὗ 
πότ ὃ 

Ψψεγ. 9. Τί οὖν; ΜΥμαΐ {θη ὃ {.6., 
Βονν, ἴδῃ, δῖ ψὲ ἴο υπαετβίδη (πα 
δἰταδίίοη ὃ ΤῈ ἴ5 πεοθββδεν (ο ἰδκα {πεβε 
ννογάβ ὈΥ {πεπιβεῖνεβ, ἀπά τηδῖκα προεχό- 
μεθα ἃ Ξεραζδαίε χιδβδβείοη: (π6 δῆϑινεσ ἴο 
τί ςουἱά ποῖ Ῥε οὐ, θεὲ πιυβὲ 6 οὐδέν. 
ὙΠε πιεαηίπρ οὗ προεχόμεθα πα58 Ῥαδη 
πιο ἀϊβουββεά. ὍὙπα δοῖϊνε προέχειν 
ταδᾶηβ ἴο Θχοαῖ οἵ βιισραββ. ΜδηῪ Πᾶνα 
18 Κη προεχόμεθϑα 85 τηϊΔα16 'π {Π6 βαπια 
Β6π86: 80 ἐπε Ψυΐξ. ῤγαδοεϊιης 05 ὃ 
αῃᾷ. [8 ΑΙ. “Ατε ψὲ Ὀείξεσ ἔμβῃ 
{πον ὃ" Βυῖ (πῖβ α86, Ἔχεερέ ἰπ ἱπίεγ- 
Ρτδΐεσβ οὗ {μ15 νεγβθ, σδηποῖ ὃῈ ρσγονβᾶ. 
ΎΒ6 ογάϊπαιν τηβαπὶπρ οὗ [6 πιάάϊς 
ψνουά Βα “ἴο Ρυΐ ἤοσνγασά οὔ οπε᾽β οὐνῃ 
δοσοιπί, 8ἃ8 δῇ δχοῖβα, οἵ ἀεξεποε "". 
ΤΠΐβ ἰ5 ἔπε τεπάσεϊηρ ἱπ {πε πιδγρὶη οὗ 
με ΕΝ. “ο ψὲ ὄχοῦβε οὔὐχβεῖνββ "ἢ 
1 τί οὖν προεχόμεθα ςοιά Ὀε ἴδῖεπ ἴο- 
φείπεσγ, ἰξ τηῖρμξε σεγέαι ν 6 τοπάβσεᾶ, 
ὟνΒαὲ μεη ἰβ οὖσ με ἢ δπε ἰξ 15 ἱπιροβ- 
016 το ἴδε προεχόμεθα ἱπ {8 5Β6π586 
ψϊτδους δὴ οδήεςξ, δπὰ ἱπηροββί δῖα, 85 
Δἰτεδάυν δχρίαϊπεά, ἴο πιαῖκα τμ 8. σοπι- 
Ῥιπδίίοηυ. Ὑπὲ οηϊν αἰτεγηδέῖνα 8 ἴο τὰ- 
ρατὰ προεχόμεθα 8485 ραβδβῖνε : ὙΥ̓Παΐ 
τη ὃ τε ψγ Ἔχοοϊ εάν ὙΤῆΐβ 15 {πε 
πιεαπίπρ' δἀορίεά ἱπ (π6 ἘΝ. “Ατε γᾷ 
ἴῃ οσβε οαβα ἔπδη {πεν ἢ ΙΕ 8 5ι- 
Ροζίβα ὃν Γἰἱρμέίοο. Ν εἰβεείπ ψιοίεβ 
ὁπ Ἔχϑρῖε ἔγοπι ΡΙτε. ἐδ δ ἐοἱοιςοηέγαά.» 
τοβ38 ὮὉ.: τοῖς ἀγαθοῖς πᾶσι προσήκει» 



θοῦ ΠΡῸΣ ῬΡΩΜΑΙΟΥΣ ΠῚ, 

“Ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς - 11. οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν,͵ οὐκ ἔστιν 

ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν. 12. πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν 3: οὐκ 

᾿ο συνιων ; οὔ. ο ΑΒΕ νυῇρ.; ἴπ5. ΚΙ... ὙΠε ὁ Ῥεΐογε εκζητων 15 α5ο οπηϊειδὰ 
ΒΕ, «ἀπά ἴῃ Ὀοίῃ ρίδοθβϑ, ἰπ ἐεχὲ που ρἢ ποῖ ἴπ πηᾶτρ., ὃν ν΄. απά Η. {πιδῦρ., ο 

ζητων). ΤΠ15 ζητων 15 {π6 τεδάϊπρ' ἰπ Β, 

3 ηχρεωθησαν ΑΒΙΠ:Οα. 

πῃ Β 6γ3 δπᾷ ἰπ {πῸ τηᾶγρ. οὗ ὟΝ. δῃὰ Η. 

κατ᾽ οὐδὲν προεχομένοις ὑπὸ τοῦ Διός : 
ἜὯΟ δῖῈ ἱπ ποίμίπρ βυτραββεᾶ ὃν 
Ζευβ᾽᾿. Τὴε ψοσγά ψουϊά (Ππ8 Ἔχργθββ 
τῆς βυσργῖβε οὗ {π6 7δνν δὲ βεοΐῃρ δἰβ ὑσβ- 
τορϑεϊνεβ ἀιβαρρεᾶσ; “1 {8158 {πὲ οὗ δι- 
δαπιεπὲ θὲ οδτγίε ἃ ἐγ μοσ," μ6 πῖᾶν Ὀὲ 
Βιρροβεά ἴο 580, “ ἔπε σεϊδεῖνε ροβίἴοπβ 
οὗ ἴενν δπὰ αδηΐε νν1]} ἕατη οὐξ ἰο θὲ 
ἔπε νεῦὺ τένεσβα οἵ ψῆδὶ γα πᾶνε Ὀε- 
᾿ἰενεά "., ὙΠὶΒβ ἰἴ5 {πε ἰάδεα ψῃῖοῇ ἴ8 πε- 
δαιϊνεά ἱπ οὐ πάντως. διέτίςεῖγ βρεακίπρ, 
ἔα οὐ 5ῃουὰ πηοάϊξν πάντως, ἀπά ἐς 
τιθδηΐηρ Ὀ6 “ποῖ ἴῃ ἄνοσυ τεβρθοῖ ἢ: ἴῃ 
ΒΟΠΊΕ τεβρεοίβ (ἴοσ ἱἰπβίδπςα, ἔπε ὁπα σὰ- 
ἔετσεά ἴο ἴῃ νϑσ. 2), ἃ οεσίδί π βΌρεγ σιν 
ΜΟΙ 5111 Ῥεϊοηρ ἴο ἐπε ἴενν. Βαϊ ἴο 
αἰϊυᾶς ἰο ἐδ 15 β6θηλ5 ἱἰγγείενδηι, απά ἔπεσα 
ἰβΒ πο αἰ ΠσαΪν ἴῃ ἑακίπρ τ(π6 ψνογάβ ἴὸ 
τῆδεϑῃ, “Νο: ποίΐ ἴῃ δὴν Ψψδν ᾿. 8ὅ6εὲ 
ΝΝΐπεσ, Ρ. 693 ἃ ““ὟΥε δε ποΐ διτ:- 
Ραββεὰ δέ 411, γε "νῇο δῖε [δννβ, ἴοσ νγὲ 
πᾶνε δἰγτεαάν Ῥσουρμε δραῖπδὲ [ἐν δηᾶ 
Οτεεκβ αἰἶκε {πῈ μαῦρα οὗ Ῥεΐῃρ δ]] 
πἀηᾶεσ βίη." ὑπὸ ἁμαρτίαν, ογ. νἱῖ. 14, 
64]. 111. 22. ΤΕ ἰάεα 15 ἐπαξ οὗ θεϊηρ' 
ὑπᾶάρτ ἐπε ροννεσ οὗ ἴῃ, δ5 ψε1}1 δ5 
ΒΙΠΡΙΥ 5ἰηι] : πλέῃ ἅτε ὈοῚΒ συν δηά 
πη ]ε ἐο Ἔβοᾶρε ἔγτοσῃ πὲ σοηάϊεοπ. 

γεσ. το. Ἴδε ἰἴοπρ βεγίεβ. οὗ αυοίαδ- 
εἴίοηβ, θερίππίπρ ἢ {πὶ νεσβθ, [85 
ἴΏΔΩΥ ΡΟΪπίβ οὗ ἱπίετεδι. ὙΠπὲ καθὼς 
γέγραπται υ»ἱτἢ ὙΠ ἢ ἐξ 15. ἱπέγοάποαδά, 
Βῃοννβ ἔμαΐὲ τῆς δββεγίίοη οὗ ἱπάϊβογίσω- 
ἰπδίε βἰηδαῖπεββ ΕΟ ἐπ6 Αροβίῖα δ85 
ἦπ5ὲ πιαάβ, σογγεβροπᾶβ ψἱἢ ϑοτγίρευτα 
τεβειπηοην. [1Ὲ 15 845 1 Πα διά βαίά, 1 σδῃ 
ΕΧΡΓΕΒ5ΤΩΥ ορ᾽ πίοη ἴῃ ᾿πϑρίγεά νγογάβ, δηᾶ 
τποσϑΐοσε 1 μ68 αοά προη ἰἐΒ βἰάβ. Τῇ 
ᾳυοίδίίοπβ ἐμεγηβεῖνεβ ἀγα ἴακθη ἴγοπι 
ναιϊουβ ρατίβ οἵ ἐε Ο.Τ, νυἱέμους ἀϊ8- 
τἰηςτίοι ; πο ἱηάϊοδίίοη 15 σίνεη ἤθη ἘΠῸ 
ΤΊΤΟΣ ρΆ5865 ἔτοτ ὁπε ὈΟΟΪΚ ἴο δηοίπεσ. 

,ὙΤΒυ5 νν. 10-12 ὅτε ἴτοῖι Ρ5. χὶν. 1-31 
νεΓ. 13 ρῖνεβ {πὸ ΤΙ ΧΧ οὗ 58. ν. 9; νεσ. 
14 σοττεβροηᾶς Ρεβὲ ο Ῥβ. χ. 7; ἰπ νν. 
15-17 ἴμετε ἰβ ἃ οοπάδεπβαίίοη οἱ 15. 1ἴχ. 
“ ἵν; ἀπά ἴῃ νεγ. τ νγὲ ἥανε ρατί οἵ {π6 
ἢγβε νεῖβὲ οὗ Ῥβ. χχχνυῖὶ. Νὼ βδιζεπέϊοῃ 
ΨΜΠδίανεσ ἰ5 ραϊά ἰο ἔπε σοπίεχε. ΤῈΣ 
γαΐπε οὗ ἐπε χαυοίαίίοπβ ἔοσ πε Αροβεῖε᾽ 5 
Ρύσροβε 5 Ῥεεη ἀϊβρυϊθά, [ξ 88 βεβὴ 

οὐκ ἐστιν ποιων, 0 ΑΒΕ; ὑὰὲ δ Ὁ πᾶνε ὁ ποιων- 
. Δπά Η, ρυξ {Π6 ἔογπιοσ ἰη ἰδχέ, {πὸ ἰδίέεγ ἰῃ πιᾶγρ, Ἴδε βεοοπά οὐκ ἐστιν ἰ5 Οπ1. 

Ροϊπίεά οὔ ἐμαὶ ἰη Ῥ8. χίν., ἴοσ ἱπβίαπος, 
ἔπαγε 15 τηεπέϊοη οὗ 8 ρεορῖὶε οἵ Θοά, “8 
δεπέγαίίοη οὗ {πε τἰρμίεοιιβ,᾽" 45. ννε }]} 85 
οὗ {πε ροάϊβββ νου] ; δπὰ ἐπέ ἴῃ οέμοσ 
Ῥδββαρεϑθ οἠἱν ἔπε οοπίεμηροσγασίεβ οὗ {88 
νυ τεσ, ΟΣ βοπια οὗ {πθ6πὶ, δηά ποΐ 411 πηξῃ 
ἴῃ 411 εἰπιθβ, αγε ἀθβογρεά. Ῥεγμαρβ ἰἔ ννα 
φἄγηϊε ἐμὲ ἔπετα ἰβ πὸ ροββί 1 ν οὗ πὶ 
ετιρ τς] ργοοῦ οὗ ἐπε ππίνεγβα εν οἱ βίη, 
ἴξ σονεγβ πε στ ἔπεσα 15 ἰπ βιοἢ οοσα- 
τηοπίβ, Ῥδυΐ ἄοεβ ποίΐ γεβϑὲ πῖβ οαϑε οὔ 
Ἐμ686 ψογάβ οἵ ϑοτίρεισα, ἱπιεγργθεά 85 
τηοάδγηῃ δχερβεῖῖοδὶ βοίθβποε οι! ἱπέδγ- 
Ρτεῖ τῃεπι. Ηδ 88 ὑσοιρῇξ [ῃ8 σματρα 
οὗ 5ἰπ δρδίπϑε 41} τβξῃ ἴῃ Ἵἤδρ. ἱ, 17, ἱπ 
ΔΠΠΟΙΠΟΙΠΡ' στρ μθουβπαββ 48 πε οἷδε οὗ 
186 ἀοβρεῖΐ ; ἴῃ οἤδρ. ἱ. 18-32 πε 88 
τοξεισεά ἴο {πε ἔδοίβ ψῃίοῃ Ὀγῖπρ ἐπα 
οδᾶγρε βοπηα ἴο (ἰεπεῖΐε οοπβοίθηςθβ; ἰπ 
ομδρ. 11. ἢ6 Πδ5 σοπια ἴο οἷοβε αιιδγξεσβ 
ψγἢ Θνδϑίοηβ ννπίομ ψψοιά πδέυγα!ν 
βυρρεδέ ἐπαηηβαῖνεβ ἰὼ ἴενθ: δπᾶ ἴῃ 
Ῥοΐῃ σαβεβ με δδβ οοπηϊεᾷ ὑροπ ἢπάϊπρ 
ἴῃ σοηδοίθησε ἃ βυ{6 αἷΐν, Ηδηςε ψε ἄο 
ποὲ πεβᾶ ἰο ἴδ ἴοο ἥξανυ ἃ θυγάε οὗ 
τοοῦ ου ἔπεβε ααοίδείοπβ : ἴξ 15 σπου Ρ Ἢ 

1 πᾶν δθονν ἐπδὲ Βογίρίαγε ροϊπίβ πῃ 
ὉΠ τη βία καῦ]ε ἐσαρμαβίβ ἴῃ ἐπ ἀϊγεσέίοι, 
η΄ ψὩΐοῃ τῃ6 Αροβίῖα ἰβ ἰεδάϊηρ 88 
τεδάειβ. Απηά τπετε οἂπ Ὅε πο ἄουδὲ 
τηδὲ [ὲ ἄοεβ βο. 4.8 αἰβογά νγε]] βαγβ οῃ 
νεγ. 18: “ἾἸῃ {πε ἄξερ ἴπηδσ βεῆβα ᾿νῃ] ἢ 
58:. Ῥαὰ! ρῖνεβ ἴο {πὲ ραββαρβ, “{πὸ 
Βεπεγδείοη οὗ ἐπε τὶ ρπέεοιιβ ̓  νου ΡῈ 
{πε ἤγβε ἐο δοκηον)εᾶρε ἐμπδὲ ἐπαν ἔοσπὶ 
πο εχοερίίοη ἴο {Π6 υηΐνεγβαὶ βἰπίι!]πθβ5 
Δββογίβα ἰῃ με ορϑηΐπρ νεγβεβ οὗ {π6 
Ῥβδίπι"". 

γεγ. το. Οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς. 
ὙΒετα 15 βοιπείῃϊπρ ἰο ὃ6 βαἰὰ ἔογ ἐπε 
ἰάδθα τπαὶ {πὶβ ἰ5 Ῥδυ]}5 {π65818, σδίῃοσ 
ἴπδη ἃ φυοίδείοῃ οὗ Ρ5. χῖν. 3. Ἐ5. χίν. 3 
18 σοσγθοιν χαυοίεᾶ ἱπ νεσ. 12, δπά {δε 
Αροβίῖε νουϊὰ μαγάϊν χιυοίβ ἴὲ ἐνίοε: 
δίκαιος, ἰοο, 566Π|5 σποβεη ἴο δχργεββ 
ἐχϑοεῖν ἐμ 6 σοπο[ιβίοη ἐο νν Ποἢ ΒΘ πηεδηβ 
ἴο ςοῆβ ἰῇ νεσ. 20θὅ. ΘΈΠ, {π6ὸ ψοσγάβ 
σοπῖα δἔξεγ καθὼς γέγραπται: ἤεποα 
παν πλπβὲ ΡῈ ϑογίρέξιγε, δπά ἔδμογε ἴἰβ 
ποίπῖηρ' ἘΠΘΥ τεβεπηθ]ς 80 ταιιιοἢ 85 ἃ ἔτεα 
τεηάεσίπρ' οὗ ΡΒ. χὶν. 3. 



1τ- -τὸ. 

ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός." 

μένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν ἢ - 

ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν "", 

γέμει." 

καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν" 
" 39 
εγνωσαν. 

» ας...» 
αὐτων. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ό6ο7 

13. “τάφος ἀνεῳγ- 
-ς ἰὸς 

14. “ ὧν τὸ στόμα ἶ ἀρᾶς καὶ πικρίας 
15. “ὀξεῖς οἵ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα τ6. σύντριμμα 

17. καὶ ὁδὸν " εἰρήνης οὐκ « Γακς ἱ, 

18, ““οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν 

10. οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἐ ΟΠ. ἵν, τα, 
Ηερ.χί.33. 

λαλεῖ ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ, καὶ ἢ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος ἢ Ἠετς οηΐν. 

Ἰἱστομα; δἴϊετ στομα Β 17 τεδᾶ αὐτων. ΤΙ ΐβ Ηβῦγ. ἰάϊοτη την ὃ6 τῖρδι, ἀπά ὙΥ. 
δηὰ Ἡ, ρυῖ αὐτῶν ἴῃ ΤηᾶΓρ. 

ει. τι. οὐκ ἔστιν συνίων. Ἐὸοτ [6 
ἔοττι (συνίων οΓ συνιῶν), 5βεε ΝΊπαοτ, Ρ. 
97. [1 πὲ τεδὰ ὁ συνίων {πε τηξδπίηρ᾽ 18, 
Ὕπετε ἰβΒ ἢ οπε ἴο υππάεγβίαπά ; 1 (π8 
τεῖοῖα (45 ἴπ {μὲ 1,ΧΧ)ὺ ὃ οπιίεά, 
ΎΒετε ἰβ πὸ οὔθ ψγῆοῸ Πᾶ5 86η88. 

γει. 12. ἠχρεώθησαν ἰΒ {Πὲ υχχ 

τεη δοίην οὗ ἽΠ δ, ΜΏΙΟΒ τηθδπβ 

ἕρ Βεροσηβ 8οιγ, “10 ἴαγῃ" (οἵ 
ταῦ): οπα δηὰ 411 πεῪ μᾶνε Ῥεσοπια 
δοοά ἴον ποίπίπρ. χρηστότητα π508}}ν 
βρη ῆθβ Κἰπάπεββ, ἀπά 80 ἴξ ἰ5 τεπάοτεά 
πῃ 2 Οοτ. νί. 6, Ερῇ. 11. 7, ΟἹ]. 111, 12, 
Τίς, πὶ. 4. (ΟἿ Βοτα. ἴ1. 4, χί. 22 : βοοά- 

658) : παῦε ἴξῈ ἀπβύνεῖβ ἰοὸ Ἡεῦγενν Δ 
πὰ πιδᾶηβ “βοοᾶ", οὐκ ἔστιν ἕως 
ἑνός, πο 6εὲ πμϑᾷμθ αὦ πημηὶ (]6.), 
ΨΏΙΟΒ πλΑῪ ὃ Ἔνεη πιογα ὄχϑοίΐν ρίνθη 
ἷπ ἴῃς ϑοοιιβῃ ἰάϊοτι: ἔπογε 'ἰβ ἢοὶ {π6 

Βρί γε] ταΐβασυ ὙΠ Ϊοἢ σοτηθ8 ὑροη {πε 
765 ἴῃ 1πΠ6 ρδίῃ οἵ βεϊτὶρμιίθοιβηβββ, 
Βυξ ἴξ 15. πιο πῖοσε παίασγαΐ το βιρροβα 
τπδὲ τὲ Αροβεῖς ἰβ ροϊπιίηρ τὸ ἐδε 
ἀεδίγαςοη Δπὰ πιίβευ ὑνῃϊο ἢ δυπηδη 
νυ]οκαάηβββ ἰπῆϊςίβ ου οἴποσβ, πη ἴο 
ΔῺΥ 500 ἢ Βρίγιειιαὶ γαββ οὐἩ 1, [Ι{ 5. δ8 
1Ὲ ἴθ διδά βαϊὰ, “  Βθσανασ {παν ρο, νοι 
σδῃ ἴσα {πεπὶ Ὀγ ἴδε τυΐη ἀπά ἀϊβίγαββ 
θεν ἴεανε Ῥεβίπᾶ᾽", Ὑπὲ βάπιεὲ σοη- 
βἰἀεγδαίίοη δρρὶίθεβ ἰο νϑσ. 17. [|{ ἄοαββ 
ποῖ πιεδῃ, “ ὙΠΕΥ μάνα ἔδι]16ἀ το ἀϊδοονεῦ 
186 νὰὺ οὗἉ βαϊναίϊοι,᾽" ας “πεν ἱτεδᾶ 
φοῃείη αν ἴῃ ρδίῃβ οὗ νϊοΐδποε ᾽.. 

ψεγ. 1:8. Ῥβ. χχχνυ. 2, 1,ΧΧ, ψἢ 
αὐτῶν ἴος αὐτοῦ. ὙΠίβ νεῖβε δὲ οὔσα 
ΒΌΓΙΒ ὉΡ δηά εἊχρίδίϊπβ πε υηΐνεσβαι 
οογγαυρείοη οὗ πηδῃκίπά, 

ψεσ. 19. Αε (Ὠϊβ ροΐηξ (ῃ8 ἢτγβε στεδὶ 
ἀϊν!δίοη οὗ ἴδε εβρίβεϊε οἴοβεβ, ἐπαὲ Ὡς ἢ 
Ῥερδη ΙΓ ομαρ. 1. 18, δπὰ π85 θεβῃ 

Ἰεηρτῃ οὗ οῃα. ᾿ς οσουρίεἀ ννἱτῃ δββεγεηρ ἔπε υπίνεγβαὶ 
εσ. 13. τάφος... ἐδολιοῦσαν ἰ5 "“Ρτεναίεπος ΟΥ̓Ξξίη. “Ε Κπον {παᾶΐ 

δὴ Ἔχδςὶ αιοϊδείοη οὗ ΡΒ. ν. τὸ (1 Χ Χ). 
ὙὯε οτίρίηδὶ βεαπὶβ ἴο ἀδββοῦῖρα ἔοτεί ρα 
Ἐπαῖη85Β ΨΏΟβα ἴαϊβα ἂπὰ ἰγθδομεσοιβ 
ἴδῆρυάαρε (Βτεδίεηθά τγυΐη τὸ ᾿βγδεῖ. 
τπ6 ἔογτι ἐδολιοῦσαν, 5εε ὙΥΠΕΓΙ, Ρ. Οἱ 
(ἢ). Ὑῇῖε ἐεγπιϊπδιίοη 15 οοστησποι ἴῃ ἴπ6 
ΤΧΧ : Ννεϊδιθίη φιοίεβ ομς ργαπιηδτίδη 
Ψ8Ο ο4115 1 Βοβοείδῃη δηά δποίπογ ΟΒδὶ- 
οἰάϊς ; ἴξ νγᾶβ Δρρδτεῃεν νυν οἷν ἀϊβηιδοά. 
ὙΠ6 ἰδβὲ οἴαιιβε, ἰὸς ἀσπίδων κ-τ.λ,, ἰ5 
ΡΒ. οχχχίχ. 4, υχχ. 

γεσ. 14. Ῥβ. ἰχ. 28, υΧΧ, ἔτεα 
ιοιοά : (ΡΒ8. χ. 7, Α.Ν.). αὐτῶν δἴξεγ 
στόμα (ΝΥ. ἀπὰ Η.,, τηδτρΊΠ) ἰβ ἃ Ηεῦτεν 
ἰάϊοπλ ψῃΐοβ τῇς ᾿ΙΧΧ 8α8 'ἴπ τμῖβ 
Ρᾶββαρβξ, οὐἷυ ἱπ ἔπε βίηριΐα : οὗ τὸ 
στόμα αὐτοῦ. 

Ψέετβ. 15-17). ὙΠ6β6 νεῦβαβ δα τδῖπετγ 
ἃ δε οχίγαςς ἔτοπι, ἰῆδη ἃ φιοίδεοη οὗ, 
15. 1ἴχ. 7, 8. ὙΠ ἀεβοσῖρε τπῸ πιογδὶ 
οοτειρίίοη οὗ ᾿βγδοὶ ἴθ {πμῈὸ ἂρὲ οὗ ἴπε 
Ῥτορβει, ἀοοογάϊπρ ἴο 1ἴρβιιβ, σύν- 
τριμμα καὶ ταλαιπωρία τοῖος ἰο ἴδε 

πστένες {πὲ ἴπὺ Ἔατε; ΤΕ ἘαΥΒ τὸ Τὴ. 
ΜῊΟ ἃτα ἰῃ [86 ἰδνν,᾽" ἐ.6., ἰοὸ {πε 1εννβ8. 

Ὅτ ἐῃε ἀϊξείηςείοπ οὗ λέγειν (ἴῃ ψΒΙ ἢ 
Εογ΄ ἐπε ὉΡ]δοξ 15. ἐπε τηδίη {Π]η 6) δηά λαλεῖν 

ΨΕΓ 856 

(1 ψ ΒΟ τμ6 βρεαῖαγ ἀπά ἔπε τηοάς οὗ 
υαζέοταηοα ἃγτ6 τηδάβ ργοπιπθηῖ), 566 
Ττεηςῃ, ϑγποηγης, ὃ ᾿Ιχχνὶ., δηά Ἴοσὰ- 
ταβηΐασΥ οὐ Ἰομῃ νἱϊ. 43. Ιὲ 18. τηοβὲ 
πδῖαγαὶ ἴο βρροβε ἐμαὶ ὉΚ “πα [Πρ 5 
186 ἰανν β8αγ8᾽ δ] τηεδὴβ {πε ννογάβ 
Ὧ6 [45 δὲ φιοϊαά ἔγοτῃ ἴῃ Ο.Τ., ὙΒεβα 
ΨΜογὰβ οδῆποῖ θὲ ενδάβά ὉνΥ ἐπε νεσΥ 
Ῥοιβοῦβ ἴο μη ἰδῈ ΟΟΤ, ννᾶ5 ρίνεη, 
δηὰ ΨὯῸ Πᾶνα ἰπ ἰξ, 80 ἴο βρβαΐς, ἔξε 
βρίπῖπαὶ δηνίσοησηθηὶ οὗ ἐμεῖς 16. ἴῃ 
{π18 οα58, ὃ νόμος ἰβ υβεᾶ ἴῃ ἐπε ννίάδσ 
86η88 Οὗ ἴΠ6 οἷά τενεϊδιίοπ ρεπογαῖν, ποῖ 
ΒΡΘοἤ δ ν τπ6 Ῥεηΐϊδίθαςἢ, οὐ θνθὴ ἐπα 
Ββίδι(υΐοτυ ρατέ οἵ ϑογίρίισα, ΕῸγ {πῖ8 
1.56 οὗ {π6 ψοτά, οΥ τ Οος. χὶν. 21, ψβθγα 
ἐν τῷ νόμῳ ἱπίτοάδυςεβ ἃ αυοϊδίίοιι ἔτοπι 
15. χχν, τα ; δηά Ἰοδη χ. 34 (γομγ 1δνν), 
χν. 25 (ἐλεὶν ἰανῦὴ, ὈοῚΒ ῥγθξδοίηρ φιοίδ- 



θο8 

τῷ Θεῷ. ᾿ ὃ 

ΠΡῸΣ ῬΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ γ Ππ|: 

20. διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ 

ἐνώπιον αὐτοῦ " διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. 

τίοηβ ἄοτῃ Ῥβαίιηβ (Ἰχχχίΐ, 6, χχχν. 10). οοῦλθὲβ ἰπεὲ {1 Κπον]εάρε οὐ 5ϊη." 
Αἴ δτβε βἰρδε ἔπεγα βεαπηβ ἃ ἀϊβρατίιν 
Βεΐίνεεπ (ῃ6ὲ ἔνο ρδγίβ οἵ ἴπθ νϑίββθ. 
Ηονν ἄοεβ ἔπε ἴδοι ἐπὶ ἔποβα 0 γε 
υἀηᾶοι {π6 ἰανν τα ἱπιρεδοῃεά δηᾶ Ἵοη- 
ἀευηηδᾷ ὃν 5ιο υξέεγαηςθβ οὗ ἴπ6 ἴανν 845 
τποβε ᾿πδὲ φιοΐεά βαῦθβεσνα (8 Ὀϊνίπε αἀτα πὸ ὑγόσκβ οἱ [δ᾽ 

(απ νείνα ἃ ἴανουτίια ῬαμΐΠΐπε ψοτγά : 
ἤδθη εἰπ|68 86 ἴῃ 5 δρίβε168.) ὙῊΪ5 

ἴβ [5 ρζορασ, δπὰ ἱπάβθαά [8 Ἔχοϊιϑῖνε 
Ταηῃοϊίΐοπ. ΤΠεγα ἰδ Ὧ0 ἴδνν ρίνοεπ ΨΠ 
ΟΥΟΓ ἰο ρῖνε [Π6, απὰ {πειείοσε ἔπεα 

Ὑ ΜΗΪΟὮ πιθη οδῃ 
ἱπιθπείοῃ ἰο βίορ δύδγν τποατῃ δηὰ τηδκο δε. ἱιβειπεα, ὙΠ ἴὰνν 8885 βεσνεᾶ [5 
αἷ! ἐμε τυογἱα διιθννθτδῦϊα τὸ αοά ἡ Κ ε 
ταῦβὲ βιρροββ ἐμδὲ 811 οἵμογ τηβη---πδε. 
15, τῆς αδπεῖαβ, πο ἀγα ποῖ ὑπάδγ [88 
14.»---ᾶτεὲ οοηνϊοιεὦ αἰγεδάν ; δπά {παῖ “τὸ τσ ΠΕ 

ὕγροβα ἤδη ἰξ μ85 πιδάβ τπδη ἔεεὶ ἴο 
1η6. [}]} μονν 5ἴπι! ἔμεν ἅτε; ἱξ Ὀγίπρβ 
1π6πὶ ἄοψνη τὸ {π|5 ροῖϊπε, ΡΒαξ τε 15 ποΐ ἴοσ 

6. ΠΡ. ΤΠ6 Ῥαβῖ Ἐχροβιιοη 
ννμαιῖ ἰ5 παεεάβα ο ργύερᾶτε ἴπθ νυ ἴον “ΟΥ̓ Ἐπὲ ράββαᾶρα 18 φίνεῃη Ὁ {π6ὸ Αροβίϊε 
ἴα υπίνοιβθδὶ Θοβρεὶ οὗ ρτδοβ ἰ5 πδὲ 
ἴποβς πο πᾶνε Ὀθαπ ὑπᾶεξσ ἰᾶνν βῃου]ᾶ 
δάτηϊε οοποδγηΐηρ {πετηβεῖνεβ, ὑνμδὲ ἘΠΕΥ 
816 Ῥγοπιρί ΘΒῃΟῸΡᾺ ἴο δββοτί οἵ 811 οἴμιογβ 
(“ βίμποιϑ οἵ {πε δπεῖ!εβ ᾽᾿ : 68]. ἰΐ. 15), 
ἐδαΐ πεν μᾶνα ποῖ ἃ ψοτά (ο βδὺ, δηᾶ 
816 114015 το αοἄ᾽β ᾿πᾶρπηεπί. ὑπόδικος 
5. ἃ οἰαβϑίοδὶ ψογὰ, ἔοιιπᾶ πδγε Οἡ]Υ ἴῃ 
τῆς ΝΙΤ. ϑαπάδν απὰ Ηεδάϊδηι στογηδσ 
[5 ““ ἐοσεηβὶο "ἡ ομδγδοΐδγ. 

Ψψέεῖ. 2ο. διότι τηδδη8 “ Ὀεοδιιβε,᾽ ποῖ 
“ὁ ἐπεγαεΐοσε,᾽" δ8 ἴῃ ΑἹ. Τδε τϑηάδσγηρ 
“ τπογαίοσθ " ἰδ ρθῖδδρβ ἄμε ἴο {π8 ἀϊϊ- 
οὐϊεγ νος ἐπα ἐγαηβίδίοσγβ δά ἢ ρατπρ 
8η. ἱπ61Π1| 6 1016 τηθδηΐπρ ἱπέο “ Ῥδοδιβε ἢ, 
Τἢδ βθῆβε βεέπιβ ἴο 6: ΕΝΘΥΥ͂ τα. [ἢ 
τοῦδέ ΡῈ βίορρεά, δπᾶᾷ 411 (με ννοσϊά 
βῃονῃ ἴο 6 [14016 ἰο αοά᾽β ἱπᾶρπιεπε, 
Ῥεσδιθα ὮὉῪ νου κΒ οὗ αν πὸ ἤξβῇῃ 5841] 
Ῥὲ [υϑεδεᾶ Ρεΐογσε Ηΐπι. ΤῊΪ5 1δβὲ ρσο- 
Ροβιείοη---πδὲ πο ἤθβϑῃ 5841} Ὅς ἰυδεϊβαά 
ἴῃ τπ|5. νγαν---ἶβ νἰγίθ δ! δΔῃ ἀχίοσῃ νυ ἢ 
ἔπε Αροϑβέῖε : ἰξ 18 ἃ ἔγβε ρσίποὶρὶβ ἱπ 411 
διἰβ βρίγίταδ] τπϊπκίπρ, δρᾶ πδησα δνογυ- 
τπῖπρ' πιαϑέ μὲ ἔγσαα ννπϊςῃ οδη δε ἀδάποθά 
ἴτοτα ἰΐ, απὰ δνθγυιίηρ τασβὲ (ΔΚ ρίδοα 
ΜΜὨοὮ 15 τεαυϊγε τὸ βαρροσί ἱ{. Βδοαπδε 
{815 15. πὸ δπιπάδπιεπίδὶ σεγέδίπὲν οὗ ἐμ 
6856, ΘΥΕΓΥ͂ τηουεἶι τρεδέ Ὀ6 βιορρεᾶ, δηὰ 
{πὲ βίσοηρ ψογάβ χιοίβά ἔγοση {π᾿ ἴδνν 
βίαπά ψῇθσα {ΠῈῪ ἄο ἴο βεουσε {π|5 πὰ. 
Τῆς εχρίδηδίίοη οὗ {π|8 δχίοτη 18 ἴο Ὀ68 
ἴουπά ἴῃ 15. ῥσίποῖραὶ ἔεγγηβ--- ἤδβῃ δηά 
Ιανν. ἘΠῚβἢ Ρυϊμλδσῖν ἀδποίεβ υτηδη 
ῃδέυγε ἴῃ [8 ἔγδι εν: ἴο διζδίῃ ἴο {π6 
τἰσἈιδουβηθϑβ οἵ αοά 15 ἃ ἴδϑκ ΒΟ ηῸ 
ἤδϑἢ Π858 βίγεηρίῃ ἕο δοσοσηρ 5. Βαξ 
Βεβῃ ἴῃ ῬδῺΪ] πα5 ἃ τχογδὶ τϑίμϑγ [πδῃ 
ἃ Ὠδῖυγαϊ πιδδηΐπρ ; ἰξ ἰδ ποῖ 115 να κη 855 
ἴῃ ἘΠ158 οα586, δὰ 15 βίσεηρίῃ, ψῃϊοῖ ρυῖ5 
Ἰαβεϊβοδίίοη. οὐξ οὗ ἔπεῸὸὶ' ατδβιίίοπ ; ἴῸ 
αβείεν 15 1π6 νϑγὺ τπϊηρ ὑνμῖσῃ ἐδα ἰᾶνν 
οδηποΐ ἄορ, δηὰ ἱξ οαπηοςῖ ἄο 1 Ῥδοδαβα 1 
ἰβ ὑνεακ οὐνίηρ το [ἢ ἤεβῃ (οὐ νι1].3). Βαΐ 
[86 Ἔχρ απαίίοῃ οὗ ἔπε δχίογηῃ [165 ποῖ οπἱν 
ἴῃ 1" βεβῃ,᾽" θὺὲ ἴῃ “Ἰᾶνν ". “ΒΥ ἴδε ἴδν 

ΒΙτηΒ61Ὲ ἴῃ 6]. 11. 15. ἢν, υνεσε ἔπ βᾶπηδ 
αμοίδιίοη 8 πιδάς ἔτοτη Ῥβ. οχἱῖ. 2, ἀπ 
Ῥζοοῦ ρίνεῃ αρδίπι ἐπα ἰξ δρρίθβ5 ἴο 7ενν 
δηᾶ Οαμεῖ]6 δἰϊθ. Ιῃ ἐξ ἔργων νόμου, 
γόμος, οὗ οοῦτβεα, 15 ᾿ τ πηΑΥν τμ6 Μοβαὶς 
αν. ΑΒ 1ρβϑίυβ γεπηασκβ, πὸ ἀϊβεϊηοείοη, 
ἰ8 ἄγαννῃ ὃν (86 Αροβίίς βείννεεπ πᾶ 
τα] δηὰ πὸ ποσὶ δἰθπηθπίβ οἵ ἰΐ, 
τπουρῇ τμς ἔογπηεσ ἃτα 'π ἐπε Ἰοσερτοιηᾶ 
ἴῃ τὸ δρίβεῖα ἐο {πε Οδίδιίδηβ, απᾶ {πὰ 
Ἰδεΐεγ ἴἢ {πδῖ ἴἰο ἔπ6ὸ Ἐοπιδηβ. Βιυΐ ἴπ6 
ἀγα νου] πο]ά οὗ ἐνεσγν ἱερᾷ] ἀΐβρεπβα- 
εἴοη, δῃᾶ ἰξ 18 βθύπδρβ ἴο Ἔχργεββ {πὶβ 
δεμεγα ῖν, γαῖμοσ τΠᾶπ Ῥεσδυβα νόμος ἰ5 
ἃ ἰδοδηϊςαὶ ἴδστα, ἕμδὶ ἔπε δτίϊοϊα 5 
οτεά. πάθε ὯῸ ϑυβίβηι οἵ βίδειξαβ, 
«ῆς Μοβαῖς οὔὐ δὴν οἴξεσ, ψ1}} ἤεϑῃ 
ἔνοσ βυσοδδᾶ ἴῃ βηάϊηρ δοσερίαποα ψ τ ἢ 
(οά. [Ι,εξ πιογίᾳ] πηδη, οἱοϊποά ἴῃ ννοσκ8 
οἵ Ἰᾶνν, ργεβεπὲ Εἰ πη586 1} Ῥεΐογε ἐπ6 Μοβι 
Ηἱρ, ἀπά Ηἰβ νεγάϊοϊ τὲ δἰνναυβ δ6: 
Ὁπεῖρβίεθοιβ. 

Ψψέεῖβ. 21-26. ὙΒδ υπίνετϑβαὶ πθεὰᾶ οὗ ἃ 
(οβρεὶ 85 πον Ὀθδη ἀεπιοηβίγαιβα, δηᾶ 
τς Αροβῇῖε ργοςεεάβ νγἱξῃ πί8 ἐχροβί του 
οἵ {π18 αοβρεὶ ἰΐβεῖξ [Ιε Ὀτίπρβ ννμδὶ 41] 
ταεῃ πεεά, 4 τἰρῃιεουβηβββ οὗ αοά (5εα 
ΟἹ ἷ. 17}; δηὰ ἴξ Ῥτίῃρϑ 11 ἴῃ βισἢ ἃ ΨὙΆΥ 
88 ἴο τῇᾶκα ἰξ δοσβββίδῖα ἴο 411. ἂν 
οοπίτγίρυϊεβ. ποίμιπρ' το ἴξ, που ρἢ ἰδ 18 
αἰἰεβίεα ὃν {πε ἴᾶνν δπά τπ6 ργορπείβ ; ἴξ 
18. 8 τἱρμιεουβη 6585 ννΒΙΟἢ ἰβ 411 οὐ ρτᾶςε. 
ὅτδος, μονγανεσ, ἄοεβ ἢοΐ βίρηιν ἐπδῖ 
τηοσαὶ ἀϊβεϊποξίοηβ ἀγα ἱρῃμοσαά ἴῃ αοά᾽β 
Ρτοοεάιτζε ; ἐπ6 τὶρμίθοιιβηεββ ὑνμίοῃ 15 
ποῖά οὐ ἴῃ [με ἀοβρεῖ 15 πε ουζ ὁπ {πὸ 
Ὅαβῖβ οὗ (πθ τϑάδετηρείου ΒΟ ἢ 8. ἴῃ 
ΘΒ εῖβε [ε8ι5. [Ὁ 15 ρὰΐϊ νυ πίη ἐπα βίη- 
ὩΘΙΒ ταΔΟἢ δὲ ἃ ρτθαΐ οοβί. [Ιἐ οουἹά 
πανοσ δα οἤετεά ἴο Εἴτη---ἶἰξ σου] πανεῦ 
Ῥ6 πιδηϊεβέεᾶ, Ὃγ ἰπἀδεά πᾶνε δὴν γεδὶ 
εχίβέθησε---θας ἔοσ {8ε ρῥγορι{ἰδίοτν νἱγίπ 
οὗ [πε δοοά οὗ Οπγῖθε. ΟἾσίβε ἃ ργορίεἶδ- 
τίοη ἰβ τμ6 ἱππιοβὲ 8οὺ] οἵ ἐπε οβραὶ ἴοσ 
βίη] ταεη. 1’ αοᾶ παδά ποΐ βεῖ Ηΐπι 
ἔοστῃ τη (5 ομαγδοῖοσ, ποὶ ΟΠ πιαβὲ νν6 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2ο---23. όο9 

21. Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρου- ᾿ 
ε . δι . με Μ " ἂν; μένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν ' προφητῶν " 22. δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ ἀπ ἮΙ 

πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας 1 τοὺς πιστεύοντας - καὶ ΟἿ, χ, ταὶ 

οὐ γάρ ἐστι " διαστολή. 23. πάντες γὰρ ἥμαρτον, καὶ ὑστεροῦνται ΤθριΣῖν. 

ὦ καὶ ἐπὶ παντας; 50 δ ὍΕΟΚΙ, Ρὰς οτι. ΘΑΒΟ, Ὑδε ψογάβ γα οπιίτεεὰ ὉῪ 
Τλοῆτη., ΤΊβομάξ,, τέρα] !εβ, ᾿ν. δηά Ἡ., Ῥὰὶ τεϊαίπεά Βγ ΨΥ εἶββ, νψῇο Ἔχρίαίπβ ἔῃ 
οτηϊββίοπ ὈῪ ποτιηρεοίεϊδιίοῃ. 

δηά {πε ἔγὰς τεδάϊηρ. 

ἀεβραὶγ Ὁ ὄνεσ οὗ αἰζαἰπίηρ' ἰο ἃ Ὠἰνίηα 
τὶ  πιθούβηθθ585 ; 41] οἷἱγ δἰξθπῃρίβ ἴο τοδὰ {π8 
βίοσυ οὔ π6 ννογ] ἃ ἴῃ δῆ οοηβίβίθηου ἢ 
ἰῆε ομαγδαοίεσ οὔ αοά πῆῦβὲ ὃς ῥαβῆεά, 
Ῥαϑί βίῃβ αοά βεεπιεά 5: ΠΊρῚῪ ἴο ἱβποτζε : 
Ηε ἐτεαϊθά ἐπαπὶ ἈΡΡδγθη ον 85 1ἢ {παν 
ψγετα οί. Βυξ [π6 ΟΥΟβ5 ἰδ “ τῆς Ὀνίπα 
ἐπεοάϊον ἴογ {π6 ρᾶβὲ ῃϊβίογυ οὗ ἔπ νου] ᾽" 
(ΤΒΟΪ οΚ) ; νγα 8εα ἴῃ ἴξ μονν βεσίουβυ αοὰ 
ἀεα]5. νυν ἐπα βίηβ ψῃΐοῃ ἔογ ἐπ6 {ἰπια 
Ηε βεεπιδά ἰὸ ρᾶβ5 Ὁγ. [ἰ 15 ἃ ἀβπιοῦ- 
βἰγδιίίοη οἵ ΗΙ5 τ ρῃςθοιβηθ55---ἰδὶ ἰ5, ἴῃ 
ἐπ νυ ϊάδϑε βθῆβε, οἵ Ηἰβ οοπβϑἰβίβηου 8 
ΗἰΪ5 οὐνῃ σπαγαδροίεσ,--νν οἢ ουά πᾶνε 
Ῥεδη νἱοϊαϊεά Ὀγ ἱπαάϊβετγεηοε ἰο βίη. Απά 
ἐπδὶ ἀδπηοηβίγαίίοη ἰβ, ὉῪ (οὐ᾽β στᾶςβ, 
δίνει ἴῃ δ0ς ἢ ἃ ψψᾶν {πᾶὲ ἴ 18. ρῬοΟββίὉ]8 
ἴον Ηΐπι ἴο θὲ (45 Ηδ ἱπίεηάβ ἴο ὃ6) αἱ 
πος ἰαβὲ ΗἸπΊβε]ῖ, ἀπά {πε ᾿υδεῆει οὗ 
ἔθοβαε ψῇο Ῥεϊΐενε ἴῃ Ϊεβιι8. Ὑπὸ ῥγο- 
Ριεἰδίοσν ἀεδίῃ οὗ [Ἔβι5, ἴῃ οἵμετ ννογάβ, 
15 δέ οποα ἴδε νϊηδ᾽οδίίοη οὗ αοἁ δηὰ ἐπε 
βαϊναίϊίοη οὐ τῆδῃ, Τῆδὲ 5 νἣγ ἰΐ ἰδ σβη- 
τὰ] δηά διηἀδπιβηΐαὶ ἴῃ ἰῃς Δροβίοϊις 
αοβραὶ. [ἐ τηβεῖβ {πῈ6 τϑαυϊγετηθηΐβ, δὲ 
ἐῆε βαπιδ {ἴτη6, οὗ {πε σὶρ μἰθουβπθββ οὗ 
αοά ἀπά οἵ {πε 5ἰπ οὗ πιδῃ. - 
γε. 21. γυνὶ δὲ: Ῥὰαξ πον. ΑἹ] εἶπις 

ἰβ ἀϊνίάεα ἕογς Ῥαὺϊ ἰπίο “πον " δηά 
“Π6η"., ΟΥ Ἐρῆ. 11. 12 ἔ,, τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ . .. νυνὶ δέ; 2 Οοτ. ν. τό, ἀπὸ 
τοῦ νῦν: {πὲ τεσερίΐϊοη οὗ {π6 οβρεὶ 
ΤλΘ8Π85 ἔπ6 σοπγΐηρ οἵα πεν νοστ. χωρὶς 
γόμου: 654] ονεάϊεηος σοῃίθϊεβ. η0- 
{διηρ ἴο δνδηρεῖις τἱρμίθοιιβηθββ, [Ι{ 15 
Ρἰαίη τπδὶ ἴῃ π|85 Ἔχργαββίοη νόμος ἄθεβ 
τοί βίρ πεν ἐπε Ο. Τ᾿. τανεϊδίίοη οἵ τε ρίοη 
85 50 ἢ, Ῥαξ ἐμαὶ το] ρίομ, οὐ δὴν οἴδεγ, 
οοηροεῖναά 88 εἰπδοάϊδα ἴῃ βίδίιῖεβ. [1 15 
βίδιαςοσν ορϑάϊθησε νυ ίοἢ (45 Ραμ] δδ5 
Ἱεασπεά δΎ Ἔχρεσίθηςθ) σᾶηποῖ ἠπβε ἔν. 
Ηξεποα νόμος Π48 ποῖ ΘΧδοῖν {πὸ βδηβ 
Β6η86 ἤδΙδ 85 ἴῃ δε παχί οἶδιιϑε, ὑπὸ τοῦ 
γόμον κ- τῶν προφητῶν, ψΠετε {π6 ΨΠοΪα 
Ἐχργαββίοῃ ἰβ εαὰ8] ἰο {π6ὸ Ο.Τ., απὰ {88 
τηθαηΐηρ 5 ἐπαὶ (ἢε (ο5ρεῖ ἰ8 ποῖ δἱΐεῃ 
ἴο {π6 τεϊρίοπ οὗ 1ϑγδεῖ, Ὀι γε! ἅπᾶβ 
δἰϊαϑέδείοη ἴμετα. ΤὨΪΒ 15 ψοσίῃ γογηατῖ- 
ἱπρ, Ῥεσδιιβα ἔπαγε 158 ἃ βίπιίϊασ νατγί δίϊοῃ 

γΟΙ, ἢ. 

ς ΑΒ ἐπὶ πάντας ΔΪοπα ἰβ ἐομηὰ ἴῃ νεῖν ροοά Μ895. οἵ 
π6 νυἱρ. ἀπά ἱπ Ϊοπη οἵ Παπιᾶβουβ, ἔμ ξεςοϊνεά ἰεχὲ τηδὺ ὃ6 ἃ τὶ ἰηδείοῃ οὗ ἐπὶ5 

ἴπ ἑῆς τηξαπίηρ οἷ δικαιοσύνη δείνεδη 
νν. 21 Δπὰ 25, δηὰ ἴῃ τπδὲ οὗ ἡ δόξα τοῦ 
θεοῦ Ῥείνεεῃ [1]. 23 δπὰ ν. 2. Τὸ ἄδην 
ἐπδὲ ψογάβ ννῃϊοἢ τηθϑη 50 πιποῆ, δη ἀγα 
᾿ὔ ώ 80 νΔΙΪΟΌ ΒΥ, δ σοηναυ ἀϊεσθης 
βῃδάεβ οὗ τηθαπίηρ, ὄἜνεὴῆ ΜΠ δα 
Πᾶῖτον [᾿ἰππ8 οὐ 4 ἔδνν νεβεβ, ἰβ ἴὸ 
ἄξων ὑπαὶ ἰδηριαρε βϑῆδγεβ ἰῃ τῆς [16 
δηᾶ βιιδεεῖν οὗ ἐπ8 ταϊπά, πεφανέρωται: 
Οὔσα ἴοσ 81] {πὸ γἰρῃβίεουβπεββ οἵ αοά ἢδ8 
Ῥεδῃ τενθαϊβα ἰπ τπῈ ἀοβρεὶ. ΟἿ χνΐ. 
26, ΟΟΙ,. 1. 26, 2 Τίπι. ἱ. το, 1 Ῥείβσ 1. 20, 
ΗΘ. ἰχ. 8, 26. 

Ψψεῖ. 22. δικαιοσύνη δὲ θεοῦ. ΤΗδ 
δὲ 18 εἐχρ]ἰοαϊίνε: “4 τἰρῃίδουβπαθβ οὗ 
αοά (Ξ6ε6. οὔ οπᾶρ. ἱ. 17) [νδσ. 217, 
δηά τῃδὲ 4 τίρῃίεουβπθθβ οὔ αοά 
τῆτοιρῃ (ΔΙ ἴῃ δϑι5 ΟΠ γι "5, [π Πα 
Ἐρίβεῖβ το τς Ἡδθτγεννβ [6ϑ5 ΟἸγῖβε 15 
μηδουδίοαϊν δεῖ ἔοσι ἢ 85 ἃ ραϊζετῃ οὗ 
ἔα : ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ΗΘὉ. χί!. 
2. ΟΥ. Ἠοῦ. 1ϊ, χ3; Ῥπὲ βιοῃ ἃ ἐποαῦρδὶ 
ἰβ ἱγγείενδης ἤδσθ. [ἐ 15 [ῆε σοηβίδης 
τεδοπίηρ οὗ Ῥδὺὶ (πᾶὲ ννε δὲ 1ιϑ8εἃ 
(ποῖ ὈῪ 5δματγίπρ [6βυβ᾽ δι ἴῃ (οά, 49 
5ΒΟΙΊΘ ἱπέογρσδίοβ ὑγου]Ἱὰ ἑκα ἰξ ποτε, δὰ) 
ΌΥ δεΙϊίανίηρ ἴῃ ἐμαὶ τηδηϊ δβίδείοπ δηά 
οἴκει οὗ ἀοά᾽β τ ρῃίδοιιϑ ἰοἢ ἃτὲ 

“τῆδαε τῇ Ε 7εβι5. 
ἐΐς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας : (δε ἰαϑὶ 
τῆτες ψνογάβ αὐ οπιϊἐεἃ ὉῪ ΑΒΟ ἃπά 
τοδί εἀά. 1 ρσεηπίης, {πὸν δά ἢ πανὺν 
ἰάδα ἰο εἰς πάντας; 5:6 ποτ, Ρ. 52:. 
Ἐὸρι διαστολή, οΥ͂, χ. 12. ΤΠ τἱρπίθοιβ- 
π688 οὗ ἀοα σοπΊ685 ἴο 1] οῃ 1186 ἴδγτηβ οὗ 
ξαϊτῃ, ἔοτ 8411 αἰἱῖκα πεεὰ ἰξ, δηἃ οδῃ σεοαοῖνα 
ἴξ ΟΠΪΥ 80. 

Ψψεγ. 23. ἥμαρτον τηυβὲ Ὀ6 σαηδεγεάᾶ 
ἴῃ ἘΠρΊΒἢ “ἢανα βἰηπαά᾽"; 5ε6ὲ Βυτγίοῃ, 
Μοοᾶς απὰ Τεηδος, ὃ 564. ὑστεροῦνται 
ἜΧΡτΕ5568 (πε σοηβδαιδηοα- δη 80 σοτὴα 
8Πποσί οὔ πε ρίοσυ οἵ αοά. Τὸ ἐπηρἤδβίβα 
1{Π6 τηϊ 16, ἀπά τεπᾶδγ “ἸΠεῪ σοπγε 5ποσί, 
δηὰ [εἰ ἐμαὶ τπον ἄο 50, “που ρἢ βυρρεβίεά 
ὃγ τδεὲ ςοτηρδζίβοη οὗ Μέ, χίχ. 20 τ ΓΚ. 
χν. 14 (αἰβοτά), 15. ποὲ Ὀοσηβ οἂξ ὃν {86 
ιἀδε οὗ {πὲ Ν.Τ. 48 ἃ ῇοϊε. Ἴδε τηοβί 
οπα οουἹά βὰν ἴ5 ἐμαὶ οἱδί 15 ἰδίθβης ἰῃ 
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τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, 24. δικαιούμενοι ' δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ 
τι Βόν. τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ἸΙησοῦ, 25. ὃν προέθετο ὁ Θεὸς 
χχί!, χ7. 

{πὸ τηϊδάϊς : το {πεῖς 1ο55 (ποῖ ϑο βϑαγιν 
το {πεῖς βεηβί]6 οὔ σοῃβοΐοιβ 1055) {πῈῪ 
οοπλα βῃοτί. Ὑπὸ ῥγεβεπὶ ἔδηβα ἱπιρῖ 168 
παῖ Ῥαΐϊ ἴογ βίη τῆδῃ τηῖρῃς δὲ ἴῃ επ]ου- 
τηδπὶ οὗ “ἡ δόξα τοῦ θεοῦ ". ΟἸεατῖν 
τπἰ8 σαπποῖ Ὀ6 {π6 βᾶπιε 25 {Π6 ἔπέυγα 
Βϑανθηϊν ρίοσυ οἵ αοά βροίεπ οὗ ἴῃ ν. 
2: 85 ἴῃ Ἰοπη ν, 44, χὶϊ, 43, ἰὲ πγυδὲ ὃ6 
τῆς ἀρρτορβίίοῃ οἵ ργαῖδβε οἵ αοά, Ὑπὶβ 
β6η88 οὗ δόξα ἰ5 6451} ἀεγίνεά ἔτοσῃ {πδί 
οὗ “τορυϊδιίοη," ταβεϊηρ οὐ ἴῃ6 ῥγαῖβα 
ΟΥ̓ ἀρρτοναὶ οἵ ομειβ. Οἱ Ἵουγβα (π6 
Δρρτοβδέίοη ψῃοῦ αοὐ ψουἹὰ κρῖνε τὸ 
{8 5ίηῖεββ, δπά οὔ ψῇῃϊος βἰππαῖβ [81] 
βδοτσί, ψουἹᾶ 6 ἰάεπεῖσαὶ τυ ἢ πδεϊῆσα- 
τίοη. 

γεῖ. 24. δικαιούμενοι : ρσταπηπηδίϊ- 
ΟΑΙγ, ἴῃς Ψογά 15. ἱπιγσασίβϊθ, 1 να 
ἔοτος ἃ σοππβοίξίοι νυν ἢ τνπαὶ ἱπιπγθάϊ- 
δἰεῖν ργεσεάεβ, νγὲ τῇδ 580 Ὑ ἢ Γι ρδίιβ 
τῆδι 8. 25 Ῥϑὺ] πα5 ργονβά ἐπε υπῖνογ- 
58 ΠΥ οὗἁἨ στᾶσα [πγουρῇ {Π6 ἀπ νθγβδὶ 
οὔ 5ἷπ, 5ο πεγθ, σοῃνθσβεῖυ, ἢ6 ὑγονεβ 8 
ππίνετβδί ὔῦβεηςς οὗ τρεγῖξς ἴῃ πγαη ὈῪ 
βΒῃονίηρ ἔπᾶὶ πῸῪ ἅγὲ 8186 4 ἐγεεῖν 
ὉΥ ἀοά᾽β ρτᾶσθ. ὙὑΝεβίοοίε δὰ Ἠοσιβ 
Ῥυποίαδίίοπ (ςοπιπια ΔΙ͂ΘΓ τοῦ θεοῦ) 
ἴανουτγβ [πἰ8 οοππεοίίοη, Ὀὰς ἱξ ἰ5 ογοθά 
δηἃ ἰαποῖταϊ. [Ι͂ῃ βεῆβα δικαιούμενοι 
τοΐδγβ ἴο πάντας τοὺς πιστεύοντας, ἀπά 
πὸ 86 οὗἩ {π6 ποηγίπδεϊνα ἴο τϑϑισης ἔπε 
τηδίῃ ἰάθα δἴζαεσ δὴ ἱπιογσιιρείοη {Κα (πὲ 
Οὗ νϑσ. 23 ἰβ γαίπει οπαγδςιογιϑεῖς {πδῃ 

τὰς τἰπὶῈ οὗ Νεδυςβδάπεζζασ᾽β τροουοσῪ 
ἔτοπλ 8 τηδάπεββι ὙΠοΙῈ ἰβ Ποῖ πὸ 
Βυρρεβίίοη οὗ ργῖςθ οἵ οοβέ. Νείεμοσ ἷφ 
ἴπαγ ἵπ τῆς σοπιπιοη 868 οὗὨ ἔπ6 γεγὸ 
λυτροῦσθαι, νΐο ἴῃ ΠΧΧ τεργαβεηΐβ 

μὰ δηά ΥΤΊΞ, τμε ννοτάβ διαρ!ογθά 

ἴο ἀεβογίθδε αοά᾽β |ἰρεγαϊΐοῃ οὐ [βγδεὶ 
ἴτοπι Ἐρυρί ([5. χἱ ἢ]. 3. ἄοεββ ποῖ οουπῇ). 
Οπ {Π6 οἵδπεγ παπᾶ, ἐπε οἰαββίςδὶ ἐχαιρίθβ 
ἴανουγ (6 ἰάβα {παΐ ἃ γεΐδσεποε ἰο τῆς 
οοϑβί οἵ ΠΠρεγαίίοη ᾽β ἱηνοϊνεά ἴῃ τῆ ννογά, 
Τῆυβ [05., 4πέ,, χίῖ. 2, 3: πλειόνων δὲ ἢ 
τετρακοσίων ταλάντων τὰ τῆς ἀπολυ- 
τρώσεως γενήσεσθαι φαμένων κ-.τιλ. ; ἀπά 
ῬΏΙΟο, Θμοά οπιμὶδ ῥγοῦμς ἰἶδόγ, ὃ τ (οἱ 
ἃ ϑραγίδῃ ῬΟῪ ἴβδκαῃ ῥγίβοπεγ ἰπ Ὑγ81) 
ἀπογνοὺς ἀπολύτρωσιν ἄσμενος ἑαυτὸν 
διεχρήσατο, ννετε ἰξ ἰ5 δὲ ἰβαβδί πιοβὲ 
παίασγα! ἴο ἐγαπβίδία “" βανίπρ σίνεῃ ἃρ 
ΒορΡΘ οἵ Ῥδίηρ μεϊά ἐο ταπβοῦῃ᾽". ἴῃ τὰς 
ΝΎΤ., ἴοο, τῆς ςοβὲ οὔ πλδηβ ᾿ἰδοσαίϊίοσ 
18 οἴϊεῃ επηιρμαβίβεά: 1 Οοσ. νἱ. 20, νἱΐ. 
23, 1 Ῥεῖ. 1. 18 ἔ,, ἀπά ῃαὶ ββρβοίδ!υ 
νοεῖς 186 σορηαία ψογάβ λύτρον δπὰ 
ἀντίλυτρον δτε επιρίογεά : Μα. χ. 45, 
1 Τίη, 11. 6, Τα Ἰάεα οὗἉ [ἰδεγαϊίου 845 
τδε ἐπ ἴῃ νίϑνν πᾶν οἔξθη πᾶνε ργεναὶ δά 
νας ἰπαὲ οὗ {πε ρατγίϊςϊασ πηθαῃβ επη- 
Ῥίογβά, ὃὰὲ (μδὲ βοῦς τη Ἐ8ῃ8 --- ἀπά 
Εβρεοῖα! ν βόσης οοϑβέ, [οἷ] οὐ βδογίῃος--: 
Μετ ἱπνοῖνεά, Ῥγ)85 αἰννανβ ὑυπάδεσβίοοά. 
ΙῈ 18 ᾿ταρ! δε ἴῃ [Π6 56 Οὗ ἴῃ ψοτχά πογα 

οἰδεσννίβε οὗ (πῃ Αροβεῖβ. δωρεὰν ἰδ {παι ᾿ιδιβοδείοῃ 18 8 11 θεγαείοπ ἢ ἐπ 6 πᾶπ 
υϑ6ᾶ ἴῃ ἃ 5 πλαγ σοππεοιίοη ἴῃ (Δ]. 1. ὑπο ταοεῖνεβ {πε τὶ ρῃιθουβπεββ οὗ αοά ἰ5 
21. [Ιἰ 5βἰρῃιῆθβ “ἴογ ποιμίηρ ". 7π5ε18- 
οδίίοῃ, νγε γε το ἤδθσθ, σοβϑὲβ ἔῃ β'ππθσ 

τξεῖ πδΕ ΡΥ ἴξ ἴτοῖη βοῖὴς ζοπαϊίοη οὗἉ 
Ῥοπάαρε οἵ ρει]. Ἐχοπὶ Ψψμαῖ ΤΠῈ 

ποιπίηρ ; ἰῃ δἸδιίδηβ νγε ἀγα (οἱ πδὲ 17 δῆβινεσ ἰβ ἴο δὲ βου ρῆι ἴῃ ἐπε σοππδοίίοι 
ἴξ σογῆεβ ἰπγουρἢ ἴανν, ἔπθη ΟἾγβὲ ἀϊοά 
“ἴοσ ποιδίηρ "Ὁ. ΓΟ τὶϑε ἰ5 411} ἰπ ἴὲ (α 
Ὁοςε. ἱ. 30): πεῆος 15 δϑβοίαξε ἰγθετεββ. 
τῇ αὐτοῦ χάριτι τερεαίβ (πε 54πγα [πϊπσ: 
85 δωρεὰν 5ἰρηίβεβ (πὶ ᾿νε σοπίγίρυςα 
ποϊπῃίηρ, τῇ αὐτοῦ χάριτι Ξἰρηϊῆεβ (παΐ 
Ἔρο μβοὶρ ΟΠ Άταο ἐδ. {τεοῖν βυρριθά Ὁγ 
αρά. αὐτοῦ Τῇ ἐπ ῖ5 ροβίεΐοη ἢ85 ἃ σεγίδίπ 

πϑιαρἢαβὶβ. διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς 
ἐν Χ.᾿᾽1. Ὑε ᾿υδβειβοδέίοπ οἵ {πε βἰπέαϊ, 

Ξοχ 1Π6. σοπηίηρ ἰο {Π6πὶ οὗ παὲ τἱ ρβίεοιυβ- 
6858 οἵ ἀοάἄ ν]οἢ ἰ5 πιαηϊεβεβα ἴῃ τῆς 
(οβρεϊ, ἔακεβ εἥεςξ {πγουρῇ {πε τεάεπρ- 
τίου ἐμαὶ ἰβ ἰὰ ΟἸγίβε 16βθυβ. Ῥεγθδρ5 
“ ἸΙθογδαιίοη " ψουά 6. 4 ἴδλίγεσ ψοσὰ 
ἔμδῃ ““τεἀεπιριίοη ᾿᾿ ἴο ἐγαπϑδίε ἀπολύ- 
τρωσις, [πη Ερῃ. 1. 7, ΟΟΪ. 1, 14, ΗΕ. 
[Χ. 15, ἴξ 15 Ε40}8] το Τογρίνεπεββ. ᾿Απολύ- 
τρώωσις ἰίδε]Γ 15 γᾶσε ; ἰπ τπ6 ΓΧΧ τπατα 
18. θὰξ οπς ᾿ἰπβίδπος, Π δη. ἵν. 20, ἴπ ψϊο ἢ 
ὁ χρόνος μου τῆς ἀπολυτρώσεως 5 ρηϊ 65 

οὔ. 17 ἀπά ἱ. 18: δε 15 βεὲ ἔτεα οτη ἃ 
ἱεῖοπ ἴῃ ψΠΙοΒ Π6 Ψγ88 Ἐχροβεά ἴο 

τῆς ν᾿ τ ΟΕ σά τενεαϊεα ἔγοπι μεανθῃ 
“αραῖπδε βίη. ἴὴ Ἔρῃ ἵ γι ἀρδϊηβὶ βίη. [Ι͂ὼ Ερῃ, ἵν 7, ὈΟΪ. ἱ. 14, 
ἀπολύτρωσις ἰ5 Ρίαίπν ἀεβποᾶ 45 γα - 
ταϊββδίοη οὗ βἰπβ  ἰῃ Ερῆ. 1. 14, Εοπι. 
νἱ. 23, τ Οοτ. 1. 30, ἰξ 18 εβομδιοϊορί δὶ, 

νεῖ. 25 ἢ. Βυῖ [δε αιοβέϊοη ψνΠθποΥ 
16 ννογά ἀπολύτρωσις ἱπνοῖνεβ οὗ ἰέ561 
ἃ τεΐδεγεπος ἴο ἔπε Ἵοβδί δὲ ννῃῖοῃ δα 
τπίπρ 15 δοσοιρ ἰβῃβα 15 αἴτεσ 41} οὐ πηῖποσ 
σοηβδαιδηςε: [δὲ οοβὲ 8 ὕὑσουρσῆξε οὐ 
ἘΠΑΙΊ Ι σ ΟΙΒΙν ἰπ νεσ. 25. Ὑπε ἀπολύ- 
τρωσις 15 ἰπ ΟΠτίδὲ [6β05, δπά ἰξ ἰβ ἴῃ 
Ηἰπι 85 Ὅπε βου αοά 5εῖ ἔοστῃ ἱπ ργο- 
Ρἰδίογυ ρόννεγ, Ἑπγοα ἢ. ἔα εῃ, (ον, τεδά- 
ἴῃ διὰ τῆς πίστεως, {ΠτοὰρὮ (πε (αἰ Έῃ 
τείεσγβά 10), ἱπ Ηἰβ δίοοά. προέθετο ἱπ 
ἘΡΏ. 1. 9 (ς7. Εοπι. ἱ. 13) 15.“ Ρατροβθά "; 
Ὅς Πεῖα (ἢ6 οἵδεσ τηθδηΐηρ, “βεὲ ἔοστῃ "ἢ 
(υῖρ. Ξγοῤοϑιῖ!) βαϊτβ ἐπα σοπίαχε τη Ὦ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ότι 24---25. 

ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, εἰς " ἔνδειξιν τῆς τι σον, 
δικαιοσύνης αὐτοῦ, διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων ΓΝ 

1 δια τῆς πιστεως; 50 ΒΟΙΌ ΚΙ, 17, Ὀαΐ οἴη. της  Ο Π1Ε, Οτίρεη. Μοβέ ογἰεῖοαὶ 
εὐ, οπιίέ, δὰ: ΝΥ. δηὰ Ἡ. ρίνε ἰξ ἃ ρίαος ἴῃ τῆδγρ. ν εἶββ ρα8 ἰξ ἰῃ εχί, δπὰ 
διηρμδβίβεβ ἰξ νἱὮ σϑῖ, (ο νεσ, 22. 

δεΐίετ. ἱλαστήριον Π848 δεεη (Δκοη ἴῃ 
νδτίουβ ψγαυβ. (1) [ἴπ ἐπε υχὶχ ἰξ ἴβ τῃ8 

τεπάεσίηρ οἵὐ ΓΛ 52, (Δ.Ν.) “ τρδτγου- 495 
βεαι "3, ἤ “Ὡς ράᾶϑβαρε αἱ ἰεαϑέ, Εχ. 

χχν. τὸ, ΓΛ 93 5. τεπδεγεὰ ἱλαστή- Ὡς 

ἴον ἐπίθεμα, νοι ἰ8 ΡΟΒΒΙ ΘΙ 4 οοτ- 
γε οὗ ὕνο ἰγδηβίδιϊομβ-- τα [ἰΐεσαὶ 
πα, ἃ “11ἃ οσ “οονεσίηρ ἢ; δηᾶ ἃ 
Βρυταῖνε οσ βρίγίξυδἹ οπβ,, “ἃ ὑχορίἰδ- 
ἐόν "3. Μδην βοβοΐδγβ ἄγρια [μδὶ Ρδυ]᾽5 
86 τηῖϊβὲ οϊονν ἰμαὶ οὗ [86 ΤΧΧ, ἴὰ- 
τὴ πατίεν νἱεὰ νοι ὁπ ἴμς ρατὲ οἵ Πί5 
τεδάεσβ 5 ἐνεσυνθεγε δβϑιιτηθά, Βαϊ {δε 
περεβϑίεν ἰ5 ποῖ ψυϊΐε ἀρραγβηΐ ; δπᾶ ποῖ 
το τηεπέϊοη τῆς ἱποοηρτυίεβ ΜΒϊο ἢ ἅτε 
ἱπισοάποεά 1 ]6β8 15 οοποαίνεά 485 ἴῃς 
τηδσου-βεαὶ ὡροὸμ ψψμΐομ τπ6 βδογίοίδὶ 
δΙοοά---Ηἰἶβ οὐ Ὀἱοοᾶ---ἶΒθ βργίπκιεᾷ, 
πεῖς ὅτε ρταπιτηδίϊοδὶ γεᾶβοπβ δρδίηϑβε 
τηῖς τεηδοσίπρ. Ρδαΐ πηιβὲ δανε νυ τεῃ, 
ἴο ὃε οἶεατ, τὸ ἱλαστήριον ἡ μ ὦ ν; ΟΥ̓ ΒοΠ1δ 
εαυϊναίεπε ρῆσαβε Οὐ. τ Ὅος. ν. 8 
(Ομτῖβε σωγ ραββονεσ). Α “ πιδσογ-ϑεᾶῖ " 
ἷβ ποῖ βυςἢ 4 βεϊονϊάεηξ, 56ε1}-ἰπιεγργεῖ- 
ἱπα ἰᾶθα, ἐμαὶ ἐπα ροβεὶβ οουἹά 1δν ἴξ δὲ 
ἐι6 Βεασί οὗ Πῖ5. ροβρεὶ νυ ἱμπουῖ ἃ ψνοσᾷ 
οὗ ἐχραπαιίίοπ. Οοπβεαιθπεν (2) πιδην 
ἴᾶκε ἱλαστήριον 85 δὴ δἀϊεοῖίνε. ΟΥ̓ 
ἴδοβα ψῆο 580 ἰδξε ἴΐ, βοΐὴβ ΒΌΡΡΙΥ θῦμα 
οζ ἱερεῖον, πιακίπρ ἴῃς ἰάφα οἵ βδοζίῃος 
Ἔχρίϊοῖς. Βαὲ ἱξ [8 βίτυρίεσ, δπὰ ἵμετε 18 
πὸ ναἱϊὰ οδ)εοξίοι, το τιᾶκε ἰΐ τηδβοῦϊπα, 
ἴῃ ἀρτεοσηεπε ὑ τ ὃν : “ἡβοτι αοά 5οὲ 
Τοστ ἴῃ ῥτορίεἰδίοσυ ρόνγεσ "Ὁ, ὙΠΙ5 ἀδὲ 
οὗ ἴπε ψοσγά 15. βυ οἰ ΠΕ ρυδγαηίεεά ὈῪ 
105., 4πὲ., χνὶ. 7, τ: περίφοβος δ᾽ αὐτὸς 
ἐξήει καὶ τοῦ δέους ἱλαστήριον μνῆμα 
. «- κατεσκενάσατο. ε ρᾶββᾶρε 

ἸΙσραὴλ προκακωθέντα διέσωσεν) ἰβ ἱπᾶε- 
οἶδῖνε, οννίηρ ἴο ἐπ6 ἀομθέξι! τεδάϊηρ." 
Ῥασπαρβ ἴῃς ρταπησηδίοδὶ απεϑιίομ 15 
ἰπβοόι δὶς; Ῥὰξ ἔπεγε ἴβ πὸ ααεϑίϊοπ ἐπὶ 
ΟἸὨγῖβε ἰ8 σοποεϊνοα 45 επάπε νυν ρσο- 
Ρἰεἰαΐογυ ρόνεσ, ἰπ νἱσέμε οὗ Ηἰβ ἀδαδίῃ. 
Ἡς ἰ5 5εῖ ἔοσιῃ δ5 ἱλαστήριος(ν) ἐν τῷ 
αὐτοῦ αἵματι. [Ιἐε 8 ΗΠ δοοά τπαὶ 
σονεῖβ βίῃ, 1ἰ βεθῖὴβ ἃ τήεσε νῆῃΐπὶ οὗ 
τίρους ἴἰο ἄδην, 45 νν εἰββ ἄοεβ, ὑπαὶ ἐπε 
ἀδαίῃ οἵ ΟΠμεγῖϑε ἰδ βεγεὲ οοποαίνεά 85 
Βδογίῆςϊα!. [Ι6 ἰβΒ ἰπ Ηἰ δίοοά {παῖ 
ΑἸ γῖβε 5 επάυιβά υνἱτἢ ργορ!ἰδίοσν ρονεσ ; 
πὰ ἔπεσα ἰβ πὸ ῥσορ  Ἰδίοσυ ρβοννεσ οὗ 
δ]οοά Κπονηῃ ἰο ϑογίρευισε ὑπ|εβ8 ἐδ 
Ὀϊοοά Ὅε (παὲὶ οὗἩ 5βαογίῆςθ. [Ιὲ ἰβ ποῖ 
ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ ἴο δϑϑισηα {παΐ ΔπΥ ρδγίουϊατ 
Βδοσίβοο- θαυ (6 δἰπ οὔετγίηρ.---ἰβ ἰπ 
νίενν ; πείίμοσ 18 ἰξ πδοθββασυ, ἰῃ ογάσγ ο 
δπά τᾶς ἰάεα οὗ βδαογίῆςες ἤθγε, ἴο τηδκα 
ἱλαστήριον πεοιΐετ, ἀπά Βυρρὶν θῦμα; [( 
18 σπου ρῇ ἴο δᾶὺ ἔπδί ἴοσ (ῃς ἀροβεῖςε (88 
ἰάδαβ οἵ Ὀοοά νυῖμ ῥγοριεἰδέοτυ νἱτέμα, 
δῃὰ βδοιί ἔςϊαὶ Ὀ]οοά, τηβὲ πανα Ὀξεη τα 
βδῖηθ. Τῇε ρῥγϑοῖβα οοπῃεοιίοη δπὰ ρυτγ- 
Ῥοβε οἵ διὰ (τῆς) πίστεως [5 ποΐ δ οῃοα 
οἷεασ. ἀτασγηπηδίίο δι, ἰε ταὶρθξ Ῥς οοπ- 
βίσῃεὰ νυ ἡ ἢ ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι; οὗ, ΕΡΆ. 
ἷ, 15, 64]. {ἰϊ, 26 (9), ΜΚ. 1. σ᾿; χε {815 
Ιεββεὴβ ἕδς επρμδβὶβ ἄπε ἴο τῆς ἰδβί 
ψογάβ. [1 βεϑπβ ἴο ὃς ἰπβεγίεά, αἰπιοδὲ 
Ῥδεεηιπειο δ ν, το τοβυσης δηὰ οοπείηπα 
ἴῃς ἰάεα οὗ νεσ. 22, ἐπαὶ τπ6 τἱρβίεουβ- 
658 οὗ αοἄ ΨΒΙΟἢ σοπλθβ5 ἰπ (Π18 νγΑΥ,--- 
πδγηδῖυ, ἱπ ΟἸσίβε, ψποτὴ αοά δ45 βεῖ 
ἔοτῖ ἴῃ ῥσοριἰαΐοσν ρόννεσ ἴῃ νἱγέαθ οὗ 
Ηὶβ ἀεδίῃ---οοτε8 ΘΙ ἰο ἴποβεὲ ψ8οῸ 
Ἔἶανα, Μεπ ὅ1ὲ βᾶνεά ἱτεεῖν, δῃά ἴξ 15 

Αἷ1 οὐδ ψοσκ, ποὶ ἰῃ ἔπε νεῦυ ἰεαϑί 
{δεῖς ον ; γεῖ {πὲ ψγοτκ ἄοεβ τοί ἀνδὶ] 

4 Μδοο. χνίϊ. 22 (καὶ διὰ τοῦ αἵματος Ἰ-- Ὑ παὲ Οοά Π48 ρίνεη τὸ με Μοτία ἴῃ 
τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστηρίον (ΟὨτίϑβί, ἰηΒηὶ ] δ 

[τοῦ] θανάτου αὐτῶν ἡ θεία πρόνοια τὸν “85 ἴξ 15, 18 ΠἸΈΕτΆ 1 ποίμίπρ' η]685 ἰξ 18 

-------.-----------------..-..-ςε.ςς.-ς:-.-᾽-.-,κ-͵ --- -ὀ  - -- -  - ς-Ο -ς----“ -  -΄Ἕ-----ς--ς-ς-ς-ς-ςς- 

κ Θεοῦετρ, θεν Το Οἠγὶςἐ, 8. τ85, αὐάυςεβ ἰὲ ψἰτῃ (86 τεδδίηρ τοῦ θανάτου, 

το Βυρροζέὲ τῆε νἱδνν ἐμαὶ ἰπ ἱλαστήριον (48 ἃ Βυδϑίαηείνε) Ῥαὰ] 18 τπἰπκίηρ᾽ ποῖ οὗ 

δε ςοποζείς Καῤῥογείξ, Ὀὰξ οπὶν οἵ ἐμαὶ οὐ δοσουπέ οὗ ψ βίο τη 18 βδογεά δτίϊοίε 
τεοθϊνεά ἰὲβ ἤᾶσὴθ; ἱπ οἵδπεν ψογάβ, οἵ ἃ οονεσίπρ ὃν μοι (πδὲ ἰ8 πίδάθῃ ἵτοτῃ 

Αοάβ εγεβ ου δοῦοουπέ οἵ ψῃΐοῃ Ἠς ψουἹὰ ὃς ΟὈ]Πρεὰ το δὲ δηρτν 1} ταεῃ. 

1ι ἰβ ροββίδίε ἴο ἰδκε ἱλαστήριον 488 ἃ 5ιιδϑίαπεϊνε Ξε ἃ τηθδῃ8 οἵὗὨἉ ργορ[Ἰδιίοῃ (85 {Π|8 

Ῥαββᾶρε ἴτοτῃ 4 Μδεος. βδονβ, ἔνε γτεδαά τοῦ θανάτου), νἱίπους 5ρεςοίδὶ δ] βίοπ ἴο 

ἰς ΓΛ ΞΞ, Βιυξβθε ᾿θείββυμδηη, Βἰδεϊςἐμάϊοη, 8. τῶι Β΄. 2553 



ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ 1Ππ. 

ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ, 26. πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν 

612 

πα ΘΒ ΗΠ]. 18, 
τι. 

ἰδκεη, ΒΔ τλυβὲ πᾶνε [8 ραςς, ἔποτα- 
ἴοτς, 'ἱπ τῆς ξεοίουπάεεε βίδίετηεπί οἵ ἴδ 

ὌΒΡΕΙ, 85 ἐπε σοττεΐδεινε οὗ σταοθς. Τἢι8 
“διὰ {πῆς πίστεως, τοι ἢ ρατεπιπείϊς, 

ἰβ οὗ τῆς ἰαϑὲ ἱπιροτίδποα. ΧΙ εἰς 
ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ κιτιλ. 
νὲ ὅτε βῃῆονῃ αοα᾽ 8 Ῥυτροβα ἴῃ βϑϑιιίηρ 
ξοσῖῃ ΟἾγίβὲ 885 6 ῥσορίἰδεοπ ἱπ Ηἰ8 
δΙιοοά. [Ιε 8 ἄοπς υνἱτἢ ἃ νἱενν ἴο ἄε- 
τηοηδίγαίς Ηἰβ τἱρῃιθουβηεββ, οὐνπρ ἴοῸ 
τὰς ραββίπρ ὉῪ οὐ ἐπ6 βἰπ8 ρσγενίοιιβὶ 
σοτηπηϊεεὰ ἴῃ {π6 ἔογθεδγαποα οὗ αοά, 
Αοά᾽β τἱρβίεοιυβπεββ ἴῃ ἐπ|8 ρίασς 5 οὔ- 
νου δῇ δἰἰγίδαίς οὐ αοά, οα νης 
ἰῆς 8ἰη οὗ ἴῆε ψογὶά, 45 ἈἰΠογίο ἐγεαϊεᾶ 
ὃν Ηἰτη, μ85 σαβί ἃ βΒῃδάον. 0} 11] πονν, 
αοά 85 ““ραβϑβοά ν᾽" βῖπ, Ηε [88 
“ἐ νγϊηκεά αἱ (Αςῖβ χυ!, 30) ἔπ ἰγαπβρτεβ- 
βίοῃβ οὗ τηθη ρεγρείγαιεά Ῥείογε Οἤγίβί 
οἌτηξ (προ- γεγονότων), ἐν τῇ ἀνοχῇ αὐτοῦ. 
ὙπΠε ἰαδὲ ννοσάβ τῆδὺ δ6 διἔπεσ ἐεσηροσαὶ 
ΟΥ σδι58] : νγἢ}16 αοα δχεγοϊβθᾶ ξοσθθῶζο 
ΔΏςΘ, οὐ Ὀεοδιθε Ης δχογοϊβεα ἰξ, τηθῃ 

"ΕΙΠΠΕα, 50 ἕο βΒρεαῖκ, ἢ ἱτηραπίῖν, δπᾶ 
(οὐ 5 σβδσδοῖεσ νγὰ8 σοτηρσοπιιβεά. Τῆς 
ἀπάοιὶγίπρ πουρδε ἰ5 (Π6 54Ππ16 45 ἴπ 8. 
1. 21: “ὙἼδεβε (ηρβ μαδὲέ που ἄοπα, 
δηᾶ ἱκερί βίϊδηςε : Τλοι ἐπομρλέεεέ ἐπαΐ 
1 τας αἰέορ δέλδγ σεοκ απ ὁπ ας Τ Αγ :61}". 
ΘΟἢ πδᾶ ὕδδη {πὸ οουτγβα οἵ Ῥτονίάδηςα 

τῷ νῦν ἢ καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως 

ἴοσ 8 ἃ νἱενν ἰο ἀεπιοπβίσαίς Ηἰ8 
τὶ ρμίδουβπθββ, ἐμαὶ Ης τιῖρῃς ὃὈ6 τίσπί- 
ἔόης ΤΠΈπΕε Π Ἐπ - ἀξ Ὁ 48. τίρμίεουβ 
Ἐπ ΜἘΟῸ Βεῖΐϊενεβ ἴηΏ 7Ἰεβυ8. Ὑ1Ὡπὲ 
ψοσάβ ἐν τῷ νῦν καιρῷ τεῖεγ ἴο ἔπε (οδβρεῖ 
Αρε, τῆς εἴτης ἴῃ Δ ΔΙΘΒ Ὀε]ανεσβ ᾿ΐνε, ἱπ 
οοπίσγαβί ἴο {ΠῸ εἶτης νγῆδῃ 
Ὀτδεατάποδ, 81 

ἐχοσοῖβαᾶ 
δῇ νγόγα (επιρίεὰ ἴοὸ 

δοοιβα Η τη οὗ ἱπάϊβεγοπος ἴο τἰρμίεουβ- 
658. πρὸς, 45 (ἰ ΒΕ Πρ 5η6 4 ἴτοπὶ εἰς, 
τλαῖκεβ 8 {πη ταΐμεσ οὗ 8 ρεββοῃ 
ςοπίεπιρίαἰΐηρ τἴπῈ επᾶ πᾶπ οὔ {δὲ 
ἐπὰ οοπίεπιρίαἰεά; ὕαὲ {ποῖδ 'β τὸ 

“ἜΥΣΕ ΠΈΣ ἀϊβετεποῦ τὴν ἐγβειῖτνν τῆς 
ατίϊοῖϊα πιοᾶηθ “1δε ἐζϑειξις αἰτεδν 
τηδπίϊοπεά ἱπ νεσ. 25... Βξ {πὲ ᾿δϑὲ 
οἴδιιβε, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν κιτιλ., ἰ5 (Π5 
ταδί ἱπιροστίδηξ,. [{ τηαῖεβ Ἄχρι] οῖε {πὸ 
σΒοἱε ἱπίεπίίοη οὗ αοἄ ἰπ ἀδαϊηρ ΠΗ 
δίῃ ΝΥ τηξδῃβ οὗ ἃ ργορ ἰδιίίοη. αοά᾽β 
Τρ εουβπεβ5, σοιηρσοσηϊβεά 48 ἴξ βεασηδά 
ΟΥ̓ ἨΙΞ Τογρξᾶταπος, τρῶς πᾶνε Ῥξξῃ 
νἱηδςαίεἃ ἴπ ΔΠΟΙΠΕΙ ΨνΔΥ; 1 Ηδ παά 
ἐχεουϊεά Ἰπᾶρτηθπε ἀροῇ βἷπ, 1 ψουᾶ 
δᾶνε Ῥεβθὴ ἃ κἱπά οὗ νἱπάϊοδέϊοη. Ηδς 
νου πᾶνε βεουγεά (ἢς ἢγβέ οδίεοε οὗ 

26. δὲ δ τηῖρῃξ θὲ τἰρῃίεοιιβ τ, 2 Ος-: 
ΗἰπΊ56 1}, Βαξ ρατί οἵ Οοἀ δ οδ]εοί νγᾶβ 
ἴο ᾿υ5εἰξν {πε ππροάϊν (οΔρ. ἵν. 5), ἅρὸπ 
Ταγίδιη οσπαϊὶ ἍΠ' Ἵ5 οἱ 

τπαὶ αοά, ονίπρ ἴο ΗΒ ἐογθεαάσαπος ἱπ δὲ διζαϊπε ὃν {π6 Ἂχβοσε Ε Ἰυάρ- 
ΒΌΒΡΕΠΑΙ ΠΡ βογίοιβ ἀεα]πρ' νυ ἢ βίη, 
ἀπᾶεγ {Πς ἱπηρυϊαξίοη οὗἩ Ῥεϊηρ ἱ τ 
ἴο 11. ΠΕ τπ6 εἰπ6 δὰ ἤονν οοπλα ἴὸ 
τεῆονα 1185 ἱπηραϊδίίοη, δηᾶ νἱηάϊοαξα 
1ηε ᾿νίπε ομπαγδοίασ. [ ἴξ νγᾶβ ροβϑβῖθ]δ αὐ τὸ νγὰ8 ΡΟ 
Ὁπὸς, 1ὸὶ νᾶβδ ΠῸ ἸΟΠΡῈΙ ροβϑίθἷε πον, 
τη ΟΗτῖϑε δεῖ ΤΟ ἢ ἴπ Ηἰβ δίοοά 45 ἃ. 

-----...---ον το ττΠππππῆπῇ“ῆπΦΔΖΠ’ιΠΡὸΑῆ-- 

οΡτορίπδεοη, ἕο πιαϊπέδίὶπ πὲ 58η νγὰ5 ἃ 
ἐδιηρ νν τορατας τῇ ᾿ηάιῆεε- 
Ἔπος, ΡῬδὺ] ἀοεβ ποί ΒΔ. ἱπ 50 πιδῃ 

τ ψοτάς ψῆδὲ ἰξ ἰδ ἴπ ΟἾτίδε απιοϊξεὰ 
ΨΏΪΟΠ σοηδβεταςεβ ΗΪπΊὶ ἃ ῥσζορίεἰδείοη, 
Δηᾶ 50 οἴεασβ οά᾽β ομπδγδοίεσ οὗ πε 
οἤδερα παῖ Ης ἄοεβ ποῖ σᾶγα ἔοσ βἰπ: 
Ηςε ἴδύ8 βίγεββ, ἤόννενεσ, οπ ἔπε ἔδος (πὲ 
8ῃ Θβϑθηζίαὶ εἰθτηθηξ ἰπ ἃ ὑγορ εἰδίϊοπ 18 
πὲ ἴὲ βου νἱπάϊοαϊῖς τς Ὠϊνὶπα 
τὶ ῃϊδουβηθθθ. [{ ββου]ᾶ ργοοϊδὶπλ νυ τ ἢ 
ππτηἰβία κα ]6 οεασηεββ {πὲ ἢ βίη αοά 
σδπ Βοϊᾷ 20 (εγῖηβ. (ΤΠε ἀϊβεϊποιίοη δ6- 
ἔνεεπ πάρεσις, (δε 5ιθρεπϑίοπ, δηᾶ 
ἄφεσις, {π6 τενοοδιίοη, οὗ Ῥι πἰβῃτηςπέ, 18 
Ῥοσγπα ουξ, δοσοτάϊπρ ἴο Γἰρπεΐοοῖ, Νιοέές 
οη Εῤῥ. οΓ 81. Ῥαμῖ, Ῥ. 273, ΌΥ οἰαββϑῖςδὶ 
ΒΑΡΕ, Δηά ἰ5 ββδβϑηϊίαὶ πθγα.) [ἢ νεσ. 26 
πῖ5 Ἰάεα 15 τεβεδίβᾶ, δηᾶ [Π6 οἱρπίἤοαποα 
οὗ ἃ Ῥτορίτἰδιϊοῃ ποτα ΠΠΠΥ Ὁγοῦρῃε οὐ, 
“Ὑξεβ5, αοὰ δβεὶ Ηἰπὶ ἔοσι ἐπ ἐπὶβ οβασδο- 

ΙΔγ τὴῖπὲ ὕροη. 8ἴπ. Ἰο δοπιδὶπε Ὀοίῃ 
οὐ͵εςί8, δηὰ δὲ οηςὲ νἱπάϊςδέε ΗΠ:5 οὐ 
Τρ δοιβηθθθ; ἅπ αὶ τἱρμίεουβηεββ 
ὙΠ πὶπ τεας ἢ ΟΥἨ Ἐπεὶ 51 η[π|. 1 νγαὰ8 ἢεσεββ- 

"ἜΒΕΥ͂ ἘΠΕΕ Ἱπεξεδα οὗ ἐχεουϊίπρ ἰπάρτηεπε 
Ασα Ξπουϊὰ ρτχονίάε ἃ ρχοριτἰαείοη. ΤῊ 5 
Ης ἀϊὰ νῇεπη Ηε 8εῖ ἔοσι ῃ [6ϑι15 ἱπ Ηἰβ 
Ὀ]οοά ἔοσ πε δοσερίδῃποε οὔ Δ. (Ηἄτίπρ 
κε {πε ἔνδειξις οἵ (οὐ 5 τ ΚΙ ξεουβπ 658 
δεῖ ἴο δε {Π6 βατηδ 45 ἔπε “ σενεϊδείϊοη "ἢ 
οἵ δικαιοσύνη θεοῦ ἱπ '. 17, ΟΥ ἔπε 
“τῃᾳηϊεβίδιοη ᾿ οΥὨ ἷξ ἴῃ Π|. 21; δυΐ 
1Π|5. 185. ΟἿΪΥ ροβϑίρὶς 15 τ δΐπὶ γα 
σοτηρ δίεἶῖγ ἵρποῖα {ἴπ6 σοπίεχί, δπᾶ 
ἐβρεοίδ!ν τπ ἀεοϊβίνα ννογάς, διὰ τὴν 
πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἅμαρτη- 
μάτων) Τῇε αυδβέοη ἢ88 Ὀθθη τγαϊβεά 
ψΠεῖμεσ ἐπε σὶρ θοιβηθββ οὐ αοά, πασα 
ΒΡΟΚθη οὗ 858 ἀεπιοηβίσαϊεά δὲ ἔπε Οσοββ, 
15 Ηἰβ Ἰιάϊοϊα! (ΝΥ εἰ55) οὐ Ηἰδ5 ρεπαὶ 
τἰρμιθουβηθββ (Μαγε). ΤῊϊ8. 566 Π15 ἴο 
τὴ8 δῇ ὑηγεαὶ απεβιίοη ; ἐπε τὶρπέθοτιβ- 
π685 οὕ ἀοά ἴ8 {πὸ Ποῖα ομδγαοίοσ οὗ 
(οά 80 ας 48 ἴξ πιυδὲ ῬῈ οοποείνθα 45 
ἱποοπδβίβίθπε νυν ἱἢ δὴν ᾿πα! έγεηςε δροῦὲ 
βἰπ, [5 ἃ πῖοσε βειῖοιβ αυεϑείοη ἢ να 
5 νηδε ἴἰ 5 ἱπ ΟΠ σῖβὲ δεῖ ἔόγί ὃν αοά 
πῃ Ηἰβ Ὀἱοοά νοι δὲ οποα νἱπαϊσαϊεϑ 
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27. Ποῦ οὖν ἡ καύχησις ; ἐξεκλείσθη. διὰ " ποίου νόμου ; ο Αεἰε ἐν. 7. 

28. λογιζόμεθα οὖν 1 

ἸΙησοῦ. 
τῶν ἔργων; οὐχὶ, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως. 

ἱουν; 58. ΒΟΌΣΚΙ, 17, Ρυΐ γαρ ΑΒΕ, Οτἰρεποϊπέοσρ.. ἼπΠε ἀϊνί βίου οἵ δυςμοσγίεἶεβ 
Βοτα 15 Π|Κ6 τμδξ ἴῃ νεγ, 25, δηά ἰῆε εἀά. ἀδοίάε ἴῃ [6 βάτὴβ αν. ὙΝν. ἀπά Ἡ. ρυῖ 
γάρ ἰπ ἱεχί, οὖν ἴῃ τηᾶτρ. νεἶββ ραῖβ οὖν 'ἰπ ἰεχῖ, πιστει δικαιουσθαι δ ΚΙ, 17, 
Ῥυξ δικαιουσθαι πιστει ᾽ΑΒΟΏΌ. 

οὐ β ομδγαοίες δηὰ τωϑκαβ ἰξ ροββίθ!8 
ἴον Ηΐπι ἴο 7υϑεϊ ν ἔποβε ψἢο δεϊϊενε. 
ὙΠε ραββᾶρε ἰἰβεῖξ σοπίδίϊηβ ποιϊπίηρ 
Ἔχρ!ἰοἰεττεχοερὲ ἰπ τῇς ψγοσγάβ ἐν τῷ 
αὐτοῦ αἵματι. [Ι{ ἰΒ ρεάαηιίς ἀηὰ ἱπερί 
ἴο αὔρὶιις ἐμπαὶ βίποα αοὰ Ἵοουἱὰ πᾶνε 
ἀεπιοηβίταιεἁ Ηἰἴβ5 τἰρῃίδουβηβθθ δὐξλεν 
ἘΥ Ῥαπίβηπιεης 97 ὉΥ Ῥσορίεἰαἰΐοη, μοτε- 
ἔοτε ρυπίβηπιθηΐ ἀπᾶ ρτγορίτἰὰτίοα μδνα 
πὸ τεϊδιίοη ἴο εβοῖ οἔμπεγ. ΟἾσίβι νγῶβ8 ἃ 
Ῥτοριδιίοη ἐπ υἱγέμο ΟΥ ΗῚὶς ἀδαΐ; δπιὰ 
Βοννενεῦ ἃ πιοάξγῃ τηϊπὰ πηᾶὺ οΟηδίτας 
ἦτ, ἀσαΐη ἴο ῬΑῸΪ τοὰς ἐδιε ἄοοπι οἵ 5ἴῃ. 
ΤΟ 880 ἰδαὲ ἀοἄ 5εῖ ἰοτγῖ τῖϑὶ 85 8 
Ῥτγοριεἰατίοη ἐπ ΗΠ ἰς διοοά ἰ5 ἴῃς βϑαῖηβ 
ἐπίπρ' 45 ἴο βᾶν ἴῃδι αοὐ »παάε Ηϊη ἐο δὲ 
ΣΡ ἴσας (ἐστ τπιρετεσπεπεῖε, τπεζε. 
τοῖδ, 8 ἀειηοηξίταιθσα αὐ τῇδε Οτοββ, 
Ῥεσαιβε ἔπεσε, ἰη ΟἸτϑ Ἐ ἀδαϊξῃ, ἰὲ ἰ8 
ἴπααᾶξ ὁποε ἴοσ 411 ἀρρδβῃ ἘΠ 068 

τεδε Ῥαίξεν ΤΠ βῖπ; {πὲ ἀσόοτη ΟἿ εἴπ ΤᾺ Π ξεν ὙΠ δῖπ; {πὲ ἀσοτῇ ΟΣ βίη ἴα 
15 ἀρροϊπίπηθδπὶ οὐ ἐπθὸ πϑάδαπΊογ. 

Ἄπα ΤῈ 15 ΡΌΞΒΙΡΙς, δὲ ἐπε βᾶπιε {ἰπιὲ, ἴὸ 
δοςερέ 85 τί ρῃίεουβ ἔποβα ΠΟ ὉΥ ἕαϊεἢ 
ππῖῖα ἐμοπιβεῖνθβ ἐὸ ΟἸγίϑὲ ὑρὸπ {πὸ 
Οτοββ, δηά ἰδεπιῖῖν ἐπασηβεῖνεβ ψ ἢ Ηἰ πὰ 
ἰπ Ηἰβ8. ἄδδιῃ: ἱ ἱ 
βυδτηΐϊς ἰπ Ηἰΐτι ἰο ἰῃς Ὀἰνίης δεπίδηρθ 
προη 5ἰη, ἀπ αἱ δοξϊοπι βεζοτιδ τἰρῃὶ 
ΠΗ σα. [ΙΕ 15. πηϊβίεααϊπρ ἴὸ τετῖεξ 
εἷς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον κ. δικαιοῦντα, 
“(παῖ Ηδ πιρῃε Ὅε ἰδὲ ἀπά γε 188 
7υβεῖῆετ,᾽ βἴο.: [86 Αροβεὶς ΟΠΪΥ τλθδηβ 
ἔπαὶ τὰς ἵνο επάβ πᾶνε δαυᾶ!ν το ὃς 
βεουγαά, ποῖ μα (Πδτα 18. πεοαββαγιν ἃπ 
δηϊαροπίβηι δείννεεη {πε. Βαξ ἴξ ἰδ 
τοτα ἔπδπ τηΐϑεδάϊπρ ἴο τεπάθν “τῆδὲ 
Ης πιρῃε Ῥὲ ἴαβὲ ἀπά ἐπεγείογε τῃς8 
7αϑείβεν"): {πεῖς 18 πὸ σοποδρίίοη οὗ 
τἱριεουβηθθβ, οαρϑῦὶς οὗ Ῥεΐηρ οἰθασῖν 
οσδιίεᾶ οὐὔξδ, αμπμὰ τομηεοίεα «τὐὐΐπ ἐδέ 
Ογοϑβ5, νοοῖ πιακαβ βυοἢ ἰδηρυᾶρε ἰη- 
τε] Πρῖ016. (θεὲς Ῥογῆεσ, ϑγείεηι οὗ 
Οἠγίδίαη οοίγίπε, ἵν., 14, ἘπρΙ5ἢ 
Ὑταπϑδεῖοα) Ιὲ ἰβ ἰῆς ἴονε οὗ ἀοᾶ, 
δοςοοτάϊηρ ἴο ἰῃς σοηδίβίδεπε ἐεαςπίηρ οὗἉ 
τἰῆε Νεν Τεβίδιηεης, ψΏΙΟμ ργονιἄθβ 
τῆς ρῥγορίεἰδιΐοη, ὉῪ ψῖςῃ (οὐ β τἰρδῖ- 
ξουβπεββ ἰβ νἱπάϊςαιο ἃ δηᾶὰ (ες [ι81}- 
βοδιίοη οὗ {πε ὑπροάϊν τηδᾶάς ροβϑβίθ]ε. 
τὸν ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ 59 ἜΕνΕΓΥ ΟΠ6 ΠΟ 
ἰ8 ῥγορετῖν δπά βυΐβοίεπεν ομαγαδοίετίβεὰ 
88 ἃ δείϊενες ἴῃ ]εθ08. ὙΠοῖα ἰδ 20 

ἀι βου! πβαΐενεν ἴῃ τεζαγάϊησ Ἰησοῦ 
85 οδήἠεςϊνε φεηϊτίνα, 885 {πῈὸ 86 οἵ 
πιστεύειν ἰπτουρῃουΐ τῆς ΝΤ, (6Δ]. 
ἴ. τό, 4.9.) ταασῖγεθ τ5 ἴο ἄο:; βυςοῇ 
ΟΧΡταββίοηβ ἃ5 τῷ ἐκ πίστεως ᾿Αβραάμ 
(ἵν. 16) ἀτὲ ποὲ ἱπ ἐπε ἰεδϑὶ 4 γεϑβοῇ ἴὸ 
{πε Ἄσοπίγασν : ἴπὸν οπῖν {Π]υβίγαϊα ἐμὰ 
βεχι ΠΥ οὗ τε ἀγεεκ ἰδῆραασε. 8ες 
οη νεῖ. 22 ἃρόνε. 

Ψεῖβ. 27-31. [Ι͂ἢ {πΠεϑ8ὲ νϑῖβ8β (πε ροβί- 
εἶνε οχροβίεϊοπ οὗ ἐπε τρπίεουβηςβ5 οὗ 
αοὰ 48 οἤπετεά το δι τῆγοι ἢ τπ6 τὸ- 
ἀΔεπηρείοη ἴῃ ΟἾγῖβε 165885, 15 οοποϊάεά, 
Τῆς Αροβίῖς ροϊπίβ ουὐξ ἔννο ἰπέδγθηςββ 
ὙΏΙΟΒ οἀπ 6 ἄτανγῃ ἔτοση ἰΐ, ἀπά ννῃηϊοῇ 
Ὁ ἴο σοτητησηὰ ἰξ ἴο τεϊϊρίουβ τηϊπάϑ. 
Ὡς ἢτβὲ ἰ5, ἐπαξ ἰῈ ἐχοίυάθβ βολβείηρ. ἢ 

ἅετεῖηρ το Θα τ τ ΕΝ πτίετ᾽ ΠΙσΕππς 
ΟσΌ Τα Ταθ κε Ὁ ΑΙτηβ, ΟἹ ἀβδατηβ ἀπγίβίηρ, 
ἰπ τῆς ρτεβεποξ ΟΣ Οα, τπῦβὲ περεββαγὶν 

δε ταίξετ τεῖἰξ ἀξ δάξε σὴς πιᾶτὶς οἱ ἐγ τῆ 
ἴῃ ἴῃς σπτιβέιαπ ἀσοίσίπξ ΟἹ Ππϑε Πσβείοη 
τῆαξ δῪ τὸ ΞΌς ργεβιτιρείοι 15 της ἴτη- 

τὶ ὙΠῈ βεςοπα ἴ5, ἐδαϊ ἴῃ 115 ππί- -ἘἘΞΞ τΊ 
ψοιβα ἐγ δηὰ [5 ΒΑΓΊΘΉ 685 ἔοσς 1} τιθη, ἱξ 
ἰδ σοηβίβίεπε σὴ (45 ἰηδεθά ἰς ἔονς 

ΠΟ 5Βῖερ-οΠπιϊάγθη τη (ῃς ἔλτηἷν οἵ αοᾶ; 
εγϑίετι ΨΕΊΘΗ ἔξαςῆος ἐπαὶ ἘΠΣῈΞ ἅτε, κα 
Ἐπαξ συττε πε ΔΙΠΟΠΡ, τες ἰπῦϑ; τηῦβὲ δα 
ΙΟΩσ; ἃ βυβίθηι ᾿κὸ (π6 Ἰβείδῃ 
ὙΕΐσ Ἔχοϊυάδβ βυοῖ ἀπ ἰάσα, ἰα ἂὲ ἰδϑϑὲ 
30 [τ τίρῆξ [ΙΠ δῖ. 31 8δῃ Οὔ] δΟΙΟΠ 18 
ταιδεά, Ὑπε ἡνΠο]α βυβίεση [υδὲ σχρουπάεὰ 
ΤΩΔΥ Ὅς βαϊᾷ ὁ τῆβκε ἴανν νοϊά---ἴο 
βέι εἶν δηὰ ἀϊδαπποϊ 411 ἰμαξ ἢδα8 ὄνεῖ 
θεςπ τερασάδά 85 ἰῃ ροββεβϑβίοῃ οἵ Ὠϊνίπε 
ταογϑὶ δας Ποσὶυ ἰπ [ἢ ννοτ] ἃ. [ἢ γεδ]τν, 
τὰς Αροβίῖς δηβννγεῖβ ἰῃ ἃ νγοσζά, [18 Ἔεἴεος 
ἶθ Ῥγαδοίβαῖυ {πὸ τνεβα: ἰξ δβι Ὁ] 5865 

Ψψεῖ. 27. ποῦ οὖν; ψῆετα, δῖπος [15 ἰ5 
{πε οΆ8ς, 8 Ῥοδβείπρ ὃ ἐξεκλείσθη : ἴοτ 
τῆς υδ6 οὗ πε ἴεπβο, εὐ ἐβλήθη «πὰ 
ἐξηράνθη ἴῃ ]οῆπ χν. 6; ἴξ 15 εχυίναϊεπε 
ἴο, “ἷἰβ Ῥδγδιηρίοσγ, ΟΥὁἨ οῆος ἕο δ]], 
βῃπε οὐξ ", διὰ ποίου νόμον ; ΒΥ νγῇδὶ 
ἰἡπὰ οὗ Ιᾶὰνν ὃ [Ι᾿ οἵπεῖ ψογάβ, Ηον ἰβ 
ἐς “αν τὰς ἀϊνίπεῖγ ἀρροϊπιεά 
βρίττααὶ ογάδσ, οσ σοπϑείαείοη, ννίσα 
Ἔχοϊαἄεβ θοδβίϊηρ, ἴο ὕὲ οπαγαοίδγίβεά ἢ 
15 ἱξ ὃν “πα ννοσκβ "ν ΠΙοἢ ἰξ ῥγαβοσίθεβ, 
δηᾶά ΜὨΙΟΒ ἰμοβα υπὸ ἰἶνε ὑπάοι ἴξ ρεῖ- 



ότ4 

πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον, χωρὶς ἔργων νόμου. 
ὁ Θεὸς μόνον] ; 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ 1Π. 20--31. 

29. ἢ Ἰουδαίων 
οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν ; ναὶ, καὶ ἐθνῶν - 30. ἐπείπερ 3 εἷς 
, , Α [2 - πὰ ὧν ". ὁ Ρ Θεὸς, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως, καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς 

πίστεως. 

ἀλλὰ νόμον ἱστῶμεν. 
31. νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως ; μὴ γένοιτο " 

τ μονον ΑΘΕΚΙ, 17; μόνων Β (Ὁ. ἀηὰ Ἡ. τ δ .). δὲ οπι. ΑΒΟΌΕΚ, 

5 Ἐὸγ εἐπειπερ ΑΒΟῸ3 τεδὰ εἰπερ, ἀπ 50 τηοβὲ εὐἀϊέξοτβ ; Ῥυΐ Ὑνεῖββ τεραγάβ 
ἐπευπερ (ὙΠ ΟὮ 15 ποῖ ἑοπιη εἰβενθοτε ἴῃ ἐπε Ν, Τ.) 85 ἴῃς ἔγας τεδάϊηρ. 

3 Ἐοσ ιστωμεν, ᾽ΑΒΟΒΈΕ, εἰς,, τεδᾶ ἱστανομεν-. 

οστα ὃ Νὸο : [8 σμαγαςίεσ ἰ5 σίνεη ψἤεῃ 
ΨΜῈ 081] ἰξ ἃ οοπϑεϊεικίοη οὐ ἷανν οὗ 
“ξΑ 1", Νόμος ἰπ ἔπεβε Ὀγίεῦ α4168- 
τἰοπβ ἰ5. ουϊἀεηο ὑδεὰ ἴῃ ἃ νᾶ βεῆβα 
ἴο ἄβποίβ ἔπε τεϊρίουβ ογάεσ οἵ βυβίεσῃι 
πηᾶθγ ΨΏΪΟΝ πιεη ἰἷνβ, τεραγάεα 5 
Θϑ δ] 5μεά ὃῪ αοά, δηά δανίηρ Ηἰς 
ΔυιμοσΐΥ ; ἴῃς ΟΟΥ. το]ρίοη ἀπά ἐπα 
ΝΟΥ. τεϊ!ρίοη, ἀπῖῖκα, ἀπ ἴῃ βοπια νναν8 
Τρροβεᾶ, δ5 ἴπ6ὺῪ 8.6, ἃζα δίίκε νόμος--- 
ἄϊνίης ἱπδεϊεπε68. 

γεγ. 28. λογιζόμεθα γάρ: 566 οτος] 
ποῖ. ἴῃ λογιζόμεθα ἴπατε 15 πο ἰάεα οὗ 
80) υποεγίδίῃ οοποϊυβίοῃ : 1ὃ σαῖπεσ 5πρ- 
δεβὲβ ἴδε οοπβάεπε 5ε] οοηβοϊουβηεββ οὗ 
τῆς τεαβοῆεσ. ἄνθρωπον 18 ποί ““ΔΩΥ 
Βυαπηδη Ῥεΐηρ,᾽" δ5 1 Ὀείπρβ οἵ δηοῖπεγ 
βογί οουἱά Ῥὲ ᾿υδεϊδεά οἔδπεγινῖβε: ἱξ 15 
{κε τὰς ( εγπιδῃ “ πιδῃ ᾿᾿οσ “οὔἊς". ΟἿ 
ι Ὅοσ. ἵν. σ, νἱϊ. σ, χί. )ϑ, (αἱ. 11. τό. 
ὙΒεῈ 5ῃδτρ ἀϊβεϊποιίΐοη ἅγαννῃ Ὀεΐννψεεη 
αι δηᾶ ννοσκβ οὗ ἴανν, ἃ5 σπγδοίθσ βίη ρ' 
ἅνοὸ ἀϊβεγεης τε] ρίουβ βυβίθπηβ, βῆονβ 
τὲ ταϊτ ἢ πλυβὲ ποὲ [1561 ὃς ἱπιεγρσγεῖεά 
ἯΞ-1- ΤΟΥ ἴᾶνν. ἴπ ρῥτίποίρίς ἰς ἰβ ἃ 
"τοπαποίδεοισ οὗ 411 βυθοῦ οοππάδποα 88 
Ἰερδὶ οδβάϊηςβ ἰηβρίγββ. 
γε. 29 ἢ. ἢ ̓ Ιουδαίων ὃ θεὸς μόνον ; 

Ἴδε ον ννᾶὺ ἴο Ἔνδάε ἔς οοποϊπβίοη οὗ 
νεσ. 28 ννοιϊά Ὅς ἴο βυρροβε---δ85 15 ἤθσ 
ΡῬτεβεηϊεάᾶ ὃῪ νὰν οἵ αἰζδεγηδεῖνθ---ἰῃδὲ 
αοά ἰ5 ἃ ἀοὰἂ οἵ εννβ οἷν. Βαὲ ἴδε 
ΒΌΡΡοβί(ίοῃ 5 ἱπῃηροββίδίε : ἔπεγε 15 οηἷν 

(οά εγεΐοτε Ης τηυβὲ Ῥε αοά 
οἵ 811, οὗ (σεπῖῖ]εβ. πα Ἶεννβ κε. ΤΗΪΐβ 
15 ἅϑ5 ἂξ ΔΠ ΑΧΙΟΤΩ Ῥοϑβίῖς. 
εἴπερ ἰ5 {πε Ῥεβὲ διἐεβίεὰ τεδάϊηρ, Ὀυΐ 
με διρυπιεηξ βεαπὴβ ἴο τεσαΐγε ἐμδὲ ἱξ 
βῃουϊὰ ““Δρργοχίτηδλίες ο ἴτε βδβῆβδε οὗ 
ἐπείπερ᾽᾽ (Βίτηοοχ, Γαπρμαρὲ οΥΓ ἐπε 
Ν.Τ΄, Ρ. 171), ΒΟ 15. ἃ νδσείδπε: “ἰΐ, 
85 ἶβ τῆς ἕδος ᾽."΄'͵. 1ὲ ἰβ. βἰπιρίεβδὲ ἐο σεδὰ 
νεῖ. 30 85 δχρίδἰπίπρ δπὰ Ἴοπῆγγηϊηρ 
ψδὲ μηεορεάεβ: Ἧς ἰβ αοἂ οὗ πε 
ΟεμΈ165 αἶβο, Ὁ 45 18 (Ὡς ἕδος ἀοὰ 15 

οπα ; δηᾶ (οοῃβεαιεηεῖν) ες ΨΨ11} ἐπ 5 ΕἸ ἔν 
τῆς οἰτουπηοϊδίοη οα ἐπε στουπά οὗ [αἰ τἢ 
δυὰ (ἢς υποϊτουτηοϊδίοη Υ τηδδηβθ οὗ 
ται, δικαιώσει ἰΞ ῥτγορδοὶν Ἰορίοαὶ, 
ταῖμον (ἤδη τεπιροσαῖ, ψβεῖμες ἐπε σὸ- 
ἕδσεμποα ὃὲ τηδάς ἰο {με ἴδβὲ Ἰυάρτηβηξ, 
ΟΥΓ ἴο δδοῖ οδβθ, 858 ἰξ αδτίβεβ, 'ἰπ ψ ΒΟ ἢ 
Αοά ᾿υβεἰῆς5. 1ἱρμείοοε ἰποἰβέβ θυ ἅσγαν)- 
ἱπρ' ἃ ἀϊβεϊποείοη Ῥεῖνεεη ἐκ πίστεως δπᾶ 
διὰ τῆς πίστεως ἴπ (Πΐ8 ράβδαρθ. “ὙΠ6 
ἀϊδεγοπος,᾽" 6 βδυ8, “ΜΠ ρεγῆδρβ δεβί 
86 βθβϑὴ ὉΥ βιι δϑβείξικίηρ, ἐπεὶς ορροβίξεβ, 
οὐ δικαιώσει περιτομὴν ἐκ νόμου, οὐδὲ 
ἀκροβυστίαν διὰ τοῦ νόμου: ψἤεη, ἴῃ 
πε οδβα οὗ ἴ)6 [|δν8, δε ξαϊ ξεν οὗ 
{πεῖ διαγιπρ-Ροῖηῖ, ἵἴπ ἔπε οδβεὲ οὗ 
τῆς Οεπεῖῖεβ, δε παεάϊθθθπεββ οὗ ἃ 
ΠῸΨ ἰπβίσυπηθηςα εν, οι ῬῈ ᾿ἰῃβἰβεεᾶ 
ου.᾽" (Νοέες οἡ Εῤιδέϊες οὗ δὲ. Ῥαπῖ, Ρ. 
274.) Βυΐῖ ἃ οοτηρατγίβοη οὗἉ ἴϊ. 26, ν. 1, 
κ. 30, αἱ. 111, 8 (ΥΥ εἰ88), βδονββ ἐπιδὲ 
Ῥδὺϊ ἄοεβ ποῖ οοπβίγιβ ἴδ ργεροβίϊ ουβ 
50 τὶ ροσοιβὶυ : δῃᾷ ἴῃ ροϊηξ οὗ ἕλοι, ψῇδΐ 
Βε ἄοαβϑ ἰῃβῖϑέ προῖ μεζε [8 ἔδδὲ [πϑειβοδ- 
τίοπ ἰβ ἴο Ῥε σοπροεῖνεά ἴῃ ῥγεοίβεϊ νυ [ῃδ 
ΒΔ Π18 ΨΆΥ ἴοσ [ενν δπὰ (επέθ. Τῆς ἐκ 
πίστεως δηὰ διὰ τῆς πίστεως Ξεῖνε ΠΟ 
ῬΌΤροβα Ὀπὲ το νῦν ἴδε ἐχργαββίοῃ. 

ες. 31. νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ 
τῆς πίστεως : ΠΟ Μὲ ἔπεη δηηαῖ “ ἴδν)᾽" 
τῆτουρἢ ἐπα ἔδει γε πᾶνα Ῥεαπ ἅϊβοιιββ8- 
ἰῃρ ὃ ῬεγῃδρΒ 1 ἂνν ψασα νσίτεη νυ Ἱ ἢ 
ἃ ὈΑρΙτδ] ἰεείεσ, ἴὲ νου βαρρεβὲ ἐπε (τὰς 
τηθδδηΐπρ. Ὑδὲ Αροβεῖε βρθδῖκβ 45 ἴτοτη 
ἴδε σοπβοίουβπεββ οὗ ἃ 7ενν:ϑἢ οδ᾽βοίοσ : 
ἰβ 411 πδὲ γε πᾶνε Ἔνεὲσ οδἱϊεὰ ἵ,δνν--- 
πὲ ννμοΐα [Θυν] ἢ το]! ρίοη---παὶ ἀν πεῖν 
ΘβίδὈΠ5ῃθα ογάδγ, πὰ δνεσυιπίηρ οὐ ἐπε 
ΒᾶΆτηβ δίαγε---τηδάς νοϊὰ ὃν ἑα τ ὃ Οοᾶ 
[οτϊᾶ, με ἀπϑγεσβ οὐ (86 ΠΟΠΊΓΔΙΥ, 
1,8} ἰβ βεῖ πἠροη ἃ βεοῦτγε ἔοοξίηρ' ; ἴον {π6 
ἢγβὲ εἰπια 1ξ μεῖβ 118 τρῃίβ, Τὸ ργονε 
1815 ννγὰβ οπς οἵ (ἢ τηδίπ ἔδβϑκβ ἱγὶπρ 
προη ἴῃς Αροϑβεῖε οὗ (πὲ Νενν Οονοπδηΐ, 
Οης Βρεςοίεβ οὗ ργσοοῦ ἰ5 ρίνε ἴῃ σμδρ ἷν., 

ψουϊὰ ἀεηγ). 
ὁ Βαϊ εἴπερ -- ἐξ αοἀά 18 ἱπάεεά οπς (νας πὸ 78ν, δε ξυρροβεὰ ἱπιεζίοουΐοτ, 



ΙΝ. 1:---4. ΠΡΟΣ ῬΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ δ 

ΙΝ. 1. ΤΙ οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ 

σάρκαϊ; 2. εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ᾽ 

οὐ πρὸς τὸν Θεόν.2 3. τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ““᾿Επίστευσε δὲ 

᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 4. τῷ δὲ 

ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ " χάριν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ὀφεί- α νετ. 16. 

1 ΤῊε ΤΕ. Αβρααμ τον πατερα ἡμῶν ευρηκεναι ἰ5 Τοπιηᾶ ἰη ΚΙΙΡ, Τεοάοτες ἀπά 
ἰαΐοσ ἔδίμεσβ. ον πατερα, προπατορα ἰ5 τεδὰ ἴπ Ὁ ̓ΑΒΟΊ, εἴς, 
δείοτε Αβρααμ ἱπ ΦΑΟΏΌΕΑ ἴδι. ἀαπᾶ Ἐρυρέ. νϑσβιοηβ, βἴο. 

ευρήκεναυ βίδηδε 
ἴῃ Β 471 ευρηκεναι ἰδ 

οπηεά, Τῆς οπυββίοη (86 ε σογησηεηξαγυ) ρῖναβ {ΠπῸ εαβίεβδε δηᾶ πιοβὲ βαϊδΌ]6 ἐθχί, 
Ὑν. απὰ ΗἩ, οχηίϊὲ ἴξ ἴτοσα ἐμεῖς τεχὲ Ὀὰϊ ρυΐ ἰξ ἴπ τηδτρ. δέξαι ἐρουμεν. 

ὙΝ εἰ55 σεϊαϊπϑ 1{. Οπμλἱἐβ ἴξ ἰῃ τλᾶγρ.» ᾿ἰμβαγίηρ ἴξ ἴῃ ἰαχί. 

Ξ προς τον θεον; οὁπι. τον ΦΑΒΟΒῈ. 

πεῖς Ὧεὲ βὅῆονβ [δαὶ τερτεβεηϊδίϊνα 
βδϊπίβ ππάεγ ἐπε ΟἹά Ὀϊβρεηβαίίοη, {κα 
ΑΡγαδδσα, ψεγὲ ᾿υβεϊβεά ὃν δῇ. Ὑπαὶ 
15 {π6ὸ Ὠϊνίπε οσγάθσ 5Ε1}1, απὰ ἰξ 5 ΒεοΌγΕσ 
ἔπαπ ἐνεσ ὑπάετ (6 αἀοβρεὶ. Αποίμεγ 
κίηὰ οὗ ρτοοῦ ἰ5 ρίνεη ἴπ οἤδρβ. νἱ.-ν 111. 
μετα {πῸὶ πὲν [πἴπὸ οὗ τς ΟὨἸτι βιίδη ἰ5 
υπίοϊἀδᾶ, ἀπὰ να τ ββονῃ (δὲ “πα 
7α8ὲ ἀδτηδπάβ οὔ τπ6 ἴανν ᾽᾽ δὲ {1 Η]Π1εἃ ἴῃ 
Ὀεϊϊενεσβ, απὰ ἴῃ δεϊίενεῖβ οηἷγ. Τῆς 
εἱαίτη υν ἢ ςἢ {πε ΑΡροβεῖα πῆδκεβ Ποσγε, απὰ 
ΞΕ ΠΞπὸΞ πὶ ἔπεβε ἔνγο ραξϑϑαρᾶβ, ἰ5 ἔμε 

τΈπῦτε ϑ τπᾶὶ π΄ οἷν ΓΟΙῸ ψγΟτάβ: 1 
ὌδτπῈ ποὲ ἰο ἀεβίγου {{πῸ ἰὰΨῪ Οἱ ἘπῈ ρτὸ- 
Ἠε ἐξ), δυὰς το ΓΕ]; 
ΟΠΆΑΡΤΕΕ [Ν.--  εἰ5. :-8. ΤῊε 7π5ι18- 

σϑίίοη οὐ Αθταμαπι, οοπβίἀεγεά ἴῃ σεϊδείοη 
ἴο τῃ6 ἀοοίτίηε μέ ἐχρουηάεά ἴῃ {Π|. 
21-31. Τδε ροϊπέ ἰο Ρὲ πιδᾶε ουἝἱ 15 ἴμδΐ 
ἐς ᾿απεϊποαιίίοη οἵ Αὐταμαπὶ ἄοεβ ποῖ 
ἔγανθιβα δα 1Ππδίγαίεβ {πε Ῥαυ]ης ἄοο- 
{τπα. 

ψεῖ. σ Ὑπε ἴοτος οὗ οὖν 5εεπὶ5β ἴο 
δε (πδὲ (π6 σαβε οἵ Αὐγδῆδπ), 45 Ἷοπὰ- 
ΤΩΟΠΪΥ υὑπάετβίοοά, π85 δὲ ἰεαδί τῆς δρ- 
Ῥεάσαποα οἵ ἱποοηβίβίδβηου ἢ {πὲ 
Ῥαυΐπε ἀοοίσίπε. “ὙΝδῖ, ἴμαπ, ἐ.6., 
ΟὨ {πὸ δυρροδβίκίοπ {πᾶὲ νεῖβ. 21-31 ἴπ 
οἶδρ. ἰἶ. ἀγα ἃ τιβ ἐχροβιείοη οἵ αοάβ 
τε μοά, 50.8}} με βᾶὺῪ οἵ ΑΡγαμδγα, οὖσ 
ξοταζδιπογ δοςοζάϊηρ ἴο ἐπε ἤεβῃ ὃ ΠοαΒ 
ποῖ δἰβ οαβε ργεβεπί ἃ ἀϊπῆουγ  ΕῸΥ 
1 Βὲ νγᾶ5 ᾿υϑειπεὰ Ὁ ὑγοσκβ (45 Ομ ΠΊΔΥ͂ 
ΘιββΌτλ6), ΒῈ ἢ85 στουπά ἴογ Ὀοδβεϊῃρ 
(νΒεγεδβ θοαβιίηρ, δοοογάϊηρ' ἴὸ ἐῆε ρσε- 
νίουβ ἀγρυπιθηΐ, ἰϊ|. 27, 5. Ἔχοϊυἀδά).᾽ 
ΤὨΪΞ 5ε 615 ἴο τὴς ὃΥ ἴατ {πε βἰπιρίεβὲ 
ἱπεεγργείδιίου οὗ {πὲ ρβββᾶρθὲ.0 Ὡπὲ 
ΒΡεΆκασ ἰβ ἃ [εν δ ΟΠ τι βιϊαη, οὐ (ῃ 8 
ΑΡροβῖῖα ρυκεῖηρ Εἰπιβοὶῦ ἴῃ με ρίδοα οὗ 
οπ6. κατὰ σάρκα ροεβ5 ΨΙ τὸν προπά- 
τορα ἡμῶν, Ῥεσαιιβε {πε σοπίγαβδε Ψ Π 
δηοίμεσ Κἰπὰ οὗ δι πευῃποοά Ὀεϊοηρὶπρ το 
ΑὈταμαπὶ ἰδ δἰγεδάν ἴθ {πε Αροβίίε'β 
ἐπουρδίθ: 8εὲ6 νεῖ. σὰ. [1 τὰς τεδάϊπρ 

Ἰεςτίοη. 

ΤΠ ΕΠ 

εὑρηκέναι θὲ Δάορίεά (Ξ6ε οτἰεῖς 4] ποίε), 
ΤῸ σμδηρε 15 ΠΕΟΈΒΒΑσΥ ἴῃ {πε ἱπιεγργεῖα- 
τίοη, Τὸ ἴδκε κατὰ σάρκα νἱτἢ εὑρηκέ- 
γαι, 45 ἸπΠουρἢ ἔπε απεβιίοη μέσα : ΝΥ μας 
58.411 νγνγὲ βᾶὺῪ ἔπαὶ οἷἷζ ἐοσγείδίμεσ Αὔτα- 
Βατὰ ἴουπά ἰπ πε ψνδὺ οὗ πδίιγαὶ Παπιδῃ 
εῇοτγί, 45 ορροβαὰ ἴο ἐπε τνᾶὺ οἵ στᾶσα 
δηὰ ἐαϊξῃ ὃ ῖ5 ἴὸ ρυϊ ἃ βεῆβα οἡ κατὰ 
σάρκα ΨΠΙΟΠ 15 ῬοΟΙΒ ἰοσοεά δηά ἴσσεϊε- 
ναηῖ. ὙΠπὲ ΨΠοΪδ αυδδβιίοη ἰβ, ΝΥ μδὲ ἄο 
γοῦ πιᾶκα οὔ Αὐγδῆδπι, τ δυο ἃ 
ἘΠΕΟΙΥ 8485 ἴμαϊ ᾿π5ὲ ἀδβοσι θεά ὃ 

γεσς. ,ύ ΜΝ ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸν θεόν 
{πε ΑΡροβίῖΐθ βυπιπιδσίγ τερεὶβ ἐπε οὗ- 

“ΦὙοὺ 5ᾶῪ δὲ [85 στουπά οὗ 
δϑοαβείπρ ὃ Οὐ {π6 ςοπίγαγυ, ἢε πᾶθ πὸ 
δτουπά οἵ Ῥοδϑβείηρ ἴῃ τεϊδείοη τὸ αοά, 
Ἐὼὺ ψμδὲ ὅἄοεβ ἴ[Π6 ϑογίρίυασε β8Ὺ 
ΑΡταῆαπη δεϊϊευεά Ααοἄ, ἀπὰ ἴὸ 85 
ἱπιρυιεὰ ἰο Ηἰπλ ἴογ τὶρβεθουβπεββ.᾽" 
ὙΠε αυοίϊδιίίοῃ 5 ἔγοτη ἀεη. χν. ὅδ, απὰ 
β ἘΧΔΟΙΪΥ 85 πῃ {πὸ ΤΧΧ, εχοερὶ τῆδὲ 
Ῥδυΐ νυεϊϊεβ ἐπίστευσεν δὲ τῷ θεῷ ᾿πειεδά 
οἵ καὶ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, »»Εϊςἢ Βεγνεβ 
Ῥαγὰν το Ὀτίπρ οὐξ {πῸὸ σοηίγαβε Ῥεΐννεθῃ 
ἴδε τε] τηοάε οὗ Αργαμαπι᾿β ᾿πϑεϊβοδιείοῃ, 
δηᾶ πε πιοᾶβ βυρρεβίεα ἰπ νεσ. 2, Ραγν 
ἴο ρῖνε ρῥσοπηηθησα ἰοὸ γαϊέλ, 45 (πδὲ οα 
ΨΏΙΟΝ Πῖ5. ἀσρυγηεηξ ἑυγηδά. ὙΠε τεδά- 
ἵηρ ἐπίστευσεν δὲ 5 αἶΞο ἔοιιπὰ ἴῃ 788. 1. 
23, ῬΠΠΟ 1., δος (Μαηρευ), 45. 611 845 
ΟἸεπι. οχλ., 1., χ., 6, ἀηὰ 1081. Μαγίνσ, 
Ῥίαϊ.,92: 5ο πὲ ἰξ νν85 ργο ΔΎ συγτεηξ, 
πὰ ποῖ ἱπιγοδυσεᾶ ὃν Ῥαὰαΐϊ. Ιὲ [15 
αϑβυτηεὰ (πδὲ βογγειπίηρ ἤοΐ ἰπ ᾿ἔβεὶξ 
τὶ ρῃμιεοῦβπεθβ νὰβ τεοκοηθὰ ἴο Αργαπδσα 
45 τἱρῃίθουβηαββ; οηΪν οὐ 115 Δ5βαπηρ- 
τίου ἰβ θοαϑίίπρ ἰπ 5 σαβε Ἔχοϊπάβά, 

γεν. 4 ἢ. Ὑ8ε [1 οὗ ΑὈταπᾶπι, ἴῃ 
ψΠαΐενεσ ΑῪ ἰδ ΠΊΔῪ 6 τῆογε ργεςίβεὶν 
ἀειτεσπλίπεά Ὁν ταϊδείοθ ἴο 115 οδ]εςέ, 
ἄρτεεβ ΜΙ ΟΠτιβείαη [απ ἷπ {δε 
Θββϑθηϊτίδὶ σματγδοίοσίβτις, ἐμαὶ ἷξε ἰ5 ποῖ ἃ 
ΜοσΚ. Τὸ Πἰπὶ Ψηο Ψοσκβ-- τεσ τηϊ 
ννεγκθη υὑτηρεδεῖ:; ὑ{πετ---ἰῃς ταννασά 

ΓΝ 
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δ εν 344; λημα- 5. τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ " ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα 
Αςίβ ἐχ, ες οὶ ᾿ , χὰ ὰ ἡ , 
Ἀπ ος Τὸ ἀσεβῆ, ' λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς " δικαιοσύνην. 6. καθάπερ 

κα καὶ Δαβὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου, ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται 

δικαιοσύνην, χωρὶς ἔργων, 7. “Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, 
καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι. 8, μακάριος ἀνὴρ ᾧ 3 οὐ μὴ 

1 ασεβη; ἴον (π|5 δὲ ὈΓΕῸ ἢδνε ἴδε ἔοτπι ασεβην, οἡ ΜΠΐςῃ 5εςῈ ὙΝίπεσ, Ρ. 76. 

ΦΈΕοτ ῳφ ΡΑΟΌΞΕΚΙ, ου 18 ουπά ἰπ ΒΊΑ (50 ΤΧΧ ἱπ 5148). . δηά Η. 
Ρὰξ οὐ ἰπ ἰοχί, ῳ ἴῃ πιᾶγρ. οὖ ἰδ {πε Ὀαίίεσ βυρροτίεά τεδάϊηρ, Ὀὰξ ῳ 4" παΐυγα! 
ἐβίβὈ]Π15ῃ 64 {561 85 ἐμ πιογα δυρποπίοιιβ᾽" (8. δπά Η.). 

5 τεοκοπϑά, ποῖ ὃν ΨΑῪ οὗ ρτϑαοε (45 πη οἵ δὴν οἷδε βογί, δυΐ ἔῃδε ἱξ 'β ἃ πιίγαοίς. 
Αὐταμαπλβ οαβ6), ΡΣ ὉΥ ὙΔΥ οὗ ἄδθδε, [ΙῈ ἰ5 ἃ τππρ' παν Ὁ τς 
Βυΐ ἰο Βίπι Ψῆο ἄοεβ ποὲ ᾿γοσξ, 1.6., ὯΟ δπά (παῖ ο 8115 ἱηῖο δοὲ ἀπά τηδηϊεϑιδίϊοσ 
ἄοεβ ποῖ τῆδκε ψοσκβ μἰβ στουπά οἵ ἥορε 41} (ἢε σεβοῦγοαβ οὗ δε ἰνίπε παίυτα. 
τονατὰ αοά---δυς Ὀοϊίανεβ ὁπ ΗἰΪπὶ ῆο [Ιἐ 18 δοβίενεά πγοῦρῃ ἂπ ὑπραγα]!εἰεά 
Ἰπβειῆεβ τς ππροάϊγ, Πΐ8 Δα ἐλ 15 τεσκοπθᾶ τενεϊδείοη οὔ πε ἠμάρτπηεπε δημῷ (Πα πηετοῦ 
ἴοσ τὶρμβιθουβηεββ. Νεσ. 5 ἀδβογῖρεβ (ῃς οἱ (οα, ΟΕ ΟΣ ἰῇ ΟΒΡΕΓῚ 
οδίεροτυ ὑπᾶδγ ννῃϊοῃ Αὐγαμαπὶ [α[]15, ας ἔδπας δα σοπιεβ ἴο ἐπε ἀπροάϊν, ννἱεἢ ἃ 
ἷἰβ ποῖ ἃ βομοτα! ἰϑαίίοῃ ἴτοσα εἶθ. σαβ6. πλετον ΨΕΙΘΗ 15 Τιρπέθοιβ αἰϊορείῖπογ, ἀπά 
Τῦε ἀσεβὴς (ἐπ. χνὶϊ!. 23, Ρτον. χὶ. 31, Ἔπαρίεβς. ἔπεῖη ἙΗΤΟΌΡΗ [ΔΙΈΉ, ἵπ βρίΐε οὗ 
ΟΒΔΡ. ν. 6) 15 8 ΡΕΙΒοη ΨΈἘΟ Π45 πὸ εἰαΐγε νηδὲ ἔπεν ἄτα, ἕο δπίεσ ἱπίο ἃ πὸνν γαΐδ- 
ἰο ᾿υδιιβοαιίοι : {Π 86 ἰδ Ἰυβειῆεά, ἴο πίσπτον ἴῃ ΨΈΙΘΗ ροοάπεββ δε- 
τοῦδε Βα ποῖ οἡ ἕῃς ρτουπᾶ οὗ ννοσβ, δῖ 581 . ἼἽΠετα οδη δα 
ἐτεεῖν, Ὁν Θοὐ᾽β ρτδοα, ου ΨΏΪΟΗ Πα σοὶ θ8 πὸ βρίγίξαδὶ 1{{6 δὲ 41} ἴρΣ ἃ δἰ βι πο 
τγοῦ ἢ ἐλιἢ, ΟΥὨ οουτβα ἴο Ὀαίϊανα ἰπΠ ὑηῖ6855 πε οδῃ βεῖ 8η ἑμέξιαϊὶ ἀϑϑμγαγιοξ οὗ 
{8185 ρσαςβ οἵ σοΞ Ἔ ; 8π υποπαηρίηρ ἰονε ΟἹ 0 
ἩΠῈ Ὅσα ; ΡΌΓΙΕῚ δῖη, 8πᾶ πὲ Ὧ15. αἵ [δε 

5 τ΄ ἴῃ 6588 

Ἐ τοὶ 
ΤΟΒ85. . 
ἈΠΟ Τὸ ἰ5 

αἴϑ ἴ 
βοϊηδίπίηρ Μ ἰο ἢ τηνε 5 ἃ δοιηρίείε γ- Ὑ Ῥεπενιπρ 

αππεῖαεῖο ΓΟΓΠορε την πππρνις Ἐν ἐο ἡππεϊβοαείοη ὃν ἔα. Ὑπὸ Ποῖα βεογεῖ 
ψνηπουΐ (οᾶ, ἜΧΟΙ 65. τποιῖῖ, ροαϑὲ-ὀ οὗ Νὲνν Ταβίδπιθης Ὁ γί βειδηϊν, δπᾶ οὗ 
ΠΕ 7 ΠΟ  οα ἐξ ἔργων. Οὗ. ῬΒΐο, ενετν σονίναὶ οὗ γε! ρίοη δπά σϑξογπιδίϊοπ 

ἰ., 486 (ᾳυοϊεά ἴπ Μάᾶγοτ οἡ 45. ἱ. 21): οὔτμε ΟΠυσοῖ 18 'π τμδὲ ἰαφέμηε εἰ ἱπρέης 
δίκαιον γὰρ οὕτως οὐδὲν ὡς ἀκράτῳ ῥαγαάοχοπ, θεὸς ὃ δικαιῶν τὸν ἀσεβῆ, 
καὶ ἀμιγεῖ τῇ πρὸς θεὸν μόνον πίστει Ψετ. 6 ἢ. καθάπερ καὶ Δαβὶδ: Πανϊά 
κεχρῆσθαι . .. τὸ ἐπὶ μόνῳ τῷ ὄντι ἰ5 ποί ἃ πενν ΠΠΠδέγατίοη οὗὨ {π|8 ἀοσίτίπα, 
βεβαίως καὶ ἀκλινῶς ὁρμεῖν . . . δικαι- Ῥυξ ἃ πεν υγ᾽Π685 ἴο ἵ, ΤῊς δτγριιπιεηξ 
οσύνης μόνον ἔργον. Τπε ψῃοῖα Ραυ]- ἰπ8ὲ Ῥαββᾶ οῃ ἅεη. χν. 6 15. ἰπ δρτβοηθδπηξ 
ἶπα βοΒΡΕΙ οουϊά δε Βδυπιπιοά Ὁρ ἱπ Ψΐ ψΠδὲ Π6 δαὺ8 ἴῃ {πε 32πᾶ Ῥβαίση. 
1η18. οπε ψογά--αἀοὰ ψπὸ ἰυϑειβεθ ἴῃρ ΤΏς ἀποίαίίοῃ Ἔχδς ιν τοργοάσοθβ ἐπα 
υηροάϊγ. πάξτ ἐμᾶξ ἄσνιςα, Ψψπᾶὶ ΓΧΧ, λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώ- 
ΟΠ 15 ἴποῖα [ῸΣ ΔΩΥ ῥγείθπβίοηβ ΟΥ ποὺ: “ργοπουποδίῇ δ βββίπρ ἃροη {π6 
οἰαἰπὶβ οὗ ἤδη ἢ [Ιἰ 18 βοπιείϊπηεβ γριὰ πηδη,᾽" εἴς. (Κ.Ν.) : οσ, βρεαῖκϑ ἐπ6 ἔα] οὶ- 
(οα {πὸ ρστοιπᾶ ἐμαὶ 411 αοά᾽β δοίίοῃβ ἰδίίοηυ οὗ ἴπΠ6 πιαῆ. Ηδ ἄοεβ 80 ἰῃ ἐπε 
ταῦβὲ δ6 “εἰ πἰς 41") (πὶ αοά οἂπ Οὔἱν εχοϊδπγδίίοη ν ἢ νμϊςἢ ἐμ ῬΘΑΪπι Οραπδ, 
Ῥτοποῦπος ᾿υδβῖ, οὔ ἔγεδΐ δἃ5 ἰδὲ, ἰποβα Ονίοιβιν ἴο ἱπιραῖα γἰρῃεθουβηεββ νυν τ ἢ- 
ὙγὯΟ δοίαδ!ν ἀγα υ5ὲ; δῖ 1Ε ἘΠῚΒ ννεγα 80, ουὐξσ οσῖβ, πὰ ἔγθοῖϊν ἴο ἔογρίνε β'π8, 
ναὶ αοβραὶ ψουϊά πετα ὃς ἴοσ βίπίαϊ ἂγὲ ἴο Ῥαὺΐϊ οπς δπὰ {πε βατὴε {πίπρ, 
τῆθη ὃ ΤὮϊβ “εἰ 104] ροβρεῖ ἰ5 :ἀδπεῖςαὶ Ὑδὲ (6 [Ογηλεσ 18 τοὶ ἃ τλεγεῖν περϑεῖνα 
ὙΠ τΠ6 Ῥματγβαίβπι ἴῃ νοῦ Ρδὺ] νεά τάδα: ἔπεσα 15 ἴῃ 1ξ δ δοΐαδὶ θεβίοντηθπε 
δείοσε ἢς Κηὸνν ψῃμδὶ ΟἸεῖβε δἀπὰ ἴδῃ. οὗ στᾶσα, δη δοῖμαὶ δοσθρίδησε ἢ αοά, 
ΨΜ6Γγα, δηᾶ ἴἰ Ἰεά πἰπι ἴο ἀεβραῖγ, 11 1εδ4β 85 ὕπ||Κὰ ἃ5 ροββὶδὶα ἴο ἐπε δβέδ ἰβηπιθπς 
411 τηξη εἰΐπεσ ἴο ἀδβραὶ ἰο ἃ ἰεΠρδι.- -οὗ δ ὑπρτο)υάίςεα πουΐσα! ἐν Ὀεύνεεπ 

“ΞΕ ἘΞ ΤΕ σΥτΡε ῬῚ ἀεῖνες ὙΞΙΝΕΓΈΜαΙ αοά «πά πιᾶη, ἴο Ψϊομ ἐπα ἔοτρίνθηςϑβ 
τῆς Ῥῦσητα πκε χνῖ. ΜΝ δι ἰξ σαη οἵ 5ἷπ8 15 βοπηειίπιεβ σεδυςεά, 
Πανεῖ ὈΘΡῈ Ὃ ἰἐπρεσ οὗ {πὸ σοβρεϊῖ. Ψεῖβ. 9-τ2. [π ἴπ688 νεῖβεβ {ῃς υβεῖ- 
ὙΠε ραταάοχίςδὶ ρῆτγαβε, Ηἰπι ἐπδὲ [υ5ε1- βοδίίοη οὗ ΑὈγαθαπὶ ἀρρεϑῖβ ἴπ ἃ ΠΟΥ͂ 
Βοῖἢ ἴμε υπροάϊν, ἀσε8 ποὶ βυρρεδί (παὶ Ἰΐρῃϊ, [π νἱτίις οἵὗὨ 115 ρτουπά ἱπ 18 
}υβειβοδείοη [5 ἃ βοιίοπ, ννβθῖμοσ Ἰεραὶ οσ ἔδα, μ6 ἰβ ποῖ ομἷν ἃ ἰογείαϊμες κατὰ 

ἵ 



5-ρΙΙ, 

λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν.᾽" 
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9. Ὁ “ μακαρισμὸς οὖν οὗτος, ἐπὶ τὴν ἀ Θα!. ἐν.15. 
περιτομὴν, ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν ; λέγομεν γὰρ ὅτι ἐλογίσθη 
τῷ ᾿Αβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην. 10. πῶς οὖν ἐλογίσθη ; ἐν 

περιτομῇ ὄντι, ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ ; οὐκ ἐν περιτομῇ, ἀλλ᾽ ἐν ἀκρο- 
βυστίᾳ ττ. καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς,1 "σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης ς 2 Οοτ. 1.55; 

τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ - εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων 
τῶν πιστευόντων ὅ δι᾿ ἀκροβυστίας, εἰς 

ἜΡΆ. ὁ. 13, 
ἶν. 36. 

τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν 1 ΟΠ. ἱἷ, 27. 

1 περιτομης ἡ ΒΟΣΌΕΧΚΙ,, εἰς. ; περιτομὴν ΑΟΊ, εἴς, 

σάρκα (ἰ.2., με παίπιτα! ἀποαδβίοσ οὗ ἔπε 
76 ν»ν5), Ὀὰξ δα 15 (ἢε 5βρίγίιειι8] δποαεβίοσ 
Οὗ 411 Ῥεϊΐενειβ. Τὴ ἴδ ἢ ἰοῦ τγᾶ8 
ἰτηρυϊεά το Ηὶπὶ ἔος γἰρῃβέβουβπεββ σοη- 
ϑἐϊςαςς5 δῖτλ Βυσἢ : ἰξ ἰβΒ {π6Ὸ6 βᾶζὴς ἴῃ 
δϑϑεῆσα 345 ΟἸ γίβείδη [ἈἸ ἢ ; ἀπά 580 ἴΐ 
ἰδ ἃ υἱίδ] Ῥοπά Ῥείννεαεη δἰπὶ δηᾶ 841] 
ψνῆο δεῖϊενα, νεῖ γ ἔμεν 6 1ενν5 οἵ 
Οεπεῖϊεβ. (οὐ β πιείποά παβ Ῥβεη {δε 
ΒΔΙΏ6 ἑπΤΟΙῸΡΉ 411] Πιβίογυ. 

ψεῖ. 9. ὃ μακαρισμὸς οὖν οὗτος: 
ὙΤΠὶ5. ζεϊ οἰ δείοη, ἐμθη, τ βδὲ 15. 118 δχ- 
ἐδπε οΕ8 ἰξ ΔΡΡΙυ ἴο {π6 οἰτουσηοίβίοτι 
ΟὨΪγ, οὐ ἴο τς υποϊτουπιοϊδίοῃ 4150 ἢ 
7υβὲ 45 νεῖβ. 1-8 σοσγεβροηά ἰὸ {ϊϊ, 27 ἴ., 
80 ἀο νεῖβ. 0-12 σοιζεβροῃά ἴο 111, 20-31. 
αοὰ [8 ποὲ πε αοὰ οἵ ἰῃς εννβ οὐΐγ, Ὀπὲ 
οὗ τῆς βῃεῖ]ε5 αἰϑο, δηα 1πῈὲὸ Αροϑβεῖβ᾿β 
Ρύγροβε πεσε 18 ἴο μον πὶ ἔπε ἐδ! οἱτα- 
τίοῃ οὗ ἐπε ᾿πϑε1Πεἃ πῃ Ῥβ, χχχίϊ. 15 ποῖ 
ππιϊξεὰ ὈΥ οἰτουπιοϊδίοη. λέγομεν γὰρ 
κιτιλ.: ἴοσ οὔὐζ ῥτοροβίζίοη 15, ἴδδὲ ἢΐ8 
͵αἰκ νιὰ8 τεοκοηβά, εἴς. 

Ψψεῖ. το, πῶς οὖν ἐλογίσθη; ΤῸ 58 
τῇδε Πἰβ ψαϊέλ νγὰ8 τεοκοηςά δ8 τί ρῃξθοιιθ- 
π655, ψΙ πους πιεπεϊοηΐηρ οἰτουτης  βίοη, 
Βιρρεβίβ ἐπδὲ {πὲ ἰδίξεσ ννὰ5 δ ἰεαβέ ποΐ 
ἰπάϊβρεηβδθϊε; 5411} ἴεὲ ἴδ. τοὶ ἀδοϊβῖνε, 
Δηὰ 80 {86 ἔιτέμεσ αυξδβέίοη πλαβὲ δὲ ῬεΙίανοσ, ἰῇ ΨψΠοπὶ αἱ 
αϑκεὰά, Ηονν---ἶ,6., απάδγ ννδὶ βηάϊείσος ΕἸΘΕΠΘΕΙσΙ ἘΠ υτα τερορπίες βιεῖς ρίξει μαι 

εἴμ -τ-νᾶβ [ῖ5 ἔδλιῃ πυ5 τεοκοηεάᾶ ἰο δἰπὶ ἢ 

ἀεβογῖίρε οἰγουτηοίβίοη ἃ8 ἃ 5ΥΤΏΌΟΪ] οΥ 
ΡΙβάρε ἐμὲ οπε 15 'π σονεπδπὲ τ αοά, 
80 ὄνεη οὗ βεδίῃεῃβ: “Ορ᾽ νγᾶβ οἰσουπι- 

οἰβεά, δῃηά Μοβεβ {ξατεὰ ΓΝ ἼΩ 

ου ΤΟΥΣ: 2γοῤέῥεγ εἰρπώρι ζοεάεγὶς 

ἐμ5". Βαξ ἀβυδ!ν οὗἩ 7εννβ: “]οῦπδΒ 

ββενεά 1,ενίδίμδη σίρε ἑτρε ΟΟΓΤ) 
Αὐγαλαπιὶ ῥαϊγὶς ποκέγ᾽", ὅ8εε ϑοδβοείξ- 
δε, νεἰβιείπ, οὐ Πα σζβοῦ, σά ἴοο. 
περιτομῆς (ἴογ ψΕΙοΒ Ὁ, ἀπὰ Η. Βανὲ 
ἴῃ πηατρὶη περιτομήν) πιιδὲ Ὀ6 4 ρεη- 
{εἶνε οὗ ἀρροβίεῖοη, ὙΜι εἰς τὸ εἶναι 
τῆς Ὀινίπα ρυτροβα ἱπ 118 τεϊδίίοῃ οὗ 
οἰτοππιοϊβίοῃ ἕο ᾿πιδεϊβοδίίοῃ ἰπ ἐπε σαδα 
οὗ Αὐγαῆπαπὶ 18 Ἔχραἰπεά, Ὑπίηρβ ψεγα 
ογάεγεά 45 48 ὅθε ἀεξογίρεά δδὲ 6 
ταῖρῃς Ὀς ἔαΐπεσ οὗ 411 ἐπδὶ δεϊίενα νυ Ἐ1]1ς 
ὉποΙτουπιοϊβεὰ (45 Ὧς ἰπιβοῖ ἀϊα)---ῃ δὲ 
τῆς τὶρμίθουβηθβδ ἴῃ απαδείοη πιρμε Β6. 
ἱπηρυιεά ἴο ἴῃεπὶ; δηᾶ ἐδέπεσ οὗ οἰγουπι- 
οἰϑίοῃ (ἰ.6.,) οὗ ρεσβοῃβ οἰτοιπηοίβεά) πὶ μα 
οᾶϑε οὗ ἴβοβε ψῆο ἃζα ποέ οἠΐγῃ οἰτουπι- 
οἰβεὰ, θα αἷβο νγδαῖκ ἴῃ ἐς βίερβ οἵ ἐῃς 
ται ν Πίοἢ με πδά νΗΠ]ς τοί οἰτουτηοίβεά, 
Ιι νὰβ οὐδ ἱπέθῃείου ἐμαὲ Αρτδμδπὶ 
δου! θὲ (86 τεργεβεηίδεϊνα δηά ἐυριοδὶ 

Ἢ ᾿θουξ 

ἵνῖπε τηβεποά οἵ υ5Ε]Ππορίῖοπ 
γαβ ἰξ ψνπεη ἢεὲ νγὰ8 οἰτουπγοϊϑεὰ οὔὐἠ ΨΜ88 ἴο ὃς ἰπδυριτγαίεά ἀπά 11υ5έταιϊεά ἴῃ, 
ΨγΠθη πα ννὰ8 ὑποϊτουπιοῖϊδα ) Ηἰβέοσυ ἴπη, 45 ἰξ βῃουϊά Πποϊά ροοά ἔογ 811 νγῇο 
ἘΠΔΌΪ68 Ῥαὰ] ἴο ἃηϑνγοσ, Νοὲ ψβεη ἢ6 ψεῖεὲ (ὁ ὕες ἰυδεϊβεά : δοσογάϊηρίν πα 
ΨΆΒ Ξιτε τοῖος ἄν δος ἀβρυ ΒΕ ψὰ8Β υπ- ΨΠΟΪς ργοςθββ ἴοοῖκ ρίαοα απξεσδάβηξ ἴῸ 
οἰτουτηοϊβεά, Αὐγαθδπι᾿β ᾿υβει βορείου ἰΒ [8 οἰτουπιοϊβίοη, δηὰᾶ ἴῃ πὸ εἰτουτηβέδηοθβ 
παιταϊεὰ ἷἱπ Οεη, χν,,  αἰβ. οἰτουπηςϊϑίομ. [)85 οἰτουτηςἰβίοῃ ΘΠΥ Θββϑεπείαὶ γεϊδείοη τὸ 
τοί τ ΚΟ δα, αι  Ξβξοο ἐθύτεοσας σεδεε ἐπ 18 ϑϑίηρ, τ ἰϊ5 ἔσὰς πηεδηΐηρ' 
1Δΐεττ πέποε ἰέ ψγα5 ποῖ 85 οἴτουπης εἴσῃ,  πδις βάνεριβξα ἀεθεοι ἧς 25. ὅπ οὐκ 
ου ΜΟΙ ὃς ἀερεπάεά ἴογ δοσερίδπος ἐκ περιτομῆς μόνον, ὅδε ϑιπιοοχ, Γ.α"- 
στ αοά. βπαρε οὗ ἐξα Ν.Υ͂., τ84. Τῆς ΠΊΔΥ 

ψετ, τὸ Φ Οη (ἂς οοπίγατυ, ἢς το- ἢ νεῖ, 12 ἰ8 [λυ] ἐγ, δηᾶ Ὑν εβέοοές ἀπά 
ςεἶνεά ἃ φἷρ. ἰῃ οἰτουπιοίδίοπ, 8 «σαὶ οἵ Ἡοτί βυβρεοῖ ἃ ρῥτγιπιϊεῖνα δσοσ, ἘΠῚΠεγ 
1π6 τἱρμβίβουβηεββ οὗ ἴῃς ἕαϊτῃ ποῦ με τοῖς Ὀαίοτε στοιχοῦσιν τασδβὲ δ6 οπιιεά, 
μδὰ ψ 6. υποϊγουπιςϊδαά. οί 5ίρῃ οσ ἴξ πιιβϑὲ θ6 σπαηρεά, 45 Ηοτί βυιρρβεβϑίβ, 

ε΄ (ἢ Ε . ἰπίο αὐτοῖς, ἱ{ 6 ἅτε ἴο ὄχργεββ [δῇς 
ΓΝ) ες (Ὁ ἡΠ) μῶν τ πιδδπίην φΟΙΤΕΘΕΙ͂γ. ΤῈς β86η88 τϑαυϊγοᾶ 
4υςΠΕΥ υϑεὰ ὃν ΔΌΡΙπῖοαὶ υυεϊέετβ το ὉΥ 6 σοηῃίξεχί 15 ποῖ ορβῆ ἴο ἄοαδε, Ἐος 
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δικαιοσύνην " 12. καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσι ἷ τοῖς ἴχνεσι τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ πίστεως 

Ε ΟΚ. ἰχ, 4; τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ. 
Δ], 11 

Ῥμεΐδ 2; 
ΠΤ ΝΝΝΙ 

13. Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ " ἐπαγγελία τῷ 

᾿Αβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ ληρονόμον αὐτὸν εἶναι τοῦ κόσμου, 

ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 14. εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, 
κεκένωται ἡ πίστις, καὶ κατήργηται ἣ ἐπαγγελία 15. ὁ γὰρ νόμος 

Ἰ τοις στοιχουσιν 18 ἐουπά ἴῃ 411] Μ55, Ὀὰχὲ σδηποῖ θὲ τίρβε; 8ε8 ποῖε ἴῃ δοπι- 
τηξηΐατΥ θεῖον. Οτλ. τῃ Ὀεΐοσε ακροβυστιᾳ  ΑΒΟΙΠΕ,. 

3 Οπὶ, του δεΐοτε κοσμου ΑΒΟΏ, εἰς. 

δι’ ἀκροβυστίας ε.. 1ἴϊ. 27. ἘοτΊΠε ἀδέϊνε 
τοῖς ἴχνεσιν 5ε6 ΡὮΏΪΠΡΡ. 1, τό, (αἱ. ν. 
16, 25. Βαϊ οὐ, 4130 ννΊποσ, Ρ. 274. 

γεῖβ. 13-15. ὙΠΕῈ δγριπιεπί οὗ νεῖβ. 
9-12 ἰ5 τεϊϊεγαϊεά δηὰ οοηῆγπιεά πεγα ἱπ 
ΟἾΠΘΙ ἴδσηβ. Αὔταμδτη ἴθ {πὸ ἴδίμεσ οἱ 
811 ῬεΙΐενεσβ : ἔοσ 11 15 ποῖ ἑἙῃσουρῇ ἰδνν 
τπδὲ {π6 ῥῬγοπιῖβε 15 σίνεη [0 Βἰπὶ οσ ὮΪ5 
5866, τπαὶ Πα βΒῃουϊά θὲ Πεὶσ οὔ μα ννοσ!ᾶ 
-τῷ σοηπάϊεοη ΨὨΪοἢ νου] Πἰγῖε ἐπε 1η- 
Βεγίέαπος ἕο ἐπε [εννβ, ας ἐβγοιρῃ ἐπε 
τὶρμίδουβπεββ οὔ ξαϊτῃ--τ-α οσοπάϊεοη 
νοι εἐχίοπάϑ 1ε ἐο ΘΗ Βο Ῥεϊΐενε. γε 
ταΐρμε ἤανε εἐχρεοίεξα ἃ 41451-ἰβέοσι δὶ 
Ῥτοοῦ οὗ {15 ρχσοροβίξίοη, βίμλατ τὸ τῃς 
ΡῬτοοῦ ρίνεῃ ἱπ τὸ ἢ ἐπαὲ Αρσαμδηιβ Ἰυδεὶ- 
Βοδίϊοπ ἀϊά ποὶ ἄερπά οἱ οἰγουπηοϊβίοῃ. 
Βαϊ (πΠ8 Αροβείβ ἐδ κεβ ἀποΐῃμεσ δηά ποτα 
βρεουϊδίίνε |ἰπὲ. Ἰπβίεδά οὗ ατρυΐης 
ἴτοῦὶ {π6 ΟΟΤ. παεγδέῖνα, δἃ8 ἢε ἄοβϑ ἴῃ 
Οἱ. ".. 14-17, ἔπαξ ἐπε ρτοιηῖβε νγᾷ85 ρίνεη 
ἴο ἃ ᾿υδιϊΠε ἃ πιδὴ Ῥείογαε πε (Μοββϑὶο) 
Ιᾶνν 85 Ὠθατά οὗ, δηᾶ {πεσγεΐοσο τηυβί θ6 
{018ΠΠΠεἃ το 411 ᾿ἱπδερεηάεπεῖν οὗ 1ανν, πε 
ΙΘ΄. 68 ἴῃ δὲ [αν ἀπὰ ρσογηΐβε δῖα πλστ8 Ὁ 
ἐχοϊαβῖνε ἰῴθεαβ. ΕῸΓ (νεσὶ 14) 1ἴξ τβόβε 
ὙΠῸ ἅτε οὗν, ἴ.6., [ενν5 ΟὨΪΥ, 45. ρδζίϊ- 
588 Οὗ ἴανν, ἅτε πεῖτβ, ἔπε ἰδμ (6 
Τοσσγοϊδεινε οὐ ῥγογηΐβε)ὴ ἢ85 Ῥεεπ τηδάς 

ππτο πασ ν πεν ΟΣ Ἰεδ᾿ δε δ ρος ἴττι ΣΡΔΕΡΙΠΥ οἵαν δηᾶ ρσο- 
τηΐδα ἴῃ 1ἰάδα 15 βυρροτγίεα ὃν {πε δοΐπδὶ 
εῇεοις οὗ {πε΄ [νῷν ἰὼ Βυμηδη ἐχρεγίεηςε, 
Εοσ δε ἴανν νγοσκβ ψτδίῃ---πε νΕσῪ οΡ- 
Ῥοβίίε οὗ ρσγοιηΐϊδβθ.0 Βυΐ ψῆθγε ἘΠπ6γα 15 
ποΐ ἴανν, ἔπεσε ἴβ ηοὲ ἔνε ἐγδηβρτεββίοῃ, 
ΘὉΠῚ 1655 (πε ψταῖῃ νοι ἐγδηβρτεβϑίοη 
Ῥήόνοκαβ. Ηδσε, ἔδδπ, ἐπς ΟΥΒΟΙ 56 σ168 
Οὗ σοποερέϊοπβ ἷ ἤρτο; τῆς 
ἐρεα ἰα πο Ῥκ ὅταςς, φτοπιῖες, αηῇ, 
ΠΗ, ΤὮΪ5 15 (Π6 ψοτϊά Ἰη ν ἢ Αὔτα- 
διδπὶ ᾿νεά, ἀπά ἴῃ νυν ῃϊἱ ἢ 411 δεϊϊενεσβ ᾿ἵνε ; 
δᾶ 25 5 ἐυρίοδὶ οἰείζθη, μ6 15 ἐδίμοσ οὗ 
1Βεπὶ 8]]. 

γεῖ. 13. ἡ ἐπαγγελία ἰ5 6 Ὀϊνπα 
Ῥτοπηΐβα, ΨΈΪΟΙΒ 5 Ἰάεπεῖσαὶ νὴ βαῖνα- 
τίου ἴῃ 188 ννϊάεβε βεῆβθ. Ὑδὲ Ψψογά ἱπ)- 
Ρ᾽168 πᾶὶ 186 Ῥγοτηΐβε 18 μεϊά ουὲ ὉγῪ αοά 

οὗ δὶβ οὐνγῃ τηοϊοη. Ὑπὲ ρδβουῦπας σοη- 
ἴεπέ ἤεσα δϑδίρῃεά ἰὸ ἔπε ῥτοτηΐβε, τπδῖ 
Αὐγδῆδπλ 5ῃουά 6 πεῖς οὗ {π6 ᾿ψοσὶά, 
ἰβ ποὲ [ουπᾶ ἴῃ 50 τῆδην ψοσάβ ἴῃ ἐπε 
ΟΤ. ϑομοείίρεη, ου νδσ. 3, 4αοίεβ 
Μεορλίϊξα, ἴοϊ. 25, 2. “5. φυοᾳια ἀδ 
ΑΡγδβδιηο Ἱερίπιιβ, αυοᾶ τησηάπτη πσης 
εἰ τη ππάμτηῃ ἐπα σ πὶ ΠΟ Π15ΐ δα ἄε οδιιβα 
οοηβεουίῃβ δῖ, αυΐα ἴῃ Πδαπὶ ογεάϊαϊε, 
4.4., ἄεη. χν. 6. Απά ΜΜΝειβέείη, Ταμ- 
ἐλμπια, τόπ, τὶ Αὐγδῆδπιο ραῖγὶ ἿΏ6Ο 
θεὺβ ροββιδεπάσπῃη ἀεάϊε σδῖππι οἵ ἴασ- 
τάτη. ΤΏεβα ραββᾶρὲβ ρζονε ἔπαὶ ἐπα 
ἰἄάξα τὰβ ποῖ Ὁπέλ ΠΛ Πατ, ἀπά ἰξ τᾶν Βα 
τεραγάεά 85 δῃ ἐχίεηβίοῃ οὗ ἐπε ργοπῖβεβ 
ςοηίδἰπεά ἴῃ αδη. χὶϊ. 7, χνὶϊ. 8, χχίϊ, 17. 
Βυὲ νγ»ῆδί ργθοίβεϊν ἀἱά 1ἱξ τηεδῃ ὃ Ῥοβ- 
Β'Ιν ραγιο!ρδέίοη ἰῃ Ἐπ6 βονεσζεῖ ρῃέν οἱ 
τῆς Μεββίδῃ. Αδγδῆδιη δπά ἢϊ85 βεεά 
ψοῦα ἐθεπ ὃε Ἠεὶγβ οὗ [πΠε ψοτ]ᾶ ἴῃ ἐπα 
86η86 Οἷ Σ: Οοσ, νἷ. 2, 2 ΤΊπι. ἱ1. 12. 80 
Μεγεσ δπᾶ τῆδην οἴποτβ. [π ἔπε ᾿οη- 
ῃδοϊίίοη ἱπ ΒΙΟΙ {π6 νοτάβ βίδπα, μονν- 
δνθσ, ηἷα 86 6πῚ8 ϑίγαίπεά ; δηά πα 
“ΧΔΤ ΟΠ] 15ἴπρ" ἱπίεγργείδίίοηυ, ὙΨΏΙΟἢ 
ΤΏΔΚΕΒ {δε ννοσἃ ΑΡγαῆαηλβ ἱππεσίίζαποα 
ἙΒτουρ ἃ {πὲ δργεδᾶ οὐ Αρσγδμδιηβ [δ] ἢ, 
δηᾶ ἐῆε ταῦ ρ]!σαιίοη οὗἩ Π8 βρίσιε δ] 
ΟὨΙ]άσθη, ἰδ ὑσόρδθὶν ἰο δὲ ρΡταίεσσεᾶ. 
ΤΏε τεϊρίοη ὑνμῖοἢ ἰ8Β σοπααδγίηρ {πὸ 
ψοτὶά ἰα ἀεβοεηάεά ἔγοτῃ Πἰπὶ, 15 ῬΌννΕΣ 
1165. ἴῃ (δι [1 ΨὨϊσἢ ἢε αἷβο ἢδά, δηά 
ἴῃ Ρῥτοροζίίοη 88 ἴξ δργθϑδάβ ἢ6 ἰῃπεγιῖβ 
1μεῈ τνοσϊά. τῷ σπέρματι αὐτοῦ : ποίΐ 
ΟἸἢγσίβε, 5 ἴῃ Οδἱ. [ἰ. τ6, θὰξ Ασα πδπλ 5 
ἀεβοεπάδηιβ ἴῃ ἰῃς νίάεϑε βεῆβε, διὰ 
δικαιοσύνης πίστεως: ἰξ νΨγν88 ποί 85 
οης ὑπάετ ἴανν, θὰξ 45 οὔα ἰυϑεϊβεά Ὁ 
ζαϊτῃ, τλαὲ Αὐσαῆδῖα παᾶά {πε ῥγοζηΐβε 
δίνεη το Πίτη. [ἢ τπ6 παγγαῖνε, ἱηἀθθά, 
1με Ῥγογηῖβε (ἄεῃ. χἱϊ. 7) δηΐβάδιεβ ἔπε 
ἠακειβοδείοα (ἐπ. χν. 6), θὰξ 1Ὲ 15. στϑ- 
Ῥεαϊεά δἱ Ἰδΐεσ ρεγτίοάβ (5εῈ δρονε) : δπά 
85 ΨΕΙ, 14 δῖριεβ, ῥγοσηῖβα, [ἢ πὰ 
ἠαϑειβοδέίοπ δὲ ρατίβ οἵ οπα βρίσιειδὶ 
ΨΟΪΕ. 

γεσ. 14. κεκένωται «7. τ ὕοτ, ἱ. 17, 
ἶχ, 15, 2 Οοτγ. ἴχ. 3. κατήργηται: ἃ 
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ὀργὴν κατεργάζεται - οὗ γὰρ 1 οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις. τό. 

διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ ἢ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγ- ἃ νετ. , 

γελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ 
τῷ ἐκ πίστεως ᾿Αβραὰμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν, 17. (καθὼς 1 Θεα. χνῇ. 

ἱγέγραπται, ““Ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε,᾽) κατέναντι οὗ κ ὅμ. νιῃ, 
ΡΨ. " ᾿ς ἐπ Τὶ 

ἐπίστευσε Θεοῦ, τοῦ " ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς, καὶ καλοῦντος τὰ Βη τὰ Ὡ 

του γαρ; 80 ΦΡΌΕΚΕΡ, θυ. ΜΆΑΒΟ ου δε. 

ἴανουτίς Ψοτά οἵ Ῥϑα!, ψ8ο τ86ὲ8 ἱξ ἴο Ῥε βοπλδ ἱπεχβδοΐῃ688 'π Ἴχρζεββίοῃ πεγα. 
ἐψεηϊγ- ἄνα {{π|65. ΤᾺς ββεά ννῃ] ἢ 18 “ οὗ {πε Γανν " οὐυρδέ 

γεσ. 15. ὀργήν: ψτΑίῃ, ἐν 6.) (Π6 στα ἢ ἴοὸ τπθδη ἴπ6 [εν5, 85 ραγιίβαηβ οὐ 1δὺν ἐπ 
οἵ οᾶ. ϑ8εε οηΐ. 18, ὕπάεγα ᾿Ξεεὶ ἀϊ5- ἀϊδεϊποιίοῃ ἔτογα ἕαϊτῆ : πε ἴῃς βεεά 

Ὡϑδίϊοη 5ἰπ 15 βεϊτα διε, πα σοῦρης ὙΒΙΟΒ ἰ5 “οὗ με ἔδι οὗ ΑΡτγαἤμδπὶ᾽" 
ἧιο εἶδαν δομξετούδπενε : ππεπ΄ δοῖὰς ψουά πλεδη τἢς Θαπεῖ]ε5. Βαϊ ἴῃς ρῥγο- 
ἀπᾶάδγ {πε ψνγαῖῃ οἵ οὗ, ἀηἃ Κπον ἔμαΐ τηϊβε ἀϊά ποὶ Ῥεϊοηρ δὲ 411 ἰο {πε βεεά 
μεν. ἄο. “ἾἼῊΪΒ τς τπεὲ ψποῖς ἀπᾶ βοῈ υν ΠΟ τγᾶ8 “οὗ ἐπε Ἰανν,᾽ 1.6., ἴο πε 7εννβ, 
ΤΟΒῸΪ οὐ “τῆς ἰᾶνν," ἀπά ἤξποὲ ἴανν 45 Αὐγδῆδηηβ παίυγαὶ ἀδϑοεπάδπιβ; Ἔνθ 
ΤΟ ΎΡΤΘΣ ἘΣ ἐπε τεαῖε ἐβτοθἘῈ ὍΝ Θοᾶ ἽπΊΒετι, Τα τῆ υγαβ τοαυϊτεα, Απᾶτδε 86 
δατηϊπίβιοσβ ΠῚ σταςθ, ἀπὰ ᾿πᾶκεβ τηᾶπ ΨΨΏΙΟΝ 15 “οὗ 186 [4117 ὁ ΤΘΠΔΤΩ 15 
ΡΣ ΤΟ τεΝ ΠΗΙΠρα. Οπ {πε σομέγασυ, ἠοΐ αυ116 ἀρρσγορσίδίς ἴο ἀεβοσῖθε (επίη]ε 
το δἰίδίπ [Π15 ἱππεγίζαποα τηϑη πιυβί ᾿νε Ῥεϊΐενοβ Ἐχοϊ ϑίνεϊν  [πΠῈ6 νετν ροΐηϊ οὗ 
πᾶσι ἃ τορίτης οἵ ἐδ. οὗ δὲ: δὲ ἴ5 τς ἀτρυπθηΐ ἴῃ ἴῃ ραββαρε ἰ5 [μαΐ δε 
1π6 ἔχις τεδάϊηρ' (8εε ογιεἶσαὶ ποῖα), πο ἴαδίτῃ οἵ Αργαῆδηι ἰβ ταρσοάυςεά ἰπ 411 πα 
γάρ: διέ ΜΏατα ἴανν 15 ποῖ, πεὶτπεσ ἰδ Ἰυδιιῆεά, ἩΒεῖμεσ ἀεπεῖΐε οὐ [ενν. 8111 
πεῖς παράβασις. Ιἴ ψουᾶ ποῖ ἢανε Ἐπεῖε βεετὴβ πὸ ἄουδε [παὶ {πε ρεβοῦβ 
Ῥδδη ἔσθ ἰοὸ β88ὺ οὐδὲ ἁμαρτία, ἴος ῬΑ] τηδδηΐ ἴο Ῥ6 σοηιγαβίθά ἴῃ ἘΠ 6 ἴννο οἴδιιβθβ 
'π οἤδρ. 11. γεοορτιίβεβ [πε Ὄχίβίαποα δηά ἅτε [εν 5} δηὰ πε] ε με] ίενεσβ (Μεγει), 
ΒΌϊΠε οἵ βίη ανβθὴ Πθσα τηδη ᾿νε ἀνόμως ; ποῖ [εννβ δηᾶ Ὁ" τ βείδπβ (σι σβομε, ννθο 
δυξ ἴῃ σοπιραγίβοη Ὑν]ἢ [πε ἀε]θεταῖὶβ ΞῸΡΡΙΙε5 σπέρματι Ῥεΐοτε ᾿Αβραάμ) : {δε 
ἃ πα σοπβοΐουβ ἰγαηβργαββίοη οἵ ἵῆοδε ῆο ἀπ βου 15 τἰπδὲ (86 ννοτὰβ ἀο ποῖ 
᾿νε ἐν νόμῳ, 510ἢ 5ἴη 15 σοτηρδγδαείνεῖν Ἐχϑοῖν δῖ εἰέποῖ πηεαπίηρ. 
ἰηϑίσηϊῆοαπέ ἀπά νεηϊαὶ, δηὰ ἰβ πετε Ἰεϊξ ὅς ἔστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν. ΤΠ 
ουὧΐ οὗ δΔοσουπί, ὍΠα αἰτεγηδίϊνε βυβίθτηβ πάντων ἴβ βιηρῃδίίο, απὰ ἡμῶν Ἵχργεββεβ 
416 τεάδυςεά ἴο ἔννο, Γὰνν αηᾶ αταοα (ΟΣ (πὰ σοπβοίουβποββ οὗ ὁπ ΨΠηΟ 885 86 6ῃ 
Ῥτοπηῖβε). ἴῃ ΑΡγαῆβδτῃ ἰδ βρίγιςααὶ ἀποαδβίοσ οὗ τμς 

ψεῖβ. 16-22. Τῆς Αροβεῖθ σδῃ ποὺν τὸν ΟἸγίβιϊδη σοσαπιαπίεγ, Πνἱπρ᾽ (45 ἴξ 
ἀενεῖορ, νυπους ξαγέμεσ ἱπιθγγαριίοη ογ ἄρεβ), δπᾶ ἱπμεγιεἶπρ τς ῥγοτγηῖβε, ὉΥ 
ἀϊρτεββίοῃ, Π15 ἰάβα οἵ πε ταργαβθηίδίϊνε ἔα. Οῤῥομπμηέμγ παφς υεῦδα μααεὶς, 
(ἀπά ιπεγείοσε γαθλαφό μοι μοροῖς ὐδλυα οὗ φιὶ Αδγαλαηιεηι ποη πονηπαη πὶϑὶ μῆς 
ΑΓΔ τ᾽ Ἰυπεϊβοδιίοη, 6 Νεν Τεβ- . 
ἐαπιεπέ ἔην ον δε 58ϊ4 το βυδνετί (πε ΟἹά αὐ εοίο ΠΟΛ ΙΝ ΨῬΘΙΣ πιοεῖεν (ΘΟ ΒΕ ΕΒ): 
1{{π1π- ταει μοά οὗἉ υβεϊβοατίοη 15 ἐπε βᾶπὶς ὙΝΏδη Ῥϑι] Βρεᾶκβ ουΐ οἵ Πἰδ [ὐν 5 σοη- 
ὑπάεσ θοῖῃ. Ναν, ἰξ δβίβθ Π 5ηε5 πε ΟἹά βοίϊουβηεββ, δ ββαγεβ (Πΐβ τἀ (““βοβα 
(11. 31). ὙΤὶβ ἰβ πε ροϊπε νῃἸοἢ 18 εη- δτα ἴπε ἐδίποσβ," ἰχ. 5); ἤθη Π6 Βρεδκβ 
ἰοτοεά ἴῃ ἐμ οἱοβίπρ νεσβεβ οὗ οῇδρ. ἱν50 45. ἃ Οῃτίβείδη, ἰο Ώοτα {με ΟΒΌΓΟΝ 18 

Ψψεσ. τ6 ἢ, Διὰ τοῦτο: Ῥεοαυβα οὗ ἴη8 “1 Ιβγϑὲὶ οὗ αοά᾽" (6 ὶ. νἱ. 16), ἀπὰ 
παῖασα οὗ ἴανν, ἀπά ἰΐ5. ἱπαΌ ΠΥ τὸ γοΚ ΨΠΟ οδη ἄνθη 5ΔῪ “σε 816 ἴ86 οἰτοῦτη- 
Δηυτΐηρ ας Ψταῖῃ, ἐκ πίστεως: (πες οἰδίοπ,᾽" πε οἱαἰῃι5 41 ἐπ6 7εννβ θοδβιβά 
ταλίδει 5 ἴῃε ῥσγοσγηΐβε, οοπβίἀετεαὰ ἴῃ οἵ 85 ἴῃ γεα! τ {πὸ Ῥσοραγίν οὐ Ῥεϊενεσβ : 
τεΐδεσεπος ἴο ἴδε τηοᾶς οἵ [18 {]Π]πηοπί. ἰξ 15 (σι βιίδηβ, ἀπά ποῖ εννβ Ὁν δἰγίῃ, 
ἵνα κατὰ χάριν : χάρις οη ἀοά᾽β ρΡατί 18 ΒΟ σδη ἱγυΐγ βὰν “ΥεῈ πᾶνε Αργαμδτω 
με οοτγείδιίνε οἵ πίστις οῃ τηδπβ. εἰς τὸ Οὔσ [δῖ μεσ", Ὑῆδ δδιιθϑὲ ἱπάϊοδιίοη 
τὸ εἶναι βεβαίαν κιτλ. ΤΗΐβ ἰδ {πὲ (4η ἱπάϊτερε οπθ) οὗ {πε 1εὐνβῃ ρτιάς ἴῃ 
Ὀἰνίπθ ρύγροβε ἴῃ ἰηβεϊεεἴηρ' {πε βρί σῖτα] Αὔγαμδπὶ 15 Ραμ} Ρ5 5θεπ ἴῃ 15. [χ]1], τό. 
οτάδν Οὗ ρύδᾶςβ δηᾶ ἔδίτμ: 1 15 {πὲ οηἷν Ὑπαᾶῖ ΑΡγβαμαπιὶ ἰβ ἴπ6 ἔδίπεγ οὗ 5 8]} 
Ὅπε σοηβίβίαπε ΜΙ απίνεγβα! βτη ἰῃ τα- ἄρτεαβ ΜΠ  ϑοείρίυσγε: θη, χν]. 5 
τἰρίοη. οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμον μόνον ἀλλὰ Ι,ΧΧ, ὙΤδε ὅτι ὈεΙοΠρ8 ἰο {πε αυοϊαίίοῃ. 
καὶ τῷ ἐκ πίστεως ᾿Ἄβρααμ : ἔπετε Βεατη8 [1 {Πεγα 'β ἀπ ραγεπιμεβίβ, ἰξ βΒῃοι]ά οὨἷγ 
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μὴ ὄντα ὡς ὄντα. 

ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ [ν. 

18. Ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπίστευσεν, εἰς 

τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν, κατὰ τὸ εἰρημένον, “Οὕτως 
1Ηετς οπὶν ἔσται τὸ σπέρμα σου ἢ“ 10. καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει, 'οὐ 1 κατε- 

ἴῃ Ραυ 
τὰ ΗδΡ. αἰ. νόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη “᾿νενεκρωμένον, ἑκατονταέτης που ὑπάρχων, 

12. 

ῃ Ερδονΐ, 10; 
4 Τίπι, 1ϊ. 
1; Ἡςβδ. 
χὶ, 34. 

Δ ου κατενοησεν;; 80 ΠΕΚΤ,Ρ, ὅσ. δπά ἰδΐ, 

καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάῤῥας - 20. εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν 

τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλ᾽ " ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς 

δόξαν τῷ Θεῷ, 21. καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται, δυνατός 

Οὔ. ου Α4Β0, Ρεβὲ Μ55. οἵ νυΐρ., 
εἰς. ΑἹΙ {πε ογιεςαὶ εἀά, οτοϊέ ου, [πουρ ῬοΤῃ τϑϑάϊηρβ ἅτε τυϊάεἰγ πὰ δατῖν αἰτεβίδᾶ ; 
τΠΟῸΡῊ ἐπα βεπβε 8 αυΐέε ροοά εἰζῆογ γᾶν, [6 δυζποτίεεβ ἴοσ 6 οπιϊβϑίοπ ᾶτα υπ- 
ἀουδιεάϊν βίγοπρογ. 
Ὑν εἰββ ουγἹίβ. 

86 ἴοπι καθὼς ἴο σές Α8 Αὐτδδδᾶτῃ ἢ88 
1818 ομαγδοίοσ ἴῃ ϑογίρίαυσε, 580 ἢς [45 ἴΐ 
δείοσε αοά: {6 ἵνο ἐπηρβ ἀτα οπα δηά 
186 βαπῖα ; ἰΐ 15 815 ἔσιιβ, ῃἰϑιοσίοαὶ, Ὠινίηθ 
βίδηάτηρ, [μὲ με 15 ἔδίμεσ οἵ 411 θε! θνεσβ. 
ὙΒς αἰἰγαοζίοη ἴῃ κατέναντι οὗ ἐπίσ- 
τευσεν θεοῦ ἰ5 τηοβὲ 5ἰ πρὶν τοβοϊνθά ἱπίο 
κ. θεοῦ ᾧ ἐπίστευσε: δα 5Ξεε Υν͵πετ, Ρ. 
204, 2ο6. [Ιη οδαγαοίεγίβϑίηρ τε αοά 
ψοπι ΑΡγαμδγα θα ενεά, ἐπ Αροβεῖβς 
Ὀτίπρβ ουξ δυσίμεσ {π6 οοτγοβροπάεπος 
δεΐννθεη τπ6 ρδίσι το β δὶ ἢ δηά ἐπδί οὗ 
τι βείδπβ, Ηε ἰ5 “ αοά Ψψῇο τηδκεβ 868 
ἀεδὰ αἷἵϊνε δπὰ οδ]1β ἐπίπρβ πδὲ ἀσα πο 
45 ΤἸῃουρἢ ἘπαΥ ννεσς ". ϑυςῇ ἃ τεΐεσεπος 
ο 5886 85 νγὲ βηά ἰπ ΗξεΌ. χί. τὸ (λογισά- 
μενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς 
ὁ θεός) ἰ5 ποί βυρρεβίβά ἄδσε (γεὶ 566 
νεσ, 24), ἀπά μεποα ἴξ 15 βείξεσ ἰο ἴδκα 
ἴωοπ. τοὺς νεκροὺς οἵ ταδεοτίπρ, νἱα 11 ν 
ἴο ΑΡργαῆδτη, ννῇοβα βοάν νν8β 85 ρβοοά 88 
ἄἀεαᾷ, ἴῃ ἐδε δρρίϊοδίίοη, ἐπεῈ τπΐηρ8 
ἐμδὲ δε ποῖ δσὲ ἴπε ὑηρόση πιυϊειάεβ 
οὗ ΑΡσγδμδπλβ βρίτίταδὶ ομἄσεη. αοά 
ΒΡεΆΚ5 οἵ ἔποπλ (πασάϊν, ἰϑϑι85. 88 βυτα- 
τῆοῃΒ ἴο ἔῃθτ) 845 1 τῆν δά 4 Ῥείΐην. 
ἘΔ ἰπ ἃ αοά νδο 15 ἐδβ σοποεῖνεά 
Ποπῖεβ ΠΕΘΓΕΙ ἴπᾶπ ϑηγίμίπρ εἶδα ἰπ 
Ρδιΐ το {πε ἀεβηϊίοη ρίνεη ἴῃ Ηδδ χί. 
1. Οη τὰ μὴ ὄντα, 5εε ὙΝίηετ, Ρ. δοϑ. 
ει. 18 ΠΗ. ΔΙῚ ̓5 τ ἷ τιρεά. 

τ ννὰβ θοΐἢ σοπίγασυ ἴο ΒΟρΡΩ (45 ἴδ 25 
ρ Ε Τ αηᾷ χρδίοα θη 

ΠΟΤ). εἶα τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα 
κιτιλ. (ε7. νετ. 11) 15 τλοϑὲ ργσορεσίυ ἰδκεη 
ἴο Θχριεββ ἴῃς Ὀϊνίπα ρυτροβε---ῃδὲ δ8 
ταῖρμξ Ὀεοοπις ζαΐδοσ, εἴς. (πες Μουϊίοη᾽Β 
ποίς ἴῃ ὙΝίπαγ, Ρ. 414); ποῖ τϑβυ]:-τδὸ 
δας με Ῥεοάᾶτιε. κατὰ τὸ εἰρημένον, 
Οὕτως κιτιλ., αεπ, χν. 5: ἴδε ραββᾶρὲ 
18 ἔδτγηϊ]ατ, δηᾶ {π6 οὕτως 15 ϑυρροββά ἴο 
βυρραβέ [18 οὐτῇ ἱπεεγρεείδοη.---α βίδγβ 
οὔτΒε Βδεάνθῃ. 

ἤδη ΜΑΟΡΚΕΡ; οπι. ΒΕ 47, εἴο. ὟΝ. δηὰ Ἡ. ὑὈσγδοκεί. 

μὴ ἀσθενήσας . . . κατενόησεν, »ἹῈὩ- 
οὔ Ῥεσοηλίηρ ννεαῖκ ἰῃ (Αἰ, με οοη- 
βἰάεγεά πίβ οὐνὴ Ὀοάν. “ΤῊ ρατίϊοἰρὶς 
ἀσθενήσας, ἰΠπΠουρΡἢ ῥτγεοεάϊηρ (π6 νϑσρ, 
5 τχοϑὲ πδέυγα!ν ἱπίεγργείεά 45 τεϊεγείπρ 
ἴο ἃ (εοποεῖνε() τεϑυΐε οἵ τε δοείοη ἀδ- 
ποίεα ὈῪ κατενόησεν.᾽" Βυτίοη, οοάς 
απὰ Τέηδος, ὃ 145. ΤῊΪΒ σεπιατίς μοὶ 8 
ὉΟ ΟὨΪγ ἢ τῆς τοδάϊπρ κατενόησεν : 

1 νὲ τϑδᾶά οὐ κατ. {πε πχεδηὶπρ ἰ8, Ηδ 
οοπδίδεσεᾶ πο μἰβ Ῥοάυ φηίῤῥε φεΐ πον 
ἐ55δὲ Ἰριδεοὶ!]Πς (ΥΝ μετ, Ὁ. μετ ἑκατον- 
ταετής πον (οἰγοί(6τ) ὑπάρχων: 5 ρτεδξ 
8886 νγὰβ 1886 ρυπηατΥ δηὰ ζυπάαπγχεηίαὶ 
ἴδοις ἴῃ {με βἰειδίίοπ : {Π18 ββθῖὴβ ἴο ΡῈ 
186 βυρρεβίίοη οὗ ὑπάρχων 45 ἀϊδείηος 
ἔοσὰ ὦν. [Ιῃ νεσ. 20 (εἰς δὲ τὴν ἐπαγγε- 
λίαν) τς δὲ ᾿σοπέταβιβ ὑίτα Βεςοτηίπρ' 
ψγοαὶς, 45 ἢ σοηδίἀεσεἃ ἢἷ5 δοάγν, ἐῃς 
δοίυδ]! οοπάπος οὐ ΑΡταμβαπι. “δ ἀϊά 
ποῖ ψψάνεσ ἰπ τεϊδείοη τὸ ἴθ ῥσοπιῖβα, 
ἴῃ ἀπροϊεῖ; ου ἔμπα σοπίγατυ, ἢ6 "γὰ5 
δβίσεηριμεπαά ἴῃ αἰ. Οη διεκρίθη, εἴ, 

τ ΧΧῚ, 21, 45. 1. 6, Εοπλ. χίν. 23. τῇ 
ἀπιστίᾳ : ἰπβίσαπι. ἀδίϊνε ; Ῥεσαιβα οὗ 
ὉΠΡεΙ εἴ, ΙΕ 8. βίπιρίεδε ἴο ἕακε τῇ 
πίστει 45 ἀδῖϊνε οἵ τεβρεοῖ, ἐβουρῃ Ηρ. 
Χὶ. 11 σἂῃ ΡῈ δάἀδυοςδά ὃν ἰδοβα πὸ 
ψου]ὰ τοηᾶδυ: “Πα Ὀεσᾶσης βίσοπρ, σὰ - 
σονεσδά μἷβ Ῥοάϊν νίρους, ὈΥ ΓΑΙ" 
Ὑδε ρατγείοῖρ!εβ ἴῃ νϑῖ. 21 ἃγα ἰοοβεῖγ 
δείδοβεά ἴο ἰδ ργίποῖραδὶ νεσῦβ, ἀπά δτὲ 
ΤΘΔΙΠΥ δαυΐϊναίοπε το οο-οτάϊπαίε οἰαυβεβ 
ψ καί, πη Βἰ8 οοπάυςί οὐ μΐ5 
οσσαβίοη Αδγαβδπι ρ]οτίῆςι ς Δη ἀδ- 
ταλοηδίγαιθα ἢἷβ οὐ δββυσαᾶπος οἵ Ηἰς 
Ῥονγεσ, ϑες Βιυτίοη, ὶ 145. δοὺς δόξαν 
τῷ θεῷ : ἔογ {πΠ|5. ΗεΡταίβπι δεὲ }οβῆ. νἱϊ. 
10, 7 ετ. χιῖῖ. τό, Ϊομῃ ἴχ. 24, Αςἐβ χίΐ, 23. 
Εοτ: πληροφορηθείς χίν. 5, ΟΟΪ. ἵν. 12. 
γε. 22. διὸ : θεοδυδε ΟΥ̓ ἐπὶβ βίρπαδὶ 

αϊτῃ, ενϊποεὰ βὸ ἐγ πηρ μα ΠΕ ἱπ βρίζα 
οἵ 411 ἔπεσε ννὰβ ἴο 48ε}]} ἰ1. ἐλογίσθη : 
ἦωδ., ΒΒ ἔα! 8 γᾶ τεοκοηβά τὸ δῖπὶ 88 
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ἐστι καὶ ποιῆσαι. .22. διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 
23. Οὐκ ἐγράφη δὲ δι᾿ αὐτὸν μόνον, ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ. 24. ἀλλὰ 

καὶ δι᾿ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγεί-. 

τἰρμίεουβηθββ. Τμδὲ Ὡς πϑαάβ ἐο ὃ 
τεοκοπαά 85 σι ρμβίθουβπεββ ἰβ ποξ ἴπ ἰἴβε 7 οὐληΐρ, 
τἰσμιθουβη688 --- οὐ (5 ἰῃε ΑΡροϑβεῖε᾽ β΄ 
ἀιρσυϊηθηξ τγεβίβ ἴῃ νεσβ. 1-8; γεΐ 1ξ 15 
ποὲ δι γασιν ἐμὲ (Δ: 8 580 τεοκοπεά. 
Ὑπε βριγίαδὶ διεεαάς οὗ ἃ πιδη, ψψῃο 
15. ςοπβοίουβ ἐδδξ ἴῃ Ὠίμηβ6}} δὲ ἢ 
δίγεηρίῃ, ἀπ πὸ ἕορς οὗ ἃ πῆπει 

Ταμὰ Μο πενθεῖ μοῖθαδβ ᾿αβϑίβ Ὠίτηβαὶΐ, 
ἊΣ ἷ ὙΟΙ 
ΤΜΏΙΘΗ ἀββυσαθ Πἰηλ οἵ 4. ἤυξυτα, ἰ5 1π6 
᾿ Ἀοοαββασὶν δηἃ οἰοΓΠΔΙν τίρμε δεείξαάε 
οὗ 411] βοι]β ἰο ἀοά. Ηε ψῆοβε δεϊτπάς 

“1 ἴ5,.15 δὲ δοίίοτι τἰρῃε τῇ αοά. Νον 
π Ὑπεντη τς ΟΓΑ ταμαῷ ἰο Θοό, 
δηᾶ 1Ὲ 15 ἐπε διεϊεαάε οἱἁ 1] βίπῃεγβ ψῇο 
Βοῖϊενα 'ἴπ αοά {ὨγοῦρὮ Ομ γίβε ; δηά ἴοὸ 
Βίπα δπᾶ {πϑγὴ ἴτε 11 15 γεοκοπεά ὃν αοά 
ἴον τὶ ρῃιθουβηθββ. Ὑῆε αοβρεὶ ἄοεβ ποῖ 
διδνογὶ τῆς τε! ρίουβ ογάεσ υὑπᾶάθτ νΒΐςο ἢ 
Αὐσγαῆδπ) ᾿ἱνεά ; 1 1]Πδέγαίαβ, ὀχίθηάς, 
θᾶ σοπῆτγπιβ ἰΐ. 

γεῖβ. 23-25. Οοποϊυδβίοη οὗ ἐῃς δγρι- 
τηςηί. Οὐκ ἐγράφη δὲ δι᾽ αὐτὸν μόνον : 
φῇ. κῖν. 4, τ Οοσ. ἰχ. το, χ. 6, 1ῖ, (ΔΙ. 112. 
8. ὙΠε ἴογτγηια ἴοσ συοεϊηρ Θοτγίρίυτε 15 
τοί ἐγράφη Ρυι γέγραπται: 1.6., ϑοτίρέυτα 
σον οΥ5 ποῖ ἃ δἰβίογίοδὶ ἐγαξῃ, ταϊδεϊπρ το 
ὁης Ρεσϑοῃ (45 πεσς, ἴο Αὐγαβάγῃ), θὰξ ἃ 

τ, ψἸὩ βόσὴβ ὑηῖνοτ- 
881 Δρρ!ςδιίοη. δι᾽ ἡμᾶς; (ὁ 5ῆον {πὸ 
ποῦς οἵ οὔγ ᾿υδεϊβοδιίοη. οἷς μέλλει 
λογίζεσθαι: ἰοὸ ψΠοπὶ ἰὲ ((ΠῈ δοὲ οὗ 
θεν ΠΡ) 15 ἴο δε ἱπηρυιεά 45 τἱρβίεουβ- 
πε88. μέλλει οοὴηνευβ ἐπε ἰάεα οὗ ἃ 
Ὀϊνίηε ογάοσ ὑπάετ νι ἢ τὨΐπρβ ρτοσεεά 
80. τοῖς πιστεύουσιν ἰ5 'π ἀρροδίεϊοπ ἴο 
οἷς : “Ῥε]Ἰενπρ ἃ5 ψα ἀο", (ὙΝεἶβϑβ.) 
ΤΆς οδἤεοι οὗ ἐμ 6 ΟἸ τι βεῖαπ᾿β [410}] 15 ἔῃ 
ΒΆΙΩΕ ἃς ἰδδὲ οἱ Αργδῃδπιβ, αοά ἴπδὲ 

Τ Ε ἀεαὰ. Οπὶγ ἵπ ἘΠῚ85 
οᾶβε ἰΐ ἴ5 ΘΡΘΟΙΠΟΔΠΥ δὰ 45 ἐκ ΨΠῈῸ 
ταὶβεά 7εβὰβ οὐὐ Τογά. ΟΥ̓ τ Ῥεῖ, ἰ. 21, 
ψΒεγε ΟΠ τι ςείδηβ ἃτε ἀεβου ρθε 845 ἔποβε 
Ψ ΠΟ Τπτουρ ΟἸσῖβε Ὀεῖενε ἱπ αοά γῇ 
ταῖβεά Ηἰπὶ ἔτοπὶ [ἢ ἀεδά. ἴπ Αὔὐγαᾶ- 
Βατη᾿Β οᾶβε, Ἰῷοέ ἔμδέ χυϊοκεπείῃ (μα 
ἀεδά᾽ ἰβ τὰ τὸν “Ὁ ἘΣ ΠΟΟΥΗΙ. ΤΟΥ Θοά 

ταπποί. [Ι͂π Ραϑυϊ, οὗ ἘΣ ἃ, 
ΨΏΠῸ οὔχηϊροΐεποα 18 ἱποίυδεά ἴπ {πε 
ἀεβογιρείοῃ οὐ σοό-- ἔογ ἴῃ ΕΡΉ. 1. 10, ἱπ 
οτάεσγ ἴο γίνε δῇ 146 οὗ {π6 ργθαίεβί σοη- 
σεῖνϑθε ροόνγεσ, {πὸ Αροβίϊβ σὴ ἄο πὸ 
ποτε ἑπδη βαὺ ἰπδὲ 1 15 δοοογάϊηρ' ἴὸ 
ἐμδὲ ννοσκίπρ' οὔ ἐπε βέγεηρίῃ οὗ αοά᾽β 
ἤπρμς ψῃΐοῆ Ηδς ντουρῃΐ ἴῃ ΟἸσῖβε 

σβδη Ης ταϊβεά Ηἰἱπὶ όσα (με ἀεαά--- 
πληϊροτεπος -ἰθ ποῖ ἐπε βοΐε Ὄδίδος. οὗ 

Ἴδε ΘΙ ΙΒεΙβ 5. ἐδ ἢ, Ηἰ5 βρίγίξυαδὶ διεὶ- 
τυάε ἐοννᾶτ ἃ ἰ5 με βᾶπιεὲ 85 Αὔτα- 
Βαγλβ, μὲ αοά ἰβ5 τενεαϊδά ὸ δἰπὶ, απᾶ 
οἤετεά ἰο 15 [(δἰξῃ, ἱπ ἃ Ἵβδγδοίεσ ἴῃ 
ΨΈΙΟΒ Αὔσϑμδπ ἀϊά ποῖ γοὲ Κπον ΗΠ. 
Τμὶβθ ἰ8 οοπνεγεᾶ ἰπ ἐπε ἀδβοσίρείομ 
οὗ 16 Ῥεσβοη ἰῃ τεϊδείϊοπ ἴο ΨῇΠοπὶ 
με Οπιπίροίεηοε οἵ αοα μ48 Ῥεεῃ ἀ18- 
ΡΙαγεά τὸ Ομτγίβεῖδπβιυ Ὑμδὲ Ῥείβοπ 15 
ΩΝ [5 ΜᾺ5 ἀε]νεγεάᾶ 
ὋΡ ἴοτ οὖσ οἥεποβϑ, δηᾶ τὰὶ ὍΣ ΟἿΓ 
}ιδαβοδείίου. Ὑπὲε Ἐαβυτγεοίοπ οΓ 
δ εϑις οἷν Γ,ογᾶ επί ῖε]αβ 8 ἰο οοποεῖνε οὗ 
(οὐ 5 Οτηπίροΐεποε ποῖ 85 τῖεσα ὕπ4118]1- 
βεά ρονγεσ, δὲ δ5 ῥοῖῦδγ πὸ ἴδ55 ἐδαμ 
ἐηβηις σηραρεά ἐπ ἐμέ τοογὰ ο πιαρις 
βαϊυαΐϊον, ἤτονι σἷη. Τὰ τ86 Εδϑυγγεοιίοι 
οὗ Τεβιβ, οτηηἱροίθποα ἰβ Ἴχῃϊιιεὰ ἃ5 

ἀδοηιηρ Ῥονετ: δἀπὰ ἰπ (μΐβ οτηπί- 
Ῥοίεμπος ψα, ἴκὲὸ Αρτγάμδη, βεΐϊενδ. 
παρεδόθη ἰ5 υϑεὰ ἱπ ΤΙΧΧ, 15. 11]. 12, 
δηά [5 Ν.Τ. 56, ψμεΐμεσ αοά οὐ ΟΠ γίβε 
θὲ {πε βυδήεςι οὗ ἐῆε παραδιδόναι (Κοτη. 
νἹ δ, 32: (δῖ. 11. 20, Ἐρῇἢ. ν. 2), τῆδυ δε 
ἀετίνεά ἐθεποαε. ὙΠδγα ἰ5 οοηβίἀογαρίςα 
ἀππῆουσεν τ ἐπε ράσγα]16] οἴδιιβεβ διὰ τὰ 
παραπτώματα ἡμῶν, Δπά διὰ τὴν δικαί- 
ὡσιν ἡμῶν. Ιε ἰ8 866 ἰο δββεγέ ἐδδί 
Ῥαὰὶ ἀϊά ποῖ τῖδκε δὴ δρϑίέζταοί βερᾶσα 
τίου Ῥαύμψεεη ΟἸγίβεβ Ὀεαίῃ ἂπά Ηἰἱβ 
Εαϑδυγγαοιίοη, 45 1 τῆς ᾿θδδίῃ δπά ἐμὰ 
Βεβυτγχεοέίοῃ εἰέποσ ῃδά ἀϊβεγεης τιοεῖνοβ, 
ΟΥ βουνεά δηᾶβ βεβρδγϑῦϊε τοτὴ εδοῖ οἰδεῖ. 
ὙΒΘτΘ ἰβ ἃ βοτὲ οὗ τηδῃηδγίϑηη ἴῃ [δα 
ΘΧΡΓΙΓΕΒΒΙΟΏ Πεγα, 85 ἔπεα 18 ἰπ χίν. 9, 
ΜΏΪΟΗ Ρα8 15 ΟἹ Οὐ ριιατά αραίπβέ ονοῖ- 
Ῥτεοϊβδίοη. ὙΠῖβ σγδηΐεά, ἰξ 566 Π15 βίγη- 
Ρἰεβί δπᾶ Ὀεβὲ ἴο δάορέ βυςς δὴ ἱπέεγργα- 
ἰίίου 45 πιδὶπίαίπβ {Π6 βᾶπῆς πηεδηΐηρ 
ἴοι διὰ ἴῃ Βοΐἢ οἶδιβεβ. ΤΗΐβ ἢα5 Ῥεεῃ 
ἄοπε ἱπ ἔννο ψᾶγ8. (1) Τς ϑιὰ ἢ85 
Ῥαθῃ ἰδίκεῃ τεϊσοβρεοξίνειυ. “δε ννγ88 
ἀεϊίνετεά ὑρ Ῥεοδυβδε ψὰ δαᾶ “ξιππδί, 
Δῃηά ταϊβεά Ὀδεοδιβε νὰ ψεγα πε εά "-- 
56, ὉΥ Ηἰβ ἄδδίῃ. Βυὲ {πουρῃ Ρβϑὰὶ 
τϊίεβ ἴῃ ν. 9, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ 
αἵματι αὐτοῦ, ἰξ 15 ἱπιροββίθ!ε το ὃ6- 
Ἰενα πὲ πε ννουἹᾶ πᾶνε υυτὶεΐθη---- 88 ἘΠ15 
ἱπιδγργθίδίίοη γααιταβ. ῃἰπὶ ἐο ἀο---ῃδί 
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ρᾶντα Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν, 25. ὃς παρεδόθη διὰ τὰ 

ὁ ΟἈ. ν. 8. παραπτώματα ἡμῶν, καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν " δικαίωσιν ἡμῶν. 

τῆς εἶπιε ἀδίετσηϊηεά Ὀν Ῥτγονίάδηος, ἘΠΕΥ͂ 
τεοοῖνα (ἢς αοβρεῖ. Ηξπος διὰ τὴν 
δικαίωσιν ἡμῶν αἵ [εα5ΐ τηιιδὲ θ6 Ῥτοβρδο- 
εἶνε. (2) ΤΏ διὰ Ππᾶ5 Ὀδδη ἰᾶκεη ἴῃ 
Ῥοΐῃ οἴδυδεβ ργοβρεοιίίνεϊυ. “Ἢεὲ ψγ88 

ἰδ ρίνεη ἴο διὰ, δες Οαπάϊδηῃ ἱῃ Ἐκσ- 
ῥοεϊίογ, Ὦεο., 1893. 966 δἷβο Βγιος, δέ, 
Ῥαμῖς Οοποεῤέϊοη 7 ΟἸιγἱ ϑἐαηπὶέν, Ρ. τόο 
ΗΠ. Τῆς ἰδεηεον ἱπ ρεϊποῖρ!α οὐ Αὔτὰ- 
Βαπιὶς απά (δι βείδη ἰδ ἢ 15 βεε ἴῃ [δ ῖ5, 
παῖ Ῥοΐβ ἂτὸ (βΠ ἰη αοά. Βαῖ Αἴταὰ- 
Πᾶτη᾿ 5 18 ζδ ἢ ἴῃ ἃ Ὀϊνίπι ἷ Ἠίοἢ 

νγ88 ταῖϊβεά οἡ δοσουπί οὗ οὖσ ᾿υϑεϊβοδίίοη ΟἿΪΥ Ἔῆος σουϊά τηδᾷ  τῇε 
-τῖθδὲ ἰξ πυῖρμε θεοοσια δῃ δοσοτηρ 586 ἱβτ 48 15. [Δ] 
ἕλοι." ὙΤβαῖ (ῃΐβ ἱπεβγργείϊδιίοῃ 15. Ιερίἰ- 
ταδῖε, 50 ἔΆγ 88 ἔπε ἰδηριιαρε ΡΌΕ8, σαπποῖ 
δε αιεδβίϊοπεά ; απὰ 1ἔ νγε ἀνοϊὰ υητγϑαὶ 
βεραγδίίοῃβ θεΐνγεεη {πὶπρθ [Πδὲ τθαν 
ἔοττι οπς ὙΠΟΪς, ἴξ 15 ΓἘποσουρηϊν Ρϑα] πα. 
Ῥϑὰὶ ἄοεβ αβογῖίθε Ἄχρίδίογν ναΐπε ἕο {88 
ἄεδίῃ οὐ τε Ὀϊοοά οἵ ΟἾγίβε; ἴπ παῖ 
5686 ἴξ ἰβ ἴτ6 {π6 νγοσκ οὗ Ομ σῖϑε νγᾶ8 
Βηϊβῃεά οὐ [86 Οσοββ. Βυῖΐῖ Ῥδὰϊ πδνοτ 
ἐπουρδε οὗ τμαι Ὀγ ἰϊβεῖζ; πς ἄπιδτυ Οἠ γῖσέ 
ογιῖν ας ἐπε ἴδει Οπε τοῖο μαᾶ ἀἰδά, απὰ 
τὸ παά ἐΐε υἱγέμε οΥ ΗΊ5 αἰοπίηρ ἀδαΐ 

᾿ ευον ἱπ Ηἴρι; τηῖθ ΟἾσῖϑε νγαβ ὁπ, ἴῃ δἵ 
{παι Ηες ἀϊά δηά βυβεγθάᾶ---ἰῆς Ἰβέννῃο 
Βιαά ἐνοϊεά ἴῃ Πίστη πε ΓΑΙ Ὁν ψὨΙοἢ ἢς 
τνγ85 1υδειβεά, ἔπε οαἱν ΟἾσιβὲ τὩσουρἢ ΓΑ ΠΗ 
ἴῃ Ψ ΒΟτλ βίπι τπηθη ἐνεσ σουΐά δε ἰπδιϊ- 
Βεά; δηά 11 15 πδΐυσαὶ, ἐπεγεῖοσε, ἴδε ῃῈ 
Ββουϊά σοποεῖνε Ηἱπὶ 85 γαϊβεα υνἹεἢ ἃ νίαν 

τπὶ αἱ Ηπβ οἶῃ τὶρῃΐ παηά, ἴπ 
ἕ ἘΠ᾿ αςδ5.; πα ἐπε ΟΠ τῖβὲ 50 

ταϊβεά “ταξ οπεὲ Ψῆο δαὰ βεεη εἰ νετεὰ 
ΟΥ ΟἿὟἿΓ ΟΠΘΠΟ65. δ᾽ Ο αθδ' 

ἈΠΟΙΠΕΙ 

ὍΡεΒ ἀπ ὕπῈἘῚ 
το οὐγ }ιϑεϊβοαίίοη. Βυξίεννουὰ Βανθρεθη.. τἰρβεβουβπαϑθ.ςςςος ς΄ - 
ΘαΌΔΙΥ Ἰερίεἰπιαίε ἔο βὰν {παῖ Ηε ἀϊβά 
ἔοι οὐὐ ᾿πϑεϊβοαιίοη, [ΙΕ 15 οπΐν ἀποῖπεσ 
ΨΥ οὗ ἐχργεββίηρ ψῃδὲ ὄντ ΟὨ γί βιϊδῃ 
πηδετβίδπάϑβ---(Πδὶ νψγὲ Ὀ6]ανα ἴῃ ἃ ᾿ἰνίπρ' 
ϑνὶ πᾷ ἕῃαι 18 15 ἰδ τῇ τῇ ΜΥΠΙΟΐ 
865. Βυῖ ἘΠῈΠ ὸ 15 [811 ἴπ Ηἰΐπ 85 τ 

Βο ποῖ οηἷΐϊν 1ἰἴνεβ, Ὀὰϊ ννᾶ5 ἀεἰἱνεγθὰ 
ὋΡ ἰο ΘἀΕΔΊΗ το δίοῃ ὋΣ οἤξδης 68. 
τς Ῥοιὰ ἀϊεὰ απὰ ννᾶβ γαϊβεα ἴοσ οἵ 
Ἰυϑεδοδεοη ; [Ὡε ψοσκ 15 οπε δηά 115 δπά 
15 ὁπ6, Αηάϊξ 8 ἃ πιϊβίακε ἴο δῦραξ, ἃ5 
Βευβοηΐαρ ἄοεβ (Ν᾿ εμέεϑί. Τδοϊορίο, ἴὶ., 
164), [δὲ 15 τεΐεσεμοςε οὗ ἐδίε το ἴῃς 
Εἰβοη ΟἸσίβε ψῇο ἀϊεά 15. ἱποοηβίβίδης 
Μὰ ἔπε νἱοατίουβ πδίιστε οὗ Ηΐβ ὃχ- 
ΠΩ Βα ετίηρβ. Ὑπαᾶὶ Ηἰβ βυβοτίηρβ 
δὰ {πὶ5 ομαγδοίεσ ἰδ ββιδο !5πεά οἡ ἰη- 

ἀερεηάεπί στουηάᾶς ; ἀπά το Ῥεϊΐθνα ἴῃ (π8 
Ἐΐβεη ΟΠ σίϑβε 5 ἴο Ῥεϊΐενε ἴπ πε ἴῃ ΨΒΟτα 
ἴδε ρονεσ οὗ {παὲ ρσγορ εἰδίοσυ νἱοατῖουβ 
βυβετίηρ δρίάεβ ἔοσ ὄνεσ. [{ 5 ἰπάδεά 
ΒΟ εἴν Ῥεσδιβα ἐπα νἱγία Ἐγῖπρ 
18 ἴπ ἘΠπὶ ἔπαὶ [Δ] πη ἴμε Εἴβεη Γοσὰ 
ἄοεβ ᾿υϑιγ. ἘΕῸΣ ἂπ ἐχροβίτίοη οὗ {86 
Ῥάββδρε, ἴῃ ψ ῃοἢ [86 τεϊσοβρβοξνε ἔοτος 

Ὅηαρ. Ν.--- εῖβ. 1-ι1. ὙΠὲ δ᾽ εββίηρβ 
οἵ Τυϑεϊβοδείοη,. ΤὨς ὅτβι βεοιίοη οἵ ἴπε 
δρ βέῖε (ομαρ. ἰ. τϑ-ἰϊ. 20) μᾶὰ8 ρτονεὰ 
τ Δ᾽ 5 ὰ τεουδηθ88 οἵ αοᾶ; 

ὍΕΣ ὍΠΆΡ. 11]. 3τΞ 
885 ββονΐῃ, ΒΥ {πε εχᾶπιρὶε οὗ 

ΑΡγδμδπι, ἀπά τῆς ἰεβεηοην οὐ νά, 
{8δαῖ ἱξ ἄοεβ ἢοὶ πρβεῖ, δαΐ ἷ 
τὴ 6 βριτιξῦα αἴξ ᾿ 

ῬΟΞΕΙ͂Σ πον, κὸ Ῥανίά, ΘΏ]ατρ 5 
ου, ἔμαῈ δε ἰοϊγ οὗ {πὸ ᾿πδεϊῆεά, δηᾶ 
ἘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΟἹ ΠΘῚΓΣ Δββυσαποδ Ο 
Ἰονε δηᾶ οὗ διΐατε δ᾽ εβθεάπεββ. Ὗ  ε ΠΊΔΥ 
ἄεδβοσῖρε {πε σοπίεπίβ οὗἩ νθῖβ. 1-ῚῚ ἰπ 
1π6 ννοτὰβ ψνῃῖοῃ μὲ ΠἰΠΊ561 ἀρρ] 165 (ἰν. 
6) ἰο (ῃς 32πᾶ ρβαϊπι: λέγει τὸν μακα- 
ἀμ: τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ θεὸς λογίζεται 
τκαιοσύνην χωρὶς ἔργων. 
Ψεσ. 1. δικαιωθέντες ἰδκεβ ὉΡ ἐπὶ- 

ῬΠδιοαΙν ἴῃς δικαίωσιν οὗ ἵν. 25: 
ΟὨτίβι 5 ἀεαίῃ δπὰ τεβυτστεοίίοα πᾶνε ποῖ 
Ῥεδ ἰῃ ναΐῃ: ἔπεα ἀῖε ἔποβδα ΨῈΟ Πᾶνα 
δοΐιδ!ν Ὀδεη ᾿υβεβεά ἴῃ σοηβααιθποδ. 

ἘΎΠΪβ, ποννάνεσ, ἄοββ ποῖ ργενεπί υ5 ἴτοτῃ οοποείϊνίηρ οὗ τς τεβυττεοιίοη οὗ ΟΒσῖβὲ 
5 ΗΠβ ρυδὶῖς νἱπάϊοαιίοη, ἀπά τε βίρῃ. οὐ αοά᾽β δοσερίδποα οὗ {πε ννοσκ βίοι Ης 
δοβίενεά ἴῃ Ηΐ5 ἀξδϑία : ἰῃ ἃ οογίδίῃ βθῆβθ, ἐμϑσείοσε, ἃ8 Η15 ᾿υϑεϊβοδείοη. 



ν. 1-2. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 623 

Υ. τ. ΔΙΚΑΙΏΘΕΝΤΕΣ οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν 1 πρὸς τὸν 
Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 2. δι᾽ οὗ καὶ τὴν προσα- 
γωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει 2 εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἢ ἑστήκαμεν" 

 εχομεν 15 Τουπά ἴπ οοτγεοίοιβ οὗ δὲ δηά Β, ἰπ ΕᾺ (πος ἰπ ἐπε 1,8εΐϊη οὗ ἔδεβε 
ΒΠΏραΔΙ Μ55.) δῃᾶ πλδην ουτγθῖναβ;; ἐχωμὲν ἱπ ΙΑΒΙΊΟΡ ΚΙ, ουγβῖνεϑ, νυ]ρ., Θυτ., 
εἴς. ὙΠε δυιζμοσίεν ἴος ἐμ ἰδίζεσ ββασηὴβ {πεγθίογα ονεγνβεϊπηίπρ ; θαξ δεβίάεβ ἕδε 
Ἐχαρδίϊοϑὶ γαββοη5 ὑψοῖ παν ἰδ ἱπίθγργθίθβ ἴο ργϑῖεσγ {6 ἔοσπιοσ, απά ννῃϊοῦ δταὲ 
ποιοδά ἴπ {Π6 σομητηδηΐδευ, 6 πᾶνε ἴο σοηβίάδγ ἐπα ἔτεαιιθπον Ὁ] ν ΒΙςἢ ο ἀπά ὦ 
ὍΤΕ σοηδιθαά ὄνθη ἴῃ ἰπ6 Ῥεβὲ Μ55. Ὑδυβ ννεῖββ (Τα ζγίξκ, 5. 44. 1 ρῖνεβ ἕῆς 
ΤΟ] οννὶπρ' ἰπβίδποεβ ἴῃ νὩ]Οἢ ὦ 15 σετέδίΥ Ψψσοηρ,, ἀπά ἰβ ἢοὶ δἀορίεα ὉΥ Δηγ εἀϊϊοτ: 
αφωρισας, (4]. ἱ. 15 ἴῃ Β; ἣν ὡς ἀγκυραν εχωμεν, Ηεῦ. νἱ. το ἱπ ΠΕ; δι᾽ ἧς 
εγγιΐζωμεν, Η6Ρ. νἱϊ, το ἱπ Α 31; διαταξωμαι, τ Οοτ. χί. 34 ἴῃ ΑΡΕΈῈ 537, 44,47; 
προεχωμεθα; Κοπ,. {11,9 ἴῃ ΑΙ, ; θερισωμεν, 1 Οοτ. ἴχ, τι ἱπ ΟΕΕΟΤΡ πᾶ τηδηγ 
Ουγϑῖναβ ; αἰρησωμαι, ῬΏΠ. ἱ. 22 ἴη Β; εἰσέερχωμεθα, ΗΕ. ἱν. 3 ἱπ ΑΟ 17, 37; 
συνβασιλευσωμεν, 2 Τίπι. ἰΐ, 12 ἱπ ΑΟΤΙΡ τοῦ; θερισωμεν, 4], νἱ. 9 πη ΜΟΕΟΤΡ 
οὐγϑίνεβ. ὙΠε8Ὲ 81τῈ ΟἿΪΥ βϑιήρῖεβ, ἀπά (πουρῇ {πα δἰαϑίδίίοη ἰ τόσα ἀϊνιἀεά ἱπ 
ἔπεβε δπά βἰπιὶῖΐατ οᾶ565 [ἤδη ἴῃ Κοηλ. ν. 1, ἔπαν στα αυϊξα επουρἢ ἴο βῆον {πὲ ἴπ ἃ 
νατίδείοη οὗ {πῖ5. Κίπ ἃ πὸ ἄερτεα οἵ Μ8. δυιμουίεν σου]ὰ Ξυρροτέ ἃ τεδάϊπρ δρϑίηβε ἃ 
80114 Θχερειίςαὶ γεαβοη ἕο ομ!δηρίπρ ὦ ἱπίο ο.ὡ Τμδὲ βῃοἢ 50] σβάβοῃ οδῃ δὲ δίνε 
ΠαγΕ 1 ἀρταα 1 [Π6 ἀχροβίζογβ πασηθᾶ δεΐον. 

8 τῇ πιστει ΣΦ ἸΌΚΤΙ,Ρ, νὰ]ρ., ὅγ:. Οὔ, ΒΕ οἷά ἰδέ. ὙΥ. δηὰ Η. Ῥγδοκεῖ. 

Ἡανίηρ, ἐπεγείοσε, θθθη [πβεϊβεά ([Πς 
Ἀροβέῖς 58γ5), εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν 
θεόν. ὙΠε Μ9595. ενίάδποα 15 ονεσνῃαίτη- 
ἰΏΡῚν ἱπ ἔδνους οἵ ἔχωμεν, 50 τηυοῇ 50 
ἐπδι ὟΝ. ἀπά Ἡ. ποεῖςε ηο οἴποσ γεδάϊηρ, 
δηὰ Τίβομαξ. βαυβ “ἔχωμεν οδπποί δα 
τεϊεοϊθα 1658 1ἴ 15 διτορϑίμεσ ἱπᾶρρσο- 
Ῥείαίε, δηᾶ ᾿παρργοργίδία 1 βθευη ΠΡῚΥ ἰ5 
ποῦ᾿᾿. Βυῖ (815 1δαϑί βιαϊθπιθηΐ ἰΒ δί ἰδαβέ 
ΟΡβῇ ἴο ἀϊβραϊε. ὙΠΕτα 5 πο ἰηἀςδιίοη 
ται ἔπε Αροϑιῖε ἢδ5 βηϊβῃμεά ἢῖβ ἄορ- 
ταδίῖς ἐχροβίξίοη, δηᾶ 15 ργοςεδάϊηρ ἴο 
ἐχμογίδιίοη. ΤῸ τϑδά ἔχωμεν, ἀπά {Π6η 
το ἴακΚα καυχώμεθα 45 κυ δ᾽] πποῖῖνα ῬοΙΠ ἴῃ 
νεῖ. 2 ἀπά νεσ. 3 (45 με Ἐ1Ν.), 15 θὲ ΟὐΪΥ 
αν οννατά, Ὀὰϊ ἱποοηπβἰβέθης ἢ οὐ μόνον 
δὲ, νεῖ. 3. [{ {πε δογίδεϊνα ραγροβε 
ἀοτηϊπαίεά ἐῆθ ραββαρα ἰὩσουρβοῦς, ἐπα 
Αροβῦῖε τηῦβὲ βᾶνε υνϊζίθη μὴ: 5668 
ΑἸἰΒοτγᾶ, Ρ. 122. ἴξ ἰβ8 Ῥείζεγ (τεδάϊπρ 
ἔχωμεν) ἴο (6Κε καυχώμεθα ἱπ νεῖ. 2 
ΜΙ δι᾽ οὗ, δΔηὰ ςο-οταϊπαίΐε ἴξ υνἱτἢ τὴν 
προσαγωγήν :: ““Ἰπσουρ ΨΨΠΟΠΊ ννῈ ἤδνα 
δᾶ οὖς ἀοςε58, δηᾶ σγα]οῖςε, εἰς "3, ΤΒθη 
{με οὐ μόνον ἰ5 ἰπ ρΡίασθ. Βαΐ {δε υπ- 
ἱπεεσσιρίεά βεγίθϑ οὐ ἱπάϊοδείϊναεβ δίξαγ- 
ννατάβ, {π6 ἱπαρρτορτγίδίεπεββ οἵ {πῈ νεῖρ 
ἔχειν ἰο ΕΧΡΙΕ55 “δὲ 8 τε81156, δῖ ὺ5 
τῆλ Κα οὐ οννη,᾽" {πε βίτοηρ ἰεπάδπου ἴὸ 
δῖνε ἃ ραγδεπειὶς τὰτπ ἴο ἃ ρβᾶββᾶρβ οἔζβῃ 
τεδὰ ἱπ σμυτγοῆ, ἐπε παίυγαὶ ἐπ ρμαβὶβ Οα 
εἰρήνη, ἀπά {πε Ἰορίς οὗ {πε 5βἰζυδιίοῃ, ἀγα 
411 ἴῃ ἕανουγ οἵ ἔχομεν, ννἰσἢ 15 δοοογά- 
ἰηρὶν δάοριεᾶ Ὁγ Μεγεῖ, νν εἶβϑβ, 1, 1ρ 515, 
αοάει ἀπά οἴδετβ, ἴῃ βρί[6 οὗ ἐῃε Μ58., 
566 οτἰἰσαὶ ποίβΊι. Τῇ [πϑεΠεἃ πᾶνε 
Ῥεδος ψί αοά; ἐ.6., ΗΙβΒ ψυγϑίβ (1. 18) 

πῸ ἰοῆρεν (μγεδίαπβ ἔἤδτῃ ; ΠΥ ἅγα δο- 
ςερίεα 'ἰπ ΟΠ σίβί, [ξῈ 18 ποῖ ἃ σμδηρβ ἱπ 
ἀμοὶς [δε] ϊηρβ νης ἢ 15 ἱπάϊςδιεά, θὰ ἃ 
οἤδπρε πῃ (οά᾽ 5 ταϊδιίοῃ ἴο ἔμεηι. 

ει. 2. δι᾽ οὗ καὶ: {πτουρῃ Ώοτα 
αἶδο. Τὸ {δε ἕλος {πδὲ ννὲ ἢᾶνε ρβϑδος 
ψΙ οὐ ΠτουρῊ οὖν Τιοτά }εβι5 ΟΠ τγῖβι 
οοτγοθροπάβ (Πἰ5 οὐδόν ἴαςΐ, ἔπαε τῃτουρῃ 
Ηἰπι γα πανε ῃδὰ (ἀπά ἢδν8) οἷιγ δοσεββ 
ἱπίο [818 σγᾶςβ, εἴς, προσαγωγὴ [85 ἃ 
οσεγίδίη ἰουςἢ οὗ ἔοστηδὶγ. Ὁ σίϑε μδ5 
“Ἰηιτοάιποε" υ8β ἴο ΟἿἹΓ Βίαπάϊηρ 85 
ΑἸ βείδῃβ : οὐ, ἘΡΆὮ. ἰΐ. 18, τ Ῥεῖ. 11. σϑ, 
τῇ πίστει: ὉγΥ πε ἴαίΈἢ τεξεσγεά ἴο ἴῃ 
νεῖ. 1. Νοῖ το Ρε σοπβίγυεα ΜΠ} εἰς τὴν 
χάριν ταύτην : ν»»ῃϊοῃ ννουἱά ΡῈ ψίπους 
ΔΏΔΙΟΡΥ ἴῃ {πὸ ΝΤ. Ὑμα ρύδοε 15 βυῦ- 
5.ΔΠΈΔΙΥ πα ΜΙ 105 Βοδίίοη : [ἐ 15 ἰδ ς 
εν ρ ΓΈ] δἰτηοβρμετε ἴῃ ΜΒ Ιοἢ ἐπ 
ἜΠΕνΕΙ πναξ ὉΠΟΙΕα τὸ ἃ, 

καυχώμεθα, ν»Ὠϊοἢ Αἰνναγϑ5 ἱπιριῖε5 {πε δα- 
Ῥγεσϑίοιι οἵ [εεἰϊπρ', 15 ἴο 8. σο-ογάϊηδιεα 
ψ ἢ ἔχομεν. ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ 
θεοῦ : οὐ ἐπε Ὀαβὶβ οἵ δορα ἰπ ἔπ6 βίογυ 
οἵ ἀοά, ἱ.64., οὗ ρατίακίηρ τπ {Π6 ρίοσυ οὔ 
ἐπε Ὠεανεπῖν Κίπράομη. Ἐὸτ ἐπ᾽ ἐλπίδι, 
47. ἵν. τ: {τπ6 σοπϑίτυοτίοη ἴβ ποέ εἶβε- 
ψ Βεγα ἑουηᾶ ν ἢ καυχᾶσθαι. 
ας. 3. οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ καυχώ- 
μεθα : ἀπά ποῖ οπὶν (ἀο ννεὲ ρίογυ ὁπ τμδὲ 
Ἰοοιρ), θὰ: να αἶβο ρίογυ ἴω ἰγῖρυ]δ- 
εἴοηβ. ΟἿ 765. ἱ. 2 Η, ἐν ταῖς θλίψεσιν 
ἄοσεβ ποῖ ϑβἰγηρὶν τηεδῃ "" Ώθη Μ}6 8τ6 ἴῃ 
εὐ θυ]ατίοπβ,᾽ Ὀὰς 4180 “ θδοδιιβε ννῈ ἀγα): 
18 (ἰδ υ]Δεϊοη5. Ὀείηρ {πὸ στουπά οὗ (8 
ΒΙοιγίηξ : 5εε ἴἷ. 17, 23, ν. 11, 1 Οὐοσ, ἐϊὶ. 
21, 2 Ὅος. χίΐ. 9, (18]. νὶ. 14. 



6:4 ΠΡῸΣ ΡΩΜΛΙΟΥΣ ν. 

ὁ ΟΒ.ν 1.18, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς "δόξης τοῦ Θεοῦ. 
3.. 

3. οὐ μόνον δὲ, 
ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα 1 ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν 

να Οογ. Ἰερ, κατεργάζεται, 4. ἦ δὲ ὑπομονὴ " δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, 5. ἡ 
ῬΒΠ Πα; δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ " ἐκκέχυται ἐν ταῖς 

ς Αοεἰϑ 1. 17 μι" Α Α ΗῚ 
1.,38νΧι45. καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ᾿Αγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. 6. Ἔτι 

Ὁ ῬΗΣΣΝΙς γὰρ ὃ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν " ἀσθενῶν, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. 

1 καυχωμεθα ΣΦ ΑΘΕΚΡ; καυχωμενοι ΒΟ, Οτῖρεπ (ἐννῖς6). ὙΠῈ ματι οἰρίς 18 παγάϊν 
Ὀρβῇ ἰο βυϑρίοἴοῃ ου {πε βτουπᾶ οἵ Ῥεΐῃρ σοπέοιτηβα ἰο νϑῖ. 11 (8. δπά Ἡ.); ἰὲ ἴβ 
τ ἢ σαίπεσ δε ἰπάϊσαινα (βυ᾽ αποῖῖνα 3) (Πδὲ ᾽ἴ5 ορεῆ ἴο βυβρίοίοπ 85 ἃ “"" πιο δηῖςδὶ 
τερειείοη ᾽᾽ (ΑἸξοσά) ἔτοπι {π6 ργεσεάϊηρ νετβε0 ΝΥ, δηά Ἡ. ρὲ καυχωμεθα ἱἰπ ἱεχί, 
καυχώμενοι ἰῃ τηᾶτρ. ΒΥ {πὸ τι ]α ῥγοοϊτυὶ ἰδοέϊοπὶ ῥγαδεέαἑ αγάμα ΑἸῖ, ἀπὰ Ὑτερ. 
ἅτε ταῖμεγ [δε] Π6 ἃ ἔογ ρυεηρ' καυχωμενοι ἴῃ (πε ἐεχέ, 

3 ετι γαρ ΒΑΟΌΣ ΚΡ; εἰς τι γαρ ΠΕ; μὲ φμϊά φηΐνι ἴδξ. Ἰτϑη.-πέδσρ. ; εἰ δὲ ἴ, 
ϑγτ.; εἰ γε Β. ον ἃ [Ὁ]] ἀϊβουδβίοη οὗ ἐπε σεδάϊηρβ εσε, ϑ8εε 5. δηά ΗἩ. αἱ ἰοε., 
οὗ ΝΥ. δηὰ Η., Ἀρρεηάϊχ, ρ. τοϑ. ΝΥ. δπά Ἡ. βυβρεοὶ βοῦγε ργίπιηίεἶῖνα δττοῦ ἢ ΨΏΠΕ 
Βοϊάϊπρ τπε ἐεχὲ οἵ Β ἴο ρίῖνβ ἃ τῆοσε ργοῦδῦϊα βεῆβε ἴπ8ῃ δὴν οὗ ἴῃ οἵμετ νασίαπεβ, 
Ἡοτῖ {πίπκβ εὐπὲρ ΨΟυΪά δεϊέεσ ἐχρί δίῃ 411 ἐπε νατίδείοηβ πᾶ θὲ βαιδ!]ν ἀρρτσορσίδεε. 
ετι δἴῖεσ ἀσθενων ΑΒΟΒΙΕ, 

ψεῖ. 4. ὑπομονὴν κατεργάζεται : πδ5 
85 115 ἔσαϊί, οσ εἴεςξ, επάσγαηοα. ὑπομονὴ 
[5 πιοστά οἵ {π6 βεῆβε οὗ Ὀγάνεσυ ἀπά 
ἐἤοτι τπδη τμ6 ΕΠρΊ ἢ “ ρδείεησε ᾽ : [Ὁ 15 
μοΐ 80 ρΡαββϑῖνθβ. ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν : 
δηδυταποα ρσοάσοεβ ἀρρτγονεάπεβ--ἰ5 
ταβιΐ 15 4 ϑρι γι] βέδέε νῃῖ ἢ πδ5 ϑμοννῃ 
ἰἰ56 1 ῥσοοῦ ὑπάθγ ἐσίαὶ. ΟἿ. 7485. 1. τΖ 
(δόκιμος γενόμενος -- ΠΕΠ ἢ6 Ὧδ5 Βπονγῃ 
δἰ πεῖ ργοοῦ. Ῥεσπαρβ ἐπε δεβὲ Επρ- 
115}: εααϊναϊεπε οὗ δοκιμή νγου!ά Ὅς ἐμαγ- 
αοἰόγ. ὙΠΐβ ἴῃ [8 ἔσσῃ ταβαϊίβ ἀραίῃ ἴῃ 
Βορε: {πε δχροσίεηςε οἵ ψμαί αοά οδῃ 
ἄο, οἵ ταίμεγ οἵ ψῃαῖ Ηξ ἄοεβ, ἔοσ ἐπε 
ἡδεῖα ἀηυϊᾷ {πὸ ἐἱ θυ ϊδεοπβ οἵ (Π15 11ξε, 
Δηϊπλαΐαβ ἱπίο πεν νίρουτ ἴπΠ6 πορε ἢ 
ὙΠΟ {Π6 116 οὗ ἔδι τ Ὀερίηβ. 
ες. 5. ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει : 

δηλ πόρε, ἐ.4., πε ορβα ψῃϊοῖ πδ5 ποῖ 
Ῥεδὴ εχεϊηρυβῃεά, θὰ: σοπῆσπιθαά ἀπάδγ 
ταὶ, ἄοεβ ποῖ ρας ἴο ϑῆαπιε. 5. χχίϊ. 6. 
ὅϑῤές ἐγὶἐ γες (Βεηρ δ). Ηδγα ἐπε ἀηγεα 
οαέσηα σούλεβ ἰο δῇ 6ηά, ἀπά {πε Αροβίῖε 
Ῥοϊηίβ ἰο ἐμδὲ οὐ ψῃϊοἢ 1 18 αἱ εἰπέ Υ 
ἀερεπάεης. ΑἹ] ἐμεβε Ὁ γίβίίαπ ἐχρετσι- 
Ἔποεβ δηᾶ μορεβ τεϑὲ Προ δῃ ἀβϑισαηοα 
οὗ τπ6 ἴονς οὗ αοά. ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ 
θεοῦ κιτιλ. Ἅμα {με Ἰογο οἵ σού ἰρυς 
ἰ5 τηεδαπί, ποῦ ΓΤ ἴονε ἴο Η!:ΠῚ, 15 οὈν!ου5 
ἔἴτοπὶ νοσὶ 6 δῃᾷ (6 ψῇοϊς σοπηροίέίοη : 
ἰε 15 τη6 ενϊάεποαε οἵ (οά᾽β ἴον ἰὸ 8 
νΠΙΟἢ {πε Αροβεῖα Ῥγοσεδάβ ἰο βεὶ ἔοσίῃ. 
ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν (((, 
70εἰ 1, α, 11, 28, ΟυΧΧ, Αςίβ χ. 45): μ85 
Ῥεδη ρουγεά ουξκ ἴῃ, πᾶ 511 Ηοοάβ, οὔ 
πεαγίβ. διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος 
ἡμῖν: [δὲ δοσίβι τοῦ δοθέντος οΔη πΠατάϊν 
ταί ἰο Ῥεπίβοοβί, ἱπ ψν μοἢ οαβα ἡμῖν 
ΌΙ]Δ Ἔχρσαββ ἐς ςοηβοϊουβπεβα οὗ {πε 

ΟΠ τἰβεῖαπθ σοπηταηϊυ: [Π6 βρίγίε νγᾶβ8 
Βίνεπ ἰο ΟΠτγίβείδηβ ἰῃ νἱγίαθ οὐ ἐπδὶσ 
ΤΑΙ ἢ (( 41. 111.. 2), δηἃ πογτηδὶν οα οοσᾶ- 
βίοῃ οὗ ἐμεῖς θαριΐβτα (1 ὕοσ, χιΐ, 13, ἀςίβ 
χίχ. α 81.) : δπά ἰξ 15 (μἰ5 Ἔεχρεγίβηςε, ροβ- 
5.0 1Ὺ ἐπὶβ δνεηΐ, ἰοὸ ψν μοι ἐπε ρδγεῖςῖρ!α 
ἀεβηϊξεῖν τεξεγβ. Ὑδι ἐς δριτίέ, είνϑῃ 
(πὶ Ῥαρεΐϊδβπι) ἷ Ο65, 15 ἴὸ ποσὰ 
{πε δαὶ ἢ Οοά᾽ 5 ἰονα, ἀπὰ ὙΠΈΡ α 
Αββυγδησα ΟὗἉ 1ξ, 

γεσ. 6. ὙῇῆἼε τεαδάϊηρ εἴ γε ἴ5 νγν6 1} 5ὰρ- 
Ῥοτγίβά, δῃᾶ γἱίθὶἀβ. ἃ ροοᾶ βεῆβε (“ 50 
ΒΌΓΕΪΥ 45: Ἐνδῃη8), ἐποιρῇ {πὸ βυρρδβ- 
το 15 πιδᾶβ ἰπ ὟΥ. δηά Ἡ]. ἐπδὲ ἴξ σπᾶν 
ῬῈ ἃ Ρῥτίπηεῖνα οσσοσ ἴοσ εἴ περ (ϑε6 ποῖς 
οπ ἴΠ. 30). ὙΠα αδβύσαποα ψψὰ πᾶνε οὗ 
{δε ἴονε οὗ (οἄ 5 πο ἄουρε σοπάϊεϊοπεαά, 
δε {με σοπάϊεϊοη τηᾶν ὈΕ Ἔχργθθϑεά ὑνἱτῃ 
τε υἱπιοδὲ ἔοσοβ, 85 ἰξ ἰβ. Π εἴ γε, ἴοτ 
{δετα ἰβ πὸ ἄοιιϊδε {παὶ ννῆδὲ ἴξ ρβ 45 ἃ 
Βυροίμϑὶβ μ85 δοΐτιδ!ν ἑδίκεη ρίδςε, υἱΖ.» 
ΟἸγιβεβ ἀθδίῃ ἔογ πε ππροάϊν. ΑΙ ΠΟυΡΉ 
Ὧε 5805 εἴ γε; (ε οδήεοείνε ἔλεξε Ψ ΠΙΟΒ 
ΤΌΪΙΟννΒ 15 'π ὯῸ 56η56 ορβῃ 10 απεϑίίοῃ : 
ἰε ἰ5 το ἐπε Αροϑβεῖίβ ἐπ ἢγϑβέ οὗ σεγίδἰπεῖθβ. 
(Γ τε βὲ οὗ εἴ γε ἴῃ ἘΡΆΏ. Π]..2, ἵν. 21, 
δηὰ ἘἸΠσο 5 ποίΐβδ οπ ἐΐε ἔοστησσ. 
ἀσθενῶν : {πε νγεδίκῃ 6585 οὗ πῃ ψηο δά 
ποῖ γεῖ τεοεϊνεά (Π6 ϑρίτιε 15 ςοποεϊνεά 
85 δρρεαϊϊηρ το με ἴονε οὔ ἀοά, ἔτι 
δοεβ ψ ἢ ὄντων ἧμ. ἀσθενῶν : ἔπε ρετ- 
ΒΟΠ8 σοποοσπαᾶ ΜΕΙῈ ΠῸ ἰἴοπροσ ψ6 δ Κ, 
ψ ἤδη Ρδυὶ ψτοίε, θὰ βίγοηρ ἰπ ἐπεὶγ πενν 
τεϊδιίίοπ ἰο αοά. κατὰ καιρὸν 65 θ6δ6π 
ἴδ καη νἱ ὄντῶν ἧ. ἀ. ἔτι : “8116 να 
ψ6ῖ6 γα ψιπουΐ βίγεηρίῃ, ἃ5 ἴπΠ6 Ῥγε- 
ΟΠ σίβειδη ετα ἱπιρ ε οσ γεαιίγεά "ἢ: δας 
115 τηβαπίηρ ἰβ τεπιοίε, απά στησϑὲ πᾶνα 
Ῥεεῃ τῆοσε οἰβαγὶν βιισρεβίεά. ΤῊ 8πα]- 



3--. ΠΡΟΣ ῬΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ όες 

ἡ. “μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται - ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ ΘΑΚαΣεΣ 

ἐπτάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν - 8. συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην ᾿ ει ἴντϑ, 

εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός,; ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν 15. 

ἀπέθανε. 09. πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι 

1 ο θεὸς οτῃ. Β. 

ΟΕΥ͂ οὗ (Δ. ἱν. 4, ΕΡΗ. 1. το, βιρρογτίβ ἴονε οὗ πιᾶῃ βαγραββεά ὃν δε ἴἷονς οὗ 
1π6 οτγάϊπαγυ τεπάδείηρ, “ ἰπ ἄυπς εἰπλε," αοἄ, Ης οοπιπεηάδ, ΟἹ τίπεσ τβ 85 
ἦ.6., δὲ ἴῃς. ἴτας ἀείεσιπίπεά Ὀγ ἐπε Ῥσο- ροοά, ργββεηΐβ ἴῃ 115 ἴσια δηᾶ ἀπτηϊβεδκ- 
νἱάεηςς οἵ αοἄ ἀπά ἐπε Ὠἰβίοσυ οἵ τπῆᾶθ δ0]6 ομδτγαςίεσ (ἴοσ συνίστησιν, οὐ, 11], 5, 
45 {πε ῥτορεσ «Ὦσαε, ΟἸτιεὶ ἀἶδό, ὑπέρ: 2 Οοτ. νἱ. 4, νἱΐ. τα ; 64]. ἰϊ, 18), Ηΐ5 οννῃ 
Ἰη.ἔδς ἰαίαζαδι οἱ, Βοὲ οσυινάῖθηι το ἀντί, ἴονε ἐοννατὰ 5, ἰῃ ἰῃδι Ὑν8]]6 ννε νγεσα 
ἰπβίοδάᾷ οἵ νῆδῖ Ε΄ τηΐα τῆς ναὶ βίππειβ, εἴς, ἑαντοῦ 15 ἅἃπ επηρ,δίϊς 
ὑπροάϊν β βεουτεά ὃν {πε ἴδοις παὰὶ δ; Ηἰβ, ποῖ 48 ορροβεά ἕο ΟἸ γίβε᾽ 5 
ΟἸ τίβι᾿β ἀδαίῃ μα5 ἃ βιιϑΕ ΠΟ ΠΑΓΥ ομδι- (45 Βοτη8 μάνα βίγαηρ ΕἸΥ ἴδοι 1), ας 45 
δοίεσ, Οσ ἴῃ ϑοόζηξ οἴδμδι γᾶν, 188 φυεβίίοῃ ορροβεά ἴο δηυνίπίηρ μὲ ἡγε οἂπ ροϊπέ 
ψΒϊοῃ ὑπέρ ἄοε5 ποῖ ἐοποῇ. ἴο 85 ἴονε διηοτρ πιδῃ : Ηἰβ βροπίδπεοιβ 

γεσ. 7. ΟἸγῖβι 5 ἀθϑιδ ἔοσ ἐπε ππροαγ δπά ομιαγαδοίϊεγίβιιο Ιονε. ἔτι ἁμαρτωλῶν 
ἈΒΒΏΓΕΒ 5 οὗ οά᾽β ἷονε ; [0 οϑὲέ ὄντων ἡμῶν: [ΠΕΥ 816 ΠΟ ἰοπρετ βιςἢ, δυΐ 
ἰμδὲ δυτηδπ ἴονε νγ}}}} ἄο 15 ἴδ 1655. ὑπὲρ ἰυβειϊβεά, απὰ ἴξ 15. ου (δϊ]8 τῆς πεχί βίερ 
δικαίου: ἴοΣ ἃ τΙρῃίεοιβ τῆδη, ϑοπῖε ἴῃ ἔπε ἀγρυπιθηΐς ἀερεηάβ, 
τῆλκε ῬοΐΒ δικαίον ἀηά τοῦ ἀγαθοῦ πει- δεῖ. 9 ἔ πολλῷ οὖν μᾶλλον: ὙΠε ατ- 
ἰδσ : Βούῆξε Ψο ᾶΚε δικαίου 45 τπηαϑου]!πης δβυπιοπὶ 15 ἔτοτὰ [π6 στεδίεσ ἴο {Π6 1688. 
18 Κε τοῦ ἀγαθοῦ 45 πειιίες (58ο ὙΥ εἰββ αηὰ ὙὮδ βαρτγεπιε αἱ ΠΟυΪΥ ἴο Ὅς ονετοοσης 
αοάει---“ ροὺσ ὑη ͵υβῖε, ρου ᾿ς δίεη ἢ: ἴῃ ἐδε τοϊδιίοηβ οὗ τηδη δηά Οοᾶ ἰ5 {με 
Ῥαξ 45 ]ονγείξ βαυβ, {πε ποιίοῃ οἵ ἁγίῃηρ ἱπίτιαὶ οὔς: Ηονν οδῃ αοά ἀεπιοηδβίγαίε 
ἴοσ δὴ ἀρϑίγαοί ἰάβα 8 Ἔπείγει Υ ἀπῆκε τῆς ΗΠϑ ἰονε ἴο ἐπε βίππεζ, ἃ τ 
ΝΤ., οὐ ἰδὲ ἂρὲ ἰπ ψ ΒΟ ἰἢς Ν.Τ, Π655} ἴΙπῃ οοτη- 
ννα8 τι τθη, νν 8116 πῈ ορροδίεοη “ἴΟ ρατγίβοῃ ψ τ {Πὶ5, δνεσυττηρ εἶδα 15 εαδυ. 
ΟἾτῖβεβ ἀγίπρ' ἴοσ βἰ πῆι! ρεσβοηβ τοαυῖτεβ ΝΟΥ {π6 Αροβίία 85 αἰγεδάυ βῇοννῃ (1, 
τῆδξ ρεγβοπβ 5ῃου]ά δὲ ἰπ φιεβιίοα ἤθε 21-30) δον ἐδ 5 ἰθ-ἀπΠ- 
Αἰϑδο. Ἴδα αὔϑβεπος οἵ {π6 ατίϊοῖα τ Οὐ] εἶ ψε οδίδίπ {π6 τἰρβεδουβπεββ τα- 
δικαίον οοτϊεβροπάβ ἴο ἴδε νἱτίπδ!ν, ΩΡ ἴῃ [εβ5, νοπὶ αοά 
περδίϊνε οπατγδοῖεσ οὗ {δ οἴδυβε : ἐξ ἰβ ἴῃ-. Βλθ- δδὲνὺ ἴοσί 45 ἃ ῥΧγῸΡ 
βασίεα Ῥεΐογε ἀγαθοῦ Ῥεσαιιβε ἰδ Ἔχοαρ-ὀ [4] ἴθ Ηἰβ5 Ὀ]οοά, 1 βυσῃ ρύδοα νγὰβ 
ἴἰοπαὶ σαβε ἰβ ἀεβῆπίιεῖγ οοποείνοά 45 ὅβονπ υ8 ἐλέη, ΕΠ ΜῈ ΜΕῚΘ ἴῃ βίῃ, 
Βαρρεπίπρ. ἀποθανεῖται, ροιᾳοτηῖο ; 866 τηῦοῇ τηοσα, ᾿υδιϊβεά 48 νὰ ᾶνε ποὺ 
Βυτίοῃ, ὃ 69. ἴὕπ|685 ἀγαθὸς ἰ5 τπιεαπὶ Ῥεδῃ Ὁ Ηἰβ Ὀοοά, 5841] νγὰὲ Ῥ6 βανθά 
τοϑαρρεβέ ἃ δεσίδίῃ δάνδπςε ὑροῃ δίκαιος, ποτ Ὑγγαῖῃ ἰὩτουρῃ Ηἷπι, ἀπὸ τῆς 
1ι 15 ἱπῃροββ: 16 ἴο βεὲ 'π ψῃμδὶ τεβρεοὶ πὸ ὀργῆς: [Ὡς “γαίῃ ἴο σοπηε; 866 ποία 
βϑοοπά οἴδιβε δἀβ ἀπυζῃΐπρ ἰο πε ἤτβέ. οἱ ἰ, 8... Ὑδὶβ ἀεϊϊνεγαπος ἔγοπι ὑνσϑίῃ 
Οἵ οουζβα ἐπα ὑγογᾶάβ ἂτα Ὀσοδά!υ βυποηγ- ἄοεβ ποῖ ὄἼχῃαυβὲ Ῥδὺ}5 οοποερίίοη οὗ 
τλοῦϑβ, 80 ἔπαΐ οἴζθη μεν ἀτα Ὀοϊῃ ἀρρίεὰ δὰ ἔαΐϊαγε (8εῈ νεῖ. 2), δυξ ἰΐ ἰ5 
ἴο ἔπε βαπῖε ρείβοῃ οἵ (πὶπρ (1ἷκ. χχιὶ, - Ἐτοστίατι Δερθοῦῖος εν ἘΠ ΠΕ ΕΙΣ 
50, Εοπι. νἱῖ. 12); 5111] τ8ετγε ἰβ ἃ ἀϊῆει-ὀ τεβί, νειβα ἸῸ τ᾿δῖβει τορϑαίβ, ἴπᾶπ 
δηςα, δηᾷ ἰξ ἀπϑυγοσβ ἰο {πεὶγ ἀρρ] ςδιίοα στουπᾶβ ἀπὸ, 1ῃ8 ἀριπιαπὶ οὗ νοσ. 
Βετγε ; ἰξ ἰβ ΕΠ μδι! ἴο ἀΐε ἴογ ἃ ᾽18ὲ τπιᾶη, 9. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες : ἐπὶ8 15. ῥγαρεῖ- 
ἴε Βα8 βεεη ἔρυηά ῥοΞοῖδίς (οπε τᾶν νεπ-ὀ οδν δααυιναίεηὶ ἰο ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων 
ἕωτε (0 δἰῆσπι) ἴο ἀϊε ἴογ ἃ ροοά τηδπ. ἡμῶν. Τα βίδίε οὗ β'π ψαβ (μὲ ἱπ 
ΎἼΒε ἀϊδγθηςθ 15 ἰΚς μδὲ θθθνεεη “7.5 ψΒΙοΝ ψὰ Ψψεσε ἐχθροί, ἀπά {πε ψΒοῖς 
δηᾶ “ροοά᾽ ἴῃ ἘπρΊ]βῃ : [πὲ ἰδέζεσ 158 σοῃπεοίίοη οὗ ἰάεαβ ἱπ ἴπ6 ραββϑαββ γε - 
ἔδε ποτα βεπεγουβ δηά ἱπβρίγίηρ ἰγρὲ οὔ αυΐγεβ υ8 [0 ρσῖνε ἐχθροί ἐπε ραβδίνε 
οδατγαοίεσ, ΟΥ, τῆς ἀπορεῖς οοπίσαϑδὲ θ6- τηεδηΐηρ ΨΑϊοἢ ἴῈ υπάουδεεάϊν Πα5 ἴῃ 
πγεεη ἔπε “78: αοά οἵ ἐπε Ο.Ἷ. ἀπά χίὶ. 28, νῃεγε ἰὲ ἰβ ορροβεά ἴἰο ἀγαπητοί. 
τε “ ροοά᾽ αοά οἵ [δὲ ΝΤ., ἀπά τῇς δε ψεῖα ἰῃ ἃ γϑαὶ βθῆβε οδ͵εοιβ οὗ {με 
Ῥββαᾶρεβ αιοίδά ἱπ Οτεπιεσ, 5.0. ἀγαθός. Ὠϊνίης ΠΟΘΙ ΠΥ. Α8. βίππειβ, νγὲ ἰδ 
καὶ τολμᾷ : ἀνε ργενδῖ]β ὕροη Ὠἰπηβεῖ, υὑπάεγ τῆς οοπάετηπδίίοη οἵ αοά, ἀπά 
τνΐπ5 11 ἡγοπὶ ΠΙπιβ6 1, ΗΙ5 γαίῃ μπηρ ονεῦ 85. ΤῊΐβ ννὰβ {π6 

γες. 8. ρον ρτεδεῖν 8. 818 αἰπιοβέ βιιυβιίου τυ πίσῃ μαά ἐοὸ Ῥὲ [δοεᾶ:; νγ)88 
ΥΟΙ, ΠΙ. 40 
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εἰ Ἰμεια. ἰ, αὐτοῦ, σωθησόμεθα δι᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς " ὀργῆς. το. εἰ γὰρ ἐχθροὶ 

᾿" ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ 
μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ - 11. οὐ μόνον 

ἈτΟοτ, . 31. δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ " Θεῷ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
12 Οογ. νυ. τ 
Ξ 

ἴδεγε ἴονε ἰπ αοᾶ εαιαὶ ἰο ἰεὴ Ὑε8, 
ΜΠΘη να γαγα δῃδιηϊθϑ ΜῈ Μεγ τοοοη- 
οἰἰεὰ το αοά ὃν 8 15. ὅ0ῃ, 
κατηλλάγημεν 15 ἃ ται] ραδδῖνε : “νγε " 
τς ἴῃμε οὐ]εςίβ, οὶ τς βυδ᾽εοίβ, οὗ ἴῃς 
τεοοποι δέος : ἱπὸ Βυδίεςς ἴ5 οά, 2 
Ὅοτο ν. 109-21. ΟὈΟΠΊΡΑΙΕ ὙΕῚ, 1: τὴν 
καταλλαγὴν ἐλάβομεν. Τὸ τερτεβδηξ 
κατηλλάγημεν ὈῪ δῇ δοῖϊνε ἔοτΠ,, Ζ.Ρ.» 
ἐγγε ἰαἰά αϑἰάβ ουῦ Βοβι ν ἰὸ αοά," οἵ 
ὃν ψδέ 5 νἱγίμα!Πν οτς, 6.9΄., “Με ψετα 
ὙΟΩ ἴο ἴδὰῪ δϑίἀθβ οἷἵγ ΒΟβε ν,᾽" 18. τὸ 
τηΐββ ἴῆε ρΡοϊῃέ οἵ {86 ψμοΪα ρϑββᾶρε. 
Ῥαυΐ 15 ἀεπιοηδίτδειηρ ἐὰς ἴους ὁ Θοά, 
ἀπά Βα οδῃ οἠΐν ἄο 1 ὉΥν ροϊπείηρ ἴο 

θαι. (7. μεὲ εἀουοιγποίεεο ἐὐθβενμι, 
ἃνε ἄοπε. δὲ ΜῈ ὉΠ ΟἿΓ ρατὶ ἅτε 

Βοβίε ἰο αοά Ῥαῖοσα ἐπα σϑοοποι]δίίοη, 
δρᾶ παῖ γε αἴεγννασάβ ἰὰν δϑίἄβ οὐ 
δησηϊυ, 15 πὸ ἄοιυθε ἱσὰα; ας πεῖς ἴἰ 
ἰδ δηετοῖν ἱστεεναπ.Ό Ὑῆὲ Αροβιϊεβ 
ἐπουρδὲ 18 βίρὶν ὑπῖδ : “1ξ, θη Μὰ 
ἸΔῪ ὑπᾶάεν ἐπα ᾿Ὠἰνίπε οοηδεπχηδίίοῃ, ἴΠ6 
ψοΥΚ οὗ οὔὺζγ τεσοποι]δίίοη ἰο αοά νγὰβ 
δοξδίενεά ὃν Ηἰπὶ [πγουρῃ {με ἀδδίῃ οὗ 
ΗΙΪ5 ὅοῃ, τη ποἢ τῆοσα 5841} (Πε ἴονε νι οῃ 
Ὑτουρς 50 ἱπογθάϊθ]ν ἔοῦ 8 ἱπ οὺτ εχ- 

εηᾶ᾽». Εἰ ΒΕ] θοῖινε 8146 οὐ ἘπῸ ἐταξ 
ἰ8 μεσ οοπιρίοίεῖν, απὰ ἱπέσηεοπαϊγ, 
Ἰεῖξ ουὔέ οἵ βίρδε; {π6 Ἰαγὶπρ δϑίάε οὗ ομῦ 
Βοβέ εν δάάβ ποιίμπίηρ ἰο αοα᾽5 ἴονε, 
ἴδτοννβ τὸ Ἰίρμε ὑροη ἴτ; πεποα ἴπ δὴ 
ἐχροβίείοη οὗ ἐς ἴονε οἵ αοά ἴξ οδῃ θὲ 
ἱρποτεά. Τὸ 580 {παΐ ἔπε τεοοποϊ!ϊαιίοη 
15. ““τησέμαὶ,᾽" 5. στὰς πῃ ροΐπί οὗ ἕδος; ἴΐ 
18 {σιι6, 4150, ἴο 411 τη βυρρεϑβείοηβ οὗ μα 
ἘπΡΙ ΙΒ ψοσγᾶ; θὺξ 1ὲ 15. ποὲ ἔτι ἴο πα 
τηθδηΐηρ οὗ κατηλλάγημεν, ποῖ ἴο {δε 
δυσυσλθης ΟὗἨ {Π18 ρᾶββαρε, ψψῃΐοῃ ἄοαβ 
ποῖ ῥσονα δανιπίηρ ἀροῦΐ {πὸ ΟἸ τ βείδῃ, 
Ὀυΐ Θχμὶ δ ἐβ ἐμ ἴονε οὗ αοἅ δἱ ἰἐβ πεῖρβε 
ἰῃ {πὲ Οτοββ, ἀπά δὔριεβ ἔγοσῃη ἐπὶ τὸ 
ψμδΐ ἀγα σοπρδγδίί νεῖν 5τΉ4]1εἰ ἀετηοη- 
βίσατίομβ οὗ ἴῃ Ιονε. ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ: 
ἴδε ἐν 15 ἱπβίγῃτηεηξδῖ : τῇ, νεῖ. 9 ἐν τῷ 
αἵματι αὐτοῦ. ὙΒΕῚ  ἱνίπρ Ιυοχά, ἰη νἱτ- 
(πε οὐ Ηἰϑ [{{π, νν1}} βανα 5 το ἐς πξΐοῖ- 
ταοβί. ΟἿ. ]οβη χίν. 19. 

ει. 1. καυχώμενοι 8 ἐπε δεδὲ 
ἰτεβίβα τεδᾶϊπρ, δυὰς παγά ἴο σοηβέγιδ. 
τ 18. αννκνγατά (νυνί Μαγατ) ἔο ΒυρΡΡΙν 
καταλλαγέντες ΜΙ οὐ μόνον δὲ, ἀπά 
τείδίη σωθησόμεθα 85 {πε Ρτίποῖραὶ νϑτῦ : 

Χριστοῦ, δι’ οὗ νῦν τὴν ' καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 

δΔηᾶ ποῖ ΟΪν (45 σεοοποὶϊθά 58.211] νγαὲ ὈῈ 
Βαανά), Ῥιαξ 4180 τε]οϊοίπρ, εἰς. Ὑπεσα 
ἰδ πὸ ρῥιορογίίοη Ῥείνγααεπ δε ἐπΐπρβ 
{πὺ8 οο-οτγαϊπδιδά, δηά ἴε ἰβ Ῥεΐζεσ ἴο 
ἈΒΒΌΤΙΘ ἂἃπ ἱπεχαοῖ σοπϑίγυοίίοη, δηᾶ τὰ- 
ϑατᾷ καυχώμενοι 45 δἀάϊηρ δὴ ἱπάερεπ- 
ἄεπι ἰάθδα ὑνῃῖομ ὑνουἹὰ πᾶνε θεαπ ποῦ 
ῬΙΟΡΕΙ͂Υ οχργεββεά ὃν {πε ἱπάϊοδεϊνα 
(καυχώμεθα). Βιυΐ 5εε Νίπετι, 341. Τῇ 
ΟὨτιβείδῃ ρίοσίεβ ἰπ αοά; ἔος ἐπουρα 
“Ῥοδβίίηρ 18. Ἔχοϊυάεά " {τοι τῆς ἴσας 
τοϊρίοη (111, 27), γεῖ ἴο τβακε ὁπ 5 δῸ 
ἡπ αοά " δἱ τεϊϊρίοῃ. 

ὙὝξει ἴδε Ῥεϊΐενει οουἹὰ ποὶ (815 ῬΒίοσγ, 
δυὰς ἔογ τδε Τιοτὰ 1658 ΟἾσίβε ; ἰξ ἰβ ἴπ 
Ηϊἴπι, “ οἱοιμεά ἴῃ ἐπε αοβρεῖ,᾽" ἐμαὲ 6 
οδίδίπβ {πὲ Κπονυϊεάρε οὗ (Ὡοἄ᾽ 5 σῆαγδο- 
εν ΜΙσΗ ἜπαΌ 165 τα ἴο ἐχαϊε. δι᾽ οὗ 
γῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. Νοιπίπρ 
οουἹά 5ῃον τλοσ ἀπιλβέα Κα ὶν ἐπδὲ {μα 
καταλλαγὴ 15 ποί ἃ οῇδηρε ἴῃ Οὐ ἀ15- 
Ροβίείοηυ τοννγασά αοά, Ῥὰὲ ἃ σμδηρε ἴῃ 
Ηἰβ διιίεα ἄς ἐονναγά ὰ85. γε ἀο ποί σίσε 
ἰε (ΟΥ ἰαγίηρ δϑίάς δηπηῖν, ἀϊθέγαβε, οσ 
ει); ψ γερεῖυε ἰΐ, ὉΥ δε]ανίπρ ἱπ 
ΟὨΒτίβε 1685, πο αοά ἢ45 5βεῖ ἔοσίῃ ἂ5 
ἃ Ῥτορ[ἰδείοη ἘὨγοῸΡῊ ἔαιτῃ ἴῃ ΗΙ5 ]οοά, 
Ννὲ ἴακα ἴὲ δβ (οά᾽β ἀπβρεακδαῦα ρἵξε. 
(. 2 Μδοο. ἵϊ. 50. ὁ καταλειφθεὶς ἐν τῇ 
τοῦ παντοκράτορος ὀργῇ πάλιν ἐν τῇ τοῦ 
μεγάλου δεσπότου καταλλαγῇ μετὰ 
πάσης δόξης ἐπανωρθώθη ΕὸΓ δπ 
ἐχατηϊηδίίοη οὗ ἐπε Ῥαυϊίπε ἰάεα οὗἉ τε- 
σοποϊ!δείοα, 866 εβρεοίδιν ϑομτηϊθάοϊ 
οη 2 ον. ν. 21, Ἐχοπύςηξ. 

γεῖβ. 12-21.. ὙὍὙπε ἱτεδίπιθηΐ οὗ {πε 
τἰρβίδεουβηθδβ οὔ αοά, δῈ ἃ Ὀἰνίης 
εἰ το βίπποιβ 'ἰπ Ϊ|εβ8 ΟἸγίϑι, ἰβ 
ΠΟῪ ςοτηρϊείε, δηᾶ (πῃ ροβίὶα τηϊρ μὲ 
μανες ραββεά οὐ ἰὸ 88 ἰγεαίτηεπε οὗ 
τῆς πεν {π᾿ (ομαρβ. νἱ.-ν!11.), Βὰξ ἢς 
ἰπίγοάυοεβ δὲ {Π|8 ροῖὶπε ἃ ἀϊργεββίοπ ἰπ 
ΜΏΪΟΒ ἃ σοπιραγίβοη---- ΒΟ ἷπ πιοϑὲ 
Ῥοϊηξβ 8 σαί μεσ ἃ οοπίγαβί---ἶβ πχδάδ θε- 
ἔνθεη Αἀδηὶ απ ΟἸτίδ. ᾧὉρ ἴο {π|8 
Ροΐπε μὲ μδ8 βροῖεῃ οὗ Ὁ" τὶβί δίοπε, απά 
τε ἔτ ἢ οὗ νπαΐῖ με μα5 βαὶά τεβϑίβ ἁροῦ 
115 ονγῶ δνϊάθηςα : ἰἴξ 15. ποῖ αἤεοίβά ἰπῃ 
{πε Ιεαϑὲ ΒΥ δὴν ἀἰβηουν να τὴᾶν πᾶνε 
ἐπ δἀαριίηρ ψνμδὲ ἢ βαὺβ οἵ Αἄδγη τὸ 
οὐ Κηπονϊεάρε οὐ ἱρτιογαηοα οὗ Βαπηδῃ 
οτὶρίηβ. Ι ὙἢῈ σεηθγαὶ γα Πα ἔεαοθθ8 
Βετε ἰβ ἐῃδξ ἔπεσε ἰβ ἃ γεαᾶὶ ΠΠΙΥ͂ οἵ {με 

᾿βυπιαη ταςα, οῃ ἴδε. ογο διαπά ἴῃ ϑίη ἀπά 
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12. Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον 
εἰσῆλθε, καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας 

Ἔτους ἱπηξμίξουεποιε ἃπὰ ἴοσ Ἴχδιῃρίε) “" ρῃγβίοαδ! "᾿ ἀδδαίῃ 18 πιδαηΐ, 
11; ἵπ ἰῆς ἔουτπεσ ἄϑρεοξ ἐπε τᾶος ἴδ πᾶ ἱπ ἃποίποσ (οδδρ. νυἱῖ. 24, 2.5.) 
ΒΠΊΤηοα ὑρ ἴῃ Αἄδπὶ; ἴπ (δε ἰαίίετ, ἰθ “"δριγίευδ! " ἀδαῖη, ὙὍῃθ δπαῖγβϑὶβ ἰβ 
ΟἸγίβε, [Ιἐ 15.  ἀϊβεϊποιίΐοῃ, ἀρραιθπεῖν, ἐογεῖρῃ ἰο ἢΐ8 πιοᾶάς οὗ {πϊπκίηρ. ΑἹΙ 
δεΐννεεη ἔπε ἔνο, (πδὲ τπῈὶ ὑπ ἴθ δαὶ “ ἀδδίῃ᾽᾽᾽ σοηνευβ ἴο {π6 πιϊηᾶ δη- 
Αἄδηι ἰ5 παίυταὶ, μανίηρ ἃ Ῥῃυϑίοδὶ θα8]5 ἰεσεᾶ ἱπίο {πε ψογὶ ἃ πγουρἢ οἷἰπ, Τῆς 
ἴπ ἐπε οτραπὶς φοππεοίίου οἵ Δ] πιδῃ τγογάβ ἐφ᾽ γεταν πε ΠΕ Πρ ον, ἴῃ ψΒΙΟΣ 
Ἐπγουρ 411 ρεπεγδίίοημβ ἢ ὑβογααβ ἴῃς [πε πάντες τεϑυῖπεβ πάντας οὗ [ἢ ῥγε- 
ὉΠ ἴῃ ΟΗγῖβε 15. βρί γιεαὶ, δεΐπρ ἄερεη-ὀ Ἴεάϊπρ οἴδιβε, σίναε ἔπ6 ὀχρίαπδίίοη οὗ 
επὶ ὌΡΟ, ὑπῦπ ΥῈΈ ἘΠῚΒ αἸΞΕΙΠΟΙΙΟΣ τῆς υὑπίνογβα γ οὗ ἀδϑίῃ : ἴὲ ταβδίβ Ὡροη 
ποὲ Βρεοίδίν ἴῃ νῖεν ἴθ ἔπε βδββαρε, ἷ ΕΝ ᾧ τηδᾶπ5 
ΜΜΠΙΟΉ γαΐπεσ {τεδίβ Αἄδπὶ δηά δβεῖοι ἱπ ῥγοῤέεγεα φιοΐ 45 ἴχ 2 Οοτ. ν. 4 δπά 
δὴ οὔ͵εςῖνε νὰν, τπ ς γδηϑιτἰοη {πιογα}1})} ρδσμπᾶρβ ἴῃ ΡΪ]. 1, 12. ὙΝίμεγ, 491. 
ποῖα Αάδηλβ ἄοοπι ἰο ἐμπδὲ οὔ τηδη δείπρ Βυὲ ἴῃ δι βεῆβε ἴβ {πὸ ππίνεγβα εν οὗ 
οτἷν τρεάϊαιεά ὉΥῪ (δε ψοτάς πάντες εἴπ ἴο Ῥε πηδοτςίοοά ἢ [Ιἢ οἴπεὶ τνοχάβ, 
ἥμαρτον ἱπ νΕΓ. 12, ἀπά (Πς σοπποοίϊΐοη ψῆδξ ρῥγεοίβεϊν ἰβ τηεβῃξ ὃν πάντες 
Ῥεῦνθεη ΟἸμτῖθε ἀπά εΠ6 πᾶν Ἀυτιδηΐν ἥμαρτον ἡ Μδηγ ἱπίεγργαίεσβ ἴδκε {πε 
ὃγ οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος λαμβά- δοτίξέ τἰροτουβῖν, δπά γεπάθγ: ὃδεσδιβε 
γοντες ἴῃ νεσ. 1:7. 411] οἰππδά, ἴ.4., ἴῃ ἴδε 5ἰπ οἵ Αάδπι. 

ει. 12. διὰ τοῦτο ταίειβ ἰο ἐπαὶ Οηριες ῥελοσαγεμέ, Αἄσηιο ῥεοεαπμές (Βεη- 
ΨΠοΐε σοποερίίοῃ οὗ Ομ γίβε᾽β τεϊδίίοθ ἰο ρεῖ)δ. Τμ18 5 βϑυρροτγιεᾶ Όγ δὴ δρρεαΐ ὁ 
τη Βαπιδη τασς νυ ἢ ἰβ ἐχρουπάδᾷ ἴῃ 2. Οὐ. ν. 14, εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν " 
οἴαρβ. ἴϊϊ 21-ν. σΣ. Βυξ 285 {π|8 ἰΒ ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον : {πε ἀεδί οὗ 
ΒΙΠηΠΊε ἀρ ἰπῃ ν, 1-11, δπά Ἔνθ ἴῃ ἴΠαὰ οπεὲ ψὰ8 ἔπε ἀθδίῃ οὔ 411; 50 ἤδζα, 
1αϑὲ ννογάβ οὖν. τσ (πτοῦρῃ Ηἰπὶ ννὰ τα- 6 85 {πε 51 οἵ 411. 1 
οαἰνεά ἐππ τεοοηοῖ]διοη) ἐπΠ6 ρταπιτηδίῖ- "θα Ὁ πὴῆὸ ἃ Ὃ ἰου ἴο ([18 
οαἱ σεΐδσεηςα σῖδὺ δε ἴο ἴΠε88 ᾿γογᾶβ οἷν. (ρυδπιπιδεοδιν αυΐς βουπά) ἱπέίεγργεϊα- 
ὥσπερ: δε δεπίεηοε Ὀεριπηϊηρ (μ05 18 ἔοπ, ὑπαὶ 11 τεϑ!]ν πιακαβ τῆς ψψοσάβ ἐφ᾽ 
ποῖ Πηίβμεᾶ; εὖ. Με. χχν. 14. ὙΠπεῖα ἰβ ᾧ πάντες ἥμαρτον πιοδηϊηρίεβ8. ὙΠΟΥῪ 
ἃ νἱτίπαί δροάοβὶβ ἵπ ἔπε ἰαβέ οἴδιϑαε οὔ δγα εν ἄβηενυ πιεδηΐ ἕο Ἴχρίδίπ πον ἴῃς 
ΝΕ. 14: ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος ; ἀεδίῃ ὙνΠϊ ἢ σΑπη6 ἱπίο ἔπε ψοσὶᾶ τὩγουρῃ 
τε παίυγαϊ σοποϊιιβίοη τνουἹὰ παν θεθῶ, Αἀδηιλβ 5π οδίαϊπεά 15 πηίνογβαὶ βυγαν, 
50 δἴ8ο ὈΥ ομεὲ τῇδῃ τἰὶρῃίθοιβπεββ δηὰ [6 τϑάβοη ἰβ ὑπαὶ {π6 βίῃ οἵ ψῃ] ἢ 
δπέεγεά ἱπίο πὲ οτῖά, ἀπά [1 ΌῪ ἘΠ 15 {πε σοπβθαιεπος νγᾶ8 δἷβο υηϊ- 
τὶ μίεουβηθββ Ὁ. Οὗ. Νίποσ, Ρ. 712 ἔ. νεγβδὶ νυ ργενδίεπες. δ᾽ 56 η86 ἴῃ ὙγὮΙΟ 
ΒΥ 1π6 επίγσαποες οὔ ἷη ἱπίο ἰῆς ψοσὶ 15 τπῖβ νγὰθ 580 παϑ Ῥδεπ αἰγεδάυ ργονδβά ἴῃ 
ποὲ τηδᾶπί ἔμαὶ βίῃ ὕερᾶη ἰο δ, θυΐ οἤδρ. 11|., δηᾷ ἐπε δογίϑε ἰ5 ἐμεγεΐογε ἴὸ 
1παξ βίῃ δ ἃ ροῦγεγ δηϊογεά ἱπίο ἴπαΐξ Ῥὲ ἰδία 845 ἴῃ 112. 23: βεὲ ποίς ἔπεσα, 
ἔρθοτε ἴῃ ψνῃὶς ἢ πῃ [ἵνεβ. ἴῃ, ῬΥ Βεοδιιβα 811 τῆεπ ψεσα, ἱπ ροὶϊπὶ οὗἉ ἔδεϊ, 

6 ΔΡΡοιπίπηεηξ ἀρῆς ἀφαίῃ ἴῃ δίπποιβ, ἴμ6 ἀδδίῃβ: ὑυμς ἢ 18. ἰμθεραγαθῖς 
115 {τδῖπ, 450 848 8ΔΠη Οδ]εοίινα ΡΟΥΕΣ ; [τῸΠῚ βίη εχίεπάεά ονεσ 411. Τὸ ἄγαρ' ἴῃ 

δ ἘΠῚ Σ - δε οδβα οὗ ἱπέδηϊβ ἴο γεξιΐς 15; οὐ {5 
πεοίεά, ἀπά βσπηϑερβεναῖν ἀδδῖῃ δχίεπάεά ρτουπᾶ τπδὲ πάντες ἥμαρτον ἄοεβ ποῖ 
ΟνοῚ 811 τηθη (ἔος διῆλθεν, οὗ, Β5. ἰχχχν]. δρρῖὶυν ἴο ἱμεῖῃ (π]655 ἴῃ [ΠῈ 5εηβς ἔδδὶ 
Σ7, ΕΖ. ν. 17) ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον. (ΠΟΥ εἰπποᾶ ἰῃ Αἄδιη) 5 ἴο πιίβοοη- 
Ἴμε σοππεοίίοη σῇ 5ΐη δπά ἀεδίῃ ννὰβ ἃ οεῖνε ἴμε 5ἰζπδέίοη : ἴο Ῥϑυ]᾽5 τηϊπά {πα 
οομητηοηρίδος οὗ εν βῃ ἐεδοπίηρ, τοϑῖ-ὀ νου] σοηβίϑίβ οὗ Ιε οὗ 
ἱπρ' ΔρΡρδσεπεῖν οὐ ἃ [1εγὰ] ἱπιεγργεΐδίίοη ᾿ϑππίηρ αηᾷ οἵ Ῥείηρ βανεά, με οᾶβα 
οἵ ἄεη. 1. ΟἿ, 86ρ. ἴΐ. 23 ἢ. ὁ θεὸς οὗ ἔδοβε ἴπ Ψποπὶ Ἐπ6 ἼΠΟΓΑΙ οοπβοίοιιβ- 
ἔκτισεν τὸν ἄνθρωπον ἐπ’ ἀφθαρσίᾳ πεξβ8, οἵ ἱπάεεα δὴν σοπβοίοιιβηθββ Ψγἢ81- 
νον. φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσ- ενετ, Π88 ποῖ γεξ ἀνναικεπαά, 15 βἰπιρὶν ἴὸ 
ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον. ΟἿ αἶϑο 51τ. θὲ ἀϊδτερασάβά, γα Κπον, δῃά Ἴδῃ 
χχν. 24, Κοχι, νὶ. 23, 1 οι. χν. 56. Κηονν, ποίίῃρ αροιὲ 11, Νοεβίπηρ [85 
Ῥαυΐ πὸ ἄουδεέ ιυ86ὲ5 ἀδαϊϊ ἰο οοῆνε ὅδεπ ποῖα ρεσηϊοΐοιιβ ἴῃ ἔπεοίορν ἔμαῃ 
νδτίοιβ βῃδάθβ οὗ πιεδηΐηρ ἴῃ ἀϊβεγεηε ἔπε ἀειεγπϊπδίίοπυ ἴο ἄδῆπε βίῃ ἴῃ βιο ἢ 
Ρΐαοεβ, Ὀὰξ ἢ ἄοεβ ποὶ ἐχρί!οϊ εἶν ἀ18- ἃ νὰν ῃδέ ἴῃ 411 115. ἀδπιπίηρ ἱτηροτγὲ ἔμπα 
εἰπρυ βῃ ἀϊβδεαπε βεπβαθ οὗ πε ψοτά ; ἀεβηιτίοη βῃουϊά θὲ δρρίϊσαδῖς τὸ “ἴπ- 
δηὰ [ὲ 15 ΡσοΡΔΌΙΥ πιίϑ᾽εδάϊηρ ταίπεῦ ἴμαπ ἴδηςβ᾽" ; ἴξ 15 ἴο {πῖβ γα οὐνε ἔπ6 πλογαὶ 
ΒοΙρ α] ἰο βὰν ἐπα ἱπ οἕς βεπίεηοε (Πθσα, δἰγοοί(ἰαδ (δαὶ πᾶνε ἀϊβῆριυτεά πηιοβὶ 
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ἀνθρώπους ὃ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον. 13. ἄχρι 

ΚΡΒΙΙαα, γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ - ἁμαρτία δὲ οὐκ " ἐλλογεῖται, μὴ 
ιν, σγ, αι; ὄντος νόμου" 14. ἀλλ᾽ ᾿ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι 
Οἱ, γί. χα, ἫΝ νὰ ἢ 

Μωσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς 

1 τους μὴ ἀμαρτησαντας, 80 ΑΒΟΠΟΡΚΊΈ ΖΞ; τῆς μη ννᾶβ νναπεϊπρ ἰπ βοπια Μ58. 
Κπονῃ ἴο Οτίρεη δηᾷ ἰπ “ταοβὲ [ναἰπ Μ55.᾽ Κπονγῃ ἰο Αὐρυδέης : δεε ὟΝ. ἀπά Η., 
ἀρρεπάϊχ. οννενεῦ {86 οταϊββίου την μαννα οτίριπαιεά, μη 18 απάουριςεάϊν (με τὰς 
τεχί, 

οτεεάβ, δπᾶ ἱπ ρτεαὶ ρασὶ ἴῃς ἰάεα οὗ 

πτϑῖϊ ν δοῖε, ἱπνεηιοᾶ 
Ὑ πὸ τὸ ΖΖίε ὁ 
οὐ τηδκίηρ. 

νεῖ. 13 1. ὙΒεβε ἔνο υεγβθϑ ἃτὸ γαίῃϑσ 
οὕβουτα, θὰξ πλαβὲ Ἐς ἑπίεηάθά (γὰρ) ἴο 
Ῥτονς ψψῇῃαὶ μδ8 βδθη δϑϑεγίεα ἴῃ νεῖ, 12. 
ἄχρι γὰρ νόμον -- ἀτὸ ᾿Αδὰμ μέχρι 
Μωυσέως, νες. 14, ἴῆς ἴανν τηδϑηΐ δεὶηρ 
πε Μοβαῖο. Ὑπς βἰπ Βῖο τγᾶβ ἰπ τα 
ννοτῖά Ῥεΐοσε ἐῃς ἰδνὺν΄νὺ 15 βοὲ ἴῃς ρυπὲ οὗ 
Αἀδηνβ [811 ἱπηρυξεά το ἐμς τος 88 ἔβ! θα 
ἰπ Πίτα, Ῥὰὲ πα δοΐπδὶ δα ψΕϊοῖ ἱπά;- 
νἹάϊια!5 Βα σοπιπιϊειοά. Νονν 16 αν 888 
πο εχίβέεπος, βἰπ 15 ποὲ πηρυίεᾶ, ΟἹ ἐν. 
15. ΤΒς πδέυσαὶ ἰηέεσεηος ννου]Ἱᾶ βεαηι 
το ὃ6 (παὲ δε βἰπβ οογωγηϊοὰ ἀυτίηρ' 
1815 ρεγῖοά οουὰ ποῖ θὲ ρυπίβῃοᾶ, Βυῖ 
ναὶ ννᾶβ ἴδε σαβε ὃ Τῆς νεγὺ ορροβίίς 
οὗ {π15. δδίἢ γείρησα αἱ] [τοι ρὮ {μὶ8 
γετοά. Τηΐβ πητεδίσαϊποά ἔγτάπην οὗ 
ἀεδίῃ (οὔβετνε ἐς ετηρμδεῖς ροβίτίοη 
οἵ ἐβασίλευσεν) ον ρεδΐβοῃβ Ψῆοϑα 
βίῃβ οαῆποῖ ὲ ἱωρυϊεά το ἐπεπὶ, 
Β66Π18 δ νατγίδηος ΨΙΠ (δε οχρίδπα- 
τίοπ πδξ ααορίεά οἵ πάντας ἥμαρτον. 
Ἰπάεεὰά Μεγ δηά οἰμεῖβ υδὲ 1 ἴο 
τεδιίς μδὲ Ἔχρίαπαοπθ, Τῆς τεῖρῃ οὗ 
ἄδαιῃ, δρατὲέ ἴτοτι ἱπιραίαδὶς ἱπαϊνιἀπδὶ 
βίη, ἱπΊρ]165, ἔδυ δύριιδ, ἃ σοσγοβροπαϊηρ 
οδ᾽εσεϊνε τεῖρῃ οὗἩ 5ἰη, ἀραζί ἴτοπι ἰη- 
ἀϊνϊάπια!] αοίϑβ : ἴῃ οἵ ποῖ νγογάβ, 1861 8.65 π 6 
ἰηξεγργείδείοη οἵ ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον 
δοοοτάϊηρ ἴο ψνὨΪΟΒ 411] θη βἰηπεά ἴῃ 
Αἀδηλ᾽β βίη, ἀπά 5ο (απμά ομῖν 50) Ὀεοᾶπις 
βυδήεος ἰο ἄδαεῃ. Βυξ τῆς ὀτηρί τοδὶ 
τηεδηΐηρ' οὗ ἥμαρτον ἰ5. ἀεοϊάεάϊν ἰο ὃς 
Ρτεξειγεά, αηἃ ννὲ πγυϑὲ γταίμοσ 41} οὐκ [Ὡς 
δυρατηθηΐ ἔμὰ5: “811 βἰππεά, Ἐοσ ἔδεγε 
ννᾶ5 δἰπ ἴῃ ἴα ννοσἃ Ῥεΐοσγε Μοβεβ; δηά 

ἀϊτά τοί βίη αἴδοσ (8 ΠΠ|Κεποββ οἵὕ Αἄδγη β 
ἀγαηβρταββίοῃ. Εογ ἐπὶ, οὔ. ὙνΊποσ, Ρ. 492. 
ΤῊ ἀεϑοσῖρεβ ποῖ βοτης, Ραξ 411] οἱ ἔποβα 
Ψ ΒΟ Πνοὰ ἀυτίηρ με ρετίοα ἔσοηι Αάδτα 
ἴο Μοβεβ. Νόοπὸ οὗ ἔβεηι Βδά {κε Αάδτη 
νἱοἸαίεά ἀπ ὄχργοϑβ ρεοϊιδιείοσ βαποίϊοπεάᾶ 
Ὀγ τς ἀδαίῃ ρεπαϊέγ. ἸΥςε ἔμεν 41] ἀϊςᾶ, 
ἴοσ εν 411 οἰηπεά, ἀτιὰ ἴῃ ἐμεῖς ἔτγβε 
ξαῖμον βίη δηᾶ ἀδεαίῃ ῃλά Ῥεεη ἱπάϊ8- 
ΒοΙ αΌΪΥ πηιϊιοῖ, 15 Αἄδγῃ [5 τῦπος 
τοῦ μέλλοντος 52. ᾿Αδάμ. [π ἴδε σοπλὶπα' 
Αἄδπηι δηά 15 τοϊδείοῃβ ἴο [86 τάδε ἔπεσε 
Ψ11 Ὅς βοπιθεβίπρ' οα ἔμε βαῦὶς ραίζεγη 
8 (Π18.ι. Ἃ Ὅος. χ, 6, τι, Ηςθ. ἰχ. 14, 
1 Οοτ. χυ. 22, 45, 490. Ῥάγα ]εβ. οἵ ἔΠ15 
βοτέ θεΐνγοεῃ Αἄδτη δηά ῃς Μαβϑίδῃ ἃτα 
οοησήοη ἰῇ ΒΑΡ πίσαὶ τὶ τη Ρ5 : Ζ.Ρ΄.» 
ϑοβδιίρεη αυοίεβ. Νευε ϑολαίοηι, ἴ, τθο- 
2. ““Ουοπιδάπιοάδιτη Βοπλο ῥγίγηιβ ἔπε 
ὉΠῚΒ ἴῃ ρεοραΐο, βἷς Μδδβίαβ οὐ ΡΟ β8- 
ἰτοτηυβ, δα διυϊξεσοηάιπη ρεσοδίαπι ρεηΐ- 
85: ἀηά 9, 9 8485 “ Αἀδηιβ Ῥοβίγεπιαβ 
εβὲ Μεββίδβ᾽". ΟἿ ὈεἸτζβοῦ : Βγὶθῇ αν ἄϊε 
Κδρεδῦ, Ὁ. 82 ἴ, ΤὮς εχίεπί το ννὩοἢ 
δε τπουρῃιβ οὗ ἐπ15 ραββαρὲ οῃ βίη δπά 
ἀεδίῃ, δῃηά οὐ (δῇς οοπβεασεηςαβ οὗ 
Αἀδηλβ εἷη ἴο Ηἰβ ἀδβθοεηἀδηΐβ, οδῃ θὲ 
ἰτασβᾶ ἱπ ]ενν ϑῃ νυυϊζετβ, ἰΒ ποῖ αυϊΐς 
οἷεατ. ΑΒ ἃ τυῖϊε (βεε δῦονε οῃ νεζ. 12) 
ἔπεν δάπις ἐς ἀερεπάεηςε οὗ ἄβαξῃ οὴ 
βἰη, ἐπουρ ϑομδείσεη ἀυοίο5 4 Ἐδθθὶ 
Βδίμδὶ θη Πανὶ 45 βαγίπρ, “ Ἐδδτηβὶ 
Αἄδπιὰβ ρησλυβ ποη Ρεδοσαββαῖ, ἴδηῆθῃ 
ΤΊΟΥΒ ξαΐδβαεῖ᾽"", Οπ ἰδὲ υπίξγ ἀπά 50]1- 

τπου ἢ βίη ἰβ ποῖ ἱπιρυξεά ψΒεσε ἔπεα 18 Σ πιεῖ ἐπετπετέξρε ιν οιει τε ἘΠ ὉΟτΩ- 
ΠΟ ἴανν, ἀπὰ ἐπουρῇ ' τπεγείοσε πὸ ῥαγ- ΤῸ ἜΤΙ δίῃ 186 με τϑβυϊὲ Ὁ Ἢ ἴπ- τῇ 
ἐἰομῖαγ Ρετιδἱιν.---ἀεαιῃ οὐ ἀποίμοσ--τοουἃ ἀϊνίαι41᾽ 5 εξίβέθη; 1 15, 85 ἴῺΣ δ8 δχ- 
Ῥε ἐχρεοίεὰ ἴοσ ἐμ βὶπβ μετα 'ῃ χαδϑίίοη, 
γεί 411} τμδΐ εἰπιε ἄβδίῃ τεϊρπεά, ἔοσ ἴῃ τῃς 

Ραιΐεπος ροαβ, πηΐνεσβαὶ, γαὲ ἴπ ᾿ΐβε ἢ 
Ἔν δἕξεσ (86 ΕΔ] ποί δρβοίϊ αζεῖν ἢθο68- 
ΒΑ". ΤΠὶβ βεεπὶθ ἴο ἄρτεε ΜΕ 

ἴογ ὄνὲσ οοηϊοϊηρῆ,᾽" - οοβεῖυ ψίτῃ {πε ΑΡοβεῖε᾽β [εδοῃὶπρ 85 
δορί οἵ Αἄδτὴ 5'π δηά ἀξαίῃ δά 
ἸΠΒΕΡ ΓΑ ὈΪν ΔΠ 
καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ἱπίεσργείεα αἀῦονβ. ἴ[ἶὲ ἰβ ἴδε ἀρρεαὶ ἴὸ 
ὁμοιώματι κιτιλ.---νδὴ ονὸσ (ποϑεὲ νὴ ἐχῤογίεμος ἴπ Ῥαὺ (πάντες ἥμαρτον), 
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παραβάσεως ᾿Αδάμ, ὅς ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος. 

ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτω καὶ τὸ χάρισμα. 
15. ᾿Αλλ᾽ οὐχ 

εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς 

παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ 

καὶ ἡ “ ϑωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ " Χριστοῦ εἰς τοὺς τ 7ομὴ ἵν. 
πολλοὺς ἐπερίσσευσε. τό. καὶ οὐχ ὡς δι᾿ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος, τὸ ἢ ΠΝ 

δώρημα" τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἢ ι Τίπι. ἃ 
5 

ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα. 1. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς 

παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσε διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἷ 92 σον. νἱ!. 

τὴν " περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβά- 2) Ἴρϑὺς αι. 

1 τῶ τον ενος Ὁ ΒΟΚΙΡῸ Ἰδὲ. ; εν τω ενι Ὀτρτ.; ἐν ενος 47, Ὗ. ἀπά Η. τηᾶτρ.; 
ἐν ἐνι παραπτώματι ΑΕῸ Δπὰ ΝνεῖΞ5. τῆς δωρεας οτὰι. Β 40, Οτίρεη ἐνῖςε ; ὟΝ. ἀπὰ 
Η. ὕσδοκεί. ἴησου Χριστου ; ὃ Χ. Ι. ἰπ Β, Οτΐρεη. 

οτοβϑίηρ ΜΠ ἃ ἰσαηβοοηάσδηςξ νίενν οὗ τῇς [158 ἐπε βυῦ]εςς οὗ τεἀδιηριίοη ; ἰξ [Π6 ταςς 
απὶεν οὗ ἴ86 ταος ἱπ Αἄδι), ψνῃϊςἢ ρῖνεβ 
τἶβα ἴο 41] με ἀϊ πη υ]εἶ65 οὗ ἱπιεγρσζεϊδιίοη; 
Ῥὺς ψιβους ἐπὶ85 ἀρρεὰὶ ἴο δχρεγίεπος 
ὙΜΏΪΟἢ ΤΩΔΩΥ κα Βεηρεῖ, Μεγεσ δπὰ 
1βοτά σο θοῦ) (μ6 νος ραββδαρε ψουἹά 

μαπρ' ἰῃ ἴδα δἰγ, πῆσθαὶ. ὙΠοτε πιυϑὲ δὲ 
βοπιδίμίπρ ννμοἢ ἱπνοῖνεϑ τς ἱπάϊνίἀυα] 
ἰπ Αἀδπι᾿β ἰδία ; ἰῃαὶ βοτγηδίβίηρ οοτηδβ 
ἱπέο νίενη ἰπ πάντες ἥμαρτον, ἀπά {μετα 
οπῖγ; δηὰ ψἱίμους ἴξ οἷς ἱπίεγεϑε ἀϊε8. 
Α 5ίη νης να σοπιπης ἴῃ Αἄλιῃ (απᾶ 
ΨΨΏΙΟΒ ἤανοσ Ῥεσοπιαβ οὐσβ οἴβεγιν186) 15 
Ὁ ΤΏΘΙΟ ἔαπον ἴο ΨΨΒίοΒ οἷς Βα5 ποίμιηρ 
ΒΕΙΙΟΙ5 0 88. 

γεσ. σβ. Αἴ τδὲ5 ροίπεξ ἴῃς ράᾶγαι οὶ οὗ 
Αἄδπι απὰ Οῃγίβε Ῥεσοιηθβ ἃ Ἴοπίγαβε: 
ποὶ 85 πε παράπτωμα (ἴῃς ννοτὰ ᾿τρ 1165 
τῆς ΕΔ11), 50 4150 15 δε χάρισμα (ἴδε ρ' 
ΨΏΙΟΝ 15 ἔγεεῖν τον δα ἴοσ ϑἰπηθεβ ἴῃ 
της (Ο5ΡΕῖ, ἴ.6., ἃ Ὀἰνίπα τἰρμεθουβηθβ5 
δηά 116]. οἱ πολλοὶ πιδαῃβ “411, Ὀπι 
Ῥτεβθπίβ ἰῃς “411 δ5 ἃ ρτεαῖ πιυπΊθογ. 
πολλῷ μᾶλλον: [ἃς ἰάδα υηάειϊγίηρ 
ἴῃς ἱπέεσεπος 18 μαι αοά ἀε!ρμῖβ. ἴῃ 
τλθσου; ἰἔ πάει Ηἰβ βατηηιβιγαιίίοι 
οὩς τηϑὴ 5 οἴεηος Του ἢάανα ΒΒ 
7Ὰτ-τεαςπίηρ ςοπβεαπεποαβ, ΠΟ πηῦτὰ 
ἘΔΘΟΠΑΡΙΥ͂ ΓΠΑΥ ἅς [66] ΒΤ ΟΣ {πὲ ἃ 

ΨΕΙΒΑΙ ἱππύδηος οἱ ο 
δομιενετηεηῖ. ΤΩ ἰάφα ἰβ τε Κἂγ- 
ποῖε οὗ {π6ὸ Ψῇοὶς ομαρίοσ : 866 νεζβ. 
9. 1ο, 17. ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι ἰ5 10 
Ὅε οοπβίτιοα ἰορεῖπετ : τὸ σερθαΐ πα 
Ατιϊοῖε Ὀείοτε ἐν χάριτι ἰ5 ποῖ 6556 ηί14], 
δά ἡ δωρεὰ 15 αὐκννᾷτᾷᾶ δ5βίαπάϊπρ 
δἴοῃθ. ἀοά᾽β χάρις :5 βδονῃ ἱπ ἴδε 
δἰ οἵ Ηἰβ ϑοῃ, Ομ τὶβι᾿β ἰπὰ Ηἰβ ὑπάετ- 
τακίπρ ἴῃ οδεάϊεπος ἰο ἐῇς Ἑδίμοῦ 
τῆς ρδίπδι! ἡνοσκ οὗ ουγ βαἰναιίίοη. εἰς 
τοὺς πολλοὺς [πὲ οἱ πολλοὶ ἰ5 ποῖ 
ορροβεά ἴο “ 811,᾿" Ραϊ το ““οπς ᾽) : ἴξ 18 
ἱπάεεᾶ εαυΐϊνα!εης ἴο “ 411,᾿ δηὰ βἰρῃῖῆαθβ 
τμαῖ ἐμὲ “411 ἀτὲ ποῖ ἔενυ. Τῆς ψοσἹά 

αϑετεὰ ἐπτοτρίτ τε - ἤτβε- Αὐδδτα, της 

ἄοης Ὁγ ἴῃς ϑεζοπα ΨΠῚ Βεπεπξ ἔμ στᾶςε. 
ἐπερίσσευσεν : ἐπε ΜΟΙ 15 ῥτοτηρξδα ὉΥ͂ 
Ῥδι1}5 οννῃ εἐχρεγίεησε : ἴῃς δ᾽εββθάηεβββ 
οὗ (ἂς ΟΠὨσίβιίδη [1 ἴδσ ουΐννεπε [Ὡς 
τηΐβεσυ οὗ ες 1 πάθε σοηδεμηπαίίοη, 

γεσ. τ6. Α ἔεβῃ ροΐϊηϊ οὗ ςοπίγαβί. 
ΤΒδὶ ψΒίομ αοά Βεξίουνβ (ἴοσ δώρημα, 566 
Μαγοσ ου δπιεβ 1. 17) 15. ποῖ 45 ἔπγουρἢ 
οῆς ἰδαῖ βΒἰπηβᾷ : [86 Δηδίορυ γι Αἄδτα 
ὕγεακβ ἄονῃ Βοτθ. ΕῸς τὰς Ὀϊνίης 
ἡμάρταςεπε (κρίμα πειέγα]) βέασιίὶπρ ἔτοσα 
Οἷς (ρεγβοη) τεϑ θά ἱπ σοπάεπιπδίίοι 
ὋΣ ; Ὑπέῖδαβ ἱπς Ἐ1Ὶ Εν Ξεασ ΠΣ 

ποσὶ τπιδηῦ οεποθβ (ν ῖοἢ ἀρρθαὶεά τὸ 
τὰς τηθγου οὗ (οἄ), μδ5 τεβυϊεεά ἴπ ἃ βεη- 
ἴεπος οἵ Ἰυδειποαίίοη (ἴοτ 341}. Τηΐβ 
αὐδίγαος ΨΑῪ οὗ Ἰοοϊιηρ δἱ τες πιδίξεσ 
ἀϊδγεραγάβ ψῃδαὶ {πε Αροβεὶς ἰπϑίβίβ. ου 
εἰβθενμεγε, {πὶ {Π|15 “ βαηΐεπος οὗ [πϑι1- 
Βοδίίου " ΟΠΙΥ ἴίακεβ οἴξεοε ἴοσ (ῃ8 
ἱπάϊνίἄυαὶ οὐ τῃ6 οοπάϊίοη οὐ ἔδιτα. 
ΤΒε ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων ἱπ (ἢΐ5 
νεῖβα ἰ8 ἃ ἀδοίβῖνα δγριπιεπε ἴοσ ἐπα 
τηςδηΐηρ σίνεη αῦονε ἴο πάντες ἥμαρτον : 
τεἀετηρίίοη 15 ποί ἰπϑρίγε πχεγεὶν ὃν ἐπα 

- ὯΙ Ξ τῆς τᾶςς ἴῃ Αάδτη, δας ὉΥ [8 
5. δοίιδὶ Δηα τι τρ δα ΟΠΕΏς65, Δ 

15 165 ΡΊΟΙΥ. ἑνὸς : ἐνὸς 15 ΠῚ ΔΒΟΙΪΙΠΕ, -ΞΞὄ.ΞΞ Ὁ ἘΦ τς , τοϑιπηρ ἴῃς ἑνὸς ἅἁμαρτήσαντος οὗ 
τῆς ῥγενίοιβ οἷδιιβε ; ποὲ πϑυΐεσ, ψἱτῃ 
παραπτώματος δηιίοἰραιεά ποτ ἰμς 
ξο!]ονηρ οἴαυβα. 

γε. 17. ὙΠῚΒ ναγβα σομῆσπιβ {π6 Ρσα- 
οοάϊηρ. Το δεριυτηςπὲ ἰβ ἴπ6 βάπηθ ἴῃ 
Κιπά δ5 ἴῃ νεῖ, 15. ΤᾺς εβεοίς οἵ ἐδς 
ΕᾺ1 ἂς ἱπάυδιξαθῖε: 511} 1655 ὀρεη ἴοὸ 
ἄοιδε ἂτεὲ {πὲ εἤεοίβ οὔ (6 ψοσκ οὗ 
ΟΒεῖβέ. ΨΜΠΒ οἱ τὴν περισσείαν τῆς 
χέριτος καὶ [τῆς δωρεᾶς] τῆς δικαιοσύνης 
αμβάνοντες ψε ἀρδὶπ ἰοιοῃ Ἐχρασίεποθ, 

δπὰ δὴ εσωρίσιοδὶ οοπάϊιίοη ἰβ διίδομβά 



640 ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟῪΣ ν. 

νοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ. 18. Ἄρα 

οὖν ὡς δι ἑνὸς παραπτώματος, εἰς πάντας ἀνθρώπους, εἰς κατάκριμα - 

ρΌΚ. ἱν. 5. οὕτω καὶ δί᾽ ἑνὸς δικαιώματος, εἰς πάντας ἀνθρώπους, εἰς " δικαίωσιν 

ζωῆς. 109. ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρ- 

4 Ἠεδ ν. ἃ. τωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοὶ, οὕτω καὶ διὰ τῆς “ ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς 

ἰο ἴῃς αρϑβίσαοξ απίνεγβδ! τ βαρρεβίεά Ὺ δικαιοπράγημα τὸ κοινόν : δικαίωμα δὲ 
νεσ. 12. Τῆς αρυπάδπος οὗ ἴῃς ριᾶος τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος. ΤΗΪϊΒ 
δῃηά οἵ (ἔπε ρα ΒΙΟΒ σοπείβίβ ἰπ) τρί. βεῆβα οἵ ἂπ δοὲ ὃν ψΒῖομ δπ ἰπη]υϑεῖσα 
δουβπθβδ Π885 ἴο ὃς τορείνοά γ ἔα. ἰς τεςεπεά ἰβ δχδοῖν βυϊέαθῖε ἢότε. 
Βυϊ ἤδη ὃν ἐλ ἃ σοπηδοίίοη 8 ἔοσηθσά ΤΉσγοιρὮ [Π18 ἐπα τοβαΐε ἔοσ 41] τηθη 15 
ἢ ΟἨτῖβι, ἐπε σοπϑεσίεηοοβ οὗ ἐμαὶ δικαίωσις ζωῆς: ἴοτ (ῃς ρεηϊίνο, 5εε 
Τοηπεοξίοη, 85 ἐπ τΕ ΤΕ ΤΕ τεξαδὶς ἕο Ψβμδὲ Ὑίπετ, Ρ. 235. ϑίπιοοχ, ᾿αηπρμαρε οὕ 
νε ΚΠΟΥ Οἱ Ξ Ὡδέατε, οᾶη Ὅς πῖοτα ἐξέ Ν.Τ., 85. ὙΥΏοη ἀοά [1υβιιῆς5. {πε 

“Ευσεῖν οσαπίεα ἀροη ἐπᾶπ' πε΄ ζῦπθε- βίπηδι, Β6 βῃίοβ ἰηΐο ἀπά ἱπμεγίεβ {{{8. 
τϑϑεησεε ΟἿ ΟΠΤ ΠΕΤΠΙΣΙ τσππεστίοιν τρια, ΒΩ ΡΕΠΟσΕΊπαμες ἰς ὅτηταῥοτς 

Αάδ' Ῥαγὶ οὗ δε σοηέγαβε 15 τηασκεᾶ γε. το. Τῆς βεηβς οὗ [Π15 νεσβε ᾽δ85 
ΞΕ ΤΡΕ Θμαηρο ἔγοπι “ ἄφαίῃ σείρπεᾶ᾽" το Ῥεεη ἀεξεττηϊπεά ῬῪ ψνῃμδΐ ργτεοεάεβ. Τὴα 

“εγυε 5411 τεῖρῃ ἐπ 1," τοὶ “11ἴὸ 5841} γὰρ σοηπεοῖβ ἴξ ΟἹοβεῖγ ψ τ {πε 1δδὶ 
τεῖὶρπ ἵπ ΟἹ ΟΥΟΙ 18. ὙΤῇς ἔπίυτε ἴῃ τνογάβ οἵ νοσϑα 18 : “ ἠυβεϊβοδίίοπι οὗ "γε; 
βασιλεύσουσιν ἰ5 πο ἄουθε Ἰορίοαϊ!, Ῥῃ: ἴοτ, δ8 τπῃσου βρῇ, εἰο."᾿. ἁμαρτωλοὶ κατε- 
1 τείεσβ πενεγέμο εββ ἴο πε σοπβαυτητηα-ὀ στάθησαν :; ““Ψεῖς σοπϑιϊξαϊεα 5ἰπποβ ᾽", 
τίοη οὗἨὨ ἁ τεἀεπιρίίοη ἴπ ἴπεὸ Μεββίδπίς Ἐοτγ ἔπε ννογά κατεστ. οὔ. 145. ἷν. 4, 2 Ῥεΐ. 
κίηράοτπη ἰπ ἰῃς ψουῦά ἴο σοῖς. ΟΛ'. 1. 8. Τὰ παβ {πε βαπιεὲ διλθιρι εν 45 (πῸ 
ψἰ, α7, 21, Οοἱ. 1ἢ,.3. ἢ, 2 Τίτῃ, ἴἴ, 12, ἘΠΡΊΒἢ ννογά “ σοπδεϊεαξεά " (5. ἀπά ἘῺῚ 

γεῖ. τ8. ὙΙΒ ἄρα οὖν (ο΄. νἱῖ. 3, Ῥυὲννε σαπηοῖ βᾶν, ἔτοπι ἴῃς νογά ἰδεῖς, 
25, ἀηά οἴεπ ἴπ Ῥαὺ]) τὰς σοποϊυδίοπ ψβεῖμει ἐπε πιᾶτν σοηβειξαςεα βίππεσβ, 
οὗ {πε ἀτριπιοπὲ 8 ἱπίγοάυςεά. ΙῈ 16 Ἑπτουρ ἐπα οπς ρεῖβοπ᾽β ἀϊξορεάϊεποε, 
βἰτηρίεβε ἰο ἰδκε ἑνὸς ἴῃ ῬΟ(Π οἴδιιβεβ 88. ἃγε 50 οοπβεϊξμεεά ἱπιτηςάϊδίεῖν ἀπά πη- 
πουΐεσ. “4Α5 Ἰῃγουρῇ οτς οἥεησε (6 σοπάϊ οΠΆΠΥ, οἵ πηεάϊδέεϊν Ὡσου Ἢ ἐμεῖς 

τἰςξοῖε ἔοε 41] ταεῃ ναὸ οοράοηγχηδιίοη, 8 ον 5ἷπ (το ὃς ἰγασδά Ῥδοΐς, οὗ σοῦσβα, ἕο 
Αἶ5ο ἕπτουρῇ οπς τρῃίεουβ δοῖ, ἴῃς τεϑαϊε ΠΙτΩ) ; [15 125, 85 8 Ὀδδῆ δγριιεά δαδονε, 
ἴοτ Αἱ] πῦφη ἰδ Ἰυϑεϊοαίίοι οὗ [ππ.᾿ ΤῊς ἰβ5 τῆς Αροβεῖε᾽β τηδαπίηρ. οὕτως καὶ διὰ 
τοβαΐε ἴῃ ΘΟ οαϑεβ 15 πηδαϊαίεάς ἰῃ ἰῃῆς τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνός : (ἢς Δρρ!!ςαϊίοπ 
ἴοττηθγ, ΌῪ πηεπ᾿β δοίι] πη; ἱπ (ες οὗ τῆς ὑπακοῆς πΠ45 Ὀεεπ ἀϊδβρυϊεά, ΒΥ 
Ἰαϊέεσ, ὃν ἐμεῖς 1410 ἱπ ΟἾτῖβὲ. 1 μὰβ βοπὶς (Ηοΐπιδππ, 1.Ἐρἢ]ετ) 1 15 ἕακεῃ ἴὸ 

τἜξεν χυξεεσπεά, ππεῖδετ, δικαίωμα ᾿Δπ (ΟνῈσ τὰς ΜΒοῖς ΠΡ ἀπό ψοτὶ οὐ. ἰρρας 
τῆθδὴ ἃ “τίρπίεουβ δοί,"--ππαΐ Πίος ῃ οοποείνεα ἂ5 ἔπε οδισνίηρ οὐΐ οἵ {π6 
ΟἸ τίσι δομίενεά ἴῃ Ηἱ5 ἀδβαδίῃ, οοποείνεά Ἐδέμοτ᾽β Ψ1} ΣΟ ον ΡΠ: ἱϊ. 8, ΒΥ οἴδμεσβ 
85 οπε {πίπρ' οοτηπιαπάϊηρ τπεῸ ἄρρσονὰὶ (Μενετ) ἰξ 15 1Πἰτηϊεεά το- ΟἾσίβι’β ἄβϑεῃ 45 
οἵ αΘοά. ΤΠΐβ βεῆβε ες π|5 ἴο δ γεαυϊτοά [ῃθ οπα ργεδὲ ἂςῖ οὗ οδεάϊεηρε οπ ΜΉΝ 
ὉΥ ἰῆς οοπίταβε ψ ἢ παράπτωμα, δῖ Τρ μονα ππν οΓΙαεσποαίςοι ἘΠΗΥ ὁ ΤΊ ΒΕ βοβείοη δερεπάδά ; 
Μεγεῦ ἀπά οἴμετβ τρια (Πδέ, 85 ἴῃ νεσ οὔ. σῆδρ. ΠΙ. 25, ν. 9θ.« Βοιίῇ ἰάεαβ ἅτ 
16, {πε πιδδηΐπρ τουβέ δε “ἃ βεπέεπος οὔ Ῥαυϊΐίμηβ, Ῥὰὲ τῆς 128: βεεπηβ τηοϑὲ σοπ- 
7πδεϊβοδείοπ ̓. “ΤΒσοιρἢ οπε 5 γίὶπρ στυουβ το {πε οοπίεχε δπᾶ τῆς σοπίγαϑε 
βεπίεπος (ργοηοιποθά ον (6 ψοσά ψΠοἢ ρεγναάςβ ἴτ. δίκαιοι κατασταθήσ- 
Ὀεοδιβα οὗ ΟΠ τῖβεβ ἀθδίῃ) (86 τεϑς Ὁ ονται : ““ 5}2]] Ὀς οοπβιϊευϊεά τἰσπέεουβ᾽" ; 
811 τῆ ἰδ [δε βοδείοι οὗ 11. Βυΐ {π|5 τῆς ξαξυτεβῃοννβ ἀραΐπ πὲ Ῥδυ] ἰβ 4681- 
Ἰαβεινίπρ βδπίεπος ἐπ ὕαονο 18 Αῖαπ ἴο ἴπρ ΨἱΠ ἀχροτίεπος, ογ δὲ ἰεαϑὲ ὙγΈῃ 
ἘΠῸ τϑα 8πὶ οὐἵἩἨ αι] 8 {πηκίηρ, ἀπᾶ 0 ροββίδῖε Ἴχρεγίδεηος ; ἔπε Ἰορίς ψ βοῇ 
βέγαίπ ἰβ ρας ὑροη δικαίωμα ἴρμνο Πηάβ ἐπε ΚΟΥ ἴὸ ἔπε ραββαρε ἰῃ Βεηρεῖβ 
ψΉδη να οὔξεγνε [8 οοτγεβροπάθπος ΨΠ ἐογπλυΐα, Οηῖριδς ῥεοσαγμτιέ Αἄανιο ῥέο- 
παράπτωμα) ἰπ τηρκίπρ 1: βιρπίεν ΟΠ σῖβε ΒΒ σαπέε, ουά πᾶνε ψυγίξεεπ μετα 8150 
νους 5 ἃ {πίηρ ἴῃ Μοῦ τὶρμίεουβηθεβ δίκαιοι κατεστάθησαν. [{ἴ 15 Ῥεσαιδα 
5, 80 ἕο βρεδῖς, οηδοάϊεά. Ιἰἱρπεοος Ῥαὶ] Ἴςοηποεῖνεβ οἵ {π|5 [πιϑεϊποδίίοπ 45 
(Νοίες οπα ἘΕῤϊὶπσέϊες οΥ δέ. Ῥαμὶ, Ῥ. 202) οοπάϊιϊοπεά ἴπ τς οαβε οὗ εδοῖῇ οἵ {πε 
δάοριϑ [π15 τηεδηΐηρ, “ἃ τἱρβίδθοιβ ἀεεᾶ,᾽" πολλοί ὃν ΓΑΙ, Δπὰ 45 ἴπ ῥγοσδθβ οἵ 
δπὰ αυοίεβ Ατὶβί., κἀδέ,, '., χ3, τὰ ἀδική- (ακίπρ ῥίασε ἴῃ οπὲ δῇει δποίπαοσ {πδὶ 
ματα πάντα καὶ τὰ δικαιώματα, δΔηὦ δε υ8ε5 ἔδε ζαῖατε. Α τεΐεγεπος ἴο ἑῆς 
Εἰκ. Νίο., ν., 7 (το) : καλεῖται δὲ μᾶλλον ]πάρτηεπε ΠΔῪ (Μεγετ) 18 ἕοσοεά; ἱξ 18 
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δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. 

ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα. οὗ δὲ 
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20. Νόμος δὲ παρεισῆλθεν, 
ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὕπερ- 

ἐπερίσσευσεν ἡ χάρις - 21. ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν 
τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν 

αἰώνιον, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

οὐ ἔπεῃς ας ἤθη (ΠΥ δεῖϊενε ἴῃ ΟὨσίβέ, 
τῆς τηδη ἀγα σοηπϑβεξειεα δίκαϊοις 
τῦνεσγ. 2Ζο ὕ. ΤΠ σοτηρατίβοη δεΐνεεη 
᾿Αἄδλπι δηᾶ Οἤγῖβι 15 οἰοβεά, Βυὲξ ἴη, ἐπα 

ἰΔ4α1ε, Ὀδένγεεη τῆς ὑνο, βέοοά τς ἴανν " 
ἀϊεγεὺς -ῬΒΌΓτΗθΕΥ ΤεΙΈΓτσ ἰς πτταςὴ 
Ὁ ΜΆΥ 85 ἴο ἱπάϊσαϊς {πὸ ρἷδος ἰὲ ποῖ ἀ5 
ἴπ ἐδε ογάεσ οἵ Ρτονιἄβηςς, δῃηᾶ Ἔεβρεοίδ!ν 
ἴο 5ῆουνγ πὲ ἰξὲ ὅοεβϑ ποί τυβίγταίθ, θὰξ 
δυτίμοι, τῆς ἐπᾶ σοηϊεπιρίαιεα ἴπ ἐπε 

τοῦτ υ Εἰπίες παρεσῆλθεν: τοὸ νεῖ. 
ΤΎΖαρονε- ϑη δηϊεταά ἱπίο {π6 ννοτ]ά ; 
Ἐπ Γἂνν επίεγεά ἱπέο {π6 ϑἰειδίίοη {δ π15 

76βὺ8 ΟἸσίβε ουσ 1 οσά ᾽ν, ἐν τῷ θανάτῳ : 
ἴτ ἰδ λογα πϑίαγαὶ ἴο ὀρροβα (Πῖ5 ἐο ζωὴ 
αἰώνιος, ἀηά τερατά ἀεαβιῆ 88 “ἃ ργονίποθ 
ΨΜΏΙΟΝ δἷη δὰ νοῦ, δπά ἱπ ψηϊοδ ἰΐ 
Ἐχεσοϊβαά 115 ἀοπηπίοῃ ᾿ (αἰ Βοτγά), ἐμδῃ 
ἴο τῖᾶκε ἱξ ραγδϑὶ!εῖ (νὰ Μεγεγ) ἕο διὰ 
δικαιοσύνης, Δηά τεπάδι ““ἷπ νἱτίπε οἵ 
ἀεδιῃ ᾿᾽ (ἀαέ. ἱηιςέγ.). ατᾶρς 85 πο γεῖ 
αἰταϊηεά ο ἰΐβ5 [Ὁ]1 βονετζείρι ὺπεν ; ἰξ ςοπιαβ 
ἴο {Π18 βονεγεί ΔΕΥ 845 ἰξ ἱπηρατίβ ἕο πε π 
τς οὔ οὗ αοάϊξ τἰρῃμίεουβηεβ (διὰ 
δικαιοσύνης) ἢ ἰϊ8 ροαΐ, (8 1ἰπλῖϊὲ ΠΟ ἢ 
ἰβ γεξ πὸ {ἰπ|ιἴ, 15 δἴεγηδῖ πε. ϑοπῖε, 

ογεαίθα 845 δὴ δοζεββοῦυ οἵ βυδογάϊηδίς " ποσσέσευ, ἘσπΞιττε εἰς ζωὴν αἰώνιον νγἱὮ 
ἐπίπρ ; ἰξ Β45 ποῖ ἔπε ἀεοίϊβῖνε β'σπῆςαποα 
ἴῃ Πιβίοτυ νῖ ἢ τῆς οδἠεςεῖνε ρόννεσ οὗ 
β'π πᾶ5. ὉΝογάβ ἴῃ νος ἢ {Π6 βαπια ῥσε- 
Ῥοβίτἰίοηβ ἤανα ἃ δ π||8τ ἴοτοςα ἃτὲ 
παρεισάγω, 2 Ῥεῖ. ἰΐ. 1; παρεισδύνω, 
]1πάε 4; παρεισφέρω, 2 Ρεῖ. ἱ. 5: ψ 
(αἱ. 11. 4. ὙΠεγα 15 οἴζβῃ ἴῃ βθοἢ πνογάβ, 
τπουρᾷ ποὲ παοαββαν, τς ἰάεα οὗ 
βίεδ ἢ οὐ βεύτεου: ψὄδὲ τηΐρῃξ τοπάᾶοσ 
“{π6 αν 5᾽ρρεά ἴῃ". 
τὸ παράπτωμα : ἴῃς ρύγροβε ἐχργεββά 
ὃν ἵνα 15 αοά᾽ε: Μγίηετ, Ρ. 575. Τῆὲ 
οἴξπεπος ἰ5. πα! ρ! εὖ Ῥεσαιβα {πε ἴδνν, 
δῆ(Ο᾽ δ ἘΠΕ Πδϑῆ; ἀγα] 
Δηΐδ, τῇ ἰο οα΄, ἀπά 80 βιτηυΐδέδβ ἰξ 
Ἵπῖο ἀΠιϑορεθίδποα. Οἤ. 4]. 111. 10 ἢϊ., δηά 
Ἐπὲ ἀενειοριπεηξ οἵ (15 ἰᾶθα 'π σἢδρ. νἱΐ. 
ἡ ἢ. ΑΒ 1δε οἥκποα για] Ρ}164, τμ6 πε 
οὗ τεἀδεπιρείοις, ΞΕ Ὁ Εἴς 
περὰ νγοτδ ἱπτεπϑιπεα, οὗ δὲ ἐπλεόνασεν 
ἢ ἁμαρτία: ἅμαρτία Ξεεπὶ5 ᾿ιβεὰ ΠΟΓΕ, 
ποὲ παράπτωμα, Ὀδοδιιδε ΠΊΟΓΕ ῬΙΌΡΕΓ 
ἴο Ἔχργδβδ {με βὰπὶ ἰοΐα] οὗ εὐ], πιδάβ ἃΡ 
«οὗ τερεαδίεά δςίβ οἵ ἀϊβοδεάϊεηος ἴο ἐπε 
αν. “ 510 ΒΠῚΚΕ ἧ Θ᾽ 
Ὧ;Δ5 ἀἀἀεᾶ ἴο ““οἴξησε “. οὗ ΤΡ ῈῈ Βδαῖα 
ἴο τοῖοι ἴὸ 5:86] ΟὨΪΥ, ἴογ ἰξ ψγαβ ἔπεα 
δας {πε ἴανν Ὡδά [5 βεδὲ; πὲ ποτα 15 
Βοπιϑιίηρ ἀπαίορουβ ἴο {Π18 ἰἴὰνν δηᾷ [18 
ἘΠ ες δ᾽ ΕΥ̓. ᾿ ἜΝΕΙΥ ΘΕ 45 

πῆς πεεά οἵ τεδεπιρειοΣΣ -“ΒΕΌΌΙΠΕΞ ἸπΌΓα 
Ῥτεββῖ Τ Ἰρβεῦ ρόννοσ ἴο 
τπεετίς ὑπερεπερίσσευσεν : “ {δε ἐπλεό- 
γασεν δα το ὃς 5υτραββϑοά " (Μεγετ). 
ΟΥ. 2 Οος. νἱΐ. 4. Ῥδὺϊ! 18 ἐχοεββίνε!υ 
[οπά οὗ ςοπιρουηάβ ἢ ὑπέρ. ὙΠΕ 
Ρύτροβα οὗ {π15 δρουπάϊηρ τηδπὶ ξεβέδιοη 
οὗ ρζϑος ἰβ, “πὲ 45 βίη τεϊρῃβᾶ ἰῃ 
ἀεαιῃ, 80 αἷ5ο 9βουϊά ργᾶςδ ΓΕΙρῚ ἔρτθὴ 
ΤΙΡῚ τίς τῆγΟΌΡΕ 

διὰ δικαιοσύνης : [πτουρΡἢ ἃ τὶρβίθοιιβ- 
655 ΨΏΪΟΒ ἐπάβ ἴῃ εἰεσηδὶ 11: οἷ, εἰς 
δικαίωσιν ζωῆς, νεῖ. 18, διὰ 1. Χ. τοῦ 
κυρίου ἡμῶν: Ἐδῖ5. ]1 τειοτῖοδὶ οἱοβα 
845 δἰ πιοβὲ (ες ναῖιιε οἵ 4 ἀοχοίορυ. 

ἬΑΡΤΕΕ ΞΡ ΕΓΒ. 1.14. [ἢ τς ΒΒ 
ομαρέεσ, δὰ] 8845 οοποίυδεά ἢῖβ. εχ- 
Ῥοβίτίοῃ οὗ ἕῆς “ γτἰρβέθουβηςββ οἵ αοά ἢ" 
ΨΈΏΪΟΙ [5 γσενεαῖςα ἴῃ τῆς αοβρεὶ. Βυΐ 

ἵνα πλεονάσῃ “τῆς ἐχροβίείου [εανὲβ βογηείπίηρ το δὲ 
ἀεβιτεά---Θοπιει ῃἱπρ Ηἰπέεά δὲ ἱπ 11. 8 
(1 εξ α5 ἄο εν! πδὲ ροοά τῖᾶν οοπὶς ᾽ἢ 
δηᾶ τεοδιϊεὰ ἴῃ ν. 20 ἢ, {(Βεσε βἰπ 
Δουπάᾶεά, στδος ἀϊά βιιρεγαδουπᾶ᾽". [ὲ 
ΒΕΕΠΊΒ, δἴζεσ ἮΝ 85 1ξῖΠε ροβρεῖ σἱά “ταδῖκε 
νοϊά (ἢς ἴὰνν ᾽" (111. 31) ἴῃ ἃ Ὀδ4 βεπβε; δηά 
Ῥδυΐ 45 πον ἴο ἀεπιδηϑέγαϊε (ῃδέ ἴὲ ἄοε5 
ποῖ. [Ιε 15 ρἰνίπρ δὴ ὑπτγεαὶ ρτεοϊβίομ ἴο 
ΓΒ ψοτάβ ἕο βδὺ ὙΠ 1 ἰρβίαβ ἐπαξ ἢς 
845 ὯΟΨ ἴο ἰιδεξν Ὧἰβ ρὌΒρεΙ ἐο ἐΐῃε 
τῆοσαὶ Ἂοπβοίουβπεββ οὗ ἰῇ6 ΤἸεν 58 
ΟὨ γί βείδῃ ; ἰξ ἴβ Ὡοὲ ]εννιϑῃ ΟἸ τί βείδηβ, 
ΟὈνϊουϑῖγ, ῃο ἀζὲ δάάγεββεά ἴῃ νὶ. το ἢ, 
δηᾶ ἴξ 15 ποῖ {π6 76νν 5 }- Ο τ βείαη πιοσδὶ 
ςοηδβοίουβπεββ, μὰς ἔπε πηογαὶ σοηβοίουβ- 
1658 Οὗ 811 θη; ΜΨΒΙΘΗ γαῖϑεβ ἔδδ ἀυδϑιοηδ 
ἴο ψῃϊοἢ δ6 πεγε δἀάγεββεβ μἰπιβεῖῖ, Ης 
[δ5 ἴο 5ῆον ἔπδὶ ἔποβαὲ πὸ μάνα “ τε- 
ςεἰνεά ἐπε τεοοποι Πδεϊοι ᾿᾿ (ν. χα), ψ8Ὸ 
“ἐτρρεῖνε {πε δϑυηάδησε οὗ {πε ρτδος δηὰ 
οὗ 1π| οὗ τ ρβεέεουβηβββ᾽᾿ (ν. 17), δα 
1Ὲς νΘΥῪ ῬΕΙΒΟΙΒ ἱπ Βοτα “Πα τρμίεουβ 
τεαυίΐγεπιεη οὗ με ἴδνν᾽" 15 [1 Π]116 ἃ (ν11]. 

ΤὨς [ἰθεγέϊης ἀγρυσηθηξ 15 στϑίμεῖ 
(δπε6 μαπ [εὐννίβα, ἐπουρἢ νπεη Ῥδυ] 
ΒΡΕΔΚΒ ΟΣ τπὲ ΤΟΙΣ ἃξ Τηρ' 

ΔᾺΝ, τὲ ἰ5 ΤΆΠΥ ἐπε Μοβαὶς ἴἂνν οἵ 
ΨὨϊοἢ ἢ ἘΠῖηΚ5. ΤῈ νγ85 ἔπε οπεὲ ἀθῆπίϊε 
ἐτηθοάϊτηεπι οὗ 6 σοποερί. ΤΏ Ἰυδιῆ- 
οδἰΐοῃ, ἴο [δ πιοσγαὶ σοηβοϊ ουσπεβ88, οἵ ἴῃς 
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κΌΒ, χἱ. 4 ΥἹ. Σ. ΤΙ οὖν ἐροῦμεν ; " 
4; Οο 
38:1 πλεονάσῃ ; 2. μὴ γένοιτο. 
ὅω ἦν. 

1 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΥἹ. 

ἐπιμενοῦμεν Σ τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις 

οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι 

ζήσομεν ἐν αὐτῇ ; 3. ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν 

Ὁ σοὶ. ἱ!, χα, ᾿Ιησοῦν,2 εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν ; 4. " συνετάφημεν οὖν 

αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος 

Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς 
εἰς τὸν θάνατον - ἵνα, ὥσπερ ἠγέρθη 

δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ὑμεῖς ἐν 

1 Ἐὸγσ εἐπιμενουμεν τεδά ἐπιμενωμεν ἢ ΑΒΟΘΒΕ, 
3 Ἰησοῦν οπι. Β Δῃη ἃ Βοπηδ οἰγβίνεβ ; ὟΥ. 

18 τεφαεηῖ; βεὲ Ὁ εἰββ, Τεχέκγ εκ, 8. 88. 

(οβρεὶ ἱπ ψηοἢ 4 Ὠἰνίης στἰρδίδουβηεββ 

Βίπη σ᾽ 8 διῇ, ΐ 
Ἔδιθ. [Ιἢ οἕδρ. νὶ. ἴξ ἰβ βΒοννῃ ἐδαὲ τὰς 
ΟἸγιβείαη, ἱπ Ὀαριίθηη, ἀϊεβ ἰο βίῃ : ἷπ 

ἵ σδδρ. νἱΐ., ἐῆας Ὀν ἀφδίἢ ἢε 15 τεεα ἔγοπὶ 
τε ἴανν, νυν ίοῃ ἴῃ ροΐπι οἵ ἔδοξ, ονηρ ἴο 

τ δε οοτγάρεϊοι οὗ ἘΣ Ὠδίαγα, ΡΟΓΡΟΙΠΔΙΪ 
“ΒΕ υΐαΐοβ βίη; ἴῃ Ὁδαρ. νυἱῖϊ., ἐμαὶ {δε 
ϑριγίε ἱπηρατίεά το Ῥεϊίενοτε. (πθατε τὸς 
ΟΥΡΕΙ Οἱ ἑὰς ἤεβῇ, δπὰ ἐπδῦϊεβ ἔμεηι ἕο 

Ρ ὩΣ 1 τιν δωδις, τσ κα 
Ψψεῖ. σ. Τί οὖν ἐροῦμεν; ΥΥ͂Βαί ἰπ- 

ἔεγθηςε ἔθη 5881] με ἄτανν, 1.6., ἴτοτα ἔς 
τοϊδεϊοῃβ οὗ βίῃ δηὰ ρσᾶος Ἄχρουηάδά ἴῃ 
ν. 20 δ. ὃ) Ατὸ ψε ἴο σοῃείϊημε ἴῃ βπ (οὔ, 
χί. 22 [) ἐμαῖ σύδος τῆᾶὺ δρουηᾶ ν Γἰρῃῖ- 
ἴοοι βυρρεβίβ “" ἐδε 5ἴπ ᾽"" δηά “ ἐλε ρτᾶσε " 
Ἶ7.8ε τεξεσγεά ἴοό. ὙΤῆε αυσβείοῃ ννᾶ8 οπς 
Βιγε ἰο μὲ δβιεά ὉΥ βοῖῖε οὔθ; Ῥδὺϊ] 
τεοορηιίβαεβ ἰξ ἃ5 ἃ πϑίυγαὶ αιδβίίοη ἴῃ 
νίενν οὗ Πῖβ ἀοοίτίης, ἀπᾶ 8518 1 ΒΙπΊ56ε1 8, 

δηάᾶ Η. Ὀγαοκεῖ, Βαι ἐπ 5 Κίη οἵ οπιϊββίοπ 

ΠΟ ἃριπηεπέ ἴῃ (Πς ρᾶββαρε δὲ 41], πη ]6885 
411 ΟΠ βεϊδῃβ νγεσα Ὀαρίϊβεᾶ, Τῆς ὃχ- 
Ῥτεββίοη βαπτισθῆναι εἰς Χριστὸν ἄοεβ 
Ὡοῖ ΠΕΟαββασΙν τηθδη ἴο με Ὀαριεϊβεά ἱπίο 
Ἤγιβε; 1{ τῆν ΟὨΪΥ πῆδϑη ἰο ΡῈ Ῥαρεϊβεᾶ 

ΟἸ γι βίννατά, 1.6.. νντῖ Ἔ ἴῃ νίενν 48 
τῆς οὗϊες 418. ΟἿ 1 Οοσ. χ. 2, δπά 
με ἐχργεββίοῃ βαπτισθῆναι εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. Ιῃ {πε 58π|ὲ ὙΨΩΥ͂ 
βαπτισθῆναι εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ 
ταῖρμέ οεγίδι ἶἷνγ τηεδη ἴο θὲ Ὀαριϊδεά 
τ ΟἸγίβε᾽ 5 ἄθδίῃ ἱπ νίενν 88 ἔπε οδ᾽εοξ 
οὗ ξαϊίῃ, ΤῊ 15 {πε ἱπεεσργείδείοῃ οὗ 
Τιλρβίαβ. Βαΐ 11 [8118 βῃογί οὐ ἐβε ἀγρι- 
τηθηίβίῖνα τοαυίγεπιθπίβ οὗ ἔμε ρᾶββαᾶρδ, 
ΜΟΙ ἀειηδηᾶ (ἢς ἰάεα οὗ δὴ δοίιδὶ 
υαηΐοῃ ἕο, ΟΓΥ ἱῃοογροζαίίοη ἴῃ, ΟἨσῖβέ, 
ΤΙ 15 τῖοσα ἔπδη 1 ἰρβίιβ ταθδηβ, θὰς ἱξ 
ἄοεβ ποῖ ἐχοϊυάε ψῃδὲ με τηξᾶηβ, ὙΤΠ6 
Ῥαρείβηῃ ἴῃ ΜΕΘ ψγὰ ἀγα υηϊεά ἐο ΟἸτῖδὲ 
δηά (ο ΗΒ ἀφίῃ 15 ὁπ ἴῃ ννῃ]οὮ ᾿νε σοη- 
7655 οὖς ἑαίεῃ, ἰοοκίαρ ἕο ΗΙπι ἀπά Ηἰβ 

Βυξ πες δπβνεῖβ ἰὲ ΨΙΠ δὴ ἱπάϊρηδης ἀεδίῃ. ΤῸ βᾶὺ ἰπϑὶ ΤΑΙ [08ΈΠ65 δὲ 
περϑῖνα. 

ψὲεσ. 2. μὴ γένοιτο, ο΄. 111. 4. οἵτινες 
ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ: τς τεϊδεῖνε 15 
αυδίτδῖϊνε : ἦννα, μδῖηρ 88 ΜῈ ἃγῈ ῬΕσβοῇ8β 
ΠΟ ἀϊεά ἰο βίη". Εοσ {με ἀδίινε, 566 
ΨΕΓΒ. 1:0, 11, ἃπᾶ ΥΥ̓ΪΠεσ, Ρ. 263. Βανβ 
ἀϊεὰ (ο 5ἰῃ 15 ἰο ὃς υἱξειὶν δπᾶ ἴίοσς 

 τεε Ἐπ ἀτ  ἢ - δαριίδπι τερεπεγαΐεβ, ὑσεδκίηρ ἔπε ΟἸσίβ- Ἔ πΕς ἘΣ ΕΝ Ρ Υτεϊσεσά. οἷς 
[δὴ 116 ᾿πίο ἔνγ7ὸ ὉηΙΕΙΔῖδι ἼΕΘΕΒ, 88 
ὑ εῖβε ἀσέβσξοης βριτίξυδὶ δπα ἐπε οἵμασ 
ταδΡ 0 8]----ἶβ (Ὁ ἔπτΟΥ αὐναὺ πε ΑΡοβεῖε᾽ 5 
οᾶ8δ6. Ηἰβ ψ μοὶ ροϊπέ 15 {πὲ πὸ βυςοῃ 
αἰν βίοη οαη θ6 τηδᾶβ. ἴσηϊεβ85 ἔπεσε 5 ἃ 
Ἠδοόδδαν» σοηπδοίίοη Ὀαίννεαπ ᾿πϑιῆσα- 

Ἔνοσ οὐ οὗ ΔΩΥ τοἰβίίοῃ ἴο 1. πῶς ἔτι [ἴοῃ ὈΥ [αἰτἢ ἀπά (ἢ6 πενν 116, Ῥδμ] [4118 
ζήσομεν ; πον αἴξεγ {πὶ 588} γε 1ἶνς ἰπ΄ ἴο ὑχονε ἐπδὲ [ϑιτΠ οβία  ἴβμεβ ἐπε 1ϑνν, 
16) ᾿τηροββίθίβ. 

Ψετ. 3. Βυΐ {18 ἀφδίῃ ἴο βίη, οἡ 
ψΜΒΙΟΩ της Ψ»ΠΟΪ]ς ἀγριτηεηΐ {χη 8, ταῖβα5 
4. υεβίίοη, [ΙῈ 15 ἱπιτοάυιοδα πδγα αυϊΐα 
ΔΌτυρεϊν ; ἴπετὲ μα5 θεθῃ πὸ τηβπίίϊοη οἵ 
ἴε ἰπετίο. γλθη, ἴξ πλᾶὺ ὍῈ δϑκεά, ἀϊά 
(158 411-ἱπηροτίδης ἀδεαίῃ ἰδᾶκε ρίδοεὺ 
ΤΕ ἀπβυασ 18: 1 15 ἱπνοϊναά ἴῃ Ὀαρί5π). 
ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι κιτ΄λ. : {πε οηἷγ αἰτεγηδέῖνα 
το δοσερίϊηρ {π|5 ἀγρυτηθης 18 (0 σοη Ε85 
ἱρποσϑῆος οὗ ἐπε πιδαηπίηρ οὗ {πο τἴϊς ἴῃ 
ΜΈΏΪΟΒ πεν παᾶ Ὀεεη τεοεϊνεά ἱπίο {Π6 
Ομασοῦ. ὅσοι ἐβαπτίσθημεν : νψε Δ]], 
ΨῃΟ ψγεσε Ῥαριϊϑεά ἰηίο ΟΠ τϑὲ 6508, 
ΜΕ,Ο Ὀαρίϊβεά ἱπίο Ηΐ5 ἄεαίῃῆ. Ὑῆε ὅσοι 
8. ποί ραγέϊεῖνε Ὀμὲ ἀϊβισίραξῖνε: (μετὰ 5 

ΤῊς τϑαὶ δγριπιθπὲ ψνΠἰ ἢ ππὶξε5 οπΆρ8. 
ϊ., ἵν. ἀπά ν. ἴο οῃδρβ. νἱ.ν, νἱϊ, δηᾶ νι]. 
δηᾷ τερεῖβ με ομδγρε οὗ δπεϊποσαϊδηΐβση, 
δ. (815: πϑεἐνγίηρ ἔα εη, Ἰοοκίηρ ἴο 
ΟὨἸγιβὲ δῇ. 15 ΘΕΔΕΙ͂, ταν ἀπιΐε8. 0.5 
το Ηΐτὰ πὸ ἀϊεά δπά τοβαὲ δρϑίῃ, 85 
πε βυτρο  βπὶ οἵ Ὀαρέϊβη) βοννβ ἴὸ 
νοῦν ΟἨτιβιίδῃ. 

ες. 4. ὙΠὶβ βυπιρο βπὶ ἱπέεγρχείεά, 
συνετάφημεν οὖν αὐτῷ κιτιλ.: Ὑποτεῖοτα 
με γαῖς Ὀυγίε Στ ΕΠ πὶ (10 {πα δοῖ οὗ 
ἱτητηθσβίοῃ) ἔπγουρἢ ἐμαὶ Ὀαρίϊθπι ἱπίο 
ΗΠΙ5 ἀδαιῃ---θυγία] θείην τεραγάξα 45 ἐπα 
πϑξυγαὶ βεαιιφηςς οἱ ἀξβίβ, δηα ἃ Κἰηά οὗ 
ἘΞ πεν. τ "7. τ Οος. χν. 3 ἵ- 

Ἐ ἰπίγοάυοοβ ἃ ζ84186 δρϑιγασιίοῃ [0 58 
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καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 5. Εἰ γὰρ “ σύμφυτοι γεγόναμεν ς ετε οἱϊγ, 
[ 

τῷ “ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα " ἢ 
6. τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν " ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, 

ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ 

. Τακα 

ἁμαρτίᾳ. 7. ὃ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ᾿ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 8..ς ΕΡΗ ἵν.5:; 
3. ΑἿ Α, “ , φ͵ ν᾿ “ Εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ; ς ΤΟΙ. ἐἰὶ, ο. 

Α-εἰϑ χίϊ,. 

9. εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκ ἕτι ἀποθνήσκει - θάνα- 55 

(8 Μεγετ) ἐμαῖ εἰς τὸν θάνατον πηεαπ5 
ἐς πηΐο ἀεδίῃ,᾽ ποῖ ““αηἴο Ηἰβ5 ἄσδί ": 
ἀδαῖῃ ἴῃ {πὸ ψγΠο]8 σοπίεχε '5 Ῥεγίεο Ὑ 
ἀεδηΐτε. διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός: ἴῃ 
ποίΠίηρ ἵναϑ ἘΠΔΟΌΣ 
Ὁ ΤΕΥ ΔΙεὶ 

᾿ ΕΗ Ὁ] ἐν 
καινότητι ξωῆςτ αὐαπεν ; 
οἵ. νι. 6, ᾿ Τί. νἱ, 17: (Π6 σοπδίσποιίοῃ 
τῆδ καθ {πε πον παλιν οἵ ἐῃς 116 ῥτο- 
τηϊποηξ. δ ιπεσ, Ρ. 206. 
σννει: 5. ΤΠὶβ νέγβα ργονθβ {πὸ Ἰερτεῖ- 
τηδοΥ οὗ τῃε τεΐεγεπος ἰὸ ἃ πεν [1ξπ ἰη ἐπα 
Ργδσεάϊπρ ομα: υπίοη τ ΟΠ γῖβε δὲ οὴς 
Ροΐπὲ (Ηἰ5 ΔΕΔΓΗ) 5 ἅπτου. ΜΙ Πα 

᾿"αἰτορεῖπεσ (πὸ {ποτείοτε ἱπ᾿ ἘΠ Ξ τεβίπτεο- 
"Ἔση). εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ 

, ᾽ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ : [ἰ 15 5ἰπ’- 
Ρίεβε ἴο ἑακε συμῷ. ἀπᾶ᾽ τῷ ὁμοιώματι 
τορείμετ---ἰξ γα πᾶνε ὈεσοπΊα νἹζα]}}ν οπα 
τη τς πκεπδὲθ ΟἹ Ηἰβ ἄξδίῃ : ἐ.4., 1 

τεπδ Ραρείθτι, ΨΏΙΟΣ 8. 8 δΠΠΠΠἸΠυὯε οὗ 
“ἜΕΠΞΟΣ ἀεδέῃ, Ἐπε Ἡπό “α τεαῖτν Ἐπξινει- 
"Ἴπρ ἰο [5 οδνίστις ἱπτρόττ, δ ὙΠΑΤ στα 

ΜῈ 58.411 πανε ἃ σοϊτεβροπάϊηρ Ἔἐχρεσίδποα 
οὗ τεβυσσεοϊΐοη. τῆς ἀναστάσεως ἰ5 4150 
ἀερεπάεης οη ὁμίτύκατι τ ἘπΡτίετη, ἐπὶ - 
ὙΠΊΟΝ 48 σπε -ἐππετεε ποτὶ {πε ὙΆεεν 
τ-αῇοσ θεῖ οἴωμα ΞΕ νι λϑω τοι. 
ΤΕΒΌΓΓΘΟΊΟΏ 45 ννῈ]] 45 Οἵ ἀδδέῃ. [ξ ἀοεβ 

πποζ ει Ὁ δῖ ψνμεῖβεσ 
τε ἀνάστασις ͵5 εἴ ῃ1ς4] οὐ ἰταπβοεπάεης: 
οὔθ οάπποὶῖ ἱπηαρίπε Ῥδυΐ ἄγανίηρ τμ 6 
ἀἰϊδεϊποιίοη ματα. (Ὁ {86 ψογᾶ ὁμοίωμα, 
866 ΟτεπΊεγ) 

Ψψεσ. 6. ΑΙ! εἐῃἰϊβ οἂπ δα δϑβϑεοιίεά, 
Κηονηηρ 48 ΜῈ ἄο (πὲ “οἷὖζ οἱά τηϑδῃ 
Ξε οὖσ οἷά 5εἱ ἢ, νγῃαὶῖ νγεὲ ψεσεὲ Ὀεΐογε να 
Ῥεσασὴς ΟὨγίβείδηβ--νναβ οσυοϊπεά 
Ηΐμι. Ῥδμΐ βὰγ8 συνεσταυρώθη 5ἰπιρὶγ 
Ῥεσδιιβε Οδγίϑε ἀϊεά οἡ ἰδ εγος5, πᾶ νγὲ 
8τε Ὀαρίϊδεά ἱπίο ἐπαὶ ἀεαίῃ, ποῖ Ῥεσδιβε 
Τέροτ ΟΙΑ τῇδ 15 ἘΠΕ δαβεξξ Οὗ στη ηδ]5 
ἴον νΏοτι στ οἤχιοη ἴ5 ἐπ 6 ῬΤΌΟΡΕΤ ΝΣ: 
ΤΒε οδ]εοέ οὗ ἐπ|5 ογυοϊηχίοη οὗ {πε οἷά 
ταϑῃ νγ85 “ἴπαὶῖ ἐπε Ὀοάν οὗἉ 5βἰπ πηὶρῃς 
θὲ Ῥγοῦρῃε ἴο πουρῃι". τὸ σῶμα τῆς 
ἁμαρτίας 8 τε Βοάν ἱπ ΨΠΙΟΠ μὲ ἵνα: 
δρατί ἔογῃ ἰῆα ογιοϊχίοη οὗ ἐπε οἱά 561} 

βίη". ΙετηδΥ ΡῈ Ψγοηρ ἴο 58 ὺ {ἢδὲ ἴξ ἰ8 
ΠΕΟΕΒΒΑσΙΪ πᾶ Ἐβϑεῃίδ!]ν βἰηδι]---ἰῆς 
ῬΟΩ͂Υ, 45 500Ή, ζαπ πᾶνε πὸ τπογᾶϊ Ῥγεαϊὶ- 
σαίε διϊδοηβα ἴο τ ; τὸ νοῦ 6 45 ΨΊΟΠΡ 

8 Ο ΟΑΘΩΥ 10 15 ἸὩΥΔΣΙΔΟΌΙΥ Δη. Ρέσβιβῖ- 

Ἐ- ΕΈΠΌΥ 4 δεαῖ δῃηά 5: Θ. Οἱ 51η. ε 

δεμιεῖνα [5 Ρο ἢΔΡ5 αυδϊεαξεινε ταῖμετ ἐμ 8ῃ 
Ροββαδββῖνβ, ἐπουρῃ “ἐπε θοάν οἵ ννῃίοβ 
βίη πα5 [δ κβη Ῥοβεεείοτ, ΤΕ. ΣΠΤΉ ΤΙΞΑ 
ῬΌΟΣ ρΡδγαρπταβεν νΙπεσ, Ρ. 235, 768. 
ὙΤΒῖ5 Ῥοὰν ἰ5 ἴο ὃς τεάδυςεά ἴο ἱπηροΐεποα 
τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς κιτιλ, “τῃδὲ 
ὙγῈ ΠΊΔΥ ΠΟ ἸΟΠΡΈΓ Ὀ6 5[ανεβ ἴο βίῃ", [1Πς 
Ῥοάν 15 {με ἰπβίσυσπεπε γχὲ τ58ὲ ἴπ ἐπα 
βεσνῖςς Οἱ 511, ΔΠῸῚ Π| 1Ὲ 15 ΟἹ 

ὙΠ. ΠῚ Ἐν ΠῸΙ ἘπΠῸ ῥ6 ἢ, [ΠΠ 
᾿ : 

γεσ. 7ζ. ὁ γὰρ ἀποθανὼν κιτιλ, Ἡξετε 
Μ6 Βανε ἐδ βεπογαὶ ργίποὶρὶα ὁπ ψνμϊοῃ 
{π6ὶ᾽ ἔοσεροίηρ δγριπιβηΐ τσαβίβ: ἀδβδίῃ 
ἈΠΏυΪβ. 41} οὐ] ρδείοηβ, δσεδκβ αἷΐ 1165, 
Ὀδης εἶθ, δ Οἷα βζοτεξ: Ὑπὲ ΟΠΠΟΤΠΤ 15 
πὲ ὉΥ 86 ψοτὰβ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
Ῥδαΐ] ἱπίγοάποαβ οπε ρατίϊς αν ἀρ] σδείοπ 
οὗ {π6 ῥσϊποῖρ]6--- 6 οπα Πα ἴ5 οοποοσπεά 
ψ ἢ Πατα---ῶβ 15 1ἴὲ ψεγα ἰἀδηεῖςαὶ ΠΠ 
1π6 ῥτγίποῖρίε ἰἰ861, ““Ῥαδιἢ οἱεατβ πηεπ 
οὗ 811 οἱαἰπιβ, Ἔβρθοίδιν (ἴο σοπιε ἴο ἐπε 
οᾷ86 Ὀείοτε 1.5) ἰξ οἰδαῖβ 5, ῃο Πᾶνα 

ἸΕα ὍΝ τιβῖ, ΟἹ ἘΠῈ ΟΙΆΠΗ ΟἹ 51Π, ΟἿΓ 
ὉΠ  τπάξτετ, ΤΟ ἘΠΕ ὌνΈΓ τ Ξ ἘΗΗ  ὙΡΕΙ͂ΞΕ 
προυτά τεϊξετ ὙπῈ Ἱπτεο πιο ἱπίο ἐμ 8 
αἴαυβε οὗ ἴῃς 1άεα οἵ ἀγίπρ' τολέᾷ ΟἈγῖςέ, 
οα ἔπε στουπά {πὲ πὸ ψογάβ σὺν Χριστῷ 
Ῥτίηρ ἴἴ 'π ας α πέτῦ Ἰάσα ἴῃ [με ἰο]]οννίηρ, 
νοῖβο. Βαΐ ἴξ 15 πο πεν ἰἄδα; ἴξ ἰ5 τῃ8 
ἰάεα οὗ ἰῆς ψνμοῖε ραββᾶρε; δηά υη16885 
ΜῈ Ὀτίηρ ἰξ ἴῃ Πεγα, ἴῃ αυϊέδησε ὕγοη 
δῆ (ἀπά ποὲ ἔἴτοτη δπῪ Οὐρίου ἴῃ 
ϑθπεγ}) ταηηδίη8 ἱπαχρ σα ῦ]6, ὙΝ εἶβ8, ἱπ 
ἔαςῖ, σῖνεβ ἴξ ὑρ. 

ψεσγ. 8. Τῆς Αροβέῖα πονν τεβατηαβ δἰ5 
τααίη ἐπουρμβί, συνζήσομεν : 566 ποία οη 
ἀνάστασις νεῖ. 5: Βεῖα 158 Π0 σοηβοῖοῦβ 
βερλσγαίίοη οἱ δἰμβίοδαί δπά ἰγαηβοθηάεπέ 
1|ε' ψΠὩ} ΟὨτίβε---ο Ῥδὰ] ἰξ 15 οπβ [1ξπὶ 

γεῖ. 9. εἰδότες... οὐκέτι ἀποθνήσκει: 
Τῆς πὲνν [πὸ ψντεἢ ΟἾσῖβε 1} θὲ ἐπε βαπια 
ψμῖο ΟἾγῖδε Ηἰπιβς] ἰἴνοβ, 4 1116 ἴῃ 
ΔΟΟΘΒΒΙΌΪΘ (ο ἄδδίῃ. Ὑπὸ ροβί-γοϑυσσεο- 

ἴξ οπ Ὅς ομαγδοίογίβαεά 485 “4 δοάν οἵ ξΐοῃ [π6 ο; ᾿ Ἷ ΐ ἴεβαβ νγ88 ποῖ Η 5 οἷά {1 ονεσ 



634 ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ νΙ. 

τος αὐτοῦ οὐκ ἔτι κυριεύει. το. ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν 
ἐφάπαξ - ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. 11. οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς 

νεκροὺς μὲν εἶναι 1 τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
“ , ὅν... 8 

τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 12. Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ 

Δ γεκρους μὲν εἰναι ΣΡ ΚΕΡ; εἰναι γεκρους μεν ΒΟ; οπγ. ΑΠῈ 17. 

3. τῷ κυριω ἡμων; οὔ). ΑΒΒΕ, απά εἀά. ; ἰπ5.ὄ ΜΟΚΙ,, 

Αρδίῃ ἢ ἰπ {πᾶὶ 1Π{6 ἀξβδεῃ μαά ἀοπιϊπίουθ πιδῃ ππγερεπογαίς {πεῸ πηοίϊνα ρόνγεσ οὗ 
νος Ηΐτα, δεραῦδε Ηδ τηδάς Ηἰπιβεῖξ ἫἨΙΪ5 ἴπε.} Βυὲ τποιρῃ ἐπὶβ ρῖνεβ δὴ 
Οη6 ΜῈ τι5 ἴῃ 811 ἐπε σοπβεαθθηςεβ οἐ ἘΠ ΐΟα] τηεαπίηρ ἴο {πῸ6 ψνογάβ ἰῃ Ῥοΐῃ 
βίη, θυΐ πον [πε ἀοπιίπίοῃ οὗ ἀδδίῃ ἢ 85 

6 Ῥεΐποὶ Ε εἰμίοαϊ τηθϑηίπρ ; δχριγϑά. 
ἈΡΡΙΠδά ἴο ΟΠ τίβὲ αἷβο: Ης πα5 ἀϊεά, δπά 

ἧς τς Ῥονγοσ5 δ ΙοΝ ἴῃ ἐῆξ οἷά τεϊδείουβ ῃδό. 
οἷαὶπιθ προ Η πὶ 

685688, 1 ἄοε5 ποΐ σίνε θχδοιῖϊν ἐπε βαπιε 
ἃ οοτγίαίη ἀἰβραγευ 

τοπιαῖηβ. [Ι{ 18 τῆοσα ἱπ {πε [πὸ οὗ 81] 
Ῥαυ]5 που ρηβ ἴο βδᾶὺ ἢ ΗΟΙ Ζπιδηη 

Ῥ εδίῃ, ἐ.ρ.--- πάνθ βῦοβ (Ν. Τ΄. ΤΆΑεοὶ., ἰὶ., 118), ἔμπας Ογίβε Ὁν 
,ΟἰΑιπη5. ὯῸ τηογα. ἁγίῃρ Ραἰά το β'π ἔμδι (τἰρυξς το ψ αἱ ἢ 

γὲεγ. το. Τῆϊβ ἰβ ἐεχραπάεά ἴῃ νϑγ. το. 
ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν 
ἐφάπαξ: {πε ὃ 15 “σορπαίε᾽ δοοι5, ΨΝΊΠΟσ, 

ἘΠ 2ΟΘυ ων, 
ἀϊεὰ ἴο β'π οποὲ ἴοσ 8]].᾿ 

Ρταίδίοη σεαυῖγθα 566π1 ἀϊβεσεπε, ὙΠ ς 
Ης Ἱἱνεά, Ομτῖδὲ μαᾶ ὑπάομυρίεαϊν γοἷδ- 
σηβ ἕο εἴπ, ἘΠΟΠΡῊ βίη νγᾶ5 ἰοσγεὶρῃ ἴὸ 
ἯἮ!β ΨΠΙ δηα φοπβοίεποα (2 Οος. ν. 21): 
Ῥυξ δἴζεσ Ηδς ἀϊεά {πεβε σγεϊδίϊομβ οδαβϑά:; 
δἰπ οοὐἹά πένεσ τπᾶκε Ηἰπὶ [{5 νἹΟΙ 

"άράϊη ἂβ5 δὲ ὑπὸ ὕτοῦβ. ΘΙ ΠΉΠΑΙΙΥ ΨΗΠΕ 
-  πνεὰ {πὲ -ϑείοις Με ἀϊεὰ ψ τ ἢ 
ΟὨσίβι), νγε δῖβο μὰ γεϊδείοηβ ἴο δἰ ; δπ 
ἐπεβα γοϊδίίοῃβ [{}|κεννῖβε, ἀϊ εγεπέ ἃ5. ΤΕΥ 
γνεσο ἴτοπὶ Ηἰδβ, τί σοαβθα νυ (δαΐ 
ἄεδλιῆ. ὙὍὙῇε ἀϊβεγεπος ἴῃ {πε τεΐεσεπος 
οὗ {πὸ ἀδίϊνε 15 πὸ ἄου δε δὴ οδ]εοίίοι 
(ο {π΄158 ἱπιεγργείδεοη, δηά δοςοσάϊηρ᾽ν 
τς αἰίαπιρὲ πᾶβ ὕεεῃ πιδᾶς ἴοὸ ρῖνε 
18ε βαστὴε τηβαηΐηρ το ἀγίπρ' ο 5ἷῃ ἴῃ 
ΟἸ τίς ι᾽5 σδβ6 45͵η οὔγβ, ἀπά ϊπἀεεάίοτηδκε 
ουτήγίπρ᾽ το 5βῖπ ἔπε εβξοι δπά γεργοάμπο- 
ἘῸΝ : Ἔ Ιαπρταρε οὔτῃς Αροβεῖς 
56 6.15 (0 ἐπιρὶγ [ῃδὲ ῃεγε νγὰβ βοπιει πὶπρ 
ἴπ τὰς πιηὰ οὗ ΟἾτῖβε ἴῃ ἀγίηρ ἴοσ τι8 
ἜΠας αξ ἐλ πιογαὶ ἐπαῖσασπὶ ΠΈΔΙς5 
ΟἿΓΒ] ἕο (μαι ἀθδίῃ ἰο 5ιπ ψῃϊοἢ ἰακε5 

“ἘΠΕ ἀεαίῃ ἐπαὶ Ηε ἀϊεά, Ης 
Τῆς ἀδίϊνε 

τῇ ἁμαρτίᾳ τηῖιδὲ ΒΡῈ ρταηηπιδεϊςα!ν (πα 
ΒΔΠΊΣ ΠΟΙ 35 ἴῃ ΨΕΙΒ. 2, 11, θυ {Πε ἰπίετ- 

ΟΔΙΪηρ οὗ δε 

ἰπ νἱτ' εηίεηςεα (κρίμα, ν. ς ἴῃ νἱτίμα οἱ 4. Ὀϊνίπα 5. 
16) 1ἴ σουά ἂν οἰδίτη, ἀπά (πδὲ ἴποβα 
ἐπεγείοτς ψνο βῆδτε Ηἰβ ἄθδίῃ αγὰ {κε 

ἱ 11 οἸαίπη: β5ἷπ 
Ἐοὸς ἐφάπαξ, β5εε Ηερβ. 

ὙΤῆδ νετὺ ἰάεα οὗ 
ἄεδιῃ ἰβ ἐμὲ οὗ ἃ βυτητιάγυν, ἀβοϊβῖνε, 

ἴον {με διΐατε. «ΞΞ---....ΞΞ - 

Τῆς ἄεδίῃ 
ΜΊῈΠ ΟΠ γῖβε, {πε {1 ἘΠ ΟἸτίβι, ἀγα ταὶ, 

Ἐξ ὯΟ ὃ 6 ἜΓΌΤΕ ΟἹ Βεΐηρ ἃ 
τ βείδη 15 οοπέδίπεα ἴῃ ἔμδπι, γε Ἐπ 

ΓΙΒΕΈΔΩ 18 ἴο ἵν το 
Ξ Ὁ ΤΊΔΥ ἴογρεῖ ννῃδὲέ γε 5που!ᾶ 

ε; νγὸ ΤῊΔΥ 4ἷ5ο (δηᾶ {πἰ5 ἰβΒ δον Ῥδαυΐ 
Ῥαΐβ 1) ἔοσρεῖ ψῃμαὶ νναὲ αγέ. Ὅνε ατε 
ἀελά το 5'η ἱπ ΟΒσίβειβ ἄδδίῃ ; ψψὲ τὲ 
Ξἴϊνα το ἀοά μι ξβεῖσεῖ εβυτσεοθοη, 1εὲ 
8 τερϑιά ουγβεῖνεβ ἃ5 δυο τ Οὐγίδέ 
δ ,εδιιο ὙΠῈ εββέπος οἱ οἷιἱγ [ἈΠ 15 8 
τηΐοη τὸ Ηΐπὶ ἴῃ ΜΕΘ Ηἰβ ἐχρϑείθπος 
Ῥεσοσηθβ οὔτβ. ΤὨΐβ ἰβ {πε {πεοϊορίοδὶ 
ΤΕΡΙΥ 10 ΔρεἸΠποπλἰϑη 5π|, 

ΕἸ. 12 τ Ῥτχσδοίίοδὶ δηϊοσοεηεηξ οὗ 
ΝΕΙΒ. ΕἾ. ΤὮε ίηπετ [16 15 'π απίοπ νἱΈἢ 
ΟὨτίβε, ἀπά πε ουξες (Ῥοά ]γ) 116 ταῦδε 

τπος Ῥὲ ἱποοηβίβξεπε ψ τ ἱε {γγεῖδθ). ἐν 
τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι: (Πδ Ξυρρεδείοῃ 

Ρίαος ἴπ τ ΗΘ ψγὲ Ρβεῖῖενε ἴῃ Ηΐπι, οὐ θνητὸς ἰΒ ταίμεγ τῃδί {με ἔγδ] βοᾶν 
βοιμείίηρ ἴῃ 18 ΨΕΙΥ παίωῃτε δέει (9 5Ποι]ά Ρὲ ρτοΐεοίεά δραϊπβὲ {πε ἐγγαπην 
Ῥιοάθποο με οσἤδηρα ἴῃ 085. ὈΣΔΟγν]]ς, 
δ Ραπῆε Οὐηοβέοη Οὗ ΟἈγὶςέ, Ρ. τοὸ ἔ, 
Ης ἀϊεά, ἰῃ 5ῃοσζί, τϑίμπες ἔπδη 5ίη-- 
αἰ ἀονγῃ Ηἰ5 11{ὸ τδίμογ ἐμᾶπη νἱοϊδία 
ἔπε ὙΠῸ ἀοά; ἵπ {πΠ|5 ξξβῆϑε, ΨΕΙΞῊ 
ἵ ΓΑΙ ὁπα, ἀπά ρμροϊπίβ ἴο 8ῃ 
Ἔχρεσίεποα τυ ῖςῃ οδη 6 τεργοάυςεά ἰῃ 
Οἴδμοῖβ ὑπάθσ Ηἰβ ἱπβπεηςε, Ηε ἀϊεά το 
δίῃ- 15 ἄβαι ἢ ου ἐπε Οτόββ τναβ ἰδς 

᾿ Ἧπ8] ἔγΠΙΡΗ οἱ Ηἰβ. Βοϊϊπι ΟνΟΣ 81] 
ἴποβε ἀθβίγεβ οὗ τλ6 ἤθβῇ ταὶ [αΓΠΙΒὮ ἕο. 

βἷη, (Ὡ84ῃ {πὲ 5ἰῃ, ἰσδά8 ἐο ἐπε ἄξαιβ 
᾿ μηδὲ παριστάνετε . - - 

ἀλλὰ παραστήσατε: ἀπηᾶ ἄο ποΐ ρῸ οῃ, 
Οἢ ἢανε Ῥδθθη (οἱ 85 γ᾽ ἄστηρ, ρυΐϊηρ νοις, 

ΤεΙηῦε5 αἱ (ἢς βεγνίςε οὗ 5ἰπ, δυΐ 
{μετ ὁ. Ι πε βεγνιςα 

ὉΓ (δε ἀϊδεγεποε δῬείννεεη ργεβ. δπά 
8οτ. ἱτῇρεσ., 58εὲ6ὲ νίπεσγ, Ρ. 393 ὅ. ὅπλα 

. ἀδικίας : {πε ρξη. 15 ΟὗἨ 4υδ!τν, εὐ ΤταΚα 
 χνΐ. 8,9. ὅπλα ἱἰπίΠε ΝΎ, 5ε6π18 δ νναυβ 
ἴο πιδᾶη ἩΕΆΡΟΊΒ, ποῖ ἱπϑίγι θη 8Β; 866 



1ο---τ7. ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥῪΣ όῃς 

ὑμῶν " σώματι, εἰς τὸ ὁπακούειν αὐτῇ ἐνὶ ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ " 13. καὶ σπινδετι, 

μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ - ἀλλὰ 

παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ ὡς 3 ἐκ νεκρῶν “ὥντας, καὶ τὰ μέλη 

ὑμῶν ὅπλα ἢ δικαιοσύνης τῷ Θεῷ. 14. ἁμαρτία γὰρ ὁμῶν οὗ κυριεύσει " κι Οἱ χιϊ! το, 
οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ χάριν . 

15. Τί οὖν; ἁμαρτήσομεν," ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ ' νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἱ τ σσε, ἰκ. 
20. 

χάριν; μὴ γένοιτο. 

Ι 

16. οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς 

δούλους εἰς ὑπακοὴν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς 

θάνατον, ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην ; 

Ξαντη ἐν ΟἾΚΤΙΡ; οὔ. ΑΒΟΙ 47, νυ]ρ.; αὐτὴ οηἷγ, ὨῈ,, Οτίρ.-ἰπέεγ. 
τεςεἰνεά τεδάϊηρ ἰβ Ἀρρδγεπεῖν δῇ δέξθπι 

δ ως ΘΕΚΕΡ 17; Ὀυΐ ὡσει ΑΒΟ 47. 

8 Ἐὸῦ ἀμαρτησομεν ΦΑΒΟΌΚΙ;Ρ τεαὰ 

2 Οονσ. Χ. 4, ὅ, 7, πᾶ οὔ. ὀψώνια, νεῖ. 23. 
ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας : {ΠΕΥ γγεῖα γέα ἶν 
δΌς ; {πε ὡσεὶ εἰρπίπεβ πὶ ἐπον ἅτε ἴο 
(Ὠῖηκ οἵ ἐπειηβεῖνεβ ας βιςι, ἀπὰ τὸ δεῖ 
δοςοτάϊπργ. 
ει. 14. ὙΠΕΥ σᾶπ ΟΥΕΥ ἴπεβς εχ- 

δΒογίδιοηβ, ἔοσ βίη Ὑ}111 ποῖ θὲ {πεῖσ ἔγγαης 
ποῦν, βίῃσε ἔπε ἅττα ποῖ ὑπάεσ ἴδιν, Ῥαΐ 
πάει δσᾶςα. ᾿ δ ποῖ τεβίσαϊπι, δῖ 
ἱπβριγαίίοη, ποῦ ΠΡΟσαίθα τοῦ ἘΠΤῸ 

ι Μουηΐ 51π8: οὐηΐ. αὶν 
μον τα 581Πἴ8. εν ΝΣ ΝΕΙῪ ΜΑΣ 
οἱ ρυλπηρ ἘΠῈ ἘΓΌΤΗ (νΠΙοἢ 1 ὈῈ ἐχ- 
Ῥαπάδά ἴῃ ομᾶρβ8. υἱῖ. δπᾶ νἱ]].) βθεπὶβ ἴο 
τγαῖβε ἴῃς οἷά ἀϊβῆσυ Υ οὗἉ [1]. 8, νὶ. 1 
ραῖῃ. Ὑπε Αροβέϊε ϑβέδίεβ 1ξ Πἰταβεῖ, 
πᾶ ρῥτοσεεᾶβ ἴο ἃ ἤπαὶ γεξυςδείοη οὐ ἰξ. 

γψεῖ. 15. ἅμαρτήσωμεν ; ἀεἰἸθεγαίϊνε : 
ἃτε νψὲ ἴο 81π Ῥεοδιιβε οὺγ 111 ἰ5 ποῖ τυϊεά 
Ἐγ 5έδίυϊεβ, δυΐ “τ ἘΥ ἴῃς 56ηβε οὗ 
γν αὶ ψγὰ οὐέ (ὁ ἰῃδὶ ἔτεα Ῥδγάοπιῃ, 
τήθου οὗ αοά Ατε ψε ἴο 81ηὴ ὑεοδιιβε 
(σά ᾿πβεῖῆες5 118 ππροαΐν α {πε Οτοββὺ 
πνεῖ. τὸ. οὐκ οἴδατε: Ιὲ 15 Ἐχοϊπάεά 
ΒΥ {δε εἰεπηεπίαγυ ργὶποῖρὶα τπδαὶ πὸ πιᾶπ 
δ βεῖνα ἔννο τιδβίετβ (Μδίί. υἱ. 24). 
ΤΈΣ δοῦλους ἰ5 της ἜΧΟΙ αδῖνα ργορ ΤΥ οὗ 
πὲ, απὰ με ὈῬεΐοπρβ ἴο ἴμαξ οπε εἰς 
ὑπακοὴν, ν»ἱτἢ ορεάίεηςε ἴῃ ναυν ; ποι πίπρ 
εἶδε τ1ῃδπ ορεβάΐεησε ἴο 88 πιδβδίδσ αἷοπα 
15 σοπέεπιρίαιεά. ὍΤΕ πηαδίειβ Πέτα ἅτε 
ἁμαρτία Ψψῆοβε βόγνίοε επάς ἵπ ἀξαίδ, 

ἴῃ τρῃίεουβηδ85. δικαιοσύνη Ποῖα δηποΐ 
δε ἶ Ταξεποαίίοι,᾽" δ τὶ ρμίθουβηθθδ ἴῃ 
τῆς βεῆβε οὗ ἔπε ομαγαςίες ψνῃΐοῃ αοά 
ἌΡρρεονεβ. ἤτοι πεῦὲ Οὐἱυ ἱπ Ν.Τ. Ξ οὗ 
ἐοι7γ56 Ἰμε56 ὅσο ἴπε ομῖν δἰξεγηδεϊνεβ, 

ψεσ. 17. Ῥδὺ] ἐπαπκβ αοά παῖ δ᾽5 
τοαάεσβ πᾶνε αἰγεδάν τηδᾶς ἐπεὶγ σποῖςθ, 
δηά πυδάε ἰξ ἕοτ ορβάϊΐεηςε, ὅτι ἦτε . . . 
ὑπηκούσατε δὲ : {πε σο-οτἀϊπαίίοτπ 56 Ὲπὶ5 

17. χάρις δὲ τῷ Θεῷ, ὅτι ἦτε 

. Τπε 
Ῥέ ἴο σοσηρίπα ἔπε οἵμεσ ἔννγο. 

αμαρτησωμεν. 

ἴο ἱπηρῖν παῖ Ῥδὺ} 18 ρταίεξα! (1) ἐμαὶ 
ἐμεῖς βεγνίεαἀε ἐο βίῃ 18 ῥαςέ---ἦτε μανὶπρ 
πε Ἔτη ρῃδβὶβ (2) τῆδε πεν μάνα σεςεϊνεᾶ 
τπε ἀοβρεὶ. Υεὲ {π6 ἔννο {πῖπο85 ἀτὸ ὁπῈ, 
δῃά ἴτ ψουἹά μανα Ῥεθὴ πιογα πδίυσγαϊ ἕο 
βυρογάϊηδιε {πε ἔσθιε: “τπδὲ ᾿πουρῇ γε 
ψετε βίανεβ οὗ βίη, γε οδενεᾶ,᾽ εἴς. 
ὑπηκούσατε εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον 
διδαχῆς τηιδὲ Ὅς ταϑοϊνθὰ ἱπίο ὕ. τῷ 
τύπῳ τῆς διδαχῆς εἰς ὃν παρεδόθητε. 
Ὑπε αἰτετηδῖίνα 5 εἰς τὸν τύπον τῆς 
διδαχῆς ὃς παρεδόθη ὑμῖν (ΚΥρκε). Βυϊ 
ὑπακούειν εἴς τι ΟΠἿῪ πιεᾶπθ ἴο ὃδ6 
οδρεάϊεπε ἢ ταβρεοῖ ἴο βοπηειπίηρ, ποὲ 
ἴο θὲ οδεδάϊεης ἐο βοπὶς οὔξ, ΟΣΓἠὁ Β5Ο0πια 
τπΐπρ, νυν μἰοἢ 18 1Π6 βεπβα τεαυϊγεά Πεσα. 
Αἴτας Ρδγα116] 15 ΟΥὙσὶ! οὗ [αγὰβ. Οδέεομαί, 
1εος. ἷν., ὃ Π.: πρὸ δὲ τῆς εἰς τὴν 
πίστιν παραδόσεως ; [πε οΑἰεο υπλεΠ5 
ψατα βαπάεά ονὸσ ὁ {πὲ ἴδῃ. Βαυΐ 
ψνηδὲ ἰβ ἴῃς τύπος διδαχῆς ἴο ΜνΒϊοἢ τε 
σοηνοσίβ αἵ ἕοπηε ψψεσε ῃδῃᾶεᾶ ονεγὴὺ 
Μδην, ἴθ τπε [ἴπεὲ οὗ {π686ὲ ννογάβ οὗ 
Ογτῖϊ, οοποεῖνε οὗ ἴξ δ5. ἃ “ἴγρε οἵ ἄοο- 
ετῖπς,᾽" ἃ ϑρβοΐδὶ τηοάς οὗ ργεβεπιίηρ ἐπε 
Εοβρεῖ, ννῃϊοῃ μαᾶ δ5 σδιομνοσάβ, ς.9., 
“Ὡορὲ ὑπάοτ αν Ὀυΐ ὑπᾶδς σσδσα," Οἵ 
“γε ἴτοπι βίη δηά 5ἷανθβ 0 γρβίεουβ- 
ΠΕΒΒ,7 ὋΓ πόσα ῬΓΟΡΑΡΙΥ, π᾿ ανηρ ΙΗ 

τιϑίηρ νΥἱς ἴτ᾽". [Ιπ οἶπεσ 
νοτάβ, ῬΑΙΠΙΠΊΒΙΩ 85 πιοάθσῃ ΠΘΟΪΟΡΎ 
σοποεῖνεβ ἰτ. Βαῖ 115 18 δῇ ΘΟ, ΓΟΠί5γη, 
1ε ἰβ ομὶν πιοάδσπ Ἔνεβ {παι 8686 ἀἰϊδβεϊποι 

Ϊ Το ἢ δα], 
85 ἴατ 45 πε Κπὲν (1 Ὅοσ. χν. 3-11), 
τοδομεὰ πὸ βᾶπὶς αοβρεῖὶ 485 {δε οἵἱῇι 

ἈΣΡΟΞΕΤΕα, ΤΕῚΒ ππΠηΘΟΘΈΒΆΓΥ, ἀἶβο, ἴ0 {Π6 
ἀτρυτηεηῖ. [Ιἢ νμαΐθνε ἔοστη ἔπε (ο5ρεὶ 
ννοη {πε οδεάϊεπος οἵὨ πιθη, ἴξ ψγα5 ἱποοπ- 
βἰδίεπε ὑπ {πεῖὶγ σοπεϊηυθδποε ἰπ 5ἰη. 
Ηδξπςοε ἰδ βϑθσηβ πϑᾶσγεσ πὸ ἔγι ἢ το τἀ Κα 
τύπος διδαχῆς ἰπ ἃ πιοτα βΈΠΕΓΑΙ ΒθΏβΕε; 
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δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε 

τύπον διδαχῆς. 18. ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἐδουλώθητε 
τῇ δικαιοσύνῃ. 19. ᾿Ανθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς 

ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ 

καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν 

(χ ὙΒοδα, δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ' ἁγιασμόν. 20. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς 

ἰν δ ο7} ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 21. τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε 
τ 

κΜαειε. Κ ὑμῶν. 
χχυΐ. 41, μ 

τότε, ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε ; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος. 22. 
γυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ, 

τὸ [κα 11. ., ἣ τ τε ψο Ὁ 
ται τῦον. ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμὸν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 

ἜΣ κί 8. 23. τὰ γὰρ " ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος " τὸ δὲ χάρισμα τοῦ 

1 τὸ γὰρ τελος ΙΑΟΌΚΙΡ; τὸ μὲν γαρ τέλος ἐδ" ΒΕ, Θγτ. Α5 ἐδ σβᾶβοῃβ 
ἴον οπλϊεεἰηρ' τε οὈνίουιβ---πο τί, 15 δἰγεδάυν βερασαϊβᾶ ἴσοσὴ ἴῃς βυδβίδηιινε, δὰ 
ἔδετς 5 σαὶ γ ποιῃίπρ ἴο Ῥαΐαπος {πε μὲν 15 ῬΣΟΌΔΟΙΥ οτίρίπαὶ, δπὰ 15 τεϊαϊπθὰ 
ἘΥ Ιρδοβπιδηῃ, ΝΥ εἶββ, ἀπά Ὑτερε]]65 {ππ8:.}, [ΠΟῸΡ οπλϊειε ἃ Ὁγ ὟΥ, ἀπά Ἡ. 

1 ἴβ ἐεδοβίηρ, οὗ σουγβε 'ἰπ ἃ ἀεῆπίς 
ἔοσσα, θυΐ τεραγάςα οὨϊ ον ἴῃ 115. εἰσ δὶ 
τοαυϊγεπιθηΐβ; μεπ τεοείνθά, οσ Ψμεη 
τάξη Μεσα μαηάεά ονοτ ἴο ἰξ, ἴὲ θεοδπιθ ἃ 
πΊοσδὶ] δυςπογίγ. Οὐ. Ἡοτί, Κοπιαπς απᾶ 
Ἐῤῥεδίαηπς, Ῥ. 32 ἴ. ὙΝΒδὶῖ 15 ἴῃς {ἰπὶὲ 
τείεισε ἴο ἱπ πε δοτγίβίβ ὑπηκούσατε 
διᾷ παρεδόθητε Ιἐ ἰ5 [με τἰπ|6 θη 
ἔμεν Ῥεσαπης ΟἸ τί βείδηβ, ἃ εἶπα τΘΘΙῪ 
Ἐχεβά ὃν {πεῖς δοςερίδηςε οἵ πε αοβρεί 
ἐπ αἰ, πᾶ οὐενγαγάϊν τηαγκεά γ Ῥᾶρ- 
εἰθσα. Βαρίϊβπιὶ 15 18 νβίδ᾽6ς ροὶπὲ οὗ 
βεραγδιίοῃ βείννεαη ἐπε ἔνγο βεγνιιάε8--- 
τὸ βίη δηᾶ ἰο αοά. 

ψετ. 18. εἰς ἰβ πὸ δρβοϊαίς ἰηάε- 
Ρεπάεπος ἔοσ πλϑῃ; οὖσ Ὡδίυσε τϑαυτο5 
Ἴ5 ἴο 56ῖνδ 506 ΤηΔΒΙΕΓ, 

τ. 1ὸ. ἄνθρώπινον λέγω διὰ τὴν 
ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ΟΥ̓ 1]. 5, 
ΑΔ], 111. τ. “Ῥϑὰϊ δροϊορίβεβ ἴοσ υβίηρ' 
115 Βυπιαη ἤρυτςε οὗ (ῃς τεϊαιίοη οὗ 5'ανα 
ἰο πιδϑίοσ (9 σοηνδυ ϑρίτίταδὶ {γα τῇ, 
Βυὲ ν δι 15 “τῆς ψεδῖηεβ5 οἵ [Π6 ςβῃ " 
ΨΏΪΟὮ πλαῖεβ πῖπιὶ ἥανε τεσουσβε ἰοὺ βυοἢ 
Βρυτεβὴὶ δ νεῖθβ πηδκεβ ᾿ξ στῆοσγαὶ. Τα 
Αροβίῖς βρεαῖκβ νι τΐϊβ πητη βία καθ] 
Ρ᾽Αἴμθηςββ δηᾶ ἐπιρῃαϑίβ Ῥθσδυδα Ὡς 15 
ντιτπρ ἴο τηοσα!]ν ὑγεαῖς ροσβοῃβ νῆοβα 
πίσσα δηᾶ ραβὲ [1 τε] τάς τΠ 6 πὶ 
1Ιαθ]ε ο ἐεπηρίβεϊοπβ ἴο [ἱθοτεϊηΐϑη. ΤῊΪ5 
Β66Π18 ἴο πλ6 σοπῆτπιεά ὈΥ {π6 τϑίδσεπος, 
ψΒΙΟἢ ἱπητιθά!δίο!ν ἔο οννβ, ἰο τς οδδτ- 
δοίεν οὗ {πεῖν ρσς- Ο τ βείδη 116. ΟἾΠοΙ5 
τλᾶκα [Ὡς ψεακπο58 ταίμεσ ἱπιθ]]βοίιαὶ 
ἴδῃ εἰῃϊοδὶ, ἃ5 15 Ῥδὺ] βαἱά : “1 σοπάε- 
βοθηὰ ἴο γοὺγ ψαπί οὗ βρίγίξυδὶ ἱπέε]]}- 
Βεηςοε ἴῃ υδίηρ βοῇ ἤριγεβ᾽. Βαΐ (Πϊ5 
15 ποῖ ἃ πδίυγαὶ πιδαπίηρ' ἔοσ “πε γε δ - 
Ὧε85 οἵ γοῦν βεβῃ,᾽ δπᾶ ἄοες ποῖ γίοϊὰ 
80 βοοὰ ἃ οοππεοιίοῃ ψ τ ναὶ ἐοϊΐοννβ. 

δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ: 
ἀκαθαρσία ἀεῆ]ηρ τῃς βίηπεσ, ἀνομία 
ἀϊδγεραγάϊηρ ἴῃς Ψ1]1 οὗ αοά, Τῇ εἰς τὴν 
ἀνομίαν 5ῃοιιἃ τεπιαίῃ ἴῃ ἐπα τεχέ, ἴΕ τηᾶν 
βυρρεδὲ [πα {Πἰ5 ὈΔά 11{π πενὲσ ρεῖβ δ6- 
γοηά ἰἴ5ε1. Οἡ ἴδε οἴπος παπά, ἰο ρσε- 
βεηΐξ [Π8 ΠΊΘΠΊΡΕΙΒ 85 βίανεβ ἴο τὶ ρῃξεοιυβ- 
π655 [85 ἁγιασμός ἰπ νίενν, ΜΠΙΟΙ 5 ἃ 
δίῖρθεσ [ΐηρ, ἁγιασμὸς 15 βαποιΙΠσαίίοη, 
ῬΓΙΓΊΔΙΠΥ ἃ5 ΔΠ ἃοῖ ΟΓ Ῥσοοαβδ, ενεπίπδην 
85 ἃ τεβδαϊς, [Ι{ 15 Ἰηγααὶ ἴο αϑὶς νυν ῃδῖμοῦ 
ἔπε ῥγοῦθββ οσ 1πε σϑβϑιϊε 15 τηθαπὲ Βετα: 
ἴδεν μᾶνα 20 τηθαηΐηρ ἀρϑζί. 

ψεσ. 20. ἴῃ δνεσν βίδίε ἴῃ ψὩΟὮ τη 
ἰΐνεβ, ἔπεα ἰβ ἃ θοπᾶάδρε ἀπά α Πἰδεγίν. 
πῃ ἐπε οἷά 5βίδίε, ἰξ ννγὰβ θοπάδρε ἰο βίῃ, 
δηά Πἰραγὲν ἰπ τοϊδείοη ἴο σὶρ πέδοι βηςβϑ. 
Ἐὸσ τῇ δικαιοσύνῃ 5ε6 δ Ίπετ, 263. 

ψεῦ. 21 ἢ. Τὸ ἀεςϊ4θ νος ἢ οὗ ἴῃς ἔννο 
{τνὲ5, οσ οὗ (ῃς ἔννο τεεάοπηβ, 18 ἔπε 

τῆει 

τὸν ἰδδξ (ὃς 5ἰταλίίοη 15 τενεσβεά, δηά 
γου μανῈ Ῥεδη ἔτεεά ἔτοπι β'ῃ δηᾶ πιδάς 
βίανεβ ἰο αοά, γοὰ πᾶν νου ἔγυϊ εἰς 
ἁγιασμόν. Ηε ἄοε5 ποΐ δὰν νψῆδί {δε 
πυϊε ἰδ, Βα ψψε Κποὸνν Ψηδί ἴῃς ἐπῖπρ8 
τε ΨΜΏΪΘΒ σοηίθυῖα ἴο ἀπά τεβυϊὲ ἰπ 
ἁγιασμός : 566 νέτ. 19. 
ει. 23. ὙΤῇα γὰρ ἰἱπίτοδυςεβ. ἴῃς 
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Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. ΝἾΊΙ. τ. Ἢ 
ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί (γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ,) ὅτι ὁ νόμος κυριξύει 
τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ; 2. ἣ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι 

ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ - ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ 
ἀνδρός. 8. ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, ἐὰν 

γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ - ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ 
τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα, γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 

4. ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν 

Βϑεπεγαὶ {τα οὗ νοῦ παῖ 48 θεεη 
Βαϊά οἵ [6 Βοιηδηβ ἴῃ νϑῖ. 21 ἢ. ἰβ δῃ 
᾿Ππϑιγαιτίοη. “Α11] {15 18 πογπλδὶ δηά 
πδίυγαι, ἴοσ ἐδε νᾶρεβ οἵ βίῃ 15 ἀεδίῃ," 
εἴς, ὀψώνια Σ Μδοσ. [Ἰϊ. 28, χῖν. 32. 
ὙΠε ἰάδα οἵ ναγίατε (Ξβεε ὅπλα, νετ. 13) 
8 σοπεϊππεᾶ, ὙΠε βοϊ ἀϊθε᾿β ῥὰν Ψμὸ εἢ- 
15:5 ἴῃ ἐπε βεσνίοε οἵ βίῃ 15 ἄἀβαίῃ. τὸ δὲ 
χάρισμα: δυὲ ἐπε ἴγες οἰ, εἴς. ΤΒς 
δηα ἴῃ (οὐ βεγνῖοε ἰ5. ποὲ οὗ ἄδβδί, θυ 
οὗ στᾶςβ. Τεσίῃ!Πδη (φαοίεά ἴῃ 5. ἀπὰ Η.) 
τεπάθιβ χάρισμα πετε ἀομαΐξίυμηι (πε 
ἴαγρεββ ρίνθη ὈΥ [πῸ δπιροτοσ ἴο βοϊϊειβ 
ΟΠ ἃ Νεν Ὑδαιβ ὯδῪ οὐ Ὀἰσι Βάδγ), 
Καϑθρίηρ ἢ ἐδε τα] αγν δϑβοοϊδιίοη ; Ρας 
Ῥαδιΐ ςουἹά Παγάϊν τ88 δὲ 15 αἰπιοβὲ ἃ 
ἐεομηΐοαὶ ἐχργεβϑθίοι νὴ ΕἰπΊβο!  ἰπ ἃ 
τεομηῖσα! βεῆβε φυϊξε τοιποῖς ἴσοτὶ Πί8 
οἶῃ. Οπ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χ. Ἰ.. τῷ κυρίῳ 
ἡμῶν, 8ε6 οῃ ν. 21. 

ὍΠΆΡΤΕΕΚ ΝΊΙ. Τδε βυδήεςε οὗ οπδᾶρ. 
νἱ, 15 οοπείηπμεα, ΤΒς ΑΡροβίΐα βῆοννβ ΠΟΥ 
ὃΥ ἀεδέῃ {πὸ ΟὨγβείδη ἰ5 ἔγεεὰ ἔτοπὶ ἐδ 6 
1δνν, ΜηΐοΝ, σοοά Δ5 1ξ ἰβ ἰπ [1561 ἀπᾶ ἴῃ 
ἐπ Θινῖπε ἱπέθπείοη, πανεγίμε 655, οὐνπρ' 
ἕο ἐπε σογγυρίίοη οἵ τηδη᾽ 8 πδίυσθ, ἰπϑίθδα 
οἵ πεϊρίπρ' ἴο πιᾶκε δἰπὶ σοοά, ρεγρθίιδι!ν 
εἰ πιι]δίεθ δίῃ. Δοσβ. 1- 6 ἀδβογιρε (δ 
11θεσγδίοη ἔγοτα ἐπ6 ἴαν; νεῦβ. 7:13, (88 
δοίιδὶ νγοσκίπρ οὗ {πὲ ἰδὺν; ἱπ νϑσβ. 14:25 
ΜῈ δὲ βῆονψη μδὲ ἐπ|5 νοτκίπρ οὗ {πε 
ἴᾶανν ἰβ ἄπ ποῖ ἐο δηγεμίηρ ἴῃ [8 ε1, θα ε 
τὸ {δε Ῥονγεσ οἵ βίη ἴῃ τῆς ἤεϑβῃ. 

Ψψεῖβ. :-6. Ἐὸογ ἢ ἀγνοεῖτε, ο΄. νἱ. 3. 
Οῆδρ. νι. οοπίδίπ8 {πῈ ἀγραπηεπε πιο ἢ 
ἰ5Β {Ππϑιγαίεα ἴῃ {πεθεὲ νϑύβεβ, δπά τῆς 
αυεϑείοη δἰε5 το ἰξ : ποΐ ἰο δοςερέ ἴπε 
Δτραπιαηΐ ἔμπας {πε ΟΠ γι βιϊδη 15 ἔγτβα ἱσοπὶ 
811 1651] οὈ!ραιίοηβ ἰδᾶνββ πο δἰξεγηδεννα 
δαξ ο ΒΈΡΡοβε ἔπε βεβοῃβ ἴο ΨΠοσα ἴξ 15 
δάάγοββεά ἱσπογσδὴς οἊ ἔπε ῥσγίποίρίε ὉΚ 
ψΕΐομ τῆς ἀυταίίοη οὗ 8411 ἱερᾷ] οὔἹσα- 
τίοπβ 15 ἀεϊεστηϊηε, Ὑπῖ8 {παν σδηποῖ 
Ῥε, ἕο Ῥδὰ! βρεαῖκβ γινώσκουσι νόμον 
Ξε ἰο ρεορίε Ψψῆο Κηον ψπδὲ ἰᾶνν 15. 
Νεῖῖπεσ Κοιηδη πὸσ Μοβϑίο ἰανν ἰβ βρεοὶ- 
ΑΙ τείθισαα (ο: {πὸ διριιπιθηΐ τοϑίβ ὁπ 
ἔμε παίυγε οἱ ἰᾶνν ἰῇ βεηδίαὶ. Ενεη ἴπ 

ὁ νόμος, ἐποιρῃ ἴῃ ἀρρί γίηρ ἐπε ρσϊποΐρὶς 
Ῥααὶ νου Ἱά τπΐπκ ἔχε οὗ 86 Μοβαῖο ἰανν, 
ἴξ 15 ποξ Ἔχοϊ αβίνεϊυ τείεσγεά ἴο. 

ψεσ. 2 ῖ. Αῃ {]πβέγδείοη οὗ {86 ργΐῃ- 
οἶρῖε. 1{ 15 με ον 1Ππδίγδίίοη ἴῃ συμ οὮ 
ἀδδίῃ ΠἸραγαίεβ ἃ ρθγβοη ΨΈΟ γεῖ σεσηδίπϑ 
αἰϊνε ἀπᾶ σοδῃ Ἂπίεσ ἰηΐο ἢδνν τγεϊδείοηβ. 
Οὗ οουτϑεὲ ἵπεσε 18 δΔη ἱποχδοίῃ8β8, ἴοσ ἴῃ 
{πῸ γρυπιθηΐ {πὶ ΟἸ σι βιίδη 15 ἴγεεὰ ὈΥ͂ 
δῖβ ον ἀδαίῃ, δηᾶ ἴῃ {πὸ 1Ππϑιγδείοη {π6 
να 18 ἔγεεα ὃ. [π6 πυβραηά᾽ 5 ἀδδίῃ ; δας 
Ψε πιυδί ἀϊδοουηΐ (δῖ, Ῥδὺ] τεαυϊτεά 
8 {Ππβεέγαείοα ἱπ ν ἰοῃ ὈοΊΒ ἀδδίῃ δπά 
ἃ πενν {6 ἀρρελίεά, κατήργηται ἀπό: 
ΦΥ͂ νεῖ. 6, δ]. ν. 4 : 8Π6Ὲ 18 οπςε ἔοσ 81] 
ἀϊἰβομαγρεά (οσ 88 ΕῸΝ. ἴῃ δ]. “"βενεσεά 
ἴτοτῃη ἔπε ἴανν οὗ {πὸ μΒυβραπᾶ : ἴοσ ἐπε 
δεπίεῖνε τοῦ ἀνδρός, 5εε ίπαι, 235. 
χρηματίσει -- 586 58.411 "ὲ ρυ ] ον ἀεϑὶρ- 
ῃδίεᾷ : οὐ. Αςῖβ χί. 26. τοῦ μὴ εἶναι 
αὐτὴν μοιχαλίδα κιτιλ.: φταταπηδε Δ ΠΥ 
{Π|8 πλᾶν Εἰἐπεσ τῆθαη (1) ἐλπαΐ 516 πῖαν 
ποὲ ὃς δῇ δἀυϊξετεββ, που ρ ἢ τηαισίεὰ τὸ 
Δηοίμεσ τηδῇ ; οἵ (2) 50 ἐπαέ 5}}6 ὶς ποΐ, 
εἴο. Μεγεγ ρῥζείεβ (π6ὸ ἢσγβῖ ; δῃά [ξ 
ΤΩΔΥ Ὅς διριεὰ πδὲ ἴῃ {μἰ5 ρίαςε, δὲ 41] 
ἐνεηΐβ, ἔπε ἰάεδ οἵ ἔογπιίηρ, ἀποίμεγ σοη- 
πεοίίοῃ 15 εββθηῖίαὶ: οὔ, εἰς τὸ γενέσθαι 
ὑμᾶς ἑτέρῳ, νεῖ, 4 (αἸβοτά) ; δαΐ ἴξ 18 
ἀιῆοσυϊς το οοηοείνα οὗ ἱπποοθηΐ τὸ- 
ταδτιγίαρε 85 δεὶπρ' ἔοστα δ! ν ἐπΠ6 Ῥυσροβα 
ΟΥ̓ (ἰἢς ἴανν ἰη ᾳιδβέίοη, ἀπά (ΠῈ βεσοπά 
τηδαπίπρ 15 ἐπεγείοσε ἰο ὃε ργεξεσγεά, Οὐ, 
Βυτίοῃ, Μοοάς απ Τηιδές, ὃ 308. 

ψγεῖ. 4. ὥστε καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε 
τῷ νόμῳ : {πε ἰηΐεγξηοε 15 ἄγαννῃ σϑίμεσ 
ἕτουη πα ῥγίποίρίε ἔπδπ ἔτοστα {πῸ ἐχδσηρίβ, 
Ῥυΐ καὶ ὑμεῖς πιδᾶπ5 “γοι 88 Ὑ811 88 
1πΠ6 ψοπῖᾶπ ἰῇ (ἃς {ΠῚ π|διγακίοη," ηοί 
“ψΟὰ ΟΠ 11εβ ἃ8 Μ}Ὲ}} 48 1 4 ἴεν ", 
ὝὩς ἰαϑὲ, μοῦ 18 ννεῖβ8᾽ 8 ἱπίεσρσε- 
ἰδιίοη, ἱπίσοδυςαβ ἃ νἱοίδης σοπέγαϑε οὗ 
ὙΜὨϊοἢ ἔπεσα 185. ποῖ {πε [αἰπίθϑε δῖπε ἴῃ 
ἘμῈ σοπίεχι. Ὑπα πηδδηΐηρ οὗ ἐθανα- 
τώθητε ἰΒ ἢχεά Ὁγ ταΐεσεπος ἴο οἣδρ. 
νἱ. 3.6. Τῇῆε δοσῖβε σγεΐεγβ ἴο ἴῃ ἀεῆπίϊα 
εἶσηα δ νυ πιο ἰπ {πεῖς Ὀαρείϑγα τπ6 οἷά 
16 (αηᾶ ψἸῊ ἰξ 411 118. ἰθραὶ ον! ραιοη8) 



648 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΥἹΙ, 

ἜΗΝ ΞΕὶ ἐγερθέντι, ἵνα "καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ. 5. ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ 
6, το. 

Ῥ 6]. ν. 2. 
Γ σαρκὶ, τὰ " παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν 

τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ - 6, νυνὶ δὲ 
κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε 

δουλεύειν ἡμᾶς: ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος, 
ἡ. Τί οὖν ἐροῦμεν ; ὃ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο: ἀλλὰ τὴν 

ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων, εἰ μὴ 

τ ημας οὔ". ΒΕΌ. Μοβι εἀά. (Υν. απὰ 

διὰ νόμου" τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ 

Η., 1Δοῦπλ., ἀηὰ Ττερ.) Ὀταοκεῖ τ; ὙΝ εἶδα 
Ογλῖεβ, θα δοννβ (πὶ Ὡς σα8ε 15 ἀϊβραίαῦε. 

φἄτας ἴο Δὴ ἐεπά, διὰ τοῦ σώματος τοῦ 
Χτοῦ: δνεῖββ τεὐεοίβ. 45 ορροβεά ἴο δε 
ςοηίαχέ τπ6 “ἀορτηδίίς " τείεσεπος [0 
ἐπε βδογίβοίαὶ ἀθβα(ἢ οὐ Οπσίβέ 85 ἃ ββδεϊβ8- 
λοϊίοη ἴοσ βίῃ; 411 τε ψογάβ ἱπιρὶν, 
δοςοτάϊηρ το Βίηι, 5 ἐπαὶ τῆς ΟἸγίβείδη, 
ἴῃ Ὀαρεϊβπι, Ἔχρογίεδησεβ ἃ ὁμοίωμα οὗ 
Ομ γίβιβ ἀβδίῃ, οἵ 48 1 15 ρυξ ἴῃ νὶ. 6 18 
ογυοϊβεά ἢ Ηἰτα, ἀπά 5ὸ Π|ογαιθα ἔγοτη 
Ἔνετν γαϊδίίοη ἴο ἐς ἴανν. Βα 1 ΟΠ ῖβε 5 
ἄεδλιῃβ μαδά πὸ βρίγιευαὶ οοπέθηϊ---ἰ ἢ 
νοεῖς ποΐ ἃ ἀβδίῃ “" ἔοσ οὐγ βίπ8᾽ (σ Οοσ. 
χν. 3), 4 ἄθδίῃ μανίηρ τς βδογίβοϊαὶ 
ομδγαοίεσ ἀπά δίοηΐπρ' νίτίῃς ἀεβοσγ θεά 
ἴη 11]. 25 ἔ.---ἰπεε ᾿ψουἹᾶ δ6. η0 τεδβοῃ 

ἀεβοτίθεά δ8 τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, 
Ῥεζᾶιβε ὅγε σϑπ ΟἿΪῪ ὈαΙοπρ' ἴο ἃ ἰἰνίπρ' 
Ῥοσβοῃ. τῷ θεῷ ἰβ ἀαΐ, σοημα, Ὕαοά ἰ8 
ἐπε ρείβοη ἱπέεγεβδίεά ἱπ ἐπ 18 σϑβαϊε, 

Ψψεγ. 5. Οοῃηίγαβι οὔ ἔπε δαγίἰδσ {1{π, 
“ἐν τῇ σαρκὶ ᾿᾽ ἰ5 πιδίετί ΠΥ ἐμ δ βᾶπιθ 
ἃ5 “ ὑπὸ τὸν νόμον" ; {με βαίης 5βίδίε οἵ 
{δ 508] ἰΒ ἀδβοσι θεά πιογε ἔγοστῃ ΣΈ Πίη ἀπά 
τΏοτγα ἔγοπι πους, ΤΒς ορροβίἐς ψουἹά 
δε ἐν τῷ πνεύματι, οἦ ὑπὸ χάριν. τὰ παθή- 
ματα τῶν ἁμαρτιῶν ἅτε [ἢς ραϑϑΐοπϑ ἔγοση 
ὙΜΒΙΟΒ δοῖβ οὗ βίῃ ργοοδεά: 614]. ν, 24. 
τὰ διὰ τοῦ νόμον: 1 15 (ΒὨτουρῊ τἢς ἴανν 
ἐπδὲ (ἤεθε ραβϑίοπβ Ὀδοοηια δοξυδ δᾶ : 

πῖνε ΨουΙά πενεῖ κπονν ἴπεπὶ ἕοτ ψῆδε [ἢ 
ΨΥ 8 βίπα ἴχϑη 5πουα Ῥε δαριϊβεά ἱπίο-. ἍΤΕ, {ἃ ἴξ νετε ποὲ ἴὸσ Ἐπὲ ἴα. εἷς ΕΝ 

 ΟἾγῖβε ἀπᾷ Ηἰ5 ἀδδίῃ δὲ 341], δῃηὰ 'π ροὶπε 
οὗ ἴα Ὧε τοριίά Ὧς Ὀαριϊδεά, [τ ἴ5 
Ῥεοδυβε ΟἸγϑι 5 ἄδδίῃ ἰ5 ψῇαΐ ἰξ ἰ5, ἃ 
βἰῃ-οχρί δεϊπρ ἄδδίμ, παῖ ἰτ ἄγαννβ πγξῃ 
ἴο Ηΐπι, δπὰ βρίγίευα!ν τεργοάτϊιοεβ ἴῃ 
1μθτὰ ἃ γϑῆδχ οσ οουπίεγρατί οὗ Η!5 ἀεδί, 
ὙΠ ὙνΕΙΓΒ 411 {πεῖτ οἱ τεϊδιίοηβ. δηᾶ 

καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ: ἔπετε ἰ5 ΠΟ 
ΑἰΤαβίοπ το πιατείαρα παγα ΔΥ πῆοτγα τμδἢ 
ἷπ νεῖ. 4. εδί 18 ρεγβοηϊβεῖ ἤεῖε 45 
ἴῃ Υ 17 : {815 ἔγταπὲε οὗ ἰῆς. υτηδη τᾶοα 
ἰβ ἐῃς οηΐν οὴς ΨῆΟ ὑσοῖῖβ ὃγ ἑῆς {1 
πυ στος προ ᾿ 
ΠΟ ΜΨες. δ. νυνὶ δὲ διι 25 {πΐπρϑ 5βίαπά, σοη- 

ὉΡΙΠραξοπβ ἐεγηπαῖε. ΒΕ. οδ᾽εαϊ ΟἹ 5ἰἀετίηρινμαῖνε ατε 85 ΟΠ τβείαπβ, κατήρ- 
ἘΠΙΞ 1Ὲ ἘΠ ἘΒΕΥ͂ τῖᾶν Βεῖοπε ἴο ἀποίμεσ, γήθημεν ; εὕ. νετ. 2. Με το ἀϊξομασσϑά 
ἃ ἀππεγοηξ ρόδο. Ῥδυΐ ὅοδβ ποῖ βᾶν ἰτογι τῆς αν, Ὁν οὔ ἀεδί ἰο {Ππδὲ ἴῃ νΒΙο ἢ 
ἑτέρῳ ἄνδρί: {πε τηττίαρε τηδίαρβοσς ἴβ 
ἄτορρεά. Ηξ ἰ5 βρεακίῃρ οὔ {πε ὃχ- 
Ῥεγίθηοε οἵ Ὁ σιβεδηβ πα ὉῪ οὔς, δπά 
τπουρα, ΟἸτίβε 15 βοπλθιϊπηεβ βροίθπ ΟΓ 88. 
πε Βυβθδηά οἵ Ὀτίδερτοοηι οἵ πε ΟΠυγοῖ;. 
θεῖα 15 πὸ ϑοσιρίυσε δυίποσίεν ἔοσ πϑίηρ 
{Π|5 τπιδίδρμον οἵ Η:5 ταϊδίίοη ἴο. [πὸ 
ἰπάϊνιάιια]! βου]. Νεϊίμος 15 (Π|5 ἱπέεγ- 
Ῥτοίδύοη ἕανουτοαά ὃν ἐπε υ58 οὗ καρπο- 
φορήσωμεν ; 1ο ἱπίεγρταεῖ [818 οὗ τς ἔτυϊε 
οὗ {πε πεν πιατείασε 15 Ὀο ἢ πεεάϊεββ δηά 
δτοίθβαῃθθ. ὙΤπε Ψψογά ἰβ υβεά ἐγεαιθηεῖν 
ἴῃ {8ὲ ΝΑΤ. ἴογ ἐπε ουΐοοτηε οὗ {πε 
ΟἸὨγίβείδη 116, θὰ ἤονεῦ τ ἘΠ15. 45- 
Βοοϊβείοη ; δηδ «ἃ γεΐδσσγεποε ἴο νἱὶ, 21 
βῆοννΒ δον πδίιυται ἴξ ἰβ ἴο ἐῆς Αροϑβεῖὶς 
μου ΔηΥ βι ἢ ρτοιηρείηρ, Ενεη δα 
σἤδηρα ἔτοπλ (86 βεοοπά μεζβοη (ἐϑανα- 
τώθητε) ἰο ἐῃε ἤτγβε (καρποφορήσωμεν) 
βῆοννβ {μαΐ Ὧ6 15 οοπίθπηρί δεῖπρ τπ6ὸ ἐπά 
οὔ τῆς ΟὨ τι βείδη 11 φυϊίε αρατὲ ἔτοτῃ ἐμ 8 
δι μεβιίοηβ οὗ (ῃς τηείδρμοσγ, Ομγῖβέ ἰ5 

ψὸ ψεῖῈ πεϊά. Βυΐ Ψψῆδὶ ἰ5 ἐπίιβὺ Μ οϑέ 
ΘΧΡΟΒΙΙΟΙΒ, ΒΔ {μὲ ἰαὰ; ΡΆΣΠΡΡΙ ὄνθῃ 
τλλκαβ τοῦ νόμου {πε δηἰεοαάεηϊ οὗ ἐν ᾧ, 
τοηδεγίηρ, ψγα βᾶνε Ῥδδθὴ ἀεἰϊνεγεᾶ, Ὀγ 
ἁγίῃρ, ἴοτη {πε ἴανν ἴῃ ΒΟ αὶ ψεσα 
Βεῖά. Ταΐβ οοπϑιγιοείοη 15 ἕοο δε βοῖαὶ 
ἴο δὲ ἔγαε; δηά 1 ννε ΒΕΡΡΙν τούτῳ νυ] 
ἀποθανόντες, Ξοπιείπίηρ ναρτσ ἔμδη ἐπα 
αν», (δουρῃ ἰηνοϊν!ηρ, δηᾶ ἱηνοϊνεά ὃγ ἴὲ 
{πε 94 [ΠΕ ἴῃ εὔς ἤδει,, ἴος ἱπϑιαῃςο) 
τηῦδὲ δῈ τηεδηΐί. ὥστε δουλεύειν κιτιλ, : 
“ὁ ΘΗ ΔΌΠ ΠΡ π5 ἴο βεγνθ᾽᾿ (5. δῃά Ἡ.): ίοσς 
ὥστε «ἱϊ ἱπῆ, ἴῃ Ν.Τ., βες Β]458, 
Ογαρῖπι. ἀὲς Ν.Τ.. Ογίδο., ὃ. 219. ἐν 
καινότητι πνεύματος κιτιλ. -Ξ ἴῃ 4 πον 
ἍΆΥ, ΜΏΪΟΗ Οὐἷν τῃ6 ρΡοββεββίοη οὗ ἴδ 
βρί γι πιακεβ ροβϑβίϊβ, ἡοξ ἴῃ {πε οἱ γαῦ 
ΜΏΙΟὮ δἰοης ννὰβ ροββί]6ε νβεη στα ννεσα 
ἀπάδγ {πε Ἰεΐϊοσ οὗ {πὸ ἴατν. Ἐὸσ {π6 
Ῥαυ!πε οοπίγαβί οὗ πνεῦμα δηᾶ γράμμα, 
866 2 ΟὐοΥ. 11]. ; ἔογ οὐ ἰπ {π|5 ἐχργεϑβίοῃ, 
866 Βυτσίοῃ, ἢ 481. 



5--.-8. 

ἤἥδειν, εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, “Οὐκ 

δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο 1 ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἄν 

1 κατειργασατο ΑΟΕΌΟΚΙ,; κατηργασατο ΒἾΌΡ. 
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τῇ, Υ.14. 

ἐπιθυμήσεις . 8. “ ἀφορμὴν 

Ιῃ οἤδρ. χν. σϑ 811 δἀϊξοτβ 
ὙΥὐ ΦΑΒΟΡ τεδᾶ κατειργάσατο, ἀπά {Π|5 ἰ8 ργεΐδιγα πδγε Ὁ Τδοῆπι., Ν. δηᾶ Ἡ,., 
πὰ ὃν ΥΝ εἶββ ἱπ 211 ρίδοθβ ; ας μεγα Τίβομάξ, Ττερ. δπά ΑἸέογά τεδὰ κατηργασατο. 
ατίδιίοηβ ἱπ ἴῃς ἐγεαϊπιθῃξ οὗ [Π6 δυρτηθπί ἀγα να τεαιεηΐ ἴῃ ἔπε Μ558. 

Ψψεῖβ. 7-13. Τῆς δοῖμ δ] ψοσκίηρ οὗ [μα 
ανν. Α νΕΓΥ οἴοβε σοπηφοίίοη δδίννεθη 
τῆς Ιαὺν Δπά 5ἴῃ 15 ἱτηρ δὰ ἴῃ 411 [μδὶ 88 
Ριεοθάβα : Ὄϑρεοῖϑιν ἴῃ ΥἹ. 14, δπά ἴῃ 
ΒΙΓΉ Δῃ Ἔχργθϑβδίοπ 88 τὰ παθήματα τῶν 
ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμον ἴῃ νι]. 5. ΤῊϊ5 
σοπηδοιίίοη 8ᾶ5 ἴοὸ ὧδ εχαπηϊπθὰ πλοσα 
οἰοβεῖγ. Τρῶς οὐ͵]εοὶ οὗ {μ6 Αροβίϊε, 
δοςοτάϊηρ ἴο Νγ εἶβ8, ἰ5 ποὲ [Ὁ ἄπϑινϑῖ ἃ 
[Αῖβε ἱπίετεπος ἴτοτι ἷβ ἐεδοπίηρ, συὲχ., 
ἔμδέ πὸ ἴἂνν 15 βἷπ, θῃξ ἴο σοποι δία ἔοσ 
ἢἷ5 οὐνῇ πιϊπὰ (ῃε [468 οὗἉ ἱ εγδίίοη ἔτοτη 
18ε Ἰανὺ7νὸ τυ ἐπα τεσορπίείοη οὗ ἐμὲ ΟἹΤ. 
τενεϊαιίοθ. Βυξ ἰπς ἀππουν οὗἨ οοπ- 
οἰΠπδεπρ ἐμεβς ἔνγο ἐπίηρβ 15 ποῖ ρθου]ατς 
(ο {π6 Αροϑβεῖε ; ἰξ ἰβ Ῥεοδιβε νγὲ 811 ἔδεὶ 
ἷξε 'π βοπὶς ἔογγη ἴμδὲ (6 ρδββαρα ἰβ 80 
τεὰὶ ἰο 8. ΟἨ7 δχραογίεηςα οὗ ἰδὺν 885 

ποῖ δᾶνε Κποννῃ βῖπ διέ ὃν ἴῃς αν. ΤῆΣ 
ἰαβὲ βυϊι8 τῆς οςοπέεχε δεξίεσ : 868 νδῖ. 21. 
Οπ οὐκ ἔγνων “ίϊζπους ἄν, 566 ΥΝΊΠπει, 
383: [ἴξ 15. ΡΟΒΒΙ 16, δονγενεῦ ((Ἰ Πογά), ἴο 
τεπάδσ βἰ πρὶν, 1 ἀϊά ποὶ Κπονν βίη ἜἼχοαρί 
{Πγουρἢ τς αν; δηὰ 80 δἰβο ψ ἢ οὐκ 
ἤδειν. διὰ νόμου : οὗ σουγτβα Πα ἐπίπκΒ 
οὗ τὰς Μοβαῖς ἴανν, θαι (ἢς δῦβεηςς οὗ 
ἴλ6 ἀτίϊοϊς βῆοννβ {π8ὲ ἰξ ἰβ με Ἰεραὶ, ποῖ 
τῆς Μορδῖς, σμαγδοίεσ οἵ ἴὲ ψνῃἰοῆ 15 ἴῃ 
νίεν ; δπά 1 15 (ἢϊ5 νυ] ἢ ΘΔ 0165 τς ἴο 
υπάειβϑίαπά ἴ88 δχροείθποα ἴῃ απεβείοῃ. 
τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν κιτ΄λ.: ἐς ἀεδίγε 
ἴοσ ψνπαὶ ἰ5 ἐοσθϑίβάεη ἰθ (ῃξ ἄσϑε ςϑης. 
βοίοιιβ ίογστῃη οὗ 581π. ἘῸσ [δε ἴοσοβ οὗ 
τε ἤεῖα 866 ὙΠΟ, Ρ. δδσ. ϑϑίπιίοοχ, 
Ταηρμαρε οὗ ἐπε Ν.Τ., Ῥ. τόο. [πῃ ἴῃς 
ΨΕΤΣῪ 5: ΠΊΠΔτ σοπβίγιοϊοη ἴῃ 2 Οογ. χ. 8 

ὕθθη δ8 ἔγαρίς 85 ᾿ΐβ, ἀῃά 'γὲ ἴοο δὲκ ὑνίποτ βιιρβεβδίβ ἂἃπ ἃπδοοϊυϊμποη : ῥροϑβ- 
δπονν (815 οοτηροτίβ ψ ιὮ (ἢε ἰάεα οὗἩ 18 5] Ῥδ] τλθαπὲ μετα 4150 (0 ἱπίγοάιςς 
Τἰνίηθ οτἰρίη. Ὑπὲ τῆυοῃ ἀϊδουββεά 
αυεβίίοη, ψΒεῖμαγ (ῃδ βυδήεος οὗ (815 
Ῥᾶββαβε (νεγβ. 7-24) ἰ5Β 86 υητερεπεσγαίς 

βοιηθίβίηρ ὑνπίοῃ νου πᾶνε Ῥαϊαποεὰ 
ἴδε τε (1 βῃουϊά δοέμ αν Ὀδδη ἱρποσαπὲ 
οὗ Ἰυβὲ, ὕπ|685 ἐπ6 ἴανν δά βαϊὰ, Του 

ΟΥὁ ἴπ6 τερεηδγαίε βε]ἴ, οὐ Ψβεῖμαγ ἰῇ βῃδὶεὲ ποῖ [τδὲ, ἀπά ἱρῃοσαπὶ οἵ οἵῆεγ.. 
Ῥαγέϊουασ νεσβ. 7-13 τοῖθγ ἴο {6 ὑπ: 
τερεπεδίβ, αηᾶ νεῖβ, 14-24 ἴο ἴδε τε- 
βαπεγδίβ, ἰβ παγάϊν τεα]. ὙΠὲ ἀϊβεϊποιίοη 
ἴπ 115 αβοίαϊε ἔογεη Ὀεϊοηρϑ ἴο ἀοοίγίπθ, 
ποΐ ἴο Ἔχρεσίεπςε. Νὸ οπὲ οουἹἱά ἤανε 
φυτϊτε 6 ραββαρε Ὀυξ ἃ ΟὨτγιβιίδη: ἱξ 

ὌΓΒΙΩ ΠΠ|6855 {πε ἰανν Πδά ρῥγομιδιοα 
ΤῸ ἰηϑίδηςα, 835 ἣς 

ΟΣ ΚΒ ἰξ οὐ, 5υθῆοες. πἰη. [Ιἐ βϑδϑὰβ 
ἰταροββιῦ]ε ἰο ἄδην {πε γεΐεσεηος ἴο (Ὡς 
ἐεπέῃ Ἴοτασηαπάστηθης (Εχοῦ. χχ. 17) 
Βεη ἐμ6 '᾿ψογᾶβ οὐκ ἐπιθυμήσεις δ΄ 

15 πε εχρεσίεηςε οὗ πε ὑπτερεηδγαίε, τὴς ααοίοά ἔγουι “ ἔπε ἰδνν ᾽" ; Ῥαϊ (π6 βρεςϊαὶ 
ὝΠΑΥ 58Υ, Ῥυΐ δέξῃ ἱπτουρῇῃ τερϑπειαῖε τιοάδβ οὗ ἐπιθυμία ῥτομί᾽τεὰ τε οὗ πο 

ἴῃ ἃ τερεπεγϑία τηϊπᾶ. σοηβοάθπεηςα, ἀπά ἰΐ 'β Ὀεβίἀε {π6 τηδτῖς εγαϑ8, ἱπξογργείθ 
Ὁ 5 τὴὲ ΔΡΟΞΕΪΕ 5. δΡΊΤΙτΌ8 Ἰβίοτν, Βα 

πηϊνοιβα δε ; 4 Ὠιβίοσυ ἴῃ ΨΠΙΟΠ Ὅη6 58ϊ15ΠῚ Ὀθρβϑῃ ΜΙΝ ἀπὲ ἀἰ ΒΟ ΤΥ ΤΊΤα Ά 
βίαρβ 15. ποῖ εχίιπ, αἰθπεὰ Ὁν τᾷδε πέχὶ, ἔξεῖπρ, ποῖ δη οἰξινατγὰ δοῖ οηΐν, πηρβὲ 
Ῥυΐ ΒΙΘΗ ἴ5 ῥγεβεῃ ες ἴο ἢἴβ δε τι τη ΑἹΤ μα Θ6Υ5 15 ἐπδὲ πε ζοῦ- 
ΘΟΠΕΟΙ ΟΒΠ655, 6. βίαρε 811 {πε (τὴδ 
δξοιστηϊπίηρ ἀπά ἀείεγπιπαά ὃΥ 411 τῇς 

ταϑί. 6 οαπποί ἀδίε ἴπε (πϊπρδ οὗ (ἢς 
ΓΡίσῖς 48 βίγαρὶν 845 1 {πεν ψαγα στῆθσα 
Βιδβίογίςδὶ ἱποϊάεηίβ, τί οὖν ἐροῦμεν, οί 
ν', τ: μα ἱπέδσθαπος ἤδη 5Π8}} ννὲ 
ἄγαν ἢ 56. ἔτοπὶ ἔπε τεϊδιίοπβ οὗ βἰπ δαηά 
ἴανν 75: βιισρεδίς. 15 {Π6 ἴδνν βίη ὃ Ῥαὺ] 
τερεὶβ ἐπε ἐβουρμὶ ἢ Βοττοσ. ἀλλὰ 
τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων : ἀλλὰ τηδγ σοη- 
εἶπας ἐπε ῥγοίεβέ ξξ Οἡ ἴῃς Ἴοηίγαγυ, 1 
βΒδουϊᾶ ποῖ πᾶνε Κποόνγῃ βίη, εἴς. ἢ ΟἹ 11 ΠΠΔΥ 
Ὅε τεβίγίςεινε, αραιῃρ [π6 σοταρ δίθηββο 
οὗ με περδίϊζοῃ ἱηνοϊνβά ἴῃ {πὸ ρῥτοίαβί. 
ὙΠ6 ἰἂνν 15 ποῖ 5ἰη--- Οοἁ ἔογδι ἃ ; Ὀὺέὲ, ἔοσ 
811 ἐμαί, {Πδγα 15 ἃ οοηποοίίοι : ἱ βΒῃουϊά 

ἴο ἀτριια {πὲ Ῥδ}}}5 ἐβοᾶρε ἴτοτι ῥβασί- 
Ἑ 

“53:-:.-::-: 
ΒΟΙΟΙΠΒΉ655 ΟἹ 81Π ΔΜΟΚΟ 1Πῃ ἤϊτη ἴῃ [Πα 

ΒΏΔΡ6 οὗ ἃ οοπῆϊοις στὰ 4 ῥγοδί εἶνε 
Ἰδνν, απὰ ἰο 111υβέγαΐῖθ [815 πε ααοίαβ ἴῃς 
τεθῇ ςοπητηδηάπλαπί. [15 ρθη ΓΑ ΠΥ 
τηδᾶς ἴξ {πΠ6 τηοβί δρρτορτγίδίε ἴο χυοίβ. 

γεσ. 8. ἀφορμὴν λαβοῦσα τηξδηβ 
“ δνίηρ τερεϊνεά,᾽᾽ ποῖ “ Ππανὶπρ τά καπ᾽ 
οορδϑίοη. ἡἣ ἁμαρτία ἴ5 5ἰη 45 ἃ ΡΟΥΘ 
ἅννε!Πἱπρ' ἰῃ ταδῃ, οὗ ἴμ6 ρσεβεποα οὗ ΨΏΪΟΒ 
Ὧ6 5. 25 γεί ππανᾶσο Ηον ἴξ “τοσεῖνοβ 
οςοδδβίοπ " ἰβ ποί βίβδιεά; ἴξ πηυϑὲ ῬῈ ὈγῪ 
οοπλΐπρ ἕδλοβα ἰο ἴβαεα ἢ βοπιθιίησ 
ΜΠΙΟἢ ἀρρεβῖβ ἴο ἐπιθυμία ; δὰ: ψΠδη [ὶ 
[δ8 τεοαινεα ἰξ, 1 15. ἢ Π6 
Θοτησηδπάτηβπί (υΐζ., [πε οπα ῥγοι δίτἰπρ 
ἐπιθυμία) ἴο ψοτίς ἰπ ἃ8 ἐπιθυμία οἱ 
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ἐπιθυμίαν - χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά - 9. ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς 
ἀ Τακο χν. νόμου ποτέ ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς, ἡ ἁμαρτία “ ἀνέζησεν, το. ἐγὼ 

ἐΡ35 δὲ ἀπέθανον - καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν, αὕτη εἰς θάνατον. 

11. ἡ γὰρ ἁμαρτία " ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέ 

με, καὶ δι᾿ αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 12. ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ 

ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 15. Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονε ϊ 

θάνατος ; μὴ γένοιτο - ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ 

χ δος. χἱ!. ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ᾽ “ὑπερβολὴν 

δ ατος ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 14. Οἴδαμεν γὰρ 32 ὅτι ὁ 
γόμος πνευματικός ἐστιν - ἐγὼ δὲ σαρκικός ὃ εἶμι, πεπραμένος ὑπὸ 

ε ες. 8. 

τγὶ ΘΔ} ὁ, 
13. 

1 γεγονε ΚΙ,; ἐγένετο ΑΒΟΌ. 

3 γὰρ ΜΒΟΕΚ; δὲ ΑὮ (Οτεοῖ) 1... 8εες ποίς ' ρᾶρε δο4. 

3 σαρκικος 5 ΓΡ; Ῥαΐ σαρκινος ΦΑΒΟΠΕ, Τῆε ἔννο Ψψογάς ἀγα σοπϑίδπευ σοη- 
ξαβεά (ΑἸξοτγά), ας 6 οὔδαπρε πλὰν πᾶνε Ῥθθη πιδᾶδ ἰπίεπείοηδιν μετα νι ἐπε ἰάεα 
[μὲ δπ εἰ ῃϊςαὶ νγογὰ ννὰ5 νναπίβά. 

Ἔα βουί. [1{ σεαῖν ἐς (Πς οσοτητηδηά- 
ταεπὲ ψΒῖομ ἴξ πι565, ἕος υυνἱέπουΐ ἰὰνν βίη 

οἷν ἀεαά, ΟΥ̓ ἵν. 15, ν. 13 : δ: ἘΒΡΘΟ ΙΔ ΠῪ 
1 Οοτ. χν. 56. Αρατί ἴτοστὰ ἐπ ἰὰνν υνὰ 

οα ὡς δᾶνα πὸ ἐχρεσίεπος εἰζπεῖ οὗ [5 Οπδυδοῖογ 
ογ οἵ ἐΐβ να Πν. 

γέ ετ. 9. ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ: 
1815 18. 146]! Ὀίορταρῦγ. ὙΠποτα ἰδ ποῖ 
ΤΕΔΙΪΥ ἃ ρῬεσίοά 1π 1{{Π το ψψῃΐϊοι με σδῃ 
Ἰοοκ Ῥδοῖκς 45 πὸ Ὦδρρυ {ιπιὶὸ πε π Πα 
Βαᾶ πο σοπβοΐεηςε; ἴΠς ἰοβέ ραγαάϊβε ἴῃ 
δε ἱπίδπου οὗ τεῦ οὐ πδίϊοῃβ ΟἿΪΥ 
ΒΕΙνε8. 85 ἃ 00]] ἴο ἔδε πιοσϑὶ Ἵοοπῆϊοίβ 
πὰ ἀϊβοσάεσ οὗ τηδίυσγεσ γϑαῦβ, οἵ ννῃϊοῃ 
να 81:6 οἰεασίυ Ἴοοηβοίουβ. ἐλθούσης δὲ 
τῆς ἐντολῆς κιτιλ. Ιη {μεβεὲ ννογάβ, ὁπ 
με οἵπεγ παπᾶ, ες πηοβὲ ᾿πίεπβεῖν ταδὶ 
εχρεγίεηςε 15 νἱν ἀν ταργοάδισεᾶ. Ὑνπθη 
1Π6 σοπιπιαπάπιθπε οδπΊδ, 51η ἐτεδπις ἐο 

7 

«Ἀπὰ “1 ἤϊε". “ὙΠετς 18 ἃ ἄδερ ἱγαρὶς 
Ῥϑέβοβ ἴῃ τῆς ᾿τγίεξ δηὰ βἰπιρῖς βίδίεπηθπε; 

πεῖ ἘΦΟΔῈΣ τος ἐπὴν τος 

ἄν θι!ηρ 5ἴη, ἱμμβεσίίεᾶἠὀ ἴτοπι Αἄδηι, 
ὙΕΙς ἘΠ’ 1 πα85. ἴουπι 
ὉΡεγαίϊοηβ, δπιρίουβ ἴδε σοπιπιδτπηθηξ 
ἰοὸ ἀεοεῖνε (ἡ. αεη. {{|. 13) δηὰ ἴο 
ΚΙῚ, “δίπ Βδγα (δ κεβ δε φῖδοε οὗ {Π6 
“τεϊαρίεσ " τη ἐπεβίϑ (5. δπᾶ Η.). 

ει. 12. ὙΤπα σοποϊυβίοη 15 ἐμαὶ ἐδα 
αν) ἰ5 μοῖν (15 15 Ἐῃ8 ἀπβνγεῦ ἴο τμ6 
αὐεβίίοη ψ8 ψΒίοῃ τπῃ6 ἀϊβουβδίοῃ 
βίατιεά ἱπ νεσ. 7: ὁ νόμος ἁμαρτία ;), 
δπᾶ {πε σοτηπιαπαπιεηξ, νυ ΠΟ 18 {π6 ἴανν 
ἴῃ ορεγδίίοη, μοῖν δηὰ ἴαθε δπὰ ρμοοά, 
ἁγία πιεδηβ {πὲ ἰξ Ῥεϊοηρβ ἰο αοἁ δπᾶ 
Ὧδ5 ἃ οἤπδγδοίευ σοσγαβροπάϊηρ ; δικαία 
1πδὲ 115 τααυϊγοηθηΐῖβ ἅτα ἔποθε ΨΠΙΟμ 
ΔΏΒΥΨΟΙ ἴο {πε ταϊδίίοηβ ἱπ Ψῃϊοἢ τηδῃ 
βίδηἀδβ ἰο Θοά 8. 15 ἔθ ον: ἔΠΣΘΒ; 
ἀγαθή ἴπδΐξ ἴῃ [8 παίυατε δηὰ δἰπι τὰ 15 
Ῥεπεῆοθηῖ; τηδπ᾿ 5 νγε 8], ποΐ ἣι8 ψοα, ἰ5 
[15 πδέυγαὶ επά, ὙΠαγε 15 ΠΟ του πιδ] σοη- 
ἱγαϑὲ ἰο ὁ μὲν νόμος, ΞΟΠ 845 νγ88 ρεγῆδρβ 
ἴῃ 1π6 ΑΡοβεῖς᾽Β τηϊηπἃ θη πα Ῥαραπ ἔπε 

ἴξ βεαπιβ ἴο ροϊπέ ἴο βοῆηε ἀεῆηϊξε ρεγίοἃ βεπίβηςβ, δπᾶ τηϊὶρῃς ὕᾶνες Ὀξεη ἱπέτο- 
Δ οὗὨἨἁ ραΐῃταϊ τεοο]]εοιοπβ" (αἸἰβοτά). ἀυσεά ὈγΥ ἡ δὲ ἁμαρτία; Ἀπ ἃ τεαὶ σοη- 
Το 880 ἰπδὶ “ἀδδίῃ " Πεῖα σῆθδηβ με ἰγαβίέ ἰβ ρίνβη ἱπ νεῖ. 13. 
1ο55 οὗ ἱπῃσηοσίδ ἐν (ον ἄδδί πους Μετ. 13. Τῆς ἀεβοσιρείοη οὗ {πε σοτη- 
πε Βορε οὗ τεϑιγγεςείοη), δ5 {ὐρβίαβ, οσ τηδπάπχεηξ 85 “ βοοὰ ᾽" ταίβεβ ἔπθ Ῥσοῦίθση 
τῆδε ἴξ τηθδηβ οπἱυ “' βρίτιῖυδ] ᾿ ἀδδίῃ, ῖ5 οὗ νϑσ. 7 ἰπ ἃ πεν ἔογσγη. ὅδη {πε ροοά 
ἴο ἴοβε του νὰ της Αροβεῖε᾽βΒ τηοάβ οὔ ἰββῃε πὶ θυ] Ἀϊὰ ἐπὶ νηΐ ἢ 15 ροοὰᾶ 
ἐπουρῃε. [Ιε ἰβ δὴ ἱπάϊνβ: 816 {πη ρ, 411 ἔχη οὐξ ἴο θῈ ἀδαίῃ ἴο τα ΤῊ 5 δἷβοὸ 
ἄοοπι πᾶ ἀεβραῖγ, ἴοο βίπιρῖν [ες ἴο 6 ἰ5 ἀβηϊεά, οσ σδίϊιδσ στεριά, [ὲ νγᾶβ ποῖ 
ἃ βι0]εοῖ ἔθου δῃδίγϑίβ. ΐ λ ἷ ε 

ψετ. το. Τα τεβυϊὲ ἰ5 ἐπδὲ {πε σοπι- “ἀεδίῃ ἰο ἐμ Αροβίῖβ Απᾶ τῇ ἐπ|5 ἔπεσα 
ταδπάτηεπί ἀξ Ϊ ἘΠξρη; Ἢ ννὰβ ἃ Ὀἰνίπε ἱπίεπείοη, υἦζ., πὲ 5ἰῃ 
Βα5 1|ὸ {π᾿ σἱξεοσ, ΒΌΠῈ ΤΕ ἐπᾶς ἴπ ἀεδίῃ, ἘΠΕ τε πε τ Ὧε ἈρΡΡβᾶσ βίῃ, τηῖρῃϊς οοτηε ους ἴῃ 18 
Ηδχα αἶβο δπαῖγϑίβ ΟὐΪν πιίβίεδβ. [{|6 ἔγὰδ σΟ]Οισ5, νογκίπρ ἀθϑίῃ ἴοσ πιᾶπὶ 
δηὰ ἀδδίῃ αγε ἱπάϊν βι]8 ννῃοἷεβ. “αιοσθα ταύ ΨΗΙΟΝ Ια ξσοὰ, Θίῃ ἕυσηβ 

Ὑει {πῖ8 τεβαϊε ἰβ οὶ ἄσθε ἐὸ αοαὐΐδβ ᾿πεεπάβα δ᾽εββίηρ ἱπίο ὌΓΒ6; 
1 ἰβ ἰπ- ποξείηρ οι τηογα ἘΞ βῆον ννῆδέ ἴΐ 

Ψεσ. σι. 
τς σοτηπηαηάτηθης ἰῃ 1561}, 



6---τ7. 

τὴν ἁμαρτίαν. 

θέλω, τοῦτο πράσσω ἀλλ᾽ ὃ μισῶ, τοῦτο ποιῶ. 

θέλω, τοῦτο ποιῶ, " σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. 

8πῸε ἴτοτῃ 1. Τῆε βεσοπᾶ οἷα ἷ 
(ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς 
ἡ ἁμαρτία) 5εεηη5 οο-ογάϊπδέθ ἢ ἐπα 
Βσβί, γεὶ ἱπέεηβίῆεβ ἴ : ρεγβοηιῆβα εἰπ 
ποξ ΟὨΪΥ ἀρρεδῖβ, Ῥαξ δοΐν]}ν ἐὰγηβ οἷν 
10 Ὀ6, θεγοπά τηβαβαγα βἰ:}} ΤὨγοΟῸ ρΡἢ 15 
Ρεγνογβίου οἵ ἐπα σοπηπιδηδπηεηΐ, 

Ψειβ. 14-25. ΤΠε ἰδϑὶ βεοιίοη οὗ {πὲ 
οδδρίεγ οοηῆγπιβ {πε δγριπΊθης ἰπ ΨΕΙΟΗ 
Ῥ8}1 Πα8 νἱπαϊοδέβα (ῃ8 ᾿ανν, ὈὉῪ Ἐχβῖριι- 
ἱπρ' {πΠ6 Ροννεῖ οὗ βίη ἴῃ {πε βεβῃ. [ΙῈ ἰ5 
τ τς ὙΤῊΝ τῖακες Ὑπ σα -τεαῖς, δηᾷ 
ἀεΐδαιβ ἰἐβ ροοά ἱπίεηξίοη. “Ηἰπεσίο 
με μδά σοπίγαβεεά ἢϊπηβε, 'π τεβρεςέ ὁ 
μῖβ νῃοΐς δεΐπρ, ὙΠ ἀπὲ Ὀϊνίπε ἴα; 
πονν, ποννανεσ, ἢ6 Ῥερίηβ ἰο ἄεβοσιθα ἃ 
ἀϊδοοτά νοι εχίϑίβ ὑπ Πἰπλ56 1 
(ΤΟΙ πο): 

ψεῖ. 14. ὃ νόμος πνευματικός : {δε 
Ιδνν οοτηεβ ἔγοση οά Ψ0ο 15 ϑριτίε, απά 
ἰξ 5μαγεβ ΗΠΒ πδίυσε:: [15 δέβη 88 ἃτα 
Ὀἰνίηθ, ποῖ παπιδθ. ἔγὼ σάρκινός 

πεἶμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν: 1, 
88 Ορροββᾶ ἴο {8 αν", ἅτὴ ἃ οσεδίυσε οὗ 
βεβῆ, βοϊά ὑπάεν βἷπ. σάρκινος ἰ5 ῥτο- 
Ρεγῖν τηβτευία  ΞΞ δαγη δίς, οοπβίβειπρ οὗ 
ἢεβῆ, 45 ορροβεά ἴο σαρκικός, »»ΕΪΟὮ 15 
δι οαὶ ξεσαγπαϊῖδ. Ῥδὰϊ 568 ἴξ Βεσαθβα 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ όᾳι 

15. ὃ γὰρ κατεργάζομαι, οὐ γινώσκω οὐ γὰρ ὃ 

16. εἰ δὲ ὃ οὐ 

17. νυνὶ δὲ οὐκ- ΕΉετς οαϊν, 

ετηρί. ψγεῖββ τί ρ ΒΕΪν τοπιδτκβ ἐμαὶ ἐὰς 
Ρταβθηξ ἔδπβα εἶμι 15 ἀξδίεττηϊπεά βἰ ΠΙρΡΙῪ 
ὃν (δε ἐστιν ρτεοεάϊηρ. δὰ] ἰ5 σοπ- 
ἰταβϑίηρ ἐμᾷε ἰὰνν οἵ ἀοά δηᾶ δυπιδπ 
πδέμυσα, Οὗ σοῦσβα οὐ {π6 8518 οἵ ἢϊ5β οὐγῃ 
ἐχρεσγίθηοα ; θὰ [π6 σοπέγαβε 15. Ψψοσκαά 
ουξ ἰάΘΔ ΠΥ, οὐ εἰπλθβββὶν, 85. νγῈ τοῖρῆς 
ΒΥ, 811 1Π6 ἴβη8ε8 θεὶπρ ργθβαηΐῖ; 1 15 
οὈνίοιιβ, ἤοννανεσ, ου τεῆδοιίοη, ἐμαὶ ἐπε 
ἐχρεσίεπος ἀεβοσί δε 15 εββεπείδ!ν ἐμαὶ 
οὗ δῖβ. ρσθ- Οῃσίβείδη ἄδυβ. [{ ἰβ πε ὑπ- 
Τερεπεσδίθ ΤΔΠ5 ἜΧρδσιθηοα, βυσνίνίηρ 
Αἱ Ιθαβί ἴῃ σλεηιοσυ ἱπίο τερθπεγδία ἄδυϑβ, 

-απᾶ-τασά τπττ τε σεπετατε Ἔγὸς.͵8ο ΤΣ 
ἘΠ τ Οἴ μ6 515. ΟΣ 

Βίδνεσυ ἐχρίαίηβ 8 αοίβ. ον ψῃδε 1 
ἄο οὐ γινώσκω, 1.6... 1 ἄο ποί τεσορπίδε ἱξ 
85 ΤῊΥ ΟὟ, 85 ἃ {πίπρ' ἔοσ ψνῃϊο 1 τὰ 
ΓΕΒΡΟΠΒΙΌ]8 ἀπὰ ννῃϊοῃ 1 οδη ἄρρζονε: 
ΙΗ στ ῖς ταπε σέ π΄ ἘἴανΕ ΠΟΤΕ ἘΠΕ ΊΕς 
ἰπβέγυτηθμε οὗ δποῖμε᾿β ΜΠ]. οὐ γὰρ ὃ 
θέλω κ.τ΄ ἜΤ “Δπι Ἰποοιήρτε- 
Βδηβίθίε σοπίγδαϊοϊίοπ ἱπ Ηΐβ δοίίοῃ "". 
κατεργάζεσθαι ἰ5 το εἤξοε, το Ὀτίηρ ἀρους 
ὈΥ οὔθ᾽ 5 ονῃ "νοσῖ ; πράσσειν ἰ5 ἕο ννοτῖς 
αΐ, τὸ ΡΌΒΥ Οπεβεῖί ΨΙΤΗ, 8 ἐδίηρ, ὙΙΒ 
τ πῆ τ' 
--ποιεῖν ἐξ εἰπτρι ν᾽ το ἵπᾶπε δὲ ρεσάπεις. 

ψεγ. 16. ὃ οὐ θέλω ἰδκεβ τρ ὃ μισῶ 
δα 18 τπϊηκίηρ᾽ οἵ Βυτηδη παίηγα, ταῖμεν (πε περδέϊνε Ἔχργεββίοη 18 βίτοηρ' ἐποιιρῇ 
τΠδη οὗ υτηδη ὁμαγαρέεγ, ἃ5 ἴῃ ορροβίεϊοη ἴογ 16 διρυζηθηί, [ῖἃπ ἀοίπρ ψμδῖ δα 
ἴο 88 ᾿ϊνίπε ἴα. Ηδ ἄοεβ οί τηβᾶθ. διδίεβ, ἴ.6., ἴῃ ἀοίπρ' εν] δρδίπβε 15 ὑν1]], 
ἐῆδὲ ἔδεσε 15. πὸ Πἰρῇοσ εἰεπιαπὶ ἴῃ πασηδὴ [15 ν}}}} ἀρτθαβ ἢ ἐπε ἴανν, ἐῃδὲ 11 5 
ῃδίωῃσα Ππανίηρ᾽ αἰβηῖ ἴοὸ ἐπε ἰὰνν (αραίπβὲ ροοά. καλός 5ιιρρεβίβ ἐπ8 τποσαὶ ΘΟ 
1815 δε8 νεσβ. 22-25), θαξ (πδὲ βοῇ ΠΙρθοΥ ΠΟΥ ΠΟΡΙΠ ἐν οὗ {πὸ ἴανν, ποὲ {κε ἀγαθή 
Εἰθιηθηξβ ἅσα 580 ἀδργεββεά δηά ἱπιροίθδπε (νδϑσ. 12) 115 θεπεῆοΐδὶ ρισροβε. 
1μδὲ πὸ ἰηϊαδβείςε 18 ἄοπε ἴπ ἀββοσιθίηρ Μεῖ. 17. Νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργά- 
Βατηδη ἡδίμσε 85 ἴῃ δίβ ον ρεῖβοῦ πὲ ἕομαι αὐτό. ἐγὼ 15 {πε ἰτιι6 1, ἀπά επὶ- 
ἀββουῖθαβ ἱξ ἤεσε. ΕἼἊβῃ μδ5 βιομ δη ρῥηῃδεϊ. Αβ {πίπρβ γε, ἰῇ νίαν οὗ τῆς 
ἐχοϊαβῖνα ρστεροηάθγαπος ἰπδὶ τῇ οδη ἴδοίβ πδὲ ἐχρίδίπεά, ἴξ 15 ποῖ ἐπε σὰς 
οπἷν δε γέβαταξα δ5 ἃ δείηρ' νῃο μΒᾶ5 πὸ 5861 νυ δίς 5 τεβρομβίρ]β ἔοσ ἐπιῖ5. Π|πῸ οὗ 
δέδηϊίν ἴοσ πε βρίτίτα] ᾿ὰνν οἵ αοά, ἀπά οοπάπςοξ, Βὺξ ἐπε 51η νης δᾶ5 [5 αθοΐβ 
ὨΕΟΕΒΒΑΥΙΎ Κίοκβ ἀρδῖπβε ἰ. Νοῖ (πὲ “Ἴη {πΠ6 τηδη; σοπίγαβε ν"]. τι τὸ ἐνοικοῦν 
118 8 το θὲ τεραγάβᾷ 48 ἢίβ5 βββεπέδὶ αὐτοῦ πνεῦμα ἐν ὑμῖν. ““ Δι] 5αἰά, “Τέ 
παίυτα. [{ ἀδβοσῖθεβ Πῖπὶ ομἷν 85 πεπρὰ- 8 ὯἼῸ τότε 1 ἰπδί ἄο 1ξ, θυΐ εδἰπ ἐμαὶ 
μένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν : τἢε 5'ανε οἵ 5ἰπ. πες κου 
Το βρβδῖ οὗ πηδῇ 85 “" βεβῇ " ἰ5 ἐο βρεὰῖκ δὰξ σῆσιβξ ἐπᾶξ Πνεί ἴῃ τηε᾿; δπά Ῥοίῃ 
οὗ Βὶπι ἂν ἀἰδείπρυϊμοά (τομὴ (Το νῖμο 15. {πεβ6 βαγίηρβ οὗ ῃΐ5 τουοῦ οα πε ἀπδαν- 
“ Θριτιε ἦς θα ονπρ ἰο {πε ἀϊηιβίοη οὗ 4016 (Ὁτ. οῇπ θυποδη). Το δε βανεά 
βίη ἴῃ Βυτηδηϊέν, ἀπ 1π86 ἀβοοπάδξπου ἰξ ἔτοπὶ βἴῃ, ἃ τῆδῃ πιιβέὲ δὲ {π6 βά πε εἰτης 
μδ5 δοαιυϊγεά, (18 τηθσς ἀἰβεϊποιίοη θ6- " Ϊ ποσὶ 5 Ῥγδοίι δ] 
σΟΙηθ5 8Π δηϊδροηίβτη, δηᾶ {π6 πιϊπᾷ οὗ ραζϑάοχ νι οἢ 15 τεβεοίεα π᾿ {ΠῚΒ νϑυβα. 
“ἜΠ6 ἤδβῃ᾽ 8 βητηϊίν αραΐπβὲ αοά. ἴπ ἴὲ 15 βαΐβξ. ἔοτ 4 Ομτίβείαη [κα Ῥαυ]-- 
σάρκινος Ἵπαγα ἴδ οὗ τηδὴβ ἰξ ἰβ ποῖ βαίβ ἔοσγ Ὄνεσυδοάγ---ἰο Ἴχρίδίῃ 
ὙΕΔΚΏΕΒΒ, δηἃὦ ΡΕἿῪ ἔογ ἰΐ; σαρκικός Πιῖ5 ἔΔΠπρβ ὈῪ (τς νναϊομινοσάᾶ, Νοῖ 1, 
ψοιἃ ΟἿΪΥ πᾶνε ἐχργεββεά σοπάετηπα- δαΐ ἱπάννε! πρ' βίη. Ὑμδέὲ τηὶρπε μ6 δηιὶ- 
ἴοπ, Ρασμδρ5 ἃ βΒμιδάς οἵ ἀϊβριιβὲ ογ οοπ-ὀ ποπιΐδῃ, οἵ πηϑηΐσπδδῃ, 48 Ὁ}611 45 ςνδῃ- 

ΝΟΙ,. Π. 41 
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18. 

Οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοὶ (τουτέστιν ἐν τῇ σαρκί μου,) ἀγαθόν - 

ἔτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ᾽ ἧ οἰκοῦσα 1 ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 

ΒΟπΙν δῖ τὸ γὰρ θέλειν " παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὐχ 

ΩΝ εὑρίσκω. το. οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν ἀλλ᾽ ὃ οὐ θέλω κακόν, 

τοῦτο πράσσω. 20. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγὼ, τοῦτο ποιῶ, οὐκ ἔτι ἐγὼ 

κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ᾽ “ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 21. Εὑρίσκω 

ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι 

ΤΗσετε οηὶγ. παράκειται. 22. ᾿συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ 
ἐμοὶ τὸ κακόν 

κατὰ τὸν ἔσω 

1 Ἐὸσ οικουσα δ Β τεδά εἐνοικουσα, ᾿νΠ]Οἢ 15 σίρε. 

5 ουχ εὐυρισκω ΠΕΚΤΡ; ον δἷοπε νἱτπουῦς ευρισκω ΑΒΟ. 

3 θέλω ἐγω ΑΚΤΙΡ, ϑυτ.; οπι. ἐεγω ΒΟΘΕΕΑ, ΡΨ. δπά Η. οπιΐὲ εγω ἕτοτη ἰεχὲ 
Ῥαξ ρὲ 1ἴ ἴῃ τηᾶγρ. ὙΝ εἷβ8 {πᾷ 16 1 παὰ Ῥθδϑη ἱπβεγιβά δέεεγ ἔπε ἀροάοβίβ παὰ θβεῃ 
νυτϊτίθη ἰξ νου μανα θθεη Ῥεΐοσα ον θελω, δηὰ 45 ἰξ τηῖρῃϊ εαϑν δα οπητεὰ το 
οοηέογτῃ ἴο νεσ. τῦ, {πε ἢτϑβε οἴδιιβα οὗ ννῃ!οἢ 5 νογθδι!γ ἐμ βάπλ8, ἣς σουπεβ ἴξ σεπαΐπα, 
τπουρΡἢ δάτηϊεῖπρ {παὶ τῆ οδβε 18 ἀϊ βῆ αι. 

δεῖϊῖοαὶ. Α ἔγὰς βαίηϊ τῇδὺ 5ΔΥ ἴΐ ἴῃ ἃ 
πιοηθπὲ οὗ ραϑϑίοπ, δαῖΐ ἃ βίπποι πδά 
Βεϊξεσ ποὲῖ στῆδκα ἴξ ἃ ρεϊποῖρίς, 
ες. 18. 1 15 βἰπ, δπά ποίπίπρ δὰ 

βῖπ, ἴῃδλι δα8 ἴο Ὀ6 ἰδίκεη δοοουπί οὗ ἱπ 
1815 οοππεοείοῃ, ἔοσ “1 Κπονν πὲ ἱῃ τὴθ, 
ἐμαὶ ἰβ ἴἢ τὴῦν βεβῆ, ἔπεσε ἄννε}]5. πὸ 
δοοᾶ". ἘῸσ τοῦτ᾽ ἔστιν 566 Οἡ ἷ. 12. ἐν 
ἐμοὶ -- ἐν τῇ σαρκί μου -- ἰη τε, τερατάεα 
8ἃ5 ἃ ογτεδίυτε οὗ ἤεβῇ, δρατί ᾿τοστη Δ ΠΥ 
τοϊδιϊοη ἰὸ οἵ ΔΡ πίτυν ἴογ αρά δπηὰ Ηἰβ 
βρίσιε, Τδῖβ, οὗ σουγβε, 18 ἢοΐ 4 σοτωρίςεςε 
σαν οὗ ννῆδὲ πΊδῃ 15 δἱ ΔΠῪ βίδρε οἵ ἢ15 
16. τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι: 
θέλειν 5 ταῖμετ τοῖο τῆδη τοῦϊἱ: ἴπα 
ννδηΐ ΟΥ̓ ὙΖΙΠ 15 ἐπα νι, ἴπρ Ιατηεπιεά. 

π᾿ ἱΠΟΠΏΔΕΙ τ ἷ 

Βαπά, νυ ὶτμῖπ ἐπε ᾿ἰγηϊε οὗ ἰδ σεβοῦσοεβ, 
δυΐ ποὲ ἴδε δοΐυαὶ εβεςείηρ οὗ δε ροοά. 

Ψψετῖ. το. ἴῃ {πῖβ νεσβὲ ἔπεσε 18 ἃ σὲ - 
Ρεϊπομ οὗ νεσβα 15, Ὀυ: ννῆδί νναβ ἔδεσε 
8: αὐϑίγαοι οοπέγαβδε βεΐννεεη ἱποϊ πδίΐοη 
αῃρὰ δοιίοῃ ἰβ πεσα βμαγρθηβά ἱπίο ἰῃς 
πιοταί σοπίγαβὲ βεΐννεθῃ ροοά ἱποί!πδίϊοῃ 
Δπᾶ Ὁ δοίϊοῃ. 
ει. 2.6. Τδδ β8πλ6Ὲ οοῃοϊυβίοη 48 ἴῃ 

νοτ. 17. 1 τῆς 3γεέ ἐγὼ 5. τῖρδι, 11 
τηυβέ ρὸ ᾿ν1 οὐ θέλω : Ῥαυ] ἀϊπεϊπρυ θα 
ΕἰτηΒ6 1 ΘΠΔΓΡΙΥ, 45 ἃ ρεῖβοη ψῆοβε ἰπ- 
οἸπδεου 15 νἹοϊδίε ὃν 15 δοίίοηβ, οτῃ 
{πε Ἰπάνγ εἰ Πρ’ βίη Ὑν ΠΙ ΟΝ 15 τοα ν σοβρο- 
81016 ἔοσ ἐπεπλ. 
εῖβ. 21-23 βΌΓΑλ σῖθα ἐδ 6 ΔΥΡΏΤΩΘΠΕ. 

εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον . . . ὅτι : πιοβὲ 
οοτητηθηΐδίοσβ δοῖίά δὲ ἐπε οἴδιβα ἰη- 
ττοάυποσεά ὃν ὅτι 15 (ἢ6 εχρίπαίϊζοη οὗ 
τὸν νόμον. ΤΏΞΣ ἴανν, ἱπ βῃογί, ψβῖο ἢ 
ῬδᾺΪ πα5 ϊβοονεσεάᾶ ὉῪ εχρασγίεποθ, ἰδ 
1π6 οοηδβίδπε ἕδος ἐπδὲ ἤθη 815 ἱποῖηδ- 
ἰἴοπ δ ἴο ἄο ροοᾶ, εν] ἰ5 ργεβεῆς υἱὲ 
Βῖῃι. ΤὨΐβ βεῆβςε οὗ ἴἂνν ἀρργοχίσηδίεβ 

ΝΕΓΥ ΟἰοΒαῖν ἴο ἐπε πιοάδγῃ βεπβθα ψὩΐ ἢ 
186 Ψψοτζὰ Ὀθδ8 'ἱπ βρῆ γϑίοαδὶ βοίβηςε---ϑο 
οἰοβεῖν ἐπαὲ ἰ58 νεῖν τηοάδγηπθεβ ΤΔῪ 
Ὀε τηδᾶε δηὴ οδἠβοϊξϊοη τὸ ἰξ. Ῥοββίθν 
Ῥαυϊ τηεαπί, ἴῃ υϑίπρ' ἔθ ννοτά, ἕο οοπ- 
ΥΕΥ δἵ (ῃ8 βῆ (τὴς {π6 ἰάθβα οἵ 8 
οὐεννατὰ σοταρυβίοη ρὰξ ὉΠ Πΐτη ὃῪ 5ίῃ, 
ΨΜΒΙΟὮ ἐχργεββαά [561 ἴῃ Ἐπὶβ οοηβίδηξ 
ἰποδρδοὶν ἴο ἄο πε ροοά δα ἱποϊ:πεᾶ 
10--υβοσῖν οσς σοηδίγαϊπε 85 ΜΜ611 885 
ποτγδιϊεν εΐηρ ἱποϊυάεά ἴῃ Ηΐ5 ἰάεα οἱ 
τε νογά. Βυΐξ ὁ νόμος ἰπ ῬΑ] δἰνγαυβ5 
ΒΕ6ΠῚΒ ἴο ἢᾶνα τηῦοἢ τότε ἀββηϊξείυ ἐπα 
βυρραβείοη οὗὨ βοπηθιίηρ' νυ ἱἢ Ἰερ β᾽δεῖνα 
δυϊποτιεν : 1 15 συδβεομδοῖὶς ν μϑῖποσ ἐπα 
ἔγβε τπηθδηΐηρ ρίνεη ἀῦονα ψουἹά πᾶνε 
οσουσταά, ογ νγουἹᾶ μαναὰ βεδπηθά πδέυγαὶ, 
δχοθρὲ ἴο ἃ τϑδίάδσ ἔαγω δῦ ν᾽ {πὰ 
ΡῬΒσαβθοίορυ οἴ τηοάδσῃ βοίδηοα. Βεβίεϑ, 
τῆς βυδήεοι οἵ {πεῈ νῇοῖς ρδγαρυαρῇ 15 
{πε τεἰδεϊομ οὗ “ τς ἴᾶνν ᾽" ἴο 5ἴπ, δηά ἐπ 
ζοττὴ οἵ ἔπε βεπέβηςβ ἰβ 4υἱτε δπαίορουβ 
ἴο ἐμαὶ οἴνεσ. το, ἰπ νῃϊοἢ ἃ ῥτεϊπηίπατν 
ΠοπΟΪ βίου μᾶ8 θεθη σοῖηε ἴὸ οπ {πα 
υεδίίοη. Ηδηροε 1 ἄρτεα ἱ ἢ ἔῃοβα τνῆο 
τλακε τὸν νόμον ἐῆε Μοβαῖς ἴαυν. Τῆα 
οοηβίγιοείοη 15 ποῖ ἱπίοϊδεσαδίθ, 1 τα 
οὔβοενα ἐμαὶ εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ 
θέλοντι ἐμοὶ κιτιλ. 9. εααυίΐναϊεπε ἰὸ 
εὑρίσκεται ἄρα ὁ νόμος τῷ θέλοντι ἐμοὶ 
κτλ. “ὙΠ 18 ψηδὲ 1 Βπὰ ἐδε ἰανν--- 
οὐ 136 υπᾶάεδγ {πε ἰαιν---ἰο σογς ἴο ἴῃ 
εχρεσίεπος : ΨΏδη 1 υνβἢ τὸ ἄο σοοά, 6ν]] 
5. ῥγεϑεηΐ ὑἹ ἢ τη6." ὙΠῚΒ 5 ἐπα δηβινεῦ 
δε [85 αἰτεδάυν ρίνεη 'π νεγ. 7 ἴο {86 
φυεβεοῃ, [5 ἔπε ἴανν βίη ὃ ΝΟ, ἰξ 15 ποῖ 
5ίη, δαξ πενεγίῃε!εββ 51Π 18 τηοϑὲ οἱ βου 
οοπηεοίεά νυν 11. ὙΠ τερεδίεά ἐμοί 
[48 βοπιείῃίηρ ἱταρὶς ἴῃ ἰξ: η|6, ϑγ8. 0 Δπ0 
80 Δηχίουβ ἴο ἄο οἰπαγννίβα. 

γες. 22 ἢ, Ἑυγίπεν Ἔχρίδπαιίοη : ἐμα 



18---2ς. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ 643 

" ἄνθρωπον - 23. βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρα- Καὶ σος. ἵν. 
τευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου, καὶ ᾿ἷ 

τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί 
ἄνθρωπος - τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου ; 

25. εὐχαριστῶ 3 τῷ Θεῷ ϑιὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

τό; Ἐρῃ. 
τ, 16. 

12 Οογ. χ. 5. 
2 Τίπι. ἰὲ 
6. 

αἰχμαλωτίζοντά με: τῷ νόμῳ 

μου. 24. ταλαίπωρος ἐγὼ 

ἄρα 

οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ ὃ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ 

1 αιἰχμαλωτιζοντα με ἐν τω νομω ΒΌΕΚΡ; οπι. ἐν ΑΟΙ;, πιοδὲ ουγβῖνεβ, ϑυτ. 
πα πιδηΥ [απετβ. ὙΠ οπιίββίοη, δοςοτάϊηρ ἕο ὉΝ εἶβ8, ἰβ τηδη  ἔεβεῖυ τλδᾶς ἴο βί πη ρ ΠΕ 
ἐδε ἐχρτγεββίοα. [1,6 οῆπι. οπιϊίβ ; ὟΝ. δπά Η. Ὀγδοκεί, 

3ευχαριστω ΦΑΚΤΙ͂,Ρ, πιοβὲ ουτδῖνεβ δηὰ [δίπεσβ ; ὟΥ. δπὰ Η. ἱπ πιᾶγρ. χαρις 
Β., Θ8}., Οτῖρ. τ. ὙΠ5 ἰβ ἐπε τεδάϊηρ δἀοριεᾶ ἴῃ δῖ ἐπε οτῖς. εὐ. 45 με οπὲ ἔτοπὶ 
ὙΠΙΟΉ ἐπα νατίαπὲβ ἀγα τοδί εαϑιΐν ἀδάτςεά (6.΄., ἡ χαρις τον θεον Ὦ, νυἱξ. ; ἢ Χ- τ΄ 
κυριου Εἰ; χαρις δε τῳ θεῳ 5:03). 

3 τῳ 
δοοϊβεηΐξαί, δά δἷ! εὐ, Ἄεχοερὲ Τιβομάξ, Κα 

ἱποοηρταϊν Ὀείνψθεη ἰποϊπδέΐοη δηά 
δοίίοῃ [88 118 τοοΐβ ἴῃ 4 ἀϊνίβϑίοῃ ὙΠ] 
ταδη 5 παίιγα, ΤῊΕ ἴανν οὗ αοά ἱερ 5] αίεβ 
ἴον Βϊπι, απ ἴῃ ἰῆς ἵππεὲσ τηδη (ΕΡΆ. 11], 
16) πα ἀκ! ρῃ 85, ἴῃ ἰϊ., ΤῊς ἱπηΠαγ τηϑῃ ἰ5 
ποῖ εαυϊναϊεηξ ἴο {π6 πὲνν οἵ τερεπογαῖε 
τῆϑῦι ; 1 5 {παὶ 5:46 οἵ ὄὌνεῦῪ τηδη᾽ 5 

ἜΤΕ Ὁ 15 ἐδε, 
Ἰηξ οἱ δέ Ὃτ ἴῃ 8 

τερεπεγδαίίῃ ἰσῖς, [Ι͂τ 15. οδἱἹεά ἱηνναγά 
Ῥεοδαβε ἴξ 185 ποῖ βεεπ. Ὑνιδὶ ἐς ββθὴ 15 
ἀεβοτρεαᾶ ἴῃ νὲτ. 232. Ἠετε αἷβο νόμος ἰ5 
Ὡοΐ υϑεᾶ ἱπ (δε τηοάεγῃ ρῬῃγϑίοδὶ βεῆβε, 
Ῥαὲ ἱπιαρπαιίνεϊν : “1 βες ἐπαΐ ἃ ροιψεσ 
ἴο Ἰερίβἰδίε, οἵ ἃ ἀϊβεγεπὶ κιηὰ (ἀϊεσεπὶ 
ἴτοσῖι Ἐπ αὶν οἵ (Σοα), 4886γίβ 1561} ἴῃ τὴν 
ΤΩΘΙΏΡΕΓΒ, τ δ Κίπρ γ8Σ οι ἐπε ἴανν οὗ ΤΥ 
τηῖὶπᾶ "3, ὙΠε ἴανν οὗ τὴν τηϊπά ἰβ ῥγσϑο- 
τἰσα!ν ἰδεπεῖς αἱ τυῖτα τῆς Ἰὰνν οἵ ἀοά ἴῃ 

πνεῖ 22: ἅἃπαά πὸ νοῦς ἰΐίξεῖ, 1 ποῖ 
ἰδεπεῖοαὶ υἱμ ὁ ἔσω ἄνθρωπος, 15. [5 
οἤίεῦ οσρᾶῆ. Ῥδὺϊ ἄοεβ ποΐ 8εῈ ἴῃ ἢὶβ 
παΐυσε ἔνο Ὡοῖτηδὶ τηοᾶθβ ἴθ ΨΒΪΟὮ 
σαγίαϊῃ ἴοτοοβ ορεζαῖς ἢ πὲ 8εεὲ8 ἔψοὸ 
δας ποσῖτε5 βαυϊηρ' το Πίτῃ, 0 (Πΐ5, δηὰ (ῃς 
Βρμεσ ϑυσουπιρίηρ ἕο [86 

“Ἴδν ὁ 15 ἴΠ δῖ5 ΠΟΣΊ ΒΘΙΒ, ΟΥ ἴῃ 
Οἴμοι ΟΣ ΠΞΟΙΓτ ΠΟΥ ΠΟΙ ἃ ΤΔΠ 

.--------Ξ- ὦ 
15 ονεγσοοτῖδ, δὲ ἐπὲ β8πὴ8 15 πε ὑγουρ με 
Ϊ ἀρε᾽-. 6 ἐπὰ ἐβεσείοσε 5. ἐπδι 
Τηδη, 85 ἃ οἵααῖυσε οἱ βεβῇ, ἰνὶπρ ὑπᾶδσ 
αν, ἀοεβ ννμδὲ δίῃ εηὐοίῃβ. [ἐ 5 ἔς ἴδνν 
οὔ 51 ἰςἢ ἢε ρῖνεβ ορεάϊεηςα. 

Ε͵. 24. ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθῥωπος " 
τίς με ῥύσεται; “8 νγ81}] οἱ δΔηρα5ἢ ἀπά 
ἃ ΟΥΥ ἴον πεῖρ᾽. ὙΠπὲ ψογάβ ἅτε ποῖ 
ἴῆοδβα οὔ ἐπθ ἀροβείεβ βδατί 88 Βὲ νυτίεβ ; 
1Π6Υ ἃγα τὰς ννογάὰβ νυν ϊσἢ ἢ Κποννβ ἅτε 
Ψτηρ Ἰοτὰ ἐπα Πεατγὲ οὗ (Ὡς τηϑη ΨῈΟ 
τε ῖϊβεβ ἐμαὶ ἣθ 15 Ὠϊπηβο ἴπῃ ἐς βίδίε 

μεν νοι, οἵη. μὲν Ὁ ΕῸ, νυΐρ., ἀηπὰ 1,8ὲ. ἐδέμεσϑ. 

Ὃ 
Ἵν τῆς ἤξβῃ, οὐ ἴῃ 

ΤὨδ οπιϊβϑίοη πιιϑὲ ὃῈ 
ἘΡ μεν. " 

7.8ὲ ἀεβογίρεά, Ῥαὺὰὶ! 885 τεργοάδιοεά 
1115 νἱνταϊν ἔτοτα 5 οὐνῃ ἐχρεγίεποα, Ὀπὲ 
ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος ἰ5 ποῖ {πε οτῪ 
Οὗ {π6 ΟΠ γιβιίδη Ῥϑῃ], θὰ οὗ {πὸ τῆδπ 
ΨΏΟΤῚ β'ῃ δηὰ ἴανν ἴᾶνε ὕτουρμέ ἰο 
ἄἀεβραῖσ. ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου 
τούτου: “Ταῖς ἀεαίῃ " ἰβ {πε6 ἄςδιἢ οὗ 
ὙΝΕΙΟΒ τη ἰβ δουίεῖν οοπβοίοιιβ 'π ἐῆς 
ςοπάϊείοη ἀαβοτδεά: ἰξ ἰβ {πε βδπὶῈ 85 
τῆς ἀεδέῃ οὗ νεσ. 9, δαξ ἱπέβηβεῖν τε ϊβεά 
τὨγουρ ἐμῈ εχρογίδηςε οἵ Ἵδρεϊνιν ἴὸ 
βίη. “ὉἸὮἢε Ῥοὰν οἵ [π15 ἀδδίῃ " 15 ἔμογε- 
τ (86 βᾶτηξ 85 οἱ 51ὴ " ἴῃ 

ΠἤΔΡ. νἱ. δ: τὸ 5 ἐπε βοὰν ψ θοῇ, 45 (πὰ 
ἰηβεγαπχθης 1 ποῖ {πε 5εδὶ οὗ βἴῃη, 15 ἴη- 
νοϊνεά ἰπ ἰ1ῖ5 ἄοοπι. ϑαϊνδίίοῃ πιιβὲ ἴπ- 
οἴαᾶε ἀενετατιξὲ ἔτομι {8 Ὀοάν 80 ἔασ 
848 ἴῃ6 Ῥοάν [88 {μῖϊ8 Ἵσπδγαοίοσ δηᾶ 
ἀεβεην. 

Νδσ. 25. Τῆς Θδχοϊατηδίίοη οἵ {πδηκβε- 
ξἰνίηρ βΒῆονβ τῃπδὲ πε Ἰοηρά-ἴοσς ἀεἴϊνετ- 
ΔΠσ6 Ὧ88 δοίῃδιν Ῥεθπ δοῃίενεά, Ὑδα 
τεροηδγδία τηδη᾿5 ἰ468] οοπίεπιρίδιίοῃ οὗ 
ἘΠ5 ρσδ- Βείξειδη βεᾶτε τῖξδξ ΠΗ βαδάδῃ, 
ΟΥ̓ ᾿πέο ἃ ἀεοϊαγαείοη οἱ 815 Δοῖ 8] ἐπδη- 

ἴοννεσ. ΑΒ ἕηε. οἰραίίου ἂἃξ ἃ Ὁπτιβείδη. διὰ Ἵν Χι τοῦ 
Ἰοννδτ ῥρσανϑ 15, 1ξ [585 Πῖτῃ ςαρέῖνε ἰο {πὸ Κυρίου ἡμῶν: ΟἸτίβὲ 15 τερατάς 45 (ῃς 

τηδάϊδίος Ὠγουρἢ ννθοτα τῆς ἐΠδη κβρινίηρ 
δϑοεῃάβ ἴο αοά, ποί 85 ἴδε δυίποσ οὗ ἐπα 
ἀεΠνεγαποε Τὸ ποτ ὙΠπαπ κε τὲ ρίνεη. 
νὰ ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγώ {πε Αροδιῖε 
ἰπιγοάτπσθβ δε οοποϊπιϑίοη οὗ (Π15 ὑνμοῖα 
ἀϊξουββίοη. “80 {8εῃ 1 τγβεῖε --ἰῃ δὲ 15, 
Ι, Ἰεανίηρ [εϑὺ8 ΟἸχῖβὲ οὐγ Τιογά ουὲ οὗ 
ἴῃς. ᾳυεδείοη---οαῃ ρεὲ π΄ δυτέμοσ ἐμᾶπ 
{8|15: στ ἐπε τπηϊπά, οτ ἴῃ ἘΠ 6 'ἴπῆδγ πΊᾶπ, 

αν Ε΄. σά {8 ΓΠνίπε ἰανν), δι 
ΤΥ δοίπα]! οὐεννατά 

11ῆε, 4 ἴανν οὗ βίην" - Ὑγε ταῖρῆξ ὁ ΒΥ ἐλε 
ἴδνν οὗ αοά, οἵ οὗ 5ἷπ; αὶ ἐπε δθβεησε 
οὗ τὰς ἀεβηϊες ατιβςῖε ςπιρηβίβεβ. τθς 
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ἁμαρτίας. ΨΊΠ]Ι. τ. Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
ΑΙ δὴ νἱἱ. ς ", Ἐ ἀ Η α 1 . ᾿ 

32:36; ΟὨ, μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. 2. ὁ γὰρ νόμος 
Δ δ 5} χϑῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ "ἠλευθέρωσέ με 3 ἀπὸ τοῦ 

1 μη κατα σάρκα περιπατουσιν ἀλλα κατα πνευμα οπι. δ ΒΟΠΠΕ' 47, Ερυρί. ἀπά 
Ἑεβιορίς νεγβίοηβ, Οτίρ.. ἀπά Αἴββϑη. δπά 81] οτῖτ. εὐ. Ὑ8ὲ ἤγϑι ρατί οὗ ἐπε δἀάϊείοπ, 
ΒῊ .... περιπατουσιν, ἰ5 ἑουπά ἰπ ΑἸ, νυ]ρ., 5γτ. ; 1Π6 γεβδί, αλλα κατα πνευμα, 
τῇ δ ΞΚΕΡ δηά τησϑβέ ἰδέασ δυϊμουϊεῖςβ. 

3 ηλευθερωσεν με ΑΟΌΚΓΙ;Ρ, νυΐρ., ϑυτ. Εοτ με, σε 8 ἰοιηᾶ ἢ ΒΕΌ, ἀπά αἶβο ἱπ 
1 ατῃ ἀπ ϑυτίας δυϊποσὶεεβ. ἡμας 18 ϑαρροτγίεά ὃν Εργρέ. δηά Αδίῃ. νογβίοπβ. 
Ὑ8ε οᾶ868 5. ἃ νϑῖν ἀϊ σα! ὁπ, σε ἰβ8 ἴπε πατάδσ τεδάϊηρ, δῃηιὰ δ εἶββ, νγῇο δάορεβ 
1τ, ἀγξιιδβ πδὲ ἴξ νγὰβ ομδηρεά ἰηΐο μὲ υπάδγ {πε ἱπῆἤιιεποε οὗ {πε ρτεοεάϊηρ ρᾶγδ- 
ΒτΆΡἢ5 ἴῃ ννμἰοῖ ἐπα ἢτβε ρεβοη τὰῖ]εβ. ϑαπάδυν δῃᾶ Ηεδάϊδπι Ἐπίηκ σε οδη Πατάϊν 
θὲ τίρῃι δεοδυβε ἰξ ἰ5 πονῆοσα βυρροβίθά ἰπ ἴπε σοπίεχί. ὙΝ. δπά Ἡ. βυβρεοῖ ἃ 
Ῥυϊπητῖνα αὐτοῦ. ““ὙΠα ἀϊπιγ αξίοη οὗ ἀοουπιεπίβ, οοπιἰπεᾶ ὑν ἢ ἱπίεση αὶ ενϊάθηςα, 
ἕανουτβ (πς οτηϊββίοη οὗ θοῇ ρτοποῦηβ, ννμΐοῃ ἰ5 βυρροτίεα ὃν βόα Μ55. οὗ 
Ασπι(εηΐαῃ νεγβί πη), ἀπά Ραγπαρβ ΟΥ̓ Οτίρ'. ἰοθν Ἐπ, σοτη.; σε, ἃ νΕΙΥ͂ ἀη]Πκαῖν 
τεδάϊηρ, 5 ΡΥ ΌΙΥ ΟὨῪ δῃ βαεῖν σερειτοη οὗ -σε " (Αρρεπάϊχ το Ν.Τ', ρ. το). 

οδατασέεσ οἵ αν. αὐτὸς ἐγὼ: 5εε 2 
ΟΣ. ὙΠ τ, ὙΠ 15: 

Οβάρτεξκ ΝΗΙ. Ἐὸσ ἔπ ρἷαςε οὗ ἐπ|85 
ΟΒαρίοσ ἴῃ ἴῃ6 διραπιθηΐ 566 οἤδρ. νἱ., 
αὦ ἱπίέ. Ἴδα ρϑηθγαὶ βαρ)θοί 15 ἐπε Π1ξπ 
ἴῃ {π6 ϑρίσιε, Ὁν νοῦ ἐπ6 ρόνγεσ οὗ ϑἷῃ 
15 Ῥσοόκεη, δηά {πῸὸ Ῥείίανεσ δηδο!θὰ τὸ 
᾿νε ἰο ἀοά. Ι[{ [3115 ἱπίο ἴῆσες ρατίβ (1) 
νΟΓΒ, ΤΡῚΣ, ἴπ Ψ ΠΟΙ {πε Θρίσίς: 88 ορροββά 
το πε Πεβὰ 15. ἀβϑοιί θεά δθ [26 ρυῖποῖρῖὶς. 
οὗ τὶ 5η655 δηά πὲ; (2) νεῖϑ. 12- 

27, πῃ ννὨϊοῖ [δ 15 τραγάβά 8Ἂ5 8 βρί τ οὗ 
δἀορείοῃ, {πε ἢτϑβί ἔτιϊτβ οὗ ἃ πεανβηὶν 
Ἰπδοτγίέδηςς ἴογ δε ΤμΠάτεη οὐ αοα; δπά 
(3) νεῖβ. 28-30, ἴπ βίο δὰ] σοποίαἀε5 

1 (ἀοά᾽’ 5 ̓Ἰπυτη δ 816 ἴονε ἴῃ 1ἔβα5 ΟΠσιβε, 
Ξά (1) ψεῖβ. τ-ῖῖ. ὙΥἤδ ΘΡΙΠΕ ἂθ' {π6 
Ῥτϊποῖριε οὗ τἰρῃμίθουβηεθβ δπὰ [{{6. 

ψετγ. τ. οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς 
ἐν Χ. Ἰ. Ὑπε οὐδὲν ἰ5 επιρπαῖῖς ; οοη- 
ἀεπιπδίϊοη 18 ἴπ ἜνΕΣῪ 56 η86 ουξ οὗ ἴδῃς 
ααεβίίοη. νῦν ἰβ ἰθίωροτγαὶ : ἱξέ ἀϊ5- 
Ππραθμεβ ἴπε ΟΠ γι βείδη ἔτοσα ἐπ8 ρῥγε- 
ΟὨτίβείδη ρεγοα οὗ 1. ὙΤῆς Ῥοϊά δββει- 
τἴοῃ ἰβ 4η ἱπέδσεποε (ἄρα) ἔτοτῃ ννβαί ἰ5 
ἱπηριἰεὰ ἱπ δα ἐπδηκερίνίηρ ἰο αοά 
ἘΠΓΟΡΉ 7εβϑι5 ΟἸγίβε (νἱϊ. 25). Τῆς ἄε- 
βου ρέίοη οὗ Ομ τίβείαπβ δ5. “ἴποβξα ΨὮΟ 
ατα ἴῃ ΟἸγίῖϑε [6805 ροϑϑ ὕδοῖ το π6 
ννοσάβ οὗ [6815 ΕἸ π1561} ἴῃ ]οΠη χν, 

ψεῖ. 2. Ὑδοῖς ἰβ πὸ οοπάεϊπηδξΝοῃ, 
ἕοσ 411 στουπά ἔογ ἰξ 85 Ὀβεη γεπιονςεά, 

Βε ἴανν οὗ δε βρίσίε οἵ τῆς [πὸ ψῃϊοῇ 
15. ἰη Πῆτιβε 7Έϑ18 τηδὰς τὴς [{Π66] ἔτεα 
οἷ ἀπὲ ΔΝ ΟΣ βῖη ἀπά δαί." [Ιἰ 15 

ἀετηηδίση. -Εὐτ πὲ τηδδηΐηρ οὗ “πα 
ἵανγ " ξεὲ οτι νῖϊ, 23. Τῆς 8ρίγίε υνϊ ἢ 

Ῥτίηρβ ἴο ἐπα Ῥεϊϊενεσ ἐπε [1Ὲὸὶ νὩ ἢ ἰδ 
1ῃ ΤΕ εθὰβ Ὀτίπρβ "291 ΤῈ αἷβο ἐπε 

τ ινίηε ἰὰνν ἴοσ τ86 Ὁ Πανοτβ ΠΙΕῚ Βαξ τ 
8 ονν, 85 δι βὰνβ ἴη Δ]. [1]. ΖΊ, ἃ 
“ἐψόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι,᾽ ποΐ Δη 
“θιδέμεις ἰᾶνν νυεϊτέθῃ οἡ 4 0165 οἵ βίοπε, 
Δη ΘΩΟ6 τΙΡΩ ΘΟΌΒΗΘΒΑ. σοτηθ8 Ὁν 1; 
1 Ρέονεβ τῆογα ἔβδὴ ἃ σηϑίςβῃ ἕο {πῸ 

“ δυϊβογιν δχογοίβαά ονὰσ τῆϑῃ ΥῪ {δὲ 
ἔούοαβ οὗ πη δπὰ ἄδαίῃ. Ῥδὺ ψου]Ἱά 
ποΐ μανε οδἱδά {π6 Ὠἰνίηθ ἰανν (ενεη 85 
ἃ 5Ε1165 οὗ βίδέιτεβ) ἃ ἷανν οὗ βίῃ δηά 
ἀεδίῃ, τβουρῃ με 8ᾶγ8 τὸ γράμμα ἀπο- 
κτείνει ; ϑίη δηά Πγεδίῃ δἃζὲ οοποαῖνθα 
Οὐ] οι νοεῖν 45 ρονγεῖβ Ὑῃϊοῆ ἱπηροβα 

“πεῖς ονη ἴανν οὴ υητεάδεσγηβά τηθη. 
ψεῖ. 3. εξ πον ἀχρίαίπϑ πον {πῖς 

ψΨ 45 ἄοης. [{νγ͵ὰϑ ποΐ ἄοῃε ὃν (δε ἰανν: 
{8ιδὲ 15. με ἢτβί ροίηϊ. 1 τὸ ἀδύνατον ἰ5 
δοῖϊνε (ΞΞ “πε ᾿Ἰπ8 Ὁ 11 "ἢ ΟΥ̓ Πα 14.) νγα 
τησβὲ βαρροβα ἴπδΐί Ῥδὺ] τηεδηΐ ἰο ΠπΙϑἢ 
τὰς βεηΐεπος, “νν85 Ἥνεύοοσηβ,᾽ Οὐ ““νν885 
τεχονεά " ὃν αοά. 5. ραβϑῖνε (-- 
“ἴπαῖ ΒΊΟΝ [5 ᾿τηροϑβῖδὶε "" ἕοσ ἐμ 1ανν), 
ΜῈ πλϑὲ ΞΌΡΡΟΒΕ δ6 τηβδᾶπέ ἰο ἢηϊβῇ, ᾿ξ, 
ὄψα μρρίενα Ὁ δε σι οςαρσαρησαρὰ Δ4...} 

οἷ. ὙΠετε 15 σθαὶν πο νὰν οὗ ἀεοϊά- 
ἱπρ νεῖμεν ἀδύνατον 15 ἀςῖϊνε οΥ ρᾶϑϑῖνθ, 
δηά {πε ἀπδοοϊ ας οη πλᾶῖκα5 1ξ ἱπιροβϑιδῖα 
ἴο 1611 ννῃαδὲ οοπβίσυσιοη Ῥδὰ] παά ἴῃ ἰ5 
τηϊηᾶ, ἐ.6., ΨΒδῖμεσ ἀδύνατον 15 ποτηϊηδ- 
εἶνε οἵ δοουβαέῖνθ Ἐογ ἴπε θεβὲ εἼχαιγί- 
ηδίίοη οὗ [86 ρυδηλπηδυ 566 5. απά Η. ἐν 
ᾧ ρυόῦδθὶν τεΐεγβ ἴο ἀδύνατον : ἔπε ροΐϊπὲ 
δῖ ψῃϊοἢ {πε 1δνν νγα5 ἱπχροΐεηΐ, ἐμ τυ λίοῖι 
ἰἴξ ννᾷϑ ννϑαῖκ {πγουρ (πε ἥεβῃ. ὙῊΪ5 15 
Ῥείίεν [μδη ἴο γεπᾶεν ἐν ᾧ ““ἴπ ἐπαΐῖ,᾽ οὗ 
“Ῥεσδαβε ἡ. ἘὸῸσ {Π6 τηεαηίΐηρ οὔ, νἱῖ. τ8, 
ναὶ δε ἰανν οου]ά ποὲ ἄο, οά ἀϊά ΒΥ 
βεπάϊηρ' τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν ΗἸς οτνη ϑ0Ή. 
νὰ πε οοπιίπρ' οὗ 50 ρτεδὲ ἃ Ῥεσξοῃ, 



ἘΞι 

νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ όᾳς 

4. Τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ 

γόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας 

ἐν " ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν 

πηϊαυεῖν τεϊαιεὰ ἐο αοά (ἔογ ἐ18 15 ἴτη- 
ῬΙΙεά Ῥοίῃ πεσε δπά ἴπ νεῖ. 32, 85 σοη- 
ἐγαβέεά στ νετ. 14), ἃ παν βανίπρ' ροννεσ 
ἐπίεταὰ ἐπε ποτά. αοά βεπὲὶ Ηἰ8 θη 
ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας. ΤΒε 
ςσοππδαξίοῃ ἱτηρ ῖε5 ἐπὶ βοπάϊηρ Ηΐτα 
τὰ5 νγᾶ5 ἰπ βοζὴς ννᾶν τοϊδίβά ἰο {π6 ἐπὰ 
(ο θὲ βεουτεά. Βυὲ ψῇῆδὶ ἄο {δε νγογάβ 
τλεαπῦ ὁμοίωμα οὐουτβ ἰῃ Κοτη. ἱ. 23, 
Υ. 14, νἱ. 5, δηὰ 480 ἴῃ ΡΆ]1. 11..7. ὙΤῊ]8 
ἴαϑε ραβϑαρβ, ἴῃ νν βίοι ΟἸσῖβε ἰ8Β ἀθβοσρεά 
88 ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 5 
ἔπε οπε νηΐ ἢ ἰ5 πιοϑὲ αἰκίπ το όοσι. νἱ][. 
3, ἃπᾶ τηοβὲ βαϑὶΐν 1]υ5ἰγαῖεβ ἰΉ. ὙΠοτα 
τησϑέ ἢανς Ὀδεπ ἃ γεάβοη ΜΕΥ Ρϑαΐ νντοίς 
ἷπ ῬΠΠρΡρίαπβ ἐν ὁμοιώματι ἀνθ. γενό- 
ενος ἰπβίεδά οὗἉ ἄνθρωπος γενόμενος, ἀπά 

ἴΈ ΠΙΔΥ ὙγῈ}1 ἤανα θδδη ἐπα 5απὶε τεᾶϑο 
νν Ὡς τηδᾶς πίτὰ υυτῖτς Βετε ἐν ὁμοιώματι 
σαρκὸς ἁμαρτίας ἱπείεδά οἵ ἐν σαρκὶ 
ἁμαρτίας. Ηξ 58:65 το ἱπάϊσαϊε ποῖ 
{πὲ ΟἸγίϑε ννὰβ ποΐ τϑϑ!γ τηδη, οἵ ἐμαΐ 
Ηἰβ βεβῃ νγᾶβ ποῖ τβλῖν ναὶ ἴῃ ἃ5 15 
σάρξ ἁμαρτίας, Ῥυὲ (ῃδὲ νγμαι ἔογ οσάϊη- 
ΤΥ τηδῇ ἰβ {ποῖς παίαγαὶ σοπάϊείοπ 15 ἔοσ 
1ΠῚΞ Ῥειθοῦ ΟΠΙΥ͂ ἀπ αβϑισποα σοπάϊτιοπ 
(Ποϊεσπιαπη, ΝῚ . ΤΆἝοοῖ., ἴὶ., ζγᾳ), Βαϊ 

ΡΒ 8εε 08. 
Υἱ. νυ. 

Ῥοῖῇ ἴῃ ἰἢε ΓΧΧ (μεν. ἱν. 33 δπὰ ῥαϑϑῖρη, 
Ε5. χὶ. 6, 2 Οἤγ, χχίχ. 24) δπά ἴῃ πε 
Ν.Τ. (Η6}. χ. 6, 8) ἱπ {πε 5εηβε οἵ “βἴη- 
οἴδεσίῃρ " (υβυλ!ν δηδυγεσίπρ ἰο ΗδΡ. 
ΤΑΝ, Ῥύε ἴα 1θ. 1. τὸ το ὩῸ) 54). 
Ῥαξ 1εὲ 15. ποῖ ἔογγωδιν πεοεβϑασυ. Βαυΐ 
θη τς αὐεϑεέίοῃ 18 αϑκεά, ἴπ ννῆμδὲ 
βεῆβς ἀϊὰ αοά βεπά Ηΐβ ὅοη “ἴῃ σοη- 
προξΐοπ υἱὲ βἰπ ἢ ποτα ἰβ ΟΠΪΥ οπε 
δηϑῖνοσ ροβϑίρίε. Ης βεηΐ Ηἴτη το δχ- 
ἰαῖς βἰη ὃν Ηἰβ8 βδογιῆς!4] ἀδεαίῃ. Τῇΐβ 

15 ἴδε σεπέταε ἂπά ἰουπάδίίοη οὗ Ραυ]5 
βοβρεὶ (111, 25 8..), ἀπά ἴο ΡΟ: τ ποτε 
ἷβ τοῖν ἴο δϑϑύτηβς δας ἢε υδεά (Πα 
“ψοτάς καὶ περὶ ἁμαρτίας {νΠϊςἢ Πᾶνε δἱ 
Ἴξαϑε βου βοῖδῖ ἀϑβοσιδεοπβ) εἰπε ὑτμ 
πὸ πιδαηΐπρ ἴῃ ρατεσυϊατ, οὐ ΠΗ ἃ 
"τηξαπίηρ ἈΠ 6η ἐὸ Πῖβ5 σοηβίδηε ἀπὰ ἄξαγ- 
“68ὲ τπουρμῖβ, ὟΝ εἰββ 5805 ἴξ 8 ἱπῃροβϑβίδίς 
το {πῖηκ Πεῖς οὗ ἐαῤίαὐϊηρ βίη, θδσδιβα 
ΟΠΪΥ ἴδε τεπιονδὶ οὗ τῆς ῥοῖυεγ οὗ 5ἴη 
Ῥεϊΐοπρβ ἴο ἔα οοπίοχὲ. Βυὲ ννὲ σδηποὲ 
τδ5 5εὲ δε επά αρδίπβε ἔπ τχθδῃβ; {πὸ 
ΑΡροβεῖε᾽β ἀοοίτίης 18 τπμαΐῖ {πμ6 ρονγεσ οὗ 
β'π σαηηοίῖ μὲ σός ἐχοζῤῥέ ὃν ἐχῤίαΐξϊηρ 
τέ, απ εἐπαὶ 15 ἴπ6 νεσῪ {πίηρ ἢ ἴεδομα8 

(τς επηρμαβὶβ ἰῃ ὁμοίωμα 15 οἡ ΟἸγΙΒε 8. Ππείε. Τμὶβ ἤχεβ πε πιδαπίηρ πᾶ {πε 
{|καῆε55 ἴο 8, ποῖ Ηΐβ τη 11 ΚΕ 658; ὁ ΗΘ5ἢ 
οὗ βἰπ᾽" ἰξ' σῃὲ ἴάεα ἰο ἕξς ἀροϑβέϊς, ἀπά 
ΨΠλὶ ΠΕ τπέδηβ ΡΥ ἴΐ ἴ5 Ἐπαῖ: δοᾶ 86πὲ 
ΗἰβΒ Θοῃ ἱπ ἰμαὶ παΐυσα ψμσἢ ἴῃ ἃ 
ἰβ τὐσπεπεα ἢ βίη. 

ὍΓΓΩ ᾽" (Δῃ. ὍΤΤΙ ᾽᾽ ταῖμοι ἔμαῃ “{{κ6- 
π6585᾽" 15 Ψῃαΐ ὁμοίωμα 5:51 65) πὶ ὙνΒΪΟἢ 
ΟἸτῖβε ἀρρϑαγεᾶ δπηοπρ τῆεπθ. [ἐ ἄοαϑβ 
τοῖ ΡΓα  παϊοε ΟΝ ΓΒΕ Β 51: Π|Ἔββηθβδ, ΒΊΟΝ 
ἰ54 ἔχεά ροϊπε νυνὶ ἐπε Αροβεῖς αὖ ἐρέϊο; 
δηὰ ἰἴ ΔΠῪ οπὲε βϑδὺβ παΐ ἰξ ἰηνοῖνεβ ἃ 
ςοπίταάι!ςείοπ ἕο πιαϊπίαἰπ (μὲ ΟἾτῖβε νναβ 

τεΐεγθηος οὗ κατέκρινεν. [{ ἰ5 Βοτηείεϊτηδβ 
ἱπιεγρεςείεά 48 1ξ Ομ γίβε σαῖς τῆς βυρήεςξ: 
“ΟΠ τῖϑε Ὁ. Ηἰ5 58ἰπ|ε85 11{π ἴῃ οὐζ πὶ 
σοπδειηηθα βιὰ ἴῃ (πδΐξ παίυτο,᾽" ἑἐ.ε., 

ἴ8 ψαβ {δε βπονθα ἰμδὲ ἴξ νψὰ8 ποῖ ἱπονιδοϊὶς, δηᾶ ἱπ 
80 ἀοίηρ βᾶνε τ1ι5 δορε; δπά {Π18 βεηβε οὗ 
“ἐροηάδετηηεᾶ᾽ 15 βΒυρροτίεά ὃγῪ τεΐδσεπος 
το Μί. χίϊ, 4αι ἢ. Βυξ τῆς τις. δγριπιεπὲ 
«{ΞΞΡΞΟ ΑΙ αςοοτάϊμς ἴο ἴῃς δηδίορυ οὗ 
᾿ἴδαξ ραθδαρε) πουϊὰ τδέμες θς, τὶ Οἤτῖϑε 
Ὅν. Ηἴ5. βἰπῖςββ ἰτῸ ἴῃ οὔσ πδίῦχι Ὁ 
ἀεπιπεὰ Οὐ ἔδηη Τνε5, δηᾶ Ἰεῖξ υ5 ἰη- 

βίηϊθβθϑ, δπὰ ἐπαὲ Ηἰα σδῖηθ ἰπ ἃ πδίυσε Θχοῦβαθς δηά νι πουὲ πΠορα ἢ. Ὑῆε ἰγυτα 
ψΜὨϊοῆ ἱπ τ ͵ἰ5 ἰΔεπεπεά τε ϑἰπ, ἴὲ 
πιὰ ὃς ροϊηϊεά ουξ ἐπαὲ (πῖ5 ἰδεπίβοα- ἴρτιοτε δε ἕοτοε οὗ περὶ ἁμαρτίας, οτ᾽ 241] 

το {πε ὀβϑθῆσε οἵ Ἃ0 566 ἴδδί (0 δι, 1 } εἴοη ἄοαβ ποῖ θὲ 

ὉΠΙξοστη ἰθδοπίηρ οὗ με Ν.ΎΤ. 15 
τῖϑὲ 15 οπδ Ὑγ ἢ ι.5---ΘΠοτί οὗ βίη. 

Τα} 15 ι3 ϊε 
(ἰπουρῃ {δὲ ἔογπιοσ 15 ἴῃς ροϊπξ δδσε 
ὑτροᾶ) δύς βαυα!]ν εββϑοπίίδὶ ἱπ ἴῃς Κὸ- 
ἄεοτηεσσ. Βυὲ αοά 5εηὲ Ηἰβ ϑοπ ποῖ 

δῖ ( 

15, ῬῈ ὍΠ ἴο ἃ ΨτοΩρ ἰγαοὶς ἢ τα 

ΟἹ κατέκρινεν. Ο(᾽ 5 σοηἀεπιηδίίοῃ οὗ 
““τττο---.....--.-- Η . Μ . 

βἰπ 15 ἐχριεββεά ἴῃ Ηἰβ βεηάδϊηρ Η15 ὅθῃ 
ἴπ οὖ πίυτο, δῃα [ἢ βϑυοἢ ἃ σοπηδοίίοῃ 
νυ βἰη ἐμαὶ Ης ἀϊεά ἴοσ 1ι--ἶισ., τοοῖς 
118 σοπδετηηαίίζοη προ Ηἰπιβοῖζ. ΟἿ γιβι᾿ 5 
ἀξίη Ἔχμίριις οα᾽ 5 σοπδεοιηπδίϊοη οὗ 
δἷπ ἴῃ ἴῃς ἤεβῃ. ἐν τῇ σαρκὶ ἰ5 ἴο θὲ 

οὨΐγ ἐν ὄμ. σ. ἃ. δυϊ καὶ περὶ ἁμαρτίας. σοπείτυεα ν»|ἢ κατέκρινεν : ἴῃς ἤεΞῃ--- 
ὙἼμεθε ψοτάβ ἱπάϊοαϊς δε αἱπὶ οὗ {πὸ 
τηϊβϑίοθ, Ομ γῖϑε νᾶ ἱ υτε 
“Ἶη σοηπϑσξίοη τυἱῖῃ 5ἴη᾽. ΤΒςἊς ΕΙ͂ν. 
τεπάειβ “ας αὐ οὔ ογίηρ ἴοτ βῖπ", ΤῊΪ5 
ἰ5 Ἰερίεπηαῖς, ἴοσ περὶ ἁμαρτίας ἰ8 υϑεᾶ 

τπδὲ π᾿ ΨνὨῖοἢ βἰη Πδά τεὶρπδά--νν, 
δὲ Τῇ Ὁ 5 ςοπάεοτηπδίίοη οἵ 

βίη νγὰβ Ἴχεουϊεᾶ, Βιξ Ῥδι] ἄοεβ ποῖ 
τρεδη ὑπαὶ ὉῪῚ Ηἰβ βίπίθβθϑ [6 ἱπ οὐσ 
πϑίυτες ΟἾσίβε μαά ὕσγοίκεη με ροννεσ οὗ 



646 ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΛΑΙΟΥΣ ΝΙΠ. 

ἐ ΘΒ. ἐἰ 6., ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκὶ. 4. ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ " νόμου πληρωθῇ ἐν 
ἡμῖν, τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. 5. Οἱ 

ἃ ΟΒ, κι. 8, γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς ἦ φρονοῦσιν " οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα, 

ἱϊ. 5:1 Οοἱ. τὰ τοῦ πνεύματος. 6. τὸ γὰρ " φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος " τὸ δὲ 

ε Οεὶν ἴὰ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη. 7. διότι τὸ φρόνημα τῆς 

σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν - τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, 

ἔχ Τῆεες, οὐδὲ γὰρ δύναται" 8. οἱ δὲ ἐν σακρὶ ὄντες Θεῷ " ἀρέσαι οὐ δύνανται. 
ἡ 4; ἵνα; ᾿. ἴων 4 ᾿ ᾽ , ᾿ 5 
αὶ, ἐι τὸ 9. Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα 

Ε τ Οον. νἱῖ, Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ " ἔχει, οὗτος οὐκ 

ἔστιν αὐτοῦ. το. εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι᾽ 

βὶπ αἴ οπα ροϊπὲ ἔοσ {πε μυτηβηῃ τᾶοα; ἢ6 ἄοοπι υναίεἶηρ 4 σεγίαϊπ 116, ζωὴ ἀπᾶ 
τη 6 8Π8 [ἢδί 'π (ῃς ἀεαι οὗ Ηἰβ οση 5οη, εἰρήνη ροββεδβίομβ δηὰ βχρογίςποεβ οἵ τῆς 
ὙΠΟ ΠΗΩ ζοπὶε ἴῃ ΟἿΓ παδίῃγε ἴο τηᾶκεὲ Ῥεῖανεσ.. 

τ ἀτοπειπεπε ἴὸσ βιὰ, αοα παὰ ρτοπουπςεὰ Ψέεῖ. 7 ἴ. ΤΒς γεᾶβοῃ ΨΥ ἔπε τηϊπᾶ 
πἘΠὲ ἀσοτῃ ΟἹ εἴπ, ἀπ ὈτΟΌΡΗΣ [5 οἸατὴ5 οὗ πε ἤδβῇῃ ἰαγπηίμαῖεβ 50 ἔδία!ὶυ : ἰΐ ἐξ 
Ἀπ 15 δυξβοσιυ ονοῖ τηᾶη ἴο ἃπ επὰ. Ποβε ἐν ἐοὸ αοά, ἐῃς ἐουπέαίπ οἱ ΤΗς. 
ὙὝΠΙ5 ἴδ τῆς. ομἷν ἱπιεγργεξαεοῃ ννῃίοῃ “ΑΠεπαείοη ἵτοτι ἜΠτη 5 ΠεοςββαγΙν ἰαίδὶ. 
ἄοεβ ποῖ ἱπέτοδιπςε εἰεπιεηΐβ αυἱίς Αἰςπ ΤΕῚΒ ἘΠῚ ΠΕΕΗ ὙΠΙΣΗ ὅσες ΠΟ {171 ᾿Ἱπϑεοὰ 
ἴο τῆς Αροβεῖεβ᾽ 5 τησᾶς οὗ τπῃουρῃξ, ἴε σαπηοῦ) βυδπηῖε 1561 το Οοά; 45 ἐπε 
Με. 4. ΑἹἹ τοῖβ ννὰβ ἄοπε ἵνα τὸ δικ. 5εδὶ οὗἉ ἱπάννε!Ππρ' βίη ἴξ 'β ἐπ ρεσιηδηδπξ 
τοῦ νόμον πληρωθῇ ἐν ἡμῖν : {παἴ ἴῃς δὲ τονοῖς, ἀπ ποβα γῆο ἅτε ἐη ἴξ (8 βίτοπρεσ 
τϑαυϊγετηεηῖ οἵ ἐπε ἰᾶνν ({.6., ἃ τ ρμίεοι5 εχργεββίοη, γεῖ βυρβίδηι ιν ἰάςηςίσ αν 
1168) σαῖρμς ΒῈ (816 ἴῃ υ8. 566 ποῖς νὴ τἴῃοβε νῆο ατα αὐ ἰϊ, νεῖ. 5) 
οχ ἴδ. 31, ἐν ἡμῖν (ποῖ ὑφ᾽ ἡμῶν), ἕο; οδηποὶ ρίεαβε αοά. 
ἰξ 1Β ποῖ οὺγ ἄοιπρ, τπουρῇ ἄοπα ἱπ 8 γεσ. 9. Ῥϑὺϊ δρρ]ϊεβ ἰο πὶβ γτεϑάςιβ 
(Υν εἶ88). τοῖς μὴ κατὰ σάρκα κ-τιλ. Ξὦᾧἡἑ νγδὲ ἢς μδ5 βαϊὰᾷ 'π νεῖβ. 5-8. ὑμεῖς ἰ5 
ἰπαβιλιοἢ 845 ψγ6 νναὶκ ποῖ, εἴς. Τῆΐβ ἷβ. δαπυρμδίς. Ὑοῦ οδη ρίεδβε αοά, ἔοσ γοῦ 
με ςοπάϊείοῃ. πᾶσ. τνῃῖςμ. της. Ὀἰνίης, ἅτε ποῖ 'π ἴῃς ἤξβῇ, εἰς. εἴπερ [85 115 
ΡΌΓΡΟΒΕ ἴδ 1 811εἅ ; {Πετα 15 πο ρῃγβίοδὶ. βσορεσ ἔοτοε: “ἴδ, δ5 ἰβ ἔπε ἴδοι": οὗ, 
ΠΕραβϑιν ἱπ ἰξ, κατὰ σάρκα; [πε ἤεπῃ. [ἰϊ. 30, νἱϊϊ. χ7; ἀπά ἐπε Ἔχοεῖ!επε ἐχαπιὶπᾶ- 
Ἰηξαπὶ 15. ΟἿἹἵἹ σοτγιρὲ Πυτηδη πδῖυσαε. ἰἰοὴ οὗ οἵου Ν.Τ' ἱπβίδηοες ἱπ ϑἰπίοοχ, 
κατὰ πνεῦμα: (ες 5ρίτξ ἰβΒ {πε Πϊνίπς᾽ Γαηρπαρε ὁ ἐπε Ν.Τ., τ7γι ἔ. Ὑεὶ τπὰ 
ΒΡΊγ1ς ννϊ ἢ ἰβ ρίνεπ ἰο ἴποβα ῆΟ δτὲ ἱπ ροββί δ ΠῚ ν οἵ ἰῃς ἕαςε Ῥεὶπο' οἰπογννίβε ἰῃ 
ΟΠ γίβε Ἰεβυβ. [ε ἰ5 ἱπ τποσὰ “ῬοΙΒ ἰαὺν ἰβοϊαιεα οδβ6β, 5 δἀπηεεεά ὑνεη ἣς ροοβ 
δπᾶ ἰσαρυΐβε ᾽.. ου: εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει 

βρίσιε". [15 ποῖ δεδιίσατυ το ἀἰβεϊπρυ θη οὗ 11{π|,᾽ ἀπά το βᾶὺ ἐπαὶ ἴῃς ψνογά πιθαπβ 
δὰ; θάνατος ἱπ ῬΑυ] ἴβ ἐββεηι δ! τπ6 εἰτμοτ το ἐπε ὀχοϊυδίου οὗ (ῃς οἴμεσ. Ὅς 
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ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. τι. εἰ δὲ τὸ πνεῦμα 

τοῦ ἐγείραντος Ἰησοῦν 1 ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν 

ἐκ νεκρῶν ἢ ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν, διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος ἃ ΟΝ. ἕν. 17. 

αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν. 

12. ἌΡΑ οὖν, ἀδελφοὶ, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκί, τοῦ κατὰ 

σάρκα ζῇν: 13. εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν “1 σοἹ. Ηΐ, ο. 
Μ Ξ Κ (18]. ν. τ, 

εἰ δὲ πνεύματι τὰς ᾿ πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε. 14.1 νεῖ, το; 
" Η͂ , ΨΥ -, 75 ΠΟΥ ΜΕ - 6661.111,26, 
Ὅσοι γὰρ πνεύματι Θεοῦ " ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿ Θεοῦ. 15. οὐ ἵνιδὲ 

1 ψῃησουν ΡΟΘΕΚΙΡ. τὸν ἴησουν ΣΝ ἸΑΒ, ΝΥ. δηά Ἡ., ννεῖββ, τάξ, εἴς. τὸν 
ϑείοτε Χριστον ἰ5 οπι. ἰπΠ ΑΒΟΌ""Ὲ δηά 8}1 εἀᾶ, Χριστον ἰ5 ἴῃς τεδάϊπρ οὗ 
ΒΌΒΕΚΙ,Ρ, θὰ Χριστον ἰησουν 158 Ἰοιιπᾶ ἴπ ΑΙ 31, 47, ἀηὰ πιδην {δέμεγβ, δηᾶ 
15 δάοριδά ὃν ΝΥ. δπᾶ Η., ποὶ ὃν Ν᾿ εἰδββδι ζωοποιησει και ; οπι. καὶ 4. 47; ΚΝ. δηὰ 
Η. Ῥγδοκεῖ; Ὑτερ. Ὀγβοῖκεῖβ ἴς ἰῃ τπᾶτρ. δια τὸ ἐνοικουν αὐτου πνευμα ΒΟΕΕΌΚΤΥΡ 
ἱξ, νρ. δια του εἐνοικουντος αὐτου πνευματος Ἀ᾽ΑΟ, πηδηγν οὐγδῖνεβ, Οορέ., Αστη., 
Αεδίμ. ΤΪΒ ἰβ ἃ νεσὺ οἷά νατίαπε; Ο]επι. ΑἸεχ. μ85 ἴδε βρβη., ἴσϑη., Τετί. δπά Οτίρ. 
ἐπε δοουβ. Ὑπὲ ρεπίεινε (ασςοοτάϊπρ το Ν εἰ88) ῬσΟΡΔΌΙΥ ονγεβ 115 Ψψίάε ἀϊπιδίοπ, 
τπουρἢ ποῖ [5 οτ ρίπ, το τῆς ἱπέδγαδε ἰακεπ ἰπ ἰξ ὈγῪ {π6 ογιποάοχ ἴῃ σοππδοϊίοη ψ ἢ 
τπε Μαδοεάοηΐδη σοπίσονεσβυ. [{ πιϑὺ πᾶνε ογὶρι παίβᾶ 'π δη Ἔπιεηάδεϊοῃ σοπἭοστηϊηρ, 
ἐδ βεγισίατε ἴο δῖ οἵ νί. 4 (δια της δοξης του πατρος) Εἀά. ἀτε ἀϊνϊἀεἄ. [Ι,ΔοΉπι., 
Ττερ., δὰ νγεῖββ δάορὲε ἐδε δοοιιαῖνε, Τίβομάς, δπὰ ΝΜ. δηὰ Η. ἴὰς βεπίανς, θυς 
Νν. ἀπά Η. ρυὲ δοοιιβαῖϊνε ἴῃ πιᾶτρ. 

3 ἘῸγ εἰσιν νιοι θεον ΑΟῸ τεδὰ υιοι θεον εἰσιν. 

Ὑν8Ο]6 διρυσηεπὶ οὗ σῃαρ8. νἱ.-νἱἱῖ. 18 [μδὲ 
ποίτπεν σᾶπ εχίβε νἱεποας {πε οἴπεσ. Νὸ 
τηδῃ οδῃ Ῥερίῃ ἰο θὲ ροοά {111 6 ἰ5 1πβεῖ- 
Βεά ἔγεεὶν ὃ (οὐ᾽ 8 στδσα ἴῃ (Ἀγίβε [681|8, 
απ πὸ Οἱ 35 Ῥέθπ 50 Ἰυβι παρα Μ]}ὴ0 

8 τ ἘΠΕ 

γε. τὶ. Βαξ ἐπουρ ἴπε ργαδεηΐ τὲ- 
5.115 οὗ ἴῃς ἱπάννε! πρὶ οὗὁἩ τπ6 βριγίε ᾶἅσεὲ 
ποὲ 811 τψψ πιϊρῃς ἀεβίῖγε, τῆς ἔπΐατε 5 
δυτθ. ὙῈ6 ἱπάννε!!πρ βρίτίε ἰδ ἐμαὶ οἵ 
Ηἰπι ψνῆο ταϊβεά [1655 ποτὴ {πε ἀεδά, 
δηάᾶ 45 ϑυιοῆ ἰξ 15 ἔπ ριιδγαηίεα {παῖ ΟἿΓ 
ταοτῖαὶ Ῥοάϊεβ δῖβο (45 νγε}] δἃ5 οὔσ βρίτ (5) 
8081] βῆατε ἰπ ἱτηπιογίϑ!ν. Τα βᾶπηδ 
διρυτηοπί, ἵπ εβεςι, 15 ἀβεά ἱπ Ἐρῆ. ἱ. 

ρονοΣ ἔπι τνοσκ ἱπ α8᾽" 

ἴο πε ΒΑΤὴ6 55 ἰῃ 118 85 ἴἢ 
τεδάιηρ ῖπ {πὸ ϑϑὲ ΟἸΘΊΞΟ Θ᾽ ΎΕΓΥ ἀουδί- 
α], ὕυξ ΨΒΕΙμοΙ γα κε [6 δοοιβ. 

ἔπε ροββϑεββίοῃ οἵ (ῃς ϑρίγιε οἵ Οἤσίβε. 11 
͵β οἶεαγ τοῦ ἐπε αἰϊεσπδίίοη οἵ πνεῦμα 

ἔμε- 

θεοῦ ἀπά πνεῦμα χριστοῦ ἴπ νετ. 9 1δδὲ 
τε ϑρίτίε οὐ ΟἾγῖβε ἰβ με βᾶπὶε 45 τῇς 
Θρίσις οἵ αοἅ, «πᾶ με πὲ οὗ χριστὸς 
αἴομα ἴῃ ἴπε πεχὶ νεῖβε βῇονβ πδὲ {π|5 
ΒΔΠῚ6. Βρί τίς 15. {Π6 οὐδεν ἐρὸ οἵ ΟὮτῖβε. 
ΟΥ. ῬΒΙ. 1. το; 68]. ἵν. 6; ΕρΡΆ. 1. 17. 
Ὧ15 18 ὁπα οὗ ἴπεὶ ραββαρεβ ἱπ ποῖ της 

Ῥτγεβυρροβίείοπβ οὗ 26 Ὑτιπιτατίδη οοη- 
οσδρἕοη οἵ αοἄ οοπιδ οὐ πιοβὲ οἰθασῖν. 

(2) Ψεῖβ. 12-27. ὙΠα ϑρίτίιξ 45 ἃ βρίγὶξ 
οἵ δἀοριίοῃ, {πῈ ἢτγϑί- τυϊ8. οὐ τπὰ ἰη- 
Βοτίταποα οὗ ἔπε ομιϊάγεη οὗ αοά. 
ει. 12 ἴ. ὙΠε Ὀεββεά σοηάϊείομ ἀπ 

Βορββ οἵ Ομ τ βείδηβ, 85. ἀδβου θεά ἴῃ πόδ 
1αϑὲ νεγβεβ, ἰδῪ ἔπεα ἁὑπᾶδς ΟὈ] σαι οη8 : 
το ψβότῃ, οὐ τὸ παῖ ἢ Νοῖ (νεσ, 12) ἴὸ 
δε βεβῆ, τὸ ἶνες δοοογάϊηρ ἰὸ ἰξ: ῖ 
Ἐπεν οὔτε ποϊπίπρ. ΓΟ ΠαΥ ἵνα δος τῆς 

“ἄεβῖσ ἐπι εἰ ἀξϑεϊπξᾷ το ἀϊ6---πε ἤπα] 
ἀσοτηῃ πο ἘΠ μεῖς 15. πὸ πόρε; Ραξ 1 
ΟΥ͂ ἴπε δριτῖε [{.6., (068 Βρίγι) ἔπεν ρὰΐ 
Ὁ ἀξδιῃ ἐπε ἀοίηρϑε 

ἵνε--πὁπἰθΠθη 

Ο γετδβε, Ὑνὲ ταῖρπὲ πᾶνε ἐχρεοϊεὰ τῆς 
σαρκὸς ἱπϑίεδά οἵ τοῦ σώματος, Ῥαΐ ἱπ 

816 ἰεὰ Ὀγ αοά᾽β ϑρίγι: αγτ οά᾽β βοῃβ, 
δηᾶ 18 15 σοπρτυουβ ἴο διοἢ ἃ ἀϊρηϊςν. 
υἱὸς Βυρρεβὲβ {πὸ σᾷπκ δηᾶ ρείνι]ερεβ οὗ 
ἔπε ρεγζβοῃβ ἴῃ υεβίίοπ ; τέκνον (1π νεσ. 
16 ) {πεῖν Κίπβῃιρ ἴῃ παίυγε το αοά, Ὑει 



648 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟῪΣ σι. 

γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾽ ἐλάβετε πνεῦμα 

Ἐδερβὲ, "υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, ᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ. τό. αὐτὸ τὸ πνεῦμα 

ἘΡΣ ἡ ̓ συμμαρδυρῳ τῷ πνεύματι ἡμῶν, ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ. τ7. εἰ δὲ 

Ὁ ΟΒ, ἢ, 15] τέκνα, καὶ κληρονόμοι " κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ 

9 4 Τίπι, ἢ, Χριστοῦ " εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ “ συνδοξασθῶμεν. 18. Λογί- 
111. 

ΡΌΚ. 11, “6. ζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν " καιροῦ πρὸς τὴν 

1Π158 σαπποῖ ἐνεγυνμεέσε θὲ ὑτρεά ἰπ ἴπῈ ἰβ υϑεᾶ ΜΙ βίγίος ρσγοργίθιυ παῖδ, 85 ἰξ 
Ν.Τ. 15 ἔμε γε εν οὗ τπς ΗΠ141] πδέσγα, ποῖ {πὸ 

γετ. 15. ὅοηϑ, οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα Ἰερίεἰπιαον οὗὨ {πε 6118] ροβί(ίοπ, ννῃϊςῆ 18 
δουλείας. ΤΠ δοεῖβε γείεγβ ἴο τπ6 εἰπιε Ῥεῖπρ ργονεά, 
Οὗ τῃεῖγ Ῥαρεῖβπι, απ {παν τγερεϊνεά ἐπε γεγ. 17. Ὑεῖ {Π15 1δϑί 15. ἱηνοῖνβά, ἕο 
ϑρίτε. [ΙΕ ψᾶ8 ποὲ με ϑρίγίε ρσορεῦ ἰο ““1ξ ομι!άγθη, 8150 μεῖσβ ". (Οὐ. 6]. ἵν. 7 
τἴανες, Ιξαότα σα Ἐπετα ἘρΞῚΣ, τὸ Κρ πτς ΠΗ͂Ι ψ Ώετε κληρονόμος ἰ5. τείϊαιϊνε ἴο υἱὸς ; 
αοά ἱπ ἔβα 85 πεν παά ἄοπε ννῆδπ πᾶ 411 {πεῈὸ ραββαρεβ ἢ νοι ἐπα ϑρίτίς 
ἀπάεγ {πε6 ἰᾶνν οὗ 5'π δπᾶά ἄδβ' ὁ ΙΒ τεραγάεά δ8 “πὸ δαγπεβε" οἵ ἂπ 
πνεῦμα υἱοϑεσίας, ἃ 5ρίτί ρτορετ ἴο ἰποδα ἱππμαγίζαποε; 2 (οσ. ἱ, 22, ν. 5, Ερῆῇ. ἱ. 
ΜὮΟ γε Ὀείηρ ἰγδηβίδϊθᾶ ἔγοῃ ἴπῈ 14. [Ιΐ ἰ5 δοπιὶ αοά [πΠ6Ὸ ἱπποιιίαποα 
βοσνῖϊα το ἰῃς Η]1Α] τοί δίίοπ ἰο ἷο- οοπλθβ, πᾶ τινε βσῆδῖς ἰπ ἴἃ ψ ΟΠγσίϑί 
σία 5 8. ψνοτά δε τὴ ἴῇς ΝΤ. Ὀγν Ῥα] (Ματῖς. χὶΐ. γ)ὴ. Ἐοι ψνπδὲ ἰξ ἰ5, 8εὲ6 1 

Οηΐν, Ὀυϊ “20 Ψογά [5 ποτα σοπιπῖοπ ἴθ Οὐχ. ἰΐ. 9 ὦ ὙΠε ἱπμεγίίαπος δείδομθά 
ατεεῖκ ἱπβογριίοπβ οὗ {μὲ εἰ δηϊβέῖσς τὸ ᾿ϊνίπα βοπβῃΐρ 18 διξαίπεᾶ οὐἹΥ οὐ ἐπε 
εἰταε : ἔπε ἰᾶδα, {κὸ τῃ6 ψνοσγά, 15 παῖῖνα σοπάϊίοπ Ὄχρτγεββθᾶ ἰπ ἴπῈ οἴδιβε εἴπερ 
ατςεεῖ ᾿ (Ε.1,. ΗἴοΚϑ5, φυοξεᾶ πη 5, απὰ Η.), συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν. 
βεε 4]. ἱν. 5, Ερῃ. ἴ. 5. Τῇςε ψογὰά Οτη εἴπερ, 5εε νεῖ. 9. ““ Εοπ. νἱ1]. 17 ρϑὶπ5 
βεύνεϑ [0 ἀϊβεῖπριυίβῃ ἔποβα ὯΟ ἃτα πιαάβ ἰπ ρϑίῃοβ, θη να 85εῈ {πὲ ἘΠ6 βϑῆδτα οἵ 
ΒΟΠ58 δγ 8η δοΐ οὗ ρσδοα ἔτοτηι ἴῃς οπὶγ- (πὰ ἀϊβοῖρ 85 ἴῃ πε Μαβίαγ᾽β βυβεγίηρβ 
Ῥεροίίεη ὅοη οἵ αοᾶ: τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν νγᾶϑ ἔε]ξ ἴο θὲ ἃ ἕδος οἵ ννῃϊοῖ ἔποτα νγϑ8 
νϑῖ. 3, τοῦ ἰδίου υἱοῦ νεῖ. 32. Βυϊ 16 πο αυεβίίοη." ϑιπησοχ, ᾿αηρμαρε οὗ 
οί οἵ ρταςα 'β ποῖ οης ΨὨϊο, πλϑεβ οοἷν Ν.Τ΄, Ρ. 171. δι] νγαβ βιχζε οἵ ἰξ ἴῃ Βῖ5 

τοβα ουονΘ εν αΠπρερηος ἴῃ ΘῈ ροθκίοη ς ἴε- νη οᾶ56, δηά τοοῖς ἴ ἴοσ σταπέβα ἴῃ ἐπδΐ 
5 Δοσογαρ Π5Πε64 ἴῃ ἐμε ρινίπρ οἵ ἃ βρίτί: οὗ οἴπειβι Ὑποβε ῃὸ 5ῆδτε Ογίβε᾿Β 

ὝΕΙΘΕ. ὁταβἕαξ ἴπ 5. 8 πὲνν πδξατς. ἴπ βυβεγιπρδ πον Ὑν1}} 5ῃατα ΗΠ5 ρίογυ πδγε- 
ἴα ϑρίτίε οὗ «αὐορίίοη ψ οἷ. Αὔρα, ἀἴεῖ,; δπὰ ἰῇ Ἵγάξσ ἰὸ βηᾶτε Ηἰβ βΊουΥ 

Ἑδίμεῖ. Ψε πᾶνε ποῖ οπὶῖν [ δ(υ.5 ΤΕΕΕΕΙΕΕΙ ΣΕ ἴδ ΠΕΕΣΝΑΣΥ τὸ Ῥερῖῃ ὉΥ 
«δυς ἐπε δεαγί οὗ βοῆβ8. κράζομεν (οἴζεπ ἘΠπατίη 15 Β ἤεσιπρβ Πετε.. 
ἢ φωνῇ μεγάλῃ) 15 8 ϑίσοηρ ψογά ἃ Τ ἵει. τᾶ. ΤῊς ρᾶββαρε εχίεπάϊηρ ἴτοτι 
ἄεποῖθβ ἴῃ6 ἰοιιὰ “τε ρσθϑϑιδῖε ΟΥΥ ὙΠ {π|8 νεῖθα ἴο νεῖ. 27 15 ἀδββογι θεά ἘΥ͂ 
Ὑνϊοἢ (Π6 σοπβοίουβηεϑβ, οἵ βοηβῃϊρ [ἰρϑῖ185 85 ἃ “ τπγεείοϊ ἃ ἐεβισλοπνυ ἴο ἐπα 
Ῥγεδκβ τοπὶῖθῃς Ομ τβείδη πεατὲ 'π ργάγεσ. ξαΐυγε ἱταπϑῆραγδιίοη νας ἀννα!ῖβ δι: 
Τῆα ομδηρα ἴο {δε ἢἤγβθε ρεύξοῃ πλᾶτκβ ετίηρ Ὀεϊϊενειβ ᾿, [π᾿ νδῖϑ. 10-22 ἔπεσα 
Ῥδυ]᾽ 5. ἱποϊ βίου οὗ Ὠἰπιβεὶ ἴῃ πε πυπὶ- ἰβ ἐπε ἢἤσγβε ἐαβεϊπχοηυ---ῃς βιρῃίπρ οὗ 
ες οἵ ἐποβὲ πο δᾶνα δπά υἱέες {π|8 οτϑδίίοπ ; ἰπ νθῦβ. 23-25 Ἔμ6 ββοοηά, {πε 
σοηβοϊουβηαβ  δηᾶ ᾿ξ ἴβ ρσορδθὶν ἐϊβ ὁ Σεβτηΐμξ Βορο οἵ Οβεϊθεῖϑῃϑ {πδπβεῖνεβ, 
ἱποϊυβίοη οὐ ΒἰπλβοΙῖ, 88 ἃ ρεγβοῦ γποβε τοϊδίθα 45 1ἴ ἴ5 ἰο {πὲ ροββδϑβίοη οὗ ἔπ8 
πῖνε ἱδπρθαρε Ψὰ5 “δοῦσαν ̓" (ΔοίβΒ ἔτγβε ἔτυϊίβ οἵ τῆς ϑρίγιξ ; πὰ ἰπ νεσβ. 26 ἔ. 
χχί. 40), ἴο ψνΒΙΟἢ ἰ5 ἅπε {π6 ἀοιθ]ε ἔογσγη ἀρὰ τρίτα, αθα ἰμξετοεϑείοι οὗ ἐπε ϑρῖτε 
᾿Αββὰ ὁ πατήρ. Τῇε ἰαϑὲ νογὰά οεγίαϊ πὶ Βιοῖ ΠΕ6]Ρ5 8 ἴπ Οὐγ ῥσᾶγεσβ, ἀπά 1δπάβ 
ἱπίεγρτεῖς με ἔγϑε, θα 15 ποῖ ἐπουρῃι οἵ οτήβ ἕο οὐγ ἰοπρίηρ. λογιζόμεθα γὰρ 
88 ἀοίηρ 80: “ΜῈ οσυ, Εδίμεσγ, Εδέμπεσ᾽. κιτιλι λογίζομαι 5. 4 ἔανουτίξε νγοτὰ 
ει. τ6. Ὑῇε ρυποίιδίίοη ἰπ ΝΥ. δηὰ ψἱ ῬΔ}]}: τ88 ἰπβίδποε τηοϑέ {πὸ Ἐπ18 

Η. ταδιρὶπ ἄδβογνεβ ποῖος, “1 τῃδὲ ἰβῖπῃε ομα ἴῃ 111. 28, [{ ἀοεβ8 ποΐ βαρρεβέ ἃ 
ΜῈ οτν, ΑΡΡα, Εδίμεγ, (ες ϑρίσι! 1861 σῆοτζε οσ [655 ἀπδίουβ τοϑυ] οὗ σα]ουϊδείοη ; 
Ῥεδγειῆ υἱέηθϑβ Ὑνἱἢ οὐγ βριγίς,᾽" οἷς. ταΐπεῦ ὉΥῪ [ἰτοῖίε5 ἄοεθ ἱξ ὄἜχρσεββ ἐπε 
Οὐ ον βρίγιε [6115 05 ψὲ ᾶἋτὲ αοᾶ᾽β βίγτοηρεβϑὶ ἀββύγαησα Ὑὴα ἱπβίρι ἤοαποα 
οΟὨΙ ἅτε, δυὰς τῆς νοῖςς ἢ ἩνΠϊομ ᾿ὲ οὗ ργεβεπέ βυβεγίπρ οοτηραγεᾷ νυἱεῃ αταγα 
ϑρεαῖκ ἰβ, ἃ8 ψῈ Κπονν, ρὑγοιηρίεἃ δηὰᾷ ρον νγὰβ ἃ ἄχεᾶά ἰάεα νυ τη6 ΑΡροβέϊβ, 
ἱπϑρίγοά Ὁ ἱνὶ ἰσῖε [56] ἘῸΓ 2 Ὅοτ. ἵν. 17 ἔ. Ἐὸγ οὐκ ἄξια. . . πρὸς 
Βίγαϊαγ ἀϊβεϊποιίοπβ αἰβογά σοπιρᾶγεβ 11. βεὲ ΝΥ Ίποσ, 505 (ἃ). ὙΠ τὴν μέλλουσαν 
15 ἀπᾶϊχ. 1. τέκνα θεοῦ : τέκνα, ποΐ υἱοὶ, δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εὐ. ἰη δ]. ἰ1ϊ1. 23 



τό --:. ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 649 
μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. το. Ἡ γὰρ ἀποκαρα- 

δοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ ᾿Θεοῦ ἀπεκδέχεται. 20. 4 δες: 14. 

τῇ γὰρ " ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑπο- τΕρΒ. ἵνιτλ 

τάξαντα, ἐπ᾽ ἐλπίδι,1 21. ὅτι 2 καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ 

τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ 

1 ἐπ᾿ ἐλπιδι. ἴπ ΒΌΏΕῸ Μὲ ἢπά ε ελπιδι, ἀπά 115 15 ρχϊπιεὰ ὃν Τίβομάϊξ. ἀπά 
ΥΝ. ἀπά Η. Ὑῆε βδτὴδ πιϊβίακε (}) ὀσοῦσβ Εσηλ. ἰν. τ8 ἰη ΟΠ ΕῸ, Εοχλ. ν. 2 ἰη ΠΕΌ, 
πὰ ΤΊς. ἱ. 2 ἴῃ Ὁ; οἴ. αἷβδο αἀφηλπικοτες ἰη ΕὉ ἘΡΉ. ἵν. 19. ἴπδεβε οἰγσουμπηβίαποες 
ἴξ βεεπὶθ ἀοαδθεα] νυν μείπεσ εφ᾽ ελπιδι που] θὲ ρΡυΐ ἰπ Ππ6 τεχέ, 

3 Ἐὸοτ οτι ἐξ ΠΕῸ σεδά διοτι. ΤῊ δι ΠΔῪ Θαϑην πᾶνε θεεπ οπιϊιεὰ δἔϊει ελπιδι, 
ἀπά τπογεΐοσε Τιβομά . δηά ΝΝ εἶβ8 τεδά διοτι, [βου ρἢ τηοϑβὲ εἀά. οτι. 

τὴν μέλλ. πίστιν ἀποκαλ, ΤΕ υηυβ08] 
οτγάεν ἐπιρῃδβίβεβ (86 δαξυσίγ. εἰς ἡμᾶς 
τὸ ἰοννατά δπᾶά ὥρὸπ 5. ΤἼΕ ροῦν 
οοτηαβ ἔτοπι ψίμους, το ἐταπβδῆρατγε Ποτη. 
1 ἰβ τανθαϊβὰ δὲ {με ἀποκάλυψις (1 Οοτ. 
1 τ ρυλισντ. Ρεῖ. ἰ. 7, 13, ἶν. 13), 
{πε ρσίοτίουβ βεσοπά Ἴσοσηίπρ, οὗ Οἢτβί, 
ἀπά 15 ἱπάεεά Ηϊβ σίου οὗ ψῇῃϊομ ΤΠῈῪ 
816 τηδάξ ρδυίδκοιβ. 

γψετγ. το. ΕἸγϑβί ἐθβεϊπιοην ἴο [Π18 ρἱοσίοιιβ 
ζαΐατε : ογαδίίομ βἰρῃβ ἴοσ ἔξ. [πῃ βϑοῖηδ 
Β6Π86 {πε ἢορε δπά ρτογηΐβε οὗ ἰξ 15 
ἰωνοῖϊνεα ἱπ ἐπ6 ργεβθηΐ σοπϑβιϊτυτίοη οὗἵὨ 
με ννοσϊά. ἘΕὸοσ 4 ἤπε βρεουϊδέϊνε ἱπίεγ- 
Ργεϊδιϊοπ βες Ε. (δία β Ευοϊιέξίοη οὗ 
ει ρίοη, 11.) 124 ἴ. Ιπ Ῥδὺ], μονανεασ, 
186 5ρίγιξ οἵ πεὶ ραβϑαρε 15 γδίπεσ ροείς 
ἔμδὴ ΡΒΠοβορμίοαι. [115 δῆϊητθβ δια 
ψ ἢ ἄεη. 111. 17, πεσε ἐπε ρτουπὰ ἰδ 
Ουγδεά ῸΓ πηδηΒ 58Κε: ἢε σοποεῖνεβ οὗ 
411 οτεδέϊοη 45 ἱπνοϊνεά ἴῃ τῆς ἔοσίσπεβ 
οὗ δυτηδηϊγ. Βαϊ τῃΐβ, 1 οτεδίίοπ θα 
Ῥεσβοπίῆεά, πβίυγα!ν 1Ιεδάβ ἴο ἴῃς ἰάδα οὗ 
ἃ τηγϑδίογίουιβ βυτηρδίην δείννεαεθ. (ῃ6 
ψγουϊὰ δπά τοδη, δηᾶ {π|β 15 ψμδῖ ἴῃ 
ΑΡοϑβίέϊε Ἴεχρύεββεβ. Ὀτγαδίίοῃ ἰβ ποῖ ἱπαγῖ, 
αὐἰτευῖν ἀπβρ στ], 41|16π ἴοὸ οὐγ 116 πᾶ 
ἰι8 ορεβ. [{ [5 πε πδἔυισβὶ 411Υ οὗ οὖσ 
βου ]β. Ὑνδί τίβεϑ ἴτοπη ἰἴξ 8 {πε τηυδβὶς 
Ὁ μιρκαπὶέγ---τιοὶ Δρρδγεπεὶν 50 51} δῃά 
δὰ το ῬΑ] 48 ἰο ννογάϑβϑινοσίῃ, δὰ 
ὙΠ ἃ ποίε οὗ ορα ἰπ ᾿ξ τἰβίῃρ ἐγίαπι- 
ΡΠΔΠΕΥ ἀρονε 411 ἔῃ ραΐπ οὗ οοπῆϊςξ. 
ἀποκαραδοκία (ῬΠ11. 1. 20) ἀεηοίεβ 4Ὁ- 
βογρθά, ρεγβίβεβπε Ἐχρεοίδιοη--νν πριν 
45 ἰξ ψγασα, υυἱτἢ ἀρ! πε μεδά. ἡ κτίσις 
1ῖ5 {6 ψοιϊὰ δηᾶ 411 (δὲ ἴξ οοπίδίῃβ, 
απὶπιδίς ἀπά ἱπαπίπιδίθ, 88 ἀϊβειπρυ  βηςᾶ 
ἔτοτη τῆδῃ. τὴν ἄποκ. τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ: 
ε΄. τ Ἰομπ 1. 2. ὙΝΊΙΕ ἐπα τενεϊδείοπ οὗ 
πε βοῃ5 οὗ σοά δΒυτηδηϊν ννουἹά διζαίη 
1ἴ5 επᾷ, ἀπά παίΐυτε ἴοο. . 

Ψψεγ. 2ο. Ἐὸσ ογεδίίοπ νγᾶβ βυδ)εοϊεὰ 
ἴο νδηίτΥ, εἴθ. ματαιότης ἰ5 ποΐ οἰἶΔ58|- 
οδἱ, δας 15 οὔεπ υϑεὰ ἴῃ τῆς ΓΧΧ, εβρεςὶ- 

ΑἸ τος ὩΣ, ΤᾺΣ ἰάδα ἰρ ἐμαὶ οἵ Ἰοοίκ- 

ἴηρ ἕοσ ψμαῖ πὲ ἄοεβ ποῖ ἔπά--δποε 
οὗ ἔτ εν, ἐταβιγαείομ, αἀἰβαρροϊπίπιθης. 
ματαιότης ματαιοτήτων ἴ5 ἴῃς ““νΔΠί(Υ 
οὗ νδῃ 165 ἴῃ ΕοΟ]., ἐμ σοσαρὶ δἷπὲὶ οἵ ἐῃς 
αἴξει τεβ. 1] 6βθπ685 οὗ 6. 81π ὕσοιρῃὶ 
1πὶ8 ἀοογὰ οἡ ογεβίϊοῃ ; 1 τηδβ ἃ ρεβϑβὶ- 
τηϊβεῖς νίθνν οὗ {πε υπίνεσβε ἱπενεδρίθ. 
ὑπετάγη : [μὲ ρτβοῖβθα {ἰτπθὸ ἀεποιεᾶ ἰβ 
{παὶ οἵ ἐπε ἘΔ11, σγῆεη αοά ρχοπουποθά 
1Π6 ρτουπά ουγβαά ἔοσ τηδηβ βαᾶκε. Οτεδ- 
ἐἰοπ σάτα ἀπάδσ {π|8 ἄοοτῃ οὐχ ἑκοῦσα 
ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα : {πε 45: ᾿γοτά5 
866 πὶ Ὀεβί γαξειτεὰ ἰο αοᾶ; ἰἴξ ννᾷβ οπ 
δοοουπὶ οὗ Ηϊπι---παιὶ ΗΙβ τὶ ρμέεουβηθϑθ 
ταῖρμε ῬΡ6 ββοννῃ 'ἴπ {πῸ6ὶ Ρυπίβῃπηεπε οὗ 
βίη---ἰμαξς ἐπ ϑεπίδπος [611] Ὡροὸπ τδῃ, 
οατιγυίηρ, σοηϑθαπμθποαβ ΠΟ εχίεπάεά 
ἴο πε ΨῃΟΙ]ςῈ τεαὶπὶ ἱπιεπάθα οσὶρῖπδν 
ἴον ἰδ ἀοσηϊπίοῃ. ὙΤἢα βεπίεποα οἡ τῆδιι, 
Βοόνγενεσ, νγὰ85 ποί ἤορεΐεββ, δῃά ογεδέϊοῃ 
διδτεὰ ἴῃ ἢὶβ ἴορε 48 ἴῃ ἢὶβ ἄοοπ). 
ἌΝΒεη {Πα οὐτδα 18 σοπιρ εἴεῖὶν τεπιονεά 
τότ τηδῇ, 85 1 νν1}} 6 ἡ ῃδπ τς βοηΒ οὗ 
(οά δτε τενεδἰεᾶ, ἱξ νν1}} ρ885 ἴτοπὶ Ἵοσϑᾶ- 
εἴοπ αἶβο ; ἀπά ἔογ {πὶβ σσεδιίοη βίρῃβ. [ὲ 
νγ85 τηδᾶβ βυ δ]θοῖ ἴο ναπίεν οα {πε ἔοοιίησ 
οὗ 118 ορα; ἔπ Πορβε 15 ἰδίεπί, 50 ἴο 
ΒΡεδκ, ἰπ {πε σοπϑεξυϊίοι οὗ πδίμγα, δὰ 
οοπιθβ οὐξ, ἰπ [8 βίρβίηρ, ἴο 4 βυτωρδ- 
ἐπεεῖς εατ. 

ει. 21. Οοπίεηϊβ οὗ 6 ἢορα. ἷὲ 
τῇδ Κε8 πὸ ἀϊξετεποε ἴῃ τηεαπίπρ, ϑνμεῖποσ 
ΜῈ τεβᾶ ὅτι οἵ διότι. αὐτὴ ἡ κτίσις: 
ογαδίίομ 845 ΜΕ} 25 ἵηδῃ. ἡ δουλεία τῆς 
φθορᾶς : ἃ 5υϑίδπι ἴῃ ψνῃΐοἢ ποιῃΐπρ σοπ- 
εἶπα 65 ἴῃ οης 5ἴδυ, ἱπ γῇ ϊοῃ ἀθδίῃ οἰδίτγηβ 
ἐνεσυεπίηρ, ἴῃ πιο ἔδεσς 15 ποῖ ἐνεῃ δπ 
ΔΙΔΙΟΡῪ ἴο ἱπηπιογίαη εν, ἰ8. ἃ βυβίθτη οὗ 
βίδνετν ---ἰῃ δ ]εσίίοῃ ἴο ὁ“ ναπὶίγ," 
ὯΟ ΒΙΡ εἴεγηδὶ ννοσίῃ οἵ ἰξβ ον. Βτσοσζὰ 
ΒΌΟ ἃ σοπάϊιίοη σγθδίίοη 18 ἰο ῬῈ δπιδη- 
οἰραίϊεά ; 1Ὲ 15 ἴο 5Βμᾶτγε ἰπ {πε 11θεγῖν νΒΙΟἢ 
Βεϊοηρβ ἴο ἐῆθ ρίοτυν οὗ {πε οῃι]άσεη οὗ 
σοά. ΝνΠΏδΠ πιαπ᾿β τεἀδεπιηρεϊομ ἰ8 οοση- 
Ρίείε, μὲ Ψ1]1 Ππὰ Πἰπηβεῖ ἴῃ ἃ πενν ψψοσά 
τηδιοῃίηρ ἢ ἢΐθ. πονν σοηάϊιίοη (158. 
χν. 17, 2 Ῥεῖ, 1, 13, δεν, χχὶ, 1): {Πὶ5 ἰ8 



όςο 

5 Μαῖῖ χνὶ. Θεοῦ. 
15: (ο]. ἱ.,, με 
15,233. ἄχρι τοῦ 

Πνεύματος ἔχοντες, καὶ ἡμεῖς 1 

τα Οοτ. ἱ. γ; " ἀπεκϑεχόμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν. 
64]. ν. 5 
ῬΗΣ]. ἐ, 
20; 

᾿ξλπίδι ἐσώθημεν. 

1 ημεῖς οπ,. Βὶ 31, 73, 93, νυ]δ. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ 

ε 

ἰχ. ,8. βλέπει τις, τί καὶ ἐλπίζει 3; 

Τπε τες. ἴαχε 15 τηδὲ οὔ ΠΕ ΚΙ,Ρ. 

ὙΠ, 

22. οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ " κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει 

νῦν" 23. οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ 

αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν, υἱοθεσίαν 

24. τῇ γὰρ 
ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς - ὃ γὰρ 

25. εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, 

[π ΜΑΟ 47 δε 
ογᾶθσ οὗ [μ6 νοσάϑβ ἰβ ἐεχοντες ἡμεις καὶ αυὐτοι. ΤῊΪ5 ἰ5 [ο]οννεὰ ὃν Τβομάξ, [δοῆση., 
Ττερ. ἀπά ΝΝ, ἀπά Ἡ. Ὀγαοῖκεε ἡμεις ἴῃ {π|5 ροβίείοη ; ὟΝ εἴβ8 οὐλἶτβ ἰξ δορείμογ. 

3 Τῆς τεδάϊηρ' οὗ Β ἰβ ο γαρ βλεπει τις ελπιζει. 
ΜΝ εἰββ. 

ΤὨΐβ 'ἴβ δάοριεά ὃν ὟΝ, ἀπά Ἡ., 
Οὗ τῆς τεοείνεᾷ ἱεχί---ο γαρ βλεπει τις τι και ελπιζει---τι 18 νγαπιίπρ ἴῃ 

» δπά και ἰπ ΠΕῸ, νυ]ρ., Ρεβῃ. Τῇε τϑδάϊηρ οἵ Β ἴ5 ἀϊβίοιι!ε, απὰ βεεπιβ ἴο πᾶνα 
Θ6ῃ τω στ δτηθηδεά ἱπ ἀϊβεγεηὶ νναυβ ΜΠ ἢ ἅτε σοπιθὶπεά ἴῃ ἐμε τεοοϊναά ἐδχέ. 

Εοτε πιΐει δ᾽ Α 47, τῆδγρ.ν πᾶνε νπόμεένει, δᾶ Νν. δπὰ Η. ρίνε ἃ ρίαςς ἰο ἐπῖβ, 45 
ὙΜῈ11 45 ἴο {πὸ τερεϊνε ἰδχί, ἰη {πεῖν πιδγρίπ. 

Ῥδυ]᾽8 ἔδίτ, ἀπά ἐπε οἰρμῖπρ οὗ ογθδίίοη 
αἰίαϑιβ ἰΐ. 
ει. 22. οἴδαμεν γὰρ κιτιλ.: Ηον 

ΟΠ τιβείδηβ Κπονν (πἰβδ Ῥδὺὰϊ ἄοεβ ποῖ 
8ΔΥ. ΡΕΙΠΔΡΒ Ψ)Ὕὸ ΠΊΔΥ 580 ἰπδί {Π6 
ΟΠ τίβείαη σοπβοίοιβηςββ οἵ βίη ἂπά τὸ- 
ἀεπιριίοη ἰβ ἴῃ σοηίδοί ΙΓ {πε υἱεἰπιαῖς 
τοα 68 οὗ ἐπ υπίνετβε, αηᾶ ἐπαΐ πὸ ἰπ- 
τεσργαίδεϊοῃ οὗ παῖασα σδῃ ὃ6 ἐσὰα θα ὁπ 6 
ψ ΒΊΟΝ, {πκὰ τηῖ5, 18 ἴῃ δββαπεῖδὶ Πδγπιοην 
ΜΓ τι. ὙΒ6 ἔοτοα οὗ {πε ῥτεροβί(ίοῃ ἴῃ 
συστενάζει λῃά συνωδίνει ἷἰ5. ποί {πὶ 
τοῦ 5ἷρἢ δηᾶ δτὲ ἴῃ ραΐῃ, δηᾶ οτγϑδίϊοι 
δἰοηρ ψἱτἢ ὰ8: Ὀαΐ {παὶ {πὸ ννΠο]6 ἔταπὶα 
οἵὗἉ οτεδίίοπ, 411 [(8 ραγίβ ἑορβέμετ, μρὶές ἴῃ 
βσμίηρ ἀηὰ ἴῃ ρδίπ. ψνγεῖββ 18 τίρῃι ἴῃ 
βαυῖπα ἐμαὶ ἔπαγε 18. πὸ τϑΐεγεποα ἴο {π6 
ἀοίογες Μεσδίας; Ὀὰϊ ἰῃ συνωδίνει ποτα 
ἰ5 {86 βυρρεβιίίου οὗ (ς γᾶνδ1] ουΐ οὗ 
ψνὨϊοἢ 1π6 ἕονν νου! 18 ἴο Ῥ6 Ὀοτῃ. ἄχρι 
τοῦ νῦν πιελη5 ΠΡ {{Π] πονν, νυϊπουΐ βίορ- 
Ρίηρ, δνὸσ βίπος {πε τηοσηθπὶ οὗ ὑπετάγη. 

Ψεῖ. 23. ϑεοοηῃᾶ ἐεβεϊπιοηῦ τὸ (πα 
εἰοσγίουϑ ἔαΐατε. οὐ μόνον δὲ 5ε. ἡ κτίσις 
--λοῖ ομΪγ 411 ογεδιίοσ, Ὀτιὲ ννα τ βε 1815 : 
“ΜῈ Ουγβεῖνεβ, τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος 
ἔχοντες. τοῦ πνεύματος ἰ5 ρεη. οὗ ΔΡ- 
Ῥοβίείοη : {πὲ βρισιε νι ἢ ΟΠ τιβίιαπϑ πᾶνα 
τοςεϊνεά [8 ἰΐϑε: ἢ (ῆς ἢτγβε ἔτυιϊεβ (εἶβα- 
ψ Βεῖα, (πε δαπεβί : 8ε6 Οἡ νεῖ. 17) οὗ 
{Π|5 οίοτυ ; πᾶ δεοαμδε Μὰ πᾶνα 1 (ποῖ 
αἰἐποιρᾷ: ἴε 15 ἐς ἐοτείδβδις οὗ πεάνβθῃ, 
1ῆε Βεάνδη Ὀεριη ἴπ πὸ ΟΠ τ βείδη, νυ ΒΙ ἢ 
ἰηϊεπβίῆεβ δϊβ γεδυπίηρν ἀπά τηδκαβ Εἰτὰ 
ΤΆΟΙς ν ΠΕ ΠΊΘΠΕΥ τπδη πίσσα ἰοηΡ ἴοὸσ 
οοταρὶεῖς τεάεσηρεϊοη), γα αἰ5ὸ βρῇ ἱπ 
Οὐγβεῖνεβ υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν 
ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν. ε 
ΚαῪ ἴο {πεθεὲ ψοτάβ ἰ5 ἰουπά ἴῃ ἱ. 4. 
ΟἸσίδὲ νὰ ϑοὴ οὗ οά δἰνναυβ, Ὀπὲ νγὰ85 
ΟΠΪΥ ἀεοίατεά ἰοὸ ῬῈ 8ὸ ἱπ ροννεῖ ἐξ 
ἀναστάσεως νεκρῶν, Δἀηὰ 80 ἴΐ ἰξ νὩ 

Βεϊίενεσβ. ὙΠΕΥ ἤᾶνε αἰτεδαν τεσεϊνεὰ 
αὐἀορείοη, απ 45 Ἰεὰ Ὁ (τς ϑρίγίε ἃστα 
80η8 Οὗ αοά; δῖ οπἷν ἡ πεη {ΠεῚὶ᾿ τπογίδὶ 
Ῥοάϊεβ πᾶνε Ῥεεπ αυϊοκεπεά, ἀπά ἐπε 
σουταρε!]6 μα5 ρας οα ἱποοτγαρείοη, νὴ] 
ΠΥ Ροββεββ 41] ἐπαὲξ βοπβῆ!ρ ἱπνοῖνεβ. 
Ερτ τηῖ5 {πὸν νναῖὲ δπὰ βρῇ, δηὰ ἐπε 
ἱποχεϊπρυ βμδῦ]α πόρε, Ὀοτγη οὗ ἐπε βρίσῖε 
ἄννε!ἶπρ ἴῃ ἐπετη, ριιδγαπίεεβ [5 οὐῃ 
Φ]Π]πγεπε. Οὗ. ΡΒ]. ἰἢ. 21; σ᾿ Οοσ. χν. 
51; 2 Οογ. ν. 2; δηᾷ ον ἀπολύτρωσις ἰπ 
ἘΠῚ5 56η868, 1 Οὐσ. ἰ. 30. 

Με. 24 ἔ. ὙΠὶ8 ϑβεπίεηος ὄχρίδίηβ 
ΨΜῺΥ Ῥδὺϊ οδῃ βρεαὰῖκ οὗ Ομ τίβιίδπβ 845 
τοαϊἑϊηρ ἴον δἀορίίοη, ννμῖ]α ἘΠΕΥ ἃτε 
πανογΈΠ 6 1655 ἴῃ πε ἐπ]ουπηεπεὶ οὗ βοπβἢΡ. 
1ε 15 θεσδιιβε βαϊνδίϊοῃ ἰδ Ἔββεηε δ! τε- 
Ἰαϊεᾶ το {πε ἔχυσε. “",Ο͵ε νναῖξ ἔοσ ἴξ: 
ἴου ψὲ ψετε βανεᾶ ἐη λοῤε.᾽"" ὙὍὙπς ἀἄδί. 
τῇ ἐλπίδι ἰ5 {πμαὲ οἵ πιοάβ οἵ τεβρεςῖ. 
Οὖν Ββαϊνδεϊοπ ννᾶβ αιδ θεὰ ἴσοι {πὸ 
Ῥερίππίπρ ὈῪ τεΐεγεποα ἴοὸ ἃ ρβοοά γεῖ ἴο 
Ὀε, Νήεῖββ αὔρυεβ ἰμδΐ (6 βϑῆβε οὗ 
ἐλπὶς ἴῃ {πε βεσοπά οἴδιιβε (γές ὡῤεγαΐα) 
τῆλ καϑ ἰΐ “ ΔΌβοϊ ταῖν ΠΕσΘΘΒΆΓΥ ᾽ 10 ἰδ κα 
ἰξ 80 ἰπ ἐπε ἤτβί, ἀπά παῖ ἐπὶ8 Ιβανββ πὸ 
αἰτογηδεϊνε δας το τπᾶκε τῇ ἐλπίδι ἠαΐ. 
εοητπ, ἀπ ἰγαπβὶδίε : “ ἴῸσ, ἴοσ {πὶ5 οὐθοὶ 
οὗ πΠορε---εἴδγηδὶ [{{ ἀπ β]οσυ-- 6 γα τνα 
ἀεϊϊνεγεὰ ἔτοτλ δίεγηδὶ ἀδϑίγιοιίοη ᾽᾿. Βα 
ἐπε “Δοβοίυϊε πϑοθββὶτυ Ὁ ἰβ ἱπηδρΊηδτΥ ; 
4 Μψοζτὰ ψἱτ (Π6 πυδποοβ οὗ ἐλπίς ἱπ 8 
τοϊηὰ ψι ἀπε βρεεά οἵ Ρδυ]δ πεεᾶ 
ποῖ Ῥὲ ἱγεδίβα 80 γἱ βρογουβῖν, Ἔββ ρεςί!ν 45 
ἐπε ταϑυ!εἶπρ σοπδβίγασξίομ 15 ἰπ ἰξ56 1 ἐχ- 
ἐτεσηοὶν ἅἄυδίουβΒ. Ηορα, ἴῃ6 Αροβέϊε 
δῆριεβ, ἴΒ ὯΠ εββοπίϊαὶ σπαγδοϊοσγίβεῖο οὗ 
οὖν βαϊνδίίοα ; δὰ Πποραὲ ἐὐτπεὰ βρὲ ἴ5 
ἢορε πὸ πῆοΐξ, θγ ΨηΟ Ποραβ ἴοσ ψψῃδὲ 
δε 5δαεδὺ ἕνε ἀο πο 868 δὶὶ τπ6ὸ αοβρεὶ 
Βεϊά ουἵ ἴο τ15, δπι ἴξ ἰδ ἔπε οδήεςε οἱ οὖσ 
ΟὨ τι βέϊδῃη ἕορς ῃδνογίῃο 658 ; ἰξ ἰς 25 ἰσὰς 
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δι᾿ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟῪΣ ὅςι 

26. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα 

" συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ' ἡμῶν - τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα υ1υκε χ.4ο. 
καθὸ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα " ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ νΉρτε οπὶν 

ἰῃ Ν.Τ. 
ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις " 27. ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδε τί 

ἴῃ Ν 

τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων. 

28. Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, 

1 ον ταις ἀσθεένειαις ΦΑΒΟΙ πᾶνὰ τῇ αἀσθενειᾳ. ὑπερ μων ΟΚΤῚΡ; δαυΐ ογὰ. 

ΜΑΒΌΕ, 
3 Αἴεσ σύυνεργει, ο θεος 18 ἔουπά 'π ΑΒ. ΨΥ. ἀπά Ἡ. ῬὈγδοῖεῖ ἰέ, δας Γ,δοπλ. δπᾶ 

Νν εἶββ ταρδιά ἴῈ 45 ἴπ6 γι ἰεχί. τ ννὰβϑ οπητεὰ 45 συπιρτουβ πᾶ ἀπηδοθββαγυ. 
ΟΥ. ἱ. 28, ψγπετε ὁ θεὸς 15 οπιίετεά πὶ ΣΦ Α ἴπ πλθς ἢ [πς βαπλα ὙΨΩΥ ; Πδτο ἴξ 15 νγαπείη β' ἴῃ 
ΑΟΘΡΕΚΙ,. 

πὰ 50χε 85 [ππ ἷονε οἵ ἀοἄ ψνῃϊ ἢ ἰπ ΟὨτῖϑὲ 
76β5 τθοοποιϊδά 5 ἴο ΗΪπ)5617 δπᾶ ρανῈ 
15 {π6 5ριτιξ οὗ δἀδορείοη, δηὰ πεγείοσε 
ψγῈ ννδῖξ ἔοσ ἴξ ἴῃ ραίίϊεηςε. ΕῸσ διὰ “Κ 
11, 27..--ὑπομονὴ: ἰπ τ ΤΏ655. ἱ. 3 νγα 
δανε ἡ ὑπομονὴ τῆς ἐλπίδος ὑμῶν υβεὰά οὗ 
ἃ βυϊξοτίηρ Ὀυΐ βιοδάξαϑε Ομυτοῇ : ὑπομονὴ 

"ἰδ ἴῃς οοηδίδπου Ὑνμϊομ Ῥαϊοπρβ ἴο δπᾶ 
ὉΒαγδοίοσίβεβ ἤορα ἰῃ ἄατὶς ἄδγβ. [π (πς 
Ραϑίογαὶ Ἂρίβε!ιεβ (1 Τίπι. νί. τῷ ; Τίξ. ἵϊ. 
2) ἰηβίεδά οἵ τῆς πίστις, ἀγάπη, ἐλπίς, 
Οὗ φΘαυ δῦ ἰδίίοσβ, Ῥδὰϊ ψυτῖϊῖεβ πίστις, 

ας ἀγάπη, ὑπομονή, 45 1 δε Παά ἀϊδοονετεά 
ὉΥ ἐχροσίθδηος ἐμαὶ πη {π185 Π16 “Βορε᾽ 

. [885 πηδὶπὶν [0 ὃ6 βῃονῃ ἴῃ ἴῃς ἔογτα οὗ 
“ρβεϊεπος ἢ. Η 

γει. 26. Τῖϊγὰ ἐεβείπλοπυ (ο 1Π6 ρἹογίουβ 
ἔπξαγε : ἐπε βίρῃϊπρ οἵ ογθαίίοπ, οἿγ οννῃ 
β'ρῃΐηρ, δπὰ {ῃἰβ δοϊίΐοη οὗ [8 ϑριτί, 
Ροΐῃε ςομῃβίβεβηεγ ἴο οπα οοποϊΙυβίοη. 
συναντιλαμβάνεται, οὗ, Τκ6 χ. 40. ΤΠς 
ΕΑ Κπθ55 ΗΟ πε Θριγιε ΠΕΡ 15 ἐμδὶ 
ἄμε ἴο οὺξ ἱρπογάποε: τὸ γὰρ τί προσ- 
εὐξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν. ΤῊΣ 
ἀτίῖοῖα τηδκαβ ἰπ6 μος οἰδιιβε οὔ͵θοῖ 
οὗ οἴδαμεν : δηΐπεῖ, Ρ. 644. Βτοδάϊν 
βρβθακίπρ, ψὲ ἀο πον ψψμαὶ ϑγ ἀγὲ ἴὸ 
ΤΑΥ ἴοτ--ἰῃῇς ρετγίεςιπρ οἵ βαϊναίίοη ; 
᾿ ΨΜ6 ἄο ποῖ Κποὸν Ψψμδὶ ψῈ δῖε ἴο 
ΡΓΑΥ ἴοι καθὸ δεῖ---ἀοοοτάϊπρ 45 ἴπ6 πεεςὰ 
15 δε {πε πιοπιθπί ; νγε Κπὸν τς επὰᾶ, ψ ΠΟ ἢ 
15 σοσητηοη ἴο 4811] ργᾶγϑίβ, θυ ποῖ ννῆδὲ 18 

᾿ς ΠΟΟΘΒΒΔΙΥ δὲ ΘΔΟἢ ΟΥΙβ15 οὗ πβεά ἴπ ογάδθσ 
0 δηδῦϊΐε 5 το δἰίαΐϊπ ἐμῖβ επά. ἀλλὰ 
αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεν- 
αγμοῖς ἀλαλήτοις. ὑπερεντυγχάνει ἴ5 
[ουπὰ πεῖ οηἷγν ἴῃ ΝΟΤ'., Ῥὰϊ ἐντυγχάνειν 
ἴῃ 1Πὶ5 56η86 'π νεῖβ. 27, 34, Η Ὁ. νιϊ. 25. 
[πη ἔοπι. χί. 2 Ψ ἢ κατὰ - ἴ0 τηδκε 
ἱπιδθσςεϑβίοη αραΐηςί. ἀλαλήτοις ἄοε5 
ποΐ σπῆδᾶῃ ““ὈπΠΒρΡΟΙΚΟπ ᾿ ας “ἀπυζέοτ- 
4016. Τῇε στεναγμοὶ οὗ Ρεϊΐενεῖβ πὰ 

ο ΟΧρσχεββίοη, δἀξαιδίες ὁσ ἱπαάθαυδίς, ἱπ 
. ἔμεῖγ ῥγάγοσβ, δηὰ ἴῃ 800} αἰζετδηςεβ 885 

{Π|5 ΘΙ ράδβαρε οἱ Ἐοπιδηβ, πὶ ποτα 

ἷδ ἃ (δβεϊπιοπΥ το ἔῃ βΊΟΣΥ δυνδίεἰπρ' ἐμοτα 
τῆοτα Ῥχοϊουπὰᾶ δηὰ ραββίοπαϊε μη Ἔνθ 
1πῖ5. [Ιἐ 15 πε ἱπεδγοββίοη οὗ ἕῃς ϑρί σις 
ὙΠ στεναγμοὶ ἀλάλητοι.--- οΤοαπίπρΒ (οΤ 
5168) πὲ Ῥαἢϊε ψοσάβ. αὐτὸ τὸ πνεῦμα 
ἰ5. ἀπάουδιεαϊν Οοὐδβ ϑρίτίε 45 ἀϊ8- 
εἰπρυϊθπεά ἔτομι οὐτβ, γαῖ ψηδὲ 5 ποτε 
αἴβχτηθα πιβὲ [411] στη ΟΠ σίβείδη ἐχ- 
Ῥαγίεποα, ἴοσ Ῥαὺϊ βᾶγβ ἰπ ἴδ παχὲ 
νεσβε {παΐ Ηδ ΝΟ ββδίομεβ ἐΐς ἀξαγίς 
Κποννβ ὑνῆδέ 15 πε παϊπά οὗ {πς Θρίγίε ἴῃ 
1Π15 ἀπατίεσαθ]ς ἱπιετοαββίοθ. [Ι͂Ὲ ἰβ ἴω 
τῆς πεατγί, ἐπεσείοσε, {πδὲ 1 τα κα ρίδοβ. 
“ὉΤῈ ΨΠΟΪ]ς ρᾶββᾶρε 1Πυϑέγαῖεβ ἴη ὄνοπ 
ἃ βἴδιιἑπρ παπποῦ ἐῃ6 ἐγυτῃ δηᾶ τϑϑ] "Ὑ 
οὗ πὰ “οοπηῖπρ᾽ οὗ τῇς Ηοΐγ αποβι-- 
ἴῃ Ἔχίεπε ἴο νοῦ, [1 τῆλ νεπίυγα τὸ 
ΒΔΥἷτ, Ηδ. πα5. βερασαίεᾶ Ἡϊὶτσηβεὶξ- - 5 
ΟἸ σίβὲ ἀϊὰ δἱ Ηϊ5 ᾿ποαγπδιίοη---ἴτοτη ΗΪβ 
εἴεγῃδὶ ροῦν ἀπά Ὀ]Ϊεββεάηβββ, ἀπά ςπίεσεά 
ἱπίο τῆς ἴ{ὸὶ οὔτηδη. . ., Ηἴδβ ἱπεδγοαββίοσμ 
ἴοσ ι185--ϑ8ὸ ἱπεϊτηβίον ἄοεβ Ηξς βΞἤδγε 41] 
186 ενι]ς. οὗ οὐὖγ σςοπάϊεοη----ἶἰθ ἃ Κίπά οὗ 
ἀροην " (ΕΟΥΝ. Ταῖς, Ολγίοἐίαπ Ποοίγίημε, 
Ῥ. 140 [). "ν ὁ » 

Ψψεγ. 27. ΤΆϊβ ἰπιεγοεββίοσι, υεἢ νυ ΐο ἢ 
Οἵ πεατί βοββϑ, που ρἢ [ἰ 15 ἄεερεσ παπ 
ννοτάᾶβ, {6 ΗἩδασὶ ϑεαγομοσ ὑπάογβίδηδβ, 
τί τὸ φρόν. τοῦ πνεύματος : ψῇῆδί (πα 
ϑρίσιε 15 βεῖ προπ, {πε ψνῃοΐς οδ]εοὶ οἵ 118 
ἐπουρῆῃς ἀπὰ οπάεανουσ. ὅτι, υἱξ., {παῖ 
Ης ἱπίεγοβάεβ κατὰ θεόν ἴῃ ἀρτεεπιθπὶ 
ψ οὐ’ Β νν1]1, θεὲ. 2 Οοσ. νἱϊ. 9-1τῷ, 
ὑπὲρ ἁγίων οπ ΡεΠ ΑΙ οὗ ῇοβε ῆο γα 
(ὐοά᾽58. Βοίῇῃ {πὲ ἱπίεγοεϑβίοη οἵ ΟΠ γῖβε 
διὰ με ἱηϊασοεββίοη οἵ {πε ϑρίγιε δτα 
τερτγβοηίβα ἴῃ ἐπς ΝΎ, 85 πιδάς οπ δε- 
88} οἵ ἴῃοβα ννῇῆο δὺς ἴῃ Ὁ γίϑι---ϑαϊπεβ, 
τῆς ΟΒυτοῖ, ποί τηδηκίπά ἴῃ ρεπεγαὶ. 

Ψεῖβ. 28-39. ΟοποΙυδίοῃ οὗ (πε ἀγρτι- 
τοθηῖ : (πὲ Αροβεῖε ρ]οτίεβ ἱπ ἑξῆς 
ἀϑϑυταμος οὐ Αοὐ᾽β εἴειπδὶ δηᾶδ υη- 
Τομδηρθδῦὶα ἰονε πῃ [εβυβ ΟὨγίβι. 

οἴδαμεν δὲ -- Πιγίμεῖ, ψψα Κπον : ἷἱπ ἃ 
Βθῆδ6 {18 ἰδ ὁη6. ρστοιπάά τηογε ἔοσ ΡῈ- 



ός2 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΨΙΠ. 

ν Ἐρδ, ἰ, 5, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. 20. ὅτι οὖς προέγνω, καὶ " προώρισε 
ααὶ τ Οοτ. χ δι» δ τέ δὲ δι ον »νΝ , 
ἐ 7. συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱου αὕὔτου, εἰς Τὸ εἰναι αὕτον πρωτότοκον 

χ ῬΗΐΙ {, 
4: (το). ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς " 20. οὖς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε᾽ 

καὶ οὖς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν ᾿ οὖς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους 

καὶ ἐδόξασε. 

Ἰἰενίηρ ἱπ {πεῈ ρ]ογίουβ διῖασα : αοά 18 
ὄνοσ ΜΙ ἃ8, ἀπά νν1}1 ποῖ αραπάοῃ ἃ δὲ 
1αϑῖ. πάντα συνεργεῖ (ὃ θεός) : συνεργεῖ 
ἷἰβ πδίυγα!ν πευῖεγ, δηᾶ ἰξ ὁ θεός ἰ5 (πε 

25, κ. 33) ΜΙ ἰποβα," εἴς, τοῖς ἀγαπ. 
τὸν θεὸν ἀδεοιῖθα68 ἐπ Ῥαγβουβ ἰῃ αιιοβιίοῃ 
ποτα {πθ Βυτηδη 5ἰάς ; τοῖς κατὰ πρόθεσιν 
κλητοῖς οὖσιν ἄδβοτίρΕ8β ἔπῈπὶ ἔτοτη ἐπα 
Ὀινίπς βἰάθ, [ΙῈ ἰβ ἴπ ρυτβιδαποα οὗ ἃ 
Ρυτροβα οἵ αοᾶ (ἔοτ πρόϑεσις ν»Ἱ ἢ τεῖοτ- 
πος το {πε εἴδγηδὶ ρύγροβε οἵ τεάειηρ- 
εἴοη, 8566 ἴχ. τὰ, ΕΡΗ. 1. αἰ, 111. σὰν 2 Τί. 
1. 9) ἐμαὶ {πον ἀγὸ σα!]Ἱεά. “ΟΔΙΠηρ "ἢ ἴπ 
ΔῈ]. πανεσ. σλθδηβ. “ ἰηνιἐδίίοι"; ἰΐ ἰ8 
αἰνναυβ “εἤεοίαδὶ σ41Π1πρ’"". 

ψεῖ. 29 ἴ. Ὑδμεβε νεῖβεβ ρῖνε ἴδε 
ΡῬιοοξίδαι αοὰ π᾿ 811 ἐπίηρβ σο-ορεγαίθβ 
ἴοσ ροοά ψἱἢ τμῈ οα]]εά, ὙΠΕῈῪ 58ονν 
Βονν Ηἰβ ρτδοίΐουβ ρυγσροβε, Ὀερίπηϊπρ' 
ψἱἘἢ [οτεκπονϊεᾶρε ἀπά ἰοτγεογάϊπδιίοῃ 
δγέεοιβ 411 ἐπδὲ σοποογηβ μεσ οη ἴο ἔμπα 
πᾶ] ρίοτγ. οὖς προέγνω: ἴῃοβε ΨΠΟπι 

Ηε ογεκηεν---ἰῃ νυν μδὶ βεῆβε ὃ 45 Ρδύβοῃβ 
Μ 0 νου ἀπδννεῖ Ηἰ5 ἴονε ἢ Ἰονα ἡ 
Ὑπὶβ 15 αἱ ᾿ϑαϑὶ ἱτγοίδαναηι, δηά δ]}1Ὲ 
ἴο Ῥαυ]} 5 ρεπειαῖ τηοάς οἵ {πουρπῖ. 
ὙΠπδὶ βαϊναϊίίου Ὀερὶπβ ἢ αοά, ἀπά 
Βαρίηβ ἰπ δἴοιηυ, ἅτ ἔιμάδγηβηίαδι 
ἰάθαβ νυ Πίστη, ψνμῖσἢ ΠῈ Παγα ΔΡΡ1168 
ἰο ΟΠ τ βιίδηβ, νυϊεπουε ταἰβίηρ' ΔΠΥ οἱ {πὸ 
ΡῬτοδίεταβ ἱπνοίνεά ἰπ ἰδ τεϊδέίοη οὗ 
{πε δυπίαη ΜΠ] το ἐς Ὀϊνίπθ. Ηε 
σοπλθϑ ροη ἔμεβε ἴπ οἤδρ, ἴχ., Ῥαξ ποῖ 
μετα. Ὑεῖ νγε τῆδύ ὃ6 βυγε {παΐ προέγνω 
885 {πε ργερτιαηξ βεπϑὲ παΐ γιγνώσκω 

(") οἴπεπ μδβ ἰῃ ϑοιρέυτε: ἐ.5., ἴῃ 
ἔγατᾷι ἐς 

Ῥ5, 1. 6, Αγο5 111, 2: πδῆσβ ννῈ ΤΊΔΥ τϑῆ- 
ἄεγ, ““ἴδοβε οὗ ψοσα αοά τοοῖκ Κπονν- 
Ἰεάρε ἔτοπὶ δἰθγηῖν " (ΕΡΆ. ἱ. 4). καὶ 
προώρισεν κ-.τ.λ., “6 4150 Τογτεογάδί πε 
ἴο ΡῈ σοηΐξοττηδά ἴο {πα ἱπιαρὲ οἵ Ηἰβ 
ϑοη ἢ, ὙΠ[58 σοπίοστη 15 {με αϑὶ βίαρε 
ἴῃ βαϊνδίίομ, ἃ5 προέγνω ἰβ8 πε ἢτϑι. ΤῊς 
ἰτηᾶρα 8 ἱπ ἱπιρογέὲ ποῖ τηθσεῖν βρίτίεααί 
Βαϊ ἐβομδιοϊορίοδι. Ὑπε ὅπ οὗ αοά [5 
ἴῃς Τιοτὰ ννῆο δρρεατεᾶ ἰο Ῥδὺϊ ὃν Ὠδ- 
τλαβοῦβ: ἴ0 6 σοῃέοιτηδά ἰο Ηΐβ ᾿τηᾶρα 
18 ἴο ὅϑθατε Ηἰβ ρίοτυ 28 ννὲ}] ἃ5 Η118 μοἱ!- 
π685. ὙΠὲ Ῥδυϊΐπε αοβρεὶ 5 Βορείβββ! 
ἀϊδιοτιθἃ ννῆεπ τΠ 15 15 Ἰοσροιίθῃ, εἰς τὸ 

31. Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ 

εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς 
ἀδελφοῖς : (πε επὰ ἰπ 411 ἐΠϊ5 15 ἐμ δχαὶ- 
ἰαιίοη οὗ ΟἸτῖβε, [1 18 ἱτπιρ!εἄ ἴῃ πρωτό- 
τοκὸν {παῖ Ηδ 4150 8 τερατάβά 85 οῃἱΥ 
Βανίηρ αἰαϊπεά ἐπε ἄι]πε85 οἵ Ηἰβ ϑοη- 
Βῃὶρ ἐπε {8ε τοβαυγγεοίίοη (οἵ ἱ. 4, πὰ 
Οοΐ. 1. τ8 πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν). 
Τῆς ἰάδα οἵ Ομ γίβε᾽β ἀἰ στον 45 βγβέθογῃ 
ΔΙΏΟΠΡ᾽ ΤΑΔΠΥῪ Ὀγαξγαπ ὙΠΟ 411 οὐνε {πεῖν 
βδνδιίίοη 0 Ηἰτὴ 15 ΒΡ] τ εἰν ἱπιεγρσοῖεά 
ἴῃ ΗΘΌ. 11, το-13.. Τῆς Αροβεῖβ πον τα- 
ΒΌΓΩΘΒ {πε 8ετίεβ οὗ {πε Ὀϊνίπε δοΐβ ἴῃ 
Οὐχ βαἰναίίοη. φοὺς δὲ προώρισεν, τούτους 
καὶ ἐκάλεσεν. ΤΒε εἰετηδὶ [οτεογάϊπα- 
ἰἴοπ ἀρρεᾶγβ ἴῃ εἰπιε 25 “08]]1πρ,᾽ οὗ 
σοῦζϑε 85 εῇἴβοιδ] σ41Π|πρ: υπδγα βαῖνδ- 
κίοῃ 15 σοπίεπιρίαἰθά 45 ἐπε ννοτῖς οἵ αοά 
δἴοπε (45 Πετ6) ἔπετε σὴ 6 πὸ ὅγεακ- 
ἄονῃ ἰπ 118 ργοσβββεβ. ΤῺῊς ποχὲ βίδρεβ 
ΔΙῈ ΒΌΓΩΤΊΔΙΙΠΥ ἱπάϊςαίεά, ἐδικαίωσεν: 
(οά ἴῃ [εἐβὺ5 ΟΠ τίβε ἔογρανε οὐχ βἰηβ, απὰ 
Δοσερίεα τ 85 τὶ βίθοιιβ ἰπ Ηἰβ βἰρῃξ; 
ὉΠΡΌΩΑΙΥ 85 νγα πδά θεεπ, Ηδ ρυξ υ8 τίρμε 
ἢ Ηἱπιβεῖῖ, [πῃ ἐπδξ, Ἔνεγγεμβίηρ αἶβα 
ἰθ ἱποϊυάεά. Ὑὰε ψ ποῖα διρτιπιεπὲ οὗ 
ΠΒΑρβ. νἱ.-ν 11, Πα 8 δε {πὲ [ϑεϊβοδιίοπ 
δπᾶ {πὲ πενν "8 οὗ μο  π688 ἴπ ἔῃ ϑρίτίε 
ἅτε ἰπβεράταῦ!ε ἐχρετίεποεβ Ηεπος Ρβδαΐ 
οϑη ἴᾶΚ6 ὁπε βίερ ἴο ἐπε εἐπά, δπᾶ τγῖϊα 
οὖς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν. 
Υδὲ {δε ἴδβηϑβε ἰπ ἐμ 158ὲ ννογά 15 ἀτπδζίπρ. 
1 15 1πς τηόβὲ ἀδγίηρ' δηξιοιρϑίϊοη οὗ ξαϊεῃ 
μας ἀνθη ἰῃς Ν.Τ. σοπίδίηβ: {πὸ 11ξ8 15 
ποΐ ἴο Ρὲ (άκβη ουΐ οὗ 11 Ὁ. 188 ΡΒ ϊοβο- 
ῬὮΪΟΔ4] σοπδίἀεγαιϊίοη ἐμαὶ σνῖεμ Θαοά ἐπαοτα 
ἴδ ποίτπογ θαΐοτε ποῖ δἴξοσ, 

Ψεῖ. 31. τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα ; 
ἴῃς ἰάδα ἀπάθυι νην 811 (μδὲ ρτεοεάβϑ ἰ8 
ἐμαὶ οὗ {86 βυβεγιπρ ἐο δὲ ἐπάυτεά ὃν 
1Ποβεὲ ψῆο ψουἹά βῆδτε ΟἘτίβε᾽ β βἴοιν 
(νες. 17). Τῆς Αροβίῖε μα8 ἀϊβραγαρεά 
ἴδε βαβετίηρ ἴῃ ςοπιρατίβοη τ ἐπα 
ῬΊΟΥΥ (νεῖ: 18); πὲ δα8 ἱπίεγργείεᾶ ἴὲ 
(νεῖβ. 19-27) 85 ἴπ ἃ ΠΆΠΠΟΥ ρσορπμεῖίς οὗ 
{πε γοτγ; πὲ [85 ἱπ ἴπ68εὲ ἰδϑὲ νϑῦβεβ 
ἀββετίθα ἐπε ῥγεβεπος τπσουρ 411 {πε 
ΑἸ τί βείδπ᾽β 116 οἵ δὴ δίδιπαὶ νἱοϊοτίουβ 
Ῥύγροβε οὗ ἴον: 411 {π18 15 ἱποϊ πἀεά ἱπ 
ταῦτα. ΕῸΓ ὑπὲρ ἀπά κατὰ, ο΄ 2 Οοτ. 
χὶϊ, 8. 

γεῖ. 32. Τῆς ΟΠ τ βεϊαη Β ΖἈ ἘΠ ἷπ ῥτγο- 
νἱάεπος ἰ8 ἀπ ἱπίεσεηος ἴτοτῃ τεἀδεπιρίίοπ, 
ὙΠΕε βᾶτπα ἀοά ψῃο ἀϊά ποὶ βραγε Ηΐβ 
οννῃ ὅοη ΜΠ ἔτβοῖν ρίνε 'β 11 ἐπίπρβ. 



ἐν“... ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ : 
ἡμῶν, τίς καθ᾽ ἡμῶν; 32. ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ 

πάντα ἡμῖν " χαρίσεται; 33. τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ ; ν « Οοτ. ἵ, 
Θεὸς ὁ δικαιῶν 34. τίς ὁ κατακρίνων ; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, ἢ ὯΝ 1, τᾶ. 

μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ 

1 Χριστος Δἴοπε ΒΕ Κ, πιοβὶ ουτβίνεβ, δηά Ττερ. Χριστος ἰησους ΑΟΘΕῚ, 17, 
να]ρ., εἰς. ψγεῖββ ρυυῖβ Χ. 1. ἴῃ ἰδχί, πη Κίηρ ἐμ 6 ογηϊββίοη πη Β, εἴς., δοοἰἀεπίαί : 
ΝΥ, ἀπά Ἡ., ἀπά Γδοῆσα. Ῥγδοκε ἰησους. Τὰς καὶ Ὀεΐοσε ἐγερθεὶς ἰ5 νγαπέϊηρ, ἴῃ 
ΑΒΟ. Τῆς και Ροΐοτε ἐστιν ἰ5 νγαπίίπρ' ἴῃ ΣΦΑῸ Ρυϊ 15 Ἰομπὰ ἴῃ ϑΒΌΕΚΙ,. Ιε 

15 οπηϊεες Ὀγ ΑΝ. αιὰ Ἡ.., ἀπὰ ΤΊβομάξ,, ὑγαοκειεὰ ὃν 1δοῆπι., θὰϊ τεϊαϊπςά ὃν ΥΥ εἶβϑ5. 
Αἴτεσ ἐγερθεὶς 'ΑῸΟ ᾿ἰπβεσί εκ νεκρων ; ὟΥ. ἀπά Η,, Ὀγδοῖκεῖ (μΐ5, δας 411 οἱμσ ογῖε. εἀά. 
οπαΐέ, τὰ ἈΦ ΒΌΕΟΚΙ,, εἰς. 

οὐκ ἐφείσατο, ἐγ. αεη. χχίϊ. 12, οὐκ ἐφείσω 
τοῦ υἱοῦ σον τοῦ ἀγαπητοῦ δι᾿ ἐμέ. Τὶ 
νἱνῆεβ ἐπε ἱπιρτεβδβίοη οἵ (οάἷδβ ἰονε 
ἙΠτΟῸρΡἪ τῃς 5εηδβε οὗ ἐς βαοτίῆσε ᾿ξ πιδάε. 
ὑπὲρ πάντων ἡμῶν: π0η6 νγεῖα ΜΟΤΒΥ οἵὗἁ 
ΒΌΟΝ ἃ βδογίῆσε (ν εἶβ8). παρέδωκεν 56. 
ἰο ἄεδιῃ : ἱν. 25. πῶς οὐχὶ καί; (ἢς 
ἀισυτηδηΐ οὐ 56  ἤβῆποββ ἰβΒ ἐπα ἢς ΨῆῸ 
65 ἄοπε 80 τηποῃ πεεᾶ ἀὸ πὸ τῆοστὲ; 
τπδί οἵ ἴονε, {πὶ ἢς ψῇο μα8 ἄοπε 580 
του ἢ 15 σειίδίῃ ἴο 40 τῆοσθ. σὺν αὐτῷ 
τὰ πάντα: τὰ πάντα 45 ἃ οοἸ]!εοινα 
ἤοτοθ. [Ιξ ἰβ ὈΒΌΔΙΥ ἰακεη ἰο πηδᾶη ἐΐὲ 
τυμοῖε οἵ ψιϑδὶ ἔασίμοιβ {π6 ΟΠ γι βεϊδπ᾽ 5 
146, τπ6 πο οὐ νῆδὲ σοπέυΐαβ το ἴῃς 
ρεγίξοιίπρ οὗ Πὶβ βαϊναίίοπ; 411 Ἐῃ15. ννἹ]} 
δε διεεῖν ρίνεπ τὸ δἰπλὶ Υ αοά. Βαϊ 
νΥ βῃουἹὰ ἱὲ ποῖ τξβῃ “811 {πίηρβ" 
ψἱπουΐ Δὴν βυσμ αυδ!βοαίιίοη ὃ ὙνΠεη 
(οά ρἷνεβ τ18ὲ Ηἰς ϑοὴ ΗδἜ ρῖνεβ ὺὑ5 τῇς 
ννοτ!ἃ ; ἐμεῖς ἰ5 ποίῃίηρ νμῖσἢ ἄοαβ ποῖ 
ννοσς ἰορείποσ ἴοσ οὖγ ροοὰ; 411 {πίηρβ 
τε οὔὐσβ. ΟἿ. σ Οοσ. 11. 22 ἢ 

γεσ. 33 ἢ. ὙΠ ρυποιυδίίοη Πετα 15 ἃ 
ψεΎΥ ἀϊβίσυε ῥσόθ θπι: 56ὲς {πε τεχὲ δπᾶ 
τηδτρίῃ οὗ ΕΝ. ὙΤῶε ταηγηΐίβοθπος οὗ 
15. 1. 8 ἢ ἴῃ νεῖβὲ 33 πιδίεβ ἴἴ τηοσα 
ἀϊζῆουϊε; ἴον 1 βαρρεβίβ παὶ 1Π6 ποιτηδὶ 
βίγασίατε ἰβ ἐμαὶ οὗ δὴ δῆθιγπιδείοη [0]- 
Ἰονεὰ ὉΥ 4 αιδβέῖοπι, ὑνῆεγεαβ Ρδὺὶ 
Ὀερῖίπβ τ ἃ αυδβιίοη τὸ νν μοι τῆς 
Αἰβιτηδίίου (νὰ δὲ ᾿ἰφαδὲ ἃ ἴγᾶος οἵ 
1561} 5 Ιδῆρυδρα 'π 11) 15 δὴ ἀπβυνεσ. [{ 
ἰβ ἄνεῃ ροββίρίε ἰο τοδά ὄὌνεγυ οἷδυβα 
ἱπεεσσορδθνεοϊν, [που ρὮ {πᾶΐ 15 1655 εἴξθο- 
εἶνε. τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ ; 
ΨΠΟ 5811] Ὀτίπρ' ἃ οῆατρα ἀρδίηβε Ροιβοῃβ 
ΨΠ)Ο αἵτε αοά᾽β σβοβθὴ ἡ Τδς δῦβεποα οὗ 
ἔδε τίοϊε (ογ. ὑπὲρ ἁγίων, νετ. 27) Ὀτίπρβ 
ουξ τῆς σπαύαοῖοσ ἴῃ νυ ἰσῃ ἘΠ ῬΕΓΒΟΙΒ ἴῃ 
ααεβέίοη ἔρπτε, ποῖ ἐμεῖς ἱπάϊν ἄτι4] Ρμδῖ- 
βοηδίίγ. ΕῸΓ {πες ψνοτά δες Οὐἱ. {ἰ}. 
12; 2 Τίτι. ἴϊ. το; ΤΊΣ. ἴα; ἴοσ τς τπϊπρ 
ε΄. τ ὙΒεββ. 1. 4; ΕΡΒ. 1. 4; ]Ἑὁῃη χν. τό. 
1 ἀεβουῖθεβ ΟἨσβιιαηβ ἃ5 ρεΐβοηβ ψῇο 
ουγε {εὶς βίαπάϊπρ ἃ5 β:ο ἢ ἴο [ῃς δοὶ οὗ 

(οὐ ρταᾶσβ. ΑἹ] ΟἸ σι βείδῃβ ᾶἃτὸ. οοη- 
βοίουβ ἴπδὲ 1ῃ15 15. 1Π6 ἐγσαῃ ἀροῦξ ἐμεῖς 
Ῥοβίώοη: μευ Ῥείοπρ ἴο αοά, δεσαυβα 
Ἧς Ππα5 ἴδκεη ἔμεπὶ ἴοσ Ηΐ ονῃ. ΤῸ 
ΒΥ {παι [πε ννογά ἀδβίρπαιεβ “ ποί ἔποβα 
ἍΏΟ ἅτε ἀεδϑείπεα ἔοσ ἅπαὶ βαϊναϊίοη, αὶ 
ἴπο56 ΠΟ ἅτε " βυτητηοπαά᾽ οσ " βαϊδοίεά ' 
ἔοσ 6 ρχίνιερε οἵ βεγνίπρ (οά δπᾶ 
σδιτυϊηρ ον ΗΙ5 111 (5. ἀπά Ἡ.), 15 ἴο 
ἰεανα 186 τβῖ]8 οἵ ἐπε Αροβίὶε᾽β (πουρμὶ 
αἰτορθίμθσ. ὙΠΕτε 15 ποίῃίηρ πέτα (νϑῖβ. 
28-30) ἀρουέ π6 ργίν!ερε οἵ βεσνίηρ αοά 
ἀπ σατεγίηρ' ουὐ ΗΒ ΜΠ]; ἐἢς οης ἐπϊπρ 
Ῥαὺ] 18 σοποειηεὰ ψ τ 15 [πῈ βθουσ! εν 
Βίνθη ὈΥ {π6 δίεσπδὶ ἰονε οἵ αοά ἐπὶ με 
ννοσῖ οὗ βαϊνδιίοη νν}}}] Ὀς σατηϊεά [ὨτοὰρΡΉ, 
πῃ βρίτε οἵ 411 ἱπιρεάϊπιεπίβ, ἔτοτι ἔοσε- 
Κηον]εάρε ἴο πὶ ρίοσυ. Τῆε ἐκλεκτοὶ 
θεοῦ ἀτε ἐποβαὲ ῆο ουρδί ἰο πᾶνε βυςῃ 
ΒΟΟΌΣΙΥ : ΤΠΕῪ 5μουἹά αν 4 ἰαὶτἢ ἀπά 
80 ἀβϑύταπος ρτοροτγίοηδά ἴο {πε ἰονε οἵ 
αοά. Ῥαυ] ἴ5 οἣς οὗ ἴποτη, απᾶ βεσαυβα 
Ὡς 15, Ὡς 15 βιιγα, ηοὲ {πδΐ ἢς ἰβ5 οδ]]εά ἰο 
βεῖνες αοά, δυΐ (παῖ ποιῃίπρ' σδη δνεῦ 
βεραταῖίς Ηΐτη ἔτοση αοα᾽β ἴονε ἱπ Οἢγῖϑβε. 
ΤὩς αυδβιίοη τίς ἐγκαλέσει ἴ5 Ρεβί δη- 
βυγετθᾶ Υ (ακίηρ Βοῖῃ ἐπε (ο]]ονίπρ 
οἰδυβαβ ἐορείμεῦ: “1 ἰ5 αοά {δὲ π5ε1- 
Βείῃ : 80 15 Βε {πδὲ 5411 σοῃθπΊη ἢ 
(7. 15. 1. ὃ ἢ). Βυῖ τῆδην τᾶς τίς ὁ 
κατακρινῶν ἃ πενν ΄ιιεβίίοη, ἀπά μπά {πὸ 
ΔΏΒΥΨΕΙ ἴῃ νοῖδ6Ὲ 34: Χριστὸς [Ἰησοῦς] ὁ 
ἀποθανών -Ξ [6 ΟΠΪν ρείβοῦ ψῆο σδπ 
σοπάετηη ἰβ (ες πάρος, υἱζ,, ΟἸγῖϑε, θὰΐ 
Ηξε ἰ5 80 ἴδασ ἴτοπῇ σοπάετηπίπρ [πδὲ Ης 
δδ5 ἄοπε ΠΡ ὙΠ Ε το ἄεϊίνει τ1Χ8 ἔγοπι 

ςοπάετηπαῖίοθ. παι ΟἨτίβεῖαπ, Ῥαὰ 
Βεαπι5 ἰοὸ 48, οᾶπ βρεαῖ οἱ κατάκριμα 
Ὑἱ Πϊ5 ἐγε οα ΟΠ τῖδε, πὸ ἀϊδὰ ἴος οὐῦ᾽ 
βίηβ:2 μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς [ἐκ νεκρῶν]: 
ο΄. 41. ἱν. 9; ἀπὰ ομδρ. ἱν. 25. ΤΒε 
ςοττεσείοη ἴῃ μᾶλλον 15 ἴοττηα! (Ὑν εἰβ5): 
Ῥαϑὺ] ἀοεβ ποῖ πιεβδη {παῖ {πε τεβυτγαοιίοα 
θ ποτα ἱπιροτίδῃε ἔπᾶπ ἐπα οὐοββ; δε 
ἱγάρτονεβ ὑροῦ δῃ ἐχργεββίοῃ Ὑψῃϊ ἢ μας 
ποῦ σοηνευεά 4}1} ἐμαὲ ννγὰβ ἱπ Ηὶς πιϊηὰ, 



654 ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ νΠι. 

ανοῖ. α7: "ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν 35. τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης 
Ηδδ. νἱϊ. 
25. τοῦ Χριστοῦ ᾿; θλίψις, ἢ στενοχωρία, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνό- 

τῆς, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα; 36. (καθὼς γέγραπται, ““Ὅτι ἕνεκά 

σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν " ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφα- 

τ τον Χριστου; 80 τιοϑὲ Μ55. Βα ΜΒ, ψἱ δοπὶς ουγβῖνεβ πᾶ [λίπογβ, μᾶνὲ 
του θεου. ΤῊΪΒ 1Β ὈΒΌΔΙΥ τεραγάεά 845 ἃ οἤδηρε τηδᾶς ἴο ἄρτες Ψ]Ὦ νασ. 30, θεοδῖιβα 
Β, ἴτε του θεου, δΔἀἀ58 τῆς εν Χριστω ἴησον. Βαυξ [815 τῆλ πᾶνε βεξη δάάεά, 45 
ΥΝ εἰββ τοιλαγκβ, ἔοσ {πε νεσὺ σεάβοῃ δαὶ Β δἰτεδάυ γεδά του θεονυ ; δηά δ5 δῷ 888 του 
θεου «νἱέμοιι (15 αἀὐάϊείοη, ἀπά ἰξ ννὰ8 ναῦῪ πδίασγαὶ ἴοὸ σπδηρα ἴξ (ἸῈΠ δ γα ἴο νν. 
34 ἀπᾶ 37) ἰπίο τον Χριστου, ἰΐ 5εΕΓ5 ργοῦϑοὶς ἐμαὶ του θεον 5 ἴῃς οτἱρίπαὶ τεδάϊηρ. 
Υνεῖββ αὐορίβ ἴϊ, απὰ Ὗν. διὰ ΗἩ, ρυῖΐ ἴξ ἰπ σηδγρ, 

Οὐ ροβίεῖοῃ ἀερεηἄβ ροη 1658 Οἤγῖβε 
ψνῆο ἀϊεά, μᾶῪ ταϊμεῖ, Ὅνεῦ ννῇοπι ἀβδίῃ 
πὸ ποτε 85 ἀοπιίηίϊοη (ν]. 9), νγῇο ἰ5 δὲ 
(οὐδ τίρῃε βαπά ((πὶβ ρῆσαβα, νυν ίοδ ἃ 
ἀδβογίρεβ Ομ τίβε᾽ 5 θχδιιδίίοῃ 845 ἃ 5ῃδτίηρ 
ἴπ ἴπ6 υπίνοτβαὶ βονεγείρ πεν οἵ αοά, 15 
Ῥοιτοννεά ἴτοσὰ 5. Οχ σὺ, δηά 15 οἴζεπεσ 
αβοά ἰπ {πὲ ΝΎ. ἔμδη δὴν οἶπασ ψγοτᾶς 
οὔ τας ΟἹ), ννῖο α5ο πιδῖβϑ ἱητεγοαββίοῃ 
Οη οἷς δε. ὃς καὶ ἐντυγχάνει: ἃ 
βοΐδιαπ οἰϊπιαχ 15 πιατίκεὰ ὉΥ ἔπε τερειίοη. 
οὗ ὃς, ἀπά ὈΥ ἴπε καὶ νοι ἀ εἰ Ἰθεγαίοῖν 
δάάκ τε ἱπεεγοαββίοῃ ἰο 411 ἐμαὶ 88 ρος 
Ῥεῖοσε. Τῶε Ο τίβείδη σοπβοϊουβη 658, 
Ἔνϑῃ ἴῃ Δ δροβίϊε, οδηηοῖ ἰγϑβηβοθηά {Π15. 
ΤὮΐβ 15 Ῥδὺ]}5 πὶ βεουτγγ---ἢς 1αβὲ 
στουπάᾶ οἵ πῖβ {παπηρπαπξς ββϑύγαπος : 
7εβι5 ΟΠ γῖβε, δὲ οά᾽β τἷρῃε Ββαπά, νυἱε 
186 νἱγίαε οὗ Ηἰβ διοηίηρ ἄδδίῃ ἴῃ Ηἰπὶ, 
ΡΙεαάβ Ηἰβ ρεορὶε᾽β ουδὲ. Οὐ Ηεξ. ἱχ. 
24, νἱϊ. 25,1 Ιοδη ἰϊ. σ ἢ 

γει. 35 ἢ. τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; [Ὁ ἘΠ18 νεῖβε ἴ8 ἴὸ 
86 πιοβὲ οἱοβεῖὶν σοπηβοίεά υἱτ νϑτὶ 34, 
τοῦ Χριστοῦ 1} Δρρϑδᾶν ἴπε ποτα ὕτο- 
Ὀ40᾽6 τεδάϊπρ, ἴοσ ἔπεα ΟἸσῖϑε 18. ἐπε 
βαδ)εο τπγουρβουῖ; Ὀμὲ δὲ νϑῖβ. 28, 31, 
30 {με ἴονς οἵ Οσοά ἰβ5 δε ἀείεγπιίπίηρ 
Ιάφα, δπᾶὰ δὲ {58 ροὶπὲ ἰξ βεεπὶβ ἴὸ 6 
σδυρδε ὑρ δραίη ἴῃ νίθνν οἵ (8 σοπο]α- 
βίοη---ἰδοῖβ γος ἴανουγ {πε τεδάϊηρ τοῦ 
θεοῦ. [π᾿ Δῃγ ςδ86 ἰξ ἰ5 πε ᾿ἰνίπε ἴονα 
ον ἃ5 ν μι ςἢ 15 τπεαπί. ὙΝΙΩ ἐπε 118ὲ οὗ 
ἐγοῦθ]ε5 οὗ 2 Ὅογ. νἱ. 4-10, χὶ. 26 ἔ., χίϊ, 
το. ΤΠΘΥ Μετ ἴδοβε νυ ἢ μα Ὀεζϑ]]6 πα 
ῬΔῸΪ Εἰπιβαῖξ, πᾶ ἢς Κπονν παῖ {πὸ ἰονε 
οὗ αοά ἴῃ 7εβ5 ΟΠγὶβε οουἹὰ τεᾶοῖ ἀπά 
βυδίαίη [6 ἢεδατί [ὨγΟῸΡὮ {πεῖ 411, Τα 
αυοίΐδιίοη ἔτοτι Ῥ5. χίῖν. 23 185 Ῥϑου]δσ. 
1 Ἄἐχδοῖῖν τορτοάποεβ ἐδε ᾿ΧΧ, νεῃ {πῸ 
ὅτι θείην 5 ΠῚΡΙῪ ἐγαπβίεσσεά, Τῆς καθὼς 
ἰταρ!εβ {πᾶξ βοἢ δχρϑυίθηςαβ ἃ5 ἴποβα 
παιπεᾶ ἴῃ νεϑσ. 35 ἅτε ἴῃ δρτβεσηεηΐ ψἹ ἢ 
ναὶ ϑογίρίυτε ΠΟΙ 5 οἷξ 88 ἔπε ζογίυπα 
οἱ αοά᾽β ρΡεορίβ. Ῥοββιὶγ ἐμε τηεπίϊοι 
οἵ τπε βυνοτά τερδιεὰ ἰο ἐπε ἀροβεῖε 8 
ΠΙΘΠΊΟΙΥ ἢς θανατούμεθᾳ οὗἩ (ῃ Ρ58|Π|, 

δηᾷ βυρρεβίεά ἐπε ααοίδίίοη. ὙΠ ροΐπε 
οὗ ἴε, θοΐἢ ἴῃ ἐπε ῥβαίπι ἀπά ἴῃ 1Β6 βρίβεῖα, 
165 ἴῃ ἕνεκεν σοῦ. ΤὮϊβ 15 ψβαῖ ἔπε 
βαἰ τιῖβε οουἹᾶ ποῖ υπάεγβδίαπά. Ὑπδὶ 
δῇ 5ποι]ὰ βιυιῆξεσ ἔογ βἰπ, ἔοσ ἱπῆ ἀθἴτν ἕο 
οὔ, νν88 ἱπίε ]ρῖρε ἐπουρῇ ; θὰ: μα ἀπὰ 
15 σοππίσυτηεη Μγετα 5 ετπρ θεσαῦδε οὗ 
εἰν [Αἰ Ππιΐπεββ, ἀπά {πὸ ρ8α]πὶ ἰβ μί5 

αβραϊγίηρ' Ἔχροβευδιίοπ τῇ αοά. Βαϊ 
ἢς Αροβέῖε υπάεγβίοοά ἴξ. Τὸ βυῆδι ἕοσ 
Ἀτ δι᾿ 5 βακε νΨ 88 ἴο ἐπίεσ ἱπίο ἐμ βίον, 

δ] οὐ ΟἸτίβεβ βυβετγίπρβ, δπᾶ ἐπαξ 15 
τῆς νϑῦῪ βἰεπδίίοῃ ἴῃ ὑνΒοἢ ἐπα ἴονε οὗ 
ΟἸτβὲ ἰβ τηοβί τϑαὶ, πᾶσ, απ βύγε ἴο τῆς 
5οὰ]. ΟἿ. οἢδρ. ν. 3, 2 ον. ἱ, 5, Οοἱ. ἱ. 
24. Ιπβίθδά οἵ ἀεβραίϊγίηρ, με ρίογίεβ ἴῃ 
ἐγ ]δεϊοηβ. 

ψετ. 37. ὑπερνικῶμεν: ἃ ψοτά γῥτο- 
ὈΔΌΪΥ οοἰπεά ὈΥ δὶ, ννῇο ἰονεβ οοσῃ- 
Ῥουπάβ ϑἱτῃ ὑπέρ ὙΠεὲ Ναὶ. ρῖνεβ 
ἐπ τ παρ: ΜΠ νυ ῖο Γἰρβίαβ ἀρτθαβ 
(οδείερέη, {κε ουσγ-ῥοτυεν) : ὈὰΣ Ογρσίδῃ 
δηεῤεγυϊνηοίνιμδ. ἸΤιαῖες ατεεῖκ φντιθσβ 
ἀϊβεηρυϊβῃ νικᾶν ἀπά ὑπερνικᾶν (8εε 
Οὐϊπιση, 5.}.), δηᾶ 50 πε ΠΑΡΡΥ τεη- 
ἀεσίηρ “νὰ ἅτε πῖογε ἔπδη σοηαπαγοσβ ", 
Ῥεγῆδρϑβ 1ξ 18 ἃ τηϊβίακε ο ἀεῆπθϑ ἴῃ ννῆδέ 
τὰς ““τηοσε ̓  σοηῃβίβίβ; δι 1 ννε ἄο, {πα 
ΔΏΒυΕΓ τηθιδὲ θῈ βοιρμς οἡ ἔπε [1πὸ ἱπάϊ- 
οαἰδά ἴῃ {δε ῃοῖε οἡ ἕνεκεν σοῦ: ἔπεβε 
ἐγ415 ποῖ ΟΠΥ ἄο ποῖ οὐξ τι5 οὔ οτῃ 
ΟἸγίβιβ ἴονε, ἔμεν δοίπα!Πν ρῖνε 5 ποτα 
ἰῃειπιδίς δηᾶ (Ὠγ]]ΠὩρ ἐχρεσίεποεβ οἵ ἰξ. 
διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς: {πε δοτῖϑὲ 
Ῥοϊπίβ ἴο ΟἸσίββ ἀβαίῃ δβ ἐπε ρτεδί 
ἀετηοπδίγαιίοη οὗ Ηἰ5 ἴονε: ο΄. αδὶ. 11. 
20, 4ἷβδο Εδν. χίΐ. 1ἱἱ. 

γεν. 38 ὙΠὲ Αροβεῖεἶβ ρεϊβοπαδί 
οοηνϊοείοη ρίνεη ἰῃ σοπῆγπιδίίοῃ οὗ 81] 
ἰδὲ μ5 Ῥθεπ βαϊά, ββρβοῖδι!ν οἵ νετῦ. 37. 
πέπεισμαι οὔ. 2 Τίτι. 1. 12. οὔτε θάνατος 
οὔτε ζωὴ : ἀεατῃ 15 τηεπίϊοπεά ἤτβέ, εἰεμοτ 
νν] ἢ νας. 36 ἴῃ πιϊπά, οὐ ἃ5 {πε τηοϑβὲ ἔγα- 
τηεηἄουβ ἘΠΈΓῚΥ ἐπ Αροβίὶε σου]ᾶ σοη- 
οεἶνε. 1 ΟἾγίβεβ ἰονε οδῃ Βοϊά τ ἴῃ 
πὰ πγουρἢ ἀεδίῃ, ννμδί 15 ἰδεῖ ἔοτ υβ5 τὸ 
ξξατ Μυρᾷ οὗ (Ὡς ΝΙΤ, Ὀεδτβ ου [815 



35--39. ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ όςς 

γῆς 2) 37. ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος 

ἡμᾶς. 38. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι 

οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις, οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα, 209. οὔτε 

ὕψωμα οὔτε βάθος, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι 

ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 

ΨΟΙΥ Ροϊπί, οὔ Ιοβη νἹ]]. 51, χ. 28, χὶ, 25 
Ἐς, 1 ὙΠε55. ἱν. 13-18, 1 Οοσ. χν., 2 (οσ. 
ἦν. τό-ν, 5, Εοτη. χῖν. 8, Ηςρ. 11. 14 ἢ, 
ὙΠε ὈΙδπκ ποστοῦ οὗ ἀγίηρ 15 ἀππίῃἰδιεά 
Ἐν {86 ἰονε οὗ Ὁ τῖβε. Νείεμασ ἄθαε ἤοσ 
1|6 18 ἰο Ῥὲ εχρίαϊπεά : εχρίδπαιίοῃβ 
“ΟΩΪΥ ἰἰπλῖε ἐῆς ἢϊρηὶ οὗ τῆς Δροβεῖε᾽β 
ἐπουρῖβ ἰδὲ μεπ {πεν ψνουϊᾷά βοδτ 
αὔονε 411 {ἰπιϊεδείοη ᾿ (Ἰοτά). οὔτε 
ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ: (μΐ5, ἀοσοτάϊπρ ἰο 
ἴδε δεβὲ δι μογίεϊεβ, ἔογτηβ ἃ βεοοηά ραὶτγ 
ΟΥἨ ἔογοεβ σοποείνδοϊν Ὠοβϑεΐα ἰοὸ τῇς 
ΟΝ γιβέίαη. Αβ ἴΏ ὄνεσυ ῥδὶγ δεῖ ἰ5 ἃ 
κίπᾶ οἵ ςοπέγαβε, βοσῆε πᾶνε βου ρδξ οπς 
Βετα αἷβο: εἰπεῖ πηακίηρ ἄγγελοι κμοοά 
δηδ ἀρχαὶ εν] ρόνγεῖβ, ἐμβουρῃ δοΙὰ 
ϑρίπεθδὶ ; οἵ ἄγγελοι Πεδνεηΐγ, δηὰᾶ 
ἀρχαὶ (45 ἴῃ [.ο. χίί, τα, Τίς, ἢν 1) 
ΦΑΓΓΠΙΥ Ρόννοῖβ, ἴῃ ΨὨΪςὮ σαβε εἰςμεῖ 
τηῖρῃς 6 εἰΐμεν ροοά οσ Ῥαά. Βαὲξ (Πϊ5 
15 διίίγατν : δῃηὰ ἃ σοπιρατίβοῃ οὗ τσ Ὁοσ. 
χν. 24, ἘΡΏ. 1. 21 ἴδνουτβ ἃ βαρρεβιίίοῃ ἴῃ 
5. δηά ΗἩ. ἐμαὶ Ῥοββίθ!ν ἴῃ ἃ ΨΕΙΥ φΑΥΪΎ 
ΠΟΡΥ οὔτε δυνάμεις πὰ θεεη δοοϊ επί! 
οτηϊ δά δῇζεγ οὔτε ἀρχαὶ, πη ἐπεη δἀάοά 
ἴῃ ἐῃς τηδιρίπ, δας τεϊηβεγίεα ἴῃ ἃ ψτοηρ, 
Ῥίαοθ. Ὑπὲ ΤΕ. ““πειῖμεν δηρθὶβ ΠΟΙ 
ῬεΠοΟΙρΡ Αἰ εἶεβ ΠΟΥ ροννεῖβ" Ὀτπρβ ἴο- 
Βείδον 411] (ἢε σοποερείοηβ ἢ νὨΙοὮ 
ἐδε Αροβεῖε ρεορίεά ἐπε ᾿ην 5:16 βρίτιειδὶ 
ψνοτὶὰ, ννυμαίενεσ ἐμεῖς οματδοίεσ, δηά ἀε- 
οἴδτεβ ἐμεῖγ ἱπδὈ Εν ἕο σοπια Ῥεῦνεεη ὰ5 
ἀπά {πε ἴονε οὗ Οπγίϑε. οὔτε ἐνεστῶτα 
οὔτε μέλλοντα: οἵ. τ Οοτ. 11]. 22. οὔτε 
ὕψωμα οὔτε βάθος : πο ἀϊπηεπβίοηβ οὗ 
8Γᾶςε. Ὁ Βείμο ἔεβε ψψογάβ ρἱοξυγαά 
Βοπηείππρ ἴο αι] ἱπιαρίπαίίουῃ τνα 
σδηποῖ ἐεἰ] ; ἐπε ραίγίβεϊὶς δεξεσηρίβ ἰο ρῖνες 
ἐμεπὶ ἀεβηϊξεπεββ ἅτ ποῖ ὨΔΡΡΥ. οὔτε 
τις κτίσις ἑτέρα: ποῖ ΔηΥ οτεδϊθα {Ὠϊπρ 
οὗ ἀϊβεγεπὲ κιπά. ΑἹ ἐπε ἐπὶπρθ Ῥδυΐ 
45 πιεπείοπεὰ σοσηα ὑπᾶάετ πε Ὠεδά οὗ 
κτίσις ; [Ἐἐπετε 15 ἀηνιπὶπρ οὗ ἃ ἀϊβεγοπὶ 
κἰπᾶά νι πἰσἢ σοπιθ5 απᾶστ ἐπε βαπὶα Ὠεδᾶ, 
Βα ἱποίπιἀεβ ἴξ ἴοο. Τα βυρρεβίίοπβ οὗ 
“ ΔΠΟΙΠΟΙ ψοτ]άᾶ," οὐ οἵ “δβρεοῖβ οὗ 
ΤΟΔΙΠΥ οὐξ οὗ τεϊδέίοη ἕο οὐγ δου εἰ65,᾿" 
διὰ τἰπετγεΐογα 485 γεῖ ὑηκποννῃ ἴο 115, ᾶγα 
1οΥ̓5, τοπιοία ἤοπὶ ἔπε βετίουβηβββ δπά 
Ῥαββίοῃ οὗ ἐδε ἀροβεὶς᾽β τηϊηἅ. Νοιῃίηρ 
{παῖ αοἂ δα5 πιδᾶςβ, ννιῃδίενοσ. ὃεὲ 18 
πδίυτα, 58.411 θῈ δε ἴο βεραγαίε υ5 ἀπὸ 
τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χ. Ἴ. τοῦ κ. 
ἡμῶν, Ἴδε ἴονε οὗ Οἰγῖβε ἰβ αοά  Β ἷονς. 

τηδηϊξεβιθα (ὁ ὺβ ἴῃ Ηΐπι; ἀπά ἴξ 18 οπὶ γ᾽ 
ἱπ Ηἰπι δὶ ἃ Ὀϊνίπε ἴονς ἐς τηδηϊξεβιθα 
ὙΒΙΟΏ οδπὶ ἱπβρίτα τῃς ἐπυσρμδης δββυγ- 
8ῃς6 οὗἉ {Π15 νεῖβε. 

ΟΒΠΑΡΤΕΕΒ Χ..ΧῚ. ΜῈ τῆς εἰρδεῃ 
οὨαρίες Ῥδὺὶ! τςοποίιιάθβ (δς ροβίεϊνε 
Ἔχροβίξοη οἵ δίβ ροβρεῖ. ϑεδγιϊπρ τ 
ἴδε πεσης οὗ 1. τ6 ἔ, Βα ββονςᾶ ἴῃ 1. τ8- 
1. 20 ἐπε υπΐνειβαὶ βἰπδιΐπεββ οὗ πιδη 
---Οεπεῖῖε ἀπά εν; ἰπ ἢ, 2χι-ν. 21 Πα 
εχρίαἰποά, {Πυβιγαίεά ἀπά ρ]ογιβεᾶ ἐμὲ 
δοβρεὶ οὗ υδεϊποδίίομ ὈΥ 811} ἰπ ΟἸτίβε, 
βεῖ ἔοσίβΒ Ὁ αοά 485 4 ριοριεἰδιίοῃ ἴογ 
βὶπ ; ἰπ νἱ. χινλῖ. 39 Ὧε 25 νἱπάϊςαϊεά 
τπὶβ ρβοβρεὶ ἔτοπὶ {πῸ οὔδτρε οὗ τηοσγδὶ 
ἱπεβησίθπου, Ὁ. 5δονηρ (δὲ }πιβειποβιίοι 
ἘΥ Γαι μι 18 ἸΠΒερδγα Ὺ σοπηεοίεάᾶ νυ] ἢ ἃ 
πὸνν [1{θ ἴῃ μα Θϑρίτιξ, ἃ 7186 ονεγ νυ ίοἢ 
βὶπ 85 πὸ ἀοπηπιου ἀπά ἱπ ψνῃΐοῃ δε 
ἦιδὲ δετηαπάβ οὗ (οὐ β ἴανν διὰ ξ}]8]1ςὰ, 
Ης 845 ενεῃ οδιτιεά {πὶ βρίγιειιαὶ 11|6 
ἢ, ἱπ Βορε, ἴο [15 σοῃπδυτηπιαίίοη ἴῃ 
δίοτυ : δπὰ πὸ τῆοτε τϑγηδίῃβ (0 θὲ βαϊά, 
ὙνῈ οδδρ. ᾿ἰχ. 4 πὲνν βυῦ]εοι ἰβ ἱπίγο- 
ἀυςεά. ὙΠεῖε ἰδ πὸ ἔογπιδὶ [ἰπκ οὗ 
οοηπεοίίοη υἱτἢ δι ῥγεοεάθβ, ϑίγαυο- 
τυγα!γ, 6 παν ἀϊνβίοη οὗ τ1π6 δρίβεὶς 
βιαπᾶβ αυἱέα ἀρατί ἴσοτη ἴπ6 βατ]ϊογ: 1ἰ 
τηῖρμὲ πᾶνε Ῥδεῃ υυτἰίεπ, ἀπά ργοῦδο νυ 
νγνὰ5 νυγ θη, αἴθ ἃ ὕσεακ. Βαΐ που ΡὮ 
ὯΟ Ἰορίοδὶ σεϊδείοη δεῖννεεη ἐπα ρᾶτγὶβ 15 
εἐχριεββεάᾶ, ἃ ρβϑυοδβοϊορίςαὶϊ ςοηπεοίίοι 
Ῥεΐννεεη μετ 15 ποί Βατά ἰο ἀϊβοονεσ. 
ὙΠε πεν βεοίίοη ἀδδὶβ νἱτἢ ἃ ργοθίθσα 
ΨΏΙΟΙ ρῥγεβεπίβα ρστεδαὶ αἰ συ! το τς 
εν Ομυτοῦ, δηᾶ Ἵβρθοῖδ!ν ἴο πιεπ οἵ 
7εννιβα Ὀἰτεῃ, ἃ ῥγορίεπλ νΒΙοΒ Ππαυπιεᾶ 
δε Αροβεῖε᾽ῖβ οὐνὴὰ πιὶπὰ δηᾶδ νγὰβ πὸ 
ἄουδε τἄγαβδὲ οὐ δὶβ δἰϊεπεοι ὈῪ διῖ5 
πηρεϊ]ενὶπρ' σουπίτγπηθη, ἃ Ρῥτορίθπι 41] 
18ε πιοτς ραίπῆι ἰο ΠῚπῚ 845 δε τεαϊβεά 
τότε Τςοϊηρ δἰεἶν ἐπε ρτθδίπεββ ΔΠ4 βΊΟΓΥ 
οὗ τὰς Ομγιβείδη βαϊνδεϊοη. Τδῖβ νγ85 τὰς 
ΡτοΟΌΪεσα οοπδβείςυιϊεὦ ὃν {πα ἕλοι μδὲ τς 
1εὲνβ ἂβ 4 ψβοῖε ἀϊά ποὶ τεςεῖνε Ὡς 
Οοβρεὶ. ΤΠον ψεγα αοα᾽ 5 οβοβθη βεορίε, 
Ῥυξ 1Ὲ τῆε ΟὨΒτβεῖδη οβρεῖ Ὀσοῦρμὶ 
βαϊναϊίοι {πεν δά ὯοῸ ὅᾶτε ἴῃ ἴ1. ΤῊς 
Μεββίδῃ ννὰβ ἴ0 βρτίηρ' ποτὶ ἐμ6πὶ, θαΐ 1Ὲ 
]εβδὺβ ννὰβ τῇς Μεββίδῃ {818 ρῥγίνερε 
τηδαπί τοὶ τεδετηρέϊοη θὰ ςοπάετσηπδίίοῃ, 
ἴον πον τεϊεςίεα Ηϊπὶ αἰπιοβδὲ ψνε οὴς 
οοπβαπί, ἴῃ βδβοσί, 1ἢ τς δι οὗ τῆς 
ΟΒβεδῃ Οδυγοῖ ἀπά τμς ραϊμετίηρ οἱ 



6ςό 

Δι Τίπι, ἰΐ, 

ὴ μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν 

(δπεῖ]68. ἱπίο ἰξ ταργαβθηϊθά [Π6 σδυγυῖπρ᾽ 
ουἱ οἵ αοά᾽ 5 ρΡατροβε ἴο Ὀ1685 ἀπά βᾶνα 
τπῖδη, οὐ πιιδὲ πᾶν τὐτηεά Ηἰ5 Ὀδοκ 
προη Ηἰτηβεῖῖ; Ηδ τοῦδέ βανε ὕτόκεη 
ΗΙβ ρτοπιῖβα ὁ ἴβγβϑεὶ, ἀπά οδϑί οἱ Ηἰβ 
οβόβεη ρεορίβ. Βαϊ 885 {π|8 πιυβί βεαπι 
ἱπιροββίρίε, {πὸ 7ενν δ ἱπέδτεπος τνουἹά 
ὉὈς ταὶ {πὸ οβρεὶ ρτεδοποᾶ ὃν Ῥδὰὺ] 
οουᾶ ποῖ ὃς οἵ αοά, ποῖ {πε ἀεηΐε 
Οἤυτομεβ, 85 Ῥδὺϊ] δββετίεά, (οαδβ {τις 
Ιβιβεὶ. ὙΠ15 185 {πε βἰζπδιίοη τὸ ὑνῃὶ ἢ 
τῆς Αροβίῖε δά ἄγεββεβ πίτηβοι τη {π6 πίη 
δΔηά {πε ἔνο [Ο]]οννίηρ σμαρίεσβ. ἴε 18 ἃ 
᾿ιἰδέογι δὶ ῥσοῦ απ, ἰη τΠ6 ἤτγβε ἱπβίδησε, 
ἢ [88 ἴο ἀεαὶ νυ, ποῖ ἃ ἀορτηδιὶς οπα; 
δηᾷ τὲ ἰβ πεοδββαγυ ἴο Κεαρ ἰῃς κιἰβίοτιοδὶ 
βἰτυδιίίοη ἰῃ νίαν, Πὀ ψὰ ἂἵὲ ἴο δνοϊά 
᾿Περττιδῖες ἱπέθσεησεβ ἔτοπὶ ἴτε ἄγρτι- 
Τπεπὶβ οἵ ἡ] δίγαιοηβ οὐ ἐπε Αροβεῖθ. 
Αἴεγ πῆς ἱπιγοάδιυσίοσυ δβίδιθπηιοπε (ἰχ. 
1-5), νοῦ βθοννβ ον ἄβερὶν Πἰβ πεαγὲ 
ἰ5 ρΙεάρεά ο ΠΪ8 Ὀγείσγαη δίζογ π6 ἤξβῃ, 
μὲ ψγουκβ οὐὐ ἃ βοία το οὗ ἔῃ ῥγοῦ] πὴ 
ποῦ δὴ ἱπίεγρτγείδιίίοη οὔ δε ροβίξΐοῃ 
π-αίοπρ ἴῆτεε ᾿ἴπε5. 1 εδοῦ οὗ ἐπεβε 
1πάγα τα τηδην ἱποίἀεπίδὶ ροΐπίβ οὗ νίδνν, 
Ῥαΐς {ΠΕΥ σδη ῬῈ Ὀτγοδάϊυ ἀϊβοτι πιϊπαίςά. 
(1) ἴπ τὰς βτβὲ, οβᾶρ. ἴχ. 6-29, Ῥϑπ] 
Αβϑετίβ {πε δρϑβοίυϊε ἔγεεάοπὶ δηά 5ο- 
γετείρηὶν οὗ ἀοἄ 45 ἀρδίπϑί δὴν οἱδίπι, 
ταδᾶς δβ8 οὗ τίρμει, ου 1ῆ6 ραγὶ οὗ πηδη. 
Τα εν βῃ οὈ]εσξίοη ἰο ἐπε αοβρεὶ, ἰοὸ 
ψΒοἢ τεΐεσεπος ἰβ πιδάς αῦονς, τα! ν 
ταδᾶηβ ἐπαὶ (ἢς 1ευνβῃ πδίίοη δά ἃ 
οἰαίτη οὗ τίρμε ὑροὴ οά, ρσὶνὶπρ πατὰ ἃ 
ἰ{|6 το βαϊναϊϊοη, ννῃίοῃ αοά τηυβδὲ δο- 
Κπονϊεᾶρε; Ῥδὰ] δγριιδβ ἐπδὲ 811 αοα᾽β 
δοιϊίοῃ, 85 δχῃϊδιιεα ἰπ ϑοτίρίυτα, δπά 
ἐβρεοῖδ!ν ἴῃ ἐπ Πἰβίοσυ οἱὗὨ [5γϑεὶ 1[[561- 
ἴο 580 ποιῃίηρ οἵ ἔπε Ἂβϑϑεηῖαὶ τε  δίϊοηβ 
οἵ Οτεδῖον δηᾶ ογεδίατγε---τείαξεβ βοἢ ἃ 
εἰαίτη. (2) ἴπ {πε βεσοπά, Ἵἤδρ. ἴχ. 30- 
χ. 21, Ῥϑὺϊ ἰὐτη5 ἔτοτη {πὶ8 τῆοτα βρεσι- 
ἰδεϊνε αβρεοὲ οὐ {πε βἰξυδίίοη (ὁ 18 
τποσ] οπδγδοίεσ, ἀπά ροἰπίβ οἱ ἔπαὶ (ἢς 
Ἐχρ απδιίίοη οὗ ἔπε ρτγεβεπί τεὐεοίΐοπ οὗ 
πε 7εὺὴνϑ 15 το θὲ Τουπά ἱπ ἐπε ἴδοις ἐπὶ 
δεν πᾶνε ΜΠ] ΒΠΠ}ν ἀπά βευ ογηΐν τεὐεοιεά 
τῆς αοβρεὶ. Ὑμεῖν πλϊπβ ἤανα Ὀεεη 8εξ 
οἡ ἃ τἱρῃεδουβηβββ οὗ {πεὶγ οὐντι, απᾶ ἘΠΟΥ 
Βᾶνα σειβαᾶ [0 βυιῦπης ἘΠπετηβεῖνεβ ἴο ἴῃ 6 
τὶ ρπιεοῦβηεββ οὗ αοά. (3) ἴῃ ἐπε τῆϊγά, 
οἤδρ. χὶ., 6 τίβεβ δραίῃ ἴὸ δὴ δρβοϊιιξε οὐ 
Ξρεοιδέϊνα Ροϊπὲ οἱ νίονν. ὙΠῸ ρῥγεβεῆϊ 
πηρεϊϊεῖ οἵ ἐπε 7εννβ δηᾶ ἱῃοοτηΐηρ οὗ ἐπε 
(δμΉ165 ἀτὸ πὸ ἄοπθί, ἰο ἃ 7ενν, ἀϊ5- 
ςοποοτίϊηρ Ἔνδηΐβ ; γαῖ 'π βρίϊς οὐ {Ππὲπ|, 
ΟΣ τϑῖμοι--νν Ηἰ ἢ 15 τηοτα ννοη θυ 1] 5811] 
-ΌΥ τλρβηβ οὗἩ ἔβοῖα, αοα ̓5. ὑγοζηΐβεβ ἴοὸ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΙΧ. 

ΙΧ. τ. ἌΛΗΘΕΙΑΝ λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ " ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης 

Πνεύματι ᾿Αγίῳ, 2. ὅτι λύπη μοι ἐστὶ 

{πε [Διπετβ νν1}] Ὀ6 Π|16]16ἅ, ἀηὰ 411 15γδδὶ 
βενοά. (επεῖ]ε ΟΠ γί βεϊδηί εν Ψν 1 ρτόνοκε 
{πὲ ἀπρε!δνίπρ [οννβ το ᾿εδοιιθυ, ἀπά ΠΟΥ 
ἴοο Ψ|1 δπίεσ τπεὲ Μεββίδηὶς Κίπράοχη. 
[πῃ {πὰ νεῦὺ ενεηέβ νοῆι βεεπὶ ἕο ἴῆτουν 
τε ρίουβ [ουνίβῃ ταϊπά οαΐ οὗ 18 τεοκοπίηρ, 
ἔπεα 18 ἃ ρτασίοιιβ ρτονίδεπος, αὶ ἀδβρεῆ 
οἵ τίοῃεβ δηά ννἱβάοπιὶ δπᾶά κηον)εάρε 
ννΒΐοἢ πὸ ϑνοτγάβ δ Ἔχρτεββ. ὙΠῸ ργεβεηΐ 
βἰεαδίίοη, Ὑνο ἢ δὲ ἐπε ἢγθε ρἴδησθ ἴβ5 
Βμιοαγι- Ὀτεακίηρ (χ. 2), 15 ΟὨ]Υ οπα ἱποίάεπε 
ἰη τς ννοτκίηρ οὔἱ οὗ ἃ ρύυγροβα νηὶ ἢ 
γε σοτρ] δια τενθ8]8 (ης ΠΟ]ε σἸΟΓΥ 
οὗ αοά᾽Β πιεγού, ἀπά ὄἼνοκββ ἔπε Ἰοξίεξε 
πὰ τηοϑὲ πεαγίξεϊε ργαῖβθ. “"Ἧπε βῃὰξ ἂρ 
811 υπίο ἀϊβοδεάϊδποε τπαὶ δε τηῖρῆς ἢανα 
ΤΆΓΟΥ ΟἹ 411... .. Οὗ Ηΐτα δηᾶ τῃτουρἢ 
Ηἱπὶ ἀπά ἴο Ηΐπι ἅτε 411 ἐπίπρβ. ὕπίο 
Ηϊπὶ θὲ βἴοτν ἔοτ Ἄνεῖ.᾽"" ϑίποες Βδυτγ᾽β 
εἰπιθ βανεσγαὶ βομοΐδατβ ἤανς πεϊά ἐπί τῆς 
πηᾶ885 οὗ {π6ὸ Εοσγηδη ΟΠαγοῖ νγα8 7 εν βῃ- 
ΟΠ τβείδη, πᾶ ἐμαὶ ἐπεβα ἴῆγεε σπαρίεσϑβ, 
ἢ παῖς ἀροϊορεεὶς αἷπι, ἃτα βρϑοίδ!!ν 
δἀάτεββεδ τὸ {παΐ σοτηπηιπίεν, 48 οπα 
ΜΒΙΟΙ πδέυγα!ν ἔθ ἐπε ρσαββαγε οὗ της 
ἀι Πα νὰ ΜΠ Ισ ἢ Ἐμεν ἄθαὶ. Βαυῖτῆς 
Κοτήδη Οδυτοῇ, ἃ5 {ΠῈ86 νοῦν οΠαρίεσβ 
8ῃον (εὐ. ἴκ. 3, τῖν Κίπβπιεπ, ποὶ ομγ ; 
χὶ. 13, ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν), νγα5 
οογίδιν Οβηῖ]ς, ᾿νπαίενει ἱπῆσπεπσα 
7ενβῃ πιοάεβ οὐ ἐπουρμὲ ἀπᾶ ρταοίίος 
ΤΔΥῪ αν δά ἴῃ ἰτ; δπᾶ ἴὲ νγᾷβ8 αιϊξα 
πδίυζγαὶ ἔογ ἰῃς Αροβίῖε, ἴπ τυτίεηρ νπδὲ 
με δον ἄδην τηθαηὶ τότ ἴῃς ἢγϑέ μου 
ες Ὀοΐῃ 4 υβίειηδις δπᾶ ἃ οἴγοι!ατ 
Ἰεϊέεγ, ἴο ἱποϊ πᾶς ἰπ ἰϊ ἃ βιδίατηδηὶ οὗ ἢῖβ 
1πουρηῖβ5 οη οπα οὗ ἴῃς πιοβὲ αἰ ῆουϊε δᾶ 
ἱπιρογτίαπατα αιιδβίϊοπβ οὗ ἐπε εἴη. Τῆδ 
εχιγαογάϊ ατὺ ἀδτὶπρ οὗ σἤδρ. χί. σὰ ἥη. 
15. Ὡοῖ υητεϊδίεα τὸ τε Ἂχέγδοσζαάϊ πΑΎΥ 
Ῥαββίοη οὗ οβδρ. ἴχ. σὰ ἐπὶέ. ὙὍΠὲ ψμο]ς 
ἀἰϊδουδβίοπ ἰβ ἃ τηδρηίβοεπι ΠΠπϑἰγδιίοη 
οὗ τῆε δρμοτίβπι, ἐπᾶὶ ρτεδὶ ἐποιρμῖβ 
σόα ἴτοηὶ {πε παατί. 
ΟΠΑΡΤΕΚ ΙΧ.---νν. 1-5. Ὑδε ἱπίδηβα 

Ῥαΐη ΨΠ ΠΙΟΗ Ῥαὰὶ σοπέεπιρ᾽δέεβ ἐπα 
ὉηΡε] εξ οὗ Π18 σουπέγυτηδη. 

γεγ, ᾿. ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ 
ψεύδομαι. ΤΠ 50] 6πὶπ δϑβενεγαίίοη ἰ5 
τιεδηΐ (ο οἶεασ Βίτη οὗἩ {πε βυβρίοίοπ ἐπδὲ 
ἴῃ ῥτεδοπίηρ ἴο ἴπ6 (ἀδηῖ ]εβ πα ἰβ δηΐ- 
τηδϊεὰ ὈῪ ΠοβΈ ΠΥ οὐ ἀνεπ ἱπάϊβεγεησα 
τὸ δε [ενβ. Υεῖ οὐ 2 Οονσ. χί. 31, 6]. 
ἷ, 2οθ. ἐν Χριστῷ πηθδη8 {πᾶΐξ π6 βρθακβ 
ἴῃ [δ]]ονυβῃρ ἢ ΟΠ τίβε, 5οὸ {παὶ ἔ8]156- 
Βοοά ἰ5. ἱπιροββίδ!θβ. Εοτ συμμαρτ. ο΄ 
ἢ. 15, νἱ]. τ6. ὙΠΕ μοι ἰ5 ρονεγπεά ὈΥ 
συν: σοηβοίεποβ βδἰΐεϑθίβ δε 6 58 5, 
δῃά {πὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ---τῆς 5ρί τς οἱ 



1:--. ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6ς7 

μεγάλη, καὶ ἀδιάλειπτος " ὀδύνη “ τῇ καρδίᾳ μου, 3. ηὐχόμην γὰρ 2 Τίπι. . 3, 
αἰ Τίπ,. νὶ. 

αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι . ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, (δι, ἴνυος 
τῶν συγγενῶν μον κατὰ σάρκα 4. οἵτινές εἰσιν ᾿Ισραηλῖται, ὧν ἡ 

ε , -ε υἱοθεσία, καὶ ἡ δόξα, καὶ αἱ διαθῆκαι,3 ὦ 
τρια 

εο. Ηεδ. 
καὶ ἡ νομοθεσία," καὶ ἡ λατ- νἱῖ. ἐν 

ΨΩ, 6, 

" αὐτος ἐγὼ ἀναθεμα εἰναι, 80 ΟἾΤ, ; διέ ἴῃ ΑΒΕ ἀναθεμα εἰναι αὐτος εἐγω. 
3 αἱ διαθηκαι ΟΚ ἀπά νετβίοπβ; ἡ διαθηκη ΒΕ; 5εὲ ποίε 3 (οη πρῶτον), ραδ8 

580, ΤῊΕ ΡΙυγαὶ 15 πὸ ἄουδὲ τίρῃς παῦε, ἀπ νγᾶ8 τῃβομαηίσα! ομδηρεά 88 βιδηάίησ 
θεΐννθεη ἔννο βίπρ ΐασβ, 
ἰπδίθδά οὗ αἱ ἐπαγγελιαι. 

αοάᾶ, π΄ ὙΠΟ 411 ἐπε ἑπποείοηβ οὗ ἔμ6 
ΟὨτίβείδιι 1 ἅτα οατγίε ἃ οπ: 80 παῖ 
ΘΒΒΌσθησα 8 τπιδάς ἀουθῖν δηά ἰγθῦϊν 
ΒΌΓ͵ΕΘ. 

γεσ. 2. Τῇε ἔδοιϊ οἵ Ῥαυ}}8 βογσονν ἰ5 
βίδιεἀ Ποσα; {86 σαυβε οὗ ἰξ ἰ8 τενεδϊεᾶ 
ἴῃ νεσ. 3. Ὑν εἶβ8 γεηδκβ οὐ ἔπ6 ἐγίρ!α 
ΟἸϊτηαχ : λύπη Βείπρ ἱπιβπβι ἢ εά ἴῃ ὀδύνη, 
μεγάλη ἰπ ΕΠ μεύητος, δηά μοι ἰπ τῇ 
καρδίᾳ μου. ῬΑ] σαπποῖ ἢπά ννγογάβ 
ΒΈΌΟΠΡ ΒΠΟΌΡὮ ἴ0 σοηναυ εἶδ ἔδεϊϊηρ. 

γεσ, 3. ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι 
κιτλ. Εὸγ 1 οουἹά νυνϑα ἰπδὲ 1 παγβεῖῦ 
ΕΓ ἀπδίδοσηα, εἴθ. Εὸγ ἴἢ6 οπιεβίοῃ 
οἵ ἂν ξεε Αοίβ χχν. 22, ἱ. ἰν, Ζο. δὰ 
οου]ά νγβῃ (8 1 ἴὲ σγατα ἃ υνίβῃ (πδὲ 
οουά ὃδ6 τα] θεὰ ἴοσ ἐῆς ροοὰ οὗ Ἰβγδεῖ. 
ὙΒε ἔογηι οἱ ἐχργεββϑίοῃ ἱπιρ 165. ἔμδὲ ἐπα 
τνΐβῃ πε δου! θεεη οοποείνεά, ΡΣ ἴῃ 
ΒΟ Βεπίεηοεβ “ {πε σοπίεχε 8]01Ὲ ἱπΊρ 1165 
ψμδΐ 1πΠ6 ργεβεης βίδα οἵ πιϊπά 15." (Βυτγ- 
ἴοη, Μοοάς αμᾶ Τεηςός, 8 33). ἀνάθεμα 
ἰ8 ἴο δε οοπδίγιεα ἢ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ : 
{86 ἰάεα οἵ βερασγαίίοπ ἔτοπι Ὁ γιβι, ἤπαὶ 
ἃπὰ ἴδια] βεραγαιτίοῃ, ἴ8 οοηνευεᾶ, Ἐὸο 
ἔπε σοπβιτποέίου οὗ, δ]. ν. 4 (κατηρ- 
γήθητε ἀπὸ Χριστοῦ). ἀνάθεμα ΟΔ!. ἱ. 
8 ἔν, τσ ὕοσ. χί!. 3, χνὶ. 22 8 πε δαυΐϊναίεπε 

οὗ ἐπε Ἡεῦτγεν ὉΠ, Ῥέεῦε. νῇ. 26, 

7οϑβῇ. νἱΐ. 12--ἰὨδὲ ψν Βίοἢ 15 ρας ὑπάδσ (ῃ 6 
θαπ, δῃά ἱσγανοοαῦῖν ἀενοίθα το ἀεβίγαο- 
τίοπ, [{ 18 θεβίβ {ες τηδτκ ἴο Βρεαῖκ οὗ 
500 Δ υἱξεσγαῆοα 85 (δϊ8 848 ὑποίδίςδὶ. 
Ἐδίποῖ τπυῖρθξ νγα οδἱ! 11 νυ Πογποσ “ἃ 
βρατὶς οτῃ {πε ἢτγτε οἵ ΟἸ σίβιβ βιιδβείει- 
ἰοηδτν ἴον". ΤΏ 18 ἃ ραββίοῃ ἱπ ἴΐ 
πῖοτα Ῥτοίουπαά ἄνεῃ ἤδη πὲ οἵ Μοβεβ᾽ 
Ῥταυοσ ἴῃ ἔχ. χχχίϊ, 32. Μοβεβ ἰάεητιῆεβ 
Ππιβοῖῖ ἢ ἰδ ΡΘορὶβ, δηᾶ ἰξ {πον 
οἄπηοέ θὲ βανβά νυου]ά ρασίβῃ νυ τΠετὴ ; 
Ῥαυΐ οουἱά βηά ἴ{ ἴπ Πῖβ Βεατί, ννεα ἰΐ 
ῬΟΒβίθ]ε, ἴο ρεσίβῃ ἔος ἐεπι. τῶν συγ- 
γενῶν μον κατὰ σάρκα ἀϊδεϊρυίβμεβ 
ἐλι656 ἴτοτη Ὦϊβ Ολγίδεαῃ Ὀτεϊθτεῃ. 

νεῖ. 4ἴ. ὙΤΠε ἱηϊεηβὶεν οἵ Ῥαι1}8 ἀϊ8- 
{τ6585, δη οὗ Βίβ ἰοηρὶπρ' ἔοσ {πε βαϊνδίϊοῃ 
οὗ Πῖβ σοιπηΐσυπιεη, ἰβ ΡδγεΪν εχρίαἰπεά 
ἴῃ {818 νεσβε. [{ ἰ8β ἴπΠ6 ργθδίπβββ οἵ ἢ18 

νΟΙ, Π. 

Αε {με επά οἵἉ (᾿6 νεῖβεὲ ΕΞ αἶβο τεαά ἢ επαγγελια 

Ρεορίε, ἐμεῖς υπίᾳμε ρίαος οὐ ῥγίνι!ερε ἴῃ 
(οά᾽ 5. ργονίδεπος, ἐπθ βρίεπάοιιγ οὗ τε 
ἱπμεείζδηςε ἀπά οὗ {δε Βορεβ νυῃίοι ΠΥ 
ἴοτἔδιε ὃν ππρε!δῖ, ἐμαὶ σηακε ἐμεῖς υἢ- 
θεΙἸ8ῇ δὲ ὁποε 80 ραίπξι!, δῃὰ βο ρεγρίεχ- 
ἴπρ. οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλεῖται: δῬεΐπρ, 
858 ἴπδν ἅγβ, [ἴβσβεϊἰεβ. [βγδϑ 68 ἰβ ποῖ 
{πὸ παιΐομδὶ δὰ (πΠ6 τπδοογδεῖς πᾶῖηε; ἰΐ 
ΘΧΡΓΕΒ868Β (86 8ρίτιμα] ρτεστορδεῖνε οὗ {πῈ 
μδιίοῃ, ς΄. 2 Οοσ. χὶ. 22, αἱ. νἱ. τ6. ὧν 
ἡ υἱοθεσία: {πὶβ ἰδ ποῖ ἐπ6 ΟἨτ βείδῃ 
δοπβηΐρ, θὰ ἐπαὶ μοῦ ἰ5 τεΐειγτεᾶ 
ἴο ἴῃ ΒΟ. ραββαρὲβ ἂβ Εχ, ἷν. 22, 
Ηοβ. χὶ. 1. Ὑεὶ ἴξ πᾶν θὲ ψτοπρ ἴο 
ΒΡΘαΐκς οὗ 1ξ δ8 1Ε 1 ννεσς πλεσεὶν πδίϊοπδὶ ; 
ἰξ ββεπιβ ἰο ὃς ἀϊδεσυϊεά πὰ δρρίἰεὰ ἰὸ 
ἔλα ἱπάϊνί ἄα] τηειηθειβ οὗ ἐπε παδίίοη ἴῃ 
Ὠεαΐ. χίν. σ, Ηοβ. 1. τὸ (11. σ Ηερ.). ἢ 
δόξα: ἐλε αἴοτν τπιιϑβὲ γεξεγ ἕο βοιηδεμίπρ 
ἀδπηίία, {κα {86 ρὲ] ]αγ οἵ οἰουά ἀπά 

ὅτε, {ἴδε ΓΙῸ “23 οὗ τε ΟΟ1., τῆς 

π Ἀλ πινὸ) οὗ ἰδἴοσ [ενν ἢ Ἐμεοίορυ ; ἔμετα 

15 ῬγΟ Δ ΟΙΥ τεΐεγεποα ἴο 1 ἴῃ Αοἰβ νἱΐ. 2, 
ΗΘ. ἰχ. 5. αἷ διαθῆκαι : ἱπ οἵπετ ρίαςεβ 
Ῥαὰ] βδρεᾶξκβ οὗ {πε Ὁ, Τ. τεϊἱρίοη 88 πὲ 
οονβηδηΐ, ομα (16681} δἀπιϊη!διγαϊίοη οὗ 
1η6 ταϊδιίοῃβ δείψειπ αοάὰ δῃά τπρδῃ 
(6.5. ἴῃ: 2 ον. 111.) : μοτα, νμετε αἱ διαθῆ- 
καὶ ἰδ Θχργεββίυν ἀἰϊβείηριυί με ἐγοπὶ ἧ 
νομοθεσία ([π6 στοαὶ 5ἰηδίες Ἰερίβδίίοῃ : 
2 Μᾶδοςο. νὶ. 23), με νατίουβ οονεπαπβ 
(οἀ τοδάς ννἱ ἢ τς ραίγίαγομβ πτυβὲ θὲ 
ταεᾶπι. ΟΥ̓. ΥΝ δά. χνη]. 22, 5ῖγ, χίν. σὰ, 
2 Μδος. νἱϊ!. 15. ἡ λατρεία ἰ5 {πε ουἱτυΒ 
οἵ τ86 τἀρδγπδοὶα δπᾶ τῆς ταριρῖς, {πῈ 
ΟἿΪΥ Ἰδρὶεπιαίε συ!εὰβ ἱπ τ νου. αἱ 
ἐπαγγελίαι δτο ἴῇε Μεββίδηϊς ρτοπηῖβεβ : 
ἴῃ τπ6 [βγϑο 15} τε ρίοῃ “ ἐῃα Ῥεβὲ ννὰβ 
γεῖ το δε,᾽" 85 811 τη6 Βίρῃεδε πιϊπάβ 
Κηεν. Μεγ. 5. ὧν οἱ πατέρες : ΑΡτΑΏδπη, 
1βᾶδο δῃὰ ἴαοορ. Τἢε διεαίπεββ οἱ [8 
Δησθβίσυ εηποῦὶεα βγεῖ, ἀπά τηδᾶς ἰΐ8 
Ροβίτίοη ἱπ Ῥαὺ]5 εἰπὶαὰ μαγάθεγ ἴο 
υπἀεγβιαπὰ δπά ἰοὸ ἐπάμπτε, ἍΝΒΟ οου]ά 
τηΐπκ νυϊέμβους τμῈ Κεεπεβϑὲ ραὶπ οὗ ἴδε 
8018 Οὗ 510) [Δ {Ππετϑ ἑογίεϊ εἶπ ἐν εσγεὶπρ 
ἴον ννβίομ. {πε ἔδεϊδιβ βδᾷ Ῥεεῃ οαδἹ δά ἢ 
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ΘΕΟΣ. χί τ, 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΙΧ. 

Ἐκ λν ἢ ρεία," καὶ αἱ ἐπαγγελίαι," κα. ὧν οἱ πατέρες," καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστος τὸ 

41; 
νἱ. 12. ἃ ΟΕ. χὶ. 28. 

Βυὲ ἐδε βυργοπις ἀϊβεϊποιίοη οὗ 1βγδεὶ ἢ 8 
γεῖ ἴο ΡῈ τηδπιϊοπθά. ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς 
τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὃν ἐπὶ πάντων θεὸς 
εὐλογητὸς εἷς τοὺς αἰῶνας, ᾿Αμήν. ΤΒε 
ΟΠΪν Ροΐπε ἴῃ ἐπε ἱπιεγργείδιίοῃ οἱ ἐπῖβ 
νδῖβα, ἱπ ΒΊΟΗ ἰξ σαη Ρὲ βαϊᾷ ἐπδὲ ἱπέετ- 
Ρτδίοιβ ἅτ ΨΠΟΙΐν δὲ οπε, 15 ἔπε βέδίε- 
ταθης {πδὲ οὗ Ιβγϑεὶ ἰῃς Μεββίδῃ Ἵᾶπια, 
δοσοσάϊηρ το ἐπε ἤεβῃ, Τῆς ννοσάβ τὸ 
κατὰ σάρκα ἀεῆπε {πε αχίδης ἴο ψῃϊο ἢ 
τῆς Μεββίδῃ οδὴ Ῥε Ὄχρίαίπεά ὃν Ηἰβ 
ἀεβοθηΐ ἔτοπι [βγδβὶ; ἔου δηγίπίηρ ρσοΐῃρ 
Ῥεγοηά σάρξ, ο᾽ οτάϊπατν διιπηαηίν, τπ 6 
Θχρίαπδίίοῃ τῆσδε ὃς βουρῃς εἴἰβεννπεσα. 
Τῆς [ἰπηϊξδείοπ βυρρεβίβ ἂπ πε Πεβίβ, 
δηᾶ οἠς ἴῃ ννΒ]οἢ ἐπε βρί σία] ογ Ὀϊνίπα 
βἰάε οἵ ἐπ Μεββίδῃ᾽ β ἡδέυγτε βῃου]ά δηά 
εχρτεαββίοῃ, [μἷ8 δεΐηρ {86 παίυσαὶ σουῃ- 
ἰεύραγὶ οὗ σάρξ: δηᾶ δυο 4η δηξμεϑἷβ 
885 θδθεῃ βουρῇῃϊ ἀπά ουπά ἴπ {πεῈὸ ᾿ψοτάβ 
ΜΠ οἢ ἔο!ονν. Ηε ννδο, δοσοτάϊπρ ἰο {πε 
ἤεβῃ, ἰβ οὗ ᾿ϑδγδαὶ, 15. δἱ 1π6 βαπια {ἰπ|6 
ΟΥΕΣ 411, (οὐ Ὀ]εββεά ἴοσ ανεῦ, Τῇ ἴη- 
τεγρσείδεοη, νοἢ τεΐεσβ ἐπε νι οΪε οὗ 
τη6 ννοτάβ αἴζοσ ἐξ ὧν ἴἰο ὁ Χριστὸς, ἰ5 
αἀορίεᾶ ὈΥ πιδὴν οὗ πὸ Ῥεβὲ βομοΐατβ : 
αἰβοτά, ϑαπᾶαδν, ννεβίοοιε (β(εα Ν.Τ', 
νοΐ, 11., ΔΡΡ.» Ρ. 110), ΝΥ ε155, εἴο., απά πδᾶβ 
πιο ἰπ [5 ἔανουτσ, (1) 1Ὲ ἀοες ΞΌΡΡΙΥ 
τῆς σοτηρ᾽ επιθηΐαευ δης Πα 55 νος τὸ 
κατὰ σάρκα ΞυρρεβίΒ. (2) (ταπιπιδίϊο- 
ΑἸΪῪ ἰξ 18 βἰπιρὶς, ἴογ ὁ ὧν παῖυσαιν δρ- 
ΡΙΐε5 το ψῆδὲ ῥῬγθοθάςβ {πε ρεζβοῃ ψνῇο 
ἰβ ΟΥ̓́ΘΙ 81] 15 πδίυγαι!ν (ἢς ρεγβοῃ ἴπβὲ 
τηθητοηδά, ὕη1685 ἔπαγε ἰβ ἀθοϊβίνε τεαβοῦ 
ἴο με σοπίγατν. (3) Π{ ψψὲ δάορὲ ἀποίπεγ 
Ῥυποιυδείοη, ἀπά τηδκε τε ννογάβ ὃ ὧν 
ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶ- 
γας ἃ ἀοχοίορυ .--- αοὐ ἌΠΟ ἰβ ονετ 4]] 
δε δΙεββεά ἔογ δνεσ "--- μετα ἀτὲ ρτδπη- 
τυδίϊοδὶ ομ͵εοξίΐοηπβ. ὙΠεβε ἀῖὰ (α) ἐπε 
868 οὗ ὧν, ΠΟΙ ἰ5 δὲ ἰεαϑὲ δΌΠοσπΊδὶ, 
“ (οἄ ΝΏΈο 15 ονὲσ 811 νου πδίυσα!ν 
ὃς εἐχρσεββαὰ ὃγ ὃ ἐπὶ πάντων θεὸς ν»ἱτ- 
οὐ ὦν: τπε ὧν βυρρεβὶβ ἔπ6 τείδσεπος τὸ 
ΟΠ τῖβε. (δ) ὙΠε ροβίείοη οἵ εὐλογητὸς ᾿5 
ὈΠρΑγΑ]]εἸεὰ ἴῃ ἃ ἀοχοίορυ ; ἴξ ουρῃΐ, 45 
ἴῃ ἘΡΉ. ἱ, 3 ἀπά (δε ΧΧ,,, το βιαηά ἢγβε 
ἴῃ {πε βεπίεηος. Βυὲ {πδϑὲ τβαβοῦβ ἀγα 
ποῖ ἀδοίβῖνε ΑΒ ἔοσ (1), ποι ρῇ 4 σοσγὼ- 
Ῥ᾽ 6πιοπίδγυ ἀπε πε ϑὶβ ἰοὸ τὸ κατὰ σάρκα 
ἴβ βιρρεβίεά, ἰξ 8 ποῖ ἱπιρογαιίνεϊν ἀε- 
τααπἀβᾶ ἤετα, 88 ἴῃ ἱ. 3 1, Τμὲ ρστϑδῖ- 
ε85 τοβδθοίεά ἀρορ ἰβγϑοὶ ὉΥ ἔπε οτί βίῃ 
οὗ [26 ρείβοπ ἴῃ αυδϑβείοῃ ἰ5 βῆ! Ἔπεῖν 
οοηνεγεά ὃν ὁ Χριστός, ψίους ΔΎ 
Ἐχρδηβίοηυ Αβ ἴοσγ () ἴε ἰδ τὲ ἴο 
ΒΔῪΥ ἰμαξ ὁ ὧν ἡδέυτα ἑν τοῖθγβ ἴὸ πνμδὶ 
Ῥιθοβάββ: τῆς οὐἷν αυεβείοη ἰδ, Βεῖποσ 

ΘΑ] 16, κατὰ σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς ' εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 
Ἷ ἰ ΟἈ. ἱ, 23; 4 Οον. χί, 31. 

τῆς παίυγα! τσείεοεηος πιᾶν ποὶ π᾿ ΔΠΥ͂ 
δίνεπ οᾶδε θὲ ρτεοϊπἀεά. Μδην βομοῖδτβ 
1 1ΠΚ 1Ε 5 ῥσεοϊυἀεά πεῖ, Μεγυασ, ἕοσ 
ἰπβίδῃςς, ἄύριιεβ (ἢδὲ “ῬΑ1] Π85 πδΌ 6 
υϑεά ἴῃς Ἔχρτεββ θεὸς οὗἨ ΟΠτίβέ, βίποε Β6 
85 ποῖ δάορίεά, [|κὲ Ἰοῆπ, [Ὡς ΑἸθχ- 
δηάγίδη ἕοσπὶ οἵ σοποείνίηρ ἀπά βαειηρ 
[οσῖῃ τῆς Ὀινίπς δββοποα οὗ ΟἸσῖβὲ, θὰϊ 
885 δάμποτεά το ἰδῇς ρορυΐδι Ἴοπογείδ, 
ΒΕΓ οεν τηοποίπείβεϊς ἱεγρηϊποίορν, ποῖ 
ταοάϊβεά ΒΥ ΡἈΠΟΒορμῖσαὶ βροουϊδείοη 
ὄνοῃ ἴογ {πε ἀεβίρηδίίοη οἵ ΟἸγῖδε ; πὰ 
δε αἰνγαυβ ἀοουγαίείν ἀϊβείη ρυθμεβ αοά 
πᾶ ΟΠ γιβε", Τὸ τῃϊς ἢς δἀβ {π6ὸ πιοσα 
ἀυδίουβ τεαβοῦβ (πδὲ ἱπ {πε ροπυΐηα 
δροϑβίοίίς νυτί εἶπ ρϑ (πε ἐχοϊυεβ 2 Τίπ,. ἦν, 
18, 2 ΡῬεϊ. ἰ11, τ8, ΗςΌ. χί!. 21, απὰ αν.) 
1πθῖα ἰδ πΠῸ ἀοχοίορυ ἰο Οἤσίβε ἴῃ ἐπα 
ἔοτγη υδῦδ] ἱπ ἀοχοϊορίεβ τεΐεστίηρ ἴο 
αοά, αηὰ {παῖ Ὁγ ἐπὶ πάντων {πε 80η᾿ 5 
ΒΡοτἀϊηδίίοη ἰ8 ἀεπηεά. Τὸ ἔπεβα ἰδϑὲ 
Διρυπιθηΐβ ἰξ πᾶν ὃς δηβυνεγεά {πδὲ 1Ὲ 
τῆε ννοσάβ ἱπ αιεβείοῃ ἄο δρρὶν ἴο ΟἸτγῖβδε 
{ΠΕΥ τα ποὶ ἃ ἀοχοίορυ δὲ 811] (αἰδοσγά), 
Ῥυΐ ἃ ἀεοϊαταιίοῃ οὗ ἀδίεν, κ6 2 Οοσ. χί. 
31, δηά ἐπὶ ΟὨτίβι᾽ 5 βΒυθογάιπδεοπ 15 ποῖ 
αἰεοιεά ὃν Ηἰβ Ῥεΐπρ ἀεβοσίβεά δ5 ὁ ὧν 
ἐπὶ πάντων Δην πιοτα ἔπδη ὃΥ Ηΐβ οννῇ 
οἱαἴτη ἴο πανα 11 δι πογίεν ἱπ πδανεθη δηὰ 
οὐ δαπῃ. Βαϊ {πὲ ἤτθι οὗ Μευετβ ἀγρὶ- 
τηεηίβ [88 ἃ νγεῖρμε ννὩϊΟἢ [1 15 ἱτηροβϑίδὶς 
ποῖ ἴο ἔεξεϊ, δηά ἰὲ Ῥεσοπγεβ {πθῸὸ τῆοσε 
ἀεοϊδῖνε τ6 τῆοσθ ψγῈ τε] δε ῬΔῸΠ5 
ΨΈΟ]6 Βδθῖς οἵ τἸπουρσῃς δηὰ βρεεοῇ. Τὸ 
ΒΑῪ ἢ Ὁτ. αἸἰβογά, “ὙνΏεη ᾿νε σενίενν 
{πε Πιδίοσυ οὗ {πε ἱπιίεσρσγείδιίίοη ᾿ξ σδηποῖ 
Ῥαΐ Ρε τεραζγάβά 88 ἃ τεγιδικδῦ]ε ἕαςὲ δὲ 
Ἔν Υ οὐ͵εοξίου υτροά ἀρδίηβε {πε δηςίεπὲ 
ἱπιεγρσαίδειοη σϑίβ Ὁ] Επιαίεἶῖν οὐ ἄορ. 
ταδῖϊς ῥγεβαρροβίοη5,᾽" Παγάϊν σοόνεῖβ 
ΒΟ 4 Ῥοβίξίουῃ. δα Μέγαν τερσεβεηΐβ. 
Εογ {π6 “ἀορτηδίίς ῥτεβυρροβιιοη8 " τὲ 
ποῖ διδίίγασν, Ῥιξ τηθγεῖν βδὰπὶ ἃ» ἔπε 
ψΒΟΙΪς ἱπιρταβδίοη τιδάς. οὐ. ἰῃ8 τηϊπά 
ΒΥ {μὲ βιυάν οἵ Ῥδ}}}5 τυτιεἰπρ5, Δ 1πι- 
Ῥτεββίοῃ ὉῪῚ μίση μὲ σαπποὲ δῖ θὲ 
ἸηΠπδησεά, Ἔβρθοίδι!ν ἱπ ἀδοϊάϊηρ Δα] σαῖς 
απὰ ἀυδίουθ ᾳυεβέϊοπβ {πκὲ {π|8. [ἢ 
ΜῈ 88 οὐγβεῖνεβ ροΐπε δίδηϊς, πεῖς 
Ῥδυ], ἃ5 Ψὰ Κποὺν δὶβ τηϊπὰ ἔοστ [ἷἰ8 
ερίβιϊεβ, ψουᾶά Ὄχρτεθβ ἢῖδ βδεῆβε οὗ 
ΟἸτίθ 5 ρτεδίηβϑβ ὈῪ οδ᾽]πρ Ηἰπὶ αοά 
ὈΙεββεᾶ ἴοσ Ἔνοσ, ἰξ βεεπὴβ ἴο τα δἰπιοϑὲ 
ἱταροββϑίδθ!ες ἴο δῆϑινεσ ἴῃ τῆς δβηγπηδίίνα. 
Θυς δῃ δβϑβογίίοη ἰδ ποῖ οἡ ἔπε βᾶπιε 
Ῥίαπε τ {πε ςοποδρείοη οὗ ΟΠ σῖβε πὶ Β 
πχδείβ 15 ἐνεσυνθεσε ἴῃ [π 8 ΑΡροβείθ᾽ 5 νντῖξ- 
ἴπρθ; δηὰ ᾿πουρ ὑμοτε 18 βοπια ἱσγερπ- 
Ἰατῖτγ ἰπ ἕθς στατησγηδσ, ἀπ ρογῆαρβ βόσηε 
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6. Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν 5 ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 

οἱ ἐξ ᾿Ισραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ 7. οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶ σπέρμα ' ̓Αβραάμ, 

πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ “ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα ἢ. 

ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκός, ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὰ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ 6:9 

οὗ γὰρ πά ΚΉΞετε οἠΐγ; 
νης ρα ἐππε τος 

ΣΈΕΩΙΣ, 
ἈΞ 24. 

8. τοῦτ᾽ 1 ΟἿ. χίνα :2 
Όος. χΐ ζῶ; 
]οΒὴ νἱ, 

τέκνα τῆς ἐπαγγελίας " λογίζεται εἰς σπέρμα. 9. ἐπαγγελίας γὰρ τὰ ΑΝ 8: 

ὃ λόγος οὗτος, “Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον " ἐλεύσομαι, καὶ ἔσται τῇ 

ἀπ ῆσυεν ἴῃ βεεΐπρ' τς ροῖπε οἷα ἀοχοϊορυ, 
Τ ἀρτεα ἱἢ ἑοβο τνμο νου] ρὰΐϊ 4 οοΐοη 
οΥ ἃ Ρετίοα δὲ σάρκα, λη τηᾶκε {πε ψψογάβ 
ἐπα [Ο]]οῖν τείεσ ποὲ ἰο Ομ γῖβε Ρὰὲ ο ἐπα 
Ἑδίμεσ. ὙΠὶβ 15 ἐπα ρυποιυδείοη ρίνεη 
ἴῃ τ[π6 τηδτρίη Ὁγ ὟΝ. δπὰ Η., δπὰ “ αοης 
86 6:15 δἀβαυαία ἴο δοσουπὲ ἔογ τς ψῃοΪς 
οὗ {π6 ἰαηρααρε επιρὶογεά, πιοτε Ἵβρεοῖ- 
ΑἸ ψψβεη σοηδβίἀετεά ἴῃ τοϊατίοη ἴο {δε 
οοπίεχε" (Ηοτί, Ν.Τ'., νοΐ. 11., ἀρρ., ἢ. 
1το)ὴ. Ὑπε ἀοχοίορυ ἴβ, ἱπάεεά, βοπιε- 
ΨΠμδὲ Βατὰά ἴο σοτηρτεμεπᾶ; ἰξ βεθπιβ δὲ 
[ες ἢτβὲ ρίδηςς νιμουε ἃ τηοεϊνε, πὰ πῸ 
Ρβυσμοϊορίοαὶ ἐχρ απδείοη οὔ τς γεὶ οἤεγεά 
15 ΨΟΓΥ δι βίγιηρ. 1 5 δ5 [ἴ Ραυ], 
Βανίηρ οαττίοα {Π6 Ὀτῖν!]ερεβ οὗ ἴβγδοὶ ἴο 
8. ΟἸττηαχ ὉῪ πιεπιϊοηίηρ' πε οτἱρίη οὗ τῆς 
Μεββίδῃ 85 ἔδτ 5 τεραγάβ ΗΠ5 ΠυτηδηίεΥ, 
βιάάεη!ν ἔεϊ: Πἰπιβεῖξ ἕλος ἴο ἕδος υἱτἢ 
{πε ρσοθίθη οἵ ἐπε εἴπῃς, ονν ἰο γεοοποῖ]ς 
{πε8ε δχίγαογάϊπατυ ρείν!ερεβ ἢ τδς 
τε)θοιίοη οὐ ἔπ [ϑννβ; δηὰ ϑεΐοτγε αὐ ἄγεββ- 
ἱπρ' Εἰπιβοῖῖ το ΔΥ βειάγ οτ βοϊυτίοη οὗ ἱὲ 
ἐχριεββϑεᾶ ἴῃ {π|5 ΔΥ 8 ἄενους δηά 
δάοτίπρ ἕαϊτ, ἔνε ὑπάεγ ἐπε ργαββασα οὗ 
ΒΟὮ ἃ Ρεγρ  αχίευ, ἔπ πε βονεγεὶρῃ ῥτο- 
νίδεπος οὗ σοά, Τμε τδς οὗ ὧν, ᾿νΒ]Ο ἢ 
5 ἰπ ἰ(56} πππθοαββασυ, ἐπιρῃαβῖβεβ ἐπὶ 
πάντων: δηὰ {Π|5 επλρμαβίὶβ ἴ8 “ΠΥ 
δε ιῆεά 1 5ι, δι} 5 Ῥύγροβε 15 ἴο βυρβεβὲ 
τῃαι ἐπε ἐταρὶς δροβίδϑυ οὗ ἰῃς [6νὺνβ (νεῦβ. 
2, 3) 15 {5611 ρατέ οὗ [ῆς ἀϊβρεηβαίοηβ οὗ 
Ηϊη ΚΟ 15 αοἁ ονεσ 41], ονεσ εν πὰ 
(επίῖε αἰϊκθ, ονεσ ρϑβί, ρτόβεπέ δηά 
{πίττα αἰϊκε; δὸ ἐμαῖς (6 δβογρείοη οὗ 
δ]εβδίηρ ἰο Ηἱΐπι 18 ἃ δμοιηαρε ἴὸ Ηϊβ 
Πινίηθ ρύυτροβε δαπὰ ρονγογ οἱ ὑγιπρίηρ 
δοοά ουὲ οἵ εν]] ἰπ (ῃ6 σουζος οὗ (πε δρ68 
(χὶ. 13-16, 25-36)᾽" : ὙΝ. δηά Ἡ., ἰϊ., ΔΡΡ.» 
Ρι ττὸ. ἘΕῸ]] ἀϊδουιδδίοπβ οὗἩ {πε ραββᾶρε 
τε σίνεῃ ἴῃ Μεγοσ, 8. δη Η, δπὰ ΟἸβοτγά; 
αἶδο ὃγῪ Ὁγ. ΕΖζγα Αὐϑοὲ ἴῃ τ8ς γοηγηπαὶ 
Οὗ ἐδιὸ ϑοοὶείν οΥἹ Β1 δι!εαὶ Ἐπερεσῖδ, 1883. 
νὰ τῖβ ῥγείαοε Ῥϑδὴϊ ρτοςθθάβ ἴο 
Ἰυβειῖν ἐπε νὰν οὗ αοά το τάδῃ : βεὲ δε 
ἱπιτοάδυςίοτυ ταπηατκβ ἀρονε. ὍΠΗ Βτδὲ 
βεοίίοῃ οὗ [ῖ5 διρυπιεπί (ἰχ. 6-20) ἰ8. ἴῃ 
{με πύζονγεσ βεῆβς ἃ ἐμεοάϊογ---ἃ νἱηά!- 
οδίϊοη οὗ οὐ δβ τίρμε ἱπ ἀδα]ηρ δ Ηε 
845 ἄδαϊε υἱεῖ Ιβγαεῖ, [πη ἴῃς τβὲ ρατγί 
ΟΥ̓ 185 (νετβ. 6-13) πὲ βῆονβ ὑπαὶ (μ6 
το]εστίοη οὗ με τηδβ5 οὗ ἴβγδαὶ ἔγοση {πα 
Μεβϑίδηὶς Κιηράοτη ἱηνοῖνεβ. τὸ Ὀγεδοῦ 

Ὁ αςπιχν 
το. 

οἵ [αϊυτο οὗ (ῃς ᾿ἰνίπε ῥγοιαῖβαε ὙΒῈ 
ῬΙογηῖβα ἰβ ποὲ ρίνβη ἴο 811 {πε παίαγαδὶ 
ἀεβοθηἀδπίβ οὗ Αργαμαπι, ΡΣ ΟὨΪΥ ἴο ἃ 
οδόβεη βοςά, (πὸ ἴβγαεὶ οἵ αοά. 

γε. 6. οὐχ οἷον δὲ ὅτι: ἐπῖ5 πηΐαπε 
Ἐχργαβδίοῃ ἰβ Ἐχρ᾽αἰπεάᾶ ὃν Βυϊεπιδηῃ 
(ἀγαρμαν, Ρ. 372, Ὑπαγοτβ Ττβη8].) ἃ5 
8 δἰεπάϊηρ οὗ ἔνο ἔογπιυ]αβ-- -οὐχ οἷον 
Το] ονγεὰ Ὁ ἃ ἢπίξε νεῖν, δηᾶ οὐχ ὅτι, 
ΜΟΙ 15 οοτηπηου ἴῃ τα ΝΙῚ. Τῆς 
ΤΑΘΔΠΪΏΡ 15, Βαξ, ἴῃ ϑρίξε οὗ πιῦ βτίεξ, 1 ἄο 
ποΐῖ πιεέδῃ ἴο 54Υ ΔΏΥ βύσῃ πίηρ᾽ 45 ἰπδὲ 
τε ννοτὰ οὗ ἀοά παβ σοπιε ἴο ποίπίπρ. 
Εογ ποΐ 81] ἐπεὺ ἐμαὶ ἀγὸ οὗ ἰβγϑεῖ, ἐ,6., 
Ῥοτῃ οὗ {πε ραίγδτγοῆ, ἀγα 15γϑεὶ, ἐ.6., πα 
Ῥεορὶς οὗ αοἄ. ὙΤΠῚ5 15 τι θγεὶν δη ΔρΡΡὈ]1- 
οδῦοπ οὗ οἷ Τογά᾽β ννογάβ, 1 μαῖ ννῃϊσῇῃ 
ἴβ Ῥογῃ οὗ τὰς ἤεβῃ ἴβ ἤβϑ. [Ι{ ἴ5. ἢοξ 
ψ μα ψὰ ρμεῖ ἴτοπὶ οὖγ ἔδίπειβ δηά᾽ 
τ οίΠοῖβ {παΐὶ δΏθισεβ οὐἵ᾽ ρμἷδος ἰπ {Π6 
ζαταὶϊγ οὗ αοά. ΞὸῸσ {πε 86 οὗ οὗτοι ἴῃ 
{πὶβ νεῖβα ἴο γεβύτης απᾶ ἄδεῆπε (με βυδ- 
Ἶεςς 5εε (δ]. 11. 7. 

ψεῖ. 7. Νοῦ Ῥδοδιβς ἴΠῸν ἀγα ΑΡγαἤδπι᾿ 5 
Βεςά, διε ποὺ 411 τέκνα, .6., οἰ] άτεη 
ἰπ (ες δεῆβε ψὩϊοη επεῖεεβ ἔπεπὶ ἴο 
{πε ᾿ηπειίίδπος, ἵν, ΙἹ, νἱ, 17. ἀοά 
ἴοπὶ ἴδε νεγὺ ἄτβὲ πηδάς ἃ ἀϊβιϊποϊίοῃ 
δότο, δηἃ ἀδβηϊεῖν ἀπηουποςά ἐμαὶ ἐπς 
βεεά οὗ Αὐγδβδῃ ἴο ψϊο {πὸ ῥτοσηΐβα 
δεϊοηρεά 5ῃουἹά σοσῆε ἴῃ ἔπε πε οὗ 
1βαδο---ποῖ οὗ ᾿ἰϑῆσχηβδεϊὶ, ἐπουρη μα ἷ5ο 
οουἹά ς41] ΑΡταμάτη δέμεσ. Ἐν ᾿Ισαὰκ 
κληθήσεταί 'σοι σπέρμα -- ὅεῃ. χχί. 12, 
1 ΧΧ. ΤὍῆε νοσγάβ ᾿ἰξεσαν πηδδη {παΐ ἴπ 
18ς [ἴπὰὸ οὗ Ιβαδο Αργαῃαπὶ βου] ἤανς 
τε ροβίθγυ νι οἢ ννουϊὰ ργορεσὶν ὈΘῈΣ 
Βῖ5 πάσῃ, δπά ἱπῃποσὶς ἐπα ρτομηῖβεβ τάς 
ἴο Βἰπιὶ ὉΥ αοἄ. 588.᾽ 5 ἀεβοεηάδηίβ δὲ 
ἴδε τὰς ΑΡγαμαπηᾶδε. 
γε ει. 83, τοῦτ᾽ ἔστιν : {πε τηεδηίηρ οὗ 

Ἐ18 δοϊΐοη οὔ ἀοά ἰ5 πονν πιδάε οἰβᾶσ. 
1 5βἰσηϊῆεβ ἐπὶ ποῖ τηεσα δου ἀεβοαπὲ 
ἴοτὴ ΑΡγδῆδγη πιαῖκεβ οὴς ἃ οἰ] οὗ αοά 
π-τῖραὶ γα πόνοσ (π6 οᾶδα, ποῖ Ἔνθ ἴῃ 
ΑΡταματηβ {ἰπηδ ; ἴξ 5 ἕῃε οὨ] ἄτα οὗ {δὲ 
Ῥτουηῖβε ψὯΟ δῖε τεοκοηεά 4 βεεά ἴο 
ΑΡγδΒ8Π), ἔοσ ἴῃς ννοτά ἰπ νἱτίας οὗ ΕΟ 
Ιβδᾶς, ἴα σὰς βοῇ δηά ἢεοῖγ, ννὰβ Ὀοσγῆ, 
ψ͵88 ἃ γοτγά οὗ ργοπηβε. Ηδ νψγὰ8 Ῥοζῃ, 
ἴο τ86 ἴῆς Ἰαπριαρε οὗ {π6 Θοβρεὶ, ἔτοσῃ 
8θονε ; δηᾶ βοιπείπὶπρ' ἀπαίοροιβ ἴο ἐπί 
ἰΒ ἸδοσϑδᾶΥ,  Βθπενες ἃ πΊϑῃ (ανθη ἃ 



δόο ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΙΧ, 

ὁ (6. χνί!!. Σάῤῥᾳ υἱός "." το. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην» 

ῬΜΩΝ ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 11. μήπω γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ 
Ηεῦ. χ 

4{τακο πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν " τοῦ Θεοῦ πρόθεσις 
4 οἰ. αἱ. 4, 

“7,28; Αςἴ8 
ἱκ, ἴδ; υ Τδὲὲ; Ἂς τ δὶ. ν. 8. 

μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος," 12. ἐῤῥήθη αὐτῇ, “Ὅτι 

Ἰ κακὸν ὈΕΚΙ,; φαυλον ΑΒ, του θεου προθεσις; 41] δε Βεβὲ Μ55., ΦΑΒΌΕΚΙ, 
δηὰᾶ εἀά, τεδὰ προθεσις τον θεου. 

ἀεβεεπάδηε οὗ Αργϑῆδπι) οἰαίὶπιβ ἴο 6 ἃ 
οἤΠἃ οἵ αοά ἀπά δὴ πείγ οὗ Ηἰ5 Κιηράοπ. 
Ἑτοπὶ 64]. ἵν. 28 (Νονν ννε, Ὀγεΐμγεη, {κα 
1544ς, δῖε οι! άτεη οὗ ργοπιῖβ6) ψὰ 866 
ἐμδὲ ἐδς τεϊδιίίοη ἰο ἀοά ἰπ αιεβέϊομ 
ἤδτε ἰβ οπα ὀρεὴ ἴο (βηῖεβ 45 νν6}]} 45 
7εννβ : ἰξτνε σα Ομ τι βε᾽β, ἔπ θη γα 00 δτὰ 
ΑΡΥδμ δηλ 5 βεεά, δπᾶ Πεῖτβ δοσογάϊπρ ἴο 
Ρτοχηΐβα. ὙΠΕ δτρτιπιδηΐδίῖνα βυρραεβίίοη 
ἴπ νεῖβ. 6-0 5 ἐπδὲ ᾿πιϑὲ 28 αοά ἀϊβοσίπηη- 
αἰδὰ δὲ τῇς ἢἤγβε δεῦνδθ {π6 σμΠ]ἄτεη οἱ 
Αὔὐγδαπδπηι, 8ὸ Ηε ἰ58 ἀϊβογιπηϊπδεηρ 51]; 
1π6 ἔδοϊ παὲ πιᾶὴν ἄο ποὲ τϑοδῖνε ἔπε 
(οβρεὶ πο τῆογε ρίονεβ ἴπδὲ ἔπε ῥῬσογηΐβε 
[85 ἐλεἀ ἐπδη πε ἴασις ἐπαὶ αοά οἤοβα 
15δδς οπῖν δηά βεῖ αβϑἰἄε [βῃπιδαῖ. 

γεῖ. το . Βαε ἐᾷς ἀτρυπιθηΐ σδη ὃς 
“χηλάς τῆοσγα ἀεοιβῖνε Α [εὐνῖβῃ ορροπαθηξ 
ταῖρι 580, “" ᾿5ῃτηδεὶ νγὰ8 δὴ Περι εἰπιδία 
οὨΠἃ, ψῆο παδίυγαι!ν δαά το τὶρῖθ 45 
ἀραϊπϑὲ ἴβᾶᾶο; ψὰ δὲ ἔπε ἱεριειπιδῖα 
ἀεβοεπάαπίβ οὗ τπ6 Ρδίτίατοῆ, δηά οὐ 
τίσπε το ἐπα ἱππουίίδποα ἴ5. ᾿πἀεξβαβίθ]ςε ᾽". 
Τὸ 1815 ἐπε Αροβέῖε τερῖϊεβ 'π νϑῦβ. το- 
13. Νοῖ οηἷν ἀτὰ αοά πιακε τῃς ἀϊ8- 
εἰποίίοῃ αἰτεδάν τεξετσεά το, Ῥαΐ ἴῃ {πὸ 
οᾶβὲ οἵ Ιτακσοῖς ομιϊάγεη, νος ὑπϑτὸ 
βεδηχεά η0 βτουηά ἔου τηδκῖηρ ΔΠΥ ἀϊβεῖπο- 
εἴοη ννμδίενεσ, Ηε ἀϊβεϊ ρυΒῃεά δρδίη, δηά 
Βαϊ, ΤΠπε εἰάδσ 5141} βεῦνα ἐς γουπρασ. 
]Δποὸῦ απᾶά ἔβαι. μαά οπὲ ἔδέμπεγ, ομα 
τηοίπεγ, δηὰ Ψνεσε ἐνη βοηβ; ἴῃς ΟὨΪγ 
δτουπᾶ οἡ ψῃϊος εἰζπεγ οοὐἹά πᾶνε θεὲ 
Ῥτεξεσσεά τνὰβ ἴπδὲ οὗ ρῥτγίοσγι υ οἵ διγίῃ, 
Δη {15 ννᾶβ ἀϊβτερατάεαά ὈῪ αοᾶ; Ἐβδα, 
ἐς εἰάδσγ, τγαβ τεὐεςεεά, δαπᾶ αςοῦ, {πὲ 
γοθηρεσ, νγὰ8 της Πεῖγ οὗ τπΠε ῬτοπΊϊβαβ. 
Ἑυτγίποσ, Ἐπὶ5β νὰ5 ἄοπθ ὃν αοά οὗ Ηἴβ 
βονεγείστιι τεεάοπι; ἕᾷε ἀδβοϊβῖνε υνοτά 
88 ΒΡΟΌΚεῃ ἴο ἐπεῖγ τηοίμεῦ ὑνὮ1]16 ΠαΥῪ 
ὝΕΣ 845 γεῖ ὉΠΌοτη ἀπά ἢαά δοῃίενεάᾶ 
ΠΕΙΈΠΟΙ ροοά ποῖ ενὶ]. ΟἸδίπιβ 48 οὗ 
τῖρῃς, ἐπεγείοσε, τηδᾶάς δραῖηβὲ αοά, δύς 
Τα 116, νυ πεῖμεσ ἐΠΕῪ ἅτε θαβθά οἡ ἀδβοθπὲ 
Οὐ οη ΨΟΣΚ5. ὙΒετα ἰβ ἢῸ ΨΥ ἱπ ψνμϊοἢ 
παν σδη ὈῈ ςβϑεδ βηθά ; ἀπά, 45 ννεὲ πανὲ 
ἦπ5ὲ βεεη, αοά δοίβ 'ἴπ ἐπέϊγε ἀϊβγερατά οἵ 
τπ6πι. Οοα᾽Β ρυγροβε ἴο βᾶνε πιεῃ, δηά 
τα κα ἔπει Πεῖτβ οὔ Ηἰβ κίπράοπι---ἃ Ρυτ- 
ῬοβΒα ΨΠΙοῆ ἰβ οπαγαοίοσιβεδ 485 κατ᾽ 
ἐκλογήν, οἦ΄ ἱπνοϊνίπρ 4 οδποῖςε---ἶῖβ ποῖ 
ἀειεγηιηεά δὲ 411 Ὁν οοπϑίδγαξίοη οὗ 

ΒΌΟΘΗ οἰδἴτβ 45 {πε ἴεννβ Ῥυξ [οσυνασά, ἴπ 
Τογγηίηρ ἰξ, ἀπᾶ σατγγίηρ ἴὲ οὐ, αοά δοὲ5 
ΜΠ ρογίεςς ἐτεβάοπη. ἴπ ἐπε οἂβε ἰπ 
αυδβεῖίοπ ΗΒ δοίϊοῃ ἴῃ τεραγά ἴὸ βοῦν 
δηᾶ ἔβδιι ἄρτθαβ τ Ηἰ5 ψνοσά ἴῃ ἐπα 
Ῥτορβεῖ Μαίδομι : Ἰδοῦ 1 Ἰονεά ὃπὲ Εβδα 
Ι μαιβᾶ; δπά δυσίμεγ ἤδη (ἶβ νγα σδηποὶ 
βο. Το δνοϊά πιβαρρτεμεηάίπρ {Π|5, 
Βονανασγ, ἰξ 15 πεοεββασυ ἴο Κεὰρ ἔμπα 
ἈΡΟοβΕῖβ᾽ 5 ρυγροβα ἴῃ νίεν. ΗἨδ υγ 568 
ἴο ον ἔδπδαὲ ἀοά᾽β ργοπιῖβε πὰβ ποῖ 
Ῥτοκαη ἄονη, ἰπουρὴ πιδὴν οὗ πὸ οἶ1]- 
ἄγθη οὗ Αὐγαμπαπὶ πᾶνε πὸ μαζί ἴῃ ἰξβ 
Τα] ΒΙπιαπε ἴθ ΟἸτῖβε, ΗἨδ ἄοεβ 80 ὉΥ 
βῃονίηρ παὶ ἴπετε [85 δἰνγαυβ θθὲπ ἃ 
ἀϊϑεϊποείοη, ἀτηοηρ ἔπε ἀεβοαπάδηϊβ οὗ ἐμὲ 
Ῥδισίδσομβ, δείννεεη ἰποθα ῆῸ Πᾶνε 
τ γον [π6 πδῖαγαὶ σοππεοίίοη ἴο Ὀοαβὲ 
οἔ, ἀπά {ποβα ννῆο τὲ ἴῃς 158γδ6] οἵ αοά; 
δηᾶ, 45 δραϊηβὲ [ννβῇ ργοϊεηβίοηβ, 86 
βῆονβ δὲ ἐπῈὸ βαπιεὲ ἔπι ἔπδὲ {Π|5 ἀϊ8- 
ἀἰποέοη οαῃ Ὅς ἰσαοθά ἴο ποίῃίπρ δαί 
(οά᾽ 5 βονετγείριεν. [Ιξ 18 ποξ οἵ ψοσξβ, 
Ῥαὶ οὗ Ηἱϊπὶ Νῆο εἰεξοίι δ! (4115 τηθη. 
ὟΥ ε πλδῪ 5υ,'ἔννε ρίδαβα, ἐπδὲ βονεγείβ πὲ 
ἴῃ 1Π18 5θῆβε 15 “7υ5ὲ ἃ πᾶπιε ἴοσ γῆ δὲ 18 
πρηγευεαϊσά οἵ αἀοἂ" (Τ. Ἐτβκίπε, ΤΑς 
Βνγακεη ϑεγῤεμέ, Ῥ. 250), ὈπῈ ἘΠΟῸΡῊ τὲ ἰ5 
ππσανθα]ὶθα να πλδὲ ποῖ οοποοῖνς οἵ ἴξ 
88 ΔΙ ΙΓ ΓΓΑΓΥ -τ-ῖ.δ., ἃ8 ΠΟΠ- ΤΑ ΟΠ 8] ογ ποῦ- 
ταοσαῖ. [{ [5 ἴπε βονεγει ητν οὐἩ Οοά, απ 
(οά ἰ5 ποῖ ἐχίδσχ; δ ἰβ ἃ Ἰαὰνν ἴο Ηϊτ- 
5611-- ἴανν δἷ] ἴονε ἀπά ποίϊπεββ ἀπά 
ἐγα(ἢ---ἰῃ 411 Η5 Ρυτροβεβ ἑοννασάβ πιδεη. 
80. Οδϊνίη : “Ὁδ] τηδηείομεπὶ ρ]οτῖα οἱ 
αυάϊδ, ΠΠ1- [πδεϊτίατι σορίτα". Ῥδὰ] πᾶ5 
τησπιοηδαά ἴῃ δὴ δδγίίεσ σμδρέεσ, ἀσποπρ' 
1π6 ποίββ οὗ ἔγιια στο ρίοη, ἔπε ἐχοϊ βίο 
οὗ θοκϑεϊηρ (111, 27); δηᾶ ἴπ βυθβίδηςα 
ἴῃαῖ ἰδ {π6ὸ ἀγριυγηθπέ μῈ 15. υϑίηρ Πεσα. 
Νο ᾿Ἰενίβῃ διγίἢ, πὸ ἰερβαὶ νγοσκβ, σδῃ 
δῖνε ἃ τῆδῇ ἃ οἷδίπι νος οά ἰ5 Ρουηά 
ἴο Ποπουσ; ἃπᾶ πὸ στῆδῃ υὑτρίηρ 500 ἢ 
οἷαιίπιβ σᾶπ 58 Υ ἰπαὶ αοὐδξβ ψογά δ88 
Ῥεσοίης οὗ πὸ εἴεοξς ἐπουρῇ Πἰβ οἱδίπιβ 
τα ἀἸβδ]]οννθά, απᾶ μα βεῖβ Ὡ0 ρατὶ ἴῃ 
ἐδε ἱπδβεγίίαπος οὗ σοά᾽β βεορῖε. 

οὐ μόνον δέ: οὗ, ν. τι, ν|]. 23-- Νοῖ 
ΟἿΪΥ 15 {Π15 50, Ὀπξ ἃ τήοσγε βεγικίηρ' πᾶ 
σοηνϊποίηρ {Ππϑἰγαϊίου οαθ 6 ρίνβῃ. 
ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα: (πε Ξεπίδησε ἔπαβ 
Ῥερτη 'β πενοῖῦ βπιβῃβά, με ἐπε βεῆβα ἴ8 



1το--Ἶς. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ 66ι 

ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι "ἢ 13. καθὼς 1 γέγραπται, “Τὸν 

᾿Ιακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἡσαῦ ἐμίσησα ἢ. 

14. Τί οὖν ἐροῦμεν ; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ Θεῷ ;" μὴ γένοιτο. 15. 5 ΟΕ. [ἰ, χα. 

τῷ γὰρ Μωσῇ λέγει, ““᾿Ελεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν 

1 καθαπερ Β, Οτῖρ. τ (Ἰπδέεδά οὗ καθως) ἰ5 τεαά Βγ ΨΥ εἶἰ58 ἀπιᾶ ΝΥ, δῃά Η., ἐβουβῇ 
ἐπε Ιδἰέεσ ριξ καθὼς ἰῃ τιᾶτρ. Οὗ 111. 4, χὶ. 8, απά τ Οοσ. χ. το. 

ςοπεϊπηπεα ἴῃ νετ. 12. ᾿Ισαὰκ τοῦ πατρὸς 
ἡμῶν: Ραχ] 5βρεᾶῖκβ πετε ουἱΐ οὔ ἢΐβ ουντὶ 
οοπϑβοϊουβηθδϑ 488 [ενν, δἰ ἀγεββίηρ Εἰπη- 
ΒΕΓ το 4 ργοῦί δι νυ οἢ στεδεν ἐχογοϊβεά 
Οἵπασ εν; ἀπά 608115 Ιβδᾶς “" ἐδίποσ ᾿ δ8 
{π6 Ῥεῖβοπ οπι Ψῃομλ {πὰ ἰπμετίζαπος 
νγ85 ἴο σοῦηδ. ἌΈΣ. 11. μήπω γὰρ γεννη- 
θέντων μηδὲ πραξάντων : ““[ῃς σοπάϊεϊοπαὶ 
περδεϊνεβ (μήπω, μηδὲ) τερτεβεπέ ἐμ οἶτ- 
οὐπιϑίδησεβ ποΐ ἃ5 τετα ἔδοίβ οὗ Ὠἰβίογυ, 
Ῥαΐ 45 σοηάϊείοηβ δηίετίπρ ἰηΐο (οὐ 8 
ςουπβεῖ δηά ρίδη. Τῆς εἶγας οὔ πε ρσεάϊο- 
εἰοῃ νγαβ {85 σβοβδῃ, ἰῇ οσάδσ ἴο τδκα ἰξ 
οἰεατ παὶ ἢ ΒΟ (4118 πιθη ἰο Ῥς μεῖτβ οὗ 
ΗἰΪ5 βαϊνδέϊοπ πλαῖκεβ εε οποίςς οὔ τυ βοτὰ 
Ηδ υχὙ111, υπέεεξεγεά Ὁ. δην οἷαἰπὶβ οὗ δἰτῖ ἢ 
οὐ τηετῖς᾽ (ΕἸ Βοτά). πρόϑεσις ἰπ (8158 ῃεο- 
Ἰορίςαί 56πδε 18. ἃ βρεοῖδ!ν Ραιϊηα νογά. 
Ὑπεὲ Ρύτροβε ἴξ ἀδβοσῖρεβ ἰβ απίνεσϑαὶ ἰῃ 
1.9 Βεατίπρβ, ἔοσ ἰξ ἰβ τῇς ρύγροβα οὗ Ομ 
ΨΏΟ Ὑγοσΐκβ 411 ἐπὶπρθ δοοογάϊηρ ἰο τς 
οουηβεὶ οὗ Ηἰβ ψ}], ΕΡὮ. ἰ. χα; ἰξ ἰ5 
εἴεσπδὶ, ἃ πρόθεσις τῶν αἰώνων, ἘΡΆ. ἐϊ]. 
ταα;; ἴι 19 αοάΐξβ ἰδία πρόθεσις, 2 ΤΊτλ. ἱ. 9, 
ἃ Ῥύτροβα, {πὸ πιεδηΐηρ, σοπίεπίβ, δηά 
επά οὗ νοῦ ἢπά {μεῖς ἐχρίαπδίίοη ἱπ 
αοά αἴοπε; ἴξ ἰβ ἃ ρΡύτροβα κατ᾽ ἐκλογήν, 
1.6., [ῃε σατγγίηρ οὗ οὐκ ἱηνοῖνεβ σμοῖος 
ἀπ ἀϊδοτι πλιπδίίοη Ὀθένεεη πλᾶη δηά 
τῆδτ, απ Ὀεΐννδδῃ το δηά τᾶς; δηά 
ἴπ ρίας οὗ ἐπε βἰάς οὗ τηγβίεσυ ψίοἢ 
θεϊοηρβ ἰο βιοῦ ἃ οοποερίίοῃ, ἱξ 1Β ἃ ρΡετ- 
ἔεο εν ἱππέα ]ρὶθῖς ρύγροβε, ἔοσ ἰὲ 8 ἀδ6- 
Βοιϊρεῖ 45 πρόθεσις ἣν ἐποίησεν ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, ἀαηὰ ψψνμαὲ αοά τπλθδηβ ὈΥ 
Ομ τίβε 7εϑὰβ πὸ οπς σδῃ ἄουρε. (οἄ᾽β 
Εἴεγπδ! ρύτροβα, πε ρύτροβα σατγεὰ ουὐΐ 
κατ᾽ ἐκλογὴν, γεΐ επιρτδοίηρ [πε παηΐίνεῖϑε, 
ἰ5 οἰεατῖν τενεαϊεᾶ ἴῃ Ηἰβ ὅϑοη. Ὑδα ρετ- 
ταδῃθηξ ἀειογηληῖπρ εἰετηθηΐ, Ἡνμεγενεσ 
[15 Ρθγροβε ἰβ οοποδγηθά, ἰ8 ῃοξ {86 
ψγοσκ5 οὗ τῆς, Ὀὰὲ ἐδα 1} δηα ο 41} οὗ 
(οά; δῃᾶ ἴο πιαίκε {π5 ρ]αίπ ννὰ8 (ῃς 
ἱπεεπείοῃ οὗ αοά ἴῃ βρεᾶλκὶπρ 88 Ηες ἀϊά, 
ἀπά τῆεη Ης ἀϊά, ἰο Εεῦθεδοσα ἀροῦὲ Πδτ 
ΟΕ άτεπ. [ ψε Ἰοοΐς ἰο ἅεη. χχν. 23, ἴξ 
ἰ5 ἰπάϊθραςαὈ ἐδ α παίίοπβ οὗ 15:86] ἀπά 
Εάοχι ἰἢαΐ ἃγὲ τεξειτεά ἰο: “" ὙΜῸ πδίϊοῃ 8 
ἅτε ἴῃ {πῪ ΨΌΤΩΡ, δπά ὕνο τηδηηογ οὗ 
Ρδορίες 5318}} θὲ ϑβεραγαίεά ἴτοπι (ὮΥ 
Ὀονγεῖβ ; δπά (π6 οπα βεορίες 5141] θὲ 
ΒΈΓΟΠΡΟΓ ἴπ8π [86 οἶος Ρ6ορίβ, ἀπά {πε 
εἰάδτ 514}} βεῖνε ἔπε γουηρεγ᾽, Ὑῆε 

ΒᾶτηΘ ἰβ ἔσῃ δἷβο οὗ Μαὶ. ἱ. 2: “1 Ἰονεά 
7ᾶοοῦ, Ῥαΐ Εβαι 1 μαϊεά, δῃά τηδάβ ἢϊ5 
ταουπίαϊη5. ἃ (εβοϊδίίοπ," εἰς. Ὑδεὲ ἰΐ 
ψΨΟυ]ἁ ποὲ θὲ τὶρῃς ἔο 98. ἐπαΐ Ῥδὰ] 15 θσα 
φομϑί ἀοσῖηρ τλογεὶν ἴῃς ρατίβ δϑϑίρῃεά 
ΒΥ αοά ἴο παίίοῃβ ἱπ με ἀγαπᾶ οὗ ρτγονί- 
ἄεποε ; Ηε 18 ουνϊουβὶν ἐπ πκίηρ οὗ [αςοῦ 
δηὰ Εϑδι 45 ἱπάϊν  άτια18, νβοβα ον τὸ- 
ἰδίου ἐο (οὔ 8 Ῥγοπ)ῖβε ἀπά ἱπῃογίίδησα 
(ἱπνοϊνίπρ πὸ ἄουρε ἐπμᾶὲ οἵ {πεῖ Ροβ- 
οΥ Ὑ) νγὰ8 ἀδιαγπιϊπεά Ὁ αοά Ῥεΐοσε 
ἘΠΘΥ ὑγεῖς θόσζῃ οὐ μδά ἄοης εἰΐπει σοοά 
ογ 11, Οἡ ἔπε οἴποῖ μαπά, ἰξ νου πο 
ΡῈ τὶρδε ἴο 58. παῖ δι] Πεῖὲ τεέεσβ ἐῃ8 
Θἔεγηδὶ βαϊνδίίου οὐ ρεζάϊείου οὐ ἱπάϊ- 
νἱάτα415 ο δὴ δρϑβοϊαίε ἄδοτες οἵ αοὰ 
ΕΟ Ππᾶ5 πο ταϊδιίοη ἕο νμδὲ ἘΠΘΥ ἀτα 
ΟΥ̓ ᾶο, θαὲ τεϑίβ 5: ΤΡΙῪ οὐ Ηἰβ ἱπβοσγυῖ- 
4016 ψ}]. Ηε 18 εηραρβά ἴῃ ρσξοϊιάϊηρ' 
τῆς ἰάεα τπᾶὶ τηδῃ οδπ βᾶνα οἱαἰ πιβ᾽ οὗ 
τίρμπε δραίηϑε αοά, απᾶὰ ὑπ ἴὲ ἐδε ἰάθα 
ἐμαί πΠ6 Ἔχοϊ υβίοη οὗ πὲ πιδθ8 οὗ 1βγαοῖ 
ποηὶ ἴῃς Μεββίδῃ 8 Κίπράοπι) σοηνὶςίβ 
αοά οὗ Ὀτεδοῦ οὗ διε ἐοννασά {πὸ οἢ1]- 
ἅἄτεη οὗ Αργδμαπὶ; δπᾶ (ἢϊ5 Ηξς οἂπ ἄο 
ααϊίς Θἤεοξαδ!ν, οὐ {πε Π᾿πεθ ᾿πάϊοδεεά, 
νἱποῦς σομβοί οσΒ]Υ ἔλοίϊηρ (818 ττοσηεη- 
ἄουβ Βγροιμεβίβ. 

νν. 14-21. Ιπ ἔπε βεςοπά ρατί οὗ ἢῖ5 
ἐπεοάϊον Ῥδὰ] πηεεῖβ ἴμ6 οδ]εοιίοη παι 
τηϊ5 βονεγεῖρτι τεθάοπι οἵ αοάᾶ ἰ5 ἐββεπίϊ- 
Αἰΐν απ͵αβί. 

ψεῖ. 14. τί οὖν ἐροῦμεν; οὗ. νἱ. τ, 
νἹ].. 7, νι, 31. 1 5 Ῥδὰ] ψΏΟ 8ρ6δῖβ, 
δηκοἱραιίηρ, 8ἃ8 Ὡς οαπποί Βεῖρ ἀοίπρ, 
Ἐς οδ]εοείοη νυ ἢ 18 βατε ἴο τἶβε, ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ον 8} ταϊπάβ, ἘΠουρΡἪ ἴὲ ἰ5 ΙΒ 
{πότ ἢς ἰ5 ἀϊτεςεῖυ σοποοσηδά, θα ἴπ {πὸ 
ταϊπὰ οὗ ὄἌνοῦν υτηδῃ Ὀείῃρ ψῆο τεαᾶβ 
Βιῖ8 τνοτάβ. Ὑεὶ πε βίδίεβ δε οδ]εςείοπ 
848 Οἠς ἴπ ἰίβε! ἱποσθάϊθῖς. μὴ ἀδικία 
παρὰ τῷ θεῷ ; 5υΓΕΙΥ τὲ οαπποί 54 (δὲ 
ἔπεσα 15. αητιρμεδουβποββ νἱἢ αοά ὃ ΤῊΪΒ5 
ἰ8 ἔπε ἴοτοε οὗ πε μὴ, ἀηᾶά Ῥαμ] σἂπ 
Δηϑθγοι δὲ πος μὴ γένοιτο: ἀὐΔΥ ὙΊῈΏ 
ἐπε ἐπουρμε! Οοά βαγ5 Ηἰτπηβε] ἐμαὶ Ης 
8Πονν8 σθτΟΥ ΜΙ ἔπδὲ βονογείρῃ τεεάοτῃ 
ὙΨΏΘΗ δὰ] π45 αϑογβεά ἰο Ηΐτὰ; απά ἐπα 
Ῥεϊπεῖρὶε οὗ δοξίοῃ νβίοῃ αοά ἀπποῦποαβ 
85 Ηἰ5 ονῃῇ σαπηοί ὃς πη]5ὲ. 

ες. 15. τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει. τῷ 
Μωνσεῖ ἰβ ἐπλρμαῖίς Ὺ Ῥοβιίοη : ἐπα 
Ῥοῖδοῦ ἴο Ψμοπὶ ἐπὶβ ἀεξοϊαγαίίοη νγᾶβ 



ΕῚ ’ 3». 

οἰκτείρω ". 

τοῦ ἐλεοῦντος Σ Θεοῦ. 

ατ Τίτα, ἱ 

νἴκει,. καὶ ὅπως διαγγελῇ " τὸ ὄνομά 
οὶ ἀεῖδ θέλει, ἐλεεῖ - ὃν δὲ θέλει, σκληρύνει. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΙΧ. 

16. ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος," ἀλλὰ 
17. λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ, “Ὅτι εἰς 

. αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι " ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, 

18. ἄρα οὖν ὃν μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ ". 

10. Ἐρεῖς οὖν μοι,2 Τί ἔτι 

1 Ἐὸσ ἕλεουντος τεδὰ ελεωντος υυἱτἢ 9 ΑΒΙ ΠΕ. 

3 Ἐοὸσ ουν μοι ΑΒΡ 47 τεδᾶ μοι ουν. τι ετι μεμφεται ΜΑΚΤ,Ρ, 'Ῥυϊ τι οὐν ετι 
μέμφεται Β5ΕῸ6, Οτὶξ.-ἰπίεγ. ΤῊΪΒ ουν 15 ἰπβετίεά ὃγ Τι,δοηπι. ἀπά Υ̓ εἰβ8, Ῥτδοκείεά 
ἴπ τῆδσρ. ὉΥ Ττερ., 5 ιρὶν οπηϊτεὰ (οπ ἐπε ρτγἰποὶρὶς οὗ ἡυάρίπρ τεξετσεά ἰο ἴῃ ποῖα 3, 
Ῥᾶρε 580) Ὁγ ὟΝ. δπὰ Η. 

τηδᾶς, 48 ψγ)6}} 25. {πε νοῖος ψῃΐοῃ τηδᾶς 
ἴϊ, τοπᾶδσ ἴξ ρεου δεῖν βρηϊβοδηΐ ἴὸ ἃ 
]1ενν. ὙΒε νοσάβ (Ἔχδοῖὶν 5 Γ,ΧΧ, Ἐχοά. 
ΧΧΧΙΙ. 19) ΟὐςὰΣ ἴπ (Π6 ΔΏΒυγα 1Ὸ ἃ ῬΥΑΨΟΙ 
οἵ Μοβεβ, ἀπά πιδὺ παν Ῥεεπ τεραζάβά 
Όν δ] δβ μανίῃρ βρβοίδὶ γθίδσεηος ἴο 
δῖπι; 48 ἰζ {πὸ ροῖπε οἵ ἐπε αυοίδεϊοι 
ψεῖς, Ενεπ οὔ ΨΜῃῸ πὰ ἀεβεγνεά 50 
ΨῈ}1 28 Μοβεβ Ἔχρεγίεποεδ (ἀοά᾽β σῦθσου 
βοϊεῖν Ῥεοαῦβὲ αοὐὦ ψ]εὰ δα Ηε 
βῃουϊά, Βυὲ (πὲ 8 ποὶ πεοδββασυ, ἀπά 
15. ποῖ ψῆδὶ 1π6 οτὶρίῃδὶ τῆθδηβ. ὙΠε 
εἴηρἢδβὶβ ἰβ ου ὃν ἂν, ἀπᾶὰ (πε ροὶπέ ἰδ 
τῆδΐ ἴῃ ββονίηρ τηετου Οοά 15 ἀείεσσηϊηθά 
ὃν ποιῃίηρ ουΐϊδὶάε οὗ ΗΙ5 πιεγου 156]. 
οἰκτείρειν ἰ5 Βίτοπρει (πδη ἐλεεῖν ; ἰΐ 
Βυρρεβίβ πιοῦσα ΒΕΓΟΠΡΙΥ πε επιοίίοῃ 
αἰζεπάδπε οὐ ὈΪ(Υ, ἀπά ἐνεπ 8 Ἔχρσεβ- 
βίοπ ἱπ νοΐος οὔ ϑεβίιγα. 
ες. τ6. Οοποϊυδίοη ἔτοση ἐπὶ5 νοσά οὗ 

αοοά. [ε (παπιεῖν, {πε ἐχρεσίεησε οἵ αοά᾽β 
ΤΑΕτΟυ) ἄοεβ ποὶ ἄθβρεηά οἱ πηδπ᾽5 γθβοῖνα 
οσ εἴοτι ((οσ τρέχειν οὗ. τ Οον. ἴχ. 24 8), 
Ὅυξ οὐ οὐ τηδγοῖ αι] δού. ὙὯ15, οὗ 
οοῦτβε, τ τα τερεδίβ νΕΒ. 12, 13» 
Ὀαξίγεβϑίπρ τΠ6 ῥσϊποὶρίς οὗ (οὐδ βονε- 
τεῖρη τεβάοηι ἰπ {Π6 δχϑγοῖβε οὗὨ πΊΈσοῦ 
ὉΥ τεΐεσεπος ἐο Ηἰβ οὐνὴ Ψψοτά π᾿ Εχοά, 
χΧΧΧΙΪ,. 19. 

ψγες. 17 (. Βα Ρδὺϊ ροεβ ξυσίπεσ, ἀπά 
ἐχρ  δἷπϑ {πε σοπίγαγν Ῥμεποσηεπου---ἰπ δὶ 
οἵ ἃ πιᾶὰπ Ψῇο ἄοεβ ποὶ ἀπά σδῃποί 
τεςεῖνε πλετου--οῖη ἐπ 6 βατῆῖθ γΑΥ. λέγει 
γὰρ ἡ γραφή: [τ 56. οη ϑοτγίρέαυτα (ἢε 
Ὀυτάδη οὗ ργοοῦ 15 ἰαἱά Πεγε δπά δ νεσ. 
15. Α ὃν τπΐρμί δῆβινοσ (πὸ διραπηθηΐβ 
Ῥδὺ] α865 πεῦα 16 ἘΠ Ὲ Ὺ νεγε (ἢς ΑΡοβεὶε᾿β 
ονγῇ ; ἴο ϑογίρευγα μ6 σδῃ πῖᾶκε ΠΟ σΕρὶυ ; 
1: πσβὲ βίεησα, ἐνεη ΨΠασς ἰξ ἄοεβ ποῖ 
οοηνίποα. τῷ Φαραὼ : 41] πιεη, ἀπά ποῖ 
1Ππο86 ΟΠΪΥ ΨῈΟ γα ἐπῸ οδ]θοίβ οἵ Η5 
τοσοῦ, οοπῖα νη ἐπε βοορε οὗ αοά᾽β 
βονθγεΐρπίυ. ῬΠδγαοῦ 88 ΜῈ] δα Μοβεβ 
οδῃ θὲ αυοίεδά το 1Πυϑέταίε τε, Ηδξ ννᾶβ 
1Π6 ορδῃ δάνεγβδιν οἵ αοά, ἃπ ανοψεά, 
ἱγαρ]δοδΌ]ε δλάνεγβαγυ ; γεῖ ἃ Ὀἰνῖίπε ρυτ- 
ΡοΒα ννὰ5 [Ὁ] ]]εὦ ἴῃ Ὠϊ5 [1Π{π, ἀπά ἐπδὲ 

Ρύτροβε δηά ποιδίηρ εἶβε ἰβ πε Ἔχρίδηδ- 
τίοῃ οὗ δι5. νεῦὺ θείπρ. εἰς αὐτὸ τοῦτο 
ἐξήγειρά σες ΤΕ 1 ΧΧ ἰπ Εχοά. ἰχ. 
16 τεδά: καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρήθης, 
188 Ιαβδὲ νγογά, δηβυνεσίηρ ἰο ἔπε Ἡθῦτθνν 

ΠΤ ἢ, δεΐηρ υϑεᾶ ἱπ (πε βεῆβα 

οὗ “τοὺ νναβὲ κερὶ αἱίνε ᾽ ᾿---ἴῆε βεῆβε 
δἀοριεά ὃν ὈΣΠπιαπη ἴοσ τὰς Ἡξεῦτανη : 
ΡΙοῦΔΟΪΥ Ῥδὰϊ οπμαηρεά [τ ἱπίεπεοηδιν 
ἴο σῖνε {πΠ6 τηβδπίηρ, “ἴοσ {815 σθᾶβοῦ 
1 Ῥγουρῆε {πε6 οα {Π6 βίαρε οὗ Βἰβίογυ ᾿": 
ς΄. δῦ. 1. 6, Ζεο. χὶ. τό, ἴεσ. χαν]: 
41 (8. δηὰά Η.). ὙΤῆε ρύγροβε Ῥμάγδοῦ 
νγ5 ἀεβίρῃεά ἰοὸ βεγνε, ἀπά δοΐιδην ἀϊά 
ΒΈσνβ, οἱ [158 βέαρε, ννᾶ8 σεγίδι πὶν ποῖ δῖ5 
ΟὟ ; 48 οσετίδι Πἰν ἰξ ννὰβ αοά᾽βΒ. (οά᾽5 
Ῥοννεσ ννᾶβ βϑῆοννῃ ἰπ [868 ρεπδὶ πηΐταοὶαβ 
ΌΥ ΨΒίομΒ Ῥμάσδοῦβ δηᾶά Ἐρυρί νγεγα 
νἱβίιεά, δπὰ μ15 ἤᾶγηβ 15 ὑσοοϊαϊτηεά τὸ 
115 ἄδνν φυμεγενεσ πε βίοσυ οἵ {πε Εἰχοάτιβ 
18 τοἹά, 

γεῖ. 18. Βσοῖὰ {ΠῸ ἔννο ἰπβίδῃσαβ [15 
αυοϊεά Ῥ40] ἄγανβ [6 σοσγαρσεῃθηβῖνα 
Ποποϊπβίοη : 850 πεπ οα Ψῃοπὶ Ηδ ψ}}] 
Ηε 45 πιδῖου, πὰ ψβοπὶ Ηξ Μ1}} Ηδε 
Βαγάβηβ. ὙΠπὲ ΨΠοΪε εταρμδβϑὶβ 8. οο 
θέλει. Τῆς τὸ τηοάεβ ἱἰπ ψπίοῃ αοά 
δοῖβ ΠΡΟΠ τηδηῃ τα βῃονίπρ ΠΊΘΓΟΥ ἀπᾶ 
Βαγάδπιπρ, δᾶ τ ἀερεπάβ ὑρὸη οὐ 5 
Ψ1 ἴθ ΒΟ οὗ ἔπεβε ἔνο πηοάδβ. Ης 
δοίυδ!ν ἄοεβ δοὶ. Τῆε ψοζὰ σκληρύνει 
8 Ῥοσσοννεά ἔτοπὶ {πε μἰβίοσν οἵ ῬΠδιδοῖ, 
Ἐχ. νἴϊ. 3, 22: νἱϊϊ, τὸ; ΧΟ ῚΦ; Σιν ΤῸ 
νμδὶ ρῥγεοΐβεϊυ {π6 Βαγάεπίηρ τπ6δῃ8, 
δά ἴῃ τυ μαὶ τεϊδεέίοη αοά᾽β παγάεπίπρ οἵ 
ῬΠΑγδοἢ 5 μεᾶτί βίοοά ἴο ῬΠδγδο μ᾽ 5 οννῃ 
μεαγδεπίηρ οὗ ἴ δραίηβε αοὰᾶ, δε ποί 
πηϊτηροσίδπε αιεβίίομβ, Ὀὰϊ ἔπε 8. 
απεβίίοηβ ψοῃ Ῥαὰϊ ἄοββ. ποὲ πεγα 
ταῖβε. δε [88 οπε δἰπὶ δἰννδυβ ἴῃ νίδὺν 
Βδγε---ῖο πον ἐπδὲ πιᾶπ Ππ85 πὸ οἰδὶ πὶ 85 
οἵ τίρῃι αραΐπβε σοά; δπά πε ἢπάβ ἃ 
ἄεςΐϑῖνε ργοοῖ οἵ {Π15 (δὲ ἰεδβϑὲ ἴογ ἃ 7ενν) 
ἴῃ {π6 ορροβίϊε εχαπιρῖεβ οἵ Μοβββ δηὰ 
ῬΠαγδαοῖ, ἱπιεγρτείεά δ5 ἐπεβε δῖα ὈΥ͂ 
τητηἰβίακαῦ]ε τἱνοτάβ οἵ αοά ἨἩἰπιβεὶξ, 
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μέμφεται ; τῷ γὰρ βουλήματι " αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκε ; 20. μενοῦνγε, ὦ " Ἐ19Ρ. νὴ. 

ἄνθρωπε," " σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος " τῷ Θεῷ ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα Χ Αεἰδχχν!, 

τῷ πλάσαντι, Τί με ἐποίησας οὕτως; 21. ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ 
43: τ εῖ. 
ἦν. 3. 

Υ ΟΒ, 1. 1-3. 
κεραμεὺς" τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς : Βυκειξιν: 

8 ]εζ. 6. χ8; Ιβαἰδῇ χῖν. 9; 5. χχχνυὶΐ, (χχχίϊἹ.) 13; 880. 7. 

1ῳ ἀνθρωπε βίαπάδβ Ὀείογε μενουνγε ἴῃ 1.ΑΒ (Β οπιίτβ γε), ἀηἃ 50 ἴῃ 81] οτἷξ. εἀά. 

1 ψγὰβ ἰὩσουρῃ ΟΘοά, ἴῃ πὸ 845: τεβοτγῖ, 
πὲ Μοβεβ δπὰ Ῥῃδγαοῖ ψψεγὲ ννδί {πεν 
γνΈγα, βίσ αὶ ̓ἰπβίδησαβ οὔτπ6 Ὀῖν! πε ΠΊΕΤΟΥ 
δηᾶ {πε Ὀϊνῖπε ψγδίῃ. 

Ψψεσ. τὸ  Βυΐ δυτηδη παίασγα 18 ποῖ 
50 ΘΑΒΙΪΥ 5ἰΙεποεά, ΤῊΐβ ἱπιεγργείδιίομ 
οὗ 411 Ὠυτηδη [{ξπ6, ννἱῈἢ 411 115. ἀϊνευβιῖῖ 85 
οὗ Ἄσπαγδοίεσ ἀπά ἐχρεγίεηςε, ἑπσουρῇ {Π6 
Ψ11 οὗ αοἀἁ δἱοπε, 45 ἰξ παῖ ν1}1 ὉΥ 1561} 
ἐχρ δἰπεάᾶ ἐνεγυεπίπρ, ἰ5 ποῖ δάθαυδιε ἴὸ 
ἔπε ἴδοιβ. 17 Μοβεβ δπὰ Ῥμδγαοῦ δἰϊκε 
8ΓΕ ἴο ῬῈ ἐχρ᾽ ἰπεά ὃν γεΐεγεησε ἰὸ παῖ 
ψν111---ῆδὲ 15, ἀτε ἴο 6 εχρ]αἰπδᾶ ἱπ ῥσε- 
Οἴβεὶν {ΠῸ βᾶσηε νναυ---ἴπεπ {πε ἀϊεταποα 
δείννεεη Μοβεβ δῃᾷ Ῥἤδγαοῦ ἀϊβαρρβδζβ. 
ὙΠε τηογδῖ ἱπιεγρτγείβιίοη οὗ [πε ψοσυϊ ἃ 5 
ἀπηυ]εα ὃν ἐπε το]! ρίουβ οπα. 1 αοά ἰ5 
ἐαπ4}}ν Ρε πὶ πά ἐπα τηοϑὲ ὁρροβίζα τροσδ] 
Ῥδεποσηθηδ, ἔπ θη ἴξ 18 ορεπ ἴο ΔΠΥ οπὲ ἴο 
ΒΑ, νμδὲ ῬδᾺ] ἤδσο πιο ραίαβ Ὑ7}}} δε 
βαἷά, τί ἔτι μέμφεται: ὙΨὮΥ ἄοεΒ Π6 511] 
Βηπά ἔδυϊ τὸν Μῆο ὙἱΠπδίαπιάβ ἢὶ5 
τεβοῖνε ἡ Τὸ {15 οδ)εςιίοη ἔπαγε 18 γα! 
ΠΟ Απδινεσ, δπᾶ ἰὲ ουρῃξ τὸ 6 ἔγδηκὶν 
αὐτηϊ δὰ [δὲ τς Αροβίΐβ ἄοεβ ποῖ ἈΠΒΜΕΙ 
ἴε. ὙΠε διζεσηρί ἴο υπάετϑίαπά ἔπε τεΐδ- 
εἴοπ θεύνγααπ πὸ δυτηδη ΜΙ] δπᾶ {πὸ 
Ῥινῖπε βθετη5 ἰο ἰεβὰ οὗ πεοθβϑιυ ἴο δπ 
δηκίπογην ΜΗΟ; ἱπουρῆξ ἢ85 ποῖ 885 γεῖ 
βιισσεεάεά ἴῃ ἐγαπβοθπάϊηρ. Τὸ δββεσί ἴπῸ 
ΔΌΞοΙαἴεπαββ οἵ αοά ἰπ ἴδε ἀπεχρίδἰπϑᾶ 
πηαυλ] 8 εἃ βεηβα οὗ νϑοῖβα χ8 πηβκεβ ἴπε 
ΤΆΟΓΆΙ 116 ἀπ πι6] Πρ 1016: ὈπῈ ἴο ἐχρίδίπ 
{πε πηογαὶ 116 ὈῪ δϑβογίίηρ ἴο τηδῃ ἃ 
πεεάοπι υνΐσ ἢ πιαῖκεβ Πἰπὶ βιαηᾶ ἴῃ ἰπ- 
ἀερεπάεπος νοῦ δραῖηβ αοά τεάτπιοεβ [88 
ππίνειβα ἴο ἀπαῖοῆν. ὕρ ἴο {ῃϊ8 ροϊπί 
Ῥδὺ] ἢ85 Ῥεδθῆ ἱπϑιβίϊπρ οὐ [δ ἴοσγηδῦ 
Ῥοΐϊπε οἵ νίενν, δαηᾶ ἢξ ἰῃβίβίβ ου ἴξ 511 
85 δραϊηβε ἐπε Βυπιδη ργεϑαχηρίίοι γπῖο ἢ 
ψουϊά ρΙεδά 15 τί ρῃι5 ἀραίπδὶ αοά; δυξ 
ἵπ της νετὺ δοὲ οὐ ἀοίῃρ 850 δε ρᾶββεβ 
ονεσ (πὶ νεῖ. 22) ἰο δῃ ἱπίεσπγεάϊδια διαπά- 
Ῥοΐπε, βΒμονίηπρ παῖ αοα 45 ποῖ ἱπ ροϊπς 
Οἱ ἔδοϊ δοϊεὰ διθιεγαυν, ἴη ἃ ἐγεεάοπι υη- 
φοπίγο δὰ ὉΥ πιογαὶ ἰανν ; πὰ ἴτοση παῖ 
αραῖπ με δάνδηςαβ ἰῃ ἔπε [ο]]οννῖπρ μαρία 
τὸ ἀο ΠΙ1] [πεσε τὸ (π6 οἵδεῖ δἰάβ οἵ {πε 
δηείποχγην---ἶπε ΠΠΡατν ἀπά γαϑροπβὶ Ὁ: Υ 
οἴτωδπ. 1δὲ δοεὶ οἵ ἰβγϑεὶ, 45 νγ 61] 45 [ἢ 
Ψ| οἵ αοά, [165 Ῥε μπᾶ {πὸ ραίηξα! βιτπδ- 
τίοπ δα 15 {γΐηρ' τὸ υπηἀετγβίαπά, 

νεῖ. 20. ὦ ἄνθρωπε 15 ποὲ υβεά ςοη- 

τετηρι ΠΟ ΒΥ, πὲ ἰῈ 18. δεῖ ἱπιεπεοπδ!!ν 
Ονεσ ἀραϊηβὲ τῷ θεῷ : [πε οΡ]εςίοσ ἰ5. τε - 
πιϊπἀ δα δτυρ μδιοα!ν οἵ νι δὲ ἣς 18, ἀπά 
οὗ ἴμ6 ρϑβοῃ ἴο ψνῇοπι με ἰβ βρεακίπρ. 
Ιε 18 ποῖ ἴογ ἃ »ιαῃ ἴο δάορε τῃΐ5 ἴοπε ο- 
νατᾶ Οὐ. Ἐν μενοῦνγε ε΄, χ. 18, 
ῬὮΏ1]. Π|. 8: τῆς Ιάδα 15, 80 ἔδτ ἴτοπὶ ΟΊ 
δανΐπρ; πε τρμε ἰο ταῖβε βιιο ἢ οὐ] οί! οη8, 
1Ὲ 15 τδῖπεσ ἴοσ πὶ ἴο αδίκ, Υνο τί ἴδοι) 
εἴς. Ῥδῃ], δἃ5 85 ὕδεη οὐὔβεγνεὰ ἅδονε, 
ἄοεβ ποῖ τεξιίε, θὰ τερεῖβ με οδἠ]εοίίοη, 
1 15 ἱποοπβίβίεπί, πε ὑτρεβ, ἢ (πε 
τεϊδίίοη οὗ τπ8 οτβδίῃσε τὸ ἐπε Οσεδίοσ, 
μὴ ἐρεῖ κιτιλ. Θυτεῖν {πε τπΐπρ' ἑοστηεά 
5411] ποῖ 580, εἴς, ὙΠπὲ βγϑὶ ψογάβ οἵ 
ἐπε αποξαίΐομ ἃτα ἔτομλ 158. χχῖχ. στό: μὴ 
ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι αὐτό Οὐ 
σύ με ἔπλασας; ἢ τὸ ποίημα τῷ ποιή- 
σαντι Οὐ συνετῶς με ἐποίησας ; ΤῇΕ 
ἴδοι ἰδὲ ἴδε ννογᾶβ οὐἱρίῃδιν τγοῖδσ ἴὸ 
15γϑεὶ δβ ἃ πδιίίοῃ, απὰ το αοά᾽β βῃαρὶπρ 
οὔ [8 ἀδβιίηυ, ἄσεβ ποῖ ρσονβδ ἴπ {πὸ ἰϑδαβὲ 
μαι Ῥδὰϊ 15 ἀεαὶίπρ ἢ πδίϊοπβ, δπὰ 
ποὲ ψι ἢ ἱπάϊνί 415, ἕο. δ πᾶνδσ 
ῬΆΥ5 ΔΠΥ διτεητίοη ἴο ἔπ οτῖρ! πα] ΔρΡ]1- 
οδεϊοη οὗ ἰῇ ΟΟΤ. ννογὰβ ἣς 865; δπὰ 
πεϊζβεγ Μοβεβ ποῦ ῬΠδυΔΟΣ ποὺ ἴδε ρδίβοῃ 
δἀάτεββεά 45 ὦ ἄνθρωπε '5 ἃ πδιίοη. ὙΠε 
Ῥεβο δά ἀγεββεά 15 ὁπ6 ῆΟ ἔδε]β (Πδι {Π68 
Ῥεϊποῖρῖε ἐπυποίφεεά ἱπ νοῦ. 18 πιυϑὲ μὲ. 
4υ811Πεὰ βουιεμονν, ἀπά 50 ἢς πιδκεβ {πε 
Ῥτοῖεβέ δραῖηβε 18 ΒΟ Ῥαὰὶ δεξοπιρίβ ἐπ 
1}158 ΒυτασηαγΥ ΤΑΒΏΙΟη ἴο ταρῦθ88. Α πλδβ 
5 ποῖ ἃ τ{πΐπρν ἀπὰ 1 τπ6 ΨΠΟ0]6 Ἔχρίδπᾶ- 
εἴοη οὗ πῖβ ἀδβιίην 15 ἴο θεὲ βουρῆι ἱπ (ἃς 
Ῥατς Ψ111 οὗ αοά, δε τοῦ! βαγ, ΝΝὮΥ ἀϊάβε 
Ὑποὺ παῖε της ἴδτ5 ἢ πὰ ποῖ Ἔνεπ (δα 
δυϊβουῖεν. οὗ ῬδᾺ] υ}1}] βί]θποα Ὠΐτη. 

ψεῖ. 2:. ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κερα- 
μεὺς τοῦ πηλοῦ κιτιλ. Ὑῇε ἢ ρυῖβ τπ|8 
85 {δε αἰϊεγηδιῖῖνε. Εὐμεν γοὰ τηυβὲ 
τεςορηΐβα {πἰ5 δοβοϊίαϊεπεββ οἱ αοὰ 'π 
βίίαποθ, 07. γοι πιαϑὲ πιᾶκαὲ {δε ῥτγε- 
Ροδβίδγουβ ἀβϑοσίίου {πὶ πε ροϊίζεγ δ85 
ποῖ ρονγεσ ονεῖ ἐπε οἷδγ, εἴς. ὙΠῈ βροῦνε 
οὗ ἰῆς ροξζει ονὲσ ἴδ οἷδὺ 15 οὗ οοῦγβα 
ἀπάουδίεά : πα Δῖκε5 ἴπε βαπλα ᾿ππιρ, ἀπὰ 
ΤΆ Κ65. Ομ νεβ56] ἔογ ποῦϊε απὰ δἀποίπεγ 
ἴοτ ἵρποῦϊε αβ6β; ἰξ 15 ποῖ ἐπε αυδ!ν οὗ 
τπ6 οἷαν, δα {πε Ψ11 οὗ {πὲ ροζίοσγ, ἰ(ἢδϊ 
ἀδοϊάεβ ἰοὸ ψῆδὲ ὑ8ὲ εδοῦ ρατί οἵ ἰ(ἢς 
Ἰυτὴρ ἰβ ἴο Ῥ6 ρᾷξ. Ττιε, πε οδ᾽εοῖογ 
τηῖρδς βαὺ, αι ἱτγτοίεναπί, ΕῸΣ πῆᾶπ ἴα 



664 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ᾿χ. 

Ὁ 4 Τίσι. Π, τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν ;" 22. εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι " 
ο  εγβε 17. 
ἃ εγε 

ΟὨΪΥ; οἱ. 
ςἂ, νὴ. 3. 

τὴν ὀργήν, καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὑτοῦ, ἤνεγκεν " ἐν πολλῇ μακρο- 

θυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν " 1 23. καὶ ἴ ἵνα γνωρίσῃ 
6 Η65. χί!- τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν ὅ εἰς 

20. 

ἔΜαῖι. νἱ, 13; 1] οδῃ χνὶϊ. 12; ΡΒ]. 11]. το. ε ἘρΆ. ἱΐ. το. 

1 καὶ ινὰ γνωριση; πε καὶ ἰ8 Οπχϊτεεά Ὀγ ΑΝ. ἀπά Ἡ,. ἐο!]οννίπρ Β 37. 39, 47, νυ]β.» 
Οορί., εἴα. Τταρ. Ὀγϑοῖκϑῖβ ἰξ ἴθ τηᾶγρ. δ γεῖββ ἐπ|π|κ8 1Ὲ νγὰβ οπηϊειοά Ὀασαιβα (πῃ δ 
«τδηβοσίρεγ σουἹὰ ποὶ 866 τῆς ροΐπε οὗἉ ἰξ, απᾶ ἔεϊε ἰὲ βαβὺ ἴο σοπηδοέ ἐνα ψν τ τῆς 
Ρτὶποῖραὶ νετῦ. 

ποί οἷαν, ἀπά {δε τεϊδίίοη οἵ αοά ἴο πιδῃ 
ἰ8 ποῖ ἔπδὶ οἵ ἐμε ροϊέεσ ἰο ἀεδά πηδίξεσγ. 
ΤῸ 58. (μα ἴξ 15, 18 ι8ὲ ἰο σοῃοβάβ 1π6 
οδ]εοΐοτ᾽ 5 ροϊπε---ἰπα πλογαὶ βίρηίβοδποα 
185 ἴδκδβὴ ουὖἱ οὗ 1{ξ6, ἀηά αοα ἢδ8 πὸ 
τΟΟΤῚ ΔΗΥ͂ ἰοηραύ ἴο Ῥιοηουησα τηογδὶ 
Ἰιάρτηεπέβ, οὐ ἴο Βρεακ οὗ τῆδῃ ἴπ ἔθσπλβ 
οὗ ργαῖβε οἵ ΌΪδπλε. 

γν. 22-29ϑ. ΡΔυ]᾽5 ἀιρυγηδθηΐ, ἕο βρεδῖκ 
Ρ᾽αίηῖγ, μᾶ5 βοὲ ἱπίο δὴ ἐριῤῥαβϑθ. Ἠξε 
ἰβ ποὲ δῦ] ἴο οδισὺ 1 (πτουρῶ, δηά 
το τηδίπίαίπ (ἢ βονεγείρῃ ἐγθεεάοπιὶ οὗ 
(οά 85 16 νῇοϊβ δπά β8ο]ε εχρίδηδίϊοῃ 
οἵ δυπιαη ἀεβείην, ΠΕ ΠΟΥ π᾿ ΠΘΠ ΟΥ̓ 
παίΐοηβ. Ηε ἄοεβ, ἱπάβο, δββϑγὲ {πδΐ 
πεεάοπι ἰο πα αβέ, δραίπβε ἐπε ρτϑ- 
βιταρί ουβη 685 Οἱ τηδη ; Ὀαΐ ἴῃ 1Π15 τὨϊτά 
βεοίίοπ οἵ ἢίβ8 ἐπεοάϊογ, Ὡς Ῥερίηβ ἴοὸ 
νυ μᾶταν ἔτοπι ἔπε στουπά οἵ βρεουϊδέϊοπ 
ἴο ἰδὲ οἵ δοῖ, δῃὰ το ἜἼχῇῖριε (οά᾽ 5 
δοϊίοι, ποῖ 45 ἃ Ῥᾶγα υηἰ πίε! Πρὶθ]6 Ἔὀχοτ- 
οἶδε οὗ υ71}}, νυ βίο ἰμενιαθ]ν ρσζόνοκαβ 
τε ρε]]ἰοπ, θὰ 45 δὴ δχογοῖβα οὗ ΜΠ] οὗ 
50Οἢ ἃ Τμδγδοίεγ δαὶ τῆδη σᾶπθ πᾶνε 
ποιϊμίηρ ἴο ὑγρὰ δρδίπϑε ᾿ξ, εἰ δὲ; [86 
δὲ τηδτῖκβ ἔμ6 ἰτδηβιεοη (ο τῇς πεν ροΐπὲ 
οὗ νίενν. 1 5. 45 ἰξ δὰ 5βαϊά : Υοι 
ΤΔΥ βηὰ {πὶ αὐρβίγαοε ργαβεπίβδιίοη οὗ 
(οὐ 8 τεϊδείοῃμβ ἴο πιᾶπ ἃ μαγά ἀοοιτίπε, 
δμὲ ᾿ξ Ηἰβ δοΐῖιδὶ ἰτϑβδίγηεης οὗ τδη, ενθη 
οὗ ἴῆοβς ψνῆο δἵεὲ σκεύη ὀργῆς κατ. εἰς 
ἀπώλειαν, ἰ5 ἀϊδεῖπρι 5η6α Ὁγ ἰοπρϑυῆετ- 
ἰῃηρ δπᾶ ρδέϊεπος, ναι οἂπ γοῦ: ΒΥ 
δραίϊπβε ἐμαὶ ὃ θέλων [45 Ὀεδη τεπάεγεᾶ 
(1) θεοδαβε ἱξ ἰ8 Η15 Ψ1]}; (2) αἰεμπουρῃ ἰὲ 
ἰς Ηἰβ νυν]. [π᾿ {πὲ ἔοιπλεγ οδβα, αοά 
θε6διβ ἰοηρ τ τπ6 νεββεὶβ οἵ ψγϑίῃ ἰπ 
οτάδσ {μδῖ {μῈ ἀΐβρίαν οἵ Ηἰβ νυγδῖῃ δηάᾶ 
ῬΟΥΨΕΙ ΤῊΔΥ Ὀ6 ποτε {τεπιεηάοιβ δὲ ͵δϑβέ. 
Βαϊ (α) 5 ἢ δὴ ἰάβα 18 ἱποοηπβίβίθης ὑἹεῃ 
πε σοηέγαβε ἱπιρ!ϊε ἴῃ δέ: 1ε 15 Δη ἀρρτᾶ- 
νδίοῃ οὔτῃς νεῖν ἀ Π ουΪεν ἔτοσὰ ψῃϊοῖ τη68 
Αροβίὶς 18 πηακίπρ μῖβ εβοαρε; (8) ἰξ 15 'π- 
οοπδίβεαεπεν ἢ ἐμ νοσάβ ἐν πολλῇ μακρο- 
θυμίᾳ ; ἴ 15. ποὲ Ἰοπρβαβετγίηρ 1Ε τπα οπά 
ἰπ νῖενν 18 ἃ πῖοσα Αυντὰ] ἀἰβρίαν οὗ ννυγδίῃ ; 
μετα 15 0 τϑᾶὶ Ἰοηρβαβετγίηρ ὑη]655 188 
ἐπ ἰπ νἱεν 18 ἴο ρῖνε {πὸ βίππεγ ρῖβοβ 
ἴοτ τερεπίδησε. ξεπος π6 οἵμϑὺ νίαν 
(2) 15 βυ δβίδῃεδιν τρμὲ. ΑἸΈΠΟῸΡΉ ἰε ἰβ 

(οὐ ν ἰο ἀΐϊβρίαν Ηἰἴβ8 ψγδίῃ ἀπά ἰο 
8ῆον δι Ηδ οδπ ἅο, 51:1} Ηδ ἄσεβϑ ποῖ 
Ῥιοσββά ργεοϊριϊδίθν, Ῥὰς ρῖνεβ δπιρὶβ 
ΟΡφροσγίιπις ἴο ἐπε ΒΙΏΠΟΣ ἴο τερεπί δπά 
εβϑοᾶρα. Νε δῖα εἰπε τὸ βὰν “1ῃ6 
βίπηθε," (ΠποὰΡἢ ῬΑ] ἄοεβ ποῖ β8Υ 50 
Ἔχρ ἰο Εἶν, ἕογ ἢ ὀργή, [86 ψταῖὰ οὗ οά, 
ἰβ τεϊβεινε ἰο βίῃ, δπά ἴο ποιμίπρ εἶβε: 
Ἔχοθρὶ 85 δραίηβε βίη, ἴῆϑτς 15. ΠῸ βοΐ 
ταΐπρ 5 νυτδίῃ ἱπ αοά. [π σκεύη ὀργῆς 
ἴδε ννοτά σκεύη ἰ5 ρεῖμδρβ ρτοπιρίεά ὃν 
(με ργανίουβ νεῦβα, θα ἐμ ννῇοΐβ δϑβοοία- 
τίοη8 οὗ ἐπ ροικίεσ δπᾶ {πε οἷδὺ δγα ἢοὲ 
το ΡῈ σατγίεα Ἴνεσ: [ΠΘῪ τα ΣΧΡΙΓΘΒΒΙΥ Ῥτα- 
οἸυάςἃ Ὀγ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ. 
Ραὰϊ ἄοεβ ποῖ βᾶὰὺ πον {πῈ σκεύη 
ὀργῆς ολίης ἴο δὲ Ψψηδι ΓΠΕΥ 8τε, {πΠῈ 
οὗ]εοῖβ ἀροη ψῃΐοῃ ἐμ νσδίῃ ἀπά ροννεῦ 
οὗ αοά δτε ἰο ὃς τενεαϊςά; π8 ομΐυ 588 
πὲ βϑύσῃ 848 ἔμπθὺ δα, αἀοά πδ8 βῆοννπ 
δτεαῖ ρδίϊεποε ἢ ἐπαπὶ. [ΙῈ βθθιηβ ἃ 
ταίβεακε 1π ὙΥ. δηὰ Η. τὸ ργίη: σκεύη ὀργῆς 
85. ἃ αυοίδίοπ ἔτοπὶ Τατ, ἱ. (ΧΧ χχνι.) 
25; ἴοι ἴμετε {πεῈ6ὶ νγοτάβ τηθϑη “ἐπε ἰῃ- 
βίγαπηθπίβ ὅν ὑνπίσῃ αοά εχεοαίεβ Ηἰ5 
νγα ἢ, ἰες ἀγριθς ἀφ 5α οοἰὸγε (6055). 
κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν : ἀπώλεια 
(ΡΠ, 1. 28, 111.. 10) ταβδῃβ ρεγάϊείοῃ, ἤπ8] 
ταῖη ; ΕΥ̓ Μηδι ἈρθποΥ πα ροίβοπβ τα- 
ἔευγεά τὸ βᾶνε Ῥεεη βεϊεά ἕοσ ἰεὲ Ῥϑὰϊ 
ἄοεβ ποὲ βαῦ; ψῆδι μ6 ἄσεβ 58} 18, ἔπιδὲ 
Βειεά ἕο βισῃ 4 ἄοοπι 85 πεν τε, ἀοά 
Βᾶ5 πβνθγίῃεῖθββ επάπγεά ἐμθτ ἴῃ τηυσἢ 
Ἰοηρβαετίηρ, 50 {παὶ τπεν δὲ ἰβαβὲ Ἵδη- 
ποΐ 58ύ, ΝΥ ἄοβε του πὰ ἔδυ) Εὸτν 
κατηρτισμένος -- ρετίεοίεα, πιαάς. αυϊέε 
δὲ οἵ σίρε, βεα {π|κ6 νὶ. 40, τ Οοσ. ἱ. τος: 
φῇ. αἰβο 2 Τίπι. 111. 17. 
ει. 23 ἔ. Τῇῆε βεπίεηοε δερίππίηρ 

ψ τ εἰ δὲ θέλων ἰβΒ ποὲ ρτατητηδεῖ 8 }} Ὁ 
ΠοπΊρΙεἰθά, πα νεσ. 23 ἰβ 8Δπ ἱστεραϊατῦ 
ῬΑτΑΪ]6] το νεῖ. 22. οάβ ρυτγροβα ἰβ 
τεραιάβα δ5 ὑνοίοϊᾶ. [Ιε ἰβ οα (6 οπα 
Βαπάᾶ ἰο βδῇῆον Ηἴβ Ψψγδίῃ δηᾶ τηδκα 
Κπονγη Ηἰβ ρονγεσ; ἰξ 15. οπ 186 οἵποῖ 
Βαπά ἴο τηακε Κποννῃ ἔπε τίομαϑ οἵ Ηἰβ 
Βίοτυ (ο΄. ἘρὮ. 111. 6). ὙΠε ἤτγϑε ρατγί οἵ 
1 ἰβ σαττὶβα οὰξ ου ποβε ῇο ἂσὲ σκεύη 
ὀργῆς; {8ὲ Ἰδξίετ οἡ Πο86 ψνῇο τὸ σκεύη 
ἐλέους ; Ῥαξ, ἴπ σαττγίπρ οὐκ θοΙμ ρῥαᾶγίβ 
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δόξαν" 24. οὖς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ ᾿Ιουδαίων, ἀλλὰ καὶ 
ἐξ ἐθνῶν " 25. (ὡς καὶ ἐν τῷ ᾿Ωσηὲ λέγει, “ Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου, 
λαόν μου΄ καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην, ἠγαπημένην ΠΣ 

26. “ Καὶ 
ἔσται, ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐῤῥήθη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθή- 
σονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος." 27. Ἡσαΐας ὃ" δὲ κράζει ὑπὲρ ' τοῦ Ἰσραήλ, ἃ 1ε. «. “4 
ςς 5) Ἐὰν ἢ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, 

«αἰ 2 Οοτ, ἱ. 
ΤΟ (επὰ). 

1 αὐτοις 8 νγαπείηρ, ἰὰ ΒΕῈ δηά ἐπε Ῥεβὲ Μ898. οἵ ἐς νυρ. Αβ πο τδᾶβοῃ σδῃὴ ὃ8 
βυρρεδίεα ἔον 115 οπιιββίοῃ, 1 ἴξ σγεσα οτὶ ρίπαὶ, Ὁ εἰἶββ βαρροβεβ ἴξ νναβ δά ἀεᾶ ἴῃ οοη- 
Τοτπυεν γε τῆς Τ᾿ ΧΧ, Ηδς (μεγείογα οπῖῖβ ἰξ δἰτορείπεγ; ὙΝ. δπά Ἡ. Ῥσγδοζκεί. 

αἰῖκε, αοὐ δςοῖβ ἴῃ ἃ ὑνὰὺ ὑνΠ]Οἢ ἰβ 80 ἔατ 
ἔτοτι ρίνίπρ' πιδη τοοηὶ ἰο ςοπιρίαίῃ ἐμαὶ 
τ σοπητηαπάβ ἢἴ5 νοπάεσ απ δάογαϊίοῃ ; 
ἴον ἐπε σκεύη ὀργῆς ἱπετε ἰ5 πιιοῖ Ιοπρ- 
δ Πεγίπρ,, ἴοσ πε σκεύη ἐλέους ἃ ρτερατβα- 
ἀοῃ δηᾶ ἃ οδιΠπρ ἴῃ νοι Οοα᾽5 ἔτθε 
απτπασιεὦ πΊετου 18 οοπϑρίοπουβ. καὶ 
ἵνα γνωρίσῃ : Τῆϊβ ἰ5 πιεπιϊοπεά 8485 ἃ 
ῬΤΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ρύτροβς οἵ αοά. ἐπὶ σκεύη 
ἐλέους : [ῃ6 ΊοτΥ 18 σοποείϊνεά 45 βοῖπε- 
τπῖηρ 5με ἃ προη ἐπε ρείβοῃβ σοποεγηεά ; 
{πὸ τε ἱτγαάδιδις ἃ ὑπ τῆς Ὀϊνίπα 
Ὀτιρμέπεββ. Οὐ. 2 ὙΤἤεββ. ἱ. το. δόξα 
π᾿ ϑυςῃ σοπποϑοίίοπβ ᾿85 504} ἃ βυρεῦ- 
ξεηβῖρ]ς ἐβομπαίοϊορίοαὶ πιεαηίπρ ; 118 
σοπίεπε νγὰ5 ἄχεᾶ ἴοσ Ῥδὺ] ὃν ἢϊ5. νἱβίοῃ 
οὗ Οὔτῖβε 5 [οσγά οὗ ΟἸοσγ. Τδε επᾶ οὗ 
(οάβ γγᾶγβ ψγἢ τΠς να β586185 οὗ ΠΊΘΓΟΥ 
ἷθ ἴο σοπίοτπι ἐπεπὶ ἴο ἴπ6 ἰτηαρε οἵ Ηἰβ5 
εχαϊεά ϑοη. ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν: 
Ῥδυ] ἄοεϑβ ποί βῃτίπε τόσ ἐπίγοδυοίηρ αοά 
45 βυδήεςε μετα. Ὑε νεββεβ οἴ πλεγου, ἴῃ 
ψνθοτα {πε Ὀϊνῖπε ρΊογΥ 15 ἕο με τανεαίεά, 
816 5 ἢ 845 αοα ρτγεραγεὰ Ῥεΐογε ἔοσ ὑπαὶ 
ἀεβείϊπν. ὙΤμδὲ Ῥδὺ] 15 ποί βρθακίηρ μετα 
ΔὈϑίγαοιϊν, 85 ἴῃ δῖ5. ἀϊβουββίοη οὗ [δα 
τεϊδέϊοῃβ οὗ ογσγεδίυσα δῃᾶ Ογεδίοσ ἰπ νεσ. 
21 ἔ,, θὰξ οπ τπ6 Ῥαβίβ οἵ ἐχρεγίεηςα, ἰ5 
ϑδοννῃ Ὁγ {πε ψνογάβ ψνῃ]οἢ ἱπητηεάϊ δεῖν 
[Ο]ονν : οὗς καὶ ἐκάλεσεν ἡμ ἃς -- ψΨοτη 
δε αἷβο ἿδἱἹεά ἐπι δ. ὙὨε σκεύη ἐλέους, 
πῃ οἵμεσ ννογάβ, ατε οί ἃ πιεγε ἐῃεοϊορίςαὶ 
ςοποερίίοῃ -- “ (οὐ δ εἰδοὶ "": {πεν δτὲ 
ἐπε δοΐυδὶ τηεπηθεῖβ οἵ ἴπῈ ΟὨειβέϊδη 
Ομαυτοῖ, 71ἐν δὰ Οθμεῖ]ε ; δηά 1ὲ 15 ποῖ 
ἃ ἀεάυοέΐοη ἔτοτλ δε πεοαββϑιϊεβ οὗ ἔπε 
Ῥινίπε παίυτε, θὰ δὴ δοοουπε οὗ ταδὶ 
ἐχρεγίθηςεβ οἵ αοά᾽β ροοάπεβο, ψνῃϊοἢ 15 
δίνεῃ οί ἰῃ προητοίμασεν δΔηᾶ ἴῃ 
ἐκάλεσεν. Ηονν πιο 15 Ἴοονετεᾶ ὃΥῪ 
'προητοίμασεν ἰ5 ποὲ οἶδατ, ΡῬαϊ {πὸ ἑδχὶ 
Ρτεβεηΐβ ῃο ρτουπᾶ τυνβδίθνεσ ἴογ ἱπιροτί- 
ἱπρ ἱπίο ἴὲ ἐε ἰΙάβα οὗ δὴ υποοηάϊείοηδὶ 
εἴθιηδὶ ἄεδεογεαε. Ὑῇοβε ννῆο δτὲ οδι]εά 
Κηονν (μαὲ ἐπε απίεοεάεπίβ οὗ {πεὶγ 9 4]]- 
ἱπρ, ἴδε ργοοεββεβ ΨῃϊΟΒ Ἰἰεδά ἊΡ ἴο δπά 
Ρτέρατε ἔοσ ἰξ, ατε οἱ αἀοά. ὙΠαΥ Κπονν 
ταὶ ἴῃ 411 ἔμπεβε ργοσεββεδ, ἄνβεῆ ἱπ {πε 

τεπλοΐβ ἰπι {141 βίαρεβ οὗ ἔβεσῃ, ἴο {ῃς 
βίρηίϊποδηςε οὗ ψμϊο ἘΒΘῪ ἡψεγα ὈΙἰπὰ δὲ 
186. εἶπε, φ͵ουυ ννὰβ ἱπ νίενν. Ὑῆε ἴδοὶ 
ἴδαὶ Ῥοΐῃ [εν δηά (μἜπε 68. ἅτε οδ] δᾶ 
βῆονβ. δι {Π15 ργεραγδαίίοῃ 18 ποι ᾿ἰγαϊτεά 
ἴο Δὴγ οὐδ παίϊοῃ ; ἰῆς ἕδος ἰδὲ {πε 
οΔ]16 ἃ «τὲ ὥοηπι αριοηρ οι 7ενν8 δπά 
(επεῖ]εβ. βδῆονβ ἐπαΐ πὸ οπε σᾶπ οἰδίπι 
(οὐ β γλέγου 45 ἃ τῖρμε ἰῃ νἱτίας οὗ Πἰ5 
Ὀϊττἢ ἴπ βοπῖα ρατίϊοιιϊαν ταςα. 
ες. 25 1. ὙΠὶβ τεβϑυὶε οὗ Οοά᾽β γαν8 

ὙΠ πγδη.---ἘῚ5 σδ]]Πηρ ποῖ ΟΠΙΥ ἔτοπὶ ἴῃς 
16νν5 Ῥυι ἔτοπὶ ἔπε (θη 11165--τάρτεαβ 11 
Ηἰϊϑ ονγῃ ἀδοϊδγαίϊοπβ 'π ϑογίρίασαε. Μεγ. 
25 ΔΏΒΨΜΕΙΒ τΟΌΡΉΪΥ ἴοὸ ΗΟ. 11. 23, ΟΧΧ: 
1 ν1]1ονα μδσ ΠΟ τνν85 ποί Ῥεϊονεά, δηὰ 
ὙΨ0111 58ν ἴο ἐμαὶ ψῃϊοἢ γ85 πο ΜΥῪ ρεορὶε, 
ἸΒου δὲ ΜΥ ρεορίς. Νοὶ ΜῪ ρβεορῖε 
(ΞΞ 1ο-πλπὶ) ἂδπά Νοὶ Ῥεϊονεά ( ΞΞ 1.ο- 
τὰ πη }) γατα ἐδε ἤδὴεβ οὗ ἃ βοὴ δηά 
8. ἀδιρμίεν οὗ Ηοβεα, ν»ῆο βυτηῦο] δε 
τπ6 Κιπράοπι οὗ [βγϑεὶ, τεϊεοίεὰ οἵ αοά 
Ῥυς ἀεβεϊπεά ἴο βῆατε δρίη ἴῃ Η:5 ἴδνουγ. 
Ῥαὰϊ μετα Ἀρρ᾽ϊεβ ἴο τς οδι]ἔπρ οὗ ἴῃς 
(ἀβπέ!εβ τνογάβ νυ μσἢ βροῖκε οτὶ ριπαι] οὗ 
τῆς τεβίογαείοη οὗ [15γ8ε]---δὴ ἱπβίδποα 
ΨΜΕΙοῃ βῆοννβ πον πὶ ϑ᾽θβάϊηρ ἴ τυ δα 
ἴο ῥσβδ5 {δε σοηίεχὲ οἵ ἔπε οἵμεσ ραβϑᾶρεϑ 
αυοιεά ἴῃ 115 οπαρίεσ. Ψεσ. 26 15 4]5ο ἃ 
ποίαιίοπ ἔτοσα Ηοβ. ἱ. τὸ ({Χ Χ) : τῆα 
κεῖ ἰβ βυρριϊεὰ Ῥν Ῥαὰ], Τμε δρρὶῖοα- 

Εἴοπ Οὗ Τξ 15 βί π]ατ ἰο {παὶ οὗ νεσ. 25. ἴῃ 
Ἡόοβεα ἔπε ρζοπιῖϑε 15 ἰπαὶ ἰῆς [5γ86 1165 
ψῆο παά Ιοβὲ ἐπεὶς βίαπάϊπρ' 8ἃ5 αοά᾽β 
Ρεορῖε 5βμουϊά πανε ἴξ ρίνεῃ Ῥ8οζκ ἴο ἔβεση, 
1ῃ 411 115 ἀϊρηϊίγ. ὙΠῚΒ αἷβο Ῥδὰ τεδᾶβ 
οὗ τῆε οδιΠηρ οἵ ἐῃε απεῖεβ. ὙΠΕΥῪ 
ψετε οςε πὸ ρεορῖε οἵ (οά᾽β, Ὀυιξ ποὺν 
Βανς πεῖς ραγὲ ἴῃ {πε δἀδορίϊοα. Βυὲ 
ναι 15. [ῃε τηεαπὶπρ οὗ “"ἷπ τλε ρίδος 
ψπεῖς . .. ἔλεγε 5411 ἔμεν δε ςδ]]εᾶ" ὃ 
1 15 ποῖ οσεγίδίη ἐμαὶ ἱπ Ηοβεα ἰπατα 15 
ΔΗΥῪ τεΐεσγεπος ἴο 8 ρΐδ:ε δἱ 81] (586 τηδγρίῃ 
οἵ Ἐ.Ν.), ἀπά ἴὲ 15. ποῖ εᾶϑὺ ἴο 8εεὲ ψνῆδὲ 
Ῥαὺ οἂπ πιεᾶπ ὉΥ ἐπε ετηρῃϑίϊς ἐκεῖ, 
Ὑπε οτγάϊπαγν ἐχρίδηδίϊοη---ἰῆς 6 πεῖ]ς 
ἰαηάϑ---ἰθ δΒ ροοά δ8 δπύ, Ὀυΐ 566 πὶβ 
δΒαγάϊν εαυδὶ ἐο {δε βέγεββ ἰδία οὐ ἐκεῖ. 



666 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΙΧ. 

Χστε οδὶν κατάλειμμα ᾿" σωθήσεται ᾿ 28. λόγον γὰρ συντελῶν' καὶ συντέμνων "᾿ ἐν (πὰ 50 

ον. δικαιοσύνῃ ᾿ ὅτι λόγον συντετμημένον 3 ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς ". 
μι ηι, 29: Καὶ καθὼς προείρηκεν Ἡσαΐας, “ Εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέ- 
41 ας λίπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὡς Γόμοῤῥα ἂν ἷν. 2, 13. 

τ δτς οἠἱγ ἰῃ Ν, Τὶ 

1 Ἐὸσ καταλειμμα (νΒΐοἢ ἴα ἐς τεδάϊπρ' οὗ τῆς [,ΧΧ)}ὺ ΠΕΚΙ;Ρ, τοδὰ νυνί Μ1ΑΒ 
νπολειμμα. 

3 εν δικαιοσυνη οτι λογον συντετμημενον οπΊ.  1ΑΒ 47. ““νγεβίεσῃ ἀπά ϑυτίδῃ " 
δυϊῃογί εἶα πᾶνε ἐπῈ ννοσάβ, ἴῃ ἀρτεεπιθπὲ ψ ἢ ἐδ ΧΧ. Βαξ πε γαρ αἴζεσ πὸ ἢγϑβι 
λογον πηδῖαβ πε Ψῃο]ε βεπίεποθ, ἰπ (Πἰ8 οᾶβδ, ἀπίγαπβιδίδοϊα ; ἀπά 1πουρ νν εἰβ5 
δηά ΑἸξοσὰ ἀεξεπά {με τεςεῖνθά ἐεχέ, ἀπά Ὑτερ, Ὁγαοκείβ τῆς τνογάβ ἰπ ηιεβέίοη ἱπ 
ΤηΔΙΡ,, ταοϑὲ δά, οταῖέ μετα. 

ει. 27 ἔ. Ῥτοπὶ (ἢ σδ] προ οὗ τῆς 
αεμεῖ]ε8, 5 ἰογείοϊά ἴθ ρσορῆθου, Ρδὰ] 
Ῥάββεβ ποὺν ἴο ἴμε ραγίἰ8ὶ, δὰς ΟἾΪΥ 
Ραγίϊαὶ, οδ Πρ οἵ 5τδεὶ, ἃ5. ἀππουποαά 
ὈΥ {πὸ βᾶτης δυιπογίίγ. ὙΤΠα 1ονν8 σδηποῖ 
αύδιτεὶ γΊ 1 ἐπα βἰξαδίίοπ ἐπ ἩΠΙσἢ ἐμ Ὲ Υ 
ἢπᾶ {παοπγβεῖνεβ Ὑπεη ἰὲ ἀπβυνεῖβ 50 
ἐχδοῖν το ἰἢς Ψνοτά οὗ αοάἅ. ὑπὲρ ἰ5 
δεῖς πα] 5.1 ρτ Βηϑθ] ες ἔτοτη περί: ἴὲ ἴ5 
ποΐξ ἃ ἰοιὰ ἱπίθγοθββίοπ οἢ 5γβ6}᾽ 5 δ6- 
Βιαῖξ, θυξ ἃ βοίεσγηη ἀξοϊδγδίίοπ σοποοση- 
ἱπρ' βγϑεὶ, [πδὲ ἔπε Ῥτορῆθε πλᾶῖκθβ; 5668 
(τίπητμη, 5.0... ἴ., 5. ὙΠὲ αυοίδίίοη ἴῃ ψετ, 
27 1β ἴτοτη 188. χ, 22 ἔ., Ὀπὲ {πε ορεπίπρ' 
ψνοτάβ ἂς πιοάϊῆεά Ὀν τερο]ϊεςέίοη οὗ 
Ηοϑβ. ἰ. το πὲ αποίεά. Τῆς ΤΧΧ τεδᾶβ 
καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς Ἰσραὴλ ὡς ἡ 
ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ κατάλειμμα 
αὐτῶν σωθήσεται. λόγον συντελῶν καὶ 
συντέμνων [ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον 
συντετμημένον] κύριος ποιήσει ἐν τῇ 
οἰκουμένῃ ὅλῃ. Ὑπε ψογάβ Ὀγδοκοίεά 
816 οπλτιοδ Ὁ ταοϑὲ εἀϊίοσβ, Ῥὰς ἐπα 
86η88 15 πο αἴεςίεά, τὸ ὑπόλειμμα μα5 
ἴδε ἐπιρῃδβίβ: οπὶν τλ6 τετηπδηὲ 5141} θὲ 
βανεᾶ, ὙΤΗ5 ἀοοισῖπε Ῥδὰ] δρρδτγεπεν 
Ἐπάβ οοπῆσγπιεά ὃν (ῃς νοτάβ λόγον γὰρ 
συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει κύριος 
ἐπὶ τῆς γῆς. [Ι{ ἰ5 ἀου 1] νυ ΠΕ Ί ΠΕ ΔπῪ 
οτς σου Αβϑίρτι πηθδηϊηρ ἴο ἔπε8ε νγογάβ 
τπ1685 με παά δὴ ἰάςα Ὀθίοσεπαπά οὗ ψῇῃδὶ 
{πὸν οὐρδε 0 ΟἹ τησϑὲ τβᾶη. Οἤαυπε 
τεπάειβ ἰῆς Ηερτενν ἰὼ Ψ ΒΟ {πὸῪ 
ΔΏΒΕΙ, “ἘῸσ ἃ ἢπ8] ὑγοσὶκ δπά ἃ ἀδβοϊϑίνα 
ἄοιἢ ἰῃς Ιιογτά ὄχεουῖς πίη 411 ἐπα 
δα"; δηά {πϑῖβ 15. {πὸ βϑαῖῆθβ ρϑηεσαὶ 
ἰάεα 'ἰπ ϑαπάδυ δηᾶ Ηξεβά8π|᾿5 νεγβϑίοῃ 
οὗ Ῥαὰ]: “ΕῸΣ 4 ψογά, δοσοπηρ ἰβῃϊηρ 
δᾶ τι ἀρίπρ 1, ἐμαὶ 18, ἃ βεπίοπος 
ςοποΙπβίνε δηάα σοποΐῖβα, νν1}} ἐδε Τοσά ἄο 
ὌΡοπ {πε βατίῃ ᾽", Ψνεῖββ, νῇο τεΐβδίηβ ἔπ 6 
ψοτάβ Ὀτδοκείβα, τααῖκθβ λόγον -- (οὐ 5 
ΡῬτοσηῖβε : (οὐ 16]5 ἴε ἰηἄεςἃ (συντελῶν), 
δυϊ Ης δὲ πε βαπιδ εἰπης {1π|118 οσ οοη- 
ἱταοῖβ ἴὲ (συντέμνων), ἱ.5., [1815 ἴὲ το 
5ΟΠῚΒ Οἵ Ιβῖδεὶ, ποῖ ἰο 211. Τῇΐβ, πὸ 
ἄουβε, ἰ5 τε βεπδβε τεαυϊσεᾶ, δε σἂπ ΠΥ 

ὯΠ6 5840 ἴδδίὶ ἰῆς τνοτἄβ σοῆνου ἰεἡ (ες 
Βπουᾶ τδίμοῦ 58ὺ {πὲ Ῥδὰὶ ρμαΐ Πῖ5 ουγῃ 
1πουρμὲ ἱπίο ἐπε Ψψογάς οἵ τῆς ,ΧΧ, ἴῃ 
νὨΐοΒ ἃ ἀἰῆοα!ε ράββαρσε οὗἩ 1ϑαϊδῇ νγαβ 
ἐγδη βίδα δἰπιοδὲ δὲ παρμαζαγά, δπᾶ ἱπ 
ἀοίπρ 50 ἰεηξ ἔβεπὶ 4 τηβαπίηρ ΨΨΏΙΟὮ 
{πον σου]Ἱά ποὶ Ρὲ βαϊά ἐο μανὲ οὗ ἐβεση- 
86Ϊνεβ, 

Ψψεγ. 29. Βαϊ Πῖβ Ιαϑὲ αυοίδιίομ 18 ἴῃ 
νΕΙΡ4] ἀρτθατηθηὶ ΜΓ ἐπε ΤΙ ΧΧ 158. ἷ. 
9, Δηἀ ἰγδηΒραγΈ ΠΩΥ οἷθασ. ὙΠῈ σπέρμα 
οἵ βεεά ψῃοῃ αοα ἰεᾶναϑβ ἰβ ἐδε βαπὶθ ἃ5 
ἴῃς ὑπόλειμμα. ΤΠε ἤρα ἰβ ποξ ἴο ὃς 
Ρτεββεά, ὍΠε τεπιπδηξ 15 ποῖ ἐπῈ βϑγπλ 
Οὗ ἃ π6Ψ ρβορίε; Ρδὰὺ] ἐχρεοῖβ [βσϑεῖ 88 
ἃ ΜΏΟΪΕ ἴο ὃς τεϑίογεά. 

Ὑντὰ ἘΠ15 τὰς ἐπαοάϊον ρσοροσ οἴοβεβ. 
Τῆς πηΡε]ϊοῦ οὗἩ {πε 1εννβ νγᾶ8. ἃ ρτϑεδὶ 
ῬΙΟΌΪΘπι ἰο τἢ6 Αροβίο!ς αρϑ, ἀπά οπα 
ΜΏΙΘΙ δαϑὶν ἰεά ἰο βοδρεοίβπι σοποογη- 
ἱπρ ἐπε ἀοθβρεὶ. 
ψους ἃ Ρατὶ πὶ με Κιπράοπι οὗ αοά 
-ἰπιροβϑίρίθ. Τἢϊβ ομαρίεσ ἰΒ Ραυ]8 
αἰίεσαρέ ἕο ἐχρίδίη ἘΠ158 βἰειδέϊοη 48 οὴς 
ποῖ ἱπνοίνίπρ ΠΥ τητὶρμίθουθπθθδ ΟΣ 
Ῥγεέδοι οἵ [δι οἡ τῆς ραγὶ οἵ ασοά. [ὲ 
8 Ποξ ΠΕΟΘΒΒΑΣΥ ἴο σόϑατης πα νατίοι 5 
βίαρεβ οὗ {π6 διρτισηεηξ 8485 ἔπ ν ἢανα θη 
οἰυοὶαιο ἰπ 6 ποίεβι Ὑῆε ροϊπὲ οὗ 
διεαίεϑι αἰ ΠΟΌ]Υ 15. πὸ ἄουδε ἐπᾶὲ ργα- 
βεηϊεά ὈῪ νεῖβ. 22 ἀπά 23. Μδην ρσοοά 
βοθοϊατβ, Μουοσ ἀπά Τρ βῖι5 ἴοσ ἐχδτηρῖθ, 
ΒοΙά τπδὲ Ῥαὰϊ ἵπ ἰπδβε νεῦϑεβ ἰ5 ποὲ 
τ άγαντηρ ἔγοπλ, θὰ σαν ηρ τοι ρΡὮ, 
ἴῃς ἀτρασηθηὶ ἴτοσαη (οά᾽β δοβοϊ πέθπαββ 
βίἰδιθα 80 διηρ μϑΕΟΔ ΠΥ ἰπ νεῖ. 2:. ὙΠΕΥ 
ΒοΙά ἐπδὲ ἐπε σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα 
εἰς ἀπώλειαν ψουά ποὶ Ῥε σκεύη ὀργῆς 
αἱ 811, 1 πεῖς τερεπίαπος δηά δπιθπάπηεηὶ 
ὙΟΙῈ σΟΠΟαίναῦ!]α ; δηᾶ δἰἐπουρῃ αοά 
Ῥεδτβ ἰοηρ ὑνἱτἢ {πεπι---ῆδὲ ἴβ, ἀδίδσβ 
{πεῖν ἀδβίγαοείοη---ἰξ 15 ΟὨΪΥ ἴῃ οτάδσ ἐπαξ 
Ηδ πιϑὺ πᾶνε {ἰπιὸ δπᾶ ρρογίπηιν ἕο 
τηδηΐξεδε {π6 σίομεβ οἵ ΗΙ5 βίογυ οἡ ἐπε 
νεββεῖβ Οὗ τηδσου, Βυξ {πὰ δηϑνγεσ ἴὸ 
115. ἰβ Ρίαίη. [6 αϑβυπιεβ [δὲ ΒυπΊδπ 
ππ|ῆδ, ἴῃ 18 τεϊαιίοη ἰο αοά, εαρς Ὀὲ ἱπίεσ- 

ΤΗῈ οποόβεη Ρεορίθ᾽ 

-ππν" -ὐοὐὐδυ δ »» αὐ δδδδδδδδοι 



48----32. 

ὡμοιώθημεν ..) 40. Τί οὖν ἐροῦμεν ; 
δικαιοσύνην κατέλαβε" δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως " 

41. Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον δικαιοσύνης 1 οὐκ 

ἴφθασε.. 32. διατί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ ὡς " ἐξ ἔργων νόμου 3. 
24; ΡἈΪ,, 11}. 12, 17. 
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Φ 7 Η 

ὅτι ἔθνη τὰ μὴ " διώκοντα ῬΘΌΡΤΗΣ ἊΣ 
. ΧΙ. τ, 

χὶν. ΙΟ᾽1 
Οοτ. χῖν. 
Ι Σ Τίπι. 
υἱι τα; 2 
Τίπι. 11,22. 
ι Οον. ἰχ. 

ᾳ ΡΒ 1}, ἐϊ, 6. τσ Ῥαϊίδα. ψεῖζ. 14. 

1 Οτη. βεςοηά δικαιοσυνης ἸΑΒΌΏΟΘ, 411 εἀά. 

ὅγομον οπι. ΑΒΕ 47, νυ]ρ., ἀπά πιοβὲ εὐά, ΑἹΕ, ἰβ ἀουδεζα, 

Ῥεείβά Ὺ {πε Ἀπ ορΎ οὗ οἷαν ἴῃ [8 τεϊδ- 
ἐἴοη ἕο {πε ροίξεσ; ἴῃ οἵπεσ ϑγογάβ, πδὲ 
τῆοσαὶ ἀπά βρίγιειιαὶ δχραγίθδηςεβ σᾶη θὲ 
σοπδίσυ δα ἀηά τηδάδβ ἱπίβ!]Πρῖρ]ς τὨτοῸΡΉ 
ψπδὲ ἅτ πΊεΓαΪν ρἤγδίοαὶ σδίεροτίεβ. 
Βαὲξ {π|5 5 ποὲ ἔπε σαᾶβεὲ. Απηά ἰἔ ἰξ ΡῈ 
βαϊᾷ ἐμδὲ 1υβέῖος ἰδ ποῖ ἄοπθ, ὈῪ πὸ ἴπ- 
τεγρτείδείοη ρίνθη ἱπ {Π5 σοτηπιθπίδσυ, ἴὸ 
ἔπε εἐχρσεββίοη σκεύη ὀργῆς, ἰξ ΠΊΔΥ αἶβο 
86 βαϊά (δαί ᾿πδίῖοα ἴα ποὲ ἄοπε, ὉΥ τῃ8 
ἱπέεγρσείδείοη οὐ Μευοσ δπά 1 Ἰρϑίυβ, ἴὸ 
ἔπε οχργαβδίοη ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ. 
ἙἘδΟΝ οἵ {π65868 δ] εριδίίοπβ τηδὺ 68 βαϊά ἴο 
ὩΘυῖΓα 156 ἐπε οἰμοσ---μδὲ 15, πειέμοῦ ἰ8 
ἀεξοϊθίνα ἴὸσ {πὸ ἱπιεγργείδείοη οἵ (8 
Ρδββαρθ; δηά (π6 Αροβείθ᾽ 8 πιδαηίηρ τα - 
τηδίηβ ἴο Ὀς ἀδέβιτηϊπθά ὉΥ (π6 ρεπεγαὶ 
τπονεπλεπὶ οὗ Πἰβ ἱπουρμῖ, Ιῃ βρίίς οὗ 
ἐπε σγεδὲ ἀϊπουίεβ οὗ τῆς βεοιϊίοη 85 ἃ 
ΜΏοΪς, 1 σαπποὶ Πεβίίδίς ἰὸ στεδά ἰὲ 88 
δῦονα. 
ΟΗΑΡΤΕΚ [Χ.---Ὑεῖ. 30-.Χ, 21. Ὑὲ 

ΘΟΙΩΘ ΠΟ ἰο {Π6 βεοοπά τηδίῃ ἀϊνίβίοη οὗ 
ἐπαὲ ρατὲ οἵ ἐπ δρίβιϊα ἱπ ψῃῖσῃ Ῥδὺΐ 
ἄϊβοιιββεβ (ἢ6 ργοῦϊετη ταῖβεά ὃν ἐπα 
τεϊδείοη οὗ ἐπε [εννβ ἴἰο ες ἀοβρεὶ. Ης 
δι458 Βπόονγῃ ἴῃ σῃδρ. ἰχ. 6-20 {παι ἔπον ἢν 
ὯΟ οἰαἴπι 45 οὗ τἱρῃς ἴο βαϊνδείοη: {πεὶσγ 
ψγῇοἱα Ὠἰβίοσυ, 48 γοςοσάβᾷ δηὰ ἱπιεγργείεά 
ἴῃ τ1Π6 ϑοτγίρεσγεβ, Ἔχ ριτε4 αοά δοιξπρ 
ΟΠ. αυϊ6 4 ἀϊθεγαπὶ ῥτγίποὶρὶα ; ἢ ποὺ 
Ρτοσεβάξ ἰο 5ῃον πῆοσα ἀββη ον ἐμαὶ 1{ 
ψ 88 οὐνίηρ᾽ ἰο ἐμεῖγ οὐνῃ ρα] πὲ ἐμὸν 
ΜΕ τεϊεοίθά, ὍΗΘῪ [ο]]οννεά, ἀπά ρΡεσ- 
βἰβίεά ἴῃ (Ο]]ονγίηρ, 4 ρβδίῃβΒ. οὐ ψΒΟἢ 
βαϊναίίοῃ νγαβ ποῖ ἴο θὲ ἐοιιπᾶ ; δηά ἔβου 
Ψγετα ἱπεχοῦβαθῖβ ἴῃ ἀοίπρ 50, ἱπαβπηι ἢ 
85 αοἁ παά τηδάς Ηἰς ΨἈΆΥ οἵ βαϊνδίίοῃ 
Ρἱαΐη ἀπά δοοβββιῦ]8 ἴο 8]]. 
ες. 30 ἔ τί οὖν ἐροῦμεν ; υϑυδίϊυ, 

88 ἴῃ νεῖ. 14, {Π18 συβείοη 18. ἔο] οννεά 
ΌΥ «ποίδπεγ, Ὀὰϊ Πεῖα ὈΥ δὴ δββεσζίίοῃ. 
ΤὩς ςοποΙυδίοη οὗ (δε ἰοτεροὶηρ ἀϊ8- 
οὐβθίοη ἰ5--ποὲ {δαὶ αοὗ 48 Ῥέδη 
ΤΑΙ Π16585 οσ υπ͵ιβέ, θα --τ 8 18 ραταάοχίοδὶ 
Ῥοβίξϊοῃ : αεηε6ε8 (ἔθνη, ποῖ τὰ ἔθνη) 
ταὶ ἀϊά ποΐ ἔο!ονν δεν τὶ ρπέβουβηεββ 
αἰϊαἰπεά τἰρμέβοιιβηεβββ, {πε τὶρῃμθουβηεββ 
ψνὨΙοἢ σοπιθβ οὗ ἴδῃ ; Ψ Ώ116 Ιβγϑεὶ, 
ψΒΙςὮ ἰο]]οννεά δἔϊεν ἃ ἰὰνν οὗ τἰρμέθβουβ- 
Π685, ἀϊἃ ποῖ αἰξΐαίπ {παῖ ἰανν. διώκειν δΔηὰ 
καταλαμβάνειν ἅτε σοττεϊδεϊνε [ΘΓΙΩΒ : βεα 

Νειβίβείὶθ. Τῇδε τερειίοῃ οὗ δικαιοσύ 
18 βεγκίπρ : ἴε ἰβ πε οπα διπάδπηθπίδ 
σοποερίίοη οα Ψ μίση Ρδι}}8 ροβρεὶ 
τοβίβ ; {πὸ αιδβέίοηβ δὲ ἴβϑϑδιβ. Ὀεΐνεεη 
Ηΐτα δηά {88 ϑννβ γεγε 4υδϑεϊοηβ 85 ἴο 
Ψῆδὶ ἰἴἃ 85, δηᾶ ἤἢονν ἰξ νγὰβ ἴο 6 
διιαϊπεά, τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην 
15 ποῖ 8η ὑηξαίσ ἀεβοσίρείοη οὗ ἐμ8 ραρδῃ 
ΤΆ(Ε5 48 σοηίγαβίθα ννἱῃ {πῈ [ενὺν8; μον 
ἴο ὃ6 εἰρδι νι σά ννᾶ8 τοὶ ἐμοῖσ τηαΐπ 
ξῃίεγεϑε, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως 
ἔου {π6 ἔοττη οὗ πε Ἐχριδηδίοσυ οἶδιβα 
μετ δὲ οὗ, 111. 22, τ Οος. ἰϊ, 6. Ἷε 18 ποῖ 
ΒΌΣΡε βίπρ ἔπαὶ ἃ τἱρῃίεουβπθθβ οὐ {15 
βογί βῃοιά θὲ ἴουπά ενεη ὉΥ ἔποβε ΨῃῸ 
81 ποῖ ἴῃ αιδβὲ οὗἉ ἴξ ; [(5 πδίυτε 5 ἔπδὲ 
1 15 Ὀγτουρῃε δπᾶ οὔετθά ἕο τπηξβη, δπά 
ΤΑΙ ἢ 15 βἰπιρὶν {πα δοὲ οὗ ἀρρτορσίδείπρ ἰξ. 
᾿Ισραὴλ δὲ κιτιλ.: (Η18 15 ἴῃς δβίοῃ βῃϊπρ 
τηΐηρ ΒΟ ἄσθβ περά εδχραπαδίίοη. 
διώκων νόμον δικαιοσύνης. ΤΠς ἰάεδ ἰ5 
ποῖ {πδὲ ἰ5γϑ6ὶ] ννὰβ ἰῃ 4πεβὲ οἵ ἃ Ἶανν οὗ 
τρβιεουβπεββ, ἰπ [Ὧ8 βεηβε οὗ ἃ γῦϊε ὃὉγ 
186 οὔβεγνᾶπος οὔ ΨΏΙΟΝ σὶρῃθουβπθββ 
ΜΟΙ]Δ θὲ διἰαϊηξ : ὄνεσυ [βγϑαὶ τα Ὀ6- 
Ἰενεά Ὠἰπηβεὶῖ το Ὀ6, δηά αἰτεαάν ννδβ, 
ἴῃ ρΡοββαββίοῃ οὗ 800 ἃ αν. [1 τησβέ 
ταῖπεσ ὃς ἔπι 18:86] δἰτηβᾶ ᾿πο}ββδηῖν δὲ 
Ὀεϊπρίὶπρ [5 σοπάπος ἃρ ἴο {πε βιαπάαστά 
Οἱ 4 ἴὰνγ π΄ ΨΕΙΟΒ τὶρῃιθουβηθββ 85 
σαγίδίην με] οὐ, θὰξ νγὰβ ἤανϑὶ 8616 ἴὸ 
δομίενα ἰἰ5 ρύγροβε. Τῇ νόμος δικαιο- 
σύνης, (ἢε υπδεϊαϊηεά ρΌΔ] οὗἩ 5.86} 8 
ἘΠἤοτίς, 15 οὐ σοῦγϑα ἐπ Μοβαῖς αν; πὶ 
ἴε 18 τοξεσσεά ἴο, ποί ἀεβηϊίεϊυ, Ῥπὲ ἴῃ ᾿ξ 
σμαγασίογίϑεὶς φαδ! ἰε8, 88 ἷανν, δπὰ 58 
εχ θιεπρ' δηᾶ επ]οϊηϊηρ (ποῖ Ρεβεονίηρ) 
τἰρμιβουβηθββ. εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν : 
ἀτϊά ποῖ δἰέδίη ἴο, αὐγῖνε δἱ, (δι ᾿δνν--εὶϊξ 
τοτηδἰ πᾶ ουξ Οὔ πεῖν γεαοῖ. 1,668] τε! ρΊοα 
Ῥτονβᾷ ἃ [αίϊυσγα. 

γεῖ. 32. διὰ τί; ΜΕΥ} Α τεβυΐὶὲ 50 
Ἄοοηίουπάϊηρ, πεεβ Ἔχρδηδίίοη, ὅτι οὐκ 
ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων: ἰξ 56 6115 
ἴοο Ρῥγεοῖβε ἴο ΒΌΡΡΙυ νι ὟΝ εἰββ ἐδίωξεν 
γόμον δικαιοσύνης. Τ πε τεαβοη οὗ [βγϑ6]᾽5 
τε ηξ οσα αϊατε νὰ ἐπδὲ [5 ΨΏΟ]8. τθ- 
Ἡρίουβ εῇογὲ ἀπά δι τυάθ γα ποῖ οὗ 
[αΐτῃ, θὰε (80 ἐμου σοποείνεά {πε σ485ε) οἵ 
ψνοσκβ. ΒΥ ἰπβεσιίηρ ὡς ΡΔ}] ἀϊδβοοίδεββ 
Βίτηβεὶ ἴτοπὶ {Π15 σοποθρείοη, δηά ἰεανα8 
ἰξ το Ιβγϑεὶ; μ8 ἄοεβ ποὲ Ῥεϊΐενε (μανίην 



668 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΙΧ. 33. 

προσέκοψαν γὰρ ' τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος, 33. καθὼς γέγραπται, 
«." Ιδού, τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος, καὶ πέτραν σκανδάλου " 

καὶ πᾶς 3 ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται ", 

τ γαρ 4 ΚῚΙΡ ; οπι. ΜΊΑ ΒΏΊΕ. 

Ἰεασηβά {πε σοπίγδγυ ὃν Ὀϊείεσ Ἔχρεγίεπος) 
τῶδι ἔβεγα ἰβ Δ}Υ οὐεἰ δἱοηρ [815 τοδά. 
Ἐνετγμίηρ ἴῃ τε ρίου ἀερεπάβ οα {δε 
παίατα οὗ (6 βίατξ, Υυἵὔοι τὴδν βίατί 
ἐκ πίστεως, ἴτοπι δὴ υἱέες δραπάοητστπεπε 
το αοᾶ, ἀπά δὴ εἐπεῖγε ἀερεπάεπος οἡ 
Ηἰΐπι, απ ἰπ 15 σαβε ἃ τἱρμξεοιβηεβδ 15 
Ῥοβϑίθίε νοῦ γοὺ Μ|] τεσορηΐβε 88 
δικαιοσύνη θεοῦ, οὐδ ον οἱ απά 
ψοτΚ ἰπ γου ; ΟἹ Υοὺ τηδῪ βίδτι ἐξ ἔργων, 
ΜΘ τϑαῖν τλεϑηβ ἴῃ ἱπάερεπάεπος οὗ 
αοά, ἀπά {τὺ ἴο ννοτῖς οὐ, ννπουε σοταϊπρ' 
αηάεσ ΟὈ]ρ διίοη το αοά, ἃ τὶ ρμίεουβπεββ 
οἵ γοῦσ οὐνῃ, ἴοσ νΒΙΟῃ γοῦ τηδὺ 5αῦβε- 
4υςπεῖν οἰαίτη Ηἰ5 ἀρρτοναῖ, δπὰ ἴῃ {πῖ5 
οαβς, {κὸ τῆς 1ενν5, 411 γοὺγ εῇοσίβ νυν] 
δε Ὀαῇϊεᾶ. Ὑουτ Ξέδτιϊπρ-ροῖπί 15 πητθαὶ, 
ἱταροββίρίε ; 18 ἰἴβ ποῖ ἐγαγ ἐξ ἔργων, θυϊ 
ΟΥΪΥ ὡς ἐξ ἔργων ; 1ἰ ἰβΒ 4η ἰάεδ οἵ γουτ 
ονα, Ὡοΐ 4 ἰγτυϊῃ οὐ ΨγΏϊοῃ [16 σδη Ῥς 
σαττὶεά ουξ, ἐμαὶ σοὺ δῖε ἴῃ ΔΠῪ βεῆβα 
ἰηδερεπάθης οἵ αοά. ϑυοῖ δὴ ἰάξα, 
Βονενεσ, τοοίϊεά ἴῃ ἐπε τηϊπάᾶ, τηδῦ 
εῇεοίυ δ! ρογνοτὶ δηὰ ψτεοῖκ (τς βου, 
ὉΥ τιρκίπρ (μ6 ᾿ἰνίηθ ΨΨΑΥ οἵὗἩ δἰϊαϊπίηρ' 
τὶ μβέβδουβμεββ ἂπά [ἰἴ6 οῇδηβῖνε ο ἴξ; 
ἀπὰ τῃἷβ 15 ψῆδε παρρεηβά το {πε 7ενν8. 
Βεοδϑυβε οὗ ἔπαξ ργοΐουπάϊν [α15ε τοϊδιῖοσ 
ἰοὸ αοἄ προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσ- 
κόμματος. Τῆς 5ἴοπαε οὐ ΨΒΐΟμ ἘΠΕΥῪ 
βίαπι]ε νναβ ΟἸτίβε, ἀπά Ἔβρεοῖ ιν Η5 
Οτοββ. Τῆς σκάνδαλον οὗ (ῃς Οτοββ, δὲ 
ὙΠ ἢ παν βειπιθεά, 15 οὶ Κι τ ΡΥ ἐπα 
ἴδοις ἴμδὲ ἴ ἐς. ἃ σγσοββ, Βεσεᾶβ ΠΟῪ ὃχ- 
Ρεοίϊεά 4 Μεββίδηϊς ἴἤσοπα ; ἰἢς Οσοββ 
οἤεηάςα ἐπδπὶ θεοδυβε, 45 ἱπίεσργειεα ὉΥ 
Ῥααὶ, ἴὲ βυπιπιοπαά πε ἰο Ῥερίῃ 
ἐμεῖς σε! ρίουβ 116, ἴτοτσα με νεσν ὃ6- 
δἰπηΐηρ, δὲ {πε ἴοοϊ οὗ ἔπε Ογυοϊῆεά, ἀπά 
ΜΙ πα 5θῆβα προη ἐμοῖς πεατγίβ οὗ δὴ 
ἰπβηῖέα ἄθρε ἰο Ηϊτη, νυ ἢ πο “ νοσΚε "ἢ 
οουά νοὶ τεραν. 

ψει. 33. Ὑεῖ ρατδάοχίοδὶ 45 (Πῖβ τ 
566 πὶ, ἰξ ἄστεεβ ὙΠ {πε ϑνογᾶβ οὐ ϑ.τῖρ- 
ἴατε. Ὑῇε αυοίδείοη 15 ἃ τηϊχίσσε οὗ 
154, χχνίϊϊ. στ απᾶ νῖϊ. τά: απά ἴΐ ἰβ 
ἱπιεσγεβείηρ ἴὸ τείλατκ πὲ {πῸ βαῖῆς 
Ῥαββαρεβ ὅδτὸ αυοίϊθδά ἰη ςοπ)]υποξίοη, 
τπουρὴ (ΠΥ τα ποῖ τηϊχεά 845 ἤεσο, ἵπ 
τ Ῥεῖ, ἰἱ, 6-8, ὙΠὸ οτῖρί παὶ στεΐεσεπος οὗ 
{Ποπὴ 18 ποὲ Ἐχϑοῖϊΐν Μεββίδηϊῖς. ΤΒδ 
βίοπε ἰαἰϊὰ ἴῃ Ζίοη (158. χχυί!. 16) ἰ5 
ἱπάεεά ἱπιεσρσείεα ὉῪ ΠεἢἸΖβο οὗ {πὸ 
Κιηράοτῃη οὗ ρτγοτηῖβε 5 ἰδεπιϊβεά ψνεἢ 
115 ϑονεγείρῃ Ηδεδά, δαὶ ἐς βίϑης οἵ 

3 πας οἵα. ΑΒΌΕ 47 δηά 81] εἀά, 

Βευτ ΒΓ πρ' (184. ν, 14) 18. ἀπεαυΐνοοδ!ν 
αοά Ηἰπηβ6]Ὲ : 411 ψγῆο ἄο ποὶ ρίνε Ηἰπὶ 
Βοποὺγ ἅτε Ὀγοκεη δρδίηβέ Ηἰβ ρονεγη- 
Ταβηΐ 85 οὔ ἃ ϑβἴοπε, οὔ σϑιρῃε ἴῃ ἰξ 85 
ἴῃ 4 5θΒηᾶτθ. Ῥδὰϊ ἰπβεγίβ ἐπ᾿ αὐτῷ αἴΐξετ 
ὁ πιστεύων (415 Ῥεΐεῖ 4150 4065), ἀπά 
ΔΡΡΙΪεβ {8ε ἤρυτε οὗ {πὲ βίοῃε ἱπ Ῥοίῃ 
οᾶβεβ ἰο ΟΠ γῖβε, δηὰ ἰο {π6 σοπίγαυν 
τεϊδιίοπϑ ΨὨΪςὮ τλξῃ πιδᾶὺ ἀβϑασηα ἰοὸ Ηϊτη. 
Θοπια βέιγη δε ονεσ ἩΠτ (45 ἴ8ε [ενν8, 
ἴοσ [86 τϑαβοῃβ 7τ|5ῖ ρίνεπ) ; οἔμεσβ δαϊα 
οη Ηἰπὶ δπὰ δηά Ηἱπὶ ἃ βισε Τουηἀδείοω, 
οὐ (βοῦς ἃ ἔρυτο) ρυΐ ἐμεῖσ ἔσαβὲ ἴῃ 
Ηἰἴτα δηά αγε ποΐ ρεξ ἴο βϑῃαῖηε. Οἵ. Β5. 
αν. 22, Με. χχῖ. 42, τ Οου. 11]. σὰ, 
ξ σ. ἵν 12. ἘΡΏὮ. 11ςὐ20. 

ΟΗΑΡΤῈΚ Χ.-τνεγ. τ. Ὑπὸ Αροβεία 
σϑηποΐ επίδτρε οὐ τΠ|8 πιεῖ ΟΠ ΟΪΥ βἰξαα- 
εἴθ πους ἐχρταβδίηρ οπσα τῆοσα {πὸ 
ἄξερ ρτίεῖ νοῦ ᾿ξ σαυδεβ μἷπι. ϑίπος 
{8ε ]ενν8 τα τεξεσσε ἰὼ ἴπ {πὲ ἐπίγά 
Ῥεβοῃ (ὑπὲρ αὐτῶν) ἴξ ἰ5. οἶδαγ {παῖς {π6 
Ῥεσβοῦβ δἀ ἀγεββεά τὲ ἃ (ἀδηϊτε Οδυτσοῇῃ. 
ἀδελφοί: Ῥαυ]75 μεβατί ββετηβ ἄγαψῃ ἴο 
8ιῖβ βρίτίευδι Κίιπάτεδ δβ πε ἔδεϊβ {πὲ 
ἄεερ ρα! ψΒΐοἢ βαραγαῖθβ τη τηθδη- 
ΨΜΏΙΠς ἴτοτα πὶβ Κίπδγηθη δοςοτάϊηρ ἴο ἔπε 
ἤεβῃ. ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας: 
τῆς τηβδηΐϊηρ οὗ εὐδοκία τηῦδβὲ ὃς σαἰπετεά 
Ποτλ ΒΟ ἐχϑυηρῖεβ 45 Μί. χί. 26, Ερῆῇ. ἱ. 
5, 9, ΡΗΪ. ἱ. το; 11. 13, 2 ὙΠ 5885. "1: τὰ 
Ηἰξ πεατι᾽ 5 εὐδοκία ἰ5. εἐἶαξ ἴῃ νυ Ποἢ ΠΙΒ 
Βεατέ οουἹά ταϑὲ υνἱἢ σοταρίασεπου ; {παᾶΐ 
ψΒΙοἢ νου]ά θὲ ἃ ρετγίεοε βαςϊβίαοϊξίοη ἴὸ 
ἴι. ὙΤδῖβ 15. νυἱγίυα Πν με βατὴς 85 “ἄε- 
βῖτς,᾽" ἀπ δὴ “ Εἰγτηοϊορίοσυγη ἱπεάϊεατη "ἢ 
υοϊεά ἱπ ϑοδίευβηες Ὄχρίαϊπβ ἰέ ὈῪ 
βούλημα, γνώμη, προαίρεσις, ἐπιθυμία, 
Ηΐβ ἱππιοβὲ ἀδβῖτε δηᾶ ἢἴ5 βυρρὶἰοδείοη 
το οά τὰ ἴῃ ἐμεῖγ ἱπέογεβϑέ, τ ἢ ἃ νίενν 
ἴο {πεῖς βαϊναϊίοη. ὙΒε μὲν 85 πο οοτ- 
τεβροῃηάϊηρν δέ; {με 584 ταδὶ τυ πῖοΒ 
ΔΏΒυνΟΓΒ (0 ἴξ ἄοε8 ποῖ πεεά δρϑίῃ ἕο ὃῈ 
ἜΧρσεββαά, 

Ψψες. ζΖ. Ὑμεῖς ροοά αι8]1εἰε8 σοταρεῖ 
δῖ5 αβεοείοη. ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν: {ΠΕῪ 
αν ἃ Ζεβὶ ἴος (οά, ατε ἱπέεηβεὶϊν 
(ποιῆι πιϊβίακαη!γ) τε! ρίουβ. ΟἿ. Οαί. 
'. 14. Απ υἀπρεϊϊονηρ [ενν σου]ά ἱπίετ- 
Ῥζδξ μἷβ ορροβίτίοη το ἴπε ἰαννεββ ρβοβρεὶ 
οἵ Ῥαὺὰ! δβ5 Ζζεϑὶ ἔογ {πε ἀϊνί πεῖγ- ἵνεπ 
τοῖα οὗ ἴτε, ἀπά μῖβ ορροβίεϊοη ἰο {δς 
ογυοϊβεά Μεββίδῃ 45 Ζεαὶ ἔοσ ἐπ6 ἀϊν! εν - 
Βίνεη ῥτοπιϊβεβ. [{ ννὰβ Οοαἷδβ ποποῦσ 
ἴοσ ψνΒΙοι με βίοοά ἴῃ τεξαβίπρ' ἐπε 608- 
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Χ. τ. ἌΔΕΛΦΟΙ, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας, καὶ ἡ δέησις ἡ 1." ὅτ. χί, 
Ν Ἄ, Ν Ἁ ὉὋΞ} τὰ 3 Γ. 

πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν. 

γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ" ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν. 3. 

2. μαρτυρῶ Ὀ Ὁ ΕΙΣ ΝΕ 

Τίμα. ἱ. 13 
ς 6Δ!]. νἱ. 5. 

ἀγνοοῦντες" γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην 2 ἃ ΡῃΪ, 1.09. 
εΜαζγκ ἢ. 

ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεού οὐχ ὑπετάγησαν. 4. τέλος" 26; ΗΕ. 
ΥἹΐ, 3. 

1 θεΐοσε πρὸς τὸν θεὸν οὔῃ. ΑΒΌΕ, Ἐὸσ τὸν ἰσραηλ ἐστιν τεΔ αντων νυ" (ἢ 

ΜΑΒΘΟΕΡ 47, εἴς. 

3 τὴν ιδιαν δικαιοσυνην ΕῸΚΙ, ἀπά πιοβὲ ουγβίνεβ, ἰ5 δάοριεά ὃν Τίξοδάξ, Ραξ 
πιοϑὲ δἀά, νυν ΑΒΏῸΡ 47, ναΐξ. οταἶξ δικαιοσυνὴν. 

Ῥεῖ. ἀλλ’ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν : {Π15 τε- 
Ἰϊρίουβ δαυπεβϑίημεββ ἰβ ποῖ τερυϊαίεά ὃν 
δάεαυδίς Κπονεάρε. Ἐὺοι ἐπίγνωσις 
866 ἘρΏ. ἱν. 13, ῬΏ]]. ἱ. 9, Οοἱ. ἰ. 9, το, 
ΠΡ τ ὙΠ ἰ 4, 2 Τίηι, ἰΐ. 25; ἰξ ἴ5 
ΒρΘΟΙ Δ υϑεᾶ οὗὨ τεϊϊρίουβ Κπον]εάρε, 
δηᾶ 5βυρρεβίβ διίδαίπτπεπε ἴῃ ἰξ (ἄρτι γιν- 
ὥώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι, α 
Οον. χἕϊὶ, 12). 

ψὲεσ. 3. ὙΠῚ5 νεῦβε ΡΌΕ5 (0 ἴδε τοοῖ 
ΟὗὁἨ {πε πιαϊξοσ, δπᾶ Ἄχρ᾽δίπβ (ῃ6 ξδίϊασε οὗ 
πε αοβρεῖ διλοηρ {πὸ 1ϑννβ. [1ἴ ννὰβ ἅπε 
το ἐπαῖγ ἱρποόγαηςα οὗ ἐπε σὶρ μςθουβηεββ οὗ 
(οά. ΑἹ] πτεη πεεά δηά ογᾶνβϑ τἱρμῃίθουβ- 
π655, ἀπά (πε Ϊεννβ, ἴῃ {πεῖς ἱρποόγαηςς οὗὮ 
(οά᾽β, βουρῇξ ἴο εἐϑίδθ! 15} ἃ τἰρῃίεουβ- 
ὯΕ588 οὗ ἐπεῖσ οὐνγῃ. Τ δῖ οτυρ 15 [88 ΚΕΥ 
ἴο {π6 5ἰευδίίοη. ὙΠπεῖγ ἰάθα νγὰβ (πδί 
ἔπενυ οουἹά Ῥεὲ βοοά πιεῃ νέους Ῥεσοτα- 
ἱπρ' αοά᾽5 ἀςδίοτγβ, οσ ουνίπρ αηγίμὶπρ δὲ 
Δ ἰο Ηΐϊη. ϑυςσῇ δὴ 1ἅεδ, οὗ Ἴσουζβε, 
βῆοννβ σοπιρίείε ἱρπογαποα οὗ {πΠ6 ὅββθῃ- 
[41] τεϊατίοπβ οὗ ἀοά δηά τηδῃ, δηπᾶ γπθη 
δοίεά οἡ ἴδιδ!ν ρεγνεγίβ 16. Ιἰ ἀϊά 50 
ψτ ἐπε ]ενβ. Βεη τῆς 608ρΕ] ολπιε, 
τενεδιηρ ἔπε σὶρ μέεουβπεββ οἵ αοά---παὶ 
ἴον ψῃΐσἢ πῆᾶη τπιυβὲ Ὀ6 δρβοϊ ξεῖν ἰπ- 
ἀεδέεά το αοὐ᾽δβ ργδςε, δῃὰ νῃῖοἢ Πα σαῃ 
Πενεῖ Ῥοᾶβὲ οὗ δ5 “8 ονγνη  --ἰϊ ουϊΐ 
τῖρῃε δόγοββ 811 ἔπε μαρὶ15 δῃά ργεϊμάϊςεβ 
οὗ {πὲ ]εννβ, δηᾷ {πεν ἀϊά ποῖ βαρτηῖ 
Ἐπεπιβεῖνεβ ἰο ἢ. Ῥδὺ] ἱπίεγργεϊβ {π6 
Ῥοβιτίοη οὐ 8 παιίίοη τπγουρἢ ἔπε τθοοὶ- 
Ἰεςξίου οὗἉὨ δῖ ονγῇ Ἔχρογίεπος 85 ἃ ῬΠπατὶ- 
866 ---ῆὸ ἄουβδὲ τίρμαν οὐ {πΠ6 ΨΜΠΟΪδ. 
Ἐὸς ὑπετάγησαν ἴπ πιίάα16 5βῆβε 568 
ΨΠ]. 7, χα, τ, Ηδρ. χὶϊ. 9, 48. ἰν. 7, 
χα Ῥεῖ, 1, 13. 
γε 4. Ἑυχίδπεγ ρσοοῦ {παὶ [π6 ραζγϑαῖξ 

οἱ ἃ τὶ σμίεουβηδββ οὐ οπεβ οὐῃ ὉΥ [668] 
ὈΡβοσνδποοβ ἰΒ ἃ τηϊβίακε, ἴπεὲὶ δοῖ οὗ 
πλδη ““ἶπ ἰρπογάησε", τέλος γὰρ νόμον 
χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ 
κιστεύοντι: ἘῸτ ΟὨτῖϑὶ 15 ᾿ανν5 επά, δες. 
ΤΠ 86π8εὲ τεαυϊγεά---α βεῆβε ὙΒΙΟἢ ἐπα 
ΜΟΓ5. νΕΥῪ ἡδέμγα!ν νἱε] ἅ---ἰβ τῆ δὲ νυ ἢ 
ΟἸσίβε ἴῃ πὰ βεῖά ἴὰνν δἃ5. ἃ πιθβδῃβ οὗ 
δειαιπὶπρ τὶ ρ μιεουβηεββ μὰ8 οεδβεά δπά 

ἀεδιοστηϊηθᾶ, Τα πλοπιθηὲ ἃ τῆδη 5668 
ΟὨσγῖβὲ δηά ππάογβίαπάβ νμδὶ Ης ἰβ δπὰ 
ΨΠπδὲ Ἠδξ 88 ἄοπϑ, ες ἴδεῖβ τπαΐ ἴερδὶ 
τεὶρίοπ 15. ἃ ταὶπρ οὗἩ τῆς ραβῇ;: [8 ΨᾺῪ 
ἴο στρ ςτεοιβη6858 5 ποῖ {π6ὸ οὔβενδησε οἱ 
βίδιυΐε5, πὸ πηδίζογ ἐπουρ {ΠΟῪ πᾶνε 
Ῥεδπ ῥγοιηραίθὰ Ὁγ αοά ΗἰπΊβοῖῖ; ἰξ 15 
αὶ, τὰς δραπάοημισπε οἵ ἔπε βου] ἴο [8 
ταάεεπιπρ ἱπάρτηεηίΐ δηᾶ τηδστου οἵ αοά 
ἰῃ Ηἰβ ὅθοηῆ. Ὑμὲ πιβδηίηρ 18 νἱγίπδιν 
{πε 53δη)ηῈ 25 ἔῃδί οὗ οὰὺσ [οτά 5 ννοσάβ ἴῃ 
κο χνί. τ6. νόμου ννἱἱίμους ἐπε δγιΐοὶα 
ἰδ “Ἰανν᾽ ἴῃ τῆς νἱίάδθϑε βεπβα; {πὲ 
Μοβαὶς 1ᾶνν 15. οἷν πα οὗ {πε πηοβί ἰπ|- 
Ῥοσίδηϊ ἰπβίδποαβ Ψνῃϊσἢ σοπὶε ὑπάδσ (μΐβ 
ἀεβοτγίρείοη ; ἂπά 1{, υνἱτ 811 βέδίυϊοσυ 
οοποεριίίοπϑβ οΥ το ρίοη, επὰβ νπεπ ΟΠ γίβι 
ΔΡΡθδῖβ. 1ὲ ἰβ αυϊε ἔσῃ ἴο βαὺ ἰμαΐ 
ΟἸὨγῖϑε σοπβυχητηδίς8 ΟΥὁἨ ΕῸΪΠ15 (Π6 ἴᾶνν 
(βεποα Οαἰνίη ψουά ργαείεγ δοριῤίξ-: 
τπδηέμηι οὐ ῥεγ δοέϊο ἴο Πγι15 ἃ8 ἃ τεπάεσ- 
ἴῃ οὗ τέλος) ; φυΐϊξε ἴγτῃςε αἷβο {παΐ Ηδ ἰβ 
ἴα ρολὶ οὗ δε ΟἹἿ᾿. ἀϊβρθηβαίίοη, δηᾶ 
παῖ ἴ 15 ἀεβίρῃπεά ἴἰο ἰεδά ἰο Ηἱϊπὶ 
(7. Μι. ν. 17, 4]. {{1.. 24); Ὀπὲ τπουρ ἢ 
οι {τὰ δηᾶ ῬδυϊΐἝὶηθ, {8686 1ἄδβαβ τὲ 
ἱστείθναπι παγα, γθεγε Ῥϑὰϊ 8 ᾿πβ βιϊηρ, 
ποῖ οπ ἴῃς σοππεοίίοη, θὰ: οα ἴδε ἰπ- 
σοι Ρ ΔΕ ΙΠν, οὗ 1Ἰὰνν δηᾶ ἔδιτῃ, οἵ ομε᾿β 
ον τἰρ θοῦ βη 688 δηᾶ {Π6 εἰμ θουβπεββ 
οἵ αοἄ. Βεβίεβ, ἰπ 1ἰπλϊεἰπρ νόμος το 
πε Μοβαῖς ὉΟ.ἕ Τὶ. ἴανν, [Π18 ἱπεεγργειδιίίοη 
ἄοεβ 1688 ἴπδπ ᾿υβίίοα ἴο {πε Ιδηρυαρε, 
δηὰ τηΐββεβ ἐπε ροίπί οὗ παντὶ τῷ πιστεύ- 
οντι: {ΠΕ6τα 5 210 δεϊίθνθγ, Οσσπέϊ ον ϑέδιο, 
ἴου ΨῃοσΣ ἰανν, Μοςαΐς οὐ οἰλεν, τεϊαῖϊηβ 
νΑ]αν οὐ δἰρπίβοαποθ ἃ5. ἃ ΨΥ ἴο 
δικαιοσύνη, δἴζετ τῆς τενεϊδίίοπ οὗ {88 
τὶ βοιβηεββ οὗ αοά ἰπ ΟΠ τίβι. 

ΙΔ νεῖ. 5 8, Ῥδὺ ἀεβοσίβεβ πηοσα 
ΠΥ, ἀπά ἱπ Ο.Τ.. ἐεγπιβ, {πὲ ὑνο ἡγαγ8 
οἱ διιαϊπίηρ δικαιοσύνη.---ἰανν ἀπά ΓΑΙ τ. 
Ηἰξ αἰπὶ 15 ἴο ϑῆον {πὲ {ΠῈῪ ἅτε τησία- 
ΔΙΪν ἐχοϊυβίνα, δας {πᾶὶ ἔπε Ἰδέξεσ 15 ορὲπ 
δηἃ δουββϑίθῖα ἕο 81]. 
ει. 5. Μωυσῆς γὰρ γράφει: Μοβεδ' 

ΔΌΓΠΟΙΙΕΥ 15 ἈΠ] ρεϑοῆδῦ]ε οἡ Ἐμ15 ροΐης. 
ΤΠε τἰρμίθουβπεββ (μαι σοπιεβ οσῃ Ἰανν 
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γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. κ. Μωσῆς 

γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου,1 ““ 

ΓΒ. ἴχ. 30; ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς ". 

ε Ξα ἫΝ λέγει, “ Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται " εἰς τὸν οὐρανόν; 

Ὁ μὰ, τούτ᾽ ἔστι" Χριστὸν καταγαγεῖν 7. “ἥ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν 

Ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ 

6. ἡ ϑὲ ἐκ΄ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω 

1 χὴν εκ του νομου ΠΕΚΙΡ ; οπι. τον δὲ Β (Α). οτι βίη 8 δίξεγ γραφει, ποΐ Βεΐογς 
ὁ ποιησας, ἰπ ΣΦ ΊΑῸΣ τ, νὰ]ρ. [ΙΕ βέδπαβ 85 ἴῃ {πε σεοεϊνεά ἰεχὶ ἰη Ὁ ΒΌΡΕΟΚΙ, 
εἴς. Μοβὶ εἀά. ρα ἴξ αἴξεσ γραφει, Ῥαΐ ηοΐὶ ΝΥ εἰββ, γῇο ἀγξίιεβ {παΐ 1 τχα5 τεπηονθά 
ἔτοπι [8 ρσορεσ ρίδος δίξεσ νομου ἰπ ογάδνυ ἴο ρσονί ἄς δὴ οδήδθοϊ ἔοσ ποιησας δἴζετ αυὐτα 
μαὰ Ῥεδβῃ ἀσορρεᾶ. Ηδεβ γεϑδάβ Μ. γαρ γραφει την ὃ. τ. ἐκ νομου οτι ο π. αυτα α. ζ. 
ἐν αὐτη. Αορςροτάϊηρ ἰο ΥΥ͂. ἀπά Η. {πε οτὶ ρίπ8] ἰεχὲ ννὰβ οτι τὴν δικαιοσυνὴν τὴν εκ 
νομον ο ποιησὰς αγθρωπος ζησεται εν αὐτῃ. ῬοΒδίρίγ [Π18 θεβί ἐχρ!ἷηϑβ (πε νδσίϑῃΐβ, 
δὲ ἴξ βέγ[καβ ὁπ 88 ἴοο δγίϊβο! αν ργαιησηδίοδὶ ἕοσ Ῥ8ὰ]. αντα οτῃ. Σ᾽ Α Ὁ -ρτ., να. 
Ἐὸοὸτ ἐν αντοις (τοτὴ 1, Χ Χ), ψνϊοἢ 15 Ἰουπά ἰη ΘΕΚΙ,Ρ, .1..ΔΒ 17, 479 νυΐξ. τεδᾶ εν 
ἀντη; δηὦ 50 Δ]] εἀά, 

ταῦβὲ Ὀ6 δὴ δοπίενοπιθης: δε τῆδη 0 
845 ἄοηϑ ἴὲ 5841] ᾿ΐνβ ἴῃ ἱΐ, 1,δν. χνἱϊ. 5. 
Ῥαὺϊ νυτίϊεβ ἐν αὐτῇ νἱῖῃ τεΐεσεπος ἴο 
δικαιοσύνην: (ῃς ἐν αὐτοῖς οὗ (ῃΞ ΧΧ 
τοίεσβ ἰ(ο πάντα τὰ κρίματα ψνὨΪΟἢ ῥτε- 
᾿ςεἄθεβ, Μοβεβ, οἵ οουγβε, ἰπ νυτιεἰηρ᾽ 
{δ ἀϊά ποῖ τπποοκ μῖ5 ρεορίε; ἴδε Ο.Τ. 
ταϊρίου, ἐμποιρῊ δὴ ἱπιρεγίεςς, νγὰ8 ἃ τϑϑ] 
τοὶ ρίοηυ, απᾶδθσ νμίοἢ πλχεῃ σου] 6 τίρμὶ 
στ αοά, - Τὸ Κεερ πε ἰᾶὰν οὗ αοά δπᾶ 
ἶνες Υ ἀοὶπρ 50 (Με. χίχ. 17) ψὰβ ἴῃς 
παίαταϊ αἷπὶ δηἃ πόρε οὗ ἃ ἔγιια ᾿βγϑεϊϊίε ; 
ΟὨἶγν, ἴῃ {Π|5 οαβε, (πε ἰαθν νγὰ8 ποΐ ἃ 
ςοΙϊεοείοη οὗ βιδϊπξθβ, θα ἃ σενεϊδέίοη οὗ 
(οά᾽β οματγδοῖεσ δηὰ "11, απᾶ πε ψῃο 
βουρῃί το Κδερ ἰΐ ἀϊὰ 80 ποῖ δίοημε, δαΐ ἴῃ 
σοπβοίοιβ ἀδρεπάεηοε οαὐ ἀοά ψῃοβα 

δος νγὰβ 5Βῃοννῃ ἀδονε 41] {πἰπρ8 οἶ88 
ἣν Η!8 ρὶῆ οὗ βυοῆ ἃ σενεϊδείοη. αι], 
Βοννανθσ, ἰβ τι τἰπρ Ψ ἢ ῬΑτίβεαβ ἀπά 
1ερ4 1155 ἰπ Βὶβ ευβ, δηά στ τΠς τετηετη- 
ὕγϑηςε οὗ Πἰβ ονῃ δχρετιίεπος 85 ἃ Ῥῃατὶ- 
866 ἰπ δἰβ μεαγῖ; δπά ἀἰς ἰάδβα πὸ ἄουδι 18 
τηδὲ ἐπῖθ τοδᾶ Ἰεδάβ ποννῆεσε. Οὐ ἀδὶ. 
Νϊ, χο-12. Τὸ ἵεαρ {πε ἴανν (8 18. Δῃ 
ἐπι ροββί δ: Π ν. 

γεσ. 6 ξ ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη 
οὕτως λέγει. [Ιἐ ἰ5 τεππατκαῦε ἐπαΐ Ῥδὰϊ 
ἄοεβ ποί τὭδκε Μοββδβ δἰβ δι ποσίεγ ἤεζγα, 
ἘΠΟῸΡΉ Πα 15 δρουξ ἴο Ἔχργθββ Εἰπιβεὶῇ ἴῃ 
ψοσάβ νῃϊοῃ οασίδί ΠΙν ρὸ Ῥαςῖκ (ο Ῥεαξ, 
χχχ. 12-14. [{ ἰ8 {πε τἱρῃέβουβηςββ οὗ 
δῖ ἰε561} Εἰς ϑρθαῖκβ, ἀεβογιδίηρ [8 
ον μασζαοίεσ δηὰἃ δοσαβϑί δ: Π ὴ  ἰπ γοσάβ 
ΨΠ ἃ ἥπε ἥλνους οὗὨ ἱπβρίταϊίοη δρουξ 
πο. Βυῖ ἴξ 18 ποΐ 80 σβποῦ ἃ αυοίδ- 
εἴοη ψα ἢπᾶ ἢεσε, 45 4 ἴτεε σερτοάυοϊίοη 
Δα 51} ἔτεεσ δρρ᾽ἱοδίϊοη οὗ ἃ ΨΥ 
[Αγ Πᾶν ραββαρε οἵ ἐπε ΟΟΤ, [ΙΕ [5 ἱγγεῖα- 
νηΐ ἴο ροΐπε ουἕξ ἐπδὶ τνῆδὲ ἐπε τυτί τεσ ἴῃ 
ΒευξζεγοποπὶΥ τηθδη8 ἰβ ἐπαὶ πὸ ἰὰνν (ἡ 
ἐντολὴ αὕτη ἣν ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι 
σήμερον) ἷβ ποξ Ορρτγεββίναε ποὺ ἰτῆρσϑο- 

εἰς8016 (48 Ῥϑὺ] ἰπ νεσ, αὶ ἰδο εἶν ἀββισηεβ 
ἴξ το 6); ἐπε Αροϑβεῖς ἰβ ποῖ {πἰπκίηρ ἴῃ 
τπ6 ἰεαδὲ ψνῆβδὲ τῆς υντίεσ οἵ Ὀευΐεσ- 
ὉΠΟΙῚΥ πιαϑηξ; 48 (πε τεργεβεπίβενα οὗ 
{πε τἱρῃμίεουβπεββ οὗ ἔδίτῃ, ἢ 5 ρυϊείηρ 
δἰβ οὐγῃ ἐπουρἢἐ85--- 8. ἱπϑρίγεά σοηνίο- 
τίου δπά Ὄχρεσίεηοα οὗ ἔπε (οβρεὶ!---ἰπΐο 
ἃ ἴτεε τερτοάιοιίοη οἵ ἔμεβε δποίεπε ἰπ- 
βρίγεά ψογάβ. μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ 
σου: Ξ- ἄο ποὲ {πίηϊκ, εβρεοίδί!ν ἐπουρμ5 
γοὺῦ ψουϊὰ 6 δϑῃμδιηεά ἰο υἱΐεσ, τίς 
ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; . . - ἢ τίς 
καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; ὙἸδετε 
ἰδ ΠῸ ἱπιροββίθ]ς ὑγεὶ! ἐπι ηατν ἰο δε 8ο- 
φοσρ ἢ βηεδ Ὀεῖοσε ἐπε σὰς τε! ρίομ 8 
δοῖ ὑπάεξσ ΨΑΥ; ννὲ μανα πείϊξξεσ ἴο βοαῖς 
Πδάνεη ΠΟΙ ἀδββοεπᾶ ἱπίο πε δΌγϑ88. 
ἄβυσσος (π Ν.΄Τ.} ΟΠΥ ἴῃ 1.0. νἱϊΐ, 31 
Δηά 8ενθὴ ἐϊππ|ὲδβ ἱπ δεν. Βυΐῖ οὗ 
Ἐ5. ονί. 26, ΙΧχχ. 2ο. ἼΤῇε ρβϑᾶρε ἴπ 
ΒῬευϊεγομοπιν [885 εἰς τὸ πέραν τῆς 
θαλάσσης. ὙΠπεβε ἐνο ἱπάεβηϊϊε ῥσο- 
νεγρὶ 4] Θχργοβϑίοπβ ἔοσ {πε ἱσηροββί δε τε 
ἱπίεσρτείθά ὉγῪ Ῥαὺ]. ὙνΙμ τοῦτ᾽ ἔστιν 
(νεγβ. 6, 7), δε ἱπισοάυῃςεβ ἃ ριάγασζ 
ὍΡΟΣ δαοῦ. ὙΤὴε ἢγβὲ τηεδῃβ (1π ἢϊ5 
τηϊη) Ὀσίπρίηρ ΟΠ σίβε ἄοννῃ ; [πε βεοοηᾷ, 
Ὀτὶπρίηρ ΟἸσῖβε ἂρ ἔτοπὶ ἐῆε ἀεαά, Ἐνὶ- 
ἄεπεν ἴδ τἰρμέθουβηβββ οὐ δ! ἢ 15 ςοη- 
οοσηδά νυ ἃ ΟὨγίβὲ οὗ νῃοπι Ῥοιἢ ἐμεβα 
τπϊηρβ τα ἰγαθ--τὰ ἀεβοεπὲ ἴτοπὶ πεᾶνθῃ, 
αηὰ ἃ τὶβίηρ ἴτοτῃ [ες ἀεδά, ᾿ποαγηδέϊου 
δηά Καβυσσγεοιίοη. ὃνε σουϊά ποῖ ὑχίπρ 
ὐουΐ οἰἴμεν ὃν δὴν εἴοτγί, θυῖ 'ψε ἀο ποῖ 
Ὡξεά το; ΟἾσίϑε ἱποασηδῖε πᾶ σγίβεῃ 8 
δεγα αἰγεαάν, (οά᾽ β ρίξε ἐο ἔδί τη. 

γεσ, 8. ἐγγύς σον τὸ ῥῆμά ἐστιν... 
τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ 
κηρύσσομεν. ὙΝΠαὶ [5 ἰπ [με 1105 οὗἩ {π6 
ῬΥΘΔΟΠΕΙ ἰβ πϑᾶῦ (0 411] ΨὩΟ ἤδθασ. ἴπ 
Ῥεαϊς. {πε ψογά 15 οὗ οουγβε ἐπε Μοβαὶς 
ἴᾶνη; Ὠετθ 1 ἰβ 6 ἀοβρεῖ, ἐπε ψοσά 
ψΒΙοἢ 6415 ἢ τἀπὶ πίστις οπ ψΨὨΐο ἢ 
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ἄβυσσον ;" τοῦτ᾽ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8, ἀλλὰ πα ΤΟΣ αἰαὶ. 

λέγει; ““Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά " ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ ἘΠ ΞΕΡΗΣ 

καρδίᾳ σου "᾿ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν " 9. ὅτι ἘΡΩ͂Ν 

ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν,͵ καὶ πιστεύσῃς ἐν ΤΑ τ 

τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ ᾿ το. 
καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς 

σωτηρίαν. 11. Λέγει γὰρ ἡ γραφή, “ Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ 

1 ὁμολογησης εν τω στοματι σου Κυριον Ἰησουν: {Π15 8 {86 τεδάϊηρ' οἔτηοδβὲ Μ59., 
δηᾶ ἰΒ τεϊαϊῃεά ὮΥ εἶδ δῃ ἃ οἡ τῆς τηϑγρ. Ὀγ ὟΝ. ἀπά Η. Ἐὸοτσ Κυριον Ιησουν Β πὰ 
ΟἸεπη. ΑἸεχ. μανε οτι Κυριος ἰησους, ἡ ΏΙΟΙ ὟΝ. ἀπά Η. ρὰξ ἴῃ ἐπεῖτ τεχὶ, αηὰ 1,δοῆτα. 
πᾶ Ττερ. οἡ πιδγρίη. Βα Β. ἀπά ΟἸεπ). Αἰεχ. αἴβο ἱπβεγί τὸ ρημα Βεΐοσε εν τω στόματι 
σου; Δηά [Π15 4150 ΝΥ. ἀπά Ἡ. ραΐ ἴῃ ἰεχὲ.  εἰβ8 τεραγάβ ἴξ 45 4 ἐπουρμεῖεβ5 σαρειείοῃ 
ἔτοσα νεσ. 8, ἰο ρῖνε ἃη οὔ͵βοῖ ἴο ομολογησῃς ; ν᾿» πείπογ {πὸ ξασῖπεγ ομδηρε οἵ Κυριον 
Ἰησουν ἱπίο οτε Κυριος ἰησους (0 ςοπίοτπι 0 τῆς ρᾶτΓ8116] οἷδι86) ἰοοῖ ρίασε βείοτε: 
ΟΥ αἰξζοσ τΠΐβ σδῃ παγάϊν θὲ ἀεοϊάεά. 

{86 τἱρῃίβουβηςββ οὐ αοά ἀερεηάβ. τῆς 
πίστεως 15 ΟὟἹ(. ρεη. Ὑῇε ψΠ0]ε ἰάςα οὗ 
πε νεῖβεβ 18 (πδὲ γἱρῃξεεουβηεββ ἢ85 ποῖ 
ἴο Ῥὲ δορῃίενεά, θυ: ΟΥἿΥ ἀρρτορτγίδιθά, 

Ψετ. 9. Δρρδγεηξὶν {18 νεσβα ρίνεβ 
δε σοπίεπε οὗ ψῆδὲ τπῈ Αροβίῖε ἀςἊ- 
Βοιῖθεβ 45 “πε νγοτά οὗ ἐδ! τ Ὡς ἢ γε 
Ῥτεδοῦ ᾿᾿. ὅτι -- νίΖε ΤἼε τεΐεγεηςα Ὀοίῃ 
ἴο πεατέ δηᾶ τπου ἢ ἴῃ Πδαΐ, βυΐ5 Π15 
Ῥύτροβε, δηὰ δε υἱ 1868. ἴε; πε οἱοβίπρ 
ὙΟΣάβ ἰπ ἰπε ΓΧΧ (καὶ ἐν ταῖς χερσί 
σον ποιεῖν αὐτό) Ὧς ἀϊδτερατάβ. ἐὰν 
ὁμολογήσῃς τὸ ῥῆμα. . - ὅτι Κύριος 
᾿Ιησοῦς: ἔπε ρΡυζείηρ οὗ ἐπε σοηπέεϑϑίοῃ 
Ῥεΐοτε {πὲ ἴδιἢ ὙνΒΙΟἢ ἱπβρίγαβ {τ, ἀπά 
οὗ ννὩϊοἢ ἰτ 15 τῇς σοηξεβδίοῃ, 566 πὶβ ἴο 
86 ἄυε 5 ΠΙΡΙΥ ἰὸ {π6 ἴαος {πᾶὶ ἱπ (Πα 
ΟΟΤ. ραββαρε ρζδβϑεηΐ ἰο {πῃ Αροβίῖε᾽β 
ταϊπὰ ἐν τῷ στόματί σον ρτεςεάε5 ἐν 
τῇ καρδίᾳ σον. τὸ ῥῆμα ἰδ νἱτίι 4} Ξ- 

π᾿. δνὲ ἘΣ τοῖν 
ἵξ ἤθη ΨγῈ ΒΥ, [6ϑ18 15 [οστά. Οὐ τ 
Οοε. χὶϊ. 3, ῬΕΪ]. 1. ττ. ὙΠς δχαϊιδείοῃ 
οἵ 1658 15 {πεὸὶ ξυπάδτηεπεδὶ ΟΠ γί βείδῃ 
οοηξεβδίομ, ἀπ ργεϑαρροΟΒβαβ ἔπὸ σοβαγγθο- 
τίοι ; δηᾷ ἰὲ 15 [15 εχαϊἐδείοῃ νυ σῇ ποτὲ 
(45 ἴῃ {πε οὐμει ρβββαρδδ γείεγγεά 10) 15 
τηεδπὲ ὃν Ηἰ8 1 ογάϑῃϊρ. [ε18 ππβοπδηῖοαὶ 
ἴο Β4Υ δας {πε ἄτγβε ρατγὶ οἵ νϑσ. 9 (1655 
15 1,ογά) τϑίειβ ἰο ἴῃς ἀοιθεῖηρ φαεβείοῃ 
ἰῇ νεῖ. 6, δῃά {πεγείοτε πλεδὴβ 8 σοῆ- 
{εβϑίου οὗ ἔπε ἱποαγηδείοῃ ; δηά {πῸ βεοοπά 
Ρατὶ οὗ 1: (αοά ταϊδεά Ηΐπὶ ἴτοπι {πε 
ἀεδα) ἰο με ἀουδιΐπρ αᾳιεβείοῃ οὗ νεσ. 
γ. Ῥδαὰϊ ποϑμεγα ςοηηεςῖβ πε Τογάβῃρ 

σοηΐεβ8 ψν ἢ} ἷ5 τιοῦτα (οη τδδὲ στουπά 
δῃηά ᾿π {παὶ βεηβ6) ἰδδὲ 716βϑὺ8 ἰβ Γογά. 
Οὐ τῆς Ῥαβὶβ οὗ βδυσῃ ταὰίμδ!ν ἱπίδι- 
Ῥτειηρ [Δ ἀπά σοπἔεββίοη με 15 βανδά, 
ΤΠ1Β ἄοεβ ποῖ ἀεργῖνε ἐπε ἀβδέῃ οὔ ΟἾγάβε 
οὗ ἴδε 5ἱσηΐϊβοαπος πο Ῥϑαΐ δβοτῖθα8 
(0 ἱξ εἰβεγμπεσθ. ΟΠ σῖβε οουϊά ποὲ δὲ 
ταῖβεα υ}]655 Ηδ πδά ἤτϑβι ἀϊεά, δηὰ νεπ 
Ηςε ἰ5 ταϊβεά 1 158 συιε {πε νίγεια οὗ ΗΒ 
βἰη-Δἰοηίπρ ἀεδίῃ ἱπ Ηἰτι. Ηἱΐ5 Ὄχαδὶξα- 
τίοῃ 5 ἐπαὶ οὗ οὴς ηο 885 Ῥοῦπε οὐζ 
δ'ηβ, αηὰ (πε βεη86 οὗ [Πϊ5 ρίνεβ ραββίοῃ 
το {πε ἴονε τ ΜὨΙΟΉ Ῥε] Ισνδτβ σοηξδ85 
Ηὶπῇ 1 οτά. 

ψεῖ. το. καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς 
δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς 
σωτηρίαν. Τς ρδγδ]1ε]15πὶ 15. Πκὸ τῃδὲ 
ἷπ τ[π6 ρσγενίουβ νεσβα, που ρα ἐπε οτγάετγ 
οὐ {πε οἴδιιβεβ 18 τενειβεᾶ. Τὸ δε βανεά 
οης τηῦϑθὲ δείαΐὶπ δικαιοσύνη» πὰ {Π|8 
ἄερεπάβ ου βεασί- ἴδε ; δυο ἔδ ἢ, αρδΐη, 
Ιεδάϊηρ ἰο βαϊναιίοῃ, πιιβὲ σοηξεββ {1561}, 
Τὸ βεραγαίες {πὲ ἔννο οἴδιιβεβ, ἀπά ἰοοῖκ 
ἴον δῃ ἱπάβρεηδεπε τπεαπίὶπρ ἴῃ βαςοῇ, 18 8 
ταϊβίδκε ; ἃ πεατγί Ὀβϊἑενίπρ υπίο τἰρμίθουβ- 
Ὧεβ8, δηᾶ ἃ τηουτῇ τηακίπρ σοηΐεϑϑίοη 
απίο βαϊνδίίοπ, ἀγα ποῖ γϑαὶν ὑννοὸ ἐπίπρΒ, 
Ῥυῖ ἔνο βἰάεβ οὗ {πε βαπὶῈ ἐπίηρ. Τδα 
ξουτη δ] βγη νος βθαπη5 ἴὸ σοηΐγαβὲ ἔπ 6; 
18 τ θεῖν ἃ ταεηΐδὶ (ρασῆαρβ οὐἱἷν ἃ 
1Πτεγα τυ) ̓ ἀϊοθυπόγαβυ οὗ ἐπα τίσ, ΤῈ ἰβ 
σι ἴο 540 ἰἢδε βς ἢ ἃ οοπέββϑίοῃ 845 15 
τηξεδηξ Πεῖα νγ8 τηϑ8 δἱ δαρεῖθτηι : δπὲ ἰῸ 
Ἰἰπῖς ἴξ τὸ δαρτίδπι, οσ ἕο τις {Π15 νεσϑὲ 

τονε ὈΔΡΕΙΘ ΠῚ δϑϑεπίϊαὶ τὸ βαϊνδιίίοῃ, 
8, 85. δνεῖββ βᾶγϑ, μην ΒΟ 2 Τορπτα- 

οἵ Ομ σῖϑε ψ τ ΗΒ ἱποαγηδίίοη, δῃᾷ ποτε, ἐΐσημίβ. 
8 σογίδίην πὸ τείεγεποε ἴο Ηἰβ ᾿Ὀϊνίης 
πδίυσς πετθ. Τδε Τοοπεββίοη οὗ {πε ἢτϑι 
Ρᾶτὲ οὗ [πη6 νεῖβε δῆβινειβ 10 (δε ΖΑ] ἴῃ 
Ἐδς βεσοηᾶ; δε ΨΏΟ Ῥεῖ να ἴῃ μἷ5 μεατὶ 
ἐδαὲ αοά ταἰβεά Ομτῖβε ποσὰ ἐπε ἀεδά οδῃ 

ει. 11 ΤΠΒ νεῖβα ρίονεβ ΠῚ 
ϑοιρίασε {Π6 πρδῖπ ἰάεα ἴῃ τῃς ρσγεσεάϊηρ, 
υἱα., ἰῃδι ἔδιτἢ βανεβ. [ξ 18 ἃ σποϊδίίοη 
ἔτοπι 15. χχυ !, τ6 (5εῈ ἴχ. 33) ἢ ἴῃς 
δάἀάϊιίοη οὗ πᾶς, (ὁ ἩνΠίοἢ ποι ηρ᾽ οοττο- 
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ἀςρῴο καταισχυνθήσεται ἡ. 12. οὐ γάρ ἐστι διαστολὴ ᾿' ᾿Ιουδαίου τε καὶ 

7. Ἕλληνος - ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς 

ἐπικαλουμένους αὐτόν. 

Κυρίου, σωθήσεται." 
13. “ Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 

14. Πῶς οὖν ἐπικαλέσονται 1 εἰς ὃν οὐκ ἐπίσ- 
- δι Ψ. «. ἍΜ - ᾿Ὶ Τ τπευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν ; πῶς δὲ ἀκούσουσι 

Δ επικαλεσονται ΚΤΙΡ; ἐπικαλεσωνται ΦΑΒΌΕ, 411] εἀά. 80 ἴοσ πιστευσουσιν 
ΑΚΙ,, τεδὰ πιστευσωσιν ψΨίτ Δ ΒΗΕ, Ὑῃα τεοεϊνεά ακουσουσι οὗ 1, π48 ΒΘ 
οοττεοίδα ἱπίο ἐπ6 οἰαββϑίοδαὶ ακουσονται ἱπ δ ΕΚ; ἐπε ἔγα τεδάϊηρ ακουσωσι 15 
Ρταβεγναά οἷν ἴῃ Β (τ σογγθοίοσβ οὗ δῷ δηά Α) δῃά βοπια ουγϑῖνεϑ. 

Βρομάβ εἰπε ἰῃ Ηεργ, οσ υΧΧ, Ὑεὶ 
οὐάϊν δποιρα ἰἴξ 15 οὐ ἐπῖβ πᾶς {πᾶὶ ἐπ 6 
τεϑὲ οὗ τὴ86 Αροβιίῖεἶβ ἀγρυσηεης {πγηβ. 
Τῆς νΑῪ οὗ τἱρῃίθουβπαββ απὰ βαϊνδιίοη 
ἘΥ διε, 8 σοεβ οὔ ο βμον, ἰ8 πιβαπί 
ἔοτ 411. 

γεῖ. 12. οὐ γάρ ἐστι διαστολὴ 
᾿Ιουδαίου τε καὶ Ἕλληνος : [Π15 μ45 Ῥεεη 
Ῥτονθᾶ ἴῃ ὁπ6 8Β6η86 ἴῃ οἤδρ. ἰ1].---ῖμετα 5 
πο ἀϊδεϊηοιίοη δείννεε ἐμαηι ἴῃ ρΡοΐπὲ οὗ 
βίη; ἴΈ 18 πονν δββεγίεἀ ἴῃ δῃηοίμεσ βεηβα 
π-ίβεσε ἰδ πο ἀϊβεϊποείοη θεΐννεεη ἔπεσ ἴῃ 
ἐμαὶ {π6 βδηῖε Ἰνοσὰ 18 νγαϊεἰπρ' ἕο βᾶνε 81] 
οἢ {πε β8πι6 οοπάϊείοηβ, κύριος πάντων 
15 θεβέ ἰδίκδβῃ 85 ὑγεάϊοδεε : πε βαπὶς ᾿ωοσὰ 
15 Τοτγά οὗ 811: οὔ. Αοίβ χ. 36, ΡΏ1]. 11, τὸ 
ξ. ΟΠὨεῖβε ἴβ ππἀουδεεάϊν τηθδηξ: ἴῃ Ηἰΐβ 
Ρίδβθηςθ, ἰῃ νῖδνν οἵ ΗΒ. ννοσῖς δπὰ Ηἰβ 
Ῥτεβεηΐ σαϊδείοῃ ἰοὸ τῆβη, 411] ἀϊβεγεηςεβ 
ἀἰβαρρθαῦ; ἔμπεγα οδὴ ὃδ οὔἱν οπε τε- 
᾿ρίοη. πλουτῶν εἰς πάντας : ἀροιιηάϊηρ, 
ἴῃ νυθ δ] ἢ ἐονναγά 411. Ὁ γῖβε οδη ἱπυρατί 
ἴο 411 τῶεῃ ψῆδι 411 τηεη πεεά-- πα 
τὶρῃπίεουβηε85 οἵ αοά. ΟἿ ν. 1τ5-17, ΕΡΗ. 
11. ὃ, τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ 
Χριστοῦ. τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν : 
ο΄. τ Ο, ἱ. 2 ψπετε ΟΠγιβείδπβ ἀγα ἀθ- 
βοσί δεά 88 οἱ ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομα τ. 
Κ. ἡμῶν 1. Χ, Τῇε ἰοστημα, ἃ5 με πεχί 
νεῖβα βῆονβ, 15 θογγονγεά ἔτοπι {πε ΟἹά 
Τεβίαπιεης ; δηὰ δ8 δ εἰββ στειηδσίκβ, νεσβα 
13 5εἰ8 δϑίἀε ὄνεσυ ἰάεα οἵ ἃ ἀϊβεϊηςείοη 
Βεέιννεεη {πῸ ἱπνοςαίίοη οὗ αοα δηὰ ἐπαὶ 
οὗ ΟΠ τῖβέε, Τὸ ἃ ΟΠ τί βϑείδη, 85 81] οοῃ- 
οαἶνεβ ἢΐπ), ΟἾγίβε πδ8 δὲ ἰεαβὲ ἐπε τε- 
Ἰιρίοιβ ναῖπε οὗ αοά ; πε ΟἈγίβείδῃ 508} 
888 δι δάογίηρ δειϊτας ἐο ΟὨγῖϑε ῃΙ ἢ. 
(νβεη βποννῃ ἴῃ σεϊδείοῃ ἕο ᾿επονδ ἢ) ννὰβ 
ομδγδοίεσίβεϊς οὔ Ο, Τ. τεϊρίοη, 856 Αοίβ 
ἶχ. 14,21, Αςίβ χχὶϊ, τσ (δι᾿ 5 σοηναγϑίομ), 
2 Τίπ,. 1ϊ, 22, [1{ ἰδ ἃ δῖ Ραγαρῆτγαβα οὗ 
{πε ννογάβ ἰοὸ βαὰν (πδὲ βαϊναϊίοη ἀερεηάβ 
Οη {π|8: ἡ Πεῖμεσ ἃ βίηϑα τηδη Ὑν11}} πλαῖκα 
ἌΡΡΕΔΙ ἴον ἴξ ἴο ΟἸτγίβε ἴῃ ρσάγεσ, 845 ἴο 
Οπ8 ἴῃ ψΒοηὶ 4}1 Οοά᾽ 5 βανίηρ ᾿πάρτηθηΐ 
Δηἃ ΠΊΈΓΟΥ ἄννε!] Ῥοάϊγ. [Ιὲ τεβδίβ ννττῃ 
ΟἨσῖβί, βο ἀρρεαϊβά ἰο, ἴο πῦβκε ἃ τη 
Ῥαγίδικασ ἴῃ {πε τὶ ρβδοιιβηεββ οὗ αοὰ δπὰ 
εἴεγηδὶ ᾿ἰξδ, 

ει. 13. ΕῸΣ δνεσυ οὔ Ψῆο ἴῆνοκεβ 
1π6 ἤδηλα οὗ {πη6 Τογὰ 5411 ὃς βαναεά. 
Τῇ ψοσγάβ δύ ἔτογῃ [06] ἰϊΐ.. 5. (Ξξ: 1. 32 
ΙΧΧ). “ὙΠε Τογά ᾽ ἴῃ τῆς οτίρίηδὶ ἰ5 
]εμπόνδῃ; πεγα, τηδηϊεβεῖν, ΟΠ γίβϑί---α 
Ῥζοοῦῖ ον οοτηρ εέεῖν ΟἸτῖβὲ βίϑηᾶβ ἴῃ 
Αοάἄ᾽Β ρίδοβ ἰπ 8411 ἐμαὶ οοποεὶπβ βαῖνα- 
τίοη. 

γεν. τ4 ἢ. [εἰ5 ἀϊβῆουε το ἔσαοα νεσῪ 
οἸεαγῖν {πὸ Ἰπα οἵ τῆς ΑΡροβεὶεἶβ ἐπουρδς 
Βεγθ, Μίδην βοβοῖΐδτβ (ἱποϊυἀϊηρ ΝΝ. ἀπά 
Η. πὰ 1 ἰρβίι8) οοπηεοῖ νβϑῖϑ. 14 δῃηᾷᾶ 15 
οἸοβαῖν ἢ παι ργεοεάθβ, δηᾶ τδτῖς ἃ 
Ῥτεαὶς Ὀείνγεθῃ νϑῖ. 15 δηά νεσ. τό. [1 
ἰβ 8 ἰξ Ῥδὶ] ψγαε εχραπαϊηρ ἐπε πᾶς 
οὗ νεῦ. 13 δηὰ Ἰυβειἐγίπρ ἐπαὶ πηΐνειβαὶ 
Ῥταδοβίηρ οὔ πῈ αοβρεὶ υνῃϊο ἢ ννα5 ἰἐβεὶ ἢ 
8. δίτὈ] Πρ - ὉΙΟοΚς ἕο ἐπε ενβ. ΕυδΥν 
06 ΜὮΟ ἰπνόκαβ [πΠ6 Ὡδπια οὗ τῃς Ἰιοτά 
58.811 θὲ βανεά, δπὰ {πογεῖοσα {πῸ οοηάϊ- 
εἰοπβ οἵ βϑοῃ ἱηνοοδίίοη τησβὲ ὕῈ μαΐ 
ΜΙ Πΐη ταϑοῦ οὗ δυθγγ οη5. Ιὶ 5 πὸ 

πιδηΐ αραἰηβέ (η}5. ἱπιεγργείδιίοῃ {παῖ 
{Π6 Ιάδαβ ἰὲ ἱπίγοάοαβ ἀγα ποῖ Ἐββεπεῖδί 

ὅδε. τηδίῃ ῬΌΓΡΟ δρίεσ, ννῃϊοῇ 
15 ἴο ργονα πε συ] ρα Ὀ ΠΠἐν οὗ (6 Ϊεννβ: 
1π6 εαρϑν [Ὁ] π685 οἵ Ρδι]}8 τηϊηα οὔέεῃ 
οαγτῖεβ πὰ οα ἴἢ5. Οἰδμεῖβ ταϑα νεσβ. 
14-21 φΟΠΕΙΠΘΟΙΞΙν, δηὰ πηδτὶς ἃ. ὑγεαίς δὲ 
ΨψΕΓβ. 13 (6.ρ΄., Ν εἶδ8, ϑαπιᾶδυν δηὰᾶ Ηδεαά- 
Ἰ4τὰ). Ὅθεν 1ΔῪ βέγεββ οἡ ἐπε οὖν ἴῃ νεσ. 
14 (οἵ. ἰχ. τ4,1κ. 30, χὶ. 1, 11) 88 ἱπάϊςδεϊηρ' 
τμδὲ ἃ Ραγαρυαρῇ 888 εηδεά, δηὰ (πδὲ [μῈ 
ντϊίεσ 18 ἔδοίηρ ἔπ6 οοπβεαιιθηοαβ ψν]οἢ 
ἤονν ἴτοτῃῃ ἰξ, ἐπε οδ]θοϊίοηβ νοοῖ σδῃ 
86 τηϑδᾶβ ἰο 1ξ,) εἴο. ἴη {μῖ8 οαβὲ {πὸ 
ςοππεοέΐξοῃ νοι] θὲ βοπιδεῃίπρ' {|κῸ ἐπί8. 
ϑαϊνδιίοη ἀδρεπάβ προ ἱπνοκίηρ ΟὨγίβε; 
δὰ ἴο ἸΏνοκα Ὁ γίϑὲ ἀθβραεπᾶβ προη οεγίδι ἢ 
οοπάϊιίοηβ νμίοῃ ἐΐς δτυς τὴδὺ 540 ἴΐ 
865 Ῥεδεη Ῥαγοπά ἐμοῖς ροόννεσ τὸ {]ΠΠ|:; 
1εὲ 5 ἰηαφυῖίτα ἱπέο ἐπε σοπάϊείοηβ, δηά 
866 ψ ΒεΊμδγ ΒΟ ἃ ρῖεα μοϊά8 ροοά. ὍὙπὲ 
ἢτϑὲ οὗ ἔμεβα οοπηβοίΐοῃβ βΕε8 ἕο τὴς 
ΤΩΌΟΗ {πε βἰπηρίεσ, δπᾶ ἴὲ ἢαβ {π6 δᾶ- 
νδηΐδβε οὗ οονεγίηρ' ἔπε βεοοπά. Ἐὸγ {{ 
πες ἱηνοσδέίοη οἵ ΟὨΠτβί, ψῇϊςοῃ ἰβ {86 
8016 δηὰ υηΐνεγβδὶ σοπάϊοη οὗ βαϊνδίϊοη, 
Βαβ Ῥεεὴ πιδᾶβ ροβϑϑί]ε ἔογ αἱΐ τιβη, ἵν 
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χωρὶς κηρύσσοντος ; 15. πῶς δὲ κηρύξουσιν,1 ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι ; 
καθὼς γέγραπται, “ Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην,2 
τῶν εὐαγγελιξομένων τὰ ἀγαθά". τό. ᾿Αλλ᾽ οὐ πάντες " ὑπήκουσαν α Λείο νἱ .. 
τῷ εὐαγγελίῳ " Ἡσαΐας γὰρ λέγει, “ Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ " ἀκοῇ οἱ Ὑπεβε. 
ἡμῶν ;" 1. ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ. ΤῈΣ 

1 ΒῸ; κηρνυξουσιν τε κηρνξωσιν Ὑἱτἢ ΦΑΒΌΚΙΡ, Ἐὸρν καθως τεαὰ 
ψ Β. 8ὲεε ποῖδ ἢ, ρᾶρε 598. 

5 ἐεναγγελιζομενων εἰρηνὴν τῶν οτ,. ΑΒΟ 47; ἴπβ. δ ΕΚΙΕΡ, ὙΤπα οπηϊββῖοσ 
ΤΊΔΥ Ὀε ἄυε το Ποπιοεοίεἰευῖοθ.  εἶββ {ΠῚ ΚῈ 11 8, ἀπά κβερβ ἔπεβὲ ψοσάβ ἰπ {με 
εχξ; Ὑγερ. ἐπί) Κ8 ἱξ ῥροββίδθ!ε, αῃὰ Ὀγδοκείβ ἐμεπὶ ἰπ τπδτρίη. Οὐ ἐπε οἵμεῖ μαπά, 
ΠΕΥ τηδῪ ἥανε Ῥεεπ ἰηβεγίεα ἴο τηδκα {π6 φυοίαιίοη ἀρτεα Ῥείίοσ (1: ἄοεβ ποῖ Ἔνβὴῃ 
ἴπεπ ἀρταα οἱ οβ6]ν) νυ πὸ ΤΧΧ, Ὑῆε Μ85. δυϊποτγίεν ὉῪ ᾿ιβεῖῦ ἰ8 ἀδοϊδίνε ἕοσ της 
οτγηϊββίου, τὰ ἀγαθα δ) 5ΚΙ,; οπι. τα ϑΑΒΟΒΣΕ (πᾶ 1,ΧΧ). ΝΥ. δηὰ Η. τεδὰ 

καθαπερ 

ὡς ὡραῖοι οι ποδες των ευαγγέλιζομενων ἀγαθα. 

5 θεον Α)5»8 (6τ.) ΚΙ,; Χριστου ΒΟ 47 πὰ 41] εἀά, 

885 Ῥεδῃ πιδάε ροββί]6 ἔογ (ῇς 7εννβ. 
ὙΠπε 5ΡΈΟΙΔΙ Δρρ! οδέίοη το ἐπεγη, ἰῃ ν Πῖο ἢ 
ἴδε ἀγρυσηεπε οὗ {πε Ἵμαρίεσ 15 οἰϊπομεά, 
8 ποῖ πιαᾶε {{}] νεσ. 10; Ὦδγε {πε σα 
ΟἿΪΥ ἱπνοϊνεὰ τυ] ἢ ἐπε τοϑὲ οὗ {πὸ ψοσὶά 
ΨΜΠΙΟἢ Β65 μεαγά (δες αοθρεὶ. πῶς οὖν 
ἐπικαλέσωνται : 52. τοῦτον. πῶς δὲ 
πιστεύσωσιν οὗ οὗκ ἤκουσαν ; [Ιΐ ἰ5 

Βεατᾷ ὃ ἰάθη 
Ῥσεδοβατβ τυ] ἢ (πα οὗ ΟΠ τῖβε. ὙΝίπασγ, Ρ. 
240. ὃ . ἧι, 17. δα τεηδεσίηρ, 
Ηΐϊπι οὐ λοι ἰὯΟΥ ανε ποὲ δεασζά, 
ΨΜουἃ δὲ Ἰερίπλαίθ ἴῃ ροείσγ. πῶς δὲ 
ἀκούσωσιν: {πἰ8 ἀε]Ὀετγδίϊνε ἔοσπι 15. ἰπ 
411 ρῥγορδῦ ιν τῖρμς: 866 οεϊτίοαὶ ποῖα 
δηὰἃ Βῖ455, αγαριηι, (ες Νεμί. Ογίδολ., 
205. ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν : υἱξ.γ, ὈΥ͂ 
τὰς Τιοτὰ ὙνΒοπὶ ἘΠΕΥ ῥγθδοῆ, δπά ὙΠῸ 
18 ποατὰ βρεακίηρ ψῇεη {πῈῪ ϑρεδῖ. 
ΟἿ. τ Οος. ἴ. 1:7, ἀπέστειλέν με Χριστὸς 
«΄.«- εὐαγγελίζεσθαι. Τὸ βηά δετε {δε 
ἰάεα οἵ δῃ οἤϊοϊδὶ σηϊ πἰ βίσυ, 85 δοππμεί πὶηρ 
Ῥεϊοηρίπρ βββεηςῖδ!ν το [86 σοηϑοτιοη 
οὗ τε Οδυτςοῇ, ἰ8 σσοίεβαθθ. “81. Ρδὺὰϊ 
δτριιεβ ὕὈδοῖ ἔτοτη εἴϊεοϊ ο σαυβα, [ΣΟ Ρ ἢ 
(ῃς 5εγίεβ. οὔ Ῥγαγεσ, Βδιίῃ, ΗἩεδσίηρ, 
Ῥτγεδοδίπρ, ϑεηάϊηρ; {8 {πε Δβὲ [ἰηΐς 
ἴῃ δ᾽5 ἀγσυτηεηΐ πγυδὲ δὲ (πε ἢτβὲ ἴῃ {πὰ 
τοδὶ Ἰϑδίίομ ἔγοση ΠΟ δα σαδί ἔοϊον ; 
1Π18 οπς ἐμπεγείοσα Ὧε σοηῆισηβ Ὁγ [δε 
Ῥεορμεῖῖς δηπουησεγηβηΐ ἰπ 188. 111, 7." 
(αἸοτά). ὡς ὡραῖοι : (δς (τὰς ἰεχὲ οὗ 
Ἐοπιδηβ στεδεῖν δ τενί δίεβ ἴΠε ρσορμοῖΒ 
ψοτάβ, θὰ {πε ον ῈΠ ΜΒΙΟἢ (πε ἀδ- 
Ἰίνεταποα ἔοσιὶ ΒαΡυου νγ)ὰ8 ἴόγεβεαη 18 
ἱπ Κεερίηρ ψἱ ἰδὲ ἢ ΒῖοΒ Ῥδὺ] 
ςοπίετηρ δἕεβ ἐπε πηΐνεσβαὶ Ῥτεδοβίηρ οὗ 
ἔπε αοβρεὶ. 

Ψει. τ6. Ἴἢε ἴδοϊ τεπιδίηβ, ΒΟΈνΕῚσ, 
ἴῃ δρὶτε οὗ ἐμῖβ. πηίνασβαὶ ργεδομίπηρ, {παΐ 

ΜΟΙ, 11. 

Ιεϑὲ ἴο τεπάεσ, Ηονν δὲ {ΠῈῪ (Ὸὸ 
Ῥεΐΐενε οὐ Ηϊπὶ Ποῖ ΠΥ Ὧδνς ποῖ 

ἔπεσε 885 ποὲ Ὀδξὴ ἃ πηϊνοιβαὶ βυτγεπάθσ 
το {π6ὸ αοβρεῖ. οὐ πάντες: [π6 7ενν2 ἅτε 
Ῥτεβεηΐ ἴο {πὸ τυγίτε ̓Β ταϊηά πεγε, μου Ρ ἢ 
16 ψνοσάβ πιῖρμς ΔΡΡΙΥ πῆοσς νυν εἰν ; 
Βοησα {πε σοτηραβϑίοπαῖα τηοάς οἵ βίδίε- 
τηαπῖ, ΟἿ [1..3: εἰ ἠπίστησάν τινες. 
Υεῖ ἐπὶ5. φυδπέμπι οὗἩἨ ΠΡ] οΓ ἄοες ποῖ 
ἀἰϊβοοτηῆὶ ἐᾷς Αροβεῖε; ἴογ ἴξ αἷβο, 25 
7611 ἃ8 (πε ργος!ατηδίίοη οὗ ἰῆς ἀοβρεῖ, 
15 ἱποιυδεά ἰπ με ρσορμθου. τίς ἐπίσ- 
τευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν ἰ5 ἃ ἰατηδηΐ ΟΥΕΙ 
Ργδοιίο ιν πηΐνογβαὶ ππθε]εῖ, ἢ ἀκοὴ 
ἡμῶν ἴῃ 5) τλθϑῃβ “ τῃδί ἈΙΟἢ τγα 
Πραγά," Ῥυΐ Ψηο τ[Π6 “γε ἅτε 185 ποῖ 
οἷεαγ. 1 ἃ σαργεβεηίδενο ρσορῃδῖ βρθαῖβ, 
ἀκοὴ "111 τλδδη (δὲ ν ῃ]οἢ ἢ6 δηά οἴμοι 
Ῥτορῃείβ πεασὰ ἴτοτλ αοά: -- πο μδιἢ 
δεϊϊενεά (ἢς τονεϊδείοη τηδάε ἰο δὴ Οἱ 
188. χχν. 9. 19. [1 ἃ τεργεβεηϊδενε οὗ 
τορεηίίηρ [5γα6] βρεδῖβ, ἀκοὴ τν]}1 τηδδῃ 
παῖ ψ ΒΙοἢ πε δηά ἢ18 σουπίγυτηθη μᾶνα 
Βεασζά ἴτοτη {π6 ρτορῃείβ: -ὸ πὸ δίῃ 
εϊϊενεά {πε πλεββαρε ἀεϊνεγεᾶ τὸ 8 ὴ 
᾿Αββυπηηρ ἐμαὶ Ῥαὺΐ δ. ἃ ργϑδοποσ ἰῃ- 
διϊηο νεῖν υϑεά (με ψοτάβ ἴο ὄἜχρσθββ 
815 οὐνῇ ἱπουρῃί δηά ἐχρεγίθηος ἴῃ Πἰβ 
νοσδίίοῃ, {πΕῪ νν 11} τπεαη πεσε, ΝΟ 85 
Ῥεϊενεά τΠ6 πιεββαρὲ ἀεἰϊνετεᾶ ὉΥ τ8 
Αροϑβιεῖεβ 

γε. 17. ΤΠΪβ νεσῦβα ἰβ τεδῖν Ῥαγεη- 
τεῖῖς : Ῥδμ}}5 Ἰορίοδὶ πιϊπὰ σαπηοῖ ἰδῖ 
510 ἴῃς οὔδηοε οἵ βῃονίηρ πον ἐπῖ8 
αποίατίοη σοπῆσγπηβ ἔπε σοηπεοίίοη οἵ 
ἰάβαβ ἰπ νϑῖ. 14. ἄρα 5υϊΐβ 4 ταρίά 
Ῥββίηρ' ἱπίδσθησθ θεῖε {πδπη (πῸ τηοσα 
ἀε!!θεταίς ἄρα οὖν Εἰς ἰδ πιυοἢ τῆοτα 
πτεαυδηΐ ἱπ Εοπιδηβ. ΟἿ τ Οος. χν. σϑ, 
2 Ὅονς. ν. 14, (δἱ. 11. σ7. 980 ἔπε δι 
ΠΟΥη65 ἔσοπὶ 8 τηξϑβᾶρε ({παὶ ΨΠΙΟὮ 18 
τερεῖνεά ὉΥῪ ἐπεὶ ἤξασγεσ οὐ ἐπε Οοβρεϊ), 
πὰ {π6 πηεββᾶρὲ διὰ ῥήματος Χριστοῦ 
τπτουρῃ (6 Νογά οοποογηίηρ ΟἸγίβί. 

43 
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18. ἀλλὰ λέγω, Μὴ οὐκ ἤκουσαν ; μενοῦνγε “ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν 

ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ 
, κονν 

ΡΟΆ, χί, 14; ατα αὐτῶν΄᾽. 
στ. χοῦ ῥήμ 

19. ᾿Αλλὰ λέγω, Μὴ οὐκ ἔγνω Ἰσραήλ"; πρῶτος 

31. Μωσῆς λέγει, “᾿Εγὼ '᾿παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει 

1Ἰσραηλ δεΐοτε ονκ ἐγνω ΦΑΒΟΌ"Ε, 

Τμαὲ ψ οι με Ἠδαγὰ 5 ἀκοὴ ἰ5 ΠΩ 
βροόκεὴ ῥῆμα, ἀπά ἴξ ἰδ ἐπε οοπαϊείοη οὗ 
αι. Ὑπε σοπεοίγυοείοη ἴῃ ῥῆμα Χριστοῦ 
8 (ῃ6 βαπι8 45 ἰῃ τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως 
ἴῃ νϑσ, 8, Τῆς ψογάβ σουἹά τοί βίβηὶν 
ΟἸσίβε᾿β σογηπχδηά. 

ει. 18. Τἢε ῥγοοθββ οἵ ςοηνϊο εἴη 
1828 16ννγ5 18 πον ὑυπάεγ γᾶν, δπά ἀλλὰ 
λέγω ἱπιτοάμοεβ ἃ ρίεα οὐ ἰδεῖ θθῃδίε. 
ἢ 15 Ρδὺυΐ ννῇο 5ρεδξβ: ἤδηςς {πε ζοσπὶ 
οὗ {πε φυεδίίοη μὴ οὐκ ἥκουσαν Ξυρρεδί5 
μὲς. ορϊπίοη ἃ5 ἴο ἐπε δῆβνψεσ, ΤῸ ἀξαῦ 
β ὨΘΟΘβΘΆΓΥ ἴῃ οσάεσ ἴο Ῥεΐΐενε ; γοι ὁ 
το πγεδῃ ἴο 54Υ {πεῪ ἀϊά ποέ μβεα ὃ Οἱ 
1 Οος. ἰχ. 4,» 5, χὶ. 22. μενοῦνγε ἴ5 ἔγιηιο 
υέγο. ΤὯδ Τσοηίγασυ 18 50 οἰβαγίν ἰῆς 
φα8ε δαὶ ἔδεσε 18 ἃ ἰουοἢ οὐ ἄἀετίβιοη ἱπ 
{πε ψοτὰ ψ ἢ νΒΐοἢ Ῥδαυΐ ἱπισοάαςεβ (ἢ ς 
Ρτοοξοῦ ἑε, ΟΚ ἰχ. ζο. Τῇε αοθϑρεῖ 888 
θέε ρῥσεδοπεά ἴῃ 411 ἐῃες ψοσὶὰ : ἐῆς 
ψΜοτάβ οὗ 8. χῖχ, 4 (εχδοῖὶν δ8 ἰπ ΓΙ Χ ΧῚ 
ἅτε δῖ ὁπος 1π6 ἐχριθδβίοη δηά (8 ργοοῦ 
οὗ 1τῃϊ5. ΟΥ̓ σουζϑεὲ (δεν τεῖεσ τὸ ἰῆε 
τενεϊδίίοη οὗ αοά ἱπ πδίυσα, Ῥὰΐ {πεὶγ 
υ868. ὙΠ 56οηὶ ἱεριεἰγηδίε οπουρῆ ἱξ να 
τεσλειηρασ πὲ Ῥαυΐ ἄπει {με ἐχίθηςξ ἰὸ 
ΜΏΙΟΗ τῆς αοβρεῖ μαά ὕεεη ργος δι πηεά 
ἴῃ μἷβ ἄδυ. Οἵ. ΟοἱἹ. 1, 6, 23. [ἴ νψγ5 88 
ψάεἶν αἰ υβεὰ 45 τς Ὠίδβροσα, δηὰ τς 
Ῥοειῖς ἱπβρίγεά ἐχργεββίοη ἴοσ (8 Ὠδᾶ ἃ 
ΟδΑτηῖ οὗἉ 115 οννη. 

εχ. το. ἀλλὰ λέγω : δηοίπετ δἰζεπηρὲ 
το ἱπίγοάυπος 4 ρἷεδ οὐ Ῥεῦ δ] οὗ [βγδεῖ. 
Υοι σδπηοί 880, “ἴδεν ἀϊά ποῖ ἤεᾶγ" ; 
ΒΌΓΕΪΙΥ γοι ἄο ποί τηθᾶπ ἴο 58Υ, ἴδμεῃ, 
1σγαεὶ ἀϊά ποὲ ππαάργεέαπμα Αἱ ἢτβεὲ 
55}: {πετα βθετὴβ Δη πη δίυΓΆ] τ ΡΠ δβὶβ 
Βεζα οὐ 1:γαεῖ, Ὀὰὲ (μῖ5 15 ποὲ 1ῃ6 σᾶ56. 
Τῆς ρεπεγδαῖτεν οὗ τῆς ἀγρυπιαπὲ τησβὲ θα 
δραηδοπαᾶ πον, ἴογ ἴπ6 ραββϑαᾶραδ πεχῖί 
τὸ θὲ φυοίεά, ΨὨΙΟΏ ἀγα δἰγεδάν ργεβεπίὶ 
(ο Ῥδὺ]}8 πιϊπά, σοηπίγαϑθέ [βϑγδοὶ ψτ ἢ 
τῆς ἀεπεῖςβ, ἀπά 5οὸ Ὀσίπρ ἴὲ ἱπίο ρτο- 
ταΐπεποα ; δηᾷ [ἴξ 15 ἴῃ {πε οαβε οὗ [βγδεῖΐ, 
ΟΥ̓ 811 παιίοπβ, (δε [88 ρῖεδ οὗ ποῖ ἀπάεγ- 
δίδπαϊηρ 18 τηοϑὲ ουὔξ οἵ ρίδοβθ. Αὔονβ δ]] 
ῃδίϊοηβ ἴβγδεὶ ουρθς ἴο πᾶνε υηδεοτγβίοοῦ 
ἃ τῆεββαρε ἴοτῃ ἀοά: [δβγδεῖ, δηὰ 1η- 

ΔΌΤΕ ἴο πη ἀετβίδαπα (οἄ᾽5 νγοσγά, ουρῃε 
το 6 Ἰηοοτρδίθ]ε ἰἅθαβ. πρῶτος Μωυσῆς 
λέγει, Πευξ, χχχίΐ. 21. πρῶτος βυρρεϑβίβ 
186 θερίπηΐηρ οὗ ἃ 1[ἴπ8 οὐἩ υγπεϑβεβ ἴὸ 
(5. εἴεοι : νἱτέσα! ν ἰὲ τηθαῆβ, Ἔνθ 
Μοβαβ, δ (ἢε νϑῦυ δερίππίηρ οὗ {πεῖν 
δἰβίοσυ. Ὅπδ ροΐηϊ οὔ {δε οἰτδείοπ ἰβ ποὲ 
ΨΕΣῪ οἷεατ. Κα {Πε ραϑβαρεβ φυοίθά ἱπ 
ἶχ. 25, 26, ἱξ περμι δανε θθδη δά δυςεᾶ ὈῪ 
Ῥδὰϊὶ 48 ἃ ριοοῖ ἐπαὶ ἐπε (επί ]εβ ψεσα 
ἴο ῬὈ6 ς4116Ὁ ἱπέο αοά᾽5 κίπράοπι, ἀπά 
οΔΙ]εὦ ἴῃ οτγἄες ἴο τοῦδε τς [εν ἴὸ 
7εδουβυ ; Ὀπὲ ἔο Ὅς ἵπ ρίδος πεγα, ἔμεσε 
τὴσϑὲ δε αἷϑθοὸ (ῃ6 ἰδίεπε ἰάεα ἔπδὲ 1 
ῬΕΟΡΙε8 Ῥεγοπᾶ {πε οονεηδπί (γῆ 0 ψγεσα 
ποῖ Ρδορίεβ δ 411), ἀπά τὑηϊηϊε!Πρεπε 
ῬεορΙΘ5 (ἷ.6.,) ἰΔο] νγογβϑίρρειβθ) οου]ά 
υηδετβέδηά ἐς (οβρεῖ, 4 ργιν!!ερεά δηὰ 
τα] ριουϑν ρἰπεά ρεορὶς {κὸ τε 1ενν8 
νγ»Δ8 ΒΌΓΕΪΥ ἱπεχουβαῦὶς 1 1 (Αἰ]εα ἕο 
πη δετγϑίδη ᾿ἃ, Ὑε βατης ἰάεα βεἜπὴ5 (Ὁ 
Ὀς οηίοτοβά δραὶπ ἴῃ νεῖ, 20θ. Ἡσαίας 
δὲ ἀποτολμᾷ : ““ὕταδκβ ουξνΉ ὈοΙ Αγ " 
(αἰβῆογά). [Ιὲ 8 δὴ δοὲ οἵ ρτεδὲ 
ἀατίηρ ἴοῸ 5ρεᾶῖκ (ἢυβ ἰο ἃ παίΐοῃ ΨΠ 
(8 εχοϊυβῖνε ἰεπιρεσ οὐ [βγδεῖ, δηὰ 
Ῥαὰ] ψῆο πεεάβα ἐῆε 84π|εὲ οουγαρε ἴῃ 
οδεγγίηρ [6 αο5ρεῖ ἴο δε (ὐεμεῖεβ νγα8 
1ῆ6ὲ πῖᾶῆ ἴο 86ε6 {πἰ58Ύ οἱ ἐμὲ μὴ 
ἐπερωτῶντες τηδ8η8 ἰἤοβε ΨῆΟ Ρὰξ πὸ 
αυδϑέίοη ἴο πῖδ, 50.) ἀρουέ ἐπε ψὙΑΥ οὗ 
βϑναίίοη. ἴἷπ ἴβα. ἶχν. σ (δε οἴδιιβεβ 
σου ἰῃ τανοῖβα ογάθσ. ὟΝ δὲ ἐπε ρσο- 
Ῥμεὶ [858 ἴῃ νίενν 15. αοά᾽ 5 βροπέδπεοιυβ 
πηπλοσεὦ ροοάπαββ, ΒΟ αῖτεβ {π6 
ἰπιεῖδεῖνε, απβο οἰτβά, ἰπ βῃμον πρὶ ΤΠΘΓΟΥ͂ 
το [41 }1ε55 1εν8 ΠΟ τηδάθ πὸ δρρεδὶ ἔο 
Ηΐϊπιὶ δηᾶ πενεσ βουρῃί Ηἰπὶ; 6 Αροβεῖςβ 
ΔΡΡΙ65 {Π|5, {|Κ6 {Π6 βἰπλ]αγ ραββαραβ ἴῃ 
ἷχ. 25 ἔ,, ἴο {δε τεοδρίίοη οὗ {πὸ ὅοβρεὶ 
ὉΥ τε (επεῖ]ε5." [Γ Οοά νγ8 ουπά 
δηᾷ τεοορηϊδεὰ ἰῃ Ηἰ5 οδδγδοῖεσ δη ρυζγ- 
Ροβεβ, ὑνεγα 411 [ες οοπάϊϊοηβ βεεπχεᾶ 
80 τηυοῦ ἀραϊηβὲ ἰξ, ΒυΓΕΙΥ [5γδ 6] ππιδὲ 6 
ἱπεχοιβαῦϊε ᾿ξ 1 45 πλβϑα (6 πιεδηίηρ᾽ 
οὗ τὴς αοβρεὶ. ὙΠῈ νεγυὺ οδ]]Ππρ οὗ ἐπ8 
(εμεῖ]ε5, ργεάϊοιεά ἀπά ἱπιεγργεῖεά 45 1 
ἰβ ἰπ τη ραββϑαρεδ αιοίεᾶ, 5μουϊὰ ἰἐβεῖ ἢ 

ΚΤ ρᾶτὶ οὗ 188. ἶχν. σ ὑνοἢ ἰ8 ποῖ αυοίεά Πετε (1 5αἱά, Βεβοϊά Με, δεδμοϊά 
Με, ὑπίο ἃ παίϊοπ (δὲ ψγᾷ8 ποῖ οδιϊεά ὃν ΜῪ πδπιε) ἰβ πιεαηΐ, 85 υβϑυδὶϊν ροϊπεεά, 
ἴο τείδσ ἴο πε (θπεῖ]ε5, απ ἐπἰβ ἐγαἀϊείοῃ οὐ 15. δρρίἰοδείοπ Ῥδι] τηδὺ ανς ἰεατηεα 
ἔτοτα (ἀδτηδ! οὶ (Ομ πε); Ραΐ {πε ροϊπείηρ ἰ5 το: 566 ΟΒενηδ. 



18---τ. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 67: 

ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς ". 20. Ἡσαΐας δὲ “ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει, 4 Ἠετε οαῖν, 
“Εὐρέθην τοῖς ' ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ 
ἐπερωτῶσι. 21. πρὸς δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ λέγει, “Ὅλην τὴν 
ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ " ἀντιλέγοντα 

τΊΚοΕ ἱΐ, 
ἡμέραν 32; Αοἰα 

ΧΙ, 45; 
χχυΐῖϊ, 22, 

Ἰ ευρεθὴν τοις ΦΑΟῸ" ΣΡ; Ῥυξ εν τοις ΒΏΪΕᾺ. ϑαπάᾶδυ δηά Ηεδάϊδτη 9811 [ῃΐβ 
“ἃ ΥΝ ἐβέοσῃ τεδάϊπρ Πἰςἢ Πδ5 ἔουηά 118 τγγᾶν ἱπίο Β"", ΥΝ. δῃά Η, ρυξ εν ἱἰπ πιατρ. 

δανε Ῥεδη ἃ πιδβϑϑαρὲ ἴοὸ (ἢ εν, ν ὩἱΟὮ 
ἘδεΥ οοὐἹά ποὲ τηϊδιιηδετβίαπά ; ἰξ 5πουά 
δᾶνς ορεπεᾶ {ποῖγ εγεβ δ5 ὑντἢ 4 ᾿ἰρῃς- 
πΐηρ ἤαβῃ ἴο ἴῃς ροβίξἰοῃ ἵἱπ ΨὨΙΟμ παν 
βίοού--αὲ οὗ δ ψῇο διαά [ουίξεϊτεά 
ἐμεῖς ρίασς δἀπιοηρ ἴῃς ρεορῖς οὗ αοά--- 
πη ρὑσονοκεά ἔδοτη, οὐξ οὗ Ἰδαίουϑυ, ἴὸ 
νῖς υηξα τδεβε οὐδ ἀειβ π᾿ υγεϊσοσηϊηρ 
ἕὰς τἱρμίεοιβηθββ οἵ ἔδί τ. 
ει. 21. πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει: 

Τμδὲ ἰ8 ναὶ Πα 88γ58 οἵ ἴῃς ἀεπε]ς5, Βαὶ 
88 ἴοσ ἰ5γδεῖ, ἢε 8ᾶυϑ8, εἴς. [88, ἶχν. 2. ΕῸτ 
πρὸς τ ΜΙ τοΐδγοποα ἴο, δες. Ηρ. ἱ, 7 
ἔ, Τὰ χὶϊ, 41. Τἄς δττὴβ ουϊδίτειο ΠΩ 
411 τῇς ἄδν Ἰοηρ' ἀτε ἔπε βυτηῦδοὶ οὗ {δαὶ 
ἰποεββαπέ ρ᾽εδάϊηρ ἶονε ψ Ὡς [βγαςὶ 
ἙΠτοιρ 411 18 ᾿ἰβίθυυ [88 σοπβίβί ΠΕΥ 
ἀεϑρίβεά. [1115 ποῖ ψδηῖ οὗ Κπον]εάρε, 
{πεπ, ποῦ ναηξ οὗ ἱπίε!]Πσοηςς, θὰ ὙΠῸ] 
δῃᾷ βευ οσηῃ ἀϊβοδεάϊεπος, ἐμαὲ ἐχρ δίῃ 
1π6 Ἔχοϊιβίοη οὗ 18γδε] (πιδαηνν 116) σοπὶ 
πε Κίησάοπι οἵὗἩ Οἤγίβε δηά 81] 115 Ὁ1ε88- 
ἷπρβ. ὙΠὶ8 15 ποῖ ἰησοηπβίβίθπε νυν ἱ ἢ νασ. 
3, Ἰ νὰ ρὸ ἴο ἰδς τοοΐῖ οἵ (με τηδίζεσ. 
Ἐοτ {πε ἰρπογᾶπος ἴδετε ΒΡΟΚδη οὗ 8 οὴς 
ΨΏΪΟΒ μα8 118 τοοῖ ἱπ πε νν1]1, ἴπ της 
τάς οὗ ἃ πιδατί ψψ οι ἰ8 ἀείεγτηϊπϑά ἴο 
{τε ἃ τὶ ρῃιεοιιβηεβ8 οὗ [8 οὐσῃ νππους 
ςοπηΐπρ' ππᾶάετ ΔΩΥ Οὐ] ρδείοη το αοά ἔοσς 
ἴξ, αηα νυ Ὡῖς ἢ ἐποσοίοσς οαπποῖ δϑβιτσης ἴῃς 
δἰεταάς ἴο ψΒῖοΒ τῆς αοβρεὶ Ῥεοοπιεβ 
οσεάϊδιν Ὀἰνίπε ; ΨὩΐς (86 ἱρποτᾶπος 
βιρρεβίδἃ 48 ἃ ρῖεβ ἴοσ ὑπδεϊϊεῖ 18 ἔπδὶ 
οὗ τῆδῃ ἴο ψῇοτῃ ἴῃς οβρεὶ μ88 πενεσ 
Ῥαδῃ ρσεβεηϊεά δὲ 411. Τῇῆε ἰδέξεσ ἱρτιο- 
τᾶποα ταΐρμὶ ἈπηῸ] τοβροηβίδι ΠΥ ; (πα 
ἴοσπλοσ ρῖνεϑ [8 111 β' σι βοαπος ἕο ρτ]ξ, 
πάρτε ΧΙ. Οπ ἴῃς ρίδος οὗ {ῃῖ8 

οδαρίες πὶ ἔπε δτρυπιεπί, 566 ἱπίτοάιο- 
ἰίοπ ἴο ομᾶρ. ἰχ. δῦονε. Βίεῆυ, ἐπε 
πἰπίῃ ομαρίεγ τηθαηβ, αοά 15 βονεσγείρῃ, 
δηᾶ [6 ἔϑπίῃ οπαρίεσ τπηθᾶῃβ, [γϑεὶ ἣδ8 
βἰηπεά,. Βοίῃ οἵ ἔπεϑε δὲ ργδϑεηίεά ἱπ 
τεϊδένε ἱηπδερεπάδηςε 48 ἐχρ᾽παίϊοηβ οὗ 
ἴδε Ρεγρί εχίηρ ἔασι υνῃιο ἢ σοηπτοπίεά (πς 
Αροβέίε, παπιεῖγ, ἐπὶ ἴῃς εν ἀἸά ποῖ 
τοοεῖνε ἔπε οβρεὶ, ψς τῆς Οδηςῖ]ε8 
ἀϊά; ἰπ 8ῖ8 ομαρέεσ, τῆς ἔννο ἂτὲ ὈὉσοιρῃς 
ἱπίο σαϊδεϊοη ἕο εαοῦ οἵπεσγ, δπά νγα δα 
ββονῃ (ἴο βοῦπιεὲ εχίθπῇ) μον ἰπ ἴδ6 
ϑονεγείρτι ρτονίάεπος οἵ αοά δνϑὴ π8 
δἷπ οὗ ἴβγδο] ἰ8β τηδάς ἰο σοπίγίραξε το τῃ 6 

ψοσκίηρ' οπὲ οὗ ἃ ππῖνϑιϑαὶ ρυγροβε οὗ τα- 
ἀεπηρέίοη.---ἃ τεἀεπηριίοη ἴῃ τυ ἢ Ιβγααὶ 
4180 ϑῆδγδθβ, ἴῃ δοοοσάδπος υυἱτπ ἐπε ἰη- 
νἱθ]δὉ]ς ργοηγῖβε οἵ αοᾶ. ὙΠεὲ οπαρίεσ 
οδὴ δὲ παίυγαιΥ ἀϊνίἀε ἱπίο τῆτες 
βερξοηθ: (1) νεῦβ. σ.ῖο, ἰῇ ΨΉ ΘΗ 186 
αυεβέίοηθ ἱπιπιοάϊαίεῖΥγ δτιϑίηρ ουὖἱ οἵ 
ΠΠδΡ. χ, ἰ8 ἀϊβοιιδβαά, υἱκ., ψΠοίποσ ἐπα 
πη Ρεϊΐεῦ οὗ ϑνΠ]οὮ Ιϑταςὶ 85. ἃ ποῖα μ88 
Ὀδεη οοπνίςἰεά ἱπνοῖνεβ (οὐ 5 γεϊεσεΐοῃ 
οὗ {πε σμόβεη ρεορίε; (2) νεῖβ. 11-24, ἴῃ 
ΨΏΙΟΙ (η6 τεβαϊε ἕο δα διίαἰπεᾶ Ὁγ τδς 
Ῥαγιίαὶ δπά {επιροσασυ δχοϊυβίου οὗ δα 
εἰν πότ ἰῃς Μεββίαπίς Κίηροπι ἰ5. δη- 
ἀτρεᾶ ὑροῃ, δὰ ἐῃς (επεῖΐεβ ννατηεᾶ 
ἃραϊηδὲ 5861-οχαϊιαίίοη ; δῃά (3) νεῖβ. 25- 
36, ἱπ ψίοθ ῬδῺ] τηαρηιΐῆθθ (πὸ πη- 
ΒελυοδὉ]ς νυ ϊϑάοτη, ἰονε ἀπά [Αἰ δι] 655 
οἵ αοάἅ, 45 τενεαίεά ἴῃ βεουσίπρ ὉΥ ἃ 
ςοτησηοῃ τηδίποά {πδ βαϊνδιίοη δἰϊκα οὗ 
Ιβγδ8] δηὰά πε (ἰἘπε]ς8. 

(1) Κν. 1-το. λέγω οὖν: (δες οὖν ἴη- 
εἰπιαῖθβ τπδὲ ἴὲ ἰβ τη (6 σοποίυιϑἷοῃ 
τελομοά ἴῃ οδᾶρ. χ. Ῥείοτε μἷβ. πιϊπά ᾿τμδὲ 
Ῥαδὰϊ ρυῖβ ἐἣς [ο]]οννίηρ αυεϑιίοη : 16 
ὉΠΡΟΙ1οΓ οὗὨ Ι5τᾶ6] παξυσαῖν βυρραϑίθα ἰ(. 
μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ς; 
ὁσ ἴδ ννογάϑ, οὔ, ΡΒ. χοῖν. 14 (χοϊϊϊ. ,Χ Χ), 

1 Θδτῃ, χίϊ, 22. [π Ὀοΐῃ ρίδςεβ ἔπε ὑσο- 
Ταῖβα 8 ρίνεη οὐκ ἀπώσεται ὁ Κ. τ. λ. 
αὐτοῦ, ἀπά 1πΠ6 1ἈΠῚ]]Π1ὰΣ ὑνοτάβ ρῖνε {868 
εἴεςί οἵ αβκίηρ, Ηαβ αοά ὕσοκεη Ηϊβ8 
Εχρσαβ8 δηὰ γτερεδϊεὰ ρτοτηίδεὺ μὴ 5ιρ- 
ξεϑὶβ ἔπε περαῖϊνε δῆβυνεσ, ΨΏΙΟἢ 15. ἐχ- 
Ῥτεββεᾶ πιοτὸ ραββίοπαίεϊυ ἷπ μὴ γένοιτο. 
ΟἹ τ. 6, ἰχ. 14. Ιδτδεῖ τῆδὺ Ὀς ἐδ: 116 55 
ἴο Ηΐπι, Ὀὰξ Ηδ δ ϊάθβ ξαϊε μι. καὶ γὰρ 
ἐγὼ ᾿Ισραηλίτης εἰμί: ὙΠῖβ ἰ8. οἰξεη 
τεδά δβ8 1 ἴξ ὑγεσβ δὴ δγριπηθηῖ ἴῃ ἔανουτ 
οὗ [πε περδίνε δῆβυνεσ; 48 1Γ Ῥδὶ] τηϑδηΐ, 
αοά 8885 ποέ οδβὲ οὔ Ηἰβ ρεορῖς, 1 πιγ- 
8611 ἅτὴ ἃ ᾿ἰνίηρ ῥσοοῦ ἴο ἔπε ςοπέγασυ. 
Βυξ {18 ἰβ Βαγαάϊν σοποὶ ἰδίου, ἴο 54 
ἐπε δαβὲ; δηά ἰξ 18 Ὀβεζοσ ἴο ἰακε {πὰ 
ψοσβ 88 ἐχρ αἰ πίπρ ΨΨὮΥ Ῥδι] ραῖβ {πὸ 
αυσδείοπ νει μή (βυρρεδείπρ ἴῃς περᾶ- 
ἔνα δηβυγοι), ἀπ ΨΥ ἢς ἔπδη ρἶνεβ ἴῃς 
ἄδβηϊαὶ ψ τ βυςἢ νοποίηδηςα. “1, ἴοο, 
δτῺ δΔῃ βγδεῖϊίε, ἴο ποσὰ πε νασυ ἰάδα 
οὗ αοὐβ τεἸεσξίΐοη οἵ Ηἰἶβ ρβεορῖς 15. δὴ 
ἱπηρίουβ δἃπὰ ἱποσβάϊθ!ς ἰάθα, ἴο Ὀδ τε - 
Ρεἰεά νει Βοττοσ."" ἐκ σπέρ. ᾿Αβραάμ: 



6η6 ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΙ. 

ΧΙ. τ΄. ΛΕΓΩ οὖν, Μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο " 
ἃ ῬᾺ, μ, 5, καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμὶ, ἐκ σπέρματος ᾿Αβραὰμ, φυλῆς " Βενΐαμίν. 

2. οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε 
ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή ; ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῖ Ἰσραὴλ, 
λέγων,1 4. “Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, καὶ 3 τὰ θυσιασ- 
τήριά σου κατέσκαψαν " κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν 

ψυχήν μου ". 4. ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; “Κατέλιπον 

Ὁ ΟὮ, 1, 26, 
ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ." 

ς ΘΒ. ἔχ, ταὶ 5. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν ἢ καιρῷ λεῖμμα κατ᾽ " ἐκλογὴν χάριτος 

1 λέγων Ὁ Ἶ, ; οὔλ, ΆΑΒΟΘΕ, 

Ἅ καὶ Ῥεΐοτβ τα θυσιαστηρια ἐφ 501, ; οπι, ᾽ΑΒΟΕ 17. 

πο ὑσγοβεῖγέε. φυλῆς Βενιαμείν : [26 ὁπ 
εἰἷδε ψῃῖοῦ ἢ πάλῃ ταδί πὶν τερτα- 
βεπίθα {πε ροϑβί- εχι]ῖς τπδοογαῖῖς ρθορΙς. 

ψετ. 2 ἴ. οὐκ ἀπώσατο: ἔοτγηλαὶ ἀξηΐδ] 
οἵ νψῆδὲ πε πεαγί Π85 ἰπάϊρ πα ΠΕΪν ῥτο- 
ἰεϑίεἃ αραϊπβϑὲ ἵπ νεσ. 1. ὃν προέγνω 
ταυβὲ οοπίαίηῃ ἃ τϑᾶβοη ὙΨΨΕΪΟΝ πηϑκε5 {ΠπῸ 
ταὐεοσίίοῃ ἱπογεάϊδ]ε οσ ἱπιροβϑιθῖθ. ΤῊϊβ 
ἐχοϊαάεβ ἐἰῃς ἱπεεγργείδέῖοη οἵ Υνεῖββ, 
ΨΏΟ {πη Κ8 δε Ῥδὺ] τηθδῃβ ἴο 580 (πδὲ 
(οά ἀπεῖν ναὶ β5γβεὶ ννὰβ δεύογε Ἠς 
σΠοβε ἰξ, αηὰ πδσείοσα σαπηοί οδϑί ἰξ οἱ 
85 1 (5 πη 6]16Γ δὰ ἀϊδαρροϊηεά Η]ηι; 
Ηςε Κπενν τογα {πὸ ἢγβε ψῇῆδέ ἱξ ννουἹά θ6. 
Τὸ ρ᾽εδά ἐπ ἕογ αοά 15 ἴοο ρδ]εσυ. ὲ 
ταιβὲ ἰ8κε προέγνω 45 ἴπ νἱϊ, 20: ἴῃς 
ταδδηΐῃρ 18, 5γ8ὲ] βίοοά δεῖοτε αοά᾽ β 
εΥε8 ἴτοστῃ εἴεγηϊευ δ8 Ηἰβ ρεορῖίε, δηά ἰπ 
πε ἱπιπιαξα] ΘΕ η 685 οὗ ἐπ βοναγεῖρῃ ἴονα 
νὰ νοῦ Ηε πηδάς ἰξ Ηἰβ 1165 ἐδ ἱπ|- 
ῬΟΒΒΙ ΡΠ ν ΟΥ̓ [15 τε]εσέίοη. ὙΠΕ ἰάδα ἰ5 
ἐῃς βαπιεὲ 88 ἰπ νεσ. 20 Ὀεῖονν. ἢ οὐκ 
οἴδατε: {18 ἰβ {η6 αἰξετπαιίίνε. Ηξ 80 
δᾶγ5, αοἄ λας σαϑέ ΟΗ͂ ᾿ϑβγδεῖ, πιυδὲ ὈἊ 
ἱρπογαηέ οὗ ψῇδὲ ϑογίρευγε βαυβ ἐν Ἠλίᾳ 
ἴῃ ἴπε ραββαρα ΨῇϊΟΝ ρῖνεβ {πε Πἰβίοσν οὗ 
ΕἸ1}]48. ὙΠ βεσεοηβ οὗ ἴῃς ΒΙ0]6 ψνεσε 
ἀεβίσηδίεα, ποῖ δἃ8 πον ὈΥ σπαρίοσ δηΐ 
νεῖβα, Ὀπιί ΌΥ βοῆς ἀδβοσιρίϊνε ρῆγαβε: 
9 ἐπὶ τῆς βάτον, Ματκ χίΐ. 26: δηά 
ἰῃ ΡΏΠΟ ἐν ταῖς ἀραῖς -- ὅεη. ἰΪϊ. 15. 
Μδην τεΐδγεποαβ ύα τηδᾶθβ πῃ (ἢ ϊ5 ἔοστη 
Υ Ηεῦτενν υτίϊεβ. ΕῸσ ἐντυγχάνειν 
κατὰ οὗ, τ Μδοο. νἱϊϊ. 32: 1ἴξ πιεδηβ ἴο 
ΡΙεαά (ποὲ ἱπίεσσε δ) ψι αοά δραϊπβὲ 
Ιβγδε]. τὰ θυσιαστήρια 5 ὁπε οὗ {δε 
ἰπάϊοδείοπβ ἐμδὲ ἴῃ ΕΠ) 45. {ἰπιε {μετα 
Μ5 ΠΟ αν τεαυϊγί πρὶ ΟἾΙΥ οπα 41γ ἔοσ 
7εβοναῆ, Τῆδ ᾿νογάβ ἀγα αιοίεά τομῇ 
1 Κίηῃρβ χῖχ. νεσ. 10Ὸ οὔ 14. [π ἘΠῚ ἢ 5 
τηοοά, Ῥδι1 ταϊρῃς πᾶνε βαϊᾷ βοῃιει πηρ 
ΒΙΠΊΠΔΙ οὗἁἩ μἰβ οὐγῃ ἐἶπηδ, ἔογ {πεὶγ οἰγοιιηι- 
δβίδποεβ Ψεῖθ ποὲ αδἰϊκβι, ὙΠπὲ Αροβεῖε, 
κα τὰς ργορπέξ, νναὰβ Ἰοπεὶν ἂπᾶ ρεζγει- 

ουἱεά, δΔη ΙΒτδεῖ 5 ἃ νοῖες βδοηθα ἰὸ 
δᾶνε αρδπδοπεάᾶ οά οὐ θβεπ αραπάοπεὰ 
Ὁν Ηΐπι. Βιυξ ἢς υπδετβίαπᾶάβ αοάξβ 
ΨΆΥ (ἀπ Ηἰβ ΑΙ ἘΠ ]πε585) δείζεσ, 
γε. 4. ὁ χρηματισμός: {πε τνοτὰ ἴ5 

τεϊαϊεα ἰο χρηματίζω (Με. ἰϊ. 12, 22, 
Αςῖβ χ. 22, Ηεδ. υἱϊῖ, 5) ἂβ χρησμὸς τὸ 
χράω: ἰξ πιδᾶπβ ἔπε ογϑοῖε, Οσ ἀηϑινεσ οὗ 
αοἄ. Ηκξτε οὐἷγ ἱπ Ν.Ύ,, δαϊ 5εὲ 2 
Μᾶοο. ἴἴ, 4, χὶ, 17. ὙΒῈ πποίαείοπ ἰ8 
ἴτοτα 1 Κίπρϑ χίχ. σ8 ψίεῃ ἐμαυτῷ δἀάεᾷ, 
ΟΥ̓ ΒΐοΒ Ῥδὺ] βυρρεβῖβ αοά᾽β ἱπίεγεβε ἰπ 
1Π18 τεπηηδηξ, απ ἐῆα ἕδος {παι Ηξ ἢδ5 
ἃ Ῥυζροβα οἵ Ἠΐβ οὔῃ ἰδδπεβεά νἱτα 
ἔθη. Οὗ Ὧδ8 τεβεγνεά ἐῆε βένβη ἔμου- 
βαπά; Ηδ δ88 γεβεσνεᾶ πότ ἴοσ Ηρ; 
ἴτ ἰδ ὁπ ἐμῖβ ἔῃ ρσοοῦ ἀερεπάβ ἐμαὶ Ηἶὲ 
Βᾶ5. ποῖ ὑδϑὶ οἵ Ηἰ ρεορίῖε. πὲ 
βενβὴ {πουβαηδδ ἄγε ἴβγδεὶ ἕο ΗἾ πὶ, Ὑεῖ 
Ηἰβ ὑπομιδηρίηρ ἔα ἘΠ υπεββ ἰπ Κεερίπα 
ἃ Ῥεορῖίε 8 ποῖ τεργεβεπέεά 885 ἃ πΊΕσΕΪΥ 
πποοηάϊθοη δὶ ἄδογεε, μανὶπρ ηῸ τεϊδιϊοι 
ἴο δηγίμίηρ Ρὰξ Ηἰἴβ οννὴ ψἹἹΠ]1, ἴὸσ ἐπε 
βένδῃ {ποιιβδηδ ἅτε ἀεβογίρεά ὃν {πεὶγ 
ὉΠδτδοίεσ: οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ 
Βάαλ. οἵτινες 15 4ιια!ξαεῖνε: Ξμολ ἡψετα 
ἴποϑὲ ποτὶ αοά τεβεγνεὰ ἴον ΗΪΠΊΒΟΙΣ, 
ΤΊΘη ΨΏΟ Ὡένεσ Ῥοννεάᾶ Κηβὲ ἴο Βδβδϑ]. 
Βάαλ ἰδκεβ {πε ἔδπι. δῖ. Ῥεοδυβα ἰΐ 

νγὰ5 οἴη τερδοεὰ ἱπ τεδάϊπρ ὃν ΣΌΣ 

(ΧΧ αἰσχύνη). ν 
γεσ. 5. Δρρ]οδίίοι οὗ ἔθ ργίποὶρ]ς 

οἴνετ. 4 ἴο ἔπε ῥστεϑεηί, ὁ νῦν καιρὸς ἴ8 
{πε ῥγεβεηΐ τερατάεξά ἤοΐ τηδγεῖν 45 ἃ 
ἄδίβ, πὲ 485 ἰπ βοπῖαὲ βθῆβδα ἃ οσίβίβ. 
λεῖμμα γέγονεν : ἃ τετηπδπί Π48 οογας ἴο 
Ῥε---Π|8 15 {π6 ἴδοι ψψῃϊο μδ68 ετηεγρεά 
ἴτοτα ἴπ6 βΈΠΕΓΑΙ ὑπθε]ε8 οὗἉ 5γαθὶ. κατ᾽ 
ἐκλογὴν χάριτος: οἡ ἴπ686 νγογάβ {πὸ 
ΕΠΑΡ μαϑὶβ 1158. ΤΩ εχίβίεποα οὗ ἐπε 
τοπγηδηΐ ἰβ ἄπο ἴο Δη εἰεοϊΐοη οὗ ρτδςε, ἃ 
οδοῖσε ου ἐπε μαζί οὗ ἀοά {πᾶ τηοῖΐνα οἱ 
ΨΜΏΪΟΝ ἰΒ ἴο ῬῈ βουρδὲ ἴῃ Ηἰΐβ πππιοσίτθὰ 
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γέγονεν. 6. εἰ δὲ χάριτι, οὐκ ἔτι ἐξ ἔργων ̓  ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκ ἔτι 

γίνεται χάρις. εἰ δὲ ἐξ ἔργων, οὐκ ἔτι ἐστὶ χάρις " ἐπεὶ τὸ ἔργον 

οὐκ ἔτι ἐστὶν ἔργον. 17. Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ, τούτου 3 οὐκ 

ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν " οἱ δὲ Χοιποὶ ἐπωρώθησαν 8. (καθὼς ὃ 

γέγραπται, “Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεος πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς 

τοῖ μὴ βλέπειν, καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν ἢ), ἕως τῆς σήμερον “ ἡμέρας. ἁ « σον. 1, 

9. καὶ Δαβὶδ λέγει, “ Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς 

1 ει δε εξ ἐργὼν οὐκ ετι ἐστι χαρις ἔπει τὸ ἐργον οὐκ ετι ἐστιν ἐργον. ΑἹ] ἘΠἰ5 15 
οτηϊεθα ἴῃ ᾽ΑΟΌΕΈΕΟ, νυϊρ., Ερυρί. νεγββ., Οσίρ. [δϊ. δῃᾶ 1,δεΐη ἐδίμοτβ; ἰπβοσίοα 
ΜΙ βοῦς νδυϊδι!οηβ (ἔογ [88 δϑὲ εργον Β ἢδ5 χαρις, ὈΥ 8 5110, 50Γ6]ν) ἱπ 3 ὅΒ1, 
πὰ ᾿δίεσ ΜΘ95. Ασοοτγάϊηρ ἴο ϑαπάδλυν δηὰ Ηβδδάϊδγα, ἔπαγε σᾶπ δὲ πὸ ἄουδε ἰπδὲ 
ἔπε δάἀδιείοη 15 ἃ βῖοββ;; Β ἰ5 ποῖ βιιβῆοϊεπε ἴο ἡπβε!ν ἃ ὙΝ δβίοση δά ἀϊτίοη οἵ 115 κιπὰ 
ἀραϊηϑὲ ΒΟ ρτεροηδεγδείπρ δυϊπουιγ. ὙΠ νγοσάβ ἀγα οπιίτἰοα Ὀγ τηοβὲ εἀά,, ὑαΐ 
ΑἸΕ, Ὀγδοίκείβ ἔμεπὶ, δηά ὟΝ εἰβ8 τεϊδίῃβ ἐμ 6πὶ ἴῃ ἔῃε ἰεχέ ; ἐπε χαρις ἴῃ Β ἴογ εργον δὲ 
ἐπά ΟὨΪΥ πηαῖκεβ ἴΠ 6 οπιἱββίοη ὈΥ ποπιοβθοΐῖ, βαϑβίεγ, 

3 ἘῪοὸ; τοντου γεδὰ τουτὸ ἢ ΑΒΟΒΘΕῚ,. 

5 καθως; τεδὰ ἢ δἢ Β καθαπερ. 

ἴονε δίοπες. Τμε ἰάςα 15 ἴπε βᾶπηα 85 πῃ 
ΟἤΔΡ. ἴχ. 6-13 : δὺϊ εγ, ποῖα οἡ νετ. 4. 
ες. 6. Ἐχραπβίοη οὗ χάριτος ἴῃ νεῖ. 

51 ρίδος δπὰ ψγοσκβ ἃτῈ πιαίια!ν εχ- 
οἷαδῖνα. Νοιμίηρ 4 πιδὴ σδῃ ἄο ρῖνεβ 
Ηἰπὶ ἃ οἰαἰπὶ 45 οἵ τίρῃε δρδίηβε αοά τὸ Ὀς 
ἱποϊυάεά ἴῃ ἐπ6 τεπηπαηΐ, ἐπεὶ: οἴδεσ- 
ψγῖβε. ΟΥ. νεῖ. 22, [ἱϊ. 6. Ονγαΐΐα πὶσὶ 
εγαϊὶ5 οἱέ ργαΐξία ποπ ἐδ. Αὐρ. ὙΠπε 
ἴδλος ἐμαὶ ἰῆετε ἰβ ἃ τεπηπδηΐ, δηά ομς 
ονΐηρ ἰί5 εχίβίδησε ἴο (ἀοά᾽β ρτδῦξβ, ἴδ 
τδ8 Ῥσοοῦ παῖ (1π βρίϊε οἵ τς ψῃο εβαὶς 
ἀεξεςτίοη οὗὨἩ Ι5γδοῖ) αοά ἢδ5 ποὲ Ἵδβί οἱ 
ΗΙ5 ρεορῖδβ. 

ψετχ. 7. τί οὖν; νηὶ ἐπθὴ ἢ Ηον ἃτὲ 
μὲ ἴο ἀεβογῖθε {πε ργεϑεηΐὶ βἰζαδείοη, ἵ 
ποῖ ἰπ δε ραίπϑι ἰδηρυαρε οὗ νεῖβε αὖ 
ὙΠυ5: ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ κιτιλ, ὙΥπαί 
Ιϑγβαῖ ἰβ ἱπ αιθϑὲ οἵ 15 δικαιοσύνη : {πε 
ΡΙδϑαπὲ οοηνευβ πῆοτε βυτιρδι ΘΕ ΠΑ Πν 
ἔπαη ἴδε ἱπηρῆι. οὗ βοπὶὲ Μ55. [πὲ 
Αροϑβεῖβ᾽ 5 ϑ8επβε οὔ ἴῃς ςβββεΐεββ ἀπά ποῦς 
(που ρἢ ταϊβάϊτεοιεά)εῆοτγίβ οὔ ἰδ σουηΐγυ- 
τιθῇ. ἐπέτυχεν: 45. ἷν. 2, ΠΕΡ. νί. 15. 
ἡ δὲ ἐκλογή -- οἱ ἐκλεκτοί -- τὸ λεῖμμα. 
ἐπωρώθησαν: ψγετε πατάεηεά, 2 Οοσ. 1]. 
14, [ομη χί!. 4ο, Μος. νΐ, 52, ν]11. 7. Ῥδὺ] 
ἄοεβ ποί 58} ον {παν ψεγε ματάβηθβά οσ 
ὈΥ ψβοτι: παῖε 5 ἰπς βᾶάγηε ἱπάβῇηϊϊε- 
Π685 Βεσα 85 ἢ κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν 
ἴῃ ἴχ. 22. ἴΐ τπῆᾶὺ ὃὲ αυϊξε ροββίθ!β ἴὸ 
Εἶνε ἃ ἔτπιδ ββῆβε ἰο [πε δβϑεγίίοη (μδὲ 
{πεν ψψεῖα μαγάεπεά ὅν Οσοά (οἵ. ἴδε 
(ΟἹ]οννίπρ νεγβε), δ που ρὮ τῃ6 Πασάεπίπρ 
ἰπ τΠὶβ σαδὲ 5 δἴνναυβ τερϑιάξά 848 ἃ 
Ῥαπιβπλδηΐξ ἴοσ βίη, {πδΐ 15, 48 ἃ οοπῆγπι- 
ἴῃρ' ἴῃ δὴ οδάυγαου ΜΠ] Οἢ Οτἰ ρΊ ΠΑΙ͂ νᾶ 8 
ποΐ οἵ ἀοᾶ, θὲ ἐμοῖσ ον ; 45 1 τῆε ἰάδβα 
ες, ἢτβε {Π6 Ὺ ψουά ποΐ, δπὰ ἐῆεη, ἱο. 

866 ποῖε ἢ, ραβδ 673. 

(οὐ᾽β Ἰυ5ὲ τεδοιίίοῃ δραίπθε {πεῖς βίπ, 
πεν οουά ποῖ; Ῥὰξ 1ξ ἰ5 ἃ πιϊβίακε ἴο 
ἱπιροσέ ἱπίο ἔπ6 ἑεχὲ ἃ ἀθβηϊξεπεββ νυ ῃῖοῃ 
ἄοεβ. ποὲ Ῥεΐοηρ ἴο ἰξ, [ξ ἰβ ταῖμεγ 
Θββθηῖαὶ ἰὸ ῬδιΠ5 δγριιηθσηὲ δαὶ ἢ6 
βδου!ὰ Ὡοῖ 6 Ῥουπᾶ ἄοννῃ ἴο οπο- οἰ ἄς 
ἰηξεγργείδείοηβ οὗ ψμδὲ πα 885 ἱπιαεπίίοη- 
Α]1γ Ἰεΐξε ναρτια. 

γεσ. 8 ΗΕ. Ὑδμῖβ Βαγάεηίπρ (αὲ {πὰ 
ῬΙεβεπὲ ἄδυ νοῦ. 5) ἀρτεθβ ψτβ Οοά᾽5 
Δοίίοπ ἰονγασᾶ 1βγδϑὶ ἴῃ (πε ραβί, 45 Ἔχ- 
διριεεά ἴῃ ϑοήρίυτε, ΤῈ ψνοσάβ ἴτοπὶ 
τῆς ΟΟἿΤ, οἂπ μαγάϊν ὃς οδἱεὰ ἃ χυοία- 
τίοῃ ; εις. χχίχ. 4, 15. χχίχ. τὸ, 15. νἱ. 
9, 1ο, 411] ςοπίσιρυϊε βοιπμεϊμίηρ ἴο 
ἴῃεπι. Τῆς πνεῦμα κατανύξεως [5 ἴτοπι 
15. χχῖχ, τὸ, ἀπά δηϑύγεσβ ἴο {π6ὲ ἨθΌ. 

ΣΤῚΣ ΓΙ, 4 ϑρίτίε οἵ ἄβερ 53ϊεερ 

οζ ἴοτροσ. Μίσίυδιυ ἰξ ἰβΒ ἀεῆπεᾶ ὃν ννμδὲ 
[Ο]]ονν8---πϑεεΐπρ εγ88, Ὀπμθατγίηρ' 6818: 
δι βρίτῖ: νυ μῖς ἢ ῥγοάσοεβ ἃ οοπάϊτίοη οὗ 
ἰηβθηβι δ Πν, ἕο ΨΏΐοῆ ἄνεγυ ἀρρεδὶ ἴ8 
ναίῃ. κατάνυξις ΟΠΪΥ ΟσουτΓΒ ἱπ ΤΧΧ, 15. 
χχίχ. το, ΡΒ. 1ἴχ. 4 (οἶνον κατανύξεως); 
Ῥαΐ ἰῃς νεῖ κατανύσσομαι ἰ5 υϑεά ἘὈΥ͂ 

ὙΒεοά. ἰῃ Ῥδη. Χ. 15 ἴο ἐγϑηβίδίε ΤῸ 

(οοσπαίς ἰο ΣΟ ΤΎ11), Διὰ ἰπ οἴδποῦ 

Ρίδοεβ οὗ δῃγ ονεγρονψεσίωρ δπιοϊΐοπ: 566 
Ἐπίζθοδε αὐ ἰοο. ΜΝ μεσ, Ρ. 117. [ξ ἐς 
(οὐ ΝΟ 5επαᾶβ {Π15 βρίτιξ οὗ βίπροσ, δὰ 
Ης ἄοεβ ποῖ βεπά ἴΐ δγοίιγαυῦν ποῖ δὲ 
ταπάοπι: ἰξ ἰβ αἰνναυβ 4 ᾿υάρτηθπί. ἕως 
τῆς σήμερον ἡμέρας : ἰῃ Πευϊ. χχίχ, 4 ἕως 
τῆς ἧ. ταύτης. Ὑῆε οπδηρα ἐπιρἤδβίβεβ 
τῆς ἴδοε τλαὲ ννῆδὲ [5γϑδεὶ δά Ὀβθ ἔγοπὶ 
(δε θερίππίηρ τ νγὰ8 θοη δὰ ντοῖς, 
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θήραν, καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς " 1ο. σκοτισ- 
θήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν 

6 Ῥα. Ιχνῆϊ, δια παντὸς " σύγκαμψον ", 

{ ΟἹ, ἵν, 25. 
ἘΌΝ. χ. τὸ εἰς τὸ " παραζηλῶσαι αὐτούς. 

11. Λέγω οὖν, Μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσι ; 

μὴ γένοιτο " ἀλλὰ τῷ αὐτῶν "παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, 

12. εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος 
κόσμου, καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλή- 

δηὰ ἐμαὶ αοά πᾶ δοίεὰ ἐονναγὰ ἱξ όσα 
τῆς Βερίπηΐηρ οἡ ἐπε βαγὴς ργίποΐρίες οὔ 
ψὩϊο Ηξ ννὰβ δοϊϊπρ ἔπεπ. ΟΚ Αςίβ 
νἱϊ, σι ἔ. καὶ Δανεὶδ λέγει: Δποῖπετ 
Ῥγοοῦ οὗ ἐπωρώθησαν, (πουρἢ δι ΟΕ 
Βρεακίηρ ἃ υυϊβῇ οἵ δη ἱπηρεεοδιίίοῃ σαπῆοὲ 
Ῥτονε δηυεπίηρ, ὩΠ16885 1 Β6 ἀββυτηθᾶ [ῃδὲ 
ἴε 48 Ῥεδθὴ Π]Π]1εα, πᾶ 80 οἂπ ΡῈ ἰβίεῃ 
88 ἴπε ἀεβογίριίοη οὗ ἃ ἔδοι. Ῥδὺ] δκθβ 
ἴξ ἴὸσ σταπίεα ἰδὲ ἐπε ἀοοπὶ ἱπνοϊκεα ἴῃ 
{μεβε ννογάβ 88 οοσῶξ ὕὑροῦ {πε Ταν78. 
γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν κιτιλ. Ὑπεῖς 
ἐδ 16 ἴπ ἔπε ρβ8]πὶ ἰβ {παΐ 'ἱπ ψῃΐο ἘΠΕΥ 
ἀεϊίρῃε, δηὰ τὲ 15 Ἐπ1β υνῃοἢ 18 ἴο ῥσονα 
πεῖς ταυῖη. παγίς, θήρα, Δηὰ σκάνδαλον 
ἅτε 81] νατί δίϊοηβ οἵ ἔῃε βαπὶς 1άδα, ἐπαὶ 
οἵ βῃᾶτε οσ ἱγϑρ---ἶ,δ., δυδάδηῃ ἀεβιγαςιίοη. 
μαι ἐπε 1εννΒ ἀε!ρμιεα ἰπ νγαβ {ΠῸ Ἰανν, 
διὰ με ἴανν τηϊδαπάετβέοοδ ργονεᾶ ἐπεὶς 
τυ ΐη. [πὶ βεβκίπρ ἃ τ᾽ ρμέβεουβηβββ οἵ ἐπεῖγ 
ονη Ραβεὰ ὕροῦ ἰξ ἐπε ν πιϊβϑεά δηά ἴογ- 
ξεϊςἃ {πὰ τἱρῃμίεουβηεββ οἵ αοά ψῃΐοῃ 
ἰθ ρίνεη ἴο ἔφ ἱπ ΟὮγῖβε. καὶ εἰς 
ἀνταπόδομα αὐτοῖς : (Πἰ8 ἄο65 ποῖ ἜΕΧΔΟΙΕΥ 
τοργοάυοε εἰεμεγ τῆς ΗδΡ. οὐ ἴῃς Γ,ΧΧ, δυὰς 
εξ ἰηνοῖνεβ ἐπε ἰᾶάθα ἐπαΐ ἔῃ [αΐε οὗ {π6 
1εν8 8 ἔπε σεοοτήρεηβε οἵ ἐμεῖς βίη---ποῖ 
ἃ τεβ] το Ὀ6 Βίων σεΐεσγεά ἰοὸ ἃ ἄβοσεε 
οὗ αοἅ. Ὑπεῖς ραγνεγβα δειί(υὰς τὸ (π6 
ἴλνν ἰ8 ἀνεηρεὰ ἴῃ {πεῖὶσ ἱποαρϑοὶ ἴο 
υηδεοτιβίδηά δπά τεςεῖνε (88 ἀοβρεὶ. τοῦ 
μὴ βλέπειν : ἴοτ (μῖ8 αεπ. Ῥοίῃ ἴπ νεσ. 
8 δπηὰ νοσ. το, β686 Βυϊίπιδηπ, αγαηι. οὗ 
ΝΟΥ. σνεεῖ, Ῥ. 267 (Ε. 1.). τὸν νῶτον 
αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον : Κεερ ἔδετα 
σοπίηπ 8} ἴῃ βρίσίευ 4] ϑοπάδρθ, βίοορ- 
ἴῃρ' υπᾶετ ἃ ἰοδὰ ἰοὺ ἤδᾶνυ ἰο ὃς Ῥοσπα: 
οἵ. Αςῖβ χν. το. 
ΤῊ ΪΒ ἰ5 ἐπα σοπάϊείοη ἴῃ Ὡς ἢ ὃν αοά᾽ 5 

αςοΐ, τεχυϊηρ ἐμεῖς ον βίῃ β, αηὰ ἜἼβρβοὶ- 
ΑΙἸγ {Πεῖτ βε τυ ρῃίεουβ δάπογεπος τὸ ἴῃς 
Ἶανν 85 ἃ ψὙ8ὺ οἵ βαϊναίίοῃ, (πε ἐν Βπὰ 
Ἐπεπηβεῖνεβ. [{ 15 4 σοπάϊείοη 50 ρτίενουϑ, 
δηὰ 80 τετηοίς ἔγοτη ψνῃδὲ οὴδ δηςὶ οὶ ραίεβ 
ἔοσ ἃ Ῥβεορίβ οἤοβεπ ὃν (οί, ἐπαὲ ἴξ σου- 
ποπῖβ Ῥδῃ] ἀραὶπ πνἱεῃ ἐπε ἀἰ συν οὗἁ 
ΘΙ. Ι, δηὰ ΟὈΪ ΡῈ 5 Ὠΐπὶ ἰο βίδές ἰξ οὔος 
[ΛΟΤ6--- ἘΠ 15 εἶπγα ἴῃ ἃ ΨΚΑῪ ΠΙΟὮ σηϊεἰρδίεβ 
[5 βενοσίιν, δηᾶ πἰπίβ ἐπαὶ ἐπε [411 οὗ 
ἴβγϑϑβὶ 18. ποῖ τῆς ἰαβὲ {πΐπρ οοποεσηΐηρ 
ἴῃ θη ἰο θ6 ἰδκεῃ ἱπέο δοςουπέ, ὟΝμδὶ τῇ 
(οά᾽β ρυγροβε ἱποίυδεβ δπᾶ υ8ὲ5 ἐπεῖσ 
1 μας ἴξ τὸ 18 ποῖ ἅπα! ὃ Ιζ ἴβ 

ἢ τὸν ἰάδαβ οὗ {818 βογέ, ἱπισοάδυςθᾶ 
το ἴακε {πὸ εἄρε ἴοπὶ {πὸ βίδσῃ υἱέεσ- 
ΔΏΓΘΒ Οὗ νϑσβ. 8-1ο, παὶ Ῥδι] ἄδ4]5 ἰῃ 
ΨΕΣΒ. 11-24. 

γεσ. 11. λέγω οὖν: 1 56Ὺ {δεη, ακίπρ 
ἋΡ ἴδε ῥσοῦϊεπὶ αραΐπ. μὴ ἔπταισαν ἵνα 
πέσωσιν; 501} {πεν ἀϊά ποῖ βέυτηδ]ςε 8δοὸ 
8ἃ5 ἴο [411}) Τῆς βυθἼεσε ἰβ [λ6 τλδβ5 οὗ 
ἐδ 7ενν 8 πδιίίομ, 411 πὲ τῆς εἰεοέ σετη- 
παπέ, ὙΠε οοπίγαϑβέ πόσα δείννεεπ βέθπ)- 
ὈΠπρ ἀηὰ [Α]Πἶἰηρ σῆονβ ἐπὶ {πῸ Ἰατέεσ ἰ5 
τηβδης οὗ δῃ ἰσγεπιθάϊα!ς [41], ἴτοτη ψῃϊοἢ. 
ἴδετε 18 πὸ σίβίηρ. ὙΠ18 18. οπε οὗ τῇς 
4565 ἱπ ψ πιο ἵνα ἷἰΒ Ἰοοβεῖὶγ υδεᾶ; [ἰΐ 
σδηηοί ΡΟΒΒΙΙΥ 6 ἐγαηβίδιεἃ “ἢ οσάδσ 
1μαι", ἘῸτ βίγωιδσ Ἔχαπιρὶεβ οὗ ᾿ ὙΠΕββ. 
ν. 4.1 Ὅος. νἱΐ. 29, 4]. ν. 17. ἀλλὰ: 
οπ δε σοπίγαγυ, ὈΥ ἐπεὶ (πιοσγα]) 141] 
βαϊνδιίοη 885 σογης ἴο ἐῆε (επεῖεβ ἴὸ 
Ῥσόνόκα ἔπε ({πε πη]! ενίπρ' [5γα 6 1165) 
ἴο εαίουϑυ. Ὑπὸ ἴδοι βέδίεά ἤεσε ἰ5 
᾿Πυδισαιςα δὲ Ἔνεσὺ ροῖπε ἱπ Ῥδυΐ 5 οὐγῃ 
ταϊηἰβσυ; Β6 ἰυτποᾶ 10 τῇς (οηε1168 
δεραμδε ἰῇς εν ψουἹά ποὲ πεᾶγ ἢἰπ|. 
9ες Αοίβ χἰ. 46 8,., χν!!. 6, χανε, 25-28, 
Τῆς επά πὶ νῖενν ἴα ἴε (ΟἿ, χ. 10) ἰ8 δ18 
Ῥτοοῦ παὶ {πε βευπιρὶίπρ' οὗ ἐπε 1εννβ ἰ5 
ποῖ ἴο Ῥε ἱπιεσρτγείεά ἴῃ ἐμε βεῆβε οἵ ἃ 
ἢπαὶ [4]1. Α τεοονεσυ ἰ8 ἱῃ ὑγοβρεοί, 

γεσ. 12. Βοίδ ἥττημα ἀπά πλήρωμα 
ἅτε ἀϊβίσυε νγογάβ, δὰε 1 15 ποῖ πο ββαγΥ 
ἴο ΒΌΡροβε παξ {Π6Ὺ δῆϑννοσ ταδί πετηβδέϊο- 
ΑΙΙν ἰο οἣς αποίμεσ, ἐπουρῃ ὙΝεἰβέεϊῃ 
ἐχρ  αἷπβ ΠοτῚ ΕῪ -- ἀπά Ἐ. ἥττημα ΩΔΥ 
ταδϑῃ (85 ἴπ 158. χχχί. 8) ἀβἔδβαϊ, οσγ (45. ἱπ 
1 Οος. νΐἷ. 7) ἰοββ; ἰξ δὴ Βαγάϊν τηδϑῃ 
αἰϊνεϊνιμεῖϊο δογμμι, ΟΣ ῥαμοῖξας μάκογωρε 
ἐγεάρηδηνι; τὸ πλήρωμα αὐτῶν πιυδὲ 
τηβᾶῃ τῆς πιακίηρ Ὁ οὗ ποτ ἕο ἐπεὶσ 
111 πυτάρετβ. Ὑπεσα ἰδ δη εχμαυβέϊνε 
βίυἀν οὗ (ῃς ψοτὰ πλήρωμα ὃν Ρτοξ. ]. 
Ατὐηηΐαρε Βορίπβοη ἴθ 116 Ἐχῤοϑίξον, 
Αρσὶϊ!, στδοϑ. Ηἰβ ργαρῆγαβε Οὔ ἽΠῚ15 νεσβα 
ἷβ νον ροοά, “1 {πε (ἀεπί]εβ πανα 
Ῥεδη δητομεὰ ἱπ ἃ 8εη8ε ἐπσουρῃ ἐπε 
ΨΕΙΥ πηϊδολισίαρε ἀπ ἀϊβαβέθ οὐ 1βγδοὶ, 
ψμδς ψγεα] τ ἰ5 ἱπ βίοσε ἔοσ παπὶ πῃ ἐπα 
δτεαὶ Ἐείυσπ, ἤθη 411 Ιβγϑθὶ 5141} 8 
βανοά--- θη αοά Βαίῃ τηδᾶς ἐπε ρῖ]Ὲ 
φοτηρὶςίε "᾽" ὙΠε επτϊοπηηξηὶ τεξεσγεᾶ 
ἰο ἷἰβ ἴῃ οί σαβεβ {παῖ νυ ῖσἢ ΟΟπΊαΒ 
τὨσουρ ραγιϊοϊρβεηρ ἴῃ ἑὰς Ὀ]εβδίηρβ οὗ 
τᾶς αομρεὶῖ. 
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13. Ὑμῖν γὰρ ' λέγω τοῖς ἔθνεσιν “ ἐφ᾽ ὅσον μέν εἰμι 
ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 14. εἴ πως παρα- 

ζηλώσω μου τὴν σάρκα, καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 15. εἰ γὰρ ἡ 
" ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσληψις, εἰ μὴ ζωὴ ἐκ Δ Ασίαχχνῇ, 

νεκρῶν; τό. εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα - καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἱ ΟΝ. χίν. 3, 

μιν γαρ ὈΕῚ,; νυμιν ουν Ο; υμιν δὲ ΣΑΒΡ 47, 411 εΔἅ, ε οσον μεν 1, νυΐξ.» 
Ὠ 5 δι. 

γεῖ. 13 ὅ, ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. 
Ῥδὰϊ ἀοεβ ποῖ βεῖὲ δἀάτεββ ἃ πεν οἶδ85 
Οὗ τϑδάβθιβ. Ηδ μᾶ5 Ὀξεθὴ βρεακίηρ 81] 
δἰοπρ ἴο 4 (ἀεπίῖϊα σμυγοῃ, δηὰ βρεαϊκίηρ 
ἴο ἴξ ἴῃ {πᾶ ομαγδαοίεσ (βεα αῦονε, ρρ. 
56ι ἢ); δηὰ ἢ 8615 ἰξ πε αββασΥ ἴο ΒΠΟΥ͂ 
{πα ταΐθβνδηςβ, ἱπ ϑιο ἢ οἰτουτηβίαποαβ, οὗἁ 
δεβίοννϊπρ' 50 τα ποἢ δεέεπεϊοη οα με σοη- 
ἀϊείοη δηᾶ Ῥγοβρεοίβ οἵ {πε 7ενβ. Ηἱἰβ 
τηϊββίοῃ ἴο π6 δηςε8 μ88 ἂπ ἱπάϊγεος 
Ῥεαγίωρ οὐ [ῖβ ον οουπίγγτηδη; [δα 
ΤΊΟΥΘ Β.ΟΟΟΒΒΙῚΪ δ6 σδη τὰδκα ἰΐ, δε 
δτθδίεσ 15 ἔπε ργοβρεοῖ (μαὶ βοῖης οὗ ἐμ8 
7θνν5 αἷδο τῆδυ δὲ ργονοκεά ἰο εαϊουβυ 
διά βανεᾶ, Ἔνθεν δνν, ἀραίη, ψγῆο 8 
βᾶνεά, 5065 ἴο τδκε ὑρ ἐμε πλήρωμα οἵ 
νΕΙ. 12, Δῃηἃ 50 ἴο Ὀτὶπρ οὐ ἃ [{ΐτηε οὗ 
ὉΠΙηΔρΊ ΠΑΡ] ὈΙεθβὶπρ ἴοσ ἰῃἢς Οεπιε]ς 
νοῦ. ἐφ᾽ ὅσον Μί. χχν. 40. μὲν οὖν 
ἰ5 ῥγιπιθὰ ἴῃ 411 (μὲ ογίεἶῖσδὶ εαἀϊέοπβ, δας 
Βϑαηάδυ δῃὰ Ἠδδάϊαπι ννουἹά τεδὰ μενοῦν 
85 ομὲ Μοσγᾷ, δηά ἀϊβοουηξ ἐς τϑϑίγίςεῖνα 
ἴοτος οὗ ἴδε μέν, ΜΠΗΙΟΏ βυρρεβίβ {Πδὲ 
ΔΡΟΒΕΘϑμῖρ το θη ι165 νγὰβ θὰΐ ομα ρατὲ 
ΟΥ Ρδα]5. τηϊββίοη ἐγὼ: {πὲ ρτοποὺπ 
ΕΧΡΓΕΒ865 ποῖ ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ ΠΟΌΪῈ οοπϑοίοιβ- 
655 οὗ νοοσδίϊοῃ, θυ Ῥ81}}᾽8 ἔβεϊηρ ἐμαξ 
ἷπ δὶδ ῥδτγίίουϊδι σδβδαὲ αἱ 411 δνεηίβ ἃ 
τηϊβϑίοῃ ἰο (ῆς επεῖε5 σουὰ ποὲ δυΐ 
ἱποῖαᾶε ἐδ 15 αἱξετίοσ τεέεγεηςε ἴο ἢ 786 νν8. 
Ηἰδ8 ἀδνοίίοη, δοςσοτάϊηρ!ν, ἰο ἢἰ5 ΘἝμα]ς 
τη ΠΙΒΈΣΥ, Πανεσ ἰεί ἐμετη [41] οὐκ οὗ νίαν. 
“Ὰ5 ἴλτ [ἤδη 845 δροβεεϑθῃὶρ ἰο ΟἿ πεῖ ]ε8 
ἰδ ταργββθηϊεά Ὀν ηιξ (45 πὸ ἀουδὲ 1ε ἰδ8) 
Ι ρἱοσιῖν ΠΙΥ͂ τα ΒΕΓ (ΌΥ ἐδ] ἀ18- 
σδατρο οἵ ἰ), ἰδ Ὁν ΔΩΥ τπηθᾶπ8 1 τὴδῪ δᾶνὲ 
βοτηα οὗ {με 7εννβ.᾽ Εὸσ {π6 ἱπεδγργείδίίοῃ 
οἱ δοξάζω 95εε 2 ΤὮεδ55. 11], 1, Ϊομη χνὶϊ. 
4. Ἐὸσ εἴ πως βεεὲ Βυζίτηδπῃ, Ρ. 255 ἢ 
τινὰς ἐξ αὐτῶν ; ἀἰδεποπαηίπρ Ἔχρογίθποα 
ἰδυρμὲ ἴπι το βρθαᾶκ 885. ΟΛ τ Οον. 
ἰχ, 22: 

γεῖ. 15 ἴ, Ἑτοσι ἔπε ρϑγβοπδὶ Ἔχρίδπᾶ- 
εἶἰοῃ οὗὨ γε. 13 ἢ, ΨὨΟΒ ἱπίογγιριβ τῆς 
αιρυτηβηΐ, Ῥδιυΐ τενθτίβ (ὁ ἴῃς ἰάδαβ οὗ 
γε. 12. Τὸ βᾶνε σήν [εν νγὰ5 ἃ ρτεδῖ 
οὔ]εοί, ἐνεπ νυ δη ἀροβεῖα οὗ πῃ δη- 
εἰ65: εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν κιτιλ, 
Ὑδεῖσς ἐπα Ἐκὴ 15 ἐπεὶς τεὐεοείοη ὃν αοά 
ὁπ πε ρτοιπᾶὰ οἵ ἀπθε]ϊεῖ. καταλλαγὴ 
κόσμου: ἃ ϑγοτ Δ᾽ 5 τεσοποϊ  ἰδιίοη. [πὸ 2 

Ἐοσ μὲν ΦΑΒΟΡ δᾶνε μεν ουν, ἀηά 50 811] εἀά. 

Οοτ. Υ. το ἴῃς ννου 8 γτεσοποϊ !φεϊοη 15 τα 
δοῖ οὗ αοά ἴἰπ ΟἸτίβε; ας ἰξ νγὰβ δὴ δοί 
ὙΨΏΘΗ ἔοσ [8 τηδ85 οὗ τηδηκίπαά οηἱν ἑοοῖ 
εἤεοι νγίθη [ενγῖϑα πη ρε]εῦ ἀϊνετεά ἑἢς 
(οβρεὶ ἰο ἔμ (ἀεπεῖίεβ. ἡ πρόσλημψις: 
ἴδε δβϑυσηρίίοη οὗ ἔπε [εν ἱπέο οά᾽Β 
ἔανουσ, ζωὴ ἐκ νεκρῶν. Μοάετπη εχ- 
Ῥοβίίοσϑ αἰπιοβὲ 411 ἐπά ἴῃ ἐμθβε τνογάβ ἃ 
τοίδσεςε ἰο ἐπε σοϑιγαοέίοι ; {δε τοβίοσα- 
εἶοπ οὗἩ {πε 7εννβ δὲ οποε δτίπρβ ου ἴδε 
δηᾶ; πε ἀεδά δας ταϊβεά, απᾶά (δὲ 
Μεββίδῃ β Κίηράοτη 8 βεξὲ ὑρ, ρἹοτίοιβ 
δηᾶ ἱποουταρεῖθ]6. ΙΕ ἰβ φαϊζε ἰγὰθ ἐμαὶ 
ἰῃ Ἰενν δα δροοδίγρεις Ἰξεγαίασε ἐπ ταὰ- 
Βυγτδοιϊίοη ἱπίτοάμσαβ ἔἢ6 πὸνν δα, δηά 
ἴπδε Ῥδὰ] ββαγεάᾶ ἱπ (8 δροςσαϊυρεῖς 
ἰάεαϑβ ουττεπέ ἰῃ δἷ5 εἰπια; δὰΐ 1 ἀοεβ πρὲ 
ἔοΠονν πὲ Ὡς ψψὰ5 ἐπίπκίηρ οὗἩ ἐῃς σϑ- 
ϑυττεοίίοη δοῖθ. ζωὴ ἐκ νεκρῶν ννοι]ά 
σδγίδιηἶν δα ἃ βίπρι ας γᾶν ἰο ἀδβοσῖρα 
ἴϊ, ἀηὰ 1 ἰδ ποῖ δποιιρῇ ἴο βὰν ν τ ὙΝ εἰβ8 
ἐμαὶ Ῥδὰ] υϑεά {Π18 ἐχργεββϑίοπ ἰπβίεδά 
οὗ ἀνάστασις ἰπ ογάετ ἰο σδτΓΥ (μς πιϊπᾶ 
Ῥεγοηά πε ἔδοι οὗ τεβυσγθοίίοπ ἰο {π6 
βέδίς ψΒὶο ἰξ ἱπιγοάυσεά, Ιὲ 5εξπὶβ 
Ῥαίξεσ ἐο Ἰβᾶνε ἱξ υπάεβηεὰ (ο΄, ἄπειρα 
ἀγαθά ὙΠΕΟΡΠΥ].), ἀπ ἰο τεβατά ἰξ α5 
Δ οτάϊπαγυ Ἐπρ] βῃ τεδάθι τεραγάβ “ 118 
ποῖ τῆς ἀεδάᾶ,᾽) 245. ἃ ἀςβοσϊρείοῃ οἵ υῃ- 
ἰτχαρίηδοῖε Ὀἱεββδίπρ. Ὑμΐβ 15 τῆοσα ἵτη- 
Ῥιαβδίνα (ἤδη (ὁ Ὀϊπά [πε οτίρίπαὶ ἂδπά 
ἀατὶπρ βρεουϊδέϊοη οὗ ἃ Ῥαβδαρα [ἴκς ἐμ ῖ5 
ΕΥ͂ τοΐεσβποβ ἰο δροοδϊυρίὶς ἰάθαβ, ψ ἢ 
ὙΠΟ Ῥδ}] νγὰβ πὸ ἀοιυδὲ 1Ἀ4πλ1118γ, δὺς 
ΨΨΏΪΟΝ ὅτ ποίῖ βυρρεβίε πεσε, απὰ οουἹά 
Ιεαϑὲ οὗ 411 οοπέγοὶ δὶβ τουρμίβ ἤθη 
{ΠΟΥ γαῖα ὑνοσκίηρ οα ἃ 1ἴπ6 80 δϑπεσεῖν 
ΒΒ οὐτ, ““Ὑνοτάβ [41] ἢΐπι, δηὰ δὲς 
διΏΡΙουΥΒ δε βίσοηρεβὲ ἃς οδῃ ἢπά, [Ὠίηῖκο 
ἴῃ ταίμεσ οὗ πεῖν ρϑῆθσαὶ ἔοσςα ἤδη οὗ 
{πεῖς ργεοῖβε βρπί βοδείοη " (}Ονγει). εἰ 
δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα. ΤὨΐ5 
εχρ αἱπβ Ῥδυ1)5 αδϑυζγαηςα (πδὲ ἰϑγαοὶ ἢ85 
ἃ ἔσταζε, Εογ ἀπ. δηά φύρ. δες Ναπι. 
χν. 190-21. ΒΥ ἴδε οἤετγίπρ οὗ τς ἤτϑι 
ἔγαϊ5 τπς ψῃοΐς πηαβ5, ἀπὰ (δες ΨΠο]α 
Ρτοάυος οὗ {π6 Ιαπά, ννγεταὲ σοηϑβθογαίβά, 
Βοιῇ (δῖ5 ἔρσυτε, δηὰ ἰῃδὶ οὗ ἐπ τοοῖ δηά 
{πε Ὀσγάποδεβ, βίρπιεν [μα βαπηε τπΐπρ. ΑΒ 
δε δρρίσαζίοη ἴῃ νοσ. 28 ρίόνεβ, ννῆδί 
θ ργεβεπίβά ἱπ θοία ἰ5 ἔμ γα δίίοη οὗ (ῃ8 
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ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. 

ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΙ. 

17. εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ 

Κ γος 44. δὲ ἢ ἀγριέλαιος ὧν ' ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς, καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης 
οηἷν ἴῃ 
Ν.Τ. 

[ϑ8ερ. χνὲ. 
11. 

ἢ τ ἰ, 13, 
ἱ, χ4. 

καὶ τῆς πιότητος 1 τῆς ἐλαίας ἐγένου, 18. μὴ "᾿ κατακαυχῶ τῶν κλάδων" 

εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις, ἀλλ᾽ ἡ ῥίζα σέ. 

19. Ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν οἱ 3 κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ. 20. 

καλῶς ̓  τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν," σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ 

1 καὶ τῆς πίοτητος ΑΙ, 5 Ρ; οὔ, και ΒΟ Ε, 
γγεῖΐββ, ΑἸἢ. ἀπά Τιβομάζ. 

Ιε ἰδ οπι. Ὁγ ὟΝ. δπά Η., 

3 Οπι. οἱ ὈῬεΐοτε κλαδοι ἢ ΜΒ ΑΒΟΘΡΕΙ,Ρ, 

Σ εξεκλασθησαν ΜΑΘΌΡΕΡ; ἐκλασθησαν ΒΕ. 
ὙΝν εἰβ8 (Τ᾿ εχέλκνι εκ, 5. 34) ξῖνεβ ΤὭΔΩΥ Βί τ 1] τ Ἰαιΐεγ, δαὶ 411 οἴμεγ εἀά. ἐπε ἔοσπλεσ. 

ΘΧΘΙΏΡΪ65 ἴῃ ΨΨὨΪΟμ ἴπ6 ρταροϑβιξίοῃ ἴῃ σοτηροιιπάβ 18 ἀγορρεὰ Ὁγ ονεγβίσμί. 

Τοῦτ. ἀπὰ Ὑτερ. ῥσεῖεσ ἐπα 

ἙἘοτ 
υψηλοφρονει Μ).΄ΑΒ τεδὰ νψηλα φρονεῖ; δηά 50 πιοβὶ εἀά. 

Ρδίγιασοἢβ ἴο ἴῃς ρβϑορῖὶς δ5 ἃ ψῇοϊβ. Α8 
οὔοβεη ὉῪ ἀοά, {πε λίμεγβ Ψεέγε ἅγιοι, 
ἦ.ε., αοα᾽ 5 ρεορῖε, δπὰ {π15 βίαπάϊηρ (ἴῃ 
Βρίΐς οὗ [8 διραπιεπέβ ἰπ ΟΠΔΡ. ἰχ.» δῃ ἃ ἴῃ 
δρίΐε οὗ τῇς Παγά ἴδοιβ οὗ ἕῃς βἰευδίίοῃ 
ψ Βεη Ραμ] ψτοίς) Ῥεϊοηρϑ ᾿π8] ΘΔ ΪῪ τὸ 
{μεῖς ομ]άγεη. ὙΤΠεΥ ἀῇα (οά᾽ β, δπά ἰξ 
Ψ1 γαῖ θεσοσῖς ἀρρδγεπί ἐπαΐ {πε Ὺ ἃγα. 

Ψέεῖβ. 17-24.- ἴπ ἔπε86 νϑῖδεβ, ΒΟ ἢ 
ἰῃῆῃ ἃ 8εηβϑεὲ ἃῖεὲ ἃ ἰοὴρ ρδσγεῃξῃεβίβ, 
Ῥδὺὰ] δηξεὶραίεβ δἂπ οδ]εοιίοη ψΒΐ ἢ 
(εμες τεδάεγβ τηὶρμὶ τακα ἴὸ Πὶβ 86 
ΟΥὗἩ τῇς αβὲ ἤρυτε, 86 τοοῦῖ δηά (8 
ὈτΑποῖοΒ; δηά πε ἄγανβ ἔτοτσι ἰξ ἔνο 
ΒΡεοΙΑ] ἰςββοηβ---οης, οὗ μυγλ τ γ, ἕο {πε 
οδ]εοίοτθβ ; ἰῃς οἴποσ, οὗ δορε, ἴογ 1βγδεὶ, 

ει. 17. Α Οεηῖς ΟἸσιβείαπ ταῖρδς 
ἔεε] τπδὲ ἐπ νεγὺ ἕδος ἐπδὶ 1δὺνν5 ὑνεσα σα - 
Ἰεοιεά δπὰ ἀδηῖεβ “οοερίεα αηὐιαίῆεά 
Ἐπε αϑϑυσαηοα ν ἢ ΠΟ Ῥδὰ] δά ͵μ5ὲ 
ΒΡΟΚεη οὗ {πε διξυτε οὗ 15γϑϑὶ. [Ἐ 15. {ῃς 
ἀϊβροβίείοπ ἴο ἑπίπὶς 50, αηά τὸ ῥγεβίσης 
ΟΠ οπε᾿β οὐνῆ ἰανουγτεά ροβίεΐοη, νης ἢ 
τῆε Αροβεῖες τερυκεβ ἴῃ μὴ κατακαυχῶ 
τῶν κλάδων. εἰ δέ τινες τῶν κ. ἐξεκλάσ- 
θησαν: τινες Ρυ8 {π6 οα58 ταν: οὶ 
11. 3. ἐξεκλάσθησαν, 56., 45 τυ {|ε55. σὺ 
δὲ ἀγριέλαιος ὥν: σὺ 18 {με ῥτεδυτηρία- 
οὐδ ἱπάϊνί ἄπ] Ὀεΐοσε ἰῃς Αροϑβεὶς᾽ 5 πιά, 
ποῖ τῆς αδπεῖε Ομυσοῦ οο]εςείνεϊγ, ΤΠα 
ἀγριέλαιος ἰδ {πε οἱΐνε ἴῃ ἰβ παίυγαὶ 
ππουἰναιεά 5βίδίε, ἐνεκεντρίσθης ἐν 
αὐτοῖς, 56., Ἀπτοηρ ἴδε πεῖνα Ὀγᾶποῆθβ οὗ 
τῆς ουἱεἱναϊεά οἷνες. Τῆς ῥγοςεββ Βεσε 
ΒιΡΡοβεά ἰβ οπε ἐμὲ ἰῃ δογεϊουϊίατε ἰ8 
πενεῖ ρεσέοσπιεά. Τῆς ουἱεϊναίεὰ ὈταΠΟΣ 
15. αἰννδγβ επρταῖδα ὕροὴ [ἢ νν ἃ βίοοκ, 
δηὰᾶὰ ποί υἱοέ υεγεᾶά. ὙΠβ ῬδῺΪ Κπαν 
αυϊές Με}] (βεε παρὰ φύσιν, νετ. 24), ἀπά 
{πε ἔοτος οὗ ἢῖ5 τεργοοῦ ἔο ἐπε ργεβϑυτσηίπρ 
(ἀεπεῖ]α ἔυγη8 οπ ἔῃς ἴδοι παΐ ἢ ῥῬσοςεβ8 
τυ ἂἃῃ ὑπηδίυγαὶ οπς. [Ογαϊμε φονῆ- 
μιμέαίο γέὲς "παρὶς ςαμδὶς φμαηι δαιδαξ 

γεδιις αῤίαυϊέ (Οτίρεη).] [ΙΕ γᾶνς {δε 
(Ἔπέε πὸ τοοῦὴ ἰο Ὀοδβὲ ονεῦ ἔπε τε - 
)εοιεά 1εννβ. συνκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς 
πιότ. τῆς ἐλαίας : ἴῃδτε [5 Δῃ διριπιεηΐ 
ἴῃ συν. Αἱ ἴδε Ῥεβί, {π60 ἀεπεῖΐθ ΟὨΪΥ 
δλαγές 1 1εὺν8 ἰῃ τῆς νἱτίαεβ οὗ ἃ τοοί 
ἉΜΏΪΘΏ 156 ἠοῖ αδηῖ!β, δας εν βἢ : Ὡς 
Ὧδ5 8 ρατὶ ἴῃ {πε σοπβεοσϑίίοη οὗ ἐς 
Ῥαίγίδγομβ, [πε οπα ᾿ἰβίοσγίοαὶ τοοὲ οὗ ἔπε 
Ῥεορῖε οἱ αοά, τηά ἴῃ δε δ᾽εβϑίηρβ αοά 
δἰιδομςᾶ ἰο ἴ{, Εογ πιότης ε΄, [πἅ, ἰχ. 
7. Ὑπὲε δοουγχηυδίίοη οὗ μεῃϊείνεδ 15 
ΔΡΡδγθηεῖν δη ἱταϊιδίίοῃ οὗ βϑςῃ Ηεῦτγενγ 
ςΟΠΒΙΓΣΙΠΟΘΕΙΟΠΒ 88 158. Χχν. 1, τό: {πὰ 
τηβϑηίηρ ἴ8, ἃ Ρδζίδίκοσ 'π ἴῃς γτοοέ οὗ ἐπα. 
ξαὶ οἴϊνε {σβα. 

γεῖ. 18. μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάϑων: 
ἴου ἔπε ρεηίϊξειῖνε βεεὲ Βυζίῃ., 185. Βε- 
ὕθαη “1 που Ῥοφβίεβι,᾽" δηά “ποὺ 
Ῥεδγαβέ ποί δε στοοί,᾽" {πϑγὰ ἰβ πο ἴογγηδὶ 
φοηηρδοίίοη : ἴοσ βοῇ Ἀθσεν)]οαιεηοα, 
ΨΠΙΟἢ τεαυγοβ 15 10 ΒΌΡΡΙΥ “ σοηδίάεσ᾽" 
ΟΥ “σαπγοπλῦοῖ,᾽ 56ε Ὑ Ίπεσ, Ρ. 773. Τδε 
Β6ῆβε 58, οι οννὲ 811 γοι γε ὑγοιά οἵ 
ἴο δῇ (ατειβοία!ν ἰοσπιε) τεϊδέϊου ἐο ἐπα 
τϑοα γου ννουϊὰ ἀεβρίβε. 

γεσ. 19. ἐρεῖς οὖν : ῃς ρτοδυτηρίαουβ 
(δηες Ρετϑίβίβ. “1 18 ποῖ ἰο με τοοῖ 
Ὶ σοπιρᾶτε τυγβεὶέ, θὰϊ Ὀτάποῆεβ Μεσα 
ὕτοκεη οδ᾽ {πᾶὶ 1 πιΐρῃὲ θὲ επηρταϊεά : 
{μας ΒΌΓΟΙΪνΥ ἰηνοῖναβ δοπὴα 8 ΡΕΣΙΟΥΥ ἴῃ 
τὴς." 
ει. 20. καλῶς: “ἃ ἔοτπι οὗ ρδτείβὶ 

δηᾶ οἴξδη ἱγοπίοδὶ δβϑεπί᾿᾿ (α:Πογά). 
ῬδΔᾺ] ἄοεβ ποὲ {πίηκ ἰὲ ψοσῖδ ΨὮ16 τὸ 
ἄϊβρυςς {πε δβϑοζίΐοῃ οὗ νεσ. 10, που ρᾳ 
85 ἴξ βίαπαβ 1 18 ΌῪ ΠΟ πιθδῃ8 ἱπάϊδραῖ- 
ΔΌΪε; Ὧε ῥγείειβ ἴο ροῖπὲ οὐδ ψβδε ἴξ 
ονοτ]οοῖκ8---ῃ6 τιοζαϊ σοπάϊείοηβ οὗ Ὀεΐηρ᾽ 
Βγοκεη οδ' δῃά οὗ βίδηάϊπρ βεοιγα---ηᾶ 
ἴο ὑτρὲ ἔπεπὶ οα ἐπε σοηϑοίεποα. τῇ 
ἀπιστίᾳ: δηῃ δοοοιηΐ οὗ ὑηδε]ϊεῖ, Ζ᾿ 
( 4]. νἱ. σ2, νΝίμεγ, Ρ. 270. τῇ πίστει 



17---24. ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣ όϑι 

ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ" 21. εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων 
οὐκ ἐφείσατο ᾿ μή πως ' οὐδὲ σοῦ φείσηται. 22. Ἴδε οὖν χρηστότητα 

καὶ " ἀποτομίαν Θεοῦ ᾿ ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομίαν ᾿ ἐπὶ δὲ σὲ αὶ δτε οπῖγ 

χρηστότητα, ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηστότητι ᾿ ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ Ὁ, ας 
23. καὶ ἐκεῖνοι δὲ, ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσι ὃ τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται" 
δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς. 24. εἰ γὰρ σὺ 

ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ " φύσιν ἐνεκεν- ο ΟἈ. 1. α. 
τρίσθης εἰς " καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεν- Ρδτε οπὶγ. 

1 Οαι. μηπὼς ΆΑΒΟΡ 47. Εογ φεισηται  ΒΟΒΕῚ, τεδᾶ φεισεται. ΑἹ] οσῖξ, 
εἀά. τεδὰ φεισεται, Ῥυιΐ ΜΠ πλοϑὲ εὐ. οπιῖέ μηπως ἰξ ἰβ τοϊαίπβά ὃγ ὙΝ εἶββ (τ 
ΘΕΈ, πιοβὲ ταϑίιβο. ἀπά [δέ μετβ) ἀπὰ Ὀγδοκείεά Ὁν Αἰἕογά, Ψνεῖββ πάβ 1: ἴπι- 
Ῥοββίδίε ἰο τερϑσά "ἴξ δ8 δῃ ἰπβθιίίοῃ, βίηςε ἰξ τηδκεβ 8ῃ βᾶβυ ἰεχέ ἱγσσερυΐατ δπά 
ἀϊβῆσαϊε; Ῥυς 18 οπηϊββϑίομ, 8 {πἰπῖβ, πεαεά ποὲ πᾶνε Ῥδθη ἱπίβπιϊοηδῖ; ἰξ τοϑῦ θὲ ἃ 
τῆδσα ονθσίοοκ οὗ της ἰγαηβοσίθεσ᾽ β. 

Σ, χρηστότητα ἔπε βεοοηὰ ἰἰτης ὨδΕῚ,; θυ: χρηστότης θεον ΑΒΟΏΪ, δῃᾷ 5ο 81) 
εἀά, Ἐὸσ επιμεινης δ. Β Ὁ} τεδά ἐπιμενης, ἀπά 50 τηοβὲ εἀά, μυὲ ποῖ ΑἹξ 

5 Ἐὸοὸσ επιμεινωσὶν δ) ΒὉ)} τεδά εἐπιμενωσὶν ; 566 δἶ5ο δὲ νεζβα. 

ἕστηκας : (ῃς Βεουτν οὗ τς Οεπε}168 
ἀεροπάεδ οἡ ζδϊίῃ, ἀπά ἴὲ ἰβ ἐπ ς πιοβὲ 
ΕἸ  ΠέδτΥ Ρῥτίποίρία οὐ 4 τοϊϊρίοπ οὗ 
[αἰτἢ ({7|. 27) ἐμαὶ ἴὲ ἐχοϊιάεβ Ῥοδβιίπρ. 
μὴ ὑψηλὰ φρόνει: εὐ, χιΐ. 16. χ Τίπι. νἱ. 
17 [45 μὴ ὑψηλοφρονεῖν. Νείίπε ἰβ 
οἰαϑβϑίσδὶ. φοβοῦ : σοπϑίδεεηϊ ΨΙὮ πίστις. 
ΤΊΡΙΟΥ οῤῥοηίέηγ πο βάμοίς 5Ξεἀ φιεῤέεγο 
ἐἰΠο εὲ ςεοεγὶ αἐϊ (ΒεηρΕΙ). 

ει. 21. ΑΒ ἴδ 45 σοτηρδιίβοηβ σδῇ 
θὲ τηϑᾶς δ 41] ἰπ βῃιο τη ρΡ5, {Π6 [δν 
δᾶ Ὅδοπ τῆογα βθοῦσεΥ ἱπναβίεά ἴῃ ἐπα 
Κίπράοτη ἐμδη δε απ 658. ΤΈΘΥ Μγεσα, 
ἴῃ {πε ἰδπριαρε οὗ με ἤριυτγα, ποῖ δτίί- 
ΒοΐΑΠν σταϊιεά, δα πδεῖνα Ὀσαηοῆθβ, θα 
{πε ἔτεα οὗ (οὐ β ρεορῖε; γϑὶ ὄνβὴ {πὲ 
ἀϊά ποὲὶ ργενεπὶ Ηΐπη ἔτοπὶ οὐξεπρ ΟΝ 
ἔποβα ψῃο ἀϊὰά ποῖ Ῥεϊΐϊενε. ἀπᾶ 1ξ Ηξςε 
ἀϊὰά ποῖ βραστε ἔπεπι, Ηξ Ὑ}} ποὶ βρᾶγε 
Α΄ βπεῖϊεβ δἰεμοσ, 15 ἐπ ῥτἀς {ΠῸν [81] ἔτοστα 
αϊῃ. ου εἰ . . . οὐκ ἐφείσατο 5ες 
γνίποσ, 500 ζ, Τῆς τε τεδάϊπρ οὗ ἐπα 
ἰαϑὲ ψογὰ 15 φείσεται (ποΐ φείσηται), Ῥυϊ 
νεῖββ νουἹά τεΐδίπ μήπως (5εε οτίξ. ποία) 
ὄνεὴ ὙἱΓ (μΐβ δαυΐαγα, δηα ΒΌΡΡΙΥ (δ6 
τη  ϑϑίηρ Ππὶς οὗ ἐβουρῃε ἔτοπὶ ξοβοῦ: Ὁπ6 
τ δν ἔξδσ [δὲ ἢ6 νν1}] ποί, εἰς. Ὑπε ἱσγοηί- 
οΔ] τέβεσνς οὗ {πὶβ (πουρἢ {πὸ δυΐυγα 
τοῦκεβ {πε ἰδίην ἰο Ὀε ξεατγβά δ5 οεγίδί 
85 ΡΟΒββ 16) ἰ5 αυἱς Ῥδυΐπα, δηᾶ {πὸ 
μήπως (ὈΕ6Τ) πιᾶὺ ὃς βεπυΐπε. 

ες. 22. Βεμοϊὰ ἔμεη οὐ 5 ροοάπεββ 
δηᾶ ϑενθγιυ, 56., ἴω ἔπε οαβε οὗ (δε ἀδη- 
{1ε8 δῃὰ 71εν8 845 ποὺ Ὀεΐοσε υ8. ἀπο- 
τομία: ΠΒεῖε Οπἷγ ἰπ ΝΤ. ὙΠε τηοσαδὶ 
ἰάςα ἰ56 1τπδὲ οὗ ΒΕΤΕΠΙΡ ΟΕΙ ΠΟΙ, ἸΠΈΧΟΣ- 

«δλίξυοιει ἰῃ ατϑδκ νντῖτεῖϑ 1Ὲ 15 οοπίταβιθά 
ν᾽ ὅ τὸ ἃ ἐ δ ἸΠ ἡμερότης, πιεικές, πρᾳότης. 

ΟΥ. 2 Ὅοτ. χίϊ. σο. ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ 
χρηστότητι: ἢ γοὺ τειηδίῃ οἡ ἵπ ἕῃς 
Βοοάπεβθϑ, ΐ.4., σοπίίπια ἕο Ὀ6 ἱπάερτεά ἰο 
ἴε, δῃηὰ τὸ ἱξ δίοῃβ, ἔοσ γουζ τεϊρίουβ 
Ῥοβίοη. ὙΠὶβ Ἔχοϊιἀδββ ῥρσθβαπιρίου, 
Δη ἴῃ ρἜΠεσδὶ 411 βοῇ ἐθΓΊΡΟῚ 85 15 θὲ: 
ἐγαγεά ἴῃ ἐδκῖηρ δὴ διεἰτἄξ οὗ Βροτ στ 
ἰοὸ δε ]ενβ. ΤῈ ἰεγε Ιοϑὲ ἐμεῖς βέαπά- 
ἱπρ Ὀεοδιβε {πεὺ ΠΑ6 οοῖπε ἴσ Ρεπεᾶνε 
ΓΒΔ Ε ΤΕ τ 8 ἸΠἀΕΙ 6 1Ὲ, ἀπα ᾿παερδπαᾶεπε 
Οἱ τηοσϑὶ σοπαϊ 08; Δῃ ΠΕ 65 
φοϊητηε ἐπα 54Π16 τηϊβίδ κα {πον ὙΠ πὰς 
ἘπῸ βάτης ἄοοιη. [Ἐ [5 ποῖ (ὁ ἸΞΞΕΙ ΟὨΪ 
Ὅσα τὴᾶῦ βᾶγ, ΤῊΣ Είπραοπι 15 ΤΈΚΕ 
Ἴτοτὴ γοῦ, δπά ρίνεῃ ἴο 8 πδίίοῃ Ὀγιπρίηρ, 
Του τῆ ἐδ6 πα Βετεοῖ, ἐπεὶ, Οἴπεσνβα: 
Ἐξε νεσ. 6. 

Ψεσ. 23. κἀκεῖνοι δέ: ἀπά {πεγ ἴοο, 
ἔδεν οὐ {πε οἶδμα παπᾶ, νυἱΖ., {πε τπ- 
δεϊενίηρ [ενβ. ἐὰν μὴ κιτιλι» π|πΠ|658 
1ΠῈν τεηδίη ΟΠ ἴῃ ἐπεῖτ ἀπρεῖεῖ, ΙΕ 18 
Αϑϑυπιεᾶ ἐπδὲ {πεν πεεᾶ ποὲ ἄο {π͵5. Τπα 
Βασάδηϊπρ' Βρόοίεῃ οὗ ἴῃ νεσβ. 7-10, που ρἢ 
ἴε ἰβ ἃ Ἰυάρστηεπε προη βίη, δηά πλδὺ 56 6πὶ 
ποσὰ ἴῃς πδέυσε οὗ {π6 Ἷδβε ἴο Ὀὲ ἱττδ- 
ταράϊαθ]α, ἰβ ποῖ ἴο θὲ β8ὸ δρϑβοϊ (εν 
ἴακεη. Ἐνεῃ ἱπ δε πιοϑὲ παζάθηεά σγε- 
Ἰεςσίοτ οὗ ἐδε οβρεὶ "γε ἃτὲ ποί (0 [{{π|ϊξ 
εἴπας ἔμπα τεβουσοαβ οὗ αοάἷδβ ρονγεσ, ΟΣ 
πε ΡοββίΠΠ1εἰεβ οὐ σἤδηρε ἴῃ ἃ βεϊξοοη- 
βοίουβ, 5610- ἀβεεγπιπίπρ σγεδέυσα. ΑἹ] 
τΠΐπρβ δα ροββίθ]ε ἰο ἰπὶ (πὶ Ῥε] θνθία, 
πᾶ Ψψ ἃτ8 ποῖ ἴο 580 ἐπί ἰῃ [Π15 τηδῃ 
οἱ {π|, [εν οὐ ααπεῖϊε, ἀπϑεῖθῖ 18 ἤπαὶ, 
αηὰ Βεϊ τ εἴ δη ἱτιροββι 111 ν. 1 Ἐπ6 1δνν5 
δἶῖνε ὑρ ἐδβεῖτγ πηρθεϊϊε ἐγκεντρισθήσονται 
1ΠΕΥ ΝΠ] θὲ ἱποοτρογδιθὰ δρϑίῃ ἱπ {πὲ 
ἴσῃ Ρεορὶς οὗ αοἄ. δυνατὸς γάρ ἐστιν 
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τρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ; 

ΠΡΟΣ ῬΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΙ, 

25. Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, 
40. χν. 15, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο (ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς 2 φρόνιμοι), ὅτι 

4412 (οτ. 
ἔτ; ἢ ς πώρωσις ἀπὸ ὃ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν, ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν 

1 παρ᾽ εαντοις ΟΌΙ,; εν εανυτοις ΑΒ. γνεῖββ, ΝΥ. δπά Η., Ττερ. δηὰ Αἱξὶ 
Ραξ εν ἴῃ τδχέ, ἀρρδγεπεῖν οὐ ἴπ6 στοιπᾶ πδΐ παρ᾽ μᾶβ Ῥδοπ οοπέοτπιορά ἰο χίϊ. τό; 
Ὁ: ΥΝ. ἀπᾶ Ἡ. ρῖνε παρ᾽ ἃ Ρἷδος ἴῃ τηᾶγρ. 

ὃ θεός κιτιλ, ὙΠε ρῆγαβε ἱπρ]}68. ποῖ 
Οπὶν πα Ῥοββϑί ΠΥ Ῥὰξ ἐπα ἀϊΠσΌ] Εν οὗ 
1η6 ορεγαϊίοη. ΟἿ. χῖν. 4. ἍΜ ΊῈ τπᾶπ ἴὲ 
ἰ5. ἱπηροββῖδὶε, Ὁπὲ τοὶ ψ πὰ αοά, Νο- 
τηϊηρ 1655 ἴπδπ {πε τπουρδε οὗ αοἄ ςου]ά 
Κεερ Ῥδὰϊ οτὴὶ ἀεδραϊτίηρ οὗ (ῃς ἔπαυσα 
οὗ Ιβγδεϊ. 

ψγεῖ. 24. αοά᾽β ρονεσ ἴο εηρτδῆι ἐῃ8 
7εννβ αραΐῃ ἱπίο ἔπε βίοοϊς οἵ Ηἰβ ρβορὶε 
Ῥτονεᾷ α μογέϊογὶ ὉΥΡ σοταραγίβοη ΙΕ 
ψῃδι ες 45 ἄοπε ἔογ (Ὡς (ἀεπίῖ]εβ. Τὸ 
τεβίοσες Ηΐβ ον 18 τῆοτε πδίυγαὶ, σοῦ- 
οεἰναῦῖε, δηὰ οὴβ πᾶν δνοῆ ΒΔ. ΘΑΒΥ, 
τΠδη ἴο 0311 τποβεὲ ψψῇο δτὲ ποὲ Ηΐβ οννῃ. 
ΤΒε ἀεπεῖε ΟΠγβείδα (1) νναβ οὶ ἐκ τῆς 
κατὰ φύσιν ἀγριελαίον, ἔοπὶ νγδξ 18. ἴπ 
ἰϊθ οὐ πδΐυτα δὴ ππουϊναϊς ἃ οἷίνς, 
ΙΓ Ὧο βυϊαὈ]εη 85 ἔοσ (6 865 ΨΠοῃ 
(δε οἷϊνε 15 ἱπεεπάεά ἰο βυρβεγνε, ἀπά (2) 
παρὰ φύσιν ἱπ νἱοϊαείοη οὗ πδξισο ν)88 
δηρταίιεα ἱπίο ἃ βορὰ οἶϊνε; ἱπ σοπιρασὶ- 
800 ὙΠ τπῖ8 ἀουδν ὑππδίυγαϊ ρσοσεδβ 
ΟἿδ ΤΊΔΥ ΜΕ] ἀύρις πόσῳ μᾶλλον κιτιλ. 
Βονν τὰς ποτα 81Π4]1 ἐπΠ68ς5, ἔπε ἴεν 
Ψ ΠΟ κατὰ φύσιν (1π {πεῖς οὐνη πδίυγο) 
Βεΐοηρ ἴο {πε σοοᾶ ἵσεε, πᾶνε {πεῖς οοη- 
πεοιίοη τ 1Ὲ τα- ἐβιὈΠ βμεά δ ὙΝεἶβ8 
ἴᾶκεβ ἐγκεντρισθήσονται 45 ἃ ἰορίςαὶ 
ἔπευτα, δηὰ [ξ τᾶν δε 50; αὶ ῬαπΐΌὈ6]τανα8 
ἴῃ Ὧ18 Ἰορίς, απ μα8 ργοῦδθίν ἰῃ νίεν ἴῃ 
τε ψογὰ {παῖ δοίπαἱ τεβεογαιίου οὗ (88 
]εννβ οἵ ψ Ὡς με πον ὑσοσδεάβ ἴο βρβᾶῖ. 

γν. 25-32. ἴῃ 1Πϊ5 σοποϊπάϊπρ ββοίίο 
ῬΑὰ] αραπάοπβ ἔπε στουπὰ οὗἩ ἀγρυγηεηξ 
ἴοτ {παι οὗ τανεϊδίίου. Ηδ μᾶ5 ἀϊβουββεᾶ 
τε Ῥτοῦ επΊ8 γί βίηρ οὐ οὗ {π6 τοὐεοιίοι 
οὗ ΙϑΞγϑεῖ δπὰ ἔπε Ἷδ] πρὶ οὗ τῆς αι πι1165, 
ΜΜΏΘη ἰδκεπ ἴῃ σοπηεοίίοη γἱὮ ἐπ ῥγο- 
τηΐβεβ οὗ ἀοὰ ἰο Ηἰβ ρεορῖς; δηά ἢε 848 
ετϊεά ἰο τλαῖα ἴξ οἷςασ ἐμαῖ ἰπ 41} ΗΙ8 
ἀφδὶϊηρβ στ ΗΙ5 ρεορίς, αοἄ 845 βοϊςὰ 
τὶ ιεοιβῖν, [πὲ ἴοσ 411 ἐπαὶ μα5 Ὀείδ! θη 
ἴδηι {πὸ εννβ πᾶνε Ε1}1]] τεβροηβί δ Πν, 
δπὰ (παῖ 4 ᾿ἰνίπα ρυγροβθ, ψ τ ΙΕ βϑίη δ᾽ 
ἰπ ἴε το Ῥοΐῃ εν δηὰ ἀεπεῖε, μ85 ἰπ- 
αἰτεῖν θεεη ρειίηρ ἰΐβε! ἢ σαττί ἃ ἱπίο 
εἴεςε (ἄγουσα (Π18. ρεγρίεχίπρ' ἰδίου. 
Τα τε]βοιίοη οὗ ἐπε [ὺνβ Π88 ἰεὰ ἐο δα 
ςΑ]ἰπρ οὗ τθ6 εμεεβ, ἀπὰ τς οδΠ]Πἶπρ 
οὗ {πε ΟΘεπεῖ!εβ, ΌῪ ρσονοκίηρ τς [εννβ 
ἴο ᾿δδίουβυ, 18 ἐνεηέμδην το 1εδα ἐο ἐμεῖς 
ςοηνετβίοη ἴοο. ΑἹ] 1Π15, 18 πᾶν Ῥὲ βαϊά, 
5 τηδίίον οὗ ἀγρυζωθεης; ἰξ ἰβ τῆοτε οἵ 1658 

οοηνίποίηρ' 45 [πε ἀυρυπλεηξ ἀρρεβ15 τ 
Ιε58 οσ στδαίογ ἕογος ἴο οὖσ πλὶπάβ. [ξ ἰβ 
Ῥδυ]}5 σοπϑβίταςείοη ἀπά ἱπιεγρτγείδείοῃ οὗ 
πὸ ἔδοιβ Ὀείοτς Ὠίπι, ἀπά Πἰ8 δπεϊοϊ ρβείοπ 
οὗ πὸ τεβϑαϊὲ 'ἰπ ν Βίοῃ {παν δγε ΠΚΕΙΥ ἴὸ 
ἰββῦθ ; ὰὲ ἰξ Πᾶθ πο ἰστεδίεσ ἀαίπουῖεῦ 
τῇδῃ ἴῃς τεαϑοηίηρ ΌΥ͂ νὨϊοἢ Πα βαρροτβ 
ἴϊ, ΟΥὁ ἐπα πιοίϊνεβ ψὨοῃ βυρρεβέ οπα 
Ἰΐπε οὗ τεδβοπίηρ ὑροὴ πε ἔδοίβ ταί μεσ 
ἐπα Δποίπογ, γε σδῃ υπάἀεοτϑίδηα ΠΟΥ 
Ῥαϊγιοιῖβηι, ἀπά τεϊίρίουβ (δ ἢ ἴῃ αοά᾽ 5 
Ῥτοσγηῖβε, δηᾶ ἰηβίρῃε ἱπίο ἐς ρβυοβο- 
Ἰορίςα] ᾿πβυδησεβ ννΐοῃ ἀείογπιπα πυπγδῃ 
ςοπάπςοες, 411 σοπίστιθαϊς βοπῖε νγείρβε ἴο 
818 ἀτρυπιεηε; ῬὰῈ ἣς ἰ5 ποῖ σοηίεπί το 
τοδί Ὡροη δγριυπιαπὲ δἷοης {πε σοηίταὶ 
ἢ ἢς παθ5 θεθῆ δὌχρουηάϊηρ---ἐπδὲ 
ἐπε μαγάεηϊπρ οὗ ἴβγβεὶ 15 ἐδπιρογαγυ 885 
ΜῈ 45 ρατγίίαἱ, δαπά ἰπαὲ θη “τς 
ἔα] πὸ85 οὗ (Ὡε (επί|ε5᾽" μα5 σοπηα ἷἰπ 
τῆς Βατάεηϊηρ νὙ}}} οθαβε, δηᾶ 411 1βγδεὶ 
Ῥε βανεά, Ηΐε ὄχρυββϑὶν ρτβ {85 (γυςῇ 
Ἰουνγατά 2485. ἃ τενεϊδίίοη (μυστήριον, 
νεῖ. 25). ὍΜΠδὲ {Πῖ8 τῆδαηβ ρβυοῆῃο- 
Ἰορίοα!ν ψγα σδηποῖ ἰ611, Ὁὰὲ ἴξ 18. οἶδα 
ἐμαὶ ἴοσ Ῥδὰϊ ἷξ νγαὰβ πῃ εββεηίίαί ραζὲ οἵ 
τῆς (τις το] ρίοη, 50 ἴδτ ἃ5 Ὧε οουἹᾶ γτχδκα 
οὐξ τῆς τηϑηπεσ οὗ [8 ᾿γοσκίηρ ἰῃ τπ6 
ψοτά. Ηα ταῖϊρῃί ἐν ἴο ἰεδὰ δε ταϊπά 
ἋΡ ἴο ἰξ αἴοπρ νατίουβ [ἴπὲ8 οὐ δγριυσηδηΐ, 
ΟΥ ἴο ςοηῆττα ἰξὲ ὉΥ σοηβίἀεγδίίοηβ οὗ 
νατίουβ Κίπάς; δυῖς ἴον πίπι τὸ μαά ἃ 
Ὀϊνίπε δυίπογγ, απίεοεἄεπε ἴο ἀγρὰ- 
ταεπὶ δηὰ ἱπάερεπάεπι οὗ ἰ. Ηδ βουρῃέ 
διρυϊηεηῖβ ἕο ταᾶκε ἱξ ογεάϊδε δηᾶ τη- 
τε] ΠρΊΡ]ς, ποῖ ἔοσ δἰβ οὐνῃ βαῖκα, δαὶ ἴῸσ 
τῆς βαΐκα οὗ οἴπετβ. Ηον τηποῆ ἃ τοναΐδα- 
ἐἴοθ οὗἩ τμῖβ Κηπὰ Ὑ}1 ννεῖρῃ τ ἐπα 
τηοάεστῃ τελάεσ ἀερεηβ οα πε εχίεπε ἕο 
ΜΏΪΟΒ οα ρεπογαῖ ρτουπβ πα σδπῃ τεσορ- 
τἶβα ἱπ Ῥδὺϊΐ ἂπ ἱπβρίγεά ἱπίεγργείεσ οὗ 
ΟΠ τι βεϊδηϊεν. Ηἰβέοσυ, ἰξ τοῦδε ὃῬὲ δά- 
τηϊτεεᾷ, ἴὔτοννβ πὸ Ἰἰρῃξ οὐ 85. '᾿νογάβ. 
ΤΠς Οεπάῖ]εβ. τα ποΐ ΠῚ ραϊμετγεὰᾶ ἴῃ; 
1με εἰπλα ἴο βὰὺῪ ᾿νπεΐμεσ 15γαεῖ 854 ψῃοὶς 
ἰδ ἰο πᾶνε δὴν ἀϊβείπος ογ ἀδοϊβίνε ρίδος 
ἴῃ ἴῃς ἤπαὶ ἔι]ίσηεπε οὗ οὐ 5 ρτδοίουβ 
Ῥύσροϑε 8 πεσεΐογε ποῖ γεῖ. Οπα ἔξεῖβ 
45 11 τῃε πιίοῃδίϊβηι οὗ {πε ραββαρε ζ61] 
δδοτὶ οὗ Ῥδυ]5 στεδὰέ ψογά, Ὑπατε ἰ5 
παιίμον ατααῖς ποῖ ἴεν; ὃυΐ {πεῖς ἴδε 
7ενβ τὸ, ἃ Ῥγοῦίδση ἴο πΠΡε] 16 Ὁ 45 ννῈ]]} 
8 ἴο ΓΑΙ ; τη κ νυ Βαΐ τγα Ψ1] οἱ ἴε, 1Ὲ 15 
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ἐθνῶν εἰσέλθῃ " 26. καὶ οὕτω πᾶς ᾿Ισραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέ- 
γραπται, ““Ἵ Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος, καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ 

1 και θεΐογε ἀποστρεψει οὔ. ΦΑΒΟΌ1Ε, 

οὗ πδηυ βαϊναίίοη σοπιθβ; δηά ἰΐ ἰβ δἱ 
Ιεαϑί 85 οσβάϊδ]ε 85 {πε τενεγβα {νι πουῖ 
φοηϑί ἀογίηρ Ῥδ0]᾽)8 διριτηθηῖβ δἵ 411) {Πδΐ 
Ῥτιονίάδποδ ἰβ ποί ργεβεσνίπρ' [6ηῚ ἔὸσ 
ποίῃίηρ, ἀπὰ τπδὲ ἴῃ βούὴβ βοἢ ὙΨΔΥ 48 
5 ἤετε ἱπἀϊοδέεα ἔπεσα 18 ἃ οἷοβα οοπηθο- 
τἴοπ δείνγεθη ἐπεῖς βαϊναίίου ἀπ (Ὡς βα]- 
ναίίοη οὗ ἰῃς υγογ]ά, 

ει. 25. οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν : 
ἘΠ ὙΌΣ Οὐχ. χε , χίΐ 1, 2 Οοσ, ὶ. 8, 
Ῥυΐξ εβρθοίδν τ ὙΠε55. ἷν. 13, ψἤοσα 
ἃ5 ἥξσε ἰξ ἰβ υϑεά το ἱπίγοάιιοσα. ἃ τε - 
γεϊδιίοη. Αἡ οξεπ-τερεδίεα ρῆγαβε ἰεπάβ 
ἴο θ6 ἔογπιδὶ, Ὀὰὲ {πε {πἰπρ οὗ ψῃϊοἢ 
Ῥαδυ] νου ποὶ πᾶνε ἢπἰ8 τεδάθγβ ἱρπογδηΐ 
18 ἀϑΌ δ! ἱπιροτίαπι, Α8 ἴπ6 ρῆγδβα 
8 ἱπναγ Ὁ] ἰο]οννεά ὉΥ ἀδελφοί, (ΒΕ 
ἰαξίει αἰβο ἰεπάβ ἐο Ὅς ἔοσπιδὶ: ἰΐ 5. δἵ 
ἰεαϑὲ ἃ πηιίβίακε ὁ 8εὲ δηυτῃίηρ οὗ 
ῬΕΟυΠΑτ ἱπεϊπίαοΥ οὐ αβεοιίοι ἱπ τὲ ἴῃ 
ΒΟ σοπηξοίίοηβ. Α8 νεσ. 28 δπά νεσ. 
30 γῖονε, ἱπ Ψνῃΐϊο {πε ὅτ τσοη- 
ἐταϑίεἃ τ τῆς 1εννβ, (ἢ ἀδελφόί δτε 
αμΈ165, απ ἐπ ν ἀτα ῥγϑοις ιν ᾿ἄδπεϊ- 
οδἱ υῖεῃ (ἢ Ἐοτλδῃ Ομυτοῦ. τὸ μυστή- 
ριον τοῦτο: {πὲ ψοτά μυστήριον ΟΠ 
ὉσουΓβ οπος ἱπ ἔπε ϑυπορεῖςδὶ (οβρϑὶβ 
(Μασῖκ ἰν. τὶ δηᾶ ρατγβῖ] 65) δηιά ποί δ 811 
ἰπ ]οῃπ; Ῥαΐ Ῥααΐ 565 1 οἔξβη (ἐννθηΐγ- 
οἠε {ἰτη65, ἱπο υἀϊηρ ἔνοὸ πη τ Τίμλ.). [ἴἰ 
Αἰνναυ5 τεξεβ ἴο βογηθίπρ ὙΠΊΟἢ ΤΠΟῸΡᾺ 
οποα διάάδη, οσ ἴῃ 1ΐϊ8 παίυσγε ἃ ϑεοζεῖ, 18 
τον τενεαῖεᾶ, [Ιἢ βοπὶα ρβββαρῈβ ἴξ ἰ8 
ΔΡΡΙΠεὦ το ἴῃς ΟΠ γι βείδη γανεϊδίοη 438 ἃ 
ΜΠΟΪς (2.Ρ΄.» ἰῃ Εοπη. χνΐ. 25,1 ΟὐοΥ. ἰΐ. σα, 
Ἐρῆ. ἱ. 9, ΟἹ]. 1ϊ. 2: ἴῃ τὰς ἰαϑὲ ἴξ 18 
ἰδεπειβεά εἰνεῤ[ἰοὶέεγ να ΟἾτῖβ). [π 
οἴπειβ ἱξ ἰβ δρριεὰ το ἰῆς ΟΠ τί ϑεϊδη 
τενεϊδιίίοθ 885 ἃ ψῇοῖθ, ας ἢ βουηδ 
Βρεοΐαὶ δϑρεςέ οὗ ἴξ ἴῃ νίενν : ἔπ ἱπ ΕΡΏ. 
11. 3 ἴῃς βρεοΐδὶ αβρεοὶ οὗ “ σενοϊδιίοῃ ᾿ 
ΟΥ̓ ὁ’ πιγϑίειυ "--ον ἴὲ 15. 41 οῃδ---ἰη [86 
(οβρεῖ 15 ἴδε ἀδϑβείπεα ἱποϊ βίου οὗ ἐπα 
(οπέ 168 δαοηρ ἴῃς ρεορῖε οὗ ἀοά, νης 
ἴῃ ΟΟοἱ. ἱ. 26 ἢ, ἴτ 15 τῆς ἱπάννεΠπρ ΟἸγῖβί, 
85 ἴδε ρῥἱεᾶρσε Οὗ ἱπιπιοτίβ εν, [ἢ οἴ οΓβ, 
αρδίῃ, ΔΩΥ Ῥατιςυϊατ εἰεπχεηΐ ἴῃ (Πς στεαὶ 
τονοϊδίίοη 15 οἱ ἃ “" πηγϑίεγυ ". Τθυβ 
πα Οος. χνύ. 51 (δες ἰγατῃ οοτητηυηϊοδίεά 
ρους ἴοβς ΨΠΟ ἵνα ἴο 8ε6 ἔπε βεοοπά 
δάνεης 8 ἀδβου θεά ὃν {818 παπὶς, δπά ἴΐ 
πιῖρῃς πᾶνε Ῥεεη υϑεά ἴῃ [6 5ἰΠΊ|}12Γ 
ΡῬαββαᾶρε ἴῃ σ ὙΠεββ5. ἱν. 15, ὑγβεγε ΡδῈ] 
Β8γ5 ἰπβίεδά {παῖ ἢς βρβαᾶκβ ἐν λόγῳ 
κυρίον. ΤΠΐβ ἰ5 πηεγαὶν ἴο οἱαὶπι ἔογ 
88 γγοσάβ [88 δυίςποτιὶεν οὗ τενοϊδίίοη ἴῃ 

ΔηοΟΐμετ Αγ. ὙΤΏς ραββαρε Ῥεΐοτε 8 
ΠΟγλ68 ὑπάδγ (Π18 ἴδε μοδά. [ἷ{ ἰ8 ἃ 
ἔπ οὗ τενεϊδιίοη ---- δοπιθίῃίηρ ΨΏΐΟΒ 

848 Ὅξδθη οοτηπιπηϊοαίεά ἰο Ῥαὺ! ἐν 
ἀποκαλύψει ἔοτ {πε ροοὰᾶ οὗ ἐπε ΟΒυτοῖ 
--οἴμδε Ββαγάδηϊηρ ἴῃ Ῥατγέ Βδ8 σοπῖεὲ ὕροῦ 
Ι5γδθὶ ὑηῈ}} τῃ6 διϊπ688 οὗ ἐπε Οθπε]εβ 
μαὰ8 σογῆε ἱπ, ΤῇΘα πέῖσ ἰάδαβ ἰπ {Πϊ18 
κτον τε ἴδια {{π|18. π᾿ Ἔχίεπι (ἀπὸ 
μέρους) δηά ἴῃ εἰπια (ἄχρι οὗ). ἵνα 
ἧτε ἐν ἑαυτοῖς ἐαπρο τοὶ 3 “Νὴ 
το 56] οοηοεῖς ἰξ ἔπ Θεπεῖ]68 ἴπ ἱρποσ- 
δος οὗ {πὶβ Ὀϊνίπα ἀρροϊπίπιοπέ σοη- 
οἰυάεά οὔ -Ββαπὰ ἰπαὶ {πὲ 7εννβ οου]ᾶ 
πόνοσ Ὀ6 σοηνοτίδα 845 ἃ ψνοΐθ, δῃά (πδὶ 
ἔπαν (μεπηβεῖναβ πογοίοσε σγεγε ἴῃ ἃ ρίδοα 
οὗ ρεττιδηθηΐς δηᾶ δὌχοϊαδίνε ῥσίνιθρε. 
Ἐος ἐν ἑαυτοῖς (ΑΒ) παρ᾽ ἑαυτοῖς [18 
ἔουμὰ ἴπ ΜΒ ΟΌΙ,, εἴς. Βοίῃ οσοὺγ ἴῃ 
1 ΧΧ Ῥὺϊ ἰδ6 ἔογγηεσ 18 το πιοσα 
ἩΚΕΙγ ἰο αν Ῥδοπ σμδηρσεά. τὸ πλή- 
ρωμα τῶν ἐθνῶν -- [8 ΜῺΠ πυπηρογ, (ο- 
]τγ, οὗ τῆς αεπί|68. ἴἰ ἄοεβ ποῖ πγεϑῃ 
ἃ ἩΌΠΊΡΕΙ ῥγὸ - ἀείοσηηϊπεά Ῥεξογεμαπά, 
ΜΏΪΟΒ π45 ἴο Ῥὲ σηδάς ἃρ, ψνβείμεσ τὸ 
ἌΠΒΜΜΕΙ (0 (Π6 ὈΙΔη ΚΒ ἰῃ βγϑβὶ οσ ἰὸ ἴδ 6 
ἀεπηδπάς οὗ ἃ Ὀϊνίπα ἄδοτςθ, δαξ {πα 
Αφρτ 68. ἱπ {δεῖν ΝΜ] βίγεηρίᾷ. ἍΝ Ώεη 
{πε Οεπεῖϊεβ ἰπ ἐμεῖς [11 βίγεπρὲμ Βανε 
οοπια ἴῃ, (86 ῬονγῈΣ ΨΒΙΟΝ 8 ἴοὸ ργοόνοῖκε 
Ιβγαϑὶ ἴο ᾿εαίουβυ γ7111 δὲ ἔῸΠν ἔε]ε, τ Β 
{δε σεβι]ὲ ἀθβοσ ρα ἰῃ νεσ. 26. 
ες. 26. καὶ οὕτως -- Δηὰ τυ; ηοΐ 

ΤΆΘΙΕΪΥ ἰδπιροταῖ, Ὀυΐ τΞ υπάεσ {πὸ ἰη- 
ἤπεπος οὗ ἴδε ᾿εαίοιιβυ 50 Ἄχοίςά---η ἄδσ 
{πε ἱπιρτεϑβδίοη ργοδυςεᾶ οπ (6 ]εὐνβ ὉῪ 
τῆς εἰρδι οἵ δε ΘβηΈ 68 ἴῃ ἘΠ αὶ ἔ1] 0.685 
Ῥεορηρ' {π6 Κίηράοχη---811 15γα6] 5841} Β8 
βανεά, ΤῊΪΒ ἰβ δπ ἱπάερεηἄδεηΐ βεπίεηςδ. 
ον πᾶς Ἰσραὴλ 8:6 1 ΚΙπρΒ χίΐ. 1, 2 
Οἤγοη. χίϊ τ. [Ιἰ πιθδῃβ ἴβσδοὶ 85 ἃ 
ὙΒοΪ6. Ῥδαῃ] 8 ἐπ ηκίηρ' οὗ (ῃς Ὠἰβίοσί δὶ 
Ῥεορῖε, 48 ἰδς Ἴοηίγαβεὲ ἢ ΟΘΠΈε5 
βῆονβ, δὰ: ἣς ἰβ ποῖ {πη κίηρ οὗ τποτὰ 
οὔς ὈΥ οὔθ. ἴβγβϑεὶ ἃ (ῃείβιίδι παίίοῃ, 
Ιβγδε] δ8 ἃ πίίοῃ ἃ ρατί οὗ ἴῃε Μεβϑίδηϊς 
Κίπράοπι, ἰβ ἐπε σοπίβης οὗ π8 ἐβοιρπί. 
ἼἸὸ πακε πᾶς Ἰσραὴλ τεῖετ ἴο ἃ ““ 5ρίτίτ- 
81᾽" Ι5γδεῖ, οὐ ἰο ἴδε εἷἊςξ, ἰ8β ἴὸ στηΐ85 
τς πηδιῖ : ἰξ ἔογείε! 5 ἃ “ οοηνεσβϑίοη οὗ 
186 1} ενν8 80 υηΐνεγβαὶ ἐμαὶ (π6 βερδγδιίομ 
ἱπίο δ" δἰδοί γοριπαπέ" δτιά " ἐΐε γεσέ τόῖο 
τόεγ παγάσησα᾽ 5}. 41] ἀϊβαρρεαγ᾽" ((ἸΠογα). 
καθὼς γέγραπται ἴ58. Ἰἴχ. 20 ἔ,., Ῥαΐ πε 
ἰαβὲ ννοτάβ ὅταν ἀφέλωμαι κιτιλ. ἴτοτῃ 
1538. χχνΐϊ, 9. ὙΠ ρσορδεῖ βαυ8 ἕνεκεν 
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Ἰακώβ" 27. καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι 
τ ΟΒ, ν. το. τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ". 28. Κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον, " ἐχθροὶ δι᾿ 

5 Ο[., ἴχ. 5. ὑμᾶς " κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν, ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς "πατέρας. 20. 

ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ, 20. Ὥσπερ 

γὰρ καὶ ' ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων 

1 καὶ Ῥεΐογε υμεὺς οπι. ξϑοοττ Α ΒΟ, 
γυνι 5 τεδά ἴῃ Β, ΝΥ. δπὰά Η. ρμαΐ νυν ἴῃ ἰδχί, νυνὶ 1ἴπ ΠΊΔΙΡ, 

ἙἘὸοσ γυν, Ψ ΏΙΟἢ ἰβ ουπά ἴῃ ΑΟΌΕΕΟΙ,, 
Υν εἰβ8 Ῥαΐβ νυνι ἴῃ 

ἰοχέ, ἐπἰπκίπρ ἔπαξ ἐπ6 ἄοιθ]ε νυν 'π νεσ. 31 πᾶν μανςο ἱπάυοσεά {πε ἀτορριπρ οἵ τς ι- 
Εοὸσ οἴπεσ σδβ68, βεὲ Τ ἐχέκγιδ, 8. 62. 

Σίων : ῬΑ] ἐκ Σιὼν ἰΒ ργΟΌΔΌΪΥ 4 ἴαρδα 
ΟΥἨὨ πιεπιοσν, ἅἄπθ ἰο ἔπε ἱπιργθδβίοῃ οὗ 
Ρᾶββαρεβ {κε 58. χίν. 7, [Π|..7, 158. 11. 3, 
Ἐπουρἢ ΡΠ ρΡρΡί ἐμ πκϑ τὸ ἱπεβπεέοη δὶ---ἢ 8 
οδ]εςι Ῥείπρ' ἴο διπρμδαβίβε ἔπε ε{π|ε οὗ τῃς 
7ενβ, 85 αραίπϑε πε (ἰαπίῖ]εβ, ἴο ἃ βῇδιε 
ἰπ δε Κίηρἄοπι. [{ 15 ἔμβῃ 45 1 ἣε βαἰά: 
ϑαϊνδείοη 15 οὐ ἴδε 7εννβ, ἀπ βυγεῖν ἐπαγο- 
ἔοτε ἴον ἴμεπι. [ξ 15 ἱπιροββί Ὁ]6. ἴο ΒΥ 
πὲ ἥξει τείετβ ἰοὸ ἰῃε ἢτβὲ οὔ 0 Π6 
ϑεςοῃᾶ δάνεπε : πε ἀϊϑεϊποίίοῃ 15. ποῖ 
Ῥτγεβεηΐ το Ῥβ11}5 τηϊπα 45 ἢ νυτίζοβ ; 81] 
ἢς ἰ5 σοποειπεάᾶ ψἱ 15 ἐῃῆ6 ἕαςε (Βδὲ 
ἴῃ ῥτορβεῖῖς βοσίρξυσα ἰδηριαρε ἰβ υϑεά 
ὙΏΙΘΒ ἱπὴρ]165 ἐπδὲ ϑγβεὶ 845 ἃ ρεορίς 18 
ἴο ἱππεῖς (6 Μεβϑίδηϊς βαϊνδίίοῃ, ὁ 

ῥνόμενος, Ηεῦτενν τ 15 τὴς Μεββίδῃ, 

ἀποστρέψει ἀσεβείας. ΩΓ Βατ. "]. 7», 
τ Μδος. ἱν. 58. 

γεσ. 27. καὶ αὕτη κιτιλ. ΤῊΪΒ 15 ΜΥ 
οονεπδηξ ψιτῃ ἔμετη Ξε [5 15 ἐς σοπϑέῖ- 
ταξίοι νϊο 1 ρῖνε (Βδτ ἴο ᾿νε ἀπάδτ, 
ν εἶβ8. ἱπίδγρτείβ {μ|5 ὉῪ ψῆδὲ ἔσο! ον, 
ταβκίηρ ἔπε αὕτη ρτοβρεοίίνα, ας (ἢ 15. 15 
βοσηθεινῃαὶ ἔοσοθά. δε διαθήκη 15 ποὶ 
ἐαυίϊναϊεπέ ἰο {πε τεπηονδὶ οὗ βἰπβ, (πο ρῈ 
τ 5 θαβϑᾶ ὑροη ἰδ; 1ξ οονεῖβ {πε ψμοΐς 
οοπάϊείοη ἱπιτοάυσεά ὃν ἰῃδὲ ταπιονδὶ. 
ΟΕ 16. χχχὶ. 31 ἢ. ὙὍὴε ἀεϊίνεταποα 
τϑίειτεά ἴο ἱπ νϑῖβ. 26 δηὰ 27, ἱμβοιρἢ 
Ῥτοσηϊβαά ἴο ἴϑιδεὶῖ δ8 ἃ ψνοἷβ, 18. ἃ στ - 
Ἰρίουβ δῃά εἰῆῖςδὶ οὔθ. [Ι͂ἀ πὰ5 πὸ 
Ροϊϊε δὶ βἰραίἤοδηςς, δηᾶ ποιῃίηρ ἴο ἀο 
ΜΠ δὴν δϑϑυπιεά ταβίοταοη οὐ [86 
76ν8 ἴο σδῆδδη, Τλῖ5 15 οδνίουιβ Ἔνθῃ 
ἀρατίὶ ἴτοστὴ ἴῃε δγρυπιθηὶ οὗ νγεἶβϑ ἐμαὶ 
τῆς ἀεϊίνεταπος ἰπ παεβίίοη 18 ἴο ὃὲ ἱπι- 
τηβάϊδίεῖν ο!]ονεᾶ ὉῪ {πε τεβυγγεοίίοη ; 
δῃ ἀτσυτηθπὶ ϑνΒοἢ ἀερεπάβ οη ἃ ἀουδέ- 
0] ἱπιεγρτγθίδιίίοη οὗ ζωὴ ἐκ νεκρῶν νετ. 
15. 
γε. 28. κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον. [πῃ 

ῬοΐΏ οἰδιιβαεβ κατὰ ἀεῆπεβ {πε τὰϊς ὈῪ 
ΜΏΙΟΒ (Οα᾽ 5 τεϊδίίοη ἰο βγεῖ 8 ἀβέδσ- 
τηϊηθά, νβεη Ηδ ἰοοκβ δὲ {πε αοϑρεὶ, 
ὙΥΒΙΟἢ {πεν ἢδνε ταϊεοιβά, ἐμον τε ἐχθροὶ, 
οὈ]εοίβ οἵ Ηἰϑ μοβε ν, ἀπά {αι δι᾽ ὑμᾶς, 
ἴοσ [ῃς βαίκε οὗ τῆς (ἀβηῖῖ]εβ, ἴο ὑνμοπὶ (μα 

(οβρεὶ ἱπ ἐδὶ8 νῶν οοΐῆθβ; ψῆεη Ης 
Ἰοοῖκβ δὲ ἐδε ἐκλογὴ, {πε οποῖςε ψῃϊςἢ 
Ηε τηδᾶς οὗ ἴβγδεὶ το δε Ηἰβ ββορίε, ἐῃι6νῦ 
8δτς ἀγαπητοὶ, οὐ͵εςί5 οὗ ΗΙΒ ἴονε, δηά 
ἐμαῖς διὰ τοὺς πατέρας, οη δοοουπί οἵ 
ΑΡτγδῆδτι, [βδας δηᾶ 7δοον, γι ΒΟσα 
Ηε πίδλδε δὴ δνειδϑιϊπρ οονοπαπί (εζ, 
αεη. χνίϊ. το, ἴχακε 1. 541). ὙΠε ραββῖνς 
τηεδηΐπρ' οὗ ἐχθροὶ 18 ἄχεά Ὀγ (εξ οοη- 
ἐταϑὲ ἢ ἀγαπητοὶ, 45 ΜΕ] 48 ὃν (ῃς 
Ἰορῖς οὗ τῆς ραββαρε: ο΄. ν. το. 

ψεσ. 29. Ρτοοῦ παῖ πε [βγδε]ες8, ἰῃ 
νἱτίας οὗἉ {πεῖς τοἰατίοι ἕο {με ἐδίμεσβ, ἂτε 
οὐἤεςι5 οὗ αοἄ᾽5 Ιονε. ἀμεταμέλητα οἵ, 
2 Οοσ, νἱϊ, τὸ : 18 πιᾶν πλθδῃ οἰΐπεν νῃδὶ 15 
τοῖ οσ Ψψῆδί οαπποῖ ὃς τερεηϊεὰ οἵ; δτα 
τῆς ΙΔεῖετ. (οὐ 5 γ᾽ ἣβ οἵ στᾶςε, δηᾶ Ηἰβ 
οΔ]]Ππρ, ἂτὸ [Πΐηρβ ἀροη ΨΒίοα ἵπεῖς 15 
ὯΟ ροϊηρ' Ῥ80Κ. ὍΤδε χαρίσματα ἅτε ποῖ 
(ῆς τόσ] δπᾶ ἱπίθ!! βου] 4811 Πσδιίοηβ 
νὰ νοἢ [στα 6] γὰβ ἐπάοννεἀ ἴοσ 18 
το ϊβϑίοη ἴθ 6 νου (ἀοάδι), Ὀὰὲ {πα 
τίν Π]Περε8 οἵ ρτδος επυπλογαΐεά ἱπ σἤδρ. 
ἴχ, 4 ἴ. Νείίδμεν 15 ἰῆς κλῆσις οἵ αοά 
8 ““σΔΠΠ|πρ᾽ ἴῃ τῆς τηοάσγῃ βεῆβα οὗ ἃ 
νοσδίίοῃ οἵ σάγεεῦ δϑϑίρπεᾶά ἴἰὸ ΔπῪ οπα 
ὃγ Ηΐπι; ἴξ 15 Ηἰβ δυϊπουϊδιῖνε ἱπντα- 
ἐἰοπ ἴο ἃ ρατί ἴῃ τῆς Μεββίδηϊς Κίηράοχῃ, 
Ἑτότὰ βϑεδεὶ {ἢ 68εὲ τὨΐηρθ δῇ Ὥδνεσ 6 
αὐτάγαννῃ, 

Ὗν. 30-32. Ὑετε ἰβ {πε ἰεθ5 ἡςβθά, 
ἴοο, [ἢαξ {πεν ββουϊά θὲ νι άγαννη, 
Ῥεσδιβε οά τηδῖκεβ ἐπ8 νεσΥ ταΐβιιβε οὗ 
{λεῖα σοπίπθυαϊς το δε ψογκίπρ ουὐξ 
οἵ Ηἰβ υηΐνοιβαὶ ρυγροβθα οὗ τεάειῃρ- 
εἶοπ. Ὑ8Β6ὲ ρᾶϑὲ ὑηθεϊεῖ οὗ τε (επεῖ]εβ 
απ π6 ΠΊΕΙΟΥ ἴΠΕΥ Ργεβεπὶὶν δπίου, 
τε ργϑβεπὶ ὑπθοϊϊεῦ οὗ {πὸ [ενν8 δηά 
116 ΤΏΘΙΟΥ ΠΕ δἵὲ ἀεβιϊπεά το δηΐου 
ἷἰπ τῆς διΐυγα---ῃδθε {πὶπρβ ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
ΠΟΙΓαβροηά ἴο εδοῦ οἴβεσγ, δαΐ ΠΟΥ δια 
ἱπίοσννγονθη ΜΠ βοῇ οἴπεγ; {ΠῈΡ τα 
Ρατγίβ οὗ ἃ βυβίετη νοῦ Οοά σοπίτοίβ, 
δηᾶ ἴῃ ΜὨΙΟΝ ἐνεγὺ εἰεπιεπὲ σοπάϊοπβ 
δηά ἰ5 σοπάϊεϊοπεά ὈΥ 411} ἐπ8 γεβϑὲ ; ἔπεγε 
8 ἃ Ὀίνίπε παρα ϑϑΥ Ρεγνδάϊπρ ἀπᾶ οοη- 
{το ]πρ' 411 ἐπε ἐτεβάοζῃ οὗ πιεη---ἃ Ὀϊνὶπα 
ῬύτροΒα πιαβίογίὶπρ 411} με ταηἄοτι δον! Υ 
οὗ Βυπιᾶπ νγ 1118; ἃ ρυγροβε νυν ίοι ἰ5 τεδὰ 

--Φ «ἀὐτππὰὐππστπὰππσππὰπνυυννν “ασνννν “αὐὐτὰνπππὰππ πὰ σον ππὰππππὐὐπασσαννο 



27--.-33. ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣ δδς 

ἀπειθείᾳ " 21. οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα 
καὶ αὐτοὶ: ἐλεηθῶσι" 32. συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς 
ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. 

σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ 

343. Ὦ βάθος πλούτου καὶ 

ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ, καὶ 

1 Αἴες αὐτοι δ. Β[)} ἴπ8. νυν; πὰ βὸ Τίβοδάξ, δηὰ ὙΥ, ἀπά Η-., ποὶ νγεῖββ, ψσβο 
τερατὰβ ἴξ 48 ἃ τῆϑγε τηθοπδηὶοδὶ τερεοη. ϑοπλδ ουτδῖίνοβ μαναὰ ὕστερον. 

οὐξ Ὀγ ἴδε Αροϑβεῖε ἴῃ νεῦβε 32: αοά βδαΐ 
ἔπόπι 411 ἂρ ἱπίο ἀϊβορεάϊεπος ἐμαὲ Ης 
τοῖρ με ΠᾶνΕ ΤΩΈΓΟΥ ὩΡΟμ ἘΠπῈπὶ 411. τ. 
30. ποτὲ; οποε, ἰπ (δε ραϑὲ, οῃδρ. ]. 18-32. 
τῇ τούτων ἀπειθείᾳ -- ονίηρ ἴο {μεὶτ ἀ18- 
οδεάϊεποθ. ΟἿ νεῖβ. 11, 15. δ εγ. 31. τῷ 
ὑμετέρῳ ἐλέει 15 ο ὃ σοπϑίγτιεα ᾿ἱ ἢ ἵνα 
καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν. Ἐὸὺντ (116 οΥἄοΓ 
ς΄. ααἱ. ἴ". το, 2 Οογ. χίϊ, 7. Ιξ 566: 
Ῥεάδηεϊῖς το πῆᾶκε ἔπε σοπβίγασεῖοη βε ΙΓ ΕἸῪ 
ῬΆΓΑΪ1ε] το τῇ τούτων ἀπειθίᾳ, ἀπά ἴο 
τταηβίδίε : ΚΕ ΤΗ ονΐηρ ἴο ἴτε ΠΊΘΓΟΥ 
βδοννῃ ἴο γου---ἶ,δ., οὐνίπρ' το ἘΠ6 [ΕΔ] ΟΌΒΥ 
ἴο ψ ΠΟΙ ἐπα 1ὲνν8 νου Ὅς 5εἰγγεά δὲ 
βεεῖπρ {πὸ ἀεπεε5 {πε οὐδ]εοίβ οὗ Ὀϊνίης 
ΤΉΘΙΟΥ---ἘΠΕΥ 4150 τῆδυ οδίαϊπ ΠΊΕΙΟΥ "᾿; 
ἴδε βἰτυρίεγ οοπβίγιοιίοη 15 ἴο [8 κα τε 
ἀδεῖνε 45. ἐχρ᾽ δηδίοσυ οὗ ἔμιε νεῖ, ἀπά (ο 
ἐγαπϑίδέε : “(παξ ἐπδν ταᾶὺ θ6 τηδᾶς (ΠῈ 
Οδ]θοῖβ οἵ {πεῈῸὶ νΕσῪ ΒΆτη6 ΠΛΕΙΟΥ ΜΕΙΟΗ 
δι458 θθεπ βῆονῃ ἴο νοι". ὙΠΐδ 15 τθα]ν 
ἐπε ροϊπὶ νοι ἐπε Αροβεῖβ υνίβῃθβ ἴο δὲ 
ἀξ; ἐπουρῃ τῆς ἰάδα Ὁσουρδε οὐξ ἰπ ἴῃς 
ἕοστωεσ τεπάετίπρ 18 δββεηιίαί ἴῃ {πὲ 
Ἄ5ΒΑΡ, ἰξ 15 ποΐ Ἵββεηῖῖδὶ, Ποὺ οὐ ἱου8, 

ἴῃ ἴ68ε ραγέϊοι!ατ ψοτάβ. ΤΠ βεοοπάᾶ 
γῦν (τνναπεϊπρ ἱπ ΑΚ ἜΤ) ἰ5. ρτοθθὶν 
δεπαΐπε (ΔΒ), δας σαπποῖ ὃς ἑοτοεᾶ τὸ 
τοδᾶῃ τποῖς ἔπδη “πον ἱπ {ΠδῖΣ ἴαγῃ ᾿ς, 
ΤΠδ ἱπιπλίπεποα οὗ ἐπῈ τ βα] 18 ποῖ ἴπ νΐανν. 
ει. 32. συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς 
“πάντας εἰς ἀπειθιαν : [Π15 15 186 ποαταβὲ 
ἈΡΡΙΟΘΟ, πιαάς ἴῃ ἔπε ΝΎ. το ρυϊείηρ 
δ εἰπ οὗ τλδπ ᾿πίο ἃ ἀϊγεσὲ δηὰ ροβίεινα 
τεϊαιίου το {πε δοὲ ἀπά ρύυγροβε οἵ αοά. 
Βυῖ ἴὶ ψουϊά δε ἃ τηϊβίακα ἴο ἄγαν ἰῃ- 
ἔεγεποοβ ἄοπὶλ ἔδ6 ὡοποῖεῖς Βιἰβίογιςδὶ 
ΡῬτοδΙβπὶ Ῥείοτς τῆς Αροϑβεῖε---οὖκ., αοάβ 
ἀεαϊπρβ τ [εν ἀπά επε]ς, ἀπά ἔμπα 
πιυΐιδΐ ταϊδίϊοπβ δπὰ ἱπῆσεπος οὐ ἴεν 
απ επεῖῖς ἱπ ἐπε ἐνοϊαξίοη οὐ αοά᾽β 
ΡῬατροβε---ηά τὸ δρρὶγυ ἐξμεπὶ ἴο {πε ρεπεῖαὶ 
αὐϑίγαοε φαεβείοη οὗ Ἐδς τεϊδιίοη οὗ τς 
Βυπιαπ ΜΜ1 το {πε Ὠϊνίπα. δὰ! ἰβ ποῖ 
τοϊηκίηρ οὗ ἐ15 φιεβείοη δὲ 811, ἀπᾶ μἷ5 
δὐτῃοσῖεν οουά ποῖ θὲ οἰαἰπηδᾶ ἕογ βοἢ 
ἱπξεγθηςθβ. ϑαϊναιίίοη, με δεεβ, ἃ8 μὲ 
Ἰοοῖβ δὲ ἔξ ννουϊ ἃ Ῥεΐοτε Ηἷπι, 18 ἴο σοσῦδ 
ἴο [ἐν ἀπά (επεῖε Αἰ κε ὃν με ννᾶν οὗἁ 
πες στάςε; δηὰ [ἃ δῆβνγειβ ἴὸ 1815, πὲ 
ἴῃ ἴῃ ρτονίἄδηςς οἵ αοά, [δν7ν ἀπά ΘἜπεῖς 
Αἴἴκα βανβ δεεη τηϑάς ἴο ἔξεϊ ἕῃς πϑεά οὗ 

δταςς ὃγ Ῥεῖηρ δε ἃρ πάει ἀϊβοδεάϊ- 
δησδ. ἷξε ἰβ8 ὑπ ῬΑ} 5 τπουρμὶ τὸ 
ΒΑΥ {παῖ {πε βἴπ οἵ 7ενβ δπᾶ (θπεῖ]εβ, 
ἴο ποτα 8 ργεδομεᾶ [πε αοβρεῖ, ἀϊά ποῖ 
116 ουξβιάς (ἢε σοπέτοὶ, οὐ ουϊδίάς τῃς 
τοάεεσηϊῃρ ρύτροβε, οὗ ἀοᾶ; Ῥαϊ ἰξ ἄοεβ 
ποῖ 5θδγὰ ἴο πε ἕο δ6 νυ ἱμῖπ ἢ΄5 τπουρδὶ 
ἴο ΒαῪ {παῖ αοά οτάδίῃϑβ 5ἷπ 'π ψεπεσαὶ.- 
ἴον π86 βᾶῖκβε οὗ, οὐ τ ἃ νῖενν ἴο, τὸ- 
ἀεπιριίοη. ὙΠῚΒ ἰδ ἃ ἕδπου ααεβείοη 
ΨΒΙΟΒ ἀῃ ἀροβεῖς νου Παγάϊν ἀΐβοιιβ8. 
(οὔ ϑυρογάϊπαιεβ βῖπ ἴο Ηἰβ ρύτροβε, δυΐ 
ἴε 18 ποὲ ἃ βυρογάϊπδίς εἰδπιεπε ἴῃ Ηἰβ 
Ρύτροβε. ΤῈ βᾶτ]ε ογάεσ οὗ οοπβίδεσα- 
εἰοπβ ουρδι το βυϊ46 8 ἰπ τῆς ἱπιεγρτεία- 
εἴρη οἵ τοὺς πάντας. “ἼΠεπὶ 411 
ΠαΙίΔΙΩΪΥ ταίειβ ἴῃ ἐμ ἢγβε ἰπβέδπος ἴο 
7εν5 ἀπά (Ἵπεῖεβ. ΙΕ 5 ποὲ {86 βδπὶ8 
ἃ5 τοὺς ἀμφοτέρους, “ῬΟΙΒ ρατίϊεβ᾽"; 
Βαεῖς ἀϊθῖειβ ποτὶ ἴξ 'π 18. ρχγαββηξ οοη- 
πέροιίοπ ΟΠΪΥ ὉΥ ρἰνηρ δπλρῃδϑ!8 ἰο ἴῃς 
ἴδςε ἐμὲ ῬοΓἢ ρατεῖεβ σοπϑῖβέ οὗ πυσαθοσβ, 
ἴο 411 οὗ ψνποπὶ ἐπε γα μετα βιδιθά 
ΔΡΡΙΪδβ. Τὸ ἢπά δεῖς ἃ ἀοςίσιπε οὗ υηϊ- 
νεῖβαὶ βαϊναιϊοη---ἃα ἀορτηαξίς Δββογιίοῃ 
τδδὲ Ἔνεσν πιδη 111 δὲ 145ὲ τεσεῖνε τυθτοῦ 
---ἰδ βἰταρὶν ἴο ἄδϑδετγε ἐπε ρτουπᾶ ου ψῃϊοι 
τῆς Αροβεῖε 18 βέαπάϊπρ. [ὲ ἰἴβ ἐο Ιεᾶνα 
ΟΥ̓ τπἰηκίπρ' ἀρουῦς ἔπεὶ σοπόγεϊα ργοῦίθηι 
Ῥεΐοτε 8ῖβ τιϊηά, ἀπά ἴο βίατε ἐπϊηκίπσ 
Δθουξ βοπιοίπίπρ 4υἱς ἀϊβετεπε. ΙΕ 18 
δταϊυϊίουβ ἴο σοπίγαβί, 88, Ζ.9΄., 15 ἄοπα ὉῪ 
Γρϑῖα5, 818 ραβϑαρε νυ οἴοτϑ ἴῃ νμἰοῆ 
Ῥδὺ] βρεᾶκβ οὗ ἀπολλύμενοι 45 νγε 11] 45 
σωζόμενοι, ἀπᾶ ἴο 5Ὁ ἔπαΐ [ΠῈῪ τεργεβθηξ 
ἱγγεσοποῖϊαῖς νἱαν-ροϊπίβ---ἰῃς Αροϑβεῖς 
Βρεακίπρ' ἴῃ ἐπε ργεβεπέ ἰπβίδησε ἔγοσῃ πε 
βίδηάροϊπί οἵ Ὠϊνῖπε ἐεϊξοίορυ; πῃ ἔμε 
οἴπεγ, ἴτοπλ δαὶ οἵ δοίιυαὶ ὄχρετίεηςβ. 
ΤΣ ἐγαὶῃ 15, 48 δ  εἰββ ρυΐβ ἵξ, ἔπεσε 15 
ποΐ ἃ ννοτά πεῖα ἴο ὅῃον μον ἴδ, ἤδη 
τῆς Πίδίοτν οὗ τῆδῃ Π85 τεδοπεά 18 ἔοσση, 
Ῥϑὰ] σοποεϊνεά (οὐ᾽β βανΐὶπρ' ρύγροβε ἴο 
Ῥε τεα] θεά. συνέκλεισεν δηβννειίπρ ἴο 

ὙΠΔΌΤΤ ἰβ ἄεφαεπε ἱἰπ ΧΧ: τδς σὺν 

ἄοεβ ποῖ τϑῖεσ ἴο π6 ἕαςε ἐπδὲ [δνν8 δηά 
(ΘΠΈ165 ἅτ βυξε Ὁρ ἐορείμεγ, Ὁμπὲ ἰπ- 
ἀϊςαίεβ ἐμαὶ ἔποβε ννῆο ἂγε βῃπε ᾧὉ δτὲ 
8δπΕ ὉΡ οι 81] βἰἄεβ, 5ο (δὲ ἐδ  σαπποί 
ἐβοαρὲ: οὖ εοηπτοϊμάο διὰ βχϑτήρῖεβ ἴῃ 
(1. {ϊ, 22, 8. χχχ, ο υχΧχΧ. ἤσῃ: 
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Ὲρδ. ΜΝ. 8." ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ, 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΙ, 3,4--36. 

44. “τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ; ἢ 

τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 35. ἢ “τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ 
ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ ;" 236. ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς 

αὐτὸν τὰ πάντα " αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 

“ο πᾶνε ΠΊΘΓΟΥ ὌΡΟῚ ᾽ τηθδη8 “ἴο0 τδ κα 
ατίδκειθ οὗ μδὲ “οογηπο σαϊυαέίοημ" 
Ἰυάς 3) ὙΨΒΙΟΒ ἰβ ἐτηρμδιοδι!Υ ἃ ἀϊ8- 
ρῬεηβαίίοῃ οὗ πιογου " ((ἰ Πογά). 

ψει. 33. ὦ βάθος πλούτον κιτιλ. [πῃ 
γαῖ. 32 ἴδε οσοπίεηι οὗ {πε οδαρίετ 18 ἢῸ 
ἄοιδι σοπάεδηβεά, θαΐ 1 ἰ8 τοῖς παίυγαϊ 
ἰο τεραγά ἐπε ἀοχοίορυ 88 ριοτηρίε ὉῪ 
τὰς νῖενν οὗ αοά᾽β Ῥγονίάδηςε Ψψῃιςῇ ροῖ- 
ναάεβ τῇς ψβοῖε ἀϊδοιιββίοθ ἐμδπ ὃν {μ6 
οπςὲ βεηΐθηςε ἴῃ ΜὨΙΟΝ ἴξ 8 βυτηπηςά ὑρ. 
βάθος: 4 υπίνετδαὶ ἤρυτε ἕογ ννῃδί ἰ5. ἰπὶ- 

“ τηβΑΒΌΓαΪ]ς. οΥ ἱποδ] 180 ]ε : οὐ, τ Οος. ἰΐ. 
το, Αρος. ἱΐ. 24, ἘΡΕ, 1, 18. ΤΆς ξεηΐ- 
εἶνεβ πλούτου, σοφίας ἀπά γνώσεως τε 
τοοδὲ βίταρν σοηβίγις ἃ 48 οο-ογάϊπδίο. 
Ἑοι πλοῦτος υβεά {π8 ΔΌΞοΙυἱεῖν 5ες 
Ἐρῆ. 111, 8, ῬὨΠ, ἐν. 190. Ῥεσῆδρβ (δε 
ΚΟΥ ἴο ἔπε πιεαηίπρ Ποτὲ ἰ8 ἴο ὃς ουπά 
ἴῃ χ. 12: ψῃδὶ Ῥαὺϊ! δάογεβ ἰβ {δε υπ- 
δεδιοπαῦϊς γεϑ! ἢ οὗ ἴονε ἐμαξῖ Ἔπδῦ]ε8 
Θοά ἴἰο πιδεὶ δπά ἔλσ τιοσγο (πῃ πιδεῖ τς 
ἈΡΡΑΙΠπρ πεοοββίεθβ οὗ [πε νγοτά ; ἴονα 
1ε85 ἄεερ οι! βοοὴ θὲ Ῥαηκγαρὶ αἱ τπε 
ταϑῖς. [Ιἢ σοφία δπά γνῶσις {δε ἱπέε!!εοί- 
114] τεβοῖγοαβ δῖα ὈὉσοιρῆς ἱπίο νἱονν Σὰ 
ΨὨϊοῦ Οοά δαβ ογάεγεδ, ἀϊβροβεά δηὰ 
ςοπίτγο!ς 811 ἰῃς ἴοτοεβ οὗ ἐδ ᾿νοτ]ᾶ δηά 
οὗ πιδηβ ἰβίοτν 80 ἃ8 [0 στῖδκε ἵποπὶ 
δι ρβογνίεπε ἴοὸ Ηἰβ ἶἴονε. Τα μοιά, 
ΜΙ 118 οσοπβϊοι οὗ ταςςεδ, το! ρίοηβ, ρα8- 
βίοπβ δηὰ Ἴνδὴ νἱίσεβ, πλδὺ 8εοπὶ ἴο ὃς ἃ 
τεαῖπὶ οὐ οδοβ; Ὀὺὶ ΨΏδη γε 8ες 1 ἴῃ 
δ ᾿ἰρδε οὗ αοάἁ 88 Ῥαυ] ἀϊά, γγε 5δεαὲ 186 
βίρτηβ οἵ ψίβάοτηυ ἀπ Κπονεᾶρε, οὗ ἃ 
σοπβοίουβ ρύυγροβο ἐγαηβοθηδίηρ υτηδη 
τπουρῆϊ, ἀπ ο4]]1πρ ἔογεμ δάοσίηρ' ῥγαΐβα. 
Ἐοσ τῆς ἀἰδεϊποιίοη οὗ σοφία ἀπά γνῶσις, 
ΜΜΒἰο οβρεοίδιγ ἴῃ τεϊδείοη το αοά 15 ο 
Ῥςε ἔεϊε γδίμεν (μα ἀεβηεά, 5εε Ττεποῖ, 
Ν.Τ. δγηποηγηις, ἃ ἴἶχχν. τὰ κρίματα αὐὖ- 
τοῦ: εχοαρί σα Οοσ. νὶ. 7 νν ΕΟ 15 ΔΙ γεηΐ, 
(18 ἰβ τῇς οπῖν Ὄχαπιρὶα οἵ κρίματα 
(Ρ΄γ81} ἴθ τῆς ΝΎ. ΙῈ 15. Ῥγοθδῦὶν υδεά 
ποῖ ἴῃ ἰῆς πδισζοῦγεσ βεῆβε (Ποῖ ψνου]ά 
ὃς {Ππδίταϊςα ΌΥ ταίεγεησε, 4.9... ἴο {πε 
“ αγάδηϊηρ᾿ οὗ ἴβγδεῖ), δὰ: ἴῃ [6 ψίἄδγ 

βόῆδε οὗ (ἢς Ἡδοῦτεν ὈΣΘΒΌ, ἴο 

ψΠϊς ἢ ἰς οἴθη δηβνγεῖβ ἰη 186 ΟΧΧ, [πῃ 
Ῥβ. χχχυῖ. 6 με πᾶνε τὰ κρίματά σου 
ἄβυσσος πολλή: ψῆετε ΟΠεΥπε᾽ 5 ποία 
5, “ΤΥ ἱπάρτηρηξβ τοίη ἐμοῖς νάτίουδ 
εἤεοι8. οὗἨὁ ἁ ἀεβιγισίίΐοη δπὰ βαϊναξίοῃ "". 
ὙΠ5 ἰβ Ῥδα})5 τπουρμε; Παπος τὰ κρί- 
ματα αὐτοῦ αηά αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἅτε ῥτδο- 

εἰσιν ἐπε βᾶπιε. Α8 Μοβεβ βᾶγβ (Π επί. 
χχχίϊ, 4), 411 Ἠϊ8 τοαγς ατε ἡμάρηιοηΐ, 

γοσ. 34. Ῥιοοῦ ἔτογη ϑοσίρίαυγε οὗ τῆς 
ὈΠΒΘΔΙ ΠΑ εη685 οὗ οὐ τναγβ: Ηδ πδβ 
δαὰά πὸ οοπβάδηξς, 158. χὶ. 13, χ Οὐσ. 1ϊ. 
16. [ἴὲ 18 πιεῖὲ ρεάδῃιγυ ἴὸ τγείες παῖδ 
τὰς νεγβε ἴὸ σοφία ἀπά {με οἶδας μα] τὸ 
γνῶσις. 

ει. 35. ἣ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ 
ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ ; 5εε ἸοὉ ΧΙΐ. ΣΙ 
(Α.Ν.). Τῇε (ταπβίδείοα οὗ [0Ὁ χῖϊ, 3, 
Ἡεδγανν, 18 βεῖδαρβ Ῥδυ])5 ονγῃ, 45 ἴδς 
1 ΧΧ 15 δπεγεῖν ἀΐϊβεταπε δἀπᾶὰ Ψψτοπρ. 
Τῆθ ροίΐπε οὗ ἔπε ᾳυοϊαιίοη. μα85. Ῥεδῆ 
ΜΑΙ ΟΟ ΒΥ ἐχρίαίπε. 1 1ε σοπείπιεβ ἐπ δ 
Ῥιοοῦ οἵ νεζγ. 33, ἴῃς υπάεεϊγίπρ' ἀββυτηρ- 
εἴοη 18 ἐμαὶ αοά᾽β ψαγβ τοομίά ὃς Βηϊία 
δη ἃ σοτηργεοηβιδ]ς 1 ἘΠΕΥ ψεῖς ἀείεγ: 
τηἰϊπεά ὃγ- γαῖ πῆρ πδά ἄοπε, 8580 88 
ΤΆΟΓΕΙ͂Υ ἴο τους παῖ. [τ βθεπὶβ δεξίετ, 
δοννγονεσ, ἰο τεδὰ (Βς ψγογάβ ἰη ἔπε ἰατρεϑβέ 
86 η86, δηά (δε ἘπΕΥ Ἔχργεββ ἐπε διπάδ- 
πιθηΐδὶ ἐστ οὗ τε! ρίοη δ5 Ῥδὺΐ πὑπάσγ- 
βίοοά ἱτ--οοἶς., τα πε ἰηϊδεῖνε ἱπ τὰ- 
Ἰρίου Ῥεΐοπρβ ἰὸ αοά; οσ 85 ἢς ρυΐβ ἴξ 
εἰβενῆοσο, ἐπαὶ τς πᾶνε ποΐῃίηρ ψε ἀἰά 
ποῖ τεςεῖνα, δηὰ ἐμαὶ θοδβίϊηρ ἰ5 ἐχοϊαἀεά, 
Τῆς τεϊδείοη οὗ τηδῃ ἐο αοά ἴῃ ἔπεβε σοι- 
ἀϊίοπβ ἰδ οπς ψνπϊοἢ πδιυγα ΠΥ ἜΧργεββαβ 
1ϊ8ς 1 ἴῃ ἀοχοίοργυ. 

γει. 36. ὅτι ἐξ αὐτοῦ κιτιλ, ΒιΓς ΠΥ 
βρεακίηρ, δε ὅτι οοπῆτγταβ ἴῃς 1δϑὲ ἐγατῃ. 
--ρλδηβ δϑβοϊυις ἀδερεηάθεποα οἡ ἀοά--- 
ὉγῪ τηβκίπρ ἰξ ραγέ οἵα υνὶἄδγ ρεποσγα  βαξίοη. 
ἐξ αὐτοῦ : ἔτοτπι Η! πὶ, 45 ἐμεῖς βοῦγος ; δι᾽ 
αὐτοῦ : ἰπγτουρῃ Ηἰΐπι, 45 ἔπε βοννεσ ὉΥ 
ὙγΠοβα σοπείπουβ ἐπεσρν ἔπε τνοσἱὰ 18 
βιβίαίπεά δηά τυϊεᾶ ; εἰς αὐτὸν : ππίο 
Ηΐπι, 458 ἔπεῖγ ροαδὶ, ἔοσ ὑγῇοβε ρίογυ ἔν 
εχίβί. Α τεΐδεσεπος οὗ δὴν Κιπά ἴο ἐπε 
Ττίηϊεν 18 οὐὲ οὗ ἔπε αιεβείοα, [ἰ ἰβ ἃ 
ηυεβεέίοη, μοννανασ, ψ μαίμες τὰ πάντα 
τς Π8 “811 {πίηρβ᾽᾽ ἰπ {86 βεπβα οὗ δε 
απίνοετβε (οἷ 1 ὅοτ. νἱῖϊ, 6, ΟΟ]. 1, τ, 
Ηδεδ. ἰΐ. το) οὐ ψιβεῖπασ 1 15 ποῖ ᾿ἰπιϊεθά 
ὉΥῪ ἴῃς ατίϊοία ἕο 411 {δε {πὶπρβ νυ ῃϊσῃ 
δανε Ἶαβδὲ θεεη ἰπ ΤοοπέεπιρΙίαιίοη, μα 
ΨΏΟΪΕ τπδγνο]ουβ δοίίοη οὗ αοά᾽ 8 τίομεβ 
δὰ ψίβάοπι ἀπά Κπονεᾶρε, 48 ἱπίεγ- 
ΡΓειδά ὃν {πὲ Αροβεῖε ἱπ τεραγά ο ἐπε 
Ψοσκ οὗ τεδετηρείοπ (ἴῸγ δὴ δχδπιρὶθ οὗ 
τὰ πάντα ἰπ (μἷ5 βεῆ8ε 86Ὲ 2 Οοσ. ν. 18). 
Ι ἱποίϊπε ἴο δε 1δϑὲ νίθδνν. Ὑδὲ υπίνετϑδα 
οἵ ρήδοα, υἷε 411 ἐπαὶ ροθβ ου ἱπ ἴξ ἴὸσ 
τῆς ςοτητιοῃ βαϊνδιίίοη οὗ εν δηᾶ ἅεη- 
εἰς, ἰΒ οὔ αοἄ δπά τπσουρὰ αοά απά ἴο 
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ΧΙ. τσ. ΠΑΡΆΚΑΛΩ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, " διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ κα ΟΕ. χν.30; 
Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον 

αοά. Τὸ Ηἰπι θὲ (ἢς ρἴογυ υνεϊς βυςῃ 
8 ἀἰβρίαν οἵ υνϊβάοπι δηὰ ἴονε ἀεπιδπάβ. 
ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΙῚ, Ὑῆὲ ἀϊδεϊποιίοη οὗ 

τοῖς] 8 Ὡοξ οπα ἐπαΐ 
ἦᾧ Δηγννῆοετα ἴῃ ἔπ Ν.Τ., 

ἀοοίτπαὶ δηά 
οδῃ ὃ6 ῥγαβϑε 
ΔΠά 45 [Ππ| ἱπ ῬΑ] 45 ἱπ δὴν οἵπες “τίου οὐ ΜΕΘ Οἤσιϑεὶ Ὁτα ΠΥ ἀερβηᾶϑ, 

ΤΕ 5 τεϊδεῖνε το {πδὲ νον, απὰ νουϊά τίίετ. [Ιἱ 185 ὑπάδγ ργδοξϊοδὶ ςοπιριυ βίοη 
Οὗ βοπὶα κίπά {παὶ πε ἄδνεϊορβ πιοβὲ οὗ 
[8 σῃατγασίετίβεϊς ἀοοίτίηθβ, ἀπά ἢς [8 
0 ἀορίτίηθβ ΕΟ ἄο τοὶ ἱπιρὶν ἃ ςοσ- 
ταβροπάϊηρ Ῥγδοίῖςθ. Υδὲ [ῃς ἀϊβεϊποιϊίοη 
ἄοδϑ δχίβί, πὰ {π6Ὸ0 τεπηδί πάθε οὐ {πὶ5 
Ερ βε 8, βϑρθοία!ν ομαρ5. χὶΐ. 1-χν. 13, 
Τῆαν δα ρῥτοροείν ἀεβοσρεᾶ 45 (ῃς ῥσγας- 
εἰσαὶ ρατὲέ οὗ ἴ. Νοῖ {παὲ ἰξ ἰβ ἱπάδβ- 
Ροπάεπί οὗ τῇς οἵμεσ. Οχ ἐπε σοπίγαγυ, 
ἴι 18. ποίμίπρ θὰ: ἔπε δρρ!ἰοαξίοη οὗ ἴξ. 
(οὖν νετ. 1.) ΟἸ τι βείδη εἰ ῃίοβ δὲ ταϊδεϊνα 
ἰο ἐπε ΟΠ τι βείαη τενεϊδείοη. [Ιὲ 8. {πε 
τεϊδείοπβ πῃ νος υγὲ βέδπά ἐμδὲ ἀδίεγ- 
τηῖπα οὐ ἀπεῖεβ, απ τς ἢδνν τεϊδίίοπϑ ἴῃ 
ΜΉΪΟΗ γα ἅτα βεῖ Ὀοίῃ ἴο αοά δπά ἰὸ 
Οἴδπασ πε ὉΥ ἐδιτἢ ἰπ [εϑ5 ΟἾγίϑὲ ἕνα 
Ὁ ΠΕ πιογ ΠΥ οοτγεβροπάϊηρ ο ἰἤδηλ. 
Ύ Ποῖα 15 βσἢ ἃ {πίηρ δ8 ἃ Ομ ίβειδη 
εἰῃὶς τ ἃ τάηρα, ἃ ἀεἰίςαον, ἃ ἥλνοιυτ, 
411 1158 οὐνγτι. ὙΠοτα ἰδ ΠῸ ἔογπιαὶ Ὄχροϑὶ- 
τἴοη οὗ ἴὲ παῖε, ἱπουρῃ ρειπαρθ πὸ 
πελγεϑέ ϑρργοδοὺ ἴο βιοἢ ἃ {πίπρ (Πα 
ψψὲ ἢανα ἰη ἔδε ΝΟΤ., θυξ ἃ σοπιρσεῆδη- 
βῖνε {Πυβέγαίίου οὗ ἴὲ ἴῃ ἃ ναίει οὗ 
Ῥεατίηρβ. δι] βίαγίβ (χίϊ. σ ἅ) ψ ἢ ἃ 
δεηεσαῖ ἐχῃογίβείοη, οονογίηρ πε Βοος 
ΟὨτίβείδη 1136. Ἑτοπὶ ἐπ 8 ἢς ρῥτοςςςᾶβ 
ο δ δρίτίε δηᾶ ἰεπῖρεσ ψῃΐοἢ ουρδξ ἕο 
Τδατγαοίεσῖβε ΟἾγίβείδῃβ δ8 πηθπιθεῖβ οὗ 
ἔπιε βατης βοοίείυ, ἄνγε! πη ρ Ἔβρεοῖ δ! οα 
με ρτδοςβ οὗ μυιπ 1 ν δη ἃ ἰονα (χὶϊ. 3-21). 
Ιῃ ἔς [Ο]Ιοννπρ οπαρίες ἣς ἀϊβοιιββεβ 
ἴτε ἀυε1ε5 οὗ ἴῃ6 ᾿ἱπάϊν! ἄτι] ἴο 5 ἱεραὶ 
ΒιΡΕτίοσβ (χιϊϊ. 1-7}; δὶβ ἀπεῖεβ ἴο [ῖβ 
ὨΕΙρΉΡοιτ, 45 σοπιργε μη δεά ἰῃ (ἢε ἴονε 
ὙΜΏΙΟ Ζ01815 (πὲ ἰᾶνν (Χ11]. 8-10); δηά (Πς 
ὑγραηΐ ἀπ οὗ βαποιποβίίοη ἴῃ νίενν οὗ 
ἐπ6 Ῥατουβία. ὙΝΤ οὮδρ. χίν. ες οοπιοβ 
το ἃ ἀϊβετεπε βυιδ]εςξ, ἀηἃ ομς Ἀρρδγεηον 
οὗ ρεου]ατν ᾿πίογεβὲ ἴῃ Εοπια δὲ τῆς ἐϊπις. 
1ι ἰβ οῆς οὗ ἴῃοβε φυεδβείοῃϑβ ἴῃ ὑνῃοἢ πα 
οἷαίπὶ οὗ ΟΠ γίβεδη ΠἰθετΥ μ885 ἴο δοσοη,- 
τηοάαϊς :ἰβεῖ ἢ τὸ [6 8οοΐδὶ παεο}βϑι 
οτεαίεά ὈΥ πα Ῥγεδκηθβ5 οἵ Ὀγείῃγεη, ἀπά" 
16 ἀϊδοιιδβίοη οὗ 1ἴξὲ Ἔδχίεπαβ ἔγοῃῃ χίν. 1- 

4. οΟτΥΧ. 1. 

Ῥαιίβ οὗ (ῃς Ὄρίβεῖβ, ποὲ ἴοσπιαῖν δαὶ 
τε ῖγ, ἀπ πον {ῃ6 ἀδρεπάδηςε οὗ ἐς 
“Ρσχϑοξῖςα! "" ἀροπ τς “ὁ ἀοοίτί πα". 1ὲ 
18 [Π6 πὲνν νγοσϊά οὗ γβα! ἰεἰ68 ἕο ψῃΐϊςοι ἐπε 
5011 15 ἱπέγοάπιοε ἃ Ὀγ ἕῃς ΟΠσίϑεϊ: ν614- 

Ῥεοοπια πγεδὶ δοηρ ὙἱὮ ἴε, διὰ τῶν 
οἰκτιρμῶν : ἔογ {πε Ξυῤρδίαπείνε 866 2 οσ. 
ι,..3 (Ξ ὈΥΩΓΤ, ν βίο μΒα8. πὸ βἰῃη- 
Ευϊατ). διὰ ἴῃ 5υςἢ εχργοββίοῃβ ( τ 
Ὅοντ. ἱ. το, 2 Οογ. χ'᾿ 1)" ἰῃἀἸσαῖεβ ἐπὰϊ ἱπ 
ΜΗΪΟἢ (Π6 τηοῖῖνε 18 ἐουπᾶ: ΥΝΐπεσ, Ὁ. 
477. Τα πιϑγοῖεβ τα ἔποβα ψῃϊοἢ αοά 
[85 βδῇοννῃ ἴπ ἴῃς ὑοῦ οὗ τεάεσηριίοη 
τὨσουρ ἢ ΟἾτῖδὶ. παραστῆσαι ἰ5 ποῖ ῤέγ 
54 ΒΔ ΟΥΙ ΠΟΙΆ]: ἰῃ οΠδρ. νἱ. 13, τό το ἰἴξ 18 
υδοά οὗἉ Ρυκεῖπρ' τῆς δοάγ ΔΕ 1Ηξ ἀϊθροπαὶ 
οὗ αοά οζ οἔ βίη: 566 αἶβο 2 Ὅοσ. ἵν. 14, 
χὶ. 2, ΟΟοΪ. ἱ. 22, 28, ΕΡΒ. ν. 27. τὰ 
σώματα ὑμῶν ἴ5 ποὶ ἜΧΔο Ϊν ἐπε βδπη8 85 
ὑμᾶς αὐτοὺς, γεῖ πο 5έτε55 ἰ5 ἴο δὲ ἰαϊᾷ 
οὐ {π6 Ῥνογάβ δ5 ἱπουρ δι] γγετε τα- 
αυϊτίηρ {πΠ6 βαποιβοδίίοη οὗ τς Ῥοάγυν 88 
ορροβεά (ὁ ἐδ βρίτϊ : [π6 θοάγ 15 ἴῃ νἱ 
Βεῖα 458 ἴπε ἱπβίσυπιθηξ ἸοΒ αἱἱ 

ὍΤΙ βοσνίος 15 τοπάριοά το (οά, δηά 
δε, βεεγῖςε ἸνΒΙοὮ ἧς, ἄοδα,τρηάοτ, ἴα, πο 
Ἰβληῆος ξυρροεςά, [8 ποῖ α Ῥοάϊν Ῥυὲ 
ἃ ἘΡΙΠΈΩΔΙ βεινίςε. θυσίαν ζῶσαν: 
ἜΠΠΙΝΙΏ 7 45 ϑρρονεό ἴο {Π6 5]Αἰπ δηἰ πιαὶβ 

᾿ οἴετεὰ ὃ τῆς [ενγβ. ΤῊΪΒ Βεῦτηβ ἴο ΡῈ 
ἔπε ΟΩΪΥ οαδὲ ἴω ΨΠΙΘΗ ἐπὲ πὲ Ψ ΠΡ ΔΕ ἃ 
ὍΠΟΙΕ 15 ρόκεη ΟἹ ΟΥ̓ ΓΔῸ 85 ἃ 56 ΟΠ ΠῸ6 
ΞΞἃ ΠΆΕΙ ε ἴο σού, ΠΑ ἜΠΏρΡ- 0 Οα. ΑΓ πιοτὸ 
Ἰπηϊτεὰ ἀ88 οἱ {πὸ τάδ Οἱ θυσίᾳ ἰβ 5εξῃ 
ἴῃ ῬὮΏΠ]. 11, 17, ἵν. 18; οὗ, αἷβο Ηθῦ. χίϊ, 
15 ἢ, σ Ῥεῖ. "1. 5. ἁγίαν: ςοπέγαϑε ἷ. 24. 
εὐάρεστον δοσοτάϊηρ ἴο 211 ἀπαίορυ (568 
ςοποοτγάδηςε) 5Που]ἃ ρΡῸ νυν] ἢ τῷ θεῷ, ἀπά 
1Π|8 15 βεουγεά ὈῪ ἐπε ογάεσ οὗ {πε ψοσάβ 
ἴῃ ΑἸ νυῖρ. τὴν λογικὴν λατρείαν 
ὑμῶν: ἴῃ Δρροϑί(ἴΐοπ ποὲ ἴο τὰ σώματα 
ὑμῶν θὲ ἴο {π6 ρῥτεβθηξίηρ' οὔ ἐπε Ῥοάν 45 
ἃ Ἰἰνίηρ βδοσίῆςεα, ΕῸς οἵδπεγ ὄχϑιῃρ8δβ 
8ες ὙΝ'πεῖ, 669. λατρεία (ἰχ. 4, ΗεὉ. ἰχ. 
σ, 6, ]οῆπ χνὶ. 2) ἰβ σμίέης, τἰευαὶ βαγνίος, 
ΟΕ ΕΣ ΠΕ στ Ὴ 
βοάν, 45 (ῃς ογραπ οἵ 81] πηογδὶ δοιίοῃ, 

γ 1η; αἴ σδὴ ΡῈ 

Τδαγαοξεσγιβεα ἃ5 λογικὴ λατρεία, ϑρίτιξα 
χν. 13, ἀπά οοποίυδεβ ἐῃς “ργαςιίςα! " -ΟτσεῖρΡ. ΔῺΥ οἶδε Θαπ τ, ΠΥ τε- 
Ρατὲ οὗ ἐπε δρίβεϊε. 

Ψψετσ. 1. παρακαλῶ οὖν: (ῃς τεΐετοπος 
ἰδ ἴο 411 ἰῆαε ἢ45 Ῥδβη βαϊά βδίηοε ἱ. τὸ, 
δυὲ Ἔβρεοίδ!ν ἕο ννβδξ τπλογε οἰ οβεῖυ ῥγα- 
ςοἄεβ, Οὐ Ἐρῆ. ἵν. 1, 1 Τίὶπ). 1. ἼΡΣ 
Οος. ἱν. τ6. Τῆς οὖν οσοππεοίβ {πὸ ἐψῸ 

ἰοποπ ΟἹ ]Θννίβῃ οὐ ραρϑῃ τγἰίεβ, δῃγ- 
τπῖπρ σοπιηρ υπάδτγ τῆς ἀεβογίριίοη οὗ 
οῤτι5 οῤεγαίμι, ἴα ἰοτεῖρῃ ἴο (ῃ6 ΟΠ τι βιίδῃ 
θυσίᾳ; ἰἰ 15 λατρεία ννῃ]οἢ 15 ποὲ λογική, 
ποῖ ἀρρτορτγίαίε ἴο ἃ Ῥείῃρ' ὑγῇοββ βββεῆςβ 
ἰ5 λόγος, 1.6., τεᾶ50ῃ οἵ 5ρίτγίξ. 
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δα ΡῪεὲ. ἡ, τ, τῷ Θεῷ,1 τὴν " λογικὴν "λατρείαν ὑμῶν " 2. καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ 
ς ΟᾺ, ἱχ. 4. ᾿ ̓ - , ὰ Ἥ ΡῚ ᾿ , “ εκ 5: 
ἁ Μειεχνῖ!. αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς 

4; Δ Ὁοσ. , . ΠῚ “ ΓΕΕῚ ᾿ [ΡῚ 
μὲ τὰ τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον 

καὶ τέλειον. 3. Λέγω γὰρ, διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι, παντὶ 
τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς 

Δ τῳ θεω Ὀεΐοτε ἐναρεστον  ΊΑΡ, νυΐρ. 50 ὟΝ. ἀπά Η. ἰοχί, θυ πιᾶτρ. 88 σες, 
Ὑγεῖββ. οὐ {πε ρτουπὰ {μὲ τω θεω ἰδ ἴο δὲ Ἄοοπδίγιε ὑἱἢ παραστησαι, Κεορα 
ἔδαβα νγογάβ ἰο ἰῃῆς οπά. 

3 συνσχηματιζεσθε . . . μεταμορφουσθε; 5ο ΒΙΡ, ὟΝ, δΔηά Η. ἐεχῖ ; θὰὲ συνσχη-- 
ματιζεσθαι ἀπ μεταμορφουσθαι ἱπ ΑΒ50) (ρτ.) Ε. Ὑῆε ἱπῆπ, 8 γαδᾶ ὃν 1υδοῦπη, 
Δπὰ ἴπ πιᾶτρ, ΌΥ Τταρ. δηᾶ ΥΝ. δηᾶά Η., Ὀυὲ 15 οδνϊουΒν δῃ αἰϊεγαείοη οἱ ἐπε ἱπιρεγα- 
εἶνε το ὕανςε ἱέ σοηδίταοα ἢ παραάκαλω (ΥΥ εἰ585). 
ΑΒΔ (ρτ.) Ε' 47 ἀπά 41] εἀά. 

ει. 2. καὶ μὴ συνσχηματίζεσθε: 
τῆς ἱτηρεγαξίνα 15 δδεῖεσ βδυῃρροτγεβά (ΒΙ. ὴ 

υμὼων ἀἴεσ νοὸς 15 οὔ. ὉΥ͂ 

οἵ Βἰβ πηϊπά, νοῦς ἴῃ (ς ΑΡΟΒΕΙ͂Θ᾿Β ὑβᾶρο 
(ϑεε ςβδρ. νἱ].) ἰδ ῬΟΓΒ ἱπιε! θοαὶ δηᾷ 

τῃδη τῃς ἱπβπίεῖνε (Α ΕΘ). Ἑογίμε νογά τηοτγαὶ-- -ἰῃς ῥσϑςεῖςαὶ τϑᾶξοη, Οὐ πηγαὶ 
Φ΄. τ Ῥεῖ. ἴ. 14. Ἴδε ἀϊδβεϊποιίοηβ ἐπαᾶῖ ςδηβοίοαβπεββ. ΤῊ ἴ8Β ςοιζυρίεὰ ἀπά 
Βανε θεβη ἄγανγῃ θεΐνγεεη συνσχηματίζ- δἰορμῖεα ΠΣ τη8 πδέγαϊ τηᾶπ, ἀπ το- 

εσθε ἀπ μεταμορφοῦσθε--ου ἔπε σίουπά πειγεᾶ ὃγ {πε δςέϊοῃ οἵ {δε Ηοΐν ϑρίτε. 
οὗ οἴπε ἀϊβειποιίοηβ αββυσηεα θεένγεεπ 
σχῆμα ἀπά μορφή---ἰΠουρῇ δαρροτίεα ὈῪ 
ἀϊβεϊπρυ θεά βοβοϊδῦβ, γε οης οὗ [Ὡς 
βῃγενγα ταιλατῖκ οὗ Ἰονεῖς, (πδὲ ἐμοῦ 15 
ἃ τοῖα ἀδηρετοιβ ἀεβοίθπου ἴογ {86 
σοτησηδηΐαίοσ ἐῃδη ἱρποόγᾶηςσα οὗ ατεεκ, 
πΑΠΊΕΪΥ, ἱρτιοσᾶηςς οὗ ἰδησιαρθ. [π᾿ {πε 
ἴλοε οὗ βυο εχαπιρίθβ 8ἃ5 ἅτε αυοίοά 

οὗ {πὸ πιϊπά. 
“ΞΞξΞ:.-------ὶ͵ 

Ἐς ἀεβογί θεά γϑίποσ 45 βαποιξϊβοδείοη (ἤδη 
τερβηοζγδείοη, ρυϊ ταρεπεγαίοη 15 αϑβυτηθᾶ 
(ΤΊς. Π|. 5). εἰς τὸ δοκιμάζειν: ἐπὶβ 15 
ἴδε ΡῬύγροβε οὗ τ8ς ἰγβηβϑίογιηπρ' ταπαυνδῖ 

1 15 ἐπαῖ 
ΤΟνῈ, ἑ.6., ἀΐδοεῖπ ἱπ ἐμεῖς ὄΧΡΕΙΙ 

ΜΔ {πὲ 15. 7.11. τ8. Αἢ ὉΓ ὍΟ 
ΌγΥ Ννεῖββ (Ρίυϊ., Μογ., Ρ. 7γτιο Β: τὸ πυπτεπενεᾶ τηϊπα σαπποῖ ἦο {π|5; ᾿ὲ ἰβ 
μεμορφωμένον καὶ ἐσχηματισμένον : Ευτ., 
Τρ Τ΄, 202, μορφῆς σχήματα) δηά 
ΝΥ εἰβίεϊη (ϑεχε. Ἐταρ., ἢ μένει μὲν ἐν τῇ 
οἰκείᾳ ὑποστάσει, εἰς ἄλλο δὲ εἶδος ἀντ᾽ 
ἄλλου μεταλαμβάνον γεννᾶται, ὡς ὃ 
μετασχηματιζόμενος κηρός, καὶ ἄλλοτε 
ἄλλην μορφὴν ἀναδεχόμενος) ἰξ 15 ἱτη- 
Ροβϑβϑίθ!ε ποῖ ἰο τεραγά τῆς ἀϊβεϊ ποῖοπβ ἴῃ 
ἀιδβέοη 85 νΘΓΥ Διδιίγαγγ. ΕῸΣ {π6 Ῥεβί 
βιυρροτίεά δηὰ πιοϑβὲ γεϊεναπηί, γεβεοϊεά ἴπ 
ϑαπάδυ δηᾶ ΗδδάϊδπλΒ ραγαρῆτγαβε (“ ἄο 
ποί δάορὲ ἐξέ ἐχέεγπαϊ απὰ Πεείϊηρ Κα πίοη 
ΟΥ 1Π|8 νοῦ ἘΞ ΒΕ γε ἐγαηϑίοσπηδά ΚΣ 
ὉῊ ἴηποσὲ παίμγ2 "ἢ, 8688 ΓΠρμεοοῖ ὁπ 

ὑπ|Ὲ ΤΙ. 7, ΟἹ ΠΟΤ ὁπ ἐῆα βᾶπηα Ῥᾶββδαρ8 
(Τὰς Ἱπεαγμαΐίοη, ΡῬΡ. 22 Ε., 88 Π.). τῷ 
αἰῶνι τούτῳ: “ἼὨΙ5 ψοΙά " οτ ““ἀρϑ᾽ 
15 Ορροβεά ἴο {πδὲ ψ ῃῖςἢ 18 το σότηξ; 1Ὲ 

“ἘΣ ΕΓ στο α [85] Ἱ 1) ΘΕ ΨΗΙΕΗ ἘΞέΣη 
8 (86. αοἄ (2 Οον. ἱν. 4). ἔνξδη ἀρρατεπί 
ὉΓ ΠΤ οἶδ] φοηοσσαϊέυ ἔο ἃ βυβίεπι σοῆς 

. ἘΟΙΕΩ ὉῪ δοῃ ἃ Βρίτῖξ, τυθποῦ τορτα 8π. 
᾿ς. Δρἴυ8] δοσοπηπηοάδιϊοῃ ἴο 15 τγαγϑ, ὑγουά 

Ὅε δια] το τπ6 Ἰβίϊδη πὸ. ΒΥ παίιτε, 
τῆς Οπτβείδη ἴ δὲ βοὴβ ἴῃ [ἢϊ5 ᾿νοσὶά 
(ς,. Ἐρῇῃ. ἴ3. 2); βσῃ δ8 ἱξ ἴβ, 115 1136 δπὰ 

Δ Πῖ5 ΠΠ|6 δα οπε;; δηά ἢἰβ ἀΔεϊϊνεσαπος 15 
ἃ δοσοτηρ  βῃεά 45 μ6 5 ἐγταπδίοττηβᾷ τῇ 
ἀνακαινώσει τοῦ νοός, ὃν {π6 ταπαννίηρ 

ἀεβείξυϊε οὐ πιοσδὶ ἀἰβοαγητηθπι--- 85 πὸ 
ῬΙΌΡΕΟΙ πιογαὶ ἔδουϊεν. “τὸ ἀγαθὸν καὶ 
εὐάρεστον καὶ τέλειον : {πΠ656 ϑγοτάβ ΤΊΔΥ 
δἰέμασ αυδιν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ 45 ἴῃ 
ΑΟΝ., οὐ θὲ ἱπ δρροβιϊίοπ ἰοὸ ἵξ, 45 ἴπ 
ἘΝ. τηδγρίη, ΤὯξς ἰδαβϑδὲ ἄρτβαβ δαϊξζεσ 
νυ ἐπε τἢνέθη οὗἁὨ ἐπ86 βεπίεποθ. Τὰ 
11 οἵ αοά ἰ5 ἰδδπειβαά τε ννμδὲ 15 
ἀγαθόν, ἷ ΟΥ̓ : εὐάρεσ- 

στον νῈε]] Βιαβείηθ, ἀϑὰὶ ἴο αοά (5ο ἴῃ 11 πε 
της 04568 Οὗ {πὸ τἀϊεόιῖνε δηὰ ἴσα οὗ 
{πε νεγῇ εὐαρεστεῖν »» ΙΓ ἢ τα ἴουπά ἰπ [π8 
Ν.Τ.); δηᾶ τέλειον εἰ πίςδην δάδαυδίε οσ 
φοπλρίείς: Ὠὲὶ, χυὶἱ. 13, ΜΕ. ν. 48. Νὼὸ 
οπα ἀϊβοονειβ ἐπε 1ἰπὸ οὐ δοΐϊΐοῃ ψνὩϊοἢ 
ἴτοτὴ ροββεββίπρ ἔμεβε ομαγασίογ βεοβ σα 
Ῥε ἰάεπείβε 48 ἐπε 11 οὐὁἨὁ αοά πη]655 
ἢ ἐδ ἐγδηβίογπηεά ἔγοπι 815 πδέϊνε ΔΕ ΠΥ 
ἴο {86 ννοτἃ ὃν {δε τεπενγηρ οὗ Εἰβ πηϊπὰ 
ὉγΥ πε Ηοὶγν ϑρίτιε, 

γεῖβ. 3-38. ὙΠεὲ ἀσπέϊεβ οὗὨ τπεπιθεῦβ οὗ 
τ6 ὍΒυτοῃ 45 βυοδ: ἀνοϊάλπος οὗ 5ε1}- 
ἐχαϊιδείοη, δηᾶ πηαξαδὶ βευνίσα ἱπ {πὰ 
ταθΆβασε οὗ {πε οἷδε Ῥεβίονγεά οπ εδοῆ. 
λέγω γάρ: {πε γὰρ ἱπάϊοαίε5 ἐμαὶ ““ Βαπιὶ- 
1} 15. με ἱπηπιεάϊδεε εἴδεσι οὗὨ 561 ϑ- 
τοηᾶεσ ἴἰο αοἂ᾽ (αἰβογά). διὰ τῆς 
χάριτος κιτιλ. Δι] {Ππ|ιταῖεβ πὶ ΠῚ5 
ΟΜ Ρεσβοῃ, ἱπ δίνίπρ ἐμ|5 δάνϊςβ, ἴπ8 

ἼΠε Ῥγόσαϑδ ψγψουά ἴπ τηοάθγῃ ἰδηριαρα 
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1--6. ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ δδ9 

τὸ "σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πί τεως. 4. Καθάπερ «4 θοτιν.13; 
γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ 1 ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ αν ΠΕ 
αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν 5. οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, “ἢ " 
ὁ" δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη, 6. ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν 
χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα" εἴν προφητείαν, κατὰ τὴν 

1 Ἐὸν μελὴ πολλα ΑἹΙΡ τεαᾶὰ πολλα μελη υἱτῃ Ὁ ΒΡῈ Ιαΐξ. ἀπά τηοϑὲ εἀά : δὰ 
Ὗν. ἀπά Η. εἶνε μελη πολλα ἃ ρΐδςε ἰπ τηδτρ. 

"Έος οε (αἰξεγεά ἰο ἀρτες ὑ τ εἰς ἢ) τεδά το δε ΣΦ ΑΒΌΕ δτ. Ρ. 47. 

ταῖς μ6 ἴδ ἰαυίηρ ἄονγῃ ἴογ ἐπ6 Ομυγοῦ, δηά ἤριγε φῦ τ Οοσ. χίϊ. τῶ. Αἷβο ἘΡΉ. 
Ηθδ βρβδκβ “ἐὨγουρῃ [86 ρσγᾶςβ ρίνεπ ἵν. 15 ἔ., (ΟἹ. 1, 8. ὙΠ οοπιρατίβομ οὗ 
ΐπι,᾽᾿ ἀπά ἐπογθέοτα υνἱεπουΐϊ ργθβυπιρείοη, ἐπε σοπιπιαπί ἴο ἃ δοάγ--ῃς 5βοοῖαὶ 
Ῥαξ Βα ἄοεθβ βρεᾶῖκ, δηά 80 ρυΐβ 88 οὐρδηίϊβη)τἰβ ΕΓ σοτητηοηῃ ἴῃ οἰαβοίοδὶ 
ννϊβάοσα δηᾶ ἴονε δὲ (τ βεγνίοε οἵ ἰῆς νυτίίειβ : 8βες ὙΝ εἰβέείῃ δπά ]ονεῖς μογα. 
ΟΒυτοῃ. παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν : ενεῖγ- πρᾶξιν: υἱῖ!, 13. [{ ἰ5 ἐμαὶ δὲ ψῃϊ ἢ ἐπα 
Ῥοάν ἴῃ π6 ΟΠυτοῦ πεβάβα τη|5 ποτά, τλθῦρεῖ ὑγοτκβ--ἰη πιοάεγη ἰδηρίαρα, [8 
ΤΟ δἰ πΊ5618, Ἔν εσν πιδῃ 8 'π ἃ 5επ88ὲ {πε Βοδο - τοθοξε Ἐν} ρλεσο ε; 
ἘΠ Θπππο τεαηξ ἜΞΞΕ ἴῃ τῆς νου, δηὰ ΙΕ ΤΣ ΠΗ Ὑ ἐπε Ἰᾶσε ἘΠΑξ 1Ὲ 5 πὸ τπόσδ 
1ὲ αἴννανβ πβϑᾶβ ἘΡΡ 806 ἴο 586 ῆαι! ἜπΑΠ ἃ τπετηδευτ ὑ ἰπτιστ τπε σποὶε ὑσάγ. 
ΟἾΠΕΙ ρεορίβ ἃτβ, ἀπά ἔο Κβὲρ ἃ Ξεῆες ὙΌΟΙς ας 17. οἵ πολλοὶ ἣν οὔμά ἐσμὲν 

"ΟΕ τποσᾶϊ Ῥτορσιείοη, μὴ ὑπερφρονεῖν: ἐν Χριστῷ: ΤΔΠΥ 88 ὉΜΕ 8Γ6, τὰ Ὁ16 ἐπε 
ὑπερφρονεῖν ΠΕΙ͂Ε Οηΐν ἰπ ΝΙΤ,, Ὀὰξ ἃ Ῥοάν ἱπ Ομγίβε; ἰξ 18. {π6 σοπιηῖοη γεϊα- 
οοπητηοῦ Μοτά, παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν: ἰἰοη ἰο Ηἰπλ ὉΨΏΙΟΝ ἀπίτεβ α8. [πὸ τπῈ 
δεγοπᾶ {πὸ πιϊηά οὐ μαρίε οὗ Ἰπουρῃε ἰδέδν ραββαρεβ ἰπ ΜΟΙ Ῥὰ υ568 1818 
πε οὐρῃί ἴο βΒανθβ. ἘῸὸὶ ἰῃἷἰβ υ8εὲ οἵ ἤριτε (Ερῃ., (91.), ΟΠ τῖβε 15. βροίκβη οὗ 
παρὰ 5866 χίν, 5, Τα, χίΐ!, 2, ΗΘΌ. ἱ, 9. 45 ἰῆς Ηεδά οὗ {π6 δοάγ; δυῖ ὈοΙΝ 
φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν : ἰο ομετίϑῃ ἃ Πεῖα δηά ἴῃ τ (οσ. χἱΐ, ἴ τνουϊά ἀρτεα 
Βαδίε οὗ ἐπουρῆε ἐεπάϊηρ ἐδ Ξοδτίδιν οὐ Ῥεέῖεσ ψίξῃ οὐ ἰηϑεϊποιϊίνε α8ὲ οὐ {πα 
τῆῖπα. σωφροσύνη ἴ5 ἀεβοτ δε ΕΥ̓͂ 7ὅ8., ἤρυτα το βρεαῖ οὔ ΗἰΪπὶ 85 1:8 βου]. ες 

ὉΠ] Μάαρο. ΣῪ θ΄ ΒΊΝΤΩΡ τοδὴ ἀοτημϊηϊοη θέ οὐνῃ ἔρια οὗ ἐπ6 νίπε ἀπά {δ Ὀγδῃ 
Οπΐγν νοῦ ὈοαιΪν ἐπιθυμίαι Ὀιὲ 4150 ονοῖ, σοτηδῖπεβ {πε δἀναπίαραβ οὐ Ροϊῃ. τὸ δὲ 

Ὁ58 Ὁ ΒΟ, 8 φιλαρχία, καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη : {π18 4] 1ῆ65 ἐπ 
κενοδοξία, ἀλαζονεία, μεγαλαυχία, βασ- πτιη1γ Δββετιθᾶ ἱπ ἐν σῶμά ἐσμεν. Ιἰ ἴΒ 
κανία. ὙΠΕΒΕ τα ρσθοΐβεϊν τῆς αυδἶεβ ποῖ ἃ υπίτν ἴῃ νδίομ ἰπάϊνιάυα! εν ἴδ. 
ἴο Μῃϊοἢ Ῥδ] ορροβεβ 'ἴξ πεγτεὲ. φρονεῖν “Ιοβξ; ὉΠ ΘΟπέγατυ, ἘπῈ ἵν] 45 .--- 
δηά 118 σορτδίεβ ἅγα Τανουτίἐβ γογάβ γε. Ὑεϊδίη Ἷ 
Ῥαδὰ]: ννῆδὶ ἘΠ6Ὺ 411 βυρρεϑέ 15 τῆς ἱπιροτί- πἄσπε' ᾿ν ΠΟΙΈΞ, 
ΔΏΘΕ ἴο σπατγδοῖθσ, ββρεοίδ!ν ἕο ΟΠ τι ϑείαη “Αποίματ. 
Οματδοῖοσ, οἵ ἐπ6 ρτενδίϊηρ τηοοά οὗ τε στΐτεσ. 

τ 5. Ἱπεηθϑῖβ ὁπ6 Οὔ 7 
ἌΘἢ απὰ 41] εχῖβε ΟΠ ἱν πὶ δάση, - 

1 ὍὉος. χἱΐ. 27. Εοὸσ τὸ καθ᾽ εἷς 
ταἰηά---πα τασδὶ ἐθηρεσ, 845 ἴξ στηῖρῃμς Ῥ6 
(1164. [ἰ 5Βπου]ά αἴνναγϑβ ἔθη ἔο βουσί εν ; 
Ῥυξ 6 ρῖνεβ ἃ βρεοίδὶ τιυιῦΐε ἔογ ἰἴξ ἰπ 
ἑκάστῳ ὡς θεὸς ἐμέρισεν μέτρον 
πίστεως, ἑκάστῳ ἴ5 ρονετπεά ὃγ ἐμέ- 
ρισεν: ἰἴ8 Ρασβ πλβκαβ τὲ διηρμαίίς, Οὐ. 
1 Ὅοτ. {ϊϊ. 5. ΨΜΠδΐενεσ ἐπθ ομαγδοίοι- 
ἰδίῖς οὗ δὴν ἱπαάϊν! πα] πηδᾶν Ὀ6, ἰ( 15 ἅτ 
το πε ἀϊδοτίγαϊπδεϊηρ δοὲ οὔ αοά ἱπ 
τοδαβυσίπρ οὐξ ἔα ἰο ᾿ΐπλ ἴῃ ρυβαίεσ οὕ 
1ε58 ἄερτεα. Ταίεη ἱπ σοπηεξοίίοη ΙΗ 
ΜΠδὶ ῥτεσεάεβ, {πὸ ἰάεα ββότηβ ἴο 6: 
ἼΒετε ἀτὰ υαγίοις ἄερτεεβ οὗ 56 {-εϑεἰπ,ᾶ- 
εἴοπ ῥσορεσ, ἕο αοά ρῖνεβ οπε ποτα 
ἈΠΟ τι δ 41] δὲ ἔυπάδιηθηία] 

"τερτατεά ἘΠῚΠῚ ὍΣ ἢ 
ΔΩ πίη δ΄ 85 ποΐ τερείνεάδ, 1 
τοεισς τ το πα ΄-: 

γεν. 41. καθάπερ γὰρ: Εοτ ἰδηρτιαρε 
ΥΟΙ. 11, 

8εὲ Νίπεσ, 312. 
γεῖ. 6 Β,. Ατ {815 ροΐπε δῃ δρρ]!οδείοη, 

ΔΡΡΑΙΘΠΕΥ, ἰβ πηδάε οὗ ννβδῖ ἢδ8 θδεῃ 
βϑιἃ ἴῃ νεῖβ. 4 ἀπά 5, Ὀπὶ [Π6 ργαπηπλαγ 18 
νοῦν ἀϊῆςυϊε. Βοίὰ ΑΝ, ἀπά ΚῸΝ. βυρρΙν 
ψ»Πδὲ 15 πεεάεά ἰπ οσάεσ ἴο τεδά ἔπε νεῦβθβ 
8ἃ5 ἂῃ δχποτίδιίοη; ἔπ ἰπ νασ. 6, “ἰδέ 
ἦς ἀΡΩ͂ν »Σ ἴῃ νεῖ. 7, “ἰδέ μς τοαἱέ᾽"; 
δηὰ ἰπ νδσ. 8, δηϑινοσίηρ ἴο ες οἤδηρα 
οὗ οοπϑδίσυοιίου ἴπ ἴῃς ατεεῖ, “ ἰοΐ λῖηι 
ἄο ἐξὲ᾽". ὙΒὶβ 15 ἔπε βἰπιρίεδε νγὰὺ οὐΐ οὗ 
τὰς ἀϊῆουϊεν, δηά 18 ξο]οννεά ΌΥ τυδην 
Βοποῖδατβ (Μεγεγ, Γἡρβίαβ, αἸοσά). Βαὲ 
1ξ 15 ποῖ θεγοῃά ἀουδέ, ἀπά ἔποτα ἰβ βοπιε- 
ταὶπρ ἴο Βα  ἔογ {ΠῸ πηογε τὶ ρΌγουβ σοῦ" 
βίγασείοη δἀορίεά Ὁ ΝΥ εἶβ8 δηᾶ οἰβεσδ, 
ΨΏΟ ῥὰξ ΟὨΪΥ ἃ σοτηπιᾶ αἴξεγ μέλη αἱ ἴμ8 
εηᾷ οὗ νεῖ. 5, ἀπά σοπδβίτυς ἔχοντες ΙΗ 
ἐσμεν. [π οἰΐμο οδβα, ποτα 15 δὴ δρο- 
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ἐ στο οεῖγ. " ἀναλογίαν τῆς πίστεως " 7. 

ΠΡΟΣ ῬΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΙΙ. 

εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ. εἴτε 

ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ" 8. εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ πᾶρα- 

κλήσει " ὁ μεταδιδοὺς, ἐν ἁπλότητι " ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ " 
ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. 

ἄἀοβίβ ἰο θὲ βυρρ!εᾶ; δυὲ νῃ1Π6 ἴῃ ἐπε 
ἔοσππεσ οᾶ88 ἴξ 18 ῃἰπέβα δὲ ἱπ {πε βεσοπά 
41 οὗ δνεσὺ οἶδιιβε (48 ἰ8 βεεῃ ἱπ ΟἿ 
ἘπρΊ5ἢ ΒΙ1685), ἱπ πε ἰδείεσ 1Ὲ 18. β'ΠΊΡΙῪ 
Τοστροϊέθη. [15 δ 1ἢ Ῥδὺ] Πδά 5βαϊά,"" Ν  ε 
816 τηρπΊΡειΘ οηα οὗ δποίπεσ, ἀπά ἢδανε 
δἰ 8. ἀϊεγιπρ δοσοσγάϊηρ ἴοὸ ἔπε ρτδᾶοα 
δίνεη ἴο υ8; ΟἿἹΓ ΡἿΕ ΠΊΔΥ ῬῈ Ρτορῆξου, 
ΡΙΟΡΏΘΟΥ ἱπ {6 ρσορογίίοη οὗ οἷυσ ἔβί ἢ ; 
1: πᾶν θὲ διακονία ἱπ [Π6 Θρίετα ἄρρτγο- 
ῥτῖδίς ἔοσ ἐπαΐ; δποίπεσ ἱπβίαπος τνουἹά 
Ὁς μδὲ οὗ ἐπε ἰδδοῆδεσ ἴῃ λὲς ἀδρατγίτπεπε, 
ΟἹ οὗ {πὸ ἐχβοσῖθσ ἱπ ἀΐς; οσ ἀρβϑίη γοι 
ΤΊΔΥ ἤανα (π6 ἀϊβίτραΐοσ, ψνοβε βἱ 18 
ἴῃ τῆς ἴοττι οἵ ἁπλότης ; οΥΓ {πε ταΐετ, 
ψνὯΟ 15 ἀϊν! πεῖν φυδηῆεά ἔοσ ἢ15. Πιποίίοη 
ὃν ἐπε ρει οὗ σπουδή, πιο] εἀτπεβίῃϑϑϑβ ; 
ΟΓ {π6 τῆδῃ πο ἴο ΒΟ ΠΊΕΓΟΥ 18 εἢ- 
ἄοννε ννἱεῃ ἃ σμθοσῖα! ἀϊβροβιείοη ", ΑἹ] 
1{Π18 γεφμίγές δῇ ἀροάοβίβ, Ὀπὲε ΡδτΕΥ 
Ῥεοδιιβα οὗ 118 Ιεαπρέῃ, ραγεῖν Ὀεσδῦβε οὗ 
(ῃεὲ οἤδηρεβ ἵπ σοπδβίγιοιίίοη 848 δε 
ἈΡοβέῖα ρσοορβεάβ, ἴπῈὸ δροάοβίβ 15. ὀνεσ- 
Ἰοοκεά, [185 ἱπιροτέ, μόνγενεσ, νου ποῖ 
ΝΔΤΥ, 88 ἴῃ τἢ6 ΑΟΝ,, ἴτοπὶ οἴδιιβε τὸ 
οἴδιβα, Ὀὰξ νου Ἱά θὲ ἔπε βαπια ἴοσ 8411 τ 8 
οἴδιιϑεβ ἰορείπεσ. Ἐνθη ἢ ἐπε ογάϊη- 
ΔΙῪ Ῥυποξπδέίοη, ὉνΠοἢ Ραΐ8. 8 ρεγιοά δὲ 
ἐπε επά οἵ νβϑῖ. 5, 1 ρσεῖδι 18 τεδάϊπρ 
οὗ {δε ραββαρε. ὙΠὲ νᾶτυγίηρ δροάοβεβ 
ΒΌΡΡΙΠεά ἰπ {πὲ ἘπρΊ 58 ΒΙΡ]ς ἐο {με 
βερᾶταίς οἴδιβεβ ἅτε σγεδ]ν ἱγγεϊεναπηῖ ; 
ψΜΜῆδὲ 15 ννδηΐεά ἴθ ἃ οοπηπίοη δροάοβίβ 
το {δε ψνοϊε οοποερίίοη. “Νον Ππανίπρ 
εἰ8. ἀϊθβετίηρ δοοογάϊηρ ἰοὸ {π8Ὲ ρτασα 
δίνεπ ἴο τι5--88 Οἠ6 ΠΊΔΥ 566 ὈΥ ρ᾽δποίηρ' 
αἱ ἐπε Ῥῃεποπιεπα οὗ ομθσοῦ [πξε---ἰοὶ α8 
1.868 ἴπεπὶ ἢ ἈΌΤΊΣΠΥ (τα πιθπιρθγίηρ 
πὲ πον αγέ ροἰδι5) δπᾶ νἱτθ ἴονα 
(παϑπιιοῖ 845 Ὑ͵ῸΛ ἃτὲ πλεπΊροῖβ οτς οὗ 
ΔηοΙμ ει). Ιτ 18 δαβίεσ ἴο βϑιρροβα 
ἰθδε ἐπε οοηβίσυσείοη 'νᾶ5 βυβρεπάβά, 
δηᾶ ρταάυδν ομαηρθᾶ, υἱἢ 5οπια 
δεπεταὶ Ἵοοποϊϑίοη κα {π|8. Ὀεΐογε ἐμ 
ταὶπα ἴτοπὶ {πε Ὀερίπηϊηρ, ἰπαη τμαΐ 1 
Ὅσγοκα ἄοννπ, 80 ἴο βρεαῖκ, 85 βοοῃ 88 ἱΐ 
Ῥερδη; ΨΏϊΟΝ ννε πιιδί βρροβε { ψ 
ἰπϑετί προφητεύωμεν ἰῃ νεῖ. 6. Βιϊ 1 18 
ποῖ 4 4υδϑιίοη ΗΟ, απ ὈῈ ἰπΐα! 1 1Ὺ 
ἀεοϊδεά,. Ιὲ ουρῆξ το θ6 οὐδβογνβά (παΐ 
ἴδετε ἰβ ηο δἷπε οἵ δηγιῃΐπρ οἴποΐαὶ ἰπ 
1818 ραββαρε; αἱΐ ταϊπιβίγυ 18. ἃ πποιίοι 
οὗ πιειηογβΐρ ἴῃ ἐπ Ὀοάν, ἀπά δυόγν 
τασπιροσ 8845 πε διποιίοη ΟὗὨ τηϊπί βέγυ ἴο 
βοπῖε ἱπίεηϊ οὐ οἴμεσ. χαρίσματα: 1. 11, 
τωῦος.. ἅ.. δ, χὶϊ. 4..9, ϑᾶνι: Ε. ἰννο; 

νντ {πε ἐχοβρείοη οὗ 1 Ρ. ἵν. τὸ (ῃί ἢ 
ἷβ ποῖ ψνἱπουΐ τεϊδίίοη ἕο ἘΠ 8. Ῥαββθαρε) 
ῬδᾺΪ ίοπε υδε8 χάρισμα ἱπ ἐπε Ν.Τ. 
νεῖν χάρισμα ͵'β 4 ριῆ οὗ ἰῆε Ηοὶγν 
ϑρίτις ρίνεπ ἕο ἐπα Ῥεΐενεῖ ἔοσ {πε ροοά 
οὗ {πὸ ΟΒατοθ. ϑοπιε ᾿νέγε βιρεγηδίισα" 
(ρ1ι5 οἵ μεαϊίπρβ, εἴς.), οἴβεῖβ βρίγίτδὶ 
ἴπ 1Π6 ΠΆΤΓΟΥΜΕΙ βεῆβε: [π|8 ρᾶββαρε ἴβ 
{πῸ Ῥ6βδὲ {Ππϑεγαξίοη οὐ ἔῃε ᾿νοτά. τὴν 
δοθεῖσαν, 56., Ὑμδπ τγε δεϊενεά. προ- 
φητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως. 
προφητεία ἰ8. {πε Βίρῃεδβί οὗ χαρίσματα, 
ι Οοτ. χῖν, σ , Ώθη οὔς Ὧδ5 ἴΐ, δα 
885 ἴξ κατὰ τὴν ἀναλογ. τῆς πίστεως -- 
ἱπ {πε ρσοροτίίοη οὗὨ ἢϊ5 ἴδ ἢ. Τς ἔδι ἢ 
ταεᾶπί ἰβ ἔπδξ τϑξεσσθά ἴο ἴῃ νεγ. 3, {π6 
τηξαβογα οὗ νυν! ἢ 15 αβϑδϑίρῃεβά ὃν αοά: 
δπὰ βίποα [ῃ15 15 πε σββε, ἰξ ἴθ. οὈ νου Υ 
Δρδαγά ἴοσ ἃ πιᾶῃ ἴο ρῖνε ᾿ἰπιβε 1 δ᾽σβ--- 
ὑπερφρονεῖν---οα {πΠ6 βίτεπρτῃ οὗ Ῥείηρ ἃ 
προφήτης: (ἢῖ5 νοι δτηουπέε ἰο ἔογ- 
δειίηρ ἐπδὲ ἴπ νυν μαίενεσ ἄερτεε ἢε μδ5 
τῆς ρῆ, Βε οὐνεβ ἰξ δοβοϊπίεῖν ἐο αοά. 
ὙΒε εχργεββίοη προφητείαν κατὰ τὴν 
ἀναλογίαν τῆς πίστεως ἱπ1ρΡ|165. ῃδὲ 
ἔπε πιοσα ἤδ ἢ ομς [45---ἰπε πιοσε σΟπΠι- 
Ῥίείεῖγ Ομ γβείδη ἢ6 [5 --- μὲ ρτθδίεσ 
1π6 ρτορβεῖῖς επάοννσμθης τ] 6. [1π 
ἐπεοΐοσν, “186 ἀπδίορυ οἵ πε ἐβδιεῃ᾽ 
ἰ5 υδεά ἴῃ αυϊία ἃ ἀϊβδγαπε βεηβα, ἘΠΟῸΡΉ 
ἰξ να βυρροβεά ἰο δὲ ᾿πδβεϊπεά Ὀγ ἐπὶ 
Ῥᾶββαρε. Τὸ ἱπίεγργαει ϑογιρίισε, δ...» 
δοοογάϊηρ ἴἰο {πΠ6 δπδίορυ οἵ {πε ἔδιῃ 
ταδαπὶ ἴο ἱπίεσργεϊ (δε ραγίβ, Ἔβρεςίβι!ν 
ἀἰβῆσυε οὐ οὔβουγα ραγίβ, 'ἰπ σοπββίσ ΠΟΥ͂ 
νὰ τ. οΙῈ. Τῆς βοορα οὗ (πὸ ψμοΐα, 
αραΐῃ, ννὰβ βιρροββά ἴο 6 γταργθβθηΐϊβά 
ἴῃ {π6 οτθεά οἵσ σιϊς οὗ δ, ἂἀπά ἰὸ 
ἱπίεγρσθέ κατὰ τ. ἀ. τ. πίστεως τηεαπέ 
ϑἰΠΊΡΙῪ ποῖ ἕο τη σουπίες ἴο {Π6 οτεςά, 
Ιπ τὰε ραββαρε Ῥεΐοσε τ18 {μὶ8 ἰ5 δὴ 
ἈΠΔΟὮΤΟΠΙΒΠι 88 ὙΙ} 85 δὴ ἱσγείδνδηςθ, 
ΎΠεῖς γὰ5 πὸ στῦϊε οὗ ἴα! ἡνμῈη τΠ6 
Αροβϑέῖα ννᾶβ {πίπκίηρ οὐξ {πΠ6 οτίρίπαὶ 
ἱπιεγρσείδεοπ οἵ Οῃσιβιϊαπίεν οοπίαιπαάᾶ 
ἴῃ [815 δρίϑέ16 ; δηᾶ {ῃθγα 15 πὸ Ἔχπογῖα- 
τἴίοη οὐ ννατηΐπρ, θὰ οἷν ἃ ἀεβογιρείομ. 
οἵ ἴδοι, ἰπ τε ψογάβ.] διακονία 88 
ορροβεά ἰο προφητεία Δη ἰῇς οἴπεογ 
ξυποξίοηβ πιεπειοηεά ματα ῥγΟΌΔΟΪΥ ταΐδσ 
ἴο Θ00 8} βασνίοαβ 85 ΨΈΓΕ τηϑίεγίαὶ σαί Πα 
τλδη βρίγιυδὶ: ἘΠΕῪ σγασα βρί γιέ δὶ μουῦ- 
Ἔνεσ ([πουρῇ σοππεοίεδα οπὶν υνἱεἢ ΠοΙρ- 
ἱπρ (86 ροογ, ογ ψνἱ ἢ ἐμ6 ΡΙδοα ογ ἔοσπηβ 
οἵ ψοσβῃ!ρ) Ῥεοδιιβα ρσοτηρίεἃ ὃγ ἔπε 
Θρίπξ ἀπά ἄοπε ἱπ ᾿ς. Οπς ψ8Ο 8885 [815 
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9. Ἡ ἀγάπη " ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρὸν, κολλώμενοι 5 « Οος. νἱ, 

τῷ ἀγαθῷ " το. τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι. τῇ τιμῇ ἢ ΠΝ 
ἐἰϊ 17. 

δἰ μα5 ἱε ἐν τῇ διακονίᾳ, ἱ.4., πη τὰς 
4. Δ] 65 ἀπὰ ἰη πε Βρασε ρσόραῖ ἴο ἰξ: 
1 ἰς ἴῃ [58 οὐνῃ πδίυσγε ᾿ἰγηϊεά ; 1Ε ἰ5 ψνμδῖ 
1 15, απὰ ποίῃίηρ εἶδε, αηὰ 5 ἃ τηϑῃ ἴουγ 
τπ15 ξαποείου ἀπ πὸ οἵμεσ. ὙἢΠ15 18. ποῖ 
“ οεἶοβε,᾽" δηά ἴξ ρσγον ἀεβ ἃ ροοά τηεϑδῆ- 
ἱπρ' ψίπουξ ἱπηροτεϊπρ ἀπγεμῖπρ. ὁ διδ- 
άσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ : ἰἰ [5 ἴῃ Π15 [ΕΔ ἢ- 
ἱπρ {πὲ (ἢ διδάσκαλος ρΡοβδεβδβεβ [88 
δἰξι ρεουαν το Ὠΐγα : τ Οοτ. χίν, 26. ὃ 
παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει: 50 ἀρδίη 
ΨΥ (Π6 Ἔχποσίθσ, [Π6 πιᾶπ ὑνὯΟ βρεᾶῖκβ 
ψνογὰς οὗ εποουγαρεπιεπί: ο΄. χν. 4, 5; 
Αοίβ ἵν. 36, ἴχ. 31, ΧὶΪ. 15. [{ ἰβ ἴῃ Πῖ5 
παράκλησις, ἀπά ποΐ ἰπ βοπιειμίπρ εἶδε, 
παῖ πἰβ χάρισμα 11.656. ὙΠῈ5 ἕατ Ρδὺ] 
Βᾶ5 οὶ ἀεῆπρά ἐῃ8 ιδ!ν οὐ ἐπε χαρίσ- 
ματα, οἱ ββονῃ ἵπ ψνμαΐ ἴπαὺ οοπβίβε; 
πε ζαποξίοπαγυ 18 πΊθτεὶν δα το πᾶν 
δῖβ ρἰδε ἱπ 8 ἑαποείοη---ἰεδομίπρ, 6χ- 
Βοτιϊη, οὐ βεῖνίςσε. Βαΐ ἱπ ἴπ6 οδβεβ 
ψνΒΙοἢ ἔοϊονν, μα [6115 8 ψμδί τῃς ρἹ, 
ΤΟΡΕΙ ἴο ἔπε βρβοὶδὶ ξυποίίοηβ ἴῃ νίενν, 

18; ἱπ οἵμοσ Ψψοτγάϑ, ννῆδι 15. {π6 βρί γι] 
40 411 νυ μῖο, ψβεπ ἀϊν! πεῖν Ῥεβίονεά, 
οαρδοϊςδίεβ ἃ τηδῃ ἴο ἄο [15 οὐ [παῖ ἴοὸσ 
ἐπε Ομυτοῃ. ὙΤδα ἴδετε 18 ὁ μεταδιδούς 
(7. ἘΡἢ. ἵν. 28, ἴκις. 111, σι), τς τηδῃ 
ΨΏΟ ἱπιρατίβ οὗ δ᾽5 τγθδῃβ ἴο ἴποβα ΨῆῸ 
πεεὰ; μὲ [88 ἢἰβ χάρισμα ἰῃ ἁπλότης. 
ΟἿ. 2 Οοτ. ἴχ. τἴ, 13; [8π|65]. 5. [18 
ποῖ ἜΧϑοῖν “ΠΡ γαῖ ν,᾽) ἘΠποῸΡὮ ἴῃ ἔμπ68ς 
Ῥαββᾶρεθ ἰξ δρρύοδοῖμεβ ἐπαΐ β6εῆβε: ἰξ 18 
πε αυδ!ν οὗ ἃ τοῖπὰ ψΒΙο ἢα8. πὸ 
αγγίδγο- ῥεηϑές ἴπ δαὶ 1ὲ ἄοεβ ; ψμεη ἴξ 
δῖνεβ, 1ἴὲ ἄοεβ 80 θβοδιιβε ᾿ξ 5665 δηᾷά ἔδε]β 
ἔπε πεεὰά, δηὰ ἴογ πὸ οἵμογ γβδβοῃ ; (ἢ]5 
15 τῆς βοτί οὗ πχϊπὰ νυ ἢ ἐς ΠΡ οταὶ, δπὰ 
ασοά Δϑϑῖρῃβ ἃ τηδῃ {π6 ξπποξίοη οὗ μετα- 
διδόναι ψ“πεη Ηε Ὀεβίοννβ (18. πλϊπᾶ οα 
δίπι Ὁγ Ηἰ5 ϑρίτιι, ὁ προϊστάμενος ἰ5 (ῃ6 
Ῥόιβοῦ ννῆο ἴδκεβ {πε 1εδά ἴῃ δὴν ΨΥ. 
Ἠς πιῖρῃς οἵ τηῖρμε ποῖ 6 δὴ οἴδοίαδὶ 
(1 ὙΠε55. ν. 12,1 Τίπι ν. 17, ᾿ Τίγμ. 11]. 
4,5, 12: οὗ. αἰβο πρόστατις χνί. 2, ἀπὰ 
Ηοτῖ, Τὰέε Ολγὶϑέίαη Ε οοἰδοῖα, Ρ. 126 [.); 
Ῥυΐ ἴῃ ΔηΥ οαθεὲ δὲ διαά {πε χάρισμα 
ψΜ ΙΘΒ Βειεά τα ἔοσ ἢ͵8 βρεοίαί ἑπποίίοσ 
ἴῃ σπουδή, τΑοΓΆ] Θατηεβίῃεβ8Β Οἵ νἹβουτγ. 
Α βετίοιιβ πιαβουπε ἔγρε οὗ ομαγαςίε 15 
ἔπε ρσε-ϑυρροβίτίοη ἔοσ [818 στξι, ΕἸΠΑΙΥ 
ὃ ἐλεῶν, ἢ ΨΨῆο ἄοεβ ἀεεάβ οὗ Κἰπάπεββ, 
[85 85 οπαγίδηια ἴῃ ἱλαρότης. Α Ρεΐβοῃ 
οὗ ἃ στυάρίηρ οὐ ἀεβροπάδηϊ τηοοά δ 88 
ποῖ ἔπ6ὸ ἐεπάοντηθης ἔοσ βμοννίπρ ΠΊΘΓΟΥ. 
Ηε νγῆο ἰ5 ἴο νίβϑι: ἐε ροοσ, [Π6 βίοκ, (Π8 
βούσονν αι], τν 11 θῈ πλατκεὰ οὐκ ῬγῪ αοά ἴοτ 
ἨΪ5 βρεοΐδὶ τηϊπἰβίσυ ὈῪ ἐμῖβ επδονντπιεπὶ 

ΟΥ̓ Ῥτρμέπεββ δῃά ρσοοά οἤμεοσ. ΟΚ 2 
Οοσ. ἰχ. 7 ΞΞ Ῥγον. χχίϊ. 8 ἀπά ϑΐτγ. χχχί], 
(χχχν.) 11: ἐν πάσῃ δόσει ἱλάρωσον τὸ 
πρόσωπόν σου, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἁγίασον 
δεκάτην. 

γν. 9-21. ΑΒ ἴδι 48 ΔΥ 5ἰπρὶς ἰάβα 
Ῥεγνδάββ {δε τεϑὶ οὗ {πε ομαρίεσ ἴξ 18 τμδὲ 
οὗ 1πη6 ἢτβέ ννογάβ ἴῃ νεῖ, 9: ἡ ἀγάπη 
ἀνυπόκριτοςς. ὙΤΠεΕ ραββαρξ 8 ἃ ψγῃοΐε 
[45 ἃ βέγοηρ δίθηϊευ τὸ τ Οοσ. χίϊ., ἀπά 
δἷοπρ τ νπδὲ τλΔΥ θ6 ἃ τεπηϊηΐβοσποα 
ΟὗἩ οὐζ Τιοτγάἄ᾽β ννογάβ, ἴξ ἢ85 βοπιβίῃίπρ 
᾿πίεπϑεῖν δηᾶ σμασγαοξεγίβείςδ!ν ΟΠ γί βείδη, 
ὙΝΒδίενασ {πὸ ρστασησηδίίοδὶ ςοπβέγισείοι 
ΤΑΔΥῪ Ὀ6--ἀἀπὰ 411} ΓΠγοὰρῃ ἐπε σΠαρῖίοσ 
Ῥαὰὶ ἀϊβρίαγβ. ἂπ ἱπάϊβεσγεπος ἰπ {18 
ταβρεοί ΕΘΝ 18 βίπριασ ἄνθη ἴῃ Ὠἰπι--- 
1186 ἱπίεπίοι τασδὲ Ὀ6 βιιρροβεά το ὃ6 
Βοτγίδίοσυ, 50 ἐπδὲ ἰξ 15 πιοϑὲ ἡδέισγαὶ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ πηρεταῖῖνεβ. (ἔστω οἵ ἐστέ) ᾿] 
186 πυπλθγοῦβ ῬΔτίο  ρ[Ε8. 

ει. 9. ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος : 8ε6 2 
Οογ. νὶ, 6, τ Ῥεῖ. ἱ. 22. τοῦ (δα 
Το ]ουνίηρ οἴδιβεβ ἀποστυγοῦντες . . . 
κολλώμενοι κιτιλ. ἅτε τηεδηΐ (ο δχρί δίῃ 
τῖ58. Ινονα 15 αη αἰ ββεσηθίεά, ἴξ 15 [6 πη- 
αῇεςιεά ΟΠ τ βείδη ρταςε, ννῆθη 1ξ βῃτίπβ, 
85 ΜΠ ἃ Ρηγβίοδὶ ἤόστοσ, ἔτοπι ἴπδὲ 
ΨΒΙΟΙ 18 ον] (ενεη ἴῃ ἔθοβε νῃμοπὶ ἴξ 
Ἰονε58), ἀπά οἰβανβδβ ἴο πὲ νη οῇ 185 σοοά, 
στυγεῖν δοςοτάϊπρ ἴο Ἐπδίδίῃ. ἴῃ 11]. α, Ρ. 
58 (ᾳυοϊεά ὃν ὟΝ εἰβιεἰη) δά ἀβ ἐπε ἰἄθα οὗ 
φρίσσειν ἴο {παὶ οὗ μισεῖν : [π6 ἀπο ἴπ- 
θη 518ῆ65 πε 1άεα οὗ ἀνεσβίοῃ οσγ γτεριιϊβίοῃ. 
μονα ἰβ ποὲ ἃ ῥσίποίρ!ς οὗ πιυΐῖυαὶ ἴπ- 
ἀυΐϊσεποε; ἴῃ {πε αοβρεῖ 1ὲ 15. ἃ τηοσδὶ 
ῬΠΠΟΙρΙΘ, δηά {κα ΟΠ γῖβε ΝΥ ΒΟ 15 τπ8 ομἱν 
Ῥεγέεος Ἴχϑσηρὶβ οὗ ἷονβ, ἰξ ἢδ5 αἷνναυβ 
βοπηθιῃίηρ ἱπεχοσδῦϊε ρους τ, Η6 Ὥανασ 
οςοπάοηεά εν]. τῷ ἀγαθῷ ἰ5 πευίετ, {κα 
τὸ πονηρόν, {ποιρὴ κολλᾶσθαι οαη δὲ 
υϑεά οὗἩἉ Ρειβοῃβ (1 Οογ. νἱ. 16 4) 48 νεῖ] 
85 [Ὠῖηρβ. 

ψεῖ. το. τῇ φιλαδελφίᾳ -- ἰπ ροὶπέ οὗ 
Ῥεγοιβεγίυ ἴονε, ἰ.6.,) γοὺτ ἴονε ἕο δας ἢ οἴδεῦ 
85 οἰϊ]άγρη ἰπ τὰς οης ἔατην οὗ αοά. 
ΟΥ. τ Τδεββ. ἵν. 9, Ηςῦ. χίῖ, ο, τ Ῥεῖ. ἱ. 
22, 2, Ῥεί. 1. 7, 1 Ῥεῖ. {ϊ, 8, ἀδελφὸς ἴῃ 
ἐδε δροβίοϊίς υυεϊτῖηρθ ἄοεβ ποῖ τηδδῃ 
ξε]]οὐν-τῆαη, ὃυς ἐε!]ονν- ΟΠ τ βείδη ; ἀπά 
φιλαδελφία 15 (ῃς πιυΐυδ] αῇεοείοη οἵ [π8 
τλεσήθοτβ οὗ δε Ομ γίβιίδῃ σοταπλθπη Υ. 
Ιῃ τηῖ8 {πεν δὲ ἴο ὃς φιλόστοργοι, 
“ἐοηάεεϊν αἰεοιίοπε δ᾽", ΤΕ πιοζαὶ ραν 
τεαυϊγεὰ ἱπ νὲσ. 9 8 ποί ο δὲ {πε οπἱΥ 
τοῦτ οἵ ΟὨΠγιβείδη ἴονε; βίποε {ΠΕῪ δῖα 
τλεπθεῖβ οὗ οπα ἔαγαιν, {πεῖς ἰονα 18. ἴο 
μᾶνς {με ομαγδοίεσβ οὗ βίγοπρ' παίαγαὶ 
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{Πότε ον. ἀλλήλους ' προηγούμενοι ᾿ 11. τῇ σπουδῇ μὴ " ὀκνηροὶ, τῷ πνεύματι 
κΜαῖίε χαν. ᾿ , , Ὦ , , κι ϑλη 

ζέοντες, τῷ Κυρίῳ ' δουλεύοντες ᾿ 12. τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει 

ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτερούντες " 13. ταῖς χρείαις 3 τῶν 

1 Ἐὸσ κυριω ΑΒΌΡΓΡ, εἴο., βοης ϑγβίεγῃ δυϊμογίτϊεβ (Ὁ Ε ρτ, Ο 1δ:.) γεδά 
καιρω, ἀπά [Π|8 ΔρΡΡΕΔΓΒ 'ἱπ [πε γεοείνεά ἰεχί, που ΡὮ ποΐ ἴπ πε ΑΝ. Ὑῆε οοπἭυδβίοπ 
τυ πᾶνα δτίβθη ἔτοπι ἃ σοπίγδοίίομ οὗ ἴπε οπα Ψψογά Βεὶπρ τηϊβίδκθη ἴον {παὶ οἵ [ἢ8 
οἴπεγ; υΐϊ ῬγὙ8ἃ8 “Ῥγορδῦὶν βυρροτίεά ὃν ἃ βεῆβε οὗ ἰῃς ἀϊ που γ οὗ 80 σοτηργεπεηβῖνα 
ἃ οἴδιιϑε ἃ8 τῳ κυρίῳ δουλευοντες ἰη [ἢ τηϊάϑέ Οὗ ἃ βεγίεβ οἵ οἴδυβεβ οὗ ̓ ἰτηϊ ἃ βεηβε " 
(Νν. δῃά Η., Ἀρρεπαῖχ, Ρ. 110). 

3 ταῖς χρειαις ΦΨΑΒΌΣΙ,Ρ 8 πο ἄουδέ ἐπε οοττεοῖ τεδάϊηρ, δυξ ἔπαγε ἰβ ἃ οὐτίουν 
νδτίδης ταις μνειαις 'ἰπ ΠΕῸ, βοῖε Μ55. Κῆονῃ ἴο Τπεοά. Μορβ., δπᾶ ἱπ ἐπα 
[μῖ, (τδηβ]. οἱ Οτίρεη, ψῇετγε, δἔτεν μϑέδις {Ξε χρειαι4) ταποέογμηι οοπεημηραπέές, να 
τοδὰ Μορεϊρεὶ ἱη ἰαξγιὶς σχονιῤῥ᾿αγίδις νιαρὶς καδεγὶ, »ιεηιογὶὶς σαποίογινι σονιπιμησαπέθς 
Ενίάεπεϊν, 45 8. δηᾶ Η. τεπιατῖς, {πΠ|8 τηυβί πᾶνε δσίβθῃ δὲ ἃ ἔἰπι6ὸ ἤθη ἴῃς αἀγιοι 
Ψ ΕΓ 0 ἰοηβεῖ [πε τρθηιρετβ οὗ {86 οοτηπιιηΐν δηὰ 6 ]]ονν- ΟἸ γι βείδπβ σβοβε Ὀοάϊγ 
νγδηίβ τεχυϊγεὰ ἴο θὲ τεϊϊανεὰ, Ὁὰ ἐπε “ βαϊηΐβ.᾽" οἵ ῇς ραβὲ ῃοβε ᾿ἶνεϑ ννεῖε ἴο θ6 
οοπητηετποζδίεά. 

αἰεςιίοη (στοργή); ἰἴὲ 18 ἴο δε ᾿γατῃι, 
βροπέδπεουβ, οοηβέαπέ. τῇ τιμῇ ἀλλήλους 
προηγούμενοι : ““ἷπ Ποποῦτ Ρτγαξεσγὶπηρ ὁπ 6 
Δποίῃογ᾽. Τϊβ, νι ϊοἢ 15 δε στεη θυ 
οἵ ῬοΙἢ οὔ ἘΠΡΊ ΒΗ νεγβίοηβ, ἰΒ ἃ 500 
Ῥαυϊπε ἰάδα (ῬΆ1]. 1. 3), Ῥυΐ ρἶνεβ 
προηγούμενοι ἃ τηδαπίπρ ποῖ ουπὰ εἶ56- 
ψνεγα. Ἠξηοε οἵποῖβ γαπἄθυ: “ἴῃ 5πον- 
ἴῃρ Βοπου;--ἶ, δι, ἴο ἴῃοβε ψῇοβε χαρίσ- 
ματα επεεῖε {Ππ6πὶ ἰο τεβρεοῖ ἴῃ {πε 
ΟΒυτο ---οἰνίηρ εαοῦ οἵμες ἃ ἰεδᾶ᾽": 
δδοῖ, 80 ἴο βρεᾶκ, Ὀείῃρ τεδάϊεσ ἴδῃ 
18ε οἵδεσ ἴο τεοορῃΐβε δηᾶ ποποὺσς αοά᾽β 
εἰ ἴῃ 4 Ῥγοίμεσ. [Ι᾿ τῆϊ]β βεῆβε, δον- 
νεῖ, προηγούμενοι ψγΟυ]ά ταῖμε δᾷς 
πε σεπιῖῖνε (5εε 1.1446]1 ἀπ ϑοοῖέ, ΒΟ 
β6θηῖ, πονοσίμεῖςββ, (ο δάορε ἐΠ|8 τεηάεγ- 
ἰῃ6); δηᾶ ργορδδὶν ἴῃς ἴογπχεσ, ψἰοα 
ἱπνοῖνεβ ομἷν ἃ δίυγαὶ Ἔχίαπβίοη οὗ {86 
τηεδηΐηρ οἵ ἔδε ᾿νογᾶ, ἰβ ἴο θὲ ργείεγγεά, 

ψεσ. 1χ. τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί: 
σπουδὴ οσουτα ἔννεἶῖνα {ἰτηθ5 ἴῃ {πΠῸ ΝΎ, 
δηὰᾶ 15 ἱταπβίδαίες ἃ ἱπ οὐγ ΑἹ. βονθῃ 
ἀϊδετεπε ναυβ. [τ ἀδποίθβ ἴῃς πιογαὶ 
εδιπεβίπαϑβ 1 ἡ ΒΙοἢ οπὲ βου ά ρἶνε 
Βἰπλβεὶ το πῖ8 νοοδέίοη. [ἢ {Π18 ΟἸ γι βείδης 
816 ποί το ὃς Ῥαοκναϑτά: Αοίβ 'χ, 38, τῷ 
πνεύματι ἵέοντες: (ῃς δαπια ἤριυτα ἴδ 
πεααεπὶ πῃ ἢ οἰαββίοβ, δηά' νγε 56} 
ΒΡΕΔΚ οὗ {6 δοοά ““ὈοΠηρ᾽". Τα 
βρί στ] ἐετηρεγδίαγε 15 το θὲ ΠΙΡὮ ἴῃ τς 
ΟΠ τιβεδη σοτηΠΠΙΕΥ 9 τ, α ΤΏ658. ν. 20, 
Αοίβ χνυ . 25. 1 Μὰ ἂσε ἰὸ ἀϊβεϊ ρου ἢ 
δὲ 411, {πε πνεῦμα τηξαπὲ 18 ἔπε Βριγὶξ οὗ 
αοά, τπουρ ἰξ 15 ἐπδὲ Ὧν 88 Ῥεβίονεά 
ὭΡΟΠ τῆᾶη. τῷ κυρίῳ δουλεύοντες : νγ6 
δῇ Ῥοϊπίὶ ἴο πὸ βρεοῖδὶ σοῃπεοιίοη ἴοσ 
1Π15 οἴδυβθ, Ῥεσβδρβ ἴδε ἐπουρδέ 8 θα 
[ηε βδπιὲ {ἴπὸ8 88 ἴῃ 1 Οοσ, χίϊ. 4 ἢ: 
ἔπεσε δὲ βρίτἰϊυδὶ οἱ 8 οὗ 211 Κίπᾶβ, θὰξ 
Ὅπε δβεσνίοα ἴῃ ΨΏΪΟΩ ΓΠΕῪ ἅγα 41] δχ-: 

διαυδίςα---ἰἢς βεγνίος οὗ ΟἸσίβί---ηᾶ ἴῃ 
τιδε ννὰ τῦυβέ 6 οπβίδπεν οπραρεά. 

ες. 12. τῇ ἐλπίδι χαίροντες: (δς 
Βορε ἵπ ψ Βοἢ ἘπδῪ ἀγα ἴο τε]οῖςε ἰβ {πᾶς 
οἵ ΟἸ γι βείδηβ: οὔ. ν. 2. Ὑδδ πηεδηίηρ 5 
Ῥτδοιο αν [Π6 Βαπια 458 ἷπ ἐπδὶ ραββᾶρξ, 
Ῥυὲ {π6 πιεπίδὶ τεργεβεπίδίίοπ 18 ποί, 
τῇ ἐλπίδι 18. ποῖ -Ξ ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆεσε, Ὀυϊ 
ἴῃ ἃ ᾿ἴπε ψἢ τῆς οἴμεγ ἀδεϊνεβ ποτα: 
ἰπ Ῥοϊπὶ οἵ Βορε, τε]οίοίηρ, τῇ θλίψει 
ὑπομένοντες : ὕπομ. τΐρπε πᾶνε Ὀεεη οοη- 
βίγυεα ννἱτ (πε δοουβαέϊνε (τὴν θλῖψιν), 
θυ (π6 δρβοίυϊε υ8ὲ οἵ 1, ἃ8 ἤπεζβ, 15 
φοτητηοη (566 ΜΊ, χ. 22, [48.ν. τὶ τ Ρεΐ, 11. 
20), Δηὰ ᾿ξ8 ει ρογτηθηΐ ἰπ [815 ᾿πβίδπος 
ΘΏΔΌΪ65 ἔπε ννσιῖεγ ἴο οοπίοσηι {πὸ οἴδυβα 
δταταπιδίϊοδ!ν ἰοτπε οἴπεῖβ. τῇ προσευχῇ 
προσκαρτεροῦντες: ζΥ, (Ο]. ἵν. 2, Αοἰδ 1. 
χ4, ἰϊ. 42. Τῆς βίγτοπρ ψογὰ βιιρρεβίβ ποΐ 
ΟΠΪΥ ἐπε οοηδίδηου ΜΠ ΠΟ ἔμεν ἀτα 
ἴο ῥγᾶυ, θυ {πε οἴοτι τπδί ἰ5 πεεάεὰ ἰο 
τηδιηδίη ἃ παδίς 50 συ ἄρονε πδίυγα. 
ει. 13. ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων 

κοινωγοῦντες: “(πε 5δἰηΐβ᾽" 25 ἴῃ νἱ]], 
27,1 Τίπι. ν. τὸ δγὸ ΟΠ βε 88 βΈΠΕΓΑΙΙΥ. 
Τῆς οὐτίουβ νατίδπε ταῖς μνείαις-- 
“τα ἰκίηρ Ρδγί ἴπ [πε σοτηπηδπιογαίίοπβ οὗ 
τῆς 5αἰηΐβ᾽"---δίεβ ἔγοτη δπ ἂρε δἱ ψν ῃϊοἢ 
{πε βαϊῃΐβ᾽" ψγεγ ΠῸ ἰοῆρεσ ΟἸγβείδη8 
ἴῃ ρεηογαὶ, Ῥας ἃ βείδεος ἔδνν, 48 8 ταῖς 
ΤΑΔΙΓΥΙΒ ΟΥ ΘΟμἔβββοιβ ἰῇ ἴῃς (εομηϊΐοδὶ 
δθη86. ᾿ννεῖββ δβϑεγίβ ἴδαι {πε δοῖϊνα 
Βεπβα οὗ κοινωνεῖν, ἴο οοτητημππίοδίε οὐ 
ἱπηρατί, 5 ἐογείρτηι ἴὸ {πε Ν.Τ', δυϊ ἴτ 15 
ἀϊῆσυϊε ἰο τλδϊπεδίη 1815. 17 νὰ Ἰοοῖκ τὸ 
ΒΌΟΘΝ ἜΧΑΠΊΡΙΕβ 45 (18 δηά Οἱ. νὶ. 6, αηὰ 
αἶβο ἴο πα υδε οὗ κοινωνία ἴῃ 2 Ὅοτ. ἰχ. 
13 (ψΠμεῖε ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς 
αὐτοὺς τηεᾶπβ [πε [ΠΡ Θτγα]ν οὗ γουγ δοπ- 
ἐγ διιέϊοε ἴο τμεπὶ), αηὰ Ηεῦ. χίϊ!. τό, 
ΨΠετα κοινωνία 15 ἃ 5Υ̓ΠΟΙγτα οὗ εὐποιία, 



ΙΥ---ἰῦ. 

ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 
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14. εὐλογεῖτε τοὺς 

διώκοντας ὑμᾶς ᾿ εὐλογεῖτε, καὶ μὴ ' καταρᾶσθε. τς. Χαίρειν μετὰ 1Τυκο νἱ, 
2 

χαιρόντων, καὶ 1 κλαίειν μετὰ κλαιόντων. 16. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους 
φρονοῦντες " μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγό- 

μένοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς " 17. μηδενὶ κακὸν ἀντὶ 
κακοῦ ἀποδιδόντες. 

1 και Ῥείοσε κλαιειν οση. ΒΌ)Ε; ἴπ8. ΑΠΞ ΠΡ 47. 
Ὑ εἰβ8 ἱπ ἰεχὶ, τεριζάϊπρ 118 οση ββίοῃ 85 τρεσεῖν δοοϊ επίαὶ. 

δηᾶ οσετίδί ἶν δοῖϊνε.Ό τὴν φιλοξενίαν 
διώκοντες : 0 ἀενοίε οπεβεῖ το δπίοτ- 
αἰπίηρ ἔπεσ ηδπ {ΠΕῪ ὑγογα ΒΕΓΔΉΡΕΓΒ 
5 Ὅπ6 οΠϊεῖ ἡγὰν οὗἉ ἀϊβεγ ρυϊζπρ ἴο ἐπα 
πϑεάβ οὗ {πε βαϊπίβι Ηοβριεαϊϊευ, ᾿π τῆς 
8εηβε οὔ ἐμὲ Ν.Τ. (Η6δ. χΙϊΐ. 2, 1 Ῥεῖ. ἵν. 
9), 18. ποῖ δκίῃ ἴο “ Κεερίῃηρ σοπιραηυ," 
ΟΥ̓ “ὍΡεβη πουβε᾿"; [ἰ ἰβ ἃ ἔογῃιγ οἵ σμδτίυ 
τουοῦ πεεάδεὰ ὃὈῪ ἱγανε]ηρ, εχ ]εᾶ, οΥ 
Ρεγϑεουιίςἃ ΟΠ τ βιίδηβ. Τῆς ἰειτηβ ἱπ 
ΨΜΪοἢ ἴξ ἰβΒ βροκεὴῆ οὗ ἴῃ ΟἸδλ. Εοπῖ. 
(ᾳφυοίεά ἱπ 5. ἀπά Η. : διὰ πίστιν καὶ 
φιλοξενίαν ἐδόθη αὐτῷ---ἶ.Ζ., ΑἸ ταθατη-- 
υἱὸς ἐν γήρᾳ: οἵ, διὰ φιλοξενίαν καὶ 
εὐσέβειαν Λὼτ ἐσώθη) τηδὺ 566πὶ δχ- 
ἐγανάρϑηΐ; δαϊ [πε ΚΕΥ ἴο {πεπὶ, δηᾶ ἰὸ 
411 ἐπε αροβίοϊ!ο ἐπιρδϑὶβ οη ἔπε βυδ)εσέ, 
15 ἴο Ῥε ἔουπά ἴῃ Μαῖέ. χχν. 34-36. 

Ψεῖ. 14. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας, 
εὐλ. κι μὴ καταρᾶσθε: ποί 4 αυοίαϊίοῃ 
οἵ Μι. ν. 44, Ὀὰξ ρτορ ΡΥ ἃ τευ ηἴβοθηοα 
οὗ τῆς βᾶτης βαγίηρ οἵ ἴεβϑιι8. ὙΠὲ οὔδηρα 
ἰῃ οοπϑδέγιοέίοῃ ἔτοτη ρδτέϊοὶρ]ς ἴο ἱπηρεσα- 
εἶνε, τῆς ῥατγιίοῖρ!ς θείπρ' τεϑαπιεὰ ἴῃ ἐπε 
πεχί βεηίεηςε, βυρρεβίβ (ἢδὲ [ῃς ἔογπι οὗ 
ἴμς βεπίεποε ψγαὰ8 ρίυεμ ἴο Ῥδῃ]---ἶ.σ., μς 
Ὑγὰ5 σοπβοί αν υδίπρ. Ὀοττοννεὰ τνοτβ 
ψους τηοάϊγίηρ ἰδ ἴὸ βυϊξ {πε 
βεπίθεποα πῃ πδὰ Ὀδριιὴ οἡ ἢἰβ οὐ 
Δοοουπί. Ιἴ πιᾶὺ Ὀς ἰπμδὲ ψμοη Ρδὺϊ 
βαϊά διώκοντες ἴῃ νεῖ. 13, ἴῃς οἰδεῖ 
βθῆβ8 οὗ τε ψογά ραββεά {πγοῦρ 18 
τηϊπ δηά ρτοτηρίεά νεῖ. 14; δῖ Ἄνθη 
1 με οουἹἱά Ὀς δυτε οὗ {μὶβ (νος ἢ γα 
οφᾶπηοί) νγὲ 5ῃου]ὰ ποῖ υηάδετβϑίδηά εἰσ 
νεγβε ἃ ϑνῃϊ: Βείίεσ. 

Ψψεῖ. 15. χαίρειν μετὰ χαιρόντων 
κιτιλ. Ὑῆε ἱπβηϊτεβ ρῖνα ἔπ ἐχρταββδίοῃ 
16 οματγασίεσ οὗ ἃ ψϑιομνοσά (βες Ηοῖ- 
ταδηη ἴῃ ΝΥ εἶβ8). ΕῸσ {86 ρτατηπιδσ 566 
ὙΝίμεσ, 397, ἢ. 6. Τὸ γθὸρ ΜΠ Π τῃοϑς ἐπὶ 
ὙΕΕΡ ἰ5 εαϑίεσ ἤδη ἴὸ ταϊοῖος σε ἐμοβα 
Ψ80 τεϊοίςς. ὙΠοβα ΨΏΟ τα]οῖοα πεῖ μοσ 
πδαά, ἐχρεοῖ, ποῖ ἔξεὶ ρτδίβῆι ἴοσ βυπὶ- 
ΡδίδΥ ἴῃ {πὸ βαπὶς ἄδρτεα 88 ἴποβϑε ΜΏΟ 
ΜΈΕΕΡ. 

γε. στό. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους 
φρονοῦντες: δαῖτα 186 Αροβέϊα ταΐυγηβ 
ἴο δι οὐ ρτδγηπιαγ (οὐ ἀϊβγεραγά οὗ 

προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων " 

Ὑν. δηά Ἡ. ρὲ ἰπ τλᾶγρ. ; 

δτατητηδτ), ἀπ μο]ά8 ἰο ἰξ ΕΠ] νεσ. 10, 
ΜΏΘη Πα σἤδηρεβ ἴο πε ἱτηρεγαίϊνε (μὴ 
δότε) ὙΠ ἩΠΙΟΝ Πα σοποίεβ (να. 21 
ἡ νικῶ, νίκα). τὸ αὐτὸ φρονεῖν, χν. 5, 

15. ἃ ἰδνουτγιε Ἴχργεββίοῃ, Ῥεβὲ Ἐχρ]αἰηθά 
ὉΥ τεήεσοηοα τὸ ῬΏΠ). ἰ1. 2, ἰν. Ζ, 2 Οοσ. 
ΧΙΠ, τὰ. ὙὍῈΣ ἰἄδα ἰ5 ἐπδὲ οὗ Ἰονίπρ υπ- 
δηϊ πη, ἀπὰ (δε εἰς ἀλλήλους ροϊηΐβ ἴο 
ἴῃς δεῖϊνε πιδηϊεβεδείοη οὔ 1π|8 ἰεπιρεγ 
ἴῃ 411 ἘΠ6 πηαέαδ] τεϊδείοηβ οὗ ΟΠ γί ϑιϊδηβ. 
“1,6Ὲ βδοῦ 50 επίεγ ἱπίο ἴδε ξεοϊηρ8 δηὰ 
ἀεβίγεβ οὐ τῇς οἰ ποῖ 458 ἴο ὃς οὗ οπα τηϊπὰ 
Μὰ Βῖτι᾽" (αἰβοτά). Ιεὲ 15. ἃ τῆοσε 
δρβίγαος ἐχργεββίοη οἵ ἰῃς αοϊάεπ Επ]δ, 
Με. νἱϊ. 12. Τῆς περδεϊνεβ νυ ΠΙΟἢ [ΟΠ 
ἰηέγοάπος ἐχρ᾽δηδίοσυ οἰδαβεβ: ἔπαῪ ἴοτ- 
διά ψμαὶ ψου]ὰ ἀςβίγου {πε υπαπίπιν οὗ 
Ιονε. μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες : 5Ξες οῃ 
νεῖ. 3 ἂῦονε δἀπὰ χὶ. 2:1. 968 8πὶ- 
δίείοπ ἰπ (πῈ ΟΠυτοῦ 15 δία! ἰο ρετγέεοι 
τασδὶ ςοηβίδεταιίοη. τοῖς ταπεινοῖς 
συναπαγόμενοι. Εἰξενπετε ἰπ (ῃς ΝΎ. 
(Ξανθη εἐἰπ1658) ταπεινὸς 18 ΟΠΙῪ (οιπὰ ἱπ 
τῆς τηδϑουϊίης, δη 50 βοῆς νου ἱὰ τεημ θὲ 
1 Πετε : σοπδεβοθηᾶ ἴο γρεδρ οἵ ονν βϑίδίε ; 
1εῖ γουγβεῖ θεὲ σαττὶεὰ δἱοηρ ἰῃ ἐπε [πε οὗ 
ἐμεῖγ Ἰπιεσγεβίβ, ποῖ σουπεϊηρ βαρ ρεορίς 
Ῥεπεδίῃ γου. ΟἿ 6δ!. ἰϊ, 13,2 Ῥεῖ, 11. 17. 
Τῆς Ὀδὰ οσοπηοίδείϊοη οὗ συναπάγεσθαι ἴῃ 
Ῥοί ἔμεβα ρΊδοεβ ἰ5 ἄπ ποῖ ἴο ἰϊβεῖξ, θὰς 
ἴο πε οοπίεχε, Τῆς σοηίταβε ἢ τὰ 
ὑψηλὰ Ιεδβ ΟἸΠΕτβ ἴο ἴακε τοῖς ταπεινοῖς 
85 πδυΐευ : ἀπά 80 ἐπε ΕῸΝ. π45 ἴϊ, σοη- 
ἀεβοεπά ἰοὸ {πΐπρβ ἐμαὶ δὲ Ιονγ. Ὁεῖ- 
ἑαὶϊπῖν οα βιιοῦ μοϊπίβ τησϑὲ δἴνναυβ Ὀς 
Ῥειβοηδῖὶ γαῖμοι ἤδη βοϊεπείῆς ; {πε ἢσϑὲ 
Οὗ τπὲ ἔννο αἰξαγηδίϊνεβ ἱπΊρτοϑϑεθ τὴς 885 
ΤΑΌΘὮ τῆοσα ἴῃ Παττηοην ὙΠ ἐπα πδίυτα 
οὔτμε ψοζγάβ δε [πάππε οἴπεσ. Ἐρσ πα 
ἰάεα ο΄. δ γοτάβυνγοσ μ᾽ 8 βδοππεῖ δά ἀγεββεᾶ 
ἰὼ Μίϊοπ . . . “Δπά γεὲ ἐπν πεατὲ {πε 
Ἰονν]εβε ἀσεῖθβ οἡ μοιβεὶτ ἀϊὰ ἴδ". μὴ 
γίνεσθε φρόνιμοι κιτιλ. Ῥτον. 11. 7. Βε 
ποί τηδῇ οὗ τηϊηά ἴῃ γουτ οὐνη οοποεῖξ. 
Ιε ἰ5 ἀϊδῆίουϊε το Ρὰΐϊ οὔτ πάρτπχεπε ἱπέο 
8 ςοτηπΊοη βίοοκ, πᾶ δϑίϊσηδίε ποίει 8 
85 ἱπηρδτγε!ν 85 οὐσ ον; Ὀαξ ἴονε τε- 
αἷταβ ἱξ, δηὰ ψἱεπουέ τ ἔπαγε 15 ἢῸ ϑοῖ 
ἡπηρ 88 τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονεῖν. 
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τι Μδίι. 

ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΙ]. σϑ.--σ. 

18. εἰ " δυνατὸν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες. 

ἀν δίνας 19. Μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ " 

ἢ γέγραπται γὰρ, “Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος ἢ. 
20. ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν. ἐὰν διψᾷ, πότιζε 

5.4 Τίπι αὐτόν" τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς " σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ. 21. μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. 

1 εαν ουν Ὠ ρτ. 1, εἰς. ; εαν Αἴοης Ὠ:ΕῚ)5 1Αϊ. ; αλλα εαν ΑΒΡ νυΐξ. ἀπά 41] εἀά, 
Εοτν τὴν κεφαλὴν ΝΥ εἶββ ψοι]ά τεαά νυν Β δίοπε της κεφαλης. 

ψεγ. 17. Ἑτοσὴ (ἢἰ8β ροῖϊπε τῆς βυδἝεςε 
ττϑαίεᾷ 18 οἱ ἐγ τμς ΟΠ τ βεῖδη᾿ 5 δεεαᾶς 
ἴο επεπηΐθβ. μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ 
ἀποδ. μηδενὶ ἰ5 επηρῃαίίο ; το πὸ οῃξ, 
ΟὨ τ βείδῃ οἵ υπ- Ομ βείδη. Νοιβίπρ' οδῃ 
Ἔνεῖ ᾿υβεν τανεηρα. ΟΣ 1 Ῥεῖ. ἢὶ. 9, 
δαΐ ἐβρβοῖϑ!ν Μαίς. ν. 38-48. προνοού- 
ἐνοι καλὰ ἐνώπιον κιτιλ. Ῥτον. [1]. 4, 
ΧΧ. 2 Ὁ ος. νυν". 2. ὙνΒαῖ {πε ψογάβ 

τηδᾶῃ ἱπ Ῥσον. ἰϊ. 4 ἰβ ποῖ οἴθβατ; ἔπ 
ἅτε ποΐ ἃ ἰγδηβίδεϊοη οἵ [86 Ἡεῦσεν. [Ι͂ἢ 
2 Ὅος. νἱϊ]. 21 ἴῃς ἰάδβα 15 {παὶ οὗ ἰακίηρ 
Ῥτεοδυτοηβ ἴο οὐνίαϊς Ροββίῖδὶς βἰαπάδσβ; 
Παῖς ἰξ 15 δρρδγεπεῖν {πᾶΐ οὗ ᾿ἰνὶπρ' ἴῃ 
ΒΌΟΝ ἃ ννν 885 ποΐ ἴο ρζόνοῖζα βησγηϊυ, οὗ 
Βῖνε ΔῺΥ Οὐσοαβίοη ἴοσ ὑσεδοῆ οὗ ρβεᾶςβ. 
ἐνώπιον : οοηδβίτιεα ΜΠ καλά, πάντων 
888 πε β58π1ι6 κίηα οὗ Ἔτη ρῇῃδβὶβ 85 μηδενί: 
Εεαυΐίε εν!] ἴο πὸ οπα ; εξ γοῦσ οοπάπςς 
Ὅε βυςῖ 45 αἱΐ τηϑί ἀρρτονς. 
ει. 18, εἰ δυνατόν: οΥ, Μαίϊ. χχῖν. 

24. τὸ ἐξ ὑμῶν: ἴοτ ψῆδί ἄερεπᾶβ οα 
γου. ΟΥ̓ 1. 1:5. Ονεσ οἰπεῖβ᾽ οοπάπςος 
τνα αν πὸ οοπίσοϊ ; Ὀαέ ἐδ ἱπιεἰδεῖνα ἴῃ 
ἀϊβευγρίηρ [6 Ῥεᾶςς ἴβ πενεῦ ἰὸ 1ἰὲ στα 
186 ΟΠ βείδη. 

ψέετγ. 19. μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγα- 
πητοί. ἔνδῃ ψἤεη τς ΟἸ σι βεῖδῃ πδ5 
Ὅεεπ ψτοηρεά ἢς ἴδ5 ποΐ ἴο [δε τῇς ἴᾶνν 
ἱπίο μἷβ ονῃ Βαπά, ἀπά τῖρῃμε οσ νἱηάϊοαῖς 
Βίτηβοῖξ, Ἐὸσ ἐκδικεῖν βεεὲ ἴ,ο. χυἱ]. 3, 
5. ἀγαπητοί ἰ5 5ιτἰκίπρ, δπᾶ τησβὲ Βανα 
ΒΟΙΠΊδ ΤΟᾶϑοη; ΟἰΓΠῈΣ τῆς δχίγεπις ἀ1Ἐῆ- 
οὐν, οὗ ψ ΒΟ Ῥδὰ] ννὰ8 βθῃβιβ, οὗ 
1ἰνίπρ Ρ ἴο {π|5 γσυϊε; ΟΥ Ροββί δἷν βοῆς 
ςοπάϊεοη οἵ δῇαδίτβ ἴω (6 Ομυτοῦ δἱ 
Εοπις, ψῃΐοῃ τηδᾶάθς ἰδ Ἂχῃογίδεοῃ 
Ῥεου τεῖν ρεγεϊηθης ἰο ἐς τεδάεγβ, δπὰ 
Ἐπεγείοσα οσανϑὰ τμἰ8 αβεοιίοηδίε δά άγαββ 
ἴο ἀερτεοδίε, 848 ἴξέ ψγεσβ, [8 “4 188- 
ἔςς " ψ ἢ ΨὨϊσἢ ἐπα παίαγαὶ πιᾶη ἰβ 
Αἰνγᾶυβ τεδάν ἰο ρεδά πὶβ οδυβα6. ἀλλὰ 
δότε τόπον τῇ ὀργῇ: ἰἢς ψταῖδ βροκεῃ 
οὗ, 85 ἰδῇς [ο]οννηρ γογάβ βἤον, 15 ἐπδὲ 
οἵ αοᾶ; ἰο ρῖνε ρίδοε ἰο οὐδ ψτϑίῃ 
Ιηδδ8 ἴο ἰδανα τοοπῇ ἴοσ ἰΐ, ποΐ ο ακα 
Οοά᾽β ὑσορεσ ννοσκ οὔὖἕ οἵ Ηἰβ [ιδηᾶβ. 
ον ἴῃς εχργεββίοη οὗ, ἴ.ο. χίν. 9, 8ῖγ. 
ΧΙ, 22, χίχ. 17, ΧΧΧΥΠΣ, 12, ΕΡὮ. ἱν. 27. 

Ἐοτ ἡ ὀργὴ υδ6ά ἐπ8 Δ βοϊυξεῖγ οἵ αοἀ᾽ Β 
τὶ οὐ. ν. 9. 1 ΤΕΒ58. 1, τ6. Τὰς ἰάεα 
15 ποῖ ἰδαἱ ἰηβίεδά οὗ Ἄβχεουεπρ νεηρεδησα 
Οὐτϑεῖνεβ νγα δῖα ἴο αραπάοῃ {πε οἥεηδεσ 
ἰο {πε τῆοτς ἱγοπεπάουβ νεηρθαπος οὗ 
αοά; ὕυϊ 1ῃ15--ἰῃαὲ αοά, ποῖ. ἸηἸητεὰ 
Ιλ οἵ ἴῆοβε ΨῃοΟ δεΐϊενε ἐπεπιβεῖναβ 
ΒΌΚΗ, 15 1Π6 τηδι πίδίπεσ οὗ τηογϑ]ὶ ογάοσ ἱπ 
με ννοτὶ ἃ, δηὰ {πὲ τ86 τὶ ρβείηρ οὗ ψτοηρ 
δ ἴο Ὅε οοτηπιεά ἰο Ηΐτπ. ΟΥ̓ εβρεοῖ- 
ΑΙν σα Ῥεῖ. 11. 23. γέγραπται γάρ: Πευΐ. 
ΧΧΧΙΙ. 35. ΔῈ] ρῖνεβ (πΠῸ βεῆβε οἵ {πε 
Ἡεῦτγον, ποῖ δὲ 811 τπαὶ οὔ ἐπε ΤΧΧ, 
1πουρ 15 ἰδηριαρε ἰβ τεπηϊηίβοαεης οὗ 
{π6 ἰδιίεγ (ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀνταπο- 
δώσω). Ιἰ 15 5ἰηρυΐαι (μαι ΗδςΡ. χ, 30 
Βαβ {π6 αυοίδίίοη ἴῃ Ἔχϑοῖῖν ἐς βδπια 
ἴοιτὴ 856 Ῥαὺὰ]. 8ὅ0ο 88 (26 Ταζριπὶ οὗ 
Οἠκεῖοβ ; δυὰς ψμδίμεσ ἔπεῖς 18 Δ 
τηυσίσαὶ ἀερεπάδξπος οὗ ἐπεβε ἰἧσαε, οσ 
ΨΒείΠοσ, ἱπάθρεπάεηίς οὗ 411, π6 νεγβε 
ννᾶβ ουτγοηξ ἴῃ ἐΠ15 ἔογπὶ, να σαπποῖ 16 ]]. 
ΤΒε λέγει κύριος (ε7. χίν. 11) 5 Βαρρ!εὰ 
ὉΥ Ῥαυϊ, 

ψεῖ. 2οϑ. ἀλλὰ: Οη ἐδε σοῃέγαγυ, 88 
ορροβεὰ ἴο βεϊξανδθηρίηρ, δῃὰ Ἔνθ (ὸ 
ἴδε τϑγεῖν ραββίνε τοδί ρ πδίϊοη οὗ οπε᾿β 
οαβε ἰο ἃοᾶά. ἐὰν πεινᾷ κιτιλ. τον. 
Χχν. 21 ἔ, ΕΧΔΟΙΪΝ 885 ἰη ΧΧ. {πε 
τηβδηΐηρ' οὗ “ πεαρίωρ δυτηίῃρ, οοα]8. οἡ 
815. μεδᾶ" 15 μασγάϊυ ορεὴ ἴο ἄουδε. 1ὶ 
τοῦδ ταίεσ το (6 Ὀυτηίηρ Ραὶπ οὗ ΒΠδπια 
δηά τεποσθε ΨὨΪοἢ ἐπα τηδῃ ἔδεε 15 γῇ Οβα 
ΒΟΒΕΙν ἰβ τεραϊά ὃν ἴονθ. Τ1Β 15 ἐπε 
οηἷΐν Κιπά οὗ νεηρεᾶποα {86 ΟΠ βείδη 15 
αἱ Ἰἰδεσῖν ἴο οοπίεταραίς. Μϑην, ῃον- 
Ἔνεσ, βανα τεζετγθαά ἴο 4 Εβάσ. χνὶ. 54 
(Νοη αϊοαέ ῥξδοσαίον 5εὲ ποῆ ῥδοξαδδδ; 
φεοπίανι σαγδοπθς ἐρπὶς σονμεδηγδέ δΗῤ εν 
εαῤμὲ ἐἼμς, φμὶ ἀϊοὶέ : ποη ῥεοοαυὶ σογαῦα 
Ῥονηΐηο [20 ὁὲ ρἱογία ἱῤδῖη5), ἀπὰ ἀτρυδά 
παῖ {πε οοαῖβ οὗ τε δε ἐῆς Ὀϊνίπε Ἰυὰρ- 
τωθηίβ ΨΨΏΙΟΏ ῃ6 βίπηθσ Ψ1] Ὀγίπρ οἡ 
Βἰπιβεῖῦ τἀ η1688 ΒΕ τορεπίβ ὑπᾶδσ {πε σοη- 
βίγαϊπι οὗ βυοῃ ἶονε. Βαξ (1) ἔδμεσε ἰ8 
ποίδίηρ βαϊά μεθ δροὰξ 86 βββεηείαὶ 
ςοπάϊειοῃ, “ὑη1688 ἢε στερεηῖβ"; {π|5 15 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἱπηροτίεάᾶ ; ἀπά (2) ἐπε αἰπὶ οὗ ἐπε 
ΟἸὨ γι βεϊδσβ ἰονε ἰο [ιῖ8 εῆθπῦ ἴ8 {ΠπῸ5 
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οὐ 

γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ ! Θεοῦ " αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ 

Δξι μη απο θεον ὨἿΕ, Οτίρ. Εὸὶ απο ΦΑΒΌΒΙΙΡ τεδὰ ὑπο; απᾶ 50 δὶ! εάά, 
ἐξουσιαι δἴϊεῖ ουσαι οὔ. ΣΦ ΑΒΙΪΕ δηᾶ 411] εἀὰ, νπὸ του θεου; οὔ. τον ΜΊΑΘΕΡ 
δῃηᾶ 81] εἀά, 

τηδάς ἰο θὲ δε Ὀτπρίπρ ἄοννη [οΥ Ὀϊνίπε 
Ἰαάρτηθσπε οὐ Βΐπὶ --- ΨΏΙΟΠ 15. ποῖ ΟὨΪΥ 
Δρϑιγα πὶ 115612, ὈὺῈ ἰπ ἄϊτεοι δηϊαροηΐβηι 
ἴο ἴδε βρίγὶ! οἵ πε ραββαρε. 
εν. 2:. μὴ νικῶ: {πε ἀΡβθῆςε οὗ ΔῺΥ 

φοηπεσείηρ, ρατγέϊςϊα ρῖνεβ τπῸ6 1δϑὲ νϑγβα 
(ες σμδγδοίεσ οὗ ἃ βυτηπδγυ: ἴῃ ἃ ᾿γοτσά, 
Ῥε ποῖ ονεσοοπῖς ΒΥ εν]. ὑπὸ τοῦ κακοῦ 
Ξε ΚΡ ἐπα εν] γοῦτ δηθτν ἱπῆϊςί5. ΤῊΘ 
ΟΠ σι βεῖδη νου ά θῈ ονεσοοσης ὃν εν] 15 1 
ΕτῈ ΔὉ0]6 ἴο σοτηρεῖ μἷπι ἴο ἀνεηρε ἢίπη- 
561 ὃῪ τεραγίπρ ἴὲ ἴῃ Κίπά, ψντοῦρ 18 
ποΐ ἀεξεδίεᾶ δὰ: ἄουδν νἱοἰοτίουβ ννθη 
1 15 τερε!εά ννἱεἢ 115 ονῃ ΜΕΑΡΟηΒ; Ὁγ76 
οδῃ ΟὨΪΥ ὀνέσοοιπε ἰξ ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐΠτουΡἢ 
ἐπε ροοᾶ με ἄο ἴο οὔὖγ δάνεγβατυ, ἰυγπΐπρ 
Ηΐπὶ 50 ἤοιη 8δῃ ποῦν ἰηίο ἃ {εηᾶ, 
Μιποὶξ »παῖοβ, βᾶὰγ8 ϑεπεοα, ῥεγίέϊπας 
δοπίέας : ΝΜ εῖδβί. δοουπηυ]δίεβ βἰπλ1]δὺῦ ἐχ- 
ΔΙΏΡΪε9 οπι οἷαϑβϑίοαὶ τυτϊίετβ. ὙΠὲ ἐν 

ἴπ ἐν τῷ ἀγαθῷ 18 ῥΡτΟΡΔΌΙΥ τε 3: [ξ ταϊρβῖ 

δὲ ἐχρίαἰηεά 45 ἰῃηβέγαπηεηίαῖ, οσ τεπάεσεά 
“ἐ δὲ {πε οοϑβὲ οἵ. 
ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΙΠῚ. ὝὙΠετε ἰβ οί ἃ ψοτσά 

ἴο ᾿ηάϊςαϊα πον ἐπ ἰτδηβίεοπ 5 τηδάς 
ἄοτα ἴμε ἀϊδβουθδθίοη οὗ τῇς ἅἀυξίεβ. οὗ 
ΟΠ σι βεῖδπβ 45 τιεπίθεῖβ οὗ μα Ῥοᾶν, 65- 
ῬαοίδΙν πε ἀσπεῖθ5 οὗ ΠΌπΉ ΠΥ ἀπά ἰονα 
ἴῃ ΟΠ ΔΡ. χίϊ,, το ἔπ βρεςῖδὶ δι] 6 οὶ οι 
τηβεῖβ τ ἰῷ οἤδρ. χίϊὶ. --- [πὲ ἀσίγ οὗ 
ΟΒτιβιίαηθ ἴθ τεϊδιίοη ἴο {6 οἶν!] 
δυΐβοτίεῖθβ. ὙΠατε 18 ποι βίηρ Ἔχϑοῖν [Κα 
ΨΕΙ5. 1-7 εἰβενῃεῖα ἴῃ Ῥ4}}᾽5 δρίβε!εβ, 
δηᾷ ἰε ἴ5 ἀπῆσαϊε ἠοὲ ἴο θείαν πὲ μ8 
Βδά βοπῖε ραγίϊουυϊδαν σβαβοὴ ἴογ ἐγεδεϊηρ' 
ἐδε αυεβίίοη πετε. Ὑπὲ ΟὨγίβείδηβ ἴῃ 
Εοτηδ, ἐμουρἢ ταῖν απεῖ]β, 45. Ἐπ|5 
δρίβεῖς Ῥσονεβ, νγεγα οἰοβεὶν σοπηθοιθά 
τ τὰς [εὐν8, ἀπά ἰῃς εν γαῖα πο- 
τοτγίουϑὶν Ῥαά βυδήεοίβΊ. Μϑηυ οὗ ἴπεπὶ 
μεϊά, οὐ ἐπε ρτουπά οἵ Ῥευῖς. χνὶϊ. 15, 
1μδῖ ἰο δοκπονϊεάρε α Οδθηθα τῦϊεγ 
ψγ85 ἰ561} πῆι]; δηά ἐπε βρίγιε νυ Βΐ ἢ 
Ρτοιηρίεά Ῥμαδτγίβθαβ ἴο δβίς, 15 ἰξ ἰαννὰ! 
ἴο ρῖνε ἰρυῖε το Οδββαῦ οἵ ποῖ 5841] 
νὰ ρίνε οἵ 5841] ννὲ ποί γίνε ὃ (Μδκ χίΐ. 
14) παᾶ πὸ ἄουδιε [5 τερσεβεπίδιϊνεϑ ἰπ 
Εοτης Αἷβο. 4.5 Ὀεϊϊΐενοτβ ἴω ἴῃς Μεββίδῃ, 
“1 ἀποίπει Κίηρ, οης [6815 (Αοἱβ χυῇ. 
7), ἀνεὴ Ομ τ βείδηβ οἵ ἀεμεῖ]ε οτὶ ρί π τηΔΥ 
δᾶνε Ὀδεῆ ορεη ἴο {πε ἱπιρυ]δθβ οὗ 115 
βᾶτηξ βρίτίξ ; ἂἀπά πηραίδηςεά τηϊπάβ, [Π θη 
85 ἴῃ 41} αρεβ, τηῖϊρ μὲ ῬῈ ἀϊβροβεά το ἢπά 

ἴῃ πα ἰογδῖεν ψηΐοἢ τγαβ ἅπας ἰο ΟἨτῖβὲ 
ἃίομβ, ἃπ επιαποίρδιίοη ἔγοπι 411 βυῦἼεο- 
τίοῃ ἴο ἰμέδσίοσ ρόνγεσβ. ὙΠεσε ἰβ μετα Δπ 
ΔΡΡδγϑθηΐ ροϊπί οἵ σοῃίδος Ῥεΐνγεεη ΟΠ σίβ- 
τἀ πὶῖν ἀπά δπδσοῃίβτῃ, δηᾶ ᾿ξ τηδὺ πανα 
Ὀεβ ἐβε Κηον]εάρσε οἵ βοπια βιοῃ πιονε- 
τηδπὲ οὗ τηἰὶπᾶ ἴπ τῃς Ομυτοι δ Εοπια 
{παΐ τηδάβ Ῥϑι] υυγῖε 48 με ἅϊά, ὙΠδσα 
15 ΡῬεσμαρβ ποίμίηρ ἴῃ πα ραββαρε νν ῃῖοῃ 
18 πο αἰτεδάν ρίνβ ἴῃ οἱἷἷἵγ 1 ογᾷ᾽β τνοσά, 
““Ἐδηᾶεσ ἰὸ ὕξβασ {πε {πὶπρβ πὶ τα 
Τεαβαῦβ, δηά το αοά {πε {πίηρ5 τπδξ διε 
(οὐ 5"; γεῖ οἰ πίηρ᾽ οδη θὲ τῆοσα ὑνοσίυ 
οἵ δαἀπιϊταϊίοη πὴ ἐπε βορεγηεβθθ ΣΙ 
ΨΏΪΟΙ ἃ Ο τι βείαπ ἰἄεδὶῖθι {κα Ῥαι Ια γ5 
ἄονπ {88 Ὀϊνίης τίρμι οὗ ἐπε βϑίαίε. ὙΤπα 
88 τπδάε οἵ ἐπθ ραβϑαρε ἴο ρζονε ἐπε 
ἅνεν οἵ ““ρΡαββῖνε ορεάϊεπος," οὐ “πε 
τῖρδι ἀϊνίηε οὗ Κίῃρβ ἕο ρονεγῃ Ψζοηρ,᾽" 
5 Βεβίάε {πὲ πιατῖ ; {πε Αροβίῖε ννγαὰβ ποῖ 
ταϊπκίηρ᾽ οὗ βυςἢ {Ππίπρ5 δὲ 8411. ὑπαὶ ἰ5 
ἰπ 85 τηϊπά ἰβ {πὶ ἔπε οτραπίβαιίίοη οὗ 
Βυταδη βοοϊεῖν, ὙΠ 115 ἀϊδεϊποείοπ οὗ 
Βίρμεν δηά ἰἴονγεσ ταπκβ, ἰδ Ἔβϑαπτῖαὶ ἔοσ 
πε ρῥταβεσνδίίοη οὗ τηοτδὶ οσάεσ, δπά 
ἐπεγεΐοτα, ομε τηῖρῃὶ δάά, ἴογ ἐπε εχίβι- 
εποα οὗ {πε Κίηράοπι οἵ αοά ἰΐβε]; 50 
ἴμδὲ πο ΟΠ τί ϑιίδῃ 18 δὲ 1 ρεγέν το τενοῖὲ 
αραϊπβὲ [δὲ οτραπίβαϊίΐοη. ὙΠε βίδίε 15 
οἵ αοά, δηά ἴῃς ΟΠ τβείδη μ85 ἴο τεοορ- 
ηἶβε 115 Ὀϊνίηε τῖρμε ἴπ {πε ρεγβοηβ δπά 
τεαυϊτεππεπῖβ ἰπ ΒΟ, ἴῈ 8 ῥχγεβεπίεά 
τὸ δΒίπι: ἐμαὶ ἰβ 8]. ὙΝΒείμοσ ἵπ ΔΗ͂ 
δίνεμ οαβε---δαὺ ἴῃ Ἐπρίαπά ἴῃ 1642-- 
δε {τὰε τεργεβεπίδεννε οὗ (πῃ ϑέδίε νγᾶϑ5 
ἰο 6 ἔουπά τη (ἢς Κίηρ οΥ ἰπ [πε Οοση- 
τῶοηβ, αὶ, οὗ σουγθε, ἄοεβ ποῖ σπδρὶα 
15 ἴο 5ᾶυὺ. Νεϊίμεν ἄοεβ. πε βᾶὰὺ δπυ- 
Ἐπίπρ Ῥεατίηρ οὐ ἐδε ᾿ϊνίπα τίρμε οὗ 
ἰπϑυττθοιίίοα, ὙνΈεπ πε ψτοίε, πο ἀουθέ, 
Νέετῖο μαά ποίΐ γεῖ Ῥθριιπ ἴο τὰρα δραϊπβί 
τῆς ΟΠτιβείδηβ, ἀπά {πὸ ἱπηρεγία! δυξμοτί- 
εἶἴοβ. ῃδά πϑυδῖν Ρῥτγοίεοίβα ἐπε Αροϑβιεὶς 
Εἰπηβεῖ ἀραῖπϑὶ ρορυΐαῦ νϊοεηςθ, νυ μεῖμοσ 
7ον δ οὐ ρΡαρδπ; δυΐ δνεπ οὗ {π|8 νγεὲ 
ταυϑέὲ ποΐ Βιρροβε ἢίτῃ ἴο Ὀ6 ἰακίπρ' ΔΠΥ 
Βρεοΐδὶ αοοουπί. Ηδ δαᾶ, ἱπάεεά, μαά 
Οἴμοι ὀχρεγίθησεβ (Αςῖβ χνί. 37, 2 Ὁος. 
χί. 25 6). Βαυῖ {πε Βοῖε ἀϊβουδββίοη ρσα- 
ΒΌΡΡΟΞΒΕΒ Ποστη 8] σοπαάϊοη8 : 1 δηᾶ [5 
τεργαβεπίδεινεβ ἅτε οἵ Θοά, ἀπά 88 βιοῃ 
τὰ ἐπε ]εά ἐο 411] ποποὺγ δηά οδεἄϊεπος 
ὅτοτη ΟΠ τί βείδηβ. 

ψεῖ. ᾿. πᾶσα ψυχὴ ἰβ 4 Ηερταΐβτηα ; 
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Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. 

᾿ Αείε Υἱὶ. 

"᾿ λήψονται. 

ἀλλὰ τῶν κακῶν.ἷ 

ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΙ, 

2. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ 

τοῦ Θεοῦ "διαταγῇ ἀνθέστηκεν " οἱ δὲ ἀνθεστηκότες, ἑαυτοῖς κρῖμα 
3. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, 

θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν ; τὸ ἀγαθὸν 

ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς" 4. Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοὶ 
εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ ᾿ οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν 
μάχαιραν φορεῖ" Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ 

τὼν ἀγαθων ἐργων αλλα τῶν κακὼν ὃ ρτ. 1», εἰς, ; τω ἀγαθω εργω α. τω κακω 
ΜΑΒΌΪΕ, Τα νυΐρ. δηά ἰδῖ. [δίμεγβ βᾶνε πορβ σωμέ ἑμημονὶ δομὶ οῤεγὶς, ἵγοτη νυ μϊοῃ 
νν. δηὰ Ἡ. ἄξβάυςε ἀποίμες τεαάϊησ τὸν ἀγαθον ἐργου. ὙΤΠΕν βυβρεοξ ἃ ρεϊπιϊεῖνα 
εἴσοσ, δῃηᾶ Ηοσγί ἔδλνουγβ ἴῃς σογγεοίίοπ τῳ ἀγαθοεργῳ, σοτηρατίηρ τ Τίπ), νἱ. τᾶ. 

οἵ. Αοἰβ 11. 43, 111... 23, δηὰᾶ οβδρ. ἰΐ. 9. 
Ὁ; ἐξουσίαις ο΄, Τκε χίϊ, τι: ἰδ 15 

ΧΑΔΟΕΪΥ {κε “’ δα ποσί εἶεβ "ἡ ἴῃ ἘΠ Ἰ5}---- 
αρϑίγαςι ἔογ οοπογείβ, ὑπερεχούσαις ἐε- 
βοσίθεβ {πε δυϊπογί 165. 45 [ΕἸΣ δοίμ δ! ν 
ἱπ ἃ Ροβίζϊοῃ οὗ βυρετγίοσίιυ. ΟΥ τ Ρ, 
ἴϊ, 13, ἀπά 2 Μδϑος. [1]. τὶ (ἀνδρὸς ἐν 
ὑπεροχῇ κειμένου). οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία 
εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ: ὑπὸ 15 {π6 οοττεοί τεδά- 
ἱπρ (94.Β), ποὲ ἀπό. Ψγεῖββ σοπιρβαιεβ 
ΒΑι. ἵν. 27. ἔσται γὰρ ὑμῶν ὑπὸ τοῦ 
ἐπάγοντος μνεία. ἴΐ 15 ὉῪ οὐ δοὲ 
απ «}}} αἷοπς (πὶ {ποῖα ἰδ βο ἃ 
{πίηρ 8485 δὴ διυίβοτίεν, οὐ τηδρί βίγαίε ; 
δηᾶ ἔμοβα {μᾶὶ δοΐιδν οχίϑε πᾶνα 
θεδη δρροἰπεέβά---βει ἰῃ {πεῖ ρίδος---ν 
Ηΐϊπι. ΜΝ αἱ δὲ οὖσαι {πε Αροβιὶς 
ΡΆ55685 ἔτοπι ἐπε δρβίγαοϊ ἴο {π6 σοποτσείε ; 
ἔδε ρεγβϑοπϑβ δηά ἰπβεϊςαείοπβ ἴῃ ννβῖο ἢ ἴοσ 
1π6 εἴσηβ δι ποῦν μά [5 5εδέ, ἀγα Ὀεΐοτς 
5. τη α---ἰη οὐδε ψοσάβ, τῇς Ἐτηρίγε 
ΜΙ 411 [15 σταάεβ οἵ οῇϊοϊαὶβ ἔγοτι (ῃς 
Ἐπιρεγοσ ἄονγῃ. [Ιἢ [56] ξ, απὰ αυϊίς ἀρατὲ 
ποῖὰ 1185. σεϊδείοη ἰο ἐπῈὸ Ομυτοῖ, τπἰ5 
βυβίειῃ ῃδά ἃ Ὠϊνίπε τῖρῃί ἰο Ὀε, [Ιἐ ἀϊά 
ποῖ πεεά ἰο Ρὲ ἱερίεἰτηαιεά Ὁ. δπῪ 5ρεοίδὶ 
τεϊδεῖοπ ἴο {με ΟΠΌΓΟΙ ; φαϊῖε ἃ5 ΓΌ]Υ 45 
τὰς ΟΒυΓΟΣ ἴξ εχίβιε 14: ργαΐέα, 

γεῖ. 2. ὥστε ε΄. νἱῖ. 4, 12. Τῆς 
σοποϊυδίοη 15 ἐπαὶ ἢ6 ΨῈΟ 868. Ὠἰπηβε 
ἃραϊηβὲ τς δυιποσίεἰεβ βία πἀβ νυ μδὲ 
85 Ὀδεπ ἰπβεϊιιεά ὃν αοά : διαταγῇ 
(Δοῖβ νἱὶ. 53) τε} δ]]β τεταγμέναι; νετ. ΣΙ. 
με κρίμα, 1.4., (δε Ἰμάρτηεπ! οὐ οοπ- 

ἀεπγπδίίοη μοῦ ἰλοβα νῆῸ οὔϊεγ βυοῃ 
τεβιβίδῃοθ 5.4}} σεοεῖνα, 18 οἵ σουγβε ἃ 
Βινίπα οπο ---ἰῃδὲ 18 ἴῃς ποῦνε οὗ τῆς 
ψΒΟΪς ράββαρε; δυΐ τηοϑὲ σοπιπημεπίδίοιβ 
86 επὶ [0 ταρατά 18 88 σοπγπρ' Ἐπτοῦρ {86 
Βυτηδῃ Δυς ποσίν τεβίβίε, ΤῊΙΒ 15 ΒΥ πὸ 
ΙΏΘΔΠΒ οἶεξαγ; ἄνθη ἃ βισσδββῆι! ἀεῆδηος 
οὗ δυϊπογγ, τυ ΐοῃ ἱηνοίνεά πὸ Βυτηδηῃ 
κρίμα, ψου!ά δοοοτάϊηρ' ἴο Ῥδ1} δῆβυγα 
ΡυπΙβηπιεηὶς ἔοα αοά. ἙἘῸσ λήψονται 
κρίμα οε΄. Ματὶκ χίϊ, 40, 45. ἐπὶ. ας 
ὙγΠοτα αἰβδο αοά᾽β Ἰυάρτηεπε αἵοης ἰβ ἰπ 

νἷον. Βιαξ ἴο 540 {παῖ [ε 18 (οἄ᾽ 5 ἱπάρ- 
ταθηΐ ΟὨΪΥ 15 ποῖ ἴο 5Ὰ. {πὲ ἰξ 5 δἴεσηδὶ 
ἀαπιπαϊίοθ. ὙΠατε ΔΓῈ ΤΊΔΠΥ͂ ὙὙΑΥΒ ἴῃ 
ΜΏΪοΒ αοὐ᾽β σοπάεπιπδίίοη οὗ 5ἰπ 15 
εχργοββεά δηά δχεουίεά, 
γε ει. 3. οἱ γὰρ ἄρχοντες κιτιλ. ΤῊΣ 

γὰρ οδῃ οἷν Ὀς οοπηεξοιϊεά ἱπ ἃ ἔοτοεά 
δηὰ δτίϊ ποδὶ γὰν ννἱτπ (ῃς οἴδυβα νΒῖοἢ 
᾿πητλο ἀϊδίεῖν ργεοθάςβ : ἰδ σα! ν ἱπίτο- 
ἄυςεβ ἴΠ6 τϑᾶβοῃ ἴῸ7 ἃ ἔγδαηκ δηὰ τπη- 
τεβεινεά δοοερίαποα οὔ ἐπαὶ νίενν οὗ 
“ἐ ΔΌ Πουί 16 5᾿᾿ ν πο ἐπε Αροβεῖα ἰβ Ιαυ- 
ἴηρ' ἄοννῃ, [0 [8 85 { ἢε βαϊά : Βεσορῃηΐβα 
ἔπε Ὀἰνίπα στρ οὗἩ ἔς ϑίαΐβ, ἕο [8 
τορτοβθηΐδίϊναεβ ἀτὸ ποί ἃ ἐεσγο---ἂπ Οὗ- 
κοι οὗ ἀτεδά---ἰο {πε ροοά ψοσῖς, δὰξ ἰο 
πε Ὀα4. φόβος 45 ἰῃ 158. νἱϊϊ. 13. 1ὲ 
ἰβ ἱγωριθ ἃ ἐπὶ (ποβ8 ἐο νῆοτη ῃς βρεαᾶῖκβ 
ΜΠ αἰνναγβ Ὀ6 ἰδεπεβαοά νυνὶ ἐπε σοοά 
ψοῦκ, ἀπά 80 μαᾶνα {δς δυϊῃπογίεϊεβ οα 
{πεῖς δά: ἰὲ ἰδ (ἀκθὴ ἔος ρταπίε δἷβο 
ἔμπας τς 5ιαξε νν1}] ποέ ἂςὲ ἴῃ νἱοϊτίοη οὗὨ 
ἴ18 οὐγῃ ἰάεα, απά ᾿ἰἀεπεῖῖν [5617 στ ἐπε 
ραά. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι κιτιλ, ΤΗΪΒ 
18 πχοβὲ Ἴχργεββίνε μοη τεδά 845 δῃ ἰῃ- 
τετγορδίίοη, ἘπΠΟῸΡΉ βοπὶς Ῥσεΐεσ ἴο Κα 
ἰξ δβ δῇ δββοιίίοῃ: ἔπαξ ἴβ, ἰο γερατά 
ῬΔῺῸΪ 48 αϑϑυπλίηρ πδὶ {πὸ τεδάδξσ ἄοββ 
ποῖ ψδηί ἴο Ρὲ δίταϊὰ οὗ {πε πηαρβίγαξδ, 
ταῖμοῦ [Π Δ 45 ᾿παυϊσίηρ ν μοΐπες δε ἀσεβ 
ΟΥ ποί. Τὸ εβξβοδρε ἔδασγ, τὸ ἀγαθὸν ποίει: 
ἄο ννβδὲ ἰβ ([Ἐρ!!γ ἀπά τπογα!]ν) ροοά. 

ψεῖ. 4. θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ 
εἷς τὸ ἀγαθόν. νάκονός 5. ἐδπλϊηἷπα 
δρτεεῖπρ' νυ τ ἐξουσία, ννΒ] ἢ ἴ5. “ δἰπηοβὲ 
Ῥοιβοηίπεά " (ϑαηάαν αδπά Ἡεδάϊατ). 
ΤὮε σοὶ ἰδ ποῖ ἱτητηεάίδιεῖν ἀερεπάεπε 
Οὐ διάκονός, 45 ἰξ (ῃ6 ϑίαίς νγότε σοῃ- 
οεἰνεά 45 ἀϊγεοεῖν βουνίπρ 16 Ῥείβοπ; 
δε ϑίδιε βεσνεβ αοά, ἢ ροοά ἴῃ νίενν 
85 ἴπε εηά ἰο θ6 βεουγεά ὃν [5 τη βέγυν 
υἷς., τὰς τηδϊπέθηδπος οὗ ἐδ τῆοσαὶ οσάδυ 
ἴῃ βοοίείν ; δηᾶ {818 βιξυδείοη 15 ὁπε ἐμ 8 
δεπεῆις οὗ Ὑπίοη τεάουπάβ ἰο ἐπε ἱπάϊ- 
νίἄυα!. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ: 
ΟἿΪν ἤδη {δα ἱπάϊνί ἀπ] ἀοεβ ἐμαὶ ν]Οἢ 
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κακὸν πράσσοντι. 5. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν 
ὀργὴν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν " συνείδησιν. 6. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους " τ σοτ. χ. 

7:1 τελεῖτε " λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἶσιν, εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. βὲὶ [ὲ το. 
7: ἀπόδοτε οὖν! πᾶσι τὰς ὀφειλάς ̓  τῷ τὸν φόρον, τὸν φόρον. τῷ 

λαποδοτε ουν ἐφ ΡΕῚ,Ρ ; οπι. ονν ΒΊΑ ΒῸΣ απᾶ Δ11 εἀά, 

18 σοπίγασυ ἴο ἐδε επᾶ βεῖ θείογε {πε ϑέασίς 
ὉΥ (οά---οοπιηλῖ8 τὸ κακὸν, ννὩἱο ἢ ἔτιιβ- 
ἐγαΐεβ τὸ ἀγαθὸν---πεςεά Πα ἔξασ : Ὀαὲ [ῃςῃ 
Βε πιιβέ ἔβασ. οὐ γὰρ εἰκῇ: ἴοι ποὲ ἴος 
ποίπίηρ, Ὀυξ ἴοσ βογίοιιβ 858, ἄοεβ (δε 
ΓΕ ὙΟΑΓ (ἢς βινογά. Ἐοτ εἰκῇ οὔ. σ᾿ 
Οοσ. χν. 2, 64]. ἰϊ, 4. φορεῖ 15 ψγδᾶτ, 
ταῖμοσ {πᾶπ θεδγ: τἢε βυνογὰ νγαὰβ οδτγίςά 
Βαδιζαδιγ, 15 ποῖ Ὁγ, ἔπε Ῥείοσε {δε 
ΒΙρΒεΣ πιδρ βίγαῖεβ, πᾶ βυτηθο  βεά {μα 
Ῥοννεσ οὗ [1ξἰ ἀπά ἀξδίῃ: νῃΐςῃ ἐπε μαά 
ἴπ ἐπεὶς παπάβ. “ὝἼῃε Αροβεὶς ἰῇ ἐπ ῖβ 
Ῥαββαρε," βαγ8 Αἰβογά, “"ἊἼχργεβϑὶν νἱῃ- 
ἀϊοαίεβ {πε σίρε οὔ οαρίϊαὶ ρυπίβῃπιθηὶ 
85 ἀϊνί εἶν επίγιβεεά ἐο ἐῃε τηδρ βίγαίς 
Βυξ “ἐχρσγθβδὶυ ̓᾿ ἰβ βεύβδρβ ἴοο τις, 
πὰ δι! οου]ὰ πο ἀ ΕἸ Ραγαίεῖν νἱπάϊοδες 
ΨΜΏδέ πὸ ομὲ πιδά δϑϑαϊϊεβά, Ης ἀϊά, ἴπ- 
ἀεεά, ὁπ ἃ τηεπηογαῦίς οσοαβίοη ([δίεσ 
τδδη ἘΠ8) Ἔχργθββ ὶβ γεδάϊπεβϑ ἴο ἀϊε 1 
815 11ὸ ῃδά ὍὈδεη [ογίεϊςεἀ ἰο ἰῃς ἰανν 
Αοίβ χχν. σὰ); δυὲ ἰο Κπον ἴπαὲ 1 δα 
ἱπάϊν! ἀπ] βεῖβ ἢ πηβεῖῦ ἴο βαρνετε ἐπα 
πιοσαὶ ογάεσ οὗ ἐε ννοι]ά, 118 γεργεβεπίδα- 
ἔἰνεβ οἂπ ὑτοσθεά (ο δὌχίγεπ εἶεβ δραίϊηβὲ 
Βῖπι (οη {π6 στουπά, Δρρδγεπέῖν, ἐπέ ἐξ, 
85 οὗ ἀοὐ᾽β ἱπβιϊξυξίοη, 18 οὗ ργίοεϊεββ 
γνδίυας ἰο τηδηκιηᾶ, ψνβογθαβ ἢ6 ἴῃ δῖ8 
ΤΡρΡοβίξίουι ἐο ἴἱξ 18 οὗ πὸ τρογδὶ ὑψόσ 
δὲ 811) 15 ποῖ ἴο νἱηάϊοσαίς σαρίτ8] ριυιηίβἢ- 
ταβηΐ 8485 ἴξ εχίβίβ ἴῃ τῆς ἰὰνν οὔ ῥρσαςεῖςς 
οὗ ΔῃΥ ρίνεπ βοςίειγ. ὙΒεη ἔς ννοτᾶβ 
θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἀτε τερεδίεά, ἴέ 
5 ἐπε ραπίεῖνα πιϊπἰβίγυ οὗ (6 τηδρὶβίγαία 
ΜΨΏΪΟΝ 15 αἷοης ἰῇ νον. ἔκδικος εἰς 
ὀργὴν : ἀπ ἀνεηροτ ἕοσ γαίῃ. ὀργὴ ἴῃ (ῃ 
Ν.ΎΤ. αἰπιοβῖ αἰνγαυβ (45 πεγε)ὴ πιδᾶπβ (Πδ 
ναὶ οὗ αοά. [Ιὲ οσοὺτβ δἴθνεη εἰπηεβ ἴῃ 
Ἑοπιδηβ: αἷνναυβ β8οθ.0ὡὉ ὙΠ εχοερείοηβ 
δὲ Ἐρῆῃ. ἵν. 31, Οοΐ. 11, 8, χ Τίπι. 11. 8, 
745. ᾿. το ἃ. τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι -Ξ 
ἴο ἷπὶ ννῆο νοσκβ δὲ εν]. ὍΤῆε ρτοόςεββ8 
18 ῥγεβεηίϊεά ἴῃ πράσσειν ταΐπεν ἔπδη τς 
ταϑα, ΟΠ 1. 32. 

Ψψεῖ. 5 ἵ. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι: 
δεῖς 8 4 Ὁνοίοϊ ἃ πθοαββίςυ ἔοσ β  Π)18- 
βἰοη--- ἢ δχίεσηδὶ ομδ, ἴῃ τς ψγαίῃ οὗ 
(οά ψὩϊοἢ οοπιαβ οἡ τοϑἰβίδηςε; ἃπ ἰη- 
εσηδὶ οπα, ἱπ οοπβοίδηοε. Ενεπ αραᾶτὲ 
ποτα ἴδε οοπβεαθμεποαβ οἵ ἀϊβορεάϊεπος 
οοπδοίεποα γεσορηῖβεβ (δε Ὀϊνῖπε γρπὶ 
πὰ ξπποιίοη οὗ ἰῃς ἐξουσία δηὰᾶ τεεῖν 
βυιρτηΐτ5 το ἴε. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους 

τελεῖτε. διὰ τοῦτο 56 ςπὶ5 ἴ0 τοῖδσ ἰο {δ 6 
ΤΆΟΓΤΆΪ ὩδΟαββιυ ἴο ΟΠ ἈρΡΡΕΑὶ μᾶ5 θθθη 
Αἰγεδάυ τηδάς ἴῃ διὰ τὴν συνείδησιν. ἴὲ 
8 Ῥεοδυβε οοπβοίεποε τεοορπῖβεβ {μα 
Τροσδ]ὶ ναΐτς οὗ ἐπε ϑιίδίε 45 δῇ οσάϊπαπος 
οὗ αοἄ ἐῃδὲ νγεὲ ρᾷγ αχεβ. φόρος '5 οἴεπ 
δε οἵ {πὲ ἐγίδυαξε ραϊὰᾷ Ὁγ 4 βιδ)]εςξ 
δέοι: Νεῖ. ν. 4, 1 Μᾷδοο. νἱϊ. 4, 1,ο. 
Χχ. 22; δυξ δ6γα 8 ῥγοῦδθὶν πβεὰ ἰπ- 
ἀεβηίξεῖν οὗἩ δὴν ἱπιροβὲβ τηδάς ἴογ τῇς 
ΒΡΡοτί οὗ τε ἀονετησαεπέ, λειτουργοὶ 
γὰρ θεοῦ εἰσίν: {πε δε οὗ λειτουργοί 
Βεγε ἰπβίεδά οὗ διάκονοι ἐπιρῃδβίβεβ ἐΐε 
οἱβεοῖα! ἐκαγαρέεν οἵ ἴδε βεγνίος ψΒὶο ἢ 
ΠΟΥ τοπάθσ, [π ἐδε ΧΧ λειτουργεῖν 

5 {86 τορυϊατ τεπάδείηρ οἵ ΣΟ , 8ηά 

τπετγεΐοσγα σείει γεαθ ἘΠΕ ἴο {ππ βεγνίος 
οὗ ἴπὸ ῥγιδβδίβ δηὰά ον θβ, ἃ ἀβᾶρε {π6 
ἱπῆἤμπεποε οὗ νοῦ 15 βεεπ ἴπ οἢδρ. χν. 
16 δπᾶ ῬΏϊ]. 11. χγ; Ῥὰς ἘΠ|ὶ8 ψγὰ8 Όγ πὸ 
Ταθᾶπ8 Ἔχο[ϑίνεῖν ἐπε οα86 ἴῃ τὰς Ο.Τ. 
(2 ὅ84πι. χἱϊὶ. τ8, 2 Κίῃρϑβ χ. 5) πὸσ ἰ5 ἴξ 50 
ἴῃ πε Νὲν (ςδδρ. χν. 27, ΡΏ1]. 11, 25, 30). 
1 185 ποῖ ἃ ργίβδβεῖν ομαγδοίεσ ἐπδὲ {δὲ 
Μοτά δϑβίρτιβ ἴο 1Π6 πηδρ᾽ Βίγδου, Ὁ: ΟΠΪῪ 
δὴ οΠοίαὶ ομαγδοίοσ; ΤΠΕῪ δῖα ἴῃ ἐμεῖς 
Ῥίαος ὈῪ ἀοά᾽β δρροϊπίπιθσπε ἴογ {πε 
ῬυΡΙὶς ροοά. εἷς αὐτὸ τοῦτο τη 8η85 “10 
1815. νεσῪ επά᾿--ἴδε επά ἀεβογίθεά ἱπ 
ψεῖβ. 3 δηά 4. Αιβ προσκαρτεροῦντες 
ἰδ εἰβενῆεσε Ἴσοηβίτεά ἢ τε ἀδέϊνα 
(Αςίβ 1. 14, νῖ, 4, οἢδρ. χὶϊ, 12) 1ξ 5εῈπὶβ 
ΠΕΟΘΒΒΑΣΥ ἤδτγα ἴο ἴακε εἰς τὸ αὐτὸ ψΣΈΒ 
μαι ῥγεοεάςβ, απ προσκ. ὈῪ ἰἴβεῖ 5, 
4.5... ἴα Νπι. χίϊ. 21 : βρεπάϊηρ 11 ἐπεὶγ 
εἶπα οἡ πε ννοσΐ. 

ει. 7. Αἱ ἐπὶβ ροίπε νγεῖββ θερίπβ ἃ 
πενν ραταρταρῃ, θυ ὟΝ, δηά Ἡ. τηδκα νετσ. 
“7 ἴδε σοποίμπδιοῃ οὗ {πε ἢτβε ραγέ οὗ τῃϊ5 
οδαρίεσ. ἴπ νἱενν οὗ ἔμ οἷοβα σοηπεοίίοη 
Ῥεΐνγεεῃ νεσβ. 7 δηὰ 8 (οἷ. ὀφειλάς, ὀφεί- 
λετε) ἴξ 15 Ὀεζίεσ ποῖ ἴο πχβκε ἕοο ἀξοϊ θεὰ 
ἃ Ὁγεαῖς δἱ εἰἴ πεῖ ρίαςαε. ΑἹ τ86 ψψοσάβ 
ἴῃ νεῖ. 7, φόρος, τέλος, φόβος, τιμὴ, ἄο 
ἰπάεεά ἱπιρὶν ἀυεϊεβ ἕο βιιρεσίογβ, δπά 
Βεαπὶ ἱπεγαίοσα ἴο σοπίίηιε δπά ἴο βϑίση 
ἋΡ {π8 οοπίεηϊ οὗ νεῖβ. 1- 6; Ῥαΐ νεσ. 8, 
ἴῃ ΜΕ μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε 56ΕΙῺ8 
ΕΧΡΓΈΕΒΙν υυετθη 45 {πε περδίϊνε οουη- 
τεγρασί ἴο ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς ἴῃ 
νεσ. 7, ἱπιτοάποεβ δὲ (πε 9δπὶε {τῆς ἃ 
νὶάδι δι ]εςιί---δὲ οὗ {πε ἀπεῖεβ οἵ 1} 
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«Μαῖὶ χνῖ, τὸ “τέλος, τὸ τέλος " τῷ τὸν φόβον, τὸν φόβον - τῷ τὴν τιμὴν, τὴν 
35. Ζ 

τιμήν. 

γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον, νόμον πεπλήρωκε. 
“Χεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις," οὐκ ἐπι- 

ἃ (ἢ. χν. 2 

8. Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε,; εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους " ὃ 

9. τὸ γὰρ, “Οὐ μοι- 

(αὶ. ν᾿ τ4; θυμήσεις,᾽" καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, 
ταν ἐν τῷ, ““᾿Αγαπήσεις τὸν ἀ πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. το. ἡ ἀγάπη τῷ 

Υ̓ ΕΣ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται - " πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. 

1 οφειλετε Βεεῖηβ ἴπ6 ΟΠΪΥ ροββίθ]ε σεδάϊηρ, γε ἰβ ποῖ ρίνθη Ὁ ΔΩΥ διξμογίἐυ. 
οφειλητε ΝΕ οφειλοντες δ᾽, Οτίρ' ; οφιλειτε Β. Εοτ ἀγαπαν αλληλοὺυς ΦΑΒΌΕΡ 
τεδά αλληλους ἀγαπαν; 580 41] εἀά. 

3.ου Ψψευδομαρτυρησεις οπι. ΑΒΗΕῚ, δηᾶ 81] εἀἃ, ὙΤῇε ἱπβεγίϊοπ 15 πχαᾶάβ ὃν ἐ Ῥ, 
εἰς., ἰο σοτηρίθέε {π6 γϑξδγσεποε ἴο ἔπῈ ἀδβοδίοριαδ. 
ΜΑΒΌΕΡ ; οπι. ὃν ΒΕ ἰδεῖ., Οτίρ. -᾿πίεγρ. 
δηᾶ ὟΝ. απά Ἡ. ; οὔ επείγεϊγ Όγ ὙΝ εἰ88. 
νἰτη ΜΑΒΌ. 

ἰηἀινίπι415 ἰονναγᾶ βαρ οἴμετ. τῷ τὸν 
φόρον τὸν φόρον : (μἰ5 15 αι ἱπέ6 ΠΡ 1616, 
δαΐ ποιπίηρ οἂῃ πιᾶῖκα 1Ὲ ρτατησηδεῖοα! : 
8εε ΨΝνίποσ, Ρ. 737. Εογ {πε ἀϊβεϊποίίοῃ 
οἵ φόρος ἀπά τέλος 5εα ΤΊΘΠΟΉ, 5)7., Ρ. 
392. Ἐοτ φόβος δπᾶ τιμή τ Ρεί. 1]. 17. 

γεγ. 8. εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾷν ΞΞ- 
εχοερέ ταπέια] Ιονθ. ὙῊ15 15 {πΠ6 ἀσδίξωμηε 
ἱνημογίαϊς οἵ Βεηρεῖ; ἤος ἐπΐρε σὲ φηο- 
ταὶς εοἴυεγε εἰ σοριῤε ἀεὖέγε ἐχῤεάϊέ ποδὶς 
(Οτίσεβη). ὃ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον: πε 
Ψ80 ἴονεβ Πἰβ πείρῆθοιτ, {8 οἴπετ ψἱΈΝ 
ψθοτῃ ἢς μαβ ο ἄο. ΟἹ ἰϊ. τσ, 21 (ΥΝ 6158). 
γόμον πεπλήρωκεν -- δ85 ἄοπε 81] ἐπδὲ 
1δὺν τααιίτεβ. Ετοτὶ ννμδὲ [ον Β 1 ἰδ 
οἶξαγ [δὲ Ῥδι] 15 τὶ πκίπρ οὗ τ1π6ὸ Μοβαῖο 
αν; ἰ νγὰβ νἱγίι δ! (Π6 ΟΥΪΥ πρὶ ἴῃ 
18ς νου] το ννϑῖοῃ πα σουἹᾶ ΔΡΡΙΥῪ ἐπα 
νγοτά γόμος, οΥ ΜΒΙΟΒ μα σουᾶ τι56 10 
ΠΠβίγαῖα ἐμὲ ννοτά. ὙὍῆὲ τεϊδίίου οὗ 
οὔδΡ5. χίΐ. δηᾶ χιϊ, ἕο η6 (σοβρεῖβ πλδκαβ 
ἰξ νεῦὺ οσβάϊθ]6 ἐπδὲ Ῥδὰ] πδά πεγε ἴπ ἢἰβ 
τηϊπᾶ 186 ψνογάβ οὗ οὺσ Τοστά ἱπ Μαΐί. 
ΧΧΙΙ. 34. Ε΄. 

γψεῖ. 9. τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις. ΟἿ 
Υἱῖ!. 26. ὙΜὲ οτάδγ οἵ {ες σοτησγηδηάᾶ- 
τλεπίβ πόσα 15 ἀϊεσεης ἔτοση ἐπ δὲ ἰη Ἐχοά. 
χχ. οὐ θευῖ. ν. (Ηεῦσγεν), δυ 1 15. δε 
8816 85 ἴῃ [κὸ χυΠὶ, 20, δπά (50 ξδτ) ἴῃ 
ΔΙΏΕΒ ἷϊ. 11. ὙΠ οτδσ ἰ5. αἰβο Τοιπᾶ 

1ῃ (οά. Β. οὗ τὲ ΕΧΧ ἴῃ Πδαΐ. ν. καὶ 
εἴ τις ἑτέρα ἐντολή : (Π15 5Βπονγβ {πὲ ἐπε 
ἐπυπηθγδίοη ἄοαβ ποῖ δἰτη δὲ σογῃρ βία- 
Π655, δπὰᾶ (πδί τδ6 ᾿ἰπβογίίοῃ ἰῇ βοσηδ 
Μ55. οὗ οὐ ψευδομαρτυρήσεις, ἰο σοτη- 
Ρίεία {δε βεοοπά ἰδῦϊε, ἰβ Ῥεβϑίἄβ εἰς 
Τλλτκ. ἀνακεφαλαιοῦται: ἴξ 15 Βυσηπηδά 
ὉΡ---ἰῃε βοδεϊεσεά ραγίοιδτγβ ἅτε γεβιιπιθ 
ἀπὰ ὕτοιρῆε ἰο ὁπ. ΤΩ ΟἿΪν Οἶμαι 
ἰπβίδπος. οὗἩ {πῖ5. ψνοτά ἵπ {με Ν.Τ' (Ερῃ. 
1, 10) ΠΠπδέγδίεβ τὰς ρτεβεπί οης, που ἢ 

εν τω Ῥαΐογβ ἀγαπήσεις ἰ5 ἰΠ5. ὈΥ͂ 
[ε 18 Ὀσδοκείεά Ὁγ [νδοῆτὰ., Ττερ., ΑΙΕ,, 

Ιπβίεδά οἵ εαυτον ΕῚ,Ρ τεδά σεαντον 

186 πηθδηΐηρ ἰβ ποὲ θχδοῖν 6 βδζηξ. 
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σον κιτιλ. ἴῃ 
1, αν. χῖχ, τ {π|5 15 ρίνεῃ 88 8 5:1 ΠΊΘΓΥ 
ΟΥ̓ νΔτΙ ΟἿ ἰαννΒ, τη Εν Ῥσεσερίβ βπ]οίπ- 
ἴῃρ,, Βυτηδπίεν, ἴῃ νδιίοιβ γϑ δέ οηΒ ; ὈῪ 
Οὐ Τιοσά (1π Μαῖί. χχίϊ. 3090) ἀπᾶ ΒΥ 
Ῥδὰ] (μετα δηάᾶ 'π 64]. ν. 14) δἃπ διηρίασ, 
ἰπἄβαβα δὴ υπ]μλϊ ἃ ταπρα, 15 ρίνϑη [0 1Ὲ, 
115. ΒΌΡγομηἜ ροβίξἰου ἰοὺ 86Ὲπὶ8 ἕο δὲ 
ψνμδί ἰ5 ἰπάϊσαιεά ἴῃ 78 Π168 ἰΐ, 8 ̓ Ὺ οΔ]]1πρ’ 
ἷξ νόμος βασιλικός. 

γε. το. ἡ ἀγάπη... . - κακὸν οὐκ 
ἐργάζεται. ΤῊΪΐΒ 15 411 ἐδιδὲ ἰ5 Τοσπιδῖν 
τεαυϊγεα ὈΥ {πε ἴανν 45 φυοίβά δρονε (οὐ 
μοιχεύσεις, εἰς.) : πεοταίοτε ἴονε 5 πλή- 
ὡμα νόμου, αν {1 Π]τηαπί. ΟΥἁ σουγβα 
να ἰβ δῇ ἱπβδρίγδειοη σϑίμογ ἘΠ Δ ἃ τα - 
βίγαϊης, ἀπ (ταηβοεηᾶβ ᾿ᾶνν 48 εση οάϊθα 
ἴῃ ΤΊ ΓΟ περϑῖϊνε σοτητηδηάτηθπίβ ; Ἐπ 
ἘΠῈ ἔοσσῃ ἰπ Ποῦ {π6 ἰαὺϑν ΔΟί ΠΥ 
εχίβιεα ἀείεγγιίπεβ {πὸ ἔογπι ἴῃ ὑν ποι ἐπα 
ΑΡροϑβίία ὄἜχρτθββεὲβ Ηἰπηβοῖῖ. [ΙΕ ἰ5 δρ- 
Ῥᾶταπὲ οπος τῆοτα πὲ γόμος ἰ5 ἐπε 
Μοβαῖς ἴανν, ἀπὰ ποῖ δνν ἴῃ ρϑηδγαῖ; 1Ὲ 8 
ποτὰ ἴῈ τὰς ὑσομι δ Εἰ Οπ 8 ἅτε ἀεγίνεά οἡ 
ἔπε στουπᾶ οὗ σῇ ἢ τὰς ΑΡοβεῖβ δσρῖιεβ, 
δηᾶ ἴο ἰξ {πεγείοστθ νγ τηϊϑέ ΔΡΡΙΥ 88 
ςοποϊβίοη, πλήρωμα οὖν νόμον ἡ ἀγάπη. 

Ὑν. 11-14. ἴπ τῆ6 οἰοβίπρ' νεῦβεβ οὗ 
της οδαρίος Ῥαὰϊ εδηξοσοαβ ἐΠ18 Ἔχβοσίδ- 
τίοη ἴο πιαξαδὶ ἰονα 88 (ῃς {1 Π]Π1᾿ππρ' οὗ 
186 ἰᾶνν ὉΥ τϑἔβγεηοβ ἴο ἐῃ6 δρργοδοπίηρ 
Ῥατουβία. ὟΥε πχυβέ 411 ἀρρεᾶσ (πᾶ ψῇο 
οδῃ 1611 μουν βοοη ἢ) βεΐοσγα {πὸ πιάρτπεπί- 
βεδί οὗ Οσίβε, μδὲ Ἄνευ Οὔ 6 ΠΊΑΥ ταοεῖνα 
με τπΐπρβ ἄοπα ἴπ {πε Ροάγ : {ξ πε αὐνε 
πᾶ 1πῸ ἱπβρίγβδείου οὗ τπδὲ ρστεδὲ ἐγπξῃ 
ἀεβοεηᾶὰ προ ΟἿἵὐ πεαγίβ, νγὲ 58.811 ἔδεϊ 
Βον ὑτρεπὲ ἔπε ΑΡροβεϊθ᾽ 5 δβχῃποτγίδειοπ ἰβ. 
καὶ τοῦτο: ο΄. τ ον. νἱ. 6, 8. ἴπ οἰαϑβϑί- 
ΟΔ] ψτίίειβ καὶ ταῦτα ἰ5 σοϊηήοπασ. [ἰ 
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11. ΚΑΙ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρὸν, ὅτι ὧρα ἡμᾶς ' ἤδη ἐξ ὕπνου 

ἐγερθῆναι. νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία, ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 
ἔτ Οοτ ν. 

12. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν - ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα ς; Ερβ. 
» ν, δ, 

τοῦ 'σκότους, καὶ ἐνδυσώμεθα 2 τὰ ὅπλα τοῦ ἐφωτός. 13. ὡς ἐν ἡμέρᾳ, νἱ. τα; τ᾿ 

εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ,. ὁ 

{ 

685. 0. 

ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ " 14. ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν ᾳ ἘΕῚ Μ" 

Χριστὸν,ὃ καὶ τῆς σαρκὸς ἢ πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Β Αοἰβ χχὶν. 
4. 

1 ῃμᾶας ΠΕΈΟΘΙ,; δ6 ΊΆΑΒΟΡ ρβῖνε ὑμας. υμας 18 ρυξ ἴῃ ἑεχέ ὃν ΝΥ εἶδβ, ὟΝ. ἀπά 
Η., ἀπά Τιβομάξ, ; ἀπά ὉΥ ὟΝ. δπά ΗἩ. δπὰ Ὑτερ. ἰπ πηδγρῖῃ. 
ΜΑΒΟ Ῥεΐοσγε ἐπε ρσοποιῃ. 

ΑἹΙΙ ρὰὲ δὴ «ἱἢ 

3 Ἐὸτ και ενδυσωμεθα τεδΔά ἐενδυσωμεθα δε Υἱεἢ ΑΒΟΙ ΣΡ, ὙΨ. δπά Η. Ὀγδοϊκείδε : 
Ὁ ἀπά ἃ Μ5. οἵ 584}. πᾶνε πείϊξπεσ καὶ ποῦ δε. Εοσ σπλα ΑὉ τεδά εργα. μη εριδι 
και ζηλω; Β τεδάβ {πε Ρίαγαὶ ἐρισι κ. ζηλοις, νν Πίσῃ ὟΝ. ἀπά Η. ρμυὲ ἴῃ τηδερὶη, θὰς 
1ξ 18 ΡχουΌΪΥ ἃ ςα86 οἵ σοπίογπιίπρ ἰπβεϊποείνεϊυ ἕο τπς ΟΥαῖ οἰδιιβεβ; οὔ ἐπε σοπνεσβα 
οδαπρε οὗ ρίυγαϊ (αι διαθηκαι) ἱπίο βίηρυϊατ ἴῃ ποΐε 3, ρᾷρξ 657 (αἶδο ἰπ Β). 

5 ἘῸγ κυριον ἰ. Χ, Β ἀπά ΟἸεπι. ρῖνε Χριστον ἴησουν ψίξμουξ κυριον, ψΨΠΐοΒ ὙΝ, 
αηά Ἡ. ρτὶπε ἴπ πχατρίη, Κεερίπρ κ. Ἰ. Χ. ἴῃ ἴοχέ, 

ΞΌΣΩΒ ὉΡ 811 [πὲ ργεσεάεβ, δυιξ θβρεοῖ δ! 
νεῖβ. 8ὅ-1ο. εἰδότες τὸν καιρόν: ὁ καιρὸς 
ἰ5 ποῖ “ἐπε εἰπ|ε ̓ αὐβίγαοεῖν, Ῥυξ ἔπε 
εἴτας πεν 1ἰϊνεά ἴῃ νἹῈἢ 115. πλοτγαὶ ἱπιροτέ, 
115. οτἰεἶσα] Ρίδσα ἰπ ἐπεὶ ννοτκίηρς οὐὲ οἵ 
αοά᾽ 5 ἀεβῖίσπβ. [τ 8 τπεὶν εἴπις τερατἄεά 
845 μανίπρ ἃ Ὁμδσγδοίασ οὗ (5 οὐνῃ, {]]} 
Οἵ εἰρπίβοδῃοας ἴογ ἱμεῆῦ. Ὄπ ἰβ 
υπίοϊάεά ἰπ ὅτι ὥρα ἤδη κιτλ. ἤδη 
(πους τναϊεῖπρ Ἰοπρ ει) 15 ἐο Ρὲ οοη- 
βίσυεἃ ψἱεἢ ἐγερθῆναι: “1 5 εἶτηε ἔοσ 
γου δὲ οποα ἴο αἀὐγακε᾽" (Οἰῆογά). Νο 
ΟἸσίβείαπ βμοιἹά ὅὍε δβίεερ, γεὶ {πὲ 
οτάϊπατυ 11ὸ Οὗ 411] 5 Ῥὰξ ἄγοννβυ σουη- 
Ρατεὰά νυ! παῖ ἴὲ 5ῃου!ά δε, ἀπά σψτεἢ 
ψγμαῖ ἴὲ ψουἹά ὃς, 1ξ {πε ΟὨ γί βείδη Βορε 
γγεσε ρεγρεΐα ιν ργεβεπέ ἴῸ π5. γὺῦν γὰρ 
ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία: ἴοΣ πον 15 
Βα νδιοη ὨΕΔΤΕΙ τ15 ἔπδη ΕΠ χε Ρε- 
ἸΙενεά. ἡ σωτηρία Π45 πεῖα {πε ἰγϑηβ- 
οαπάδπέ δβοπαίοϊορίοδὶ βεῆβα: ἰξ 15. 1Π6 
Άπ8] δηᾶ ἼἽοτηρὶεὲε ἀθ]νεγαποα ΟΠ βίη 
δηᾶ ἄεδίῃ, δπᾶ {με τεσερίίοη ἱπίο τῃς 
Βϑανεηΐν Κίπράοτπι οἵ οὐγ 1οσγά Τε6βὰ5 
ΟὨτίβε. ὙῊΐ5 βαϊναϊίοι νγ85 δἰννδΥβ Ππεᾶτ, 
ἴο {πὸ [Αἰ οὗ τπε Αροβεῖεβ ; δπᾶ ψ τε 
ἐδε ἴαρβε οἵ εἶπιε ἴξὲ θεοδτηα, οὐ σουζβε, 
Ὥεάτεσ. Ὑεῖ ἴὲ ἢ45 οἴδη Ῥεξεὴ τεπιαυκεά 
{παῖ ἵπ Η15 Ἰδΐεσ βρίβεῖεβ δ] βεεσὴβ ἴοὸ 
οοπέετηρίδίε ποῖ στλεγεῖὶν ἔπε ροββι δι] ἐν, 
πὲ ἔπε ργοραϑ ιν, ἐμαὶ Πα ΠΙπΊ56 1} ννουἹὰ 
ποῖ ἴἷνε ἴο 5ε6 ἰξ. ϑεθ 2 Οοσ. ν, 1-1οὸ, 
ῬΏΠ. ἱ. 23. ὅτε ἐπιστεύσαμεν: ψΜἤεη 
ΨῈ Ὀασαπλς ΟὨτίβείδηβ,  ὕοσ. [1]. 5, χν. 
2, ἀκ]. 11. τό. 
ει. 12. ἡ νύξ προέκοψεν: [Πε ἔστι 

ἄδγ ἄδννῃβ οἷν νμεπ ΟΠτῖβὲ ἀρρεᾶγβ; δὲ 
Ῥίδβϑεηΐ ἴξ 18. πῖρβέ, που ρ ἢ ἃ πὶρμὲ παῖ 
[88 τὰ πιο ΟΣ ἰΐ8 οουῖδε. ἀποθώμεθα 

οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους. ΤὨϊπρϑ (μαΐ 
οδπ ΟὨΪΥ δε ἄοπε ἰπ {δε ἄδτι---π δὶ σαπ- 
ποὲ Ῥεᾶγ {πὸ Ἰίρμὲ οὗ ἄδγ---ατε ἐλεγεζογε 
το Ῥὲ ρὰξ ννδὺ ὃγ {ἐμ ΟἩ τι βεῖϊαπ. ΕῸσ 
ἀποθώμεθα (ρτΟΡΕΓΥ οἵὗὨ ἄγεβ8) εὖ. 145. ἱ. 
21, 1. Ῥεῖ. 1. σ, Ηεβ. χίΐ. 1. τὰ ὅπλα 
τοῦ φωτός : ἴος τὰ ὅπλα 5εε ΟΠ ΠΠδΔρ. νἱ. 
13, ἘΡΉ. νἱ. τἰ,1 ὙΠΕ688. ν. 8, Ὑπε ἰάδα 
15 ἐπδῖ {π6Ὲ ΟΠ γι βείδη᾽β 11 15 ποῖ ἃ βίεε, 
θαϊ ἃ θαῖ|6. τὰ ὅπλα τοῦ φωτός ἄοεΞ 
ποῖ πιδᾶπ “ Βῃἰπίπρ ἀσπηουσ᾽"᾽; δαὲ (οη 
{πε δπδίορυ οἵ τὰ ἔργα τοῦ σκότους) 
ΒΌΟὮ ΔΙΠΊΟΟΣ ἃ5 οὴ6 δῇ ψαασ Πεπ ἐπα 
δτεαὶ ἄαυ ἄδινῃβ, ἀπά ννὲ νουἹὰ ἄρρεβᾶσ 
ΟΠ ἐπε Ἰογά᾽β βἰάε ἱπ ἐδε ἔρῃι. Αἢ 
Αἰϊπβίοα ἰο ἐπα ἰαδὲ ρτεαΐ Ὀδέξε δραϊηβέ 
186. ἀὐηλεβ οἱ δηξὶ- ἢ σῖβε 15 ἔοο σαπιοίδ, 
δηά δὲ νατίαποβ τε ῬαῸ]} 5 τ8ς οἵ (δς 
ἤρατε εἰβενπεγα. 

γεῖ. 13. ὡς ἐν ἡμέρᾳ: 45 ὁπε Ὑγ4 115 ἱπ 
τπε ἄδν, 50 1εξ ὰ8 γγαἱκ εὐσχημόνως. Τῆς 
58Π)6 δάνετγῃ ἴ5 ἔουπαά Ὑ1 τΠ 6 βαπης νεσῸ 
ἴῃ τ ΤΠαββ8. ἵν. 2: ΑἹ. ἱπ Ῥοίῃ ρίδοαβ 
“Ββομεβεῖν ̓ς, ὙΠ πηεδηϊηρ 15 σδέμοσ “ἴῃ 
Βεαπἶν ἐδϑῃίοη,,"᾽ ““ ῬΕσοΙΏΙ ΡΥ "ἢ; ἴπ Σ 
Οος. χὶν. 40 ἴξ ἰ5 τεπάεσεά “" ἀεοςπὶγ,᾽" 
ψνῆετς αἷδοὸ τερασά ἴοσ ἀδοοσιπὶ (μα 
τεβϑίμεεῖς βἄβ. οὔ πιογβὶγ) 15 ἰπ νίαν, 
κῶμοι δηά μέθαι 84τα ἀραὶπ ἔουπά σοπ- 
Ἰοϊπεά ἴῃ (81. ν. 21; ἔρις ἀπά ζῆλος ἰπ΄ 
6]. ν. 20 ἀπά 1: σοσ. 11. 3. Μ΄. δπά Η, 
ΤΟΠοννίπρ Β. ρυΐ ἔρισι καὶ ζήλοις ἴῃ 
τηδγρὶπ; {π6 ῥ]υγαῖβ τῇ {Π|5 σαβε 85 ἴπ ἐμ 
οἴμεγβ ου] ἱπάϊοδίε ἐπε ναγίοιιβ δοῖβ οὐ 
ταδη  εβέδιοη5 οὗ ἐχοεθβ, Ψ ΒΕΈΠ ΟΣ ἴῃ 561 - 
ἱπάυ]ρθησε οὐ Βα] νν 1]. 

ει. 14. ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν Κ. ᾿Ἰ.. 
Χριστὸν. ἀλλὰ επτρῆαβι5ε5 ἐπε σοπίγαβε 
Ῥαίνεεη πὸ ἔγς ΟὨγβείαπ [πε δηᾶ ἐμαὶ 



70ο ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΙΝ, 

ἐπε ΧΙΝ. τ᾿. ΤΟΝ δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει " προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς 
διακρίσεις ἢ" διαλογισμῶν. 

ΒΌΒ. ἱ, σι. 
Ῥϊηίοτηοα 
Ψ. 12, 17. 

ΜΙ 885 ἦυδὲ Ῥεδη ἀεβογῖθεά, Ὑπε 
ΟΠ τβείδη ραΐϊβ ου {πε Τιοσά 16ϑὰ8 ΟἩσίβι, 
δορςοτγάϊηρ᾽ ἴο Ῥ41}}5 ἰεδοβίηρ, ἱπ Βαρεβπι 
(ε΄. α]. 1, 27), 45 ἴῃς βοϊθπιη ἀ6] 1 γαῖα 
δοὶ ἰπ ΨΒΐομ ἢς ἰδαπεῖῆαβ Ὠἰπιβοξ, ὉῪ 
αϊτἢ, νντῖ ΟἾσῖβε ἴθ Ηἰβ ἀεδίῃ δπά τε- 
βυττεοίίοη (ΟΡ. νἱ. 3). Βα με ΟἸ τι βεῖδῃ 
11ἴὲ 15. οὶ δχβαιιβίβαά πὶ τ 18 δςί, νι οἢ ἰ5 
τδῖμεσ ἰῃς βιατεϊηρ- ροῖπε ἔοσ ἃ ρυξεῖπρ οα 
οὗ ΟΠ σίβε ἴῃ ἐῆς εἰῃίσαὶ βεῆβε, ἃ “οἱοίῃ- 
ἰπρ οὗ τῃ8 500] ἱπ ἐμε πιογαὶ ἀϊβροβίτοη 
δηὰ παριἐβ οἵ Οπγίβι ᾿" (ΕἸ Βοτγά) ; οὐ. δ8 
πε Αροβεῖς μἰπιβεῖε ρυ8 1 ἴῃ νἱ. 11, 8 
γεοξοπίηρ οὗ Ουγβεῖνεβ ἰο ὃς ἀεδά ἰο 5ἷῃ 
Ῥαΐ αἷϊνε το αοά ἴῃ ΟΒτῖβέ 1εββ. Ἐνεῦν 
εἶτηβ νγα ρεγίοσπι δπ εἰπίςαὶ δοὲ οἵ {Π185 
Κιπά νὰ ρὰϊ οὐ {πε Τιοσγά [Ἔβϑὰ8 ΟΠ γῖβδε 
τῆοσα ἔα γ. Βυὲ {Π6 ρυποίρα οὗἉ 411 βις ἢ 
ἃοίβ ἰβ (ῇε ϑρίσίε οἵ ΟΠ σίβε ἄννε Πρ ἴῃ 
8 (μα Ρ58. νἱ.-ν111.), ἀπά 1 'β 88. βββθηξίαὶ 
δηΐαροηίβτη οὗ ἴῃς βρίγίε ἴο {π6ὸ ἤδβἢ 
ΨΏΙΟΝ ἀεδίεσγαῖπεβ ἐπ ἔοσπὶ οὗ ἐμε 1δϑβὲ 
ψοτγάβ: καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ 
ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Ιἱ ἰ5 ἴο ἱπαιῖτε 
ἴοο αὐτίοιιϑῖγ ἢ νγε ἱπαυῖτγε ἡ μεῖμες σάρξ 
Βδῖα 15. υϑεᾶ ἴπ τῆς ρῃγβίοϊορίςδὶ βεῆβα 
Ξε π6ὸ Ὀοάν, οἵ. ἴπ {πῸ πιογὰ] β8εῆβα Ξαὶ 
ἰἰδιαΐποξα σαγο (45 Ἐτί Ζϑομε δγρτιε8) : ἔπε 
βἰρηίβοδηοε οὗ δε ψογά ἱπ Ῥδὰϊ ἀερεπάβ 
οη ἴδε ἴδος ἐδαξ ἰπ ἐχρεσίεπος ἐμεβε ἔνο 
τλθδηΐϊηρ8 ἅττα ἱπάυ δ] Δ Ὁ ]ν 16 ποῖ Ἰηβθρατ- 
ΔΌΪν τεϊαιεά, Τακίηρ ἰῃς ἤδξϑῃ δβ ἰξ ἴ5, 
ξοσειπουρς οἵ ὑσονιβίοη ἔογ ᾿ξ ἴῃ- 
ἴαγοβϑὲ ἰπ ἴε ψὨῖσῆ σοπδυϊβ ἔοσ ἴξ, δπὰ 
τΏδΚαβ ἴξ δὴ οὐ]εοῖ---οδη ΟἸΪΥ μᾶνα οπα 
επά, υἱκ., [18 ἐπιθυμίαι. ΑἹ] ΘΟ ἱπίεγεβε 
τπεγείοσε ἰβ ἰογθίάεῃ 88 ἱποοηβίβιεπεέ 
ἢ ρυζείποα οα ἐπε Ἰνοτγά [εϑ5 ΟΕ εῖβε 
ἱπ τῇς ρόνεῖ οὔ με Ηοῖν ϑρίτιε. 
Ομάρτεκ ΧΙΝ, τὄ-ΧΝ, 13. Οπὲ βυῦ- 

͵8οὲ 15 δεΐοτε πε Αροβεῖς᾽ 5 πεὶπά τοι ρῃ- 
οὐἕξ {π6 ψΜΒοΐς οὗἉ {πἰ8 ββοίίοῃ---μα τοὶδ- 
εἰοῃβ οὗ “τῆς βίσοη  ᾿" δηά “"τῆς νεῖ" 
ἰπ δε ΟΒυτοῦ δὲ Εόπιθ. [Ἐ 18 σοπηβοίεά 
ἴῃ ἃ νατίοἰν οὗ ψγᾶυ58, ψνὩΪΟὮ ἀτε 6] σδί ποὺ 
1δὴ εχριθδβεά, στ ψ δαί Ρῥσθοδάββ. 
Τδυβ ἱξ 15 ρεσναάεά Ὁ πε βᾶτηβ ββθηβ8 
οὗ (ἢς βαρτεπηε ἱπιρογτίαπος οὗ πηυξυδῖ 

Ἴονα ὔῖοπρ ΟὨγίβείαπβ ΨὩΪοἢ οἤατδο- 
ἰετῖβεβ σἤδρβ. χίΐ. ἀπά χίϊ. [1{ πλαῖκεβ 
188, ἴῃ της ἢ ἐῆς βᾶτὴβ ΨΆΥῪ 858 ΟἤΔρΡ. ΧΙ. 
11-14, ΟὗἩ {π6 ἱπηροηάϊπρ ᾿πάρτησπϊ (χὶν. 
10), ἴο φυΐοκεη {π86 βεῆβα οὗ ἱπάϊνί υαὶ 
δηα ρεγβοηδί σεβϑροῃβι Πγ. Ῥοβϑίδῖυ, 
ἴοο, ἔπεσα 'β ἃ πῖοσα ἔογσγηδὶ σοπηβοίίοῃ 
ὙΠ ομδρ. χη, Ῥδὰϊ ἢα58 Ῥθδῃ νγασπίπρ 
αϑαϊηβὲ (με ἱπάδυϊσεηος οὗ {π6 ἢδβῇ (χιϊ. 
14), ἀπά εῖβ Ῥχοτηρίβ ἢἰπιὶ, ὈῪ σοπίγαϑβέ, 

2. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ 

ἴο ϑρεαῖς οὗ ἴβοβε ψγῇο ὃν δὴ ἱπαάεχιδίε 
δρρτεοϊδείοη οὐ Ο γι βείδη ΠΡ ογῖν νγεσε ρτδο- 
εἰδβίπρ' ἂπ “" ονθι- βογιρυ]ου5 ἀβοθεοίβπι ἢ, 
ὙΠΟ 885 Ὁδθη ταιοῇ ἀϊδβουβϑίοη 45 ἴο 
ψΜΜπῸ “τῆς ψεακ᾽" δηά ““(ἢς βέγοῃηρ ̓̓  τὲ - 
Βρεοίίνεϊγ γεσε. Ὑδε γεδίκπ 58 15 τνεακ- 
Π655 ἴπ γεβρεοί οἵ δι ; ἔπε νγεδῖκς τηδῃ 
198 οπὲ ννῆο ἄοεϑβ ποῖ ΠΥ ἀρρτεςιδίς ψνμδὶ 
᾿ιῖ58 ΟὨ τι ϑείδηϊεν πλεδηβ; ἴῃ ρατγεϊουϊαγ, μα 
ἄοεβ ποῖ 8εῈὲ ἰδὲ ἐδε βδοὺἹ ψμϊοἢ 85 
οοπητηϊεεα 1561} ἕο ΟἾἸτῖδε ἔοσ βαϊνδεϊομ 
8 ἐπιαποϊραίεὰ ἔτοπιὶ 411 ἴανν δὰ: {πὶ 
ΨΏΙΘΙ 15. ἱπνοϊνεά ἰπ 18 τεβροηβι 111 ν τῸ 
Ηἰπι. Ηδηποα Πἰβ οοηβοίθηοβ ἰβ ξεξίεσεά 
ΌΥ ΒΟΓΌΡΙ65 ἴῃ ταραγά ἴο ουδίοπιθ ἀδέϊπρ 
ἔτοπὶ ῥτε- ἢ σιβείδῃ ἄδυβ. ὙΠ βοσιρίεβ 
ἴῃ φαεβίίοη ματα ψεσα σοηπεοίαά νι ἐπα 
0ϑ8εὲ οὗ βεβῇ δἀηά νῖπε, δηὰ ψἱτῃ {πὸ 
τε ρίουβ οὔβεγνδῆςα οἵ σεγίαίϊπ ἄδυβ 
(μοῖμοσ 45 ἔαδίβ οὔ ἔδαβίβ 15 ὀρθὴ ἴο 
αιπεδείοη). Ῥοββί οἷν ἐμ ρεσβοηβ ἱπάι]ρ- 
ἰῃρ' 5 βογυρίεβ ννεσα 7 ϑνγβἢ ΟἸ τ βεῖδηβ, 
δας {πεν πεεᾶ ποῖ βανε Ῥεεῆ. ΤΉΘΥ νοτα 
οογίαί νυ ποῖ 16 ρ811515 ἴῃ ρεϊποῖρ!ε, πια κι ρ' 
πε οὔξβεγσνδησε οὗ πε }ενν]ϑῃ αν ΟΥ ΔΩΥ 
Ῥατὶ οὗ ἰξ δῇ Ἵββεηῖαὶ σοπάϊείοῃ οὗ ἐπα 
ΟὨ τ βιίαη βαϊναίϊοη ; οἰπογινίθε Ῥαμ, δ5 
τῆς Ερίβε]6 ἰο πε ( αἰδιίδηβ βῆοννβ, νουἹά 
Βᾶνε δά ἀγεββεὰά ἐμεπὶ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεπε ἔσῃ. 
ἙΕυτίπει, {πε 7ενν δ αν ἄοεβ ποῖ ῥγε- 
βογῖδε δρϑίίηθηοα ἔγοῃι ὑπαὶ ΟΥ̓  ἔτοπὶ 
δηΐτηδὶ ἔοοά ; ἀπά ἰῃδγε ἰβ πὸ βυρρεβέίομ 
Βδγα, 25 ἱπ τ οι. 8, {παξ ἐπε ἀϊῆσα]εν 
ψΜ 85 Δρουὶ ἰοοά πα δά Ῥδβὴ οἤεγεά 'π 
Βδογίῆςε ἰο ἔδεε ροάβ, Ηξεποςε ἐδὰ ἰη- 
βπεησε δὲ ψοσῖκ ἰπ {πε Εοπιδη ΟὨυτο ἢ ἱπ 
Ρτοάιοίπρ, 1815 βοσαρυοϑιεν οὗ σοηβοΐεποα 
ΜΆ8 ῬΤΟΡΔΟΪΥ οὗ ἔββθης οτίρίη, δπά ακὶπ 
ἴο ἔβας ψΒῖοῃ Ῥδὺ] βυρβεαυθηεῖν ἔγαδίβ 
ΜΙ σταδίεσ βενογν δὲ Οοΐοββαα (0 οἱ. ἴἢ. 
16). Αἱ ΒΚοπιε δε βοῦιρῖεβ γεγε ΟΠΪΥ͂ 
ΒΟΓΌΡΙΕ5, δηᾶ ἐποιρῃ ἔπεσε τγὰβ ἄδπρο 
ἴῃ τβεῖη Ῥεοαῦβε πεν τεϑίςά οα ἃ ἄδξες. 
{ἰνε Δρργεμεπβίοῃ οὗ ΟΠ τι βιϊπίεν, ἘΠΕΥ 
οουἹά θὲ επάεεϊν ἄξαϊε ἢ ; δὲ Οοοββαα 
πεν Βαά ρτονῃ ἰηίο οὐ δάδριβά ἐδεση- 
Βεἶνεβ ἴὸ ἃ ΡΏΠΟΞΟΡὮΥ οὗ ταὶ !ρίου ΨΒΪΟΝ 
ΜᾺ5 ἴαϊαὶ ἰο ΟὨτιβεϊδηϊ; πέποε τῆς 
οἴδηρε οἔίομα. Βυϊ [ΠΟΙΡᾺ “ Ἐ86 νεῖ "ἢ 
θεά πο ἢανε Ῥξεη [ενν78, {Π6 βογρ 65 ἴῃ 
ψὨΐοΝ {πεῖν γελπαθ5 ννὰ5 Ἔχργεββαά, μδδά 
80 ἴὰ 7ενν 5} σοηηεοιίοηβ δηᾶ [αννβα 
αἰἴδηϊεῖεβ; δπᾶ ἴὲ 18 ὑγορδῦῖβ, ἔἴτοπὶ 188 
ΨΆΥ ἷπ ΜΟΙ (οἤαρ. χν. 7-13) (δ ἀϊ5- 
οὐδβοΐοπ οὗ ἔπε τεϊδίίοπβ οὗ 1π6 ννεαῖς δπά 
Ἐπ βίγοῃρ᾽ ρῬΡᾷ5568 οὐδὲσ ἰπίο δὴ Ἄβχμοσγέδεοῃ 
ἴο υπϊέγ δείνεεπ [ενν δπὰ (ἐπέε ἰπ ἐπ 8 
ΟΒυτοξ, [παῖ ἐπε ἔννο οἱ δβϑι βοδέϊίοπβ δά ἃ 



1-τεϑ. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ οι 

ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. 3. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ " ἐξουθενείτω, «τ Θοτ. ἰ. 
2 ἐ Υἱο 4; 

καὶ ὁ μὴ 1 ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προ- χνί. ττ. 

σελάβετο. 4. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην ; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ 
στήκει ἢ πίπτει " σταθήσεται δέ δυνατὸς γάρ ἐστιν 3 ὁ Θεὸς στῆσαι 

αὐτόν. 5. Ὃς μὲν κρίνει ὃ ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν 

1 Ἐὸν καὶ ο μη ἐφ" ἿΡ, τεδά ἢ ΓΑ ΒΟῸΣ ο δε μη. 

3 Ἐὸγ δυνατὸς γαρ ἐστιν ΑΒΟΏΙΕ «πὰ 411] εἀά. τεδά δυνατει γαρ. οθεος ὈΕῚ,; 
δα ΑΒΟΡ (απά δὶ] εἀά.) ο κυριος. 

5 ὃς μεν κρινεῖ ΒΗ ΕῚ,; ος μεν γαρ κρινεῖ ΦΊΑΟΡ ΙΔ, ΜΝ εἶββ τοραγάβ με γαρ 
88 8. ΤΊΕΓΕ ἱπιεγροϊδείοη (οὕ, ἴμ 8 σαβε ἴῃ ποία ', ρᾷρα 602) ; Τ βομάϊξ, ἱπβοσίβ; ΝΝ. ἀπά 
Η. ὕγδοζδι. 

ΒΈπετδὶ σοτσεβροηάδησα ; (86 γνεακ νψουϊά 
δε εν ΟΥ ρείβϑοηβ ὑπάδεγ 7Θννῖϑἢ ἰη- 
βπδησα; {π6 βίτοπρ ψουᾶὰ Ῥε (επέῖ!68, 
ΟΥ ῬΕΙΒΟΠΒ δὲ ἰεαδί ψὯο υππάεγβίοοά ἐπα 
(ο5ρεῖ 85 ἴξ νναὰβ ρσεδομεά ο ἐπε (επέῖῖε5 
ὃν Ρδαὶ]. 

ψεσ, ᾿. τὸν δὲ ἀσθενοῦντα: 45 ἀοάεί 
Ροϊπίβ οὐδ, ἔπε ραγί. 48 ορροβεάᾶ ἴο 
ἀσθενῆ, ἀεποῖεβ οπεὲ Ψῆο ἰ5 ἔοσ πε εἶπα 
6016, δι ννῆο τὴδὺ Ὀεσοτηα βίτοηρ, τῇ 
πίστει : ἴῃ τεβρεςὶ οἵ ἐδ !{Π, ἱ,6.-τοῖη ῬΑ} 5 
5686 οὗ ἐπε ννοσά ---- ἰπ τεβρεοῖ οὗ 88 
βανίπρ τα ποθ οὐ ΟἾτίβε απὰ 411 {παὶ ἰΐ 
ἰηνοῖνεβ : 8εῈὲ ἄῦονε. Ὅτε ἰβ ψψεαὰῖκ ἰῃ 
τεβρβοῖ οὗ (δ ἢ 0 ἄοεϑβ ποῖ ππάδετβίαπά 
δὲ βαϊνδιίοῃ 15.οὐ [αι ἢ ἔτοτα ἢτϑε ἴο 1δϑβέ, 
δηᾶ τηδὲ (1 15 βεουγεά ὉΥ 118 οΨῺ βη- 

- Εἴγεῃεβ8 δης ᾿πιεηβίίγ, ποῖ Ὁ ἃ {ἰπλοσοιβ 
ΒΟΙΌΙΡΪοβὶ ἐν οὗ σοπβοίεποθ. προσλαμβά- 
νεσθαι ἰ5 οἴεη υϑεὰ οἵ (οὐ᾽β στδοίουβ 
δοςερίαποα οὗ πιθβῆ, δὰϊ 450 οἵ τῆξῃ 
νγεϊσοπηίπρ οἴμοι πε ἴο {πεῖς βοοϊ εἶν 
δηᾶ {τἰεπάβῃϊρ, 2 Μδρο. νἱϊϊ. 1, χ. 15. 
μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν : ποί νἱΠ 
ἃ νῖενν ἰο ἀεοίάϊπρ' (οΥ ραββίπρ βεηΐβησθ 
ΟΠ) Πῖ5 ἄουρί5Β. ὙΠπε διαλογισμοί ἅτε 
τὲ τηονεσγπεηῖβ οὗ ἐπουρῆξ ἴῃ (6 ννεαῖς 
τῆδῃ, ϑνῆοβε δηχίουβ ταϊ πα νν}}] ποῖ θὲ δὲ 
Ῥεᾶσε; Ὧο σεηϑβιγε οὗ δὴν Κι 15 ἱπιρ! δά 
ὃν πε νογᾶ. ὙΠ βίσοηρ, γνῆο ψψεϊσοπια 
δῖπὶ ἴο ἔπ ἔε ΠΠοννβῃρ οὗ τὰς ΟΠυτοῖ, τα 
ἴο ἄο 80 πταητεβεγνεάϊν, τοὶ νυ {Πα 
Ῥύτροβε οὗ ἱπάρίπρ δπᾶ τυ]πρ 5 ταϊπὰ 
ὉΥ {πεῖς οὐνα, ἘῸγ διάκρισεις 566 τ Οο:. 
χιϊ, το, Ηςθ. ν. 14. 
ει. 2. ὃς μέν: εἷ. νεῖ. 5, ἰχ. 21. 

πιστεύει φαγεῖν πάντα: Π48 σοηβάεποε 
ἴο εδὲ 411] ῃΐηρβϑβ. 866 Ὑνίμασ, Ρ. 405. 
Αἰβοτά αυοίεβ Πεπιοβίπεπεβ, Ρ. 88: 
προέσθαι δὲ τὴν προῖκ᾽ οὐκ ἐπίστευσεν: 
““Ὧδ6 παά ποὲ σοηβάεξηςε, ἐ.6., Ὑᾶ5. ἴοο 
σϑυτίουβ, ἰο ρῖνα ὰρ {πε ἄοντυ ". Ὑ8Π18 
56 οὗ πιστεύειν βῆοννΒ ἰῃαΐ πίστις ἴο 
Ῥαὺ] ννᾶβ βϑϑβηεῖα!ν πη εἰ ἰ δ] ργίποὶρ]α ; 
ἴδε πιᾶῃ ΗΟ νγᾶ5 βίτοπρ ἴῃ 1ξ δά πλογδὶ 

 ἱπδερεπάεηςα, οουταρε, δηά οὐ βίμα ἐγ, 

ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει: ἰὲ 18 ἱτηροβ- 
81016 ἴο ϑῦρροβε παῖ Ῥδὶ] Πεγα 18. “"" νυτῖτ- 
πε 4υϊτα ἜΡΈΑΙΣ "Πα πιυβὲ αν Πδά 
ἃ τηοῖίνε ἴοσ βαγίπρ' νῆδε με ἄοεβϑ, δπά ἱξ 
Τϑῃ ΟἿΪΥ ὃ6 ἔουπὰά ἴῃ {π6 ἕδος [πδΐῖ 8 
Κηδν πέτα μεσ ΟΠ γι βείδηβ ἴπ Εοπια ΒΟ 
αὐϑίδιποά ἔτογῃ ἔπε υ8ς οὗ ἤεβῃ. 

γε. 3. ὁ ἐσθίων . . - μὴ ἐξουθενείτω 
κιτλ, Ῥδὰ] ρβ58685 ΠΟ βεπίβηςδ οὐ δἰ ἔπεσ 
Ῥατίυ, θα ννάσηβ θοῃ οἵ {πε τεταρίδεϊοηβ 
ἴο ΒΙΟἢ {παν ἀτα εχροβεά, ΗἨς 'Ψῇο 
εαἰϑ Ψ1Π ΡῈ ἱποϊϊπθᾶ τὸ σοηπίετηρί --- ο 
5Π66Γ δἱ ἔπε βουιρ[ε5 οὗ ἔπ8 ὑγεαῖκ 85 πλεσα 
Ῥταὐιάϊοε οὐ ορβοιγαπίίβπι; πὲ ψῆο ἄοεβ 
ποῖ δαδὲ Ψ}11 6 ᾿ἱποϊπεᾶ ἴο σεπβογίουιβπεββ 
--οσἴο ΡῬΡτοηοῦποε {με βίτοηρ, 0 1565 815 
ἸΡαγίν, πὸ Ῥεξίεσ τη Πα βμουϊά Ῥε. 
ΤὮΐ5 σδηβοσίουβπθββ 15 ἕο ἀάθη, θθοδιβα 
αοά (ὃ θεὸς 15 εὐπλρῃδίϊς ὃν ροβιεοπ) [88 
τεςοῖνοά {π6 βίτοπρ ἱπίο ὑπε ΟΠυγοῦ, δπά 
{πογείοσα δἰβ ρίαοε ἴῃ ἱξ ἰβ8 τοὶ ἴο δ6 
φαυεδιίοπεά. 

γψεσ. 4. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον 
οἰκέτην : [πε 5πάτρπαββ οὗ [5 γθθτκε (τ, 
ἶχ. 20) βϑῆονπ {μαξ Ῥδαυῇ, ψνἱἢ 411 15. Ἰονα 
πᾶ οοηδιἀδεγαίίοη ἴοσ ἔς ννεαῖ, νγὰ5 αἰΐνα 

ἴο τπ6 ΡοΟΒϑΙ ΗΠ οὗ 8. ἔγταπηῦ, οἵ τ8ς 
ΘΚ, δηᾶ τεργεββεά ἴξ ἰῇ 115 ὈΘΡΊΠΗΪΠ 5. 
11 5 εαϑὺ ἴο ἴαρϑε ἔγοπὶ βοσιιρυ]οιιβη 58 
αὐουξ οπε᾽Β ον σοπάποξς ἱπίο ῬΠατγίβαίβτι 
δϑοῦε ἔπδὶ οἵ οἴπειβ, οἰκέτης 5 τῶσ 
ἴῃ πε Ν.Τ. Ῥδιυΐ μα5 πὸ οἰπεῖ θχδγῃρῖίβ, 
δηἃ τηᾶν πᾶνε τι584 1 Πετα ἔογ [86 βιισραϑ- 
τίου (νῖοῃ δοῦλος 645 ποῖ) ἴπδΐ "86 
Ῥείβοη σγοξεγγεά το Ῥεϊοησβά ἴο [π6 ποιιβα. 
τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει: ἔογ {π6 
νΘΓῸ5 ἴῃ (Π6 τηοῦαὶ βθῆβε 8686 1 ΟΟΥ, χ. 
12. Ἴδε ἀδίϊνε 15 ἀαέ. οονῃ. Τὶ 15 Πὶ5 
ονη [οτὰ ΠΟ 15 σοποετποά---ἶς 15 Ηἰβ 
ἱπέθγεδε ΨΨΗΪσἢ 15 ἱηνοϊνεά απ ἰὸ ΗΠ 
(μηοΣ ἰο γου) ἢς πλιβὲ ΔΏΒΜΨΕΣ --- ἃ8. 86 
βίδπϑ οἵ (4115. σταθήσεται δέ: δας Ὡς 
5411] θῈ πχδάβ ἴο βίδηά, ἴ,6., 5.411 ΡῈ Ῥσε- 
βεινθά ἰπ 1π6 ἱπίερτι ιν οὗ πῖβ ΟΠ τ βίη 
οματαςίεσ, δυνατεῖ γὰρ ὁ Κύριος στῆσαι 
αὐτόν: ἴον ἴῃς Τιοτὰ 45 βρονγεσς ἴο Κβὲρ 
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ἃ ΟΒ, νἱῖ!. ἡμέραν. ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ πληροφορείσθω. 6. ὁ “ φρονῶν τὴν 

ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ, καὶ ὃ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ οὐ φρονεῖ. ἷ 

ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ - καὶ ὁ μὴ ἐσθίων 

Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ. 1. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν 

1 καὶ ο μη φρονων τὴν ἡμεραν Κυριω ον φρονει οπι. ΑΒΟΊΙ͂ΘΕ, νυΐρ., Οορί,, εἴς, 
ΑἸπιοβὲ 41] οτιῖ. εὐ, ΟΠονν Ἐπ658 δυϊπογεῖεβ ἀπά οσηῖε ; Ῥὰΐ ΑἸξ, ΟΠΙν Ὀταοκείβ ἴπς 
ννοτᾶβ, μοι άϊπρ' {παὶ ἐπε οτηϊββίοῃ τῆδν δὲ ἅπε το ποιηοεοίεϊευίοη. 

Τμδεα ἀγα οἴμεγ ἰπβίδηςεβ οὗ ποτηοίαϊθιέοσ. ἴουπᾶ ἰῃ ΟἿΡ, ὅγζγ., Οὔγυβ.,ρ Τάτ, 
Τῆς οἴδαβε ἰ5 

ἴῃ πε δἰξεβίδείοη οὗ 1818 ραββαρβ, 45 ΑἹ, ροὶπίβ ουέ, Ὑπυβ 66ὶ οπιίέβ ἴτοση ἡμέραν 
ἴο ἡμεραν, 71 ἔτοπη ἐσθιει ἴο ἐσθιει, Δηά Ι, ἔΤοπὶ τω θεω (0 τω θεω. 
ὁ ἐσθιων ἢ ΣΦΑΒΟΘΕῚ,. 

δίτα ἀρτῖρμε, Ῥαδὺϊ ἄοεβ ποῖ οοπίεπιρϊδία 
τῆς βίγσοηρ πῆδῃ Δ] πρ' ἀπά Ῥεϊπρ 5εὲ ὕὉὃὉ 
αραὶπ ὃν ΟἸγῖβε ; δαΐ ἴῃ ρίξε οὗ [πε ρετ]]5 
νος ΠΡογίν Ὀσίπρβ πῃ ἴ8 ἐγ η---πηά 6 
ΑΡοβεέῖε ἰβ 85 σοπβοίουβ οὗ ἴμετὴ 45 {π6 
τηοβϑὲ εἰπηᾶά δηᾶ ξογαρυΐουβ (τ βείδη 
οου]ά Ρε--ῆρ 15 ςοηῆάεπε ἐμαὶ Ολγίϑέϊαη 
ΠΡετίν, Ἐπτου ἢ ἐπε ρταοα δπᾶ ρόψεσ οὗ 
ΟΠ σῖβε, νν1}} ργονε ἃ ἰγίυσωρπδηΐ τροσγαὶ 
ΒΌΠςΕΒ5. 
εν. 5. Τῆς Αροβεῖε ρᾳβ8εβ ποπὶ [δ 6 

. φασβείοη οὗἩἨ 100 το οπε οὗ ββϑεπῆδν 
δε βαυηβ κίπά---ἔπε τεϊ!ρσίουβ οὔβεγνδησα 
οὔ ἄαγβ. ὙΤδΒ 18 βΈΠΕΙΔΙΥ τερασγάεά 
85 αυἰξε ἱπάερεπάεπέ οὗ πε οἰμεγ; ὕαξ 
Ὕγεῖββ ἀύβεβ τόσ νεγ. 6, ὑνεγε {πὸ ἰεχέ 
ΜΒ ϊοἢ μα δἄορίβ ἴπ σοτίσηοπ υνἱ ἢ πιοβὲ 
δάαϊίοτβ βεεπιβ ἰο σοπίγαβι “" ὮἰπῚ 0 οὗ- 
βόγυες ἐδιε ἄαν " νηὶ “Βίτη ψ8οὸ ἐαές,᾽ 
1πῃδὲ ψμδὲ ψὲ ἴανα ἤδγα 15. γθδ!ν ἃ 508- 
ἀϊν᾿βίοῃ οὗ ἔπε ϑαπγε ρεηξγαὶ βυ θεοί, [πὶ 
οἴποσ ψψοσάβ, ἀταοηρ ἴποβε ψγῆο δοβιδιπεά 
ἔτοζῃ ἤδβῇ δηᾶ νγῖπε, βοπια ἀϊά 5ο αἰνψαυϑ, 
Οἴμεῖβ ΟΠΪΥ οπ οετίαϊπ ἄδγβ. “Τὸ οὕ- 
βεῖνε {πε ἄδυ τηῖρῇς ἴῃ [5618 πιβδη ἴὸ 
οὔβογνε ἴξ Όν ἐββεῖπρ---815. σου θῈ ἐ88 
ζᾶ88 1 οπεἶῖβ ογάϊπαγν συβίοση Ματα ἴο 
86 θεβῇ δηά ννῖπε ; οσ ἴξ τηῖρῇῃμέ τηθδῃ ἴο 
οΌβεσνε ἰξ ὃν ἐξαβεῖπρ---18 ψουά θῈ ἐπε 
ς888 1 οπε ογάϊπαγιν δρβίαϊπεά. Ῥγασίϊ- 
ΟΔΙγ, ἴὲ τηαῖκεβ πὸ ἀϊβεσγεηοα ψνΒεῖποσ 
ἘΠ15 τεδάϊπρ' οὗ {πε βαββᾶρα 15 σοστθοῖ οὐ 
ποῖ; Ῥαὰϊ δῦριιεβ με χυεβείοη οἵ ἔμε ἅϊ5- 
Ἐποίίοη οὗ ἄδυϑ 85 17 18 ὑνεσε δῃ ἱπάερεη- 
ἄεης φιξβείοη, ταπιο 45 πε ἄοαβ ἴῃ Οο]. 
1, Ιτ 18 ποῖ ρσοῦδδῖε ἐμαὶ ἔπαγε 15 ΔΩΥ 
τεΐξσεπος εἰπεῖ το πε [εν δ ΒΑΡΡΘ ἢ οΥ 
ἴο {με 1,οτά 8 Ὁ δΥ, που ρῇ ἔπε ῥτίποῖρὶ8 
οὐ ΜΏΪΟΒ 1πε6 ΑΡΟΒΕα ἀτριιεβ ἀεῆπεβ ἴῃ 8 
ΟἸ σι βείδῃ δείίπάε ἰο ῬοΐΒῸΌ Νοίπίπρ 
ΜΙ δίενεσ ἱπ ἐῃς ΟἸγίβειδη τα] ρίοη 15 
Ιεραὶ οἵ βίδίυξογυ, ποΐ βνεῃ {πε γα] ρίουβ 
ΟΡβθναποα οὗ ἴδε ἢγβί ἄδν οὗ ἔπε ψεεκ; 
παῖ ορβεσνδῆςε οτὶ ρ παίεὰ ἱπ ἔβι ἢ, δπὰ 
15 ποὶ ψῇῆδὲ 1ξ βμουᾶ ὃς Ἔχοαρέ 48 1 15 
ἴον πιαϊπιδί πε Ὁ ἔβι8, Εὸσ ὃς μὲν 
866 νεῖ, 2. κρίνει ἦμ. παρ᾽ ἡμέραν πιελη8 

Ἰηβεσγί και βείογο 

ἡυάρεβ οπς ἅἄδυν “ἴῃ σοπιρατίβοη ΜΙ," 
ΟΓΥ ““1ἴο {π6 ραββίηρ ὈῪ οἵ δποίμεγ: οἵ 
Ϊ. 25, ὙΝίπεγ, 503 ἢ, 5.46 ὃν 5:46. ΨΠΒ 
{π|5, κρίνει πᾶσαν ἡμέραν οδη ΟΠΙγ πιεδῃ, 
ΤΔΚαΒ. πὸ ἀϊβείποίΐοη Ῥεΐίψψεεῃ ἄδυϑβ, 
οουπίβ 811 δἰῖκα, [Ιπ βυοῦ αυδβίοπβ ἐπς 
ἱπηροτίαπε ἐπῖπρ' ἰ ποῖ παῖ ἐπε ἀεοϊβίοη 
Βμουϊά Ῥὲ Πϊ5 οὐ παῖ, Ῥαΐ {πὲ δαοὴ τδῃ 
5βου!ὰ πανε δὴ ἱπέε]ραπὲ ἀββύγαποα 88 
ἴο Πίβ ονῃ σοπάποϊ; [ξ ἰβ, ἱπάεεά, ὉΥῪ 
πανίπρ' ἰο ἔδακε ἐπε γτεβροπβί 111 ν οὗ ἄε- 
οἱάϊπρ ἔοσ οπεβεῖξ, νγίεμους ἐπα οοπβίγαϊπε 
οὗ ἴανν, {πὲ δὴ ἱπέεΠρεπὶ ΟΠτί βείδη σοη- 
Βοίβῃςβ ἰβ ἀενεϊορεᾶ. Ἐοτ πληροφορ- 
είσθω οὔ, ἵν. 21, ἀπά 1ἱρμεζοοι᾽ 5 ποίε ὁπ 
ΤΟΙ. ἵν. 12, νοῦς (ν1ΐ. 23) 15 ἐπε πιογαὶ 
ἱπίβΠ!ρεποβ, οσ ῥσαςίοαὶ γεᾶβοπ; Υ͂ 
τοδδῃβ οὗ {Πῖ5, εη]ρῃίεπεά ὃν της ϑριτίξ, 
ἐπε τι βείαη Ῥεσοπλθβ ἃ αν [0 Πἰπηβα], 

Ψεῖ. 6. Τῆε ἱπάιβεσεπος οἵ {πε 4165- 
τἴοπ8 δὲ ἴββαε, ἔοτὰ ἐπε τε: ρίουβ ροΐηξ οὗ 
νίαν, ἰ5 ββονγῃ ὉΥ {π86 ἴδοι ἐπδὲ δοίκ 
Ῥδγίϊεβ, ΒΥ {δε 11πε οὗ δοΐξΐοπ ἐπεν οβοοβε, 
δανε ἐμὲ βαῖηε επᾶ ἴπ νίεν.--ὐῖς., {πὸ 
ἱπίεσεδὲ οὔ ἐπῆε Ἰιοτά, ὁ φρονῶν τὴν 
ἡμέραν ο΄, ΟΟ]. [|, 2. Ὑῆε βεξείηρ οὗ 
{86 ταϊπὰ ἀροη ἐπε ἄδγ ἱπιρ1165 οὗ σοῦγβα 
βοσὴβ ἀβεϊποιίίοη βεένγεεη 1ὲ δπᾶ οἴδεσβ. 
ὙΠε οἴαυβε καὶ ὁ μὴ φρονῶν . - . οὐ 
φρονεῖ 15 οπηϊεεᾶ ὈΥ τηοϑὲ εαϊίοσβ, δὰΐ 
15 αῦβεποε ἔἤτοτῃ τπηοϑὲ Μ59. τηὶρδξ 8111] 
ῬῈ ἄυε ἴο λονμαοίεϊσείοη. εὐχαριστεῖ: 
ἐπαηκβρίνίπρ ἰο αοά Τοπϑβεοζδέεβ δύ 67} 
τηεδὶ, ψβεΐμοσ ἰὲ Ὅς ἐδ6 δβοδίῖς οπα οὗ 
Εἶπ ΨΠηῸ δρβίδίῃβ ἔτοση πε δηδ ἤεβἢ 
(ὁ μὴ ἐσθίων), οὐ {πε ποτε ρεπεγοῦβ οπὲ 
οἵ δῖπι ψῆοῸ υ8εὲ5 Ὀοίῃ (ὁ ἐσθίων) : εὐ, 
ἈΑοίβ χχνϊΐ, 35, 1 οσ. χ. 30, τ Τίτω. ἴν. 3- 
5. Τῆς ἐπαηκβρίνίπρ βμοννβ ἔμ δὲ ἴῃ εἰεποῦ 
᾿ᾶβὲ ἔδε ΟΠ τίβείδη 15 δοίϊπρ εἰς δόξαν 
θεοῦ (1 Οοτ. χ, 31), δπᾶ ἐπεγεῖοσε ἐπδὲ 
ἐδε Τογά 8 ̓ηίεγεβέ 15 58ξα. 

ψει. 7 ἢ. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαντῷ ζῇ 
κιτλι Τδε {τὰ ψ Βῖοῦ Παθ Ὀδθῃ 
Δἰηττηεὰ ἰπ τεραγὰ ἰο πε ΟΠ γβεαπ᾽Β 188 
οὗ οοά, δπά οὔβεσνᾶποε οσ ποπ- Όβεσν- 
δηςε οὗ ἄδυϑβ, ἰβ ποῖεὲ Ῥαβεᾶ οῃ ἃ ἰϑυβϑτ 
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ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει. 8. ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, 
τῷ Κυρίῳ ζῶμεν - ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. 

9. εἰς «ς ΠΕ. νἱῇ. 

τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἀνέζησεν, ἵνα καὶ ἢΐ, 25. 
το. Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου ; 

ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου ; πάντες γὰρ ἡ παραστησόμεθα ἐ Αεἰ-, 

τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ. 2 11. γέγραπται γὰρ, “ Ζῶ ἐγῶ, λέγει Κύριος, ΠΡ 

ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται 3 τῷ 

ἐάν τε οὖν ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου “ ἐσμέν. 

- Ν ᾿ », νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 

1 πὶ. καὶ Ῥεΐογα ἀπεθανε ψτῃ Σ᾽ Α ΒΟΙΕΡ, Ἐὸς αἀνεστη και ανεζησεν τεδὰ 
οηἷν εζησεν νγἱτ ΑΙ ΒΟΌΓ;Ρ δπά 81] εἀά. 

3 του Χριστου "ΟΡ: του θεου ΊΑΒΟΙΒῈΕ δπά 811] εἀά. 

3 ἐξομολογησεται πασα γλωσσα Β55Ε' («πά Α οὗ Γ,ΧΧὺῚ; Ῥὺϊ πασα γλωσσα 
εξομολογησεται ΦΑΟΡ,Ρ, ὙΤΠε ᾿αἰΐεγ ογάθσ 15 το] οννεά ὃν νεἶββ, Ἦν. δπά Η., 
απὰ Τίβομάξ,. Ῥγορδῦϊυ με νεῦρ ννα8 ρΐ ἢγϑβέ 'π ΒΕ, βίο, ἔο σοπέοσπη ἴο ἔπε ραγαῖ]ε] 
οἶδιιβα. 

ἀγα οὗ ΠΙΟὮ 1Ε 15 ἃ ρατί. Ηΐβ ψνβοϊβ 
1΄ὲ Ῥεΐοπρβ ποῖ ἴο Ἀἰπηβεῖξ, Ῥὰς ἰο ἢί5 
Τιοστά. ““Νὸ ομδ οἵ 8 ᾿ναίῃ ἴο Πἰπιβεῖξ᾽" 
ἄοεβ ποίΐ τηββϑῃ, “"ἜνεσΥ τηδηῃ5 οοπάποίς 
δἤεοιβ οἴπεῦβ ἔοσ Ὀθίξευ οὐ ὑνοῦβε, ψνμθῖ με 
Πα νν1}] οὐ ποῖ᾽"; 1[ἴ τλβδῃβ, ““πὸ Ὁ γί βϑεδῃ 
5 ἢἰβ οὐνγῃ επά ἴῃ [|| ννμαΐ 18. αἰνναγβ 
ῬΙδβεπὲ ἐὸ δ5 τηϊηά, 845 16 σις οἵ δῖβ 
οοπάπςέ, 15 ἐῃ6 Ψ| δπά ἰῃε ἱπίογαϑὶ οὗ 
815 ΤΠ ογά ", ὙΒε βαπιε μοἱ 5 οὗ δἰ5 ἀγίπρ. 
Ηε ἄοεββ ποὲ σῇοοβε εἰΐμπεσ [6 {ἰτηβ οὕ 
{πε τηοάε οὗ ἱξ, πκῈ 4 Βοζηδῃ ϑίοϊς, ἴο 
Ῥίβαβε μἰπιβεῖ. Ἐξ ἅτεβ θη ἐπε Τνοτά 
ὙΠ, 65 {πὸ Τιοτά 1], απ ὄνεη ὈΥ [5 
ἀεδεἢ οἱογιῆεβ ἀοά. ἴῃ νεσ. 14 ΗΕ. Ῥαυὶ 
ΘΟΙΏ65 ἴο 5Βρθακ οὔ ἐπε ἱπῆπεπος οὗ οοπάπος 
Ὅροπ οἴμεῖβ; μας μαῖα ἔπεσα 18 πὸ 500 ἢ 
τπῖπρ' ἴῃ νίαν; [6 ῥσοσγαίπαποβ ρίνθη ἴὸ 
τῷ κυρίῳ (τοῦ κυρίου) ἰῆταε {{πηὲ8 ἱπ 
γψεσ. 8 βῆῇοννβ {παῖ [πε οπα ἐσατῃ ργαβαπί 
ἰο δὶδ τηϊπά 15 π6 411- ἀδεδστηϊπίη ρ β'ρηιῆ- 
οδησα, ἴον ΟΠ βείαη σοπάποξ, οὗ ἔπε τεῖϊδ- 
εοπ το ΟὨτῖβί. ΤῊ ϊ8 (146 4110) ἀδίεγηῖπεβ 
ἐνεσυιβίπρ, ΑἸ κα ἰπ 16 ἀπὰ ἄεδίῃ; απά 
411 ἐῆδι 15 ἀβίεσταίπεά ὃν 1: 15 τῖρῃι. 

Ψψεσ. 9. εἰς τοῦτο γὰρ . .. ἵνα: οἷ. 
2 ΟὍος. ἰϊ. 9. ἔζησεν τεΐετβ ἴο {Π6 ταβιγγθο- 
ἐοπ, 85 ἰβ βδῆονῃ ὃγ {με ογάες οὗ {π6 
ψογάβ, ἐμε σοππεοίζοη δἰβαννῆογα ἴῃ Ρ δα 
οὗ Τιογάβμίρ στε ἐπα ταβυσγασίίοῃ (οα 
ῬΏΪ. 11. 9 βῇ, δπᾶ {πε δοσῖβὲ ἰβηβ8 ΒΟἢ 
ἄρβϑοσθεβ δη δοΐ, απὰά ποΐ {π6 οοπεϊπυρᾶ 
εχίβίεποα οὗ ΟΠ" σῖβε ου βασίῃ (ϑαπάδυ δπᾶ 
Ἠεδάϊαδπ) : οὔ. Εεν. 11. 8 (ὃς ἐγένετο νεκρὸς 
κ᾿. ἔζησεν), χκ. 4 ἢ. ἵνα ἀεποίε5 (045 
Ῥύτροβα 1η βυδ)εσιίηρ ΗΠ5 ὅοη ἴοὸ [815 
εχρεγίθποαε. ὟΝῈ πηιβὲ ποῖ βιρροβε παῖ 
ἀπέθανεν ἰ5 5ρΘοίδ!ν σοππεοίθβά ψἱΕ 
γεκρῶν ἀπά ἔζησεν «ἱἢ ζώντων ; {πέτα 
8 [6 βᾶπιθ τΊΔΉΠΟείβτη 845 ἴῃ ἵν. 25. 
Ἐδεδοσ 18 16 σου ἢ ΟἸ τι βί᾽ 8. τεβυγγεοίίοῃ 

[, 

ἐπαὶ Ηἰ5 Ἰογάβῃιρ ονεσ ἔπε γτεαϊπὶ οὗ ἄβαϊῃ 
15. ββϑίδ 5 πεά, 580 (πδὲ ποὲ ὄἜνὲβ ἴῃ ἐμαί 
ἄατικ νγοσά ἀο ποβεὲ ψῇο δ Ηΐβ οδβδαβθ 
ἴο βἴαπά ἱπ {πεῖγ οἷά τεϊδείοη ἴο Ηϊπὶ. 
τοῦ κυρίου ἐσμὲν Πο[ἀ5 4116 ἰπ τπ6 Βεβῃ 
δηά τῃ6 ἀπβεθη. 4 
ες. το. Σὺ δὲ: ἐΐοι, ἴῃ σοπίγαβε νυ ἢ 

τὰς οπμβ μοσά ἀπά πάρε οὗ 411. [τ ἴδοβ 
οὗ οἵἷιἵγ. σοτηπηομ ταβροπβι δ Π ἐν ο Ηἰτη, 
Βον ἄδλτε μα ᾿πᾶρε δαοῦ οἱπεσ ἢ τὸν 
ἀδελφόν σον: Δποίμει τεάβοη [Ὁ ποί 
Ἰυαάρίπρ: 1ὲ 5 ἱποοπβίβίαπι ΤῈ ἃ τα- 
ςορηϊτίοπ οὗ ἐπ Ὀτοϊ πεγῃοοά οὗ Βεϊίθνεγβ. 
ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς κιτιλ. Οἵ ποι, 
αρδίῃ, ννὮν ἀεβρίβαβδί που ἡ δίς, ΤΈϊ5 ἰβ 
δἀὐάτεββεά τὸ {πε βίσοπρ' δπά ἔτεε {μίπ]- 
ἴπρ, 85 8 ἢτβὲ αιιθβέϊοπ 15 ἴοὸ {6 νγεαῖκ 
δηᾶ βογυρυίοιβ ΟΠγίβείαη, Οβηβοσίοιιβ- 
ὯΕ85 8π4 σοπίετηρί δῖα πανεσ δηυ μη 
Ῥυϊ 51π5, ποί ἴο Β6 ρσϑοιβεά θαϊ βΒῃυπηβά. 
διά {παῖ 411 ἐμε πλοσε νΒθη νἡγ}6 τετηθτηθθ: 
παῖ ψῈ 5141] 411 βίαπά δὲ οὔβ θδι 
παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ 
αοά 15. 186 ππίνεγβαὶ πάρε. [π 2 ὅοσΣ 
ν. τὸ ψε βαᾶνε τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ 
Ῥυΐ Βετε τοῦ θεοῦ 5 ἐῃ6 οοττγεοί τεδάϊπρ 
Ὗνε οσαπποὶ βιρροβα ἐμαὶ ὃν τοῦ θεοῦ 
Βετα 80} πιεδηβ ΟἾγίῖβε ἱπ Ηἰβ ᾿Ὀϊνίπα 
πϑίαγα ; [π6 ἔστι ψγῪ ἴο τχεάϊδες δθίννεεη 
τε ἔννο βχργεββίοῃβ 18 βθθὴ ἱπ σβδρ. ἴϊ. 
τό, Αοίβ χυ!. 31. ἐπ ᾿νε δἱ! βίαπά δὲ 
ἐπαὲ Ὀατ--- πᾶ ἴεὲ ΞΒουα δὲ ρματὶ οἵ οὰσ 
βρίίέμαὶ δηνιτοηπλεηξ αἰνγανδ8-- πὸ ΟΠ6 
ΨΜ1Π ἸΟΟΙΚ αἱ [818 Ῥγοῖπεσ Ψ] δἰζμοι 
ΕΠ ΒΟΣΙΟΌΒη 6585 ΟΥὁὨἨ σοηῃίοπιρέ. 
ει. 11. γέγραπται γάρ: {πε πηΐ- 

νψεσβαὶ μιάρτηθης ργονεά ἔτοπι ϑοσίρξεισε, 
15. ἵν. 23. Ῥδὺ] [οοννβ τε ΙΧΧ, 
Ὀαξ νεσν ἔγεαῖγ, Ἐὸτγ ζῶ ἐγὼ λέγει κύριος 
τε ΓΙΧΧ [68 κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὀμνύω. ΤΣ 
ΒΆΤΩΕ Ραββαβα 15 αποΐεα τῆοτε ἔγαεῖν 8611] 
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Θεῷ". 12. ἄρα οὖν! ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ 
Θεῷ. 13. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν - ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε 

« Μαῖιι. χυὶ. μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ " σκάνδαλον.2 14. 
43; αν ϊὶ. 
γ: ὍΒ. οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι᾿ ἑαυτοῦ - 3 εἰ 
χνὶ. 1; Μ ἢ . 
Ἦδν. ἢ: μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν - τ5. εἰ δὲ ὁ διὰ βρῶμα 
Ὁ ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκ ἔτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ 

Δ ρυν ΦΑΘΕΙ͂,, 811 ουγϑῖνεβ, ἰβ ρας ἴῃ ἰοχὲ ὃν Ταάϊ, ἀπά Ὀγαςκείεά ὃν ΑἹῈ, ἀπὰ ΝΥ. 
δηά Η. [Ιἰ ἰβ ογηϊεά ἴῃ ΒΡΌΪΕΡΙ, ϑυτ. ἀπά ὃγῪ Ὁ εἶββ, ψβο (πἰπκβ 1 ταῦοῃ τῆοτα 
παΐυγαϊ [πδὲ πα σοτησλοη Ῥαυ]ης ἔογηλα αρα ουν 5πουϊὰ μανε Ὀεαπ οοτηρίεἰεά ἐπαπ 
ταῦ] διε, ὙΠ δυξπογιεῖεβ ἀγα ἀϊνί δα ἴπ ἐπε ϑαπης γᾶν θαίνγεεη δώσει ἀπά απο- 
δωσει; ΒΕ ξυρροτείηρ ἐδε Ἰδεξεσ, να ἢ 18 δάορεεά Ὀγ Νν εἶββ, απὰ 9 ΑΟ τῇς ἔογπιαγ 
ΜΏΙΟΒ ἰΘ δάορεεὰ ὃν ΝΝ. δηά Ἡ. ϑ80 αἷβο ΥΥ εἰββ οπηϊὲβ τω θεω ψι ἢ ΒΕ; θὰ ΚΝ. ἀπ 
Η. ὕτγδοῖεε 1ξ, 485 ἰξ 15 ἐουπά ἴπ Δ ΑΟΘ ΠΕΡ, 

3 τὸ μὴ τιθεναι προσκομμα τω αδελφω ἢ σκανδαλον. προσκομμα δηὰ ἡ ἅτε δοΙἢ 
οπι. Ὁ Β, ὅ'υτ., Αὐτὰ, νεῖββ {Πίπκβ (815 ρσίνεβ τῃ6 ἔγὰβ τεδάϊηρ, τὸ μη τιθεναι τω 
αδελφω σκανδαλον, «ηὰ ΝΥ. ἀπά Η. ρυὲ ἴἴ ἴῃ τηδγρίη. 

5 δι εαυτον ΒΟ, [0] οννεά ὃν Ν᾽. ἀπά Ἡ., Ὑν εἰβ5, ΑἹ, ; δι αντον ΑΌΕΈΕΟΙ,, πὰ 
οἵ εἄά. Τ,Δοθπλ. ἀπά Ττερ. Γ 

4 Ἐὸσ εἰ δε τεδἅ εἰ γαρ ψἰτμ ΣΦ ΑΒΟΘῈΕΡ δηά 81] εἀά. 

ἴῃ ῬΗΪ], ἰΐ, τὸ ζ. ο ἀδβοτγίδε ἔῃε εχαϊξδίϊοσ 
οἵ Ομγίθε. [πὶ ᾿ϑβαίδῃ ἰξ τεΐεσβ ἴο ἐπ6 
ςοτηΐηρ οὗ αοά᾽β Κκίπράοτη, θη 81] 
πδίίομβ 5181} ψψοσβῃῖρ Ηΐτη. ἐξομολογή- 
σεται τῷ θεῷ - 541} ρσίνε {παπῖκβ οὐ 
ῬΙαῖβα ἴο αοά : χν. 9, Μί, χί, 25, δπά 

οἔξδη ἰη υΧΧ τὸ ΓΤ ΤΠ. ἴπ δε βεπβα 

οὗ “οοηῆεϑ8᾽᾽" 1 ἔα Κ868 τῆς δςσιβαῖϊίνε. 
ψεῦ. 12. ἄρα (οὖν): 80 {πεη --- ςοη- 

οἰαβίοη οὗὨ ἐλπὶς ἀβρεοῖ οὗ {πὸ βυδήεςε: οἷ 
ν. 18, νἱ!. 25. νεῖν Ψψογά ἱπ {Π15 βεῆ- 
ἴαποα ἰβ ἐπιρμδίϊς : ἕκαστος, περὶ ἑαυτοῦ, 
λόγον δώσει, τῷ θεῷ. Εογ λόγον ἴῃ {118 
Β6η86 866 Σ Ρεῖ. ἵν. 5, Ηεβῦ. χίϊ. χ7, 
Μαῖι. χίΐ 36, Αςιβ χίχ. 40. 

γν. 13-23. Τς Αροβέϊε πον ὑσοοθεᾶβ 
ὋὋ δύριια ἔπε ᾳυεβίίοη οὗ ΟΠτίβείδη σοη- 
υςὲ ἴῃ τηϊηρ5 ἱπάϊβεγεπε ὉπΊὶ δποίπεῦ 
Ῥοΐπε οὗ νἱενν -- ἴδε οὗ τᾷς ἱπῆπεπος 
ΜΉΘ οὐἦ σοπάπος ΤῊΔΥ δπᾶνὰ οἡ ΟἴοΓΒ, 
δῃᾷ οἵ {πε σοπϑίἀεγαίίοη ΨὩΙοἢ 5 ἅπε τὸ 
τπεπι. μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν: 
{Ππ15 ΤΔΌΟΒ ἔΟ]ονν5 ἔτοση νῆδε ἢΔ5 Ὀεξη βαϊά 
αἰτεδάυ, δηά κρίνωμεν ἐπετεΐογε ἕογθὶ 8 
ΒΟΙῊ ἐπε ςοηβοσίοιιβ ἀπά ἔπε σοηίετηρίθουβ 
εϑβεϊσηδίς οὗ οἴμετβ. ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε 
μᾶλλον; ὃς {π|8 γοῦγ Ἰυάρτηοηξ ταί μεσ. 
ΟΥ τ Οος. ἐΐ,. 2, νἱῖ, 37. τὸ μὴ τιθέναι 
πρόσκοβμα τῷ ἀδελφῷ : (πῖ8 18 οἵ σουγδα 
δἀάτεββεά ἴο (με ἸΙρεσαὶ ραγίγ. ἘῸσ 
πρόσκομμα 56:6 τ ὕοτ, νυἱῖϊ. 9.ὡ ΤΠ 
ψογά ἄοεβ ποῖ οσοὺγ ἰῃ [ἴῃς οΒρεῖβ, Ὀυς 
ἰε 5. ἃ τετθδγκδθὶς ἴαςε ἐπὶ 'π τηοβὲ οὗ 
ΟἿΓ ἸιοτὰἶΒ ὄχρσεββ ἰεαοπῖπρ' ἀδουΐ βίῃ, 
[Ὁ 15 βἷπ 'π ἔπε ομαγαςΐεσ οἱ σκάνδαλον, ἃ 
5ΠΑᾶΓΕ ΟἹ Βίυτη ἢ ρ-ὈΪΟοΚ ἐο οἴμοῖβ, τ 

ψΒΙΟἢ Ηε ἄεαὶβ. Ῥδὰϊ ἀδβνεῖορβ δἰ ἰάβαβ 
αὐϊξα ἔγεεῖν ἔτοστα ἢἷβ σοποερείοη οὗ ζδί τ, 
Ῥυξ ἴῃ 411] ργοῦδθιτεν μ6 τνὰβ ἔτη! ]ατ 
ΜΠ ψμδὲ [εβὰ8 ἰδυρῃς (Μαῖε. χυἹ].). 

ει. 14- [π᾿ ρτγίποίρίβ, {π6 Αροβεῖς 
βἰὅεβ τ {πὸ βίτγοησ, Ης ἢπᾶ5 πὸ 
ΒΟΓΌΡΙ65 ἀρουέ πηεδίβ ΟΥΓὁΎ ἀτῖπΚ8 οὐ ἄδγβ. 
ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ : ἰἰ 15 45 ἃ ΟὨ τί ϑείαπ, ποῖ 
85 ἃ ᾿ἰδογέῖηθ, ἐμαὶ Ῥὺ] ἢδ8 1πὶ5 σοπ- 
νἱοίίοη ; ἱπ Ομτῖβὲ 7εβὺβ μ6 ἴβ βισα ἐμδὲ 
ἔδεγε ἰ5 ποι ῃίπρ ἰπ τ8ς ννου!ά δββθητδ!ν 
ὉΠΟΙδδη ; 411 {πίηρθ απ θὲ σοπϑεογαίθά 
δηδ ΟΠ βείδηϊβεά Ὀγν ΟΠ τί βεῖαπ 186. 
κοινόν: οἵ. Αοἱβ χ' 14, 28, Εδν. χχὶ, 27. 
τ 15 τπε ορροβίϊε οὗ ἅγιον, ἀπά 5 ρηΐῆδβ 
{παῖ νΒϊοἢ 15 ποῖ ἀπά οδπποῖ θεὲ Ὀτουρδε 
ἱπίο γεϊδείοη ἰο αοά. εἰ μὴ τῷ λογιζομέν 
κιτιλ, ὙΒδουρΉ ἔπεγε ἴ5 ποι ῃπίπρ ννῖς 
ἴῃ ἰΈ56 17 μδ5 1π|8 σπαγδοίεσ, βοῦς {πῖπρϑ 
ΤΔΥ ὕᾶνε ἰξ βυδ)θοι νεῖν, ἐ.6., ἰπ ἐπε 
ἡυάρτησπε οὗ ἃ ρατγιίουϊατ ρεΐβοῦ ψῆο 
οδηποῖ Παρ (τοτὰ βοόστηε ἱπιρετγξεςείοι οὗ 
οοπβοίθηςα) τερδγάϊηρ' ἐμδηὶ 50; ἴο ἀὐηε 
(ἐκείνῳ εταρμδίῖς) ἘΠΕῪ ἀγα υνμδὶ Βίβ οοη- 
δοίδβηςβ δα μετ ; δηᾶ πἰβ οοπβοίεποα 
(υπεη]ρμίεπθᾶ 45 ἰξ ἰ8) 18 ἐπεεϊεά τὸ 
τεβρεοῖ. Ἐὸν εἰ μὴ οΥ, Μαίε, χίΐ, 14, 
ααὶ. ἰϊ. τό. 

ψεῖ. 15. Μίδηγν Ὄχροβίζοιβ ἢδγὲ ΒΈΡΡΙΥ 
Βοσῃθι δ᾽ ; 6...“ Ὑοῦ τητβὲ ἤδνε τεβρεςῖ 
ἐπεγεΐογε ἴῸγ 18 βοσιρ]εβ, δἰ ποιιρἢ νοῦ 
ΤΩΔΥ ποῖ 5ῃδγε ἔπη, ἔοσ 1{, εἰς. (ϑαπάδν 
διὰ Ἠεδάϊδπι) ; θὰ ἰξ ΒΕ 8 πῈ5 ϑρΙῈσ το 
οοππεοῖ πε γὰρ ψχἱὮ ἐπε Ἰεδάϊπρ' 1άεα 'π 
ἴδε ψτίτετ᾽ 8 τιϊπᾶ, Ῥαξ πὸ βέυτα Ὁ] πρ- ] οἷς 
Ῥεΐοτε ἃ δτοίδεσ, ἴοσ, εἰς, διὰ βρῶμα ἰ5 
οοπίετηρίυουβ: “ ἴογ ἴδε βακε οἵ 1οοᾶ ᾽" 

. 
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βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανε. τό. Μὴ Β ΟΝ. ὯΝ. 8, 

ἃ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. 
τι Ὅον. ἐν. 

Ιἢ. οὐ γάρ ἐστιν ἧ βασιλεία 20. 
Ἴ γ 1 Ἶ β Κκ Μαῖίι. νἱ. 

τοῦ ᾿ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ 24; 0Β. 

ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ" 18. ὁ γὰρ ἐν τούτοις  " δουλεύων τῷ Χριστῷ 
χυ!. 18; 
Ἐρῇ. νὶ, 
7: ὁ]. {1}, 
44. 

1 ἘῪοσ εν τουτοις δ Ὁ, τεδά εν τουτω ψ τ ΤΑ ΒΟΏΞΕ δηὰ 411 εἀά. 

{ΠῪ Ὀτοῖμεσ ἰβ ρτίενεά. βρῶμα ἴ5. τ18ὲ 
ἴοοᾶ ννΒῖσοῃ {με βίγτοηρ δδῖβ ἱπ βρίϊε οὗ 
Ηἷβ Ὁσγοίμεσβ βοσυρίεβ. λυπεῖται πεεά 
ποῖ ἱπηρὶν ἰμαὲ {πὸ γεὰκ ἰ5 ἱπάυοεά, 
αραϊπβὲ [8 σοηβοίθβησε, ἰοὸ εἰ 8150 
(πουρ ἢ ἐμαὶ 15 σοπίεσπιρὶ διε 85 [Ὁ] ον- 
1ΠΡῚ; ἴξ τῆᾶν αἰΐε νγῈ}} Ἔχρταββ {πε ὑπ- 
ΕΆΒΙΠπ6855 ἀπά ἀϊβέγαβθ ἢ ὙΠΟ δὲ 
γγεαὶς 5665 (π6 βίσοῃρ Ῥυγβυε ἃ 1ἴπῈ οὗ 
οοπάπος ὙνΕΙσἢ ἢῖδ σοηδβοίαποα σαπποὶ 
ἌΡΡῖονθ. Ἐνβῃ (ὁ σᾶϊιβδ6 βϑυοῃ ραΐῃ 85 
115 15. ἃ νἱοἸδιίίοη οὗ ἐξ ανν οἵ ΟΠ τῖβί, 
Ης ψο ἀοε5 ἰξ π85 σεαβεά ἰο νγαὰῖκ κατὰ 
ἀγάπην, Δοσοτάϊπρ' ἰο ἴονε, νν ἱοἢ 15 {πε 
ΒΈΡτετας ΟΠ γίϑείδη γὰ]8. [ἢ {ΠῈ βεηβε οὗ 
1815, δπᾶ δὲ με βδαῦὴξε {τὴς ἀνάσα ἐμαὶ 
τς τυεαῖς ἴπ {π6βε οἰγουτηβίαποεβ τηΔΥ 
εαϑβιΐν ῬῈ σδ)οϊεά οὔ ὀνεγροσπα ἱπίο ἀοίηρ 
Ψγμαὲ ἢἷ8 οοηβοίεποαε ἀίβαρρσονεβ, ἴδε 
Ἀροϑβεῖς Ἔὄχοϊαΐπηβ αργαρεν, μὴ τῷ βρώματί 
σον ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς 
ἀπέθανεν. ΤῸ ἰαπιροῦ ὙΠ σοηβοίεποα, 
ἰε 15 ποσα ἱπιρ]1εά, 15 γεΐῃ ᾿ς ἀπά {Π6 5615} 
τῆ ΜὯΟ 50 [1565 δ΄᾽5 ΟΠ τ βιίβη 1 θεν 45 
ἴο ἰεδά 4 εαῖκ ὕγοίμεγ ἴο ἰδῦρεσ ψἱτῃ 
8ῖ8 οοπβοίεησε ἰδ ἀσέ δηά ραγί 'ἴπ πδὲ 
ταῖη, Τε νναπίοη οοπίεπιρί βοῇ ΠΡΕΓΥ 
βῃονβ ἴοσ {πὸ 5ρίτὶ ἀπά Ἴχαπιρὶε οὗ Ομ γῖβὲ 
8 διηρμαβίβεα Ῥοΐῃ πετὲ ἀπά ἱπ τ Οὐχ, 
νἱ. τὰ ἢ. Νὲ ῥ[ηγὶς γεοεγὶς ἐμηηει εἴδη 
ματι Ολιγίσέμς υἱέαπε σαπι. 

ψεῖ. τ6. μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν 
τὸ ἀγαθόν. τὸ ἀγαθόν 15 βοτηεννμαΐ ἴῃ 
ἀεβπιίθ. Ιε πᾶ Ῥξεη ἴδε (1) 48 188 
δοοὰ σομιτῆοη ἴο 411] ΟΠ γί βεῖδῃβ -- [Π8 
Μεϑδίδπις ββ νδείου ---ῃοἢ νν 1} θῈ δΪ45- 
Ῥδειηεά ὃγῪ {πὸ ποη- τ βέαη, νμθπ ἘΠΕΥ 
86ς {με νναπίοπηςββ 1 ΒΟ Β ΟἸ τ βείδἢ 8 
τοῦ ἐδοῦ οἶπεῖ οὗ ἀΐ ὈῪ βιισῃ σοπάποϊ ἃ5 
ἘΔ}1 τεργοδαΐίεβ ἴῃ νεῖ. 15; δηά (2) δ5 
ΑἸ τιβείδη Πρεσῖν, δε πεεάοπι οὗ ἼἿοη- 
βοίδποθ ΨΏΙοΝ Ὧ845 Ῥθεὰ Ὸπ Ὀγ ΟἸτῖδί, 
δὺς ΜΕ] ΟΙ νν1}} ἱπονιδὶν σεῖ ἃ θα πᾶτηε 
ἴτ 15 Ἄχεγοϊβεά ἴῃ δῃ ἱποοηβί ἀδσαΐς ἰόνεῖεβ5 
[βίου ὙΠε ἰδέϊεγ πηδαηίηρ' Δίοπα 566 Π|8 
τοϊεναηί. Ἐὸτ βλασφ. 5εε 1 Οοσ. χ. 30. 
Ψψ τ. 17. [πϑἰβέεπος δπὰ βέγι εξ ο βοῇ 

τηδίϊειβ ᾶσα ἱποοῃβίβεδης ἢ ΟἸτιβεϊδη- 
εν : οὐ γάρ ἐστιν κιτιλ. ὕὔὕβπα!ν ἱπ Ῥδὰ] 
ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ 15 ἐταπδοεπάεπί; {πε 
Κιηράοπι ἰβ τπαὶ ψῃΐοῃ οοπιεβ νΠ {πε 
βοοοπά δάνεηϊ, δηὰ ἰ5 ἰῃς ἱπποσίίδηος οὗ 
ΒεΙἑενοτβ; ἰξ 15 βββεπεῖα!ν (45 1 15. οδ]εᾶ 

ΝΟΙ, 1]. 

ἴῃ 2 Τίπι. ἵν. 18) ἃ βασ. ἐπουράνιον. 8εε 
1 Τῆεβ8. ἰΐ, 12, 2 ΤῊΘ655. ἱ. 5,1 Οὐσ, νἱἷ. 9 
ἔ,, χν. 50, (αἱ. ν. 21. Τῇηῖβ υδὲ οὗ πε 
ἐχργδβϑίοῃ, πόνανεσ, ἄοεβ ποῖ δχοϊπάα 
Δηοίμοσ, ψ ὨΪοὮ 5 πιοῖα ακίπ ἴὸ ψμδὶ να 
πᾶ ἴπ {πῈ ἀοβρεῖβ, απὰ τεραγάβ {πε 
Κιπράοπι οἱ ἀοά 45 ἰπ βοπῖε 5εΠ58 450 
Ῥιεβεηῖ: νγα πᾶνε ἘχϑῖΏΡ 65 οὗ {π|5 Βδσα, 
πᾶ ἴῃ 1 Οογ. ἵν. 20: Ῥειμαρβ αἷἶβο ἴῃ 
Αοὶβ χχ. 25. Νὸ ἄουδί ἴοσ Ῥαὺ] {πε 
ἐταπϑοεπάξηςξ δβϑϑοοϊδείοηβ ψΟου ἃ αἰνγαγθ 
οἰηρ ἴο {π6 πᾶπῖα, 50 δαὶ νὰ βῃου]ὰ 
ἴοβε ἃ στεαὶ ἄεεί οἵ ννῆδὲ ἴξ στηδαῃξ ἔογ 
Ηἰπὶ ἰδ νγε (τα ϑαιθα 1 ὃν “{π6 ΟΠ γί βείδη 
τεὶϊρίοη ᾿᾿ οὐ δὴν 50Οἢ ἔοττῃ οὗ ψογάβ, ἴὲ 
αἰναγβ ἱποϊπθἀδα {ΠῈ τεέεσεποε ἰὸ {πε 
ΕἰοτΥ ἴο δε τονϑαϊδά. βρῶσις κ-. πόσις: 
εαἴὶπρ ἀπ ἀτίηκίηρ---ἴπε δοίβ, 45 ορροβεάᾶ 
ἰο βρῶμα, νεῖ. 15, ἔπε {πϊπρ' εδἴεῃ. ἀλλὸ. 
δικαιοσύνη κ. εἰρήνη κ. χαρὰ ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ : τε πεβε ννγογάβ εἰ πίςαὶ οἵ τε ριουβὴὺ 
Ποδ5 δικ. ἄἀεποίε “᾿πβεϊβοκδέίοη," ἐπα 
τίρῃε τεϊαϊίοπ οὔ τῶᾶηθ ἴο ἀοά ὃ οἵ 
“αἰ εουβη 655," ἰῇ ἐπα βεῆβε οἵ ᾿π5ῖ 
ἀδαϊπρ ὃ 158 εἰρήνη ρεᾶςε ψΠΗ αοά, ἐπε 
τεβαϊε οὗἩἨ Ἰπδεϊποαϊίοπ (845 ἴῃ ν. 1), οἵ 
Ρεδοα διποηρ [Πς τηθτθε 5 οὗ [π6 ΟΒΌ το, 
{πε ταβαϊέ οἵ σοηβι ἀδγαξίοη ἔοσ βοῇ οἵπετ 
ΤΒς ἔτὰς δηβυνεσ παβὲ θὲ πὶ Ρδὰ] ἀϊά 
ποξίμυ ἀϊβείπ στ 5ἢ δἰ πῖοα] ἀπά τγεϊρίοιϑ: 
1Π6 τνοτάβ τὰ τα] ρίουβ ρει πιατῖϊν, θπὲ ἐπα 
δἰ ἢ 8] πηεαπίπρ' 15 80 ἔα ἔγοση Ὀείπρ' Ἔχ- 
οἸυάδεά Ὀν {πε τεϊρίουβ {παῖ ἰ᾿ 15 βεουτεά 
ἘΥῪ ἰΐ, ἀπά ὃν ἰξ αἷοπθ. Τβαὶ {πὲ τε- 
ἸΙρίουβ ἱπιροῖέ ουρμε ἴο θ6 Ρυὲ ἱπ (ῃς 
ξοσεχοηὶ ἴ8β βῃονγῃ ὉῪ χαρὰ ἐν πν. ἄγ. 
ΜΈΙΟἢ ἴθ ἃ ρτϑοε, ποΐ ἃ νϊστίπε. [πῃ σοπΊ- 
Ῥατίβοη ὑυἱτὰ ἐμεβς ρτθαὶ βριγίε δὶ Ὁ1658- 
ἵπρβ, ννβδὶὲ Οτιβιίδη σουἹά ἔγουθ]ε ἰδε 
ΟΒυτοῦ δροῦὶ εαιϊπρ οὐ ἀσί πκίπρ ὃ ἘῸΓ 
{μεῖς βακε, πο 561 {-ἄβηϊδὶ 15 ἴοο ρτεδί, 

γε. 18. ἐν τούτῳ : ““οπ {πε ῥυϊποῖρὶς 
ἱταρ]! 6 Ὁ {Ππε8ὲ νἰγέπεβ᾽" (ϑαπάδυ δηὰ 
Ἡξεδάϊαπι). Οπε πιᾶὺ βαεγῦνα Οἢγιδί εἰζ ποῖ 
εδιϊπρ οἱ αὐβιαϊπίηρ, θὰ ΠΟ οὴ6 οδη βϑῖνα 
Ηΐπὶ ψΒοβε οοπάπος ΘΠ 115 πα! ογεησα 
ἴο τὶ ρμίεοιβπεββ, ρεᾶοα ἀπά ἴου ἰπ {πε 
Ηοῖν ϑρίτιε. δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις; 
80 {παῖ ἐπετε σα Ὀε πὸ οὐσαβίοπ ρίνεη 
ἴο ΔΩΥ͂ Οη68 ἴο Ὀίαβρπειηα, Οἱ, χνὶ. τὸ, 
2 Τίση, 11. 15, 15. 1: 12. ἈὉ' Ξοιιπα 
ΟΠ τ βείδη σμασασίεσ νῖπ5 ἄνθη (δς νγουϊ ̓ς 
ΔΡρτονδὶ. 
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εὐάρεστος τῷ Θεῷ, καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 

Χιν. 

19. ἄρα οὖν τὰ 

13; τῦοσ, τῆς εἰρήνης ᾿ διώκωμεν,͵ καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 
Ὑπεδοι ν. Ζο. Μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μὲν 

αἰ Τιε 1, το ἢ καθαρὰ, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι. 
ὩΣ Οος. 

ψΗ, 13. 

1 διωκι: 

21. καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν " κρέα, μηδὲ πιεῖν οἶνον, μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός 

ὡμεν ΟἿΕ, Ἰαέϊ.; διώκομεν ΣΑΒΕῚ,Ρ, ᾿Ασοογάϊπρ το 8, ἀπά Η. διωκωμεν 
ἷβ ἃ ““βοπχενγμαξ ορνίουβ σοτγεσείομ,᾿ δηᾶ [ε88 ἜἼχργεββῖνε ῃδη διωκομεν. ΤῊΪΒ ἰδ 
αἶβο μι νίενν οἵ ΝΥ εἰβ8 πᾶ Τιβομβάξ, Βαϊ ὟΝ. ἀπά Η, ρυΐ διωκωμεν ἰπ εχ ἀπά διωκομεν 
ἴῃ τηᾶτρ. 

γεσ. το. ἄρα οὖν: 5εενετ. 12. τὰ τῆς 
εἰρήνης 5 ποΐ τηδίοτία!Υ ἀϊεγεπὶ ἴτοπι 
τὴν εἰρήνην : 411 (μὲ Ῥεϊοπρ5 ἰο, πγαῖζε5 
ἔοσ, ρεᾶςε : νγὰὲ σδηποΐῖ ἀγρία ἔγοσῃ [5 1158 
Βεῖα ἐμαὶ τῇς ψνογά τηυβὲ πᾶνε δχδοῖν 
{πε βᾶπιῈὲ βῃδάς οὗ πηβαηΐπρ' 'ῃ νϑσ. 17. 
ϑιώκωμεν : {πε ἱπάϊ!ςαίίνε διώκομεν 15 νΕΙῪ 
ΒΙΓΟΠΡῚΥ βαυρροτίεά, ἀηα οι] ᾿πάϊςαξε 
τῆς δοΐμδὶ ρυτγϑιΐέ οὗ 411 ἔστε ΟΠ τ βεῖδπβ : 
“ΟἿΣ αἰπὶ ἰ8 ρεᾶςε," δπά τὰ τῆς οἶκο- 
δομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους -- τπηυΐαα] ἀρ- 
δυΠάϊπρ. ΟΥ τ ΤΏὮκαβ85. ν. τ, τ Οοσ. χίν. 
26. ὙΠα ργβϑοίίοαδὶ σι]6 ἱπιρι!εα μαγα 15 

«ἐπαΐ, ν Βδη Δηντίπρ 15 πλοσα]ν ἱπάϊ εσεπε 
ἴο τη6, Ῥεΐοτε 1 δοὲ οπ {μαΐ σοηνιοίίοη, 
γηπδὲ δϑὶς ἢονν 50. ἢ δοίίοη ψΨ}}} αβεςε {88 
Ῥεδος οὗ {πε ΟΒυτοι, δηά {πὸ ΟΠ γίβείδη 
διό ἢ οὗ οἴμεγβ. 

ψες. 20. δὰ τερεαίβ {πε γσυῖ]ε οὗ νεσ. 
15. μὴ κατάλνε: (Π8 ορροβίίε οὗ οἶκο- 
δομεῖν. ϑ8εε Μαΐῖϊ. χχνΐ. 61, δ]. 11. τϑ8. 
τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ (1 Οοτ. 1. 9) ψ»μαὶ 
αοά πα8 ντοιρδί, ἦ.ς.,) τε ΟΠ γί βείδη 
Ομυγοῦ (ποθ 185 ἀδβίτονεά ὈῪ ϑβυςῇ 
τνδπίοη οσοπάποι) οὐ {πε ΟἸγιβείδπ σμασ- 
Δοίθσ δηᾶ εἰαπάϊηρ οὔ δὴ ἱπάιϊνίπιαὶ 
(βίο τᾶν ΡῈ τυϊηβά ἴῃ 1Π6 βαῦὴβ τγαν). 
πάντα μὲν καθαρὰ : (Πἰ5 15. {1π6 ῥτϊποίὶρ]ε 
οὔ τς βίτοπρ, νοι Ῥαὰὶ σοης 4868 (μὲν) ; 
τῆς ἀϊουεν ἰ5 ἴο ρεῖ ἔπε ἐπ] ρβέεηεά ἕο 
απ δετβίδηά ἰδαξ δη δρϑβίγαοί ρσϊποῖρίς σδῃ 
πενασ Ρὲ {πε τιῖς οὗ Ομγίβειαπ σοπάποί. 
ΤΒῈ Οἰιγιβεϊαπ, οὐ οουτβε, αάρεῖές τ86 
ῥτιποίρια, διέ 88 τηῦϑὲ δοὲ ποτ ἴονεα. 
ΤἼΤὸ πον {παξ 411 τῃϊπρθ ἃσα οἰεδῃ ἄοεβς 
ποξ (48 5 οἔξεηῃ δβϑιιπηδά) βείτ]ς σῃδὲ ἴῃς 
ΟὨτιβείδη 885 ἴο ἄο ἴῃ δὴν ρίνεπ οᾶϑε. 
1Ὲ ἄοεβ ποὲ ἄεβπε [5 ἀμπίν, θὰξ οπῖν 
ταῦ καεβ οἷθασ Ὧϊδ τοϑροηβι 11ἐν. Αὐοκπον- 
Ἰεάρίπρ' ἐπδξὲ ργϊποίρῖε, δηά Ἰοοκίηρ τα 
Ιονε δὲ οἵπεσ ΟἘσιβεδηβ, δηά {πὸ εἤξεοὶ οὗ 
ΔΏΥ ρίνεη ᾿ἰπῈ οὗ σοπάϊος οἡ {π6πὶ, Βς 
8δ5 ἴο ἄεβης δῖβ ἀπίν ἴοσ Εἰπλβε!ῖ, ΑἹΙ 
πιδδὲ ἴ5 οἴεδῃ, Ὀὰξ ποῖ 41] βαξίπρ. Οπ 
{πε σοπίτατν (ἀλλὰ), κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ 
τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι; 51:0 15 
ἰηνοϊνεά τη {Π6 οᾶβε οὐ ἐῆε τηδᾶη 80 
εαΐβ ἢ οἴδησα ϑοπια ἴδε {π|5 45 ἃ 
ψατηΐπρ ἴο ἴῃ ννδαῖ ; Ῥαΐ {π6 ὙΠῸ] 

ἴοῃς οὗ ἴῃς ραβδδαρε, ψΕΪοΗ ἰβ γαῖμοσ ἃ 
Ματηΐηρ ἴο 1ῃ6 βίτοηρ, ἀπά {με νεσβα 
ἱπιπηβἀ! ίεἶν ἔο]]οννίπο, ἡ ψῖς ἢ βαγοῖν οοπ- 
τίηπεβ {πε τηεδηΐπρ' πᾶ ἰ5 αἷβο αὐάτεββεά 
ἴο {πε βίτοπρ, ἄεςϊἀε δραίϊπβε τῃϊ8ι ὙΠ 
ΤΩΔΏ ὉγὯΟ δαΐβ ἢ οἴξηςε ἰ5 ἐπογθίογα 
πε τῶδη ὉῪ ψμοβα εδιΐϊπρ ἀποίμαεγ ἰδ 
τηδάς ἴο βίιπιθῖε. Ἐὸτ διὰ προσκόμ- 
βατος 566 ἰΐ. 27, δνίπεσ, ρ. 475. 

ψεῖ. 21. Α τηαχίτη ἴοσ (δε βίσοπρ. 
ον καλὸν οΥ, Ματκ χίν. 6, Αββέίπεπος 
ἴῃ οτγάεσ {παΐ οἵμεγβ πιᾶὺ ποῖ θὲ τηδάβ ἴο 
βἔιτη 816 5 πλοσα]ν ποῦΪῈ. ἐν ᾧ: υδυδ]ν 
προσκόπτειν ἰφκεβ {μ6 Πδῖ,, ἴχ. 32,1 
Ῥεῖ, τἴἰ, 8, ὙΒαδῖ ἐβετε ᾿ἡγεσε ἔποβα ἴῃ ἐπα 
ΟΒυτοῦ δὲ Κοπῖς ΒΟ μαά βογιρῖεβ 85 ἴο 
δε δε οὗ ἤδϑῃ δηά νυἷπε, 566 ὁπ νξσ. 2. 
ῬΑ] ψψουἹὰ ποί μανε τυσίἐΐεῃ ἐπ6 σπαρίοι 
αἱ 411 ἀπ|εβ8 ἔπεγε δά Ῥεβϑὴ βοσιιρίεβ οἵ 
βοπλα Κίῃά ; ἀπά ἢς ψοιυἹᾶ ποὶ πᾶνε ἐαΐκεῃ 
ἴμεβε ἐχδίηρίεβ ἰζ {πε βοσιιρίεβ παά σοη- 
ζετγπαά βοσμειῃῖπρ πίε ἀϊθβατεπί. 

Ψεῖ. 22ὥ. Τδε ἰτὰς ἰεχὶ ἰ5 σὺ πίστιν 
ἣν ἔχεις : “τῆς 1411 ἐπαΐ ἔμλου μαϑὲ, μανε 
ἰδοὺ ἰο ἔπυϑεῖῖ ἴῃ τπε βἰρῃὶ οὐ αοά᾽". 
ΤΠα νεῖβα [5 511} δἀ ἀγεββεά ἰο {π8 βέτοπρ, 
Τα [δ πα [65 ἰβ {πε επ|ὶρβεαπεά ἔα τῇ 
ΜΈΙΟΒ δ Ό 165 Πΐπὶ ο βες {πδὶ 411 εμὶπρβ 
816 οἴεαπ; βϑιςῃ [ΑΠΠἢ ἄοδθθ ποῖ ἴοβε 15 
ναῖας βου ρ ἰξ 15 ποῖ ἤδιιπεεά ἴπ τος κα ββ 
Δοίίΐοη, ὧπ κατὰ σεαυτὸν ΨΜείδιείπ 
αιοίεβ Ηε]οά, νἱῖ. τ6: κατὰ σαυτὸν ἔχε 
καὶ μηδενὶ φράζε. ΟΥ, τ Οοτ. χὶν. 28 
(ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ). ἐνώπιον 
τοῦ θεοῦ τεηιϊηθ {πα ϑίγοπρ' πος σῆοσα 
(νεσ. 10) ἐπαὲ ἐπε ἔι]1εϑὲ Ἰτθοάογα πιιβὲ Βα 
Ῥαϊαποεά ὃν {πε δι1Π16ϑὲ βεῆβε οὗ ζεβροηβὶ- 
ΠῚ ἰο ἀοἄ. [πῃ δποίπες βεπβε μδῃ 
παῖ οὗ 1 Οογ. ἴχ. 2ὲ {πε6 ΟΠ σίβείδη πιδάβ 
ἔπεα ὃν [ἈΠῈ πισϑβέ ἔξαὶ Βίτηβεὶῦ μὴ ἄνομος 
θεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ. μακάριας ὁ 
μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει: “8 
ταοῖίνε ἴο σπαγίεδ]ε 56} - τεϑέγαϊπὶ δά- 
ἀγεββεά ἴο ἐξε βίσοηρ ἴῃ ΚΑ ἢ ̓̓ (αἸΒοτά), 
1 15 δι τάγε ἔδιοῖν ({Π|5. 15. δἴνγαγβ ψμδὲ 
μακάριος ἀεποίε58) (0 πᾶνε ἃ σοπβοίεπος 
Ὁπίτου δ] εα ΌΥ Βοσρ]65--τίη Ῥ81}}}5 νγογάᾶϑ, 
ποΐ ἴο Ἰυάρε οπεβεῖ ἰπ δε πιαϊξες νυ ἢ 
ὉΠῈ ἌΡΡτονεβ (5.., ΌῪ Πῖβ οὐγῃ Ρῥσγδςοίϊοε) ; 

ἰπῆκις 
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σου προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖ. 22. σὺ πίστιν 3 ἔχεις ; 
κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ" μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν 
ἐν ᾧ " δοκιμάζει. 23. ὁ δὲ διακρινόμενος, ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, ο. (ον. 
ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως. πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.3 

1 ῃ σκανδαλιζεται ἡ ασϑθενει οτι. ΊΑΟ, ϑ'υτ., Οορέ., Αβίῃ. ; ἰπβ. 
5. δῃηάᾶ Η, ο41] ϊβ ἃ υϑσυν οἶεαγ ἰπβίδπος οἵ α νγεβίεσπ 58ἢ. 

χνΐ. 3. 

ἘΦ ΒΌΕῚ;Ρ, νυΐρ., 
τοδάϊηρ ἴῃ Β, δπά 

ἐποσείογθ ᾿πιβεῖ εν ἔπε οπι ββίοη νυ ὟΝ. ἀπά Η. δπᾶ Τίβομδξ. ; δαὰε νν εἰββ, ψῇῆο {πΐπκ5 
ἢ ασθενει δ ἴο0 ἀϊΒῆοτ: το Ὀς ἐχραἰπεά δ5 ἃ ρῖοββ, γείαϊπβ ἑῆς ψγογάβ, 

3 Αὔἴοι πιστιν ἴπ8. ἣν ΑΒΟ; 80 πιοβὲ εἀά,, οπλεῃρ' ἐπα πλατῖς οὗ ἱπιοτγορδεϊοσ 
Δἴζει ἐχεις. ΕῸσ σαυτον τεδᾶ σεαυτὸν ψΠἢ ΦΑΒΟΌΚΙ;Ρ, εἰς. 

5 Αἴεσ αμαρτια ἐστιν (ἢ6 ρτεδῖ ἀοχοίορυ οὗ Ἵἤδρ. χνΐ. 25-27 15 ἱπβεσιθά ὃγ ΔῸΡ 
Δπὰ τηοβὲ οἵπεσ Μ58., ἐβοιρῇ βοπιε, ἱποϊπιάϊπρ ΑΡ, πᾶνε ἴξ ἴπ Βοιἢ ρίδςεβ ; οι, μετα 
ΜΒΟΘΣῚ, νυΐβ., 8γτ. 

ἃηὰ Βὲ ΨἘο Βιαβ {815 ζ6! ον 5μουἹά 5 κ 
ὯΟ τῆοσγθ. ἴπ ραγιίου]δγ, Π6 βῃου]Ἱᾶ ποῖ 
τῦμ πε σἰβὶς οἵ ᾿π]υσίηρ ἃ Ὀτοῖμεσ᾽β σοῃ- 
Βοίθησα, πιογοὶν ἔοσ [μ6 δαί οὗ δχογοϊβί δ 
ἰῃ 8 βρεοίδὶ ὑγᾶὺ ἔπε βρίτίι μα] ἐτεθᾶοπὶ 
ΗΟ Πα ἢδβ ἐς Παρρίπεββ ἴο ροββθβ8 
-νὨοέμοσ ἢε ἐχεσοῖβεβ ἰξ ἴῃ ἐπδὲ νᾺῪ οΥ 
τοί. 

γεῖ. 23. ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ 
κατακέκριται: 5:0, ὁπ ἔῃς οἵμεσ μαπά, 
15 ἔπ ΠΠΒΑΡΡΥ 5ἰτπδιίοη οὗ ἐπε ννεακ---α 
Ὧενν τηοίϊνε ἕοσ ομαεῖγ. Εογ διακριν. 
ε΄. ἵν. 20, [45. ἱ. 6, Μδῖκ χί. 223: ὙΤῇὲ 
γε κ ΟἸΠγιβιίδη σαηποῖ Ὀ6 οἷδασ ἰπ ἢὶ5 
οὐ πιὶπά ἐδδὲ ἰΐ 15. ρεγπ)ββί 86 ἴὸ ἄο 85 
{δε βίσοπρ ἄοεβ ; ἴξ πιδὺ 6, 6 {πη ΚΒ 
ὁπ τηοπηεηΐ, ἀπά (ἢ ἠεχί, ἰξ τᾶν ποῖ Βε ; 
δηᾷ 1Γ ἢς [ΞὉ]]ονγβ ἐμ ς βέγοηρ δπά εδίβ 'ἰπ 
1Π18 βίδίς οἵ πιϊηά, κατακέκριται ἢς 15 
σοπάεπηπεά. Ὑπε ςοηάετηπαίίοη ἰ5 8Δ}Ὁ- 
Βοϊυΐε: ἱξ ἰδ ἤοξ οὐἷν ἐπδὲ ἢ15 οὐ σοῃ- 
βοίεπος ῥσοποῦποαβ οἰ βαεῖν αρϑίπϑὶ Πΐτη 
αἴτοσ ἔπε δοῖ, δαὶ δὲ βίο δοΐίοη ἱπουσα 
ἐς σοηῃάεπχηδίίοη οἵ αοἄ, Ιὲ ἰ5. ἱπ- 
ςοηβίβίεπε υνἱτ ἐπδὲ ςοπβοϊεητουϑηθβ5 
τῆγοι ἢ Εἰ σἢ δἴοης τηᾶῃ σδη ὃς ἱγαϊηθά 
ἰπ ροοάπεββ ; ἔπε πιοσαὶ 116 νου Ῥθοοπς 
οδδοῖῖς δηᾶ ἱγγεάεεπιδθὶς 1 σοπβοίεηος 
ψγεγα αἰνναυβ ἴο Ῥὲ ἐγεδίεά β8ο. ὅτι οὐκ 
ἐκ πίστεως, 5:., ἔφαγεν. ΤΕ τηδῇ 18 
σοηδεπιπεά Ῥεσαιβε ἣς ἀϊά ποῖ εδὲ ἐκ 
πίστεως: δῃᾶ {Πϊ5 ἰ σεπεγα δε ἱπ 186 
1.ϑὲ οἴδυβε πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως 
ἁμαρτία ἐστίν. ΑἹ] ἐπδὲ 15 ποὲ οἵἉ [ΑΙ ἢ 15 
βίῃ; ἀπά ἐποζείοτε {πΠ|5 εδίϊηρ, 845 ποῖ οὗ 
[Αἰ τἢ, 15 βίπ, 1Ὲ 15 ἱπιροββίθ]ε ο ρῖνε πίστις 
Βδγα ἃ Πδίσονγοῖ 56π86 ἔπη ΟΠ σι ϑεἰδηϊίυ : 
866 νεῖ. 1. Ἐνεγυιπὶπρ ἃ ΟἸσίβιίδη πηᾶπ 
ἄοεβ ἐμδῖ οαπποῖ [πϑεν [1561 το Ὠἷπὶ οα 
ἔπε ρστουπά οὗ δἰ τεϊδείοῃ ἴο Οἢσῖβε 15 
βἷῃ. [{15 ἴοο ἱπάεδβηϊίε ἴο τεπάθσ οὔ 
φμρά πο»: ἐδ ἐκ βάδ 15 Τποπιὰβ Ααυΐπδβ 
ἄοεβ. ὈνΥ ογιρδ φιοά ἐπέ σομίγα δογιβοῖ- 
ἐπέίαηι: ἰὲ Μουά πρεᾶ το ὃς εοπέγα 

Ἀγ ἐίαπαπι οοηδοϊεπέϊαι. ΑἹ] ἃ πιὰπ 
ὁδηποῖ ἄο σα πιεπλθεσίηρ ἐπὶ ἢε 15 ΟἩ τε 5 
--]} 8 σδαπηοὲ ἄο στ ἐῃς πὰ ρπιεπί- 
8εδέ (νεγ. 10) ἀπά ἐπε Οτοββ (νεῖ. 15) δπά 
411 {πεῖς τοβίγαίπια δηᾶᾷ ἱπβρίσγαίίοῃβ 
Ῥτγδβθηΐ ἴο ἢϊβ πχίηά---ἰβ βίη. ΟΥ̓ σουσβα 
1ἢϊ5 ἰ5 αἀάτεθβε ἰο ΟὨγίβιίδπβ, ἀπά {ποτα 
5 πο τιϊβ ἴῃ ἰξ ἔοσ Ἰπάρίπρ [ἢ ομαγαοίεσ 
τ οοπάπος οὗ ἔποβε ῆο ἄο ποὲ Κπονν 
ΟἸὨσῖβε. Τὸ ἄγρις ἔἴοπιὶ ἴξ ἔπδὲ ὑνοσκα 
ἄοπε Ῥεΐοσα ᾿πβιϊβοδεῖοη ἅτε βίῃ, οσ ἰδὲ 
{πε νἱτγίιμεβ οὗ ἴῃς Βεδίμεῃ τε ρ]ϊεεεγίπρ 
νίς68, 15 ἴο πλβαΡΡΪΥ ἰξ δἱορείμεγ. 

ΟΗΆΑΡΤΕΒ ΧΥ.--Φν. 1-13. ὙΠῸ ἴουτ- 
ἰδθηίῃ ομαρίεσ ἢ85 ἃ σετέδίπ σοτηρ᾽ εἴθπαββ 
πῃ 11861ξ, πᾶ ννὰὲ οσδπ υπάεγβίδπα ἐπδὲ 1 
τῆς ἘΡί 5:16 ἐο τῆς Κοσπιδῆβ ννᾶ8 βεπέ 845 ἃ 
οἴγουϊαγ Ἰεϊέεγ ἴὸ ἀϊεγεπε σΒυτσοῆεβ, βοσλδ 
ΠΟρία5 οὗ ἰξ πιῖρῃε μανε επάβά ψ]ἢ χὶν. 
23: ἴο ΨΕΙΟΙ ἐπε ἀοχοίορν, χνΐ. 25-27, 
ταῖσδε μὲ Ἰοοβεὶν δρρεηᾶεά, 85 1 ἰβ ἴῃ Α. 
Ι,.. ἀπᾶὰ πιδὴν οἵπεσ Μ55. Βαΐ ἴξ ἰβ 
ταδὶ αβεν τῆς βαπλθ βυδήεοε ψΒῖοἢ 15 
οοπεϊηπεᾶ ἴῃ χν. 1-13. ΤΠΒε Αροβεῖε 5111] 
ἐγεαῖβ οὗ {πε6 τεϊδίϊίοπβ οὔ τῇς νγϑαῖκ δηᾶ 
πε βίσοηρ, βου ρη Ὴ ἃ 1655. ὑσεςῖβα 
τείετεποθ το {πε ῥγοῦ]επὶβ οὗ ἐς Ἐοπιδῃ 
ΟΒυγοΣ δὲ ἐπα ἴτας ἔπδη ἴῃ οἤδΡ. χὶν. 
Ηἰβ διρυπιθης ψνϊάεηβ ἱπίο 4 ρεα ἴοι 
Ῥαζίδποας δηά [ογϑϑάσαποα (επέογοεα ὃν 
ἐπε ἐχϑπιρὶβ οὗ ΟΠ σὶβι) δηά ἔοσ ἐε ππίοῃ 
οὗ 411 ΟΠτγιβείαπβ, [ενν απ (επεῖε, ἱπ 
οοπηπλοη ᾿χαῖβθ. [{ 86 6Π|8 Ὡδίαγαὶ ἴο ἰῃ- 
ἔεσ ἴτοτὰ [ἢ]15 πὲ {π6 αἰδεϊποίίοη Ῥεΐνγεεπ 
ψεδῖς δηά βίτοῃρ διά βοπὶε σγεϊδιίοῃ τὸ 
ἐπαὶ δεέννεθη 76 ν δηὰ Οεπεῖε; (ῃς ῥσε- 
ἡπιάϊοαβ ἀπά βογιρ]εβ οὗ δε ὑνεακ ἡψετα 
ῬΓορϑΌΙν οὗ ]Θννβἢ οτὶρίη. 
γε. σ. ὀφείλομεν δὲ : νυνί σοηπδεϊ πίε 

τε ΟὈΙ ραϊίοη 15 βεεη πη οἤδρ. χῖν. [ἴἰ 
Αιῖβεβ οὔξ οὗ οὖ ταϊδίίου ἴο οἴδϑῖβ ἱπ 
ΟὨ τε. Ἱνοοκίῃρ δὲ {πεπὶ ἰπ {δε ἰρῆξ οὐ 
ΜΠαΐ Ηδ 85 ἄοῃε ἔογ {Πεπὶ 85 νγῈ 1] 85 ἴοσ 
15, ἀῃά ἰπ τῆς 1ΙρΏϊ οὗἨ ΟἿἿ τοβροπβι Ρ Πτν 
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κ Αι αίν. ΧΝ. τ. ῷ᾿οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν " ἀδυνάτων 
βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν - 2. ἕκαστος γὰρ ' ἡμῶν τῷ πλη- 
σίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. 4. καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς 
οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ, καθὼς γέγραπται, “Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν 
ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμέ". 4. ὅσα γὰρ προεγράφη,2 εἰς 
τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη - ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ 

1 Οπ. γαρ τὰ ΣΦ ΑΒΟΘΕΙῚΡ. 

Ξοσα γαρ προεγραφη ΜΝ ΑΟΡΕΡ ; 50 πιοβὲ εδά. Β, ἰδίέ., Αβίῃ. ρῖνε εγραφη. 
Ἀ1 δηά Ἐ πᾶνε προσεγραφη, ννΗϊοἢ σοπῆτπιβ ἐπε γεδάϊπρ' οὔ 3 ΑΟ, προεγραφη ινα 
ΑΓΡ; Ῥὰξ ἐγραφη ΦΙΒΟΒΕ, ναΐρ. ἀπ 411 εὐ, Αἴζτοσ καὶ ἰηβ. τὰ ΜΚ ΑΒΟΙ, 
Αδεσ ἐεχωμεν Β δάάβ τῆς παρακλησεως, ΨὨοῃ ΥΥ. ἀπά Η. ρὰξ ἴῃ τηδτρ.; Βαξ ἐδ 
δἀάϊείοη 15 48 ἱπερί 85 1πδὲ οἵ λογων ἰπ ἐπε βατηβ Μϑ8. δὲ νεῖ. σ8, ἀπά ἰο θὲ εχρίαἰπεὰᾶ 
ἴῃ ἐδε βαπιε ὙΔΥ (8π ἀπεϊοϊρδίοη οὗ ἃ ἰδίεσ ννογά), 

ἰο ἴδε Ἰυάρε οἵὗὨ 41}, ννε σαπποῖ φαδϑβίϊοη 
ἐπδΐ {Π15 15 οὐ ἅπέγ. ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ : 
Ῥδῃ] οἶδ5585 Πἰτηβεῖῦ ν ἢ ἐπα βίτοηρ, δηά 
ταλκαβ {π6 Οὔ] ραϊίοη Πῖ5 ονπ. δυνατοὶ 
8 οὗ σουζϑε 864 845 ἴῃ σἤδρ. χίν. ποῖ 
ἃ5 ἷπ τ Οοσ. ἱ, 26. τὰ ἀσθενήματα τῶν 
ἀδυνάτων: (ῃς {πίπρβ ἴπ ψΒΙ ἢ πεῖν ἴπ- 
βσπλϊ σοπηθ8 ουΐ, 15 πηαηϊδβέδείοηβ : 
μετα οὔἷΐν ἵπ ΝΤ, Ῥδὺὶ] βαγβ “Ῥεαγ᾽ 
ἐμοῖς ᾿πβσγη 165: Ῥασδιιβε {πὸ σαβέσιςεῖοπβ 
Δπᾶ 1ἰπιϊϑίίοπβ δά ὈΥ {15 σμασιν οα 
{π6 ΠΠἸΡΕσῚΥ οὗ (Π6 βίτοπρ ἃτθ ἃ Ὀυσζάδη τὸ 
ἐῆετα, Ἐοσ {πε ψογὰ βαστάζειν ἀπά {πε 
ἰᾶεα 8ε6ὲ Μαίξ. νυ], τ, 6]. νἱ. 2, 5, 17. 
μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν : ἴξ 15 ΨΕΙΥ ΘΑΒΥ 
ἔοσ ϑε! ρ᾽εδβίπρ ἀπά πιοσα νυ] 1 πε85 το 
Βῃοϊίεν Ἐμαπιβεῖνεβ ἀπᾶθσ 1[Π6 ἀϊβριιίβε οὗ 
ΓΟ γίβείδη ῥγίμιοϊῤῥίθ, Βυΐ {πϑγα ἷἰβ οπΐν 
οπα ΟὨ τιβείαπ ρῥτίποὶρῖα νοῦ μαᾶ5. πὸ 
φυρ!βορίίοη---ἶονε. ᾿ 
ει. 2. τῷ πλησίον ἀρεσκέτω : (ἢ5 

τας 15 αι! ῆεά Ὀγ εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς 
οἰκοδομήν. ὙΜΝΙοαε ϑιιοἢ απ! Ποδείοπ 
ἐξ 15. "' τπθη-ΡΙεαβίπρ ̓᾿ (( 4]. ἱ. το) δηά ἰπ- 
οοποίβέεης νυ ἢ άεἴν το ΟἸτίδε. Ο τ 
Οογ. χ. 33, Πετα Ῥϑὰ] ργεβεπέβ Πἰπιβεῖξ 
Β 8} ἜΧδῖηρῖα οὗ πὸ σοηᾶπος ἢε Ποῖα 
ςοταπιεπάβ, Εὸσ εἰς Δπ4 πρὸς ἴπ ἐΠ|5 
νεσβε οὔ. ομαρ. 11. 25 1, Αοοοτάϊπρ' ἴο 
Αἰβοσά εἰς τιατκβ {πὸ “ δἰἷπὶ᾽"---ἰῃθ δά- 
νδῃΐδρε οἵ Ὀεπεῆΐξ οὗ ΟἿΣ περ θουτ---ηά 
πρὸς {πε βιαπάατά οἵ τεΐεγεποα ; [Π8 ΟΠΙΥ 
“ροοά᾽ ἴοσ ἃ Ὁ γιβείδη ἰβ ἴο ῬῈ “"δαΐς 
πρ᾿᾽ ἴῃ πῖ5 Ὁ τίβεδη Ἵμπαγαςίοσ. 

γει. 3. καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς κιτιλ. ὙΒε 
ἅυεν οὗ ποὲ ρ᾽εαβῖπρ' ουγβεῖνεβ 18 ἐπίοσοθᾶ 
Ὀν {πε εἐχατηρῖε οἱ Ομγίϑε; Ηξ ἀϊά ποί 
φίεαβε Ἡππβεὶ οἰἔπασ. [Ε 118 τεαυϊγοά 
Ῥτοοῖ, γε τηῖρῃς πανα ὄὀχρεοίεά Ρδῃ] ἴο 
Ῥτονα ἴξ ὃν δάδυοίπρ βοπὶς ἱποίάεπε ἴῃ 
ΟἸτίβε β 1; ας {Π18 18 ποί Ψψῃδὲ πα 
ἄοεβ. Ηε ἄρρεβὶβ ἰο ἃ ρβαΐτη, νυ] ἢ 15 
ἱπ ΤΆΔΕΥ Ρΐδοθβ ἰῃ (ἢς ΝΎ. (τεδίβα δ5 
δανὶπρ δοπὶς ταΐεγοποα ἰὼ ΟΠ τίβε (2.}.» 

]ομη 1ϊ. 17 Ξξ 8. ᾿χίχ. 9, ]ομπ χν. 25 ξξ 
Ἐς, Ιχίχ. 4, Μαῖξ, χχν, 27-30 -ξ Ῥ8. ἰχίχ. 
12, Μϑέί. χχν. 34 τ-- Ῥβ. Ἱχίχ, 21, Βοπι. 
χὶ. 9 τΞ Β58. ἱχίχ. 22, ἀςίβ ἱ. 20 -- 8. ἱχίχ. 
25: 8δεὲ Ρεζονῃθ, Τὰἐε Ῥξαΐηις, ἱ., Ρ. 561 
); δηᾶ (π6 ννοσάβ πε αιιοέεβ ἴτοπι [ξ--- 
ννοσᾶβ βρόκβῃ 85 ἰξ χεσεὲ Ὁγ Ομ σῖβε Ηἰτη- 
861}- -ἀδβοσῖδε οὐγ Τνοτά᾽ 5 Ἔχρεσίεποαβ ἴῃ ἃ 
ὙΆΥ ΨΜΏΪΟΝ 5σῆονβ ἐπὶ Ηδ νγὰβ πὸ 56}- 
ΡΙίβαϑθθσ. 12 Ηε μαά Ῥεεὺ, Ἧς ψουἹά 
πονεῦ Πᾶνα ρίνεη ΗϊΪηβεῖ ὰρ Πρὶν, 
45 Ἧς ἀϊά, ἴο βυοῇ ἃ ἔδλέε. [ἴξ 15 μαγάϊΐν 
Ποπρεῖναθίς (πΠδὲ σε ἴῃ Ῥδι1)5 φιοίδίίοτ 
ἰπάϊσαίεβ ἐπε τῆδη Ψποπὶ ΟΠ τῖβε ἰ5 βὰρ- 
Ροβεά ἴο δάάσεββ: ἰξ σὴ αυϊέα νγε}] 88 
αοάᾶ, 45 ἱπ ἐῆε ρϑαΐπι. ϑοπὶς πᾶνς 
δτραεᾶ ἔσο {15 ἱπάϊσεοί ὑτοοῦ οὗ ΟΠ σίβι᾽ 5 
σΒδτδοῖοσ ἴπαΐ Ῥδμ] πδὰ πὸ δοαιιαϊπίαποα 
ψΠ ἢ ἐῃς ἴδοίβ οὔ Ηἰβ [|| Ῥὰς {π6 ἰπ- 
ξεγεησε 18 ἀπβουπᾶ, Ιε ψουά οοπάδηηη 
41] τπ6 Ν.Τ'. υυτϊτετβ οὔ τῆς βᾶπηθ ἱρπο- 
τΆπΟα, ἴοι {πεν πανεσ ἀρρεβαὶ ἴο ἱποίάδηςβ 
ἴῃ ΟΠ ῖβε᾽ 8 11; ἀπ ἘΠ15 βϑυτηατηδσυ οἵ ἐπε 
ΨΠΟΪς οπδγδοίεσ οὐ ΟΠτῖβί, ροββεββίπρ 
85 ἴ ἀϊά ἴοσ Ῥαὺὶ] δπᾶ ἢ ἰ5 τϑαάδθτβ τῃ8 
ΔΌΓΠΟΥΪ οὗἩἨ ἱπϑρίγαεϊομ, γγὰ85 τῆοσα ἴτη- 
Ρταϑϑῖνε ἔμδπ δὴν ἰβοϊδεθβά εχατηρίε οἵ 
ποη-βε! ἔρ᾽εαβίηρ σουἹά μαννα δαδη. 

νεῖ. 4. Ηεκτγα Ρδαΐ 7π|5} 868 5 ιι586 οὗ 
6 ΟἽ. ὅσα γὰρ προεγράφη -Ξ (Ππ6 
νος ΟΟ. εἰς τὴν ἡμετέραν διδασ- 
καλίαν ἐγράφη : νγᾶ5 νυεϊξέεπ ἕο ἐεδοΐ 115, 
δηᾶ {πογεΐοσα μ85 δϑίἀϊηρ' ναῖε. 2 Τίτη. 
1, τ6., ἵνα ἱπίτοάυσεβ (Οὔ 5 ριτροβα, 
ΜΈΙΟΘΒ 15 ννϊάθγ ἐμδπ ἐπα ἱπηπηδάϊδέβ ρὰτ- 
Ῥοβὲ οὗ {πῈὸ Αροβέῖβ. Ῥδὺ] πχϑᾶπὲ ἴο 
ΒΡΕΔΚ ΟἿΪΥ οἵ Ῥεατγὶπρ ἔπε ἱπῆστηϊε5. οὗ 
{86 εκ, ας ψΙΠ ἐπε αποίδείοη οὗἩ 5. 
Ιχῖίχ, 9 ἔδβεῖα σδπια 'ἰπ ἐπε ἰάθα οὗ {π8 
ΟἸὨτιβείδπ᾽ Β δα εσίπρϑ ρβΈπεγαῖν, δηά ἴὲ ἴθ 
Δτηϊά τμεπὶ ἐμαὶ (οὐ ρυγροβς ἰ5 ἰο 6 
{1Π11ὁἅ. διὰ τῆς ὕπομ. κ. τῆς παρακλ. 
τῶν γραφῶν κιτιλι: “1πδὲ ΓΒτουρ ἢ ἐπα 
Ῥαξίεπος δηά ἐπε σοτηξοτέ τοιρπέ Ὁγ ἔπε 
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τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 5. ὁ δὲ Θεὸς 

τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς " παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Ὁ 2 Οοτ. . 5- 

ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν 6. ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι υἱ: τὶ 

δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δ΄ 

ἡ. Διὸ " προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὃ Χριστὸς προσελά- ὁ δἰ» μένοι, 

βετο ἡμᾶς 1 εἰς δόξαν Θεοῦ. 8. λέγω δὲ, Ἰησοῦν Χριστὸν 2 διάκονον ς (ῃ. 1. ΣΝ 

γεγενῆσθαι περιτομῆς "ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς δος; ̓Ξ 

τ ημας, 50 ΒΌΡ οὐυγδῖνεβ ; δάορίεα Ὀν Ψγεἶββ, ΥΝ. δπά Ἡ. ἰεχί. Βαῖΐῖ υμας ἰ5 ρυΐ 
ἴῃ πιαῖρ, Ὁγ ΝΥ. δηὰ Η., δπὰᾶ ὃν τηδην εἀά. ἰῃ ἐεχέ, [11 γεν βεθπὶβ ἴο πᾶνε δγίβεη 
τομῇ ἡμᾶς Ὀεΐηρ ομδηρεᾶ ἴο ἄρτεὲ ἢ τπε ργεοεάϊηρ σοπίοχε ἱπ νος τΠ6 τεαάεγβ 
ᾶτε ἀϊγεοιν δἀάγεββεά. Ὑεὶ ἰξ 15 βίο: ΡΥ βυρροτίεὰ ΑΟΘ»ΞΕΙ,. [1π8. του Ὀεΐοσα 
θεον ΑΒΟΒΕΡ. 

3 ον δὲ Ιησουν Χριστον τεδά γαρ Χριστον ΜΠ ΦΆΑΒΟ δηά 41} εὐ. γεγενησθαι 
ΜΙ ΔΕΤΡ; γενεσθαι ΒΟΠΕ. Τδε εἀά. ἀτε ἀϊνϊάεά, Τίβομάξ,, ΥΝ. δηά Η., απά Ττερ. 
τηᾶτρ. τεδὰ γεγενησθαι; ὕδιυῖ ΝΥ. ἀπά Η. ραΐ γενεσθαι ἴπ τηδῖρ., Ὑν 8116 Τιδοῆτη, ἀπά 
Ύτερ. ἢᾶνε ἴξ Ἰὴ ἰεχὲ. Ψν εἰ88 ἐπί πκβ {886 οαβε σᾶπ ΟΠΪΥ Ὅε βειε ὃν ἀπδίορυ ; δῃὰ 
8ἃ5 ἐδ, ὙΨΏΘΗ 5 ἔπε βίγοηραβὲ βαρροτγέ οἵ γεγενησθαι, απϊίε ΔΙ  γαγὶ ἵν σπδηρεβ 
γένεσθαι ἱῃ ῬΏ]]. ἱ, 13 ἰῃΐο γεγονεναι, Β8 δίουνβ (μδξ ἰο ἀϊβογεάϊ ἰέ πεγε, δῃὰ τεδὰβ 
γενεσθαι. 

Θοιρίσσεβ ΜῈ τῆδῪ ἤᾶνα οἷγ Ὦορε᾽". 
τὴν ἐλπίδα ἰΒ τῃε ΟὨΒτίβιίδη ἤορα, ἴδε 
Βορε οὗ δε ρίοιυ οἵ αοά; αδπὰ {με 
ΟἸὨἸτιβιίδῃ πᾶ5 ἴἴ 45 Ὧδ ἰ5 δΐϊβ, {χοῦ 
τῆς μεὶρ οἵ αοά᾽β νγογά ἰπ' {πε ϑοτὶρ- 
ἴσταβ, (ο πχαίηῃίαίη ἃ τανε δηά Ἵμθογαι 
ϑρίσιε απιὶά 411 τπθὸ βυβετίηρθ ἀπά τε- 
Ῥιοδοεβ οὗ 1186. ΟΥ̓ ν. 2-5. ὙΠὶβ 15, 1 
ποί 4 ἀϊρτεββίοῃη, δὲ [ἰεαβδέ δῇ βχραπβίοῃ 
οἵ μῖ5 οτἱ ρίπαὶ ἰάβαβ, δῃὰ δί 

Ψψεῖ. 5 Ῥδὰΐ τϑίστηβ ἴο Ὧϊ5. ροΐηξ ἴῃ ἃ 
Ῥιάᾶγεσ: ἴδε αοά οὗ {πε ρμαΐίϊεπος δηά 
οοτηξοτέ 158 Βροκθὴ οὗ ρτδηΐ ὑπίο γοῦν, 
εἴς. τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ 
Χριστὸν Ἰησοῦν: οὐ, χί!. τ6, ψψπετε, μονν- 
ἐνεσ, τὸ αὐτὸ φρονεῖν “γίἢ εἰς ἀλλήλους 
5 ηοΐ φαϊξε τπ6 βατῖβ. ῬδῈ] νυν βθβ πεγα 
τμαὲ τπθ τηϊπβ οἵ δῖ5 τεδάεχβ -- {Ππϑὶσ 
πλοταὶ ἡπάρτηεηξ δηὰ ἐεπηρει--- ΠΊΔΥ 811 Ὀ8 
ἀειοττηϊηεά Ὁγ 7655 ΟΠ τίβί ((ογ κατὰ, 6χ- 
Ῥτγεββίπρ 188 τὰῖῆα δοοογάϊηρ ἕο ψῃϊς ἢ, 5εεὲ 
οἴαΡ. νἱϊ. 27) : ἴπ τμΐ8 σα86 ἔῃδγε ψν}}} ὃς 
ἔῃς ΠατιηομΥ ΟΝ τῆς ἀϊδραΐεβ οὗ σΠΔ8ρ. 
χίν. ἀϊβευγρεά. 

ψει. 6. ἵνα ἱπίτοάιισε5β. ἔπε υἱκπιδΐα 
αἰτα οἵ {μῖ8 υπαηίτηϊεγ. ὁμοθυμαδόν 
Βεῖε οἠΪν 'ἰπ Ῥδαΐ, Ὀπὲ εἰενεη εἰπι85 ἴῃ 
Αοίβ. ἐν ἑνὶ στόματι: ἴῃ ατξεκ ψγίταιβ 
ἀβυδγ ἐξ ἑνὸς στόματος. τὸν θεὸν καὶ 
πατέρα τοῦ Κ. ἡμῶν Ἰ. Χ. Τῆς ΑΝ. 
τεηάοιβ, “αοά, ὄνθὰ ἴε Ἐδίμεγ οὗ ουὐσ 
1νοτὰ [6818 ΟΠ γίϑι,᾽ πιακίπρ τοῦ Κυρίου 
ἀερεηά οἡ πατέρα οηἷν. ΤΠΐ8 τοηάδγίηρ 
ἄοεβ πο πιακε αοά τε αοά οἵ ΟΒτῖβί, 
δα ἀεῆπεβ {πὸ οὐΐν ἰτὰς αοά 848 [δε 
Ἑδίδει οἵ. Ομγίβι. [ἰ ἰβ ἀείεηδεά ὉΥ 
Ὑγεἶββ, σγῇο ἀρρϑαὶβ ἴο ἐπε ρβββαρεβθ ἰῃ 
ΜὨϊςΒ “ οάἄ δηὰ Εαδίμεσ᾽" 18. ἑουιπὰ ψἱΒ 

ὯῸ ρεηϊξείινε: τ ΟΟΥ. ΧΥ. 24, ἘΡἢ. ν. 20, 
(οἱ. 111, 17, 88. 1. 27, 11,9. Ὑῆα ἀγρὰ- 
ταβηΐς ἰ5 ποῖ σοηνίποίηρ, εἘβρεοίδ! ν ἱπ 
νίεν οὗ Ερῇ. ἱ, 17 (ὁ θεὸς τοῦ Κ, ἡμῶν 
Ἰ. Χ., ὁ πατὴρ τῆς δόξης) ἀπά ]οΠη χχ. 
17: ἤεῆσε ἴῃς ΚὰΝ. 8 Ῥσοῦδοϊν τὶρμέ 
(“τὰς αοά δά Ἐδίμον οἵ ουζ Ἰυοτά ᾽. 
ννβεη ἔπε ΟΒυσοῦ ρἱογῆεβ βυοῇ ἃ αοά 
ΜΙ ἢ οπε ποατέ ἀπά οπς τοῦτ τ ΠῚ 
πᾶνε ἐγαηξοεπάεά 81] πε ἱγοιῦ]εβ οὗ σπαρ. 
χῖν. 1 ἰβ {Π18 δοσογάδηι ρσαίβε οἵ δ]1 
ΟὨγίβειδηβ ψνῃϊοἢ ἰβ (6 συ]ηρ ἰάθα ἴῃ 
ΨΕΙΒ. 7-13. 

νει. ζ διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλή- 
λους: διὸ -ἰ (Πδὲ 51:0} ῥγαίβα τηΔύΥ ὃ8 
Ῥοββίθ]θ, Ἐς προσλαμβ. 5εε χίν. 1-3. 
καθὼς καὶ ὃ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς. 
ὑμᾶς σονεῖβ δοῖἢ Ῥαγίεβ ἴῃ 1π6ὸ Ομυσοῃ, 
Βόνγενοῖ ἐμαὺ ἃτα ἴο δ6 ἀϊδεϊη ρι βηᾶ ; 1 
ΟἸτῖβε γεοεϊνεά οί, πον δτὲ θουπά ἴο 
τοοείνε δδοῖ οἴμεσ. Τὴ δβϑὲ ννοτγάβ, εἰς 
δόξαν τοῦ θεοῦ, ἀτε ῬτοΌΔΟΪΥ ἰο ὃς οοη- 
βίγαοα ἢ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους ; 
ΤΠΕΥ ταβιπθ {π6. Ἰᾶεα οὗ νεσ. 6 (ἵνα . « . 
δοξάζητε) ; ἔπε διὸ νυν ὙΏΙΟΠ νεῖ. 7 
Ῥερίῃβ βίατίβ ἔγοπῃ πδέ ἰάβα οἵ σἱοτί ἔνιπρ' 
αοά, «ἀπά Ἰοοῖκβ ου ἴο ἴξ δ8 ἴπε6 επὰ ἰοὸ 
θε αἰϊαϊπεά ψνῇθῃ 411] ΟΠ τί βεϊδηβ ἴῃ ἴονς 
τεσεῖνα εδοῦ οἴμοσ. Βαϊ {86 οἶδιδε ἢδς 
οὗ σουτβα ἃ πηδδηΐηρ ἐνθη ἢ δἰϊδομεά ἴο 
Μ Πα ᾿Ἰτηγηεάϊδίεϊν ργεοθάεβ : ὁ Χριστὸς 
προσελ. ὑμᾶς. ΟΥ ῬΏΪ. 11. τ, ἘΡΗ. 1. 
12-|4. ΟἾχίβι β τεσερίϊου οὗ ἴ[π6 [εν 
1εά το (οὐ 5 δείηρ ρ]ογιβεά ον Ηἱἰβ ζαϊτ- 
[α]η658; ΗΒ τεοερίϊοη οὗ {πε (εμεῖ]65 ἴὸ 
(οὐ β δείῃρ ρ᾽οτιπεά ον Ηἰβ πιεσου. 80 
γ εἰββ, ννῇο δύριιδ ἴμδὲ ἴπ δῖ [Ο]]Πουνβ 
ψγῈ ανε [η8 ἐχρδηβίοῃ. δῃηᾶ ργοοῦ οὗ ἴδ 
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ἐπαγγελίας τῶν πατέρων" 9. τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν 
[Ο. χὶν. 

ἀχ, Υ̓ “ Τὰ ’ 

καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ "᾿ 

ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ". 

πάντα τὰ ἔθνη,; καὶ ἐπαινέσατε αὐτὸν, πάντες οἱ λαοί", 

Θεὸν, καθὼς γέγραπται, “Διὰ τοῦτο ΄ ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, 
1ο. καὶ πάλιν λέγει, “ Εὐφράνθητε, 

11. καὶ πάλιν, “ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, 

12. καὶ 

πάλιν Ἡσαΐας λέγει, “Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ ᾿Ιεσσαὶ, καὶ ὁ ἀνιστάμενός 
ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν ". 13. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος 
πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης 2 ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ 

περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν δυνάμει Πνεύματος ᾿Αγίου. 

1 Ἐὸς τὸν κυριον παντὰ τα εθνη (80 Γ,ΧΧ), τεδὰ παντα τα εθνη τον Κυριον ΑΒΌΡ 
ἀπά 411 εὐἀά. Εοι εἐπαινεσατε (580 ΓΧΧ, Β) ΕἸ τεδά εἐπαινεσατωσαν (ΤΧΧ, Α) 
ΜΆΒΟΡ. 

3 Αραίηβε 411 εἀᾶ., ψῇο Καερ με τεσεϊνεα ἐεχέ, νν εἶϑβ ἤπάβ Εἰπιβεῖῖ σοπιρεϊεά, 
ἰπβίεβα οἵ πληρωσαι υμας πασης χαρας καὶ εἰρηνης, ἴο τεδά πληροφορησαι υμαᾶς ἐν 
παση χαρα κ. εἰρηνῆ- ΤῊΙΒ ἴ5 1πε τεδάϊπρ οἵ Β, πὰ 15 ἔσυυπὰ τ ΟΠ με οπιββίοσ 
οἵ εν πη ΕῸ ; ννεῖββ τπΐπκβ ἰξ φαϊίς ἱπεχρ] σα ῦ]α ἐχοερέ 85 τῆς οτί πα] ; πληροῷφ. μ48 
ἃ Ῥοΐπι οἵ δειδοῃπιεπε ἰπ χῖν. 5, απὰ (Ὡς ἄουθϊε εν (εν παση χαρα - - . εν τω πιστενεινὴ) 
ἴῃ {Π|5 οἴδαβε δβυγεῦβ Ἔχϑοεν ἰο τῆδὲ 'ἴπ {μ6 πεχί (εν τὴ ελπιδι, εν δυναμει πν- αγιου). 
ὙΒε οἴμετ γεδάϊηρ ἴδ βυρρογίεά Ὁν ΑΟΌΓΡ, 

ἰἄάεα ἴμαὶ οά᾽β ρίογυ (ἔε βίου οἵ Ηἰβ 
1ΑἸ ἘΠ απ ε88 δπὰ οὗ ΗΒ τλετου) 15 τῆε επά 
ςοπίετηρί διε Ὀν ΟἾσίβι 5 τεσεριίοῃ αἰϊκα 
οἵ ενν πὰ (επέῖε. 

ει. 8. λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον 
γεγενῆσθαι περιτομῆς -- Μηδ 1 τηεδῃ ἰ5 
1115---ΟἸτίδε μΒᾶ5 Ῥθεὲπ πηδάβ, εἴς. διά- 
κογὸν περιτομῆς 5 αι} ἀπἀεογβίοοά 
ἂς “ἃ τηϊπίβίευ ἴο ἐῆς ἴεννβ, ἴο οἰγουπι- 
εἰβεά ρεορὶε᾽" (ἡ 113. 30, ἰν. 9), δηᾶ (815 
566 Π15 ἴο πηὲ ἔπε ΟὨΪΥ ἰη6 Πρ 1016 Ἔχρίδηδ- 
τἴοη. [Ι͂ἢ δχογοϊβίπρ [Π18. ταὶ π᾿ βίγν (ἀπά 
Ης εχογοϊβεὰ ἀϊγεοε υ πὸ οἴμεγ: Μαίϊ. 
χν. 24) ΟἾἢ τῖβε ννὰβ οἵ σοῦγβε οἰγουτηοίδεᾶ 
Ηπιβε1 ἀπά 8εΐ ἔτοπι Ηἰ5 δἰγ (6 4]. ἰν. 
4.) ἰπ ἐδ βᾶπιὲ γεϊδίίοη ἴο 86 ἰᾶνν 848 
411 ψ8ο Ῥεϊοηρεά ἰο πε οἷά σονεπαπῖ; 
δυὲ ΓΠοῸρἢ {5 15 ἱπνοϊναά ἱπ τῃ6 ἔδλοϊ 
παῖ ΟἾτῖβε γᾶ βεπὲ ἴο τε Ιεννβ, ἴὲ 18 
ποῖ παῖ ἰδ πηδαπὲ ὉΥ οδῆϊπρ Ηἰπὶ διά- 
κονον περιτομῆς. ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ : 
ἴῃ τῃε ἱπέεγεβε οὐ αοά᾽β ἐγατῃ (οὐ, 1. 5: 
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ). ΤΣ (τυ 
οὗ ἀοά, 45 ἐπε ρίνει οὗἉ [π6 ῥγοπῖϑεβ ἴὸ 
ἴ8ε διδεῖβ, νγὰβ νἱ πάϊσαιϊεά ὈγῪ ΟὨγίβε β 
ΤΑΙ ΙΒΈΓΥ ; ἴογ ἴῃ Ηΐτη ἘΠΕΥ̓ ὑγασα 811 ]- 
ἈΠΕ, 2 Οοτγ. '. 206. τὰς ἐπαγγ. τῶν 
πατέρων: [ἢξ ῥτοπιῖβαβ Ὀδεϊοηρϑᾶ ἴο (δε 
[λίμεσβ, Ῥεσαυβε {ΠῈῪ νγεσα οὐ ρίδΠν 
τηδᾶβ ἴο ἔπατη. 

γει. 9. τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι 
τὸν θεόν: ϑογπῖε δχροβίϊοτβ τηδῖκα [Π]8 
ἀερεπὰ ἀϊτεςε!Υ οῃ λέγω, 45 ἰξ ῬΑ] Πδά 
τηεδηῖ: “1 880 ΟὨτίβὲ Ὧδ8 Ῥεοοπῖς ἃ 
τηϊπί βίεσ οἵ οἰγσουπγοϊβίοη, πὶ πε ἱπίεγεβὲ 
οὗ {πε ἐγμέξ οἵ αοά... δπά ἐπα {π6 
(δβμτεβ πᾶνε ρἱοτίβεά αοὰ ἔοσ Ηἰς 

ἩΔΎ," ἴῃς οηἷν οοπίγαϑί δείπρ {παΐ Ὀε- 
ὕνεθη αοὐ᾽β γι λγεϊμεςα, 45 βῇῆονῃ ἴο 
ἴῃε ἀεβοθεπάδηίβ οἵ Αργϑῆδηι, δὰ Ηἰβ 
πιέγον) ἃ5 ΒΏΟΨΜΗ το {Ποβε υυἱέπους ἐπ οἱά 
ςονεπαηί. Βυΐ ἰξ τὰ δὲ ἔθνη κιτιλ. ἰ5 
τηδᾶς ἰο ἀερεπά οῃ εἰς τὸ, 45 ἴπ {πε ΑΟΥ̓́., 
ἴδετε 15. ἃ ἀουδῖε οοηίταβὲ Ῥγοιρῃς οὐξ! 
τῃδὶ οὗ γμαϊἐμ μϊπεςς πιὰ πιέγον Ὀεὶπ' πῸ 
τηοσὸ ἐπιρῃδίίς τδπ παι οἵἩ ἐπε μαΐλέγς 
δηᾷ (Π6 Οεγέϊϊες5, Ἰπάεεά, ἔτοτα {πε ρ85- 
58 6ε8 αυοίεά, 1 ἰβ οἶεας (δι Ῥδὰὺ] ἰβ ῥτε- 
οὐσςυρίεα τδίμεῦ ὙΠ {πὲ Ἰδέξεγ οὐ ἐῆθβα 
ννο οσοπέγαβίβ ἔβδη υνἱἢ ἔα ΠΟΓΠΊΕΣ; [ῸΓ 
411 (ὴ6 ραββαρξβ σοποάγῃ ἐπε ρἶδοα οὗ ἐξς 
(ἀδπεῖῖεβ πὶ {πὸ Ομυτοῦ, Αἱ ἐπ8 βατηξ 
εἰπια ἴξ ἰ8 τηδάβ οἱβατ---ανεη το {πε αεη- 
{{{ε8---ἶμδι τπ6 βαϊναιίοη νν Ὡς ἢ ἔπ ΕΥ επίου 
ἰβ ““οὗ {πε εννβ᾽. Ηδποα πε Θεπεῖῖεβ 
τηῦβὲ ποΐ Ὀς σοπίεσηρίθουβ ΟὗἩ ΒΟΣΌΡΙΕΒ Οὗ 
ἱπῆτγπη 165, Ἔβρεςία!ν ϑ ἢ 48 σίβε οὐξ οὗ 
ΔΥ ϑϑοοίϊδιίίοηβ ὑἱἢ {πὸ οἷά σονεπδηΐ; 
ΠΟΙ Βῃουϊά {πε [εννϑ Ὅ6 σεπϑοσγίουβ οὗ ἃ 
ΟΘεμεε ΠΡαγν ὑνϊο ἢ 845 ἰ15 νἱπάϊοδίίοπ 
ἴῃ {με ἴτεε ρτᾶςε οἵ αοἄ. καθὼς γέγραπ- 
ται: ἰῃς ΤοπίετηρΙαιεά ρ]οτ ποδίίϊοη οὗ 
(οἄ δηβινεσβ ἴο δι ννα ἤπά ἴῃ 5. χυ"[ο. 
50, ΓΙἸΧΧ. ΟὨτῖβε 15 ἀββυτγηβά ἰο με {86 
ΒΡΘΆΚεσ, δηἃ γε ΤΩΔῪ 580 ἴπδὲ Ἡς ρίνεβ 
τδηκβ ἐο αοά διλοηρ [6 (ὐεπεῖ]ε8 νμ πη 
τῆς σε η.1165 ρῖνε ἐπαπκβ ἰο αοά του ρΒ 
Ηΐτ (Ηεθ. 11. 12). 

Ψέεσ. το. καὶ πάλιν λέγει: Πεαξ, χχχίϊ. 
43, ΟΧΧ. ὙΠε Ηεῦτενν 15 ἀϊβεγεπί. 

γεσ. τα. καὶ πάλιν, αἰνεῖτε: Ρ5, οχνὶΐ, 
ι, ΧΧ-- οἷν {πε ογάεγ οὗ {δε ννογάς 
ψϑιυΐηρ. 

γε. 12. καὶ πάλιν Ἡσαίας λέγει : 188, 
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14. Πέπεισμαι δὲ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι Κ ΟΡ. Ὁ 30. 
καὶ αὐτοὶ " μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης 1 γνώσεως, “χἰδ,. 46, 

δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 15. τολμηρότερον 3 δὲ ἔγραψα" Ἐπὴν 
ὑμῖν, ἀδελφοὶ, ἀπὸ " μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν 25; 2 Οοτ, 

ἀν 141 1, 5. 

1 Αἰζες πασης 1Π8. τῆς ΒΡ, ΟἸεπλ. ; οπλ. ΑΟΘΕῚ,. 

.5 τολμηρότερον ΟΠΕΤΡ; τολμηροτερως ΑΒ. Τῇε ἰδίίζεσ ἰβ τα ὃν ὙΝ εἶββ, Υν. 
,8πᾶ Η., ἀπὰ Τταρ. Α βἰπιϊαγ σβδηρε (οπὶ σπουδαιοτερως ἱπίο σπονδαιοτερον) ἰ5 
τηδάε ὃν ΘΕᾺ ἰῃ ΡῃΪ]. 11. 28, 
τον θεου Ὁ ΒΕ δῃά σηοβί εἀά, 

χί. το. Ῥαδμῃΐ αραὶπ ΟΠ Ὡς ΟυΧΧ, 
ΟὨΪΥ οπηϊξεϊπρ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δἴξεῖ 
ἔσται. ΤΠε Ψψοτάξ ἅτ πχεαπέ ἴο ἀββοσῖθε 
πὸ Μεβϑίαπίς Κίπράοπι δπᾶ 115 Ὀδνίάϊς 
Βεαά, [Ι ἰβ ἃ υπίνειβαὶ κίπράογωη, δπὰ 
ἴῃε πδίΐοηβ δεῖ ἐπεὶγ ἤορα 'π [15 Κίηρ, 
δηθὰ ἐπεγείοσε πὶ ἐδεὲ αοά οἵ κ5αϊνδίίοῃ 
Ποβα τοργεβεηίδίϊνες Ης ἰβι ϑυοῦ ἃ 
Βορε ἱπ ἀοά, ἴπε Αροβιεῖε᾽β διριιπιβηΐ 
ἱπιρ]165, υν1}} ταϑαϊε πὶ {με ργαῖβε ἉΠΙΟΒ 
δἰοσίθεβ Ηἰπὶ ἴοσ 5 τηβγου (νεσ. 9). 
ες. 13. Ρεοπιρίεά ὃν ἐλπιοῦσιν, [Βς 

Ἀροϑβίϊε οἴοβεβ ἐπἷβ βεοιίοη, απὰ (πε Ῥοάν 
οὗ ἴῃς ερίβεϊε, Ὀγ οδ] πρ οὐ “τς Θοά 
οἵ Ὠορε᾽᾿ ἴο Ὁϊε55 ἴῇοβε ἴὸ ποσὶ ἰξ ἰ5 
αὐάτεββεά. Εοὶ {πε ὄχργεββίοῃ ὁ θεὸς 
τῆς ἐλπίδος οἷ, νεῖ. 5: ἱξ πιδβδδὴβ (δ8 
οὐ ΨΏΟ ρῖνεβ υ8 {6 πορε ψῖο 8 ΨΜῈ 
Ὧανε ἰῃ ΟἾτβι. ΤῈ ἴον ἂπά ρεδοα 
ΨΏΐο Ηξ πηρατίβ ταδί οὐ (δ (ἐν τῷ 
πιστεύειν). Ἡξποα {ΠΟΥ ὅτ {πε ἰου δπὰ 
Ῥεᾶοα βρϑοΐδιν βοννίηρ ἔγοπὶ ᾿πι5εΠοδίίοι 
Δηᾶ δεςερίαπος ψἱε αοά, ἀπά {Π6 τοτὲ 
Ψὲ πᾶνε οἵ {ΐεβε, {86 τῶοσε ψα δρουηά 
ἴῃ δε ΟΠ γιβείδη πόρε ἰΐβεῖ. ϑυσομ δη 
Δροιπάϊηρ 'π Βορε, ἰπ {με ρόνεγ οὗ {88 
Ἡοῖν αμοβὲ (Ἀςίβ ἱ. 8, [χυκε ἵν. 14), 15 
{πε επὰ ςοπίεπιραιεά ἰπ ῬΑ} ῥσαγεῖ 
ἐῆδὲ τῆς αοά οἵ πορε ψουἹὰ 511 τῆς 
Εοιηδηβ ΜΙ 411 ἴον δηὰᾷ ρεδοβ ἰῇ Ὀὲε- 
Πενίπσ. Ἐὸσ τς Κιπά οἵ ϑβιργεγηδου 
ἔμπυ5 ρίνεη ἕο Βορε σοπιρᾶγε [πε οοπηεο- 
τἴοπ οὗ νεῖ. 5 Ψ ΙΓ νοῦ. 2 ἴπ σδδρ. ν. 

ὙπῈ ταϑί οἵ 818 σμδρίεσ ἰ5 οἵ (ἢε 
πδίυσε οὗ δὴ ερίΐοσιιθ. [{ [8115 ἰπῖο ἵνγο 
Ρατίβ: (1) νεῖβ. 14-21, ἰπ ψῃίςῃ Ρδαϊ, νΏ11|6 
δροϊορ βίπρ ἴογ {86 ἕοπε ΨΒΙΟΒ 6 δ5 
ΟΟΟΑΞΙ ΠΑ ΙΪν επρογεᾶ, ᾿π5118 685 Πἰταβεῖ 
ἴοσ υυτϊπρ ἴο {πε Ἐοτηδῃβ Ὁ. ἀρρεδ]ηρ 
ἴο δὶ νοσδίίοη 45 δῇ Αροβίΐε ; δηά (2) 
να 5. 22, 33, ἰπ ΨΏΪΟὮ Πα εχρδἰπβ ἴο {Ππ6 πὶ 
τῆς ῥγορτδγασηβ οὗ δὶβ ἕαϊυγε ἡνοσκ, ἰη- 
οἷυάίΐϊηρ δῖ5 ἰοηρ-ἀεξεσγθα νἱβὶς ἐο {8 6πὶ, 
δηὰ Ῥερβ {μεῖγ ὑσγδυϑῖβ ἴογ ἃ πος ββ[ι]} 
ἰββ ἕο ἢἰ5 νυἱβίξ ἐο Ἔγυββίεηλ. 

ψεγ. 14. πέπεισμαι δέ: (ῃε ἴοπε ἰπ 
ΨΕΙΟἢ Βς Πα5 ψτίτεπ, ἐβρεοία!ν ἴῃ οἤδρ. 
χίν., πιίρῃξ βαρρεβί μδὲ 86 ἐπουρι 
ἐλαπὶ νεσν ἀδἔεςεϊνε οἰεμασ ἴῃ ἱπιε]]!ρεποα, 

αδελφοι οπι. ΑΒΟ. υπὸ του θεον ΑΟΌΙΡ: απὸ 

ΟΥ ἰονε, οὐ Ῥοίῃ; Ῥαΐ ῃς ἀϊδβοϊαϊ πιβ ΔῃΥ͂ 
ΒΌΘΗ ᾿πέδγοπος ἔγοσγη ἢἷ8 ψοσάβ. ἀδελφοί 
μου [48 ἃ ἔγεπάϊν επιρμαβὶβ: οὕ. νἱϊ. 4. 
καὶ αὐτὸς ἐγὼ οὐ. υἱῖ. 25: [ἴξ πιεδηβ 
“δνεπ 1 τυβεὶζ, πο ἢανε τακδη 1 ὑροπη 
τὴς ἴο δάγεββ γοῦ 50 ρ]δίηϊν ". ὅτι καὶ 
αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης : {παῖ 
Ἔνθ οὗ γουγβεῖνεβ γε δὲ {1]] οἵ. σοοά- 
Ὧ655, ἐ.δ., ΜΙ ΠουΣ ΔΠΥ ΒεΙρ τοι τὴο. 
ἀγαθωσύνη ἱπ 411 Ν.Τ, ρδββαρεβ ((14]. ν. 
22, ἘρΏ. ν. 9,2 ΤΒεβδ8. 1. 11) βθεῖωβ ἴο 
βᾶνε δῇ δβϑοοιϑδίιοπ ἢ ἀγαθὸς ἰπ 
πε δεπβε οὗ “κίπά᾽᾽ : τῇς. ροοάπεββ οὗ 
ΠΟ ῬΑ] Θρεακβ ἤετεὲ 18 ργοῦδοὶΥ 
τῃεγαίοτς ποῖ νισίὰς ἱπ ρεπεγαῖ, θὰς {πὰ 
ὉΒΑΥΥ οα ΨΜΏΪΟΝ βυοῖ βέγαββ 15 ἰδ! ἱπ 
ΟἤΔΡ. χίν. 845 ἴπ6 ΟἹΪΥ γυὶς οὔ ΟΠ ϑιαπ 
εοπάαπςος. πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως : 
δΙ|1εἀ ἔ]] οὗ 411 Κπονεᾶρε---“ οὐ ΟἸτῖ5- 
εἰαπ Κπονϊεάρε ἱπ 15. ἐπείγει ̓᾿ (ϑαπάδυ 
δηὰ ΗἩδδάϊατα). ὙΤΗΪ8, αρδίπ, πιδὺ ταΐεσ 
ἴο ἴμ6 σοτηργεμοπβίοη οὔ ΟΠ γί βεϊδηϊςν 
βῆονγπ ὃν {86 βίγοπρ οὗ οδδρ. χίν. : οἵ ἴΐ 
ΤΑΔῪ ὃε ἱπίεπδεά ἴο δροϊορίβε ἔογ ἴδε 
ὈΠΌΒΌΔΙΙΥ ἀοοίτίπα! οπαγδοίεσ οὔ (δες 
ερίβεῖθ. Βοίῃ μεστοί Δηὰ πεπληρωμένοι 
ΟὐΟΙ 450 ἴῃ ἱ. 29. δυνάμενοι κ. ἀλλή- 
λους νουθετεῖν : ἰῃ 8 Ξεηβε (πεοτγεΐογε βεἰξ- 
Βυβηοίεπί. 

Δεῖ. 15 ἔ. τολμηροτέρως - - . ἀπὸ 
μέρους: (Π6 ἀεδογτιρέίομ ἄσεβ ποῖ δρργν 
ἴο (88 Ἰαϊξεσ δ5. ἃ ψνῇοϊε, θυιΐῖ οἠΐν ἴο 
Ραγίβ οὗ ἴξ: Αἰπογὰ τεΐετ ἴο νἱ. 12-21, 
χὶ, 17 Εϊ., χὶΣ. 3, δηὰᾶ εβρεοίδ!ν ομαρ. κίν. 
τπτουρῆουῖ, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς: 
Βεγα οἷν ἱἰπ ΝΙΤ. Ὑδετε ἰβ ἴῃς βαπὶς 
αουγίεοιβ ἴοης 485 ἴῃ ἱ. τι {. Ηδ ἄοεβ 
ποῖ ρχδβυπηα ἴο [ΕΔ {Πετὴ νῃδί {ΠῈῪ ἄο 
ποῖ Κηον, δας ΟΠΪΥ το βυρραβέ ἴο ἐμεὶγ 
ΤΩΒΠΊΟΣΥ ννῆδξ {παν ταυδὲ πον δἰγεδάυν 
Ῥυΐ τΏΔΥ θ6 ονετοοκίπρ. διὰ τὴν χάριν 
τὴν δοθεῖσάν μοι: [18 ἰ8 (ῃς τεαΐ ᾿ι5:18- 
οδίίοη οὗ 85 ψυτιτρ. 4.5 ἴπ΄. 5, χίϊ. 3, 
{με χάριν ἰ5 ἐπαῖ οὗ Αροβείββῃϊρ. [ξ ἰ5 
ποΐ νναπίοηϊυ, υιῖ 'ἰπ {πΠῈ δχεγοῖβε οὗ ἃ 
Ὀινίπε νοοσβίέΐϊοη, αηὰ ἃ ἀϊνίπεῖγ- εβίοννεἃ 
οοπηρείδηςβ ἴοσ 1ξ, ἐπδὶ ἢ νυτϊθβ. εἰς τὸ 
εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς 
τὰ ἔθνη: {μετα 15. ἃ οεσίδίπ ετωρμαβὶβ ὁπ 
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τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, τ6. εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν ᾿Ιησοῦ 
1 ετγε ον. πϑνα “ » κε Ὄπ » α 5." ἷ Ὅπ ὑὰ Χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη, 'ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται 

ΨνεΙΒ8 ὦ, 

ΡἈΐ, ἡ. ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 

οἰ ν γ; 17. ἔχω οὖν 2 καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς Θεόν " 18. οὐ γὰρ 
4 Οοτ. Χ. χ μ 8 κ ἐν » Ἄ αὐ ὦ Ἢ 
τα; χὶ. αι. τολμήσω ὃ λαλεῖν τι ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ, εἰς ὑπακοὴν 

1 Ἐὸγ γένηται νεἶββ, δραῖπβε 411 εἀά., γτεδάβ γενηθη ψί Β. Τῆς ομδηρε οἵἉ ἐπ|8 
ἰπῖο {πε σοπΊπηοπεσ ἔοσιη γενηται ἰ8 Δηὴ εἐπιεπάδιίοη οὐττεηξ ἴῃ 411 {πεῈ στοιιρβ ἰηέο 
νος τῆς ΜΒ55. οδη Ὀὲε οἰαβϑιῆεά, 

3 Αἴζεσ οὖν ἰῃ8. τὴν ΒΟ Ε ; οτλ. ΑΕ; ΝΥ. δπά Ἡ. ὑγδοκειῖ. Εοτ προς θεὸν 
τεδὰ προς τον θεον ἢ Ὁ ΑΒΟΘΕῚ, δπά 811 εἀά, 

5 Ἐὸν τολμησω Β π458 τολμω, ψῃϊςἢ ΝΥ, δηὰ Ἡ, ρυὲ ἴῃ πηαγρὶπ. Τῆς διΐ, 5 τα- 
ταἰπεᾶ ὃν πιοβί εἀά. ννἱ δ ΑΟΘΈΕΘΙΡ. ἔοσλαλειν τι τεδἅ τι λαλεῖν γνἱ(ἢ ΣΦ ΑΒΟΘΕ, 

εἰς τὰ ἔθνη, ἀπά {πε ψνποὶε βεπίθηςα 
Μοῦ θὲ ἱπερὲ, 3ἃ8 ἃ ἰυβεϊβοδιίοη οὗ 
Ῥαιυΐ ον νυτϊεἰπρ ἴο Ἐοπια, ὑπ|εβθ π6 
Ἐοαπ Οδυτοῦ δά Ῥεδη δββεπεδ!ν 
ἀεπεῖῖε. Ἐοσ λειτουργὸν 566 ποῖε οἡ 
χί, 6, ὙΒῈ Ψψοτά πεῖε ἄδγῖνεβ ἔγοπι ἐπα 
οοπίεχε πε ῥγίεβεϊν δββοοίϑιίοπβ ψνὩϊς ἢ 
οἴϊζεπ δέϊδοῦ!: ἐο ἴξ ἱπ {πὸ υΧΧ, Βαυῖ 
ΟὈν ΟΥΒΙΥ 1 δ45 πο δεασίηρ οἡ {με 4865- 
τοῦ 85 ἴο ἴῃς “βαςεγάοίδὶ ᾿" οδατγαςίει οὗ 
τς ΟΠ τ βείδη πιηἰβίσυ. Ἐπὲ οἴετίηρ 
ὙΨΏΘΗ Ῥδὰϊ σοποεῖνεβ Βἰπλ56 1} δβ ργεβεηίΐ- 
ἱῃρ ἴο αοἄ ἰ5 τε αεηεῖς Οδυτοι, δηὰ 
{πε βυίεβεῖν αποιίοη ἰπ ἔπε δχογοῖβα οὗ 
ψνΒΙ ἢ (Πἰ8 οβετίπρ 15 πηδάβ ἰβ με ργεδοῦ- 
ἱπρ' οὗ τε ἀοβρεῖ. Ῥδὰϊ ἀεβογίθεβ Πίτα- 
561} Ὃδβ ἱερονργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
θεοῦ Ξαρεγάοέϊις τιοῖο εὐυαηρείίμηι αά- 
""ἱηϊσίγαπέεα, Ἐτὶτζβοῆε (οη ῇοβα ποίδ 
411 Ἰδέεν ἐχροβίίοτς ἀδρεπά) ἐχρὶ αἷπβ {8 
δαρεγάοξς πιοᾶο ὉΥ αροπγαΐε εἰ γεϊρίοϑε; 
δὲ δβ ἃ 1ιενἰεῖοαὶ οὔετγίηρ ννγὰβ ποῖ 
δοςερίδοϊς ἰο αοἄ ππη|658 [πε ρῥγεβογί δε 
ΠεταπηοηἶΑ] νγὰ8 ῥγεοίβει υ οὈβοσναά, 850 
τῆς οἤδετίπρ οὗ τῆς (επί θ5 δὲ αοά᾽Β 
4ἰῖατ ψουἹὰ θὲ ἀπδοςερίδθ!α ὑη1ε88 Ρδὰ] 
ββονγεὰ ἃ ρυίεβεικε Πάο!ν ἴῃ Π͵8 τηϊπῖβ- 
ἘΥ οὗ {πε ἀοβρεῖ, Βῖ (δὶ ἰβ ἴο ψυη 
ποῖ ἃ Μοσά ννῆδὶ δῇ ἱπίς Προς ἄρρτε- 
οἰδίίου οὗ ἔπε βεπίοπος 48 ἃ ψῇῃοΐς, ἀπά 
ἘΒΡρθοίδ ν οὗὨἩ 15 ρἱοίοτῖδὶ σδβδγδοίθσ, τα- 
ἔαϑεβ. ἴο γἱεϊᾶ : ἐδα οἴδυβε ἵνα γένηται 
..“ εὐπρόσδεκτος ἀερεπάδβ ποΐ οἡ ἱερουρ- 
γοῦντα, Ῥαΐ οα [6 ΨΠοΟΙΪε οοποερίίοη οἵ 
ῬΔ0]᾽)5 τηϊπι βέγυ, ἐ.2,, ου εἰς τὸ εἶναί με 
λειτουργὸν κιτολ. ΕῸΣ ἡ προσφορὰ τῶν 
ἐθνῶν, σεηίεἶνε οἵ οδῆεςΐ, ςΓ. Ηςδ. χ. το. 
Ταὶβ στεαὶ οἤετγίηρ 18 δοςερίδοϊες το αοά 
(1 Ῥεῖ. 1, 5) θεοδυβα ἰὲ 15 ἡγιασμένη 
ροπβεογδίεά ἐὸ Ηἰπὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 
Τθοβα πο δεϊϊενεά ἴῃ τς Τιοτά [ε808 
ΟἸὨτῖβε, δ8 {πὸ τϑϑϊς οὗ Ῥδῃ]})5 βδοσεά 
τη Πἰϑίτυ οὗ {πε αοβρεῖ, τεροϊνεἃ {δε 
Ηοῖγ ϑρίτίιτ : (Π18. (45 ἀϊβεῖπος ἔγσοπι τῃς 
φεγαπιοηΐαὶ “νἱπους βροῖ οσ ὉΙ γα βἢ "ἢ 

Ψ 45 (6 ρστουπά οὗ ἐδεῖγ δοοορίδπος (ςῖ 
χοτ ζ): 

ψεῖ. 17. ἔχω οὖν καύχησιν: 1 πᾶνε 
ἐπεγεΐογε στουηὰ οὗ θοδβιίπρ. [π βρὶξε οὗ 
τῆς δροϊορείίς ἴοης οὗ νεῖ, 14. ἢ. Ῥϑαϊΐ 15 
ποῖ ψιίπους σοηβάεπος ἴῃ νυτϊεῖπρ' το ἐῃς 
Ἐογηδηβ. Βαϊ ἴδετε 18 πὸ ρεγβοπδὶ 88- 
ϑυπιρίίοη ἰπ (Π|5; ἴοσ. ἢ6 85 ἴξ οὐἱυ ἱπ 
ΟἾτῖβε [εβὰ8, δηὰ οὐἱν τὰ πρὸς τὸν θεόν 
ἰπ ἢ15 τεϊδιίοηβ ο αοά. Οὐ Ηϑθϑ. 1ἷ, τ7, 
ύ. ἃ. 

ψεῖ. τ8 ἢ. ΑἹ! οἴπεῦ Ὀοδβίϊηρ ἣε ἅἄ6- 
οἰἴπεβ. οὗ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ 
κατειργάσατο δι᾽ ἐμοῦ ὁ Χ. : ἴῃ εἴξεοι ἐπ 5 
ΤΊΘΔΏ8, 1 ΜΠ ἠος Ργεϑαπια ἴο 5ρεᾶκ οὗ 
ΔηυτὨϊηρ ἐχοορὲ ψψῃδὶ ΟὨγῖδε ψτοῦρπς 
τὨγουρἢ τε. ὙΠ]5 15 δε Ἴχρίαπαιίοη οὗ 
ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 
ΤμῈ (πΐηρθ Ψαΐίοῃ ΟὨτίβθε ἀϊὰ νοσκ 
τῆγουρ Ῥαὺ Ης ψτοῦυρδὲ εἰς ὑπακοὴν 
ἐθνῶν «ἢ ἃ υἱενν ἰο οδεάΐεμοε οα {πὸ 
Ῥατί οὔτε ἀεπεῖϊεβ: οἴ ἴ. 5. ὙΠ|5 σοπλ- 
διπδιίοη --- Ομγῖδε νγοσκίηρ ἱπ Ῥδαϊ, ἴο 
τδκε {πε εητε8 οδεάϊεηε το ἐμ ὅο8- 
Ρεὶ---ἶβ με υἱπάϊσαϊοη οἵ Ῥδυ])β δοείοπμ 
ἴῃ ψτπρ ἰο Κοπιθ. [τ ἰβ ποῖ οὔ δῖ5 
ον ἰταραΐβε, Ὀὰ: ἴῃ ΟἾγῖβε {παὶ ἢς ἄοα8 
ἴς; δηὰ τῆ Ἐοπιδῃβ 45 εηῖ 65 16 τ - 
ἰπ τῆς βρβετε ἱπ ϑνδϊοῦ ΟἾτῖθε νοσκβ 
«του δῖπι. λόγῳ καὶ ἔργῳ: λόγος 
τεῖεγβ ἴο 86 ρτεδοῃίπρ, ἔργον ἴο 41] δε 
δαά δε επδϑϊεὰ ἰο ἄο οὐ ϑυῦῆει πὶ Πἰ8 
ΟΑΠΠπσ. 2 Ὅοι. Χ. 11, Αοίβ νἱῖ. 22, [.ο. 
χχίν, 19. ἐν δυνάμει σημείων καὶ τερά- 
τῶν. σημεῖον δἀηά τέρας δῖε ἐδε Ψψοτάβ 
ΒΈΠογΑΙν ετηρίογεὰ ἴῃ τῆς Ν.Τ, το ἀεβὶρ- 
παῖε δὶ ννε οδ]] πηΐίσαοϊς : οὔξεη, ἴοο, 
δύναμεις 15 δε 8δ5 ΒΥποηγτηουβ (Ματκ 
νἱ. 2). ΑἹΙ ἔτεα τε δραΐῃ δρρίεὰ τὸ 
Ῥαδυ]}5 τιίσαςϊθθ ἴῃ 2 Οοσ. χῖϊ. 12, δηᾷ ἰὸ 
Βἰ ΠΊΠΠτ ἡνοσκβ ἴῃ {πὸ Αροβίοϊίς αρὲ οὗ πε 
ΟΠΒυτοῖ ἱπ Ηεδ, 1, 4: 411 τῇσχες σὰ αἷξο 
ἔουπὰ ἴῃ 2 ὙΠ 685. ἴΐ. ο, ννῆετα ΠΟΥ ἀγα 
Αϑβοιϊρεά ἴο (δὲ Μδὴ οἵ 5ϊ:π, ψῇοβο 
Ῥατγουβίᾳ ἱπ {818 28 ἰῇ οἵμπεσ γεβρεοῖβ ἰ8 
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ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19. ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει 

Πνεύματος Θεοῦ “1 ὥστε με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ 

ἸΙλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 20. οὕτω δὲ 
φιλοτιμούμενον 2 ᾿εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστὸς, ἵνα μὴ 1: ΟοΣ 
ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ - 21. ἀλλὰ, καθὼς γέγραπται, “Οἷς 16 ὑσδν 
οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται " ὃ καὶ οἱ οὐκ ἀκηκόασι, συνήσουσι". δ δ 

1 θεουν ΣΦ ΤΡ; αγιον ΑΟΠ ἢ; οτ. Β, Β οογίδίἱΥ ΒΕΕΠῚ5 τῖρῃς μεσε, που ρἢ 
ΥΥ. ἀπ Η. ραΐ [αγιου] ἰῃ ἑεχὶ, Βοίῃ θεοῦ ἀπά αγιου 5εδηὶ ἱπίεγροίδιίοηβ ἴο σοτῃ- 
Ρίεῖε {πε ἐχργεββίοῃ. 

2 φιλοτιμουμενον ΣΑΟΠ)"51,, Οτίρ. ; φιλοτιμουμᾶι ΒΌ} (ρτ.) ΕΡ. ἙΕάά, 5εοπὶ ἴο 
τερατὰ {πε ἰαίξεσ 45 ἃ οὁπδηρα τηδάς ἰο βἰ Πρ ΠΠν ἐμ οοπδίσιςίίοη, ἀπὰ ἔπε οαβε 15 ὁπα 
οὗ ἔποβε ἴῃ νυ μΐσῃ ἐπα νϑῖπα οἵ Β πιᾶὺ ὕὲ ἰεββεπεά ὃγ ὙΝ εβίεσῃ ἰπῆἥπεποεα  παποα ἐπα Ὺ 
Ργείεσ, 85. 4 σαἶβ, ἔπ ἔογπιεσ σθδάϊηρ. Βαϊ ννεῖββ τεαάβ φιλοτιμουμαι Ῥερδιιβε ἴὲ 
15 Ἐχερειοδ!!]Υ πασεββᾶσυ, ἀπά βαυβ ἢς 8 ποῖ αἴνατε οἵ ΔΠΥῪ δυο δι γάγυ σἤδηρα οὗ 
ἃ Ῥατεοῖρ]6 ἱπίο 4 βηϊζα νεγῦ. 

3 οψονται Ὀείΐοτε οις Β; λπά 50 ὟΝ. δηὰ Η. δηὰά νγεῖββ. ΤΒαδ ογᾶοσ ἴῃ τϑοαίνεά 
ταχέ σοηίοσιηβ ἴο 186 ΓΧΧ δηᾶ ἴδ ποχί οἴδιιβα. 

τερατἀδα 45 οουπέετζεϊτηρ {παὶ οὗ ΟὨσίβι. 
τέρας 18 δἰνγαγβ τεπάεγεά “Ψοπᾶστ᾿" ἴῃ 
δε ΑΟΚ΄., δηάᾶ, 45 ἐποιρὴ τς ψοσά ᾿νεγα 
ἘΠΕΟΌΔΙ ἕο ἴπῈ6 ΡΒ εποσηεμου, ἰξ 18 πανοῦ 
αϑϑὰ ΔΙοπε : ἴῃ 411 [ῃ5 ρίδοςβ ἴῃ ψνῃῖο ἢ ἴξ 
Οὐουτβ σημεῖον ἰ5 4150 ἴουπᾶ, ΤὙΠε ἰαίίεσ 
ΡΠ 5.565 πε β'ρπίβοαποε οὔτΠε τηΐγδοϊς; 
ἴξ 15 ποξ τη γε ὶν ἃ βίρξδε ἴο βίατε αἵ, δὰ ἰβ 
βυρρεβεῖνε οἵ δη δοίοσ δῃηὰᾶ ἃ ρασροβε. 1ῃ 
1815 ραββαρε, “τς ρονγεσ᾽᾿" οἵὗὁἨ 5'ρῃ8 δηὰ 
ΟΠ άθτβ 8566 ΠῈ8 ἴο τηθϑῃ [ἢ ροννασ 1 ἢ 
ψΒίο ἘΠΕ ἱπιρτεββεᾶ τς Ὀεῃοϊάετϑ: 
ΤΏΟΥΘ ΟΥΓἨ 1655 ἰξ ἰβ δῃ ἱπίεσγρσγείδιίοη οὗ 
ἔργῳ. 80 “τε ρονψεγ᾽ οὗ τῆς Ηοῖγ 
αδοϑβὲ τηεδηβ {πὸ ᾿ηἥπεησε στ νὩΙοἢ 
ἐπε Ηοῖν ϑρίγιε δοσοτπιρδηϊεά ἐπε ργεδοῦ- 
ἵπρ' οὗ ἐπα ὐοβρεϊ : τῆογε οσ [6885 ἰξ δῆβννειβ 
ἴο λόγῳ: 8ε6 τ Ὑπε85. ἷ. 5 δῃηά οὔ (δὲ 
ἀπόδείξει πνεύματος κ. δυνάμεως, Σ Οοτ. 
ἴ. 4. ὥστε με κιτιλ. “ὙΠε ταβαξ οὗ 
ΟἸγῖβεβ νου κίπρ' τπτοιρῃ Ηΐβ Αροβεὶβ ἰδ 
Πετα ϑιδέεά 48 1ἢ τῆς ρτγεοεάϊῃρ βεπίθβησα 
Βαᾶ δεε δβηγπηδίίνε ἰη ἴοστῃ 845 ψγ61}1 ἃ5 
56 η88 ᾽ ((Ἰογά). ἀπὸ Ἱερουσαλήμ : [118 
Δ6Ίεα5 ἢ Αοὶβ ἰχ. 26-20, θαϊ ἘΠ 5, οὗ 
οοῦγβα, ἄοεβ ποῖ ρσόονε {παὲ ἰξ ννὰβ Ῥοτ- 
τουγεᾶ ἔγοτι ἔπαὶ ραββαρεὲ. Ἐνδβῃ ἱξ Ῥδπ] 
θεραπ 158. πιϊηϊϑίγν δὲ ᾿Ῥαγηαβοιβ, δα 
τηϊρῃς ααΐτε ννε]] σρεακ 48 ἢς ἄοεβ μετα, 
ἴον τὲ 15 ποέ 115 σῃσγοποίορυ, δα 115 ταηρσο, 
δε ἰ8. ἀεβουίηρ; ἀπά τὸ [ίβ τηϊπά 716τὰ- 
56 Ίετη (ἐο τνδίοῃ, 1 1εῖ αἴοπε, ες νου 
μαᾶνῈ ἀενοίεά Ηἰπηβοὶ, 566. Αςίβ χχί!. τ8- 
22) νὰ5 ἰἰ8 ροίπε οἵ ἀεραγίαγε, καὶ 
κύκλῳ: πιοϑὲ πηοάεσχῃ σοτητηθηϊαίοσβ πᾶνε 
τεηἀεγεά 15 45 1 1 ψεγε τοῦ κύκλῳ--- 
ἔτοτῃ εγυβαίαπι σπαᾶ ἐές υἱοὶρῖέγ, ὉῪ ΜΒΙΟΗ 
1π6ν τπεδη ϑυτία (που ΡὮ 5οπια υνου]Ἱᾶ ἰῃ- 
οἰυάε Αταδία, 4]. ἱ. σ7): ἔοσγ 1818. πι86. οἵ 
κύκλῳ 8εεὲ ὅεπ, χχχν. 5, [υἀτἢ ἱ. 2. 

Βαϊ τπηοϑὲ ασζεεῖς σοπιπηθηϊαίοῦβ τε οσ 45 
ἴῃ τῆς Α.Κ.--- δηά τουπά αροὰξ ὑπο 
ΠΙντίσυπι". ὙΠῚΒ. ἰ5 {πὲ ἱπίεγρτζείαιίοῃ 
ἕλκε ὃὉγ Ηοΐηδηῃ δηά ὃγ 85. απᾶ Η,, δαπὰ 
5. 1Ππ8ὁιταϊο Ὀγ Χεη., 4παδ., νἱϊ., ἴ., 14 
[αβοιοά ΒΥ {πε ᾿αἰει): πότερα διὰ τοῦ 
εροῦ ὄρους δέοι πορεύεσθαι, ἢ κύκλῳ 
διὰ μέσης τῆς Θράκης. μέχρι τοῦ Ἰλλυρ- 
ἱκοῦ σδῃ (80 ἴ27 45 μέχρι 15 σοηοετπεα) 
εἰτθοσ ἐχοϊπάε οὐ ἱποιιάδ ΠΙγτίσυσα. Ῥατὶ 
οὗ 1π6 σουπέγυ 850 οδ]]εὰ πιδὺ αν Ὀεεῃ 
ἐτανοσβεᾶ Ὀγ ΡῈ] ἴῃ ἐπε ἸΟΌΣΠΕΥ δἰ σἀδά 
ἴο ἰπ Αοἴβ χχ. σ ἔ. (διελθὼν δὲ τὰ μέρη 
ἐκεῖνα), Ὀπὲ {μα Ιδηριαρε νου] θὲ 58:15- 
Βεὰ 1 με μδᾶ σογηε ἸΏ βίρῃς οἵ ΠΙγτίοστη 
45 δε νοι] ἀο ἴῃ 158 ψνεβεναγά ἰοῦτηα 
τῆσουρ Μαοβάοηϊα, πεπληρωκέναι τί 
εὐαγγ. τοῦ Χριστοῦ : πᾶνε δ] Β]1εα ({]Π1ν 
Ργεδομεά) τῆς αοβρεὶ οἵ Ομ τῖβε. Ολ Οοἱ. 
ἷ, 25. Ῥδ1] Παά ἄοπε 118 ἴῃ {πε βεῆϑ88 
ἴῃ ἸνὨΙοὮ ἰξ νναβ τεχυίγεά οὗ δὴ ἀροβίϊε, 
Ψψβοβα νοσδίίοη (ἴο πιᾶρε ἔτοπι Ραι1᾽8 
Ῥτγδςεῖςε) ννὰ8 ἴὸ ἴδν ἴῆες ἰουπάδιίοη οὗ 
4 ὁπαγοῦ ἴῃ {πὰ ομεῦ σαπίγεβ οὗ ρορυδ- 
τίοῃ, απᾶ 45 βοοῦ 85 ἴΠ6 παν σΟΓΠΤΊ ΠΥ 
ννᾶ5 ΘΆΡΔΡΙ]ς οὗ 56] δ- ργοραρϑιίοῃ, (ο τῆονα 
οη. 

ψεσ. 20. οὕτω δὲ φιλοτιμούμενον (1 
ὙΠε655. ἵν. ΣΙ, 2 Οογ. ν᾿. 9) : πιακίῃρ ἰξ ΤΥ 
διηθἰείοη, μοννενοῦ, ἐππ8 ἰὼ ργεδοῦ πα 
(οϑρεὶϊ, εἴο. ὙῊῖ5 1{π||15 πεπληρωκέναι : 
δὲ παά πεᾶνὸσ βοιρῃξ ἴο ὑγεδοῦβ ψῆθγα 
ΟἸὨσ βεα ν ννα8 αἰγεαάν ἐβίϑ ἰβηςᾶ. Α 
Ῥοϊηῃξ οἵ ποπουγ, θὰξ ἠοῖ τίναϊτν, 8 ἰη- 
νοϊνεᾶ ἱπ φιλοτιμούμενον. ὠνομάσθη : 
ς΄. 2 Τίπι. “, το δπά {Ὰ χχνί. 13, Απιοὸβ 
νἱ, το, Τὸ πᾶπιὲ {π6 πδπιε οὗἉ {πε ἴογὰ 
ἰβ ἴο σοῃήεββ Ηἰπὶ ἰο Ῥὲ τνβαῖ Ης ἰβ ἴο 
18ε [αἰ οἵ Ηἰ5 ρβεορίβ. ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλό- 
τῶιον θεμέλιον κιτιλι ὙὨῈ ἀσίν οἵ Δῃ 



714 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΥ, 

22. Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ ἢ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, 23. νυνὶ δὲ 
μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ 

μα Τακο νἱι, ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς " ἀπὸ πολλῶν 2 ἐτῶν, 24. ὡς ἐὰν ὃ πορεύωμαι εἰς τὴν 
43. 

Σπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς - ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσα- 

α εν. 15. σθαι ὑμᾶς, καὶ ὕφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ 
ΦΙ Κεῖ, 53: 5 

νὶ. 25. 

Δ χᾳ πολλα ΦΑΟΙΡ; πολλακις ΒΕ, 

μέρους "ἐμπλησθῶ. 245. Νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς ἹΙερουσαλὴμ, διακονῶν 

3 Ἐὸτ πολλων ΑΌΕΙ, τεδᾶ ικανων ἢ ΒΟΡ, Υν εἶβ5, ΝΥ. δηὰ Ἡ., ΑἸοσά. 

2 Ἐοὸσ ὡς εαν τεδᾶ ὡς αν ψἱ ΑΒΟ. Οτα. ἐλενσομαι προς υμας ΑΒΟΒῈΕ Δηά 
411 εἀά, 

Ἀροβεῖς νγαὰβ νὰ τὰς Ἰουηἀδέοη, ποῖ ἴῃς 
Βυροσϑίσυςίατο. 1 Οὐογ, 111. το, ὙΠ βᾶπης 
οοπῆάεηοε ἰπ Ὠ'5 νοοδίίοπ, πὰ τς Ξᾶπης 
Ῥείάς ἰπ ᾿ἰτεϊτπρ τμαὲ σοπβάεπος, ἀπά ποῖ 
Ὀδοαδβείπρ οἵ νναὶ Ὁ γῖδε μβαὰ ἄοης τπσουρῃ 
οἴμεσβ, οσ ἱπιγιἀϊπρ μ18 ορογδείομβ ἱπίο 
τπεἰγ ϑρῆεσε, ρεγναδβ τς ἴθ ΟΒαρίετ 
οἵ 2 Οοτ. 
ει. 21. ἀλλὰ καθὼς γέγραπται: 

ῬΔ}}5 δοῖὶ ργοσβάυσγε Ἴοτσεβροπ δὰ 
νυ, ἀπά ἱπάςεὰ ᾿ςὰ ἰο τῆς ΚΠ] πῆς πὲ οὗ, 
8 ἴατωουβ Οὔ.Τ. ργορῆεου. 188. [11], αὶ 
ἜΧΟΙ 48 ἴθ ΓΧΧ, [Ιτ 15 δρϑυσὰ τὸ 
σὰς τ Ετί Ζζβοδς ἐμαὶ Ῥδυΐ ἰουπά ἃ 
φσϑάϊοιίοη οὗ δῖ οὐντὶ ῬδΥβοη δ] σηϊ ΒΕ ΓΎ 
(απὰ οἵ {8 ρῥγίηςοϊρ᾽εβ οὐ ψϊοῆ Πα ἀϊ85- 
οἢαγρεά [(), ἴῃ 1βαίδῃ, απὰ δαιδ]}ν Ὀεβιὰς 
τῆς πλατεῖς ἴὸ τρις τπᾶΐ ἢἰ8 υ86 οὗ (δ6 
ΡΑΒβαρῈ ἴβ “ αυΐϊε 'π δοσογάδπος ψἱτ τῆς 
βρίγι: οὐ τῆς οτίρι πα)". Τῇ ΤΧΧ ἰ5 
αυΐτς ἀϊβεγεης τοῦ ἴῃς Ἡδεῦτγεν, δηᾶ 
Ῥαὰϊ αυοίεβ ἰξ Ῥεοαυβα Ὧς ᾿ἰκθὰ το ὃς 
ΔΌΪε ἴο Ἔχρσεββ Πἰβ οὐνῃ Ορίπίοη ΟΣ ὑγδο- 
τίος ἴπ ϑοτίρίυσα ἰδησυαρα. [Ιε βεεγηβᾶ 
ἴο δἰπι ἴο ρεῖ ἃ Ὀἰϊνίης σοπβτπιδίίοη ἴῃ 
τη ῖ5 νυ ; Ὀυξ δῇ εχδῃιϊπαιίοη οὗ νδτγίουιβ 
ῥῬαββᾶρεβ βῆοννβ [δι πε οαγεά νϑσγ {ἰπ|ς 
ἴον τς οτἱρίπαὶ τηϑδηΐηρ οὐ Δρρ]οδιίοη. 

γν. 22-33. ΤὭΘ Αροβεῖς᾿ Β ῬὑγορτδπΊγηβ. 
Ηε ἴ5 δ ργεβεηῖ οἡ Ὧϊ5 ΨΔΥ ἴὸ }εγιβ8] 6 πὶ 
ψΙὮ τῆς ροἰτ5 Ὠοἢ Ὠἷ5 ΘΟ θη 116 ουσο 65 
Πᾶνε πιαᾶς ἴοσ ἰῃς τεϊεξ οὔ τε ροοὸγ 
ΟὨ τ βείδης ἔμετθ. ὙΠῸ ἰββιο οὗ [818 νἱβὶξ 
15 ἀυδίουδ, απὰ με ὈΘΡ5 ἘΠΕΙΓ Ῥγαυεσβ ἴοσ 
15 βυοοεββ. Αἴἶοσ ἰξ ἰβ ονθσ, δὲ σζϑδῃβ 
ἴο ῥγοοεεᾶ ἰὸ ϑραίῃ, δηᾶ οὴ πε 8 Ὺ Πα 
ἮΟΡΕΒ ἴο ΡΑΥῪ δῖβ ἰοηρ ἀείεισε ἃ νἱβίς τὸ 
Κογαα. 
ει. 22. διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην: ἴδε 

Μοστκ νὨοἢ ἀεελίηθά με Αροβεῖς ἴῃ {πὸ 
Εδβὶ αἷδο πίπάδεγεά ᾿ΐπὶ ἔτοτη νἱβι την 
Εοπιθδ. ΕῸΣ δῃοίμοσ ἐγκόπτειν 8ε6 1 
ὙΠΕεββ. 13, 1:8, τὰ πολλὰ ἰδ πιοτε πα 
πολλάκις ἰπ ἱ. 13: [ 15 ἀϊδείηρυδηδά ἴῃ 
Οτεεκ υτίϊετβ ΒΟ ἴτοπὶ ἐνίοτε (βοσηδ- 
εἰπλε8) δηὰ ἀεὶ (ΔΙνναγ8) απὰ ἰβ τ βῃν 
τοηἀοτϑά ἴῃ Νυϊς. ῥίεγίαμε, ΑΒ ἃ τυῖε, 

ἴξ νγᾶβ δίς. υνοῦῖς ψν ποῦ Κερὶ Ῥδὰϊ] ἴτοπὶ 
ν᾽ δἰ εἶπ Ἐοπις, θὰ πα πιᾶὺ ἢανς Ὠδᾶ δα 
ἀεβῖτε ἴο ὧἄο 50 (2.5.. ΨΏΘη Ὡς νγὰ5. ἴῃ 
Οοτίπεἢ) δηά ἤανε Ὀεθη ῥτενεπίεᾶ ὃν 
ΒΟΠῚΣ ΟἾΒΕΙ οαυ8ε. Ὑπὸ τοπάδγίηρ οἱ 
ἘΕΝ. “τῆςβδε ταδην {{π|68᾽ (Δρραγεπεϊν, 
411 τς ἀεβηῖις εἰπιεβ ἱποϊυ δα ἴῃ πολλά- 
κις ἰ. 13) 15 υπϑιρροτίςἃ ὈΥ ἐχαπρὶς5. 

Ψψετ. 23. νυνὶ δὲ: πὶ πον --- ἴῃς 
βοπΐοπος 5 Ῥαραπ 18 ἱπτεισαυρίεα ὉΥ 
ἐλπίζω γὰρ ἀπά πενεῖ βηϊδμεά, ἴογ ἐπα 
ψοτγάβ ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς ἴπ ΤΕ. τα 
Δπ ἱπίεγροϊαιίίοη. μηκέτι τόπον ἔχων: 
ποῖ {δαὶ δνευ βδοὺϊ τγὰ8 οοηνετίεά, θα 
μαὲ τῆς Αροβίοϊίς ξχιποιίοη οἵ ἰαγίπρ 
ἔουπάφιίοηβ μΒαά Ὀδδηῃ ϑι!ῇῆοίεπιῖν ἀ15- 
οπατρεὰ ονεσ τῆς ἀτοᾶ 'π ψιεϑιίοη, κλίμα 
15. Οἡἷν ἔουπά ἰπ τμε ρίυταί ἰπ ΝΤ, 2 
Οονς. χί. το, (18]. ἱ. 21. ἐπιπόθειαν ; πεῖς 
ΟΠΪΥ ἴθ ΝΙΤ. ἀπὸ ἱκανῶν ἐτῶν: [86 
ἀεβίτε ἀαδιεὰ “ἤοπὶ ἃ ροοά πιᾶην γδατβ 
Ῥαοκ᾽", ΟΥ̓ ἀπὸ κτίσεως κόσμου, ἱ. 20, 
Αοἴδ χν. 7. 

ει. 24. ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν 
Σπανίαν: [ξ ἰδ Πετε {πε δροάοβὶβ Βερίῃβ, 
ΜΕΐοἢ Ῥαΐηρ Ὀγόκαη ἴῃ ὁπ Ὺ ἐλπίζω ἰ5 
αν οΥ ογτη δ] τεβυπιθά, (μου ρ {πε βεπβθα 
18 Ἰλκοη ὉΡ δραίῃ ἴῃ νεσ. 28 ἔ, ὡς ἂν ἰ5 
ἘεΓΆΡΟΓΣΑΙ τε οἱρεημίαίφμε: ς. τ Οοσ. χί. 34, 
ῬΗΪΠ, ἢν 23: Βυτζεπηαηη, Ὁ. 232. Τα 
Ῥτίποιρίς ψψῃϊοῃ Ῥδὰ] δα5 7ι8ὲ ἰδ ἄουνῃ 
85 τερυϊδιϊπρ 5 Αροβίοϊϊς υνογῖς (νεσ. 20) 
Τοτριἀ5 Βἴτι το ἐπ οἵ Ἐοπλα 85 ἃ Ῥσορεσ 
ΒΡΏΘτα ἴογ ἰξ; ρτεαΐ 845 8. μἰβ ἱπέεσεϑί ἴῃ 
πε σαρίῖδϊ] οὗ {πε ννουἹά, πῈ σδῃ ΟὨΪΥ ΡΔΥ͂ 
ΠῚ Ῥαβϑίηρ νἱϑὶξ ὁ τῆς αν ἴο ἃποίμεσ 
Βεϊά. ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ: ἰξ Πα5 
Ῥδβη βαϊὰ τας Ῥδὰ] ἐχρεςιεά οἵ οἱαἰτηεὰ 
“σμαξὶ ῥγὸ 7μ7γὲ σμο  ἴο Ὅε εβοοσίδά 
811 [886 νγᾶν το ϑρδίῃ (ὉΥ 568) ΕΥ̓͂ τῃετηθεῖβ 
οὗ τὴς Κοπιδὴ Ομυσοι ; αὶ τῆϊβ 15. ποῖ 
ἰηοϊυδεά ἴθ προπεμφθῆναι. Ῥταροιίῖςαϊ 
1Ππϑγαῖίοπβ ἃτα ϑεθ ἴῃ Αοίβ Χχ. 35, χχί. 
5.1 ΒΙΠΉΠΔΓ Δητο  ρατίοπβ ἴῃ 1 Οος. χνὶ. 6, 
11. Ἐροῖ πρῶτον 566 Μῖὶ. νἱΐ, 5, νἱϊϊ, 21. 
ἀπὸ μέρους ἰηάϊςατε5β ἐπδὲ πὸ διοἢ 58 
Μοῦ 6 εαι8] ἐο ἴῃς Αροβιϊθ᾽β Ἰοηρίπρ 
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26. εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ ᾿Αχαΐα ἢ κοινωνίαν »Ή:εΒ. χίϊ!, 
τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ " 

27. εὐδόκησαν γὰρ, καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσιν. εἰ γὰρ τοῖς πνευ- 

ματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσι καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς 

«λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 28. τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος 4 ἐ θα; ἰχ, 

αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾿ ὑμῶν εἰς τὴν Σπανίαν. 

ἴον {ε]Ἰοννβδὶρ υἷε τπς Εογηδηβ, Ῥυξ ἱξ 
ΨΟυ]α Ὁς αἱ Ἰελβδὲ ἃ ραγίϊδὶ βαιἰβέδοιξίοη οὗ 
ἐξ, 

γεῖ. 25. νυνὶ δὲ 15 ποῖ ἃ τεβυπιρίίοι 
οὗ γυνὶ δὲ ἱπ νεῖ. 23: ἔπεγε ἰβ δΔη δηϊίσγα 
Ῥγεακ ἰπ {πε σοπδίσυςοιίοη, ἀπ Ῥδ0] ὃὲ- 
Εὶπβ δραΐῃ, τϑιυγηῖπρ ἴτοπὶ τῆς ϑρδῃίβῃ 
Ἰούσπου, ὑν μοι 1165. ἴῃ ἃ σετποΐς δπά πη- 
οετίδίη ἕαΐαγα, ἴο {πε ρτεβεης τηοτηθηΐ. 
“Βαξ αἱ ἐμπῖβ τποηεπξ 1 τὰ οἡ πε ΨὰῪ 
ἴο 7 εγυβαϊεηι, τπαϊπἰβέεγίπρ' το ἔπ βαἰηΐβ.᾽" 
διακονῶν ἄοε5 ποΐ τεργεβεπέ {π|5 ἸουγηΕΥ 
85 Ῥατί οἵ δ᾽5 αῤοσέοϊἠο πιϊμϊδέγγ, ΜΠΙΟΒ 
παϊρῆς Ἱεριεπιαῖοῖγ ἀδίδν δ18. νῖβις οὔος 
τωοσς (ὑεἶβ5) ; ἰξ τείειβ ἴο ἴπ6 βεσνίος 
τεαπάεσεά ἰοὸ ἰῃς ροοσ ὈΥ ἴπ6 τποόπαὺ 6 
Ὁτοιρῆι (ϑεε 2 Οοσ. νυἱϊ. 4). Εὸτ νπδί- 
δνεσ τεᾶβϑοῃ, δ βεθῖηὴβ ἰὼ ἢδανε υβε 
“1ῆς 5αἰηξβ᾽" (4 πάσης δρρ]σδδὶς ἴἰο 41] 
ΑἸ τι ϑεδη8) ὑἱἢ ἃ σεγίαϊπ ργεά]βοιίοη τὸ 
ἀεβοσῖρε ἔπε Τεγυβαϊεπὶ Οὔπγοῦ. ΟἿ νατ. 
31,1 Ὅος. χνΐ. 1,2 Ὅογ. νι. 4, ἰχ. 1, ἶχ. 
12: 811 ἴῃ (15 σοππεοίίοῃ. 
γε. 26. εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία 

καὶ ᾿Αχαία: Μαρξάοηίϊα δὴ Αςπαία 
ψουά ᾿ποῖσάε 411 {πε Ῥαιυ]ης Ομυτομεβ 
ἴῃ Ευτορεα, δπὰ νγὰ Κπονν ἴτοτη σ᾿ ὗοσ. χνΐ. 
1 (ἢδϊ ἃ βί παν σοπεγι δα ξίοπ τνὰ5 Ῥεΐπρ 
τηδᾶς ἰη Οαἰαιία. εὐδόκησαν ἐχρτεββθε8 
ἴῃ ἴοσγηδὶ γεδοϊμέϊοη οἵ ἰῇ συτοθεβ ἴῃ 
ᾳιυεδβείοηα, ας δῖα ἃ5 'ἱπ σῆδπυ Ρΐδοαβ 
ψἱτἢ ἐπε Ἰάθα ἐμδὲ ἰξ νγὰβ ἃ βροπίδπεοιβ 
δηᾶ οοτάϊα! τεβοϊυτίου (ἐπουρ ἴὲ πδά 
Ῥεεη βιρρεβίεά ὃν ῬΔ1:}}}: βεεὲ οῇδρ. Χχυὶ 
ἘτΖβομε᾽Β ποῖς ἔπεσα), Γὰκε ΧΙ, 32, 
41]. ἰ 15,..}Ά11 ΟΟΥ. 1. 21,1 ΤΠα855. ἰἰ. 8, 1]. 

1. κοινωνίαν τινὰ : τινὰ τηλτκβ ἴῃς ἰη- 
ἀεβηϊξοηθ88 οὗ {πε οοἱεςείοη. [{ γὰ8 ηῸ 
αιϑβεββιηδηῖΐ ἴο γαΐβε ἃ ργαβογ θεά δτηουηίΐ, 
Βυΐϊ “βοπιὲ Ἄοοπίιγιδυιίοι,᾽ τῆοτο οὔ 1655 
δοοοτγάϊηρ, ἴο ν»1}1 δηὰ ςἰτουτηδίαποςβ. ΕῸΣ 
κοινωνίαν ἰπ {{||8 56Ππ8ε 5εὲ 2 Οοσ. νἱ, 4, 
ἶχ. 13: Ψψμεῖς {με ΨῃΠοΪς βυδίεοι ἰ8 ἀϊ8- 
ουββεά, εἷς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων: 
πτοπὶ τς ρατεεῖνα ρεηίεῖνε 1ξ 5 οἷεατ (δὲ 
τοὶ 411 ἐπε βαϊπὲβ ἴῃ 7εγιβαίεση ἵναγε ῬΡΟοσ. 
Βυῖ Δ]. ἰϊ. το, Αςῖβ νἱ. βϑῆον παὲ {δε 
Θοτητη ΕΥ̓͂ δἱ ᾿εαβὲ που ἀθα τη ΠΥ Ροογ, 
ἰονναγὰβ ψῃοσι ἰΐ ἀββυπηεᾶ ἃ τεβροηβί 1 ν 
80 Ὀυγάεηϑοπς παὶ 1ξ γγὰβ ἀπδαῦϊς ἴο ἀ15- 
σδάγρε ἰξ ππαϊἀεά, 

ει. 27. εὐδόκησαν γάρ: {πε πᾶνε 
τεβϑοϊνεὰ, 1 δᾶγ. Ῥδὺ] ἔεϊε θοπῃά ἴο ἴεὶ 

Ἐκ15. τεβοϊυτίοη αἴεος ;ἷβ οὐνγὰ σοπάποι 
Ἔνδη ἴο [ἴῃς ἐχίεπι οὗ ἀεϊαγίηρ δ΄Β ᾿ΟΌΓΠΕΥ 
ψεβενασά, Ιηἄεεά με δχρίδίηβ ἴῃ 2 Οοσ,, 
οδδρΒ. νἱἢ, δηά ἴχ., μαι ἢ ἐχρεοίεά στεαὶ 
ΒΡΙΓΙΓυ41 ταβι]5, ἰπ τῆς ννὰῪ οὗ ἃ Ὀεΐζεγ 
υηδετϑίαηάϊηρ Ῥεΐψεθη [εὐνιϑἢ ἀπά σεη- 
116 ΟΠ γι βείδηιμ νυ, ἰσοσ ἐπ15 ποίδθϊε δοὶ οὗ 
Οεπεῖς σδαιίεν ; ἤεπος μὲβ ἀεδβίῖτε ἰο 5εςὲ 
τ ἀοοοτηρ ϑῃςἃ, ἀπά {πε ἡδοδββϑίυ ἰαϊὰ 
ΟΠ Ὦϊπιὶ ἰὸ ΡῸ οὔρεα τῆογε ἴο [εχ βαίεπι. 
ὀφειλέται : ο΄ ἴ. 14, νἱϊϊ, 12. ὙΠε τεβοῖνε 
οὗ {πε ἀεπεῖς Ομυσομαβ ἴο περ ἐπα ροοσ 
]εν βῃ ΟΠτβείδπϑ, ἐπου ρἢ σαπεγουβ, νγὰβ 
ποῖ υπητηοινεᾶ:; ἴῃ ἃ 5εη86 ἰξΐ ννὰβ ἴῃς 
Ῥαυπιεπὶ οἵ ἃ ἀεδί. τοῖς πνευματικοῖς 
αὐτῶν: {δε 5ρίτίτυδὶ {πίη ρ5 θεϊοηρίηρ ἰὸ 
ἰῆς 7δννβ ἴῃ ννμῖοἢ {πε απι]65 ματα 
τε ἴδε αοβρεὶ δηᾶ 411 118 δ᾽ εββίπρϑβ--- 
“ βαϊναιίοη 15. οὗ ἴῃς εν. ΑἹ! ἐμὲ 
δἰξιβ οἵ ΟὨτιβεϊδηί εν ἀτε εἰ ἔςβ οὐ πε ΗοΙν 
ϑρίγιε, ἐν τοῖς σαρκικοῖς : (πε σατηδὶ 
τηΐηρβ οἵ τῇς Οεπε]ε5, πὶ ΒΟ ἢ {παν 
Τα πἰβίεσ ἰὸ (ῃῈ 7ενν8, ἀγὲ ἰοθε νυ ῃϊοῃ 
Ὀεϊοης ἰο ἰῃε πδέυγαὶ ἴδ οὗ τηδη, 45 ἃ 
οτεδΐυσα οὐ ἢεβῃ---ἰπε πηίνεγβαὶ βυσαθο] 
οὗ {π686 15 τῆοπευ. Ὑδπεγα ἰ5 {πε βδῖης 
ἰᾶάεα 'π ἃ βἰπιῖϊαγ οοππεοίϊοη ((π6 βυρροτγί 
οὗ τὰς αοδρεῖ γαϊηἰβεγυ) ἴῃ τ Οοσ. ἰχ. τὰ. 
Ιῃ πείεδεσς ρίαος μὰ85 σαρκικὰ Δηγ εἰς δὶ 
ςσοπποίφιίοη. λειτουργῆσαι 5 5΄ΤΩΡΙΥ 
“ἐἰρ τηϊηϊδίοσ το": πὸ οἵῆοϊαϊ, τηυσοῖ 1655 
βασεσάοιίδὶ αϑϑοοίδίίοπ, Οὐ. ῬΏ1]. 11. 30. 

Ψετ. 28. τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας : ᾶν- 
ἱπρ Ὀγοιρθς ἘΠῚ8 Ὀυβίηεββ ἴο ἃ οἷοβε. ἴὲ 
18. ἃ τηϊβίδκε ἴο βπά ἴῃ Ῥαδι]8 υ5ὲ οὗ 
ἐπιτελεῖν ΔΩΥ τεΐεγσεπος ἰὸ ἔπε ρεγίογτση- 
Δῆςς οὗ ἃ τεϊρίουβ τίξε ; 8εὲ6. 2 Οογ. 
νἱ ἢ, 6, τι, (4!. 11. 3, ῬΗΪ1. ἴ. 6. σφραγισά- 
μενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον. ““ΤῊΪ5 
ἔτυϊι ᾽" 15, οἵ οοῦγβα, {πε οο]εοοη ; 1ξ 15 
οὔς οὗ [πες ρτδοίουιβ σββι1]15 οὗ ἴῃς τεςερ- 
ἰοη οὗ τῆς σοβρεῖ ὃν τε αεης]6β, απ 
Ῥαδυΐ Ιονεβ ἰο οοποεῖνε αηά ἰο βρεαῖ οὗ ἴΐ 
Βρί τι τ4}}ν ταίμποσ τπδὴ πηδέεγιαγ. ὙΠπβ 
ἴῃ 2 Οος. νῖϊ. ἀπά ἴχ. ἢε ς 4115 ἱξ ἃ χάρις, 
ἃ διακονία, 4 κοινωνία, ἃ ἁδρότης, ἃ 
εὐλογία : πενεῖ πιοπαυ. ὙΠ ροϊηΐ οὔ ἐπε 
ἤρατε ἰπ σφραγισάμενος σαπηοὶ ὃε 514 
ἰο θὲ οἷδασ, [ἔξ στὭδυ Ῥοββίθ!ν βιισρεβὲ 
ἐπδὲ Ῥαυὶ, ἴῃ παηάϊπρ ονεγ πε τποποΥ ἴὸ 
δε 54ϊηΐ5, αμέπομέϊοαέδς ἴὰ ἴο τΠδτη 45 (ἢ 
ἔπης οὔ ἐμεῖς πνευματικά, ψὨϊοΝ Πᾶνε 
Ὀεθὴ βούγῃ Ἀἀπιοὴρ ἰἢς ες 168 (80 8. 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Χν. 29--33. χιό 

τ μι. 40. οἶδα δὲ ὅτι, ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς, ἐν πληρώματι " εὐλογίας τοῦ 

᾿ 3, δῦ, εὐαγγελίου τοῦ ' Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 20. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελ- 

Ῥοέ ἐη,ο. φοὶ, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ 
Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς 

5 ]ομ ἐἰϊ, τὸν Θεόν" 31. ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν " ἀπειθούντων ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ, καὶ 
Ὥν ἵνα 5. ἡ διακονία μου ἡ εἰς Ἱερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος γένηται τοῖς 
Ἔλν 5. ἁγίοις - 32. ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω 5 πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ 

33. ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων συναναπαύσωμαι ὑμῖν. 

ὑμῶν. ἀμήν." 

1 Οπι. τον ευαγγελιου τον ΦΑΒΟΘῈΕ δπᾶ 4] εἀὰ, 

5 Αἴἴδσ καὶ οσῃ. ινὰ ψὴῖμ Δ ΑΒΟΙΣ, διακονιὰ ΦΑΟΤΌ95Ι,; δωροφορια ΒΗΪΕ, 
ΥΥ. δηά Η. τερδτᾷ δωροφορια 855 4 ΝΥεβίογη τεδάϊπρ νυν ἢ ῬΕΙοπρβ ἴο {πε ἱπξδγίοσ 
εἰεπιεης ἴῃ Β, ἀπά ἐπετεΐοτε δάορε διακονια; 50 ΤΊβομάξ, Βαε ὟΝ εἰβ5 ἐπ διακονία 
ΟὈνΟὐΒγ βυρρεβέβαά ἤδγα Ὀν 1.5 πι8ε ἴῃ 2 Οοσ. νἱῖ!. 4, 1χ. 1, 12 ἔ., δηᾶ ρα8 δωροφορια, 
ὙΨΏΙΟΝ οσσυτγβ πονθεζε εἶβε 'π ἴἢς Ν.Τ', ἴῃ Πῖβ ἴεχέ, Ὑπα σπᾶηρε οὗ ἰξ ἴο διακονια ᾿ 
ἱπάποοά, Ὡς θεϊΐενεβ, ἔπε ξασίμεσ ομδηρε οὗ εν Ῥείοσες ἱερουσαλημ (νν Ι Οἢ 15 4150 ἐπ 6 
τεδάϊηρ, οὗ Β1Ε) ἱπίο εἰς (νν Βίςἢ 15. ἔουπά [κε διακονια ἴῃ ΦΑΟΠ51). ΤΗΐβ ἀτρὰ- 
πιδηΐ 866 Π|8 ἴο ἢανα σεαὶ νγεῖρμξ, ἐνεη ἐπουρ ΒΡῈ 15 ποὶ δἰνναυβ ἃ ϑίγοπρ οοζὰ- 
Ὀἰπδίίοη οὗ δι μοσιε68. 

5Ξεν χαρᾷ ελθω. ΤΠ ἰβ {πε τεδάϊπρ οἵ ΒΌΕΕΟΘΙ;Ρ, πᾶ ἰβ τείαϊπεᾶ ὃν ΥΥ εἰβ8. 
1ι δᾶβ (ἢ οτίεῖςαὶ δἀναπίαρε οὗ τηδκίηρ 1 ροββίρ]β ἐο ππάεγβίαπα ἢν Β σου] ἢανς 
σοπια ἰο οπιΐέ ἐπ οἶδιβ6 καὶ συναναπαυσωμαι υμιν, Δηά (δε Ἔχοροίίο8] δἀναπίαρε οὗ 
Ρτορεσῖν ἀδβπίηρ' (μῈ επὰ δἰτηβά δὲ ἴῃ 1π6 ρσάγοσγ, νοῦ γὰ8 {παὲ δὰ] πιῖρῃὲ σοσπχα 
νν ἢ ἸΟῪ ἴο Εοχης, ποῖ ἔπδὲ ἢε πιῖρδε γεΐγεβῃ Πιτηβοῖ δέξεγ ἐμαὶ. ΨΥ. δπά Η. ρμυΐ ἐμ8 
τερεϊνεά ἰαχί ἰπ πιδερίη, Ραΐ τϑδά ἴπ ἑαχὶ 'να . . . ελθων .. . θεου συναναπαυσωμαι 
νμιν. 

848 κυριου ἰησου; ΠΕ Χριστον ἴησου; αἰλὶ αἰϊξέεγ. 
βήματος δίοπε (ο΄. τ Οοσ. χνΐ, 12), νος μα8 θεθῆ νδγί ουβὶυ βυρρί επιθηΐθά. νγ85 θε 

ἔλθων ἰ5 (π6 τεδάϊηρ' οἵ 1.4.0, δπά ἐβεβε Μ95. αἷβοὸ ουμέ και. Εὸγ θεον Β 
ῬοββίΙΥ π6 οτἱρίπαὶ τοδάϊηρ 

4 ἀμὴν οπι. ΔῈ ; ἰπ8.  ΒΟΌΓ,Ρ δηά 1} εἀά, 

δηά Η,); οἵ ἴξ τῦδὺ ΟΠΪῪ πλθδῃ δ η 1 
δανς ςεεμγεα [ἢ 58 ἔγαῖε το ἔμασι ας ἐλεὶγ 
φτοῤεγέγ " (80 Μεγεῖ). “Τῆς ἰάβαϑ οὗ 
“ἐ ῬΓΟΡΕΓΙΥ,᾿" “ ΒεοιγίΕγ,᾽ “ [ΟΥΠΊ Δ] ΙΕ," 
τὸ βοϊδσηπὶν,᾽" “ΠΑ Πγ,᾽ ἅτε 411 δββοοὶ- 
αἰεὰ ἱτ σφραγίς δἀηά σφραγίζω ἰπ 
ἀἰϊεγθεπε ραϑϑαρεβ οὗ (ῃἢς Ν.Τ,, ἀπά ἰΐ ἰ8 
ἱταροϑϑίθὶς ἴὸ 88Ὺ ΨνΠϊοἢ Ρταροηάεγαϊθά 
ἴῃ ῬΔ}7}᾽5 τηϊπὰ 45 δε ψτοίβ ἔπ686 ννοτάβ, 
ΟΥ ]οδη 111... 33, νί. 27. ἀπελεύσομαι 15 
ΒΙΤΩΡΙΥ αδίδο: τε ἰάεα οὗ ἀεῥανέϊηρ ἔτοτὰ 
7ετπιβαίθηι ἰ5 ἱπουάςά ἴῃ τέ, νΒΙοἢ 15. πο 
Ὀτουρδὲ οὐξ ἴῃ δε ΕΟΝ,, “1 νν1}} ρὸ οἡ ἢ". 
δι᾽ ὑμῶν: ο΄, 2 Ὅοτ. ἱ. τ6. εἰς Σπανίαν: 
ἴδοτα 18 πὸ ενίάεπος ἔπδέ ἐΠ15 ἱπεεπεοα 
γΔ5 δνεὶ οαττίε ἃ οὐξ ὄχοερὲ τῆθ ψνῈ]]- 
Κποννῃ ραββᾶρα ἰπ Οἷεπι. Ἐοπι. 1. 5 
ὙΠΟ Βρεακβ οὐ Ῥαὰὺϊ 48 πανίπηρ' σοπια 
ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως : Δπη ἐχρτεϑδίοῃ 
ὙΠ οἢ, ἐβρθο οί! ν 1 ἐπ 6. ὙυΥΓΣ τν 88 4 [6 ὺν, 
ΠΊΔΥ 88 ΜῈ] πιβαη οπιβ 45 ϑρδΐη. " Βυΐ 
Αἷ1] της τῆογε ἰξ 1 ννὰβ ποΐὲ οδττίεα οαΐ 
ἰδ (Π18 ραββδαρὲ ἴῃ Εοπιδηβ Δβϑιτγεαν 
Βδθηυῖπα ; ἃ ϑεσοῃ ἀ- ΘΕ ΠΕΌΣΥ τυτίξεγ νου 
Ὧοϊ σταϊιουβὶν ἀβοσῖρε ο ἂἃπ 8008)» 

ἱπεαπίίουβ νὩ]Οἢ ἢς πλαδὲ ἢανα Κηθννῃ 
ὝΕΙΘ ΠΟΝΕΙ͂ ΔΟΟΟΠΊΡ ἰϑμεά. 

ψεῖ. 29. Ἐοτ ἐρχόμενος . - - ἐλεύ- 
σομαι ε΄. τ Οοτ. 1, χ. ἐν πληρώματι 
εὐλογίας Χριστοῦ. Ῥαιι]5 ἄδβίγε νγὰβ 
ἴο ἱπιρατὲ ἕο {ῃς Ἐοπιδηβ8 χάρισμά τι 
πνευματικόν (ἰ. 11), ἀπ δε 15 5υτα 1ὲ νν1]] 
Ὅε 5διἰϑῆεά το {πε 1. νΏεη 6 σοπχθβ 
δε ὙΠ Ὀτίπρ Ὀ]εββίηρ ἔτοπὶ ΟἾγίϑε ἴὸ 
ΜὨΪΟη ποιπίηρ Ψ1]1 δὲ Ἰαοκίηρ. οπ 
πλήρωμα δε6ε Χὶ. 12. 

Ψψεῖ. 390. παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς. [Ιπ 
βρίϊες οὗ ἐς σοπβάεπέ ἴοπε οὗ νϑσ. 20, 
Ῥαδαΐ 15 νειν σοηβοίουβ Οὗ [Π6 υπηςοτίαί πΈῖ6 8 
δηὰ ρεγ]8 ΠΙΟΉ 16 αμεδά οἵ δίπι, απά 
ψ τ τὰς δὲ πε ἰυγηβ ἰο {Π|8 αϑρεοὶ οὗ 
Βῖ5 βἰἐπδιίοη. ἀδελφοὶ (ννΠἰοῃ ὟΝ. Η. 
Ῥτδοῖκθα) ἰβ δὴ ἄρρεδὶ ἴο ἐμεῖς Ὁ τί ϑείδη 
βυτηρδίηυ. διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]. Χ, 
Ἐογ διὰ ἴῃ ἐπὶ 86η86 8εὲ χίϊὶ. 1. Ὑῆὲ 
Ἑογλδηβ δηᾶ Ῥδι] νεγα δἰῖκε βεγνδηῖβ οὗ 
(818 1Ιογά, απᾶ ΗΙϊ5 παπλα ννᾶ8 ἃ πιοῖϊνα 
το πε Εοπιδῃβ ἴο βϑυσηρδίῃίβε ἢ Ρ8] 
ἴῃ 411 τμδὲ με πδά ἴο ἐποουηέοσ ἴπ ΟΊ βε᾽8 
«ετνίςβ, διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος, 
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ΧΥῚ. τ. ΣΥΝΙΣΤΗΜΙ δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν} δ ἀπ τ: 
"διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς - 2. ἵνα αὐτὴν "ππροσδέξησθε 3 Ὁ ῬΗΠ. ἢ 40. 
ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζῃ 
πράγματι καὶ γὰρ αὕτη “ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη, καὶ αὐτοῦ 

1 Αὔἴοσ ουσὰν ἴη8. και 5801; 5ὸ ΝΥ εἶβ88. 

α Ὁ ἤεγε οδὲυ 
ἱπ Ν.Τ, 

Ὗν. δηὰ Η. ῬὈσγδοκεῖ, 

3 αὐτὴν προσδεξησθε ΦΑΤΙΡ; αὐτὴν δῆες προσδ. ΒΟΠΕ. Ἐὸτ ἀντου ἐμονυ τεδὰ 
ἐμοῦ αὐτου »»ἱτἢ ΑΒΟΙ,. 

ἐπε ἴονε ψτοῦρῆς ἴῃ ΟἸγβιίδη μθατγίβ ὉῪ 
ἐπε ϑριτγῖε οὗ αοά ((14]. ν. 22) ἰ5β ἀποέμεγ 
τηοίϊνε οὔεμε βδῖηε Κίηᾶ, συναγωνίσασθαί 

ι, ἐν ταῖς προσευχαῖς. συναγωνίζομαι 
15 Του ηἃ Πέτα ΟΠΪΥ ἰπ (πε Ν.Τ., μὰς ἀγὼν 
δηᾶ ἀγωνίζομαι ἴῃ ἃ 5ρίττιι41 56 η 86. δες 
ἔουπά ἴῃ ἐδοῖ οὗ ἐπε σγοιρβ ἱπίο ὑνῃϊοἢ 
{πε Ραιι πε ερί βείαβ ἀγα ἀβιδιν ἀϊν! ἀεά. 
ὙΒαὲ Ρδὺ] 4818 15 τπδὲ ἐπεν βῃουά Ἰοΐπ 
δῖπι ἰη βεγνίηρ ὙνΠῈΠ 411 {ΠΕῚΓ τι ρ ς---ῖῃ 
ὙὙΓΕΒΈ ἢ ρ᾿ 85 1Ὁ ψεγε---αραῖηβέ ἐπα Ποβα 8 
ἔογοεβ μοῦ ὑνουἹὰ ἐτιβέγαϊα π1Β ἀροβίοϊῖο 
Μοῦ, ΟἿ. 75ι. Ματὶ., 4ῤοὶ., ἰὶ., 13: καὶ 
εὐχόμενος καὶ παμμάχως ἀγωνιζόμενος. 
ἀγωνία ἴῃ ΤιΟ. ΧΧΙ!. 44 56Επὴ5 (0 ἀδηοέε 
ἈΝᾺ ἔδαγ γαῖῃεσ ἔπδη ἱπίεηβε βγη ρ. 
πρὸς τὸν θεόν ἰ5 ποί οἴΐοδε: Ῥαδὰ] ξεῖς 
μον ταυοῇ ἰὲ ννὰβ ΨΟΤΏ (ὁ ἤδνε Οοά 
ἀρρεαϊεά ἐο ου ἢἴβ βεμδί, 

Ψει. 313, ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούν- 
των: ποῖ (6 ἀϊδορεάϊδηϊς, ἐ.6., ἔτοτῃ 
ἐπε εν Ψῆο μά ηοί τεοεϊνεά {πε (1ο8- 
εἰ, 2 ὙΠεββ8. ἰ. 8, οἣδρ. χὶί. 30. καὶ ἡ 
ιακονία μον κιτιλ. [τ νγὰβ8 ποῖ {π6 ὑπ- 

Ῥεϊϊανίηρ [εν οηἱν Ψῆο μαιεᾶ Ραὰ]. Τὸ 
ἔπαπὶ μ6 ψγ)ᾶ5 δῇ δροβίαίες, ψῇῆο Ππαᾷά ἀϊ8- 
δρροϊπέεά 411] {μεῖς ορεβ; Ρὰαξ ὄνεῃ 
ΟΠ τβείδη [εὐὖὴνβϑ 'π τηᾶπῪ οα865 ταρατάδά 
Ηἰἴτη 45 ἔαϊβε ἰο (86 πδέιοη᾽β ργεγορδέϊνε, 
δηἃ Ἔβρεοῖδ!ν ἴο ἐπε ἰαγ, Ὑποσα 85 ἃ 
Γοαὶ ἄδπρε ἐμδαὲ (ἢε οοπίτι υξίοη ἢς 
Ῥτουρθε ἔτοπι {Π8 ἐπε] ε ΟΠ το 65 πηῖρδε 
ποῖ Β6 στδοϊοιϑίν αοσερίβα, ἐνθη δοοθρίβ 
δἱ Αἱ! ; 1ὲ τηῖρμε μὲ τεραγάξά 85 ἃ Ὀυῖρε, 
ἴῃ τϑέσσῃ ἔοσ νῃΐο ἢ Ῥδμ]}᾽5 ορροβι οῃ ἴο 
(6 ἴανν νναβ ἰο 6 σοπάοηρά, ἀπά (6 
δαυ8] βέαπάϊηρ οὗ Π15 πρδέατε συγ 65 ἴῃ 
1Πε Κιηράοπι οὗ αοά δοκηονϊεάρεδ, [ἐ 
ΑΒ Υ ΠῸ τηε8ῃ85 σετγίαϊπ ἐμαὶ ᾿ξ ψου]ά 
θὲ ἰαΐζεπ 45 ψ δὶ ἰξ νγα8--- ' ρἰεᾶρε οὗ 
Ῥτοιεσῖν ἴονε ; δπᾶ αοά δίοπε οου]ά ἅ15- 
Ῥοβ6 “ἔπε βαἰπίβ" [0 ἔδῖκε ἰξ 45 βί ΠΙΡΙΥ 88 
ἴε νὰ8 οἤειεᾶ. Ῥαδι]5 βέαίε οὗ τηϊπᾶ 45 
ΒΕδἢ δετα ἰβ Ἐχδοῖ (πδὲ ΨΨΏΙΟΙ 5 σὸ- 
νεαϊεᾶὰ ἰη Αςίβ χχ. 17-38, χχὶ, 13, εἴς, 
ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθών . . . τα ἀομοιτ ς α 
ὑμῖν. συναναπ. Πετα ΟΠΙΥ ἱπ ΝΤ, δῖ 
ε΄. συνπαρακληθῆναι, ἱ. 12, ἀπ συναγω- 
γίσασθαι νεῖ. 30. “Εεδὲ δἴτξοσ ἐῃβ ρεῖ- 
Β0η8] ἄδηρϑι ἀπά δἰξεγ (ῃ6 δος εβίδβειοαι 
οτίβίβ οὐ ψῃοα ἐμ 6 ρεγβοηδὶ ἄδηροτ ἐοσπιθά 

ἃ ρατι" (Ηοτῖ). Τῇῆε ἵνα ἤδτα ββδσηβ ἴὸ 
Ῥὲ βυρογάϊπαΐε ἕο, ποὲ οο- οσάϊπαις στ 
{πε ργεσεάϊηρ οπθ. Ῥδμ] ἰοοῖκβ ἑογσνψαγά 
(0 ἃ {ἰπι6 οὗ Ἰογ δηά τγτεβϑὲ Ῥεγοηὰ ἐπθβὲ 
ΔΏχΙ Ε68 δηᾶ ἀδηρεσβ, 45 {π6 πἰεσηδία 
ἐπᾶ ἰο θ6 βεουγεᾶ ὃν {πεῖς ργάγεῖβ, διὰ 
θελήματος θεοῦ : 1ὲ ἀερεηᾶάθ οῃ (δῖ5 
ΨΜΒεῖποσ Ῥδὰ] 15 ἕο τεέυσῃ οὐ ον, Ης 
ἀϊὰά τεαοῦ Κοπιθ, ὉΥ ἰπς Ψ1}} οὗ αοά ((, 
10), Ῥᾳξ Βαγάϊν ἴῃ πὸ σοῃἀϊείοηβ ἀπεϊοὶ- 
Ῥαϊεά Βετγε. 

γεσ. 33. ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης : {πετὰ 
5 δὴ Δρργοργίδίβῃβββ ἴῃ (Π|5 ἀεβίρηδεοι 
ἴεν νεσ. 31, Ῥυξ ““ρεδοθ᾽᾽ ἰδ οπα οὗ 
186 τυ πηρ ἰάθαβ ἴθ Ῥδ0]1}5 πιηἃ δἴνγαυϑ, 
ἀῃὰ πεεάβ ἢ βρεοΐδὶ εχρίδηδιίίοη ἴῃ ἃ 
Ῥεηεάϊοεξίοη : 2 Οὐοτ, χὶϊ. τα, ῬΆΒΠ. ἱν. 9, 
1: ὙἼΠε85. ν. 23. 
ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΙ. Οη {Π|5 οβαρίεν δες 

ἱπιγοάδυσέίοη. [ΙΕ οοηδβίβίβ οὗ ἔνε ἀϊβείησε 
Ρατίβ : (1) ΤΠ σεοογτηπιεηδαδίοη οὗ Ῥμοῦς 
ἴο (πὲ Οδυτοῦ, νϑῖβ. 1 ἂἀπᾶ 2: (2) ἃ 
ΒΕι68 οὗ ρτγβεϊϊπρβ ἔόοσῃ ῬϑὺϊΪ ΠΪπΊβεῖξ, 
ΨΕΙΒ. 3.16; (3) ἃ ᾿γναιπίηρ ἀραϊπϑὲ ζα]58 
[ΘΟ 5, νῈῚβ. 17-20; (4) ἃ 8ετῖδεβ. οὗ 
δτεθίίηρβ ἔοτὴ σοταρδηίοηβ οὗ Ῥδαϊ, νεγβ. 
21-23; (5) ἃ ἀοχοίΐοργν. 

ψεγ, τ ἢ, Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην. 
συνίστημι 5 {πΠ6 τεομηΐοαὶ ψογά ἔοσ ἘΠ18 
Κιπᾶ οἵ τεοοπιηπιοπάαδιίοη, ὑνΐοῆ τγαβ8 
δαυϊναίεηε ἰὼ ἃ οσεγεβοαίς οὗ σμυτοβ 
τεσ εσβῆρ. Βδαΐ 868 ἴὲ σε ἐβρθοΐδὶ 
ΤΕ ΌΘΠΟΥ ἴῃ 2 ὕοτ,, θοΐ᾿ ἴῃ {Π15 ἐεοῃηῖοαὶ 
56Π56 (111. 1, ν. 12), δῃηὰ ἰῃ ἃ κΚίπάγεά Ῥπὰὲ 
νάθτ οπα (ἷν. 2, νἱ, 4, νἱῖ. ΤΙ, χ, 12, 18). 
τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν : ουΣ ((τί 5141} 5ἰδέοτ, 
1 Οογ. νἱϊ. 15, ἰχ. 56. ΤΠΕ βρίτί ἐπ] Κίπ- 
Βῃϊρ {π8 Αβϑεγίεα ννγᾶ5 ἃ γεσοστητηεπδίίοῃ 
οὗὨ 15615, δὰ: ἴῃ ῬΠοεἶβ οσαϑὲ Ῥδι] οἂπ 
δά δηοίπευ. οὖσαν καὶ διάκονον τῆς 
ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς : Ψ180 ἰ5 αἶ5ο 
ἃ Ξεσναπὲ οὗ {πε Οπυγοῖῃ ἰπ Οεηοῆσες. 
Ιε 1βΒ ποί εᾶϑὺ ἰο ἰταηϑβίδίε διάκονος, ἔοτ 
“ἐβεγσνδηΐ᾽" 15 ἴοο νᾶρτιε, Δπᾶ “" ἀξδοοῆς}ββ᾽" 
ἰβ τῆοσς ἰεομηΐσαὶ ἔπη {πὲ οτίρίπαὶ. 
Διακονία ννᾶ5 τεδῖν ἃ ἤιποίίοῃ οὗὨ τηθγω- 
Ῥειβῆρ ἴἰη (ἢῈ Οδυτοῦ, ἀπά Ῥβωρε 
τπαῖρμε παίυγαιν δὲ ἀεβοτιρεὰ ἃ5 βῇβ ἰ5 
Βετε 17 {κ 6 πουβε οὗ ϑέβρβδηδβ δὲ 
Οοτίηι (1 ὕοσ. χνὶ. 15) 5δῃῆε μαά ρίνε 
Βεγβεῖῇ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις. Τβαῖ 
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ἐμοῦ. 3. ᾿Ασπάσασθε Πρίσκιλλαν 1 καὶ ᾿Ακύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, 4. (οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον 

ὑπέθηκαν " οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλη- 
σίαι τῶν ἐθνῶν ") καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 5. ἀσπάσασθε 
᾿ΕἘπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας 2 εἰς Χρι- 

1 Ἐὸς Πρισκιλλαν (οοττεςίεα ὈΥ Αὐοίβ χν!!, 2) τεδὰ Πρισκαν ΦΑΒΟΌΕΙ, 

5 Ἐὸῖ τῆς Αχαιας ΤΡ, τεδά τῆς σιας ἢ ΦΑΒΟΠΊΕ, Ὅῆε ᾿τοηρ τεδάϊηρ, ἰ 
ἄυς ἰο τ Οον. χνΐ. 15. 

ἰδ, ἃ Πΐς οὗ Βαδίζαδι σμαγιν δηά μοβρί- 
τἰΠγ, αὐἱές ἀρατὲ ἔἴτοπὶ δὴὺ Οβῆοϊδὶ 
Ῥοβίείοῃ, ψουἹὰ ᾿υϑεεν ἔμα πάππε διάκονος. 
Οπ τπε οἵἴπεγ παπά ἴξ πιαβὲ 6 σεγῆθηι- 
Ὀεγεᾶ [πᾶὲ [86 ρτονίῃ οὐ τῆς ΟΒυτο, 
ἀπᾶστ ἐῃ6 οοηάϊεϊοηβ. οὗ δηοίεηϊ βοοϊείν, 
βοοῦ ρτοάδυςεά “ἀδασοπαββεβ" ἴῃ ἰῃς 
οἴποῖαδὶ βεηβε, απ Ῥῃοεῦς τοᾶὺ πᾶνε δαὰ 
βοῦς τεοορηϊβεά ξαποξίοη οὗ διακονία 
αϑβϑίσπεά ἰο μεσ, Οεποῆγεθα τγἃ5 οη ἴδε 
ϑαγοηὶς ρα], ηἰπα τηῖε8. Ε. οὗ Οοσίπεμ: 
8ἃ5 ἴπε ρογί ἔογ Αβία δπά ἰῃς Εδϑέ, δον 
ΟἸ τι βείδηβ νουά ρα85 τπγου ἢ ἰδ, ἀπά ἃ 
ΟΠ τί βεῖδῃ ὑγοσηαη Ῥῆο ρσανε ἤοβεὶῇ (0 
Βοβρίἐαῖτεν (χιϊ. 13) πισῃε μανς Ποῖ μβαπάβ 
1}. ἐν Κυρίῳ: πο τηετε τεοερίίοη οἵ 
ῬΏοΡε ἱπίο ἐπεὶ ἤουβοβ βδίβῆςεβ (ἢ15 
ποτ μεῖς ΟὨχίβείδη 11ἴξ τνὰβ ἴο Ὀς ορεπ ἔογ 
ὯΘΙ ἴο 5πᾶγε ἴῃ ἴδ ; 58ῆς νν88 0 δ᾽ΐδη ἴο θςὲ 
ἀερατγγεὰ ἔτοπι βρίτίτυδὲ ἱπείπηαου. ἀξίως 
τῶν ἁγίων: «ἸΏ Βυσἢ Κίπάπεββ 5 ἰἴέ Ρὲ- 
σοτηεβ ΟἸτίβιϊαπβ το 5βον. καὶ παρα- 
στῆτε αὐτῇ (1ετ. χν. 11): δίζες με ΟὨτί8- 
ἴδῃ ψεϊςοπὶς 15 ἀββυσεά, Ῥϑ1} θεβρεδκβ 
{πεῖς μεῖρ ἴογ Ῥμαῦε ἴπ ψβαΐενεσ 
αὔαιν 5ῆς. πᾶν τεαυῖτα ἱἃ, Ηε βρεᾶκβ 
ἱπάεβηϊεεῖν, θὰς 8 ἰδηρυαρς βυρρεβίβ 
1μαὲ 5886 ννὰ5 ροΐπρ ἴο Εογηβ οὔ Ὀιβιπμθ 85 
ἴῃ ΜΏΙΟὮ ἐμ δῪ οουϊά 45βῖϑὲ ἢεσ. καὶ γὰρ 
αὐτὴ: ἴῃ οοπηρΙ γίπρ τ ἐπὶβ τοιαδὶ 
{πεν 111 ον Ὅς ἀοϊηρ ἕο Ῥῇαθε σβαῖ 
Βῆε [88 ἄοπε ἴοσ οἴπεῖβ, ἀπά Ἂβρεοῖδ!ν 
ἴος Ῥδὺϊ] Ὠἰπιβεῖ προστάτις ([επιϊηΐπε 
οἵ προστάτης) 15 Ξυρρεδίεἀ ὉΥ παρα- 
στῆτε. Ῥααυΐ ταϊρμὲ βανε βαϊά παραστά- 
τις, θυΐ 565 ἔπε τῆοσς Ὡοηουσαῦὶς ψνοτγά. 
προστάτης (ῥαέγονη5) νγᾺ8 τῆς {{|6 οὗ ἃ 
οἰπΖεη ἰπ Αἴθεπβ ΠΟ ἴοοΚ οθατρε οὗ ἐπε 
ἰηξετεβίβ οὗ μέτοικοι ἀπά ρεγβοπβ πους 
οἰνῖὶς τρμίβ.; {πε σοτγεβροηάίηρ ξεγηϊηῖπα 
Βεγε πᾶν βυρρεδὲ {παῖ Ῥθωρα ννὰβ ἃ 
ψνοσήδη οὗ ροοά ροβίοη ννῆο σου]ά ταπάεσ 
νδῖιδθϊε βεγνίοεβ ἴο βυσῃ ἃ σογηπιυπιεν 
85 ἃ Ῥεϊπᾶνε ΟὨτγιβείαπ ΟΠυσοῖ ἀβι!ν 
ψ845. ὕνῃεη 58ῃςΈε μεῖρεά Ῥδὺ] ννὲ οδηποῖ 
1611. Ὅσ. αἰβογά βυρρεβίβ {πε οζοδβίοῃ 
Οἱ ΑΟΙ5 χνῖ, 18, Ῥαυ5 νοῦν “ΒΕ 6 πὶ5 0 
Ροϊπέ ἴο ἃ δΔεϊϊνεγαποε ἴοση ἄδηρεσ οσ 
βίοἰκπε 55," ἴῃ νυ Ὁ] Οἢ 5Πα πΊδΥ μᾶνα τη ηΐ5- 

ἰεγεά ἰο μῖπλ, [ὲ ἴβ βδηθσδ!ν δδβϑυσηεά 
ἴπαὶ Ῥῇαρε ψὰβ ἰδε Ῥεᾶγεσ οὗ {πῖ8 
ερίβεῖα, ἀπά πιᾶὴν ὄνεη οὗ ἐποβε ννῆο 
τερατά νεῖβ. 3-16 ἃ5 δἀ ἀτεββεά ἰο Ἐρἤβϑιβ 
511 ΠοΙά τα! νεῦβ, 1 δῃὰ 2 νγεσε τηεαηΐ 
ἕο Βοπια. 

ψὲεν. 3 ἢ. Οτεοίίηρ ἴο Ῥεῖίβοα δπᾶ 
Ααυϊΐ. ἀσπάσασθε : οπἷγν πεῖε ἄοεβ 
Ῥδα] σοπ,πιιβϑίοῃ {δε ἢ ο]8 ΟὨυτοῃ ἴο 
δτοεῖ ἱπάϊνίυα! πιογηθεῖβ οὗ ἴὲ (ΥΥ εἰ585). 
Ἐὸσ {μ6 ρδίβοπβ ἤετε παιηεᾶ 8εὲ Δοΐβ 
χΧυΠ. 2. Ῥδι] ταδὶ {Π6πὶ ἢσδί ἱπ Οοτϊπίῃ, 
ἃπὰ δοοογάϊηρ ἰο Μεγεσ σοηνετίεα ἔπεπὶ 
{μετε. Ηδστε 48 ἰῃ Αοΐβ χυϊϊἱ. 18, 26 δπὰ 
τ Τίηι. ἵν. το {πς νν]ε 15 Ραϊ βτϑί, ὑγο- 
ῬΑΌΪν δ8 {πε πιοῖς ἀϊβεϊπρυϊῃοά ἱπ 
ΟἸτιβείδη ομαγαδοίεσ δηὰ βεγνίος ἢ ἴπ α 
(ονς. χνὶ. το, πεσε πεν σεπα στεθεπρβ, 
{πε Βυδθαπά παίυγα!ν βείβ δ15. ρσεοςά- 
δῆςα. τοὺς συνεργούς μον ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ: οπ δτδὲ δοαυδϊπίαπος ἔπεν μιδά 
εεη {Ε]ΠἸονν-υνοσκοῦβ, ποῖ ἴῃ ΟὨγίβε [εβ8, 
Ῥυΐ ἴῃ τεηῖ-πγαϊκίηρ : ἢν ἡγοσς ὁμότεχνοι» 
Δοῖβ χυῖῖ, 3. οἴτινες: φηίῥῥε φμῖ. τὸν 
ἑαυτῶν τράχηλον: ἐξε β'πρυῖατ (45 ΑἰΠογὰ 
Ῥοϊπίβ ουϊ) βΒποννβ πὶ πε ἐχρτγαεββίοη 15 
βρυταῖϊνα, Τὸ βᾶνς Ῥδὺυ}β |{εὶ Ῥτίβοα 
δηᾶ Ααυϊΐᾳ ἱπουττεά βοσῆς ριεδί ἄδηρεσ 
τπαογηβεῖνεβ ; δέ, γε οᾶπποί [6}1. ὙΠΕΥ 
ΜγαΓα ἴῃ δὶ5 σοσάρϑΩΥ οι ἰῃ Οογίπι δηᾶ 
Ερἤεβυβ, δὲ εἶπηεβ ψμῈπ 6 ννᾶβ ἴῃ εχ- 
{ταπὶς ΡεῚ1]} (Αοβ χνῇϊ, 12, χίχ. 30 8), δαπά 
{με τεοϊρίεηίβ. οὗ ἰῃς Ἰδίίεγ νουϊά υπηᾶογ- 
βίδηά (ῃς δἰ υβίου. Τῆς ἰεομηΐϊοαὶ βεπβα 
οὗ ὑποθεῖναι, ἰο ρῖνε 48 4 ρἰεἄρε, οδπποὶ 
Ὧδε ρῥγεββεᾶ ἤεΐς, 45 ᾿ποιρῃ ΡῬγίβοα δπά 
Ααυ1]4 Παά ρσίνεη {πεῖς ρεγβοπδὶ βεουσῖέν. 
(1πουρ 1ε ἱπνοϊνεά ἔπε μαζαγά οὗ {πεὶς 
11ν68) ἕου Ῥδὺ]8 ροοὰ δεμανίουσ, οἷς 
οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ κιτιλ. ὙΤῇε 
Ἰδηρύαρε ἱπλρ]εβ ἔπαὶ τῆς ἱποιάεπε τα- 
ειτεά ἴο δὰ οσουττεά ἰοπρ ἐπου ρἢ ἀρῸ 
ἔογ 811 τῆς σεπεῖς Ομυτομαβ ἴο θεὲ ἀννᾶγα 
οὔτε, θυΐ γεῖ 50 τεοεμεῖν (δι οί {παν 
δηᾶ ἐπε Αροβεῖς μι πηβεῆ τεϊαϊπεά ἃ ᾿ἰνεὶν 
ἐεεϊϊηρ οὗ ρσταεπάε ἰο μὶβ Ὁγανε ἔτι πᾶβ. 
καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν: 
ἐπεβανοσάβ ἀο ποί πιεϑη “ἐπεὶγ ΟἸτι βεϊδῃ 
Βουβομοὶά,᾽" ποῦ ἄο ἐπον ἱπιρὶν ἔπας ἐμὸς 
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6. ἀσπάσασθε Μαριάμ,1 ἥτις πολλὰ “ ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς. ἃ ψες. τα. 

Ἴ. ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον καὶ ᾿Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ 

“συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἶσιν ' ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, ε (οἱ. ἵν.το 

οἱ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν 3 ἐν Χριστῷ. 8. ἀσπάσασθε ᾿Αμπλίαν 2. 25. 
ῬΒΣΙεσοα 

τὸν ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ. 9. ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡ ἐπε ς 

1 Μαριαμ δ) ΠΕῚ,; Μαριαν ΑΒΟΡ͵ Δηά 50 τηοβέ εὐ, Εοσ ἡμας τεδὰ υμας ΑΒΟΙΡ, 

3 Ἐὸν γεγονασιν τεδά γεγοναν Ψ| ἢ ΑΒ. Ρ 

5 Ἐὸγ Αμπλιαν τεδὰ Αμπλιατον νυν 9 ΑΒΊΕ, 

ψνποἷς ΟΠ σι βείαπ σοσγηιηυηϊεν (ἴῃ οπις οσ 
ἴῃ ἘΡἢεβι5) πιεῖ ἴῃ ἔς πουβε οὗ Ῥγίβϑοα 
δηᾶ Ααυϊδα., ὙὌὍΠαΥ βρη ἐπε Ὀοάν οὗ 
Βεῖίενεβ πηεοίίηρ ἔοσ ὑνοσβῃΐρ ἔπογα, ἃ 
ϑοάν ψ ῃοἢ} ψου]ά οἷν θὲ ραζέ οὗ [πε 
Ἰος8] ΟἩγίβείδη οοσηπιιηϊγ. Οὗ. τ Οοτ. 
χνὶ. το, (οἱ. ἱν. 15, ῬὨΙΠ]επηοη 2, οί χίϊ. 
12. “ὝΒδετῖα 18 0 οἶθασγ Ἴχϑιηρῖὶς οὗ ἃ 
βερδζαῖς Ὀυ1]Πάηρ 5εὲ δρατὶ ἔογ ΟὨ γί ϑείδῃ 
ΨΜΟΣΒΏΙΡ νυ πιη τῆς 1ἰπι]5 οὗἩ [πε ογηδη 
ἙἘτηρίστα δεΐοις ἰῃς τηϊγὰ ςοπέυγγ, ἸΠΟῸΡὮ 
ΔΡραιπιοπίβ ἰπ ῥείναίε ἤοιϑεβ τηΐρῃς Ὀς 
βρεοὶδ ν ἀενοιεὰ ἴο {π|8 ρυγροβς ᾿" ({υἱρῃι- 
ἔοοὲὶ οἡ (ΟἹ. ἵν. 15). ἀσπάσασθε Ἐπαί- 
γετὸν τὸν ἀγαπητόν μου: λΣἴζοει Ρτί5. 1118 
πὰ Ααυ118, ποΐ ἃ βίπρίς ροβοῃ 15 Κκπονγῃ 
Οἵ 411 ῆοβε ἴο ννῇοτγη Ῥδὺ] βεηβ ρσγδείϊῃρβ 
ἴῃ γν, 3-16, ἀπαρχὴ τῆς ᾿Ασίας : Ερε- 
ποέιι5 νγὰβ ἴῃε ἄγβέ σοηνοεζί ἰπ Αβίδ (1Π6 
Ἐοπιδη Ῥγονίπος οὔ ἔπᾶὲ παπιε)ὴ. (γι 
χα Οοσ. χυΐ. 15. ὙΠεῖς 15 πὸ αἰ που ν τη 
βιρροπίηρ ἐπδὲ ἴῃς ὅτϑε Ὁ γιβείδη οὗ Αϑία 
νγΔ5 δὲ [15 {ἰπιῈ--τίειι ροΥΑυ Υ ΟΥ̓ Ρετ- 
τ ΔῊ ΘΠΕἶν.---ῖη Εοτης : δυς τῆς ἀἰδοονοσΥ 
οὗ δῇ Ἑρμεβίδη Ερεπείιβ ου ἃ Ἐοπίδῃ 
ἰῃϑβογίρείοη (φιοιεὰ Ὀν ϑαπάδυ ἀπά Ηεδά- 
1811} 15 νεσν ᾿πιογεβείηρ, 

νεῖ. 6. [Ιἐ ἰβ ποῖ οεγίαϊθ Ποῖ Ποῦ 
Μαριάμ (νοι 58 1ενη 58) οὐ Μαρίαν 
(Κοπιαπ) ἰβ ἴδε τὰς τεδάϊπρ. ἥτις 
πολλὰ ἐκοπίασεν: [ἢς τηποῦ ἰδοῦ 5Π6 
δαὰ δεβίονεά 15 τηδάς (πε ρστουηά (ἥτις) 
οἵα βρεοΐϊδὶ ρτεεϊϊπρ.. εἰς ὑμᾶς 15 τη (ἢ 
θείας βυρροτίε ἔμβῃ εἰς ἡμᾶς : ἴῃοτο 15 
βοτηθίμίηρ πες ἰη Ῥδι}15 ἀρργεοϊδείοη οὗ 
βοινίοεβ σεηδοσεᾶ (ο οἰπεγβ {πδῃ 1 {ΠΟῪ 
μαά Ῥεεπ τεπάδεγεᾶ ἕο δίγηβε, Οὐ. δ]. 
Ἶγ. ΙἹ. 

ψεῖ. 7. Απάτοηϊου!β ἰ5 ἃ ἀτεοῖ ἡδπΊε, 
“ὩΣ, πκὸ τηοϑὲ πᾶηιαβ ἰῃ [Π]18 ομαρίεγ, 
ςἂπ ὃς [{Ππ5ιγαϊεά ἔτοπη ἱπβοσ ΟΠ. 
᾿Ιουνίαν τῆδγ ὃε τηδβουπα (ίτοτη Ιουνίας, 
οἵ ᾿Ιουνιᾶς οσοπίταοίίοη οὗ [πίΔη118), ΟΥ̓ 
{ευυϊπίπε (ἔτοπὶ ᾿Ιουνία) : ῬεοΡΑΡΙν ἴδ 
ἔοττηεσ. τοὺς συγγενεῖς μου: ἐ.6., [ενγ8. 
ΟἿ. ἴχ. 3. Τξ ἴβ Βασάϊν ροββίδ!ς {παΐ 80 
ΠΔΠΥ Ῥδορὶς ἴῃ τὰς Ομυτοῃ δἀάτγεββεα 
(53ες νν. 1ἱ, 21) 5ποιιϊά θὲ πιογς οἱ οβεὶν 
ξοηῃπεςιοά υυἱτ Ρδὰ] ἔθδη ὃν ἴῃς Ῥοπά οὗ 

παδιοπαῖϊεν. Βιιὲ ἰξ νγὰβ πδίωγαὶ ἔοσ Ηἷπα, 
ἴῃ νυτι εἰ ρ᾽ ἴο ἃ τπηδίηϊν απ] ΟΒυγοῇ, τὸ 
ἀϊβεπ συ ἔθοβα τῇ νποπὶ δς δὰ (15 
Ροΐπί οξοοπίαςε, ΟἿ ΟΟΙ. ἱν. τσ. συναιχ- 
μαλώτους μου : [818 πδίυτα! γ τπεδῃβ πὲ 
οη βοιῃς οσοδϑβίοῃ ἔμεν δ8ά 5βῃαγεά Ῥδι}}8 
ἱπιρειβοητηθηῖ: ἰξ 16 ἀου ει} νΠείποσ 1 
ψνουἹά θὲ 5βδιϊβῆε Ὀγ τῃε 1Ἰάεα ἐπδὲ {π6γ, 
1|κς πἰπι, μαὰ αδἷβο θεδῃ ἱπιρτίβοπβά ἴοσ 
ΟἸ γῖβι᾿β βϑᾶκε. ὙὉὙῃ6 αἰχμάλωτος ἰβ5 ἃ 
Ρδομογ οὗ νψᾶγ: Ῥδὺϊ δηά ἢϊ5 {τἰεπάβ 
ψγεῖς 411 ϑαϊναξίοη Αὐτὴν θῇ. Τῆδ 
Ρῆταβε ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, 
τθῃ οὗ πηδεῖς δτηοηρ ἔπε Αροβέίεβ, μ85 
τῆς. βαπὴς διηδίρυϊεν ἴῃ ατσεακ 85 ἴῃ Εηρ- 
1Ιιδῆ. [τ τηῖρῃς τηδδῃ, νγς6}1-Κηονι ἰο ἐπα 
Δροβίοϊις οἴγοῖθ, οὐ ἀϊβεϊπριυϊθῃεἃ 85 
ΑΡροβίῖεβι ὉΤῆς ᾿αδἰίοσ βεῆβε ἰβ ἐῃδὲ ἴῃ 
ψΜὨοἢ ἰδ ἰβ (ἌΚθὴ ὈΥ “411 ραιγίβεὶς ςοπὶ- 
τηεηίδίογβ"" (ϑαπάδυ δπά Ηεβάϊδγη), νῃοβα 
ἰπβείηςε ἔοσ ψψῆδί νγογάβ τηεδηΐ ἴῃ ἃ οᾶβὲ οὗ 
1815 Κίπά τησβὲ ἥᾶνς θεδη βύσεγ ἤδη (δέ οὗ 
ἃ τηοάεγῃ γεαάεσ. [{ 1πηρ]165, οὗ σοιγβα, ἃ 
Μιᾶς βεῆβα οὐ (Ὡς ψογὰά Αροβίϊε : ἔοσ μιβι!- 
Βοδίίοη οὗ υνῃϊ ἢ τεΐδγθηςς τᾶν ὃς τηδᾶς 
ἴο Τἰρπείοοῦβ εβϑᾶν οὐ ἴδε ἤδπιὲ πᾶ 
οἷἶοε οὗ δὴ Αροβιῖς (ΘΟ αϊαΐξέίαγις, ο2. 5.) 
δηὰ Ηδγηδοκ, Σεῖγε ἀεγ σιυδὶ Αῤοςίεϊ, 
5. 11-ττ8, Οπ ἰδς οἴποσ μδηᾶ, βαμῖς 
τιδὲ οὔ τε νογὰά ἀροϑεῖς 15 ποῖ βυοῦ 85 ἴοὸ 
ταδί 1ἴ δᾶβυ (ὁ Ρεϊίενες (παὶ ἣς τπουρδε 
οὗ ἃ ἰαύρβξ 1455 οἵ ρϑίβοῃβ ὑνῇῆο τηϊρῇς δὲ 
80 ἀεδίρῃαίεά, ἃ οἶδΔ55 80 ἴαγρε ἰπδὲ ἔννο 
οἰδπεγνγῖβε ἀπ Κπονγῃ ρασϑοπβΊΚε Απάτσοηϊ- 
οὐ δηᾶ Τπη145 τπηῖρῃς Ὀς σοπβρίουουβ ἱπ 
τ Ηδξεπος βοδμοίαγβ κα εῖββ απ ΑἹ. 
οσά ποϊά ἰδὲ ψῃδί ἰβ τηθαπὶ Ὦστα ἰ5 μαι 
Απάτοπίουβ δηᾶ ΤιυπηἰΔ5 ἡγεσα ΒΟΠΟΌΓΔΡΙΥ 
Κπον ἴο ἰἢε Τ᾽ νεῖνε. οἱ καὶ πρὸ ἐμοῦ 
γέγοναν ἐν Χριστῷ : (ἢεγ δά ενϊἀεπεν 
Ὅεξεπ ςοηνοτίεἁ νεΥῪ δαεῖν, δηᾶ, Κα 
Μηδβθοῦ τῃς Ουρτγίοει, ψεεὲ ἀρχαῖοι 
μαθηταί, Αοἱβ χχὶ. τ6. Οπ γέγοναν 5ε6 
Βυτίοη, Μοοάς απᾶ Τέηδές, ἃ 824. Ὑπὸ 
ἘΠ ΡΊ5ῃ ἰάϊογη ἄοεβ ποῖ δίίονν οὗ ἃ ρεγίεοι 
ἐταπδδίίοη, δυὲ “ἰὑνασα 15 ποτα ἰἀϊοπιδίῖς 
τῆδη “'ἤανε Ὀββῃ ᾽". 

Ψεῖ. 8. ᾿Αμπλιᾶτον;: “8 σΟΠΊΠΊΟΙ 
Ἑοπηδῃ βἷανε πᾶπις". ϑαηπάδυ ἀπά Ηςδά- 
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ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. 
᾿Απελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. 
βούλου. 

Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίῳ. 

ΠΡΟΣ ῬΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΧΥΙ͂. 

1ο. ἀσπάσασθε 

ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ᾽Αριστο- 
11. ἀσπάσασθε Ἡρωδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε 

τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ. 12. ἀσπάσασθε 

ἀσπάσασθε Περ- 
σίδα τὴν ἀγαπητὴν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ. 13. ἀσπάσασθε 

Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 

Ιᾶτὰ ρίνε ᾿πϑοσγίρεϊοπβ ἔγοσῃ ῃ 8 σαπιθίθγν 
οὗ Ῥοπϑεα, ψνΒΙομ πλάκα ἱξ ῥγοῦδθὶα 
τηλὶ ἃ ρεσβοῃ οἵ 1815 πδτηθ νγᾶβ σοπϑβρίοι- 
οὐβ ἰπ τς οληοϑὲ οσηδπ ΟΒυτοῦ, δηά 
τᾶ δᾶνς Ὀεεη τῆς τηθδη8 οὗ ἱπιγοάδυοίηρ; 
ΟΠ σι βείδη τ το ἃ στθαῖ Ἀογηδπ ἤοιιβα. 
τὸν ἀγαπητόν μον ἐν Κυρίῳ : ΡΑ11 μ48 
ποης ὕ.ὲ Ολγίςέιαη τεϊδιίοη 5 (0 {Π|5 πηδη. 
ει. 9. Οὐρβανὸν: 4150 ἃ σοπΊτηοῃ 

οἷανε πᾶτηθ, ““ἴουπά, 845 Πεσγα, ἰπ Ἰυχίδ- 
φοβίείου ὑνἱῖθ Απιρ]ἰδίι8, ἱπ ἃ 115ὲ οὗ 
πηρεσίαὶ πεεάτηεη, οπα 8ἃΠ ἱπβοσίρείοη 
Α.Ὦ. 115 (αἸοτά). τὸν συνεργὸν ἡμῶν : 
ἐδε ἡμῶν (45 ορροβεᾶ ἴο μου, νετ. 3) 
βεεπὶβ ἴο βιρρεβὲ ἐπᾶὶ δ]}] ΟἩσίβείδπ 
ψνοσΚκεῖβ Ὠδά ἃ Θοπητηοη ΠεΙ͂ροΣ ἴῃ ὕτ- 
Ῥαπυβ. ΟΣ ϑίδοϊμυβ ποιπίπρ' ἰδ Κπονγῇ 
δι {πὶ δ6 ννᾶβ ἄβασ ἰο Ῥδυϊ. ὙπΠὲ πᾶπης 
ἰ5 ατεεῖκ; θαΐ, πὲ τῇς οἴπεγβ, 85 Ὀεθα 
Τουπά ἴῃ ἰπβοσίρεοηβ οοηπεοίεά ἢ ἐπε 
τπυροτῖδὶ μουβεῃο]ά. 

ψεῦ, το. ᾿Απελλῆν τὸν δόκιμον ἐν 
Χριστῷ: ΑΡε]]65, {πὲ ἀρργτονεά Ὁ τίβ- 
ἀπ. [Ι͂πἢ βοῆῖε σοπβρίουθουβ γᾶν ἐπα 
ΟὨτιβιίδη σμδγαοίεσ οἵ Αρεῖεβ Ββαά ὕεεπ 
ετἰεά δηᾶ ἔουπά ρτοοῖῦ: 566 [45. ἷ. 12, 
2 Τίπι, ἰἴ. 15. Ὑἢα ΠδπΊΘ 185 ἃ ΓΑΠΊ]1ΔΓ 
οὔς, δπά βοπηβεϊπηεβ [εν 58: Ογεάαέ 
μάσως Αῤεῖϊα, Ηοτ., ϑαΐ,, 1., ν., τοῦ. 
ΒΥ τοὺς ἐκ τῶν ᾿Αριστοβούλον ἅτε 
τηξαπὲ ΟὨ τ βείδηβ δεϊοηρίηρ ἴο ἐμε Ποιιβε- 
Βοϊά οὗἩ Ασἰβίοδυϊαβ, 1ἱρμείοοις, ἰπ Β15 
οβϑᾶῪ οὐ (εϑαγβ Ηουβεμοϊά (Ρλὲιἐῤ- 
ῥίαης, τὴ: 8.), πιδῖκεβ Ατβίορυϊιβ {πὸ 
δταπάβοῃ οὗ Ηετοά {πὸ ατεαῖ. Ηδ νγᾶβ 
δἀμποαιεά ἴῃ Εοπιε, δπᾶὰ ργορδῦϊν ἀϊεά 
18ετα. ““Νον 1ξ 566 πὶ5 ποῖ ἱροῦ 8 6, 
φοπϑίδοτίηρ ἐμῈ ἱπειπιαῖς τεϊδοπβ Ὀ6- 
ὕνγεεη ΟἸδυάτϊαβ δπά Ατιϑιοδαΐαβ, ἐμαὶ δὲ 
τῆς ἀεδιδ. οὗἩ ἴπεὲ Ἰδιξοσ ἷ5 βεγνδηίβ, 
ΨΒΟΪΥ οὐ ἰπ ρᾶτί, βῃουἹά ὃς ἐγαπβίετσεά 
ἴο τς ραΐίδος. [ἴῃ {8 σαβε ἔπον ψνου]ά 
ὃε ἀεδίριδιοά Αγἱδίοδαπὶ, ἕοτ ΏΪΟΘΒΙ 
ΒΆρροβε ϑ8ι, Ῥδὺ]}}5 οἱ ἐκ τῶν ᾿Αριστο- 
βούλον ἰο Ὀς δὴ ἐαυϊναϊοπί. [Ιἐ 5 δὲ 
1εαβὲ ποῖ δὴ οὑνίοιιβ ρῇσββα, ἀπά ἀεσηδπάβ 
εχρίδηδείοι ᾽᾿" (Ῥλέῤῥίαης, 175). 

γεν. τσ. Ἡρωδίωνα τὸν συγγενῆ μου. 
ΤῊΙΒ ἄρτεαβ νεσυ ΜῈ] ἢ ἔμε ἱπέοσρτε- 
ἰαίίοπ 7ι5ὲ ρίνεπ ἰο τοὺς ἐκ τῶν ᾿Αριστο- 
βούλον. ἴῃ {6 Βομδβεδοϊά οὗ Ἡξετγοά᾽ 8 

δταπάβοῃ ἔδποσα τηῖὶρῃξ παίασαν Βς ἃ [δὺν 
ψ Ὡ ἃ πᾶπὶς οὗ [Π15 ἔγρε, ννῇοτι Ῥϑυὶὶ, 
ἔοι βοῖὴς οδιι8ε οἵ οἔπεσ, οουἹά Ξἰπρὶς οὐ 
ἴον ἃ βρεοίδὶ ρτεοϊίϊπρ. τοὺς ἐκ τῶν 
Ναρκίσσονυ τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ: ἐδε 
Ιαϑὲ ψοσάβ πᾶν βυρρεβί {πδὲ, (ποι ρἢ ον 
188 ΟὨσίβεδηβ 'π {Π18 Βουβοῃοϊά πᾶνε ἃ 
δτθείίηρ βεηῖ ἴο ἐμπεπὶ, ἔπεσε νγογὸ οἵμοῦ 
ΤΩΘΙΊΌΕΙ5 Οὗ 1 ἢ νΒοπὶ ἐπε ΟΠυσο ἢ 
Βδά τεϊδίίοπβ. Ὑπε Ναζοίββιιβ τηεᾶπὲ 15 
ΡΙΟΡΔΌΪΥ ἰδ6 ποίοτίουβ ἐτεεάτηδθη οὗ 
ΟἸἰδυάϊιβ, ννῆο ννὰβ ραξ το ἀδδίῃ 9ῃοσεὶν 
δῖϊεσ ἔπ6 δοοεββίοπ οὗ Νετο (Τας., 4πη., 
χΙΙ,, ᾿» δηά ἰπεγεΐίοσε ἵψοὸ οὐ ἴῆσθα 
γδᾶσβ είοτε {π|58 εἐρίϑεῖε σγὰθ νυσϊξέθῃ. 
Ηὶβ βίανεβ. ψου]Ἱά ργοῦΙῪ ρα85 ἱπίο 86 
ΘΙΏΡΘΙΟΙ 5 μαπάβ, ἀπά ἱποσεᾶβα “ Οςοβδτ᾿Β 
Βουβεβου]ά᾽" 45 Νδσοϊβδίδηι (1 ἱρμεοοί,. 
ἴοο. οἷΐ.). 
γε, 12. Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν: 

“41 ψγὰ5 5018] (ὁ ἀεδβιρηδίθ τηθηθεσβ οὗ 
ἴῃς βᾶγηβ ΤἈΠΊΠΥ ὉΥ ἀετίναινεθ οὗ τῃ8 
βᾶπιὶςὸ τοοῖ " (Γἡρπείοοιῦ): ἤπεπος ἔμεβε 
ἔννο ΟΊ ἢ γασῈ σοῦ Δ ΟΪν βδἰβέεσβ. ὙΠῸ 
πᾶῖπεβ, ΨΩ) τηὶρῃς ῬῈὲ τεηάδγεά 
“ Ῥαϊπῖν " δηά “ Πἰβάδίη "" (8ες 748. ν. 
5, 5. ᾿ἰχνί. 11) ἃσε Ἵδδγδοίοσίβει ιν 
ΡῬαρϑῃ, δῃᾶά ὑη]κε τῃς ἀεβοτγίρείοη τὰς 
κοπιώσας, ““ὙὙὴΟ [(οΟ1] ἰπ {πὲ Τιοτγά᾽"", 
ὙΎΠΕΥ ἅττα 5111 δὲ νοσκ, θὰ: τπ6 “τη 
1011" οὗἩἨ Ῥεσγβίβ, με Ῥεΐονεά, Ῥεΐοπρϑβ ἕο 
ΒΟΤΊ6 Οσοδϑίοη ἰῃ ἰῃς ραϑβί. τὴν ἀγαπητήν: 
Ῥδὺϊ ἄοεβ ποῖ ἤεγε δάά μου ἂβ στ ἐπα 
ΤῊΘὨ᾽ 5 ΠΑΠΊΕΒ ἢ νν. 8 δη 9. ῬεΊγϑὶθ νγᾶ5 
ἄεατ ἴο πε ψνβοῖς ΟΒυσοῃ. , 

νει. 13. Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν 
Κυρίῳ : ἔογ ἐδε πᾶπὶαὲ βεεὲ Μαζκ χν. 21. 
1 Μαικ νψτοίς 818 ροβρεῖ δὲ Εογηβ, 88 
ἔδετε ἰβ ὅτουπά ἰο Ὀείϊενεα, ἐΠ18 τῇδ δὲ 
(86 ρεζβοῃ ἰο ψγποτη δε τεΐεσβ. [π δα 
ΒΌΒρΡΕΙ μὲ 15. δβϑϑυπιδά ἐο 6 νγε]] Κποῖνπ, 
πᾶ πεζὰ ἢς 15 ἀεβοσιρεά ἂς "ἐμαὶ οῃοῖςα 
Ομ τι βείδπ ", ἐκλεκτὸν οδπποῖτσεῖεσ ΒΙΩΡΙΥ 
ἴο ἔπε ἕδοϊ οὗ Π]15 εἰεσίίοπ ἕο θὲ 4 (ἢ τίβ- 
ἴδῃ, βίπος ἴπ νη δέανοσ βεῆβα {ΠῚ8 5 ἔσυς, 
τ 15 ἔτι οὗ 411 ΟΠ σι ϑείδηβ αἰϊκα; ψοσθαβ 
Βδγε ἰἰ εν! Δα πεῖν Ἔχρσγεββαβ βοσπης ἀϊβεϊπο- 
τίοπ οἴ υδιβ, Ηδ νγὰβ5 ἃ ποῦϊβ βρεβοίππεπ 
οὔ Ομεβιίδη. καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ κ- 
ἐμοῦ: ψΏετα 586 μδά ““τηοϊμεσθά "᾿Ῥδι να 
ἄο ποῖ Κῆονν. Εοχ ἴδε Ἰάβα οὔ, Μδιῖ χ. 30. 
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14. ἀσπάσασθε ᾿Ασύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, Πατρόβαν, Ἑρμῆν," 
καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 15. ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ 

Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ᾿Ολυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν 

αὐτοῖς πάντας ἁγίους. 16. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 

ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι 2 τοῦ Χριστοῦ" 17. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, 

ἀδελφοὶ, σκοπεῖν τοὺς τὰς " διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα, παρὰ τὴν ε τ σοι. {. 
διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε, ποιοῦντας ' καὶ ἐκκλίνατε 8 ἀπ᾽ αὐτῶν. 

3; ἀκδ!.ν 

1 Ἥετε ΑΒΟΒΣΕΡ δπά 1] εἀά, ἐγάπβροβε Ερμαν ἀπά ἕρμην. 

3 Αἴει ἐκκλησιαι ἰη5. πασαι ΑΒΟΙΡ δπά 811 εἅά, 

2 ἘῸσ ἐκκλινατε γεδά εἐκκλινετε τε ΒΟ, νγεἶξβ, Ν᾽. δπά Η., Τίβοβάξ, 

Ψψεῖ. 14. Οἵ Αβυποιίϊιβ, Ρβίεροη δπά 
Ηδεπηδβ ποιῃΐηρ 18 Κποννῆ. Ρδέγοῦδβ 
(ον Ῥαίγοδ᾽ ᾳ8) τυ πᾶνε ὕβεη ἃ ἀερεπά- 
πὲ οὗ 4 ἴαδτηοιιβ ἐγεεάπηδῃ οὗ τς. βδπια 
Πδτὴς ἰπ Νεγο᾽β ἐΐπηε, ψῇο νγὰβϑ ρυΐ τὸ 
ἄεαδιῃ ὃν αδίρα (Τας., Ηἰϑέ., ἰ., 49, 11. 
95). Ἐετπιαθ 85 οἴδη Ῥθθη Ἰἀεηειῆθά 
ὙΠ ἐπα δυΐμποῦ οἵ Ὑπς Θπερδογά, δαΐ 
ἐπουρὴ ἔπε ἰΔἀεπεϊβοδίίοα βοὰὲβ ὕδΔῸΚ (οὸ 
Οτίρεπ, ἰξὲ ἰβ ἃ πιϊβίακο. “Ῥδβίογθῃι 
νεῖ πηῤέννθμε ἐδριῥογὶ δες ποσέγὶς ἴῃ τὸς 
Εοπια εγγηα σοπβοσίρϑις σά δες σα  ισάγα 
μγδὶς Βοηι ἐρεῖς Ῥίο ἐῤΞ. [γαΐγε ἐἼηι5"): 
ἀπεθ6 ᾿ψογάβ οἵ (ῃς σδποη οἵ Μαυγαίοτί 
ξοτθιὰ ἐπε ἰδεπειβοδίίοη, τοὺς σὺν αὐτοῖς 
ἀδελφούς ἰηάϊσαίεβ ἐμδὲ {πΠῈ ρεγβοῃβ 
πατηδά, δπᾶὰ βοιης οἴποῖβ ἀεβιτιδίεά ἰπ 
ἐπῖβ ρῃγαβθ, ἔογτηεά ἃ {|ξ{|ε σοπιγησπιν ΌΥ 
ἐπβμεηιβαῖνεϑ---Ρεσμαρ5 ἂπη ἐκκλησία κατ᾽ 
οἶκόν τινος. 

Ψετῖ. 15. Ῥμ]οίοσυβ πὰ [011,45 οοη- 
πεοίβά ἤεγε, ὑνεσθ ὑσοῦδῦϊυ μυβραπά ἀπά 
ΜῈ; οἵ, 45 ἴῃ (ἢς πεχέ ρϑίσ, Ὀγοίμοσ 
δηᾶ 5ἰβίεσ. Βοίῃ, Ὄββρεοίδιν πὸ ἰδέζεσ, 
ἅτε διηοηρ ἔπε οοπηπηοπαβί β'ανς ΠΔπΊ68. 
ΎΠετε δὲ Δοῖβ οὐ Νεγεὰβ απ Ασουβ 
ἴῃ τῆς Δοία ϑαποίοσγιπι σοπποοιδά σἱἢ 
ἐπε δατὶν Βοπιδη Ομπγοῦ, “ΤῊ βἰβίασ᾽ 5 
πδῖπε ἰβ ποῖ ρίνεη, θυϊ ομς Νεγαὶβ νγὰβ ἃ 
πιεῖηθεσ οὗ ἔπε [᾿πῃρετ 41] που βεμοϊά ἀροσῦς 
(15 εἶπε, 8ἃ5 Δρρεδῖβ ἔγοπι δῃ ἱπβογὶ ρίίοῃ 
αἰτεδάν αυοίεά " (Γἱρμεοοί, ἰοο. εἷέ., Ὁ. 
177). ΟἸγταρδ8 5 ἃ ςοπίγδοίίοη οὗ ΟἸγπη- 
Ἰοάοτιιβι τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας 

ἁγίους : 5εε οὔ ͵Δϑὲ νεῖβε. Ὑπε πάντας 
ΤῊΔῪ ϑιυρδεδὲ ἔπδί ἃ ἰδγρε ὨαπΊρογ οὗ 
Ῥειβοῃβ 15 ἴο δὲ ἱποϊυάεά Βεῖς. 

Ψψεῖ. τ6. ἀλλήλους. ὙνΠεπ (δες ερίδεε 
ἰ5 τεδά ἱπ (ἰῆς Ομυγοῖ ἰῃς ΟἸ γι βεδῃβ γα 
ἴο στεαεί βοὴ οἴπογ, δῃὰ 868] ἐπεῖγ πιαεα 8] 
βαϊα αιίοπβ ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἴπ τ 
ΤὮΕ88. ν. 26 ἔπε προιστάμενοι ΔΡρΑΓαΠΕΪΥ 
816 1ὸ βδίιιίε {μ6 τη θεῖ οὗ {πὸ Ομυτοι 
80. [π:ι Οος. χνὶ. 20, 2 Ὅοσ. χἱϊἹ. χ2, 6χ- 
ΔοΕΙν 1Π6 βᾶτηξ ἔοσπη 15 υϑεὰ ἃ58 ἤθτθ. ὙὍὙπὲ 
οὐβίοπι οὗ οοτηδιπίηρ δτεείίπρ πᾶ κίβα 

ΨΟΙ,.. 1. 

ψ 5. οτἱεηίαϊ, απ Ἔβρεοῖδιν }ευνίβη, δηάᾶ 
πῃ (15 γᾶν Ὀδοδηης ΟΠ τι βείδη. [πὸ τ Ῥεῖ, 
ν. 14 ἰῆς [κἴ88 15 οδἱεά φίλημα ἀγάπης ; 
ἴῃ Αροβί. σοηβέ,, 1ΐ.,) 57, 12, τὸ ἐν Κυρίῳ 
φίλημα; ἰῃ Τετί. ἄε Οταῖ., χῖν., οδομίμηη 
ῥαοῖς, ΒΥ ἅγιον (ἢς Κὶδ58 15 ἀϊδέϊη ρα εὰ 
ἤοτα δῇ οτγάϊπατν ριθοιίπρ οὗ πδίυγαὶ 
αῇεοξίοπ οὐ {τἰεπβῃϊρ ; [ε Βεΐοπρϑ ο αοά 
φηὰ {πε πεν βοοίείν οἵ Ηΐβ οἰ] άτγςη ; ἰἰ 
18 βρεοῖβοδ!ν Ολγίοέίαη. αἷ ἐκκλησίαι 
πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ: “(88 ρῆγαβε ἰ5 
αηΐαᾳας ἰπ τς Ν.Τ.᾽ (ϑαπάδν δπά Ηεβά- 
Ἰαπι). Τῆς οτάἄϊπατν ἴοσγη 15 “ἀμ Ομ αγο ἢ 
ΟΥ “ἴδε Οπυγοῖςβ οἵ αοά "ἢ : Ῥαὲ ἴῃ Μαῖίε. 
χνΐ, τ ΟὨγίβ ϑᾶυ8 ""25}) ΟὨυτοῦ ᾽᾿; οἷ αἴβὸ 
Αοίβ χχ, 28, ψῆετε τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
Κυρίον 15 Του πα ἱπ πηδην ροοά δας ποτί εἰ εβ. 
Ἐὸγ “ δἷἱ (Ὡς Ομυγοῆ68 " οἷ νεῖ. 4, 1 Οοσ. 
νἱῖ, τ7, κῖν. 33, 2 Οος. υἱῖ}. σϑ, χί. 28. Ῥσο- 
Ῥδῦϊν Ῥαὰΐ] τννῶᾶβ οοπιηπιϊββίοπεα Ὁν βοτης, 
δῃά δε ἰοοΐς ἴξ οἱ Ὠΐτη ἰο ϑρεὰκ ἔοσ {πε 
τεβί. [1 πὲ [Δ οὗ {πῸ Εοπιδῃβ ννεσα 
ΡΟ βῃεᾶ ἴῃ 411 ἐμ ννογῖά (οδδρ. 1. 8), 
(ες ΟΒαγομεβ ἐνεσυνθεῖε ψουϊά πᾶνε 
βιυποίδης ἱπέεγεϑθε ἴῃ ἤθη (0 τδιην ἐπῖ5 
σουγίεβυ. ““Οὐοπίδπι οορηονῖς ομηπὶμΠῚ 
ετρᾷ Ἐογηδηοβ βιυάϊιπι, οσηπίαστη ποταΐπα 
βαϊαΐδί.᾽"» 

γν. χ7:2.ὅθ. ναγηΐπρ δραϊπβί [3]5ε 
ἰαδοῆοτβ. ΤῊϊβ σοπιεβ ἴῃ ΨΕΓΥ ΔΌΓΟΡΕΪΥ 
ἴῃ ἴδ τάς οὗ {πε στεεῖϊηρβ, ἀπά δ8 11 
βίδηάξ Ππᾶ5 (πε ομαγδοίεσ οὗ δὴ δἔξχ- 
ἐβουρῃς. Ὑδα ἴαϊβε ἐθδομεγβ ταξεγγαά τὸ 
816 ας ἀεβηϊίεῖν ἀεβογρεά, θὰ 1ξ 15 
οἷοας ἐπδὲ ἔμεν παά ποὲ γεῖ δρρεατεά ἴπ 
Εοχηβ, ποῦ θεριιῃ ἰο νοσκ ἔπεσα. Ῥδὰ] 18 
οὐΐν ᾿ναγηΐηρ ἴῃς Εοτηδῃ Οπυτγοῦ δραϊηϑὲ 
ἃ ἄδηρεν ψῃΐοῃ μ6 μδ88 βεεὴ ἴῃ οἵπει 
Ρίδοεβ. ὙΠγε ἰβ ἃ ΨΈΓΥ βιπλῖασ ραββθαρα 
ἴῃ ΡΒ]. 111. χ8 ἔς, νΙΟἢ Τἰρμείοοί οοπποοῖβ 
ἢ (18, ἀγρυΐπρ ἔμδὲ {πε ρϑζβοπβ ἀε- 
πουπορᾶ ἃγὸ ποί Ἰυδαϊβίηρ ἰεδοίογβ, ὈὰῈ 
δηιϊποιηΐδη τεδοιοηϊβίβ. [ΙῈ 18 βαβίεσ (0 
8658. »τουπάβ ἔοσ {π|5 ορίπίοη ἴῃ ῬΏΠΙρ- 
Ρίδηβ ἐμδη πεσε: δαὰΐ οἢΔρ. νἱ. 1-23 δῦ 
δὲ ᾳυοέεά ἴῃ βιρροτί οἵ ἐξ, 

46 
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5 ΘΟ". χίν. 18. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ 1 Χριστῷ οὐ " δουλεύουσιν, 
18. Μ 

1Ήετε οοῖγ ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ" καὶ 
Ὥ 

ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 
διὰ τῆς ᾿'᾽χρηστολογίας καὶ εὐλογίας 

10. ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς 

πάντας ἀφίκετο" χαίρω οὖν τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν - 23 θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν 

εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. 20. ὃ δὲ Θεὸς τῆς 

ΚΑΘν."}. 47. εἰρήνης ἢ συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. ἡ 

1 Ἰησουν οἵη. ΑΒΟΒῈΕΡ πᾶ ΑἹ] εἀά, 

3 χαιρω ονν τὸ εᾧ υμιν δ Ε; δὰ: ΙΆΑΒΟΙ,Ρ δπά δ]ῖ εἀᾶ, εφ᾽ υμιν ουν χαιρω. 
μεν δἴϊεν σοφους ΚΛΑΟΡ;; οτῃ. ΒΟΕῚ,.. Μοεὶ εἀά. οτηϊξ, δυῖ ΝΥ. ἀπά Ἡ. Ὀγδοκεί, 

Ψεῖ. 17. σκοπεῖν: ἴο Κεαρ γοῦσ δυα 
προῃ, δἰ ἢδσ 85 ἂπ Ἴχαπιρῖς ἴο ὃς ἐοἸ]οννοά 
(ΡΠ. πἴν 17), οὐ (45 ἴπ ἐμῖ8 ο856) ἃ5 ἃ 
Ῥεσὶ! ἰο Ῥε ἀνοϊἀεὰ, τοὺς τὰς διχοστασίας 
καὶ τὰ σκάνδαλα ποιοῦντας : δοίῃ (πε 
Ῥϑιβοῦβ δηᾶ {πεῖς σοπάϊος ὅγὲ βιρροβεᾶ 
ἴο δε Κποννπ ; ““1.κ6 ἀϊνι 5ϑοῃβ ᾿" δηᾶ “ ἐλὲ 
βοδηάαὶβ," ψνθο μαᾶ εξ οσσαβίοπεά 
ἷπ οἵμεῖ Οῃυτομαβ, ἅτ δϑϑατμηεᾶ (ὁ δα 
[ἈγΑΙΠατ το ἐπῆ6 Εοπιδῆϑ. τὰ σκάνδαλα 
ταῖδσβ τῆοσε πδίυγα! ν τὸ σοηάδπος ΨνΒΙΟΒ 
Μοῦ οτεδία ἃ τῇοταὶ ῥταιάϊςβ ἀραίηβέ 
τῆς αοβρεῖ, δηᾶ 80 ργανεπὲ πῆθη ἔγοτα 
δοσερείηρ ἰἴ, Πδπ ἴο δὴν ογάϊπαγυ ταβα]ς 
οὗ 7εννϑῃ ἱεραὶ ἐεδομίηρ. Βυὲ {{ τῆς 
ἰλϊέεσ οδυβεᾶ ἀϊδβεπβδίοη δηᾶ ρεηεγαίε 
δά ἐδεπηρεῖϑ ἴῃ τῃς ΟΠατοῦ, 1: 150 τηῖρῆς 
εἶνε ουϊδίδετα σαυδα ἴο δίαβρμεπια, ἀπά 
ἴο βἔιτη ες δὲ ἐπε αοβρεὶ (χίν. 13, τ). 
παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε: 
ὑμεῖς 15 επιρῃδέϊς, δηά ἱπιρῖ165 (ἢδι ἐδ 
αἵ Ιεαϑὲ δα ἃ5 γεῖ υπίουοῃϑᾶ Ὁν 1ῃε [α͵58 
ἐεδοδίηρ. ΒΥ “τῆς ἐεδοῃίηρ ΠΟ νου 
τεσεϊνε᾽᾽ 5 τηϑᾶῃΐ ποῖ “"ῬδΌΠΠΙ5πι,᾽" 
Ῥυὲ ΟὨπτίβείδηϊν, Ἰπουρα ἐδ ννογάβ οὗ 
σοῦγβα ἱπιρὶν παι ἴῃς Κοτήδη ΟΠυτοῃ 
ψγ85 ποῖ δηὶ- Ῥαυ]πε. ἐκκλίνετε ἢ 
ἀπὸ ἰῃ τ Ῥεῖ. [1. τσ, Ῥγον. ἵν. 15. 

Ψψετ. 18, οἷ γὰρ τοιοῦτοι κιτιλ. ΟἾτί5- 
τἴλπβ πιαβί ηοΐ δϑβοοίδίβ νυ ἢ τΠ056. τ ηῸ 
ἅἄο ποὲ βεγσνε ἔπε οὔα Τιοσά, τῷ Κυρίῳ 
ἡμῶν Χριστῷ : (ἢϊ]5 ςοτηρΙπδίίοη οοσιτβ 
Πασα οἷν ἴω Ν.Τ, τῇ ἑαντῶν κοιλίᾳ : οὔ. 
ΡΒΠ, “1. το, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία. Τῆς 
ννοσάβ πεεᾶ ποῖ τπεᾶῃ τπδὲ (ἢς ἰεδοθεῖβ ἴῃ 
ααεβίίοη ὑγεσα τηστὸ βαηβι 8 15.5, οὐ ἰδδι 
{πεν τδυρῆς Ἐρίσυτεδη οὐ δπεϊποπηίδῃ 
ἀοοιτίπεβ : ἴπῈ βεῆβε τητδὲ ραγεν ὃὲ ἄε- 
Βπεᾶ ὃν ἔπε σοπίτγαϑι---ἰς 15 ποῖ οὔ Γοσὰ 
ΟὨγῖδὲ ποτ ποὺ δέγνε ; οὐ ἐῆε οοη- 
ἔγᾶσυ, 1 15. Βᾶβς ἱπέδγεϑδίβ οἵ ἐπεῖγ ονῃ. 
[6 15. ἃ δἰείες σοπέδπιρίποιβ νὰν οὗ ἀ6- 
Βοσ δ᾽ Πρ ἃ 561 {ςβεεϊκίῃρ βρίτίτ, γαξέπεσ ἤδη 
τι 8]]υ8ίοη ἴο Δὴγ ρασιϊουατ οσαβὲ οἵ ἄοο- 
ἐγίης. διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλο- 
γίας : δοοοτάϊπρ' το ατίτητω, χρηστολογία 
τοΐεγϑ ἴο [88 ᾿πβιπυδιίηρ ἴοης, εὐλογία ἴο 
πε ἤπε βίγ]ε, οὗ [Ὡς [αἶβε ἐδδοῆεῖβ, Ἐχ- 

διαρίεβ ἔγοτῃ ργοΐδης ατεεῖς δεασ ουξ {Π15 
ἀἰϊδεϊποιίοη (εὔαρχός ἐστιν ὁ λόγος καὶ 
πολλὴν τὴν εὐλογίαν ἐπιδεικνύμενος 
καὶ εὔλεξις), Ὀυ: 45 εὐλογία ἱπ ΒΙιδ]ῖοΑ] 
ατεεῖ, δηᾷ ἴῃ ῬΠΪΠΟ ἀπά Τοβαρἤι8 Ἰηναγι- 
ΔΌΪΥ 888 8 τε! ρίοιιβ β6εη86, ΟΥΕΠΊΕΊ ᾿γα- 
ἔειβ ἴο ἰδία ἰξ 5οὸ ἤεῖε αἷβο: ““ῬΙΟῈ5 
τ1Κ᾿᾽, ἐξαπατῶσι : νἱΐ, τι, : Οοτ, [1]. 
18, 2 ΤῊ. 11..2. ἀκάκων ; 811] τπ6 ἘΏ ΡΤ] 58 
νεγβϑίοῃβ, Ἄεχοαρὲ αδβπη. δπά ΑὐΝ΄., τεπάες 
“οΓδς ἱπποσεπε" (ΟἸΗοτγά). 58:6 Ηδρ. 
νυ. 26. [Ιπ (πΠὶθ ρίαοε “ ρυ εῖεββ "ἡ 15 
ταίπος τῆς ἰάεα : βυβρεοείπρ πὸ ἐν], απ 
τπεγοίοτε 11 Ὁ]6 το θὲ ἀεοείῖνεά. 

ψέεγ. το. ἡἧ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ : ηαι 
18. [86 σοπηξοίίοπ ὃ “41 ρῖνε [Π15 ὄἜχῇοσ- 
τδιίοη, βεραγαίπρ γοῦ δἰεορείμεσ ἔγοπι 
τῆς [ἴδε τοδοῆεσβ, ἀπά ἔτοπι ῇοϑα ΨῆΟ 
ἂτς [1640]5 το Ὅ6 τηϊβίε ὦ ὃν ἐπεπὶ; ἴοσ 
)ογ οϑεάϊεῃηος (ὑμῶν επιρῃαβίβεά ὉΥ 
Ῥοβίεῖοα) π85 οοπὶς αὐτγοδά ἰὸ 41] τήβδβῆ. 
(ΟΣ. ἰ. 8.) Ονετς γομ ἰμεγείοστε 1 ταϊοῖσθ, 
δας," εἰς, Ηδ δχργεββεβ πἰβ οοπβάεποα 
ἴπ πεῖ, δὰϊ δὲ τῆς βαπὶ6 {{π|6 σοπνεΥ8 
ἐδ6 ἔδεϊϊπρ οὗ δἰβ δηχίεϊγ. ἘΕοι χαίρειν 
ἐπὶ 566 τ Οοσ. χἱίϊὶ. 6, χνὶ. 17. σοφοὺς 
μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν, ἀκεραίους δὲ εἰς 
τὸ κακόν. ΕῸΓΙ ἀκέραιος 566 Μαίέ. χ. τό, 
ΡΒ. Π,Φ 1, δῃά Ὑσεποῆ, 57γ5., 8 ἱνί., 
ψΏετα ἔπεσε 15 ἃ Π1]] ἀϊβοιιββίοη δηα οοση- 
Ραγίβοη ἢ ἄκακος. Τῆς διπάδηγεηίαϊ 
Ιάεα οὗ ἰῃς τνοσὰ 15 ἰδὲ οἵ ἐγεβάοτγη ἔγοπη 
Αἰίδη οὐ ἀϊβευσοίηρ εἰεπιεπίβι Ὑμδὲ 
ῬδᾺ] πδγε υνῖβῃεβ ἕοσ ἐβ Κοπιδη8---τηογαὶ 
πιο]! ρεηςε, ποὲ ἱπιραίγεά ἱπ ἢ ἰδαϑὲ ὉῪ 
ΔΩ ἀεδα!πρβ ἢ ον]]---οθ5 βυρρεϑβὲ 
παῖ δπεϊηοτηϊδηίβση θγὰ5 Ἐπ6 ρεσὶϊ ἴο δὲ 
δυατάεά ἀραϊηβέ, [πίερτίν οἵ {π6 τηοσαὶ 
Ὡδέυτα ἰδ [ἢ δεβί βθουσιν : τε βεδυςεϊνα 
τεδο πη ρ' ἰβ ἰπϑεποιίνεϊυ τερε δά. 

ψετσ. 2ο. ὃ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης : υϑεὰ 
Βοτα Ὑἱ βρεοίδὶ ταΐίδσεπος ἰο αἱ διχο- 
στασίαι. ΟΥ̓ τ Οον. χίν. 33. συντρίψει 
τὸν Σατανᾶν: ἀϊνίϑίοπΒ ἴῃ ἐῃς ΟΠυγοῖ 
ἅτε ϑαίδη᾽ 5 ψοσί, απὰ [π6 βιρργεββίοη οὗ 
ἔπεστι ὃν {πε αοά οὗ ρεβοβ 15 ἃ νἱοΐοσυ 
ονεσ ϑαίδη. ΟἿ. 2 Οου. χὶ. 148 ὙΠοτα 
ἷβ δῃ δἰυϑίοη το θη ἰϊ, 15, ἐἘποι ΡὮ ἰξ 18 
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ἀμήν. 11. 

᾿Ασπάζονται 2 ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων 

καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου. 
Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν Κυρίῳ. 

Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ τῆς ἐκκλησίας ὅλης. 

τος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ Κούαρτ 

1 Χριστου οπι. ὅ Β, εἀά, 

22. ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ 

23: ἀσπάζεται ὑμᾶς 

ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔρασ- 

ὁ ἀδελφός. 

" Ἐὸσς ἀσπαζονται τεδὰ ασπαζεται ΦΑΒΟΌΕ, Οπι, ἤτβε μον Β 67; ὟΥ͂. ἀπά Ἡ. 
Ῥγδοῖκεέ, 

ἀουδεῖα! υπεέμπεσ Ῥδὰ] ἔουπά δηνεπίηρ 
ἔπεσα δηδυνεσίπρ ἴο συντρίψει. ΤῊΣ ΤΧΧ 
[45 τηρήσει. ἐν τάχει; οὔ. ΕΖ. χχῖχ. 5; 
Θευξ, χχν!. 2οθ. ὙΠΟ ἔα[βε [εδομεῖβ τῦδν 
σοπια δΠηα οδιιϑε ἀἰδβεηβίοη, δας ἴτε ΜΠ} 
ποῖ 6 ἰοῃρ {Π] ρβᾶςε 15 τεϑίοτεβ. ἡ 
χάρις κιτλ. ΤὨϊΒ Ῥεπαάϊοιϊοη σδῃ 
ΠαιάΪγ θὲ βδυρροθεάᾶ ἴο Ὀεϊοπρ ΟἿΪΥ ἴο 
γν. 177-20. [{ τδῖμδσ βιισραβίβ (πὲ 50πΊ68 
ΠΟρΡΙε5 οὗ ἐς ορίβείῖες επάεά ἤεσε; Ροβ- 
ΒΙΡΙΥ πὲ νν. 1-20 (ἴοσ μετα 8 ἀποίμεσ 
δεπεαϊοείοη δ χῖν. 33) ὑνεγε οὐἱ βίην 8ῃ 
ἱπάερεπάεης ερίβεϊε, 

Ὗν. 21-23. Οτεειίηρβ οὗ Ῥαὺ}᾽5 σοτλ- 
Ραπίοῃϑβ. 
εν. 21. Τιμόθεος. ἴπ τηδηΥ οὗ (ἢς 

δρίβεϊιεβ ΤΙ ιν 5 πᾶπὶθ 15 αϑϑοοϊδιεὰ 
ὙΠ ῬΑῸ]᾿ 5 ἰπ της ορεπίπρ βαϊαϊδίίοη 
(1 ἀπά 2 Ὑμεββ., 2 ὅοσ., ῬΏ1]., ΟΟἹ., 
ῬΆΣΘπιοπ). Ῥεγθαρβ θη Ῥδὰΐ Ῥερᾶπ 
1815 Ιεξίεσ ἢ6 νγνὰβ δοβϑθηϊ, θὰΐ μδά οοπια 
Ὅδοῖ ἰπ εἴτηε ἴο βεπά 8ῖ5. βτεειϊίπρ δὲ [ἴῃς 
οἷοβε. Ηδκξ νγᾶβ ψ τ Ῥαυΐ (Αςἐβ χχ. 4 8) 
ἤδη δα βέδγίεα οὐ {868 ᾿οΌΓΩΘΥ ἴο ]εγὰ- 
5816 πὶ τηθητοηθᾶ ἴθ χν. 25. [ποῖα 5, 
]άβοῦ δηᾶ ϑοβίραίθσ αι 411] [ἐνν5, δαΐ 
Ποπδ Οὗ {Πεπὶ σδη ὃε ἰδεπεϊπεᾶ, Βὸτ (Ὡς 
παπιες (ὙΤΏΪΟΝ ΤῆδῪ ΟΥ̓́ταΔΥ ποῖ Ὁ ἰῃο58 
οὗ ἴὴ8 βαπης ρεΐϑοῃβ) 8ε6 Αοίβ χί. σ, 
ΧΥ 5, χχὶ 4. 

ες. 22. ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν 
ἐπιστολήν: 1πΠ6 56 οὗ [88 ἢτγβί ρείβοῃ 
15 ἃ βισικίῃ ρ ἱπά!οδείομ οὗ Ῥαὺ}᾿ 5 σουτίεβυ. 
Το πᾶνε βεπί ἰδῆς ρτεειϊπρ οὗ 15. ἀτπδπα- 
δηβὶβ ἴῃ {π6 επἰγὰ ρεσβοη ὑνουἹᾶ πᾶνε θεεῃ 
ἴο ἔγδαϊ τη 85. ἃ τῆδεσε τηδοπίπε (αοάεϊ). 
ἐν Κυρίῳ βο65 νυἱῖμ ἀσπάζομαι : ἴξ ἴδ. 85 
8 Ὁ τίβειδη, ποῖ ἱπ νἱτίας οὗ δὴν Οἴδοσ τὸ- 
Ἰλτίου ἢς 45 ἴο [Ὡς Ἐοπιδηβ, (μαι Τοτια 
δ᾽ 165 {ΠΈτη. 

ψεῖ. 23. Γάϊος ὁ ξένος μον κ. ὅλης 
τῆς ἐκκλησίας: Α5 (πε Ἐρίδε]Σ ἰο τς 
Ἑοπιδῃβ νγὰ5 στ θη τοτὶ ΟΕ 15 
Βοβρίταρ]ς Ογίβείδη ἰδ ῬγοῦαῪ πε 
ΒΆΤΩΘ ἍὮΟ 18 τηεπεοποά ἰπ τ Οοσ. ἷ, 14. 
ΤὮγοα οἴποΙ ρεγβοηβ (ἀρραγθηῖ])ν) οὗ ἴῃς 
Βδια πᾶπηδ ἅτε τηεπεϊοηδά ἴῃ Αοίβ χίχ, 
29, ΧΧ, 4, ἀῃὰ 3 Ἰοῆπ, ΒΥ ὁ ξένος μον 

8 τηδδηΐ ὑμαὶ (απ νγὰβ Ῥδι]}}5 μοβὲ ἱπ 
Οοτπίι ; ὁ ξένος ὅλης τῆς ἐκκλησίας 
τηὶρδξ εἰτπαῖ τηθαπ ἐμδὲ [86 ψνῃ οἷα ΟἸγῖβ- 
εἴδη σοπιπηαηῖεν πιεέ ἴῃ μἰβ πουδβα (οὶ νν. 
5. 14, 15}, ΟΥ ἐπαΐ Πα τηδάβ 411 ΟἸ γι βείδηβ 
Ἅ)Ο οδπια ἴο Οοσίπιη τνεϊοοτλθ. ἼἜραστος 
ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως. ὟΥ 6 οαπποΐ ὃῈ 
Βιτε {παΐ ἘΠῚ5 ἰ5 τῆε Ἐταβίυβ οὐ Ασίβ χίχ. 
22, 2 Τίπι. ἱν. 20: [π6 ἰδίαι βθεῖηβ ἴο 
δανα Ὀεβὴ δὲ Ῥ0}5 ἀΐβροβαδὶ ἱπ σοππβο- 
τίοη τ 15. οσ. Βαϊ {πον γιαν Ὀ6 
{π6 βαπιθ, απὰ Ῥδι τιν πεῖς 6 ἀδδὶρ- 
παϊίηρ Εταβίαβ ὈῪ δὴ οὔϊος νῃϊοἢ με Πδά 
οποδ Ππαϊά, θὰ Πμεϊά πὸ Ιοῆσετ. Ὑῆα οἷν 
{τεάβασοσ (αγοαγίμς εἰυϊέα 15) Μψο ἃ Ὅ6 4Π 
ἱπηρογίδηξ βεῖβοῃ ἴπ ἃ ῬΟΟΥ ΘΟΠΊΠΊΠΠΙΕΥ 
1 Ὅογ. ἴ. 26 4}, ἀπά ἢε δηά ἀδίυβ 
ΠΟβ6 δουπάϊεββ Ποβρίταἰ εν ἰτρ] ας 
ΤΩΕΔΠ5) 816 ῬΓΟΡΔΟΙΥ τησπεϊοηδά ἤθτε 85 
ΤΕρτ βαπῖπηρ ἴδε Οοτϊπιπίαη ΟΒυτοῇ. 
Κούαρτος ὃ ἀδελφός : Οπατίυ8, κποννη ἐὸ 
Ῥαὰϊ ΟΥΙΥ 845 ἃ Οῃτίβειδη, μδά ρεγῆδρβ 
ΒΟΙΠΕ σοπηξδοίίοη ἢ Εοπια ΒΟ ἐπς 
τἰεἰεά Πίτη ἴο ἢδανε 15 βαϊυϊδίϊομ ᾿πβεγεεά. 

ψεῖ. 24. ΤΠ δἰϊεβίαίιοη οὗ ἐπἰβ νεῦβα 
18. συ ᾿πϑαβηοίεης, δπὰ 1 ἰβ οπϊτεά ὉΥῪ 
411 οτιεἶοαὶ εἀϊίοσβ. 

νυν. 25-272. Ὑδε ἀοχοΐορυ. 8έ. Ρδὺ]}}5 
Ἰδιέθυβ, ἃ5 ἃ τϊθ, τοσπηδίς ἢ ἃ θδη6- 
ἀιοτίομ, ἀπά Ἔνεη δρδγί τοὶ {ΠῈ συεβέϊοπβ 
οὗ τοχίμδ] οσ εἰοίϑτη, σοηπεοίεἃ τἱτἢ [ἰ, 
1818 ἀοχοίορυ μαβ βίνθη σίβε ἴο τὰθοῃ 
ἀϊδουββίοθ ὍΤδα οἰοβεβὲ ἀπαίορίεβ τὸ ἰξ 
816 ἔουπά ἰπ τπε ἀοχοϊοργν δἱ ἔπε επά οὗ 
Ἐρδεβ8., οθδρ. [1ϊ., δηᾷ ἴῃ [46 (νν. 24 ἀπὰ 
25); μοῖα 18 βοιῃδίίηρ βίμηἶατ ἴῃ τς 
ἴλδὲ οπαρίεσ οἵ ΗἩδξεῦτγενβ (χί!. 20. ἢ), 
τουρῃ ποὶ αυϊε δὲ (ες εηᾶ; Ῥδυϊΐῃς 

"ἀοχοϊορίεβ ἃ5. ἃ τῦϊ 5 δύ Ὀτγίεξεσ (1. 25, 
ἶχ. 5, χί. 36, ΡΠ. ἵν. 20), απᾶ πιοτε οἱ οβεὶν 
τεϊδίεά ἰο ναὶ ἱπιπιεάίαίεῖν ρτεσαάδβ. 
ΤὮΪΒ οὐδ, ἴθ ὙΥΒΙΟἢ 411 [μ6 Ἰεδάϊηρ τάδ α5 
οὗ τὰς Ἐρίβεῖδ το τς Κοπίδηβ πῦᾶὺ Ὅὲ 
ἀϊβοονεγεά, που ρὮ ἴῃ ἃ βίγὶς ψψὶο τα- 
τηϊμβ οπς πποοσηζοσίδθὶν οὗ ἕμε Ῥαβέογαὶ 
Ἐρίβ:165 ταῖμογ ἤδη οἵ ἔπαΐ τὸ ὑυϊ ἢ 1{ ἰ5 
ἀρρεπᾶεά, ννουἹά βεϑση τῆοσς ἰπῃ ρἷδος 1 11 
βίοοά ψπεσς ΑΙ, ἀπά δῃ ἱσηπίθηδα ἡυπ- 
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44. Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. 
ὙΣ , ἀμήν. 25. Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου 

ἘΡΕ. {ἰ. καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ' ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις 
τῇ Ἤετγε αἰωνίοις " σεσιγημένου, 26. φανερωθέντος δὲ νῦν, διά τε γραφῶν προ- 

οὐἱἷν ἰῶ Ε. 
ΝΣ φητικῶν, κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς 

1 ΤὮΪδ νεῖβα ἰ5 ψαπεϊηρ ἴῃ ΦΑΒΟ ; ἱπ8. ἱπ ΠΕῚ.. 866 Ιπιχοἀυςείοη, ᾿. 578. 

δες οὗ Μϑ5. ρίλος {ὲ--ττ-αῖϊοσ χίν. 23, 1ἰ 
ΤΩΔΥ τεργοβθηΐ τῆς ἤσδε ὄπιεγροπος ἀπά 
ςοηβοΐίοιιβ Δρρσεμεπβίοη οὗ {πουρῃί8 
ΜὨΪοΒ γεσς δἰξεγνναγάβ ἕο Ῥεσοῖης ἴ8- 
τ ]Παγ; δὰΐ 1 σαπηοῖ ὃς ἀεηϊςά ται τς 
ἸΏΔΩΥ ἀϊδίπος ροϊπίβ οὗ οοπίδος ἢ 
ἰδίας ψυτι εἶπ ρβ ρῖνε ἰξ, ἰῃ βρίξε οὗ 411 ἰξ Βδ8 
οἵ ἱπιροβίηρ', ἃ Βοτηονῃδὲ αὐιίῆςιαὶ οἰατ- 
δοίεσ, δῃᾶ ἴἱξ τηδὺ ποῖ Ῥεΐοηρ ἐοὸ [τς 
Ἐρίβεῖς ἰο ἴῃς Εοπιδηβ ΔῃῪ τῆοσὸ ἴδῃ 
τε ἀοχοίοργ ἰῃ Μαίι. νἱ. βείοῃββ ἴο δε 
Τιοτά᾽β Ρσγδγεσ. Η 

Ὑγετ. 25 ἅ, τῷ δὲ δυναμένῳ: ε΄. Ἐρῆ. 
[11,. 20, [ἄς ν. 24. στηρίξαι : {π|5 ψοτά 
(Δ κ68 85. ῬΔοκΚ ἰο ἴδε Ῥερὶππίηρ οὗ (δς 
ερίβε!ς (1, 11.) Ῥαὺϊ νυν ἱβῃεά ἰὸ ἱτηρατὲ το 
(ἢ επὶ βοζης βρί γί πιὰ] σι, το ἔπε εηά (ῃδὲ 
πεν ταῖρμε ες ἐβιδὈ! ϑμεά ; δυὰς οὨἿΥ αοά 
5. Δ0᾽]ς (οὔ. χῖν. 4) ἴο εἴεος 1818 σθβαϊε, 
Τῆς 5:60} 5ῃϊπρ 15 το δίς ρίαος κατὰ τὸ 
εὐαγγέλιόν μου: ἴπ ἀρτεαπιεπί ψἱ8 (πε 
δοΒραΙ Ῥϑῃ! ργεδομεᾶ, ὙΥΒεη ἰε ἴ8 
ΔοξΙονεά, τς Κοτηδηβ Μ|]1 "ςῈ βαιά δηά 
οοπῇῆτστγηεά ἱπ ΟἸ γε δη 1 δ85 ἐξ νναβ ὑπᾶεγ- 
βίοοῦ ὃγ (ῃς Αροβέῖεξ. Ἐὸγ τὸ εὐαγγέλιόν 

υ οἵ. 11. τ6, 2 Τίπλ. 11, 8: 4150 1 Τίγω. 
ἵν 11, τὸ εὐαγγέλιον . . . ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ. ὙὝΒε ἐχργεββίοη ἱπηρ:65 ἢοΐ ΠΥ 
ται Ῥαι] 5 σοβρεὶ νγβ δἷβ οὐσῃ, 'π (δε 
βέπβς (πὲ Βὲ 88 οί ἐδυρῆς ἴΕ Ὁ. ΔΠΥ 
ταδῃ ((4]. 1. τὰ Ε), θὰ αἷβο ἐμαὶ τὲ μαά 
Βοιηθί τη ρ; ομαγαδοίεσίβεῖο οἱ ἈΪπηβεῖῇ ἀρους 
ἴι, Ὑῇε οπαγδοίοσίβεῖς ἐεδίυσε, ἰο [πάρε 
Ὅγ [815 ερι 566, νγὰβ δ15 βεῆϑβε οὗ (ἢς αῦϑο- 
1ᾳξς ἔγεθῆεβ8β οὗ βαϊνδίίοῃ (δι ποδείοη ὈΥ 
[αιτῃ, ἀρατὲ ἔγοπὶ ὑψοσίκβ οἱ ἰανν), ἀπά οὗ 158 
Δβοϊαϊς ἀπίνογβδ! ν ((ογ ἐνετυ οπς ἐμαὶ 
Ῥεευςῖῃ, [ον ἤγβέ, βεὴ αγεςῖ). τὸ 
κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἰ5 ῥταοίς δ! 
δε βᾶπὶε 485 τὸ εὐαγγέλιόν μου. 1ὲ νγᾶ8 
ἷπ ἃ ῥγεδοπίπρ (1 ὅσσ. 1ϊ. 4, χν. 14, ΤΙῖϊ. 
ἰ, 3) οὗ ννῃΐοι 7εβιβ Ομ σίϑε νγαβ ἔπε οδ͵εοί 
(δαὲ Ῥαὺϊ ἀεοϊατεά τῆς οδμαγδοίεσιβεῖο 
ἐπι ἢ5 οὗ 15 ροβρεῖ : δπᾶ {π185 ργεδοβίηρ, 
8 Νγ6]1 25 ἴῃς ροβρεῖ, πιᾶὺ δε 5αά ἴο ὃς 
δε το]β δοοογάϊῃρ ἴο ψῃοἢ τᾶς Βομηδηβ 
ἅτε ἴο Ὀ6 ἐϑι8 15} 45 ΟἸγίβεϊαπβ. κατὰ 
ἀποκάλυψιν μυστηρίου. . . γνωρισ- 
θέντος. ὙΤΩΒ ραββαρε “βΌςβ ποῖ ἢ 
στηρίξαι, Βυὲ ἱε κήρυγμα " (ϑαπάαν 
δηᾶ Ἠεδάϊαμι). ΤῊΪ8 15 ἰῃς βἰπιρὶββί οοῃ- 
βίσυςσξοη ; πε σοβρεὶ Ῥλιυΐ ργεαοῦῆδββ, ἴΒς 

δοΒρεΙ ἰπ δοοογάαπος τὴ ψὨΐοη ἢς 
νου μανε τ οπὶ Θ5 Δ 05} 6ἅ, 18 ἰ[561 1π 
δοςοτάδηος ψ ἢ -τοννε ἸΩΔΥ ὄνεπ ΒΥ 
ἰἄεπεῖιςα! νυ λΈ---ῆς τονοϊδείοη οὗ ἃ τηγϑ- 
ἴδγυ, δίς, Τῆς μυστήριον δετε τεΐεγγεά 
ἴο 18 αοἄ᾽ 5 νγοτσ ἀ- οτηυγαςίπρ ραγροβε οὗ 
τοἀετηρίίοῃ, 88 1 ἢδ5 Ὀδεη βεῖ οὔΐς οοη- 
ΒΡ συ ΒΥ ἴῃ (ἢ 58. ερίβεϊε. Οἷς δβρεοί 
οὗ {π|8-τοὴς εἰετηεπε οὗ ἔμο πιγϑβίεσυ ---ἶβ 
τεξοστοὰ ἰὸ ψβοτς μυστήριον 15 υϑεά 
ἴῃ χί, 25; ὃυΐ (ῃς οοηοερέίοη οὗ ἔδα 
(οβρεὶ 45 ἃ μυστήριον τενεαϊεά ἰπ ἐῃς 
ξαϊποββ οὗ τὰς {{πὶ|ὲ ἀοπιϊπδίεβ ἰδέεγ 
δρ βεῖςβ, Ἴβρθοία!ν ἘΡμεβίδπβ (οὐ Ἐρἢ. 
',. 9, 111,,.3,).4. 9, ν'. 10). ΤῊΣ ἀοβρεῖ δ5 
Ῥδυΐ υπάετβίοοά ἴξ ννᾶβ ἃ μυστήριον, ὃ6- 
οᾶυβε ἰξ οουᾶά πονεῖ πᾶν Ὀθεη Κπονγῃ 
ἐχοαρέ ἑγουρῃ Ὀϊνίης τονεϊδείοη : μυσ΄- 
τήριον ἀπιὰ ἀποκάλυψις τα σοττγαϊδεῖνα 
ἐδγπ8. χρόνοις αἰωνίοις : (ἢς ἀδέϊνε εἐχ- 
Ργεββεβ ἀυγαίίοηυ. ΨΝΊΠΕΣ, Ρ. 273; οἷ. 2 
Τίπλ, 1, 9, Τίξ, ἴ,. 2. Εοῖ Φανερωθέντος 
δὲ νῦν οὐ. 11. 21. Ὑπὸ δογίϑε τεῖδγβ ἕο 
ΟἸὨγίβε β ἀρρεατίηρ, ἐπουρ με εἰρηὶβ- 
οᾶπος οὗἉ (ῃ18 διαά ἰο θὲ πιδάς οἴεασ ὉῪ 
τενεϊδέίοη (γ εἰββ8). διά τε γραφῶν 

ἰσθέντος : ἴοΓ τε προφητικῶν . . . Ὑνωρ 
μὴ ἷ:, τ6. Τῆς οοππεοίίοη 8 τπεᾶπέ τὸ 
Ὅς 45 οἷοβε 45 ροββίδίε: ἰἢς γνωρίζειν 
ἔο ον ἴδ φανεροῦν 45 ἃ τηδίίοῖ οὗ 
οοῦτβε. ὙὙὴςε γραφαὶ προφητικαί ἅτε 
τε Ο.ΥΤ. ϑογρέυταβ οὗ ψῃιςῇ Ῥδὰ] τηδᾶς 
ςοπδβίδηξ ὅδς ἴπ ργεδομίπρ [ἰ5 ροϑρεῖ (ον, 
κατὰ τὰς γραφὰς ἱπ τ ὅοι. χν. 3, 4). 
ἘρῸὺτ ἷπὶ (ἃς ΟἿ. ψγδὰβ δϑϑοηίδν ἃ 
ΟὨ γι βείδῃ Ῥοοῖς, Ηἰβ βοβρεὶ νγᾶβ υνῖξ- 
πεββθᾶ ἰὸ ὃν ἴδε ἴανν δηδ ἰς ργορπεῖβ 
(1. 2, ἰἴ, 21, ἰν., ῥακείμε), ἀπὰ ἴῃ παῖ 
βεῆβε ἴῃς τλΥβίουυ ὑνΔ8 τηδάς Κπονγῃ 
τὨγουρ ἔπε. Βυὲ {πεῖς βἰρηίβοαπος 
ΟΥΪΥ οαπὶιὲ ουξ ἔος οπς ψῆο παά {πα 
ΟὨ τί βείδη ΚοῪ το ἐπεηι---ἰἣς Καονϊεάᾶρε 
οὗ Ομγίβε ψ βίοι τενεϊδείοα. παά ρίνεη 
το Ῥαυ]. κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίον 
θεοῦ: οΥ τ Τίπι. '. σ, Τίς. ἴ, 3. ΤΒς 
ἰάδα ἰβ μαξ ΟὨἹΥ δπ Ἔχργεβ8 σοχηπγδηά οἱ 
τῆς Ετοτπδὶ αοά οου]Ἱά ᾿πιϑειν {π6 ῥσοὸ- 
ταυραιίίοη οὗ (ῃς βοοσεῖ Ηες μά Κερέ δὸ 
Ἰοῆρ. Εὸ {8ὲ “Εἴοσμαὶ αοά᾽" οἵ, 
αεη. χχί. 33,., Τίπι. ἴ, 17 (τῷ βασιλεῖ 
τῶν αἰώνων). εἷς ὑπακοὴν πίστεως : εὔ. 
ἷ, 5. εἰς πάντα τὰ ἔθνη : ἰῃ ἱ. 5 ἰ( 5 ἐν 
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πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος, 27. μόνῳ σοφῷ " Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, α }υἀε ν. 15 
ᾧ' ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 

Πρὸς Ἱρωμαίους ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου διὰ φοίβης τῆς διακόνου 
τῆς ἐν Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας. 

1 ῳ ἷε τγδηϊπρ ἰπ Β, ἐπ Ἐ-1δι., Οτίρ.-ἰπέετρ., ὅυτ., ἀπᾶ ἴβ Ὀσαοκείβά ὃν ὟΝ. δηὰ Ἡ. 
Βυὲ ΨΠΗΕΙΒοΙ {18 ἰ8 ἰο Ὀς οχρίδἰποά 285 δὴ ἱπίεητίομδὶ ςογγθοιϊίοη ἐὸ βἰταρ ἐν ἴδ 
ςοπϑίγυοιίοῃ, ΟΥ ἃ τῆθγα ονογβίρῃς (οἵ ννΒῖ ἢ ΝΥ εἴ58 ρῖνεβ ὄἼχδιηρίεβ, Τεχέλγι εξ, 8. 93), 
ἰς οἂπ παζάϊγ ὃς τἰρῃι, Νείιμες οδὴ ἀντω, ΨΕΪΟἢ ἰ8 ἐουπὰ ἱπ Ρ. δ6 οτίρίπαδὶ ; [Ὁ 5 
ἴοο παίυταὶ ἃ σοττεοιίίἼοῃ. Ηδσπος οἄά, ἀτε ρῥγαςι δ! ππαπίπιοὺβ ἴθ Κεαρὶπρ ὦ. 
Αἴτοῦ τους αἴωνας ΦΑῸΡ δά των αἴἰωνων, Ὀυὶ ΝΥ. ἀΔηὰ Η., ΜΠ ΒΟΙ, δηά οὐγβῖνβ, 
οτηῖε ἱξ, Ὑ εἰββ ργίπεβ τἰῃς δἀάϊείοη ἰπ μἷβ ἑοχί, γεῖ ἀγριιεβ ἕοσ [18 οπη!ββίοη (Τ᾿ ἐχέκγίϊᾷ, 
80). 

3 προς ρωμαιονς ΟΠΪΥ, ἰπ 9 ΑΒΟΏΌ. 

πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν : ἴοι εἰς ἴῃ (μ15 5686 
866 ἰϊΐ. 22. [{ἰ 15 νεγὺ ἀπ οι ἰο δεϊϊενα 
τηαξ βοῇ τπυοϑαὶς ὑψόσ ἰδ ἴπς οτίρίπαὶ 
ςοτηροβιίείοι οὗ Ραμ]. 

Ὑεῖ. 27. μόνῳ σοφῷ θεῷ : [18 ἀεδοτὶρ- 
εἴοη οὗ (οἀ 5Βιυϊὲβ 411 ἐμαὶ μδ8 ᾿πιδὲ Ῥεεη 
βαἰὰ δῦους Ηἰβ ρστεαῖ ρῦγροβε ἴῷ Βιπηδη 
ἰδίου, ἀπά ἐξς δἰάϊηρ δῃά τενεδιηρ οὗ 
ἴξ ἴῃ ἄυς εἶπλθ. ΤῊΣ ἔπις ἰοχὲ ἴῃ τ Τίμλ. 
ἰ, 17 δᾶ5 Ὸ σοφῷ. Το ἀὔβοποε οὗ ἰἢς 
διίίοῖς ἤετε ἱπάιοδίεβ [δδὲ ἴξ 18. ἰῃ νἱτίπα 
οὗ μανίηρ 115 ομδγαςίες δι αοά ἰδ δϑ]ς 
το 5|80]15} ἴῃς Εοπιᾶηβ δοοοζάϊης τὸ 
Ῥλι}}5 ἀοβρεὶ. ᾧ ἡ δόξα: ἰξ 15 ἱπιροδβ- 
βἰδ]6 ἰο θ6 βιιτὸ οὗ ἐῆς γεδάϊπρ ἤεγθ. [1 
ὁ Ρὲ οπκίεϊεά, τῃετε ἰβ πὸ ρτδιηηδῆοαι 
ἀποαῖεν ὙΒαΐονεσ : ρίουυ 5 αβοσίεᾶ τὸ 
αοά [Ὠτουρἢ [6518 ΟἸσίβε, [πγοι ἢ ΝΒοπα 
τῆς εἰδγηδὶ ρισροβς οὗ τῆς νου 8 τὸ- 
ἀετηρείοη μᾶ8 ἵπ Οοά᾽ ν͵δάοτη δεεῃ 
στουρθι οὐἱ. Βα: [8 οπιίδϑίοη 18 αἰπιοβὲ 
φεγίδί ΠΥ ἃ οοττεοιίίοη τηδάς ἴος βίγαρὶῆ- 

οδείοη᾽ 5 βᾶκε. [{ἰ{ θεὲ τοϊαϊπθᾶ, ἰο ποτα 
ἄοεβ ἴΐ τϑίδσ ὃ (1) ϑοπὶε αν, ἴο [6518 
ΟἸχίβε ; ἂηὰ {18 18 ρτδγησηδεα! !ν {πὰ 
οὈνίοιι ΨΑΥ͂ ἴο ἴδε ἴξ. Βυξ ἰξ 56 Ὲπὶβ 
ἰποοπδβιβίθης ὑ ἢ πὲ ἕδος ἐπδὲ ἴῃ τῷ δὲ 
δυναμένῳ ἀηὰ μόνῳ σοφῷ θεῷ ΡῬΔ1] ννῖ5Π65 
ὈΠΕΔΟΪνΟΟΔΙΪΥ ἰο δοῦρα 8 βίοσυ ἴὸ 
(οἄ. Απὰ (πουρῇ ἰξ βανεϑ [εξ ρταπΊτηδγ 
οὗ ἴῃς ἰΔϑὲ οἴδιιβε, ἴξ βδογίῆςεβ ἰῃδιὶ οὗ ἐς 
μος βεπίεποο, Ἡδεπος (2) ἰξ 5εθτβ 
ΠΕΟΘΒΒΆΓΥ ἰο τεῖεσ ἱξ ἰο αοά, ἀηᾶ ννεὲ τυ 
ΒΏΡροββ, γι ϑαηάδν δηὰ Ἡεδάϊαπι, ἐμαὶ 
ἴῃς βισυοίατε οὗ ἰἢς βεπίθησς δεΐπρ ἰοβὲ 
δτηϊὰ τε δεν γ-οδἀεα οἰαυβεβ οὗ ἐπα 
ἄοχοϊοσυ, ἰδς ννυτὶξογ σοποϊ δα τ ἃ 
ψγ6 11 -Κπόννῃ ἰοττηια οὗ ρῥγαίβε, ᾧ ἡ δόξα 
κιτιλ, (61. ἱ. τς, 2 Τίπι. ἵν. 1:8, Ηεῦ. χίϊ, 
21). ΤὨΐβ ταῖρμς 6 ἱπάϊςαξεα ὈῪ Ρυξιίηρ 
ἃ ἀλϑῇὴ δἴϊεσ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Τα ἐπτοδᾶ 
18 1οβέ, ἀπά ἔμς υυτίτεῦ ἀρρεπάβ μἰβ βοίειλπ 
οοποϊπβίου 48 Ὀεβί πα σᾶπ. 
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ΓἵΝΤΚΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ι. 

ΤΗΕ ΟΗὍΕΟΗ ΟΕ 60} ΙΝ ΟΟΕΙΝΤΗ͂, 

ΤῊΕ δϑίδο ᾿βῃπιεηΐ οὗ {πε ΟΠαγοῆ οὗἩ Οογίπεῃ τναβ ἔπ ογοννηΐησ πνογκ 

οὗ Ῥαυ} 5 βεσοπά πιϊββίοπατυ 7ούγηον, δηά οπε οὗ ἔδεε σγεδξεϑὲ αοῃίενο: 

τηξηΐβ οὗ 5 1[{π. ΒΥ γερεαϊβά ἱπίεγνεηϊίοπβ ογοβϑίησ ἢἰβ ρδηβ οἵ 

ἐγανεὶῖ, τη παπᾶ οὗ σοά Παά σοπηρεῖ]εά πηι το εηΐεν Εατγορε, Ἐπγου σα 
πε σαῖς οὗ Μίασεάοηϊα ; ἔπεησε δενίβηῃ ρεγβεσυϊοη ἄγονα δίπι οπ- 

αγάβ ἴὸ Ασδαία, ἀπά ργενεηίεά [ἰβ γεϊυγηίηρ ἕο ἐπε ψόγι [εἴς 
αὐ ἢηβῆδά ἴω {πε πογίμεγη ργονίηςθ (1 ὙΠΕβ8. ἰϊ. 14 Ε[., οὐ Αοξβ χνὶ!. 

5-15). Αὐ Αἔμεπβ, ψβεγε ἢε θγβὲ ἐουσμεά Οτγεεῖ βοΐ, ἐπε Αροϑβείε 
πιδξ ψ ἢ βοαηξ βασοςββ; ἢς αὐγίνεά δὲ Οογίηεἢ ἀἰϊβρίγθα δηά οὐἱ οὗ 

ΒεδΙΈΗ (1 Οος. 1ἷ. 8, οὐ 1 Τῆεβ8. (1. 7), σι ππΕ||Ὸὸθὶ ἐχρεοξαιϊίοη οὗ ἔπε 
Βαγναβὲ αὐγαϊτηρ πη. [υοηε] δ 85 ἀσσγαναῖεά ἐπα οἵπεῦ σδιι8ε8 οὗ 
1ῆ6 ““ὙΘΔΚΠΕ85 αηά ἔξαγ ἀπά ἐγεπιθ! σ᾽ ἐπαΐ δθοοῖκ ΟΠ γίϑε᾽ 8 Ὀοϊά 

διηραββαάογ. Ηἰβ ἀρρεάγᾶῶσε ἀπά δεαγίηξ σοπνεγεά δπ ἱπηργεϑββίοῃ 
οὗ ἔδεδίεηθββ ψῃϊοῇ δοϊεά ἰοηρ δἰξεγναγάβ ἴο ἢἰ5. ργεϊαάϊοε (1 ον, 
ἷν. 10, 2 Οος. χ. 1-11, χίΐ. 5, εἰς). Ὑπὲ πὸν ἐγίεπάβῃϊρ οὔ Ααυΐα 

δηά γίβοία ργονεά, βούγενερ, ἃ σογάϊαὶ! ἕο πίη (Αςΐβ χνἱ. 2 ἔ,, οἵ. 

Νοπι. χνΐ. 8 (.); δηά ἐπε γεζαγῃ οὐ 85:1|48 δηά Τίτηοίπυ σε φορά 
παν ἔγοπὶ ΝΜιασεάοηία γενίνεά ἔθ σοηβάεπος αηά νἱροὺγ οὗ ἐπεὶ 

ἰεδαάδν (Ασὲβ χνιΐ. 5, οὰ 1 Τμεββ. ἰΠ. 6.3). Ετγες ἔγοηι πε δηχίεςν 

νι οἢ Π6« αἰδίγασέεαά Ηἰἷπι, ἀπά γίβίπσ ἅρογε δἰβ ἰδές ἀείεαι, “ αὶ 
ψγὰ5 σομοίγαϊπεά ὃγ ἐΐε ισογά [ο7. ἴον Ἐπὶ8 νεγρ 2 Οὐ. ν. 14, αὔά βεα 

ΒΙ455᾽ Αεέα Αῤοοίοϊ., αα ἴοο.1, ἰεϑεγίηρ ἐο ἐμὲ δεν ἐπαὶ δεβαβ ἰβ 
τῆς ΟΠ γίβε", Τδε ἀδοϊβίοη τί τ ίσῃ με ποὺ βροῖε Ῥγουσῃέ δρουΐ 
ἃ ϑρεεάν γυρέυγε. ΤμῈ δενβ σεγε αϑγοηϊεα Ὁ {μῈ ἀοοίγίης οὗ ἃ 

ογιυοίῆεα Νεββίαῃ, ψϑίοῃ Ῥααΐ ργεββϑεά πῃ ἀηβραγίηρ τίρουγ (Αοδ 
χυῇ!, 56 ἐν, 1 ον. ἱ, 17, 28, 11. 2). Ιῃ τῆϊδ ογβὶβ {πε Αροϑβεῖα βῃονεά 
πείϊμποῦ νθαῖηθϑβ πο ἴδαγ; βδακίησ οἱ [Ὡς ἀἄμδὲ οὗ {πε βγωαροριίιε, 

Βε εβίδ  βῃεά ἃ γίναὶ δοοίεδία Ὠατὰ ὉΥ αἱ ες πουδβε οὗ πε ργοβεϊγίε 
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Τιείαβ δυαδξακ, πιαγκεά Ὁν ̓ ΐἷβ πᾶπιε 88 ἃ Εοπιδη οἰξίζεη οὗ ἐδ σοϊομία, 

ὙὯῸ οουἱά οὔεν ἃ δεσυγε δηά ἤοποιγαῦῖε γεΐίασε. ὙΠε βεσεάεγβ 

ἱποϊαάεά ἴῃς ϑυπαρορσαε-σῃίεί Οτίβραβ δηὰ [ἰδ [Ἀπ γ, στ βοπλα 

οἴμεγ ρεγβοῦβ οἵ ἱπηρογίδησε. Α νἱβίοηπ ἰῃ ἐμε ἔοϊονίησ ηἰσπὲ 
βββυγεά Ῥαὺ! οὗ βϑυασοεββ ἀπά ρεγβοπαὶ βαξείγ δὲ Οογίπεῃ , δοοοῦ- 
ἀϊησίν “δε βαῖ ἄονῃ," } γεβοϊνεά ἴο τε ἔπ] ργοοῦ οἵ ᾿ἰβ πλίηἰβέγΥ 
(Δεῖ χνιϊ!. 9-11, τ΄. 2 ον. 1. 18 8) ἀπά βέαγίηρ αἱ ἰεαβί εἰσῃμέεεη 

τηοπίἢ8 ἰη ἔδμε οἰξγ---ἃ ρεγίοά τχσοῃ ἰοησαν ἔμπα πε Πδα βρεηξ ἰπ ᾿ῃγ 

ρἷαςε βίπος ῃγϑί βείζίηρ οαξ ἔγοπῃ Απείοσῃ. Τῇε αϑβδαϊὲ οὗ ἐπε δενγβ 
πχβοαγγίεά ΓΠπρουρἢ {μ6 βγπληθββ ἀπά ἱτηραγίία! ἐν οὗ ἐπε ργοοοπϑαΐ 
Οα]ο. Τῆς Αροβίϊε ἐοαπά ἰῃ ἐῃς Βοπίαὴ Οονεγηπηοπὲ “{ῆε σε- 
βίγαίπεγ᾽ οἵ ἔπε ἰαννθββ νίοίεπος ψῃϊοῦ ποιὰ πᾶνε ογυβμεά ἰδ 

ἰπέαπε Οπαγοδαβ (2 Τεβ88. ἰϊ. Θ .). Αἱ Οουίπεῃ ροραϊαν ἔξε πα γαῃ 

ἀρεαίηβε μς δεν8, δηά {πεῖν ἔμ ε}16 δἰέδοῖς ἑανουγαῦὶν δἀνογιείβεά Ραυ 5 

ψοτκ. Τῆς πηαγάεγουβ οἷο ἐογηγεά ἀραίηβε Πἰπὶ βοπὶε γεαγβ ἰδίεῦγ 
(Αςἰβ χχ. 8) ϑῆοννβ ον βεγοεῖν ἢ6 ψὰβ μαϊβά ὃν ἢϊβ σοπηραίγίοίβ ἰῃ 
Οογίπεῃ. Ηε {6118 υὧβ ἐμαῖ ἷβ βύσοαββ ἰῃ Μασβάοπία πμαά εχοϊζοά 

Ραδ]ῖο ἰξεπείοι ἴῃ τῶδην ἀυδγίεγβ, δηά ργεραγεά ἴον ἢἰ8 τΤηα5βαρε ἃ 

ἱπξεγεβίεά μεαγίησ (1 Τῆεββ. ἱ. 8 ξ.). Ουἰδίάς ὁ Οονγίπεῃ ἐπε 608- 
ΡΕΪ ψαβ8 ργεδοῃεά ψ τ εἴεοξ ἐπγουσῃοαΐ Αομαία (2 ον. ἱ. 1); ἱπ 
Οεησοῆγεδο, 6.9., 8. γερα δεῖν οοπϑείξαξεά ΟΠαΓΟἢ τῦᾶβ ἔογγηδά (Βοπη. 

χνΐ. 1). Δὲ δίβ ἀεραγίαγε (Ασίβ χνἱϊὶ. 18) ἐμε Αροβεῖς [εξ θεμἰπαά Πίπη 
ἴῃ {815 ργονίηοε ἃ ΟΠ γι βείδη σοπιηχαπίεν σοτηραγαίίνεϊν βέγοηρ ἴῃ παπ- 
Ῥεγβ δηά σοηβρίσυουβ ἰπ (Π6 ἰδίεπε ἀπά δοξϊνιν οὗ ἰξβ πγεηιθοῦβ 
(( σος. ἱἰ. 4-8, χίν. 26 84.), σοπβίβεϊηρ πιδίπιν οὐ Οβηξεβ, Ῥαξ πίῃ ἃ 

σοηβίἀεναοια Δεν βῇ ἱμξαιβίοη ((. 12, νἱῖ. 18, χί!. 18). 

ΤῆΪβ οἰξγ, με οαρίξα] οὗ Ἀοπηδη Ογεεος ἀπά {πε ἰουγίῃ ρεγῆαρβ 
ἴῃ βἰζε ἰῃ τῆς επιρίγε, νγὰ8 ἃ ἔοοιιβ οὗ ρᾶσδῃ οἰν!]Ἕβαίίοη, ἃ πιίρροῦ οὗ 
τῆς [{{πΘθ ἀπά Ξβοοίείν οὗ {πε αρεὲ. ΤΠ σεηίγε οὗ ἃ ναϑὲ σοπηπΊεΓοςα, 

Οογίηε δεἰγασξεά ἃ οσονγά οὗ ἰογείρῃεγβ ἔγοπ) Εδϑὲ δηὰά ΝΥ εϑί, ψῇο 

ταϊησίεά ψἰῖῃ τἢς ηδίϊνε Ογεεκβ ἀπά δάορίεά {πεὶγ ἰδησαδσε ἀπά 
πιδηηεῖβ. Ἰδουσῇ ποῖ ἃ [πἰνεγδίν ἕο {{κὸ Αἴμεπβ, Οογίηιῃ 
πονεγίμεῖεββ ργίάεά μεγβεῖ ου ἢεγ ουϊξαγεα, ἀπά οὔξεγεα ἃ πιαγί ἴο ἐπ6 
νεπάογϑβ οἵ 41} κἰηάβ οὗ ννἰβάοηι. “"Νοῖ πιδην νυΐβα, ποῖ πλϑην πλσηΐν, 
ποὲ τϑὴν ἰσῃ-Ῥογη ", ἰοἰπεά τῃε ἀϊβοίρίεβ. οὐ ἰᾷε Ογιοϊβεά ; θαξ 

βοῖῃε οὗ δα] 5 σοηνεγῖβ σαπὶς ὑπάσν (Πϊ5 ἀσβογιρείοη, ὙΠερα ψογα 

πιαυτεά βοοία! ἀϊ εγεησεβ πὰ σοηΐγαβίβ οὗ ψεδι ἢ ἀπά ρονεῦίγ ἴῃ ἐπε 
ΟΒυγοῦ (1 Οον. νἱ!. 20-24, χί. 21 ἔν, 2 ον. νἱῖϊ!. 12 Β,., ἰχ. 6 8.). ΑἸοησ 

ἢ βίανεβ, ἃ οσοννά οὗ αγείβαηβ απ ποηάεβογίρί ρεορίθ, εησασεά ἴῃ 

{με ρεϊν μαπάϊογαξεβ οὗ ἃ σγεδΐ Ἐπιρογίαπι, επίογεὰ ἐπε πὸν βοοίείν ; 

1 ἐκάθισεν (Αςἰξ χνίϊ!. τα): ἐδα Ἔχρσγαβϑίοη ἱπάϊοδεεβ ἐπδὲ Ῥαὰὶ μαά βεξη ἂρ ἴο 
δῖβ ροΐπε ἀπβεῖςὰ, απὰ τιδᾶς Ὁρ Αἰδ5 πιϊπᾷ το τειηδίη ; ζ΄. υἷες χχίν, 40. 
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“{8ε ἴσο  βῃ ἑμίησβ οὐ ἐπε ψογὶά," [8 “πεδῖι" δηά “Ῥαβεδογη, 
ἰογγγεά ἐπε πιδίογίεν οὗ ἰἔ8 σοπδβείζαεπον (1 Οογ. ἱ. 27 84.)---ἐἀπιοηρβί 
Ἐμεπὶ τηβηΥ ΨΏΟ Πδά Ὀξεεη βίεερεά ἰῃ ραρδῃ νίος (νἱ. 9 8). 

ΤΩΣ πλογὶ ἐγαπβίογπιδίίοη εξξεσίεά ἴῃ {18 σογγαρὲ πιαξεγίαὶ τγὰβ 

δοσοπηραηίεαά ὈΥ 8 ποΐδῦ]ε τηεηΐδὶ ααϊοσκεηίησ. Τῆε Ηεϊεηὶς ἰηξεῖ- 
ἰεσὲ ἀσγοῖα δὲ [ἴῃς ἰουοῇ οὗ βριγίξυαὶ! ἑαϊτῆ. Τῇϊβ ᾶγϑὲ ΟΠυίβείδηῃ 

βοοίεῖν ρίδηξεά ἀροη Οτγεαῖ 801] εχμϊδιτεά με σμαγδοίογίβεις ααδίείοβ 
οὗ ἐμε γδςε-- -αὐδ 168 πόσενεν οὗ Ούεεος ἰῃ Πεῦ ἀδοδάσησς γαΐμοῦ 

ἕδη Πα ῥγίηηθ. Απηοῦσβί 50 γώϑωυ ἔγεβῃϊν ἀνα κεηθά δηά εαρονῦ Ραΐ 
πα βοίρ! πο α πλϊηά8, ἐῇ6 Οτγαεῖ πες! εσξαδ δηλ ἐοοῖς οα ἃ ογαάς δηά 
ΒΏΔΙ ον ἴογαι ; ἰξ Ὀεῖγανεά ἃ ΟὨΣ 188} σοησεῖξ ἀπά ἔοπάηβββ ἴον γῇε- 

τογίσ δηά ρῇῃ]οβορῃϊοαί Ἰαγροη ((, 17, 11. 1-5, εἴς.), ἀπά «ΠΠ|δὰ ἰξ8ε1 

νυ τῆς ἐαοξίουβης88 [δ τγὰβ τῆς ἱηνείεγαίε σαγβα οὗ Οσεεος. Τῇ 
Οοτϊηεμίδη ἰαίεης ἰῃ πιαϊίεῦβ οἵ ““τπογὰ δηά κπουϊεάσε᾽᾽ σδὴ ἱπίο 

ετπυϊδιίοα δηά ἔγίνοίουβ ἀϊβραΐεβ. “Τῆς δεαδίς οὗ βεεπιίηρ ἐο ΚΟΥ 
811 ἀθοαΐ πιοβὲ ἐπίηρσβ, δηά οἵ Ῥείη αδίς ἴο ἐδ! σον ἀθοιυΐ τπηοβὲ 

ἑησβ, σνουαϊά Ὡδέαγα!ν τε ο δὴ ὄχοαββ οὗ ἱπάϊνϊ δ! εν, δηὰ ἃ 

ἀἰτηϊηἰβῃςεα βεῆβα οὗ σογρούαίς γεβροηβιθι{ἰπθ. ΤῊΪΐΒ ἕαοί βαρρ! 8, 

ἀπάεον πιδὴν αἰβογεης ἴογιηβ, [Ὡς τηδίπ ἀγς οὗ 1 Οογμιίδηϑ᾽ 

(Ηογί, Ἑοοϊεοῖα, Ῥ. 129). Ενδη {δε σἰξιβ οἵ {πε ον ϑρίγίξ νγεγε 
Δραβεά ἔογ ρύγροβεβ οὗ ἀϊβρίαγν, εἀϊβοφίίοη Ὀείησ οἴξεη δε [451 ἐπίησ 

τπουρδὲ οὗ ἱπ ἐμεὶγ Ἵχεγοίβε (χἰ!., χίν.). Τῇ Ἴχσεββεβ ψῇοἢ ρΓο- 
ζαπεά {πε [ον 8 Ταρῖς (χί. 20 8), δηά πε ὑπϑθαπλν οοπάσοίς οὗ 
ψογηδῶ ἴῃ τς ΟΠαγοῦ τηδείίηρβ (σὶ. 8 Ε΄, χίν. 84 8..), ψεγα βυπιρίοπηβ 
οἵ ἐπε ἰαννίεββ βε ξαβϑαγείοη παὲξ τηλῦγεά πα ἐχοε!δησίςβ οἵ (8 
Ομυνοῦ, δπά ἑαγηρά με οὶ ἰἰε8. οὗ τὔδην οὗ ἰΐβ πιεωῦρεγβ ἰηΐο δῇ 
ἸΏ) αγν ταΐδογ ἴμδη αἱ ἑαγίμεγαησε ἐο [8 γε αγα. 

ΘΈΠΙ στανενῦ πιϊβομίε ἀγοβα ἔγοτι {πε ἰηἤπεηος οὗ πεαΐμεη βοοίείγ. 

Εογ πιῇ Ὀγεδξῃίησ ἰδ6 πΊοΓΆ] αἰπιοβρῆεγε οἵ Οογίηςῃ, απ σσβοβα 
δαγίίον παδίίβ δηά ποξΐοηβ μαά δε ἔογηιθά ἴῃ {818 εὐνϊγοηπιεηΐ, ἕο 

σοποείνε δηά πιαϊπίαίη ἃ ΟΒυβείδη πιοιαὶ ἰάθαὶ νγὰβ αἀἰβῆσα!ς ἰπ τδ6 

ἐχίγεπηθ. ερίογαρίς γεΐαρβεβ οσσαργεά ἤθη μ6 ἔεγνοα οὗ σοη- 

νεγβίοθ μαά αρϑίεά, δπά πε Ομυγοῦ ργονεά βῃαγηεία ν ἐοίθγαηΐς 

ἰοναγάβ βίηβ οὗ ἱπιρυγν (1 Οογ. ν., 2 Οονγ. χίϊ. 20 ἢ). Τα 

δοαΐεηεββ οὗ με Οτεεῖς πιὶπά βμονεά ἰἔβεῖε ἴῃ απεϊποπιίαῃ βορἰβέγυ ; 

ἐπε “Πρεγέν " ἔγοπι δεν βῃ σεγεπηοηΐαὶ γε βεγσξίοηβ οἰαίπηεά Ὁν Ῥδαὶ 

ἴον Θεηξε ΘΒ γίβείδηβ σαβ ὈΥ βοπιε σοηδβίγαεά ἰηΐο ἃ φεηεγαί [ἰσεησα, 

απὰ σαττίεά ἰο 4 ἰεηρίῃ τίσ 5μοσκεά πο πιεγεῖν ἐπε βογαρίεβ οὗ 

ξοΠΠοὐγ- ε!ενεῦβ Ὀαξ πε σοπιπλοη πιογαὶ ἰηβεποίβ (νἱ. 12 δ΄. υἱιὶ, 9-18, 

χ, 28 ΄,, χί. 13 δ). Ὑε βοοίδὶ ἐεϑείνίεἰεβ οἵ Οογίπιμ, Ῥουπά ἂρ δ 

ἐδεν ψαγε τι ἰδοϊαίγν δηά [18 ἱπιραγιεἰεβ, ἐχροβεά τῃῈ ΟΒυγοῦ ἴο 

βένεγε ἐεπηρίδίίοα. ΤῸ ἄγαν 8 παιά δῃά ἴαβε {πε ἴῃ βαοῇ ααξβέίοῃβ 
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δηά ἰοὸ [ογδίά 41} ραγεϊοϊραςτίοη ἰη ἐάδοϊοίμγέα, αἴτετ με ργεσεάεπε οὗ 
Αοίβ χυ., ψουά ἤανα Ῥεθη ἐπε βἰπιρίεβδὲ σουγβε ἴο δε; Ῥαΐ Ῥααΐ 

ἔεεῖβ ἰἃ ἡξοεββαγυ (0 σγοιπα {πε πγαῖίερ οὐ ἔμπάαπηεηζαί! ῥγίποίρ! 68. 

Ηε νυν" οὲ αδοϊκηονίεάσε δὴν ἀοπιίπίοη οὗ ἐῃε ἰάο! ονεῦ ““τῆε δαγεἢ 

δηά [18 ἔυΐη 6885" (Σ. 26); ποτ, οὔ ἔπε οἵδε ῃδηά, [5 [ἰ είρῃι ἴο ργενεπὲ 
πεὶσῃουΡΙΥ ἰπξεγοοαγβε δεΐνσεεη ΟὨγβείδῃβ δἀηά ἀπηρεϊίενεγβ (χ. 27 1). 
Βαυῖ ψῇεγε ἔπε ἔεαβε ἰ5 με]ά απάενρ ἔπε αὐυβρίςεβ οὗ ἃ ποδίπεη ροά απά 

48 ἴῃς 8βεαμε] ο Πἰβ βασγίῆος ἔπε σᾶβε ἰ8 αἰϊεγεά; ραγεϊοἰραείοη ἀπάεγ 

ἴμεβε οἰγοιπιβίδησεβ Ῥέσοπηδβ δῃ δοὲ οὗ ἀροβίαϑυ, δπά ἔπε ἔδαβξεγ 

ἰάδητῆεβ Βίπιθεῖ τυ τ ἐπα ἰά0] 45 ἀἰβείη εἶν ἀ8 ἴῃ ἐπε [οτγαά᾿ Β Θαρρεῦ 
ἢε ἰάεπείῆαε8 Ὠἰπιβεῖ τὶς ΟὨγίβι (σ. 16 86). 

Τῆς ψογίίησ οὗ {πε οἷά ἰεανεη ἷβ ραΐεπξε ἴῃ ἐπε ἀεπίαὶ οἵ ἐπε 
γεδηγγεοίΐον οὗ ἐπε ἀεαά τααὰθ ὉΥ βοπιε Οογίπεμίαη Οἢγίβείδπϑ (σν.). 
Ηετγε ἴῃς γααϊσαὶ βοερίοίβηι οὗ ἐπε ρὲ ορροβεά ἰΐβεϊῖ ἐο ἐῃς ἕδος οἵ 

τῆς τεβαγγεσοίίοη οὗ Φεβδὰβ Οἢγίβε, ἄροη ὑῃίοῃ δε σψποῖς πείσῃε οὗ 

ΟΠ γί βείδη ἕαϊεῃ ἀπά πορβ, ἀπά {πε εητίγε ΟΠ γί βείδη σοποερίίοη οὗ ἐπα 

ΜΟΓΙά δηά οἵ ἀεδβίίην, γεδὲ ἃ8 ἀρο {πεὶρ ἑαϊσγαπι ἀπά σγοοῖ οὗ σεῦ- 

ἰαϊπῖγν. Τῆς ἀϊβρεῖεξ ἴῃ Ῥοά ν τεβαυγγεσζίοη πὰ ἐπε ἱπάϊεγεποα ἕο 
Ὀοάϊν βίη τηδηϊεβεε αἱ Οογίπεῃ δά ἃ σοτπηπιοη γοοῖ, ΤΠΕΥ͂ πιᾶὺ Ῥ6 

ἰτδοεά ἴο {πὸ ἔαϊβϑε βρί γί] βαι, [Π6 σοπίετηρε ἔογ ρῃγϑίοδι παΐαγε, 

οδαγαοζεγίβεια οὗ τπε Ἐπδοβορῃν οὗ τε εἰπηεβ, ψῃϊσἢ σαᾶνε τίβε αὶ ἔενν 
γεᾶγβ ἰαΐεγ το {πε Οὐοἰἱοββίδη ἤεγεβυ ἀπά νγᾶβ ἃ οδίεξ ἕδλσίον ἴῃ ἐπα 
ἀενεϊορπιεηξ οὗ Οποβιϊοίδπι. Τῆς τεδομίηρ οὗ σδαρ. νἱ., παῖ ““γουν 
Ὀοάϊίε8 γε 11π|ῦ8 οἵ (Ὁ γίβι," ἀπά ἔῃς σοπιπηληά ἴο “ σίογιν Οοὰ ἰῃ γοὺγ 

ὈοάϊεΒ,᾽" ἀγα αἰπχεά σαίπβδε τῆς βαπὶὲ ρῇῃ!οϑορῃίοαὶ αββαυτηρείοηβ ἐπδξ 
ἃτε σοπηραίεά ἰῃ οὔδρ. χν.; {πε ἀεπιδηά ἴον Ὀοάϊν ραγίν Βηάδβ ἴῃ ἐδα 

ἀοοίγίηε οὗ ἴδε γτεϑαγγεσζίοη [5 ἱηάδρεηβαρίε βαρροεῖ ἀπά σουπίεγρατγέ. 
Νο γεἕεγεπος ἰβ τπδάε ἴῃ ἐπε Ἐρίβεῖς τὸ ΟΠπαγοῦ οἴδοεγβ οὗ δὴν 

κἰπά. ϑϑυδπιϊίββίοη ἕο “τῆς πουβε οὗ ϑίερμαπαβ, ἀπά τὸ οἴπογβ 

γεπάεγίησ {{πὸ βεγνίος, ἰβ δηπἱοἰπεά ἴῃ χνί. 15 ἔ., θυαξ Ὁν ψΑΥ̓ οὗ νοϊαη- 

ἴῶγυ ἀείεγεπσε. 80. δλγῖὶν 88 ἔπε βγβί πιίββίοπαγυ ἰούγηου ἰῃ ϑοαΐῃ 

Οαϊακία Ῥαυΐ παά δββίβιεά ἰπθ τῆς ““ἀρροϊπτίης οὗ εἰάδγβ ἰῇ ὄνεῦν 

ΟΒαγοΒ " (Αοίβ χίν. 28; οὐ Αοίβ χχ. 17, 1 Τῇεδββ. ν. 12, οιη. χίΐ. 8, 
ῬΉΙ.. 1. 1). Ης Βαά τγεϊβίηεά ἔγογ (8 βέερ αἵ Οογίπεμ ἴογ βδοπ)ε 
βρεοίβο γεδβοῦ---ἃ γεάϑοη ἰγίησ, ἰἃ παν Ὀς ϑυρροβεά, ἱπ ἐῆς ἀετπο- 
σγαῖίο βρίγί οὗ ἐς Οπαγοῦ, τ᾿ δίσἢ πισῆξς δανε Π] Ὀγοοῖεά οὔοία] σοη- 
ἔγοῖ. ἴῃ χίϊ. 28 (ες ἀροβίῖε αδἰσάδβ, δουγενεγ, (ο “" βονεγηπηεηΐβ᾽" 88 

απηοησβέ ἔπε ἐπίησβ νῃίσῃ “ Οοά 5εῖ [5 ῤαγέ οὗ α ῥίαη, ἩΓΕ] ἰῃ ἐπα 

ΟΒαγοῦ "᾿; δπά Ὠϊδ ργοπγίβε ἴὸ “δεῖ ἰῃ ογάεγ οἵπεγ τπίηρβ᾿ (Ὀεϑίάς 
τε 1 ογά᾽ 5 Θιρρεῦ) δ ἢ σοπγ685 (χί. 84) τηλν σονεῦ ἢ ἱπεεηξίοη 
ἴο τεγηεαάν τῃἷ8 ἀείεοϊ, ἔε σοηβεαιεησεβ οἵ ψίσῃ ἀγὲ ραϊηία!ν 

ἀρραγεηΐ (χίν. 26.838, εἰς.). 
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ΤῊϊ5 Ερίβεϊε ἀΐβοίοβεβ ἐῃς ἱπέεγίον [{{ππ οὗ δῷ ἀροβίοιία Οδαγοῖ; 
μεῆςσε 18 βυγραβϑίῃρ Ὠἰβεογίσαὶ ἱπίεγεϑί, Ψνγε πιαβέ ποΐ, ἰπάεεά, ΔΡΡΙν 
[8 ἀδία ψἱζποας ἀυδ!Βοδιίοη. ἕο σοπέετηρογαν ΟΠ γίβείδη βοοίθείεβ, 
ενθῃ ἐδοβε οἵ ἐπῆε ογίρίῃ. Τῆς Οοτίπεμίαη Ομαγοῃ ργεβεηέεά 
ταρίογίαὶ οὐ ἀποοπιπιο γσμπεββ, Ῥαξ ἱπέγασίαδίες ἐο ἔπε ἴουπάεγ᾽ 8 
ἢδηά. [8 τυγραΐεπος ἀπά ραγίν πεδξ ἃγε πραγαι!εἶἰεά ἰπ ἐπε ΝΥ. 
γεοογάβ. Βαΐξ ψῆϊε ἐπε Ομαγοῇ [1ξε μεγε ρογίγαγεά νγδβ εσχοερεϊοηαί 
ἴῃ 8οπὲ ἰεδίΐαγεβ, απ Ῥϑι1 85 ΟΠμαγοΐ ροΙογ δὲ Οογίπεῃ ΤΑΥ͂ ὃανε 
αἰδεγεά ἔγοσι ἐμδὲ ραγβαεά εἰβενῆεγε, ἐμ 18 Ἐρίβείε 18 ρεσυ αν ἔμ] 
ἴῃ 18 ἐεδοβίησ οα ἐπε ἡδέυγτε δηά τγίσῃέβ οὗ ἐῇες Ομυτγοῃ, δηά ἰῃ ἐμὲ 

ἰἰσμὲ ἰε ἔσο ἀροη (6 σοπάϊεϊοηβ ἀηάον πῃ ϊσ δε Βγβὲ Θεπεῖίε- 
ΟὨ τ βείδη σοπηπιπηΐτεβ σεγε πουϊάοεά, ΟΠαρβ. χίΐ. δηά χἱϊ. τὲ {πε 

ἔγαε σεηΐγε οὗ {πε ἘρίϑεῖΕ. Τῆς νεγν ἔογπιίεββπθββ οὗ (πϊ8 ΟΒαγοῇ, 
[8 γιαάἀϊπιεπίαγυν δηά ργοίϊορίαϑβις βέδίε, γανθαῖὶβ ἐῆς Ἔββεῆσα οὗ ἐπε 

ΟΒ γι βείδη βοοίεΐυ, ἰ8 βαδβεγαϊζαζη ἀπά νἱξα! εἰββιβ, ἃ8 ἔμεϑε σδῃ Βδγά!ν 
θὲ β6ξῆ ἰῃ ἃ πηοῦε ἀεδνείορεά δηά ἔμγηίβῃεά σοπάϊεξίοη. Τῆε Δροβίία 
Ῥαυ! ἰ5 σοηζεπάϊησ ἴον ἐπ δαγε ἰἐζε οἵ ἰῃε ΟΠπαγοῦ οὗ Οοά ἴῃ Οονίπεῃ. 

᾿ Οογίπεῃ πον Ῥεσδηῖα {πε δάναποεά ροβϑὲ δπά σαΐενδαυ ἕογ ΟἾγίβ- 
εἰαηίεγ ἴῃ 115 ψεβίναγά τπαροῆ. Τα πεῖν Οογηΐῃ, ἱπ βίο Ῥϑαὶ 
Ἰαθουγεά, ἀδίεβ ἔγοπι πε γεαγ 46 Β.ο., σῆδη {πε οἰἐγ νγὰβ γεϊουπάρα 
ὉΥ δυ!Ὡυ5 Οεβαγ ὑπάεν με παῖηα Οοἰοπία Ὑμίέα Ο(ογίπεδμς (ον Γιατ 
διε (ογὶπέϊνδ). ὅδαβέ ἃ σεηΐατῦν δαγερ τῆς οἷά Οογίπεβ Πα Ῥεδω 
Γαζεὰ ἴο ἔπε σγοιπά ὃν [μοὶὰ5 Μαπγπιί5, ἀροὴ με ἀεἔεας οὗ τς 
Δοδοοαπ ἰεασαε σοῦ, τε Οογίπεβ ἔογ 18 [ογέγεββ, τωδάθς ἃ 1αϑὲ 

ἀεβραίγίησ εἴἴογε ἴο τείγίενε ἐμὲ [ἰρεγείεβ οὗ σγσεεσε. Οογίπεῃ ἀπά 
«Οδγέδαρε ἔε11 ἀπά γοδὲ ἀραίῃ βἰπγυϊαπεουβῖν, πιαγείησ ἐθε ἐροςἢβ δὲ 
ψδΙσἢ τερυδίοαπ Εοπιε οοπιρ!εἰεά (δε ἀεβίγασξίοη οὗ ἔδε οἷά ννογὶά 
δηά ἱπιρογία! ἔπιε Ῥεσδη ἔπε οοηδίγιοείοη οὗ ἐῇς πεν. Τῃς ἔλπια 
οὗ δποίεης Οογίπεῃ, γεδοδίησ Ὀδοῖς ἰο περοῖς {ἰπ)68 (8ες (ὃς 7| 44, ὶϊ,, 

570; Ρἰπάαν, Οἴγηιῤ., 18). --πῆεγε “ ἐῆε βυσεεῖν Ὀγεδίπίησ Μίαβε᾿ ἀπά 
“ἀδαιῃ- δα! ησ Αγεβ᾿ βοαγίβῃεά 5ἰάε Ὀγ 8146---ηά πεν ἰαίεν ργονγεββ 
88 ἴδε Ῥαϊνατγίκ οὗ ἔπε Ῥεϊοροηπεβε δηά δες πηαγίεἰπης γἰναῖ οὗ Αἴμθηβ, 

πεγα ἐγαάϊἐἰοῦβ πὶ Π{|{π ἰπέεγεβέ οὔ πηδαηΐπρ ἕογ Ῥαὰαΐ δηὰ ἢΐ5 
ἀϊβοίρίεβ, Τῆς φεοσγαρῃϊοαδὶ ροβίείοη οὗ Οογίπες σάνε ἴο 1 επάατγίησ 

ἱπηρογέδηοα, ἀπά εχρίδίπβ ἐπε ἕασέ ἐπαΐ ου ἰΐϊ8 γεϑίογαϊίοῃ δε οἰξΥ 
Βργϑηρ δὲ οποε ἰηΐο ἔπε ξογεπιοβέ γβηκ. Οὐγίηξῃ οσσαρίεβ οπε οὗ ἐπε 
βηεϑβί 5ἰῖε8 ἰη Ευγτορε. ΜΙ ἐμε Δογοσουίμεπαβ (πεαγῖν 2,000 ἔεδες 

ΒΙρσἢ) δπά ἔπε Οπείοη γαησε βῃϊεϊἀΐησ ἰξ ὁπ με βου, ἱξ σοπηπηαπάβ 
{πε πασγοῦ ρἰαίη οὐ {δε ἰβέῃπιαβ, δηὰ ἰοοῖβ ἄοννῃ, εαβέναγάβ δηά 

ψεβένναγάβ, ἀροὴ τῆς ϑαγοηὶς απ Οογίπεμίδη σα β, ψβίοἢ ἔαγηϊβηεα 

με πιαίῃ ἁγίεσυ οὗ σοπιπιοῦοα Ῥεΐσψθθη {πε Ἔρεδη δηά ἐπε Εαχίπε 
8688 οὐ ἰἢς οπε ἢδηά, δηά {δε δ εβίεγῃ ϑαϊευγαηθαη ἀροὴ {δε 
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οἴδευ. (δες {πε' ἀεβουίρείοπβ ἰῃ ϑίδηϊον 8 Εῤῥ’ ἐο ἐδε Οον., Ρ. 4, 
αἶβο αὐείοϊα “" Οογίμτἢ " ἴῃ. Ηδϑβεηρθ᾽ Βίδ. οί. ; ἀπὰ πιογε δὲ ἰαῦρε, 

[μεαἴκε᾿ 5 Μογεα, ἰ1ϊ., 229-804, Οαγεί8᾽ Ρεϊοῤβοηηδις, ᾿1., 514 ἔ. ; ἀῃα ἔον 

τῇς δπείϊχυϊ68, Ραιβαηΐαβ, 1[1., ἰ., 2; ϑίγαδο, ΝΠΠ]:., νἱ., 20-24-. Ἀΐο 

ΟἾτγ58., Ογαί,, 87; ΖΕ α5. Αγῖβὲ., 44 Ῥοϑεὶά.) Τῆς σεβίογσῃ ρογέ, 
1μβομεεαπι, 1ζ πὐΐ]ε ἀϊθίαπε, νναβ Πἰηκεά ὃν ἀουδῖε ννα]18 ἐο ἐπε οἰέν; 
Οεησῆγοεα ἰὰν 85 τλ]68 εαϑέναγάβ; δηά ἃ βῃΐρνγαν, γυηηίηρσ πογίῃ οὗ 
Οοεϊπεῆ, σοηπηεξοίεά ἢ χο αγθοῦύγβ. 

Τῆς ργαβίαϊησ ἀοἰείεβ οὗ ἘΠ18 τηδγίεπια οἰένγ σεῦ ἔπε βθα- σοά 

Ῥοξείάοη, ἁπάδνρ ψοβε ραϊζοπασε ἔπε ἕαπιουβ βίῃ πηίδη σαπιθβ ἡ γα 
μεϊά (8εε ἰχ. 24 Εἴ. δπά ποίεβ), αηάὰ Αρῃγοάϊεέ, σποβα ἐεπιρίε ογονηεά 

τς ΑογοοοῦίπέμαβΒ. Ὑμα ουϊέαβ οὗ Αρῃγοάϊεέ (πψογβηϊρρεά ἱπ μδγ 
ἀεραϑίησ ἴογη δ8 Αγ. Ῥαμάξηιοϑ) ἀδλίεβ Ὀδοῖ, ἴξ ἰβ βυρροβεά, ἴο 
Ργεμἰβέογίς Ῥποθηϊοίδη Εἰπγ68 ; 18 ἐεδίαγσεβ ψεγε πιοῦς Οτίεηξαὶ ἐμδῃ 

Οτεεῖς-- -βρεοίδ!ν {π6 ἰηδεϊξαξίοη οὐἨ τς ἱερόδουλοι, οΥ ργίεβέεββ- σουγ- 
(658428, οὗ ψποπὶ ποῦς ἤδη ἃ ἐπουβϑαηά ψαγα αἰζδοῃεά το ἐῃς βῃγίπα 

οὗ ἐπε ροάάεβ8. Τεῃιρίεβ οὗ ϑεγαρὶβ δηά [5818 ψεγε αἰϑοὸ σοηϑρίσαοιβ 
δὲ Οογίπίῃ, γεργεβεητίησ τῃς ρονεγία! ἰεανεη οἵ Ἐρυρείδη βαρεογδβέϊ- 

εἰοη ἐμαξ Πεῖρεά ἴο ἀεπιογα βε {δε ετηρίσε. ὙΠα Ἰαχαῦν ἀπά τεῆπε- 
τασηΐξ οὗ ἐδ εἱάθγ Οογίπεῃ αγε αϑβοοίδεβα τὶ εἢ 18 νίσο ; 850 ποίογίουβ 

ν8 ἰ(8 ἀδ αυοθογν ἐπδξ κορινθιάζεσθαι νγᾶ5 ἃ ΕἸ ΡΠ ΠΊΒπῚ ἕογ πτβογα- 
ἄοπι; ἰῃ οὐγ ον {Πτευδέαγα “ἃ Οογίηςῃίδη ̓᾿ 5811 τπθαπβ ἃ ρο! ἰβμεά 
γαῖα. ΒΥ 41} δοσομηίβ, ἐῆς πεν Οογίηξῇ τπόγε ἔμδη γἰνδι!εά ἐπε οἱ ἐπ 
νἱοκεάηθββ Ηδγε {π6 Δροβεία ἄγον, ἔγοτι 116, Πα Ἰατίά ροτγίγαίξαγα 

οὗ ΟΘεπμῆε βίη ἔμαΐς ἀδγκεηβ ἕῆς βθγβὲ ρᾳαρε οἵ ἢἰβ Ερίβείε ἴο {πε 
Βοπιαηβ. ΝΠ ΐη τ 18. βίγοησῃοϊά οὗ ραραηίβηι δηά ἔοσαβ οἵ Οτγεεῖς 

σογγυρείοη δα] ρίαηξεά {δε ογοββ οὗ δίβ Ἐδάδεπιεν, γἰβίηρσ οαξ οὗ ἢΐβ 
ὙγΘΑΏΘ885 δηά ἔδαγ ἴὸ 8 Ὀουπάϊεββ σουγασε. Ης σοηΐτγοηξεά ἐπα 

σον ἀ᾽ 5 σίογν δηά ἰηαπιν σε τῆς βρῆς οἵ “σεβαβ ΟἾγίβε απά Η πὶ 
σγαοίβεά," σοηβάεπε ἐπα ἰη ἴῃς ψοτγά οὗ πε οὐοβϑβ νυ βῖσἢ Πα ρτεδομεα 

ἔδεγε [Δ Ὁ ἃ 8ρΡ611 ἴο βαυδάμε τῆς ρὑγίάες δηά οἱεδηῆβα ἔπ ἰοιΐηεββ οὗ 
Οονϊηςίδη 11ξε, ἃ ἕοσσε σῇ του ργονε ἴο ΘΟ πεῖ]α βοοίθςν ἴῃ ἘΠ 5 
Ρίασε οὗ ἰξ8β αἱέεγ σογγαρείοη ἐς τυϊβάοπι δηά ρόνεῦ οἵ Οοά ἀπίο 
βαϊναιϊίοη. [ἡ “ἰἢς ΟΠυγοῦ οὗ Οοά ἰπ Οονί πῃ, τῖτἢ αἱ] [8 ἀδἔδοιβ 

Δηά ἴο!ΠἸε8, ἐδὶβ τεάδεοηγίησς ροννεῦ 88 Ἰοάρεά, 



ΟΗΑΡΤΕΝΕ ἹΙ. 

ΡΑΌΙ»Β ΟΟΜΜΟΝΙΟΑΤΙΟΝΒ ΤῊ ΟΟΚΙΝΤΗ. 

Αβϑύμινο 49 Α.Ρ. 85 δε ἀδίε οὗ με σοπέίεγεπος πῃ Δεγαβαίετ (Αοὲβ 
ΧΥ.), 57 45 (ῃδί οὗ δι} 5 1αϑὲ νογασε ἴο ἐς Ἡοῖν Οἰΐγ,1 νγὲ σαϊοιδξε 
{παΐ πε αγγίνεά δὲ Οογίηξῃ βγβὲ ἴῃ ἐδε Ἰδίίερ ραγὲ οὗ ἐπε γεὰῦ δύ, 
αἰοβίηρ 8 πιϊββίοη πῃ 562. Ης ψ88 εηραρεά ἴῃ {πε ἱπίεγναί, ἀπε} ἘΠ 6 
βργίηρ οὗ δ6, πγαίηϊν ἰῃ ἰῃς Ἐνδηρε  ἰβαξίοη οὗ με ργονίωος οὗ Αϑβία 
(Δεἐ8 χίχ. 10, 22, χχ. 1 8), με δες υυυίξεβ ἐπῖ8 Ἰεξέεγ ἐπε Δροβεῖς 
ἰ8. 58:1 δὲ Ερμεβαβ, ἱπέεηάίησ ἴο γεπηδίηῃ ἀπε! Ῥεηξεσοβέ, ἀπά σψΒ 
Ῥαββονδῦ δρργοδοῃίηρ (χνί. 8 ἔ., ν. 7 ἢ : βεαὲ ποΐεβ). δι] 8᾽' ἀεραγέυγε 

ἔγοπι Ερῆεβιβ ψὰ8 ῃαβίεηθα ὃν {δα γίοὲ (Αςἐβ χίχ. 28-χχ. 1); ἀπά τὰ 
ΠΊΔΥ ἰδῖτο 10 ἐμαὶ {Π|8 Ἐρίβεϊα τὰ ἀδβραίομεά ἰῃ {πὸ εαγῖίν βργίησ οἵ 

86, νεΓῪ β5πογίὶν Ὀεΐογε δα] [εἴς Ερῃεβιιβ ἴον Τγοδβ ἴῃ ἔπε σοῦγβα οὗ 

Ὠίβ ἐμιγά τηϊβϑίοπαγυ Ἰούγηενυ. 
Τῆς Αροβίϊε μδά ργενιουβίν βεηξ ΤΙπηοίῃν δηά Εγαβίαβ ἑοσαγὰ ἴο 

Οοεϊπίῃ, ὉῪ ψὰν οὗ Μίασεἀοηία, ἕο ργέραγε ἕο διἰβ. αγγίναὶ, ἰπ ραγβα- 
ἃποα οἵ {πε ρίβδῃ ον βκείομεά ἴῃ ἢ15 πηίηὰ ἴον σοπιρί εἰσ Πί8. πχοσὶς 

ἰπ ἔπεβ8ε γεσίοῃβ ψίἢ ἃ νίευν το βάναποίησ ἅροη Ἐοπια δπά ἐπε ἔατέμεῦ 

ψεϑὲ (Αοίβ χίχ. 21 ἔ, οὐ οῃ. χν. 16-25). Τιγηοίῃν ἰ8. Π|εὶγ ἴο 
αττῖνε βοοῦ αἴξον {ἷβ ἰεξίεῦ, απ ψ ἢ} Ὅς δ]ε ἴο δηΐογοε ἰΐβ ργεβογίρ- 

ἐίοπβ ((ν. 17; 866 αἷβο χνὶ. 10 ἔ., δῃά ποΐββϑ). Αροϊίοβ, σσῇο πδά 

τηϊρσταϊεὰ ἰο Οογίπεῃ ἔγεβῃ ἔγοση ἐῃε ἰωβίγασξίοηβ οὐ Ῥγίβοι α δηά 

Ααυΐδα ἴῃ Ἑρμεβιβ δὰ δαά “ψδίεγεά "᾽ ἐπεγε ψῆδὶ δὰ πδά 
“ ρἰαπέεά ᾿ (ἰ1ϊ. Θ, Αςἐβ χνἱ]. 27 ἔ.), ἰ8 Ῥβοῖ ἀσαίη δὲ Ἐρῃαβαβ ἰη {π6 
ἈΡΟοΒΈΪθ᾽ 5 σοπιρϑην (χνΐ. 12); δε 18. οἷδεαγ οὗ σογῃρίοἰεν ἴῃ ἘΠ6 ΡΑΓΙΕΥ͂ 

αὐαττεῖβ τ νίσἢ 5 παπια γὰ8 δβϑοοσίδξεά ἱῃ Οουγίπεῃ (ἰ. 12, {{|, 
4.8, ἰν. 6). Οαἰξε τεσεπεῖν {πε ρεορὶε οὗ ΟὨϊοῦ ᾿᾿ πᾶνε Ὀγουρῃέ δὴ 

αἰατίησ τερογὲ οὗ ἔμπεβε “βίγίίεβ " (1. 11); απά {πε Αροβέῖα ἰδαῦῃβ 
ἔγοηι σεπεγαὶ γυπιοαγ οὗ ἔπε. σαδε Ὁΐ ἱπσεβδὲ ροϊατίησ πὸ ΟΒΤΟΝ 

1 566 δσίίοϊς “"" ΟΠγοηοίορυ οὗ {πε ΝΎ." ἴπ Ηδβιίηρβ' Βὲδ.  ὲοί.; διὰ ἴοσ (π6 

Ιαϊίες ἀαία, τεῖος “" Ῥδῃ,᾽" ἱ., 5. [Ὁ ἰἴβ ὩοῪ βεη σαν τεσορηίβοά ἐπαὶ ἐπε ἀδίεβ 

δϑββίρῃβᾶ το Ῥαυϊῃπε ευεπίβ δῪ ὙΝΙεβοῖεσ ἀπὰ Σϊρμιίοοι ἅτε, ἔτοτι 49 οηννατάβ, δἰ 

εαβὲ ἃ οουρίςε οἵ γϑᾶτδ ἴοο ἰδία. 
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(ν. 1). Μίογαε ἀργεεδῦ]ε εἰάϊῃρβ πᾶνε σοπια στ ϑίαρμδπαβ ἀπά ἢ ΐ8 
σοπιρδηΐοηβ (χνὶ. 17 1.), ΨΠὸ Ῥδαγ ἃ ἀμείξα! Ἰδίξον οὗ ἱπααΐγν δἀἀάγεββεά 
το Ῥαΐ, ψῃίσῃ Πα δῆβυγοῦβ ἴῃ σΠδρ. νἱΐ. ἔξ, ΤΗγοιρῇ {πεῖν 1108, 45 ννε]]} 
8.8 ἔγοπι 6 ΟΠαγοἢ [εἰέεῦ, μα γεσείνεβ ἔπεα αββάγαηοθβ οὗ ἔπε σεηεγαὶ 

ἰογαϊν δηὰ σοοάν! οὗ ἐπε Οογίηεμίαπ Ρεϊΐενεσβ. Εγοπὶ 411] 8 68ὲ 
Βούγοα8β οσσεαβίοῃ 18 ἀγαυγῃ δηά πιαίθγίαὶ ἔπγηϊβῃθαά ἕο με τγτησ 
Ὀεΐογα «8. 

Τηΐβ Ερίδβείε ἰβ ἠοῖ ἑῆς Βγβὲ ψῃϊοῃ δα! ἢδά δἀάγεββεά ἕο Οογίηςξῃ. 
Ιη οἤδρ. ν. 9 ἔς πυυίξεν γεΐεγβ ἕο αἢ δαγίΐδὺ ἰδέέεν ἑου ϊἀΐησ ἱπέεν- 
σούγβε ψἱξῇ ἱπηπλογαὶ ρούβοθβ, Τῆς τογπι8 οὗ {Π18 δἀπιοηϊξίοη δά 

ταϊβεά ἀθραΐες, ϑοπῖα γεδά [᾿ξ ἃ8 ἐπουρῇ 411 ἀβαϊπσβ συἱἢ νἱοίουβ πγθη 
Μοῦ ἱπμιριτεά---α γαβιγιοιίοη ὑπαὶ 88 88 σοοά 48 τὸ [61] (ον πεῃίδη 
ΟΠ τ βείδηβ ἕο “ρὸ οὐ οἵ ἐς νοῦ 1 Τθον σου]ά ποῖ ἱπιαρίηα Ραα 
ἴο τηρϑῃ ἐπίβ; θαΐ 5 ψογάβ δἱ]οννεά οὗἨ ῃΠ!8 σοηδίγασείοη, απ ἐπ 8 

ορεηεά {πε ἄοον ἴον αἀἰβουββίοῃ απά ἴογ ἱεπιρογίβϑίησ. Τῆς ἰθηοῦ οὗ 

ἴδε Ιοβὲ Ερίβεια ργοραῦὶν γεβεηδίθα ἐπεὶ οἵ 2 ον. νἱ. 14-ν]}, 1 (566 
[815 Οοπηηι., αὐ ἴοο.):. ΤῊ 5 Ιεξξον μαά αγγίνεά βοπις πιοηΐῃβ ργενίοϑὶν 
ἴο ουν Ερίϑβείε ; ἔον ἔς Ομαγοῦ μαά παά εἰπε ἴο σοπϑίἀθγ δπά γερίν 
ἴο ἰΐ, ἀπά ἐμ σοηάϊείοη οὗ ἐπίηρβ ἕο νμϊσῇ ἰξ γεϊαίεβ δαβ ἀπάσεγροπε 
ΒΟΠΊΣ σῃδηῆρεβ. [{ πιᾶὰὺ Ῥὲ τγεΐεσγεά 48 ἔα βϑοῖς δβ5 ἐπε ργενίουβ 
δΔαϊαμηη (55 4.0.). [Ιηδβπλασῃ 845 ἴῃ ΟΠμαγομ-εἰοσ ἐουσμεά οα “186 
σοϊεοξίοη ἔον ἔῃ βαϊπίβ "᾿ (χνί. 1 : 866 ποίς), ἰξ βεθηβ {πεῖν {παΐξ ἐπε 
Ἀροβέίς δά τηδάάς βοπΊα ἀρρεαὶ ἰῇ με ἰοβὲ Ἐρίβϑεῖς οὐ τ 8. βυρήεοε, 

εἰοιεἰησ ἃ ἑανοαγαῦίε γερῖν (οἱ, 2 Οον. νι. 10, ἰκ. 2), Ῥαε υἱεῖ ἃ ὑρώκοϑε 
ἔον ἀϊγεσξίοηβ ἃ8 ἴο ἰῃς τηοάς οὗ σαϊπεγίηρ ἔῃ πιοπον. 

Τδογε 18 γεάβοὴ ἕο θεϊίονα ἐμαὶ Ραμ μαά μἰηιδοῖ υἱδίἑεα (ογεμτῆ 
ὩΟΐ νΕΙῪ ἰοηρ Ὀείογε τψυυϊεησ ἐπα αἰογεβαϊά ἰεἰΐογ, Τῆς δἰ αβίοπβ οὐ 
2 Οου. 11. 1, χιὶ. 14, 20--- χη]. 2 (Ξε ποξε8), ἱπιρῖν μας μα μαά βεθη ἑτοῖδε 
ἴῃ Οοτγίπεῃ θεΐογε με ϑεσοπά Ερίβειθ. 1 πίῃ ΟΙοεη (Ολγοποί. ἀ. 
Ῥακίηῃ. Βγὶφε), ϑο;τηίε οἱ (Παμάρσοηιηι., 1 ἀπὰ 2 ἴζον., Εἰηοιἐμηρ), ἀπά 
Κγθηῖκεῖ (Βεἰἐγᾶρε 5. Αι ιοϊϊμηρ ἃ. Ραμ. Βγῖφίε, νἱ.} τα σοαϊ!ά βργοδά 
{δα σοπιροβίξίοη οὗ 1 ἀΔηά 2 Οογ. ονεῦ ἔνο γϑαῦβ, βϑρᾶσθ ψουἹά ΡῈ ἴοαπά 

ἴον ἱπξευροβίῃρ βασῇ ἃ νἰϑἰξ Ῥείνψεεη ἐμεηι, θα αἱ ἴῃς σοβί οὗ σγεαϊίησ 

ἐγαβῇ δηά ἰηβαρεγαδίς σὨγοποίορίοβὶ ἀϊ ἘΠ οα!εἶε8. [ἢ 2 ον. ἱ. 15 Β΄. πα 
Αροβέϊε ἀδξεη 8 ῃἰπιβ6 1 ἔογ πανίησ μαϊϊεα ἴο οοπλε τεσθηείν το Οονίπεᾷ ; 
Ὡς Βαᾷ βϑεπηξ Τιίαβ, δῃά στ Πίηι ἃ ἰεἰέορ (2 Οογ, ἰΐ. 4, νἱΐ, 8).-- 

ἀϊδείηςέξ, ἀ8 δε ργεβεηΐ νυγίξεγ ΠΟ 45, ἔγοηι 1 οσ, (ἃ βεοομά ἰοϑὲ ἰοέέεν οἵ 
Ῥααὶ το Οοτίπιῃ : βεε Ηδϑβέίηρσϑ᾽ Βίδ. ᾿ἱοί., αγίοῖα “ Ῥαα!," 1. 4.), αηὰ 
οσσαβίοηπεά ὈΥ͂ Δἢ Θπιοῦβεηον ἐπέ ἀγοβα ϑαρβεαμεπείν ἴο [8 ἀεβρδίσῃ 

-- πϊοῇ σανα ἃ πεν ἕαγη το ἐπα Αροϑέῖε᾽ 5 γεϊδείοπβ στ ἐπα Βαγοι, 
ΜΜεδησῆε ἢς μα8 ΕἰπΊβοῖ [εἴε Ἐρδδβυβ (48 σοπεεπιρίαΐοά ἰπ 1 Οοτ. 
Χν!.), Βα8 ραβῃεά ἰογναγά ἕο Νίασεαοηία (2 (ον, ἰδ. 12 .), ψέγε δὲ 
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Ιαβὲ Τίξαβ πιδεῖβ ῃἷπι νἱτῆ ἰπῸ σπεογίησ πενβ γεβεςξεά ἰη 2 Οον. ἰ.- 
Υἱῖ. ΑΜ δίγεδάν βῃονῃ, ἃ βρᾶδε οὗ αξ ἃ ἔενν ψυεεῖτβ εἰαρβεά δεΐνεεη 
Ῥδι] 5 νυγιτησ 1 ον. δπὰ ἰεανίησ Ἐρμοβαβ ἔον Τγοδϑ. 

Ὗνε πᾶνε ἐγασεά Ῥαυ]5 βέερβ {πγουρῇ ἐῃς πιοηξῆβ βεραγαιίησ {πε 

ὑνο Ερίβϊεβ, ἀπά πείε μεν εἰπηα ποῦ οσσαβίοη ἰβ ἔοιιπά ἔογ δπ ἱπέδ γ᾽ οῖθά 
ἐγὶρ ἕο Οογίπεῃ. ἕνε ἀγὲ τῃγονγῃ ὕδοῖς ἀροὺ ἔμε ρεγίοά δεζογέ {πε 
ἢγϑι Ερίβεῖε. Υεξ 1 Οογ. πιδίζεβ ὩὨῸ ὄἼχργεββ γεΐεγεποα τὸ δπν γεσαηὶ 
νίβίε ; δηα 15 βίίεησε, ῥγίηιά γαοὶς, περαϊίνεβ με βαρροδβίείοη οὗ δὴν 

βισ οσούγγαεποθ. ὙΠεγα ἀγα οἰγουπηδίαποθβ πονγανεῦ ἩΠίοἢ ταϊενε 

ἐπ|8 δάνεγβε ργεβϑιιπηρίίΊοη. Βογ οης ἐπίηρ, {πὸ ἰοβδέ ἰοἰΐεγ δὰ ἱπίοῦ- 

νεηδά; [Π]5 οἴμεγ Ἐρίβεϊθ, ποῖ οαῦ 1 ογ., ννγὰβ ἔπε βεαιεῖ οὗ ἐπ 

νἱβίε ἴῃ αιαβείοα. Τῇα πιαίη τπίηρ ἐπαξ οσσαρίεα Ῥαυ]᾿ 5 πιὶπα οη ἐμαὶ 

οὐσαϑίοη, απ ψῃΐοῃ σααβεά ἐῃε “ στὶς ᾽ γεξεγγεα ἴο ἰῃ 2 ον. ἰΪ. 1, 

Βαα Ὀδθη ἐπε ἱπιραγίεν οὗ {{{π πιαηίἔεβε τα ἐμα Ομαγοῃ. Αρσαίηϑε 

18 δῈ Παά σίνεπ βοίεπηη νναγηίησ, νυ 1]ε Τογρεαγίηρ ἀἰβοὶρ!πε (2 (ον. 

ΧΙ, 2). 1 νγὰβ ἘΠ 8 πλογδὶ βἰζαδιίοη οὗ [πἰ5 Εἰπά ἐμαὲ ἐπε πιϊββίησ 
Ιεξέεν ἀδαῖε (1 ον. ν. 9-12) ; τῆς δίαγῃηι [ἴ ἐχργεββϑά ἰβ 5311] ἔδεε ἴῃ 1 ον. 

Υἱ., Χ, χν. 88. ΜΜεδπέείπιε, {πε ΠογγιὉ]ε σαβε οὗ ἱπσεϑὲ 85 ες! ρβεά ργε- 
νίουβ ἰγαπϑργεββίοῃβ ; δηά ψἢε Ῥαα]! γεδίῆγηιβ ἐπε σεηογαὶ ἀἰϊγεοίίοηβ 

Αἰγεδάν βεηξ ἀπά ργοιηρίβαά (εχ ἀγῥοίμεςῖ) Ὁ. ρεγβοηδὶ οὐβεγναίίοῃ, 

Πα ἰαβίθηβ ἢἰβ διίζεηϊίοα ἀρο ἴΠῈ ἢδνν ογἰ πι πα! ἐν [88 Ὀγουσῇῃέ το Πί5 

ελΓ5. Ὑπδὲ ργενίουβ πιεείίηρ παά Ῥεεπ 80 ΠΉΔΡΡΥ ἕο Ὀοΐῃ ραγίιίε 8 

{παῖ δα! ταϊσῃὶ να] ἀνοϊὰ δἰ] υϑίοη το ἴτ; ἰξ γα δπ Ἔχρογίεπος δε 

νγὰ8 γεβϑοϊνεά πονεῖ ἴο γτερεαΐ (2 ὅσον. ἱΐ. 1, χἱ!. 20). 1ξ ἢς σοπΊεβ 
ϑαΐῃ ἀπάον {πὸ σοηάιτίοηβ, ἰ᾿ τν}}} θὲ “ τοά "᾿ ἴῃ δαπά (1 Οος, ἱν. 21, 

2 Οον, χίϊ, 2). Ηἰβ ἔογρεαγαποα δά Ῥεξη πιιδοοῃβίγαεά ; βοῦς οὗ 
τῆς οἴὔεηάεῦβ ψαῦε ἐπῃροϊἀθηεά ἴο ἀεῖν Ὠΐπ), απ ἢ5 Φυαάαίϑεϊα 5ὰρ- 

Ρίαπίοῦβ βυρβεαιςη!γ σοπέγαβεεά ἐπα βανογίεγ οὗ μἰβ ἰείξεγβ ψῖτῃ ἢ 5 
εἰηι εν ἴῃ ἕασε οὗἉ ἐπε πχαϊίηεεγβ (2 (ον. χ. 6, χί μι, 1.-7)---α τὰὰπε ψῃϊοῇ 
ἄγαρβ ἔγοπὶ πἰπι ἔῃ Δ᾽ Γ᾿ ϑἰοηβ οὗ της βεοοπά Ερίβεῖα. Δἷἶἤξεν 41], 1 (ον. 

ἰ5 ποὲ ψίεμουξ ἔγαςεβ οὗ ἔπε βεσοηά νἱβί[. Νοιῃϊηρσ 80 ΨῈ]] δοσοιηῖβ 

ἔογ ἴδε ἀουδίβ οὗ Ραιυ]5 ἀἰβοίρ!παῦν ρόσεῦ Ὠἰηπιεά ἴῃ 1 ον. ἱν. 18-21 

85 {πε ἐποουπίοῦ βιρροβεά, ΔΒεη δῇεν ἢἷβ τῃγεδί, δηά ἢ 116 {πα 

Ῥίασως στον ἴῃ νἱγαίεηςε (1 ΟοΥ. ν.) αηά 15 ορροπδηΐβ σῃα!]δησεα ὨἰπΊ 

ἴο σοηγὲ (ἰν. 18).---81Π] ποῦ, θη ἢ μα5 δῃηοαποβά, νυ Π16 ξα!ηγίπαῖ- 
ἱπρ δῃδίμεηδβ οὐ ρᾶρεγ (νυ. 4 ἔ,, χνὶ. 22), τῃδι 88 γείαγῃ ἰβ ροβιροπεά, 

ψυτπουξ δὴν ἱπιρεγαίῖίνε γεαβο σίνεη ἔογ ἀδῖαν (χνΐ. 5. 8.).--ἷζογ 41] 
τ ΐ5, ἰξ ἰβ πὸ ψοπάδγ ἐπαξ ὄἄνεη δἰβ ἔγίθπαάβ ἔδεε {Παπηβεῖνεβ ἀσρτγίενεά, 
δηά δαὶ ἐπα πιοϑὲ ἀδπιασίηρ σοπβίγιοίίοηβ ψψαῦα ρας ἀροη ἐδα 

Αροβεῖε᾽ 5 οὔδηρεβ οὗ ρίδη (2 (ον. ἱ. 15 ἰ,, χ. 9 Ε΄. χιτϊ, 8 8). Δὲ ἰδὲ 
ἢς εχρί δἰπβ, ἰῃ 2 Οογ., [ῃδξ ἔπε ροβέροπεπιεηΐ ἰ8 ἀπε ἕο Πὶβ σοπεϊπαρά 

ἀδβίγε ἴο “"ϑρᾶγε᾽ ἰπβίεδά οἵ βιγίπίησ. [1ξ, πος πϑεδηάίησ πεβε 
ΜΟΙ, 11. 47 ἱ 
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Δρργεπεηβίοηβ, αὶ βρεαῖβ ἰῃ 2 ον. 1. 15 οἵ ἐπε ἀοαῦίε νἱβὶε ἐμὲ 
μεαά Ῥεδ ἴογ ἃ ψῃϊε ἱπέεπάσά (ἃ ἐϊήγά αῃὰ γοπγε, ἔγτοτη ἔῃ θερίπηϊηρσὶ) 
88 “ἃ βεσοηά ΟΥ̓" (οΥ “σγᾶσε "ἢ, πε 15 ργορδῦὶν χυοίίησς ψογάβ οὗ 

τα Ομαγοῇ Ιεξίου. Βαγίπεν, οας ἀείςεοϊβ ἰπ 1 ον. ἱν .1-10 ἃ βῆδγρ 
ηοΐα οὗ ρεγβοηδί ἔξεϊίηρ ἐμαί ἰηάϊσαξεβ βόηθα γτεσεηξ σοπίασέ Ὀεΐψεδη 

σεϊτεν δηά γοαάδγβ, ἀπά ὁσαΐαγ ορβεγνδίίοη οὐ δε Αροϑβεῖς᾽ 8 ραγί οὗ 
ἴδε αἰξεγεά Ῥεαγίηρ οἵ [ιἰβ ϑβροῖἱε σι! άγεη δὲ Οογίπεῃ. Τῆΐβ Ερίϑβεϊα 

πηδηϊοβίβ ἃ πηαβίεγῳ οὗ ἴῃς βἰξαδίίοη δηά ἃ νἱν!ά γεδ  βαξίοα οὗ 18 

ἀείαι!!εα οἰγοιπηβέδηοαϑ βυσῃ ἃ5 ΜῈ σδῆ Ὀεβί δοσουηΐ ἴογ οἡ. {πε 

βαρροβίτίοη ἔμπας Ῥαὰ! αά αθη ἃ ρεύβοηδίῖ ϑαγνεν οἵ τῆς ἀενείορ- 

πηεηΐ οἵ 6 ΟΠαγοἢ βίησε ͵8 ἢγβὲ ἀεραγέαγε, αηά {παΐ ὈεΠἰπά 411 ἢς 

μα5 πεαγά ἰαζιεγῖν ἔγοπι οἴμεγβ ἀπά βαθὺ πγουρῇ ἐπεὶγ αγεβ, Ὧ6 15 

Αἰβο Ἰυάρσίησ ἀροη ἔπε βέγεησίῃ οὗ ψῇδξ ἢς πα8 Ὠἰπιβεῖ υϊπεββεά 

δηα Κπονβ δὲ ἢγβί μαπά. 



ΟΗΑΡΤΕΡΕ ΠΠΠ. 

ΤΗΕ ΤΕΑΟΗΙΝΕ6 ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΡΙΒ5ΤΙΕ. 

ΨΝΉΙΚΕ ἐπα ἀοοσίιίης οὗ {πε σοπιραηίοη Ερίβείεαβ ἐο ἔῃ Οαδἰδιίαπα 

δπά ἈοπΊδηβ 1168 ἀροη Ἐπ βαγίασα, ἔμ6 ἐπθοϊοσυ οὗ {πῖ8 Ἐρίβε!ς δβ᾽. 
ἴο Ῥε ἀϊδεηίδηρίεά ἔγοπιὶ ἃ σοἱἹ]Ἱ οὗ Κποίίν ργδοίίοδὶ ᾳιδβείοπβ. Τῆς 

Αροβείες τυγίξεβ ἀπάδν σοηβέγαίπε, απδῦς ἕο σοαπέ οα ἘΠ 6 ἔμ]! βυπιρδέην 
οὗ Πίβ τεδάδθγβ οὐ ἴο 54} 411} {μὲ 15. ἰη ἢἰβ πιϊηά (ἰΐ, 6, 111.. 1). [πβεθδά 

οὗ φίνίησ ἔγεε ρίαν ἴο 18 οὐγῇ γεῆδχίοηβ, ἢς ἰ8 σοιῃρε!!εά τπτουσῇ 

ἐῃε σγεαΐεγ ραγὲ οὗ {πε ἰεξίεγ ἕο νγαΐξ ἀροὴ δε οαρτγίσεβ οὗ {8 
Βρηῖν γοαηρς Οτεεῖκ Ομασοῃ. Αξ Βγβὲ βίσῃε οπα ἔδ!]18 ἕο ὀθβεῦνε δῆ 
σοπέϊμαουβ τεδοδίησ ἰπ με Ερίβιε ; ἃ ἀοσέγίῃδ! πα γϑίβ οὐ [18 σοη- 
ἐξηξ8 Β66ῖη8 οἱ οὗ ρίαςσε. Βαΐ οἰοβεῦ δἐξεπείοῃ ἀΐβοονεγβ ἃ γε] σομοῦ- 

δπος Ῥείη {15 ἀἰδοοππεσίεάπεββ οὗ ἕογπιυ. ΔΝ ΏΪΠῈ Ῥααὶ σοπιπιεπίβ 
οἢ ἐδε 884 ἡδννβ ἔγοπι Οογίηςῃ δηά δϑνεῦβ βεγίδείπι ἔπε αυσβίίοηβ 
δἀάγεββεά το Είη), μἰβ σεηίαβ σγαβρβ ἰῃξ βἰξυδίίοη, ἀπά ἐπε ἰεανεη 

οὗ ἐῆς ΟΘοβρεὶ 41] {πε ψϊ]6 Δββί πη! δίεβ ἐπε ἀϊβοογάδῃξς π1888. 
Τῆς Ρααυϊΐπε βίαπάροίηξ ἰ8 ΒγΠΊΪν πηαϊηϊαίηεά, Τῆς ΟὨγβείδη ργίη- 

αἷρίε ββουβ ἰΐβοι  πγαβέεν οὗ {πε Οδηε]α πο 1688 ἔμδη ἐπε δεν βῃ Β6]ά, 
δηὰ ρίνεβ εαγηβϑέ οὗ ἰἔβ ρονει ἴο πχεεῖ ἐῃς σῃαησοῖμ! ἀπά γααεἰρί γίησ 
ἀεπιαπάβ ἐπαΐ νν}}} 6 ογεαΐϊεά ὃν ἰΐβ ἜἘχραηβίοη ἐγουσῃ ἕῃς ψοσῖά, 

Τἤετα ἰβ ἃ υηἰΐγ οὗ τπουρῃε ἰη ἐπ8 Ἰεξέεῦ ἃ5 γεαὶ 858 ἐπδὲ βίαπιρεά 
ἀροη ἐπε Ερίδιϊς ἐο τῆς Ποπηδηβ, ἃ αηἱέν ἴῃς τῆοῦε ἱπιργεθϑίνε Ῥὲε- 
οδύβε οὗ ἐῃς ὑαϊηίησς σοηπαϊξίοηϑ απάοῦ νϊσἢ ἰῈ ἰ85. τα ἰβεά, 

Ῥαα] 5 σοβρεὶ βίαπάβ ἤδγε οἡ [18 ἀδείδεησε αραίπϑέ ἴπ6 ργείεηβίοῃβ 
οὗ ψογάϊν πυϊϑάοηι ἀπά {πὸ σογγαρείοηβ οὗ ἴῃς δϑῃ!ν πλὶπά ; ἔγοπι ἐπ 6 
Βείσμε οὗ τῇς γοββ 1 βεηάβ ἰζ8 ρίεγοίηρ γὰγ8 ἱπίο ἐπῈ αργβϑβ οὗ ρασδῃ 
βίη ἀϊξοίοβεά δὲ Οογίπεῃ ἴῃ 115 τατρίξυάε ἀηά ἀετηοηὶς ἔοτοθ. Απποησϑί 
τῆς ἴοι Ενδηρο σαὶ Ἐρίβεεβ, ἘΠ 8 ἰβ ἐπε οῤίδέϊς ΟἹ ἐδιδ ογοδα ἴῃ τς 
βοοὶαὶ αῤῥί[ϊοαξίοη, Ιἴ Ὅδαῦβ ἐπὨγουρμοαξ ἃ γε βϑείο βίδμηρ. ““ΤΠα 
Ομαγοῖῦ οὗ ΟΘοά {μαξ οχίβέβ ἰὰ Οουίπεῃ," τῆ6 πθπ δπὰ ψοπηθη ἐπδὲ 

σοιηροβα ἰξ, ἄγε σοηδβέδῃξν ργεβεηΐ τὸ ἔπε νυγίτογ᾽ 8 πλϊη---ἐμ ον ἀΐναῦβα 
βίδίεβ δηά γε δεϊοηβῃίρβ, {πεὶγ ἀεραβίησ απίεσεάθηΐβ αηά βαυγγουπαίϊησβ, 

{πεῖν ογαάς ἰάθαϑβ απά σοηῆϊσξίησ ἰεπιροῦβ απὰ θθη διηδἰἐἰοηβ, ἐμεὶσ 
Πίσῃ γε! ρίουβ επεμαβίαβπι πὰ {παὶγ ἴον πιογαὶ βεηβι ὈΙἘ|68, ἐμεὶγ 
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ἀοτηοηπβέγαϊίινε δῖ Βοκίς αἰεοίίοηβ ἀπά υἀπβέεδαγν γεβοϊαξίοηβ. Το 

(Ὠἰπρϑ Πα βέγίνεβ ἴο Ὀγίηρ ἱπίο ἔμ} σοπέδοι---ΟἩγίϑε σγυςβεά δηά [Π 658 
μα! - ἢ γί βείαηϊβεα Οουϊπεῃίαπ ἠδίασεβ. Ννἢδε Ἐοιηδηβ ἄοαβ ἔογ ἐῃ8 

Θοβρεὶ ἴῃ τῆς βε!ά οὗ τπεοϊορίοα! δχροβίείοη, δηά Οαἰδείαπβ ἰπ ἐμδξ 

οὗ ἀοοίτγίπα! ροϊεηκίο, ἀπά 2 Οοτπεμίδηβ ἰη ἐμδξ οὗ ρεγβοπαὶ Ἔχρεγίθησα 
πα ηπιἰπίβεετγία! νοσδέϊοη, ἘΠἰβ 1 Οογίπεῃμίαηβ ἢδ5 ἄοης ἱπ τεβρεοξ οὗ 

ἰϊ8 Ὀεαγίπρ ἀροη μαπίδη ἰπζογύοουγβα απὰ ἔπε [ἰδ οὗ ἔπε σοπηπηαηϊξγ. 
Τῆς ἰουπάδιίοη ἀροη ψ σῇ δα! μαά Ῥαϊε δὲ Οουϊ πίῃ ἰ5 “" δεβας 

Ομ είβι ᾿--τῖνε., “Δεβαβ ΟΠ γίβε ογαοίβεά " (1. 11,1. 17 ἔν, 11. 2, χν. 1-8). 

Ης ἄοεβ ποΐξ, δῶν τῖογε (ἤδη ἰῃ 1 Τβεββαϊοηΐβηβ, δπίεγ ἱπίο 8η ὃχ- 

Ροϑίξίοη οὗ δἰβ λόγος τοῦ σταύρου. Νοὲ γεῖ, ἰῃη Οοντίπεῃ δὲ ἰθαβί, μαά 
τῆς Ιερα! ϑῖ8. ὀρθηὶν σοπίεδβίεεα δα 5 ἀοσέγίπε οὗ βαϊναξζίοη [γουρσῇ 

ἴῃς ἀεδίῃ οὗ Ομ γίβε; ἕῃς βγβέ βζείςῃ οὗ [8 ἀγρυμηεηΐαξεινε ἀεἔεησα 

ΔΡΡεαγβ ἰηῃ 2 Οοῦ. ν. 14 . Τῇε οπίεῦ ρεῦὶ]! σοπλα 8. ἔγοπι ἐς ορροϑίξα 

αὐδτγίεγ, ἔγοηι ἐμε ἀἰββοίνίησ ᾿μἤμεηοαβ οὗ Η ο]εηΐς βοερεοίϑπι δηά 

ἀεπιογα  βαϊξίοη. Τῆς ἴογηι, γαῖμα [ἤδη ἔπ σοηξεηΐβ, οὗ αι! 8 

τλδϑϑαρε ἰβ [ᾳ5ὲ πον ἴῃ αμεβίίοη ; ἢ 15 τεργοόδοῃεά σΐξῃ ἐπε μωρία 
τοῦ κηρύγματος (ἰ. 18-25). Βαὲξ ἐπε ἔογηι οἵ ργεβεηϊδείοη ἰ5 ἀβξεγηλίηςα 
ὉΥ ἰῃς βυρβίδησς οὔτπε ἐγαξῃ ργεβεηΐϊεά ; [ἢ οἴοβ8 οὗ ΟΠ γίβε σδαπποῖ 
ΔΡΡδδγ ἀγαρβά ἰῃ τῆς γοῦεβ οὗ Ογεεῖς ρῃ!]οβορῆν. Τμε πτεγε δος 
ἐπδὲ [ξ 8 “πα ψοσγά οἵ ἐδε ογο55 " σοηνίοσίβ π6 Οοβρεῖ οὗ ἔο!ν ἴῃ δε 
ΕΥ68 οὗ ἐῆε Οτεεῖκ ἴονεγ οὗ νυἱβάοπι, 45 οἵ νγεαίτη 858 Ὀεΐογε ἴῃς δενίβῃ 
ὈεΙΐενεῦ ἰῇ “ βίρῃβ", Α “νῖβε " πψογίᾳᾷ ἔμαΐῖ πονβ ποῖ Οοά (1. 21, 
ι, 6, 14, τί. σαι. ἰ, 19-28) ψ}} οἱ ἀαηάδεγβέαηά ΗΒ πιεββαρθ, ἀπὲ] 
ἰΕ Ιεαγῇβ [8 ἰρηῃογδῆςα. 

1. Τὸ ἐδε βομγοῦ οὗ ἐμδ Οοϑῤῥεῖ τααϑὲ τπεγεΐογε θὲ ἐγασεά ἐπαξ βοοῦῃ 

οὗ ἔῆε Οογίπεβίδη σοῦ πῃ] οἢ 80 ππυοῇ ἐγουθεβ ἔπ Ομαγοῃ. [{ τγᾶ8 
“τῆς ἐεδείμηοην οὗ Οοά" δὲ Ιϑυ] δδά ἔγϑε δπηοιησεά (11. 1); 86 
Οοτγιπιμίαη Ὀείϊενοῦβ ἀγα “ οὗ Η ἴηι ἴῃ ΟἾ γε σοβαβ," δπὰ ἤδνα ἰεαγηξ 

ἴο ψογβῆίρ Οοά 885 “ Εδίμεγ οὗ ἃ8 δηά οὔ ουὖῦ [ογά σεθὰβ Ομ γίβε 

(,. 8, 26.831 : οὔβεῦνε ἐπε ἐπηρῃαβίβ [πγόνψη ἴῃ νν. 18-31 ἀροη ὁ Θεὸς ἰῆ 
σοπέγαϑβε νἱἘἢ ὁ κόσμος). [πιροΐεηΐϊ ἀπά ἐνεη αρϑαγά “ τῆς ργεδομίησ 

οὗ [ἢ οὔοβ88᾿ πᾶν ἅρρεδγ ἴὸ {πε Οογίπιῃίδη ραδ]ῖο ; “ ἴο ἔπε βανεά " 
ἴε ἰβ “πε ψ ίβάοπι " δηὰ “ἐπε ρονψεῦ οἵ Οοά ". 

(1) Τῆε λόγος τοῦ σταύρου ἰ5 (οα΄ 5 ῥοῖνεγ αἴ ΜΟΤΙ ἴῃ ἐξ πχοβὲ σῃαγ- 
δοξεγίβείς δηά βονογείσῃ δηεγου, ἀεϑιίπεά ἴο βῃδείζε 411] δάνεγβα 
ροξεποίαβ (1. 27 δξ,, χν. 24 8.). Μψεῖϊεά ἀπάεγ ἃ συΐδε οἵ ψεαίζπεββ, ἴεὺς 
(Π5 εηβπᾶγεβ [6 ψογά δηὰ Ἔσροβεβ ἰ[8 ἴον (1. 19-21, (1. 6.8, 1{|,.19); 

[ σδοοβεβ ἴογ [8 ἰῃβέγαπχεηΐβ ἔξοδα δηά ἰσποῦῖε τίσ ἕο ονεγίῃρον 

τΠε πιίρμεεβε. Τπε ρόνεγ οἵ Οοά δοξίησ ἴῃ ἘΠ5 λόγος 18 αἀπιίηϊβέεγεά 
ὈΥ “οὖν Ιμογά Δεβαβ ΟΠ γίβι᾽᾿-- -Ηἰβ πιεάίαξογ ἰπ [6 απίνεγβα, απά 
Βρεοί βοδιγ ἰη ἐπε ΟΠαγοι (νἰ1. 6)--ὐνβοτα ἐπε νοῦ] σγυςϊθεά (1. 8); 
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80 {παΐ ἰξ ἰδ. ἱπ εἴδεοι ἐΐε ῥοινεν οὐ ΟἸιγὶδέ, αθὰ “ἴῃ ΟΠ γίβε δεβαβ 
τηδῇ “" σοπ16 ἴο Ῥε οἵ Οοά ", Οοά [88 πηδάς Ηΐτῃ απίο υ8 “ γὶρῃίεοιυβ- 
Ἠ688 δηἃ δβαῃοίιβοδίίοη δηά τεάἀεπιρείοη " (ἰ. 80, οὐ. νἱ. 11); νίξῃ 
Ἐπεὶ “ ργῖςε " οἱ Ηἰβ Βοοά Ηε ““Ῥουρῃε" (8, ἐπε δοάγ ποὲ ἐχοερέεά, 
ἴον Οοά΄ 8 ργορεγῖν (. 2, {1}. 16, νἱ. 19 4.) ; ἔγοπι “ἔπε βέγεηστῃ οὗ βίῃ" 
δηὰ {πε γείρῃ οὗ ἀδαίῃ ΟἈγβείαπβ ἃγὲ σοηβοίουβιυ ἀε! νεγεά ἐπγουρῃ 

ἀπε ἀξαξῃ, ογονπεά ὃῪ ἐμὲ γεβυγγεσίίοη, οὐ ἐπε [ογά σεβιβ απά 
Ἐμγουσῃ ἔα ἰπ ΗΒ πᾶπια (χν. 1-4, 11, 17 ἢ, 56 4). 

Τῆς Ηοῖν ϑῤινγίέ σοημβείζαξεβ ἐμὶβ τηγβέεγίουβ ρονγεῦ οἵ Θοά ἱπ 
ορεγδέίοη. Η!8 “" ἀδπιχοπβέγδίίοη ἀπά ροννεῖ᾿" δεξεηάδα Ῥϑα! 8 πιϊββίοῃ 
ἴο Οοτίμεμ, ρίνίηρ ἰξ δὴ εἴσοδον οἐμπεγίβε ἀπαοσοαηίδδίε (ἰἷ. 1-6); 
411 ΟΠ βείδη γενείδείοηβ σοπῖα ὈῪ ἐμ ὶβ σπδηπεὶ (ἰϊ. 11-16). ΟἿ]ν “ ἱπ 
τΠς. Ηοὶγν ϑρίγί᾿ ἄοεβ δὴν πιδη ἔσαν βαν, “"δεβαβ ἰ5 μογά " (χἱ!. 8); 
“Ἰὴ ἔπε πδηῖε οὗ ἐπε [μογὰ δεβαβ ΟὨγίβε, ἀπά ἰῃ ἐπε ϑρίγιε οὗ οὺγ 
Οοα, {πε ἰουϊεβὲ βίππογβ οἵ Οογίπιῃ παά Ῥεδη “"ψαβῃοά" δπά 
““ βαῃοεῆεά " (νἱ. 11). Τα φσίξεβ ροββεββεά ὃν ἐπὶβ ἕανοαγεά ΟΒαγοῖ 
ΔΓΕ οἵ {πε ϑριί γί 5. “" ἀϊβεγί δα είοη, ψ πε οὗ σά’ 5 οπιπίργεβεης “ ψουῦῖ- 
ἱπρ᾿᾽ δηά ποῖά ἀπάεν Οἢγίβεβ ἀοπιίηίοω (χί!. 4-11). Τῆς πιδηϊξρβέα- 

-εἰοπϑ οὗ ἐπε ϑρίγῖε ἰπ ἐπε Θ΄ βρεὶ δπά ἰπ ἐμὲ σπυγομ αἰδῆεν ἔγοπι 81} 
ἴογτηβ οὗ ρονγεγ ἐπε ψογὶά 88 πονῇ ; ἔμεν γενθαὶ ἃ κίηρσάοπι τίσ 

π᾿ ὈΙεββίπσβ βοῇ 48 “εγς πδέῃ οί βεεῆ ποὺ εδῦ Πεδγά, ΠΟΙ πηδῃ 5 
Βεαγὲ σοησείνεά ̓᾿ (ἰϊ. 9 ἢ). 

(2) Τῆε νογά οὗ ἐῇε ογοββ ἀΐϊβοίοβεϑ, ἰὸ ἔβοβε ννῆο σδῃ υπάογβίδηά, 
Οοά᾽ 5 τυϊδάοηι ὨἰϊΠεγίο βῃγουάεαά “ ἴῃ πιγβίεγυ," ψῆοβε πιδηϊ εβίαίίοῃ 
νγ88 ἀειεγπιηίηδαά ἴον ἐΠ8 Ἔροοῦ ἔγοπι ἐπε σοῦ 8 Ῥερίπηίηρ (ἰ1. 6-9)͵ 

Βνυ ἰξ {πε ργεϊεηζίουβ ““ σι βάοῃηι οὗ {πε ἀσὲ " νψ1}} ῬῈ ονεγίμγονη. ὍΤΠὲ 
ψ ΟΡ ἃ βοογῃβ ἴο Ῥε βανεά Ὀγ ἃ ογυςοβεά Νίεββίδῃ, δηά “ ἐπε παξἴυγα) 

τῆδῃ οϑηποῖ τεσεῖνε ἔῃς [πίηρβ οὗ {πε ϑρίγιε οἵ Οοά "; ΡῬαὲ νίβάοπι 

ΝΠ τε εἰ τες βεησον υδ απ ετν ἰυ5:1Πε4 οὗ δῦ σμ]άγεη. Βυίηρίηρ βασῃ ἃ πιεββᾶσε, {πε Αροβεῖε 
ἀἰϊδβοαγάβ δάογηπιεηΐβ δηά ρἰδυβί {168 οὗ βρεεσῇ ; ἢἰβ ψογά πιιβὲ 

δρεδῖς Ὀγ ἰἴ5 ἰημεγεηΐ ἐγαΐζῃ ἀπά ἔογσε (11, 1 8). 4.58 ΟΠ γιβίίαπ πιθῃ 

ϑάναηςα, (ῃς τενεϊδείοη οὗ ΘΟοά ἱπογεαβίηρσὶν ἀρργοναβ ἰἴβε 1 το ἐμεπῆι ; 
ἴι ἀϊβοίοβεβ [8 σοφία τοῖς τελείοις. Νο ἰΙοπρεῦ ἄοεβ {πε ορίπίοη οὗ {πε 

ψογά ΘΔΥ ἘΠΕΠῚ ΠΟΓ ἰ5 ἔεσηρεῦ οἷεανε [0 {Ππ6πὶ, {Ποὺ Ῥεοοπια “Ὃ ΠΊΘΏ 
οὗ δε ϑρίγίε,᾿ ψῆο ““}υάρσα 411 ἐπίηρβ δῃά αγὲ “)υάρεά οὗ ποηε " 

((.. θ6-1|. 8). Οπε ἄδν ἘΠΕΥ 584}] ““ἠυάρε {π6 σνογά " (νἱ, 2). 
Ἑγοπὶ ἐπε βίαπάροϊης ἔπυ5 σαϊποά, ἴῃ νίενν οὗ τῆς ορεγδίίοη οὗ 

Οοά ἴῃ ψῃαίενεν Ῥείΐοηρβ ἰο ἐπε ὅοβρεὶ, ἐπε Αροβέῖς ἀθῆῃεβ ἰπ 

οΒΑρ5. {{|. δά ἱν. ἔῃε ροβίείοῃ οὗ ἢ γβε᾽ 5 πιϊηἰβίεγβ : κε διε Οοά 8 
ἔε!Πον-γουίζεῦβ ᾿; Ρααὶ {πε ραπέεγ, Αροἱοβ με τνδΐεγευ--- πεν γα 

ποιῃίησ; Οοά ““ρίνεβ ἐῆε ἱπογεαϑε", “᾿Αϑβϑίβίδηίβ οἵ Οῇῃγίβί, 
βἔενναγάβ οἵ Οοά᾽ 5 πιγβίεγίεβ," {πεὶγ χυβ! βοδίίοηβ αγὲ βάο! ἐν ἃ 
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τῆς ροββεββδίοῃ οὗ ἐπε Νίαβεοι᾽ 8 πηὶπά (11. 10, 16, νἱ!. 25, 40). Τὸ 
ἐπεῖγ Ἰωογά, ποῖ ἕο {πεῖν [6 ]Ποὐν-ϑεγνδηΐβ, ἔΠῸῪ ἀγα ἀπϑεγαῦϊε. ΒΥ 

Ηῖς «ἹΓ ἀπά τ- σαπεραπεῖσπ Ἐπαγτεεετοτεμς Θοίρεῖ (, Ἱρῖς, ἵ᾿Ὸν 
χὶϊ. 28). βαλνσ τσ πακουν κῷ Ῥὲ ““ραῆεά ἂρ 
ἴον οης αρείηβε ἔπε οἴπογ" οὗ Οοά᾽ 8 βεγναπίϑ! ΑἹ! ΑἰΠ|κὸ ἀγὰ {μείγβ, 

ΜΜὨ16 ἘΠαν ἀγὰ ΟΠ γίβ β ἀπά Ομ ῖβε ἰ5 Οοά᾽ 5 ([{|. 4 ἔ,, 21-ἰν. 6). [μεὶ 
τλδῃ ἰοοῖ ἄρονε ἐπε βίενναγάβ το ἐδ Μίαϑβϑξον, αῦονα ἐπε ἰπϑιμαπιεπίβ 

ἰο Οοά ψ8ο ““ψογκαίῃ 411 Ὠίησβ ἱπ 11" (χίί. 4 8). Τῆς ΟὨ γί βείδῃ 
ἐξδοθογβ ἀγα Οοά᾽ 5 ἐεηιρίε- δα] ἀ6 ΓΒ; πθανυ {πεῖν [οββ, [ἢ ἔμεν θα ]ά 
ἈΠῚΪδ5; τευγ]ς τπεῖρ σταίη, [δ ἰμβέεδά οὗ βεγεησεμεηίησ {ΠῸῪ ἀεΒΈΓΟΥ 

ἴδε ἤαδγίο ({|. 10-17). ὙΠοῖνρ πιαϊπέεπαπος ἰβΒ ποῖ Ῥεβδίονεά Ὀγ ἐπα 
Ομαγοῖ 88 ψαρὲβ ΟΥ̓ δὴ δπηρίογεγ, θαξ επ)οϊπεά οἡ τῆς Οδροῖ ὈῪ 
{δε [ογα 8 ογάϊπαποθ, ἀροπ ἐδ βαπια ρυϊποὶρίε οὗ 7.βείσε συβοῆ 

αἰιοννβ τῆς ἐπτεβαϊηρ οχ το ἔδθά ἔγοπι ῃς σοόγη (ἰχ. 7- 12). 
Τῆς γεδάεγβ πιιιδὲ ἰεάγη τυ πδὲ ἰ ππεδηβ ἴο Ὀείοηρ ἴο “δα ΟΡ ἢ 

οὗ αοά". Ὀεβρίξε ἐπεῖν ργεβαπιθά κπονίεάσε (ν111.), “'ρπούαποα οὗ 
Οοά᾽ ἰ5 δὲ ἔπε γοοὶ οὗ {μεὶγ ὄγγογβ (χν. 84). Νενν επιαποραξεά 
ἔγοτι μεδίπεηίΐβηι, παν ἀγα βίον ἴο γεα θα {πῸ σπαγασίεν δά οἰδἰ ΠΊ5 

οὗ ἐπε Οοά γενεαῖεά ἴὸ ἔπεπὶ 'ῃ ΟἸγίβὲ. ὙὍΤΠε ἤγβέ ἴον σμαρίογβ βεοῖς 
δῖ ἐνεγΥ ροΐπξ ἴο σογγθοῖ {Π|8 ἱσπόγϑησε ; ἰηάεεά, Π|5 απάουϊγίησ νεΐῃ 

γάπβ τὨγουρῃ ἀπε Ερίβεια (Δ ἰπ τπῖβ γεβρεοξ 1 Τῃαββ. 2455})3). 

Πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ἰβ ες τηαχίπιὶ ἐμαῖς Ῥαδμ! ἀϊσίαίεβ ἔο δ 15 γεδάθτβ 

(. 81), δῃηά ἐπδαῖ σονειῃβ ἢϊ8 τηϊηά τῃγουρσῃοαΐξ ἔπε ᾿εξξευ. 

2. ΤΊιε παίμγε οἔ ἐιε ΟἸ γἱδέϊαη σογιρεμηὶέν 18 ἴῃς βαρ]εσξ οὗὨ σῃαρβ. 

χιϊ, ἀπά χίν., Ῥαΐ 1 ρεγναάθβ ἔῃες Ερίβείς πὸ [6588 ἤδη ἔῃδξ οὗ {πε 

βονεγείσῃ οἰαίτηβ οὗ Οοά : “τὸ ἐδε ΟἸμεγοῖ; οὗ Οοά ἰῃ Οονγίπεβ " ἔπε 
Αροϑβίίε τυυίξεβ. 

Τῆς Οτροο- οπιδη οἰτἰθ8 δὲ ἐπ|5 εἶπα σταῦε Ποηαυ-οοιηρεά, ἴῃ 41 

δγαάθβ οὗἉ [ἰῸ, στ ργίναίε δββοοίδείοηβ---ἔγαάθ- σα 45, Ὀυγίαὶ οἷα 5 

δΔηά ἔγίεηάϊν βοοίεξίεβ, γε! ἰσίουβ σοηέγαςεγηϊεβ ; ἐμεῖν εχίβέεπος βὰρ- 

ΡΙεά ἃ φστεαῖ βοοίαὶ πεεά, δά ἔογπιεά ἃ ραγεϊαὶ βαρβείξαξε ἕος ἐπε 

ΡοΠ εἰσ] δοξίν εν βαρργεββεά ὃ. [6 ἰενε! ησ ποπιδη επιρίγα Τῆδβε 
ογσαηϊβαίίοηβ ργεραγεά μεδίπεη βοοίεςυ ἕο ΟΠμαγοῃ [{; ἀπά ΟΠ τίβ- 
εἰδηϊεν ἀροη Οεηεῖς 5011 ἰαγσεῖν δἀορίθά ἐπε ἔογπιβ οὗ σοηιοί παξίοη 
ἴῃ ροραϊαν α86, Ῥογγονίηρ ἔγοπιῃ ἐπα Ογθαῖς οἷα αἰπιοϑὲ 88 ΠΊΟ 85 

ἔγοηι ἴῃ δενίβῃ βγῆδσοσαθ Βαΐ ἰξ ἰγαπβίογηβαά ψῆδί ἰξ θογγονεά. 
ἴΙῃ ἴῃς Ομαγομαβ οἵ Οοά εϑίβο!βηῃεά ἴῃ Τα ββαίοπίοα δά Οουίπεῃ ἐπα 
βγβὲ βίοηεβ ψεγε ἰαἰά οὗ {πε ΟἸἩγίβείδη βίγασζαγε οὗ βοοίεῖγ. Νενν 

σοποερίίοηβ οὗ ἀπἰν ἀπά Κίπβῃϊρ ἅγὲ υαηΐοϊἀδά ἰπ {π|5 Ἐρίβεε, νυ ίσῃ 
ἢανε γεῖ ἴο γεσεῖνα ἔμ] ἀσνεϊορηεηί. δα! 8 βοσίοίοσυ πδίαγα νυ 

ταρὲ ψ ἢ γεϑίβίδηος ἔγοαι ἤθη γεαῦεά ἰῃ Ῥαρδηβπι; μαπΊδη ἡδίαγα 

ἰ8 81] ἀσαίηβι ἰ. Τῆς Οου πε ίδη Ὀγουρσῃξ ἱπέο ες Ομαγσῖ ἐδεὶγ 
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Οτεεῖς σοπέεπείουβπεββ, ἐπεὶν ἰαοῖς οὔ Ιογαῖεν ἀπά ραθιο βρίγιε. Ὅῆε 
τηξπίδὶ βεϊηγαΐι5 ἀπά ἴαγρε ἐγεεάογῃ οἵ ἴῃς πενν ἢ, νῆεσγε γενογοπος 

ἈΠπα 861 οοηέγοὶ σγάγε πνδηζίηνσ, Γεϑυϊεα ἴον ἴῃς εἰπια ἴῃ σγεαίεγ ἔαγ- 
Ῥαΐίεπος. γαῖμα ἤδη ἴῃ ἃ ὨΟΡΪΕΡ δηά Πδρρίεν ογάθγ. 

(1) 48 ψὲ πανεὲ βεεῆ, {πε Ἀροβίίε ἱπβίβίβ αθονε 411 ἐμαὶ ἔδε 
ΟΠ βείδη σοπιπιαηίτν ἰ8 ἐδ δι ϊηρ οΓ Οοά, ᾿Ἰηΐαῦν το τη 5 “Ἐρηλρίς 

οὐ Οοά ἰβ {πε ψογβὲ βδσγίίεσε (1. 16 (). Ὑπε Οπαγοῃ οοηδίϑἐβ 

οὗ ἴῆοβε ψῇομι Οοά [α8 ““ο6]164 ἱπέο ἐῆς σοπηπιαπίοη οὗ Ηἰβ ϑοῃ 
ψέδβυβ ΟΠνίβε᾽" (1. 9); ψῇῆο “ψεγε, ἰπ οπε ϑρίγίξ, 41} θαρείβεά ἱπέο οὔς 
Ῥοάγ. . . δπᾷ 41] νγεγε πιαάς ἴο ἀγίηκ οἵ οπα ϑρίγιε"".--- ἐπε Θριγίε 
{πδξ 15 ἔγοτῃ Οοά " (ἰΪ. 12, χίί. 18), ΤῊ 5 ογεδῖίνε, ᾿πἰογπιίησ Ῥύεβεηος 
ἀδίεντηῖπεβ ἴπ6 πδέυγε, σοπβεϊξατίοη δηὰ ἀςβείην οὗ με ΟΒυγοῆ. " 

(2) ἴῃ γείαξίοῃ ἴο βαοἢ οἵἴπεγ, Οἢ γίβείδη πλεη ἔογπι α ὁγοίεγἠοοά. 

Ῥαυΐ δἀὐάγεββεβ ἢἰβ γεδάειβ δἃ5. “" Ὀγείἤγθη " ποῖ ὈΥ̓͂ γᾶν οἵ σουγίεβυ 

ΟΥ̓ Ρογβοηδὶ ἐγ θη πε 55, θαξ ἴο επίογοε ἀροη ἐπεηι πταξααὶ ἀσνοίίοη. 

Εδοῖῃ ΟὨγίβείδη ἰοοῖζβ ἀροη 8. ἔεϊονν ἃ8. κἔδε Ὀγοΐῃεγ ἴου ψΠΟΠῚ 

Ομ γίβε ἀἰεά "; ἕο “5βἰπ αραίηβϑί {πε Ὀγείῃγεη " ἰβ. “"ἴο βίη δραδίπϑβί 

ΟἸγῖβε" (νι. 11 6). ΒΥ σοπιτηαπίοη οὗἉ δἰ ἀπά ψψογβΐρ ἰπ ἢ γίβε 

ἃ απίοη οὗ Πεαρίβ ἰβ ογεδίβα πλοῦ ἱπιϊπιαΐε δηά ἐδεηάθν ἐπα δα 
ψοῦά παά ἐνερ βεεῶ. ΟΠ γίβείδηβ γε ἴο δα ςῇ οἵδε ἃ8 6υγε ἴο ει δηά 
ἢαπά ἴο ἴοοε (χίϊ. 14 8). Εδοῖ 88 Πί8 Ββοπουγαῦϊε ρίασε ἰῃ με θοάν, 
χεά ὃν Οοά; εδοἢ ἰβ πεσαββαιν ἴο 81], 411 ἕο βδςῇ (σίϊ. 21-81). Τῆς 
ταρίυγουβ ουΐραυγδέ οὐ οἤδρ. χἰϊΐ. 8 ἃ ϑοὴσ ἴο ἐῆε ργαΐβε οὗ ἴωονε ἃ8 

ἐπ ἴανν οὗ ΟὨγβείδη Ὀγοϊμεγῃοοά. Κηονίεάσε, ἐδ, ταίγαο!εβ ἀτὲ 

8616 85 οὔ ἃῆγεαὶ απ|6858 γοϊκεά το ἴονε, ψῃϊοῦ ροϊπίβ οαΐ τῆς ““νναν " 

ἴο {π6 τίρῃξε ἐπιρογηγεπί οὗ ἐνεγν ἔδουϊέν (κι. 81). “Τῆς σοϊ!εσζίοη 
ἴοῦ ῆς βαϊπεβ᾿ οὗ Φεγαϑβαίεπηι (χνὶ. 1) ψγὰβ ἀϊσίαϊεά ὃν με αἰεσείοη 

ἐπδῖ δἰπάβ. ἐῆθ βοδίίεγεά ραγίβ οὗ τῆς Ομαγοῦ οὗ Οοά. 

(8) Τῇε γεϊαξίοηβ οἵ Οῃγίβιίδηβ το σοά ἰῃς Ἐδέμεῦ, δπά ἴο {πεῖν 
Ὀε!ανίπσ Ὀγείῆγεη, δἰϊκε σεπέγε ἴῃ ἐμεὶν γεϊδιϊοηβῃΐρ το ΟὨγίβε:: ἐδε 
ΟἸμεγοῖ! ἐς Η ἐς δον ----" ἃ κοινωνία οὗ ἔπ ὅοη οὗ Οοά᾽" ((. 9). Τῇε ν Ποῖε 
σοηϑβοίοιιβηεβϑ οἵ ες ἠενν [{{6--ρεγβοηδὶ οὐ σογρογαΐε---ἶβ σγουπάρα 

ἔπογε ; ἐν Χριστῷ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἐν Κυρίῳ, ἰ5 τπ6 Αροβείε᾽ 5 βίαπάϊησ 
ἀεβηϊείοη οὗ ΟΠ γί βϑείδη βέδίεβ δηά γεϊαίίοηβ. Τὸ υᾧὑβὲ Ῥδα 5 βίγοπρ 

ἐχργεββίοη (νὶ. 17), “6 ψῇο ἰβ. σδηρεημίεα ἰο ἐς ΤΠ ογά, ἰδ ομια βρίγί "ἃ 

ΒΥ ἴδε ἴδοξ ἐπδαξ πεν βενεγαῖν ἱπῆαγα ἰη Ηἰπι, πεη ἅγὲ σοπϑβιϊςαϊοά 

“ἃ ὈΟΑΥ οὗ ΟΠ γίϑε, δηά γιόριδεγς ἱμαϊυϊάπμαϊν " (χιὶ. 27). Νὸ πιδῃ ἱπ 
ΟὨρῖβὲ ἰβ βεϊ -οοπιρίεΐε ; [ες εγε ἢπάβ ἰἴ8β πηδΐε ἰπ ἴῃς παηά, ἴῃς Πεδά 

ἰπ ἐε ἔοοῖ. ΤὨϊΒβ γεοίργοοαδὶ βυρογάϊηδίίοη ἀϊοϊαζεβ {ΠπῸ6 ἴανν οὗ ἐδμε 
11 ἰπ ΟὨγίβε Φεβὰβ αηὰ σοπίγοὶβ αἱ! [8 τπηονεπιεηΐίβ. Τῆς Αροβίίε 

οἷαἰπ18 ἴο Ὅς Πἰ πι861 ἔννομος Χριστοῦ, Ῥεσαιιβε ὨΕ “5668 ἢοΐ ἢΐβ5 οὐγπ 
ΡῬγοῆξ Ῥυΐ ἰμαὶ οὗ {π6 πλδην ᾿ (χ. 21 8). Τῆς αυεβείοη οὗ ἱἰ. 18, 
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μεμέρισται ὁ Χριστός ; γανθαὶβ [ἢ6 γαάϊοδὶ τϊβοῃίοῦ αἱ νοσκ ἰῃ Οοτγίπεῆ. 

Τῆς ΟΠπαγοῆ ψ 88 ἐπ πε αγεβ8 οἵ βοπΊε οὗ ἰΐβ πιθηρεγβ ἃ Κίπα οἵ ἀδ- 

Ῥαϊίηρ οἷα οὐ ῬΠΙοβορῃ σαὶ βοποοί, ἴῃ νὨΙοἢ αἱρέσεις Δηά σχίσματα 
γγαγα πηδίζεγβ οὗ σουγβε; ἴο Οἴπεῦβ ἰ ψγὰ8 ἃ Ὀεηδῆϊξ βοςιεῖν, ἴο Ῥὲ 
υ8ε4 80 ἴαγ ἃ8 βαϊξεά ἱποϊηδέίοη Δηά σοπνεηίεησε. Αραίηϑε 411] βυσῇῃ 

ἀεραβεά ποιίοῃβ οἵ βοοίβὶ [Πἴθ, ἀηά βε! ἢ8ἢ}: αραβε οὗ ΟΠπαγοῦ ργίνιερε, 

τιϊβ. Ερίβε!ε 18 ἃ βαβίαἰηβαὰ ργοΐεβί. 
ΤῊΪ5 ἔα! ονβϑαΐρ οἵ ΟἸγίβε [5 βυπηρο ἰβεά δηά βεαϊεά ὃν {ες Ὀγεδά 

Δη4 σὰρ οὗ ἐπε Ἰμογά 8 ϑαρροτγ (χ. 16 {{.)---ἰῃς ““οἠε ἰοαῦ᾽ δηά “οπε 

σὰρ᾽ ἴῃ ψἱσἢ 4} ραγεϊοὶραΐε, βίπσε ἱξ ἰ5 ἃ “ οογιρημηΐοη οἵ ἴῃς Ὀοάγν 

οὗ Ομ γίβε" δηά “οἵ πε δἱοοά οὗ Ομ γίβε", Τῆς “ψογά οὗ ἔπε 
ογΟβ5 8 πιδάς ὃν {8 ογάϊπαησε ἃ δίπαϊῃ “ σονεηδηΐς ἰῃ ΟΠ γίβι 8 

υἱοοά". Τῆς ΟὨ γι βείδη ϑοοίεςυ ἰβ 8 Κπονῃ 48 {πε ἔγαςεγπίεν οἵ {πε 
Ογυςοϊβθεά ; ἐνεγηλογο ἰξ “ ργοοίαἰπηβ ἔπε [οτά᾽5. ἀεαίΐῃ, ΕΠ] Ηξ σοπιε "᾿ 

(χὶ. 26). ϑυςῇ ἐδ! οννβῆΐρ ἴῃ ΟΠ γῖβί, ἀρργορτγίδζίησ ἴῃς ψΏο]ς πηδῃ, 

{πε Ὀοάν ψἱτ με βρίγιε (νἰ. 15, 19), δχοίυάεβ ἐῤδθὸ γαοίο αἱϊ ἰηΐεγ- 

σοῦγβα ἢ “186 ἀςπιοηβ" ἃηά [εαβίίηρ δὲ {πεὶγ “(4016 ᾿᾿ (κ. 20 88); 
τεῖγ σοπιπχαηίοη ἰ5 αὈπογγεηξ δηά πιοῦν ἱπιροββϑιθίε ἴο ἔοβ6 γῆ 
μανε γα ν ρατγίακεη ψιτῃ ΟὨγίβε (οὐ 2 Οοσ. νὶ. 14 81). 

Ὑῆε ἰπιγοάυσίζοτυ ἐπαπαβρίνίηρ βίρπαῖν σοπηδοῖβ {π6 κοινωνία τοῦ 

Χριστοῦ ψἱτἢ Ηἰ8 παρουσία. Ηορε ἰ5 ἃ υπϊκίησ ρῥγίποίρία, αἱοηρ νι 
ἕλῃ δπά ἴονς (χιϊϊ. 18, οὐ. Ἐρῆ. ἱν. 4. Τῆς Οπυγοῦ οὗ Οοά ἰ8 πὸ 

πιογα ἰαπιρογαὶ ἰαγίο. Τῆς “ρο]ά, 5ἰΐνεγ, ργβοίοιιβ βίοῃεϑ ̓  οἵ ἰΐϑ8 
ςοπϑίγασείοη Μ}|} Ὀγᾶνα ἴῃς υάσπηεης ἢγαβ ([1|.. 122-156). “Ὅῃοβα ψῃο 
ατα ΟΠ γί βε᾽ β, δὲ Ηἰ8 σογηίησ, ̓  ἕογπιὶ ἐμῆς πασίειβ οὗἨ ἐπε εἴεγηδὶ [ίηρ- 

ἄοπι οὗ Οοά (χν. 28-28). “Τῆς ἀδν" πψῇῃϊοῃ γενεαῖβ τῆς οοπιρίείεα 
ΜΟΥ οἵ ΟΠ γῖβὲ “11 ἀδοίαγε ἐνεγν πιᾶη 8 νόγῖ, οἱ σι παΐ βογί ἰξ ἰ5"; 
εδοὴ οὗ ΟΠ γι 5 Βεῖρεγβ ψ|}} ἔπε γεσεῖνε ἢἰβ πιεεά οἵ “ργαΐβε ἔγοπι 

Οοά, δηά ἔπε ἀρργονεά ““ϑβϑαίηίβ,᾽᾿ δ5 Ομ γίβί᾽ 8 4556 880 Γ8, 711] ““31υᾶσα 

{πε ψογά "᾿ ἀπά ““δηρεὶβ᾽ (11. 18, ἱν. 5, νἱ. 2 ἢ). 

(4) Τῆε γεραυϊδιίοηα οὗ ἐδς οπαγίδηιαία, ἴῃς μετ δηά δε επὶ- 

Ὀαγγαββηηεηξ οὗ (ἢϊ5 ΟΠαγοῇ, ἰβ ἀεάμοεά ἔγοπι ἐπε αὔονε ργὶποίρίεβ. 

Τῆεβα ροόνεγβ, οννανοῦ τηδηϊοἱά, ἀγα πγδη ἐεβέδτίοπβ οὗ “ἐπε βαπια 

Θρίγα,᾿ ψῆὸ ἰημαρίεβ τς επείγε θοάν οἵ Οἤγιϑεὲ δπά ψῆοβε “ ΜΠ] 

ἀεζεγηγίηαβ 6 νᾶγίουβ επάουννηηεηξβ οἵ [18 βενεγαὶ πιαπηθεῦϑ (χὶ!, 7-11). 
ΤὮεν ἀγὰ αἰβιγιθαίςά, ἃ8 τῆς Ὀοά!ν ἕαποςίοηβ ἄγε δϑβίρηβα ἴο ἐδεὶγ 

ΡΓορεῦ οὔρδῆβ, ἕογ ἐπε βεγνίος οὗ τῆς ψῇοϊς ἔγαηηε. ὙΤπα ροββεββοῦ 

οὗ οπα σδηηῃοῖ ἀΐβρεηβε νίξῃ, ἀπά πιαϑὲ ποὶ ἀεβρίβθ, ἢἰβ αἰ ΓΕ ΕΙΥ 
δἰ ἔτεα Ὀγοῖπεγ (χίϊ, 14 6.). Ὑεῖ ἴπεγε 8 ἃ σγδάδιίοη ἴῃ ἴῃς σμαγίβπιβ ; 
ἰϊ 5 γίβῃτ τὸ σονεῖ “τῆς φσγεδίογ δποηρ ἴπεπὶ. [ψονε βυρρ!!εβ ἐμε 
ογτεγίοη ; ἴπ6 πιοϑὲ δάλνίηρ σἰἕῖβ ἀγα ἐπε πιοϑὲ ἀεβίγαοίςε (χίΐ. 81- 

χίν. 19). ει: {γεβίγαίπε πιαϑὲ θὲ Ὄχεγοίβεά ὃ. ρίξε ρεγβοηβ, δηά 
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ογάογ ἐπίογοεα Ὁ. ἔδε σοπιπγιηϊέν, 50 ἐπαξ ἱπαάϊνί Δ] ἰδ] απίβ τηδν Ὅς 

οοπιρίπεά ἴογ ἔμε σοπιπιοη ρσοοά (χίν. 26-88).», Τὸ ἐδε αἰϊγεσξίοη οὗ 
ἔῃ68ε τπηδέξοῦβ ἃ τηδην ργδοίϊσαὶ βεηβε πιαβὲ ΡῈ δρρίἰεά ; “ἐπα αηάοτ- 

βίδπαίηρ ᾿᾿ αἰά8 {πε βεγνίοε οἵ “ ἐῃς βρίγιε " (χίν. 14-20). 

ΤΗΐ5 σμαγβπιαξίο πιϊηἰβέγυ, ἀἰ ἔαβεά Ἐπγουσῃ τῆς Ὀοάν οὐ Οἢτγίβε, 

ἰθ ἴῃς Ῥαϑβἰ5 οἵ 41} Ομ γἰβιίαη ἀρεπον. Α8 γεξ Ἐῆθγε αὔὰὲ οπἷν “ ἕμπο- 
ἐΐοηβ, ποῖ ἔογπιαὶ οἴῆοεβ᾿ (Ηογῇ) ; {πε ἑαποξίοη ἰ5 δηξεγίον ἔο ἐπε 
οἴῆσε, ἀπά πλᾶνὺ δχίβε νεός. . Εδοῆ τηδη ἴῃ ἰἢ6 ΟΒαγοῖ οὗ Οουίμεῃ 

Βροηίδηξοιβὶν ϑρεαῖζβ, βίηρβ, βεῦνεβ ἰπ νι μδίονεγ ἰαβῃίοη (χίν. 26), 

ἰῃ νἱγίαα οἵ δίβ χάρισμα,---ἰἢς ρατγείσυ τ ἔογπι τ ίσῃ ἐμε ᾿σοπηηοῃ 

χάρις ἀ55πΠ|65 ἰῃ Εἰπὶ ἴον {π6 Ὀεπεῆξ οὗ οἔμβεγβ. Ὅδε γε ἰβαξίοη οὗ 
ἐπ 116 οἵ Οῃγῖδε ἰῃ ἐπ ΟΠ γί βείδα ϑοοίειυ ἰβ ἐμ αἰπὶ ἱπηροβεά ου 

ἐδοῖῦ ΟΠ γί βείαδη Ὁ. ἐπε ϑρίγίε νμοβα ἱπάννε! Πρ πχαῖζαβ Ηἰπὶ βασῆ. 

8. Τῆς ἐεδσμίησ οὗ ἔμε Ερίδβε!ς ἰαίτεβ ἃ ννἱάθ ουξὶοοῖς ἰῃ ἰξβ σοη- 
βίἀογδείοη οἵ ἐμέ γείαξίομς ο ἐΐε Ολγίδέϊατι ἐο ἐΐ6 τοογϊά. Τὶβ 
τεἰδεϊοηβῃΐρ ἰ8Β ἐχῃϊ τε πιδίη!Υ οα ἰἴβ περϑαῖϊνε βίάθ. Τῇε Ὀεϊΐενεγ 

ἰῃ Ομ γίβε, “' εἱεσὲ " δηὰ “" βαποιίβεά " (4. 2, 27), θα1ΠῈ οα ἐπε ἔοιπάδ- 

εἰοη οὗ εβιαβ Ομ γβε ἱπίο Οοά 8 ἰεπλρίς, ἰ5 βεραγαξεαά ἔἴγοπι {πε ψοῦὶά. 

Τῆς ϑρίγίε ες ἢδβ8 ἔγοη Οοά τηδῖοβ ᾿ἰπὶ ἃ πνευματικός ; ΠΕ ἢδ5 ΠΕ 

ἰλουϊεῖεβ, δηὰ ἰἰνεβ ἰῇ ἃ οβδηρσεά ογάεγ οὗ ἐπίησβι ὙΠεγε ἀγα ἔννο 

ψνοΣ 8---ἃ πενν ψοῦά οὗ τἢς ϑρίγίξ ἐογπιεά υυἱεμιπ ἐπε οἱά κόσμος Ῥαΐ 
αἰτεῦγ ἀἰϊδείπσε ἔγοπι ἰΐ,. απἰπίθ! σίρε ἴο ἱξ, δηὰ ἀδβιϊπεά βοοη ἴο 
ονεγίῃτον δηά ἀἰβρίαςσε ἰΐ (1. 25-29, ἰἱ. 6-14, π|.. 18 ἔ,, νἱὶ. 831). 

(1) ννίεβ ἐπα νοῦ! ̓5 δέρ ας ΟΒαγοὴ οὗ Οοά ΠοΙά5. ἐγαςείεββ ψαγ. 
Τἰνίηρ τη τπ6 ψογὶά, ΟὨγβιίδηβ σαηποῖ ἀνοϊά οσοπίασξ ΜΙ ἐξ8 “ ζογηΐ- 
οαίοῦϑβ, εχίογείοπεγβ, δηά ἔδε γαβέ ; Ὀαΐ ἰξ σαῃ δπά τηυβὲ κεαρ ἐμ 6 πὶ 

οαξ οὗ ἰζ5 γδῃξϑβ (ν. 9-18); ἴῃς οἷά Ιεανεη ἰβ5 ἴο δε ““ οἰεαδηβεά οαξ" οἵ 

τῆς “πεν κηεδαϊησ," βίπσε Οἢγίβε ἰβ ον ραβοῦδὶ ἰδπὶρ (ν. 6-8). Τῆς 
βίη οὗ ἔῃ νου σαϊπιίπαίεβ ἴῃ ἰΐ5 ἰἀοἸαίγυ ; ἔγοπη {π|5 με Οογιπεμίδηβ, 
ἀποοπα!τἰοπδῖν, πιαβὲ “ ἢἤεε " (χ. 1-14). 

(2) Τῇε Δροβέϊε γεσορπίβεβ ἐπε παίμγαϊ ογάεγ οὔ [76 ἃ8 ὁὔς πῆο 
5668 {πγουσῇ δηά Ὀενοηά ἱξ. Ηε σπογίβῃεβ, ἃρ ἴο {μ|5 ἀδίε, ἐπε ῃορε 
οὗ Πἰβ [υογαβ βρεεάν γεΐαγῃ (χν. 561 ἢ). Ηδηος ἔπε ῥγονίβίοωδὶ σῃδτ- 
δοΐεγ οὗ ἢΐβ δάνίςεβ γεβρεοξίηρ πηαγγίαρε ἰῃ σπδρ. νἱ. Ηε ψτγίϊεβ δὲ ἃ 
ἰαηπσέαγτε οὗ δάβρεηβα, ῇεη πηεη βδοι!ὰ Κεαρ ἐπεπιβεῖνεβ ἔγεε ἔγοηι 
πεβάϊε685 {ἰε8. Ηε δάηγβ ἐμε πεοαββίευ οὐ πγαγγίασα ἰπ ἐπα σαβε οὗ 
ΠΊΔΩΥ Οοτγπιμίδηβ, δρά ἀρρίϊεβ ἴπ6 ἴανν οὗ Ογίβε σαγεία!ν ἕο τμε 
ταϊχεά απίοπϑ 850 ἐγουδίεβοπις δὲ Οογίπεῃ. Ης ἔεαγβ ἴογ ῃἰβ ἀἰβοίρεβ 
τε Ὀαγάδηβ ἱπιροβεά ὃν ἀοπιεβεϊς σαγαβ ἰῃ ἐΐπιθβ 80 ἀποογέδίη, δηά ἴῃ 
ἃ 8οοσίεϊςΥ δὲ νὰ ἢ ἐπε οσά. ΟΠ γ βείδπβ πηαὺ ποῖ ““ρὸ ουαξ οὔ {πε 

νοῦ], ποῦ σεᾶβε ἴὸ “αδε᾿ ἰξ ; Ὀσὲ μεν πιαδὲ μοϊὰ ἰξ σεν δηά 
τείγαίῃ ἔγομη “" αβίησ ἰξ το ἐπα []} ̓̓  
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Ιω ἀϊβοιυββίησ {πε απεβέϊίοη οὔ δε ἱΔοίοίμγία Ῥααϊ σίνεβ ἃ σίαπος 
ἴο ἔδε πιούὲ ροβίξϊναε βἰάθ οὗ ἐπε ΟΠ γιβείαη᾽ 8 γεϊδείοπβ ἢ ἐχίεγηδὶ 
παΐασε. Ηβε γϑοβϑίβ με διίίαάς οὗ με ΟΙἹά Τεβέαπιεπε ἐονψαγάς 

δαγΠν ᾽εββίηρβ Ὁ. αυοζίπρ, “ὙΠα εαγίῃ 18 ἴῃς [,ογά᾽ 5, ἀπά ἔπε ἔμ!- 

πεδ5 {πεγεοῦ" (χ. 28). Τῇ ἰάοϊβ ὕανε ὯῸ ρόνεν τὸ ἀϑαῦρ Οοὐ 8 

ογεδίαγεβ, ποῦ ἴο Πἰπ|ξ ΗΒ σμ] άγεη᾽β 86 οὗ ἴῆε. Απ εηϊϊσπίεηεά 
σοηπδβαίθποα Μ01}} ποῖ βουαρία δὲ ἐπε εηὐονπιεηΐ οὗ [οοά βδογίβοεά ἴο δῇ 

ἰάο!, ἐβουρῇ οἰγοιπιβέδηοεβ Ψ0|Π] οἴξεῃ παῖε ἐμ 15 ἱπεχρεάϊεπε (νἱϊ., κ. 
28 8). Τα δενίβῃ ἀϊβειποιίίοηβ οὗ πιεδὲ ἂγὲ ορϑβοίείε (νί. 12 ἔ); 1 
νὰ8 ἰπ [5 βεῆβε ἰπαΐ Ια! δά δηαηοίϊδξεά πε τη ο8-ἀραβεά πηαχίπι, 

ΓΑΙ Ἐπίησβ ἅτε ἴανταϊ το πε ". ΤΗε σαρκικὰ οΥὨ ΠΠῈ ἢε επ|5ὲ8 ἴῃ ἐπε 
βεγνίσε οὗ [18 πνευματικά; {ΠΥ 5Βόγνα ἴο πα] ΡΙΥ ἀπά βίγεησίῃθη ἴα 

Ῥοπάδβ οἵ πιαΐααὶ πεοαββίίν αγιβίησ ἔγοπι οὐγ Εἰηβῃΐρ ἰῃ ΟὨγίβε (ἰσ. 7- 
12, οἵ. Κοηι. χν. 27, Οἱ. νἱ.). 

[π με γεϊδείοηβῃίρ οὗ τῆδῇ δηὰ ψοπιᾶη ἐῆε Αροβίίε 8665 {πα 
ῃδίαραὶ αηά βρίγίζαδι ογάθυ ὈΙεπάδά ; ἢς ρα88685 ἔγοπι ἔπε οἠε ἴο {δε 
οἴμεν ψ τ ρεγέεσε σοηρστγαυϊν, πα ἀΡΡα6δ185 ἴο ἴῃς τεδοῃίην οἵ “"' ἡδΐαγα," 

Ἔχργεββοά ἰῃ βεουίαῦ ουιβίοπῃβ οὗἩ ἄγεββ, ἃ8. ΔΠ ἐχροπεηΐ οὗ πε Ὠἰνίπα 
ψ1} (χι. 1-15). ΔΜ ΏΙ6 σεηδαυγίηρ ἔς σγεεά δηά ἀγγοραπος ἀϊβρίαγεά 
ὃν ἐμ6 τίς (χί. 17 Ε.), μὲ ἰΙεανεβ ἀϊβείποιίοηβ οἵ ψεδιεῃ ἀπά γϑηκ υη- 
σοῃάεπιπεά ; ἔγοπι πε δπαίοσν δρρίϊθά ἴῃ σῇαρ. χίΐ. 18 Φ, ψὰ ἰπίεγ 

ἐπαξ ες νἱενψεά ἐπ686Ὲ δἃ5 ἃ ραγέ οἵ “τῆς ἰαβϑῃϊοη οὗ ἐμ15 ψοσίά, 

πεσαββαγν Ῥαξ ἐγαηβίεηξ, 

(8) Φεαέϊι, {πὸ 5'π ψΒΊἢ σίνεβ το 1 [8 “ βείησ,᾿᾿ Ῥεϊοησβ ἕο ἐῃε 
βυϑίεπι οὗ πε ργεβεηΐ εν] ψογά. ϑίησε ἐπε γεβαγγεσέίοη οὐ ΟΠ γίϑβε, 
ἀεδίῃ ἰβ ἴῃ ργίπαίρίε “" δ  βῃ θά " ἔογ ἔποβε ψῇῆο γε Ηἰ5 (χν. 26, 55 
6). Τῇε γεβαγγεσίίοη 15 ὩῸ πίεγα ἱπηπιογέα εν οὗ ἐπε βρίγίξ, βιοα ἂ5 
ΡΒ] οβορμοῦβ σοησείναά ; 1 5 πε τενεγβαὶ οὗ ἀδαΐῃ, ἑῆς γεσονεῦυ οὗ 

με δητίρε πλδῇ ἔγοπι [8 ροσγεῦ. ΟἿ γίβε᾽ 5 ρεορίβ, ἴο Ῥε βαγε, ν1}} ποῖ 

Ῥε γεοϊδά ἴῃ πιογίδὶ ΠδΌ Π πιεπῖβ, οΡ γεβαπια ἐς σοῦρβε μδὲ νγαβ [αἰ ὦ 

ἴπ {πε σγανε, Τῆς πεν ἔγαπια Μ0|1} αἰδῆεν ἔγοπι τῆς οἱά 48 ἔμε ρίαπε 
ἔγοπι [18 ρεγίβῃβά 8εεά, ΗἩδδνθηὶν Ὀοάΐεβ πιαβὲ βαγραββ θαγίΗΪν ἰπ 
πὶ πηασίπαρ!α ταγ8. Δάδπιὶ δηά Οἤγίβε ἀγὲ ἰγρεβ οὗ ἔνψο πιοάδβ οἵ 
Ῥείησ : ἴῃ οὖὐγ ργεβεηΐ “"πδίυγαὶ Ὀοάν" ψὰὲ ““ψεαὰῦ ἴῃς ἱπιασε᾽ οὗ 

ἴδε ἔογπιοῦ ; οὐῦγ ἕαΐϊαγε Ῥοάν Ψ|1 δὲ “ βρίγίξαα! " δέίεγ {πὸ ἱπιασα 

οὗ Οοαβ ὅοη (χν. 835-57). 
ΤῊ8Β σἱογίουβ δῃά ἱπσοησείναρῖες σῆδησε Ψ1]1 βαρεγνεηε- -ἴοὸῦ 

ΟὨΒ νυ βείδηβ ᾿ἰνίησ οὐ ἀεραγέθαά δ[{|κὸ (χν. 51 [.)---δὲ “τε γενεϊδϊίοη οὗ 
ουὔ Τογά δεβαβ ΟὨ γι," σνῃῖσῃ ἐς Οοτγίπεμίαθ ΟΠ βείδηβ ἀγὲ αὐναῖῖ- 
ἴηρ (. 7). ΤΗΐςβ ἰ5 “τῇς εηά" οὗ με οουῦβε οὗ γενείδείοη δηά οὗ 
Θοάε ἀεαϊηρα «τη πηβηκίπα- τῆθη Ομείβε᾽ 5 τεἀεγηρίίοη ἰβ σοχτη- 
ρίεῖς, βεη Η 8 δπβηγδβ τὨγουσῃουξ ογεαδιίοη" ἀγὲ ὀνεγσοηιε, ἀπά Ηξ 
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8 806 ἕο ἰἴὰν δὲ {πε Ῥδίμπεγ᾽β ἴδαξ δὴ επιρίγα ΠΟῪ βαδάμπεά ἀπά 

Ἐνευυῆεγε δοσογάδαπε συ ἐῃ Οτγεβδίογβ ἢ}, ὙΠ “τῃ6 ὅοη 

Ηἰπιβο Μ{Π σῖνε ἐπε ογοιγπίηρ Ἔχατηρίε οἱ ΒὈΠβϑίοω, “ τπαὲ Οοά 

ΤΠΔΥ δα Δ}1 ἰῃ 411" (χν. 28). [τ {πὶ8 5 Ὀ]Ππια ἰββαε ἐπα ἐεασῃίησ οὗ 

Ἔδε Ἐξρίβεϊιε ουἱπηίπαίεβ. ὍΤῇα γεϊδείοη οὗ ἔπε Ομυγοῦ οὗ Οοσγίπε ἴο 

Οοά, ἐπουσῇ πιαγγεά ἀροη ἰζ8 ρατγί γεῖ γεδὶ δπά βδης  γίηρ, συμ! σἢ 
δανε πε Αροβέϊε ;Ϊ5 βίαγιησ-ροίπί, μα8 Ῥεεη απέοϊάεά ἰῃ ἐνεγ- σίάθη- 

ἰησ οἰγοίεβ, ἀπῆϊ]! ἰΈ ἰβ βεεη ἕο εηῖργασε ἔπε αηίνεγβε ; ἔπεγα 8 ἔογπιεά 

νι τίη ἰε ἐπε Ῥερίπηίηρς οἵ ἃ Ὀἰνίης γεαΐπι ὑπαὶ βίγείομεβ οὐ ἱπίο 

αηπηονσῃ νου ά5, δά τν}}} Ὀγίησ 411 Βηΐϊΐϊε ρόοσψεγβ δηά Ῥείησβ ὑαπάεγ 
ἰ8 βιναν. ΄ 

ΤὨτγουσῇ ἐπ ΐ8 οπεῖγε ἀενεϊορτιηεπέ οὗ ἐπουρμὶ δηά [ἰΐε ΟὨγίβε ἰβ 8}} 
ἐδίησθ. Ηἰβ ργεβεπος δηά ἰογάβῃίΐρ, ἐμε γεάεευλίησ ρόοψεῦ οἵ ΗΪβ 

οΓΌ88, Ἔχίεῃα ονεῦ Ἔνεῦὺ βεῖά τἱεῃίπ: ον νεν. ὙΠΕΥ σονοῦ ΑΚ 

ἔδα τεἰδείοηβ οἵ με ἰηάϊνίάα! τη ἰο Οοά, οὗ πιδῆ ἴο πιδῇ συ ἱτίη 

βοοἰεΐγ, δπά οὗ ἤδη, ἱπάϊν ἀμ Πν δηά οοΠεσείνεῖν, το τῃς ποῦ] δγοιηά 

Ηίτα ἰῃ ἐπε ργεβεπὲ δπὰ Ῥεΐογε ἢίηι ἰῇ ἐπε ἕαΐζαγε. Ο γίϑέ ἰδ 411 ἰῷ 

411, δαὶ ἐπγουσῇ Ηἰΐτ βπαῖν Οοά τηδὺ ὕε 81} ἰῃ 4]. 



ΟΒΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 

ΤΗΕ ΓΠΑΝΟΌΔΛΟΘΕ, ΤΈΧΤ, ΗἸΒΤΟΚΥ, ΑΝῸ ΟΕΚΙΤΙΟΙΒΜ ΟΕ ΤΗῈ ΕΡΙΒΤΙΕ. 

1. ᾿ανουάθε. “ὍΤῇε ἀϊΐαϊεςς οὗ ἔμεβε Ερίβε!εβ (1 δηά 2 Οοχγ.) ἰ8 

ποῖ Ηερτγαϊβεία, θαᾳξ πονεβ ἀροῃ ἔδε [ἰπ68 οἵ Ηε!!εηϊβείς Ογεεῖς. [Ὲ 

βΒηάϑ5 8 ἀπαίοσας, ἰῃ ἃ πιαϊπίκα ες οὗ σπαγαςζεγίβείοβ, ἰὰ ἢ ἰδησάασα 

οὗ Ροϊγίαβ, ἴῃς οἰαββίς οὗ Ηε]!εηΐβηι, ἰῃ Ερίοϊείαδβ, ἰῃ ῬΙαΐαγαῃ, ἴῃ 

Ὀίοηνβίαβ οὗ Ηδ]ςαγηαββαβ δηά οἴμεγβ, ἴω βϑυςῃ ἃ ΨΑΥ 88 ἴο ἱπιρίν 

ἔογ [ δῃά {πεπὶ ἃ σογηηιοη ἰΐ6- 5 ρἤόγε᾽᾽ (Ἠεἰητγὶς). Ῥδαὶ μδ8 Ῥεοοπῖς 
ἰῃ τι ϊ8. Ερίβε!α, πιοῦὲ ἤδη εἰβενῆεγε, τοῖς Ἕλλησιν ὡς Ἕλλην. [{8 

ϑίτλοϑρμεγε δηά σοϊοαγίην δηά πιονετηεηξ τὲ ἀϊδείηςείνεῖν Ογεελ οὗ 
ἐμ ῥεγὶοά,---“ Θὰ σοπιραγεά, 6.ρ., ἢ {πε βέγίε οὗ ποπιδῃβ οὐ 2 
ΤΠεββαϊοηίαηβ. ἌΝ Ώ1ε ΟἹά Τεβίαπιεπί γεΐεγεποεβ ἄγ πυπιεγοῦβ ἰῃ 
1 Οογ., {πῸν γε επιρίογεά ὉΥ ψΑὺ οὗ ἱ{ΠΠαβέγαϊτίοη γαίμοῦ ἐβδη οὗ 

Ργοοῖ, ἀπά ἰῇ ἃ Ηεϊδηίβεὶς ποῖ ἃ Βαῦθίηϊσαὶ πιδηπεν. 

Τῆς Ερίβεϊε ἢδ8 ἃ γἰσῇ νοσαθαίαγγ. Οαΐ οὗ {πε 5,594 Οτεεῖς νογάβ 

οὗ {δε Νεὲν Τεβίδπιχεηϊξ ἰξ επιρίογβ 968---108 ρεσα!δαγ ἰο ἰέβεῖ ἔ, Ιὴ δε 

μαῤραχ ἱερογπόπα οὐδ Ἔχρεοΐβ ἐῃε ἰαάϊοβυπογαβυ οὗ ἴῃς Ερίβεϊες ἰο 

πιδηϊεβε ἰϊ5ε 1. δἰ χίγ- εἰρῃξ οὔ ἐπε β86---ροαὲ ἐνο-πἰγά8---ἀγε οἰαβϑίοδί, 
οσσαγγίηρ ἰῃ Ακεα τυγίξεγβ εαγιεγ ἔῆδη Ασίβεέοιε ; νεηΐγ-ννο θεϊοησ 

ἴο ροϑβί- οἰ αββϑίοδὶ δυΐμογβ οὗ δε κοινή, οὔ ἴο ἔμε Οτεες οὗ ἴῃς σοπέεπι- 
ῬΟΓΔΙῪ ἰηδογίριίοηβ δῃὰ ραρυγὶ. [!ἢ τὰς γεβίάις ἴμεγε ἰ8 οης ϑρθοί- 
βοα!ν ϑερέυασίηξς ἔεγῃ, εἰδωλεῖον (νἱϊ. 10, 5εα ηοίε); «ἀπά ἐπε 
Αγαπιρδῃ βεηΐεξηςε, μαρὰν ἀθά. ΕἸενεη ψοΓάβ ἀγα ἰεἴξ, 50 ἴα απποννῃ 

ἔγροτῃ οἵπεν ἀοοσαπιεηΐβ, οὐ αδεά οὨἱΥ ὈΥ Οἰ γί βείδη ψγίζεγβ δἕξεγ Ῥαυ]---- 
διερμηνεία, -ευτής, εὐπάρεδρος, ὀλοθρευτής, πιθός (1͵. 4), περίψημα, συνζητητής, 

τυπικῶς, ὑπέρακμος, χοϊκός, χρηστεύομαι ; θυΐ ἀνεγγ οπα οὗ {πΠε8ε ἢδ8 

αἶοβε κίπάγεά οὐ ἀπαίοσιιαβ ἰῃ σοπηηοη Οτγεεῖς; ἰξ ἰ8 ΠΗ Ὶ 7] Ἐπουρἢ 
τπαξ 411 σγεγα σαγγεηΐ ἰπ Π6 βρεθοῇ οὗ Οογίπίῃ : εὐπάρεδρος πονενεΓ, 

ΜΠ [18 ἐγαπβραγεηΐς 8επβςε, ἢδ8 ἴδε ἰοοῖς οὗ ἃ Ραα!ὶπε σοἶπασθ. ΤῆΣ 

ἔοτεγ-νο δαάαϊείοηαὶ ψψογάβ οὗ 1 Οογπιμίδηβ (24 1 {με Ῥαβίογαϊ 8 
Ῥε ἐχοϊυάεἀ) [ἱπιϊεά ἴῃ ἐμεὶρ ΝΤ. γάηρσε ἴο ἐπε Ῥααϊΐηε Ερίϑβε!68-- 
Ραμίϊηε, Ὀαϊ ποὶ Εἰγβε- Οογιηε πίη, ἀ. ἰρ69.---γἱεἰά ἃ 5ἰ πη] ἀπαἰ γϑβἰβ. 

Ουΐ οὗ [με 150 ψογάβ επυπιογαίεα ὉγῪ εππεαν ἱπ ἢἰβ αδεΐα! 

ϑομγοῖς οΓ Ν.Τ. Ογεεὶ (ρρ. 88-91) 48 “βέγίςε! ν ρεσα! αν ἴο ἐπε υχχ 
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οΥ ΝΤ., νἰξὰ ἀπε ἴογέν οὐ δέν δάάδεά το ἐπ 8 ἰβὲ ὃν ἱποϊιάΐησ 
ῬΗΠο Φαάεξευβ, ἐνεηΐγ- ἔνε οσσαῦ ἰῃ ἘΠἰ8 Ἐρίβεια ; Ῥαξ ἀραγὲ ἔγοπι 

Ηεῦγεν ἰοδη-ψογάβ (βοῇ 88 πάσχα), δηά εχοϊαϊηρ πθαγ γοϊδείοπβ 
δΔηά σογγεϊδεθβ οἵ γεοορηϊβεά οἰαββίςαὶ οὐ ροϑβί-οἰδββϑίσαὶ σογάξ, ἔπεγα 
τειηδίΠ8, αἴξ [Π6 γεβεδγοῆεβ οὗ ᾿εἰββπιδηη ((η Π15 Βιδεϊςἐμαάϊεη απὰ 
Νεμε Βἰδεϊπἐμαϊδη) δηά᾽ οἵπερ βευάεηΐβ οὗ ἐπε Οτγεεῖς ἰηβογίρείοηβ 
Δηά ραργυτγί, ΟὨΪΚ ἃ Ββαπάξα!, ρεῦπαρβ μα! αὶ ἄοζθη οὗ ἐπε᾿ ἐψεηέγ-ῆνςε, 
τπδξ οδῆ ἈῈ σϑιεά ργορεγίν δηά εἊχοϊαϑίνεϊν “ ΒΙ Πα] ".---ἃ βοδπέν 
τεβίάαε νυνί ο ἔαγέμεν ἀἰβοονεγν τὰν ἀϊπηϊηβῃ. 80. ἔαγ'᾽ δβ 1 Οογίη- 
Ἐπίδηβ ἰ8 σοῃσεγηθά, γγὰ πΔΥ αἰβη) 55, τὶ οἰββγηδηῃ, “ ἔδε ἱσρεπά 

οὔ ΒΙΡΙΠοαΙ Οτγεεῖ". ΜΝ Πδὲ ἰβ βαϊά οὗ ἐῆς Ογεεῖκ οπαγαοίεν οἵ πα 
νΟΘΑΌΪΑΓΥ ΠΟ]ά8 σοοά ἴῃ ρσεπεγαὶ οὗ ἔπ6 σγαπιπιαῦ οὗ [Πἰ8 Ερίϑβεε. 
Τῆς ἰάϊοπιβ οἵ Ῥαυ}᾽ 5 ερίβέοϊαγυ βέγίε ἔογπι ἃ ἀϊβείησι βαθ)]εςσέ, θα 
ΜΏΙΟἢ ἰξ ἰβ θὲ πεοεββαγν ἴο δηΐεγ ἤεγεα. 

2. ΤΕΧτ. Τῆς Οτεεῖς Τεχὲ οὗ {Πἰ5 Ερίβεϊς βέαπάβ οἡ ἔπε 58η1Ὲ 

ἰοοζίης 45 τπδαὶ οὗ {πε γεβί---α]} δι !ν σοηζαίηεά ἰῃ ἔπε οοἰϊεσξεά 
νοΐαπηε δε 6 Ὁ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Εἰρῃίεεη οὗ ἐπε ἐννεηίγ- γος Κηόνῃ 

Ῥαασϊης αποία! Οοάϊςεβ Ὀεΐοησ ο 1 Οογ. : ΒΑΕ... ἀῦα σοπι- 
Ρίείε ; ΟΕ,Ο,Κ,,, ἀρργοχίπιδίεῖγ σοπιρίεῖε ; 89 οοηξαίῃβ Πα], ἀπά 
Πῃ21. 90,5 ἐγαρπιεηίβ οὗ ἔῃς Ερίβείε. ΒΑΟ ψεσγε Οοάϊςε8 οὗ {πε 
ψ Ποῖα Νὰν Τεβίαπηεης ; ἌΚΙΡΘ ἱποίαάςά ἐπα Αὐοὲβ δηά Οδίδμοις 

Ερρ., Ρ ἐδε Αροοαίγρβε αἷβο. ἴῃ ροϊπε οὐ ἀδΐε, Βεᾷ δείοης ἴο δε 

Ἰουγέῃ σεηέξαγγ; ΑΟΙῸΟ ἴο ἔπε ΒἤΠ οσεπέγυ; ὨΗ το {πε βίχίῃ 

σφηξαγΥ ; Ἐκ ἴο δα βενεητῃ σεηΐαγν ; ἴδε γεβὲ ἴο ἴδε ηἰπίῃ σεηίατυ. 

Απιοησβὲ {πὸ ἡυπλεγοι8 σογγεοίοῦβ οὗ δῷ, δϑς, οὔ {π6 βανθηίῃ σδηζαγυ, 

ἰ8β πηρογίδης ἴστε 85 εἰβενῆεγε. Ἃ (4 ραϊϊπιρβεβὲ ἰη {π6 Ναιίσδῃ 
{ιιργαγν) δπά 8. (Δίμουιβ [,Δ0γ56) ἂγὲ ποῖ γεῖ ογίἰσα! ν εαἀϊξεά 
ΟΡ σοδὲεά : 8εὲ6ὲ οὐ {πεβεὲ Ν55., απὰ ἴογ ἔμ] ἀεία!!]8 γεβρεοξίησ 
ἐπε ταχέαδὶ πηδίογίαὶ, Ο. ΕΚ. σγερογυβ Ῥγοϊορογιέπα ἴο Τιβοποηάον 8 
Ν.Τ. ανγατε, τά. νια]ου. Ουὐξ οὗ πε 480 οαἴαίοσιεά πιϊπαβοαία 
(ον συγβίνε) Ν55. οἵ Ραὺ! ἔενν ἄδϑεγνε αἰζεητίοη “Τῆς δησίεπε 

εἰετηεηΐβ" ἴοιηά ἰῃ ἐπεπὶ “ἀρρεαῦ σἱεθ εχίγετπς ἱγγεσαϊαγίεν ἰῇ 

ἀϊξεγεηξ ρίαςεβ οἵ ἐπε Ερίβείεβ," δπά διγεβίεγη γεδάϊπρβ ἴῃ ἃ γε- 

ΠΊΔΓΚΑΌΙΥ 5:18}1 Ῥγορογιίοη (ν εβίοοιε δαηὰ Ἡογί, Τ[πέγοά. ἐὸ ἐξ Ν.Υ, 
ἐπ Ονγδοῖ, 8 212). Τῆς πιοβὲ ποίδϑίε, απά ἔμοβε οἴξεηεϑβί οἰϊεά Ῥείον, 

αἴὲ 17 (ϑαπια 85 838 οὗ Θοβρεῖβ ἀπά 18 οὗ Ας(5), 87 (Οοβρεῖβ 69, Αοΐβ 

81, εν. 14), 47 (Οοβρεῖβ 49)---|} εχιεηδίηρ ἴο νἱϊ!. 10; δπὰ 67" " 

(Αςἕ58 66, Εεν. 34)---ἔπα τηαγρίπδὶ σογγεοξίοηβ οὗ δῇ Τὁγάϊπαγν οαγβίνε, 

νο ἢ “ ἰποίαάε ἃ γεϊδείνεϊν Ιασσα Ὡαπρεῦ οὗ νεῦν ἀποίεπε γεδάίΐηρβ," 

δπίη ἰο ἔμοβε οὔ ΝΜ, (ΝΝ.Η.}; 71; 109 (Αςἐϑ 96). Τῇε 265 πυπηδεγεά 
1.εοεϊοηαγίεβ σοηπίαἰηίησ Αςβ δηά Ερίβείεβ ἀγα Ῥαΐ ραγε!ν ἐχρίογεά ; 

ὨοΠΕ 88 γεῖ ἀρρεαγ οἵ βυβοίεης ναίαε ἴο Ῥὲ γερυίδγίν οἰζοά. 
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Τῇα δποίθης Νεγβίοηβ ἄγὰ οὗ ἔδί εἶν απἰἔονπὶ σπαγασέεν ΓΠγουΡἢ {πὰ 
ΝΙΤ. Τῆς πιοβὲ ναϊιαῦϊε ἀγα 81] αναιαῦῖας πθγε, Ἔχοερέ ἐπε Οαγο- 
ἰοηίαῃ ϑυγίας σοηβπεά ἴο πε Οοερεῖδβ. 

Εγοπὶ ἐπα ἔουγίἢ σεπίυγν οηψαγάβ Ῥαΐγίβεϊα γεΐεγεποαβ ἴὸ 
1 ον πίδηβ θεσοπὶθ πυπΊογουβ αηά ἔμ]!, Δηά αἴογά ἐπα ογίεἰς σγεδίεγ 

Πεῖρ ἐπϑῶ ἰῇ βοπῖα. οἴπεν Ερίβείαβ. Βυὲ ἔπε ἀσβηϊία δπά σεγίαίῃ 

αἰά ἐογιβοοπιίησ ἔγοπι (μΐἰβ χυδγίεγ ἰβ 1688 ἤδη πιὶρῃξ πᾶνε Ῥεδα 

ἐχρεοίεβά, 

Οοηδβίάοείησ ἐΠ6 ἰεπστῃ οἵ {με Ερίπεῖο, ἰξ σοηξαίπβ ἔενν σοηβρίσυοιιβ 

(εχίυα! ἀ σα! ἰε8, ποπε οὗ σγανα ἐχερείίοαὶ ἱπιρογίαποα. [ἐ8 ἕεχὲ ἢ88 

Ὀεεη ἔγοηι ἔπε ἢγβί σαγείμ!ν ργαβεγνεά. ἴῃ ἐπα ἔο]οὐνίηρσ σοηβρεοζιβ 

οὗ ναγίουβ γεδάϊηρβ 411 Ογεεῖ ψοράβ ἀγὲ ςῤαρεά ἴῃ ψὨΪσῃ ἐπα Τεχέαυβ 

Βεσερέυβ ἰ5 επτοηάδά ὃν τῇς ποίθ. Δπεγε {πὸ γοδάϊηρ ἰ8 ἀουδεξα!, ἃ 
4η 67 ἴο!οὐνβ ἔπε αἰζεγηδένε γεδάϊησ βαρρ!ϊεά ἰῃ ἐπε ποξα8---ἃ ΘΕ 

αἤίεν ἐδια ὁῤῥαοὶπρ' ἰηἀἰσατίησ 4 τεδάϊησ πιογα {πον ἐμαπ οῖ, ἃ αεΥΥ 

τοϊἐμομέ ἐξα ὁραοῖπρ ἰπαϊοαςτίησ ἃ ροβϑίρίς Ῥαξ [6855 ργορδθίε γεδάϊησ, 
Ονγποργδρηϊοα! σογγεοϊίίοηβ οσσυγγίησ ῥαδεῖηι, Μ᾿] σἢ Ῥείοηρ ἔο ἔδα 
Ν.Τ. ννυϊτίθη ἀϊαϊεοῖ ἃ8 18 ἰβ γεργεβεηίϊεά ὃὈΚν τε ἔνε σγεαΐ ἀποία 8 
δηά ἐσχμιριιοά ἰῃ ἐπε βίαπάαγά Ν.Τ. Ογαπιηλαγθ, πιαδὲ θὲ ἰδίθη ἔογ 
διαηΐεά ΓΠγουρσῃοαΐ. 

Ἐχοϊαάίηρσ ἐπα απο γίεβ8 σογγεσείοηβ οὗ ἰῃς Κη 7.88 ποιίσεά αηά 
ἴποβα σοῃοεγηίησ ΟὨΪν ροϊηξβ οὗἩ σγδπιπιαῦ οὐ πε ογάο ὑξγθογη})1, 

ἔπεα ἀγα πἰοόγε ἤδη 200 επιεηάδίίοηβ νας δῇεοξς ἐπε βεηβα οὗ ἐδα 
Ερίβεῖε. Ομαρίοτγβ νἱΐ. 29, 88 ἐ,, χν. 51 αγὲ ἰπβίαδπος οἵ βρεοίδὶ σοπη- 
ρ]ἰσδείοη. Τῆς γεβίογαίίοη οὗ ἔπε ἔγαε ἴαχί ἴῃ {Π|, 1, 4, ἱν. 2, νἱΐ. 8, 

χί. 29, χν. 47 Ὁτγίησβ ουἱ ἔπε ἥπεγ εἄσε οὗ δι} 8 βίγίθ. Τῇε Πεοείνεά 

Τεχί οἵ νἱ. 20 δηά νὶϊ. 6 σοπέαίῃβ εσοϊοβίαβείοαι σίοββαβ ; ἰῃ ἱν. 6 δηά 
ἰχ. 15 ἰξὲ ἢδ8 Ὠεῖρεά οιξ Ιδαυΐ 8 ἀπδοοϊαῖδα ; [8 μαδὶς οὗ εχεεηάίησ 
{δε βῃογέεγ ἡδπι68 οἵ Οἢγίϑι Ὁ] αηῖβ Πἰ8 πιεδηϊηρ---ποίδοίϊν ἰη ἰχ. 1 ἀπά 

χνΐ. 22, Τῇαε σγοὺρ οὗ (Π αγρίοα! 2) δαἀαϊείοπβ ἰο ἐπε σεπαίπα ἑδχὲ ἴῃ 

χὶ. 24 Β΄. ἀδβεγνεβ ραγεϊου!αγ δίεπείοη. Συνηθεία (ν111. 7) ἀπά ἱερόθυτον 

(κα. 28) ἄγε ἱπιεγεβείησ νγογά8. γεβέογεά ὈΥ οὔ ἰςίβαη. Α ἔδν γεδαϊηρϑ 
Αγ ποίεά ἴῃ τς ἀΐρεβὲ ψῃϊσῃ πᾶνε {π||6 οὐ ἤὸ ἱπεγίηβίο σογίῃ, θα 

ΓΘ οὗἉ ἱπέεγεβε ἱπ {πεῖν Ὀεαγίησ οὐ ἔπε Ὠἰβίογυ οὗ ἔπε ἑεχί, ββρεοίδιν 
θα {ΠΥ {Πυβέγαΐε μ6 ρεσυα!αγίει6β. οὗ ἐπε “ νγεβίδγη " ἐγδαϊείοη. 
Οπε οοη]εοέμγαὶ οπεπάαΐίοη ἰδ αἀορίεά, υἱσ., ἐμαὶ οὗ ΝΜ εβίοοϊξε δπά 

Ηοτέ ἴῃ οἢ. χίϊ. 2, 

8. ΗΙΒΤΟΕΥ͂ ΟΡ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. Τῆς ἰβ πε ἤγϑί Ν. Τὶ υυγιεἴησ τὸ 

Ῥε οἰϊεά Ὀγ πηι ἰῃ ΟἩγίβείδη ᾿ἰξογαΐασο “ Ταῖα ἀρ, δᾶγ5 ΟἸεπιεηξ 

οὗ οπιε ἴο ἐμα Οονγίπεμίδηβ (1 Ερ., χἰν".), “με ἰεέέεν οὗ τῆς Β᾽εββεά 

Ῥδαϊ ἐδ Αροβίίβ. Νγμαΐῖ νψὰβ τῆς ἤγϑβε ἐπίησ ἢς ψγοῖς ἔο γου ἰη ἐμ ς 

Ῥερὶππίπρ οὗ τη6 Θοβρεῖ Ὁ Οἔᾳ ἐγαΐίῃ ἢς τψγοίς το γου ἰπ ἐπε ϑρίγίξ 
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τουσπίησ Ὠἰπιβεῖ ἢ ἀπά σερῆαβ δηά Ἀροίϊοβ, δεσδιβα ὄεσεη ἔμεπ γοι 
Βαά ἰογπιθά ἐβοϊίοηβ." [πὸ οἔμον ροβί- ἀροβίοι!ς πγίξεγβ, ΟἹεσιθηξ 
Βῆονβ δὴ ἱπιρεγίεοξ ζγαβρ οἵ Ρδιϊπε ἐεδοδίασ, Βαξ δῖβ8 ϑΘαϊυϊβιίοη, 

τὶς δὲ χχίν., χχχίν. 8, χχχνίϊ., χἱῖχ., δηὰ ἷἴχν. 2, Ῥεᾶγβ αππιίβίδκαθίςα 

ἱπιργεβϑβϑίοηβ οὗ [ῃ15 Ερίβείεα. Τῇε Ἐρίβεϊε οὗ Βαγηδθδβ (ν. 9-11, ν. 6, 

νἱ. 5, χν!. 7-10; Ηεγπιδβ, Μαπμά. ἱν. 4 (οὐ. 1 Οον. νἱϊ. 39); Ισπαϊία5, 4 ὦ 
ἘΡ.., κνὶ., κνὶϊ!., 4.4 Κορι., ἵν. 8, ν. 1, ἰχ. 2; Ῥοίγοαγρ, 4 Ῥἤηὶ., χ. 2, 

Αὰ Τὶορηοίμηι, χἰϊ. δ᾽; ἐπε Πίάαομέ, ἰ. 5, ἰϊϊ. 8, ἰν. 8, χ. 6, εἴς,, 
ἰίεϑὲ [6 (86 οὗ [Πῖ8 τγίεἰηρ ἰῃ ργίπγίεῖνε ΟἩγίϑείδη εἴπιεβ. Ἐγοπὶ 
᾿γεῆβευβ οανγαγάβ [ξ 15 αποίεά 55 Ηοΐν ϑογίρξαγε. Τῆς Οποβέϊοβ αβεά 
ἴξ ψἱε ργεάϊ]εοιϊίοη. Τα ἐεβεϊπιοην οἵ εατγῖν ΟἸγίβείαηϊεν ἕο ἰ[ξ8 
Ῥααϊίπα δας πογβηΐρ δηά Αροβίο]ϊο δυϊῃογίεν ἰβ ἀπεαυΐϊνοσαϊ ἀπά ἔμ]]. 

Βυξ οὖν Ερίϑε]ε ἀϊά ποὲ δὲ ἢγβὲ ἴδε ἃ ἰεδάϊης ρίαςε ἀπιοὴσ Ν.Τ. 

γι τῆσβ. [{5 ἱπῆμεησε μα8 θεθη “ Ὀγοίεη δηά βέξα! ᾿. [ε Ππαά “ππ|ς 

ἴο 58 ἀϊγεσεῖν ρου ἐπε αυδϑιίοηβ (εχοθρὲ ἐμαὶ οὐ {πε Ἐδβαγγεσείοπ) 

σι ἰσἢ ΤΠ εΗν ἰπιεγεβίεά τῆς δηΐϊε- Νίσεης ΟΒυγοθ. Τεγεα Πίδη, πον -ὸ 
ἐγεγ, ἐχρουπάεά ἰΐ ἰῃ δἰβ 4άυ. Μαγοϊοπέηι; δπὰ Ογίσεω σγοῖε δηπο- 
τατίοηβ, ραγιν ργεβεγσνθά ἴῃ Ογαπηεγ᾿β Οαίεπα. ἴῃ ἴῃε ἔουγίῃ σεπέαγν, 

νεη “ σοηϊγονεγβίαβ οὐ ΟΠαγοῃ ἀϊδβοϊριίηε ἀπά πιογαῖὶβ Ῥερδῃ ἴο 
5ΨΑΥ͂ ἴῃς τηϊηάβ οὗ ἐποιρῆξξαϊ! τηεη, (Π18 Ἐρίβεῖε σάπια ἴο ἔπε ἔγοηξ " 
(Εὐνναγά8). ἴδον οὗ ἐπε Οδαγοῖ ἰεδάεγβ οὗ ἐμαξ ἐἴτηε ψγοῖε ἀροῦ 
1 Οογιπείαηβ. Οηὶν ἐγαρσπιεηῖβ οὗ τῆς γεεκ σοπιπιεηϊζαΐογβ βαγίϊεῦ 
{πδπ δομη ΟὨτγυβοβίοπι {1 407 4.0.) αὔζε εχίδηξ ; ἰδαΐεγ ἐχροβίζογβ--- 
δα τηοϑὲ ποΐδδίς, Τπεοάογες (420 κ.}.), Οεουπιεηίαβ (ο. 950), ΤΠεο- 
Ῥαγίαςσε (1078)---δαῖ!ε ἀροπ Πἰπὶ; 8 νεγβδῖ!ε ρόσγεγβ βῃΐπε ἴω ἐπα 
ἐχροβίείοη οὗ ἐπὶ Ἐρίβείε. Τα [νατἰπ σοτηπχεηΐαγίεβ οἵ Ῥεϊαρίαβ 
(ἴον ἰοπρ αβογίρεά ἕο Φεγοπηε) δπά οὗ Απηργοβίαβξεγ (Η ἰγν οὗ ἔπη ὃ) 

τεβεϊεν το ἐπε τάς αδε οὗ {πὶβ ϑογίρξζαγε ἴῃ με εβὲ ἴῃ ἔμε ἔουγίῃ 
αὐ ἢ σεπέυγίεβ. Τὸ ὙΒοπιαβ Ααχυΐϊπαβ γα οὐσε ἴῃς ΟὨΪγ ἱπίεγργε- 

ταξίοη οὗ ναῖε δεφυεαΐμεά ὃγ {πε ΜιΔα41ε Αρεβ. Τπουρῇ βυδοτγαϊΐη- 

δἰεά, {τὸ 411 τηεάϊρεναὶ ἐχερεβὶβ, ἴο βομοϊαβες ἐπεοίοσυ, δἰ8 ἐχροβίξίοῃ 
σοπέδίηβ ἔγεβἢ δηά νἱβροόγουβ τδουρῃξ. 

Οοἱεῖ 5 Οχίογά [,εσΐαγεβ οὐ ἐδ Ἐρίβεϊε (Α.Ὁ. 1496), αηά με Ν.Τ. 

Ῥαγαῤῆταξε οἵ Ἐταβγηυβ (1519), Ὀγεαΐῖμε ἔμε πεν βρίγιξ οὗ ἔπε Βείογ- 

πιδϊίοη, νοῦ Ὀγουρῃέ 1 Οογιητίαηβ ἕο ἔμε ἔγοηξ ἀραίη, αοης ψἱτῃ 

Ἐοπιδηβ ἂπά Οαἰδιίΐδηβ. Ὑᾶπε δάϊυβεπιεηΐς οὗ ᾿ΠΡεγίν πὰ ογάθγ, ἔδα 

ἀρρ᾿ἰσατίοη οὗ ενδηρε!σαὶ ἕδιΕἢ ἕο βεσαϊαγ ΠΠξπ, ἐπε γεσοηβεϊξαξίοη οὗ 

δε ΟΠμαγοῦ τ ἰτῇ ἰξβ βαογαπιεηξβ δηά ηγϊηἰβέγυ βίαγιεα ἃ πιυϊεϊξαάε οὗ 

ὈΓΟΌΙΕπιβ σδ Πρ ἕογ ἰεβ αἰά. Οαἰνίω ἐσχαε!]εά ᾿ἰπιβεὶξ ἱπ Ἡἰβ ἱπέεγργε- 
ταξτίοη οὗ {15 Ερίϑβεῖβ, οὔεπάϊηρ τηδην οὗ 5 ἔο!οννεγβ Ὁ. Ηἷβ Ὀγεδάτῃ 

δηά οδπάους. Ἐϑέίιβ, ἢἰ5 Βοπιδηΐϊβὲ σοηιεπηρογαγυ, ἰ8 ΠῸ τηθϑῃ γίνδὶ. 

Απιοηρϑὲ ἴδε Οεγπιαη Ἐείογπιεγβ, Ν εἰδπομβέμοη, Ν᾽. ΝΜ αβουΐαβ, Βαϊ- 
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Ἰησοῦ παπάϊεά (ῃ18 Ἐρίβεῖε σι εἴεοι. ΒΒ εζαβ Απηοίαϊίοπες, ἀπὰ 

ἐβρθοίδ!ν 5 Ταξίη ἐγαηβίδείοη, ἀγα αἰννανβ ΟγΈἢ σοπβυϊείπσ. ΤῆΣ 

{Πυϑεγίουβ Οτοί.5---Αγηγηίαη, Ππατηδπίβειο, ργδασεῖςα!---ἰουη Παγα ἃ 

σοηρεηΐαὶ βυρήεςξ. [Ιπ τῆς βενεπίθεπεῃ σεπίιγν 1 Οογίπεμίδηβ 50 
[εγεά αποΐδμευ δοϊρβε ; Ὧο Οοπιτπεπίαγυ ἀροη ἰξ οὗ ΔἢΥ τηδγκ ἀρρεαγεά 

Ῥεΐνψεεη ἔπε ἐἶπιε οὗ Οτγοξίιβ ἀπά Βεηρεὶ. ΑἹ]! Ἰαΐεν ἱπέεγργεῖεγβ γα 
Βεηρε 5 ἀἰβείρ[ 68. " 

ΤῊ 8 Ἐρίβε!α δὲ ργεβεηξ βυιεγβ πὸ ἴδοῖ οὗ δἰζεηξίοη. Βεϑίάς ἐδα 
ἰαῦρεγ ογῖσαὶ Ν.Τ. Οοπιπιεηΐαγίεβ οὗ Οσεγπιδην.---ποβε οὗ θὲ νγεξίε, 
Μεγεοῦ (τε--τυιΐεη, ἰπ 1 δηά 2 Οον., Ρῃ Ηείηγίο!), ν. Ηοἰπιαπῇ, ἔπε 
ἩΗαμάροοριπιεηέαγ, (Θομ τε 461), ἀηά ἐμ πγίσρεα5εέεν (ΟΠ πεάεγγηδππη) 
--δηά ΔΙΐογά᾽β σγεαῖ ψογκ ἰῇ Ἐπὶ8 σουπέγυ, ἐπα [ΟΠ] οννίης ἀγα οὗ 
Βρεςίδὶ ναί : ΒΙΠΓΟ μ᾽ 5. Κγογίσμηρθη χα. ἃ, Βγίεγθη αη ἀ. ΚοΥ. (1838), 
Εὔοκογε 5 εγ 1 Βγ. Ῥαμίὶ απ ἃ. ον. (1836), Νεαπάεγ᾽β 4 μδίσρμηρ 

. δείάεη Βγ. απ ἅ. Κογ. (1859),---αὔονε 411, Ηείἰηγί οἰ β Τ)ας ἐγϑέξ 
ϑεηάςοϊγείδεη ἀ. 4. Ῥαμίις αἡ ἀ. Κον. (1880), ἃ ψοτῖς γίσῃ ἴῃ {Ππ8- 
ἐγαϊξίοη οὗ Ογεεῖ ἐπουρπὲ ἀπά πηδπηεῦβ, ἀπά τπγονηρ πεν ᾿ἰσῃξς οα 
δα βοοίδὶ ἀενεϊορπχεηξ οὗ ργηγίεινε ΟΠ γι βεϊπίγ. Οοάεδε᾽ 5 Οοηιηιδη- 

ἑαῖγε 5ηΐν ἴα ῥγέηι. ἐρ. απια Οογίπέλίεης (1887 : ἔγδηβί. ἰχ ΟἸδγίκϑ' Ε', Τ' 
118γ.), ἐπουρῃ ποῖ δἰ8 πιοϑὲ βϑιισσαββέμ! εχροβίείοη, 18 πιαγίτεὰ ὉΥ 

Ηἷβ ὅπε βρίγίξζαδλὶ δηά [ἰξεγαγν αυδιτίεβ, ἀπά 15. ἔμ} οὗ ἰπβεέγασεινα 
τηδίζεν. 

Εηρ ἰβῃ βομοΐαγβ ἤανα δά άγεββεά Ἐμπεπιβεῖνεβ Ζεϑίοιϑίν ἐὸ 1 Οογ- 
ἱπεπίαηβ, ψὨσἢ ἰηΐεγεϑίβ ἘΠῈ πὶ ὈΥ 18. γεϊδιοηβ ἴο ἐπα εἰ σαὶ ἀπά 
βοοία! χφυεϑβείοηβ οὗ ἔπε εἰπὲ. Α. Ρ. ϑίδηϊεν (Τὴε Ερῤίϑεϊες οΥΓ Ῥαπὶῖ ἰὸ 
ἐμὲ Οογὶπέβίαης, 1855) Πα5 ΠῚ απιϊηαΐεά ἔμε Ὠἰβέογί αὶ ἀπά ρίσζαγεβαις 
αϑρεοΐβ οὗ ἐμε Ερίβεῖε, Ὁ. Ηοάρσε (Απιογίσδη, 1857) 118 ἐπεοϊορίοαϊ 
βἰάε. Βεεξ ἔγδοῖβ τε πουσῇξ οὗ ἔπε Αροϑβέῖε τ ἐχοθεάίηρ οἷοδβα- 
π685, πὰ ργαβεηΐβ ἃ ἢ σοηοίβε ἴογος (Ἐῤίσέϊο5 ἐο ἐπα Οογιμέμιίαη, 

1882). Εγεβῆηεββ δηά νἱνδοίξν, νυ ἱεἢ βίγοκεβ οὗ Κεεπ σγαπιπηδεϊσαὶ 
ἰπϑίσπε, ἀϊδβείπσαΐδῃ ἐπε νον οὗ Τ. 585. Εναπβ ἰπ ἐπε ϑῤεαζεγ' 5 Οοηη- 

»πεπέαγγ. ἘΠσοΙ 5 ἱπιεγργείδείοη (1887) 15 ἃ τηοάεὶ οὗ εχασὲ δπά 
ἀεϊσαΐε νογραὶ εἰυς!ἀαείοη ; ἢ Ῥεϊξε Ῥοοκ σδῃ Ὀὲ ρἰασεά ἴῃ ἔδα 

Βαπάβ οὗ ἃ ψογκίπσ Ογεεῖς Τεβίαπηεηξ βευάεης. Τῆς ροβίπυπιουβ 

“Νοῖίεβ " οἵ [ἰρσμείοοε οἡ σπδρβ. ἱ.-νἱ!. (1895) ἀγεὲ υυυϊξέεη σε ἢΐ8 

γἷρε κηονίεάσε, Ῥαϊδησεά ἰυάρσπιεης, δηά βυγε ἰουσῃ. Εάναγαάβ᾽ 
Οονυπόμίαγγ οἡ ἐμέ ΕἾἶγεέ Ἐῤὶϑεϊδ ἐο ἐμέ (ογίηπέμίαης (1885) γαπῖβ ἢ 
Ηεϊητγιοι 8 δηά ΕΠΠσοε 8 48 ἃ οἰαββῖσδὶ ρίεσε οὐ Ἔχερεβίβ; [ξ [5 βίγοησ 
Ὀοζῃ οη δε ᾿ἰησυϊδεῖς ἀπά ρὨ]ΠΟΒορ ἢ σδΙ βιάε, απ βἤοννβ ἃ γᾶγε ροψεῦ 

οὗ Ἰαπιίποιιβ βιδίεηιεπε, ΝΜ. ᾿οάβ βυρρ! εβ, ἰῃ Τὴῆε Επχῤοοσίίογ᾽ς Βιδῖε, 

ἃ. δεπῖα! ἀπά πιδβίεγίν Ποπι εις ἀρρ!σαξίοη. Ηοτγεβ Ολγίδέϊανη 
Ἑοοϊοδῖα ἀπά ζπονπρβ ὕγγίιθος ὁ ἐπε Ἐῤίοιίϊαες ἰο ΟἸγῖδέ ΘΧΏΪ ΙΕ, 
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ἰπ ἔπε ὧδε πεῪ τηᾶκε οὗἉ (πΐ8 ἀοσαπιεπί, [ἐδ ἀεοίδίνε Ὀεαγίησ οἢ 
ααεδβίίοηβ οὐ εαῦὶν ΟΠμαγοῦ Ηἰβέοτν ἀπά Αροϊοσεξίοβ. 

4. Οβιτιοιβμ. {0π|] ααἰξε γεσεηεῖν ἐπε ααςμεπεοίεν ἀπά ἱπέε συν 

οὗ 1 Οογίπεμίδηβ ψεγε πενεὲγ ἀουρίεά, Τα ογιἰοίβπι οἵ Ε, Ο. Βααγ 

δηά {πε Ταρίησεη ϑομοοί εἴς ἰε βἰδηάίησ δ. οπε οὗ ἐπε “ ἴον αἢ- 

αἀϊδβραΐεά Ἐρίδβε!εβ8᾽᾿ ; Βγαπο Βαιιεγ᾽β δἰίδοι (Κγέξα ἀ. Ῥαμὶ. Βυίεζε, 

1851) νῶὰβ8 αυϊξε ἰβοίαίεά. ἴω Ηοϊδηά, ποννενοσ, ἃ τῆογε γδάϊοαὶ 

ογἰοίϑηι μὰ8. γίβεη- -ὐσποβα Ἐχροπθηΐβ ἀγα [οσηδη (ΤῊδοϊορίδοῖ; 
Τι) ΞΟ γε, 1882-86), ῬΙεγβοη δηὰ Ναρεν (Κ᾽ εγὶδεηεα, 1886), ναῃ 
'ἥδηεη (Ραμίημς, 1., ἰϊ., 1890-9] ; δηά Ργοέ. ᾿ΚἸγοϊιονισοὶένηρ, 1882-86), 

Μεγροουι (Τμεοΐ. ΤΊ) άδολν., 1889-91); αἰάεά ὃν δέεσικ (Οαἱ.-Βγὶφ, 
1888) πῃ Οεγπίδην, δηά “ Ἐάνίη Φοπηβοη " (4πέϊφμα Μαίον, 1887) 

ἵπ Ἑηρίδπά--- πιο ἢ ϑσεερβ αὐγὰν ἔμπεδα ἔουν τἱτῃ ἐπε τεβῖ, Ἰεανίησ 
ποίπίησ θαΐ πλοῦβε}8 βαγνίνίηρ οὗ πε ρεπυίης Ραυ]. Ὄδεβε βοποίαγβ 
ὈΓαπιϊβα ἃ βίον ἀδνεϊορπιεηΐ, δἰοπρσ ἃ βίησίε 1ἰης, ἴῃ εαγὶν ΟΠγιβείδη 

τπουσπῖ, ὙΠΕΥ οἱαίπιὶ ἴο Ῥὲ {πε απηἰξογιηϊγίδηβ, ἃ5 αραϊπβὶ {πὰ 

σαίαβίγορηϊβίβ, οὗ ΒΙΡΠσαὶ βοίεθσα. Τῆς απίνεγβα τη ἢ πὶ σἢ 
Ῥααὶ 18 ογεάϊεεά, ἐπαν δεῖ ἀόσῃ 48 δε ἤηαὶ ἰββιια, γεδοῃεά ἴῃ {πε 

βεσοηά σεηέΐαγγ, οὗ {πε σοπιίηαεά ἱπιεγαςζίοη οὗ δπάαίο πὰ Ηε]εηϊς 
«πουρῃς. ἴῃ βαρροτέ οὗ {Π18 νίενγ {πεν ροϊπε οαΐξ παπιεγοιβ αἰἱεσεὰ 

σοηϊγααϊςείοηβ σι ίη ἐπ6 ἴουαγ Ερίβε]εβ ἀπά ἐπε ἰγασαβ οὗ ναγίοιιβ 

ἰεπάςησίε8 δηά {{π|ὲ5 αἴογάϊησς ενίάεηςε οὗ σοπηριαἰίοη, 80 τεάδιοίησ 

ἔδεπ ἴο ἃ πιδηγ-οοἰοασμεά ραισπνογι, ὑπὸ ργοάαςσὲ οὗ ἃ σεηίαγν οὗ 

σοηῆϊος δηά παγάϊνν σοῦ ρίόσγεβθ. Τῇον αδἰζεπιρὶ ἴο ρῦονε {πὰ 

Π᾿ξογαγν ἀερεπάεησε οὗ δε ἴουν οἡ ροβί- δα ηα υυγιείησβ, ΡοΓῃ πίη 
δῃά ψιϊπουΐῖ τε Νεν Τεβίαπιεηῖ. Τΐβ ἔπθοῦν ργεβεηΐβ πὸ οοη- 

βἰβίεπε βδῆδρε ἴῃ (ῃς πδηάβ οὗἉ [8 δἀνοσαῖθ8, αηὰ ἢδ8 Ὀξεεὴ βαυδ)εοσίεά 
ἴο ἃ ἀεβίγισεινε Ἔχαπιηδίίοη ὃν ΗοἰἐΖπηδηη δηὰ Φα ΠΟ ἢ δΡ ἴῃ ἐπεὶγ 

ΝΤ. Εἰπιοἰἐσοη (τεσεηξ εὐϊξοη8), ὈῪ [ἱρβίαβ (Ἐοτηδη8) δπά 
Θομηιίεάοι! (1 δηά 2 Οοτγίπιμίδηβ) ἱπ με ᾿απάοοηιηιεηέαν ; αἰδὸ ὉΥ 
Καον!ησ 'π οδαρ. 111. οὗἨ ἰδ “ΜΝ Ε688 οὗ {πε Ἐρίβειθβ "᾿, Α βουπά 
Ἐχαροβίβ ἰ5 ἔπε Ῥεβὲ γεξαξζατίοη οὗ εχίγαναραποεβ ψῃ]σοἢ ἀγα, ἰῃ εἴξεσέ, 

τε γεάπμοέϊο αὐ αδεμγάπμηη οἵ ἴῃς Βαυγίδη τηεϊμοά, 

Αποίπεν σγοὰρ οὗ ογἰείοβ, τηδϊηταϊηΐησ ἐπε σαπαΐηεπαββ οὗ τῆς 
Οονἰπεμίαη Ἐρίβε!εβ ἴῃ βαρβέδησε, ἀεβίγε ἐο γεαιδέγιδιέε ἐϊιεὶν σοηἐδηΐδ. 
Ηαρρε (αλγδιοῖ, γῶν ῥγοί, Τ]ιεοϊορὶε, 1876) ἢπάβ λομν οἱάεγ ἀοοσυ- 

πιεηίβ Ῥεμίπά ἐπε ἔτψοὸ ; Νόϊεοεν (ΤἼδοῖί. Τι]ἀποϊγυέ, 1889) ἀϊδοονεῦβ 

ἐΐγές, τα κίησ σοπϑίάογαθ]ε ἐχοϊϑίοηβ δεβίάεβ ; ΟἸεπιεη, το ἀϊβοιββεβ 

411 τε βϑοῆεηιεβ οὗ γεαγγδηρειηθηΐς ἴῃ ἢἷ8 Εἰηπμεὶ οι οὶέ ἃ. ῥαμὶ, 
Βυγῖοζε (11., 6 Οογϊηπέλεγον. : οὗ, Θομηλθ 6] ἰῃ ἐπε Παμάφορ., απ ἀ. 

Κονγ., Εἰπιφιέμηρ, 11.), ἀϊδβεσξβ πε σαποηΐσαὶ Ἐρίβε 68 ἰηΐο βυε οτίσί- 
ὩΑἶδι ὙὍμεβε γε-σοπηρίπαϊίοηθ ἀεὶ ὨἰρὮΐν ἰησεηίΐίοιβ; ΟἸεηθη᾿ 

ΝΟΙ, 1. 48 
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᾿βαδαπια, ψν ἰσἢ 8 ΓΕΔ ΠΥ ρἰ δι βί 16, δα σβεϊξαξεβ ἃ σαγθα ΠΥ πλδγβῃα!!εά 

ἰορίοα! ογάθ ἴορ ἐπ6 βροπίδηείεν δπὰ ἀἰϊβοιγβίνεπεβδβ οἵ τῆς ἔγια 
ερίβειε. Τῆς Ὠγροΐμεβαβ οὗ γεσοηβέγιοξίοη πᾶνε ηὸ Ὠἰβίογίοδί θδβίβ, 

ΩΟ Ἔχέεγηδὶ ενίάεποε ἰῃ ἐπεὶγ ἕανουῦ; ἐμαὶγ 8016 ἀρρϑδὶ ἰβ ἰο ἱπέθγπδί 
ΡτγορΔΟΙΠν. ΤΠ δοΐυδὶ 1 Οογίπιῃίδηβ νἱπάϊσαξεβ ἐΐβ αἀπίεν ἐο ἐπα 
βυταραϊπεεία τεδάθθ 80 ἐγδηβρογίβ ΠἰπΊ56 1} ἱπέο ἐπα βἰξαδιίοη. 

Οἰδον ογἰεἰαβ, ασαίη, νγῆο τεραγά ἔπε γεσοηβιγασξίοη οὗ ἐμα Ερίϑβε! 8 
4.8 Ὠδεα[688 οὐ ἱπιργδοιίσαδίε, 8εῈ γθάβοῃ ἰο εἰϊπιίηαΐε σαγέαίη ραββασθβ 
48 ἐπίογῥοϊαἰίοηδ. Ἠοϊβέεη (θας Ευαηρ. 4. Ῥακῖμς, 1., 1., 1880), 
Βαίοα (6 Τεξεὲ ἀ. Βγίφυόη ααπ ἀθ Κοηι., ΟοΥ., ἐπ Θαϊ., 1884), Βοίβ 

(Ααυεγεαγία ογίέϊοα ἀέ 1. αὦ Οογ. : Τουΐοιιϑε, 1887), ἀγεὲ ἔδγεῖ!α 
ἴῃ βυρραδίίοηβ οὗ {ῃἰβ κἰηά, Ηείηγίοί ψ}}} ποῖ Ἵχοϊιάε ἐπα βαρρο- 
βἰεἰίοη οὐ “ἱπιργονθπιθηΐβ ἰῃ ἀείδί!, δεζεπιρίβ [πηδάς ὃν ἐς Βγϑὲ 
εὐϊίοτγ8]) ἴο βῃιοοῖ ἢ ονο Οὐ βιρρίεπιεπε γουρὴ οὐ ἀείεοϊίνα ραββᾶσεβ 

οὔ τῇς Αροβέϊβ, νι ϊσῃ οὐ εἰοίϑηι πιὰ ὍῈ ας ἰο ἀείεος ᾿, ϑαοῇ 
ἰηβεγιίοοβ ἢς ἢπάβ ἰῃ ἐπε ᾿Εγὼ δὲ Χριστοῦ οὗ ἱ. 12, ἀηά ἰῃ χν. 56: 50 
Θοππηγίεάθι δά ΟἹεπιθη ἴῃ ἴδε Ἰἰαϊτέεν ρίδοθ. ὅδε ἄο ποὲῖ ἄδην ἐδμα 
αὐβίγασί ροββιρ! πεν οὗ ἔπε Ἐρίβεϊε μανίηρ θεδη “ τουοῃεά ἀρ’ ἴῃ τΠ 8 

ὙΆΥ ; δ΄ἴοββεβ βυσῇ 8 ἴῆοβϑε ἔπε Οοάϊοοβ γοναὶ ἰῃ 11. 4, ἱν. 6, νἱΐ. 8, 

εἴο., ἴον δυρῃξ ψὰ Κῆονν πᾶν πᾶνε ογερὲ ἴῃ δείογε, ἃ8 Μ7611 ἃ8 δξεγ 

με ἀϊνεῦσεμος οὗ οὐὖῦ δχίαπί ψίζηθββεβ. Νόοηθ, ἤονενορ, οἵ ἐπα 

δἰἱεσεά “ ρυἰπγϊεῖνα σογγαρεοῃβ᾽᾿ ἅγα πιδάς οἱἹ σοηνίποίησίγ,---δχσερὲ 
Ρεγῇαρβ {πε ἐγαηβογίριίοηδὶ οῦτοῦ σῇσι ΝΗ. πᾶνε ἀείεσέεα ἰη χίϊΐ. 
2, ϑοηῖα οἵ ἔῃεδε σοη εσΐαγεβ ἔπεγα 1} θα οσσαβίοη ἴο ποίέΐσα ἰῃ ἐπ 6 
σουγβα οὗ ἔπ ἐχροϑβικίοη. 

ΑΝΝΑ Υ͂ΒΙ5Β. Αἴξεγ {πε 1πέγοάποΐίοη (ἰ. 1-9), ἔπε Ὀοάν οἵ με Ερίβεϊε 
[4115 ἰπίο βἰὶχ ργίποίραὶι ἀϊνβίοῃβ, 85 ἔοϊονγβ : ιν. 1., Τ16 Οογίμεβίαη 

Ῥαγίδες απά ἐπε Οοϑσῤεὶῖ Μιηιδέγυ, ἱ. 10-ἱν. 21; ιν. ΠΠ., ᾿νεδέϊοηιϑ 

οΓ ϑοοίαὶϊ Μογαῖς, ν.-νὶϊ, ; Ὁτν. 1Π1., Οοπίαοξ οὐ Ιἀοϊαΐνγ, νἱλϊ.- πὶ, 1; 
ιν. ΙΝ΄., ίφογάενς ἐμ )ογοῖῤ απὰ Οἰμγοῖ 1,126, χὶ, 2-πῖν.; χν. Ν.,᾿ 

Τῆς Κεσιεγγοοξίοη ο7 ἐπε Βοάγ, χν.; ιν. ΝΊ., Βικίηδος, Νειῦς, απᾶ 

Ογεοίΐηρς, χνὶ. ΔΜ ΙΚΒίη ἔμαβε πιαίπ Ὠινιβίοηβ, ἔπ 6 πιδιξεγ'β ὈγΟΚ α 
Ρ ἴον οἴδαγογ εἰοίάἀδιίοη πο βἰχίν βῃογί ϑεσείοηβ, εδοῇ ἔαγηϊβποά 
ΜΓ ἃ πεδαάΐϊηρ ἀπά ργεέδλίζογυ ουε!ηθ. 

ΑΒΒΕΕΜΝΙΑΤΙΟΝΒ ΒΕ ΙΝ ΤΗΕ ΕἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

866. Ξε Δοσυβδέϊνα ο886. 

ἃςῖ. -- δοίΐνε νοΐςα. 

δάϊ. -Ξ δὐ]εσεῖνα. 

αὐ ἴος. τε αὐ ἰοσιπι, οα ἘΠ18 ρῬα58αρ8. 

λᾶν., Δάν]. τ- κἄνοετν, δἀνεγρίαδὶ. 

ΑΙ. -Ξ, Αἰξογά 8 ασγεεῖ Τϑίαπεπέ. 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ γ8ς 
ΟΣ. -- δοτγὶβί ἴδπβε. 
τί. Ξε στατωγυδίῖςαὶ ἀγεςοὶς, 

Αὐξ. ΞΞ Αυρτυβίηα. 

ΒΕ. Ξ- Βεηρεῖ 8 σποριοη Νουὶ Τοςία»ιθη 
Βω;. --  Α. Βυϊιηληπ᾿Β Ογαημαν οὔ κε Ν.Υ͂. Ονεεκ (Επρ. Ὑτδηβ., 1873). 

Βη. -- Ε. Βυτίοπ᾽Β ϑγηέαχ οὕ ἐξε Μοοάς απὰ Τ ρ5ες ἵν ἐᾷλε Ν.Τ'. (1804). 

Βι. Ξ: ]. Α. Βεοῖβ 8έ. Ῥαμὶ)ς Εῤῥ. ἰο ἐλε Οογίπεμίαηῃς (1882). 
Βσ. Ξ- Βεζαβ Νου. Τεςέανισμέμηι : Τηἐεγῤγεία ίο εἰ Απποίαξίομες ((λπῖαΡ., 

1642). 

οἷ. Ξε οἰαββίοαδὶ. 

Ὁ τὰ. ΞΞ Ϊ΄οβπ ΟΠσυβοβίοσι᾽ β Η ον ἰα (Ἰ 407). 
ΠΟΤῚ. Ξε σοτητηθηίδσγυ, σοτησηδηΐδῖοσ. 
σοπϑίγ. ΞΞ σοηβίγυς οι. 

Οον. -- Οοτίπίη, Οοτί πεμίαη οὐ Οουϊπεπίδηβ. 

ΟΥτ. Ξξ Οσεπιεγβ Βἰδίῖοο- ΤἈδοϊορίεαϊ 1, ἐχίσοη ὁ.) Ν.Τ, Ογοελ (Ἐπρ. 
Ὑτδη8.). 

νυ. ΞΞ- (αἱνίπ᾽ 5 1 Νου. Τεορίανεκέμηι Οοτεπεπίαγϊ. 

ἄαϊ, -- ἀἄδιϊνε οδβε. 
Ὁϊά. -- Διδαχὴ τῶν δωδέκα ἀποστόλων. 
ἀϊὶ, -- ἀϊδεγεηςς, ἀϊβετεπι, ἀϊ εγαπεῖν. 

Ὁ.νν. Ξ-- Πε ννεεῖεβ Ηαμάδεοϊ κ. Ν. Τ. 
δσοῖ. -Ξ- εςοϊεϑίδϑεῖοαὶ. 
Ἑά. -- Τ. Ο. Εἄιναγάθ᾽ σοριηιδηίανν οἡ ἐμό Εἶνε ἘΡ. ἰο ἐδιε Οογἐιἐμίαν5.. 
ΕΙ. -- Ο.]-. ΕἸΠΙοοτε5 δέ, Ραμ» Εἰγϑὲ Ἐῤῥβεϊε ἐο ἐπε Οογὶμἐ)ίαης. 

Ἐς. -- Ἐγαβπιυβ᾽ 11 Ν.Τ. Απποέαέξίομες. 

ἘΝ. ΞΞ Ἐπρ θη Ν εγβίου. 
Ἐν. -- Τ. 8. Εναπϑ ἴῃ ϑῤεακεγὶς Οονηνιέμέαγυ. 
Ἔχ. Ξ-Ξ- ἐεχδπιρίε. 

ἐχο. -Ξ ἐεχοθρί. 
ἙΓ. -- Ἐδίμετβ. 
ξαΐ, Ξε ξαΐϊυτα ἴδηδβε. 
Θά. -- Ε. αοάευβ Οοννριθμέαϊγε σμν ἴα ῥγόρι. Εῤ. αμια Οονὶμελῖθηις (ΕπΕ. 

Ττδηβ.). 

ξεη. ΞΞ- βεηϊξῖνε οᾶβα. 
ὅπ. -- ατἰπιπ- Ὑ παυοτ᾿β Ογεολ- ΕΉ ΡΤ οἦ 1, οχίοοη οὗ ἐμ Ν.Τ. 

α΄. -- αἴβεκ, οὐ ατοξθ᾽ 4 πηοέαξίοπες ἱη Ν.Τ. 

Ηδεν. Ξ- Ηεῦτεν.: 
Ηΐ. -- ]. Ο. Κ. νοῦ Ηοΐπιδηπβ Πὲς ᾿εϊϊρε δολγίγέ Ν.Τ., εἰπέονομοϊέ, 

ἰϊ,. 2 (Σἰς Αὐυβαρε, τ874). 
κὶ. τὸ βαῤακ ἱερονιδηοη,, ἃ. 501 1ςτῪ ἐχργαββίοη, 
Η. -- (. Ε. 6. Ηείητίοἱ ΒΒ Εγχίαγμηρ ἀἐν Κογὶπέμεγδγίεε (1880), οτ 

τ Κογὶπέλκον ἴὰ Μεγετβ ἀγίέ. περ εἰΐδοκες Κοημπεέμέαν (1806). 

ἰγαρῖ, ΞΞ ἱπιρεσίεοϊ ἴεπβα. 
ἵπῖρν. ΞΞ- ἱπιρεγαῖϊνε πιοοά, 

ἰπά, τε ᾿πάϊοαείνε τποοᾶ. 
ἱπάϊτ, τῷ ἰπάϊσγεςι. 

πῆ, τὸ ἰηβδηϊεῖινε τηοοᾶ. 

ἱπίεσσ. τ ἰηξεσσορδίνθ. 

7ετ. Ξξξ ]εσοσῃβ, ΗΠ: Ἔεσοηγτωυβ. 

1848. -- 1.1Ἃ44ε}1 ἀηὰ Θοοι5 Ογεελ- ΕῊ δὰ 1,εχίδοη. 



͵)τό ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

11ξ, “οὶ Πΐδγαὶ, Π γα γ. 

1ῖς τὰ }. Β. Ττιρβείοοι Β (ροβεμυπιοιβ) Νοίες οα. Ἐῤῥ. οΓ 5:. Ῥαμὶ (1895). 
πιά. -- τηϊ ἀά]ε νοίςς. 

Με. -Ξ-Ἡ Μεγετ'β Ογίεοαὶ απά Ἐ χερεέοαὶ Οονιρισμέανγ (Επρ. Τταπβ.). 
ΠοπΊ. ΞΞ ποπχίηδῖϊνε (486. 

Οὐ. τΞ σταπιπιδέῖοδὶ οὐ᾽εςί. 

Οες. ΞΞ Οεουπηεπίι5, (πε ατσϑεὶς σοσηπχοηίδίος. 

ΟΡΡ. ΞΞ- ορροβίίβ, ορροβίτίοῃ. 
Ο:. --ὀ. Οτίρεη. 

Ρ, « Ῥαυ]. 

Ῥασῖ. τ ραγδ]]εὶ. 
Ῥαγί. Ξξ σγαπιπιδίϊοα! ρασίϊοϊς. 
ῬΆ88. -- ραβϑίνε νοΐςβ. 
Ῥεζβ. Ξ- ρτδπηπιδίϊσαὶ ρϑγβϑοῃ, οσ ρεσβοηδὶ, 

Ῥὶ. ΞΞ ρίυτγαι. 

ῬΓ. ΞΞ ργθδθηΐ ἴθηβε. 

Ῥτοη. ΞΞ ργγοποιῇ. 
ῬΓΡ., ΡΓΡΙ. Ξξ ργεροβίξίοῃ, ργεροβιοῃδὶ. 

ΡίΡ.» ΡΊΡΙ. τξῷ ραγείοίρίε, ραγιϊς  ρίαὶ. 

Κ.Ο. -Ξ- Κοπιαη Οδίβοϊίο. 

τεΐ, -Ξ τεΐεγεηςβ. 
τε]. ΞΞ τεϊδίϊνα ὑσοπουπ, 

88]. ΞΞ ϑυ δ) ιποῖῖνε πιοοά, 
δέη δ. ΞΞ βίπρ ΑΓ πυσαθεσ. 

ὅτ. ΞξΞ Ρ. ϑοβηνεάεϊ, ἴῃ Ἡ απ άοονεμσμέαν κρ Ν.Τ' (1893). 
5.0. τ οι υοῦδ, απᾶδι (πἰβ ννοσά. 

ΕΥ̓͂. ΞΞ ΒΥΠΟΠΥΤΊ, ΒΥΠΟΠΥ͵ΏΟΙΒ. 
Τετί. Ξξξ Τεγίυ ]δη. 

ΤΒά. -- Τῃεοάοτει, ἀτεεκ Οοπμπιεηπίδίοσ. 

ΤΙρΡ. Ξξ Τπεορηγϊδςι, αἀτεεὶς Οοπιπχεηίδίοσ. 

γὉ., νὉ]. ΞΞ νεῦ, νϑγραὶ. 

Υς. ΞΞ 1δτη νυϊραία Τγδηϑίδίίοη. 

ΝῊ. -Ξ ννεβίοοίε δηὰ Ηογίβ Τὴε Νεῖν Τερίανιοηέ ἐπ Ογεσᾷ, Οὐἰιῖςαὶ 
Τεχί δπὰ Νοίββ. 

νει. τ Ννίπεσ- Μουϊοη᾽β αγαριηαν οΥΓ Ν.Τ. αγεελ (8ι} εἀ,, χ877). 

ΤΒς ογάϊπαγυ οοπίγαοϊίουβ ἀγα ετηρίογεὰ ἰπ ἐπε ἰδχίαδὶ ποίεβ. ΟΥδογ δρϑτενία- 
τίοπβ Ὑ}11}} ἐχρ!δίη {ῃεπηβεῖνεβι ΤΕ γείδγεποαβ ἴῃ [ῃ6 τηδγρίπδὶ ρατγδ11618 ἀπὰ ἰεχέσδὶ 

ποίεβ δγε τηδάε ἴὸ ἴπε ἄτϑεκ Τοχί οὗ 86 Ο.ὕ Τ' ; ἐπ ἰὰς (οτασηεηΐαδγυ, ἰο με ἘπΡ 5ἢ 

ἰεχί, υπ|1688 οἴ μεγυνῖβε βίδιςᾶ, 



ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 

ἘΠΙΞΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ.:Σ 

1. τ. ΠΑΥ͂ΛΟΣ "κλητὸς 2 ἀπόστολος Ἰησοῦ ὃ Χριστοῦ,δ " διὰ θελήματος « στο, ἐεὶ, 
΄. (ϑαπις 

Θεοῦ, καὶ Σωσθένης “ὁ ἀδελφός, 2. τῇ “ ἐκκλησίᾳ τοῦ ὁ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἀἄουθις 
1124 Ὀείον; οπλ, νἱΐί, 28; 2 Κίπρβ χν. 11. 
Οοἱ., Ῥῃπι. ; χνΐ. 12 θεῖον ; Εοπ,. χνὶ. 23. 

Β 4 Οογ,, Ερἂ., (οἹ,, α Τίπν; πα, αν, 32. 
0.56), }υάε. 

ς 2 Ὁ οζγ., 
ἂχ. 52, χὶ. τό, 22, χν. 9; 2 Οος.; ("Α]. ἱ, 13; 1 ΤῈ, 12, τ4; 

42 ΤῊ. ἱ, 4; τ Τίσι. ΠἸ. 5, 15; Αςίβ χχ. 28; Νςῆ. χἰϊὶ, σ. 

1 ΤῊΣ οἱάεβε ἔοσπι οὗ Τίεἰε, ἴω ΒΑΒΟΌ, ἰ5 ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ. Ταῆῖβ 
νν8ἃ5 σσδάμδ!ν Ἔχιθπάβά 85 [8 ερρ. σϑδίηβ ἴο Ῥὲ (τεαίεα 5 βεραγαίε Ῥοοῖβ. ἘΟ6Π τεδά 
Προς Κ, ἀρχεται ά (ἃ οὔ. ά) ; 80 ἰδιι. νν»ἱτἢ νατίδιίοπβ, ἀπὰ τπς οἱάεβὶ Μ55. οἵ νρ. 
Ῥ: Παυλον εἐπιστολη προς Κ. ά, [,: τ. αἀγιου κ. πανευφημου αποστ. Π. ἐπιστολὴ 
προς Κ. πρωτη- ὙΤΠΘ ταϊηυβου]88 Γασγηϊβῃ ἃ στοαὶ νατίεϊν οἵ {{|65. 

ϑίερβεηβ ψτοίε ἢ προς τ. Κ. εἐπιστολη πρωτη. Τῆς ἐς οὗ [86 Τ.ΚΕ. δπά ΑἿΥ. 
σοτηε8 ἔτοτῃ ΒΖ. δπά ΕἸζενίγ, τοξέμομέ Μ5. απέλογέέν. 

3 ΑὉ), γε. οὔ. κλητος. 

ΞΧριστον ἰησον (9) ἴῃ ΒΌ6, νζς. 
ΝΜ εβίεγη τθαάϊηρ. 
ϑυγίδη, 

Ιησ. Χρ.» ΑΓ,Ρ, εἴο., Π0Ρ. 5017.» 
Υν.Η. πιατὶς ἐπε στοὰρ ΒΗΘ 45 υπιχυβιίννοσίῃν ; θὲ Ῥαυΐπα πϑαρα βρεδίςς 

(οΙάδν οορίεβϑ), Οδγ., Ασαῦτβί., Αὑρ. : τῆς 
γτ. Ώδπι. : ΑἸεχαπάσίδη ἀπά 

ἴον Χ. 1.,---ἴῃε οεοτγίδίη τεδάϊπρ ἴῃ οἵμεσ Αἀάτγεββεβ ὑγμεγε {Ππ|8 σοπιριηδίίοπ ΟσοΓβ, 
δχο, οπ. δπὰ Τίς. 
ΝΗ. 1. Χ. ἴῃ τοχὶ, Χ. 1. ἴῃ πχαγρίη. 

ἼΤΗΕ Ἱντκορύστιον. 8 1. Τὴε Τίξίδ 
απὰ ϑαϊμέαϊίοη, ἱ. τ-3. Πρὸς Κορινθίους 
ἃ (ϑεε {χε]. ποίε) ἰβ ἃ εν δεξἑεϊδ, τηαγκίπρ 
1π6 ἐρ. 45 ραγί οἵ ἐπε οοϊ]βοϊίοη Ῥεδτ- 
ἰῃσ ἔπε ρεπεσδὶ πᾶς Ὁ ἀπόστολος. 
ΨΥ τιΐβ ἀρτεεβ (δε οἱάεβὶ βυβίει οὗ 
οδαρίεσβ (κεφάλαια), ργεβεγνεά ὃν Οοά. 
Β, νυ μϊομ ἀϊνίάεά τῇς ἔουγίεεῃ [ εἰζογβ 
ἰηῖο βεοιίίΐοῃβ πυπιρεγεά οοπβθουίνεϊ 
τῆγοιρμους. [πὸ 811] δποίθεης οορίεβ {π|8 
Ερ. 5ἰδηάβ βεοροπά ἰῃ "ἼἸὰῈ Αροβείε"; 
τῆς. Μυταϊοτίδη Οδῆοπ βαῖβ ἰξ ῥγίριμη 
ογερέμηι. 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺΕ 1.-Ἶν. 1.3. Ὑπὸ σαϊκέαξίοη 
ἰδ [1] δηά ναγίεά ἴῃ (πΠ6 ἐρρ. οἵ (8 
δῖοαρ. Α5 ἰπ Οφδἰδείδηβ δῃηὰ Βογηδηβ, 
Ῥι. επλρμαϑίϑεβ ἢῖβ ροβεϊεβῃίρ (86ε ἰχ. 
τ 1), δὲ ργεβεηξ ἴῃ ἀϊβρῃίε. Τῇ τεδάθγβ 
ἅτε (ἴπ τ ἀπά 2 Οοσ.) “τῆς Οδυσοῦ ᾿ ἀπά 

Τῆς Εάά, γε ἀουρεξι] ; Τίβος., ΑἹ., Ὑτ., Νεβεῖε, ργεῖεσ Χ. 1.; 

“ἴῃς Ββαίηιβ᾿'΄-πτα {γαπβιτἰοη ἴοση “ἴδε 
οἶ.᾽ οὔτ ἀπά 2 Τεββ. (“ἴμ6 σμυτομεβ,᾽" 
(41) το “πε β8αἰπίβ᾽" οἵ Κογη. δπά 
Ἰαῖεῦ ἐρρ. Ἠξεζα βίγεββ ἰβ ἴπσοννῃ ψνἱἢ 
ἃ Ῥύτροβα, (1) οπ ἐδ βαποίϊέν οὗ ἴπε Οοσ. 
ΟΒυτοῖ, (2) οὐ ἐΐς ἐεϊοιυσλῤ τοὐεΐ, ἐπε 
βεέηεγαὶ δοάν οὕ ΟλγὶΞἐϊαηις. 

ες. 1. Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος 
(ϑο ἱπ Κοῃλ.)---ποῖ ἂρ. ὈῪ πιϑγίξ οὐ Πυτηδῃ 
οδοῖςς, Ὀπὲ οαἰφά τμεγεῖο διὰ θελήματος 
Θεοῦ (3ο ἴῃ Ἰδίεσ ερρ.). ἑλγοιιρὰ απ δχ- 
ῬΙεβ8 ἱπίεσνεπίίοπ οὗ "Ὡς δ ίυέμε τυ, 
φῇ. ἴκ. τ ἔ,, (ὐδ]. ἴ. τ, 15. ἔων Ερᾷ. {1.2 Β΄. 
4150 Αςίβ ἴχ. σ5, εἴς, “Α οδ δά ἀροϑβεῖε "' 
48 ἴπε Οογ. δὲ “οδδά βαϊπιβ᾽": ἐξ 
Βυτητηοπεά (ὁ Ῥ6 πεγαὶᾷ δηᾶὰ ἀΐβρεπβεσγ 
(17, 23, ἷν. τὴ, ἐλεν ταςβίνετβ οὔ (ἀοά᾽ 5 
οβρεὶ γ36Έ τ): ὙΤῆε κλητοὶ ἅτε -ἰπ Ῥ, 
ἰδδηειθεά νὰ τῆς ἐκλεκτοί (26 ἴ., Εοπι, 



γς8 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ Ι. 

3 ΩΝ ἐν Κορίνθῳ,1 " ἡγιασμένοις " ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, " κλητοῖς ' ἁγίοις, " σὺν 
τό; Ηεδ.χ. 
1ο, 49:0. 
χυϊὶ, 17, 

ἔα Οοσ., Ερδ., ΡΒ., Οοἱ., οί ἐχ. 13, εἰς. ξτῦος.; 4 Τίσι. ἰΐ, 22. 
16; Κοιλ, χ᾿ 13; ἄδη. ἷν. 56, εἰς, ; Ῥα, οχνὶ, 4; [οεἱ ἡ, 32; ΖΦοΒ, χίϊὶ, 9. 

ἐπᾶσι τοῖς " ἐπικαλουμένοις τὸ "ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

Ὁ Αοἰβ ἰΐ, ἂν, 'χ. 14, 41, χχίΐ, 

1 Β056, ἰο!Ποννεά Ὁγ ΑἹ., Ὑτ., ΤΊβο, ἵ, ρίαοε ΤῺ . . ς Κορινθῳ Δίϊες ἡγιᾶσμ. .ο « . 
ιησ΄ : ῬχτοῦδὈϊγ ἃ Υ̓ εβίεσῃ ἀενίϊδιίοῃ. 

νἱἶ, 20 ἢ), ποῖ ἀϊβεϊπριίβῃεά ἃς ἱπ Μαῖίί. 
χχ. τ6. Τα τπουρῃὶ οὗ πὸ “ (411 οὗ 
Αοὰά 45 Δβοϊβηϊπρ ἴο φασῇ ΟἸ γι βείδῃ πᾶ 
818 βίδέιβ ἰ5 ῥργοσηγίποης ἱπ (μἷβ δρ.: 866 
γν. 9, 24 ἢ,, νἱϊ. 1γ-24.---Σωσθένης ὃ 
ἀδελφὸς ἰδ ἃ ρατίγ ἰο (ἢ 1,εκίετ, νυ οἢ 
ποιννπϑιδπάϊηρ τὰη5 ἴῃ ἤσβε ρεῖϑ. βίῃρ.ν 
88 ἷπ 64]. δἴϊτεσ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελ- 
φοὶ οὗ ἱ. 2; οἰμεγννῖβα ἴῃ 2 Οοσ, δηά 
1 δηά 2 ΤΠ6885.: ϑοβίμοπεβ (οπὶν παηιθά 
μετ ὉΥῪΥ Ρ.) βδδιεβ ἱπ 8 ἐρ. τοί 
Ὧἃ5 Ἰοίπι-σοπηροβαγ, διε 88 τϊίπεββ δηᾶ 
Ἄρριονεσ. Ηξς ΨουἹά βοδγοεῖν Ὀς ἰη- 
ττοάδυσεά δὲ ἐπὶβ ροΐϊπέ ἃ8 διηδηθεπδὶβ 
(7. οην. χνὶ. 22). 5. ἰβ ἃ ρεΐβοῃ 
Κπονη ἰο πὰ ποποιιγεὰ γῪ {με Οογ., 
Ῥυξ πον ὙΠ (ῃς Αρ. δὲ Ἑρῇπεβιιβ δηά 
ἴπ δὶ οοπῆδεποο. Ηὀ πλδὺ, ΟΥἹἨὁὦ ΤΊΔΥ 
ποῖ, δᾶνε ὕεεη ἰῃς ϑοβίμπεηες οἵ Αςῖβ 
χυΐ. 1τ7--ἰῃς πᾶπλθ ννὰ8 Δι γν σοσγάοῃ. 
Οης ἀρχισυνάγωγος (Οτίβριι5) μα Ὀδεπ 
οοηνεγίεά αἱ Οοσ., ΨΥ ποῖ δποῖπο αἴοσ- 
νατάβ᾽ Ρ ψοιἹά ἀεί!ρῃς το πλαῖίκε οὗ ἃ 
Ῥεγβασυῖοσ πὶ δἰΐγ. ΗΒ ἔοσηλασ ροβί θη 
Μοῦ] ροἷνς δῃ οχ- ϑυπᾶροραςε - ἰεδᾶθσ 
ψεῖρμε, ἐβρεοίδ!γ ὑ Θυνῖβῃ ΟἸσῖβ- 
ἤδληβ; πὰ δίβ βιιρβεαιιοπὶ οοπνασβίοῃ 
ΠΊΑΥ Δοσουπέ ἔοσ 1 υϊκε᾿β ὄχοορίίοπδ! νυ 
Ρτεβεσνίπρ ϑοβίμεπεθ᾽ πᾶπὶς 48 ΡΔ1]᾿8 
ΔΒβδιδπὶ (ΞαῈ Μ. Ποάβ οὐ ἴῃς ροϊπί, ἱπ 
Εχῤ. Βἰδ.). ἙἘυβερίυβ (Ηἶξέ. Ἐροοῖες., ἰ. 
12) τοῦκεβ 85. οὴς οἵ ἴῃς ϑενεηΐ οὗ 
1υκο χ, 17 --- κα ΜΟσίΒ] ες ἰσδάϊποη ᾿"ἢ 
1... 
' δε. Δ. τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ (ἰπ 
βαϊαϊαιίοη Οὗ Ἵ ἀπά 2 Οοσ. οἠἱυ) δῖνεβ 
ΒΌΡΓΕΤΘ ἀϊρπὶν το ἴῃς δββοωθὶν οὗ 
Οοσ. δάάἀτεβξβεά ὃν (Ὡς Αρ. οἵ Οῆσγίβε 
ἐκ πα: Δϑϑεγη ]εά ς ἰἄΖεπβ οὗ (οά᾽ 8 
ἱπράοπι ἀπά σοπηπχοηνγεα ἢ (ἘΡΆ. 1ϊ, 12, 

το; ο΄. Τίς, ἃ. τῷ, τ Ῥεῖασ ᾿ἷ. ἡ 1). τῇ 
οὔσῃ ἐν Κορ.; “ ἴδιδὶ εχίβι8 ἰῃ Οογπι"-- 
Ἰσίηηι εὲ ἱπρεν5 ῥαγαάοχον (ΒΡ.): 50 ἕδσ 
τε οβροὶ 888 γεδομεά (2 Οὐσ. χ. 13 (); 
ἴῃ 80 ἴοι] ἃ ρίας ἰὲ βουτίβῆεβ 1 (νἱ. ο ἢ... 
Νοι ἂβ θατίεσ, “16 ΔΒβεΓ Ὁ ὁ ΤΠ65- 
βδϊοηΐδηβ,᾽" εἴς. : τᾶς οοποερθοη οὗ τῃς 
εεεϊοεα ιάδηβΒ; τῇς ἰοοαὶ ΘΟ τβείδη 
φαϊμετίπε ἰ8 ραγί οὗ οης Ἵχίεηάεα “οοη- 
δτεραίίοη οἵ αοἄ,᾽" εχ βείηρ ἰπ 1815. ρίδος 
οὐ ἴδιαι (βες ἰαϑὲ οἰδιιβε). Τὸ τῇ ἐκκλη- 
σίᾳ τ. Θεοῦ ἰξΞ ἀρροξεά, ὈΥ ἩΓΑΥ οὗ ρτε- 

ἀϊολῖνε ἀεβηϊεῖοα (βεπος δηδγίῃγου), 
ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, “τῆς 
Οδυτοῦ οἵ αοἄ (ςοπβιβεὶπρ οὗ πιἊεπ) 
βδηςιβεά ἰῃ ΟὨἾσγῖθε [εβι8᾽᾽: Οἤυγοι 
βίδίυβ 18 στοιπάθαά οὐ Ῥεσβοηδὶ τεϊδιϊοη- 
ΒὨΪρΡ ἰο ἀοά ἴῃ ΟΠγῖβι. Νον {Ππ|8 γεϊδ- 
ἰοπομῖρ Ὀεραπ ἢ ΟΟα᾽ 5 οαἰ], ψν Ὡς 
Βιυϊητηοπεᾶ δας ἰὸ ἃ ΠΟΙΥ [1 τὶ 
(6 ΟὨγιβείδῃ ξε!]ονβῃῖρΡ; πεποὸς (δας 
βαγίμοῦ δρροβίτίοη, κλητοῖς ἁγίοις (5ε6 
ποίβ Οὔ 1, δηᾶ Εοχ. ἱ. 7; ο΄. Αοίβ χυἱ, 
1Ο, λαός ἐστίν μοι πολύς κιτ.λ.). Τα 
Ῥί. Ρᾶ88. ρίρ. δχργεββεβ ἃ ἀεϊογπηϊηδίς 
βίδίε: οπος ἴος 81] ἐς Οοσγ. τγεδάεξγβ 
βᾶνε Ὅδεπ ἀενοίεά ἰὸ αοά, ὃν ΗΒ ο81] 
δῃηά {πεῖς σοηβεηῖ, Ὑ8Πῖ5 ἱπ|ι14] βαποι- 
οδίίοη ἰβ βυποῦσοποιβ νἱἢ υδεϊποδίίοι 
(νΐ. 11), ἀπά ἰβ πε ροβίξῖνε 85 {πδΐ 18 ἴδ8 
ἐπΕ αῖτε 5ἰάε οὔ βαϊνδεέοῃ : ἐλευθερωθέντες 
ἀπὸ τ. ἁμαρτίας, ἐδουλώθητε τ. δικαιο- 
σύνῃ (Κοτλ. νἱ. τό-10). ““ϑαποίίῃεά ἐπ 
ΟἸὨγῖδε 7}ε85᾽᾿ (Ξε “Ἱνπρ το αοά ἱπ 
ΟἸὨγῖβε [εβ08,᾽ Ἐοση. νἱ. ζτῇ ἱπηροτγία 
υπίοη ἢ ΟἾἸγίβε (ν]. 17, το, χίϊ. σσ, 
Εοπι. νυἱῖ. ἡ 8) 85. ψῈ1}} δ8 βαϊναϊίοῃ 
Ἑπγοιρ ΟὨτβέ. Ηἰβ ραβὲ ψοσὶς ἰβ 186 
οὐ᾽εσεῖνα στουπά, Ηἰβ. ργεβεπὶ πεᾶνεπὶν 
Ῥεῖηρ (ἱπιρ!!εὦ ὉΥ πὸ πᾶπὶς “ΟΠ γῖβε 
76βι15," δ5 ἱπ {πὶ8 ογάετ) ἔπε δοῖϊνα 
Βρτίηρ οὗ πῖ5 ζῆν τῷ Θεῷ: οὗ, νεσ. 30 
δηά ποῖς. Ἴδε τερεαϊβά τεῖ. (ὁ ἰῆς 
λοϊέμεςς οἵ ἴῃς τοδάθγβ σβοϑ] 8 ἐπθπλ ἴὸ 
τοῖς νος: ἰοη; ΟῚ ῥγαρέῖοςς σα] ἴοι 
τὰς τεδββεγίοη οὗ Βιρἢ ἰάξαϊβ ; αὐἀηιομεέ 
Οονγίπέλος πιαγόδία ϊς ἐῤδογηι (ΒΡ.). Ον. 
ἅσανψβ ἃ ἀϊῆ. γεῖ οοηβίβίεπε ἰηξοῖ- 
ἐποο: “Ἰνοσῦβ ἀπ] ροηΐε οὐβεγναπάμ, 
Ὡς τεαυίγατηῦβ 'π πος πλυηᾶο Εςοϊεβίαπι 
οτλπὶ τυρα εἰ τηδουΐα οατοπίετ "ἃ, ΤΉς 
αἄϊαποι σὺν πᾶσιν “ . . τόπῳ ΠΛΔῪ 
4υδιν ἡγιασμένοις κιτολ. (580 δοπὶς 
Ταοάοσηβ), οὔ (ἢε τηδίη ῥγεάϊοδίς (τ. 
ἘΠῚ: ἐμδ.,) ἴδε ΟΒυσοῃ βθδτοβ ω ἴῃ ἐς 
ΟἈνί ἐΐαπ σαποίέγ, οἱ (δ ἴῃ ἐκε ΑῤοΞεϊες 
ξοοά τυἱδῆες, “νατὰ 411 τπδὲ σ81] ὑροῦ 
τῆς πᾶπὶς,᾽" εἴσ, (δ) γσίνεβ ἃ δείίζεσγ 
Ῥαϊαποεά βεπίθηος, δῃᾶ ἃ σὰς Ῥαδυΐης 
βεηϊτηεπῆ: οὐ. Ερῃ. νὶ. 24, αἷβο ἴδε 
Βεηεάϊςτίοη οὗ Οἴετ, Εοτ. αὐ Οογ., ἴχν. 
--ἐν πάντι τόπῳ, δἃπῃ ἐχργεββίοη ἱπάςβ- 
πἰτεῖν Ιασρε (βθα Ρ81:5.}, δρρεοδοπὶηρ “ ἱπ 
411 Ὡς ψοσὶα ᾽᾽ οἵ Εοσῃ, ἱ. 8, (οί. ἱ, 6: 



3:5: ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 759 

"ἐν ὑπαντὶ ' τόπῳ, " αὐτῶν τεὶ καὶ ἢ ἡμῶν" 3. 'ἰ χάρις ὁμῖν καὶ ' εἰρήνη ' 5 Θοτ: 
ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

4: " Εὐχαριστῶ τῷ " Θεῷ μου 5 πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ " χάριτι 

" δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" 5. ὅτι ἐν παντὶ 
ΕἾ 

ΠΗ τοῦ Θεοῦ 

διὰ οἶπες Ῥαυϊΐης Βαϊυϊδείοης; οὐ, Βονγενες, : δπὰ 2 Τίπη,, ᾿ δηά ἃ Ρεῖ, 
Ῥδ, ὁ 3; ΟἹ]. ἱ, 3; ̓  ΤῈ, ἱ, 2; ΡΏσω, 4. 

ΤΕ Τὰ, 
δ. 

Τίαι ἰ. δ; 
Μαϊ. ἃ τσ, 

ΚΟ). οτα. 

1 οην ἑ ., 
Τὰ χἷν, 18; Βοσω ἱ δ; 

Ὁ Τ μεῖνε ἰἰπλθα ἴω Ρ.; ἴῃ [κ8, ἱν, 6 δεδίάεδε, 

ἰαντων και μων, ΜγΠΟουΣ τε; δὸ δ ΛΑ" (βεοπιίηργ) ΒΌ 6, Ιδέϊ. νξ. 
ἜγτβοΒ. σοΡ., ΟΥ., [)8πι, τε ἃ ϑιυτίδῃ δἀϊϊογίαὶ ἰωβδγίίοη ἔου βιποοίῃεσ τεδάϊηρ. Ἑ 

ἅ ΔΒ, αἰ. ογρεῖέμον : Βατιτηοηϊβιϊς ἱπβεσίίοη ἔσο ῥδε]β. 

ἔμετε 15 ποι ἷπρ' ἤδτς ἴο ἰηἀοδῖα (Π6 Πἰπλϊὶ 
δίνϑη ἴῃ 2 Οοσ. ἱ. 1. ὍΤῇε τϑαάεγβ Ῥεϊοηρ 
(ο 8 το χά 88 ὙῈὖ 45. ἃ μοῖν σοση- 
ταυηϊΐν ; Ῥδ}] ἰμβίβίβ οἡ τπἰβ ἴη {μα 
Β6ῆυεῖ, Ῥοϊπιὶπρ ἴῃ τεργοοῦ ἴὸ “οἴμδσ 
σΘΠυγο 65", ΤῸ “0411 ου ἔπ πᾶπηθ οὗ ἴῃ 8 
Ιμοτὰ Τεβὰβ ΟἸσῖβι "--ο ἴῆνοκε ΗἨΐπὶ ἴῃ 
ῬΓΆγΕΙ 45 “Ἰυογά᾽᾿---ἰβ τ1π6 πιᾶεὶῖς οἵ 186 
Ομ σίβεῖαη, ὉΥῪ ψνΐο ἢ 954], 4.5., οπςα 
τεοορηΐϊδεά ἢΐ8 νἱσἰπηβ (5εεὲ Ρ8115.}, {π6 
ἱπᾶεχ οἵ βανίπρ ἴδῃ (χὶὶ. 3, Κοπι. χ. 
12 [). Ὑμὲ δἰεγιπουρδί αὐτῶν καὶ 
ἡμῶν, οοττεοιίηρ ἴῃς ρῥγανίουβ ἡμῶν 
(πι., Ον., σά., 5π|.), μεϊρβίθβηβ τμ8 
Β6η886 οἱ Ψῖάα ἔε] οννβρ σίνεη ὃν ἴδς 
Ῥτανίουβ οἴδυβε; “οπβ Γογά ̓ (νι. 6; 
οχ. χ. 12, χἷν. 9, ἘΡὮ. ἵν. 5) ὑπ|ῖε8. 41] 
μεδτῖβ ἱπ {πε οδεάϊεηοα οὗ 1Δἢ. ΤῸ 
ἰδοῦ ἴπεβῈ ρτοηοὰηβ ἔο τόπῳ (1: ογιμὶ 
Ἰοοο ἐῤδογμηι εἰ ποϑέγο, ΝΒ.) Βῖνεβ ἃ βεηβὲ 
βίγαϊπεᾶ ἴῃ νδτίοιιβ ΨΑΥΒ: “Ἐπεῖγ ρίδοα 
δηᾶ οὐτβ,""- --δεϊοπρίηρ ἴο 5 ἐα 8} ΠΏ 
ἴποῖι (Μτ., ΕἸ., Ἐά.)}; “1Ποσαπὶ (ρτορα 
Οοσ.), ποβίτο (υδἱ Ρ. εἰ ϑοβίῃ. νεσβαᾶ- 
Ῥαπίυτν," Βρ.)}; ἴῃ ποη- ΡῬαυΐπε δπὰ 
Ῥαδυϊπα Ομυτομαβ (Ηπ.}; δηᾶ 80 οὔ. 

ψεγ. 3. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
Θεοῦ κιτιλ.: 40} συδέοτηατν στθδίίηρ ; 
Βες ποῖς οἡ Βοζη. ἱ. 7. ““ὙἼὮε οσουττοῆςα 
οὗ [δε Ῥεουϊαγ ρῆγαβε "ρτδος δηᾶ ρεᾶςθ᾽ 
ἴῃ Ῥαυΐ, Ἰοῆπ, δηᾶ Ῥείεσ ἱπεἰπχδῖθβ {παῖ 
νὰ Ὦανε ἤαγα πε δαγίεβὲ ΟἩ σι βιϊδη Ρ855- 
ννογά οσ σγηεδοίμηι" (Ε4.). κυρίον πιὶρμὲ 
δτδτηταδ Αγ Ὀς Ρδτ]. ἴοὸ ἡμῶν, θΟΓΒ 
ἀερεπάϊηρ ὑροη πατρός, 45 ἴῃ 2 Οοτ. ἱ. 
3, εἴς.; δυῖ τ ἂδηά 2 Τεββ. ἱ. σ (Θεῷ 
πατρὶ κ- Κυρίῳ Ἰ]. Χ.) ῥτονε Ῥαΐλεν διὰ 
Τονὰ ἴᾳ {πὶ ἔογγηια το Ὅς μαι]. : φ 
ΥἹΙ!. 6, 2 Οὐοτγ. χίδ. 13; πονοσε ἀοεθβ Ῥ, 
δρεαὶς (35 ἰπ Ιοβη χχ. 17) οἵ αοά 48 
Ἑδίμεῦ οὐ Ολγίδέ μὰ οὕ νιεβ οο-οτάϊ- 
Ὠδίεῖν, ἀπ ἴογ ἡμῶν (ο οοτης ἢγβι ἴῃ 
βιιο ἢ οοπποχίοη νου Ὅς ἱποοηρταουϑ. 
«ΤῊς ππίοπ οὔ Θεοῦ πᾶ Κυρίου 
“ ῃηάετ πε νἱπουϊιπὶ Οὗ ἃ σοπηπιοη ΡΓΡ. 
β οπε οὗ {86 ὩυπΊθευεββ δἰπίβ βοαίίοσοά 
τδτουρ 8:. Ῥδυ8 ἐρρ. οὗ ἴδε Ἵοη- 

δοϊουδβὶν ἔεϊε δπᾶ τεοορηϊβεὰ Ἴο-ογάϊπα- 
ὕσοῃ " οὗ τῇς Ἑδίπει δηὰ Ομγίβε (Ε1.). 

82. ΤῊΕΞ ΤῊΛΝΚΒΟΙνΙΝα,ΐ. 4:9. ΤὮς 
Ῥαυϊπε ἐπαηκθρινίπρ Βοῖϊάβ τῃς ρίδος 
ΟΥ τμ6 σωαῤέαξίο δεμευοϊεμέϊα ἴῃ δποϊαπίὶ 
ΒΡεθομαβ, τ τς Αἰ. ἐμαὶ 1 ἰβ ἴῃ 
ΒΟ] θη βίηςετῖ τ δἀἀτεββεά τὸ σοά. Ὅς 
ΑΡ. ἴμδηκβ αοά (τ) ἴογ ἐλδε ῥαϑὲ ργαζά 
δίνεη τς Οοτ. ἱἴπ ΟἸγῖβε, νοσ. 4; (2) ἔογ 
ἐμέ γἱοῖ ἱηεεϊδείμαϊ ἀφυεϊοῤνιεηέ οὕ ἐμπαὲ 
ξ͵ασό, δοσοτάϊηρ Ὑνἱἢ ἐπε βυγα ἐνιάεπος 
ὑροη ΜὨϊοῆ ἴδον διαὰ τερεῖνεά τῆς 
(ο8ρεὶῖ, δπὰ διδηάδεᾷ ὉνΥ δπ δᾶρεὶ 8η- 
ποϊρδείοη οὐ ΟἸτίβεβ δάνεπέ, νν. 5-7; 
(3) ἴον ἐπε εογέαϊπὲν ἐπαὶ ἐπεν τοῦ! δὲ ῥέγ- 
ἡεείεά π᾿ ργαοε απιὰ ἰουπά υπἱπιρεδομεά 
αἱ ΟὨτίβιβ τοϊυση-- -ἃ πορὲ ἔουπάεα οη 
αοά᾽β βάε!ν ἰο ΗΒ οὐ δίρῃδὶ Οδ]!, 
νν. 8 ἢ. δὰ] τεῆεςιβ ργδίθ γ οἡ ἐδ 
Ῥαβῖ, βορεξιν οα ἴδε δίαιτα οὐ εΕἰχὶς 
ΟΠυγοι ; Πα ἰ5 βίη βοδ πεν βἱϊεπέ τοβρεσί- 
ἴπρ' 18 ὑγεβεπὶ σοηάϊείοη : σοηίγαβε ἱτὮ 
1815 {πε ΤΏεβ8. απὰ ῬΏ1Π. Τμδη κερί νίηρδ. 
Ης εχίγδοιβ ἔτοπι ἃ ἀἰβαυϊ θείη βιϊυδτίοη 
811 (π6 σοτηΐοτέ ροββίθ]β. 

γεσγ, 4. Οη εὐχαριστῶ κιτιλ., ἀηὰ [δ 
ἔογτι οἱ Ῥδὺυ}}8 ἱπιγοάδυςσίογν ἐμαηκβερὶν- 
ἴηρ8, 586 ἔσπι. ἱ. 8. ἐπὶ τῇ χάριτι κιτιλ. 
--ἐπί (41), οὗ ἐπε οεραςίοηπίηρ οααδβε; οὔ. 
χὶ, 6, χίν, τό, εἰς. τ. ϑοθείσῃ ὑμῖν 
(Δοτ. Ρ᾽ρ.)--᾿ τῆς στᾶσα ἰδὲ ννὰβ ρίνβη 
γου,᾽" 56, δὲ σοηνογβίοη (56ε 6) ; σοπέγαϑι 
186 ὑσ. ρίρ. οὗ σοπείηυοιβ Ὀεβίοντηθης ἱπ 
χν. 57, δῃᾶ ἴπῸ μέ, οὗ αὐἱάϊηρ γεβυ]ξ πὶ 
2 Οοτγ. νἱϊ. σ. Εὸσ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 
8εξ ποίε οὔ ὑεῖ. 2. Ρ, γοΐδιβ ποῖ ἴὸ {πε 
δέεποσαὶ οὐὐεοῖῖνα ρ᾽ οἵ ρτδος ἰη ΟὨγῖδι 
(45 ἴῃ οπλ. ΥἹ]}, 32}, ΠΟΙ 10 118 εἴθγηδὶ 
Ῥεβίοντηεηΐ ἴπ {Πα ἐποιρι οὗ αοά (45 ἰπ 
2 Τίπι. 1. 9), δυϊ ἴο 118 δοίαδὶ σοηξεγπιθης 
αἱ με εἶπια ψΠδη τπς Οοτ, δεοᾶπις αοά᾽ 5 
κλητοὶ ἅγιοι (2). 
ει. 5. ὅτι κιτιλ. 5βἰδηᾶβ ἱπ Ἐχρ]ϊοἃ- 

ἔνε δρροβίξίοῃ ἐο ἐπε ἔογεροίπρ τ. χάριτι 
τ. δοθείσῃ, Ὀτίπρίπρ οὐκ {πε πιδεῖεῦ οἱ 
τπδηκβρίνιηρ δπιπαπί ἴῃ τῆς σοηνετγβῖοπ 
οὗ τὰς Οοτ.---ἰ (1 τλθδη), δὲ ἰπ ὄνεῖγ- 



ηόο 

ὁ 2 Οον. νἱ, 
10, ἰχ. 11 
ΟὨΪγΥ; 
12 υἷτηδ 5 
ἱπ ΟΧΧ, 
6 εη. χὶν. 
43, εἰς. 

Ρ([α (μία 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ἱ 

" ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ ᾿ λόγῳ καὶ πάσῃ “ γνώσει, 6. καθὼς 
τὸ "μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ 1 "ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν: 7. ὥστε ὑμᾶς μὴ 

᾿ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ ἣ“ χαρίσματι, " ἀπεκδεχομένους τὴν “ ἀποκά- 

λυψιν τοῦ “ κυρίου ἡμῶν “ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 8, ὃς καὶ " βεβαιώσει 

βεβη86) τ7, ὑμᾶς " ἕως " τέλους 7 ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ᾿ ἡμέρᾳ 2 τοῦ " Κυρίου ἡμῶν 
δ τ, 4, ἐν. 
τῷ ἔ,, χὶϊ, 8, αηὰ πη {ἶπλοδ θεδίἀ δα ἰῃ Ρ. 

ἱ, 7; Οὐ. ἰἰ, γ). ἔννίος ἱπ Ηςδ.; ΜΙκ, χνὶ, 20. 
χί, 372; κι χν. 14. 
το, ν οιῃ. νἱδ, το δ, ; 

26. μεχρι τ᾿, φΌ, {{ϊ, 6, 14. 

ᾳ νἱϊϊ. χα Β΄, χίϊ, 3, χί τὶ, 2, 8, χῖν. 6; (Ὠγίςς (80) ἰῃ 4 Οὐοτ. ; 
ἐννῖςς ἰῃ Εοπι, ; ἘΡΆΏ. 111, το; Οοϊ. {1 3; τ Τίπι, νὶ, 20; 2 Ρεῖ, ἱ, 5; κ, χὶ. ἱ 
το; τ Τίπι. ἰΐ, 6; 2 Τίπι. ἱ. 8; μαρτυρία ἰῃ οἤη, εχς. 

χὶ. 52. τἰϊ α, 4 ΤῊ. ἱ, 
ἐν. χν. 5. 8.2 Οογ. ἱ, 21; Εοπι, χν. 8; ΡὮ, 

{ νἱ 1]. 8, χἱΐ, 24, χνὶ. σγ; τῃτίςς Βεβίάδ ἰῃ Ῥ,; Ηεβ. 
ἃ νἱΐ, γ, χίΐ, 4. Ν᾿; 4 ον. ἱ, τὰ; ἔουγ {πι|68 πὶ όσα. 1 Ὑἶπι, ἰν. 14; σ Ῥεῖ, ἰν. 

ἃ]. ν. 4; ΡῈ, 1}. Δο; Ηεῶ. ἰχ, 48; τ Ῥεῖ, {ϊ, 20 οηἱγν. 
τγίςος ἱπ τ Ρεῖ.; οὐ (Δ]. ἱ. τς, τό, Εοπι, νἱϊ, το. 

εἰς τελος, : ΤῊ, 3. τό. 

ν 2 Τῇ, ἱ σὲ 
χτΟον ἱ, ἰϑ οΣῖν. ἀχρι τ., εξ. νἱ, τα; Εεν. 1ἷ, 

Ἰνδοὶ. ἵν δα. Υ ΤΜΗ, πὸ το; ΤΙΣ ΡΟ 
Σ (Δ, 13, ἵν. 3, ν, 5; 2 Οογ. ἱ, 14; τὸ (ωγεβ θεβίάε ἴῃ Ρ.; Αςίἰβ ἰΐ, δο; 706] 111. 3χ. εἴς. 

1 Θεον ἰῃ Β"6, ἃ ἔξνν πηίπυβοο., ἀγπὶ. 

3 Τῆς ΜΝ εδβίθση γεδάϊηρ ἰδ παρουσιᾳ: Ὠ6, εἴς. Απχῦτβί,, Ῥεϊαρίιβ, τ νρ., τοδὰ 
ἐπι ἀϊε αἀυεηέμς (οοπῇδίε). 

ταΐηρ γοῦ γγασε εητγίοπεά,᾽" εἰς. Ἐὸτγ τἢϊ5 
ἀεβπίηρ ὅτι δἴζεγ ἃ νὉ]. πουπ, ς΄, νεῖ. 26 
δηὰ 2 Οοτ. ἷ. 8. Τῇοε αὐήκεποε οἵ βη- 
ἀοννπιεαὶ σοηξειγθά οἡ ἴδε Οογ. βιϊγγεά 
τε ΑΡοβεῖε᾽ β ἄξερ ρταιπάθ (οἷ, 7,2 Οοσ. 
νἱϊι. 9}: [818 νθδ τῆ ἀρρθᾶτβ ἰπ δποῖμογ 
Ἰἰιρμς ἴῃ ἵν. 6-1ο, ν. 2, ΝΠ. 1-3} 566. 480 
Τηϊἰγοά., Ὁ. 730 1. Τδα ΟΒυγοῦ ἀουθι1688 
ἅννεϊε ἀροπ 1Π18 ἀἰδιϊποίίοη ἱπ [18 τεσεηΐς 
Ἰεζίθγ, ἴο ὑν πιο Ρ. 8 τερ᾽ γίῃρ. ἐν παντὶ 
ἰδ ἀεῇπεά, δπά υἱγέυα!!ν 1ἰπλιτεά, ὃν ἐν 
παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει (κίπάτεά 
εΕἰδιβ, Π᾿πκαά ὃν 86 βίηρίε ργρ.): {πε 
ΘΧΌΡΘΙΆποΣς οὗ ρῖᾶςα ἱῃ ἴῃς (ογ. βῃοηα 
“1 411} (πᾶπηογ οὐ) υἱΐεγαησε ἀπά 81] 
(πιδῆπεγ οὗ Κπονϊεάρε", λόγος ἱἰπ τ 
σοπηδχίοῃ βίρηῆθθ ποῖ ἐλε ἐδίμῷ βαϊά 
(45 ἴῃ 18), Ῥαὶ ἐΐέ σαγίπρ' οἰ, ἰοφμσηαάϊ 
ἐαομίέας (ΒΖ... “ Ἐεϊδείνεῖὶν ἐο γνῶσις, 
λόγος ἰβ ἴῃ ΔΡΠΠΠΥ ἀηά ταδάϊπθθβ τ0 σὰν 
ψνὮδι οπα πηάἀογβίδηάβ ; γν. πε ροννεσ δηὰ 
ΑΌΙΠΥ το μηπαάεγεέαπά ᾽" (Η]1π.). “Κπηον- 
Ἰεάρε " ννου!ᾶ παΐυγα!ν ργεσθάθ; δὰϊ ἐπα 
Οού. ἐχοε!εᾶ ἀπά ἀε!ρμιεά ἴῃ “ Βρεβοῦ " 
ἃῦονε 81]: 566 ἰΐ. 1-4, 13, ἵν. 10 ἔ,, χιϊΐ, σν 

νει. 6. τοῦ Χριστοῦ ἰ5 οὐ]εοτῖνε ρεη. 
τὸ τὸ μαρτύριον----"[Π6 νυν] Π 6855 ἰο ΟἸσιβι," 
--ςοπιὶηρ ἔτοπὶ Ὀοϊῃ οὐ δηά τηδη (χν. 
3.11, 2 ΤΏὭΕΒΒ8. ἱ. 10); οἴ παγνγίβε πῃ ἰϊ. αν 
οἴ. Ἐοπλ. ἱ. 2, “τῆς. μοοά πεννβ οὗ αοά 
ρους Ηΐ8 Θοη". μαρτύριον ἰηάϊοαίεβ 
ἐλπε τυοὶ!-ὁςἐαδ 15] ἐγμέβ οὗ τῆ! πχεββασε 
(866, 4.9΄., χν. 15), εὐαγγέλιον [5 δεηεβείαὶ 
απὰ τυφίσοηιε παΐμγε (866 Κοπι. 1. τό {.).---- 
ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν, “(τε ννἱϊη655. δρουέ 
ΟἾγιβι) ννὰβ πδάε βυγε διηοηρ γοιι"; ἰΐ8 
τα ΠΥ τνὰ8 νεγίῆεά, Βν ουϊνατγά ἀε- 
πιοπϑβίγατίοη --- τηΐγϑοΐεβ, εἴο. ἢ οὐ ὉῪ ἴδε 
ἴπηδῖ ρεγβυδβίοη οὗ ἃ ἄγῃ [αἰ τα, “" ἱπέθσπᾶ 
ϑρΡίσιτα5. νίγειβ᾽᾽" (Ὁν.)}λ Ὅῇε ἰδίξθσ ςεῖ- 
τδἰπίν, ἱπ Ῥαυΐπα ὑβαρὲ (5ε8 ρδγὶβ.: δα 
οὶ ἴο ([ῃς ἐχοϊ βίοι δὴ π6 ἔογπλοτ) ; οὕ. 11. 

4 ἴ,, δῃᾶ ποίββ ; χίΐ, το, ἐνεργήματα 
δυνάμεων; 4'δο τ ἜΠεΒΒ. '. 5. ἔ,, 11. 13, 
(αὶ. ἰϊἱ. δ; 16 ψνο ψϑῆὶς τορθίῃεσ 
--πολλῶν θαυμάτων, ἀφάτον χάριτος 
(Οτα.).. Αἱ ἤτγβε ἀϊβοουγαρεά, Ραὰΐ δά 
Ρταδομαά δὲ ὕοσγ. ψτεῃ βίρπαὶ ροννεσ, δηά 
δὶβ πιδββαρὲ αννακεηεά 4 ἀεοιἀεά δηά 
δπεγροῖῖο ἴδια; βεα 1ἴ. 1-5, χν. 1, Σ1; 
Αςίβ χν ϊ. 5-11. 

Ψψεχγ. 7 ἀδβογσίθεβ με ταϑυὶὲ οἵ {πε ἥγπι 
οβιδ ὉΠ βἤμηθπὶ οὗ τῆς αἀοβρεὶ: ὥστε ὑμᾶς 
μὴ ὑστερεῖσθαι κιτιλ. (ὥστε υνἱτπ ἱπέ, οὗ 
εοπίορηβίαϊεαά γεσϊξ : δες Βπ. 88 360 Β.), 
“ ρᾳυβίηρ γουῦ ποῖ ἴο ἔδεὶ δεπίπἀπαπὰ ἴῃ 
ΔΩΥ βἰττ οἱ στᾶσα"; τΠ6 πγά, ὑστερεῖσθαι 
ἰταρ!Ἰεβ ομδηερέϊυς γεβεχίοα, τὰς οοη- 
Βοίουβηθββ οὗ ἱπέδγιοσγι τυ (Ε) 5 γλ ΠΑΥΥ 
ἴῃ οπ,, {ἰ1. 23, “ “μά ἐμοπιδοῖυθ5 ἐἤογέ οὗ 
186 βίογυ οἵ αοἀ " (ϑαπάαν ἀπά Ηεδαϊ.) ; 
δηά ἴῃ ΤυΚεα χν, 14, κ Πα Ῥαρϑη ἰο γεεί κὶς 
ἀεεεξἐμεϊοη "᾽ς. ὙΠΟ ῥγ. ἰπξ, δηᾶ ρίρ. οὗ ἐπα 
νὉ5. Ὀ6ΔΓ ΠΟ γαῖ. τὸ ἴπ6 εἰπε οὗἁ υντίτηρ ; 
ἀπεῖγ τίη 15. βίνθβῃη ὉΥ ἴῃ6 ρβονεγηΐϊπρ, 
ἐβεβαιώθη: [(ἢς 5βίτοπρ αβϑυσᾶποε ψίτα 
ΨΜΔΙΟΒ τς Οογ. απιρσαοαά ἀπε Οοβρεῖ 
νν85 [ο]]οννθάὰ ὈΥ ἃ βδἤοννεσ οἵ βρίτί δὶ 
Θποερίθβ, οἵ ψὨϊΟἢ πὰν δά ἃ ἰἱνεῖὶν 
86η86. Α χάρισμα (βεε ρατ8.) ἰΒ χάρις 
ἴῃ βοπῖα σοπογαῖα γαβαϊξ (566 Οτ. ς, υ.},--- 
ἃ βρϑοίῆο Ἅπάοιοηιεπέ ὁ} (Οοά' 5) ργαξέ, 
ψνΒΘῖμαγ τμε ζυπάδπιεηΐαὶ οματίβπλ, δσα- 
Ῥγδοίηρ, Αἰ} οἴμαγβ, οἵ βαϊνδιίοη ἰῃ ΟἸγίβε 
(Κοπι. ν. 16), οἵ, 6.8... [ἢ8 δρβοῖδὶ δπά ἰη- 
ἀϊνίάυα! οἰματίβπι οὗ οοπιίηθπος (νῖϊ, 7). 
Νο οδυγοῦ χοᾶ τῃ6 οτ. ἰπ ἐπα 
νδίθίν οὗ 115 επἀοννημεπίβ δπά ἰῆς βδιίβ- 
δοϊΐΐοα ἔεϊε ἴθ τμ6πι. ΟΠᾶρβ. χίϊ.-χῖν. 
δηυπηθταῖς απά ἄϊβουβθ ἴπΠ6 οἰϊεῦ Οοσ, 
χαρίσματα, 5ε(ἴπρ ἀγάπη ἱπ {πεὶς 
τηϊάβε ; δἰῃίοαὶ αιδ!είεβ ἂτὲ ἱηοϊυδεά 
ἀπάρσε (8. ἰοσπὶ, νν. 8 ἴ.---ἀπεκδεχομέν- 
ους τ. ἀποκάλνψιν κιτιλι,., κ᾿ ΨὮΠς γοῦ 
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ἸΙησοῦ Χριστοῦ]: 9. " πιστὸς ὁ "Θεὸς, δι᾿ οὗ " ἐκλήθητε εἰς " κοινω- " ΓΛ ἘΠῚ 
᾿ - - “᾿ 

νίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

13; Ηξεδ, χ, 23, χί. τα; Πευϊ, νἱϊ, οἱ; 158. ΧΙ ἦχ, 7. 
τ Ῥεῖ, ἱ 15, ἰΐ, 9, ν. το; 2 Ρεὶ, ἱ, 3. 
δ. 14. 

Σ Τῆν. 24; 
ΤῊ. ὯΡΕΣ 
4 Τίπι. ἐΐ, 

Ὁ Νέεῖ. 26, νἱΐ. 15 Ε΄, ; τὸ εἶἰπις 6 Ὀεβίάεα ἰῃ Ρ.; 
ς Χ, τό; 1 Οος. νἱ. σ4 ἢ. ; ῬᾺ, ἐἰ}, το; τ 70. ἱ, 3; οὐ Ηδθ. {δ 14, 

1 Β οὔ. Χριστου, ὀγαολείεά Ὁγ ΝΝΥ.Η. 28 ἀουδεξα! ; ο΄. 2 Οος. ἱ. χ4. 

εαρετὶν αυναϊτεὰ (ογ εαροεῖν ἀνναϊεἶπρ,, 88 
γου ἀιϊά) 16 Ἄοοπλίηρ, οὗ ουγ Ἰνοτὰ ξ6ϑὺ8 
ΟΠ γίβε᾽". Τα νῇ. 18 οπε οὗ Ρ.᾽5 οἤαγδαο- 
ἐεγίδεϊς ἱπιθηδίνα οοσηρουηάβ (βεα ρ81]5.). 
ΤΕ δηδείῆγοιθ Ῥζ. Ρίρ. ἱπιρ] 168. ἃ οοη- 
εἰπαουβ βίδίς σοπάϊειοπίπρ πάλ οἵ τῃ6 
ξοτεροίηρ οἴδυβα: [6 υπδεπίεά ρ]επῖν 
οὗ Ὀὶνίπε ρβἰτ8 σοηείπυεὰ ψψὮ1]1 6 ἢ: το- 
οἱρίεπιβ ἄχϑά ἐμεῖς (πουρδξ ἀροη τὰς ἄγ 
οὗ ΟἾχβὲ; χν. 12, 33 ἴ. βῆον ἰδὲ {Πἰ8 
ἐχρεοιδίίοη δὰ Ῥξεῃ ἴῃ τηδην ἰῃβίδποαβ 
τοϊαχεὰ. Ἐοπι. νυἱϊί, δηὰ Οοἱ. 1]. (180 
1 ]οΒη 1ἰ. 28-11},. 3) ΠΠυδίγαῖς τῇς δεδείπε 
οὗ (41 ἰπ τπῈ παρουσία οἡ ΟἨτίβιίδη 
εἰμδγαςίοσ; οὔ Μαῖι. χχν., ζυκο χίϊ. 32 
Πς,, εἴς, [ε ἰβ δὴ ἀποκάλυψις, δΔπ “πη- 
νεῖ ηρ᾽ οἱ ΟὨἾγίϑὲ τῆδιὶ τῇς Οογ, Ἰοοκεά 
ἔοτ ; βίποβ δ᾽ ἐπουρἢ {πεν γε" ἱπ ΟΠ γίϑε," 
51} Ὡς ἰ8 διάάδῃ ((οί. 111. 3. 4); Ηἰβ 
ῬΙΈΒΘηΟΒ ἰδ ἃ πηγϑίετυ (( οἱ. ἱ. 27, ΕΡΆ. ν. 
32). ““Παρουσία ἀεποίεβ ἴπα ἕδος οὗ 
ΟἸ γίβε᾽ 8 (ἔαταγε) ῥγεβεποα, ἐπιφάνεια 118 
ΥἱΒῚ ὉΠ " πὰ βρίθπάουτγ, “ ἀποκάλυψις 
[18 ἴπποσ πηθαηὶπρ "᾽ (ΕΔ.) ; φανέρωσις (ἰἰ 
τηῖρς θὲ δάάεά: Οἱ. 11. 4) 118 ορβῃ 
ἀἰβρίαν. Ὑπὲ Οοσγ. νγεῦε σίου δ᾽ εββεὰ 
ἢ φγαβεπὶ ροοά, ψῃΐες ἐχρεοϊπρ ἃ 
Βοοὰ ἔδλτ Ἔχοβδάϊηρ ἰζ: “8 ἰδοῖὶξ νγασηϊη δ 
ἀραϊηδὶ ἕαποίεὰ βδιἰβίδοιϊίου ἴθ ἰἢς Ῥσε- 
βεπι᾽᾽" (6ἁ.: οὔ ἵν. 8). 

γεσ. 8. ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς εςοεβ 
ἐβεβαιώθη (6) ; ψ' 16 {παηκβρίνίπρ, οὗ 
ῬὨ]]. ἱ, 6. ἕως τέλους (5εε ρ4τ|5.) ροΐπίβ 
το ἃ εοπσμενπαξίοη, ποῖ ἃ τοῖα ταγπγπδιίίοα 
οὗ τῃε ργεβεπὶ ογάδγ; ς΄. Ἄοπι. νὶ. 21 ἔ. 
ἀνεγκλήτους, “ υπίτηραδοπεά,"" 5υποπυ- 
τῆουβ Ψι ἢ ἀμέμπτους (υπρϊατηιεά), Ὀυϊ 
ἡυάϊοία! ἴῃ βίρηϊῆοδηπςα,---ἰη νίονν οὗ {πε 
ἡμέρα τοῦ Κυρίου: “τες ἔτοπι οδαγρα 
ψνπθη {πε ἀδν οὗ {πε Ινογὰ 5841} σοόσης ""; 
ε΄. Ἄστχα. νἱϊ!. 33, τίς ἐγκαλέσει ;--ὅς τοΐετ8 
ἴο {δε ἰοτεροίπρ κύριος ᾿]. Χ., ποῖ το ἴῃς 
ἀϊδίαπι Θεὸς οὗ νετ. 4; ἴπε ϑανίουγ "'ννποῸ 
ΨΜ|1 τηακε βυγα᾽᾿ τῆς ἱπποοθποα οὗ ἔπε 
Οοτ. οὐ ἴπαὶ ἄδυ ἰβ {πε Ἰυᾶρε ννῇο ν}}}} 
Ῥεοηουηςοα ἀροη ἰἐ (οὗ. ΟΟΙ. ἱ. 22, ΕΡΏ. ν. 
27, μαῖα ΟἸγίδε 15 ἴο “"βγεβεπε" ἴῃς 
ΟΒυτοῖ “ ἀπ] επλμεά δηᾶ υπἰπηροδομεὰ "᾽ 
Ῥεΐοτε Ηϊπηβεῖῆ: Ηβ ψ1}} τπθη οοηβγηι 
{πεῖ ἀπά νἱηάιοαῖς (πεὶγ οπαγαςίεγ, 88 
{πον λανε οοηβγηιδά τπ6 ταβείπιοην ρους 
Ηἰπὶ (οὔ. Ινὰκε ἰχ. 26). Ῥ. ἀοεββ ποὶ 880 
τε Οοε. ἀγα ἀνέγκλητοι ποῖσ; Ὧδ ὮΟΡ6Β 

1δδῖ 186 ν Μ11 ργονε δὸ ἐΐδη. “Τῆς ἀδγ 
οἵ οὖν 1ιοτὰ [|εβὺ5 ΟἸγίβε" (οἷ. ποῖς οπ 
1. χ3) ἰ5 (Ὲ ΟἿ. “ἀδγ οἵ Πεμονδῖ᾽" 
(ΧΧ, τ. Κυρίου), ἱγαηβίαιεά ἱπίο {μ6 
“ ὅαν οἵ ΟἸγίβι,᾽᾿" βίποε οὰ [85 γενεαὶ δὰ 
ΗΙἰβ Ρυζροβα ἴο “Ἰυάρε {πγοὰρ [6808 
ΟἸὨγίβε "" (Εσηλ. ἰϊ. τ6, Αοἱβ χυῖῖ. 31).--- 
ἐν τ. ἡμέρᾳ --ὲν τ. παρουσίᾳ τ. κυρ. 1. Χ. 
(1 ὙΤπ658. ν. 23, εἰς), νυ τπ6 δάάθά 
ςοπποίδιίοη οὗ ἡμάρτησηέ, ἴο ννϊομ τῃς 
ἀποκάλυψις οἵ νεῖ. 7 ἰεδἀ5 ὕρ: ἴοτ τη ϊ8 
οοπποχίοη οἵ πουρῆϊ, 8ε6 Εοχγῃ. ἰΐ. 5, 
2 ΤΏεβ8. ἴ. 7 ἢ. Ρ, ἄοββ ποῖ βὰν “Ηἰς 
ἅἄλυ,᾽" τπουρῃ ὅς τεοδίὶβ ὁ κύρ. Ἰ. Χ.: 
Οπνὶοές πᾶτε ἰβ τερεδιβὰ ἴδῃ {ἰπ|εὲ8 'π 
τῆς ἔγβε ἴεῃ νν.---ϑῖχ {{π|68, 845 πεῖβ, ἰῃ 
Ὰ] 9γ1ε-τον ἢ δυδιαίπεά βοϊεγηπίυ οἱ 
επιρμδϑὶβ (οἷ. ἴμ6 τεραειπίοα οἵ “ αοά" 
ἷπ 20-29); “Ρ. ἰδυβ Ῥγϑρᾶσζεβ ἔογ ἢ 18 
χῃογίδιίιουβ ἰθθ6βε Οοζ., ψν8ο ννεσε ἀϊ8- 
Ροβεά τὸ ἰγϑαὶ ΟἸγιβιϊδηιν 88 ἃ πιδίίεσ οὗ 
ἢαπΊδη οδοῖςς απὰ ρεγβοηδὶ ᾿ἰκίηρ, ὑπᾶδγ 
ἴδε βδεηβε ἴμδὲ ἰπ ἃ ΟἸγίβιίϊδῃ Οδυγοῦ 
ΟὨτῖβι ἰβ τὰς οπς ἰπἰπρ ἀπά δνογυιῃίηρ ᾽" 
ἩἨΐ]). 
' νεσ. 9. Τῆς ριουηᾶ οἵ Ῥαυ}}8 πορε 
ἔοσ τἰῆβ. υἱιίπχαῖα ννεϊξδτες οὔ τῇς Οοσ. 18 
ΟΘοά'"ς βαοίϊέγ. Ηἱΐδβ ρἰξιβ ἀγὲ δεβιονγεά οῃ 
ἃ ννῖβα δπὰ βειεὰ ρίδη (21, Εοχῃ. νἱῖ!. 
28 ἢ, χὶ. 29); Ηἰβ τοογά, “ι} ἴε Ηἰ5 
οδαγαοίεσ, ἰΒ ρίεάρεά το {π6 βαϊνδιίοη οὗ 
1ποβα ννῆο Ὀεῖΐενα ἱπ Ηἰβ ϑοη: πιστὸς ὁ 
Θεὸς δι᾽ οὗ ἐκλήθητε -- πιστὸς ὁ καλῶν 
οι Τῆε88. ν. 23 ἔ ; ἴδε ἐογηγυΐϊα πιστὸς 
ὁ λόγος οἵ ἴ[πε Ῥαβί. Ερρ. ἰδ ποῖ νεσΥ 
ἀϊδεγεηι. δι οὗ 5 “τπγουρῃ (οἷάες 
ἙἘηρ., δ}) ψῇοτι γοῦ νψεγε Ἷδ θά ""; οἵ. 
διὰ θελήματος Θεοῦ (1, βεε ποίεε), Δηά 
δι᾿ οὗ . . . τὰ πάντα (οἱ Οοά, Ἐσοπι. χὶ. 
36); 5ἰ τυ] εν ἴῃ ΘΔ]. ἵν. γ: αοά δὰ 
τηδη εβεϊυ ἱπίεγροβαᾶ ἴοὸ Ὀγίηρ {πε Οοτζ. 
ἱπίο [6 ςοτηπιυηίοη οὗ Οἢτίβι (566, ἕατί ποτ, 
26-28); Ηἰ8 νοῖςε βουπάεά ἰπ (8 εαγβ 
οἵ τῇς Οοσ. ννβεη πὸ οβρϑὶ βιιπιπιοπβ 
τεδομεὰ {πεπὶ (ο. ᾿ ὙΠ6585. ἰϊ. 13). ΟΠ δὲ 
(8) «πὰ αοά γε οί (ῃβγείογε βουσίν 
ἴοι ἴμε ρεγίεοιίηρ οἵ {πεῖς ΟΠ σίβιϊδη 1188. 
--ΑἋοἄ᾽Β δοςεριεὰ οδ]] μα8 Ὀγουρῃι {πὲ 
τεδάειβ εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν---ἰ.6., 
ποῖ “ἰπίο ἃ σοτηπηιηΐοη (οσς Ρᾶγίπεσβἢ! Ρ) 
τοῖμ Ηἰϊβ Θοη [6818 ΟἸμτίδε οὐ 1οτγὰ ᾿᾿ 
(πονμεσς εἶβε 888 [8 ποι δῇ οδ]εοιίνα 
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ἃ ἰν. τό, χνί. 
15; ἴζε- 
αυςηὶ ἱπ » 
(818 βθῆβε 
ἴῃ Ρ. ; 4180 
ΗΞεΡ. χἰϊί, τθ, 42: τ Ῥεῖ; ὑς τ! ̓ Ὁ Αείε ἕν. 30, χ. 43. 

18, χὶ δ, 25 4: ῬΆ. ἰΐ, 2, ἵν. 5. εχὶ. 

δεη. οὔ πε ῥέγοομ : 866 ρ8118.}, δαὶ “ ἱπίο 
ἃ ςοτητηθηίοη θαϊοηρίηρ ἰο (απὰ παπιεά 
αἴτει) αοα᾽ 5 ϑοη,᾽ οἵ ψῃιοἢ Ης ἰ5 ἰουπάετ, 
οοηίγα δά δυτα. [ἢ {μ|8 ξε]]οννβαῖρ ἐμε 
Οὐογ. ραγίδβ Κα “"ὑνἱδ 411 ἐμοβα ἐμαὶ 6411 ου 
86 πᾶπιε οὗ οὖς Ἰμογά 6885 ΟἸσίβε᾽ (2) ; 
κοινωνία ἀσποίεβ δοἰϊεοέέυε ῥαγεϊῥαΐξίοπ. 
ΎἼΠε κοινωνία τ. υἱοῦ ἰ5 [86 βάτηα, ὈΟΓὮ ἴῃ 
οοπέεηί δηὰ σοπβεϊταεπου, 85 ἔμε κοινωνία 
τ. πνεύματος (5εἜ6 χίϊ, 13, 2 Οοτ, χίϊ!. 13, 
ΡῬΏΙ]. 11. χ, ἘρΏ. ἵν. 4-6). [1158 σοηίβηϊ--- 
{παι ψϊομ τπε Οὐγ. βμαγα ἴῃ --ἶβ σοηϑλὶῤ 
ἰο αοά, βἷηςε ἱξ ἰβ “αὶ οοχησημπίοῃ οὗ Η!5 
δοη,᾽ νυ ΟΒτῖβι ἴοσ "' ἢγβί- Ῥοσῃ διηοῃ, 
ΤΩΔῸΥ Ὀτείθγεπη "ἢ (Εοπι. νἱ]. 20 ἢ, ; Ν᾿ 
Ηεῦ. [1. το-16), ἀπά οοπβεσιεπὶ ἀδίγολὶ 
ἰο οὐ (Κοτα. νἱϊ]. σ7, (41. 111. 26-ἶν. 7). 
ΎΒῈ αἰἰὸ “οὺγ Τωογά,᾽" δάάδεά ἰο “Ηϊ15 
ϑοη [εβ8 ΟΕ σῖβι,᾽" ἱηνεβίβ [με ΟἩ γι βείδῃ 
οοτησηυηίοῃ Ὑ  ργεβεηξ σταηάευσ ἀπά 
φασεῆεβ 15 πορε οἱ ρίοσυ ; Ομ σῖβι β ρίοσυ 
.1ὲ8 ἰὼ Ηἰβ [1]] τηδηϊξεβιδείοη 85 1 »ογὰ 
(χν. 25, ΡΗ]]. 11, χα), ἀπά 115 ρἱοσιβοδέοη 
18 ψταρραά υρ ἴῃ Ηἰἴβ (2 Τ658. ἱ. 12, ἱϊ. 
14:1 Αἶβο ᾿ ΤΠ688. ἴϊ. 12). Ὑέετσ. 9 βυβεδίηϑ 
δῃὰ οσουγῃβ με Βορα ὄὌχργεβϑεᾶ ἴῃ νεῖ. 8. 
Ἐοσ κοινωνία, 5εε ζυσί πεῖ ἐῃς ποΐεβ οἡ χ. 
16 ἴ. 

ῬΙΝΊΒΙΟΝ 1, ΤῊΝ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ ΡΑΚΤΙΕΒ 
ΑΝ ΤῊΞ ΟὌΒΡΕΙ, ΜΙΝΙΒΤΕΥ, ἱ. το-ῖν. 
21. Ῥδὰὶ] οου]Ἱά ποί Βοῃεβεὶν ρῖνε {Πα η ΚΒ 
ἴογ ἴδε δοίυδὶ “ςοπάϊοθ οἵ τς Ὅος. 
Ομυσοῦ. ΤΒ τοάβοῃ ἔοσ (Πἰβ οπιἰββίοῃ 
ἂι οὔοδ ἄρρθδαῖιβι τῶ Ομυσοῃ ἰ8 
τες ψἱἢ λοξίοηβ, οι ταηρεᾶ ἐμετὰ- 
βεῖνεβ ππάδγ {Π6 πᾶτηθβ οὗ {πε ἰεδάϊῃρ᾽ 
ΟὨτιβείδῃ ἰδαοῆεσβ. Οπἡ ἔδε σαιιβεβ οὗ 
1λ6βς ἀν βϑίοηβ 866 1πέγοάμοίίοη, ΟΒΔρΡ. ἱ. 
Ουε οὗ ἐδεῖγ ογυάς δηᾶ Ἑ ΒΔ] ἢ ἐχραγίθπος 
(1. 1.4) τ6 Οὐτ. ἃγθ οοπβίγισιηρ ῥγα- 
ΤΩΔΙΌΓΕΙΥ ἃ γνῶσις ΟὗἨ {μεὶγ οὐ (111. τ, 
866 ποία), ἃ σοφία τΕΒε} Ὀ]πρ' (παῖ “ τνΐβ- 
ἄοταῃ οὗ [86 ψογ]ά " ψὨΙΟΙ 15 “ 100] 5Π 688 
νὰ αοά᾽᾽ (18 8, 30, 111. Σ8 ἔ,, ἵν. ο 1); 
ἘλΕῪ τμϊηκ (πεπιβεῖνεβ ἀἰγοδάγν ἀρονς {δα 
τεσα λόγος τοῦ σταύρον Ὁτουρθί ὃν {με 
ΑΡ., ψνβεγείη, βίτωηρίε 85 ἰξ δρρεδτεᾶ, 
ἴδαγα ἰἴᾶὰν ἴθ ννβάοτη ἀπά ἴπε βονψεσ οἵ 
αοά. Τηΐδβ οοποοῖς μαᾶ Ῥδδη βεϊπγυϊδιθά, 
ππν ἘἰΏ ΡῚΥ οα Βἷ5 Ρατέ, ΒΥ πε ργεδοιίπρ' 
οὗ ΑροἹ]οβι ΟὮ. 111. 3-7 βῆονβ (δὲ τὶ 
5. 186 Αροϊ]οπίδη ἐδλοοη ψῃΐο ταοβὲ 
ἐχογοῖβεβ Ῥδ}}}5 ἐβουρη 5 δὲ ργεβεηῖ; ἴπ6 
ἸΓΟῺΥ Οἱ 1. 18.-.31 δηὰ ἵν. 6-13 5 αἰπηδά δὲ 
τς Ῥαγιίβδῃβ οἵ Αρ., ψῇο δχαϊιεά 18 
ὑπεροχὴ λόγον κ. σοφίας ἰπ ἀϊδβραταρε- 

,δίδπάβ ἰῃπ ῥδίῃδιϊ οοπέγαδε (δέ) 
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το. ὁ Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, " διὰ τοῦ " ὀνόματος τοῦ Κυρίου 

Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα ἦ τὸ ' αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ἡ ἐν ὑμῖν " σχίσ- 

ἔχὶξ 45; 2 Οοε. χἰϊί. τσ ; Βασι. χίΐ. τό, χν, 
; 10. νἱ. 43, ἰχ. τό, χ. το. 

τηεηΐ οἵ Ρδυΐ5β ἀπδδοτπεὰ κήρυγμα τοῦ 
σταύρον. Μίϑβιακίηρ τς παίυτε οἵ ἐπα 
(οβρεὶ, τς ὅοσ. παϊβέοοκ ἴῃς οὔϊοα οἵ ἰΐ5 
τλϊηἰβίθσδ : οἱ ἴπ6 ἔοστηοσ βυδ)εος ἘΠΘῪ ἀτα 
οογτεοίβά ἴῃ ἱ. χϑ.11, 5. βΒῃουγίηρ ἴῃ ψμδξ 
Β6η588 δπὰ Ὧν (μ6 Οοβρεὶ ἐς ποέ, δῃά ἴῃ 
᾿ϊ. 6-ἰ1},.2 δμοννίῃρ ἴῃ ναὶ βεῆβα ἀπά ἰὸ 
ψγΠοπὶ {με Θο5ρεὶ ἐς ἃ σοφία ; (πε ᾿δέξες 
ταϊβοοηςερίίοη 18 τες Βδά ἰπ 1. 3-ἶν, 21, 
ψμδσα, ννῖτ ἜΧΡγα58 γείεγεηοα τ0 Αρ. ἀπ 
Ρ., Ομ γίβϑάδη ἐεαομοῖβ ἀγα βΒῃονῃ ἕο θὲ πὺ 
οοτηρϑιϊηρ Ιεδάθγβ οἵ ἢυπιαπ βοοοἶβ πὲ 
“ 46] ονγονγοσκτηεη οὗ σοά᾽" δηά “βεῖ- 
νδηΐβ οἵ ΟΠ γίβε," οο-ορεγαῖῖνε δηᾶ ςοση- 
ῬΙεπιθηΐδσυ ἰηβίγυσιεηβ οἵ ΗΪ5 βονεγεῖρτι 
ψΟτς ἴῃ ἰδὲ ΒυΠΠάϊηρ οὔ ἐπε Οπαυτοῆ. 
ΤΒε ἔουσ οβαρίοτβ οοηβείζυϊς δὴ αῤοϊορία 
ἴον [86 Αροβεῖε᾿  ἐεδοβίηρ δηά οἤῆςα, ρδτ]. 
το ἴοβα οὗ 2 Οοσ. χ.-χῆϊ. δηᾶ (Δ]. ἱ.- 11. ; 
δαῖ τὲ [πὸ οὗ ἄεξεῃςς αὐορίβά πογε ἰδ 
αυϊα ἀϊδέίποι. Ἡδτγε Ῥδὺ] ρ]εδᾶβ ἀραίηβε 
Ηεϊεηἰβίηρ Ιονεῖβ οἵ τυϊβάοτι, ἔπεσα 
αραῖϊηβε ᾿πάλιϑίηρ ἰονεῖβ οὔ ἰτγδάϊ θη. 
Βοιἢ ραγίεβ βίμπιδιβά δὲ ἐμ6 οσοββ ; ῬοΓῆ 
ἡυάρεὰ οἵ τῇς ΑΡ. κατὰ σάρκα, Δηά [ᾶϑι- 
βδηδᾶ Ὡροῦ δὶβ ἀεξεοίς ἴπ υἱβίθ!ε ργεβέίρε 
ἀηᾶὰ ρῥγεβθῆςε. Ὑπὲ δχίβίεηοε οὔ {π8 
Ιερα ιῖβε ραν δὲ Οοσ. ἰβ ἱπεπιαϊθά ὃν τΠ6 
ΟὟ, “ δὰλ οὗ Οερμδβ," δπὰ ὃν Ῥδ0}}5 
ψοταβ οὗ βεϊ νϊηἀϊοδείοη ἰπ ἰχ. σα ἢ ἢ θὰ 
ἐπῖβ βαοοη δά 45 γεῖ γτεδοῃβά πο ᾿οῦ- 
βἰάδγδῦ!]8 μεδᾶ; ἰξ ἀενεϊορεά ταρίἀϊν ἴῃ 
{με ἱπίεγνδαὶ θείννθβεῃ ᾿ ἀπά 2 ὅσσ. 

83. ΤῊΕΒ ΒΕΕΡΟΚΤ ΑΒΟΌΤ ΤῊΞ ΡΑΕ- 
ΤΙΕΒ, ΑΝ Ραυμβ ἘΧΡΟΒΤΟΚΑΤΊΟΝ, 
ἱ, τονῖ7γ8, ὙΜημους υγέμε ρτγεΐδςε, 
τε Αροβεέῖε ὑνᾶσηβ ἰῇε Οὐτ. 80] ΠΊΠΪΥ 
ἀρδϊηβὶ ἐμοῖσ βοῃῖβπιβ (το), βιδείησ τὰς 
(ΕΒ ΟΩΥ οα ΨΏΪΟ 815 δάπιοηϊοη ἷβ 
Ῥαβεά (11). Ὑπὲ ἔουτ ραγίϊεβ σε ἀθῆποά 
οὐκ οὗ [πε τοῦτ οὗἩ {πε Οογ. (12) ; δῃὰἃ 
186. ΑΡ. ρῥτγοίεβίβ. δβρ. ἃρδίηβε τῇς 86 
οἵ ΟὨἸτίβῦβ πῆς δηᾶ οἵ πὶβ. οὐγὴ ἴῃ 
ει οοηπεχίοη (13). [πὶ ἔουπάϊηρ ἔδα 
ΟΒυγοῦ δ Βαά δνοϊ ἀβά 411 βε! οχαιδιίοα, 
Ῥεηξ ΟἹΪ οὐ ΑΠ]Η]]ΠἸ Πρ [ῖ8 ταϊββίοη οὗ 
Ῥτθδοβίηρ ἴδε ροοά πεν (14-178). 

γεῖ. το. “Βιξ 1 δχβογε (ἀρρεαὶ 1ο) 
γου, Ὀγοίμεγβ : ̓ " ἐδ τεργοοῦ ἰοὸ ὃε ρίνεη 

ψ ἢ 
(δὲ Ὑμδηκβρινίηρ. [Ιἔ ἰ8 δἀτγηϊπίβίεσθά 
“ ΚὨΓΟῸΡᾺ ἴῃς πᾶτλε οὗ οὔγ Τογά εβϑὰβ 
ΟἸὨγῖβι," ψΒῖοΒ πε ΑΡ. μ45 ἱηνοκεά 530 
οὔϊθβη (ϑε6 ποΐίβ οἱ 8); 411 ἴπ8 δυῖποσν 
δηᾶ ρᾶάςε οὔ ἴ[ἢε Ναπὶς τεϊηξογος 5 
ἌΡΡΘΑΙ, “παῖ γοὰ βὰν {με ββαῆϊε [πίηρ, 
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ματα, ἦτε δὲ " κατηρτισμένοι ἐν “τῷ αὐτῷ ' νοὶ καὶ ἐν " τῇ “αὐτῇ ἐπιειδίαι 
"γνώμῃ " 11. ᾿ ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὁπὸ " τῶν τς ΘῈ 
Χλόης ὅτι “ ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσί: 12. “λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος τα; οὶ. 

3 γα Ἃ 3 39 ς(9 ΝΡ 35» ςς(3 ἈΞ τ ὑμῶν λέγει, “᾿Εγὼ μέν εἶμι " Παύλου," “᾿Εγὼ δὲ ᾿᾿Απολλώ, “Ἐγὼ δὲ Ῥεῖ γεῖο; 
ονὶ, 40; 

ἱ 1]. τ6, χὶν, 14 ΕἾ; 14 ἰἰπλεβ ϑβείάςβ ἱῃ Ρ. ; ἰὨτῖος Βεβίάς ἴῃ ΝΎ. 
14; Αςἰβ χχ. 3; αν. 

Χ. 49; ΟἹ]. 17. Ρ ϑδῖῃὴδ ζϑῃ,, 

11 (οὗ γου),᾽" ᾿πβίεδά οἵ “" βαγίηρ, δα οἢ οὗ 
Οὐ, 1 δηὶ οὗ Ῥϑυ],᾽" εἰς, (12).--- Τὸ αὐτὸ 
ἀρ μιν» “ἃ δι οενγ οἰαββϑίσαὶ ἀχργεββίοη 
υϑεα οἵὗὨ ρΟΙἑε031 σουπλη 65 νυ ῖο ἢ ἀτα 
ἔτεα ἥτογῃ ζδοιίοηβ, οἵ οὗ ἀ ΗΕ, βίδίθβ υυδίοῃ 
επίεγίδίη ἐπ παν ταϊδίίοπβ τ δδοἢ 
οἵδεγ" (1...). Τὸ αὐτὸ φρονεῖν, ἱπι 2 (οτ. 
ΧΙ, αι, δἰ, ἰβ τηδίζεσ οὗ ἐεηρεν δηὰ ἀ18- 
Ροβίτίοη ; τὸ αὐτὸ λέγειν, οὗἨ διἰεευάς ἀπά 
ἀδοϊαταιίοη : {πὰ ἔογπλεσ ἴβ ορροβεά ἴὸ 
56] -ἰηδσαβῖ, ἐπε δέξο ἰο ραζίυ ζεαὶ. Οη 
186 ψεδκεηεά υ86 οὗ ἵνα αἴει παρακαλῶ 
(Ρύγροββ ραββίηρ ἱπέο ρυσρογι) 5εῈ Ὗι., 
ΡΡ- 420 ἔξ : τῖοτε ἐγεαυεηεῖν ἰῃ Ρ,, 45 ἴῃ οἱ. 
υϑαρέ, (Πἱδ νὉ. 5 σοπβίγιθα υυἱτἢ {πε ἱπῆ, ; 
80 αἰναγβ ἴῃ Αςίβ ; ἢ ἵνα τερυ δεν ἴῃ 
ϑυπορῖίοβ. ΕῸσ (ἢξ πγεδηΐηρβ οἵ παρα- 
καλῶ 566 ἰν. 13. 
“Απά ({π41) ἔπεσα θὲ ποῖ ἀπηοηρβὲ γοιῖι 

σχίσματα (οἰ εἴ5, 5Ρ11{5),᾽" ἀεῆπεβ περδ- 
νεῖν τὴς ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες. 
Ἴδε τολέφηι (56ε ρατγίβ.) 15. 4 ρατίν ἀϊνβίοπ 
ΜΠ ΐη τὰὲ Ομυγοῦ, ποὲ γεῖ, ἃ5 ἴῃ εςοὶ, 
π5ᾶρ8, ἃ οὐἱραῦὶς βεραγαίΐοη ἕο ἴϊ ; 
ἔριδες (11) 5᾽ρπῖῆε5 ἴῃε ρεγβοπαὶ οοηέδη- 
ἐϊοης, ἄθε ἴο ᾿νΒδίενεγ οαυβς, νῃ]οἢ δά 
το σχίσματα ; αἱρέσεις (χί. 18 ἔ. : Βεε ποῖα) 
ἅτα αἱυισίοης ΟΥ οῤϊπίοη, οὐ βεοῖβ. ᾿ουπάεά 
τεγευροη (Αοῖβ ν. 17, εἴς.), ἱγχυρί γίηρ ἃ 
ἀϊδαρτεθσηθης οὗ ργίποὶρίθ. ὙῊΒ βοβίβγα 
8. ἃ τεηῖ ἱπ τῇς Οπυγοῖ, δῃ ἱπίυγυ ἴο ἴπ6 
αθτῖς (οῦ. 11. σ7, χίΐ. 25); βεπος ἐπα 
ξυτέπαι ἄρρϑδὶ, τενεγίζηρ ἴο {π6 ροβίεϊνε 
ἔοττη οἵ ἐχργεββίοσ,---“" ας δαὶ γοὺ δα 
ΜῈ] απὰ ϑυγεὶν (ρί. ρίρ.) δάϊυβιβά " 
ἀῶ κες, Βρ.)--- ἃς εχαοὶ νοσά 
Ὃς ἴῃς Ὠοαϊ πο οὐ τοραϊτίηρ οὔ [δε 
Ὀγεδσμαβ οδυδεάᾶ ὃν ἴπε, σχίσματα " 
(Α1.). καταρτίζω δδ5 4 [κα ροϊ]ϊεῖο δ] 
8εηδβε ἰῃ οἱ, ατ. (Ηεγοά., ἱν. τόσ ; ν. 28, ἴῃ 
ΟΡᾷΡ. ἰο στάσις) ; “16 τηδτκαά οἰ ββίςδὶ 
οοἰουτίπρ Οὗ βυςῃ ραββᾶρβεβ 48 [818 ἰΙβᾶνεβ 
8 τουοἢ 5ιγοηρετ ἱπιργαββίοη οὗ 851. Ρ811}}5 
δοσυαίῃηίδηος τ οἱ, νυτίϊετβ ἴπδη ὑμα 
τᾶτθ οοοδβίομδὶ αυοίαιίοηβ ψὩϊοἢ Οσουτγ 
ἴῃ δἷβ τι ἰπρβ" (1.1)... “1π τῃ6 βᾶπιε ἀϊ8- 
φοτητηθηὶ (νοΐ), ἀπά 'ἰπ ἴμῈ βάστα Ἰυάρ- 
ταθηὶ (γνώμῃ) ᾿: “ νοῦς ρεδί δι ἀϊε 
Εἰπείομε, γνώμη τυ ἀλ8 ὕτδεὶ] " (Ηπ.) ; 
πον ἰ5 τῇς ρρὶςδιίίοη οὗ πο ἴῃ Ῥσδς- 

13, 17 ΟἸἹΥ; ὟΝ δά. νἱΐ, τό; 2 Μαος. ἱν. 30, εἴς. 
ἰχ, 8, χίϊ. 27; 1 Ῥεῖ. ἱ. τι; 2 Ῥεῖ, ἱ, τῷ; Εν. νΐ, 3, εἰς, 
4 Οοσ. χίΐ. 2; Τίϊ. 111, 9. δίηξ., παν Βοια, ἱ, 20, χΙϊϊ. 13; (8]. ν. 2ο; ΡᾺ. ἱ. 15. 

ἐπ . 23, Χν. 23; οι, χῖν. 8; Αςίες ἰχ, 2, εἰς; 

Γ ὡς, ΒΒ, χνΐ. 5. 
Κι νἱῖ. 25, 40 ;, 2 Οος. νἱἱ. το; ΡΉτα. 

1 12, 13; Οἱ. 1, 8; Ηςδ. 
τὰ Ατί. ἔδυ υδεά, Εοπι, χνΐ, τοῦ, ἢ ΡΊ,, 

ΟἿ (δΐκ δβεῆβε, 

εἰσαὶ ἰυάρτηεηὶ (βεε ρατὶβ.). Ῥ, ἀεβίάδσ- 
δἴεβ {παὶ ὁμονοεῖν ἀηά ὁμογνωμεῖν (5εε 
Τμυογά., ἰϊ, 97, νἱϊ!. 75; Ατίβέοε., βοῖέ., ν. 
6, το; Ῥεγδοβίῃ., 281. 21) ἴπ ΟὨγίβείδη 
τλδίϊεγβ, νυν ίοἢ νν 1} σπδῦϊα τῃς ΟΠυσοἢ το 
δοῖ 45 ὁπ βοάν δπὰ ἰο ρυζβϑιια (ἢ γίβε β 
ψοσκ νἱτἢ απάϊν! ἀεἀ πἰτοηρτῃ. 

Μεγ. τι. ὙΠα ἀρρβαὶ ἀρονε πιδάβ ἰζω- 
Ρ Ϊε58 ἃ βετίουβ σλαγρε; πον ἴπε Δ ΠΟΥ ΕΥ̓͂ 
ἴον ἰτ : “ Ἐοτ ἴξ μαβ8 Ὀβδη βίη βθαᾶ ἴο πια 
δουΐ γοῦ, τὴν Ὁγοίμογβ, ὈῪ τῃ6 (ρβορὶ δ) 
οἵ ΟΒϊοξ "".---ἐδηλώθη (βεε Ῥ4τ15.} ἱπιρὶ 185 
ἀεβηΐτα ἱπίοττηδίίοη, (ἢ ἀϊβοίοβυσα οὗ 
[λοί8.---οἱ Χλόης, “Ῥεγβοὴβ οἵ ΟΠ]οξ᾿ 5 
Βουδβεδοϊά ""---οὨϊάτεη, ΠοταρδπίοΏ8, οτ 
ῬοββίρΙν βϑίανεβ (οὔ, Κοσα. χνῖ. τοὺ) : μεῖς 
15 ποίπιίηρ σέθεν ἴὸ ἰδεπεέν ἰδεῖ. 
“ΟἾΪΟΣ ἰδ υβΌ}}ν οοπδίδεσεά α Οοσγ. 
ΤΟ γίβείδη, ψψοβε ρεορίε μαά Ἵογπῖὲ ἴο 
ΕρΡῃ.; θὰϊ 1 ἰβ πιοσα ἴῃ Παγπιοην ἱ 
51, Ῥδυ}} 5 ἀϊβογθιίίοιι ἴο βρροβε ἐπδὶ 888 
ΨΆ5 8Δῃ Ἑρμαβίδθ Κπονῃ ἴὸ {πε ΟΟγ,, 
ψνΏοβα ρεορίβ μαά Ῥεεη αἱ ὅοσ. δπᾶ τ - 
τυτηεά το ΕΡἢ." (Εν., ΗΠ). “ Ομιϊοῦ᾿ Β 
Ῥεορίε "ἡ δῖε ἀϊβιίηοι ἴτοπὶ πε Οογ. 
ἀδρυκίεβ οὗ χνὶ. 17, ογσ Ῥαὺὰϊ νουϊά 
μανε παιηβδά ἰῃε [ἰαἰΐεσ ποῖα; Ὀεβίάεβ, 
ϑίερῃαπαβ 88 Ὠϊπιβεὶ ἰ(ἢς μεδά οἵ ἃ 
δουβαμο ἃ.---Χλόη (Νεγάυσο) νὰ8 δὴ 
ἐρίτῃςεε οὗ τε ροάάεβ8 Πεγμξίεσγ, 45 Φοίβη 
οὗ Ατιίθηιὶβ (τι. χνί. 1) : βΒοἢ Ὠδγη68 
ψετα οἴεξῃ ρίνεη ἰο βίανεβ, δπά Ο. πιδῦ 
μβανεὲ Ὀεβῇ ἃ ἐτεεάψοσηδῃ οὗ ῬγορεσίΥ 
1.1). “ἼΠδι βιίγίἔδββ Ἔχίβε ἀπο γοὺ 
οὔ. 111. 3,.2 ὕοτ. χί!. 20) νναβ 88 ἰηξοστηδ- 
ομ ρίνεπ; ἔμεβε ἔριδες, [Π6 πεχί νδσ.΄ 
εχρίδίπβ, ννεγε βεπεγαίίπρ ἴπ6 σχίσματα 
(8ε6 ποῖβ ου το). 

γεγ. 12. “Βυῖ:1 πιεᾶπ 118 (τοῦτο δὲ 
λέγω), ἰμαὲ ἐδοῇ οἷς οὗ γοιϊ 8 βαυπρ' 
(ἰπβιεαά οὗ γοὺγ 411] βαγίῃρ ἰδ8 βδῖηβ 
εἰΐπρ, το), 1 δχ οἵ Ῥδὺ! (ἀῶ Ῥδυ] 8 
πΊ8η},᾿ --ὐ Βαϊ 1 οἵ Αροἱ]οβ,"--- Βα 1 οὗ 
ΟΕρἢδ8,᾽---ἰ Βα 1 οὐ ΟὨτίβε᾽ 1 -πέκαστος, 
ἀιδιεϊ δυιεῖνα, 45 ἰὼ χῖν. 26: δαοΐ ἰ8 ϑαυϊπρ 
οης οἵ οἴμεν οὗ {π686 {πίηρβ; ἴπε ῥδγίν 
Οὐδ ἂτε συοϊεά 845 ἔτοπὶ ϑβιυσοαδββῖνα 
βρεᾶκδθιβ σμα!]θαρίηρ δᾶοῃ οἴμοι. 
Τῆς αυερείοη οἵ ἰῃς ΕΟΚ ΟΟΚ. 

ΡΑΚΤΙΕΘΒ ἱβ ὁπ οὔ (ὃς βίαπάϊηρ ῥτο- 
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ᾳ ἴῃ τ τῇ Ρ Κηφᾶ," «Ἐγὼ δὲ» Χριστοῦ » 
ΒΕ6ΠΒ6, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ τ 

13. “μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ 
34: Μι. Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ 2 ὑμῶν, ἢ " εἰς τὸ ὄνομα Παύλου " ἐβαπτίσ- 
χα 85 Ἀ: 
3 Ἀτϊηρ5 
χνὶ. 21. τ χ. Ἅ; ακϊ. Ηἰ. 27; Με. χχνὶϊὶ, το; Ας(β υἱῖ!, τ6, χίχ. 3 (. 

1 ΤΠά, τ68, αὐ ἰοες. : τουτο τινες ἀποφαντικως ἀνεγνωσαν, εἐγω δε αὐτὸ κατ᾽ ἐρω- 
τησιν κεισθαι νομιζω. 
ἐεχέ, ἘΝ. πιαγρ. ϑ6ε ποίβ θϑίον,. 

Απιργβέ. ἱπίθεγρσγείβ αϑιγηιαί νεῖν; 80 Τοῦτ. δπὰ ΝΗ. 

3 περι ἴῃ ΒΠ" (Πεποε ὟΝ.Η. γμιαγρ.) ; 411 οἴδεν Ὁοάά. νπερ. 

δίετβ οὗ Ν. Τ. οτγιεἰςῖθπλ. [Ι{ 15 ΠΥ εχ- 
διχϊπεά, δηὰ τπῸ Ἰυάρπιεπίβ οἵ ἀϊβεγεπε 
οτἰεἰσβ ἀγα ἀϊρεβίεά, ὃν αἀ. κα ἰοες.; 588 
αἶδο Μτι.-π., Εἰπίεϊέμηρ, ὃ 3; ΔΝ εἰβθ᾽ 
Μαμμαὶ ὁΓ᾽ Ἱπέγοά, ἰο κῃ ΝΟ., 8 τοὶ 
Αἴΐδσ 411, {Π18 ννᾶβ οπἱν ἃ Ὀτίεῖ ρῆδβα οὗ 
ΟΒυτοῖ 1 δὲ Οοσγ.; Ῥ, μαά ͵υβϑὲ πεασγὰ 
οἵ ἴ ψεη μΒῈ ψτοῖς, ὃν τῆς εἰπιε οὗ 
2 Ὅογ. ἃ πεν βἰδιίοῃ Ὧ45 δγίβεη. Τα 
ἴἄγες ἢσβί ραγίίββ ἀτὲ δαϑὺ ἰο δοοουπί 
ἔοτ: (ἡ) Τα Ῥοάν οὗ {πε ΟἿ,, οοηνετγίθά 
υπάει Ρ.᾽8 τλϊηϊβίγυ, δάμπεγεά ἰοὸ 115 ον 
ΔΡροβίῖε ; Ῥ. ναϊυεά {π8 ἰογαῖῖν πὰ 
Ρρεαὶβ ἴο ἰξζ, ψνῃ]]ε μῈ οοπάεπιηβ [5 
σομηραῦνα Ἐχργαββίοῃ, --- ἢ ἀἰβροβιτοη 
οὗ τῆϑθῃ ““πιογα Ρδυϊπε μα Ῥδὰ] πίτα- 
5617" (Ποἀ58) ἴο εχαὶὲ ἢίπη ἴἰο τε ἀϊ8- 
Ῥαΐδρείηθδηΐ οὗ οἵδ ἰθβάεγβ, ἀπά ὄδὄνβὴ 
ἴο {πε ἀδιτγίσηεηι οἵ ΟἢγίβιβΒ βίοσυ. (2) 
ΑΡΟ]]ο5 (οἷ Αοιβ χνιϊ!. 24 8.) μΠαὰ ργεδοπεά 
αἱ Οος., ἴῃ ἴπε ἱπίεγναὶ βίπος Ῥαι} 8 ἢἤγβι 
ἀερατίαγε, ψντἢ Ὀγ]Π]Πἰδηὶ εἴεοι. Ηες ροβ- 
βεβϑβεά ΑἸθχδηάζίδη οαϊίαγε δηά ἃ ρταςθῦι] 
Βίγ]α, ψμεγεαβ Ῥ, Ψψδὰβ ἀβεηηεά δὲ ὅοσ. 
ἰδιώτης τῷ λόγῳ (2 Οοτ. χί. 6). ϑοτὴβ 
Ῥδβοηδὶ σοηνετίβ Αρ. μδά πηδάςβ; οἴδμεῖβ 
ψγεῦα ἰακθη νυ ἢ15 σθηΐαὶ τλθιῃοά, απὰ 
νγεϊοοπλεά Ηΐβ τεδοῃίηρ 45 πῖογε δάναποθβά 
ἴπδη Ῥ.᾽8 ῥ᾽ δίῃ ροβρεὶ-πιεββαρε, Βεδβίάἀβ 
πὸ τῆογε οὐἱτυτεά ατεεῖβ, ἔἤθσγα ψνου]Ἱά μὲ 
Δ 5ργ ΚΙ ηρ οὗ ΠΡ τα Πν-πλϊπάἀεά [ενν8, πιθη 
οὗ βρεουϊδίϊνε 45 ἱπηρυεά ἢ ατεεκ 
ἰείίθσβ, ὑγῆο ταΐρμε ῥγθίεσ ἴὸ βᾶῪ Ἐγὼ 
᾿Απολλώ. Τυάρὶπρ' ἴτοπι {Πἰ5 Ἐρ., {δε 
Ῥαυ πα δηὰ Αροϊ]Ἱοηίδη βεοϊίοηβ ἱποϊυ θά 
αἱ ργεβεηῖ [πε Ὀ0]Κ οὗ {πε ΟΒυτοῇ, ἀϊνἀεάὰ 
Ῥδίννεθῃ 115 “ΡΙδηΐοσ" δηὰ “υναίεσεγ᾽". 
᾿Απολλώς, οὗ Ατιὶς 2πά ἄεοϊ., 15 ῬΡγορδῦυ 
8ῃοτγί ἴοσ ᾿Απολλώνιος. (3) ἴῃ ἃ Τυάξο- 
Θεμίε ΟΒυσοῇ τῆε οὐν “ἴ πὶ οἵ Ῥδὰ]," 
ΟΥ “1 δὴ οἵ ΑροἹ]οβ, ννᾶβ σεγίδίῃ ἴο δε 
ταεῖ ψ Π (πε τεϊοσί, “Βα 1 οὗ Καρῆδβ Γ᾿ 
Οοπβεογναῖϊνα εν βῃ θεϊϊενεγβ, θη οοη- 
Βῖςι ννὰβ δἵοοϊ, γδ θα τὸ π6 ἡδπῖε οὗ {πε 
Ῥγεδοδογ οἵ Ῥεπίεοσοβι δηά {πῸ ποτο οἵ {πε 
ΟΠυτο 5. βαιεϑὲ νἱοϊοτῖεβ ὙΤῊΘ ἀ56 οὗ 
Κηφᾶς, [ῃ6 Αταπιαὶς οτὶ ρίπαὶ οἵ Πέτρος, 
ἰηάϊσαῖθβ {πὶ [18 ραγίν αἤεοιεά Ρᾳὶεβ- 
εἰηίδη ἰγαάϊείοπβ. ϑοπὶε οὗ {πδπὶ στᾶν, 
ΟΒδί ον, ἢανε Ῥεθὴ Ῥείθγ᾽β σοηνθγίβ ἱπ 

ἤπαδα, Ηδὰ Ῥείες νίϑιιβξὰ Οοζ., 5 

Βιοηνϑβίαβ οὗ Οοσ. βυρροβεά (Εμβεν,, Ηἴ5έ. 
Ἐσεῖΐδς., ἰὶ. 125: Ψεῖββ δηὰ ΗἩδγηδοκ 
ἵδλνουσ ἴῃς ἰγαάϊεῖοπ), πε ἄνεπὶ Ψου]ά 
ΒΌΓΘΙΥ ἤανε ἸΘῖς βοηα ἱγαςα ἱπ ἔμεβε ΕΡΡ. 
]Τυαάριηρ ἴτοπι ἐπε ἕδποῦ οὗ ἐπ ἐννο 1.6ι- 
ἴεγβ, 115 δοίίοῃ ννὰβ οὗ 5π|4}} δοσουπί 
ἴῃ ὕοτ, ἀπ} τῆε ατγῖναὶ οὗ τε [πάξδῃ 
Θηλβϑασίεβ ἀδπουποοά ἰῃ 2 Οογ,, ψῆο 
ἔουπά ἃ στουπά οὗ ναπίαρε γϑδάν ἰῃ ἴποβα 
παι δῃοιίεά “1 δὴὶ οἵ Κερῆδβ". ἴπ 
θοῇ Ερρ. Ρ. δνοὶἀβ Ἔἐνϑθγσν ἀρρϑάζᾶποβ 
οἵ ςοπῆϊος ννἱεῃ Ῥείεγ (οῇ ἰχ. 5, χν. 5). 
(4) Το ΟἈγὶδὲ ῥαγέν ἰοττὴβ ἴπε ογυχ οὗ {πε 
Ῥάᾶββαβε :---ἰ(α) Αἴϊεσγ Ε. Ο. Βαυτ, οἱ Χριστοῦ 
Βα5 θββθῃ σοσωγηοη!ν ἱπίεσρτειθά Ὁγ 2 Οοσ. 
χ. 71: " 1 δὴν οπὲε 15 οοηπβάεπε ου ἢϊ5 οννπ 
Ρατί πὶ α 1ἰβ Ομ γίβι᾽ β (Χριστοῦ εἶναι), 
1εῖ Ὠῖπλ τΑῖκα {15 ἱπίο δοοοιιπί ννἱτῃ Ὠϊπα- 
561}, τμδῖ }ξῖ 45 ἢς 15 Ὁ" σίβι᾽ δ, 50 4150 διὰ 
ψνε". Νον Ρ.᾽5 ορροῃεπίβ οἵ 2 Οοσ. 
ψεσε Οἱττα- [ἀδἰθίβ.; 580, 1 ἰβ ἱπξοσσεά, 
{πε58 οἱ Χριστοῦ πηυδὲ να Ὀεεη. Βυΐ 
τῆς [υἀαίβετβ οὗ 2 Οοσ. ργεβυπιθά ἰο θὲ “ οἱ 
ΟἾγίβε " δβ5 Ηἰβ »ηεἰρι δέδγς, αῤοκέϊθς (χὶ. 13, 
23), ἀογίνίπρ' {Πεῖὶγ σοπηπλββίοη (45 ἔΠῸῪ 
τηδίηἰαϊπαά Ρ. ἀϊά ποιὴ ἔγοπι ἐπε ξουπιίδίη- 
Βοαᾶ; ψβθγεαβ ἴῃς ΟἸγίβι- ραγίυ οὗ τπὶβ 
Ρίαςε ρυτηβά ἐπεηήβεῖνεβ, αἱ πηοδὲ, ὁπ 
Ῥεὶπε Ηἰ5 ἀδείῤίες (γαῖμογ ἐθδη Ῥ.,᾽58, εἰς.): 
τς. οσοἰποίάθπος ἰδ νεσῦαὶ σγαίμεγ ἔπδη 
τοαὶ. ὕγροῃ Βαυσ᾽β ἴπβογυν, ἴπθγα Έσα 
ἐτσο Ῥατῖιεβ δὲ (οσ., ἃ8 βνθγσυνῆεσε εἶβθ 
ἴῃ τε ΟΠυτοῖ, ἀϊαπηείγ αν ορροβεά--τ-α 
(ἀ6πε!6- ἢ τιβείδη ραγίυ, αἀἰϊνι θα παγα ἱπίο 
Ῥαυϊηθ απὰ Αροϊ]οπίδη βεςείοπβ, δπά ἃ 
1ενν 8 ῃ-ΟἸγιβείδη ραυῖν παπιπρ ἰΐβεὶ 
ἔτοπιὶ Κερῆδβ ογ Οἢτγῖϑε 85 οσοδβίοηῃ βεγνεά, 
1μαῖει βομοίδγβ [ο]]οννίηρ Βαυγ᾽β ᾿ἰπε οὗ 
ἱπιεγργείδείοη, ἀϊβεϊπραϊβῃ ναι ουβὶν ἐπα 
Ρεισίπα δηά ΟὨγίβιϊπε [υἀαϊδίβ : (α) 
νείχζβδοικεσ δββοοίαίεβ ἴῃς ἰδίίεγ ὑπ 
ἕανεες ; (β) διιϑββ ἀπά Βευβοπίαρ 5εε ἱπ 
ΤΠ θη βίσιοι δυο ϊοτυόνς οΓ ἐδ ἐχαπιῤίε απά 
"ιαχΐτης Οὗ  ἐϑιις 45 ἴῃε διάκονος περι- 
τομῆς, ἴτοτη ΜΗΐοΝ Ῥεῖεσ ἴῃ σεγίδίπ τα- 
βρεοῖβ ἀδνὶαιδὰ; (γγ) Ηρ οηΐεά, Ηοὶ- 
βίθη, Ηδυβγδίῃ, 5πλ., {πη {πεν Παά Βεεη 
ἦπ ῥεγδοπαὶ γείαξίονις εὐἱές ξοδης (1: 18 
4αϊϊα ρΡοββίδὶες ἐμαὶ ἀπιοηρβὲ (6 “ἣνς 
δυπάτγεά᾽᾽" οὗ χν. 5 δοπιε Πα τνναπάεγεά ἰο 
Οοτ.) ; (δ) αἀ. 5βίγαηρεὶν σοηὐεοίυτοβ δὲ 



13---τό, 

θητε; 14. "εὐχαριστῶ 

᾿ἐβάπτισα 3" 

1 ἀ "Β, 6" ", νει Οσ. δηά Τδσι. (1π σοπηπιεης,), θη. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ η)ός 

τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ " 56: 1. 
Κρίσπον καὶ Γάϊον, 15. ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι " εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα 

16. ἐβάπτισα ὃ δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον " " λοιπὸν 

ἦν. 2, 
9; 5ἰχ 
τἴπιε5 89. 
εἰάεβ ἰῃ 
Ρ.; Ηεϑ. 
ΣΧ. 13. 

τῳ Θέεφ. Α βίγοηρ βὅτοῦρ 
ἵ νυϊῖπεβ588; Ῥασὶβ. δυρρεβίεά ἴο ςοργίβἰβ τῆς ἱπβεγίδα ννγογάβ. 

ἽΜΑΒΟΝ, δγ"", δπᾶ βενεγαῖ ροοά χηίπυδος,, τεδὰ εβαπτισθητε; ἱπβίεδά 
οἔεβαπτισα, 48 πη ΟΟΘΨΡ, εἰς,͵---ὙΝ εβίεγῃ δηά ϑυγίδπ γτεδάϊηρ, ςοηξοσσωθά ἰο ςοηίεχέ. 

8 βεβαπτικα τερίαςεβ ἔτβί εβαπτισα ἰη Ὠ "6, ἀπά βεςοηὰ δἷβο ἰῃ Ὁ", 

ΈΠΕΥ γεστα Οποςέϊος δεΐογε Οαποςέϊοίπηε, 
Ψ»ὯΟ ἰουγηυ διε {πεῖγ [π|6 οἱ Χριστοῦ, 
αἴζεσ [η6 αϑῃίοη οἵ (Ὁ εσγίπίῃυβ, ἐπ οῤῥ. 
ποῖ πΊΕΓΕΙῪ ἴο [Π6 πᾶπιθβ οὗ ἐπε δροϑβείβϑ, 
δαξ ἔνε ἐο ἐλαέ οὗ Ἴ ἐϑμς 1" ἨἯξε ἰάεπεὶ- 
ἢε5 {πεπὶ υνἱτῖι ἐπ 6 πιθη ΜῆΟ οτἰεὰ “ }εβ05 
ἰβ δηδίμεπηδ " (χίϊ. 2: 8εὲς ποῖε). ΤῊΪβ 
ποίίοῃ ἰβ δἂπ Δπδοῆγοπίβηι, δ ἢ88 Ὧ0 
τεαὶ Ῥαβϑὶβ ἱπ {πε Ἐρρ. 

(δ) τ Οος. {ἰϊ, 22 ἔ. (Ξ66 ηοίεβ, σά ἰοε.) 
ΒΌΡΡΙΕΒ ἃ ΠΕΘΤΕΙ δηᾶ βαέεσ οἰ το {πε ἴῃ- 
τεγργεϊδίϊοη ; [15 'β τπ6 Αροβεὶε᾽β ἀεοϊβίναε 
οοτγεοίίοη οὗ {πε τἰναϊγίεβ οὗ 1. 12. ΤΠα 
Βυτηδῃ ἰεδάεσβ ρἰ(εἀ ἀραϊηβὶ οαοῇ οἵπεσ 
411 θεϊοηξ ἴο ἐπε Ομυγοῇ (ποὶ [ἢ18 ἴσα μεσ 
Οὐ ἴπαϊ ἴο (Π15 βεοϊΐοπ οἵ 1880), 116 ἐέ 
δείομρε τοϊἐπομέ ἀἱκεϊηοείίον ἰο ΟἸγῖδέ, ἀπὰ 
ΟΠ ετίβε, νι 411 ἐμαὶ ἴ5 Ηἴ5, ο ασοά. Τπε 
οδίμοις Ὑμεῖς Χριστοῦ Βυνα]]ον5 ὉΡ 
πε 56] {-αββεγεῖνε ἀπά βεςϊατίαη ᾿Εγὼ δὲ 
Χριστοῦ. ὙΠοβε ΠΟ υβεά [Πΐ5 οτν ἀττο- 
δαιεῶ ἐδε σςοπιτηομ ννδιομννογά 848 {πεὶγ 
Ῥεου πὶ; πεν ετγαά Ὁ ἀεβρί βίη, 85 
Οἴποῖβ ΡΥ δοτγίπρ ἰθπ τῆβῃ. “Ἐγὼ 
Χριστοῦ τ 605 ρετίπεΐ 41 ἴῃ σοπέγατίατη 
Ῥατίεπη Ῥεσοδρδηῖΐ; ἱ.6., αἱ 8686 Ὁπΐι8 
ΟΠ τῖϑεῖ ἰα ἀϊσεῦαπί, αἱ ἱπίαγίτα 1ϊβ ρὲσ αυο8 
405 ει ἰοαυϊξωγ πἰ 1] (εἰ ριδγεπι᾽ (Β2Ζ.); 
5 π᾿ Ιατῖν Αὐὑρ., Βρ6.. Μτ., ΗΣ,, ΕἸ., Βε. 

(Ὁ) Τῆς ἀτ. ἘΠ, [ο]οννεά ὃγ ὥν., 
ΒΙεεκ, Ῥβεϊάεγεσ, Εδθίρεσ, ἀπά οἴδπεϑ, 
βανν ἰπ {πὲ Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ ἐλε ἐγπε 
ζονηιμῖα τολίοῦ Ῥὶ αἀῤῥγουός, οὐ ὄνβὴ 
ΜΏΪΟὮ Πα αἱΐετβ ῥγοῤγίά ῥεγεομάᾶ. Βυῖ 
ἐπε ςοπίεχί βυ θ᾽ εςῖβ 811 ἔοι ο[45865 ἴο {πῈ 
Βδτη6 τερσοοῖ. [115 ἃ βυβῆςίϊεπι οοηάεπη- 
παϊίοῃ ἴογ ἐπε ἔουτγιἢ ρατγίν τπαὶ {πεν βαϊά 
ΜῚ δγὴ οὗ ΟΠ σίβι, ἴῃ σεὐοϊπάεσ το τηε ρατγίϊ- 
Β8ῃ5 οὗ Ραὺυ] ἀπά ἴπε ταβέ, ἰουνετίηρ Ηἰβ 
πᾶπιε ἴο (5 σοτηρειτίοη. 

ὴ π., Βηπάϊηρ τμεῈ τί άϊς οὔ {δε 
“ ΟὨτίβιυβ- ρασίεί " ἱπβοίυδιε, οἰὐηεπαΐες 
δ ὕγοηι ἐλε ἱεχέ; “ι΄ τα ατὲ ἀτίνεη,᾽" Βς 
588, “" ἴο ἐχρί δίῃ ἔς ᾿Εγὼ δὲ Χριστοῦ 45 
ἃ 1058, ὑνΒΊ ἢ βόσης τεδάοσ οὗ {πε οσὶ ρίπαὶ 
οοάεχ ἱπβοσίρεά ἴῃ (πε πιαγρίη, θοσγοννίη δ 
ἴι τόσα ἴ{ϊ. 23 8ἃ5 ἃ σουηίετ-οοηξεββίοη ἴο 
ἐπε Ἐγὼ μὲν Παύλον κ-τ.λ.᾽". 

ψετ. 13. [ἢ Βἷβ ὀχροβιυϊδιίοη Ρ. υ868, 

Ὑἱ [6] ρ’ οοηίγαβε, ἃς ὅτβε ἀπά ἰδβὶ 
ΟὨΪΥ οὗ {Π6 Ρασίν πᾶτηεβ: “15 ἐὰε ΟἈγὶσέ 
ἀϊνιάεὰ ) ̓ γαβ Ῥαμὶ ογυςιβεά οἡ νου 
ῬομδΙ τὺ οὐ ἱπίο {πεὲ πᾶπιε οἵ Ῥαμὶ ψεσῈ 
του Ῥαριἰξεά "" 1,δοῆτηδπη, Ν.Η., Με., 
Βι., τεδά μεμέρισται ὃ Χ. 485 Δη εχ- 
οἰατηδίίοη : “ὙΠ6 ΟὨγῖβε ({π6Π} μ85 θεξῃ 
αἀϊνίάεά 1"--ἔοτῃ 'π ρίεςεβ ὉῪ γουτ βίγίξε, 
Βυϊΐ μερίζω (Πετε ἴῃ Ρῇ, οὗ τεϑα τ] ας) 
ἄἀεποίεβ αἱ ςἐγίδιέϊον, ποῖ ἀϊβηιεγα ροσσηθης 
(86ε Ρ4115.}: (ῃ6 Ομ γβύδῃ νῆο δββεγίβ “1 
πὶ ΟἸτίβιβ ᾿᾿ ἴῃ ἀϊδιϊηςίίοη ἔγοπι οἴ πογβ, 
οἰαίτηβ πῃ ἐχοίμεῖυε Ρατὶ ἴῃ Η πὶ, νυ πεσθᾶβ 
186 οπα ἀπᾶ ψποΐε ΟΠ γίβε δεϊοηρβ ἰο 
Ἔνεσὺ ᾿ἰπὶρ οὐ Ηἱΐβ τιδπίίοιἁ Ὁοάν (5ες 
ΧΙ, 12; αἷδο χὶ, 3, χη. χ. 12, χἷν. 7-9, 
Ερῇῃ. ἱν. 3 Β8[., ΟοἹ. 11. το). Α ἀϊνίἀεά 
ΟΠυτοῖ πιεᾶπα ἃ ΟἸγίδε ῥαγοεί δά ομέ, 
Δρριοριίαιβά κατὰ μέρος. ὁ Χριστὸς ἴΒ 
ἐμέ Ολτγὶςέ, ἴὰ τὴς ἔ]π6 885 οὗ 411 ται Ηἰβ 
τ{π|6 βιβηὶῆαβ (βεε χίϊ. 12, εἰς.).--- 8116 
μεμέρισται ὁ Χ. ; 15 Ῥ40}᾽5 ἀΡρτυρί ἀπά ἰη- 
ἀϊρηαπὶ αυεβίίοη ἰο᾽ Πἰτηβεὶέ, μὴ Παῦλος 
ἐσταυρώθη; (Δοτ. οὗ Πἰίδιοτίςαὶ] ἐνεπ) ἰη- 
τοσσορδίεβ {Π6 γεδάδγθ---"" 15 ἴε Ῥαμὶ δαὶ 
Ψγ»Ὰ5 ογιοβεά ἴογ νοῦ δ᾽" Ετοπὶ ἐλ ογοβ5 
ἴδε ΑρΡ. ἄγαννβ 85 ἔτγβί τεργοοί, (πε ροϊπὶ 
οὗ ψἢϊο νὶ. 20 τηλκεβ εἶθασ, “Ὑου 
ΨεῖῈ δομρκέ δἱ ἃ ρτίοε "": τῆς ὕογ. 
ἐπεγείοσε μέσα ποῖ Ῥϑὺυβ οἵ Κερῇδϑ᾽, 
τὸσ βοπῖε οὗ ἔποπὶ ΟἸτίβι 5 δῃά βοπὶα οὗ 
τπεπὶ Ῥδ0}}8 πιεη, δὰ οἷν ΟἸτίβι 5 ἀπά 
411 ΟἸ γί βι᾿ 5 δἰϊκε. 

Ἴδε ογοββ νγὰ5 ἴδε στουπά οὗ κοινωνία 
Χριστοῦ (9, χ. 16); δαῤέϊδπι, Βιρῃ Δ) 5ἰη δ 
ῬΘΙβοπδὶ υπίοη ἢ Ηΐπὶ Ὁγ [ΑἸ Π, 118 
αἰιεβίδίίοη (Εοπι. νἱ. 3); ἴο (8 Ρ. δρ- 
Ρεδὶ58 αϑκίηρ, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλον 
ἐβαπτίσθητε ; Ηἰ5 σοῃνετίβ νν1]}} γα ποθι θεν 
δον Ολγίδε᾽ 5 παρὶξ νγ88 ἴδῃ ββαϊ εὖ ὑροη 
ἴπεπι, ἀπά Ῥαὺ] 8 ἱρποτεά. Ὑγμδὲ νγᾶβ 
ἐπὶς οὗ [ἰβ ῥτδοίίος, πε ἰδοίεἶν δββυπλββ 
ἴου ἴπὸ οἵδε Ἵοδίείβι Ὑῇδ τεδάεγβ παά 
Ῥεξη Ὀαριϊδεά ας Ολγίβέϊαμς, ποῖ Ῥδυ πα, 
᾿ΑΡοϊ]οπίδη, οσ Ῥείϊγίπς ΟὨ τ βείδπβ. Ῥδὺ}᾽5 
Βοῖτοσ δ πε Βουρδε οἵ Ῥαριϊβίηρ ἴῃ λὲς 
πᾶπιε βῆοννβ δον {τὐἷγν ΟἾσῖβι Β ννὰ8 ἰἴὸ 
Εἰπὶ “τῆς πᾶπὶα ἀῦονε δνΟσΎ πᾶσις᾿ 
(ΡΕ1. ἱἴ. ο; οὔ. 2 Οοε, ἱν. 5). 
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ἘΜ δ οὐκ “ οἶδα " εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα! - 174. οὐ γὰρ “ἧ ἀπέστειλέ με 

Αριδχ. δ, Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾽ " εὐαγγελίζεσθαι ὃ 
χῖχ, 2. 

Υἶχ. ᾿ ἢ; 
Εοπὶ. χ. 
15; Αοἴβ 

4; οπι. ὦ 15, χν. Ὧο; 2 Οοζ. χ. τό; 
Ναβδυπιὶ. τῇ, εἴς. 
ῬΆ, ἐδ, γ οὐΪγ. 

τὸ. Οὐκ ἐν "σοφίᾳ "λόγου, ἵνα μὴ " κενωθῇ ὁ "σταῦρος τοῦ 

χχίϊ, 21, χανΐ, 1γ; ]0. χυϊΐ. τϑ, χχ. 41; σἱτ ἰδέ, Ιὐἰς, ἱ, το, ἐν. τᾶ, εἰς. 
Οαὶ ἱν, 14; υκ, ἵν. 18 (184. [χὶ. 1), ἰχ. 6, χχ. σα; 

χ δ 1,4,13, χὶϊ. 8; ΟΟἹ, 1Σ, 23, 11, σδ. 
Ζ δ]. ν. σ, γί. 2, 14; ῬᾺ, ἐἰὶ, 

ν ΟΝ ιΒουὶ οδ]., ἰχ. τό, χν 
Αςἰ χίν, γ; 

Ν Υ ἶχ. τα; ἃ Οοσ, ἰχ, 3; οι, ἵν. τ4: 
1 

1 βεβάπτικα τερίδοεβ ἢτβὶ ἐβαπτισα ἰη Ὠ Ε, ἀπά βεοοῃᾶ 80 πῃ Ὁ", 

30 Χριστος (ίος Χριστοφ), ἰπ Β6---δὴ ἰπβίδπος οἵ ἴῃς ἴδυν τεδάϊηρβ ἴπδὲ πιατὶκ 
Β, οσς ΒΡ, ἰπ οοπιρδηῦ οὗ α. 

5 Β, εναγγελισασθαι. 

νν. 14-6. ἴῃ ξαςί, Ρ. δαά διἰπιβοὶῇ 
Ῥαρεἰβεά νεγυ ἔἕενν οὐ ἔμ οσ. δε 5668 ἃ 
Ῥσζονίάεποε ἵπ επὶβ ; οἰποσννῖβα π6 ταϊρβι 
πᾶνε βδεπγεά υ 15} }:1 ἐο βέβπιρ ἢϊ8 ουνῃ 
ΠᾶτηΘ ΠΡΟΙ Ὧϊ8 σοηνεσίβ, πὰ βοόσηθ σοΐουΓ 
ψουἹὰ πανὲ Ῥθαπ ἰεπε τὸ {πὸ δοϊίοη οὗ 
τη6 Ῥαυ ἢ πιϑ[8---" Ιεδὲ ἀὴν οπε 5μου]ά 58. 
τῃδὲ γοῦ νγεσε Ὀδριϊβεά ἱπίο γι») παπιε᾽". 
Ἐοὸ: βαπτίζω εἰς τὸ ὄνομα, ε΄. Μαίί. 
ΧΧΥΠΠ, 19 δηα οἴπεγ ρατῖβ. ; αἰβδὸ βαπτίζω 
εἰς, χ. 2; ἰξ σοττεβροπᾶς ἴο πιστεύω εἰς, 
ἃπά 48 {86 Π{|πὸ ὑγερῃδπὲ ἔογοθ. “7186 
ΠΑΠΊΒ ᾿" σοπποίαβ (6 παίυσα δηᾶ δας ΠοσΥ 
οὔ δε θεαάτγεγ, πὰ Ηἰβ το Δ Οπβδΐρ ἴο ἔμοβε 
ΨηΟ βρεαὶς οὗ Ἡϊτη ὈΥ ἴξ. Ογίφῤμε ἀπᾶ 
Οαΐπο : θοζἢ Κοπλᾶπ παῆλεβ (866 [πἰγοά., 
Ῥ- 733); ἴπε ἔογπηεῦ ἃ σορπογηδη ((ἘΓ1}), 
ἔδ8 δείετ δἃῃ δχοβαάϊηρὶν σοιηπλοπ ᾿γῷ- 
ποπιθπ. ὙΠπεβα ἔψὸ Ψψεῖ6 δπιοπηρβὲ 
Ῥδαϊβ ει] εϑὲ σοηνεσίβ (Αςΐβ χυἹ!. 8, 
Εοπι. χνΐ. 23), {88 ἔοστηεσ ἃ ϑυπαρόρτιε- 
τεσ. Οη βεοοπά {πουρῆβ {(“8ὲ ννᾶβ 
τευ πάεά ὈῪ Πὶβ δτμαπιιθηβίβ," ΓΚ. ; οὐ ὃν 
ϑίερῃ. Βιπιβεϊῦ, Ρ. γεχεσιθετβ ἐμαὶ ἢς μδά 
“ἐ Βαρεϊ5εἀ {π6 ἤοιβα οἵ ϑίερμαπαβ" (86 Ὲ 
Χν]. 15, δηά ποίδ), ἔμε ἢἔγβε ἔβην Βετα 
ψ οι τὸ ΟἸτῖϑι. Στεφανᾶς (ρετῃαρβ βῃογί 
ἴογ Στεφανηφόρος), Ππκὸ Κηφᾶς, (4Κε5 [δα 
Βοιῖς ρεπ. ἰπ -ἃ υϑι8] ὑπ Ῥσορασ 
ΠᾶΙΩΘ8Β ἴπ -ᾶς, ΨΠΟΙΠοΙ οἵ πδὲῖνε οσ 
ἰοστείρῃ οτὶρίπ (ϑεα Βπι., Ρ. 20).---λοιπὸν 
οὐκ οἶδα εἴ τινα κιτιλ.: Ῥ. σᾶπποὲ τες8}} 
ΔῸΥ ΟἴΠΘΙ ἱπϑίαποα οἵ δαρίϊβτη ὉῪ Πῖβ 
ον Ὠαπᾶβ δὲ Οοσ.; τπὶβ ννὰβ ἃ β]'ρῃς 
τηδίίζοσ, Ψνῃιοῦ εἴς ὯῸ οἰθασ τηϑτὶκς ἵπ Ὦ15 
ΤΑΘΙΏΟΤΥ. λοιπόν (τοτὲ τγαρι αν, τὸ 
λοιπόν), ““ἴος ἐπε τεβϑὲ" ---ἰῃ ρμοῖπε οὗ 
ἐΐνιδ (νὶ!. 20), οὐ μπερρεδεγ---ὰ βοτηεννμδὶ 
τααπεπὶ Ἰἄϊοπι υἱέ δὰ (ς. ἱν. 2). [π 
οὐκ οἶδα εἰ (᾿απά Ξεἷο απ), (πε οοπ͵απο- 
τίοη 15 ἱπάᾶϊτγ. ᾿ἱπίθυσ., 48 ἴπ νἱῖ. 16, 

γες. 178 πιβείβεβ. Ῥαθ}5 ἐπαπκίηρ σοά 
τὶ πε παᾶ Ῥαρεϊβεᾶ 80 ἔενν : “Εοτ 
Ομ τίβε ἀϊά ποῖ βεπᾶά τὴξε ἴο Ῥαρεῖβε, δας 
ο ευαηρεῖςε". Τδα ἱπῆβ. (οἷ 11. χα ζ.» ἴχ. 
16, χν. 11; Εοτῃ. χν. 17-21) 2:Ὲ Ἔρεχε- 

δεῖοαὶ (οὗ ῥηγῥοβε); δπᾶ ῥγεβ., οἵ οοπ- 
Ἐπιιοά δοιίοπ ({περοίϊοη). οὐκ . .«. ἀλλά 
πτπὸ ᾳυαϊῆεά, θὰ π᾿ δϑϑβοϊαξε ἄδπίδὶ 
ἴθι Βαρίϊδηλ ννὰθ ἔπ6ὸ Αροϑβεῖς᾽ β ὑσορεσ 
ΜΟΤΚ. Ἐοτ {μς ἰεγπὴβ οὐ Ῥδι]}5 σοπὶ- 
τηϊβϑίοῃ δ6ὲ (δ. ἱ. το ἔ., ΕΡΒ. ἢ. 7-0,.1 
Τίη. ἰδ, 7; αἷδο ἀοβ ἰχ, 1:5, ἀπά μδυΐβ. 
Βαρίϊβην νγὰβ [6 παοεββᾶσυ βεαιεῖ οὗ 
Ῥτγαδομίηρ, ἀπά Ῥ. ἀϊά ποῖ βυρροβε δὶβ 
ΠΟΠΊΓΑ 55ΙΟΠ ΠΆΙΤΟΨΕΙ ἴῃδπ ἰῃαὶ οἵ {πε 
Ἰνεῖνε (Μαῖξ. χχνϊ. τὸ 1.); δὰ: Ῥαραδβ- 
ἴῃ πλὶρϑξ 6 Ρετίοστηεα νἱοατγίουν, ποῖ 
80 Ργοδοδξίησ. “ΤῈ ευσηρείϊδε ἰβΒ ἴο 
σαϑὲ ἔπε πδὲ--ἔδε ἔγὰς δροβίοϊίς ψοῖκ; 
το δαῤῥϊδε ἰβΒ το σαίμεγ ἴῃς ἤβῃ Αἰτεϑάν 
σδαρπὶ ἀπά ἴο ρὰξ ἰδδῖὰ ἱπίο νεββεῖβ᾽" 
((1.4.). Τὰ πενεῦ οσοατταά τὸ Ῥ, ἐδδὲ ἃ 
Ὁ γίβείδη τα πιβίετ᾽β ϑϑεπίαὶ δαυποιίοη. 
88 ἴο Δτηϊηἰβίαεσ βασγατλθπίβ. ΤΠ ΑΡ. 
ἄννθ!18 οὐ τπῖβ τηδείεσ 80 σωπμοἢ 48 ἴο 
βιρρεβδὲ (Ον.) (δὲ με ἰδοιεἶγ σοπίγαβίβ 
Βιτηβεῖε ἢ βόηθα Ῥγεδοθοῖβ 0 τηδᾶς 
ἃ Ροϊπὶ οἵ θαρεβίπρ ἐμεῖς οὐνῃ σοηνασίβ, 
8.5 [ΠΟῸΡῊ ἴο νἱπάϊοαϊα ἃ βρεοίδὶ ἱπίεσεβε 
ἴῃ τπεπὶ; οὕ. {πὸ δοίϊΐοπ οὗ Ῥεῖεσ (Αοΐβ χ' 
48), ἀπά οἵ Τεβυ8 (]οἤπ ἰν. 1 ἔ.). 

84. ΤῊΕ ΤᾺΣΕ ΡΟΨΕΕ ΟΡ ΤῊΗΕ 608- 
ΡΕῚ, ἰ. 170-25. ΤῸ “ῥγεδοῦ {δε ροβρεῖ" 
τηβαπῖ, αῦονα 411, ἴο Ῥγοοϊαίτη ἔπε ογοββ 
οἵ ΟἸγῖβὲ (178), [π᾿ ὕοσ. “τε ψϑάοηι 
Οἵ τᾷ ννοτϊἀ " βοουξεά ἐπὶ πιεββαρα 85 
ΒΠθασ [ΟΠ (18). Τὸ υδὲ “ Ψίβάομῃ οὗ 
τνοσᾶ "ἴῃ τηθβεηρ 580} ἀπέαροπίβζη νου] 
αν Ῥδθη ἔοσ Ρ. ἴο ἤρμῃιε π6 ννοῦά ἢ 
115 οννῖ ἡΕΑρΡΟΠΒ ἀπά ἴο Ὀαίγαν ἢ15 σδιιϑε, 
{πε βίγεηρτῃ οὗ ψΒΐο ἸΔῪ ἱπ ἐπε Ὠϊνίπα 
Ῥονεσ δῃηᾶ νυϊβάοσῃ βηδοάϊεα ἴῃ ΟΕ γίβέ, 
ἃ ἴογτος ἀεβιϊπεᾶ, ϑεοδυβε ἰξ τνγὰ8 οὐ 8, 
ἴο δτὶπρ ἴο ββαγαβ [π6 νγοσ ἀ᾽β ναυπεπρ 
τνϊβάοτα (109-25). 

γεσ. 1ῦῦ., οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγον ἰδ 
δτατητηδίίοαὶ δάϊαποε τὸ ἀλλὰ (ἀπέστ. 
με Χρ.) εὐαγγελίζεσθαι: πὲ ἐε Ῥῆταβα 
ΟΡΕΠΒ ἃ πὲν ναὶπ οἵ ἱπουρῆί, δπά 500- 
ῬΙ1658 86 ἐπεπ,α οἵ {π6 βιιδβεσιαπε ἄγρὰ- 
Τηδπί ὕὑΡ ἴο ὁ 6. ἴπ νν, 14, 17γα Ραυΐ 
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Χριστοῦ. 18. ὁ "λόγος γὰρ ὁ τοῦ " σταύρου " τοῖς μὲν " ἀπολλυμένοις "1 τε πα 
“μωρία ἐστί, " τοῖς δὲ " σωζομένοις, ἡμῖν, ᾿ δύναμις ᾿ Θεοῦ ἐστί" 10. ἀἴσιονα, 

γέγραπται γάρ, ““᾿Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν ᾿ σύνεσιν Ῥι ΠΗ͂ 

ὦ τὸ; Ἀοὶβ 
ΧΙ. 26, χὶν. 3, ΧΧ, 32. 

ϑύχιν-, ᾿ 
Υἱ το,  ε 1538. χχίχ' 14. 

δϑϑετίε παὲ ΟἸμτῖϑέ ϑεηΐ Ἠΐπὶ πο ἐσ 
δαῤέϊδε, διεέ 0 ῥγέαον ; ἔατῖμετ, ψγμδὲ ΒῈ 
8ᾶ8 ἴο ῥγεδοῦ 15 ποέ α ῥλίϊοεοῤάμ ἰο δὲ 
αϊφοιδεεά, διέ ἃ πιέδδαρε ὁΓ αοά ἐο δὲ 
δειϊἱευεά : “1, ἐνδαρι]α π᾿θδὲ ρᾷ8 ὑπὸ 
βᾶρεββ8, ο᾽Ἔδὲ πὸ βαίυς " ((ἀ.). ἴῃ {πῖ8 
ἐγαηβίοη ἴβε ΑΡ. 5:16ππ]ν ἀϊγθοῖβ δἰ5 
τεργοοῦ ἴτοτα ἴῃς Ῥαδυϊης ἴο τὰς Αροὶ- 
Ἰοπίαη ρϑτίν.---ἶπ σοφία λόγον (566 ἰἱ. 
1-4, 13; οὗ, ἴτε. ορρ. σοπιρίηδιίοι ἴῃ χίὶϊ. 
8) {πῈ 5.Γ685 [168 οπ τοὐφάοηε (ςα]1εἀ ἴπ 
νν. το ἔ. “ἴτε τυϊβάοπι οὗ [π6 ψνοσἹά "᾽-- 
56. “νήβάοτῃ ἴῃ ἴπε οοπληοη δοςβρίδᾶ- 
εἰοῃ, 45 1π6ὸ ψνοσϊ ἃ υπάετβίοοά ἴξ δηᾶ ἃ8 
ἔπε Οοσ. ἜὌχρεοίβά ἰξ ἔτοτχ ρι ]1ο (θϑομεΓΒ : 
“ἴῃ τυϊβάοτα οὗ ψνοσὰ " τ-ῷὸῷ ἡ, ρλϊϊοσοῤἠ)ίοαὶ 
δέγϊε. “Τὸ τε} ροοά σῦς ἰπ τυϊδάονι 
οἵ ψογά᾽ ἰβ δὴ ἱπιρ]ϊοῖς σοπιγαάϊςιίοη ; 
τ Πονν8᾿ ΟΠΪΥ πεεάβ δηά δάτηϊίιβ οἵ ρἱαὶπ, 
βίγαῖρπεξοσυνατά ἐεἰϊΐηρ. Ὅὸ ἄτεββ οὐ 
{με βἴογυν οὗ Οδίνασυ ἱπ βρεοίουβ τβεϊοσὶς, 
ΟΥ Ὑ͵ΤᾺΡ ἰξ ὌΡ ἴῃ ἤπε-βριη [ΠΘΟΓΕΠΊΒ, 
ψουὰ πᾶνε θδθη ἴὸ “ Ἐπιρν (κενώθῃ) 
ἴῃ οἵοββ οὗ ΟἸγίβι,᾽" ἰὸ Ἄψ:δεεγαίς τῆε 
Ὅσοβρεὶ. Τὴ “ρονεῖ οἵ αοά᾽" [165 ἰῃ 
ἔπε ἴδοιβ δπᾶὰ ποΐ ἰῃ δὴν τηδπ᾿ 5 ὑγεδεηῖ- 
ταεπὶ οὗ πεῖ: “ἴο βυϊδβειξυαςξε ἃ βυϑβίετα 
οὗ ποείοῃβ, μουνενεῦ ἔπὶς δηὰ δηποθ]πρ, 
ἔοσ τπ6 ἕδςοι οὗ ΘΟ γίϑι 8 ἀεδίμ, ἰ5. τὸ σοῦ- 
ἔουπάϊπρ [86 Ἰμεοτυ οὗὨ ρτανἰτδείοπ ὙἱΠ 
δτανὶταιϊίου ἰἰ5ε1 Ὁ" (Εά.).---Ες κενόω, 
τδοιϊεῖνα οὗ κενός (7, χν. 14), 5εε ρατίβ.; 
{πε σΟΠΙΠΊΟΩΕΙ 5γη., καταργέω (28, εἴς.), 
Πλεδη5 ἐσ ἀεῤγίυε ὁ αεἰλυϊέν, τιακό ἱηῖ- 
ῥοίεπέ (ἴῃ εἴεοῦ, κενόω τὸ ἀεῤγίνε οὗ 
εογέσμέ, πιαΐε ππγεαὶ (ἴπ [Ας). 

ΨΝεσ. 8. Ναὶ Ρ. δϑϑεσίεά ἴῃ νεϑσ. 17 
8.5 ἱπιγί βίαν ἔπιθ, ἢῈ βιρρογίβ ὈΥ ὃχ- 
Ῥαγίθποα (18) ἀπά ὃν ϑογίρίατγα (10), οοτα- 
Ὀϊπίηρ {πεὶγ (δβεοην ἴῃ νεγ. 20. 
λόγος γάρ, ὁ τοῦ σταύρου, “ Εὸς ἴδε 
ννοτᾶ, παπηεὶν μα οὗ τς οὐοββ.". ὁ 
λόγος (ἀϊδεϊπρυίϑῃ ἔτοσα [ῃ6 δπδγίῃτουβ 
λόγος Δρονε) ἰαίκεβ 18. 56π86 ἔτοπὶ εὐαγ- 
γελίζεσθαι (17); [ἃ ἰδ ““1πε τα] ταίμεν 
{Πδη “πε ἀοοίτίης οἵὗἩ {πὲ ογοββ,"" βυποηυ- 
τοουβ ψίεη μαρτύριον (6) ἀπά κήρυγμα 
(21).---τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις - . . τοὺς 
δὲ σωζομένοις, [πε ἔννο οἶά5565 ἱπίο ΒΊΟΝ 
Ῥ. 5εεβ ἢἰβ ββαγεγβ ἀϊνίἀβ {πϑιΐβεῖνεβ (566 
Ρᾶτῖ5.).. ὙΠα Ρίρβ. ἅτ β{{ Εν Ὀγ.-ττῶοῖ 
εἐχργεββίπρ ὐγέαϊη ἐκῤεοέαξίοη (Μτ.), ποῖ 
βαεὰ ῥγεάεσηπαίοη (ΒΖ.); τε τεὐεςίοτβ 
ληᾶ τεοείνετβ οὗ 186 ψοζά ᾿᾿ ἅτα ἐῃ φοτφα 

2 Ὁ. 2 Οος. ἰΐ. σ5, ἰν. 3; Αςίβ ἵξ, “γ; Γἷ χιῖ, 23. 
ἃ Νεγ. 24, 1ΐ, 5; 2 Οὐτ. νἱ, 7, χὶίῖ. 4; Ἔσπε, ἱ, τὸ; 4 Τῖπ). ἱ ὃ; τ Ῥεῖ ἷ. 5; Μι. χχιϊ, 29; Αςῖξ 

ἘΈΡΕ, 11, 4; Οἱ. ἡ, 9, ἰδ, 2; 4 Τίπα, ἰδ. γ; Μὶς χίϊ 33; 1ἷς, 1, 47 ΘὨΪν, 

ς Ὗν. 21, 23, ἱΐ. 14, 111, τὸ 

ζ γί σλίηρ ἀπὰ δείηρ Ξαυεά τεϑρεςείνεϊ Υ 
εὐ. χν. 2; οοπίταβι ἴδε δοζ. οὗ σώζω ἰπ 
Ἐοπι. νἱ. 24, δηά (δε Ρξ, ἱπ Ἐρῇ. [ἱ,. 5). 
“Ἴῃ τῆς ἰδήρτιαρε οὗ δ Ν.Τ'. βαϊναδίίοῃ 
ἰδ ἃ (Ὠἱπρ οὗἩ ἰδὲ ρββῖ, ἃ τδϊπρ οἵ ἴδε 
Ῥτεβεηΐῖ, ἃπά ἃ (ϊηρ οὗ (τ ἔπαγε, . .. 
ὙΤπς ἀϊνοτος οὗ τλοσγα] εν πᾶ τε] ρίοπ ἰα 
ξοβιογεά ὃν [Πρ το ποίε τῃϊβ, δηᾶ 30 
Ἰαγίηρ [86 ψγ8ΟΪ6 βίγεββ εἰἴΐμοσ ου {δε 
Ῥαϑί ος οὐ {με διΐαγα-- πο ἴῃς ἤτϑὲ 041} οὕ 
ου ἴδε ἤπαὶ σϑδηρε᾽" (1υ1.).. Ῥδὰὶ] ραϊπιίβ 
ἴδε 5ἰζυδέίοη θεΐοτε δἷβ ευε8: οπα βεῖ οὗ 
τῆθῃ ἀεγίἀθ πὸ βίογυ οἵ {π6 Ἵσοβϑϑ--ἰθβα 
ἃ16 ταδηϊξεβεϊυ Ροτιβῃϊηρ; ἴο δποίμος βεῖ 
[δες βδγε ϑβίογυ ἰβ “ αοάβ ρονεῦ υηίΐο 
βαϊνδείοη ". Τῆδ δρρεῃάεᾶ ρεῖβ. ρτοῃ. 
(τ. σωζομένοις) ἡμῖν, “το {πε βανεά, νἱΖ., 
Οὐγβεῖνεβ," 5Ρρεδκ5 ἔἴτοτηῃ δπὰ ἰὸ εδχ- 
Ρείδποε: “Ὑοὰ ἂἀπὰ 1 ἵπον ἔμπδε {πε 
οτο88 ἰβ αοὐ᾽ 5 βανίηρ ροννεσ", Οὗ. στ 
τᾶς ψμΟ]Ὲ εχργεββίοη Κοπλ. ἱ. τό, αἷβο 
]οΒη 111. 14-17.-- [Πς δηθμαβὶβ ἴο μωρία 
15. ποῖ, ἰῃ ἴμ6 ὅγβὲ ἰηβίδηοε, σοφία, δαΐ 
δύναμις Θεοῦ--- ῥγαρέίοα! νὶἱὶπαϊοειίοπ 
Δραϊηβὲ ἔδ]56 ἔμεοτυ ; βϑανεά τήδῃ τα ἴπῈ 
(οβρε]᾽β δροίορυ. Ὑεὶ θδοδιιβα ἰξ 18 
δύναμις, (6 ψοτά οὗ ἴπ6 στοββ ἰ5, δέϊζεσ 
411, ἰὰς ἱγαεβὶ σοφία (8ε6 30, ἰϊ. 6 8). 
Τδς ἄουδ]ε ἐστὶν οταρ μδβίβεβ [6 αἼέμ- 
αἰϊέγ οὗ ἴ[ῃξ. σοπιζαβίεα τεβυϊίβ. 

ει. το. ᾿ἀβ σοποόηβ “186 ρεσίβῃ- 
6," ἅς αὔονε βεπίεποα ἄρτθὲβ ψἱἢ 
(οὐδ ψ8Υ8 οὗ Ἰυάρτηεῃς 845 τενεα]ε ἰπ 
Θοτίρίατε: γέγραπται γάρ κιτιλ. ΤῈΘ 
ᾳυοίβιίοη ᾿Απολῶ κιτιλ, (ϑυρρεβίεά ὉΥῪ 
τ΄ ἀπολλυμένοις) Ῥεϊοηρβ ἴο {πε σγοὶε 
οὗ Ιβαϊαθ' 5 ὑσορῃθοῖββ δρδίηβε ἴῃ 6 ψοσ α]ν- 
νἶβε ροϊϊειοίαπβ οὔ 7δθγαβ. ἱπ Αϑϑυτίδῃ 
Εἰπιεβ (χχν !!.- χχχ!.), ν πὸ ἀεβρίβεά {πε 
ψνοτά οὗ 16μοναῖ, τεϊγίηρ οπ {πεῖς 
Ββδίίον δηὰ ἀϊβῃομπαβὶ βιδίθοσαζε; {Πεὶσ 
ΡοΪΐον οὗ 41]Π|ᾶπος υνἱῖῃ Εργρὲ ψΨ1}} Ιεδὰ 
ἴο ἃ βματμδῖαὶ ονεγίσγον,, οὐ οἵ ψ πο 
αοά 11] ἅπά τε τηδᾶπβ οἵ νἱπάϊςδιίπρ, 
ΗΒ ννἰβάοπι δπὰ βανὶπρ Ηἰἶβ ρεορὶε ἂδπά 
οἷν. Τῆς Ο.Τ. δπά Ν.Τ', βἰζυδίίοπβ ἀγα 
δηβίορουβ: Οεπεῖϊς δηά εν βῃ υνίβάοπι, 
πἀηϊτοα ἰπ τεὐεοοη οὐ ἐς οβρεὶ, γε 
οοπηΐηρ ἰο ἃ κα Ὀτεακάονῃ; δπᾶά Ρ. 
ἅἄτανγβ ἃ ΡΟΥΘ τνατηΐπρ ἔοπὶ {πὲ 
βδογοᾶ Ηἰβίοσυ.---ἀθετήσω (4 τα πλϊπδοεηςα. 
Ῥειδδρβ, οὗ 8. χχχίϊ, 10) ἀϊβρίδοεβ ἴδε 
688 ροϊπιεά κρύψω : οεἴεγννῖβε πὸ ΟΧΣ 
εχὲ οὗ 1588. ἰ8 ξο]ονεᾶ ; ἰπ τὰς δῦ. ἴδε 
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ἀθετήσω "- 20. 'ἱ ποῦ σοφός; ' ποῦ " γραμματεύς 

ποῦ 'συζητητὴς ' τοῦ " αἰῶνος " τούτου; οὐχὶ " ἐμώρανεν ὁ Θεὸς 
νι αγ}76τ. τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου3; 21. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ " σοφίᾳ τοῦ; 

“ Θεοῦ οὐκ " ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν " Θεόν, “ εὐδόκησεν 8 

ὁ "Θεὸς διὰ τῆς "μωρίας τοῦ "κηρύγματος " σῶσαι τοὺς "πιστεύοντας " 

ΜεχΙ 5: τῶν ς συνετῶν 

((ι. ἐΐ, 21, 
111, 15:}.1 
Τίπι. ν.12; 
ΗεὍ. χ.28; ᾿ 
70άς 8; Μῖκ. νἱῖ, οἹ 1ιἱς, ν][. 35, ἱ1π ἐμΐ5 τρᾶππετ, χίϊΐ, 17, το, χν. 55; Εοπι, ἐἰ!. 27; ΟἹ. ἵν. 15; 158, 
χχχίϊί. 1:8. ' Ερρ., δεῖς οαἷγ. ϑγῃ. σοβρρ., ῥαϑείηι; Εἶτα υἱΐ. 6, 1 Ήετε ουϊν ; -τεῖν, ἴἷς, 
χχίϊ, 23, χχὶν. 15; Αοίβ νἱ. ο, 'χ. 20; βῖχ ἰἰπιεβ ἴω ΜΙκ.; «τησις, Αςῖ5 ΤΣῊ Ὁ τὸ 1ϊ. 68, ἢ. χ8; 
εἶρσμε ἰἶτλεβ δεβὶ ἀεβ ἱπὶ Ρ. ; [υἷς, χνὶ, ὃ, χχ. 34; Μι. χίϊ 32. π σηι. ἱ, 22; Μι, ν. 13; 188, χίχ. σὰ; 
7ετ. χ. 14. ο ες. 24; ἔοπι χί, 33; ἘΡΆ. ἰϊ, το; τ, χὶ, 40. χν. 34; οπε ἱ. 21; Οαὶ, ἐν. ο; 
ΤΕ, 1, δ; Τίε ἱ, 16; 1 10, ἶν. 6 Εἰ; 70. χίν. γ; ΗςΌ. νἱϊΐ, 11 (ἔτοπα ἦετ.). ᾳ Οδι. ἱ, 15; (οἱ. ἱ. το; 
ΤΚ. χὶΐ. 32. τ ϑεε νες. 18, 8. ἴ]. 4, χν. 14; ἄσπι. χνὶ. ΝῊ 4 Τίπι, ἵν. 17; Τίς ἃ 3; Με. χίϊ, 41. 
χν. 1: όπ), χ, 9; Ἐρῃ. ἱἱ, 8; [28. ἰδ. 14, ν. 15; Μι. ἴχ, 22; ΜΙκ, χ, 52, χνΐ, 16; αὶ εἱπγδὰ ἴῃ τις; Αοἰς 
χὶν. 9, ΧΡ. ΙΣ, ανΐ. 31. 

1συνζητήτηφ: 41] ὑποῦ. εχο. ὃὈῬ, Ὑῇα ππδϑβι πι]δίεα ἔοστ οὗ ργρ. ἰπ βυοῇ 
οοπηρουπᾶς ῥγεένδὶὶβ ἴῃ οἰάεβθὶ Μ55. 

ἄτουτου ταρέϊηρ ἰπ ἐδ ΚΑ ΒΟ ΘΕ Ρ, Αἀάεά ἰη ΣϑοΌςΟΙ, 5γτσ. οορ. δεῖ. νγ.; 
ἐς δἀάϊείοη 15 ἰδία ΝΥ εβίεσῃ δηά ϑυγίδῃ. ΟἿ, τ᾿ αἰωνος τουτον ΔΡονε, δπά ἰϊϊ, 19. 

8 υδοκησεν : Ο, Αἴδμδη.; ἃ οἰπαγδοίογίϑεις ΑἸθχαπάγίδη εστηεηάαίίοῃ. 

ΈοΣι 990. τῳ Θεῳ ἴῃ Οα, ἰδτξ. νρ. (ῥίασμε Τ)60),---α, 1, εἰπί5πι. 

νῦ8. ἅτε ρᾶ55., “ἴδ νυϊβάοτι. . . 584] 
Ρεγίβ},᾽" εἴς. 158. χχίχ. 18 σοι ἴῃ τηδίίεσ 
ἔου Ν.Τ. ἀβε: νν. 13, τ ρανβ οὐὖἦγ Ἰνογά 
ιοχίβ, ἱπ Μδῖε. χν. 8 ἔ,, χὶ. 5 τεβρβοιίνεϊυ : 
ἐπε ΑΡ. 4φαοῖαβ ἴῃς οἤδρ. ἔυνῖςσθ οἰβαυνῆθυα, 
δῃὰ οἢ. χχν!. τὨτῖςα. 

γεν. 2οὅ. ποῦ σοφός; ποῦ γραμ- 
ματεύς ; ἀπά (ροπ5:}]}} ἐμώρανεν - . - 
τὴν σοφίαν, τε αἴ5ο Ιϑβαϊδηΐς δ᾽ Πιβ οη8--- 
ἴο 188. χίχ. σὰ ἔ. (πιοοκίπρ ἐπε ναίῃ νυ͵ἱϑάοσῃ 
οὗ ῬΒαγδομ᾽β σοιπβεϊ]]οΥ8), δῃὰ χχχίϊὶ, τ8 
(ργεάϊςείης τὰς ἀϊδβαρρβάγδηςε οὗ ϑεπ- 
ὩΔΟΒογθ᾽5 στενεησε Οἷθσκβ δπᾶ ἈΓΓΩΥ 
ϑοοιιῖθ, 85 ἃ Βίρῃ οὗ δἰβ ἀείδβαί). Τῇα 
1 ΧΧ γραμματικὸς Ὀεσοτη65 γραμματεύς, 
ἷπ οοπβίβεασποα τὰ {μ6 φοῤἧξ οὗ τἢα 
Ἰδίίεν ραββαρε; συνζητητής (ο΄, ζητοῦ- 
σιν, 22), ἰπ ἴπε ταϊγὰ αιεβείοη, 15 Ῥδα]᾿ 5 
δἀάϊείοη, --- γραμματεὺς πη, ΒΔ ΚΑ ΪΥ 
Ῥοϊπὲβ, ἰπ {πε δρρ!᾿σδιίοη, ἴο ἴπ6 76 ννβἢ 
Βοῖῖρε (ς οἂγ ἴνοτά᾽ 5 ἀεπιυποίαιίοη. ἴῃ 
Μϑει. χχἱϊ.)}; οἵ ἔς ρδιῖ. (εγπιβ, σοφὸς 
8 βυρροϑεᾶ ὈΥ πιοϑὲ τηοάδτηβ ἴο ὃῈὲ 
ξεπεγαΐ, ςοτηργεπεπάϊηρ [εν βῆ δηᾶ αν. 
υνῖβα τῆ ἱορείμεσ, συνζητητὴς ἴο δε 
φῥεοὶβε ἴο τὰ6 ατ. ΡΒ] βοροι-- τὰ ἀϊ8- 
ποξίοη δείίες τενεγϑαᾷ, ἃ5 ὈΥ [.ἱ. δἴζασ 
(ἢς α:. ΕΖ, συνζητέω, ψ] ἢ 115 σορηαίαδ, 
ἰβ εἴηρίογεά ἱπ τῇς Ν.Τ. οἵ ζεισίελ ἀϊ5- 
οὐυδδίοπβ (ἀςίβ νὶ. 9, χχν!ϊ. 29, εἰς.), ἀπά 
πε δάϊυποι το αἰῶνος τούτου ρμίνεβ ἰο 
εἶα ἴεσηὶ 15 τνϊάεϑέ βοορα, ὑνβεσγεαβ σοφός, 
6ΒΡ. δ Οὐσ., πῇδγκβ (πε ατ. ἱπίε!! δοξυδ] 
Ῥεϊάθβ ; καλεῖ σοφὸν τὸν τῇ “Ἑλληνικῇ 
στωμυλίᾳ κοσμούμενον (Τά. ; οὗ, Κοπ). 
ἱ, 23).---ποῦ σοφός (ηοΐ ὁ σοφός) : κιτ.λ.: 
Ὕ Π δα ἰβ ἃ ννῖβε πιδῃ ἢ γμεγε ἃ βοσὶδε ἢ 

ψ Ώατα ἃ ἀϊβρυζες οὗ {πίβ αρε δ" ὙὍΤπεβε 
ογάεγβ οὗ τε δε βϑινερὶ ἴγοσῃ ἐπε βεϊᾶ : 
811 δι σἢ Ργεϊεηβίοηβ ἀϊβαρρεασ (ς, 20)--- 
“Ὀιά ποῖ αοα πηακε ἔσο βῃ ἐπε τνϊβάοσῃ 
οὗ τῆς νου }" ὙΤῇὲ ψοτ ἃ δπὰ αοά 
τε δἱ ἰβϑϑιε; δδοῦ Ἴσουηῖβ {πε Οὐ οτ᾽ 5 
τυϊδάοσῃ [ον (οι. 18, 25, 30). Βυὲ αοά 
Δοίιδι!ν ἐμγηδα ἐο ζοοϊ5ληδος (Πιζαϊμαυϊέ, 
ΒΖ.: φῇ. Ἀοτη. . 21 ἢ, ἔοσ μωραίνω ; αἴ5ο 188. 
χὶῖν. 25) {πΠ6 ᾿νοῦ 5. ἰτηδρίπεα υνϊβάοηι: 
λοῖῦ, νν, 21-25 Ῥιοοεεά ἴο βίον. Οἡ 
αἰὼν 5εε ρῥαιῖβ., ἀπά Εά.᾽ 5 ποίε; δῖ5ο 
Ὑτεηοδ᾽Β ϑγηοη., [ἴχ., ἀπά απὶ., ἴοσ ἐπα 
ἀἰδεϊποιίοα Ῥείννεεθ αἰὼν ἀπ κόσμος ; 
“ αἰών, Πκ6 Ξσομίμηι, ταΐετθ ἕο 86 ῥγε- 
νΑἸ]Πηρ ἰάεα5 δηᾶ {εεϊπρβ οὗ {πε ρσγεβεπὲ 
1, κόσμος ἰο ἰΐβ στοββ, τηδίεγί αἱ οἤδγ- 
δοίεγ" (1.1). 

γν. 21-25. Ὑῇπε ἐπειδὴ οἵ νετ. 21 ἀπά 
τπδὲ οὗ νν. 22-25 ἅτε ραγί., ἔπε βεσοπὰ 
τεβίδεπρ δηᾶ εχρδηάίΐηρ ἴδ ἤτβε (οὔ, ἐπε 
ἄουδ!ε ὅταν ἰπ χν. 24, ἀπά ἰῃ χν, 27 ἴ.: 
866 ποίε8), γϑίμεγ μδη ῥσονίπρ' ἴτ; ἴο- 
δεῖμα δεν ᾿υδεδν τπὰ αββεγείοη ἱτηρ δὰ 
ἴῃ νεῖ. 200, ψνὩϊο νἱγίαα! ν τερϑδίβ 
νεσ. 18. 
ες. 21. ἐπειδὴ γάρ (φμοπέαηι δηΐπι, 

Ον.) ἱπιγοάυςεβ ἴπε τόλδη απὰ λοι οἵ 
αοά᾽ 5 δευϊἐνγίηρ, ἔπε νου! ἀ᾽ 5. υνϊβάοτη Ὁν 
ἴἰῆε λόγος τοῦ σταύρου: “Εοτ 5ίποε, ἴῃ 
1ηε6 τυνϊβάοση οὗ αοἄ, ἐπε ννοτ!ἃ ἐπγοιρἢ 
18. ννϊβάοτῃ ἀἰᾷὰ ποῖ κπονν αοά, αοά νγᾶ5 
Ρἰεαβεά,"᾽ εἰς.--οἨὐὧὐἀκ ἔγνω. . . διὰ τ. 
σοφίας τ. Θεὸν τεοογὰ5 Ρδ1}}8 ἐχρεγίεποα, 
4.ρ.,. αἱ Αἴβεηβ, πὶ ἀϊβοϊοβίηρ πε ἄγνωσ- 
τον Θεὸν ἰο ΡὮὨΪΠΟΒοΟρΡΠετβ. Οἵ ἰῃς επὶ- 
ΡΒδιὶς δάϊυηςί, ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ, 



20---23. 

22. ἐπειδὴ καὶ ᾿Ιουδαῖοι " σημεῖον ἴ “ αἰτοῦσι, καὶ Ἕλληνες " σοφίαν 

"ξητοῦσιν: 23. ἡμεῖς δὲ “ κηρύσσομεν “" Χριστὸν " ἐσταυρωμένον, 

ἴῃ 10. ; Αοἰβ ἱν, 30. 
χ Τ πα, ἢ. τ6; Αεἰβ νἱῖῖ, 5, ἰχ, 20, χῖχ, 13. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

ν Ῥχον. ἰΐ, 4, χῖν. 6; Ἑ ΟἹ, υἱῖ, 26. 
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Μι. χίϊ, 38 
ἔι, χνίι αν, 
χχῖν. 3; 
ΓΚ. χαΐπ, 

. δι 7{{π|ε5 
τ αν. 12; 2 Οογ, ἱ. το, χὶ, 4; ΡΒ, ἱ, 15; 

χα ἰδ, 4; δὶ, ἰἰΐν σ; Με, χχνιὶ, 5. 

σημεια:; 4}} υπος. (ν Ἐἢ ἀπσ. νοσββ.)} οχο .. ΤΕ. σοπέοσσηβ ἴο ο5ρ. ρδυ]β. 

δεῖς ἅτε ἔνο Ἔχρίδηδιοηβ, [ο] ον τῃ 6 
Ἰἴπε οἵ οχῃ. ἱ. το ἢ, οὐ. οῃ). χί. 32 ἢ: 
οὔ τῆς ἴοσγπλεγ νἱεν, {π6 οἴδιιβε 4818 68 
ἔγνω---“ 186 ννοτἃ ἀϊὰ ποῖ σοτης ἴο Κπονν 
αοά ἴῃ Ηἰ5 νυ βάοτι,᾽" ενιἀεπορά ἴῃ οἴδα- 
τίου ἂπᾶὰ Ῥγονίάδβηῃσε ---80ὺ τηοϑὲ ἱπίοσ- 
Ρτείειβ (“ πιά (πὸ τυϊϑάοπλ οὗ ἀοά," 
Βι.; ἐπ νισάΐα ἵμοθ, Ον.; ἐπ παΐμγε απᾶ 
δογίῥίμγε, αἀάἀτεββαὰ ἴο εητ]ε απ [εν 
Βκα.; Με.); οὐ ἴδε οἵπεσ. μαπά, Εὔοκεσί, 
Εειιβ5, ΑἹ., 1υἱ., Εν. δἰίδοῇ ἐπε οἴδυβε ἴὸ 
οὐκ ἔγνω,--ἰι Οοα'5 τοῖδε ῥίαπ οἵ τῇδ 
ννοσ 5 σονεγηταδηΐ, ἴπε ἡν στ ἀ᾽ 5. ννβάοτι 
ἑαϊεὰ τὸ ψῖπ {πὸ Κπον]εάρσε οὗ Ηϊπι. 
ΤὨς Ἰαἰξεσ 15 {πε βουπάδν βαρ δηδιίοῃ, 
Ῥεΐπρ (α) ἰπ δοοογά νυν Ῥδυ]}8 γε, εἶβε- 
Ώετα ἰο σοφία Θεοῦ, (δ) ρτεβαπίίϊηρ ἃ 
οἰπίεα δπεεμεβὶβ τὸ σοφία κόσμον, ἀπά 
ἕ Βαστηοηϊβίηρ τῇ ῬΑ 5 Ἰπεοσυ οὗ 
τῆς εἀποςίίοη οὗ πιδηκίπα ἕοσ Οἢσίβε, Ἔχ- 
Ρουπάςά ἴῃ (Δ|. [1], το-ἶν. 5 ἀπὰ Εοπιν. 
20 ἔ,, νἱϊ, 7-25, χί. ““ὙΒτουρὮ 5 (ατε εκ) 
ννϑάοπι {πῸῈὶ ψοιϊὰ ἄμειυ πο αοἄ," 45 
Ἰσουρῃ 5. ([ἐνν 158) τὶρῃιθουβηθβθ ἴ 
ἱεαϑεά ποὲ αοἂ; Ὀοίῃ ταβυ] 8 ψγεγα 
τοῦυρμὶ ἀρουξ “'π {πΠεῈ ψίβάοτπλ οἵ αοά"' 

--οοςοτάϊηρ ἰο δαὶ “ ρίδη οὗ {πε ἀρϑβ,᾿ 
Ιεαάϊπρ ὑρΡ ἴο “τῆς διΐπεββ οἵ {με 
ΒΕ βοηΒ," νυ πσῃ εταρτασεά {πε πεῖς 
4“. εἶπηεβ οὗ ἱρῃόγαπος᾿ (Αοίβ χνΐϊ. 26-31) 
ΠΟ ἰε85 {πη {πε }ενν βῃ ἀἰβρεηβαιίοπβ οὗ 
οονθηδπίὶ δηᾶ ἰᾶνν. “ἴἰ 8 ρατὲ οἵ αοάβ 
ννῖ8ε Ρῥσονίάβηςβ ἐπαὶ Ης Ψ1}} ποῖ ὃς 
Δρρσεμεηάεά Ὀγ ἱπιε!!δοῖιαὶ βρεουϊαξίοπ, 
ΒΥ “ἄτν Πρ " (Εν.). Ὑε ᾿πιο]]εοσίαδὶ 
νγ) 85 45 βίρῃαὶ 245 ἴπε πηογὰὶ ἀθίδαι ; {πε 
Φο!Ιοννοτβ οὗ Ρίδίο νγεσα “"ββυϊ ὑρ,᾿ δΔοηρ᾽ 
ἢ ἐποβς οὗ Μοβεβ, εἰς τ μέλλουσαν 
«πίστιν ((α]. [1]. 22 1.). 
Νον τπαὶ (οὐ᾽β ννϑάοτη μιδ5 τεάιιςεὰ 

ἐπε 5εἰξευνῖβα ννου]ὰ ἴο ἱρποσᾶποθ, εὐδό- 
κησεν σῶσαι : τηλη᾽5 εχίγεπγ, (οα᾽5 
ορροτγίιηϊ ἐγ. κ1ὸ νν858 αοα᾽Β ροοά Ψ}} 
(ῥίαομῖε Τθεο : 8εὲ ρᾶτῖβ. ἕογ τῆς νϑ.) ; 
εὐδοκία Ρ. ἀβϑοοΐαίεβ ψἱἢ θέλημα, βουλὴ 
οὐ ἰῃες οπε παπᾶ, δπᾶ ν τ χάρις, 
ἀγαθωσύνη οἡ με οἴμεῖ: Οοά᾽β βονε- 
τεῖρῃ ρταοα γεβοιθβ τδΠ᾿5 ὈΔΏΚταρι υνῖδ- 
ἄοπι, διὰ τ. μωρίας τ. κηρύγματος 5ἰδ:65 
ες γιέξαρξ, τοὺς πιστεύοντας ἀεῆπεβ 
τῆς φναιβεά οδ᾽εοῖς οἱ τὨϊ8 ἀε!νεταῆςα. 
“« ΤὨΓΟυΡὮ {6 [0]]ν (45 τπ6 νυῖβε υγοτ]ά 
8115 1τ, 18) οὗ {πε κήρυγμα ""---Ὠ]Οἢ ΙΔϑὲ 
ταστὴ δίρβηΐΠε5 ποῖ {Π6 δοῖ οἵ ρχοοϊαπιδίίοῃ 

νΟΙ. 1. 

(κήρνξις), δὰϊ ἐξ γεόσδαρε ῥγοοϊαίπιεα ὉΥ 
(οὐ πειαϊά (κῆρυξ, 5ες ρατίβ. : ἐλ 
λογαϊάϊιρ βαρδεβίβ Ἐπουρῆιβ οὗ ἐλ ἀίηρ- 
ἄονι; ε΄. Αςιβ χχ. 25, θΚα νἱϊ!. τ, εἴο.). 
ῬΡ. ἀεβίριπαιϊιεβ ΟὨτιβείδηβ ὃν {πε δοῖ 
ΜΜΒΙΟἢ τι κοβ ἔπ πὶ βυςἢ --- “ (Πο56 (δὲ 
δεῖϊίενε" (5εεὲ ρδιὶβ). αοἂ ϑβᾶνεβ Ὁγν 
“αἴ. Ἑδϊτῃ ἤετε βίδηβ ορροββά ἴο ἀσεβεῖς 
Κηονίεᾶρε, 845 ἴθ Κοπ. ἴο [εὐγίβαι Ἰανν- 
ψ ΟΣ. 

γν. 22-25 ορεῇ ουἍξ [πς [πουρῆϊ οὗ νεζ, 
21: “πε ψοσὶ ἀ "" 15 ραγιβᾶ ἱπίο “ 7δννβ᾽" 
πὰ “ ατεεκβ᾽"᾽; μωρία Ὀεςοπιεβ σκάν- 
δαλον ἀπὰ μωρία; δε κήρυγμα ἰἴ5 ἄε- 
Βηεὰ 858 ἴμδὶ οἵ Χριστὸς ἐσταυρωμένος ; 
πᾶ (πὲ πιστεύοντες ΤΕΔΡΡΕΩΙ 45 {πε 
κλητοί. Βοίῃ Με. δπά ΑἹ. τῶδκε τῃϊ8 ἃ 
πον βεηΐεηςε, ἀεϊδοῃεά ἔτοπι νν. 20 ἔ,, ἀπά 
σοταρίεῖε ἰπ ἰ[561ξ, υνίτῃ ἐπειδὴ καί κιτιλ. 
ἴος γτοίαβίβ, δηδ ἡμεῖς δέ κιτιλ. ἴογ 
δροάοβίβ,---ᾶβ ἐπουρῇ {πὸ τηϊβίακαη αἰπὶβ 
οἵ τῆς νοι] ὰ σμῤῥιῖεά Ῥαμὶ᾽ς τεοέϊυς ον 
ῥγεαολίηρ ΟἈγίδε; τὰς ροῖπε 5 ταί μεσ (1π 
δοορογάδπος υνἱἢ 20) [Ππαὶ μΐβ “1ΟΟ 158" 
ταρβϑᾶρσε, ἱπ οοπίγαβὶ υἱτῃ (δέ, 23) {πε 
ἀεβίἀεσαιεὰ “" βίβηβ᾽" δηᾶ “ νυ βάοπι,᾽ δολ- 
υἱοίς ἐκε τοογϊά ὁ ὕοἱν (20); {πι5 πα 
ΨΏοΟΪς οὗ νν. 22:24 [Ὰ]}5 ὑπάθσ {πῸ 
τερίταθη οὗ ἴῃς 2πὰ ἐπειδή, ννΐοἢ ψΠ 
115. καί, εἐπιρῃδιίοα!ν τεβυσλεβ (ῃς ἢσδὲ 
ἐπειδή (2:)---“ βίηος ᾿ἱπάεεά ", αοἄ τυτπεά 
τῆς ννουἹά 5 ννῖβε πιδη ἱπίο ἔοοἱβ (20) ὈὉν 
Βεβίοννίηρ βαϊνδίίοηυ ἐπτουρῇ [αι τῆ οα ἃ 
στουπὰ παι {ΠπεῪ ἄξεπὶ (ον (21)---ἰη 
Οἴμεῦ ννοτάβ, ὉγῪ τενεαϊϊπρ Ηἰβ ροννεσ 
δπᾶ νυϊβάοτῃ ἵπ ἔπε ρεβϑοπ οὗ 8 ογυοϊβεὰ 
Μεββίδῃ, ποπὶ [εν ἀπά ἀγεςκβ ππῖϊα 
ἴο ἀεβρίβε (22-24). 

Ψψεσ. 22. Ἰουδαῖοι . . . Ἕλληνες-- 
ἈΠΑτίῆσουβ; “ 71 6νν5᾽" φνα 1ενν8, εἴς. : ἴῃ 
115 “ δβδκίηρ "" ἀπὰ “βεεκίπρ᾽" τπ6 σμδγ- 
δοιεγίβεῖοβ οὐ εοῇ τᾶσε δὲ “ἢἷ οἱ τὸ 
Ρετγέεοιίοπ" (Εᾶ.: 866 ἢΐβ ἱπεεγεβείπρ 
ποῖς); αἰτεῖν ΕΧρτΕ5565 “86 ἱτηρουταπιν 
οἵ {π6 [ενν8,᾿ ζητεῖν “πε ουτίου, βρεσυ- 
Ἰατῖνα ταύτη οὗ ἴπ6 ατεεκβ" (1.1). Εοτ 
τῆς 3, δτυΐσῖι τεχυϊγαπλεηῖ, φῇ, Ρατὶβ. ἴπ μα 
οᾶβ6 οὗ 1658; ἴμε δρρ., ἀοιιθεῖεββ, ννεσα 
ΤΠα!εηρεὰά ἱπ {π6 βᾶπιε νγᾶγ---Ρ. ρευμαρΒ 
ΡΟ ον αἱ Οοσ.: “ἤθη τερογῖαβ Οὐσίηεῃὶ 
βίρῃιτα δάϊτυπιὶ ε88εὲ ρὲγ Ῥδυϊαπὶ, Αοία 
χν!,᾽ (Βᾳ.). Κεβρεοιίηρ είς ἀεπιαπὰ, 
866. ἴ1κ., Βιδιίεαὶ Εϑδαγς, ῬΡ. 150 ἢ. 
Θυςσῇ ἀϊοιαϊίοα ΟἸγίϑε πονεῖ ἰονεά; 
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Υ ἔσπι. ἔχ, 
33; 68].ν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ἵ 

᾿Ιουδαίοις μὲν " σκάνδαλον, Ἕλλησι; δὲ " μωρίαν, 24. αὐτοῖς δὲ τοῖς 

ΤῊΣ Ῥεῖ. ὃ κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν " Θεοῦ " δύναμιν καὶ 
Ζ 8866 νεῖ. 1. ὃ Θεοῦ . , 

σοφιαν. 
886 νεγ. 8. φ 

25. ὅτι "τὸ "μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν 

ὉΨετ, 47, ὅ ἀνθρώπων ἐστί, καὶ ὅ τὸ “ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ "ἰσχυρότερον τῶν 
ἔἶπ, 18, ἦν. ὁ ἀνθ "ἢ 

το; 2 Τίπι. “ ἀνθρώπων ἐστί. 
ΠΗ͂ ΤΩ,  ΓᾺ Ῥρϑτ ὦ 
11,9. ΕῸΥ 
πεμέεν ἰάϊοτα, ἔοι. ἱΐ, 4, ν111.. 5; 2 Οοσ, ἰν, 17, Ὑἱ]. 8, 

ἃ Ν ετ. 27, ἵν. 1ο, χίϊ. 22; 2 Οοσ. χ. το; Οἱ. ἐν. φ; Ηςῦ, νυἱῖ. χ8; ὙΝ 154. ἐϊ, σὰ, χὶῖ, τ8, Εος 
ε ες. 27, ἷν. 1ο, χ. 22; Μι. ἰ{ϊ. σα; ὕἱἷκ, χὶ, 22; Μίς, ἷν. 3. 

1. 2. 
σοπΒίγ,, δες Ὁ. 

ς Εν εοπβίτ,, Μὲ. ν. 20; 70. ν. 36; σ 70. 

1Ἰεθνεσιν : 41] ἀπος. εχο, Οὔ, 411 νεσββ. ἐεχο. ἀτπι. ἕλλησιν (48 ἴῃ σοπίεχί): 41] 
τηΐπαβος, ἐχς. (ρου) ἐννεῖνε. 

Ξεστι τυαπῆηρ ἴῃ ΔΒ 17, 6γ"". 
Ὁ (ννεβίεγη), θεῖοσε τ ανθρωπων. 

ΗΙ5. ταΐσγϑοεβ ὑνεσα Ἐχργεββίοηβ οὗ ῥιϊυ, 
ποῖ οοποεββίομβ το ἀπρε]εξ, ἃ ρατί οὗ τπε 
(οβρεὶ δπὰ ποῖ ἐἌχέδσῃδὶ Ῥυζίσγεβϑεβ ἴο 1ξ, 
ΟΣ τὰε Ηεϊϊεπὶς σοφίαν ζητεῖν Ῥῃϊϊο- 
ΒΟΡὮΩΥ [5 ἐξβεῖξ ἃ τηοηυσηθηῖ; οὗ, ἀτλοησβῖ 
ΤΊΔΩΥ οἷ. ρᾶσὶβ., Ἠεσγοά., ἱν., 77, Ἕλληνες 
πάντας ἀσχόλους εἶναι πρὸς πᾶσαν 
σοφίην ; «50 ΖἘ]14π, Κ͵αγ. ΗΠ 5ὲ., χὶϊ., 25; 
7Τανεηαὶ, δαέ., 1., 11., 58 

ψεσ. 23. ἰπρίιεδὰ οὗ ᾿ψογκίπρ πιῖγαοεβ 
ἴὸ ϑιϑέν τπ6ὸ 7εννβ, οὔ ρσγορουηάίηρ ἃ 
ῬΒΠΟΒοΡὮΥ ἴο επίεσίδίη {πε ασεεκβ, “να, 
οπ με οἵμεσ μβαπᾶ, ργοοϊδίπι ἃ ογυςϊβεὰ 
ΟΠ γίβι " - Χριστὸν ἐσταυρωμένον, 1.ἐ., 
Ολγὶϑε ας ογμοϊβεά (ρτεάϊςαεῖναε αἀϊαποῦ, 
τοῖ “ ΟΠτίβε τῆς ογυςβεά,᾽" Ὡοτ, βεσιοιίν, 
“ΟἸγῖβε οσυοϊπαᾶ᾽"; οἵ, ἔοσ με σοηβίγιο- 
ἄρῃ, 2 Ὅοτ. ἵν. 5, κηρύσσομεν Χ. ᾿ἸἸ]. 
κύριον, “ὙΥ̓͂ε ῥτεδοῦ (ποῖ οὐυτϑβεῖνεβ θὰ) 
Ομ σῖϑὲ 1εϑὺ8 25 1οσά ", Νοῖ ἃ ὑψδίτσίοσ 
Μεββίδῃ, βαβῃϊηρ Ηἰβ βἰρῃβ ἔτοσῃ ἴδε 
βυ, ὑγεακίηρ ἴδε Βεδίμεπ γοῖε, θα ἃ 
Μεββίδῃ ἁγίπρ' ἴῃ ἱπηροΐδπος ἀπά 5Πδπιε 
(5εε 2 ὅοσ. ἐν. το, χἱϊ!. 4: λαξἑαϊίψ, Ῥεαε. 
χχὶ. 23---δε πατιρέά--- κε ἰΒ βεγ]εά 'π ἴδ 
Ταϊτθ) 15 μὲ πε ΔΡΡ. Ῥγϑδοῦ ἴογ 
«πεῖς ροοά πενβὶ “Τὸ 1ενν8 ἱπάεεά ἃ 
σκάνδαλον᾽᾽: {Πὶ5 ψοτά (ςἷ. σκανδάλη- 
θρονὴ εἰρπίθεά ἔτβε τῆς ἐγαῤ-Ξέοξ, τΏε πα 
ΔΩΥ οΟὐβίδοϊε ονϑσ νὨϊοἢ οτς βέυπιρῖεβ. το 
ομς᾽β ἰπ͵υτν, δὴ “ οἤεποε᾽" (βγη. σἱεῃ 
προσκοπή, πρόσκομμα: 8εε νἱ!ῖ. 9, 13), 
ἃ τογαὶ Βιπάγαπος Ῥσεβεηίεα ἰο δε Ρετῖ- 
νεσβε οἵ ἴπε ὑγεᾶκ (8εε ρδτγὶβ.).---τοῖς δὲ 
ἔθνεσιν μωρίαν: ἔοτ {πε “(ΟΙΪΥ ̓ οἵ οἤετ- 
ἱπρ ἴῃς ἐγιξεϊία ρηιη τὸ οαἱυτεᾶά αεη- 
11:5, 566 Οἴςεσο, 2γο Καδίγίο,ν.: “ Νοστηδη 
ἰρβαπὶ οσυςῖβ δοϑὶς ποη τηοάο ἃ σοσροσε 
αἰνίυτη Κοπιδποσιπι, δε εἰαπὶ ἃ σορτιᾶ- 
ἰἴοπα, οσυ]15, δασγιθαβ᾽" ; δηὰ 1,υοΐδῃ, ἋΣ 
πιογίε Ῥεν ΡΥ, 13, ΝΟ τηοοκβ δὲ ἴποδ6 
ΨΜΏΟ ΜΟΓΒΏΙΡ τὸν ἀνεσκολοπισμένον τὸν 
σοφιστήν;,---ἰῃδὶ ρἰδρειεά ϑβορῃϊβε!᾽ 
ον τοῦ. ἵπ {πὲ εαγῖὶν Αροϊοριβίβ 8εὲ 
7υβείη Μ., Τγῤῆ., ἱχῖχ., ἀπά Ἅῤῥοῖ., ἷ.» 

-΄ὦΟΡ 

ΘΑΟΙΡ, εἰς, (ΑἸεχ. δηᾶ ὅ'υχ.) ἱπβεσί δὲ επάᾶ ; 

13; Τεγίι]!., σἄν. ϑέπά., 8 το; Ατίβίο οὗ 
Ῥεῖϊα, ἴῃ Εουεῃ᾽ 5 Κεὶ. 5.407.,) ἴ.,) 95:1 δπὰ 
με ρταῆίο οἵ {πε σίδόσίεα αςς ἀϊ5- 
ςονετεάᾶ οη τε ψν4}} οἵ τε Ῥεάδαρορίυπι 
ἴῃ τπ6 Ῥαϊδεῖπε. Τὸ [εννβ ἔμε λόγος τοῦ 
σταύρον Δηπουποεά ἔπε Βῃδπιεξμ] τενογβαὶ 
οἵ {πεῖς τηοϑὲ ομεσιβμεά πορεβ ; ἕο ατεεῖκβ 
διὰ Βοτηδῃβ ἰἴ οβεγεά ἕο ϑανίοισ δπὰ 
Τμοτᾷ ἃ πῆδπ Ὀγαπάεᾶ τὨγουρβους ἔπ Ἐτα- 
Οἶτε 45 διηοηρβῖ {πε Ῥαβεβί οἵ οσγίπηϊηδίβ ; 
ἰε ννᾶ5 “ ουΐγαρεουβ,᾽ δπὰ “δρϑυσγάᾶ᾽". 

γος. 24. αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ἱῤεὶς 
αμέενι υοραΐϊ5 (Υ5.}: ἴοτ τῆς επρμδῖῖς 
Ρτεῆχεά αὐτοῖς, ο΄. 2 Οοτ. χί. 14,1 ὙΠ658. 
τό, εἰς. ; 18 “τηδτκβ ΟΗ͂ ἴῃοβε δἱυδεά τὸ 
ἔτοπὶ ἴπε οἶδββεβ ἴο ϑυβιοἢ {πα πδιίοη- 
ΑΙΤν θεϊοηρεά " (Ε1.)---ἰ τὸ τε σα] ε μονν- 
ἔνεῦ ὑρὸπ {πεῖ ρατζί, οί “1ενν8 δηάᾶ 
ασεεκβ "ποῦ τὲ οὐ... διαστολὴ οὗ 
Εοπι. Σϊ. 9, 22 ἢ. “(Υγὲ ρτοοίαϊ πὴ) ἃ 
ΘΟ σῖβε (ἰο ἐμεβε)ὴ αοά᾽β ροννεσ δηά οάβ 
ννυβάοπι. ΟΥ̓ Οοὰ τεϊϊοταιεὰ ἔουγ {ἰπι6δ, 
ὙνΓἢ ἐτυσαρμαης οπηρμαβίβ, ἰῃ ἔπε βίδίεῖ υ 
τηδτοῖ οὗ νυν. 24 ἴ. Θεοῦ δύν., Θεοῦ σοφ. 
ἃτε ρῥγεάιςβέϊνε, ἴἢ ἀπε πεβὶβ ἴο ἐσταῦυ- 
ρωμένον (23): πε ΔΡΡ. “ Ῥιαδοῖ 85 ρβοῦψεσ 
δηᾶὰ νυϊϑάοτι"" Ὅτε ψῆο ννεατβ ἰὸ ἴδε 
ψοσ]ά τῆς αβρεοῖ οὗ αἴΐεσ ρονγεσίεθϑηθϑϑο 
δηᾶὰ [0]]γ.---Δύναμις ἀπά Σοφία Θεοῦ 
ΕΓ ΘΥΠΟΏγτΩΒ οὗ ἐς Λόγος ἱπ ἔπε ΑἸδχ- 
ἃηάτγίδη- εὐνῖϑῃ βρεουϊδίίοηβ, πὶ ψΒΙσἢ 
ἈΡΟΪ]ο5 νγᾶβ ῬτοΌΔΌΪΥ νοιβεᾶ ; ἴΠ686 80τ-- 
ΡῬαβϑίηρ εἰεϑ Ῥδὰὶ ἀρρτορτγίαϊεβ ἔοσ ἐπ8 
Οσευοϊβςεά.--- Θεοῦ δύναμιν τελβῆτπη5, αἴίοσ 
ἐχρδπδέοη, ες δύναμις Θεοῦ οἵ νετ. 
18; πον Θεοῦ σοφίαν 15 αὐάδεά ἰο ἱξ, ἔοτ 
ἜΡΟΝ ΕΙ "ἢ Ῥσόνεβ “"ἰβάοση "" δῖε (5εα 
ποίας οὐ 30); ἴδε υηΐνοτβαὶ εἴσοδον οὗ 
τῆς (οβρεὶ ἀεπιοπβέγαξεβ 15. ἱπηδσ ἐταίῃ, 
δπὰ [ΑἸ ἰς βηδΠν υϑεῆεα ὃν τεαβοη.--- 
δύναμιν τηδίομεβ ἴπε σημεῖον οὗ νετ. 22 
(5εε, Ζ.9.. 2 ΤὙΠε58: ἰΐ. 9); Ῥεϊενίηρ [εἸνβ 
ξουπά, αἴζεσ 4]1, ἴῃ ἔθε οσοββ ἴῃ6 πιὶρ μεῖδϑὲ 
τηΐγδοϊθ, Ώ1ΠῈ ασεεκβ ἔουπά ἴμε ἀεερεβὲ 
νἰϑάοπι, Τῆς “ νϑάοπι οἵ αοἄ,᾽" 5εοσεῖῖν 



24---26. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ αὶ 77: 

26. ᾿ Βλέπετε γὰρ τὴν “κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι ὃ οὐ " πολλοὶ Ἀαδιξ  θον 
[ΠῚ ἢ . 

σοφοὶ ' κατὰ ' σάρκα, " οὐ " πολλοὶ " δυνατοί, " οὐ ἢ πολλοὶ εὐγενεῖς ᾿ 

εἰς. 
ἷ. το. 
ΧχΥ. 5. 

ἢ ἶν. 15; Α(ςίβὶ. 5, χχν δ 14. 

γνογκίηρ ἴῃ ἔπε {ἰτπεβ οὗ ρσεραγαδίίοῃ (20), 
158 ἔμ αἵ Ἰεηρτηῃ ὑγουρῇξ το πυτηδη στεσορ- 
ηἰτίοη ἰῃ ΟἾτῖθε. Οὐ κλητοῖς 566 ποῖα 
ἴο νεῖ. 2; {π|5 ἴδθγτω ἰβ ὑγείεσαδίς ἴο οἱ 
σωζόμενοι, οἵ οἱ πιστεύοντες, ᾿νπεῖε ἐπε 
βίτεβϑ γεϑῖίβ ρου (οάβ [ηἰτ δεῖνα ἴῃ τῆς 
ψοτκ οἱ τηἀινί πα] ϑαϊναϊίοι ; οὔ, γν. 9, 
26, Κοπι. νἱ]]. 28 Β΄, 

Ψψεσ. 25. ὍνἼιδαῖ μπαβ Ὀεεὴ ρτονεᾶ ἴῃ 
Ῥοΐπε οὗ ἕαςί, νῖΖ., [πε δια! δοατίοη. ΌΥ 
ἘΠῸ οσοββ οὗ τηδη᾽β υυϊβάοτῃ, ἔῃ ἄρ. (45 
ἱπ Βοτη. 111. 30, χί. 29, (41. 11. 6) στουηάβ 
ὍΡΟΙ δὴ δχίοτγηδίις το]!ρίουβ Ὀσϊποίρία, 
παῖ οὗ {πὸ δϑβοϊαϊα βιρεγίοσιν οὗ {πε 
Τὶνίης ἴο τ[η6 υτῆδη. Ὑπμδὶ αοά 5δουά 
τπὰ5 σοηίουπα ἴπε ννογἃ ομς τηϊρμς δχ- 
Ῥεοῖ: “Ῥεύδῦβε ἔπε ἔοο ἰβῆπαββ οὗ αοά 
15 νῖβασ ἐηδη τῆθη, δά πε νεδκηθββ οὗ 
αοά 15 5ίτοηρεῦ ἵἴμδη τῆθη. αταπίεά 
παῖ {πε λόγος τ. σταυροῦ 15 [ΟΠ]ν ἀπά 
ΕΔ ΚΏΕΒ5, ἱξ 15 Οοά' 5 ἔο!ν, Οοά"ς γε κ- 
655: Ψ] 7,16η1 ἄδτε το τηδίοῃ ἘΠποτηβαῖναβ 
λα ἐμαὶ } (οὐ. όοτα. ἴχ. 20).---τὸ μωρόν 
(ποῖ μωρία 45 Ὀεΐοτε), τὸ ἀσθενές δτε 
ςοπογεῖς ἐεσπιβ---τλε ὑοοϊ 5]:, τυδαΐκ ῥοϊΐον 
οἵ ἀοά (ς΄. τὸ χρηστόν, Εοπι. ἱἷΐ. 4), {πε 
ον δηὰ νγεδῖπεββ επιροάϊθα ἱπ {πε 
οτγοββ.---ἰσχνρός (ἰσχύς) ἱταρ]165. ἐγέγεγισῖο 
εἐγεισέμ; δύναμις 15 αὐτ[τέν, 45 τεϊδεῖνα 
το ἔπε ἐδ5κ ἴῃ νῖεν. [ 

8 5. ΤῊΕ ΟΒἸΕΟΥΒ ΟΕ ΤῊΞ ὌΒΡΕΙ, 
ΟΑττ,, 1. 26-31. 8.4 85 5ῆοψῃ ἴπαΐξ ἴδε 
οβρεῖ ἄοεβ ποὲ Ἴοοπια ἐν σοφίᾳ λόγου 
(175) ὃν ἐλε νεεέποά ὁ ἐξς οῤεγαΐίοη ; τλῖ5 
ὙΠ ξαγῖμεσ θὲ εν ἀεπορά ὃν ἐδε σέαξις οὗ 
ἐΐς γδοϊῤϊεπές. ΤΕ ΤΕ σγετα, υτηδηΐν βρεακ- 
'π5, ἃ σοφία, ἴε ψουὰ μανε δἀάτγεββεά 
1156 1 το σοφοί, ἀπά ννοη ἐμπεὶγς δάμπετγεποε ; 
Βυξ τὰς οἄϑε 15 ἔτ οἴ μασινῖβα. 

Ψψεγ. 26. Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν 
ὑμῶν, ἀδελφοί, ---ἰ“ ἘῸΣ Ιοοῖ δὲ γοϑν 98]]- 
ἱπρ, Ὀτοίμειβ "᾿ : αοἄ [48 οδ!]δᾶ γοῖε πο 
τῆς ξΕΠοννβῃὶρ οὗ Ηἰβ. 5Θοὴ (9); ἰξ Ηἰβ5 
(οβρεὶ μαᾶ Ῥεεῶ ἃ ρταπά ῬῇῃΠ]ΟΒΟΡὮΥ, 
πνουϊά Ηδ πᾶνε δάἀάγθδβεά τὲ ἴο ἔοοΐβ, 
τυ εδκ ηρ5, θαβε-θόγη, {κε πλοβϑὲ οὗ γοι ν 
Ῥ.᾽5 ἐχρεγίβηςε ἵπ {π|8 τεβρεςῖ γεβεπι 
Ὧ15 Μδβίετ᾽ 5 (Μϑῖίῖ. χὶ. 25, [μη νἱῖ. 47:40, 
Αοἰβ ἵν, 13). ΤΏΙΒ δγρυπιθης οαΐβ ἔνο 
ψΑγ5: ἴτ ἰἴονγεῖβ πε Τοποοῖς οὗ {πὲ 
τεαάεσβ (οῦ. νἱ. ογτῖ, ἀπά πὸ βοδίπιπρ 
ἴτοὴν οἵ ἵν. 7-13), ΨὮΠ6 1ε ἀϊδοίοθεβ {πε 
ἔπιε τηϊβδίου οὗ τε αοβρεῖ. Οη κλῆσιν 
866 ἴπε ποῖε ἴο κλητοῖς (2), 4150 οῃ Υἱϊ. 
20: ἰξ 5ἰσπίεβ ποῖ οπθ᾿β ἰφιιροσαὶ ϑορα- 

[πιρν. 
οἰΠεσννῖβα 
ἴῃ 111. 10, 

Ε νἱ]. 20; Ἔοπι. χὶ. 29; ἘΡΆ. ἵν. τ, 4; Ῥῃ, 1{. τὰ; 2 ΤῊ. ὁ, αα; 2 Τίπι. ἱ. ο; ΗςΌ. 11. α; 2 Ῥεῖ. 
: 1, ἦ χ, 18; 17 {ἰπλ68 θεβῖάςβ ἴῃ Ῥ. ; οὐ, 70. νἱῖῖ, 15, Κα 

ΤᾺ. χῖχ. τ2; Αςίβ χν!. τα (ἀποίμετ βθηβ6) ον; ]0Ὁ ἱ, 3;  Μαΐς. χ. 13. 
ς(8 

ἐΐοπ ἴλὰ ἴδε ογάεσ οὗ Ῥσχονίάδηςβ, δαῖ 
ΟὔΕ᾽5 ΒΌΠΙΓΤΠΟΠΒ ἴο επίεγ ἕδς Κίπράοπι 
οὗ ατάοε ; ὑμῶν 15. οδ͵εοσιῖίνε σεπ. ἘΕῸγ 
τ᾿ κλῆσιν ὅτι, Ξες ποῖε οη ὅτι, νετ. 5.--- 
οὗ πολλοί (ἐὨτῖσε τερεαδίεᾶ) βιιρρεβίβ δὲ 
1Ιεαβδὲ ἃ ἥέετυ οὗ εδοὶ οἷδβθβ ἀτηοησβδί ἐμ 
τεδάεγϑ: 5εε Ϊπέγοά., Ὁ. 730.---οὐὐ πολλοὶ 
σοφοί: “ πίης Αὐλεηὲς πατλἷγο ἴδτη εχίρτιο 
Ἰυοτί δος βαπὶ Βοπιηθ5᾽" (Βᾳ.).---σοφοὶ 
185 φυα!πεά Ὁν κατὰ σάρκα (β8εε ρατῖ8., 
δηά οἵ. σοφία σαρκική, 2 Οος. ἱ. 12), ἴῃ 
νίεν οὗ τπΠ6 ἀϊβεποιίοη τνογκεά ουὲ ἴῃ 8 4 
θεΐψααη τῃ6 ψγουἹ ἀ᾽ 5 αηὰ (ἀο᾽5 υυϊβάοτα: 
186 σοηέχαβϑε ἱταρ!εἃ σαβεγαῖεβ ἴπαὶ Ρ6- 
ὕνεεη ἣ κατὰ Θεὸν λύπη δηᾷ ἡ τοῦ 
κόσμου λύπη ἴῃ 2 Ὅος. νυἱῖ. ο Ξ. Τῇε 
ανῖβε αὔζεγ πὲ Ηδβῃ᾽ ᾿ποῖμᾶςε ποῖ οηΐν 
ΡΣ οϑορθετβ (20), “θὰ: εἀποαϊεά τηθη ἴῃ 
δεπεγαῖ, 1πΠ86 πεπαιδευμένοι 45 ορροβεᾶ 
ἴο ἴε ἰδιῶται. ὙΠε δννατοὶ “γετε τῇς π 
Οὗ τδῦῖκ δηᾶ ροϊϊεςαὶ ᾿ηῆμπεποθ, ορρ. ἴο 
δῆμος. ὙὍὙπε εὐγενεῖς τηεαπί, ἴπ {πὲ 
Δτιϑιοοσδέῖο ἀρὲβ οἵ ατεεοα, τηθη οὗ πὶρἢ 
ἄεβοεπης 1 δὲ ἴῃ ἰαῖεσ ἀερθηδγαίθ {ἰτγῈ5 
“τηδη νῆοβε δηοεβίουβ ὑνασα νἹτΓ 00}5 
δηᾶ Ὑγεαίτην, 86 λορμϑεέϊ 5 ορροβεά ἴο 
186 λιρμϊίογες οἵ ἴῃς Ἐπιρίγε. Ἐπὰν ἰη- 
τε]]1εσῖαὶ τεη, ἔενν ροϊεἰοίδηβ, ἔενν οὗ 
με Βεῖζεσ ς1455 οὗ ἔτεε οἰξἰζεηβ Ἔεπιδγασεά 
Ομ τιβειδηϊεν " (Εἀ.). [π ἃ Κοπηδῃ οοϊοην 
δηὰᾷ οαρίϊαὶ, τπε εὐγενεῖς ψου]ά ομεΗν 
θ6Ὲ τῆξῃ οὗ ΠΒογεάιδευ οἱ Ζαηβῃίρ, {πὸ 
Ῥ, Βίγαβει τ; τπε δυνατοί, ρεΙβοῃβ 4550- 
οἰαιεά υἱεῖ ονετησγλεπε δηᾶ ἴῃ ἃ ροϑβὶ- 
τἰἴοαπ ἴο ᾿ἰηϑυδηοα αὔδίσβ ; (πῈὶ ἴογπιεσ 
ποσὰ 15 δρρ]εὰ ἴῃ δπ εἰ μῖσαὶ βθθῶβε ἴὸ 
1π6 Βειαθδηὴῃ 1|εὰν8 ἱπ Αςΐβ χν!ῖ, τ. 
ὦ Τῆδε ἔπε τηδ)]ογίεν οὗ {πε ἢγβε σοηναγίβ 
ἔτοτλ Παδιπεηΐϊθπλ ὑνεσα εἰΐμοι βαναβθ ΟΥΣΓ 
Ππεεάπιθη, ἈρΡρεᾶτβ ἔγοτῃ {πεὶσ παπλθθ ἢ 
(1; τᾷε ᾿πβουρθοηβ οὗ {δε Οδῖα- 
σοι οοηῆγπὶ {π|58. ὙΠῸ ἴον βοοίδὶ 
βίαι οὗ 1π6 δασὶν ΟΠ τι βιίδηβ νγὰβ {πῈ 
βίδπἀϊηρ ταρσοδοῦ οὗ Ἠοβί]β οτιτῖοβ, 
δοᾶ (μὲ Ῥοαβὶ οὗ Αροϊοριβίβ : 866 {πε 
Ϊατηουβ ράββασε ἴῃ Τδοίτιβ᾽ Αηπαϊΐς, χν.ν 
44; 1ϑὔη Μ,., 4οΐ., ἰϊ., 9; Οτίρεη, 
εοπέγα Ο εἴδη, ᾿λ., 79; Μίηυς. Ἐεῖῖκ, νἱ,, 
12 (ἱγιαοοέϊ, ἐραῥοῖ "ἢ, γᾶς, ἀργέπἐδ5). 
Α5 ἔτη ννεηΐ οἡ δηᾶ ΟΠ σι βιδητν ρεπα- 
ἐταϊθᾶ τῆς Πῖρθμεσ ταπῖκβ οὗ βοοίειυ, [8688 
ΨΜοτάβ Ὀεσατὴε ἴεθ5 ϑ.Ὸ0  ἵσαα; 566 
ΡΠ 5 Εῤ. αα Τγααπιίηι, Χ.ν 97, πὰ {πῈ 
φᾶβε5 οὗ ΕἸανίιβ Οἱεπιθηβ δῃᾷ Πουλ 1118, 
οοιιδὶπβ οὗ ἴδε ἐταρετοσ Ποηεδη (Εά.), 
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οἰ νεῖ, φῆ, ἀλλὰ τὰ “᾿μωρὰ τοῦ κόσμου " ἐξελέξατο! ὁ Θεός," ἵνα καταισ- 

ἢ ἔφῃ, ἴ. 4; χύνῃ 2 τοὺς σοφούς 3" καὶ τὰ ἅ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου " ἐξελέξατο ὁ Θεός, 
1..Ὁ]. 51] 
Αεοίβ ἱ, 2, 
24, χἰ 1 γ, 

2, ἵνα ὃ καταισχύνῃ τὰ "ἰσχυρά - 28. καὶ τὰ ᾿ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ 
χν. 7; ΜΚ, α ἐξουθενημένα ᾿ ἐξελέξατο ' ὁ Θεός,, καὶ ὃ τὰ " μὴ "ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα 
ἀἰμ 86. 
1. ἰχ. 35; 
ο. νἱ. ἦχιῖῖ, Σ8, χν. Σό. 
Κὶ χίΐι, 17; ἰτεαυςηὶ ἰὰ ΟἿ, ΡΝ... αὶ τ 

ὁ χί. 4 ,, 22; 4 Οογ, νυἱΐ. 4, ἰχ. 4; (Ὠτίςε ἱπ Κοτη.; σ Ῥοί, ἱΐ, 6, ἐπ. χό; 
ἱ [ πῃ οἱ, τ. σΟΠΊΠΠΟΠΙΥ ἀγεννὴς. 

 Οοσ. χ. το; Εοση. χίν. 3, το; Οδῖ. ἐν. σᾷ ἢ σΣ ΤῊ. ν, 20; ἔουγ ἐἶπχεβ θεβίάεβ, 
ᾳ νἱ. 4, χνυΐ, ΙΧ; 

τ οι, ἰν. 17. ε 

1 Αα, ψ τ ἀθῦονα 15 πιΐπυβος,, [ΟΠ] οὐνίπρ' βοπλα σοπιπιοη {7  ἐδίεπ) Ἔχετηρίᾶσ, 
Ἰππὶρ ἔτοπι εξελεξατο ο Θεος ἰπ νεσ, 27 ἴο {πε βᾶπιε τνογάβ ἴῃ νεζσ. 28, οπιίεεῖπρ' ἢ 
Ῥεΐνγδθῃ. τ 
τότ 18. πιυςῖ τερειοπ. 

ΘΙΠΊΠΑΙ ΟΠ βϑίοωβ οι ἴῃ οἴπεσ ἱπάϊνί 4] Μ538. ἴῃ (μἷ8 σοπίεχε, ψἤεγα 

ἥτους σοφους καταισχυνῃ: 41] ππος. ΤΠΕ ΤΕ. τεβίβ οη στηΐπυβος. οπΐγ. 

Ξ ΑΘ Ό"α, 17, ὁηι. καὶ; ἴη5. ὈῪ Β ἀπά ϑυτγίαηι σοάά. ὙΝ.Η. δγαοζεέ τῆς ςοπ]. 

Τῆς ε11ρ815 οὗ ρτεάϊςαϊε ἰο οὐ πολλοί 
κιτολ. ἰ5 σοπητιοηϊν ἢ]]εὦ ὑρ Ὁ υὑπάετ- 
βίαπάϊηρ ἐκλήθησαν, 45 ᾿τρ]]εἀ ἰπ κλῆ- 
σιν: “ποῖ πῆϑῃΥ νγῖ56, εἴς. (ννοτε 6415) "", 
Μτ., Βῖ., απὰ οἰδεγβ, βυρρὶν εἰσίν, οἵ 
Ρτεξεγαθὶν ἐστέ: “(ποτα ἅτε) ποῖ ΠΊΔΠΥ 
ψῖβε, εἰς, (ἀπιοη γΟυ),᾿ ΟΥ̓“ ποῖ ΤΔΠΥ 
(οἵ γοιι Δγ6) υνῖβε, δἴο," ; πε οπιβϑίοη οὗ 
ὑμεῖς σουτίθουβὶν νὴ] (Π6 ἀΐβραγαρσε- 
τηθηΐζ. 

γν. 27-28. “Ναν, Ῥυϊ (ἀλλά, τῆς δηΐέ 
οὗ ἐχοϊβίοπ) ἔπε Το δὰ... τὰς ννεακ 

εν δε ῬΑβαιδοση τπίηρϑ οὗ ἴῃ ψογῖὰ 
αοάὐ ἀϊὰ οἤοοβε ουὐδ (ννβεη Ηε Ἵοἤοβα 
γου)."᾽ ---ἐξελέξατο (Ξεἰεοίεαά, ῥίολεά οπέ 
ἔον Ηϊηιϑοὶ ἢ ἰβ ἐαυίναϊεπι το ἐκάλεσεν 
(2, 9, 26), εὐδόκησεν . . . σῶσαι (21), τὴν 
χάριν ἔδωκεν ἐν Χ. ᾿]. (4); τηϊς. ᾿ννοτὰ ἰη- 
ἀϊοδίεβ ἴῃς τεϊδίίοπ ἴῃ νυ ἢ {πε βανοᾶ 
ᾶἃτα ρυΐ Ὀοΐῃ ἐο Οοά ἀπά ἐο ἐλιε τοογἱά, 
ουἱ οἵ (ἐξ) ννῃῖοῃ {πεν ματα ἴα κοπ (5εε 
ΡΔ1]5.); ποιπίηρ πεῖθ βυρρεβίβ, 25 ἴῃ 
Ἐρῃ. 1. 4, ἴιε τάθα οὗ δέεγημαὶ εἰεσιίοη. 
--ἐξελέξατο ὁ Θεός: (πε δϑβιοηίβῃϊησ 
ἕλοι τῆσιοςς τερβαίεά, ψἱἢ 5ο] πίη 6πὶ- 
ΡῬμαβὶβ οὗ δβϑϑύσαηοαε. Τῆς οδγεείς οἵ 
(οὐ 5 βανίηρ οποίος ἀπά {πὸ ριέαπς οὗ 
Ἐπεὶν βαϊνατίοπ τηδίο δας οἴπο; ὉΥ 
Ηἰ5 τὸ μωρὸν ἀπά τὸ ἀσθενές (25) Ηςε 
βᾶνε8 τὰ μωρὰ ἀπά τὰ ἀσθενῆ : “πε 
ΜΟΥ] ἸΔρῊ5 δἴ οὖσ ῬασρΆΣΪΥ 8εἶνεβ, 45 
ἰτ ΙΔ ρἢβ αἴ οὐκ Ὀερραῦῖν ἀοβρε! 1" ὙΠα 
παῖ. δά). οὗ νν. 27 ἴ. πιατῖς τῆς σαέσρονν 
ἴο ΗΟ ἐπα βαϊεοϊεὰ ϑεϊοηρ ; {πεῖς νεσν 
ΤοοΙ ἰβῆπεββ, εαπεββ, ἱσποθη τ γ ἀεῖεσ- 
ταῖης οὐδ᾽ 5 σποῖςς (ε(. Μαῖι. ἰχ. 13, κε 
χ, 21, εἰἴς.).--τοῦ κόσμον ἰ8 ρατίϊεϊνε 
δεπ.: οὔξ οὗ 41] τῆς ψοτ]ὰ οοπίαϊπεᾶ, 
(ἀοά οἴοβε 115 (δοΐαδ] } γ) ἐοο  ἴβηι, ννεαῖς, 
Ὅαβ6 τρϊηρϑ--πιακίηρ "ἴπχ υτοὶβ Ἰὰχ 
οΥΡἱ5}᾽ 1η τηἷ8 αοά δοιεᾶ ἀε]!θεγαίεϊν, 
Ῥυτγβαίηρ {πὸ σουγβε τηαϊπίαϊηεα [ΠγΟυΡὮ 
Ῥτενίουβ ἀρεβ, ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ (Ξεε 
ῃοίε, 21): Ηξς “βεἸεςιδά ἔδεε [Ὁο] Ἰ5ἢ 

{πίπρβ οἱ τῇς Ψψοτά, ἐπαὰὲ Ἠε πιϊρδὶ 
βῇδγης ἰ(8 γ͵ῖδε τηθη (τοὺς σοφούς)... 
{π6 ψεὰκ {πίπρβ οὗ {πε ψοτὶά, ἐπαὲ Ηξ 
τηϊρῦς βῃδτηβ ἰΐβ βίτοηρ {πίηρβ (τὰ 
ἰσχυρά), ἀπά ἐπε Ῥᾷβε- οση {πιπρ5. οἱ 
(6 ννοτὶ ἃ δπὰ ἐπε ἐπῆρ τηδᾶθ δὸ- 
βο]υεἰγ ποιπίηρ οὗ... {πε {πίηρβ ποῆ- 
ἐχίβιθης, ἔπαιῖ Ηε πλῖρμς Ῥείηρ ἐπε πη ρ5 
αχίδιεης τὸ παυρμς᾽᾽, [Ιη {πε ἢτβὶ ἴη- 
βίαπος ἃ οἱδββ οἵ ῥέγϑορις, ἱπχπιθά!δίε Υ 
Ρτγεβεηῖ ἴο Ῥδ}]}}5 τη (οἷ. 20), 5 ἴο ὃς 
“Ῥαϊ (ο 5ῃαάτηὴς"; ἰπ ἴπ6 ἔψο ἰδέξεσ Ῥ., 
ΓΠῚΠΚ5, ποτα δὲ ἰᾶσρε, οἱ ννογ αν γογεοες 
αμά ἱηδεϊμβοης (οὗ. νῖϊ. 31, 2 Οογ. χ. 
4-6. Ὑῇε ντίἄάες οὗ {πε οὐυϊυγτεά ἀπά 
το ηρ οἰάβθεβ οὗ ραρδηίβγτη ννᾶβ ἴὸ δὲ 
οοπίουπάοα ὃν ἴῃς ροννεσβ υμῖοῃ ΟἾτίδ5- 
εἰαηῖεν οοπέδγγεα ροπ 15 βοςῖδὶ οἰμςαϑι8 ; 
45, 4.5.,), Ηϊηάοο Βδῃπι)ίηίϑιη ἰ8 βῃδπηιδᾶ 
ὉγΥ {πε πιογὰὶ απᾶ ἱπίε!]!εοῖααὶ Βα ρεγίογι εν 
δοαυϊγεά Ὀγ ΟΠτίβείδη Ῥατίδῃ5.---τὰ ἀγενῆ 
τοῦ κόσμου, τηἰτὰά οἵ {με οδίεροσίεβ 
Οὗ ἀϊδραταρεπιεπί, ἰδ ταϊπέογοεά ὃγῪ τὰ 
ἐξονθενημένα (ἔτοπὶ ἐξ ἀηὰ οὐδέν, Ρῇ, 
ῬΑ55.: ἐλίπρ5 5σεὶ ἀοτοη ἂς ΟΓ πὸ ἀσεομπέ 
τυλαίευεγ), ἴμεη οαρρεά ὉΥ͂ τπ8 δογαρεῖν 
Δρροβεᾶ τὰ μὴ ὄντα, το »»ΠΙΟὮ 5 δειδοπεά 
τῆς οτοινηΐηρ ἤπ8] οἴδιιβε, ἵνα τὰ ὄντα 
καταργήσῃ. ΕοΓ καταργέω (μέ 4π6γ- 
υαγεέ, ΒΖ.), 8εεὲ ῃοΐβ οπ κενόω (17), απᾶ 
Ῥατὶβ. ; {πε ΒΟΟΓΠΓ] ννογ]ἀ- ρόννεῦβ ἄγ ποῖ 
τ εγαῖν ἴο δε τορρεά οὗἉ {μεὶγ ρίογυ (45 ἴῃ 
{πε ὕψνο ἴογπχεσ ργβάϊοεϊοπβ), θὰς οὗ {πεῖν 
ῥοιυεν απ δεῖπρ, 5 ἰηάεεὰ Ρεῖε}} ἴπ ἐπε 
εηᾶ {πε εχίβεηρ ϑβοοῖαὶ ἂδπᾶὰ ροϊιηῖςαὶ 
[Ὀτῖς. [1π τὰ μὴ ὄντα, “ μὴ ᾿πλρ|1ε5 ἐμαὶ 
1πε ποῃ-Εχίβίεπος ἰβ ποῖ δρβοϊίε δὺς 
εεἰϊ»ηπαέϊυε᾽" (Α1.); τῆς οἰαββεβ ἰο ΨῃϊΟΗ 
ΟΠ γι βεδηιν ἀρρεαϊεά γεσε σγιοη-δηἐϊξὶες 
ἴον ἢ] βορμειβ ἀπὰ βίδίεβγηδπ, οὐΡΠΟσΒ 
ἴῃ {πεῖς τεοκοηίηρ: σοπίέγαβέ οὐκ ὧν, οὗ 
οὐ]εςέϊνε πιδέξες οὗ ἔδοϊ, ἰῃ [οἤπ χ. 12, 
Αοίβ νἱϊ. 5; δἷβο Ευτγῖρ., Τγοαά., δοο.--- 
τὰ ὄντα Τφοηποίς8 τῆοσα ἔμαπ ὕᾶγε ἐχ- 
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"καταργήσῃ " 29. ὅπως " μὴ "καυχήσηται " πᾶσα σὰρξ " ἐνώπιον 5 ΄. 6,1. 15, 
μ᾿ Ἢ . χΙϊ!. 8, τὸ 

αὐτοῦ. 30. “ ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε " ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ΕΒ δ᾿ γῇ 
ἡμῖν " σοφία 3" ἀπὸ Θεοῦ, "ϑικαιοσύνη τε καὶ " ἁγιασμὸς καὶ " ἀπο- φμξπυν ἴα 

» ῷ - ο Δ ἐδ Υ πο ρόσις 31. ἵνα, " καθὼς " γέγραπται, “Ὁ " καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ ΑΝ 
3» ᾿ 

καυχάσθω ". χα. 7 86- 

πῆτνς ΄ »"ῃ “, ΓῚ τ ΤΆ ἦν. 21, 23, ν. 5, νἱ. 8. 111, τ, ἵν, γ, χἱι!, 3;2 Οοτ., ΟΡ εἰπε {π|68 εἰβεννβοτε ἴῃ Ῥ.; ἘΩΡΕΥ , 
9, ἶν. τ6 Ρεδίάεβ. Κατα απά Ροεῖίο] ἴῃ οἱ, ατ. ἃ Ἡδθγαϊβεϊς (οσ ου.. .. πας), ἰο᾽ ... ἱ: ρτα. 
ἯΙ, 2ο; ἘΡΗ. ἵν. 29, ν. 5; 2 Ῥεῖ, ἱ. 20; ἐγεαυεπὶ πῃ Ερρ. οἵ 70. δηὰ Εδν.; ΜῈ, χχίν. 22. ν Ἐτεαυεηῖ 
ἊΣ ἢ τὼ δηὰ δεν. ; πδνεῦ ἱπ Μί. οσ ΜΚ. ν ν11]. 6; 2 Οοτ. ν, τᾶ; Εοπι, χὶ, 36; 70. υἱΐϊ. 23, 
42, - 
Υἱ,. το, εἰς, 

Χ 2 Οογ. ν. 17, χἱὶϊ. 4; Ἐοπῃ, ν ϊ, τ, χνΐ, γι τα; (δ, 1, 24, 11. 28, εἴς. 
το, εἷς 2 Ἄοχα. ἱ. 17. 111, 21, 25: 4 Οοσ, ν᾿. 21. 

τ Τίπι. 11, 15. Οπὶν ἩςΌ. χίϊ, τᾷ; τ Ῥεῖ, 1, 2 δεβίἀββ 
ΟἹ. 1. χ4. Οπὶν ΗςΌὉ. ἴχ, 15, χὶ, 35; [κ. χχὶ. 28 Ὀφβίἀεβ. 
ἶχ, ο; Α(ἰ8 νἱϊ, 1, 2, χν, τό ; ΜῈ πὶ, 24; Μὶς, ἱ, 2, ἰχ. 13, χίν. ὅτ; 

ἷ. Υ ες. 3, ἵν. 5) 
. ἃ οπι, νΐ. τ0, 22; τ ΤῊ. ἷν. 4,7; 2 ὙῊΗ. ἱ, 13: 

Ὁ Ἔοσι, [1]. 24, 11], 23; ἘΡΆ. ἱ. 7, 14, ἶν, 30; 
ς ἴϊ. ἐμή τοβν ῥαπεῖηε; 4 Οοτ, νἱϊ], 15, 

Ἢ 1ϊ, 23. 

1 ἐνώπιον του Θεου: 811] πος. εχο Οὔ", νοΐ 18 ἐσ] οννεᾶ ὈῪ τηΐπαβος,, ΝΒ.» 
Ῥοῖῃι βυτί., ἰῃ σϑδίηρ αὐτον (0 ἀνοϊά τερειἰτοη). 

3 σοφια ἡμῖν (1π (15 οτἄετ) : ργε- ϑυζίδῃ ὑηοΐ8]5. 

ἰδίθηοε ἢ “ἰρϑυπι νθγρυπλ εἶναι εαπὶ νἱπὶ 
μαδεὶ υὑὐ βἰρηίποθε ἴῃ αἰΐσαο πυΐπετο 
6558, τευ βεοιηδὶβ ἤοσγεσε ᾿᾿ (ῬΗ͂:Ρ, οα 
Ἑλτρ., Ηεοιδα, 284, φυοίεᾶ Ὀγ Μτ.); ἰ( 15 
τὰ ὄντα κατ᾽ ἐξοχήν: οἴ. {με δάν. ὄντως 
ἱπ τ Τίπι. νἱ. το. 

γεσ. 29. οὐ β ρυγροβεβ ἴῃ Ἵβμοοβίῃηρ 
(δε τεῖιβε οἵ βοοίειυ ἂδἂῖὲ ραϊπεγεά ὑρ 
ἱπίο τε ρεπεσαὶ ἂπὰ βαϊυίδσν ἀεβίρῃ, 
τενεδὶθά ἴπ ϑογιρίυσα (866 ρᾶγ5.}, “(δὶ 
80 0 ἤεθῃ τᾶν ροῖν ἴῃ ἀοάβ 
Ῥτεβεηςς " (4 ςοπάξηθ,, 2 παοίδιϊοπ) Ξε 
πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ (χ. 31). ΕὸΓ 
ὅπως, ν»ϊοἢ σατγγίεβ ἴοὸ ἰαγρεσ ἰββιια [868 
ἱπεθηεοπβ βίδίθα ἴῃ {μ6 ῥγανίουβ οἰδυβεϑ, 
“. 2 Ὅοτ. νἱϊϊ. 14, 2 ὙΏε655. ἰ. σ2. Ὑο 
Ἡξεὑγαίβεβ, ομαγδαοίοσγίϑιις οὗ τῆς ΓΧΧ, 
Βετε: μὴ « : -« πᾶσα (ἀλδὶ. .. 1ο᾽, ἴοτ 
μηδεμία; ἀπά σάρξ (δας: ἄγ), ἕος ἀπριαπῖέν 
ἴῃ [18 πηοσίδ! ν ΟΣ ϑἰπέσϊηεβ8. Οὔ, ἴοσ 
1815 στυϊε οἵ Ὀἰνίηα δοίίοη, 2 ὅοσ. χίϊΐ. 
9 ἔν; αἷβο Ρίδίο, 1}ογ1, 534 Ε,, ἵνα μὴ 
δισταάζωμεν ὅτι οὐκ ἀνθρώπινά ἐστι τὰ 
καλὰ ταῦτα ποιήματα οὐδὲ ἀνθρώπων, 
ἀλλὰ θεῖα καὶ θεῶν - . . ὁ θεὸς ἐξεπί- 
τηδὲς διὰ τοῦ φαυλοτάτον ποιητοῦ τὸ 
κάλλιστον μέλος ἧσεν. 

Ψεσ. 30. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ: ἰ5 ἐν Χ. Ἰησοῦ οἵ ἐξ 
αὐτοῦ (5:6. τοῦ Θεοῦ) [8 ρτεάϊοδίε ἴο 
ἐστέξ Τοεβ Ῥ. πιϑᾶπ, “"ἴ{ οοΐπεβ οὗ 
Ηΐτ ((ο4) ἐπαὲ γοῦ γε ἴῃ ΟΠ γίβε [εβ88᾿ 
“πίνε... ΕΠ ὙουΣ ΟἾγίβείδη βίβιβ 8 ἄπε ἴο 
αοά" (Ξο Με., Ηπ., Βε., Εά., (ἅ,., Ε1.)}} 
οἵ, “1 5 ἱπ ΟὨτῖβὲ 168ι5 τπδὲ γοῦ ὅτε οὗἉ 
Ηἰπλ᾽"--- ουΣ πον [16 ἀετινεά ἔσοπι 
αοά ἰ5 σιουπάεά ἰπ ΟὨγῖδε᾽᾿ (τ. ΕἾ, 
Ον., ΒΖ., Εὔοκετι, ΗΔ, 1} ΤΒε 
ἰδίίοσ ἱπίεγρεείδιίοη βυΐ8 ἐπα ογάἄεσ οὗ 
ψοτᾶβ ἀπά τὰς ἱγεπά οὗ {μουρμὲ (βεε 
11: “Ὕον, νότια {πε ρου ςουπίβ ἃ5 

ποιμίηρ' (26 Εΐ, : ποίε {πε οοπιγαβέϊνε δέ), 
416 ὁ Ηἴπι Ὀεΐοτε ψΏοσῃ 411 Βυτηδη βίοσυ 
νδηῖβῆαβ (20); ἐμ Ολγῖδέ τηϊ8 Ὀϊνίπα 
βίδπάϊηρ' 15 γουσβ". ὙΠὺ5 Ῥδὰϊ Εχα]ίβ, 
1μοβε νἤομλ ἢῈ δά αδϑαβεά. Ὑπὲ ςοη- 
ζερίίοη οὗ τμ6 ΟὨ γιβείδη Ἵβίαϊε ἃ85. “οὗ 
αοά," 1 Π]ομαππίπε, 15 Ῥαυΐπε ἴοο (οΐ, 
ΜΔ}. 6,,χ.. 12, χίδν 6; 2 Οοε: ἵν: δ; νν τ, 
εἴς.), δῃά [1165 ἴῃ  Ῥδῃ]}}5 Γυηάατησπίαδὶ 
ΔΡΡτοργίδείοη, αῇἴεσ ]1εβυ5, οὗ αοά ἃς 
πατὴρ ἡμῶν (1. 4, ἀπὰ ῥακ5ϊ7:), ἀῃᾷ ἴῃ ἴδε 
οογγεϊδεναε ἀοοίσπε οὗ τς υἱοθεσία : (δ 
ΨΏΟΪῈ. ρᾶβϑαρα (18-20) 5 ἀοπχίπαιεά ἘΥ͂ 
με ἐπουρμε οὗ ἐπ Πινίηα ᾿πἰείδεῖνε ἴῃ 
βαϊνδιίοα. ὙΠ ἀεγίνατίοη ἔγοπὶ αοά ἴ8 
ποῖ ξυσίπες ἀεβηεάᾶ, 45 ἱπ δ]. {{|. 26; 
ΘΠΟΙΡὮ ἰο βίδέε [8 ρσταπά ἴδοι, δπά τὸ 
στουπά 1 “πη ΟΠ τῖβι 1655 (5ε6 ῃοίε, 4). 

ΤΏαδ χοϊδεινα οἷαυβε, “πο ννὰ5 τηδάβ 
τυϊβάοπῃ," εἰς., υπδοϊάς ἐπα σοπίρδης οὗ ἴῃ 8 
1:86 σοτησησηϊοδίεα “το τ8 ἔγοπι οὐ " ἴῃ 
Ομγῖβε. Οὐ τῆε ἔους ἀεβηίΐϊηρ σοπιρὶε- 
τηεπίβ ἴο ἐγενήθη ἡμῖν, σοφία Ξἰαπάβ ὈΥ 
ἰϊβ6ῖζ, νυῖεῃ τμῈ οὐμεσ ἕμγεε δείδομεά ὈῪ 
ΨΆΑΥ οὗ ἀεπηϊίοη.---ἰ  νν]βάοπι ἔγοπι αοά, 
υἷς., Ὁο(. τἰρμίεουβηθϑβ, εἴς." ; Με., Αἱ, 
αἅ., ἤονγενεσ, τοδὰ {πὸ ἴουσ 88 οο- 
οτάϊπαίε. Οὐ σοφία {πε νν»μοΐβ ἀεβαίε, 
ἴτοπὶ νεσ. 17 οηνναγάβ, μίῃρθβ γα βᾶνα 
βΒεεὲῃ δον (οΐ ἰυτηεὰ (π6 ψνοτγ]᾽ 5 νν!8- 
ἄοτῃ το [οἰϊν (20-25); πον Ης ἀϊά ἐπὶβ 
ποῖ ἴος με ρίεαβυγε οὗ ἱξ, θυΐ ἔοσ οὔζ 
βδϊνδίίοη.---ίο βία] 158. Ηἰβ οὐνῃ ννβάοηι 
(24), ἀπᾷ ἰο Ῥεβίου ἴξ ἀροη τυ8 ἐπ ΟΕ σίβε 
( ἃ" τηεδπβ ΟΠ τ βείδηβ Το] εοτίνεϊγ ---οῦ, 
17-λν ἈΠῈ “γου"" πιεᾶπὶ {πε ἀεβρίβαά 
Οογ. Ομ βιίδμβ, 26). ΤῊῖ5 ννβάοπι (Πονν 
ἀϊβῖι. τούὰ τὰς οἵποσ! 566 17, το; [85. {ΠΠ. 
15 [Π.) σοσηεβθ ἃ5 ϑεπὶ “ἴοπὶ οά᾽ (ἀπὸ 
οὗ υἱτηαϊα βοῦσοα : ἐξ οἵ ἄϊτεςι ἀεγῖνα- 
εἰοπ). [Ι͂ε ἰβ ἃ νἱτα!!βίηρ πιογαὶ ἔοσοε--- 
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ω τορῖς  , Τα" μὸνν ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ "ὑπεροχὴν 

τί ̓Σ: λόγου ἢ σοφίας, " καταγγέλλων ὑμῖν τὸ "μαρτύριον 1 τοῦ Θεοῦ. 2. οὗ 

ἧς τῆξις Ὁ ἰχ. 14, χὶ, 26; Εοχα, ἱ, 8; ΡΒ. ἱ: χ7 {.; (ΟἹ. ἱ, 28; οξίεη ἰπ Αςίβ, οϑεεῖ, 6; 
τ. Θεοῦ οἷν Βεσγα. 

ἱμαρτυριον: ΣξΒΌΘΕΡ, νβ. 58}. βυτρ', ὅσ. Εἰ,; ΨΝ.Η. πιρ., Ἐ.Ν. πιρ., Τίβοῃ,, Τα. 
μυστηριον: δ ΓΔΟ, Τορ. βγτβεξ, [,4τ. Ἐξ; ΥΝΗ. ἐχέ,, ἘΝ. ἐχέ. ὙΠῸ ἔογπιεσ ἰ5 τπ6 
νγεβίετῃ δηᾶ ϑγτγίδπ γεδάϊπρ, {πε ἰδίτεσ Αἰεχαπάτγίδη, πὸ Νδαίσαὶ ἐχὲ, ἰ5 ἀουθεδη!. 
μβῦστ. 885 τδίποσ [8 Ἰοοῖς οἵ δὴ ΑἸεχ. μαγπιοπίϑβεὶς σογγεσιίοη, ἄπ το νεσ. 7 (εζ. ἵν. 1, 
ΟΟΙ. 1. 2, εν. χ. 7). μαρτ. 5υϊϊ5 δείζεσ καταγγελλων : 5εε ποίε βεΐονν. 

δύναμις καὶ σοφία (24) --- τα Κίπρ' {πε 
8παρε οἵ δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμός, 
Διπὰ βρη! σοπιίταβίεα ἴπ (8. βρίσίειαὶ 
τΘϑΠ ΠΥ δηαᾶ γερο παγδερ ἘΠΕΙΡῪ ΜΈ ἴδ 6 
σοφία λόγου Δηὰ σοφία τ. κόσμου, «αἴτες 
ΜΏΙΟΝ τπ6 Οογ. παηκογεᾶ, ΕἸρδίθοιβ- 
Π6885 δἂπά ϑαποιιβοβδίίοη δὲ 416 “ὉῪ 
τπεῖγ ἐπεοϊορίςδ! δϑθηηῖεν " (Ε1.): οἷς ποίς 
ΟἹ νἷ. τσ, δπὰ Εοηι. νἱ. ῥακαῖνι---ἤθποα 
τῆε ἄοτθ]ε σορυΐα τε . .- . καί; καὶ ἀπο- 
λύτρωσις τΟἰϊονν5 δὲ 8 {{π||6 ἀϊδίαποα (80 
1ις, Ἠπ., Ἑά.; ννο δάδιυισα πυπΊεσοιϑ ο]. 
Ῥᾶσῖβ. τὸ {πὶ8β Ὡ86ὲ οἵ {πε τσ. σοηπ]υπο- 
τἰοΠ5): “ΒΟ ψγὰ5 πηδάβ υνἱβάοπι ἴο τ 
δοτα αοά---ὐὲζ., ΒοΓΠ τἰρμιθουβπεββ δηά 
βαποιβοβιίοῃ, ἀπά γεδεσηρείοῃ ".-τδικαιο- 
σύνη οαττΐεβ ἢ ἰε, ἱπρ τοῖν, ἐπα 
Ῥδυϊης ἀοοίτίηε οὗ [πδεϊβοδίίοη ὃν ἔαϊεῃ 
ἴπ τε ἁγίηρ, τἰβαη ἢ γίβε (56 νὶ. 11, ἀπά 
οἵδεσ ρασβ. ; 6εβρ.,) ἕοσ Ῥϑι} 5 τϑδομπίηρ δὲ 
Οοσ., 2 ὕοσ. ν. 21). ὙΠ τῃς γίρλέεοι5- 
μὲς οἵ τε. Ὀεϊανοῦ 1υϑε1Π ες ἃ πη ΟἸγῖβὲ 
βαπμοίὶ βεαΐίο (ΟΣ σομϑδογαΐίοη}) ἷἰβ σοη- 
σομγίαπε (5εῈ ποία οὐ {πε Κίπάγεά ἔξγτηβ 
ἴπ 2); ἴ!ε ςοππαχίοη οὗ Ἵοδῃ. ν. δπά νὶ. 
ἴπ Εοπι. δχρουπᾶς {Π18 τε . . . καί; 
41] δικαιοσύνη ἐν Χριστῷ 15 εἰς ἁγιασμόν. 
(ΝΌΙ. ποιπβ ἴῃ -μός ἀἄδποίβ ῬγιπΊΑγ ΪΥ ἃ 
Ρσοςεββ, ἔμεη {π6 σεβυ ηρ βιδίε,)---ἰΑπο- 
λύτρωσις (Ῥαβεά οἡ ἔπε λύτρον οὗ Μείε. 
χχ, 28,1 ΤΊ πι. 1ἰ. 6, ἢ ἀπὸ οὗ σεῤαγα- 
ἐΐογι, γείδαϑε), ἀεϊλυεγαπος ὃν γαλιδονι, ἴδ 
δα τνϊάδϑε ἴεσγὰ οὗ {π6 τῆγεε---- ρυϊπλατη 
ΘΟ γῖβεὶ ἀοπυπὶ φυοᾶ ἱποποδίης ἰῃ ΠΟΌΙ5, 
οἵ υἱθπηγυπι αυοά ρεγῆοίίυτ" (Ον.); ἷξ 
ἸΙοοκβ Ῥαοϊκννατά ἰο {πῸὸ οσοββ (18), ΌῪ 
ΨΠοβα δίοοά ψὰ “““νεῖε Ὀουρῆτ᾽" ἔογ 
ἀοά (νὶ. 190), 50 διγηβῃϊηρ {πΠ6 στουπά 
οι οὗ ᾿υβεϊδοδέοη (Ἐοτχα. 11]. 24) δπᾶ 
βαηςεβοδίίοη (ΗδὉ. χ. 10), ἀπά ἔογινατά 
ἴο {π6 τεβυγγθοίΐου δπᾶ ρ]οσ βοδίοη οὗ 
1π6 5αἰπίβ, ψνμοσεῦν ΟἾγῖθε βεσυσεβ ΗΙβ 
8] ρυτομαβθᾶ σι ρῆϊβ πῃ ἔεσα (Εοπι. νἱϊ!. 
231 ἘΡΆ, ἱ. 14, ἵν. 30); ἴ5 Ἐεάἀετηρίίοι 
σόνοσβ {πε εηξῖσε ψοσῖ οὗ βαϊνδιοη, ἰη- 
ἀϊοδείπρ τῃς δββεπεὶδὶ πᾶ ᾿πϑὲ τηεδηβ οὗ 
8 δοσοπΊρ ]Βῃσηθης (5εε τ. οπ λύτρον 
δηα ἀεγίναιίνεβ). 

ψεῖ. 31. “1π ογάεδσ μαΐ, 85 ἱξ βίαπιἀς 

νυεϊτίθη, πα νῇο ρ]οσίεβ, ἐμ ἐμὲ 1,ογά ἰδεῖ 
δϊπὶ ΡΊΟΥΥ ;" Ὀγ “16 Τοτά " πε τϑαάεσβ 
οουά ΟἸΪΥ υπάοτδίιδηᾷ Οἀγίςέ, αἰτεδάν 
ἤνβ τἰπηεβ {ππ5 {ἰ|6 4 ; 50, τηδηϊξεβεϊν, ἱπ 
2 Οοτ. χ. 17 ἢ, ψμασε ἐπ8 οἰταϊίοπ τεὰρ- 
Ῥεᾶσβ. δὰ! αυοίε5 {πὸ ρβββαρε 85 ἃ 
ΒΈΠασΆὶ ϑοτγίρειγαι ργίποῖρ]θ, νοι ἐσὰ- 
ἸΠΘΠΕΪΥ ἈΡΡΙ165 ἴο πε τεϊδιίοπβ οὐ Οἤσιβ- 
τἰδὴβ ἴο Ομ τῖβε ; ἐν Κυρίῳ Ῥεϊοηρβ ἴὸ ἢἰ5 
δἀδρίδιίοη οὗ {πε οτίριπα! : αοά ψ1}} 
δανε πο ἢξδβῇ (βεε ποΐε, 29) δχυῖς ἱπ Πὶβ 
υϑάοπι, βισθηρίηῃ, πῖρῃ δσῖθ (ο ἴδε 
ΟὈἤεοιβ οἵ ἔΆΪ58 β]οσγγίηρ ἱπ 7ετ.) ϑεῖοτε 
Ἡϊπι; Ηξ «εὐὐϊΐ μανε τχθῃ δχαΐὲ ἴπ “τῆς 
1μοτά οἵ β]ογγ" (11. 8; οἷ ῬΆΪ. 1. ο 8..), 
ψ Βοπὶ Ηδ βεπὶ 45 Ηΐβ οὐνῆ “νγϑάοπι ᾽" 
ἀπά “ΡΟΨΕΥ υπίο βαϊνδίϊομ " (24, 30). 
Ὑνμδὲ σείενεβ. πε Αρ. πιοβὲ απᾶ ἄρρϑδῖβ 
τοδί ἔαϊδὶ ἱπ ἴπ6 Ῥδγν βίγεβ οὐ Ὅοσ., 
5 ἔπε εχιοϊ]ηρ οὗἩἉ υπδη- πάπηεβ ὈΥ ἴπα 
5146. οἵ ΟἸσῖβιβ ἀπά δὲ ἢΐβ Ἔεχρεῆβε (566 
ποίεβ ΟἹ 12-1; 450 11]. 5, 21-23, Δπᾷ 2 
Οὐοτ. ἱν. 5, (4]. νὶ. 14). ΟΠ τιβείδηβ ἀτα 
ΒΡΕοΙΠ δΙΪγ οἱ καυχώμενοι ἐν Χ, Ἰ1., ΡΗΙ. 
πῃ. 3. ὙΠῸ ἱτγερ δεῖν οἵ τποοᾶ δέϊες 
ἵνα --.κανχάσθω ἴοτ 500]. καυχᾶται---5 
δοςουηίεά ἴοτ ἴπ πὸ ὑγανϑ: οἰς μεσ 45 ἴπ 
απαροϊμέμοη, (Ὰ6 ἴγᾶρν. οὗ τμε οτίρίπα, 
Ῥεΐπρ' ἰγαπβρ᾽ δηξεὰ ἴῃ νεῖν φαοιδίϊοη (ΩΓ 
Ἐοπι. χν. 3, 21); ΟΥ̓45 δὴ δἰϊῤοὶς, Ὑυτῃ 
γένηται οΥ πληρωθῇ τηκπίδ!ν 5βυρρ δᾶ 
(ς΄. Κοτῃ. ἷν. στό, (δὶ. ἱϊ. 9, 2 Ὅοσ. νἱΐ. 
13)---ΘΧρ] Απδίϊοηβ ποῖ τη δέογ Δ ΠΥ ἀϊέγεηες. 
ΟἸετι. ἔοπι. (8 13) ἀυοίεβ {πὸ ταχὲ ἹΠ 
τπ6 βαγῆς ρεοιπατγίν. 

86. Ῥαυτ᾿Β ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ ΜΊΒΒΙΟΝ, 1. 
1-5. Ῥαὰϊ πα5 υδε πε Ηΐβ τευβίπρ τὸ 
ΡΙεδοῦ ἐν σοφίᾳ λόγον οὐ ἐψο ρτουπάᾶθ: 
(1) τῃ6 πδίυγε οἵ με (οβρείῖ, (2) τπ6 σοη- 
ΒΕ ΠΒ ΠΟΥ οὗ τπε ΟΠυσοῦ οἵ Οοσ. ; ἐξέ νγδβ 
ΠὯῸ ΡΒ] Οβορῆν, δηᾶ ἐΐλεν γασὲ πὸ ρΡῃ1|ο- 
ΒΟΡΏΘΙ5. ὙΠῚΒ γοῆιβαὶ ἢς σοπείπυεβ ἴὸ 
τΆΆΚα, ἴῃ ρυγβύδηςσε οὗ ἐδ δομῦϑε αὐοῤέῥεα 
ον ἐλδ ομέσοί. 80 δὰ τεΐασηβ ἴο δἰβ 
βίδγιπρ-Ροὶπε, υὐζ., ἐμαὶ ““ ΟἾ γῖδε βεηΐ 
Πἷπὶ “το Ὀτίηρ ροοά εἰάϊηρβ," βοἢ 85 
πεῖῖμογ σεαιυϊγεά ποῦ δαπη τε ΟΥ̓ “ ννῖ5- 
ἄοπη οὗ νοτγά " (ἰ. 17). 
ει. τ. Κἀγὼ ἐλθὼν. . . ἦλθον: 
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γὰρ “ ἔκρινα τοῦ ' εἰδέναι 1 τι 1 ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ Ἰησοῦν " Χριστὸν " καὶ 4 1π ἐπῖ5 

"τοῦτον “ἐσταυρωμένον " 3. καὶ ἐγὼ 'Ἢ 

ΤᾺ, νἱΐ, 43, χὶϊ, 57; Αοἴϑ, {1}, 13, εἴς. 
ἔϑεε!Ϊ. 23. 
ψΠΠ τα. 

ἐν 5 ἀσθενείᾳ καὶ ' ἐν " φόβῳ 
ιἝ , 

ΒΕ6Π86, νἱΐ, 
37:12 Οοτ. 
Ἰτενο τα; 
Τὶ, Π1.12; 

ἢ ῖ ε νἱ, 6, 8; ἔοπι. χίϊ!, τα; ἘΡΆ. ἵϊ, 8; ῬᾺ, ἱ, 48; 370. 5. 
Β χν. 43; ἣνς {{π|65 ἴπ 2 Οοτ. ; Εσηλ, νἱϊϊ. 26; 4]. ἱν. 13; 1 Τίτη, ν, 23; 868 α͵δ8ὸ ἱ. 25, 

Β 2 Οοτγ. νἱΐ, 15; ἘΡΈΏ, νἱ, 5; ῬΏ. {ϊ, τ2; αδη. ἰχ. 2; Εχοΐ, χν, τ6; 8, ἰἶν. 6, εἰς, 

σι εἰδέναι (ο»». του), ΒΌ ΟΡ 17, 37; εἰδεναι τι, ΑΟ ; του ειδεναι τι, 
ΤΡΙ, πὰ πιοϑὲ οἰμεῖϑ. Τῆδ ἔννο οἵἴμεγ γϑδάϊπρβ ᾶἀγὲ βιισοαβϑῖνα ρτασησηδίῖσαὶ ἐπιθη- 
ἀδιίοηβ οὗ πε ἢσϑβι ; οὔ, Αοιβ χχνῖϊ. σ, δηὰ τς Τ.Ε, οὗ νἱϊ; 37 Βεΐονν. 

ΦΑΠΑῚ αἱ τὴν οοτηΐηρ. .. σᾶς"): {Π6 
τερεαίεἃ νῦν. ἄγαννβ αἰζεηϊοη ἴο Ῥϑ}᾿5 
αγγίυαϊὶ,---ο (ἢ οἰγουτπηβίδησεβ δπᾶ οματ- 
δΔοίογ οἵ Πὶβ ογ βὶπαὶ ὑνοσκ αἱ ὗοσ. ΤΠα 
πη ρδβὶβ οἵ κἀγώ--- Απά 1" ---τῆαν τς 
ἰπ πε σοτγεβροηάεηος Ὀείννεθη {πΠῈῸ πλε8- 
βᾶ5ε δηᾶ {πε πχεββεηροῖ---δούϊ “ ἔοο] 15} ᾿ 
δηὰ “ἐν εΆ Κ᾿" (1. 25: 80 Εά.); πὲ τὲ 
ἔοττα οὔ ἴπε βεπίθβῃσα τϑῖπο ϑιρρεβῖθ 
αἰϊυϑίοη ἴο τπ6 πθαγοτ 1, 26---ἰ Α5. 11 τνὰ8 
ψνἱΈ γοῦ, Ὀγοίπετβ, τὸ ῇοσῃ 1 σοηνεγαά 
(οὐ Β ο4]], 50 υνἱτὰ τηγβε! νο σοηνεγοά 
ἰῖ; γοῖ ψετῈ ποῖ ννῖβε ΠΟΥ τσ δο- 
φογάϊηρ ἴο ἤεβῃ, δηά 1 οδπὶα ἴο νοῦ] 85 
οπὲ ννιτῆουε τνϊβάοπι οὐ βίσεηρτῃ ". Μεβ- 
ΒΆΡΈ, Βεᾶσειβ, ρῬγεδομοι πιαϊςῃεά βοῇ 
ΟἴΠΕΙ ἴον [ΟἹῪ δηὰ [πο] ποθ ᾿ς “1 σᾶπια 
ποῖ ἰῃ ἴδε τγᾶν οὗὨ ἐχοε!]εηςε---καθ᾽ ὕπερ- 
οχήν, οἴῃ ἐρεϊμεηέα (Β2.)---οὐ ψοσὰ οἵ 
τνϊβάοτῃ,"᾿--ποῖ ΨΠὩ πε Ὀεατγίπρ οὗ ἃ τηδη 
ἀἰϊϑεϊησυϊηςἃ ἔογ ἔμεβα δοσοπιρ ἰϑῃπιεηῖβ, 
δηᾷ τεϊ γίηρ ὥροῦ {πετὴ ἔουγ ἮῚ5 5. ΟΕ585: 
τ ]5 οἴδιιβα ἴ5 θεβί δἰϊδοπεά τὸ τὰς ἐπι ρμδῖῖς 
ἦλθον, ψψ ἰοῦ τεαυΐγεβ ἃ ἀεβογιρενε δά- 
απος (5ο Οτ., Ον., ΒΖ, Ηξ.: οἵ. 3); 
Οἴπδτβ πᾶε ἰξ ἃ 4ια! βςαιίου οὗ καταγ- 
γέλλων. Ῥδυ1 5 Βαγηδῖ8 τηΐεη δηά ῥ᾽ δίῃ 
δὐάγεββ ργεβεπίεά ἃ βιγικίης οοπίγαβε τὸ 
πε ργεϊθηβίοπβ 808] ἴῃ ἱἰτπογαπὶ Ῥγο- 
ἔδββοσβ οἵ νγβάοπι, βιοἢ 3Ἃ5 ἣς 88 ἌΚθη 
ἴον αἱ Αἰμεπβ.---ὑπεροχή, ἔτοπι ὑπερέχω 
(ΡΒΪ]. 11. 3, 111, 8, ἵν. 7), ἐο ουεγίοῤ, ομίαο. 
Ἐο: λόγον ἢ σοφίας, 5εε ποῖς οη σοφία 
λόγον (ἰ. 17). 

Ὑπε πδῆηεσ οὗ Ῥδυ}5 ργεδομίηρ νγᾶβ 
ἀειεττηϊπεά ὃν 115 "παξέεῦ ; ἢ Βυοἢ ἃ 
σοπιτηϊβδίοη μα οου]ὰ ποὶ δάορι {πε δτίβ 
οὗ α τμεϊοτίοδῃ ποῦ ἴδε αἷγβ οἵ ἃ ρῃίοβο- 
ῬΒδγ: “1 σάτης ποῖ {|κὸ ἃ πιδὴ πλϊπεης 
ἷπ Βρθεοῖ οἵ νυβάομι, ἰπ ὑτοοϊαίπιίηρ' ἴὸ 
γου ἴδε τεβιίταοην οὐ αοἄ".---τ᾿ μαρτύριον 
τ. Θεοῦ (ϑιιθ]εοῖίνε βεπ. : ο΄, ποίῖβ οἡ ἱ. 6) 
Ξε τ᾿ εὐαγγέλιον τ. Θεοῦ (Κοπι. ἰ. 2, 1 
ὙΒ 6588. 11. 2, 13, εἴς. ; οὗ τ ]ομη ν. 9 ἢ), 
νυ τῃε σοπποίδείοη οὗ Βοϊβπιηὶν διζεβεεά 
τα (οἷ, 2 Οοτ. ἱ. 18 8); Ρ. βρόοῖε 88 
οὔς τὨγΟΙυΡῊ ψποπι αοά ν85 νϊτηεββίῃρ. 
κηρύσσω (ἰ. 23), ἀεποιίπρ οβῆςοία] ἀδ- 
οἰαταιίοη, βμίνεβ ρίασε (ο καταγγέλλω, 
βἰρηϊγίηρ [111 ἀπά οἷδᾶς ργοοϊδτηβδείοῃ 

(5εε Ρδτ]5.).---καταγγέλλων, Ῥτ. Ρίρ., “ἴῃ 
186 σοῦγβα οὗ ργεδοβίπρ᾽" ; οὔ. 2 Οογ. χ. 14. 

ψεγ. 2. οὐ γὰρ ἔκρινά τι (ογ ἔκρινα 
τὶ) εἰδέναι κιτιλι: “ΕΓ 1 ἀϊά ποι ἀε- 
τοστηΐπα (πάρε ἴτε Δ το Κπονν διϊγιῃῖπρ' 
(ογ, Κηονν βοπιθιῃϊπρ) ἀπιοηρ γοῦ, Ἔἐχοερῖ 
(ογ, οὐ]ν) [6βϑὺβ ΟὨγιβε, απᾶ Ηἰπὶ σγυςὶ- 
Πεά", Τηΐβ ἐχριδίπβ ΡῈ} 5 υπαδογηεὰ 
δηᾶ πιδίτοτ-οὐεΐδος ἀε]νεγυ.--τοὺῦ περαὰ- 
εἶνεβ ἔκρινα, ποῖ εἰδέναι ({πε τεπάετιηρ 
“1 ἀεδεαοσγηίπεά ποῖ τὸ κηονν ᾿" σοπίγανεηθβ 
τε ογάθγ οἵ ψογάβ) ; ποῦ 'β ἔθεσε δηῪ 
ἰηβίδηςε οὗἩ οὐ σοαϊεβοίηρ ἢ κρίνω 85 
ἴῃ οὔ φημι (περο) ἀπὰ τε 11 κ|---πεβ8 
ἰῃτασργθίδεοηβ τῖββ {πὸ ροΐηε: πδά Ρ, 
ὉΒόοβθη δἃποῖδεγ βυδεοῖ, μῈ πιῖρμε δᾶνα 
αἰτηβά αἱ ἃ πίρμεσ βῖν]ε ; δε ἀνοϊἀεὰ (ἢς 
ἰαζίεσ, “ἴον " πε ἀϊά ποῖ επιεγίαίῃ δὲ 
ἔοστηε ποίΐοῃ. Ηἰδβ ἔαϊϊατε δὲ ΑἸπθἢΒ πᾶν 
Βᾶνε ετηρμδβίβεά, δὰὲ ἀϊά ποί οτἱρίπδία 
τε Αροβιεῖθ᾿β τεβοϊυτίοη ἴο Κπονν ποιμίηρ 
Ῥὰ (πε οτοββ: οὗ, Οδ]. {10 τσ, τ 688. ἰν. 
14. ν. 9 ἔ,, Αοῖβ χίϊ!. 38 ἢ, τεϊδιίηρ ἴο 
εατίίεσ ργεδοξίηρ. Ἐὸσ ἴῃς τ|ι86ὲ οὗ ἔκρινα 
(ἑαἐμὶ, ΒΖ.) 45 ἄἀθηοϊηθ ἃ φγδοιίοδὶ 
τΊΟΓΑ] ἡπάστπεης οἵ τεβοϊυϊτίοπ, ἐ νἱϊ. 37, 
2 ὕοτ. ἰϊ. σΣ. Ἐν. τεπάεσβ τὶ εἰδέναι 
(ἴλπ8 δοοςπίεα), “το 8 ἃ Κπον-βοπῖε- 
ταϊηρ ᾿" (αἰᾳιϊα φοὐγεὴ)---τῖο Ρίαν ἔπε Ῥῇ1]1ο- 
Βορμει---δοοοσάϊπρ ἴὸ ἴπ6ὸ νψγε]]!-Κπονῃ 
Ατεῖς ἰάϊοπι οὗ ΡΙδίο᾽β 4ῤοἱ., 8 6, ἀπά 
βακσῖηι, ψΒετε οἴεται τὶ εἰδέναι -- δοκεῖ 
σοφὸς εἶναι; οἷ υἱῖϊΓ 2, δηά τῃ8ὲ επὶ- 
Ῥμδῖῖς εἶναι τὶς (τὶ) ; αἴ5ο 111. 7, (41. ἰϊ. 6, 
νὶ. 3, Αοίβ ν. 36. ΤῊΪβ τεπάεδσγίηρ δο- 
φουηΐβ νγ6}1} ἴογ εἰδέναι, ἀπά ρῖνεβ δάάϊ- 
οπδὶ ροῖπε ἴο {πε ὑπεροχὴ οὗ νετ. 1: Ρ. 
Ῥγουρμε νι Πἰπὶ το Οογ. ποης οἵ ἔπε 
Ῥτεβέρε οὗ πε ῥγοζεββίοῃδ ἰθδοπεγβ, Ψν 80 
οἰαίσηεά το “Κπονν βοπιειπίηρ "᾿; Ολγὶϑδὲ 
απᾶὰ ἐδε ἐγο55--ῆ 5 ννὰβ 11] μ6 κεν. ΕῸΥ 
εἰ μὴ ἴῃ τπε σοττεστίνε βεηβε “ οπῖν, " ἄε- 
τηαδηᾶεδά ὃν ἐπ ῖ5 ἱπιεγργεϊδιίοη, 566 νἱϊ. 17. 
---ΟοπἨἰδέναι 15 ἐο ῥος5ε55 ἀποτυϊεάρε, ἴο Ὀε ἃ 
πιδβίεγ ; γινώσκειν (1. 21), ἐσ ἀεφπμὶγέ 
ἀηοτοϊεαρε, ἴὸ Ὀ6 ἃ ᾿εᾶγποσ.0. Οη ἐσ- 
τανυρωμένον (ρέ. Ρίρ., οὗἉ ρτερπδης ἐλοῦ), 
ε΄. ποῖεβ ἴο 1. 17, 23. 

Ὗν. ΣΙ, 2 580 δον Ρ. ἀϊά ποὲ δορηδ, νν, 
3-5 Βον δὲ δοίιδιν ἀΐά φοηιθ, τὸ ΤΟΥ. 
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ἰχν. τος: 
(ον. ἐπὶ. 7; 
οπι. ἱ, Δ ἐν ἃ ὃ τ νι καὶ τὸ ἢ κἠρυγμά μου οὐκ ἐν 

ΦῚ ΤΆ. 
ῇ 5:1 Τίπι, 1ΐ, τᾷ; τὰ, χχίΐ, 44; Αοἴα χὶϊ, τσ; εν. ἱ, το, ἶν. 2. 
πιθανος. 

1 πειθοῖ . - . λογων, ΟΥ.. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 1. 

3. καὶ "ἐν " τρόμῳ πολλῷ ! ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς - 4. καὶ ὁ λόγος μου 

'ἱ πειθοῖς ἀνθρωπίνης 2 σοφίας λόγοις, 

Κϑεεΐ, 41. 11.ν; εἰ, ας. 

. λογου, ἴῃ δενεσζαὶ πιΐπυβος,, 1δξ, ἅτ. (ῤεγεμαςίομδ 
ταῤὶεηέία υεγδῖ), Βα. : ἃ ἰγδῃβίδίογ᾽ Β Ἔττοῦ ἅτε τὸ {πε δά. Ῥείηρ ἀ.1. ΥΝΗ, ἕο!ονν 
ΑὮ"Ρ, δπᾶ δηδίορυ, ἴῃ βρε πρὶ πιθοις (566 (π|.), 

30 πι. ανθρωπινὴς ΒΗ 17, Ἰδΐξ. ἀπ. βυγβοῦ, Βοσγγονγεᾷ ἔτογὴ νὲσ Σ3. 

νει. 3. “1ἢ ψνεδκηεβ8": οὐ, 1. 25,27; 
αἶδο 2 ὕοζ. χ. 1ο, δπὰ χίϊϊ. 3 6 ὙΒῖ5 
ςοπάϊείοι ννὰ5 Ὀοάϊ!γ---θε Οογ. δά τε- 
οεἰνεὰ δῃ ἱγηργεββίοπ οὗ Ρϑ} 5 ρῆγϑιοδὶ 
ξεθ ίεηεθβ ; δυὲ [ΠῈὲ ρῇγαβαε δχργεββεβ, 
τοῖς Ὀσγοδάϊν, δῖ8 οοπβοίουβ νναπὶ οὗ 
ΤΟΒΟΌΣΟΟΒ ῸΣ ἐπε (458 Ὀείογε Ηἰπὶ (ς΄. 2 
Οος. ἱϊ. τό, 111. 5). Ηξηςα Πα σοπεπα68, 
“ χη ἴῃ ἔεαγ ἀπά ἴῃ τωσοῃ {γειλ] πη ρ ""᾿--- 
(π6 ἱπνναγά επιοίίοη δπᾶ 115 νἱβίδ]8 εχ- 
Ρτεββίοῃ (βεε ρατὶβ.). Ρ. ϑιοοά δεῖογε 
{πε Οοσ. δἱ ἢτβί ἃ εἰπηἃ, βΒῃδακθη τηδῃ : οπ 
τῆς οα0.865 566 [πμ͵ὲγοά., οὮ. 1. 

Εοτ γίνομαι ἐν (συδγεαγὶ 1πὴ, ἐο δὲ ἴπ 
α ςἰαίεῇοῦ, ς΄. ρατῖβ.---πρὸς ὑμᾶς α112]}- 
βεὲ5 {πὲ ψΠοΙῈ ἔοσεροίπρ βεηίεησε : 1 
ννᾺ8 Ὑνεδκ, εἰηγίά, {τε Ὀ]πρ δεΐογε γον 
(Πεη 1 δἀάγεββεά γου) " : ἐγενόμην . . . 
πρὸς ὑμᾶς ταΐρμε Ὀε σοηδιτιθα τορεΐμετ, 
ἐγενόμην Ὀεοοτηίηρ᾽ ἃ νὉ. οἵ πηοίοη.--ἐε 1 
φᾶτε ἰο (απ ἃ τννᾶ5 δσηοηρϑβι) γοῦ ἱπ ψεδκ- 
πε55,᾽ εἰς. (ΕΔ., 45 ἴῃ χνὶ. το) ; ἐπῖ8 ψου]Ἱά, 
δοννανεσ, θα! 6551} τερεδΐ νετο 1. 

Ψψέετγ. 4. . “ Απά τὴν νοσὰ δῃά ΤῊΥ τηθ5- 
8ᾶ56 :" λόγος τερα8115 ἱ. χὃ ; κήρυγμα, ἰ. 
21, 23 (βεε ποίΐεβ). ὍὙῆπε ἔογιηεσ ἱποῖυθβ 
411 τῆδλι Ῥδι] βᾶγβ ἴῃ ρῥσοοϊαίγηΐπρ 86 
(οβρεὶῖ, ἐπε Ἰαϊίεγ ἐπε βρεοϊῆς δπποιποε- 
τπαεηΐ οὗ αοὐ᾽β Ψ1] ἀπά (811 ἐπεσεΐη. 

οὐκ ἐκ πιθοῖς σοφίας λόγοις, ““ ποί ἱπ 
Ῥεγβυδβῖνε τνογάβ οὗ νγίβάοηι" : τπε δά. 
πιθός ( -- πιθανός, 566 ἱχέ!. ποιε), ἔτοπι 
πείθομαι, ἀπαϊορουβ ἰο φιδός ἔτοηι φείδ- 
ομαι. ““νοτάϑ οἵ ννἱδάοπι,᾽᾿ βυ βία πτδ}}ν 
Ξε “νϊβάοση οἵ ψοσὰ ᾿᾿ (1, σ7); μαΐ εχ- 
ργαδβίοπ δοοεπευδεπρ {πε "παΐῤέδν, 1815 
ἴῃ6 "4ἨΉΦΥ οὗ εδομίηρ--" ἐχαυ βὲα αἷο- 
αυυξῖο, 4υι28 ἀγε βοῖο τααρὶβ απᾶτη νεγ δία 
πἰζαίαγ εἴ ραρπει᾽" (Ον.). Εογ ἔπε υὑη- 
[Ἀνουγα 6 πυδποα οὗ πιθός, 5εε (ΟἹ. ἰΪ. 
4 (πιθανολογία), 4130 Δ]. 1. το, Μαῖίϊ. 
ΧΧΥΙ, 14. Εὐβερὶιβ ἐχοθὶ Ἐπεὶ ρᾶγαν 
Ργαβεβ (Ργαφῤ. Εὐ., 1... 3), τὰς μὲν ἁπατη, 
λὰς κι σοφιστικὰς πιθανολογίας παραι- 
τούμενος) . “ὙΠ ἃ οσοπίετηρίπουβ 
τουσῇ οὗὨἨ ἰγοὴν παὶ τεσηϊπβ οης οὗ 80ο- 
οτδίεβ ἴῃ {πε Οογρίας απὰ Αῤοΐορν [οἵ. 
Ἐν., 85 ργενϊουβίυ οἰτεά, οῃ τὶ εἰδέναι, 
δε ἀϊδοίαἰπιβ 411 511} ἴῃ τῃείογις, τῃς 
Βρυγίοιιβ ἂγί οὗ ρεγβυδάϊπρ τυϊέποις ἴη- 

βίγιοίίηρ, πεῖά πενεγίμεϊεββ ἱπ Εἰρα 
τερυῖθ ἴῃ Οοσ, Βυῖ πε ἔπε ΑΡ. βρϑαῖκβ 
οὗ ἐλε ἀεγποηϑέγαξίοι οΥΓ ἐπε ϑῤίγί!, μ6 
ΒΟΔΙ5 ἱπίο ἃ γερίοη οὗ ννῃϊο Θοογαίεβ 
Κπανν ποίη. ϑόοογ, βείβ σοφία ἀραίπβε 
πειθώ; πε ΑΡ. τεραγάβ Ῥοΐῃ 88 δεὶπρ' 
ου ΨΨΕ]1-πίὶρῃ ἃ οοσησηοη ἰθνεὶ, ἔτοπὶ ἐπ 
Βίρμεν αἰεταάε οὗ {πε ϑριγε"" (Εά.); 
βίηοσα [6 εἰπὲ οὐ ϑοογδίεβ, πουγανοσ, 
ῬΒΙΟΒΟΡΩΥ μιδὰ βυπᾷκ ἱπίο ἃ πιθανολογία. 
-ὠπόδειξις, “τῆς τεοπηΐοαὶ ἰεγπὶ ἴοσ ἃ 
Ῥτοοῦ ἄγαννῃ ἔτοπι ἕδοβ οὐ ἀοοιιπηθηίβ, 85 
ορροβεᾶ ἴο {πβογειίςδὶ γεαϑοπίηρ ; ἱπ οοπι- 
τῆοπ π86 υνῖτ ἐπα ϑιίοίοβ ἴῃ ἐπ 15. βεηβε "ἢ 
(Ηπ.) ; 866 ΡΙαῖο, Τἀεαί., τ62 Ἐ, απᾶ 
Αείβε., Εἰλ. Νῖσ., ἴ., αὶ 1ἅν,). 4, ἴου ἔπε 
{κὲ δπεεπεβϑὶβ (Εά.). 

ἀποδ. πνεύματος καὶ σοφίας ρΔ,ΠοΓ5 ΠΡ 
{πὸ ἔογοε οὔ πε δύναμιν Θεοῦ οὗ. 24, δηὰ 
ἐγένετο σοφία κ-.τιλ. οὗἉ 1. 30 (5εε ποί68) ; 
16 ὑτοοῦ οὗ {πε ἀοβρεὶ αὲ Οογ. ννὰβ εχ- 
Ρεσίτγεηϊαὶ ἀπά εἰῖςαὶ, ἔουπά ἱπ {πΠῸ πεᾶνν 
φοῃβοίουβηθββ δηὰ Τπαηρεά ἰἵνε5 ἐπαῖ 
αἰιεπάεά 115 Ργοοϊατηδίίοη: οὗ, νὶ. συ, ἶχ. 
1, 2 Οοτ. {ΠΠ. χ ἢϊ., σ ὙΠεββ. ἴ, 13 (λόγος 
Θεοῦ, ὃς κ. ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τ. πιστεύ- 
ουσιν).---πνεύματος καὶ δυνάμεως ἅτε ποῖ 
οδἠεοϊίνε ρεη. (ἷη οδἐσπάσηάο ϑρῤίγίξεη, 
εἰς.), Ῥυξ βυδ]εσεῖνε  ἐπ6 ϑρίγιε, στα 
ΗΙΒ ροῦγεσ, ρέὲυες ἐπε ἀειιοηοίγαξίομ 
(ϑἰ π]] Αγ ἴῃ χίϊ, 7, 5866 ποίε); οἷ νν. τὸ, 
12, 2 Οογ. ἰϊ], 3-18, Βοηλ. νἱϊϊ, τό, χν. 10, 
ἔον Ῥδυ]} 5 τπουρ μι οὐ {πε ἐσεέϊημομίμη 
ϑῤίγιμες σαρμοί ; αἶδο Ἰομπ χν. 26, σ᾿ [πῃ 
ν. 6 1.---Δύναμις, 5ρεοία! ν δββοοϊδιθεά 
ΜΠ Πνεῦμα δἰζος Τὰκα χχίν. 40 (βες 
τε, ἕοσ Ρ.), ἰδ οασίδ! ΠΥ ἐπε τῤὶγίέμαϊ 
Ῥονασ {παξ Ορεγαίεβ 45 :ττρ]16 ἃ ἴῃ 1, 30, 
νὶ. σὰ, Ὀυΐ ποῖ τὸ {πε ἐχοϊυβίοη οὗ ἔπε 
Βυρετηδίαγαὶ ῥἧγεϊεαὶ “ Ῥόνγεσβ ᾿" ὨΙΟΝ 
δοσοτηρβηϊεά Αροβίοϊίς ρσεδοϊίηρ (ϑ8εε 
ποία οη ἐβεβαιώθη, ἱ. 6; 4150 χίϊ. 1, 7-ἼΣ, 
ἀπά {πε σοτηδίπαείοη οὗ οι. χν, 1. 3.}: 
“Ἰδε5 δοοιρίο, πεῖρα Ρτὸ τηδηῦ εἰ 
Ροΐεπί φπληΐϊθυβ τηοἷϊβ ΡῈγ ἀροβίοϊ σὴ 
58 Ἔχβεεηΐε ᾽᾽ (Ὁν.). ὙὍπε δσί. 15 νναπίπηρ' 
ψ ἢ πνεύματος, Ἰπου ἢ) ρεγβοπαὶ, δἕξασ 
{πὸ δπαγίησοιιβ ἀποδείξει, Δοςοτγάϊηρ ἴο 
“τῆς ἸΔνὺ7ν οὗἩ σοττεϊδιίου ᾿ (Υντ., Ρ. 175: 
ςοηΐγαδβε {π|8 υνἱτἢ χὶϊ. 7, 4180 ἔ8ε ἄουδὶς 
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ἀλλ᾽ ἐν "' ἀποδείξει " Πνεύματος καὶ οδυνάμεως 5. ἵνα ἡ πίστις τ ΗΠ}. ἴῃ 

ὑμῶν μὴ ἡ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐν Ῥ δυνάμει " Θεοῦ. 

6. Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς “᾿ τελείοις - σοφίαν δὲ οὐ τοῦ 

αἰῶνος "τούτου, οὐδὲ τῶν "ἀρχόντων τοῦ "" αἰῶνος " τούτου τῶν 

οἵξεῃ ἱπ Ρ., πν. ἰβ ἀῃαγίῃγοιυβ ἴῃ ἤϊε σοππεχίου, 
χν, 13,19: ΣΎ 
ἰ. τ8. 4ᾳ χίϊ!. το, χῖν. 2ο; Ερὶ 
48, χῖχ. 21. τ ϑεεὶ, 20. 
νἱ. 12. 
Οίαςεξ; 7ο, νἱι, 26, 48, χίΐ. 42. 

ατὶ, δέ τ τ τὰς ἀπδγίῃγουβ ρῆταβε οὗ 
', 18). ΤῈΘ ὑγρὶ. οἴδυβθ δἰβγηιβ ποῖ {με 
ΔθεποΥ ὃν ΨὨϊομ, Ῥαϊ (μ6 βρῆετε οἵ 
δςείοη ἐπ ψὨϊοῃ, Ῥδυ]}5 ννογὰ ορεγαιεά, 

ΘΌΡΡΙΥ ἴο ἐπὶ νϑσβε ἐγένετο ἔγοπι ἴμ6 
ἐγενόμην οὗ νεῖ, 3. 

ψεῖ. 5. ὙΤῆε Αροβεῖθ᾽β ρυγροβε ἴῃ ἀϊ5- 
οαγάϊησ ἴῃ6 οταίοτ᾽ Β ἀπά {πε βορ ἢ !8ι᾽5 αγί5 
5 ἰδ: “ἴπδὲ γοῦγ ἐλ (ἢ τιῖσμε ποῖ 
ταδί ἰῃ ιίϑάοση οὗ πιαὲη, δαὶ ἴῃ ({Π6) 
Ῥονεῖ οἵ αοά", Τῆς κἀγὼ ἦλθον οὗἉ 
ΨΕΥ. σα ἀοτηϊπαίθβ ἔπε Ῥαγαρταρῃ ; Ρ. [ἵνεβ 
ονεσ αραὶπ {πΠ6 δχροσίθποα οὔ δἰβ εαγὶν 
ἄαγβ ἴῃ Οογ.; [δϊ5 ρύγροβε ἐβεη ΕἸϊεὰ 
Ηὶβ Ὀγεαβὲ: βο Ηξ,, αά., ψ τ {6 οἱἄδγ 
ἰπιδγργθίεγϑ ; τποϑέ τηοάθγπβ γεδὰ ἱπίο {πὲ 
ἵνα {π6 ὐυΐηε Ῥύγροβε βυρρεβίεα ὃν 
1, 27-31. Ῥδὺ] νγὰβ οὐ β πηοιῃρίεςσε ἷἴπ 
ἀεοϊαγίπρ' [με (Ο5Ρ6]; πε μεγθῖογα βουρῃς 
τε νεῖν εηὰ οὗ οὐ Ηἰπλβοϊξ, υἱς,, ἐμαὶ 
αοἄ αἴοπε ββουϊά ὃε ρἱογιβεά ἵπ {π6 
[αἰ οὗ Πὶθ Ὠεᾶγθεβ (1. 31; οὔ ἵ. 15). 
Ηδά πε ρειβυδάβά {π6 Οογ. ὃν οἷδνεσ 
τεαβοηΐῃρβ ἀπά στοιπάεάδ ΟἾγ βε δ Υ 
ἀροῦ {πεὶγ ασαεκ ΡῬΒΠ]Οβορῆν, [15 ὑγοσὶς 
ΨουἹά πανα ρετίβῃβα ψν ἢ της νυν ἰβϑάογῃ οὗ 
δε ρα (5ες 6, α͵50 1. στο, 111. 19 1). 

ὙΠε ἀϊθοννπεά σοφία ἀνθρώπων 15 1ῃ6 
σοφ. τ. κόσμον οὗἉ ἱ. τὸ (5εε ποίε) ἰῃ [5 
πιογαὶ ομαγαςίεγ, ἃ σοφ. σαρκική (2 Οοτ. ἱ. 
12)----": νβάοτγη οὗ τλξῃ ᾿ 88 ορροβεᾶ ἴο 
ἐἰδῖ οὔ αοἅἄ,---ἀνθρωπίνη, νετ. 13. Ὑεῖ ποῖ 
(οά᾽ 5 τοϊξάοηι, Ὁὰΐ ῥγίπιαγν ΗΙ5 ῥοτθεῦ 
(ϑεε ποῖεβ οῃ ἱ. 18, 24, 30) βῃρρ!!ε ἐπε 
τουπάᾶ οἡ ΨΏΪΟΩ Ῥ. ρ᾽δηιϊεά 815 ἤθαγεσϑ᾽ 
αἰτῃ, ΑΙ ἄγουσα, Β6 ορροβεβ με ργδοῖϊ- 
οΑ] το ἐπε βρεουϊδιίνς, ἕῃς γθα] εν οὗ αοά᾽ 8 
“χοῦς το {πὸ βρεοίϊουβηβββ οὗ τχθπ᾿Β (ΑΚ. 
ΤῊδ ἰαβὲ ἵνα οἴδυβε οἵ [815 Ἰοπρ' Ράβϑϑαρε 
οοιτεβροπάβ ἴο {86 ἢγβί, ἵνα μὴ κενωθῇ 
ὁ σταῦρος τ. Χριστοῦ (ἰ. 17). ἐν Βπου]ὰ 
Ὅε οοηβέτιεά ννἱς ἢ (ρονιεδέαέ ἐπ, ΒΖ.) 
ταῖπεγ ἐμδη πίστις, ροϊπείῃρ' ποί ἰο τς 
οδήεσε οὗ ἔβίε ας το [8 ϑυ ρϑιγβίαπι: ἔοσ 
τμῖβ ργεάϊοαείνε ἐν---“ 5ῃου!ᾶ ὃς (4 11} 
ἴῃ," εἴς.-ττοῦ ἱν. 20, Ερῃν. 18, Αοἕβ ἵν, 12. 

Θυμμάξυ. ὙΤδιβ ἴπ6 ΑΡροβεῖε᾽β ἢγει 
τηϊηϊβέγυ δὲ Οοσ., ἰῇ τεβρεοὶ οὗ μἷ8. ὅξαγ- 
ἑπρ' (νεσ. 1), ἑζδριε (2), ἐδῆεῤοῦ (3), πιείποά 

ὦ, 5; ἃ Τίπι. ἃ ἤει ἡν4ν Τὰ ἃ, αν, ἷν. χά, χχῖν. 49; Αοἴβ ἱ, 8, χι 38, “ 
, ἦν, τ; ῬΆ. 11. τα; (ΟἹ, ἱ, 28, ἱν. τῷ; ΗςΒ. ν. χᾳ; 785. ἱ, 4; Με, ν. 

ὡς; 870, χιΐ, 31, χὶν, 30, χνΐ, ταν ΜΒ κόσμου ; ἱπ ΡΙ, δεῖς; οἵ. ἘΡΆ. 11, 2, 
οἱ ἄρχοντες, ἘΟΠΊ. χἰϊ!, 3; ΜῈ χχ, 25; {Κκ, Χχίῖ, 13, 35, χχῖν. 20; Αςίβ ἐϊὶ, 17, ἀπά εἰχ ον 

Ν.Τ. 8ες 
ψΨὉ. ἴῃ ἶν.9. 

Ὦ [ἢ νοῦ. 13, 
νἱϊ, 40; 2 
Οον. ἱξϊ, 3, 
6; οπι. 
νὴ δ, 9, 13- 

τας, ἣν 15, δηὰ 
Ὁ ἴπ οοπηδίηδίΐοι νἱ τ πν., χίξ, το; βοτα, 1, 4, 

Ῥϑ8ες 

(4), ρσουεγπῖηρ αἰτη (5), {Ππβιγαιεὰ ἀπά 
δοσοτάβα ψίτῃ (μ6 οβρεῖ, δ5 δαὶ ἰβ ἃ 
τπέββαρσα ἔγοτη αοά βγουρα ννηΐο ΗΒ 
Ρονο ΨΟσΚ5 το πε οοηΐουπάϊηρ, οὗ 
Ὠυτηᾶπ τγϊβάοτη Ὀγ πα βεετηίηρ ἱπιρο- 
ἴσποα οἵ ἃ ογιιοῖϊβεά Μεββίδῃ (ἰ. 17 ὁ-31). 

8 7. ΤῊΞ ΟὌΒΡΕΙ, ΘΟΝΒΙΡΕΚΕΡ ΑΒ 
ὝΙΒΡΟΜ, ἰΐ. 6-9. 80 ἔα Ῥαὺ] ῃ35 θεεῃ 
πηαϊπίαἰπίηρσ τμδὲ ἷβ πλεββαρε 18 ἃ “το γ," 
τ ἢ νΒῖο Βα. “ υἱϊβάοτη οὗ ψνογά " ἰβ ουἕ οὗ 
Κεερίπρ ; γϑῖ 411 τῆ ψ ἈΠῈ ἢς τπδκαβ ἴἰ 
ἔεϊε ἐπδὲ ἰξ ἰ5 ψυιβάομι ἴῃ τῆς ἰγιθβῖ βθῆβα 
-’ Θοά᾽ 5 νηϊβάοπι,᾽ σοηνίοεπρ ἴῃ [8 
ἔπτη τΠ6 ψγοτά οὗ ἔο1]γ. 1 τγεϊδέϊνεϊν {πὰ 
(οβρεὶ ἰ5 ποῖ ννἱβάοπι, δϑϑο  αἰεῖν ἴξ 18 
80,--ἰο ῥέγϑοης φηαϊβεά ἐο μηάεγεέανα τέ, 
ΤῊ Ρ. πον ργοσεθάβ ἰο βδῃον (1. 6-11}. 
2: οἵ. Ιπὲγοά. το Τὶν. 11.).. ὙΒὲ πλεϑϑασα 
οὗ [Π6 ογοββ 15 ννὶβάοπῃ ἰο {Π8 σὶρ] ρεορὶδ 
(8 7), φυια!βεά ἐο σοπηρτεμεπὰ 1ε (β 8). 

ες. 6. Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν κ-.τ.λ.: 
“(ἄλογα 15) ἃ υνϊβάοτη, οννενεσ, (48) τνὰ 
ΒΡΘΔΚ διηοηρβϑὲ 6 ζ]1-στοννη", Τῆς 
Δηδίῆτγουβ, ργεάϊοαιίνε σοφίαν Δ5βεγίβ 
{παὶ ἰο ὃ8 “ νν͵ϑάοπι"᾿ ννῃΐσἢ ἰπ ἱγοηΐϊσαὶ 
ἀείεγαπος ἰο τὰς ννοτῖ ἃ ἢδ8 θβεη βέγεὰ 
ΚΕ ]γ (1. 21 81). ἐν τοῖς τελείοις, ἐλέ 
"ππαΐμγέ, ἐδε ἱμ!ϊαίες (ορρ. ἴο νήπιοι, 
παιδία, 111. 1, χίν, 20; 566 ρᾶΓ5.} Ξξξ πνευ- 
ματικοὶ 'ἰπ σοηπίταδε ΙΓ της τεϊδεϊνεϊ 
σάρκινοι (ἰἰϊ. χα; ο΄. ποία οὐ μυστήριον, 
νεγ, 7). “Τῆς ουτγίαϊα τηυθὶ δὲ [ἰπεά 
ΜΠ ἃ σαυτίοπ τηθαβαγεα ὃν {πὲ βρίγιπμαὶ 
ἰμίε!Πρεποα οὗ {ἢ βρεοίδίογβ, ἐπόπται ᾿"" 
(Εν.). Ὑπΐβ τελειότης (πε Οοτ. μδὰ Ὀγ 
ὯΟ Τδ 85 τοδοῆθᾶ; ἤξησα {πε Ὺ ξαϊδὰ ἴὸ 
8ε6 Ψἤεσα {πὸ γϑαὶ τνϊβάοση οἵ ἐς αοβρεὶ 
ἴαγ, δηὰ εβεϊπχδίεα ἐξ τηϊπιβέεγβ Ὁ ἡ συ! αν 
βίδηδατάβ, ἐν βίρηϊῆεβ. ποῖ ἔθ, ποὺ ἐπ 
γείαξοη ἐο, Ὀὰτὶ ανποηροέ (6 αι! πε 
Βοδγογβ--τῖη σμολ ἃ οἰγεῖε Ῥ, ἴτβεῖγ εχ- 
Ῥουμάεά ἄξδερεγ ἰγυϊῆβ, λαλέω (οὐ. 7, 
13), ἐο μέξδγ, «ῤεαξ ομέ: Ῥὶ 868 {π6 ρΡ]. 
ποῖ τϊηκίηρ οὗ ϑοβίμεπαβ ἴπ ρασίϊσιιασ 
(ἰ. 1), δὰξ οὗ ἰδ ἔα! ον -Ργθδοἤοσβ σα πεσδῆγ, 
ἱποϊμάϊηρ ΑΡΟΙΪο5 (1. 23, ἀπά χν, 11, εἰς. 
1]. 6, ἱν. 6). 

Τῆς ““νβάοηι᾽" υἱτετεά π᾿ βιιοῦ σοτη- 
ῬδηΥ ἰ8 ἀεῆπεὰά βἤτβὶ περαΐϊυεῖν : ““Ὀυϊ ἃ 
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ὅες 1 288. καταργουμένων - 7. ἀλλὰ λαλοῦμεν " σοφίαν] " Θεοῦ 1 ἐν " μυστηρίῳ, 
υ ὅεεΐ. 21. 

ν ἦνοα; ΕΡΒ, τὴν Υ ἀποκεκρυμμένην, ἣν " προώρισεν ὁ Θεὸς “ πρὸ τῶν " αἰώνων 
ἱ, ο, 41 
ΟΟΙ, [ΐ. 2, 
ἷν. 3; αν. χ. γ; Μι. χῆΐ, τσ. 
νΠδ 290 Ὁ ; ΕΡᾺ. 1, 5, 11; Αςιβ ἦν. 28, 
ἷ, δο; 10. χνΐ. 24; 866 Χ. 1 θεῖον. 

ν- ἘΡΗΏ. 1, 9; ΟοἹ. ἱ. 26; 1ἷἱκ, χ. 21; οἵ. Ἐπ. χνὶ. 25. 
Υ Η...; τ". 4 Ὑἱπι, ἵνκο; Τῆς ἱ, 4; αἷδο ΕΡΏ. ἱ. 4; ᾿ Ῥεῖ, 

χ οπι. 

ἴθεονυ σοφιαν: ΑΒΟΒΟΡ, τ5 τΐπυβος, σόφιαν Θ.,1., εἰς. ; ἃ ϑγτίαῃ Θπλεῃ- 

ἀαδίίου ; εἴ. νεῖ. 6. 

ννβάοπι ποί οὗ 1818 ἂρξ, ποῖ οὗ ἐῃε συ ΐθτθ 
οὗ {818 ἀρε, ἐπαὶ ἂτα θεὶπρ Ὀτουρμί ἴὸ 
πουρμς", ἘΕὸγ αἰών, βε6 ποίς ἴο ἱ. 20; 
1 οοπποίεβ {π6 ἐγαπβίΐοσν παέωγε οὗ τὴ8 
ψνου] ἀ-ρόνγεσβ (1, το, 28; εἴ. νἱϊ. 31, 2 
(ον. ἵν, χϑ; αἰδο 1 Ιοῆη 1ϊ, 17, 1 Ῥείεσ 
ἱ, 24... ὙΠε ἄρχοντες τ. αἰῶνος τούτου 
6 14 Καπ Ὁ Ματγοίοπ, Οσ., απᾶ οἱπεὺ 
Δηοϊαπίβ, ἴοὸ θ6 (6 ἀηρείΐο, ΟΥ ἀδηιοηὶς 
(ϑαίδηιο), γυϊθγβ οὗ τῆς πδιϊοῃβ-ττσο, (δα 
“ἐ Ρείποαβ᾿ οἵ Πδη. χ.-χὶ!., ἀπ 1ενν8ἢ 
ΔηΡΘΙοορυ, {86 κοσμοκράτορες τ. σκό- 
τους τούτον οἵ ἘΡΗ. νί. 12 (ο7. 2 Ὅοτ. ἵν. 
4, ἘΡἢ. ἰϊ. 2, Ἰοῆπ χίΐ. 31, χῖν. 30, χνΐ. 
11- -Ἰετε ἄρχων ἰς ἀρρ!!εἄ το δαέαπ; 
αἶδο (41. 111. 19, Αςὶβ νἱΐ. 53, Ἰοπομίπρ' 
ἴδε οῇῖες οὗἉ αγισεὶς ἰπ {πε Τιαννρίνὶ Πρ): 
80 9η)., ἀῇἴοσ Ε. Ο, Βαδυτ--""τ6 ἀπρεῖβ 
ΜΏΟ ρῥγαβίἀθβ ονογ (ῃξ νατῖουβ ἀδραγίγηεπίβ 
οὗ 186 ννοσϊά, {πεῈὸ 1,αὺνὺν ἴπ ραγιϊσυΐατγ, θυΐ 
ῬΟδ5688 ΠῸ ρΡεσγίδοϊ ἱπβίρῃι ἰηΐο ἐπε σουπ- 
8615 οὗ αοά, 4πᾶ ᾿οβὲ {πεῖς ἀοπηΐοη--- 
ἴτοσὰ ΜΒ 1 ἢ {Π6γ ἴα κα {πεῖς πᾶπηα οὗ ἀρχαί 
(ΞΞ ἄρχοντες)---ὙἸ ἢ ἴῃς ἐπὰ οὐ ἴῃς ψοσἹά 
(χν. 24)" ; 5868 αἷβο, δὲ ἰεπρέῃ, Ἐνεσὶίπρ, 
Τὶς Ραμ η. Αηρεϊοϊορὶο τ. Π)ἀνιοποϊορίε, 
ῬΡ. τἰ ΗΕ. Βυῖ τῆδ86 βυρεαγ-[γγαβίγίαὶ 
Ῥοίεπιίδίεβ σου] ποί, νυϊτου ἐχρ᾽ απδίίοη, 
6 οβαγρεά ψ τ {πε ογαοϊῆχίοπ οὐ ΟἸγίβε 
(8); οπ με οἵδεγ παπᾶ, 1, 27 ἢ. ββοννβ Ρ. 
ἴο Ὅς ἐπίηκίηρ 'π {π|8 σοπποχίοπ οὗ 
λιμαη Ῥόϑνεῖβ. Ὀπ|εββ οἴμοεννίβε ἄε- 
Βπεάᾶ, οἱ ἄρχοντες ἀδποίςβ “ἴδ τυ ]εγβ "ἢ 
οὗ σοτηπιοσι ΒΡεΘΟῃ, ἰπο88, 4.5΄., οἵ Εοπλ. 
ΧΙ, 3, χα χχίῖ!. 35. Οἡ τῶν καταργου- 
μένων, 866 ποῖς ἴο ἱ. 17 (κενόω), 28, χν. 
24, ἀπά οἵδε ραιῖβι ἜΠπε ϑειυΐδα ταΐεσβ, 
ΨΜΠοβε ονετίῆσον ἰ8 οογίαϊπ δπά ΠΘΩΓ 
(1 ἽΒεβς. 11. τ6, οτῃ. ἰχ. 22, χί.), ἅτὲ 
Αἰτηβᾷ αἵ, 5 Ῥεΐηρ' Ῥγὶ πηγὴν ἀηβννεσαῦὶα 
ἔοσ ῃε ἀβδίῃ οἵ }6ϑ805 (τ Αοῖβ χὶ!!. 27 4); 
Ῥυΐ Ρ. ἔογεβανν {πε βυρείβαβδίοη οἵ 41] 
εχίβεηρ νγοσἀ- ρονγαῦβ ὈὉῪ [86 Μαββίαπις 
κίηράοπι (χν. 24; οὗ, Ἀοπῃ. χὶ. 15, Αοίβ 
χυῖ. 7); [868 Ῥγ. Ῥίρ., Ῥεσδρβ, ἱπὴρ 1165 ἃ 
“ ργδᾶθαὶ τ} ῆΠσαῦοπ οὗ {πμπεῖὶγ ροΐθβπου 
Ῥγοιρβὶ ἀρουΐ ὃν [πε ἀοβρεῖ᾽" (Ε1.). Ρ, 
σϑηποῖ πᾶνε τηεαπὲ ΒΥ οἱ ἄρχοντες ἐλδ 
ἰεαίίεγς οὗ ἐποισἤέ (45 Τ8ά., ΤῊρΡ., Νὅ - 
δηάεσ βῦρροβξε, θεοδιβε οὗ [πε αβϑοοϊδίίομ 
ΔΤ σοφία); με Βεϊά ἃ Ῥγοδά, ργδοεῖςαδὶ 

ςοποερίίοπ οὗ νν᾽βάοτηῃ (βαρϑοιν) ἃ5 βϑῆονπ 
1η ῥοτυεν ; ἴῃ Βεου δῦ ΤΌ]6ΓΒ5, νν 158 ἴῃ ἐμοῖσ 
ΟΜ ὙὙᾺΥ Ὀσι ποῖ ἴῃ (οάἄ᾽ 5, τῆσδε σοτης 
το πουρῃς. ϑιιδιεογαῖι, αι! ν νυ τ ΡὨΣ]- 
ΟΒΟΡὮΥ, ἴδε ἤεπ ἰεβίεα ΌῪ {Π6 ογοβϑ. 

νεγ. 7. “(δνε ϑρβαὶς.. ... ἃ νυϊβϑάοχῃι 
ποῖ οὗ {π|8 ννοστϊά ,. .) Ῥυι (ἀλλά, οὗ 
ἀϊατηείγιοαὶ ορροβί(ἰοπ) ἃ υνϊβϑάοῃν οἵ αοά, 
ἴῃ (ϑμαρε οὗ ἃ πιγβίοσυ."--ἐν μυστηρίῳ 
40 8}1Π65 λαλοῦμεν, ταῖμετ ἴπᾶπ σοφίαν 
(45 Ηπ., Ἐν., [.τ. τεδᾶ {{-- σομοῃεά ἴπ 
ταγϑίεσυ ᾽᾽, ἱπά σδτίπρ μονν 1 15 τπδὲ τῆς 
ΑΡΡ. ἄο ποὲ βρεακ ἴπ ἴδστὴβ οἵ ὑνου αν 
ψιβάοπι, δηὰ ἜἼχργθβδ ἐπϑσήβεῖναβ ἔΠν το 
τῆς τέλειοι δἴοημε: {μεὶγ τηεββαρε ἰ5 ἃ 
Ὀινίπα βεογεῖ, ἐπαὲ {π6 ϑρίγί οἵ αοά 
τονθαὶβ (το ἢ), 816 ΚἼΠ6 ἀρε᾿ Ροβ- 
ΒΕεββ8ὲβ ΟἿΪΥ “τῆ8 βρίτς οὗ {π6 νοῦ! ἃ " 
(12). Ηεποε ἰο ἐς ἂρε (οά᾽β υνϊβάοπι 
8 υτίοσθα “ἴῃ ἃ πιγϑίειυ " δπηᾶ σεπιβίηβ 
“τῆς πίάάδη (νυ δάοπι) ̓; οἷ 2 Οοσ. ἵν. 
4; αἰδο Μδζί. χἱἹ. 13 Εἰ, (ἐν παραβολαῖς 
“0. λαλῶ), [ὑκὲ χ, 2Σ ἔ.: λαλῶ ἐν 
μυστηρίῳ -- ἀποκρύπτω.---μυστήριον (οὔ, 
χν. 51) Π85 “118 0508] τηθαπὶπρ ἱπ 8. 
Ῥαυ]8 Ερρ.,---ϑοπηθε ίηρ ποῖ σοτηργε- 
ἈΘπβῖθ]α. ὉΥ υπϑδϑιϑίεα Ὠυστηδη τϑαβοῃ 
(ΕΙ. ; ἴοσ ἃ 11 δοσουπὶ 5εε Ἐά., ογ. Βι., 
οη [868 θγπι). ΤῊ Η6]]επὶς “" πηγβέεσγίεβ," 
ΜΆΪΟΙ βουτιβῃθά δὲ (15. τἰπλθ, νεσα Ῥγβϑο- 
εἰδεὰ δὲ πῖρμε ἰπ δῃ ἱτηροβίπρ ἀγαστηδες 
ἔογσῃ ; δηἀ ρεσι]ας ἀοοίγιπεβ νγεσε ἰδαρῆς 
ἴῃ {Π6πὰ, ννῖςἢ ἴῃς ἱπιεϊαϊε ἃ γεσα βνοση 
ἴο Κααρ βεοῖθί, ὙΠὶ8 ρῬορυϊασ ποιίοη οὗ 
“ἐτηγβίεγν, 85 8 βϑδογβά κπονβεάρε ἀ18- 
οἰοβεὰ ἴο ἢϊ ρεζβοῃβ, οἡ {ῃεὶγ 58) ες πρ' 
{παηιβεῖνεβ ἴο ργεβογιροά σοπάϊιοπβ, 15 
ΔΡριορτίαιβα δπά δάδριε ἴῃ ΒΙ0]. ατ. ἴο 
Ὀϊνῖμα ταναϊδιίοθ. Ὑπὸ ννοτϊὰ δὲ ἴασρε 
ἄοδθβ ποὲ ρεζοεῖνα οά᾽β νυϊβϑάογη πὶ (δε 
οτοβ8, δαΐηρ' ΠΟΙ ἀϊβαυδῆθά ; πε Οογ. 
6 Πθνεῖβ ἀρρεεμεηά 1 Ῥὰξ ῥδγεδῖν, βίποα 
1παν μαναὰ τι ῷ 0 τεσεϊν ἃ {πε γτενεδὶ- 
ἵπρ' ϑΡίτε δπὰ ἀγα "" Ὅ4θ685 ἱπ ΟἸσίβε᾽ (1. 
σ 1); το τῆς ΑΡρ., απ ἴῇοβε {πὸ τῇθτα 
(το 1), ἃ 111 ἀϊδοίοβυσα 15 τπδάθ. Ώεη 
με ““βρβᾷῖκβ ννἰβάοτη διποηρ {ΠῈ τῖρε," Ρ. 
185. ποί βειπρ ἔοσεμ δβοίεσὶς ἀοοίτίπεβ 
ἀϊῆῖ, ἔτοπι πόδα ρσγθδοῃεβαᾶ τὸ θαρίπειθεβ, 
Βα (8 βαπῖβ “ ννοσά οὗ {πὲ οἵοββ᾽" ---ἴογ 
δε Κποννβ ποίπίπρ' ξγεδαίεγ οὐ μῖρμοσ (αἱ. 
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ἔγνωκεν, εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν " Κύριον τῆς " δόξης " ἐσταύρω- 

(7. ΗςὉ. ἰΐ, το; τ Ῥεῖ, ν. χ, 4, τὸ; 76. χνίϊ, 22. 
7, 9); ἘΡΆ. 1. 17; οὐ. ΗςθΌ. ἴχ. 5. 
Αςίβ ἢ. 36, ἱν. το. 

νἷ, 14)--οίῃ [18 τϑοοπάϊιε πηεδηΐϊηρ δπᾶ 
Ἰαγρασ ἱγαρ σδιὶ 8, ---885, 6.9.) ἰπ χν. Ζο-27 
Οὗ τηῖβ ἘΡ. (ὑγπεσα Πα γοϊεπῖβ ἔσο {πε ἴπὶ- 
ῬΙΙΘά τῆσαδὶ οἱ 111. χα ἢ.), 'ἴπ ἔπι. ν. 12-21, 
δηά χὶ. 25 ἢ, οὐ Οὐ]. ἱ. 15 Ε΄., Ερῆ. ν. 
22-32.---τὴν ἀποκεκρυμμένην ἐχρδῃάϑβ [Π8 
ἰᾶδα οἵ ἐν μυστηρίῳ (5εε ρατῖβ.): Ρ, 
ατίετβ, θεπθϑίῃ ΠΙ5 Ραιπ αοβρεὶ ἰδ]6, μῈ 
ἀδερεϑβί ὑγατῃβ “ἴῃ ἃ βσυΐδε οὗ τηγϑβίθσυ " 
--τῆδι (νβάομι) μιάάθη αὐνὰν (ἀπὸ τ. 
αἰώνων, (Οἱ. ἱ. 26), νγΐοῃ αοὰἁ ρτεάείετι- 
ταϊπαὰ θαΐογα 18 ἀρὲβ υηΐο (εἰς, αὐηιῖτιρ' 
αἰ) οὐτ΄ βἴοσν". Ὑμαῖ τῆς ἀοβρεὶ ἰβ ἃ 
νειϊεὰ πλυϑίεσυ ἴο σωδὴγν δοζοσάβ ψΨ 
Ραϑὲ διἰβίοσυ δηὰ ψν ἢ} (οά᾽ 8 ἐβιδ ἰβμεᾶ 
Ῥύχροβα γαβρθοιίηρ ἴτ ; “ δβδὲ οσουΐία απίε- 
αὔᾶτη ἐχρσογηϊίασ; εἰ αυυτα Θχρσοσηϊεασ, 
τάγῆθη ὁσουϊα πιδηδὲ τι }115, ᾿πιραγξεςεῖβ "ἢ 
(Β5.). Ὑπε ““ψβάοτα οὗ αοα" πονν τε- 
νεαϊεςά, νγὰβ ἀεβιιπεά εἴεγηδιν “ ἴοσ α5᾽ 
--ἴε Βεϊϊενεσβ" (1. 21), “τῆς σφ] 
Ἧι 24}, “16. αἷεςσι" ((. 27 ἢ), “τῃοβ8 
αὶ τοσεἰνεὰ {πε ϑρίσιτ οἵ αοά᾽" (το 1), 
85 τῆδῃ ΜῃῸ ζι1Π] ἐπα δἰ ῖσαὶ οοπάϊοηβ 
οὗ {δε οαϑδεὲ δηὰ ψγμοπὶ “ἴϊ Βα8 Ῥεθῃ 
(οὐ β ροοά ρίδαβυσε ἰο βᾶνε᾽" (1. 21); 8568 
1ῃ6 5δπιε ᾿πουρς ἴῃ ΕΡΏ. ἱ. 4 ΗΕ, ΤῊ 
δόξα ἰ5 ποῖ {πε Πεανβηΐν δρίογσυ οὗ 18 
βδίηίβ; πε δπίσε “ ΠῊΙΠΙΒΕΓΥ Οὗ (δα 
ϑρίγιι 5 ἐν δόξῃ δηὰ σδιγίεβ 115 βι- 
Ἶεοιβ ου ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν (2 Ὅον. 1, 
8-18); Ηἰβ ἀπαρχὴ εοἤεοϊΞ ἃ δ]οτίουβ 
ετδηβίοστηδίοῃ, ὈῪ ἡ ΐο ἢ με 0488 (Πϊπρ5 
οἵ [με ννοσϊὰ ρας ἴο βμβδηια 115 ταῖσιν (ἱ. 
27 ἢ), δαηὰ “οὖσ βίογυ " οναγίμγονβ 
“ῃ6 τυ] εγβ οὗ 1818 ψνουἹά ̓  (6), “ Ἰπογεδβ- 
ἴῃ 45 ἱμεῖγβ νγαηεβ" (1.1.), οὐ. Κοπι. νι], 
30. ὙΠὶβ ῥσαϑεηὶ (πιογα!) βίοσυ ἰ8 δῃ 
τ ρασηαϑὶ" οἱ “τῃδὲ ψῃϊοῃ 51.4}} θὲ σὲ - 
γεδιθᾶ᾽" (στη. νἱϊϊ. τ8 8). Εοσ προώρι- 
σεν, »ιαγὰεά ομέ δεγογεπαμά, 5866 Ρα:]β., 
Δηά ποΐεβ ἴο οχῃ. ν]. 20 ἢ. 

νεῖ. 8. ἣν οὐδεὶς κιτιλι: ““ΨΨΒΙΟΒ 
(νἱϑάογα) ποης οὗ {π6 συ εσβ οὗἩ [Π18. ἀρ 
α5 ρεγοείνεά"---ἃ}} δ] πά το {πε 5ὶ5- 
ἠἰδοαπος οὗ {δα τῖβε οἵ ΟἘ γι βεϊδηιν .--ς 
ἔγνωκεν; ἃ Ῥὲ.» ΔΡΡτοδομίηρ {πε ᾿γ. ββῆ88 
(που ΜΗΐΟμ οἶδα Παᾷ τεδομεά, ὕυϊ 
ἰγρ᾽ γίηρ, ἃ5 τμδὲ ἀοεβ ποῖ, ἃ Ῥσοςεββ--- 
μας ξοηῖς ἰο ἔποιν, τοοη ἐΐιε ἁποενϊσάρε οἥ. 
--οἰ ἄρχοντες κ-τ.λ.» τορεδῖοά ΨὙΙΠ ἐπὶ- 
Ρμαθὶβ οπὶ ναί. 6---δο. “ἴῃ6. σΏ]ΕσΒ οἵ 
τηῖβ (στθαῖ) ἂρε," οὗ ἴεὲ ψοσᾶ ἵπ [15 
Ἰεηρτῃ οἵ [ιἰϑίουυ δηὰ ξυϊπεββ οἵ εχ- 
φεσίβηςε (568 χ. 11, δπὰ ποίε; φῇ, ἘΡΒ. ἱ. 

γα τ; 
ἦν. 7: τὸ 
τἶπχεβ ἴῃ 
Ῥιρθεβίάεβ; 

, 8.18.1 1| βἰτα ]Ασῖν, Αοἰϑ νἱΐ, 2 (Ρ5. χχν}ὶ, 3, χχῆϊ, 
Ὁ 8ες ἡ, 23; ῳ. Μι, χχ. 19, χχνΣ, 2; Ιυἱκ, χχίϊ!, 33; 10. χῖχ. τᾶ; 

το, ἢ]. 5, Ἐοῃ,. χνΐ, 25 ἢ). ὙΠε Ἰεδάεσβ 
οὗ τλ6 ἔπιε βμοννεὰ ἐμπϑυηβεῖνεβ τα ἱβεσα ον 
Ἰρῃογαηὶ οὔ (οὐ β ρίδηβ δπὰ νγαὺνβ ἴῃ 
ἀεα!πρ νὰ πε ψοσϊὰ {πὲν τυϊεά ; “ ἔοσ 
1 τμϑν μδά Κπονῃ, ἔμεν νουἹὰ ποῖ πᾶν 
ογαςιβεὰ τῃ6 Τιογὰ οὔ ρίοτυ ". ὙὍμδ 
Τονγά ὁ ρίογν ἰβ Ης ἴὰα᾿ ψῇοπὶ ““οὖζ 
Εἰοιν " (7) δαβ 5 πιδηϊξεβίαιίοη δηᾶ 
Βυδτιδηΐδε---ῆγθὶ ἴῃ ΗΠ δαγίδὶν, {μπθη ἰπ 
Ἦ!β πδανβηΐν εβίδιε (οἷ χν. 43, 49).-τῆς 
δόξης, σ6η. οὗ οπαγαοίογίξῖηο 4μαϊτέν (ἐΐ. 
Ἐρῆῇ. ἱ. 17, Ας(5 ν]]. 2). ΤῊΪΒ ρίογυ οὗ {πε 
ὅοῃ οὗ (σοἄ {πὸ ἀϊβο: 165 βανν (] ομππ. ἱ. τ4}; 
οὗ 1 ῬΘΙθνθβ πον ρατέακε (οπι, νη]. 
20 )), δπὰ ψ111 ραγίαϊκε ἴῃ 1} Πεγθαῖτεγ 
(2 Οον. 11. σ8, ῬΏ1]. 111.. 21, εἴς.), ψμδπ τ᾿ 
ΟὈΪπληαΐθβ ἴῃ ἃ υπίνεσβαὶ ἀοπιϊηίοη (χν. 
23-29, ΡῬΒΠ]. 1. 9 8., Ηδρ. 1.). Ῥδὺ]5 
νῖενν οὗ ΟἾγιβὶ δἰ νναγβ βϑῆοπθ υἱὲ κ1Π8 
Βίογυ οὗ ἐμδῖ Πρμ τ ἰπ ΒΙσἢ Π6 ἤτβε βανν 
Η]πὶ ο {π6 σοδὰ το ᾿ϑαπιαβουβ (Αοίβ Χχίϊ. 
11). Οδίδρμδβ δηᾶ {πὸ ϑαημεάτγιπ, Ρι]αΐα 
δᾶ {πε Κοπίδη οουτί (ο, Αοιβ᾽ χὶῖ!, 27 ἢ, 
τ: Τηι. νἱ. 13) Βα ποιπίπρ' οὗ 1π6 βρίεη- 
ἄους οἱοιμίηρ {πὲ Γοτά ]}εϑὰ185 δ Ηξ 
βίοοά Ῥεΐοτε πεηὶ; 80 Κποννίπρ, ἔμεν 
οουἹά ποῖ πᾶνε ογυοϊβεα Ηΐ. ὙὍΠα 
ἐχρζεββίοη κύριος τῆς δόξης ἰ5 πο 5γη. ἔοτ 
ΟἸγίβϑι'β ἀοάμεδά; ἰὲ βἰβηιῆεβ τ[πΠ6 δηξῖσε 
δτιδηάθυσ οὗ τπ6 ἱποαιπαίβ 1ογὰ, όσα 
τῇς νου ψψ18ὲ δηᾶ στεδὶ βεηϊεηςεά 
τὸ ἴῃς οτοβθβ. Ὑπεὶς ἱρμοόσᾶμοθ ψγ)ὰ5. ἃ 
Ρᾶτῖϊαὶ εχουβὲ (5εῈ Τὰκὲ χχῆϊ. 34, Αὐοίβ 
ΧΙ. 27); Ὀὰϊ 1 'ν85 ρΌΠν, ἧκε παῖ οὗ 
Εοχα. 1. 18 ἢ. Ὑπὲ ογυοίβεγβ ἐδ τγ τα- 
Ρτεβεηιθὰ νου ϊγ σονεσηπιεηῖθ, Μδτκ 
{πε ραγδάοχ, γεβεηλ!ηρ Ῥείεσ᾽β ἰη Αοίβ 
1. τὸ: “ΟΥ̓Δ ΒΕΙΝΟΓΌΠΙ ΒΌΡΡ οἰ πι---ἜῸ 
ονῖμμνι ρἱ οτος αἤεσεγαπι" (Βρ.). Τῆς 
Ἰεν!ν οὗὨἨ ρΡΒΙΠΟβορβθσβ ἴῃ σεϊθοιπρ {ΠΕ 
Οἔοβ8 οἵ (σίβε ννὰβ ΟὐΪυ βυγραβθθα ὈΥ͂ 
1ῃ6 βιυρίἅϊιγ οὗ Ροϊ ἰοίαπβ ἱπ ᾿πδίοηρσ 
ἰτ; ἴῃ Ὀοιϊῃ δοίβ τῆ. νγῖβε οὗ {πῈῸ ἂρὲ 
Ῥσονβά {πετηβεῖνεβ ἔοοίβ, απ σά μογθὺν 
Ὁτουραὶ πε ἴοὸ συΐπ (1. 28). Ἐογ εἰ 
“ον « ἄν, 5κιδίίηρ ἃ Βυροίμεβιβ σοπέγδσΥ 
το ραβί ἔδοι ({πὲ "ποάπς. ἐοϊἐδης οἵ ἸορΊο), 
868 Βη, 8 248; δηᾶ οἵ, χὶ. 31τ. 

Ψεσ. 9 σοημῆσπιβ ὈῪ με ἰδηριαρε οὗ 
ϑοηήρίυσε (καθὼς γέγραπται) μδΔι ἢ85 
Ἶιβὲ Ῥεξὴ βαϊά. Τῆβ νεσβε ἰβ ὀβεὴ ἴο 
ἴσεα ἀϊβεγεης σοπβιίγυοίίοπβ: (1) 1ἰ 
βθαπῃβ Ὀδαβὶ ἴο ἰγθαΐ {Π6 σεϊδίϊνεβ, ἅ, ὅσα, 
45 ἷπ δρροβίξίοη ἴο {π6 ἐοσαροίπρ ἣν 
οἶδιι5ε8 οὗ νν. 7, 8 (1πε ζογηπ οὗ ἴῃ8 ῥτοὸ- 
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ς ϑεεὶ. 31. 
ἃ155. 1χῖν. 4 ᾿ ὃ : 

αηᾶϊχν τό οὗς οὐκ ἤκουσε καὶ ὅ ἐπὶ 
(8εε ποὶς 
Ὀεῖονν). 

ς Εοπι, χἱ. 
8 ί(Ρευι. 
χχῖχ. 4); 
Μι. χίτ. 
13, Αοἰβ χχν ϊὶ, 27 (18. νἱ, το), ἔ Ἡενγαΐβσα ; Αςβ νἱΐ, 2}; 
χχίν. 38. ΒΕ ΥἹ, 3; Βοχα, ὙΠ], 28; Με. χχὶῖϊ, 37 ἀπά 1, χ. αγ (θ ευτ, νὶ, 5. 1 7ο. ἵν. 20 ἢ, ν. 4; 
1. χί, 44;.]0. ν. 42. ΒἈ{. τὴν χῖν. 30; Εοπα, ἱ, σγ; ΟΔ]. ἱ, τό, {{π|. 23; ἘΡΒ. ἢ, 41 Με, χί. 25, χίϊί. 
ΣΣ, ἑκα, ν, 5, Υἱΐ, τὰ; ΕΡὮ, 11. 16; ῬΏ. ἱ. το; 2 Τίγα, ἱ, χᾳ; ΤΙι, 11. 5; Αςἰβ ἱ, ἃ, χχί. 4. 

σαν" 9. ἀλλὰ “καθὼς “ γέγραπται, ὁ ““Α "ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ 

ἱ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ 1 

ἡτοίμασεν ὃ Θεὸς τοῖς " ἀγαπῶσιν δ" αὐτόν", 

το. Ἡμῖν δὲ 3 ὁ Θεὸς ὃ." ἀπεκάλυψε 'διὰ τοῦ ᾿ Πνεύματος αὐτοῦ". 

15. ἴχν. τγὶ 7ετ. 111, 16, ΜΈ ἐν, τκ, 

τὼ 4, ΑΒΟ, ΟΙεηι. Κοπι., Ουσ., Ηἴοσ. αἍ, ΜΘ ΌΘΜΡ, εἰς,, νη τῆδηγ ΕῈ, ; νγεβίεσῃ 
ηὰ Βυτίδῃ. οσα ἰδ 645: οοτγυρίεά ἱπίο α, ποῖ υἱδε τυεγεᾶ ; ἀπὰ τς 5ἰπηρῖε γεϊδεῖνε 
ἴῃ Ρατὶ. οἴδυβεβ ου Ἱ πγακα ἀραϊηβὲ οσὰ ἴῃ σορυίηρ. 

2 γαρ, Β, 37 ἀπά βενδη σηίπυβος,, 588. ΘοΡ., Οἴεηι., Βαϑβ., ΕΌΈΠΑ]. ; ΚΝ. Η., Ὑτ. περ. 
δε, ΜΒΑΟΠΘΙ;Ρ, εἴο., ἰδίξ. νρ. 5υγγ., Οσ., Αἰἢ., Ὀ1ά., εἴς. ; Τίβοι., Ττ. ἐχκέ, δὲ ἰ8 
ΒΌΡΕΓΠΟΙΑΙΥ δαϑῖοσ ; γὰρ ἱπίσι δ σ ΠΥ Ὀειίεσ. 

Ξαπεκαλυψεν ο Θ.: 41] πτῆσς, εχο, 1, ; 11 οἱάδϑε γεύββ. Ἔὄχο, Β8 ἢ. 

“ον. αὐτου ΔΓΆΑΒΟ, Αἀά αντου δ. 61,, εἴο. ; ΝΥ εβίεσῃ δηὰ ϑυγίδη. 

τοῦῃ Βεΐηρ ἀϊοίδεεά Ὀγ ἐς ΕΙΧΧ οτὶ ρῖπα!), 
δηᾶ (π5 ΒΌΡΡΙγ Ωρ ἃ ξυγέπεσ οὐ]. τὸ πε 
δι μι δίίοδ ν τερεαϊεά λαλοῦμεν οὗ νν. 6, 
χι “Ὅυξ (γα ΒΡ6ΔΚ),, 45 ἴξ ἰδ νυ θη, 
τΐπρβ νυ ιο αγα,᾽ εἴς, (50 Ετ., Μτ., 
Ηπ,, ΑἹ., Εά., ΕἸ., ΒΕ). (2) ΕΞ, Εν., αἴεσ 
1,Δομπιάπη, ργεῆχ ἐπεὶ ΨῃοΙΪε βεπίεποε ἴο 
ἀπεκάλυψεν οὗ νεῖ. το; ὕὈαὲ {πὶ5 βυῦ- 
οταϊπδίίοῃ γε υῖγαβ ἔπε ἀοαρεβι! τεδάϊηρ 
δέ (ἴοτ γάρ) ἱπ νεῖ. το, ἴο ΨΏΪΟΒ ἴξ 1π|- 
ῬΓΟΡΕΓΪῪ δχίεηβ {86 σεῖ, οὗ (με οσυησϊα 
καθὼς γέγραπται, ὙὯΠε ἴεὲ Ὀγαακβ ἐπε 
σοπεπαϊςν θεῦμδεη {πε αυοιϊαιίίοη ἀπά 
186 ἔογεροίηρ δϑϑεσίίοῃβ (ογ. ἱ. 1ο, 31). 
(3) Β5.ν, Ὁ.Νν., αά., 1.κ., ἀηᾶ οἴμεσβ, 566 
8Δη Δηδοοϊυποη ἤογα, δηα βΌρΡΙν ἐστίν, 
ζαοίμνι ἐδέ, οὐ τῆ {πκῈ, 885. ἃ ρερ' ἔογ ἔμε 
γνοσ. ἴο παηρ ἼΡΟΏ, 8ἃ5 ἰῃ Ἐοπί. χν, 3--- 
“Βαϊ, α5 ἰξ ἰβ τυτείεη, ({Πτα πᾶνε σοπλα 
ἴο Ρ455) ἰπίῃρβ μοι εγε,᾽" εἰς. ΤῊ Ϊ5, 
Βονενεῖ, 56ῈπΠῚ5Β πεθάΐθβϑβ δἴζοσ {πε ῥτο- 
τπαϊηεπὲ λαλοῦμεν, δηα νγοακοη5 (Π6 σοη- 
οαἰοηδίοη οὗ νν. 6-ο. Τα ἀλλὰ ζο] ον 5 
οἱ {πα οὐδεὶς οὗ νεῖ, 8, 45 ἀλλὰ ἴῃ νεῖ. 7 
(8εε ποῖθ)ὴ οπ ἔπε οὐ οὗ νεῖ, 6. Ὑ8ε 
ἐπείτε βεηΐεηοα ΠΊΔΥ Ὀ6 {ππι5 δτγδηρϑά :--- 

λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν .., τ. ἀποκε- 
κρυμμένην, 

ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς κιτιλ., 
ἣν οὐδεὶς τ, ἀρχόντων . . . 

ἔγνωκν κιτιλ." 
ἀλλὰ . .. ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν . . . 

ὅσα ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τ. ἄγα- 
πῶσιν αὐτόν. 

Ὑπε ψοσγάβ οἰϊεά ἄο ποῖ ἀρρεᾶσ, σοπηξοί- 
εν, ἱπ τὲ ΟΙἿ. ΟΥ̓ {πὲ ἔουγ οἴδιιβεβ, 
186 τϑῖ, 2πά, ἀπά 41 τεο}]] 188]. [χῖν, 4 ἢ 
(Η:εν., 3 [)-τῖϊεσ ἐς Ἡῦτγεν ἴοχέ; ἐπα 
31ἃ ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ ἃ δ ΠΉΪατ βέγαίη 1 [5αἱ, ἶχν. 
1 (ΧΧ, τό); βεὲ οἴμε ρατγῖβι ἴω 

ἐκοιρῆξ, 5 Ηἴ. ἀπά Βι. ροίπε ουξ, ἐπὶ 
Ῥάββαρε Τοσγεβροηάβ (0 1538]. ἱἰχίν. : ἴῃ Ρ, 
(οά ἄοεβ, 48 ἴῃ ᾿ἰβαίδῃ Ἠς 15 Ὀεβουρδε 
ἴο ἄο, [Πῖπρϑ ππ]οοϊκεά ἔοσ Ὁ. ἐπε ψοσϊά, 
ἴο {πε σοηϊαδίοῃ οὗἩ 115 ἀπΡ 6] 16; ἰπ σοῦ 
οᾶβε {πεβε {πίηρϑ αἂῖεὲ ἄοπε ἔοσ ἢξ ρεῖ- 
50η5---᾿58Π 5 “πὶ ἰπαὶ ὑνϑιτεῖ ἢ ἔὸσ 
Ηϊἴπηλ,᾽" εἴς., θεῖπρ (ταπϑίαιεά ἱπῖο Ῥαὺ]᾽ 5 
“ἔδοβε (δὲ ἴονε Ηἱΐπι᾽᾽; ἐποίησεν ἴϑ9 
ομδηρεᾶ το ἡτοίμασεν, π΄ ΠΟΏΓΟΥΓΩΣΥ͂ 
νπ προώρισεν (7). Α ἔατέμεν ἀπαίορῪ 
ἌΡΡΘασβ δείνψεθη ἴδε “ ἐεστῖδῖε ἐπὶπρβ πὰ 
τ ἢ ΘΟΌΘΏ658᾿" ΨΒΙΟμ τ8ε ῥγορμεὶ ἔογε- 
5665 1π ἴπε σοπιίηρ ἐπεορῆδην, πᾶ ἐπα 
καταργεῖν ἰδαι Ῥ. δηπουποθβ ἔου “ {πε 
τα ]εσβ οὗ Ἐμ15 νου! ᾿". ΟἸεπιεηΐξ οὗ Ἐοπλα 
(αἀ Οον., χχχῖν. 8) οἰξεβ {πε ταχί Ὀγίεῆν 85 
ἃ Ομ τγβείδη βαγίηρ, Ὀπὲ τενοτίβ ἔτοπὶ Ρ8}}᾽5 
τ΄. ἀγαπῶσιν το πε ΙΞαἰαηίς τ. ὑπομένου- 
σιν αὐτόν, τχηδηϊεβεἶγ ἰδα πε νιπρ ἐπε Ὁ, 
δηὰ Ν.Τ', βαγίηρβ. 

Οσ. ψτοίε (ου Μαίί. χχνἹϊ. 9), κ"1η 0110 
τερΌ ]Ατὶ Πἰρτο ἢος Ροβίτυπὶ ἱηνεηϊξαγ, πίβ1 
ἴῃ ϑεογεξὶς ΕἸ σα ἀφ στε ἤιᾺ Ἰοβῖ Αρο- 
οὐυρμυτ ; Ϊεσοπια ἐουπά ἐπε ννοσάβ Ὀοίἢ 
ἴῃ (ἢς “Ξοξηβίον οὗ 1σαΐαμ τὰ ἴμε 4ῤοεα- 
ὐὐὔῶι οὕ Επίας, Ὀυὶ ἀδπίε5. Ῥαὺ]᾽5 ἱπάθδι- 
εὐἄπεββ ἴο ἴμεβε βουγοαβ; ἀπά ἵ,ζἴ, πηᾶκαβ 
ουξ (5εε ποίε, αὐ ἰοε.) ἴῃς ἔπ686 θοΟΚ5 
ψνετε ἰαίεν ἴλη Ῥαὰ!. Οτῖρεη᾽β ΒΡ Ἐβ- 
ἄϊοη π85 Ῥεθη δάοριίεά ὃν τἤδην δχροβίζοσβ, 
Ῥυΐ ἰβ ταδὶ πεεάϊεββ; {815 ἴδ. ΟἿ] δ 
δχίγεπια δχδρὶε οὐ πε Αροβείε᾽ 5 ἐγεεάδοσῃ 
ἴῃ δἀορείπρ δηᾶ σοπιρίπίηρ Ο. 7. βαγίπρβ 
ΜΙ οβ6 βυρβίδησα με ἀδθῖγεθ ἴο ῃ8ὲ. ὙΤΠῈ 
Αποβιίοβ υοιεά {πε ράββαρε ἰπ ἕανουγ οὗ 
{δεῖς πιειῃοά οἔὗἉ δϑοίεγῖς ἰεδοπίπρ.: 

ὅσα, οὗ πε Ιαϑὲ οἴδιιβα, 15 ἃ ΟἸἸπὰχ ἴὸ 
ἃ οἵ με ἤτγϑβε---" 50 πιδην (μΐπρβ δ8 αοά 
Ρτεραγεά ἔοσ ἔμποβε ἐμαὶ ἶονε Ηίΐπὶ" : οὗ, 
2 ος. ἱ. 2ο, ῬΕΪ], ἵν. 8, ἕοσ πε ῥσοποπῃ- 



9--τι. 

τὸ γὰρ Πνεῦμα πάντα " ἐρευνᾷ,1 καὶ τὰ 'βάθη τοῦ Θεοῦ. 
οἶδεν ἀνθρώπων τὰ " τοῦ " ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ " πνεῦμα " τοῦ 55 ἀνθρώ- 
που τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν 2 εἰ μὴ 

Ἐρᾶ. ἐἰϊ, χ8, ἰπ ἐμῖβ οοππεχίου ; Βεν. ἱϊ. 24, ΟὨΪΥ Οἶπετ ἰπϑὲ, οὗ ρῖυσαι, Οὐ, ΤῈ} νἱῖὶ, τά. 
{δε εχργεξβίοῃ ο νιος τὸν ἀνθρωπυν. Γ τί. ἴῃ βίπε., Μι. χν. σἱ ἢ, ἀπά πὶ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α η81 

ἵ Κ οπι. νἱϊὶ. τι. τίς γὰρ Κ ἄοπν να, 
᾿γε 16. 

νὴ ν. 39, νἱϊ. 

τὸ Πνεῦμα Εὴ ἐϑῖνν; 
1 Εσπιιχί,533: 

τὰ 8 
ἢν. 3 ἔ, χῖν. τα; 

ὁπ. ἱ. 9, 11, 16, χἰΐ, τὰ; βουλεννβδὲ ἐγεαυ πεῖν ἰα Ῥ, οἵ Βυταδα βρίσίς; δίβο Αςὶβ χυϊΐ. τό, χῖχ. 21; ΤΑ. ἢ 47: 10. χἰϊί, ὅν, 

ἱέραυνᾳ, ΔΝ ΑΒΡΟ, 80 εἰβεννβογε ἱπ ΝΟΥ. 

Ξεγνωκεν, ΑΒΟΌΡ, Επὲμα]., Βαβ. 
ἢγϑι οἴδιιβα οὗ ἴπε νεῖβε. 

πᾶ] ἰάϊοπ,.---Ἰπ ἡτοίμασεν κιτιλ. ῬΔᾺΪ 18 
ποῖ ἐπί Κίπρ' 50. ταποῦ οὗ ἴῃ Πεᾶνθηϊν 
εἴοσν (βεε ποίας οὐ δόξα, 7), 45 οἵ πε 
ταλρπίποεπος οὗἉ δ᾽εββίηρ, υπάτγθαπιθά οὗ 
ἴῃ ἰοσπΊῈῦ 665, νοι σοπγεβ δἰτεδάν [το 
δε ΐανοῖβ ἰῃ ΟἾτῖδε (οὐ ἰ. 5-7).--ττ. ἀγαπ. 
αὐτὸν Δἰῆττηβ {Π6 τηοτΆ] ργεοοηϊτίοη ἴὸσ 
1Ππ|5 711 Ὀ]εββεάηεββ (οὔ. [μη χίν. 23)--τᾶ 
Τατίπεν ἀεδίρπαιίοη οἵ {πε ἅγιοι, πιστεύ- 
οντες; κλητοί, ἐκλεκτοὶ οὗἉ οἢδρ. ἱ. 

ὃ 8. ΤῊΞ ΚΕΝΕΑΙΙΝΟ ΒΡΙΕΙΤ, ἴϊ. τὸ- 
1. 2. ὙΠε ψοτ] δ᾽ 8 γι!εσβ σογατ τε ἴῃς 
τὶ μΕ 1] οτῖταα οὐ “ ογυοιγίπρ ἴπ6 Τογά 
οὗ βΊογυ," Ὀεοαυβε ἴῃ ἕλοι ἔπαν Πᾶνα ΟὨΪΥ 
“τῆε 5ρίγιε οὐ ἐθε ψοσίά," νἤεγεδβ “πα 
ϑρίσὶε οὐ" σα" ἰηΐοσσαβ Ηΐ5 τηθϑβθηροιβ 
(1ο-12), νγᾷο σοτητηππίοαίς ἰῃς τπϊπρβ οὗ 
Ηΐβ ρσταςς ἴῃ ἰδπσυᾶρε τδυρμὶ μετὰ ὉΥ 
Ηἱἰ5 ϑριγῖε ἀπά ᾿πεε Πρ 16 το ἐπε βρί τί] 
(13-τ6). ΕῸΣ ἐπε {κε στεάᾶβοῦ ἔπε Οὐσ. 
ἅτε δἵ ἴδαἹε ἰπ ἐμεῖς ΟΠ τ βεῖδπ νίεννβ, θείηρ' 
85 γεῖ δαΐ Πα] -ϑρί τίει τηθη (1]. 1-3). 

ει. το. Ὑδε ἔγις τεδάϊηρ, ἡμῖν γάρ 
(ε7.. ἰ. 26), 1ϊπῖκβ τΠ15 νογ. ἴο ἔπε ἔογεροῖπρ 
ὃν ΨΜΑΥ οἵἉ ΠΠπβεγδίίοπ : “ ΕῸτσ ἴο μς (θείη 
οὗ τῆοβε τπδὲ ἴονε Ηϊπι) αοάἄ τενεαϊεὰ 
(ϑεα), [Ὡσουρῃ ἀπε ϑρίγιο": οι 1. τ, 
ψἢΠ. 3, χὶ τὶ. 2, ὰ ]ομπ ἷν. 7; αἷδο ἀπεκα- 
λύφθη τ. ἁγίοις ἀποστόλοις κιτ.λ.; ΕΡΏ. 
εἰϊϊ. 5, ἱπάϊ!οδεῖηρ τς 1Κα εἰ πίοδὶ τϑοθρεῖ- 
νἱῖγ. ἀπεκάλυψεν εοἤοεβ ἐν μυστηρίῳ 
δηά τ. ἀποκεκρυμμένην (7), 5ιδηϊγηρ ἃ 
ΒΌΡΘγπαΐαγαὶ τα τατον (8εθ ποίεϑ οἱ ἱ. 
7, χὶν. 6); οὗ. εβρ. Εοχσῃ. χνΐ. 25, κατὰ 
ἀποκάλυψιν μυστηρίου, ἀηὰ ἘΡΆ. ἱ. 17 
ἴῃ σοππεχίοη ψἰτα νν. 6 ζ. ἀῦονε. Τῆς 
ἴαπβα (δοσ.) ροίῃηίβ ἴο τὴ6 σάυεπέ οἵ 
ΑἸ γι βείδηΐεγ, “πε τενεϊδιίοη ρίνεη τὸ 
ΑἸ τι βείδπβ 35 δῃ δνεπὶ {πὶ Ῥαρσδῃ ἃ παν 
δροοῖ ἰπ τῆς ψν τὶ ἀ᾽ 8 Πίβίοτυ " (Εά.).---- 
Τῆε ϑρίγιε τενεδὶβ, τ" ἕο ἐπε ϑρίγίε ἰη- 
νεβιϊραίεβ ἐνοσγιπίηρ (πάντα ἐραυνᾷ), 
ἔνε πε ἀερίῃβ οἵ αοά᾽": Ης ἀϊδβοΐοββϑ, 
ἴον Ηε ἔτγϑβε ἀϊϑβοουεγς---οὐκ ἀγνοίας, ἀλλ᾽ 
ἀκριβοῦς γνώσεως τὸ ἐρευνᾶν δεικτικόν 
(Ὁ πι.). ΤὙδα ρῆγαβα ἀδβοσῖραβ δῃ {π|6]11- 
Βεποα ενεγυννῆεῖς δοῖϊνα, Ὄνεγυννῇογα 
Ρεποιτατίηρ (ο΄. ΡΒ. οχχχίχ, 1-72), ἔογ 

(6 εγνω). οιδεν, ἱ,, εἴς., σοπίοττηίηρ, ἴο 

(με σοπιρὶ ἐπλεπίδγυ ἐγα τῇ σοποεσηίπρ {πε 
τεϊδείοη οἵ Ἑδίμοσ δηᾶ ϑρίτιι, βεὲ ἔοπι. 
νἱ, 27. Τὰς ϑρίτις ἰβ (6 ογρδῃ οὗ 
ταυζιαὶ ὑπάετβίδπάϊπρ θεΐννεθη πιᾶπ πὰ 
αοά. Ρ. ςοποείνεβ οὗ ΗἰΪπι 45 ἱπέδγηδὶ 
ἴο δες ἱπβρίσγεά τῆδπ, ὑνοσκὶπρ ἢ ἀπά 
τὨγοι ἢ, Γπουρ Ἰτηπηθαβυγα θῖν ἀθονα 15 
δουϊεῖαβ (5εε 11. τ, οπι. νἱϊῖ. τό, 26, 
εἰς.). τὰ βάθη (ρΙ. οἵ που βάθος) τς 
1δοβα ἰπβογιίδοῖε τερίομϑ, θεῖονν 411 ἐπὶ 
ἜἘΠ6. ἀγα βθεβ᾽᾿ ἂπά παῖ “σοπιθβ ὉΡ 
ἰπῖο (6 μεατὶ οὗ ἃ πιδπ (9), ΨΠ τα 
(οὐδ᾽ 5 Ρίδπβ ἴογ τηδπείη δε ἀενεϊορεά: 
ο΄. Βοτα. χὶ. 33 ἢ., Ἐρῇ. 1. ο δ΄, ΠῚ. τδ, 
Δηὰ Ὀν σοπίγαϑι δν. 1Ϊ. 24. ὙΠαβα ἄδερ- 
Ἰαϊᾷ σουπβεῖβ σεπῖσε ἴῃ ΟἾγίβε, δηᾶᾷ τὲ 
βῃαγαά ὃν Ηἰπὶ (Μίδις. χὶ. 27, ]οδῃ ν. 20, 
χν]ΐ, το, 25); 50 ἴπαξ ἰξ ἰβ ὁπ {δίπρ ἴο 
Βανε {πῈ ϑρισιε ΠΟ “ βουπάβ τῆς ἄξερβ 
οἵ αοἄ᾽ «πὰ ἴο “Πᾶνε ἐπε πιϊπᾶ οὗ 
ΟΠ τῖβι " (16), Τῆς [κα ῥτοξοιιπά ἱπβίρῃι 
ἰδ οἰαἰπιεά, ἰῃ νἱτί8. οὗἨ Ὧ15 ροββεβϑβίπρ' 
πε Ηοὶγν ϑριγῖε, ὃν τπε ττίτεσ οὐ τ88 
γίξάονι οὗ ϑοίοπιοτ ΤΣ Βεὶ πα ὑπεροχὴ 
λόγου καὶ σοφίας πὲ σοε5 ἴο ἀϊβογεάϊε 
με δϑϑυπιρίίοη ; οὔ. Α'8ο ϑίγασῃ χἱμ, 18. 
ὙἼῆς διεισρυίεβ ἔπατα δββίρπεάᾶ ἴο τῆς 
Βα ρειβομι πε “ ννβάοσι," ΝΟΤ,. {πεο- 
ἸοργῪ ἀϊνίἀςβ Ὀεῖννεεη ΟἾγῖβε δηᾶ τς 
Βρίτίε ἴῃ {πεῖς βενεσαὶ οῆςεβ τονναγάβ 
τῆᾶπ. Τῆε “ϑριτῖ" 15 δρργεμεπάςά ἴῃ 
γνίςάοηι ὑπᾶδι Ῥ;γυβίοδὶ γαῖ πα ἔπη, 45 
ὃν Ῥαδυ], ὑπᾶεσ ρβυοποϊορίοδὶ Ἀπδὶορίεβ. 

γεσ. 11. “ΕῸΓ διμοηρβέὲ τῆεῃ, ννῆο 
Κηοννβ (οἶδεν) ἴῃς {πίπρβ οὗ ἐπε τηδῃ, 
ἐχοαρὶ ἰδῆς βρίτς οὔ πὸ πιδὴ ἱπαᾶΐ 15 
ψ τμὶπ πἰπι ὃ 850 4ἷ5ο0 {πὸ τπϊηρβ οὐ αοά 
ποπα δᾶ5 Ρεγοείνεά (ἔγνωκεν), εχοερὲ ἐπε 
ϑρίτιι οὐ αοά." Ἑδγ ἴτοπι Ὀεΐπρ οἰΐοβε, 
ἀνθρώπων ἰ5. ἐπιρμαίὶς: Ῥ. δῦριιεβ ἴτοστα 
δυπιδπ ἴἰο Ὠῖνῖπα ρογβοηδι εν ; Θδοῖ εατὶ 
οὗ τηδῃ ὯΔ8 [5 βεογείβ (τὰ τοῦ ἀνθρώπου) ; 
ὁ“ ὯΟΓ δνδῃ ἴῆς ἀξδαγεβί βου!, δἀπὰ πεχὲ οὔτ 
νη, Κπονθ ΠΑ]Ὲ ἐπε τεάβθοηβ ΨΥ γα 
5116 οἵ βί σῇ "; {πεζὰ 15 ἃ σοσγεβροπάϊηρ' 
τερίοπ οἵ ἱππϑῖ Ῥϑβοπδὶ σοπβοϊουβηθββ 
ψ ἢ Οοά (τὰ τοῦ Θεοῦ). Α5 {πὲ τηδη!Β 
ον βρίτίε {{2 τῆς νεῖ] δῃά 1ἰρμῖβ τῃ8 



782 

ο οπι. νῆϊ. τοῦ Θεοῦ. 
15; Δςίβ 

υἱή, το Πι, ἀλλὰ τὸ 
Κ, 7, υἶχ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ Π., 

12. ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ “ πνεῦμα τοῦ κόσμου " ἐλάβομεν, 

Πνεῦμα τὸ " ἐκ τοῦ ἢ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 

21.10. χα χαρισθέντα ἡμῖν - 13. ἃ καὶ λαλοῦμεν, οὐκ ἐν " διδακτοῖς " ἀνθρω- 
422; ο΄. 

Τίπι.Ἰ. 7. πίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν " διδακτοῖς " Πνεύματος ᾿Αγίου,1 " πνευ- 
τοπνο τὸν 

κοσμον, 
μι. ἡ". ἘΡΆ. 1... 2. 

νἱ. 45 (158. 1ζν. χ3); οἱ. ᾿ ΤΆ. ἵν. ο. 
ἐ 8ὲες νεζ. 4. Ὁ 1101, χῖν, 37; 6]. νἱ. 1. 

ῬΆεν. χί, χα: ἀπὸ ἴῃ βαπὶαὲ ςοπηδχίοῃ, νΐ. 19; παρα, 7ο. χν. 26, 
ῬΗ. ἱ. 29; ῬΉπι. 22; Ας(β 111. τά; οἵ. Εσπι. νἱϊῖ. 32; Οἱ]. 121. 18; 

8 ἷν. 3, Χ. 13; ἈσπΊ. νἱ. το; [48. 1, 7; 1 Ῥεῖ, 11. 13; Νυπι. ν- δ 

ᾳ Ῥαβδῖνεα, 
Ὦ. 1,9; Αςίδβ χχνίϊΐ. 24. :]ο. 

λοηι, αγιον 411 ὕπος, θὰ: ὈΘΡ, ὙΒε ἱπβεγείοη ἰ8 4 ϑυτίδῃ δυλεπάδιϊοη, 

τεσεββεβ ρῬϑῃθίσαῦ]α Ὁ. ΠΟ τεαβοπίηρ' ἔτοσα 
ψἰδουῦϊ, 50 οἄ᾽ 5. ϑΡίτγιε σητδὲ σοσησηπηὶ- 
ςαίε Ηἰβ {πουρὮ 8, τοῦ ψνῈ 51.811 πανασ 
Κκηον ἔμετη. 715 τεβεσνα θε]οηρδΒ ἴὸ ἴπ6 
τίρμῖβ οὗ βε!ποοά. Ῥδι]᾽'5 ἀχιογηδεῖο 58Υ- 
ἴῃ ἀβϑυτηθβ [6 ρεβοηδν οὗ αοά, δηὰ 
ταδη 8 αἴδηϊν ἴο αοα ρστουπαάεα τῃδτείῃ. 
Ῥ, ἄοεβ ποῖ ἱπ {Π18 δπδίορν ᾿ἰτϊε ἐπε 
“Αγιον Πνεῦμα ὈΥ Βυγηδπ σοπάϊ οΏ 5, ΟΣ 
τεάυπος Ηϊπὶ ἴο ἃ πλεῖε ινίπε β6]1- 
οοηβοϊουβηεββ (τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, 12, 
δυδτάβ υ85 δρδίηϑε {815}; [6 δγρασηεπε 
ἰβ α »ηἱπογὶ αὐ νιαγμδ Ψ ἵπ 68]. 11}. 15, 
Εοχα. ν. 7, [031 χί. 13), δηα να] ἴοσ μα 
Ῥοΐπε ἴῃ 4αεδέίοη. Ὑπε Αρ. δϑοσῖθεβ ἴο 
ἃ τῆᾶῃ ἃ παίύγαὶ πνεῦμα (ο΄. ν. 5, χα 
ἼΒεβ5. ν. 23), ὑνῃῖοΒ τηδηἰξεβὲβ [561 ἴῃ 
γοῦς ἀπά συνείδησις (Εοηλ. 11. 15, νἱῖ. 
25, εἴς. ; 866 Οἵ. οἡ ἔμεβε ἴεγῃη8), δκίῃ 
τὸ δηᾶ τεσερῖῖνα οἵ 1ῃ6 Πνεῦμα Θεοῦ; 
Ῥαΐ ποὺ 11}} φυϊοκαπεά Ὁγ ἴδε Ἰαϊίοσ 15 τῆς 
πνεῦμα ἀνθρώπον τερπδπῖ ἴῃ ᾿ΐπι, 50 [μδὲ 
188 πιδῃ οἂπ Ὀ6 οβἰἰεᾶ πνευματικός (566 
ποίε οὔ 15).--Οη οἶδεν, 45 αἰ. [το πὶ 
ἔγνωκεν, 5εε ποῖε ἴο νϑσ, 8: “ψῃΠε οἶδα 
ἰ5 βίζωρ!ε ἀπᾶ δρβοϊιΐε, γινώσκω ἰ5 τεῖ- 
ἔνε, ἱπνοϊνίηρ τῆοτε οσ 658 πε ἰάξα οἵ ἃ 
ΡῬῖόςεββ οὗ Ἔβχαπιϊηβείοπ"" (1.1): “πὸ ομς 
ἀας ροΐ ἕο ἔποτυ τὰ τοῦ Θεοῦ᾽"---παβ ὃν 
ξεαγοϊηρ (τοῚ ἰουπᾶ Ηἱπὶ ουέ (1οὉ χί. 7, 
χχἧϊ!. 9, εἴς. ; [μη χνῖϊ. 25)---οὐἱν Ἠΐ5 ονγῃ 
ϑριγίε ἀγιοτυς, δηά ἐποσοῖοτε τενθδὶβ ΗΠ. 

Μεγ. 12. ἡμεῖς δέ, ““Βυϊ τοό": ε΄. με 
οπιρμδεέὶς ἡμῖν οὗ νεῖ. το (5εε ποία) δπᾶ 
(δε ἡμεῖς δὲ οἵἉ ἱ, 23, βίδηδϊηρ ἴῃ σοπ- 
ἐταβδὲ ψ ἢ τμΠ6 σοφοὶ δΔηὰ δυνατοὶ οὗἩ τῃς 
ννοτὰ, ὙΠε κόσμος ΜΨΏοΒε “ 5ρίγιε᾽᾿ {πε 
ΑΡΡ. “ἀϊὰ ποέ τερεινε," ἰ5 ἔπαὲ νποβα 
ἐγιβάοσλ αοά [888 τεάυσεά το 10} 
(1. 2ο ἢ), ψῇοβε κταϊθτβ ογυοιβεά {6 
Ἰνοτά᾽" (8), 118 βρῖτγίε 1ἴβ Ὀγοδάϊν σοποεϊνεά 
845 ἴδε ροννετ δηϊπιδεϊπρ ἴπ86 νου ἴῃ 
115. δπεραῖμῦ το (οά (οἷ. 2 Οογ. ἵν. 4, 
Ἐρδ. 11, 2, ᾿Ο "χης 31, δἴςι, 1 ΠΘΠἢ 
ἷν.. 1-6). Οἰπετβ (Ε5ι., ὧν., ΒΖ., Ηη., 
51.) τοαὰ τπ6 ρῆγαβε ἱπ ἃ τῆοσε δρϑίγασε 
πτρεσμαρβ ἴοο τηοάδτζῃ --- βϑεῆβθ, “βδρί- 
δητα τηυπάδηβ οἕ βου αγιβ," οὐ “τῆς 
γοτ  ἀ- σοπβοϊουβποβδ᾽᾽ (Η), οὐ “1᾿ ἐβρτῖς 

ἄς Ἰ'μδβυπιαηϊέ,. . . ος 46 1ε85 Ῥαΐξδηβ 
ἌρΡραϊίεηε ἰα τῦμδε εἰ 41 858. σοποαηΐγε 
ἄδπβ 165. σέπίεβ " ((ἀ.). --τ (Νοῖ τπα 
Βρίτι οὐ 16 νου νγε τεςεϊνεα), δὰ ἐπε 
ϑρίτς ΨΒΙΟΒ 85 τόση (5θ185 ἔτοπὶ; ἐκ, 
απεμείοη ἐν, Βρ.) αοά᾽ (οοίηρασε ὡς 
ἐκ Θεοῦ, 2 Οος. 11. 17); {π6 ρῆταβε τβο8]}]5 
τε. τεδοβίηρ οὗ [6518 ἴῃ ]οῇη χίν. 26, 
χν. 26; 5866 αἷβο Κοῃ). ν. 5, 6 ἱ. ἱν. 6. 
“Τα βρίγις οὗ τῆς ψοσὶ " Ὀσεαῖῃεβ ἴῃ 
ΏΘη ΨΏΟ 81:6 ἃ μαζί οὗ {δε ννοσίά ; “ἴδε 
ϑρίγιε τθδὲ ἰβ οσχη αοά᾽ νἱδβὲῖϊβ. ὕ8 
ἴτοτη ἃἀποῖῃογ βρβεσε, δγίηρίηρ Κπονϊεᾶρσε 
οὗἩ τῃΐπρβ τεσηονεά ἔγοπι πϑίυσαὶ ἄρρσγε- 
Ὠδηβιοη (5εῈ 188. ἵν. 9). ἐλάβομεν ἱτη- 
ΡΠΙε5. δοῖαδὶ, οδ]εοῖίνε τϑοεϊνίπρ (ἑακἑηρῚ), 
8.5 ἴῃ Π1, 8, χί. 23, εἴο.---ἶνα εἰδῶμεν κιτιλ. 
(Ξεε ποῖε οὔ οἶδα, τὰ; ἀπά ες}. ἔπε ετὼ- 
Ῥμδιο οἶδα οὗ 2 Οοτ. ν, 1,2 Τιπη. ἱ. 12) 
τὰ ὈοϊΪά νογᾷὰ δεγε--- μαὲ να ΠΊΔΥ 
ἄποιν (οεγίο «οἶγε, ΟΝ.) τῆς τπΐπρβ ἐμαὶ 
ὉΥ αοά ψεῖε δεβίονεὰ ἱπ ΗἰἾβ ρσϑδε 
ὍΡΟΩ τ5". τὰ χαρισθέντα, δοτ. Ρΐρ., 
Ῥοϊπίβ το [με Πἰβίοσί β {15 οὐ οα ἐο τηξη 
ἴῃ ΟΠ σῖβε, τνβιο ἢ τνουἹά πᾶνε Ῥεεη ἰάϊς 
Ῥοοπβ νυἱέμουε ἐπα ϑριτῖε σπδῦ!πρ τ8 ἴο 
“Κηονν ἢ {μετὰ : οὕ. ΡΒ. 1. 17 ἢ, ἵνα 
δωῇ . .. πνεῦμα. .. εἰς τ- εἰδέναι. 
χαρίζομαι (ἐο ἀεαὶ ἱπ χάρις : 566 ποΐε ὁπ 
χάρισμα, τι. 7), 10 σγαμπέ ὃγ τῦαγ ΟΓ βΎαξε, 
ἐπι μηηιεγεδα ζαυοσμν (οὕ. ε85Ρ. Εοπι. νἱῖϊϊ. 
32, 64]. 11, χδ). 

ψες. 13. ἃ καὶ λαλοῦμεν---ἰῃς ν». οὔ, 
7 (8εε ποίε) : ἔμεσε ορροβεὰ ἴὸ μυστήριον, 
Βετα ἴο εἰδῶμεν (εὐ. ̓ οδη 111. 1 1)--τ-ς ψῃϊσἢ 
τπΐπρβ ἱπάεεά τγὲ βρεαῖκ ουδ᾽ ; Κπονγίπϑ 
ἴπε58 στθαῖ ἰπΐηρβ οἵ αοά, ννὲ ἐξὶΐ ἐμεστα 
(οὐ. Ἰοδη χνιϊ. 20; αἰδο 2 Οοζ. ἵν. 2 δ, 
1ακε χίϊ, 2 ἔ., Αςῖβ χχνὶ. 16). Ῥ. μα8 πὸ 
δβοίεσίο ἀοοιτίηεβ, ἴο θὲ ψνῃϊβρεγεά ἴο ἃ 
8εῖςος οἴσοϊε; 1 τὰς τέλειοι ἀπά πνευ- 
ματικοὶ δἰοηξε σοπιργεβεπά δῖβ οβρεῖ, 
1ῃδὲ ἰ5 ποῖ ἄπ ἴο σϑβεῦνε οπ ἢὶβ ραζγί. 
“Τα καὶ λαλοῦμεν πΊακε5 ἰξ οἶδα ἐμὲ 
Ρ. ἄοεβ ποῖ πηβᾶῃ (1π 6 ἀπά {ϊ. σ 1) τὸ 
ἀἰβηρι θη ἔννο βοτίβ οὔ (Βρεὶ; δἷ5 
Ῥτεδορίηρ πᾶβ αἰνναυβ 126 δπίγα ἐγατῃ 
ἴος 115 σοπίεπὶ, θὰ αχργεββαᾶ βα τ ΪῪ ἴὸ 
τῆε στονῇ οὗ 15 ἤθάγεσθ " (Ηπ.). 



12--τΆ. 

ματικοῖς 1 " πνευματικὰ “ συγκρίνοντες. 
οὐ " δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ - "μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι, 

ἵἱ, 3, ν. 1:9, νἱ, τῷ; ΟΟΪ. 1, ο, 111. τό; σ᾿ Ῥεῖ, 11. 5. 
145. 111. 15; [υἀδ το; ἔουτ εἴπη65 ἴῃ ΠΚ., ἀπὰ Ἂςἐβ ἴῃ μϊ5 βεῶβε. 
8: πὰ 2 ΤῊ. Ζϑες!, 18. 
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τά. "ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος "Ϊκ. 1: κι3 
Ἔσοπτ ἡ τσ, 
νἱῖ. 14, χν. 
27; Ἐρἢ. 

Χ ΧΥ͂. 44, 46, Υ 2 Οογ. χ. 12; 8εε ποίε θείου. ; 
Υ Τυτίος ἐπ 2 ὕος., απὰ ἱπ 

Ὁ πνευματικως : Β, 17; 50 ὟΝ.Η. τρ. Α Βοοὰ δίπατυ βτοῦρ, 

Τῆς πποάς ὁ κίξεγαπιοε ἄρτεεὲβ συ τῃ 
δε σμαγαοίες οἵ πε τενεδὶίηρ ϑρίτίς: 
οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας 
λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς κιτ.λ. “(νηΐ ἢ 
τὨϊπρβ νγα Βρεδκ οὐ), ποῖ 'π δυτηδη- 
τν]ϑάοτση-ἀὰρῃς σψνογάβ, θὰ: ἴῃ (νοτάβ) 
ϑριτιτ-δυρμς᾽" ---υόγδα τη δεαμηρ μῦ 
(ννειβιειπ). Ὑηε ορροβεά ρβεῆβ. ἀβρεπά 
Οῃ διδακτοῖς, ἀξεηοίπρ αἀϑέμέ στ νΌ]. 
.(].--- οοπδίτυοοη βοσηανναὶ σασε, Ὀὰς 
οἱ. (50 ἱπ ἴοδη νἱ. 45, 158. 1ΐν. 13; ἀϊ 8 1πὰ 
τι Μάδος. ἰν. 7, διδακτοὶ πολέμον) ; {πε 
8τε Ἀπδτίῃγοιβ, 5: ΡΠ ἡγιηρ ορροβιῖα ἀϊπάς 
οὗ ννϊϑάοτῃ. --- διδακτὸς ἴπ εδυ]εγ τ, 
τηεδῃὶ τυλαΐ σαπ οὐ ομρδέ ἰο δὲ ἑαπμρπέ; 
ἰαίεσ, τυλαΐ ἱς ἑαμρ κέ (εἴ. γνωστός, οπ,. 
ἷ, 10). Ῥαιΐ αἰῆσπηβ (μαὶ Πὶβ τοογάς ἴῃ 
ταδίίοτβ οὗ τενεϊδιίοη, δ5 ὙΜῈ]] δ5 που (5, 
Μέσα ἰδυρῶς πίη Ὁ ἰμ6 ϑρίσί; Πα 
οἷαϊπηβ, ἴῃ βοτὴβ βεῆβε, νεγῦδὶ ἰηβρίγα- 
εἶοα. ἴῃ δὴ δποπεβὶ τηϊηἃ τπουρῆς δηὰ 
Ἰδηρυᾶρε δῖε οὔβ, δηά νυν ϑδίενεσ ἀδίογ- 
τηΐπεϑ5 {πὸ ἔοσηχεσ σησβὶ τηουά της Ἰατίοτ. 
Οογ. οτίςβ. οοπιρ᾽αἰηεὰ Ὀοτῃ οὗ {δε ἰπὶ- 
Ῥεγίεοτίοη οὗ Ῥδυ}}5 ἀϊαϊεοίῖ (2 ὕοσ. χ' το: 
866 1 δδονε) δηά οἵ (δε ρονεγίυ οὗ 15 
ἰάδαβ ; μεθ 15 8 γεϊοίπάεσ. Κε αγγῖνβ 
τῆυ5 δὲ ἐπε ἐχρ᾽απηδιίοη οὗ ἴδε οὔβουσα 
οἴδιιβε, πνευματικοῖς πνευματικὰ συνν- 
κρίνοντες,---οοπιδίηίηρ τρὶτίίμαϊ! ἐπὶηρ5 
τοὐέϊι ορ᾽γιἑμαὶ, ννεδάϊπρ Κίπάγεά βρεεοῃ 
το (πουρδς (ἴος ἐπε Ρίρ. 4.8|1ῆε8 λαλοῦ- 
μεν): 80 Ετ., ὔν., ΒΖ., Ὁ..Ύ., Με., Ηῃ., 
11., ΕἸ., Βῖ.; “ὙΠ δρίγίταδὶ ρῆγαβα 
ταδῖοπίπρ βρί τισὶ ἀγυτῃ " (Εν.). Μετ. 
13 Δβϑειῖβ ἴΠ6 σοτγεβροπάεηοε οἵ Αροβ- 
τοῖς πέξεγαμος απὰ ἱποιρπέ; ἴῃ νεῖ. 14 
Ῥ. ραβ868 ἴο ἴδε Ἴοογγεβροπάβηςβ οὗ τε 
απά ἐμπίηρς. Οἴδεῖ τηεαπίηρβ ἀγα ἔουπά 
ἴος συνκρίνω, ἀπά πνευματικοῖς τηᾶν ὈῈ 
τῆᾶβο, 85 Ὑ}61} δβ πευΐ. ; τ π|8 τπε ζοίϊϊονν- 
ἰδ νατίαπε τεμάθσιηρβ δῖα ἀεδυςεᾶ: (1) 
ἐονεῥαγίηρ 5ῤ. ἐπίηρς ΜῊ τ. (Να.» ἘΝ. 
ἙάΔ))---[οττηΐὶπρ ἐμεπὶ ἱπίο ἃ οοτγεϊδιε 
βυβίεσῃ; (2) ἐμέθυῤυθεϊηρ, οἱ ῥγουΐηρ, :ῤ. 
ἐκίτιρς ὃν εῤ.-ττος. ΟΟΤ. ἴγρεβ Ὁν Ν.Τ. 
[] Β] με πίβ (τι. δπὰ ἘΠ); (3) αἀὐαῤέϊηρ, 
οσ αῤῥγοῤγίαείνιρ', 5ῤ. ἐϊπηρς ἐο οῤ. πιέπ 
(Εϑβε., ΟἸἰβθδυβεη, ( ἅ.), ννττἢ βοης βίγαίῃ 
προῃ ἔπε νΌ.; (4) ἐπέεγῤγείϊη! οῤ. ἐμίπρς 
ἰο εῤ. νιεη (Βρ., Κὔοκεγι, ΗἙ, ϑιδηίευ, 
Α1.,. 5π|.). Ὅπε ἰἴαϑὲ εχρίπαίΐοη 18 
Ρἰαυδίδ!ε, ἴῃ νἱενν οὐ τΒς βευςῖ; δα ἱξ 

τηΐβθεβ ἔμε σεαϑὶ ροΐηϊ οὗ νϑσ. 13, ἀπά ἰβ 
ποῖ ΟἸεασὶν βυρροτίεά ὉΥ ἴπε ἀβϑᾶσε οὗ 
συνκρίνω, ὙΨΏΪΟΝ “τηξαῃβ ῥτορεσὶν ἴο 
εονιδιηε, 88 διακρίνω ἴο ξεραταῖε " (1.1.). 

ψεσ. 14. ΝΠ τπε ΑΡρ. 81} 18 οῤίγίἐμαὶ 
-πννοτάβ δηὰ ἱπουρθίβ; ἴογ (Πὶ8 νεῖῪ 
ΤΕΔΒΟΏ τῆξθη οὗ ἴπε ψουϊά τεΐεος ἐμεῖς 
τεδοξίηρ : “Βυΐξ ἃ πδίισγαὶ πῆδῃ ἄοεβ ποῖ 
δοςερίὶ πε Πίηρβ οὗἩ τε ϑρίτίε οὔ αοά" 
(εζ. Ἰλοπλ. νἱϊ. κα; Ἰοΐη αν. 18-21, ᾿ Το π 
ἷν. 5).--ΟὙ με νῦϑ8. ἴοσ σεγείυΐρηρ, λαμβάνω 
(12) τεραγάβ ἔπε οὔ]εςί, δέχομαι {πε 
ΤΩΔΏΠΘΙ πᾶ 5ριτίς οὗ τῆς δοῖ---ο τοσίρονπε 
(ϑεε ρα1]|8.}; ἔπεσα ἰδ πὸ γεοεῤέἑυἱέγ---- 
πο ναΐτ δάπητίογε" (Βᾳ.). Ψυχικός, 
ἴῃ 411 ΝΟΤ. ἰπβίαπσεβ, μα5 ἃ ἀϊβραταρίπρ 
56η86, δεΐῃρ Ορροββᾶ ἴο πνευματικός (45 
Ψυχὴ ἰ5 ποῖ ἴο πνεῦμα), ἀπὰ Δἀἴτηοβε 5υῃ. 
Μὰ σάρκινος ΟἹ σαρκικός (111. Σ 1). 
ὙΠε τεγηὶ 18 ἴῃ εἴεςι ῤῥγίναέϊυε--- δ μόνην 
τ. ἔμφυτον καὶ ἀνθρωπίνην σύνεσιν ἔχων 
«(Ὁ πι.}, “ ἀπεση θαι Ποηλίπεπὴ 50115 πδίοσ δα 
Το Δ 08 Ρῥσϑάϊειτη " (Ον.),---ροβίεῖνε 
ΕΥΪ Ὀεΐῃρ ἱπιρ!εὰ ὃν οοπβεάπεηςε. 
Αἀδτηβ Ὀοὰάγν νγὰβ ψνυχικόν, 485 ποῖ γεὶ 
ομασρεά, πκὸ ἐπδὲ οὗ Οϑγίβε, νὰ τε 
Ὀἰνίπε πνεῦμα (χν. 44-40. 5γπη. ΜΙΝ 
χοῖκός, ἀπά ςοπίταβιεά νυ ἢ ἐπουράνιος). 
ΦἼΒΕ Μοᾶ νγᾶβ οοἰϊπεά ὃν Ατίβιοεϊε 
(Εἐλ. Νίες., 111., χ.» 3) ἴο ἀϊδείπρυ δ μα 
Ῥίδαβυσεβ οὗ ἔπθῸ βοιϊ, βυυιο δ8 δι ϊ το 
πᾷ ἄεβῖσε ἴοσ Κπον]εάρε, ἔτοπι ἔποβε οὗ 
1με θοάν (ἡδοναὶ σωματικαί)." ““ 5 πιῖ- 
Ἰατῖγ Ῥοϊγρίιβ, ἀπά Ριυΐϊατοῦ (4ε Ῥίαε. 
Ῥλέϊ,, ἵ., 9: ψνχικαὶ χαραί, σωματικαὶ 
ἡδοναί). ““οπιγαβεεά υνττῃ ἐπε ἀκρατής, 
18ε ψυχικὸς ἰ5 {πε πολ] εβὲ οὗ λθεθ, Βαϊ 
ἴο ἴΠ6 πνευματικὸς Ὧξ 5 τεϊαίς 45 {πε 
Ὡδίυγαὶ ἴο ἴῃπε βιιρογπδίαγαι " (Εά.: 566 
Ογ., 5. τ.). ὙΠῚ5. ἐριμεῖ, ἐπογαΐοτε, ἀς- 
βοιῖρεβ ἴο (ες Οὐογ. ἴπ8Ὲ υπτερεπεγαία 
Ὠδίυγε αὐ ἐΐς δεεὶ, ἴῃς τηδῃ ςοτηπιεπάεα 
ἴῃ ΡὨΪΟΒΟΡὮΥ, δοϊιδιεᾶῖ ὈΥ ἐπε προ 
1πουρπῖβ Ἀπ αἰπὶβ οὗ ἴπε6 παίωγαὶ 11{6-- 
ποῖ ἴῃε 86,818] τηδη {({πὲ αρνμαϊς οὗ [ἴῃ 6 
ΝΕ.) ψἈΟ 15. τυϊεὰ ὃγ Ῥοάην ἱπιραΐβα. 
Υξεῖ τε ψυχικός, μὴ ἔχων πνεῦμα (7πᾶς 
10), πᾶν 6 ἴοννεσ ἔπαπ {π6 σαρκικός, 
ψ ΏΕτα {πὲ Ἰδίζεσ, 45 ἱπ 111. 3 ἀπά (4]. ν. 
17, 25, 18 Αἰτεδάυ ἰουςπεά βὰς ποὲ ΑΠῚῪ 
Δϑϑί πη] διε Ὁ. {π6 11ξ6- ρ᾽νὶπρ Πνεῦμα..--- 
μωρία γὰρ αὐτῷ κοτιλ., τεπάετεά ὉῪ 
Κτθηκοὶ (Βείγᾶρο, ῬΡ. 379 8), “Εοτ 
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᾿ Βον. χὶ. 8, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι "πνευματικῶς " ἀνακρίνεται - 1.5.1 ὁ δὲ 
Ὁ ἶν. 3.{., ἰχ. 

3,5. 25,27, πνευματικὸς " ἀνακρίνει μὲν 2 πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς " ἀνα- 
χίν. 24; ν 
1. χχἱπ, κρίνεται. 
14, δηὰ 
ἂνς {ἰπλε8 
ἰπ Αείβ. 
χνΐ, το, χίχ. 33. 

ς 15. χὶ. τ3; σι, χὶ, Ξς; ᾧ. ΥΥβά, ἐχ. 13. 

τό. “τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς “ συμβιβάσει αὐτόν ; 

ἃ ἘΡΒΆ. ἱν. τό; Οὐἱὶ. ᾿ΐ. ς, το; Αςὲδ ἰχ. 22, 

ὑ Ψετς, 15 οπηὰ ἰπ δ" δηδ μδ1].5, ὉῪ ποριαοίεϊδμίοη, ἀνακρινεται Ῥείῃρ τερεδίβα ἱπ 
νυν. 14 ἀπά 15 (ς7. ἰχι]. ποίς οἡ ἱ. 27). 

2 0πι. μεν ΑΟΠα; ΜΆΒΓΡ, εἰς,» ἰπδεγὶ ἰϊ, 
ἴς νυ ἢ 80 11515. 

Τῆς ξοσοροίηρ δὲ ψου!ά σοηδεπηπ 

53 χα παντα: ΑΟΌῬ, σγ; ΝΗ. »ιρ. (Ὀγαςκειε). παντα, ΒαΙ,, εἰς, ΤΈς ομίεῖ 
σορίθβ ἴπδὲ Ἵγηῖϊὶ μεν, Βι ρβεϊζαϊε ἔοσ [ἃ τὰ θεΐοτε παντα. 

ΤΟΙ - θαΙοπ 5 (οἰεανεθ) ἴο πίη, ἀπά Ὡς 
οϑπποῖ ρεζοεῖνς {πδὲ Ὡς ἰβ βρ ΓΙ ΔΠΥ 
βεδσομεά᾽" (ο΄. χῖν. 24 Ε΄, ἀνακρίνεται)--- 
80 ἰηρεπίοιβ δηὰ απ ΠΣ ΠΣ, Ῥοββίδίς 
ταηβἰβιίοη, ας ποῖ ςοηϑιϑίθηι ν ἢ {πα 
επιρμδίῖς τεῦ. οὗ μωρία ἱπ «ἢ. 1, το ἐδ 
τοογᾶς μάρπισηέ ὁπ ἐπε Οοεῤεῖ, Ἀοῖ 
ψ τ τς ἕδοῖ τπδὲ “τῇς {πὶπρβ οὗ αοά᾽" 
(σοφία Θεοῦ, πνευματικά) ἅτ τῆς 4]]- 
σοτητηδηάϊηρ.- ἰορὶς οὐ Ἅ ἐπὶ8 ρδγαρυδαρῃ. 
Ὗνὲ δάμπεσε ἱἐπογοίοσε ἴο ἔπε οοπίτηοῃ 
τεηδετίηρ : “ Εὸς ἴο πἰπὶ {πᾶν ἃσα 9ΟἸ]Ὺ ; 
πὰ πε οαπποῖ ρεγοεῖνα {{Π6ρ), ἴοσ (1Ὲ 15) 
Βρ᾽ ΓΙΌ ΔΕ ({π41} τΠῈῪ ἃσα {τε "--ἀπά μα 
18 αηϑρί τεσ, ἘΕῸσ γνῶναι, 566 ποίδ οῃ 
ἔγνωκεν (8).---᾿Ανακρίνω πιυδὲ Ῥὲ ἀϊ85- 
εἰπριβηεἃ ἔγοτα κρίνω, ἐο ἡμάρε, ἀεἰτυεν 
α υεγάϊσέ; ἀπὰ ἕτοπι διακρίνω, ἐο ἀἰξεέγη, 
ἀϊδηηρμίδη ἀϊβῖ, ταΐηρβ; ἴξ βίρηῖβεβ ἐὸ 
ἐχαπιῖπε, ἱπφμῖγδ ἱπίο, Ὀεϊῃρ 5υπ. οὐ ἔπε 
οηε 5146 ψ τ ἐραυνάω οἵἉ νετ. 10, ἀπά ὁπ 
ἴπε οἴδοι τι δοκιμάζω οὗ ἡ Τμεβ5. ν. 
21 (ϑες ρδτῖβ. ; αἷβο 1.1. σὰ ἴοζ., δπᾶ ἴπ 
δἰ Εγερὰ Κευϊδίοηδ, Ρρ. 60 8.): “ἀνά- 
κρισις 85 ἂἃπ ΑἸΠαηΐδη ἰαν-ίεσια ἴοσ ἃ 
Ῥταὶ πλίπαγυ ἱπνεβιϊρδιοη---σοστεβροῃάϊη 
»ιμίαἐϊς »πμίαριὶς ἴοὸ τε ρατὲ ἴδκεη ἴῃ 
ἘΠΕ 5}: Ἰανν-ργοσεεάϊπρβ ὈῪ {πε αταηά 
7υγν" (οὖ. Αςίβ χχν. 26). Ὑμ6 (ο8ρεὶ 
ἌΡΡΘδῖβ οἡ ἰΐβ ἐγίαὶ Ῥείοτς [Ὡς ψυχικοί; 
Πκε τὰς Αἰμεηΐδη ρ ἈΠ] βορμεσβ, {ΠΕ ρῖνα 
ἴ ἃ ἢἤγβε πεαιίηρ, Ῥὰϊ {πεν πᾶνε πὸ 
ΟΥδηοη [0 ἴδδὲ ἰὲ Ὁγ. ὙὍμδ ἱπαυΐσυ ἰ8 
βιυῆςεά, αὖ ἑπέέῖο, ὉῪ τὰς ἱποοπιρεΐδηςα 
οὗ πε ἦυτγ. Ὑπα ὑπδρίγιὶ ἅτε οἷἱξ οἵ 
σουγὲ 85 σοὶ! ρίοιβ οσἱῖσβ; ἘΏΕΥ ἅτ ἄεδῦ 
τῖεη Ἰυάρὶπρ' πιιϑὶς, 

ψεῖ. 15. “Βιυϊΐ {ἢε βρι ταδὶ τηδη (165 
(1ε518) ἐνεγυ πίη "---ἃ τηδχίπὶ γεβετη δ πρ, 
Ρεσπαρβ ἀδβδίρηεαϊν, {πε Θιοῖς ἀϊοία σου- 
οσεγπίηρ “πε ννῖϑε ταδῃ "ἡ". ῬΔ1] 5665 “ ἷπ 
τε Πνεῦμα, {π6 Ὠϊνίης Ῥόνασ οσαδ νεῖν 
νγοσκίηρ ἴῃ ἴπῈὸ τηδη δηά ἱπιρατίε ἃ ἴο 
Βἴπι, {πῸ κριτήριον ἔογ 1ῃ6 τἰρῇῃι εϑεϊσηδία 
οὗ Ρεΐβοπβ δπά {πίηρβ, Ὀινῖπα δηά μυπίδῃ. 
Τῆς ϑίοα οὐ ἰΐ5 ραγί ννὰβ ἱπίθβης Υ οοη- 

οετηεᾶ “το Κπονν ἴδε βίαπάδτγά δοσογάϊηρ 
ἴο ψΒὶοἢ πιδῃ 5 ̓ πᾶρεά Ὁν πιδπ᾿ (Ατγίδη- 
Ερίἰςιςῖαβ, 1Π1,, χιτ., 16) « . . ἴξ Τουπᾷ [Π15 
ογιξογίοι ἴῃ ἐλ πιογαὶ μδε οὗ Κξαξον. . .. 
ὙΠῈ ΟΠ τίβείιαπ δεϊίενεσ δηά {πε ϑίοϊς 
ῬΒΠοΒορμοσ θοιῃ ῥγαςιῖβε δῃ ἀνακρίνειν ; 
ῬοΙΒ ἀγα σοπβοίοιιβ οὗ βίαπάϊπρ' βιρασίοσ 
ἴο 41] πετεες ἔτοτα ποι; δαϊ τπ6 
δτουπᾶ οἵὗὨἨ {π|5 διιρογίοσίἐυ, δηᾶ [6 ἰηξοτ- 
δποαβ ἄγαννῃ Ττοπὶ 1ξ, ἀγα δα 8} ορροβεά 
ἴῃ τ1ῃς το σᾶ86ε8. Τα 5.ο1ο᾽5 ᾿πᾶρτπαπὶ 
οἡ ἴῃ ψοσ]ᾶ Ἰεδὰβ ῃΐπα, ὑπᾶθν σίνεπ οοη- 
ἀϊάοηβ, ἴο βδυίϊοϊάς {(ὙΠὰὲ ἄοος βἰδηάβ 
ορεη, Ἐρίςξ): τῆς. ΟΠ τί βείδη’β ἡπάρστηθπι 
ἡ ἔπ οι] Ἰεδάβ το [πὲ τϑα[βαείοη οὗ 
{πε νἱοίοτν οὗ ἴῃς οδ]άσεπ οἵ αοά᾽ 
(Ηπ.).---πάντα (ποῖ δυέγν ὁπ6, Ὁ: πευΐῖ, 
ῬΙ.) 15 αυϊξε ξεποσαὶ---συογγέλίηρ; οζ,, ἴοτ 
186 βοορε οὗ {Π|8 ξἔδου εν, νί. 2 ἔ,, χ. 15, 
ι ὙΠεβ85. ν. 21,1 ]ομη ἴϊ. 20 ἔ,, ἵν. σ, δν. 
ἰϊ. 2. Ατίβιοις (ἐλ. Νίο., ΠῚ. ἵν.) βαγβ 
οὗ ὁ σπουδαῖος (ἴπ6 τηᾶπ ΟΥ̓ σματδοίετ), 
ἕκαστα κρίνει ὀρθῶς, καὶ ἐν ἑκάστοις 
τἀληθὲς αὐτῷ φαίνεται - .. ὥσπερ 
κανὼν καὶ μέτρον αὐτῶν ὦν; Ῥαίο, δὲ 
Ἀοῤ., ᾿ἅ., 400 Ὁ (φυοιεά ὃν Ἐά.), ἀϑογίθεβ 
πε βᾶπιῈὲ Ὀπίνεγβα ἢν ογίἰοαὶ ρον ΕΓ τὸ 
ἡ ἀρετή. Ῥαι]}5 πνευματικὸς Ἰυᾶρε5 ἴῃ 
νἰτίαε οὗ ἃ Ὠἰνίης, 811-5εατοπίπρ Ῥτόβαποα 
ΜΠ Πη δἴτι ; Ατίβιίοι θ᾽ 5 σπουδαῖος, ἰπ 
νἰτίαθ οἵὗὁἨἁ ὯῚΒ ῬΕΙΒΟΊΔ] αυδὶ]ε8 δηάᾶ δἱ- 
ταϊηπηδηῖβ, δὰ] δάμη σαν ἀἰβρίαυβ ἱπ 
1Π18 ἘΡ. ἔπε ρονγεσβ οὗ ἐπε πνευματικὸς 85 
ὁ ἀνακρίνων πάντα. ἼὙΠεῖε ἅτ, οἵ 
ΟΟΌσθα, 11π|118 τὸ πε εχογοῖβα οἵ τῆς 
ἀνακρίνειν, ἵπ ἐπε Ροβίοη ἀπά ὀρροτ- 
ταπῖ65. οὗ {π6 ἱπάϊνί 2]. 

αὐτὸς δὲ ὑπ' οὐδένος ἀνακρίνεται, 
“ΨΏΠῈ Πα Ἀἰπιβαῖῇ ἰΒ ρὰϊ οἡ {{|8] ἘΥ͂ 
ποηα,᾽ ---δἶποε ποπα ΟἴΠΕΙ ΡΟββεββεβ {Π6 
Ῥτορα οὗ τσυτῃ ἔασηιβμθά ὃγ {πὸ Πνεῦμα 
τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ ; πε πνευματικὸς βίαπάβ5 
ΟὨ ἃ Βεῖρμε ἔσοτν νν ῖοἢ Πα ονογίοοῖκβ τς 
ψνοτὶ, απ ἰδ ονθγϊοοκεά οπἷν ὉῪ αοά. 
Τὰς 5ιἰδίεπιεπὶ 18 1ᾶθαὶ, μοϊάϊηρ βοοά οὗ 
“πὲ 8ρίτίξιαϊ πηδη ᾿ 25, δῃα 50 ἴδγ 458, ἢ 



Π|. 1. 

ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ 1 ἔχομεν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

11. τ. Καὶ 3 ἐγώ,; ἀδελφοί, οὐκ" “ 
ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς " πνευματικοῖς, ἀλλ᾽ ὡς " σσαρκικοῖς,3 ὡς 

γὃς 

ρκι- 
ις, 2 

(ον. 111..3; 
Ἐοπι. νἱΐ. 
14; ΗεΡ. 

Γ 
Μμοι 

Υἱϊ, τό; ἰὰ υχΧχ, ὦ Ομγ. χχχίϊ. 8; Ἑ σεῖς, χὶ, 19, χχχνὶ.. “δ, 

1 κυριου, Β᾽ "Ὁ (4 ὑπιετγιιβεινοσίην στο): οοηδοτπηβά ἴο ρατ]. βεπίεηςδ. 

Ξκαγω: Δ]1 υποο. θαϊ {πε ϑυτίδῃ ἴ,. 

δσαρκινοις, ΒΟ Ό", 17, 6γ"". 
ϑυγίδη Οὗ. οπι. νἱῖ. 14, Ηερ. νἱΐ. 16. 

ἷβ ϑιιςῃ. ἍΝ Πδσε ἃ ΟἸγίβείδῃ 15 σάρκινος 
(111. τὴ, Πὶβ βρίγίξααὶ ᾿πᾶρτηδηί 15 νἱεἰδεεά ; 
ἰο ἴπαι ἐχίεπε ἢς ραΐβ δἰπιβε} ττπῖπ Πα 
τηβαϑοσε οὗ {πε ψυχικός (οἷ, τ [οΠπ ἴἰϊ. 1, 
ἵν. 5). Πμέν, αἴϊετ ἀνακρίνει, ὈῈ ρεηιυ- 
ἷπεα, 1 (ἄτονβ ἰηίο βίγοηρεσ ταὶ ϊεῖ {πὸ 
ΒΙΙΡΟΙΙΟΥΙΥ οὗ {π6 πᾶ οὗ {πε ϑρίτίε ἴο 
ἀπδρίτυ4] ἰπάρτηεπε : ἢ ΠοΙᾶβ (με 
ἰουςπδίοηθ δηά ἰβ {π6 ννουἱ 5 {τἰεσ, τοί 
πε ᾿νουα πῖ5. Τηϊβ Ἔχεπηριίοη Ῥ. ψ"Ἱ]] 
οἰαίπι ἔοσ ἰιἰγηβϑὶῖ, οα Ζυγοῦ στουηάβ, ἴῃ 
ἷν. 3 8..---᾿Ανακρίνω, ιιϑεὰ Ὀγζ Ῥ. κέ {1π)65 
ἴῃ {π|5 ΕΡ., απᾷ ἴῃ πο οἴδμεσ, ννγὰβ ρσοῦδῦὶν 
ἃ ἴανουτιία δχργαβϑίοη ἉΠ (ῃς ονεῖ- 
νεεηΐπρ Οοτ.---ἰῖκε “ στ ἰσῖβηλ "ἡ ἰοτ-αν, 

Ψεσ. τ6. Οἱ ἐπε εὔτγεα οἰδιιβεβ οὗ 158. 
χὶ. 13, Ρ. δάορίβ ἴῃ Κοχῃ. χὶ. 34 {με τϑί 
δῃᾶ 2ηᾶ, ἔετε πε τϑὲ δηάᾶ 5Ξτὰ ; ἴῃ Ὀοίῃ 
ἰπβίαποεβ ἔτοπι {πε 1 ΧΧ (νϊο τεπάετβ 
ἐπε ΗδΌ. ἔγεεϊν), ἰη θοῦ ἰηβίδηςεβ ψἹἢ- 
οὐν τῃ6 καθὼς γέγραπται οὗὨ ἁ ἔοτπγαὶ 
αυοίδείοη.---ὃς αν Δι  άμει αὐτόν (4ιὶ ἴη- 
οἰγμοίμγηδ δἱέ διε, ΒΖ. : οὐ {Π6 τεῖ. ῥγοῇ. 
ἢ δε, Ἰηἅ, οὗ οομέεηῥ[αἑεά γεδμῖέ, βεα 
Κτάρετγ᾽β Ον. ϑῤγαολὶ., 1.) ὃ 53ν 7, Δῃπ,. 
8; Βη., 8 318) ἱηάϊσαϊοεβ {πὸ ᾿ἰνίης 58- 
Ῥογίοσ εν το οσθαίαγοὶν σοττεοίίοη, ϑνΒϊοἢ 
105Ὲ 65. ἐῃ8 βῃογπλοιβ οἱδίπι οὗ νϑσ. 156. 
--Συνβιβάζω πιεαπ5 (1) ἐο ὀγίηρ ἐορείλέν, 
εονιδίπε (Οοἱ. 1ϊ. 2, εἴς.) ; (2) ἐο εονιῤαγέ, 
φξαΐλεν, ῥγους ὃγ ῥιεεἐϊηρ ἐπίηρς ἐορ είν 
(Αςίδ5 χνΐ. το) ; (3) ψἱἀδπεοά ἴῃ Ἰαΐετ ατ. 
ἴο ἐπα βεῆβε ζο ἐδαοῖ, ἐησίγμοί, ΤῊΘ ῥσο- 
Ῥᾷδεὲ ροϊπιβά ἱπ δνϊάβηςε οὗ οὐ 5 ἱποοιη- 
Ῥᾶτδῦ]ε νυϊβάογα δηά ρονγεγ ἴο με ναϑίπεβϑ 
οὗ ογθαίίζοη, νυ μεγεΐη 116 ἀηὶγηαρίπα Ὁ ]8 τὰ- 
ΒΟΌΓΟΘΘ ἔοσ [5γ86]}5 γτεἀειηρείοῃ, ἐπαι ἑοτοϊὰ 
ἀεβραῖγ. Ηετγε ἴοο ἐπε νοῦς ἰπ ιεδοη 
5 ἀὐοὰ᾽5 Ἰπβηΐίς ψϊβάοσι, ἀϊγεοιίηρ, πιδη 8 
βαϊνδιίοη πγουρᾺ ᾿πϑογαίδῦϊα νναγ5 (6-0) ; 
δι τῆς Αροβεῖε᾽β οοηἰεηξίοη 5 πδι [815 
“ἐ τηϊηά ᾽" 1πβρίγεβ ἔπ6 οσρδῃβ οἵ γενεϊδείοη 
(το 8..), απὰ ἐΐξ βυρεγίοσίεν ἰο {π6 ὑπάρ- 
ταεηΐ οὗ (6 ψνοσϊἃ 15 τεϊδείνεϊν ]50 
ἐποὶγς (τ4 Η.). ῬΑυ] ἰγαηϑίαιεβ {πε νοῦν 
Κυρίον οἵ Ιβαἰαῃ ἱπίο δϊ8 οὐγὴ νοῦν 
Χριστοῦ ; ἴο ᾿ίπι ἴΠ656 τη 5 ἀγα ἰδεηιὶ- 
οἱ (ς΄. Μαϑίε, χί. 27, ]οβῃ ν. 20, εἴς.). 
Θυοἢ Ἱπίεγοπδηραεβ ὈαίΓΑΥ ἢἰ5 “ ἱππογτηοϑί 
οοηνϊοιίοη οὗ (Π6 ἀοάπερᾷ οἵ ΟὨτῖβι " 

ΨΟΙ, 11. 

σάρκικοις, ὈΓΟΤΡ ; Ἰἰαίς νεβίεσῃ δπά 

(Ε1.).---νοῦς 5εῖνδβ [ἷβ ἰὰση δαίίογ ἐπα π 
186 1Ιογ4] πνεῦμα οὗ {πε οτὶρίπα! (γμαςλ) ; 
{πε ἱπιεβ!]θσίυδὶ βἰάε οἵ ἐμε πνεῦμα ἰ5 σοη- 
σοτηδά, {πε θεῖον ὄμμα (Ξεε ποίξ οη νοῦς, 
1, το). Εογ {πὲ εἰηρῃϑες ἡμεῖς, ο΄, νν. 
1ΙΟ, 12, δῃᾶ ποίεβ ; ἔογ {π6 δπδγίῆγοιβ 
πουη8, ποίε οἡ νϑῖ. 4; νοῦν Χ, ἰ5 αιιαδ5ὶ- 
Ῥτγεάϊοαϊίνε-ε 15 Οὐγίσς τηϊμά-- πὸ 
οἴδμει---ἰπαΐ τγε μᾶνςε "".---ἔχομεν ἰδ ποῖ ἴο 
θὲ ϑοξιεαπεά ἱπίο ῥογεῤδοίαηι μαδερτς, 
πουΐγες (6τ.): ΟΠ τίβε ᾿ἵνεβ δηὰ τβίηκβ 
ἴῃ ἴῃ πνευματικός (νΐ. 17, 2 Οοτ, χίϊ!, 3 Β΄, 
εἴς. ; Ἰοῇη χν. 1-8) ; {π6 μηΐο γπγϑέϊσα ἰδ 
ἔπε μαδαγὲ οὗ Ῥαυ]5 ἐχρεγίθησε. 
ΟΒΑΡΤΕᾺ [11.-τῖῶνϑεσ. τ. Κἀγώ, ἀδελ- 

φοί: Τῇε Αρ. τϑίσσηβ ἴο (ες βέγαϊη οἵ ἰϊ. 
1-5, ϑρβακίῃρ ἢονν Ὡοξ ἰῃ βἜηεγαὶ ἰεσπΊ5 
οἵ ἡμεῖς, οἱ τέλειοι, εἴα. ; θπι ἀε ἤπηϊτεὶν οὗ 
τμε ὕοτ. δηᾶ Ὠἰπιβεὶῖ, Τόν ἀοτηοπβίγαίε, 
ὈΠΠΔΡΡΙΪ, {πε ἱποδρδοῖϊΐν οἵ ἔπεὸ υαἡ- 
Βρίσίταδὶ ἕο βρίτίεσαὶ τπηρβ. ὙΠε καὶ 
οΑΙτίδα 18 Ὀδοῖς ἰο ἴἴ. 14: “Α πδίυγαὶ 
τοδῃ ἄοεβ ποί γερεῖνε {πε ἑμίηρβ οἵ αοὰ 
.. 0) 8Πη41 (δοσοτάϊηΡ]ν) σου] ποῖ αξέου 
(μεπὶ) ἴο γου 85 ἴο βρίτί[αδὶ (πιεπ), δαὰϊ 
85 ἴο τηδῆ οὗ ἤδϑβδα ", Ὑεῖ [δε Οοσ. νγθγα 
τος ψυχικοί (566 ποίε, 13. 14). ἘΕῸΙ 
λαλῆσαι, 8566 1ἴ. 6; δηἃ οἡ {πε τεςερ- 
ἘνΠ οὗἩ ἴμ6 πνευματικός, ἰἱ, 13 8, ΟἿ. 
Εοπη. νἱ]]. 5-0 : οἱ κατὰ πνεῦμα ὄντες τὰ 
τοῦ Πνεύματος φρονοῦσιν.---Κ(οὐκ... ὡς 
πνευματικοῖς), ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις ; “ὁπ 
τς σοπίγατυ, (1 ννὰβ οὐ] ραᾶ ἴο βρεαὶς ἴὸ 
γοῦ) 48 τὸ τῶβϑῃ οἵ βεβὴ ""---ϑταμηπιδεϊςαὶ 
ΖΕυρτηα, 85. ὙῈ11 485 Ὀγενι]οσιεηςα: [Π6 
Δἰητηηαίίνα “1 τνὰ5 δὶς," ςατιϊεά ονὸῖ 
ἔτοπι ἴπ8 περαίϊνε οἶαιιδα οὐκ ἠδυνήθην, 
Ρᾶ5565 ἰηίο ἴπ6 Κίπάγεά “1 νγὰ8 οὐ]ρεά," 
ἐμαὶ 5 πϑοββϑασὶν υπάεγβίοοά (ος ἘΡΏ. 
ἷν. 20) ; νΕΓ. 7, νἱῖ. 10, Χ. 24, Δ16 5 Π}}1Ατ]Ὺ 
Θχργεββεάᾶ, νους ἴπδ Ζειιρτηδ.---Σάρ- 
κινος (8εε ρ81]5.) ἀϊ εγβ ἔτοπη σαρκικός 
(3, ἴχ. 1, εἰς.) δβ8 σαγηδηες ἔτοτὴ οαγμαϊὶς, 
)εϊδολιεγη ἴτοτα ἡεϊβολίϊοι (α5. ἰδαΐλιονη 
ἔτοπλ ἰδαξι67}) ---- τἰνος ἱτηρ  γίπρ παίυσα 
δηᾶ οοηδεϊςηίοη (ἐν σαρκὶ εἶναι), -ἰκὸς 
ἰεπάσπου ΟἹ οδαγαςίεν (κατὰ σάρκα εἶναι). 
50. σάρκινος ἰδ5 βδοοίαίαἀ «ἢ νηπι- 
ότης, σαρκικὸς ΨΠῊ ζῆλος καὶ ἔρις : 5ες 
Ὑτδηοῆ, 5.),,.., 8 Ιχχ ὙΤῇῶε ἀϊδβιϊποιίοι 

5οὋ 



γ86 

Ὁ χὶϊί, τὰ, 
χὶν. 20 
(νηπιαίζω); οὔ 5 Δ, 4 (γηπιαρω); οὔπω γὰρ ἠδύνασθε. 
20; Οαϊ. 
ἦν, σν 8: 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΠῚ, 

"νηπίοις ἐν Χριστῷ - 2. “γάλα ὑμίὶς “ ἐπότισα, καὶ οὐ " βρῶμα: 

3: ᾿᾿Αλλ᾽ ᾿οὔτε ὃ. ἔτι ὁ νῦν δύνασθε, ἔτι γὰρ “ σαρκικοί δ ἐστε: 
Ἐρδ.ἶν, ἢ ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ' ζῆλος καὶ 'ἔρις καὶ ὁ διχοστασίαι,6 οὐχὶ " σαρκι- 1411 
ϊ. 7: Η6δ, 
ν. 13: Μι. χὶ, 25, χχί, τό; 1. χ' 2; Ῥβ. χυἱἱἱ, 8. 
Εοπη, χὶϊ. 2ο; ἕδν, χὶν, 8; Μι. χ. 42. 

τᾶ, χι 41 τ Ραὶ, 11, τσ. 

ς ἰχ, 7; Ηεδ. ν. 12 ἢ; χα Ῥεῖ, 1Ϊ.2. ἀ χίΐ. 13. 
ἢ ᾿ « [ἢ βίῃ. νἱ]1. 8, 13, χ. 3; οι. χῖν. 15, 20; 70, ἰν. 

[(αλλ' ονδε), ἱν. 3; 2 Οοτ. νἱΐ. τ2; (Δ, 1ΐ. 3; Αςἰβ χῖχ. 2; [κ, χχῖϊ. 15. 
Ὦ [Ιὴ δα {κα βεῆβε, (οἱ. 11]. τι; δὴ ἰχ. τό, χ. τ; 74. ἰἰΐ, 16; 2 Ῥεῖ. ἵϊ. τὶ 

Ε ἴπ τῃϊ8 βεῆβε, 2 ον 

ἱ Κοπα, χἱϊί. 13; 2 Οογ. χίϊ. ζο; ααἷ.ν. 20; 51ς. χὶ. 5. ζηλος δἴοπε, ἰῃ (18 υ86, ἈδίΒ ν, 17, χἰἱΐ, 45; 18. 
ἀἰϊϊ. τ4, τ6. ἐρις, 866 ἱ. 11. 

τη. καὶ ΑΒΟΡ, 17, νξβ- δγτ. σορ. [π8. και 6], εἴς. : ΝΥ ἐβίεσῃ ἰηίθσροϊδίίοη 

ϑεδυνασθε: 8] ππος. Ῥαΐ ὉΙ.. Ὑεῖ 811 θαξ Ο Βανε ηδυνηθην ἰπ νεῖ, 1. 
ϑουδε: 41] ππος, ας 1, 48Β οἵη, ετι, ὀγαοκείεά ὃν 1,δοῆπι. ἀπά ΥΥ.Η. 
"6 τεδά σάρκινοι (ἐννς6), ἰπ σοπίοσπηιν νἱτἢ νετ. τ; ἃ τεϑάβ, ρενεβεῖυ 

σαρκικοῖς ποτα : ̓ἰπβίδποθββ οἵ ννγεβίεσγῃ [ἴσεπβα. 

δρη καὶ διχοστασιαι 411} υπος, νὰς Π61.. Ηατπιοπίβιϊο ἱπιρογίδεϊομ ἔτοπη 
(Δ1. ν. 20. 

ἰ8 οπε οἱ βίαπάροϊπε, ποῖ οἵ ἄερτε : ἱπ 
1π6 σάρκινος ἴῃ οτἱρίπα! ““ ἤδβῃ " τε- 
τηδίηβ (ἃ βοτ οὗ ἐχομϑέ, ἃ5 ἰη Κοηι. νἱῖ, 
14); [λ6 σαρκικὸς πιδηϊξδδῖ5. 115 ἀἰβροδβὶ- 
τίοη. Βοίῃῃ ννογὰβ πηδᾶν, οἵὔ᾽ τῆδυ ποί (ἴχ. 
11, 2 Ὅον. 11]. 3), οοπποίε ἐΐε εἰη εὶ, δο- 
οοτάϊηρ ἰο {π6ὸ σὰρξ ἴπ αυαδιίοη. 

ὙΠεῈ δρροβεά ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ 
βοίιεηβ, δἰπιοϑὲ τε εγῖν, ἐπ6 σεηβατγε : [28 
Οοτ. δγὲ “ἐπ ΟἸτίβε "; ἘΠΕΥ ῬΟββεβ8, ἴῃ 
ἃ τηξᾶβιγα, Ηἰβ ϑρίτις; δυὰς ΓΠῈΥ ἅτ 
“δᾳδες ἰπ ΟἸγίβι," ποῖ ἔαισὶν στόννῃ οἱ 
οὗ “τῆς ἤεβῃ " (οἷ 64]. ν. 13-18); [88 
πανν πδίυγε ἴῃ {Πδπὶ 15. 511] σοπέτοηίεά 
ἢ με οἱά. ὙΠε νήπιοι ἅττα (Π6 Ορρ. 
οὗ τὴ6 τέλειοι (11. 6; 566 οἴπαγ ρατ]β.). 
“1 σουὰ ποῖ᾽ δυρρεβίβ (δὲ Ῥὺ] μαά 
αἰιεηρίοα ἰο σατῖν [ἷἰΒ Οοτ. σοηνεγίβ 
ξαγίμογ, δας πδά ἔδιεά, 

Ψψεγ. 2. “(ϑίποβ νοι ὑνεγε θα 068), 1 
δανε γοι τὶ κ ἰο ἀτίπι, ποῖ πιϑδί; ἡ ἃ 
σοτϊηιοη ἤρατε ἔογ {ΠῈ 5 Πρ] 6 ἀπά πλογα 
50114 ἔογπιβ οὗ ᾿ἱπβίγυσιίοη σοπίγαβίεα (5866 
98115.).. Ὑε τεδοῃίπρ οὔχ ὙΠ 655. (3εε ἰΪ, 
ἡ [ἡ 5 γάλα 45 σοτηρατεὰ νὰ {πὸ 
βρῶμα οἵ ἴκοπι. οὐ ΟΟ]088. ; 50 {πὸ ϑυη- 
ορίῖοβ, ἴπ οοπιρατίβοη νῃ {πε Ἐουτμ 
(οβρει. Ὑδε ζΖειρπια ἐπότισα. - - 
βρῶμα ἰ5 παίιτγαὶ ἱπ ῬΑ0}᾽5 σοηνεγβδίίοπαὶ 
ΒΕγ8 ; 866 ἶχ, 7, ῥέ7 οοπέγα.---οὔπω γὰρ 
ἐδύνασθε: “ἴογ ποῖ γεῖ (ψπ|16 1 νᾶ8 
ἢ γου) ψεῖα γοι δα] το ἴ", ΤΗΐδ 
ΔὈΞοΪυϊα 58 οὗ δύναμαι ( -- δυνατός εἰμι) 
ἰδ ο]., Ῥπᾳε .1, ἔογ τπ6 Ν,Το; τς ἴδῆβε 
ττηρέ,., σὲ σοπιπυἅ 5ίδία. 

89. ΟΟΡ᾽8 ΕΙΘΗΤΒΊῚΝ ΤῊΞ ΟἬΥΚΟΗ, 
11... 3.9. Οπς ἰάδα τὰπβ {πγουρ ἢ [818 
ΟΠδρίεσ ἀπά ἱπίο {πὲ πεχί,---ἰῃδι οὗ Οοά"5 
ΟΠυτοῃ, αοά' 5 ἰεπιρὶε δι Οογίπει, 'π υνῃοβα 
φοπδίγιοίίοη 80 τϑηυ νατίοιβ θυ] δια 

816 εηρϑρεά (5-17). Ἐογ τπ|5 Ρυ ]Πάϊπρ᾽Β 
88Κε, δπὰ ὑεοδυβε ἰξ ἰβ Ηἰβ, αοά βεδίβ 
ἄοννῃ 6 ργίἀβ οἵ πυμῆδη οταῖε, τηακίηρ 
Δ {πῖπρϑ, Ῥείβοῃμβ, {{π|6ὲβ, βεῖνεὲ Ηἰβ 
Ῥεορίςα, ἢ 116 ἔμεν βεσνα ΟἸγῖβι, α5 Οῃσίβὲ 
βεύνεβ αοὰ (18-23).. Τὸ αοά Ηἰβ 5εῖ- 
νδηῖβ δῖα τεβροηβίῦϊα; ἰξ ἰβ ΗΒ τὸ ᾿υᾶρσε 
δηᾶ σοπηηεηὰ {Π6πὶ (᾽ν. 1-5). ὙΠπ5 τῆ8 
τποῦρῆτ δὶ [Π6 Ο8ρΕ] 15 “ Οἄ᾽Β ροννεσ, 
(οὐδ νυίβάοπι,᾽" ρυγβιιεά βίης ἱ, 18, 5 
Ῥγοιρῆς ἰο Ῥ6ΑΓ Ὡροη δε βἰζιδείοη ἴῃ 
Οοτίπιῃ. Οοά ννῇο 5εηάβ {πε πηεββᾶρε οὗ 
1Π6 οσοββ, δάγηϊτίπρ ἰπ 115. σοτηπιιηπίςα- 
τίοπ πὸ πιϊχίαγα οὗ πυπίδη ννϊβάοπι ((ἢ. 1.), 
σἤοβε δπὰ ἱπβρισεὰ Ηΐβ οὐνη ἱπβίγιτηθπίβ 
ἔοσ ἰ(8 ἱπιρατίδείοη (οἰ, 11.). ὙΠαὶ ῥτε- 
βυπιρίίοη ἱπ {πὸ Οὐογ. ραγιίεβ (ο ἄρρτο- 
Ρείδία {πε αἰ. ΟἨΠγίβείδη ἰθδάεσβ, δῃᾶ 
ἱπβογῖρε {πεὶγ ἤαπλεβ προῃ τἶναὶ θαππεγβὶ 

Ψεῖ. 3. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε: 
“ἜΝ Αγ, Ὀὰὲ ποῖ ἐνβη γεῖ (αἴξεσ ἘΠ15 ἔυσίπεσ 
ἰπίθγνα]), δ {π6 ῥγεβεπὶ εἶτηε, ἅτε ὙΟἿΣ 
Βίγοη ἘποῸρΡἢ (ἰο πὶ ἡμῆς ημίάσηι 
αὐ ῥοίεείϊς, ΒΖ.), ἴος γοῖιι ἅτε γαῖ 
ξδτη8] ". Ἐογ ἔτι, οὔ, χν. 17, (Ἅδ]. ἱ. το, 
ναι; ἴον σαρκικοί, Ξεε ποΐε οῃ σάρκινοι 
(η. ὙΠ Οοσγ. δγὲ τνθαῖκ (οπεγννῖβε ἔΠδπ 
ἴῃ χ, 28) }5ῖ Ὑγπατγα {π6ν τὨΐηκ ἐπε πηβεῖνεβ 
βίσοηρ (ν1}. 1), υἷΖ., ἴπ ρίζα] ἄρρτε- 
Βεπβίοη ; {πεῖν ρἐ5 οὗ “ ννοστά απᾶ Κπον- 
Ιεὰρ8᾽ 8.8 ἃ βοιιγοε οὗ ννεδῖκπεββ, [ῃΠσΟῸ ΡἪ 
1Π6 σοποοῖε ἀπά ιγξε ἔμεν επηρεηπάετ, 
ὙΤΩς ἀλλ᾽ οὐδὲ οἴδιιδε, ννἱτἢ [18 βίσοησ 
ἀϊδ] υποεῖνοβ, 15 θεῖτο Ἰοἰπεά ἴο νεσ. 3 (Α1., 
νν.Η., 811.) ἔπδη ἴο νεῖ, 2. Τῇῆε ἔοσεροίηρ' 
οὕπω γὰρ ἐδύνασθε 5ιΠ οἰ Ἔ πεν ἐχρ]αἰπεά 
1ῃε οὐκ ἠδυνήθην οὗ ΡΔ1]}᾽5 ρτενίοι ταἰπίβ- 
τ (1); οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε ἀεδοτῖ65 ἐδ 
ῥγεσεηέ οομάϊῆοη ὁ ἐιε Οογ, (3 1). ΙΕ 18 
Κεἰποιαπεν ἀπά ννἸῈ τϊβρνίηρ τας ἐπ 



“5 

κοί 1 ἐστε καὶ Ἀ' 

οὐχὶ 5 “σαρκικοί ὃ ἐστε; 

Απολλώς," ἀλλ᾽ ἢ Τ »διάκονοι δι᾿ ὦ 

Ἑοσα, ἐϊΐ, 5, υἱΐ, 22. 

τ χχίχ, 13); ὅς, Εν ἔν, [58. 11, 22, εἴς. 
- 7; ΘΟ. 1. 7, 23, 25; 1 Τ τα, ἱν, 6. 

Ζ3, αἰῃ, 12, 48, χῖν. 1, στ τ, χν]ὶ, 12, 34, χνἱϊδ, 8. 

1 Ὁ) "6 τεαά σαρκινοι (ἐννῖςθ), ἴῃ σοπίοτγπην ἢ νασὶ σ; Οἱ τεαᾶβ, 
σαρκικοις ἴπετε : Ἰηβίαποςβ οὗ νγεβίεγη ᾿ἰςθπβα. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

τς χ . ᾿ 
τὰ ἐς --. κ ἕῳ κορόνα, » ώμριοςς ἤρμο ὅταν ὙΡ λέγῃ ᾿ ΠΡῚΝ Σ" 

τις, “Ἐγὼ μέν εἰμι " Παύλου, "ὶ ἕτερος δέ, “ ᾿Εγὼ "᾿Απολλώ," 

τὰ ΓΚ, ἴχ, 57, 50, δι; χὶ. 15 ἔ. 
εἰς. ; ἔγεαυεηΐξ ἰῃ Ρ, ἰῃ βυςἢ ἀϊβραγαρίὶπρ υβς, Ηδ 

787 

210. 

ν “ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ἰχ. 8, χν. 
38; ΟΔΪ. 1. 

᾿ {αὶ 1{ν, τό; 
τὸν ἢ 5861, τᾶ. Ὁ ἀνθρωποι, νδΓ, 21, ἷ, 25, 

. Νῆϊ. 28; Αὐἴβ χίν. 11; 0. 1{|.9; Μι, χ, 17, χν. 
Ρ Ίη (δἴβ βεῆβε, 2 σός. ἱϊϊ: 6, νἱ. 4; χὶ. 15,23; ΡΒ. 

566 ἱ. 21; 8150, ἰπ δρβοϊυῖς υ36, 2 σοσ, ἱν. 13; Αοίβ νι. 

Ῥεγνείβοϊυ, 

ἥΞου κ (Ὀεΐοτε ανϑρ.), ὁ "᾽ΑΒΟ, 17. ουχι, Ὀ1Ρ ; νγεβίεγη ἀπά ϑυτίδη : Ῥδτ]. ἴο νεσ. 3. 
δανθρωποι: 841] ὑπος. θὰ: ΣΟ ΓΡ (Θγτίδη) υἱτ βυταῖτ,, ὙΠΟ ΟΑΤΓΥ ΟνΟΙ 

σαρκικοι [ϊῸΠ]Ὶ νεῖ. 3. 

4τι (ὑνῖςε), δ᾿ ΔΒ, 17, ἰαΐέ, νρ. βίῃ, [ναϊ. ΕΥΌ τις, ΟΠΟΨΡ, ϑγγαῖσ, οορ., ΟἾτ., 
εἴς, ; δεεσηίηρῖν ἃ ὑΝεβίεῃ Ἔπιδηδδιίοη, δῖ ποῖ ἔο]ονγεᾶ Ὁν 1.ας. οἀά. 

δΑπολλως... Παυλος, ἴπ [Πἰ5 ογάεσ, 411 πος, θὰ ΠΡΙ., νυν ἢ ατα [ο]οννεάᾶ 
ὃν {πε Ῥυϊκ οὗἉ πιίπυδος. πὰ βυτυῖσ,, τανθγβίηρ τπῸ ογάἄεσ ἰὸ ρυδγά Ρ.᾽5 ἀϊρηϊγ. 

δγι δεεστιν: ΝΝΑΒΟΡ, 17. Ὑνἐβίδσῃ δπά ϑυγίδη ἰχίβ. οστλ. ἐστιν. 

ἸΑΙ͂Ι απςοο., αὶ ΡΟ, ον". α λ λ᾽ η,---ἃ ϑυτίδη ἱπβεγιίοη, 

Αροβεῖε ἰδέεγ 'ἴπ {πε Ἐρ. δηῃξϑίβ ἱπίο ἄβερ 
ἀοοίτίπε (βρῶμα, ἐς}. ποῖα οη [ἴΐ, 6).--- 
ὅπον γὰρ ἐν ὑμῖν κιτιλ., “ἴοτ Πέτα 
(ποῖ τυλξη, ποῦ τυλέγεα5--- 6. σεηι, Μτ. 
4ιαπἀοφηίάενι) δτηοπρδὶ γοι ἔπαγε ἰβ 
᾿ξαϊουθυ δπὰ βιτῖξε ᾿: {π|5 56 6πὶ8 10 ἐΐηεὶξ 
ἴῃε σεηβισε (οἷ χν. 12, 34): 126 υ8ὲ οὗ 
Ῥατίγ-παπιὲβ 88 ᾿πίνεσβαὶ (1. 12), δυΐ 
ποὲ ἄπε ἴπ 411 σαϑεβ8 ἴο ζῆλος καὶ ἔρις. 
Οὐπεσυνίβα ἐπ6 ὅπον οἶδιβε ταδί ὃς τοδᾶ 
ἃ5 ἃ βΈΠΕΓΆΙ Ῥγίποιρς ΔΡρ δα τὸ ἴδε 
Οοτ. -- ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἔρις, ὡς ἐν 
ὑμῖν---α οοπδίγιστίου ἱποοηδβίβέαπί ἢ 
πε ροβιεοη οὗ ἐν ὑμῖν. 80 7αΥ ἂς ἴῃεβε 
Ἔν1}5 εχίβί, (Π6 τβαάδτβ ἃτε σαρκικοί, ποῖ 
πνευματικοί, Ἐὸτ ἔρις, Βεε ποῖε (οἷ. τα; 
ζῆλος 15 (Ὡς σρεαξίοτ, πα πὶ δρῦν, ΜΝ ὨϊΟΒ 
ἰβ ἃ ομΐεῦῖ σᾶυβε οὗ ἔρις. Τῆεβε ἃτὸ 
σοπιραπίοη “ψοτκ5 οἱ {6 ἤδβῃ " ἴῃ 
(ΑἹ. ν. 20: ἔοσ (Ὡς λοπομγαδῖς βθηβε οὗ 
ζῆλος, ρτενδπρ ἱπ οἱ. ατ., βες. 2 Ὅοτσ. 
νἱῖ, 7, εἴο.; αἷβο Ττεηοῦ, 5)»., ὃ Χχνΐ.; 
“ἑαΐοις ἀπὰ Ἴεαϊομς τερτοᾶσσε {π6 αι, 

Ῥδυ] βεεῖὼβ ἴο πεᾶγ (ες Οὐχ. ἀβηγίπρ᾽ 
ἐπε αἰἹερδίίοη πιδᾶς ἱπ 36, "Ἔτι σαρκικοί 
ἔστε, ἀπὰ 50 Ρυῖβ ἴξ ἰο {πεπὶ δρδὶπ 85 ἃ 
πιεϑιίοπ ρῥτείδοεα ὃν {πε τεᾶβοη (δπά 

1ἰπιϊαιίοπ), ὅπου ἐν ὑμῖν ζῆλος, κιτιλ., 
δηάὰ ψἱ (π6 δισῖμεῦ οπαεηρε, οὐχί 
.“.«. καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 
Το ““ψ41Κκ δοςογάϊηρ' ἴο τῃδῃ " (πη 5σομτι:- 
ἄμ Πόμηι, ἱπώπαπο πιογέ, ΒΡ.) ἰδ ἴὸ 
Ῥεῆανε ἂἃβΒ πιδὴ ἃ1Ὲ δρί (0 ἀο---ἴῃε 
σάρκινοι, ἴῃε ψυχικοί. Τα Ῥαυϊης 
Ρῆγαβε (οοπβπεᾶ ἰὸ ἴῃε ερρ. οἵ {85 
στουρ) μ48 κατὰ Θεὸν ἴον [18 τΔοίξ δπεῖ- 

{πεϑὶ5 (ῳ,. 48); Με.-η, αυοίῖε τῃς ρδεὶ, 
καθ' υἱοὺς τ. ἀνθρώπων εἶναι, 5΄τ. χχχνὶ. 
28 (νΕᾳ. 25; ἘΞΦΝ. 23); αἰδο ὅόορῇ., 47ακ, 
747, 764, κατ᾽ ἄνθρωπον φρονεῖν. 

γετ. 4 ἰβ ρατὶ. το νϑῖ. 3. Τὴα ρτοίδβίβ, 
ὅταν γὰρ κιτιλ.» ταδίδίαβ ἐπ σομογείο {πε 
Ομαγρε τηδάς ἴπ ὅπον γὰρ κιτιλ.; ᾿ἈΠῸ 
186 ἱπίεστ. δροάοβίβ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε; 
δϑίμοσβ ἱπίο ἃ ννογά {πε τεργοδοῇ οἵ ἐπα 
ξοσεροίηρ οὐχὶ σαρκικοί ἐστε κ-.τιλ.: 
τυῖδγε πὰ τὐλόη ἴῃς Οογ. δοῖ ἴῃ {μα 
τηϑῆπετ βίαια, ἔπ Ὺ πιεῖν Ρ. ἱπ γαῖ πρ 
ἴῇδηι 45. ““οἄτηδ] ἡ. ΤῸ 88. “Ατε στοὰ 
ποῖ γεδῃ δ᾽ ἰβ δὶ οποβ 10 δοῦυβε απᾶ ἴο 
Ἔχοῦβα : 85εὲῈὲ ραδγίβ. ; δίβο ᾽᾿σάζηρι (γε 
π4) δ8 ἀἰβειιηριίθπεά ἔοτη σὰ (188. 
ἢ, 9, εἴς); οὖ Χεηορ., Απαὸ., νὶ., τ. 
26, ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑπὸ ὑμῶν 
τιμώμενος, εἴπερ ἄνθρωπός εἰμι; Ογγοῤ., 
νἱϊ,, 2. 4; δηᾶ (ἢ Ἀπ} βανίπρ, Η τπ- 
"παμίθη ἐπί δγγαγέ.---ὅταν γὰρ λέγῃ τις: 
“ΈΕΟΥ ΨΏΈΠΕνΟΣ ΔΠΥ ΟἿῈ ΒΑΥ5᾽ (Ρτ. 50]. 
οὗ τεουτγτίηρ σοπεηρεπου); ἘνασΥ ΒΌΟὮ 
αἰζεαπος ϑῆονβ γοῖ (ὁ Ὀ6 πη. Οἡ 
Ἐγὼ... , Παύλου, 566 ποίβ ἴο ἱ. 12. 
ὙΠε Αρ. τεξδειβ ἴο ῃε Ῥδυϊπα ἀπά Αροὶ- 
Ἰοπίαδῃ ρῥαγίΐθβ οηἷν: (1) Βδοδυβε ἴῃδυ 
Βῆςε, Ὁν ΨΑΥ Οὗ Θχᾶτωρὶε, ἴο τηᾶκα σοοά 
88 ροΐϊπξ; (2) {πε πηδὶπ σαυβε οὗ βίγίζε, 
υἱκ.,) ([ῃ6 οτανίπρ ἕοσ λόγος σοφίας, ἰᾶγ 
Ῥείννεεη ἐπεβα ἔννο ρατίεβ ; (3) Ῥ. δνοϊ εά 
Ὀτίηρίηρ Οερῃδβ᾽ παπια ἱπῖο σοπίγονεσϑυ, 
ΜΏΠΕ πὲ ἄθδ]β ἔγεεῖν στ τπδὲ οἵ δϊβ 
τεπᾶ δηὰ ἀϊβοὶρ!ς, Αροῖοβ, πὸνν στ ἢ 
Εἰπὶ (χνῖ. 12). 

Ψεῖ. 5. Τς ὕογ. ΟἸ γβείδπ ψεῖα 
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᾿ ΜῈ ἄγοσϑν ὡς ὁ Κύριος ἔδωκεν ; 6. ἐγὼ " ἐφύτευσα, ᾿Απολλὼς “ ἐπότισεν, ἀλλ᾽ 

ἐΐνεὶν δὲ ὁ Θεὸς "ηὔξανεν - 7. ὥστε οὔτε ὁ " φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ “ ποτίζων, 
Βεσε. 86 
ἦπ. ἡ. 

8 Ὑγαηβί- 
ἀλλ᾽ ὁ " αὐξάνων Θεός. 8. ὁ "φυτεύων δὲ καὶ ὁ ὅ ποτίζων " ἕν εἰσιν" 

ἀνεῖγ, 5 ἕκαστος δὲ τὸν “ἴδιον “ μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν " ἴδιον ἣ' κόπον. 
Οον. ᾿χ 
10 ΟἿΪΥ ; 
8ε6 4180 2 Οογ. χ. 15; ΕΡῆ. ἰϊ, 21; ΟΟἹΪ, ἱ. το, ᾿1. το; Αεἰβ νὶ, γ, χί!, 24, χίχ. 20. 
τοἸ]ςςεῖνς 5εηβα, ΧΙΐ, 12; ἘΡΉ, ἰϊ, 14; [0. χ. 30, χνίϊ, τα, 21 ἔξ, 

1κ. νὶ, 44: 10. 1. τῷ ν. τὸ, νὴ. 44, χί 1, αν Εοπ,. νἱϊῖ, 32, χ. 3; 
ν. 18; 2]0.8:. Μ 
εἴπλδβ ἰη Ῥ. ; 70. ἦν. 58; Εεδν, 1, 2, χῖν. 13. 

αυδιγεΠπρ οὐδ ἐλπε εἱαΐνες ὁ. ἐπεὶγ 
ἐδαρλιογς, ἃ8 τπουρῃ {πὲ ΟΒυγο ψεγα 
πε ογθδίιγε οὗ πηθη: “Ὑπδὲ ἐπαγθίοσα 
(1 )δηὶ σομπιρειεά ἰὸ 45.) 8. Αροῖϊοβ ὃ 
ψΠδὲ, οὐ ἐπε οἵμεγ δἰάε (δέ), 15 Ῥδι]} " 
-π-τί ἰδ ποῖα ετηρμδίὶς ἔπδη τίς; ἴἰ 
Ῥσεδίπαϑ ἀἰσάαϊη ; “45 Ἰπου ἢ ΑΡοΪΪΟ5 οὐ 
Ῥαὰὶ ψεγα δπυεπίπρ Τ᾽" (1.1.). Αῤοῖίος Ῥτε- 
οβἄεβ, ἱπ σοπεϊπιδίίοη Οὐ νεσ. 4. Εογ 
δοίϊ, τμὲ αιεβίίοη 18 δηβυνεσεὰ ἴῃ οπα 
ψοσά---διάκονοι, “ὩοΩ διιίοτεβ Πάδὶ νεϑβ- 
γε, 5684 πηϊπίϑεγί ἀππίαχαι" (Ετ.); σῇ. 2 
Οογ. 1. 24, ἷν. 5.: ὁ Κύριος ἴῃ ἴπε πεχί 
οἴδιιβε ἰβ 118 πε μαϑῖὶβ. Ῥδὺὶ] 941}5 Πίτα- 
861 διάκονος ἱπ νἱενν οὗ βρεοϊῆς β8θγνίςβ 
τεπάεγεά (2 Οοσ. {|, 6, νἱ. 4, δἴς.), Ῥὰὲ 
δοῦλος ἱπ ἢϊ5 Ρεγβοηδὶ ταϊδείοη ἰοὸ ΟΠ σίβε 
(641. 1. το, εἰς). ““Τβσοιρῃ ΨΒΟΒα 
ταϊηϊβιγατίοη νου Ὀεϊενεὰ ἢ 247) φίος, 
πορ πὶ μος (Β5.: ο΄. '. 15). Τὸ “Ὁ6- 
1ῖενε ᾽ 15. τπ6 ἀξοϊβῖνα δοὲ ψΏΙΟ πλλΚαβ 8 
ΟΠ γιβείδη (866 ἱ, 21); ἔοσ {π6 τοϊδιίοη οὗ 
βανίηρ διτῃ το ἐπε Αροβίοϊ!ο ἐεβεϊπιοην, 
27. χν. ττῖῖ; 2 Οοσ. ἱ. 18-22, εἴς. ϑοῖὴδ 
ᾧοςσ. μαά ὕεβεη σοηνεγίβα {πσοὰρ ΑΡΟΪΪο5. 

ὙΠε δρονε-πδιηθα δῖα βογνδῃίβ, βϑ ἢ 
ψ τ Ηἷβ ϑρεοιᾶς ρίῆι ; καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ 
Κύρ. κιτιλ.ν “ δηὰ ἴῃ εαςῇ οΔ86, (βεσνδηΐβ 
ἴῃ ϑσἢ βογί) 45 {π6 1οσγὰ βεβίοννβα (οπ 
Β]πι}᾽". --- ἑκάστῳ 15. ΕἸ ΡΠΘΕΟΑ ἢν Ρῥτὸ- 
Ἰεοιεά Ὀεΐογε ἐπε ὡς; οὗ. νἱϊ, τ7, Εοχα. 
χίϊ. 3. ὙΠ νδτίουβ ἀϊβροβιείοῃ οὗ Ὀϊνίπα 
δἰ. ἰπ δηᾶὰ ἔοσ {π6 Οπυτοῦ 185 ἔπ6 ἰορὶς 
οἵ ςἢ. χί!. “ὙΠε 1 οτγά᾽" 18 βυγαϊν ΟἸὨσιβέ, 
88 τερυϊδεῖν πῃ Ῥδυ}}5 ἀϊδϊεςί, “ σου ἢ 
Ψ Ποπὶ ἀγα 81} {πίηρβ᾽" (νἱϊ. 6, χίΐ. ; 
ΕρΆ. ἵν. 7-12, εἰς.)---ἔδμε βονεγεῖρῃ Π15- 
Ῥεπβοσ ἰῃ ἰπῈὸ Ηοιβε οὗ ἀοᾶ; ἕτοτη 
“ 7ε8118 οἷν 1,οτά " (ἴχ. 1) Ρ. τεσεϊνεά [5 
ον Ποτητηϊββίοη ; 6 Αροβίο!ς ργεδοίθσβ 
ΔΓ6 Α11Κε “ τηϊηϊβίεσβ οἵ Οἤσίβε"" (ἷν. 1): 
80 ΤΈῈρΡ., Εὔςκετι, Βι., αἅ. Ηονενοχ, 
Ὁλ., δηὰᾶ πιοϑὲ πηοάδγη Ἔχορεῖεβ, 866 Οσά 
ἴῃ ὃ Κύριος οπ δοοουηὶ οὗ νυν. 6-0; δὰΐ 
δε τεϊδτίοῃ οὗ 118 νεῦ. ἕο ἐμ βεάιεὶ 15 
Ἶαβὲ ἐπδὲ οὗ ἐμε δι’ αὐτοῦ το {πε ἐξ αὐτοῦ 
τὰ πάντα οἵ νῖϊϊ, δ᾽; εὐ. ποΐε οη ἐξ αὐτοῦ, 
ἷ. 30; δηὰ ἔογ ἔπε ρεηθσγαδὶ ρσὶποῖρίβ, Μδζξ. 
χχν. 14 ἢ, 

νυν. 6, 7. Ὑπε ρταπηπιδίϊοαὶ οὐ]. οὗ 

ἔων, χὰ, 46, ν].χσ Ἐξ: χ. 4 ἔς, ἘΣ, δὲ 

τ ΝΣ αι, ἐπ τ 5 
α νἱΐ, 7, χν. 23, 38; ΟΔἱ. νἱ. 5,9; 
ν ἶχ. 1. ἢ. ; οπι. ἵν, 41; χα Τίηι. 

Κ᾿, 1χ. 41; 10. ἰν, 36. Ὑ αν. 58, κπὰ εἰρῃὶ 

{Π|5 βεπέβηοε ἢ85 θεεη δίνβϑη ὃν ἴπε ἔοσθ- 
δοίπρ οοπίεχε, υἱζ., με Οογ. Ομυτοῃ οὗ 
ὈεΙΐενασβ (τ, ἰν, 15).--- Φυτεύω Ῥαὰ] υ568 
Ῥεβίάεββ οὔἷν ἴῃ ἴχ. 7; 8ῖ8 τβριϊαγ πιϑίδα- 
Ῥῇοσ ἰπ {Π18 σοπηδχίοη 18 ἐπδὲ οὗ νεσ, 1ὸ. 
τ ῬΙΑπεπρ᾽᾽ δπά ““νδίοσίῃρ" ΠΑΡΡΙ͂Υ 
Ῥὶσέυτα {πὲ τεϊδεῖνε ϑεγνίςεβ οὗ Ῥ, δπά 
ΑΡ. Ποτίζω, ἐο ρἷυε ἀγίμα, ἐο ἰγγίραΐο, 
ΤΩΔΥ δᾶνε ἴοσ οὐ]. τεῃ (2, χίϊ. 13, εἰς.), 
δῃΐγηδὶβ (ὰΚῈ ΧΙ. 15), οὐ ρίαπίβ. [πῃ 
να. 2, Ῥαμὶ νγὰ8 ἴμε ποτίζων γάλα. ΤΣ 
Ὁ. ἰαῖκεβ 4 ἄουδ]ε δος., οἵ ρεσβοῆ δηᾶ 
τοίην (νντ., Ρ. 284).---Ἐ πε ἀλλὰ οἵἉ πε 
Ιαϑὲ οἴδιιβα βοββ Ῥεγοπάᾶ ἃ πιεσα οοη- 
ἐγαϑὲ (δέ) Ῥεύψεεῃ αοᾶ δηᾶ τηεη ἴῃ ἐπεὶσ 
Βανεσαὶ ραγίβ, δχοϊμαϊηρ {μ6 Ἰδίίεσ ἤοτλ 
(6 εββϑϑῃιδὶ ρατέ: “πὲ Οοά---Ἐκε οπὶγ, 
δηᾶ πο οἰπει-- -τηδάβ ἴὲ το στον ". Ὑπὲ 
ΡΙαπεηρ δηᾶ νναϊογίηρ οὗ ΟἸ τ βί᾿ 5 βενδηΐβ 
ΜΈΙΘ ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ ΖῸΣ ἔπε δχθγοῖβα οὗ αοα᾽β 
νἱ τ βἴηρ' σπεῦρυ. ΔΝ Ά116 [Π6 ἔοστλδσ νῦ8. 
ΔΙ δοζ., βϑέπαυίηρ ΠΡ ἐπ ννοσκ οὗ ἐπε 
ὉΨΟ τι! ἰβίεγβ ἱπίο β' ΠΡ]6 βυισσαβδῖνα δοίβ, 
ηὔξανεν 15. ἱπιρῇ, οὗὁἨ σοπεπυδα δοιϊνι : 
“Αοἄ νᾶ8 (411 τς. ψ 8116) πηακίηρ ἴὲ τὸ 
στον." ϑέενεσζαὶ οὗ ἔβε Εξ.---αὑρ. 6.}'.---- 
58} ἴῃ ποτίζειν [με Ὀαρείδπι, ἰη φυτεύειν 
τε ᾿πβιγιοιίοη οὗ σδίεο πυπ6ῃ8,.--- 11185- 
ἐγδεϊῃρ 4 βεπεσγδὶ ἔδυϊς οὐ ρδίγιβεῖς Ἔχθ- 
Βεβῖβ, [π6 εηάεανοιυγ ἴο διίδος ἃ ἱεομηϊοαὶ 
56η86 ἴο Ψψογάβ ἴῃ τ1π6ὸ Ν.Τ, νῇϊοῃ παά 
ποῖ γεῖ δοσιυϊγεά {π|5 τηθδηΐϊηρ "ἢ (1,1.).--- 
ὥστε, ἰέαηιας (απα 50. 50 ἐμδη), ναι τηᾷ, 
(ω,. νἱῖ. 35, χῖ, 27, χῖν. 22), ροϊπίβ οὔέ ἃ ἦ 
ΤΕΒΆΪ: ἱπιπγεάίαιοῖν βοννίηρ ἔγοση τνπδὲ 
[885 Ῥδεη βαϊᾶ: “τε ῥαπέεγ᾽ δηᾶ “ἐπα 
ψΜαΐεγαγ,᾽" ἴῃ σοπηρατίβοι νυν] ἐ {Π6 1, οτά "᾿ 
ΨῸ ἀϊβρεηβεᾶ ἐμεῖς ροίνεῖβ δηᾶ “ αοά " 
ΨῆΟ τῆλε ἐπαῖγ ρῥἰδηΐίβ ἴο στον, ἅτ 
τεάποεά ἰο ποιδίηρ ; “ αοὗ ψῆο ρἶνεβ 
τῆε στον (φμὶ ἄαὲ υἱτα ογόσοφηάϊ, ΒΖ.) 
δἴοπθ χϑιηβῖηβ. ΤῸ [δε βυδίθςι, ὁ αὐξ- 
άνων Θεός, ἴδε ρτεάϊοδίε τὰ πάντα ἐστὶν 
8 δοῖεν βαρρεὰ ἤτοι {πὸ πδρϑίϊνε 
οἴδιβαβ ἰοσεροῖπρ.- -- ΕΟ ἐστίν τι (αη}- 
ἐμίπρ ὁ νιονιδη), οὗ, 41]. 11. 6, νἱ. 3, 
Αςί(β ν. 36, ἀπά ποίε οη τὶ εἰδέναι, ἰΪ. 2. 
ὙΠε ῥσ. Ρίρ. ψ τ ὃ Ὀεροπιθβ, νἱγίμδ!ν, 
ἃ (πιεῖςβ8) ϑυρβίδπεινε -- ἐμ ῥΙαμέέν, 
τυαΐογεν, Ιπογεαϑν (ὟΝ τ., Ὁ. 444). 
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9. "Θεοῦ γάρ ἐσμεν " συνεργοί: Θεοῦ 5 γεώργιον, Θεοῦ " οἰκοδομήχ 1 ΤᾺ. 1. 
ἐστε 

1ο. Κατὰ τὴν "χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν "δοθεῖσάν μοι, ὡς " σοφὸς 

“ ἀρχιτέκτων “ θεμέλιον ἦ τέθεικα,1 ἄλλος δὲ " ἐποικοδομεῖ - ἕκαστος 

οσεῖε), ΕΡἢ. ἰ 21; 850 
Ἐχοά. χχχν. το. 

Υ Η.1. ἴα ΝΤ,; Ῥτον. χχῖν. 5, χχχ. ἱ. 16; γεωργος, [0. χν. τ: -γαιν, Ηςδ, νΐ. 7. 
8 ὅς ἷ. ἃ. 11, χχῖν. τ. 

ο; ΟΟἹ. 11...γ.; 1πᾶς 20; ο΄. ογα. χν. 20, 

Η.1. ἴὰ ΝΙΎ.; οἵ, 188. 111,3; Θῖτ. χχχν, 27; 2 Μδος, ἰΐ, 29. ἃ 
Ν Εοτθεμ., 586 αἰβο Κοπι. χν, 20; ΕΡΉ. ἱϊ. 2ο; 1 Τίπι, νἱ. το; 2 Τίπι, ἰΐ. το; Ηεθδ. νἱ. τ. 

Ἢ 2; 2΄Οον. 
νἱ. ΧΙ 
συνεργὸς 
τῆοσε 
Ἐςπεγα!ῖν; 

Ῥν.;3]ο. 8. 
2 ΤΙ (Ηΐβ βεηβ6 (σθῃ- 

Ὁ [π βυς σςοηπεχίομ, πεσε ΟὨΪΥ ἴῃ Ν.Τ.; ολ 
Κ' νἱ. 48, χῖν. 

Ἐς ΕΡΒ. 

᾿έθηκαα, ΜΑΒΟ", 17: Νεαυΐγαὶ απὰ Αἰεχαπάτίδη. 

Ψψεζ. 8. ἴῃ σοπηρατίβοπ νυ αοά, ΑΡ. 
ἃπᾶ Ῥ, ἃτ6 5 γΊρΡΙῪ ποιμίηρ (7): ἰπ σεῖδ- 
ἄοη ἕο βδοἢ οἴμδσ {ΠΥ ἀγεὲ ποῖ σίναϊβ, 45 
{πεῖς ὕογ. ἔανουσειβ ψουἹὰ τλᾶῖκα μετὰ 
(4): "“Βυξ πε ρίδηϊεσ δῃά [π6 νγνδίθσει 
ἃτε ομδ᾽" (ἕν, οπε ἐλὶηρ)--- τ οπα ἰη- 
(εγεϑί ἀπά αἰτὴ, υἱζ., {πε στον οἵἩ {πὰ 
Οπυτο ; οἵ. χίϊ. 12, 20; δίβϑο [οδη χ. 30. 
ὙΠΕῖΣ ξαποιίοηβ ἅτε σουηρ᾽ επγβπίδτυ, ποῖ 
φοτηρείεῖνα: ἃ ξυγῖπεσ ἀῆθνεσ ἰὼ {πὲ 
αυεδβιίοη, τί οὖν ἐστὶν ᾿Απολλώς κ.τ.λ.; 
ἼΠΕ βεγνδηίβ οἵ αοά ἄγε ποιίῃϊπρ θεΐοσα 
Ηἴτη, “πε {π|πρ΄᾿ Ῥείοτε Ηἰβ Οδυσοῖ: 
νδηιΥ δηᾶ ναείδησα ἀγε ΑἸἶκα ἱπιροββίθ8. 
ΏΙΕ οπα ἴῃ αἷπι, ἔμεν ἀτὲ ἀϊβείποι ἱπ 

ΤΕΒΡΟΠΒΙδΙΠΠΥ ἀπά τεννασά : “Βυϊ δδοῖ 
ΜΙ] σαὶ μὶβ οὐνῃ (ρσορετ) τγᾶρα, δςοοσάϊηρ 
ἴο ΙΒ ον 101]". --Ο-Ἶ;[ διος, αῤῥγοῤγίαέε, 
ΠΡ ΠῸ (ΓΞ νἱῖς 7, Ἐν. 23, 28): ᾿“ σδῃ- 
δταθη5. ἰΐογαίίο, δπιπείοη δὰ πηηηὶ᾽ 
(Βρ.).--ἔργον (13-15) ἀεποίε8 ἐΐὰδ τοογᾷ 
αολίουδά, κόπος ἐἶέ ἐχεγέϊοη ῥιέ γογέλ, (5ε8 
Ῥδτ]5., αηά κοπιάω, χν. το, εἰς.) : τί γὰρ 
εἰ ἔργον οὐκ ἐτέλεσεν ; --- ἐκοπίασεν δέ 
(Τρ.). Τα οοπίταϑε ἕν εἰσιν. . . ἕκασ- 
τος δέ, Βεΐνγεθη ςοἰ]εσεῖνα δηὰ ἱπάϊνταιαϊ 
τα δε οηβηρβ, 18 Ἵπαγβοϊεγίβεῖς οἵ Ῥδῃ]: 
ο΄. χιϊ. 5-τι, 27, χν. τὸ ἔ., (8. νἱ. 2-5, Εοπι. 
χῖν. 7-106. Ηε [οτριάβ 186 τῆδῃ δἰίμοσ ἴὸ 
αϑβεγὲ ΠΙΠΊΒε ἢ ασαϊπδὲ [Π6 σΟΠΊΠΊΙΏΙΥ ΟΥ 
ἴο πιεῖρε ἈΪΠπΊ56 1 ἴῃ ᾿ς, ὙΠε ἢχεᾶ ταί 
Βεῦνεεη ργεϑεηξ ἰρουῦτγ πα ΟἸ γίβι 8 βεσνῖςα 
Δηά ἢἤπαδὶ ταινασὰ 15 βεῖ ἰοσίῃ, ἀπ, Βαϊ 
ΠΟΙ 5: 5.6 ΠΕΙΥ, ἱπ 1πΠ6 ανὸ Ράταῦ ]εβ οὗ {δε 
Ταϊεηὶβ δπᾶ Ῥουπάβ, Μαδίί. χχν. 14-30, 
ΤῈ χίχ, 11-28, 

γεσ. 9θ. Θεοῦ . - - συνεργοὶ 51::π|5 ὯΡ 
ἱπ ἔνο νγογάβ, πᾶ ρτουπβ ὑροπ ἃ ὑτοδά 
Ῥεϊποίρίβ (γάρ), αὶ νν. 6 {ξ΄ πᾶνε 58εῖ 
οὐκ ἵπ ἄδιδι!: κνε ἅστε Οά᾽ 5 (εἸ]ον- 
ψνοσκίχθη "--ειηρίογεά ὑρὸη Ηἰς Βεϊά, 
Ηἰς Ὀυϊάϊπρ; δπά “να τὲ (οἀ᾽ 5 ῥοϊοιυ- 
ψ τκγλθη " --ἰαρουτγίπρ [οἴ Εν δὲ {ΠῈ βαπιδ 
45... ὙΠε συν- οἵ συνεργοὶ ἰαῖκ65 Ὧρ ἴῃ 8 
ἕν εἰσιν οἴ νετ. 8; {πε ςοπίεχέ (οὔ. χιϊ. 6) 
[οτδἱἀ5 οὔ ταξεστίηρ ἰε το {πὲ ἀβρεπάεπε 
δεη. (ςΓ. 4180 2 ον. ἴ. 24, νἷ. σ, ῬΒ1]. 111. 17, 
3 ]οδη 8), 45 ποι ρὴ Ρ. πηδαπί “ Έ]Πονν- 

ΨΟσΚατβ το ἐλ Οοά" : “τὰ6 νοτκ (Ατϑεὶθ 
οἵ τε διάκονος ᾿νου]ᾶ δε ἱπιρτορεσῖν οοη- 
ςεἰναά 45 ἃ Μ|Ὲ-αγδοῖὶέ ἴῃ ταϊατίοη το αοά; 
Τοσθονοσ [πὸ τηθίδρποιβ ὑνϊοΐ ἔΌ]ονν 
Θχοϊαάε (Ὡς τπουρμξ οὗἩ βομ 4 ξεϊϊον- 
ψνοσκίηρ " (Ηπ.) ; αἴβο Βρ., “" ὀρεγαγίὶϊ Πεὶ, 
εὲ σο-ορεγασὶΐ ἰηνίςεση ᾿". 

ΑΒ ἴῃ τεραγά τὸ ἐπε ἰδϑοιιγεσβ, 50 ὑνἱτῃ 
1ῃ6 οΡ͵εοῖβ οἱ ἐπεῖγ ἰοἱἹ, σά 15 411 δπά ἴῃ 
411: Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε, 
“ (ρα 5. {Ππ| (αγυπηι, ἰαπά 7ὸγ ἐἰπαρε, 
ἙΔ.), αοὐδβ Βυϊάϊπρ γοὺ ἅτε". Ἐὸγ 
αοά 45 γεωργῶν, ο΄. Το χν. 1; 845 
οἰκοδομῶν, ἩςΌ. [1|.- 4, χί, το. “ΟΥ̓ [8 
ὉΝΟ ἱπηαρΈ8, γεώργ. ἱπιρ|165 ἐπε ογρδηῖς 
τόν οὗ {πε ΟΒυτοῖ, οἶκοδ. τπ6 πισταὶ 
Δἀαρίδιίοη ΟΥὨ 115 ραγίβ᾽" (1.1.);} πῃ οπα 
Ἰοοῖκβ Ὀαςκυνατά ἴὸ νν. 6 Β΄, {πε οἵπει 
ογνασζά ἴοὸ νν. τὸ ἢ.---Οἰκοδομὴ ἀΐβρίαςεβ 
οἰκοδόμημα ἴῃ ᾿δΔίε ατ.---Θεοῦ, δηδτ- 
τγουβ ΌῪ ςοτγεϊδιίοη (ϑε8 ποίε ου ἀποδ. 
Πν.; 11. 4): [Π6 ἴῆτεβ ρεπβ. δα αἰϊκε βεπβ. 
οἵ ῥοπδεσδίοη --- “ αοα᾽5 ψοσκπίθη, 6η]- 
Ρίογεά οὐ αοά᾽β ἢεϊἀ-]Π]ρὲ δηθὰ αοα᾽β 
Βουβθ- απ". Κααϊβίηρ Οοα᾽5 41]- 
σοτηργεπεπαϊηρ στρ ἱπ Ηἰβ. ΟΠυσο, 
{πε ἴοο ἢυτηδη Οογ. (3 ) Ψ1 σοπις ἴο 
τη [5] γ οἵ ΗΙΒ πιϊπἰβίεγβ. 

8 το. ΤῊΕ ἘΕΒΡΟΝΒΙΒΙΠΙΤῪ ΟΕ ΤῊΞ 
Ηῦμαὰν Βυ ΡΕΒΒ, 111. 10-17. Αἴεσ τπ6 
Ἰοπρ' ἀϊρτεββίοη οὐ νΙβάοπι (ἰ. 17- 111. 2), 
οσοεδίοηθα ὈΥ {π6 ἨδεΙΙδηΐος πιϊβοοηςερ- 
ἕοῃ οὗ ἴῃς ἀοβρεῖ ὑπάεγ γίπρ {πε Οοτ. 
ἀἰνὶδίοηβ, {πε Αρ. σεξυσηεᾶ ἴῃ νν. 3 Ε΄, ἰὸ 
{π6 ἀϊνίβίοπβ ἐπετηβεῖνεβ, ἀβα!πρ ρατγεϊσα- 
Ἰατῖν στὰ τλ6 σαπὶ θθῦνψεεπ ρου ΐδηβ 
πὰ Ῥαιυηίβιβ. Ηἰἴβ ἢἤγβε θυ βίημθββ ννα5 
το τεάποε ἢ ΟΠυσος ἰθδάθεβ ἰο {πεῖς 
βυδοτγάϊπαίε ρδςβ, 85 ἐεϊϊοτυ-5εγυαπές οἵ 
πε οπς Ὀἰνίπε σαηδε (8 9). ὙΠΕΥ ἅτὰ 
ἐεαῤίθ-πυον ζηιδη--τιοῖ Ὠτηβ6 1 ἀπά Αροὶ- 
105. δίομβ, θὰΐ 411 ψνιο γε ἰδθοιυσίπρ ὁπ 
{πε Τουπάδιϊοπ το π πα5 ἰδ ἄοννῃ 
-“--ἀπὰ ταῦβὲ ἐπεγαΐοσα ἴακε πεεᾶ ἴο ἐπε 
ἀυδίν οὗ {πεῖγ ᾿πάϊν! ἅτπι41 ννοσῖκ, νυ πισῃ 
ΨΜ|1 ἀπάοτρο ἃ βεδιοῃϊπρ δηᾶ βεγυν ἰεϑί. 

ψεῖ. το. Κατὰ τὴν χάριν κ.τ.λ.: 
ΨΜΏΠῸ (πε ρίᾶςε οὐ αοά᾽" Ππαᾶ5 θβϑῃ 
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ΓΕρδιν 15; δὲ ὁ βλεπέτω ' πῶς " ἐποικοδομεῖ" 11. “ θεμέλιον γὰρ " ἄλλον οὐδεὶς 
εἰς, 
18, ἕοτ δύναται “ θεῖναι " παρὰ τὸν ἢ κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς ' ὁ 1 Χριστός. 
βλέπω 
(ἔπτρν.), ἢ 12. εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν “θεμέλιον τοῦτον 3 '" χρυσόν, 
νἱ δὶ, ο, χ. 
12, χνὶ το, 
δηὰ γεφυξηκίν, 
Εεν. ἱν, 2, χχὶ. τό. 
ἱ. σὶ ον. χχί. 18, 21. 

ἕπαραπεη, Τ.κ, ἰ1ϊ. 13; Ηδδ. ἱ. 4, χί. 4. 8:6 ηοίε δείον. 
ἐ Αεἰδ 1ϊ. δ, χχ, 33; 1 Ῥοεϊ, ᾿. 18, Εοῦ χρυσ., τ Τίπι, ἰἱ. 9; ΗςὉ. ἰχ. ς; τσ Ῥεῖ. 
ἵ ον. χνίϊΐ. 4, χνὶϊὶ. 12, 16. Εογ λιθ. τιμιν αν. χχὶ. 11, 19. 

Ὦ Μῖ. ν. 14: 

11ησ. Χρ.», ΜΙ ΔΒΙΡ, αρονε ΠΗ͂ πιΐπη., δυσβομ, ββαῃ, σορ. Χρ. ἰησ., Ο"Ὦ), βοπηα 
πιίπη., ἰδίί, νρ. 5υτρ. (Ὁ εβίθσῃ). Χρ., Οὔ", ἴησ. ο. Χρ. (Τ..), ἃ ἴενν πιηη. 

Ξ0ηι, τουτον ΓΑ ΒΟ"--ἃ ὑΝνεβίεση δηὰ ϑυτγίδῃ δάάϊείοη, 48 ἰπ ΟΡ. 

ϑὅχρυσιον, αργυριον: ΝΒ (Ὁ ἴῃ Ἰαίίες ἴπϑ8ὲ., ἀεέεςξνε ἰπῃ ἔογσπηασ), 73, Οἰθπι., 
Οτ., Βα58. Β, ἰῇ. ἰῃ8. και; 80 ὟΥ. 

Εἴνεη ἴο 411 ΟΠ γί βείδηβ, οοπϑεϊεπεῖπιρ' ἐπε πὶ 
ΒΟἢ (5ες ἱ. 4}, ἴο ἰῃε ΑΡ. ἃ βρεοΐδὶ δηά 
βίηρι!ατ “ ρύᾶοα ὑγ8 ρίνεη,᾽ “ δοςοτάϊηρ 
το" ψῇῃῖοῃ ὃς “414 4 ἰοππάδιίοη,᾽" 
ψπεεοη ἐπε Οἤυτο δὲ Οοσ, τγεβίβ : 568 
τπ6 ἧκε οοηίγαϑὲ ἴῃ ΕΡΏ. 111, 2-0, ἵν. 7:16; 
δηά ἴογ Ῥδι}᾿5 βρεοίῆς γι 45 ἐουιηάεγ, χν. 
10, 2 ον. 11}. αὶ ΕἾ, Κοχὰ, ἷ. σ- 5, Χχν. 15 ἢ. 
Τῆς οἢῆςςε οὗ ἴῃς ουηάετ ἰ5. 5 ονῃ, δηὰ 
Ἰῃσογηπηπηῖ 8 : Κι γοὰ ἤᾶνα ποῖ τδηΥ 
ἔλίποιϑ " (ἴν. 15). 

σοφὸς ἰ5 4 οοττγεςξ δεισίθαείνε ἰο ἀρχι- 
τέκτων : 8εε σοφία (τ. ἀρχόντων), 11. 6, 
δηᾶ ποία; 80 ἰη (6 ΓΧΧ, Εχοά, χχχν. 
31, 158. 111. 3, 1 σμασδοίεσιζεβ ἐπε ογαῖιϑβ- 
τηΔη 5 51{}]}; ἴῃ Ατίβε,, Εέλ. Νίο., σοφία 
ἰ8 ἐπα ἀρετὴ τέχνης---ἰπάεεά 1Π|5 νγὰ5 115 
Ρτγαϊεῖνε βεῆβε (βεα Εά.). ὙὍὙμὲε Οδυσοῦ 
διοιίεοι (Οὐγίσέ, ἴθ {πῈ ἔἄτβε ἰπβίδησα, 
Μαζί. χνί. 18) 15 εηπάοννεά ἢ ἐπε σοφία 
τοῦ Θεοῦ, {πε νοῦς Χριστοῦ (11. 6-16; οὐ, 
2 Ὁ ος. 111. 4-6, Κοπλ. χν. 16-20). Τῆα ατ. 
ἀρχιτέκτων νγ88 ποί ἃ ἀδβίρηοσ οὗ ρίδηβ 
ἡ Ῥᾶρεῦ; ἢ8 νγὰβ {κε τῆς οἱά σδιπεάγαϊ 
ῬιΠάετιθ, {π6 »παρέεγειασοη, ἀενεϊορίηρ 
δῖθ ἰάβαβ ἰῇ {πὲ πηδίοτίδὶ.Ό “485 ἃ 
υγῖβ6 τηδϑίο- θυ Π]ἀοσ, 1 Ιαἱὰ ἃ ουπάαδίο 
(θεμέλιον ἔθηκα), Ὀτπιὲ Δηοίμετ Ὀυ1145 (Πετγα- 
ρου" (ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ) : Ῥ. Κηεν) 
ται ὉΥ Οοά᾽5 ρτᾶσεὲ [ῖ5 ραγί ννὰ8 ἄοπε 
νΜΊΒΕΙΥ ; ἰεῖ ἰδ ΒΟ ββοῦβ 566 ἴο {Πεῖτβ. 
Νοι “ ἐὰξ ἰουιιπάδείοη ᾿᾿--ἴῃαι νν1}} 6 ἀε- 
Βπαὰ ἱπιπιεάϊδιεῖν (1 τὸ) : Ρ. σοηίγαβίβ ῃΐπὰ- 
861 δ8 γομηααΐίορ-ἰαγεῦ ννϊτὰ ἰδίεσ υνοτῖ- 
πιεη ; πεηςα ἔπε νῦ8. ἅτε τεβρεοινεὶν ῥαςέ 
δά ῥγ. Τῶδε θεμέλιον, ΙαἸά οαέκ οησα ἴον 
411 Ὁγ {πε ἀρχιτέκτων, ἀεξιταγτηίη65 {Πα 5ἰἐ8 
δηᾶ ρτουηά-ρίδη οὗ ἴπε εἀϊῆςε (οἱ ΕρΆ. 
11. 20).----Ὑν τ τῆς ἀϊδιγιαεῖνα ἄλλος οὐί, 
ἕκαστος (11): ἰξ ΑΡΟ]]οβ, ὉῪ ἰπιβαὶξ, 
ψνετα ἱπιεηάεά, ἐποικοδομεῖ ᾿νοῦ] μαννα 
ἴο ὃε τεδά 88 ἱπιρέ, (ἴο᾽ ἐπῳκ.» τας δεῖ α- 
ἵπρ; οὗ, δοτ., 14), βίῃςε ἀξ ἰβ ποΐ πον δὲ 
Οοσ, Μϑην ΟἸσίβιίδη ἰεδομεῦβ ἀγα θυθν 
{πετα (ἰν. 15). Ἐοσ τι ἷ5 τηάςεξ, ἄλλος, οὕ. 
χὶ!, 8 ἢ, χν..30; δηά ἔοσ ἐγώ . . . ἄλλος 

Η. »ιρ. 

δέ, Τὰκε ἰχ. το, ]οδπ ἷν. 37, χὶν. τό, χχὶ. 
18. Ἐογ (πε σοτηροιηά νῦ., 56ε Ρᾶδτΐδ. ; 
ἐπ- ροϊηίβ ἴο ἰῃε δαεὶς, ΨὨΙΟΙ ρσίνεβ ἐπε 
βίδηάαγά δηὰ πιβαβισγε ἕο 41] βιιρβεαιεπὶ 
ψΜΟΣΚ.--- πος {πε νναγηΐηρ,, ἕκαστος δὲ 
βλεπέτω πῶς κιτιλ. : “Βιυ: ἰεὶ βαοἢ πδῃ 
566 (το 11) ἀοτο ἢ 15 δυϊἀϊηρ ἐπαγεαροη ἱ "ἢ 
Ὑγοτκίηρ ἀροῦ ἐπε ἐουπάδεϊοη, 8 ταυβί 
ἔοϊονν {πε ᾿ΐπεβ ἰαϊὰ ἄονγῃ ; ἢς τησϑὲ 55 
δὲς πλδίοσίδὶ. Νοῖ “ ἤον 6 ἐς ἐο δια " 
(45 ἴῃ νἱῖ. 32, δοσ. 50].}, Ὀυϊ “πον Πα ἐς 
α- δια ϊτρ ̓ " (ρτ. 1η.)---ῖμε σγοσὶς 15 βοίπρ' 
οἢ. Εοσ ἴδε πιοοάβ οὗ (6 [πάϊτεςὲ Ὁ π65- 
κἴοη, 886 τ.» ΡΡ. 373 ἢ., Βη., 88.341-356. 

γετ. ἱἱ ἰ8 ἃ ρῬαγβηίπειίοδὶ σοπιγηθης οὐ 
θεμέλιον : Α5 ἰο τῆς ἔοιιπάδαιίοη, ἐμαὶ ἰ5 
ϑείεὰ ; (ῃς ννοσκπίδη [45 ἰοὸ ὀμίϊὰ μῤοη 
ἐξ, ποῖ το 5ῃ ἱξ, πος δά τὸ ἱξ.---θεμέλιον 
γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ 
κιτλο: “Εος δποίμπεγ ἠοημπάαέϊοι: ποπς 
οδπ ΔΥ, Ὀεϑίἀςε (οὐλογ ἔλαπ. παρά, ρο5- 
δ ᾽ν βιιρ ρεβιίίηρ 4150 ἐη σομεῤείίἐΐοη τυϊέϊε; 
οἵ σομέγανγ ἐο) ἰῃαὶ ΜΨὨΙΟΝ 15 1α᾽ 4 ἄοννη, 
ΨΜΏΪΟΙ ἴ5 Ὥξα ΟΗΕΙΒΤ 5) οἴδετ Ὀυϊἄετβ 
ἴἴοτα τ Ὀεϑίάς (ἢ αγοῃιίςος, Ὀὰὲ ἢῸ 
οἴμον ργομπὰ ἴοτ πεπὶ ἴο θυ] 4 προη.--- 
κεῖμαι δεῖνεβ 85 Ρῇ, Ρ4858. ἴο τίϑημι (ῬΠ]], 
'. τό, εἴς.), οοπποιίηρ βαϊέν οὗ Ξἐἐμαίίοη, 
(ῤῥοσίέι»ε δ5:), ἀπιὰ 80 οὗ ἀεΞεϊμπαΐξίοη, 45 ἴῃ 
1ακὸ 11. 34. ΤῈ ψοσκ οὗ πε Αροβίοϊϊς 
[ουηάδτβ 15 ἄσῃε, οηοθα δηά ἴοσ ἕἜνεσ; 850 
Ἰοπρ 48 ἴμε Ομυσγοῦ δδίβ, πχθη υν1}1 θυ] 
οα Μηδὲ {μὲν ἰαἱὰ ἀονη.---θεμέλιον, 
Βεῖε ριαβῦ. (τε δ5 δάϊ., σο. λίθον), δ5 ἴῃ 
2 Τίμι. 11. 19, Η6Ὁ. χι. το, δν. χχί. 14.) 10, 
Δηά βοπιείϊπιεβ ἴῃ ΤΧΧ; πεμέ, ἴῃ Αοὶβ 
χνΐ. 26, 845 ἴῃ {πε κοινή, δη« σοπλπιοη 
ἴῃ 1 ΧΧ,---ἶἷδς ἐστιν---οοπεπηυδίνε, γαίμποῦ 
ἴμδη ἀεβηϊείνε (45 ἴῃ 5): “ὝΠετα ἰ8 δαΐ 
οπα ἔουπάαιίοη, ἀπά ἴξ 15 [6585 ΟὨτίβε "ἢ; 
εἴ. ἴϊ. 2, χν. τ-τι, εἰς.---᾿ἼἸησοῦς Χριστός 
μοὶ Χ. "μν ποὺ ὁ Χ.), τε δοίυδὶ ἢἰ5- 
ἰοσῖσδὶ ρείβοῃ, ποῖ Δὴγ ἀοοίσίηθβ οὐ ΔΙΡῚ- 
ταεηΐς δῦοις Ηἰπι -- “ [εϑ5᾽ τενεαϊθά 
δηά Κποννῃ 85 “Οἤσιβί "ἢ; 5εὲ ἀςίβ ἴΪ. 22, 
36, χν!. 3, εἴς.) ἴογ {π6 ἐογηπιδίίοη οὗἩ (Ὡς 
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ἄργυρον,1 "λίθους "τιμίους ---ἰ ξύλα, "χόρτον, "καλάμην--- 3. ἑκάσ-] ΣΤΡ 
του τὸ ἔργον “ φανερὸν " γενήσεται " ἡ γὰρ " ἡμέρα “ δηλώσει, ὅτι ἐν πι ΕἸδε- μ᾿ 

ὙΠ6Γα ᾿ - "πυρὶ " ἀποκαλύπτεται- καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ' ὁποῖόν ἐστι τὸ ἘΠΕῚ 
ι. 

ῃ ΝΟ, κι; Ποῦ, ν᾿ τ; χν, 2; ἴδ. ν, 24. 0 χὶ. το, χίν. 25; 
νἱϊ, 13. Ῥϑεεΐ. 8. 4 ὅεεΐ. ᾿1. 
ἰ, σ᾽ 2 Ρει. 1. γ; [δ γ; ἔγεαυιεης ἴῃ εν. ἀπά Με. ; 

 6(]. 11. 6; στ ΤὮ. ἴ. 9; Αςίβ χχνΐ, 20; 4. ἱ, 24. 

ἰχρυσιον, αργυριον; ΝΒ (Ο ἴῃ ἰδίζεσ ἰπβῖ., ἀδέεοξίνε ἴπ ἔοσπν 
Β, φἴἢ. ἴπ8. και ; 580 ΝΗ, »"ρ. Οευ., Βα8. 

ὩΔΠΊΕ; ἀπά ἴον [Π|5, νὰ Ραμ {πε τάγοσγ, 
οτάεσ, οἵ. 11. 2, Κόγῃ. ν. 15, χνΐ. 25, δίς. 
αἰ5ϑο δῦ. χίϊ!. 8; ἱπ ἐξα ἢ ἱπβίδποβ δθης 
Ομ γὶδέ οοπηοίθβ {[Π6 τεοορηϊβεᾶ ἔδοίβ 485 
το Ηἰϑ8 11ς, ἄβδιῃ, εἰσ, (ο ποῖε οη ἱ. 2). 

γεσ. 12. Αἴεγ {π6 ἱητετεςιεά σαυτίοη 
το εξ {πε γονρμάαξίον: αἴοπε, Ῥ. ἐπγηβ τὸ 
{πὸ σεῤεγοίγμοέμγε, ἴοὸ ὙΥμῖοῃ τε ψνοσκ οὗ 
δί5 σοαάϊιιεοτβ Ὀεϊοηρβ; δὲ ἰπάϊςαίεβ. (Πὶ5 
ἐγαηβἰ εἰ η.---εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ, εἰ ννΙ ἢ 
ἰηά, (45 ἱπ 14 ἔ. εἴο.),- τὰ βιιρροβι(ίοπ ἰῃ 
τηδίίεσ οὗ ἴδοϊ, ὑνῃ1]ς ἐὰν υνἱ τ 50]. (45 ἴῃ 
ἶν. 15) ἀβποίεβ ἃ {|κεὶν οοπείησεπου. Τα 
ἀουδιεά ργρ. ἐπί (τ δςς.)---ἀη ἰάϊοπι 
Οασασεογιϑίπρ ἰδίεσ ατ., ΨΏΪΟΒ ἰοναδ 
ΘΙΊΡ4518---ἰ 1168. στον Ὁγ νὰν οὗ αε- 
δθϑϑίοη : "1 ΔΩΥ οπ6 ἰδ θυ ἀϊηρ-Οοη,---οπίο 
ἔπε ἰουπάδείϊοη ᾽"; σοπεγαβι ἐπὶ νυ ἢ ἀδξ. ἰπ 
Ἐρβ. 11. 20. Τα τηδίεγίαὶ βιρεγτηροβεά 
ὉΥ {πθ Ῥγεβαης Οογ, Ὀυ!]άθτβ ἰ5 οὗ ἔννο 
ὈΡΡοβίξε κὶπάβ, σἰοῃ ἀπὰ ἀνγαῦ]ε οὐ ΡδΙΕγῪ 
Διὰ ραγιϑῃίηρ: “βοϊά, 5ινεσ, σοβεῖν 
βίοῃβϑ---γνοοᾶ, Πᾶν, βίγανν,"" --ἰ(ἄτοννη ἴο- 
ΒΕΙμασ “1π ἰίνεῖϊνγ ἀσύνδετον᾽" (Μτ.). 
ἼΠε ἰδεΐεσ ταϊρμξ δεῖνα ἔογ ροὸσγ ἔγδ!] 
δυιῖδ, δαξ ποῖ ἴοσ {π6 τεπιρίε οὗ αοά (τ). 
---ολίθοι τίμιοι, {πὸ τλδτῦ]ε8, εἰς., υβεά ἰπ 
τεαγίηρ ποῦϊε πουβεβ; πὲ ροββιῖν 158. 
ἴν. σὰ ἢ. (οἷ. Βεν. χχὶ. 18-21) 8 1π {πε 
ντίςετ᾿Β πιϊπά, ὙΠῈ ἤρυτε 845 ὕεεη ἰη- 
τεγρτειεὰ 85 γεϊδιϊπρ (α) ἴο {πε Αι, βογί5 
ΟΥ ῤέόγφοης Ὁτουρῆς ἱπίο τπ6 Ομυτοῖ 
(Ρεϊαρίυβ, ΒΒ. Ηἢ), βίπος ἐπ6 ὕοσ. μὲε- 
ἰἴενεγβ σοπδεϊαςε ἐμς Θεοῦ οἰκοδομή (0), 
ἔπε ναὸς Θεοῦ (6) ---"" τὴν ψψοτκ αγέ γοῖ 
ἱπ {δε Τοτγά  (ἴχ. 1; οὐ ἘΡΆ. 11, 20 Εΐ., 2 
Τίπι. ἰἱ. το ΕἾ, σ Ῥείεσ ἰϊ. 4 ἴ. ; αἷδο {δε 
βίγικὶπρ Ρδτ]. ἴῃ Μα]. 11], α Εΐ,, ἵν. 1); (δ) 
το ἐλδ νιογαὶΐ ῥγμϊέβ. τϑϑαϊτπρ ἔσοτη τπ6 
Ἰαῦουτβ οὗ νατίοιιβ ἰβδοῦῆεγβ, {λῈ σπαγδοίεσ 
οἵ Ομυοῦ πλεπηρεῖβ, (15 Ὀεῖπρ (δε 
δρεοίῆς οὔεοὲ οὗ ἐῃ8 ἤπαὶ ᾿πάρπιεπε (2 
(οσ. ν. το, Κοπῇ. ᾿ϊ. 5-1ι; οΐῇ τ Ὅοσ. χίϊ!. 
13) ἀπά τμαῖ ψὩὶοἢ πχδαβϑυταβ {πῈ6 νου 
Οὗ τμεῖγ πλϊηἰβίετβ (Ὶ ὙΠ Ε88. ἰΐ. το ἔΐ., εἰς.) 
--8ὸ Οσ., πὰ.) Αὰρ., ἰδεῖν Οβίαπάθγ ἀπὰ 
Αά.; (ὁ) το ἐλε ἀοοέγίηες οἵ ἴῃς ἀϊῇ, 
τεδόπεγβ, βίποθ ἔοσ 1818 ἘΠΘῪ ἀτα ργΙπΊΑΥΙ 
ΔΠθννεγΆ ας ἀπά ἤθγα ἰδὰὺ {π6 ρΡοϊπὶ οὗ 

νὶ, 30, 
5 . εἰς, 

ΡΆ. 1, 13; ΜΚ. νἱ. τῷ; ἘΚ, νιϊῇ. τ); Αςίδ 
τ ἴπ κε σοππεχίοπ, 2 ΤῊ, ἱ, 8; Ηςθ. χ, 27, χὶϊ. 29; τ Ρειῖ, 

ΜΚ. ἰχ. 43, 48 ἔ.; ]ο. χν. 6, 8 866 ἰΐ. το, 

73. ΟἸεπι. 

Ῥτδβεηὶ ἀϊνεγρθηςος (εὐ, νἱϊἷ, τὸ ἕ,, Βοχω. 
Χίν. 15; 2 Οογ. χί. τ ἢν, 13 8΄., 64]. 1, 7, 
εἴς.)---δο ΟἸεημ. ΑἹ., ἀπά πιοβὲ πιοάδγπβ. 
Ὑπεὲ ἰἥγεα νίεννβ δὲ. ποὶ τεδὶϊν ἀΐ8- 
οσεραηῖ: τεδομίπρ Βπαρεβ σμδγδοίοσ, ννοσῖκβ 
ΘΧΡΓΕΒΒ (Δ [ἢ ; ἀπβουπὰ ργεδομίπρ αδἰίγαςιβ 
πε Ὀαὰ Πεᾶγεῦ δπᾶ τηδῖεβ Ηἰπὶ ὑνΌσβα, 
βουπα ργθδοπίηρ υνΐῃβ ἀπ ργονεβ ἐπ 
ξΒοοά (βεε ἰ. 18, 24; 2 Τίπι. ἱν. 3; ]οὔπ 
1, τ8 ἢΐ,, χ. 26 1). ““ὙΠε πιαίεγίαἷβ οὗ 
ταῖς Ποιι86 πίδὺ ἀδποῖα ἀοεέγίμες »πομὶ- 
ἦπρ' ῥέγβοηδ,"" Οἵ “Ἔνεῃ ῤεγϑοτς νιομίἀρά 
ὃγ ἀοείγἠιος " (Ἐν.),---““ πε ἀσοίγίπα ἐχ- 
ὨϊΡΙΘὰ ἴῃ 4 οφοπογεῖε ἔσσῃ" (1.1.). 

γεγ. 13. “ὙὍὙΠε Ψοσκ οὗ εδοὴ (ἑκάστον 
ταβυσηπρ {πε ἕκαστος οἵ 1οὴ 1} θεσοπης 
ται ἴαβι : ἡ ΨΠῈ ἰμε ν᾽ μεδὶ δηὰ Τᾶσγεβ 
816 ἴῃ ΘΑΙΥ στον (Μαῖξ. χιϊ, 24 4, 
1πῈῪ ἃσε ἱπάιβειηρι βῆδθ]ε; ομς τδη 8 
ΜΟΣΚ ἴβ πλϊχεά ἃρ ΨΠ ἀποῖμετ᾽ 8---" ἴὸγ 
1ῃ6 Πᾶν Ψν}}1 ἀϊβοϊοβε (1) ".--- Ἡ ἡμέρα 
ΟΠ ΟΠΪΥ πιεδῃ Ολγὶτ εις Ὑμάρηιεμε 1)αν : 
866 ΡΔ1]5., 65Ρ. ἱ. 8, ἱν. 3 Εἰ, δηὰᾶ ποίεβ; 
Αἰ5δο Εοπι, ἰϊ. τό, Αςίβ χνὶϊ. 31, Μαίϊ. χχν. 
10. “ὙὍΒε ἄδν᾽" βυρρεβίβ (οὐ. τ Ὑμ688. 
ν. 2 Εΐ,, Κογῃ, χιϊ, σὰ ἢ.) τμε ἤορε οἵ 4αγ- 
ἐρὰξ ἀρορ ἄδτκ ῥγοῦίεπηβ οὗ Πυπηδη τ6- 
ΒΡΟΠΒΙ ΙΠΙγ. Βαϊ [18 βεδγομίηρ ἰ8 πσυγοά 
88 (πε βοχιτίπΥ οὗ Μγε, νν οι δὲ οπος 
ἀείεςίβ ἀπά ἀεβίγογβ ὑβϑῖεββ τηδίζεγ: ὅτι 
ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, “ Ῥεσαιβε ἴξ (16 
4.) 15 τανεαϊεά ἱπ ἤγε "", Ἐὸτ ἀποκαλύπ- 
τεται (ρΓ., ἱπιρίγίπρ οογἑαϊπέγ, Ῥετῆαρβ 
Ἠδαγ 455), 8εὲ6 ποίεϑ οπ ἱ. 7, ἰΐ, το--- 
ἃ δβιρασπδίιγαὶ, ὑπργεοθάεπίεά “ ἄδυ,᾽" 
ἀανηῖηρ ποῖ {ἰκ6 οἷν πιὰ ΤΑ ΠΗ ΠἸτ βυ- 
τῖβα, δυὰς “ἰπ᾿᾽ βρίεπάουγ οἵ ἱπάρπιαεπε 
Εβχσο ἢ οὗ 2 ὙΠεββ. ἴ. 8. ὙΠῖβ ἱπιᾶρσα 
ςΟπ168 ἔτοπι (πε Ο.Τ'. ρἰοίυτεβ οὗ ἃ Τῆθο- 
Ῥῆδην : Ὠδη. νἱϊ. 9 ἔ,, ΜΔ]. ἵν. 1᾿, [5βὰ. 
ΧΧΧ. 27, ἱχῖν. τ ἢῖ,, εἰς.---κ᾿αὶ ἑκάστου 
τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι κιτιλ.; “Δπά βδοῦ 
ΓΑΔ 8 ΜΟτκ, οὗ ψδαὶ Κὶπά ἰξ ἰδ, --- πα 
ἔτε ψ}}] ρσονε ἰ{", ὙΤδδ ρ]βοπαβίὶς αὐτὸ 
1βΒ ἄτ6 (ο ἃ β'ΐρῃμε δηδοοϊαίμοη: {πὸ 
βαπίοποε Ὀερὶπβ 45 Τπουρῇ ἰξ ἡνεγα ἴοὸ 
εηᾶ, “τῆς ἤτε υνἱ]} σλοτῦ ἢ; φανερώσει 
'8, Βονενεσ, τερίδαοσεαά ὃν ἐπε βίγσοπρε 
δοκιμάσει 5Βυϊίαῦ]ς ἰο πῦρ, πὰ {πὶς 
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ἱ. 28; ὃ ᾿ ξ 2 8 ᾿ ζος, ἢ, ἡ πῦρ 1 " δοκιμάσει - 14. εἴ τινος τὸ ἔργον μένει 5 ὃ “ῬΑρόδμηθο 
ἢ]. ς᾽ τ " , ᾿ ν ω - 

τάμν Σ᾽" μισθὸν λήψεται" 15. εἴ τινος τὸ ἔργον " κατακαήσεται, ἢ ζημιωθή- 

{ἰοχῖναο; σεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, "οὕτω δὲ "ὡς διὰ "πυρός. τό. "οὐκ 
Ζοοἰ. χἱ πα οἴδατε ὅτι " ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ " οἰκεῖ 4 " ἐν 4 

ν αἰ, 13; 2 
Οος. ἐπ. ταὶ ἰχ, 9; Βότη, ἴχ, τα; ΗδΒ. χ. 54, χίϊ. 27, χί τ, τ, τῷ} 70, 1], 36, νἱ. 27, ἴχ. 41. γ Ψ τσ, 8. 

χ Με. 1. τΔ, χαϊί, 30, 40; 4 Ῥεῖ. 11]. το; 10. χν. δ. Υ Μι. χνὶ, 26 δπὰ ρασγῖβ., ἔοσ {18 βεπβε; οἵ. 2 
Οος. νἱϊ. ο; ῬΏ. 111, 8, Σὶν, τ, ἰχ, 26; ΕΡΒ. ν, 28,33; ΡΉ. ἐἰϊ, 17; τ ΤῊ, 11. 4; 7.5. 1ϊ. τ; ΓΚ. χχίν 
24. ἃ Τ δὴ εἰπιεβ ἰη (Π8 Ερ.-ν, 6, εἰς, ; Εσοπη. νἹ, τό; 88. ἶν. 4. Ὁ νἱ, το; 2 Οοτ. νἱ. τ6; οὐ 
Ἐρῇ. ἰΐ, δι ἔν; αἷβο 2 ΤῊ. 1|.. 4; Εδν. 11. τὰ, χὶ. ἱ; 70. 11. τὸ; Με, χχνί, ὅσ. ς Εοπι. νἱϊΐ, 18, 20, νἱ]. 
ΘΙΙΣ; ἡ ἜΠω, νἱ; τ. 

το πυρ αυτο δοκιμ.: ΑΒΟΡ, 17, 37, 73, Οἴδαῖ τηΐμῃ., βυσβοῦ, τη. αὐτὸ 
ΝΝΌΙ,, εἴς,, ἰατί, νρ. 58ῇ. οορ. : Υ εβίεση. 

Ξμενεῖ;: ἰδές, ᾿παηϑεγὶ), Απρ,, Αταθτβί,, βαῃν σορΡ, 850 1, δοῆτῃ., Τίβοι., ΑἹ,, ΕἸ., 
ΧΝΗ., απᾶ πϑασῖν 411 τηοάδγη εἀά. 

δεποικοδομησεν: 84] πος. θὰ ΒΟ, 8:6 Νντ,, Ρ. 84. 
4 ἐν υμῖιν οικει ()) ΒΡ, 17 (α βοοά ρστοιρ); ῥγδίδεσγεὰ ὃν ΝΝ.Η. ἴῃ ἐχέ. 

αἰϊεγεά νϑ. τεαυῖσαβ νη τὶ αὐτό, ἴο τε- 
0411 {π6ὸ οὐΐεςς τὸ ἔργον. Μτ. δηὰ Εἰ. 
αἰδοῖ τπ6 ρτοποῦῃ ἰὸ τὸ πῦρ, “(6 ἤτε 
ἐδε," ὉυΓ ψΙΠ ροϊπεῖεββ δπιρμδβίβ. 
Οεπεῖβ ἀνοϊά τῆ ρ᾽εοπαβπὶ ὈΥ οοπδίγιϊηρ᾽ 
ἑκάστου τὸ ἔργον αἱ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ 45 8 
ποριϊια συμ ῥδηάδης (“ 85. ἴῸ Εϑ ἢ πηδπ᾿5 
ψνοτΚ ἢ), Γαβε Ὁ] ἱπρ' ἰπαΐ οὗ ]οῃπ χν. 2; 
δα: (με φιδῖ! βοδίίοη {παι ἔοϊοννβ, ὁποῖόν 
ἐστιν, πΊΔ Κ68 ἐῃ|8 ἀηΠΚαῖγ ; οὐ, (4]. 11. 6, 
ον {πε ἱπιεγροίδίεα ἱπέεγγ. οἴδυβε.---δοκι- 
μάζω ἰ5 ἴο αδραν (5εῈὲ ΤΧΧ ρατ5.),--- 
ϑυρρεδίθα ὈῪ {π6 “βοϊά, 5ιἵνεγ᾽" δδονε: 
“ἐῤγοδαδὶέ, ἀορθ ῥηγραδὶέ,. Ἡΐς ἰοσυβ 
ἰσῆθπὶ ῥηεγραέογίπηι πο ταοᾶο πο ἴονεΐ, 
864 ρίαπα δχίϊηραῖ τ (Βρ.).--ΞἝΈκαστος, 
τητίςε τερεδιβά ἴῃ νν. 1ο- 13, ν ἢ βοϊθπλη 
ἰηάινί ἀυδ! δῖπρ' ἐπι ρμδβί8. 

νν. 14, τ56. Τῆξ ορρ. ἰβϑιεβ οὗ {πὲ 
ΒΕΤῪ 5580 816 βίδίβδά υπάεσ ρδιῖ. Ὦγρο- 
{Πε565: εἴ τινος τὸ ἔργον . . - μενεῖ . . . 
εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, “1 δὴν 
Οὔ 5 ννοῦῖκ 5841} δϊάε.. . . 5881] ὈῈὲ 
Ῥυτηεά πρ᾿᾿, ὙΠα ἄουθδίε πᾶ. ψνἱἢ εἰ 
ὈῬαίδποαεβ τπ6 σοῃίταβίεἃ βιρροβίςοηβ, 
ψἱτπουῦῖ βἰ ση  γὶπρ' ΠΚΕΙΠποοά εἰεμασ ννὰν : 
ἔοσ {πε ορροβεά νῦβ., οἵ. χί τ. 8, 13; μενεῖ 
ΤΕ 0818. ὑπομενεῖ οἵ ΜΔ]. [{1, 2.---ὃ ἐποι- 
κοδόμησεν (ναπίϊπρ διρτηηεηξ: ὑϑᾶρ8 
νδιῖθβ ἴῃ {π|5 νΌ.; Ὗτ., Ρ. 83) τετηϊηβ 
ὯΝ (ἢδι {πΠ6 ψοτῖκς Ἔχαπλϊπθα ννα5 Ὀυ11 οα 
186 οὔβ ἰουηάδιίοη (το 84). --- μισθὸν 
λήμψεται ἀπά ζημιωθήσεται τε {πε σοτ- 
τεβροηάϊηρ δροάοβεβ,--μισϑὸν Ὀεΐηρ σᾶτ- 
τίϑά ονὸγ 10 ἐδ βεοοπά οἵ {πε ρατΐ. 
οἴαιβεβ (Μσ., σά,, 1.1., Ε4): “ΗἜ 
δεῖ ἃ τεννατά. ,. ΨἹ] θὲ πκυϊοίεὰ (οὗ 
«Ὁ).-- -[ημιόω τείαἰπβ 'π Ρ488. [8 ἀδὸ. οὗ 
ἡ ηρ, 45. ἃ νῦ. τακίηρ ἄουθ]ε δςς.; 46- 
τῖνεα ἔτοπὶ ζημία (ορρ. οὗ κέρδος : ογ΄. ΡΗΪ]. 
11, 7), ἴτ βίδηιῆαβ ἐο ἥπδ, ἱηΠ][οοὲ βογγεῖέ 
(1 Ῥα55., σεῦζεν ον ζεῖ ἢ οἵ ν δε ὁπε Ροβ- 

ϑ65564, οΟΥἉ τηὶρἢϊ πανα ροββεββεά, “αὐτὸς 
δέ--ορροβεά ἰο μισθός : πἷδ τεννατᾷ 5841] 
6 ἰοϑέ, Ὀπξ 18 φδγβο βανβά" (112); 
αὐτὸς ἰ5Β ποδτῖν 5ύπ. ΨΙ {πε ψυχὴ οὗ 
Μδῖί. χνΐ. 25 ἔ., εἴς. ὙΠ τῆδη Ὀμ8ΠῈ οα 
186 [ουπάδίίοη, [που ρ ἢ Πῖ5. ὑνοσῖς ργοναβ5 
ουἱραδῖν ἀδέεσιϊνε: σωθήσεται ῥτοπηῖδα5 
δίτη {π6 σωτηρία οἵ ΟἾ γί 5 Πεανθηὶν 
Κἰπράοτῃ (566 1. τ8, δἀπά οἴπε ρϑεῖβ.), 
ΘυσὮ ἃ ΤΩΪΠΙΒΙΕΣ βᾶνὲβ Ὠἰτηβεῖε, αὶ ποί 
8158 Βεδγεγβ : {πε ὀρρ. σϑϑι το ἐῃδὲ οὗ ἴχ, 
27, δἴο. αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ 
ὡς διὰ πυρός (δὲ ςοττεςέίηρ, δέ, 45 ἴῃ 1, 
6)--γεῖ 80 (ϑανεά) 45 ἐπσου σῇ ἢτα,"--- 
1κθ οι ἤεδαὶπρ ἔγοσῃ ϑοάοσι; [5 βαϊνα- 
εἴοη ἰδ τεάυςεα ἴο ἃ πιηϊπίπηαπη : “Ηδ 
ΤΌΒΗΠ685. οὐξ {που ἀπε ἤἥδλπηε, ἱεανίπα 
Ὀεμίπά ἐπε γαΐϊπ οὗ 88 νοῦ. . . ὅοι 
ΨὩΙσἢ, ργονεάᾶ ἰοὸ Ὅς Ψψογίπ]6ββ, με τε- 
ςεἶνεβ ἢ0 ρα" (Βι.), ρειείπρ (Ὡτοιρἢ 
“βοοσοῃμβά δηᾶὰ ὑἢ {Π6 τηδβ οὐ {πὰ 
ἤδταβ ᾿" ἀροη δίτα (1.1.}; ““ 51 εϑὲ βαυνό, 
68 πὲ Ρδαϊ δίγα 4 δη ἐσπαρραπὶ ἃ ἔγανϑῖβ 
168 βδωπιεβ, εἰ στᾶσε ἃ ἴδ βοϊ ἀϊτέ ἄπ 
ἰοπάεπιθην" ((ἅ.); ἰο σβαηρε {πὸ ἤρτιγε, 
“αἴ Ὠδαΐγαριβ ΤΩΘΙΟΔΙΟΣ, Δ ηλῖδβα ΠΊΘΓΓα 
εἴ 'ποτο, βεγνδίαβ ρεῖ υπᾶδβ᾽" (Βρ.). Ἐδτ 
{π6 ΡΓΡ., π᾿ ἰοςαὶ βθῆβε, 8ε86 τη., δηά 
Ὗντ., Ρ. 473; διὰ πυρός, ρτονεῖθ ϊδ) ἕοσ ἃ 
δαϊγογεδάιῃ ἄβοαρε (8εεῈ 1,1. αὐ ἰοε.; 
Ευτίρ., 4π4γ., 487; Εἶδο., ττ82, απὰ ΟΧΧ 
ΡΔ115.,).. ὙΠε διὰ πᾶ5 Ὀδοη τεδᾶ ἐπεέγι- 
τισηέαϊγν, “ ὉΥ τηβδη8 οἵ ὅτε,᾽"---δς. ἴῃς ἤσα 
ΟΓ ῥμνραΐονν (ϑεε 1.1.)}; δὴ ἰάβα ἰογεὶ σῇ 
10 {πΠ|5 δοθβῆβ. ὕτη., ὉῪ ἃ ἀγεδάζα! ἰη- 
νεγβίοη οὗ ἐπε πηβδηίῃρ, τεδβ {πε ϑιὰ 45 
ἐν πυρί---“Ψ{Π ὈῈ ργεβεσνεά ἐπὶ γε 1" 
(σώζω πονπεσα [85 (πἰ5 βεπβε οἵ τηρέω): 
εἰπὼν Σωθήσεται, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν 
ἐπίτασιν τῆς τιμωρίας ἠνίξατο, ἘρΙ 
οἰποῖ ἱπιογργείδείοηβ, 58ε86 Μτ. 

γν. τό, 17. “ἥοψενεσ ροοσ [ιἰβ ψοσίς, 
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ὑμῖν 1; τῇ. εἴ τις τὸν ἢ ναὸν τοῦ Θεοῦ “ φθείρει, 4 φθερεῖ τοῦτον 2 ὁ ἃ ἀν. 33: 8 
Θεός " ὁ γὰρ " ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, " οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 

18. Μηδεὶς ἑαυτὸν ᾿ ἐξαπατάτω " εἴ τις " δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν, 

το; Ἀοπα, νἱ. 2; 4]. ν. 4; [485. ἵν, 14; Αοἰβ νἱὲ, 53. ᾿ 
Ε ἴῃ 1818 βθῆβε, νἱϊΐ, 2, χίν. 37; 64]. νὶ. 3; ΡῈ. ἐπ Φ' 3:1 Τίπι, 11. χ4. 

Ὁος. νῖϊ.2,. 
χὶ, 3; ΕΡΒ. 
ἦν. 22; 2 
Ῥει. 13. χ2; 
]1υᾶες 1ο. 

Ξ ε 2 οτς. νἱξδι, 
Ἔσο. νἱΐ, τα, χνῖ. 18; χ ΤΆ. ἰϊ. 

48. ἱ. 26. 
{2 Οος. χὶ. 3 

᾿ εν ὑμιν οικει (9), ΒΡ, 17 (α βοοά ρτοιρ); ργϑξεγγεά ὃν ὙΝ,. ἐπ ἐχέ. 
3 αντον, ΑΒ (νεβίεσῃ). 

{π6 ψγογίκσηδη οὗ γεσ. 15 Ῥ.}ΠῈ ἀροη ΟΠ τῖβε. 
ὙΠΕΙΕ ἅττα οα8685 ψγοΥβδα [ἤδη ἢϊβ5, ἀπά ἴο 
τῆς εἴ τινος τὸ ἔργον «αἰϊετπδιϊνεβ οὗ νν. 
14 ἴ. ἴτε Αρ. πα8 ἃ (πϊτὰά τὸ δάᾷ ἱπ 8 
εἴ τις. .. φθείρει οὗ νετ. 17. Βεδίάε 
{πε βοοά δπά 11} Ῥυ ]άθσβ, νπο νν 1} ραΐπ 
ΟΥ ΙΟ86 τϑυνασά, ἴποσα ἀγα ἐδείγζογογς οὗ 
πε ἤουβε, ποσὶ αοά νν}}} ἀδείγον ; ἴμ 8 
Οἰἴτηαχ οὗ τπ6 βλεπέτω πῶς, νετ. το. αά. 
ὙΕΙ] ἐχρ δὶπβ τπ6 ἀῦβεποθ οὗ σοππϑοιίπρ 
Ῥαγεῖοῖεβ θεΐννεεθ νν. 16 δπά τό,--ἃ 
“ Ῥγυβαιε {γα πϑιείοη ᾿᾿ ἅτι6 το τ[ἢ6 ἐπιοιίοη 
ΜΨΏΟΝ βεῖζεβ {πῸ6᾽ Αροβεῖε᾽ 5 θατγί “αἱ ἴῃς 
βῖρῃε οὗ “ψογκηβη ῆο ὄνεὴ ἀδββίγου 
ννπδὲ Πα8 Ῥεεπ αἰγεδάν θυ"; πϑηςα (ἢς 
Ἰνεῖν δροβίγορῃα δπηά τ πεϊρῃίεπεά 
ἴοπε οὗ ἴῃς ρββ58ρ8.--- 8 σμδ!]θπρε οὐκ 
οἴδατε: 5 οπαταςίετίβεὶς οὗ 1158. Ερ. (566 
Ρασὶβ.), αἀἀγεββεά ἴο ἃ Ομυγοῦ οὗ βυιρεσίοσ 
Κπονϊεάρε (ἰ. 5, νἱἱ. τ). Εὸγ τπ6 ἔοστῃ 
οἴδατε, οἵ {Π6 κοινή, Ξεε Ντ., ΡΡ. 102 ἢ. 
-,οΎΠε εἐχργαβδβίοη ναὸς Θεοῦ (βεε ρδγ]5.) 
δοσεπίιαίεβ τῃη6 Θεοῦ οἰκοδομή, εχ- 
Ῥουπάεα 5ἴποε νεσ. 9: “θο γοῖ ποῖ 
Κπονν {πὲ νοῦ ἅτε (4 Ῥυϊᾶϊπρ πὸ 1655 
βϑςσεὰ ἐπαπ)ὴ Οοά"ς ἐδηιῤίε δ᾿" Νοῖ “4 
τετηρίς οἵ αοἄ,᾽" δ5 οπε οὗ βενϑγαὶ; ἴο Ρ, 
τῆς Οδαγοι γα 5 ἐπ6 βρίγίταὶ σουπίογραγι 
οὔτμε [εν βῃ Τεπιρίε, ἀπὰ ὄνον Ομυτγοῃ 
διηροάιεᾷ (ἢϊ5 ἰάδαὶ. Εογ [μ8 δἀπαγίῃγουβ 
(ργεάϊςδιῖνε) ρῆισαβε, ζῇ, Θεοῦ βασιλείαν, 
νἱ. 9, ἀπ 566 ποίε οῃ ἰϊ. 4.---Ναός (866 
Ρδ115.) ἀεποίεβ τπ6 οἠγίηδ, ματα τὰς 
Ῥεΐεν γεβίάεβ ; ἱερόν (ἰχ. 13, δἴς.), πα 
ϑαποίμαγγν, ἰῇ ἰετηρῖε αἱ Ιατρθ, στ 115 
Ῥτθοϊποῖβ.---ὅτι ἰΒ ποὶ τερεαϊεα ψ] ἢ {πα 
Βϑοοπάᾶ ἢ] οὗὐἨ τε φαυεβιίοπ, καὶ τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν οἰκεῖ, (ῃς ἔνο 
Ῥτοροβίεοπβ δεὶπρ νἱγῖαδ! γ οπα; (οά᾽5 
ἴοτλρὶς ἱπ ΟἸτίβθδη πιεη ἰβ σοπδβευξεά 
ὈΥ τῆς ἱπάννε!πρ οὗ ΗΙ5. ϑρίγιτ: “ἀπά 
(41) ἐμε Βρίγιε οὗ αοά ἀννθ1}5 'π γου κ᾿" 
ο΄. ἘΡΆ. ἴ1. 21, αἷβο τ Ῥείεσ ἴΪ. 5. Τῇε 
βϑτῖὴα τεϊδείοπεηὶρ ἰβ ἜἘχργαββαά Ὁ οἵδογ 
ἔρυταβ ἴῃ χίϊ, 5, ἘΡὮ, ἵν. 4, εἰς. 80 τῇς 
ΟΟΤ. Ἄοοπρτερδίίοη οὗ {πὸ Τογά μδὰ ἔος 
ἰϊ σεπίτε ἴτε ϑΒεκίπδῃ ἰη- τὰ6 ΗοΪγ 
Ῥίαςε: 158. νὶ., ΕΖεῖκ. χχχν. 27; οἷ. 2 
(οι. νὶ. χ6 Ε΄. Ὑπηΐβ {τὰ ἰβ δρρΠ δα τὸ 
τῆς ΟὨτίβείδη ρεγβοη ἴῃ νὶ. 10. 

“ΤΕ ΔῃΥ οπε ἀδβίγουϑβ {Π8 ἕθτηρὶθ οὗ αοά, 
αοά Ψ}]1 ἀεβέγου δἰπὶ ἢ" ---ἑαϊίοηδ 75 ϊ5- 
δία (ΒΒ.). Οπ τῆε ἴοσπη οὗ πυροιμεβὶβ, 
8686 νεσ. 14.--ἰφθείρω 5: 5η1865 ἐο σογγεῤὲ 
»ιογαϊγ, ἀσῤγαυθ (πῆτε ἴθ ολιαγαρέο), 
χν. 33, 2 Οοτγ. χὶ. 3, ἃ5 ΜῈ] δ5 ἐο τυαϑίφ, 
ἄἀαμιαρε (ἰπ͵ατε ἰῃ δεῖγιρ᾽: 866 ῥδτγ]5.)-τ- 
ΤΑ ΔΠ}Ὺ ἱπΊρ]16 ἃ ἴῃ ἃ. Βρί γι] Ὀυ]άϊπρ, 
ΤΠῖβ ΟΠυτγοῦ τνὰβ τηθπαςβά υνἱτ ἀεβίγας- 
ἴἴοπ ἔτοπι ἴπεὶ ἱπιπλογα εἶἰθ5 Ἔχροβεά ἰῃ 
οὔ, ν., νὶ., ἀπά ἔτοπι ἰΐϊβ ρατῖν βομίβπιβ 
(..-111.), δοέλι Ἔν 115 ἔοβιεσεά "γ οογγιιρὲ τβαςἢ- 
ἱπρ. Τῆς ἤρττα 5 ποὶ {πδὶ οὗ ],νδν τοδὶ 
ἀεβιεπιθης (φθείρω ποινπεγε πηεαπβ ἴὸ 
ῤοἰπιέδ ἃ ῬΟΙΥ Ρίδςθ); ἰῃ8 φθορὰ ἰΒ ἃ 
βιγιοζαγαὶ π᾿’ αν, ἴο Ὀ6 τεαυϊεεὰ τῇ Κίπά, 
-- ὁ Θεὸς οἴοξεβ ἴτε ννατηίηρ, τ αὐνζαὶ 
ΕΩΡδβὶβ (Ὁ τ Τμ655. ἵν. 6, Εοχῃ. χὶϊ. 
10); αοά ἴ5 θοιπά ἰο ργοΐδεοε Ηἰβ πυρὶ 
(ς,. ῬΒ8. χίν!., χίνι!,, Ιχχίν., 154. χχν]ϊ, 3, 
᾿χῖν, χὸ 8..).--τε ἱπῆυτγν ἰβ ἃ ἀδϑδογαξοη : 
“[ὁγ [π6 ἴδτρ]8 οἵ αοά 15. Ποῖν,---ὐν] ἢ 
((5. δι) γον αγε". Ὑπὲ δάδβά οἴδιβα 
οἵτινές ἐστε ὑμεῖς ταπιὶπάβ τῆς ον. δὲ 
ὁποβ οὗ {πε ΟὈ]ρατίοπβ {Ππεὶγ βαποιὶεν ἱτα- 
ΡΟΒ68 (866 ποΐδβ οῃ ἡγιασμένοις, κλητοῖς, 
ἁγίοις, ἱ. 2; ο΄. τ Ῥεῖεσ ἱ1. 5), απά οὗ τῃ8 
Ῥτοϊεοκίοη τὲ ρυαταπίεαβ (2 οσ. νὶ. σ4 ἔϊ,, 
2 ΤΉΕ55. ἰϊ. 13; 70 ἢπ χ. 29; 158. χ ἰϊ. τ τᾷ, 
εἴς., ΖΕΟΠ. 1. 8).---οἴτινες, {πε αυδ] δεῖνα 
τοϊδεῖνθ, γείειβ ἴο ἅγιος τῆοσβ ἴπδη ἰὸ 
γαός, ἀπ ἰ5 ῥτεάϊςαιε (566 Ὗτ., ΡΡ. 2οῦ 
2) νι ὑμεῖς ἴοτ 5 δ]εει. 

βδισ. ΤηῈ ΟἬὍΚΟΗ αν ΤῊΕ ΝΌΚΙΌ, 
ἐπ. 18-23. Αδεοϊδεέίοη οἵ ἁ ρμ]οβορὮν, 
--ἰ δὲ νυϊβάοπι οὗ ἴῃς ννογὶα," ψνπῖοῃ Ῥ. 
Βα5 τερυάίαιε οπἡ Ῥεῆδὶῇ οὗ [ες ἀοβρεαὶ 
(1., 11.}ποῦνὰβ δὲ τῃε Ῥοϊζοῃ οὗ ἐῃς Οοσ. 
(του ε58. Ὑποβα νῆ0Ὸ ἔοϊΐονν πυπΊδῃ 
ννἰβάογῃ εχαϊε Πυσηδπ τηδϑίεγβ δὲ ἴπ6 δχ- 
Ρεηβε οὗ (οὐδ ρίογυν, δἀπά πᾶσα σα 
τεδοθθιβ ΒΟ ἰαπά {πεπβεῖνεβ ἴὸ {15 
εἴτοῦ δηᾶ (8 ῬυΠἃ ἀπνγοσ Ϊγ οη τπ6 
Ομηβεῖαπ ἐοιιπάδεϊοη ---- Βοθ ὙΠῸ ἅτε 
ἔνεη ἀεβιγογίπρ, υπᾶθυ ἃ βῆον οὗ δυ1]ἀ- 
ἱπρ, [ἢ τεπλρ]6 οὗ αοά (ἰἰϊ. 3-17). ὙΠδὶ 
1Π86 ννατηίηρβ Ρ. μ85 ρίνθῃ ἴὸ 85 ἔδβίον- 
Ἰαθουγετβ ἔξαα οὐ ἴδ ροριυΐασ λόγος 
σοφίας ἰ8 ἀρραγθηὶ ἔγοτη ἴῃ8 τῆδηπε ἴῃ 
ψὨιοΝ ἢ τγονεσίβ ἴο τπ6 ἰορὶς δἱ τῇϊβ 
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ἜΡΙΝ ἐν τῷ ἡ αἰῶνι τούτῳ μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός: 19. ἡ γὰρ 
κ μα ταν σοφία τοῦ Ἐ κόσμου " τούτου ἱμωρία "παρὰ τῷ 1 "' Θεῷ ἐστί: γέγραπται 

τ 8λ 1] γάρ, ἢ“ Ὁ “ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ " πανουργίᾳ αὐτῶν "- 
ἡἴπιος ἰὰ 20, καὶ πάλιν, “Κύριος γινώσκει τοὺ» “ διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, 

Ὶ ε Σ, τ8, ἰσὶ ἹΕΈΡΙ ὅτι εἰσὶ 
8εῆβε, : 
Εοηι. ἰΐ. 1, 13; 64]. ἐϊΐ, σα; ΕρΡῃ. νὶ. 
Αςιἰ5 χχνί. 8. 
12. 

"μάταιοι ἢ. 

9; 
π 100 ν. 13; ες ποῖὲ θεῖον. 

ΡΖ Οον. ἵν. 2, χί. 5; Ερῃ. 

Ρ5. χοὶϊΐ. τι. 
8. 86ς ἷ. 31. 

τ οπι. τῳ ΟΠ. 

4 ΤῊ. 1. 6; 148. ἱ, 2γ:1 
οΝΥ 

᾿ . ἦν. 14; {κ, χχ, 23; [08. ἐχ. το; πανουργος, 2 ον. χὶΐ, τ6. 
{πῖβ βεπβα, Κοπῃ. ἱ, 21; ΡᾺ, ἰΐ, τᾷ; 1 Τίπι. 1. 8; 85, 1ϊ. 4; Με. χν, 10, εἰς, ; [ἱ,, ἴχ. 46 ἢ, 

τ χν, 17; Τις, 1.0; [458.1.. 26; 1 Ῥεῖ, ἑ. 18; Αςἰβ χῖν, 15; Εἰχοά, Χχ, 7; εκ. χὶ: ἃ. 

21, ὥστε μηδεὶς καυχάσθω "ἐν ἀνθρώποις " 

Ῥεῖ. ἰϊ. 4; Μι. νἱ, το Τκ, ἱ, 30, 1. 52: 
μεν. ἰΐ, 2, ν. 12; Ναπι. ν. 26; ΡΒ. ἱϊ, ΕῚν δεν; 

αἷπ 
χχίν, 38; 

2 ἀνθρωπων, Βοπια ρδξ πχίπαβοο,, ἅΠ}., ἀτίη., Ματζοίοη 88 αιοίεὰ ὃν Ερίρῃ., Ηΐεσ, 
(ἴῃ ἔτεα φυοῖ.), 1 ΧΧ. 

Ροϊπί, 811 ΓΕΒΌΠΊΕ5 (πε βίγαίη οὗ 88 4-8, 
ἱτιρτδβίῃρ οἢ ἰβδοθοιβ ἀπά ἰδιρμὲ δἰῖκα 
τῆ6 ἴτὰθ ταὶδιϊοπβῃΐρ οὗ τπἰπρθ ἤμπηδπ 
πᾶ Ὀϊνίπε, 
γε. 18. Αοροοτγάϊηρίν, ἐπε Μηδεὶς ἑαυ- 

τὸν ἐξαπατάτω ἸΙοοκ5 ἕοσννασά, ποὲ Ῥδοῖκ- 
Ματὰ : ΟΠ6 τῆδῪ “ ἀδοεῖνε ᾿ἰπ156}{᾽ ρους 
τῆς τιϊχίηρ οὗ πιᾶπ᾽5 ννβάοπι νὰ Οοά᾽ 5, 
Ῥυϊ Ββοδσοοῖν δουϊξ ἐπ ἰγυϊῃ οὗ {πε 
«Ὠγβαϊθηίηρ οὗ νεσ. 17. “1 δὴν οης 
{πΠ|πκ6 το δα νγβα δηοηρβὲ γοιι, ᾿π [Π15 
858 (αἰῶνι, τοογίἀ-ῥογὶοα ; 56ε6 Ρ4115.) ἰεΐ 
Βῖτη ὈΘοοπα ἔοΟ] βἢ, ἐῃδὲ πα πῆδὺ ὈΘσοπΊα 
νυ 56." --δοκεῖ ποῖ υἱἀφέμγ (Υᾳ., Α...), 
Ῥυΐ ῥπνέαΐ --τι “ ξεογμείμ ἰοὸ πὶνιδοὶῦ, τῆς 
αδιδὶ (Πουρ ἢ ρογῆδρβ ποῖ ὑηϊνεῖβα!) 
Β6Π58 οὗἩ δοκεῖν ἴπ 51, Ῥαυ" (1,1.: 568 
ΡΑτῖβ., 65Ρ. χῖν. 37): ἴπ6ὸ ἄδηρεγ ἰβ τβδϊ 
οὗ Ξεοἰ ει ἀεςερείοη (οὐ. τπ6 ἰγοην ἴῃ ἵν. τὸ, 
ὙΠ. α 8), ἃ ἄαπρεῦ παῖαταὶ ἴῃ τῃ6 οαβ6 οὗ 
ταδοἤσβ, 680. 18 ἱπιθ! !θσειδὶ ἀπά οαϊτυτεά 
π-οίμογε ννεγα ἃ ἔδνν δυο δὲ ὕοσ, (1. 26) ; 
ο΄. ἴῃς ἐχμοτγιδιίοπβ οἱ [4π|ὲ8 111. 1, 133-18. 
πτὲν τῷ αἰῶνι τούτῳ 5. ΔΕ ΒΘ ΕΓ 4] τὸ 
ἐν ὑμῖν (ρὰς τπε σοπιτηα Ὀθένγθεῃ {Πεπ|), 
“ δηοηρδβὲ γον "--- οά᾽ 5 τοπιρῖ8, (ἢ γίβεβ 
Ῥτορδσν (17, 23, εἰς.)---ἰπ δοοογάδποα 
τ 1ἰ. 6, 13, ἀπά υἷε τῆ6 σοπίταβι 
Βεΐνθεη ἐπε ἔννο ννβάοπβ πὲ ἀοπιίπαίεβ 
1818 ψβοὶα Ὀϊνίβίοη, Μεπ πιυδὲ ποῖ 
{Π|πκ ἴο Ὀε 'ννῖβε ἱπ ὈοΙῃ βρἤεγαβ ; ἴδε 
ΟΠΒυτοΠ 5 νγῖβε ἀγα [π6 ψνοσ  ἀ᾽ 8 ἔοοϊβ, ἀπὰ 
υἱοῦ υεγράᾶ. ὙῺς οτοββ 'ἰ5Β μωρία (0 {πε 
νγοσά, ἀπά ἢς ψνὯο Ἔβρουβεβ 1 ἃ μωρὸς 
ἴῃ 115 ορίπίοῃ--τα γοοἱ υυϊτῇ 4 ογίνιϊμαὶ ἴον 
818 Μαβίδσ; ἀπά ὁπε σδῃ οπὶν ὃ8 ἃ Ομ τίβ5- 
εἴδη βαρε--οννῖβε δἴϊεσ τἢ6 πιδηποῖ οὗἉ ἰΪ, 
8 .--ὑροπ σοπάϊείοη οὗἩ θεδγίηρ' {Π18 τε - 
Ῥτοδοῇ (580 Οτ., ὕτι., [μὰΐπογ, Ηἰ,, αά,, 
Εν Ῥαυΐ νγὰ8 οσᾶζν ἴῃ {πε δυεβ οὗ π8 
Μοὶ (ἵν. το, 2 Οοτ. ν. 13; Αὐίβ χχνΐ, 24), 
θυς πον τνῖϑε αριοηρϑέ με ’ Οὗ, ΟἸτίβε 
Ρατγδαᾶοχ οἵ ἰοσΐπρ ἐδδ σομὶ ἐο ραΐη ἰέ. 

ες. 106 ρίνεβ ἰἢς τεδϑοῦ ΨὮΥ {δα 

ῬΒΠΟΒΟΡΩΥ οὗ (ῃς {ἰπ|ὲβ πλυδὲ δε τα- 
πουποθά ὉΥ πὸ αβρίταπὲ ἰοὸ ΟἸτιβείδπ 
ννϑάοσηῃ ; “ Εοσ {πε ᾿υιβάοπι οὗἩ {πε τνοτὶ 

. 15. ΓΟΠ]γ ψπῃ οά᾽ (ΞΞ ἱ. 20); ἀπά 5ἰποα 
1 15. [ΟΠ ἢ Οοά, ἴὲ τηυδὲ Ὀ6 οουπιδά 
ἔο!ν, δηὰ ποῖ νίβάοπι, αὐημοηρϑέ γον 
(18). Οοά"ς Ἰαάρπιεπε 18 ἀεςοίβῖνα ἔοσ Ἠΐ5 
ΟΒυτοῖ.---παρὰ Θεῷ, αῤπά όηηι, ἡμάϊοσ 
Ῥέο (568 ρδεῖβ,). 

ψν. τοῦ, 2οϑ. Τῆδέ ἐπε δῦονε ἐς (ἰοά᾽ 5 
)αάρτηεπι ἀρρεβϑῖβ ἔοπιὶ ἔνο βαγίπρβ οὗ 
ϑογρίυγα, Ὀδαγίηρ οὐ ἴῃς ἴννο οἶαθβθεβ οὗ 
ὙΜου αν ννῖβθ---τῖῆε τηθπ οὗ δῇδιγβ (βοῇ 
85 ἴῃΠ6 ἄρχοντες οἵὨ ἰΐ. 6) ἀπά {πε ΡῃΠ1ο- 
ΒΟΡὮ 6.5 (ἰ. 20), ἀϊβεῖίπρυ δ τεβρβοι νεῖν 
ΌΥ πανουργία ἀπά διαλογισμοί, ἴῃ {πε 
ἤσϑε τεχὶ ({πῈὸ οπῖν Ν.Τ, αποίδεομ ἔσοπὶ 
1οῦ: ΡΠ]. 1, 19, Ρεγπαρβ 8δῃ 8}}π9]0η)}, 
ῬΔῺ] ἱπιρσονεβ οἡ ἔπε Τ᾿ ΧΧ, ροββίθὶν ἔτοπὶ 
ἈΠΟΙΒΕΙ ναγβίοπ, βυβεςυτίηρ ἐπ6 νἱν!ά 
ὁ δρασσόμενος (Ηξ:ε ἐπαὲ ργῖῤδ : οἵ. δραξά- 
μενος φάρυγγος, Ὑπεοοτίτυβ, χχῖν. 28) 
ἴου ὁ καταλαμβάνων, απ πανουργίᾳ 
αὐτῶν ἴοτ φρονήσει;---Ὀοῖἢ Πεάγοσ ἴὸ τῆς 
Ηερ. (ΧΧ τεδάβ πανουργίαν ἰπ νεῖ, 
12). ὙΠὲ νοτγάβ (ότι ΕΠῚΡῃ42) ᾶτα “ δρ- 
Ρτορτίδιεά Ὀασαυβε οὔ {πεῖ ἱπῃαγεπέ 
ἀγα "ἢ (1.1.}; τῆον τϑαββαγὶ 1Π6 δπεὶςὶρα- 
τίοπ ἐχργεββθά ἴπ ἰΪ. 6. Ἐὸῦ πανουργία, 
566 ρδιΐβ. ; ῃοίδ [5 ἀδίεγοσαίίοη οὗ πιδδῃ- 
ἱπρ, 85 ἴη Επξ. σγαέ. ΜΝ ΏΘΠ ἐπε νου ἀ᾽ 5 
ΒΟΠαπιεῖθ {πὶπκ {πεπΊβεϊνεβ οἰενθγεβέ, 
Ῥτονίάδπος οδίομεβ ἐθεπὶ ἴῃ {π6ῖγ ον 
1015. -τ- Ὑπὲ βεοοπά ἰοχὲ Ρ, δάδρίβ ὈῪ 
τυγηΐηρ ἀνθρώπων ἱπίο σοφῶν; ννῆδι 15 
ἴτὰθ οὗ {π6 ναηὶῖν οὗ Πυπιᾶπ ἐπουρῖβ 
Βεπεσδί!ν (ρπαολδ κ᾽ δοέλι ᾿ἀα νι) Ὧδ ΔΡΡ[Ϊ65 
ῥαγν εχεοίϊσηος το “ τ8 τεαβοηΐηρβ οὐ ἐδέ 
τοῖδε ".---διαλογισμοί, 5 σπίἐγίηρ ἱπ ΡΙα- 
τΑτοδ 5 ἰαῖεσ ατ, ἀεδαΐες, αγρηίηρς (5εα 
ΡΔ115.}, τε 115 ἱ. το ἢ. ἄθονβ, εοποίηρ τῃς 
υοιδείοῃ οὗἩ τπᾶὶ ραββδαρθ. Οη μάταιοι, 

Ζμμῖε, 5866 ποίβ ἴο χν. 14 (κενός). 
γε. 214. ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν 
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22. πάντα γὰρ "ὑμῶν ἐστιν, " εἴτε Παῦλος "εἴτε ᾿Απολλὼς " εἴτε ἱ ἔοε (μῖ8 

Κηφᾶς, εἴτε κόσμος εἴτε "ζωὴ εἴτε "θάνατος, εἴτε ““ ἐνεστῶτα ΣΘΜΑΒα 

εἴτε. "Ὁ" 

Χριστὸς δὲ ᾿" Θεοῦ. 

8 χἰϊ. 15, χἰϊΐ. 8; Κοπι, χί!. 6 Β΄, ; Οοἱ. ἱ, τ. 
οτα, νἱΠ, 6; ῬΒ. ἱ. 40; 1 70. 1. τ4; 70. ν. 24. 

Ηεθ. ἴχ. ΙΙ, Χ, 1. 

μέλλοντα - πάντα "ὑμῶν ἐστιν: 23. ὑμεῖς δὲ ᾿ Χριστοῦ, Κ εανε 

ξεῃ.,5ες ἷ, 

4 

ἢ εσ- 
τεπάεά 
οηυπιοτᾶ- 

᾿ τίοπϑβ, χ. 
ν Κοπι. νἱῖξ, 38. ζωη, θαν. δος, 2 Οοτ. ἱν. 12; 

Ὑ Υἱΐ, 26; Δ]. ἱ. 4; Ηδ68. ἰχ. 9. χ ΟΟΙ. ἰἱ. τ7; 

ρνη. μά ἐστιν 41] ὑπος. Ὀυϊ ὨΡΟΙ,. 

ἀνθρώποις: “Απά 50 ἰεῖ πο οπε βίοσυ ἴῃ 
τῆθη ".--ὥὦστε οἴζεη, νΐὰ Ρ., ἱπίιγοάπιοαβ 
τῆς ἱπῖρν. δὲ (Π6 ροϊηέ ννμεσα ἀγρυπιθηΐ 
ΟΥΓ εἐχρίδπδίίου ρᾷ85565 ἱπίο εἐχῃοτγίδιίίοη ; 
ο΄. ποίε οπ νεῖ. 7, δῃὰ βεὲ ἷν. 5, ν. 8, 
εἰς.---ἐἐν ἀνθρώποις 5ίαῖε8. (ῃ6 [οτοϊάεη 
εγομμά οὗἉ Ὀοαϑβιίηρ' (Ξεε Ρ8115.}, ΒΡ! γἱπρ' 
{πὸ περδινε σουπίετρατὶ οὗ 1. 31. Ῥααυΐ 
σοηάεπιηβ δἰϊκεὸ (6 5βεϊ δι ἀδιίοη οἵ 
οἴενεσ ἰεδοπεῖβ, πἰπίεά δὲ ἱπ νεγὶ 1, 
δηὰ τε δάἀπκίγαιίίοη τεηάεγεὰ τὸ {πεπὶ, 
ἰοηρ ὑἹῈΠ 41] ραγιϊβαῃ ἀρρίδαβα. 

νν. “1ὖ-23 ἴοτῃη δὴ πηργοίκεη ομδίη, 
πηκίπρ' τῆς Οοτ. δηᾶ ἐμεὶγ [θβομεῖβ ἰο (ἢ ς 
ἴσους οὗ αοά. Νοῖ 1] τπ6 ἰαβὲ ννογὰβ 
οὗ νεγ. 23 Ὧἄο ψγεὲ ἢπά (πὸ {1}} υβεθοα- 
ἔοη ᾿νεύλτ ἢ τῆς ἱπιεῖα! γάρ) ἴοτ (δε 
Ῥτγοδβιθιείοη οὗ νεῖ. 21α; “ΟὨἷγ Ώδη (Π8 
Οἴδος βίάς το τῆς πάντα ὑμῶν π45 Ὀδεῃ 
ἐχργεββεά, ἰ8 {πὲὸ οδήεοι ρτγεβεπίεά ἱπ 
ΜΏΙΟΝ ἀἴοπε τῆς Ομυγοῖ οὐρδι το ρίοσυ " 
(Η4); βίαπάϊηρ, Ὀγ ἰΐβει!, “Κ ΑἹ] ΠΣ ηρ5 τα 
Υοῦγβ" νου] Ὅε ἃ τβάϑοῃ ͵ῃ ζαυομν οἵ, 
ταῖμπον ἔπδη ἀρδίπβι, ρἰογγίπρ ἴῃ Ὠυτηδῃ 
Ῥόνγεσ. ὙΠπὲε βαγίπρ οὗ νεῖ. 21 15, νἜσῪ 
ἔρέσῦσ, κε του ἔπ 1ἰρ5 οὗ ἴῃς Οοσ. 

κοῦντες (18), Ὑῆο ἰαἸκΚαά ἴῃ (πὸ Βὶρἢ- 
ον Θιοίο βιγΐθ, δεβγπιίηρ Κ Ζαπο 
(1π Πίορ. [δεγῖ., νἱϊ., 1. 25), τῶν σοφῶν 
πάντα εἶναι, οὐ ἀλείπρ ἢ 5απεοᾶ (ἀε 
Βεπεΐ., νἱὶ., 2. ἔ.) “ Ἔπιιείασε ἤδης νοσατη, 
Ηαδὲ οπιμῖα τιδα ἐπε 1" 5ιγω] ιν (Πς 
ϑιοῖς 'ἰπ Ηοσαςς (ϑαΐ, 1., 1]. 125-133} 
Ἐῤ. 1., 1.,) τοῦ 84): “Βαρίεπβ ὑπὸ πιίποσ 
6ϑὲ ]ονε, ἀϊνεβ, ΠΡεγ, μοπογδίιβ, ρυΐομεσ, 
τεχ ἀεπίψυς τερισῃ Ὁ ϑοπὶα δ0οἢ Ρῥτθ- 
ταπίίουβ νεΐῃ ἰβ εἰπε δὲ ἴῃ ἵν, 7-10, νῖ. 
12 ἃπὰ χ, 22 ἔ., νἱϊ. 31. (οἱ χρώμενοι τ. 
κόσμον: 8ε6 ποί65); (πΠ6 δἰδεοίοσβ οἵ 
ΡΒ Οβοραν δὲ Οογ. πηδᾶβ 4 “ΠΡ εταὶ " α88 
οἵ (ῆε νοι]. ΑΨ ἴῃ νὶ. 12 δηᾶ χ, 22 ἴ., [δ 
Αρ. δάορίβ. {πεῖς πγοίίο, ρίνίπρ ἰο ἴξ ἃ 
δταμᾶθν βοορα ἔμδη 115 δα ῖποσβ ἀγεαπιεᾶ 
οἵ (22), θὲ ΠΥ ἴο οἤεοκ δηὰ Ῥβαίδηοβ ἰξ, 
τερτονίηρ ἴἢς σοησεῖέ οὗἁ 1185 νδυπέογβ ὉΥ͂ 
{πε οοπεγαβίεά ρῥγϊποῖρίε (δέ) οὗ {πε Θέυΐηε 
ἀοτηϊηίοη ἱπ ΟΠ τῖβί, νηοῦ Δρβοσῦβ 4]] 
Βυπιαπ ῥγορτιείουβῃΐρ (3). 

Εἰτϑί διποηρβὲ {Πα “411 {πη ρβ᾽ τὩδ: [πὸ 
Οοτ. πιδὺ Ἰαρτἰπιαιοὶν Ὀοδβὲ, ἴμοτὸ βίαπά 
--ϑιρεεβιεά ὉῪ ἀνθρώποις, 21 ---““ ῬΑ], 

ΑΡΟΙοβ, Οθρῃδβ," {πε ἢρυτεπεδάβ οὗ 
τῆς. Ομυγοι ἑδοξίοηΒ (ἰ. 12),---ηυπηογαϊεά 
σὰ εἴτε . . . εἴτε (τυλείμεγ Ῥι οΥ ΑΡ. 
ΟΥ̓ ΟΕρΠ.), βίποας {μεϑδε οἱεῖβ θεΐοπρ ἴὸ 
τε ΟὨυγοι αἰΐζε, ποὲ Ρ. το {Π15 ββοϊτίοῃ, 
ἈΡ. ἴο {παΐ, ἀπά 8ο ου. Ολνίϑέ (1. 12) 15 
ποῖ παηιεὰ ἴῃ (Πϊ8 βεγίεβ οὐ ““τπρη ; ἃ 
αἰ Πι. ρίδος ἰ5 Ηἰβ (23).---σοτι “" Οθρῆδβ ᾽"" 
1η6 Θπυμηθσαίίοη ρᾳ85685 ῥέγ Ξαἰέμρε ἴὸ 
“ἴῃς μοὶ ᾽" (εἴτε κόσμος---Δπατίῆτγου, 
85 ἰπουρδὲ οἵ αυαϊτδείνε!ν ; οὗ, Οδὶ. νἱ. 
14), απάετβίοοα ἴῃ 18 Ἰᾶγρεϑὲ βεηβ86,---ἐλε 
ἐχιδέϊιρ ΟΥ̓ΔΦΡ οΥ" »παέογίαὶ ἐπίπρε; οὔ. 
ποῖς οὐ ἱ. 2.5ὲ. πε τίρῃς το ἀ8ὲ νου αν 
Βοοάβ, αββεσίεἃ ὑγοδάϊν ὉγῪ ασγεεῖκ ΟἸσγίβ- 
απ δὲ Θοτς (νἱ. Σ2, |1..31, χε 23. 1: 
866 ποίε8), ἰβ ἔταπκὶν δάημείεά ; ἐξέ 
Ολμγεῖ (τερτεβεηιθὰ ὈΥ [18 ἴῆγεα Ιεδἀ6γ5) 
δηὰ ἐλε τοογίά Ὀοϊῃ εχίδὲ ἴογ “ γοι," 
σπᾶῖὲ Ὀουπά ἴο βεῖνε γοὺ (ο΄. 1 Τίπι. 
ἴϊ,. 2-4, ἵν. 8, νἱ. 17; 5. νἱῖϊ., εἴς.) ; 
τς Μεββίδηϊς Κιηριάοῃ) πηδκεβ ἴῃ βαίηϊβ 
Ἔνεη (πε νου β ἰπάρεβ (νϊ. 2, οτη. 
ἷν. 13; εν. ν. το, εἰς.).---εἴτε ζωὴ εἴτε 
θάνατος, ὈΥ ἀποίμες Ὀοϊὰ δπὰ βυάδάεῃ 
ΒΥΕΕΡ, σαττὶεβ ἰῃ6 ΟΠ τ βιίδη δπιρίγε ἱπίο 
{π6 ὑηβεεη. Νοι 1ε{{π δίοης, πὶ Πεδίῃ 
- Κίηρ οὗ ἔδατβ [ὁ ἃ βἰ πῆι! ννοτὶ ἃ (όσα. 
ν. 17, 21, Ηεβ. [ϊ. 15)---οῖβ ἔπε βδἰπίβ' 
βεσνδηΐ (χν. 26, εἰς.). ὙποΥ Ποία ἃ δοη- 
ἀονπίμηι (Κοτλ. νἹ1]. 17, 1 ΤΠ658. ν. 10) 
ΜῈ Ηἰπὶ 80 ἰ8. “Ἰογὰ οὗ ἰνίηρ' ἀπά 
ἀεαά᾽" (Εοπι. χίν. ο, εἴς. ; Ερἢ. ἵν. 9. ἔν» 
Ἐεν. 1. 18); οί. ἐμοὶ τὸ ζῇν Χριστός, καὶ 
τὸ ἀποθανεῖν κέρδος, ΡΠ]. 1. 21.---ζωὴ 
δηά θάνατος ἐχίεπά τε ΟΠ γίϑ απ 5 εβίδίς 
ον 811 ςἰαέες οὐ δεῖΐηιρ'; εἴτε ἐνεστῶτα, 
εἴτε μέλλοντα, 5ἰτείο ἰξ ἰο 411 ῥόγίοάς 
απά ῥοσεὶ δὶ ἰἱέϊες οΥ ἐἶνιε. ΤῊ ἴογπηεσ οὗ 
{π686ὲ ρίρβ. (ρξ. ἱπιγαηβίεινς οἵ ἐνίστημι) 
ἀεποίεβ ννμαὶ λας δοηῖε ἰο ςἰαπά ἐπόγε 
(ἐνισέα»5),----ἶβ ὁπ {πΠ6 βροΐ, 'π Ἔνίδεποε; 
τῆς Ἰατίεν ψμαὶ ὁαίδές ἐπ ἱπέσμεοτι,--τῖο Βα 
ἐνοϊνεά ουὖξ οὗ τῃ6 ργεβεηῖ: 8εῈὲ ἴπε ὕνο 
Ῥαΐτβ οὔ δπεμεβαβ ἱπ οιη. νἱ!. 38 ἢν; 
δεβε {πὶπρβ σαπρηοί πεγέ ἴῃς Ὀεϊονεά οὗἉ 
αοά (Βοπι.), πᾶν, ὑμιιιδέ κεὶῤ ἀμὰ σογυέ 
ἕλει (τ Οοτ.). 586ε οἰ μαῖ ρᾷγ]8. ἔοσ “"τπΐηρς 
Ρταβαης᾽" (εβρ. (δ]. ἱ. 4) πὰ “το σοπὶς ᾿" 
(ε8Ρ. Κοπι. νἱῖϊ. 17-25). 

Τῆς Αροβεῖε τερεδὶβ ἐγ υταρμδμεῖν δὶρ 
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“ἄνθρωπος "ὡς “ ὑπηρέτας 8 ε πτα. ΤΨῚ τς "Οὕτως ἡμᾶς " λογιζέσθω 
ΤΙ - ,.ὩΦΩΝ , ᾿ Ω αἱ Ὶ αν 

φομειγ, Χριστοῦ, καὶ “ οἰκονόμους ᾿ μυστηρίων Θεοῦ. 2. "ὃ δὲ 1 δ λοιπόν, 

36, ἶχ. 8; 
2 Οοτγ. χ. 2; ῬΒ. ἢ], τῷ; Αὐίβ χῖχ. 27; ΜΙ, χν. 28 (188. 11}. χ2), 

ΐ Αοἰβ χἰϊὶ, 5, χχνὶ, τό; 1υἷς, ἱ. 2; 10. χνϊ]. 36. νῖϊ. 24, ἰχ. 20; Οἱ. νἱ. σ, 7. ἁ 
ἰν, τος ΓΚ. χὶΐ, 42 (πιστος). ἔϑεε [ἰΪ. 7. 
12, χν]ΐ. 9. ἢ δεεὶ. 16. 

1 ωδε, 811 ὑπος. δὰ ὨΟΕῚ, ; αἷβο οἱἄεβί νεγβϑ8. 

ς χὶ. 28; 2 Οονυ. χἱϊ. 4; Εοπι. 1ἶ. σν 
ε Τίς ἰ γὲ ΕΚ 

ξ δε, βἰ τ ατὶν ἰπ Η Ὁ. νἱϊ. 8; Εεν. χίϊ!, το, 18, χὶν, 

ο δε, Βοψένετ, ἴῃ Οῆτ. δῃηὰ ασ. 
Οομτλ, [ΙΔ οῆπη., ἕο] ]οννίηρ {πε ὈαΠκ οὗ πιΐπιιβος,, ρίαςεα {πε 11 δίορ αὔεγ δε. 

πάντα ὑμῶν, Πανίηρ μαι μαγεᾶ ἱπίο ἴξ 
ἴδε τοϊα]ν οὗἩ ἤηϊτε εχιβέθδηοθ, ἴο γευθγϑέ 
ἴι ὃν τὰς ψογάβ ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, ““Ῥαυϊ 
(ποῖ πα) γου ἂτε ΟἸγίβι β᾽ὶ " (οἷ νὶ. 20, 
Κοπλ. χὶ! ὡ ἔ., 2 Οοτγ. ν. 15). Ὑπε Οοσ. 
ταδάειβ, Ἔχαϊιεά τὸ ἃ πεῖρῃς ουϊβοδγίηρ 
ϑιοὶς ῥγίάβ, τὲ ἴῃ ἃ πηοπιθηὶ ἰαϊά ἴονν δἱ 
186 ἔδει οἵ Ομγίδε : “"Ἰοσάβ οὔ [ἢ υπηὶ- 
νεβε--- νοῦ ἅττα Ηἰβ θοπάπιεπ, γοῦγ ναβῖ 
Βετίίαρε ἰπ {π6 ργαβθηῦ δηᾶ ἔπεξυτθ νοι 
δδῖμεσ δ5 Ἱιοίους γον Ηρ ᾽ν. Ῥ. επιάοσβεβ 
πε ἀοοιτίηε οὐ τῆς Κίπρβῃρ οὗ [88 
ϑρίγίτααὶ τηᾶπ, ἀἰ]δεῖπρ ὁπ ἴτυν δπ εἰο- 
ἀπεποα βυγραβϑίηρ πᾶὶ οἵ ϑιοίοίβτη ; 
ΒΡ, δὲ ταγηϊηβ Εἴπλ, ἢἰβ νεα ἢ ἰδ 
{παι οἵ α σἐειυαγά. ΟὟΥ ΡΓΟΡΕΓΙΙΥ 15. ἱπὶ- 
τῆξη8Ε, δῖ τῦϑ ἀτα Αποιίματ᾽β; νγ}6 τα ϊα, ἴο 
Ὅε τυ ]εά, Αἰ τηβῃ σδηηοί οὐνῇ ἴοο τηυο, 
Ρῥτονί ἀεἃ (παι με γεφορτἶδες ᾿ς Οτοηόγ. 

ΕἸπΑΙν, ΟΠγίϑε ννῆο ἀεπηδπᾶβ οἷιγ βιὉ- 
οταἀϊπδείοη, ΒΌΡΡ 165. ἴῃ Ηττηβο 115 σταπά 
ἐχϑτηρὶα: Χριστὸς δὲ Θεοῦ, “πὲ ΟΠ τε 
ἰ5 αοὔ᾽ 5. Ψψγε δτὲ τηλϑίθιβ οὗ ὄνεσυ- 
ταΐπρ, θὰ: ΟἸ γί ϑι᾽ 5 βεγναηῖβ; ΗΠ Μαβίεσ 
οὗ 8, θυ: αοἄ᾽5 Θεγνδηι (οὗ, Αοίβ 11]. 13, 
εἰσ.). Ἐὸτ Ηἰβ Η]14] βυντηϊββίοη, βες χί. 
3, χν. 22 ἢ, Εοτω. νὶ. το, ἀπᾶ ποίεϑβ; 
4130 7ομη νἱϊ!. 29, χ. 29, εἴς. ἵνε οσδη- 
ποῖ δοςερί Ον.᾿5 αἰ! ποη οἵ {πε 5εῆβε, 
ΦΉΗς 5υδ)έςεῖο αὦ ΟὨτῖβε λιωμαπίἑαέεηι 
τείδγεισ ἡ; οσ {πε ὑμεῖς Χριστοῦ, Ἰυϑὲ 
Δίῆττηβά, ταῖβεβ ΟΠ γίϑε ἰρῇ ονοσ τῆξῃ. 
1 ἴβ ἐπουρῇ (ὁ 58. ψἱτ Ὑπά,, Χριστὸς 
Θεοῦ οὐχ ὡς κτίσμα Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς Ὑιὸς 
τοῦ Θεοῦ: οὐ. Ηεῦ. ν. 8, ὙΠε βονεγεί ΠΥ 
οἵ ἐδεὲ Ἑδΐπει 18 ἔπ6ὸ σοτγπει-ϑίοης οὗ 
δυξποσίεν ἰπ (μ6 ππίνετδβε (χΐὶ, 3, χν. 28). 

Τῆς ἈἊρ. μαβ πον νἱπαϊςαιεά Οοἀ᾽ 8 
τίρῃιβ ἴθ Ηἰβ Οδυτοῃ (566 1πέγοά. ἴοὸ 
8 το), ἀπά τεοδ]]εᾶ {με Οογ. ἔτοπι {μεῖς 
ΟἈΓΏΔΪ βέγιἔε δηά ρυσβαῖς οὗ ννου] αν ννἱβ- 
ἄοπι ἰο {π6 πηΐϊΐν, βαποιεν, ἀπὰ ρταπάθυς 
οὔ ἐλεὶγ ΟΠ τι βεῖαπ οδ! Ππρ, νΒῖ ἢ πιά καβ 
τῃαπ βεγναπίβ οἵ αοά τῆγουρῃ ΟὨτίβί, 
ἀπᾶ ἰπ Ηΐβ τρις ἐπε Πείγβ οὗ 411 (ῃῖηρϑβ. 

8 σ2. ΟἨἩΒΙΒΤ᾽᾿ 5 ΘΕΈΨΑΝΤΒ ΑΝΘΜΕΕ- 
ΑΒΙῈ ΤῸ ΗΙΜΒΕΙ, ἵν, 1-5. ὙΠ ΑΡ. μδ8 
8ῆοντι Ηἰβ τεδάεσβ {πεῖτ οὐνῃ ἔγαε ροβοη 
--ϑ8ὸ δίρῃ δηὰ γεῖ 80 Ἰονῖν (8 1:1); Ραὰ], 
ΑΡΟΪΪοβ, σερμδβ ἀτε δ ρᾶτί οὗ ἃ ππίνεγβα 
οὗ τηϊηἰβέγυ (μαὲ νναὶῖβ προ μετὰ. Βυΐ 

ποτε ἷἰβ ἴο θὲ βαϊά δρουξ {με ΟΠ τ βείδῃ 
ἰεαάεγς, ΨὮΟΒΕ ὨΔΠΊΕΒ ἃΓΕ 80 τη ἢ αουβεά 
δὲ Οοσ. 1 τὰὴὸ Οπυγοῃ ἴθ ἴο υπηδεγϑιαπὰ 
ἴ15. Ῥγόορεγ οπαγαςίαγ, ἰδ πλαβὲ σανέγεησα 
ἐπεῖγβ ὙΠΕΥ ἀγα 118 βεγναηίβ; ἰξ 15 ποῖ 
{πεῖς πιαβίεσ. ὙΠῈΡ 416 ἰΐ8 ῥῬτορεσίυ, 
Ῥεσδιβα {πῸὺ δῖα Ο:γίϑες ὑτορεσίυ ; δπά 
ΗΙβ5 ἱπβιγυμηθηίβ ἢγβι οὐ 411. Ρ. τῃῦβ 
τεβιπηε8 ἴῃς ἱγαΐη οὗ ἱβουρῃι ορεπαᾶ ἴῃ 
β το, Ψετγε (ῃς νγοσὶς οὐ ΟΠυγοΒ- θυ] Δδτβ 
νγὰ5 ἀἰβοτγιτηϊηδίβά ἴῃ τστεϊδιίοη τὸ ἐλὲ 
δι ἀϊηρ᾽; Λον, ἴϊ 15 νἱεννεά ᾿π 115 τεϊαίοη 
το αοά ἐλΐε Ἡομϑομοίάθγ. δια [168 
δποίπεν δπὰ {πε πα] ρτουηᾶ οὗἩ δοουβᾶ- 
τίου δραίηβί ἐπε Οοσγ. ρδγεῖεβ : ἔποβ6 ὑνμο 
τηαϊπιδιπεά ἐπετη, ἴῃ ἀρρίδυάίπρ, ἐπῖ5 ομϊεί 
διὰ σδηβυτίπρ παῖ, νγασα ρυςηρ ἐπεπὶ- 
βεῖνεβ ἰπίο ΟἾτίβυ 5 ἱπάρτηδηι-βεαϊ, ἔτοτΣ 
ψὨΙοἢ [λ6 Αροβέῖε τγυβὲβ ἔπθτὰ ἄονῃ. 

Ψψεῖ. τ. “1ἢ (Πῖ5 νὰν ἰεΐῖ ἃ τηδῇ ἰβκα 
δοςουηΐ οὗὨ 115, υἱΖ., 45 δεινδηΐβ οὗ ΟΠ σίβε, 
εἰς. Οὕτως ἀταννβ δἰίεαπίοη ἴὸ ἔπε 
ςοτηΐηρ ὡς : {π6 νῦΌ. λογιζέσθω ἱπιρ1ϊ1ε5 
8. γεαφδομαδίς εϑιτηδίθ, ἄγαπ ἔτοπι δά- 
ταἰξιεἃ ργίποῖρ!ε5 (οὐ. Κογη. νὶ. 11; χίΐο Σ, 
λογικήν), ἴῃ ρχ. ἱπῖρν. δῇ λαδὲίξμαϊ εδβιῖ- 
τηλῖεσ. Ὑῆὲ τ8ὲ οἵ ἄνθρωπος ἴοτ τις 
(χ|. 28, εἰς.), οσσαϑίοπαὶ ἴῃ οἱ. ΟἿ.» ΟσΟῸΓΒ 
ἀΏογα ἃ ργαυΐον αϊοεμαΐ ἐογηιμία ἰδ 
τεαυϊτεά " (Ε1.). Ὑπηρέτης (ΟὨΪΥ Πετε 
ἴῃ Ερρ.: βεὲ ραχὶβ.) ἀρτβεὲβ ψτ οἰκέτης 
(Εοπλ. χῖν. 4, ἀομιδδέϊο) ἴθ ἀϑϑοσὶ αἐϊη Ὁ 
βαῖνδηξ δηᾶ πιδϑβίθσ, ψ ἤθσεαβ διάκονος 
ταῖμεσ σοηίταϑίβ (ποτὰ (111, 5, 8δεὲ ποίβ; 
Μβχκ ἰχ. 35): 566 Ττεηςῇ, 8γη., 8 0.---ὡς 
ὕπηρ. Χριστοῦ κ. οἰκονόμους κιτιλ., “485 
ΟἾ σι βί᾿ β αϑβίβίδηϊβ, ἀπά βίανναγάβ οὐ αοα 5 
ταυϑίεσί 88 ̓---ἰη ἴπεβε τγεϊδιϊοπβ [6808 βεΐ 
186 Αρρ. ἰο Ηἰπηβει ἀπά αοᾶ; 566 Μδίι. 
ΧΙ, 11,52. ἍΜ Ῥὶ ἐῆε Ομαγοῃ 18 μα 
οἶκος (1 Τίπι. 11. 15), αοἄ {πε οἶκοδεσ- 
πότης» ἰδ τηοτηθεγ5 {πε οἰκεῖοι ((8]. νἱ. 
1ο, Ερἢ. 11. 10), αηὰ [5 πιϊπίβέεγβ--- πε 
Αρρ. ἰῇ οδίδξ--ἴπα οἰκονόμοι (1Χ, 17, ΟΟἹ. 
ἷ. 25, εἰς.). ὙΠε ἤρπτε οὗἉ 11. 0 δ΄. 15 Κερὶ 
ἀρ: ἔποβα 0 Ψψεσε ἀρχιτέκτων ἀπά 
ἐποικοδομοῦντες ἱπ (πε τελγίηρ οὗ {π 
δουβε, ὈῬεζοῖηα ὑπηρέται ἀπά οἰκονόμοι 
ἴῃ [5 ἱπέβσῃδι βοοποηγ. ὙπΠὲ οἰκονόμος 
ψΨ 45 ἃ σοηβάβδβηςξιαὶ πουβεκεεραγ οσ ονοτ- 
5ΘΕΓ, ΟΟΙΠΠΊΟΩΗΪΥ ἃ βίανε, ομαγρεὰ γε ῥσο- 
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ζητεῖται ' ἐν τοῖς " οἰκονόμοις, ἵνα ᾿ πιστός τις Ἰ εὑρέθῃ. 4. ἐμοὶ δὲ ἱ ἴα ἐπ 

ἐπὶβ βεῆβε; πἷπε ἐΐτπες βεβίἀεβ ἴῃ Ῥ' ; αἷ8ο ἰῃ Μι,, 1.κ., Ηςρ., 1 Ρεῖ., εν. 

εἰς " ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν " ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ " ἀνθρωπίνης 

" ἡμέρας, “ ἀλλ᾽ “ οὐδὲ ἐμαυτὸν " ἀνακρίνω- 4. οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ 

"σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ "ἐν τούτῳ "δεδικαίωμαι, ὁ δὲ " ἀνακρίνων με 

5688, 2 
Οος. χιἰϊὶ, 
3: ἷκ, χὶξ, 
48, χΙϊ!. 
6ξ, ; ΜΙκ. 
ν ιασ ἢ, 

Κνετ. χ7ὶ 
νἱϊ, 25, ἱπ 

1 Οἱ πιογαὶ ᾿υδρπιδηΐς, 
χν. 15; 2 (οτ. Χὶ, 12, χίϊ, 20; (αἱ. ἰΐ, 17; ΡῈ, ἰπΐ οἵα Ῥεῖ. ἱ. 7; βῖχ ἐἶπηεβ ἐπ εν. ; Αςἰβ χχῖν. 5. 

πὶ ΟἹ. Αοἰβ χίχ. 27. Ἐπμι εἰς, λ.ἰ. ἴῃ (818 δεηβο. 
ᾳ ἰἰϊϊ. 4; Αςἰϑ χίχ. 2. 

Μεαοο. ἰν. 41, εἰς. 866 ποίς θεῖονν. 
γ. 4:1 ΤΙΣ, 11. τδ; Αςίἰδ χίϊ!. 30. 

ζητεῖτε, ΑΟΡΒετ ΘΕΤΡ; δάἀορίεα ἴῃ. πηδὴν στηΐηιιβοο. 
τηΐπαβος, ; 80 ἰδίξ. νξ. (00. 5υτζ. 

 8εε ἰϊ. 14. ὁ ϑ8εε ἰΪ. 13. Ρ 8εε!,. 8. 
στ Αοίδν. 2, χίϊ, 12, χὶν. 6 Ο]ν; 1,εν. να; 100 χχν. δ; σ᾿ Μᾶδος, ἰν. 21; 2 

8 νἷ. τὲ ; όοπ. 11]..4. (Ρ8. 1. 6), ν. ο; (1. ἰϊ, τ7, ἰϊϊ, ΣΣ, 2, 

ἴητειται, ΒΙ. ἀπά τηοβὲ 
Ῥουρεα] νμθίμεσ ἐπε -τε (ἱπηρογαεϊνε) 15. ἃ σσαπη- 

ΤΩΔΕΙΟΔΙ εππεπάδιϊομ, Οὐ ἃ πιετα ἰἰδοίβτῃ ; παίξπεγ ἃ οθασ ννεβίοτῃ πὸ Αἰεχαπάγίδη 
τεδλάϊηρ, 6 δηά ΑΟ, ἴῃ δας σδβε, βεΐηρ ἀεβετίεά ὃγ {πεὶγ ςοπχραπίοη νεῖββ. 

ν᾽ βιοηίπρ' ἐπε εβέβ ὉΠ! 5ῃπιεπί, Ἐδβροηβίθϊα 
ποΐ ἰο δὲβ ζεϊϊοννβ, θὰ: ἰο “ἴῃς 1 οτά,᾽ 
815. δίρᾷ ἰγυδὲ ἀδβπιδηᾶβ ἃ βιείο δοοουπὶ 
(1μὰκε χιΐ, 41-48).---Οἡ μυστ. Θεοῦ, 5εε 
Ποίεβ ἴο 11, 7, 9 ἤν: [26 ρῆγαβθ ἱγῃρ 168 
ποΐ βεοσγείβ οὗ [ἢε πιδϑίεσ Κερὲ ἴτοπῇ οἵδ 
Βειναπίβ, Ὀυΐ βϑοσείβ γευδαϊο ἰο {πεπὶ 
τὩγουρὮ οὔ’ 5 ἀϊβρβηβειῖβ, ἰο ψῆοβε πᾶ ρ- 
τιεπὶ δαπὰ βάσει εν ἐπε ἀϊβοίοβισα 18 οοτη- 
ταϊτεά (οἷ, 11. 6, 111. 1). 

νεῖ. 2. ὧδε λοιπὸν (ῤγοϊμάε ἐρίἐμ») 
ζητεῖται, ἐν τοῖς οἰκονόμοις κιτ.λ.: “Ἰη 
ΒΈΟΝ (456, 1{ 15 ζιγέμαι βου ρἢς ἴῃ βίενναγάβ 
(ἴο θὲ 5016) (δὲ οπε Ὅς ἔουπά ἔαιε μία] "", 
ὧδε ραΐίπεῖβ ὑρ (πε ροβίοπυ βίνεη ἴὸ 
“8 Ιη νεσ, 1; ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἰ8 
ἐπεσθίοσε ρ᾽βοπαβίϊς, δυὲ τερεαϊεᾷ ίογ 
ἀϊδειποίηεϑ5 δπ ἃ Ὀγ τεΐξεγεποα το {πα ννῈ]]- 
πηδετβίοοα γυϊε ἔοσ σἐσιυαγάς (1ακε χιΐ. 
48). λοιπὸν Ὀτίηρβ ἴῃ ἐπε βιρρίεζηεπέ 
ἴο 8δη ἱπηρετίεοι γτεργεβεπίδεςοη: ἴξ 15 ποῖ 
ἘΠΟῸΡὮ ἰο θὲ ςἐσεσαγά---ἃ ζαϊέπ ζεῖ βιαννατὰ 
ἰ5 Ἰοοκεὰ ἔογ (δὴ εοῆο οὔ {Κα χίΐ, 42 1.). 
ζητεῖται . . . ἵνα τεβεταῦ]εβ παρακαλῶ 
ἵνα, 1. τὸ (8εε ποί6) : {πε {εἰΐς ἴογοε οὔ 
ἐπε ςοπΊ]. μα8 ποί ἀϊδβαρρεαγαᾶ; πε ""ββδῖκβ᾿" 
ἃ τπϊπρ ἐπ ογάέν 0 “ Βπιᾶ᾽ 1(. 

γεΐ. 3. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλαχιστόν ἐστιν ἵνα 
κοτολοῖ “ἘῸΓ τανβεῖ πόννενεσ ᾽ξ ἀσπουηῖβ 
ἴο ἃ ΝΕΓΥ 5:81} {πἰπρ' [παῖ Ὀγ γον 1 5ΒῃουἹᾶ 
Ῥὲ ρυξ ἰὸ (τἷδ], οὐ Ὁν ἃ Βυπιδὴ ἄδν (οἵ 
ἡπάρταεη!)." ἙἸάΘΙΠν 15 τεαυϊγτεά οὗ 
βίενγατάβ : γεδ, θυ (δέ) τσλο ἐς ἐπε Ἵμάρε 
Ὁ ἐμαὶ βάειέν ὃ Νοῖ γοι Οοσ., ποῦ βνεῃ 
ΤΩ οὐνῃ δορά σοπβοίεποθ, Βαϊ {π6 1 οτά 
ΟἿΪΥ (4: ο΄. βοπλ. χῖν. 4); Ρ. σογγθοῖβ ἴῃς 
λίβα ἱπέεγεποε [ἢδὲ τηϊρας Ὀς ἄγαννῃ ἕγοσα 
ι. 22. ἐμοὶ δὲ (2ΚῈ5 τρ {πε ρεπεταὶ 
ἢ δὲ βίδίεά, ἴο ΔΡΡΙΥῪ 1ξ 85 ἃ πιδίίεγ 
Ῥεΐνψεθη 4 αηἃ γοη. Ῥ, 15 θεὶπρ' ρα οα 
ἱβ (ἴ4] δὲ Οοσ.---ῖβ ἰα]επὶβ ἀρρτδιβεᾶ, 
15 τηοίϊνεβ βου τπιβεά, Π15. δαπιπἰβίγα- 
εἴοῃ σδηναββεά τὰ υὑπρεσοτγηίηρ ΡῥΓ6- 
βυτηρέίΐοη. Εν εἰς ἴῃ (Πὶβ βοπιεννμδί 

τᾶσα, Ὀυϊ ποὶ πεοεββαγιὶν Ηεὑγαίβεϊς β6ηβα, 
ο΄. νὶ. τό, Αοἷβ χίχ, 27; βεὲ Ὗ:., ρ. 220. 
ἵνα . . . ἀνακριθῶ (ςοπδίτιιοϊίοῃ ποτα 
ἀποίαββίσαὶ ἴῃδη ἴῃ 1) εαι4}58 τὸ ἀνακρι- 
θῆναι---} 688 ἔῃ οἴδιβε βῃουϊᾶ Ὅς τεη- 
ἀετεά, “1Π4Ὲ 1 5πουϊᾷ καὺθ μιν 561} ἐγίδά 
Ὁν γου;,"--τ-ῶβ (βορὰ Ῥ. τηῖρῃε Βανε 
Τα] εηρεά {πε ἡπάρτηεπε οὗ {πε Οοσ. (ες 
ἶχ. 2, 2 ον. 111. 1, χίϊ. σα) δὰι ἀϊδεηϊββεᾶ 
πε τπουρῶι, ᾿Ανακρίνω (3ε6 ποία, ἰΐ. 15) 
ΒΡ68Κβ ποί οὗ {πε βηπμαὶ ἡμάρηιεπέ (κρίνω, 
5, νν, 12, εἴς.), Ῥὰΐϊ οὗ δὴ ἐχαριϊπαέϊοῃ, 
ἐπυδεέϊραϊίο Ῥτο τλϊηδτν τὸ 1. Ὑδα 
“Βυτίδη (ἀνθρωπίνης, οἵ. ἰΐ. 13) ἄδν,᾽" οὗ 
ψ Βῖοἢ Ῥ. {πὶπκβ Πρ Εἶν, 15. »εαη᾽5 Ἰυᾶρ- 
τηεηξ--ἰῃαὲ οἵ δὴν τῆδῃ, ΟὔΓ᾽ 4] σπγϑῃ 
τορείμασ; πὲ ταβεῖναβ ἢίβ σαδα ἴῸγ “ἐΐε 
ἄδν (οἵ ἐπε 1νογᾶ"": 86εε ἰ. 8).---ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἐμαυτὸν ἀνακρίνω: “ΔΎ, 1 ἀο ποῖ ἔνεῆ 
ΕῪ ταν 861} ὙΠῸ ἀλλ᾽ οὐδέ (ογ. 111. 3) 
ὈΓΙΠΡ5 ἔογινασά δποῖμετ βυρσρεβέίοη, σοη- 
ὉΔΙΥ ἴο ἐπὶ ᾿πϑὲ τεὐεςοιεἀ (ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἀνακρ.), ἰο ΡῈ ταὐδοίεά ἴῃ ἰξβ (τη. [Ι͂ἢ 
ἈΔΠΟΙΠΕΓ βεῆβα Ῥ. δη]οῖϊπβ βεϊ)πᾶρτηθης, 
ἰῃ χί. )8-32; δηᾷ ἴῃ 11. τ6 ἢξ ογεάϊξεά (ῃς 
“ἐ ϑρίγί[υ4] τηδῃ ὙΠ ρόνγαῦ “ ἴο ἘγΥ 41] 
τΐηρβ". ὋὉ ἑαυτὸν ἀνακρίνων, ἐΐε τε17- 
ἐγὶογ, ἰδ οὔθ ΨΏΟῸ ΚποΥΒ ΠῸ ΠΙΡ ΕΣ οὐ 
ΒΈΧΟΣ ἐγ θαπαὶ ἔμδῃ Πὶβ οὐνῃ σοπδοίεποα; 
ΟἸτβι᾽ 5 Αρ. βίαπαᾶβ ἴῃ ἃ νεῖν αἰ, ροβίεἴομ 
πολ (Πΐ8ι ὙΠ18 ἱγαπϑιεοῃ ἴσο Οοσ. 
)αάρτηεπε ἰο Βε εἰπάρτηεης βοννβ ἔπαὶ ἢ 
ἔογγηδὶ {ὐ8] ννὰβ ἴῃ αυεβείοη, βοῇ 85 
Ὑνεἰζβᾶοκεσ βθρροβεβ μδᾶ θβεῃ πιοοίεά 
αἱ Οοζγ.; δτγαϊρῃεά Ὀεΐοσε {πῈὲ6ὶ δῦ οὗ 
ΡΟΡΙΪς ορϊπίοη, Ῥ. 5685 ἴὸ βαὺ ἱπαΐῖ με 
τίεβ 118 εβδεἰπηδία εἰς ἐλαχιστὸν ἰῃ σοτ- 
Ῥαγίβοῃ ννἱτ ἐμαὶ οἵ μἰβ πεανθβην Μδβίεσ, 

ψεῖ. 4. ΤΠ περαῖνε οἰδιιβεβ, οὐδὲν 
γὰρ .- . « ἀλλ᾽ οὐκ, ἰορείμει εχρίδίῃ, 
Ῥδσθηιπαιοδιν, δι] 5 πηθδηΐηρ 'η νεῖ, 3: 
“ἜοΣ 1 δτὰ σοπβοίουβ οὗ ποίπίπρ ἀραίηβι 
τουβε 1" (πὶ Ὧν οοπάυοϊ 8Ἃ85 ΟἾ τίβι 5 
ταϊηἰβίεσ (0 γοι: οὗ, το, σϑ; 2 Οὐογσ, ἱ. στΖ- 
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δε Κύριός ἐστιν. 5. ὥστε μὴ "πρὸ " καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ 

χκχ. ἄς, Κύριος, ὃς ' καὶ " φωτίσει τὰ “ κρυπτὰ τοῦ ἡ σκότους καὶ " φανερώσει 
χινί. αἱ 
"ἰ, 38. 

υ [Ιῃ {πὲ8 

δε, Τί πὶ. " ἀπὸ τοῦ " Θεοῦ. 
ἱ. τὸ; ὡ!. 
᾿ ἷ.ο; 

ΡΠ. 1. 18; ΗξεΡ, νἱ. 4, χ. 32. 

τὰς " βουλὰς τῶν " καρδιῶν " καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ 

ν χίν. 25; 2 Όοσ. ἷν, 2; σοπῃ, ἱΐ, τό, 29; σ Ρεί. Πϊ. 4; Μι, χ, 26. 
νν Εοπῃ. χἰ δὶ. τ; εἶρῃε ἐἶπηεβ Ῥεβίἀεβ ἱπ Ῥ, ἴῃ ἰδς εἰ ῃΐοδὶ βεπβε; τ Ῥεῖ. ἢ, ο; 1 ]ο. 1. 6; ΜΙ, νἱ, 43; 

Ὁ. ἢϊϊ. το; Αςῖβ χχνΐ. 18, 
{1}, 18; ΜΚ. ἱν. 42: 70. ἐἰϊ, 2χ. 
12, 44. ἴ Ρ].. ΝΎ. λ.}. 

ΧΊΩ (5 οοπῃοχίοη, 2 Οοσ. ν. τὸ ἢ. ; ἘΡΒ. ν. 13; 1 10. 11, το, 1]. 2; εν 
γΥ Οἱ ληήπαη βουλη, 1υἱκς. χχίδι. δῖ; Αςίβ χῖχ, 1 (βοσὴς τεχίβ), χχν 

βονλὴην καρδιας, ϑὶτ. χχχνὶϊ. 13. 2 Ἔοπι. ἰΪ. 29; ἐπαινος (Ὁ {}} ἡνα! ἔοσ 
08].}) ξεπεγαῖϊυ, 4 Οοσ. νη, 18; Βομπι, χἰϊὶ. 3; ΕΠ, ἱν, 8; 1 Ῥεῖ. ἱ, 7», ᾿ἰ. 14. 

1 Ὁ 6, Αὑρ., οὔ. ος: ἃ Υεβίασηῃ νασίδηξ, 

17)---ποιμίηρ (παι 4115. ἴογ 1πάϊοϊα! ἰη- 
ΔΌΪΓΥ ΟἹ ὙΟΙΓ Ῥαγΐ ΟΥ̓πλβρίνίπρ ΟἹ ΠΥ 
οννη---ῖ ας ποῖ οπ 1π|8. στοιπᾶ (οὐκ ἐν 
τούτῳ) πᾶνε 1 Ῥεεη ᾿υδε1Πε8". Σύνοιδα 
ΜΙ τοβοχῖνα ῥσοη, (ἢ. 1. ἴπ Ν. ΤῸ) πᾶβ8 
τιῖϊς οσοπποίδιίοπ, οὗ ἃ ρείϊέν σοπβοίεηςα, 
ΤσοδβίοπαιΥ ἴῃ οἱ. Οτ. (566 1.144.); οὐ, 
τῆς Ηογαίίδη “ΝῚ! ςοπϑοῖγε βίδὶ, παῖδα 
ῬΑΙΙεβοασε σα]ρα᾽᾿ (Α1.). “ΒΥ 5ἰρπίῆεβ 
“δ ραῖηβε" ἴῃ ΒΙΌ]ε Επρ. (Ξεεὲ Νεῖν Ἑηρ. 
Τϊοὶ. 5. ν.. 26 ἄ; ο΄. Ὅεαυϊς. χχνὶϊ. τὸ, 
ἘΖεῖκ. χχίΐ, 7); “1 Κποὸνν πὸ βαῖπὶ ὃν 
Βίπι᾽" ἴβ ουτταπί ἴῃ τπΠ6 ΜΙάϊαπά σουπίαβ 
(Α1.).---Εοῖ δικαιόω ἐν, 5866 ρατ]5. Τἢε 
ῬΕ Ρά488. διδικαίωμαι ἀξῆπεβ δὴ δεί οὗ 
(οὐ οσοπιρίείς ἱπ {πε ραϑὲ δπά ἀδίοσγ- 
ταϊηίηρ {πε νυτίτετ᾽ 5 ργεβεηΐ βίδίε, Ῥ, ζας 
δέόη αμὰ οοπέϊμμες 7μ5εἐϊεά--τηοιῖ ὁπ πα 
βεπίθηοε οἵ ἢπίβ σοηϑοίεθοα ἃ5 ἃ τῆδῃ 
561{ςδοαυϊτεεά (“ποὶ οὗ ννοτκβ οἵ τἱρμίεοιβ- 
Ὧ6585, Πίσῃ να μαά ἄοπα," ΤΙς. 11], 5. 81), 
Ῥας 845 δὴ {Π|-ἀξβεγνίηρ βίππεσ σουπίεά 
πρβίθουβ ἴοσ ΟἸγιβ 8 βαΐκα (1. 30, νἱ. σὰ, 
χν, 17; 2 ΟΟτγ. ν. 17-21, Κοπῖ, 111. 23 Π',, 
ἦν. 25, νἱΐ, 24-ν|11.. τ, εἰς.). ὙΤηΐβ. ραϑί 
“ γυδε ποίου ἡ 5 πε ρτουπάᾶ οἵ ἢῖβ 
ΜΜ ΠΟΘ βίαπάϊηρ Ὀείοστε Θοά (οπι. ν. 
τ 1}; τι ἔοσ θ᾽ άβ ργεβαπιηπρ οπα ἐῃς ψἱῖ- 
Π6885 ΟὗἉ Πἰδ οὐνῃ σοπϑοίεποα πον. Α ροοά 
οοηβοίθηςε ἰ8 ὑνοσίῃ τισι ; Ὀαΐ, αἴτει Ῥ.᾿5 
δχρογίδηςθ, ἢ8 Ἴδηποί ταῖν οἡ 18 νετγάϊοι 
αρατὶ ἔτοπιὶ ΟΠ σίβι᾽ 5. Ῥδὶ] ἰοοῖκβ ἴογ ἢἷβ 
δρρταϊβεαιπεηΐ σὲ ἐδ δηα (5), ἴο ἐπα βοιγοα 
ἔτοπὴ νοῆι Πα σεςεϊνεά ΠῚ5. 1501 Ποδίίοη 
αὐ ἐμὲ δερίηηίιρ. Ασςογάϊηριν Κ07 ἐπε 
ΓΕ, Π6 τϑἔεσβ ἴο ΟΠγίϑε {π6 ἐεβιϊηρ οὗ 
15 ἀφ] σοῦτγβε : ὁ δὲ ἀνακρίνων με Κύριός 

ἐστιν, “Ῥυϊ πα {πὶ ἄοσεβ τ (εχαπι πε) 
πιε ἰ8 ἐδε 1,ογά "---ποῖ γοῦν, ΠΟΥ τὴν οὐῃ 
φοηβοίθποα; 1 δηὴ βεδιομεᾶ ὈΥ ἃ ῬΌΓΕΙ 
δηὰ ἃ Ἰοΐθεν αγε. “Ἴδε 1ογὰ 18 δίοπα 
αυδὶῃεά ἔον {Ππ|5 οβῖοε "" (οἷ ν. 3 ἢ΄,, πᾶ 
ποῖεβ; εν, 11,,), 1, ]ομπ ν, 22, εἴς). 
ΤΗς Ἰιογά᾽β ῥγεβεπὶ ἀνάκρισις ῥταρατεβ 
ἴοσ μί5 ἤη8] κρίσις (5). Τῇ ἀθονα ἱπίε- 
Ῥτείδιίομ, ὑπο τηδὶπίδίπβ ἐπθὸ Ῥαμ πα 
86, οἵ δικαιόω, ἰΞ ἰπαὶ οἵ Οαϊονίαδ, 

ΕΚὔοκετγι, Μτ., Ηηπ., Βι., αηὰ οἴμεῖβ, ΟἿ1., 
Ον., Ἐβι., Β5., Α]., Εν., Εά,, αά,, 5π|.; 
εἰς,, ἰῃμδίϑε οὐ ἰακίηρ ἴπ6 ἰσστα “ ἷπ ἃ 
τηεδηΐηρ ἐπείγεϊν ἀ1ΠΠ. ἔτοπὶ 115 ογάϊ ΠΑΤῪ 
ἀορπιαίίος βεηβε᾽" ((ἃ.), τοΐδγγίηρ ἴὲ τὰ 
βρίϊε οὗ ἴπε ἔδηβε, οη δοσουηξ οἵἉ νεζ. 5, 
το ἐλ γμέμγο ἡμάρτνπεηέ; ὉπῈ ἘΠ15. Ὀτὶπρϑ 
οοηδιβίοη ἱπίο Ῥδ1}5 βείεὰ ἰδηρταρε, 
πᾶ αὐαπάομβ {πε τοοῖκ οὗ Β΄5. Ῥϑίβοπδὶ 
βίαπάϊπρ θείοτε αοά δηά τηεῃ (εγ. δὶ. 
ἢ, 15 )). ϑίποε Ρ. δοςερίεά [πδεΠοδιίοη 
ὃν [δία ἴῃ ΟΠ τίδι, ποῖ Πἰ8 ἱπποσθηςβ, δα 
85 ϑανίουτ᾽β τιθεῖς πδ5 Ῥεοοσηα Πὶβ ἤχϑᾶ 
δτουπά οἵ δββυσαηςθ. 

ψεγ. 5. Τηε ρσδοίίσαὶ σοποϊ δίοπ οὗ 
{πε βίδίεπιεηί γεβρεοιίπρ ΟΠ γίβι᾽ 5 ϑεσνδηΐβ 
(5εε ποέε οἡ ὥστε; [1ϊ. 21): “50 {πῃ 0 
ποῖ Ῥεΐοσε ἔπε {ἰπιῈὲ θὲ ραββίῃρ ἂπὺ ἡιάρ- 
ταδπῖς. τι, (πε οορπδία δος. Ξε κρίσιν 
τινά, 45 ἴπ ]οππ νῖϊ. 24. πρὸ καιροῦ 
(ϊε δὲ ἄγηβ, ποὲ ἴῃς 56: εἰπγ6) βίρῃϊῆεβ 
ῥτοριαίμγεῖγ (80 ΖΕ Βοἢ., Ἐπρμδη., 367), 88 
ἐν καιρῷ σδαδοπαδὶν (τὰκ χὶϊ, 42). Οὐ 
1 οτά ρῖνεβ ἀποίμετ τεάβοῃ ἴοσ ποῖ ἱπάρτηρ, 
ἴῃ Μαῖι, νἱϊ. χ Κ΄, ; 15. ρτοβιιιίοπ, {κα 
ἐπδί, ροϊπίβ ἰο Ηἰβ {ἰραπαὶ, δἰ ἀἀϊπρ πιεπ 
ποῖά Ὅδοκ {πεὶγ νϑγάϊοιβ ὁπ δδοῖμ οἵπασ ἱπ 
ἀείεσεποα τὸ Ηἰβ (ᾧ ἔοπλ. χίν. το). 
“«ὉπῈ}} τπῈὲ 1,οτά σοπια :᾿ ἕως ἂν [πά]- 
οδίεβ σοπεηρεπου ἱπ ἐπα ἐΐγια, ποῖ ἔπε 
ἐνεηΐὶ ἰΐβεῖ; ἴογ 1818 υποοτίαίπίν, οἷ 
1 ὙΠεββ. ν. 2, Μδίξ. χχν. 13, Γλκα χιΐ. 
30, Αςίβ ἱ. 7, εἴο. Ηἰβ σοπχίπρ' 5 {πε 
ἀποκάλυψις τοννατά ψΜΗΙσΝ {πε πόρε οὗ 
158. ΟΒυτοῦ ννα8 ἀϊτεοίβ ἃ ἔτοτη {πὲ ἤσβε 
(1. 7: 866 ποίε); ἰ Ψ1] τανεδὶ ντἢ ῥατ- 
ες ανίδεηςε ἐπε στηδίςεσβ οὐ ΨὨϊοῃ {πα 
Οοτ. τὲ οἤήοίοιιβὶν ἀπὰ ἱρπουαπν Ρῥτοὸ- 
ποπποίηρ.---ὃς καὶ φωτίσει κιτιλ.: “Ψ ΠΟ 
5411 αἶβὸ {]ππιϊπδίβ ἐπε πἰάάεπ ἐπἰπρβ οἵ 
ἀδτίκπεββ᾽. φωτίζω ροϊπιβ ἰο {πε οσηϑδ, 
458 φανερόω (ο εἴτε γεδηεἶέ, απ ἀποκαλύπτω 
(11. το) το ἔπε »μοάς οὗ Ὀϊνίπε ἀἰβοϊοβαγεβ. 
Ὁ τῖβυ 5 ργαβεησα οὗ 1ΐ561} ΠῚυστϊπαίθβ (οζ, 
2 Οοτ. ἵν. 6, ἀπά οἶπεῖ ραιῖβ.); Ηἰβ 
Ῥατγοιιβία ἰ8 ἰἦρ τέ 8 γε] 45 γε ἐν 13)-- 
Ὀοτἢ ᾿πβίσυπηθπηῖβ οὐπάρτηεπι. τὰ κρυπτὰ 



.--. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ Ἴη9 

6. Ταῦτα δὲ, ἀδελφοί, " μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ ᾿Απολλὼ 1" -οτ ρὲ 
ὅκ᾿ ὑμᾶς, ἵνα " ἐν ἡμῖν " μάθητε τὸ μὴ " ὑπὲρ " ὃ 3 γέγραπται φρονεῖν, 3 οἱ 21|.4 

86ς. ἰχ. 

"ποῦν, “πῆι Υἱῖ,, το. 5; ῬΗΪο, Ζ εξ. α. σαὶ, ἃ τα; Ῥιαῖο, 1, ἐξες, χ. 903 Ε. ΒΟ. Ξ ΠΝ 
6. χἸἱὶ. 33. (οχ. 13; 2 ΟΟΓ. χἰΐ, 6. 

ἸΑπολλων, Ν᾿ ΑΒ’, 85εε ΝΝ.Η., Νοέες οἡ' ϑεϊδοίσά Ἐδαάηρς, Ῥ. τ57. Β8, ὃν 
Ουγίουβ Ὀϊαπᾶδσ, απὸ πολλων. 

ὅ (ὑπερ) α, ΣΑΒΟΡ 17, 31, 73. Κεξειτίηρ ἴο ϑογίρευγε δὲ ἰάγρα. 

δ θυ: φρονειν ΓΑΒ Ό "6, ἰαΐξ, νρ., Οἵ., Απρ., Απιρσβί. 
ΣΦ ΟΟΠΘΓΡ Γςορ. βυτγ., Ογτ. ἰπβεγί (ὃ ΑἸθχαπάτγίδη) ; Αἴἢ., φυσιουσθαι. 

τοῦ σκότους, “18 βεοτγείβ Ὠἰἀάβη ἴῃ τῆς 
ἀαικπεββ᾽ (γές ἐεηιδογὶς οσομαίας, ΒΖ.) 
---ποῖ πϑοδββασν δυὶΐ ἐμΐπρβ (38ε8 Εοσι. 
ἵϊ, τό, 2 Ὅοτ. ἰν. 6), Ὀὰϊ τπΐηρβ ἱπιρεπε- 
ἘΓΑΌ]6 ἴο Ῥγββθηΐ ΠρὮς.---ΟἾε  ἀπιοηρβὶ 
ἔπεβε, “ἐπε Τογὰά τ" τλκα τηδηΐξεβϑὲ 
(φανερώσει) ἐδ οομηδεῖς ΟΥ ἐΐιε πδαγίς"". 
ὙὝπεβε αοά (ἀπ ψῖβ Ηΐπ ΟὨτγίβε, ὁ 
ἀνακρίνων : 4) αἰτεαν 5εδγομεβ ουὰ (Εοπι. 
ΨΠ. 27; Ῥ8. οχχχίχ., εἴς.); {π6πη Ηδ ψ]}} 
ΤΩΔΚΕ ῥ]αίπ ἴο τθη, ἀρουῦε ἐμειηβεῖνεβ δηὰ 
δασῇ οἵἴπεσ, ναὶ τνὰβ ἀδγίς θεΐογε. ὙΤΒεὲ 
καρδία ἰ5 {π6 το] 5612, [η8 “ πίδάδη,᾽" 
“Ἰηναγά τηδη" (ΕΡΏ. ἰΠ- 16 ἔ,, σ Ρεῖί. 
{|,. 4, δηᾷ οἵἴπδτ ραγ]5.), Κποννῃ δρβοϊ πξεὶν 
τὸ αοἁ δἴοπε (οον πορεϊηὶς ογγῥέα δε, ΒΖ.}} 
115. “" ΘΟ Π5615 ᾽) ἀτ6 [Π056 56] [-σοτηπηαπίη 5 
δπὰ ρυγροβίηρδ νυ ῖσοῃ ἀδιθγηηίηθ δοιίοη 
δια Ὀεϊοπρ τὸ ἐπε βββθπος οἵ σμαγδοίθι.--- 
« Απά ἐλδη (ποῖ Ὀείογθ) {π6 (ἀτ|6) ῥγδῖβ8 
Ὑν}]] οοπια (ὁ ἔπαινος γενήσεται) ἰο ΘΔοῇ 
ἴτοσι αοά (πο ἴτοπὶ Πυιπηδῃ ἔρον: ἀπὸ 
τ. Θεοῦ ἴογ ἰξ ἰβΒ οη Οσά᾽ς ὈεΠα] τηδὲ 
ΟὨγῖβε ψ1]}} ἡπάρε; Ηἰ58 σοπηπχεηάδιοῃ 8 
δἴοπε οὗ ναί (Εοπι. [Ϊ. 29; ΤοΠμη ν. 44). 
ΤΗΘ ΟΒυτοῖ 15 Οοά᾽ς» ἢε]ά δπᾶ ἰδπιρίε 
(111. 9 1); 411 ννοσῖκ ψτοιρῆε ἴῃ τ ἀνγαὶ 8 
ΗΒ ἀρρῦονδὶ. ἑκάστῳ τγεοδ]]β {πε Ιβββοῃ 
Οὗ ἢ], 8, 11-13, τεβρεοείηρ {πε ἀἰδογιπηηδ- 
εἶπρ δπᾶ ἱπάϊνιἀιια]! σπαγαοίοσ οὐ Ὀἰνίηθ 
τενναγάβ. “Ῥγαῖϑε᾽ διηδίεἰουβ ατ. [θδο μι τ5 
σονεῖεᾶ : ἰεὲ {πθηὶ ββεῖκ ἰξ ἤοσ αοά. 
“Ῥγαῖβθ᾽ τη6 Οογ. ραγιίβαηβ ἰανβῃθβά ου 
{πεῖν δάπηϊγεά ἰεδάβθεθ : (5 15 αὐ ̓β ῥτε- 
τορϑέϊνε, 1εὲ {πατὰ σθοῖς πεῖν ἱπιραγεῖ- 
ποηΐ δυϊορίεβ8. Ἐπουρῇ νγα8 βδίἃ ἱπ {. 
15, 17, οὗ οομάσηεηδσα νυ τὶς ; Ῥ. 15 τπηκίηρ 
Βι6γα οἵ Πἰβ ἔγιια συνεργοί (1 {), ψὙῇο ψ ἢ 
Ἠἰτηβεῖ Ἰαθουγ δηὰ ΠΟΡΘ ἴῸΓ ἀρργονδὶ δἱ 
1π6 ΠΥ οὗ ΟὨγῖβε; {π| πεαά πεν τθοῖκ 
οὗ {πε οὐ εἰοίβτηβ οὗ πε ουγ. 

813. ΠΙΒΟΙΡΙΕΒΑΒΟΝΕ ΤΗΕΙΚ ΜΑΒΤΕΕ, 
ἷν. 6-13. Ψῆδι {πεὸὶ ΑΡ. μᾶ5 ψτίτθη, 
ἕτοση 111. 3 ὀπυνατάβ, ἔστη 8 οἡ {πὸ σϑἰ διίοηθ 
Ῥεύψεοῃ Ὠἰπηβ6 1] δπᾶ ΑΡΟΙ]οβ; σας ἰς πᾶ 
8 "νἱάς δρρὶἰςβιίοη τὸ τῆς βίδίε οἵ ἔεεϊ πο 
αἰ πίη πε Ομυτοῦ (6 ἢ). Τὸ βυςῇ εδχ- 
ττανάβᾶηος οὗ 58ε1-βαιἰβϑίδοιίοη δηᾶ Ἴοη- 

Τεἶξ ἴῃ {πεῖγ πδνν ἐδαοθειβ πάνθ (με Οοσ. 
Ῥβθη σαγγίβά, ἐπαὶ οπβ ᾿νουἹᾶ επὶπκ ἐπα Ὺ 
μιδά ἀϊδρεηβεᾶ ν ἢ ἐπε ΑΡρΡ., ἀπά επεεγϑὰ 
Αἰτεδάυν οπ {6 Μεββίδηίς τεῖρῃῃ (8). ἴῃ 
οοσρατίβοη ὑὐἱτὰ πθη), Ρ. ἀπὰ Π15. οοπι- 
ταῦθβ ὑγθϑθηΐ ἃ ΒΟυσὺ ἢρισα, 845 νἱοιίγηβ 
τηδκαᾶ ἔογ {π6 ννογὶἀ᾽β ϑροτί---ξασηϊβηῃβά, 
Ῥοδίθη, Ἰοαάδεᾶ τνἱΐτῃ ἀϊβρταςα, νυ ῃ 116 ἐπεὶγ 
ἀϊβοὶρ 68 βουτίϑη ἢ (9-13.) 

νεῖ. 6. Ταῦτα δὲ κιτιλ, (δὲ »ηεέα- 
δαϊίκοπ, οἵ τταῃβίτοη): “Νο ἰἢδβα 
ταΐπρθ 1 πᾶνε δάδριβά (1π ῃ8 νγὰν 1 πᾶν 
Ῥυξ {π6π|}) ἴο τηνβεὶῇ δπᾶ ΑροἹῇοβ᾽"".-- 
μετα-σχηματίζω (βεε ρ4τ15.), ἰο οὐαηρε 
ἐπε ἄγες5, οὐ ἤογηι Οὗ ῥγδϑθη ριθηΐ (σχῆμα), 
οὗ δηγιμίηρ. Ῥ. δᾶ58 ρυΐ ἴῃ ἃ βρεοίῆς 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ υν8γ---ϑρθακίηρ ἐη σοπογείο, ε4- 
ἐβὶὶ ργαΐϊία---ναὶ μα ταΐρμὶ πᾶνε εχ- 
Ῥιδββθᾶ τῆοτα βεπεγαιϊν ; Ὧ6 ἢ88 ἄοπε 
115. δι’ ὑμᾶς, ““ἴοτ γον Ὀείίεγ ἰηβέγαο- 
τίοπ,᾿-πποὶ Ῥεσαῦβε ἀξ απά Αῤ. πεεάδά 
186 δἀτηοπί[οη. Ὑπὸ τεπάεσίπρ “1 Βαανα 
ἱπ ἃ ἤρυτε ἐγαμϑζεγγεᾶ᾽" (Ἐ.Ν.), βαρ βϑίβ 
ἴῇδι πε ἀγρυσηεπὶ οὗ 111. 3-ἶν. σ Πδαὰ πὸ 
ΓΘ αὶ ςοπηθχίοη ἢ Ρ. απὰ Α., δηὰ ννᾶϑ8 
αἰτηβὰ δὲ οἵἴμετβ ἴπδπ {παῖς ραγίϊβαηβ----δῃ 
ΕΓΓΟΠΘΟΙΙΒ ἱτηρ] !οδείοη: 866 ἤμέγοά. ἰο 
Ὀὶν. 1. Ρ. ψυτίῖθβ ἱπ {πὸ σχῆμα κατ᾽ 
ἐξοχήν, αἰτηὶπρ ἙὨγουρ ἢ τπ6 ΑΡο]]οπίδη 
ῬΔΙΕΥ δὲ 411 {Ππ6 νναγγίηρ' ἐδοείοηβ, πὰ δὲ 
τε [αρσείουβ βρίτιε ἴπ πὸ ΟΠυγοῖ ; 15 
ΤΕΡΓΟΔΟΠ 65 ἴα]! οὐ 186 “ΡῬυβεά ὑρ᾿᾽" [0]- 
ἸΙοννεῦβ, ποῖ προη {πεῖν πποοπβαπείηρ οὨ οἔβ 
(4. Ψνε ἴουιηά οεγίδίη οὐλερ ἐδασλενς, 
δοῖῖνε δἱ Οού. ἴῃ {π6 δῦβεπος οὗ Ρ. δηὰ 
Α., τερυκεά ἴῃ 11]. 11-1ῦ; τῇς. Οοτ. Ψ}}} 
ΘΑΒν τοαὰ Ὀδβίννθβεῃ (ἢ8 1'π6ε8β. Τἢΐ5 
μετασχηματισμὸς ἰδ ““ἰᾷά ραηι8 ἰῃ 40 
Ῥεῖ ᾳυαπάδπι δβιβριοίοπθηι αυοὰ ποη 
ἀϊοίπηι5 δοοῖρὶ νοϊυσηιϑ "ἢ (Ὀριπαθαν 1 
οἰϊέ., 1χ., 2).---λπολλών, πε ρῥγεΐδγαθ]8 
τοδάϊπρ ποῖα δπὰ ἴῃ Τίϊ. 111. 1.3, κὸ τῆς 
δβῃ. οὗ ἱ. 12, ᾿Π. 4, ἰ8 δος. οὗ Απς 2πά 
ἄεο!. ; ̓Απολλώ (3) 15 Δεἰεβιβά ἱπ Αςίβ 
χῖχ. ἱ. 

ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ Μὴ ὑπὲρ ἃ 
γέγραπται: ““ἰδαξ ἱπ Οὐ σᾶ88 γοῖ! ΠΊΔΥ 
Ἰεαύῃ {Π6 (τ16), Νο δεγομά ἐπε ἐλάηρε 



δοο 

ἁ τ ΤῊ. ν. 
{τὶ ἴ: ἃ, 

ἦν. 22: 
ἊΝ ἵν. Β καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; 8. 

ε 18 ἴ, ν, 2, 
ΨΙ τὶ 
χὶ , 4; 
ΟΟἱ. 1δ. 18; -ωσις, 2 ΟΟΥ. χὶΐ. 20, 

1 Αςῖδ χχνἱϊ. 38; Όξυιϊ, χχχὶ, 20. 
1μλω. .. 535, ΧΙ, δὲ, 
χί ας ὅδ]. ν, τώ; Ἐδν. 11. 15. 

ἐδαΐ αγε τογίἐέδηι᾽" ; οὔ. (με οἰ. Μηδὲν ἄγαν. 
ΤΗΣ αγί. τὸ βεῖζεβ ἐπε Μὴ ὑπὲρ οἴδυβε 
ἴοσ ἴδε οὐ]. οὗ μάθητε; ἴος ἴπε ςοπβίγυο- 
του, οἷ. 64]. ν. 14, Κα χχίϊ. 37, δηά 
8εα ὟἾτ., ΡΡ. 135, 644; ἴπε εἰ]ρείοαὶ 
ἴοστη (“ἢ Νοῦ" ἴογ “"ὸ ποΐ ρο," οἵ ἴῃς 
{|Κ6) τὴᾶῦκβ {πὸ βαγίηρ 8ἃ8 ργονεῦθίδὶ, 
{που ρΡἢ ΟἿ Ππατγε ἐχίδης, Ενναὶά βυρραβίβ 
παῖ τὲ ννὰβ ἃ ἘδὈΡΙ πίοδὶ δάδρε---ἃ5 τι ἢ 
88 ἴο βᾶν, Κεῤ ἐο ἐΐε γμῖς οΓὙ ϑεγίῤέῥμγε, 
Νοί α ς(εῤ δεγομά ἐκπε τυγιἑξεη τυογά ! 
“γέγραπται ἰῃ Πί5 1 τῖβ Βεπηρεῖ δὰ Ν᾿. 
Ἴϊ μα ὅτων " (ατοιυ8); Ῥὰΐ ἴῃ ἃ βεπογαὶ 
πιαχίτω ἴξ ἰβ βυρεγβυοιυβ ἴο Ἰοοῖκ ἔογ ρϑῖ- 
εἰσυϊασ ραβϑαρεβ ἱπίεηάεξά. [ἢ [1]. 19 ἔ., 
δῃᾶ ᾿ἰῃάϊγεςιν ἴῃ νν. 4 ἢ. αῦονε, Ῥ. 885 
8δόψῃ ἔπε Οος. μοὺν ἰο Κεερ ἐπεὶ που ρἢ8 
δδους πλθη Ἱὶπ ἐπε [ἴπ68 τλδυκεᾶ οὐκ 
ἱπ ϑοτίρίυτα.--- Ὡς τϑὲ ἵνα 15. ἀεβηΐίεῖν 
ΔΡΡΙΙεά ὉγΥ {δε βεοοηά, ἀρροβεά ἵνα: 
“παι γοὰ θ6 ποῖ ρυῆεά ἅρ, βαοῇ ἴον ἢΠἰ5 
ἰηάινϊάπαι! (τεαομετ) ἀραῖπδὲ {πε οἵδε ἢ. 
ϑορίαγε ἰεδομεβ {πα Οογ, Ῥοῖῃ ποῖ ἴο 
“ἐ βίον ἴῃ τη ᾿᾿ δπά ηοί τὸ “πάρε {πϑ 
([1:. 21, ἷν. 4 [.).-τοφυσιοῦσθε (φυσιόω, 
οἷάεν τ. φυσάω οΓ φυσιάω, ἐο ἑηηαίε 
5. θεβὲ ἐχρίδίπεᾶ δ5 ἵγγερ. ῥζ. 5). ( 
ζηλοῦτε, (αἱ. ἱν. 17); [πη χνὶϊ. 3 ἰ5 {πε 
ΟὨΪΥ οἶεατ εχ. οὗ ἵνα στ ἰηά, ἴῃ Ν.Τ.- 
8ε6ὲ ποψανες Ντ., Ῥρ. 362 ὃ. Με. οὕ- 
νίἰαϊεβ (πε ἀϊβίου!εν Ὁ. τεηδεγίηρ ἵνα 
τοἤεγε, αραϊηβὶ ΒΙΌ]. δηά ἰδίες ατ. 8ε. 
Ἐπίζβομε τεδά ὅ (Τ. Ἐ.) ἴον ἅ ἴπ' ἐπε 
Ῥγανίουβ οἴδυβε; ἰμθη, ὈΥῪ ἃ ἀουδῖε 
τι οἰθπι, ἕνα ἴον ἵνα δηὰ φυσιοῦσθαι ἴοι 
φυσιοῦσθε, {πτ18 σεξίηρ Ἰηρεηίουϑν ἀῃ 
ἱπῆ, οἴδυβε ἱπ ὅς, βίαπάϊηρ ἴῃ δρροβιεοῃ 
ἰο {πε ὅ οὗ 6ὃ---“Νοῖ Ῥεγοηὰ ψμδαὶ 18 
ψυτἰττεη,--ἴ.δ., τῇδε οπε θεὲ ποῖ ραῆεά τπρ 
ἔοτ {με οηβ,᾽ εἰς.).---εἷς ὑπὲρ τ. ἑνός, ἃ 
τεοίργοοδὶ ρῆγαβε (οἢ τ Ὑβεββ. ν. 11), 
“ρηβ ἔοσ (8 οὔθ (εδομετ), δηοίμαγ ἴογ 
186 οἶμον" (βεε ἱ. 12),---Ζεδὶ “ἔογ {πε 
Οὔ ᾿᾿ δἀτπηϊτεά σηβϑίεσ ρβεπεγδαίίηρ δ 
ΔηΪπΊ5. ““δραϊηβδὲ (με οἴπεγ᾽" (κατὰ τοῦ 
ἑτέρου, ἐλ Ξεδοη!) σοττεβροπάϊηρῖν ἀε- 
δρίβεά. ὝὙποβε πὸ οτἱεά ἃρ ΑροἹδοβ 
οτϊεὰ ἄονῃ Ῥδι], δηᾶ υἱἦοό υεγξᾶ. 

ψεσ. 7. τίς γάρ σε διακρίνει; ““ἴοτ 
Δ τ δτῖκβ ἴμες ΟΥ̓ ἐν (ον ““βεραγαίεβ μεεὺ 
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ἵνα μὴ “ εἷς ὑπὲρ τοῦ “ ἑνὸς " φυσιοῦσθε κατὰ ᾿ τοῦ ἑτέρου. 

17; 4]. γάρ σε ὅ διακρίνει ; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες ; 

Ιν. 

". τἰς 
Ἀ εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, ἢ τί 

ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη " ἐπλου- 

[ τήσατε, χωρὶς ἡμῶν ' ἐβασιλεύσατε " καὶ ᾿᾿ ὄφελόν γε ' ἐβασιλεύσατε, 

ἔνί. 1, χ. 24, 20, χὶν. 17; Εο. ἰΐ. τ, χὶ τὶ. 8; 64]. νἱ. 4; ῬΉ]. 11. 4. 
ΕΗ... νἡτἢ ρετβ, οδ].; οὐ. νῖ. 5; Αοἰβ χν. 9; Ἰυᾶς ΓῺ ἵ Ἶ ν : ἢ Ἐογ ἱπίετγ, δζοσ εἰ, χὶΐ. 17. 8:ε ἱ. 29. 

2 Οογ, νἱϊΐ. ο; Ἐσπι, χ᾿ 12; τ Τίπι, νί. 9, 18; 5 {ἰπ|68 ἴῃ ον. ; 
1χν. 25; οπῃ, ν. 14, 17, 21, νἱ. 12; τ Τίπι. νἱ. 15; Καν, ν᾿ τὸ, εἴς, τὴ 2 Οοσ. 

---ΑΟϊδοεεγμῖέ, Ν α."Ἴ--πνμδξ νασταηΐ ἔοσ τμῪ 
Ὀοδϑεῖπα, “1 ἃπιὶ οὗ Ρδυ]," εἰς., ἔογ ταηρ- 
ἴῃρ' {ΠΥ 861} ἴῃ τ ἷβ σοίεσγῖε οσ [παι ὃ “ὙΠ6 
διάκρισις “8 5Βεἰξιηδάς" (Ε1.). Ὑπὲ 
Οἴμαῖ τεηάδεγίπρ, “ΒΟ τηδῖθβ ἔμεε ἰὸ 
ἀἰβέεν ἢ" (1ο δε βυιρετίογ: ἐχέης ἀϊδέϊηρμὶξ, 
Βᾳ.)ττδο. “Ψ8Ὸ δαὶ Οοά δ᾽ --- δ 5. Ἐπ 
νὉ. διακρίνω, ὃυ: ἰβΒ Βαγάϊν ταϊενδηί. 
Ταΐ5 χαεβίίοη βιϊρτηδβεβ [Ὡς ραγίβϑδῃ 
ςοποεῖς οὔ ἐπε Οογ. δ8 ῥγεβδηριῤέμομδ; 
δοβε δαὶ ἴοϊονν, τί δὲ. .. εἶ δὲ καὶ 
“6... πιλιῖβ ἴἃ 85 μηργαΐφζηϊ; Ὁοΐμ νγαν 5 
1 ἰ5 ἐροιείβεϊς.---τί δὲ ἔχεις κιτιλ.: “Μηδὲ 
τπλόσεονοσ μαϑὲ ποὺ τῆδις ἔποὺ ἀϊάβε ποὶ 
τεςεῖνς ὃ "᾿---ἰ,σ., ἥγοηι αοά (ἰ. 4. ἔ., 30, 111. 
5,10, χίϊ. 6, εἰς.). Ἐοτ (πἰ5 ρεερπδαπέ βεῆβα 
οὗ λαμβάνω, οε΄, Αςίβ χχ. 35.-- Βα ἴδ 
Ἐν τθου ἀϊάϑε τεςεῖνε (11), Ὧν δοῦν 
ἃ5 οὔαὲ ἔμπας μαά ποὶ τεοεϊνεά ὃ" Ὑπὲ 
τεοείνεσ σῆδυ Ὁοαϑὲ οὗ τῃς Οἴνετ (. 31}, 
ποῖ οὗ δηγιῃίηρ ας λὲς οτυη. καὶ ἰεπά8 
Δοίμδ! ἐν ἴο {πε νδ. ; “ εἰ καί, ἀε τε αυδπὶ 
ἰΐα ε886 υἱ ἀϊοίτας βρη βοσπιυβ᾽ (Ηογ- 
ῬΌΔΟΝ “7. 2 Οοσ. ἵν. 3. καυχᾶσαι; 8 
τατε ἴοστη οὗ 2ηά βίπρ. ἱπά, πᾷ. ; Κντ., 
Ῥ. 90. Ἐοτ ὡς ψίτἢ ρῖρ., οὗ ῥοὶπέ οΓ υἱδευ 
(ῥεγίπάε αο), 566 Βπλ.,) Ρ. 307; ο΄. νεζ. 3. 
γε. 8 δερίςι5 {πε πη  πϑ01Ώ 816 “ ρίογγ- 

ἵἱῃρ᾽ οὗ τε τεδάββ ὑπ δῃ ΔὈταρίπεβ85 
ἄσε το εχοϊεά ἔδει! πρ' (ςγ. {πε αϑγηάείοη 
οὗ 111. 16): “ον ταῦομ γοὺ πᾶνε τα- 
ςαἶνεά, απὰ μον γου Ὀοαβὲ οὗ 1{1--τ-οϑὸ βοοῦ 
γου δἂγἵὲ βδι διά ἢ" εἰσ. Ὑ8ὲ ἴἄγες ἢσγβι 
οἰδιιβεβ8---ἤδη, ἤδη, χωρὶς κ-τιλ.---τα 6χ- 
οἰαπηδιοηβ γαῖμποσ ἔμδη φαδβιίίοηϑ (ΝΝ.Ε.). 
Ῥιβεηρυίβῃ ἤδη, 2α»ι, ὃν ἐδιὴς ἐπι; νῦν, 
προ, αὐ ἐλεὶς ἐπι (ϊ. 2, εἰς.) ; ἄρτι, ἐμ 
ῤγαϑεηὶ, νεοάο, 7 ποῖ οὐ ἐδιδη, αὐ ἐλ 
γιομιθὲ (ΧΙ, 12, εἴς.). κεκορεσμένοι 
ἐστέ (κορέννυμι, ἔο ρἰμέ, Γεεά γεϊΐ; τὰ οἷ, 
ὅτ. ροεεςαῖ, Ὀεοοπλίηρ Ῥγοϑε ἴῃ κοινή ; ογ 
ἰεηβ6-ἴογηι, οὔ. ἱ. το, ἣτε κατηρτ.: “80 
βοοῃ γοῦ πᾶνε πὰ γόῦσ ΗΕ] (γε αυϊία 
βαι58εα) }" Τῇ Οογ. τγερογίεα {πατὰ- 
βεῖνεβ, 'ἴπ με ΟΠυγοῃ 1νεεῖεσ (9), 580. νεῖ! 
ξε4 Ὀν Ῥδυ}᾿85 βυισοεββουβ, 80 ξῃγηϊβηθά ἴῃ 
ταϊεπί δπά στᾶσα, {παι πεν ἀεβιγεά ποξμίπρ 
τλοτο.---ἤδη ἐπλουτήσατε (αο7., τοὶ Ρΐ. 
85 Ῥεΐοσθ): “80 βοοῦ γοῖ στὲν τίος ἢ 
τῇς Τδαπκβρίνίπρ (1. 5) δπά ἐμ ἰδὲ οὗ 
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ἵνα καὶ ἡμεῖς σὸν ὑμῖν "συμβασιλεύσωμεν. 9. δοκῶ γὰρ ὅτι ϊ ΩΡ μὲ οὐ ᾿, 
Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους " ἐσχάτους " ἀπέδειξεν ὡς " ἐπιθανατίους, 9 86ς Π|. τ, 

ὅτι "θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις - 
το. ἡμεῖς " μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ " φρόνιμοι ἐν Χριστῷ" ἡμεῖς 

Υ ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ " ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ “ ἰσχυροί ὑμεῖς 

χῖν. ο ζ.; 70. νἱϊ]. ο. 
5658 ; 866 Αοίβ Χιῖχ. 20,31. ἐϑεεὶ. 25. 
Βα: 16 χαν. 2 ἢ; Ιἰἰκ. χν!. δ. ν ὅ8εςε ΐ. 25. 

χ χίϊ. 23; Μι. χἱ"ΐ. 5γ; ΜΚ. νὶ. 4; 154. 11]. 3. 

4 2 ΤῈ, ἴϊ. 4; Ατὲβ ἴϊ. 22, χχν. γ. -ξις, ἰΐ, 4. 

δηὲ ποίς 
θεῖον. 

ΡἾἢ ἐδ 
86η86, χΥ. 

χἄ 8; Μδιῖι, 
τιμοι " Χίῖχ. 30; κων τον  Ν 

5: 1κς 
ΓΗ... 8Ν.Τ. ἢ ἐπ τη ΐβ 

ὉΧ. 15; 2 Οὗ χί. το; Εσχῃ, χί. 25, χἰΐ, τό; Μαῖέ. νἱϊ. 
ν" ἘρΒ. ν. 27; πς νἱϊ, 25, ΧΠΪ, σγ; ΟΧΧ }ασδίηις 

Ἰδοκω γαρ, ο Θεος, τυἱέλομέ οτι: 811 ρῥτε- ϑυτίαῃ ὑποο. 

Οματίβπηβ ἱῃ χίϊ. ἀρρεᾶγ ἰὸ ᾿μβεν Ἐπὶβ 
φοπβοίουβπεβϑ οὗ ννεδί (ἢ ; μπὲ οβιεηίαιίοι 
φοτγρίεα Οὐοτ. τίσμεβ; βρί γί] βδιεν 
ἰβ ἃ 5βίρῃ οἱ διτεβδίεά ρζονίῃ: σοπίγαβε 
ῬΏΪ]. 111. το-14, ἀπά οὐ, Εεν. 11. 17,“ ὙΒΟΣ 
ξαγδδέ, ὅτι Πλούσιός εἰμί καὶ πεπλού- 
τηκα᾽. ὙΠε οἰϊπηαχ οὗ τῃϊβ βδὰ ἱγοὴν ἴβ8 
χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε (αογ. Δ641Π), 
ἐς τ ποὰξ ὰ5 (ννἱπου οὺσ Π6]Ρ) γοῦ ἢᾶνα 
σοπῖα ἴο ὑοῦγ Κίπράοχη !""--- αταάδτο : 
σαἰεγὶ, αἰυϊίος, γερες" (Β5.). Ῥδὰ] ννὰβ 
Εἶνεπ ἴο υπάετγβιίαπά, Ὀγ βοπὶβ Οοσ., ἐπαὶ 
ἔπεν παᾶ ουΐρτονῃ ἢ᾽5 [αδομίηρ : “ ΤΒεη,᾽ 
Βε βᾶγβ, “γόοι πᾶνε βγεῖ δπίεγεά {πε 
Ρτοπιϊβεά κίπράογω δηᾶ βεουτεά [15 ἴγθᾶ- 
ΒΏΓΕΒ, 1Σ οὐ 5 βίεννατάβ πᾶνε ποίῃίηρ' 
ποσὰ ἴο ἱπηραγέ ἴο νου [----ἴ ομἶν τοῖσδ αὶ γον 
μα4}" 80 δε σοπίπιυεβ ἰπ ἴδ 8 ψογάβ καὶ 
ὄφελόν γε κιτιλ., “ΑΥ,1 ψου]ὰ ἱπάεεά 
ἐπαὶῖ γοι πδά επίετεά ἔπε Κίπράοπι, {παὶ 
ΜῈ ἴοο πιῖρῃι 5μάγε ἰὲ συ γου "Ὁ [15 
Ῥδι}}5 5ίρᾷ ἴον {πε επά. --- Βασιλεύω 
(8εε ρασὶβ8.} σἂπ οηἱυ γεϊδίε ἰο {πε βασιλεία 
Θεοῦ, ἐπε Μεββίαπις γείρῃ (20, νἱ. 9. ἢ, 
χν. δο; ΝΙΤ. ῥαδοίηε; οὔ. Ἰᾶκε χχίϊ. 
“28 ἢ; νἱ. 2 ἢ, θεῖον ; (6 γεάίείαὶ ἃ5- 
ΒιταρίοπΒ οὔεπε Οοσ,, ἴῃ 3 Εἰ.) βαθαγε ΓΒ 
115}; δπά πε δοζ. ἱπ νῦ5. οἵ “"βίδίε " 
ἰθ ἐμοοῤῥεῖνε (Βτ. ὃ 41)---ποῖ “γου τεϊρπεά," 
Ῥυὶ “Ῥεοᾶσηα Κίπρβ᾽᾽ (ἐβασιλεύσατε). 
ΤΗΐβ, οὗ σουζβα, σᾶπ ΟΠΪΥ σοπλα δρουΐ 
τολόη ΟἸγὶοί γονῆς (ϑεε ἴ. 7, 9, ἀπά 
ποί65); ἐδόθη ΙΒ βαϊπίβ υν}}} βῆδε Ηἰβ 
βἷογν (2 Τίπι. ἰΐ. το).---ὄφελον (Ἰοβίηρ᾽ 115 
ΔΏΡΤΩ.) ἰ5 ἴῃ ΝΤ' ἀπά [δίϑγ ατ. ργϑοιίοα!ν 
δῇ δᾶν.; ἰξ πιᾶτκβ, νὰ (ΟΠ ονίηρ ἱπά. 
Ῥαϑβὲ, 8π ἱπυργδοιοδθ]ε ννίβῃ (Υντ., Ρ. 377); 
γε (ἐο δὲ 5:γεὴ ἀοοεπίυδίεβ ἔπε Ῥεγβϑοηδὶ 
ξεεϊϊηρ. Πλουτέω, βασιλεύω τεπιὶπά τ15 
αραΐῃ οἵ ϑίοίς ρῥγείεηβίοηβ ; 866 ποίβ, 
ἢ. 22. 

Ψετγ. 9 βῖνεβ τεάβοη ἴῃ Ῥδ0}᾽8 βοσγον- 
[αι] βἰαϊε ἔογ ἐπ ννίβῃ τμὶ [85 εβοαρϑᾶ 
πω. ϑοκῶ γὰρ ὁ Θεὸς κ.ιτιλ, (ὅτι 
νΑηπρ δἔϊεσ δοκῶ, ἃ5. 'ἴπ υἱῖ. 40; 50 
ἐπ Επρ.): ““Ἐογ, πιειβίηκβ, αοάἅ δ48 
ὑχηϊδιιεά (τῤεοέαπος ῥγοῤοφσμίξ, ΒΖ.) 

ΝΟΙ, 11. 

5, ἴπ6 Δροϑβιῖεβ, [δϑὲ ἢ--ταί {π6 επά οὗ ἐδ 
5δον,, ἱπ (Π6 τηδαπεβὲ ρίασε (ἴογ ἐπε υ88 
οὗ ἔσχατος, ο΄, Ματκ ἰχ. 35; [ογ δα 
βεῃιτηεπί, χν. 19 Ὀα]ονν)---ἐ 85. (Π16Π) 
ἀοοπιεά ἴο ἄεδιῃ". Οης ἱπιαρίπεβ ἃ 
δταπά ρτοσεββίοπ, οῃ βϑόσηε ἄδυ οὗ ρυῦῖ!ς 
ἔεβεῖναι ; 1π 118 Γεᾶσ τηᾶσο {πὰ οτί πλϊη]5 
ΟὨ ἰῃεῖγ ψψὰν ἴο {πε ἀγεῆᾶ, ννῆεγε πὸ 
Ῥορυΐασε νν}] δ6 τερδὶβά νυν ἘΠαῖγ βαΐῖ- 
ἔετίπρβ. δὰ} 8 ὀχρεγίαποα ἴπ ἘΡρΠδβαβ 
βαρρεβίβ {πε ρἱσίατα (οὐ χν. 32); τπαῖ οὗ 
2 Ὅον. ἴϊ. 14 ἰβ ποί αἰἰββίγηϊασ. “Τα 
ΔΡΡ.᾽" (οὗ. ἰχ. 1, χν. 5. .), ποῖ Ρ. αἴοπε, 
αἴ βεῖ ἴῃ (18 ἄϊβρτασε : Αοίβ 1.-χίϊ. 
{Πβέγαῖεβ ψνμδὲ 15 βαιά; ροββίΪγ τεσεπὲ 
(υπητεοοτγάε) βυυϑέετίπρβ οἵ ργοπχίπεηε π|18- 
βίοπατγίεβ. γᾶνε δἀδἀθα ροϊπί το πὰ οοπι- 
Ρατίβοῃ. ᾿Απο-δείκνυμι (ἐο 5δοτ - 077) 
(ἈΚε8 118 ἀϊβραγαρίπρ βεῆβε τοῦ δα 
ςοηπεχίοῃ, {κε δειγματίζω ἴῃ ΟΟ]. 
15. ἐπιθανατίους ([ΔἴεΓ (Οτ.) --Ξ ἐπὶ τ. 
θάνατον ὄντας.---ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν 
τῷ κόσμῳ ἄοεβ ποῖ ρίνε {πε γξάδοη ἴοι 
ἴδε αὐονς ἀπόδειξις, Ῥιι γε-αῆγηις ἐἶιε 
“απο νἱτ ἃ νῖενν ἴο Ὀτὶπρ ἔοσνναγά [πὰ 
βρεοίδίογβ ; (15 οἴδιβε ἀρροβεά τὸ (ῃ6 
ἰογεροίπρ, ἴθ ΒΟ ὅτι ννᾶβ ἱπιρί οἷ: 
“ Μειδίηκβ αοά [485 βεῖ ἔσσῃ ὰ5 [ἢ δρρ. 
1α5ΐ, 45 βεπίεποεά τὸ ἀεβδίῃ,---ἰῃ δέ ννε δανα 
Ῥεδθη πιδάε ἃ βρεοίδοϊε (ο Ἐπ ννοσἹᾶ,᾽" εἰς. 
ΗΣ. νουϊά τεδά ὅ,τι θέατρον, “ὙΠΟ ἢ 
Βρεοίδοϊε, εἰς, ---α τατηρτπρ σΟΠΒΊΓ., 
Βα ἰπρ {πὸ ᾿ἰνεῖγ δίνας οἵ {πῸ ραββαρεὶ; 
υὲ ὅστις ΟσουΓΒ ἃ5 δά]. ποννπεγε ἰπ {Π6 
Ν.Τ.. (πη]ε55, ροββίοὶν, 'π Η6Ό. ἰχ. 9), ἀπά 
ΤΆΤΕΪΥ δἱ 811 ἰπ ατ. θέατρον ““ ΠΊΔΥῪ πιεδῃ 
{πε ῥίαρε, εῤεοίαίογξ, ἀοίογξ, οὐ ἐῤεσίαεϊε: 
(6 α8ὲ τιεδηΐηρ ἰ5 {δε οπε υβεᾶ πεζε, 
δηάᾶ (πε ταγεβι (1.1.). “Τὸ τπ6 ννου]ά :" 
80 Ῥδίοσ, Ζ.5., αἱ [εγὰβ.,) δὰ] ἴῃ τπε στεαὶ 
(επε 6 οαρίτα]5. “ΒοίδἝ ἐο απρεῖς ἁπὰ 
τε ᾽ εχίεηάβ {πὲ τἱπρ' (ο ἱποίάθ ἐπ οβὲ 
ἰην βῖδ] 6 νγαίοεγ8 ---- “ καί 51πρ]ε8. {ποτὰ 
οὐ ἴοτ βρεοίαὶ δεεπείοη " (1.1.}-- οὔννβοβε 
Ῥτεβεησα ἐπε Αρ. νγὰβ αὐψᾶσα (58 χὶ. 10, 
δηὰ οἵπετ ρδγβ.); σηροῖς, ἃ5 Βιἢ, ἱπ σοη- 
ταβϑὲ ϑἱἢ περ, τσποῖ (ἢ ροοά ογ ὑδά 

δΙ 
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Υ χὶ. 26, χν, σχ, 
25:1 11 
{{π|65 Ὀ6- 
5Βἰὰεβ ἴῃ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ἵν. 

Υ ἄχρι "τῆς "ἄρτι ὥρας καὶ " πεινῶμεν καὶ "" διψῶμεν καὶ 
“γυμνητεύομεν, καὶ͵ “ὁ κολαφιζόμεθα, καὶ " ἀστατοῦμεν, 12. καὶ 

Ῥ.; ἔςᾳ, ἔ κοπιῶμεν " ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις ὃ χερσί" " λοιδορούμενοι ' εὐλο- 
ἐπ Αςοἰβ 
δηὰ εν. 

2 Ατί, νχί τὰ ἀρτιν 8.1. ΟἿ. ἑως ἀρτι, 131 180 ο νυν καιρος, οπι. 11. 26, εἰς. 
12; 

χὶ!. γ; τ Ρεῖ. 11.20.0; Μαῖίΐ, χχνὶ. 67. ε 

ἰβά, 
ἱ ΑΡρβοϊυἱεῖγ, χίν. τδ; οχα. χὶϊΐ, τ4; 1 Ῥεῖ. {Π|. 9. 

Ἰγυμνιτευομεν: 811 ἀπος. δὺι 1. (ΒΡ Ὠ" -νειτο). 

ΔΠΡ618 βρεοϊῇοδιν (οἷ. ποίε οη νὶ. 3). 
ἘρΆ. {{|Φ τὸ ἢ, ἱπεϊπιδῖθϑ [μὲ 8 πδανθηὶυ 
[πτ6]ΠΠρεποεβ ἐσαγη ΜΨΏ116 ἔπον νναίο. 

ψετζ. τὸ τεργεβεηῖβ {πε οοηίγαβίβα σαβα 
οὗ τὰς Αρρ. ἂπᾶ ἐῆε Οοσ. Ὁ γι βιίδηβ, ἃ5 
{παν Δρρθᾶγ ἴπ (με εϑείτηαίε οἵ ἴῆς ἔνγο 
Ῥαγίῖεβ. “"Κε " τε μωροί, ἀσθενεῖς, ἄτι- 
μοι (εἴ. '. τ8-27, 111, τ8, ἀπά ποίββ ; ψ τὰ 
τἰ, 3, ἴοσ ἀσθ.); “γου;,᾽" φρόνιμοι, ἰσχυ- 
ροί, ἔνδοξοι--ἰῃε ἰ45ι δά]. ἱπ πεϊρμιεηβά 
οοηίγαβέ ἴο ἄτιμοι; ποΐ πλεγεὶν ποπομγεά 
(ἔντιμοι, ῬΒΪ]. 11. 29), Ὀὰὲ ρίογίοι5---Ρ. 
τεβεοῖθ οὐ με τεϊδιίνεϊν ““βρίεπάϊά ̓" 
(μακε νἱῖ. 25) νου! άϊν σοπάϊτοη οὗ [π6 
Οοε. 88 οοπῃραγεᾶ νυν ἢ ονῃ. μωροὶ 
διὰ Χριστόν, “0015 Ῥεσαιδε οὗἩἨ Οἢτῖβε᾽" 
(τ. Μαῖε. ν. 11)-τονμο »μαλες υ8 50, βεπάβ 
085 ΜΙ ἃ “1001 15} ᾿ πιεββαρα (1. 23). 
Πἰβείπρυϊβῃ διά (ἰχ. 23, 2 Ὅοτ. ἵν. 11, 
εἴς.) ἴτοπὶ ὑπὲρ Χριστοῦ, ν»Ὠϊοἢ πλθδπβ 
“ρῃ ΟΠ σίϑε᾽β Ῥε μα, 85 τεργεβεηξηρ ΗἾπὶ 
(2 Οοτ. ν. 20, τὰ ΤΠῈ Αρ. ἄοββ ποῖ 
681} τῃς Οογ. σοφοί (8εε ἰ1ϊ. 18), σε, τ ΓΠ 
ἃ ἔπε ἀϊβοτιπιϊπαιίοπ, φρόνιμοι ἐν Χριστῷ 
(ῤγιάδρηιέες ἐπ Ολγί5!0}; Ὧ6 ἀρρεαὶβ ἴο 
ἔπε 85 5 ἢ ἴῃ χ. 15, 2 ΟΟΥ. χὶ. 19---ἰῃς 
Ἔριπεῖ νγἃ5 ομα ἴμϑὺ δβεοίεα ; υυτι εἶπ δὲ 
Οοσ., 6 ἰβ βεγῆδρβ (πἰηκίηρ οὗ ἐΐξηι ἴῃ 
Εόπι. χὶ, 25, χὶϊ. τό. Ὑῆε φρόνιμος 15 
τῆς γεαρ οὗ 567156---τὸ Ἀπαῖϊς, γυβῃϊπρ τὸ 
Θχέγεπ)εβ ἀπά δῆτγοηῃειπρ (ἢς νου] ἠεεά- 
Ιεββίν : {πῖβ ΟΠυγοῃ 15 οὐ ἀδπρεσουβὶν 
βοοά τετπὶβ νὰ ἀπε ποσὶ (νι. το, χ. 
14-33,) οὗ. 2 Οοτ. νὶἱ. 14-ν]1. 1); 586 7πέγοά., 
ῬΡ.731 8. ; “ ΟΒγιβίθηχ εἰ ρσυάεηεδπι σα 5 
ταΐίβοασε νε]]επε" (Ον). ὙΠὲν ἄδθπὶ 
{παπιβοῖναβ “' βίτοπρ " ἱπ σοπίταβε συ ἢ 
1Π6 “βθθ]6 ἰπ ξαϊε " (Βοπι. χίν. 1), ΙΓ 
ΜΒΠΟπΊ Ρ., ἀϑβοοίδίεβ ὨἰΠ1561} (1χ. 22, εἴς.), 
ΔΌΪε ἴο ““ἀδε (ἢς ψοσἀ ᾿᾿ (νἱϊ. 31ὴ ἀπά 
ποῖ μαπιροσεά ὃν ννεδκ-πιπἀθα βογαρ]65 
(νί. 12, χ. 23, νἴ11.; 886 ποΐβ οἡ 111. 22). 
Ϊπ ἐπ τὨϊτά οἰαυβε Ρ. τενεῖβεβ {πε ογάδτ 
οὗ ργοῃβ. (γοξ.. ,. τοῦδ), τεϊυγηΐπρ το 
τῆς ἀδβοσίρειοη οὗ μῖβ οὐνῃ πιοάς οἵ [{{π. 
ΤΗς ἀγενής (1. 28) 15. ψίτπους τῃ6 Ὀίτ ἢ 
αυδ]γἱπρ ἴοΣ ρυ δὶς σαβρεοὶ, τῆς ἄτιμος 
(δε6. Ρ4:]5.) 18 οης δοίιδιν ἀερσίνεά οὗ 
τεβρεοί---ἰπ οἱ. ατ., ἀἰς γαπολίϑςεα, 

Ἶ 

ἰ, ἄστατος ἴῃ Ατἶδί, ἀπὰ Ἰδίογ Ὁ. 
ἘΡΆ. ἷν. 28; 2 Τίπι. ἰϊ, 6; Αςἰβ χχ' 354; Μαίί, νἱ. 28; [υκΚὸ ν, 5. 

χν. 17; ἐργαζομαι (Δ 5016) 15 ἔα ΓῚν οοταπιοῃ. 

ἃ χὶ. 21, 34; ΡΏΪ], ἶν, 
. ἷ, 53, νἷ. 21, 25. πεῖν. κι διψ, Κοπι. χὶϊ. 20; Μαῖΐι. ν, 6, χχν. 35 ἢϊ.; εν, νἱϊ, τὸ; 10. νἱ. 35. 

δ διψαω (4]οΠε), 10. χῖχ, 28, λέμος κ΄ διψος, 2 Οονσ, χὶ. 27. ἃ 4 Οοτ. 
ΕΤη [ἴτ, υδα, 

Ἤτον ἦν. 28; 1: ΤΏεββ. ἵν. ἱσ; 
1 Ρεῖ. ἰΐ, 23; Αεἰς χχίϊὶ, 4; 10. ἰχ. 28. 

ς Η.1.; Ὁῖο ΟὮτγγ5. χχν. 3. 

Ἑτοτὰ γυμνιτης, ΝΥ., Ρ. 114. 

νν. τι, 12ᾶ. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας... 
ταῖς ἰδίαις χερσὶν ἀεδβοτίρε5 τπ6 ἄτιμοι, 
τεάυσεά το [Πῖ8 ροβίτίοπ ὃν ἐπε νοῦ ἀ᾽ 5 
ςοπίεπιρί πη νυ ΠΟ πγεδη8 οἵ ψππίπρ' 
ἰϊ8 τββρθοῖ---ἃ 116 δὲ ἔπε ἔδσίμεδὲ τεπῖονα 
ἔτοτσα τῃαῖ οὗ (Ὡς ατ. ρεπιίθπιαπ, Τα 
ἀεεῤίοαδίδηεοςς οὗ Ὠΐβ σοπάϊτ᾽ομ ἐουςμα5 
(6 Αρ. Νὲεν ἐεδαΐυγεβ ατε δάδεά ἰοὸ {πῖ8 
Ρίοίαγα ἰπ 2 Οογ. χί. 23-33. Οχ ἄρτι, 56 
ποίε ἰο ἤδη, νος, 8; οὗ, νεῖ, 13.---Η πεῖραν, 
ἐμίγϑε, ἐϊ1-οἱοίλιληρ---ἰῆς σοπηηηοι δοσοπι- 
Ῥαηϊπιχεηΐβ οὗ ρονεσγίυ ; δίοτυς, ποηιθῖδς5- 
π655, γιαπμαὶ ἐοίὶϊ-τϑρεοῖῆς Παγάβηϊρβ οὗ 
Ῥδυ]5 τηϊδδίση. Ὑῆε βεηπίεποαβ ἅτα Ρ].: 
411 ΟὨγιβείδη πιϊββίοπαγίεβ (9) βπαγεά ἱπ 
18686 βυϊδεσίηρβ, Ρ. Ῥεγοπᾶ οἴπεῖβ (χν. 
10).---γυμνιτεύω (14τετ τ.) ἀδποίεβ ἐρἀΐ 
οἰοίμίηρ οὐ αι ον; εἴ, γυμνός, Μαῖ!, 
χχν. 36, 748. 11. 15. ({{1-οἱ αα).---κολαφίζω 
(5ες ρατ:15.), ἐο βπεϊοι, ἐεχιεπάεά τὸ ρῃγϑί- 
δ] νἸοεποα ρΡἜΈΠΕΓΑΙΪν ---ϑοπγε πη 65 [1τ. ἔτι 
ἴῃ Ῥϑυ]}᾽5 ςαβ6.---ἀστατέω, ἰο δέ μηϑοέεϊφά, 
τοϊέμ πὸ βχεά δοηιε-ττῖο Ῥαϑυ])5 δῆδεος- 
οπδία πδίασα τῆς στεδίεβὲ οὐ ργίνδιοηβ, 
δη4 αἰνναυβ βυβρίοἱουβ ἱπ ρα δ]. τερυΐε--- 
ο δὲ α υαργαπέὲ. Οπ ἐργαζ. τ. ἰδ. χερσίν 
-πταῖ Ἐρῃ. ποὺνν (Αοίβ χχ, 34), δὲ Οοσ. 
ξοσταθεῖν (Αοῖβ χνΐ. 3)-ττβεὲ ποίε, ἰχ. δ; 
τηδηυ8] ΙΔθΟυΣ τγὰ5 ῥαγιουαγῖν ἀεβρίβεά 
διλοηρϑὲ ἰἢς δηροίβηίβ: ““Νοὸπ τηοᾶο 
ἰαῦοτε πῖθὸ νἱοίπση τπειπὶ σορατο, 86 
ταϑδπυδτῖο ἰδῦοσε εἰ βογάϊάο" (Ον.). 
ἐν, τ2ὅ, 13. Βεδβίάε {πεῖς δϑίθσι οοη- 

ἀϊίοη (11, 124), δε ννουϊά βανν ἰῃ {πε 
τ θα κπ6 885 οὗ τς Αρρ. {πε πιδγκβ οὗ ση 
αὐ͵εοὶ εῤῥγὶέ, βΒδοψῃ ἱπ ἴπ6 τες ρϑτ- 
εἰσαϊατθ οὗ λοιδορούμενον . . . παρα- 
καλοῦμεν: ““Ἰά τπηυπᾶτι5 Βργείυπι ρυΐας᾽"ἢ 
(Βε.).---λοιδορ. (γευϊϊεα ἐο Ομ Καοε5) ἴτη- 
ΡΙ165 ἰηβυ!άπρ αρυβο, δυσφημούμενοι 
(ἀο α»εεα) ἰ] τίου αθυβε : ἔοσ ἘΠ 6 [ογπηθυ, 
εἴ. τ Ῥεῖεγ ἰϊ, 23.---διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 
“ἐροιβεουίεά, γε Ῥεδγ νυνί (1{ι ῥπμέτωῤ 
ψνΙ}) {τ᾽ --ἰτηρὶ γἱπρ ῥαΐξίσποσ, νη Ὦ11ε ὑμο- 
μένω (χίϊϊ. 7, οἴς.) 1Ἰπλρ!165 σοπγαρε ἴῃ πε 
ΒΒΕτοσ. ὙΠῈ 86.868 οὗ ρίρβ. 158. ρσ., ἀε- 
ποίΐηρ μαδιταδ!) ἐγεαιπχεηΐ---ποῖ “υΠΕη "ἢ 
θυ “ΜΨΏΠῸῈ νγὲ ἃγε ταν ]εά,᾽" δἵο.---εὐλο- 
γοῦμεν . - - παρακαλοῦμεν : (ὁ ταν! Πρ 8 
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γοῦμεν, " διωκόμενοι ' ἀνεχόμεθα, τ 3. ᾿᾿ βλασφημούμενοι 1 "' παρα- ἢ τν.9: 2 
καλοῦμεν: ὡς " περικαθάρματα 3 τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων ἐπ ἢ 
περίψημα, “ ἕως “ ἄρτι. Αὐν Ῥαῖς 

Ε ἣν ὅν »" ᾿ ἱπ. 6; 2 
14. Οὐκ "ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου Πἰ ποθ 

: ἵχεν. 

ΝΣ ΧΕ ταν Αςίδ νἱΐ. 52, εἰς. ; Μαῖῖ, νυ. 10, εἰς. 1 .ΑΡ8ο]., 2 σον. χἷ. 4, 20. πὶ δυσφ., ΝΎ. ἀ.1; Σ ἡ -. Ψ]]. 41. δυσφημια, α Οογ. νΊ. 8. π Αὔ80]., 2 Οοτ. ν. 20; Εοχῃ. χἰΐ. 8; ς Τίτω. ἱν. 4; Τίς, ἰ, ο; Γυυκς 11. 18, ὁ. Η.1.; Ῥτον. χχὶ. 8, ρ Η.1.; Τοῖς ν. το; Ιρπαίϊυβ σὰ ἘΡΆ. νἱϊῖ, σ, χυἱ. τ. 9Ὸ.ἃ νἱϊὶ, “, χν. 6; Μί. χὶ. 12; ἔοι εἶπιδ5 ἴῃ ΤΌ μα. τ Αοἰΐνε, "εἰς; οἵ. 4 ΤῊ ς 85. 11]. τ4; ΤΙῖ. ἢ, 8; Ηδδ. χίϊ, 9, εἰδ. εἐντροπη, 866 νἱ. 5. 8 Σ7, Χ. 14, χν. 58, ἀπά ἔγεαυςηεν ἱπ Ρ.; ΗςΒ. νἱ, το; 748. ἱ. τό, εἴς; ΤΠ. ῥαξείηι; τ Ῥεῖ, 1ϊ. 1τ, ἵν, τ2; 2 Ῥεῖ. 111. ἀπὰ 7ιάς, αγαπ. Ἐὸτ τεκνα, ἴῃ Β., 2 Οος. νἱ, 13; αἱ, ἵν, το; ῬΆΙ]. ἰϊ, 22; τ ΤΉς 88, ἱΐ, 7, τα; τ Τῖπι. ἱ. 2, 18; 2 Τίτα, ἵΐ, τ; Τίς ἱν 4; ῬΏπι. σο. 

ἰδυσφημουμέενοι, Ὁ ΑΟΡ τ7. 
βλασφημ., δΞ“ΒΌ06, εἰς. Ιδίε. νΕ.---ὙΝ δβίδσῃ ἀπά ϑυτίδῃ επιεπάδιϊοῃ, 
3 ὠσπερει καθαρματα, (ἃ ἀπά 5ἰχ πιίπιιβος, 

{παν τείογε νἱπ δίσοσίπρς, ἴο οΑΙ τ ηΐ885 
τὰ θεπενοΐεπε εαλογέαξίομ ; “ἴμεν θε5 

ἴδῃ ποῖ ἴο δὲ νίοκεά, ἴο τεΐσγη ἴο ἃ 
Ῥαῖζοσ πιϊπά, ἰο Ὀς ᾿οπνετίεά το ΟΠ τβε ἢ 
(6ἀ.)}; εΚ ἴδε ἱπϑεπιοιίοηβ οὗ χπκε νὶ. 
27 Β΄. “1Ἰεὲ 18. οῃυ τἰϊβ ἰ(8 ροβίεϊνε διάς 
ται" ΟΠ βίδη τλθεῖκη 688 ὁ βυγραββοβ {πῈ 
αὐβέθητίου ἴτοπὶ τειδ] δέου ὑτρεᾶ Ὀγ 
Ριδίο" (Ογίέ., Ρ.49: Ἐά.).---ὡς περικαθάρ- 
ματα τοῦ κόσμον . .. πάντων περίψημα 
(οπὶ περι-καθαίρω, -Ψψάω τεβρεςείνεϊγ, 
ἐο οἶσαμδε, τοῖρε αἷΐ γομπά, υυἱτῃ «μα οὗ 
τα 511): {πε πὲ ῥίωης μἰέγα οἵ ἀερταδαιίοη ; 
ἔδπεν Ῥεσδπια “845 γίμϑίηρς οἵ {πε νγοτ]ά,--- 
ἃ σογαῤῖπρ οἵ 411 {ἈἰηρΒ᾽" (ῤῥωγραπιεπία ἐἕ 
γανιεηέμηι, ΒΖ.),---ἰῆς ΒΘ] τπᾶὲ οης ρεῖβ 
τί οὗ τὩτου ρῇ {πὸ βἰπῖκ ἀπά τῆς συϊίεσ. 

ὙΠΕ ἀθονα ἰειπ8 ΠΊΔῪ πᾶνε ἃ ζυτίδμεσς 
βἰρῃηιβοδηςε : “ π6 ΑΡ. 8. σαγγυίηρ οα (πα 
τιδίδρῃοσ οὗ ἐπιθανατίουςᾳ ἀρονε. Βοίἢ 
περικαθ. ἀπ περίψ. νγεῖα υδεά εβρ. οὗ 
ἔποβε σοπάετηπεά οτἰπιὶμδ}5 οὗ [ῃ6 Ιονγεϑὲ 
οἷαββ Ψῆο ψέτε βδοι ῃοεά 25 ὄὌχρίδίογυ 
οἴεσίπρβ, 48 βοδρεροδίβ ἰῃ εῇεοί, θβοδιβε 
οὗ {πεῖν ἀερταάεά 116. 1 ννὰβ ἴῃ ου8- 
ἴοπὶ δὲ Δίμεπθ ἴο γεβεσνε σθσίδίπ ἡνοσίῃ- 
1655 ῬΕγβοῦΒ ΠΟ ἴῃ οδ56 οἵ ρῥίαριιε, ξαταΐπα, 
Οἵ οἴπεῖ νἱβ Δ οηβ ἔγοπιὶ πάνθ, πυρὶ 
Βε τἤτονγῃ ἱπίο {πε 868, ἰπ {πεῸ6ὶ θεϊϊοῦ τῆδι 
ἴμεν νου “οἸεδηϑε αὐναν, οἵ “ψΜίρα οδ᾽ 
πε ραΐε οὗ {πε παείοπ᾽᾿ (1.1). περι- 
κάθαρμα (ἰοτ (πε ἐατ]ϊες κάθαρμα) οσοιιτ5 
ἴῃ {815 56ῆη88 ἴῃ Ατὐγ-Ερίοι., ΠΠ., χχίϊ., 78; 
450 ἴῃ Ῥζον. χχί. τι (ΧΧ). ὙΤΠΐβ νῖενν 
15 ϑυρροτγίεά ὃν Ἡδβυοπίυβ, υτπετ, ΒΡ.» 
Ηη., Ἑά.; τεὐεοιεά, 45 ἱπαρργορτγίαϊβ, Ὺ 
Ἐσ., Εϑι., Ον., ΒΖ., Μι., αἅ., ΕἸ, Ὁετ- 
ταῖη!ν Ρ. ἄοεβ ποῖ 'οοῖ οὔ ἢΐβ βυϊεσιηρβ 
45 ἃ ῥὶαομίμηι; ὈὰΣ Ὧ6 ἰδ ἐχργεββίηρ τῇς 
εβεϊσηδίε οὗ ““τὴ6 ννοτὶά,᾽" ψῃϊσοῃ ἀεσπιοά 
ἰξ5 νΠ]εβὲ βεῖεδε το ἄενοίς ἴο {πὸ δῆρεῦ οὗ 
τς αοάβ. Ῥοββίδ!Υ βοπὶα οσὺ οὗ {Π|5 
βογίῖ, δπιϊοιραιϊπρ {πὸ ““ΟΠτιβείδηὶ δά 
Ἰεοπεβ᾽" οὗὁἨ (ἢς πιατίγτάοπιβ, δά Ῥεεὰι 

ταϊβεά δραίηβε Ρ. ὃν ἑῆς Ερμεϑίαπ ρορυ- 
ἰδοα (οΐ. χν. 32; αἰϑο Ασίβ χχίϊ, 22).---ἕως 
ἄρτι, τερεαίεά τ Ὦ Ἔπηρμδϑὶβ ἔτοπι νεγ. 
11, θϑῃονβ Ρ. ἴὸ δὲ νντιείηρ ὑπάθγ ἐπε 
βγηδγέ οὗ ζεςεπὲ ουέγαρο. ὙΝΤΈΒ 5 τετη- 
Ῥεσ, ῬΔᾺ] ἰζβεη]ν ἔε]ξ Ῥεγβοηδὶ ἱπάϊρηϊείεβ. 

814. Ῥαυτ᾿ 5 ΒἈΤΉΒΕΙΥ ΠΙΒΟΙΡΙΙ͂ΝΕ, 
ἶν. 14-21. ΑΙΙ παθ ποὺν Ὀδδῃ βαΐὰᾷ παὶ 
οδη δα οοποεγηίηρ ἐπε Ὠἰνίϑίομβ δὲ Οοσ. 
-τ τὰς οαυβεβ πάει γίηρ τπδπὶ, ἀπά (πα 
ϑρίγίε ἔπον τηδηϊξεβὲ δῃά ἔοβίοσ ἱπ {πὰ 
ΟΒυγοῦ, [πὸ {πεῖς βεϊ οοπιρίδοεης, υπ- 
δταῖει! Ἐπουρῃϊβ, (πε Οοτγ, πᾶνε ταϊβοά 
18επηβεῖνεβ αυς ἀθονε ἐπε ἀεδβρίβεά δηά 
Ῥαϊηδι! οὐδε οὗ {πε Αρρ. οἵ Ομτῖβε; 
“ρα τἈθδπίαγ Β]105. αυΐ {Ππ|5έγαεὶ ρᾶγαση 
οὐταηΐ Πυπ 68 ραγεηΐεβ-- -οχ βαίυτίταΐα 
[αϑιίάϊαπι Βαρεδαπί, εχ ορυϊεπεῖα ἱπ- 
Βοϊεπίίδπλ, εχ γερῃο ϑιρεγθίαπι᾽" (Β6.). 
Τῇς ἀο!πεδείοπ οὗ Ῥδι1᾽5 βίδίε ἀπά {πϑῖγβ 
ἰπ τῆς λϑὲ ϑεοείοῃ ἰβ, ἱπ ἐγαιῆ, 4 δἰξίασ 
ΒΑΙΟΔΒΙΩ ΠΡΟΩ πε δεμανίουσ οἵ {πὸ 
τοδάδγβ ; νεῖ Ῥ. υγίβῃεβ ἰο δἀπιοπίβῃ, ποῖ 
ἴο τεῦυκε {ποῖ (14). Ηε βιἰδίθβ, ἱῃ ἃ 
βοξεβηθᾶ ἕοῃθ, ἔπ6 πιθαβιγεβ ἣε ἰβ ἑακίηρ 
ἴο τεοῦν τς εν1]8 σοτηρ᾽αἰπεὰ οἵ, Ηἰβ 
Βεν τ Υ ΒρτΠΡ5 ἔγοτι {πε δηχίουβ μεατί 
οἵ ἃ ἴδίμεγ (14 8). Ὑἵεῖ ἴῃ ἐπε ἔδιμετγ᾽β 
Βδηά, θεΐογτες {πε βαγαρυδρῃ ἐπάβ, τγὲ 566 
ἀραΐη ἐδε γοά (21). 
ες. 14. Οὐκ ἐντρέπων κιτιλ.: “Νοι 

(Ὀγν ψγᾶν οὗ βῃαπιίῃρ γοῦ ἄο 1 υυτῖτε Ἐμῖ8, 
Ὅυς δαἀπιοηπίβῃϊηρ (γου) 845 σὴῦ το ἄγεῃ 
δεϊονεά᾽", Ιἐ ἰ5 ἴῃ ολίαϊηρ τῆλε τῃς ΑΡ. 
αὐάτεββεβ Ῥοίῃ (πε Οοτ, ἀπά Οδ]. 45 ἢΠὶβ 
“Π]ἄγθη ᾿ (2 Οος. νὶ. 13, χίϊ. τ4, (1. ἵν. 
10) ; τέκνον ἀγαπητὸν Πα Δρρ[68 Ὀεβίἄββ 
ΟΠΪΥ ἴο Τίνμοέδν (νεῖ. 17 δῃά 2 Τίπ1. 1, 2). 
Νοῖ ἱπεεπείοπδὶν μεγα, Ὀὰὲ ἴῃ νὶ. 5 δπά 
χν. 34 Π6 ἄοες βρεαὰῖκ πρὸς ἐντροπήν.---τὸ 
νουθετεῖν (--ἐν νῷ τιθέναι) ἰ5 ἐπε Ῥάτὲ οὗ 
ἃ γαίμεν (ΕΡΆ. νἱ. 4), οὐ ὀγοέκεν (2 '“Γεβ8. 
11. 15); “πε νῦ. πα5 «ἃ ᾿ἱρῃμίεν πιεαπίην 
{μη ἐντρέπειν οὐ ἐπιτιμᾷν, Δηά ἱπΊρΙϊ68 
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ι ἐν ΕᾺ " ἀγαπητὰ " νουθετῶ.1 
28, 1, τ6; 
ΤΤΏεΒβιν. 
12, 14: 
ΤΏ ε88. ἰΐΐ, 
15; Αοἰδ 7 ί ί 15: Αὐὶδ ἢ μιμηταί μου γίνεσθε. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ἵν. 

15. ἐὰν γὰρ " μυρίους " παιδαγωγοὺς ἔχητε 

ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας " ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 2 διὰ 

4 τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς “ ἐγέννησα 16. "παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, 

τῆ. διὰ τοῦτο " "ἔπεμψα "ὑμῖν Τιμόθεον, 
αι χίν τθ; ὅς ἐστι "τέκνον ὁ μου ὁ "ἀγαπητὸν καὶ " πιστὸν " ἐν " Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς 
αν]. 24. 

ν Οδ!, {ἰϊ, 
24 1. 

ν ῬΒπι. το; οἵ. 68]. ἐν. το; 1 ὙΠ 658. ἱϊ. γ ἔν, τι. 
ἀν. τ4; Ηθϑῦ. νἱ. 12. Εοτ ἴδε νὉ., 2 ΤΏ 658. {ἰϊ. 7, 9. 

ἃ ἘΡὮ. 1. χα; ΟΟἹ]. ἱ. 2; Αοἰβ χνΐ. 15. πιστος, 566 ΨΕΙ, 2. 
ς ΡΙ., Εοπι, ἐϊ. τό, χὶ. 33; Ηεδ. 111. το; 18π268 ἱ. 8; εν. χν. 3; 

ἃ Αεἰβ χνῖϊΐ. 30, χχίν. 3. 
Κ᾿ χὶ. )ι, χῖν. γ2. -σις, χὶ, 24. 

Αςἰβ ἐΐ. 28, χίῖϊ. το; χίν. 16; ἔτεᾳ. ἱπ Οἱτ. 

᾿ ἀναμνήσει τὰς " ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ, καθὼς ὁ πανταχοῦ ἐν “ὁ πάσῃ 

χ ϑεεΐ. 1ο. χί τ; ΕΡΗῸν. τ; ᾿ ὙΠ 6. ἱ. 6, 
Ζ ΡὨΪ]. ἰζ. το; Αςὶβ χὶ. 29; ὧαξ, ξορεπιράΐ, 
Ὁ 2 Οον. νἱΐ. 1:5: 2 Τί πη. 1.6; Ηδεῦ. χ. 32; 

᾿γουθέτων (ὃ) : 50 ΦΑΟΡ 17 (ΔΙ]εχδηάσίδη, απ βεσῆαρβ Νευίγα), [Ὁ] ονγεὰ ὈῪ 
Τίδοῃ., ΝΝ.Η., Ὑτ. ριαγρ.» Νεϑῖῖε. 

γουθετω ΒΏΌΘΙ,, εἴς,, ἰδέ. νρ.---Ο ὐΝ ἐβίεσγηῃ δηὰ ϑυτίδη. " 

38 οπι. ἴησου, ΨΊ βενεταὶ ΕἾ, 

8 (δια τουτο) αὖ το (3) ἰη5. ΣΦ ΓἊΑΡ 17, βυγρ', ΕΠΈΠΔ], ; 80 Τίβοι., ΚΝ. Η. »παγρ'. 
Οπι. αὐτὸ ΜΟΒΟΌΟΙ,, εἴο., βυτγβομ, ; ΝΗ, ἐχί., ΑἹ., Ττ., Νεβιῖε. Τῆδ ἄουθ!ε 

Ριοποῦη 15 οματγαοίαγίβιίς οἵ Ρδ] ; αὐτὸ τηὶρῇϊ εαβὶϊν 6 ἰοβέ [Ὡγουρῇ Ποπιοβοίϊαϊεαΐοη, 

μου τεκνον, ΜΝ ΑΒΟΡ 17, 37, Εὐῃα!. 

ὅ Χριστῳ ἴησου, ΟΙΡ 17, 37, σοΡ. 5υτρ' Επ1Π4].---ΑἸεχαπάτίδη, 
κυρίῳ ἴησον (οπ. Χριστῳ) : Ὠ"Ο---ν εβίδση. 
Χριστῳ, ΑΒΠΏΞΓΡ, εἴο,, 5γτϑ08.---Ἰ  δυΐγαὶ δηὰ ϑγτγίδη. 

ἃ ΤῊοΠί[οΟΥΥ ἀρραϑᾶὶ ἴο ἴῃς νοῦς ταῖπεῖ 
τπδη. ἃ ἀΐγεος τοῦακε οσ σεηβαγε" (Ε].). 

ψεσ. 15. Ββδβοῃ ἔοσ {Π185 ΠΡ μου τὰ- 
Ριοοῦ, ψνἤεσε βίεσῃ οβήβασα ψψὰ8 ἅπε--- 
ὩΈῸσ ἰξ γου βου πᾶνε ἴθ τπουβαπά 
ταΐοτβ ἰπ ΟΠ σίβί, γεῖ (γοι μᾶνθ) ποῖ λδην 
ζαέλιογς 1" Τα τεϊδίϊομ οὗ ἔπε ἐποικοδο- 
μοῦντες ἴο (δε θεμέλιον τιθείς (111. 10) 15 
δχομδηροά ἴοσ {παΐ οὗ {πῸ παιδαγωγοὶ το 
τπ6 πατήρ. ΤῊε παιδαγωγός (δογ-ἰδαα εν) 
Μ85 ποῖ {Π6 βομοοϊπηαβίεσ, Ῥαϊ ἴδε λορε- 
ἐπέογ---α, Κὶπάὰ οὗὨ πυτγβεγυ- Βονεσποσ---ν 0 
μαδὰά οὔδτρα οὗ (πε οὔμπἹά ἔγοσω ἰεπάεσ 
γβδτβ, ἰοοϊκίηρ δἴεσς [ἷ5 ἔοοά δπά ἀἄτγθββ, 
ΒΡεεοῖ δηά τηδηπεσβ, ἀπά ἤθη ἢ 85 
οἷά επουρ ἰακίπρ Εἰτῃ το ἀπά ἔτοτῃ 50ῆ 09] 
(5εα 1,1. οὐ 68]. 111, 24). ἘΠῚ5 ερπεῖ 
μᾶβ ἃ ἰουοῇ οὐ ἀϊδβραγταρεγηεηΐ ἔοσ τῃ68 
τεδάθσβ (ογ. (41. {{Φ 25); δβ Οτ. β8δγ58 
((αἰφηα), τεξεττίπρ ἴοὸ 1, 1 ἢ., οὐδεὶς 
ἀνὴρ παιδαγωγεῖται, ἀλλ᾽ εἴ τις νήπιος 
καὶ ἀτελής.---μυρίους (χίν. 19) ἱπάϊοδξαΒ 
(Ὡς νεῦῪ τῆϑλην--ΡΓΟ Δ ἴοο τηδην--- 
ἰεδομοτθ ὈΌΒΥ ἱπ {π|8 Ομυγοι (οὐ, 48. 
ἴπν τ, πᾷ 111, 18 αὐόνε), ἴῃ ῇοβε ραϊάαπος 
τῆς Οοσ. ἔθ] ἐπα πβεῖνεβ “ τίσ " δηάᾶ Αροβ- 
τοῖς ἀϊγεοϊίοπ βαρεγῆποιβ (8).---ἀλλά (σέ 
οὐγέδ) ἰπιτοάποεβ δῇ δροάοβιβ ἴῃ βαϊίεπε 
οοηίγαβε ὙΜ]ῈΠ 115 Ῥχοίαϑίβ: “"ὙΟἿΣ σΔΥῪ 
μᾶνα ἜνῈσ 50 ΣΔΔΗΥ͂ ΠΌΓΒΕΒ5, Ὀὰϊ Οἠἷγ πα 
(Δί μεγ "Ὁ Βτοσα (5 γεϊδεϊ οπδῖρ “ ποη 
5011τπ|πὶ ΑΡΟΙ]ο5 δχοϊααίταγ, βασσαββοσ; βεά 
Θἰίδτη ςοτηΐίεβ, 51145 εἰ Τιτηοίμειβ ᾽᾿ (ΒΕ): 

ἐγώ (1 ἀπά πο οἰμετ) ἐγέννησα ὑμᾶς (οὐ, 
ῬΆΠΘτλ. το, ΘΔ]. ἵν. 10); ἴῃ ἴπ6 ἈΔΌΡΙηΙ- 
οαἱ ἰτοδίϊξε δαηλεάγιη, ἴ., χῖχ. 2, [6 {6 
βΒαῃεσηθηΐ οσοουγβ, “  οσνεσ [θδο65 {πὸ 
Β0η οὗ Πβ ἔτιοπά {πε ἷανν, 1 15 45 1 δε 
μαά Ῥεροξίεη Εῖτα᾿; 5 πη] εν ῬΏ1]ο, ἐδ 
Μὲ νἐμέε, Ῥ. τοοο.---διὰ τ. εὐαγγελίου; ἐξ, 
χα Ῥεῖεσ ἴ. 23; αἷθο 1. 18 ἀῦονθ, 1 Ὑ}688. 
ἷ. 5. 1ϊ, χο; ]οἤηνί, 63, Εἴσ. 

γὲεσ. τό. “1 θεβεβοῦ γοιῖι {πεσεΐοσε (45 
γοῦχ ἔλίΠετ), θὲ ἐρεξέαέογς οἵ ταὶ." γίνεσθε 
(ρσ. ἱπυρτ.) βρη ῆε5, 'π τηοσαὶ ἐχπογίδεϊοπβ, 
δε πὶ εβδες, σἤοτο γοιγεεῖυος (εἴ. ἘΡὮ. ἵν. 
32, ν. 17). μιμηταὶ γίνεσθε ἀετηδπάβ, 
Ῥεγοπά μιμεῖσθε, ἃ ομαγαοίεν ἴοττιεᾶ οἡ 
πε ρίνεη τηοᾶεθὶ. ΙἸγηϊτδίίοιι 15 {πε ἷανν 
οὗ ἴμ6 οὔ] Δ4᾽ 5. πὶ; οὐ. Ἐρἢ. ν. σ; δπά 
ἴον πε δίρμεβε {Ππϑίγδεέίοη, Ἰομη ν. χ7- 
20. [Ιξ ἰβ οπς τπΐηρ ἴο βδὺ “1 δπὶ οὗ 
Ῥαυ]" (1. 12), ἀποῖμεσ ἰο ἱγεδά ἱπ Ῥδ1}}5 
βίερβ Τδα ἱπηϊδίίοπ νου] δπιῦγδοα, ἴῃ 
εῇεοῖϊ, τοῦ οὗ ψνῃδὲ ννὰ8 ἀββογθεά ἴῃ νν. 
9 ἢ. 

ψεγ. 17. “"Ἐοσ Πἰ5 τεάβοῃ"---υὐἱζ., ἴὸ 
ΒΕΙ͂Ρ γοι ἴο ἰπιϊζαίε τὴς ἃ5 Ὑοῦγ ἔδεπε--- 
“1 β6πὲ -ἴο γοι Τἰπιοίῃν, ΨΟ ἰβ ἃ θε- 
Ἰονεά οἰ]]ἃ οὗ πιῖπε, δπά ἔδι 81] ἴῃ ἐμὲ 
Τοτά", ΤΙπιοίῃν μδά ἰεῖ Ρ, Ὀεΐογε {Π|5 
Ἰεξίεσ ννὰβ υυσιθη, μανίηρ Ὀεεη 5επέξ ἔογ- 
δά αἱοηρ τ Εταβέιβ (ροββι ον ἃ Οοσ., 
Εσηλ. χνΐί. 23) ἰο Μδοβάοπια (Ας(8 χῖχ. 22), 
Βαϊ ψἱΓΠ ἰπβεγαοίίοπβ, 845 ἰξ ΠΟῪ ΔΡΡΕΈΔΓΒ, 
ἴο βὸ ἰογιναγά το Οοσ. ; τεβρθοίϊίηρ δὶβ 



15-2ι. 

ἐκκλησίᾳ " διδάσκω. 

ἐν ἀγάπῃ " πνεύματί τε " πρᾳότητος ἷ ; 

{8:εε νας, 6 ἀρονε. 
Ῥαβίί.; 2 Ῥεῖ, 11]. 9, 16; Τ1υἀε 4. 
ψῖϊ. 7; ΘΔ]. 1.9; ῬΏΣ]. 11. 22, 1. τοῦ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ α 

Ὶ Ὡς 11}. 5; ἈΝ ἐπ. τ6; Εεν. ἰΐ. 23, εἴς. 
ἴῃ βί πλὴν σοηίτγαβίβ, 2 Οοσ. χ. 11; οι. χν. 18; Οοΐ. 

ϑος 

18. ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς 5 Οἱ ΟἸτῖ5- 
ἐἐφυσιώθησάν ἕτινες - το. ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, " ἐὰν ὁ 

"Κύριος " θελήσῃ, καὶ ' γνώσομαι οὐ τὸν "λόγον τῶν ᾿ πεφυσιωμένων 

ἀλλὰ τὴν "' δύναμιν - 20. οὐ γὰρ ἐν " λόγῳ ἡ " βασιλεία τοῦ " Θεοῦ 
ἀλλ᾽ ' ἐν δ΄ δύναμει. 21. τί θέλετε ; " ἐν " ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἤ 

εἴδη ἀοο- 
ἀτίης, 
Βοχῃ. χίϊ, 
γὶ εἰσῃι 
τἴτπεβ θε- 
Ββἰάεβ ἰῷ 
Ρ,; Ηεῦ. 
νον ἢ 
1ο. 11..27; 
Ὅσοβρρ. 
δηὰ Αεἴδβ, 
ῥαΞείηι. 

Ε ἴπ ιἷδ βεῆδβε, 2 Οοσ. ἰἰϊὶ. 1, χ' «; (δἱ. ἱ. γ, 11, χὰ; τ Ὑίπι. ἰ. δ; 7 (ἰπγεβ ἴῃ 
Β ]1Δπ|ὲβ ἷν. 15; 5ίγ. χχχῖχ. 6. 1 2 Οος. ἐΐ. ο, χίϊΐ, 6; Κοπι. 

Κα ὙΒε88. ἱ. 5; 
1, 17. τ }οΒη {]. 18, 156ε ΐ. 18; τὸ {ΐπι65 

Βεβίδεβ ἱπ κα τε ἴῃ Ρὶ Ἐοτ ἐν δυναμει, χν. 43; 2 Οοτ. νἱ. γ; Βοηπι. ἰ. 4, χν. 13, τὸ; ΤΟΙ. ἢ. τα, 20; 
4 ΤῊ. ἱ. ταὶ, 1.9; ΜΚ ἰχ. ᾿, εἴς. 

15ᾶἃ. χ. 24. 
εἰς. 

,ἦ τὴ νὶ. οἵ,, χν. 50; ἔσαι. χὶν. 17; ΘΔ]. ν. Ζι ; ΕΡΉ. ν. 5; (οἱ. ἵν. 
11; 1 ΤΆ. 11. 12; 2 ΤῊ. ἱ. 5; εν. χὶϊ. το; Μασκ, τὰυκς, Αςίβ, ῥαπείηε. Ὁ Βεν. 1ἴ. 27, χίϊ. 5, Χίχ. 15; 

Ὁ ἴπ "ἶκε υ5ς, 2 Οοτ. ἱν. 13: Εοχη. νἱϊ]]. 15, χὶ. 8 ([58. χχίχ. 10); (]. νἱ, σα; Ερῇ. ἱ. σ7, 
ῬΊΟΘοσ. ΧΟ; δὲχ ἰΐταθβ Ὀοβίάθβ ἴῃ Ρ.; [ἈΓΩεΒ ἱ. 21, 111, 13; 1 Ῥεῖ. 1ϊ1. 15; 8. χ]ῖν. 4. 

Ἰπραυτητος, ΑΒΟ 17. 80 οοτηγηοηΐυ, ἰπ οἰἀεβὶ σορίββ ; 8εεὲ Υσ., Ρ. 48. 

νἱβὶί, 566 ποίεβ ἴο χνὶ. το ἢ. ὙΠ Οοσ. 
δὰ πεατὰ αδἰτεδάν (πτουρῃ Εταβίιβ ὃ) οὗ 
Τιπιοιῃν᾽ 5 σοι ; Ρ. ἀοεβ ποί σμηομηος 
τῆς ἔδει, Πα εχρίδίῃβ ἰξ : “ὮΙ 15 ΨΏΥ 1 
ἢανε βεπὶ Τ. ἴο γου ); ἴἰο {πε τέκνα 
ἀγαπητά (14) Ρ. βεπἀ5 ἃ τέκνον ἀγαπητόν 
(5εε ῬῊ]]. 11. 190-22), δἀἀϊηρ' καὶ πιστὸν ἐν 
Κυρ.; βίποε ἰξ 85 ἃ ἐγηδὲγν ἀρβηῖ, οὁπε 
τ ΚΑ 1 Π 8] ἴῃ ἐπε 1.οτὰ "-ἰπ {πε 5ρῆεσε οὗ 
ΟΠγίβιίαθ ἀν --- (παῖ ἐπῈ σοπληβϑίοῃ 
τεσυϊτεά, Εὸς ἐν Κυρίῳ, 566 ρατ15.,) 68ρ. 
ἘρῆΏ. νὶ. 21, ΟΟΪ. ἱν. 7; πιστὸς τῷ Κυρίῳ 
(Αςι5 χνὶ. 15) ἀεηοίεβ 4 γίρῃς σεϊδίίοη- 
Βῃ1Ρ τὸ ΟἸτγῖβί, πιστὸς ἐν Κυρίῳ ἰη- 
οἷυάεβ τεϑροπβιὈ ΠΥ ἔν οἔμεσβ.--- ΝΥ πο 
ΨΊῈ] σευυϊπα γοιι οὗ τὴν νναυβ8, (ἢδι δῖ8 ἴῃ 
ΟὨείῖβε (τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ); 
τῆς δάϊάηςε 15 τηδάβ ἃ ἀεβηϊίοη Ὁγ {πα 
τερεδίβά δῖ. ἀναμιμνήσκω τ ἄουδ]8 
806., πὸ ὕπομιμν. ἴῃ ἸοΒη χίν. 26, οοτη- 
Οἷπεβ οὖσ γεηιϊια (4. Ῥειβοῃ) δπᾶ γεραὶ 
(α τῃϊπρὴ. Ῥδὺ]β ““ψνΑγ85᾽ παά Ῥεξῃ 
Ἰαταῖ]ας τ᾿ Οοσ. (οἷ Αοίβ χχ. 31-35; 850 
2 Ὅον. ἱ. 12 1), Ῥὰξ βεεπηεά ἐογροίζθῃ ; 
τῆς παιδαγωγοὶ παὰ οτονάεὰ οι οὗ πιϊπὰ 
(πε πατήρ. Ηε πιεδὴβ ὉΥ ὁδοί μον 
μαδὲϊς οΥΓ 7εὲ το Ὅς οορίεά (τ6)---ἰῃα 
ἀγωγὴ οἵ 2 ΤΊ πι. [1]. το ἢ.---ποὲ ἀοοίτίηε8 ἴο 
6 Ἰεασηῖ; 866 ξυσέμεγ ἰχ, 190-27, χ. 33-Χὶ. 
1, 2 Οον. νἱ. 4-Ὸ0, χ. 1. Εὸσ ἐν Χριστῷ, 
Β66 ποῖδ οπ ἐν Χ. ᾽1., ἰ. 2. ἴη Ῥαὺυ] 5 
Βοητίεγ αυδ! 85 Τίπι. ψψουἹὰ βίγοη ΡΥ 
ΓΕΟ811 Πἰπὶ ἴο (ἢ Οοτ., ὃν σοηάδυσέ ενθῃ 
πότε ἰπδὴ ψογάβ.---- Ασοογάϊπρ' 85. (ποῖ 
δον) “1 τεδοῖ "---ἰπ ἀςοοτάδηςσε ὑν] ἢ ΤΥ 
τοαοπίπρ. Ῥδυ]᾽}5 τῦαγς απὰ ἐξαολίηρ ἅτε 
ποὲ ἴπε βᾶπι6 {πίπρ; δῖ [Π6 ΟγΠΊΘΓ σα 
τερυϊαιοὰ ὃν {πε Ἰαϊίεγ ; {πεν Ψ1]1 ππάὰ 
πε βαπιῈ σοηβίβίεπου ἰῃ Τίη. “(481 
68.) ενεσυνθεσε, ἴῃ ἄνασν Ομύτοῃ : ἢ 
ἐπε “να γ 8 Ῥ. πὰ Τίπι. οὔξβεγνς, δπά 
το ψῃΐοἢ τὰς Οοσ. πιυβὲ θὲ τϑοδ! θά, ἂτα 

18οβα ἱπουοδίε ππιογπην ἴῃ τπ6 Οοπεε 
τηϊβϑίοῃ ; 8εε ἱ. 2 (σὺν, πᾶσι . .. ἐν παντὶ 
τόπῳ, ἀπὰ ποία8), 4150 χί. 16, χῖν. 33. 

γν. 18, 19. ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου 
πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες : ““ϑοπις 
Βοννενασ πᾶν Ῥβεὴ ρυβεά ὑρ, υπάεξσ τπ8 
ἰάεα ἴῃδΐ 1 δπὶ ποί σοπγϊηρ' ἰο (ν151) γοῦ ",, 
Τῆς σοπίγαϑεινε δὲ ροϊπίβ ἴο ἃ βτοιρ οὗ 
ἰηβαιϊεα ρεγβοῃβ (οὔ, 6, ν. 2, ν111. 2) ΠοβΈ116 
ἴο Ῥαι1᾽5 “αγβ᾽. Τῆα ψΊΒἢ νν88 [δ ΠῈΣ 
ἴο {πε τπουρπί, ἩνΠ] ἢ νγὰβ βυρρεβίεά τὸ 
“50πὶ6 ᾽᾽ Ὁγ πε ἔδοί οὗ ΤΊ ιοέμγ᾽ 5 σοπηηρ. 
ΤΠδΥ Ὀοτα {ΠΘηΊβανοβ ποτα ᾿πβο βπΕν ἃ5 
τοῦ ἔδασίηρ' οογγεοίίοῃ ;---οῦ αἰ πεν ἱτηΔ- 
σἷηε ἴα Ῥβϑὺ 15 αὐγαϊά οἵ (δετὰ! 
Απιοηρϑὲ ἴΠ686, Ῥγδβυτηδοϊν, ὑγεσα πη15- 
οὨϊενουβ ἰθδομαῦβ (1. 11-17} ῆο παὰ 
δυνε 18 ἃ ̓πηΐο ἱτηρογίαποε ἴῃ Ῥ81}1᾽5 δῦβεῃςε, 
Ρατγιϊβὰπβ ΠΟ τηδρηϊπαὰ οἴπεῖβ ἴοὸ ἢ 
ἄαπιαρε δπὰ ταϊκεά 25 (που ρὴ ἐπε ΟΠυτο ἢ 
ςου]ά πονν αἰ γῖν ἀϊβρθηβε υνἱτἢ Πὶπὶ (3, 6, 
8, 15). Οη ὡς Ψ ΕΠ ρίρ., 5εε Βη. 8 440 ἔ,, 
οὐ ἀοοάν π᾽5 ϑγμέίαλχ, οὐ αγαρηιαν, αὐ 
γόρι; ε΄. ποῖα οῃ ὡς μὴ λαβών, νετ. 7, 
αἶδο 2 ὅογ. ν. 20, 2 Βεί. 1. 3: “"θεσδιβε 
(45 {πεν βυρροβε) 1 8δπὶ ποῖ σογηϊπρ᾽". 
ΎἼμε δοσ. ἐφυσιώθησαν ροϊπίβ ἴο [πε 
τηοτηεπί νΠδη {παν πεατγά, (ο {πεῖν τεϊϊεξ, 
οὗ ΤΊριοίδιγ᾽ 5 σοτηϊηρ. δὲ 56 ροβίροπϑά 
ἰπ ἴα ογάεγ οἵ ἰῃς βεπίθηοε (ο δνοϊά 
βεραζδίίηρ ἴπῈ οἴοβεὶν Πἰπκεὰ ορβηΐϊπρ' 
ννογάβ (Νν σ., ΡΡ. 698 [--" Βαϊ (ἀεβρίὶϊε 
{πεῖν ργεβαπιροπ) 1 541] σοσπης βρεεάϊν, 
ἰ ἐμὲ Τιοτά ν᾽. ὙΠΕΥ βαν, “Ηδ 18 
ποῖ οοπλίηρ; πε βεπᾶς Τίγη. ᾿πβίεδα "᾽ 
Ὧ6 τέρ ε9, “Οοπια 1 νυν}, δπὰ {πᾶΐὶ 
ΒΟΟΠ᾽ (8εε χνΐ. 8, δηὰά ποίε).---δὰδἥνῪνλἈ ὁ 
Κύριος θελήσῃ (3εε Ρδ115.}, νατίδἃ (το 
ἐπιτρέψῃ ἴπ χνί. 7; [π6 ἀογ. 50]. τεέειβ 
τε “ΜΠ Πρ" το ἴῃς (ἰπάδιθγπιηδῖε) 
{{π|6ὸ οὗἩἨ (πε νἱϑί, “Ὅς Τοτά᾽" ἰβ 
Ολγίοε; τμδὲ θέλω ἀπὰ θέλημα (8εε ποῖε 
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29; Μεαῖιῖ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

Ν. 1. "Ὅλως ὃ" ἀκούεται ἐν ὑμῖν " πορνεία, καὶ 

ν. 

4 τοιαύτη πορνεία 

ΕΞ ε- ἥτις οὐδὲ "ἐν τοῖς “ ἔθνεσιν ὀνομάζεται,1 ὥστε ᾿ γυναῖκά τινα τοῦ ΠΣ 
δες ποῖς 
Ῥεῖον- ς 

ς Ἐσπα. ἱ, 13, ἰἷν 24; 64]. ἱ. 16, 1, 2 
ἔ νἱΐ. 2, 29; Μί. χὶν. 4, χχίΐ, αδ; ἤευς, χχνἱ, 30. 

ς [πΊΪΚε οοππεχίοῃ, Μαίί, ν. 34; ὅεπ. χχχν!. 24; 8εε νἱ. σ 8. ἃ Ο, ἨεΡ. 1. 3. 1 
ΟΟοἱ. ἱ. 2γ; κα Τίῃ. 1. τ6; τ: Ρεί. ἣ 18; Αείε χν. 12, χχὶ. 10. 

1ρνι. ονομαζεται 4] ὑποο. Ῥᾳς ἐ ΟΡ, πὰ 4}1 οἱάεϑε νεῖββ. Ῥαξ βιυττ.-- 
Αἀδεοά Ὀν ϑυείδη Ἂπιεπαδίίοη. 

οὔ χἰϊ. 11ὺ ἅγε εἴβενπεῖς τοίεγεά ὃ. Ρ. 
το σοά (Μτ.) 5 ἢο βυβιοίδης τθαβϑοη ἔοσ 
ἀϊνετείπρ' ὁ Κύρ. ἔτοτη 115 ἀϊδεῖποιίνα βεῆβε 
((7. τ7 δῦονς, δπά ποῖε οἡ ἱ. 31). Ολγίσέ 
ἀειοσγαῖποβ με τηονεσηεηίβ οὗ Η!5 βεσνδηΐβ 
(τ; οἷ τ Τμε58. 1. τὰ, Αοίβ χνΐ. 7, χυῖ!. 
9, εἴς.). 
“ΑηΔ1 5881] Κπονν (ιακε σορῃηίβαπος οἱ) 

ποῖ ἴῃς ψοτζὰά οἵ ἴμποβε ἐπαὶ δσὲ ρυῆεά ὕΡ 
(Ρέ. ρδ58. ρίρ., οἵ ςέἐϊδά ςἕαίδ), Ὀὰϊ {ποὶσ 
Ῥονγεῖ.᾽" “γνώσομαι: νογρατη ᾿αάϊοϊαϊε ; 
Ῥαϊθγπαπὶ οβέεπάϊε ροίεϑβίδιεηι " (Βρ.). 
ἨἩΙρῃ-ἥοννπ ρῥτγεϊεηβίοηβ Ῥ. ἰβῆοσεβ᾽ δ6 
ΜΠ ἐοβὲ {μεῖς “ροινεῖ," δηὰ δβιεϊπιδία 
δδοῦ τηδηῃ (πε 18 ἐπ πκίηρ τηδίη!υ οὗ ἴῃς 
ἐποικοδομοῦντες οὗ σπδρ. [11.) ὉΥῪ δὶ 
δὲ οἂῃ ἀο, ποὶ σαν. ὙἼῇε “ρονεσ " ἴπ 
φααϑείοη 15 ἐπαὶ Ῥεϊοηρίῃρ ἴὸ “τς κίηρ- 
ἄοτηῃ οὗ ἀοα᾽" (ἰ. 18, 24, ἰ1. 4). 

ψεῖ. 2ο. “Ἐὸρῖ ποὲ ἰπ ψυφγὰ (1165) πε 
κίηράοῃι οὗ αοά, θυΐ ἴῃ ρονγεῦ : ᾿ἢ Δηοίῃεγ 
οἵ Ῥαυ]᾽5 τε! σίουβ πιαχίπιβ (566 ῃοῖς οἡ ἱ. 
20), τερεδιεα ἴπ τήδην ἔογτιβ: οὔ. 2 Ὅοσ. 
χ. τὺ, χἰϊ, 3. ἢν, εἴς, ὙΠε βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ αἰννᾶγϑ (ενεη ἱπ ἔοτη. χῖν. 17) Ῥθᾶγβ 
τεῖ. το πε ἅπδὶ Μεβϑβίδηϊς γυϊε (5εε νὶ. 9 ἢ, 
χν. 24, 50) ; {πὸ “Ῥονεῖ οὗ αοά᾽" οδ]]εά 
τ ἱπῖο Ῥεΐηρ δπὰ ορεγϑίεβ 'ἰπ Ἔνϑγν πιδῃ 
ΨΜΠῸ {ΓῸΪῪ 8εγνεβ ἰ(. ὙΠδᾶι Ὀινίηθ γθδ τὴ 
ἰ8 ποῖ ῬΌΠῈ υρ ὃν πάν ψογάβ. Τὸ ἴδε 
βᾶτης ἰοϑί Ῥ, οἴειβ Ὠίτηβεὶῇ ἰπ 2 Οοτγ. 
χὶ, ἀττο. Ἐὸγ εἶναι (πη ἀετβιοοά) ἐν, 5εῈ 
ἱϊ. 5 πὰ ποίε. 

Ψ ει. 21. τί θέλετε; “ναὶ ἴβ γουγ 
Μ1Π} π-νμλὶ νου γοὺ μανε τί ἃ 
ΒΏΔΙΡΕΙ πότερον; {πε ἰαίίθ ΟΠΙΥ οπος 
(Τομη νἱϊ, 17) ἴῃ Ν.Τ.---ο Ἡ  Ν α γοὰ ἅτ 
Τ το οοτης ἴο γου ὃ οἵ ἴῃ ἴονε δπὰ ἃ βρίσίε 
οὗ τλεεκπαββ ἦ ̓ ἐνῥάβδῳ (--ὲν κολάσει, 
ἐν τιμωρίᾳ, τη.) 15 Ξουπὰ ατ. ἔοι “ ἀτπηοὰ 
ΜΙ ἃ το " (οὗ. 581:. χὶνιῖ. 4, ἐν λίθῳ; 
1 ιοίδη, Πῖα]. Μογέ., χχῖ. 3, καθικόμενος 
ἐν τ. ῥάβδῳ; αἀά ΗεΡ. ἴχ. 25,1 Ἰοδη ν. 6 
--ῖῃε ᾿πηρίεσηδης οξρδίεγηδὶ αἰ βοιρ πὸ (14 
δ] ]εἀ ἔογ Ὁν τῃε δεμπανίουτ οἵ "" Βοπηε᾽" (18). 

ΎΠετα 15 τεαβοη, μοννενεσ, ἰῃ ἰῆς σέσγη 
ποΐε οἵ {Π15 ἀπεβίίομ, ἴοσ οοηπδοίίηρ ἱξ 
στὰ οἢ. ν. 1 (38ο Οες., Ον., ΒΖ., Η:). 
Ῥ, 18 δρριοδοπίηρ ἔπε βυρήεοε οὗ [ες 
[ο]]οννίηρ᾽ ϑεςείοη, ννῃὶς ἢ αἰτεδάν βεῖσβ ῃ15 
τα ῃ. Εὸς τμ6 56). οὗ δες ἀπδίξαξίυε 

φιεείϊοη, ἔλθω, δες Υτ., Ρ. 356: ἐν ὑμῖν 
τὸ πρᾶγμα κεῖται ((τη.).---νν ἀγάπῃ 
κιτιλ, (ἔλθω) ; ο΄. 2 Οοτ. [ἰ. τ; δε 
φοπβίγ. οἵ ἰΐ. 3 ἂῦονς ἰ8 βοπεννῃδι ἀ{. 
{τε ποῖα). πνεύματί τε πραὕτητος ἀε- 

ὯςΒ5 πε ραγιουϊασ ἐχργοβϑίοπ οὗ ἴονε ἴπ 
ΜΜΏΪΟῃ Ῥ. ἀεβίτεβ ἰὸ σοπλε: οὗ, χίϊ, 6 ἢ. 
Τῃε ΑΡ. ἄοεβ ἢοὲ πιδδη ἐΐες Ἡοῖν ϑῤίγ᾽ξ 
Βεγα βρβοί ἤσαν, ἱπουρῇ (ἢ ἐπουρθι οὗ 
Ηϊτη 15 ἰδίεπέ ἴῃ ὄνογυ τϑῖ. τὸ ἔμι6 “ δρίσιε " 
οἵ α Ομτιβείδη τη. Πραύτης (εἶ. 2 ον. 
χ. 1) ἰβ {πε ἀϊδβροδβίείοι, πιοβὲέ ορροβεά ἴο, 
ἃτιὰ οχογοίβεά Ὁυ, {πε βρίσί: οἵ τῆς σοη- 
οοἰξεά δηά ἱηβυδοτάϊηδίε τινὲς αἱ Οὐ. 

ΒΙΝΊΒΙΟΝ 11, ΟὔΈΒΤΙΟΝΒ ΟΕ ΘΟΟΙΑΙ, 
Μοβαῖβ, νιν. ὙΠὲ Αρ. παβΒ ἄοπε 
ἢ τς βυδήεοι οὗ τῆς Ῥατγεῖεβ, ὑνῃϊοἢ 
μαᾷ οἱαϊγτηεὰ διίεηπίοη ἤσγβὶ θεοδυβε ἐπε 
βρσιηρ ἔτοπὶ ἃ γδάϊοϑὶ τηϊβοοποαρείοη οὗ 
Ομ τβύδηϊιυ. Βαϊ ἰῃ 115 ἰγρίσαὶ ΗΕ] Ιεπὶς 
ςοπιτγυπί(ν, βοοίαὶ φογγεῤέϊοηις ὨΔα ατίβθῃ. 
ΜΜὨΙΟΝ, [οὶ 50 υπίνεσβδὶ, ϑγογα 511}} τόσα 
τηδιρηδπξ ἰπ {πεῖς εἴεοι. ὙΠε πεδίμθη 
Τοηνετζίβ οὗ Οοσ,, θυ ἰδεῖν ναβῃθα ἴτοπὶ 
186 ἔου]εβὲ νῖος (νί. ο 8.), ννεῖς βοπλε οὗ 
{Πεπὶ 5Πρρίηρ Ῥδοῖ ἱπέο ἐπε τηῖγε (2 Οὐσ. 
χὶϊ, 21). Απ οἤεπος οὗ ἱπογβάϊ]6 ἑυτρὶ- 
τυαάς δά Ἰυδὲ σοπὶς τὼ ἐπ Αροϑβείβ᾽ 5 
ΘΆΓΒβ, ἴο {πὴ6 βῃαπιθ οὗ ψῃίο δε Οἤυσοι 
δρρεδγεά ἱπάϊβεγεης (ν.). Ὑπῖβ οαβα, ἄε- 
ταληδίπρ ἰηβίαπὶ ἰαάϊοία] δοίίοπ (1-5), 
Ιεδᾶάβ {πε Αρ. το ἀβῆης πιοῦε οἰ θδυῖν [Π6 
τεϊδιίίου οὗ Ομγίβιίαηβ ἴὸ τῆεῃ οἵ ἱπιπηοσαὶ 
116, δ5 {πεν τῇῆλυ δε ἰουπά υἱΠἰη ΟΥ̓ 
ψπουὶ τπεὸὶ ΟΠυσοῖ (6-13). Ἑτομι 515 
οὗ επϑποϊδαμπμδ55 Ὦ6 ρ85565 ἴῃ ἢ. νἱ. ἰο δοῖβ 
οὗ ἐπ)ιμδέοε σοτητηϊ θὰ ἴῃ (8 Ομυτοῇ, 
ψνϊοἢ, ᾿π οἷς ἰπβίδπος δἱ ἰεαϑί, μαὰ Ῥεδῃ 
βοδηάδ᾽ουβυ ἀγαρρεὰ Ῥεΐοσε ἔπε Βοδίμπθη 
Ἰανυ-οουτίβ (1-8). [ἴῃ νἷ. τ2-20 Ῥ. σεζυσηβ 
ἴο ἴδε ργεναίεπὶ βοοίδὶ εν] οἵ ὅοσ., δπὰᾶ 
Ἰδλυπομεβ μὶβ βοϊειηη ἱπίθγάϊος δραϊηϑβί 
ονηϊεαξίοι, νῖο ἢ τψᾶ5, βθοτηϊηρῖν, 581 6]- 
τοτεδ υὑπάθγ πε ρῥτγεῖεχὲ οἵ Ὁ γίβειδπ 
ΠΡεγν 1 Ιἔ 15 ̓ υ8ὲ πεῖς, ἀπά ἴπ πὸ ἰἰρας 
οὗ με ρῥγίποῖρ᾽εβ. πονν ἀδενεϊορβά, ἐμαὶ Ῥ. 
τΆΚεϑ ἂρ ἴδε αυεδβείοη οὗ »παγγίαρε οΥ οεἰ᾿- 
ὅαεν, ἀιδβευββεά δὲ ἴασρε ἴῃ Ἵῇ. νἱ. Ὑδς 
ἕλοι ἴῃδλι {πε ΑΡ. ὰτηβ δὲ (5 ἱπποξῦγα 
το ἐδε τορίςο5 ταἰβεά ἰπ [πε Ομυγοῦ Ι,εζέεσ, 
αηᾶᾷ {παΐ οἷ. νἱἱϊ, ἴ5 ποδάβά υπτα (μος 
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1 . ᾿ τῷ 
πατρὸς ᾿ ἔχειν - 2. καὶ ὑμεῖς 5 πεφυσιωμένοι ἐστέ; καὶ οὐχὶ μᾶλλον 8: ἰν. δ. 
" " Ἴων 3 Ξ Ξ ε ἐπενθήσατε, ἵνα ᾿ ἐξαρθῇ 1 ̓ ἐκ ἢ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ' ἔργον τοῦτο 

» - ποιήσας 3; 3. ἐγὼ " μὲν ᾿᾿ γὰρ ὡς 5 " ἀπὼν τῷ " σώματι, " παρὼν δὲ 
ἔτ, " Μ τῷ " πνεύματι, ἤδη Ῥ κέκρικα ὡς " παρὼν τὸν οὕτω τοῦτο ἅ κατερ- 

ἘΚ. νὶ. 25. ἱ ΟΟἹ]. 11. 14; ΜΚ, χἰϊὶ, τς; 70. χνὶϊ. 15, χχί. ἔ. 
2 ὙΠε85. ἱϊ, 7; Ατἰβ χνίϊ. 33, χχὶΐ, τὸ; ἮΡ χα, πον, 
ὙΠ, 41. τῇ ὅ8εε χὶ. 18. 
ταίνποὶ Ἐρῇ, ἵν. 4; 1 ΤὮεββ. ν. 23. ΡῬΕΩ, νἱϊ. 37. 86ε ἰΐ. 2. 
νἱϊ, 8 Ε΄, 

Ἰαρθῃ: 41 πος, Ὀυϊ 1... 

Ὦ 2 Οογ. χυὶ ἔ,, τα, ΧΙ, 2, το; ῬΆΪ]. ἵν 27; (ο]. [ἴ. 5. 

Ἶν 2 σον. χίϊΐ. 
21; }ᾶπιε5 
ἵν; εν. 
ΧΨΠΪΟΤΙ 
ἢ.; Μι. 
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Ν χνί. το; 
Κ 2 Οον. νΐ. 17 (156. 11. 11}; ΟἹ, 13. τᾷ; 

11 {π15 βεπβς, Μι. χχίϊ, 3; εἰς, χί, “8; 70. 
ο νῖϊ. 34; Εσῃι. 

ᾳ ἴῃ ἷκε βεῆβο, Κογη δ΄. 27, ἰΐ, ο, 

ἥπραξας (9), ΣΑΟ, Ξενεῖαὶ ροοὰ πιίπη. ; 530 Τίβομ., ΥΝ.Η., Νεβῖῖα, [μβῖε. δε55ὶ. 
τ Τρνησας, ΒΡΑΡΓΡ, εἰς. (νξ. )εοἢ)--- το αν ὙΝ εβίεγη ἀπά ϑυτίδη. 80 Ὑτερ., ΕἸ., 

5. θη". ὦ ς (απων) ΦΑΒΟῸ"ῬὈ 17,37, νξ., 5ύ.80 8, ζ0Ρ. 

ἴοττηυϊα Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, τηυϑὲ 
ποΐ Ὀε Αἰϊοννεὰ ἴο Ὀγεαῖκ {πε βίτοπρ 1ἴπκβ 
οἵ 5] ςἰ-πηδείεῦ δηά τπουρῃς Ὀἰπάϊηρ ἰξ 
ἴο οππ. ν. δηᾶ νὶ. [115 σοππαχίοπ ἢ 
ἴῃς ἰοτεροίηρ οοπίοχί 15 βββεηῖῖδὶ, ἢ 
ἐπε Το] ονγῖηρ οοπιραγαιϊνεϊν δοοϊἀεηιαὶ, 

8 15. ΤῊΕ ΟΑΒΕ ΟΕ ΙΝΟΕΒΥ, ν. 1-8, 
Αδουΐ {πε ρατγίν-βιγιεβ δὲ ὅοσ. Ῥ, ἢδβ8 
δε ἱπέοστηεα ὃν {πε τραπηθεῖβ οὗ ἃ ρδ- 
ἘΟΌΪΑΓ ΓΑΓΎΣΪΥ (1. 11); {πε τηοπβίγουβ οᾶ568 
ΟὗἨ ἰηςεβί, ἰο ψνῃΐομ πα ἔυγηβ ΔΌγΟΡΕΪν 
δηά ννἱπους ΔπΥ ῥτείδος (ς, 1, τοὺ, 15 
ποίοτίουβ. 

ψεῖ. τ. Ὅλως ἀκούεται κιτιλ.: “ἼὝΠετο 
15. δου! ἐογηϊοδίίοη μεαγᾷ οὗ δπηοηρβὲ 
γου " Νο ψοηάετ {πδὲὶ {πὲ [δέμεσ οὗ τῃ6 
ΟΒυτοῖ 18 σοσαρεϊεὰ ἐο βου ἴῃς “τοί "" 
(ν. 21). Νοῖ ἀκούω, 45 ἰπ χί. 18, Ὀὰϊ 
{πε ἱπηρεγβοηδί ἀκούεται (ο΄, ἠκούσθη, 
Με 11. χα), ἸηἀἸϊοδε πη ρ' δονιηι0η γεῤῥογεῖη ἔπε 
ΟΒυτοἢ (ἐν ὑμῖν),---ἀπὰ (ὅλως : 5εε Ρ4115.) 
μηαοιμδίεα γαεί. ---- Πορνεία Ξἰσηϊῆεβ Δ ΠΥ 
ἱπιπιογαὶ βεχυδὶ γεϊδιίίοη, νμεῖπεγ ἱποϊαά- 
ἰἱπρ' (45 ἴῃ Μαῖίϊ. ν. 32) οσ ἀἰβείηρυβπεά 
ἔτοπι (Μαῖι. χν. 19) μοιχεία. 
ΤΕ 5ἴπ ἰἴβ ὑγαηάεά 85 οὗ ὑῃρδγδ εἰς 

δίδοκηθββ Ὀγ {πε ἀεβογίριίοη, καὶ τοιαύτη 
πορνεία ἥτις κιτιλ.: “Ὑε5, ἀπά ἃ ἰογηΐϊοδ- 
τἴοη οἵ βϑιοῃ βογι" ---ἶμε καί εἰξ»εαςέϊο---- 
“45. (παῖε 158) ποῖ ενὲπ διῆοπρ [δε 
(επεε5 1 ὙΥΒ1ε πλεγο πορνεία ννᾶ8 ἐχ- 
οὐυβεά---ηοί [0 54Υ ἀρριονεὰᾶ---ἰηὴ μεδίπεη 
Βορϊείγ, ὄνεῃ ὈΥ 5ίσιοϊ τηοσγδ  ἰβῖϑ, ΕΔ 
ἔου!ηεβ5 ννὰ5 δροπιίηδίεά, ΟΥ̓ ἐμ18 ογίπγε 
τε ἴοοβε Οδίυ!]υ5 βυβ (76. 4): “Ναπι 
ὨἾΒΙ εδὲ αυϊάσυατη βοεετῖβ αὰο ργοάεδι 
αἱτγα "ἢ; δηά Οἰςεσο, ῥγο Οἰμεηέ,, 6, 15: 
“ἐ 0615 ἱπογο Ὁ ς, εἴ Ρτδῖςγ μᾶπο ὉΠΑΠῚ 
ἴπ οσῃηὶ νἱτᾶ ᾿πδυιάϊευπι᾽" ; Εὐγιριάε5' Η ῤ- 
ῥοϊγέμο Ξρεβῖϑβ ἴον ὅτ. βοπείπιεηι. ατεεῖ 
ἃπὰ Ἐοπιᾶπ ἴανν Ῥοιῃ βιαπιρεᾷ ἴτ ἢ 
ἰηΐδτωυ ; ἴοσ 7 εν β αν, 55ε ἴνεν. χυ] 
ἡ ἴ,, Ῥευξ, χχὶ 30. αἷϑο ἔζεῃ. χἱϊχ. 4.-- 

ἥτις, οἵ φιαϊϊέν (45 ἴπ ἢϊ. 17), ἱπ Ρίδςε 
οὗ {πε τερυϊαγ οοτγγεϊδεϊνε οἵα (χν. 48). 
Νείίπες ὀνομάζεται (Τ. Ε.) ποτ ἀκούεται 
8 υπάετϑίοοά ἰῃ {Π6 61] ρ5.5, βἰπιρὶν ἐστίν 
-πτβυοῃ 45 ἄοεβ ποῖ εχῖβι᾽; τπῈ ὄἜχοερ- 
εἰοηδὶ μεδίμεη ἱμβίδποεβ ἃγα βοῇ 845 10 
Ῥτονς ἴῃς γὰ]θ. ὙΠ δοῖμδ] βἰπ ἰβ ἤηΔ]ν 
βίαιεά : ὥστε γυναῖκά τινα κιτιλ., “45 
ἐδαῖ ομε (ογ ἃ οεσίδίη οπδ) βῃοιυ!ά ἤδνε ἃ 
Με οὗ δὶ5 ἔδιμεγ᾽".---ἥτις ἀεῆπεβ {πα 
αὐαίν, ὥστε (νἸτἢ 1πῈ.} [ἢ σοπίεης δηὰ 
εχίθηϊ οἵ πε πορνεία.---γυν. τοῦ πατρός 
(ἰπβεεδά οὗ μητρυίαν) 15 (με ἴετηὶ οὗὨἉ [,ον. 
ΧΥ!. 8, ἔχειν ἱπάϊςαίεβ ἃ οοπιϊπυεά 45- 
βοοϊβιίοη, ν θέμε ἴῃ ἴπῈ ψΑῪ οὗ ἰογτηδὶ 
μια αρ οἵ ποῖ; ΠΟΥ ἄοεβ ἔργον (2), ποῖ 
κατεργασάμενον (3), τηΔ κα οἶεαγ [Π15 Ἰδτίοῦ 
Ῥοίηϊ. Ὑπδὲ “ἴδε ἰβδίπεγ᾽' ννὰβ Πνίηρ 18 
ποῖ ῥγονεὰ ὃν {πε ἀδικηθεὶς οὗ 2 (οτ. νἱϊ. 
12; Ρ. σδῃ παταϊν πᾶνε τείεισε τὸ {Π|5 
ἔου!] ᾿τηπλογδ εν ἴῃ ἐπε ἰληρσυᾶρε οἵ 2 Οοτ. 
ἰϊ. 5-1.1, νἱϊῖ. 8-12; {πε “ρτίεῖ" δηά 
“ΤΟΙ ἢ οὗ ἴποβε ραββαρεβ ᾶἂτα ρσοῦθδθὶν 
απὸ ἀϊΕ[ι,} ὙΠα τυοηίανρ 58 ποῖ ἃ Οἢσίβ- 
εἴδη, ἔοσ Ῥδι] ρᾷββεβ πὸ βεηΐεῃος. ὕΡΟΠ 
Ὧδγ; 8668 γεῖ. 13. τ" 

νει. 2. δι δὲ ἴδε ὕοσγ. ἀοίηρ 
υπάεγ [Πὶ5 ἄξερ ἀϊβρταοα  Νοὲ εὐὲπ 
εγϊουΐηρ. Καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ; 
κιτιλ.: “Αηᾷ ατε νου (5:1) ρυῆεά ἃρ} 
δηά ἀϊᾷ νοι ποῖ ταίμεγ τηουτῃ 2 Εοε 
τῆς ρτατηπιδίίοδὶ ἕογος οἵ πεφυσ. ἐστέ, 
8.66 ρδτῖβ. ἴῃ 1, το, ἵν. 8; δηά ἴοσγ {πῸ νῦ., 
ποίς ἴο ἷν. 6, Ῥ, οοηϊτοπίβ {πε ρῥγίἀβ οὗ 
τς Οογ. Ομυτοῖ τ (15 ογυβίηρ ἴδοι; 
ΠΟ ἱπιε ] οί]! ὈγΠΠδηςα, πο το]! ρίουβ εἢ- 
(Πυδβίαϑπι, οαπ σονεσ [15 Ὠίάδουβ Ὀΐοῖ: 
“φΓρυτηεπίδίυγ ἃ σοπίγαγίο, Οἱ επϊπὶ 
Ιυσέυβ εβέ, σεβϑίε ρ᾽οσίδ""᾽ (Ὁν.). ὙὍῇπε νεγ. 
5 Ὀεβὶ τεδὰ ἱηέεγγορα υεὶν, ἴῃ νῖανν οὗ 
τῃε οὐχὶ ἱπ 2πά οἴαιβὲ (εἴ, ἰ. 20), ἀμ ἴῃ 
Ῥδυ]᾿ 5 ἐχροβιυδίογυ βίν]6 (οὕ. ἵν. 7 1.).-- 
ἐπενθήσατε (Ξεε ΡΔ115.) σοπποίεβ Μεπεγαὶ 
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5517). 
εὟν 1 ἘΣ Ἣ " Ἐτοαν ταν τος Σατανᾷ εἰς "ὄλεθρον Ὡς τά, χνὶ, 

τδ; 2 Οοτ, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

σαρκός, ἵνα τὸ ᾿ πνεῦμα σωθῇ ἐν 

ν, 

Π 

11, χ3, νἱϊ, 13; Εσπι, ἰ. 9; ΘΑ]. νἱ, χ8; ΡΆΪ], ἵν. 23; ῬΉπι, 25; 2 Τίπι. ἱν. 22; ΜΚ. ἱϊ, 8, ν]1}, τ; Ταῦ 
ἱ. 47, νἱϊ. 55. 

εν. ῥαδεΐ», 

31.; 

το πηι. ἡμῶν 811 αποος Ρυΐ Ρ, 

{2 ΟοΥ. χὶϊ, σ᾽ 2 Ρεί. ἱ. τό; [ζ ν. 17. 
σι, νἱΐ. 15, 28, χνὶ. τό, 18; 12 {ἴπιε8 θεβίδεβ ἴῃ Ῥ.; 3 {5 8; Μι. χίχ. 14: Α΄. χχίΐ. “2. 
Οον. ἐΐ. τι, χὶ. χᾷ, χίΐ, γ; Βοπ, χνΐ. 20; τ Τὸ, ἱΐ τ; 

χιτῆ. ν. 3: 2 ΤῊ. ᾿.9:; 1 Τίηι. νἱ. 9; Ῥτον. χχί. γ. 
ΟἹ, ἰΐ. 4; 1 Τίπι, 111, 16; Ηςρ. χίΐϊ,ο: Μ.. χχνΐ. 41. 

Ὁ [ἢ ἐπὶβ βεῆβδ, τ Τίπι. ἰ. 20. ν τσ. 
Ὁ Υἱΐ. 5; 2 

4 ΤῊ, ἰΐ, ο; ἡ Τίπι, 1, 20, ν. 15: αν : 5 δηὰ 
Υ 2 Οος. νἱΐ. σ᾿; ἔσπι. ἱ, 

Ξ0νι. Χριστου ΑΒΒ"; πιοβέ οὐἱεῖσαὶ εἀά, Οορυ βέβ ἅτε δρὲ (ο σοῃηριεῖβ ἐὰδ παρε. 

Ξ0νι. Χριστονυ ΜΑΒΏΡ 46. 

πιουτηίηρ---ονεῦ “4 Ὀγοίπεν ἀθδά ἐοὸ αυά, 
ὉΥ 5ΐπ, αἴαβὶὶ ὑπάοπα;" {πε ζδη5ε βίρπὶ- 
ἢὲβ5 “ ροΐπρ ἱπῖο τηουγπίηρ "--- Ὀγεακίηπρ 
Οὐ ἽΠ στε Ὁ (Εν.) θη γου πεατγά οὗ 1{. 
ΟΥὨ 50} στίθῦ τπ6 δὲ βεάμεὶ 15 εχργαββεά 
Ὀγ ἵνα ἄρθῃ ἐκ μέσου ὑμῶν, ““τπδὲ δε 
Βῃουϊά θὲ τοσηονϑὰ ἔγοστη γοὺσ γαϊάβε, Μη Ὸ 
80 Ῥετρείγαίεά {πὶ ἀεεά", ὙΠὶ5 ἰβ τῆς 
Ἰδλίεσ ατ. κ"'ϑ3}- πα] ᾽" ἵνα, οὗἩἨ ἐλε ἀεεϊγεά 
γερεϊξ : 8εὲ Ν τ., Ρ. 420; Βπι., Ρ. 237; ο΄. 
χίν, 12 ἴ.---πράξας, 45 ἀϊδιιη ρυϊεῃεα ἔγτοπη 
ποιήσας (Τ. Ε.), ἱπιρ]ε5. φμαϊἐέγ ἴῃ τα 
δοίίοη (568 Ρ815.). 

νυ. 3-5. Τῆς γεριουαὶ οἵ {πε οσυρτῖς 
8, ἰῇ δὴν οᾶϑ6, ἃ βείεἰ δὰ πηδίίζευ : ἐγὼ μὲν 
γάρ, “ον 8. ἰβαβί᾽᾿. .. ἤδη κέκρικα, 
ἐῆδνε δἰσεαάν ἀβοιἀεά "--τ-νϊεμποιιι ννδι ηρ 
{1 γοιι βΒῃου]ά δος οσ 1 1 σουἹά σοπῖα. 
ΕἘοτ ἤδη 566 ηοίε, ἱν. 8; κέκρικα, ρΐ. οὗ 
Ἰυάρηγεπί (πδς Πδ5 ἀείϊετγηϊπδία εἴεοί,-τα 
μέν Ξοἰϊέαγίμηι-ο 1 Ἰηἀδεα (νπδίενεσ γοὺ 
ὨΊΔΥ ἀο)".- -ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ 
τῷ πνεύματι, “ὙΏ1|6 ἀρβεηΐ ἴῃ τπε ὈοάΥ͂ 
γαῖ φργεβαπὲ ἴῃ ἴΠ6 βρίσιτ '᾿; ὃν δθβεποβ 
τλε Αρ. τηΐρῃς ββεσῃ ἀϊβαμδι πεὰ ἴον Ἰυάρ- 
ἱπρ' (ε7. 2 Οοτ. χίϊ. 20- Χ|1], 2); μ6 ἄξοίαγθβ 
τῇδε δε ἴβ εῤὶγίἐμαὶϊϊν ῥγεδσηέ, 80 Ῥτεβεηΐ 
ἴο Π΄58 ἱππιοβέὲ σοπβοϊοιιβπβϑϑ ἅζὰ {Π6 (δοίβ 
οὗ τπε οᾶβε; οὔ. ΟἹ. ἰϊ. 5. ““8:, Ῥδὺ}}5 
βρίσιε, ΠΙυταϊπεά δηὰ νἱνι πε, 85. 1 τη- 
αυεβι μα 85, ὉῪ πε Ὠίνῖπα ϑριτίξ, 
ταυβὲ ἤανε Ῥεεῃ επάοννεἃ οὐ οδτίδίπ 
οσοαβίοηβ ἉΙῈ 84. τότε ἔπη Ογάϊ ΠΑΓΥ 
ἰπβῖσμς ἰηῖο {πὲ βίδίε οὗ ἃ ΟΠυτγοῦ δἱ ἃ 
ἀϊδῖδποε" (Εν.; οἷ Ἰοδπ 1. 48; 2 Κίπρβ 
ν. 26) : “1 πᾶνε δἰγεδάγ ρϑββεᾶ βεηΐβηοε, 
8 οὔς ρῥγεβεηΐ, οὐ ἧϊπι {πὶ Ὧδ8 50. 
τοι ΡΣ τη ϊ5 τηΐη  ". ὡς παρὼν τηθδΠ5 
“45. Ὀεΐηρ ῥσγεβεηΐ," ποὲ κ'ἂ8 {βουρῇ 
Ῥτεβθηῖ""-ν ῃοἢ τεπάδσιηρ᾽ νἰγέι δ! ν 5γ- 
Ταπάθτβ {πε ὑγενίουβ ἀπών.. . . παρὼν δέ. 
--κατεργάζομαι, ἐο τυογᾷὰ οἱ, οοηδτιαιπιαΐς 
(8ε6. ρδτγΐβ.); (ἢς αι! γίπρ οὕτως ῥτο- 
ῬΔΌΙν τεΐδγβ ἰο ἐπε τηδη᾽ 5 Ῥείῃηρ ἃ ΟἾγίβ- 

δη (ο, 12 1.)---- ἀπάστ ἐπεβε σοηάϊείοπβ "" 
(ς. 1, τ6 ἔ,, νὶ. 15). 

Τῆε ἡπάρτηθπε αἰγεαάν ἀείεγηίπεα ἴῃ 
188. ΑΡοβιῖε᾽ 8 τηϊηὰ 15 ἀβιἱνετεά ἴῃ νεσ. 5, 
ΒΌΡΡΙγ Πρ ἃ ατίπεσγ οὐ]. (οὐ ἐλ ἐπίηρ' ; 
οἥῇ. ἴον ἴπε6 οοπδιγυοσιίοη, Αοίβ χν. 38) τὸ 
κέκρικα: “1 μᾶνὲ αἰτεδάν ἰυάρεα ἢίστα 
εν (δανα ρίνθη βεηΐθποε), ἱπ ἰῆς πᾶῖηα 
οὔ ους Ιοτᾶ [ε515, ἕο ἀε]νεσ ΐτα {παὶ 15 
506 ἢ (τὸν τοιοῦτον) ἴο ϑαίδπ ἴογ ἀδβίγιο- 
τίου οὗ Πῖ5 ἤεβϑῇ, (παὶ 18 Βρῖτίε την δ6 
βανεά ἱπ {πεῸὶ ἄδυ οἵ ἐμὲ [οσὰ 6585", 
ΤΠε οἴδυβεβ οὗ νεσ. 4, ἢ {πεῖς βοίθγηη, 
τουηάεά τειπηβ, τῆακε τ νᾶ ἴογ ἐπ β 
ΑΥἕὰ] ββηΐθησε ; “ στανὶ τεσ ΒιΒρθη88 παπαῖ 
εἴ νῖρτγαι οὐδίϊο ὑβαῖε δὰ νϑσ. 5᾽ (Βρ.). 
ὙΠΕ Ῥγρ. Ρῇγαβεβ ἐν τῷ ὀνόματι τ. κυρ. 
Ἴ., σὺν τ. δυνάμει τ. κυρ. ἡμῶν ᾿᾽Ϊ..» ΠΊΔΥ 
Ὀες ςοπηεοίεά, εἰζπεσ οὔ ποσὰ οἵ Ῥοίῃ, 
ψἹὩ παραδοῦναι οἵ ΙΕ της βυθογάϊπαςα 
συναχθέντων ; ἀπά {πε ἔουΣ σοπιδί παίοπβ 
τπ18 ργατηπλϑ ΙΑ ΠΥ Ροβϑίθ]α πᾶνε ΘΟ 
ἰουπά δάνοσαίεβ. ὙΠπε οτάδσ οἵ ψογᾶβ 
πᾷ Ραίαποε οὗ οἴδιυβεβ, 45 ΨῈ}1 δβ5 ἰπ- 
ἐτηϑὶς βίπθϑβ οἵ σοππδχίοη, βρεδῖκ ἴοσ 
18 διἰαοηγηεπε οὗ {πῈ ἴοσγηεσ δαϊπησε τὸ 
παραδ. Σατ.» {πε ἰαϊίες ἰο συναχθ. ὑμῶν: 
80 υΐπεγ, Βᾷ., Μέσ, Ἀ1., Ἐν᾿ θὲ, ΕΠ 
ἍΤ {ππ ἤδπια οὗ ἰῃς Τυοτᾷ 765115 ᾿ ἘνεσΎ 
ΟΒυγοῇ δοὲ ἰβ ἄοπε, Ἔνεγσὺ ννογὰ οἵ δ1655- 
ἱπρ' οὐ θαπηίΐηρ υἱίεγεᾶ ; (πδὶ ΝΑπι πλθβὲ 
θὲ ἔογπιδ!ν ἀϑεὰ ψΠπεη ἄοοτη ἰβ ρῥτο- 
πουηοαβᾶ ἴῃ τῆ 8 Δ5βθυηῖν (566 ρατῖβ.). ΤΠς 
ξξη. 405. οἴδιιβα ἰβ ρΡατεπιπεξϊο, Βα ρρΙ νίηρ' 
1πε οσσαβίοη δηά σοπάϊεῖοπ ρῥσγεσεάεπε 
(αον. ῥέῤ.) οἵ ἰῃς ΡυΌ]ς βεπέεηςε ; 41} ἐπα 
τοβροηβίθ]ς ρατγεῖεβ πλυβὲ θ6 σοπουστεπέ: 
ἤθη γοὰ ἤδνα Δββαπι θα ἱορθίμοσ, 
Δοὰ τὰν Βρ γιῖ, δοπρ ψἱτἢ (Π6 Ῥόνεσ 
οὗ οἂυγ Τμοτά "]6βι5᾽. ΑἸοὴρ νι ἢ ἐπα 
βαϊμεγεά δββεσαῦὶν, ἀπᾶάδσ Ραμ] 5 ἀπβαεῃ 
ἀϊτεοῦπρ ἱπῆμεποε, α ἐπίγάὰ ϑηῤγεηι 
Ῥγεδεηος ἰβ ΠΕΟαββασΥ ἴο τηδῖζα {π6 β56η- 
ἴξηςς να] ὰ ; τ1π6 ΟΠΌγΟἢ δϑϑοοίαδξεβ ἰΐ86 1 
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"ἡμέρᾳ τοῦ " Κυρίου ᾿ "Ἰησοῦ. 6. οὐ " καλὸν τὸ " καύχημα ὑμῶν "5 86: 1. δ. 
“οὐκ “οἴδατε ὅτι “μικρὰ 4 ζύμη “ὅλον τὸ ὁ φύραμα “" ζυμοῖ; 
7. " ἐκκαθάρατε οὖν 3 τὴν δ παλαιὰν "ζύμην, ἵνα ἦτε νέον " φύραμα, 
καθώς ἐστε " ἄζυμοι " καὶ γὰρ τὸ ' πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν '" ἐτύθη 

χν. 26, χχνΐ. το; ΓΚ. χχί. 5. 
ἃ Οδ]. ν. 9. μικρος, οὔ, 788. 1], 5; Μι. χίϊ!.. 32. 
Ἐπ. ἰχ. 21, χί. τ. 
ἘρΡΈ. ἵν. 22; (οἱ. 111. 9. 

Ὁ ἴχ. 15 ἔν; 7 εἶτγεβ δεβίάεβ ἴῃ Ῥ, ; Ηδβ. ἐξ. 6. 

4 Τίπι. 1ἴ, 21; θευξ, χχνὶ. 13; ᾿υὰᾳα8 νἱΐ. 4. 
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« Μι.. χε, 35, χνὶ. 6 δ΄, απὰ ραγῖβ. Εογ φυραμα, 

Ε ἴπ {κὸ βεηβε, Κοσῃ. τὰ: 
τ, 

χχνὶ. 2, εἰς, Ετοπὶ ΓΧΧ (ΗςΡ. ῥεβαολ); ἴπ 2 Οἄτοη, φασεκ. πασχα θνω, Μῖκ. χὶν. τΔ; [ς, χχὶϊ, 7. 
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τ, κυρ. ἡμῶν ἰησον Χριστου, ΑΟΡ, πιίπυβος, 1δ, Εγττ, ΠΟ0Ρ., πιδν ΕΓ, 
τ΄ κυρ. Ἰ. Χριστου, ἢ Απηρτϑι. ΟἿ νεσ. 4, ἱ. 8, πᾷ σ Τμεβ8. ἕοσ Ῥαυΐίπε ὑβαρα, 

Ξ0 νι. οὖν 411 ὑπςο, δὰ δ ΟΟΙ,Ρ ; 811 οτίεἰσαὶ εἀά, 

ἜΥΠἢ τῆς ροόνγεγ᾽" οὗ [5 Ηεαά, Ἐ68115- 
ἴπρ' ἴπδὲ [ξ 15 οἰοιμεά ἐπαγενία, τμ6 Οοσ. 
ΟΠυτγοῦ νν}}} ἀεἰῖνεσ τῆ Δρρδ]]πρ βεπ- 
ἴδηςε ᾿ηϑρίταά ὃν ἔπε δῦβεπε Αρ.---σὺν τῇ 
δυνάμει κιτ.λ. 5. ἃ λ.1.; ἐν δυνάμει (11. 5, 
εἰς.) [5 γεαιθηΐ ἰῃ Ρ.Ὶ “Οὐτγ],οτὰ }6βι5᾽" 
15 ΟὨτῖβε ἐπε Ἅπαάρε (βεε ἱ. 8). 

“ Θεϊνοτίηρ ἰο ϑαΐδη,᾽" ἴῃ ἐπε νῖενν οὗ 
ΤΔΩΥ (ἰποϊυάίηρ, Αὐρ., ὔν., ΒΖ., ἀπά 
Ἰαιτίεγῖν Ηπ.), 15. ἃ βυὺποπυπὶ ἴοσ ὁχοοη1- 
τμρρηοαΐοηι,---α. [Ὠγαδεπρ οὐκ οὗ πε σοη- 
ἀετηπαά πο “ {πε Κίπράοτη οὗἩ ἄδτπθββ,᾽ 
ΨΚ ΠΕγα “ἐπε ροά οὗ [815 ψγνου  " Ποϊάς ϑύναν 
15. τ: τν. ἡ, ΕΡΙ 1ϊ, 2, νἱ, Σ2, Οο]."1. τ, 
Εἴς.) ; Βιπλιαγν ἱπ τ Τίτα. 1. 2ο. Βὰὲ 
{δαῖτα 8 πο ὑσοοῦ ἰδὲ βιοῃ 4 ἔοσσηυΐα οὗ 
Ἐχοοσγηγηυπίοδίοη οχίβιεα εἰΐπεῦ ἰπ Πα 
ΒυΥπαροριε οἱ ἔῃ6 εδιὶν ΟΠυγοῖ ; ἀπά ἐῃς 
αὐδεὰ νγογάβ, εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός 
κιτιλ., ροῖϊπε ἴο βοπῖὲ ῥά γείσαιϊϊν ῥμμέξυς 
δηᾶ βριτ ΠΥ τεπιεάϊαὶ νἱϑιδεοσ οὗ {πε 
δίηπετ, Ὑῃὲ σὰρξ ἰο ὃὲ ἀεδέτογεά, ἰέ 15 
τερίτεά, 1165 1π {π6 πιδῃ᾽Β 5] ραββίοῃβ ; 
δ6ς [Π656 ψουά, ργαβυπηδοῖν, Ὀ6 ΒΓ  ρΊἢ- 
ἐηβά ταίπεσ ἰπδη ἀεβίτογεά ὈῪ βεπάϊηρ' 
Πίπι Ῥδοκ ἴο {πε ννοτϊά. “Ἴδε βεβῃ, δ5 
ΔΕ Παῖς] τὸ “16 βριτίε " (5εε ρδτιῖϑ5.), 
8 ταῖπει πῸ τηδη᾿β δοάτν παΐμγδ; ἀπά 
ῬἈγβίσδὶ τη άϊεβ, ἐνεπ ἀεδιῃ, τε ἀβοτρεά 
1ὴ {πὸ Ν.Τ, ἰο ϑαίδῃ (2 Οοσ. χίϊ. 7, ὰΚὲ 
χί, τό, Ἰοῆη νἱϊ!. 44, ΗςΌ. ἰ1, 14), γγΨΏ11Ὲ 
ου τε ΟΥπεὶ παπά δϑήμ]οιϊςίοη 15 τηδάς δὴ 
ἰπβίτυσηεπης οὗ βρίτιτὰ8] βεπεβὲ (ἰχ. 27, χί.΄ 
30 Πι, 2 ΘοΥ ἵν. 16 Ἐ,, ΧΙ, 7, 1 ῬΕΙΕΣ ἵν, 
1 {); τοοόγεέονεσ, {πε Αρρ. ἀϊά οσοσαβίοη- 
Αγ, 45 ἰπ (π6 οαϑὲβ οἵ Απαπίδβ ἂπά 
ΕἸγπιδβ (Αςίβ ν., χἱ!1.}, φτοθοῦποβ ρβηδὶ 
Βεηίθῃοαβ ἰῃ ἐπε ρῃνϑβίοαὶ βρῆεγα, ΨΏΙΟΗ 
τοοῖ ἱτηγηβάϊαία εἤεςοϊ οα τα οοπδεπιπαά, 
ΤῸ ἀρρεαῖβ σετίαίπ ἐμδὲ Ρ, ἱπηροβεά ἴῃ ἐΠ18 
ςᾶδβε ἃ 56.276 ῥῥγεϊοαὶ Ἰη οί οη---ἰπ ἀεεά,͵ 
1 ὄλεθρος ἰβ το θ6 ῥτεδββεά (56ε ρδτἶβ.), α 
νιογέαϊ εἰγοζε---βθ τῇ 8 ΟἿΪΥ πιθδηβ οἵ 
τηατκίηρ 1π6 ρτανίεγ οὗ τῆ6 οτίπηθ. δπά 
βανίπρ' {πε οτἰ πηῖμαὶ, “1] πα ἔδλυας ρᾷ5 εὖ 

ἀουΐετ, οἾεβὲ ὑπὸ ςοπάαπιπαίίοη ἃ τηοτὲ 
406 Ραμ] ρσοόποησε " (Κεπδη); ποῖ ἤονν-ὶ 
ἔνασ ἃ βυάδάεῃ ἀδδίῃ, γαῖῃεσ “ἃ βίον σοῃ- 
βιχηρίίομ, σίνίηρ [6 Βίπηοσ {{π|6 ἴ0 τα- 
Ρεπε" (α4.). ὙῊῆς εἼδοίίοη οἵ {πε συ]ρτῖς 
186 ΟΒυτοῇ οἵ [561 σου] ἀπά τηυβὲ εἤεος 
(2, 13}; ἴον ἐπ ἀρρταναϊεᾶ ομδϑείβετηβηϊ 
ἴπς ῥσγδβεπος οἵ {πε Αροβιῖε᾿β “"βρίγί!," 
4ΠΠ|Πὲὰ “Ὅτ της ρόναῦ οὗ τη6 Τιογά 
7εβιβ,᾽ νγὰ8 πεοεββδγυ.---ὦ Σατανᾶς (ΗΕ. 
λασεαέᾶη, Ατάτη. σ᾽ ἑαηπᾶ : 8εὲ ρδτ]5.), "τδὲ 
Αἀνεγβαγυ," 5... οἵ ἀοά δπά πιδη, ἴο 
ὙΜΏΟΠῚ ἜΝ ΕΓῪ 50 ἢ ΟΡΡοτταΠΙΕΥ 15 ἡνεϊσοπηδ 
(Τομπ νι. 44). Ὑπαΐ δίῃ 8 πη] ΡΥ 
Βῃου!ά Ῥ6 (45 οπε πΊδΥ 840) ονεσσεδοῃμεβά 
ὉΥ οά᾽5 νν͵ϑβάοτη πὰ πιεγου (οὔ. 111. 10) 
15. ποιῃΐϊπρ νεσΥ, ψοπάδγία! (βεῈ 2 Ὅοσ. 
χίϊ. 7, Γὰκα χχι. 31: ἢ, αἷδὸ τῆς ἰεπηρία- 
ἄοπ οὗ οὐ Τιοτά, ἀπά οὗ 70Ὁ); παῖε 18 
Ρτονεγθία!γ ὈΠπᾶ. Οπ “ἐΐε ἄαγ οὗ {πε 
Ἰοτά," ψβεη {π6. υἱεϊπηαῖα βαϊνδιίοη οσ 
Ῥογαϊείοη οὗἩ βοῇ 15 ἤχεά, βεε ἱ. 8, Κοπι. 
1. 5:16, Ὑμαὲ βόπὶς Οού. δἔϊγνγατάβ 
Βουρης 2γοοῦ οἵ Ῥαυ]᾽ 5 βρεγηδίυγαὶ ρόνγεσ 
ξοε5 ἴο βὕον, ποῖ ἴπαὶ [8 βεπίεποα 
γτονεά δροτίϊνα, Ῥὰς ταίμεσ (πὲ {πὸ 
οἴπεπάετ ἀνεγίαα ἴξ ὃν ρτοπιρί τερεπίδποα. 

ψει. 6. “ὙΟοὰσ νϑυηξ ἰβ ποῖ βοοά:"" 
καύχημα, πιαΐεγῖες ρἰογίαπμάὶ (οῇ. αἰσχρὸν 
κλέος, Εὐυτίρ., Ηεΐεπα, 1351: Μτ.), ἔδυπά 
ἰπ (ἢξ βιδίε οὗ ἴπ6 Ομυζοῆ, οὗ ννῃῖοῦ {πὸ 
Οοτ. ψεσα ρὑγτουά (1ν. 6 5.) ννβεη ΠΟΥ 
οὐρῃε τὸ πᾶνε θθεῃ δβῃδπιβά.---καλόν, 
φοοά ἴῃ ἴμε βθηβε οἵ ϑςεερεῖν, οὗ πε 
φμαϊϊέν ; εὖ. 2 Οοτ. νιϊϊ. 21, ]οῆπ χ. 32, 
εἴς. Ἐρ: οὐκ οἴδατε. .. ; 566 ἴ{ΠΠ. τ6. 
--ἢε Ὅος. ταῖσδε τερὶν τας ἐπε οξηςε,} 

ΒούγΕνΟΣ 5παγηδίαὶ, τνὰ8 (πὸ βἷπ οὔ οπα 
τδῃ δηᾶ (ποσείογα ἃ {ππ|6 τπῖπρ ; Ῥ. τϑ- 
τοτίβ, ἐπδὲ 11 15.“ {π||6 ἰσαύδη,᾽᾽ σπου ρῇ 
ἴο “ἴεανεπ {πε ἡγμο]ε Κπααάϊηρ'"᾿: οἴ πὸ 
Ῥαγϑῦῖεβ οἵ Μαῖί, χιϊ. 33 απὰ ΓὰΚα χίϊ, 
Ι. Α 5ἰπ 80 νἱπιίεηι με δῃ ἱπάεβηίξα 
ροννεσ οὗ οοτγτυρίίοπ ; ἰξ ἰαἰπίαεά {π6 επ- 
εἶτε σοτητησηίγ, ὙΤπε φύραμα (φυράω, 
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ν. 

8. ὥστε ᾿ἑορτάζωμεν,: μὴ ἐν "ζύμῃ " παλαιᾷ μηδὲ ἐν 
ἑορτή, Ξ 
ΟΟΙ. “ϊ. 16; 9 ζύμῃ ᾿᾿ κακίας καὶ "᾿ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν " ἀξύμοις " εἰλικρινείας καὶ 
ῥαϑοῖηι ἴῃ 
Θοβρρ. 

αὐ Εοπ,. ἷ.20. 
κακια, χὶν. 

“ ἀληθείας. 

4ο; Ερῆῇ. ἵν. 31; (ΟἹ. ἡ. 8; ΤΊ. 112,3; 145.1. 21; ἡ Ῥεῖ, 1ϊ, σ, 16; Αοἰβ νἱ 22: Μι. νἱ. 34. πονηρία, 
ἘρΡΗ, νὶ. 12; Αοἰβ ἐϊ1. δδ; Μι. χχὶϊ. 18; 
ἱ, το. 
Αεἰδ χχνΐ. 25; Μίκ. ν. 33. 

ἵς. νἱϊ. 22; {κ. χὶ, 30. 
ο Ϊπ ἐπὶβ βεῆβε, 2 Οος. υἱΐ. 14, χἱὶ. 6; Εοπι. ἰχ. α; 

Ὁ 2 Οὐογ. ἰ. 12, ἰΐ. 17. -νης, ΡΏΪ, 
ΡὮ. ἦν. 25; ΡὨ]]. 1. 18; 2 0.1; 3]0.1; 

1 εορταζομεν, ΑὮΡ, πκΐίπιδος. 39.; Ὀγ ἰξδοΐβπ), 

ἰο πιῖζ) ἰδ ἴῃς Ἰθτηρ οὗ ἀουρὴ Κηεδάθά ἤοσ 
ἃ 5ϊηρῖε Ὀδίοῃ οὗ Ὀγεδά : 5εὲ ρδ18. 

γεγ. 7. ἐκκαθάρατε, “Οἴεδηβε οὐδ᾽ 
--ῖδε δου. ἱτηρ  γίηρ 4 σργιριαγγ, απα ἐκ- 
ἃ σον ὶδίς τεταονβὶ (5εα ρατίβ. ; ἴον βίπιρὶ ας 
καθαίρω, ]ομη χν. 2), ἰεανίηρ {με Ομυγομ 
“ο]εδη ᾿: δὴ δ᾽] υβίοῃ ἴο ἰῃς ργε- Ῥδβοῆδὶ 
τεσῖπονδὶ οἵ ἰεανεη (Εχοά. χίΐ. το Ηϊ,, χε, 
7). Ἐοτ τ. παλαιὰν ζύμην, οὐ, Ἰρηδίϊυβ, 
αα Μαρη., το, τ. κακὴν ζύμην τ. παλαιω- 
θεῖσαν κ. ἐνοξίσασαν, Δρρίγιῃρ, πονγένεσ, 
το Πιάφίϑηη παῖ μεγε γεϊδῖεβ ἴο (απῖ]α 
νίςε. Τπε “οἷά Ιεανεη" (ἀδηοίϊηρ ἠοΐ 
Ρείβομβ---ἰπε ἱποεβίποιβ δηά 815. {|κὲ--- 
δυΐ ἰηἤπεμοαβ: δε 8) πιιδὲ ὃς οἰεδηβεά 
ἈΜΆΥ, “ἴῃ ογάεγ {πὶ γοῖ τηδυ δε ἃ [τεβἢ 
Κπεδαϊηρ". νέον, πεῖν 5 ῥοΐπιέ οΓ ἐΐηιε 
(ϑεε ρ415.)---ῃδ τηᾶ55 οἵ ἀουρῃ, ψ τα 
{π6 ἐν] ξεγηηδηξ τετηονεά, Κκηεδάεά ὄνεῦ 
δραῖῃ. Ὑῆε ον. δσα ἴο θὲ οἷθδσ οἵ τε 
παλαιὰ ζύμη “ἴῃ δοσοτάληος Ὁ] ἢ ἐπε 
ἴδοι {παι (καθώς) {πεν “τε ἄζυμοι;,᾽ ἃ 
τεγηὶ ποῖ πιϑεά ΠἰτΕτα 1 }γ---ὰβ Τπουρῃ ἴδ 6 
ΟΠυγοΟ ννᾶ8. δἱ [Π15 (5... Ῥαβοῇδὶ) βεᾶβοῃ 
εαὔϊηρ υηϊεανεηεά Ὀγεδᾶ: βυςῇ ἃ παρα- 
τήρησις οὗ ]εννϑἢ ἰανν Ὁγ Θεμε!εβ. Ρ. 
νου Ἱά ματαϊν ἤᾶνε εποουγαρεά (βεε (Δ8]. 
ἵν. 9 8) -τθυς »ηιογαῖϊν, ἴπ σοπβίβίεμου 
ψ ἢ {πε Δ] ] ροσγῖοδὶ βισαίη οὗ {πῈ ρᾶ558 68 ; 
“ἢ πε ράτροβε δηὰ Ἴοιητηδηᾷ οἵ (οά, 
δηᾶ ἰη {ΠΕῚΓ οὐνὴ ῥγοξεβδίοη, ἴπαῪ δ.α 
βαραζαίςά ἔγοπι 411] βῖπ, ϑν μοι 15 ἴο ἔπϑτὰ 
νν παῖ, ἀυσίηρ πε ραββονεσ ᾿νεεῖς, ἰβανθη 
5 ἴο ἰῆς ενβ. Τῖβ οδ͵]εοίινε 86 οὗ 
μηϊοαυεμεα ςοτταεβροηάβ ἰοὸ {πὶ οἵ ςαρηο- 
ἐὐβεά ἴῃ ἱ. 2." (Βι.). ΟΑ τπε ἤδη καθαροί 
ἐστε οὗ Ἰομη χν. 3; δπά ἴοσ [(ἢε βεπογαὶ 
ῬεΪΠΟΙΡΙΕ, ἰ. 30, νἷ. 11, ΚοΙλ. νἱ. 1-1ἰ, εἴς, 
εχ. 8 Ἵχρίδίπβ {πὲ βυγῃρο ςαὶ ἄζυμοι. 

Ῥατεοϊραιίίοηυ. ἰῇ {πε βδογίῆσε οἵ ΟἸσίβε 
ῬΓΕΒΏΣη68. ὑη]δανοπθάπεββ ἴῃ ἴΠ6 ρατίίοι- 
Ῥϑηΐῖβ; ἴῃς ὑπ]θανεμεά ὑγεδά δηά {δὲ 
Ῥάββονθσ ἃζὲ τεἰδιεὰ (οδ)εοίνε! ν) 45 τϑ- 
Ῥεηΐδηος πὰ ἔβφιεἢ (βυρ)] σεῖνε]ν): “ἘῸΓ 
ἰηάεεά οὔγ ρβββονεσ λας δεεη οἰαὶμ, Ἄνεῃ 
ΟΠ τῖβε". τὸ πάσχα... .. ἐτύθη (δοτ., 
οἵ Πιίδβιοτῖσαὶ ἔλοι)---ἰῃς Ῥαββονεσ [ἀπ 
ΚΙΠεά, πὰ Ιεανεη ποῖ γεῖ σαβὲ ουϊ : ψν παι 
ἃ οοῃίταϊοκίοη! ὙΠῈ 1.ἂνν ῥτεβοσ θεά 
ΠΟ δχδοῖ {ἰπ|6, Ῥὰξ ἀβαρα τεαυγεά ανετν 

ΒοΙᾶρ οὗἩ Ιεάνβὴ τὸ θὲ ροὲ τἰ ἃ οὗ ἔτοπι [πε 
Βοιιδε δὲ {πε Ῥερίπηΐηρ (ενε) οἵ με ἄαν, 
Νίβδῃ 14, οἢ ΨΒΙΟἢ ἀπὸ 1 τι τν85 βἰδίῃ, 
πάσχα ΞἰΔηάβ ἴοτ ἴπε Ῥδβοδαὶ Γ᾽, απιὖ, τμα 
βϑογιῆςε οὐ ὑνῃΐϊοῃ Ἰερ δὶ σοπϑεεαςεά τΠ6 
Ῥᾷββονεσ (Μδτζᾷκ χίν. 12, οὔ. Ἰομη ἱ, 20). 

“Ουγ (ὉΠ τβδη) ραββονεσ, οὕ. Ηεδ. 
ΧΙ, το; δηᾶ ἴοσ Ῥαυ} 5 δρρτορτίδίίοη ἴοὸ 
τ18ε Ομυγοῦ οὗ (δε ἐπίηρβ οὐ {πε ΟἹά 
Οονεπαηΐῖ, ἔοπι. χί. 17, 6]. 'ν. 26, νἱ. 
τ6, ῬὨΪ. ἢ... 3. ὙΤΠΐβ ἰδεπεβοδίίοα οὗ 
ΟΠτῖβε ογυοϊβεὰ νὰ τε Ῥάβοθαὶ Τάτ 
Ἰεπάβ βοσῆβ βιρροτὲ ἴο ἔπε νίεν ἔδμδΐ 
1688 ἀϊεά, 5 [Ὡς Εουτιῇ (οβρεὶ ἀρρεαγβ 
ἰο τερσεββηΐ, οὐ ἐΐε ταίλϊ Νίδαη; ὃυϊ {πα 
Ῥτγεοῖθε σοϊποίάεησς 18 ποῖ ββϑεηΐαὶ ἴὸ 
᾿ἰβ ἱπιδγργείδείοη. ὙΠῸ Ῥᾶβοπα (Αταπι. 
ῥάξεμα τε ἩεΌ. ῥεδαορλ)--ῖθ ΟὟ, “7ε- 
ον β Ῥδββονε '᾿΄-πεννὰβ (6 βϑογβοῖδὶ 
ςονεηδηί-ἴδαβὶ οἵ με κιηράοτγῃ οἵ αοά ἴῃ 
1βγδεὶ. [1εὲ σοηίαϊηδά Ἰῆγεε Ἔββϑεηίαὶ εἷε- 
ταθπῖβ: (1) ἐλε δίοοά οἵ τε νἱοείπι, 
ΒΡΓΠΚΙεὰ δὲ ἴῃς Ἔχοάτβ οὔ εαςῇ ποιιβα- 
ἄοοτ, αἰἴϊζεσννατβ οὐ ἰῆε παίίοῃδὶ αἰταγ, 45 
8ῃ. δχρίβιίοη ἰο (οά (ο΄. Εοπλ, [1], 25), 
ὙΜὮΟ “Ῥᾷ5865 ονεῦ " ψνεη Ηξ “'βεεβ {πε 
δΙοοά᾽᾿; (2) ἐλε ἤεδλ οἵ με ἰασὰρ, βὰρ- 
ΡΙγίηρ τῆς οοά οὗ τεάεεγηεᾶ 1βϑγδε] 45 11 
βΒείβ οὔὖξ (0 τῆς Ηοὶν Μουπὶ δηᾶ ἐξα 
Ῥτοσηϊββα 1,δηἀ (56 χ. 16 ἔ,, ]οῆπ νὶ. 32, 
51); (3) ἐλε δορεϊμτιεα ἐεαδέ, ἂπὶ αςὶ οὗ 
1Ε]]οννβρ, στουπάεά οὐ γεάεσηριίοη, Ρε- 
ὕνεθῃ επονδῃ δηά ᾿ἴβγϑεὶ ἀπά διηοηρϑί 
1π6 Ιβγδαὶϊῖεβ; οἷ, χ. 16-22, χί. 20, δά 
ποίεβ. 
ὙΝ {ΠπῸ Ιδανεη γεπηονεά δηά ἔπε Ῥαβ88- 

ΟΥΕΥ ΓΆΤῚΡ 5[αΐῃ, “"1εξ 18 Κεὲρ δε ἔξαβι᾽"" 
(ἑορτάζωμεν, ῥΓ. 50]. οἵἉ σογιέϊηεφα αοέϊοη) 
--οτμιβ. ἵεστα αραὶῃ Δ]Περογσδὶ ποί Πἰεγα] 
(Ξεε ἄζυμοι, 7), “4 ἢριταῖϊνε οἤάαγδο- 
τεσ βϑίίοη οὗ ἴπ6 νος ΟὨ τί βεδη σοηάτος 
οἵ 1 (Με). ἅπας ὁ βίος αὐτοῦ 
πανήγυρις ἅγια (ΟἸετη. ΑἹ., δέγοηι., νἹ1]., 
ααυοιεά Ὀγ ΕΑ.) ; ἴο ἔπε βαπὶς εἴεοι Οτη., 
δείκνυσιν ὅτι πᾶς ὁ χρόνος ἑορτῆς ἐστι 
καιρὸς τ. Χριστιανοῖς διὰ τ. ὑπερβολὴν 
τ. ἀγαθῶν αὐτοῖς δοθέντων. διὰ τοῦτο 
γὰρ ὁ υἱὸς τ. Θεοῦ ἄνθρωπος γέγονε καὶ 
Ἰτύθη, ἵνα σε ἑορτάζειν ποιήσῃ; εἴ.» 
ΘΔΥΠογ ἔδαπ Ῥ., ῬὮ11ο᾽5 ἱπέεγργείδειοη οὗ 
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9. Ἔγραψα ὑμῖν ἐν » τῇ " ἐπιστολῇ μὴ “΄συναναμίγνυσθαι " πόρνοις -Ῥ Οοτ. νἱ!. 
. 3 - . “ 1ο. καὶ ' οὐ "πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου, ἢ τοῖς πλεο- 

οτ. 
χνΐ. 22; 
ἴς, 

νέκταις ἢ 3 " ἅρπαξιν ἢ "εἰδωλολάτραις, “ ἐπεὶ τ ὀφείλετε 3 “ ἄρα « 2 ΤΆ. 
Ρ 14. 

ν. 5; 1 Τίτω. ἱ. τὸ; ἔνῖςς ἰη Ηερ., απὰ ἰπ Εδν. 
ΔηάΓκ. 

Ψ νῖϊ. 14. 

ἱ νὶ. το; ΕρΗ. ν. 5; -τεω, 2 Οογ, ἰδ, σι, νἱῖ. 2, χὶϊ, 7 ζω 
15; 1Κ. χν]]. τα; -γη, Μί, ἐμὴν 251 ΗερΡ. χ. 34. ᾽ ᾿ ὅν 

ν᾿ τ νὶ. 9; ΕρΒ. 
8 ἶχ, 10, 22, χνὶ. 12; ΟΠ. ἰϊϊ. ο; 4 ἐἶπιεβ 1π Αοἰβ 

Ἤ. ἦν. 6.  νὶ. το; Μίι. νἱϊ, 
ν νὶ. 9, χ. γ; ΕΡΏ. ν. 5; εν. χχί, 8, χχίΐ. 15. 

Χ ἴῃ {π18 ἔεπβε ἀπά βεηβε (ωφειλ), 2 Οδς, χἰΐ, τὰ; Ἡςρ, ἢ. 17; [κι χνϊ. το. 

λθπι. καὶ 811 ἀπος, θα ΟΠ ΟΡ, 

καὶ (ποῖ ἡ Ὀεΐογε αρπι), 811 ἀπος. Ὀὰὲ ὩΟΌΒΟΙ,. 
δωφειλετε; 411 απος. δῖ Ὠ3Ρ, 

ἔπε Εεαβι, δὲ νιῖρν. Αὔναλ., 16; [6 σογιρΥ. 
φιαγεμά. ἐγπαϊέ. ργαίΐΐα, 28. ἙἘοτ ὥστε 
Ὑν ΤῈ ἴταρν., 5866 ποῖε οῃ ἷν. 5.---ἼΠε ἄζυμα 
(υπεανεπεὰ οδίκε8), το θὲ ραγίδκβη οἵ ὃῪ 
ἐπε ἄζυμοι (7), ἀτε ἀεδοτίθεά ὃν δε 
αἰἰγίδαίεβ εἰλικρινίας καὶ ἀληθείας, “οἵἉ 
βἰποδσιν ἀπά (τυῖῃ "-τὰ βουπὰ ἱπινατά 
ἀἰδροβιείοη, ἀπά ἃ σἰρῃς ροβίτίοη ἴῃ αοοοσὰ 
ὙΠ τη6 ταϑ! τ οὗἩ τπΐπρβ. Τὸ τῆς ἔοτ- 
δἰἀάεπ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ (Ξε: ποία, 7) ἰ5 
αἀάεά, ὈΥ ψγ8ὺῪ οἵ οἴοβεσ βρθοϊβοβδείοη, 
μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας κ. πονηρίας (»ταἰδεΐα 
ἐὲ μεφιλεϊ4]---" κακία τῆς νἱοίου. ἀϊβρο- 
βἰτοη, πονηρία {πε δοίίνε ἐχοτγοίβε οἵ 11" 
(1.1.); 5εὲ Ὑτεποῆ, 5γ,.,)ὄ ὃ 11... Τῇ 
δϑϑοοϊδεϊοηβ οἵ Ἀρρτοδομίπρ Εδβίεσ, ὑτο- 
ὈΔΡῖν, βιιρ ρεβίεά τῃϊ5 ἐγαὶπ οὔ τπουρῆς (οὔ, 
χν, 23, ἀπαρχή); ποννετε εἶβε ἄοεβ Ῥ, 
6411 ΟἸγῖδε “ἐπε Ῥαβοῆῃδ᾽. 

816. Α Ρκενιοῦβ ᾿ΕΤΤΕΕ ΜΊΒΕΕΑΡ, 
ν. 9-.3. Τῆς Οογ. Ομυτσοῦ ψεσς ἰακῖπρ 
ὯΟ δοίϊοπ αραϊπβί με οἴεπάεσ οὗ 8 15; ἰπ 
{π|8 περίεος ἐμδν ἀϊβσεραγάεα [Π 6 ΑροβεῖεἸ 5 
ἰπβίγασείοηβ οοηνεγεά ὃν βοπὶε τεοεπέ 
Ἰεϊέεσ. ὙΠεβε ἱπβίγυσίίοηβ ἴπαῪ ἀρρεᾶσ 
ἴο Βᾶνε σηϊδιιπἀοτβίοοί, τεδάϊηρ' ἐδ π 85 
ἐπουρ Ῥαὰ] ἔογραάς ΟἸ τἰβείδπβ το ἢανα 
ΒΩ ἀεαὶΐπρβ ἢ ἱσηπιοσαὶ ρεγβοηβ, ἀπά 
Δϑικίηρ᾽ ἕοσ Τυσίμπεσ ἐχρ᾽απαίίοη. Νοί ᾿π|- 
ῬτοῦδοΙν, ἔμεν γε τηακίπρ {Ππεὶγ τα- 
σεσίδι Υ οπ ἐπε ρέπεσαὶ ἀυδϑίοπ 8ἢ 
ἜΧΟΊΒ6 ἴοσ πεϑιἐδείοη πὶ {185 ἀγρθηΐς δπὰ 
Βαρταπέ οαβαε. Αοοογάϊηρ!υ {π6 ΑΡ., ἃξίοσ 
εἰνίπρ' Ξεπίθησς Ὡροη ἴῃς πόρνος οὗ νν. 
ι ἢ.) τερεδίβ ἢ 411 ροββίρὶε ἀἰβεϊποῖμεββ 
Ὧ15. ἀϊτεσείοπ ἐο φαοονιτμπηϊσαΐε ῥεγ 505 
οΓ 73 ἐηυμογαὶ 16 ὕγορι ἐπε Οππγοῖ. 
Ῥτοβίραϊεβ οἵ τῃ6 ννοσίἃ σηυβὲ ΡῈ Ἰεξξ ἴοὸ 
(οὐ β 5βοϊΪς ᾿υάρτηθηε Ρ, εἰς τπδὲ πϑτα 
85 δῇ ἐναβίοῃ, ργοτηρίε Ὀγ τῆς ἀϊδροβὶ- 
τίοη ἕο ραϊξεσ ννἱτῇ 5ἴπ, πη τὰς τηϊδαπάᾶετ- 
βίδηδιπρ ταρογίβα τὸ Ὠϊπὶ; μεποὲ (88 
οἰοβίηρ νοτὰβ οἵ ἐμ 1αϑὲ ϑεοίίοπ, οοη- 
ἀεπηπίηρ τῆς “Ιεανεὴ οἱ θαάπεββ ἀπά 
ψν]οΚεάπεββ ᾿" ἀπὰ σοτηταθπάϊπρ {πὸ “ ἀη- 
Ιεανεπεά ὑγεδά οἵ βἰποευϊεν ἂἀπά ἐγίῃ ᾽". 
Οη ἐμὲ παίυγε δηᾶ οοσαβίοῃ οὗ ἐμέ ἰοϑί 
ἰεέέξεγ, Βε6 1πέὲγοά., ΟμΔΡ. ἰϊ. 

ψες. 9. “1 ψτοῖς ἴο γοῦ ἰπ {πε (π1γ) 
Ἰειίεσ ᾿-πίῆε ἴαδὲ πε Οὐσ, μὰ τεςεϊνεά 
ἴτοπὶ Ρ,, νη οἢ ἰβ τεοδ! εα ὃν {πε τηδίζεσ 
7ι5ῖ. ἀϊδουδδεά, ὙΠα ἘΠ., ἐχοερὲ Απὶ- 
Ὀχοβίββιον (ἢ ΗἩ Πατν οἵ Εοπια, ῥτοῦ. 
Ιβδας, ἃ σοηνετίεὰ 76ν}), τεξεσσεά {πε 
ἔγραψα ἐο ἐμὲς Ἐῤ, τεαάϊπρ ἐπε νὉ. 5 
ἀῤιοίοϊανγ αογὶϑέ (45 ἴθ τὰ; 866 Βη. 8 44); 
Ῥυΐ {πετε ἰ5 ποιῃίπρ ἰπ α Οοσ, ἰο βυβίδίπ 
πε τεῖ,, ἀπά ἐν τῇ ἐπιστολῇ 5εετὴβ 
“δἀάεα δχρσεββὶν ἴοὸ ριιασά δραϊπβί τη 5 
ἱπιεγρσειδείοη " (Εά.). Μοάεγη δχροβὶ- 
ἴοσβ, ἴτοτῃ νυ. ἀοινηνγαγάβ, πὰ {πὲ ἴγασεβ 
Βεγα οἵ ἃ ἰοβὲ Ερ. δηϊεσβάδεης ἰὸ ουσ ΕἸσβε; 
2 Ὅοτγ. χ. τὸ ἔ, ἱπείπηαίεβ {πδὲ {πε Οοσ. 
Βδά τερεϊνεά βενεσαὶ ᾿εξίετϑ ἔτοτα Ρ. Ὀεΐοτε 
1με ξαποπίοδὶ ϑεοοπά, ϑοτηα πᾶνε ἰοιιπᾶ 
ἴῃ. 2 Οοτ. νἱ. 1τ4- 1. 1 ἃ βίγαν [ϑαῇ οὔ {π6 
τη ϊββίπρ' ἀοουσπεπε; {παὶ ρᾶγ. ἰβ σεγίδίη]ν 
Βειπδπε ἴο 115 ΡῬυγροβε (8εεὲ ἩΠρεπίεϊά, 
Ἑϊηϊεῖέ, ἐπ ἄας Ν.Τ'., Ρ. 287; Ννδιιείανν, 
ἴῃ Οἰακοῖεαὶ Κευΐειυ, τ800, ΡΡ. 12, 317 1.). 
ΤΗΣ, ἀπιρίρσυεν Ιγ ἴῃ ἐπε ψνοσά, συνανα- 
μίγνυσθαι (ἐο πιὲκ οπέϑεϊ εῤ τοϊἐλ), νρϊοῃ 
οτθτἀβ. βοοῖαὶ ἱπιίπηδου, Ῥν 116 ποβα τ μῸ 
νἰβμεᾶ ἰοὸ πιϊβυπάεδτϑίαπα ἰοοῖς ἰξ δ5 ἃ 
Ῥτιοβι δ: οη οὗ 41] ἱπίεγοουσβε. 
γεσ. Ἰὸ βῖνεβ ἐπὸ πεεάξῃ! ἀεβπίτίοπ οὗ 

186 ἀρονςε ἱπ]πποίίοη, οὐ πάντως ἰ5 θεβί 
Ὀπαετβίοοά ἃ5 ὈῪ Ἐγ. (πο ομιτίηπο), Ον. 
(τεφμς ἐπ πρϊυότδιρῃ), Μτ., Βι., Εά., ΕἸ., 
88 ποέ αδεοϊμέεϊν, ποὲ αἰίορείλόγ, οὐ τιε- 
δαϊϊνίπρ; πάντως ἀπά τηρκίπρ' τῃ6 ᾿πε10]- 
το ἃ φι!βεά οπε : “1 ἀϊά ποῖ δορεῖμεσ 
οστίἃ γουγ Ποίἀϊηρ ἱπέεσοουγβε νυ τη ἐπα 
ἰοσπιοδίοσβ οὗ 185 ψνοστὰ ", ΤῸ πιᾶκα {Πα 
πάντως εἸαρΠαβίδε ἴμα οὐ (45 ἱπ οηι. 
νϊϊ, 9)--τ  Αββυγεάϊν 1 ἀϊὰ ποῖ πιεδῃ ἴο 
[ον] αβϑοοίβιίοη νν 1 ἐοτηϊοδίοσβ οὐ δ 8 
1π6 Οδυτοῖ " (1.1.}---οῖδ το Ιεηά 1π6 ρδ8- 
8868 {Π6 δἷσ οὗ γεοοριηεηαϊηρ αββοοίαιίοη 
ἢ πἀποοπνεσίεά ρτοῆϊρβεεβ ! --- μαι 
ΔΡΡΙ1658 ἴο οπὲ βοτῖί οὗ ἱπηπηοσαὶ ἐν ΔΡΡΙΪῈ5 
το οἴμεῖβ: ἢ τ. πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν 
ἢ εἰδωλολάτραις, “οὐ ᾿υνῖτῃ {πε σονείοιβ 
δπα ταρδοίοιιβ, οσ τ Ἰἀοίδεοτβ ̓ς. ὙΠ 
πλεονέκται (τοὶ πλέον ἀπὰ ἔχω: 966 
ῬᾶτΙ5.) γε ἐμέ σεἰ -αρργαμαϊδὶηρ πῃ ρεπεταὶ; 
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ἘρΏ.. 2: Ω Σ ΡΥ Ὁ ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΡΝ. 1:---τϑ. 

11. νυνὶ 1 δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ “ συναναμίγ- 
εὐκῖν τάεγυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς " ὀνομαζόμενος ἢ " πόρνος ἢ " πλεονέκτης ἢ 

; 
τρειν, ἵν. 
15; τεῖ, 
4535: 
-ριαι 1 
Τίπι. ν. 
ἸΦΙΣῬᾳεὶ 

" εἰδωλολάτρης ἢ "λοίδορος ἢ " μέθυσος ἢ “ἅρπαξ, " τῷ " τοιούτῳ 
μηδὲ “ συνεσθίειν - 12. τί γάρ μοι καὶ 3 ὁ τοὺς ὁ ἔξω κρίνειν ; οὐχὶ 

“τοὺς "ἔσω ὑμεῖς κρίνετε, Ἥ τοὺς δὲ “ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει ; 13. καὶ ἢ 
πο; Ῥτον. ἡ ἐξαρεῖτε ὁ τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 
χχνὶ, 21: 
δίσ, χχὶϊ, 

. ἃν. το; ἐνῖςε ἵπ Ρτον., δπᾶ ἴῃ ϑἷτ, 
χν. 2; Ὅεη. χἰ ΐ, 32; ΡΒ. ς. 5. 

Ὁ 8εε νεγ. 5. 
ἁ (οἱ. ἱν. 5“; 

6 Η...; οἵ. 4 Οον. ἱν. τὸ; Εοπι. νἱξ, 22; ἘΡΉ. 111. τό. 

ς 6]. 1, 12; Αὐὲδ χ, 41, χί. 4; ζἱ, 
τ ΤΆ. ἵν. 12; ΜΙκ. ἵν, τα; Ῥχοῖ. ἐο 5, τΆ ἢ (εκτος). 

ἘΝΕῚ, ἀλ.1, Ῥέευΐ, χνἱϊ, γ, τά, χχίν. γ. 

ἴγυν, ΟΑΒΌΣΞΟΙΠΡ ; Ττερ., ΝΝ.Η., Νεβεῖς. γυνι, ΟΠ"; Τίδβοδ. 

30 γι. καὶ 811] υπος, θὰ: ὈΙ,. 

80». καὶ 411 πος. ας ὨΡῚ,. 

Φεξαρατε: 81] ὑπος. δὰ ὈἿ, (εξαρειτε) ; 8ες Πευΐ. (ρ41]1.). 

ἅρπαγες, ἰῃοϑε Ψηο 5εἶχε τοϊέξ, υἱοίξηοε; 
β'η5 οὗ ρτεεά δζὲ ἔγεαιεηΐ ἴῃ σοπηπιεγοίαί 
οἰξεβ. ““Ἰἀο]αίεῖβ ᾿" ἴδε ἔτβε ἀρρεᾶάγαπος 
οὗ ἔδε νγογά ἴπ [ἰτεγαῖασε: οὗ, ποίθβ οη 
νΠΠν, τ ἀπά χ, 10) ἱποίπἀδά (886 δηῦσγε 
Ῥᾶρδη ννοσὶά ; Οοσ, ἰδ δῖγν ψγ88 ΒΡ ΙΠ 
αϑϑοοϊδίεἀ υγἱεἢ βϑηβιδὶ β'η.---ἐπεὶ . ... 
ἄρα κιτιλι», ““βίπος ἱπ ἐπδὲ οδβε"--ῃε 
Ἰορίοαὶ Ἴοπβεάιβθηοα οἵ δρβοϊῃε ποη- 
ἱπίδσοουγϑε---- γοῦ ὑνεγε Ῥοιπά ἐο ρὸ οπὲ 
οὗ τῇς ψοτἱά !" --- ἑτέραν οἰκουμένην 
ὠφείλετε ζητῆσαι (ΤΏ Ρ.). Οπε οουἱά 
ποῖ ρυγϑιθ δην ἀνοσδίίοη δὲ ὕοσ. νϑυἱέμους 
δι σοπέδος ψν ἢ ϑαςἢ βίππεσβ. ὠφείλετε, 
ἴῃ ἐπε ἱτηρῇ, ἰεπβε οἵ ἐλε μηξμϊ δά οοη- 
ἀϊέοη (ἱπιρ! 16 ἴῃ ἄρα) ; ἔοτ {πε οτηϊξβίοι, 
σοτητήοη υν] τ νὍ5. οὗ [Π15 ἡβδίυγε, οὗ τῆς 
ἂν οἵἩ σοπίϊηρεπου, 5εε ὟΥτ., Ρ. 382, ἀπά 
ο΄. Ηξεῦ, ἰχ. 26, Εογ {π6 Ῥγίποῖρῖς ἱπὰ- 
ῬΙεά--δ δραΐηβε ἐλε εἰοβέεγ-ττθες ἸοΒη 
Χν]!. 14-10. 

γεσ. ᾿:. νῦν δὲ ἔγραψα, “Βυΐ πον 
1 πᾶνε νυτίτίεη "--τίπ οοηίταδὲ (ὁ ἐπε 
Εγραψα. .. ἐν τῇ ἐπιστ. οἵ νεῖ. 9: 
“1 δὴν οπβ ἀουδιεὰ {πε ρυτγροτὲ οὗ {πε 
ἔοττηεσ ἰδεξεσ, 1 5}.4}1 δε ἱπῃροββί]ε ἰὸ 
τοϊβέδ κε τῦν τηεαπίηρ ποῖν". ΤΠε ἰορίοαὶ 
(πο τεπιροσα]) βεῆβε οὗ νῦν (οἵ νυνί) ἰ5 
Ρτείεισεά ὉΥ βοπὶεὲ ἱπίεγργείεσβ : “Βαυΐ 
πονν---αὐέεν ἐλῖδ, ας ἐλίηρ5 ποῖσ ἀῤῥεατ---- 
(σου πηυδὲ υπάεογβϑίδηά (Ὡ40 1 τοῖς," 
εἴς., 118 ἔγραψα (δυ8 τερεδείηρ ἔς 
ἔοστηδσ, Νυνὶ δὲ Ῥεδτβ ἐμὲ 116 ἐπ ρ δίς 
τεπηροσαῖ Βεη8ε ἰῃ 2 Οοσ, υἱῖΐ. τσ, ΕΡΗ. 1]. 
13.---ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος, “1 
ΔΗΥ Οἠ6 δαδσίηρ ἐπε παῖηθ οὗ δγοέξεν "---- 
ἔδε ροῖϊπε οἵ ἐπε απηεηάεά τυΐς, νμῖ ἢ Ῥ. 
ἰπ ψυτιεἶπρ Ὀεΐοτε δὰ Δρραγεπεῖν [εἴς τὸ 
τε σοτηπΊοη-56η86 οὗ δ15 τεδάεγβ, δὰ 15 
οοτηρε βἃ ἐο πᾶα ἐχρίϊοῖς, 850 ἐπε μὴ 
συναναμίγνυσθαι οἰεατὶν βἰρη ῆεβ πο ἐὸ 
λοϊά ἡγαίεγπαὶ, γγίεμά]»} οονηέγος ὉἸΈὮ 
νἱςίουϑ πιῆ: οὗν χν. 33. ϑυοῦ ἃ οἠς 

ΤΩΔΥ ὃς “'παιηεά,᾽᾽ Ὀ8 15 ποΐ, "ἃ Ὀτοίῃμοσ᾽", 
οῇ. Ἀδν. ἢϊ. τ. τ Απιοπρ τῆς Κίπά5. οὗ 
Βίπῃθιβ Ῥγοβουιδεά Ῥ, ποὸνν ἰπβεγίβ {πὸ 
λοίδορος (8εε ποίε οἡ ἷν, 12), {πε “ταῖ]δσ," 
ἐχανῖοσ "--πῖπε ἴου]-πιουϊπεά ἀρυβεσ οὗ 
ΟἰΠασβ ; δηᾶ πε μέθυσος, “ ἀτυπίκατγά ᾽"--α 
ἃ Μοτὰ Ὀδαγίηρ ἴῃ βαιῖε Οτ. ἃ σοπιῖς 
Β6η886, ἐΐῥδθν, δἰεγυνατάβ βεγίουβιν υϑεᾶ 
(1...) : τλ6588 βἰπβ ἂς σοτηραπίοηβ; οὗ, νὶ. 
1ο.---τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν : “ΜΠ 
Βῖτη πὲ 15 β8οῃ (1 δά γου) ποῖ Ἔύξῃ ἰὸ 
εαι". Τα ἰηΐ. 5 ῥγ.πτοῦ ὑβϑᾶρε, ῥγδο- 
εςε ; οἷ, 64]. 11, τ2. “ Ἐδείηρ, τορεῖμες 
18. 8 δίρῃ οὗ ἔτ ἢ η6 85; Ὀυβίπεββ ἐγϑη8- 
Δοιίοηϑ ἅτὸ ποῖ. [Ὁ {πε τεῖ, ὃς τεϑίγιοιθά 
το Ολγίϑείαῃ. ἴον ΐρ (5... ἐῃ6 Αρϑρέ), 
ἐπε εσαρῃδες πο δύυξη ἰδ οὐἱν οὗ ρίδςε" 
(Ε4.. Τὸ ἔογθιά ἱπίεγοουσβε ἰο (μῖ5 
δχίεῃξ ἱπρ 1165 Ἔχρυ βίοι ἔγοσῃ 6 Οματοῖ, 
απὰ πιογε; οὗ, 2 ὙΠεββ. 1, τᾷ ἢ {πΉΏ1Δ6ς 
ἐγααιπιεηῖ), Με, χνἱ, 17. ὙΠδῖ ἰξ 5Βπουϊά 
Ὅς Ροββίδε ἔογ δῃ δοίυαί “ἰδοϊδίεσ᾽"--- 
ποΐ πλεέσεϊν οπς ΨῆῸ “5115 ἴῃ δὴ ἰάοἱ 5 
Βουβε" (νη, 10) 45 ἃ ρῖδος ἰηδιῆεγεηξ, 
Οὐ ΜΏΟ 511 ἴῃ βοζῆβ βοζί θεϊϊενεβ ἰπ 15 
Ῥονγεσ (νἰϊ!, γ)---ἴἰο Ῥ6 ἱπ 88 ΟΒυτοῖ ἰ5 
ἐνίάεπος οὗ τῆς Ιαχίΐν οὗ Οοσ. ΟἸτὶβ- 
εἰδηϊν, ὙΤῆδὶ ἐμῖ8 ννᾶβ γθ!ν (με οᾶ86, 
ἃπὰ {πὲ βοπῖεὲ οζ., ρβεγῆδρβ οὗ ρῥῇϊο- 
ΒΟΡὮΐοδὶ, βεπη - ρΡαπίμεϊβεῖς τεπἀθποίεβ, 
ψβηεά ἴο οοτηδίης ἐς ΨΟΥΒὮΡ οὗ {πα 
Βεδίμεη ἐεσηρῖς νἱἢ ἐμαὶ οὗ ἐπε ΟΠ γι βείδη 
ΟΒυτγοῖ, ἀρρεατβ Π|καῖν ἔτοπλ χὶ 14-22; 
τῆς βᾶπιε βυπογείίβτη ἰ5 ἰου πᾶ ἰπ Τη ἀϊα πον; 
ε΄. τὰς οαϑς οὗ Νιδηδῃ, 2 Κίῃρϑ ν. 17 ζ. 

νν. 12, 13. τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κιτιλ.; 
ΦΈΟτ ψἢδὲ Ὀυδίπεββ οὗ τηΐπα 15 1ε (ρ μίά 
πιεα γέξεγέ ὃ Ον.) ἰο πάρε ἔποϑβε ἐπδὲ ἀγα 
ουἰδιάε ὃ (15 1) ποι {πο58 συ επίη (48) νου 
Ἱπάρε, ψῃΠς ἴποβς νπέπους (οά ἱπᾶρεβ ὃ ̓"" 
ΒΥ {πεβὲ φιεβέίοηβ Ρ. ᾿πϑε 1 ῆεϑ Π15. δχ- 
οἸμάϊηρ {πΠ6 πέρατα ἀδελφὸς ὀνομαζ, ἴτοπι 
τα σουιπιιηίοη δηᾶ βοοῖδὶ οουγέθσοϊθα οὗ 
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ΝΙ. τ. "Τολμᾷ τις ὑμῶν " πρᾶγμα " ἔχων ὃ" πρὸς “ τὸν “ ἕτερον " ἄοπιεν. γι; 
ἄν... κρίνεσθαι " ἐπὶ τῶν ᾿ ἀδίκων, καὶ οὐχὶ " ἐπὶ " τῶν " ἁγίων; 2. " οὐκ 1 

5; 100 χν. 12. 
{πὶ 

Η͂.!.; Τῆυς, ἱ, 128; Χεη. Μεηι, ἴΐ, 9.1. ς 8εε ἵν, 6. ἃ ἴῃ ἰπϊβ ββῆβε, Εοπι. 
4 (8.1. 6); Μι, ν. 40; σεῃ, χχνΐ. 21; 100 χῆϊ, 19, χχχίχ. 3. ; 6 Αςἰδ χχὶϊῖ, 30, χχῖν, 19, χχν. 9; 

81. ΣἹ. Μί. χχν ΐ. τ4. { ἴπ {ηῖ5 βεῆβθ, νεσ, 9; οὐ. σμαρτωλοι, . 15, δίς, ; αἀπιστοι, ναγ. 6 Βεΐονν, 
Β ἴπ {π|8 σοπιρτθηθηβῖνε υδε, χἷν, 33, χνΐ. 1,15; 4 Οὐ, νἹέ, 4: Εοπι. χίϊ. 13, χνὶ. 15; ΔΡουΐϊ 12 ἐΐπηθϑ 

δεβίάςβ ἰη Ῥ.; ΗςΡ. νἱ. το; 1υάς 3. Ὦ ὅεε νογ' 6, 

ἴη ουκ: 8}} υηςς, θὰ 1. Η ρεσῆαρβ ἰοβὲ ὉῪ οοηΐιβίοη ψὴῃ ἄηαὶ Ν οὗ 
ἐγενηθημεν ; ἤεποε ϑυγίδη ἰεχί, 

τπ6 Ομυγοῆ. Ηε Ποῖϊάβ ζυτίβαϊςείοη. ονεσ 
ἔποβε τυΐϊέλῖη ἰζ5 ρα]ε; οὗ {πεῖγ σοπάπος 
{πε ΟΠπυτγοι (ὑμεῖς) ἰ5 Ῥουπά το κε ποίε; 
{πε ννοτ] ἃ ουϊδίάε πιυδὲ ὈῈ Ἰεῖξ το {πὰ 
ἡυάρτηεπε οὗ αοά: “οἶνεβ ᾿πιάϊςαϊε, πα 
αἰΐεπος " (Β5.). Ὑπὲε Αρ. ρίδσεβ. Είγηβεὶῇ 
αηά {πε Οοσγ. ου ἴπε οπε 5ἰάε (οὔ, 4; αἷ5ο 
χίϊ. 25 3), ἱπ σοπίγαβε ἢ Οοά ν8Ὸ 
᾿πάρεβ τοὺς ἔξω. “ὙΠ ΙΗ" ἀπά “ νἢ- 
οὐδ᾽ ἀεποίεά ἴῃ Βγηαρόρας ἀϑαρο πιοτη- 
Ὀεῖβ Δἀπὰα ΠΟΠ-ΠΔΘΓΊΡειΒ οὗ ἐπε βαοσϑὰ 
σοτηταυηίΥ (5εε ρδτβ.) : οἱ ἔσω -Ξ- οἱ ἅγιοι, 
οἱ οἰκεῖοι τῆς πίστεως, οἱ τοῦ Χριστοῦ, 
είς. Ὑεῖ (Π18 πγιΐυδὶ ἡπάρστηεης οἵ ΟὨτὶ5- 
εἰδηβ ὈΥ βαοῖῦ οἴβεγ ἢ885 στεαΐ 1ἰπηϊ αι οη 5 
(Εοπλ. χίν. 4-ιο0; Μαῖίι. νἱϊ, τ 81); [18 
ΒΡΠοΓα 1165 ἱπ υἱτα] τηδίίζεσβ οὗ ομδγδοῖεσ 
Θβϑαηίδὶ τὸ Οπυτγοῦ [16 ; ἀπά ἔπεσε ἰξ 18 
βιιγ]εοὶ το της ἤπ8] Οουτγί οὗ Αρρεᾶδὶ (5εε 
ἶν, 3 Π..--- Θεὸς κρίνει (ποῖ κρινεῖ) : Ρ. 
ἰ5Β ποὲ δηΐξὶςἰραιίίηρ τῃ8 1βὲ ᾿πάρτηεπε, 
Ῥυζ Ἰαγίπρ ἄοννῃ ἴῃς ρῥγίποίρῖε ἰδὲ Οοά 
15 ἐλε τοογἰἀ᾿ 5 Ἰυάᾶρε; βεε Εοπῃ. 11. 16, 111. 
6, ΗδεΌ. χίΐ. 23, εἴς.---ἌΙἸπε ἱπέεσσορ. οὐχὶ 
Βοίάβ υὑπάεγ 115 γερίπλεπ [πε ἔννο οἰδυβαβ 
Ἰπκεά ὃν ἐπε σοπίταβενε δέ; ΕἸ. μοννενεῦ 
τεδβ τοὺς δὲ ἔξω κιτ.λ. ἀΑββεγίνεϊυ, 45 8 
σοποϊἀϊηρ' “ στανα επιποίδείοη ", 

Ἑτογὰ πὶβ ἀϊρτγεββδίοη ἴο {πε ἰοβί Ερ. 
δηὰ {πε ρεπεγαὶ βοοίδὶ ργοῦίθγ, ἴπ6 Αρ. 
ΓεϊαΓΠ5, νυ ἢ νεπεσηεπὲ ἐπιρῃ 4815, τὸ ἴΠ6 
οἤεπάεν οἵ νν. τ ἔ. δηὰά ἀεγηδηᾶβ [5 
εχρυϊβίοα ἴῃ ἐπε βοϊεσηπ ψογάβ οὗ {88 
Βδυκξεγοποπηὶο ἰανν, τὸν πονηρὸν 18 ποῖ 
ϑαΐαπ (“ βοείεσυτη οπηπίππι Ῥτποίροτα," 
Ον.), ποῦ {μὲ νψἱοκεά" ἷπ ρεπεσγαὶ 
πτεδοῦ οαϑὲ δὲ ἴξ δείβεβ (Η ); δυΐ 
“Ἰἰβυτη ἱταρτορυπι" (ΒΖ.), {πε οαβε οὗ 
ποίοτγίοιιβ δη εχίγεστηθ ρα] Ἡψῃϊοἢ σανα 
τῖβε ἴο {86 ψ Βοΐε ἀϊβοιιδβίοη.---ἐξάρατε 
τᾷ ἐκκαθάρατε, 7) ἰαΚεβ ὉΡ ἀραίη ἴῃε ἵνα 
ρθῇ οἵ νεῖ. 2, ψἱΠ της δἀάεά ἐπουρπὲ 

(ἐξ- ... ἐξ ὑμῶν αὐτῶν) οὗ τς γἱάάαηος 
εἰεοίεά ὃν Π8 τεπιοναὶ. ὙΠ6 (δγγ]8 
βεηίεηςε οὗ νν. 3 ἢ. Βαά ποῖ, ἴῃ 50 ΤΔΗΥ 
ννογάβ, ργεβογ θεά εὐεσείοη, ἐπου Ρ Ἢ ἱπιρὶγ- 
ἰηρ ἴ; δηά Ῥ. πεεάεά ἴὸ Ὀὲ νεγὺ δχ- 
ῬΙϊοῖε: δεὲ ποίε ὁπ νεσ. 9. ὙΠ8 ἔογηιδὶ 
ἐχρυϊβίοη τησβὲ ρτγοςεεᾶ ἔτοπι [6 Οοσ.,--- 
ὑμεῖς κρίνετε; {πΠ6 ΟΠΌΓΟΙ ἰ5 ἃ 561} 
Βονετπίηρ Ὀοάγ. 

817. ΤΑ -ΒΌΙΤΒ.1Ν ΗΈΑΤΗΕΝ ΟΟὔκΥ5, 
νἱ. 1-6. Βεβίάβ ἐπε πόρνος, διηοηρϑβὲ 
ἴδοβε ἰο ας εχοοπιηθηϊοαίεά δὲ Οοσ., 
βίοοά {πε πλεονέκτης (ν. τὴ; ἔαυά 
πη τοῦθετΥ γΕΙῈ ΟΠ 1688 τε (πῃ 
᾿ἰσεπείομβπεββ; δηὰ (5 εἰετηεης οὗ οοσ- 
τυράοη, ἀἰοὴρ ἢ ἴῃς οἴμεσ, πὰ τεᾶρ- 
Ρεαγεά υνἱπίη (Ὡς ΟΠυγοῃ (8). [πϑιεδά 
οἵ Ὀεΐπρ' τεργεββεά ὈῪ εἰπιθὶν ςοτσεοέίοῃ, 
16 δν]] μβαά στοννῇ στβηκ; ἰπ βενεγαὶ ἰῃ- 
βίδηοεβ δρριίενεά ΟΠγίβιίδη ραγιίθβ μδά 
οφαττι δὰ {πεὶγ σοπηρίαἰπίβ Ὀθέογα {πε οἰν!] 
Οουτίβ, ἴο ἴῃ βοαπάδὶ οὔ πε Ομυγοῖ απά 
ἴο ῬΑ}}}5 Βἰρῇῃ ἱπάϊρπαϊοη. Ὑνο ᾿ἰηκα 
οὗ τπουρμε σοππεοὶ σΠἢ. ν. δπὰ νὶ. : (5) 
τῆς Κιπάγεά παῖαγε οἵ οἷης οὗ ἱριῤηγὶεν 
απά 07} εουείομϑμεδς, Ὀοΐῃ ρῥγαναίθης δὲ 
Οοσ., Ὀοζῇ ἀεϑβίγισίίνε οὗἉ Ξοοίεϊν ; (2) ἴῃς 
Ἰατλθπῖδθ]ε ἰαοζ οὗ Ολμγεῖ; ἀϊδοὶῤῥιῖηε (ν. 
12), ΨΨΒΙΟΒ ἔπαρε ἔπεβε πιϊβομιεῖβ ἰὸ 
δαῖποσ πεδά. 

γεγ. ᾿. Τολμᾷ τις ὑμῶν κιτιλ.; “Ῥοε5 
ΔΩΥ οπε οὗ γου ἄατε ῥ᾽ εἴο.---“ ποία 
1588 τηδ͵εδίαβ ΟΠ σι βιϊαπογαγα "" (Βρ.): 
τολμᾶν, 5μδέϊγεγε, ΠΟῊ ἐγμδεέδοεγε. ὙΠΪ8 
Αἰ5ὸ νγᾶὰβ παίζες οὗ σογταπῖου κπονϊεάρε, 
1κῈὲ τῆς οτίπιε οὗ ν. 1. Ὑπὸ δργιρί 
Ἰπΐεγγορ. τλᾶγκβ ἔπ οὐθυγβι οὗἩ ἱπάϊρπαπε 
ξξα]ηρ. Ὑἴου (τεδὲ {πε ΟΠυτγοῖ, ἰῃς βεδὶ 
οὗ τη6 Ηοὶν ϑρίγιε (111. τ6 8), 85. [που ρῃ 
εξ ψεῖς ψβουξ δαι ΠΟΥ οὐ νυ βάοχα; 
γοὰ [κε γοῦγ σαβεὲ ἔτοτη [Ὡς πίρμαβὲ 
Τοῦτ το [ἢ Ιονγεβε 80 {πὲ ἀῤῥεϊαμὲ ἰ8 
Ετϑὶ σεηϑυγαά ; ἴῃ νεῖ. 4 [Π6 ν ποῖα Οπυτοῖ 
ΠΟΠΊ68 ἴῃ ἴογ Ὀ]απη6.---Πρᾶγμα (γες, ἩδρῸ- 
ἐϊιση), κρίνεσθαι (πιϊά. ; 5ες ρΡατ115.), ἐπὶ 
ν᾿ ρεη., ἐν (2), κριτήριον (2), καθίζω 
(4), δῃ ἃ ρεσῆδαρβ ἥττημα (7), ἅτε 411 ἱπ τΠ15 
Ῥᾶββαρα τεοπηΐοδὶ ἹΕΡᾺ] Ἔχργεββίοηβ.---οἱ 
ἄδικοι---ἰηε ἰεγπὶ δρρὶεά ὃν πε [εν (ει 
(δ]. 1. 15), ἀπά πεπ ὃν ΟΠ τίβιίδηβ, ἴὸ 
ἴῃς. Πεδίπϑη---τῆδτκβ ἐπε δοϊΐοη σθηβυγεά 
48 “εἰ 7. ἐμ  ἐἰ νίηρ---ἴο Βεεκ ίοσ σρῃι ἔτοτα 
“δ υητὶ σπίεουβ 1 Ῥ. Βίτηβει ἀρρεαϊε 
ἴἰο Βοπιδη ᾿υβῖϊσα, ὈπῈ Παναγ ἴῃ τηδείεγβ 
“Ὀαίνεεη ὑγοίμεσ δηᾶ Ὀγοΐπμεσ," ποὺ ἴῃ 
ἔιε ψὺ οὗἩ δοουβίηρ [ὶβ ἰπἼυγαβ (Αοβ 
χχν, 10); οἷν ἴῃ ἀεέεποε οἵ π|8. ψνογκ, 
--Οἱ ἅγιοι ἱπάϊσςαίεβ ὈὉνῪ οοπίταβδ (πε 
ταοταὶ ἀϊσπίιν οὗ ΟΠ βείδηβ (568 ἱ. Ζ, δηά 
ποία), ἃ ὑπ άϊςϊα! δἰείραίς; οἷ σαποίίέας 
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ἸΒοπι. ἢ. 6: α οἴδατε ὅτι 5" οἱ ὅ ἅγιοι τὸν ' κόσμον ' κρινοῦσι ; καὶ εἰ ἢ ἐν ὑμῖν 
Αεἰς χνὶϊ. 
31 (οικου- 1Κ κρίνεται ὁ ' κόσμος, ' ἀνάξιοί ἐστε “᾿ κριτηρίων ἐλαχίστων ; 3. ἢ οὐκ 
μένην): 4 

τῳ ἃ κ Αεὶβ χνὶϊ. 91. {ἈΚ χί. 15. 
5 ν. το; 83 Κίηρβ νἱΐ, γ (44); απ, νἱΐ, το. 

2ον! (Ουϊπε δ, χί., 3. 58). ὙΠετε εχἰβίβ 
ἃ 5: πῊἃΡ ΕΑ ίηἶοα] ἱππιδίἴοη : “1 ἰδ 
[οτιἀάεη ἴο Ὀτίηρ᾽ ἃ πιδίξεγ οὗ τίρῃς θεΐογβ 
ἰδοϊαίτουβ ἱπάρεβ. .. . Βοβοανεσ ροαῖα 
Ὀείοτς {πὸ ΜΙ ἃ ἰανν-βαϊε 18. ἱτιρί οι, 
απὰ ἄοεβ ἴἢε 58πῚ6 85 ἱποιρῃ Πα ὃ]45- 
ΡῬῃεπιεά δπά οὐτβεᾶ; δπὰ παι {ΠΠπεὰ ἢ18 
βαηά δρδαίηϑὲ [ῃε ἴὰνγ οἵ Μοβεβ οὐγ 
Τεδοποι,--εββεὰ δὲ πεῖ" (ϑλμίολαπ 
αἀγμολ, Οποσμεη παριηιδηῤῥαΐ, 20). ΤΗΣ 
Ἐοπιδη ονετγητήεηὶ δἰϊονγεά τῃ6 [εν 
1 θεγεν οὗ ἱπίθγηδι 1υσίβάϊοϊοη ; ἐπε Βείῃ- 
ἀΐϊη (λομϑε οὗ 7μάρτιση) νγὰ8 ἃ5 τερυϊατ 
ἃ Ῥατὶ οἵ {πε ἰβγϑϑὶα ἐσοποπὶν 48 πὸ 
Βειῃ-Κεπαβείῃ (ςγπαρορμε). ΤῸ Ἀοτη, χίϊϊ. 
ι ΠΕ, Ρ. τεραγάβ [πε ροόνγεσ οὗ ἴπ6 ϑιδίε 
ἄοτι ἃ ἀϊθι. ροίηι οὗ νίενν. 

Ψψεσ. 2. ἢ οὐκ οἴδατε κιτιλ.; “Οἵ (8 
ἰς ἐδ) γοὰ ἄο ὕοὲ κηον τ" εἴς, 1 τῆς 
ΔΡρϑδὶ ἴο ποῃ- "γι βιίίδῃ {τἰραπα]8 18. ποῖ 
τπιλᾶὰς ἰπ ἑμϑοίεηοε (τολμᾷ) ἰονγατ8. (ἢ 
Οπμυγςοῇ, ἴξ τασβὲ θὲ τηδάθ τῇ ἑρπογαπο οἵ 
118. τῃϑίςῃ]εβ5 ὑτετορδίϊνθ. Ὑπαὶ ““τἢς 
δδὶηῖβ Μ1] πἄρσε πὰ ννοσ! ἃ " 158. ἱπνοϊνεά 
ἰπ ες οοποεριίοη οὗ ἴῃς Μεββίδπίς Κίπρ- 
ἄοτα (δπ. υἱῖ. 22; οὔ. Μαῖί. χχ. 21); 
Ιβσδϑὶ, στ [15 ΟἾγίβε, ἰβ ἴο τυῖε, δπὰ 
ἐπετγεΐοτε ἱπᾶρε, ἴῃς πδείοηβ (Αςίβ ἱ, ὅ, 
εἰς. : οἷ. 64]. νὶ. 16). 8:6 ΥΝἰβά. 111. 7 
ἔ,, μέσα ρασεςρϑίίοη ἱπ (ΠῚ85 Μεββίδηϊς 
ῬΟΨΕΙ ἰ8 δββογίβά ἴοσ ““ἴπ6 δου]β οὗ πα 
τἰρμίεουβ᾽" ἰῃ {πεὶγ ἕαΐαγε βίαίε. Αἴζεῦ 
τς τρδπηεῖ οὗ [εβυ8, ἰῃς ΑΡ. σατγγιεὰ Ἴνεῦ 
ἴο {πε πενν βγεῖ οὗ αοὰ {πε Ῥγοπηῖβεβ οὗ 
Δοταϊπίοη οἰαἰπηεὰ υη ες ἢς ΟἹά Οονεπδηῖ, 
ἰγδηβἔοσγαηίπρ ἰῇ ἐσδηβξεγγίηρ' ἔπη (2 Τίτα. 
ἱϊ. 12; Εδν. χχ. 4, χχίϊ. 5, εἴς.). Ῥδι] τὸ- 
τηϊη 8 ἢ158 τεδάεγβ οὗ ἃ γαίῃ πεν βπου]ὰ 
ὅδνε Κπονπ, βίπος ἰξ δεϊίοηρβ ἴο {πε 
πδίαυτε οὗ “(δε Κίηράοτῃ οἵ αοά᾿" (9) ἀπὰ 
ἴο ἔπε ρβίοτυ ἔθδν Ἰοοκ ἔογ αὐ “"ἴῆε υη- 
νεῖ] οὗ ΟὨτίβε᾽ (1. 7 δ΄. ; οἵ. ἵν. 8, Εοπι. 
νὴ. τ7, εἴς.). Οπη. ἀπά οἴμϑιβ 566 πεσε 8 
υἱγίμαϊ Ἰαάσταεπε οὗ {π6 ννουἹά, ᾿γίηρ ἱπ 
τῆς ἔα! οὗ ἔπε 5 πί8 845 σοῃίγαβίε ψνἱεἢ 
115 ΠΡ ε]εῇ (οἷ, [ὰκα χί. 31, ]οῦπ 1]. τ8 
Η., Ἐοτη. νἱῖ, 3),ττὰ Ἰποὰρμε ἱγγαίεναηὶ 
Βεῖβ, δεῖ. 3, τηοσεονεῖ, οϑεγίεβ ἰῃς 
Ἰυάρπηεης ἴῃ απεδβιίοη ἱπίο ἃ τερίοῃ ἴαγ 
Ὀεγοπά ἰπδὲ οἵ Ολγίδέϊαη νιαρὶοίγαΐές, 
ΨΠΟΒα δρροϊηίπιεης βοπὶς ρσγοβαίς ἱπίεσ- 
Ῥτείεγϑ 866 ἤεσε ργεάϊοιε. Τῆς Αρ. ἀγρτιεβ 
ἃ νιαγογὶ αὐ νεΐμμ5, ἔτοτα {πε ρταπᾶ πᾶ 
σαἰεβιίαὶ τὸ βαγίμ]ν οοπιπιοπρίασθ. Ὑπα 
ΕΑ ΟΠυγοῇ δβοσδεά Ἐπί ἀρ πίςν εβρ. 
(ὁ ἐλε νιαγίγγξ ; τοῦ Χριστοῦ πάρεδροι 

1.1. «τως, χὶ, 27; οὐκ ἀξιους, Αςἰδ χὶϊ!, 46. τὰ κα. ἴϊ.6; 

.“.ς καὶ μέτοχοι τῆς κρίσεως αὐτοῦ καὶ 
συνδικάζοντες (Ετιβερ., Η.Ε.., νἱ., 42; Βεα 
Εά.).---ν ὑμῖν, ἐγι οοπιδόσϑη πυεσίγο---οἰσίατ- 
ἱπρ Ομσῖβί ἀπά Ηἰβ βδϊηῃξβ ἴῃ βεββίοῃ, ψυἱτῃ 
“16 ννοτά " Ῥτοιρμι ἴῃ ἔογ ἐτῖδὶ θεΐογε 
τη. “ΤῈ 5 δρϑυσὰ ἱπ 1561, ἀπά αυΐτα 
ἱπςοπδιβίεπε ἢ τὰς Ὀϊνίηε ἰάεα δπά 
σομηβεῖ, ἐμαὶ δὴν οὗ γοῦ βῃουϊά πον 
ἌΡΡεᾶγ αἱ ἐλδὶγ Ὁδυ, νῆο 5811] βοπηξ ἀδὺ 
ΔΡΡεβᾶγ δὲ γομγϑ᾽" (Εν.).---κρίνεται, ῥΓ, 
ἴδηβε, οἵ [απ 8 οσγέαϊπέν (οὕ. ν. 13).-- 
κριτήριον (ϑ8εε 4) 5᾽ρηϊῆεβ ῥίασε ταῖπε 
τἤδη »ιαΐέεν οὗ Ἰαάρτηεπι (βεε ρδγ]5.) ; ἔοσῦ 
πε ἰδέϊεσ βέηβϑε ἰεχίσαὶ νγασγαηΐ ἰβ ᾿νϑδηΐ- 
ἱπρ. Τῆς αιεβίοη ἰδ: “Ατε γοὺῦ υπ- 
ψνοσν οὗἉ (5βἰ{ἰἰῆρ’ ὁπ) πῸ 5:πη8 1εϑὲ {τὶ- 
θυ 415 ἡ οὗὁἉ οττηϊηρ' σουγίβ ἰο ἄςαϊ υγἱεῆ 
εὐβίηρ δῇδίτβ οὗ βεουϊαγ ῥτορεσίυ ὃ---οὔ, 
ον ““Ρεΐν βεϑβίοηβ". Οχῃ, τεδάβ {πε 
βεπίθδηςε 45 δέηττηδίϊνθ, ἀνάξιοι 45 ηἸ)εὶς 
ἀϊρπὶ, απὰ τ᾿ κριτηρ. ἐλαχ. 45 [Π6 ἡδαΐδεη 
(ἰδ 818.: “1 15 θεπαδῖῃ γοὺσ ἀϊρηῖν ἴο 
ΔΡΡϑδγ θείοτε ἴπεϑε σοῃίειῃρθδ]ε σουτίϑ 1" 
Βυὲ {8 ἄοεβ ποῖ βάιιαγε ψ ἢ νεσ. 4. 
ες. 3. Ὑῆς αιεβίίοη οὗ νεῖ. 2 υτρεά 

ἴὸ 118. οἰϊτηαχ: “Κπον γοὰ ποῖ ἔδμαὶ γα 
5041] Ἰαάρε απρεῖς δ᾽" Ῥδυ! αἰτεδᾶν ἄοεβς 
118, Πυροιμεεῖςαιν, ἴθ Δ]. ἱ. 8, 15.- 
οἰγμοίδα τῆσοῦΡ (πε Οπυγοῃ (ΕΡΆ. [. 
10), ἴΠ6 Πδδνεὶν ῬΡΟΨΕΙΒ νν1}} ὃς βυδήεςσς 
ἴο ἤπ] σογγεοέϊοη ἴτοτη ἴῃ ϑαῦηα ἡυδτζίεγ. 
ΤΠῈ δηρεῖὶβ ψψεσε ἰάδεηεῆεά, ἱπ ἰδίει 
7Θνϑῃ τπουρβῖ, ἢ ἐπε ἔοτοεβ οὗ παίαγε 
δηᾶ {πε ἀδβείην οὗ ῃδείοηβ (58. οἷν. 4; 
Ῥδῃ. χ. 13, χἰΐ, 1); {πδὺ πλυβὲ θεὲ αθεςοιεά 
Όν δὴγ ἱπάρτηθηξ Ἔτη γαοὶπρ {πε κόσμος. 
“ΤΉΕΓα 18, ἰἰ ΒΕ 5, ἃ βο]ἹἀδτΥ θεΐγθαη 
τς Ῥτγίηςεβ οὗ ἔπε πδίίοηβ ῬΑ} 5 
ἀρχαὶ κ. ἐξουσίαι, χν. 24, εἰς.) Δηᾶ {πε 
πδίίοῃβ ἀϊγεοιεα ὃν ἔπαπὶ; δοοογάϊηρ ἴο 
δλὶν γαῦϑα, 27 ὃ, αοἄ ἄοεβ ποῖ ρυπίβῃ ἃ 
ῬθορΙε ἀπὲ] Ηδ [ιᾶ8 ἢσγϑί Βυπθ]οὰ 15 
Απρεϊ-ρσίποε ἴῃ (ΠῈ δῖρμεσ ψογὶά, δηά 
δοςοτάϊηρ ἰο Ταποΐμηπα, Βεσμαϊϊαοῖ, τ5, 
Ηςε ν}}] πεσεαῖίεγ [υάρε ἰπθ ἡδίϊοῃβ οὐϊν 
ψΠεη Ης 885 ἔγβε πάρε ἐμεῖς Αηρεῖ- 
Ῥεΐησεβ" (ὑψεβεσ, Αϊέδγπαρ. ῥα[ᾶςέ. Τἀδο- 
ἰορῖες, Ρ. 165); ϑαΐδῃ 15 κατ᾽ ἐξοχὴν “πε 
Βοὰ οἵ {π18 τνοτ]ὰ " (2 Οος. ἱν. 4; φῇ. Ἰοπη 
χίν. 30, Τὰκα ἰν. 6), αηὰ Πα5 Β15 “ ΔΗΡΈΪΒ ᾿᾿ 
ψνμοτὴ Ρ. 5.}165 “"ὑνουἹά- τ] εγβ " (Ερῆ. νἱ. 
12, Μαῖῖ. χχν. 41τ. Ου {πε ἴπγοπε οὗ 
ννοτὶ ἀ-πάρτηθης ΟΠ θὲ νυν] δῖε (ΑςιΒ χν!. 
31, Μαδῖϊξ, χχν. 31 [), δηά “τε βδίΐηςξβ ᾿"-- 
56. αἴε {πεῖγ οὐνη δοσιυίειαὶ-- -α85. Η 8 
4856 8808. --- κρινοῦσιν πῃ τπῖ8 οοπίεχί 
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" οἴδατε ὅτι " ἀγγέλους ' κρινοῦμεν ; "μήτι "γε " βιωτικά - 4. βιωτικὰ 5 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ δις 

[5 {κε 
φοηποχ- 

μὲν οὖν "᾿' κριτήρια, ἐὰν ἔχητε τοὺς 4 ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἰἴο5, Κοπι, 
τούτους "καθίζετε: τ. πρὸς 

ΡΙΚ, χχὶ. 34; Ατγίβεαι., Ροΐγϑ., Ῥῃΐο. ΑἹ. 
δ χν. 34; ]οὉ χχ. 

17; Ἐχ. χὶ. γ; 188. ἵν, 5. 

"ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. 
ἔστιν ἐν ὑμῖν σοφὸς 3 οὐδὲ 3 εἷς,2 ὃς δυνήσεται " διακρῖναι “ ἀνὰ Το 6; 

3 ο 

4ᾳ ϑὲεςὶ. 28. 
3. 3, 5. χχχῖν. 26, εἰσ. ΟἿ ἷν. 14. 

χν !, 22. υ ΝΟΤ. λ.]., ἴπ (μῖβ βεῶβα. Οὔ, ἱν. γ; χὶ. 29. 

πνθὸν σῇ 8; 
ὐ 41.1.8; 

ϑυκῶθε οὐ καρ χα 

οὐ ἷν. 18. 
ἵ εἰς; (1458. 

ὡς; Τ Ὑτδαβίς,, Ἐφ. ἱ. 20; Αοίβ ἢ, 30. 
{ 6Θ{ἱ. 1,53; Μὲ. τχνὶ. (ο᾽ ΜΚ. νἱϊΐ. 18; Ἶο. 

ν Μι. χίϊί. 25; ΜΙκ, νἱϊ. 31; Εδνυ. νι, 

εν,  ΒΟΤΡ, πλΐππ, Τὸ οσ τχοσὸ (ο, Δ]. 111, 28, ΟοἹ. [, χα). 
ἐστιν, 6 537, εἰς. : ΜΝ εδβίεσῃ σογγεςείοῃ. 

Ξουδεις σοφος, ΒΟ 17, 46, 73; 80 οτἶς. εἀά, 
ουδὲ εἰς σοφος, ΩΡ 37, Αὐρ., Ατιδτϑέ, (φμΐσφμαηι σα ῤίδτι5),---ἰαῖετ ὙΝ εβίεση ; σοφος 

βίτηρίν, ᾿ ἡ, εαγιίαγ ὑναβίεσῃ (2); σοφος οὐδε εἰς, Ὠ1., εἴα. ---ϑγτίαη, 

40}411ῆ65 115 οὈ͵εοῖβ 45 ομίῥαδίθ; οὗ. ἵνα 
καταργήσῃ ἰπ χν. 24; 4ἶ5ο ν. 12 ἅρονε, 
Δπά Οἴει Ῥατῖὶβ, Ὑῆὲ δηδγίῆγοιιβ ἄγγέλ- 
ους 5: 5165 Ὀεΐηρβ οὗ [ῃἰ5 οτάεσ, ἴῃ σοῃ- 
ἔταϑὲ ψγῖτῃ γῆ (ς. ἵν. ο; 48 Τυάς 6); 
“Ῥ, ἄοεϑβ ποΐ νν δῇ ἴο πιᾶτκ οὐκ [Π15 οὐ τῃδὲ 
Οἶδβθ οὗ δηρεῖβ, μέ ἰο αὐγαάκεὴ ἴῃ {πε 
Οδυγοῖ {πε βεηβε οὗ ἰ8 σοπηρείεπος δπά 
αἰ ρηϊεν ὈῪ ταηλϊηἀϊηρ ἴε ἐμαὶ θεϊηρβ οὗ (5 
Ἰοΐεν πδέιιγε 11] οὴς ἄδν θὲ βυδ]εςξ ἰο 15 
)υτιϑάϊςείοη " ((ἄ.; «αἷδο ἘΕ].).---μήτιγε 
βιωτικά (μεάμηι φμίάσπι: ποῖ βιγεὶν ἃ 
σοπεϊπυξεά ἱπίεττορ'., 45 ὟΝ. Η. ραυποίυδξε) 
-πτἰπ βῆδγρ σοπίταδε [0 “"Δηρε15"---' (1ὸ 
840} ποίπίπρ νϑγιν οὗ βεουαγ τηδέϊογβ ἴ", 
--μήτιγε (56. λέγωμεν) ἰδ. ἃ ΝΙΤ. λ.1., 
--ἃ βοιιπά εἰ. ἰἄϊοτη (5ες 1,1Δ4Δ. ὁπ. μήτις, 
αἶθο ΕἸ. αὐ. ἴοε.),---περδεῖνε βυπ. ἔοσ 
πόσῳ μᾶλλον (ἔοπι. χί. 12, 24); ἴοτ ἐπ6 
γε; 67. ἵν. 8.---ῇἊιωτικός, οὗ ἸΔίετ τ, (αἴξετ 
Ατίβίουε), ἀξποίββ τηδίίεσβ τγαϊδεὶπρ (Ὸ 
βίος (οῃ ς᾽ 5 “1ἰνίπρ ᾽), νυ μι ἢ ἀϊθετβ ἔτοτα 
ζωὴ 45 υἱέα παρ ἴτοτα υἱέα φμα υἱυϊπιμς 
-τ  απδε δά Πυΐὰβ νἱτε ἀδύτη ρεγίηεπε᾽ 
(ΒΖ.), οὐ “δὰ νἱοίυπι Ρεγείμεπε᾿᾽" (Ον.); 
δες 1,1, σα ἴοος., ἀπὰ Ττεποῦ, 5γη., 8 27. 

Ὗν. 4,54. Ὗετ. 4 15 τεπάεσεδ ἴῃ τἧγες 
αἰ, νναυϑ, 85 (α) τ. ἐξουθενημένους ἐν τ. 
ἐκκλησίᾳ 15 ἰδκεπ ἰο τηβδῃ ἐδε ἡξαΐδεη 
Ἱμάᾶρες, ἴῃς ἄδικοι οἵ νεῖ. τ οι {πα 
ΟΒύγος οουἹά ποί τεβρεοῖ (ἕν, ἐπ ἐλε ἐγες 
ὉΓ; οἵ. κὶν. ττὴ; πε τούτους καθίζετε 
Ῥεσοπιεβ δῇ ἱπάϊρμπαπι ααεβεϊοη--- ΠῸ 
γοῦ δεῖ ἃρ ἐλέεε (45 γοῦυτγ ᾿πᾶρε5) }᾽᾽ 50 
Μεγ., Ηη., Τίβοῃ., Η., ἘΠΥ Ζεχέ. 
ὙΠε ροβίοη οὗ καθίζετε ἀπὰ {πε 5ίγαίῃ 
Ῥαΐ ἀροπ 115 τηθαπίπρ' Βρεδῖκ ἀρδίηϑε [18 
νίενν---ἰἢς Οογ, ΟΠ τιβείδηβ ἀϊά πος αῤῥοϊτιέ 
{πῈ οἷῖν τλαρίβίγαϊθβ ; αἷβδο ἴῃς ἀπ|1|Κε]1- 
Βοοά οἵ Ῥαυ]}5 υβὶπρ Ιδηριαρε οαἰου διε 
το ἐχοίξε σοπέεσηρέ τονναγὰ πεδίμεη σα] ετβ. 
(8) ΤΠε ργεναίεπε ςοπβίγυοείοπ (Ν Ε., 50τ.» 
ΒΖ., Ον., Βα., Εά., ΕΙ., 1, ΑΥ̓͂ Ἐν. 
για.) πὐπἀδεγβίαπάβ τ. ἐξουθ, ἐν τ. ἐκκλ. 
85 ἴπε ἀεβρίβεά οὗ ἐπε Οἰπιγολ ἐἰδοι 

(καυχᾶσθαι ἐν ἀνθρ., [1]. 21, ἵν. 6 Η,, 
ἱπιρ]1ε8 βιοἢ ἃ σοππίεγρατ) ; ἐπεη καθίζετε᾽ 
18 τεδά 45 ἵγηρν., απᾶ Ῥ, βᾶύβ ἴῃ 5ΑγΟΘΒΠῚ, 
“ΤΠ γοῦ πᾶνε Ἰαννβιτβ ἴΏ βεου!δῦ Δδίσβ, 
86ῖ πρ {πε ἰονγεβὲ δτηοηρϑί γοῦ (ἴοι άσεβ 
οὗ τ[μ65ε ἴον" τηδίζειβ) 1᾿ κριτήρια Πον- 
ἜΝΟΙ (8εε ποΐξ οἡ 2, ἀπά ἘΝ, ηιαγρ.) 5ἰρ- 
τἶῆεβ ποῖ ἐγίαΐς, ποῖ νιαΐέεγς οὗ ἐγίαΐ, Ὀὰς 
ἐγίδιιιαὶς, αἀπὰ ἰβ ᾿πογεῖοσε δὴ υὑπϑυϊ- 
δδῖς οὐ]. ἰο ἐὰν ἔχητε : βιωτικὰ κριτήρια 
ἅτε πε (πΐπρ8 τοαπέϊηρ ἴο τῆς .ΟΠυ σοι, 
ΜΙΟΉ Ρ, 5. δάἀν!βπρ ἐματ ἴο βεῖ οῃ ἴοοί. 
Μοζγεβονεγ, Ῥαυὰΐ νγουἹά παγάϊν βρεακ οὗ 
ΟἸγβιίαπβ ἃ5. “ἀδδβρίβεδ᾽᾿ διηοηρ {πεὶγ 
ἔε!οννβ, τ ουὲ βοπια ἰο ἢ οὗ Ὀΐατηδ ἴοσ 
ἐμεῖς ἀδββρίβεσβ. ω ἘῸΓ {πεβὲ γεᾶβοῃβ, 
1: 15 Βείϊίεσ, δβ Ηΐ. βυιρρεβίβ, ἰο ρὰϊ ἐπα 
σοτηπηα δφίογε, ἰπβιθδά οἵ δἴϊεσ, ἐὰν ἔχητε, 
δἰἰδοῃίπρ τοὺς ἐξουθ. (ὁ (Πἰ5 νΌ. δπά 
τεδάϊηρ βιωτ. κριτ. 45 ἃ 1071. (ΟΥ ἀρ.) 
ῥόγιάφγι5 το ἴῃ. βεπίεποε (οῇ, Ἐοπι, νἱ]]. 3, 
Ἡερ. νἱϊ. ᾿ ; πὰ Βτα., Ρῃ. 370 81.) : νγὲ ἔῃ5 
ἐγδηβίδίς, ΚΎΕΙ ἐπε, ἕο βεσυϊαγ ἐσῖδι- 
Ὁ415---ἰἢ γου πᾶνα τηξη ἐπαΐ ἀγὲ πγδάδ οὗ 
ΤῸ δοσουπίὶ ἴπ τῆς ΟΠπυτγοῖ, δεῖ ἔΠπ686 οα 
τῆε Ῥεποῦ ἢ ΤΠδὲ ἐπὶ. ῥά] Ομυσοῃ 
λας ΒΟ ἢ Ῥεῦβοπβ 15 ἀηδουδίεά; Ρ, ραΐβ 
{πε ἔδλοε Πυροιπεεσα!ν, ἃ5. ἃ τπϊπρ οπα 
ἄοεβ ποῖ {|ΚῈ ἴο ἀβϑαπιβ. μὲν οὖν [ἤτοννΒ 
ἰπίο τε θῖ, ὈΥ ψγΑῪ οὗ δυρμδες τεβυτηρ- 
τἴοῃ, ἔπε βιωτικά . . κριτήρια.---πρὸς 
ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω, “ ὕπίο νου 5πάᾶτηα 
(111. ἴοτ ἃ βΒμαπιε ἴο νου) 1 8αὺ (11) ἡ: {Π|5 
τεῖϊδίεβ ἴο ἔπε ἔοστεροίῃρ' βεπίεποα (οΐ. χν. 
34); ἰξ 5. ἃ βμαπι {πὸ οσγ. Οπυγοῃ 
8Βῃουϊά Πᾶνα πιθπηρεῖθ ἰοοκεά οἡὐ ΜΙ ἢ 
ἀξίεσ σοπίεπιρέ (εγ, ΧΙΪ. 21-25); Ὀπὲ βἷποα 
εξ Πα5, 1 ἰβ βεπρ {παᾶὶ παν βποιυΐά θα 118 
͵υάρεβ ἰῃ τηϊηρβ σοπτογαρεθίε ἱ Ρ, νυτϊεβ 
ΜΙ δηρεγ, νμεσαδβ πες ἀϊά ποῖ, (ΠΟῸΡἢ 
δε τιϊρηϊΐ βεεσὴ ἰο ἄο, ἴῃ ἱν. τ4. 

γεςσ. 5. 1ναυϊηρ' αϑίἄθ βαγοαβγι, ἔπε ΑΡ. 
5 Κ5 τηοϑδὲ ρτάνεῖυ: “(15 [Ὁ 80 (πα) 
ἔπεσα 18 πὸ ψγ͵86 τῆδῃ ἔου πᾶ ἀπιοπρϑέ γοιι, 
ΜΏΟ ΜΠ ΡῈ 4016 ἰο ἀεοίάβ θείννεξεπ Πἰδ 



816 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ αὶ ΥΙ. 

Ὑ}0Ὁ 1χ.3 ἡ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ; 6. ἀλλὰ ἀδελφὸς “μετὰ ἀδελφοῦ 
ΟΥ̓ ἀδι.). 

χ Κοπι. χὶὶ ἂν κρίνεται, χ 

4. 
γ νἱΐ, τὰ δ΄, 

καὶ " τοῦτο " ἐπὶ ἡ ἀπίστων. 

7. Ἤδη μὲν οὖν "ὅλως "ἥττημα ἐν 3 ὑμῖν ἐστιν ὅτι ἢ κρίματα 

ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν " " διατί 5 οὐχὶ μᾶλλον “ ἀδικεῖσθε ; " διατί 3 οὐχὶ 
τιμὴ τιν μᾶλλον “ ἀποστερεῖσθε; ὃ, ἀλλὰ ὑμεῖς “ ἀδικεῖτε καὶ " ἀποστερεῖτε, 
2 ἢ; 
Οοτ. νΐ. 14 
ἔ.; τ Τίπι. ν. 8. Ζ ὅεε ν. 1. 

Ὁ ΝΥ. λι1ν; Ἐχ. χυῆΐ, 22. 

12: ΟΟ]. 111, 25; ῬΏπα, 18, εἰς. 

1 Οτη. ουν δ" 17, ἰατί, νρ. σορ. 

ἃ ογχῃ. χὶ. 12; 
ς 2 Όονς. χί. 11; οπι. ἴχ. 32; αν. χν]ϊ. 7. Αοἰβν, 3; οἴζεηεσ ἱπ Οοδρρ. 

ὰ Ῥαβ8. (οσ πιΐᾷ,), 2 Οοσ, νἱΐ. 12; 2 Ῥεῖ, 1, τῷ; Αςβ νἱϊ, 4: δον, ἰΐ, τα. 
α νἱῖ. κα; τ Τί. νὶ. 5; ΜΚ. χ, 19. 

168. χχχί. 8; -αομαι, 2 Οὐγ. χίϊΐ. 13: 2 Ῥεῖ, ἰΐ, το {. 

ὋΣ δοῖ., 2 ὕοσ, νἱΐ, 2; (δ]. ἷν. 

50 Τίβοῦ, ; ποῖ ΝΗ. 

3 Οηι. εν αἱἱ ἀηςς. ; 411} οτίτἰςα] εἀᾷ, 

2 δια τι: οτἰτἴ 4] εἀά., ἐχοερί ὙΊβοῃ. 

Ὀτοίΐίμετιβ ὃ" οὕτως ἱπίεπδὶῆεβ (με 4165- 
τίοπ ( Δ]. {{|, 3)---τοσαύτη σπάνις 
(( πι.)--- 80 υἱἱαγ ἃ ἰδοῖ οὗ πλβη οὗ βεῆβε 
διπιοηρβὶ γοι (οτ., ὑνἱΠ 4} νου ἰαϊεηὶ 
Δα ρῥταιθηβίοηβ ὃ (1. 5, 1], 18, ἵν. το). 
ἐνί, ρτρ. νι Ὲἢ 61Π1|0515 οὗ ἐστίν (Υντ., Ρ. 
96)---ἔπεγε εχίϑέσ, ἐς ομπα (8εε Ρδ1]85.). 
--ἀνὰ μέσον (Ἡερταϊδεῖς, Ρτρ]. ρῆγαβε) 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ---Ἰϊς, “Ῥείννεεη δΐ5 
Ῥτοίμεσ" --- α ἀεΐβοεῖνε Ὄχργεββίοη, 85 
{που ἄμπε το οσοηδιδίοη οὗ τῶν ἀδελφῶν 
ἢ τπὸ τότε Ἠεδτσαίβεὶις ἀδελφοῦ καὶ 
ἀδελφοῦ: 84η εχαηλρία οὗ ἐῃς Ἰαχίν οὗ 
Ῥαυ]}5 οοηνογβδίίοηδὶ ΟἿᾺ; τη]ε85, 48 
ὅτι. σοη]εσέιγαβ, ποτα ἰδ 4 “ ργίπηϊείνε 
ΕἾΤΟΙ;," ἀηά τοῦ ἀδελφοῦ 5Ποιϊᾷ Ὀὲ οοτ- 
τεοίεά ἰο τῶν ἀδελφῶν. 

ψεῖ. 6. “Ναν, Ὀυξ Ὁσοίπεσ βοεβ ἴο 
Ια ἢ Ὁτοίμει---ἷβ ἰοο θείοσε ὑη- 
Ῥεϊίενεσβ 1᾿" ὙΠΪΒ [5 πη ἀπϑευεν ἴο {πε 
αυεβείοη οὗ νϑσ. 5, ποῖ ἃ σοπεϊπυδίίοη οὗ 
τι, ὙΠε Πἰραιίοη 5ῆοινβ {μας ἔμετε 18 πὸ 
ταδῇ ἵπ 6 Ομυτος υνῖδε που ἰο βείεϊα 
ας τηδίζειβ ῥτίνδίεϊυ ; οὐ ῃε ψου]ά 
ΕΌΤΕΙΥ πᾶν Ὀεδη οαἰδὦ ἰη, Τῆε ἄδικοι 
οἴνεγ. τ᾿ μετα ἤρατε 48 ἄπιστοι ; 566 ρᾶτῖ5 ; 
σοπίταβε ΜΙ οἱ πιστεύοντες (1. 21). 

818, ἍΜΆΚΝΙΝα ΤῸ ΙΜΜΟΒΑΙ, ΟΗΕΚΙ5- 
ΤΊΑΝΒ, νἱ. 7-τι. Βεμίπά {πε βοδπάδφὶ οὗ 
ἐμε ἰανν- 5118. ποτε 1ΔῪ ἃ ἄξερεσ τηϊβομίοῦ 
ἴῃ {πεῖς απ, ὙΠΕΥ ἡψεγε ἱπιπιεάιδίεὶν 
ἀπε ἰο τποῆγίβιίδη τγεβθηϊπιεηΐ ου ἐπε 
Ρϑτὶ οὗ δε δρρτίενεά ; Ῥὰξ τῃς οδίεῖ 
ΒῸ1]ΠΕ ΙΔνῪ νὰ {πε ἀρρτγεββοιβ. ὙΒῈ ἄε- 
ἐταυᾶςξεε οὗ {ἐπεὶγ Ὀγείῆγεη, δπά 411] ἄοθγβ 
οἵ ψτοηρσ, ἅτε νναγηβά {πδὶ πεν ἔογξεῖς 
ἐμοῖσ ρἷδοθ ἰη Οοά᾽β Κίπράοπι (9 ἔ.), ἀπά 
τετηϊηἀεά (Πδὲ {πΠ6 515 {πεν ἘΠπ5 σοτηηνῖς 
Βεΐοπρ' ἰο ἐπεῖγ ἀπτερεπεγαία βίδία (11). 
γε. 7. Ἤδη μὲν οὖν, “Ιπάεεά τπεη, 

ἴο Ὀερίπ ψ 1": οἡ ἤδη (αἰγεαάν, 1.6. 
ὑοίογε Πἰραξίϊοη), 5εεὲ ποῖβ ἴο ἱν. 8. 
μὲν ποτα, οἰπογννῖβα ἴπδῃ ἴῃ νεσ. 4. βαρ- 
δεβίβ ἃ βυρργεββεὰ δέ: “πὲ γε ἀρρστα- 

νδία πηδίξειβ ὈῪ σοίπρ θεΐογε (ες μεδίμδη ᾽" 
(1.1ὴ.---ὅλως (5εε ν. 1) ἥττημα (ςἸ]. ἥττα) : 
“1Ὲ 15 Δβοίϊπίεϊν ἃ ἔδιυσε ου γοῦσ ραᾶτί 
π-πϑὶ ἃ πεσε ἀδγεοέ, ποτ ἃ ἴος5 (5. οὗ τῃς 
Μερϑβίδηϊς βίου: 5ο Μς., ἴῃ νίενν οὗ 9), 
θυΐϊδ πηοταὶ ἀεξεαέ (566 ρ4:]5.).. Ἡττάομαι 
(Ξεε 1148,, 5. υ., 1. 3) βἰρηϊῆεβ ἐο δὲ 
τυογοίφά, ῥεαΐοι ἴῃ α τι (1,δι. εαιίδα 
οααεγε); 18 56η58 Ἔχρα!!απεῖν βυΐ5 1πῸ 
Ἄσοηΐοχὲ δηᾶ Ῥαι 5 ερὶρταπητηδιίς βέγίε : 
“Ἰηδεεᾶ {πεη ἴὲ ἰβ αἰτεδᾶν δῇ τπηγηΐβ- 
τα καῦϊε ἀεβέδαι ἔοσ γοι πὲ γοὰ Πᾶνα 
Ἰανν-βα 15᾿-πγοι αγὲ δεαίξη δοίογε γοῖ 
ΦΉΪΦΥ σοεγέ, Ὁ τῆς τπεέτε ἕδος ταὶ βιιοῖ 
4υδᾶγτα]β αγίβε δῃα τεῦ {Πἰ5 ρἱτο.---κρίμα 
ἰβ πε πρᾶγμα (1) ροπεά ἱπίο δὴ δοίυαὶ 
ζ486Ὲ αἱ ἴδ, μεθ᾽’ ἑαυτῶν, [Ὁ μετ᾽ 
ἀλλήλων, ἱτπιρ1|168 ἱπίεθεπε βία; ἐπ6 
3τἃ Ρ]. τεβθχῖνε ργοῆ. ἔγεαιθηῖν βεσναβ8 
411 {ἢτεθ ρεϑοῦβ (7ε: 85. Οὐ. Ογαηι.-η 
8 ὅ54, 2 ὀ).---ἀδικεῖσθε, ἀποστερεῖσθε, 
ταϊά, νοῖςε : “Ἰπ]υσίαπιὶ δοοίρ 5, ἐγαυ άθτ 
Ῥαϊίπλίηὶ ἡ (Ν 6.) ἄο γοὰ ποῖ 
ταῖμεσ βυῦτητ ἴο Ψτοηρ, ἴο τοῦ οτν ὃ" 
(βες Ὗντ., Ρ. 218). Ῥϑὺὶ τεργοάποαβ τπ6 
ἰϑδομῖπρ οὗ [6805 ἴῃ Τπκ6 νἹ, 27 ΠΕ, εἰς. 
ΨΠΙΟΙ ΔΡΡΙΪῈ8. πῖογε βέγι εἶν 8δ5 {πὸ τεῖδ- 
ΤΟ ΒΗΙΡΒ οὗ [16 τὲ οἴοβεσ; οὔ, Ηἰ5 ουνῃ 
εχασαρὶβ (τ Ῥεῖ. ἴϊ. 23), ἀπά τῃδὲ οἵ ἐπε Αρ. 
(ν. χ2 ἔ,, 16), οὐχὶ μᾶλλον, 48 ἰπ ν. 2. 

γεγ. 8. ἀλλὰ ὑμεῖς κιτιλ.: “ΝΑΥ, 
Ῥυξ γομ σοπιπιῖε ψτοηρ δηᾶ στ ρΡετυ--- 
[18 ἴσο (εὐ, ε ὍΡΟΙ γΟυΓ Ὀγοΐθοτβ 1 
Με. τεδάβ {π|5, {κε τῃς ρδῖὶ. ἀλλὰ οἴδιιβα 
οἴνετ. 6, 45 ἃ Γυγίπεν απεβιίοη ; ἰἰ ἰδ πα 
ΔΏΒΘΓ ἴο {πε ατιαβίίοη οἔἉ νεσ. 7---ἰῃε 5δά 
εξ ςοπίταβιθά τὰ ἀπε ἅσιν οὗ {πα 
ΑἸ τβείαθ, ὙΠε βρίτίεαὶ [κί πβῆρ ΗΟ ἢ 
Βεϊρμίεηβ {πὸ ἅιπϊν οὗ βυβπιίβϑϑίοη ἴοὸ 
ΨΙΟΠΡ, ἀρρτανδίεβ 115 σοπλτη5ββίοῃ. 

γν. 9, το. Οῃ ἢ οὐκ οἴδατε ; 566 ποΐδ 
ἴο νεῖ. 2. Ὑπὸ ψτοηροῖβ οὗ {πεὶγ Ὀσείῃσαπ 
ΤῈ ΒΌΓΕΙΥ ὑπᾶνναῖα οὗ (πε ἕδος ἐπαὲ 
᾿Ξ χτοηρ-ἄοετα (ἄδικοι) Ψ11 ποὶ ἱππεσῖε 



6---α, 

Ν .- " καὶ “ταῦτα! ἀδελφούς. ο. "ἢ "οὐκ ' οἵ 
ΠῚ « » ἵ “ Θεοῦ 5 οὐ ' κληρονομήσουσι ; "μὴ "πλανᾶσθε: οὔτε ὃ ' πόρνοι οὔτε 3 

3 ᾿ λ "Ἂν " εἰδωλολάτραι οὔτε 5 " μοιχοὶ οὔτεΞ "μαλακοὶ οὔτε 3» ἀρσενοκοῖται ὶ ὃ 
ἣ 

10. οὔτεδ κλέπται, οὔτε 3 "πλεονέκται, 
3 ᾿ κ᾿ οὐχ ὅ " ἅρπαγες ᾿' βασιλείαν " Θεοῦ οὐ 

"ταῦτά τινες ἦτε. ἀλλὰ " ἀπελούσασθε, ἀλλὰ " ἡγιάσθητε, ἀλλ᾽ 

ΗΦΕΡ. ἱ, 14, νἱ, 12; Εδν, χχὶ. γ; Μὲ. ν. 
58. χἰΐ. το. ϑεε ν, 9. 
ἔστε. 
ΧΥΨΙΙΙ. 22. 

{ϑεεν. 11. 

τὰ ὅ8εε ν. 10. 

Ὁ ὅ5:ε ν. 11. 

λχοντο, 8411 πος, ὈὰῈ 1. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α͂ 

5, χῖχ. 29, εἴς. (ζωην αιων.). 
π Ηερ. χιίϊί, 4; κ, χνῆὶ, ταν 

9 Η1]., οἵ ρΡεύβοπβ; Ῥζον. χχν. 15, χχνὶ, 
ᾳ: Ρεῖ. ἵν. 15; 10. χἰϊ. 6, εἰς; ο κλέπτων, ΕΡΉ. ἰν. 28. 

᾿ ε ΑΒ [ἢ ἕο τουτο, [0. χν. 17; 379, 4. 
10. χίϊὶ, το; αν. ἱ. 5 (λονω); ΕΡΆ, ν. 26 απὰ ΤΊς, {, 5 (λουτρον). 
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8:ε 11]. τό, 
ΜΠ ἥν 
νεσ. 2 

ἄρονα. 
δὲ νεσ. 1. 

85εε ἶν. 20. 
ἶχν. 50; 4]. 

ν. 21; Μι. 
χχν. 34. 
κληρονοω 
Οἱ. ἱν. 
30 (αςῃ. 
χχὶ. 10); 

331 (Α]. νἱ, 7; [85.1.16 
ἠῶ χχῖίν, 15; -ευω ποτα 
ΡιΎΥίη. ἱ, το. 566 [μδν. 

τ ὅεε ν.ῖι. 5 Ξεδ ν. 11. 
νν Αοἰβ χχίΐ. 16; 1οὉ ἰχ, 30; οἵ. 
χ ϑεεὶ, 2. 

ϑατε ὅτι " ἄδικοι δ' βασιλείαν 3 

οὔτε "μέθυσοι, οὐ 'λοίδοροι, 

1 ᾿ κληρονομήσουσιν. ΤΙ. καὶ 

Καν. 

22. ϑ8ϑες ποίε δεΐον,. 

ἄθεου βασιλεῖιαν (1π (πἷ5 οτάεσ : οὔ. νϑῖ. 10) : 411 αῆςο, θα 10. 

δουτε Ξ“εὐδη ἐΐπιές (πόρνοι... πλεονεκται), ἐδ ον (μεθυσοι), ου, ουχ : ΑΟΡ, 
ΒΙ., ἀπὰ ϑγτιίαῃ ἱεχί, τεδα ουτε εἰβῆς εἰπχεβ, (μθῃ ου, ουχ. 

Ὁ", ουδὲ βένεῃ {ἰπη685, ουτε ἰννῖσε, ἔπεα ουχ-: 

4Οπι. ον 811] υπος. Βυ! ΤΡ (ϑγγίδη) ; οἷ, νεῖ. 9. 

αοὐϊξ Κιπράοπι᾽ (ννΠπΙοὮ πενεσίμεῖεββ 
ΠΟΥ ῥγοίεθϑθ (ο βδεεῖ, ἱ, 7 8..)--τᾶπ αχίοπη 
οὗ τανεϊδιίοπ, ἱπάβεα οὗ ςοηβοίδηςα, δὰ 
ἐπ ὀνεσ-οΙενεσ βοπηδιϊπιδβ ἔογρεῖ εἰετηεη- 
ἸΑΙΥ ΠΊΟΓΑΪ ρτίποὶρίθβ ἢ πδῆσς ἔπε μὴ 
πλανᾶσθε. ἸὙπεῖγΓ σοπάυςϊς ρι5 [Πεπὶ οἡ 
8 ἴενεῖ ὑπ ἐπε Πεδίμεθη (οἱ ἄδικοι, 1). 
Θεοῦ βασιλείαν (ἀου}]ν δηδγίμγουβ ; 8εῈ 
ποίε ΟἹ ἰΐ. 5), “ Οοά"5 Κιηράοτη᾽" ---ἶῖμε 
ἐχργαββίοη ἰπάϊοαιίπρ ἴῃς τερίου δηά 
παίῃγε οὗ (πε τϑαϊπὶ ἴτοσα υνῃϊομ αἀη- 
τὶ μεεοῦβηθββ ἐχο υάεβ; “της Κιηράοπι 
οὗ (οά [5 τἰρῃίδους 655" (Εοπ,. χῖν. 17; 
ο7. Μαῖϊ. ν. το, χὶϊῖ, 43, χακο χὶν. 14, 
Κεν. ἱ. τσ, 11. 8 ἔ,, εἰς). Ὑῇε ἀεοεῤέϊον 
τακίηρ ρίασε οὐ {πὶβ ἐπηάἀαπιεηίαὶ ροϊης 
5ρείηρβ ἴγσοτη (ἢς "γίνου οὗ τῆς Ηε]επὶς 
πδίυτε ; ἰξὲ Παά ἃ βρεοίῆο Ἴσαυβε ἴῃ {πὲ 
1ἰθεγεϊηίβπι ἀεάυσεά ἔτοτη τῆς ρόβρεὶ οὗ 
Ετεα ἀτᾶος δηά (ἢς δργορδίίοη οὗ (δε 
Μοβαίο [νὰν (12 ἔ,, βες ποίεβ ; οῦ. Κοπι. 
νἱ. 1, 15, (Α]. ν. 13).---Ιῃ νν. οὗ, 
τὸ ἔπε βεπεαὶ Ψψαγηϊηρ ἰ8 σαι ἱπίο 
ἄειδι!. Ταπ οἶδββϑοβ οὗ βίμπειβ ἅτε (ϊ5- 
εἰπριίδπεά, τποϊσαηηέος ἀρὰ ργεέεα ἔυτ- 
Ὠϊϑηρ ἴῃς ῥτεναι πρὶ σαΐεροτεβ (οι ν. 
9-11): “ποῖος ἰογηϊσαίοτβ (1π6 σοη- 
Ββρίουουβ 8'π οἵ ὕοσζ.: ν. ἱ, εἴς. ; νἱῖ, 2) 
νον. Πρ ποτ οονείουϑ τχεη--- πὸ ἀγα καγάβ, 
ὯΟ τί]εσβ, πὸ ρυπάεσγογβ (8εε {χῖ], ηοίδ) 
Ψ1Π ἰπμοσῖς,᾽" εἰς. ΠΔοϊαέεγς ἀτὸ ταηρεά 
Βεΐννεεη γογηϊσαίογς πὰ αὐἀμίέεγεγ5--- ΔῈ 
αϑϑοοίβιίοη Ῥεϊοπρίηρ ἰο ἔπε ουϊέαβ οὗ 
Αρθγοάϊςέ Ῥαπάεπιοβ δὲ οσ. μαλακοί, 
50, νοϊμῤέμοιι5, ἈΡῬΘΑῖβ ἴπ [Π15᾽ σοηπεχ- 
ἴοη ἴο βρη ρεπογαὶ δάάϊοιίοπ ἰο β᾽ 5 
οὗ (πε βεβῆ; [εχίσδὶ στουπά ἰ5 νναπείη 
ἴοσ τῃ6 βδεῆβε οἵ ῥαξῤλὲεϊ, βιιρρεβίεά τὸ 
βοτῖηξ ἰῃτεγργείεσϑ Ὅν. [Ὠ6 ΓΟ] οννη δ. ὑνοσά 

ΝΟΙ, 11. 

δηᾷ Ὁγ (ἢς ὑ8δεὲ οἵ "ποῖϊος ἴθ 1,διϊη, Ἐὸτ 
ἀρσενοκοῖται (οἱ. παιδερασταί), ψῃοβα 
βίη οὗ ϑοάοπι νγὰ8 νίἀεϊν ἀπά βϑῃαπιο- 
Ἰεβϑὶν ργδοιϊϑεά ὃν τῇς αγϑεκβ; οὔ. σπι, 
ἷ. 24 ἢ, νυτίτῖεη ἔτγοσα Οοστ, Ὑπὸ τῆγαα 
ἀειδοπεὰ οἰαβθεβ ἀρρεπάεά ὃγ οὐ ἴο {π6 
οὔτε [ἴ5δὲ 'ψέτε βρεοιῆβὰ ἰπ ν, σὰ; 868 
ποία8. 

ψεῖ. 11. καὶ ταῦτά τινες ἦτε: “ Απᾷ 
ἔμεβε {πίηρϑ γοῦ ννεγε, βοσῆε (οὗ νου) ". 
Ὑπε πευΐεῦ ταῦτα ἰ5 σοπίεπιρίυουθ--- 
ΚΕ ΒΌΟἢΠ ΔΡοπλϊπδεοπβ ̓ ἢ τινὲς 5οἴθηβ 
ἴῃς. δϑβρειβίου ; ἴδε τηδ]οσνγ οἵ Οοτγ. 
ΟἸ τἰβείδηβ μά ποὲ θεεῃ ρυ!ν οὗ ἐχίγεπια 
νίςς. ὙὉὙΠ6 5έτε85 165 οὐ {πε ἴδηβε οὗ ἦτε; 
“γοῦ τὐεγε᾽-ττῷ (Πΐηρ οὗἩἨἁ [πε ραβὲὶ, οἷ 
Εοπι. νὶ. το, ἘρΡῇ. ἰΐ. τὰ ἔ.--- Βας γοὰ 
ψναϑμεά γουγβεῖνεβ ̓  θαξ γοῦ ὑγεγα βδῆσ- 
ἀῆςεά; θὰὲ γοὺ ψέγε ᾿υϑεΠεά 1 "---ἀλλὰ 
τπτῖος ταρϑδίεά, ἢ Ἰουα] ετπρμαβίβ, 48 
ἴῃ 2 Ὅονσ. 1ΐ. 17, νῖϊ. τσ, ὙὍὙῇε ἢτβε οὗ {πε 
ἴῆτας νὍ8. 15 ταϊά,, {Π6 οἔμπεσ ἔννο ΡΆ85. ἴῃ 
νοΐςε. ἀπελούσασθε τείετβ ἴο Ὀαριίϑηι 
(εἴ. Αςίβ χχί!. στό, Οἱ. ἰϊ. σὰ ἔ., Ερῆ, ν. 
26 ἴ., 1 Ῥεῖ. 11. 21; 866 ἴ. 13 ἔογ 18 
βίδηδὶ ἱπηροτγίδηςε), ἰπ ἰ(5 Βρίσϊειαὶ πχεδη- 
ἰδ; ἴῃ6. ἔἴοστῃ οὗ ἴπ6 νΌ. 4115 δἰζεπείοη 
ἰο τῆς ἰηϊθδενε οἵ με Οος. ἴῃ ρσείηρ τά, 
δἱ τῆς 941] οἵ αοά, οὗ {πε ΠΙτἢ οἵ {πεῖς οἱά 
πδ; ἴῃ Ὀαρείτηι ἐπεὶγ ρεπίτεπε ἔβίῃ τοοκ 
ἀε!!θεγαία δηὰ ἰοιτηδὶ Ἐχργεββίοῃ, υνἱτῃ 
1Π15. εἴεοι, Βαὲ Ὀεπιηά (πεῖ δοοη ἴῃ 
Βα πλ(ἰὴρ ἴο Ὀαριίΐίδτη, ἴπατα νγὰ5 ἐδ 
αοίϊοη ὁ αοά, ορεταιίίηρ ἰο τῆς εῇεςί 
ἀεβοσί θά ὉΥ πε ἴεστλβ ἡγιάσθητε; ἐδι- 
καίωθητες. ὙΠεδε ἰννίπ σοποερέίοηβ οὗ 
τπ6 ΟἸτγιβείαη βίδία ἱπ 115 θεριπηΐπς 
ἌΡΡΘΑΙ σΟΠΊΠΊΟΙΙΪΥ ἱπ (ῃς τάνεῖβα ογάδ 
(8εε 1. 30, Κοτζῃ. νὶ. 10, εἴς); ἰπ Εοπῃ. ν.ν 

52 
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Υ ὅεε ἷν. 4. 
Ζχ. 21 (586 5 3 

ςοπίγαϑῃ) ; Ἢ ῶ Ω ΚΟΥ ταδὶ πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 
4: ἔτεα. ἰπ 
ο8ρρΡ. 
δηὰ Αςἰξ, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΑ 

12. Πάντα μοι " ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα 

γι. 

ἐδικαιώθητε "ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ "ἐν τῷ 

συμφέρει: πάντα μοι 

ἃ χ. 23, χἰΐ. 7; 2 Οος. νἱϊΐ. το, χίϊ. τ; δςβ. χἱϊ, το; Με. νυ. 20 ἔ., συ, 6, χίχ. το; 10. χί. 50, χνὶ. γ, χυΐϊ, 
84; Αεἰξ χίχ. 19, Χχ. 20. 

1 (Κυρ.) ἡμων (ὃ), ΒΟΡ, 17, 37», 73» ΥῬ.» 5γττ., οορ.; ὟΝ.Η, δγαερκεέ, 

3 Αὐἀά Χριστον 411] πος, θὰ: ΑΕΓ, ; 4}1 οτίξ, εἀά, 

νἱ. {πεν τὲ β8εεὲπ (ο ὕε τεϊδίεδ 245. {δε 
Γαβυτγγεοιίίοη δπᾶὰ ἀεαίῃ οἵ ΟὨτίβί, απὰ ἴῃ 
Εοπι. νἱ. το ὃς Βρυτεά τεβρεοιίνοῖν ἰπ τ 8 
ἀνάδυσις ἀπὰ κατάδυσις ννϊοῃ ἰοτπιοᾶ 
(δε ὕψο πιονεπηθηβ οὗ Ὀαρεϊβπὶ; 566 ποΐεβ 
αὐ ἰοσο., αἶδο Τίς, {45 Η,. ὙΠῈ οτάεσ οὗ 
ἴδε νγογάβ ἄοεβ ποῖ [υβϑῈ}ν Οα]ονία5, [ἱΡ- 
βίι5, ἀπά Μτ., νυν Ἐοπγαπίβι ἱπιοσργείθσβ, 
ἴῃ ππάϊπρ Βετε κτπε εἰῃῖοαὶ δοηεΐηπαΐο 
Τπμπξϊβοαϊίοηῖς,"-τταὶ Ἔχρίαπδίίοη σοΠΙΓΑΓΥ͂ 
τὸ ἴπε απίξοττη Ῥαι]ϊπε βἰρηίϊποβίιοπη οὗ 
δικαιόω ; {πε Αρ. ἰ5 {πϊηκιπρ' (1π ςοπίγαβι 
νυ νν. 9 1) οὐ {πε βέδειβ διζαϊπεά ὃν ἢ15 
τεδάειβ 8ἃ58 ἅγιοι (1. 2, ἰΪϊ. 17, νἱἷ. 1), 
δελὶπά τολίεῖς ἴὰν τὴς ξχπάατηεπία! ἕαςς οὗ 
τπεὶγ δικαίωσις. Τμε αυδ]ἔγίηρ ΡτΡ]. 
Ῥῶγαβαβ Ῥοιῇ δείοπρ ἴο ἴῃς ἴῆγεε οἰ οβε νυ 
Ἰἰηκεά νῃ8. Βαριίίβιῃ ἰβ τεοεῖνεά ““ἷπ τπ8 
ῃᾶπις οὗ οὔγ μογὰ [σβὺβ ΟὨτῖβι " (αυοϊεά 
αἱ ἔογρμδὶ βοϊεπαπίευ : οὐ. ποῖς οἡ ἷ, 2): 
“ἴῃ τῆς ϑρίγίε οἵους αοά᾽" [ἰ ἰδ να! ἀατεά 
πὰ Ὀσίηρϑ ἰἴ5 ἀρργορτίαϊε δ]εββϑίηρβ (οὔ, 
7ομπ [1]. 5-8 : τοαΐέν ἰ5 ἴῃς ἔογγηδὶ, ἐδ δ. 
ἴῃς ἐβϑεηξία! βοῦγοα οἵ ἴπ6 πεν Οἰγιδ). 

Βαπτίζειν ἐν Πν. ἁγίῳ ννᾶ5 {πε ἀϊδείπο- 
ἔνε ψοσκ οὗ ]εϑὰβ ΟἸγίβὲ (Ματε, [{ἰ{ χαώ 
εἰς.) ; ἴο Ῥε ἐν Πνεύματι (Θεοῦ, Χριστοῦ) 
ἷἰ5 τῆς ἀϊδιίποεῖνε βίαίες οἵ ἃ Οἢγίβιίδη, 
ἱποϊιδϊπρ Ἔνεσυ εἰεπχεηΐ οὗ (π6 πον 118 
(19, ἴϊ. 12, 111. τ6, 2 ὕοτ. ἴ. 21 ἔ., Κοπ). 
ν. 5, νἱϊϊ. 2, 9, εἴς). δαποξβοαΐίοη 650. 
ἰΒ στουπάςά ἴῃ τῆς Ηοῖὶν ϑριπῖ; δὰϊ Ης 
ἷβ ἅπ ἀρεηὶ ἴῃ ἡπεέβεαξοη ἴοο, ἔοσ Ἠΐ5 
ὙΠ 6585 ἴ0 ΒΟ ΒἢΙΡ ἱπηρ [165 ἴῃς ἀββδύσγαπος 
οὗ ἔοσρίνεπεββ (Εοπι. υἱϊ. 15. 1). Τὲς 
παρε Οὗ ομν 1,ογά εσφμς ΟἈγὶϑέ βυτὰβ ἃρ 
της Ὀαρεβπιαὶ σοηπέεββίοπ (ο΄. Βοηι. χ. 
8 Π); ἐπε ϑδῤίγὶἐ οὗ ομνῦ Οοα σοτιβιπε5 
τε ρονεγ ὉῪ ψῃιοῦ ἐπαὶ οοπηζεββδίοη ἰδ 
ἰπβρίγτεά, απὰ τῃε γερεπεγαίίοη εβεοϊιδίεά 
ὙΠΟ τα κοβ ἰξ ροοά; {π6Ὸ ἔψο ἔδοϊοσβ 
αἴς ἰάςπειῆεά ἴῃ χίΐ. 3 (δες ποίε). “Ουγ 
αοά," ἴῃ επιρδαίίς ἀϊβεϊηςείοη ἔτοση τ 6 
δοάβ ἱπ ψοβς βεγνίος (ῃς Οοσ. μΒαά Ῥεεῃ 
ἀδῆ]εά (βες νἱϊϊ. 4. Π-., 2 Οοσ. ἵν. 4, Ερἢ. 
1, 2; οἵ. ῬΒ8. χοῖχ.' 9). 

819. ΤῊΕ ΘΑΝΟΤΙΤῪ ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΡΥ, 
Υἱ. 12-20ὅ. ΤῊΣ ἰἈΧΠῪ ΟΥ̓ τηογαῖβ ἀϊ8- 
ππριβδῖπρ τς Οογ. ΟΠυγΟἢ ννᾶ5 'ῃ βοπλ 
ἱπβίδησεβ ἀεξεπάεά, οὐ μαϊξοχουβεά, ὈῪ 
ἈΡΡΘδΙΐπρ ἴο τῆς ρῥτίποίρίε οὗ Ολγίςἐΐίαη 

ἰξδεγέγ, ΜΜὨϊΟῃ Ῥ. παά ἢἰπιβε]  ἐπυποίαϊεά 
ἰπ αβϑϑβεγεϊηρ ἴῃ ἐτεεάοπι οὗ ἀθπτ!ς ΟἸσίβ5- 
εἰδῃβ τοὶ {πῸ Μοϑβαῖς Ἴεγεσηοπίαὶ τὰ- 
δίσιοείομβ, Ετσοπὶ Πἰβ [ρ5 τῆς [ἰρεσέασία πβ 
τοοῖς {πεῖγ τποίτο, Πάντα μοι ἔξεστιν. 
Τῆς Αρ. ἀἄοεβ ποῖ γείσαος ἐπὶβ βεπίεπος, 
Ῥὰς δε ρυλτγάβ ἴὲ ἔτοπὶ δρυβε: (1) ὃν 
βειἰπρ ονὲσ ἀραΐπβε ἴὲέ τῆς Ῥαϊαποὶπρ 
Ῥείποίρὶε οὗ ἐχῤεαΐσηοεν, οὗ πάντα συμ- 
φέρει; (2) Ὁν ἀεβπίηρ, ἴπ τῆς ἰννοίο!ά 
ἐχδγιρὶς οἵ νϑσ. 13, ἴῆε βρῆοσς ψ τ ϊπ 
ΨΨὨΐΟΒ ἰξ Ἀρρ]ϊεβ, ἀὐοέϊηρ με λίηρ Πδενὲν 
ρον Ἰίσεμσε. ΤὨϊδ ἰεα ἀβ ὉΡ το ἃ σεϊϊεσαίεά 
ῥγομιδιτίοη οὗἨ ξογηϊοδείοπ, στουπάεά οπ 
115 ἡδίαγα ἃ5 ἃ βἰπ αρδίπβί πε θοάν ἰΐβεῖ, 
δηὰ δὴ δοῖ ψνῃϊοῃ ἢδρταπεν σοπίγαάϊςι5 
τῆς βαποξεν οὗ 15 1ἰπιῦβ, ἃ5. ἴῃεν Ῥεΐοπρ' 
το ΟὨγίβε, δείηρ Ρυτομαβεά ὃν Ηἰἱπὶ ἔοσ 
{πὲ βεσνίςε οἵ (ὐοά (15-20). 

γεῖ. 12. Πάντα μοι ἔξεστιν Ξίαπάβ 
νίσα Πδγε, ἀπά ὑνῖςε ἴῃ χ. 23; Ῥ. Πασρϑ 
οπ (δε βαγὶπε ἰπ ἃ ψγᾶν ἴὸ ἱπάϊσαξε ἐπαᾶὲ ἴξ 
ψΨὰ5 ἃ ψγαϊοῃννογά υνἱτῃ βοπὶς οσγ. Ρασίυ 
ποΡοσπαρβ ἀπηιοηρϑὲ οι Ρδιυ πὶβίβ ἀπά 
ΑΡοϊ]οπίδηβ ; 8 μοι ἐπάοσβεβ. ἐς ἀδ- 
οἰαταιίοη (ς. νἱϊϊ. 8. ἔι, χ. 23 Η΄., Εοπι. χῖν. 
14, 20). Νεγν Πκεὶν 1: μαά θεξη χυοΐϊεὰ 
ἴῃ {τπ6 ΟΒυτοῦ 1,διίοσ. Ὑῆΐβ βεπίοποα, 
{κε ἴποβα οὗὨ 11. 14, 1], Ζὲ, ἵν. 1 (5εε 
ποί65), σθοβὶ}]5 (δ διέγιαΐθβ οὗ τῆς ϑίοίς 
ἰάς4] σοφός, ἰο ννοτα ἰξ Ὀεϊοηρβ ἐξεῖναι 
ὡς βουλόμεθα διεξάγειν (Αττ.-Ἐρίςι,, 11., 
ἴ., 21-28; 8566. πη. «ὦ ἰοο.).---ἀἀλλ᾽ οὐ 
πάντα συμφέρει: “Ὑε5, θὰξ ποὲ Δ]] 
τὨΐπρβ ἂτὲ δἀναπίδρϑοιβ᾽᾽". --- Συμφέρει 
(εομάμομη δ στ ε58 δογέγὶ διε έϊτρ᾽ τὸ βοπλα 
Ομδ᾽5 δεηοῆι---ἤδτε ογξ᾽ς Οἵση, ἴῃ Χ. 24 
ομδ᾿ς πείρἠδοιγ'ς.--- ῬΑ. τὸ τὰς ἔογπιεῦ 
ἀλλ᾽ οὐ, ἰΞ ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι 
κιτολο “ΑἹΙ τπίπρβ ἅτε ἰπ πὶν ἀοπηδίη; 
γεβ, δὰ: 1 Ψ11 ποῖ 6 ἀοπιϊπαιεὰ ὃν δηγ- 
τῖπρ". ὙΤμδῖ ἰ5 ““ὉΠρτοβίδθΙ]ε" ἴὸ ἃ 
τηδῇ ΜὨϊοἢ “ ρεῖβ (ἢς τηδϑίεσυ ᾿" ονογ Πίστη. 
“ἐ ΘΌΟἢ ἀπά 500} ἃ (πη 15. ἴῃ ΤΥ Ῥόνεῖ; 
1 1 ἰαίκε οατὰ ἕπδὲ ἴὶ ἄοεβ ποΐ βεΐ τὴβ 
ἱπίο ἰἰ5 ρονγεσ. 1 ΜΠ] ἤενεῦ ὈΥ͂ ἀθυβε οὗ 
ταῦ ΠΡεγίν ἐογέει ἕμδὲ ΠΡαγὲν ἴῃ 115 ποθ] εβὲ 
Ῥατι." ὙΤηῖβ ρσῖνεβ ἰῆς Ξτεἰγεσεραγαϊηρ, 45 
χ. 23 ἴ. ἰῃς οὐλεγ-γεσαγαάϊηρ ταῖς οὗ ΟἾτίβ. 
εἴδη ἐεπηρεσᾶηςε ἴῃ τπε υ8ς οὗ ἐίπρϑ ἰανν- 
ἴα]. Ο,. τὰς ἰπβισυσᾶνς οδαρίες Περὶ 



12--ἴς. 

" ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ Ὁ ἐξουσιασθήσομαι ὗπό τινος. 

4 κοιλία τοῖς “ βρώμασιν, ὁ δὲ Θεὸς ἘτεΙ. ἴχ. “βρώματα τῇ “κοιλίᾳ καὶ ἡ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 810 

Ὁ νἱΐ. αι; {υἱκὶ 
13. τὰ χχὶΐ. 25; 

᾿ , » Τ καὶ " ταύτην καὶ " ταῦτα ' καταργήσει - τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ " πορνείᾳ,“ 1 ἔν. 
3; εὐ. 

ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι: 14. ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν ἴχ.1ο, 
Κύριον " ἤγειρεν, καὶ ἡμᾶς 1 ' ἐξεγερεῖ 1 διὰ τῆς " δυνάμεως " αὐτοῦ. τ 
15. ᾿οὐκ ἰοἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν" " μέλη Χριστοῦ ἐστιν; "Π 

ῬΗΪΣ!. {1, το; Μὲ. χν. 17; Εδυ. χοἕ, 
ἢ χν. 4 ἢδ., 2 Οοσ. 1. ο, ἷν. 14, ν. 15; 

11.8; ΗςΒΡ. χί. το; 1 Ρεί. ἱ. ζι, εἰς. 
1 8ες 1. 16, νἱ. 2. 

ε Ἐοτ τερεδιϊιίοη, οἵ. νἱΐ. 7. 
οπι. ῥαςοίη; Οδ]. ἱν σα; ΕΡΒ.ἱ. 20; ΟΟἱ. ἰδ. τῷ; ᾿ ΤΒ.Ἷ. το; 2 Τίτα. 

. ᾿ς, 1 ἔοπι. ἰχ. 17 (Εχοά. ἰχ. 16), ἐπι αἱ, βειβε. 
τῷ ἴῃ Πἶκο βεῆβε, χἰϊΐ, τ ἢ; Εοσα. χὶϊ, 4 ἔ.; ἘΡΒ. ἷν. 16, 25, ν. 30. 

αἰ, 
Νι. χίν. 

νἱϊ. το; 
ΠΗΡΦᾺ 

ἴπ ιπῖβ 
Βεηβς, 

ἔϑεεὶ. «8, ξϑεεν.:. 

ἰκς 86εἰ. 18. 

1 ἐξεγερει, ΣΦ ΟΌΡΚΙ, εἴο., ϑγγτ., Θ0Ρ., πιδὴγ ΕἾ, ; ἐξεγείρει, ΑΌῬΟ 37. 
εξηγειρεν (2), Β 6γ"" (ἃ βτοὰρ ργεβεγνίπρ' βοπλα νδί αδῦ]ς τεϑάϊηρ5), σοά. δτηϊδεϊπαβ 

οὔνρ. ἢ ὟΝ.Η. πιατρ. Βεζὰ πὰ Εἰζενίγ τεδά υμας, ψγἱτ πὸ σετιδίπ Μ8. δυϊποτίεγ. 
μων, ΓΑ. 

ἐλευθερίας ἰῃ Αττ.-Ερίοι,, ΙΝ... 1, Εοτ 
1πε ρίαν οἡ ἔξεστιν, οὕ. 11. 15. ΤὩς επὶ- 
Ῥδαῖῖς οὐκ ἐγὼ 15 {86 7ε 4] οι 561} αϑϑογίίοη 
οἵ (πε ϑρίγίευδὶ ἐγεοίδη, ἔξαγέι] οὗ ΚΑ] Πρ’ 
ἀραΐῃ υὑπάες ἐπε ἀοπιϊπίοπ οὗ (ῃς ἤξβῃ: 
ο΄. ἴχ. 26 ἔ., αΔ]. ν. 13, τό. 

ψεῖσ. 13. Τῆς πιαχίπῃ “ ΑἹ] λϊπρβ ἅτε 
Ἰανγίαὶ ἰο τὴς" πδ5 Ὀεεῃ ρυδτάεά νἹ τ ϊπ 
[15 Ῥσονίποε; ποὺν ἴξ πιυδὲ θὲ {ἰεξέφα ἐοὸ 
ἐἐς ῥγουΐπος ; “ Ἐοοάβ (τε) ἴοσ (ῃ!ς 6 ]]υ, 
πὰ τῆς θεν ἴοτ [15 ἴοοάς ".--τὰ βρώ- 
βατα, ἐλε ἀϊεγεηέ κἰπάς κα 7οοα---ἀοουὶ 
ΨΦΏΙΟΙ Πενν ἢ Ιανν, δβοείϊα ὑγδςίίος (Εοση. 
χὶν. 1 8.), ἀπά {πε βυρροβεᾶ ἀεβὶεσηεης 
οἵ ἴῃς ἑαοϊοἐλγία (ν111., χ. 25 8.) οαυδεά 
ΤΊΔΩΥ͂ ἐπ) δατγαβϑιηθπίβ. ΤῊΣ Αρ., δἄορί- 
ἴηρ' [ἢς ρῥγοΐζουπά ρῥτίποίρὶς οὗ [εβ05 (Ματὶς 
νἱϊ. 115-23), συΐβ ΓΠγουῦρη ἴπεθα Κποῖυ 
αυεϑίίοπβ δὲ ἃ βίγοκε; (ῃς βρώματα ἅτε 
τογα}]ν ἰηδετεπε; ἔου ἴπον Ῥεΐοηρ ἴο 
{πε κοιλία, ποῖ τπε καρδία (οὐ, Κοτα. χίν. 
17). Βοοά «πὰ ἐκε οἰονιαοῖμβ ἀτε ἄρρτο- 
Ῥεδιςα ἴο ξᾶςΒ οἴδοτ ; [με τηδίπ αυεβιίοπ 
Δροαυΐ (ἢς ἔοτσηοσ ἰ5 Ὑν μοί με  ΟΥ πὸ ἰΐ 5115 
τῆς Ιδἰΐογ.-ττὰ βεοοπᾶ τεάϑοὴ ἴοσ ἐδε 
τηοσαϊὶ ἰπάϊβεγεηςε οὗ πηδίζογβ οὗ με (80 ]ς 
1165 ἴῃ ἐκεῖν ῥεγὶπίηρ' παέμγε ; κοιλία ἀπά 
βρώματα ρΐδγν ἃ ατρε ἀπά ἰγου δ᾽ εβοπις 
Ῥατὲ ἴῃ (πε οχίβείπρ ογάεγ, “δυὲ (οά Ψ1]] 
ΔΌΟΙΒἢ Ῥοιὰ {π|5 πᾶ {πεβε". Εογ {πὲ 
βοιπεννῃδί τὰστε δηϊιποιῖς ταρϑι το οὗ 
οὗτος, οὔ. νἱϊ. 7, 4150 75}. ν"]], 22 (1, Χ). 
ΤὮε παίτιτἶνε βυβϑίαπιὶ ἔοστηβ πὸ μαζί οὗ 
τῆς ρῬειτπαπεηὶ 861; ἰὲ Ῥείοηρβ ἴο ἴδε 
Ραβδίηρ σχῆμα τ. κόσμον τούτον (νἱϊ. 
31), ἰο ἴῃς σοπϑεϊιυξίοη ΟΥ̓ “ ἤ:5} δηά 
δΙοοά " (χν. 50) ἀπά ἐπε σῶμα ψυχικόν; 
δεηος [μς ἱπάϊπεγεπος οὗ ἔοοάβ (νι. 8): 
χα ἀεβίγυεητυσ, μεσ 56 ᾿ἰθοσαπι παρεπὶ 
ἀδυτα " (Β5.; οἵ. ΟἹ]. ἰζ. 20 4).-ἰ Βαϊ 
(ες Ὀοάν᾽" π45 τεϊδιίοπβ πιοσε νἱίδὶ δπὰᾶ 
ἰηβυςπεῖδὶ τπαπ τμοβε σοῃσογηθά υνἱτἢ [15 
Ρετβαίπῳ βυβίοπαποε---ἰξ “18 ποῖ ἴοσ ἔοσ- 

πἰσαίίοη, ὑπὲ ἴοσ ἰῃς Τιοσὰ δπᾶ ἰῃς 1 οτά 
ἴογ ἴδε Ῥοάγ᾽᾽: ες βαπὶς ἀουῦε ἀδί. 
οἴδαβε οὗ πιυΐιδ] ἀρργορτίδιίοπ {1πκ8 τὸ 
σῶμα νψ τ ὁ Κύριος 25 τὰ βρώματα νἱ ἢ 
ἡ κοιλία ; ἐδοῇ 15 πιδάς ἴογ τῇς οἵπεῦ δηά 
τεηπίτεβ {π6 οἴμετ. “Ὅῇςε Ῥοάγ᾽"--τὸ- 
βατάεά 5 ἃ ψμοῖε, ἴῃ ζοπίγαβι υνἱτῃ 1:8 
(ΕΠῚΡΟΤΆΤΥ ΔΡΡδσδίι8.---ἰβ 1ϑῃϊοης ἃ ἴοσ 
{με Τυοτά᾽5 υ8εὲ; το γίο!ὰ ἴἰξ το Βαπίσαγ ἰδ 
ἰο ἔσάνεγβε ΟἾ σίβεβ σίρμιβ ἱπ ἰξ δπὰ ἀ15- 
αυδ!ν ομεβεὶέ ἔοσ ἃ ρασί ἴπ Ηἰ5 γεβύσγθο- 
ἄοη (14). ΤᾺς Ποτά [εϑὺ8 δπᾶά πορνεία 
ςοηίἰεδίεά ἴον ἰς Ῥοάϊεβ οἵ ΟἩγιβιίδη 
πΊδη ; ἰΙογαὶ ἰο Ηΐγω ἐπαδὺ πιβδὲ τοποῦηςα 
ἐλαέ, γιεϊάϊηρ ἴο ἐλαΐ ἴμεν τεποῦπος Ἡ τη. 
[π᾿ τ. ρῥμι]οβορϊοδὶ εἰπῖςβ τῃ6 ἀϊδεῖπο- 
εἴοπ ἄγαννῃ ἴῃ Ἐπ15 νοσ. μὰ πο ρίαςε; μὲ 
Ὁνο ἀρρειεβ σοποδγπθᾶ ὑγεσς ἱγεδίεά οἡ 
τῆς 5βᾶπια ἰοοίίηρ, ἃ5 τηδίζεγβ οὔ βηνυϑβίςδὶ 
ζαποτίοη, τἰῃς ὨΙρΒοΣ εἰπῖοαὶ σοπβιάθγα- 
τἰοη5 διίδομῃίπρ ἴο βεχιιδὶ ραβϑβϑίοῃ δείπρ 
ἱρποτεά, Ηεποες ἰμε ἀερτδάλιίοη οὗ 
Μοτηδη ἂδπὰ τῇς ἄδολυ οἱ ἴλην [1ς, 
ΨΠΙΟ. Ὁτουρῶι Οτεεὶς οἰν Πἰβαϊϊοα ἰοὸ ἃ 
ΒΠδπΊοα επά. 

Μετ. 14 15 ρδ:]. ἴο νεσ. 1:3 (" αοά " τὰς 
δϑεηΐ ἴῃ ῬΟΙΠ), 45 νϑῖ. χ3ς ἴο νεσ. 134: 
τῆε ρῥσγενίουβ δὲ σοπίσγδδίεά τῆς βενεσδὶ 
μπαΐηγες οἵ βρώματα «ἀπά σῶμα; {πὶς τᾷς 
ΟΡΡ. ἴσσπές, καταργήσει πὰ ἐξεγερεῖ. ὁ 
Κύριος ἰ5 (ες ἀειετπιϊπίὶπρ' ἕδοϊοι οὗ Ῥοΐ 
οοπιαβίβ. “ἀαοἄ ν»}} ἀρ ἢ Ὀοιῃ ἐμ ς 
Εν δπά 118 ἔοοάβ.. .. δὰ: αοά δοί(ἢ 
ταὶβεά ἃρ με Ἰυοτά, ἀπὰ υν1}] γαῖβε ρα 
8150 [πσου ρ Ηἰβ ροννεσ." Ῥ, βυρϑεϊζυΐεβ 
“5, 1ἢ [ῃς Δι Πεβ.5, ἴοσ “ον Ὀοάϊε8,᾽" 
βίηος ἐλε »ιαπ, ἱποϊυἄϊηρ' πἰ5 Ὀοὰγ (8εε χν. 
35, 40), ἰ5 ἔπε βϑυδΊεοι οἵ τοϑυσγεςείοη. 
Τῆε βαγίπρ ἀπαρχὴ Χριστός, οὗ χν. 23, 
ΒΌΡΡΙΪΙεΒ {πε πεχὰβ θείψεεῃ το Κύριον 
ἤγειρεν ἀπὰ ἥμ. ἐξεγερεῖ; ς΄. αἶδο 2 ὕοτ, 
ἵν, 14, οπι. νἱϊϊ. χὰ, χῖν. 9, Οοἱ. πίω σ, 
ῬΏΙ]. 11, 21; ]οδπ ν. 2ο-30, χίν. 2 ἢϊ., εἰς, 
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Β 8εεν. 2. 
ο ἘῈΝ, ΩΝ ̓ 
31:5. 1, ιτο " 
25: ἘΝ γένο Ν 
χν]ΐ, σ Εἰ, ; σῶ : Με. χχί. σωμα στιν; 

(."; 

311; ΠΚ, τῇ, ὁ δὲ ἢ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστι. 
χν. 30. τ ῳ 

Ρ Ἐσπι. χὶϊ. 
9; Αοἴβ ν. 13, εἰς. ; [υἷἱκ. χ, τι, χν, 15; Ἔβρ. Μί. χίχ. 5 (αςῆ. ἰΐ. 24). 

τ ΧΟ; τ Τίπι, Υἱ, σα; 4 Τίση, ἴ1, 24; 5:7, χχί. 2. Ῥασεηϊμείὶς υ8ς, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΥἹ. 

"ἄρας ἱ οὖν τὰ “᾿ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω “πόρνης "᾿ μέλη; μὴ 

16. Ἰῇ οὐκ ἰ οἴδατε ὅτι ὁ Ῥκολλώμενος τῇ " πόρνῃ ἕν 

Ἔσονται γάρ," “ φησίν, “οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν" 

18, " φεύγετε 

4ᾳ 2 Ὅοτ. Χο το; Ηςϑ. Υἱΐϊ. 5, ἱπ' 

ἁ ρα ουν, ΟΡ, Δηά βενογδὶ σαίηυβοο ἙἾΏΔὶ σ᾽ οἵ ἀρα8 εαδὲ]γ ἰοδβὲ ἴῃ ζ0]ονγίπρ ὁ; 
δπᾶ ἀρα ουν ἰ5 Ρ᾽ Δι ΒΊΟΥ Ῥαυϊης (6, ἡ ἀρα ουν). 

Ἴδε ριεῆχ ἴπ ἐξ-εγερεῖ 15 Ἰοολ]---ονέ οὗ 
(τς. ἴδε ρτανε; οὕ. ἐξ-ανάστασις, Ῥῃϊ. 
11. χα); ποὲ 4ε πιᾶδ5α ἀογηνιεηέμπι (ΒΡ.). 
ΤῊ ταϊβίηρ οὗ ΟἸγίβε (οἷ, ἘΡΆ. 1. το 81..), 
{πεη οἵ ΟΠτιβιίδηβ, ἔστοπι ἰπς ἀδαᾶ ἰ8 (δς 
ΒΌΡτοσΩς οχὨϊ το οὗ (οἄ᾽ 5 δυρεγπδίαυγαὶ 
“ροόνψεσ" (5Ξες οῃπλ. ἵν. σ7-24, Μαίί. χχίϊ. 
29, Αοἰβ χχνΐ. 8, εἰς). Ογίβε 185 ταϊβεά 
5 “Τιοτά," αδηὰ υν}] τὰς οὖσ 11ξΞ γοπ 
5ἰάε οὗ ἀεαίῃ πιογὲ σοτηρ]είεἶν ἤθη οα 
ἐπὶβ (Αςἐβ 11. 36, (ΟἹ. 1. τ8, ῬΏΙ]. {11,20 1.). 

νν. 15-17 υπίο!ά ἴῃ 115 τερυ ]βίνεης88, 
ΌΥ νἱνά οοπογείς ργεβεηίσζηςηΐϊ, [π6 ορ- 
Ροβίείοῃ δεένγεαη ἐπα ἔννο οἰαἰπηαπίβ ΟΣ 
ῬΟάΙν βεγνίος δἰτεδάυ ςοηϊσγαβθίεα: (ες 
τῖναὶ οἵ ΟΠ σίβε 15 ἡ πόρνη! “Οἵ (ἢ ψμαῖ 
Ι[βδνε βαϊά ἰβ ποί βυβῆοιεη!) ἄο νοι ποῖ 
Κηον πδὲ γουζς Ὀοάϊεβ ἂστε Οὐγίσεές Πἰριδο ὃ 
ΒΒουα 1 τδεη ἕλκα ἀννᾶῦ {πε Πτὴρ8 οὗ 
ΟἸὨτῖβε ἀπά τλλκε ἔποῖῃ α λαγίούς» ἰἰμιδς ὃ 
Ἑὰτ ὃε 1{1" --Ααἴρω [5 10 γέπιοῦε, αν} οὔ, 
85 ἷπ ν. 2 (βες ρατγὶβ.), Νᾳ. ἐοϊϊδης, ἴτὰ- 
ῬΙγΙη δ “4 νοϊυπίδτυ ἀπά ἀείεγγαί πε ἂςι " 
(Εά4.); ἴοσ ἔπε ἱπιγοάμοίοσυ δοσ. ρίρ., δες 
Βη., 88 132, 138. ποιήσω, εἰπεῖ (ἄε- 
1:θεσαῖϊνε) δού. 80]. οὐ ἕχξ. ἱπά.- τ τὶ 1 
ἰο τῆδίκε, εἴς, ὃ" οσ, “Ασὼ 1 ροίηρ ἴο 
ταί δ" ὙὍΠε ἕοστηοσ ἰάϊοπι 5115 δὴ δοὶ 
οἵ ἐποῖοε; τμϊβ φασβείοι μος ἱετηρίεα Οοτγ. 
ΟὨ τι βείδη πλῦβὲ με ἕο Ὠίτηβεῖ: οὐ πε 
Ἰῃίεσσορ. ἔογτω οἵ Κοιῃ. νί. , 15 (-ωμεν). 
Ὑῆδι ἰβ τὰς οἵ ΟὨγίβείδαη τῇδ ἴῃ- 

ἀϊνάσα!!γ, ἐπαὲ ποὺ το μέλη Χριστοῦ 
πᾶ ρατγίβ οὗ (ῃς σῶμα Χριστοῦ, ἰ5 ἔτὰς 
Βρεοὶ ἤσαν οὗ ἔς ΡΗγϑβίοδὶ ἔγατης οἵ σδ.Β ; 
Βγα ]τῖν ἰῇ νν. το {. ῬΑ] Δρριῖεβ ἴο ἰῃς 
ΟἸ γι ϑείδη τα β δοάγ τῆς ρ]ογίουβ. ἰγσυῖἢ 
βίαια ταβρϑοίίηρ ἔπε ΟὨἨγίβεδη βοοίεϊν 
ἴὴ 1. τό ζ, Ιω τῆς ἩἨεϊεηὶς νίενν, ἴᾷς 
Ῥοάν τννᾶβ (ἢς ρεγίβῃϊηρ εηνεῖορς οἵ {με 
τᾶ; ἰπ ἴῃς ϑοτγίρίυταὶ νίενν, 1 15 {π6 
ΔΙ ἀϊπρ' νεμῖς]α οὐ δἰβ βρίστίι. Τὸ ἄενοίε 
ἴδε Ῥοᾶν ἴο ἃ μαστοί, ους τηυβὲ ὅγβε ψντἢ- 
ἅτανν ἴξ ἔγοτη ΟΠ γ᾽ 5 ροββεββίοῃ : ἴο ἄο 
ἐμαί, ἀλλὰ ον σμοῖὶ ἃ ῥεγῥοΞλε---ῆς Ῥᾶτα 
βίδίεγηθηΐ βῆονβ [ῆς ᾿ἱπΙλπιν οἵ {με ῥτσο- 
Ροβαὶ. Τῆς ΒΙΡΙΙΟΔ] ἔοσπχα]α οὗ ἄερτγεοδ- 
τίοη, μὴ γένοιτο, 5 Πεαθδης αἷβο ἰπ 
Ἐρίοίετιβ; οὗ Οἄγϑϑεν, νἱϊ,, 316, μὴ 
τοῦτο φίλον Διὶ πατρὶ γένοιτο, 

γες. στὸ 7υβειῆε5 (δες δίγομρ' ἐχργεβϑβίοη 
πόρνης μέλη (15), ἱπιρ᾽ γίηρ τμδὲ πα 
Δ]ΠἸαπος 15 ἃ κίηα οὗ ἱποογρογδίίοη : "ΟΣ 
(([ γοὺυ οδήεος ἴο τὴν ρυϊζείηρ ἴὲ ἴῃ τπῖ8 
ψαν), ἄἀο γοὺῦ ποῖ κηοὰ ἔπαὶ ῃς ψο 
αἰεανεβ ἴο ἴῃς μαιῖοὶ 8 οὔς δοάν (νη ῃ 
Βεὴ) ὃ" ὁ κολλώμενος (5εες Ρ4τ115.), φπῆ 
αρρίμεπαίμν ϑοογίο (ΒΖ.), ἰπάϊοαξεβ ἐμαΐ 
Βοχυδ! υπίοῃ σοηβίϊυξεβ ἃ Ῥεϊστηδηδηΐς 
Ῥοπά Ῥεΐννβεη ἴῃς ραγίίεβ. δαὶ παβ 
ες ἄοπε Ἰΐνεϑ, τηογαῖυ; ἴῃ ῬΟΙΏ ; πεϊϊπετ 
ἰδ Βεποείοσι ἢ ἔτεε οὗ ἰῇς οἴμετ, ΤῈς 
Ῥϊνίης βεπίεπος (υἰτογεά Ῥσγορῃθῖοα!ν ὉῪ 
Αἀδπι) ννδῖοῃ τ86 ΑΡ. αυοίεβ ἴο [18 
εἴεοι γᾶ ὑγτοηουποθδά ὑροὴ ἴδπε ἤτγβέ 
νεδάεά ραΐγ, απὰ μος οὗ ὄδνεγυ βυοῃ 
υηίοη, ψνμεῖπμεγ ἰα ΠῚ] ΟΥὉΠΙΑΥΠ]---- 
Βοπουγδῦϊν {σὰς (νἱϊ. 4, ΕἸ 6Ὁ. χιλὶ, 4), οΥΓ 
Βῃαιηθίαν, ἴῃ ἘρΡΗ. ν. 31 ἴῃς βαπὶα 
ϑοσιρίυσο 15 οἰτεά δὲ Ἰεηρίῃ, νΒεσς τῆς ΑΡ. 
15 τηλκίηρ' οὰϊ ἴῃς σοττεβροπάδηος θεῦψεεπ 
ΨεάϊοοΚ απὰ ΟἸγίβι᾽β υπίοη ΠΠ ἐπε 
ΟΒύτζοῖ : ἢ ἰμαὶ ρῥίδος πα βρίγιζαδὶ πηΐοη 
18 τεδίςα 25 ρασὶ. ἴο ἴῃς πδίισγαὶί πὑπίοῃ, 
τοῖς τη Ϊ5 ἔο!]οννβ μ6 Ὠϊνίης ογᾶσσγ; μοσα 
ἰξ βιαπᾶς οὐἱξόαι ἃ. ὑσοβιιοσυ ἴο ἃ παΐαγαὶ 
απίοῃ ὙΠΟ νἱοϊαίεβ τπαὲ οτάοσ, Ἐΐδεγα 
ΟὨΪν Ῥδὺ] ᾿865 {πε ρατγοπίπειοδὶ φησίν 
(βαγβ Ης;,᾽" 5σ.. Οοαὴ ἴῃ οἰξηρ' ϑοσίρεαγε ; 
11 15 ςοπιτῆοη ἴῃ ΡΏϊο, πᾶ ἴῃ με ἘΡ. οὗ 
Βαιῃδθ45.---ἔσονται . . .- εἰς (Ηεὐταϊϑτη) 
ξΞ γενήσονται. 

Ψψεῖ. 17. ὃ δὲ κολλώμενος τῳ Κυρίῳ 
κιτλι: “'Βυς πε πὸ οἷδαᾶνεβ (0 {π8 
Τμοτὰ ἰβ οπε βρίτίε (ν Ηΐτ)". Αἀ- 
Βεβίοῃ ὃν ἴδε δοί οὗ βιὰ (1. 21, εἴο.) ἕο 
ΘΒ σῖβε (45 1 ογά, εἴ. χιὶ. 3, οἷς.) ἐβίβ ἰβθπαβ 
ἃ 5Ρ τίτ8] οοτησιπηίοῃ οὗ τῆς πιᾶῃ ΙΗ 
Ηΐτὰ 45 τοὰὶ δηῃά οἷοβε 45 ἴῃε οἵδπεσ, 
Ῥοάτν οοτησηυηίοη {{ἴδτη τοῖς αὐδπὶ 
σοηὐυρεβ βπε ἀπαγη σογρι5,᾽ Β5.), δηὰ 
85 τοῦς πιοῖς ἱπῆυςπίαὶ δηᾶ Ἂἐπάυτγηρ 
845 ἴῃς 5ρίτις ἰβ αρονς ἴῃς ἤἌεξῃ. “{λε 
ϑρισῖ: 15 τῆς υπιεηρ Ὀοηά (11. τ6, Κοπι. 
νὴ, 8. ἢ,, εἰς.), θὰῖ {πε ΑΡ. 15 (αἰπκίηρ οὗ 
πε παΐμγέ αῃἃ τῤῥεγε οἵ 115 υπίοῃ ; 
Βεπος {πε δπδγίγοιβ, ρεπετῖς πνεῦμα, 
οοπίταθίεά ὙΠ σάρξ (τ6). [π.2 ὕοτ. 
111. 17 “πε Τιοσά ᾽ 18 ἰδεπειβεά ψ τ “ἔπε 
ϑνῖγς," δηά Βεϊϊενειβ τε τερεαίβαϊν βαϊὰ 
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τὴν "πορνείαν. πᾶν ἐ" ἁμάρτημα ὃ ἐὰν " ποιήσῃ " ἄνθρωπος, “ ἐκτὸς ἘΣ ΘΩΑΘ 

τοῦ σώματός ἐστιν - ὁ δὲ " πορνεύων " εἰς τὸ ἴδιον σῶμα " ἁμαρτάνει. 35) ΜΚ. 

19. ᾿ἢ ' οὐκ ' οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα 1 ὑμῶν "ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν “Αγίου 3 
ϊι. 28 ΞΕ; 
156. 1ν{11. 

- ΄- ᾿ 
Πνεύματός 3 ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ "ἑαυτῶν ; 20.8.4 Οος. χί. 

Α Α Ἂ ᾿ 7:0. νι. 
" ἠγοράσθητε γὰρ "τιμῆς. ἅ δοξάσατε " δὴ τὸν “Θεὸν ἐν τῷ σώματι ἩΈ 
ὑμῶν καὶ ὃ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. Ἰκῶν. αὶ 

τ Ρεὶ. ἐϊ, 

Υ 8εε ἱϊΐ, 4. γν ῬΣερ., χν. 27; 2 Οοσ, χίϊ. 2. Χχ. 8; Ἐδν, 1ἷ. 14,20, χνὶϊΐ. 2, χνϊϊ. 3,0: δὴ ; 
ΡΒ. ̓ χχίϊ. 27. Υ τ ἢ 1Δ; Με, χνΠ]. 15; Εἰς, χν. 18,,2τ; θη. ΠΕ 9. 2 8εὲ ἀν} Μπ διὰ 
εἶνε, 5εὲ ἱ. 12. Ὁ [ἡ {818 βεπβς, νἱϊ, 23; 2 Ρεῖ, ἴα; εν. ν. 9, χὶν. 3 ζ.; εξαγορ., 6]. 11. 13, ἐν. 5. 

Ὁ 1π {15 βεῆβε, ΜΈ. χχνίϊ. 6, 9; Αὐοἰϑ ἐν. 34, ν, 2 ἔ,, νἱϊ. 16, χῖχ, το. εἰ Οοτ. 1χ. 13; Εοτη. ἱ. 21, αν. 5,9 ΩΝ ἰ 3) τῬεῖ, 11. 12, ἰν. σὰ, 16; [εἷς ῥαδείηε, εἴς, 4... ἴὰὼ Ῥ.; Ἡερ, τ, χδ; 4 εἰτιεβ ἱὰ 
Ο ο 

δτα σώματα, ΑἿἿ,, δηὰ τηΐπαβοο. “5, ΟΡ. ; οὗ νεσ. 15. 

3 πγευματος αγιον ()) : Β 120, ἔ, νξ. 80 ὟΝ. Η. πιαγρ. 

ΞΌγι. καὶ «.. Θεον 41] ρτε-ϑυτίδπ ὑἀπος, Τῆς νᾷ. (αἴογ ἔπε οἱ ἴ3:.) τεϑάᾶβ, 
εἰογήβοαίε (οἰαγίβοαίε, Ογρτ., Ατηῦτγβί.) ἄδερι εἰ ῥογέαέε (ἐοΙΠ λές, Τετι.) ἐπ οογῥογα 
φεδίγο: ῥογίαίε (Ξοἶΐ. 1 μη:) ἰδ Ῥτοθαθῖν ἄμε το τῆς οοτγαυρείοη οἵ αρα γε ([ουπά 
ἴῃ. Μεϊποάϊιβ Ὀεΐοτε δοξασατε) ἰπηΐο αρατε. ΤῊΪΒ οτος ννᾶβ εν ϑργοδά ; ποτα ἃτὸ 
ἴτᾶοαβ ΟΣ ἰξ ἴῃ Ομγγβοβίοση. ὃες ὟΝ.Η., Νοίες οἡ ϑεϊεοίσά Κεαάέηρεο, Ὁ. 114. 

το δε ἐν Πνεύματι ; 50 ἴπαὶ Ὀεύννεεπ ἔπεσα 
δηὰ ΟἸσγίβε ἔπεσες οχίβίβ ἃ κοινωνία Πνεύ- 
ματος ((. 9, 2 Οοτ. χίϊί. σ3; ]οδη χνΐ. 14, 
εἴς.). ΒῸΓ {πε ἱπειπηδου οὗ {Π15 βϑϑοοία- 
εἴἰοῃ οὗ πιεῖ ἢ ἴῃς Ηεδά, 5ες 6]. 
ἰϊ. 2ο, ἘΡΉ. 1ἴ.  ζ., 111. τ6 ἔ., (ο]. 11. το, 1, 
ι Ηι,, Ἰοπη χν. τ ἔ',, χνιϊ, 23 ἢ, εἰς. 

νει. 18. ΨΥ Π νεπεῖπεπὶ ἀρχυρίπεββ 
Ρ. εὐτηβ ἔτοτῃ Ἴχροϑβιείοη ἴο ἐχδῃοτγίδιίοη. 
“Εἶδε ἴοτηϊοδίίοη "᾿--πποῖῃοσ βἰηβ τῆδυ ὃς 
σοτηραίδά; ῃ8 ταῦβὲ ὃς Μά, δἃ5 Ὁ 
]οβερῃ ἰπ Ῥοερμαιβ ἤουβε. φεύγετε 
ἴῃς ορροβίίε οὗ κολλᾶσθαι (16). Τῇε 
Ρατὶ. φεύγετε ἀπὸ τ. εἰδωλολατρείας οἵ 
Χ. 14 5ῆονβ “(ὃς σοηποχίοη ἴῃ Οοσ. 
Ῥεΐνψεεῃ ἱτηρυσν ἀπά ἰἀοϊδίγυ " (Εά.: 
φῇ. ἴῃς [185 οὗ βἰῃβ ἴῃ 9 ἀπά ν, τι.)--- 
πορνεία Τςοπίταάϊςι5 ΟὨτίβι᾽ 5 σι ρἢῖβ ἰη τῆς 
Ῥοάν (13-17) δῃᾶ βενεγβ τς σοσζηχττοῦ 
ἴτοπὶ Ηἰπι; Ρ. Π88 ποὺ ἴο ΒΥ {πὲ {ῃΐβ 
ἰβ ἃ βίῃ δραϊηϑδί ἕῆς παίυγε οὗ τῆς Ὠυπιδῃ 
θοάν: “Ἐνογυ δοῖ οἔ βίη (ἁμάρτημα) 
ΨΏΪΟΝ ἃ τῆδη τΊΔῪ ΡοϑϑίΟΙν ἄο, 15 ουϊδιάε 
οὗ τῆς Ῥοάγ; ὃυΐ (δε ἔογπίοαϊογ (ὁ 
πορνεύων) 5'π85 ἀραίηδι ΠὶβΒ οὐγῇ ὈΟάγ "". 
Ἴδε Ροΐηξ οἵ επῖβ βαγίῃρ [ἴὲβ ἰπ τε 
ςοπίγαϑιεά ρῥγεροβίοηβ ἐκτὸς απὰ εἰς : 
411 Ῥοά]ν βἰπβ “ ἀβῆϊε ἰῃς ἤξϑῃ" (2 Οοσ. 
νἱΐ, τὴ, δας οἴδμες νἱοςβ5---ἰῃοβε οἵ (δε 
κοιλία, 4.ρ.---ἰοοῖκ ουἱδιάς τῆς Ὀοάν ; ἐπ |5 
ἰῃπ ἰἰα ΨΏοϊε δβϑεπος [168 πη Οὔτ 
Ραγδίοαὶ παέυγς, 5ὸ παῖ, ΨΏΠ]6 ἰξ ἀρρτο- 
Ῥείδίεβ τῆς ρεσβοη οἵ δηοίῃεγ (16), ἰὲ ἰβ 
α τεἰγ-υϊοϊαέϊοη. Ἡδεπος ἱταπϑργεββίομβ 
οὗ τῆς ϑανεπίῃ Οοχητηδπάπιθηςξ ἅγα “ 51 Π8 
οὔ δε ἤεβῃ "᾿ ἀπά “οἵ ἰδς ραββίοῃβ᾽" ῥᾷγ 
ὀνιϊπεκοο. ὙὯΟΥ εηραρε δηὰ ἀεθαῦοῃ ἐπε 
“γος Ῥεΐβοη ; {ποὺ “επίοσ ἱπίο (πὸ 

Βοδτι," ἴου “πεν ργοςεθά οὔὲ οὗ ἐῃς 
᾿ιθατὶ" δηᾶ του τῆς βργίῃρβ οἵ δεΐπρ; 
ἰὰ ἴῃς Βίρμοβδε ἄερτες ἔμεν “ ἄδῆϊς τῆς 
πλδη ᾽" (Ματκ νἱϊ. 2ο 5.). ὙΠαῖ ἱπομδβεῖεν 
ἰδ οχίγοσης αἰἰσλομοην ἰβ τολ] βοά ἴῃ ἐμὲ 
ομδ βεχ; Ὁ γβεδηϊεν τπαίκαεβ ἰξ Ἐα 81} 50 
ἴῃ ἴῃς οἔδοσ. 

νν. το, 2ο. μαι ἃ ἀδαάὶγ 5βἰπ, δὴ σὲ 
οὗ ΒΙΡὮ ἔγεάβοπ, 1818. ἰβ ἕογ ἐῆς Οῃσίβείδῃ, 
Ῥαι}}5 ἤπαὶ ἀρρεᾶὶ βῆονψβ: “Οἵ (1 γοὰ 
ἄο ποῖ γεῖ τγβαϊ8ϑε ἴῃς πείπουβπεββ οὗ 
ξοσηϊοδιοπ), ἄο γοὰ ποῖ Κποὸν {παξ γουγ 
δον 18 ἴῃς τοπρῖς οὗἩἍ τῆς Ηοὶν ϑρίτιε 
τη γοῦ, ψῃ]οἢ γου ἢανα (οὗ ἔχετε, σεῃ, 
ὃν αἐΐγαοίϊοπ το Πνεύματος) ἔτοπη Οοά ὃ " 
Τῆς Ηοῖγ ϑρίγιε ἄννγε!β ἰπ ἔῆς τεδάοτ : 
λοῖν ὑμὲ ἐπ ἐλεεῖν δοάν, βίποες ἐδπεν ἅτε ἴῃ 
τῆς Ῥοάγ } (111, τό, ο΄ οηι. νἱϊϊ. τα; αἰϑὸ 
]οΠπ ἰϊ. 21): ἔδγε ἰβ ἐπ ϑαπὶα ἰδοῖξ 
ἱπίδγαπος ἔτοτη ΨῃοΪε ἴο ρατὶ 48 ἴπ νεσ. 
15; ἴῆς βαῃπὶς δββυτηρέίπ ἰπαὲ πε Ῥοάγ 
18. δβϑεπίίαὶ ἴο {πὸ τηϑῃ, τυ πο ἀπάτα 
τῆς ἀοοίτίπς οὗ ἐπε Ἐαβυτγεσείοη (χν.). 
Τῆς ΟὨἸγίβεδη δβετηδίς οἵ πορνεία 15 18 
σδίἴερου ΟΠ ορροβεά ἰὸ τπθ πεδέμεη 
εβεϊπιαῖθ. [πῃ {πὸ ἰοτηρῖὶς οἵ Αρῃγοάϊεέ 
Ῥτγοβεϊεμεβ ὑνεσς ῥτίεβίεββοθ, ἀπά οοπΊ-: 
ταοῖσα νὴ {πεπὶ ννὰβ σουπίεά ἃ δοηδέ- 
ἐγαξϊοη; ἴτ ἰδ ἀπ αὐβοίαες δοεογαἴίοη οὗ 
(οά᾽5 ἔτὰς (ςπηρίδ ἴῃ ἐπα τηδη Ὠἰπι561.--- 
“Απάᾶ (π4Ὁ νοῦ τὸ ποῖ γοὺσ ομψῇ ν" 
ὙΠῚ8 ἴοο Ρ, 85Κ8 ἢϊ5 τελάεγβ ἰΓ ἔπεν “ἀο 
ποῖ Κηονν δ᾽ Τῆς ροξββεββοῦ ἰβ Οοά, 
σο πᾶ5 οσσυρίεά τπεπὶ ΌΥ ΗΠ5 ϑρίτιε, 
Βανίηρ ἤτγβε. ρυτοῃπαβοά {πεῖ ἢ ΗΒ 
8οη᾽Β δοοά: ο 1. 30, 111,23; Βοπὶ. νἱῖ, 
32, 2 Ὅοτ. ν. 18 Π΄,, Αςίβ χχ' 28. “ἘἘογ 
χοῦ Μοῦ δοηραΐ αἵ ἃ ρτῖςς ["--ἰῆς τιμὴ 
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ἃνν. δ, 26 
οπ;. χἰν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ αὶ ΥἹΙ 

ΝΙ]. χ. Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι 1- "Καλὸν " ἀνθρώπῳ γυναικὸς 

με μὴ “ἅπτεσθαι: 2. διὰ δὲ τὰς 5 ὁ πορνείας 2 ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ 
ΧΥΤ]:. ὃ; 
Οςεα. ἱΐ. 18. 
χχ, 6; Ρτον. νὶ, 20. 

τόμμοι ΒΟ 17, 46, 4π. ὅι.", Τετί, 

Ὁ Ία ἐπῖβ ςοηποοέίοη, Μι. χῖχ. 5, τὸ (6επ. ἐΐ, 54). 
ἀϑοεν. 1; Μὶ. χυ. το; ΜΙκ. υἱΐ, 21. 

ς ἴα (δία βεῆδε, ΝΥ. λι.; αδῃ, 

80 οτῖί, εἀά, 

2 τὴν πορνειαν:; ἃ, νξ. βυτυῖγ,, Τοτί,, Ατηρτϑῖ, 

Ρ, ἄοεβ ποῖ πεεᾶ ἴο βίδϊε ; 1 νγὰβ τίμιον 
αἷμα (1 Ῥεῖ. ἱ, 18 ,; ἘΡΏὮ, ἱ, 7, Μαῖξ, χχ. 
48, εν. ν. 9). ᾿Αγοράζω, ἐο ῥῤηγελαξε, 
βγη, ΜΠ (ἀπο)λντρόομαι, ἐο γαπϑονι 
(1. 30, Τιῖ, 11, 14): [δε Ιδἰέεσ ροϊπίβ ἴο με 
ταθᾶῃ8 οὗ τεἀεπιρίίοπ, (πε ἔογτηεσ ἴὸ ἴμς 
Ῥτορσιείοσβῃ!ρ νης ἴἃ οτοαΐεβ (οἷ 
περιεποιήσατο, ΑΟἰβ χχ, 28) ; Ὀο(ἢ ἄτας 
τηθεῖ ἴῃ ΕΡΏ. 1. 14. Τῆς γβεη. οὗ ρῥτίος, 
τιμῆς, ἱπάϊοαϊεβ ἴῃς να]ὰς αἱ μοι Οοά 
γαΐες Ηϊβ ρυτοθαβε.---δοξάσατε δὴ κιτιλ.: 
“ΦΝον βίον αοὰ ἐπ γομγ δοάν "---δο. ὉΥ 
ἃ οἤαβίς [{{ππ (οοπίσαβϑε όσα. ἰΐ. 23). δή 
(ταις ἴθ ΝΌΤ.; ἃ. 1. ἴπ Ῥ.), πάγεἁ ἴὸ 
τῆς τεσρογαὶ ἤδη, πιᾶίκεβ [ῃς οοτηπιαηᾶ 
Ῥετεσηρίογυ, Ὀγεακίηρ ΟΥ̓ ἀϊδβοιιβδίου (οἷ 
Αοἰβ χισὶ, 2), ἐν, ἐπ, ποῖ τυΐέλ, γουγ δοάγ---- 
πε τετορὶς ὙὙΠογείῃ οβοῇ τῆδῃ βεσνεβ 25 
Ῥτίεβι ; πεῖς τῆς ναός, ἱπ Εοπι. χίϊ. 2 [π6 
θυσία .---καὶ ἐν τ. πνεύματι κιτιλ.; οὗ (ῃς 
ΤΑΕ,, 15. 4 ϑυγίδῃ ρίοββ, δάἀε 8 ἰῇ ἴο 
οοτηρίεῖς (ἢε βεῆβα; οἷ, νἱϊ. 34. 

8 20. ΜΑΚΕΙΑΟΞ ΟΚ ΟΕΤΊΒΑΟΥ ὃ Υἱῖ. 
1-9. Αἱ 1218 ροΐϊπεὶ {πε ΑΡ. ἴ2κεβ υρ ἴῃς 
4υδϑείοηβ δάἀγεββεά τὸ Πΐτη ὃν τῇς Οὐογ. 
Οδυγοῦ (βεε Ἱπέγοά,, ομδρ. 11.). ΤΏ τρί  γίπρ 
ἴο Ῥι}}5 ρτενίουβ ἰδξίεσ, ἰὩεν δὰ δεκεὰ 
ἴον οἰξατοῖ ἱπβίγαοιίομβ (ὁ τερυϊδῖε {μεὶσ 
ἱπίεσοουσβα ὙΠ τῆξῃ ᾿ἰνίπες ἴῃ μεδῖπθη 
βίη (ν.); [818 τεχιεβὲ ἰεὰ ὑρ ἴο πε ἰῃ- 
φυϊτίεβ. τεβρεοίίηρν τῆς ἀεβίγα ΠΠν οὗ 
νιαγγίαρε, τεβρεοιϊϊπρ ἔπε ἀστ1ε8 οὗ πιᾶσ- 
τιεᾶ ΟἸτιβείδηβ, ἀπ ἐπε ἰαυνἔιπε88. οὗ 
ἄϊνοτος ἴοσ ἃ ΟἸ γίβείδη πηαιτὶθ ἃ ἰὸ ἃ 
Βεδίπεπ, τ τυ μϊσἢ ςὮ, νυἱὶ. 15 οοσαρίεά, 
ΤΠς πεδάϊηρϑ οὗ νν. 1, 25, ἢ. νἱϊ!,, χὶ., 
χνΐ., ἰηάϊςαϊς νατίοιβ στηδίζεσβ οὐ να 
τε Οογ. δά σοηϑβυεά {πεῖς Αρ. Τῆς 
Ἰοσδὶ ἴπυρτεβθβ ἀπά τοπηροσάσυ δἰπὶ οὗ τῆς 
ἀϊτεοϊίοπβ πεῖς βίνεη οἡ ἰδς βυδίεοϊ οὗ 
τηλττίαρε τηιβ 6 Ὅοτης ἴῃ σαϊπὰ ; οἵποσ- 
υἷε Ῥδυ] 8 ἱγοδίσηςπι Ὑ}}}} ἀρρεδγ ἴὸ ὃς 
ΠΑΙΤΟΝ πᾶ υπϑυτηραίπεῖο, ἀπά οὐἱ οὗ 
Κεερίηρ νὰ ἰδς ἐχα!τεᾶ βεπβε οἵ 118 
ΒΡ γιι4] ἱπιροσὲ ἀϊβοιοβεά ἱπ Ἐρῇ. ν. 
Ιπάεεά, οἷ. χί, 3-15 οὗ [μ15 ΕΡ. 5σδονν {παῖ 
Ρ, μαά Ιατρεῖ σοποεριίοη οἡ ἴδε το δίίοηβ 
οὗ τῆϑδῇ δηᾶ νογηδῃ ἔπϑη δῖα πεγε υἢ- 
ἸοΙάεά. ὙὙδε οὔβουσίεν οὗ εἘχργεββίοα 
διίδομίπρ τὸ βενεσαὶ ραββαρεβ Ὀεΐσαυϑ ἴῃς 
νυεϊξει 5 Ἔα ΑΙσαβδύηθηῖ; (Πἰβ8 ννὰβ ἅἄυς 
ῬΆΤΕΥ ἴο ἰῃς ἰονν πλοσγὰὶ βεπς 1} οὗ {πὲ 

Οοσ., δπὰ ραγιυ ἐο ἴτε υποοτίαίπ σοη- 
εἰπυύδποε οὗ δε εχίβείηρ οτάδι οὔ [ἴξπ 
(126-31), νψγπῖοῦ τνεῖρμεά ἢ τπς ΑΡ. 
αἱ τὰς {τῆς οὗ ντιρ απά ᾿εὰ ΐση ἴο 
ἀϊδοουτασε (πε ἐογηγδίίου οἵ ἀοπηεβιὶς 
τἴεβ. [π||δίος ἘΡρ᾿βέεβ, ψῇεη τῆς ῥρσεβεπὶ 
ἐροπου μα ορεπεά ουξ ἱπίο ἃ ἰδίρετ 
Ρεγϑρεςῖῖνε, τῆς εἰῃὶοβ οὗ τηλτιτίαρε ἀπά 
τῆς ΟἸτιβαπ πουβεμοϊὰ ἀγα γοσί!γ ἀς- 
νεϊορεὰ (Ξεε Οοἱ. ἀπά Ερῃ.). 

νεῖ. τ. Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε: “Νονν 
αὔους {πε (δηρθ ὁπ Μηΐϊοῃ γοὺ ᾿τοίε 
ἴο τηρ) "".--Περὶ ὧν -- περὶ τούτων περὶ 
ὧν (ποῖ ἅ); ογ΄. τῆς σοπβιτυςτίοηβ οὗ ταὶ. 
τοῦ. ἴπ νεγ, 30, χ. 30; βες Ὗτ., Ρ. 108.-- 
τπείαδαΐίΐξοη ἰελὰβ ἴοὸ ἃ πεν ἰορίο, ἴῃ 

οτάδε!ν ἰγαπβί του ἔτοστι τς ἰαβὲ: “Νονν 
Ι ρτγοςβεᾶ το ἀθδὶ τ ἐμ ε τηαιίειϑ οἵ γοὺσ 
[είς τὸ τῆς"; ἴῃς φυεβείοηβ ὑτοροβεὰ 
Δρουξ πηαττίαρε “ἅτε ἀϊβοιββεά οὐ ἴδε 
ξτουηὰ ρῥτερασεά ὃν ἰἢς ἰεδοῃὶπρ οὗ Ἑῃπῇ, 
ν. ἀπὰ νὶ. ΤΕΥ ἔοστῃ ἃ ρατὶ οὗ {πὸ ψἱάς 
βοοῦῖδὶ σοπῆϊος δεΐνεεη ΟΠ βιίδη ἀπά 
Ῥαξᾶῃ Ἰἰΐς δ Οοσίπι : 5εα Ἱπέγοά, τὸ Ὠὶν. 
11. Ῥ. Δῆϑνειβ δί οπος, δἰπτσγηδιίνοεϊυ, [ἢ ς 
αυεδίίοη οὗ ρῥχϊποίρε ρὰξ το Ὠἰπὶ: “1 ἰ5 
γίρλέ (καλόν, κοπομγαδίε, πογαῖν δεβε πε 
-π-τῤμίολγωμι, οοπυεηΐφης, Βρ. ; 588 ποῖς ου 
ν. 6) ἔου οὔς (ἀνθρώπῳ, λονιίμὲ: ποῖ 
ἀνδρί, "πα ἀϊδεϊποιίνεῖγ, υἱγο)ὺ ποὲ ἴὸ 
τοῦς ἢ ἃ νογιδη" (ἴο ἰἷνε ἰπ βίγίος ος]ϊ- 
Ῥδςγ).---καλὸν ςοπιταάϊςϊδ ἰῃς οὐ καλὸν 
ἀνθρώπῳ ρτεξβεπῖ ἰπ (ῃς πηϊπάϑ οὗ βοπις οὗ 
1τδς ᾳυεδιοποῖβ, ἱπβυσποεά ὃν τε βεη- 
ΒΟΙ8 δίγηοθρῃεις οὗ Οοσ, Ῥδιϊΐ ἰ5. ποῖ 
ἀἰϊδραγαρσίηρ πχᾶστίασε, 5 που ἢ ἣς τηςδηὶ 
καλλίον μὴ ἅπτ., θὺὲ ἀείεπαάϊηρ εεἴ δας 
ἀραίπϑε (ἤοδα πὸ {πουρῆς 1 ἱππυτηδῃ. 

γεῖ. 2: ἃ βἰπρὶ!Ἤε [πὲ ἰ5 ξοοά ἰῃ ἰϊβεϊζ, 
ἜΡυς᾽" ἰ5 ποῖ σεηθγα!ν ἐχρεάϊεης αἱ ΟΟσ. 
-διὰ τὰς πορνείας, “Ὀεσλιδε οὔ πε (ρτε- 
νδῖεπι) ἰογηϊσδείοπβ᾽ (πὲ ὑπυβυαὶ ρΐ, 
ἰπάϊοδείπς ἴπε ναίειν πὰ εχίεπι οἵ 
ΡῬτοβίραου: οἷ 2 Οὐογ. χίΐ, 21); ἔοσ τῃϊ5 
ΤΕΆΒΟΠ τηδισίαρε, 45 ἃ τυΐς, 18 δάνίβαδίς 
Βεγα.- τὶς πλαδὲ ὃς Οὐλγίοέϊαη τλαττῖαρε, 
5 ορροβεά ἰο πεδίπεη 1 ετεϊπίβση ἀπά 
7ενΊβῃ ρου ράχην : ""1εἴ φᾶς (πηδη) ὕανε 
Ὧϊ8 οὐνὴ Ψ]ΐς, ἀπά εῶὸρ (γογδπη) ΠΕ 
Ῥῖορεσ πυβραπά᾽". ΤΠε ρχσ. ἰγῆρν., ἐχέτω 
(:ς. ἀϊγεοέῖυε, ποῖ Ῥετγτσηιββῖνε), 8: 68 
βανε δληά Κεερ ἰο" (οἷ 2 Τί. ἱ 13), 



1--5. 

“γυναῖκα “ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 
γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν “ὀφειλομένην 23 εὔνοιαν 3 Ξ ἀποδιδότω - 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 823 

γε ϑεεν. ἀ,» 
8: "ἢ { οφειλην, 

ΕῚ ὁμοίως ἘΣΤΙ 

Ἐ δὲ δ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί" 4. ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ Ἀν Η- 35, 

᾿ἐξουσιάζει, ἀλλ᾽ ὁ ἀνήρ - ᾿ὁμοίως " δὲ 
οὐκ ' ἐξουσιάζει, ἀλλ᾽ ἡ γυνή" 5. μὴ ἢ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, 'εἰ 'μή 
τι ἂν 5 ἢ ἐκ " συμφώνου "πρὸς "καιρόν, ἵνα "σχολάζητε “ τῇ νηστείᾳ ὅ 

" προσευχῇ καὶ πάλιν " ἐπὶ τὸ " αὐτὸ ' συνέρχησθε," ἵνα μὴ καὶ ὃ τῇ 

Ὁ 148. 1ξ. 45; Μί. χχνῖϊ, αι; κι ν. 1ο, χ. 32. 
ὧν 16 Οδγ, χἰτῖ 4: 1. ἰχ. 13. Ξ ἐξ, 
“νησις, 2 ΟΟΥ, νὶ, 15. 
χῖν. το. τ 
ἰϊ..47; [Κι χνιϊ. 35. 

- 8εε νἱ. 12. 

Ἐοπι. χίϊ. 
χ ΡΒ. 
ΥΟΙΘῚΙ 
Τίπι. ν. 
4; Βεν. 
χνἱ!, 6; 
Με, χνἱ. 
48 Η΄{| χχίϊ. 
41; [κς 

4 χα: 5355 
Κ ὅεε νΐ. γί [πιηἰ8 βεηβε, ἐξ, χχὶ. 

καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος 

- εἰ, συμφωνως, Ἐπεὶ. Υἱῖ. 15; -νειν, Αςἴϑ ν, 9, χυ. 15, εἴς.; 
1 Ὧι ΤΉ. 1ϊ. 17; ΓΚ, γὴν τ3; ὙΝἸβά. ἷν. 4. ὶ Ἢ : 

ῬΊη βίῃ ., 4850]., Εοζω. χίϊ. τ; (ΟἹ. ἵν. 2; Αοῖβ ἡ. 4. 
ο Μι. χίϊ, 44; Εχ. ν. 8, 1γ; Ῥε. 

4 (ητε) χὶ. 20, χῖν. 23; Αὐοιβ ἱ.15, 

1 Οι. και ἐκαστη . - . ἐχετω: Ὁ, Τετί, ; Ὁγ ποπιοοιξεϊδυΐοη. 

Ξοφειλην: 41} ῥσε- ϑυτγίδῃ ὑηος., 17, 46, 67" ", νξ. σορ. οφειλ. εὐνοι. : ἃ Ρ'οΞβ. 

᾽ Ο»ι. αν (9) Β, Παπ)., ΟἸεπι. ; ΝΗ. ὀγαοκεί. Αἰ σοργίϑι᾽ 5 στατηπιατῖοαὶ δά ἀϊτίοη ()). 

4 σχοόλασητε, 411] Ῥτε-ϑγτίδη ποῦ, (5εε ποῖς Ῥεϊον). 
δοηι. τῇ νηστειᾷᾳ και ρῥτε-ϑυτίδη ὑποῦ, Δηἃ νϑγεβ. Αἢπ δοο]εβίϑεοδὶ ρΡ]οββ. 
δητε, 411 πποςὶ ας ΚΙΙΡ, Μοσββ. τοπᾶςον ἔγεςῖγ. 

ΤὩς νατίαἰίοη ἑαυτοῦ γυν. . .. ἴδιον 
ἄνδρα ἀϊδεἰπρυΐδῃς5 τῆς Πυβθαπά 45 πεδά 
πᾶ ῥτίποῖραὶ (χί. 3); “ἰδ τη15 ραββαρε 
βίοοά αδἰοης, ἰἃ ψνουἹά ὃς υηβαΐε τὸ διυ1]ἃ 
ροη ἴξ, δας τη 5. αἰ, οὗ ἐχρσεϑβίοπ μεσ- 
ναᾶδβ ἴῃς ψνμοῖς οὗ τῆς Ερρ." (10: οἡ 
τ 175; ΒΡΗ͂. 25, εἰς. ΣὝΙΕ 1᾿. 5; σ 
Ῥεῖεσ Π]. σ, 5). ΤΒτουρδουῖ ἴδε ραβδαρε 
{πεγὰ ἰβ ἃ οάγεῖα! Ῥαϊδηςοὶπρ οὗ ἐπα τευ πιβ 
τεϊατίπρ ἴο τρᾶπ ἀπά υνἱέε, Ὀγίπρίηρ οὐἱϊ 
τῆε. ἐαυδιτν οὗ ἴῃς ΟἨτίβείδη Ἶδνν.--Ρὶ 
ἄοεβ ποῖ ἴαν ἄοννῃ πετε τῇς ργομπά οἵ 
τηδττίϊαρε, 85 ἰπουρ ἰδ τνετς “ ογάλιπεά 
ἴοι ἃ τεπιεᾶν ἀραϊηβί βίῃ," Ὀυξ σίνοβ ἃ 
ΒΡΘΟΙΔΙ τεάβοῦ Ὧν ἴποβε βῃουϊά ΤΏΔΙΓΥ 
ἂαὲ Οοσ. ῆο πιὶρῃς οἰπογννῖβε μᾶνς τα- 
τηαϊηςἃ 5ἴηρὶε : 5ες ποίε οἡ δέ, νεῖ. σ᾿. 

γν. 3,4. νι Πίη ἐἢς Ῥοπάβ οὗ νγεά- 
Ιοοῖκ, “τῆς ἄυσε᾽" 5ῃου!ᾷ δὲ γιεϊάςἁ (3) 
Υ εαοἢ ἔοσ με βαιἰβἔασείοη ἀπά δοοογά- 
ἰηξ το τῆς τὶρῃιβ οὗ τῆς οἵδε (4). Ὑπὶβ 
ἀϊοιυπι ἀείεη ἀβ τηατὶ αὶ ἱπέεγοουσϑβα ἀραϊπβὲ 
τἱροτβίβ, 5 μὲ οὗ νεῖ. σ φοπιπιεηᾶβ 
σοἰθαον αραϊπβὲ βεπβιδ βίβ. ΤὩς ννοσά 
ὀφειλὴ ρυδτάβ, ὈοΤΏ Ροβίτἰνεῖν πὰ περϑ- 
ἄἰνεῖν, τῆς κοίτη ἀμίαντος (Η-Ὁ. χΙΠ]. 4) 
ναὶ ἰβ ἄὰς ἴο ὁπε δἷοπε πιυδὲ ὃς σίνεῃ 
ἴἰο οπὲ δίοπε (τῇ γυναικί, τῷ ἀνδρί). 
ὙΤπε ρίοββ οἵ τπε ἼΤ.Ε., 45 οἷά 845 {δε 
ϑυτίδς Ν᾽ εσβίοη, ἰ5 ἃ ρίεςς οἵ πηϊβίδ θη ἀς]}- 
οδογ.---ΤῊς ῥγεοῖβε τερεϊείοη οὐ ὁμοίως 
δὲ καὶ σοττεοῖβ {πε οπεβ ἀεάπεββ οἵ ᾿οπὶ- 
τὰοη βεπιϊσηεηξ ἀπά οὗ ρυδ]ῖς ἴανν,---θο ἢ 
ατεαρκ δπά 7εν βῇ : ολς ἰδ 45 τη σοῦ τς 
πιϊβίγαββ οὐ ᾿δἰβ βείβοῃ, ἃ5. ἀξ ἔπε πηδϑίεσ 
οἵ Πετβ.--ἐξουσιάζω ( -- ἐξουσίαν ἔχω) 
ἰγαρ 1εβ σιογαὶ ροόψεσ, αμέλονὶἐν (οὕ. νὶ. 
12). τοῦ ἰδίον . . . οὐκ ἐξουσιάζει, 

“ οἸεραηβ ραγαάοχοη " (Βᾳ.)---ϊ5 (πε) 
ΟΜ 15 ποῖ ΠΙβ (Πετὴ ονῃ. 

γε. 5. μὴ ἀποστερεῖτε κιτιλ.: “Πο 
ποῖ τοῦ ομδ ἀποῖδμοτζ᾽""---θο, οὔ τμε ὀφειλή; 
τῆς ἀερτγίναείομ 15 πη ἰπ)υβεῖςε (βαπια νὉ. 
25 ἴῃ νὶ. 7 ἡ); “σοπρτγυῖϊε μος ναγϑυσα 
οὐπὶ νεῖρο ἀεδεπάϊ᾽" (Βρᾳ.). ὙπΠὶθ αἷβο, 
ὙΠ νασ. 4, δραϊπβδεὲ {πε τὶροτίβιβ. Τῆς 
ἴγαρνβ. οὔ [ῃϊ5 οοπίεχὲ ἅγα ἐγ τεϊατίπρ τὸ 
ὨδΌϊ5 οὗἉ 18 6.---εὶ μὴ κιτιλ, αυα]1ῆε5 ἐπε 
ςοπητηδπα ποῖ ἴο τοῦ, ὈΥῪ βἰβιίπρ Δη ὃχ- 
ςορτίοη : Π15 εχοθριίοη, πούγενεσ, Ὡς Αρ. 
“ναϊάς ᾿ἰπιιται" (Β6.), ἤτβε ὉῪ τι (1π 
505. ἩιδαΣΉγε, ϑοριελοτυ), πεχὶ ὃν ἄν 
(λαῤίν, ὑῇ ἐᾷε σαϑε «πομίά αγὶ5ε), τἰγάϊγ Ὁν 
ἐκ συμφώνον (ογεοη5εηἐ: ταακίηρ {με βερα- 
τλϊϊοη Ὧ0 ἰοπραῖ τοῦ εγυ), ᾿Ὡβι νυ ὉΥ πρὸς 
καιρόν ({0γ α Ξεα50η). ϑυςῇ βερδγαί!οη 
ΤΊΔΥ Ὀς πιδάς ἴοι βρεοῖῆς γε! σίου β ἐπάϑ8--- 
“1ῃαῖ γοῦ τῆδυ Ὀς ἀϊξεπραροϑά ἴοτ ῥγάγεσ ᾽ἢ 
(ναεεἐϊς ογαίϊοπὶ, Ν.), αθιὰ ντῃ ἃ. νῖενν 
το τεπεινεά ἱπίεσοουγθς (καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ ἦτε). 80 ἔεξαγι! νγὰβ ἴπε Αρ. οἵ 
Ῥυκεπρ 4 βίγαϊπ οη τῃε {11- ἀϊβοϊρ!ποά Οοτ. 
πδίωγε, ἢ δεηβυαὶ ἱποϊςοπηχθπίβ τῖξα ἱπ 
τῆς αἰπιόβρῆοσε : “1ςδὲ ϑαΐδη ὃς ἰεπιριῖπρ' 
γοι Ὀεοδυβε οὗ γοὺσ ψγαηὶ οὗ 53εἰ ποοη- 
ἴγο] ".--ἀκρασία, ΙΔΐετ ατ. ἴος ἀκράτεια 
(ορρ. οὗ ἐγκράτεια, (γ΄. 'χ. 25), Β'ρηΐῆδ5 
ποημ-τασέενγν οὗ δρρεῖϊτε.--τΣχολάζω (μετα 
ἴῃ αον., οὗ ραγιϊουϊαγ οσοδβίοη ; πειράζητε, 
27., οἵ σοηβίαπε Ῥοββί 11 ν), σοπβίγυδά 
ὙΠ ἄαι. οὐ πρός τι, ἱπ οἱ. ὅτ. οὔξεη 
ἀεποίεβ ἰεἰβαγε ἔτοπι ογάϊπαγυ ἴοτ ῖρῆεσ 
Ῥυτευϊῖθ---, '., σχολάζειν μουσικῇ, φιλο- 
σοφίᾳ; αἶδο υϑεᾶά οἵ 5.0ῃοΐδῖβ ψῆο 
“ἄενοίς {πειηβεῖνεβ᾽᾽" τὼ ἃ πιϑβῖεσγὶ 
ἃ περαῖϊνε σοπάϊτίου οὗ προσκαρτερεῖσ- 
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αν μι 5} πειράζῃ ὑμᾶς ὁ "" Σατανᾶς διὰ τὴν ἡ ἀκρασίαν ὑμῶν. 6. τοῦτο δὲ 

τ ἀρὰ λέγω κατὰ " συγγνώμην, οὐ κατ᾽ " ἐπιταγήν - 7. θέλω γὰρ 2 πάντας 
᾿ ; , ε ᾿ , ᾽ »" 3 

δ, ΑἼοαα, ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν, ἀλλ᾽ ἕκαστος ἴδιον “ χάρισμα 
᾿ Ἐν Μ ἘΣ δ τῇ} ἔχει ὁ ἐκ Θεοῦ, ὃς 4 μὲν " οὕτως ὃς ὁ δὲ "οὕτως. 8. λέγω δὲ τοῖς 

τ| 3 Κίπβε ̓  ἀγάμοις καὶ ταῖς "χήραις, 
ΧΕΙ, εἴς, 2 

ἐβεον. κἀγώ" 9. " εἰ "δὲ "οὐκ “ἐγκρατεύονται “γαμησάτωσαν᾽ " κρεῖσσον 5 
.« ΧΧΊΠ. 

25; ἔτεα. γάρ ἐστι ὅ γαμῆσαι Ἷ ἢ “ πυροῦσθαι. 
ἴῃ οἱ. ατο; 
“τῆς, 2 

Τίπι. [1,..3, Απέοηγτη οἔ ἐγκρατεια, (ΑἹ. ν. 23, εἴς. υ ΝΥ. λ.1.; 51:. ἐϊ. 13. Υ νεῖ. 25; 2 Οοσς. 
νἱ!. 8; 1 Τίπη, 1. χα; Τίς, 1, 3, 1ΐ. 15; ὙΝ δά, χῖν. τό (τυραννῶν επιταγαις) ΥὉΓ ἘΣ νγ΄ χοϑινη. 

Υ νυν. 11, 32, 34. ΟἹ ἴδῃς ηιᾶν, Πλὰ 111, 40; οἵ τοογιαη (τατεὶν), Εαγὶρ, Η εἰ. δρο. ξι Τίπιν. 3 ἢ; 
Αοἰβ νῖ. 1, 1χ. 41; [85. ἰ. 27, εἰς. ἃ εξ νεσ. 1. Ὁ ἰχ. 2, χί. δ, χν. 13 Η( (δε), χνὶ. 44; Εσπι. νἹ 1. 9 
(δεὴ, χί. 21; 2 ἼὮ, {Π1. το, τὰ (δὴ 1 Τίπι. 111. 5 (δε), ν. δ (δε); εἴς, ς ἶχ. 25; ὅεπ. χἰ . 21; 1 Κίπρβ 
ΧΙ. 12; “της, ΤΊ, 1. 8; -τεια, Δ]. ν. 25; Α(ἰϑ χχῖν, 25; 2 Ρεῖ. ἱ. 6. 5:- ἀκρασία, νοζ. 5. ἃ νν. το, 
48 [., εἰς. ; τ Τίπ). ἵν. ΠΩ σα, χᾳ; εἴς. Ἔ ῬΒΪ. 1. 23; τ Ῥεῖ, ἰϊϊ, σγ; 4 Ῥεῖ, ἰϊ, δι; σον. 111, 14: οὕς 
γεσ. 38 θεῖον, χί. 17; Ἡςθ. ἱ. 4, εἰς. ἔ2 Οος. χί. 29; ἘΡἢὮ. νἱ, 16; 2 Ρ εἰ, 111. 12; Ἐν. ἱ. 15, 11). χϑ, 
Η:..., ἴῃ (18 βεῆβε. 

" Καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ὅ ἐὰν μείνωσιν ὡς μ' 

1 Β, Μειβοά. ονϑ. υμων (ἢ); δγαολείεά ὉΥ ΝΥ. Ἢ, Μμὰαγν θὲ ἃ οοργίϑβι᾽5 δἀάϊείοπ,--- 
ἃ 86 ἴοσ {πε τηλχίην, Βγευΐον ἱδεΐίο ῥγαἤεγεπάα. - 

Ξ3δε()): ΝΑΟΡ 6. 17, 46, ἰδξε. ἀτὰ. ἔι. ςορ., Οσ., Ουσ., Πδπῖ,, ΟΥρ. (ννεβι- 
δῇ δπὰ Αἰεχαπάσίαη). 80 Τίβος., τσ. Ν.Η., ἘΌΝ. ΕἸ. Νεβες. 

γαρ: Β ἀπά ϑγχίδῃ ὑπος., 5ΥΣΣ. 

δξεχει χαρισμα: 4]1] ῥχε- ϑυσίδῃ πος. 

4 (μεν) . .... ο (δε) : 4}1 ρχθ- ϑυγίδπ ἅποο, 
ὅθι. ἐστιν 811] ρσε- ϑυσγίδη πηςο. 

ὀκρειττον, Ὁ ΒΌ; κρεισσόν, ΑΟΘΠΡ, εἰς. 

Ἰγαμειν (ἢ), ΜΝ ΓΑΟ 17, 46. 80 Τίβομ., Ὑτ. νιανβ,, ΥΥ͂.Ἡ. ἐσχέ, Νδβεῖς. 
γαμησαι, ΒΌΘΚΕΡ, εἰς. ΥΝΑΗ. »παγρ., ἘΦ. 

θαι τῇ προσευχῇ (Κοπι, χίὶΐ. 12, (οἱ. 
ἷν. 2). 
κὰ 6,7. τοῦτο δὲ λέγω ρΡοϊπίβ ἴο [Π6 

Ιεδάδίηρ ἀϊγεσείοη φίνεῃ ἴῃ νεῖ. 2, ἔγοτι 
ψ πίοι νν, 3-5 ἀϊρτεββεά: κ1 δάνβε νοῦ 
τὸ ὃς πιαστίε ἃ (που 1 τπίπκ σα Ρθαον 
ΟΟά, 1), κατὰ συνγνώμην,᾽᾽ Ξεσμπάμηι 

ἐπἀμϊρομέίανι (Ν6.)---ῖ.6., συγκαταβαίνων 
τ. ἀσθενείᾳ ὑμῶν (Τρ.); οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν, 
-πτες οομοθϑείοηε, πο ἐκ ἱπιῤεγίο (Β2.). 
ΤΏς τοπάεσγίπρ “ Ροσπι βϑίοη “15 βϑοιηεινῃδί 
τϊϑεδάϊηρ ; συνγνώμη 5. 4πἰτε ἀϊδείπος 
ποῦν ἴῃς γνώμη ορροβεά ἴο ἐπιταγὴ ἰπ 
νοῖ. 25; ἴἴ βρη ῆοβ εἰξ ποῦ ῥαγώοη (υδηῖα, 
Ἔχοιιβε ἴοσ ἃ δι), οσ, ἃ5 ἤδγε, αἰϊοτυαηδο, 
τεραγὰ ἴογ οἰγοιτηδβίαποοβ απ ἱεπιρεσᾶ- 
τηθηῖ.---ἰπ θέλω δὲ κιτιλ. τῆς ΑΡ. 5βίδίεβ 
815 Ρεύβοῃδὶ δεηῖ, ννῃϊοῃ ἢς Παά 5βεὶ αϑἱάς 
ἰὼ ἴδε τεοοπιπχεη ἀδιίοη 5: ρίνεη : “ Βαῖ 
Ι ψνουἹά Ὦανα 411 πίε ἴο δε 85 ἱπάβεά 
τΏγΒΕ ἢ" 5ο. οαἰδεηι--ταὐνὰ σοπιθηςεά!ν 50 
(7. Αεῖβ χχνΐ. 290)ὲ. ὡς καὶ ἐμαυτόν, 
ῥαγαίαρίϊε ἀςο. (αἰιταςίεἃ το πάντας ἀν- 
θρώπους-) -- ὡς καὶ αὐτός εἶμι; καὶ επ)- 
Ῥμαβίβεβ {πὸ δββεγίίοη παῖ ἕῃς υυσίτεγ ἐς 
ψ μαι πε ψουϊὰ {κε οἴπειβ ἴο ες. [115 
ταδηϊξεβι (5εα 4150 ἰχ. 5) {παὶ ἴῃς ΑΡ. νγᾶ8 
πητχηδγηϊθεά, δποὰρ ΟΙεπι. ΑἸεχ. ἂπᾶ 
Βοπὶς τηοάδγηβ πᾶνε ἰηξεσγεά οἰμεγινίβε 

ἴτοτη ῬΗΪ]. ἵν. 3. Τλαΐ κε μαὰ πεῦυεγ δέον 
ἼΜΑΥγΙΕά ἰδ ὉΥ ΠΟ τηξδηβ σεγίαίη, Τὺνθ 
τηΐηρβ, ποννενεσ, τς οἷδαγ: ἴπδὲ 1 Ῥ, 
μαὰ Κπονῃ τῇς πιατσιθά βίαις, ἃ ᾿ψγᾶ8 
θεΐογτε μἰβ ροβεῖςβῃίρ--- ἐν ε ἀπᾶ οἿ]- 
ἄγθηῃ ἃ1Ὲ πενοὶ Ὠἰπιςά δὲ, ε ροἊβ ἀρουξ 
επιίσεϊν ἔτεα ἔτοπι 5. ἢ εἰς 5" (1.1.}; βισί πο, 
παῖ [ἢ π᾿ τὶν 1ἰΐς μὲ παά επιίοσγθά {π|5 
βίαϊς, ἴξ ννὰ8 ποῖ δι᾽ ἀκρασίαν; ἢε ροβ- 
βεββϑεά {πεῈὶ' “ ρτδςς- ἸΠ" (χάρισμα) οὗἉ 
υπάϊβαυ!οἰςα Τοπίίποεπος (ορροβοά ἴὸ 
πυροῦσθαι, 9; οε΄. Μαῖξ. χίχ, 12), ὙΠΟ ἢ 
ΨΆ5 ἴῃ Ὧϊ5 οᾶβε ἂπ δάϊμηςς οὗ Ηἰβ χάρις 
ἀποστολῆς. --- “Ἡοννενεῖ ({- 1 σαπποῖ 
αν δνοσν οὴς {|κ6ὸ τπηγϑβεῖῖ, δε) ἐδοῖ 
85 ἃ οὔατίβηι οὗ ἢῖ5 οὐνῃ ἔτοση αοά, πα 
οης ἰη {Π|8 βΒῃαρε ἀπά ἕὰς οἵμεσ 'π ἐπι." 
ὁ δὲ οὕτως ἄοε5 ποῖ τεΐεσγ ἰο ἴῃς »υαγγίδα 
ΟΠ γί βείαπ, 4Ἂ5 Ἰπουρ Πίβ βίαϊς ψψεγε ἰπ 
[8617 ἃ ομαγίβῃι, Ῥὰξ ἴοὸ ἀπὺ βρεοίαὶ δεπ- 
ἀονγπιοηὶ ἔοσ βεγνίςε ἱπ ΟΠ γίβε᾽ 5 Κίηριάοπλ 
οἴπεγ πᾶη παῖ βίαϊεά. Οἡ χάρισμα 
866 ἱ. 7; δπὰ οὔ χίϊ, 4-τι. 

γν. 8, 9 τε-δίδίς ἐῃς ἀηϑυνεσ ρίνεη ἰῃ 
ννΟΙ, 2 ἴο τῆς αυεδείοη σοποογηΐηρ (ε]]- 
ῬδοΥ νυ. τηδιτίαρα “Βυϊ 1 58ὺ ἴο ἴπα 
πητηδιγιεά ἂπάᾶ (πῃ ίάοννβ, 1 15 τίρμε 
(καλόν; ε΄. 1ὴ ἴον ἴμεπὶ 1 ἐπαν ταπηδίη 85 
ἰπάεεά 1 (απι)." ὙΤῇςε Αρ. εχίεπάβ {π6 
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1ο. Τοῖς δὲ “ γεγαμηκόσι " παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλ᾽ ὁ Κύριος, Ε χί- 17: τὸ 
γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ " χωρισθῆναι .1 τ. ἐὰν δὲ καὶ " χωρισθῇ, 

μενέτω " ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ ' καταλλαγήτω : καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ 

αοερρ. 
ἘρΡΒὮ, 1ϊ, τ6; Οοἱ. ἱ. 20 ἔ, ; διαλλ,, Μι. ν. 24. 

Ὁ [ἴῃ ἰῃϊς βεπβε, Μί. χῖχ δ; ᾿υάγψεα ἱν. σὰ, 

εἰπηε5 θ6- 
5ἰάεβ. ἴῃ 
Ῥ.: ἴδδα. 
ἴῃ Αοιβ; 
8 τἰπιε5 
ἴῃ ὅγῃ. 

ἷ 4 Οος. νυ. τὸ ἤ; στα. ν. το; αἀποκαταλλ.ν 

Ὁ χωριζεσθαι, ΑὉ6 (Υγεβίετη). 

τολββϑυγαηος ρσίνοη ἴῃ νοῦ. 1, αηᾶ ἐογ 68 
1ξ ΟΥ δὶδ οὐνῇ ἘΧΆΠΊΡΙ6, 80 ἔμπας ἴποβε οὐΐϊ 
οὗ ψεάϊοςκ ννῆο ψψεγε ὑπάεγ πὸ οοπβίγαιης 
ἴο Επέεσ [18 ὑὈοπάβ πρῃὶ ὃ6ὲ ἔτεα ἔτοπὶ 
τηϊβσι νὶπρ ἀπὰ γτερτοαοῆ. τοῖς ἀγάμοις, 
ἴῃ οοπίταδὲ ἴο τοῖς γεγαμηκόσιν, νετ. 
Ι0: ἔπε ἰδσπὶ 15 »παϑβο.---τ τὸ πηπιαττῖεὰ 
τπεὲπ ; τῇς οᾶβδς οἱ “ πιαίδεηβ᾽" ἰβ5 
ἀἰϊδουβδεὰ Ἰαΐθτ (25 8.). “Τῆς ψτάονβ,᾽" 
Μη ψουὰ ἰγεαιαη!ν πᾶνε ἴῃς ἀϊ8- 
ΡΟΒ4] οἵ ἐπεηιβεῖνεβ, τς ἱποιαἀεαὰ ἤξετε 
σπίθα ἅτε δάνϊβεά δραὶπ ἴοὸ {πε [ἰκε 
δἤξοι ἰῇ νν. 39 ἢ. Ηοιβίδη ογηῖϊβ καὶ 
ταῖς χήραις 45 ουὔξ οἱ ρίαοε; Βοῖβ 
ἱπρεπίουβιΥ βυρρεβίβ τπδὲ ῃΐβ τᾶν 8 
8 Ῥτὶ πιιεῖνε σογγαρίίοη ἴον καὶ τοῖς χήροις, 
“τῆς ννϊάοννετιϑβ"., --- Αβ ἴῇς πορνείαι 
νυ Πουΐ (2), 580 ἀκρασία υνἹτΠίη (5) πρὶ 
τηᾶκε αρβίεηεξίοη ἴτοπὶ πιδγγίαρα ῬΘΓΙΠΟἹΒ; 
δαπος ἴῃς αυλ᾽δοδιίίοη δά δεά ἰῃ νεῖ. 9: 
ΒαΕΙΓΈΠῈν ἤδνε ποῖ δε!1-ςοπίγοὶ, [εξ ἐμεστ 
ΤΉΔΙΤΥ ; ἴοι Ὀαδίίοσ ἰξ 18 ἴο ΠΊΔΓΓΥ ἴμᾶπ ἴοὸ 
Ὀσγη ἡ (1 ἀδδίγο) "".---πνυροῦσθαι, ρτ. 
οὗ οοπιϊπυεά 5ιαίς --ο" σου ἤβαπιπηα 
Τοπουρ ϑοθηΐιδ ναϑβέλγὶ "" (ΑὉ6.); (ῃς νῦ. 
ἰβ υϑεα οἵ Δτν σοπδυτηίηρ ραϑβδίοῃ, 48 ἰῷ 
2 Οος. χί. 29. Νοὶ " δείἐθυ ἴῃ 80 ἔα ἃ5 
ταλτιτλδα ἰ8 ΒΙ:Π|6585, Ὀσγηϊπρ ἰδ δἰπέαι 
(Μαῖξ. ν. 28),""--8δὲὺὸο Μτ. ; ἰξ πιαγγίαρε δπά 
Ραιεπίῃοοα τὲ ΠΟΙῪ (14), (πὲ ἥτε ῃίςῃ 
δυσπβ ἰονναγά ἐπδὲ εηὰ ΒΌΓΕΙΥ πᾶν Β6 50 
-τ δε βδοσγαὰ Ἰοννε ο' ϑγβει-ρ]δοεά Ἰονε""; 
θυ: “Ῥεϊίετ ᾽" 45 ἴπ6 υπϑβαϊιβῆεά ογανίπρ' 
8 ἃ σοπείηθα! τεπιρίαιίοπ, ἀπά δοςογάϊηρ' 
τὸ ἴπε τὰὴς οἵ νεῖ. 35. Βείζεγ ἴο ΠΥ 
ἴῆδη ἰὸ θυτη; δας 1 πιατείαψε 18 ἱπιροβ- 
5.016, θεέξεσ ἱπῆπίςειν τὸ Ὀυτπ τῆδη ἴο ςἔ». 

21. ῬΚΕΚΟΗΙΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΠΙΝΟΕΚΟΕ, νὶϊ. 
το-ιό, Ῥαρβδῃ βεπίπιεηΐ δηά ἴανν, ἡ ἢ 118 
οσοπάοπίπρ' ἐοτηϊοαιίομ, νγεσε Ἔχοθθ ΡΥ 
Ιαχ ἵπ Ῥεσγαι προ ἀΐϑογος (Ξες Ἡδιπιδηη- 
ϑίαγκ, Ογίδοῖ,. Ῥγὶυαξ-αἰ ογεμηνιεν, 88. 30. 
15, 17), 45 [εννίϑῃ ρῥγαςίῖίος νγὰβ οπ ἴῃς 
βἰάε οἵ τς πυβυαπᾶ (Μαΐι. ν. 431 ἢ,, χῖχ. 
7 8); δρᾶ σηδγηίαρεβ Μέσα οἔϊεη οοη- 
τταςιεα νἱπουΐ αῇεοίίοη. πῆι υπίοπϑ 
Ὀδοδπὶς ἰγκβούὴς πη πε ἐχίγεπις, νὰ τῆς 
βισιοίεσ δι ῖοβ πὰ Πρ ἰά6Ά] οὗ πε πὲνν 
(αϊτῃ ; ἴῃ τηδην οα865 οτε οὗ πα ραγίπειβ 
τετηδίηθα ἃ Ὠϑδίμϑη (12 (.). [τ νγὰβ αδκεά 
Βδῖμοσ ΟἩσίβείδηβ ἡγε σθαὶν “ Ὀουπά" 
(δεδουλωμένοι, 15) Ὀγ τπ6 165 οἵ τε οἷά 

6 Ἰοτπχεὰ ὑπάδτ ὉΠΠΟΙΪΥ σοπάϊιοηβ, απ 
ὙὨεΙΠεῖ τὸ νγ85 τρῃμὲ ἔοσ τήδῃ δηά 'νἱἔξ τὸ 
ἶνε ἰορεῖποῦ νη 1]1Ὲ οπα νγ)85 ἰπ τῃ6 Κίπρ- 
ἄοπιὶ οὗ (ὡοἀ πὰ ἔπε οἵπεσ ἴῃ ἐμαὶ οὗ 
ϑαίδη. ὙΠεβ6 αυσβιίοπβ, ρτορουπάδα ἰπ 
ῆε ᾿εξέεσ ἔσγοπι ὕοσγ.,, Ραὰϊ ἢδ8 πονν ἴο 
ἀηβννετ---(α) 45 γεβρθοῖβ ΟἸγίβιϊδη σουρ! 85 
(το ἢ), (δ) 48 τεβρεοῖβ πιαιτίεὰ ραίγβ 
ἀϊνιὰοά π᾿ τειρίοη (12-16). 

νν. το, τὶ. “"Βυῖ π ἴδε οᾶ5ε οὗ τποβα 
παι πᾶνε πιαττιεά (τ. γεγαμηκόσιν, μέ. οὗ 
Βείτεα ἴδοι),  σπαῖρα. ., ψις ποῖ ἴὸ 
βερδγαίε ἴγοτὶ πιβθαπά., .. δηά δυβραπὰ 
ποΐ ἴο βεπὰ αὐγαν (07 [εἰ βο) υνἱΐβ." Ὅῇὲε 
ΡΑγεπίποβιβ, "ποῖ 1 Ρὰΐ (πῸ 1οτά " (1 
ἰβΒ Ηἰὶς σςοπηηαπάᾶ, ποῖ πιΐπε), τεῖδσβ 
τὴς ἱπάϊββο αθ: ἐν οὗ πιαιτίαρε ἴὸ ἐλε 
ἀμέλμογὶἐγ ὁ. Ολγίεί. ὙΠ δχοθρείοηδι 
οδυβε οὗ ἄϊνοτος δἱϊοννεά ὃν 76βι8, πα- 
ρεκτὸς λόγον πορνείας (Μαίι. ν. 32, χίχ. 
9; 8ἰ5δο υππιεπιϊοπεδ ἴθ Μϑγκ χ' τὰ, 
Τὰκο χνὶ. 18), ἰ5 ποῖ οοπιεπιρίαἰεά ἴῃ [ἴῃ 
ἰπβίδπος οἵ ψεδάθα ΟΠ τί βιίδηβ (Ῥδὺ] ἰβ 
ἀάτεβϑίηρ δοέμ Ῥατίποιβ δὲ οὔσε). Τῆς 
ΑΡοβίιθβ ἴοης ἰδ οβαηραά (οΐ, 6 Β.); πε 
ἰ5. ἑαγτηρ ἀοιοη ἐκε ἰατυ, ἀπιὰ οι Θαρτεπιε 
Αὐτποτν, Ἐς οἰϊεβ ΟἸσίϑεβ ννοσἀβ ἱπ 
ἀϊδείποιίοαθ ἴτοπὶ δ οὐὴ (12), ποῖ δ8 
τπουρῃ δ ψοτά νγᾶβ ἱπβιβοίεηι (βεε, 
ἴο ἴῃ σοΠίΓΑΓΥ, 40, 1ΐ. τό, ν. 3 ἴ,, χὶν. 37, 
εἴς.), Ὀσὲ ἱπαβπιυσῃ ἃ5 {18 τγᾶϑ ἃ Ῥτίπ- 
Οἰρίς ὑροπ νυνί “ἐπε Τοτά "ἢ Πδὰ ρῥγο- 
πουηοεὰ οαίδροτίο 811 .---τὶς 5 ποιίοααῦρὶα 
τπὶ τῆς σαβς οὗ ἰῃς τυογαρ βεεκίηρ 56- 
Ῥατγαϊίου οοσηθβ ἢγβὶ δἀπά 15 ἄνγεϊὲ ὑροπ; 
ΟΠ γιβείδηϊεν μαά ρονγεγία !ν βεἰιγγεά (88 
ξεπλϊηῖηε πη δὲ Οοσ. (8εε χί. 5. ἢ-., χῖν. 
34 1). [π᾿ βοπὶα οᾶβ6β, ποῖ 850 πιο ἰπ- 
ΠΟΙΊΡ ΔΕ ΟΙΠΥ 48 δϑοξῖῖς υογϑίοη (ο. 3 () 
σαυδεά τῆς ΨΊΒῃ το βεραγαῖα.-- ΤῊ γυναῖκα 
μὴ χωρισθῆναι ἰ5 4118 6 ἃ Ὀγ {πε ράτεη- 
1Πε815 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ : “δυῖ [ ᾿Ἰπάεεὰ 
885. πᾶνε βεραγαιβᾶ, ἰεὲ ἤδὺ τεπηαὶπ υπ- 
ται θά, οἵ δ6 γοσοηοίεά ἴο μεσ μυβραηά ᾽"", 
Ῥ, 15. ποῖ δἱἱοννίηρ ὄὌχοδρίίοηβ ἔγοπιὶ ἐπα 
ταῖς οὔ Ομπγῖβε, Ῥὰς δἀνίβιησ, ἰπ οα568 
ψ Ώοτα ἐπα τη βοδίεῦ ννὰ8 ἄοπα; τῆς δοῦ. 
50]., χωρισθῇ, 5 {ἰπη6 1655, τα Κίπρ' 118. οὐ- 
οϑβίοη ἔγοπι ἴμε οοπίοχι: βεα Βη., 8ὶ οὅ. 
Ηδτ τοπιαϊπίηρ υὑππιαιθά ἰδ υἱτίμα ν 
ἱποϊυάεά ἴῃ τῆς ἴαὰθν οἱ ΟΠγίδε (Μαῖε. ν. 
32, χίχ. 0). καταλλαγήτω, ρΡᾶ55., “εἰ 
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ΚΊΩ {δὲδ5 
δεηδβε, με ΐ,; 
οἱ. Μι. 
χὶχ. 20; 
Μκ. ὶ. 20; 
ΓΚ. χνε!. 
28; ]ο. 
χῖν. 18; 
Ἡετοά. 

Σ ἀφιέναι. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΥΙ. 

12. ' τοῖς δὲ ' λοιποῖς ἐγὼ ῖ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος, εἴ τις 

ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει "ἢ ἄπιστον καὶ αὐτὴ 2 " συνευδοκεῖ " οἰκεῖν " μετ᾽ 

αὐτοῦ, μὴ ἢ ἀφιέτω αὐτήν: 12. καὶ γυνὴ ἥτις ὃ ἔχει ἄνδρα " ἄπιστον 

καὶ αὐτὸς ὁ " συνευδοκεῖ ὅ " οἰκεῖν “ μετ᾽ αὐτῆς, μὴ " ἀφιέτω αὐτόν" 

14. " ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ " ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, ὁ καὶ " ἡγίασται 
Υ. 39) ε ε Ὁ - , , Ε 
705. Δ» ἣ γυνὴ ἡ "' ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί. 4 ἐπεὶ " ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ᾿ ἀκά- 
χν. 7, 10. 

12 Οος. 
χὶϊ!, 4; Εοπι. χί. γ; σ ΤΆ, ἷν. 13, ν. 6; 

πὶ 8ες νΐ. 6. 
Ν.Τ.; ἀεη. χχνίϊ. 44. Ρ ὅ8εεΐ. 2. 

Γ 1 Τίπι. ν. 20; βαπιε ἰάϊοπι 'π εν., Αςίβ, αηὰ ϑγῃ. Ὅοερρ. 
ἢ Εοπι. ἰ. 32; κ, χὶ, 48: ἌΤΙΕ ὙΠ. 1, χχὶΐ. 2; οὐ, ἐνδοκ. 1 ἰηΐ, ἱ, 41. 

4 ϑεε ν. :ὸ. 
᾿ 96Η.1.. ἴὰ 

τὰ Οογ. νἱ. 17 (154. 1Σἷ, χα); ἘΡΒ. ν. 5; ἔτεα. 
ἴῃ ϑυγῃ. Οο8ρΡ., Αοΐδ, απὰ εν. οἵ πνευματα; Αἷξο Αςοία χ. 14; εν. χνἱϊ. 4. 

Ἰλέγω ἐγω: ΑΒΟΡ (ρτε- ϑυτίδη απᾶ ποη- ὟΝ Ἔβίςσῃ). 
3αὕτη, ἰαῖί. νρᾳ., Τετί, ; οτίτ. εἀά. : δεεὲ ουτος, νσ, 13. Ιῃ πος. πο ἀϊδεϊποξίοπ, 

5. εἰ τις : ΟΠ ΟΡ, ἰδίξ. νβ., Οἢγ., Αὐηδσβῖ., ἀὑρ., Πάτα. (ὙΝ εβίεσπ). 

ἦοντος, 411 ὰηςς. Ὀπὲὶ ὈΟΚΙ,, 

δευδοκει, Β. 

5 6 δἀᾷ τῃ πιστῃ- 
Ταδελῷφ, 411 ρτε-ϑυγίδῃ πος, ; νβ. ἀπά β5υτγγ., ανδρι. 

δεῖ ρεὶ δδύβεῖ τοσοποῖςά᾽" ; τῆς νῦ. 
ἰηάϊοαίεβ ἐμῈ δος οἵ δῇεπδιίίοη οὐ ἀϊ5- 
βεηβίοη, Ὀυΐ ποῖ ἔπε 5ἰάς οπ νοοῖ ἴἰ 
εχίβίβ (ογ. τὰς τμεοϊορίοαὶ υβς οὗ καταλ- 
λάσσω ἴῃ ἔοπι. ν. τὸ 1.) ; 17 16 Ὡυβραηᾶ 
ἀἰβα! ον πασ σεΐυσῃ, 5ῆε πιιβὲ τγεσηδίῃ 
ἄγαμος.---οτηδηϊδῖδ πᾶνε ἱπέεσγεά ἰτοτὴ 
16 ἰοχί, αἴζεγ Απρ., ἀηἃ που Πδίαπάϊηρ, 
Μαϑιῖι. ν. 32, ἔμαῖ ὄνεὴ δάμ]τεσυ ᾿ἰσανεβ 
τῆς τηλγείαρε-νον Ὀἰηδίηρ οἡ τς ψτοηρεά 
Ραγίπεγ; ὑυς [15 ἀυεδβίίοη 5 Ὡοΐ ἴῃ νίενν 
Βεῖς (ϑες Εά. ἐπ ἰσϑ.). 

Ὗν. 12, 13. “Βαϊ ἴο [(ἢς ταδὶ" ---β 
ἀϊξεϊηρυϊβηεά ἔσοπὶ ΟὨτιβϑιίδη σου Ρ] 65 (το) 
-πιέϑαν 1, ποὶ τῆς 1νογά" : {π|8 18 
ΨΜοτά, ποῖ Ηἰβι Οη ἰδῆς ργοδίεπι οὗ 
πιὶχε ἃ τρδιτίαρεβ, ΜΏΙΟΒ [6808 παά πὸ 
οσοαβίοη ἴο τερυϊδίε, (πε ΑΡ. ἀεϊίνεσβ ἰ5 
Οὐ ϑβεπίεπος. Νοὶ ἴπδὲ ἢὲ εχλογίές, 
ΜΡ Ώοτοαβ {δὲ Τιογά σοτητηδπάβ (( πλ.)--- 
λέγω ἰ5. 4 Ψοτά οὗ αὐϊποτίςν (νι ΓΕ Δ ΠνῪ 
τερεδιίηρ παραγγέλλω, 10), 45 ἰπ χὶν. 
34, 37, ΧΥ. 51, 2 Οὐτ. νἱ. 13, Κοτῃ. χίϊ. 3; 
πιιοἢ 1655, ἐμαὶ ἢς ἀὐδοίαίνις ἱπερίγαίϊίον 
προ (Πῖ5 ροίης (Οσ., Τεγί., Μιὶεοη), οσ 
Ὀείγαγβ α ἀομδέ οὐ κὶς οονιῤείεποε (Βαυτ) : 
Ὡς ᾳυοιεά τῆς ἀϊοίαπι οἵ [εϑ05 ψῃοσς ἢ 
Ψ͵Ὸ5 ἀνδιϊδῦϊθ, απ οὐ ἴδε διηδεατηδηΐαὶ 
τηδίίεσ, ἀπᾶ ἱπάϊοαίεβ γα κῖν μαι ἴῃ [15 
δυγίπεν οαδς Ὧς ἰβ ρσοσοδάϊηρ οἡ δἷβ ρεῖ- 
ΒΟΠΑΪ ἰπάρταεπί, Τῆς ΟὨΒτιβείδη βροῦβα 
ἰ8 ἑοτοιάάξη τὸ οδβί οἵ {πε ποη-ΟἸ τιβείδη 
ἴῃ τϑγπλβ ἰἀδπίϊοαὶ ἔοσ πυβραηά δηάᾶ υ]ΐδ, 
οπῖγν γυνὴ ἥτις (οτ εἴ τις : 13) 5ιδηάϊῃρ, 
ονεῖ ἀραίηϑβε εἴτις ἀδελφός (12). ᾿Αφίημι, 
υδεᾶ οἵ [ῃ6 ἀνὴρ ΞρεοὶοΔΠ} τη ναοῦ. ΣΙ, 
ἰδ πον ΔΡΡΙϊΪεὰ το δοέξ ρασγίίεβ : οἱ. ατ. 
ι15ε8 ἀποπέμπειν οἵ ἀπολύειν (Μδίι. ν. 

31) οἵ τῃὲ Πυβραηὰ δ8 ἐἴὐερςοίμρ τῆς 
ψῖς, ἀπολείπειν οὗ τῆς υνῖίε 25 2567 ἐΐτισ 
τὰς μυδραπᾷ ; “ἴῃ τῆς βίγισζαγς οὗ {πὸ τνὸ 
νεγβαβ, Π ἘΠ οὶγ βοϊεπιη τεροιοη, {πὸ 
ςα41|8] ἔοοϊϊπηρ οἵ πῆ δπᾶ υγἱέε 5. 1πᾶϊ- 
οαίεά" (Ηη.; οἷ ποῖεβϑ οὔ 2-4 Δθονεα). 
συν-ευδοκεῖ, “15 7οἱτιἐϊν ν͵6}1- ρἰεαβεά,""--- 
ἱταρ γἱηρ τῃδὲ {πῆς ἄπιστος ἀρτεεβ Ψ ἢ 
τῆς ΟἸγιβιίδῃ βροῦβε ἱπ ἀεργεσδείηρ βερα- 
ταῖϊϊοη, νυ οἢ (μα ἰδτίεσ (αἴτεῦ τὸ ζ.) τηυδὲ 
Ὠδεάβ ἀεβίγε ἴὸ ἀνοϊά ; οὔ., ἴοσ ἐπε ἔοσοε οὗ 
συν- Τκςο χίΙ. 48, Αςίβ νἱϊϊ. ᾿. 
ες. 14 οὈνίδίςβ ἰῃς οὈὐεοίίοη ὑπ ἢ 

τῆς ΟἸγίβείδη ἱδε οσ μυδραπά (ἴον τῆς 
οΥάεΥ, βες ποίς οἡ 1ὸ 1.) τηΐρμε ἔξεὶ ἴο 
ςοπεϊππεά υπίοη υντἢ δὴ ππηρεϊίενεσ (οι 
Ῥδα] 5 ον Ψαζηίΐηρ ἴῃ 2 Οοτγ. νἱ. 14 Π.): 
“ὙΜ}11 ποῖ τῇς ϑαΐηι," βοῆς οπὲ 8585, 
ΦὉς ἀεῆϊ]ςά, δπὰ τῇς “Ἰἰπὶῦ5 οὗ ΟὨσίβε" 
(νῖ. 15) Ὀς ἀεβεογαίεά Ὀν ἱπίεγσοιγβε ννῖτῃ 
ἃ μεαΐμεη ἢ Τὸ 50ς}} ἃ ρτοίεβί ἡγίασται 
γὰρ κιτιλ. τερίϊ65: “ον τῆς πυθραπά 
ἴδ ἰβ δὴ πἀπρεϊϊενεσ, λας δέῃ σαποίἐ βεά 
ἰπ δῖ5 ψ1ξε,᾽ δηά υἱοε υεγρᾶά. ἡγίασται 
.«. ὁἄπιστος ἴ5 ἃ ραταάοχ: ἱξ ἀρε5 ποί 
αἴῆττη ἃ σοηνειβίοη ἰπ (ἢς ΠΡΟ] Ιανοσ 
τετιδίπίηρ 5 ἢ-- τ Ποῖα ἐποίῥἑεηέ οσ 
ῥγοΞεῤεοέέυε (ὉΟΝΥ., ἀπά βοπὶς οἱ μεσβ)-- 
τῆς Ρῇ. ἔδῆβε βίρηΐῆεβ ἃ τγοϊδιοηδμὶρ ἐ5- 
ἐαδιϊεἠφά ἴοτ ἴῃς ποη-Οτιβείαπ ἐπὶ ἐλε 
βαξέ,ττεσο. δὲ ἴῃε σοηνεογβίοη οὔ ἴῃς Ῥε- 
Πενίηρ βροῦβε; ὃαϊ τᾶ δπάὰ νγς γα 
φαγὶ οἵ δδοῦ οἴδβεσ, ἴπ βίο ἃ β6ηβς (εῇ, 
σὶ. τ ἔν, ὉΥ σοπίταβθ) ἐπαὶ τἘπ6 βδηοίῆ- 
ςαἰίοη οὗ {πε οπε ἱποίυδεβ (Π6 οἵπεγ 50 
[τ 5 {μεῖς ννεάϊοοϊς 15 σοποετηθά. Τῆς 
πιλττὶεὰ Ῥεϊΐενεσ 'π οβετγίηρ; Βεῖ- (οὐ ἷπι-) 
5Ε1 το αοἅ σουά ποῖ Ῥαΐ ῥγεβεπί δΒα8- 



12---τό, 

θαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 

Ἔοπι. ἱ. 35, ἴἱ, 2 ἔ.; Ο4]. ν. χι, 23; Ερῆ. νυ. 27. 
ν ΟἹ. Αςίε χ. 1δ, χίχ. 2; ο. ἴχ, 25; ]ετ. Σαττῆ, 6. 

1 ΟΡ οπι. Ξβεοοπὰ ἡ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΑ 

π Οαϊ. ἱ. 6; Ερδ. ἱν. 4; α ΤὩ. ἱν. 7. 

ὩΣ ἢ 

15. εἰ δὲ ὁ "ὶ ἄπιστος " χωρίζεται, " ἶκ. το; 
" χωριζέσθω: οὐ "δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν ᾿ τοῖς 

τοιούτοις. “ἐν δὲ εἰρήνῃ “" κέκληκεν ἡμᾶς 2 ὁ ᾽Θεός: τό. "τί 
γὰρ ““ οἶδας, γύναι, ἢ εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις ; ἢ "τί "" οἶδας, ἄνερ, 

Εοχα. νἱ. 
τ, 22; 
6 Δ]. ἵν. 
Ὑπ.8. 
2 Ῥεῖ. ἐξ. 
το; Αςῖβ 
γἹ, 6. 

τ Νεαὶ,, 
Υ ετζε ΟὨΪ 

ξυμας (}): ΝΝΓΑΟΚ 46, 73», οορ. (ΑἸεχαηάτίδη) ; 80 Τίβοι., ὙΝ.Η. ἐπέ. Νεβᾷς͵ 
ΕΟΥ. σιαγρ. 
μας; ΒΗ6Ι,, Ἰατί. νξ.» 5γτσ. (Ὁ εβίεγῃ) ; Τιςρ., ΑἹ., ΥΝ.Η. ππαγρ., Ἐ.Ν. ἐπέ, ΕἸ. 

Ῥαπά (ογ 16) ἴῃ {πε βᾶπης δοῖ---" βδηο- 
πδπεὰ τη τλε υνἱΐς, Ὀσοίμετσ,᾽" τεβρεοιίνε! υ 
--αηὰ ἱτεδίβ πὶ (οὐ ἢοσ) Ποποθίογι ἢ 25 
βαοτοὰ. “ὙΥ̓μαίενεσ ἴῃς μυβραπὰ τῇδ 
Ὅς ἰπ Ὠἰπλβοῖῖ, ἰπ ἴῃς ννϊἔε᾽ 5 τπουρῃι ἀπά 
ἔεεϊϊπρ Πα 15 ἃ ΠΟΙ οδ͵εςῖ. . .. Βιπη Δεῖν 
πε ΟὨγίβείδη 5 ἔπ άβ, Ὁ 1165, ὑνβα!τα, 
ἄτης, ἅτε, οὐ Βῃουά ὃς, δοὶγ" (Βι.). 
Μαστίαρε ννῖτῆ ἀπ ἀπϑεϊΐενες αὔέεν σοη- 
γεγϑίοῃ 15 θατγεὰ ἴῃ 2 Οογ. νί. 14. 

ΤὩς (τοϊδίϊνα) βδποιν οὗἩἨἁ 1ῃς ὑποοη- 
γετίςἃ 5ρουβςε 15 τηϑάε τόσα ενϊἄθηΐ ὃν τὰς 
ἀπδίοροιβ οαϑς οὗ ολίϊάγεη : “ ἘΠ5Ξ5. οπε 
τουδὶ βιρροθς ἰπαὶ ὑοὺσ οἤμ]άγοη ἃσε 
ὉπΟΙδδη; δυΐ 45 τ ἴβ, {πεὺ ἂσὲ ποῖν 1" 
Ῥ. Δρρβϑδὶ]β ἴο ἔπε ἰπβείπος οὗ ἴδε γεϊρίουβ 
Ῥατεηῖ; ἴῃς ΟἨσίβείδη ἐδίῃεσ οὐ πιοίπεσ 
δηποὶ ἰοοκ οπ οἰ] άτγεη, ρίνεη ὃν αοά 
τὨσου ΒΒ πλαιχίαρε, ἃ5 [πἰηρδ5 ὑποίεδη. 
ΟΠβργίηρ ἀγα ΠοΙν 28 θουπὰ ἃρ νἱτὰ {με 
δΟΙν ρασγεπῖ; δπὰ [ῃ18 ῥγίποῖρ!ς οὐ ἔστην 
Βοϊἀδγιν μΒοϊάβ ροοὰ οὗ τε δορμηραὶ τὶς 
ὯῸ 6858 ἴπδὴ οὗ ἰᾷς 114] ἀεγίνεά ἰπετε- 
ποτὰ. 8:6 τὰς 4111] ἀϊδουββίοη οὐ {15 
ἴεχὶ ἴη Εά. ; 1 Βαβ ρμίαγε τὸ 5:ηδ]} ρασὶ 
πῃ ΟὨτιβείδη ἰυγβρταάεξηος, δηὰ ἴῃ ἴμε 
ἀοοίσίπε οὗ Ιηΐβης Βαρείϑγη ; 1 “ εηυηςῖ- 
δἴεβ ἴῃς ῥγϊποῖρίς ψῃΙοἢ Ἰεχάβ το ᾿πίδηϊ 
Βαριΐίϑη, υἱς. ταὶ ἴῃς οῃΠ]ά οὗ ΟἸ σι βείδη 
Ῥᾶτσεπίβ 5821] Ὀς ἱγελίεά ἃς ἃ Ομ βείδη "ἢ 
(1μ..).---Οἡ ἐπεὶ ἄρα, αἰξοφιὶ “εγέε, εἰ γέ5 
56 αἰϊέεγ μαδεγεί, βεεὲ ν. τὸ πὰ ρδγίβ. ; 
γῦν δέ, 245 ἴῃ ν. 11, 5 ὈοΓ ἰετροσαὶ απὰ 
Ἰορίςδὶ (οἷ. χν. 2ο, Εοπι. νἱ. 22). 

γεσ. 154. Τῆς ΟΠτίβιίϊδῃ τε οσ μ5- 
δαπά 5 ποὶ ἰο σεεᾷ ἀΐνοτος ἔτοπὶ ἰῃς ποη- 
ΟὨἸτιβείδη (12-14); Ῥυξ {τῆς Ιαξίοτ ἰηϑἰ5ὲ8 
Οἡ βερασζαίίοῃ, [ἃ 18 ποῖ ἴο δὲ τεξιβεά: 
“Βαι 17 τῆς ὑηθο]ίενες βεραγαΐεβ, μ6 τηδῪ 
δεραγαῖς "--ἰεῖ τῆς βεραζγαίίοη ἴδκε [115 
σοῦτβε (χωριζέσθω, ρῥτ. ἱπιρν.) : ἴοτγ 1815 
ἱπιρν. οὗ δομϑδεπέ, οὔ. νεσ. 36, χίν. 38.-- 
οὐ δεδούλωται (ρί. οἵ μαείῖ εοπαάϊηοη) 
“τῆς ὉΤΟΙΠΕΙ οὐ (ἢ 5ἰβίεσ ἴῃ ΒΌΟὮ οἱτγ- 
ουπγϑίδηςεβ ἰβ ποὶ Κερί ἰπ θοπάαρε""; οἵ, 
γεσ. 30--ἢῆε βίτοηροσ ν᾽. οὗ {Π15 ραϑβδᾶβδε 
ἰπιρὶεβ ἐπαὶ ἔοσ τῆς τερυάϊαιο ἃ ρατ ἴὸ 

σοπίπαςα Ῥουπᾶ το ἰῃε ταρυάϊαίον ννουϊὰ 
θὲ οἰαυεγγ. ΟὨσίβε' β ἴανν ἔοσ 48. ρυζιπρ 
ἌΜΆΥ (το 8.}, θαι ἄοεβ ποῖ ἕξουσι ἔπε οπα 
Ρυϊ νναῦ ἴο δοσερὶ ἀϊβπηββαὶ. ὙΝνΒείποσ 
τῆς ἐτοοάοπι οὗ {πῈ ἱπποοοπὶ ἀϊνοτοςά εχ- 
ἰοπάβ ἴο γεηιαγγίαρε, ἄοεβ ποῖ Ἄρρβαγ: 
1ῃε Κογηαῃ ΟΒυτοῦ ἴδκοβ τῃς περαίϊνε 
νἱεν,--ἰ πουρ σοπίτγαιν ἴο ἴᾷς ὕδποη 
[ν) (δες Δ ογάβινογίῃ, ἐμ ἴοθ); ἰῃς 
1υϊπεσαη Ομυγοῦ τῆς δἰβιπιδίίνο, δΔ]1ονν- 
ἱπρ' τεγηδστίαρε οἡ ἀεσεγέο "παϊϊέϊοσα; “ἴῃ 
νἱενν Οὗ νεῖ. σἱ, ἴπ6 ἱπέδσεπος {παῖ τῆς 
ἀϊνοτοεὰ 5ῃου]ᾶ τεπιδίπ ππτηδττιαὰ ἰ5 (μῈ 
βδίεγ᾽᾽ (5. Ἦπ., δραίηβδί Μσ.). 1{| Βον»- 
Ἔνοσ, {πῸ τερυάϊδίοσ ἔοστλβ ἃ πὸ υπίοῃ, 
ςαϊάηρ οὔ τ1πε πορε οὗἉ τεβίογαδιίοη, πὸ 
θα Ἄρρεδῖβ ἴπβῃ ἴἰο οοῖῆα ὑπάφτ {πα 
ἐχοβρίίϊοη τηδάς ἰη Μαϑΐίϊ. νυ. 31. ὙΠ ἐν 
τοιούτοις, πευξ., οὐ, ἐν τούτοις, Εσηλ. 
Υἶ]. 37; δηά ἐν οἷς, ΡΏΪ]. ἵν. 11. 

γγν. 15, τ6. ἐν δὲ εἰρήνῃ ὁ Θεός. .. 
σώσεις ; Τῆς ΟΒτίϑείδη Βροιβε ἔοσβακεπ ΒΥ 
ἴῃς μεδίδθῃ ἰ5 ἔγεε ἔγογῃ [ῃς ἔοσπιεσ γόκε; 
διέ σμοῖ γεεάονι ἰς μηάεείγαδίε. Ὑνο 
φοπδίἀθσδίίοηβ τῆακε ἀραίηβι ἰ: Ῥέαρέ 5 
Ὀοιξεσ ἔογσ ἃ ΟἸγιβείαπ τπδη ἀϊδβγυρίίοη 
(158) ; δῃηὰ {πεσε 15 ἐδ ῥοσε δι ἐγ ὁ Ξαυ- 
ἵπρ ἰδέ πηδοϊευεγ ὉΥ τεταλίηϊηρ ὙνἸΠ 
ὮϊΠῚ, ΟΥ πεῖ (τ). ΤὭυβ Ρ. τενεγίβ, ΌῪ 
{πε οοπίταβεῖινε δέ, ἴο Πίς ῥτεναι]πρ 
τπουρῆς, ἐπαὶ τῆς πιαιτίαρε ἰἰε, οηςα 
ἰοτγαλεά, βΒῃουἹὰ ἴῃ αυεῦυ ΨΑῪ ῬΟΒΒΙθ]6 θ6 
τηδιηιδλίπεᾶ. ὧπ {π15 νῖενν οὗ ἴῃς σοη- 
πεχίοῃ, ἔπε 11} βίορ βῃουἹὰ δὲ 8εῖ ἂὲ ἐν 
τοιούτοις, ἀπά (ἢς οοΐοῃ αἱ ὁ Θεός. “1π 
Ῥεδος,᾽ εἴς.---οεορροβεὰ ἴο χωριζέσθω, [κε 
καταλλαγήτω ἰῃ νοΓ, 11-ρρεαΐὶβ ἴο τπ8 
τυ] ἰοπιρεσ οὗ τῃ6 ΟἸτιβεϊδη [1ξς, ἀς- 
τοττιίηεὰ ομος ἔου 411] ὃν Οοά"ς οαἰΐ ἴῃ 
τπε 6οϑρεὶ, “εχ ᾳῦο σοπβεαιυίίυσ σεϊϊηθη- 
ἄυτη 6586 πορὶβ πη βά6]6 πὶ, δος οπγηῖθιβ 
οἱ οἱΙ5 ἀσπχοσοπάυπι ; ποάτππι αὐ να] εὐτῃ 
ἐρϑὶ ἀδβοσδηλιβ, γε] δά ποθ ἀεβεγεπᾶοβ 
Ρτονοσδγηιβ ̓̓" (ΒΖ.); οἷ. Εοπλ. χίϊ, τ8, ἔοσ 
1μς βεπογαὶ τπουρμε. ΕῸσγ τπ6 σοηϑίγαο- 
τίοη οὗ ἐν εἰρήνῃ, οὗ. 1 ΤΠ658. ἵν. 7, (2]. 
', 6, ΕΡΆ. ἰν. 4.--ἷν εσ. χό ἔοΠονν8 υθ ἴῃς 
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χ Ομὶ. ἱ. γ, 
10: δεαὲ 
τοῖς 
Ῥεϊονν. 

Υ πη τπϊς 
βεηβε, 2 ΟΟΣ. χ. τὸ ΗΞεΒ. νἱϊ, 4; ΜΙο, νἱ, φασὶ [κ, χἰϊ. 8; 7.88. χἕϊὶ, γ. ΟἹ, 1. 13. 

δι τη ο11ετ, δ 8εε {ϊ], 3. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ ΥΙΙ. 

" εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις ̓; χ7. " εἰ "μὴ ἑκάστῳ ὡς 7 ἐμέρισεν 3 ὃ 

Θεός, ἕκαστον ὡς "κέκληκεν ὁ "Κύριος,ἐ οὕτω " περιπατείτω " καὶ 

Ζ ϑεεΐ. ο(σοά 

1 Αἀά ἡ μὴ (ἴογ εἰ μη οἵ νεζ. 17) ἃ ἔενν τηΐπη., ΠΟ]. -ϑυῦ, ταᾶγρ., ἀηἃ ΟἾτ, ; ὃν ἰξαςΐβπι. 

ξμεμερικεν, δ᾿ Β. 
Δοτίϑβέ, 

50 πιοϑὲ οτί, εἀά, ; 56ες, πονγενεσ, ΕἸ. ἴῃ ἕδνουσ οὗ (δ 
Ῥοββίθ!ν Κοπι. χίϊ. 3 μα5 ᾿πβιιοποβά ἐῃς σοργ βίβ. 

3 (μεμερ.) ο Κνριος: 84]] ῥτο-ϑιυσγίδῃ ἅπος. 

4 (κεκληκ.)ὺ ο Θεος; 458 αῦονς (νεσ. 15). 

ἈΡΡΘΑΪ ἴοὸ ΟὨγίβεῖδη ὑγί ποὶρ᾽θ, Ὁ ἃ σῃαδὶ- 
ἰεῆρε λάἀγεββεά ἰπ ἔσσῃ το ἴπ6 νυ θυ ἀπά 
(πε τηδηὶν πεατὶ: “{(Κεερ ἴῃς ρβᾶζο, 1 
γοι οδη, Ὑἱτἢ της ἀποοηνετγίεα 5Ρρου56), 
ἴοσ πον ἄο γοὰι κπονν, Ο ννἱξε, παῖ γοῦ 
ὙΠ ποῖ σας γοὺγ μυβραπά ὃ οὐ δον ἄο 
γοι Κπονν, Ο πυβραπά, παῖ γοῦ νν1}}} ποῖ 
δαυς γουῖ υνἷξε δ" ὙΤμαῖὶ εἰ ἴῃ 118 σοη- 
πεχίοη (8ες ρατίβ.), τεσ τί οἶδας ἱτηρὶν- 
ἴῃρ' ἃ ἤξαν, τῆν τῆθᾶπ “"ἴπδὲ. .. ποῖ᾽ ἴῃ 
Επρ ΙΒ ἰάϊοπι (45 ἸΠΟΌΡΉ τὲ ννεσα : “ον 
ἄο γοι! Κπον ἢ ἴξ πῖδὺ 6 γου νν}}} βᾶνβ, 
εἰς.1"} 15. δἀπγειεά ὃν Ηπ. δαπά Εά., 
του Ρἢ {πεν ταΐεος τς δῦονς ἱπιεγρτδία- 
τίοη, ψῃΐσῃ ἰ5 τπαὶ οὗ [πε δποίεπι ςοσὴ- 
ταεητε, ἔγοση πὰ. ἄοννπ ἰο Τυτὰ, οὗ Ον. 
δηὰ ΒΖ., δῃηά οὗ ἔν. δπά 1,1. ἀπηοπρϑί 
τηοάεσηβ: 566 ἴῃς σοηνίποίηρ ποίδϑ οὗ 
1π6 ὑνὸ ἰαϑι-παπιεά; “Οοπῆστηδιο εϑὶ 
ΒΌΡΕσϊοσὶβ βεηίθηῖίϑ : Βοη οὺγ ἀϊδοεάδηϊς 
πῆ 611 ΠΡεγείυσ Π6115; ϑεά σοπέγα, οὰγ 
ἰίΐα δὲ υαἱδηάαπλ πᾶς [ἰρεγίαϊο, αὐ ἴῃ- 
Βάεϊεπι, 81 ἤεγὶ ροιϊεβῖ, τεϊίπεδε β.46 115 δα 
ΟὨγίβίο ᾿ποσῆςςι᾽" (Β2:).---τί οἶδας ; σοη- 
ποίεβ “ποῖ {πΠ6Ὸ ΠΊΔΠΠΟΙ ἴῃ ΜΏΙΟΏ {Π6 
Κπον]εάρε 18 ἰο 6 οδίαίϊπεᾶ, Ῥὰξ της ὃχ- 
επί οὗ 1 (Εά.)---- μαι ἄο γουὰ ἵκηον 
88 ἴο ἰῆς υσδίίου ΨὨείμεσ, εἰς, ὃ᾿ἢ 

ΤΠς αῦονε βεπίθδησεβ 8ῖς συγ ΟἸΒΙῪ 
διλρίσυουβ; ἴακαὴ ὉΥ {πεπιβοῖναβ, {ΠΟῪ 
ἸΊΔῪ Ὧε ΓΕΔ 85 ΤεΆ80Π8 οἰἴπεῖ σραί»δέ ΟΥ 
3,ον βεραταιϊίΊοη. Ὅῇῆε [δἴτεγ ἱπιεσργείϊδιίοη 
͵8β δἀορίεά, 45 ἰο νεσ, δῦ ὃΥ πιοβῖ, απ δ5 
ἴο νεῖ, 16 ὃν πεαιῖν δἷἱ Ἑσεπέ Ἴχερείεβ 
(ἰποϊυάϊηρ Βᾳ., Μίτ., ΗἹ., η., ΑἹ., Βέ., 
ἙΕά., αἀ., ΕἸ.): “Αοα Πα5 οδ᾽ϊβᾶ τ ἱπ 
Ῥεδος (ἀπά ρεδος ἰ8 ΟΠΪΥ Ροββδίθὶε τὨσου ΡὮ 
βεραγδιίίοῃ); ἔογ ον ἀο γοι Κηονν, υν]ῖς 
ΟΥ δυβραπά, {παὶ νοῦ υ"}} βανε ἐπε 
οἵμοῦ ν᾽ ΑΒ τυυοἢ 88 ἴο Β8Ὺ, “ΝΥ οἵη σ᾽ 
ἴο Πίγη, οὔ μεῖ, οῃ 80 111-ἰουπάβα ἃ πορε δ᾽ 
Αταγαπηδιῖοδὶ οοπϑίδεγαίίοηβ δεὶπρ ἔδ᾽ γῖν 
Ῥαϊαποεά, [ες ἴεποσγ οὗ {π6 ργενίοιιβ σοη- 
τεχέ ἀειογπιίπαεβ {πὸ Αροβίῖεβ τηδδῃ- 
ἴῃ. ἴ[π πε ἔανουγῖτε τηοάδγῃ ἐχροβίτίοη, 
τῆς ἐββϑεηῖῖαὶ ἐπουσης μ58 τὸ θὲ τεδά ὃε- 
Ὀμέεπ ἴΠ6 [ἴπε8. [τ βῃουά 4150 δε οὗ- 
βεσνεᾶ πδι {πε Οοζ., τ ἢ τη εἰσ Ιὰχ τηοσαὶ 
ποίίΐοηβ, πεεάεα ἀϊἰβϑυδβινεβ [τῸΠΊ γδῖθοῦ 

ὅς ρατίβ. 

1ῆδη ἐποουγαρεγηθηῖβ ο ἄϊνοτοε ; ἀπά ὁπ 
τῆς οἴπες παπᾶ, αὶ ἰο ἀϊδοουπίεηδησα 
τῆς ΠΟρβ οὗ ἃ 801}}᾽5 βαὶ νδίίοῃ 5 βίγαρεὶν 
πηΠ|κὲ ἴῃς ΑΡ. (εᾷ χ. 33). Οπ {πὰ οου- 
βίισυσιίοη Πετε δάἀοριεά, Ῥ. τδξυσηβ δὲ {π6 
οἷοβε οἵ ἴῃς ϑεσείοῃ τὸ τς ᾿πουρῆε ψ ἢ 
ψΠΙΟἢ ἴὲ ορεπεά---μὴ χωρισθῆναι. 

822. ΟοΡ᾽᾿5Β ΟΑἌΥΝα ΑΝ ΟΝΕ 8 
ἙΑΒΤΗΡῪ ΒΤΑΤΙΟΝ, νἱϊ. 17-2. [πῃ 
ἐσελτίπρ οὗ ααεβιίομβ γεϊδείπο το πιᾶγ- 
τίαρε, τῇς ΑΡΟΒΕ|εἾ5 βόπεγαὶ δάνϊοε--αἄ- 
ταϊτηρ οὗἩ Ἰατρε ἌἼχοοριοηβ (2, 9, 15)-- 
παά Ῥεθπ {παὶ βεαςῃ, ψπείπεῦ βἰηρὶς οΥ 
τηλιιιεά, δῃοιΐά ὃς σοπίοεπὶ ψ ΠῚ5 
Ρτθϑθηΐ βίαϊθ (1, 8, 10-14,) 272). {πὲ 
Ομ γίβείδη σανοϊ τοι Βαά οχοϊξθα ἴῃ βοπὶς 
ταὶ ἀβ ἃ πιο ἃ γεβιίεββηθβθ δηᾶ δαρεγ- 
Π688 ἴογ σῆδηρε, ΨὨΙοῆ ἀϊδευγθεά ἀοτηδϑῖῖο 
τοϊδιίοηβ (οὐ. Μαῖξ. χ. 36), θαΐϊ νγὰβ ποῖ 
ςοπῆπεά τπεσγείο. ΤῊηΪΐβ νυ ἄθσ ἰοπάεπου πα 
ΑΡ. σοτηδαῖς ἰπ [86 δπϑυΐϊῃρ Ρδγα στα; 
Β6 ὑτρὲθ ΠΙΒ τεδάθτβ (ὁ δοαυΐθβδος ἰῇ 
ἐπεὶσ ροβιτοη πῃ "πε ἀηά ἐο ταγη ἴξ ἕο δο- 
σουπὲ 45 ΟΠ γιβείδπηβ. [Ι͂ἢ ὙΠεββαϊοηΐϊοα ἃ 
5᾽ΠΉΠΑΓ Θχοϊαπλεπὲ δ  [εἀ πλεη ἴο ἀραπάοῃ 
ἄαι!ν ννοῦκ δπὰ τῆσονν {πεῖσ ϑυρροτέ πρὸπ 
της Ομυτοῦ (1 ὙΠ688. ἵν. τα ἔ., 2 ΤΠεββ. 
1. 6-15).. Ηπ., ἴπ Μονγεγβ Οοηῖηι,, Ὁ. 
229, Ῥοιϊηΐβ οὔξκ ἐπς οἷοβα γεβεπιθίδηςσε, 
ῬοΙἢ ἴῃ ἔογπι ἀπά τηδίϊοσ, θείννεαπ τπῖ5 
βεσιίοῃ δηά σεγίβίπ ραββαρεβ 'ῃ ἘΡ᾿ οἐθεαβ 
(  εϑονξ., 1. χῖκ., ἀγ υν ΠΠ χ ΚΟ. 
Τῆς βεεάον» οΓ ἐπε ἡππεῦ νιαᾶρ ἀτιὰ ἰογαΐ 
αρεεῤίαπες οὗ ἐδις ῥγουΐάεποε ὁΓ Θοά τε 
ἱποιιϊοςαίεά ὈΥ οί τῆς ϑίοῖς δηᾶ τῆς 
ΓΟ τ βείδη ΡὨ]βορῃεσ, ἔγοση {πεῖς αἰ εσ- 
ἱπρ' βέαπάροϊπίβ. 

ει. 17. ““Οηἱγυ, 'π εϑοῇ σβϑε 85 ἴῃς 
Ιοτά μᾶ5 ἀρροτγιίἰοπεά ἰο Ἡΐπι, ἱπ ἌἽαοῇ 
οΑϑε δβ αοά [α5 οδἱϊεὰ Ὠΐτη, 5ο [εἰ Πίστη 
(1πε Βεϊτονεσ) νναὶκ. Ὁὕὐπάοτ [Π|5 ρεπογαὶ 
ταῖς τπ6 Ἐχσαρίίοηδὶ δπά ριαγάεα ρεσ- 
ταϊββίοη οἵ ἀϊνοτος ἰπ νεσὶ 15 ΜΒ ἴο δὲ 
ἀπάετβιοοά, Βὸγ εἰ μὴ ἱπ τῃ15 ἐχοεῤέϊυξ 
βεηβϑε(-- πλήν), ο΄, Κοπι. χἰν. 14, αἱ. ἱ. 
7, το; 86εὲ6 Βπὶ., Ρ. 3590. Τῆε τερεδιεαᾶ 
ἀἰϊδβισιουτίνε ἕκαστος εἐχίεπάβ {πε ῥγιποῖρ] 8 
Ροϊπιςάϊν τὸ δυδγγ 5βἰτπδείοη ἴῃ [ἴθ ; ἐδ, 
ὑν, 20, 24, ἰϊΐ, 5, 8-1.3. Οη μεμέρικεν, 
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οὕτως ἐν " ταῖς " ἐκκλησίαις πάσαις " διατάσσομαι.: τ8. ὃ περιτετ- ὃ Ρ]-ν χ. τ, 
μημένος τις "ἐκλήθη; μὴ "ἐπισπάσθω- ἐν Ἶ ἀκροβυστίᾳ τις 3 

"ἐκλήθη 2; μὴ ἧ περιτεμνέσθω- το. ἡ " περιτομὴ "ἡ οὐδέν ἐστι, 

Ῥι,; Εεν. ἱ. ας Πῖ,, χχίϊ. τό; Αςἰβ χν. 41, χνΐ. 5. 
1ὰ {πϊ8 σοππεχίοπ, χνΐ. 1. τὶ 

ς Η.].; 158. ν. τ8. 8:εε ποίε θεῖον. 

νἱτΐ, 54. 

χῖν, 33 ἔ., 
ΧΥΪ. 1,19: 
γ {ἰπιεβ ἴα 

καὶ 20οτ.; 5 
εἰπιεβ ὃε- 
βἰάεβ ἱπ 

ς ΜΙά,, χὶ. 34; Τίϊ, ὁ, 5, Αςἰβ νἱϊ. 44, χχ. 13, χχῖν. 2 
ἃ 6δ!. 11. 3, ν. 4 ἔ,, νἱ, τ4 ἔν; 6]. ἰδ. τα; οὐ. Αςίβ χν. δ ἘΝῚ ΧΕΙ, ἜΣ 

1 ἐξ Γ Κοτ,. ἵν. τὸ Ε, ἀκροβ. ἔτεα. ἱπ Ῥ.; Ας(5 χὶ. 3. ΚΕ 
τ ἈΠ οἔξεπ ἱπ Ρ.; 10. νἱΐ. 2: ἴ., Αςδ νἱὶ, 8, χ, 45, χὶ, 2. ἱ 
τᾶ; 7ο. 

Ὁ ᾿ οτῇ, ἰΐ. 
Ὁ χῖϊ!, ἁ; 2 Οοσ. χὶϊΐ ὰ; Μί. χχιῖ, τό, 

1 διδασκω, Ὠ "6, ἰαίε. νε. (ἄσεεο). ΟΥ̓. ἵν. τ7. 

ἥκεκληται τις; ΝΑΒΡ 17, 37, 46. τις κεκληται ; Ὁ"6, Ῥδπε, (Ὑγεβίεση). 
τις ἐκληθη (45 1π Ρδτγ]. οἴδι86); ὈΟΚΊ,, εἰς. (ϑγγίδπ). 

886 ΨΕῚ, 33 δπά 1. 12 : {πε ΟἸ γι βεϊαη᾽ 5 
ΒΕΟΌΪΑΓ δίδιυβ ἰδ ἃ μέρος ᾿ΠΐΟΩ “δε 
1 οτά,᾽" τῆς. Πίβροβοσ οὗ τηεπ᾽β αἴαῖτβ, ῃδ5 
αβϑίρηεα ἢΐτὰ (οὖ. Μαῖι. χχν. 14. 1.).--- 
ὡς κέκληκεν, ὁπ ἴπε οἴπει μαπά, γεΐειϑ 
ποὶ ἰο {πε βεοιΐασ ““νοσδίίοη ᾿᾽ δυΐ, 45 
Αἰνναγ5 (ϑεε το, 18, 21 ἔ,, ἱ. ο, 26, εἰς.), ἰο 
{πε “6411 οἱ αοα᾽5 ρτδος ἰπ ἰῃῆς (οβρϑὶ, 
ΜΏΙΟἢ σαπὶα τὸ πα ἱπάϊν!τ14] τεδάειβ 
ὑπάετ Ἔπέβε οἰγουτηδίδποεβ οἵ ἴΠοβε.-- 
οὕτως περιπατείτω εη]οῖπ5 πε ῥηγομαπος 
οὗ με ΟΠ τ βείδη Π1ξπ ἴῃ Πδιτοην νυ {πα 
ςοηδϊοηβ ἐππ8 ἀδίογγηιπεά δὲ 115 ουΐδεῖ. 
Ῥ, ἄσεβ ποῖ τηδδῃ ἰο βίθσεοίυρε ἃ Οἶτίβ- 
εἰαπ᾽β βεοῦϊαι ἐπιρὶ ουτηεηΐ ἔτοση ἐπε εἰπηε 
οὗ πὶ σοηνοιβίοη, δυὰς ἔογριἀβ Πἰὶβ. τὸ- 
πουποὶηρ (πἰβ ὑπάθυ ἃ ἔδβε ηοίίοῃ οὗ 
Βρίτίυ4] ἔγεξάοτη, οὔ πῃ σοηίετηρί οὗ 
ΒΕΟΌΪΑΓ Πΐηρ8 245 ἰΠΟῸΡῺ ἴμδτο νγοτα πὸ 
Ψ|1 οὗ αοά ἔος Πίπι ἱπ {πεῖν ἀϊβροβιείοη. 

Τῆς 1Δ8ὲ οἴδυβε οὗ {πε νεσ. ϑῃονβ ἰπαΐὶ 
{πὸ τοπάδπου ποτε τερτονεὰ ψγὰ5 υνἱάδ- 
Βρτεδᾶ; οὔ. ἴ. 2, χὶ. τό, χῖν. 33, 36. 

γν. τϑ, 19. Τῆς τυ]ε οὗ νεῖ. 17 ἀρρ δά 
τὸ {πεὶ τηοϑὲ ρσοιηϊπεηξ δηά ογιτοαὶ α15- 
εἰποίίοα ἴῃ ἔπε Ομυτοῖ, παῖ δεΐνγεεπ 
Ἄειυ ἀπά Οεηϊς: περιτετμημένος τις 
ἐκλήθη κιτιλ. ; “Ννγὰ5 ΔῺΥ οἠς Τδ]]εα (45) 
8 οἱγοεμητοῖςα ταῦ αὶ ἰδεῖ Ὠϊπὶ ποῖ πᾶνε τπ8 
τηατκ εῇδορά ".---ἐπισπάσθω Α]1π4ε5 ἴο 
ἃ βιγρίοδὶ ορεταίίοπ (ἐπισπάω, ἐο ἄγατο 
φυεγ) ὉΥ ΜΟΙ τεπερδάς [εἐνν8 εἤδοοά 
τε Οονεηδηΐ βἷρη: βεε τ Μδος. ἱ, τα ἢ, 
7οβθρῆ., Απέ,, χὶ!., 5, τ; δ 508, νἱϊ., 25. 5} 
αἶδο ϑομῦτγει, ΗἸςὲ. Ὁ. ειυΐερ Ῥεοῤίε, 
Ι., ἵν, Ῥ. 203, Δηᾶ ΔΜ εἰβεείπ σὰ ἰοε. ϑυσῇ 
ἀροβίδίεβ ὑγεγε οδἱεά τη λίπ, γεομ! ἢ 
(Βυχίουρβ Ζιεχῖς., Ρ. 1274).---Οἡ ἴῃε ὁρρ. 
ἀϊτεςείοη τὸ ἐπε ΘεμΈε, μὴ περιτεμνέσϑω, 
ἴῆε Ἐρ. το ἴδε 61]. ἰ5. ἃ ρονεγίιϊ σοτη- 
πιθηΐατΥ ἢ πεῖ [6 περδίίνε τεαβοῃβ 
ἁραϊηϑὲ {πε οἤδπρε δι8ῆἔῖος (17, 19).-Ὑπε 
νατίαιίοη ἴῃ ἔδηβε ἀπ ογάθσ οὗ ννογάβ ἴῃ 
ἐπε ἴνοὸ φυεβίίοῃβ 15 ποείσεδοϊε : “ ννα8 
ΔΩΥ͂ οηδ ἃ οἰγουπιοίβεά πηδη δὲ {πε εἰπε οὗ 
πῖβ 0811] (ἐκλήθη) }. .. Ηδβ Δ οπα 
Ὀεεη Τα] εὰ (κέκληται) ἐπουρ ἴῃ πποῖτ- 

ουπιοϊ βίοι ὃ ""--- ΤῸ οἸΐηοἢ ἐμ πιδίίεγ ((γ, 
ἰ. 31, Π|,. 7) Ῥ. ΔρΡΡΙΪεβ ομε οὗ μἰβ στθδὶ 
Αχίοτηβ : “ Οἰτουπιοίδίοῃ 15 ηοίῃίπρ, δπὰ 
ὑποἰτουπιοίβίοῃ 15 ποιπίηρ ; δὺ: Κεερίπρ 
οἔ(σοά᾽Β οοπηπιδηᾶς ᾽᾿--ἰ(ἢδέ 15 ἐνεγυτίηρ, 

Ιπ 68]. ν. 6, νῖ. 15 118. τηαχὶ ΠΊ τβαρ- 
ῥϑᾶτβ, ἢ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη 
Δηᾶ καινὴ κτίσις τεδρεοίίνεϊν ἴῃ {δὰ 
ΠΕ βῖ5 : ἘΠ15 ἐεχὲ ρυῖ5 ἔπε σοπάϊοηι οὗ 
δοσερίδποε οὐλεοξίυεὶγ, ἃ5 ἴϊ 11ε5 ἴῃ ἃ σῖρμι 
δἰεξαάε ἰοννατά (οάὰ (φῇ. Κοπι. ἰϊ. 25 51); 
τὩο88. οἴπεσ ἰαχίβ ΒΌΡΡΙνΥ ἴπ8 ςνὀγεοίξυς 
οτἰταγίομ, ᾿γίηρ ἴῃ ἃ τἰρῃιϊ ἀϊβροβίεοη οὗ 
πε πᾶῃ. [π᾿ (δ]. ν., οὐκ ἰσχύει---ορ- 
Ῥοββᾷ τὸ ἐνεργουμένη--- 5: ρη 1565 1ῃε ἐφε- 
ῥοίεπεε οἵ δχίεγῃδὶ βίδίεβ, ἴῃς οἵμετ ἔννο 
Ῥᾶββαρεβ {πεῖν πούλέημρηεςς 85 τοὶ ρίοιμ. 
αυδ!βοδΈ οη8.---ἰ ΤΏοβα πὸ ψουἹὰ ςοη- 
τταϑὲ [Π6 ἐθδοῃίηρ οὗ 81. Ῥδὰὶ νντἢ (πδὲ οὗ 
8.1, ]1ἀγηδθβ, οἵ ἐχαρροζγαῖς 15 ἀοοίγίπε οὗ 
"7 υββοδίίοη Ὀγ ἔαδϊίη, βου τεῆςξςε οα 
1δ]5. τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ ̓̓  (1,12. 

γεσ. 2οθ. ΠΙΠ΄ νίεννβ τὲ ἴαίζβη οὗ [ῃϊ5 
νεζ., ἃ8 κλῆσις 15 τοΐετγεά ἴο ἐπε σϑι!ρίουβ 
εαϊ! οὐ βεουίαγ οαἰϊὶπρ' οἵ με πιδη ; δηά 5 
ἡ ἰ5 ἀσοοτάϊηρ!]Υ τεπάεγεὰ “ μογενν ἢ "ἢ 
(Ὠβίταπι. ἀδέ. : οὔ. ἘΡΏ. ἱν. 1, 2 Τίπ,. ἱ. 9), 
οὐ “ ψνΒογείη " (ρονετηςά ὃὈγ ἴπε ἑογσεροίηρ 
ἐν: ο΄. το, τᾶ, 24; 5εὲ Ντ., ΡΡ. 524 {.). 
Τῆς Ἰαϊίεγ ἱπεεγρτείδιίοη 15 περαινε Ὁ 
τῆς ἴαςε ἐῃδε ἴὲ ἀδβίγουβ ἴῃς πηϊν οὗ βεηβα 
Ῥεΐνεεη κλῆσις ἀπά ἐκλήθη (5Ξεε ποΐε οη 
18: ἄοεβ κλῆσις ἰπ ατ. Δηγνπετε πιεδῃ 
αὐοεαίϊοη ). Βεβίἀεβ,"οἰτοιιπιοϊβίοπ᾽ δηά 
“πα ηοἰτουπηοϊβίοη "ἢ ἅτε ποῖ “' ΟΔ]ΠΠρβ᾿᾿, 
Υει Ρ, 15 τηδη  Ἔβεῖν τεξεγγίηρ το ουϊννατὰ 
ςοηάϊεϊοπβ δῇεοξϊηρ ἴῃς ταὶ! ρίουβ οδ], 
Τῶε βέγεβϑ οὔ {πε βεπίεηος 1168 οῃ μενέτω 
(οῦ. 24); ἀπά αδί. 11}, 2 ἔ., ν. 2-6, σιῖνε (δε 
οἷας το [ῃς Αροβεῖ ς᾽ 5 πγχεδπίηρ. Αἰ ἌἽβδηρε 
οἴϑβεουϊαγ ςοπαϊείοη δἀοριεα ππᾶδς ἔῃ ἰἄθα 
τῆι οἰτοιπιοϊβίομ. οὐ ἀποϊγουπηοίβίοη 15 
“ροΙ ΠΕ Πἰηρ,᾿ (Παῖ ἰξ τλλκεβ ἃ ἀϊβ'. ἴῃ τῃς 
εγεβ οἵ αοά, ννου]ϊὰ θῈ ἃ οἤδηρε οἵ τὸ - 
Ἰρίουβ. ῥείπορίε, αρι αδαπάοηηισης Οὗ ἐπε 
δαΞὶς οὗ ΟἿ οαἰΐ ἴο βαϊναίίοη ὉΥ στᾶζς 
δηὰ τπσουρῃ ἕδϊ ; οὐὔν ΟΔ41, ἰΐ, 11-21ι 
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ἱ τηρ. ((γ. 
Αεἰπ ᾿ν. 3, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ὙΠ. 

ἡ " ἀκροβυστία " οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ' ἐντολῶν ' Θεοῦ. 20. 

ἐμ ἯΙ ἕκαστος " ἐν τῇ "ἢ κλήσει ἡ "“"ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω" 21. δοῦλος 

δῖτ, χαχὶ!.  ἐκλήθης ; μή σοι ' μελέτω " ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, 
23; ΝΥ ἰδ, 

τὶ. 18 μᾶλλον ᾿᾿ι χρῆσαι" 22. ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ " κληθεὶς δοῦλος, " ἀπελεύ- 
τήρειν 
«ντ, Μὲ 

θερος Κυρίου ἐστιν" "ὁμοίως καὶ ὁ ἐλεύθερος " κληθείς, " δοῦλός 

ἘΝὰ ἐστι ᾿ Χριστοῦ. 23. “τιμῆς ᾿ ἠγοράσθητε- μὴ γίνεσθε δοῦλοι "ἀνθρώ- 
21, ΧΥΟΙΟ; 
Αεἰβ χνυ. 5 (νομον); σ 10. ᾿ΐ. 3 ἔ,, 111. 22, 24, νυ. 
χίν, τ; ΕζΖτᾶ χ. 3; οἵ, Κυρ. ἐντ., χἷν. 37. 
δου ἴῃ ἀοδβρρΡ. 
ον. ο 8ὅεε νεζ. 3. 

Ῥεῖ, ἴ. χ. 4 8ὲεε νἱ. 20. 

λονι. καὶ ΑΒΡ 17, 46, νξ. 5γττ. 

Τῆς ἀεηῖε πὸ εαιργδοςά οἰγουπιοίβίομ 
ἴῃ οτάεσγ ἴο 14] {πε ἰὰὺν οὗ αοἄ ννᾶβ 
βενεγίηρ Ὠίπηβεὶε ἔσοτι ΟΠ γίδὲ δηά ζ4]Π|πρ 
ἴτοῖὶ δίδος Τῆς “δρίἀε"" οὗ σ Οὐοσ. ἰ5 
ῬΑ, ἴο δε “βίαηά ζαβε"᾽ οἵ 6αἱ, 
ει. 2:1. Βτοσὴ ἴδε οδοΣ τε! ρίουβ, ἐς 

ΑΡ. Ρᾶβ56ε85 ἴο τῆς οδίεξ ςοοέαὶ ἀϊπιϊποιίοι. 
οὗ ἐῆε ππλε8: εὐ. 4]. μὶ. 28, ΟΟΪ. 111, 11. 
ὙΤὨῖ8 οοηίγαβι ἰ5 ἀδνεϊορεά οὐἷν ἡ ομς 
βἰάε---ηοὸ ἔγεεῆδῃ ψιβῃεὰ τὸ Ὀεοοπὶς ἃ 
βἷανε, 8 (ἀδῃϊεβ νυ ἱβπεὰ ἴο ῬῈ [εἐνν8; 
Ῥυξ (ῃς 5ἴανεβ, πυπιθγοιβ ἴῃ (15. ΟΠ το ἢ 
(1. 26 8), β'βμεά ἔοσ Πρεγίν ; {πεῖς οοη- 
νεσβίοῃ βεϊγηυ!δίεα Π15 ἰοηρίηρ. {δες 
δάνίοε ἴο {πε 5ανε ἰβ τεδᾶά ἴῃ ἔνγὸ ορ- 
Ῥοβίξε νγαυβὶ (4) “πῃ βίανειυ νναβί που 
οΑΠεἀ ν᾽) πονοσ τηϊπά (μή σοι μελέτω) 
Βυξ 5111 15 του σαηδὲ δἷβὸ Ῥεοοόπις ἴτϑε, 
ταῖπεσ τδκο 86 οὗ ἴξ (πδῃ ποῖ) ᾿᾿-τϑὸ Εν. 
ἘΧΟΟ ΘΠ τεπάεσβ, νὰ Ον., ΒΖ., ατ., 
Ηξ,, Βε., 6ἀ., 1,1.) Βα ΡΡ᾿ γίηρ τῇ ἐλευϑερίᾳ 
ἔοσ οοτηρίθσλεηί ἰο μᾶλλον χρῆσαι; »ψὙὮ116 
(δ) Ἐβι., Β5., ὉΌΝν., Μσ., Ηπ., ΝΥ εἰβϑ8, 
γ εἰζΖβᾶοκεσ, ΑἹ. ΕἸ., 51. ΒΌΡΡΙΥ τῇ δου- 
λείᾳ, ἀηὰ ξυρροβε Ρ. ἴο τεοογηπιθηᾶ {π6 
βἷανε, τ Προσίν οἤετγεά, το “ πηακα 56 
ταῖπε᾽᾿ οὗ Πὶβ βαγνὶ]ε σοηάιίίοη. εἰ καὶ 
ΙΏΔΥ ΕἸΓΠΕΙ πλδδη (α) “1 νετιγ " (υκς 
χί. 18 ; 80 ἐὰν καὶ ἰπ χί. 28, (ΔΔ]. νἱ. 1), 
οΥ (δ) “Αἰ πουρ "ἢ (ῬΕΠ]. 11. σ7, πε χί. 
8, εἴς). ὙΠπὲ δηρσίεπε οοπηηεηίδίογβ 
ἀϊβεγεά οπ {ῃΐ5 ἰεχῖ, τί ἃ Ιεδηΐηρ ἴο 
(δ). Τῆς δάνοοδιεβ οἵ (δ) ἐχαρρεγαῖς ἴπ 8 
Β6η88 οὗ νν. 20, 24, Ψηϊοῆ σοηδεοπληβ 
οἤἴδηρε ποῖ ῥὲγ 56 Ὀυΐ, 45 ἰπ (ἢς οᾶβα 
οἵ οἰγουποϊδίοη, Ὀδσδυδα 1ὲ σοταργοπ 5685 
ΟὨιειβείδηῃ διῇ δηᾶ βίδηάϊηρ. “Ετεε- 
ἄοτη ᾽ ἴδ {π6 οδ]εςὶ ργοχί πιδίοϊν βυρρεβίεά 
0 “ΤΔΙΠΕΓ υὑ86᾿ ΌΥῪ “ἴτε Ἰυδί ἂῦονς; 
δηά τς βεῆβε οὗ χράομαι ἴῃ νεῖ. 31, ἶχ. 
12, 15---ἴο ““Δνδὶ] οπεβεῖῇ οὗ δὴ ορροζγ- 
ἐπηΐεν οὗ σοοά " (1.1.)--τϑρθακβ 'ἰπ ἔανουσ 
Οἱ (α). Ὑπεὲε οὐ δεδούλωται οἵὨ νεῖ. 15 
δηὰ (πε μὴ γίνεσϑε δοῦλοι ἀνθρώπων οἵὗὅἁ 
ψΕΙ. 23 ἱπάϊοαϊε Ῥδυ]8 ἔξε!ηρ ἔοσ ἔτεε- 

; Κεν. χίν. 1:2. εντολ. Θε., Μί, χυ. 3; εν. χἱΐ. χ7, 
8εεὶ. 26. ᾿ 

τα νεῖ. 31, ἰχ. 12,15: 1 Τίπῃ. ἱ, 8, ν. 13; Αεία χχν. τσ. ΠῚ 
Ῥ Βοπι. ἱ. α, εἰς.; 64], ἱ, το; ΕΡΏ. νἱ. 6; ΟοἹ. 111. 21, ἐν. τὲ; [4.1.1; 2 

τ ΟἹ. αλ]. ἵ. το; ἘΡΆ. νἱ. δ᾽; ΟἹ. 1. 42 ζ, 

1εἰχ. 9; 1 Ρεῖ, ν. γ; Αεὶς συ. 17: 
Η.1.; τες ῃοὶς 

δε και, Π6 37. και οηΐγ, ΚΙ,, εἰς. 

ἄοπι; δηά τῆς δύνασθαι ἐλεύθερος γενέσ- 
θαι ννᾶ5 (ο {πε ΟἩ γίβείδη βίανε ἃ ργεοίουβ 
ἴτοπι ἴῃ 15 ργονί ἀξητίδ! μέρος (17). 
ὕροπ {π|5 νίενν, ἀλλὰ. . . χρῆσαι 

ξοσηβ ἃ Ραγδηϊῃεβίβ, γεβθυι]ηρ ᾿π [5 
οοππεαχίοῃ ἰῃς οὐ δεδούλ. οἰλυξε οὗὨ νετ, 
15, ὉΥ ΜΟΙ Ρ. ἱπείτηδίεβ πὲ ἴῃ τρίς 
Τοπίεηίπιθηϊ ὙΠ ἃ 5ανεβ ἰοῖ πς ἄοεβ 
ποῖ Ργθοϊυάς 5 επιργαοίπρ ΠἰΡετίν, βΒῃουϊά 
ἴ Ρὲ οἥετεά. Ηδνίπρ βαιά 8 ὉῪ ἐπε 
ΨΆΥ, Ὧδ Βυρροτίβ ἢϊ5 μή σοι μελέτω ὃν ἴῃς 
οοτηξοτίίηρ ταβεχίοη οὗ νεγ. 224, νῃ ΒΕ 
ἷἰ Τφοπιρίειεὰ ἴῃ νεσ, 22 ὈῪ (ἴς οοσ- 
τεβροηάίηρ συ ἔοσ τῃς ἐγθοπηδῃ. 
ες. 22. Τῇῆε νο βεηίθποθβ, ραϊδησοᾶ 

ὉΥ ὁμοίως (7. 3 1), ἄο ποὲ ῥτεοίβεϊ νυ 
τηαϊοῃ : ὁ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἰ5 
“1ἢς 5ἴανε {παΐ ννὰβ σδ!εᾶ ἴῃ τῆς Τνογά "᾿ 
({.6., υπάεσ ΟἸ σίβο 5 αυί μουν), δαὶ ὁ ἐλεύ- 
θερος κληθεὶς ἰ5 ταῖπει “πε τεειηδῃ, ἴῃ 
τπδιὶ μὲ ννδβ οδἱἹδᾶ "" ; 15. εαἰἱΐ Ὧδ5 τηδᾶς 
τὰς ἸΑτίεσ ΟἸγιβι β βίανε, νῃ11ς τῆς ἔοσγσπσεσ, 
ἑκομρὴ ἃ εἴαυε, ῖ5 ἴῃς Τοτά᾽ 5 τεεάσηδῃ. 
--ἀπελεύθερος, “ἐδεγέμς (ἔπε Ῥτρ. ἱπιρὶν- 
ἰῃρ' βενεγαηος 8 ἰῃπ ἀπολύτρωσις, ἱ. 30) 
--)γεεάσνιαη οὗ α 1ιογά; “ ΟἸγῖβε θυγ5β υ5 
ἴτοσὴ οὖσ οἱά τηδβίεσ, βίῃ, δηά ἴπδη βεῖβ 
Ὁ5 ἤγεε ; Ῥαϊ ἃ βεγνίος 5. 511} ἄυς ἴτοσς 
τῆς Πδεγέης ἴἰο {8ε ῥαΐγοπμς᾽" (1.1.}; οὔ. 
Κοπι. νἱ. 17 ἔ ; αἷβο ἔννομος Χριστοῦ, 
ἶχ. 21, ψψνἢ τῃς βάσηθ βέεη. οὗ ροββεββίοῃ.: 
Ιφηδίυβ τῆλ καθ ἃ ἰουοπίηρ Α]]υδίοη ἴο 
{Π|5 ρΡαββαρε, αὐ Κορη., 4: “1 δηλ ὉΠ] ἰἢς 
Ῥτεβθηὶ ἰίσης ἃ βίανε; δυϊ 16 1 βυῆεσς 1 
51.411 Ῥ6 1εβὺ5 ΟἾγίβι᾽ δ Ππεεπίδη, ἂδπᾶ 1 
8121] σίβε ὑρ [ἢ τῇ σοβυσγεοιοη] ἔτος 1" 

νεῖ. 23. τιμῆς ἠγοράσθητε (Ξες ποίε 
οἢ νὶ. 20) εχρίδίηβ (ἢς ροβίείου δοῖῃ οὗ 
τε δοῦλος ἀπελεύθερος ἀπά {πε ἐλεύϑ. 
δοῦλος Ὀν {πε 5απηε δοεί οὗ ρυγομαβε: (ἢς 
βίανεα ἢδβ βεεὴ Προγαϊδά τοίη βίη, ἀπ 
τῆς ἐγεεσηδη δουπηᾶ ἴο ἃ ἣν οσά, ΤῊΣ 
Ροϊπὶ οὗ {πῈὸ δρρεπάεά εχποσίδιίοη, μὴ 
γίνεσθε δοῦλ. ἀἄνθρ., 15 ποί οδνίουβ: ννε σᾶ π 
ΒΟΔΙΟΟΙΥ ἱπιαρῖὶπε 7γχεε Ομγίσέϊανς σοὶ η δ 

“-«««ὐασπσανννννννσσσ. ὦ πὰ παὐ“ππὖΦΠφπΙ͵σϑπὰἰὐππσσππἀπσ να ὰπ| δ ᾿«πτπϑτν ΝΣ πὰ 
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πων. 24. ἕκαστος ἐν ᾧ "" ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω " παρὰ " Ἐϑτ κοηεο 
τῷ 1 Θεῷ. (Π Ἢ 

δ αὶ -᾿ ΝΗ , », κα τ Ὁ ΣΗΡῚ . 3 Ὑ Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐρίτανοιν Κυρίου οὐκ ἔχω ἡ ϑον πε οι ς 

δὲ "δίδωμι, ὡς “ἠλεημένος "ὑπὸ Κυρίου " πιστὸς εἶναι. 26. νομίζω Ἐπ ἰῷ 

οὖν τοῦτο “καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν " ἐνεστῶσαν " ἀνάγκην, ὅτι ἴ:23 ἔμ, 
Υἱ!, 14), 

Ἐκ. ]. 217; Αοἰβ χχὶ, 9; αν. χῖν. .  ὅεε ψαοσ. 6, ν ϑεεΐ. το; γν. διδ, 2 Οοτ. νἱἶϊϊ, το, ἘΞ δι. 
ἵν. σ; ῬΆᾺ. ἱϊ. 27; 1 Ὑ πὶ. ἴ, 13, 16, ὙΠα νϑ., Εοχα. ἰχ, 15 Εἴ., χὶ. 10 Γῃ Με. ν. γ. χϑεεΐγν. 2, Υ 860 
ΨψΕσΣ. σζϑεεῖϊϊ. 22. ἃ.2 ΟΟΣ. νἱ. 4, χίϊ, το ἱ ΤΆ. 1. γ; κι, χχὶ. 23; 1: Κίηξϑ χχὶϊ. ἃ. 

λον", τῷ 41] ἀπος, Ῥα Α, τι βίο ἴς [ΟΠ] ονγεὰ Ὁ ἃ οοπείδεγαθϊς τιϊποσίεγυ οὗ παΐπα, 

ἐλδηιδεῖυες ἱπίο οἰαυενν ; δῃὰ τωδεεγυίεπος 
ἴο ῥαγὲν ἰταάεγς (5ο Μι., ΗΙ., 1..., ΕἸ.; 
ςΥ. ἱ. τὰ, 1. 4, εἴς.) ἀρρεδῦβ ἕογεϊρῃ ἴο 
{Π18 σοπίεχὲ. [τ ἰς Ὀαίίεσ (ὁ ἰᾶκε (ἢς 
ΜΑτηΐηρ αὐ ΘΘΏΕΓΑΙΥ : ἃ8 στ ἢ 45 ἴὸ 
ΒΑ, “εἴ πὸ πυπιδη ἱπῆμπεπος ἀϊνετὶ γουῦ 
ἔτοτῃ βεγνίος ἰοὸ αοά, οἵ ἱπέτίηρε οἡ ἰδς 
ἀενοιίοη ἄσε ἰο γους Κεάβεπηεγ"; οὔ. 
68]. ν. 1, νὶ. 14. Ῥυδὶὶς ορίπίοῃ δηά 
ἔπε ϑοοίαὶ ργεββσε οὗ μεδίμεηΐβην ἵψεέῖα 
ἴοο ᾿ἰκοῖγ το ἐπϑίανε ἰπς οί πε μίδηβ. 

Μεγ, 24 τεϊϊεγαίεβ ΨΠ ὑγρεπου, 48 
δάάτεββεά ἰο “"" Ὀγείῆγεη," ἐπε ξυπάδτηδηίδὶ 
τα]α Ιαϊἃ ἄοννῃ ἴπ νεσ. 2οϑ. ἐν τῇ κλήσει 
ἦ πονν Ῥεςοσηεβ, δρβίγαςι γ, ἐν ᾧ .. . ἐν 
τούτῳ--"“Ὠετεῖη εδοῇ νγᾶβ οα]]εὰ, ἰπ {παὶ 
1εὲ πἴπι δοῖᾶε ἴπ ἰῃς βῖρμε οὗ αοά "᾿; πεῖς 
848 ἵμετε (Ὡς Ολγίβέίαε νοςδίίοῃ 18. ἴπ- 
ἐοπάεά, {π6 βίδίῃβ οὗ ἔδιτἢ πὰ βδίπίβῃῖρ, 
ννἹ νοῦ πὸ ἤυτηαπ ΡΟνγαῦ τηΔῪ ἱπίεσ- 
ἔετε δηὰ ὑνῃίοῃ, με π ἄυ]ν τοδὶ βεᾶ, ννἢ}] 
οὗὨ 1561} σοπίγοὶ ουξνναγὰ τγαϊδέϊοηβ πᾶ 
οἰτουπιδίδποοβ (( Δ]. 11. 2ο, Εοπι. χῖν. 23). 
Ἐοτ παρὰ Θεῷ, οὗ. 111. το πὰ ρδτῖβ. 
8 23. ΑΡΨΑΝΤΑΘῈΒ ΟΡ ΤῊΕ ΒΙΝΟΙΕ 

ΘΤΑΤΕ, νἱϊ, 25-35. ΡΔ0}}5 ορίπίοῃ πδά 
Ῥεδῃ αϑικεά ρασγίου είν, ἴῃ {Πὶ8 σοπηδχ- 
ἴοα, δϑουξ ἰῆε οαβε οἵ γσιαγγίαρεαδὶες 
ἀαμρ}λέογς (25): 85 ἴξ νγῖ58 ἴοτ [αἔΠοτβ, ἃ5 
τηΐηρ5 Μέγα, ἐο βείε]ε {πεῖς ἀδιρῃίαγβ ἴῃ 
τηλιτίασε Ηδε ἀεϊϊνετβ ἢἰβ ᾿πάρτηεπί οα 
115 ἀο]οαῖς τηδίϊζεσ, ἰὐστηΐϊηρ δϑίἄε ἴῃ 
νν. 290-31 ἴ0 ἃ βῬεέπειδὶ γσεβεχίοη ὑροη [δ 
Ῥοβίυτς οἵ Οἢτγίβείδηβ ἰονγαγὰβ. ἴῃς ρϑγίβῃ- 
ἱπρ' ψοσ]ά δγτουπᾶ ποτὰ; ἴπθη σεϊυσγηίης 
το φροΐπε ουὲ {π6 ἐτεεᾶοπι ἔσοπὶ στε ἀπὰ 
ταρίοσίαὶ δηρτοβδηεηὶ επήογεὰ ΒΥ ἰἢς 
πηνεδάςεά (32 5.), 6 τεβίδίεβ ἱπ νεσ. 
36 Πἷ5 δάνϊος περὶ τῶν παρθένων. 

Ψψεγ. 25. Περὶ δὲ τῶν παρθένων: ἃ 
τορὶς ροϊπίεαϊν ἱποϊυἀεα ἱπ [με περὶ ὧν 
ἐγράψατε οἵ τῆς ΟΠυγοΒ 1 εἰες (τ). [π 
νν. 1-τ6 Ρ. πιδᾶ βροκεῃ οὗ [πε οοπάυςϊ οὗ 
86] αϊτεσείπρ πλεὴ δηᾶ τνοπίεῃ ἴῃ τερασὰ 
το πιαιτίαρε; ἔπετε γευπδίηβ {πε οᾶβε οὗ 
ἀαμρκέεγς αὐ δοηις, ἴοτ ψΏοβε ἀΐβροβδὶ 
(πς ἔδι μεσ νγα8 τεβροηδβίδίς (36 ζ.). Οὐ 
ἰδ ροίπε Ῥδὰὶϊ μὰβ πὸ “οοτασηδηά᾽" ἴοὸ 

ἵνα, ἡνβεῖμες ῥγοοβεάϊηρ ἱπηπηεάϊαιε! 
ἴδ ἶχ. 14) οἵ τηεάϊαίεῖν (χίν. 37) ἔτοτὰ 
“τῆς Τοτά ; πε “βῖνεβ" δῖ5. γνώμη, 
Βὶβ βείἰεὰ δηὰ τεβροπβῖδὶς “ ορίηϊοη ᾽ἢ. 
Ηε ρσοποῦποςβ “8 (ἰ.6., δε] προ σαν 561} 
το δὲ; οὗ, 29 ἢ, ἵν. 7, 18) οπςὲ ἡκηρίαε 
ὑπὸ Κυρίον πιστὸς εἶναι ""---ςοῃβοίουβ 
1παῖ πα 15. “ΑΓ ] Ἐπτουρ τῆς πΊοτοΥ 
ςΠεσίυ δ! ϑπόνγῃ᾿᾿ Πἰπιὶ (ρῆ. Ρ4585. ρίρ.; 
ξ΄, ι Τίπι. ἱ. 13, 16) “ΡΥ ἴῃε Ιυοτὰ,""--- 
ἘΠ] π΄ ἘΠὶ5 Ῥγοπουποοίηεπεὶ ἴο δὶξ ὁ 

βίεννασάβῃ!ρ ὑπᾶάοσ ΟΠ τὲ (ες ἵν. τ ἔ,, 
δηὰ 11. 16). Ηἰβ δάνϊοες 18 ἐποζεῖοσε ἴὸ 
Ὅε ἱπιβίδά. ΤΠα ἀϊδεϊποιίοῃ τιδᾶς ἰ5 ποί 
δεΐψεευ ΠΙρπεΥ δηᾶ ἰοννεσ ρταᾶάδββ οἵ 
ἰηβρίγαϊίοη οσ δυ Ποῦ (ο, ποῖα οα 12); 
Βυὶ δεύψεεη ῥεγέρεῤίονν γμΐς, απιὰ οοπαὶ- 
ἑοηαὶ αἀνΐος τεαυϊτῖηρ πε σοπούτγταπος 
οὗ ῃοβε δᾶάνίβεὰ. Ῥδι]}5 ορίηίοπ, φμᾷ 
ορίπίοῃ, 85 τη οἢ 45 Πἷ5 ἰπ υποιίοι, 15 ἴπαὶ 
οἵ ἴπε Ἰμογά᾽ 5 βίεννασά δπᾶ σηουεῃρίεςς.. 

Ψεῖ. 26. νομίζω οὖν τοῦτο κιτ.λ.: 
“1 φοπβίδογ ἐπογείοτε "---ἰῃς ἰοσπλυα ὈῪ 
ΜΏΙΟΝ πε ρῖνεβ ἃ γνώμη (ςοπίταδι (ῃδ 
παραγγέλλω, διατάσσομαι οἵ το, 1})-- 
“1ἢ18 ἰο ΡῈ ροοά Ὀεοδιιβε οὗ {με ῥζεβεπέ 
Βίσαιβ᾽᾿: καλὸν ὑπάρχειν, “Βοοά ἴῃ 
ῬτίηοΙΡΙε "" οὐ κἷπ παίυγε᾽" (οὗ. χὶ. 7, 
ΧΙϊ, 22); {πε εχίβείηρ βιευδίίοη 15 βυοῃ 48 
ἴο τῆλε {πε σουτβε τγεοοπηπιθηδεά δη- 
Εσεὶν σῖρῃς ἀπά Πποπουγαῦϊὶς (ες ποίς οα 
καλόν, 1, 4150 8, 38).---Τῆς ἀνάγκη--- 
ΠΆΤΤΟνΏ 655, “Ρἰποπίηρ 5βίγαββ᾿ (Εν.)--- 
Ῥεϊοαρβ ἰο {πε καιρὸς συνεσταλμένος 
(29), ἴμε Ὀτίεῦ ξατίη!ν σοπίϊμαδποε νἹβίδ]ς 
ἴοτ {πε Οπυτγοῦ, ἃ ρεσοά ἐχροβεά ἰο ρεῖ- 
βεσυϊίου (28) τ [15 παγάβῃρβ δπά 

115; 1Π15. “ πιῖρδξ οἵ ταὶρμξ ποὶ δε ἴδε 
δἰπηΐηρ οὗ τῇς ἀνάγκη μεγάλη ρῥτε- 

ἀϊοιεᾶ Ὁν }1εβ8᾽ ἱπ Τὺκε χχὶ. 23 (1.1.). 
ἐνεστῶσαν 5'ρηϊῆεβ “Ῥγεβεης "" σαῖμοσ 
ἐπαᾶπ “ἱπιρεπάϊηρ " (56εεὲ 11. 22, δὶ. 
ἵ,. 4}; {πε ἀϊβίγεββ οὗ ἐπε εἶσης, ψῃϊοι Ρ. 
ΨΆ5 ἴδε!πρ ΚααηΪν δὲ ἘΡΙ6διβ (ν. 9 ἢ", 
χν. 32), Ροτιεηδεὰ 4 βρεϑᾶυ ογίβίβ.---ὅτι 
καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι 15 ορεπ ἴο 
ἔτεα Τςοπϑιγιςίίοηβ, 45 ὅτι ἰ8 τεηδετεᾶ 
ἐκαέ, δεοαμδε, οὐ τυκίεῖκ (ὅ,τι) : (α) πιᾶκεα 
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ΡΝ εν. 40; 
ο. ἵν. 6. 

εΝ ετ. 39: 
Ἐοιι. ντὶ. 
2. 

ἃ πη πκὸ 
Βεῆδε, 
Ἔοπι. ἱἱ, 
";; οἱ. 1{, ὑ ἡ 
αἰ τ Ῥεῖ. {ϊ. χτ. εν. ἴχ. 6; Με, νἱ, 33, χί!. 45. 
χχίὶϊ. 30; 10. χὶ. 44; Ῥ58. οχίν. 7. 
Η. 3. 

ὁ ζήτει “λύσιν. 

οὐχ ἥμαρτε: "θλίψιν δὲ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ ἃ 

Σ καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ ἢ" οὕτως εἶναι. 

ἐλέλυσαι ἀπὸ γυναικός ; μη ὁ ζήτει γυναῖκα, 

Ε΄ ὅες νογ. 9; αἶβο ποίες ὑυείονυγ. 
ΤΈΟοτ ἀα!., 2 οτ. χἰϊ. γ; ἔοτγ υδε οἵ σαρξ, ν. 5. 

ΥΙΙ. 

27. " δέδεσαι "γυναικί; μὴ 

28. 

ἐὰν δὲ καὶ ἐγήμῃς,} οὐχ ἥμαρτες καὶ ἐὶν ᾿ γήμῃ ἢ ᾿ παρθένος, 

τ ' σαρκὶ ᾿ ἕξουσιν ἢ οἱ ἢ τοιοῦτοι, ἐγὼ 

ΝΥ. κι, ; Ἐςςε]. νἱἶ, χ; ὙΝ 54. νἱ]]. 8. ΓΑεῖς 
8 7ς. χνΐ. 33; Εαν. ἰΐ, το; 5ϊσ. 

Κϑεε ν. 5. 

᾿γαμησῃς, δ (Α)ΒΡ 17, 37, 46. 
γήμῃς, ΚΙ, εἰς. 

{πε οἰδιδε απ ἐχῥαπάτά γεςέαἑεγηεη οὗ 
τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν---“1 (πίη {Πεπ 
ἐπὶ το Ῥς ροοά .. . ἴῃς ἴἰ ἰ5 ροοά (1 
ΒΔΥ) [ἴὉΓ ἃ ΤῆδΔῃ ἴο τοπΊδίη ἃ5 πα 15." (50 
Μι., Εά., ΕἸ., δρᾶ πιοβ); (8) πιδίκεβ ἴὲ 
ἐπε ργομπά, Ἰγίῃηρ ἰπ τῇς Ρτίποῖρε βίδιεά 
ἴῃ νεῖ. 1, ἴο Ῥδι}᾿5 βρεςι!ῆς φἄνϊος ἰπ {πε 
τηδίίεσ οὗ ἴῃς παρθένοι ---“1 ΕἸ Κ {Π|5 το 
Ῥὲ βοοά (ἰπ {πεὶγ 6456) . . . δεσδιβε ἰΐ 
δ ροοά ἴος οπε (ἀνθρώπῳ; 5ε6 ποῖς οῃ 
1) ἴο τεπιαῖὶπ 85 ομε 15,᾿" 52. ἰο ζοπίϊπαςε 
βίπρ!ε (ΒΖ., Ὠ.νν., αἀ.); (ω) ὉῪ δἰϊδομίπρ 
ὅ,τι 45 τεϊδέϊνε ἰο {π6 δηΐεοεάεπε τοῦτο, 
δηᾶ ἀεβηΐηρ ἰἴὲ ὉῪ 16 βυδββαιεπὶ τ. 
οὕτως εἶναι, Ηη. ρείβ Δποίπετ τεηάεσίπρ' 
πατρὶ τρίηκ τῆϊβ τὸ θὲ ροοά (1π ἴπε ςα8ὲ 
οἵ τααϊάβη8) θεοδυβε οὔ ἴλ6 ργεβεηΐ βίγαι (8, 
ΕΟ ἰδ βοοά (451 πᾶνε βαϊά, 1) ἔογ. οπς 
ΘΏΟΓΆΙΪγ, υἦζ., [0 τειηδίη ὑπτηλισίεά.᾽" 
δὴ δπὰ (ε), γἱε! ἀϊηρ ἃ {κε βεπβε, δνοϊά 
ἐπε δηδοοϊυΐποη --- ἐς ̓  ἔοττηοῦ δὲ (πε 
Ἔχρϑηβς οἵ Ἰεανίπρ τοῦτο πηάδεβηεά, ἐπε 
[Δἰίει ὃν δὴ αὐιῆςιαὶ δεγδηρετπεηί οὗ {πε 
Μοσάβ ; οί Ἐχρίαπαίίομβ ἀγα βοπλθννῃδε 
νᾶες οἵἉ ἔπε τπᾶσκ, ἴοσ διὰ τ. ἐνεστ. ἀνάγ- 
ΚῊΝ 5ΡΡΙΙε5Β ποῖα {πε στουπάᾶ οὗἉ δάνϊςε, 
δηά νεῖ. 1, οἡ ΨΏΙΟΝ Π6Υ ἀγα Ὀαβαά, 15 
αἰ Πεγεη Εἶν σοποείϊνϑα (566 ποία). [ἢ ρἰνίηρ 
εἶδ δάνϊες “ρους (ες πιρίἀεπβ," Ρ. 
βυάδάςῃ!ν Ὀει δίῃ κε Ηἰτηβεὶ ἰο ψψάθη ἴξ το 
Ὁοιϊῃ 5εχεβ (ϑεε 27 {). 80 πε τϑοδβίβ 
Ὧἰδ βεηίεπος, ἕπγονίηρ τς ὅτι καλόν 
κιτιλ., ἢ οπαγδοίεγίϑεῖς σοηνεγβδί οπδὶ 
πεεάοπι (7. ἷν. 9), ἱπίο ἀρροβιίκίοῃ ἴο 
ἐπε ἱποοτηρίεῖς ἰηξ, οἴδαβε: “1 τΠϊηΚ ἘΠ 15 
ἰο ὃς ροοά Βεοᾶυβε οἵ ἴῃς ῥγδβεηΐ βίγαι (8 
--γεβ, ἴπδὲ [ἰ ἰβ ροοὰ ἀνθρώπῳ (ο᾽ ΔηγῪ 
οπε, ποῖ τ᾿ παρθένοις Οη]γ) ποί ἴο οπδηρςε 
οτμδ᾽β βίδίε "᾽, οὕτως εἶναι, ““ἴο Ὀεὲ [δὲ 
85 οἷς ἰ5᾽" (ϑεε ρ4115.)---ὦ βίαίε ἀεβπεά 
ὈγῪ τῃε σοηίεχί, 

Ὗν. 27, 28 ἈΡΡΙΥ ἴῃ ἀεί4:} (ες δάνίςς 
Ἶα8ὲ ρίνεη, δἀηὰ ἢτβέ 25 1ξ Ῥθδῖβ οὔ "πε, 
ἴμεη ου »ηιαϊάδη5.---ϑέδεσαι, λέλυσαι, ρΐ. 
Ῥ458. οὗ ρσεβεηΐ βίδίες ἀειεγηιίπεά ὃγ ἐπε 
Ραβῖ; μὴ ζήτει, ῥγ. ἱπῖρν., “ἀο ποῖ ΡῈ 
δεεκίηρ ᾿, ὙΠΕ ἴνψο ἀϊγεσξοπβ οὗ νεγ. 27 
κεϊηΐοτος, ἔτοπι (Πς ἢενν Ροϊπέ οὗἉ νΐεν, 

λαβῃς γυναικα, 6,1 ἐξ, νρ., Τοτε, 

τῆς ἰπϑίγιείοηβ οὗ νν. τότ δηά 8 τε- 
βρεοιίνεϊν.---λέλυσαι, 45 ΟΡΡ. οἵ δέδεσαι, 
ἈΡΡΙΪ65 δἰπεγ ἕο Ῥδοθεῖοσ οσὐ Ψψίάονγετ. 

ἴπ νεῖ, 28 πε ρσεπεγαὶ αἀυΐσε οἵ 27 ἰδ 
δυλτάςεά ἔτοτη Ῥεὶπρ ονεγργεββεά ; ἐγ, τῃε 
ταἰαιϊίοη οὗ νεῖ. "2 ἴ0 1 δηὰ νεγ' 9 ἴο 8. 
ὙΠπε Ρυποιυδιίοη οἱ ΕΪ. ἀπά Νεβεῖβ θεβὲ 
τιλτκβ ἴπς σοππεαχίοη οὗ τπουρπε, ο]οβίπρ 
ψΕΓ, 27 ΨιΠ ἃ [1}] 5ὲ Ρ, εδοῇ οὗ {με ραδε]. 
ἐὰν... ἥμαρτες (- ν) οἰδιιδε5 ψψίεῃ 8 
ςοἴοη, δηά βεραγαιίπρ θλίψιν δὲ ληὰ ἐγὼ 
δὲ Ὁ ἃ σοπιπα. ἴπ {πε βεσοπᾶ βιιρροβί- 
ὕοη (Ῥοιἢ νι ἐὰν ἀπά 50]. οὗ ῥγοδαδὶε 
σοπ ηρόη.}) Ῥ. τενετίβ τὸ {με οᾶβε οἱἉ “ {δε 
ταδί ἄεη,᾽" ἔτοπι ψΏϊο ἢῈ νγα5 ἀϊνεγίςα ἴῃ 
νεῖ. 26; δε πίᾶκεβ Πεῖ, ὉΥ ἱπιρ᾽!σαξίοη, 
ΤΕΒΡΟΏΒΙΡΙς ἔοσ ΠΕ τηδισίαρε, ΔΙ ΠΟῸΡὮ 
ἴῃ 36 Ε΄., Ἰαίεσ, ἐπε δοξίΐοη οὗ ἐΐὰξ γαίδεν 
8. δίοης οοπβίἀεγεά.-- -γαμέω ἰ5. υϑεά ἴῃ 
{πε ἀεί. Ὦετα, δπά ἰῃ νϑῖ. 30, Ὀοιῃ οὗ πηᾶῃ 
Ἀπ ψοσηδῃ ; οἱ]. τ. ἀρρίϊεβ ἴὲ ἰο ἴῃα 
Ιαιΐογ ἰπ ῥάας5.; οὔ. ποῖβ. οα ἐπε ἄοιδὶς 
ἀφιέτω ἴῃ νν. 12  ἔγημα απά ἐγάμησα 
ἅτε {πε οἱάδν δηά ἰδίεσ Δ015.-- -Ἴ πὲ αο7. ἴπ 
τς δροάοβίβ --- ἥμαρτες, ἥμαρτεν --- ἰδ 
ῥγοϊεῤες (Βη. ὃ 5ο; Βπὶ., ΡΡ. τοῦ ἢ, 
202), γλίμεν ἴπδη ρπορῖς (Μτ., Ηπ., Ἐά.), 
88 που σῇ ὉΥ ΨὙΔΥ ΟὗἨ ρεπεγαὶ τεῆοχίοη : 
τῆς Αρ. δἀὐάγεββεβ βρεοίῆς ἰηβίδηςεβ--- 
“δου ἀϊάθι ποὶ.,. βῆε ἀϊά ποί βίῃ ᾿" ; οἷν 
ἴον ἴεηδε, Ϊοπῃ χν. σὰ, εν. χ. 7. 

ὙΠα πιλτείαρε Ῥαμὶ ἀϊϑοουτάρεβ 5. Ὧ0 
βίη, Ῥὰξ ΨΠ Ὀτίηρ τε) εγίηρ ἔτοτη ψΒΙσἢ 
με ψουά ἔδϊπ βᾶνε Πίβ ἔγτιεπάβ. “Βυΐ 
ΑΗ οιίοη ἔογ πε ἤξβθῃ δυο (45. ΤΠΔῪ 
ΤΑΔΙΤΥ) Ψ]Π ὕανς, θὰ 1 ἅτ βεεκίηρ ἴὸ 
ΒΡᾶτα γου." ὙΜῈΠ θλίψις οἷ, σκόλοψ τῇ 
σαρκί (2. ΟοΥ. χίΐ. 7; 4150 ν. 5' Δδονε) ; 
μεῖς 8. βοῆς {πουρῃί, ΡοββίὈΪγ, οὗἉ γέ- 
ἐογιῤέηδε ἴο “τῆς ἤξβῃ " ΠΟ μ45 πδὰ 
[15 ΨΑΥ ἃραϊπβέ δάνίςε. Ὑπε δϑήοιίοη 
{πδὲ ῬδᾺ] ἔογεβεεβ 18. δρεΐν ἱπάϊοδέεά Ὁν 
Ῥμοιίῃβ; “Μοῖβ δαϑὶϊγ απὰ τ 5πι8]]} 
ἀϊδίγεββ 5141] νὰ επάυγε [ἢ ννὲ ἢανε πὸ 
ψεῖνε5 πᾶ Ομ] ἄγεῃ ἴο ΟΔΥΣῪ δ᾽ οπρ' νυ ἱἢ τὰ5 
ἴῃ ΡῬοιββουοηβ ἀπᾶ οουπίῖεβ5. πηϊβεσίεβ ᾽᾿, 
Αἱ 50 ἢ {ἰπ|ὲ5, ἴῸΥ ἴποβδα πο δᾶνε ἄο- 
τηεβδίϊς σᾶσεβ, ἔπεσα γίβεβ “ἀπε ἐεγγὶς 
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δὲ ὑμῶν ' φείδομαι. 20. " Τοῦτο δέ " φημι, ἀδελφοί, ὁ Ἀ καιρὸς 115 Ο τοί αν, 
“ συνεσταλμένος 3: ἢ τὸ ἢ λοιπόν 3 ἐστιν 3 ἵνα καὶ οἱ 1 ἔχοντες ἴ γυναῖ- τς σα 

κας ὡς μὴ “ἔχοντες ὦσι, 30. καὶ οἱ "κλαίοντες ὡς μὴ " κλαίοντες, 21} Ἄκια 

καὶ οἱ "χαίροντες ὡς μὴ "χαίροντες, καὶ οἱ " ἀγοράζοντες ὡς μὴ Ῥεὶ ἢ 41. 
ν εὖ ,’ “ὃ 8 , δ... 

κατέχοντες, 31. καὶ οἱ "χρώμενοι τῷ ὃ κόσμῳ 5 τούτῳ ὃ ὡς μὴ ἘΣ κι 16, 
“ἰ τας 

" καταχρώμενοι - “ἥπαράγει γὰρ τὸ ἡ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. π1ἢ 
ΒΟΏΒΕ, 

4; οπῃ. χἱϊῖ, τα; ΕΡΒ. ν. τ6; (ΟἹ. ἵν. δ: 2 Τίτη. ἵν. 6; εν. χίΐ. τῶ; [Κ, χίχ. 44: 10. νἱΐ. 8. ᾿ ΘΟ 
Ἀεὶ. (ς(. Αςὶξ ν. 6); 5 τ, ἵν. 31. Ρ5εεΐ. τ6; το λ., ΡᾺ. {ϊϊ, χα, ἵν. 8; 2 ΤῊ. πὶ, ι| Ηερ. χ. 1; Μκ. 
χίν, 41. 4 5εεν. 1. τ Οον. νἱ. το; Ἐοπλ, χίΐ, το; 0. χνΐ. 20. 8. ὅεε νἱ. 20. {1 ἐῃΐβ 
Β6ηδα, 2 ΟΟΓ. νἱ, το; ἸΟ58. ἱ. 11. 86ς χί. 4 ἃ 566 ΨδΣ, 21. πνἶχ. 18. Ψ Μ, ἴχ. 9, εἴς; πηΐά., 
τ 10. (1. 8,17. χΡΈ, ἰΐ. 8; [88. {ϊϊ. 17. 

1 ΒεΖζα δπὰ ΕἼζενίσ γεδά οτι ο καιρος, δἴτε: Π απὰ {πε νγεβίεγη ἰχί, 

σννεσταλμενος ἐστιν το λοιπον, ΑΒ" (οπι. το) Ρὶ 17, 37, 46, ἀπὰ 
την ΕΓ. ΙΒ (μ8 ογάθσ οἵ νγογάβ, τῃε σέοῤ ἴο]]ονβ ἐστιν: 50 Β" (δοοογάϊηρ' τὸ 
Τίβοἢ.); 5εὰὲ ποίε θεῖον. ἃ 6γ"", ἰδεῖ. νρ., Τεγι., Ηἴδγι, Αὑρ. ντῖία ἐστιν ἑτοΐδε. 
συνεσταλμ. το λοιπὸν ἐστιν, ὈΟΚΙ, δἰς.---ἶ,, σγτγ, Π0Ρ., ἔο]Ποννεά Ὀγ ΕἸΖ. ἀπά τίββ- 
δας, ρας {Π6 δίορ δἱ ἐστιν; ϑίθβρμεπβ, ΒΖ., ἀπά σηοβὶ εὐ. οἵ Τ. Κ. ρίαςεά ἴε θεΐογε 
τὸ λοιπον. 

2τον κοσμον (οι. τοῦ τι}, ΞΦΑΒ, Το. 6 17 δἀά τοντον.- 
τῳ κοσμῳ τουτῳ: ϑγτίδῃ ὕποο.9 εἴς, ; ἃ ρταγλπιδίοδὶ δσλεηἀβιίοη. 

δἰϊογπαίϊνα, θείννθαη ἁπίν ἰο αοά «πὰ 
αἰεςείοη ἴοὸ ννῖῖβ δπά ομιϊάγε ᾿᾿ (1υ1.).-- 
φείδομαι Δρρεδτβ ἴο θῈ ἃ οομαΐΐυε ῥγεδεηὲ 
(δεε Βη. ὃ τι; οἷ. Βο. ἰϊ. 4, 4]. ν. 4). 

γν. 29-31. τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, 
κιτιλ.: “ὙΠῚ5 ποσθονοσ ἷ δββεγῖ, ὑγαῖῃ- 
τεη: Τὴε ἐΐηηδ ἐς ἐμὲ σλογέ".--φημί, 45 
ἀϊδεϊηρυ βηεά ἴτοπὶ λέγω, “ πιδγκβ {86 
ΤΑΥ͂ δηὰ ἱπιροτίαπος οὔ τπε βιδίεσηθηῖ "ἢ 
Ε.).--ΟΣυνστέλλω (ἐο εοπέγαρέ, ςΚογέεμ 

δαὶ!) δἼοαυϊγεά ἐπε τηεδηΐηρ ἴὸ ἀεῤγεσς, 
ἀεξεαὲ (τ δος. 111. 6, 2 Μᾶος. νἱ. 12}; 
Βδῆσα βοπβ γτοηάθ συνεσταλμένος ὉΥ 
4“ σφ τηϊϊοιυβ,," πε ψνἱτπους Ἰαχῖσδὶ ννϑτ- 
Ταπί.--τ-ὸ καιρός (5ε6 ΡΔ8:]5.) ἰ5 “{8Ὲ 
βεάβοπ,᾽ ἴπῈ ἐροὺῖ οὔ δίϑρεηβε ἰῇ νυν μι ἢ 
1πε Ομυτο ννᾶ5 ἵπεῃ ρἰαςεά, Ἰοοκίπρ ἔοτ 
ΟἸγίβεβΒ σοπηῖπρ' (Ϊ. 7) ἀπά υποατγίαίη οὗ ττ8 
ἄλϊθ. ὙΠὲ ρῥγοβρεοῖ 18 “ Ἴσοπιγαοίβα "; 
ὁλογέ υἱδτῦς ταῦυβιὶ 6 ἰδκεπ Οὗ Π186. 

Ἴδε σοπποχίοῃ οὗ τὸ λοιπὸν δΔηά ἵνα 
“οὖν ὦσιν νη τΠ6 ἸΙοτεροίηρ αἴογάβ ἃ 
β' 518] Ἔχβϑτηρ]8 οὗ [Π6 ρταπηγηβίοαὶ Ιοο586- 
ΠΕ55 νΗΪΟἢ πΊατθ 115 βίγβ. (4) Α8 
τὸ τὸ λοιπόν: (1) Οπι., τῆς ατ. Ἐξ, 
ΒΖ., ΑἹ., Ἐν., Ηη., αά., Εά., ΕΑΝ. "ρ΄. 
αἰδοῖ ἰξ ἴο συνεστ. ἐστίν, ἴῃ ἃ ΤΑΔΠΠΘΣ 
“ ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἰἴ5. υ50.4] ροβίκίου ἰπ Ῥδι}᾿8 
ἜΡΡ. ἀπά ἀϊυκίηρ ἴπε ἴοσοε οὗ πε βοϊεπηη 
ὁ καιρὸς ... ἐστίν (Ε1.). (2) Τῇ ΝΕ. 
πὰ 1,κΑι. ἘΠ, Εβε., Ον., "ΑΝ. τεδά τὸ 
λοιπὸν 45 ρτεάϊοδίε τὸ ἐστὶν υπάἀεοτβιοοά, 
τῆι σοπηπηεποίηρ᾽ 4 παν βαπίθηςα,-- τε- 
Ἰιχαυτη δὶ αἱ,᾽ εἴς. ; {Π|5 15 Ὑ}6}} ἐποῸ ΡἪ 
π᾿ [νδτἰη, Ῥὰξ βοδγοεῖυ τοϊεγαδῖς Οτβϑεῖ. 
(3) Με., Ηξ, Βε., ΕἸ., 1κ., ΜΝ. Η., ἘΝ. 

ΥΟΙ, 1. 

ἐχέ. βυδοτγάϊπαϊε τὸ λοιπόν, ἰῃτοννη ἴοτ- 
Ψ ΔΙΑ ἢ ομαρμδβίβ, ἴοὸ ἴδε ἵνα οἴαυξα 
(τ. Δ]. 11. το, Εοπι. χί. 31)--- 8οὸ {παὶ 
Βαησοίοσιῃ ἰηάἀβαὰ τποβα πὶ Πᾶνα ννῖνεβ 
τῶν Ὅς 845 ΜἸΒους πετὰ,᾿" δἴο. ἢ {π|5 
δῖνεβ σοτηρδοίπεββ ἴο ἴπε ὑνῃο]α βεπίεποα, 
ἈΠΑ ΡῬΙΌΡΕΓ γαϊενδηος ἴο {πε δάν. ὙΠοβε 
ψΜὯῸ τεα] δα {Π6 ἱπιροτὶ οὗ πε ρεπάϊπρ 
οΥἰβίβ 11 ζγοηι ἐλὶς ἐΐπις δἷϊ Ἰοοβε τὸ 
πιυπάδπε ἱπίεγεδίβ, (δ) Αβ το ἴδε σοη- 
ποχίοπ οὗ ἵνα. .. ὦσιν : τ[ῖ5. οἰαιδα 
ΤΆΔΥ ἀδῆπα εἰϊμπογ ἐδε ΑῤοΞκέϊε᾽ς ῥπγῥοϑε, 
85 δἰίδοπθά ἴο φημί (Ξο ΒΖ., Ηξ,, Εά.), 
οὐ ἐμέ Ὠὶυΐπε ῥηγῥοϑε ἱταρ θὰ ἴῃ συνεστ. 
ἐστίν (80 πιοϑὲ ἱπιεγργείεβ). ΒΟΙἢ ὃχ- 
ῬΙαπδίίοηβ ρῖνε ἃ διίίηρ βθῆβα: ἐδε Αῤ. 
πΥρες, οὐ Οοα μας ἀείεγνιίπεα, τα ᾿ἰτηϊῖα- 
εἰοη οὗ εἴτα τετροσγδαὶ Ποιίζοῃ, ἴῃ ογάεσ ἴὸ 
Δ}} ο΄ ΟΠ τ βείδῃβ ἔγοση ββοῦϊαγ αβογρτιίοη. 
Ϊῃ τηϊ5 βοϊθπηπ σοπηδχίου {πῸ ἰδία ἰ8, 
ῬΓΕΒΟΠΊΔΟΪΥ, ΡΑ1᾿5 ἀρΡογγχοβί ἱπουρῆι. 

νυν. 290,30 τὲ “τε ρίοζατα οὗ βρισγίτπα] 
ἀδιδοπτηθης πὶ ἕΠ6 νδγουβ βἰϊπδίοηβ ἴῃ 
τι" ((4.).. Ἡοπια ψἱ 115. ἴογβ δπά 
δτιεῖβ, Ὀυδίπαββ, ἴμ6 86 οὗ {π6 ννου]ά, 
τοῦδ Ὀ6 οαΙσθά οἡ 845 ὑπάδγ ποῖίςε ἴὸ 
αυῖς, ΌῪ πδη ργαραζβᾶ ἴο οαϑβὲ ἰσοββ ἴτοτη 
τπ6 βῆογεβ οἵ (της (οὔ, Γαῖα χίϊ, 209-36; 
ὉΥ τςοπίγαβι, Γὐκε χίν. 18 8.). Ἑτοῦι 
συνε ]οοῖ τῃς ΑΡ. ἐυγπβ, 48 ἰῃ νν. 17-24, 
το οἴπεῦ εατῖῃν σοοηάϊοηβ---πεσε σοπ- 
ἰδεγεὰ 885 σέαξίοιις ποῖ ἴο δὲ νυ] ]}Ὺ 
ομδηρεά, πετα 885 ἐηραρένιθμες ποῖ τὸ δ 
ΔΙΙοννεά ἴο οὐπρεσ ἔπε βοὰ]. ΕΔ, οὔ- 
8εῖνθβ δαὶ {πε ϑιοῖς οοπάεπηηεά τῃε ἰπ- 
τεγδοϊίοη, μεγε τεοορτιϊβεά, θεύνεξη “ 1Π6 

53 



834 

εἰς. 
Ζ ὅςεὲ νοσ. 8. 
ἃ χἰΐ. 25: 

ῬΏ. ἱϊ, 20 
ἵν. 6; Μί. 
νἱ. 25 ἢ, χ. το. Ὀχ. 83: 

ς ὅ6ὲ νεζ. 9, δῃὰ ποίς οἱ ψεσ. 28. 
ἔϑεε ν. 3. 

Σα ρεσῃ ((Ὠτίο6) : 411 ρσβ- ϑυγίδη ὑπος. 

3. ρεγρίεχϑᾶ υαγία ἰδοίϊο :---- 
(1) και (μεμερισται), ΣΦ ΑΒΊΏΕΓΡ 17, νβ΄. βυγβοῖ. σορ. 

([ἀτὸρ ννεβίεγσηῃ πὰ ϑυτίδη). 
(2) και (η γυνὴ): 411 ἀπος, ας Ὠ"Ε, δηά σηοβὲ ταΐμη, 

ταθπεοηθά Ὁ Ηεγ,, βυγβοι. σΟΡ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

πῶς " ἀρέσει ' τῷ Κυρίῳ. 33. 
τοῦ κόσμου, πῶς " ἀρέσει 1 τῇ γυναικί.3 

ΥἹΙ. 

ὁ "ἄγαμος " μεριμνᾷ τὰ τοῦ 

ὁ δὲ "γαμήσας " μεριμνᾷ τὰ 

44. ἃ μεμέρισται 2 ἡ γυνὴ ὃ 

καὶ νη " παρθένος 3: ἡ "ἄγαμος " μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ἡ ἁγία 

καὶ ὃ ἐ σώματι ὁ καὶ πνεύματι ὁ. τ' δὲ “γαμήσασα "μεριμνᾷ τὰ τοῦ 
ν 

σπι. νἱ ϊ!. 8, χν. ἱ. ϊ.; 64]. 1. το; 1 ΤῈ. ἰΐ, 4,15, ἵν. στ; 2 Τί πι. ἱΐ, 4. 
ἃ ἴπ ἐμἰβ βεῆβε, βεε ὶ. 13; αἱΗ, ἰῃῃ υδσ. 17. 6 ϑὅεε νεσ. 25. 

Οπὶ. και ὨΟΘΟΘΚΙ,, εἰς, 

Οἱ. και Ὠ ἡ", εἰς., οοἀά, 

(3 ἡ γυνὴ ηαγαμὸος και ἡ παρθενος (μεριμνᾳ), ΒΡ 46, 73, ἔουγ οἴποτ 
ταῖπῃ., νρ. οορ., Επ5., Απλρ., Ηΐεῖ., ΡῈεὶ. 5ο Τὸ, ΝΗ ΚΙΝ. πιαγρ. 
Ἥλιο και ἡ παρθενος ἡ ἀγαμος (μεριμνᾳ), ΣΑΡΟΚΙ,, εἴα., ἰφίϊ, 5γτγ. (ὴ νγεβίεσῃ 

ἔτη ϑυγίδη). 
ΚΟΥ. ἐκέ., ΕΠ., Ναβες. 

[ΜΔῈΡ χ᾽ νυτῖϊε ἡ ἀγαμος αἴζετ Ὀοϊῃ γυνὴ πᾶ παρθενος.] 50 ΤίδοΏ., 
866, οἡ Ρυποιιαίίοη, ποίς θεῖονν. 

ΤΒε τοχὶ εγε δἀορίεά γοδάβ: (33) μεριμνᾳ τα του κοσμου, πως ἀρεσῃ τῳ κοσμῳ, 
και μεμέρισται. 
κιτιλ, 

8 Ὅπι. καὶ ΑὉ13Ρ 17, 37, βυ1βο!. σορ. 

50.115 δτηοίίοηβ δῃά εχίογπδὶ σοπάϊιοηϑβ ; 
186 ἰατίετ ἢς ψουἹά παν ἀββογρεά 5 
8 τπΐπρ ἰηάϊεγεηῖ, [ῃ6 ἔογηιοῦ ἃ5. ἃ ἄδ- 
ἕεοῖὶ : πᾶν μὲν γὰρ πάθος ἁμαρτία" 
(Ριας,, ψίγέ. Μον., τοὺ. ““ϑυπγηα εϑβῖ, 
ΟἸ γίβειδηὶ ποπιπῖβ δηϊσασστη γε }8. ἴοτ- 
Τεπὶβ πο ἄερεγτε οσουρατὶ, πες ἱπ {ΠΠ15 
σοπαυϊεβοοῖα: δὶς δηϊσῆ νίνειε 208 
οφρογίεξ, συδβί βίρι]15 τηοσμεπίῖβ τα ρτδη- 
ἄυπὶ 5811 ε νἱτα ̓̓  (Ον.).---ἀς μὴ ἔχοντες 
κιτιλ., ποῖ Πᾷε, ἐπ ἐλε πιαηηεν οὗ, Ὀὰὶ 
“σεν ἐπε ζεεϊηρ οὗ ἴποβε ννῆο πᾶνε τοὶ," 
εἴς., ὡς ὙΠ Ρίρ. ἱγηρίγίηρ βυδ]εςίίνα 
αἰπταάς---α ᾿ἰπητδτίοη “ Ργοσεθάϊηρ᾽ ἔγοτῃ 
πε τηϊπά οὗ {86 βρβακίηρ' οὐ δοϊίϊπρ' βιὉ- 
εςι᾽" (Βιῃ., Ρ. 307); οἵ. νεσ. 25 δηὰ ποίεβ. 
---ἀγοράζοντες (παν εέϊιρ) ρῖνεβ ρίδος ἴῃ 
τῆς περδίίνε 0 κατέχοντες, ῥο55Ἔ5 5,7}, 
λοϊάϊηρ {αϑὲ (ο΄. 2. Οοτ. νἱ. το).---Χράομαι 
δονεγηβ ἃ06. ΟΟΟΑΒί ΟΦ Ϊν π΄ ἰαίε ατ.; 
1ῃε σαβε οὗ τὸν κόσμον τηᾶγ δε ἱππεποεά 
Ὁγ καταχρώμενοι, νυν] τῇ ννὨΙΟἢ οἱ. δυςποῦβ 
δάτηϊξ τῇς δος Τῆς βεοοπὰ νν. (νι 
ἄλι. ἴῃ ἴχ. ταὶ {δε ἱπίεηβῖνε οὗ {πε ἢσβι 
--τίο μδὲ ἐο ἐξιε Κ{μ|} (μι56ε 1ῤ}} ποῖ ἐο ηιῖ5- 
μ56---ῦ τοθαπίηρ ἰαχίσδ!γ να], θας ἴη- 
ΔΡΡτοργίαίς πεῖε “"΄᾿ἀρυβε" παά οι 
ΤΆΘΔΠΙΠΡΒ ἴῃ οἷάδγ Επρ., πὸ τῆς [,δἵ. 
αδπίέον; ἴξ ΔΡΡεδῖβ ἰπ Οταηπιεσ᾿β ΒΙΌ]ς 
ψν ἢ τῃς ἔογπλεγ βεηβε ἴῃ ΟΟΪ. ἰϊ. 22. 

Α τϑάβοῃ ἔοσγ βραγίπρ υ8ὲ οὗ {πε νγογ]ά 
1165 ἴῃ 118 ἐγαγιςέέονν 70γη:, 3τ--τὰ βεηίεησα 
Κιπάγεά ἰο τῃε6 ἀδοϊατγαϊτίοθ οὗ νεσ. 29α.--- 

(34) και ἡ γυνὴ ἡ ἀγαμος και ἡ παρθένος μεριμνᾷ τα του κυριον 
8:6 Ἡεϊηγίοι᾿β ςοη͵εσίαγε, βίδεεά δείονν. 

ὁ τῳ (σωμ.», πν.), ΑΒΡ 17, 37, 46. 

σχῆμα (οὔ, ἰν. 6, ἀπά οἰδεῖ ρ4τ]5.} ἀβποίεβ 
Ῥῃθποπιοπδὶ ρΈ|88 --- λαδίέης, ξαξλίοη --- 
48 ἀϊδιϊηρυίβπμεά ἴτογσα μορφή, ῥτΟρεὲσ 
πὰ δϑβθηῖ αὶ 5παρε: 5εὲ {πὸ ὑννο ϑνογάβ 
ἴῃ ῬΒΠ. 1ἱ. 6 Ε., νυ ἀμ ἀϊβουββίοηβ οὗ 
1... ἀπ αἰβοτά «ὦ ἰοο. “ὙἼΏς ψοτιᾶ " 
[45 ἃ ἄγεββ βαϊεά ἰὸ 115 βεειίηρ ἐχίβίθηςθ. 
-“ παράγει δἰῆιτηβ ““ποῖ 50 τπσοῦ {πε 
Ργαβεηΐῖ δοῖυδὶ ἕαςϊ, δ5 {πε ἱπενίϊδθα 
ἰβϑιε; ἴῃε σχῆμα οὗ (πε ννοτίἃ ἢᾶ45 πὸ 
εηάυτγίην οἰαταςοίεγ᾽᾽ (Ε].); “15 ἔαβοῖπα- 
τίοι ἰ5 (παὶ οὗ {πὸ τπθαῖγε" (Εά.}; οἴ τ 
]οΒη ἴΐ. 17. Τὴ ΑΡ. 15 ταϊηκίηρ ποῖ οὗ 
ες ἔαρτὶς οὗ παΐίυσο, δυΐ οὗ πγυπᾶδπε 
Βυχηδη [{{6---ἰῃ6 ννοσί οὗ πηατγυίηρβ δηά 
τααικειίηρβ, οὗ ἔεαβίβ δηά ἔμηδγα β. 

ὙΠεη νῃδῖ (Ηἰ5 ψοσίά ἴὸ ἐμ δα, τὴν ποαγὶ ἢ 
[18 εἰξῖβ πον ἔεδὰ {π86 πὸσ ᾿δῇ 8688. 

Του παβὶ πΠῸ ΟΠ σ᾽ ρατί ἰῃ 81] 115 ἢ δείίηρηεβε, 
-1.Η. Νενπιδο, 

νν. 32-34. θέλω δὲ ὑμᾶς κιτιλ. (οὐ, 7): 
“ Βα] νηὶ νοῦ τὸ 6 ὑπαηπχίουβ (ἀμε- 
ρίμνους) ;᾽" ο΄. φείδομαι, νεῖ. 28. ΤῊ 5 
15. ἴπ6 τεάβοι ννῆν Ρ, ἰδθουγβ ἴῃ δάνϊςε 
οὗἉ τηϊ5 βεοϊίΐοη ; 58ε6 οὔὖγζ ἴστ᾽ ἀδῃοσγία- 
τίοῃβ ἴοστη ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος ἰη Μαῖι. 
νὶ. 25-34 δηά χιιΐ, 22.---ἷὴν. 320-34 ἀε- 
Βοῦρα, ποῖ ψιπουΐ 4 του οἢ οὗ Πυτηουτ, 
{πε δχεσηρίίοη ἴῃ [Π|5 τεβρεοὶ οὗ ἐπε απη- 
τααιτῖςά : ἀξ "15. δηχίουβ τῇ γεβρεοί οὗ {πῈ 
τῆϊηρβ οὗ {πὸ 1,οτά ""---ποῖ “ οὗ {πε ννογὶά, 
85 ἴὸ ἕον ἢὲ βῃουϊά ρίεαδβε ἢϊβ υνἱΐε [ἢ 
Αὔἴοετ διΔάϊηρ (δ τεδάθιβ το θε ἀμέριμνοι, 
Ρ, ντῖϊεβ μεριμνᾷ τ. τοῦ Κυρίου, υ»ἱῖἢ ἃ 
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κόσμου, πῶς " ἀρέσει ' τῷ ἀνδρί. 

Υἱῖ, χι, χχὶϊ. 25. 
αν. 14; ΜΙκ. χν. 43. ΟἽ. χἰϊ. 23, χίν. 40. 
ΥΝ δά. νἱ. 15, ἴχ. 4 (-εδρος). 

τα ρεσ' ἢ (τίς 6) : 411 ργἊ- ϑυτίδῃ ὑπος. 

δευπαρεδρον; 41] υπος. Ῥυΐ ΚΙ, 

οεγίδίη δαΐξελγεσὶς ἴπ ἰῃς νῇ., ἴοσ ἰῃς 
5886 οὗ {Π6 δητΠπεβὶβι ΤῊ δοοβ. ἃγα οὗ 
ἐἰηιϊἑαξίοη ταῖμετ τπᾶη οὗἉ ἰταπβίεῖνα οὐ]. 
πῶς ἀρέσῃ ἰ5 ἰηάϊτεοί φυεβείοη, τείαϊπίηρ 
ἐε ἀε!ραγαϊϊνα 500].-ττ 15 δηχίουβ.. .. 
(Δβϑἰκῖπσ)ὶ ἕονν ἢβ βῃουἹά ρίβθαβε," εἴς. 
ον ἰπ6 βιργεγης τηοιϊνε, “ ρἰεαβίηρ ἐλδ 
Τιογα," ω7. ἵν. τ-5, 2 Όοτ. ν. 9, εἴς. 
γαμήσας, ἀοτ. οὗ (Π8 εὐεπέ (ρῇ. ἰπ το: 
ο΄. ποῖα), τνμιοῃ Ὀτουρσῆς ἃ πανν σᾶγθ.--- 
Ἀοσσεριίηρ ἔδε τεδάϊηρ καὶ μεμέρισται. 
καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος, υνἱἢ (πε βῖορ αἱ 
μεμέρ. (16 ΟἿΪΥ Ροββίθ!ε ρυποίαδιίοπ 
ὑντἢ ἡ ἄγαμος ἴῃ (5 ροδιτίοι : 866 ἐκί]. 
ποίδ), ἔπε ἰξ 15 αἀδεά δροιυς εξ πιαττιβά 
ΟΠ τι βείαη, παῖ “6 ἢδὰ5 Ῥεεη (βίης 85 
πιαττῖα σε) αἰνίἀεά,᾽"---ῥαγοεϊ τἀ ομέ (86ε 
ποΐβ οἱ ἱ. 12): ρατί οὗ Πἰπὶ 15 αϑϑίρπεά 
το ἴΠ6 1,οτά, ρατί ἰο [86 ψψουϊά. 1,1. 54 γ85 
τῆδὲ (πῖ5 τεηδετγίηρ (ΕΝ, σιρ.) “ττονβ 
5658 ἅπᾶ ρδτζγϑ]]6]15π| ἰηΐο σοπίιδβίοη, ἔοσ 
καὶ μεμέρισται ἰ5 ποῖ νναπιοὰ ΜΙ νέζ. 
33, ΜΏΪΟΝ 5 σοπηρίεἰς ἴῃ ἰ[861: Πδγ, 
τς «αἀαϊιίοπ ἰ8Β πιδάς ἦε Ὀεσαιβα ἴῃ 6 
Ρατὶ. ννουἹὰ θὲ ππέγις 1 ποῖ 580 υδῆεά ; 
τπ6 τηδτιϊεά ΟἸγιβιίδηῃ ἄοθϑθ ποῖ οᾶγε 
οὐ ῥὶν ἴοτ “τῆς τὨῖηρβ οὗ πε νοῦ ̓᾿ 28 
{πε ἀπηηδτιεα ἔοσ “πε τπίηρβ οὗ ἴδπε 
Τιοτὰ,᾽" πε σᾶγεβ ἔοσ δοέλ “ δπὰ ἰβ8 ἀϊν θά," 
οἰνίης δῖ 841 Πῖβ τηϊπά το Ομηβι (50 
ἙἘνναϊά, ΗΣ., Ηη., Εἀ.). ὙΒε αἰέδοβηχεπί 
οὗ καὶ μεμέρισται ἴο νεῖ. 34, ΜΠ (ῃς 
ννεβίοσγῃ γεδάϊηρ (5ες ἔχε]. ποίε), γεϊδί πὰ 
ὃν Με., Βι., Εἰ., 1κ., ὅ5πι., ΑἥὔὖΝ., δηά 
ΕΑΝ. ἐχέ,, ἴῃ δοοογάαποε ὑἱ ἢ τασδὶ οὗ 
πε οἷάεσ οοτηπιεπίϊ., ρῖνεβ ἴο μερίζω ἃ 
τηδαηὶησ ἀουθεα! ἴῃ [1561 δπὰ ντβουϊ 
Ν.Τ. ραγ].: “Απά ἐλέγε ὶς α ἀἰδεϊποξίοη 
δεοίτυδον ἴμε ψνλξε ἀπᾶ {πε τηδίάεη", σά. 
ἐβοᾶρε8 (πἰ5 οδἠβοξίοη ὈΥ τεδάϊπρ μεμέ- 
ρισται κ,. ἡ γυνὴ 48 ἃ δεηΐεπος ὃγ 1056], 
ἀἢ86 ψνῖδε αἶβο 18 ἀϊνιἀεὰ "---[Πδη οοη- 
εἰπαΐπρ, “ἀπά τε υηνεάδάεά πιαίάεη 
οδτεβ ἴοσ,᾽᾽ εἴς. ; δὴ αν κυνασὰ δπὰ ἰῃ}- 
Ῥγοραῦϊε οοπβιγασίίοη 85 τπ8 τεχὶ βίδπαβ 
(δυε βεε Ηη. θείου). Ὑχεῖ. ογιἰοΐβπι ἀπά 
ἐχερεβὶβ οοποῦγ πα πχδκίηρ καὶ μεμέρισται 
ἃ ἔιτῖπει δββογίίοη αουὶ ὁ γαμήσας, 
τενθαϊηρ ἢ18. 1} ἀϊδαἀναπίαρε, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥῪΣ Α͂ 

1 ΜῈ ἄαι., ΜΚ. χὶ. 7, χίν. 46; Αςἰβ ἦν. 3; Ρσονυ. χχ. 26. 
1 εν. νι 

τὰ Η.11.; -στος, ὙΝῚ 
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35: τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν Ε συμφο- 
"συμφέρον λέγω - οὐχ ἵνα " βρόχον ὑμῖν ' ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
᾿ εὔσχημον καὶ ' εὐπρόσεδρον ὃ τῷ Κυρίῳ " ἀπερισπάστως. 

ον, 

΄ Ῥτον.νῖί.5» 
᾿ Κ χὶϊ. 24; Αοἰβ χἰϊὶ. 50, 

ΟΥ ἰχ. 13; Ῥσον. νἱῖϊ. 3 (παρεδρενω); πρξρς 
. αν, αὐ ΓΚ. χ. 40; δῖτ. χὶὶ, 2 (περισπασθαι). 

ξσυμῷφορον, Ὁ ΓΑΒῸ" χ7. 

Ἦπ., ΌΥ ἃ νϑζὺ ἱεγηρίϊπρ οοπ]εσίατς, 
ῬΓΙΌΡΟΒΕΒ ἴο ἰηβατὶ 4 βεζςοη μεμέρισται 
αἴτεον {πε ἤτβε : πῶς ἀρέσῃ τ. γυναικί, καὶ 
μεμέρισται" μεμέρισται καὶ ἡ γυνή. ἡ 
ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ κ-.τιλ.--- 
“Ἧε [Πδὶ ὯΔ8 πιαττι εὰ 15 ἀηχίοιβ ἰπ τεραγά 
ἴο [86 {πίπρβ οὗ τπ86 ννοτϊά, πονν Πὲ πιᾶὺ 
Ρίδαβα μἰβ ννἱξβ, δηάᾶ 15 ἀϊνιἀςά ; ἀϊνίἀεα 
Αἶβο 15 {πε υυϊῖδ. ὙΤῊδ ππιαττὶεὰ (ννοπιδη), 
ψΙ ἴῃς τηδϊάθη, 15 δηχίουβ δ8 ἴο (6 
τοῖηρβ οὔ ἴῃς 1οτᾶ.᾽" ὙΠϊβ νου] δοσουης 
ἴοσ τὴ6 ἄουδ]ε καί, ννϊς ἢ απιθατγαββεβ [ῃ 
οτγί 08] εχ; ἰὲ ρίνεβ ἃ ἔι]Π]|εγ ἀπ ποτε 
Ῥαϊδηςε ἃ βεῆβε, ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΠΥ ΠΊΟΤΘΟΨΕΓ 
ψτἢ ῬΑ] ργιποῖρὶς οἵ ρυϊτίηρ πυδραπᾶ 
δηὰ υνἱέεα ου ε4118] ἰευτῃβ (2 ἢϊ., 11-τό) ; 
δηὰ ποι πίπρ νν85 βεαϑίϑγ πδπ ἴοσ ἃ ἀουδίεὰ 
ΜοτΩ͂, ἰῃ {π6 ππρυποϊυδίεᾶ δπᾶ ἀπβραςεᾶ 
ΕΑΙΪν σΟρίεβ, ἴο 41} ουὐἱ ἴῃ {ταπβοσγιριίοῃ. 
ΡΙδοῖηπς ἴμ6 [1] βίορ δὲ μεμέρισται, 
νυ πουϊ {π6 δἱὰά οὗ Ηπ. 8 επιεπάβιϊοπ, ἧ 
γννὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος ἀτε πιδάξ 
τὴς οοτηριπεὰ υδ]εςῖ οὗ μεριμνᾷ (34), “188 
πητηδγεὶ θα σνοσηδη ᾿" Ὀεΐηρ τῇς δβαπεγαὶ 
οαΐοβογυ, υἱτπῖπ ὙνΒῖομς “της πιαϊἄθη," 
ΨΏΟΒΕ 0486 ταίβεά {15 ἀἰβοιιββίοῃ (25), 18 
ΒΡΘοίδΙν ποίεά; πε ἔνο δι] εοῖβ ἑοσγηῖπρ 
ὁπ ἰάθα, ἴδε ἃ βίηρ. νεγῦ. 

Ἴδε ρυγροββ ἵνα ἦ ἁγία κιτιλ. 15 πε 
δι θ]εοεῖνε σουπίεγρατε οὗ τπῸ αυδδίίομ 
πῶς ἀρέσῃ οἵ νετ. 32; ποΐδ [86 51Π1112Γ 
οοπιδιπδίϊοι ἴῃ ΕοπΊ. χίϊ. 1, Αῖ8οὸ τ ὙΠ εβ5. 
ἷν. 3; δηά 866 ποίεβ οπ ἁγίοις, ἡγιασ- 
μένοιᾳ, 1. 2. Ηο]ΐπ655 τῷ σώματι (ἀαί. 
οὗ φῤίέγε; δες Νῆἥ»τ., Ρ. 270) οοπιεβ ἢγβι 
ἴῃ (8 σοπηεχίοη (ογ. 4; νὶ. 20), ἀπά τῷ 
πνεύματι ἰ5 Δἀδεά το πιδῖςα ἃρ ἔπε βητίσα 
Ῥεγβοῦ δηὰ ἴο τηδγὶς {πῸ ἴππϑγ τερίοῃ οὐ 
βαποιβοδίίοπ ἢ “πε 5ρίτις "Ὁ ψΕϊοῃ δηὶ- 
τηδίεβ ἴμε Ῥοάγ, Ὀεΐπρ' ακίπ ἰο αοὰ (]1ομῃ 
ἷν. 24) ἀπά ςοπιπλυπίοαιίηρ νὰ Ηἰδ 
ϑρίγιε (Εοπι. νἱϊϊ. 16), ἰ5 τῃ6 θαβὶβ ἀπᾶ 
οἴδᾶπ οὗ οὖἵ βαποι βοδίίοη (οἷ. ᾿ ΤΠ 688. 
ν. 23, 2 ὙΠε88. ἰΐ. 13).---Οἱ ἡ γαμήσασα, 
“ἢ (Πδἰ [45 πιχαττιεα,᾽᾽ οὐ [Π6 σοπίγαγυ, 
{πε βᾶπιε πιυβὲ ὈῈ βαϊά 845 οἵ ὁ γαμήσας 
(33); 586 βΒιυιάϊεβ ἴοὸ “ρίβεαβε ἤεῦ ἢπ8- 
Ῥαηᾶ᾽" 45 νγ8Ὲ]] δ8 “πε 1,ογά ̓ ", 

νεῖ. 15. Αἃὄ (ἰγὰ ἄπις Ρ, ἀδοίατοβ (μδὲ 
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νὴ], 20; 2 
Μδος. νἱξ, το; ο], ατ, 

5 χν. 58; ΟΟΪ. ἱ. 23. 

αἰ οἴ Σ ΤΏ. 51}}Ὁ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

ΡΗ..; παρακμαζω, 5ἰτ, χΙὶΐ, ο. 
1ο; 2 Όοτ. χἱϊ. 14; Κοπὶ. αν. α; Ἐρδὶ ν. ζῦ; 2 ΤΉ. ἱ, 5, ἰΐ, 13: Ηςθ. ν. 3, 12, εἴς, 

τ Ὁ. νἱϊ, 27; κ. χὶν, 18; 1υἀς 3. 
1 χίϊ, 5, χῖχ. 17; Μι. νἱϊ. 20, ἰχ. 6; ΜΚ. {{1, 15; 1ο. χ. 18, χῖχ. το, χα; δ... νἱτΠ περι. 
Μ}}}, χνὶ. 12; ΕΡΏ. οι 426Ὀεῖ. ἰ. 21; κ. χχίδὶ. 25: 70. ἱ. 13; 3 Κὶ, ν᾿ 8. 

ἐπι. ν. 22, νἱ. 14: 85. ἱ. 271 

ΥΙΙ. 

ϑ “Γ,.' {» «,»{, -" ἧ “4 “ὅν ν" “-»γο 
Ν καρδίᾳ, μὴ “ἔχων Ὧ ἀνάγκην, " ἐξουσίαν δὲ “ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου 
“27. - ᾽ ἊΝ “ “ . 

"θελήματος, καὶ τοῦτο “ κέκρικεν ἐν τῇ ὃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὃ τοῦ 4 " τηρεῖν 

ᾳ Ρχαδβ., ἰῃ {πῖ8 δεῆβε, ἰχ. το, χί. 7, 
γ΄. τ 8εὸ νεσ. 9. 

τ Κοπι. ἰχ. 21; 2 ΤΉ. ἱϊξ,ο; Αςίβ ἔχ. τᾷ; 
ν ΟΥἱἨ Βυτηδη 

ν 8ὲεὲ νεσ. 3. χζ Ὅοσ. 
υάς 21. 

1 γαμειτω, Π6 5γτϑο8., ἘΡΙΡΒ., Αὰρ.; πορ ῥεσοαὲ κἐ πιδαΐ, Ἰαῖξ. νξ., Απαθτϑε, 

3εν τῇ καρδιᾳ εἐδραιος;: 80 ῥχα-ϑυτίδη πποο, 

5εν τῃ ἰδιᾳ καρδιᾳ (οηϊ. αὐτου), ΣΑΒΡ 31, 46. 

“Ονι. τοὺ Δ ΑΒΡ, σταϊπη. 3, 

Ὧ6 ἰβ σοῃβυίπρ ἔος τς τνεϊξατε οἵ ἢἰβ 
τεαάεσβ (εῇ. 286, 324), ποῖ ἰπβίϑεϊηρ οα 
δῖβ οὐγῃ Ῥγεΐδσεηος ΠΟΥ ἰδυΐηρ ἄοννπ ἂπ 
ΔΌβοϊαϊα τὰ] : “Ἰοοϊκίηρ ἴο (πρός) γι 
δἀναπίαρε 1 580 (11). τὸ σύμφορον [5 
τῆς δρϑίγασι οὗ συμφέρει (ν!. 12, Χ. 23).--- 
Τῆς βρόχος [5 (δε ποο56 ΟΣ ἰα550 Ὀν ΜΜΏΪΟΗ 
ἃ ΜΠἃΔ ογεδίασε 15 ϑπαγοὰ: Ῥ. ἄοββ ποῖ 
νυ δ νῪ ψμδὶ με βδυϑβ ἴο ἄβρεῖνε (ῃε Του. 
οΟὗἨὨ δὴν Ἰἰρεγίυ,---ἰο σαῤίηγε Ὠὶβ ταϑθυβ 
δρᾶ βῆπε {Π6 πὶ ὩΡ τὸ σεἰ ρον ---" ποῖ {παῖ 
Ι τοὺ ἴδτονν ἃ δπᾶσε ονεῦ γον". Ηξς 
αἰτὴβ δὲ ψψῃδὲ 18 βοοίδ! ἢν εὔσχημον, “οὗ 
Βοπουγαδε ρυΐβε,᾽᾿ δ8 δεϊοπρίπρ ἰἴὸ ἴδε 
Ομ τιβείαπ ἀδοοσυσῃ ΟΥ̓ 1 (56εε Ῥδσἶβ.); 
δῃὰ δὲ ψῃδε 8 σε Προ εὐπάρεδρον τῷ 
Κυρίῳ, ““Ρτοπηοεῖνε-ο-ἢι-νγαιτηρ οα τπ6 
1νοτά"".---ὠὀἀΛὀπερισπάστως τος 8115 (ῃε περιε- 
σπᾶτο υεᾶ οὗ Μαγίκα ἴῃ Τίῦκα χ. 38-42, 
ἈΠ4 βιιρρεβίβ {πδὲ ἴῃς ΑΡ. πδὰ {Π]8 βίογυ 
ἴῃ Ὧϊ5 πηϊπά, 6Ε8Ρ. 85 μεριμνάω, δί5 Ιεαάϊηρ' 
ἐχργαβϑϑίοη ἰπ (815 ϑεςιίοη, ἰ5 {π6 ψοτγά οὗ 
τερτοοῦ υϑεά Ὀγ [6505 ἴβεγε, Ἐρίςίείϊαβ᾽ 
ἀἰϊδβιιαβίνε ἔτοπι τηδγγαρα, ἴῃ Π15 1) 1556 γε ., 
ΠΙ., χχίϊ., 67) 8΄., ουγουβὶν τοβθηλὉ 685 
Ῥαι δ: τοιαύτης οὔσης καταστάσεως 
οἵα νῦν ἐστιν, ὡς ἐν παρατάξει, μή ποτ᾽ 
ἀπερίσπαστον εἶναι δεῖ τ. Κυνικὸν ὅλον 
πρὸς τῇ διακονίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐπιφοιτᾶν 
ἀνθρώποις δυνάμενον, οὐ προσδεδεμένον 
καθήκουσιν ἰδιωτικοῖς οὐδ᾽ ἐμπεπλεγ- 
μένον ((. 2 Τίμα. ἴΐ. 4) σχέσεσιν, ἃς 
παραβαίνων οὐκέτι σώσει τὸ τοῦ καλοῦ 
καὶ ἀγαθοῦ πρόσωπον, τηρῶν δ' ἀπολεῖ 
τὸν ἄγγελον κ. κατάσκοπον κ- κήρυκα 
τῶν θεῶν ; (60). 

8 24. ἘΚΕΕΡΟΜ ΤῸ ΜΑΒΕΥ, νἱϊ. 36-40. 
ὙΠεῈ φαεβιίίοῃ οὗ {π6 πηαιτίαρε οἵ Οοζ. 
Ομ τίβείδῃ τηδίδεης Ῥδ}] παβ5 ἀἰβουββεᾶ οῃ 
Βτοιπᾶς οὗ δχρεάϊεπου. Τῇδ ΠΔΙΤΟΥ, 
Ἐδσίμ]υ Βοτγίζοῃ, Π6 ρειὶῖ8 οἵ τε ΟΠ γί βείδη 

ἴη5, τον ὈΘΚΙ, (νγεβέεγη δηὰ ϑυχίδη). 

οί, τε ἀϊνίδίοῃ Ῥεένγθεη γα]! ρίουβ δπὰ 
ἀοπιαδιῖο ἀσὲν ε8Ρ. ρσόραῦὶς ἀπάεσ {π688 
ςοπάϊεϊοπϑ, τεπάοσγ [6 πηαιυίεὰ βίδια αἢ- 
ἀαβίγαθ!ε (28-34). ΤῇΘ Αρ. ἄοεβ ποῖ οπ 
ἴπε6868 στουπᾶβ ῥογδία τηδττίαρε,---ο ἄο 50 
νου οπίδηρία βοπα οὗ δὶβ γεδάδιβ 
ῬεγΠουΒΙν ; Β6 γεοοηισμας νας ΔΡΡΕδτΒ 
ἴο Πἰπι [86 οουγβα βεπογα!ν Βειίπρ, ἀπά 
δἀναπίαρεοιβ ἔοσ ἐπεῖσ βρίσιταβὶ ἱπέεσεβίβ 
(35 1). ΕΠ ἐπ8 ραγθηΐ Β Ἰυάρτηδηϊ Ροΐπιβ 
πῃ οἴμεγ ψγᾶν, οἵ ἱξ οἰσουσηβίδησεβ ἀγα 
ΒΌΟὮ ἃ5 (0 επίογσγος σοηβεηῖ, ἔμθη 80 [εξ ἴξ 
Ὀ6 (36). Βυὲ ψ πες [8Ὲ ἔδίποσ σδη {ππ8 
ἀεοϊάδ υυἱέμους ταϊβρίνίηρ, μῈ 1 ἀο ννεἱ] 
ἴο ΚΕῈρ [ῖβ ἀδιρδέεγ δὲ ποπλε (37 1.). 
Βιγα αεῖν ἴῃ τῆς σαδα οὗ {πε ΟἸτιβιίδη 
τοΐάοτο : Βῃε 15 ἔγεε ἴο τευ “ ἰπ ἴΠ6 Τοτά""; 
Ὀατ, ἱπ Ῥαμ}᾽ 5 ἀεοϊἀεἃ ορίπίοη, 516 τνῖ}} θα 
Βαρρίβγ ἴο τγεϊγαίη (30 ἔ). Ὑῆς Αρ. ρῖνεβ 
ἐπεῤὶίγεά αἀυΐοε, ἀπὰ τῆς δῖαβ οὔ Πὶβ οὐνῃ 
τηϊηᾷ 15 οἱεασὶν βεεπ ; δυϊ Βα ἤπαᾶβ "0 5ἷ8 
ἷῃ πλδυαρθ; Π6 ρσυδτάβ βεηβιεϊνεῖν {πὸ 
τῖρῃῖς οὗ ἱπάϊνιἄπα! ξεϊηρ δηθὰ σοη- 
βοίεηςα, Δπὰ ἰεανεβ {π6 ἀδοϊβίοη ἴῃ βδοΒ 
0856 ἴο [6 Ταϑροηβι0]8. ρδγιίεβ. 

εν. 36. ΒΥ ἃ οοπίτγαβιϊνε δὲ Ρι ρα5568 
ἥτοταῃ [ῃ6 εὔσχημον δἱ ἡνΒΙΟΙ Ηἷβ ἀϊδδυδϑίνε 
ψὰ85 αἰτηεά, ἰὸ ἰπῈὸ ἀσχημονεῖν (αὶ 
ταῖσι 6 (πουρδε το ταβιὲ ἴῃ Βοπια σα 5685 
ἔτοτλ ΤΟ]]οννγίπρ' ἴτ.---α πε νΌ. (Ξ- ἀσχήμων 
εἶναι) 5ἰρηϊ ῆε5 εἰιπασ 10 αοὲ μπδεοοηηρὶν 
(χι11, 5), οὐ 0 σεν αΐοργαοο, ἐμγῥέηνι 
υἱάεγὶ (Ν 5.}; ἴμε δπειιμεϑίβ, ἀπὰ τῆς δὖ 
Ἶαποῖ ἐπὶ τὴν παρθένον, ἀϊςέαίε [Π6 ΓΟΓΙηοΓ 
86η56, Ἡ ΠΙΟἢ 15 ροβί- οἱ αββίσαδὶ, --τοπ νομίζε- 
(ἐς οὗἔ Ὁ ΡΉΓΗΝ βεξνεσ. 26, ἴτννᾶ5 Βοοίδ]ν 
ἀϊβογεάιιδθίε, οῖῃ διηοπρδὶ ατεεκβ ἀπᾶ 
]εννβ (οὗ. Βίγαςμ ΧΙ. 9), το Κεαὲρ οπϑ᾿β 
ἀδυρμίεγ δὲ πόσα, που οὈνίουβ ταα- 
80ῃ, ἴοσ ΔηΥ ἰοπρ ρετὶοά Ῥενοπᾶ αδυϊς 
ἀρε; ἃ Ομγιβείῖδπ ἐδέμεν πιῖρῃς ἐεθὶ ἘΠ15 
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τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, " καλῶς " ποιεῖ.] 

μόνον ᾿ ἐν ' Κυρίῳ. 

Ῥ 8εε νεζσ.' 27. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 827 

38. ὥστε καὶ ὁ " ἐκγαμίζων 35. ΒΒ. ἵν. τὰ; 
Η ἐ Αοἰβ χ,33; 

ἡ" καλῶς ᾿ ποιεῖ, ὁ δὲ 4 μὴ "ἐκγαμίζων δ 5" κρεῖσσον γ ποιεῖ. 5 50. 1 ΕΣ 
γυνὴ " δέδεται νόμῳ ἴ “ἐφ᾽ “ὅσον “χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς - ἐὰν δὲ ὑπ 3 
“κοιμηθῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, "ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει " γαμηθῆναι, 2 Κινῖη δ, 

40. “μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν "ἢ οὕτω μείνῃ, 30, χχίν, 
Ἔ 3 ἢ , κ ΝῚ ν 9 δον ἢ “ διν ς: 38; ΓΚ. κατὰ τὴν ἐμὴν "γνώμην - " δοκῶ δὲ ἢ κἀγὼ ' πνεῦμα Θεοῦ ' ἔχειν. ΧΥΠΊ. 27, 

ΧΧ, 35. 
ς Εοπι. νἱΐ. τ; Οἱ. ἵν. τ; οί. ΜΚ. ἢ), το; 4 Ῥεῖ, 1, 13. ἀ χί, 30, χν. 6 ἀπ ἰδ 

εἶχ. το; ἔοχῃ, νἱ. 20, νἱϊΐ, 3; 1.1. τί τἢ Ἰηξ, ἔχὶ, τσ, εἴς, 
τῷ Β..; 2 Ρει. 1, 4; 70. χὶ, τα ἔ,, εἰς, 
οπασγδοιοσίβεϊς ἀπά ρεουϊατ ίο Ρ.; οὔ, ἐν Χρ. 
χίν. 22; 788. ἰ. 12,25; 1 Ρεῖ. 11}. τά, ἱν. τ4; Εν, ἱ, 3, εἴς. ; 
}ο Κ 5ες {ἰ]. 18. Ὦ 8εε νεσ. 26, ἰϑέεὲ νεζ. 6. 

ἱ ποιήσει; ΑΒ 17, 46, 67"", “ΟΡ. 

8 ΟΥ̓ (μυπιᾶη) ρειβοπβ, Βοσ,, ἵν, 2 ζ, (ἔγοπὶ 1 ΧΧ), 
Αοίβ χχνΐ, 2; Μί. ν. 3 δἰ, εἰς. Οοταρασ. 

1 Βοπλ. νἱϊϊ. ο; 1υἀς το, ΟἹ 1]. χ2. 

ξγαμιζων, ΑΒΩΟ 17, 46. 
ξΣγαμιζων την εαυτου παρθενον;: ΜΑΒῺΌΡ 17, 37. 46, Ἰδῖί. νρ. συττ.; ΒΏ 

Ῥαϊΐ αντου δἴϊεν παρθενον ()). 

και ο μη: ΝΑΒΌΕ χ7, 37, 46. δγαμιζων, ΆΑΒΌΕ 17, 46. 

ὅὁποιησει, ΑΒ 17,37, 46, 67" ", οορ., Β45. 
Μίππ. 3 ἀπά 114 οπι. νεῖ. 38 ἴπ οοπδεάιεπος οὗ πε Ποπιαβοιεϊθιίοπ ποίει (νν. 

37 1); [ΒτουθῈ βάπιε πλϊβίακε αὶ δηά βενεγαὶ οἴμεσ σορίεβ οπῖ. νεσ. 384, ὡστε. .. 
ποιει. 

ΤΟηι. νόμῳ (ἀετίνεά ἔγοπι Κοσα. νἱΐ. 2) ΛΑΒῸΝ 17, 6)" ", ἔς ἱάδβε ςοΟρίε5 οὗ 
νΕ., ΟἸδηλ., Οἵὐ., Αἴῆδη., Τετί. 

8 0 πι. αὐτῇς ΝΑΒΚΡ, πιοσε ἔπδη βενεηΐν στηΐπη, 

3 δοκω γαρ (3) : Β 17, 37, 675", Ογτ., ΑΤΡ., Ατηρτβί, Ῥτεΐετγεά Ὀγ ΝΗ. 

ἀἰβογεάϊει [Ὸσ 815 τε! ρίοπ᾽ Β βαΐζε (οὔ, χ. 32), 
Δηὰ τυῖρμξ Ὅε τοργοδοπεά 485 ἀοὶπρ πί8 
Ομ] ἀπά βοοίειυ ἃ ψτοπρ. --- ἐὰν 
ὑπέρακμος, “1 51πεὲ 6 ραβὲ ἴῃς Ὀ]οοπΊ 
( γουτἢ) "--ἰῆς μέτριος χρόνος ἀκμῆς, 
χε ὃν ΡΙαίο (Κεῤ., νὶ., 46ο ἘΕ) δὲ ὑψεπῖν, 

(ες σίας πηδίϊς.---καὶ οὕτως ὀφείλει 
(ϑεε ραγὶβ.) γίνεσϑαι --“ ἀπὰ 50. τηδίζετβ 
οὐρῃὶ τὸ ῥσζοςεβά " (ργ.. ἰη1.)--ϑἰδίεβ ἃ 
ἔαγίπεῦ ῥγεβιτηδθϊε σεάβοη ἴοσ σοηβεηΐ: 
ἀστν πλαῪ τα υῖγα 11---ῦν γα, 4.Ρ΄., ἴπ6 ρἰτὶ 
ΜΒα5 Ῥεεῃ ῥγοηιξβεα, οἵ ἰδ 50 βἰζπδιθᾷ ἐπας 
ἃ σοηεϊημπεα νεῖο τδῪ ρῖνε τῖβε ἴὸ ρεγί] οσ 
Βοδηᾶδ] (οὗ, 2). [π βιιοῃ οἰτουτηδίδῃοεβ 
{π6 ἔλιΠοσ᾽β σουτβα ἰ8 οἷα: “ἰδεῖ Ὠϊπὶ ἄο 
δὲ πε ψ1115᾿ (θέλει) ; ο΄. νετ. 35. 
γαμείτωσαν ---ἰ,ε., ἴδε ἀδυρμίες δπά 
μεσ βυϊΐογ, [6 οἰαίτη οὗ (π6 Ἰαίίεσ θεΐης 
δἰπίεά δὲ ἱπ ἔπε ρῥγενίουβ ὀφείλει: ῥτ. 
ἰγῖρν.; “Τμβεῖδε πιδγσίαρε αἶα 115 σουγβο᾽". 
γε. 37. Εοσ {πε ορροβίϊε γεβοϊιτίοη, 

λάἀορίεά ὃν 4 ἔδίπεσ ψγῇο “ ἀξεῤς δἰ8 ουντὶ 
νἱγρὶπ (ἀδιρέετ)"" ἰπβίθδά οὐ “ τηᾶσγυ- 
ἱπρ" πε (38), ἴουγ σοπάϊιϊοπβ γε [δὰ 
ἄονῃ: “ πηδμαΐεη βγηιμεδς ἴῃ Πῖβ ονγῃ 
πιϊπά (ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ ἑδραῖος, 
ς΄. ἔοι. χῖν. 5, 23), 38 δρϑϊηϑίὶ βοςὶδ] 
Ῥίεββυσε; (2) ἐλε αὐϑεπος οΥ οοπϑίγαϊμέ 
(μὴ ἔχων ἀνάγκην) ατὶβίπρ ότι ῥγενίουβ 
επραρεπιδηῖ οσ ἰσγεβι βεῖ]ε οἰγοιπιβίδηςεβ ; 
(3) δὶς μεὶϊ φιέμογίένγ ἴο οὶ δ 6 Ψ}} 

(ἐξουσίαν δὲ ἔχει κ.τ.λ.) --- 5ανεβ, οῃ 
τΠε οἴπεγ απά, οου!ά ποὶ ἀΐβροβε οἵ ἐμεῖς 
ΟΒΙΙάγθη, ἀπ (πε υπαια!βεά ῥαΐγία 
ῥοίϊεδίας Ὀε]οηροά οηἷν ἴο ΚοπΊδῃ οἰ Ζεηβ 
(3εε Ἐά. ἐπ ἰο6.}; ἐξουσία, πονενει, 5ἷ5- 
τἶδθε5 »πογαΐ ρούψεσ, υυπίοῃ τεϑοῆεβ ἰπ {πα 
Βουβεμοὶᾷ ἔα Ῥεγοηά εἰν! τῖρμε; (4) ἃ 
ἡμάρνιεης ἀεϊἐδεναίεῖν ἀπά “ἀρ 10 
Τογπιεά τὸ 1ῃ18 εἴεςϊ (τοῦτο κέκρικεν ἐν 
τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ). αταηξίπρ 411 {ἢπῖδβ, 
{Π6 ἔβίπεσ Ψῆο “ Πα5 ἀεοϊάεά ἕο κεαρ ἢἰβ 
ον πηδιάβη, ἄοεϑ ὑν6}1""---καλῶς, γέρλέϊ, 
λοποπγαδὶγ τυεῖ! (866 πιοῖβ ου καλόν, 1). 
ὙΠε τερεδίεά καρδία (πε »ε]ηα, ἴῃς βεαὶ 
οὔ (μουρῆϊ ἀπά ν]]], γαῖποσ πα ἐπε ἀεαγέ 
ψ ΙΓ 18 πιοάετη επιοιίοπαὶ οοπποιδιίοῃ ; 
ς΄. ὕ. ο, ἵν. 5, ἀπιᾷ ποίβ8), δηᾷ (8 ρῆσγαϑε 
περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, ρτε55 ὁπ {πε 
λῖδμοσ [ῃ6 πεοαββιςν Οὗ υϑίηρ' Πἰ5 ἡἹπάρτποπί 
δηά δοίΐπρ' ου πίβ Ῥεσβοῃᾷὶ τεβροηβι ιν ; 
88 ἴῃ νν. 6 ἔ,, 28, 35, [με ΑΡ. [5 ἦεφίουβ οὗ 
ΔΙ]οννίηρ δἰ5 οὐῃ Δα ΠΣ ν οΥὐ ἱπο! πιο 
ἴο ονεγρεαγ {πε σοηβοίδηςς οὗ ἢΐ5. ἀϊ5- 
ΟἾΡΙεβ; οἷ Ἐοσῃ. χίν. 4-1ο, 22 [.---ΤΠὶ5 
ἀνάγκη υὑγρὲθ ἴῃ {πε Ορρ. ἀϊγεοίίοπ ἰὸ 
δι οἵ νεσ. 26; ἴῃ οίῃ οαβεβ ἴδ6 νοσγὰ 
βίρῃῖῆεβ σοιπηριιϊβίοῃ, ἀϊοιϊαιτίπρ δοιίοῃ 
δέει τῆδπ ἐμαὶ ὁπ νου ἱπάερεπάθπε 
μᾶνε ἰδκεη.---ἐξουσίαν .. . περί κιτιλ, 
18 “Ῥοννθσ 45 ἰουοδίηρ ἢἰδ ϑυνῃ τεβοῖνε," 
ἴδε τίρῃις ἴἰο δοὶ δβ οπὲ ν"11]1---ἰπ οἵδος 
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ἃ χ.Ιρ; Αοἰα 
χν, 29, 
ἊΣ]. 251 Ἔ 
Πρ 
14, 20. 

Ρ ἴῃ ἐπἰ8 ἀϊαραταξίῃρ βεηβα, χἰὶ ἰΐ. 2, 8; όσα. ἱΐ. 20; τ Τίτω. νἱ. 20; βεε αἷἶδβο ΐ. 5. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

ἡ " γνῶσις “φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη “ οἰκοδομεῖ. 

νΠΠ]. 

ΝΠ]. τ. Περὶ δὲ τῶν " εἰδωλοθύτων - οἴδαμεν, ὅτι πάντες " γνῶσιν 

2. εἰ δέ! 

εϑοοίν.ι 6. ἀϊῖὺ 
τη8 δεῆδα, χ. 23, Χῖν, 4,17; 1 ΤῊ, ν. 11; Αςίξ ἶχ. 31, χχ. 32; Μί. χνὶ. 18. 

1 θη". δε ΣΦΑΒΡ 17, 46, 73, νΒ. (οἱάεν οςοἀά,), οορ. 

ΨΟΙάβ, πιδϑίεσυ οἱ (ῃς δἰζαδίίοη.-- - Πα 
Οὐ ].ν τ᾿ παρθένον, 51  ρΕ5ι5 τἴῃε ἰδοίς σοπι- 
ῬΙεπιεηΐ ἴο τηρεῖν (5εε ρΑ1]5.) : “τὸ ἀξεῤ 
τπἰαοέ, ἴὰ ναὶ ἢ6 Ῥεϊΐενεβ ἴο ὃὲ {πε Ῥεβδί 
βίδίε ᾿᾿ Τοῦ τῃε 1 ογά᾽Β βεγνῖςε (Εά.). “ Ὑῆε 
Ψ1Π οὐἩἨ τὴε πιαϊάδη ἰβ Ἰεῖς νον οὐκ οὗ 
σουτί " (Ηπ.) ; δοοίαὶ ουδίομ ἱρῃογεᾶ 
118 ἔλοίοσ ἴῃ τλδτγίαρε ; ἴοσ 411] παῖ, 
ταῖσι σοηβείςαϊςες ἴπῈ ορροβεὰ ἀνάγκη, 
δηὰ τηῖρῃι, ἰπ βοπλε οἰτοιυπιδίαποεβ, ρτδο- 
εἰσα!ν Ἰἰπιῖς ἕῃς ῥδίεγημαὶ ἐξουσία ; 5εε 
νεῖ. 280, δπά ποίε. 

Ψὲεσ. 38, {πε βυτη οὐ ἴῃ τηδίίεσ : εἰπεῖ 
ἴο πιαιτν Ομδ᾽5 ἀδιρασ ΟΣὁ ταῆιβε ἤεσ ἰπ 
ταλιτῖαρε ἰ8, Δ βίγαοι !γ νἱενναά, αη Ποηουτ- 
ΔΌΪΕ σοῦζβε ; {πε ἰδίΐοσ, ἱἰπ Ῥδῃ}}5 Ἰυάρ- 
πιεπῖ, ἀπ ἴον ΟὨγβιίδηβ ἴῃ ἴπΠ6 Ῥσεβεηῖ 
Ῥοβίυτε οἵ (πίηρβ, 15 δεέέογ. “(ες δίεη 
εἴ πήευχ τέβυπιεηΐϊ τουϊ 6 ομαρίττε " (6 ἀ.). 

νν. 30, 40 ἀΐδροβε, ὈῪ ννᾶὺ οἵ δρρεπάϊχ 
ἴο {πε ςα8ε οὗ πε τηδίάεῃ πᾶ ἴο ἴδε 
πκὲ εῇεςι, οὗ τπὲ αυδδβιίοπ οἵ ἐδε γέ- 
»παγγίαρε οΥ ΟἈγίϑαη τοΐάοτυς. Νετ. 30 
15 τερεδιεά ἴῃ δἰπιοϑὲ ἰἀεπίϊοαὶ [ΕΓΠΊΒ, ἔργ 
ΔΏΟΙΠΕΙ ΡΌΓΡΟΒΕ, ἱπ Ἀοπλ. νὶϊ. 2.--Οἡ 
δέδεται δηὰ γαμηθῆναι (ςΐ. γαμεθῆναι), 
8Βε6 νυν. 27 ἔν; κοιμηθῇ, ἴπ6 τεγπὶ ἔογ 
ΟὨτγίβειδη ἄθβαιἢῃ (βεςε Ῥδγὶβ.).---τ"" 516 15 
ἔτεα ἴο ὃς τρδτιιϊεᾶ τὸ ψποπὶ 586 Ψ]]],᾽ 
ΨΠΠῸ τῆς τηρίάεη 15 ἀϊβροββά οὗ ὈγῪ δεγ 
αι μεγβ Ψ}}} (36 1.) ; μόνον ἐν Κυρίῳ (ογ΄. 
2 Ὅογ. νὶ. 14 ἔξ, τ ΤΠε55. ἱν. 3 8.) Τουθιάβ 
πηΐοη νἱ ἃ Ὠεδίμεδη ; ἰὲ δἷβο ἕο 5 δτν 
πηΐοη ἔοσσηε ἃ ὑυἢ ἀπ- ΟἸτίβείαη πιοιῖνεβ 
δηά οἴπεσινῖβε ἴλη ἀπάεγ ΟἸσίβι β βαποίίοη 
(οΥ. ὙΠεβ8. ἵν. 4 {.).---οῦ Βυξ τῆογε δ᾽ εββεᾶ 
8Π6 15 (μακαριωτέρα δέ: 8εε ρατῖϑ.) --- 
ποῖ τηθγεΐν Παρρίεγ ὃν εχεπιρίίοη ἔγοτη 
ἰγοῦδ]ε (26 Η.}, θὰὲ γοϊρίοιιςῖν ὨΔΡΡίεσ ἱπ 
ἢεῦ υπδινϊἀεὰ ἀενοξίοη τὸ ἴῃς Τμοτὰ (32 
81.)--το ἢ 8ῆε ανίδε 248 δπε ἱβ᾽. Ὑτῆϊβ 
δανίςε ννᾶ5 Ἰαγρεῖν [0] ονγεὰ πῃ {πε Ῥϑαϊ πα 
ΟΠυτοδεβ, 580 ἰδαῖ Ὀεΐοτε ἰοπρ νἱάονβ 
σᾶπιε ἴο 6 ταρΌ]ΑτΙΥ εητγο]εά ἔοσ ΟΠυσοῃ 
βεγνίος (1 Τίπι. ν. 3-16).---κατὰ τὴν ἐμὴν 
γνώμην (5εε ποῖε οῃ 26) : ΡΑυ]}}5 αἀυΐεε, 
ποῖ σοπιπιδηᾷᾶ.---δοκῶ δὲ κἀγώ κοτιλ. : 
“ Ἠόονένεσ 1 τπίηκ, ἔὸσ τῶν οὐη Ρατί 
(ποννανεσ οἴμεῖβ πιᾶὺ εαπὶ οὗ πλ6), πδὶ 
1 μβανε (4π ἱπβρίγατίοη οῇ (οά᾽β ϑρίγιι" 
(6 δπατγίῆσουβ πνεῦμα Θεοῦ : οὕ. χὶϊ. 
3, εἴς.) ; 566 ἴογ δι] οἱδίπιὶ ἴοὸ Ὀίνίης 
Ευϊάαποε, εχίθπάϊπρ τὸ δὶ8 οῤῥμέοης 88 

ΜῈ] 48 σοπιηπηαηβ, νεῖ. 25, ἰΐ, το-τῦ, ἷν. 
Ι, ἰχ. 2, χῖν. 37.--Οη δοκῶ, ξεα ποία ἴὸ 
ἵν. ο; ἰξ ἰβ τ{π6 ἰδήρίαρε οὗ πιοάαβίν, ποῖ 
τϊβρινίηρ. ὙΠὲ ΑΡ. σοπητηθπᾶβ Πὶ5 δᾶ- 
νίςβ ἴῃ 411 ἴπεβθ6 πγαϊίεγβ, οοηϑοίουβ ἔπαὶ 
ἴϊ ργοσβεάβ ἔτοσῃ ἔπε πίρμεβε βοῦγοε δπὰ 
ἰβ ποῖ ἴπθὸ ουΐοοπιε οὗ τῆετε ἢυπΊαπ 
Ῥγιάδηςσβ οὐ Ῥείβοπδὶ ἱπο!παίίοπ. 

ὈΙΝΊΒΙΟΝ ΠΠ, ΟΟΝΤΑΟΥ ΨΊΤΗ ΙΡοσ᾿- 
ΤΕΥ, νἱϊϊ.-χ. Υε Ὦανε ἱσασεά ἴῃ ἴτε ῥτε- 
νίουϑβ σμαρίεγβ ἴῃς ἀϊβαβίτουβ γεαοιίοῃ οὗ 
ἴῃς οἱ Ιεανεὴ ὑροη {δὲ πὲνν ΟὨ τί βείαπ 
Κπεδάϊπε δὲ ὕοσ. Βυῖ ΟὨτβείδη βοοϊεῖν 
Βαᾶ 115 εχέεγμαϊ Δ5. ΜῈ} 45 ἰ18 ἱπίεγπδὶ 
ῬΙΟΌΙεπ15---ἃ ἕλοι αἰγεδάγν ενϊάεπι ἱπ [Π6 
ἀϊβουδβίοη οὗ οἷ. νἱ, τεβρεοιίηρ {πε σᾶττγυ- 
ἱπρ' οὗ ἀϊδραῖεβ ἴο (ἣς μεδίπεη ἰανν-σουτίδβ. 
Α τῦοῃ ἴασρεγ ἀϊ συν, ἱπνοϊνίπα τπα 
ΨΠΟΪῈ ργορίεπὶ οὗ βοςίδὶ ἱπίεγοοιγβα 
δεΐννεθη ΟΠ τι βιίαπβ πὰ ἐμεῖς μεδίπεη 
πεϊρῆρουτβ, μαὰ Ὅδεη ταϊβαὰ ὃν {πὸ 
ΟΒυγοῦ [Ιμδεει---ἰῃ8 απεδβιίοη περὶ τῶν 
εἰδωλοϑύτων (νῖϊϊ. ). Ῥγας ἐξ ἰατοζμὶ ον 
α Ολνίφέϊαπ ἐο σα ἥξολ ἐμαὶ καά δέξπ 
οὔεγεά ἐπ βαογίπος ἰο απ ἰάοὶ ὃ ϑοοῖαὶ 
[αϑεϊνι 165 σοπηπιοην Ρατίοοῖ οὔ γα] ρίουβ 
οδαζαςίοσ, Ῥεὶπρ σοπάυοίεά ὑπᾶδτ {πὰ 
Δυβρίςθ5 οἵ βοσης ἀεῖ(γ, τὸ Ποτ Πἰθδιοπβ 
ψΨετε Ῥουτεὰ οὐ ἕο Ψῃοπὶ {πὰ δηϊπΊα]8 
ςοπϑυπιεά παὰ Ῥεεπ ἀεάϊςαιεα ἴῃ βδοσὶ- 
ἤςε. Τῆς “4015. ποιδε᾽" (νι. 10) νγαβ 
ἃ τοπάεζνουβ ἔοσ Ὀαηπαυεῖβ. Μυςἢ οὗ {πε 
ταδαΐ οἡ 8816 ἴπ [Π6 πηδεϊκείβ ἀπά ἐουπά 
Οἡ οὐάϊῆπαγυ [80 ]65 σασῆς ἔτοπι πε τεπὶ- 
ΡΙΕ5; δπὰ ψπους ἱπααίτυ ἴξ νγ5. ἱπιροϑ- 
5016 το ἀϊδογίπιίπαῖα ἷξ 25-28). εν 5 ἢ 
τε νγὰ8 Ὀποοσιρσοηλ βιΡἿ βίγίσε ἀροπ 
115 ροΐπι; δπά ἔπε Ἰεΐϊίεσ οὔτμε [6 πιβαίθηι 
Οουπῃοῖ!, δἀὐάτεβθεά ἴὸ 1η6 Οἤυσοῆαβ οὗ 
Απεϊοοῦ, 5υτία, απᾶ ΟἿ ςία, παᾶ ἀϊτγεςιεὰ 
“Πα Ὀτγείδγεη ἔτοτη δτηοηρ ἴπε (ΘΠ Έ1168 ᾿" 
το ““αρϑιδαίῃ ἴτοπι ἰάδοϊοί νέα" (Αςίβ χν. 
20). Τῆε Οογ. Ομυτοῃ, ἱπ σοπδυϊεῖπρ 
Ῥαυὶ, ῃδᾶὰ εχργεββεάᾶ ἰδ ονῆ εαπὶπρ' 
τοννατάβ ΠΙΡεσῖν ἱπ τὰϊβ πιδίίεγ (ν11].}; 
ψ δι ΜΠ τῇς ΑΡ. βαυδ Ιἰ 8 4 τϑαὶ 
ἀϊ]εηηγηα ἔογ ἢΐπι. Ηε [85 ἰο νἱπάϊοδία 
{πε Ὁτοδᾶ τί ποῖρεβ οὗ βρί γι] τεϊρίοη 
αἱ ἴῃ6 58ΠΊΕ {ἰπ|6 Π6 πιβὶ ανοϊά ψνουπᾶ- 
ἱπρ' 1 ενν 8}. ἐεο]πρ, ἀπά ταυβὲ συατά αεη- 
ΕΠ6 ννεακπεββ ἀρδίπϑὲ ἴῃς βεάυοιοηβ οὗ 
Βεδίπεη ἔδαβίβ δπὰ δραίηβὲ ἴῃε ρεὶὶ οὗ 
τεϊαρδὶπρ ἱπίο ἰάο!δισν τδγοιρ ἱπίεσ- 
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τις “δοκεῖ ἰ εἰδέναι 1 “τι, οὐδέπω 2 οὐδὲν 8 ἔγνωκε, "καθὼς " δὲϊ διξξο ιαίϑ, 
εγνω" ᾿ " γνῶναι" 3. εἰ δέ τις " ἀγαπᾷ τὸν " Θεόν, οὗτος ἡ ἔγνωσται 

ΣΙ, 26; ἘΡ᾿. νἱ. 20; (οἹ. ἐν. 4, 6; τ ΤΕ. ἐν. χα; ὦ ΤΆ. {ϊϊ. γ; τ Τίπ,. [|. 15. 
χχὶι. 37; [οἷ χ. 27 (Πευϊ, νἱ, 5); τ 70. ἶν. 20 ἔ,, ν. 5. " 
νἱΪ, 23, Χχν. 12. 

Ε ὑπ᾽ δ κευπε, 866 
ἐϊ. 8, 

ΕΟ". Κοπι. 
᾿ Ἀ Εοπι, ν}}. 28; Μὲ 

6]. ἱν. 9; 2 ΤΊ. 1ἰ, το (Ν. χνΐ. 5); Μῖι. 

Ἰεγνώκεναι, 4] ὑγε- ϑυγίδπ ὑποο,, 17, 46, ταδὩγ ΕΞ. 

ἥουπω, ΝΑΒΡ 17, 46,73. οὐδέπω, Ὑνεβίετη ἀπά ϑυτίδη. 

δ πηι. ουδὲεν 411 ργε- ϑγτγίδῃ ὑπος.---Ἴ. Ε. ἃ ρτασηπηδίϊοα! οτηεηἀαιίοη, 

“εγνω, 81] ργε- ϑυτίδπ ὑπος, Τδε -κε 8 ἀουδ]πρ οἵ ἴῃς [ΟἹ] οννίπρ κα-- 

δ Ο τι. υπ᾽ αὐτου δ᾿" 17, ΟἸ6ηι. 

σουγβα Ψ]Π υὑποοηνεγίεἃ κίπάγεάὰ ἂἀπὰ 
πείρῃθουτβ, [πιμθογυ ῬΔα] 8 ἴον ἡγεεάονι, 
δυξ ἴῃ Ῥγδοιίοε ἴοσ στεδὶ γέϑέγ᾽ ςξϊονις ἀροη 
ἴπ86 ἀ86 οὗ ἱάοϊοιῃγία. (τὴ Ης δἀπιὶῖ5 
τπᾶς ἐπε αυδδείοπ ἰ5 ἀεοϊἀεἃ ἴπ ρτίποῖρὶα 
ὃν ἴπε ξαπάλτηςηίδι! ἐγατῃ οὗ το]! ρίοη, νὲΣ., 
παῖ Οσά ἰς ομδ, ἴτοτα υνῃϊοῖ 11 ἕο ονν5 
παῖ ἐμέ σφογίβος ἐο ἐλε Ἰάοὶ ἱξ πὶ ἱπυαϊά 
ἐγαπϑαρέϊοη (νῖϊϊ. τ ΕΠ. ; χ. το, 26). Βαϊ (2) 
ΠΊΘΠΥ ἢδνε ποὶ ρταβρεὰ {Πὶ8 ἱπέδεσεηςε, 
Ῥεΐπρ' 5111] 'π βοσῆε βεῆδε ὑπάδσ {Π6 5061] 
οὗ τε ἰάοϊ ; ἴοτ τε ἴὸ εαί νουἹὰ ὃς 
βίη, δπὰ 707 ἐμεὶγ σαΐε ςἐγοηρεγ-νεπάδά 
δγεέλγεη ομομία αὐείαϊμ (νιϊϊ. 7-13; χ. 
23-30). Τὸ (Πἰ5 εῆεοι (3) Ρ. βεῖβ ἔοσίῃ 
πὲς οτον ἐχανιῤῖε, (α) ἴὰ ἐδε αδνὶάρηεοπέ ΟΥ̓ 
διὶβ ρεγβοπαὶ ἰδεγέν 707 ἐδιε ροοά οΥ οὐδόγς 
Ἴχ. 1-22; χ. 33-χὶ. 1), δπά (δ) ἴπ ἐπε 
1εαἴοιις ἀϊκοὶῥ[ίηιε οὗ δοάϊν ἀαῤῥεέϊἐε (ἰχ. 
23 ἡ). Ὑῆε 1αβϑὲ οοηϑβιἀεγαιϊίοη ἰεδ8 (4) 
ἴ0 ἃ βοϊεσῃ τναγηΐηρ δραῖπβϑι οοπέανἑπα- 
ἐΐοπ ὃγ Ἰάοϊαίγγ, ἄταννῃ (α) ἴτοτη ἐμὲ σαγὶγν 
ἀἱδίονν οὐ Ιϑγαεῖὶ, πὰ ζατῖμετ (6) ἔτοπι ἐλε 
εονεαρίοη Οὗ ἐπε 1,ογά᾽ς Ταδίς, νὨϊο 
αἱέεγιν ἐογοιἀβ ραγιοἰραϊίοι ἴῃ κ 1Ππ6 (4016 
οἵ ἀετηοηβ᾽" (χ. 1-22). Ὑδεβε ἰπϑίδποαβ 
8Πονν ἱπ ἃ τῆληποῖ ενϊάεπε ἴο {με ροοὰ 
56η86 οὗ [πε τεδάεσγβ (χ. 15), {παὶ ἴο ἴδε 
Ῥατὶ ἱπ ἃ Βεδίπεη βϑογίβοϊδὶ ἔεαβὲ ἴβ ἴπ 
εἴεοι ἃ τεσορπίίίοη οὗ ἰάοϊαίγυ δπᾶ δὴ 
Δροβίαϑυ ἔτογσα Ὁ τίβί. 

825. ΚΝΟΨΨΕΡΟΕ ΟΕ ΤῊΕ ΟΝῈ ΟΡ 
ΑΝ ΟΝῈ ΓΟΕΡ, νυἱϊϊ. χτό6. [Ιη ἰπαυϊτίηρ 
ἔτοτὰ ἐπεὶγσ Αρ. “δρσοαϊ {πε εἰδωλόθντα,᾽ 
{πε Οογ. δμαά ἱπεϊπγαϊεά {μεὶγ “"Κπον- 
Ἰεᾶσε ᾽᾽ οὗ ἐπε [Αἰβἐγ οὗ π6 επίγα βυβίετι 
οὔ άἀοϊαίγν. Ηετε Ῥδὰ] ομεοῖκβ ἔπετὰ δι ἔπ 
ουΐδει. ὙΤμε ρῥτεϊεπβίου Ὀείγαγβ ἱπεὶγ 
οπο-βἰ δὰ ἱπιε]! οι] θα. ϑΌΟἢ πηαῖζετβ 
8τε πενεὶ βεϊ[εὦ Ὀν Κπονϊεάρε; ἰονε ἰ5 
{πε ὑππῖα δθίίεγ (2 .). Αἴτεγ {π|5 σαυίίοῃ, 
Βα τκεβ σρ {πε βίδϊεπιθπὶ οὗ ἴπε Ὁοσ., 
ογεεὰ πηδάς ἰπ ἴῃς Οπυτσοι 1 εἰζετ, υνἢ 115 
ἱταρ!ςαἰίοπΒ τεβρεοιὶπρ ἰδοϊίτυ (4 ἢ). 

Ψες. τα. Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων: 
Ἀποίπεσ τορὶς οὗ ἰᾷς Ομυτοῦ 1 εἰξεγ, ἴοὸ 
ΜὨΐοῦ τῆς Αροβεὶς οοπείηεβ Π|5. τοΡΙῪ 

(5εε ποίβ ὁπ νῖϊ. α; αἷβο 7πίγοά., σβδρ. 
1.). ὙΠ Ψοσά εἰδωλόθυτον (Ξεε ρΔτ:]5.), 
“ἴῃς ζά4οἰ-βαοτίῆςε,᾽" ϑαροιϊαϊεὰ ἴος τῇς 
ἱερόθυτον (χ. 28) οἵ ἴπε πεδίπεπ νοσδθυ- 
ἴτυν, σονευβ 80 ᾿τρ! 1οἷς Ἰπᾶρτηεπὶ οἡ ἴῃς 
αυεβιίοη ἱπ μαπά; 8εὲ ποῖε οἡ εἴδωλον, 
νεσ. 4, ἀπὰ οῃ χ. 1 ἢ. ; αἷβο Αςίβ χν. 20, 
τὰ ἀλισγήματα τῶν εἰδώλων. --- οἴδαμεν 
-ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν : ἴπε σοπηπΊοη 
τεηδεγίηρ, “νε Κπονν ἐλαέ ψὰ 411 μανὲ 
Κπον]εάρε᾽᾽᾿ γε! ἀξ ἃ ννεαῖ ἰδυιϊοίορυ, απὰ 
ταΐββεβ {πε ἴτοῦν οὗ πε ραββαρε; οἵπμοσ- 
ννΐβε ἔμδη 'ἰπ οἴδαμεν ὅτι οἵ νετ. 4, 115 18 
{πε οσπδαὶ ὅτι (σο Β5., Ηη., Εά.). Τπε σοσ. 
ἰπ τα κίπρ μεῖς ἱπχαίτυ νἰτευδ!}ν δηβυνετεᾶ 
ἴε Ἐπεσπηβεῖνεβ ; πεν ψτοίε Οἴδαμεν ὅτι 
οὐδὲν εἴδωλον ἐν τῷ κόσμῳ (4) ; ἀπά 
Ῥ. τακεβ ἔπεσ ὑρ δἱ ἴδε ἢἔγβι ψνογὰ ἢ 
Ὧ15. ατγεβίϊηρ οοζητηεπηῖ: “ὟΝ ε Κπον᾽ 
(58 γοῦ ἢ) Ῥεοδυβα “ννα 411 βανὲ Κπον- 
Ἰεᾶρε 1 --- Κπονϊεάρε ρυῆβ ὑρ,᾿ εἴα, 
--Έ͵οσ γνῶσιν ἔχομεν, “7. νεῖ. τὸ ; {πε 
ῬΏτγαϑε Ὀγεδίπεβ ἴπ6 ῥγῖάε οὗ {πε Οοσ. 1]- 
Ἰαυτηΐηδεῖ ; ἴῃ γνῶσις [Π15 ΟΠυτΟὮ ἔε]: [1561 
τὶοι (1. 5, ἵν. το) ; [15 γε [ἢ ννγᾶβ [5 ρεσὶ]. 

γε. τὸ. ὙΠ ΑΡ. ρῖνεβ ἴο (οσ. νδηϊν 
ἃ βυάάδη, 5πᾶτρ τεῦυκε ὉΥ ἢῖ8 ερί ρταπὶ, 
Ἢ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ: 
“Κπον]εάρε ρυῇῆβ ὑρ, δας τονε Ὀυᾶς 
υρΡ᾽᾿. Ἐῶ. δρε σοπιρᾶγοθ Ατίβιοι θ᾿ 8 
Αχίοση, Τὸ τέλος οὗ γνῶσις, ἀλλὰ πρᾶξις 
(Νίο. Ἐέλ., ., τ). Ἐοτ φυσιόω, ἐο ἐυ]αΐε, 
8εε ποῖε οῃ ἵν. 6. ΤἼε δρρεβὶ οἵ {πε 
Ομυγοῖ τὸ Κπονϊεάρε δ5 ἀεοιβῖνε ἱπ τπ6 
Τοπίσονεγβυ δρουξ “ τηδαῖβ ᾽᾿ ἀϊβοϊοβεᾶ ἔμπα 
δτεδὶ ἔδνν ἴῃ 115 σμαγδοίεσ---ἰ 58 ρονεγῖν οὗ 
Ἶονε (χιϊϊ. τ 8..). Ὑπε ἰδοὶϊ οΌ]. οἱ οἰκοδομεῖ 
ἰἴ8 πε Οδυτοῖ, πε Θεοῦ οἰκοδομή (111. 9, 
16); ΕΡΗ. ἵν. χ5 ἢ, ἀββογίρεβ ἴπε εαὐϊγγέηρ 
Ῥοννεσ οὔ ονε ; 8εὲ δἷ5ο Μαῖϊ. χχί!. 37-40, 
1 ]οῆπ ἵν. τ6-2ι. Ἐογ με ΒΙΌ]Π104] υ8ὲ οὗ 
ἀγάπη, δεε ποίε ἴο χίϊϊ. τ. ὙΠε ἀϊνβίνε 
αιεβίοη δὲ ἰββᾷε ἴζονε ψνουἹὰ τὰτπ πο ἃ 
τθαπ8 οὗ βιγεηριπεπίπρ ἴδε Ὀοπᾶβ οἵ 
ΟΒυτγοῖ [6 ; Κπονεάρα ορεσγαείηρ αἰοπε 
τ ΚΕΒ ἴξ δῃ επρὶπε οὗ ἀεβιγυοϊίοη (τι {.). 

γν. 2,3. Τμονεῖβββ κπουεάᾶρε 18 γνέποιϑ 
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Κα ζου ἰχ. αὐτοῦ. 4. περὶ ἢ τῆς " βρώσεως 5 οὖν τῶν " εἰδωλοθύτων " ̓ οἴδαμεν 
το; Κοπὰ 
Εἰ ννῖ; 1 
Οοἱ. ἱΐ. 
16; Ε6Ρ. 
χἰΐ, 6. ΠῚ, τ6, νἱ. 4 ἔ., εἰς, ; ἀϊθ',, νετγ. 1. 

ὅτι οὐδὲν " εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος 3 " εἰ " μὴ 

τὰ Χ. 10, χίΐ, 2; 4 Οὐχ, νἱ. 16; Εοπι. ἰΐ. χ; τ ΤῊ. ἱ. ο; ἡ 
1 10. ν. σι; κεν. ἰχ. 20; Αςῖβ νἱΐ, 41, χν, 20; 888 480 ΨΕΤ. 1, Υ. 10. ἴπ ΕυΧΧ ῥατείρι, ἴον ΗςΒ. εἰ με, 
αηὐ κέ μη. ἢ Εοτ [Βὲβ υδα, 8ε6 ἱ, 14. 

Δ Ο τη. ὑπ᾽ αὐτου δὲ" 17, Οἴδτ, ΑἸεχ, 

2 περι δε τῆς γνώσεως, Ὠ΄ετ. ; πέρι τῆς γνωσεωᾳφ ουν; Ῥ 121. 

δόνι. ἐτεέρος 41] ργε- ϑυτίαπ ὑποο. 

(18); ποτε ἔμδῃ {πᾶΐ, ἰξ 15. σεἰγ-σέμίν- 
ἐπρ. ὙπΠὲ σοπιταβίεά Βυροῖμεβαϑ---εἴ τις 
δοκεῖ ἐγνωκέναι τι ( Ξ-- δοκεῖ σοφὸς εἶναι, 
[1|, 18) ἀπά εἴ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν---εῆπς 
(16 Ῥοβίτἰοη οὗ πλεῖ τνμο δα" ἀροη {πεῖγ 
ονγπ πιεηϊαὶ δοαυίγεπιεπίβ, οσ ΗΟ τηᾶκα 
ἴονε ἰο σοά [ῃς 4515 οὔ Πα. Ἐοτ δταρηδεις 
δοκεῖ, ο΄. {1|. τ8, νἱΐ, 40; ἴξ ᾿τρ]168. δῃ 
ορίπίοῃ, νν6}}- οσ 11]-ουηἀεά, ἀπά σοη- 
Βάεηςε ἰπ {παἴ ορὶπίοη. ΤΠε ρῇ, ἐγνωκέναι 
βἰσηῖβῆεβ ἀποινϊδάσε ασφπὶγεαά (ἴοΥ νΒῖοῃ, 
ἐδεγεῖογε, ομα σαϊρμί οἰαίτη οτγεάτ), ΨΠ11Ὲ 
τῃε δούβ. ἔγνω ἀπά γνῶναι ἄεποίε τῃε 4ἀ6- 
φηῖδι σ ΟἹ (τὶ 1) ἀηποιυίσαρε, τεπάετεὰ 
ἱπῃρο5810168 Ὁγ βε! οοποεῖι--τ" 6 μα5 πονθῦ 
γαῖ ἰσαγηΐ ἃ5 πὲ οὑρῃι τὸ ἄο", Εὸχσ τι 
-πποριοθαθὶν τὶ ἱπ (8. σοππεαχίομ, δορεέ- 
ἐκίηρ᾽ ἐτα ρ μι δ γ, βορεδέλιληρ ργεαί---οῦ. 
ποῖα οη τὶ εἰδέναι, 1.2. Ὑπὸ Επολὶνΐοπ 
οἵ Ἐριςεεθῖαβ ΒΌρΡ 65. 4 ρ81]. [0 νεῖ, 2: 
“ΡΥαξεγ τὸ βεεπ τὸ Κηονν ποίβίηρ ; δηά [ἢ 
ἴο ἃπγ που βου ᾶβε βεεπὶ ἴο ὃ6 ΒοπΊε- 
ϑοάγ, ἀϊδέγυιβε ἔμγβεῖ τ᾽"; βἰπι]ασῖν 80- 
οτδίαβ, ἱπ ΒΙδίο᾽β Αῤοίοργ, 23. 

γεῦ, 3 ἰβ οπε οἵ δι] 7ομπ- κε 
βαγίηρβ. [ππε ἀροάοβίβ με βυδεϊζαζεβ, 
ὉΥ 8ῃ δάτγοϊξ ἔυσγη, “15 Κπουνῃ (ἔγνωσται: 
Ῥῇ. ρ455. οὗ αὐτάληρ εἤεοξ ἀρου τῃς οὉ].) 
ὃγ ἀοά᾽" ἔογ “ πδίῃ σοπλα τὸ Κπον αοά;,᾽᾽ 
πε εχρεοίεά σοπβεαυεηοα---βθα ἐπε {πὸ 
σοτσγεοίίοη ἰπ 6]. ἱν. ο; ο΄ ῬΆΠ]. 11. 12 ἢ, 
ϊ, χ2; [μη χν. τό: σ [οππ ἵν. το. Ῥαδὰὶ] 
γγοῦ ἃ αβοσῖθε ποιῃίηρ ἴο πυγδη δοααΐ- 
βίτίοη ; σοὶ ρίοπ ἰδ ἃ δεβιοννηθπίῖ, ποῖ ᾶἃπ 
Δοπίενοπιεηῖ ; οὐἵγ ἴόνε οὔ Κηονίεάρε 15 
(δε τεῆεχ οὗ ἴπε ἀϊνίπε ἴονε απᾶ Κπονυν- 
Ιεᾶρε ἀϊγεςεεά τοννασά τι8. ΡΏΠΟ, φαοιοά Ὀγ 
ἙΔά,, 85 ἴμε βαπηε πουρῃς: γνωριζόμεθα 
μᾶλλον ἢ γνωρίζομεν (δ) Οκεγιϑ., ὃ 32). 
--οὗῦτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῦ (Ξε. τοῦ Θεοῦ), 
“Ἂς (ἀπά ποι Ὡς Ομ οτ) 8 Κουνη δγ Η πὶ", 
Ἐν. τευεγβεβ ἴῃς σεῖ, οὔ [Ὡς ργοῃβ. : “Ἧς 
((οά) μαξῃ Ῥεεα Κποννῃ ὃν πίπι (πὸ πιᾶῃ 
Ἰονίηρ Ηἰπι) "--ταη ἀπ] Κεὶγ ἀ5ε οὗ οὗτος. 

γεσ. 4. Αἴεγ 5 ἴῆγυβε δὲ Οοσ. γνῶσις, 
Ῥ, τεβυγαθβ, σι οὖν (ο΄, χί. 17-20), ἔγοπι 
γετὶ α ἴῃ6 σπεβιίοη “ρους της οδεπρε οὗ 
ἰΔο!οιϊῃγιδ," τερθδιίίηρ πὸ ἦγε Κπονν "" 
αἱ ὙψὨϊο ες δαά ἱπιετγυρίεά δῖ8 σοττε- 
δροπάθηϊβ. Ἐοι οἴδαμεν ἰπ ἃ φομ 5510 

Μαεὶ, ψ,. ι ]ομη ν. 18 Ε΄, Ὑπαῖὲ τπε {πεο- 
Ἰορίςαὶ βεαίεπιεηε ρίνεπ ἰπ νν, 4 ΕἾ, σογιθς 
7 ονι ἐπε ηεομέϊ οὗ ἐδε Οογέπεέπέαημ5 βεδτὴβ 
Ῥτοῦδθ]ε ἔτοπη τς ἔοΠ] νη οοπβίάεγα- 
εἰοπβ : (4) {πε τερεδίε οἴδαμεν (ἀ.1, ἴῃ 
τ8. ΕΡ. ; οὖ. τπε ἔγεαθεης ἱπέεστορ, οὐκ 
οἴδατε ; οἵ σΠΉ. [ἰ|., ν., νῖ. ; 4150 χίϊ. 2), 
ὉγΥ ΨὨΐομ Ρ. ατϑοοίαίες μἰνεϑοῖ τοΐέι ἐπα 
γεαάονς, νι ἅτε τηδη οὗ Κπον]εᾶρσε ἵν 5, 
χὶ σα, εἰς.); (δ) ἐλε δοΐδρεπ νλγέϊρη οὗ νν. 
4ὖ δηὰ 6, τεβεῃλθ] πρ ἃ σοπἭεββίοπδϊὶ ἔοσ- 
τῶσϊα (οὐ. ΕΡἢ. ἵν. 4 Ε΄, τ Τίγαι |, χΟ)--- 
ΨΕΙ, 5 ΤΏΔΥ δε Δη ἱπιεγεοϊεα σοσητζηθηΐ οὗ 
τῆς Οπυσοῦ Πμετίεσ προ ἰ[5 ογεεά; (ε) ἐπα 
Ἔχργαββίοῃ “ βοάβ πηᾶτν δηά ἰοσγβ τῆδην ᾿ 
ΔΡΡΙΙεά το Βεαίμεη ἀινιηιεῖαβ, νυ ἢ 15 
ἐοτεῖίση ἴο Ῥδυ]ηε 45 10 [εν ρῆσαβε- 
Οἷοσυ, πὲ πδίυγαὶ ου ἐὰε ἣῤε οΓἹ οἷά 
ΠΑ Νὰ ; (4) τπε αρίπεββ ψί ψΒῖ σα 
ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις (7) 8 ἴπ 
στ τΠ15 ἐχρ δηδίίομ, ρείπρ' απἀετβίοοα ἃ 8 
Ῥαρῖ'5 γεῤίγ τὸ ᾿ϊβ τεδάεγβ᾽ ἀξοϊασγαϊίοη οὗ 
τηεῖσ εη]Πρμεεπεά ζ8 11. 86:6, οἡ [15 4ε85- 
εἴοι, ὟΝ. Ἰοοῖκς ἰπ Ἐχροσίέον, Ν., νὶ., 65. 
ὙἼΠε ατίϊοἱεβ οἵ Ὀε] εἴ οἰϊεὰ ἔτοτι 6 Οοτ. 
ἱπ νν. 4Ὁ απὰ 6 Ππαᾶ ρῥγορδῦϊν θθθη ἴογ- 
ταυ]δίεά ἔσθ Ὁ Ρ., πκὸὶ τε Πάντα μοι 
ἔξεστιν οὗ νἱ. 12, ἀπά 80 ψοι!ά Ὀ6 ἯΙ 
χυοιεά (ο Ὠἰπι.---οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ 
(ς΄. χ. 10), θείπρ ραῖ]. ἰο οὐδεὶς Θεός 
κιτιλ., 5Βῃουά Ὀὲ γτεηδοτεά ποῖ “"Απ ἰάο] 
ἰ5. ποιῃίηρ,᾽" εἴσον δας "" ὙΠετε 185. ηο 140] ἴῃ 
{πε ννογ ἀ " (50 ΚΕΝ. νἱγίυα!ν, Με., Ηξ,, 
Βι., Εά., 8π|.). Ἐχίβίεπος 15 ἀεπίεα ἴο ἑῆς 
ἰᾷοὶ ποῖ δοβοϊαΐεὶν (8εε 5, χ. τὸ ἢ), θυ 
τεϊαείνεῖν ; ἰξ 888 πο τεαὶ ρίαςε ἐν κόσμῳ, 
ΠΟ Ῥονγεσ οναγ ἴῃς εἱεπηθηίβ οὗ παίῃσε ἃ 
“τῆς φαίη ἰ5 [86 1, οτά᾽ 5, εἰς, (χ. 26) ; 
ἔπεῖς ἰδ πὸ Ζεὺβ ἰη {πα 5κν, ποῦ Ῥοβείάοῃ 
τυ] τ ρ ἴῃς 5εα, Ῥυΐ “οπε οὐ απὰ Ἐδίπεγ᾽ 
δνεσυνπετζε,---α δ ἢ οτηδηοὶραιϊίπρ δη- 
Ἰισμιεπεά ΟἩτίβείαπβ ἔγοπι ἐνεγυ μεδίπεη- 
5 βυρετγβείοη.---οὐδὲν εἴδωλον κιτιλ. 
ἔογτηβ τἴθ6 ροϊδγηῖς σουπίετρατί το οὐδεὶς 
Θεὸς εἰ μὴ εἷς (5Ξεε Ρ4115.),---ἶῆα σοσηεσ- 
βίοῃε τι 7εμονίδηα, νιῖςῃ ΟἾγίβὲ μα8 
τηδᾶς {πε νγοσ] ̓ 5 πὰ τ Ὁ (:ε. ἃ 
τηϊηρ ροββθββίηρ. εἶδος, ογηι ΟΠΙγ), 5471- 
ΣΩ͂Ν ἜΚ σεν, δον ἷπ τ ΧΧ 
βενεσαὶ Ηεῦτενν τνοσάβ ἴοσ ἴδλίβε βοάθβ--- 
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εἷς - 5. καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ " λεγόμενοι Θεοί, εἴτε ἐν οὐράνῳ εἴτε 9 ἘΦΒ.ἷ τε; 

ἐπὶ τῆς' γῆς, ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ πολλοὶ καὶ " κύριοι πολλοί, ΡΟ. Αεἰα 

6. ἀλλ᾽ 5 ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, " ἐξ ᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς " εἰς 
᾿ αὐτόν - καὶ εἷς Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, “δι᾿ "οὗ ὃ τὰ πάντα καὶ 

ἡμεῖς " δι᾿ " αὐτοῦ." 

6; ΕρΡΗ. το ο΄. ΟοΙ. ἱ. τ6. 
ὅς; ἔστη. 

1 0 πι. τῇ ς 811 ὑποσ. δηᾶ τῆδην τλῆ. 

5 Κοῃι. χί. 36; (ΟἹ. ἱ, τό; Ης6. ἱ, 4; 10. ἱ. 95, εἰς. 
. 5. ΟΣ ἢ, 17, 21; αΐ. ἐ, τ; ΕΡΏ. ἱ, 5, ἰδ, 18: σα ὙἈ. ν. 9; ΤΙΝ, Πῖ. δ; τ 

εὐ. ὁ, 

ῃ 
1: Τίπι. νἱ. 
15; 
χνΐ. 131 
Εεν. χνίϊ. 
14. 

ᾳ 86εἰ. 30. 
τ᾿ ἔσπι. χὶ. 

φ; αν. 571 1 Τί. 
9. ἷν. 9. 

3 Οπι. αλλ᾽ (ὃ) Β, θ45π)., [τἰπὶ., Εἰι5. ; ̓ψδοῆτ, δηὰ ὟΝ. Η. ὀγαεζεΐ. 
ἡμῖν δε, 17, ςορ., Ογτβίεσ., ΕΡΙΡὮ. 

ὃ ον (9) Β, βίδ., Ερίρᾷ. ; ΝΥ. Η. μιαγρ. 

“ὙΠΕ πιίηπ. 55, 72", 100, 178, ϑιρροτίεά ὈΥ αταρογυ οἵ Ναζίδηζιιβ ογαῖ. 39, σᾶ, 
Βαβι] ἴῃ βανθζαὶ ράββαρσββ, Ογτ., [8πὶ., πηᾶκε {π8ὸ δάάϊξίου καὶ εν πνευμὰ αἀγιον εν ῳ 
τα παντα---ἃ ᾿ΓΓιηϊϊατίδη ρ[ο585. 

ὶ 

--εβρ. εἰζζηι, ποέληπιρ 5, απὰ ἀεδλκεῖ, ἐρεῤῥὲ- 
πόδα; ἴδε ἰεσπὶ νγνὰ8 δρρι!βα ἢἤσβε ἴὸ (ῃς 
ἰπχᾶρεβ, ἴῃεπ ἴο {πῸ (Ξαρροββά) σοάξβῃϊ!ρβ 
πον τεργεβεηΐ, Ὀγαπάϊπρ [6 πὶ 85 σλμαρες 
«πὰ τλοῖσς: 5εῈὲ τ Τμ685. ἱ. 9, ἀςῖϑβ χὶν. 
15, ΡΒ. χονὶ. 56. Τῆε κόσμος τανεδ!5 {π6 
δοϊπρ' ἀπ ροννεσ οὗ (ες Οπε αοά (Κοπι. 
ἱ. 20); ἸΔοϊαίετβ μανα πο ἰνίηρ αοά, Βαϊ 
διε ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ (ΕΡΆ. ἰΐ. 12). 

γεσ. 5: ἃ σοσηπιδηῖ οἵ (ῃ6 Οοσ. οἡ 1μπεῖγ 
σοπέεββίου οἵ ζδίτ, βΒῃονίηρ τμεῖγ “ Κηον,- 
Ἰεᾶριε " οὗἩἨ Ϊϊ5. δεδγίηρ.--τκαὶ γὰρ εἴπερ 
εἰσίν κιτολ.: “Εον ἱηάεεά, σταπεὶηρ ἴπς 
οχίβίεποα οὗ 580-816 ροάβ, ψμθίμπεγ ἴῃ 
Ὠδανθη ΟΥὁ ρου δατίῃ, δ8 ἱπάεεδ {πϑγα 
416 τῦδηυ (500) γοάβ δηά ἰογάβ, γεῖ τὸ 
π5,᾽᾿ εἴς. ὍΘ -περ οἵ εἴπερ ἀπὰ ὥσπερ 
δπδαποαβ [ἢ6 βυρροβίτοπ ὕχϑ: ΕΙ., αἁ 
ἴος.), Α]Ἰοννῖπρ ἰι5 υἱτηοβὲ Ροββί ὉΠ ΠΥ .--- 
εἴπερ κιτιλ. δάπγῖβ {μεῖς δα δέφηος (Ἰἰῃ 
ΒΟΠΊΕ 56η56) ὧς γεῤιέεά ἀείέϊες; ὥσπε 
κιτιλ. γοΐπιβ ἴο {πεῖς δϑίοπιβῃίηρ ημεἰ- 
εἐἰέμάε, ΜΏϊς ἀἸϑε πρτ βμῖπρ ὑπατ, ἱπ ἃ 
ταθηπεσ ΡΑ1]. ἴο τῆς ἀϊβεϊποίοα δείνθαη ὃ 
Θεὸς ἀπά ὁ Κύριος, 45 “᾿ροάβ᾽" ἱπ {πεῖς 
αϑβυπιθὰ ἀεγ δπᾶ “Ἰογάβ᾽" ἱπ {μεὶς 
αϑϑυσηαθα ἀοσηϊηίοη. Ὑῆε τερεαϊεὰ εἰσὶν 
ϑϑεγίβ Δη δοίιια] Ὀεΐπρ οὗ βϑοῦλβ βογὲ ὃδ6- 
Ηἰπά με εἴδωλον (5εε χ. 190-22), Ὀὰϊ τῆ 
θεότης οἵ κυριότης ἰ8 πηετεῖν λεγομένῃ ; 
ἴον τῆς ἔοτςε οὗ {π|5 ρέρ., οἷ 2 Ὑ 8688. ἰϊ. 
4, Ερῆ. ἰϊ, τσ. ΜΙ πολλοὶ οὔ, κατεί- 
δωλον πόλιν, Αοἰβ χνί!, τ6, δΔηὰ τίς ὅτ. 
βαγίπρ, Πάντα θεῶν πλέα.---Κύριος ἰ5 ἃ 
εἰτῖε οὐζθη βίνεπ ἰο ροάβ ἰῃ τ. ἰπβογρ- 
τἰοηβ; ἃ ἀ.1, ἴογ ΒΡ. ατ' : οὔ, βοινενεγ, 
'αἀοηῖνι ἴῃ 158. χχνὶ. 13 αἴβο Πδαῖΐ. χ. 17; 
Ῥβ. οχχχνΐ. 2 ἴ.---ἶπ ἀδαυόη, οτι ἐαγέβ : τὰς 
ὑψνὸ ρτεδὲ ἀοσηδίπβ οἱ αοά᾽β Κίπράοπι 
(Μαῖε. νὶ. το), ἀβυγρεά Ὁγ τἴ6 ἔ4]5ε ροάβ. 
ες. 6 αδϑῆἔγγηβ ἴῃ ροβίενς ΟὨγιβιίδη 

ΟΒγγϑοβίοπι 392 ὄχρσεββίυ σοηίγονεσίβ {π|5 γοδάϊηρ. 

ἰαγσηβ, 8ἃ8 νεσ. 4 βιίαίεὰ παραινεῖν δπὰ 
τοιγοβρεοιίνεϊν, ἔπε σγεεά οἵ τπε Οοσ. δε- 
Ἰανεῖβ. Ὑπὲ “οπς Οοά᾽" οἵ Ο.Τ. τλοπο- 
τ αῖβτι 18 “"ἷἴο ᾧἃ8 οὐ αοὰ ἴῃς Ἐδίμεσ᾽", 
“ΟΥὨ ψ ποτὶ ἀγα 811 τὨίηρβ, ἀπά τος ἴοι 
Ηἰπλ:" (δε πηίΐνετβε ἰββϑὰςβ ἔγοπὶ αοά, 
δηὰ “ψννε," Ηἰ 80ὴ8 ἰπ ΟἾχίβί, δζεὲ 
ἀεβιϊπεά ἐμεγεῖη ἔοσ ΗΒ π8εὲ πᾶ ρίοτυ --- 
Ηε ψου]ά τεὰρ ἰπ “α5" Ηἰβ βίογυ, 48. ἃ 
δίδου ἴῃ τπὸ σμ!!;ἄσεη οὗ 18 ἤουβε ; 8ες, 
ου μῖς Ἰδίτεσ ρυγροβα, ΕΡΆἢ. ἱ. κ, τὸ δὶ, 
τϑ8δ, ἴἰϊ, 9 δ΄. ; 4150 στ Ῥεῖες ἰΐ. 9, [885. ἰ. 
18, ]ομπ χνἱϊ. ο ἔ,, εἴς. ; οὐ Αὐρ.," Εδοϊεες 
Ὧ05 δὰ ΤΕ", [Ιη τε επηρδαίϊο ἡμεῖς εἰς 
αὐτὸν μετα Βρεβκβ ἴῃς Ἰουι! σοηδβοίουβ- 
Π688 οὗ ΘεηΈ1|65 οδ] δ τὸ Κηον ἀπά βθῦνε 
1πὲ ττοὸὁςἕΉ αοά; οὐ χίϊ, 2 ἔ., Ερῆῃ. ἱ. 
αχ ἔϊ.- -ῸἰἝ με "'οπε ἰοτὰ [6βϑὺ8 ΟἸγιβι ἰδ 
Μεάϊαιϊοσ, αβ ἰπ τ᾿ Τίμη, 1τἷ. 5--.Ἅ τὨγουρ ἢ 
ΨὨοτα ἅτε 411 [Πῖηρβ, δηὰ τὸς [Πγοιρῇ 
Ηἰπλ" ; δραῖῃ ἡμεῖς βίαπάβ οὔ νυν τ Πρ ἢ 
ἀϊδεϊποιίοη ἴτοπι τς ἀϊπλ Ὀασκρτουπά οἱ 
τὰ πάντα. ὙΤδε οοπιταβίεά ἐξ οὗ, εἰς 
αὐτὸν οἵ {πε ρτενίουβ οἷδυβα ἰβ τρί δοϑά 
ὉΥ ἴδε ἀουδϊεά διὰ οἵ 1818: αοᾶ ἰ5 
(ῆε βουτοα οὗ 411 πδίυσες, δας τῆς ὁηά 
ΒΡεοΙ βοΔ ΠΥ οἵ τεάβεσηά πυπιδληϊίν ; ΟΠ τίβι 
ἰδ δαυδιν ἴῃς Μεάϊαίοτ---ἀηὰ ἱπ {{π||5 
σαρδοιν ἴῃς Ἰυοτὰ (χν. 24-28)---οὗ πδίτιτε 
πὰ οὗ τε. Ὑπε υπίνοτϑθα ἰβ οὔ Οοά 
ἐλγοιρὰ Ολγὶσέ (Η 68. ἱ. 2, 1]οδπ 1. 3): "γὲ 
ἅτα γ Οοά ἐκγομρ, Ολγὶδέ (, (οτ. ν. 18, 
Ἐρῆ. ἰ. 5, εἴς). ΟΟ]. ἱ, τ5. δ΄. πηζο]άβ 
1815. ἀοσίσίπε οὗ με ἄουδίε Ἰιογάβῃϊρ οἱ 
Ομ γίϑε, δαβίηρ Ηἰβ τεάεπιρίίοπμαὶ ὑὡροὸπ 
Ηἰ8 ογοδιϊοημδὶ πεββῃΐρ.---ἶς 15 ἀη Ὄχερειὶ- 
4] νίοἴεηςα ἴο ᾿ἰπιῖι τς βεοοηά τὰ πάντα, 
845 ἀτοιίυβ απὰ Βδὺυγ ανς ἄοπο, ἴο “(δε 
δἴμιοα] πὸνν οτεαϊίοη ᾽ ; ἰῃ 2 Οὐογ. ν. 18 
τᾶς σοπίεχι ρίνεβ [18 1πυϊατοη, Ἡνπῖσἢ 
ἰῃ οὖς ράββαρα ἰξ Ἄχοϊίιδθββ, Τα ἱπίδσιοι 
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ι 8ες νεῖ. 1. 
ι συνηθεια, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥῪΣ ἃ ΜΠ. 

7. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ "γνῶσις, τινὲς δὲ τῇ " συνειδήσει ἷ τοῦ ̓  

χί. τό: 70. ᾽ν εἰδώλου 3. ἕως 2" ἄρτι 2 ὡς “ εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ τ᾽ " συνείδη- 
χνἱϊϊ, 50. 
8ες ποῖς 
θεῖονν. 

σις αὐτῶν " ἀσθενὴς οὖσα " μολύνεται. 8. "βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ 
ψ 8ες ἵν. 13.Ὁ παρίστησι 3 τῷ Θεῷ" οὔτε γὰρ 4 ἐὰν δ φάγωμεν “ περισσεύομεν, ὃ 
"ν 5:6 ΝΈΓ, 1. 
χ ὙνΊ βυὺ- 
)εςιῖνε ρεπ,, Χ. 29; 2 Οου, ἱ. 14. ἷν. 2, νι; Εοτα, ἰΐ, 15, ἰχ. τ; Ὑἱξ, ἴν τ 
8εη86, ἢ.|. (Β66 νεγ. 12, απὰ Εοπι. χῖν. σ ἴοσ -εω). ΕῸΥ Οὐποῦ βεηβε οἵ δάϊ!., ἱ. 25, ἱν. το. 
4, χῖν. 4; -υσμος, 2 Οοτ. νἱΐ. χ. ἃ 5658 11]. 2. 
Ὀεϑΐάεβ ἱπ Ρ.; αἷβὸ ἰπ Αοίβ, [.Κ., Μί. χχνὶ. 53. ς χὶν, 12, χν. 58; ἔσθ, ἴῃ 

εἴς, Υ Τῆς δἀΐ., ἴῃ ἐπ ῖ5 
2 ἕεν. [ἢ. 

τἴπλεβ ἴῃ Εοπι. 4 (ἰπγεβ 
ὁ; 8180 ἰῃ 66. δπὰ Ασοίβ. 

Ὁ 2 Οογ, ἷν. 14, χὶ. 2; 

᾿συνηθειᾳ, ΝΕ ΤΑΒΡ 17, 46, 6γ" ", οορ., ΕὐΐΠ4]., θατα. συνειδησει, 6 ],, εἴς. 

Ξσννηθειᾷ εὡς αρτι τοῦ ειδωλοῦ (1π τἢϊ5 ογάετ); Δ} ἀπος. Ῥὰς ΑἸῸΡ, 

δ παραστησει, δ ΑΒ τ7, 46, 67" ", σορ. Ὀαβηλ. 

4 Ὅν. γὰρ ΑΒ, δτὰ, ἰοΐ. σορ. Ῥᾷβπὶ. 
ἴπ8. γὰρ Π6ἈΡ, εἰς.---Υ δβίεγῃ δπά ϑ'υγίδη, 
δεαν φαγ. νστερουμεθα. . -. ἐαν φαγ. περισσευομεν (Ϊη {πῖ5 

ογάεη): ΑἾἿΒ τγῦ, 46, οἰάεδὶ νξῃ. σορ. ὃ48πι. ; 80 Ἷτ., ΑἹ., ΨΝ.Η., Ναβεῖς, ΕἸ., Ἐν. 
Τῆς ογᾶἄθ οἵ ΤΟΝ, ἰ5 τπαὶ οὔ Μνεβίεῃ ἀπᾶ ϑυγίδη ἅποο., [ῃς πηΐηπ., ἰαῖτ, δηά 

Βγττ.; ἢ δηᾶά Αὔ" τεδά εἐαν μη φαγ. περισσενομεν - . . εαν φαγ. νστερουμεθα: 
80 [αοῆπι. Ττ. ἔαγῖποσ ἔοϊοννβ Β ἴῃ τεδάϊπρ περισσενομεθα ἴοτ -ομεν. 

τεδάϊπρ δι᾿ ὅν ((ος οὗ: 566 {χι]. ποίε), 
“δεσαιι56 ὁ τυμοηι τε 411 (Ὠἱηρβ," νψουϊὰ 
φοηβίβε ἢ ἃ ἰόνναγ ἀοοιτίηε οὐὁἩἨἁ ΟὨτΙβ 5 
Ῥαγβοη, γεργεβεπείηρ Ηἰπὶ 45 ργεσοηοείνεά 
οδἤεεϊ, ψὮΠ]6 ἢ δι᾽ οὗ Ἠε ἰ5. ῥτε- 
δχιϑίεηϊς τηβάϊυτα οὐ ογεαϊίΐοη. Τὴ [Ὰ]] 
Ομ τί βίο συ οὔ ἴπε 3γά στοὺρ οὗ ἴπε ἘΡρ. 
ἴδ Ἰαῖθηϊ μέσα, ΤῊ δίῃ Ὑγμῖ οἢ ταξδγβ 411 
τπηρβ ἴο ἐπε οὔες αοά ουζἦ Ἑδίπεσ 45 
{Π 61 βρσίηρ, ἀπ βυδοσάϊπαιεβ 41] ἐπ ρ8 
ἴο ἴ8ε ομα Ἰοτᾷ οὖσ Βεδάεεχπιἷσσ, ἰθδανθϑ πΠῸ 
ΒΙΏΔΙΙεδὲ βροΐ ἴῃ (πε υπίνετθε ἔογ οἵπεσ 
ἀδίτίαβ ; ἱπιθ!ρεπε ΟἸτβείαπβ ᾿υβαν ἴπ- 
ἔεσγαὰ παΐ τπ6 πιδίεγί αἱ οὗ {πε ἰδοϊοιμγία 
ΨΜ85 υηδῆεοιοἃ Ὁν τπ6 ΠΟΙ͂ΟΝ το οὗ 
Βδαίμεη βδογιῆςα, 
8 26.421 ΤῊΕΞ ΨΝΈΑΚ ΟΟΝΒΟΙΕΝΟΞ ΟΕ 

ΤῊΒ ΟΥὮὨ ἸΡΟΝΑΤΈΚ, νὴ. 7-13.. ΤΠῈ 
Κηονϊεάρα οἵ τῆς οπβς Εδίπες δηᾶ "ογά 
προπ ψνΠ]οἢ {π6 Οογ. Οπυσοὶ ρῥγίἀβᾶ 1156], 
μαᾶ ποῖ τεϊβαβεά 411 [15 πιβπθεσβ το πὰ 
ἔξατβ τεϑρεοιίηρ (86 ἑἀοϊοέλγία ; ἴῃ βοπῖα 
{πε ἱπίθ]]εσὲ οαΐταπ {π6 δατί, ἴῃ οἴει τ 
Ἰαρρεὰ δεμπά. ΨὙνΊ πε 1δτίεσ, τοι ἢ 
ΕΑ Κη688 Οὗ ὑπάετιβιαπάϊπρ οσ ἔοσςε οὗ 
παδίς, τπ6 ἰηβπεπος οὗ ἴῃς μεαῖμεπ ροά 
81] αἰταομ8βὰ ἰο οδ͵εοιβ αββοοίαϊεἃ ψῖτα 
δ ΜΜΟΥΒΕΙΡ (7). ΕῸΥ ἃ τλδῃ ἴῃ {π|5 βίαι 
οἵ ταὶπᾶ τὸ ρατίακε οἵ {πε σοηβεογαίεά 
ἤδβῃ νου δὲ δη δοῖ οἵ σοπιρ!απος υἱτα 
Βαδίῃαηίϑτῃ ; δπά 1 τπ6 ὄἼχασηρίε οὗ βοπιβ 
1655 βογῃρυϊουβ Ὀσοίπεσ μου 1684 Πῖτα 
1πὰ8 τὸ νἱοἰαία Πὶβ σοπβοίεηοε δπά ἴὸ (8]] 
Ἰηῖο ἰάο]δίγυ, πδανν δίαπηα υν1}} 116 δὲ τὴ8 
ἄοοτ οὗ Πἰβ νίγίυα! ταπιρίογ (10- 12). ϑυοῇ 
δίαπια Ῥ, ἀξοίαγεβ πὲ ἴδ Ψ}}}} ἈΪπι5 6} οη 
Π0 δοςσοῦηΐξ ἱποὺτ (13). 

ψεῖ. 7. “Βαϊ ποῖ ἰῷ 811} ἰβ δδς τμ8 

κπονεάρε᾽" (ἡ γνῶσις) ννϊοῦ νου δῃά 1 
οἷατη ἰο ἢᾶνα (1, το), Ἔχργαεβββά [1851 Ποὺ 
ἴῃ τπ6 ἴθιτὰβ οὐ τπ6 ΟΠυτοῦ σοπίεββίοη 
(4 Π..).---τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώ- 
λου, “ ὉΥ τεᾶβοὴ οὗ ποῖ παρ τυδτίοη ὩΡ 
{11 ποῖν ἰο τῆς ἰά01᾽": ον (18. ἄδῖ. οἱ 
ἀεβηΐηρ σαιδο, εὐ. ἘΡἈ. 11, τ.---ξως ἄρτι 
(ς΄. ἵν. 8, τ1) φιδ!ῆεϑ5 τμ6 φυδβῖ- Ὁ]. ποῦ 
συνηθεία, Δοινεὶγ υϑεά, ἡ ὨΙΟὮ, 48 ἰπ 4 
Μδος. χίϊ!. 21 δηά οἱ, ὅτσ., βίσηϊῆςεβ ψντἢ 
1πε οδ]εοιίνε ρμεη. (-- συνηθεία πρὸς οΥ 
μετά) ἐμέεγοοιγϑα, αν ϊαγίέν τολ ει; τμε 
Οἴδασ, ραβϑϑῖνε βεῆβε ἰβ8 βεξῃ ἱπ χΐ. χτῦ. 
ὙΤΒ6 Ν εβίεσῃ τεδάϊηρ, συνειδήσει, Ῥτα- 
[ετσθᾶ ὃν βοπὶς οὐ ἶο5 85 ἴῃς ἰδοΐΐο ἀγάπα, 
Βἶνεβ ἔπε βεῆββ, “ΤὨγΟῸΡἪ τεϊδείοα οὗ 
σοηϑοίδηςε ἴο {π6 140] " (Η:,, Ηη.).---Ως 
εἰξωλόθυτον ἐσθίουσι, “845 δὴ ἰάο]-56οτὶ- 
ἢςε εαἰ (1πῈ πγεδὶ ἱπ φιββίϊοπ) "᾿---τιπᾶθσ 
πα σοηδοϊουβηθθβ παῖ τ 15. βασι, ἢ 
τπ6 5θηβε παυηεηρ {π6πὶ (παι ν παι ἴΠῸῪ 
δαὶ Ὁεϊοηββ ἴο τ ἰάο] δηὰ δβϑοοίϑιεββ 
ἐπεπὶ ἢ ἰε; οὐ, χ. 18 Ε΄. ἀπά ποίββ. 
“«Απά {πεῖγ σοηβοίεποα, δίηςσα ἰξ ἰβ ψγθακ 
(ἀπ 0]6 το μεὶ τὰ οἵ {πὶβ ἔβεὶϊπρ), ἰδ 
Βοὶ]εἄ ᾽" (ορρ. οὗ ἰῃες καθαρὰ συνείδησις 
οὗ τ Τίπι. 1", 9, 2 Τίτη. ἱ. 3). ὙΠε ςοη- 
Βοουβηεββ οὗ βῃατγίηρ ἰπ 1ἄ01- ννογβῆιρ 18 
ἀεβῆ!ηρ ἰο (ἢ βρίγὶ: οὗ 4 ΟἨτγβιίδη ; ἴα 
ταϑῖα Κποινί πρὶν οὗ ἸΔδοϊοιγία, ἁπάθ Δπν 
εἰγουπιδίδησοϑβ, ἴπΠ8 αἴεοίβ σοηνογβ ΤτΟΠῚ 
μϑαιπεηΐβη ΏΟ πᾶνε ποῖ ἔπε 811] [1 ἢ 
τῆι πε φαγί 15 τὰς Ἰοτά δ ἀπά πὸ []- 
ΠεΒ5 ἰῃούθοῖ; πονν, “ ψνῃδίβοανεσ ἰ5 τοί οὗ 
ταϊτῃ 15. δίῃ" (Εοπι. χῖν. 23). 

Ψψεγ. 8. βρῶμα δέ κ-τιλ.: “Βαϊ ἡοο] 
ΨΜ111 ποῖ ργεβθηῖ υ8 ἴο αοά,᾽" πο ἐχλὶδεδιὲ 
πος Ὅσο (Μτ.}: ἰμᾶῖ οὐ ἐπε ργουπὰ οἱ 



η--τὸ, 

οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν “Ὧ ὑστερούμεθα.1} 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 843 

9. " βλέπετε δὲ " μήπως ὁ δες 1 7} 
ε ΤΙ 3, , ε ΄“- Φ 

ἐξουσία ὑμῶν α ἐ πρόσκομμα ἴς Τὰ ὥσιν- 2 17, μα; μ] μ' ὕτη Ἷ μμα γένηται τοῖς ἢ ἀσθενοῦσιν ΠΣ 

1ο. ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε,5 τὸν ἔχοντα 

45; Αείβ χίδί. 4ο; 1, χχὶ, 8, ΟἹ. 11. το, δἀπά τεῆ, 

"γνῶσιν, ἐν ἢ εἰδωλείῳ ' κατα- 
΄ δ'ν .ςἍ - “- κείμενον, οὐχὶ ἡ "συνείδησις αὐτοῦ " ἀσθενοῦς “ ὄντος 4 " οἰκοδομηθή- 

ἰϊ,, σις. 
εχ. 12; ΘΔ] 
015: ΟΟ]. 
1.8, Ηεδ. 
ἡ. 12, χὶϊ, 

ἔϑες νἱΐ. 37; 680 νί. 12. Ε ἔοπι. ἰχ. 
ἔξ ἔ, ([8α. νἱϊ. 14), χίν. 13, 20; τ Ῥεῖ, ἰΐ, 8; ο΄. τκοπτω, ἔοχῃ. χίν. 21; ἐγκοπη, χ, 12 δεῖον,. 

ΤῸ ἀν; α Ἐδβαγ. ἢν 91 
πα ανακειμ. 

ἃςς. ἱ. 47, Χ. 83. 
Κ ὅὲεε νεέσγ. α; Βεσζε οὐἷν ἱγοῃίςαὶ. 

εαν μ 

ὦ Ιπ τὴϊ|5 βεπδε, ΜΙς. ἰδ. 15, σῖν. 3; [ἰς. νἱῖ. 37. 
8εε ποὶς βείον Ὁ 3 ϑ' ων 

ἢ φαγ. υστερουμεθα .. . ἐεαν φαγ. περισσευνομεν (1π (ΐβ 
ογάἄδε): ΑΒ 1᾿γῦ, 46, οἰάεβε νϑ. ζςορ. ὕδβσῃ. ; 50 Τσ., ΑἹ. ΚΝ. Η., Ν βεῖς, ΕἸ., Εν. 

Τῇε τὸ Ν ΤΩΝ ἰ ταὶ οὗ τως -- ἀηᾶ ϑυγίδῃ ὑποο., ἴπ6 πιίηπ., αι. δηᾶ 
ΒΥΓΣΟ; Δῃ. τεδά εαν μη φαγ. περισσενομεν . - - εαν φαγ. υστερουμεθα: 
50 Γιδοῦτη. Ὅτ, [γέρος (Ο] ον Β ἴῃ τεδάϊπρ περισσευομεθα ἔοτ -ομεν. μὰν 
Ξᾳσθενεσιν, 811] ὑπος, Ρὺὲ 1... 
5 ΒΕ, νβ.» Ατρ., Ατηῦγβε. οὔ. σε; δγαοζείφα Ὁ 1,ἀςὮτι. ἀπά ΝΗ, 

4 Μδηγ [δίῃ ἱπίεγρρ., ἱποϊπάϊηρ νρ., γεδᾶ ϑπρε οἱ έ ἐτιβγηρα, 45 1ξ ἴον ασθενης ουσα. 

ΒΟ ἢ πε νεγάϊοε ἰπτη8 τᾶν δ6 5δἰά [τὸ 
“Ργεβεηΐ᾽" οπα ἴο (ῃ6 ᾿υᾶρε. Τὸ “ σοπ,- 
τηεη δ᾽" ᾽β συν-, πο παρίστημι (8εε ρΔτἶ5.}; 
ἴον τῆς κω (566 ἐχεῖ, ποίε), οὔ. Εοτη. χίν. 
1Ο, 2 Οογ. ἷν. 14, ΟΟ]. ἱ. 28.---βρώματα 
Ὧο ποῖ επίεσ ἱπίο ουσ ρεγγηδπεηΐ δεΐηρ 
(νὶ. 13; 566 ποία); ἐΐεν νν1}}1 ποὲ ὃὉὈς {δα 
οτγἰτετία οὗ {πῸ Ἀρργοδοπίπρ Τυάρτηεηί.--- 
ὙΤΜε αἰϊεγηδεῖνε οὔτε οἰδιιβεβ περδίϊνα ἔς 
ὉΝΜΟ ΟΡΡοβίίεξ ὰὺβ ἱπ ὑοῦ “οοἄ᾽" 
ταὶρἢς πᾶνε Ὀεθη ΒΕ ρροβαά ἴο “ ργεβεηῖΐ τι 
τὸ αοά"": ““πεῖῖδεγ ᾿ξ να ἄο ποί δδὲ, δᾶτῈ 
ψε (6 ᾿νογβε οἱ (ὑστερούμεϑα : 5Βεε ποῖς 
ΟἹ 1. 7); ποῦ ξ ᾿ς δαΐῖ, ατε νψὲ ἴῃς Ὀείιίεγ 
ΟἹ (περισσεύομεν: ἄο ψε Δρουπά, εχ- 
οεεᾶ οἐμπετβ)". ὙΠπὲ ἰδἴζεγ ργεάϊςαϊς 15 
ΔΡΡτορτίαίε τὸ πε “" βίγοη δ," νῇο ἀεειηεάᾶ 
ἘΠΕτηβεῖνεβ ἱπ ἃ βαρεγίοσ ροβίτίοη, οἢ ἃ 
Ὠίρθεῦ στουπά οἵἉ [ΔΙΏ.--- ἐγ. 8, [ἰκὸ νν. 
4-6, τεργεβθηῖβ ἴῃς ῥγὸ ἰπ τῇς αιεβιίοη 
περὶ βρώσεως, 45 νν. 7, 8-13 (ἢς οοηίγα. 
ΟΠαρ. νἱϊ. 15 νἱτίια!ν ἃ ἀϊαίορυς; {πὲ 
ἄουδίε (ς᾽! επρὶπρ' δηᾶ γεδυίεπρ) δὲ οὗ 
νν. 8 ἢ, ἰῈἢ ἐπε ννογὰβ “ γοῊ τρις" οὗ 
νεΓ. 9, ἴῃ δοσογάδποε ψῆ ῬΑυ]}5 ἀΐαϊες- 
Εἰσαὶ βίγϊε (οὐ. οπι. 11, χ- 8), φοπιρεῖβ ὰ5 
το τεδὰ (ῃϊ5 νεγ., {Πκὸ νν. 1, 4-6, ἃ ὕγομε 
ἐλε πιομίλμ οΥ ἐπε Οον., ῬοββίὈ]ν ἔτοπι ἴῃς 
Οπυγοῖ 1 ετίεγ; “Βὶς δἰτεσ ογϑί, νεῖ εβ58 
φοίεγαῖ, Οογί πιῃοσαπιὶ ῥγϑβίοχίῃβ (Ον.). 
Δὲ ἴτε νοζά μολύνεται Ῥ. ἢεδτΒ Βοπια οἱ 
δῖβ τεδάειβ ἱπέδιζεου : “Τῆς Τοοπβοίεηςε 
οὗ ἴῃς ψνεαῖ Ὀγοίπεσ 8 ἀφ ὶσά, γου 8ΆΔΥ, 
ὉΥ εαἰΐηρ δἴετ τῆν ἐχδρίς. Βυϊ (δέ) 
δον 80) ὙΥυδὔοὰ ὕανε ἰδιρμί υ8 παι σοά 
11 ποὲ ᾿πᾶρε 8 Ὁ ἴπεβε {ἰῆϊηρ ἐα- 
τεγηδῖβ; δβεπθηςα οὐ 0856 οὗ “πιοδλίβ᾽ 
τῆλκεβ πὸ ἀϊβεγεποα ἰὼ οἷ ἱπίγίπϑὶς 
βίαια." Τηΐβ Ρδ0] δά πιῖ5, ἰο 5εὶ δρδίηβὲ 
ἴς τῆς. οαυκτίοη βλέπετε δὲ μὴ κιτιλ.» οῃ 
ψΒῖοὰ τῆς τεδὲ οὗ [Ὡς ρδγαρταρῃ ἤδηρΒ. 

ψεσ. 9.0ὡ “Βεννᾶτε, ποννενεγ, ἰθεβῖ τη 18 
τίρμι οὗἩ γοιτβ "᾿---ϑο, ἴο εδὶ {πε ἰΔο]οιγία, 
ἔος Ὡς ἢ τῆδην οὗ ἴπε Οοσ. ἀγὲ σοηπίεηδ- 
ἰηβ, αῃὰ ῥῬγοῦδοϊυ ἱπ ἴπε Οδμυτοῃ 1 εἴξεσ 
(1). Ἐὸοσ ἐξουσία ἱπ {{||5 ιι8ς, οὗ, ἰχ. 4. ἔξ, 
12, αἶδο ἔξεστιν ἰῃ νὶ. 12, χ.ι 22. ΤῇΘ 
7εταβ. Οουηοῖ (Αοίδ χν. 29), ἰοὸ ψῃοβα 
ἄεοτες Ῥ. ννᾶβ ἃ ραγίυν, μβαᾶ ποὶ ἀεηϊεά ἐπ 
ῤγίποεϊῤῥίε τῇς Ἰαννξα!παβ8 οὗ υβίηρ ἰάοίο- 
τηγίδ; ἴξ ἑογραδε βιοῃ 88 ἴο {πὸ τηϊχεὰᾶ 
7 ἄξοο- πες ΟὨυγομοβ νἱ πη ἃ σεγίδίη 
ἅτϑα, ἴῃ ἀδξεγεησε ἴο [εἰν ]8ἢ ἔδε αν. Ρδαυΐ 
ΠΟΥ68 ἴῃ εἴες! ἰο [86 βᾶπιῈὲ σοπο υβίοη, 
τπουρ ἢς αἀυΐδές ἰηδίεδα οὗ οοπιτηαπά- 
ἰῃρ. ὙΠπε πρόσκομμα ἰ8Β 84η οὈδίδοϊα 
τὔγοννῃ ἴῃ {πὸ ννὰν οὗ “τῆς τνεδκ,᾽ ονεῦ 
ψΠϊσοἢ ἘΠῈῪ πλᾶν βίυταδία ἱπίο ἃ πλογαὶ [41], 
ποῖ πανΐπρ τῇς βίγεηρίῃ εἰτπεῦ ἴοὸ οναγ- 
ςομῆς ὑμεῖσ ΘΟΓῸΡΙΕ8. ογ ἴὸ ἀϊβγεραγὰά δῃ 
ΘΧΑΙΊΡΙ6 οοπίγατγυ ἴο ἐμεῖς σοηδβοίθποα. 

γετγ. τὸ βηΐογςββ (γάρ) ἴπε αῦονε 'νᾶγῃ- 
ἰπρ.--σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν, “ἴπεε, τῃ6 
τωλῃ {πδὶ ᾽45 Κπονϊεάρε"᾽ (5εε 1): (δε 
Οοτγ. ργείεηβίοη ἴο βυρεγίοσ βπ]ρῃίεη- 
τηδπῖ, 5Βποννῃ ἴῃ νν. 2 ἔ. 0 Ῥὲ ἔδυ! ἴπ 
ΟὨ γί βεῖδπ ἐμεογυ, πονν ἀϊβοίοβεβ ἰἴ8 ργδο- 
εἶσαὶ πιίβομίεί. Ὑπὸ δεπανίους οἵ {πὲ 
ΟὨγίβιίδα τη οὗ Κηονϊεάρσε ψψῇο “τε- 
οἰἶπεβ (δὲ 1416) ἴῃ δη ἰάο!᾿Β ἐθαρ]ς,᾽ 5 
τεργαβεπίβα δ5 ἃ βοτί οἵ Ὀγανδάο---ἃ {πὶπρ' 
ἄοπε ἴο βῃον ἷβ “ Κπονϊεάρε,᾽" Πἰ8 σοπὶ- 
Ἰεῖα ἔγεεάοηι ἔγοτῃ βιιρεγβειεου ρους ἐπ 6 

1ᾶο]. ΤᾺΪβ δοῖ ἰβ οεπβιγεᾶ βεσδυβε οὗ 115 
εβεςξ προ {δε τη οὔ οίμετβ ; ἴῃ χ. 18-22 
ἴε Ψ{ΠῚ θεὲ σοπάἀετηπεά οπ 15 ονῃ δοςοιηξ. 
ΤΠ ἔοτπι εἰδωλίον (οΓ -εἶον) Οσομτβ ἴῃ 
τὲ Αροοίυρδα; ἰξ ἴο Πονν8 ἐπε ἔοστηβείοα 
οἵ ατ. τεπηρῖε παπηθ8-- -᾿πολλωνεῖον, εἰς. 
--οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ, ἀσθενοῦς 
ὄντος κιτιλ.; “ὙΠ πο Πὶβ οοπβοίθησε, 
ΨΕΔΚ 88 δα ἷβ, ὃς "εὐϊῆεά᾽ υὑπίο εδείης 
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ἐἰδρδ ιν, δὰ σεται εἷς τὸ τὰ “εἰδωλόθυτα ἐσθίειν ; 

ΨΙ11. 11---α3. 

11. καὶ 1 ̓Ι ἀπολεῖται 1 ὁ 

19, αν. τὶ ἀσθενῶν 2 ἀδελφὸς 2 ἐπὶ ὅ τῇ σῇ ᾿ γνώσει," δι᾿ ὧν " Χριστὸς " ἀπέθανεν. 
ἔ., 21, ἰῃ 
ἔρυτ. 
ΒΕεηΒ6. 

12. οὕτω δὲ “ἁμαρτάνοντες “ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ὃ τύπτοντες 
86ε να. ). αὐτῶν τὴν ἦ συνείδησιν " ἀσθενοῦσαν, “ εἰς Χριστὸν " ἁμαρτάνετε. 

πχν. 3; 2 
Οογονο τσὶ 14. ᾿ διόπερ εἰ " βρῶμα " σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω 

υἱὲ, 34, 
χὶν, 9; 9; ΤΕ 
(141. 11, 21: τ ΤῊ. ἵν. 14. ν. τοὶ 1 Ῥεὶ, 1]. τ8; [0. χὶ, 50 ἢ. 

διο, 866 ΧΙΪ. 3. 1.8; Ῥτον. χχνὶ. 22. 4 χ. 14. 
χχὶϊὶ. 8, χχχὶϊ. (χχχν.) 15. 8. οπι. χίν. 21, Ὀ]. 

Ομ, ν. 

ἢ, νὶ. ΒΠ),," κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου ὁ " σκανδαλίσω. 

Ὁ 8ὅ6ε Υἱ. 18. ΡΝΟΤ. λει. οὐχ Κίπεε 
τ Βοσα. χίν. 21; Μι. χν. 12, χνϊϊ, 27; ἜΝ ἸΡῊ 

Ἰαπολλυται γαρ: ΝΒ 17, φορ. θαβῃι., ΟἸετα. ; ἀπολλυται ουν, ΑΡ, 
και απολλυται: δ Ὁ 46, 67" ", Βαβ. 

(ἰ[δἰε ννεβίετπ ἀπά ϑυτγίδῃ). 

30 ασθενων ἐν ΤΏ σῇ γνώσει, ὁ αδελφος 
ογάδτ) : 411] ὑγε- ϑυγίδῃ ὑηςο, 

δ ἐγ, 411 ππος. Ὀαΐ [,. 

4 Τῆς ὑν εβίεσηῃ ἔεχίὶβ οὔ. [πΠ6 βεοοηά μον. 

με ἔοοάβ οἴετγεά ἰο ἰἄο]5 ὃ "᾿᾿---ποῖ δέοαιεδε 
Ὦς 15 ννεαῖκ (45 που ρῇ ονεγροννετεά ὉΥ ἃ 
βίγοπρεσ πιίη), Βαϊ τολὲϊε ἢ 18 51{Π] νγαδκ, 
85 ὑηάετ ἴπε Πηρετίηρ Βεϊϊεῖ τπᾶὲ (Π6 ἰάο] 
15. ""βοπηειῃίηρ ἴῃ με ννοτ]ά " (7): “δῖ5 
ΝΕΙΡΙ5 ἜΧρεϊ πη Γ Πότγοσ ἱπῆγπιὶ, ἰδπιεῃ 
εἄεπεῖβ᾽᾽ (Βξ.).--- Πὺ5 εδτίηρ πηρεγϑυδάθα 
“1 88 ονῃῇ τηϊηὰ ᾿" (Εσοχ. χίῖν. 5), με βίπβ 
(Άου,. χίν. 23), δπά ἐπεγείογε “15 ρεγβῇς- 
ἱπσ᾿᾽᾽ (11). Ἴδε νϑ. “εἀϊβεά᾽"---ἰπϑιεδὰ 
οὗ “ρεγβυιδάεά ᾽" ογ ἔπε {1κε---ἰβ υδεὰ ἰπ 
β84 ἴτοῦν (εΐ, Τετῖ., “ τἀϊβοδίυτ δά 
τυΐϊηλτη,᾽" δὲ Ῥγάξον. Ἡαγείε., 3}; Ῥ. Ῥτο- 
ῬΑ ὍΙν ἰακαβ ἃρ {πε ννογά ἴπ ἐπ18 σοηπεχ- 
ἴοῃ ἔτοπι ἴῃς Ομυγοῦ [νεἰεγ : ἴπ6 εαίεσβ 
οἵ ἰδοϊοιγία πουρμς {πεῖν ῥσαςιῖςα “ 6ἀϊ- 
ἔγίηρ ᾽" ἴο 1ε58 δἀνδηςεα Ὀτείῃγεη---" δαάὶ- 
ἜρΩν ξογβοοῖῇ 1---ἰο ψΒδὶ δηάᾶ ὃ "" 

γεσ. 1. “Ῥοὸγ ἴμε ψεαῖκ τῇδπ [νγποτλ 
γοὰ (Δ1κ οὗ δυϊ]άϊπρ ἀρ] ἐς δείηρ ἀέ- 
δέγογσα τὰτουρ ἐγ Κηονμ]εάρε --- πα 
Ῥγοΐμϑγ, οα ὑγῇοβαε δοσουηῖ Ομγίβι ἀϊεὰ 1 ἢ 
(Εοπι. χὶν. 15). ἜΠ|5 δῆδγπιβ, νυ] ἢ ἴδτ- 
τῖθ]6 Ἔτη ρμδβ15, [ς ἴβϑιια ἱπιρι ἃ Ὁν νϑῖ. 
το: ““εβὶ εαϊβοδείο τυΐποβα " (Ον.).--- 
ἀσθενῶν πιεᾶπβ (ποτε ἔπη ὁ ἀσθενής) 
{με πιᾶῃ ἴῃ ἃ σοπεϊπυεά βίίε οὗ νγεαῖ.- 
πιεβ88.---ἐν τῇ σῇ γνώσει, “οὐ [πε ρ»τουπά 
(ογ ἴῃ {πε βρῆεγθ) οὗ ἐγ Κπονϊεάρςε"; 
ἴῃ (18 δἰπιοβρῆεγε ἐπθ ννεαῖς ζαϊτἢ οἵ ἔπε 
οἴβεγ σαπηοί Ἰΐνε (ζ, ἐν ἴῃ 11..4.; ΕΡΆ. ἱν. 
τό, ἐν ἀγάπῃ). Ηἰ5 “Κπον]εάρε " ἰεανεβ 
τς τετηρίεσ ἱπεχουβαῦϊα. “Νοῦςς τῆς 
τῆγβθίο ἁ ἀδείηθββ οὗ ἔπε ρίσίυγε : {πεσα 
Ῥαγίβμεβ, τῆν Ῥτοίβεγ, ἴογ ννβοσῃ ΟΠ γῖβι 
ἀϊεά " (Β:.). Ῥδὺ] ἃρΡε818 ἴο {με βίτοπρεϑβδί 
(εε!ηρ8 οὗ ἃ Ομγίϑείδη---Ῥσοίμουν ἴονα 
ἀηὰ ἰονδὶεν ἰο ΟἸτίθί. Εοσ ἴῃε ργόβρβϑο- 
εἶνε δι’ ὅν, ο΄. Κοπι, ἷν. 25; Ομ σίβε᾽ 5 ἄθδτῃ 

και ἀπολειται: ὨςΟ],, εἰς,, ΝΕ. 5γτγ. 

δι᾿ον κιτιλ, (ἴπ (818 

ἰθ [85 ἐτιιδιγαϊβα οὗὨ 115 ἄξεαγ οδἤεσι (εζ. 
α Δ]. ἐϊν 21) Ὁν τὰν μεαγεῖεββ ἴΟ]]γ 1 

Μεῖ. 12. ἴῃ βοῇ οᾶδε, ποὶ οπὶν ἔπε 
Ὑγεᾶῖκ Ῥτοίμεγ βίηβ Ὁ. υἱοὶ ἀϊΐηρ, δας {π6 
βίγσοηρ᾽ ψγῆο ἱετηριεα ᾿ἰπὶ; ἀπά {π6 ἰδίξοσ 
βίῃβ ἀϊγεσιν “ραῖίπβὲ ΟΠ γίϑι "" (ἴογ (ἢ68 
σοηδίγισείοη, οὗ, νὶ. 18): “Βυΐ βἰππίπρ 'π 
118. ΨΥ ἀρϑιηβὲ {πῈ Ὀγείμσεπ, δπὰ ἰη- 
ἢιςεῖηρ 4 Ὀονν οὐ ἐπεὶ σοπβοίαποα ψψῃΐ]α 
1Ὲ 15 ψψεακ, γοῦ βίη αραΐηβε Οἢγίϑι".---τὴν 
συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, ποί “τΠπεῖτ νγ6 8 Κ 
οοπδβοίεησε ᾽᾽ (τὴν ἄσθεν.), θαι “ {πεῖς σοη-" 
Βοίεηοα ὑγεαῖς 85. ἴΐ 15᾽): πονν θαβε ἴο 
δίγικε (ΠῈ ᾿νε |---τύπτω ἀεβογῖρεθ 45 
πε νἱοίεπε ντοηρ οὗ ἔπ6 ἰηΐσγεγ, ννῃδὲ ἰ5 ἃ 
μόλυσμα ἀπά πρόσκομμα (7, 9) ἴῃ 18 
εἴδει ἀροη {πὸ ἰπ͵υτεά. Α δίοισ οπ με 
ςοπβοίθηςβ 5ΠοΟΚΒβ δηᾷ ἀεγδηρεβ ἰξ.--ἘῸΣ 
{πε θελγίηρ οὗ βυσῃ δὴ δοῖ οἡ Ολγὶδέ, 566 
Μαῖίι, χνἱ. 6 δ, χχν. 40, 45; 4'50 Ζεοῆ. 
τἰ, 8, εἰς. Τῆε ρεϊποῖρίε οὗ υπίοη νυ] 
ΟὨγῖϑε, μῖοΒ ἔσθ ἀβ βὶη ἀραίηϑδέ ὁπεβεὶῖ 
(ν!. 15), ἔογ 45 οἴη δραίηβε οπβ᾽β ὑτοίμεγ. 

γεῖ. 13 βδιχηβ ὉΡ {πε ἀεραίε 1η ἔπε 
ἰληρυᾶρα οἔρεγεοπαὶ οοηνϊοιίοῃ: “ὙΥ Βογα- 
ἴογε νεγ]ν ᾿-τῖοῦ τΠ15. Ιδϑὲ τεάβοη ἄρονε 
411----οὐ 1 (4 πιδίτεν οὔ ἴοοά (βρῶμα, ἱπάε:.) 
18. Βα πΊ ] πρ τὰν Ὁτοίμεσ, 1 νν}}} εαὲ πὸ 
ἢδβῃ- πλεδίβ ἴοσ Ἔνεέγτλοσγε, (πὲ 1 την ποὶ 
Β[ΠΤΑΡ]6 τῶν Ὀγοῖμογ".---κρέα (ρ]. οὗ κρέας) 
δ ση1ῆε5 {πε Κίπάβ οἵ βρῶμα 1η αμεϑέΐοῃ, 
που άίηρ ῥτορδῦϊν θεβιᾶς {πε ἰδο]οιη νέα 
οἴμετ δηϊπ,Α] ἔοοάβ ψν ῃοἢ πηῖρῆς βοδη 1155 
τάθη οὗ πᾶγγον νίαν, ΒΌΟΙ 85 ἴδε νερε- 
τατίδηβ οἵ Εοπι. χίν, 13-21 (8εε ποίεβ σε 
ἴοε.).-- συ εἰπλε8 ἴῃ νν. 11-13 Ῥ. τβρεδίεξ 
ἴα ννογὰ ἀδελφός, 5εεκίηρ ἴο εἰϊοὶε τῆς 
ἰουε γὨϊοΝ νν88 πεεάε ἰο σοπίγοὶ Οοσ, 
Κηον]εάρε ((7. 2 4.).-- “Ἐοτ “ σκανδαλίζω, 



ΙΧ. 1---. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ αὶ 84: 

ΙΧ. τ, οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος "; οὐκ εἰμὶ "ἐλεύθερος '; οὐχὶ Ἰησοῦν 3" Ὧι ο; 
Χριστὸν 3 τὸν " Κύριον ἡμῶν " ἑώρακα ὃ; οὐ τὸ “ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε 
ἐν Κυρίῳ; 2. “ εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, " ἀλλά 4 γε ὑμῖν εἶμι - 
ἡ γὰρ “σφραγὶς τῆς ἐμῆς ὁ “ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 

χν. 58, χνΐ. το; Εοπι. χῖν. 20; ῬΕΪ]. ἱ. χα, ἰὶ. 30; 2 Τῖπι, ἵν. 5; Αοὶβ χἕϊί. 2, χίν, 26, 
21; οἱ. ῬΒΪ. 1. 8. Ἐὸορτ ἀλλα δἔϊεσγ 

ε οπι. ἱν. τσ; 2 Τίγῃ. ἰΐ. το; 
ον. νἱϊ. 3, εἰς, 

ΠΣ, νἹΐ, 
3:1 (Δ. ἵν. 
ΓΙ ΗΠ 
Ρει. 11, τό, 

Β7]ο. χχ. 18, 
25: Αοὶβ 
ΧχΙΐ, τα 7. 

ς 1, 13 ΓΝ 
α 1, χχὶν. πςὰς ἈΥΡΟΟΙ͂Σ δες ἱν. ἀπ τας δ᾽ 2 45 χὶ, 6, χιϊ!. 4: Εοπ,. νἱ. 

) " Ψ. 1, δἴς,. πἰζομαι, 2 ΟΟΓ. ἱ. 22; Ἀοπλ. χν. 28; ἘΡΉ. ἱ, 13, ἦν. 90: . { Βοιι. 1. 5; 6Δ]. ἢ, 8; Ἀσὶϑ 1. 25 Η ων». Ώευι, χχίϊ, 7. 

Ἰφν »ἐλευνθερος ;... ἀπόστολος; (ἴῃ ἐμῖ5 ογάετ) : 9 ΑΒΡ 17, 37, 46, νξ΄. Ξγτβοβ. (ΟΡ. 
ΣἸησουν (πους Χριστον), ΑΒ 46, οἰάεδὶ νῃ. 56ῃ. Βᾶϑγη. 
Χριστον ἴησουν, Ο, Τοτί,, Ατρ., Ρεΐαρ.; 

ζορ. ΟἿ ποῖε οῃ νεσ. 4. 

δέεορακα, ΙΒ ΏΞΘΡ; 0 Τίβοϊ., ΚΝ. Η., Νεβῖς. 

ἴησουν Χριστον, ὈΚΙ;Ρ, εἰς,, δγτβοῖ. 

586ε Ὗτ., Ρ. τοϑ. 

ἐσφραγις μον τῆς αποστολης: ΒΡ 17, 46. 

ἐο ῥμί α σκάνδαλον (ς]. σκανδάληθρον, 
ἐγαῤ-πέοκ τε πρόσκομμα, 0) ἱπ Δἀποίπετ᾽Β 
ΨΨΑΥ,᾿ ς΄. Ἀοτη. χὶν. 21 δηᾶ ρατίβ. Τῆς 
βίγοηρ πδρϑίίοη οὐ μή (“πο ἔδαγ 1εβὲ": 
866 Ὗντ., Ρ. 634 1) 15. ἐασίμεσ πεϊσῃίεπεά 
ὃν εἰς τὸν αἰῶνα, ““ἴο εἰετηϊγ", ὙΠῈ 
τεπάεγι πο “ ν Ὦ1εῈ ἐπε ὑνου]ᾶ βιαπάβι 8 
Ῥαββὰ ὁπ ἔπε υ8εὲ οὗ αἰῶν (ῤεγῥείμἰ ἐγ») ἷπ 
5010}} ραββαρα8 85 ἷ. 20, ὑνῆεσγα ἴδε σοπίεχε 
ὨΆΓΓΟΥΝΒ (5 τηδαπίηρ; πῃ [Π1]8 ρῆγαβε ἐπα 
ποῦῃ 85 115 [011 βαηβε, θθΐ υβεά τῃείοσὶ- 
ΟΑΙΪν. 

8.27. Ῥαυτ᾽β Αρόϑτοιο ὅτατυβ, ἰχ. 
1:-ὅ, Τῆς ΑΡ. ἰ5 τεδάγ ἰὸ ἔοσεφο ἢΐβ τίρμε 
(ο υ868 {δε ἰΔοϊ]οτηγία, ὑνμεσγενες Ἐι15 οἰ δὶπὶ 
δΒυτίβ {πα ΒΒΟΘΡΕΙ 1116 5 οὗ δὴν ὕὑσοῖμεσ 
(ν111, 13). Ηδ ἰ5 “ἴτδθ᾿ 85 δὴν τηδῃ ἴῃ 
(ος. ἰῇ 50 ἢ τεβρεοίβ; τῆοτγε ἔπδη {πἰβ, ἢς 
15 “δὴ δροβέϊε "" (1χ. 1), ἀπά τὴε σβυτγοῦ 
οἵ Οονς. 15 νυϊέπεβδ8 το τῃε ἔδοϊ, θείηρ ᾿ΐἴβε1 
ἰδ ἌπδΎῈ [0 411] σῃδ]]εηρεῖβ (2 {.). 1 
80, δὲ 845 ἐλε γίρμέ ἰοὸ ἴοοξᾷ ἐο δὶς 
Ολμγοδες 707 »παϊπίσπαποε, ἀπὰ ἴμαὶ ἴῃ 
1π6 οτάϊπασυ οοπηΐοτὲ οὐ πιδιγὶεα 11ξ6---ἃ 
οἷαίπη ὑπαπεβιϊοπεα ἰπη ἴπε οαβα οἵ δίβ 
ςΟΙ]εαρτιεβ 'πῃ ἔπε δροβιεβηὶρ (4-6). 

ψεσ. 1. οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; ΤῆΪΐδ 
αιεβίίοη, αγιβίπρ οὐκ οὗ ἐπε ἔξοτεροίηρ ὃ, 
ῬΙΌΡΕΓΙΥ οοίπεβ ἤτβε. Τῆε ἐτεαάοηι βιρ- 
Ῥοβϑά ἴβ τῃδὲ οὗ ῥγέροῥίδ; ἴῃ νεγ. τὸ ἱὲ 
ΨΙΠ (ΔΚ6 ἃ ρεγβοπαὶ σογηρίεχίοη Ρ, 18 
ΠΟ ἰοηπβρὲς δουπά ὃὉγΥ Μοβαὶς γεβιίγίοιϊοπβ 
ἰπ ἔπε πιδιΐετβ ἀπάεσ ἀϊβραίε (οἷ, νεγ. 21, 
χ. 20, (38]. 1ϊ. 4, ἵν. 12, ν. 1); δε Βοϊάβ 
ἐδα τὶς Ὀεϊοηρίπρ ἴο Ἔνετυ Ἔπιαποὶραϊεά 
ΟἈὨ σι βιῖδη.---Ἔδτ θεγοπα [Π15 τεδοῆαβ τπα 
ᾳαδδιίοπ, οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ; ψνπίοῃ Ῥ, 
ΔΏΒΌΨΕΙΒ ὉΥ ρυΓΠΡ ονῸ οἴπασ 4υθβίοηβ, 
ΠΕ ἴὸ δῖ5 οὐ σοπϑβοίουβπεβδ, ἔμ6 οἴπασ 
(ο ἴμαι οὗ Πὶ5 τεδάεγβ : “Ἧδνε ] ποί σε 

ὁπ5ι5 ΟῊΥ̓͂ Τ,ογά ὃ Ατε ποί γοῦ "Ὲ} τοογὰ 
ἴῃ δε 1οτά ὃ "--Ἰησοῦν . . .« ἑόρακα (7. 

Αοἱβ νἱϊ. 55, ἴχ, 5, 17, χχίΐ. 8, χχνὶ. 15) ἰβ8 
8 ἀπίῃ Ἔχργεββδίοπ ὑνἱεἢ Ρὶ ; Σὲ ἀββοσῖθεβ 
ποῖ 8 βρίγίτυδὶ ἀρρσεμεπβίομ, ἐπε γνῶναι 
Χοιστὸν οὗ (πε θεϊΐενετ, ποῦ ἔμπα δοβίδις 
νἰβίοπβ Ψῃϊοι με μδᾶ βοσγπειίπιεβ επ͵ογεά 
ἴῃ ἃ βίαϊε οὗ ἴγᾶποα (2 Όοσ. χίϊ. σ 8.), Ῥαὶ 
τῇδε δοίυδὶ θεδμοϊἀϊμῃρ' οὐ {πῈ ἢυτηδη ἀπά 
εἰοτβεὰ Εεάξεπηθσ ψν Ὡς Ῥεΐε!] Ηἷπὶ θα 
πε Ὺ ἴο ᾿θαπηδβοι8 ; ἔτοσῃ {πὶ ἀδιοά 
ῬοΙἢ Ὠἷ5 ΚΑ ἢ ἀπά ἷβ πιϊββίου (Αςιβ ἰχ. 
1-32, Δ]. 1. 1το- 7). Ῥδὰϊ βαϊάοτη ῃ568 
“ }εϑυβ" δ8 ἴπε6ὶ πᾶτηβ οὗ οὖς Ἰογὰ ἀϊ8- 
εἰποιίνεϊν, αἰνναυβ ὑνΠ ἢ δρθοϊῆς τεξ, το ἴῃς 
Βιἰδβιογίοαὶ Ρεγβϑοη (εἶ χὶΐ. 3,1, τ ΤΠ685. ἷν. 
14; Ἐρᾷ. ἵν, 21; ΡΠ], 4, το; 2 ον. ἱν. 
10-14). ὙΒΕ νι βίθ]ς δηά ρίογίοιιβ τηδῃ 
ΨΠΟ ἔπεη ρρεδγεά, ἀεοϊδτεά ΗΪπλβεὶῖ δ5 
“4 7658885᾽"; ἴτοπὶ δὲ ἱπβίαπε 5411 Κπονν 
παῖ πε μὰ βεεὴ {π6 ογιοϊβεά [6815 τίβεῃ 
δπὰ τεϊρπίπρ. Αϑδκίπρ οὗ μῖβ. πενν-ουπὰ 
Τιοτᾶ, “ὟΝ πδὲ νη Του μάνα τηα ἴοὸ ἀο ὃ 
με τεςεϊνεά τε σοτηγηαπά οὐ οὗ ψῃΐοΒ 
πὶ σοπηπηϊββίοπ ππίοϊ ἀεδὰ 115612, Ῥειβοηδὶ 
Κπονψ]εάρε οὗ ἔπε 1μογὰ δηᾶ ἃ “"" ψοτγὰ ἔτοσῃ 
Ηἰ5 ταουτῃ " (Δοίβ χχίϊ, 14) ὑνεσε πεοβϑ- 
ΒΘΙῪ ἴο οσοηϑίϊιε δὴ ΑΡοβέῖε ἴῃ ἴπ6 
ῬυΪΓΔΑΤΥ βδεῆβα, [6 ἱπηηγεάϊαξςε “ 6πγὶ8- 
ΒᾶτΥ " οὗ 7εβ55 (ο΄, Ματῖκ 11]. 13, Αείβ ἱ, 
21 ); ἰπ νίτίας οὔ τΠἰ8 εχρεγίεηςε, Ῥ, 
οἰαβθεὲβ δἰ πηβ6ὶῦ ἢ “ἀπε οἵμαγ ΑΡρρ.᾿" 
(αν. γ 8., (41. 1, 16 4); δὶδ τίρβε ἴὸ ἀο 
80 νν»ὰ8 ἱπ ἀπε {ἰπθ δοκηοινίδάρεά ὃν 
{μεπὶ (( Δ]. 11, 6-90). Ὑῆα στδαὶ ἱπεεγνίεν, 
ἴῃ [15 1] ἱτηρογῖ, ννᾶβ Ῥϑα} 5 οννῃ ϑβεοζεῖ; 
᾿ἰ8 ἀροβίοϊς ροννεσ, ἀδγίνεα ἐπεγείτοπι, 
νγ85 τηδηίξεβε το {πεῈὸὶ ΨψΠοΪε ἡνοσ]ά (2 Οὐχ. 
1.1 (,, χῖῖ, χ2}, πε Οογ. ΟΒυσοῃ βυρρὶν- 
ἱπρ' ἃ σοπϑβρίοσποιβ ὑζοοί. 
Ὅν: 2,3. Ι1ἢ ποῖ δὲ Οοσϊπιῇ απιοηρβὲ 

1πο8Ὲὲ ΨῆΟ οτἰεά “1 δὴ οὗ Οερμδ5," 
εἰβαννῆογα Ῥδ0}8 ἀροβί βῆ νναὰ8. ἀεπίθά 
ὉΥ δὸς 7υἀαϊκεὶς ρΡατίγ, αραΐπαδι ποτ ἢς 
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ἐπ Οοτ, νἱ!, 4. ἡ ἐμὴ ΕΣ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ " ἀνακρίνουσιν αὕτη 1 ἐστί] 4. ' μὴ 
σι; ΡΒϊ. 
ἱ. γ, 16; αἱ οὐκ 
Τίπι. ἱν. 

» “᾿ 

᾿ ἔχομεν ἢ ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν 5; 5. 'μὴ ' οὐκ " ἔχομεν 
16; α Ρεὶ. ἃ ἐξουσίαν ἀδελφὴν ὃ γυναῖκα 5. ' περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ᾿ ἀπό- 
ἘΠΗ͂ΡΕ ΤῚ 
(ἢ 
ἄαι.)}; Αεἰβ χχὶϊΐ. σ, χχν. 16. ἢ 8εε ἰΐ, 14. 
Ν.Ὶ λιν; Ἐζεκ, χχαχνὶ, Δ. ΟἹ. Αοἰβ χίϊ, τὰ; Με. ν. 23, εἰς, 

ἱ χὶ. 22; Εσπι. χ. 18 {, Κ 8ὲεε νἱΐ,. 37. 1 Ὑτδηβ,, 
τὰ Ἰὼ (Ὠΐβ βεηβα, χὶΐ, 2δ ἔ., χν. 7, 

9; 2 Οος. χἷ. 5 (}); (αἱ. ἱ, σ7, το; ἘΡΒ. ἴΐ, 20, ἱϊ}, 5, ἣν ααὶ τ ΤΆ. ἰΐ, δ; 2 Ρεῖ. 1ϊϊ. 2; ασΒρρ. ἀπά 
Αοἰἴβ, ῥας5,7. 

Ἰεστιν αντη (ἴῃ {πἰ5 ογάετ) : ΦΑΒΡ 17, 37, 46. 

2ὅπειν, Β"; οἵ πιν, Πα. ὅεε τον Ρ. 112. 

8 ΟΙετα, ΑἹ., Ηΐδγ., Αὑρ., ΗἸ]., ψ τα τς ἀσπὶ. νεῖβ., τεδά γυναικας ΟἹ αδελφας 
γυναικας, σοπέοττηϊηρ τς οὐ]. ἴο ἐχομεν». 

μιά αἴεσνγατάβ ἴὸ τὶ 2 οσ. χ. β. ἴῃ 
1Π|5 {π|4] ἢε σοιηίβ οη ἐῃς Οογ. βεδπάϊηρ 
ὈῪ Πίηι: “16 ἴο οἴ μεῖβ 1 δπὶ πο δροβίίε, 
αἱ ἀπν τϑῖα (ἀλλά γε, αὐ δογέδ, ΒΖ.}1 δτὰ 
ἐο γοιι". Ἠε ἄοεϑβ ποῖ 580 “9 οἴ πεῖβ,᾽" 48 
Ἐπουρῇ ἀϊβείησυβῃϊπρ' τνο 6145 οὗ 7π|τ18- 
ἀϊοϊίοη ἴῃ {πδ βεῆβε οὗ (δἹ. 11. 8, γδέποσ 
“ἦπ ἐλις ἐγες ὁ οἴπετβ "; οὗ τπ6 ἄδξ. οὗ 
νυ". 6. Εοτ ἀλλά γε, οΥ͂ ΡΙαίο, ΘοΥΡ., 470 
Ὁ., εἰ δὲ μὴ (δρῶ), ἀλλ᾽ ἀκούω γε.---γε 
ἕἥτοννΒ 115 βαπιρμδβϑὶβ οὐ ὑμῖν; 50 Ρ. οοη- 
εἰπααβ: “ὙΠΕ 568] οὗ τὴν δροβίεβῃ!ρ γον 
αγέ, ἰπ ἴτε Τιοτά""; οὔ Ἐοπι. ἱν. 11, 2 
Οοσ. ἱ. 22. Τΐβ 568] οαπὶς ἔγοτῃ τῆς 
μαπά οὗ τὰς 1ιοτά, δῇθιχεά Ὁν {πε Μαβίεσ 
το ΗΙ5. βεγνδηιβ νγογὶς (οἷ, 2 ον. {ϊϊ. σ 8... 
Ῥεβρίῖϊθ 115. ἐγηροσγίεοείομβ,. τ[ὰ6 Ὅοσ. 
Οπυσοῖ νν85 ἃ βῃϊπίηρ ενίάθποα οὗ Ῥαυ}5 
ςομητηϊββίοπ ; ἰἴξ νγὰβ ὑγοραῦὶν ἴῃς ἰατρεϑβέ 
ΟΠυτοῦ 45 γεῖ ταϊϑεά ἴῃ Ὧϊ5. ἱπδερεπάεξης 
ταυϊηἰϑῖσυ. Εογ ἐν Κυρίῳ, 5εε ποία οῃ ἰν. 
χα, πὰ νἱϊ. 22.---“ Ὁ }1ς᾽"---τείοσγίηρ ἴο 
νν. 1, 2- 5. ΤΥ ΔΏΒΕΓ ἴο ἴποβα {πᾶῖ 
Ρὰξ πε οἡ ΤῇΥ ἀδθίδπος : 1 ροῖπε ἔπεπὶ 
ἴο γου 1---ἀπολογία (5εε χων 15. ἃ 5ε}7- 
ὁχξμϊρῥαϊοι. ἙἘοτ ἀνακρίνω, οζ΄, ποίε8. οῃ 
ἰϊ. τα ἔν, ἵν. 4.-ἰι 15 Ῥαυ}5 ἀποστολή, 
ποῖ {δε ἐξουσία οἵ νν. 4 Ββ.., ἴπαὲ ἰ5 
οδ]εὦ ἴῃ πυεδβείοη  πεηςε {π6 νεΐῃ οὗ 
βεϊ-ἀδέδηοα ρεγναάίπρ τῆς Ερρ. οἵ (δὶ 
Ρεσίοά, ατσαηιεά τῃε αῤοσέϊοσμὴῤ (Δμᾶ 
115. ἐπε τεδάεσβ οαπηοῖ ἄθβηγ), ἔπε γέρλέ 
[ο]οννεά 48 ἃ πιεῖ οὐ σοῦγβαὶ {15 
πεεάδεὰ πὸ “δροΐορν "᾿. 
νν. ,“-6. Τῆε τὶρῃίβ Ρ, νἱπάϊςαία5 ἴοσ 

ΒίτηβειΓ δηά ἷἰβ (]]ονν-ἰδθουτθοσβ ἴῃ ἔμε 
Οοβρεῖ, τὲ (α) ἔπε τίρμςλ ἐο πιαϊμέσμαμοε ; 
( ἐο πιαγτίαρε ; (οὴ ἐο γείθασ ἤγοπι πιαπμαϊ 
αϑοι».---ἰαὴ μὴ οὐκ ἔχομεν ; “15 1 παῖ 
γε πᾶνε ποῖ» "--ἰγοπῖοδὶ φυεδβιίΐοη, 85 ἴῃ 
χί. 22---“ ΟΥ̓́Θοστβα γε πᾶνε". Ῥ, ψτγίτεβ 
ἴπ Ρ]. εοἴϊερας ἱπιοϊμάδης (Βρ.), ἰε ἀποσ- 
τολὴ δυρρεβιίηρ οὗ λοιποὶ τηεητοηεά ἴῃ 
{πε πεχὲ νεγ.---ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν 
(ἰΔεσ Οτ. ἴοσ πιεῖν), “τἰρῃς ἴο εδΐ δηά 
ἀσίηκ,"---δο. 45 συεβίβ οὗ ἔς Ομυγοῖ ; 566 

Μαῖκ νὶ. το, ἴλπικε χὶ 7, χχίϊ. 306, Τῆς 
δἀδεά καὶ πεῖν, ἀηὰ τς ΠΙυδίχαϊίοπαβ οὗ 
νυν. 7 Δπά 13, 5μον (πὶ {πε οὔ]. οὗ ἐς 
ἔνο ν08. ἰβ ποῖ ἔπε ἰἀοϊοίῃγία, Ῥαΐ τἢς 
ταδίεσίαὶ ῥσονίβίοη ἔογ Ὁ γίβε᾽ 5 Δροβίίεβ, 
ΒΌΡΡΙεα ὈΥ ἐποβα πο βεγνε (11); ἐπὶβ 
ἐξουσία ἴ5 Δηδίοροιιβ ἴο, ποῖ ραγῖ. υυἱτῃ, 
ταὶ οΟΥΓἨἁ νἱϊ. 9, Ῥεϊοηρίηρ ποὲ το πὸ 
ἐλεύθερος 45 5βυςῇ, Ὀυΐ ἰο ἰῃε ἀπόστολος ; 
τῇ. τιε έάαοδέ, 13, “ Ἐνετν ἴγαα ρσορῆεε 
ἰδ ψοσγίῃν οἵ ἢπὶβ ἰοοᾶ"", ἀεοῖρε ΕῸχ 
σμασδοίοσι ϑεοα!γ ποθ ἰῃς τηοάοτγαιίοη. 
οὗ {μὲ ἀειηδηά; “ὙΠε Αρ. βαϊά "Ηανε 1 
Ὡοῖ ΡΟΥΕΙ ἴο δδί δηᾷ ἰοὸ ἀγίηκ᾽ Βυϊ πα 
ἀϊὰ ποΐ αν, " ἴο ἰδ Κε ε{{Ππ65, Εδβίεσ σθοκοη- 
ἵπρθ, Μιάβυπιπιεσ ἄπεβ, δυστπθπίδιοηβ, 
Ἀπά σταδὶ βυσηβ οὗ πιοπεν ᾽." ἐξουσίαν, 
85 ἃ νεγρδ] ποι, βονοσηβ ἐπ6 ὕθᾶτε ἰηξ,, 
1ικε ἔξεστιν.---(δ) Ῥαυ] οἸαίπηδ, ἴῃ οσάεσ τὸ 
τεπουηοα, ἔπε ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα 
περιάγειν---ἰῃς “τῖρῃε ἴο Κα ἀδοῦε (νν1Ὲἢ 
15) ἃ 5ἰβίε 8ἃ5 ννἱῆε ""---ῦ.ς., 4 ΟΠ τί βείδη 
να : ὈγΔ ΠΥ ΟΙΟΡῪ ἴου “το παν 4 ΟἾσίβ- 
εἴδη βἰβίεσ ἰο ννἱξε, δηὰ ακα μὲσ δου υνίτῃ 
ι8᾽.--ὠἰδελφὴν ἰΒ οὐ]., γυναῖκα οὔήεο- 
Εἶνε σοπηρίεπιεπὲ ἴο περιάγειν, οα ΨΨΠϊΓἢ 
μι 5ἴ1658 1165; ““ΠῸΠ εχ ἢδβεηᾶο, βεὰ εχ 
οἰσουπιδυσοηο βυπχίβ δθγεραίασ δ0- 
οἰ6βιῖβ " (Βρ.). Τῇε ΟἸεπγεπείπε ΚΝ. γβη- 
ἄετίηρ, τε δεγεηι σογογέι οἱγοιπαισοηαὲ 
(45 τπουρ ἔτοπὶ γυν. ἀδελφ.), ρῖνεβ 8 
56η86 δἵ νδγίδησθ ὈΘΓἢ ν ἢ ρτασηπηαγ πᾶ 
“ἀθοοσαυση, ποῖ ἴο θὲ ᾿υϑε1Π6 4 ὃγ 1,π|κε νἱ], 
2 ἔ, ΤὨΪβ τηϊβί πίδγρτείεα ἰαχὲ ννᾶ8 υδεᾶ 
ἴῃ ἀεέεηςβ οὗ ἴπε βοδηάδίοιιβ ὑγδοεῖςε οὗ 
Ῥτίεβίϑ δηά στηοηΐβ Καςρίηρ, 85. “ βἰβίεσβ᾿ 
γυναῖκες συνεισακτοί, ΠΟ τνᾶ5 οοη- 
ἀεπιπϑά ὃν {πε Νίοεης Οουποῖ!, δηᾶ οἴξθη 
ΒΌΡΒΘα ΘΠ; 50. Τεγοπῖε (Ερ. 23, σά 
Ἑπείοο.), “ Αραρβίδγισγη ρεβεῖβ. . . βὶπθ 
ὨΌΡΈΕΠ5 δἰτυ ΠΟΏΘ ἢ ἸΧΟΓΌΠῚ . . .« ὨΟΝΌΠῚ 
ΠΟΠΟΙΡΙ Δ ΓαΣῚ δ Πι5 " (8ϑεε ϑυΐσετβ 1 λ6- 
δαμγμδ,5. υυ.᾿Αγαπητή,᾿Αδελφή).---Ετοπὶ 
ἴῃς ὡς καὶ εἴδιι8ε 1 ἈρΡΡεδτβ ἐΠπδὲ “ τε γεϑὲ 
οὗ τὰς Αρρ.," ξεπειδῖγ βρεακίπρ, νγεσε 
ταδτιγίεᾶ, ἀπ {πεὶγ τῖνεβ οἴεπ τγανε]εά 

Ν 
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στολοι καὶ οἱ " ἀδελφοὶ τοῦ " Κυρίου καὶ “Κηφᾶς ; 6. ἢ μόνος ἐγὼ " ΟΑ]. ἱντο; 
ν ἢ ἃ τ καὶ Βαρνάβας, οὐκ " ἔχομεν " ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι ; 

, ᾳ ὟΣ 7: Τίιϑ “ στρατεύεται ἰδίοις " ὀψωνίοις " ποτέ ; τίς ᾿ φυτεύει "" ἀμπε- 
“- δὲ.» - - “- λῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ 3 αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ 3 τίς " ποιμαίνει 

Αςἰδί. τ4; 
Μι. χἰϊ. 46 
Β.., χι δ. 55; 
710. 1. τὰ, 
Υἱΐ. 3, ὅν, 
10. 

ΟἾ2, {ἰϊ. 22, 
ν. 5; Οαἱ. 1. χδ, ἰϊ, ο΄, 70. ἰ. ἘΠες ᾿ ΤΙΣ μῖ5 ὑδᾶρε, Άοηι. ἵν, 4 ὦ; 1 ΤᾺ. 1ἴ. 9; 2 ΤῊ, 11. δ 8.; τε 'ν. 12. 4 2 ογ. χ" 3; 1: Τίῃι. 

; Εοπι. νἱ. 23; 1ς. ἢ]. 14; τ Ἐβάγ. 
εὐ. Ερῃ: ν. 20. 
Το ἢ, εἰς, 
χχὶ. 16; Μί. ἰΐ.6; 1εκ. χνὶϊ, 
τό; αεῶ. χχχίΐ. 16. 

1 ηι. τοῦ 41] ργε- ϑυγίδῃ ὑπος: 

τη. ἰϊ. . 1.8. ἵν. τ; 
5 ν. 56; τ Μδος, {ϊ]. 28, χίν. 32. 

 8εε ἴδ, 6; ᾿ ἢ ἀμπ., Πευϊ. χχ. 6. 
νυν Μύ., τ Ῥεῖ. ν. 2 αῃὰ Αεῖς χχ. 28 (ποιμνιον); [πὰς τΔ; εν. ἷϊ. 27, εἰς., νἱΐ, 17; 

Ζ Βεῖ ἧι αα 1, ἰδ, 14; 158. χχῖχ. 7. τ σου. χὶ. 
8 ἴὰ (ηἷβ υδε, Ηεὗ. ἱ. 5, 13; 

ὑ Μι. χχ.χ Β',, χχὶ. 28 8..; 1, χίϊὶ. 6: [βἃ. 
7ο. 

7 (νει ἀροτριοω); τ ΚΙ. χχν. χ6. “Νονηι, Μι. χχνὶ, 31; 1, 1]. 8; 70. χ, 

τον καρπον: 81] ργε- ϑγείδηῃ ὕπος, εκ των καρπων, Οὗ, Πᾶπα. 
2 Οηι. ἡ (9) ΒΟΞΌῈ, Ἰδΐξ, νρ. 58, Ττ., ΥΝ.Η., δπὰ Νεβεῖε ὀγαςζεέ. 
ἢ τοίδίπεά Ὁγ ΑΟΚΎΑΡ, οορ. ΒΗΘ ἰϑ5 ἃ βαβρίοίουβ στοὺρ (ΥΝ.Η.). 

ψεἢ ΤΠ 6 πὶ ; {Π “ ἔοτβακίηρ "ΓΤ αΚα χνἱϊ, 
28-30 ννὰ5 ποῖ ἢπαὶ (πη τῆς ρατγὶ. Μαῖιϊ. 
χίχ, 28 ἔ,, Ματῖκ χ. 28 ἢ, γυνὴ ἄοεβ ποὶ 
ΔΡΡθατ); δοζογάϊηρ ἰὸ ιτδάϊείοη, 1] μπ 
Βόνγανεσ νγὰ8 σε! ἱραῖα. “ὙΠ ὑγοίμειβ οὗ 
{πε Τμογᾶ᾽ ννεγα αἰβὸ ογιῃοάοχ ϑννβ ἴῃ 
1Π18 ταβρεοῖ (οπ {πεὶγ τεϊδιϊοηβηρ ἰοὸ 
1685, 5εεὲ [«1., Εϑϑαγ ἴῃ Ὁοπιξῃ, οα (αἷδ- 
Ἐ1405); ἰηἀΔεεά, ΠῈῪ σάπια πρᾶσ ἰὸ ἰουπά- 
ἱπρ' 4 κίπὰ οὐ ΟΠ γιβείαη ἀνηαϑίν ἴῃ Ἔτι. 
“«Απά Οορμδ5,᾽ βεραζβίεϊν πιεπιϊοηθα ἃ85 
πε πιοβὲ ἐπηϊπεηὶ ἰπβίδηος οὗ τ[π6 πιαττὶ θά 
ΟὨτβιϊδη πιϊββίοπαγν, Ὡὴηα δββοοίδιίοη 
οΥὗἩ {πε ἀδελφοὶ τ. Κυρ. νὰ τπε ἀπόσ- 
τολοι ἀρεβ ποῖ ρῖονε ἔπδαὶ πεν νϑογα 
σουπίεὰ ἀπιοπρϑὶ ἴμεβα, οὔ ὕογτε {δι8 
{πὲ οὗ οὔῆςε : νυν δῖε ἀϊδεϊη ρυϊβμεά ἔτοτα 
τῆι Ἰατέεν ὃν {πεῖς βρεοϊῆς παπλε (ε}. ( 18]. 
ἱ. 10), ἔμεν τα ᾿ἰπκαὰ νντῃ {Πα πὶ 45 ρετῖ- 
ΒΟη5 οὗ {{κὸ επγίπεποε; δεὲ ἴπε ροβί- 
τίοη οὗ ]4πι|6ὲ5 'η Αοῖβ.---Κ(εἿ Τα ταϊτά 
ἐξουσία, μὴ ἐργάζεσθαι, Ραυϊ] ἀπά Εἰ5 οἱά 
οοπιταᾶε Βαγπαραβ δὰ ἰαἰὰ αϑίάβ. Βατγη. 
Βα βιτρρεὰ ΒιπΊβο 1 οὗ ργορεσὶν δἱ 7εγιβ. 
ἰπ τῇς εαὺὶν ἄδυβ (Αοῖβ ἵν. 36 4); δηπά 
με ἂπά Ρ. τορείποσ, ἴπ ἴῃς ρίοηθοσ πιϊββίοῃ 
οὗ Αςἰβ χιῖ!. ἐ., ννοσκεὰ {πεῖγ νὰν ἃ5 βδηὰϊ- 
οταίϊβηεη, Νον βεραγαϊεά, ἴον Ὀοιῃ 
οοηείηυεα (18 ρτγαοίσα, πο ννὰ5. ἐχ- 
ςερἕοπαϊ---μόνος ἐγὼ κι Βαρνάβας. ΤῊε 
αἰϊαδίοπ ἱταρ ῖεβ νι άθ-ϑργεδὰ Κπον]εάρα 
οὔ πε σατεοῖ οὗ Βαγη., νοι ἐπ β ἔοσ τι5 
αἱ Αοῖβ χν. 39. Νοιν Ἴηβιαπάϊηρ τπ6 
παροξυσμὸς ἴῃ ΨΨὨΙΓὮ ἴμεν ραγιεά, [μ6 ἔνγο 
στεαῖ πηἰββίοπασιεβ τεπιαϊηθά ἱπ {Ἰ εΠαΪῪ 
δ] ἰαποα; οὖ. Ῥαυ]᾽5 τε, τὸ Μαγί, Βατγ- 
παῦδβ᾽ οουβίη, ἱἰπ ΟΟΪ. ἱν. το, 2 Τίπι. ἵν. 
11. Βὸὺγ ἐργάζομαι, 48 ἀεποιίπρ »παρμαϊὶ 
Ἰαροῦτ, βε6 Ρδγ]8. ἢ ἃ οἱ. ὑδᾶρε, [ἰκε {παᾶὶ 
οἵ Επβ. τυογἄνιει. ΤὮΪ5 ταιτὰ ἐξουσία 
“Μ85 ἴπεὸ περαῖίνα βάε οὗ πε ἤτγβι (ογ, αὶ 
ἼΠε55. 11. 9, αἶβο 2 Ὅοσ. χὶ. 9, Ὧπά ἀδά- 
πανον θήσω οὗ χ8 ῥεϊονν).---ἼΤῃς ἴπτες 

τὶ μῖβ ἴῃ ἴοι ἀιουης το {πε ομς Ψῃῖο ἢ 
ῬΑ] ἀγριιεβ ἴογ ἴθ {πὲ βεᾷθε]: ἢς πιρπὶ 
7αβῖγ. Βανε ἱπηροβεὰ [ἰβ ρείβοῃδὶ βὰρ- 
Ροτὶ, δηᾶᾷ παῖ ἰπ {πε τῖοστε ἐχρεηβίνε 
Τμδγδοίοσ οἵ 4 πιδιγίεὰ τηδη, ὑροὴ {πε 
ΟἸ τι βείαπ σοχηπλιηῖτεβ ἴοσ νος ἢ6 
Ἰαρουτεᾶ, ἐμὰ8 βρατίπρ Ὠἰπλθ6 1 τῃ 6 ἀϊ8- 
δάναηπίαρεβ δηᾶ παγάβῃϊρβ οὗ τηδησυαὶ τοί]. 
8 28. ΤῊΞ ΟἸΔΑΙΜ ΟΕ ΜΙΝΙΞΤΕΕΒ ΤῸ 

Ῥυβιιο ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ, ἰχ. 7-15α. Ῥαὰ] 
Αβδεγίβ Π15 τίρμι τὸ ᾿ἵνε δὲ ἴπ6 ομᾶγρε οὗ 
(δε ΟὨτίβείαπ σοπιπιαηΐτν, ἱπ ογάσσ (Ὸ 
8πον ἴμε ὕοσ. πον Ὧς [45 νναϊνεὰ [ἢ 18 
Ρταγορδῖνε (15, εἰς.). Βυῖ θεΐοσε ἀοίηρ 
1}15, μα ψ}}}} Γαγίπμεν νἱπάϊσαϊε τῆς τρῶς; 
ἴον ἴξ ννὰβ δυγε ἴο δε ἀϊβρυϊεά, ἀπά Ὦϊ8 
τεπιιποίβιίοη τηΐρας Ὅς ἀβεά ἴοὸ τε ἀϊ8- 
δάναπίασε οὗ ΟἸΔΕΙ βεγνδηῖβ οἵ ΟἨτίβι. 
Ης επεγεΐοτε ἐογπΊα!ν εβιδΌ 5) Ὲ8 ἴπ6 
οἷαίτγα : (4) οῃ στουηβ οὗ παίυγαὶ ἀπ ΟΡ Ὺ 
4}} (Ὁ) ὃν ῥγοοῦ ογη ϑογίριυσε (8-10) ; 
οἡ ὉΥ ἴπε ἱπιγίπβις ἡπβίϊοα οἵ πὰ σαδα.Ὁ 
(11); (4) ὃν οοπιρατίβοη στῇ ΟΑΤΟ ῥσϑο- 
εἰςα (13); βηδιν (ε) ὈΥ τεῦ, ἰο τπεῈ ἐχργαδ8 
ογηπχδηἀπιοης. οὗ {πε. Τοτὰ (14). [πῃ 
νοῦ. 12 με ἱπάϊοαίεβ, ὉῪ ἴῃς νὰν, {παῖ 
“ΘΙ Π ΕΓΒ "᾿ οὗ Ἰηξεσῖου βιαπάϊηρ ἀγα τηδκ- 
ἴῃ 1πεσηβεῖνεβ οματρεαῦϊε ου {πε ὕοσ. 
Οδυτοῖ. 

ψεσ. 7 ρυΐβ ἴπε αιεβίίοη ὑπάθσ τῆτες 
ἤρυτεβ---νιγία δ] ἀγριπηεηιβ ἔτοπὶ πϑίαΓε--- 
ἄτανπ ἔτοτη ἴῃς σαπῤ, {πε υἱπεγαγά, με 
οοξ. ὝΤθεβε ἤρυτγεβ παὰ θεεῃ βἰση!δγὶν 
ἀδεά ὃν οὐ Τοτά: (1) ἱπ Π0Κ6 χὶ. 21 ἔ,, 
χῖν. 31; (2) ἰπ Μαῖέ. χχ, στ Εΐ,, χχὶ, 28  ; 
(3) ἰπ κε χίϊ. 32, ]ομη χ., ἀπὰ χχὶ. 15 
Εν. Οὗ. ἴθ Ῥαὺϊ ἴοσ (1) χὶν. 8, Ερἢ. νἱ. 
τὸ ἢ, τ Τῆεββ. ν. 8; (2) ἱϊ. 6 δ΄ ; (3) 
Αςιβ χχ. 28, ΕΡ". ἵν. 11. Οη ὀψωνίοις, 
δεὲ ατη.: ἰξ ἀεποῖεβ γι πλδγ ν “ ται ἢ8 ̓᾿ 
Βετνεᾷ οὔξ ἴῃ ἰἰεὰ οἵ Ῥᾶὺ ; {πὲῃ τι Πα ΓΥ 
“ ΒΕ] ρεη δ᾽ οὗ δηγ Κίπᾶ ; ἵπδπ “ναρεβ᾽ 
ΒΕΠΟΓΑΙ ; 866 Ρδτὶ8.---ἰδίοις ὄψων.» πο! 
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τ δε ἢ, Ὺ ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς " ποίμνης οὐκ ἐσθίει; 8. μὴ Χ ἡ Ω Χ' 

»» 4 ν 
Οοτ.Ἶ, 13; κατὰ 
Ἐογα, ἴ1. 
15: ΓΚ, χὶ, 

11. 
ἰειτοί. 
Δὲ δεῖς, 
Εοπι, ἷν, 

“ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, 1 "ἢ οὐχὶ “καὶ ὁ νόμος ταῦτα 
λέγει 3; 9. ἐν γὰρ τῷ Μωσέως ὃ νόμῳ γέγραπται," “ Οὐ " φιμώσεις ὅ 

αν κν!ῇ, βοῦν " ἀλοῶντα ". μὴ "τῶν βοῶν "μέλει τῷ Θεῷ, το. ἢ δι ἡμᾶς 
" πάντως λέγει ; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι “ ἐπ᾽ ὁ ἐλπίδι δ " ὀφείλει 5 

: ἔκ. χε, 4, ΠΣ οσαοι 1 βεπυΐης, ᾿.1, φιμωσεις, Ὀςαῖ, χχν, 4; δο τ Τίπι. ν. 18, τ Ρεὶ, ἐϊ. 15; 
τ, χχ!, 12,534; 

τ ΟΒγοπ, χχί. 20, 
ς ὅεε νἱΐ. 36. 

Κι, ἱ, 25, εἰς, 86 ἐχιΐ, απἁ εἼχερεϊϊοαὶ Ὡοῖδβ. 
ἃ ὅεε νἱῖ. 21. ἍΝ Τ ροπ., ΝΥ. 

ἃ Ἐοπι. ἱν, 18, ν. 2, νἱϊἱ, χο; ΤΊξ, 1, 2; Αςὲβ 1ξ, φό (Ρ δα, χνί. 9), χχνΐ. 6. 

21 Τίηι. ν. τᾶ (Πευὲ, χαν. 4); 
οἷν ἈΒΌΔΙΙΥ περι, Μι. χχῖϊ, τό, εἴς, Ὁ 8ὲε ν᾿. 1οὸ. 

ἀλεγω, Π6---οπαγδοιεγίβεις ὙΝ εβίεγῃ αἰτεσαϊίοπ. 

Ξῃ και ο νομος ταυτα οὐ λεγει; ΑΒΟΏ 46. 
ἢ εἰ και ο νομος ταυτα λεγει; ἃ, ἀτ. ΤΕ. ἰῃ ΚΕ͵ΑΙΡ, εἴο. 

ΣΜωῦσεως: 81] απος. Βαϊ Α. 80 ῥαπείηι, 

4 γεγραπται γαρ (οπι. τεβί οὗ οἶδιιδε) : 6, ΗΙ]., εἴο.--- Ὑ  δβίδγη ἐπηθηδαιίου. 
5 κημώσεις ()), Β᾽ "6, Οἢτ., Ὑπάτε,, Ογζ. 80 Τίβοξ., Υσ., ΑἹ., ΕἸ., Ν Ἔβεῖς, γΝ. Η. 

πιαγρ. 866 τοί 3 οἡ ἰδϑί Ρ.; οὐ ἴπε οἵἴμεγ μδηᾶ, κημ. ἰβ ἀ.ἰ., ἀπά φιμ. πυρὶ 
ΘΆΒΙΪΥ Ὀ6 Ὀοτγονγθά ἔοσῃ Ὀεαῖ. 

φιμωσεις, ἡ ΑΒΟΘΠΡΟΚΤ,Ρ, εἴο. 80 1βοῆπι., ΝΝ.Η. ἐχέ., ἀπά ΕΙΥ. 

δοφειλει επ᾽ ελπιδι (ἰη 58 οτάἄθι): ὑγε- ϑυτίδπ ποη- ΝΥ εβίοσῃ πος, 

"6. ἱ 818 ῬΓΟΡΟῚ ρδν,᾽ δα “δὲ 8. ρείναϊα 
(45 ἀἰβείπρυϊβμβά ἔγοσα ρα Ὁ} 10) σπατραβ᾽᾿: 
“. κί. 21, 64]. 1. 2. Τῆς τ8ὲ οὗ ποτὲ 
το ψίάεδπ περδῖίνα, ἱπίθεσ, {(νισίιΔ ΠΥ περὰ- 
εἶνα), ἀπά Βυροιμβέῖοδὶ ργοροβίτοπβ, σοπη- 
πιοη ἰπ οἱ. ατσεεκ, 15 ἰητεααεπί ἴῃ ΝΎ. 
--Ἰῇ τδε τηϊτά αυδδύοηῃ, ἃ ραγιϊῖνε ἐκ ἢ 
ὅεῃ. τϑρίδοθβ [8 δοὺ., [86 ἱτῖδρα βὰρ- 
θεβίίῃ ὦ δμαγε: “ἴῇς βπορῃοτγὰ ἰ5. 51] 
τοσηπηδσδιθα ἰὴ τς Εδβδὲ Ὁν ἃ 5πᾶγε οὗ 
ἴδε τας (Μ:.); ογ 18 Ῥὶ τῃῖηκίηρ οὗ [ῃ 8 
5011ἃ Τοοὐ (ἐσθίει) ννῃ1οἢ σοπιαβ “ὁπ οἵ 
τλ8 τὴ κ᾽ ὃ Εογ [86 σορηδία 86ο., ποι- 
μαίνει ποίμνην, ο΄. τ Ῥεῖετ ν. 2, αἴ80 
76 κ. σΣό, 

γν. 8-τοα. μὴ κατὰ ἄνθρωπον κιτολ.; 
ΚἈΠῚ βαυίηρ ἴΠῈ86 ΠῚ Π ΡΒ 85 ΔΠῪ τηδῃ 
ταῖρας ἀο᾿"---ἰῃ δοοογάδποε νι Πασηδα 
Ργδοξίςβ (48 γιὲ ββθῃ ἴῃ 7) ἡ---κατὰ ἄνθρ., 
ἴῃ σοηίγαβε ἢ νμδὶ ὁ νόμος λέγει; οὗ, 
64]. πὶ. 15 ΗΕ, ὙΠ185 ἀϊαϊεςίο πε οὗ μή, ἢ 
οσ ἢ καί, ἴῃ 4 ἱταίῃ οὗ σιεβίίοῃβ, 18 νΘΥῪ 
ῬδΌ]ης ; ἢ καὶ τεσοτητηδηᾶβ με βεοοηά 
αἰταγηδίίνε ; οἷ, όσα. ἵν. 9, [νυκε χί!. 41. 
-πτο Ύε ἴδνν ᾽ἢ 15 δρο  βηῃεά 45 ἃ πηβδηβ οὗ 
οδιδίπίπρ βαϊνδιίοη (Εοσα 111. το Β΄,, εἰς.); 
ἰξ τετηδίηβ ἃ γενεϊδίϊομ οὔ ἐγατῃ πᾶ τῖρ δι 
(οι. νἱϊ. 12 8.), απὰ Ῥ. ἄγανγνε ἔτογῃ ἰΐ 
Βυϊάδποε ἔογ ΟἩγίβείδη σοπάποι; οὕ, χὶἷν. 
34, Κόοπλ. ΧΙ], 8 Εῖ,, πὰ (σοταργθῃεηβίνε]υ) 
Κογα, νἱ!. 4. Ὑῆε εἴμῖςοβ οὐ μὲ Ν. Τὶ ἀτα 
1Πο88 οὔ τς Οἱ, εππδηςβᾶ ὃν ΟἸσῖβε (5 α 
Μαῖῖ. ν. 17 5). Ῥδὰ] βρεᾶκβ βονυγανεσ 
εγα, βοιπεν δὶ ἀἰβίδπεῖν, οἵ ἐπα “ἂν 
Μίοϑες" (ο. νν. 20 ἔ., χ' 2); θὰξ οὗ “τῆς 
ἴανν οὗ Οὐγίδἐ" ἴῃ (Δ]. νἱ. 2 (φῇ, Ἰοδη ἱ, 
17, ὙΠ, τ7, χ, 34, χν. 25).---Οὐ φιμώσεις 
κιτολ., “Τοῦ 8881} ποῖ ταυζΖίε ἃ {Βγεβῃ- 

ἱῃρ οχ," οἰϊεὰά ἴο ἔπε βατηβ εῆδοὶ ἱπ σὲ 
Τίσι. ν. 1τ8,---οὐ ψνῖτἢ δῖ, τεργοάαοίπρ, {πὰ 
Ηδ6Ὁ. ἰο' νη ἱπιρῇ, Οὗ ἐταρμδίίο ῥγομίδί- 
ἴοη. δαῖ. χχν. 4, ἀείδοπεά ψῆθγα ἰξ 
βίδηας, Ῥεϊοηρβ ἴο ἃ βειίεβ οἵ Μοβαίσ 
οοτηηδη 5. οπ]οϊΐπρ Βυιπίαπα ἐγαδίσηθης 
οὗ δῃϊπιδὶβ, τεραγάεα δ5 βείπρ' ἱπ Βοπῖδ 
Β6η86 ἃ ρΡαδγί οὗ [ῃ6 βδογβα οοζηχηπηΐε : 
ε΄. Ἐχοᾶ. χχ. το, χχὶϊ, 12, τΌ, θεάς, χχῖϊ, 
4,6 ,, το. Οογπ ψγ88 {πσαβῃθα εἰέπογ ὉῪ 
τῆς ἔεεῖ οὗ οδίε]ε (Μίο. ἵν. 12 ζ.), οσ ᾿Ὺ ἃ 
βἰεάρε ἄτίνβη ονεῦ ἐπε 1ῃτεβῃϊπρ- ἔσοτ (2 
ϑδᾶτη Χχίν, 22).---μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ 
Θεῷ κιτιλ.; “15 1 ἴογ ἐλ οχέη ἴμαὶ αοάὰ 
ΟΆΓΕΒ, ΟΓ Οὐ ΟἿἿΓ δοσοιπί, ὉΥ 811] τηθ8Π8, 
ἄοεβ Ηδ 588γὺ (11) ὃ" ὙΠὲ ατγριυπιδηίδίϊνα 
πάντως (οΓ. οπι. 11. 9, 1ἁΧπ|Κ6 ἵν. 23), “"οἢ 
Ἔνεσυ δστοιπᾶ᾽"---ϑ! σμεν ἀ1 8, ἴῃ νασ. 22, 
ΤΏΟΓΘ 50 ἴῃ ν. τὸ; ποῖ ἴπ: “ αοά ἴ5 οςοη- 
οογηδά τολοὶἐν (εχεἰιδέυεἶγ) ἔοτ α5 ᾽ ἰπ (15 
τϊΘ; Ῥαΐ Οὐ δυδΥ} ἀροομηΐ ἃ Ῥτονίβιοη 
ταδᾶε ἴον τπ6 θ6αβίβ ἴῃ τηδ π᾿ 8 βϑῦνῖςε πηαιιδὲ 
μοϊά ρμοοά, ἃ λογεογὲ, ἴον (ἀὐοά᾽Β Ῥτορδσ 
Βεσνδηῖβ; οὔ. Μϑίϊ, νὶ. 26 δ, αἰθὸ χ. 31, 
χιὶ, 12. δι᾽ ἡμᾶς, ἐγ ρΠΔΕΙοΆ}}Υ τερβαϊθά, 
5 ση1ῆε5 ποῖ πιδῆ ἃ5 αρϑὶπβί ὀχεη, θαϊ πος 
ἐυαπρ εἶδέ νεϊπὶδίγος (Ἐ5ι1.} πὶ ἀπδίορυ ἴο 
ΟΧΘη ; 8 τίρῃϊ οὗ ΟΠ τε ̓ 5 πιϊπβίοσθ “τὸ 
δαΐ δηὰ ἀγίηϊκ ̓" ἰ5 βαΐδβριιδγάεξά ὃν ἐπα 
ῬΠΠοΙρΙῈ παῖ σίνεβ ἐπε οχ ἢῖβ ρστονεπᾶεσς 
οὐξ οὗ πε οογῃ με τεδάβ, Ῥδι}}5 τπεϊμοά 
ἴῃ ΒΌΟΙ ἱπιεγργείδιϊοηβ 15 τϑάϊ δ! ν αἰ}, 
ἔτοτη τμδὲ οἵ ῬΏΪ]ο, πὸ βαυβ, Οὐ ὑπὲρ 
τῶν ἀλόγων ὁ νόμος, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν νοῦν 
κι λόγον ἐχόντων, [)ὲ ]οέϊην. οὔ... 8 τὶ 
ῬΏΙΪο ἀδδίγουβ ἴπὸ πἰβίοσί δὶ βθηβε ; Ῥϑὰϊ 
᾿Εχίγδοίβ 118 τλογαΐ ργίποίρὶθ, 
Π  ετ, τοῦ. δι᾿ ἡμᾶς γάρ (ο΄. τ Ὑπε88. 
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ὁ "ἀροτριῶν " ἀροτριᾷν, καὶ ὁ "ἀλοῶν τῆς] ἐλπίδος] αὐτοῦ 1 ὁ μετέχειν 5 1. χν!.7 
4 ἐπ᾽ 4 ἐλπίδι.] 

"μέγα ' εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ Σ θερίσομεν 3; 126. εἰ ἄλλοι τῆς ἴχ- 
' ἐξουσίας 5' ὁμῶν ὃ ἐμετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; 120. ἀλλ᾽ οὐκ " ἐχρη- 
σάμεθα τῇ ᾿ἐἐξουσίᾳ ταύτῃ " ἀλλὰ πάντα " στέγομεν, ἵνα μὴ “ ἐγκο- 

ςοπίγαβί, 1], σ ; οι. νἱϊ.. χ4 ἰσερ τον) χν. 27; ςΓ. ἘΡΏὮ. νὶ. 12, εἰς, 
το; Οἱ. νἱ, 7 ἔ,; 145. “11, 18. 

τὰ ὅ6ς ΥνἹἱῖ, 21. Ὁ χἰϊὶ. γ; 1 

2 Ὁο΄. χὶ. 15; ὅδβῃ. χὶν. 28; 156. χί ἰχ. δ, 

(βες ηοῖς 
11. εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ " πνευματικὰ " ἐσπείραμεν, 5): θεαι. 

χχὶϊΐ. το. 
γ8.; 

ἘἨοῦ. ἴἰ. 
140. 13, 
ψὲς χ5] 
Ῥτον, ἱ, 
1ὃ, εἰς. 

Ε ἴῃ τ ῖ5 
ἢ ἴπ πῖβ βεηβα, 2 Γοσ, ἰχ. 6, 

Κα Όος. ἰχ. 6: Μι. χχν, 24, 26; [ο. ἷν. 36; ΡΒ, οχχν. ἴᾺ ὦ ΜΈ οδ). βςα., ΕΌπα. ἰχ. 2ι; Με. χ. σ; 70. χνὶϊ. 2; 5ΐγ. χ. 4, χν!]. 2. 
. Πρ σ, 

Ἰεπ᾽ ἐλπιδι τον μετέχειν; δέ Α (εφ ΒΟΡ 17, βγτσ. 

Ἢ 5; 5ϊ1τ, ν]]]. 17. 
ἔοπι. χν, 24; δὶ, ν. 7; σ ὙὩ. 11, 8; σ᾿ Ῥϑῖ. 1.7; Αςιβ χχίν. 4. 

Οαὶν Ῥαυης ἰὴ ΝΤ. Ὁ ΝΟΥ, λ.}, -πτω, 
Ῥπροσκ. διδ., 2 (ογ, νἱ, 3. 

588. ζορΡ., Οἵγ., Εὑ8., 
Ογτ., Ααρ.; ἐπὶ δῤὲ Ἵγμσέως ῥεγοϊῥ᾽εη αὶ, νρ., Ῥεῖ. 

τῆς ελπιδος αὐτου μετεχειν: Ὠ6. 
ΤΙΚ, ἃ οοπῆδσιε (ϑυγίδπ) τεδάϊπρ, οοσηδιπίπρ με ὙΝ εβίογη ἀπ ποη- ὙΝ ββίδγη ἱεχίβ. 
3 θερισωμεν, ΟΡ, αθονε ταϊγὲν παΐππ, ἢ ρεδέανιμς, Ἰατί. νξ.. Τυατὲ ΕΖ, : ΌῪ ἱξδοίβη,, 
της υμων εξουσιας (ἰη [818 ογάδτ): 411 ἀποο. Ρὰς ΚΙ. 

ἰϊ, 20, ἔος γὰρ ἰπ Αϑῆγπι. τερ]γ) κοτιλο: 
“Ὑ868, 1 ψψὰ5 σγγίτίθη οα οὐχ δοσοιηῖ (οὕ, 
Κοπι. ἵν. 23 ζ.)---(ἰο νυ), ἐπὶ τλ6 ῥΙοαρἢ- 
ἱπρ' (οχ) οὐρῇ το ρου Ρἢ ἴῃ Πορε, πὰ ἴῃς 
{πχεϑῃϊηρ (οχ) ἴπ ἢορε οἵ ρατγίακίηρ " 
(ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν). ΤῊς εἐχρίδηα- 
ἴοτυ ὅτι οἴδιιβε (οι ἷ. Ε 26, ἰν. 9 Δπὰ 
ΠΟΙ) τεβίδίεβ δηᾶ ἈΠΊρΡ|1Π68 ἴπ6 Ῥγενίοιιβ 
αυοιδείοη. Ὑπα ΑΡ. ἰβ ποῖ Ἐχρ δἰ ηῖπρ 
δον {πε οοτπηπιδηδ οληὶς ἴο 6 ρίνβ 
(“Ὀεσαυδε,᾽ Ε.Ν.), θὰ: υπϊοϊάϊηρ τῆε 
Ῥτίποῖρ!α {πδὶ 1168 ἴῃ ἴ1.-ὡνΙα τρις οὗ 
πε ὉΧ 1Π {Πτεβῃϊηρ᾽ αἷδο ὈεϊοηΡ5 ἰπ Ἔα 
ἴο ἴῃς οχ αἕ ἐΐδ ῥίοιισἊ; 411 ςοπιτίθαΐοτβ 
(0 ἔπε δπαγνεβί ατὲ ἱποϊυάθά, ψῃϑῖμεσ δὲ 
ΔῈ ΘΑΙΙΕΙ ΟΥ Ἰδέεγ βίαρε.---ὀφείλει, επΊ- 
ῬΠαείο---ἰδδδέ (Ν6.): πε πορε οὗ ρϑγιϊοὶ - 
Ραδίίοη ἴῃ τῆς ἔγαϊς ἰ5 ἀνε ἴοὸ ἔπε ἰδῦοιυγεσ 
-δεαβί οὐ πδῆ. ὙΤῆε πιούαὶ, 35 Δρρ]ϊεά 
το ΟΠ γί βείδῃ τθδοθοσβ, 15 οὈνίουβ; [{ 6π|- 
δγάσεβ ἐπε βυσσαββϑίνε βίαρε οἵ ἴπε σοπι- 
τῆοη νοτῖς (ἐγ, [14 9, Το ἵν, 36).--- 
ἀροτριᾷν (βοπηεί, πιε8. “ἴο ΒΟΥ; 80 ΕἸ. 
δηὰἃ βοπῖε οἰθεῖβ πεγεὴ οοπίδίηβ ἔπε τοοῖ 
οὗ τῆ68 [,8Ἃι. 470 διὰ οἱάεγ Εηρ. σαν. 

νν. 11, 124 ἌΡΡεδὶ ἴο (πῃ δεῆβε οὗ 
}αβεῖσε ἴπ τμε Οοσ. ; τὸ δίκαιον δείκνυσιν 
τοῦ πράγματος (ΤΗρ.): οἵ. 64]. νἱ. 6.-- 
μέγα εἰ . . .; “15 ἰξ ἃ ρτοδῖ τπϊηρ [ἢ 
ον δ᾽ πΞ “15 1ξ 8 ρτεδί {πιηρ ἴο αϑίκ (07 
Ἰοοῖκ ἔοσ) ἐμαὶ... .}" οὗ. 2 Οος. χὶ. σ5; {88 
οοπίγαςείοη ἰ5 ακίπι το παι οὗ θαυμάζω εἰ 
(5εε ὅπι., 5.υ. Εἰ, 1.) 4)---ἃ Κίηὰ οὗ [Πτοΐε5, 
δηρρεςίηρ ΜΏδτε οπα πιῖρμί μαναὰ νὶροτ- 
ΟΥΒΙΥ δββετίεβά. Ὅῶμε τερεαίεά οοϊϊοοα- 
τίου ἡμεῖς ὑμῖν, ἡμεῖς ὑμῶν, Ὀτίπρ8 
οὐξ τῇς ῤεέγθοπαὶ παίατε οἵ {Π18 οἰαίπι: 
“7ὲ βομεᾶ ον γοιε ἴῃε τηΐπρβ οὗ {πὲ 
Βρίσι ; βμουά ποῖ τὸς σεᾶρ ζζοπι γοῖ {μ6 
(μεεάεα) φασηδὶ ιΐηρ8 ὃ "---τὰ πνευματικὰ 
(ζ. 11. 12, χιΐ. 1-13, Εοπι. νἱ!].. 2, 5 ἔ., Οἱ. 

ΥΟΙ, ἢ. 

ν. 22, εἴς.) ἱποϊυάδ 411 {πῸ ἀϊβεϊποινε θοοπβ 
οὗ τς ΟὨτγίβείδη ἴαϊῃ ; “ἘΠ6 οᾶσπαὶ 
τηϊπρ5᾽᾿ επιῦτασα, θεβίάεβ ἴοοά απὰ ἀγὶπκ 
(4), 411 αϊτ4 016 δοάι!ν “ ροοάς ᾽" (6 Δ]. νἱ. 
6).--- πε φαεβείοη οἴνεσ. 12α αβϑιπιεβ ἐμαὶ 
οἴμεσ ΟΠ σιβίϊδη ἰθδοθετβ τεσεϊνεά πιρίη- 
ἴδηδησα ἔτοπι ἔπε ὕοσ. ΟΠυγοῃ ; ἐπε οἱ αἰπὶ 
οὗ Ῥδὺϊ] δηὰ ἢἷβ ἔξ! ονν- πηϊββίοπεσβ ννᾶβ 
Ῥατασιουηὶ (, ἵν. 15; αἷδο 2 Ὅοσ. χ. 
12-18, ΧΙ. 12 ἴϊ., 20, ψναγε {818 σοπιρατί- 
ΒΟΠ ΠΟΠ.6Β ὮΡ ἴπ ἃ πεν ἔοτῃη).---ὑμῶν ἰΒ 
ΒΌΣΘΙΥ δοη. οἵ οὐγεοί, α5 ἴῃ Μαῖίι. χ 
(-ΞΞ ἐξουσίαν ἐπὶ, [Κα ἰχ. 1), ]ολπ χνὶϊ. 
2.---ἦἴΠε οἰαίπα μῤοη γουῦ ", Ἐν. δηὰά Ἐά. 
τεδὰ (ἢ ρσοη. 845 ϑηδ,)εοίνε σϑῃ.---ἶῆς 
Ἰαιῖοσ Ῥαβίηρ {π6 ρῆγαβε οἡ {ϊΐ, 22 ἔ.---σο. 
“Ἴ οἴμοῖβ βῆασε ἴῃ γ}0}}7 «ἀονιαΐη,," ἰῃ- 
βίθδα οὗ “ἴῃ «ονεπίοη οὐδ γομ ); τῃϊ5 
τοπάἀδσίηρ ἰβ Ξουηᾶ ἴῃ βταη παι, δηὰ ἢ85 
ἃ Ὀαδβὶβ ἴῃ ἵν. 7-12, πὲ 1165. ουδίἀα (Π6 
δοορε οὗ ἐξουσία ἰπ (δϊ5 σοηίεχι. Τῇα 
εχργαββϑίοῃ “ οἴμειβ ρασίϊοἰραῖς "᾿ ϑυρβεβῖβ 
ἃ τίρῃι Ὀεϊοπρίηρ ἴο τπεϑεὲ “ οἴμοι "ἢ 
ἴῃ ἃ ἰἴεββεγ ἄερτσε (οἷ. μετέχω ἰπ το): 188 
πατὴρ 5που]!ὰ θὲ ἤτβὶ ποπουγαά, (μ6η {πα 
παιδαγωγοί (ἵν. 15). 

γεσ. τ). “Βαυὲ νε ἀϊὰ ποῖ '8ε (8 
τῖσμι᾿'--οὶισ., Ἐν ἀπά Πἰβ σοτηγαάεβ ἴῃ {πα 
Οοσ. τιἰββίοη (2 ὕοσ. ἱ. 10).---ἀλλὰ πάντα 
στέγομεν: “ΝΑΥ, ννγε ρυξ ἂρ ὙΠ ἐνεγγ- 
τπίπρ (ογεα τη ϑέϊηισηιμδ, Ὗ6.), Ιεβὲ τγα 
8ῃουϊά σαυβε δὴν (κίπὰ οἢ δπιηάτγαπος ἴὸ 
της ροοᾶά πεννβ δῦους Ομ ίβι᾽",--- στέγω 
(5εε Ρατ]8.), βυύῃ. ἰπ ἰδία ασ. ψί ὑπο- 
μένω, βαστάζω, ““τλατκβ ἴῃς ρδιίεης δηὰ 
ἐπάπτϊπρ' 5ρίτιε ἢ νυνὶ ἢ ἐπ Αρ. ρυῖβ 
ὮΡ ΜΙ 411 τηῈ σοηβεαιθηοαβ Ὡδίυγα! ν 
τ βαρ ἔτοπι ᾿᾿ δ18. ΡΟΠΟΥ οὗ αὐβιίπεηςα 
(Ε1.). Υνμδι ἐδῖ8β ἱηνοϊνεὰ ννὲ βανε ραγι!ν 
Βεβῃ ἴῃ ἷν. σι ἢ; οὗ. 2 Οοσ. χὶ. 27, Αςῖβ 
Χχ. 34.---Τῆε ἐνκοπὴ πε βοιρῇί ἴο οὈνίαίς 
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8ὅεε ἐἰϊϊ. τ6. τήν] 1νδι Ἢ ᾿ ῶ 2 4 πήνἷ τινα ἱ ̓ δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 
ΚΕΝ ἰ. 41ωὲ}.. 

α Τίπι. {Π ὅτι οἱ τὰ "ἱερὰ "ἐργαζόμενοι ἐκ 2 τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, 
Σο; ]οβὴ. 
δ δ) 2 
Μδος. ν. 
τό, εἴς. 
ΨΜῦ., ἴῃ 
(Πϊδ υ86, 

76. 
χχχνὶ,, 9. 

5.Χ. 18; ΟΠ. 
αὶ, 

ἡ ἐκ τοῦ εὐαγγελίου “" ζῇν. 
τούτων. 

ΠΝ Ῥτον. ἱ. 21. 
ΜΝ ῖι 
ἱ, 17 δὰ δεῦρ. χ. 31: ( 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ 

( 
Ἐξ ο Το το ΗεΡ. νἱΐ. 13, χἰϊξ, το; Μι, ν. 23, εἰς. ; εν. νἱ, 9, εἰς. 

ΙΧ. 

13. δ᾽ οὐκ " οἴδατε 

οἱ τῷ 
"θυσιαστηρίῳ " προσεδρεύοντες ὃ τῷ "θυσιαστηρίῳ " συμμερίζονται᾽; 

14. οὕτω καὶ ὁ Κύριος "διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέλιον ᾿καταγγέλλουσιν 

154. ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ὁ “ ἐχρησάμην “ 

ἱ παρεδρ., ΝΎ. Ἀ.1.; οἵ. νὶϊ. 
υ 5...  νΜ  ἀδὶ,, χν!. τ; Τίς, ἵν 4; Μι, χί, τ, Αοἰβ χχἱϊὶ. 31, χχῖν. 23 

ἢ ἴῃ, [ἱ. να, 57 Αςἰδβ χνἱ]. 2, χχῖν. 23. ὙΜῚΝ ἀδί, δηὰ ἰηζ, ἴδυ8, κ.,. 
Δ}, 1ΐ.. 4}; οὐ. Με. ἵν. 4 (Θ δυϊ. νὴ], 2). 

ν ὅ:ε 1. χξοαι 

ἐσινα ἐγκοπὴην (1 {Π15 οτάθτ) ; ΦΑΒΟ 17, 46. 
ἐκκοπὴν, δ᾿ ΟἿ, ; Τίβοῃ, ἐνκοπην, Βα; Ν.Η., Νεβεῖε. 

τα εκ: ΝΒ ΕΟ 46, Οπι. τα ΑΟΌΡΟΚΕΡ (ΑἸεχ. δπὰ ϑυείαπ). 

δ παρεδρενοντες: 41] ππος, Ρὰς Δ ΟΚΙ,. 

ρου κεχρημαι ουδενι: 81} πος, δὰ Κὶ. 

(τ }]Π ΠἀγῪ ἔεγπὶ οἵ Ἰδίες ατ., τοτα ἐνκόπτω, 
ἐο ομεέ ἑπίο, δγδαὶ μῤ, ἃ τολᾶ, 58ο ἐο μίπάδν 
8 ΤὨΔΙΟὮ) ἰΔῪ (α) ἱπ πε τερτοδοῖ οὗ 
νΘΏΔΙΠν, 88 οἷά δ8 ϑοοιδίεβ δπᾶ {πὲ 
ϑορδίβιβ, αἰιδομίπρ ἰο (ῃς δοσρερίδηςε οὗ 
τεπιαποίαιίίοη ὉῪ 84 Μαπάεσίης ἰεϑοθοῖ, 
πίοι ἢἰ5. ἐπεπΊϊαβ ἀεβίγεά ἰοὸ [αβίεῃ οἡ 
Ῥδὰ] (1 ΤΠ Ε685. ἰΐ. 3 Πΐ,, 2 Οος. χί. 7 Πξ,, χἱΐ. 
13 8); δηά (δ) 'π {πε ας: τὲ Ρ, ψουἹά 
Ὧδνα βῃβδοκε ἢϊ5 τηονεσηθηῖβ ὈῪ ἑδκίηρ 
ψνΆ 5.65 ἴτοπι ρδγίίουϊασ Ομυσομεβ (10); 80 
δίνιηρ ἴπαπὶ ἃ ᾿ἴεῃ Ὡροη ἷβ πηϊηϊβίγα- 
τίοπβ. Εὸσ [πΠ6 Ηερταίβιϊς ρῆσαβε ἐνκοπὴν 
δίδωμι ( -- ἐνκόπτω), οὗ. χῖν. 7, 2 ὙΠεβ8. 
ἰ, 8.-τοῦ Χριστοῦ ἰ5 αἰνναγβ οὗ). ρεπ. 
δἰζεσ εὐαγγέλιον; 5Ξεε Εοτῃ. ἱ. 2 ἔ,, 4150 
μαρτύριον τ. Χριστοῦ, 1. 6 ἀῇονε. 

γν. 13,14. Αἴζεσ ἴπδ Ῥδύβοπδὶ “ δϑίάε" 
οὖνν. τ ἢ, Ῥδ0] τεΐϊαγηβ τὸ ῃἷ5 πιδΐπ ὑσοοῖ, 
ἀεσίνίηρ, ἃ βυσέμογ σεάβοη ἔοσ ἴπε ἀϊβρυΐεά 
ἐξουσία ἴτοπι {πε Τεπιρὶς βεγνίσα “Ὧο 
γουῦ ποῖ Κπονν ᾿᾿-πγοι πιὲπ οὗ Κπον]εάρε 
(ο". ἰἴϊ, τ6)---ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν ; “τΠδτ τῃο5ὲ ἐπὶ- 
Ρογεά ἴῃ πε βδοτεά οὔῇϊοεβ εδὲ ὑνηδὶ 
ΟπιῈβΒ ἴοπὶ τἢς ϑβδοσεὰ ρίδοσες (ἐπε 
Τεπιρὶε) ἢ "τυ δϑογὶβ οροζδηΐαγ, εχ 
βϑοσατῖο εάυπε"" (Ον.): 8566 1Π6 συϊεβ σά 
κοῦ ἷπ 1.δν. νὶ. 8-νιῖ, 38 ἀηἃ Να,, χυ]ϊ!. 
8-:τ0. Εοτ ἐργάζομαι (οἵ ὀπδέρμεες, δηηι- 
ῥίογνιεμῆ), οὔ. ἵν. 12, Αοίβ χν !. 3, εἴο.--- 
ΦἼΒοβα {πὲ τα δϑϑίἀποιβ αἱ [μς δ᾽ τα," 
φηὶ αἰέανὶ αϑείάεπέ (Β2.)-ττῆ.6., της ῥχίθβιβ 
βδηραρεά ἰη τῆς πἰρίνεσ ταδὶ Τα ποιοηϑ8.--- 
τε αἰϊδβείηρυϊμῃεά ἴοῦσιὶ οἶμεγ Ταεπιρὶε 
ταϊηϊἰβίεγβ ἢ ἐπε ροβιοη οὐ Ῥδὰὶ δηά ἢΐ8 
οΟἸ]εαριεβ 15 δηϑίορουβ ἴο ὑπαὶ οὗ {πεβὲ 
οὨΐε, ἀϊρηϊτατίεβ.---ππαρεδρεύω, ἐο πανε 
οπδ᾽ς 5βεαΐ δεσίάε; οὗ. εὐπάρεδρον, νἱϊ. 35. 
Ῥ. διβριεβ ὈΥῪ ἀπδίορυ ἔτοτῃ {πε 7 υν βῃ. 
φτίεβί ἴο {π6 ΟἸγίβείδη πιὶπἰβίθυ ἱη τεβρεοῖ 

οὗ ἐλε οἰαίνι ἰο πιαϊπέεηαποα; ψὰ οδληπαὶ 
ἰπέεσ ἴτοτι {π|8 ἂρ ἑάσηέδέν οΥ ζιεποίϊοτι, 
ΔΠΥ τῆοσε μη ἴῃ ἔπε ρτανίουβ σοπιρᾶτὶ- 
β8οη ψγ ἢ “ἐπε ἘΠπγεβηϊπρ οχ᾽".---τ᾿ θυσιασ- 
τηρίῳ συνμερίζονται, “πᾶνε {πεὶγ Ρὸτ- 
του ψνἱἢ τπ6 δἰτασ,᾽" 2.2., 5μᾶσα υντὰ ἴὲ 
ἴῃ τε βδογιῆσεϑβ--- δ] Ατῖβ εβ86 βοσίοβ ἱπ 
ἀϊνίἄεπάο νἱοεἰπγαβ᾽᾽" (ΒΖ.) ; Ῥαγίβ οὗ ἴπ68ε 
Μεγα σοπϑυτηθα ἰπ {πα δἰ τᾶγ- ἢσθ, απ ρδσχίβ 
τεβεγνβά ἕο {π6ὸ ρει βδίβ (1νυδν. χ, 12-15). 
ϑοπὶα ταίογ ἴπε ἤσθιε Πα] οἵ νϑσ, 13 ἴο 
(αηΈ]ε δηά ἐπε ἴδβὲ ἰο ᾿βγϑβιές ῥσδοιίος ; 
Ῥαΐ “ὙΠ τΠ6 ΑΡ., τὸ ἱερὸν 15 οπὶν ἐξέ 
βαμοέμαγγ οἴτηε ἀοά οὗ [5γβεὶ, τὸ θυσιασ- 
τήριον οηἷν ἐΐε αἰέανγ οὐ Μϊοἢ βδογίῆσα 
5 τιδάβ τὸ Ηἰπι᾽ (ΗΠ): οὖ Αοίβ χχί!. 
17, εἴς., δπὰ ἐπε (Οβραὶβ ῥαδεέρε, 45 ἴὸ 
ἱερόν; χ. 18, 45 ἰο θυσιαστήριον; οἷ, χ, 
1-12, ἴογ ἴῃ6 υ88 ἱπ {π|ὶ58 ΕρΡ. οὗ Ο.Τ. 
ΔΩΔΙΟΡΊ65.---ο 50 4130 (1η δοοοσάδπος ννἱτἢ 
(15 ργεσεάεθπῃ) ἀἰά ἐπε 1 ογά δρροΐπι ἴοσ 
{πόδα {πᾶς ργεδοῦ ἴπε ρσοοά εἰάϊπρβ το ἴἵνα 
οὗ τῃς ροοὰ τἰάϊηρ5,᾽" ---ἐκ τ΄ εὐαγγ. ἰῃ 
νδΙ, 14 τηδίο 65 ἐκ τ᾿ ἱεροῦ͵ νετ, 13; τοῖς 
. « καταγγέλλουσιν, τοῖς . .. ἐργαζο- 
μένοις : οὐ. ἱερουργοῦντα τ. εὐαγγ. τ. 
Θεοῦ, ἔοπι. χν. τῦ.---ΕὯὧτ {πε “οτάϊ- 
παηποα᾽" οὗἉἨ “(με Τιογά ᾽" (56. [ε5115)}, 568 
ῬΑΙΙβ.; 6 ΔΙ] πδίοη σρεακβ ἔοι ἀδιδι θὰ 
Κηομίεάρσε οὗ ἔπε βαυίπηρβ οὗ 7εβαβ, ου 
μα ρατί οὗ ψίιασ δηὰ τεϑάδγϑ; οὔ, νἱϊ. 
1ο, χί. 23 ἢϊ,, ἀπά ποίεβ.---διατάσσω, δεί,, 
Ὧ8 ἴῃ νἱῖ. 17, χὶ. 34; πρῖά, ἴῃ χνΐ. 1.--- 
ζῆν ἐκ, οἵ βουγοε οἵ ᾿ἰνεϊποοά (σα ψηὸ 
φμοά εὐαηρεϊίμηι ῥγαάϊεαπέ, ΒΖ.), ἴῃ οἱ. 
τ. οἷϊεπ ζῇν ἀπὸ (δες ρδιῖβ.). Ἐογ 
καταγγέλλω, 566 ποΐδ οη ἰΐ, 1. 

Ψεσ, τσα. “Βὺϊ ἴοσ τὴν ραγί, 1 μᾶνε 
ἰδ6ά ποπὲ οὗ πεβεὲ {πίηρβ:" ἄοεβ Ρδϑὰϊ 
ΤΕ} “ὭΟΠΕ οὗἩ ἴδε ρῥγίν!Περεβ" ἱποϊυδεά 
πὶ τὰς ἀῦονε ἐξονσία ὃ οὐ ““ποπε οὗ {π8 



13---τό, 

15. Οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτω γένηται " ἐν ἐμοί - 

γάρ μοι "μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ τὸ " καύχημά μου ἵνα 1 τις 1 "ὃ κενώσῃ.2 

τ6. ἐὰν γὰρ “ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστι μοι " καύχημα " “ ἀνάγκη γάρ 

μοι "ἐπίκειται, “οὐαὶ δέ μοι " ἐστὶν ἐὰν μὴ “Ἥεὐαγγελίζωμαι. 

Αςίες χχ. 35; οἵ, ῬΕΪ]. ἱ, 23. δ 8ὅεεν. 6. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

τ ς ςϑεςΐ. 17. 
1αά, νὶ. 458, κρατερὴ δ᾽ ἐπεκείσετ' ἀνάγκη. 

8.1 

τι ὃν Υ 80 υὑπεά, 
καλὸν Σ χε "κνῇ. 

ταν ΚΣ. 
χχῖΐ, 37, 
ΧΧΙΙ, 31: 
7ο. χῖν.30; 
170. ἦν, 9. 

Γ δ: νἱΐ, τὶν 
ἃ ΜΚ. ἰχ. 42; 

ἃ 5ὲς ἷ. 17, ἔογ αθβοὶ, υβδὲ. Ἂ ὅδε τῇ; 
εὉ. ἰχ. το; Αοἴβ χχνὶϊ, 5ο; 10. χὶ. 35. 7 

ε ἤὰε αι; ϑγῃ. ἄοερρ., Ἀεν., Ξασϑέν,; ΜΓ ἐστιν, Ν.Ύ. λοις; Ηοξ. ἰχ. σ2. 

1 ονδεις, ΝΒ." χ7, βαἢ, Ρβαβπι., Τετγί,, Αὐαρτβέ, ουϑεις μη, Α. 
τις (Ἰπέεττγ.), αὶ 26, ινα τις : ΦΟΟΌΡΕΚΤ,Ρ, εἴς., νξ., Β458., Οἷς. Ηΐδσ., Αὑρ. 

Ξκενώσει, 411] ὕποςὶ ας Κ, 

βϑεναγγελισωμαι (2), ΒΟΌ6, νξΕ., Αὑρ., Απλρτδὲ. 50 ὕτο, ὟΝ. Ἡ. ἐπέ., Νεβεῖα. 
εὐαγγελιζωμαι, ΑΚ (ΓΡ, -ζομαι), εἴς. ; Τίβοῃ., ΝΗ. ριαγρ. 
ὙΠ6 ννεβίεσπβ (6, εἰς,} μανε -ισωμαι ἑτοΐοέ ἴῃ {Ππ|5 νεσ. 

τααβοηβ᾽᾽ Υ Ὑ Ποῖ πεν πᾶνε θεθη βη- 
Τοτοεὰ (5ο ΗΪΖ., Ηη., με ἔογπιεσ τ εχ- 
οἰαδίνε τεῖ, τὸ 13 1.) Τῇδ ρδτ]. βεπίεποα 
οἵ νεγ. 12, δηὰ πε οὕτως γένηται οἵ (πε 
πδχίὶ οἶδιθε, ἅτε ἀδοίβῖνα ἴῸσ [ἢ ΤΟΓΠΊΟΣ 
νίεν. “Τὰς δυιπογί(ν ̓ 1π φασβείοη ἰπ- 
οἰυάδεά ἃ πυτῖθεῦ οὗ τἰρῃῖβ (4 8..), αἱ οἵ 
ψΒῖσἢ Ῥ, Πι85 ἰογθροῃε.---ἐγὼ ἐπ ρμδβῖβεβ, 
ἴῃ ῥσεραγδίίοῃ ἴοσ [π6 βεαιὶ, απᾶ ἰπ ἀϊ8- 
εἰποίιοη ἔτοπὶ ἴῃς Ὀτοδάδσ βέβίεπηεπε οὗ 
ν ΕΓ, 12, εἴο., Ῥδ}1}5 ἱπάϊν!ἀπ4] ροβίείοη ἴῃ 
ἴῃ τηδίζεγ ; δπά πε ρὲ. κέχρημαι (τα- 
Ῥδοὶπρ ἴπε πἰδιοτίσαὶ δου. οὗ 12) δϑῆττηβ ἃ 
βειεεὰ ροβιϊίοη ; {π6 τεῆιβδὶ π85 Ῥεοογὴης 
ἃ τιῖβ. Ετοπὶ (15 ροϊπε ἴο {πε ἐπά οἵ 

“Ἐπ6 οὔ. ἴῃς Αρ. νυυῖῖθβ ἴῃ τῆε τϑί δἰῃρ.ν, 
τενθδίηρ δἰθ ἵππῈσ που ρ 8 τεβρεοϊίηρ 
πε σοπάποις οἵ Πὶβ ονγῃ τηϊηϊβέγυ. 
8. 20ρ. ΡῬαυμ δ ΕΕΝΟΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ 
ΕΙΟΗΤ ΕῸΚ ΤῊΞΒ ΟΘΟΒΡΕΙ 5 ΘΑΚΕ, ἰχ. 
15ὖ-23. Τῆς Αρ. μᾶ8 θεεῃ ἰπϑβίβείηρ 4}} 
(μ15 εἶπχθ οἡ {πε τῖρῃς οὗ ΟΠ γίβε᾽ 5 πε πίβίθγβ 
τὸ πιδίθγίαὶ βαρροτγί ἔγοτη ἔπ βα {ΠΕῪ βδῖνς, 
ἴῃ οτάδσ πὲ ἴογ πίβ ονὴ ραγί π6 πιᾶν 
Ἔχρ το εἶν ταποῦηος τ. ΤὨΐβ τεπυποίδείοη 
5. Ὠϊ5 “ Βοαϑί, δηὰ μἷβ “"σϑνναγά ᾿᾿; οἵ μῖ8 
οἴἶοε με οδηποί θοαβί, ποῦ βεεΐ γανναγὰ 
ἴον ἰξ, βίπος ἰξ νναὰβ ἱπηροϑεά ἀροη δΐπὰ 
(15-1τ8). Ιῃ τπῖς αρπδραίίοη Ρ. ἤηἀβ 815 
πεεάομ, ὨΟ. π6 865 ἴο τηᾶκε ᾿ἰπηβεῖῖ 
ἱπιρδγία!!γ [Π6 5ίανα οἵ 411}; ἀπίγατηπιε]]εὰ 
ὈΥ ΔηΥ Ρατγεϊουϊαγ εἰε5, ε 18 αῦὶϊς ἴο δάδρι 
ΕἰπηΒ6 ΙΓ το δνεσυ σοπάϊιίοπ δηὰ οἷαββ οὗ 
τηξη, δηὰ τπυ8 ἴὸ τίη ἴογ ἴπΠ6 ἀοβρεὶ 
Ἰατρεὶ ραϊῃβ (19-22). Ἐθγ ἰπ)δ6]ῖ, ἢΐ8 
Ῥεδὲ ἴορε ἰβ ἴο ραύζακε ἴῃ 118. βαϊναϊίίοηῃ 
αὐἱτ τποβε δ βέγῖνοβ ἴο βᾶνς (23). 

Ψεῖ. 1τοό. “Νονν 1 πᾶνε ποί νυτἰτεῃ 
115 (4-14) ἴῃ ογάδγ τῇδε ἴὲ βῃουἹά θὲ 8ὸ 
ἄοπε (υὲξ,, ργονίβίοη πηδάς ἔοσγ “᾿ἰνίπρ οὗ 
(6 ροβρβὶ ἡ) ἴῃ πὶν οδβε." ὙὍῇς δρίϑ- 
τοίδγν ἔγραψα τηᾶν τείετ εἰϊμον τὸ ἃ ΨΏΟ]8 
Ἰεϊζοσ πὸνν φοπιρίεἰεά (Εοπη. χν. 15), οὐ 
τὸ ψογάβ 7υ8ὲ τυγτοπ (ΥΥτ,, Ρ. 347; ο΄. 

ν. 11ὴ.---ἐν ἐμοί (1ῃς Θρῆβγα οἵ δρρὶϊοα- 
τίοη), “ἴῃ 16 τᾶῆρα οὗ πιγ οσκ δηὰ τα- 
ΒΡΟΠΒΙ 11 εν," ποὶ “ ἰο πλς ᾽ (ἀδξ. οἵ ρεγβοῃ 
δἀνδηῃίαροά, 845 'π νν. 20 8); οὔ, ἵν. 2, 6. 
--Οὐ τὰς Ῥεβί-δειεβιεὰ τεδάϊηρ, καλὸν 
γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ--τὸ καύχημά 
μου οὐδεὶς κενώσει, {π6 ϑεπίεποα ἰ5 ἴῃ- 
τετγυρίεά δὲ ἤἥ:; “Ἐσ ἴξ ἰβ ΨΨ6}} [ὺσ πηὲ 
ταῖμπογ ἰο ἀΐε (Πδη ᾿᾿--Ρὶ Ὀσεαῖκβ οἱ, ἰπι- 
Ῥαιίεπε οἵ ἴῃς νῦν [πουρμς οἵ ρεουπίαγυ 
ἀερεπάεπος (οἷ 2 Οὐοσ. χί. το), ἀπά ἰη- 
βίβδά οἵ Ἄοοπιρ᾽δείπρ [πΠ6 σοπιρατγίβοη Ὁγ 
τῆς ψογὰς κἴπᾶξ δὴν οπαὲ βμουϊὰ πιδκα 
νοϊᾷ πὶν Ῥοδϑί,᾽ 86 δχοΐδὶ πὴ νεῃθσηθπεῖν, 
“Μν Ῥοδβί πο οπα 5841] γδκε νοϊ ἃ "" (50 
ΑΙ., Εά.). μᾶλλον ἢ απ4118ῆ 65 ἴπ6 ΨΠΟΙ8 
οἶαιδε, ποῖ καλὸν αἰοπθ. Τηΐβ ἀπβοοϊα- 
ἴῆοη, οὐ δροβίορεβίβ, 1 1ἴξ Ὧ88 πὸ δχδοὶ 
Ῥαγὶ. ἴπ τῇς ΝΤ., 15. οπῖν δὴ δχίγεπηα 
ἰηβίδπος οὗ Ῥαυϊηε ογαΐϊο ναγίαέα (ΞιιςὮ 45 
ἌΡΡΘδγβ, Ζ.ρ΄., ἴλ (14], 11. 4. ἔν ἀπά αραΐῃ 
ἴῃ νεῖ. 6, ἀπά ἴῃ Εοχῃ. ν. 12-15), ὑν Ετα δῃ 
δχίθπάβα βεπίεποβ ἰογραῖβ ἰἴ8 Ῥαριπηΐηρ, 
(γον ἰἰβε! ϑυδάδην ἱπίο ἃ πεν 
Β8Αρ6; [ἢ15 ὁσουτγθα ἴῃ ἃ βγη] εῦ ΨΑῪ ἴῃ 
ΥἱΪ, 37 ἀῦονε. ϑίγοηρ {ξεϊίπρ (οἷ 2 Οοτγ. 
χι, 9 ἢϊ., οἡ ἴη6 βᾶστῖς Ῥοϊῃῇ) ἰβ δρί τὸ ἀϊ15- 
ογάογ Ῥδ}}}8 ρυδγηπιατ 'π {Ππὶβ Ψαγ, Ηξε 
Ῥεραῃ (0 580 ἴπαις με τοομία γαΐμεν αἷς 
ἐλαη δὲ ἀεῤεκάσπέ οα ὅοσ. ρᾶν; πε εηᾶβ 
ὉῪ βαγίπρ, αοβοϊ πεῖν, μ6 τοῦτ μδυδν δὲ 50 
ἀεῤεμάεηέ, ὙΠ ΤΕ, δείοσηρίβ ἴο ρας 
τς τεηΐ,---Οὐμοῦ ὀχραηδίίοηβ οὔ με οἱ εν 
ἰχξ, ἀγὰ ρίνβ: (4) ᾿υϑοππιαπη ΡΒ ἃ βίορ 
αἴϊεν καύχ. μου---“ Βείίεγ ἴογ τὴβ ἴο ἀϊε 
ἔμαῃ πὶ Ῥοαβῖ; πὸ οὔξ 5881} πιδᾶίκβ ἴΐ 
νοϊά 1 (δ) Μτ. δπὰ Βι. πιαίκε ἢ ἀϊβ᾽ απο- 
εἶνε, ἀεβρίίε [με μᾶλλον : ““Βείίετ ἴοτ πις 
ἴο ἄϊε---οΥ (5, ἱ{ 1 11ν6}) πὸ ὁπ 5181] πιᾶκς 
νοϊ Ὧν Ὀοδϑε " (2) Ἐν. ἀπά ΕἸ. τϑαᾶ 
οὐδεὶς κενώσει 45 εαυίϊναϊεπε ἴο ἵνα τις 
κενώσει; Βῃρροβίπρ ἵνα (ο ῬῈ υπάοτδιοοά 
δηὰ ἰῃε οὐ το Ὅς ρΙ]εοπαβεῖο---οχρεάϊεπίβ 
ἴοι ψ Ὠῖςἢ ἔθοτε ἰδ ἃ ργεοδγίουιβ ρυαγηγηδίϊ- 



δς2 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΙΧ. 

Ὁ Βοπι. νἱ}. 1, εἰ γὰρ ἢ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, ' μισθὸν ' ἔχω: εἰ δὲ ἢ ἄκων, 
20; Εχοά. 

χχὶ. 13. ἱ οἰκονομίαν ᾿᾿ πεπίστευμαι ἰ . Ῥ » 18. τίς οὖν μοιὶ ἐστὶν 5. ὁ ' μισθός ; 

ὙΠ ἐχω, ἵνα “ εὐαγγελιζόμενος " ἀδάπανον "θήσω τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ὃ Χριστοῦ, 
Μι. να 
ΑΣ; αἱ. ἃ 
ο. 8. ΚΝΟΤ, δ. 100 χὶν. 17. 
88. χχὶϊ. 10,21. ΟΥ ἵν. 

τίι, ᾿..3; ζἰς, χνὶ, τα; 10. ἰδ, 24. πῇῃ.. 

ΤΈρΒ, ἱ. το, ἰδ, 2, 9; ΟΟΪ. ἱ. 25; 1 ΤΊπι, ἱ, 4; ἱ,, χνί, 2 Π΄,; 
τὰ ἴῃ (μἷ8 δεηβε, 6]. ἰΐ. 7; σι. ἰϊΐ, 4; τ ΤῊ. ἐΐν 411 Ὑίπι, 1. 11} 

ο ἴπ ἰῃΐξ ὑδαρε, Εσπι. ἱν. 17) (6 εη. χνὶϊ. 5); Με. χχὶΐ. 
44 (Ρ8. οἰχ. 1); ὅεῃ. χχχίϊ. τῳ; Ὁ 18δὰ, χ, χι. Ῥοειΐοαὶ ἰῃ οἱ. ασ. 

μου, ΓΔΟΚ 17, 46, νρ. 5υτϑοβ, 5 ἢ. σορ., Ουτ., Ηίεσ, 
μοι, ΒΌ"ΟΠΡ, εἰς, ΟΒτ., Αὰρ. ϑεεπιηρὶν νγεβίεγῃ, 

3 εσται μοι: σ, 

ξονι. του Χριστον ΑΒΟΒ" 17, 46, νΕ. βΒ4. ΤῸ, 

ΤΑ] δπαίορυ. (4) ἵΓιδομπηδηη αἷϑο Ἵοη- 
Ἰεσευτεά ἀποθανεῖν νὴ ἴος ἀποθανεῖν ἥ, 
ΜίοΠοίβαεη δῃὰ Βαϊοη δδάϊηρ πε δαβΥ 
ἰηβεγίίοη οἵ ὃ Ῥεΐοτε οὐδείς : “Τὶ ἰ5 σοοά 
ἴοτ τὴξ ταῖπεσ ἴο ἀϊε 1 Ὑἴεδ, ΌῪ τὴν βίοτυ- 
ἵπρ' (οὗ. χν. 31), νν 1 ἢ πὸ πε 5}411 τηδΐκα 
νοϊά,᾽" (ε) Ηΐ,, (αἅ., ἀπά οἴμεῖβ, ἰπ ἀς- 
ΒΡδὶγ [411] Ῥδοῖς οὐ τη6 Τ. ΕΚ. 

γν. 1τ6-18, Ῥ41] ρΌεΒ5 οὔ τὸ βαρ δίῃ, ἘΥ͂ 
Ὁνο οοπίταβιθ ὦ ΒΌΡΡΟΒΙΠΟη5 (1η ἀαεέμαϊ 
δηᾶ δογοεϊυαδίε πιαῖτεῖ), τπαῖ (5. 18. ἃ 
Ροΐϊηϊ οὗ ποηοὰγ ΨΠΠ Ηΐπλ. Ἐοτοεά 48 μς 
μά Ῥεδη ἱπῖο {πε βεγνῖςε οἵ ἔπε (οβρεῖ, 
ἴῃ ἃ ΠΊΔΠΏΕΣ 50 αἱ, ἔγοτλ ἐπε οἵπεν ΑΡρ., 
η1685 Πα τηὶρῃς βασνε ρυδί οὐ ΠῚΒ 
Ροβιείοη νου ἃ ὃς τοο Βα] δ εῖπρ. 
ει. 16. Τῆς ἔδοις οὗ [ἰ5 ῥγεδοβίηρ 

ΡΟΣ ἴῃ [561] πὸ καύχημα: “Ἐογ τῇ 
Ι Ῥτθδοβίηρ {πὸ ροοά πεν (εὐαγγε- 
λίζωμαι), ἰξ 15 πο (πιδίέες οὗ Ῥοαϑβείηρ' ἕο 
ΤΏ; ἴοσ πϑοαββὶΥ 5 ἱπιροβεᾶ οἡ τὴς ᾽". 
Εοτ ἀνάγκη; 866 ποί65 οη νἱϊ. 26, 37; 4150 
ῬΒΠ]6π,. 14,  μεσο 1 ςοπέγαβίβ νν ἢ κατὰ 
ἑκούσιον 458 ΜΙ ἑκὼν Πετα.--- Ἐπίκειμαι 
8 νἰγέια!]ν ρα455. ἴο ἐπιτίθημι (566 Ρ41}5.),- 
“το 1αγ᾽ ἃ ἴδ5Κ, ὈῪ δυϊμογίεν, “ἀροη ᾽ἢ 
Βοπε οπε : Ρ. νγᾶ5, ἰπ πε ΑΡοβίοί!ς γβῃᾷβ,. 
ἃ ῥγέδοεά πιαπ, τοὶ ἃ νοϊππίθδει,---“ Ἰδἰά 
Βοϊά οὔ" (ΡΏ1Π7). 111, 12) ἀρδίηβὲ ἢἰβ ργενίουβ 
ΜΠ, ΠΒε. επιοιςάῖ ΟἾγθι β βεγνίοθ 45. ἃ 
σδρίϊνε βηθπν (ς΄. χν. 8, 2 Ὅοτ. ἰϊ, 14). 
ὙΜΏΙς ἃ ρπτ οἵ Πινίπα τηθσον (ν]ϊ. 25, 2 
Οοσ. ἵν. 1, εἰς.), μῖ5. σοσηηϑϑίοη ννὰ8 ἃ 
ἀειεγγηϊπαίίοη οὗ ἐπ6 ϊνίης βονογει ΡΠ 
(1. τ., εἷς.),. Εοσ βεγνίος γσεηδεσεάᾶ ὕροη 
{π|5 Τοοϊηρ ἔποῖε σᾶῃ ΠΕΝΕῚ ὃῈ ΔΩ͂ 
Βοδβεηρ; οὗ, Τυκε χνῖϊ, 1ο.--Ἴ δὲ 11 
Βἰογγίηρ ἴῃ {Π15 ἀϊγεςιίοη ννὰ5 εχοϊμ δά, 5 
βυδίδϊποά ὈΥ τὲ εχοϊασηδίίοη, “ ΕῸσ 
Ὸ6 8 ἰὸ π|δ 11 βῃοιυ!ά τοὶ ργεαοῇ 
τῷ (οΒρε]}"» μη Οὐαὶ παράκειται 
ἂν μὴ ποιῇ, οὐκ ἔχει καύχημα (Οτ.). 
-ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι (λίβα ἮΝ 
Ρτ. εὐαγγελίζωμαι, οΥἨ ξοτπιεῖ οἶδ 5ε), 
ΩΟΥ. 56)., οἵ σοτηργεπεηβδῖνε πὶ. ταξ,, 
ἔτοῦλ ἴῃς βίδηάροῖπε οὗ ἐπε οτὶρίπαὶ 
“ὩΘΟΕββν ἱτηροβαᾶ᾽"; οὔ, ἴοσ ἰδς σοη- 

βίγαοιίοι, νυἱῖ. 8, χν. 36, Τῆς ἰἱπηίεδγ- 
ἡεςιίοπ οὐαὶ 15 Πετε ἃ αυαϑ,-ϑυνδβίαπεϊνε, 45 
1ῃ Βεν, ἰχ. 12. Ηδὰ Ρ, ἀϊβορενβϑ ἐδμε 
0811] οἱ οά, [πὶβ σουτβα ἴτοτῃ (μὲ εἰπης 
οηναιάβ τηυϑὲ μάνα θεεῃ οπς οὗ ςοη- 
ἀετηπδιίοπ δηᾶ τηΐβειγ. ΤῸ ἔρδε ἀραίπβι 
“ΝΘ ΟΟββιυ "ἡ ἴπ6 ατθοκβ σοποοινθα 85 
τυΐη; {πεῖς ᾿Ανάγκη ννὰβ ἃ δ᾽ πᾶ, ογιιβὶ 
Βαΐς, Ῥαυ]5 ἀνάγκη 5 τῆς σοτηρυδίοπ 
οὗ ϑονεγεῖρῃ ἀτϑςα. 

ψέεσ. 17 σοσηρ εἴθ ἃ ομπαίη οὗ ἔουσ εχ- 
ΡΙδηδίογυ γάρ 5 (οὔ, '. 17-21τὴ. Το πιδῖε Π5 
Ῥοβίτἰοῃ οἰδαγασ, Ρ. ρῬαῖβ ἔνο δισῖμογ οοπ- 
ἰταβϑίεά μυροίμεβεβ, ἴῃ ξοσπιεῦ ἱτηδρίπαγΥ, 
πε ἰδέξεσ σι ρρεβιίηρ πε ἴαςε : (4) “ Ἐογ τς 
Ι δηγ εβηραρεά οἡ {5 {(ὑνοσκ) οὗ τὴν οὐ 
ἴτεε Ψ1Π] (ἑκών), 1 ᾶνε γενναγά (γριεγοδάεης 
λαδεο)"--τϑο. ἴῃ βυρροβεά καύχημα οὗ 
νεσ. τὸ, {πε τίρμε ἰο ογαάϊε 15 ννοῦκ ἴὸ 
Βἰπηβεῖ (ε7. οχη. ἱν. 2, 4); ποῖ {π6 ἡμεέμγε 
Μεββίαπὶς τεννατά (80 Μτγ, ἀπά οἰδμεσβ), 
ἔοσ ἔχω ἱἰπηρ|165 αὐέαίμεά φῬοββεββίοη (568 
ῬΆ1]5.), τι ἢ 45 ἀπέχω ἴῃ Μαῖϊ. νί. 2, 
εἰς. Εον πράσσω, 8εε ποίε οη ν. 2. (δ) 
ἜΒαι"--τὰς σοηίταβίθα τπηδέζεσ οἵ ἔδοι--- 
“Ἰ ἀραῖτϑβε τὴν Ψ}}}} (ἄκων -Ξ- ἀνάγκῃ, τ6), 
ψίἢ ἃ βιθνναγάβπρ 1 πᾶνε Ῥθθη θῆ- 
ἐγιβίεα ᾿᾿; οὔ, ἵν. τ ἔν, τ Τίσι. ἱ, 12, δἴς,--- 
Τῆς οἰκονόμος (5εε ποίε, ἵν. 1), Πονγανδσ 
Βῖρϊν ρ]δοεά, 15. ἃ βίανε ῃοϑα οσκ 18 
Τἤόϑβθη ἔοσ πἰπὶ ἀπὰ Ψἤοβα οπὲ πιεγὶξ 15 
ΑἸ Ὦ ΠῚ] οδεάϊεπος. [ἢ Ῥαυ} 5 οοπβοίοιιβ- 
ΠΕ55 οὗ βἰεννδγάβῃϊὶρ ἴπϑτα τηϊηρ] θά 50Ὁ- 
τηϊβϑίοη ἴο αοά, ρταϊ τᾶς ἔογ τπ6 ἔγιιϑὲ 
Ῥεβίονεά, δηὰ ἱπάερεμάδεησε οὗ πυπιδῃ 
᾿ςοηίτγοὶ (ο, 10, ἷν. 3).--Ἴ Πα υ88 οἴ πιστεύω 
ἴῃ Ρᾶ85. τ ἢ Ῥεσβοηδὶ βυδήεοι δηά δος. 
οἵ τηϊπρ' (ἐπυϊεδεῖηρ ν5. οὗ ἀομϑδίε αδο.), 8 
ςοηῆηπδά ἰο Ῥαὺ 1 ΝΤ.; βες Ντ., ΡΡ. 
287, 326.ἀἨ Το οἰκονομίαν πεπίστευμαι 
τα (δον δἀάς, ἔοπὶ ἴῃε οοπίτγαβιθά 
οἴδιδβε, καὶ μισθὸν οὐκ ἔχω: “ΟἸτί5ε᾽5 
Ῥοπάτηδη, 1 οἰαΐτλ πο Πίτε ἔοσ τιν βίανγασγά- 
Β8Ρ, Θά" 5 ἐγειπε 15 Ἐπουρ ἴοτ πιε ἢ, 

ψεῖ. τ8. Ὑεῖ, αἴεγ 411, Ῥδὰϊ μ88 8ῖ5 
τεννατὰ : “ὙΝηδὲ {μεη (οὖν, πίπρ5 δείπρ 
80) ἐξ ΤΡ τενατγά ἢ" --ὁ μισθός, “πε 



τ7---2ο. 

εἰς τὸ μὴ " καταχρήσασθαι τῇ “ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 

"ἐλεύθερος γὰρ ὧν " ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν " ἐδούλωσα, 
"πλείονας " κερδήσω 20. καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, 

21; σΟΤΩΠΊΟΠΙΥ Ῥάᾶσα βεῃ. ἴῃ οἱ. ατ. 

χν]!. 15, οἵ ῥεγξομδ. 

τανγαγ  ῬΓΟΡΕΙ͂ ἴο 510 ἃ οᾶδε, 'β Β' ΠΊΡΙῪ 
ἴο ἰδ κε πὸ ΡΔῪ : “παῖ, νυ 8116 1 ρσγεδοῦ ἔπ 

βοο πονβ, 1 πιᾶν τῆᾶκε ἴῃς ροοά πεν) 
- ἴτεε οἵ ὁπᾶτρε" (ἀδάπανον θήσω, σγαΐπὶ- 

πῶμ ξοπϑύϊέμαπι, ΒΖ.)}. Νο τῃουρῆι οὗ γε- 
ἐνγέ (ἀεΐεττε) ῥαγν, τπιοῦ οὗ σμῤεγεγορ αἰοῦν 
τῦογὰ Ῥεγοπᾶ τῆς βιίσιοἱ ἅν οὗ ἐπε οἶκό- 
γόμος, Ὀυϊ ΟΠ οὐ [πε 5Ἀἰβέδοιίοη ζεϊς 
ὉΥ ἃ δεπεγουβ πιὶπὰ ἴῃ γοηἀεγίηρ ὑπραϊά 
βεσνίσε (ο. Αςὶβ χχ. 33 8). Τῇς Αρ. 
Ρίαγνβ ου τὰς ψογά μισθός ---ἤτϑι ἀεξηϊεά, 
ἔμαη δϑϑεγίθα, τοῦς ἃ8 ὁπ σοφία ἴῃ ἰΪ. 
1-8; δε ταρυάϊαίς5 “τεναγά " ἷἰπ {πὰ 
ΤΠΕΓΟΘΠΆΓΥ 5686, (0 Οἰδἴπ) 1 πὶ [πε ἰάγροτ 
εἰπῖσαὶ βεπθθ. Ηβ “"Ῥοαβίβ "᾿ {παῖ (ῃ8 
Οοτ. βρεηᾶ ποιπίηρ οα Πἰπι, ΜΏΠῸῈ Βα 
Βρεπᾶβ Ὠἰπιβαὶῇ οὴ 1πεπὶ (ο΄ 2 Ὅοτ. χί. 
9-12, χίϊ, 14 1.).---ἴνα τερίαςσεβ ἔῃ ς ἱπῆ ἴῃ 
δρροβίκίοῃ ἴο μισθός, “πιατκίπρ' {πε Ῥυτ- 
Ῥοβῖνβ σεϑυϊ ἱηνοῖνεά᾽" (Ε1.)----ἰο »ιακε, 
ας 1 ἱπέεπαεσά, ἐπε Οοϑῤῥεὶ οοςεἶδ55.---θήσω 
ἰβ Μμέ., ἱπείτηδεῖπρ ἀββύγαπος οὗ {π6 ραγ- 
ῬοΒΕ, 85 ἰη 6]. 1]. 4 (566 Ὗντ,, Ρ. 361).--- 
τίθημι “1 οὐδ] εοεῖνα σοταρ! εταβθηΐ, ἃ σοη- 
βίγαςιίοη οἵ ο]. τ, ροείσυ πὰ ἰδία ρσοβὲ, 
νοῦ Ηεῦ. ἰάϊοτα ἀδπγδηβ ἔσεαι απ ἴῃ 
ΤΧΧ; οΓ. χίϊ. )8, χν. 25.--8ὸ (πδὲ 1 
τηῖὶρῃς ποῖ 56 (0 (δε 0] (εἰς τ. μὴ κατα- 
χρήσασθαι: 5εε Υἱῖ. 31) ΤΥ τίρῃϊ ἴῃ ἰῃς 
ΒοΒβρεῖ ""᾿---ϑο. ἴζδε πιαϊπίδίπεᾶ ἰπ δε 
ἔογτλεῦ ρατὶ οἵ ἴῃς οἷ.: ἃ ξιγίμεγ ρυγροβε 
οἵ Ῥαυ]᾽ 5 ργεδοβίπρ σταίυτουβίν, ἰηνοϊνεά 
ἰπ παι αβὲ 5ιαίεά, ἀπά Ῥεδσγίηρ οἡ λέηι- 
δα 45 τῃεὲ ἀδάπ. θήσω Ῥοτα ἀροπ ἴῃς 
τεδάεγβ.--- Ἐξουσία ἐν τ. εὐαγγελίῳ ἰ5. “ἃ 
τίσ δε (᾿πνοῖνεἀ) ἰπ (ργοοϊαιπιηρ) ἴῃς ροοά 
πανγϑ,᾿" θεϊοπρίπε ἴο {πε εὐαγγελιζόμενος 
(14). Ῥ. νγ85 γεβοϊνεά (ο Κεερ ννε}]} ψ πίη 
88. τί ρι5, ἰπ βαπάϊπρ ἐπε αοβρεὶ (οὐ. 
Μαῖίϊ. χ. 8; αἷ5ο νὶ. γὅ, δὰ ἀῦονε). Τῆϊδ 
βεητίσηεπε ΔρΡΡ]1ε5 ἴο Ἄνευ Κίπά οἵ “τἰρδς 
ἰπ ἐδε ροεῤῥεῖ᾽" οἵ βταταίίοιιβ βαϊναίίοη ; ἰξ 
τεᾶρρβαῖϑ, ὑνἢ ἀποῖμεῦ μελείηρ, ἰῃ 2 ΟοΥ, 
ΧΙ, 3-10. 

ες. 1. ἐλεύθερος γὰρ ὧν κιτιλ. 
Βέγνεβ ἤισῖμεῦ ἴὸ εἐχρίαϊπ, ποὶ εἰς τ. μὴ 
καταχρήσ. (πε ἱτχηρτορτίειν οὗ ἃ ρυδαβρίηρ 
86 οὗἩ 50 Οἢ τίρῃς 15 τηδηϊξεβί), ας ῬΑ} 5 
Βεπεζγαὶ ροϊΐον οἵ βε! -ρπερδίίοπ (15-18). 
ἼΠε τε] αἱπὶ οὗ {Π15 Ιοπρ ἀϊβουββίοη οὗ 
ταϊπίβεεσιαὶ ἐξουσία ςοπιεβ ἱπίο νίενν ; ἴδε 
ἈΡ. βῆονβ Ὠἰπηβεῖ τ τὸ ἴπ6 οσ. 85 ἂπ ἐχ- 
ἀπρῖς δ Ξμῤεγῖον ῥγίυϊίερε κεϊά μῤοη ἐγμδέ 
ΤΟΥ ἐπε ξοπιριιέηεῖν, ΟἹ δεγέν αϑϑεγίσά 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 852 

19. ρϑες νἱ1.31. 

 πΠ΄οὺ Ὁ 
ἐμ ν ὍΠΟΡΒ ΜΙ απο, 

Κοπι. νἱ. 
18, 22, νἱΐ. 

» ὙΠ]. 2, . 3 
8 ὅεε νἱΐ, τ5. ἐχ. .6; 2 Οος. ἰΐ, 6, ἱν. 15, ἰχ. 4; ῬΕΪ 

ἷ. τ4; Ηδδ. νυἱΐ, 23; Αςίδ χὶχ. 32, χχνὶϊ. χ2; [,Κκ. Ἴ 43; Ἐχ' ᾿Ἐτεν σον δ τ τς ἘΡΉΝΥΣ χχὶϊϊ, 4. 1 Ρεί. {1.1 δηὰ Μι. 

τοὶἐβ ἃ υἱδῖο ἐο φεἰγζ-αϑηποραίίοτι: “ Ἐοτ, 
Βεΐπε ἴτεε ἔτοτη δἱΐ, το αἱ! 1 επβίανεά γηνβ6]:, 
(δῖ 1 πιίρῃε ραὶπ με πιοτε ".--- πάντων 
ἰδ τηᾶδο., {πὸ τῆς δηεμειῖσαὶ πᾶσιν (ε, 
τ᾿ πᾶσιν, 22); ἐλεύθερος ἐκ---Σ τάτε σοη- 
βίγιοιίοη (σογητηοπν ἀπό)---ἰταρ! 65. 6- 
ἐγίοατίοη, ἐβοᾶρε τοτα ἄδηροτ (οὐ. Γαι ἱ, 
71, 2 Τίτη. ἰϊ. 26). ἴῃ νεγ. τ ἐλεύθερος 
δ 5ηϊῆεά ᾿τεβάοῃ ἔγοπὶ πεεάϊεββ ἀπὰ Ὀὰτ- 
ἀεηβοπηθ δοῦρε, ποῦς ἔγεεάοπη ὕγοηι 67᾽:- 
ἐαηρὶτρ ἀσῤεπάφριος. Ῥδαὶ “τεεὰ ΠἰπιβοῖΣ 
ἴτοτὰ ἐνεσυθοάυ, δὲ παῖ ἢε πιὶρῃς δα 
ἐνεσυροάνγ᾽ 5 βεσνᾶπε; πᾶ ἢ Ῥβεῃ Ῥοιπά 
85 ἃ 88] τε πιϊπίβίεγ ἴῸ δὴν ρδγιϊουϊαγ 
Οδυτζῃ, Π15 Βεγνῖσαβ νγου]ά 'π πδὲ ἄερτοα 
Βαανα θεδη ᾿ἰπηιεὰ. Εογ {πε πηοίϊνε οὗ 
{Π15 δουλεία, ο΄, ΟΔ]. ν. 13; δπὰ ἔοι 
Ῥαυ 5 αἴσῃ, ἴῃ 115 νυ] άεδε δεαγίπρ, Εοπι. ἱ, 
14, χν. 1; 4150 Ἰοῇπ χἱδ, 12 ἢ, ἔκ 
χχίϊ. 24 Η,---τοὺς πλείονας, “ἴῃς τηοτε "ἢ 
--τος “Ἴδε ρτθαῖοσ ραγὶ " (45 ἴῃ χ. 5; 50 
Μτ. δῃά οἴμεῖβ), ποῦ φνανι ῥίηγίηιος 
(ΒΕ.), θὰξς ““8ο τηιοῇ τηογα "ἢ τπλπ οουἹά 
οἴμεγνῖβε ἤᾶνε Ὀεεπ ραϊπεά (ο, 2 Οοτ. 
ἷν. 15, ΓΚ6 νἱϊ. 43; 80 Εά.). Τῇε εχ- 
Ῥτεββίοῃ κερδήσω 15 υϑεα ἔος σώσω (22), 
ἴῃ δἰϊυβίοη ἴο τῇ 6 σμᾶσρε οἵ ραΐμ-δδελίηρ᾽ 
ἴο ψῃϊος Ῥ. ννὰ5 Ἴχροβεά (2 Ὅοσ. χί. 12, 
χιϊ, 17 ἔι, ᾿ ὙΒ6885. 1ϊ. 5; οὐ. Τίς, ἴ. 7, σι); 
“ραῖη 1 ἀϊὰ 5εεὶς," Βα βδύ8, “ δπά ρτεεάι 
-πτίῆς ρμαὶπ οὗ ψἱπηὶπρ 411 δογίβ οἵ σηξῃ 
ἴον ΟΒτῖβε " ((( Μαῖι, ἵν. 10). 
γγν, 20-22ὥ. Τῆΐβ ραίη οὗ Ὠἰ5 οδι]πρ Ρ, 
βΒουρθι (1) αγνιοηρ ἐΐε Ὑδτος, ἀπά ἐΐοσε 
ΠΟ στὰ ἔθετα σγετα πη άδγ ἰάτο (20) ; (2) 
δχοηξϑβὲ ἴῃς δοάν οὗ ἐᾷε Οτηπέδες, τοιποιέ 
ἰατυ (21) (3) ἀτηοηρϑβί ἐΐπε τυεαΐ δεϊϊευεγς, 
ΨὯΟ ὑγετε ἱσρεγ!]εὰ ὃν [Π6 ἱποοπβιάεγαῖϊα 
δε οὗ ΠΡεγῖν οὐ τΠ6 ρϑγί οὗ {π6 βίγοῃ βεγ 
(22α). Ἐδοδ οὗ ἴμεβς οἷαββεβ ἴπε Αρ. 
δᾶνεβ Ὀγ ἰάδεπιινίηρ Εἰ πλβοῦ 8 ἰε ἱπ 
ἴατῃ ; δηᾷ [Π15 Ρίδη 6 σου! ΟὨΪΥ {ςῺῸ]]ονν 
ὃν Κεερίηρ οἶδαγ οὗ βεοϊοηδὶ οὐ] ραίίοπβ 
(19). ἙΕά., οςουρ!ηρ νν..2οδ. δπὰ 21, ἀϊ5- 
εἰπρυβῆεδ ἴἥγες Ροϊηΐβ οὗ νἱενν----“σᾶσε, 
τεϊρίομ, οοπβοίεπος ᾽".---τοῦΝ δεοαπιε το τἢς 
76" ἂβ ἃ ϑνν,᾿" ἴογ Ῥϑὺ] ννὰβ πΠῸ ἰοηρετ 
ΒΌΓΒ ἴῃ {πΠ6 σοτησήοηῃ δοσερίδίίοη: 56ὲ 
ποίε οηἡ ἐλεύθερος (τ), αἷδο 8]. ἰϊ. 4, ἵν. 
12; ἴοσ ενίάεποε οἵ Ὦϊ5 [ενν 8}: σοπίογγηϊ εν, 
866 Αοίβ χνΐ. 3, χυ"]. 18, χχὶ, 23 ἢ. ; αδἷβὸ 
16 βρεεοπεβ ἴῃ Δοίβ χίϊ. σό ἢ, χχίϊ, σ δ, 
χχυΐ. 2 ἢ. ; απ Εοπι. ἱ. τό, ἰχ. σ ἢ, χί. τ, 
χν. 8, ἴοτ Πἰ5 ννάγπὶ ρδίγιοείβηι.---τοῖς ὑπὸ 



8.4 
ν ἔσῃ). νἱ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΙΧ 

ἐπ δα, ἵνα Ἰουδαίους " κερδήσω τοῖς "ὑπὸ "νόμον ὡς " ὑπὸ "νόμον,; ἵνα 
ἦν. 4 1.,21. τοὺς ἢ ὃ 

ν [ὼ ἢ 8 5. “ὑπὸ 
εἐχαςῖ 
τηξδηίηᾷβ, 

δἷβι 
νυ δά. 

15; Εοπ). χὶ. 32; ΕΡ' 
χ Αοίβ χίχ. ἦι] “Ἰανν-αθἰ ἀΐηρ" ἕῃ οἱ. ατ. 

εἴν, τ3; ῬὮΠ), ἰἴ, Δὲ; ΜΚ, χίν. δ4. 

“νόμον “ κερδήσω- 21. τοῖς " ἀνόμοις ὡς “ἄνομος, μὴ 

ἂν “ ἄνομος Θεῷ 2 ἀλλ᾽ " ἔννομος Χριστῷ, ἵνα " κερδήσω 3 “ ἀνόμους “5 
Αρίδιῖ. 43; 22α. ἐγενόμην τοῖς ἢ ἀσθενέσιν ὡς ὅ " ἀσθενής, ἵνα τοὺς " ἀσθενεῖς 

" κερδήσω- 22ὖ. "τοῖς ᾽ πᾶσι γέγονα τὰ ὁ πάντα, ἵνα " πάντως Ἷ τινὰς 

Υ 5εε ἱ. 25 δπὰ ἐν. το. ΦΧ, 171; 8 Οοζι νυ. τὸ, 
ἃ ὅεε ν. 1ο. 

1 ]ηδενέ μη ὧν αντος ὑυπονομον Δ1] ὑπος, δαὲ Κ, ἀπά πιδηγ πιΐίηπ., ἰδτέ. νρ. 
588. 5γΓΡ., Οτ., Ογτ., θδπα., Απρ.--τῖοβὲ τπγοι σῇ ποπγοβοϊοϊδαίοη (τερϑδιεὰ νπὸ νομον). 

ἥθεον... Χριστου: 41] ππος. δας ΠὨΕΚΙ,. 

Ξκερδανω, 41] ἀπος, Βαϊ Δ ΟΌ ΚΙ... ΤὩς βᾶπιεὲ Μ58., κερδησω ἱπ οοπίεχε, 

τους αἀνομοῦυς: 841} υπος. Βαϊ ΟΟΚΙ,, 

5 Οπι. ὡς δ ΔΒ ἁ ε νρ., Οτ., Ογρ., Απρ., Απιργϑέ. 
δ πηι. τὰ 8411 ρσε- ϑυτίδπ ὑῃςο. 

Ἴ παντας ((οτ παντως τινας), ἰῃς Ν᾽ εβέεγηβ, ἱποϊπάϊπρ νρ.: πὲ οριπὲς ζασόγονι φαῖνος. 

γόμον επίδερεβ 6 σδίΕΡΌΓΥ τ. Ἰουδαίοις 
ὃν ἱποϊπιάϊηρ οἰτοιιπηοϊδεά Ργοβεϊ γέεβ (86 ς 
ΟΔ]. ν. χ-3); δπὰ ὡς ὑπὸ νόμον ἀεῆπεβ 
Ῥαι]85 [πάδίβπι 25 βυιυθ᾽βοιίοα, ὉῪ ὙΝΑΥ 
οἵ δοοσοτηπιοάειίοῃ, ἰο ἰαραὶ ορβεζνδηςς, 
το μισὰ ἐπε ρέρὶ. ρῇγαβε (νναπίίηρ ἴα ἴπε 
Τ.Ε.), μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἱπείπγαίεδ 
ἰδὲ πα 8 πὸ ἰοῆρεν θουπᾶ ἴῃ ῥσίποῖρὶε 
π-μὴ ψ τ ἢ Ριρ. ἱτηρι γίπρ βαδ)εςεῖνε βεδηά- 
Ῥοϊπῖ (“ ποὶ Ῥεῖπρ ἴῃ τὴν νῖενν᾽), ἀπά αὐτὸς 
ἀδποῖηρ οη ην ῥαγί, οΓ απὰ ζον νιν 5ε1} (7. 
Κοπλ. νἱϊ. 25). Ἐ.᾽5 δε  ξἀδηγίηρ σοπίοσγη- 
ἴεν ἴο Ἰεσαὶ εηνίτοησλθηῖ Ὀγουρῆς οπ ἩΪπὶ 
πε τεργοδοῦ οὗ “ 5111} ργεδομίῃρ, οἰγοαπ- 
οἰβίοῃ " (( 8]. ν. 11).---Ἴὴ σεϊδιίοη ἰο ε- 
1Ππ8 αἷβο ἢς ἰδίκαβ. δπη δέξτιδθ ορεπ ἴο 
ταϊβθηδεγβίδπάϊηρ πᾶ νηοῦ ἢς ννῖϑῆθ5 
ἴο ρυᾶτά ; “το ῆοβε ουϊ-οἔἴεἶανν (τ. ἀνό- 
μοις) 45 ουϊ- οὐ ]ανν---ἰΠου Ἢ 1 δπὶ ποῖ ουΐ- 
οὔτ ἴῃ τεδρεοὶ οὔ αοά, Ῥυὲ ἰη-ἰᾶνν 
(ἔννομος) ἴῃ τεβρεοὶ οἵ Ομ γῖβε ", ἄνομος 
νγὰ5 ἴπ6 εν δῃ ἀεί ρηδίίοη ἴοσ 411 δὲ- 
γοπά ἔπε ρᾳ]ε οἵ Μοβαίβηι (5ες οι. ἰϊ. 
9-16, εἰς.): 85] θεσδτης {π|5 ἰο θη ]85 
(( 4]. ἵν. 12), δραπάοηϊηρ ἢἰβ παῖυγαδὶ 
Ροδβίοη, ἱπ τπδὶ πε ἀϊὰ οὶ ρῥγαςεῖβε (ῃς 
ἴᾶανν οὗ Μοβεβ δπλοηρϑδί ἔδεπὶ ποῖ πχδΐκα ἰξ 
{πε 4518 οσ δἷπὶ οὗ ἢΪ8 ρσγεδςῃὶηρ ἴο ἰῃεπὶ; 
8566 Αοσίβ χῖν. 15 ἶ,, χνὶῖ. 22 ἢ, ΗἜς νγδ8 
ἄνομος ἐπεγείοτε, ἰπ ἔπε πᾶῖτονν 76 ννιϑἢ 
86η868 ; Ποῖ 80 ἴῃ 86 ἔγιε τα]! ρίοιιβ βεῆβα 
-τ-ρῖπ σεϊδιίοη ἰο αοά᾽"; ἱπάεξεά Ῥ, ἰ8 
πονν "ηογ6 ἐδαη ὑπὸ νόμον, Ἠ6 ἰ8 ἔννομος 
Χριστοῦ (-Ξ ἐν νόμῳ Χριστοῦ; οἷ, 6]. 
νἱ. 2, Ἀοπλ. {{Π|. 27, 31, νἱ 1], 2)--ττϑιοῦι 6χ- 
ἐξέσηις εχίοχ 60, 5:4 ἑπῖεχ Ολγίϑίο (Επι.). 
Τῆς ΟὨτίβείαπ βίαπάβ τυ πίη ἐπε αν 85 
εηίεγίπρ' ἱπίο 15 βρίγιε ἀπὰ δεσογηίπρ ὁπ 
ΜΓ 1ε 1π πδίαγα ̓  ἢθ 18. “ἴῃ τπ6 ἴανν οὗ 
ΟὨγίϑε" 48 δε 18 “ἰῃ Ομ γίβε" (ςζ 64]. 11. 

20, 2 Οοτ. ν. 17). ΤῆΪβ νόμος Χριστοῦ 
Ῥ, ἐχρουπᾶβ ἴῃ Κοχ,. χίϊ., χα, (ε5ρ. 1ο), 
ΤΟΙ. 111., ΕΡΏ. ἵν. 20-ν. 9, αἴτεγ Ἰομη χίϊί, 
34, Μαῖίς. ν.-ν]ῖ., εἴς. 115 ΒΠΠΠΙΠγαπε ἰβ 
Ευδτδηίεδᾶ ὃν ἴδε δος δε ἰξ 15. “τε 1δνν 
οὔ {δε ϑρίτιτ οὔ τς πὶ ΟἸγῖβε }εβὰ8 ᾽" (οι, 
νΠ, χ 8), νῃο “ ἄννε 115 ἴῃ ᾿ἐμ6 ΟΠ τι βείδη 
(πὶ, τδ), ορεσδιίϊηρ οὶ 85. δη ουενατσά 
γοκα δυξ δὴ ἱπιρδηξεά [{6.---ἶνα κερδάνω 
τ. ἀνόμους [ΟἸΤοννΒ τ᾿. ἀνόμοις ὡς ἄνομος, 
αἴες τῆς μὴ ὧν ρδτδηϊπεβῖβ, ἴθ ἕῆς 
τλδηπεῖ οὔ {πε ἵνο ἵνα οἴδιι8ε5 οὗ νεὲσ, 20 
(κερδάνω «πὰ κερδήσω δτε τε Ατὶς ἀπὰ 
ποπ-Ατεὶς ἔοττηβ οὔ {πε 1:ϑὲ δογ, 5δ].). 
- εβογίρίηρ τς (ηἱτὰ οἵ μἰβ 5ε! ξδάδριδ- 
οηβ, Ρ. τεϑιπιεβ ἴῃς ἐγενόμην οὗ (ῃς 
Βγτϑί, σοσαΐπρ' βοσὰς ἴο ἔπε βἰπδείοη οὐ ΗΪ85 
τοδάδιβ: “1 βθεσδπβ ἴο Π6 ᾿ψεᾶκ (ποῖ ἂς 
τοεαΐ, Ὀὰϊ δοῖπ411}) τύφακ (56ς χε]. ποίο), 
ἘΠ4:1 ταϊρμξ ραὶπ {πα νγεδκ᾽᾿, 50 νεῖ]! ἀϊά 
δα επίεσ ἱηίο (ἣς βογιρῖεβ οὗ τῆς εἱπιά 
δηᾶ Πα] -οπ|ρῃιεηεά (866 4.}, νἱϊ!. 7, τὸ, 
Εοηι. χίν. σ ἢ), (μι Ὡς ἔογβοι πῖβ οννῃ 
Βίγεηρτῃ (ν11}. 4, Εοπι. χν. 1) δπὰ ξεῖϊὲ 
ΔΙΊ 1 “ΕΔ Κ᾽ ψἱ ἢ ἴπαπὶ; οὐ, 2 Οοσ. 
χί. 20, τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσϑενῶ ; 

ει. 226 βιπὶ8 ὉρΡ (πὰ τῆς ρὲ, γέγονα 
οὗ αδίἀϊηρ ἕλοι τερί δοίης ἐπε Ὠἰβίοτγί δὶ 
ἐγενόμην, ἀπὰ ψἱΠ ἐπε οδ]εσίϊνε σώσω 
ἴοσ τῆς βυδ)]εςεῖνε κερδήσω) (πε ΑΡοΒι[6᾽ 5 
οοηάπος ἰπ [ἢ νατίοιιβ γε δίίοπβ οἵ ἢῖβ 
ταϊηιβαν : “ὍΤῸ 411 πῆθὴ 1 ἢανε Ῥεοοσης 
11 ἐπῖπρδβ, ἐπὶ ΌΥ 411 πηβᾶπβ 1 ταΐσβὲ 
8ᾶνε βοζὴς ᾽".- - Οὐ πάντως, νυν] ἢ νασίθ5 
ἴῃ 56Π86 δοσογάϊπρ' το 118 ρΡοβίἐοη ἀπά σοη- 
ἰαχί, 5686 νεσ. 1ὸ, ν.0 1ὸ; ἤθσδ ἰΐ ἰβ δάν. 
Οἵ τολπεῦ ἴὸ σώσω, ο»ιρΐ φμουὶς πιοάο. 
ἜὙΠαὶ ἰπ 4}} (18 ἀδβοσρείοπ οὐ ἢΪ8 
οἰκονομία ο᾽ συγκατάβασις Ρ. 5εἰ5 ἔοτἢ 
ὯΟ ὉποΒ τ βεδη σομῃρ δπος ὑγ]τἢ τηθη, ὑας 



σώσω. 

αὐτοῦ γένωμαι. 

24. “ Οὐκ " οἴδατε ὅτι οἱ ἐν " σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχου- 

Ἐρῆῇ. ν. σσ. ἃ 8ὲες ᾿Π, 16. 
«γωνιζεσθαι σταδιον. Η 
ἘΆΝ. Πὶ, χ2 1.; Εχοά, χν. 9. 
19. χνἱϊϊ. 36; 8γ. ἐν, λδ, εἰς, ἰ 8εε νἱΐ. 9. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥῪΣ ἃ 

Ὁ [π ἰδία βεπεξε, Ν.Τ. λ'ὶ.; οἱ. υκ. χχὶν. 13, οἷς, 
ΡῈ]. 1}. χ4; -ενω, (ΟἹ. ἰἰ. 18, 11]. 15. 

ἢ ΟΟἱ, ἱ, 29, ἦν. 12; τ Τπ). ἐν. το, νἱ. τὰ; 2 Τ ίτα. ἦν. γ; 

ὃςς 

23: τοῦτοϊ δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα " συγκοινωνὸς ὃ Οὐ ἡμηιαν 
δείίοη, 
Εοπι. χὶ, 
14; τ ῦξπι. 
ἵν.16;} 88 
ν. 

ἵν 9. -νεῖν 
ἴς, ὅδε Ἠετγοά. ν. 22 

Ε ἴῃ 1815 βεῆβε, Εσπι. ἰχ. 30; 
1 χε, 24; 

ἱπαντα, 81] ὑπος. πὲ ΚΙ., ἀπά 811 ἀπο. νεῖβ8. θὰ 5γῖ. δηᾶ ρο. 

ἐπε ΡῬγδοῖῖοαὶ τυϊβάομῃ οἵ ἱγὰς ΟὨγίβείδη 
ἴονε δπά 5ε]-ἀεηῖ8] 'ἴπ ἐπ6 ἜἼχαγοῖβα οὗ δἰδ 
οἴδοε, {πἰβ ΠΕ ἐχρεοῖβ Ψ|]1 ὃς βεἰ εν θπὶ 
ἴο ἰβ ταδάβιβ, 580 νγνῈ}] δοαχυδϊπίεᾶ Ὁ] ἢ 
818. σμδγασίεσ (2 Οοσ. ἱ. 12 ἢ,, ν. «τὴ. 
ΤΗΐβ Κὶπὰ οἵ νυἱβάοτῃ 18 80 πλιςἢ πιογα 
ΤΑΔᾺΙ ΒΕ ἐπα ἔγαϊε ἰη Ῥ. οὗὨ εἐχρεγίεηςε 
ἀπάστ τη6 ἀἰβοῖρ! πε οὗἩ της Θρί τίς, 48 δἰ5 
ἸΕΣΊΡΕΣ τν88 ἴῃ ποτα ἤδγυ δηᾶ ὑποοιηρτο- 
πιἰδίηρ " (Μτ.); “ποῦ πηδεηςεηεῖβ δοῖι8, 
8βεά σοτηρδεϊεηείβ αἤεοίιβ ᾽᾿ (Απρ6.)}. Ὑῖ5 
δεπανίους δρρεατεᾶ ἴο ἢΐ8 ἐπθηγ165 {ἰπη6- 
βεσνίηρ πὰ ἀπρ] ον (2 Οοτ. ἱ, 12, ἷν. 2, 
χὶϊ. τό, Δ]. 1. το). 

γες. 23. Ῥδυ 5 σουτζϑα ἴῃ 18 ομδηιείθοη- 
{κε σμδηραβ ἰβ σονεγημεά δΥῪ ἃ βίγηρὶβ 
Ρταςσεῖοαὶ δἰπὶ: “Βὲξ 411 {ΠΏρΡΒ 1 ἀο ἔοσ 
ἴῃπε κοβρεὶΒ βαῖκε᾽", Ηἰἴβ οπβὲ ρύγροβε 15 
ἴο 116] Πἷβ οβρεῖ βιενναγάβῃηϊρ (17, ἵν. 
τ Πι, εἴς., Αςἴβ χχ. 24); ΡὮΪ]. [1], 7:14 
Ῥιεβθηῖὶβ ἴπῈὶ' ἴῃπεσ δίάε οὗ τῃ6 “οπα 
ταϊη σ᾿" 6 Ραγθαθβ. Τῆς ἱπιθηβίιν ΠΗ 
ὙΠ] Οἢ ἘΠ 15 δηὰ ἰ5 βου σῆς δοσοπηῖβ ἔοσ ἐπα 
νδιεν οὗἩ τηεδηβ; {πε πηοϑβὲ σεβοΐαξε, ἴῃ 
8. σοΙρ ἰσαίεά βἰτιδιίοθ, Ὀασοσηαβ ἐπ6 
πιοϑὲ νεγβϑιί!ς οἵ πιεπ. διὰ τὸ εὐαγγέλιον, 
“0ῃ ἴΠ6 βΌΒΡΕΙ᾽5 ἀσσοιηῖ᾽", ν Π ἃ νίαν 
ἴο βρτθαὰ [Ὡς ροοὰ πεὶνβ τηοϑί τνϊ εν 
πὰ σᾶττΥ ἰξ ἱπίο εἴϊεος πιοϑδὲ σογῃρίεἰεὶγ: 
ἴοσ διὰ οἵ πε επᾶ 48 ἃ ρτουπά οἵ δοείοη, 
ο΄. ἵν. τὴ, νἱῖϊ. τ, ἔοπι. ἵν. 25. ΕῸΣ 
Ὠϊπηβεῖ ῬΑῸ]}5 5016 διηδίτοη 15. “ἐμαὶ 
Ιτπᾶὺ Ὀε ᾿οἰπε- ραγίακεγ ἰ 1ὲ ("ἢ Ἰμοβα 
1 5νε) ᾿᾿--ἰῃδι με τῆδυ υνίῃ 115 βαϊνδίϊοῃ 
δίοπα ἢ ταδην οἴμετβ, ἐπε ἴταϊς οὗὨ Ηἷβ 
ταἰ ἰβέγυ (ε. τ ΤΏ 88. ἰϊ. σο ἔ, ; αἷδο Ϊοδπ 
χίν. 3, χνι]. 24). 
8 30. Ῥαυ᾽Β ΑΒΟΕΤΙΟΙΒΜ, ἰχ. 24-27. 

Τα δὲ ννογάβ οὗ 8 29 ἰπάϊοαδιες τμδὶ ἴῃς 
νυτῖτεσ ἔδεε 5 μἷβ οὐνῃ βαϊνδείοη τὸ θὲ θουπά 
ἘΡ ἱπ 15 πιίβϑίοπ ἴο μἰβ 16] οσπηθη. ὙΤῈῈ 
86 1{-ἄδηϊδὶ ργδοιίβεά ἴοσ ἔπε ἰαϊίεσ οὗ ἐπε 58 
ΟὈὐεοίΒ 18 πεοεββατυ, ἰπ Ροΐπε οἵ ἔαςί, ἴῸῪ 
δοί!. ἘΐΪβ5 Ἔχδιῆρ!ε 5Βμουά ἰεδοῃ {πε ὕοσ. 
ἐπε πεεά οἵ βίεσῃ 561} ἀϊβοὶ ρ ἵπ ὁπ ἐμεῖς 
ῬεΙβοπδὶ δοοοιηΐ, 45 ΜῈ] 45. ἰπ π6 ἰπ- 
(δγοϑίβ οὗ ννβαάκοῦ δγείμσεη. Ετοπὶ ἰχ. 24 
οπυνασὰβ ἴο χ. 22 Ρ. ρυγβιιεβ {π|5 ᾿ἶἰπε οὗ 

ἐπεβὶβ οἵ πάντες δηὰ 

“ψΑτηΐπρ, δἀάγεββεά (ὁ τηδε ψνῆο ἵψεῖα 
ἱπιρει πα ὑμεῖς οὐ 5018 Ὁγ 561: 
ἱπάσ!ρεπος δηᾶ νου ἱν σοηϊογτηϊξγ. ΟΥ̓ 
{πὲ ἄδηραγ οὗ πηϊβδίπρ' ἴπε ῥτῖζε οὔ {πὸ 
τπτου ΒΡ ̓ πάϊβοίρ πε Ῥ, 8 Κεαπὶν βεηβίρ] 8 
ἴῃ ὨϊΪ8 οὐγῃ οά86; 6 σοηνενβ ἢἰβ Ἀρρτε- 
Βεπβίου ππάεγ τἢ6 Ρἰσίαγα, Βοὸ Ἀπ] ατ ἴὸ 
τῃ6 Οοσ., οὔ πα 1ϑιππιίδη αδπγεβ. 
γε. 24. Οὐκ οἴδατε . . .; οὗ νεῖ. 13, 

εἴο. οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες, πάντες μὲν 
τρέχουσιν, εἷς δὲ κιτιλι: “ὙΠοβε ἐμαὶ 
τσ ἴῃ ἴπ6 βίδάϊιπι, γαη αἱΐ (οὗ ἐπε πα), θυς 
05:6 τεςεἶῖνεβ ἴῃς ὑτῖζε ". ΑΒ πηυοἢ 845 ἴο 
ΒΑ, “Ἐπίεγίηρ {πΠ6 τᾶσς ἰ8β ποῖ νυἱπηΐπρ' 
ἴε; ἄο ποῖ δε βαιἰϑῆθά νυν Ἱτἢ σταπηΐπρ, μὰς 
τοδὰς βιτε οὗ νἱπηίΐηρ--- 5 γεν ἐμαὶ γοι 
μιὰν σέσμγε (κε ῥγὶχε)}" ὙΤῪΠε δῖ, ἰ5 
ψαηείηρ "ἢ σταδίῳ, 845 οἴξεῃ Δἴζεσ ργρβ., 
650. ἤθη ἴΠῸ ποῦῃ ἰβ αυδβί-ρτορεῦ; οἷς 
οὐζ ""αἱ σουτέ," "π᾿ σπυτοῃ." Τῆς 
οἰαάίοη Ὰ5 ἴῃς τασε-σουγβα, ΑΙνγΑΥ5 8 
ἢχεά ἰδηρίῃ οὗ ὅοο ὅτ., ογ δοδξ Βηπρ. 
ἔπι; πεῆςε ἃ πηβάβυτε οὐ ἀϊβίδποθ, 85 ἴπ 
Μδῖι. χίν. 24---ὅ ἤει 186 δπεὶ- 

εἷς, σοπνεγίηρ ἐπε 
Ῥοΐπε οὗ ἐδε νναγτηίηρ, οὖς ἔπε επιρῃδιῖς 
πάντες οἵ χ. 1-4, (Ξεε ποίεε); αἰβο νὶ. 12, 
Χ, 23.--οὕτως τΏΔΥ Ροϊπὲ δδοκνγασά ἴὸ 
εἷς (““τὰπ 1Κα τῆδὲ οτς ": οὐ 14, ἰϊ. 11), 
οὐ ἔογιναγά ἰὸ ἵνα (καταλάβ.)---α ρατγείοϊα 
Βυϊδιιιεὰ ἔος {π6 τερυ]δγ σοτγγεϊδιϊνε, 
ὥστε (ο". ΑςιΒ χίν. 1, [ομπ 111. 16), γγῇεγα 
1η6 τεβαϊς 15 δ αἷρε ἴο Ὀε δοῃίενεά ; [Πς 
Ἰαϊίεσ σοππαχίομ 5 τῆοσα Ῥγοῦδθϊε, βίποα 
τῆς ξο]ονίηρ νν. ἀϊδὲς οη ἔπε σοπαϊείοη5 
οἵ βυισσαβ8. 

γει. 25. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος κιτ.λ.: 
ἜΒαΣ ἀνεσυ οοπηραίδης 18 ἱετηρεγαία ἰπ 
ἐνεγυτ πη ρ---έμεγ, ἴο θῈ δυτγε, {παξ {πεν 
ΤΛΔΥ ὙΠ ἃ Ῥεγίβῃδοϊε ρατίαπᾶ; Ὀυϊ να 
δῇ ἱπηρετίβῃδ 18." Ὑῆε βίγεββ ἱπ {πε ἢσγβι 
οἶδιδβε 1165 ου πᾶς, πάντα---πο σοιηρειίοῦ 
οδη αἤοτά ἰοὸ δὲ 5εϊ{ἰπάπίραης ἴῃ δηγ- 
τίη; ἰπ ἴῃ βεσοῃά οἡ ἐκεῖνοι, ἡμεῖς--- 
ἰξ ἐμὸν ἅτε 80 αρϑβιίπεπὶ ἴογ 50 βοοῦ ἃ 
Ῥτίζα, δαὶ βῃουϊ ἃ τος Ῥε} Εὸτ ἴεῃ 
πιοηΐἢβ8 Ὀείογε {πὸ σοπίεβι ἰπ {πΠ6 ατεαὶ 
Οὐδπιεβ, [Π 8 δι εῖε8 νγεγε τεαυϊτεά, ἅπᾶστ 



86 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ (Χ. :6---27. 

Κα 583.) ἵνα δ φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ " ἄφθαρτον: 26. ἐγὼ 
23: τ Ρεῖ. "αὶ γοί 9 οὗ ἔχω πο: ᾿ τοίνυν οὐτὼ τρέχω, ἩΣΤΙΣ “ὡς οὐκ ἢ ἀδήλως " " οὕτω πυκτεύω, " ὡς οὐκ 

Ι ΡᾺΠ σε; « ἀέρα "δέρων: 427. ἀλλ᾽ "ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ " δουλαγωγῶ, 

το; 4 Τίπι. ἃ μήπως ἄλλοις ἣ κηρύξας αὐτὸς “ ἀδόκιμος γένωμαι. 
ἰν, 8; [Δκ. 
ΙΕ τ: 
Ρεῖ. ν. 4; εν. ἐϊ. το, 111, χα, οἷς. ; ΜΕ, χχανΐϊ, 29, εἷς. -οὠω, 2 ὙΤ πη. 11. 5. 

ιὲ. ὉΗ... ἰῃ Ῥαυ!; ΗςΡ. χἕϊ!, 13: [ἱκ, χχ, 25; 188. ἢϊ, το, ν. 13. 
ᾳ χὶν. ο; ΕΡΏ. ἱϊ. δ; τ ΤὮ. ἰν, 17; 

τ ον. χὶ. ο; Αςίξδ ν. 40, νὶ, 37, χχἰΐ, το; Μι, χχί. 35, εἰς, 
.Ν.Τ. λλ}.; Ὁϊοάογυβ, ἀπά 1 

ΑΡβοῖ., χν. τὐ; Βοπὶ. χ. 14 ἔν; α Ῥεῖ. 11, το; βίῃ] ασὶν ἰῃ ϑγῃ. Θοθρρ. 

ἱ, 4.43, 1ἷ..4. 
ΡΗ.,.; τλος, χὶν, 8; τὍὁτης, 1 Τίηι. ν]. 17. 

2, χνὶ. 1γ; ΝΥ ἰδά. ν. αὶ ἔ, 
5; “πιον, Ῥτον. Χχ. 30. 

8; 4 Τί πι. 111. 8; Τῆι, ἱ. τ6; ΗςεΒ. νί. 8. 

οδίῃ, ἴο ἔοϊονν ἃ Ῥγεβογίρεά ἀϊει (ἀναγ- 
κοφαγία) ἀπά τερίπηεη (ἄσκησις) : Ῥαι- 
βαηΐαβ Ν, 24. 9; ΡῃΠοβίγαίυβ δ). Ογη"ῆ., 
Ρ. 4; Αττδη-Ερίςι., 111. χν, 3, χα, 2: 
Χεπορῆ. ϑγριῤ. νὴ. 37; Ηοτδοα, 4γ5 Ροεί. 
412 Ε,, ““ΟἿἷἱ βιυάδι οριᾶίαπι ουγϑῖὶ σοη- 
τἴπρεοτε τιείδπι, Μυα τυ]1 ἔεςϊίααα Ῥπδσ, 
διάανίε εἰ 4151, Αβείπαϊς νεποσα εἴ νῖπο,᾽" 
ἐγκρατεύεται (566 νἱΐ. 0) ἱπ1ρ1188 τΘπΊρετγ- 
8ηςς ἴῃ 8 Ῥοβι[ἵνε ἄερτεθ---ποῖ ππιεῖα 8Ρ- 

“ρείπεποο, δὲ νἱρογοῦβ φοηέγοὶ οὗ δρρεῖϊε 
ἃπὰ ραββίοῃ ; πάντα ἰ5 δος. οἵ βρεοϊῆςα- 
τίου. ὙΒῈ “' ρασαπά᾽ οἵ τς νἱοίοτ ἴῃ 
τπ6 Ιβιμπιίαπ ᾶπλὲβ νν85 οὗἩ ῥίμεεϊσαυός, 
δὶ 8ἃπ θδγίϊογ τἰπιθ οὗ ῥαγϑίεγ, ἴπ ἴῃ8 
ΟἸγπιρίδη δτηεβ οὗ τοὐ]ἀ-οἷἶυε; γεῖ ἴμε88 
ψψεσε ἰἢε πίοβὶ σονθιθᾶ Ποποιτβ ἰῃ {Π6 
οἷς ατεθὶ υνοσἹά,--- φθαρτὸν ἀπά ἄφθαρ- 
τὸν 81 δρϑὶπ ςοπίγαβίβά ἴῃ χν. 53. 

νυ. 26, 27. “ὙΤμεγδίογε 1 30 τὰ, ἴῃ 
πο υποοτίδίη [Ἀβῃΐοη; 50 1 ΗΪΥ πὶν ἢδβίδ, 
ποῖ “κε οπε παῖ δεδίβ τῆς αἰγ᾿᾿ “80-- 
48 ἴπε οοπίοχὶ ἀδβογρεβ, ἀπᾶ 85 γοῦ 866 
τς (ο7. χν. 32)"; ἴδε ΑΡ. ἔξεϊβ. Πἰτῃβαὶξ, 
Ὑν 816 μ6 ψυτίτεβ, ἰο ὃ8 βίσαι πίῃ δνΘσΥ 
πεῖνα {|κὸ {πὸ τᾶςοσ, βιτικίηρ ἤόπῖα ΠΚ8 
1π6 τσαϊπεά ρυρ ἶβε: ἴογ τπ|8. σγαρῆϊα 
οὕτως, ε΄. χν. 11, 4]. ἱ. 6, 2 ὙΠε58. {|. 
17; ἴπε δάν. ννου]Ἱά Ρὲ οἵΐοββ 85 τηεζε δπίε- 
οβάβης ἴο ὡς.---τοίνυν (5, τ] τὶν τοίγαρ 
ἰπ 1« Τεββ. ἵν. 8) δτίηρβ ἴθ {πῸ ῥγοπιρῖ, 
Θπηρίιδῖῖς ἱπίεσεπος ἄγαν ἔγοπι πὸ 1δδὲ 
οἰἶδιβε: “ὙΥ8Ὲ αγὲ βρῃεηρ ἴογ τς ἰῃπλ- 
τόσ] οσονμη---ἰ 458. ἃ Ἰδδᾶεσ ἀπά ἜἼχεῖη- 
Ρίαγ; δυτεῖυ τπ6η 1 πιδίκα πὸ ἔβ]56 5ῖερ ἱπ 
1π6 σουζβα, 1 βδῖσικα πο ταηἄοπιὶ Ὀ᾽ονβ.᾽" 
ἀδήλως ἰΒ 5υϑοερεῖδ]ε Ῥοῖῃ οὗ τΠ6 οὔ͵εο- 
εἶνε βεῆβα ρτενδι!πρ ἰη οἱ. ατ., οὖξοηγε, 
ἐποοπῤίομοις (ρτείεγγεά ὃν Μτ. δπά αά, 
Πεγα, 45 ᾿πουρὴ Ρ. τηεδηΐῖ, “ποῖ Κβαρὶπρ' 
οπ οὗ εἰρλὶ, ἐπ ἐδε γμοκ "ἢ; οἴ, χῖν. 8); ἀπὰ 
(ργαέθγβ]υ) οἵ ἐπε δυδ)θοτίνα 55η86, τ- 
φηγε, τοϊπομὲ σεγέαϊη αἷπι (ΤΏυς,, 1. 2. τ; 
ΡΙαίο, ϑγριῤ. τ8ι Ὁ ; ῬΟΪν 18) --- αἱ πο 
ἱπ ἱποογίατα " (ΒΖ.) ; “ δοῖο φυοά ρεΐδπῃ οἱ 
υοιποᾶο᾽" (Βρ.); πρὸς σκοπόν τινα 
βλέπων, οὐκ εἰκῇ καὶ μάτην (Ὁ π,.)}: οὐ 
ΡΠ. {ΠΦ χ4. Ὑπὸ παρε οὗ {πὲ τᾶσδε 
βυρρεβίβ ἴπαὶ οὗ ῥηρέϊ εν (πυκτεύω) 

ἴα χν. 52; οι ἰ. 23; : Ῥεῖ. 
ο Ο. (ϊ. 15. 

εἰβ χχὶΐ, 23; εν. ἰχ. 
Β1, χνιῖῖ, 

υ 8ες νἱϊ!. 9. ν ϑεοὶ, 23. Τιοηρίηυϑ. 
ν 2 Οον. χιΐί. α. Ε΄. ; Κότα. 1. 

Δηοῖμοσ δχϑγοῖδβα οἵ ἰῃῆ6 Ρεπίδίῃϊοη οὗ ἴῃς 
διθηδ: ἴῃ ἔοσπηθσ ἃ ἔδπλ Παγ ΝΟ Τὶ πιϑία- 
ῬΏοσ, τπ6 ἰδίας ἀ,,,---ἀὠς οὐκ ἀέρα δέρων, 
“8 ΠΟῚ Δ6ΙΘῈ ΠῚ Οδεάεηβ᾽᾽ ΒΖὴ, τε 5γηῖε- 
πε βοπιθιπίηρ πιο βοϊὰ {πᾶ δἱγ᾽᾽ 
(οὐκ περϑβιῖνεβ ἀέρα, ποι δέρων), ---65Ρ. Πιν 
ον Ῥοᾶν (27); οὖ Νίγρὶ 5 “ νεσρεσδὶ 
ἰοεῖδαβ δυταβ᾽" (Ξη. ν. 377). Ῥ.᾿δ ᾶζὲ 
πὸ δΙοννβ οἵ ἃ οἰυτηδυ ἤρπίεγ παῖ [41] τὸ 
ΙΔπᾶ---ϑίγιοκ ἐπς Βίαμε μίηείη. Βα.» 
ΗἙ,, Εά. δυρροβε δίπι ἰο ὃς τιϊπκίηρ, οὗ 
1π6 σκιομαχία, «λκαρι-ἤρλέ, Ῥταςιίβεά ἰῃ 
ἐγαϊπίηρ Οσ ὉΥ ΨΑΥ οὗ ρῥγεϊυάβ, ψιπους 
Δ ἀπίδροπίβι. δέρω πιεδηβ ἐο ἤαγ, {Π6π 
δεαὲ ξευεγεῖγ, σηεΐί; οὔ, οὐτ νυϊσαν πταΐηρ. 

ει. 27. Τῆς Δη]γ-Δἰτεβιεά τεδάϊπρ 
ὑπωπιάζω (ἔτοπὶ ὑπὸ δηὰ ὥψ, ἴο δϊ: 
μηδέν ἐπε ἐγεὴ σομεϊπαβ {π6 ρα ρ  5εῖς 
ταβίδρῃογ δηᾶ βυἱῖ5 Ῥδυ]}}5 νεῆδπιοποε ; 
“ ροητθηο. σοΓρι5 πλευπι ᾿ (ΒΖ.), “1ἶν!- 
ἄυπι [αοίο ̓̓  (Ὁοά. ΟἸατοπιοπίαπι5), “1 
θεαὶ τν Ῥοάν δίδοκ ἀπὰ Ὀἷπο᾿: 4 νἱν ἃ 
Ρίςταυγε οἵ {πε σογροσαὶ ἀϊβοῖ ΡΠ πε το ᾿νῃϊς ἢ 
Ῥ, βαδ)εοιβ Πίτηβεὶ ἴῃ τπ6 ῥγοβεουκίοη οἵ 
δῖ5 ψνοσκ (ς. ἵν. 1--τεβρ. κολαφιζόμεθα ; 
2 Οοι. χὶ. 23 ΗΠ, αδἱ]ἱ. νὶ. 17, 2 Τίπι. 1, 
4). ὑποπιάζω (ὑπὸ - πιέζω; εὐ. 2 Οοτ. 
χὶ, 32, εἴο.)---ρτείετσεά ὃῪ Ηΐ δπηὰ Ηη., 
αἴϊασ ΟἹδπι. ΑἸδχ. -- ρίνιπρ {πὸ τα] 
86η86, 6 ἔόγος ωράξνρ, τδάμε, τδὶρο 
(Ον.), 15. αἰπγοβὲ βγῇ. υνἢ δονλαγωγῶ. 

Ρ,'5 βενθγε θοάσ!υ βιιβεσίηρ, εὐιδιϊεὰ ὉῪ 
πε οἰτουτηδίδποεβ οὐ Ὧ18 σηϊπίβίσυ, δ 
Δοσερίβ 48 πεεάξι] ἴογ ἢἷδ οὐνῃ βαποιίῆ- 
σατίοη (οἷ, 2 Οος. χίΐ. 7),---ὦ Ῥῃγβίοδὶ 
οαδβίϊρατίοη ψσἢ ἰάπιεβ πε ἤεβῃ ἴοσ {πὸ 
568 οὗ ἰῃς δρίτις (εὖ τ Ῥεῖ, ἵν. σ ἔ ; αἷβο, 
ἴοσ τπ6 ρσίποῖρ!ε ἱηνοῖνβά, Εοζη. νἱῖ!, 13, 
ΟΟ]. 11.. 5). ὙΠε ῥσδοιῖσεβ οὔ πε Μίάα1]6- 
ἊΑξδβςε ΕἸΔρο Ιδπῖβ πὰ δἰ πη]αγ 861 -τογίυ γα 5 
λανε δεαπ ᾿υϑεῆεά Ὁ {Π|5 τἰαχὶ; δὰϊ 
Ῥαυ] 8 ἀἰβοῖρ! πε ννᾶβ ποῖ ἀγοίιγασν δηὰ 
δε {-ἰπῆϊοιεὰ, ἰ νναβ. ἀϊοιδιεά ὃν μἰ8. ς4]]- 
ἱπρ (τ2δ, 23)---ἃ ογοβ8 ἰαϊά οπ πῖπὶ Ὁν πε 
δΒαπά οἵ (οά, ἀπά Ῥοτηε ἕοσ ἐπε οϑρεὶ 5 
δηὰ τς Ομυτγοπ᾿Β βαῖς (οὐ. ΟΟἹ. 1. 24). 
Ιῃ ΟΟΪ. 11. 23 δε ρυαγάβ δραίπϑι πὲ 
δϑοβεὶς εχίσαναρβποαβ ὑνὩ] σῇ {Π|5 ραββαβα, 
ὈΕΙΠΑΡΒ ἄνθη ἴῃ ἢΪ8 ΠΠ{6-ἶτλα, ννᾶ5. υδεά 



Χ, :--2. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 8ς7 

Χ. τ. "οὐ "θέλω δὲ] ὑμᾶς " ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ Ὁ πατέρες " 2 ὥοτ, δὶ 

"ἡμῶν πάντες " ὑπὸ τὴν νεφέλην “ἦσαν καὶ πάντες “ διὰ τῆς θαλάσ- 13; τ ΤᾺ. 
δ Ρ ᾿ ἦν. 13. 

σῆς “ διῆλθον, 2. καὶ πάντες " εἰς τὸν Μωσῆν 2 " ἐβαπτίσαντο ὃ ἐν τῇ Ὁ ἔτεα. ἱπ 

ς ἰχ. 20; (]. ἵν. 2τ, ν. 18; Αςἰβ ἐν. 12; 70. ἱ. 49. 
; εἰβευνῃεγα νυνὶ δος, 
Ἔα ΟΥ̓; ΜΙ. νἱΐ. 4. ()); Αςἰβ χχίϊ. τό. 

Αςῖβ; 10. 
ἵν.2ο,νΐ.31. 

ἃ 2 Οοτ.ΐ. 16; Αεἰδ ἶχ, 32; Μι. χίϊ. 43; ἴνεν, χχνΐ. 
ες Βοπλ, νἹ, 3; δ]. 111, 27; Αςὲβ νἱ 1]. 16. ΟἿ ἱ. 13 δπὰ χίϊ. 13. Μι|ά, νοΐςε, 

᾿γαρ, 811 υηςς. ας ΘΟ ΚῚ,, 411 ἀπο. νασββ. Ὁ βυζ. 

ΞΜωυσην: 866 ποίε Ὁη ἰχ. 9. 

5 ἐεβαπτισθησαν (9), ΦΑΟΠῈ 17, 46 (ννγεβίεγη δπὰ ἀμε, τ τῳ 80 Τίβοῃ., Ττ. 
ῬΙΑΥΡ.» ὟΝ.Η.. Ἰπαγρ., Νβῖῖε. εβαπτισαντο, ΒΚΙ,Ρ, εἰς. (Νευῖγα δηά ϑυσγίδη); 80 
Ὑτ. ἐπέ., ΝΝ.Ἡ. ἐκί., Ἐ1.---ἰῆς ποτε ἀϊβίου! τεδάϊπρ : βεε ποίε δεῖουν. 

το βυρροτσί.---Ἴ πὶ “Ὀυβειίπρ᾽ οὗ Π5 
ῬὨγϑίοαὶ ἔγαπηβ επδυϊεὰ Ρ.ὶ το “"Ἰεδά (μΐβ 
Ὀοάγ) ἀρουΐ 85 ἃ βίανε,"---ἂβ οὔβς τῇρδϊ 
ἄο ἃ Ὀυϊνὶπρ ἀπίαροηιβ δέεσ ἃ βουπᾶ 
Βεδίϊπρ. Ῥαϑυὶ δ Ῥῃγδίσαὶ ται ρδγαπηεηΐ, 
ἰξ ἀρρεᾶσβ, μβαᾶὰ εἰοοά 'ἴπ (6 νύ οὗ μἰ5 
ΒΌΘΟΘΒΒ 88 ἃ τηϊηίβίοσ οὗ ΟΠ τίβε ; ἀπά (ἢ 
διπάγαποα νγὰ5 ργονί ἀεηε δ} ονεσοοπΊα ὈΥ͂ 
ἔῆα ταγγ Ὁ] 6 Παγάβῃϊρβ (πγουρἢ ννϊο ἢ Βα 
Ραββεὰ ἴῃ ρυγβεΐε οἱ Πὶβ πλϊπίβίγν. ὙΠΐ5 
ΕΧρογίαποα ἢ σοϊηπηεπάβ (ὁ ἴδε Οὐοτ. 
Ἣξ Ππαά ζ[εἰῖ τς ἔδαγ, ἴτοπὶ ννῃῖοῃ {πῸ6 
αῦονε σοῦγβε οἵ τίροτγοιιβ 561 -δηθβρδιίοη 
ἐπ ἴῃ ἱπέδσαβδὲ οἵ οἴμειβ π85 βανεᾶ Ὠϊπὶ, 
“Ἰ6βὲ ΠΑΡΙ͂Υ, δῖε ργεδοπίπρ τὸ οἰμπεῖβ, 1 
τυ 56} 5ῃου!ὰ ργονε τεργοῦδίε ᾿ (ἀδόκιμος 
γένωμαι) : [28 ΟρΡ. ταδὶ: το τῃδῖ οἵ νεῖ. 
23.--- ΕΣ κηρύσσω, 8εε ἱ. 23; {πε κῆρυξ 
αἱ ἴῃ αδπιεβ βυπιπιοπεά (ἢ σοπιραιτουβ 
ἃπὰ δηπουποαά {16 τὰ εβ οὗ {Π6 οοπίαβί. 
νι ἀδόκιμος, γε) εοέαπετις, οὗ. δοκιμάζω, 
1}. 13, ἀπά ποῖε ; 8εεὲ 2 Οὐσ. χίϊ. 5 , 
πὰ οἵδε ρατ]5.--- Ου (πε ὅτ. αδπηαβ, 5δεα 
{πὸ Θέοέ. οὐ αν. απὰ Κομι. Απεῖφ. (Ἰδι μηγῖα, 
ϑεδάϊυτῃ) ; Ηετπιαπη, Σελγδιοΐ, ἃ. ροέέες- 
ἀϊτηδεῖ. Αἰξεγέμώνιεν, 8 50) αἶἷβο {πε βδὰρ- 
ΡΙεπιθηίαγυ Νοῖς οα αγεελκ Αἐλίεέϊς Ἐσϑ ϊ- 
ναῖς ἴῃ Βῖ. 

8 31. ΤΗΕ ΒΑΟΚΒΣΙΡΙΝΟ ΟΡ ΑΝΟΙΕΝΤ 
ΙΒΕΑΕΙ,, Χ. 1-5. Τῆς Αροβίϊα ἢδ5 ᾿πδί 
οοηπίεββεά, ἴπ νναγπίηρ οἴδογβ, πῖβ οὐνῃ 
ἔεατ οὗ τεργορείοη. ἸὙδδι {Π|5 ἰδ πὸ ἰάϊα 
ἔδαν {6 πἰβίου οἵ τῇς ΟΟΤ. Ομυτγοῃ 
Ῥ αἰπν ρτονεβ. ΑἹ] ἐπε βγϑϑιῖτε ἔβίῃετβ 
ψψεῖε ταβουεὰ ἴσου Ερδυρί, δηά βεαϊεὰ 
σΠἸ πε ἀποίθεπε βδογαπηεηΐβ, ἀπά νἱ τίμα} }ν 
Ῥατίοοκ οἵ ΟὨεῖβε ἴῃ ἐπα νυ] άεγηεββ ; θαϊ, 
αἴαβ, ὕονν ἔδενν οὗ ἴποβς ἔτβί τεάεεπιεά 
επίεγεὰ της Ῥσοπιίβεά ἀπά 1 

νυν. 1,2. Ἴδα ρῆγαβε οὐ θέλω ὑμᾶς 
ἀγνοεῖν (5εε, Ρ4Γ15.} (4115. δἰ(επίίοπ. ἴο 
βοιπει πρὶ ποῖ διίορειπεσ υνἱτπΐπ πα 
τάδε οἵ τῆς τεδάεγ᾽β κποψ]εᾶρε (ςοη- 
ταδὲ οὐκ οἴδατε; ἰχ. 24, εἴς.); γὰρ 
αἰζδομεβ τἴπα ρδτγαρταρῆ, ὉῪ ψ8Ὺ οὗ επ- 
ξοισειπεπί, ἕο τὴὲ ἔοτεῤοίηρ ἀδόκιμος. 
ΟἿΣ [ΔΠατβ᾽ ἴδ ποῖ Ψυίτοη ἱπδάνοι- 

τοητν το Θεπεῖα “ Ὀγειγαη,᾽" οὐἱ οἵ Ρ.᾽Ἐ 
“ ΠΔΈΟΠΔΙ Ποπεοίουβηεββ " (Μτ.)}; {πὲ 
Ῥῆγαβε ἰδεπεῖῆεβ ἴῃς ΝΎ. Οδυτοῖ ἢ 
“Ἴ5γ8ε] " (ρ΄,. Κοπα. ἵν. σ, τὰ ἢϊ, χὶ, 17 ἢ, 
ΟΔ]. π|.. 7, 29, ῬΙ1]. 111... 3; αἷδο ΟἹδσ,. δά 
Οὐον. 4); ἴδε ἴδιε οἵ με ξαΐμειβ δάτηοη- 
ἰϑμδβ τὴ οπιϊάγεη (5. ᾿χχυῖϊ. 8, χον. 9, 
εἴς, ; Μαῖϊ. χχῇ]. 29 ἢ., ΗςΌ. 111., ν.). ὙΠα 
Ῥοΐπί οἵ τῃ6 νναγηΐηρ [165 π᾿ ἔπε ἔνα-Εἴπη85 
τερεδῖεά πάντες: “ Αἰΐουτ αι ποῖ ββδοαρεὰ 
ὈΥ πηΐγαοϊα ἔτοπι ἐπε οιβε οὔ θοπάαρε ; 
αἰϊ τεορεϊνεᾶ πε ἰοκεπβ οἵ {πὲ Μοβαὶς 
σονεπδηῖ; αἰΐ ραττϊοὶ ραιϊθὰ ἀπ άετ ἴ15 ἰουπὶβ 
ἴῃ ΟἸγίβε ; ἀπά γεῖ πιοβί οἵ ἔπεπὶ ρεγιβῃβὰ 
(5); φΙ ἴδε πάντες μέν... εἷς δὲ οἱ 
1χ. 24, δηὰ ποῖε.---Εοῦ ὑπὸ τὴν νεφέλην, 
διὰ τῆς θαλάσσης, οἷ, 5. ον. 30, ονΐ. τα 
4ἶ5ο ννιβά. χ. 17, χιχ. 7. “Ὑπὲ οἱουά " 
βιαάϊπρ ἀπὰ ρυϊάϊπρ' ἴῃ [βταβὶ τθ5. ἴγτοπὶ 
αὔονθ, ἀπά “τῆς 5868" τηλκίπρ' ἃ ῥῬδίἢ ἔοι 
{π6πὶ [σου ρὮ [15 τηϊάβε δπᾶ ἀγονπίηρ 
τπεῖγ πεπιεβ θεμϊπὰ τπ6πὶ, ἡψετε σἱοσίουβ 
βίξῃβ ἴο "οὖσ ἔαί μεσ" οὗ αοά᾽β βαϊνᾶ- 
εἴοπ ; ἱορείμογ {ΠΕῸῪ ἔοσπιεᾶά ἃ λοῦτρον 
παλινγενεσίας (Τίς, [1|, 5), ἱπαπιρυταῖη δ 
τῆ παίϊοπαὶ σονεηδηὶ [18 845 1 (τοάδ {πὸ 
ταϊταουϊουβ ραῖῃ Ὀεῦννεεη. ὈρΡΡεῈΓ δοᾶ 
πεῖπεσ ννδίεσβ, ἰδταεὶ νὰ Ὀογη ἰπίο ἰΐ5 
Ὀὶνὶπε εβιαῖα. Ὑπὰ8 “πεν 811 γτεσεϊνθα 
τπεἰς Ὀαρείβτη μπίο Μοξες πὶ ἴπε οἱουά 
δηᾶ ἴῃ {δε 58εβ,᾿ βίπος ἱπ (ῃὶβ δοὶ (Πδὺ 
ςοπητηϊτεἃ {πεπηδεῖνεβ ἴο πε ρσυϊάδποε οἱ 
Μοβεβ, επίεσίηρ {πγουρῃ ἢἰπὶ ἱπίο. 80- 
Κπον]εάρεα [Ἐ]]ουνβὶρ τ αοά; νει 
50 {πε Οοτ. ἰη ἴῃς '85ε οὗ {πε βᾶτηδ βυσω- 
ΒοΙΪΤς εἰεπιεπὶ δᾶ Ὀεεπ “ Ῥαρεϊζεά υπίο 
ΟἸὨγίβε"" (ο΄. Κοπι. νὶ. 3. ἢ, Δ]. 1. 27). 
ἙἘογ {πε ρϑτὶ. Ὀείννεεῃ ἤοϑβεές απά Ολιγῖδέ, 
866. Ηερ. ἰ. δι] 5665 ἃ θαρεϊδπι ἴῃ πὲ 
Ψδίετβ οὔ ἰῃς Εχοάυβ, 45 Ῥείεσ ἴθ ἴὰῈὉὉ 
ψαΐειβ οὗ πε Ποῖυρε (ι Ῥεῖ. 1. 20 ἔ.). 
--ἐβαπτίσαντο, πιϊά. νοῖςε (588 ρατγὶβ.), 
᾿ΏΡΠε5. οοηβεης οὗ ἴπ6 βυρ)εοίβ8---" Πδὰ 
τ1πεπιβεῖνεβ θαριϊβεά "᾿ (ς(, ἀπελούσασθε, 
νἷ. τα])-τταρ σταναιπρ {πεῖς ἀροβίαβυ. 

νν. 3, 4. Αἰζας ἀε]νεταπος σδπλα ἴῃς 
αυδβίίοη οὗ σησέεηαπος. '"Γιῖδ ννὰβ εΠεοιεά 



8ς8 

ἔ8εε ἰϊὶ. 2. 
ἔ 566 ἱΐ. 13. 

Ηεϑ. ἱχ. 
το; ΡΒ. οἱ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Χ, 

νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, 3. καὶ πάντες τὸ αὐτὸ ᾿ βρῶμα ἢ 

"πνευματικὸν 3 ἔφαγον 44. καὶ πάντες τὸ ὃ αὐτὸ 8 ἢ πόμα 4 " πνευμα- 
δ᾽ κα. τικὸν ὁ ἔπιον ἐ - 4ὖ. ἔπινον γὰρ ἐκ “πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας" 
(ἰΒεοά.. 

ἱ Εοπι. ἰχ. 33 (188. υἱῖϊ. χ4); χα Ῥεὶ, ἡΐ, 8; Με. νἱΐ. 24, χνὶ, τδ, δίο. 

1 το αντο οπι. δ", ἴδ. ; Α 46 οἴη. αντο. 

Ξπνευματικον βρωμα εφαγον (ἰπ (πΐβ οτάετ) : Μ΄" ΒΟΞΡ, 
πνευμ. εᾧ. βρ.: Α τ7, Μείοῃ, 

ϑυγσίδη. 

3 αἰἴἢ., ΟἾγ,. οπι. τὸ αντο. 

βρ. πνευμ. εφ. : ΦΟΌΟΘΚΙ,, εἰς, ; ΜΝ εδίοσῃ δπὰ 

Α 46 οπι. αυτο. 

ἐπνευματικον ἐπιον πομα (ἰῃ (Εἷς ογάετ) 411 ποπ- Ν ἐβίεγη ργε- ϑυγίδη ὑποο. 

ἰπ ἴμ6 ἀεβεγὶ ὉῪ πλεδῃβ πὸ 1655 πιϊγαςυ]ουβ 
αηἃ βυπιροϊο: “Δπά {παν 411 δἷἱς {ῃ8 
φΑΠΊ6 βρί για] ἔοοά, απὰ 411] ἀγαπῖκς {πε 
βδπι|86 βρί γί] ἀσίκ"᾿---ἰπθ τηᾶπῆᾶ οὗ 
Εχοά. χνΐ. 13 ἢ, εἴς., δπᾶ δε βέγεᾶπι 
ἄσγαννῃ ἔγοτι {πῸ τος οὗ Ἐερῃίάϊση (Εχοά. 
χνἱ].} ἀπά Καδάβϑῃ (Ν  πι. χχ.).--- πε ερί- 
τπδὶ πνευματικὸν ἄοε5 ποῖ περαείνε {πε 
ταδῖθγί δ! εν οὗ της βρῶμα ἀπά πόμα, ΔΩΥ 
τοῦς ἴδῃ (μ6 σογρογεδί εν οὗ πε τὶρα 
Ομγίβύδῃ πὰρ ἀδβογίρεά ἱπ ἱΐ. σα; ἰξ 
ἈΒΟΙθΕΒ ἴο ἴπ8688 πυϊγσηθηίβ ἃ ΒΡΏΣΕΙ 
νἱγίι6---ϑ ἢ 88, 4.5... ἴπε Ὀτεδά οὗἉ ΟΠ γίβε 5 
ταῖσδ ῖθβ Παὰ ἕογ ἱπίε!]Π!ραπὲ ρατίδικεγβ--τα 
εῤὶγίέμαὶ νιδαμίηρ απὰ ἱἤμέηποε : ἴον τὰς 
Ὀσγεδά, ββδα. δαί. νἱϊϊ. 2 ἔν (ς΄. Μαῖίι, ἵν. 3 
ἔ,, ]ομη νὶ. 31 8.., Ῥβ. ᾿Ιχχυ]. 23 4.}; ἴοι 
τῆς νναῖοσ, Εχοά. χνίΐ, 7, ΝΌτ. χχὶ 13, 
Ῥ8. ον. 41, 188. χχχν. 6.--- πη ἀτίηἰκίη 
ἔγτοσιὶ (ῃ8 ϑηιτίαπ τοοῖκ ἔπε [βγϑε]τε5 
ἑψεα ἀτιπκίηρ ̓"᾿ δὲ τῆς βάτης {ἰπλ8 “ οὗ 
ἃ ϑῤὶγὶἐμαὶ τοοῖς "--τ-απὰ ἱπαὲ ποῖ βαρρὶ]γ- 
ἰῃρ ἴμδπὶ οποα αἴοπε, ὑπαὶ “ ΤΟ] ον "ἢ 
ἔπετὰ ἐπγουρθους (εὶς Πἰβίοσγ. Ὗετ. 4ὃ 
εχρ]αἰπβ 46 (γὰρ) : Ῥ. ᾿ιϑιΏῆε5 815. φΑ]Ππρ 
186 σαϊγασι!οιβ γϑῖεσ “ βρίγίτιαὶ,᾽"" ἢοὲ ὈΥῪ 
βαγὶπρ' {παι ἐλε τοοῖς ἔτοτλ ϑὩοὮ ἴτ ἰββυεά 
ὙγᾺ8 ἃ 5Ρίγι4] (απἃ πὸ τηδίεγία]) τοοῖκ, 
δαξς ἐμαὶ ἔπεσε ὰ8 “ἃ εῤὶγίέμα! γοοξ 
δοζοσηραηνίηρ " αΟα᾽ Β ρεορῖε; ἔτοτῃ (5 
ἴον ἀγαπῖκ ἴῃ βρίγιτ, ψνῇῖ]ε πεῖς Ῥοάϊεβ 
ἄτδηκ ἔτοπι ἐς υυδίεσ ἤονίπρ αἵ ἐμεὶς 
ἴεει. Τα Ἰεββοη ἰβ βίου ρατ], ἐο ἐμὲ 
οὗ Ῥεαϊ, νἱϊ. 3 ἢ, τεβρεοιίηρσ ἔς τηδῆπᾶ. 
ἴπ ἐγατῆ, ἀποέλεν τοοὶς νναβ ἔπεσε Ῥεβίἀς 
τῆς νἱβῖ0]6 οἸΒ οὗἨἩ Ἐερδίάϊτα : “Νον 
815 τοοῖ (ἡ πέτρα δέ) νγὰβ ἐπε Ολτίδε 1" 
ΤΕ ““πιεδι" δηά “" ἀτίηϊκ ᾽᾿ ἅτε ἔπε δοιαὶ 
ἄδβεγὶ [οοά----τῆς βάσης ᾿"᾿ ἴου “"4]1,᾿ δυϊ 
ἐπάονεδ ἔος 411 ψῖ ἃ “ βρίτγιτμδὶ "ἢ 
δταςα; (8 “Βρίγίτ4] τοοῖς ᾿"ἢ ννΐοἢ 1πὶ- 
Ρασιεά επῖ8 νἱγίπε ἰβ8 ἀϊβείηριιίϑπεά 885 
“ΤΟΠοννΐηρ "τὰς ρθορῖε, δείῃρ βιρετίοσ 
ἴο Ἰοςα] ᾿ἰτητίδιίοπ8---ἃ τοοῖς ποὶ Βυτηροὶ 
οὗ ΟΠ γῖβε, δε ἐάερμδίεαὶ ἐσέέκ Ηἴηι. ὙΠ15 
ἰδεπιϊβοδίίοπ οὐγ 1 ογὰ νἱτέμα!ν τα άε ἰπ 
πε τνοσάβ οὐ ΤΙοῆπ νἱΐ. 3). Τῇῆε ἱπιρῖ, 

ἔπινον (46), ἜΕχοπαηρεά ἴον ἔπιον (4α), 
ἰπάϊσαϊεβ τπ6ὸ οοπίίϊηποιβ αἱ ἄγανγῃ ἔγοση 
[818 ““1ο]οννίηρ τοοῖς ᾽", 

Βαυγ, ΑἹ., δῃὰ οἵϊιεγβ βᾷρροβε Ρ. ἴο θὲ 
δάοριίηρ ἴ[μ6 Βδθδιπῖοαὶ Ἰερεπά ἐμαὶ (π6 
ψβῖο-δεδγίηρ Ἐερῃιάϊπι τοοῖς ἰουτπογεὰ 
οηννγαιἀβ υνἱτἢ Π6 Βγϑα 1ε5 (βεε Βαηωηὶά- 
δα, Καῦϑα, 5. τ; Εϊδεητηεηρεγ, ξπίά, 
ϑμαάεμέλμνι, 1. 312, 467,11. 876 [). ῬΗΐο 
Δἰϊεροτγζεὰ {π18 ἔα ]ε ἴπ ἀρρ!ςαιίοπ το ἐπε 
Τοροβ ([νερ΄. αἰΐερ. 11. 88 21; Οποὰ ἀεέ. 
ῥοέ, ἱποὶά. βοἶδσέ, 8 3ο)ὴ. ὙΠὶβ τῆᾶν ἤανα 
ϑηρρεείεα Ῥααϊ᾿᾽5 ςοποερίίοη, δε τὰς ῥγα- 
ἄϊοαϊε πνευματικῆς ΕγΡΏΔ(Ο411ν ἀϊδοαγάβ 
1ῃς Ῥγοάϊρυ ; “ψγὲ πιαβί ποῖ ἄϊβρταςε Ῥ, 
Ὅν τιδκίηρ ὨϊΠῈ 8ὰὺ ἴδ ἴῃς ῥτγε-ποαγπδῖα 
ΟἈγῖβι (οἱ]οννεὰ τὰς τλάγοῦ οὗ ἴβγαϑὶ ἰπ 
τῃς βῆαρε οὗ ἃ ἰυπρ οἵ τοοκὶ" (ΗΕ). 
ὁ Χριστός--ποὶ {πε ἀοοέγίμε, ποῦ τῇς 
ἄοῤε οἵ τῃε ΟΠ γῖβε, ρυι Η ἐριβοῖζ---αββυσηςβ 
ἴδαι ΟΠ γῖβὲ ἐχίβιεα πὶ ᾿βγαϑῖῖτε εἰππεβ ἀπά 
ΨΔ8 ΒΡ ΓΙ ᾺΔΙΠΥ ρῥγαβδεης ἢ τε ΟΟΤ', 
ΟΒυτγοῦ, δπά ἐπὶ ἢ στᾶσα δἰϊεπάϊπρ' [8 
οτάϊπαποαβ νγα5 πιεάϊαιεὰ Ὁν Ηἰπλ. “7}ς 
ΒΡ γίτααὶ Ποπιορεηαίυ οὗ τῆς νὸ οονε- 
πδηΐβ "ἀν Βῖο ἢ ρῖνεβ ἰο ἴῃ6 Αροβίϊεβ 
ὙΜΔΙΠΙΏΡ; 115 τε] σορΈπου.---"  τεβίβ οα ἐμ 8 
ἰάεπεῖγ οὗ τε Ὀϊνῖπε Ηεαὰ οἵ Ὀοίῃ, 
Τῆς ργδοίοδὶ Ἵσοπβϑεαθεησα βαμές απ 
γέμα: ΟἾτῖβι ᾿νε δἰτεαάν ἴπ ἴμ6 τιϊάβε 
οὗ τε δποίαεπέ ρεορῖβ, δηὰ {παὶ ρβεορὶς 
885 ρεηιβῃεά  Ηον σῇ γοῖ διρροβε, 
γου ΟΠ τ βεῖαπβ, [πὶ γοῦ τὸ βεςυγεὰ ἔγομι 
ἴδ βαπλθ διε 1 (ΘθῸς 

Ἡοϊβίεπ ταΐεοιβ ἰἣς ρδγθπίπαῖῖοαὶ ἡ 
πέτρα δέ οἴαιιδε 248 ἃ (Πεοϊορίοαὶ ρ]οββ: 
Ὅς 1 ἰϑ πεοοββδγυ ἴο Ὄχρί απ ἴπῸ ὑσενίουβ 
ἐκ πνευμ. ἀκολ. πέτρας, ἀπά ἰ5. σονετεά 
ἀοοιτίπα!ν Ὁ ἰἰα δι’ οὗ τὰ πάντα οἱ 
να, 6 (Ξες ποίς). Αἰγεδὰν εννβῃ πεο- 
ἸορῪ παᾶ τείειτεᾶ ἔο ἐπε ᾿γροβιδιϊζεά 
“ ὙΝΙβάογα ᾿" (5ε6 δά. χ.), οὔ “πὸ 
Τοροβ" (ΡΙΠ]ο ῥαπεύ»), ἔπ ῥγοξεοίίοη 
πὰ ϑβυβίθδμδπος οὗ δποιεπί βϑτβεὶ. ὙΠπὲ 
Ο.Τ. 5Ξανν ἴῆς βρίγίταδὶ “'τοςκ οὗ 15τδεὶ ᾿᾿ 
ἰπ ]επονδῆ (θεῖ. χχχὶϊ., 2 54πὶ. χχὶπ. 3, 
184. χνἱΐ. το, χχνΐ. 4, εἴο.), ῇοβε οἰῆςες 



3--7. 

τ δὲ] πέτρα] ὃ ἦν ὁ Χριστός. 

Ἐσεκ. χχχνίϊ. 11. 

1. ἴἰ. 14, χ. 21. Ὁ Νυπ,Ρ. χίν. 16. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ αὶ 

1.2 Οοτ: χἱϊ, το; Με. 1. σ7, πὰ ραγὶβ.; ὦ χὶν. 
Παν  πννσον ἵ, το; ει {πα , εἶδ. ̓  Τῆς χε θα Το τα 

[ἴῃ 8 5 βι , σπι. ν. 
4ᾳ 2 Οος. ἱν. 4; 2 ΤΆ. ἴΐ. 2; τ Ῥεῖ. {ἰϊϊ, γ; Αοἰδ "ἢ 19. ΝᾺ ΤῊΝ 
5 ΑΡδβοῖ., Εοπῃ, υἱὶ, γ, χἰἡϊ. ο (Εχ. χχ. 17); (ΑἹ. ν᾿ σγ; 748. ἵν. 2. 
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5. ἀλλ᾽ οὐκ ᾿ἐν " τοῖς " πλείοσιν “μι ἐπ 
αὐτῶν ᾽" εὐδόκησεν 2 ὁ "Θεός - " κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

6. Ταῦτα δὲ " τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, “ εἰς 1 τὸ “ μὴ εἶναι ἡμᾶς 
᾿ἠἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι "ἐπεθύμησαν - 

Π|κὸ πδε, 
Μι. χίϊ, 
37, χχυΐ. 
46; ]ο. 
ΧΡΝΣΝ 
σα. χἰὶ. 
461.; Εχ. 
χίδε τα; 

ἘΝ ἐν Ζ5. ΜΕΙΣ, πδῚ 9; . 11,13; Μι. χὶ. 26; 
; ἀϊῆς, ἴα Βοχα, νἱ. 17, εἰς, 

ς Ν.Τ. λ.1.; Νάτθ. χί. 34...,Ααὄ οἱ, τγοσά. 
τ 8ες νεςσ. 1ὸ. 

Σ ἐ Ὁ. ἡ. μηδὲ " εἰδω- 

πὶ 566 ἶχ, 10. 
7. ευδοκια, ἘΡΏ, ἱ. 5, 

ἴῃ πετρα δε: ΜΙ ΒΗ "ς--ἰσγερυϊας ογάεγ. 

βηνδοκησεν, ΑΒ"Ο. Οπ ἰδο δυρπιεηξ, δες ΥΥτ., Ρ. 83. 

οἵ δῖδοβ, ἱπ (ἢς ΝΎ. νίενν οὗ ἰπίπρϑ, 
ἀενοῖνε οπ ΟἸτῖβι.-- - ες ΑΡ. ἄοεβ ποῖ ἴῃ 
80 ΙΠΔΠΥ ψγοτγὰβ δβϑοςίαίε ἰμ8 “" βρίγἰτυ 8] 
ἰοοά" δηὰ “ἀτίηκ᾽" οὗ νν. 3 ἢ ψ τη} {με 
[οτά᾽ 8 ϑαρρετσ, 45 ες ἀϊά (ἢε ογοββίηρ οὗ 
ἔς Κεά ὅ8ε64 ψ Βαρείβη ; δὰϊ τῃς 
βεοοπὰ απδίορυ ἰ5 βυρρεβίθά Ὀν τπε ἢτβι, 
ἀηὰ ὈΥ {πε ταΐεγεηοθ ἰοὸ πε Εὐοματγίβε 
ἰῃ νν. 15 ἢ. ἴῃ πο οἵδε ρίαςε ἰπ {πε Ν, 
Τ΄ δῖε με ἱννο ϑδοσασηξηῖβ σοϊ]οςδίεά. 
γεῖ. 5. “Βιυϊ ποὶ νι ἴῃς στεαίογ 

ρΡατὶ (οὗ {π6π|)} "᾿--τὰ “ἱγαρὶς ἐοέδς ; ΟὨΪΥ 
7οϑῆυα δηᾶ Οδὶεῦ γεδοπεά πὲ Ῥτγοπηβεά 
1 αηά" (Ναπι. χὶν. 30: Μι.). ὙὍὙε ταβαϊε 
περαίϊνεβ ψνπαὶ οπς Ὄχρεοῖβ ἴγτοπὶ (ῃς 
πιεοεάθηξβ ; ἤδπος πὸ βίγοηρ δάνεσ- 
βαῖνε ἀλλ᾽ οὐκ.--τοῖς πλείοσιν---““ (πε 
πιδ]ογιτν " οὗ ἰἢς πάντες 80 ΠΙΡΗΪ 
[ανουτεᾶ ; ο΄. χυ. 6. ηὐδόκησεν ἐν (Αἴϊετ 
1πε Γ,ΧΧ), Ηρ. ολαῤδΠείς δ' -τπε ἐν τϑβϑῖη- 
δῖεβ {παῖ οἵ ἴχ. 15; δεὲὲ. ὟΙ., Ρ. 201. 
π-κατεστρώθησαν γὰρ κ,.τολ., “Εοτ {ΠΕΥ̓ 
(δεῖς θοάϊεδ) ψετε δὰ ργοβίσαϊβ ἴῃ {πε 
ὙΠ ἄοτπε585,᾽" ρίνεβ σταρῃϊς ῥγοοῦ, ἰπ νγογάβ 
Ῥοτσονεὰ ἔοπι ἴῃς ΟΟὙἿ. πατιαῖϊνε, οὗ 
(οἄ᾽β ἀϊβρίεαϑιγε;; Βοοῆεσ οἵ ἰδίεσ {π|5 
ἄοοπι ονεγίοοϊ Ὠδδυῖν 411 (ἣς τυ πα 5565 
οὗ [με Ἐχοάι5 (ε΄, ΗςΡ. ἰ11. 17). ““Ὑνῃαῖ 
ἃ βρεοίδοϊε ἴοσ ἐῃε ὄγεβ οἵ ἴῃς 561 βδι18- 
Βεάᾷ ὍὉοτ. : 411 ἴδεβε θοάϊεβ, ἔ11- εὖ ΠὮ 
τηϊγαου]ουϑ πουγίβῃπηεπί, βίσεννίηρ ἴμς 
8011 οἵ ἰῃς ἄσδβεσγι 1" (6 ἀ.). 

32. ΤῊΕ Μοκαΐ, ΟΟΝΎΛΟΙΟΝ ΟΥ̓ 
ἸΡΟΙΚΑΤΕΥ, Χ. 6ὅ-14. ΤΆς [1] οὗ τῆς 15:86] 
οὗ πε Εχοάτιβ ννᾶβ ἄτις (ὁ ἴῃς νῦν ἰθτὰρ- 
ταϊΐοπβ ον βυστουηάϊηρ ἰῃς Οοτ. Ομυτοι 
-τῖο τὰς Αἰ] υτοπχθηΐβ οὗ ἰδοϊδίγυ δηᾷὰ 18 
αἰϊεηάδηι ἱπηρυσίν (6 8..}, δηᾶὰ ἴοὸ ἰῃς 
ομοτιβῃίηρ οὗ ἀϊδβοοηΐϊθηῖς δηά ῥγβϑβιπρ- 
ἴοη (9 1). Ὑμεῖγ ἴαϊε τᾶν ρζονς οὐζ 
βαϊνδίίοῃ, ἱ νγα ἴδῃ ἴὰ τὸ μεαγῖ ; {86 ῥτε- 
βεηὶ {τἰδ], τηδπί δεν, ἰ5 ποίμίπρ παν; 
πὰ αοά ψΨ8ο δρροίπιβ ἴὲ Ψ}}}1 Κααρ ἐξ 
ΜΠ Βίη οὐ διγεηρίῃ, ἀπά υ71}1 ργονί ἄς τ18 
ψν (ἢ τλεδῃβ οὗ εβοᾶρε (σι Ε.). ΤῊ μος 
15 βδυτητηδα ἃρ ἴπ οὴς ψοσγά, “ ΕἸεθ ἔτοπὶ 
ἰἀοϊαίτν 1 (14). 

ες. 6. ταῦτα τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν 
ΤΊΔΥ τῆδᾶῃ (α) “ὙΠεΒ6 [ππρδ πᾶνε Ῥθξῃ 
ταδᾶς Οὐγ Ἔχδταρίςβ," ἐνῥί ποδὲς (Ον.)--- 
56. ΕΧΧ, ἴοτ οὐζ α5ε ; (δ) ὁπ {π686 πίπρβ 
(Δςο. οἵἉ Ξτῤεοίβοαίϊἑο") ἴλδνῪ ρτονεὰ ἔγρεβ 
οὔ υβ᾽᾿-ολριγα ποσέτί (ν6., ΒΖ., Με. Βε., 
ἘΝ. πιᾶτρ.); οἵ (6) ““Α5 ἴγρεβ οἵ υ8 1πὲν 
Ῥεοαπὶς βυσδ ᾽ (80 ΗΕ: οὗ, ταῦτα. .΄. 
ἦτε, νἱ, 11)---ἃ σοπδίτυςτίοη οἰδδμίηρ, ἡ τμ 
πὶ οὗ {πε ρδτὶ. γδσ, τὰ. (4) Ὀεβὲ βυϊῖ8 
{πες Δρρ] σδιίοη οὗ ταῦτα 'π {πε ββαμεὶ 
(υΣ. τ Ῥεῖ. ν. 3); ἴο τῆδκα πὸ ἔφ! εη 
Ιβγαθ 85 Ῥσορεεῖς “"ἴγρεβ᾽" οἵ τῆς Οοτ. 
Μουὰ θὲ ἴο ῥγεβυπις τπ6 γυΐπ οἵ ἐπε 
Ἰδιίεσ 1---ἐγενήθησαν 18 Ρ]. ἀεβρίίς τῇς 
πέμέ. Ρ]. βδυδήεος ταῦτα, (Ὡτουρῃ τδὰ 
αἰιγασιίίοῃ οὗ ἴῃ ρῥτγθάϊοαίε : 5ὸ πάντα 
ταῦτα κακουργίαι ἦσαν ἰῃ Χεπορδοη; 
ἴᾷς ἱποίδεπιβ ἱποίι δὰ δς οἰἰδέϊμοεϊν 
νίεννεά, ΕῸΓ ἴῃς ἀδίεσγεηὶ “' Ἐχδιηρὶς,᾽" 
ο΄. Ηδ65. ἵν. 1Ι.--Ὑ ἢ ἐπιθυμ. κακῶν οἵ, 
φευρετὰς κακῶν, Κοτη. ἷ. 30: τῃς ἀουδ]8 

ἐπιθυμητὰς . - - ἐπεθύμησαν τες8115 
Νυπ). χί. 4 (υΧΧ)}); ἴπ δἰ "υάϊπρ ἰο ἐπα 
οἰὰ ““Ἰυδείηρ ᾿᾿ τοῦ ἐπε ἀϊεὶ οἵ Ερνυρι, ἴῃς 
ἈΡ. Κἰπῖβ ἂὲ ἴτε δεϊγασιίοη οἵ τῇς ὅοσ. 
1άοἹ -ἰδαβίβ, δυῖ Βὶ8Β ἀεποσγίδιίοη ρρ]ϊ68 
τὸ 411 κακά (ο΄. 2 Οοτ. χίϊϊ. 7, 1 Ὑπ658. ν. 
15, εἰς). ὍΤμαὲ ρϑπεσαὶ δαπιοηϊτίοη 18 
δρθοίβ᾽ ἰβεὰ ἰπ ἔουσ ρατιϊουΐαγβ, "ἢ τα- 
ΡῬεαιεὰ μηδὲ---ἰἀοϊαέτγ, ζοτηϊξαίλον, ἐεηιῥέ- 
116 Γ᾽ ἐπε 1 ογά, τεμνηνεγὴηρ--- δε οσα 
τῆς ἀπδίορυ ἔιγπιβπεά Ὀν νν. 1-5. 

Μασ. 7. μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, 
“Απά ἀο ποΐ Ῥεζοπλα ἰάοϊδίεγβ ᾿᾿: ἰῃ δρ- 
Ῥοβίείοη το τὰς εἰς τὸ μὴ οἶδαιιβε οἵ νατ. 6, 
(δε ἀερεημάεπι βεπίεπος οὗ ρυγροβα ρᾶ58- 
ἐπρ ἱπίο ἃ ἀϊγεος ἱπῖρν.; ἴογ {π6 ἴἰκὸ 
σοηνεγβαίίοηδὶ ἐγεεάοσ, οὕ. '. 31, ἵν. τό, 
νυἱΐ. 37, ἰχ. 15, ἃπά ποίςβ. ΤΒε τερειείοη 
οὗ ἐπῖβ νναγηΐηρ ἴθ νεῖ. 14 Βπονβ 18 
ὈΓρεποΥ. Ενεη ψνεγε δδιϊηρ οὐ {πε΄ 
εἰδωλόθυτα νγὯ8 ἱπποςεπὲί, ἰξ πιὶσμέ ΡῈ ἃ 
βιερρὶπρ-δίοης ἴο εἰδωλολατρεία.---Επ- 
ἰοτοίηρ μῖβ ἄρρεαὶ Ὀγ τγεῖ. ἴο {πε οδἱξ- 
ΨΌΓΒΠΙΡ ἂὲ 5᾽πδὶ, ἰς Αρ. ἄνν ει 5. ὁπ ἔπε 
αρεονιῥαηίριενες οἵ ἰῃϊδ. ἀροβίαβυ : πετα 



8ύόο ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α Χ, 

" Ἑχοα, , λολάτραι γίνεσθε καθώς τινες αὐτῶν, ὡς 1 γέγραπται, “"᾿Εκάθισεν 
δέῃ ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν 3 καὶ “ ἀνέστησαν ἥ' παίζειν: 8. μηδὲ 

υ ἰπ θῖ5 ἃ ποργεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν " ἐπόρνευσαν καὶ " ἔπεσον ὃ ἐν“ 

ἽΝ μίᾳ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες" 0. μηδὲ " ἐκπειράζωμεν τὸν Χρισ- 
κασιζω 

ΟΝ τόν, καθὼς καί τινες αὐτῶν " ἐπείρασαν ὁ καὶ ὑπὸ τῶν ἢ 
Οἱ «Ὁ, 

84. χίϊ, σ, ἀπώλοντο" ἴ το. μηδὲ “γογγύζετε,3 καθὼς" καί 10 τινες αὐτῶν 
εἰς. ; Μκ. 
ἦχ. 27; κ. ᾿ . 
ἶν. 29, ν. 25, εἴο.: 10. αἰνδι ὙΝΤ. κι]. οὐ. Τυάᾳ. χνὶ. 25: χ Κὶ, νἱ, ν 7εγ. χχχνυ ϊ. 4. χ ὅεε 
νἱ. τ8, Υ Οἱ ῥέγβοῃβ, οπι, χὶ, τι, 22, χῖν. 4: Ηεβ. ἵν. τ᾿; ἔδν. ἵΐ, 5; κ' χχὶ, 24. ΖΙΚ.ν. τΖ 
(θευι. νἱ. 16), χ. 25; ΡΒ. ἰχχνὶΐ. 18. ἃ Εχοά. χνὶϊΐ. 2,7; ἀςίβ ν. 9, χν. τὸ; Ηςϑ. "1.0; τ: νἱ 1, 6. 
ΟἹ. νἱῖ. 5. Ὁ Ναυπιδ. χχὶ. 6; ΜΙκ, χνὶ. τ8; {κ. χ᾿ το; οἵ, 70. 11. χά. ς Εχοά. χνὶ. 7; Νυτρ. χὶν. 
29: Μί. χχ τὰ; ζκον. 30; ἴουτγ ἐἰπιε ἱπ ἴο. 

Ἰῳσπερ, ΑΒΊΌΟΙ,, τῆδπν πλΐπη, : ὉΠ Ό58041 ἴῃ {{||58 σοπηδχίοη, ὡς, ΟὈΚΙ,, εἴς, 

ζπειν, δὰ {πιν)ὴ ΒΓ "6 ; 8ες ποίε οἡ ἴχ. 4. 

Ξεέπεσαν: 8] ρτε- ϑυγίαπ ὑπςο. 580 ῥαξϑῖηε; βες Ὗτ., ΡΌ. 86 ἢ 

4Ο»ι. εν Δ ΒΌΡΕ (Νδαυῖσαὶ αἀπᾶ ΝΥ δβδίεγη). 

ὅτον Κυριον, ΣΙ ΒΟΡ 17, 46, 73, 50ΤΡ- πιβ. ςορ., ἘΡΙΡῆἢ. 

[η5. εν : ΑἸεχαπάγίδη δηὰ ϑγτγίδῃ, 

τον Θεον ἃ 2, Επίἢα]. 
τον Χριστον Π6ΚΙ,, εἴο., Ιδτξ, νξᾳ. 5γυτβοβ. β8}., Μοίοπ, (ὙΝ δβέδθσπ δπά ϑγγίδῃ). 

ὁ ἐξεπειρασαν (9), ΟΡ ΕΡ τ, 46, 73--- ββίτη!] διε ἴο ῥσγενίουιβ νϑ. 
ἐπειρασαν, ΑΒΏΟΚΙ,, εἰς. ; 5ο ΚΝ... ἐπέ., Νεβεῖβ, ΕἸ. 

Ἰᾳπωλλυντο, ΑΒ: λ.1. ἔον πὸ ἱτηρέ, 

8 γογγυΐζωμεν, ἢ 6 (ΝΥ εβίετη)---βϑίτη]διθά το οοπίοχε, 

ϑκαθαπερ, ΝΙ ΒΡ, Οτ., Βδϑ5. 

10 Ο)π. καὶ 411 υηςς. Ῥαΐ ΚΙ, 

Ια {πὸ ρειὶ οὗ ἢ15 τεδάθιβ πο, ἤθη 
τεϊεαβεὰ ἔγοπι [π6 βιιρογβείοη οὗ {πε οἱά 
τοὶ ρίομ (νῖϊ. 4), ννεγα 51}}} διιγασῖθά ὈΥ 
[18 ἐδαβείηρ δηὰ ραϊδίν : ““ἼΠ6 Ρθορὶε βαῖ 
ἄονπ ἴο εδὶ ἀπά ἀγίηκ, ἀπά τοβὲ ὑρ ἴο 
Βροτί " ([Ο]]οννίηρ τπεὲ ΧΟ ρῥγεοὶβαὶν). 
ΤΠῚ5 παίζειν, ἃ5 ἴπ ἰἀοϊαίτουβ ἔεϑβεϊναϊβ 
ςοτητηοηΐν, ἱποϊιἀεὰ δἰπρίηρ ἀπά ἀδποίηρ 
τουπὰ {πὸ οδ] (Εχοά. χχχί!. τ8 {)); ἔβεσε 
15. 20 πεεᾶ ἴο ἱσηαρῖπα ἃ ἄδγκεγ πιεδπίηρ. 
11 ννᾶβ ἃ βοθηβ οἵ νᾶ, σάγεῖθβθβ τηοτιτὶ- 
πιεπί, 5Βῃοοκὶπρ ὑπᾶσγ {πε οἰτοππιβίδποαβ 
δηὰ τηοϑβί ρεγΐουβ, ἰῃδὲ Μόβεβ νἰπεβδεά 
845 δα ἀοβοεπάβά Ῥεδγίηρ (ῃς ΤΑΡ]65 οἵ 
τπ6 [,ἅνν.---πεῖν, οἴ. ἴχ. 4 δῃᾶ ποίε. 

Ψψεῖ. 8. μηδὲ πορνεύωμεν: πεῖε Ρ. 
ςοτλε8 οἴοβεσ ἴο 8 τεδάεγβ, δἀοριίπρ ἴπ 6 
οοτητηππίοαίνε 1τϑί Ρ]. ἘῸγ πὸ ῥγονδὶ- 
6ποδ οὗ τἷ5 νἷςε αἱ Οογ. δῃηὰ 118 σοῆπεχ- 
ἰοπ νυν Οοτ. ἰάοϊαῖσν, βες νἱϊ. 2, νί. Σὰ, 
δηὰ [πὲγοά., Ρ. 734 (ς΄. ΝΝύτη. χχν., τ ἴ, α15ὸ 
Εεν. 11. 14}; ἔοτ 115 Ἔχίβίθδπος ἰπ {πε Οοσ. 
ΟΠυτοῖ, οἢ. ν. ἀρονο, δηᾶ 2 ὍΟοσ, χίϊ. 21. 
ὙΝ 5ἅ. χῖν. 12 αβῆγπιβ, οὗ [ἀοἸ δίσυ αἱ ἰᾶγρε, 
ἀρχὴ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων ; 5εα πε 
ςοπηδχίοη οὔ Εοχῃ. ἱ. 24 ννἱτἢ ἰῃς ἴοτγε- 
δοίηρ οοπίοχί.----“ 23,000 ᾽᾿ δ ἃ Οὐγίου5 
νδυϊδίίοη ἔγομι {πε ἤρσυτε ρσίνεη πὶ Ναπι. 
Χχν. 9 ἴοσ ἴπε βἰαίπ οὗ Βδαὶ-Ῥθογ, ψῃΐοῃ 
ἰ8 (ο!]οννεὰ ὈῪ οἵμογ 7εννῖϑῃ δι: μογίεαβ, 
τὴκ., 24.0οο. [{ ἴβ τῆογε σγεβρεαιί] τὸ 

ογεάϊι [ἢς ΑΡ. στ ἃ Εἰ Πρ τπδάνετίεποο 
{πᾶπ ἴο ΒΌΡροβε, νυνί αἀ., ταὶ ἢε πχακαβ 
8 ἀε!! αγαίε ππἀαγβιδίεηεπίὶ το δ6 τ πίῃ 
86 πιατῖς, Ἐν. ρίνεβ. πὸ δνϊδεποε ἴογ ἢΐβ 
ΔΙ]ερεὰ “« }εννιβῃ ἰγϑάϊτίοη "᾿ ἴπ βυρροτί οἵ 
{πε τεάποβά εβεϊπιαιθ. ῬοββίοΙυ, ἃ ρτὶπιῖ- 
εἶνε αἰτοῦ οὗ πε ςοργῖβέ, βυδβετυςτπρ γ' 
ἴον δ' (Ηη.). 

νγν. 9, το. ΤΠα 5β'πβ σοπάεπηηαᾷ ἰπ νυν. 
7, 8 816 8ῖη5 οὗ σομϑμαϊγν ; τπ6δβε, οὗ μπ- 
δεῖς (Ἑ ἅ.)---ὐν ῖοα. τα Κα ἔνγο ἔογπιβ : οὗ 
ῥγεσιῤήοη, ἄατὶηρ οἄ᾽β ἱπάρπηεπίβ᾽; 
ΟΥ οἵ ἀεεῥαὶν, ἀουδείηρ Ηἰβ σοοάπεββ. 
ΤΠε ΨΠοῖς Ὁ] άεσπεθβ ἢἰβίογυ, νυν [5 
ογαοίαὶ ἐνεπίβ οἵ Μδββαῇ ἀπά Μεσίδαῃ, ἰβ 
τερτθδεπίθα 28 ἃ “τυΐηρ οὗ ἐπε Τνοσὰ 
ἴῃ Ῥβ. χον. 8 Β΄. (7. Νύτη, χίν. 22), ἃ 
δοκιμασία (Η-Ρ. 111. 7-12}); {π|8 ῥῬτοσεβββ 
οαϊπηηδίεά τη ἐπε ἰηδοίεπος οὗ Νύμ. χχί. 
4 ἴ., ΜΨἈΙΟἢ νγὰ8 ραηβμεά ὃν {πε ἱπβίοείοπ 
οὗ {πὸ ““ἤεσυν βεγρεηΐβ. "ἡ. ὍΤμδ {κα βίῃ, 
οὗ ργδβυσηΐηρ οῃ {πὸ Πϊνῖπε ἐογθεαγαποθ, 
τῆς Οογ. ᾿ῬνουἹᾶ σοπητε 1 {Πα {τι δά 
νυ ἰΔο] τυ (ο. 22) ἀπά “ βἰπηβᾶ νυν] αν 
αἴζεγ τεοεϊνίπρ πὸ Κπονϊεάρε οὐ πὰ 
ἀν (ΠΕΡ. χ. 26; -οιας δ 1}; ΤῸ 
Ὠδαΐ, νί. τό (Μεαῖξ. ἵν. 7), Κ5. ᾿Ιχχν δ. ᾿7 
ΒΕ, ἔοσ [Π158 ἰγαϊὲ οὗ 1ῃ6 Ιϑγδοὶϊεα σπαγασίδυ, 
ἐκ-πειράζω ἰ5 ἰο ἐγν ἐλπογοπρλῖγ, ἐο ἐδε 
πέπιοΞἐ--- β [ΠοὰΡῊ οπς νου] 56ε μοὺν ἴατ 
(οἀ᾿5 ἰπάυ!σεπος Ψ1]1 σο. ὙΠ σγαρῆῃϊς 



8Β- ι.3. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

“ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ 4 ὀλοθρευτοῦ. 
πάντα ' " τύποι 2 ̓ συνέβαινον ὃ ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ "πρὸς " νουθε- 
σίαν ἡμῶν, ' εἰς οὖς τὰ τέλη τῶν " αἰώνων ἱ κατήντησεν. 12. ὥστε 
ὁ "᾿ δοκῶν " ἑστάναι " βλεπέτω μὴ ᾽ πέσῃ. 
οὐκ “εἴληφεν ὃ εἰ μὴ "ἀνθρώπινος - "πιστὸς δὲ ὁ "Θεός, 

86ι1ι 

ἂ 1 ΦΙΔΗ.;;-ένω, 11. ταῦτα 1 δὲ ἐξῶν τὰ 
28 (Εχοά. 
Χὶϊ. 23); 
σευσις, 

]οβδχνίϊ. 
13. 

ὃ Ν᾿ ε ἘΡΊΕΣΙ 
ἐν ἢ πκος, 

οὐ ἴῃ ΡΙυ- 

13. "πειρασμὸς ὑμᾶς 

ν ᾿ " . ἴατοῃ. {τ Ῥεῖ. ἵν. τώ; 4 Ῥεὶί. [ξ, 22; ἔουγ ἐἶπγεβ ἴῃ Γι. ἀπά Αςίβ; οπος ἰπ Μί. Ε ἸῺ {88 τις, νἱ, 5, νἱϊ. 35, ΧΙ, 7, εἴς, Ὁ ἘΡᾺΈ, νὶ. 4; Τίξ, 10 τοὶ Πυά ἢ νἱΐ, 27; ὙΝ δά. χνί. 6; -ετειν, 858ς ἷν. 14. ὑ [ἢ ἐηΐβ δΒεηβε, ἦ.,. ΟΛ Μι. χίϊὶ. 39; Ηε8. ἰχ. 26; Αἰ5ο Εοπι χ. 4; 1 Ρεί. ἱ, 9. ΧΡΙ., ἴῃ Π|κα βεηβα, ἵϊ. 7; ἘρΡΒ, [1], ο, τα; ΟΟἹ. ἱ, 2611 Τίπτ). ἱ. 17; 
χχνὶ. γ. ἴῃ [1ϊ{ βεπβς, Αςίδ χνὶΐ. σ, εἰς. 
Βοπι. ν, 2, χί. 20; 2 Τίπι. ἰΐ, το. 

ἱτἢ Πα βυ ] εςεί, 

τονι. πανταὰ ΑΒ 17, βαῇ., Μείοη., Τεγί., Οσ., Ογσ., Βαβ. 
ΟΚΕΡ, εἰς., νΒ. 5γτγ. σορ. (ΑἸεχαμάτγίδη) ; 

ἩςὉ. ἱ. 8, χὶ. 3. 
τὰ ὅες {ἰἰ. 18. 

᾿ ϑδγας ἰηΐ. ἴῃ Αςἰϑ χίϊΐ, τᾷ; 
ἷν. 14: 1: Τίπι. νἱ. εἰ ΗΦΕΡ. {1.8 (ΡΒ. χοῖν. 8); [48..ἱ..2, 12; τ Ῥεῖ, ἱ, δ; Μί. νὶ, 13, εἴς, 

Ἰο ν. 46, νἱΐ. τ6; Εχοά. χν. 15. 

1 χίν. 36; ἘΡΆ. ἵν. 13; ΡΆ. ἢ, χα; Αεια 
Ὁ ΙῈ ἴδῖ8 ἔθπδς δῃὰ βεῆβς, 2 (οσ. ἱ. 24; 
κ΄ χιϊ, 25. ο 8εε νἱἕϑὅ, 9. ΡΘαει. 

4 λαμβανω 
τ ὅεε 1, 13. 5. 5εεΪ, ο. 

ταυτα δε παντα: 
παντα δέταντα: δὲ Π6 46, Αὐρ. (ΥΥ εβέδγη). 

δτυπικως: 41] ὑπος, δι Π61., ννπίοῃ δββίτη]δίθ το ψασ. δ. 

ξσνυνεβαινεν, Ῥ ΒΟΚ, ἐνγεῖνε τηΐπη., Μείοη., Οἵσ., Βαϑ., Ογχε, 
συνεβαινον, ΑΏὨ6, εἰς. (ὙΝν εβιεγη). 

“κατηντηκεν, δ ΒΟ" 6, Βα48., Εὐεῃ4]., συγ. 
κατήντησεν, ΑΟΠΟΚΙ,, εἰς.----ΑἸεχαπάτγίδη ἀπὰ ϑυτγίδη. 
δου (51) καταλαβῃ: Ὁ, ἰδεῖ. νε΄. (05: αῤῥγε]ιεηἀαξ), Ταῖς, ΕἸ, 

ἱτηρί., ἀπώλλυντο, “ΙΔΥ Δ-Ῥετβϊηρ,᾽" 
ἐγαηβροτίβ 08 το ἔπε βοθεῆς οἵ τηΐβεγυ τε - 
Β}Π ΕΠ πρ' ἔγοσα {Π158 ἐχρεγίπηεπὲ προ Οοά ]---- 
ὑπὸ οὗ αρεηέ αἴτεν ἀπόλλυμι---ἃ οἱ. Ἰάϊοπι, 
Δ}, ἴον Ν.Τ.--εἰβενμεγε σοηβίγαθα τ 
ἄλι., οἵ ἐν απὰ ἀδὲ., οἵ φαμϑδὲ οἵ ργομηά οἵ 
ἀεϑβιγυςείοη (νι, τα, Βοπι. χὶν. 15, εἰς.) 
- Τῆς ““πηυγηλυγίη ρ ̓̓ 4150 οσουτταά γα- 
Ρεδίεάϊν ἴπ [ῃς νυνὶ] άθση 658 ; Ὀὰϊ Ρ. ΔΙ 184ε5 
ΒΡεοΙ Ποδ ν ἰο {Π6 τε 6] οη οὗ Κογαῃ δπά 
8 ῬυηἰΒῃγηθηῖ---ἰπ8 οην ἱπβίδηος οἵ 
νἱοΐδης ἀβαῖῃ ονεγίακίηρ {Π18 βῖη (ΝΌτ. 
χνΐ. 41). Τῇῆε ὀλοθρευτὴς ἴῃ 5 (ἢ δαρεῖ- 
παίαγαὶ ομαϑιϊβετιθης 8 ςοηςείνεά 845 τπ6 
“ ἀαβιίγουίηβ δηρεὶ" (2 ϑ8πι. χχίν. τό, 
158. χχχνΐϊ. 36), οδι]ϊεὰ ὁ ὀλοθρεύων ἴῃ 
Ἐχοά. χίϊ. 23, Ης85. χί. 28 (ςΓ. ὙΝ 154. χυ!ϊ. 
25); ἴῃ ἰδίεσ [εννίβῃ ἰπθοίοσυ, δαρηπαεῖ, 
οὐ ἴδε Αηρεὶ οἵ θεδίῃ (νν εῦεσγ, Α1ὲ5γ)η. 
Τλέοϊορίὶε, Ῥ.- 244). ΤΕ ΟἿ, Δπαίορυ 
Βυρραβίβ παι Ῥὶ πδά ἴπ νίενν ἴπ6 πγὺγ- 
παισί πρθ Οἵ Ἰεαίουβ ραγιίβαηβ δηὰ ὑη- 
ΜΟΥΙΠΥ ἰεαοῆοτβ δὲ Οογ. (1. 12, 11}, 6, ἱν. 
6, 18 1.) ; δὲ 1Π15 ροῖπε με τανεσίβ ἰὸ {π8 
ἱπιρν. οἵ 2πᾶ. ρετβ., γογγύζετε.---τινες 
(φμϊαηη), υδεὰ τγουρπουῦς οὔ πε Ιϑγαβ] τα 
οἴεηάδιβ, ΤΩΔΥῪ πιεδῃ "ΔῊ ΟΥἨ ζεῖσ, ἀτγ- 
εἰΐπρ ββοσὲ οἵ “ 411" (1-4); ο΄. νεῖ. 5, 
αἶδο ἰχ. 22, νἱϊϊ. 7, Εοπι. [1]. 3. 

νετ. τὶ. “Νον πεβεὲ ἱπίηρβ ᾿εξεϊ 
τπαπὶ ΌΥ ὙγΑΥ Οἵ ἐχδιρ]ε ᾽" (τυπικῶς)---οΥ 
τ γρί δ γ," “Ῥγεῆρυγαιίνεϊγ,᾿ {{ππὲ οἵδε 
τοπάετίηρ' οὗ τύποι ἴῃ νεσὶ 6 ὃ6 ργεξεσγεάᾶ 
(" ἴῃ βρυγα σοπείηρεῦϑηι 11115,᾿Ὁ Ν 4.)}; τὰς 
ἄν. Ῥεοαπια οὐτγοηΐ ἴῃ {πε Ἰδίςεσ βαηβα 
ἰῃ δςς!. ατ. Τα ἱπάρτηοπίβ αυοῖεά ἡγοτα 

ἐχεριῤῥίαγν ἴῃ {πεῖς πδίαγα; ἐπα Βίοσυ οἱ 
{Πεπὶ βεγνεβ ἃ8 ἃ ἰεββοη ἔοὺὺ 81] τἰσηθ--- 
“Πα ν ΜΨετε νυγϊεέθη νυν ἱτἢ ἃ νίενν τὸ (πρὸς) 
οὔὖν δἀπιοηίτίοη ".--συνέβαινον, ἐπιῤῇ., οἵ 
πε τγαῖπ οὗ βνβηΐβ ; ἐγράφη, ἀογ., οἵ δε“ 
ςῖ οὗ τεζογά βυτσηγηΐηρ' πετὰ ἃρΡ. Εοττπα 
δαπιοηίτοτν ρύτροβε οὗ Ο.ὕ Τὶ ννυείξεσβ, 566 
158. νἱῖ!. 16, χχχ. 8 ἢ, Ηδ5. 11. 2 ἔ., Ῥ δας, 
χχχί. τὸ ἢ..---ο ὕπο ψποπὶ ἴπ6 ἐπάβ οὗ 
ἴδε ρθὲβ πᾶν τεᾶοπεά" (κατήντηκεν, 
ἀευεπεγμηί, ΝῈ.)--- ποτὰ. ἴμεν Βαανα 
ονετίβκεη ἤν. καταντάω 5 ρηΠε5 γεϑοῃ- 
ἰπρ ἃ πιλτκ, “τε νίηρ δι᾽ ἃ ἀεβηΐϊε 
οἰπῖ, γν μεῖμοσ {πὲ υἱεἰπηαῖε ρῸ8] οἵ ποῖ 
ἔς: Ρατίβ.). τὰ τέλη τῶν αἰώνων ἰ5 εγπ. 
ἢ ἡ συντέλεια τ. αἰώνων (Μαίι. χιϊὶ. 
40, εἴς.) Δηᾶ οπετ εβομαϊοϊορίςαὶ Ἔχργαθβ- 
βίοπϑ (οὗ, τ Ῥείεγ '. 2ο, Ηεδ. ἱ. 2; αἰβο᾽ 
ΘΔ]. ἵν. 4, Ερῃ. ἰ. το); τς ρ!, ἱπάϊςαϊεβ 
τῆς »ιαροϊά ἰββααβ οαἱπιϊπδιϊπρ ἰπ τῃς 
ΟὨγίβείαπ Οπυγομ. “ Ὑγοσὶ -ἀρεβ᾿᾽ (αἰῶ- 
γε4) ἀο ποί 5ἰ ΠΊρΙν 9ῸΟ]ονν εαο οἵἴπε, δας 
Ῥτοςεεβά βἰάε ὃν ἰάβ; 50 ἴῃ ρατγιϊσυϊαγ ἐπα 
ἃρςε οὗ Ιβγϑ6] δηᾶ δὲ οὗ {πε ΟἿπεῖ]εβ "" 
(Η4); “6 δηδβ ᾽" οὗ }εννίβῃ δῃὰ Ῥαρᾶπ 
Ἀἰβίογυ αἰϊκα ἅτε ἀϊβοϊοβεὰ ἴῃ Ὁ τ βιϊδηϊιν; 
ΟΠ βίγθαπιβ σοηνεῖρεά, ὑπᾶθγ αοά᾽β 
ἀϊτεςίοη (οἷ, Αοἰβ χν. 15 ἢ, χνΐ!. 26 81), 
ὍΡοη {πὸ (ἰβπεῖε Οἤυτγοπεβ (τέλος Π88 
πε ἀουδ]ε βεηβε οἵ οορμεϊμϑίου πὰ αἱ). 
ὙΠῆδ ΟΒυτοῖ ἰβ ἴῃς πεῖς οἵ {πε βρισίτυδι 
ἰγαϊηἰηρ οὗ τηδηκίηα ; οὔ, ἔοτ {πε ραπεγαδὶ 
ἰάεα, ]οππ ἵν. 37 ἴ., 2 Τίπ,, 11, τό ἔ,, (αἱ. 
111. 20, ΕΡΉ. ἷ. ο Η, 

γν. 12, 13. ΤΠ “ΘΧΑΠΊρΙ68 ᾿᾽ ͵π8ὲ βεῖ 
ἔοι τα [1]} οἵ νγασπίηρ (α), θὰ τντἢ ἂν 
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«Ὑ ἢ ἰηΐ,, ᾿ 1 ΓΆΝΝΝ Α μα, ἐάσει ὑμᾶς " πειρασθῆναι 
43: 10κ. 
ἷν. 41; 4 
τἴπιδε ἴῃ 
Αειβ. 

Ὁ ὅες νοσγὶ 9 
ρονς. ν ϑεε ἷν. δ. 
το; 70Ὁ ἰϊ. το; Ῥα. ἱἷν, χά; Ῥτον. νἱ. 53. 
αἕτῖ. α). ἃ 866 νὶ. 18, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

ψ Ἦοθ, χί!!, γ; ὙΝ δά, ἰἰ, χγ, νἱῖξϊ, το, χὶ, 14. 
Υ ὅεε νἱἱὶ, 13. 

Ὁ ΟἉ!|, ν. 20; Οοΐ, ἐἰΐ. 5. 

Χ. 

"ὑπὲρ “ ὃ ὅ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν 

τῷ " πειρασμῷ καὶ τὴν “ ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς 3.“ ὑπενεγκεῖν. 

14. ᾽ διόπερ, " ἀγαπητοί " μου, " φεύγετε " ἀπὸ τῆς " εἰδωλολατρείας. 

χ 2 Τίπ,. [1 τσ; α Ῥεῖ. ἐΐ, 
Ζ ῬᾺ, ἰΐ, 12; 2 Ῥεί. ἱ, 17; ΜΙ. χίϊ, 18 (1πα. 

εἰ, ἵν. 3; -τρης, νεῖ, 7 ἃῦονε, 

: αφησει Π6---ΟΝ εβίεγηῃ ετχεηἀδιίοη. 
3. πὰ βενεζδὶ ἰδέϊ. ἱπβοτί ου (τεῤὲεν ἰά φμοά μοῊ). 

δοπι, νμας 411 ἀπος, δαῖ ΘΟ ΠΟ Κ, 

αϑρεςί οἵ (δ) δσποουσαρεγηεπί θεβιάθβ. (α) 
“80 {πεη "--ὥστε ν]Π ἴτηρν., 45. ἴῃ {ἰ. 
21 (5εε ποίε)---ἢς τπᾶΐ {ΠΩ ΚΒ (ὁ δοκῶν : 
866 ποία, 11, 18) παῖ πα βίαπάβ, [εξ τὰ 
τ8κε πεεὰ (βλεπέτω) δϑί ἢ 1411} Ἐὸγ 
“ἐβιΟἢ ἐλένκίηρ, 45 11 [6845 τὸ ἐσιιδὲ 'π οπε- 
561, ἰδ {πὸ θερίππίηρ οὗ ἃ Ῥεγίΐουβ 86- 
οὐτεν " (ΗΠ); 1π|5. νϑηὶτΥ νν85. ὑσεοίβεὶν 
1π6 ἄδηρεγ οἵ [ῃς Οοσ, (86 ἷν, 6 Ε',, ν. 2, 
εἴς). Εοσ τμὲ ρῇ, ἑστάναι, ἰπ (ΐ8. 6η- 
Ῥμαίὶς β6π86 (0 ςέαμά Κα), 566 ρατγῖβ. ἃ 
τηογαὶ “ὁ [411 15. ἀρργεμεπάβά, ἱπνοϊνίηρ 
Ῥαιβοηδί τγαΐῃ ὑ5, 8; πὶ. χί. 1χ, 22).--- 
(Ὁ) Τῆε Ἔχαηλρὶβ ὑνϊοῃ δἰαγηιβ της 561- 
οοπβάεηϊ, τᾶν σῖνα Πορα ἴο ἴτε ἄεβροη- 
ἄεηϊ; ἰἴ βῆοννβ [παι (ἢ Ρσγεβεηῖς {τ815 ἃγα 
ποῖ ππρτεοβἀεηίϊδα: πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ 
εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος, “Τί ἰ8 ΟὨΪΥ 
ἀπιαη τετηριίίοη (πὲ 85 σοσὴα Ὁροηῃ 
γου ""--οβασῃ 85 τῆδπ πᾶν Ῥθθη τὨΓΟῸΡὮ 
Ῥεοῖοτε. εγ. 13 ἴο!οννΒ Βμδσρὶν οἡ νεγ. 
12, ἀσυνδέτως, σοτταοίίπρ ἃ ἀδργεββίηρ 
ἔδαγ παῖ ᾿νουἹᾶ αγῖϑα ἰῃ βοηπῖς τηἰπάβ.---- 
εἴληφεν (5Ξεε Ρτ1]5.) ἀββογίδεβ ἃ βἰτυδείοη 
ΨΜὨΙοὮ “48 βεἰζεά ̓᾿ δῃηὰ μοὶ ἀβ οπε ἰπ 115 
δταθρ (ρ[.)).---ἀνθρώπινος σοπηοίεβ Ὀοϊῃ 
φμοά δονιΐηΐδις οἶδέ ((ν.) δηὰ λοριῖπὶ 
φεῤεγαδὲ ἐς (ΒΕ.), σμολ ἂς παπ απ δέαν 
(Ε.Ν.), τ- σύμμετρος τῇ φύσει (ΤΠηά.). 
ϑότης ρὶνε δὴ οδ͵εςεῖνε ἔυση τὸ ἴπ6 84]., 
τοδάϊηρ ἴῃ6 οἴαιβε 85. οπὲ οἵ γηκγέλμεν 
τυαγπΐηρ: “1Ἰὶ ἰδ ον ἐγίαὶ ὕγονι πέρ 
τῆι 865 ονεγίδκδεη γοῦ ᾽) (50, υντἢ νατία- 
εἴοπβ, Οῆγ., Εβί., ατγ., Βᾳ.--οῤῥοηλέμν 
ἐεμέα ϊο ἀσνιοπίασα). Βαῖ τῆς 56 68Ὲ] ἱπη- 
ΡΙΙῈΒ. ἃ ἱετηρίαϊίοπ τηρᾶβαυσεά ὃν ἴῃς 
βίγεηρτῃ οὗ τπ6 τεοτηρίθά; πιοόγθόνθσ, 845 
ΕἸ. βαυβ, Ρ. ψουϊά πᾶνε νγείεη οὕπω 
ἔλαβεν, ταΐμεῖ [π4π οὐκ εἴληφεν, [ξ ἔοτε- 
Ῥοάϊηρ ὑνοῦβε γί] ἴῃ βίοσε ; ποῦ ἀϊά ἢς 
οοποεῖνα ἴῃς δοίμα] ἐγ18}8 οὗ (8. οσ., δὴν 
τῆοτα μδη ἴποβε οὗ {πε ΤΏ 6588. οὐ. Αβίδπ 
Οδυσοδαβ (α Τἢ 658. ἴΠ. 5, ΕΡΏ. νἱ. τὸ 8), 
45 Μιζμους ἀΐαθο ! ςα] εἰ θπλεπίβ (5εε 20 ἢ, 
νἱϊ. 5, 2 Οοσ. χὶ, 3, 14).---εἰ μὴ ἰ5 δΔιϊιδοπμεὰ 
το ἀνθρώπινος αἷοπε: [1{. ““τετηρίαιίοη 
μα5 ποῖ ϑείζεά γου, βχοδβρί ἃ δυπιᾶῃ 
{ἐεπαριδίϊοη) ""---ἰ,Ζ., “ οἐδεσννῖδε τπδη μὰ- 
τη "".-πιστὸς δὲ ὁ Θεός οοπίταϑίβ ἐμ 

Βυτγδη δηά Ὠἰνίπα; ἴοσ (ῃς παίυγαϊὶ {ταὶ 
ἃ ϑυρετηδίαταίὶ Ῥσγονίάεπος ρυδγαπίεαβ 
δι βηοίοηις αἰὰ (5εε ρατίβ.). ὅς -- ὅτι οὗτος 
(Δ. 2 Ὅοτ. 1. 18): ““αοά ἰΒβ αἰ τπῖμ] ἴῃ 
τῆδὲ (ογ 50 18) Ηε εἴς... δὰ! δβογίδεβ 
το αοά ποί {πε οτἰρ πδίίοη, Ὁ ἐπα δορ- 
ἐγοὶ οἵ ἰετηρίδείοη (ς. Μδβέι. νἱ. 13, Τὰ κα 
ΧΧΙΪ, 31 ἔ,, [84π|68 ἱ, 12 8.) : πὲ πειρασμὸς 
5 ἱπενἰίαθὶς, ᾿γίπρ ἰπ τῆς σοηάϊτοπβ οὗ 
Βυτήδη ἠδίωυγε; (ἀοὰ [{π}1{8 τ, ἀπά ΒρΡΡ[1ε8 
αἰοηρ τ ἴς της ἔκβασις.-- ΕΟ τῆ εἷ- 
1|ρ515 ἱπ (ὑπὲρ δ) δύνασθε, εἴ. [1ϊ..2.---Τ Πα 
δεῖ, 'ἰπ ὁ πειρασμός, τὴν ἔκβασιν, ἰ5 ᾿πάϊ- 
νἱ ἀυδ! βίη ρ: “πε ξοτηριατίσῃ ᾿" δηά “ἀπὲ 
ΕρτΕ885 ᾽" τηδῖοἢ δΔοἢ οἴποτγ, τ[λ6 ᾿δείατ ῥγο- 
νιάἀεά ἴοσ {π6 ἔοττηδγ; ἤδπος καί, “4|50,᾿ 
ἱπαϊυμῖςο πόχε (Β6.). 1556 15. ἃ βεηβε οἵ 
ἔκβασις ἰπ ΙΔἴεγ ατ.; ἱπ οἱ, Οτ. ἐϊδθηι- 
δαγζαΐίοι, (Ὡδη εαἰέ, Ἔδοαῤες. ἷπὶ τοῦ 
δύνασθαι ὑπενεγκεῖν (ἴοτ ρεη. ἰηξ, οἵ 
ῥπγῤοσε, 586 ΝΝτ., Ῥ. 408) πε βυδήεςε ἰ8 ποὶ 
ἐχρτεββαᾶ; 85 οοτηΐηρ ὑπᾶάεν αοα᾽5 ρεπεγαὶ 
ἀεδιίηρ τ πλεη, 1 15 οοποείνεά ἱπάε- 
ΒΗ τΕΙν -- ἐμαὶ οηθ ἸΏΔΥ θὲ Δ0]6 ἴο 
θθαγ᾽. ϑ58υι ηῖο ἃ ομΐ ἀξ βᾶδ, ἃ ταδῃ ἄδ- 
δρδΐτγβ ; δυϊ Ἰεἰ Πΐ πῇ 8ΒεῈ ἃ ἄσοσ ὀρεῃ ἔογ Ὠϊ5 
ἐχίξ, ἀπὰ ἢς νν1}} σίγα σρ] 6 οὐ ἢ 815 Ἰοδά, 
ἔκβασις 5 ρηῆε5 ρεζέίτιρ' εἶδαῦ ΑνΑΥ ὕγοηι 
τῆς βίγυρρ!ε; ὑπενεγκεῖν, ἀλοϊάέηρ τῤ 
μηδ τ, ἴῃς ἰδέϊεν τηδᾶς ροββίδϊε ὉΥ τπ8 
Βορςε οἵ (μὲ ἔοσπποσ. Ηονν ἀϊβεγεηϊ }} 
τιῖβ τοσὰ ἰἢς ϑιοῖς σοηδβοϊδιίοη οὗ βι1}- 
οἷάε: “ὙΠε ἄοοσς βίαπάβ ορεη "} [Ἷ}ὴ 
ἴδε Οογ. ““τεπιριαιίοπ ἡγε πιαβὲ ἱποπὰα 
Ῥοιἢ ἐπε δἰ!πτετηεηῖβ οὗ ἰάοϊίσυ δηὰᾶ {π8 
Ῥεγββουτίου ψνὩϊ ἢ 115 ἀραπάοητηδηΐ δη- 
ταῖεά. 

γε. τᾷ ρίνεβ ἰῆς ἤπδὶ ροϊπε ἴο 411 [δι 
885 Ῥεεη υτρεᾶ, ἔτοτῃ νεσ. τ οηνναγάβ: 
(πε 5Βαά ἔδλίε οὗ (ς [βγβϑοῖϊίς αίμετβ, [Π6 
ςοτσσεβροπάδησε Ῥεῦνγεεπ {πεὶς ἐσ] 815 δηά 
τποβε οὗ ἐλε Οοτ. τεαάδσγβ, ἐῃε Ῥοββί 111 ν 
οὗ εἤξοςιδὶ τϑβἰβίαημοθβ, δηπὰ (ἢ σεγίαϊπ 
τοῖϊεῦ τὸ πο τὰς Ὀϊνίπε δάεο!τεν 18 
ῬΙεάρεά---εθε οσοπϑιἀδγδίίοηβ σογηίηδ 
ἴο εηΐογος {π6 ἀρρεβὶ, Εἶδε ἕγονι ἰἀοϊ αἱ} ; 
7. νὶ. τϑα, ἀπά ποιε.---διόπερ, 45. ἴπ νἱϊ]. 
13 (8εε ποίβθ), ροϊπιβ νυ δτηρμδεῖς ἥπρας 
δίοης με 1ἴπε οὗ ραβὲ ἰβίουυ ; ἀγαπητοί 



14-τ1:6. 

15. “Ὡς “ὁ φρονίμοις “λέγω " κρίνατε ὑμεῖς ὅ "φημι- 

“ποτήριον τῆς " εὐλογίας ὃ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 86, 

τό. τὸ - 2 Οος, νί, 
Το 

Ὁ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ ' κοινωνία τοῦ 1 ἐρι ΧΝΗ. 

Σ αἵματος ῖ τοῦ " Χριστοῦ 1 ἐστινὶ ; τὸν ' ἄρτον ὃν ἢ κλῶμεν, οὐχὶ ἀ 8εε ἵν. το, 
« ὅεε νἱΐ.20. 
ἔχὶ, 25 ἢ; 

Μι, χχνί. 27 (ο". 39), δά ρασίβ.; βεε αἷβο Μι. χχ. 22 ἔ.; δεν. χίν. το, εἴς. Εὸγ ροβί ἔθη οὗ πουπη, 70. 
χνἹῖϊ. 11; ΜΙ. χχὶ. 42, εἴς. 

ἢ Μι. χχνὶ. 26; ΜΚ. χὶ. το, χῖν. 22; [Κκ. χχὶν. 30. 
ἔει., ΡῈ. 1]. το. 

Ε Θλ]. 1. χ4; 188. 1. το; εν. ν᾿. 
ν ετς οὐΪν οἵ ἐπίηρς. 

᾿ 8ες 4ἶ50 ἱ. 9, χῃ! ποίς οπ σοηβίγυσιίοη. 
141 1 Ῥεῖ, ἱ. 2; 70. ἴ. γ; Εδν. 1. 5, ν. 9, νἱϊ. 14, δέοι; 
Αοίβ 1ϊ. 42, 46, ΧΧ. 7, 11, χχνὶϊ. 35; ΜΈ. χχνὶ. 26, εἴς, ; 70. νἱ. 35 8.,, χἱ δ, 18, χχί. 13. 
1. 46, εἰς, ; Με, χχνὶ, 26, εἴς.» χῖν. 10, χν, 36; ΤᾺ. χχίν. 30. 

1 ἴ,, νἱῖ. 12; δ. χχνίϊ, 4. 
5. 866 ΕἾ50 ἵν. 15, ἱ Δ ΙΓ οὗ]. 

, ΚΑ ΧΙ, 25,27; Ἐρῃ. δΐ, 13; Η85. ἴχ, 12, 
Μι. χχνὶ. 28, εἰς.; 70. νὶ, 53 ἢ, 1 χὶ. 23 δ... 

τὰ Χὶ. 24; Αςίε 

Ἰκοινωνια ἐστιν τον αιἰματοςτοῦυ Χριστον (ἴη (Πΐβ οτάἄει): ΑΒΡ. 80 
τι, ΝΝ.Η.---ἰ δ΄. τοπὶ ρατ]. οἴδιιβθ. Α μᾶβ ἐστιν δέϊει κοιγωνια ἰῃ βεοοπᾶ οἰδυβε αἶβο. 

μου (οἷ. ἰν. 14) τεϊηΐογςεβ δάσχηοηπίτίοη 
ψΙ ἢ επίτεαίυ. 

833. ΤῊΕ ΟΟΜΜΌΝΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΠΟΚΡ, 
ΑΝ ΟΕ ΏΕΈΜΟΝΒ, Χ,. 15-24. Α ἴυτίποῦ 
ψατηΐϊηρ ἴπε ΑΡ. ΜΠ ρσίνε ἀραΐηβε ἀδ]- 
Ἰίαμος τυ ἰἀοίϊαίτν, Ὀαβε ἃ οὐ ΟἸ τ βείδη 
ταοῖϊος 885 ἴδε ἰοιπιετ ψᾷᾶ8 Ὀαβεά θῇ 
ϑιδθ 6 ἰδίου. ἮἨδξ ροϊηϊβ ἕο ἐΐδ ἐαδὶδ 
ΟΓ ἐπ Σιονά᾽ 5 διεῤῥεν, ἀπιὰ δϑῖβ (ῃς Οοσ. 
ἴο πάρε 845 πιδῆ οὗ βεῆδε ᾿νμείμοσ ἰΐ 15 
Ροϑβίδ]ε ἴο ἰᾶκε οὗ ΟἘσῖβε᾽β δμῤ δπὰ ἰοαΐ, 
δηὰ ἵμδη το 511 δἵ ἃ 14 0]ε ψγβεσε ἴῃ γε! ν 
ΟΠ σοτητηπσδίεβ ὑνἱπ ἀεποηβὶ ὙΥ̓Παὶ 
σδῃ 6 ποῖα τενο  τηρ' τη σαςῇ ςοπάπςο! ὃ 
ψπαΐϊ τλοτα ᾿πΠ5ΌΪ ἰηρ᾽ ἑονναγάβ τπ6 Ἰνοτά ὃ 

Ψετ. 15. Ὡς φρονίμοις λέγω " κρίνατε 
ὑμεῖς ὅ φημι: “ΑΒ ἴο πλεῃ οὗ βεπβε 1 
δρδδῖ ; Ὀ6 γουγβεῖνεϑ ἔπε ἰπᾶρεβ οὗ ννδΐ 
Ι δθῖγπι.᾽" ΤΣ (18 ργεΐδίογυ ἀρρεαὶ ἴο 
ἀπε ἱπιε]!ρεπος οὐ πε τεδάθτβ οὐ, {πε 
ἱπισοάυοσίογν Ῥγᾶβθβ οὗ ἔσπι. νί. το, 6]. 
1. τα ; {πε στουηά οἵ δαἀπηοπίείοπ ἰπ {Π15 
8 1168 δητίγεϊ Υ πνἱτ πίη (16 Ἰαάρπιεηι οὗ τῆ 
Οοσ., 85 ἐμαὶ οὗ τῆς δϑὲ 8 ἀϊὰ ποῖ (1). 
ὙΠε Οοτ. ἅτε φρόνιμοι, ἱῃίε!] σία 8}}ν 
εἴενεῖ δηᾶ ἐπεεσα, ποὶ σοφοί (45 50πὶ8 
οὗ τπετὶ Ἐπουρης ἐπεγηβοῖνεβ το ὃς, 11]. 
18); [818 σοτηρ! πιδπί ἰ8 σοηδβίβίθης ΨῈΠ 
186 σεπϑβαγε οὗ 111. 1 Εἰ ; δες ραγίβ., 4150 
Ὑταποῦ 8γ,π., ὃ χχν. ““ὙἼἸπδ πεὲὺ σοη- 
σαρεΐοη οὗ ἴπ6 πνευματικὸς σαυξεά ἴδε 
ψνογά φρόνιμος ἴο 5ἰπῖκ τὸ 4 πλιςἢ ἰοννασ 
Ἰενεὶ ἱπ {πθ6 ΝΎ, τπᾶπ ἰξ οσουρίεὰ ἱπ 
Ῥιαίο οὐ Ατίβιοιϊε '" (Εᾶ.). Ῥμίϊο ἀϊ8- 
Ρᾶταρεβ φρόνησις, ἀεπηΐπρ ἰξ 48 μέση 
πανουργίας κ΄ μωρίας (ρμοά Ὀ διε ἐγητεμέ., 
8 35}; δε βᾶγβ, σοφία ὩΣ γὰρ πρὸς 
θεραπείαν Θεοῦ, φρόνησις δὲ πρὸς ἀνθρώ- 
πινον βίον διοίκησιν (Πε ῤγωνε. εἶ ῥ(Ση., 
8 14).-- ἡ φημί (αραὶπ ἴῃ 10), οὔ. νἱΐ. 20, 
ἀηὰ ποίβ. Εογ ἴ{κεὲ ἄρρεβὶβ, 5εὲ5 Γχπκε 
χίϊ, 57, Αςὶβ ἵν. το. ὙΠε αιαβιίοηβ ἐμαὶ 
ἴοϊϊονν, ἴα τεαάθσβ Ψ1} Θδϑ ΔΏΒΝΨΕΙ 
τοῖι ἵπεῖτ Κπονθάρε οἵ τεϊ ρίουβ ουβίοπι 
δηά ἔδεϊηρ. 

γες. τ6. κοινωνία ἰ8 ἰῃς Κεγ-"νοτά οὗἁ 
(15. ραββαρε (βϑεε ματίβ.); ἴπε Τωογά! 

ΘΌΡΡΕΙ σοηϑεϊίυϊςεβ ἃ ““ σοτηπιυπίοη "ἢ 
ςεπίτηρ ἱπ ΟἸγίβι, 48 ἴπε 7 ευνίβῃ ἔεβίδὶ 
τῖϊε5 σεπίγεὰ ἴῃ “τς 4Ἰταγ᾿" (18), ἀπά: 5 
“Ἔἢς6 ἀεποηβ," [6 ἀηβθαη οὐ͵εοϊβ οὗ 
ἰδοϊαίγουβ ννοσβ!ρ, ΒΌΡΡΙΥ ἐμεῖς θαβϑὶβ οἵ 
ςοπιπιαηΐοπ ἴῃ ἰΔοϊδίγοιιβ ἔξαβίβ (21 ἢ). 
ϑυοἢ δ ΠΟ ΒΡ ἰηνοῖνεβ (1) ἐλε ργομημαῖ 
ΟΥ εονινιμηίοη, (6 βαογθᾶ οὔὐεςὲ ςεΐε- 
ὑγαϊθᾷ ἴῃ σοπηπῆοῃ ; (2) ἐπ αϑϑοοίαίϊοη 
ἐβιδ Ὁ] ἰ5μεᾶ ἀπιοηρϑὲ {πε ςεἸο γαηΐβ, βερᾶ- 
ταῖίηρ ἔμ επὶ ἔτοπι 411 οἴμειβ  “ὙΠ6 ννογά 
εονμμηΐοπ ἀδποῖεβ ἴπῈ ἔαρ οἱ 
Ῥειβοῦβ ὙΠ Ρεῖβοῦβ ἴῃ οὔς ἂπᾶ ἔπε 
βάσις ΟὈ͵εςῖ ᾿ (Εν.). Τμεβε ὕνοὸ ἰάθαβ 
ΑΚ ἐχργεββίοη ἴῃ νν. τὸ, σ7 ἰπ ἔστη; 
{μεσ Ἰοιπὶ ἴοτοα 1165. Ὀθμϊπᾶ τπ6 Ῥγοιεϑὲ 
οὗ νν. 20 ἢϊ.---αρρεαϊϊηρ ἴὸ ἔπε Εποδατγίϑι 
ποῦ ΕἙπίορία, 48 ἴὰ ννὰ58 αἷβο οδἹἹδά---Ῥ, 
ὈῬερίῃβ υνἱτῇ “16 σὰρ " (οἷ τπεῈ οτάεσ οὗ 
Ττυΐκα χχίϊ. σ7 ΞΌ, ἀπά ᾿:άαελέ ἴχ. 2 ἢ), ἴῃς 
Ῥτοπιίηεης οὐΐεοξ ἱπ τπ6 βδογίῆςίαὶ πιεαὶ 
(21), σοηϊδίπίηρ, 48 οὔθ τῆδυ βᾶυν, ἴῃς 
εββεποα οἵ {πῸὸὶ ἴεαι (οἷ Ῥ8. χχὶϊ. 5). 
τ. εὐλογίας ἴ5 φεἰτ Ραεἶῖνε σεη, ({ΠΚὸ “σὰ 
οἵ βαϊναΐϊίοη "ἴῃ ῬΒ. οχνΐ, 13; 8566 Οἴπεῦ 
Ῥα1|5., 1ογ Ὀοϊῃ ψογάβ) ; 5δο Ον., “ ἀεβιεὶ- 
πδίυβ δά πιυϑιϊοαπιὶ εὐἱορίαπι,᾽" ἀπά Ηπ. 
(δες πῖβ ποῖα). ΟἸγῖβι Ὁ] εββεά επ|5 ουρ, 
ταλκίηρ ἴξ τπ8 ἔοτ ἐνεσ ἃ “σὰρ οἵ Ὁε55- 
ἵἱὰρ; ς΄ ἴῃε εαυὶν βαογαπχθηΐαὶ Ῥῆγαβεβ, 
οἱ τῆς εὐλογίας ᾿Ιησοῦ ἄρτοι ἴῃ Οτ. οη 
Μδβεῖ. χ. 25, δπά τὰς εὐλογίας τ. Χριστοῦ 
ἐσθίειν ἔτοπι με Οδίδοοπιρβ (Χ. Κτιδυβ, 
Εονια σοἰέεγαμέα, 217), οἰϊεὦ Ὁγ πη. Οπ 
{18 νίενν, ὃ εὐλογοῦμεν 15 πὸ τερατἰτΐοη. 
οὗ τῆς εὐλογίας, Ὀυὲ ἰΒ ἀπε ποίῖοαὶ τὸ ἰΐ 
ἱπ ἴπθ πιᾶππεσ οὗ ΕΡἢ, 1. 3: 52. “186 σὰΡ 
νυ Ὠἰοἢ ρίνεβ Ὀϊεββίηρ, ἴοσ υγμϊοῃ ἡγε ρῖνα 
δΙοββίηρ το αοά". ὙὍμα ῥγεναίεης ἰηζασ- 
Ρτγεϊδιίοη οἵ τ. ποτήρ. τ΄ εὐλογίας πιαῖκ68 
1π6 ρῆτγαβε ἃ σεηδοτίηρ οὗ ἀδς μαδδ'τακακ, 
πε ἐλέγά οὰρ οὗ τς Ῥαββονϑῖ σηβαὶ, ονὲσ 
ψΜϊοἢ ἃ βρεοίῆς δ]6ββϑίπρ ννᾶ5 ργοπουποαά 
(οῆεη ἰάεπεῖ θεά νυν ἐπὶ οἵ ἴῃς Ευομαῦ- 
81) ; οἵ, 88 ΕΔ. ταῖπκϑ {γεξετείηρ το τυκε 
χχιΐ. 20), ἔπε “ονγέλ, ψῃϊοῃ οἸοβεά {πε πιεδὶ 
δηὰ ν»88 αδἰίεπάθά νυ {πε βιπρίηρ οὗ με 



ῃ χί. φ4 δ. 1 , Ε χὰ Α 

Μι. μανί. κοινωνία τοῦ “σώματος τοῦ 
26; Ἐοπι. ὃ - ο.:ὁ6 ; 
τ ἔμ ἕν σῶμα " οἱ πολλοί ἐσμεν, 
ΠΙςαΥ; 
ΟοἹ.ἱ. 22; Ηςδ. χ. το; τ Ῥεῖ. ἱΐ, 24. ο εὑ. 33; 
Μι. χχίν. 2; ΜΚ. νὶ, 2. Ρ 8εε ἰχ. 22. 

Η4Δ4116]. ϑυςἢ ἃ τεοπηΐοδὶ Ἡ ερτγαΐϑηι νουἹᾶ 
ΒΟΔΤΟΟΙΥ ὃς ΟὈνίουβ ἴο ἴπε ὕοτ,, δπά {δ8 
θεω. 50 σοπϑιγιιθά ἰ8 σι βοίδ] ἰπ ροΐπε οὗ 
αν. ἰάϊουι; Ὑνμαγθαβ (πὸ ἴοστπεγ οοπϑίσιο- 
ἐΐοη ἰ8Β παίαγαὶ, ἀπά ρινεβ ἃ βεηβε ἴῃ Κεαρ- 
πὰρ ἢ ἰπς τοδάδγβ᾽ εἐχρετίεηςα.---τὸ 
ποτήριον, τὸν ἄρτον ἅτε 8.6. Ὦν ἐμύεγο 
γεϊαίξίυε αἰϊγαοσίοη, ἃ σοπδέγσ. ποῖ ὑπ- 
Κηόνῃ, ἱΠΟῸΡῊ τατα, ἰη οἱ, ατ. (38ες Ντ., 
Ῥ. 204). ΗΝ (μἰπκβ παῖ, στη τῃς πιεγρ- 
ἴηρ οὗ {πΠε886 ποῖιπϑ 'ῃ ἔῃ τε]. οἴδιιβε, ἔπε 
αοὲ ο δἰεοοῖπρ ἴᾷεῈ οὰὺρ πᾶ ὀγεακίηρ 
ες Ὀγεδά Ῥεσοπιθβ ἔπε σε] βυῦἝεος οὗ 
κοινωνία 'π εΔοῇ ἰπβίδηρφε---5 που ρἢ Ρ. 
ψτοίθ, “Ψῃθη ᾿νε Ὁ]655 {πε οὰρ, ὕγεακ 
ἔπε Ὀτγεδά, 18 1ἴὲ ποῖ ἃ σομητημππίοῃ, εἰς. ὃ ̓᾿ 
ἴῃ δὴν οαβ86, ἴῃς. “οοπιπηπηίοῃ ᾽᾿ ἸοΟΚ5 
δεγοπᾶ ἴῃς Ῥᾶτς ποτήριον ἀπά ἄρτος (ο 
16 ΨνΠοΪε βδογεά δοϊίοη, ἔπε πθες ῥοσιῖῇ, 
εἰς. (Β5.), οὗ ψνῖ ἢ πεν ἔογπι ἴῃς σεπίγα. 
“Τῆς δγεδά ᾽᾿ 15.“ δ] εϑβεά ᾽᾿ Ἔ4ι8}}ν ἢ 
“186 σὰρ,᾽" Βα ἴῃ 5 οα5ε ἔπε ργοπιίπεπὶ 
ΒυτΏθοΙ'ς δοὲ 5 ἰμδΐ οἵ δγεαλίηρ' (56 Ὲ 
ῬΑ115.), ψὶοἢ σοπποίθβ [πε ἀϊβισιδυϊίοι, 
ἴο ““τδην ᾿᾿ οὗ {πε ""'οπε Ἰοαΐ" Ὑδι8 
“ἢ6 βδογαιμεπίδὶ Ὀγεδά οδπηθ ἰο ὃῈ 
Κηοννῃ 85 ἴδε κλασμός: 50 [)14., 8 9 
(Εά.).---Οἡ ἐπα Ρ]. εὐλογοῦμεν, κλῶμεν, 
τ. οὔβεγνεβ: "" ὕλοϑο νγδβ ἴξ τὸ οβςοϊδίε 
ἰπ {π|8 σομβεοσδίίοη ἢ Αἱ (Πϊ5 ἀδίβ, νβεη 
[86 οτάεσς οὗ ριι δ] ῖς νοσβαὶρ τη τμ6 Ομυσοῃ 
ψνγὰ5 ἔδυ ἔτοτῃ Ὀείηρ βει([εἅ, αι») Ολγὶ σέξατι 
για τῦα5 οογηῤείσηξ, Ἐν τῆς (ες οὗ 
7υδεέίη (4ο]. 1. 65) τἴπ6 ξιποιίοπ ννὰ8 τα- 
βενεά ἴογ ἴπε προεστώς, Ὀπΐ οὐ {δε 
πηἀεγβίαπαϊηρ ἔπαὲ πε τερτεβεπίεα ἐμε 
φοτατηην δηᾶ δοιεά ἴῃ σοπητητπίοη νυ] ἢ 
ἰξ (ες ἘϊΈΒΟΙΙ, Αὐκαέμ, Κίγολε,3 ΡΡ. 365 
6). Τδε ρ΄5. οὗ ουγ ραββαᾶρβα βρεαῖ οἂξ 
οὗ πε οοπϑοίουβπεββ οἵ ἴῃς Οἤγίβείδη 
ΕἸ ΠΟ μΐρ, ἴῃ νΠῖ ἢ ἰξ 18 τηδίξεσ οὗ ἰη- 
ἀϊδεσθποθ ᾿νΏΟ τηᾶν Ὅε, ἱπ ἐπἰ5 ἰπβίδποα 
οσ [μδῖ, ἰ(5 δἀπκίπἰδιγαῖῖνε ογρδη.᾽" -- οὐχὶ 
κοινωνία τοῦ αἵματος, τοῦ σώματος, τοῦ 
Χριστοῦ ; “15 ἴξ ποῖ ἃ σοτηπιπηίοη οὗ (ΟΥ̓ 
ἰη) τμε δἱοοά, ἐμε δοάν, οὗ Ομτῖβι ὃ ̓  (οἷ, 
ἴοσ πε βρβη. δἴϊεσ κοινωνία, ποῖα οη ἱ..9) 
-ποτῆοῖ “4 σοπιπιιηίοη τὐΐέλ ἴῃς Ὀοοά, 
εἴς.᾽ Ὑε βέγεββ [168 οἡ τοῦ Χριστοῦ ἴῃ 
οι ᾳιυαβέϊοηβ : Τῃτοαρ ἢ {π6 σαρ ἀπά ]οδῖ 
Ῥ6ΙΙανασβ ραγιοίραίε τορσαίπεγ ἱπ Ολγίβέ, 
ἰπ ἴπε βδοσίᾷςς οἵ Ηΐβ Ὀἱοοά οἤετγεά ἴο 
αοάἄ (Εοπι. {{|, 25, ἘΡΉ. ἱ. 7, ΗδὉ. ἰχ. τὰ 
δι, 24 8), δηᾶ ἴῃ ῃ8Ὲ μος ταἀδεπιρίίοη 
ψτοΌρὮ τὩστουρἢ Ηἰβ ΒΟ ν Π{{ δηὰ ἀξίη 
δηα τεβυτγεςείΐοη. τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ Χ, 

" Χριστοῦ ἐστιν; 17. ὅτι εἷς ἄρτος, 

οὗ γὰρ "πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου 

 Οος. ἰΐ. 1γ; Εοπι. ν. 15, 19, χὶϊ. κα; Ηςδ. χὶϊ, σα; 

ολετίεβ οὐγ ἐπουρῆῃιβ ἔτοτιλ ἐπα ἱποᾶτπα- 
εἴοη (ΡΒ11, ἰἰ,. 7), τπγου σα μα οτυοίχίοη 
((ο]. ἱ. 22), οὐ ἴο με ἤεανεηϊυ βίοσυ οὗ 
[Π6 Κεάδεγμεσ (ῬΏ1]. 111. 21). Ὑῆε οὰρ 
Δηᾶ Ὀγεδά γε πεῖε βέγ] θεά “ἃ δοριητμΐοη. 
ἰπ ΟὨγίβι᾿ β Ὀ]οοά δπά Ὀοάγ ᾿᾿; ἰπ Ηἰβ οὐγῃ 
τνογάϑ (χὶ. 25), “τῃ6 πσῖσ οουεπαπέ ἵπ ΜῪ 
ὈΙοοᾶ,᾽"--- σοτηπηυπίοη οπ πε Ὀαβὶβ οὗ 
πε σονεπαπί δϑίδ ϑηεᾶ ᾿. ἐπε βδογίῆςσα 
οΥ (μα Οτοββ. 

γεσ. 17 υπίο! ἀβ ἐπε δββεγίίοη νἱγίιδ!! 
οοηίαϊποά ἰῃ ἴπῈ ᾳυσβιίοπ ἰπϑὲ αβκϑά: 
“Βεείηρ παῖ (ὅτι) πότε 15. οπὲ δτεδά, 
ψΨ6, ἴΠ6 πηδην, ἅττα οπὲ Ῥοάγ᾽"; 80 Νᾳ., 
“Οποηίδπὶ 1ΠῈ5 ρϑηἶβ, ΠΠΌ τη σΟΓΡῈΒ σα] εἰ 
βυπλιβ,᾽" Ον., ΒΖ, Βα. ΗΣ, Ἐπὶ, ἘΠῚ 
σά, ΕἸ., ἘΝ. πᾶσ; οὔ. ἴδε τισί! ν 
ΒαρΡοτγιίπρ' υηϊτῖεβ. οὗ Ερῆ. ἵν. 4 ἢ. Τῆς 
ΒΑΥΏΡ ἰ8 Δρῃοτιίϑεῖς: μέ ὑγεαά πιαζές 
οηό δοάν (Η1..)-ττὰ τηαχὶπὶ οἵ μοβρίτα! εν 
(εαυα!!ν ἔγαε οὗ "ἐπε οαρ "}) ἴδε δρῃ]168 
ἴο 411] αϑϑοοϊδιίοῃβ οετηεπίεα ὃν ἃ σοπλ- 
το ἴεαβί. “Ἴδε Ὀγεδά " βϑυρρεβίθ πὸ 
ξασίποσ, Κιπάγεά ἰάθα οὔα δοτπηποη ποι ἢ- 
»ιεπέ βυδιαϊπίηρ δη ἰΔεπεῖςαὶ 116, ἴπε Ἰοδῦ 
ἡ ἔπε τΑ0]ε βυτῃθο! ἰϑὶπρ {πε ἀληθινὸς 
ἄρτος οἵ Τομη νἱ., ννὩϊο ἢ ἔδεάβ με Οπυσοῖ 
ἴῃ ἜΥΕΙῪ [πὴ (χὶϊ. 13).-- Εοσ (γὰρ οὗ 
εχρίδπαίίοη) 8 411 ραγίδκε ἴτοπη (ρατίϊ- 
εἶνε ἐκ, οὐ ἴχ. 7) ἴδε οπε ᾿γεδά""; βδείηρ' 
ἔτοπι {πε σοπηηοη ἰοδῇ διἰΐεδίβ δηα 56 815 
{π6 τρίοη ΟΕ ἴπς ραγιςιρδηΐβ ἱπ ΟἸσίβε, 

γει. 1715 ραγεηϊῃειοαὶ, πεηο ἱπέεγροΐδ- 
τἴοπ 45 ὅπ|. 1 ]10ΚΒῚ ἰξ 15. πεσαββαυ ἴὸ 
ἄενεϊορ {με ἰάεα οἵ κοινωνία ἰπ νετ. τό, 
5ῃπονίηρ μονν νἱτ4] ἰο {π6 Οὔυσο ἢ 15 {Πα 
ξε]]οννβὶρ οὗ {πε 1 ογά᾽8 Τδῦϊε, {πδὲ ννα5 
Ῥεΐηρ νἱοἰδῖεά Ὀγ δἰἰεπάδαποε δὲ ἰάοὶ- 
ξελϑίϑβ.-- -ἜΠε εἰΠρεῖςαὶ ὅτι... ἐσμεν ἰ5 
οἴϊβη οοηδβίγιθα 45 ἃ ςοπείππεά ἀδρεπάεης 
οἴἶδυδε ἁπάεσ ἐπε τερίτηβη οὗ ὅτι; εἰέπεσ 
(α) " ϑίποε γε, ΗΟ δε πηδῆν, τὲ οπα 
Ὀγεδά (ΪἸοδῦ, οπα θοάν᾽" (Δ4.Υν., ΚΝ. ἐχέ,, 
ΜῈ βανεσαὶ ἀποίθης νοσββ., Εϑι., ΑἹ., 
512.}; οσ (δ) “" Βίποε ἔπεσα (15) ὁπε Ὀγεδά, 
(πα) ννε, [6 τῆᾶπν, ᾶτὸ ὁπ Ὀοάν᾽" 
(0 .νν., Μτι)---ἴμεβε τεπάεγίηρϑ τη κίηρ 
{πε ὕἔψο βίδίετηθεπίβ ἃ ἄουθὶε τεᾶδοη ἴοσ 
πα κοινωνία οἴ νει. 16, ἰπδίεδά οὗ βεεῖηρ' 
ἰπ ἐπε εἷς ἄρτος δΔη ενϊάεηςε οἵδε ἕν σῶμα. 
Βυξ (α) οοηδιβεβ ἔνο ἀϊβεϊποὶ ἤρτιγεβ, 
διὰ ᾿ἰἄδηιῆεβ ππδυταθὶν “{π6 Ὀτεδά 
ψ τ ἴπς ΟΒυτοῦ ἰ[561}, (δ) εβϑοαραβ {815 
Εατοσῦ ὈῪ τεδάϊπρ ἱπίο ἐῃε ἢἤτγβί οἴδιαβα [Π6 
ἐστὶν τεαιίτεά ἴο τηδίς ἢ ἐσμὲν ἱπ {πε 
βεοοηά; ὃδυϊ ἐπ6 σορυϊαιίνε “ἀπά 18 



τη---2ο. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ δός 

᾿ μετέχομεν. 18. " βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ " κατὰ " σάρκα" οὐχὶ ' οἱ 4 Ξε ἰχ. 1ο, 
ϑεεὶ. 46. , 

ἐσθίοντες τὰς θυσίας " κοινωνοὶ τοῦ “θυσιαστηρίου εἰσί; 10. τί 8: ἰ. 46. 
οὖν "φημι ; ὅτι “' εἴδωλόν 3 τί ἐστιν, ἢ ὅτι “ εἰδωλόθυτόν 3 τί ἐστιν; 
20. ἀλλ᾽ ὅτι ἃ “ θύει ὃ τὰ 47 ἔθνη," "δαιμονίοις " θύει ὃ καὶ οὐ Θεῷ δ. 

Μι. χχἱϊῇ. 30; εὶς. ν. 16. ἃ 5εε ἶχ, 13. Σ Υ ϑες νἹϊϊ. σ. 
18 (νν 11 ἀαὶ,, Α5 Πεσο); Ἐχοά. χχίϊί. χθ, 5:ς ν. 7. 
τ Ἐἰπι, ἐν. 1; Αςἰδ χνῖ. 18; 748. 11. 10; Εεν, ἰχ. 20, χνΐ. 14; αοερρ. ῥαεεένι. 

τ ἃ Οος. ἰ. ), 

Ὑν ὅ5εε Υἱϊ. 4. ε χ ΑΡ50]., Αςὶβ χὶν. 13, 
Υ 56ε ἴ. 23, Υ. 1, τ᾿ εθνη. Ζ Ῥευϊ. χχχὶϊ. 17; 

ἴονχ, ΑΘ". ουχι, Β ἀΔηὰ ϑγείδῃβ ; 50 ὟΝ. Η. ριαγρ. 
Ξειδωλοθντον.... εἰδωλον ({π τΠἰβ οτγάει): ΝΑ ΒΟ ὮΡ 46, 73, ἰαϊξ, νεᾳ. 

58}. ζ0Ρ., Αὔρ΄, Ατηδτδέ. δ ΓΑ Ο" οπι. ἢ οτι ειδωλον τι ἐστιν, ὈΥ Βοπιαοϊευίοη---ἃ 
οἸγουπηβίαπος ἐοπάϊπρ᾽ ἰ0 Ῥγονε ἃ σογηπιοῃ (ΑἸεχαπάσίαη }) ἀποεβϑίοσ, ϑ ΠΗ] 17, 
71. ογη. οτι ειδωλοθυτον κιτιλ.---α τεδάϊηρ ἱπάϊςαιεα αἰβοὸ ὉῪ Τετί. ἀπά Αὐυρ. 
ὄθνουσιν (ἐννς6), 411 ἁποο. δὰ: ΚΙ. 
“Ὁ. τὰ εθνη (9) ΒΗ6, Μείοη., τοτὲ. 1,Δοῆπι., Τίβοδ., ΑἹ, οπι.; ΝΝ.Η. ἀπά Νεβεῖε 

δγασζεί ἰὩ 8 νγοσάβ. 

ὅκαιον Θεῳ θνουσιιν (ἰη 118 οτάἄετ) : ΑΒΟΡ 17, 37, 46. 

δεῖς ἴ41}ν βυρρ!ςᾶ; πιούδονεσ, Μτ.Β ἰῃ- 
ἱεγρσχείδιοη τενεσβαβ {Π6 σοπίεχίαδὶ τεΐδ- 
ἕἴΐοπ οὗ ἐῃε ἄρτος ἀπά σῶμα, τηλκίπρ ἴδε 
Ἰαιίθγ ἔπε σγτοιπά οὗ (πε ἴογπιεσ, νμεσθαβ 
ῬΔᾺ] αὔριεβ ὑπδὲ {πε Ῥσοδά δββιιγοβ ἰῃς 
Ὁπαπ685 οὗ ἐπε Ὀοάν ; [πγουρῇ Ἰοδῖ δηά 
ΟῸΡ ννὲ γεϑ] 56 ΟἿἵγ σοπηπηαηίοη ἰη ΟὨσίβί. 

γεγ. 18. ““Εὸγ Ιοοῖ δἱ ἴβγβεὶ δἴϊεγ δε 
βεβῃ : ἅγε ποῖ ἴποβε ἴπδὶ δαὶ ἰῃς βδοζίῆςε 
σοπιπιιηίσαηΐβ οὗ {π6 δἱίασ ὃ ""--τὶ,δ., ρατ- 
το ραιίοη πῃ (πε βδογί βοΐδὶ ἔξαβε σοηϑεϊ- 
ἔσίε5 ἔθ! Ποννβηὶρ ἱπ (ες βαοτῆσε.---τὸν 
Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα, ἰπ οοπίταϑε ὙΙῈΩ 
Ἰσρ. κατὰ πνεῦμα (Εοπι. ἴ1. 28 ἔ,, 64]. ἰν. 
20, νἱ. τῦ, εἴς. : 5ε6 ποῖδ οἢ οἱ πατ. ἡμῶν, 
1). Τῇε ΑΡ. 18 ποῖ ἐπιπκίηρ οὗ τῆς ῥγέέεεἐς 
ΒΡΕΟΙΠΟΔΙΥ, 88 ἱπ ἰχ. 13 (Ηπ.), ποσ οὗ τῆς 
ῥεοῤίε 48 σμαγὶηρ τοὐ ἐμ ἐδιενι (Α1.), θὰς οὗ 
{πε ἔεϑίδὶ Ἴοοπιπηυηίοη οὐ 7:γαφίτες ἂς 
ΣΗΟΝ τισι.» αἱ ἴῃς Ῥαββονεσ, ἴῃς βδογίβοίδὶ 
ΤΑΘΑὶ κατ᾽ ἐξοχήν: δες ἴεν. νἱῖ. 11-34, 
δι, χίΐ, 11-28, 1 58πι. ἰχ, 12 . Τῆς 
ΔΙίαι ἔαγηΐϊϑῃδβ τ(π6 δος δὲ ὑνΐοῃ |6- 
Βονδῆῃβ ριεϑίβ δηΐου {πεὶγ σονεπᾶπε 
[δ ]Ἰουνβὶρ ἴῃ ἐπε ρτβ οὗ Ηἰ5 βαϊναδιίοῃ. 
ΤΠΕ ἴδαβίεγβ ἅτε {Π08 κοινωνοὶ τ. θυσιασ- 
τηρίον, τεσορτιδίηρ (Π6 418 48 {ποὶγ 
φοτησηοη δἰία δηδ τηυσΐαδ!ν ρῥἱεάρίην 
ἐπε πιβαῖνεβ ἴὸ [5 βογνίοα. 

νν. 19,20. ῬΑ1}᾽5 ΔΡρϑδὶ ἴο {δε πιβδῃ- 
ἴῃ οὗ {π8 1οτά᾽ 5 Θαρρεγ ἰ5 Ἰεδάϊηρ ἃρ ἴο 
ἃ Ργεοβίδιείοα οὗ διϊεμάδπος δὲ {πε ἰάοὶ- 
[εαϑίβι Αρδίηβί {π|ἰ8 νείο {86 τζδβη οὗ 
“ κηοψίεάρε ᾿" Ψ1] ἀρὰς παὲ ἸἀοΙδίγν 18 
{Ππδίοη (ν11}. 4 81.), {5 τἴτ6β πανί πρ' πὸ βοῇ 
δτουπά ἰῃ σθδὶν 45 Ῥεϊοηρβ ἴο ΟΠ τ βεδη 
Οὔβεγνδηοαβ ; {πε ξεϑίίναὶ ἢ85 ΠῸ γε! ρου 
τηεδπίηρ ἴο ἔπα6πὶ, ἀπά ἄοεβ ποΐ τουοἢ 
ἐμεῖς σοηβοίεησε (σοπίγαδε υἱῖϊῖ, 7); ἰΐ 
{πἰεπάβῃιρ οἵ βοοίδὶ ἐξεϊπρ ἰηνίτεβ {πεῖν 

ΥΟΙ, ἢ, 

Ῥτέβεηςς, ΨΥ Βδου!ά {πεν ποῖ ρο Ῥδὰὶ 
Δαἀπιιίβ τε Ποη-τΘδ] ΠΥ οὐὗἨ {π6 ἰάοὶ ἰῃ 
1156]; δας Ὡς ἀϊβοθσηβ οἵμεσ ασγί δε Ῥγε- 
βεποαθδ δεμίπά ἴμεὲ ἱπιαρε--" ἀδιηοηβ " 
τα νἱγίυ Δ} Ἡνογβῃϊρρεά δἱ (ἢ ς ἰάοϊ-ἔξαβε, 
δηᾶ ψἱ ἔπεβε ἐπε σα εσγαπίβ ἅτε ὑσουρῆι 
ἱπίο ςοπίδοι, ““ὙὙΠπ8ὲ {πδη ἄο 1 δὔῆσπι 
(πης φημὶ οὗ 15 τεβυτηεα) ὃ [πᾶς δὴ ἰάοἹ- 
Βδογῆος ἰ5 Δηγ τίη ρ (λας γεα ἐν) ὃ οἵ παι 
Δ ἰάο] ἰ5 Δηγ ΐηρ ἢ (10 βὰν {π|8 ψουἱά 
θεὲ ἰο σοπιίταάϊοε νἱϊϊ, 4). Νο, δὰξ τδαὶ 
(ἀλλ᾽ ὅτι) ναὶ ἴῃς αἽπῦ!εβ βαογίῆσα ἔπον 
βΒδογίῆος ἴο ἀδριορς, πὰ ἠοῖ τὸ αοὰ ; πᾶ 
Ι ψνουἱά ποῖ ἐμαΐ γοῦ βπουϊά δε σοπιγημπηΐ- 
οδηῖβ οὗ ἴῃς ἀετηοηβ]" Ηον οου]ά ἐπε 
Οοτ., 28 ""τηξῃ οἔβεῃβε, ᾿ᾶρε᾽" οὔα βίτυδ- 
τίου πκὸ τπῖδὺ Ὑῆς τίοϊ απὰ ἀεραυοῃ 
αἰϊεπάϊηρ, πεδίμθη ἔεβεῖναβ βῃοννεά ἐμαὶ 
ἴου! βρίγιῖβ οὗ ονὶ] ργεβϑί θα ὀνεγ πεπι: οὐ 
νν. 6 ἢ, τοξεγγίηρ το (ῃς ὑνογβῃὶρ οὗἉ Β48]- 
Ῥεοσ, ψῖτῃ Ὡς ἢ τῆς Δ] δίοῃ ποῦς πηδάε 
το Πευΐ, χχχίϊ. 17 (οἷ Ῥ5. ονΐ. 37 ἔ) ἰβ ἱπ 
Κεερίησ. “Τῃδῖ ἴπῸ ἡνογβηΐρ οὗ μεδέπθη 
Οὐ ννᾶ8 οἤδετεα φμοαά ευεπίμηι-τιοι 
ἱπάεεά φηοαά ἐπέερηέέοπεηι--τῖο ἀδν}}8 τνᾶβ, 
οοπϑίβές πε Υ ἢ {Πεἰς βέσιςξ τη οἴ οἰ 5ΠΊ, 
τῆς ρεηεγαὶ νίενν οὗἉ ἰαΐεσ 1ὲν5᾽ (Μτ.). 
Ἡεαϊποηΐβπι Ῥ. τεραγάεα 45 ἴπε ἀοπιδλίῃ 
οὗ ϑαίδη (2 Ὅος. ἰν. 4, ΕΡῆΏ. 1Ϊ. 2, νἱ. 12;. 
τ ΤαΚα ἵν. 6, Σ᾿ ]ομη ν. χθ), απάδγ νποβα 
τὰ ϊἶθ {ΠῈῸ ἀθπιοηΒ 5εσνα 85 ἴΠ6 δηρεὶβ ὑπᾶδτ 
τηαὶ οἵ αοά (2 Οοτ. χίϊ. 7, 1 ΤΊπι. ἱν. σα; 
ο΄. Μαῖι. χίϊ. 24, χχν. 41, εἰς.) ; ἰΔοἸ δίγυ 
Μ048, αῦονε ενεγυιηρ, ἰηβρίτεά Ὀγ ϑαίΐδῃ, 
δαιμόνιον (-- δαίμων, οἵ »»ῃΐοῦ ἴτ 18. πεαϊ, 
87.) ννὰβ Ῥυἰ ΠΊΑΓΥ βυθοῦ. Ὑνἱ ἢ θεῖον--- 
“δαίμων 15 τεϊαιε το θεὸς ἃ5 ππηηεη ἴὸ 
ῥέγεοπα αἰυϊπα" ((τ.); τὸ δαιμόνιον 
οὐδέν ἐστιν ἀλλ᾽ ἢ θεὸς ἢ θεοῦ ἔργον 
(Ατίϑβε., Κἀδέ., ἰϊ., 23. 8); δεῆοθ ϑοογδαίεβ 

55 



866 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ αὶ Χ, 

ΡΩΝ . οὐ "θέλω δὲ ὑμᾶς " κοινωνοὺς τῶν " δαιμονίων γίνεσθαι: 21. οὐ 
Ὁοτ. χί!. 
80; οῃι. 

δύνασθε ᾿ ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ “ ποτήριον "δαιμονίων, οὐ 

16 ἃ δύνασθε "τραπέζης Κυρίου “ μετέχειν, καὶ " τραπέζης "" δαιμονίων" 
ὙΠ. ἰΠιχ 
810. 13: 22. ἢ “παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ “ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν ; 
41: ἔγεα. 
ἰῃ οβρρ.; ε[. χ. τ. 
τρ. δαιμ, οἵ. δα. ἴχν. τι. 

ο8]1ςἅ ἔπε πιγβίεσίοιιβ στη νοῖςε υἱεῖ πη 
Βἷπν δαιμόνιόν τι. ἘΔ, οὔδαῖνοβ ἃ ἰεη- 
ἄεπογυ, Ὀερσί πηΐπρ νγ΄ Ἐπιγῖρ, ἀπά Ρ]δίο 
ἃπᾷ δοςεπιυδίεᾷ ἴῃ ἔπε Βιοίςοβ, “ το υ8ς πὲ 
ΜΟΓά ἴῃ ἃ ἀερτεοίδίογυ βεῆβε᾽" ; δἰτεαδάνυν 
ἰῃ Ηοπιεσ ἰδ οἴϊεη βυρρεβιίεα {πὸ μρισαπην, 
ἴδε βυρεγπδίαγαὶ 88 ἂη οδήεθος οὗ ἀγεδά, 
Τῆς ννογὰ ννᾷ5 γεδάν ἰὸ βαπά ἔογ {πε 1 ΧΧ 
ἐσαπβίδίοσβ, ννμο υβεὰ ἰξ ἰο τεπάδσ ναγίουβ 
Ηερ. ερἰτπεὶβ ἔογ πεαίμεπ ροάβ. Τιδίεσ 
7αἀαίται, νος ρεορϊεά τπ6 ἀπβεδη ὑνἱ ἢ 
Βοοᾶ δηά εν]] βρίγίἐβ, πιδάβ δαιμόνια ἃ 
Βέπεζαὶ ἴεγπὶ ἔοσ ἴπ6 ἰατέεσ, ἀρατί ἔγοπι ἃ πῪ 
βρεοὶῆο τεέεγ. ἰο ἰά0]5 (βες, αἰσεδάν, ΤΟ. 
111. 8, εἴς.); Πεποε 18 Ῥσγοπηίπεηςε ἴῃ ἴῃς 
(ἄοβρεῖβ, δπὰ {πὸ οτίίπ οὗ ἐῃῆες νογά 
ἀσριοηπΐαο (ὁ δαιμονιζόμενος): οὐ ἔπε ΨΠοΪς 
βιιῦδ]εςῖ, 56ὲ ὃς διῦ., αἷδο Ἐνειπρ᾽5 
Ῥακίμίδοδε Αηρεϊοϊορὶε μ. Π.ἀπιοποϊορΊίε. 
Εοσ κοινωνοὶ τ. δαιμονίων, οἵ, 158. χἰίν. 
Ι1, ἍΠοτα τς “δε οννβ " οὗ τῇς ἰάο] 
βρη ἃ Κίπά οὗ τε! ρίουβ ρυ]ά, ὑγουρ ας 
ἱπίο πιγϑβεὶς υπίοπ υνἱτῃ {ποῖγ ροά (ὨτΟῸ ΡΒ 
(Π6 5δοσίἢςϊδ] πηε8] (ϑες Οπενπα δα ἰος.) ; 
αἶβο 158. ἶχν. 11. Ψεσ. 2ος 15 οαϊουϊδιε 
το. Ὀτίπρ μοῖης ἴο ἐπε Οογ. ἐξε ἔξασέα! 
ἄδηρετσ οὗ ἰβίπρ 1 ἢ ἰἀοΙαίτν. 

νν. 21,22. ΤῊΪδβ νεῖν Δροβίγορῃβ βεῖβ 
ἴῃ ἔπε βίσοπρεβί Πρμὶ {πε ἱποοπβίβίθησυ οὗ 
οσ. ΟΠ γί βείδπϑ ννῇο σοηΐογπι ἰο ἰάο δ τΥ, 
[86 ἀπίεηδθί Πν οὗ {παῖς ροβίτίοπ. “Ὑοὰ 
σδηηοί ἅτίηἰς {πῈ Ἰογᾶ᾽ 5 σα Ρ ἀπά ἐπε οὰρ 
οἵ ἀεπιοης"--ῖμε ἵνὸ τορείπεῦ  “Ὑου 
᾿άπποῖ ρατίαϊκε οὗ ἐπε 1 οτά᾽β (8016 δηὰ 
ἐπε ἰαῦ]ε οὗ ἀεριοης "" ΟΥ ἰδὲ τίς 
μετοχή, κοινωνία, κιτιλ.; οὗ, 2 Ὅοτ. νἱ. 
14 Εξ,, δηὰ οἵπεσ ρατῖβ. ὙΠα ποιπβ ἴογπι- 
ἴῃρ ἔπε οὐ]. δὲ δπατγίῆγουβ ἃ85 θῬεϊπρ 
ααἰϊταεῖνα, ἐς ᾿τηροββιὈἱΠἸν ᾿γίπρ' ἰπ τῇς 
ἼΣ οὗ πε ἔνο οὰρβ; ο΄ ποῖε οχ ἴΐ. 5. 
“ΤῊς ΤΣ ογά᾽ 5 οὐρ᾿᾽ ἰδ {πὲ τεςεϊνεὰ δὲ 
Ηἰς ἀϊγεσείοπ ἀπά εἰρπίέγίπρ δἱερίδηςς 
το Ηἰϊτι; ἴῃ νεγ, τό, “ἴπε σὰρ οὗ (Ηἰ5) 
δ]εβδίπρ."--Ῥοββίρίυ, Ρ. αἰάεβ μεγε ἴὸ 
ΜΙ. ἰ. 7, 12, ψῆοτς “Ἐπ 1Δ8]ε " βἰρηῖῆςδ 
ἀμῈ δία οὔ Ἰεμονδῃ"; Ῥαῖϊ πε εχ- 
Ῥτεββίοῃ 18 θογγοννεὰ ψἱπους τ 5. ἰάεπιὶ- 
Βοριίοη. ἴῃ τη15 σοπίεχὲ (806 δπὰ δἱταγ 
ΔΥΘ. ἜββθπΕ δ ν ἀϊδεϊπρι5π6ά ; τῆς δἰίατ 
σμῤῥιὶός ἴμε 140] (οἷ, ΗΞςΌ. χιϊ!. το). “8. 
Οοδηδ οοηνίνί πη, πο 5δογίποίμηι; ἱπ 
πηεῆϑα, πὸπ ἱπ δ᾽ίατὶ " (Βρ.). τῇς 
τράπεζα ἱποίυδεβ (6 ποτήριον δπὰ 

Ὁ οπι. χὶ 9; Ῥβ. ἰχχνῖϊ. δο; αἷβο Μι, χν. 27 [,ἱς, χνῖ, 21, χχὶϊ. δι, 3.0. ἘῸῦ 
ς Εοπλ, χὶ το (Πευϊ, χχχίϊ, 21), χί. χ1ν 14. ἁ δ8εεὶ, 25. 

ἄρτος οἵ νετ, τό ἰορείπεσ. ΤῊΐβ ραββαρὲ 
δῖνεβ [15 παπὶς οὗ “τε Ἐροσά᾽β ΤΑῦ]ε " ἴο 
τῆς Ἐποπατγίβι.τλΟΣ (15. 1ε Π84) γε ῥῬσγο- 
νόκς ἴπ6 Τοτὰ “ἴο ᾿εαίουϑυ ἡ ""---ἰβ τη18 
ΜΠδῖ ΜῈ τηδδη ὉΥ δαζίπρ' αἱ Ὀοίῃ ἰδ 165 ὺ 
Ῥδὰϊ] ἱποϊιιάεβ Εἰσηβεῖ ἰῇ τπ|8 απεβίοπ; 
δυςἢ σοπάπος ἰΒ σοποείναο!ε π᾿ ὮΙ5 σαβε, 
βἷπος ῃ6 δά πὸ ϑβογιρίε δραϊηδε τῆ 
ἰδοϊοίῃ νία οπ ἐμοῖσ ουνῃ δασοιηε (866 ν[]]., 
ἶχ. τ). εαῖ, χχχιϊ. 2. (περ δουτίηρ τῃς 
Ῥτενίουβ αἱϊαβίοη οἵ 20) βιιβηςοίε πον ἰη- 
ἀϊοαῖεβ ἴῃς σεβὰϊ: ΟΥ̓ βιοι ἰπθοίεποα: 5866 
οἴδεσ ΟΟΤ. ραγῖὶβ. Ἐὸο ηῖβ διριπιθη- 
ἰαῖϊνε ἢ ἱπ Ῥαυ]5 χυεβιίοπβ, οὔ. νὶ. 9, 
εἴς,, ἰχ. δ, --ἸΓ ἐπε Οοτ, αγέ ἀατίπρ' 
ΟἸὨ τσ βιβ βονεγαείβῃ ἀϊβρίεαβαγε ὃν σοσαδῖ- 
τἶπρ νἱτἢ ἰἀοϊδίγγ, ἴπαν πιυβὲ βαρροβθς 
{παρηβοῖναβ “ ΒίΓΟΠΡΕ ἔπᾶη Ης Α8 
58: ηβ:0]ς ἀπά ρῥγυάεης τπεπ ΠΟΥ πλαβὲ ες 
πε αρϑυγάϊεν, 48 ννε]] δ8 {πε ἂυν[α] ρεσίϊ, 
οὗ βυςῃ ἀουθ]ς- ἀεα!πρ: τ Ῥεαις, χχχίὶ!, 
6, 28:1. ἰσχυρός ([. 25) ἱπΊρΡ|165 ἱπμεγεπέ, 
Ῥοβοπδὶ ϑίτεηριῃ, ΟΥ̓ {πε δύναμις τ. 
κυρ. Ἰησοῦ Ρ. μαά ρίνεη ἃ 50]6πιπ ἱπ|- 
Ρτοββίοη ἰπ οἢ. ν. 4 ; οἷ. 2 Οοσ. χίϊ, 3 ἢ, 

8 34. ΓΑΒΕΚΤΥῪ ΑΝΡ 15 ΓΙΜΙΤΒ, Χ. 
23-χὶ. τ. Τῆς τπᾶχίπι “ΑἹ {πὶπρβ ἀγα 
Ἰαννῖα] " νὰ85 ρ᾽εαάςά ἴῃ ἀείξηςε οὗ (πε 
αὑδς οὗ ῆε ἰάἀο]οιγία, 85 οὗ οἵπον Οοσ. 
Ἰαχίεἰεβ ; 80 ἴδε ἈΡ. μᾶβ ἴο ἀΐϊβοιιββ ἰΐ ἃ 
βεοοηᾷ εἰπὶς (ο, νἱ, 12). Ιπ οἷ, νἱ. πα 
Ῥαάς Πίβ τβδαάεγβ σιιαγά ἔμε δρρ᾽ἰοδεϊοπ οὗ 
{π|5 Ῥσϊποῖρίε ἔοσ {ποῖτ οὐνῃ βαῖκα, πουν ἔογ 
{πε βαῖς οὗ οἔμετῖβ; ἔπεσε ἱπ πε ἱπίθγεβδίβ 
οὔ ρυγιέν, Παῖς ΟΥἩἨ σπαγεν (23 ἢ). ὙνΒδη 
υγίηρ πιεαὶ ἱπ {πε τπιλτκεῖ, ογ ψμεπ 
ἀϊπίπρ αἱ δπ πρθε]!ενετ᾽β ἑαδ]ς, ἴῃ6 ΟΠ γὶ5- 
εἴδη πεεὰ ποῖ δηαφαῖγε ὑνμεῖπεσ ἐπ6 ἤδθα 
οἴϊετεά ίηι 18 βδογίβοϊδί ογ ποῖ; δὲ ἢ 
ἔπε ἕλοι 15 ροϊπίεαϊν Ὀγουρ μι ἰο ΠἰΒ ποῖσε, 
Ὡς Βῃου]ά αὐρβιαίη, ἴο ἀνοιὰ ρἰνίηρ' βοαηᾶδὶ 
(25-30). Αὔονε 84]1] β8ιιοῦ τερυϊδιίοπβ 
βίδῃηβ ἴα βυργοπια ἀπά ςοπιργεπεηβίνς 
τὰῦῖς οὗ ἀοΐγιρ ευεγγελίηρ ἰο Οοά" 5 ρΊΟΥ 
(31). 1εὲ τῆς Οοτ. [οϊονν ῬδῺ] 45. ἣς 
Εἰπηβεῖ ἢ ἔΌΠοννΒ ΟΕ τίβε, ἴπ ᾿ἰνίηρ ἔοσ τῃς 
Βίρμεβὶ ροοᾶ οὗ οἴμεῖβ (32-χί. 1) 

ψεῖ. 23. Οη πάντα ἔξεστιν κιτ.Λ.») 866 
ποίεβ ἴο νὶ. 12. ὙΤΠΕ ἔοσπι οὗ (δὶ γϑγ. 
ΒΕΕΠῚΒ [0 δε Ρυτροβεὶν τερεδίεά πεσε (μοι 
Οπΐγν οπιϊττε 4), νυ ἢ τῆς εἤξεοι οὗ Ὀτγ Πρτπρ' 
οὐἕ (8 αἰέγιελδέϊς ἃ5. σοτηρΙ ΠῚ ΘΠΙΔΓῪ τὸ 
τῆς τεἰγεγεραγαΐηρ 5ιἰὰς οἵ ΟὨτίβείδη ἐχ- 
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᾿ 28. "Πάντα μοι; " ἔξεστιν, ἀλλ᾽ “οὐ πάντα " συμφέρει - " πάντα ἘΞ 
μοι " ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα "οἰκοδομεῖ: 24. μηδεὶς " τὸ Κ ἑαυτοῦ Ε ΕΙΣ 

. ἦν 4. 
᾿ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ' ἑτέρου ἕκαστος.2 2 5: πᾶν τὸ ἐν ᾿ μακέλλῳ ὅτ ΓΟ Μι. 
᾿πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν "' ἀνακρίνοντες διὰ τὴν 
26. “τοῦ γὰρ ̓  Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ " πλήρωμα αὐτῆς" 27. εἰ δέ ὁοτ. χί!, 

1ϊ. το. 5εεὶ. 22. 
λ.1. ἴὰ Ἐρρ. ἼΠΙ 8 866 υἱϊΐ, το. 
43, . 20. 

πὶ ὅ8ες ἰϊ. 14. 
ἘΡΡΒ, ἐΐ, 41. ὁ ετερος, πΒεα ἷν, 6. 

ἄν ᾿ χνὶ. 23. 
συνείδησιν» ἃ δέτξ 33, 

14; 
21; Νεδ. 

1 Μι. χ. 49, εἰς.; 
Ῥπ ἰδἷβ βεῖιβε, Μὶς, νἱ, 

ΚΗ.1.; κα ποὶβ θεῖον. 
9 8. χχίϊΐ. σ, χιἶχ. τα, 

λονι. μοι (βυρρίϊεά ἔτοπι νἱ. 12) 211] ργε- ϑυτίδῃ ὑποο, 
30 νι. εκαστος ῥτε- ϑυτίδη ὑπος, δηὰ νειβϑ. 

ξτου Κνριον γαρ (ἰη ἐδῖβ οτάἄετ) : 211 ππος, δὰ: ΑΗ ΚΙ,Ρ, 
4 νι. δε Ῥιο- ϑυτίδη τιπος, δηᾶ νεσββ. 

Ρεάϊεμου. Ου Ῥδυ]8 ἀϊδιεςιῖοαὶ 886 οὗ 
ἴδε ᾿ψογάβ οἵ ορροηξεηίβ, οὖ, νἱϊἷ. σ ΒΕ. δηά 
πσῖε5. ΟἸοβίηρ' μἰ8 ἀϊβουββίοη δϑουὶϊ τὩς 
Βδοι Ποί4] τηεδίβ, Ρ. τεϊυσηβ ἴο (ἢς ροῖπέ 
ἴτοῖὰ ΨψὨϊοῖ ἢς βεὲ οἂὖἱ ἱπ οἷ. νυἱϊΐ., νἱζ.ν 
ἐπε τωῤγέπιαον οὗ ἴουε ἴῃ ΟἸΠΌτΟΙ [{{π--ὸ 
μετα σοπιπιεπάςξα 45 βιυρεγίου ἴο ἄποτο- 
ἱεᾶρε, Ἀετε 45 βυρρίγίπρ ἴῃς ρυλγά οὗ 
δεγέν ; ἴῃ Ὀοιἢ ραβϑᾶρεβ, ἷε 18 ἰῆς ρείῃ- 
αἶρε οἵ εαϊβεαξίοι.---ΤῊς ἰςῖς οὐ]. οὗ 
οἰκοδομεῖ (5εα νυἱΐϊ, τ, 111, 9-17} 15. “τὰς 
Οπυγοῦ οὗ αοά᾽᾿ (32). Εάἀϊδοριίοι, ἴῃ 
ἰ5 ῥσορεσ τηδδπίπρ', 15 αἰνναγβ τεϊαεϊνα ἴὸ 
ἐῆε σοπιτησηίευ ; Ῥ. 18. βαξδ- υλτάϊηρ ποῖ 
τε ρασγείσυδ ἱπίεσθδίβ οὗ "τὰς ψνεαῖκ 
Βγοίμου ᾿᾿ 80 τηποι 85 ἔπε νγεϊίατε οὗ (δε 
ΟΠπύτγος, θη ἢς βάγβ, “" Νοὶ 811 τη 
εὐϊέν "". 

ει. 24. ὙΝΙ μηδεὶς τ. ἑαντοῦ κιτιλ. 
εἴ. χιὶϊ. 5, Εοσλ. χῖν. 7, χν. 2, 68]. νἱ. 2, 
ῬΒΙ. ἢ. τ Δ. Αἴζεσ ἀλλὰ ππάετοιαπά 
ἕκαστος, Όπι ἰῃε ῥγενίουβ μηδείς : οὐ, 
{πε εἰ ρβιβ ἴῃ 111, 1, 7, υἱῖ. στο (Βπι., Ρ. 
392). Εὸτσ ὁ ἕτερος (-Ξ- ὁ πλησίον, Ἐοτη. 
χν, 2), γί ἀετ ἐπδη ὁ ἀδελφός (ν111. τ; ο, 
27 1.)----“ πε οἴδεσ ᾽" ἰπ ςοπίταβε ἢ οπα- 
86 1ξ--ϑες Ῥαγίβ.; Οτ. ἰάϊοτι ργεῖεσβ "τμ6 
οἵδε" Ψίοῖα ψ͵ὸ ΒΔ “Οἰδεῖβ᾽.---τὸ 
ἑαυτοῦ, τὸ τοῦ ἑτέρου, ἱτρ|169 δοῦλα 
ἀεβηίϊε ροοά---" δἷβ ονγη, [πε ΟἸΠΟΓ᾽ 5 ἰη- 
τοτοβε ἡ: ἃ ΝΎ, ἃ. ἃν; δα ρΡ!. εἰβεννίογε 
ἴῃ 808 σςοππεχίοη (ς΄, Μαῖέ, χχίϊ. 21). 

ψν. 25, 26.«ἀ Τᾷε δῦονε τυῖϊς ἰβ πον 
ἀρριἰθά ἱπ ἴμεῈ ςοποιοίε, πὰν τὸ ἐν 
μακέλλῳ πωλούμένον κ-τ.λ.» “ Αἡηγιδίηρ 
{πᾶὲ 185 οὐ βαΐες ἱἰπ με τηδαί-τηδγκεὶ εδί, 
ποῖ ἀβκῖπρ ἀπΥ υσδβείοη οὗἩἉ φοηβοίεησε ᾽᾿. 
μάκελλον 8 ἃ ἰετηι οὗἨ ἰδαίε 6τ., θοτ- 
τονε ἔἴτοτι 1,δἰΐη (πασείϊμρι) : ΡΟΒΒΙΌΙΥ 
4 ἰοοδὶ ψοτγά, ἱπισοάδυιςο Ὁγ {πε εοἱοπία; 
ἴον {π6 ἀπβιίῃτοιιβ ἐν μακ., οὗ. ποῖς οἡ ἐν 
σταδίῳ (ἴΪχ. 24). --- μηδὲν ἀνακρίνοντες 
διὰ συνείδησιν δύβαι πιεᾶπ “ἴος οοη- 
βοίεποθ᾽ β8κε (ο δνοὶὰ βγη ραγγαββγηεηί 
οἵ οοπβοϊθης) τηδ κί πε πὸ εηααίγυ " (Οπ., 

Ετ., ΗΔ, ΕἸ., Ἡοϊβέεπ), 88 1Βδουρῇ δά- 
ἀγεββεά τὸ τηεπ οὗ ψεαῖς ςοπβοίεποε-- 
Βξ. Βοννέυου, “ἐῬγορίεσ. οοπβοϊβηξίδηι 
Δ]ΙΘπδτη " (τεξοτγὶπρ' το 20) ; οἵ, " Ῥδοδιιβα 
οὗ γουὺ (56. βίγοῃρ) σοπβοίεπος τηδκίπσ 
ὯΟ δησαίτη ᾿"---ϑίπος γοῦ ἂτς ποὶῖ ἐσουδεά 
ὙνἱΓἢ Βογαρ 65 (Εβε., Μτ., Ε4.); οσ, “" πιδῖκ- 
ἷπρ πὸ δησυΐγυ οα ἐπε ρτουηά οἵ οοη- 
βοίεπος,᾽ [πε δάν. ρῆγδβε 5ἰπιρὶγ ἀδῆηίην 
ἴῃς Κἰηά οὗ αυεδείοη ἀερτεοδίοά (5ο ΒΖ., 
Ηηῃ., Βι., αἅ,., Εν.): ἴδε Ιαβὲ ἱπίεγργείαδ- 
ἤοη Ῥεβὲ βυΐϊίϊβ ἐπ6 βεποσαι εν οἵ τῆς 
ἴούβ, δηὰ με οοπποχίοη υἱἢ γοτ, 26. 
Ἐὸσ ἀνακρίνω, 866 ἰ, 14, ἶν. 3, ἰχ. 3, ἀπά 
ποίεβ; ἰξ 5'ρῃ ῆθβ ἐπαυίτυ τ ἢ ἃ νῖονν (Ὸ 
)πάρτοηεηε δὲ τς ὕαγ οἵ Ἴοπβοίεποε.-- 
μηδέν, δος. οἵ ἀεβηλθίοη, 5 ἴπ Αςίβ χ. 20, 
χὶ. 12; τα. δ  ἀϊν τοπάεγε ἰξ 25 {γαηβίεἶνα 
οδ]., ""Ἔχδαϊηϊηρ ποίπίηρ᾽᾽ --ἰ γι ΕἸσίσοι- 
οἰδοκλ μηϊδγομοπεηά! ἙἘροι μὴ ἱπ ρερὶ. 
οἴαιιβε, 8εε Ὗτ., Ρ. 6οῦ.--- Ὡς οἰϊδείοη 
ἥτου 8. χχίν. σ, τοδὶ] πρ ἔμ ς ἀτρυπηεης 
οὗ υἱῖϊ. 4 Εν, φυϊεῖβ (ῇς Ῥυγετ᾽5 Τοη- 
βοίβηςε:: οοπβθοιδίίοῃ ἴοὸ δὴ ἰάοὶ οδηποῖ 
ἀερεῖνε {86 Τιοτά οὗ δηγίπὶπρ ἐπαὶ δ6- 
ἰοπρβ ἴο “ἴδε δαγί ἀπά ἰἰβ ἔ}] 6 85,᾿" ἀπά 
ΜΏΙΟΒ Ηἰπ ῥχονϊάθπος βΌρΡ]ε5 ἕο Ηἰ8 
βεσνδηίδ᾽ ἠεεά; οὗ, Κοχ,, χίν. δό, τά, 1 
Τίμλ. ἵν. 4.--πλήρωμα, ἱπ 115 ῥτὶπι 
86η56, ἑά 4Ν0 γές ἐπιῤίσέμν (οὐ. Τικ., Οοἷος- 
δίαηδ, ῬΡ. 257 [);} “᾿ἴοττᾶ 81 διῦοσίθιι5, 
ΒΙΡῖβ, δηϊΊδ 8 δἰς., σατογαῖ, δϑϑαΐ 
ἰδηαυδπη ἀοτηαβ διρο ] δος δὲ οπηηΐθυς 
ἰπφέγυπιθπεῖβ νοι" (Ον.). 

ει. 27: ἃ οᾶβε ρμϑιὶ, ἰο (πδὲ οὗ νν. 
25 ἢ, δἰἰδομεά μεγείοτε ϑυπάειοδιν ; 
ο΄. ἴᾷε ὕνοὸ οἴδιβεβ οἵ νεῖ. τ6. Ὑμαπ 
πε υγ8 ἔοσ Ὠἰπιβε]ξ, (δε ᾳυεξβίίοπ ατῖβεβ 
αἱ 886 τἤοῤ; Μἤεη Ὧς ἰδ (8. ριεβὲ οὗ 
δηοίδεσ, ᾿ξ αγίβεδβ δἱ μα ἐαδίσ. “1ἴ βοπηα 
οπα ἰηνίίεβ γοῦ, οὗ (ῃς ἀπρεϊϊθνεγβ, ἀπά 
γουῦ ἀείεγπιίης ἰο ρο."--τῶν ἀπίστων ἰ5 
εὐ ρἤδεῖο ὈΥ Ροβιτίοσ : ἱπ ἃ ποη- ΟἩτιβείδη 
Βουβε βδογιῆςίδὶ τηθδὲ νγνᾶβ {{κεὶγ ἰοὸ δὲ 
υδεά, ἀπά πεῖς (Ὡς ΟὨγίβιίαπ᾽ Β οοπάυςς 
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“ΜΕ 3 τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν " ἀπίστων! καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ 
νἱϊ, 30, 
χὶν. γ ἢ. ; 

"παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν " ἀνακρίνοντες διὰ τὴν " συνεί- 
εκ} δησιν. 28, ἐὰν δέ τις ὑμῖν 3 εἴπῃ, “Τοῦτο " εἰδωλόθυτόν ὃ ἐστι," 
τὰ. , » ιν ΕΥ .- 

Ἧ τὰ μὴ ἐσθίετε, δι᾿ ἐκεῖνον τὸν 
81,κ.χ. 8; 

ΜΚ. νἱί.41; 
ἀφ) 
34: ὥςῃ. 
χα] τὶϊ. 31 ἢ. 

ἔιεροθυτον, Μ.1.; δε ἰχί]. δηά Ἴεχεζ. ποίςβ. 
ΟΣ, χὶν. 37. ν ἴῃ (Πΐ8 βεῆβε, δες ἱ. 1:2. 

μβηνύσαντα καὶ τὴν " συνείδησιν, " τοῦ ὁ 

γὰρ Κυρίου ὁ ἡ γῆ" καὶ τὸ ᾿ πλήρωμα αὐτῆς δ΄ 29. " συνείδησιν δὲ 

λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, δ ἀλλὰ ᾿' τὴν τοῦ ' ἑτέρου" “ἱνατί γὰρ ἡ 

ἼΚ. χα, 37; Αοὲβ χχὶϊὶ. 30; 70. χὶ. 47; 2 Μδςς, ἰἐΐ, γ, 
ν Μι. ἰχ. ᾿ χχνὶϊ. 46; 1υκ. ἦν γ᾽ ἰ οἰκ ἦν, 45, νἱϊ, 26, 

1 Αἀδὰ εἰς δειπνον 6, ἰαζι., δοπῆς σοδά, οὗ νρ. δα. : ἃ ομδγδοιεσίβεις ὙΝ ββίθγη βίοββϑβ. 
3 Οπι. υμιν ἃ, ἰδί(. νᾷ. 

διεροθυτον, ΑΒΗ, 58ἢ., βοπῖς ἰδιζ, οοάά,., [114 (48 ἰπβίδποςᾶ ἱπ Ογσ. 339) 
4150 Ουσ. Ξ3,.Α ΒιδΙ1οΑ] λ.1.; 5ε6 ποῖς Ῥεΐον,.- 

4Ονι. του γαρ Κνρ. - « « αὐτης 4]1 ὑτε-ϑγτίδῃ πος, ἀπά νεσββ. (πο πᾶΐπρ' 
νυν.) --τερεδιεά ἴτοπὶ νεῖ. 26; Οὗ δάάβ ἱΐ ἴο νϑσ. 31 ἰπβίοδά. 

δΈοΓ εαντον Ὠ" Π45 ἴῃ οοτγθοιίίοη σεαντον ; Η ἀπά βοπὶε οἴμοιβ, ἐμαντου. 

ψουᾶ Ὅς παιγοινὶν ψνδίομβεᾶ,---θέλετε ἴῃ 
ΝΙΥ., 48 ἰπ οἱ. ἅτ. (βες 114ἃ., υπάες 
βούλομαι, 45 ἀραίηδέ ὅτι. ὑπάδε θέλω: 
φῇ. πιοῖε οἡ χίϊ, 11), βίβπιῆθθ τοῦ, αοίυε 
ῥμγῥοσε, ποῖ ὕθετε τοῖσι (“τς ἀϊβροβεά 
ἴο ρο,᾿ Ε.Ν.); τλ6 ἰηνϊτεὰ τηᾶκα ὰρ ἐμεῖς 
ταϊηὰ ἴο ροὸ, ἃτα δεπέ οὐ ἱξ (Ρ. "ποῦ 
ναϊᾶς ργοῦδι,᾽ ΒΒ.; “4 κἰπί τῃδι ἴξ πνουἱά 
θὲ ψῖβε ἴο κεαρ αὐνδυ,᾽ ΕἸ.)}; τς πδχὲ 
οἶδιιβε ἀϊβοονεῖβ μθπὶ πεῖς, τ τῆς 
νἱαπᾶς Ὀείοτε ἐμετὰ. Ρ, δϑϑυπηθβ βοοίδὶ 
ἱπίδσοουγθε οὗ Ο τἰβείδηβ ἢ Πδαίῃςη-- 
ποῖ ψίτα ἔαϊβα ΟἸ γί βεῖδηβ (ν. τὸ {); {πϑσα 
οἂῃ Ὀ 0 αιεδβείοη, δἴξογ νν. 20 ἢ, οὗ 
«ιἰεηάϊηρ δὴ ἰἄοϊ -ἰδαϑε ογ κατακεῖσθαι ἐν 
εἰδωλίῳ (ν|ϊϊ. 1το).--τ. παρατιθέμενον τε- 
Ρίδοςβ τ᾿ πωλούμενον οὗ νεΓ. 25; {πὸ τεβί 
8 ἃ τερεβεκίοπ: πὸ ποτα πεδά τὸ γαῖβε 
τῆς φιεδέίοπ οἵ σοπϑοίθηος ἱπ {πε οπα 
οᾶ86 ἴβδη ἴῃ {π6 οἵα. 

γν. 28, 29ᾳ. ἐὰν δὲ... εἴπῃ, “Βυϊ 1 
ΔΠῪ ΟΠ6 5ΔΥ ἴο γου "--τῷ ρῬγοῦδῦϊε Ἷοη- 
ΕἰπσθποΥ, 485 εἴ τις καλεῖ κιτολ, (27) νγᾶ5 
Δῃ αβϑυτηθά ἕδοϊ ; 5ες Βῃ. οπ ἴδε ἔοσγπλβ 
οὗ τὴε Οοηάϊι. ϑεπίδηςε, 88 242 81..---δὲ 
σοπέγοπίβ [5 σοηεραπον ννίτα δοίδ {πε 
βιτυδιίοηβ ἀθβοτρεά ἴῃ νν. 25 απ 27. Τῆε 
ἱπλοσσηδιίοη, "" ΤὨϊθ ἰ8 βδογβοίαὶ τηεαὶ," 
τηῖρε Ὀ6 νοϊυππιεογεά το τῆς ΟἸτγιβείδῃ 
ΡῬυτομαθεσ ἴῃ (πε πιαῦκεὲ (ΌΥ {πε 846165- 
τλδῃ, ΟΥ ἃ Ὀγ-δίδηάετ), ογ ἴο τῆς ΟΠ τ βείδη 
δυσδὲ δὲ [8 ὑπρε!θνοτβ ἰδ (Ὁν μα 
δοϑῖ, οὐ ὉῪ ἃ ἔεϊϊον- θα 65:), ἔμς οοτα- 
ταυηϊοδέίοη δείηρ ῥγοπιρίε ἃ δῪ οἷν εν 
δὰ ([Πε νυ δῇ ἴο βρᾶσε ἴἢε βυρροβεά 5115- 
ΠΕΡΕ ΕΠ ΕΙ68. οὐ της ΟἨ τ βείδη, οσ Ὁν ἐπε 
ἄεβισε ἰο διλραγγαβα ἢΐπὶ; ψνβαΐθνεσ ἰΐ5 
ΟὐΟΔϑίο ΟἹ τηοξῖνα, ἴἰ Δ116γ5 [86 διτπδιίοῃ, 
Τλδ ρεηυίπε τεδάϊπρ, ἱερόθυτον (5 αἰη"-ἀα5- 
δασγεά, ἴ.6.ν ἐπι σαογί βοε), ταῖκαβ τῇς βίδίε- 

ταβθηΐ 85 οτ) ἔς τηουτ οὗ ὑπραϊΐενεσβ ; 
8 εν οὐ ΟΠ γιβείδη ψουἹὰ ργεβυσηδοὶν ΒΆῪ 
εἰδωλόθυτον, 48 Αῦονε Δηδ δεῖς ἱπ Τ.Ε.: 
Κθδυββ δηά ΕἸ. βυρροβε {πε ἱπέογπιδης ἴῸ 
Ῥς “4 Ομείβείδῃ σοηνοτίεά ἴτοπι μοαίμεη- 
1βδηι ᾽ υδίηρ' ἰῃς ἱποβεηβῖνε (ογπὶ “ αἱ ἰῃς 
120 16 οὗ ἃ μεδίῃεη μοβί""; δαῖ τ. ἀπίστων 
Βυρρεβίβ ἡσξαΐμεη σοτήραηυ, πὰ μηνύ- 
σαντα ῥγίυαίϊε ἰηϊοττηδίίοη. “ ἘΟΓΌΘΑΓ 
εδίηρ (μὴ ἐσθίετε; τενοκίηρ {πε Ῥαγπηίβ- 
βίοη οὗ 25 Ε..) ἔογ τῆς βᾶκε οὗ Ηἰπὶ ἔμδὶ ἴη- 
ἔοττης (γου), ἀπά ἔογ σοηβοίεπος᾽ 5αΐκα. 
--Μηνύω (β5εαε. ρατῖ8.), ἐο ἀΐδοῖοσε ννδαὶ 
ἄοεβ ποῖ ἀρρεᾶγ ου (ἢς βυγίδος οἵ 18 ἰπῈ- 
Ῥατίεἄ βεογεῖῖγυ. ὙΠε ἱπίογπμιδπε ὄχρεοίβ 
ἴῃ6 ΟΠ γίβείδῃ ἴο ὃς Βῃοοκεᾶ; στ Ηΐδ 
συνήθεια τ. εἰδώλον (νἱϊϊ, 7), ῃς Ιοοκβ οα 
{πε εβῃ οὗ τῆς βδογιῆοε 88 μιανίπρ δο- 
αυϊγοά ἃ τοὶ σίουβ ομαγαοῖογ (1 ἰβ ἱερό- 
θυτον); ὈΥ βαγίηρ Τοῦτο ἱερόθυτον, πε 
08115 σοπδβοίδπος ἱπίο ῥίαν---ολοσε ςοη- 
βοίεπος ἰῃς ποχὶ οἴδιιβε βῃονβ.---διὰ τὸν 
μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν ἔοτπι οης 
Ἰάφα, Ὀεΐηρ ρονετπεά ὃν ἔπε βᾶτπς ῬΓΡ., 
καὶ λάδιηρ Δλῃ εχρ᾽απδίίοη ; ἔτομι γεραγὰ 
το ἐπε εοηϑβοΐδηπος οὗ (πε μηνύσας---ποί Πἰ5 
Ῥοβϑίδίε σοπίετηρε οσ 1}1-νν}1]---ῖμς ΟἸσίβ5- 
τίαῃ βῃουϊὰ ἀεοϊϊπα τς οἤετεά ἢεβἢ οσ 
βΒίορ δαϊίπηρ' ἰϊ.---συνείδησιν δὲ λέγω, οὐ 
τὴν ἑαντοῦ κιτ΄.λ., “ Οοῃσοίαηςα μοῦνον 
Ι πιξεδῃ, ποί οπϑ᾽β οὐνῃ, ὕαξ ἰδ οὗ {πῈ 
οἵἴμεγ", Ὑέεγ. 2οα εχρίδίηβ {δε διὰ τ» 
συνείδησιν οὗ νεῖ. 28, ἀπὰ τεσοποὶΐα5 [8 
ἰπβιίσυσιίοη ν ἢ ἐμδὲ οὗὨ νν. 25, 27, νυν 18 
ἷξε Ὀσίπρϑβ {π6 τηδίϊες υπάδγ [με ρονεγηίηρ᾽ 
ταῖς δὰ ἄοννῃ ἰπ νν. 23 ἴ. ΒΥ οοπίγαβε 
ψΐτἢ “μὲ οἴμεγ,᾽" τῃε 2ηὰ ρ]. οὗ νεσ, 28 
ὈεσοπΊεβ πεσε 2πηἀ βίπρ. γεβεχίῖνε. 

νυ. 200, 30 }ι5ι1ν, ἱπ ὑνο τμεϊοσίοδὶ 
αυεδβιίομβ, ἴῃς ΟἸγιβείαη᾽ ΒΒ ἀείεσεπος ἴο 
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"ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ " ἄλλης "συνειδήσεως ; 30. "εἰ δὲ 1 ἐγὼ χ 2, Οογ. ὅτι, 
τχάριτι " μετέχω, " τί " βλασφημοῦμαι " ὑπὲρ "οὗ ἐγὼ ὁ εὐχαριστῶ ; 
31. εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα " εἰς " δόξαν 

32. ᾿ἀπρόσκοποι γίνεσθε καὶ " Ιουδαίοις 2 καὶ 
“Ἕλλησι καὶ τῇ " ἐκκλησίᾳ τοῦ " Θεοῦ: 33. καθὼς κἀγὼ πάντα 
πᾶσιν ' ἀρέσκω, μὴ "ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ ' συμφέρον ὃ ἀλλὰ τὸ "τῶν ἢν. ἴῃ 

Θεοῦ ποιεῖτε. 

χίχ. 27. 

ἐπ εἰ ρ515, οἵ. νἱΐ. σὶ εἴς, 
ἱ. τὸ; Αοἰβ χχὶν, τό; 51τ, χχχν, (χχχὶΐ.) 21. 

Κϑες νοσ. 24. ἰσυμφορον, βεε νἱΐ. 35. 

Σ ἴπ {πῖξ βεῆβε, χν. 57; 5 ἐἶπγεβ τῆοσς ἴῃ Ρ.; ΓΚ. νἱ. 32 ἢ. 
διωηιαη ΟὈἿ., Ἐοπι, 111. 8, χῖν. 16; ΤΊζ, {1}. 4; χ« Ῥεῖ. ἵν. 4. Ἐρτ ἰπέδγτγ, αἴίοσ εἰ, βδὲ χίϊ. τ). 

8. Σ Ε ἴο 1818 δηιτ μεβἷ5, ἱ. 24: 
14; ΘΔ, [1], 28; Οοί. 1}, στ; Αςἰδ χίν. τ, χυὶὶ, 4, χίχ. 10, 17, χχ. 21. 

τὰ ὅ6ε νογ, 17. 

τ]; οπι. 
νΠΠ[, 2τὶ 
μα. ἱἰΐ. 5, 
ν. 1,13; 
78.1.25, 
Τὶ. 1211 
Ῥεῖ ἱϊ.16; 
2 Ῥεὶ 1, 

ἰαβε; 
᾿ 47). ]οὉ 

ἃ ϑ8ὲεε ἰχ. 12. ὈΎ Πα 
ς Εοσ 

ἃ ΑΡ580]., χί. 24, χῖν, 17; 1 ΤῊ. ν. 18; βες ἷ. 4. ς ὅεε ἢ. γ. ΓΡΗ. 
οι, ἱ, 16, ἰδὲ, οἴ, 11], 9, χ. 

πἴϑεε "ὦ 5 Π ἰϑύο νης 32. 

Δ Ονι. δὲ 411 Ὀὺϊ ἃ ἔενν πιίπυδος., ννΣἱεῃ ΤὨά, ἀδηὰ Οεο. 

ὅκαὶι Ἰονδαιοις γινεσθε (ἰπ (Πἷ8 οτάετ) : δ "ΑΒΟ, 17, 37, 73. 

ξσυμφορον, ΑΒΟ, 

τῆς οοηδοίεηςε οὗ δποίμεγ: (α) ἵνα τί 
γὰρ κιτιλ.; “'Εὸτ ἴο ψμδί ρύγροβε 8 ΤΥ 
1ιθεγῖν πάρε Ὁν ἀποίπεσ Ἴςοηπβοίεηςς ὃ ̓ 
ἐ.6. ΑὙὟμας σοοᾶ επᾶ 111 θὲ βεγνεά ὃν 
ΤΥ εδἰΐϊπρ ὑπάος {Πε8ς οἰτουπιβέδηςςδ, 
δηά ἐχροβιηρ πὶ “δε άἄοπὶ ἰο ἐπε σεηβαγα 
οὗ Δη υηβυτηραϊπείίς σοηβοίεηος ὃ" οὗ ἰΐ. 
15, Μαδίξ. νυἱῖί, 6. ἵνα τί (γένηται) ; μέ 
φμΐὰ ἡ (ΚΝ ᾳ.), βἰσηϊῆεβ ῥιγροσε, ποὶ ργομπᾶ 
ἃ5 Με. δἀπὰ οἴδειβ ἰᾶκε ἰἴ; ἔπεσα 18 πο- 
ἐπίηρ ἰο δὲ ραϊπεά Ὁ τς οχογοῖθε οὗ 
1ρεγὶν ἴῃ τμ15 οαβα6. Εογ κρίνω ἴῃ δλάνετβε 
8εῆβε, 8586ε6 Ῥαιῖΐῖβει ΕῸΣ ἰ(ῃς ρτενίουβ 
συνείδ. τὴν τοῦ ἑτέρον (αἰἑεγίι5), ἄλλης 
(αἰδεη) συνειδήσεως ἰδ Ξιι5ιταϊεά Ἷ οῇ. 
χν. 29, 2 Ὅογ. χίὶ, 4), ἱπάϊςδιϊπο ἃ ἀϊ5- 
εἰπσείοπ ποὲ πηθσεὶν ἴῃ ἐπα ρεΐβοηβ δαΐ ἱπ 
τῆς οογμοίδηιοες Βανεσδὶ νυ ροββεβδεά. . Τῆς 
ἈΡ. βαγὺ8 Βεῖε οὗ 1υἱθεγυ δὲ Ὡς βᾶγβ οὗ 
Ἑδίτ ἴῃ Εοπι. χίν, 22: κατὰ σεαυτὸν 
ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.---Ουεδβείοη (6) ἱπεῖ- 
πηδῖοβ ἰπαΐ, ἱπβίςδά οὗ δπν δεπεῆϊ τα- 
δι ]ίηρ ἔγοπλ ἴῃ ββογίίοη οὗ Προγίν ἰη δος 
οἵ ςοηξΞοϊεπείοιι5 σοηἀδεπιηδίίοη, ροϑβί εἶνε 
Ῥάτπὶ εηβ8ε8--- (ἤδη κερίνίπε ἰδ 5 ἴο δίας- 
δειν  “ἸΓῚ νἱτἢ τπδηκβ (07 ΌῪ δτδοο) 
Ῥαγίαϊκε, νὮΥ 8πλ1 δ᾽ βρῃεπλεά ονεσς ({πδὲ 
ἴοτ) ΨΏΙΟΩ 1 ρσίνε τπδηκβ}᾽" ΤῊς τί ἰ5 
ῥγοεῤεοίίυε, 88 ἴῃ χν. 20 ἴ. ΞΞ εἰς τί οτ ἵνα 
τί; Τῆς ὕᾶτε χάριτι οΔη ΒΟΔΓΟΟΙΥ πλθδῃ 
Βεγα “ὃν (1Π6) στδος (οὗ (οά) "---εβρ. ἴπ 
νίεν οἵ εὐχαριστῶ; ς΄ Κοπι. χίν. 6 ἀπά 
16 (ἴον βλασφημοῦμαι). Μεη οἵ μεδίπεη 
οοηβοίεηςε, βεείηρ ἰἢς ΟὨτγίβιίδη ρὶνς 
ταηκβ πον ΠΡ ονεῖ οοά ἀενοίεά ἴο 
της ἰἄοὶ, νν111 τεραγᾶᾷ μί8β δοὶ 28 οπς οὗ 
βδοσιϊερίουβ ἰηδυρεησοςε ἀπά ἀδηουηοα ἱξ 
Δοοογάϊη ΡΥ ; [ἰ Ξεαπ18 ἴο ἔποτὰ ἃ τευοιθμα 
Ἡγροοσίβυ; “θπεὶϊδ νει ρίοη δὲ οεἰϊε-ἰὰ 
ἀεναίεπι ἄϊγε 165 ραΐβηβ " ((ἀ.)---α ρτίεν- 
ουβ πρόσκομμα Ὀοΐἢ ἰο Ἰεννβ ἀπά ασεεκβ 
(32); ς΄ οπι, 1, 24.--ὁπὲρ οὗ ΔΡβουθβ 

τὰς ἄεγα. ῥγοῦ. ρονετπεὰ ὃῪ (ες βατης 
Ρτρ.; φ΄. νῖ!. 309, 2 Οοτ. ἰΐ. 3. ὙΠαὲ τὸ- 
Ῥεδίβά διηρῆδιίς ἐγὼ ροϊπίβ ἰὸ ἕῇς ΟἨτίβ5- 
τίδη 88 ἄδνοιιξ. ου ἷβ οὐγῆ ρᾶγί, γεῖ ἰῃ- 
συγγίηβ ἴΠς βοαπάδ! οὗ ρτοββ ἰγγενθσεῆςε. 

νν. 31, 32 οσοποὶάς ἐπε πιαίίεσ ψϑ ἢ 
ἵνχο βοίθσηη, σοπιρεεπεηβῖνε τὰ ]68, ἰπῖτο- 
ἅποεά ὃγ (δ!ς οοἰ!]εςιίνε οὖν (7. Βοχλ. ν. 
9, Χί. 22), ταϊδεϊπρ ἰοὸ Οοά'5 ρίονγ δαπὰ ἐθ 
γνιαπ' 5 βαϊυαίϊοη. ὙΠα Ξυργοπια στηαχίηι οὗ 
ἄμεν, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε, 
ΔΡΡΙΙ68 ἰὁὸ 411 ἐπαὶ ΟΠ γίβεϊαηβ ““εαὶ οσ 
ἀτῖηκ " (ἱποϊἀϊηρ τῃς ἰἀοΙοΙμγι2),--ῖπ- 
ἀεεά το νμαΐενοες πεν “ἀο"; οὗ, Ἔσπι. χίν. 
20 ἢ, ΟΟΙ. {{1, τ7.-ττιὰ βεοοπᾶ ρθπογαὶ σὰϊς 
δλογρεβ ἴγοπὶ ἰῃ 6 ἀϊδοιδδβίοη ; ““Οἤξηςε- 
1ε88 ὕῬγονς γουσγβεϊνεβ, θοι ἢ ἰὸ 7εννβ δπᾶ 
ἴο Οτθοκβ δηά τὸ [π6 σῃμυγοῖ οὗ αοά", 
ἀπρόσκοποι δεῖς δςῖ,, 25 ἴῃ 5'γ. χχχν. 21, 
ποὲ οσαμοίηρ ἐο σέμηιδίε; εἰβενῆετε ρ458. 
ἰῃ δεηβ6ὲ. Ἐογ γίνεσθε, Ξε6 ποίδ ΟἹ νἱϊ!. 23. 
ΤὩς ἴἕτες οἶα8β8ε8 παπιεά τηδῖκα ἃρ Ῥ8}᾿8 
ψοτ]ά οὗἉ τηδῃ : “ ]ενν8᾽ δπά “ τσϑβεῖβ᾽" 
ετηῦγδοε 811] ουϊδίάς (ἢ ΟΠυτγοῖ ([. 22, ἰχ. 
20 {)); ΟΠ τί βείαθ θε]ίενεσβ δἷοῃς ἔογπι 
“ἴῃς ΟΠυτοῦ οὗ αοά᾿᾽" (εὐ ἱ. 2, αηὰ ποίε ; 
αἰβδο δ]. νί. 16). Τΐβ ἱεχὲ δηά χίϊ. )ϑ 
βοτὰ τῃς ἔτβὶ εχ. ἰπ Ρ. οἵ {δε σοπιρτγε- 
᾿ιοηϑβῖνε 86 οὗ ἐκκλησία, 48 ἰταπβοοπαϊηρ' 
Ἰοοδὶ τεῖ, “ὙΤῆς σμυτοῦ οΥΓ Οσά"" ἰ5 
θουπά ἂρ ψ τ Ηἰβ βίου (31); [8 βασγεά- 
655 ΞΌΡΡΙΕΒ ἃ πεν ἀεϊεγγεης ἔγομλ 861- 
᾿πδυσεηοα. [Ιε σοπίδίπβ “τὰς γε" 
ψὯΟ τὰ 1148]6 ἴὸ ἱπῆαγν (νι 1}, 9, 'χ. 22). 

γες. 33, χὶ. σ. ῬδΠ᾽ 5 ρεσβοηδῖ Ἔχατυρία 
Ἰλυεά ἃ ἴαγρε ρατὶ ἱπ μὶβ ἀγσυζηςῃῖ (ἴχ.) ; 

1 16 βιιίπρ με ββοι]ά τεΐεσ ἴὸ ἴξ ἴῃ 
βυπηγηΐηρ ὉΡ. Ὑῆε περαῖϊνε ἀπρόσκοποι 
γίνεσθε, ἰῃΏ 2πᾶ ρεζβοῃ, ποῦν ὈδοοπΊθ8 
τὰς Ροβίνε ἐγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω ἴῃ 
ἴδε τϑῖ: "᾽Αβ ὶ 4150 ἰπ 81] ππρὲ ῬΙεδβα 
411." ἀρέσκω ἰβ ἐο οονεῤίγ τοΐέβ, ἀδοονε- 
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ἃ ὅεε ίν. τό. τὰ 
ον 7,24: 

Εοπι. χν. 
ΣΙ; 
χνὶ. 8; 
«νος, ἰν, 5. 

ς ἴὴ τδῖ8 

Χριστοῦ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ αὶ ΧΙ, 

πολλῶν, ἵνα σωθῶσι: ΧΙ, 1. "μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ 

2. "Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί,; ὅτι πάντα μου “ μέμνησθε, καὶ 

ἰεῶδς, 2 Τίπι. ἰ..4. ΟἹ. ἐν. χγι μνημονενω σοιηπιοι ἐπ ἐμὲβ δεῶδβε. 

τον. αδελφοι ΜΑΒΟΡ, 46, 73, δα. ςορ.---ὦ Ὑγεδβίεγη δάἀϊείοη. 

γ»ιοδαίε οηέϑεῖ 0, ποῖ σίυε εη)ογνιθπὲ 
ἐο (ς΄. Ἀοτα. χν. ἵ, 3) -τῦῆο πεεὰ ἴο βρεαῖς 
οὗ ἃ “ Τςοπαίϊνε ρῥγεβεπί,᾽᾽ γαβθηλ]η δ 
ζητῶ ἀρέσκειν, Ῥδ1Π1᾿5 ππίνετβαὶ οοπι- 
ΡΙίαμος ἰβ φιαι πε Ὁ. (5 ῥηῥοσε, ἵνα 
σωθῶσιν, ἴῃ ἴῃς Ἰρπὶ οὗ ψῃῆϊςῃ τῆς νεσθδὶ 
οοπίτγαάισείοη υντἢ 8], ἱ. το, τ ΤΏ 685. 1, 
4, ἰδ τετηονεᾶ; πεσε ἰ5 ποιῃίπρ ἴῃ Ὠϊ8 
Ῥονετγ (παΐ Ρὶ νν}} ἢοῖ ἀο ἔοσ ἀπ πιδη, ἴο 
ΒΕΙ͂Ρ Πὶδ βαϊνατίοη (οὐ, ἴχ, 228).---Βεῖνγεεπ 
{πε ἀρέσκω δηᾶ ἴ[5 Ῥατροβε 1168 ἔς μὴ 
ζητῶν οἴἶδιιε, ἰῃ ᾿νΠσἢ τε ΑΡ. ῥγοΐδβββεβ 
ἔοτ Πἰπηβεὶξ τῃς τὰ]ς σοπιπχεπάεα ἰο {πε 
Τοῦ. ἰπ νεσ. 27. Τῆς “58εἰ {-δάναπέαρςε᾽" 
ΜΠϊσῃ Ρ. βεῖβ δβί ἄς, τοι ιοπεβ Πῖβ Πίρθεβὲ 
ψνεϊατε (τ Κοπι. ἴχ. 3}; Ῥ, βδογίῆςεά 
ΨΠδὶ βεεγτηβᾶ ἴο ὃς 5 βριγ{π8] 45 ΜΕ 1] 
85 τηδίεγίαὶ βαϊη---βρεηάϊῃρ', 4.}΄., ΕΔΓ 
Βουσβ ἴῃ ἰοης- λα κίηρ τπᾶΐ ταῖρμς ἢᾶνς 
Ῥδθη ρίνεη ἴο Ρίουβ 5ιυᾶγ---ἰο δεσῦσε 
ΒΡ γί(υ8] ραίη ἴῸγ οἴμειβ; {πὰ5 ““Ἰοβίηρ 
ΒΙπΊ5εῖ δ ἢ “ἴουπά Πίγηβοῖ  ἀπίο [18 
δίεγηδ]." “Ὑἢε τδην,᾽᾽ ἴῃ ςοηίταϑὲ ἢ 
τὰς 5ἰηρὶε βεῖ δ; οὔ νεγ. σ7, Εογῃ. ν. 15 ἢ 
- Ππγουρῇ δῖ5 οννῃ ραϊζεγη Ῥ, ροϊπίβ ἰῃς 
τεδάεγβ ἰο (πὶ οὗ Πἰ8 Μαβίεγ δῃηᾶ {πεῖγϑ : 
ἐὅ8ον γουγβεῖνεβ (γίνεσθε, 5ες 32, νἱϊ. 
23) ἰγηϊϊαίοβ οἵ τς, 845 1 αἷβο (τ) οἵ 
ΟἾγῖβε "3, Ῥ, ἄοεβ ποῖ ροϊπί δίβ γεαάεγβ 
δαολευαγά ἴο ἴῃς Ὠἰδίοτίοαὶ ταοᾶθὶ (“ οἵ 
7655," οὐ “7}εβὺ5 ΟΠσίβι," 28 ἱπ ΕΗ. ἱν. 
21), Ὀυϊ πῤτοαγά ἴο τπ6 ἀοίια] “ΟἾγῖβε," 
ΜΏοΒε οχιβίεηος ἰ8 ἐνοπῖοτας ἀενοις τὸ 
Οοά (οχῃ. νἱ. τὸ ) δπά ἰο ππδη Ηἰβ 
Ῥτείβσεη (Εοχῃ. νἱῇ. 34. ἢ, 1, 30), ““᾿π᾿ 
ΨΠοτ ἐπ ς Οοσ. θα] ανεῖβ “γα ᾽᾽ (1. 2, 30). 
Ῥυ}᾽5 ἐριξέαξιο Ολγίδεϊ τὰτηβ οἡ ἴῃς στεδὶ 
αςίβ οὗ ΟΠ τῖβι᾿ 5 τεἀδβεσηίηρ ννοσκ (ΕΡΏὮ. ν. 
2, ῬΗ]]. 1, 5-1χ), ταῖμεσ (παπ οη ἴῃς ἱποῖ- 
ἀεπὲβ οὗ ΗΒ φαγίπὶν σουγβε. 
ΙΝΊΒΙΟΝ ΓΝ, ὈΙΒΟΚΡΕΞΒῚΝ ΨΝΟΚΒΗΙΡ 

ΑΝῸ ΟΗΘΚΟΗ {{ΠΕῈ, χί -χῖν, Ὑπὸ ΑρΡ. 
τϑίσσηβ ἴο (π᾿ ἱπίδγπαὶ δῇδίτβ οἵ τῆς 
ΟΠυτοῖ, ψνπίοῃ οσουρίεᾶ Πίπὶ ἴπ Ὀὶν. 1.» 
ἀεδ!πρ πόννενεσ ποῖ 85 δἱ (ἢς ουίδβεϊ 
ψΙΠ της τοϊδίίοηβ οἵ ἕῃς Οογ. ΟΠυτο! ἰὸ 
15. τιϊηἰβέγυ, ας ἢ τῃς σταυΐυδὶ τεῖα- 
τἰοη8 δηὰ θεμανίουσ οὔ (8 τηετηθεγβ υνἱτΠΐῃ 
[Π8 βοοίεῖγυ. Ὑῆα αιυδϑιίομβ δγβίηρ ππᾶθγ 
1818 Πεδᾶ ατὲ θουπά τὑρ ψἱτι τπ6 τλογαὶ 
δηἃ βοοίδὶ ργοῦ]ετηβ οὗ Ὀίνβ. 11. ἀπά 111.. 
Δηὰ δβενοῖδὶ ἰεαάϊηρς ἰορίςϑ οὔ ἔοσῃεῦ 

ΟὔΔρδ. τεᾶρρεδσ ἰπ ἃ πον σοπποχίοῃ--- 
4.ρ., τῆς ΟὨτίβείδη σεϊδεϊοπβῃῖρ οἱ τῃς 
Ξεχαθ (σοπητηοη ἴο ν., νἱ., δπά χὶ.), τς 
Τιοτᾶά᾽ 5 ϑαρρετ (χ. δηὰ χὶ.), πε δι ρει οσ ΕΥ̓͂ 
οὗ Τονε ἰο Κηον]εάρε (νι, δηᾶ χίϊ.). 
Τῆς πηδίίειβ ἐτεαίεά ἴπ {πεβε σπαρ5. ὅτ 
ΜΕ] ἀεππεά: (1) ἐὰε τπυεὶπρ ὁ ἐπε 
μεαά ὃγ τυορῖδη ἴῃ ΡΟ. νογβῃίρ, χί. 
4-τό; (2) ῥγοζαπαίἑοη οὗ ἐιε 1 ογά"ς Ταδῖε, 
χ7-34; (3) ἐπε ἐχεγοῖδε ἯΙ οῥὶγὲπμαὶ ρὲξέδ, 
ΧΙ, Στὰὰ δηὰ χίν.--- αὶ βυδ] οὶ νυ Πῖςἢ Ιεαᾶ5 
τῃεὲ ΑΡ. ἰηΐο ἱψοὸο ἀϊριεβϑίοπβ : (4) οὔ 
ἐμ σογῥογαίε παέμγε οΥΓ ἐπε Οἠπμγοῖ;, χιϊ. 
12-31; (δ) οὐ ἐΐέ σμεῤγένίαον οΥ ἴουε, χὶϊὶ. 
ΑΒ ἴῃ δα ἐλ] αῦ ρατίβ οὗ {πε ἰεξίογ, ἐπ 8 
τταίη οὗ ἐποιρῃε 15. οὐδ]εοείνεϊν ἀϊοιαίεᾶ ; 
τῆς τηδιίεγβ ἰἀΚε ἘΡ δγῖβε ἔτοπ [Ὡς ἴδ. ΠΥ 
βίαίε οὗ (ῆς Οογ. Οπυτγοῆ, απ ἡνεσα δὰρ- 
ΡΙϊοά το τῆς νντίϊζε ραγιῖν, 45 ἴπ οῇῆῃ. 
νἱϊ.-χ., Ὁγ τἴπς ΟΠυγοῇ 1 εἰίεσ, ἀπά Ῥδγν 
Ἐν ἱπέοττηδιίοη σοηνευγθᾶ ἴἰπ οἵπει ὑγαν8 
(Ξεε χίὶ. τ8, δηὰ 1η͵γοά., οὮδρ. 11.), ΨΠΙσ ἢ 
ἰπάϊοαιϊεα [ῃς οχίβίεπος οἵ ἀϊβογάθσβ απᾶ 
βοδηἄα]8 τη πὸ σοπηπγαπίεν οὗ {86 
δτανῖν οὗἩ νυ βίο [τ νγᾶβ ἀπαννᾶσε. 

8.35. ΤῊΕΞ ΝΌΜΑΝ᾿ Β ΝΈΙΙ, χί. 2-6. 
ἰδ »]δὰ το Ῥεϊΐενε {παὶ πε Οδυσοῇ δὲ Οοσ. 
18 ἴογαὶ ἴο δἰ5 Ἰηϑίγισεοηβ (2); δὲ ἱπέδτ- 
ΤαΡῚΒ. Ὧ15 σδηβαγεβ ὃν ἃ ψογά οὗ ρῥγαῖβε. 
ὙΠ15 σοπηπιεπάδιίοπ, ποννενεσ, ἢς Ρῥτο- 
οεεάβ ἰο αυιγ. Εἶτγϑθε, ἰπ τεβρεςὲ οἵ ἃ 
τηδίίεσ ῃοβε ὑπάοιγίηρ ῥγίηςρ] 65. 18 
τεδάθιβ ῃδᾶ ποῖ ριαβρεά: με εᾶτβ παῖ 
ΒΟτη6 ΨΟΠΊΘΠ ΒΡΕΔΚ ἰπ ΟΠυτΟ;- τ Θϑ ἢ ρΡ5, 
δηά (αι Ῥασεῃεδάεά! Ἐν ἃ ᾿νογσηδῃ ἰὸ 
ἀϊβοαγᾶ [ῃς νεῖ] πγδϑηβ ἰο οδϑί ΟἹ σηδβ- 
οὐ]πο δας ποῖίγ, νυ Πῖς ἢ 15 ἃ ἤχεά ρατί οὗ 
τς Ὀινίης οτάσγ, κῸὸ τη 5 βυθοσάϊηα- 
ἄοη το ΟΠτίβε (3 ἢ). 58ε ψῇο 80 δςίβ 
ἄϊδρταςεβ μεσ οὐνῃ δεδά, ἀπά οπῖν πεεᾶβ 
ἴο Ρὸ ἃ βέερ διγίπεοσ ἴὸ σαπκ πεῖβεῖ 1] 
τὰς ἀερταάεά οἵἉ πεῖ 8εχ (5 [). 

Ψεῖ. 2. Τῆς ρῥτγαῖβε παῖε βρίνεη 5 50 
{ι|6 βυρρεβίεά ὈῪ {πε σοπίεχι, δπά ἴὸ 
{{{|{6 δοσογάβ νυϊῃ ἐδ6 ἕοπε οἵ ἐπε ἘΡ.» 
εδρ. Ἢ ννῆαῖ τνὰβ βαϊᾷ ἴῃ {π6 [κε σοη- 
πεχίοῃ ἴῃ ἷν. χό ἔ., ἐπαὶ οπὲ σοπ͵εοαισαβ 
1π6 Αρ. ἴο θὲ αυοείπρ ῥγογεβείοης πιαάε ἐπ 
ἐμὲ 1, εὐέεν ἥγονι ΟοΥν. ταῖμετ ἴμδῃ νυτι εἰ πρ' 
ΒΡΙῪ ουἱ οἵ Πῖβ οννῃ τηϊπάᾶ: “Νοὸν 1 
Ρταῖδε γοῦ {παᾶΐ [45 γου 8580} 1π 411 ἐπίῃ 5 
ὙΟῸ ταΠΊθηΡοΥ πα, απ μοϊά ἔδϑι πε ἰῃ- 



1-τ4. 

καθὼς ᾿ παρέδωκα ὑμῖν τὰς "παραδόσεις κατέχετε. 

ὑμᾶς ᾿ εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ 1 Χριστός ἐστι, κεφαλὴ ΟΣ ΟΝ 

δὲ "γυναικὸς ὁ " ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ἢ Χριστοῦ 2 ὁ "Θεός. 
ἀνὴρ ' προσευχόμενος ἢ " προφητεύων, ' κατὰ ' κεφαλῆς ἔχων, 

15, ἰἰ]. 6; Μι. χν. 2, εἰς. 
4; ἘΡΏ. ν, 22; ΟΟ]. [1]. 18 ἔ,; 

42; ΓΙ, ἱ. 6)γ. 1581}. νἱ. τ, τῇ δες. 27. 

1 οι. ο Β" "6; 80 ΝΝ.Η. »ιαγρ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ ἃ 

ἔ ΟοἹ. 1ἴ. σ; οὐ. Χο  ἀρονε. 
Ν 1 Τίπα, ἴἴ. 12:15; 1 Ῥεῖ, {{|0 1; ΜΙ. χ, 2 Ε΄, 

57; 3 ΟΟΥ. 1. το, ἷν. δ, ν, 18 ἢ. ; ΕΡΆ.. ἵ. τ7, 20, {ϊπ, 21; ῬΉ. 1. 5-11; ΟΟΪ, ἧ, το, το ΤΥ 
πὶ. 6; Ηεβ. 1., 11]. 6, εἰς,; τ Ῥεῖ. ἵν. τὰ; 10. ἴον τ ἔς, χνιῖ, 3 ἔς, εἰς, ; τ 7ο. ἵν. οὐ ἷ,, εἴς, 
τα ἢ, ; ἘρΡΉ. νὶ. 18; τ ὙΒ. ν. 17; τ Τίπι. ἢ. 8, εἰς, 

871 

δ: ἐθέλω δὲ ὁ ἴπ ἐδῖ5 
5686, 

' 
ἴ, 2: Ἀεὶ 

Ἂ ττν 4. 
πξ ΟΔΙ Στὰ; 

κΟτ ΟΝ τι π 
4 ΤΆ. ἰϊ. 

Ε' Εὸτ {με οοπίγαβὲ, νἱΐ. 95 Π᾿ ; Ἐοπι, νἱϊ, 
Ὦ 1. 24, {Πἰ,.23, χν. 24-28, 

4: πᾶς 

ἵτη. ἴ. ς; Τίς, 
Ἢ ᾿ 1 ΑΡ50]., χὶν. 

κι χιϊ, ο, χὶν. τ ἢν; Αςῖβ 11, 17 ἔν, εἰς. ; Με. νἱ, 

Ξτου Χριστουν, ΜΙ ΑΒΡ, 17,37, 46, Οἴει. ΟΟΚΕΡ οἴῃ. τον. 86 ποῖβ βεϊον,. 

δίγισείοῃΒ 851 ἀε!νετεά ἔπεστι ἴο γοα᾽ "". 
Ἐὸτ δυο λάοριοη Ὀγ Ρ. οὗἩ [πὲ τνογάβ οὗ 
πιῖ5. τϑδάθβ, βε6 ποίθβ οἡ νἱϊ. σ ἢ, 5.9}- 
ἐβίεοι οπδγαοίεγιβεά (ἢ15 Οπυσοῦ (ἰν. 8 
Π., ν. 2); ἰᾷς ἀεοϊατγαείου τψὰβ βίποεσςε, 
Δηὰ οοπίαϊπεα ἃ πιδᾶβυσγα οὗ ἰγσυϊῃ ; Ρ. 
Δοςορί8 ἰἴ ἕοσ ψῆδε ἰὲ 15. ψψογιἢ.---δέ, ἴη- 
ττοάδυοίπρ' [Π 6 πενν τορίο, πηδσκβ α]δὸ τῇς 
οοππεχίοη δεΐνθδη νν. Σ απά Ζ: “1 δὰ 
γοῦ ἱτηϊίδὶθ της --τθα! 1 Δτὰ ρ]δὰ ἴὸ Κπονν 
(ἔοπι γοιι ἰδεῖθτ) (πδὲ νου ἄο "".---πάντα, 
ἃςς. οἵ ἀεβηιϊέϊον (ποῖ ΟἿ.}, 85 ἰπ ἰχ. 25, 
Χ, 33} ἴδε ν᾽. ταριϊαιν ρον οτΩΒ ἃ Ρ6η. 
ἴῃ ΝΤ.: μέμνησθε, κε »περιπὶ, ἃ Ρέ, 
ῬΓαβ.--τ γου ἤᾶνε Ὀξεη Καρὶ ἴῃ σεπιδπι- 
ὅταποα οὗἉ πε ".--παρά-δοσις, ἃ “ εἰνίηρ- 
ονεγ᾽ (ψίτπουϊ τς αββοοϊδιίομβ οὔ οὐγ 
ἐγαάι 0), ἈΡῬ11ε5 ἴο Πί βιογὶ αὶ ἕδοξ, ἐβδοῦ- 
1π, ΟΥ̓ ΤῚ]685 οἵ ργδοῖῖςε ἀεϊνεγεᾶ, Ἑπσου ἢ 
ψνμδίονεῦ πη6Δη5, ἴο ἴῃς Κεερίπρ οὔ οίπεσβ: 
ἴον τεΐεσεποα ἴὸ γαοέ ἀπά πραρέ, 866 νεσ. 
23; ἴο Κπεΐ απιᾷ ἀοοίγίηε, χν. τ, ἴο [ῃ ς΄ 
τῆχτεα σομηθίπεά, ἃ5 μεῖς, 2 ὙΠε88. ἴϊ. 15; 
ἔοτ ἰ(5. σὕσσοηον ἱπ εν βῆ ΒοῃοοΙβ, Μαῖῖ, 
χν. 2 ἢ, εἰς.---κατέχετε; 45 ἴῃ χν. 2 ΞΞ 
κρατεῖτε, 2 ὙΠε585. ἰϊ. 15. καθὼς κ.τολ. 
ἰγγρ 165 πιδιπέεπαπος ἴῃ ζ0γρι 88. ΨῈ6]} 248 
διιρδβίαπος, ουβοναηοε οὗ ἰδς τύπος δι- 
δαχῆς (οπι, νἱ. 17). 

Ψεῖ. 3. θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ( -- οὐ 
θέλω κιτιλ. οὗ χ. 1; βεε ποίε): “Βυῖ 1 
νου ἤᾶνε τοι Κπον "᾿--ἴπς Ρῥτενίοιιβ 
ςοπιτηθπάδτίοηθ ἰπτόννα ἱπίο τεῖεῦ τ 
σοπλΐϊηρ ΟΕΠΒΌΓΕ. 
απεϑείοη οἤεηάβ ἀραϊπβίὶ ἃ ἰουπάαξϊοη ρτίη- 
οἷρίς, υἷξ., τμαὶ οὗ Ξτηεδογαϊπαίϊοη πριν 
ἐπε ἱυΐηε ρουεγηνιεηξ; τἢ]5. τ1π6 Οὐοτ,, 
ὙἸἢ 411 πεῖς Κπον!δάρε, σαπποῖ “Κηον,᾽" 
οὐ ἴπεῪ ψουᾶ ποῖ ἥανς δ᾽]οννεᾶ τμεῖγ 
ψότα θῇ ἴο τῆτονν ΟΗ͂ {πε ἐξουσία ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς (το). Τῇε νἱοϊδιεα Ρτίποῖρὶε 18 
τῆ 5ιαϊδά : “ΟΥ̓ δνεῦν πιᾶη {πε ΟἾτῖβι 
ἰ5 πε Βεδᾶ, ψνῃ]ς τς πιᾶη ἰβ πεδᾶ οὗ 
ψοσηδη, ἂἀπά αοά ἴἰ5 δεδὰ οἵ Οῇτγίβε᾽", 
ΑΒ ἴο ἴδε Ψψοσάϊηρ οὗ (πὶβ βθπίεπος: 
παντὸς ἀνδρὸς ὈξΔΓ5 οἸΩΡἢ 4518 ἰη [ΠΕ τὶ 

ΤΠε ἱπάεσοτγιιπὶ ἱπ᾿ 

οἴδυβα αϑββεσείηρ, {κὲ τῆς ρατὶ. 2πᾶ οἴδυιβο, 
ἃ ἀπίνεγϑαὶ {τὰ ἢ ΜΏΪοΙ ΠΟΙ 5 οὗ ἴπ6 πιδῃ 
(υἱγ) 85 βιοῃ ; ἴῆε ρῥτεάϊοαίε οὗ ἴπε 1ϑὶ 
οἴαυδβε 15 ἀϊβεϊπρυϊβηςά ὃν {πΠ6 ἀδῖ, ατί.,--- 
“ΟΠ γῖβε ἰβ ἔπ8 (ρσορεσ, βββεπιῖα}) μεδᾶ," 
εἴς. (οὐ. ἡ εἰρήνη, ἘΡὮ. [1, 14, ἀπά 566 
Βπι., ῬΡ. 124 4); ὁ Χριστός, ἰπ 1ϑὲ δηά 
3τὰ οἰδιιβεβ, τηεδηβ “με ΟἿ τῖβε ᾽" ἴῃ τῆς 
Μία βοορε οὗ Ηἰ58 οβῆςεϑ (ςγ. χ. 4, χὶἱ. 12, 
χν. 22); ἔοσ δῃδσζίῃγουβ κεφαλὴ γυναικός, 
ς7. ποῖε οὴ 11. 5. ὙΠδὲ ΟἾτίβε 15 “Ἔνθ σ 
Τηδτ 5." ἴστε Ποδά ἰβ δὴ δρρ!!οδιίοη οὗ ἔπε 
τονε ἐγ ἰπᾶὶ Ηδ ἰ8 τὰς ““οπε 
Τοτά᾽" οὗ ογεδίεά παίυγς (νι. 6; (ΟἹ, ἱ. 
15. ), σοτπηθιπεά ἢ (ἢ ραΙραθῖς ἴδοι 
ἴῆδι τῆς ἀνὴρ 885 πο (ἰπιεσνεπίηρ) ἰογά 
ἷπ ογθδίίοη (οὐδ. 9); πε βίαπάβ ἰοσίῃ ἱπ 
ΨΟΙΒὮΙΡ, δζηϊάβε 8 ἔδπην, ΜΙ πὸ 
νι 01]ε βιιρεσίοσ, ποϊάϊπρ' μβεδάβῃιρ ἀϊΐτγεοι 
ἔτοπι δἰ5 Μεγ, απ Ὀγουρῆι ὃν δ15 τηδη- 
Βοοά ἱπίο ἀϊγεοξ τεβροηβιθη]ν το ΗΠ πὶ 
“ἸΠΣΟῸΙΡ νΠΟπὶ ἃτα 411 ἐπίηρβ᾽". Εά,, 
[οἸ]οννίπρ Οτλ. δηὰ Μγ. (ποῖ Ἐπ.) {παϊῖ5 
1815 τηδηὶν βυιδοσάϊπδιοη το με ΟΠ τι βείδη 
οτάεσ οὗ 11 ; “πε πιᾶη 8 μεδά οὗ ἴπ 
ψνοσηδπ ἴῃ νἱτίαε οὗὨ τῆς πηδττίαρε υπίοῃ, 
ΟἾγίβι οὔ της πῖδη ἴῃ νἱσχίμα οἵ υπΐοη ΜΙ Ὦ 
Ηΐπι σοι ρῃ ἔδιτἢ ᾽: Ῥαξ (ἈΠ 15. οοπα- 
τιοη ἴο δς βεχεβ, οἡ [18 οοιπρ οὐκ ἔνι 
ἄρσεν καὶ θῆλυν ((]. 11. 28); οπ 186 
Οἴμογ παπᾶ, 'ἱπ Ῥδυϊπε {πεοίορυ, ἐπα 
Ἰὰνν οὗ τπλδγτίαρε ἀπά (δε βοοίδὶ ογάεσ σὲ 
Βιουπάεα ἴῃ ΟΠ τῖβε. δὰ] 8 διρυγηθης 
Ὧδ5 πο ἔογτοα η1688 {Π6 ραγὶ. δϑϑεγίίοῃβ 
τεβί ου ἃ σοπιῆοη ὑαβίὶβΌ ἘΠε αυεδίίοῃ 
18 οπς {πδξ ἰουομ 5 τῆς ξιπάδτγηεηιδὶ ῥσο- 
ῬΙειῖεβ οὗ [{ξὸ (8-15);} ἂδηά ἰᾷμς ἴῆγθα 
δοδάβῃιρβ επυτηθγαίεα Ὀείοηρ ἴο ἴῃς 
Βίετασγοῦυ οἵ παῖυτα. τ Ὑμς ΟἾγῖβε "" οἵ 
τε 3τὰ οἴδυβε 18 “τε ΟΠ γίβε᾽" οὗ τῃ6 
αδῖ, νἱτπουΐ ἀϊδεϊποιίοη τπαδάς οὗ πδίσγεβ 
ΟΥ Ββίδίεβ; Ηδξ ψῆο ἰβ “νον πιδη᾿ 8 
μεδά," τῆς Τιοτὰ οὗ παΐυσε, ργαϑαπίβ ἴῃς 
Ραϊζεσῃ οὗἩ ᾿Ιουϑίν ἱπ ἨΪΒ ρεγέεςε οδεάϊ- 
δπος ἴο ἴπε Εδίποσ (χν. 28, δ]. ἱν. 4: 
Ηεθ. ν. 5, 8, εἰς); οὐ 11. 22 ., Ψψῇεσς 
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ὉΝ.Τ. λ...; 
Ιμεν. χἰϊὶ, 

45. 
Ο ΧΙ. ΤΙ. 

, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΙ. 

ταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ: 5. πᾶσα δὲ γυνὴ ' προσευχομένη 

ἢ " προφητεύουσα " ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ, " καταισχύνει τὴν 

Ρ πάν ς ἢ κεφαλὴν ἑαυτῆς,} " ἕν γάρ ἐστι καὶ τὸ " αὐτὸ τῇ " ἐξυρημένῃ " 6. εἰ γὰρ 

15, εἴς. Ἦ ν 
τ Αοἰβ νἱϊδ, 32, χυ ἱϊ. 18; α ΚΙ, χὶν. 26. 

οὐ “ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ " κειράσθω εἰ δὲ " αἰσχρὸν γυναικὶ 

: ᾽τὸ ᾿ κείρασθαι ἢ " ξυρᾶσθαι, "᾿ κατακαλυπτέσθω. 

5 χὶν. 35; Ερδ. ν. 12; Τίϊ, ἰ χα; Οδεᾶ. χἰΐ, 3, εἰς. 

1 αντης ()) 411 αποο. θὰϊ ΒΉΏΟΚ, ἱπ σοπέογγλίεν ἢ νοῦ. 4. ἽΝ. Η, ρίδος εαυτὴφ 'π 
νπιαγρ. 

ἢ τῆς βᾶπὶς δέ. . . δὲ ἃ ομδίη οἵ 
βιδογάϊπαίε ῥοσϑεσσίομ ἰβ ἄγαννῃ οαΐ, σοσ- 
τεβροπάϊηρ ἴο (μἰ5 βδυδογάϊπαιίϊοπ οὗ γηΐδ. 
Θυθηββίοη ἰῃ ΟΒος, ννμείμεσ οὐ ννοπιᾶπ 
1ο πιᾶπ οἵ Ομγῖβὲ ἰο αοά, σοπβίβίβ κῃ 
αυδ!ν οὗ παῖυτα. 

Ὗν. 4, 5: ἴῃς Εἰρῃ ἀοσετίης υδὲ 45- 
βεγῖεἃ δρρὶ ἰδ το ἔπε τηδίίεγ οὗ ἰεηγίπῖπε 
αἰεῖτο. 8΄π6ε πλδῃ φηα τῆδῃ Ὧδ8 ἢ0 πεδά 
ὉὈπὲ ΟὨτὶβὶ, θεΐοσε ψβοτῦ {πεν Ἰνοσβῆϊρ 
ἴῃ σοτηπηοπ, ὙγΠ11Ὲ ὑγοιῆᾶη Ὧ85 στη ἴῸ 
ΟὟ ἴον ποῖ ποδά, ἀξ γιμδί ποΐ αμάᾷ εὲ 
πιμδέ δὲ υεἱϊσά, Ὑδε τερυϊαίίοι 15 ποῖ 
1ἰπιϊτεα το ἔμοβε οὗ εἰζμοσ 5β6χ γνῇο “ Ῥγαὰν 
ΟΥ ῬΓΟΡΠΕΒΥ ἢ; δυζ βυοῃ δοινιν οδ!]δὰ 
αἰίεπείοη ἕο ἴῃς Δρρατγεῖ, δηα ἀουθεῖεββ 1 
ν»»Ά8 ἈΙηχοηρδί (τς τῆοτς ἀςπιοηβίγαίίνε 
Μοσλθη {παῖ {πὲ ἱππργορειεῖν, οςουττεὰ ; 
ἴῃ τῆς εχοϊζεπιεηΐ οὗ Ῥυδ]ο βρεακίηρ {πε 
βῃανῖ τηὶρῃς ὑποοπβοίουβὶν ὃὈς (ἤτον 
Ῥαοῖ, προσευχόμενος κ.τιλ.» "' ΨΏδπ Πα 
(586) Ργαγβ οὔ Ῥγορῇεβίεβ," ---ἴη ἴῃς δοί οὗ 
80 ἀοϊπρ.---κατὰ κεφαλῆς ἔχων, “““νεᾶτΙ- 
ἱπρ ἄοτυη ἤγορι τῇς πεδὰ (4 νεῖ  ": 
κάλυμμα υπάετείοοά), με ῥγαρίῖος Ὀεῖπρ, 
ἴοσ {8 ψννοτῆδῃ ἴῃ βοῖπρ ουξ οὗ τπ6 δουβα 
τὸ γον [ὃς ἀρρὲγ [οἱ ἃ οἵ ἱαρρεῖ οἵ μεσ 
τοῦθ ονεῦ ποῖ πεδά 80 8ἃ5 ἴο οονθῦ [8 
Ὀγον : δεὲὲ Ῥερίοβ ἱπ {π6 δ ἰεέ. οὗ Απέϊᾳ. 
ἀκατακαλ, τ. κεφαλῇ, “ὙΠ τῆς πεδά ἀπ- 
ςονεγαά,᾽" ἀδέ. οὗἉ πηδηηεσ, 45 χάριτι ἴῃ χ. 
30.--ἰβ 1 {πε ἐϊέεγαί ον ριναίίυε " Ὠελὰ " 
{πα ἰδ πηεδηΐ 45 οὐ). ἴο καταισχύνει ἢ 
Μετ. 3 τεαυίγεβ (με ἰδίζεγ βεηβς, 8116 ἐπε 
βεαυεὶ βυρρεβίβ {πε ἔογηγεγ; ΑἹ. δηὰ Εά, 
τπῖηκ δοέλ ἂτς ἱπιεπάεά δὲ οπος. Ηΐ. ἰβ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ τίρμι ἴῃ δι ἀϊπρ Ὁν {πε τεδάϊηρ᾽ 
ἑαντῆς (5ες {χέ]. ποίο); Ὡς δΌΡΡΟΞΒεβ 
ἐπαῖ τῆς ΑΡ. Ρυγροβεῖν ὕγοκε οὔ (πε 
ΡΆΤΆ]1Ο]Π18πὶ αἱ (πε επὰ οὗ νεσ, 5, ἴδ5 
Βμαγρεηίηρ δἰ8 ταργοοῦ: {πὸ τῆδη ψ80Ὸ 
νΕΆΣΒ ἃ ναὶ ““Ῥυΐβ (0 5ῆδιηβ 18 μεδά᾽" 
--ἰνε. ΟἸγίβί, θοβε ἰογάβῃιρ πε τεργε- 
βθηΐῖβ (7); [Ὡεὲ ψογηδη Ψπὸ ἀϊβοαγάβ ἱξ 
ρυΐϊβ ἴο 5μαπια λὲ7 οἵογι πεαά "---ἰῃς 
ἀιβδῃοπουτς ἄοης ο ῃς ἀοηηϊηδπέ 56χ [8115 
ὉρΟΩ Ποιβαῖῖ, Ὑμδὲ {πὲ βῆδπιε σοπλεβ 
Βοζας (ο ἀδν ἰ8 βῆονγῃ ὈΓν {πὲ Ξυρροτγίϊπρ 

δε τοδάϊπε αὐτῆς π45 [6 ἀρρεᾶγδπος οὗ ἃ ματπιοηϊ βίο ετηεηδαδιίοῃ, 

Βεηΐεηςε; ἂν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτό (ογ. 11]. 
8) τῇ ἐξυρημένῃ», “ ἕοτ βῃς ἴδ οης ἀπά τἣς 
δᾶπις (πϊπρ ΜῈ ΒΕΓ παῖ ἰ8 βῃδνεη " 
(Με., Εν., Βιε., Εά., ΕἸ.) ; “1 ἰβ οης δπὰ 
τῆς βαῦὴς {πίηρ,᾽ εἰς, (Ε.Ν.), ψουϊά τα- 
ααῖτε τῷ ἐξυρῆσθαι. Απιοηρϑὲ ατεεῖκς 
Οηἷν {πε ἀδέαγα, 80 πυσησγοιβ ἱπ ΟΟΊ.», 
ψεηΐ δἀρουΐ υηνεϊ!εὰ ; 5'ανε- τ νοσηεη οσα 
186 5βανθὴ μεδάᾶ---αἷϑο ἃ ΡῬΡιυπίβῃτπεπε οὗ 
186 δάυϊξετεββ (βεε ΝΝ εἰβίείῃ ἐπ ἴοο., απὰ 
ς΄. Ναπι. ν. 18); ΙΓ ἴΠ6βὲ τλςε ΟὨ γι ςεδα 
ΜοιήΔη ὑγὴῸ ετηδποίραίαβ ἤεσβεῖ ἔγοηι 
Ῥεσοπιίηρ᾽ τεβϑίγαϊπεβ οὐ ἄγαεβϑβ, ἰ5 ἰω εἴεοι 
ἰδοητιηεά., Τὸ 5πᾶνε {πε ποδά 5 ἰο σδσγΥ 
οὐδ ΓΠΟΤΟΌΡὮΪΥ 115 ἀπνεο ]πρ, το ταπονα 
πλάνος Ὑν6}1 48 [βῃϊοη᾽β σονεγπῷ 
15). 
γει. 6, νυἱεῇ ἃ βεοοηά γάρ, ρῥγεβ868 ἴῃ 6 

8θονςε ἰάεπεῖν ; τὰς Αρ. δἰάς ἐπε νοπιδῃ 
ΨΟ ἀϊβοαγὰβ ἴῃς ψεὶ] σαεγν μεὶ ἀεῆδποα 
ἃ 8ῖερ ἔυγίπογ: “ Ἐὸτ ἰξ ἃ ὑνοπίδῃ ἰβ ποῖ 
νεϊ]εά, Ιεὲ Πα αἰβο ογοὸρ (ες ἢεδά); δὰὲ 
16 ἴὸ 15. 4 ἄϊβρταοε ἴογ ἃ ψψοπιβῆ (0 οἵῸΡ 
(10 οὐ ἴο Καβαρ (11) βδβανεη, ἰεξ ἢεσ γείαϊπ 
τῆς νεῖ] (καλυπτέσθω, ὑτ. ἱπιρν., ο0π- 
ἐἰπμομδ). Ῥ, ἀδ8ὲ8 ἴῃς μισάμς ἐοϊϊδης οἵ 
{πε Ὠυροίμείοδὶ βυ]]ορίβηι : “ ΠῚ ἃ ψοπιδῃ 
Ρτγοῖειβ ἃ Ῥᾶγε πεδά, βῇς βῃουϊὰ τεπιονα 
Ὧεγ Βαὶγ; ψοπηδηὶν ἐδεϊΐπρ ἔογὶ ἀ5. τῆς 
ἰδέξασ, ἔθη τ βῃπου!ᾶ ἔογοϊά ἐπε ἔογπλεσ, 
ἴογ (με [κ᾿ βῆδαπιβ διίδομεβ ἴο Ῥοίῃ." 
Τῆς ατρυπιθης ἀρρεᾶὶβ ἴὸ ατ. δπά Εδϑβί- 
δτὴ βαπετσηθης ; “ΡΏνϑ!ς4] θαγείδοθπαβ 
Ἰεά το (Πε ἱπέδεγεηςε οἵ πιογαῖ, ἵπ ἃ οἰΥ 
κε Οοτίπεῃ " (Εν.). κειράσθω τπά 
κείρασθαι, Δοτ. τηϊά., ἀεποίε ἃ 5δ'ηρίε δοὶ 
οὐ ἴδε νψοηδη β ρϑγί, "ο οὰξ οὔ ἢεγ 
Ἰοςκβ""; ξνρᾶσθαι, ρτεβ. ηγίά, ,---ἃ 5Βπανεη 
ςοπάϊεϊου ; ἴδ βίπρ]ε τί. σοπιρείβεβ π6 
ἰηῖβ. ἴῃ οπς νἱον.--- Δ} 5 ἀϊγεοιίοηβ ἀο 
ποῖ ἄρτεε ῥγεςβεῖν τ συγγεηῖ ῥγασεῖςα. 
7ενβα τε ςονεταὰ (πεῖν πεδάβ αἱ ργαυύεσβ 
ψ τῆε ΤΑΙ (οΥ ἴῃς δἰυβίοη οὗ 2 
Οοτ. [1. 4 8-ἰῃ18. συδίοηι, τεϊαἰπεὰ 
ῬΓΟΡΔΟΪΥ ὈΡΥ βοῆς Ϊεννβ δἱ Οἢγίβίίδῃ 
ταεεϊίηρβ (4), Ρ. οοτιγεοῖβ ᾿υϊπουΐς σδη- 
ΒΌΓΕ ; ψνοηθη ψαγα Ὀοίἢ νεϊ]εὰ ἀπά Κερὶ 
Ὀεδπά ἃ βοζεεθ. Αιηοηρβί πε ατσεεκᾷ, 



5--τ. 

ἢ. ᾿Ανὴρ μὲν γὰρ οὐκ "ὀφείλει 4 κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, 

" εἰκὼν καὶ " δόξα " Θεοῦ “ὑπάρχων, γυνὴ 1 δὲ " δόξα ἀνδρός ἐστιν " 

ὃ, οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός - 9. καὶ γὰρ 

οὐκ "ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, 

Υ ΟΠ 4 Οογ. ἱν. 6; ῬΏ. ἱ. αὐ; ΗςΌ. ἱ, 3 
45: ὉοΪ. ἱ. τό, 11}. χο; 1 Τίπι. ἵν. τα; 

ἴῃ γυνὴ δε 

Ομ 86χαβ Ψψοσβῃίρρεά τ πηοουδγεα 
μεδά, δἱιπουρῃ ψνοσηθῃ οονογθά {πεὶγ 
μοαάβ αἱ οἰπετ {ἰπ|ὲ8 (Ξεεὲ Ἠειπηδᾶπῃ, 
Οοἰέεςϊεηϑδέϊ. Αἰξεγεβίημεν, 8. 36, τ8 ἢ; 
Ριαίο, Ῥμαάᾶο, 89Β, Ὁ), ψῇ]8 Ἐοπιδῃ 
ταθῃ πὰ ννογηδῃ 411κὸ εουεγεα ἰΠοἷς δδάβ 
ἀυτίηρ τοὶ ρίουβ στἰῖεβ (ϑεσνίυς αὐ ΖΞ η., 
111., 407). Ὑδε υϑᾶρε πος ργεβοσρεά 
Β66Π8 (Ο Ὀ6 Δη δἀδρίδείοη οἵ ατ. συβίοτη 
ἴο ΟὨτιβιίαπ οοποερίίοπβ. ΝΠ 8 τῃὲ 
αἰ ἢ, οἵ 5εχ ἰβ ποτε βίγοηρ!ν πηδτκεὰ ἴῃ 
ἴπ6 ϑ6ΠΕΓΆΙ δείίσα [πη χἱ (ἢ ἐπε δηοίεπίβ ; 
Ὅαϊ τπ6 ἀταρθά πεδὰ [85 811}1 [15 ἀρργο- 
Ῥταίθμεββ, δηὰ (πε ἀϊβεξηοκίοη 1414 ἄοννῃ 
ἴπ (δῖ8 ραϑϑᾶρεὲ δδ8 Ῥβεῃ υπηίνεγβα!ν 
οΡβεγνβά.---Ἴ Πα τνοσάδῃ ἰ5 τεοορηίβεὰ ὉῪ 
{π6 βἰάβ οὗ ἐπε τπῆδῃ 45 “" ριδυίηρ ᾿᾿ πὰ 
“ Ῥτορβαδυίηρ᾽" (566 ποῖε οἡ χίϊ. 10); 
{πεῖ 15 Ὡ0 στουηά 1η [ἢ ἰοχί ἔοτ Π᾿πλϊτἰης 
186 τεξ. ᾿Ἰὴ δῖ οαδ6 ἴο ἔπε Ἔχοτοῖβε οἵ {π688 
δἰ{ι8 ἐπ ἀοηιδεέϊς ἀπά ῥγέναϊε οἰγείες (ἰἢ 8 
ΗΣ,, Βι., ἀπὰ βοπια οἴδμεγβ) ; ου {πε οοη- 
ἐτδάϊοείοη ἢ χὶν. 34, 5866 ποίε αὐ ἴοε. 
ὕπάεν ἐπε ΟΙά σονεηδπὲ νοσηβη ψθίβ δὲ 
{{π|ὲ5 βίσΠΑΠν ἐπάπεά νυν βυρεγπαίυγαὶ 
Ῥονγεσβ, δη ἃ {πὸ ῥγορῃβίθϑβ οοσδβίοπα νυ 
ῬΙαγεὰ 4 ἰΙεδάϊηρ' ρυ ]1ς ρατί (4.5. ΘΠ θοσδ ἢ 
δηὰ ΗΕ] 6448); ἰπ ἴμ6 ΟὨτβύδη ἀΐβραηβα- 
τίοη, ἔτοπιὶ ἀοίβ ἱ. 14 οηναγάβ, ἴμεν τα- 
οαῖνα ἃ τοῖς 6418] βῆδζε ἴῃ [86 ροννϑῖβ οὗ 
{δε Θρίγι: (βες Αοίβ 11. 17 ἔ., 64]. 111. 28). 
Βυῖ ἴῃ ἐπε ροίπι οὗ ἐξουσία ποτε 1165 ἀπ 
ἰπεῆδοεδοϊς ἀϊβιϊηοίίοι, 

8 36. "ΜΑΝ ΑΝ ὟΝΟΜΑΝ ΙΝ ΤΗΞ [ΚΟ0ῈΡ, 
χί, γει6. Ὑπς Αρ. μαβ ἱπβίβίεα οὐ (δες 
ΜΟΠΊΔΠ᾿ 5 γοϊδίπίηρ ἴῃ 6 νεῖ! ἴῃ ἴοκεη οὗ 
τε Πινίπα ογάεσ ρεγνδάϊηρ ἴπ6 υπίνεγβα, 
ννῃΐοῃ ΟΒτῖθε ἐχῃι δ 15 ἱπ Ηἰ5 βυθογάϊηα- 
εἴοη ἴο τς Ἑδίμευ. Βυῖ με πᾶβ8 βοπὶα 
ξαγέμει ουβαγνδίίοπβ ἴο τῆδκα ου [868 τϑῖδ- 
εἶνε Ροβίκίοῃ οἵὗἩ {πε βεχεβ. [1ἢ τῆς ἢσβε 
Ρίαςα, Βε Ῥαβε8 ψγῇαι 6 ἢα8 βαίᾷ οἵ ἐς 
διεδάβῃιρ οὗ τῆδῃ οὐ ἐλε σέουγ οὗ ογεαίϊονι, 
ἜΧΕΙ ΡΙτ ΠΡ πηαῃ 485 ἴπε ἀϊγεςὶ τεβεχίοη οὗ 
αοά, ψοπιδῃ 8δ8 ἀδγίνεά δπά δυχι!δγΥ 
(7:9) ; ἴῃ τὰ18 σοππεχίοπ (πε γαῖ, ἴο “τῆς 
Δηρεῖβ᾽" πιαβὲ ὃ6 υπάειδιοοά (το). Αἱ 
{δε 58πι6 {ἰπι6, δ πᾶ ϑννοπΊδῃ 8.6 "4065- 
567. φαρΐ ἰο ἐπε οὐδεν δπὰ ἀεγὶυς αἰΐκε 
Ἰοηι Θοα (τι 1.). Ηανίπρ ἴδυ8 στουπάςά 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

; 10. ἱ, τΆ6, χνἱϊ, 22; Ρ8. χυἱΐ, σ. 
ἴ, χίχ. 4; ΜΚ. χι δ. σοὺ 
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εἐϑ8:ε νἱΐ. 36. 
ιυ 6΄εῃ. ἱ, 26 

. ἴθ Σν. 
49; 2Οοτγ. 
ἵν, 4; 
Εογλ. 1.43, 

Τοῖς "δα 
{1 τὸν "ἢ 
χ Βοῃ,. ἱ, 

ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα - 

Ὑ 8εε ΥἹἱῖ, 2, 

: ΜΟΑΒΌ"α. 

με πιδίζεγ ὑροη ΟὨ τί βείδη ρείηοΐρὶθ, Ρ, 
ΔΡΡεδ]5 ἱπ οοπῆττηδιίοη τὸ παέμγαὶ ζεεϊήηρ 
(13-15), ἀπὰ ἤπα!ν το ἐλε μηδγοξδη ομ5- 
ἑοπε οὐ ἐλιε Ομμγολ (16). 

γεῖ. 7. ἀνὴρ (ποῖ ὁ ἀνὴρ) μὲν γὰρ 
κτλ: “Εὸτ πιαη ἰηάεεά (Ὀεΐπρ πιδη) 
Οὐρῃς ποῖ ἴο πᾶνε ἢἰβ μαδὰ νειϊεά " 
(καλύπτεσθαι, ρκ. ἰηξ, οἵἉ σμδέονι), ἴπ σοτ- 
ἰταϑῖ ΨΒ γοσηδη ΠΟ οηρ λέ (5, το])--- 
1815 15 28 ΨΊΟΠΡ ΟἹ Πὶ5 Ῥαγί 85 1ὲ [5 τίρβε 
ου Βεῖβ;; οὐκ περαίίνεβ ἰῇ ψγῇο]ς β6η- 
ἴδηος, 85 ἴῃ νεῖ. σ. ὀφείλει, [κε δεῖ (10), 
ἀεποίαεβ σηογϑ] ΟΥὐὁἨ τδίί 8] ἡξοδββίεν, ἴῃς 
ἴοτπιοσ νὉ, ἴῃ ἃ σῦοσε Ῥεῦβοῃδὶ, {μ6 Ἰδίξοσ 
πῃ ἃ ποῖα δρϑίταοίϊ νγαᾶν. Εον ἀΐπι τὸ νεῖ] 
μἷβ Βεδά ννουἹά δα ἴο νεῖ] τῃς ““ἱπιαρα 
δηὰ βίοτυ οἵ αοά"; Ομσίβε, ἐλε ἱπιαρε οὗ 
Αοά, Ὀεοαπιε ἄνθρωπος 45 ἀνήρ.--ὑπάρ- 
χων (53εε Ρ4115,}, “Ῥεΐπρ σοηϑεικαϊεά ᾽" 580. 
Το δοοοζήρϑην εἰκών, Ῥ, βυθδβείξαϊεβ ἴος 
πε ὁμοίωσις (4 η»επέ}) οἵ αδη. {Π6 τῆοτε 
εχργεββίγε δόξα--Ὁν ψμΐοῃ ἴῃς ΤΧΧ 
τοπάθεβ 6 βυποηγντηοιβ ἔπηηαΐ οἵ Ἐ5, 
ΧΝΊΙ, 15--- ΑἈὈἀ᾽ 5 “" ΡΊοτΥ ᾿᾿ Ῥείπρ Ηἰβ {{κ6- 
Π658 ἰῃ νἱβ:0 16 βρίεηάουσγ; οὖ Ηδδ. ἰ. 3. 
Ρ, οοποεῖνεβ αἰ6ῃ. 1, 26 ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο Αἀδπὶ 
85 ἀνὴρ ρτἰπγδτῖ]ν, ΔΙ ΠΟῸΡὮ ἴῃ νασ. 27 ἴξ 
βίδπάβ, “αοἀἁ οτεδίεά πηδη ἰῃ Ηἰβ ον 
ἰτᾶδε . .. πιαὶς απὰ ζενιαὶς οτεαϊεὰ Ηδ 
{πδη ".-τ-τὸ γυνὴ δὲ κιτιλ, ῥτεβεπίβ ἃ 
Βῃογίαπεὰ δηςιμεβὶβ ἴο {πε μὲν οἴδιιβα; 
Ἰορίοα!ν σοπιρίεἰεὰ ἰξ τεδάβ, “ Βυΐ (μ6 
ΜοσαΔῃ (ουρε ἴο μάνα Π6Ὶ πεϑᾶ νεὶϊϊεά, 
ἴον 8516) ἰ5 {πε βίοσυ οὗ ἔπε πλδη "---δόξα 
ἀνδρός---οί οὗἩ {πε τάςε (ἀνθρώπου), δὰ 
οἵ ἐπε βίγοηρεσ β86εχ. δι! οπιβ εἰκών, 
ΗΟ ἄοεβ ποῖ ποῖά ἤδεε; β6 ἰβ ποῖ 
τηδη᾿ 8 τεβεχίοῃ, δι Πἰβ σουπίεγρατῖ--- 
ποῖ “1ἼΚε ἴο κα, θὰς ΠΚ6 ἰπ ἀϊετεπος," 
ψεάάδεά 8485 “"ρεγίδος πχυβῖς ὑπίο ποῦῖς 
ψοτάθ᾽᾿; 816 ραγίδκαβ, [ῃγουρ Πίπι, ἱπ 
{δε εἰκὼν Θεοῦ (6 εη. ἱ. 27). Τμαὶ ψ πίοι 
ἴῃ οὐγ οοσηπιοπ πϑίυγα '8 πιοβὲ δάἀπιίγα Ὁ] 8 
--ἰἴδλίεῃ, ρυγίν, δϑαυέν---τηδη 8668 τηοσα 
Θχοθ πεν δπά ρῬγορογιίοπδίεϊυ βμοννῃ ἱπ 
δῖβ. [{ ἕο ον ἐμαὶ ἢ8 Ψῃο ἀερτδάδβ ἃ 
ΜγοτηΔη 51}11165 58 τηδῃῃοοά, ἀηὰ ἰ5 (6 
ΨΟΙΒΕ ΘΠΕΩΥ Οὗ Πίβ τᾶςε; ἰἢς τεδρεοῖ 
βίοννῃ ἰὼ ψογθη 8 ἴπῸ τηδάδβισε δηΐ 
πταίεσυδτά οἵ Βυπηδη ἀϊρπίεγ. 
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γ ΟΠ νἱϊ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΙ. 

Οὐ ν 37: το, διὰ τοῦτο " ὀφείλει ἡ γυνὴ ’ ἐξουσίαν “ ἔχειν "ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, 
θεῖον. 

 Ἐδν. χὶν. 
14. ἐπι 
τη {{κὰ 

ς διὰ τοὺς " ἀγγέλους. 

ζοῇπδο- 

ἐἴοῃ, }0.. 
χχ. ἢ; 
Κεν. ἱ, 20, νἱΐ, 3, εἰς,, χίΐο Σ, εἴς. " 
31; ΜΙι, χἰϊὶ. 27; ὕκ, χνὶ, 42. 
ῥαδεῖνρ; κτλ, Ξἰὰ, 3. 

11. "πλὴν οὔτε ἀνὴρ ' χωρὶς γυναικός,] οὔτε 
γυνὴ ' χωρὶς ἀνδρὸς ἐν Κυρίῳ" 12. ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ 
ἀνδρός, οὕτω καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός - τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ 

8 ἴῃ Ρ]. ανβ., συῖ τ ἀτέ., χὶἰΐ, σ , Ηςθ. ἱ, 4 Ε΄. ; Με, χει. 49, χχν. 
5 Ερῃ. ν. 33; ῬᾺῈ. ἱ. 18, {{|, τό, ἐν. σᾳ; Εδν. ἰΐ. 25; Μῶω, 1,10 

1 Ἵ τῷ (δ ὃ γυνὴ χωρις ανδρος. .. ανὴρ χωρῖς γύναικος (ἰη (Π8 οτάετ) : 41] 
ἀπος, θὰ: ὈΡΚΙ,, 411 δῆς. νϑῖββ. δαὶ βυῖσ. πὰ νρ. 

γν. 8, ο δΔὐἀά ἔψὸ ποτε ἴο (δε οπμαίπ οἱ 
ἤον'5 εχιεπάϊηρ ἔτοτη νεῖ. 6: ἃ ἄσουδ!ε 
τεᾶβοῃ ἔοσ δββογίίηρ παῖ ννοιπδῃ ἰβ πηδῃ 5 
Εἰοτν ἀρρθδῖβ ἱἰπ {πε τενεϊδείοη οἵ {με 
οτίριη οἱ πιδηκίηἀ τπαάς ὃν ϑογίρεισα 
(ἄεη. 11. 18-25: ἐπε σεεορε παιταῖϊνε οὗ 
Οταδιίοη, 1 οὗἩ ἴῃς οσίεἶςβ), μετα Εν ἰδ 
Γαριοϑεηίθα 845 ἐτατηεά ἴσοπι ἃ τσὶ ὃ ἰἅκεη 
οὖν οὗ Αἀατηβ δοᾶν (ο δὲ ἢἰβ “" Βεῖρ- 
τηδίε ᾿, ΨΝνοπιδη οτίβίηδίεβ ἥγονε (ἐστὶν 
ἐκ), δηὰ ννᾶβ ογθαίεά 20») (δεοαιμδε οἕ, 
ἐκτίσθη διά) πιαῃ, ποῖ υ͵ἱδε υεγ5α.----" ἐκ- 
τίσθη ἀϊῆετβ ἔγοτι ἐστὶν ἃ5 ρύτροβε ἔγοσα 
ἴδοι," (Εά.).---κεκαὶ γάρ, “Ἐγρτ αἰδο᾽" (9) 
ππῖμε βεςοπᾶ βίδίεσιεξηϊ β068 ἴο ἐχρ] δίῃ 
{με ἤγβε: Μδπ ννὰβ ἔπετὲ αἰτοδάν; δπὰ 
ννοπιδη 45 ἔλϑῃϊοπεᾶ ουξ οἵ δίπι ἔοσ δΐ8 
πεεᾶ. Ὑνμείδεν ἰἢς βίουυ οὗ {πε εχίσαςιδά 
τ 15 τεδὰ 885 ΡΟΘΕΓΥ οἵ ρτοβαῖς ἔδοϊ, {μς 
τεϊδε ΒΡ δεῖ Γογίῃ 15 {πε βαπιο. 

γέεσ. τὸ 15 ἐπε σουπίεσβίδιετηςης το νοσ. 
γα, απάενεϊορεά τπεγε: “ον ἐπὲὶς γεαβοη 
[6 ψνοπιᾶπ 15 Ὀουαπά ἰο γε ῦ ΔΌΣΠΟΙΙΥ 
Ὁροὴ μεσ δεδᾶ᾽"᾽---δθ., (Π6 τεᾶδὸπ πιδάς 
ουξ ἴῃ νν. 7γδὅ-0, (ῃδί ἢεσ παῖυγε 5 ἀθεῖνεαᾶ 
δῃά δυχιϊΐαγν. ΤΆς ἐξουσία ( -Ξ- σημεῖον 
ἐξουσίας) (πὲ 5ς “48 (ννεδΓ8),᾽" ἰ5 πδῖ 
ἴο ΨΏΙΟΏ 8806 βυθδπλῖθ, ἢ (6 νεῖ! 
ἐἔπροη μεσ δδαά᾽᾿ ἔοσ 118 Βυ πιο] ; οὔ, χἱϊ, 
23, εσγε τιμή τ-Ξ- σημεῖον τιμῆς. 50 (Πς 
βοϊάϊεσ υπᾶάδσ ἴῃς Οὐ δοπ᾽ 5 σοἱουγβ παρα 
δε βαϊᾷ ἰο ““βᾶανς δίπουν ον Πὶβ 
Ὡςαά᾽, Ἐν. χυοίε5 5μδῖεβρ., Μαρδ., 111.. 
4. “Ῥτγεβεηΐὶ δἴπὶ ὀηείμσηος ὈΟΘΊΏ ὙΠ εγα 
ἃηᾶ ἰσηρπε,᾽᾽ 45 ἃ ραᾶγί. ὄἼχργεββίοῃ ἴογ 
τῆς δυϊποτίεν οἵ ἀποίπεσ ριςιαγεά ἱπ οηδ- 
8611.--ξἰψθὰ τοὺς ἀγγέλους Ξυρρεβίβ, ὈῪ 
ΨΑΥ Οὗ δἴϊζεγ-(πουρῃς, 4 βΌΡΡΙετηςπίδσυ 
παοῖϊνε ἴοσ ἔπε ἄδοεηϊ νεῖ], νυν σα ὑπὸ Αρ. 
τπεγεῖὶν δἰπίβ, ἰδανίηρ ἃ στὰχ ἔοι 88. ἰπ- 
τεγρυδίεσβ. [Ι͂ἢ ἵν. 9 δε δάδυσεὰ (δὲ 
“ ΔΏΡΕΪΒ ᾿᾿ 485 ἰπτεσαϑίςα βρεοίαϊοιβ οὗ ἐξς 
οοπάιπος οὗ ΟἾτίβι 5 βοαγνδηίΐβ, ἀπά ἰῃ νἱ. 3 
ΒΕ βροῖίε οὗ σεσίαίπ οὗ {πθῆὶ δ8 ἰὸ Ῥὲ 
Ἰυάρεά ὈΥῪ (πε 8αΐπίβ (βεε ποίςβ); ἴῃ 
τιϑηϊ οἱ ἃ γαυβ ἔμεβε χα! θᾶ θεΐηρβ ἅττα 
αϑϑοοίαιεὰ νυν οὐ β φαγί Κιπράοτῃ 
(8ϑεε Τὺ ἐϊ. 13, χιϊ, 8, χν. το, Αςίβ ἱ. το, 
εἰς. ; ΗξεΡ. ἰ. χ4, χὶΐ. 22 ἔ. ; δν. ῥα55})}; 

ἴῃ δορογάδπος ψἱἢ 1ενν 88 θε]ϊεῖ, ἈΠΟῪ 
ἌΡΡΕεδΥ δβ ἃρεπίβ οὗ {με αν ρίνίπρ ἐπ 
6Δἱ. 1}, τὸ (Αςιβ νἱῖ. 53), απᾶ ἴὴ Ηδδ. 1. 
7 ατὸ ἰδεπεῆεά τῆ ἐπε ἔογοεβ οὐ παίασε. 
Τῆς βαπιε Ἰπς οὗ ᾿ποῦρῃς σοηπεςίβ {πὸ 
δηρθεῖβ παῖε ἢ ἐλε »εαϊπέσπαπος οὗ ἐκξ 
ἰατυς πὰ ἰἐνιδ ἱριῤοσεά αὐ Ογεαίϊίοη ψ: 
Οὗ. χχχν!, 7), τανεεῆσε ἴοσ ψψῃΐο ἢ Ρ, 

ἜΧΡΙΟΒβαδ ἰῃ ὯῚΒ οὐγὴ βίγ]ς ὈῪ [15 ἃ]- 
Ἰυδίοη ; δεὲὲ π., Ἐά., απᾶ αάἁ. ἐμ ἴσο. 
νυ 818 βεπετγαὶ νίενν (δε ἱπιεγργείδείοη 
ἰ5 σοπδίβιθης ννῃϊοἢ τεραγάβ ἐπε ἀηρΡῈ}5 ἃ5 
ῥγεδεπέ ἐπ ὲυϊηα πρῖνος απμὰ οἥεπατά 
ὃν ἱγγευέγέηοε ἀπά νἰδεοπάμοἑ (Ξεα τ ΤΊπι. 
ν. 21), 48 (ροβϑβί ᾽ν) εἀϊβεᾶ ἰοο ὃν σοοά 
δεμανίουσ (Ξεα ΕΡΏ. ἢΪ. το); οὐ τὲ 
αποίεπε ννοσάβ οὗ τ8ε Τἰξαγσγυ, “ὙΠετγε- 
ἕοτε στ Απρεῖβ ἀπᾶὰ Ατομδηρεῖβ, εἴς." 
Α ἔατααγ ἐπουσμὲ αὐτὰ τὰς ΕΠ, ; ἔπὰ8 
στιν. σά ἴοε., " Ορεη τῆς ἐγεβ οἵ ζα!ἢ, ἀπά 
ἴδοι βα!: Ῥεμοϊά ἃ πιυϊειέθάε οὗὨ δηρεῖβ; 
1 πε αἱγ ἰβ ἈΠ πὰ νυνί δηρθ]5, του ἢ τηοσα 
᾿ἔδ6 Οδυγομ ᾽᾿; ἀπά Τῆρ., τοῖς ἀγγέλοις 
αἰδουμένη. 5:π|||τ]ν Ἡοοκετσ, “ὙΠε συβα 
οὗ ῥσᾶγεσ ἰδ ἃ Οουγε Ῥεδυιβεὰ νυ ἴῃς 
Ῥζέβεπος οἵ (εϊεβίίαὶ ροόνεῦβ; μδτα γα 
βίδηδ, ᾿νε βίηρ, 8 βουηᾷ ἔοσίῃ ΠυπΊπ8 0 
Αοάᾶ, μανίηρ Ηἰἶβ δῆρεὶβ ἱπιεσπηηρ θᾶ 
88 ΟἿΣ ββοοίδιεβ ; ΙΓ τοίδσεηςς ἤδσα- 
υπίο (Ὡς ΑΡ. ἄοτῃ τεχυῖγε 80 ργεδαὶ σᾶτε 
το δὲ ἰδκθὴ οὐ ἀβδοθῆου ἴοσ ἔπε Αηρεῖβ' 
88 κε (Εεεῖ, Ῥοὶ., ν. 25. 2). Ῥ. σαπηοὶ 
τοδδὴ ευΐΐ δηρεῖὶβ βυδεοι ἐο βϑηβυδὶ 
τετηρίδειοη, ἃ5 τηᾶηΥ, δἰζε Τεασγί., ἤδνα 
τεδὰ {ες ρΆββαρε, Ῥαβϑίπρ ἰξ ου 4 ῥζε- 
οσατίουβ ἱπιεσργείδιίοη οὐ αεη. νὶ. 4. (565 
Ἐνειίηρ, δὲς ῥαμὶ. Απρεϊοϊορίδ τι.5.τῦ., 
ῬΡ. 32 ἤὴ-τ-ὴ οχρ᾽απδίίοη ἴαγ- εἰς δὰ 
δηὰ Ρῥτοββὶν ἱγηρσοραῦε. Οἰμπεῖβ πανα 
Β6εῇ ἴῃ {πεβς ἄγγελοι ῥίοις θη, ῥγοῤπεῖς, 
Οδηιγοῖ - οὔῆσεγο, ενεὰ πιαΐοὶ - πιαλεῦς 1 
Οἰμεῖβ πᾶν ρσοροδεὰᾷ Ἂπηθηάδιϊοηβ οὗ 
{86 τοχί, βυρβεϊξαξίπρ' διὰ τοὺς ἀγελαίους 
οσ τὰς ἀγέλας, οὐ διὰ τῆς ἀγγελίας ((4::γ- 
ἡπρ ἐΐε ῥγεαοίμηρ ἢ. Βαυτ, ὅτ:η., δπᾶ 
οἴδειβ νουά ἀδίεία τῆ8 του] εβοσῖα 
ΨΟΣάΒ 858 ἃ ῥτίπιϊἶνε ρίο55, 

νυ. 11, 12. πλὴν κιτιλ. τηοαϊῆεβ ἀπά 
δυατάβ ἴῃς ἰογεροίπα ; {π|8 σοη]. [1168 



το--ἶς. 

θεοῦ. 

Χὶδ, τ. -πει, ἘΡΒ. ν. 3; 1 Τίπι. ἴἴ, το; ΤΠ ἰδ σ; Η66. 1, το, νἱῖ, 26; Ῥα. ᾿χῖν. σ. 
Η ΕΗ... ἴὰ ΒΙΡ. ας. 

Ν.Τ. κ... : Νυπιρ. νἱ. 5. 
14,27, χὶ. 44; (]. ἰΐ. 15, ἰν. 8; ΕΡρΉ. 11. 
δε ἷν. 10, -αζω, δεα ἔοΣ,. ἱ. 24, εἴς, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 8ης 

13. ἐνὶ “ὅμῖν " αὐτοῖς 1 "κρίνατε: "“ πρέπον ἐστὶ γυναῖκα ς ΩΓ. ΓΑ. 
"ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι; τ4. ἢ 2 οὐδὲ αὐτὴ ὃ ἡ 
"φύσις ὃ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν ' κομᾷ, " ἀτιμία αὐτῷ ἐστι " 

15. γυνὴ δὲ ἐὰν 'κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ " κόμη ᾿ ἀντὶ 

χὶϊ, 57. 
κρινατε, 
ΧΟ 15; 
Αεἰβ ἷν. 
19;]ο. 
γἱϊ, 

ἁΜι. γι 5 
1: Μεοο. 

ἃ Ρ' ὐπὸ ἱ, 46, ἰΐ, 
Ε χν. 43: Εσοχι. ἱ. 26, εἰς. -μος 
ΤΕΥ πὲ τι δ] εν νυ τας 

1 Ὁ Ιδιίϊ. νᾳ., Αὐαρσεί., Ρεϊδξ. (ΥΝν εβίοσῃ) τεδὰ υμεὶς ἀντοι ίοσ ἐν νυμιν ἀντοις. 
3 Ο":. ἡ 411 υπος, δὰ ὈΟΚΙ,. 
δὴ φνσις ἀντ ((π (ῖα οτἄετ) : ὑγε- ϑυτίδῃ ἀηςο. 

Ρεύνεεη δὲ ἀπὰ ἀλλὰ ἰπ ἰἰ8 ἔοτοο---7ιέ 
δεοὶδ5, κοιυδεὶέ, μαι Ὧ648 Ὀεδη βαϊά 
ἷπ νν. 3:10 πιιβί ποὶ Ὅς ονετργεββεά; 
ΜΟΙηΔη ἰβ βυθογάϊπαία, ποὶ ἱπξεγιοσ ; ἴῃς 
ΒΕΧΘ5 ΔΓ6 4]1κε, ἀπ ἱπβέρδγαθὶγ πϑοδϑ- 
ΒΘΙΥ͂ ἴο ἴπε ΟἸτίβιίδη ογάδσγ (11); δηά 1 
τῆδῃ 5 Πα ἐουπίαϊη, ψψοσηδῃ 15 τῆς σμδηποὶ 
οὗ τῆς τᾶρο᾿β [15 (12). οὔτε γυνὴ . . . 
οὔτε ἀνὴρ κιτιλι: “ΝεΕΙΉεΙ ἰ ἴῃθτε 
ΨΟΙηΔΠ δρδγί ἔγοπ) τῦβϑῃ, ΠΟΥ πΊ81ιο ἀρατὶ 
ἴτοπλ ᾿ψοπηδη ἴῃ τῆς οτά." Ηετε Ταπηυ- 
80η ἰβ ἰῃς Ὀεβί σοπιηδηίδίογ: “ΕἸΠΕ 
Β6χ δίοπς ἰβ μα] 156}... δαοῦ 01Π]5 
ἀεέδος ἴῃ βαςῇ, δἀπά αἰνναυβ ἱπουραὶ ἴῃ 
(Ὠουρμῖ, Ῥυγροβε ἴῃ ρυγροβα, ν}}}] ἴῃ}, 
ἘΠΘΥ σΊΟΥ . . . (ἢ ὑψο- ο]]εἃ μεατὶ θδδι- 
ηρ, νυ ἢ ὁπ [Ὁ] βίτοκο, 6", ἐν Κυρίῳ 
δὰ νἱϊ, 30, εἴς.), ἐ.6. πηάδν ἐπε γμὶε οὗ 

λνὶϑδέ, υυθετα οπλδη 8 τῖρ μἰ5 ἀγο γε  ἰβεὰ 
845 πονπεῖε ἴῃ Βεδιμθηΐβηι (οΥ. (41. ἰ1]. 
28, ΕΡἢ. ν. 28; αἷδο (Π6 '᾿νογάϊηρ οὗ νἱῖ. 
3 ἴ. αῦονε). Εογ (δε οοπίγαβι οὗ ἐκ δπά 
διά, 566 νἱϊϊ. 6; “τὰς ψοηῆᾶπ 885 δῃ 
δαυΐϊναίεπε ἰη ἰΒς Ὠϊνίης ογάεγ οὗ πδίιγς, 
ται 45 πιδῃ 15 (Π6 ἑηδέαὶ σαυβε οἵ Ὀεΐης 
ἴο {πες ᾿ψνοπηδῃ, 50 ᾿νογηδῃ ἰ8 ἰῃς ἐπϑέγω- 
σισπέαὶ ςαυβε οἵ θεΐπρ ἴο ἰῃς πλδῃ " (Εν.). 
Βαϊ ἴῃς ἀνὴρ ἰβ ΟΥΪγ ἃ τοίδιϊνε βοῦγοε ; 
(οά 15 αρβοϊυῖς Εδιπει-- -τὰ δὲ πάντα ἐκ 
τοῦ Θεοῦ (εἶ. νἱϊ]. 6, 1. 30 ἀπὰ ποῖος, Κοτλ. 
χί. 36). Τὸ Ηἰπιὶ τῆϑῃ δηᾶ ψοπηδη οννα 
ΟὯ6 τενέγεποε. 

Ψεσ. 13. Ὑῆετζε ἰβ ἃ σοη δε ] 008] ἔδε!- 
ἰῃρ ψΜΒΙΟΙ Βυρρογίβ {πὲ δῦονα ἱπέδεγεπος: 
ἰπ ἔανουγ οἵ ἴδε ᾿ψνοπιαπ᾽β νεῖ]; ἰξ νψᾶ8 
ἱπηρ!ςἃ αἰτεαάν ἰῃ ἰῃς καταισχύνει δηά 
αἰσχρὸν οἵ νν. 5 ἴ., ἀῃηὰ ἴΒ πον ἜΧΡΙΪΟΙΕΥ 
βίαιβά: “Απιοηρϑὶ γουτβοῖνεβ (ἡπέσν ταί μοῦ 
ἐμᾶπ ἐπέγα τος ῤ505) Ἰαᾶρε γε; ἰδ ἰἴ 
ΒΘΕΙΓΩΪ ἴοσ ἃ οσηδη ὑηνεϊϊε το Ὀς δη- 
βαρεὰ ἰπ ρτᾶνεσ (ρτ. ἱπ4} το Οοὰ ὃ "-πδῃ 
ΦΡΡΕΔ] ἴο βοοῖαϊὶ βεπιίπηεπε (οἷ, ἔπι. 1. 15, 
μεταξὺ ἀλλήλων), τερ411Π|πρ {πε κρίνατε 
ὑμεῖς οὗ χ. 15. πρέπον (πειιῖ. Ρίρ. : 566 
8115.}, 45. ἀϊβεϊηρυβηβά ἔτοση ὀφείλω οτ 

ξι: (7, 19), ἀξποίεβ δεβέξπρηεξδς, βυϊϊα- 

ΠῚ το παίυτε οὐ ομαγαοίεσ. τῷ Θεῷ 
Ιεηᾶς βοϊειηηΐν ἴο προσεύχεσθαι. 

Ὗν. 14, 15. ὙΤμς πυεϑιίοῃ οὐδὲ ἡ 
φύσις αὐτὴ κιτιλι; 5υπηπηοπβ ῥεγοοπαὶ 
ἐησέϊοί τὸ ἴῃε δἱά οἵ βοοίδὶ βεηειπιεηΐ : 
“Όοε8 ποὲ Ἄνθη πίυσε οὗ δειβεὶῖ τεδοῖ 
γοῦ τμδῖ, εἰς, δ᾽" Ἐογ ἡ φύσις, 5εα Εσοχῃ. ἰϊ. 
14; ἰῃ τη18 σοππδχίοῃ ἴδ ροϊῃΐβ ἴο πηδη᾿β 
γιογαὶ σοηοίϊἐμέοη ταῖμοι [Πδπ ἴο Ἔχίεγηδὶ 
ταρυϊαίοηβ; Ηξ, δπᾶ ΕἸ. μονγθνετ, ἰδ κίηρ 
φύσις ἰπ (8ε Ἰδιίοι βεῆβε, τένεσβε [86 
οτάεγ οὗ τπουρῆς ἴῃ νν. 13 ἢ, βεεῖηρ ἱπ 
τῇς ἔογπιθυ νοι. ἰηάινί ἀπ] ἱπβιίποι (6 
τεπάεσ ἐν ἑαυτοῖς τοῤέλέη γομγϑεῖυε5), απὰ 
ἴῃ (15 νεσ. βοοίδὶ γι]6.--- ἢ, ἀπά Ηπ,., ὈῪ 
ἃ. βἰταϊπεά οοηβῖσ. οἵ διδάσκει, ταποι 
ὅτι ““Ῥεσδιβε," δηὰ ἄταν ἴᾷς οὐ]. οἵ 
“ ἸΘ8Οἢ ᾿ ἔτοπὶ νεῖ. 13, βεεῖηρ ἰπ ὅτι 
κιτιλ. τῇε ργομηά οὗ τῇς δἰῆγγπηδίϊνε 
ΔΏΒΥΕΙ ἰΔΟΙ ΤΥ ρίνθη ἴο ὈΟΙΏ πααβεοηβ : 
“Ὁ ῬοΕ685 ποῖ πδίαγε οὗ μοσβοὶῖ [θα οἢ (1115) ὃ 
(Υε5), ἔογ 1 ἃ τπᾶπ πᾶνε ἰοὴρ μαίγ, εἴς." 
Τῆς οοπιῆοη τοπάδεϊηρ 18. ῥσδέεσγαθίδ ; 
τῆς ἰεδομίπρ οἵ παΐυστα ἰβ Ἔχργεββεά ἴῃ ἃ 
ἄουδ!ε βεπίεπος, νν βίο ραίμεῖβ ἔπε δος 
δέμϑη5 ρεπέϊενι οὐ ἴῃ βι]εοῖ : “ [δῖ ἴῃ 
ἃ τηληΒ οδβε, ἰξ ἢς ψγεᾶσ ἰοπρ Βιδὶγ (υ͵ἦγ 
φμΐάφην σὲ σοπιανε ππέγίαί, Να.), ἴι ἴ8 ἃ 
ἀἰβῃοπουγ ἰο Εἰπὶ; Ὀυϊ 'ἰπ ἃ ψοτηδη 5, ἴἢ 
8ῆς Ψγϑᾶσ ἰοπρ Παῖτ, ἰΐ ἰ8 ἃ βίογν ἴὸ πεγ'". 
ἀνήρ, γυνὴ 5Ξίαηᾶ ἴπ ςοηδρίσιοιιβ δηῖῖ- 
ταϑὶβ ργεςεάϊηρ [6 οοπ]. : ψπδὶ [8 ἀϊ5- 
οτθαϊεδὉ]ε ἱπ τῇς οἠς 5 ἀεὶ! ρ τ] 1η [88 
οἴδει. Ηοπιοτ᾽β νγνασγίοσβ, ἰΐ 15 ἵτις, ὑγογα 
Ἰοηρ μαὶγ (καρηκομοῶντες ᾿Αχαιοῦ, 8 
αϑῃϊου τοϊαϊποά δὲ ϑρατία; σὲ {πὸ 
Αἰμεπίδη γουτ Ττορρεά δῖβ μεδά δἱ 18, 
Διὰ ἴἰ ννᾶβ ἃ πλϑτκ οἱ ἰὈρρεσυ οἵγ δῇεσηὶ- 
ὨΆΟΥ (ἃ ἱεραὶ ἀτιμία), ἐχοερὶ ἴογ {Ππ6 
ατἰϑιοογαιὶς Κηϊρῃιβ, ἴο ᾿εὶ {π6 Βαῖγ αἴτεγ- 
τνγᾶτὰβ ρτον ἰοπρ. Τῇΐβ ἔβοϊπρ ργεναὶ βὰ 
ἴῃ δηοίεπέ 85 ἰξ ἄοεβ ἱπ τηοάθσῃ ΠΊΔΠΠΘΥ5 
(ς,. τε ςαϑε οἵ Αρβαίοπι). [Ιἢ {86 σα ]ς 
οἵ τῆς Ναζίγί(εβ παίυγαὶ ἱπβιϊπος νναβ δεῖ 
αϑὶὰς ὈΥῪ δῃ εχοερίϊοπαδὶ τε] ρίουβ νοῦᾶ- 
ἴοη. Τῇς ψοσιαπ᾽Β κόμη ἰ8 ποῖ τε ΓΕΪΎ 
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ΚΉΘΡ, ἱ. χα αὶ περιβολαίου δέδοται 1 αὐτῇ. 

ΧΙ. 

τό. εἰ δέ τις ' δοκεῖ " φιλόνεικος (Ρ5. ςἱ. 
6); Εχοά. εἴ δώ ἢ , ᾿ , 3 Ε 2Φ. " εο , 
ΕἾ ΤᾺ εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην " συνήθειαν οὐκ ἔχομεν οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι 

Τουγακαι. τοῦ " Θεοῦ. 
; 8. 

οἱ“, 6. Α ῦ » 2 οὐκ κ᾿ ῶ. 32 "ἢ Ἷ εἶα. 17: Τοῦτο δὲ ἢ παραγγέλλων 5 οὐκ “ ἐπαινῶ,2 ὅτι οὐκ εἰς τὸ 
τῷ ΝΟΥ, ἀεὶ; 

Εξζεῖς. ἰἰΐ, -κια, [κ. χχὶΐ, 24. -κειν, Ῥτου. Χ, 12. Ὁ ὅεε Υἱϊί. γ. Οϑεε (. 2; (Ὁ]} ἐχργεββίου, 
Ν.Τ. λ... μῶ Ρ]. Ἐὸοσ Ὁ]. ἐκκλ.ν β8α νὴ, χγ. Ρ 8:6 νἱϊΐ. το. 4 ὅ8εε γνεζ. 2. 

1 αντῃ δεδοται : ΟῊΡ, 37,46. Οπ. αντῃ 6 (νΥ εβίεση). Τ. ., δ5. ἴῃ δ ΑΒ, εἰς, 

3 παραγγελλων οὐκ ἐπαινω; ΜΜΟΡΌΘΟΚΙ;Ρ, εἴς, ; βοπιδ διέ. οορ. 80 Τίδοξ,, ΥΝ.Η, 
ἐχέ., ἘΌΝ. ΕἸ., Νεβεα Ἐχίεγηδὶ ἐνίάεησε δι γν θαϊδησεά. 
παραγγελλω οὐκ ἐπαινων: ΑΟ'ΩΘ, 17, 46, 67" ", νβ. βυύβοβ. 80 Γ,δοῆπι., Τιε,, ΑἹ., 

ΧΗ. "παρ. Βοίᾷ νεῖθϑβ ἰπ των : Ὀἤετ., 137; θοίῃ τῇ τω; Β. 866 ποίς δῬεΐονν. 

ὯΟ ἀτιμία, Ῥὰϊ ἃ ροβίτἶνε δόξα ; πεῖδεῖ 
πε δόξα ἀνδρός, μετ Ῥεδυξν π858 π᾿ ἐπῖβ 
15. στοῦνῃ πᾶ επβῖρῃ. Απά ἘΠ 15 “ βοῦν ᾿᾿ 
ἰδ στουπάεά ὕροπ Πα ΠυπηΠν : “ θεσαῦδα 
ΒΕΓ Βαίγ ἐο βόγυε ας α λοοά (ἂντὶ περι- 
βολαίου) μ45 Βεεη ρίνθῃ ποῖ" --ποῖ 85 ἃ 
βυρβείαίς ἕο μεδά- ἄγεββ ((Π15 νουἹᾶ θὲ 
το βία εν ῬΑ] 5 σοπιθπεοη), δαὶ ἐπ ἐλέ 
παΐμγε ΟΥ̓ ἃ σονετίηρ, ἰὩ05 ἐο γπαΐοϊ ἴῃ 
νεῖ! (ἐν ρμὴδε ἀε υοἱἷς, αἀ.); ο΄. χάριν 
ἀντὶ χάριτος, [οππ ἱ. 16; ἀντὶ κασι- 
γνήτου ξεῖνος . . . τέτευκται, Οἀγες. υἱϊϊ. 
456. δέδοται (ρί. ρ455.} οσοηποίεβ ἃ ῥέγ- 
»παπεμέ θοο (5εῈ 2 Οὐχ. νυἱῖϊ, ᾿,1 Ϊομπ 
1. τ, εἰς). περιβόλαιον (ἔτοπι περι- 
βάλλω), 4 τυγαῤῥέγ, πιαπέϊφ, ἰβ ἤετα ἐχ- 
ςαρεϊοηδ!ν υδεᾶ οἵ μοδά-ρϑᾶγ, 

ψεῖ. τό οἷοβεβ (με ἀϊβουββίοη βῃδγρίυ, 
ὙΠ 115 ἀρρεαὶ ἴο εβίδὈ] πε Ὁ τι βιίδη. 
τὰ]α. [ἢ ἴτε 411 {παὶ πε Αρ. 85 δἀάναηοεδά 
ἴπ τηδἰπίεπαποα οὗ {πε πιοάδϑβι ἀϊβεϊ ποι οΩ 
Ῥεύνεεη ἰδ ς 56 χεβ, ΔΠῪ ΟἹα ἰ8 5111} τηϊη δὰ 
το ἀεραΐε, ἢς πγυβί θῈ ρυΐ ἄονγῃ ὃγ ἀμέλο- 
γὲἐγ---ἰλαί οὗ Ρ. Ηἰπιβεὶῖ δηὰ 5 οΟ ]δαρυεβ 
(ἡμεῖς), ΞΒαρροτίεά ὈΥῪ πηΐνετβαὶ ΟΠ τ βίεπ- 
ἄοπι ; οὔ. χῖν. 33, 37 ἢ1.---δοκεῖ φιλόνεικος 
εἶναι, ποῖ “' 5εεπ15,᾽ δῖ “ ἐλίιᾷς (ῤγέ- 
ϑμηες ; 8εὲ Ῥ4Γ8.)}) ἴἰο θὲς οοηίεπίίοιβ ᾽" ; 
εἴ τις ἰἅΚε5 ᾿ηἃ. οὗ ἐπε οαϑς βυρροβεά (45 
ἴῃ χ. 27), πὰ ἴοο {κεν ἴῃ αυδγγαΐβοπις 
Οοτ. φιλόνεικος, ποί ανπαης υἱεΐογὶα 
(Εβ:.) 45 ἰζ ἴτοτῃ νική, θαῖ αὐἱάης {ξέέηεπι 
(ἴτοπὶ νεῖκος),---ὦαὶ ἀϊβραίεσ ἔοσ ἀϊβραΐα- 
ἐἰοη᾽Β βαΐς.---ἡμεῖς, ἴπ σοπίταδὶ ἢ αἱ 
ἐκκλησίαι, πιδδηβ ποῖ “1 ἀπά {ποβε {{Κ6- 
τηϊπάδά ᾽ (Μτ.), θυϊ “1 δπά τὰν ξεϊον- 
ταἰπι βίαι ἡ οὐ 1 δηά [86 ΑΡοβίϊεβ σϑηει- 
ΑΙΙν᾽ (οὐ. ἵν. 6-13, χν. 11, 2 ὕοτ. ἱ. 19, 
ἶν. 13, εἴς.).---τοιαύτην συνήθειαν, (ῃς 
ςυβίοτῃ ἀεβοτίεά ἴῃ νν. 4 ἴ. ἀβονε, ψῃϊ ἢ 
ξϑνε τίῖβε ἴο {π6 ΒΟ 6 ἀϊβουββίοη ἢ τοί, 835 
ΤΉΔΠΥ ἀπάετβίαπά ἴι, ἐδε σμσέοηι οὗ δεῖνι δ᾽ 
εοπίοηέϊομς (ἃ ἐδηηῥ εν, δυτεῖν, ταί μεσ τΠδη 
ἃ οὐβίοπι): ποὺ οπὲ σουᾶ {πῖπκ οὗ πὰ 
ἌἌῤῥ. (ἡμεῖς) ἱπάυ]ρίπρ δυο ἃ παδῖε ! 
Τῆς δἀνοοαίεβ οὗ ἔεῃγλϊηΐπα επιαηοϊρδιίοη 

ΤπΔΥ Πᾶνα βυρροβεά {πα Ρ,, {πε ὁπατηρίοπ 
οὗ ᾿ἰρεγῖν, νγὰβ ΠΙπιβα!  οη τπεῖγ βίάδ, 
δηά τῃδε ἐπε τε]εσείοη οὐἵἩ ἐπς νεῖ] ννδβ ἴῃ 
νόρας εἰδενπεῖς; ἢς ἀεηΐθβ Ὀοίῃ, ΕῸΓΣ 
συνήθεια, 1,αἱ. οοη-δμσέμαο, 5ες νἱϊ!. 71 
ἔοτ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ, ἱ. 2, ἷν. 17, [6 
ΡΙ. σοηνεγίηρ ἴῃς ἰάθα οἵ ὑπδηίτλ 
διποηρβὶ τῆδηγ. Ὑποβεὲ ΨὯῸ εχρίαΐη 
ΚΙ ΒΌΓΘΠ ἃ Ουδίοπι᾿᾿ 245 {παὶ οἵ “ Ῥεΐπρ 
οοπίφητίονιβ,᾽ 504} ν Ππκ (Πΐδ νογ. ψΠ ἢ 
νν. 17 ἢ. [Ιἐ ἴβ ἔγιε {πδὲ {πε σχίσματα 
οὗ {με βεαῃεῖ, {πὸ πε ἔριδες οὗἩἉ ἱ. ττ, 
τεηδεὰ ἰο φιλονεικία : ἰπ ἰγαςἢ {πὸ ἀϊ5- 
Ῥυϊδείουδπεβ85 οὗ ἐπε Οοσ. τη ἱπίο ὄνεσυ- 
τηΐπρ---α νγνοπηδ  Β ΒῃΠΑΨ], ογ (ῃε πλοεὶ[8 οὗ 
τδς Ατο-ἀροβεῖεβ ' 

8 370. ΤῊΕ Οηὕκοη ΜΕΕΤΙΝα ΕῸΚ 
ΤῊΕ ὝΝΟΕΒΕ, χὶ. χ7-22. ὙΤΠπε Οογ. ΟΒυσο ἢ 
μαά νυγιεέθη βε  ἐςοπιρ  ΔσεηΕἶγ, εχρεσεησ 
186. ΑΡοβεῖθ᾽ 5 σοπηπιεη ἀδίίομ ἀΡΟΠ [5 τὸ- 
Ῥοτί (2). [ἴπ τερίν Ρ. ἢ88 10υ8ὲ ροϊπεεᾶ 
οὐξ οὴδ βθγίουβ ἱγγερι τίν, νυν μίοῃ πηῖρῃς 
ἰηάεεά με ρυῖ ἄονη ἰο ἰρηοζδηςε (3, 16). 
Νὸο βυοῃ Ἔχοῦβα 18 βοββίθῖε ἴῃ τεραγὰ ἴο 
ἰὰς ἀϊδογάεγβ ΠεῈ μδ5θ πον ἴο 5ρεᾶκ οὗ, 
ΨΏΙΟΝ ἀγα τερογίεα ἰοὸ Ηὶπὶ ὁ δνϊάδβηςα 
παῖ 6 σαπηοὶ ἀϊβογεάϊε δες ἐπέ 
ἀἰυϊπίοηπς ἀῤῥαγεπέ ἑη ἐπε Οἰνεῖ νισεέηρς 
(19), αηὰ ἐΐε ργοβ5 ει βδῆπεος αμὰ 5δηση- 
αἰτέγ ἀἰδῥίαγεά αὐ ἐδιε σοπιπιοη πισαὶς (20 
ἢ). ϑυσῖ Ὀεπανίουτς ἢς σοτίδί ον σδηποῖ 
Ῥταῖβε (17, 22). 

Μεγ. 17. {πὰς Τ.Ε. θὲ οσοττγεςί, τοῦτο 
(τερεδίβά ἴῃ 228) ροἰπίβ ἴο {πε ἱπϑίγυςίίοη 
δρουΐ ἰο Ὀς ρίνεη γεβρεοϊίηρ ἴῃς Τιογά᾽ 8 
ϑαρρεγ: “Μογβεονεν (δέ), ἴῃ δίνίπρ γοῦ 
(815 σμᾶγρε 1 ἄο ποῖ ρύβῖβε σου}, βθεΐπϑδ 
ταὶ, εἰς." : 8ο πι. απά Ἃ:. Εἰ. Ἐτ., 
Εβι., Βρ., Ηἢ, Ηη., ὅπ. ἴῃ νυ. 3 ἢ. Ρ. 
τϑοιῖῆεά δῃ δἰσοῦ, πον πα πιιδὲ σαηβΌΓα 
ἃ δἰατίηρ ἔδυ; "16 ἴοη ἄενίεπε σεἰαΐ ἄπ 
δΙᾶπια μοι! (6 .}; νν. 3 δηὰ 17 θο(ἢ 
ἀείγασι, ἰπ ἀϊβετεπε ἄεργεεβ, ἴτοπὶ ἐπα 
ΚΕ Ρταῖβε ᾿᾿ οὗ νεσ. 2. τοῦτο παραγγέλλων 
Βᾶ5 ἴο νγαὶξ Ιοὴρ ἴογ 1:8. ἐχρίπδείοη ; Ρ. 
᾿ἰηρεῖβ ουθῖ [8 ῥγε ἱπλίπαγν τε μεαγβδὶ οὗ 



1:6---λο. 

"κρεῖττον 1 ἀλλ᾽ εἰς τὸ "ἧττον 1 " συνέρχεσθε. 
γάρ, ᾿ συνερχομένων ὑμῶν ἐν τῇ 2 ἐκκλησίᾳ, ἀκούω “ σχίσματα ἐν 
ὑμῖν "ὑπάρχειν, καὶ "μέρος τι πιστεύω " 19. "δεῖ γὰρ καὶ " αἱρέσεις 
ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα ὅ οἱ " δόκιμοι " φανεροὶ " γένωνται ἐν ὑμῖν. 
"4 συνερχομένων οὖν ὑμῶν “ ἐπὶ τὸ ὁ αὐτό, οὐκ ἔστι " Κυριακὸν ᾿δεῖπ- 

ἢ. 20, οἷς. 

ἵϊ, α ; ἔνε {ἰπγεβ (βίῃ ᾳ.) ἰῷ Αςίἴβ. 
ἷ, 12. αδοκ., ἶχ. 22. ς ὅεε ἰϊ. χ3. 

{1]0. χἰϊί, ς,.4; εν. χίχ' ο, 17; 1ἱκ. χὶν, τὰ δ΄. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

α οτη. ἱ. δ, 111. 4 ; Ηςθ. νἱΐ. 2; 785. 11]. 17: πίεδους μεν, χἱϊ, 48; χν. 46, εἰ 
4 Οος. ἶχ. σ, χί. 4 : Κοπι. ἱϊ. 25, ἰῇ, ἃ: Ηεδ. νἱῖ, 18, χίϊ, το: Αςῖα χχνὶ ϊϊ, 22. ἐποὴν τις 

Υ ΒΙ6Ι]., μι. ; Ὑπαὰς, ἰν. 30; Χεη,, Εφ., '. 12, δἷς. 
δ 2 Οοτ. χ. 1:8, χἰῖ!. γ. Ἀσπι. χίν. 18, χνὶ, το; 4 Τίγ,. ἰΐ. χ6: 

ἃ χίν. 23; Ὑἱ} εἰμι, νἱΐ. 5. 
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-- ᾿Ὶ 18. "πρῶτον “" μὲν τ δος; 9. 

56.χχὶῖ]. δ, 
Αἀν. ἱπ 2 
Οος. χὶΐ, 
15; οἵ. νἱ. 
γ ἃῦονςε. 

ἴνν. 331.) 
χῖν. 23.26, 
Αοίβ 1. 6, 
εἰς. ; ΜΙ, 

γν.3: 
Ἢ 8εε ἱ. σοῚ χ 8εὲ 

8 6δ]. ν. 4ο; 2 Ῥεῖ, 

-- ε Κεν. ἱ. το, ὅ:εε ποῖβ θεΐου. 

20. 

2 ὅεε νἱϊ. 2. 

ἱκρεισσον.. .σσον: 8]] ρσε- ϑυτγίδῃ ὕπος, 

3 Οπι. τῇ 411 υπος. δηᾶ πλὴν τηΐπη. 

Ξιγα καὶ ()): Β", 37, 71, γὙ5. 588... Ατηδτϑι, 850 Ττερ., δ μπι, ; ὟΚ. Η., Ν δες 
ὀγαεκε και. 

τῆς Τουπάϊηρ οὗ (ἃς Ιιοτᾶ᾽β ϑυρρεσ, δπά 
{πε “σμαγρε"" ἰς Βεϊὰ ἴῃ βυβρεῆβε; 15 
δἰδὶ θεςοπιεβ εν ἄθης ἴῃ νν. 20 ἢ. Νείεπον 
ἐπε ζερειίτιε ἱπάσοογμη σεηβυτεά ἴῃ τῆς 
αϑε ὶ (1 νυ !οἢ τοῦτο 15 τοίεισοδ Ὁν Μτ., 
Βι., αά., ΕἸ., εἰς.), ποτ ἐλε σομέσπ ἰομϑηέ5 5 
βἰαποςά δὲ ἴῃ νεῖ. σό (ΌΥ ψνῃϊοῃ Εν. δπά 
Ἑά. ἐχρ!αἷῃ 1ἢ), μὰ θδεη, βιγίοεν βρεακίηρ, 
ταλίίοσ οὗ ἃ ολαγρε; ταοσθονοσ, ἴῃς Ὁδοκ- 
ννατὰ τεῖ, οἵ τοῦτο ἱπνοῖνεβ ἴπε αν κ- 
ψαιάπεββ οἵ δββοοίδιίηρ ἐπαινῶ Δδηὰ [118 
ἱπίγοάυοσίοσν Ῥέρ. στ ἀϊδοοπηςεοίεά οὗ- 
Ἶεοίβ ; τμε8ς ἱπίεγργείδτίοπβ δεΐίεσ ἤΐ πε 
Οἵποτ τεδάϊηρ, παραγγέλλω.. . . ἐπαινῶν. 
τ ςοτίαίῃ βρεοιῆς ἀπά βοϊεπηη ἰπ͵απο- 
εἴομα τεβρεοϊΐϊηρ ἕῃς Εποπαγίβε ἴῃ νῖονν, 
Ῥ, βγ5, “1 ἀο τοί ῥγαΐῖβε (γου), ἴπ πὶ 
ποῖ ἔοσ {πε Ὀςξίζεσ Ὀυς ἔογ τῇς Ψψοῦβε γοὺ 
οοτης τορείῖμοτ᾽"".---ῦτι, Ἱτἢ τὰς Κα Ὀτοδά 
Β6Π86 88 ἴῃ ὶ. 5, ἶχ, το, ρίνεβ δί οπος [Ὡς 
εοπίεπὲ ἀπὰ ργομμά οἱ ἀϊβργαῖβε. ΤῈ 
δεηογαὶ ργοβιίεββηθββ οἵ πῈ ΟΒυγο 48- 
ΒΕΠΊΒ]1ε5 γεδοπεά ἰἰ8 οἰϊπιαχ ἵπ (ῃς ἄς- 
βοογδίίοῃ οἵ ἴδε 1ογάβ ϑυρρογ, δεῖς 
Βα! οννίηρ θοηᾶ (χ. τό ἢ). 

Ψψεῖ. σ8. Τῆς δενετῖε γερτοδοῆ, εἰς τὸ 
ἧσσον συνέρχεσθε, ἰ5 ἰυδιἰδεὰ ὈΥ νν. 
18-22, Ποῖα ἰδδά τουπὰᾶ τὸ τῆς ἱπιεηᾶεά 
παραγγελία.--πρῶτον μὲν τεααυΐτεδ Δη 
ἽΜΕΡΟΝ δαὶ πλάι Του ποουιΐηρ (οὐ, 
Εσηλ. ἱ. 8) : [ες σοπιρ᾽επηεπὲ ἈΡΡΕῶτΒ ἴο 

1ῖς ἴῃ χίϊ.-χῖν. -τοῦΐας., ἐλε αδι5ε οὗ εῤὶνἰέμαὶ 
εἰτις, ἃ [ατίμες ἀῃὰ ῥγοπιίπεηί βτουπὰ οὗ 
ἀϊβαρρτοναὶ (Μσ., Ηπ., ΕἸ.). Βὲ. δηά Ἐα, 

Βηὰ (πε δπείεπεβὶβ ἱπ τὰ λοιπά, νεῖ. 34ὖ. 
ΗΙ. τοπάετβ πρῶτον “οἰιεῆγ,᾽ ἀϊβρεῦβ- 

ἰπρ σε μ ἀπν ςοπιρίεγαθηῖ, θαϊ μὲν δυρ- 
ῬΟβε8 ἃ τηθηίαὶ δέ. δεῖ. 20 ρίνεβ πὸ 
εομέγαςίεά στουπά οὗ οεπδυγε, 11 βίδπάβ 
ἀροη ἐλε βάσις ργομηά.---συνερχομένων 
ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ (ποί τῇ ἐκκλ.» 1π ἐπε 

Ολμνελ): “ 48. οἴϊεπ 45 γοῦ οοπῖε ἱοροῖμες 

ἐπ ἀββειη ]ν "--Ρίρ. ργ. οὔ γεῤεαίξά οσσυτ- 
τεηςς ; ἔπε σχίσματα ἴῃ ΟΠυτοῦ τηδοξίηρα 
ψνετα σῃτοπῖο. ΕῸΓ ἀκούω σχίσματα, 5ες 
ἷ, το ἢ; {Ππ6 ῥγ. “1 ἀτὰ πεδγίῃρ " βυιρρεβίβ 
(1π οοπίταβε ἢ ἐδηλώθη αρονο) δοη- 
ἐϊπμεά ἱπξοττηδιοη ἔγοπῃ νδτίουβ αυδτίεσβ 
(τ. ν. τ, ἀκούεται) : πεπος ἴῃς φυδὶ ἔγίπρ 
μέρος τι (1ςς. οἵ 4εβη θη) πιστεύω, 
ψνΔπτηρ ἴῃ Οἢ. ἱ. ; Ρ, ἄοεβ ποῖ “εϊΐενε ̓" 
δνειυτΠίπρ τερογῖεά τὸ μΐπι, Ὀυΐ 50 πη οἢ 
88 ἰ8 βἰδίδὰ δε ἄοεβ οἽγεάϊι.---ὁ πάρχειν 
(8:5 Ῥδγβ.} ἱπιρ]1ε5 ποῖ {πε θάτγε ἔαςϊ, Ὀὰϊ 
ἃ ολιαγαείεγί είς ζαεί, ἃ ῥγοῤγίμπι οἵ τι ῖβ 
ΟΒυΓΟ ---ι πᾶνε τποῖσγ Ρίδος (γε {δετε) 
δτηοηρϑί γου"": οὗ, Αςίβ χχν"[. τδ, 
ες. το. Ῥαϑὺϊ 15 ργεραγεᾶ τὸ θεϊΐενε 

ννῆδὶ ἢς τυ ἢφᾶτβ; {πεβα ἀἰνίβίοηβ ὑγοσα 
ἱπενιαῦῖε: “Ἐρὶ ἰπάεεά ρατγιίῖεβ. ταυβί 
πεςᾶβ εχίβὲ ἀτποπρ γοι"".---δεῖ δῆτταβ ἃ 
ΠΘΟΕββιΥ ἱγίπρ ἱπ τῆς τηοσαὶ σοπάϊτοτδ 
οὗ τς οα86 (8εε ποίε οη ὀφείλω, 7).-- 
αἴρεσις (Ξεα ΡΔΓΪΒ., ἀπά ποίε ου ἷ. 1; 
ἴτοτι αἱρέομαι, ἐο ελοοΞεὴ ἰδ ποτε βρεοίῆς 
ἔπαπ σχίσμα, ἱπιρίγίπρ "πεπέαϊ ἱσηιάδηον 
-οἰπ ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ ἃ σελοοὶ, Κιολέμηρ, τμεπ 
ἃ 5: οἵ ῥαγίν ὑογνιεά οἡη. α δακὶς οΥΓ 
οῤὶπίοη : βες Οὐ., 5.0. 4150 Ττεης, 8575. 
8 4; “Ηεγεβυ 185. ἰῃπεογεῖοαὶ βοπίβπ), 
ΒΟ β8πὶ Ὀγαοιῖοδὶ μεγεβυ ". Ὑποβε Ψογάβ 
ἀεδίρηδῖς, δἃ5 γεῖ, ραγιίςβ ψ πίη μα 
Ομυτοῖ ; ἴῃ ΤΊς. [1]. το, 2 Ῥεῖεσ 11. σ, [ΠῸῪ 
γεῖρε ἰοννασὰά {πεῖγ ἐςοϊεβίαβεῖσαὶ 86. 
--ἶΝον ἴδετε ἰβ ἃ σῦς ρυτροβε οἵ αοὰ 
01 Π]ΠΠ1εἀ ἴῃ ἐπεβε ὈΠΉΑΡΡΥ ἀϊνί βίοπϑ ; ἔπεν 
δεῖνε ἴὸ δἰἔξ τῆς ἰογαί ἔτοπι τῆς ἀϊδβίογαίι. 
“ἴῃ ογάδγ (ῃδὶ αἷβο [ἢς ἀρργονεᾶ πιδᾶὺ 
θεςοπῖα τηδηϊξεδί ἀπιοηρ γοι", ὙΠεδα 
αἱρέσεις ἀτε ἃ πιαρηεῖ διγαοιίηρ ἀπβουπά 
δηὰ υηβϑεδὰ πῖπᾶβ, ἀπά Ἰεανίπρ βεπαΐπα 
Βεϊίενεῖβ ἰο βίαπά ουἝ "δρργονεᾶὰ"" ὈῪ 
ἐπεῖγ οοπβίδπου ; 8εὲεὲ 2 ὙΠΕΒ8. ἰΐ. Σὰ ἔν 
μετα (ἢ6 βάση {πουρῆὶ 15 ἀἰ θαυ ΠΥ 
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: πὰ γον φαγεῖν" 21. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον ᾿ δεῖπνον " προλαμβάνει ' ἐν 

μ2η86); τῷ φαγεῖν, καὶ ἢ ὃς μὲν ' πεινᾷ " ὃς δὲ ἢ μεθύει " 22. ' μὴ γὰρ οἰκίας 

8: Ψν]δά, ᾿ οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ᾿ ἢ τῆς " ἐκκλησίας τοῦ " Θεοῦ 
χνΐϊ. τό. 

᾿ χίί; 8, “8; καταφρονεῖτε, καὶ ἢ καταισχύνετε τοὺς 1 μὴ “ ἔχοντας ; τί ὑμῖν ὃ 4. (ον. ἱΐ. 

16: Ἀοπλ, εἴπω 5; "ἐπαινέσω " ὑμᾶς ; ἐν τούτῳ οὐκ " ἐπαινῶ. 
ἶχ. “ι, χίν. 
8,512 
Τίπι, 11. 20; 1.ἀ6ϑ 52; οπςε ἰπ Αείβ, εἶπε ἐΐπιεα ἴῃ ὅγα. σα. 
ἰδ. 15; Μι. χχῖν. 40; 0. ἱΐ, το. 18:εε ἰχ. 4. 

ἢ 8εεὶ. 2. Χ. τϑι χὶν. 36. 
ἰὰ α6. Ῥ89ε ἰ. 475. «ΤΑ, Ηἰ, τα, χχὶΐ, 36. 

ἐ 58εε ἰν. σι. Κι τ. ν. γ; Αείε 
τῇ ἘῸΣ ἡ ἰῃ ἀουῦθὶς ἱπίεγσορε., οἵ. ἱ, 13, ἰχ. 8, τὸ 

ὁ Άοχα, ἰΐ. α; τ Τίπ). ἐν. χὰ, νἱ. 2; Ηθῦ. χἱϊ. ἃ; 4 Ῥεῖ, ἰΐ, το; ἰδγίςς 
Υ 8:εε νεζ. 2, 

Δ προσλαμβανει, Α, ξοπιε 20 τηΐπῃ. προ Δη προς οἴϊεη οοπῆιβεά ἴῃ ΟΟπΊΡ. ν88. 
5 ἐπὶ τῳ φαγεῖν: Π6, νρ. (αὦ κπιαπάμοαη μη). 
Σειπὼω υμιν (ἰπ (815 ογάσγ) : 811 πηος. μὰ ΚΙ, ᾿ 

4 «παινω, ΒΟ, νᾷ.» διε, ΕΖ, Ἐογ ροβίείοῃ οἵ τῆς: ἐπι εν 866 ηοίΐς Ῥεΐον. 

ΔΡΡΙἰςά ; δἷβο σι, ν. 4, ἡ ὑπομονὴ κατ- 
ἐργάζεται δοκιμήν, τ Ῥείετ ἱ. 7; 4150 Τετί,, 
1) Ῥγαςογ. Ηαγεΐ., 4, “αἱ Πἄε5 βαρεηᾶο 
ταπίδιίοηεπι δαῦεδὲ οεΐατη ργοθαίοηεπὶ 
Εοτ δόκιμος, αοοεῤίφά ο5 ῥγοοΐ, Βεε Ῥδτΐβ., 

.658Ρ. ἰχ. 27; ἴδοβε ἀρργουεᾶ νψἱτ αοά 
{δι|5 “ δεοοπις τηδηϊζεβε " 10 πλδη ; “1 εἷ- 
ει εδὲ ἄς τηδηϊξεϑίεσ ὅπ σταπᾶ ἰουγ 168 
τροσῦτεβ ἄε 1᾿ ἐρ]15ε βέσγίειχ εἱ ἄς. Ῥοῃ 
Αἰοὶ ᾿" ((ἃ.). ““θοταΐηυβ (4110 8 ἐχροσὶ- 
ταδπεῖβ ρσορδὲ σοῃβίδητδαι διογιγα. ῬῈ]- 
οἶγα οοηβοϊδεῖο 1" (Ον.). 
ν. 20, 21 τεϑίσης Ὑ] ἢ τα ρ μαβ]8 (ἢ 6 

οἰγοππιβίδηεαὶ οἴδιιβα οὗ νοσ, τ8 δπά ἄγαν 
οὐξ, ὈῪ οὖν, πε αἰ Βαβέγοιιβ ἰββδιις οὗ ἐπε 
σχίσματα: ἐπεν Ρτοάιςοε α σὐδίδίε σόῥαγα- 
ἐΐονι αὐ ἐξδ σοπιπιοη γιεαὶ οὗ ἐξ Οπμγοῖ, 
ἀεείγογίηρ ἐπε γεαϊΐϊέν ο,.00 ἐπε 1, ογά'ς 
ϑιῤῥέγ. ΟὮ. ἱ, 12, 111. 3 ἔν, ἵν. 6, Βῃοννεά 
τῆδε τῇς ὅοσ. ἀϊνιβίοηβ νγοτὲ οἵ ἃ ῥαγέξξαη 
οδαιδοίεσ, δπὰ 1, τὸ ἔμπαι ἐμέφιϊδοίμαϊ 
ἀϊετεμοεβ επιογεά ἰηΐο {ποτη ( ψΠ]. α- 
7); δυι ἐἀὲδέἑηοέϊοτις οΥἹ τοεαϊἐᾷ ςοπίτὶ- 
δυϊεά το ἐπε βαπὴς εἴεοῖ, Τῆς ἔνο ἰδεῖον 
ἰπδυσηοεβ σοπδρίτεά, [ἢ τίομεσ δηά τλογα 
ουἰναϊεά Οοτ. ΟΠ γβείαπβ ἰδαπίηρ ἕο ἃ 
βοεἰπάσ!σεπος ψμιοῦ {πεν ᾿υβεϊπεὰ οη 
πὰ στοιιπά οὗ δη]ρμβέεητηθηῖ; ἰῃς αἱρέ- 
σεις 5'ορεά ἄοννῃ ἰοννατά κραιπάλη καὶ 
μέθη.---ἐπὶ τὸ αὐτό, “το {πε 5Βαπιε (5ρο) "". 
-- οὐκ ἔστιν κιτιλ. σλῃ Πατγάϊν πιθδη, “ἴῈ 
ἷδ ποῖ ἴο δαὶ ἐμε 1, γᾶ Βα ρρετ ᾽" (50 ΑἹ. 
δηᾷ οἰπετβ)---ῖοσ ἕῃς Οοτ, ἐημέδιαδα 118, 
δας Ὁ. ἀπννογίῃν Βεμανίουτ (26 [.) πευΐγα- 
ἰβεά ἐπεῖσ ρύσγροβε : Ῥ. βδὺβ δἰἔπο “ἰξ 
(5. γοῦγ ἔβαβε) 18 ποῖ δὴ εδεϊπρ' οὗ ἔπε 
Ιμοτγά᾽β ϑαρρετ" (ΑΝ, ΒΖ., δι, ΠῪΝ., 
Βι., Ηπ., ΕἸ., σά. : “οε π᾿ εβὲ ρᾷ5 ἰὰ 
τΏΔΗΡΕΙ, εἰς.᾽}}; οἵἍ “1 15. ποῖ (ρο551016) 
(ο δδὲ {πε 1ογά᾽5 ϑαρρεγ" (ΕΝ., ΒΕ.» 
Μτ., Ηξ, Ἑά,, Ἐν.)-ττβιοῃ εδιπρ ἐς ομέ 
ΟΥ̓ ἐλιε φιιδεέϊομ. Μετ. 21 Ῥθᾶγβ οὐδ {πε 
δι ἱπίβγργείβείοη, βίηςα ἰξ  ἄββοσίθεβ ἃ 

βίδίς οἵ {πίπρβ ποῖ τχογεῖν πα] γἱηρ Ὁπὲ 
γεῤμρπαηέ ἐο ΔΠΥ ἴτας κυριακὸν δεῖπνον ; 
οὐκ ἔστιν ςαττίε5 (15 βίτοπρ' 56Π58, περᾶ- 
Εἰνίηρ [πῸ ἑάδα 458 νγ)Ὲ1} 45 ἕαςξ, ἰπ Ηδϑ. 
ἶχ. 5, δηὖ οὔσῃ ἴπ οἱ. Οτ.-- Πα δάϊ. 
κυριακὸν (--τοῦ Κυρίου) βίαπάδβ ἴῃ 6π)- 
ΡῬΒαιὶς σοηίγαδε ἢ ἴδιον, ἴῃς ἐετηιπα- 
τίοπ -κὸς δἰ σηἰ νην ἀὐπά οὐ παΐμγε ; “1 
18. ἱπιροββίθ᾽β ἰο εαΐ ἃ βιιρρεσ οἥ ἐδὲ Τνογά, 
ἴου εαοῇ πηδῃ 18 'π παβίε ἰο ρμεῖ (προ- 
λαμβάνει---ῤγαοσομῥαί, ΒΖ.) ἀἰς οἵόον 
ΒΌΡΡοΙ ψνμδη ἢς εἰ, "--οῦ “ Δυγίηρ ἰδ ς 
τλθ]" (Εν.; ἐν τῷ φαγεῖν, ἐπ φἀθηάο, 
ΒΖ. ; ποῖ σα »ιαπάἀμοαμάμηι, 45 ἴῃ Νρ.). 
Ἰηβίεδά οὗ νναϊεῖηρ' ἔοσ οπε ἀποίπεσ (33), 
ἴδε Οοζγ., δβ {πεν Ἂπίεγεᾶ {π6 58 ]γ- 
τοοῦλ Ὀτίπρίπρ ἐμεὶγ ῥτον βίοηβ, 58: ἄουνῃ 
ἴ οπος (ο φοπϑιτῖὴς δαοῇ ἢϊ58 ΟΠ ΒΌΡΡΙΥ, 
1κῈὲ ρῥείναϊς ἀϊποῖβ δὶ 4 ταϑίδιγαπε; 
προ- Βιιρρεβίβ, ἰῃ νίονν οὗ νεῖ. 22, δὲ 
(Πα τσ ἢ Ἔνθ ληγγίεα ἴὸ ἄο ἘΠ15, 50 45 ἴο 
δνοϊᾷ 5Πατίπρ ὑνἸῈ ἢ βίλνεβ πᾶ ἴον ρεορὶς 
αἴ ἃ σοπηπηοη ἀἸ5} (22) .--- Ὡς κυρ. δεῖπνον 
ὙᾺ5 4 Κίπά οἵ οἰ -ϑιρρατ, τ ὙνΒΙ ἢ 
τῆς ἐνεπίηρ τηβειπρ' οὐ {πὲ ΟΠυτοῃ σοτ- 
τηεποεά (184, 204), ἱακὶπρ' Ρίαςε δὲ ἰεαβϑὲ 
ὁπος ἃ ψεεῖκ οἡ (ῃς Τιοτά᾽ 5 Ῥδν (οὕ. Αὐὲβ 
χχ. 7 8). ὙΠ ΟΠυγομ-βαρρεσ, αἴξοσ- 
ννατὰβ οδεά τῆς Αραρέ (βες σέ. οὗ 
ΟἈγίδέαπ Απεᾳ. βου, αἶδο Ἐά, αὦ ἰοος.) 
νᾶ5 Ἁπδίοροιιβ ἰ9ὸ δε συσσίτια ἀπά 
ἔρανοι Ὠεϊά ὉΥ ἐπε ρυϊ]ᾶβ δηά ἐπ εηάϊν 
βοοίδιϊδβ ἔθη τε ἀπιοηρϑὲ ἔπε τεεκβ. 
Οτίρίπαιΐπρ 45 ἃ κἰπά οἵ επίατρεά ξαπη 
τηξαὶ ἱπ (πε Ομυτοῦ οὗ ]εγὰ8, (Αςίδ 11. 
46), ἔῃ ργδοίίος οὗ ἔπ6 σοσησηοη ΒΌΡΡεΣ 
δοροτάεα 50 ννε]] υντἢ βοοία] συδίοπι ἔπαΐ 
ἴξ γὰβ υπίνεβαὶ δπιοπρϑὲ Ο γί βιίδηβ ἱπ 
τῆς ἢτθὲ οεπίσν (βδεα Υ εἰζβάσκετ᾽ Β 
Αῤοςέ,. Αρε, νοὶ. 11ἴ., ῬΡ. 270-286). 
Αταάυδ!ν ἔπε Ἐποπαγίδε ννὰβ βαραγαίεᾶ 
ἴτοτὰ ἴῃς Αραρέ ἔος ρτεδίεσ ἀεοοσγιιηι, δπά 
τῆς ἰαείες ἀερεπετγαίεά δπᾶ Ῥεσατηθ δχ- 
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23. ᾿Εγὼ γὰρ " παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ " παρέδωκα ὑμῖν, " ἴπ 85 
ὅτι ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ἡ 

4 

50᾽18, . 5; 11 (ἰπηεδ Ῥεβίἀεβ ἴῃ, ; ἐπ ἐπῖβ οοππεχίοῃ, ΜΊ. χ. ὅτι, χνἱϊ, 22, χανΐ. 2, 45 ἢ, εἴς. 
χῖν. το, χν. 26, 36, χνΐ. 5, 7, χχνί. 26: Τ,Κ, τἱ. 4: 10. χχὶ. τ} Αοἰ8 χχνῖϊ, 35. Ὑ 866 ἷ. 2. 

Ζ Τα εἰ!Πρ5ἰ5 (υγίποας κλωμ.), λεῖς ᾿ - ΣΧ. τό. γϑεῦδχ. 4. 

᾿Ἰπαρεδιδετο, 41] ππος, θυ ΒΡ, 

" παρεδίδοτο ἱ " ἔλαβεν " ἄρτον, 
Ν 

24. καὶ “ εὐχαριστήσας "ἔκλασε καὶ εἶπε, ““Λάβετε,2, φάγετε: 
τοῦτό μου ἢ ἐστὶ τὸ σῶμα "τὸ " ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον ὃ- τοῦτο ποιεῖτε Ρ 

δεῆβε, χν. 
1,3ὲ 
ΓῚ 
εῖπη)68 δ6- 
βἰάεβ ἴῃ 

{5:ε νεσ. 2. 
ἃ Οἔρεν- 

ν Μι, 
χ 8ε0 

868 Βη1., ἢ. 47. 

θη. λαβετε, φαγετε (ἔτοτι Με. χχνὶ. 26) 4}] ἀποο. δὰ ΟἾΚΙΡ, 

0ηι. κλωμενον δ ΑΒΟΝ", τ7, δγ"", Ουτ. - 
Λάδ κλωμενον δ οὐ ΌΡΓ:Ε ΚΤ,Ρ, Ἰδΐξ. βγττγ. ; θρυπτομεγον, Ὠ"; διδομενον (1,1..), 

58}. σΟΡ. νρ., ΟΥρ. ΤῊς ἐῆγες ρίρβ. ἂτὲ ναιϊουβ δἰτεπιρίβ ἕο Η]1] ὰἃρ ἃ βϑαπηϊηρ 
Εἰ ρ518. 

εἰποῖ ; ἤδγα {πῸν δα οὔβ, 48 ἰῃ τῆς [.4581 
ϑαρρεσ ἰϊβ6 1, Τῆς ταῖς τννᾶβ ργονίβἰοηεᾶ 
δὲ Οος. ποί ἔγοπι ἃ βεποζαὶ ἕππά (48 νγὰ8 
ἀϑ8] ἰῃ ἐῆς ἔρανοι οἵ τοἰϊερία), Ὀὰϊ ΌῪ 
ἐδοῖ ριυιδδὲ Ὀσίηρίηρ δἰβ σοπεγιθαξίοη ἴῃ 
Κιπά, ἃ ῥγδοιῖος ποΐ ἀποοσηγηοη ἰπ ρείνδίς 
Ῥάγεῖαβ, νυν πίῃ παὰ ἐπε ἀϊβαάναπίαρε οὗ 
δΔοσαπειδίπρ βοοίαὶ ἀϊβδσεποςβ, ὙνΏ116 
ἐπε βοοσ Ὀγοιρσῆς {{{|6 οὐ ποιδίπρ ἴο ἰῃς 
ἕεαδὲ ἀπά πιῖρμε θῈ δϑῃδπχεά ἰο βῇον πἰ5 
ἴατθ, τΠ6 τίοῃ τηδη Ὄχι ἃ Ἰοαάεὰά 
Ὅαβκεὲ ουὲλ οὗ Ψϊοῆ ἣς οουὰ ἔεεὰ το 
τερ βείοθ. ΑἹ] κοινωνία νγᾶ8 ἀεβιγογεά ; 
ΒΟ, νυ]ρατίγ Ψου]ὰ πᾶνε ἀϊβρταςεά ἃ 
Βεδίμεπ ρυμά - ἔδαβι. Τῆς Πογά, ἴῃς 
οοπιπιοπ Ἡοβέ, νγὰβ ἔογροίίεπ αἱ Ηἰβ 

,ἴαδῖθ. ὃς μὲν πεινᾷ---56. (ἢ ροοΥ πηδῃ, 
ΨΏΟΒα. 5π|4}] βίοις νγὰβ ἰπϑιξοίεης, ΟΣ 
ννΠο δτγίνίπρ ἰδίς (ἔοσ πἰ5 εἶπις νγὰ8 ποῖ 
ἢἷθ5. οὐνπ) ἔουπά ἐπε ἰαϊς οἰεαγεά (οί, 

, προλαμβάνει). ὃς δὲ μεθύει, ““δυΐ λη- 
ΟἾΠΕΥ 15 ἀγαπᾷ 1" ογ ἴῃ (ἢ [ἰρμέοτ βεῆθα 
διισρεβίε Ὀγ πεινᾷ, ῥίηις σαὐὶς δίδὲϊ (Ετ,, 
Ἠπ.), ““ ἀτίπκβ το τῆς ἣΠ]" (οἷ ]οδη 1ἴ. 
10); ἐδβ βοθῆς οἵ βθηῆβιιαὶ ρτεεά δηά 
Ρτίάς τηϊρμε 61} οσυπιίπαίϊε ἰπ ἀσαηκβη- 
Π658. ΟΥ̓ Δ]} ἱπιαρίπαθ]ε βο ἴβηιβ {ΠΕ πιοϑὲ 
5ποοκίηρ : παπρα ἀπά ἱπιοχίοδίίοη βίάς 
ΌΥ 5ἰᾶβ, δὲ νῃδῖ ἰβ βιιρροβεβά ἴο δε ἐπε 
Ἴαῦ]ε οὗ τπ6 1ογτά! Τμὶβ ἰ5 ἱπάεεά 
“ τῃροτίπρ ἴου {Π6 νγοτϑς ".-τΈογ ἴῃς ἀε- 
τλοπϑβέγ, τι58 οὗ 1π6 τὶ, ργοπ. ψἱ μὲν ἀπά 
δέ, Ξ5εε Ντ., Ρ. 130. 

γε. 22. μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε 
κιτιλις “Ἔρι 15 ἰε {πᾶὲ γοῖι μάνα ποῖ 
Ποῦ ἰο εἂὲ ἀπά ἀτίπι ἰη ὃ '᾿ 8ες νετ. 
34, ἀῃὰ ποία, Τῆς γὰρ ὑτίηρβ ἴπ δῇ 
ἰσοηΐοδὶ ὄὌχουβα : “ ΕῸΣΓ 1 βυρροβε γοὰ 
δοῖ 18 Ὀεοδιδς γοῦ ἅτε ποιιβεῖεββ, ἀπά 
ταιϑὲ βδεβϑίυ γουγ ἀρρεῖ(ε δὲ σβυτγοι {ἢ 
οἵ. πῶς γάρ; Αοίϑ ν|ϊ]. 31.--ἘἸ 818 νογᾶο εν 
ὁδηποῖ θὲ Ἔχουβεά ὈΥ ἃ ρῆγβίοαὶ πϑϑά 
ψΜὨΐοι τπ6 οἤεηάετβ παὰ πὸ οἵμεσ πλεᾶπβ 
2Γ ἐμρργίηρ-ιξ, ἐπαξ ἴ8β το βὰν, ἐμεῖς 

δοιίοῃ 18 ἀεἰἐ δεγαίε--- εν τησϑε ἱπίθπά τὸ 
Ῥοὺγ βοοσῃῇ οὐ ἔπ ΟΠ υσΟἢ ἀπά ἰοὸ ἰπϑαϊέ 
1δεῖγ Παμλρίεγ Ὀσείμγεη : “Ὁ ἄο γοι 
ἀεβρίβε (πὸ σπυτοῦ οὗἨ ὡΑοά, δηά οδϑι 
βῆδπις οἡ (ποβ8ς [δὲ σὲ ψἱτπους πιεδπϑ ὃ "" 
ΕὸῪὸν ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, Δη ἐχρτεββίοη 
οὗ δια! ἀϊρ πεν, 56ς 1. 2, χ. 32. τοὺς μὴ 
ἔχοντας, “τε μανε-ποῖβ᾽" (ο΄ 2 Οοτ. 

«ΝῊ, χδ)πττοΐ ἔχοντες ἴῃ οἱ, ατ, βἰρπίῆεβ 
“Πα πλαπ οὗ ρῥτγορεσῖν ""; μή (οἵ {δὲ 
βοϊπέ φ υἱδτο) ταῖμαγ ἔπαη οὐ (οἵ τς 
πεῖ), ἴος ἴῃς βοοῦ ὑπ ἐπεὶς ΒΈρ  ΑΣΪΥ 
ταῖϊοηΒ ἅτε βῃδγηεά Ὁγ ἰὰς δ111- δα οὐ (8ῖ5 
νεγῪ δοοοιηῖ. δι οου]ᾶ βῆονν οοᾶγϑεσ 
Τοηίεπηρι ἔοσ, ἐς ΟΠΌΓΟΝ ἀββοση Ὁ ]ν ὃ---Ῥ, 
Βῆονβ ἃ ἔπε 586 -γεϑίγαϊπε ἴῃ τῇς ἐέοέες 
οὔτε 148: βεαηΐεποα : τί εἴπω ὑμῖν ; κιτιλ.: 
ΦὙΝΒΑΐ δηλ 1 ἴο βὰν ἴο γοι  ϑδῇοι!ά 1 
Ῥγαῖβε (γουῦ) } [ἢ {15 τηδίξε 1 ργαῖβε γοῦ 
ποι". ἐπαινέσω, ἀε!ἰθεταῖϊνε δογ. 56]., 
{κε εἴπω, ἔος (ῃς χιεβίίοη ταΐετβ ποῖ ἴὸ 
186 δαΐυτα, δὰΐ ἕο τῆς ϑἰεααέίοη ἀερίοιεά 
(5Ξες Υντ., Ρ. 356). ἐν τούτῳ Πα8 ρτεδί 
Ῥοΐπε δηὰ πιρμδβὶβ ὑνῆεη διιδομεά ἴο ἐπε 
ξοϊονίηρ οὐκ ἐπαινῶ (50 ΚΕΝ. πλᾶγρ.ν 
αἴϊεσ φαγὶγ Νεγββ., ΒΖ., Εβί., Μσ., Ηη., 
αά., Βὲ., ΕΙἸ., ΕΑ.) ; ἐλ αἷἰβδο ἐπαινέσω 
Ῥείίεγ πηδέοῃαβ εἴπω, ἀπά τῇς ἰάϑὲ οἴαιβε 
ξις ἍΤ65 ἴογ ἴῃς ἱπηροτίαπε ἐγὼ δὲ παρέ- 
ὙΠ οἵ τῆς δηβυίηρ γεγ. 
8 38. ΝΜΟΚΝΤΗΥ ῬΑΚΤΙΟΙΡΑΝΤΒ ΟΣ 

ΤῊ ἴ"ΟΚΡ᾽5 ΒΚΕΑΡ ΑΝ ΟὟ», χί. 23-34. 
ἸΤῇς Ὀεμανίοιγ οὗ [8 ννϑα πίοσ ὕοσγ. δὲ 
τῆς Ομυτοῦ ϑαρρετ 8 βοδηάδίοιιβ ἰῃ ἰΐβεῖῖ; 
νἱεννεα ἴπ {Π6 Ἰίρῃε οὗ ἐπε ἱπβεϊευξίοι ἀπά 
τηδαπίηρ οὗ (δε Εποξπατγίβιεὶς οσγάϊπαποθ, 
πεῖς συ] ρα εν 18 Ἔχίγεπις (23-27). Τῆς 
86η8ς οὗ {Π18 βῃου!ά δβεὲ {πε τεαάδιβ οπ 
Βε! Γεχατηϊπαιίοη (28 ἢ), ὙΤμε βίοκηβββ 
Δηά τηογίδι ἐν τε ἀιηοηρσβὲ {Π6πὶ ἅτε ἃ 
βίσῃ οὗ τῆς Ιμοσά᾽ 5 ἀϊβρίβαβιιγα ἰπ [18 νΘΥῪ 
ταλίίοσ, δἀπά ἃ ἰουὰ οδἱἱ το διηεπάμπιεπε 
(3ο-32). Ὑννο ρτϑοιῖοδὶ ἀϊγεσιίοηβ ἅτε 
ΒΏΑΙΥ αίνεη: ἴπᾶὶ 1Π6 στηθιιθοῖβ οἵ ἴμ 
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4 Ἐοτ εἰς 
τον τς 5 εἰς τὴν ἐμὴν " ἀνάμνησιν ". 

Πομρν “, τὸ "δειπνῆσαι, λέγων, “Τοῦτο τὸ “ ποτήριον ἡ 
ἐστὶν "ἐν τῷ ἐμῷ 1 “ αἵματι 1" τοῦτο ποιεῖτε, ἢ ὁσάκις ἂν 2 πίνητε, 

1 αιματι μου (1.Κ.): ΑΟΡ, χ7, 37, 46. 

ΟΒυγοῆ ΒΒου]ά νναῖὲ ἈΠῈ} 811 ἂτὲ σαι ῃοσθάᾶ 
Ῥεΐογε σοπιπιεποίπρ βυρρεῦ; δηᾶὰ {ῃαὶ 
ἍΜ ΠΕΓΕ ΠΌΠΡΘΓ ἔοσ δ: Ὧ8 ἀοΐαυ, ἔοοά βῃουϊὰ 
ἔχϑὲ Ὀς ἰδκεὴ δὶ ποιῆς (33 4). 

γν. 23, 24. Απιοηρβὲ [δε τηΐηρδ τπὲ 
ΑΡ. μιά “ ἀεἰϊνοτεά " το Πίβ τεδάεσβ, [μδὲ 
{πεν ργοξεββεά ἰὸ θὲ “μοϊάϊπρ ἔαβι᾽" (2), 
γγ88 (ῃς βίογυ οὗ ἴῃς [,δϑὲ ΘΌρΡοι οὗ ἔῃς 
Τιογά 7εββ, νυ ίο {πὲ ΟΠυγος Ῥεγρδέι- 
αἴαβ ἴπ 115 σοτητηιπίοη-ἤεαβι.---ἐγώ, ἀπεῖ- 
ἐπεεῖςαὶ τὸ ὑμῖν: 1 τῆς ἱπιρατίετ, γοι τῆς 
τεορίνεσβ, οὗ ἴπε8ς βοϊθεπηη ἴδοίβ.--- ἀπὸ 
πείῖπεσ Ἔχοϊυάεβ, ποῖ βυσρεβίβ (εὐ, ἱ. 30, 
χὶν. 36, εἴς.) ἃ5 παρὰ πιΐρῶξς πᾶνς ἄοης 
(( 4]. 1. 12,1 ὙΠ6β5. ἰϊ- χ3), ἱπδερεπάδης 
Ἰηραγίδιίοῃ ἰο Ῥ. ἢ “1ξ πλαγκβ τμὲ τολέησε 
οὗ ἐπε σοπιπγυπίοδίίοη, ἰπ ἃ ψὶάς δπὰ 
δθπαγαὶ βεπβα᾽" (Ε1.)}; τὴ6 Αρ. νουομαβ 
ἴον ἴε τθᾶς νῃδὲ ἢς τεϊαιεᾶ σᾶτης δυιπεπεῖ- 
ΟΔΠ ἥγονι ἐπε Τιογά. Παραλαμβάνω ἅε- 
ποῖδβ ““τεοείνίηρ ἃ ἀεροϑὶς οὐ {γιϑι᾽" 
(Εἅ4.). “ὙὙδε 1οσὰ 7ε6505," βες ἱ. 8. 
-ΎΠε αἱ!υβίοη ἴο “ἴῃς πίρβς ἰπ νοι Ης 
νγνὰ5 Ὀείγταγεά᾽" (ρταρῃῖς ἱπηρῖ, “ΨΨ81ςΕ 
τῃε δαδίγαγαὶ ὑνεηξ οὐ ᾽), 5 πὸ πχεγὲ ποίς 
οὗ ἐΐπιδ; τι ἴῆγοννβ ἱπίο τε] ἑοῦ τῆς δά 6! γ 
οὗ 1685 ἴῃ ἑἰς σονεπδηξ (25) {ππ5 τηδᾶς 
ψ ἢ Ηἰβ ρεορῖθ, ἀπᾶ δημᾶποθβ {πῸ ΒΟΙῪ 
Ῥδίῃοβ οἵ {πς τϑοο]]εδοίίοη ; εμἰπά ἐπα 
Θανίουῦ ᾿Όγκ8 τπῈ Τταϊίοσ. [πο θπίδίυ, 
ἱξ βῆοννβ πον ἀεί δ δπὰ τηδιείετ- οὔ. ἴδος 
γᾶ 85 {πΠ6 δοσουηΐ οὗ {πε Ῥαββίοῃ ρίνεη ἴὸ 
Ῥα}]8 σοηνογίβ. ΕῸΣ ἴδε ἱγγαρ. ἱπιρέ,, 
παρεδίδετο, βεε ὟΥτ., Ρ- 95, ποίε 3.-- 
ἔλαβεν ἄρτον, “τοοῖ ἃ Ἰοαξ᾽" (εἶπ Βγοά : 
φῇ. τῃε εἷς ἄρτος οἵ χ. 17)---οης οὗ ἴῃς δὶ 
ἀπά ὈτίΈ6 ἀπ]εανεηθα σαῖκεβ οὗ (πε Ῥαβ8- 
ονοῦ ΤαΡ]ε.---καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν 
κιτ.λ., “δηᾷ δέξεσ ρσγοπουποίπρ {πε 8]655- 
ἷπρ, ὕγσοκα ἴἃ δηά βαἰά, εἰς." ὙΠῚ85 
εὐχαριστία ννᾶ8 ΔΡρΑΓΕΠΕΥ πε Ὁ] εββίηρ 
ἰπδιυρυγδιίηρ Ἐμ6 τηεϑὶ, ὑνῃοἢ γᾶ8. ἔο]- 
Ἰοννεά Ὀγ ἐμὲ βυπῖθοις ὑγεδά- γεακίπρ, 
ΨΒασααβ “πε οὐρ᾿ νγὰ8 δάπ)ηηϊβεεγεά 
μετὰ τὸ δειπνῆσαι (25); ο΄. Τὐκε χχίϊ. 
τῇ ἴξ. (566 ποΐββ σά ἰοδ. ἴῃ νοΐ. 1.), ννῇοβε 
δοσουηξ ἰ5 ὩρΑΥὶν (πὲ βᾶπη6 ἃ5 Ῥδυ 5, ἀ1- 
ξεσγίπρ 'π βούηα ἰπηροτίαπε ρδγεϊ συ] Γ8 ἔτοπι 
ἐμαὶ οἵ Μαδίι. απὰ Μαζί. κε, Βόψενοσ, 
ἰπιγοάπιοεβ ἃ ῥγεῤῥαγαίονν οὰΡ οὗ ταπαποῖδ- 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ ἃ ΧΙ. 

25. "ὡσαύτως καὶ τὸ “ ποτήριον μετὰ 

1 καινὴ “διαθήκη 

34αν, ΒΟ, 17. ες Ν., Ρ. 300. 

ἄοη οα (ἢς ραγίέ οἵ Ϊεβιβ, “ργοϊιϑῖο 
οοπϑ" (Β5.). ὙΠῸ ,γαεσίο ῥόπηι τῆς 
βίρῃ οὗ ἴπε σοπιπηεποεπηθηΐ οὗ ἃ ἤοιιδε- 
ΒοΙά οσ βοοίδὶ τμεδὶ ({λικε χχίν. 30; Αοίβ 
1, 42), 15 Ῥχομηίπεηε ἴῃ δ παγγδῖϊνε ; 
15. δοῖ βυρρ!εά Δποίμεῦ ἤᾶπια ἔοσ ἴῃς 
Θδογατηθηῖ.-- -Εεραγάϊηρ ἴμε νγογάβ ὕσο- 
πουποεά ονοῖ ἐδ Ὀγόκεη ἰοδξ, νγα Ῥεᾶγ 'π 
ταϊη (1) ἐπᾶὶ 7εβὰβ βαϊά οὗ τῆς ὑγϑδά 
“ΤῊ 5 5 τὴν Ῥοάν," ΗἰπΊ56 1 5ιτεῖηρσ ἐπατα 
ἰπ Ηἰβ νἱβίρ]ς ρεσβοη, ψῃβη ἕῃς ἰδεπεβοα- 
τίοπ οὗ Ξυρβίαπος σου] ποὶ Ἵσοιγ ἕο ΔΠΥῪ 
οης; (2) {πδὲ τπ6 ρδτ]. βαγίπρ' σοποεγηΐπρ' 
“τῆς ΟἿΡ᾽ ἐχρουπάβ Ὀγ {Π6 ννογὰ ““σονε- 
πδηξ᾽" (οουεπαπὲ ἐπ τι» δϊοοά, ἴῃ Τιαῖκα δηὰ 
Ῥι; τῷ» δίοοά ὁ ἐδε σουεπαπέ, ἱπ Μαῖι. 
δηᾶ Μδυκ) {πε σοππεχίομ οὗ βυτθοὶ δπὰ 
τπῖπρ βυπιρο  βεά, ᾿ἱπκίηρ τπ6 οὰρ δπὰ 
δΙοοά, ἀηᾶ ὈῪ Δπδίορυ {πε Ἰοδὲ δπᾶ Ῥοάνυ, 
88 οπ6 ποΐ Ὀγ σοηΐξαβίοη οὗ βυρβίαποα Ῥαΐ 
δγ οοτγεβροπάεποε οὗ τεϊδιίοη : ψῆδὲ ἴῃα 
Ῥ]οοά εἴεςίβ, ἔπε οὰρ βεῖβ ἔογί ἢ δηὰ 5685, 
Τῆς Ῥγεδᾶᾷ, σἱαμάϊηρ 707 ἴῃς. Ῥοάγ, “ἴδ 
τε Ῥοάγ᾽ τεργθβεηϊδείνεϊυ ; σοί ἴοσ 
ΑἸ τῖβε᾿β ἀϊβοῖρ!εβ, ἰε βεσνεβ πιδίθγίδ!!ν ἰῃ 
τῆς ΘΌΡΡΕΣ [μ6 ρᾶτγὶ νη ϊοῃ Ηἰβ βἰαίη Ῥοάυ 
ἰ8Β Δρουϊ ἴο βεσνα βριυ 4] ν “Ὸσ ἐπα 1|π 
οὔ δε ννοτ]ᾶ ", Οὐ 1 ογὰ ἔπυ5 ρυΐ5 ἱπίο 
80 δοϊεά ρᾶσαθ!ς {π6 ἀοοίγίπα ἐδυρμε ὉῪ 
Βρυγαῖῖνε Θρθθοῦ ἴἰπ Ιοῆπ νἱ. 48 ἢ, 
“ἐστὶν 5 Πετα (ἢ6 σορυΐα οὗ Ξϑγηιδοῖο 
δείηρ; οἴπεγννῖβε δε ἰἀδπεν οὗ βυδ- 
Ἶθοι ἀπά ρῥγϑάϊοδιβ ννοιἹᾶ ἔογμη ἃ σοποαρ- 
τἴοῃ Ἔα. 4} ἱπιροββιῦ]ε ἰο ϑρεακοσ δπὰᾶ 
Βαᾶγοσβ " (Μτ.).---τὸ ὑπὲρ ὑμῶν (κλώμενον 
ὯΠ ΘΑΥΙῪ 51055), “ {πδὲ 15 207 γομ""---ἰῇ 411 
118 τε δίϊοπβ βι βιβεῖπρ' Ὁ πηθῃ ; ἔοσ ομῦ 
δἀναπίαρε Ηὀς ψγοτε ἐδε σῶμα σαρκός 
(2 Οος. νἱ]]. 9, ῬΆΙ]. 11. 7, Ηεδ. 1ἰ. τᾷ Ε,, 
εἴς.).--Ὑῆς τοῦτο ποιεῖτε οἴδιιδε ἰδ ρδοι- 
1ὰγ ἴο Γακα ἀπά Ῥδυΐ: {πεῖσ νΠ 685 ἰδ 
ξοοᾶ ενίἄεπος ἐπαὶ ἔπῈὸὶ ᾿νογάβ ἂτὸ ἀπὸ 
τοῦ Κυρίου (23). Ὑπε 5ϑδοιί ποία! βεπβα 
Ῥυΐ οὐ ποιεῖτε ὉΥ την “ ΟΔίΠοΙΪ ̓ς ̓̓ οχ- 
δρείεβ (45 που ρ ἢ 5υῃ. σε ἐπε Ἡογηδσῖς 
ῥέζειν, ἀπὰ “«αφαῇ οὗ Ἐχοᾶ. χχίχ. 30, 
εἰς.) 8 ψιους Ἰαχῖοαὶ τναύζαηῖ, δηᾶ 
“Ῥίδηβ ρῥγβῖεσ πιεηΐεπὶ ϑογίρευγα "85 
{πε ΚΕ. Ο. Ἐδβευβ Ποπθβεῖν βαυβ; 566 αἶβο 
ΕἸ. αὦ ἰοε.---εἰς τὴν ἐμὴν (οὗ. ὑμετέραν, 

, 



25---27. 

3 εἰς τὴν ἐμὴν " ἀνάμνησιν ᾽᾿ 

κ 56ὲ ἰϊ. 1. 
τίος, 886 νΐ. 2. 
ἍΜ ἀαι., ΜΈ, ν. ἂχ ἔ ; ἴϑδυξ, χῖχ. 1ο, 

λεαν, Ν᾽ ΒΟ, 17. 8ὲεε ντ., Ρ. 390. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

'χνυ. 25; ἔλοπι. χὶ. 25; Δ]. 11]. το, εἴς. ᾿ ὩΝ. 
Ὁ Ηεδ. ἰϊ. τ; [48. 1ἱ, το (ξάτης ἙΟΙΒΙΓ. ; 4͵30 ἴῃ ἴδ. ἱϊν. 

88] 

26. "ὁσάκις γὰρ ἂν] ἐσθίητε τὸν ἱ βοκι. ν. 
ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν 'θάνατον τοῦ ἱΚυρίου 
" καταγγέλλετε, ἰ ἄχρις ' οὗ ἂν 8 ἔλθῃ. 27. ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν 
ἄρτον τοῦτον ' ἢ πίνῃ τὸ " ποτήριον τοῦ " Κυρίου “ " ἀναξίως," “ἔνοχος 

1ο, νὶ, 3,5; 
ΡΒ. ἿΡ 
το; οἵ, νι, 
Τὶ ἐν, 3; 
2 Ὁος. νυ. 
15; οχῃ. 
νυ. 6 8,, νἱ, 
10, εἴς. 

ΤΟ μ.. ἃ Μᾷτο. χῖν. 22. 
17); Μν, {1}. 20, χὶν. ὅμ 

ΤῊ Χ. 21. 

ἥΟπι. τοντο ἃπὰ τοῦτον 4]] ρσε-ϑυτίαπ οοἀά, 
Σ Οπι, αν 411 ργε- ϑυτίδῃ ὑπος., Δῃ ἃ τηδηΥ τηΐπῃ. 
“ἀναξιως τον Κυριου, δὲ Π-οΙ,, ἀδονε 20 πιΐπη., πὰ Βϑοτηϊηρῖν Οὐ. ἴῃ οπα ρίδος. 

χν, 31) ἀνάμνησιν, ἐπ »ιεὶ »ιδηιονίαη 
(Ον.); Εά. τεδάβ 1 “""ΜῊῪ τποπιπιεπιογα- 
τἰοπ" ἴῃ σοπίγαϑι ἴο τ[ῃδἱ οὐ Μοϑεές (χ. 2), 
τηλκίηδ τ᾿. ἐμὴν Τοτγεβροπά ἰο καινὴν οὗ 
νεῖ. 25. 

γεσ. 25. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον: 
“1 ἔπ βᾶσηε ἔδβῃϊοη αἷβο (Ης ρᾶνδβ) ἴῃ 8 
σὺρ᾽". Τῇε ὑνὸ τἰϊυδὶ δοιίοηβ οογσζο- 
ΒΡΟοπά, δηδ ἰοτπὶ οὔε Ἴςονεπδηί.--- μετὰ 
τὸ δειπνῆσαι (45 ἴῃ {ΚΕ} ---΄ ροβίαυδτα 
σοπανεσαπηΐ"" (Ον.), οὐ θεῖξεσ “ σοθπαίυσῃ 
εβι" (Εοπι. [ὑἱευτργ)---ἰβ βευἀϊουβὶν δά ἀεὰ 
ἴο “επτρῃαβῖβε {πε ἀϊβιϊποιίοπ δεῖννεθη 
πε Γοτά 5 ΘΌΡΡΕοΓ δηᾶ 8η οτάϊηδαγυ ὄνε- 
πίπρ' πι6 8]; οὔ νν. 20 ἔ.-- -ΤῊς δαἰηρ οὗ 
τῆς Ὀτεδά οτίρί αι ἔοσηγθα ρατγὶ οὗ τῆς 
σοτμητλοη τηδδὶ (ςοηβίἀεν Μαϊξ. χχνΐ. 26, 
Ματὶ χὶν. 22, ἐσθιόντων αὐτῶν), δηὰ τηᾶν 
5111 ἤανε 50 σοπιιηπεᾶ, Ὀὰϊ [Π6 σὰρ ννᾶ8 
σεγίδίην δἰεγνασγάβ " (Ε]1.)--τὰ βο]θηλη 
οἷοβε ἰὸ ἔπε κυριακὸν δεῖπνον .---“ ΤῊ 5 
ΟΌΡ ἰβ (βεε ποίς 24: ἐστὶν ψαπίίηρ ἴῃ 
1Κ6) τῃ6 πᾶν σονεηδηΐ, ἰῃ ΤΥ Ὀ]οοά "; 
ε΄. ποίεβ οῦ χ. 16 ἢ. ἴου τὸ ποτ.,ρ, δηά ἴῃς 
τεϊαϊίοη οἵ διαθήκη ἴο κοινωνία. Τῆς 
οσὺρ, δίνεη ὃγ ἔπε Πογά᾽ 5 ῃδπά δπὰ ἰβϑίεὰ 
ΌΥ εβοῦ ἀϊβοίρὶες ἰπ ἴυγη, 5. ἃ νἱτίμδ] 
φονεπαπὲ ἴογ 11] οοποετπεᾶ ; ἐπ Ηὶς 
διοοά τὶ θεςοπιεβ δὸ (ἐν τ. αἵμ. ἰ58 πιαάς 
Ὁ 115. ροβίκίοῃ ἃ ἔυγίῃες ρῥγεάιοαϊε, ποῖ ἃ 
τᾶθτα δάϊιποι οἵ διαθ.: ἐγ. Εοῃ. 1}. 25), 
βίποε ῃδὶ 18 (86 ργομμά οὐ ψψῃϊοῃ αοά 
δίδηῖβ ἀπὰ τηδῃ δοςερίβ ἐπ6 ςονεπδηΐ, 
Ἐὸογ διαθήκη, Ξεε Οτ,, 5.υ.; [Π18. ἴεγπι, ἴπ 
ἀϊδιϊποιίοη ἔτοπι συνθήκη, ἱπάϊσαϊε5. ἴδε 
ἱπιτατῖνε οἵ αοὰ 45 ᾿έδῤοσον ἴῃ τὴ στεαί 
Δρτεθτλθηξ. ἘῸσ Ρ.᾽5 ἱπιεγργείδιίοη οἵ ἐν 
τ᾿ αἵματι, 8εε Εοπι. [1]. 23 (., ΕΡΆ. ἱ. 7, 
1ϊ, χ3 ἢ-., (ΟἹ. 1. 20; 4ἴ5ο ρασζίβ. ἰπ Ερ. ἴο 
Ηδερ., αν. ἱ. 5,.}1 ]οδῃ ἱ. 7, 1 Ῥεῖ. 1. 
τϑί. Ἐρι “πεῖ σονεπδῃϊ," 8δε6 Ῥδεΐβ. : 
καινός, πεῖ ἐπ παέμγε, σοπέεηίς, 45 βεουτ- 
ἰπρ σοπιρίεῖε ἔογρίνθηθββ πὰ βρίσί [8] 
τεποναδιίοη {]6γ. χχχί. 31 ἢ. εἰς.).---ἰ  ΤῊϊ5 
ἄο. . . ἴογ ἴῃς σοπηπιεπιογαίίοη οὐ Με’᾿: 
866 γεσ. 24 ; τοῦτο ἱποϊιι 658, δεβίἀε τῆς 

ΝΟΙ, {, 

αοὲ, ἴῃ δοσογηραηγίπρ τοογάς, υεϊεποις 
ψΏΙΓἢ τῃ6 ἀνάμνησις ἰβ ἱπιρετίεςι. ὁσά- 
κις ἐὰν (Ἰαϊε τ. ἔοτ ἄν) πίνητε; "50 
ΤΆΔΠΥ {π265 45 (φμο ϊἐ5οι 4:6) γοῦ ἀτίηις 
(10) " -τλε σ᾿ οἵ τπε οοηίεχε; ποὲ "80 
οἴϊεη 45 γοὺ ἀγίμκ" (ΗΕ), 56. δ δὴγ 
[2016 μεῖς ΟΠ γίβιίαηβ πιδαεῖ. Οἷσ [οσγὰ 
Ῥταϑογι θεά το βεὶ ἰϊπ|65; Β΄. ἀβϑυγηθβ [δὲ 
ςοἰεργαϊίοη νν1} θῈ ἐτεφυεηῖ, ἔοσ ἢς ἀϊγεςῖβ 
παι, δοτσευεν ἤγεηιεπέ, τὲ τλῦϑὲ δ βυϊἀεὰ 
ΕΥ͂ ἴλ6 Τωοτά᾽ 8 ἱπβιγιοίίομϑβ, 580 88 ἴο Κεὲρ 
ἔπε τοσαθταργαποεα οἵ Ηἰπι τπἰπιραϊτεὰ, 

γεγ. 26. Εαριὶϊαγὶέν Ὠεϊρεά το δἷπης 
ἷπ ἔπε ὕοσ. τπεὶγ γονεεποα ἔογ ἴδε 
Ἐπομαγῖβε ; πεπςς με τερεαϊθᾶ ὁσάκις 
ἐάν: “ἴον 50 "ιν ἐΐριες ας γοι δαὶ ἰῃϊ5 
Ῥγεδᾶ δηὰ ἀγίηκ τπ6 σὰρ, γοι ἀγεὲ ῥὑσο- 
οἰδίπλῖηρ ἔπε 1, οτγά᾽ Βἀδαίῃ, ἀπε] Ηπ σοτς". 
γὰρ Ὧ45 ἰΐἰ5 ῥσορεῖ ἐχρίἰσαῖϊίνε ἴογςς : 
ΟἸγῖβι ϑαάς Ηἰβ ἀϊβοῖρ!εβ τι ρευρείιδ!!ν 
ςογαπηοτηογαία Η πὶ (24 ἔ. : ποιεῖτε; “ΒῸ ου 
το ἀο "---ρησέαϊμεα ἀςριϊοΠ), “ ἔοσ ἴδ 18 τμιι5 
ἴπαϊ γοῦ Ρυῦ Π5} Ηἰ8 ἀδδί, δηά ἴῃ τῃϊ5 
ἔοττα ἴῃς ἰεβιι πον ΨΜΙ]1 σοπίίπυβ 1] 
Ης οοπιεβ δρϑίη." καταγγέλλετε (5: 
ῬΑγῖβ.), οὐ 118 νίθυνν ἰηά,, ἰβ ἴῃς δοίϊνε 
εχργαββίοῃ οἵ ἀνάμνησις: ““ΟἸτίβία5. ἄς 
Ὀεπεῆβοῖϊο πηογῖῖϊβ σι86 πῸ5 δάἀπιοποῖ, εἰ 
ὯΟΒ σογὰπὶ Ποηλίηἰθι5 ἰᾷ τεοορπονί πλι5 ̓ " 
(ον. Ἴδε ογάϊπαποε ἰβ ἃ ψέγδιρι νἱϑὶ- 
ἐἶς, ἃ “ ΡῬγοδοῃίηρ " οὗ ἴῃς εἐπεῖγε Ομυγοῦ 

ἰῃ 5|ἰθὴὶ τλπίβίσυ : “ ΟΒσῖβεὶ βαηρυ δ 
Βογῖρι γα Οπηπίιιπιὶ βδογαπιδηΐω 86 [65- 
εἱπχοπίο εἴπθιι ῤῥγαάϊεαίμν " (Ογρτίδῃ, 
αυοιεὰ ὃν Εά.). ἄχρι οὗ ἔλθῃ βιαίε5 ἴῃς 
ἐεγηεπμς αὐ φμόρι σίνει ἴῃ ἴῃ νγογᾶβ οὗ 
7εβὺ5 αἱ ἴπε Ταῦϊε, τὰκε χχὶ!, τ8, Μαᾳίε, 
χχυΐ. 29. Τῆς τῖϊε Ἰοοῖκβ  ογιυαγά 45 ΜΕΙ] 
58 Ὀφδοκννασά ; 4 τεῃεαγβαΐ οἵ {πὸ Ῥαββίοπ 
ΘΌΡρΡρει, ἃ ἰογοίδβίῖα οὔ τῇς Μαγείαρε 
ϑύυρρεῖ οὔ τῃς 1νατλῦ. Ῥδι} ἴῃ15 “ 4ββοςί- 
αἴεβ ψψίιῃ τῆς καταγγέλλειν οἵ ἐπε ςε]ε- 
Ῥγαπίβ τῆς ἔδαγ δηά {γεπιθ!ηρ (ἢλι Ὀεϊοπρ 
το ἴῃς Μαγαπαίδα οἵ χνὶ. 22" (Μτ.). Τῆς 
ΣΝ δηὰ πε φίογυ οἵ ἐλε Ταρίε οὗ {πε 

οτγὰ ψεσγε αἰϊΐκς Ἰοβὶ ου {π6 Οογίπιῃίδηβ, 
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Ρϑεε χ. τό. ἔσται 
4 866 ἐϊ1. 13. 
: ϑεεὶν. 1. 
5 ἴῃ {πὶ5 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

τοῦ " σώματος καὶ Ῥαΐματος τοῦ ἢ Κυρίου. 

ΧΙ, 

28. ᾿ δοκιμαζέτω 
Ὶ ΩΣ 

δὲ " ἄνθρωπος 2 ἑαυτὸν,2 καὶ " οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ 

βοπας, χίν. ποτηρίου πινέτω" 20. ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως," " κρίμα 
25; Εο 
γ. 12, χί. 
46; Αοἴα 
νἱΐ. 8, χνὶϊ. 
33, χχν]ἱ. 14- 
ἴῃ Κεν., εἶχ (ἰπιοα ἱπ 66. 

ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ "διακρίνων τὸ ᾿᾿ σῶμα τοῦ “ Κυρίου." 

ὁ 8 εἶπχοϑ θεδβίἀςβ ἱπ Ῥ.; 1: Ῥεῖ, ἵν. 17; 2 Ῥεῖ. 1ϊ. 3; 7υἀς 4; Αςἰδ χχῖν. 485; ἰπγίο 
α« Αοίϑ χν. 9; [43. ἰϊ. 4; 10Ὁ. χίΐ, στ. (7 ἷν. γ. 

χον αιματος: 41] υηςο., αδόονο 40 πιίππ., δπὰ τηᾶπν ΕἾ, 

3 ἑαυτὸν ἀνθρωπος (1π {Π|8 οτάδη) : ΟΠΟ6Ρ, 

Ξ0 γι. αναξιως δ ΑΒΟ", 17, 588..-- ὙΝ δβϑίεσγῃ ρορυΐδι ρίοβϑ ; ουτγοπε ἴῃ ΕῈ, 

0 νι. τον Κυριον ΜΙ ΑΒΟ", 17, 67" ", πὶ." ἔπ, ", 

γέετ, 27 ἄγδννβ {με ρσγδοῖῖσαὶ σοπβθαιεπαα 
οἵ νν. 20-26, 5ίαιίπρ τπε ᾿πᾶρεπιεηξ ΡΟ 
Οογ. Ῥεμδνίουσ αἱ (πὸ ϑαρρεσ (πᾶὲ ἃ 
τίσμε εϑεϊπιαίε οὗ (π6 σονθηδηί-ορ ἀπά 
Ῥτγεδὰ ἀεπιδηᾶβ: “850 {Π6π,  ποανεσ δδίβ 
{πε Ὀτεδᾶ οὐ ἀστίηκβ {πε σὰρ οἵ τῆς 1νοσὰ 
ἀηννοσίῃ:γ, ΜΠ θῈ πεά ραν (ἔνοχος 
ἔσται; γεμ5 ἱσμείμν, ΒΖ.; ταῖμεσ, ἐδημέ- 
δὲἐμγ) οἱ ἴῃς Ῥοάν πᾶ Ὀὑἱοοά οὗ {πε 
Ιοτὰ ""; ἴὲ 15 ἐλπὶς τπᾶὶ μς ἰρῆογαβ οὐ ἴῃ- 
5015; οΥ νεσ. 29ς. Ου ὥστε ΨΠ ἰηά., 
566 ποίβ ἴο ἰϊϊ:. γ. δνῆδε “ἀηννογίμην "ἢ 
ΤΑΘΔΠΒ 15 ραΐεπί ἔγοπι νν. 20 ἢ:.---ΤῊΒ ΟΥ, 
ἔοτ απὰ, Ὀδθνδαη ἐσθίῃ ἀπά πίνῃ ΒΌΡΡΙ1ε5 
τῆ8 βίπριε εχ αδὐάδυοίδ!ε ἕο ἴῃς ΚΟ. 
Ρῥγαςῖίςς οἵ ἰαν σοηιπμηίομ ἐπ οηῈ ἀἰμά: 
“ἐΠρῃ Ἶδνα ἀγρΌΠΙ ΘΉτιιπη,᾿᾿ 5 γ5 Εϑί., “ ΠΟΏ 
επίπι βὶς Ἰοαιεγεῖυσ ΑΡ., δῖ ποῇ βδϑηῃξζίσοί 
ὑπᾶπὴ Βρεοίεπὶ βίης δἰίαγα 8.π|] ΡΌββδ᾿᾽". 
Βυι αμα ἀρρεαγεά ἴῃ Ἶ8ὲ τπῈὸ βᾶστηθ σοη- 
Ὡδχίοῃ ἴῃ νεσ. 26, δπά γϑαρρϑᾶγβ ἴῃ νν. 
28 ἔν; “γ᾽ τερίδοεςβ "ἀπά ψῆδθη οπβ 
18. {πἰπκίπρ οὗἩ {πὸ ρδιὶ. δοὶβ ἀϊβείποιγ, 
ἀπά {Ππ6 βᾶπι6 σοτηπηαπίσαηξ τηὶσ πὶ Ὀεπανα 
ὈΠΜΜΟΣΊΠΠΥ ἴῃ φἰέμεν δορί, εβ8ρ. 88 ἴδε 
Ῥγεακίηρ οὗ ἴμε ὑτεδά δηά ἑακίηρ οἵ {πὲ 
σὰρ δἱ {15 {πὲ σᾶταθ ἴῃ ὑγο ραν δὲ τπ8 
δερίπηὶπρ δπᾶ επὰᾶ τεβρβοίίνεϊν οὗ {πε 
ΟΒυγο ϑύρροτ, δπὰ ψεγα βεραγδίεἃ ὉΥ 
δη ἰηϊογναὶ οὗ {ἰπιδ; 5866 ποίββ οὔ εὐχα- 
ριστήσας ἀπὰ μετὰ τ. δειπν.(24{). ἔνοχος 
(ἔτοσι ἐν-έχω, ἐο κοϊά ἐπ βοτὴε 1140 111} 
Δοααῖΐτεβ ἰῃ ἰδίε Οτσ,, Π1Κὸ αἴτιος, ἃ σε6ῃ. 
οὗ ῥέγδοη αραϊηπὲ τόμον οἴππος ἴ5. οοπι- 
ταϊειεᾶ ; 5866 Εά. ἐπ ἴος. Τὸ ουΐγαρε {6 
δγα ]εσα ἴβ ἴο ουΐγαρε 118 οΥἱ βίη 41---ἃ8 1ἢ 
οπα βπουϊὰ πιοοῖ δὲ {πε Ουεθη᾿Β ρἰοΐυγα 
οσΣ δὲ δὶβ οουπίγυ Β ἔδλρ. Εχοερί ἔλθῃ, 
186 νῦϑ. [Ὡσουρπουΐ {π|8 ραβϑᾶρβ ἅγε Ῥσ. 
ἴπ ἔξηβε, γεϊδεϊηρ ἰο μδθῖξ, 

Ψεῖ. 28. “Βυϊ (ἴπ σοπίγαβε ὑντ ἢ {πα 
δπΐΠε ἀεβογϊ θεά, απὰ ἴῃ ογάεσ ἴο βϑοδρβ 
10) 1δὲ ἃ τηδῃ ραΐ Ὠἰπιβ6] Ὁ ἴο Ῥτοοῖ, ἀηᾶ 50 
ἴτοτῃ ἴδε Ὀσεδά [εξ ἴσα δαῖ δηά ἔγοτι {μ6 
ΟΌΡ εἰ Ηΐτ ἀγῖηκ.᾽" ἄνθρωπος, τερ᾽ δοίη, 
ὃς ἄν (27), 15 φμαϊϊἑαξέυε, “" σοπταϊπίπρ (6 

ἰάδαβ οὗ ἱπῆτγγην δηᾶ ταϑροηβί δ Π1 ν᾽ 
(6 ἃ.) ; εὖ 1. 4, κ᾿ 13. Οἡ δοκιμάζω, 56ε 
{{|.. 13, ἀπὰ ρᾶσῖβ. ; 1ἴ β βῆ 65 ποῖ ἡμαἰοίαὶ 
ἐχαιπίπαήοη (ἀνακρίνω, ἱν. 3, εἴς.), ΠΟΙ 
ἀἱδενίηνπαξέυε εβιϊιτηδῖε (διακρίνω, 31), 
μὲ φοεἰξι ῤγοδίπρ (ῤγοδεΐ 56 ἰῤβῥιφρη, Ν.} 
ποί ἐχῤίογεέ ςε, ΒΖ.) τ ἃ νίαν τὸ ἢΐ 
Ῥατίακίπρ; δἂπν ϑβεσίοιιβ διίαπιρί δἱ (ἢ8 
ψΟσἃ πιακα {π6 βοθπα οὗ νν, 20 ἢ. ἰτη- 
ῬΟΒΒΙΡΙΕ : {Π6 ἱπρν. 15 ῤ7., επ)οϊπίηρ ἃ 
Ῥτγδοίίσα ; {πὸ σοπιπηυπισδηΐ πλαδὲ ταβὲ 
ΒΙτηΒ6 1 μαριτα8}}ν Ὁγ ἀπε στοαΐ ταδὶ 65 
ψνἱἢ νι οἢ Πα 15 σοη!τοπιθὰ, αϑκίπρ Βἰπη- 
561 Ἐ, δι ρ΄., νεῖ πεῦ πε “ ἀϊβοεσηβ ἴῃς Γοτά 8 
Ῥοάν"" (20).---κ᾿αὶ οὕτως: 5οδτοεῖν εἰς 
ἄσριι (Βρ.), θὰ: λος σμθι απῖπιο; ἐζο 
ῬΏΠ. ἵν. 1. ἐκ. .. ἐσθιέτω, ἐκ . . . 
πινέτω---ἃ 50[εἐπηη ἔππῈ88 οὗ Ἔχργεβϑίοῃ, 
'π Καεερὶπρ τὰ τῆς ἐεπιρεσ οὗ τηϊπᾶ τὰ- 
αυϊτοᾶ; [6 ὉΓΡ. ἱπιρ 168. ραγι οι ρδεοη 
ννΠ ἢ οἴεσβ (οὐ. ἰχ. 7, 13, Χ. 17). 

Μεγ. 29. Ῥατγιϊοιραίίοη ἱπ ἔπε Ὀτγεδᾶ 
Δηὰᾶ ΟἿΡ 15 861 ἃ ξοκμα δ᾽ “ἘῸγ ἢς 
ἐῆδὲ εαἰβ δηὰ ἀγίπιβ, ἃ Ἰυάρπιθης ἴογ Εἰτα- 
561} (βεπίεῃηοβα οὐ ᾿ϊπιβοῖ ἢ πε εαΐβ δπὰ 
ἀτίπκβ"". ὙΠε βίηρ!ε αγί. οἵ ὁ ἐσθίων καὶ 
πίνων, σοπιδί πὶπρ [με δοίβ, περίίνεβ ἔπε 
Ἐ.Ο. ἱπέεσεποε όσῃ τῃς ἢ οἵ νεσ. 27 (8ες 
ποίε). Οοπίδοι ννἱτἢ ΟἸτῖβε ἴῃ ἐΠ|5 ογάϊη- 
ΔΏςΘ ῬΤΟΡΕΒ εδοῦ τηᾶη ἰο {πε ἀερίἢ5 (ο 
]ομη 111. τ8 ἔ, ἰχ. 30); 18 15 ἔγπε οὗ {π8 
Ἰνοτά᾽ 5 υδγδινι υἱοί δὲϊσ, ἃ5 οἵ ΗΠ!5 υεγδηηε 
απμαλδίϊε, ἴδε ἢῈ μῸ ταρεῖνοβ ἴὲ ἔχει 
τὸν κρίνοντα αὐτόν (]οῃπ χὶϊ. 48). Ηΐ5 
διἰεἰτυάς τονατὰ ἰῃς Ἰιοτᾷ δὲ Ηἰ5 ἰδ 8 
τενεδϊεὰ ὑἱἢ βμοοκίηπρ ενἰάδπος τῆ8 
βρί ταδὶ οοπάϊείοη οὗ πδὴν 4 οσγ. Οπσὶβ- 
εἰλῃ..-- 8. σασηδιν δη Ὁ]: πΠἄηθ685 845 οπδ 
“ἐηρέ ἀϊδεϊρυ βιΐηρ ἐπε Ὀοάν ᾽".--- ΤΠ νὸ 
Β6ΏΒ6Β ρίνεῃ ΟΥ̓ ἰπίογρτγείειβ ἴ0 διακρίνω 
δτε, 85 Ηπ. 8405, βοηθνπδί Ὀ]δπ δα ἤδγα 
(“ Βεγυμι) εάεβ Ὀτιπεῖοη δυΐ Επέβοποι θη 
ἀπά Ὀηἐεογθοπείάεη ἡ), 85. ἰπ αἰγμαάϊοαη5 
(ΝΕ.) : οτς “ ἀΐβοεγπβ (Ἰυἂρεβ οἰβασῖν ἀπᾶ 
τε οὗ πε (Ἰοτά᾽ 8) Ῥοάν᾽ ἱπ τς 
βδογδιηθηῖ, πὰ ἐπογαῖπ “ ἀἰβογ πυϊπδίε8 ᾽" 
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30. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ " ἀσθενεῖς καὶ " ἄρρωστοι, καὶ ᾿ κοιμῶν- 2 Οοτ, κ- 
ται ᾿ ἱκανοί. 51. εἰ γὰρ' ἑαυτοὺς "διεκρίνομεν, οὐκ ἀν "ἐκρινόμεϑα- 

το; Μι. 
χχν. 43; 
[κι χορ; 

32. " κρινόμενοι δέ, ὑπὸ Κυρίου 2 "παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ Δείδίν.9 
"κατακριθῶμεν, 

χνί. 18; ΜΔ. ἱ. 8; 8 τ, νἱΐ, 35. «τειν, 2 Κίηρϑ χίϊ, 15; -τημα, ϑἷτ, χ, το; -τια, Ρ5. χί. 3. 
9. Υ̓ΑΟΙΒ χίΐ, 12, χῖν. αἵ, χίχ. το; 
ΑΥ̓͂. 111, το; Ῥτον. 111. ταν 

1.0. 11. 17. Ὁ ὅεε νεσ. 18. 

1 δε, ΣΦ ΑΒΌΟΕ, 17, 46, ΙΑἰξ, νᾳ. 

ν. 15 ἢ, 
33: ὥστε, ἀδελφοί μου, " συνερχόμενοι εἰς τὸ ν Μί. χἷν. 

14; ΜΙ. 

γὰρ, ΟΝ ΟΟΚΤ,Ρ, 58}. σορ., Β45,, ΟΥΤ. ; ΑἸεχδῃάτίδη ἀπά ϑιγτίδη, 

ἦτον Κνριον: “380, 17,37. Οπι. του ΑΠΘΚΙ!Ρ, εἰς. (ΥΝ εβίεσῃ δπά ϑγείδη). 

τῆς τἰτε ἔτοπη 411 οἴμετ εδἰϊπρ πὰ ἀσγίπκ- 
ἴῃρ---᾿σεοίβε! Υ ννμδὲ ἔπε Οοσ. ἔα δά το ἄο 
ἕο Π). ὙΠεν ἀϊά ποῖ ἄδβογν [ΠῈ βἰρβπί- 
ἐα 1π [πε βῖση, (λ6 Ιπολτηδΐε δηᾶ Οταοὶ- 

ἢδά ἰπ Ηἰἴ5 τηδπιοτίαὶ ἰοαΐ δπά σὰρ, δπᾶ 
ἐπεῖτ ΒΌρΡεῦ θεσαπιβ ἃ τηετα να]ρᾺσ τηδίζογ 
Οὗ πιεδί δηὰ ἀτίηκ. ΤῊϊβ ογάϊπαπος ὃχ- 
Ῥοβεά ἐπεπὶ ἴοσ παι ἔπε Ψψεγε---σαρκικοί 
(111. 3).---τὸ σῶμα (ΟΝ 24 81.).--- τενεγεης 
ἀῤοοίοῤεπὶς, τεβετηὈ]Π ηρ ἡ ἡμέρα ἴῃ 111. 
13 (ϑεε ποίθ); {πε Ἂχρίαπδείοη οὐ βοπια 
Ἐυ Ποσδηβ, ἰπαἱ τὸ σῶμα πηεδη8 “ ἔπε βιιῦ- 
δίδηςσα᾽᾿ υπάοτ γίπρ' {Π6 τηδίεσία! εἰ επχεηΐ, 
ἰδ ἰογεῖρῃ ἰο {πε σοπίεχε απά ἰο Αροβίοϊϊς 
εἶσηεβ. Οἡ “ἔπε βετγίουβϑ ἀοοίγηδὶ 41168- 
εἰοη ᾿᾿ 85 ἰο ας ἐπε υπέδι μι] τεςεῖνε 
ἴῃ {πὸ βδοσαπηδηΐ, 8εε ΕἸ. σὰ ἰοο. Ὠ ϑιίη- 
δυΐϊδῃ κρίμα (υπηαρρὶν ταπάδγεα “ ἄδτ- 
πδιίοπ᾽" ἴῃ Α.Ψ.), ἃ 7μαϊεῖαϊ ξεμπέεμες οὗ 
ΔΩ Κἰηᾶ, ἔἴοπλ κατάκριμα, [6 Βπηα] 
εομάενιμαΐίοη οἵ ἴπε βίππεσγ (32; Κοχῃ ν. 
16). ' 
ἵει. 30. [Ιῃ ενϊάεπος οὗ {πὸ “͵πάρ- 

ταθης "Ὁ ὙΜΠΙΟὮ ρτοξαπδίίοη οὗ ἴπε 1 ογά᾽ 5 
ὝΔΡ]ε επίβίϊβ, {πε Αρ. ροϊπίβ τὸ {πὸ 5δά 
ἴαοε ἐπαὶ “ δπηοηρϑὶ γὙΟ ΔΩ ἅγὰ βίο κ 
δηὰ νὑνεακῖν, ἀπά ποῖ ἃ ἕενν ἀσὲ βἰεερὶπρ "". 
--ἀσθενεῖς Δρρ|ε5 0 τηδίααϊεβ οὗ ΠΥ 
Κίπά, ἄρρωστοι ἰο ςᾶ8ε5 οὗ ἀεὈ1Π1ν ἀπά 
Τοπεϊπαεά 111-68 1{}---ἰσργοΐὲ εἐ υαἱεέπαϊ- 
παγὶ (ΒΖ... Ὑμὲ δά ἀβά κοιμῶνται (πε 
ΟΠ σίβειδη 5υπ. ἴοσ ἀποθνήσκουσιν) ΞῆοννΒ 
ταὶ Ῥ. ἰ5. βρεακίηρ' ποὲ βρυτγαιίίνεϊυ οἵ 
Ἰονν ϑρίγίευδὶ σοπάϊείοηβ, Ὀὰϊ ΠΠῈΕταΠν οἱὗἁ 
ῥλγϑιοαὶ ἐπ πὶοέοης ψῖοῃ μα Κποννβ το ὃς 
τπεῖς οσοπβεαιεηςε (διὰ τοῦτο). Ν ε τησϑὲ 
Ὅς στε! ποῖ ἰο ρεπεγαβε ἔσοτη [15 
9. Π61]6 ἰπβίαποε (8εε [ομπ ἰχ, 3). Τμε 
τῆοτα σοἰποίάεηοςε οὗ βιοἢ ΔΗ σεοπ5 ν ἢ 
ἔπε ἀεβεσταιίίοη οὗ τῆς Εποπατῖβε σου]Ἱά 
ποὲ μᾶνα ιβιβεά Ῥ. ἱπ τηδκίπρ (815 
βἰαϊεσηθπέ; πα τηδέ ἤανα Ὁ66π σοηΒΟΙΟ.18 
οὔ βοπηδ βρθοϊῆς γενεϊδιίοη ἴο {Π|8 εἴϊεςιί. 
Ἐοὸγ ἱκανοί (4 Ξ“εβηείσαέ πυτηδογ---ϑοηῖε- 
επΐπρ ΠπΚ6 οὐγ “ ῥίσμεν οἵ γου"), 8εὲ 
Ρϑτῖβ.; ““βοπηείῃϊπρ 1688 ἔπη πολλοί, 

ἘποῸΡὮ βυβηοί πεῖν πυτησσοῦβ ἴο ἀτοῦβα 
5εγίοιβ δἰἐθπιίοη "᾿ (Ε1.). ΤῊς “ 5Ιβερεσβ᾽" 
δά ἀϊεὰ ἴῃ πα Τοτά, οὐ {Π18 ἴεγηχ ννουά 
ποῖ πανα θεεη υϑεά οὗὨἩ ἔπδην; ἴξ ἄοεβ ποί 
ἌΡρφαγ {πὲ (Π15 νἱβιδείοπ μδᾶ βἰπρὶεά 
ουξϊ (Π6 ῥχγοΐδπειβ οὗ ἰῃς ϑδογαπιεπξ; {πὸ 
φοναπιηλὲγ 15 βαβετίηρ, ἕο γί εἰγ-βργεδᾶ 
οἤεπςθ, Βοίῃ ἴῃ ἔπε τεπηοναὶ δηά :πῆϊς- 
τίοπ οὗ ρῃγϑίοαὶ δν]!, (ῃς ἱπαυρσιυτγαιίοη οὗἁ 
τῆ Νεὲνν Οονεπαπί, 45 οὗ πες Οἱά, τγαβ 
τηδτκεά ᾿Ὀγ ἀϊβθρίδγϑβ οἵ ΒΌρεγπδειταὶ ροννοι. 

ν'ν. 31, 32. ϑύςἢ οἰαβιίβεπεπίβ πῆᾶὺ 
Ὀς ἀνεγίεἃ; ψνβθη {ΠΕῪ σοχηε, ἰξ 15 ἔοσ οὖσ 
δ νδίϊοῃ : “1 πόνγενοσ γα ἀϊβοθτπβά (ον 
ἀϊδοτγιπιϊηδίε : αἀὐγμαϊσαγένιμς, Ν 6.) οὐτ- 
Βεῖνθθ, ψ βῃουᾶ ποὲ Ῥὲ ἰπᾶρεά",.-- 
διακρίνω ἰδ ἐΔκαη ἋΡ ἔγοπλ νεσ. 290 (56ες 
ποίβ); ἴῈ 18 ἀιβεϊπρι βῃεά ἔγοπιη κρίνω, 
ΨΙΘΗ ἴῃ ἔτη ἰβ σοηίγαβεεα νἱἢ κατα- 
κρίνω (32).---τῷ κόσμῳ ἰπ {πε βεαθεῖ εχ- 
ΡΙαἰπθβ [μ6 Ὀεβατγίπρ' οὗ διακρίνω Πετα: ἴξ 
ἜΧΡγαββεβ ἃ αἰ βογίρείνα οι Ἰυάρτηεπε, ὉῪ 
ΨΠΙομ 16 ΟἸ γί βείαη τί ΠΟΥ ἀρρτγαοίδίεβ 
[ιὶβ5 οὐ ϑιδίιϑ δηά Ὁδ]]Ππρ, ἀπά γα 1865 
ἢἰβ ἀϊβεϊποιϊνες σμαγασίεσ, Ἔνθ 5 (πὰ 
διακρίνων οἵ νΕΓ. 20 τ6 8185 (Π6 ἀϊΠ. θ6- 
ψεθη ἐπε κυριακὸν δεῦπνον ἀπ ἃ σοτητηοπ 
δεῖπνον. ΤΠε ΔΠΠτεγαῖῖνε ΡΙΑΥ οη κρίνω 
δηὰ 115 σοπῃροιπάβ 18 ἀπίσαπβίδίθοϊε ; οι 
11. 13 Η., ἵν. 3 Β΄. Ἐογ (ῃς ἔοστηῃ οὗ ἔγρο- 
ἐμεβῖβ, 866 11. 8; ἔογ (ῃ6 ῥέγς. οἵ ἑαυτοὺς, 
νἱ. 7.---κρινόμενοι δὲ ΔΒΒ11ΠΊ65, ἴΤΟΠῚ νοΓ. 
30, 85 ἃ Καοέ ἴῃε ςοπβεασεηςε Πυροιμεῖϊ- 
ΤΑΙ ἀεξηϊεά ἰπ (τς 145ὲ βεπίεηοε : “ Βαυΐ 
ἀπάεν Ἰπάρτησπε ἃ5 ΜῈ ἅτα, ννα δγὲ Ῥεϊηρ' 
οαβειβεά ὃν ἐμὲ 1μοτά, ἐπ ογάδγ ἐπαᾶΐ νγα 
τῆΔΥ ποῖ ΨΙ ἐπε νοσ]ά θὲ οομάδημεα᾽" 
(κατακριθῶμεν, ἡκαρεά-αραΐηδέ, ἴο οὐ 
ταῖπ). Ὑδὰβ ΠΟρῈ 15 δχίγδοίεά ἔτοτῃ ἃ 
ΒοΙΤΌΝΝΑΙ βἰζυδίίοη ; οὐ. ΗτΡ. χίΐ, 6 ἢ, 
Εεν. 111, το; νονθεσίας μᾶλλόν ἐστιν ἢ 
καταδίκης τὸ γινόμενον (τυ). Οπ παι- 
δεύω, ἰο ἐγέαέ ας ἃ δογ, 8εὲεὲ Ττδποῖ, 5γη5., 
8.32. ΡΊφῖο ἀεβογῖθεβ παιδεία 45 ϑύναμις 
θεραπευτικὴ τῇ ψυχῇ; “Υ {πε ργονεσῦ, 
παθήματα μαθήματα. (Ἶ. ν. 5 ἰς τῇς 
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ς χνὶΐ. χἰ; 
Δείδ χνϊϊ. Ἢ : 

ΒΕ 5. ἐσθιέτω " ἵνα μὴ εἰς 
18, χὶ. το. ε 3 ἃ Σ τἰρῖθος ἔλθω, " διατάξομαι. 

εχιν. 

ΜΚ ; ει. χί, το 

ι͵ 

τον, δὲ ῥτε-ϑγγείδη ὑποος;, ἰδίξ. νξ. ΘΟΡ. 

εχίγεπια σᾶβα οὐ 500} “ Τμαβίεπίπρ ᾿᾿ ὑπίο 
βαϊνδίϊοη ; οὖ. Ῥβ. οχίχ. 67, εἰς.---κρινό- 
μενα (ρτ.), ἃ ἀἰδοιριίπασν ῥγοοεεαάϊηρ; 
κατακριθῶμεν (Δοτ.), ἃ Δεβηϊίνε ῤγο- 
πομηοεριεηέ; οἵ. Αοἰβ χνῖ!. 31, εἰς. Ρ. 258- 
βοοίαίς8 μἰπιβεῖξ, Ὁν ᾿δί ρεβ. Ρ]., νυ τ τῆς 
τοδλάεδσβ, βμαγίηρ πἰβ ΟἸυγομθβ᾽ σου !ε8 
(2 Οος. χί. 28 {.). 

νυ. 33,344. Τῇε “ οδδερε᾽ (17) ῥτο- 
οεεάβ ἔτοση ἰηννασά ἰο ουϊνατά, ἱτοπὶ 
φεἰγ-“χανιϊπαίίοη (28) ἴο νιμέμαϊ ἀδοοηι- 
»ιοδαΐϊίοη τεβρεοιίπρ πε Γιοτγά᾽Β ΘΌρροεγ. 
Ἐεϊρίουβ ἀεοογαπι ἀεροπάβ ου ἔνὸ σοη- 
ἀϊτίομβ, τα δεσοηιηρ τῤὶγὶἐ αββοοϊδιίεά 
ψτἢ βέξηρ ἐχέεγπαϊ ἀγγαηρεηιενιές, ΒΟ 
8ἃ5 βοοά δβδεῆβε δηά γενεγθηοα ἀϊοίδίε : 
“«Απηᾷ 50, τὴῦ ὑγοίΐμεσβ, ἤεπ γοῦ τηδαῖ 
ἴον ἴῃε πιθδὶ, τυαὶέ 707 μὲ αποΐπεγ "".--- 
ἀδελφοί μου λἀβ ἃ ἰουοῖ οὗ δῇεοιίοπ ἴο 
ψὮδι δᾶ58 Ὀδεη βενεγεῖν βαϊά.---συνερχό- 
μένοι οΑττῖεβ ὰ5 Ῥᾶςῖκ ἴο νν. 17, 20; ἴπε 
βαῖηβ ἰγαὶῃπ οὗ δάἀτηοπίτίοη [βγοιρθουί..--- 
τὸ φαγεῖν επιῦτασαβ [86 δπεῖγε δυο 
ΘΌΡΡΕοΣ; 566 ποίεβ οὔ νν. 20 ἔ.; {δε 
οτάεν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε (:»υἱοέηι 6χ- 
ῥεοίαέε, Ν 6.) ἰοτοϊά5 τς Βαβίν ἀπᾶ βοβίβ8- 
τηδίὶς τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαβεῖν (21); 
ΠΟ οπς πιυβὲ Ὀερίπ ΒΌρρεγ {{1] τὰς ΟΠΌγοΟῃ 
8 ραίπεγεά, 5ο (δαὶ 411 τῆδυ οοπιπιθῆοα 
ἰορεῖμεσ δῃὰ βῆατγε αἷϊκε, Τὸ τυαΐέ 707 
Οἴδμειβ ῥγοβυπηεβ τοαξέϊηιρ ἐο ζεασέ τὐὐέῇ 
ἐπεηι.---ἐκδέχομαι πονεῦ τθδπ8 ἐκοιῥῆο 
(γεοεῖυε: 80 ΗΝ, δπά ἃ ἔενν οἰμεῖβ), Ὀυϊ 
Αἰννδυβ ἐχεῤέοίο ἴῃ ἴῃς ΝΤ.; ψπ {πε 
ἔοτταθσ 56ῆβα ἴῃ οἱ. ὅτ. 11 βιρηϊῆςβ ἐ0 γέ- 
οεΐυς (ἃ Ῥοῖβοῦ) ὕγοηὶ βδοτὰς ραγίίσιυϊαγ 
αυδτίετ.---ϑόσας ταϊρθς οὐ͵εςς ἴπδὲ δυηρετς 
8 ῥτεββίηβ, δπὰ {πεν σαπποί ψνδῖῖ; ἴὸ 
ἔμπεδα Ῥαυὶ βᾶνβ, “1 ἂπν οπα ἰβ ὨΌΏΡΤΥ, 
1εὶ δίγτη δαΐ αὐ λοηριε"---ϑίαγίπρ ἢϊ5. δρ- 
Ῥείίτε Ῥεΐοσε πε σοπιεβ ἰοὸ ἰῃς πιδεῖπρ; 
εὔονν. 21, 225. Τῆς Οδυτοῦ ΘΌΡΡες 18 
ἴον φοοά-  Ποννβμΐρ, ποῖ ἕος Ὀοάν πεεά; 
ἴο οδὲ πεῖς ἴ{κὸ ἃ [δπιϊβμεά ταδη, δὺ- 
Βοτρεά ἱπ οπε᾿β ἴοοά---ἰ ποιῃίηρ ννοσβα 
Βδρρεη---ἰβ ἰο ἜἼχοϊυάς ΟὨγιβείδπ ἀπά. γα- 
Ἰϊρίουιβ τπουρμί8.--τὲν οἴκῳ, ποῖ ἐν ἐκ- 
κλησίᾳ (18: ποίς {πε αὔϑεπος οἵ {δε 
ατί.).--- Οοτηΐπρ ἰορεΐμεγ εἰς κρίμα" 
([οτ ἃ [υάρταςβηι!) ἀεῆηςβ [Ὡς “ σοπγίηρ, ἴο- 
βεῖπες εἰς ἧσσον" οὗἉ νετ. 17 ἴῃ ἰετπβ οὗ 
νν. 209-32. συνέρχησθε, ρῥτ. 50]., οὗ ἐδε 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

φαγεῖν, ἀλλήλους "ἐκδέχεσθε: 34. εἰ δέ! τις 
κρίμα " συνέρχησθε. 

ΈοΣα, χν. δε: ῬὩ11, 11. δΆ; οἱ. χἰΐ. α θεῖον. 

ΧΙ. ,. 

» 
ὁ πεινᾷ, " ἐν " οἴκῳ 

τὰ δὲ λοιπά, ᾿ ὡς “ἂν 

Ε 8εε νἱ!, 1γ. 

᾿ΠἌΑ'διαταξωμαι, ΑΠ6, 37. 

φἰαἰεὰ ταεειίηρβ, 85 ἴπ νεῖ. 18, εἰσ. ΤῊΪβ 
Μδτηΐηρ (ἵνα μή) οἷοδξεβ ἴῃ παραγγελία 
ἱπιτοάυςεά ἴπ νετ. 17. ΕῸζ ἃ οἰ εᾶγ δηᾷ ἰπι- 
Ῥαγιΐαὶ δοοοῦπίὶ οὗ {πε νᾶτίοιιβ ἀοοίγιπδβ 
οἵ {πε Ινμοτά᾽Ἐ ϑύρρεσ σοηπεοίεά ϑνἢ τμϊδ 
Ράββᾶρε, 8εε Βι., ΡὈ. 206 ἢ. 

Ψες. 34Ὁ. τὰ λοιπά, 4 εἰοεέέγα ἂἃΡ- 
Ρεπάεά το {με σβαγρε---" οἴδματι πιδίίεγβ," 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ οὗ ἀεία!! σοππεοίεά ἢ ἐπε 
ΟΒυτγοῦ Βυρρεῦ δπὰ {με κοινωνία. Εά. 
18 |κε5 115. 85 (86 διε μεβίβ ἰο ἔμ πρῶτον 
μὲν οὗ νεζ. 1 (βεε ποίε), ἀπηᾶ ϑῦρροβεβ 
οιπὰ ἰο τεΐετ ἴο οἵποῖ ἀΐεγεμέ ταδίζεσβ, 

οὗ ψῖς ῬΡ. ψουά ροβίροπε ἀϊβουδββίομ 
1ΠῚ 818. αγγῖνα!- --ὐ ἀγεββίηρ ᾿ἰπιβεῖ ποί- 
νυ Πδίαπάϊπρ το οπς οἵ {πὸ Ῥείποῖραὶ οὗ 
{πε8ε λοιπὰ ἴῃ χίϊ, ἡ ἢ..---ἃὡς ἂν ἔλθω, 
“ἐ Ἀοσογάϊηρ, 881 τπιδὺ σοῖπε ἢ : [Π6 ΑΡ. ἴ5 
πποοτίδίη τολέη απ μπάδν τὐμαΐ οἰγομηῖ- 
δέαγιοες ἨῈ ΤΆΔΥ πεχί νἱβίε Οοσ. (φῇ, χνΐ. 
5-0}; δἷδ ἱπιαπιίοῃ ἴο βεῖ πχδίξεγϑ 1π Ἵσάθσ 
ἰδ βυ δ᾽]εςί το τΠ18 σοπεϊηρεπου.--διατάξο- 
μαι (5εε ραγίβ.) ταΐετβ, Ῥχεβιτηδθὶυ, ἴο 
Ῥοίπιβ οἱ ἐχέσγπαϊ οτάδσ, βϑςβ. δ8 ἴμοβε 
7αβι ἄςεαῖε ψἱτὰ. Βοπιδηϊβίβ (8ε6 Ἐπί.) 
7υδειν ὃν τ 15 εχξ [μεῖς αδερεά αηντιτεπ 
Δροβίοϊίς ἐγαάδιτίοπβ σεβρεοϊϊης πε Ευ- 
οἰατίδε : Μαρέϊηρ σοπιπιμηίοη, 4.6.» ἰδ 
Ρἰαοεά ατηοησβὲ (ἢε ὑπδρεοϊῆεά λοιπά. 

839. ΤῊΕ αξιοῦβ ΟΗΛΕΙΒΜΒ ΟΕ ΤΗΕ 
ΟΝῈ ϑριειῖτ, χίϊ, ᾿τῖσ. ἴῃ {τεδίϊηρ οὗ [88 
αυδβιίομβ οὗ Ομυγοῦ ογάε ἀϊβουββεά ἴῃ 
1815 Ὀῖν. οὗ (δε ἘρΡ., ἴῃς. Αρ. ρεπείγαίεβ 
ποτὰ με οὐϊναγᾷ δπὰᾶ νἱβιθϊε ἴὸ ἔμπδιὶ 
ΜΜΏϊοἢ ἰβ ἱππογτηοδὲ ἀπά ἀϊνίπεβὲ ἴῃ πῈ 
ΟὨτιβιίδη Βοοίειγ: (1) {πῸ ἀυεδίίοι οἵ 
ἐΐπε τοονιαπ"ς υεὶΐ, ἃ ταλίϊει οὗ βοςῖδὶ ἀδ- 
σοταπι; (2) (με οὔβεγσνδῆςε οἵ ἐδε 1,ογά" 5 
ϑηῤῥόν, ἃ ταδίίεγ οὗ Ομυσοῦ οοπηπηππίοπ; 
δῃα τον (3) ἴπε ορετγαίίοη οὗ ἐΐς ϑῤίγῥέ οὗ 
οά ἰπ ἴλε Οδυτοῦ, ν βεγείη 1165 ἘμῈ νθσῪ 
ταυβίεγυ οἵ [18 1ὲ. ὙΒῈ ννοσάϑβ διαιρέσεις 
ἴῃ νεῖ. 4 ἀπά πάντα ταῦτα ἴῃ νΕΙ. ΙῚ ρῖνε 
με εἶπε ἴο Ῥδ01}}5 ἱπίεπί 'π [18 8. Μδϑην 
(οι. τοοῖκ 4 ἰονν δηὰ ἢ ]ῇ βυρεγβεϊκίουβ 
νίενν οἴτπε Ηοἱγν ϑρίγιι᾽ 5 ἰσβαβηςε, βεείηρ 
ἷπ ΒΒ οὨδιίβηβ ἃ5 186 “τοηρτ68"-- 
ῬΒεποπηδηδ ἃπδίορουβ ἴο, που ρΡὮ ἔδτ βυτ- 
Ῥαβϑίηρ, ρᾶρᾶπ τηδηϊξεβίβείοπβ (2)---ἶπα 
ῬΙΌΡΕΙ ενϊάεποε οἵ Ηἰ5. ννοσκίηρ, ννῃ 6 
{εν υπάειταίεά επάοννπηεηίβ οὗ 8 1655 
Βιγικίπρ Ὀὰϊ τόσα νἱϊαὶ ἀπά βεγνίσαδθϊα 
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ΧΙἼΠ]. τ. Περὶ δὲ τῶν "πνευματικῶν, ἀδελφοί, " οὐ ἢ θέλω ὑμᾶς ἃ ὅες χ. 31. 
Ε6 Χ. Ὶ. 

" ἀγνοεῖν. 2. οἴδατε ὅτι] ἔθνη ἦτε, πρὸς τὰ " εἴδωλα τὰ ἀ ἄφωνα, ς 586 ν|ϊ. 4. 
ὡς “ἂν ἤγεσθε, ᾿ ἀπαγόμενοι- 53. διὸ Ξε γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς " ἐν 
"πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει. ᾿ ἀνάθεμα Ἰησοῦν,2 καὶ οὐδεὶς δύναται ἢ 

ἱπιρῇ. ἰῃ τα], οἰαυβε, ΜΚ. νἱ. 56; Αὐοἰβ ϊ. 45, ἰν. 35; 
ἘΚ. χχὶ. σῷ; ᾿Αοίβ χὶϊ. το, χχὶίὶ. 17, χχῖν. ΟἿ 
ΙΥῚ Ιχ ἐἶπηδβ ἱπ ἘΡΉ., Οοἱ., 

τ; ΟΑἹ, ἰ. ἔν; Αςῖἴ χχίξὶ, τα. 

ἴοτι οτε (ὃ): 411 απος, δας ΘΕτ Κτοξ. ; 

ἃ χῖν. το; 2 
Ῥεῖ. 3.16; 
Αοἰβ νἱῖ, 
2 (ἴ58. 
11].. 2). 

ς 
αεη. ἱϊ. το. ἔπ ἰγαηβ, υβε, ΜΙ. χχνὶ. 957, εἴς. ; 

7 Εν. τ; 2 Οοτ. νυἱΐϊ, α; Εσπι. ἶχ, 22 ἔ., χνΐ, 26; (αἱ. ἡ. Ἀ ᾽ ΡΏΣ.; 4 Ρεῖ. 1. τό; 4. εἰπιαβ ἴῃ ΓΚ, απὰ Αοίδ; Ὁ ΕΡΆ. νἱ. 18; Εεν. ἵ. το; ]υἀς 2ο; Με. χχίϊ. 43; υκ. 1, 27, ἦν. τ; Μίς. 111. 8. 
10. χν. 15, χυϊἷ. 26. 

ὶ χνὶ. 22; Εοχι. ἰχ. 

Κ', δ ἴεν πιηη., δηά ΕΠ, τεδά οτε δίοπε. 
ΥΝ.Η. σοηϊεσίατε οτι οτε ἴο δε ἃ ρτίτηϊτἦνε ΘἸΤΟΣ ἔοσ οτι ποτε (9) ; τ΄. ἘρΆ. 11. τὰ, 

δηά πὸ 86 οἵ ποτε ἴῃ ΒΕοπη. χί. 30; (Ο]. ἱ, 21; σ Ῥεῖ. ἵ΄. το. 
Ὑγτἢ τι ἰδ ἃ σοτῃπΊΟΠ ΒΟΥ 065 ΕἸΓΟΙ ; 
ἰβ ΠΕ ῸῚῚῪ ἐπουρῃ ἐπὶ πα σοργίβι 

ΤΠε Ἄοοηδιδίοη οὗ π 
πὰ ἰπ ἴῃ οἷά ςοπείπαοιιβ νυ εἰηρ' (οτυποτε), ἴὲ 
εγς, "ἢ. βόσζως ργί ται ἶνε Μ8., τκίῤῥεά τμε π᾿ 6βρ. 

85 ΠΟ ἱπγπιεάίδιε σουηίεγβθηβα γαβυ θα τὸ ψψασῃ Πὶπὶ οὗ {πε ονοιϑρῃϊ. 
λΊ]ησους, ΑΒΟ, 17", 46", σορ. 5γετ. (ββεπυ 1 }), ΕἸΓΠΑΙ]. 
Ιησου, Εἰ, τγ δ“ νρ. (απ αέλόπια 65), Αἴα., ΗἹ. Ιησουν, ὈΟΚΕΙΡ, 5ῇ.,---ΝΥ ἐβίεση 

δηὰ ϑγτίδη. 866 ποίβ βεΐον,. 

Ὠδίυγα (31, ΧΙΪ,, 8, 13, χῖν. 12). ΕῸσ ἴῃς 
πιοπιεηΐ, Ῥαυ}}5 οὐἦδοι 185. ὑψοίο]ὰ ; ἢγϑβέ, 
ἴο ἴαν ἄοννῃ ἃ ρσέπεγαὶ ογὶἐσγίοη οἵ τὰς 
Ῥίδβθῆοθ οὗ Ὁ τγβι 5 ϑρίγιε (3), ἀπά ἐπθη 
ἴο 5πονν ἐλδ τυϊάφ πιαπὲγοϊάγηιεςς οἵ Ηϊΐ8 
νου κί πο ἰπ ἴῃς σοσηπηθη Υ οὗἨ Ὀ6]ἰανεῖβ 
4-1|). 
; Σὰ 1. Ἐὸογ [8 δεαάϊηρ οὗ ἴῃ πον 
ἴορῖο, ΠΟ τυηβ οὐ ἰο [ἢς επὰ οὗἉ οἷ. 
χὶν., 866 ῃοίε οἡ νἱΐ. :. τῶν πνευματικῶν 
18 πεπέ.----' οποογηΐπρ Βρίγτ181] {Πὶπρ8 
(ἰδ, ρουνεσβ),᾽"" 45 ἴῃ χίν. σ (ἷ. πνευ- 
μάτων, 12) ἀπά νυἱϊί. Σ; ποῖ ὁ“ βρίσέυδὶ 
Ῥεσβοηβ᾽ (χίν. 37, ἰϊ, 15), 858. ΗΣ δπά 
Βοπε οΟἴπεῖβ ψουὰ πᾶν ἰξ: ποὶ ἐῤέ 
σέαΐμ5 ΟΥΓ ἐπα ῥέγϑορδ βρι τὶ τὰ} εηἀοννεά, 
Ῥυε ἐᾷς οῤεγαΐϊονις οΓ ἐπε ϑρίγὶἐ ψἴπο δη- 
ἅἄοννβ ἔπϑῖὰ ἀτὲ 'ἰπ φυεβεέίοη, “δὲ ἰΒ ΓΔ - 
βἰτἰοηδὶ, ὑνἱτἢ ἃ βϑμδάς οὗ δ Πα βῖβ το τὰ 
λοιπὰ . . . διατάξομαι: ’'αίενετ κυὃ- 
Ἶεοῖ 1 ροβίροπθ, 1 πιυϑδὲ ποῖ ἀδίδυ ἴὸ 
ἐχρίδιη (6 πδῖυσγα οὗ βριτίτυδὶ ρ 5 ᾽ 
(Ε4.). Οη οὐ θέλω ἀγνοεῖν, ε΄. ποῖε το 
ΧΙ; {π6 Αρ. Πᾶ8 βοπιειῃίηρ ἴο ἐχρ δίῃ 
τοί αυἱΐε οννίουβ πὰ ΠΙΡΉΪΥ ἱπιροτίδηϊς. 

ει. 2. Οη (δες οτᾶρςδὶ έσρ 
οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε . . . ὡς ἂν 

., ἥγεσθε ἀπαγόμενοι, ἴπετε ἄτα {ὐ7ὸ ΡἾδα- 
81016 σοπδβίγιοσίοπβ : (4) {πὲ οὗ Βρ., Βηι. 
(ΡΡ. 383 8), Εά., ψῆο τερατά ὡς 45 ἃ 
ταβυπηριίοη οὗ {Π6 ὅτι, δἴτεγ {π6 ραγεπίπε- 
εἰςα!] ὅτε οἰδυβε, δπᾶ {πυ5 (γα βἰδίε : “Υυοὰ 
κπονν {παΐῖ, πεπ γοὰ γοσα Οαπεῖε8,--- 
δον γου Ὑγεῖς αἰνναυβ ἰεἄ το ἴΏοβε νοῖςε- 
1ε55 Ἰάοἱβ, Ὀείηρ οατγειεά αυνᾶυ ". Ὑπετε 
ἅτ γῸ τϑάβοηβ ἀρδίηϑβί [ἢ 18 σοηῃβίγασιίοη 
--(ἢ τὰς ἱπιργοῦ δ Πεν οἵ ὅτι Ὀεῖπρ ἔοτ- 
ποίίθη δεν 850 βῃογί δῃ ἱπίεσγυριίοη ; (2) 
ἔπε ἱηνοσβίοπ οὗ {πεῸ60ἷ ὑσορεὺ τεϊδείοη ὃ6- 
ἔβα ὡς ἂν ἤγεσθε Δηὰ ἀπαγόμενοι;, [πε 

ἔοττλεσ οἵ ψῃϊοῖι 18 δίχα ΠΥ σοηδίγιεα ἀ5 
βυροτγάϊηδίς δηὰ δάνεια ἴο πε ἰδέξοσ, 
πε “Ἰεδάϊηρ, το 14015᾽" ΒυρρΙ γίηρ ἴπε σοη- 
ἀϊείοπ ἀπάεσ ψΠσἢ (ἢ 6 “ σατγυίπρ' ΟΥ̓" 
Ἰοοκ ρίδοβ. (ὁ) ν ε δῖε ἄγίνεπ Ῥδοῖκ ὕροη 
(ῃ6 αἰτεγπαῖίνε σοπβιγυσιίοπ, δὐορίεὰ ὉῪ 
Εβι., Μσ., Ηη., Εν., Βε., αἁ., ΕἸ, (566 δΐ5 
ποίε, δηὰ Κγῆρειβ ϑῤγαολί., ὃ. 354. ὃ, 
πηι. τ ἔ,, ἴοι ϑβἰπηίαγ ἰπβίδησθβϑ), ψνῆὸ 
τερατὰ ἀπαγόμενοι 45 ομϊεξρτεάϊςαίε δες 
ὅτι, ἀπ σοτηρ]εῖδ [ΠπΠ6 ΡίΡ. ὉΥ ἦτε, ΕΠ ἢ 
ἰδ τηθπίδ!ν τα καη ἃΡ ἔτοτι τΠ6 ἱπίεγροβεὰ 
ταπιροσζαὶ οἰαυβε; “Ὑου κπονν {παᾶΐ, νπεη 
γοὰ Ψψέγε Οαεπεΐεβ, ἴο ἴποβε νοΐςεὶεββ 
Ἰάο]5, πούνενεσ γοὰ πιρμξ θὲ 1εὰ, (γοῦ 
ΜΈΓΕ) ολττί θα ἀὐυνᾶὺ ". πος οἶδα τοίέκ 
{ῤ1. οονεῤίεηιθτεξ οσσυτα Ὀὰϊ οπσε Ὀεβἄεβ 

1ὴ Ν.Τ. (2 Οοσ. χίϊ. 2, ἀπά τπετε ὑγ Ἐἢ 
ἀρ. ῬΊΡ., ποῖ πολ. 48 Πογε), {πεῈὶ σοῶ- 
ἔαβίοη Ῥεύννεεη τῆς ΡῬίρ!. σοπβιγασείοη 
ἀπά {πε ὅτι ᾿οηβίτυοιίοπι δέει οἶδα, ὈΥ 
ΜΠΙΟΗ Με. δοσουπίβ ἔοσ {πε στατηπιδίίοδὶ 
ἱστερυ ατίν, 15 ποῖ νεγν ργοῦραῦϊαε. Ὑπὸ 
δπιεπάδιίοῃ οὗ ΝΥ. Η. (5ες χε]. ποίθ) ἰβ 
πιοϑὲ τοτηριίηρ, ἴῃ νίενν οὗ Ερἢ. ἰϊ. τα; 
ἴξ ΒΟΙΥ οὈνίδίεβ τῆς αἰ Πα] εν οὗὨ ρσταπι- 
ΤΊΣ: “Ὑοῦ Κπονν τπᾶὲ οπος (ὅτι ποτέ) 
γοῦυ ψψεῖς (δ ηΠ11ε5, οαττεὰ οὔ ἰο {ποβὲ 
ἄμυπιρ ἰἄοἷ5, ποννβοανεσ γοὰ πιΐρῃὶ Ῥὲ 
Ἰεὰ".--ἁ πε Οοτ., πον θεϊοπρίπρ το (πε 
λαὸς Θεοῦ, ἀϊδιϊηρυ 8ῃ ἐπεπηβεῖνεβ ἔγοπε 
ἔπε ἔθνη (5εε ν. 1, χ. 20); ἰο ὃς “Ἰεά 
ΑΥΑΥ ἴο (6 (ἡνοσϑῃΐρ οὗ {π6) ἰάοἱβ᾽᾽" 18 
τε οπατβοίϊεγιβεῖς οὗ (απε]εβ (νἱ. 7). 
ἀπάγω ἱπΊρ|165 ,όγος ταῖμεῦ ἴπᾶπ Ομπατπὶ 
ἴῃ {πε ἀπάγων ; Ρ. ἰ5 ποῖ τὨϊηΚίπρ' οὗ ΔΠΥ 
ελτῆεῦ συτὰ ὕγοσι ΜΏΪΟΝ {μῈ Πεδίμεη 
Μετ οπιϊοεά, Ὀυϊ οὗ {πε ονεσνν Πα πιΐηρ' 
οὐτγεηξ ὈΥ ὙΠΟ ἴμεν ὑγετε “ οατεὶο 
Οὔ (αδνεῤίος, ΒΖ.), οὗ. 2 Ὅοτ. ἵν. 4) 2 
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ΚΝ. Ἀκ.1. 
σ ἴσου. 
χχνΐ. 1; 2 
Οὔτοι. 
ψἱϊ. 14; 
Εσταὰ νἱ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

᾽ εἰπεῖν Κύριον ἱ ᾿Ιησοῦν ' εἰ μὴ " ἐν " Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 

ΧΙΙ. 

4. "διαιρέσεις 

δὲ ᾿ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα " 5. καὶ ἢ" διαιρέσεις " δια- 

κονίων εἰσί, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος - 6. καὶ ἢ διαρέσεις " ἐνεργημάτων 
18; τρειν, εἰσίν, ὁ δὲ 3 αὐτός 3 ἐστι ὃ Θεὸς ὁ " ἐνεργῶν ἢ τὰ "4 πάντα " ἐν " πᾶσιν. 
ΥΕΓΟΙΣ. 

1 8ες ἱ. 7. Ε 
ΡῚ. οἱν ἱπ (Πΐδβ οἢ., Εοῃη. χὶ. 20, χὶΐ. 6. 

ᾳ χν. ,δ; ΕΡΆὮ. ἱ. 23; ΟοἹ. ἰϊ, τα. 

Ἷ ᾿ τὰ ΡῚ. λεῖ,; χνὶ. 15,2 σου, ῥαδοίηε, εἶρῃι εἰπιθα ποτε ἰπ Ῥ.:; 
ΗΞεΡ. ἰ. 14; εν. ἰΐ. το; 8 {{πλὲ8 ἴῃ Αςΐδβ; αδο 1,Κ. χ, 40. ὨῊΗ.. 
5: (Δ. 11, 8, 111, 5, ν. δ; 8 ἐἶπιεβ τῆοσς ἱπ Ῥ.; δἷβο 88. ν. 16; Μι. χίν. 2; ΜΙν, νἱ. χ4. 

ο 2 Οοσ.:.6, ἶν. 12; Εοπι. νἱϊ. 
Ῥ ὅ8εε νἱϊ . 6. 

ἸΚυριος [Ϊἡσους; ΑΒΟ, 17, 46, 67" ", 73, νΡ. 5υτϑθβ. 
Κυριον ἰησονν: ΠΟΚΥΡ, εἴο, 8εε ποῖς Ῥεΐονν, 

2 και ο αυὐτος ()): ΒΟ, 37, 46; ΥΝ.Η. ἐπέ. 
αντος δε: Πα. 

δ0νι. εστι δ ΔΟΒΘΡ, νυν. 

Τίπι. ἢ. 26, Μαϑδῖι. χίϊ. 29. Ὑντὰ τη 
ἄρτεαβ ἴῃς αυδ!ἐνίπρ ὡς ἂν ἤγεσθε (ποί 
ἀνήγεσθε, 145 Ηξ, ἀηά Ηπ. τεδά; 115 
δῖνεβ πῃ ἱγγείεναπε 56η86---1εὦ ἀρ," 
“δά ἴῃ βδογίῆςε "}), ἱπάϊςδεϊπρ ἴδε υπ- 
οετγίαϊπίν ἂἀπᾶὰ σαρτίοσε οὗ ἴπε ἀϊγεοιπρ 
Ρονγεῖβ---τ  ρτο παΐὰ ἀποεπείυτη " (Ε58:.). 
Ἐὸσ {δὲ τίρδε βογί οἵ ἄγεσθαι, 5ε6 Κοπλ. 
Υἱἱ. 14, 4]. ν. χ8.---Οἡ τῆς εἴδωλα, οί, 
νἱϊ. 4; τῆς τυοΓδεῖδεθηέ85 οἵ τὰς 1άῴο] ἰ5 
Ρατί οὗἩ 18 ποίπίπρπαββ (οῦ. Ῥ5. οχν. 4-7», 
εἴς.); ἴς Ῥαρδὴβ ψγεγε ἰεᾶ Ὁγ πὸ ἰη- 
τε!]ΠἸσεπί, οοπβοίουιβ συϊάδηςθ, θὰῈ ὉΥ 8Δἢ 
οοσαΐε ρονγεσ θείη {πε ἰάο] (χ. το 41.) 

Ψψεῖ. 3. ὙΤβεῖνγ οἷά εἐχρεγίεποε οὗ {πε 
ΒΡ6Ϊ1ς οἵ μεαιμεηῖβηι πδὰ ποῖ ργεραγεᾶ 
τε Οοτ. ἴο υπάετβίαπά τπ6 τνουϊκίηρβ οὗ 
(οὐ β ϑριτιε δπά τε ποίεβ. οὗ Ηἰβ ὑγβϑδ- 
δηῆςθ. ἡ ἐπἴβ βαδίεςε ἔμεν δὰ αϑικεά (1), 
ἀπά Ῥ. πονν ρῖνεβ ἰπβεγασείοῃ: “ὙΒοτα- 
ἔοτς 1 ἱπίογστηῃ γου". ὙΠὲν Κποὺν ΠΟῪ 
τπθπ οοὐά ὃς “ σατιδ αυνᾶὺ " ὈΥ δυρετ- 
πδῖαγαὶ ἰηἤπδποεβ; πεν ψαηξεά ἃ οτγἰξετίοπ 
ἴον ἀϊβεϊπρυϊδίηρ πόδε ἐγαὶν Ὀἰνίπε. 
ΤὨα τεβϑὲ Ῥ. βιρρ] 68 1ἴβ {παὶ οὗ ἰογαϊέν ἰο 
εοιις Ολγϑί. “Νο οπε βρβδκίηρ ἰῃ ἴῃς 
ϑρίτίε οἵ αοά βαυβ ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ, 
ΔΠά πὸ οὔὲ οδὴ 88Υ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ 
εχοαρὲ ἱπ Ὡς Ηοῖν ϑρίγιε." Ὑεφως ἰς 
απαΐλενπα, ἔσδμς ἱς 1ογά, ἀτε ἴῃς Ῥδίιε- 
οΥἶεβ οὗ (ἢς βρίσι 5 οὗ δῖσοσ ἀπά οὗ ἐγατῃ 
οοηίεπάϊηρ δὲ Οοσ, Ὑῆα ββοοηᾶ ψψγδςἢ- 
ψνοτά 18 ονίουβ, [15 ἐμοϊμοίυδηεϑ5 15 ἴπ6 
Ῥοϊπέ οὗ ἱπίεγεβδε ; ἰἴξ σεγιἤσδίεβ αἰΐ ἔγιις 
Ομ τίβείδπβ, σὴ ψῃδίενε διαιρέσεις 
χαρισμάτων (4 Ε1.), 45 ρΡοβδεββοσβ οὗ {π6 
ον ϑρίτιε, βίποε Ηδ ἱπβρίτεβ δες ἌἽοη- 
εββίοη οὗ {πεῖς Μαβίεγ᾽β πᾶτηῆε ψΠϊοἢ 
τ Κα5 ἴπετι βιιοἢ (5εε ἱ. 2, Εοσῃ. χ. 9, ΡΗΪ]. 
ἴϊ, σὰ, εἴς). Νοῖ ἃ τυγϑεῖοδὶ “τοηρια,᾽" 
θυΐ δε οἱεατ πιο] ρεπε σοπξεββίοη “ [6508 
ἰ8 Ἰυογά " τηδγκβ ουϊ {πε ρεηυΐπε πνευμα- 
τικός ; οὔ, [με Ρατί. ογυ ᾿Αββᾶ ὁ πατήρ, οὗ 
ΘΔ]. ἐν. 6. “Ηξ 8881] ρἱοσί ἣν Με," βαϊά 

οδεαντος: ΑΚΙ;Ρ, νξᾷ. 5γτῖ. Φ 

Αἀὰ «δὔεσ αὐτὸς ΜΟΚΙ,, εἰς. ; αἴεσ ἐνεργων, Β, 

71εθὺ8 (Τοῦπ χνὶ. 14) οὗ {δε σοτγηίηρ 
ϑρίσίε : ἐμ18 18 πε ᾿ἰπέϑ Π10]6 ρτοοῦ οὗ ΗΒ 
ἰηᾶννγε ρ΄. Βα ῃο ἡνεσε ἴθοβε ῃῸ 
ταὶρῆϊ 58 ὺ δἵ Οοσ., “ 76βι18 18 σπαέβορια "ὃ 
Ἑαοϊεδαπέ ρεμέες, ϑαὰγβ ΒΡ., 54:4 νιαρὶς 
ϑμααὶ. ᾿Ανάθεμα (5ε6 ρΔτ8.) ἰΒ Ηεῦτα- 
15:1. ἴῃ ΒΙΡΙοΑ] π8ε, ἀεποιίπρ ἔπδὲ νι ϊοῃ 
ἰβ ολόγενι, υοτυεα ἐο οὐ ἔον ἀεεἐγμοίϊοη 5 
πρᾶν Ης σπμϑε, {κε Ασμαπ ἱἰπ 7οβμιδ'Β 
ΟδρΡ. 80 (ἢεὲ ΗἸἰρῃ Ῥγίεβὲ δηά {πα 
7ενιβῃ ρεορίβ ἐτεαϊεὰ 7688 (Τ]οἤπ χὶ. 49 
ἔ,, Ο 8]. Π1. 13}, υδίῃρ᾽ Ρεγῆδαρβ {πε8ε νεῪ 
ὑνοσάβ οὗ Ἴχεογαίίου (ῦ Ηδϑ. νὶ, 6), 
ΜΏΪΟη 8840] οὗ ὙΤδιδβιβ Πἰπιβεῖῦ μδά 
ἀουδεββ υἱέεγεά πὸ Ιαβρπεσιΐηρ πα 
Νδζαάτεπο (1 Τίστλ. ἴ. 13}; {Π|8 ογυ, 50 ἂρὲ 
το ἸΘν δ 1105, τεβουπάδα ἴῃ ἐῆε ϑυπδ- 
ὉΡΊΙΕ ἴῃ ΓΈβροηδε ἴο δροβίοϊϊο ργεδοῃίηρ. 
τι βείδη Ἀ5βεσ  Ὁ1165, 'π ἔπε τηϊάβε οὐ Ἐμοὶ 

Ῥταῖβαβ οὗ {πε 1ιογά 7εβ88, νου Ἱᾶ βοσημθ- 
εἰπηεβ δε βίδγιϊε ἃ Ὁν ἃ ἤἥδγος [ενν βοζεαση- 
ἱπρ οὐδ {|κὸ ἃ πηᾶπ ροββεββεά, “ 76β51:18 ἰβ 
ΔΠΔΊΠετηΔ 1 "---ἴοῦμ, ἀπΡο]ανοῖβ ΟἹ ΒΟΠῚΒ 
οὐσαδίομβ δά δοοδβ8 ἴο ΟἸ γί βείδπ τηεοί- 
ἴῃρβ (χῖν. 24). ϑυοῇῦ [εηζίεά βῇῃουίβ, 
Βεατγά ἰπ τποπηθηίβ οἱ ἀενοίίοπ, δῇεςιϊεά 
ΒΒΟΘΡΟ ΙΕ πδίσγοβ ἃ5. ὙΠ {πε ῥτοβ- 
ἐπος οὗ δπ Ὁπεδδγίθγ ρόνετ; ἤδησα πα 
οσοπίγαβε ψῃΐϊοι ῬΔᾺ] ἄγανβ.. Τῖβ ννδίο- 
ψογά οὗ Ὠοβι]ς [ον νου θ6 δ κεη ἃρ 
ὃν ἴῃς επίῖς τὴοῦϑ ψῃϊοἢ {πὲν τουβεᾶ 
αραῖΐηβὲ ἴῃς ΝΑΖαγβηθβ; βε6 Αςίβ χίἱϊ. 45, 
χνῆ, 6, “μετα βλασφημοῦντες πηδᾶν ννε]] 
ἱποίυδε λέγοντες ᾿Ανάθεμα ᾿Ιησοῦς. ἀά., 
αὦ ἴοε., απὰ ΝΥ. Ἐ, 581αιες (Βατίκ απᾶ 1,2 7ε 
οὗ ἐκε Ἑαγὶν Ομιγεῖ, ὑῬΡ. 348 {)) βυρροβε 
οὐΐ οτίεβ ἴο -οτἱρίπδεε ἴθ ἐδε Ομυτοῖ; 

ἴδεν αϑογῖθε ἔπε ἀπαίπεσγηα ἴο ἀδγϑέϊος τθ- 
ΒΕΠῚΙΪη Ρ’ Οεεπίμι5 ἀπά με ΟΡ τε5, ΜῈ Ὸ 
βεραγαίεά Ὑδϑις τοσὶ Οὐγὶδέ (ο7. τ Ἰομη 
ἰϊ, τ8 Ε,, ἵν. σ- δ); Ῥὰξε ἐπῖβ. ἰδδη ποδεοη 
ἰ8 ογεῖρῃ ἴο {π6 βἰτυδέίοη δηᾶ σοπέεχε, 
δηὰ 18 ΒΏΓΕΙΥ 8Δπ ἀπδοτγοηΐβση.--- ΤῊς ἀ15- 
εἰπςείοπ Βεύνψεεπ λαλέω ἀπᾶ λέγω 15 γὙγΕ}} 
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7: ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ "φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ "συμφέρον “τ 5ιῶος ἐὺ, 
8. ' ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται " λόγος "" σοφίας, '" ἄλλῳ δὲ 
“λόγος "7 γνώσεως, κατὰ τὸ “ αὐτὸ “ Πνεῦμα " 9. 

Αοὲβ χχ. 20; δες βἶβο νἱ. 12 ἀπὰ νυἱ. 35. ὁ ΕῸΓ ΠΟΙΙΑΪ υ8ε οὗ ος μέν, δες χί, 21. ος μεν .. 

:Ὅω, δεέ 

ἷν. 5. 

ι Η , 3 Ξ Ρίρ., ὩΣ 
ἑτέρῳ δὲ 1 πίστις ἐν ΘΟ ΣΙ: 

χιΐ, τὸ; 
. αλλος 

δε, Μί. χίϊδ. 4 ὅν; ΜΚ, ἵν. 4. ἄλλος «΄, « ετερος, ΜΙ. χνΐ. 14; ΗςὉ. χί. 35 ἢ,; τ. ΟἹ. 1. 6. ετερος, 8ες 
111,4. αλλος . .. αλλος, χν, 30, 41; 10. ἷν. 37. 
ΟΟΙ. 1ἷ.. 3; Εςο!, ἱ. τ6, 18, ἐΐ, Εὰ ΠΡ ἡ 
ψν. 13 1.; ΕΡΆ. 1ἢ. 18, ἱν. 4. 

σοφια, ἷ. 1γ; γνωσις, ἷ. 5. 
α 8ες ἱ. 51 λογ. σοφ., ἵν τ Υ Ἐσπι. χὶ. 33; 

ΨΥ ὙΟΥΟΙΙ, 2 ΟΟΥ. Ἴ 13, χὶξ, 18. ἐν, πν.» 

λθνι. δὲ ᾿ΆΒΡ6, 6γ"", νζ. βυυβοῦ. Α, μίξει τας ϑγτίαη οοάά,, ἰηβεγίβ. 

ἐχοιηρ  Πεἃ ποτε : λαλεῖν ἐν 5 “το Βρεαῖκς 
ἴῃ {πε εἰεσηθηΐ δπὰ βρῆετῖε οἵ, υπάεσ {πε 
ἱπῆπεπος οὔ πε Ηοἷγ ϑ5ρϊτι, 

νυν. “6. “Βυϊ,᾽" ψἘΠεῈ ἴῃς 8ρίτγι 
Ῥτοπὴρίβ ἴῃ 411 ΟΠ γί βείδηβ ἴῃς βἰπιυϊίδπα- 
Οὐδ οοηξεββίοη Ἅδδης ἐς 1ογά, [18 ἀπ 
οὗ 1 Ὀεᾶτβ συ] ἰξέογπὰ ἔτιε ἴῃ “ ἀϊδβιγι- 
δυξοηθ ΟἱὗὐἨ ρτυδοε- 8, βεγνίσθϑ, ψοσκ- 
ἱπρβ᾽. ὙΒδβα ἅτε ποῖ ϑεραγδίε οἶδϑβ688 
οὗ πνευματικά, Ὀυὲ νατίεά ἀεί ρπαιίοηβ 
οὗ ἰῃε πνευματικὰ ςοἸ]εςεἶνεῖγ ---α ἐγέπλέν 
οὐ δΙεββίηρ δϑϑοοίϊδιϊῃρ 1185 ροββθθβοῖβ ἴῃ 
ἔστη τ ἐλε ϑρέτη!, ἐλε 1, ογά, αλὰ αοά 
{πε ἰουπίαίπ οὗ 411. ὙΥ͂μαὲ 18 ἃ χάρισμα 
(βεε ἱ. 7) ἴῃ τεβρεοῖ οἵ 118. υδὶτν πὰ 
δτουηά, 15. ἃ διακονία ἴῃ νἱενν οὗ [18 ι56- 
ἔπε 55 (5εα 21-25), ἀηὰ δὴ ἐνέργημα ἴῃ 
νἰτίαε οἵ {πε ρονγεσ ορεγαίΐνε (μογαΐη. 
Τὴ ἰΔεπεῖεγ οὗ ἰῃς ἤτβε δπά βεςοηᾶά οἵ 
{Ππ6 5γη8. σϑϑίβ οἡ (μαΐὶ οἵ “τε Τιοσγὰ "᾽ 
ηὰ “τε Θριίγιε᾽" (ογ,. 2 Οοσ. 111. 17 .), 
δηᾶ {πὶ οἵ ἴπε βεοοπά δπὰ (μἰγά ὑροῃ 
τῆς τεϊδιίοπ οἵ Ομ τῖβε ἰο ἰῃς Ἐδίμεγ ἕξ ε 
Ἰοδη ν. 17 ἢ, χῖν. 8-14). Ἐοτγ ἴπε Ττιηΐ- 
ἰΑτίδῃ βιίγισίυσε οὗ ἐς ραβϑαρβ, οὔ, 2 Οοσ. 
χί, 13, ΕΡΏ. ἱν. 4 Π.---Κύριος ἀπὰ δια- 
κονία ἅτε οοτγγεϊδεϊνε ; 811 ΟΠ γοΐ - τα ΠΙ 5ΊΓΥ 
ἰ5 ἀϊτεοϊεά ΒΥ “τὰς Τιοτά " δηά γεηάεγεά 
Ῥετηδειν ἴο Ἡΐτα (ἷν. 1, νἱῖ. 12, ν!. 6, 
Εοπη. χίὶϊ. 11, χὶν. 4.9, Μαῖί, χχν. 40, 
εἰς). 
οἵ ηγϊηἰδιγαιίοη ᾽᾿ (ΕΡΗ. ἶν. 12): δτδάυδι!ν 
ἘΠ6 ἴδστὶ παιτονγεα ἰὼ οὔῆοιϊαὶ δηά εβρ. 
ῬοάῚν ταϊηϊβιγαίϊοηβ, ἰο ἴπε ἀπεῖθδ οὗ τ88 
διάκονος (ΡὮ1]. 1. 1, εἴς.)}; 568 χνΐ. 15, 
πὰ ε΄. οπι. χν. 31 ΨἱῈ χί, 13 ἔοσ ἴπε 
τὑνοΐοϊὰ υδο.---ἐνέργημα (εὐ, εείμς, ταῖμεῦ 
τα οῤεγαῖῖο, Ν ᾳ.}---ἴις ταβα]ὶ οἱ ἐνεργέω ; 
εοῖβ ξανουσῖτε Ῥαυϊΐπε νὉ. εἰ σηΐβεβ δὴ εγεε- 
ἐυε, ἀπιὰ αἰτῃ ἐν δὴ ἐηηπαπεηέ αοιϊνὶ γ. 
- τὰ πάντα ςονεῖβ (Ὡς ψΠμοΙΪς βρῆεσα ἴῃ 
ΠΟ δρίτίευα! οπατίβπιβ ορεγαίε: οἥ. 
Ἐρῆ. ἱν. 6. ετ. 11 τϑίεσβ ἴῃς βᾶπηθ 
πάντα ἐνεργεῖν ἰο “186 Θρίτῖι, ΨῈΟ ἴδ 
(οά ἱπάννε πα; Ῥοννεσ, τη ἰϊ5 Ἰατρεβί, 
υἱεἱπιαῖς δθηβε, “ δεϊοηρειμ ἀπίο αοά᾽ἢ 
“ζ΄. Ἐρὰ. ἴ. τι, εἴς, ῬΏ1. 11. 1.3)---ἰ πο 
β8πια οά, ψψῆο γΟτΚΒ . . . ἴῃ 411 (σαν. 
111. 29 1), Κποννίπρ πὸ τεβρεοί οὔ βεγβοπβ 

διακονία επιργᾶοαβ νεῖν “οΚ ἢ 

ἃηιὰ ορεγαϑίίνε ἴῃ τῆς ἀοίπρβ οὗ ὄνεῦυ 
ΟὨτγίβείαπ στη; οὗ ἷ. 30α, δπὰ ποίβ.--"- 
διαιρέσεις ἀρρεδιβ ἴο δε δοῖ., ἀἐνῥαάϊτιρε, 
ἀϊδίγίδιεέηρο, ταῖμεσ ἴπᾶπ ρᾶβ8., ἐΐγεγ- 
ἐμεδ, υαγὶοίϊθδ; βεὲ νεῖ. 11. Ὑπὸ ρὈὶ. 
Ῥοίΐηίβ ἴο (πε σοπβίδπεν τερεδιεᾶ ἀδαϊδηρς ἡ 
ομὲ οὗ τῇς ϑρ γί ε᾽ἶβ βίογτε οἵ ρί8 ἴο 186 
τλδτΏθετβ οὗ ΟἿ γίβι β θοάν. 

γεσ. 7. ἑκάστῳ δὲ κ-τ.λ.---αἰφιτδανα 
ἴῃ σοπέγαβέ ψ ἢ τῆς Το]]εςῖϊνε τ. πᾶσιν 
οὗ νεσ. 6; ζῇ. ἘΡὮ. ἱν. 6 ἔν, πᾶ τῆε επ}- 
ῬΒαδῖῖς ἕκαστος οἵ 11]. 5-13: “Βαϊ τὸ σαοΐ 
ἴδμεγε ἴβ θεΐηρ ρίνεη {π6 τηδη!εϑιδιίοη οὗ 
τὰς ϑρίτιε νν ἢ ἃ. νίαν ἰο ῥτοβείηρ "; οἴ 
ἘΡΗ. ἵν. 7-τό, ψδετε [μ8 δωρεὰ τ. Χριστοῦ 
18. Βἰ ΠΊ]ΑΙΪν ρογι με ουἱξ ἀπιοηρβὲ ἴδε 
ταεηιθετβ οὗ ΟΠ γῖβί, ἔοσ τηδπιίο ἃ δηὰ σα- 
οἰργοςαὶ βεσνῖοε ἰο Ηΐβ Ῥοάυ. Τε μουρδὶ 
οἵ πιαῖι4] θαπαῆι, [ποτα Δγαρὶν ἐχργαββθά, 
18 Πεγε 5] ΠΡ ΒΕἶγ ἱπάϊςαιεδ Ὁγ πρὸς τὸ 
συμφέρον Τὰ με ξαέονι, Ν .}: 8εε νὶ. 
12, Χ. 23, 33, Οὐ [15 ννοτά.---δίδοται, 
ἀαίμν (ποῖ ἀαέμνι ες), ἱπάϊςαῖεβ σοπτίπα- 
Οὐ Ὀεβίοντηεηξ ; 80 ἴῃ νν. 8 ἢ : {π6β8 
ομδγῖβπιβ, δ] οββοπηΐηρ ουζ ἴῃ σοῖς, οπδηρε- 
ἔκ] νατὶ εἰν, ἀΐβοϊοβε τῇς ροίεποῖεβ οἵ ἔπε 
Βριγῖς ἐνὸς ἄννειηρ ἴῃ {πε ΟΠυτγοῇ.--- 
φανέρωσις (ορρ. οὗ κρύψις) φονετῃβ τ. 
Πνεύματος ἴῃ Οὐ]. αεη.: ἰο δδΔςἢ ἰ5 ρταηιβά 
ΒΟΙΠΊΘ ΡΘΙΒΟΊΔ] οἱἕε ἴῃ ΨΠΙΟΝ πε σλοτυς 
γί τς Θριγὶς Ὁγ νμοβα ἱπδρίγαϊίοπ μα 

(8118 16βι5 [ογά (3); ἴογ {πῈ σοπβίσ., οἷ 
2 Όος., ἵν. 2. Ἐοσ πε ρεπεγαὶ ἰἄεα, Μδίι. 
ν. τ4 Ε΄., Τυκο χιὶ, σ ἔν, τ Ῥϑέασ 11. 9. 

γν. 8-10 εχδδίς Ὁ νὰν Οὗ ἐχδιηρὶα 
(γάρ) »ἐηδ οΠϊεῖ πιαηϊεβιδιίομβ ἱπ ΨΨΒΊΟἢ 
τῆς Ηοὶγ ϑρίσῖε ννὰβ ἀϊβρίαυεά: τοογά 
4 τυϊδάονι, τυογά ο77 ἀποιοϊεάσε, ζαϊέλ, 
ἰραϊΐηρε, ῥοτύεῦς, ῥγοῤίεον, ἀ!δοεγηῖηβς 
Ὁ εῤίνίἐσ, κἰπάς οΓ ἰοηρμές, ἱπίεγ- 
δνοϊηρ οΓ ἰοπρμες. ὙὍὙπὲ γοιγίλ πὰ 
ΜΆ ἀνε βρεοία!γ ταδτκοά 45 χαρίσ- 
ματα δηᾶ ἐνεργήματα τεβρεοιίνεϊγ ; [ῃς 
νϑὲ ἰβ βαϊά το ὃς ρίνει. “τὨγουρῃ,"᾽ τῃς 
«φοομ “ἀςςοτάϊηρ το," (Ὡς ἐκίγά ἀρὰ 
ρυσίμ “ἴῃ ἴμε βαπιθ᾽" (ογ “πε οπεὶ 
Θριτίε, ψθοβε ορογδίίοη ἱπ ἴπ6 ψΒοΙε ἰβ8 
ςοἸ!εςἐΐνε!γ τεδίηγπιεά ἴῃ νεῖ. 12. [ἢ ἀϊ8- 
εἰπρυϊδῃίηρ ἴῃς τεοϊρίθηΐβ, Ρ. Ῥεδίπβ νι 
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᾿ 8, ; ΟὟ , ἐ 1 , ᾿ 3 - - κα 35᾽ τῷ “ αὐτῷ “ Πνεύματι, " ἄλλῳ δὲ ' χαρίσματα " ἰαμάτων ἐν τῷ " αὐτῷ 
τσις, Αοίδ Υ' Πνεύματι, το. "ἄλλῳ δὲ " ἐνεργήματα 7 δυνάμεων, " ἄλλῳ δὲ 2. " προ- 
ἷν. 22; 

νἱ. 51; Αοἰβ 1ἷ. 22, ν 1. 13, χῖχ. τσ; 66. ῥαςείηε, 
Τίπι. ἱ. τ8, ἐν. τ4; Εν. 1. 3, εἴς.; Μί, χίϊΐ, 14. -ενω, 5866 χίὶ, 41 -τῆς, νογ. 28, 
Ηδεῦ. ν.χ4; Ἰοῦ , χχχνὶϊ. τό. «νειν, 86ς νὶ, 5. 
(δη. ἱ. τσ, εἴς. 

Υ ΡΙ. τὰ ἐῖ8 βεπβε, νυ. 28 (.; 2 Οοσ. χίΐ, τΖ; 

φητεία, "ἄλλῳ δὲ 5 " διακρίσεις πνευμάτων - " ἑτέρῳ 5 δὲ " ἢ γένη 

Δ], {{. 5 (ν τίν); 4 ΤΆ. ἴΐ, ο; Ηςδ, ἴΐ, 4» 
 αἰϊὶ, 2, 8, χίν. 6, 22; οχ,, χὶΐ, δ; 1 ΤῊ. ν. 20: Σ 

ἃ οῃι. χίν.σ ; 
Ὁ γεν. γλ., νοῦ, αδ; χὶν. το; Μί. χἰϊί. 47, χυὶϊ, αἰ 

1 γι, ΑΒ, 17, 6γ"", ἰδτῖ, νρ. 80 οσγίε, εἀά, 
ἄντῳ, ἢ ΠΟΚΕΡ (ΥΝ ἐβίδση δπὰ ϑυχγίδη) : μαγηιοηϊϑεὶς σογσγεοοῃ. 

3 ΒΡ 6 οπι. δε ἐνῖοα, δίτεσ αλλῳ. 

5 θη". δὲ (αἴτετ ετερῳ) δ ΒΌΘΡ, ἰαΐϊὶ, νᾷ- 
Αἀά δὲ ΑΟΚΙ,, 5γτγ, σορ.---αἸεχαπάγίδη δηά ϑυτίδη ; οὔ, νεῖ. 9. 

τε οοἱουτίαδβ ᾧ μέν (ἔοτ {πε τεῖ. ρύ. ἴῃ 
τ 5 56, ΩΥ χί. 21); θὲ ἴῃ σοπειπυδιίοη 
ἄλλῳ δέ (ἐο απο!" δ᾽) 15 νατ᾽εα νι ἑτέρῳ 
(ἐσ Ξονι οὐιό 6Ἶ56);; τὴ Ἰδίτθσ βθεπὶβ ἴὸ 
πιλτὶς ἃ πιοτα βρεοῖϊῆς, αυα!διῖνε ἀϊθετ- 
ἐποα: οἰ ἴδε ᾿πιετοπαηβα πη χν. 30 ΒΕ, 
αἶϑο ἴῃ 2 Οοσ. χὶ. 4, δῃά ἕτερος ἴῃ χῖν. 21, 
Ἐοτη. νἱΐ. 23; ἕτερος τηογεονεῖ ἀϊβρεπβεβ 
ἢ ἴῃς οοπιγαβέϊνε δέ, ἃ85 σοηνεγΐηρ, (5 
ονγη Δη{Π 6515 (πη. μοννενοσ, ἀραϊπβι Μτ., 
18 Κε5 ἴῃς ργοπβ. ἴο ῬῈ υβεᾶ ᾿πηά: ΠΈσεπε}γ). 
ΑςοοτγάϊηρΊν, {πε ταϊγά ()}αὐἐλ) ἀπά εἰρβιῃ 
(ἐοτρ 65) ἴῃ 16 οπδίη οὗ ριῆβ ἱπάϊςδιε 
Ροϊηϊβ οὔ ιγαπϑίτοη, ἰη ἴῃ 6 γιατ 5 ΠουρΡΗϊ, 
ἔτοπι οπς δβοτί οὗ ἐπάοντηεηξ ἴὸ δποῖμεσ; 
ἀπά τ πίπε {Π18 7411 ἴητο τῆτες ἀϊν  βίοηϑ, 
οἵ ἵνο, ἤνε, ἀπά ἔνγὸ τη ΠΊΌ 5. γεβρεο- 
εἰνεῖυ, τ λόγος, πίστις, γλῶσσαι ἴον 
{μεῖγ {π|65, τὰς ἢσβι οὗ νυνὶ οἢ Ἔχῃ 15 τη 6 
Πνεῦμα ννοτκὶπρ ἐλγομρὰ ἐΐε νοῦς, τῆς 
βεσοπά ἐπ αὐδέϊοίοη ἤγονι ἐδέ νοῦς, δηὰ 
{πε τμϊτὰ ἐπ σεῤεγϑδόσσίον ΟἹ ἐλέ γοῦς : ἴον 
118 Ὀ4515 οὗ ἀϊβογι πιϊπαιίοη, ς, χίν. 14-20; 
αἶβο χίϊϊ. 8, πεσε ἴῃς 1Κὸ ἘΠτθοίοϊα ἀϊ5- 
εἰποιίοη Ἄρρϑδῖβ ἱπ δηοῖπασ ογάεσ. Τῆς 
αὔονε διτδηρειηθηΐ ἰβ [πὶ οὗ Μτ.; Εά, 
Βῖνεβ ἃ τῆογε εἰδρογαῖα ἀπᾶ βοπιενν δὶ 
αι 8. δηαϊγβίβ.---(α) λόγος σοφίας Δηὰ 
γνώσεως Μετε [86 Οῃατίβηιβ πιοϑὲ δρουηά- 
ἱπρ δὲ σοσ.: 866 ἱ. 5, δπά ἐῆς τγοϊεναηὶ 
ποίεβ οἡ ἷ. 17, 30, ἰΐ. χ,. “Υγβάοτι " 
ἰ8 ἴῃς Ιατρεσ δοαυ βίτοη,---ῆς {τα οὗἁ 
αοὗὦ Ὑτχουρῃς ἱπῖο (ἢ6 τῇδη; “᾿Κπον- 
Ἰεάρε" ἰ5 τπαΐ τγατῃ ἱπεθ!] σία δ! ν ἀρρτε- 
Βεπάρά δηά οδ᾽εοιῆεά: 5ες Εά, αὐ ἴοε., 
ΜΠῸ βαυβ, “ὙἼὙΠε παρέκβασις οἵ σοφία 
8 τυγβεοίβηι, οὗ γνώσεως [5 ται 0 Π4]15: ᾿", 
Ἐχρτεββεά ἰη λόγος, ῬοΙΏ ρἰΓἰ5 βεῖνε ἐδ ς 
Οδυσοῖ πρὸς τὸ συμφέρον (7); {ΠΕ ἅτε 
τὰς ᾳυα!Ποδιίοηβ οὗ ῥατίογ δπᾶ ἐσξασλεῦ 
τεβρθοιίνεϊυ. “ὙΠΕε ϑρίτις " ἰ8 [ς σμδηποὶ 
(διά) σοηνεγίηρ ὙΝνιβάοσγα ; “τῇς βδηὶς 
5Ριγῖς "18 {πε βίαηατά (κατά) τερυι !αιϊπρ' 
Κπονϊεάᾶρε.---(δ) πίστις ἱτίρτεββεβ 115 
τῃδγάςίεγ οα ἴῆ6 ΨΠΟ]Ὲ βεοοηὰ βεσίβϑ : 

βίδηδπρ' αἴοπα, υνἱεἢ ἐπιρ δ 515, ἰξ ᾿ταρ 1168 
ΔΠ ΘΠΕΓΡΎ ἀπά ἀεπιοηβίγαιίνεηεββ οὗ ἕδι τα 
;. πᾶσα πίστις, χίϊΐ. 2), εἶτ! ΟἸαμδεη5- 
ἐγοίδηις (Μτ.): ἰάματα ἀπά δυνάμεις 

ἅτε ορεσδίίοηβ οὔ βιιν ἢ (δ Πἢ ἴῃ ἐηε πεαξεγίαϊ 
ΒΡΠεγα, ὈΥ ΨΑΥ Οὗ τηΐγδοῖε ; προφητεία 
Δηά διάκρισις πνενμάτων, ἴῃ {πε ΡΌΓΕΙΥ 
ἜΗΝ ΒΡ τα, ὉῪ ὙΨΑΥ οἵ τεναεϊδιίοη, 
Αἰ ποννανε πιᾶὺ 6 ἐχῃ τε ἴῃ σοη- 

ϑρίσυουβ ἄθβρτθε αρατὶ ἔγτοπὶ ἴπεβε ρᾶγ- 
τἰσαϊατ ἀετηοηδβιγαιίοηβ (οὗ, Μαίι. χνΐϊ. 20, 
χχί. Ζι, Ματζῖκ χνὶ, 17 {). ὙΠε ἤτβε ὕψο 
οἔὔτῃς ἢνε ᾶτο ἱπηρατίεᾶ “ ἰπ ([.4., ρτουπάφά 
ὭΡοη, ὀχογοϊβαά ἴῃ πε 5βρῆεζε οὗ 1ῃ6 βᾶτης 
(πε οπε) ϑρισεῖ:"; ψδαι 18 βαιά οὗ ἴπεβα 
8 υπἀετγθίοοά οὗὨ {πε οἵπεγ ἴῃσες (οἷ ἐν ἴῃ 
νεγ, 3): “1 τς βᾶπιεὲ ϑρίγι: " ἄνγε!! τῃ 8 
ἐπάοννγηεπίβ οὗ ἃ ἔτι τξα] υπάετβιαπάϊηρ 
δηά οὗ ἃ ροΐϊεηῖ ἐλ τα ; “ ἴπ ἢ οης ΒΡ γε 
-τἰη Ηἰβ ρονγεσ δπᾶ Ῥεβίονσηθης δἰοπο--- 
4}} “ ρὶ 8. οὗ μβδιηρδ᾽" 1ἰς (οἷ Μασ {{]. 
28 8). Τῆς ἰάματα («εἰς ὁ. ᾿εαϊϊηρ ; 
8ες ΡΆ:]5.}) «τὲ χαρίσματα ὃν εἸηϊπεποθ--- 
εγαοίοις δοῖβ (οὐ. Ττυκο νἱῖ. 21, ἐχαρί- 
σατο): τῆς δννάμεις (ῥοτσεγς ; 5εε ρΡδσῖβ.) 
ἀἰβρίαν ϑέγεηρεν ταῖμεγ [πᾶπ σγᾶσς, 2.5.» 
ἰῃ τῆς βεηΐεηςς οὗ ν. 5. ἅδονε, οἵ ἐπδὲ 
ςοπίετηραις ἃ ἱπ 2 Οοτ. χίϊ. 2 ἢ, τὸ; 
πεν ἅτε ""δοῖβ οἵ Ἔπεγργ ".- -Προφητεία, 
45 ΔΠ εὐϊέγίηρ οἰ οἵ βρεεςοῖ, 5. αἰκίπ τὸ 
{πε λόγος ρταζεβ οὗ (α) ; ἰΐ 15 ςοπιγαϑιε 
ψ ἢ γλῶσσαι (() ἴπ χίν., 45 θεΐπρ ἃπ ἰπ- 
το]! ρεπὲ οχεγοῖβαε Βϊ Ῥσόρπεου, να 116 
εἰηρουίηρ ἰῃς νοῦς, Π48 ἃ ἄξερεσ βεδῖ; 
ἴ 15 ὯῸ ὕγαποῖ οἵ σοφία οΥΓ γνῶσις 48 
τπουρ Τςοπλὶηρ ὈΥ ταιϊτίοπαὶ ἰπβίρμε, θαξ 
δῃ ἀποκάλυψις οἵ πιάδεη (πΐπρ5 οὗ ἀαοά 
τε] 86 τῃΓΟῸΡῊ ἃ ῬΘΟΌ]ΠΔΓ οἸεάγπεββ ἀπά 
ἱπεδηβίιν οὗ γαϊέμ (2 Οοτ. ἵν. 13 ὦ; Ηερ. 
ΧΙΟΙ, 13; [κε χ, 21 ἔ,, οἴς.), ἀπά 15 'π 
1πε {πεγείοσε νυ τς τϊσασυΐοιβ ρόννεσβ 
Ῥιδοδάϊηρ; ἤδησε “ἴδε ρσόριες᾽" 18 σδ- 
δυϊασῖν ἀϊβεπρυ βμεά ἔτοση “ἀπὸ τεδοπασ "᾽, 
--" Βιβοογηπιθηΐ οὔϑρί γἰτϑ᾽᾿" 15 ἴῃς σουπίαγ- 
Ρατὲ ἀπὰ βαϊβρυαγά οὐ “ ργορῃεβυίπρ," 
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"εγλωσσῶν, "ἄλλῳ δὲ Ὧ ἑρμήνεία "γλωσσῶν: 11. πάντα δὲ ταῦτα - 15 (δἰ 
"ἐνεργεῖ τὸ “ἕν καὶ τὸ " αὐτὸ Πνεῦμα, “διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ 
καθὼς ᾿" βούλεται. 

12: ᾿Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ " μέλη ἔχει 1 πολχά,1 

χΥὶΐ. 17. 
πν., ἃπὰ αυτ., 5:6 νεῖ. 9. 
ἦν, 34. Οἱ σοά, Ηεῦ. νἱ, 1γ; 48. ἰεσ 
ΣΧ. Ιο. Κϑεε νὶ. 15. 

ἃ χίν. 26; 51:. ῥγοίορμε, χινῖϊ. 1γ. -εντης, χίν. 58; -ενω, ΗςὉ, νἱΐ, 2. 
ΓΚ, χν. τ2; το, ΧΥΪΙΐ, 5, -σις, ναζ, 4 ἅδον. 

; 2 Ρεῖ. 11, 9; τ Κίπρϑ ἱΐ. 25. -ημα, ἔσῃι. ἰχ, το. 

8δη8ς, νν, 
28, 30, 
χίῖ!., χὶν, 
ῥαξεῖμι; 
Αςιδ ἰδ. 9. 
ἔ, ταν 
46, αἰχ. 
6; Μις. 

8 866 χί. 5. ἐν 
ε ΝΥ. κι]. ; 2 Μαςος. 

ἰ 5ε6 

Δ πολλα εχει (ἰπ εἰιῖ8 ογάετ) : ποη- ὟΝ εβέεγη δηᾶ ργθ- ϑυτγίαπ ὑποσ, 

ἀετηδηάϊηρ (6 1Κ6 βιιρετ- δ  οη4] ρϑηθ- 
ἀταίίοα ; (6 ἔγῃξ οτος ἸΏΔΥ ποῖ ἢανα 
οτἰρὶ παῖῖνε ἴδοι εν, Ῥὰς 15 ταϊη ἃ πιονε5 
ἴῃ (πε βϑδῖὴβ γασίοη ψιτ παὶ οἵ {πὲ 
οτ ρἰπαίοσ δῃὰᾶ ἱγαοῖκβ Πὶβ βέερβ. διακρί- 
σεις, ΡΙ., ἕο 115 οί Ὠλά τιδὴγ δηᾶ 
γατγίοιιβ οοσαϑίοπβ οἵ Ἔχεγοῖβε : βεὲ. ρᾶγίβ., 
αἶδο ἴον διακρίνω, νἱ. 5, εἴς. ; 45 ἴο {πε 
Ῥονγεῖ ἰι561} ἀπᾶ τῆς πεαὰ ἴογ [15 ὄχοσοίβε, 
Οὗ. τ ΤΒςε885. ν. 20 ἢϊ,, 2 ΤΏεβ8. ἢ, 2, 9 Β(., 
1 Ἰοΐπ 11. τ δ΄, ἱν. τ-6, Μαῖε. χχίν. τσ ἢ, 
Ῥ, εχῃίθι5. ἐμ 15 διάκρισις δάπηίγα ὶν ἰπ 
γαῖ. 3 ἀῦονε; ἰξ ἀϊβρίαγβ [8617 ἴῃ Αςὶβ 
χἕ!!. 8 Ε΄, αἰοὴρ ἢ ἴῃς ἐνέργημα δυνά- 
μεως; ο΄. Αοἰβ ν. 1-11.---() Πα “ Κὶπάβ 
οἵ τοηριις5,᾽ ψἱἢ ἐμεῖς διἰεπάδπι “ ἰηΐετ- 
Ῥγεϊδειοη," οοηβειξαϊς με (Ὠἰτὰ ογάογ οὗ 
δρεοίῆς οἤμδιίβσηβ ; ἴῃ ἐπ ]8 Ἔχεζοῖβε (δ 6 
ἱπεε! ρέποε οὗ τμ8 βρεβκοσ ἰ8 βυιβρεηάςᾶ. 
ὙἼπμε γλῶσσαι, ταηκεὰ ἄγει Ὁγ τὰς Οοτ. 
Ῥεσδυβε οἵ {πεῖς βεηβδείοπαὶ οπαγαςίογ, Ρ. 
ὁπυπιεγαίεβ ἰαβὲ ἐπ τερασά οὗ “" ργοβιίηρ" 
(7); οἱ. χίν. Ὁ} 5 ξν τι 5. γον ἀδ 
ΡῬιεοίαείοη. ὙΒε “τοπριιεΒ᾽ οὗἉ {πἴ5 Ερ. 
οληποῖ δᾶνε βἰρηὶβεά τς Ῥοννεῦ το βρεαῖκ 
Βίγαηρε απ ϑααραβ ἴῃ τη θ᾽ ΟΠΑΤΎ ργεδοῃ- 
ἱπῈ', 45 ΤΏΔΩΥ πᾶνε ἱπίεγγε ἔγοσὴ ἴπ6 ἴεσπη8 
υιϑεα ἴῃ ἴῃς δοοουηὶ οὗ ἴῃς τηληϊ εβιδείοπ 
οὗ τῆς Πᾶν οὗ Ρεηίεςοβε; 8εὲ ποίθβ οἡ 
Αοἴβ ἰΐ. 4-1ι, γένη - ἱπηρ|158 ταὶ {π|8 
δοϑίδειῖς Ῥῃεποπηθποη. ννᾶβ ἴὰγ τοπὶ πηΐ-᾿ 
ἴοττα ; {πὸ “πε τοπραεβ᾽" οἵ Μαγκ χνί. 
17, τορείῃογ ἹῈΠ {πε΄ ἰἸηἀϊσατίοπβ οὗὨ οἷ." 
χίΐ, ᾿ ἀπά χῖν. οἵ 15 ΕΡ.; Ροϊπί το πε 
Ὀγδακίησ οὐξ' οὗ ἢ ἐχαϊεᾶ πᾶ πιγϑβιϊοαὶ 
ατίοταπος αἰ βετίηρ ἴτοτὶ 411 γεοορηϊβοά 
ΒυιπιλΠ ΒΡΕΦΟΝ ; [Π|5 υκίεταπος νατίεᾶ δὲ 
ἀϊῆῖ, ὑπῖδβ ἀπὰ ρίδοςβ ἱπ [8 τηοᾶς ἀπά 
δἰτεπάαπε σοπάϊ!οη8; δηᾶ ἐπ΄ [ἢ ε᾿ ἰπηργεβ- 
βίοὴ ἰξ ργοάϊοεἃ οὐ ἴῃς Βεᾶγοτβ ; ἰξ ἰδ 
τε ρΊ]Ατν βροκεῆ οὗ ἰπ πα Ρ'. ὙΠε πεοαβ- 
βἰτγ οἵ ἑρμηνεία ἴοτ πε εχίγασίοη οὗ ΔηΥ 
δεπεῆε το τς Ομπγοι ἴτοσα ἴῃς Τούρυε5 
Μ1Π θὲ 5ἤοννῃ ἰπ᾿ οἢ, χίν. ; βοιηείίπηοβ πα 
Ῥόββεββοσ οὗ ἰῃες Τοηριθ᾽ Ῥέσαπις ἱπίογ- 
ΡῬτδῖεσ αἷβο (χίν, 13). Οπ τῆς γλῶσσαι 
Βεθεσαῖγ, δες Ἐά., σά ἴοε.; αἶϑδο η. 

Μετ. 1ἰ βδυτὴβ ἃρ {86 Δξὶ ρδγ. (4-10), 
ἱπιργεββίπρ οὐ τῇς Οογ. στη τεάουδιεὰ 

ἐπλρῃαϑίβ (τς υαγίεέγ ἐπ΄ μπὶὲν οἵ {πὰ 
“61:8, δηά νἱπάϊσαιηρ {πε βαποῦιν οὗ 
δδςῖ : “Βαϊ 4}1} (μεβεὲ τππρβ ψουκεῖῆ τῃς 
οὔ απά {π6 βάσης ϑρίτγί᾽" (οἷ 9). [π τῆς 
Δ ἐν πρ οἰαυδα, “ ἀἰν ἀϊηρ Βεραγδιεὶν 

ἀμυνημῆ 89 Ης ν"]115,᾿ διαίρουν (Δκε58 τπρ 
{πε διαιρέσεις οὗ νν. 4.6; ἑκάστῳ ἰ5 τα- 
βύτηεά ἔτοπὶ νεῖ. 7; ἰδίᾳ δἀἀβ ἐπε τπουρῆς 
τλαι τὴς ϑρίτις ἀδαὶθ ἢ ἢ Ἑαςοῇ τεοϊρί πὲ 
ὉΥ Ὠἰπιβεῖς, ἐπα λυϊάμαϊγν ἀπὰ ἀῤῥγοῤγίαἑεῖγ 
(οΣ νὶϊ. γ, 111. 8, χν.: 23); ψῃϊ16 καθὼς 
βούλεται 5ἰρηϊῆεβ ἰβαι Ηξε δοὶβ 'ἴπ τῆς 
ἀϊδισθυθοι ἀροη Ηἰβ ολοῖοε απά ὑἡμᾶρ- 
μιεπέ, ΜὮοτς 1165 ἐπεὶ ἰάθη τεαβοη ἴοσ 
τῆς ρίνίπσ οὐ ψἱπῃοϊἀϊπε οὗἩ ἐαςῃ ρΡδτ- 
ἄσαϊατ ρἱδι.- - ον βούλομαι, 5εε ρατῖ8.; 
ἀπά ἴον [5 ἀϊβεγεηος ἔγοπὶ ἐθέλω, ογ΄, νετ. 
18; αἷβο ἵν. 10, 21, ἀπά ραγὶβ. ἘπΠρ., 
δα ζωῳ 1320 ἔ,, ΒΌΡΡ 165 ἃ βοοᾶ ἐχδγαρὶ 8 
οὗ τε ἀϊδιϊποξίοη, οὐδεὶς ἀπαντᾶν βού- 
λεται προθυμίᾳ τῇ τοῦ θέλοντος, ἀλλ᾽ 
ἀφιστάμεθ᾽ ἀεί: “Νοπε οὗ 8 [ἰᾷες ἴοὸ 
ΟΓΥΌΒ5 ἴῃς ριγροβα οὗ οπς ἰΠδὲ ἐς δε οἢ 
δηγιπίηρ, πὰ ννὲ αἴνναυβ βίδπα αβίάς "". 
Νὸὼ ργεάϊοδιε οουἹά πῆογε ΓΟ ΡΥ ἱπιρ 
ῥεγεομαϊεγ τη ἄοεβ βούλεται. 

8 40... ΤῊΒ ΟΝ ΒΟΡΥ, ΟΕ ΜΑΝῪ 
ΜΕΜΒΕΚΒ, χίϊ. 12:-20ὅ. Τῆς τηδηϊοϊά 
ξτάςεβ, τηϊηἰβίγίςβ, ψγογκίηρβ (4. 8..), τμαΐ 
φῬγοςεδὰ ἔγοπι ἔπε δοιίοη οὗ ἴῃς ΗΟΙ͂ 
ϑρίσγιε πῃ ἐπε ΟὨ τί βεϊατι σοπιπιιπὶ, βιαπᾶ 
ποῖ οπὶν ἰπ σοπηπιοπ ἀερεπάεπος ὑροῦ 
Ηἰἴτα (8 39), θθε ἄγε᾿ πιυτυδ! γ θουπά τὸ 
εαοῦ οἴπετ. ὙΠ᾿ ΟΠυτοῦ οὗ ἁ ΟὨγίϑὲ 18 
“τῆς βοάν ογ τὰς ϑρίγιι οἵ αοά; ἀπά 
ἔπδδε ορεζδείοπβ αὐτὸ [15 σογγε τε ἤϊπο- 
τομαὶ δον εἶεβ (12 8). Ὀϊβετγεπυϊδεοι 5 
οὗ ἢ εβϑέηοε οἵ Ῥοα γ 116, Ὑμς ὑπῖ 
οὗ τς ΟΒυτοῦ ἰβ ποὲ ἴπαὶ οὗ ἱπογβδηῖς 
παίυτε,-τῷ πηοποιοποῦβ ἀρρτεραίίοπ οὗ 
5 ΠΉ11215, 848 ἱπ ἃ Ροο] οἵ ψναΐδσ οὐ ἃ μδᾶρ 
οὗ βίοηςβ; ἰξ ἰ ἐς οὔθπαββ οὗ ἃ ἰἰνὶπρ' 
οΥΔηἶβαι, ΠῸ τηόπηρεῦ οὗ νΠὶοἢ Ἔχογοῖβεβ 
τῆς βάσης ἴδου εν 25 δἀποίμεσ, ὙΝΙπους 
Δ ΤΩΔΌΥ ΤῊ ΙΏΡΕΓΒ,᾽" σοηπίταδβίεδ 245 ἴοοϊ 
ὙΠ παηᾶ οἵ βίρῃς τ 5πιθὶ] (14-17), 
(πδτα ψουᾶ Ὀς πὸ ϑοάν δἱ 411, θυῖ οπὶν ἃ 
βἰπρὶς πιοπβίγοιιβ {{πὶ0 (10). [π αοά᾽β 
ογοαῖίνε ρίδη, ἰὲ ἰβ τὰς ἱπιερταιίίοη ἂἀπᾶ 
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{Μὰ Μνατ; πάντα δὲ τὰ "μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἢ ἑνὸς ' πολλὰ ὄντα ἕν ἐστι 
ΧΙ. σό. 

τῷ ὅεε νν. 
Φ,. 11; ἐν ἢ ιν πως ἡμεῖς πάντες 
σωμ., 

ἘΡΒὮ. ἵν. 4. 
Ὁ 8ὅδε Χ. 2. 
Ὁ ὅεε χ, 32. 
ΡΈρΒ.νῖ. τ8 

Πνεῦμα 8 3 ἐποτίσθημεν." 

(ἢ ειτο); Οἱ, “ϊ, 48; ΟΟἹ. {ϊϊ, τα; εν. νἱ. τῇ 
ἰϊ, 4. Ἐοτ δος. στ ραββ. (υνἱτμουΐ εἰς), 4 ΤῈ. 

σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός: 13. καὶ γὰρ 

χίϊί, 16, χὶχ. ζᾶ. 
15: φῦ. νἱ. 9; Κεν. χνὶ. ο; Με. χ᾿ 38; κ. χίϊ, 47. 

ἐν "ἑνὶ "' Πνεύματι 

εἰς “ἕν "σῶμα “." ἐβαπτίσθημεν, εἴτε " Ιουδαῖοι 

εἴτε " Ἕλληνες, εἴτε " δοῦλοι εἴτε." ἐλεύθεροι, καὶ πάντες “ εἰς 2 ἐν 

14. καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἐστὶν ἕν ἢ μέλος 

ειτε ..- εἰτε, βεε ἰἰΐ, 42. ϑες 

Ἰόπε, τον ενος 41] ππος, δὰ 96), ΗΠ1]., Ατηρτϑῖ. (εχ ἡϑπὸ οογῥογε). 

30». εἰς 41] υπος. δὰ: ὈΟΚΙ,. 

8 εἰς ἐν πομα: ἃ πατηρεσ οὔ τηΐπη., τυ Μασατῖτιβ ἀπά (νίγει 1) ΟἹδπι, ΑἹ, 

4 ἐφωτισθημεν, 1., Δῃηὰ 5ενετζαὶ τηΐπη. ; Α, ἐσμεν: 

τοοϊργοοίϊεν οὗ «ἃ πιυειμάς οἵ ἀϊβιίπος 
Οτρϑηβ ἰπαὶ πιακαβ ὮΡ πε Ῥἢγβίοαὶ δπὰ 
ἴπ6 βοοῖδὶ ἔγαπιε (18 8. 

Ψεῖ. 12. “Τῆς ουε ϑρίτιι,᾽" τῆς 1εδλά- 
ἱπρ' (πουρῆε οὗ 8 39, βιιρρεϑίβ ἴῃ βίτα}]}- 
τυάς οὗ “τῆς Ὀοάγ᾽ ἴογ δε Ομυτοῖ 
(ο11εἀ ἴπ οἷ. 11]. τὰς εἰζίαρε, διρλϊαΐηρ, 
ἐεμιῤῖς οἵ (οἄ), βίης τπϊ8 ἰϑ (86 βεδὶ οὗ 
Ηἱἰΐβ πιυϊεϊξατίοιιβ επαγρίθβ. 
δηά ΟοἹ]. ΕΡΡ. τὸ σῶμα ὈεςοπΊΕ8 ἃ ἤχεά 
ἘΠΕ ἕο ἴᾷς ΟἸτβείδη οοσηγαπηϊν, βειτπρ' 
ἔοτι ἢ 115 τεϊδίίοη οί! (ο ἐδα ἱπῃαδιεηρ 
ϑρίσιε δπᾶ το ἴπε βονεγείρῃ Ηδβδάᾶ; 28 γε ᾿ξ 
τεπηαίηβ ἃ ρίδϑίῖς ἔρυτε. Ατίβίοιϊς παά 
ΔΡΡΙἰεά ἐπὶ ἱπιαρὲ ἴἰο ἔπε ϑιδίβ, {πε δοάν 
ῥοϊο; ἀπὰ με τάβα ννᾶβ ἃ τσ. σοσηπιοη- 
Ῥίασε. Τὸ Αρ. ἰβ 51}}] ἰηϑβείηρ' οὐ ἔπε 
δτεαάεῃ οἵ ἰῃς Ηοῖγν ϑρίγι 8 ψογκίηρ, 88. 
δραϊπβί Οὐ. ραυ ἰβαηβθιρ δπᾶ ργεάϊ]εςοιοη 
ἔοσς πιϊτασυϊουβ οπάἀονντηεηΐβ; μοησα ἴδ 
τεϊϊοσαϊεά ἕν απά πολλά, «ε͵3530 ἴπ6 δπι- 
Ρμαῖὶς πάντα οὗ πε Ξεοοηὰ οἴδυβε : “Ῥυΐ 
αἰ ἴμε ππεπιρεῖβ οὗ ἴῃς Ὀοάγ, τῆδον 845 
πεν ἀγα (πολλὰ ὄντα), ἅτε οπέ Ὁοάν ᾿". 
Ϊῃ δρρί γἱηρ {πε οοσωρασίβοη, Ῥδὰ} τστῖςαβ 
Ὡοΐ 88 ὁπε ὄἜχρεοίβ, οὕτως ἡ ἐκκλησία οΥ 
οὕτως ἡμεῖς, Ὀυϊ ἢ Πεὶρπιοηεά βοϊεγω- 
Ωἰΐν οὕτως καὶ ὁ Χριστός, “80 4150 ἴδ 
τῆς ΟὨ τε!" “ΟἸσῖβε βίδπβ ὃγ τπείο- 
ΠΟΙῺΥ ἔοσ ἰῆε᾽ σοσηταπη πηϊτοὰ τΠτουρΡὮ 
Ηΐπι δηὰ ρτουπάεά ἴῃ Ηΐπι" (Ηη.). 
ΤΒῖθ βυδεεςαθίοη. δον ον τϑϑ ἰδεῖς 
ννᾶϑ Ρ.᾽8 σοῃςδρείοῃ οὗἩ Ὀεϊονεσβ 88 βυὺ- 
ἰβιίηρ “ ἴῃ ΟὨσίβι,᾽" ἀπά γαῖβεβ ἰῃς ἰάεβ οὗ 
ΟΒυτομ- ΠΥ τὸ 15 Βίρμοβὲ ροΐϊπς; “4}} 
1ῃε τροηθεῖβ ἃτὰ ἰηβιϊηςϊ υγίτ οὔ6 Ρεῖ- 
Βοη Δ γ᾽ (Εἀ.): οὐ Οα]. 11. 2ο, 2 οσ. 
χῖ, 3, 5, ἕο [μ18 1ΔδηκΠοδίίοη ἴπ πα 
οαβε οὗ εἰς ᾿πάϊνϊάυα! ΟὨἩτβεῖϊδη. ΤΒς 
ἰαΐεσ τερσγεϑεηϊαϊίΐοη οἵ ΟὨγίδε δπᾶὰ ἰ(ἣθ 
ΟΒυγοῦ 45 Ηεδά δηά Βοάν ἰβ ἱπιρ]1οἷς ἴῃ 
{Π|8 ρῆγαβε. Εοσ Χριστὸς ΜΙ ἀτί., οὗ, 
ἢ, 12, χ. 4, εἴο. ; αἶἰβο Ερῆ. ν. 23 ἢ. 

γεγ. 13. καὶ γὰρ᾽ ἐν ἑνὶ Πνεύματι 
κιτιλι:, “ ἘὸῚ ἱπάδϑα ἴῃ ομε ϑρϊγιε με αἱ 

Ιη τῆς ἘρΆ., 

ἱπίο ομὲ Ῥοάν τεσ Ῥαρεσεά-- Ποῖ ΠοΣ 
]ενβ5 οὐ ατέεκβ, ψνμεΐμπεσ θοηάπιδη οΥ 

᾿ πδοτηδη--ηᾶ νὰ αἱ οὗ οημδ ϑρίτιε ψψεσα 
ταδᾶε το ἀτγίηκ,"---σεγε ἀγεπομεά (Ἐν.). 
Απ Δρρεδὶ ἴο ὌἼχρεσίεηοε (ς΄. δ]. 111,2 
Π., ἵν. δ; 4150 Αςίβ χίχ. 2-6) : δὲ {μεῖς 
θαρείβπλ ἴῃς Οοσ. δεϊϊενεσβ, ἀϊβετίηρ ἴῃ 
τᾶν τη τγαηκ, γασα σοηβοϊουβΥ πηδάς 
πα; σης ϑρίγι: Βοοάεά ἐπεῖγ βου 5 ΠὩ 
τῆς Ἰονε δπᾶ ἴον οὗ ἃ οοπιπιοη ἔβί ἢ ἰπ 
ΟΠ γίβϑι.-- ον βαπτίζω ἐν απά εἰς, 5εε 
Ρᾶ:]8. : ἐν ἀεῆπεβ ἴῃς εἰσηεοτιέ ἀπὰ γεΐϊηρ 
Ἰπῆμοηοε οὗ τὰς Ὀαριδηλ, εἰς {πε γείαέΐοη- 
σλὶῤ τὸ ΜὨίοὮ ἴε ἰηιτοάτποεβ. ΡῬ, γεΐεσβ ἴὸ 
δοῖυδὶ ΟὨγβείδη Ῥαριείϑπι, ἴῃ 6 Ἔεββεῆσε οὗ 
ΨΒΙΟΒ ἸΔῪ ἴῃ ἐπε τερεηπεγαδίϊηρ ᾿ἰηβπεποα 
οὗ (ὡς Ηοὶγ ϑρίσγιε (}1ομη 111, 5. Β΄., ΤΊ, 
1. 5 ἴ) ; Ὀαρᾶβπι γτεργεβεηίβ ἑἢς βηξῖγα 
Ῥιοσθββ οὗ ρεγβοηδὶ βαϊναείου ὑνϊοἢ τὲ 
8648 Δηά δἰίεδίβ (Ερῃ. 1. 13, (δἱ. 111. 26 
Β.., Εοπι, νἱ. 2 1), 25 ἴπε Ουθεη᾿ 5 οοσοηδ- 
ἄοη ἱπηροσίβ πε ὑγμοὶς ἱηναϑείξασα ἱῈὮ 
τουδῖῖγ. Τβαὶ [ἐν δηὰ ατεεῖκβ, βίανεβ 
δηὰ ἔγθεογλθη, ῃδά γεοοϊνεά δὲ ἴδε ουΐβεὶ 
δῃ ἰάεηίοαὶ ϑρέτιῖ, βδονβ ἰδὲ ἔμεν μετα 
ἱπίθηἀεά τὸ ἔογτῃ ἃ βἰηρὶς Ὀοάγν, δηὰ ἰδέ 
118 Ὀοάγ ψγᾶ8 ἀεβίρῃηςἃ (ο μβᾶνβὲ ἃ νἱᾶς 
νδσὶςιν οἵ πλετῖθεῖβ (1: ).---ἐποτίσθημεν 
(86: Ῥατῖβ.) μπᾶ θεεῆ τεξεσγεὰ ὃν 1. 
Αὐξ.» Ον., Εβί,, δηὰ Ἰδίξεσὶν ὃν Ηη., ἰὸ 
ἰδς ποτήριον οὗ ἐλε 1,ονά"ς ἐνρέ δι (χ. τό, 
χί. 25), Ἃ8 που ρῃ καὶ σουρ!οὰ ἴῃς το 
ςοηδεοιῖνε ϑδοσασηθηΐβ (ς}. χ 2 ἔ., δηὰ 
ποί65); ὃδυι [πε ἐέηδέ, ρατί. ἰο ἐβαπτίσ- 
θημεν (οἰμεγννῖβε ἰῃ χ. σό, εἴο.), ροϊπίβ τὸ 
α ῥαεέ ευεμὲ, ποῖ ἃ τερεδίβά δοῖ; δηά ἱξ 
͵ἰ5 “τῆς δΙοοά οἵ Ομ εῖϑί,᾽"" ποῖ ἔπε Ηοΐγ 
ϑρίτίιι, [δε Ά115 (ϑυταθο ς 411 ν) τὰς Εποπ- 
τίβιϊς οαρ. Τῆς ἔνγο δοῖβ. ἀδβοσῖθε ἐπα 
ΒΆΤΩΘ ὈΣΙΓΊΔΤΥ Ἔχρεγίεηςα ππηάθσ ορροβίϊα 
ἤρυταβ (ἴδε ἔοστηεσγ οὗ ψῇηϊοῃ ἰ8 αρέεά ἴῃ 
θαριίβπι), 88 λῃ ουξνγατά δῇαυβίοη δηᾶ δὴ 
Ἰηνγατὰ αὐβογρέου ; {86 Οογ. γεγο δὲ ὁπος 
ἐρημεγςα ἱη (7. συνετάφημεν, Εοπι. νἱ. 
4) δπηά ταἐπγαίεά τοὐξᾷ τὰς ΒΘρίτγιε; τ86 
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ἀλλὰ πολλά: τς. ἐὰν εἴπῃ ὁ ποῦς, “Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ" ΟἹ ἐμίηᾷς 
, 3 “- -“" "εἰμὶ "ἐκ τοῦ σώματος," οὐ "παρὰ τοῦτο οὐκ "ἐστὶν "ἐκ τοῦ 

σώματος ̓- τό. καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, “Ὅτι οὐκ εἰμὲ ὁ ὀφθαλ- 

μός, οὐκ " εἰμὶ "ἐκ τοῦ σώματος, οὐ "παρὰ τοῦτο οὐκ " ἐστὶν " ἐκ 

τοῦ σώματος 1: 17. "εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ᾿ποῦ ἡ “ἀκοή; 

" εἰ ὅλον " ἀκοή, ὁ ποῦ ἡ " ὄσφρησις ; 18. “ νυνὶ 3 " δὲ ὁ Θεὸς " ἔθετο 

οἷ, ἴῃ 
ΝΥ, Οὗ 
ῬεγξοΊ 5, 
8εε ἴ. 30; 
Ραγίϊ να 
88 ΠεΊξδ, 
Μι. χχνΐ. 
73; Αςίδ 
χχὶ. 8, 
οἰρῦ 
ΟΡδὰ. 11. 

τὰ " μέλη, " ἐν " ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ σώματι "καθὼς “ἠθέλησεν 5 Ν.Τ. ἀν 

τ, [.]Δ Δ. 5.0.1. 6; δγῃ. γε δια, ῬΆΪΙο, 1. 263. 
τ 35: 8 ἐἰπ168 τόσα ἱπ Ρ'; εἰς. 

νη... 
ἧ, 12, 1ϊ. 7; 2 Τίπ). ἰ᾿ τ; Ης. ἵν 4; Αςἴβ χχ. 28; αεῃ. χνίϊ. 5. 
ἐπ [κι ἀπά Αεἰ5; Κεν. χχὶ. ζι. 

ἴῃ {π|8 
Βεηδε; οἷ, 

ἵ που, 88ε ἱ. 20, Ἱπίεστοι,, δέιεσ εἰ, ἶν. 7, χ. 30, χν. 
: ἰ εἰ υ ς Ρεί. . 8. Εοτ οἵπεῖ υβεβ, βεε οχη. χ, τό ἔ,; Οἵ, 11),.2, εἰς. 

Ὑ ἰοεῖςδϊ, νι]. σ4, χὶ δὶ. 13, χίν. 6, χν. 20, εἴς. χ νεῖ. 28; Εογῃ. ἱν. 17} Σ ΤᾺ. ν. 9; τ Τίτα, 
Υ 5.χ εἰπηεβ πῆοσγε πὶ Ῥι; ἕτεᾳ. 

ς Οἱ Θοά, χν. 38; νἱίμουΐ καθως, ἰν. το; Ἰζοπι. ἰχ. τ8, δα; Οὐ]. ἱ. 
27; τ Τίτα, 11..4.: α Ῥεῖ. 11, το; 118. ἵν. 15; Μι, χχνί. 39. Οὐ. θελημα Θε,, ἷ. τ ἀηὰ ρατὶδ. 

1 Ροϊπεβά ἱπίοστορ. ὉῪ ΤΥ. 45 ἰῃ Τ᾿. ; αὔῖγπι. ὉΥ οἵμετ οτῖὶ. εὰὰ, ὅ56ε ποίε δεῖον,. 

λγυν { 
γυνι; δὰ 

βεοοπὰ ἤρυτε 5ὈΡΡ᾽εγηθηβ (ἢ τε: οἱ, 
Εοπι, ν. 5, Τίε, 1. 5, 6.--τοτίζω, ὨΙοΗ, 
188 ἀουδ]ς δος. (11. 2), τεϊδίπβ παῖ οὗ 
ἴδε τηΐϊηρ ἰπ ἔπε ραϑϑβῖνα. 

ψέεῖ. 14 τεοδ} 8, υπάδγ {πε Δπδίορυ οὗ 
πε σῶμα, ἴδε τεαϑοῃ βρίνεη ἰῃ νεῖ. 12 ἴὺὸσ 
τῆς ἀϊνεγβίτν οὗ βρί τί] ρονγεῖβ ἀϊβρίαυεά 
ἴῃ ἴδε Ομυτοῖ : ἴἃ 18 ποῖ “οπδ τηειηθοσ,᾽ἢ 
δυΐ ““τηδην (μαι σοηδεῖταϊε ἐπε “ Ῥοάν ᾿". 
ΤΠὶβ {πε515 186 τεβὲ οὗ τὰς 8 {Πυϑιταῖεϑ. 

νυ. 15, τό τεργεβεηΐ τ ᾿ἴνεῖν ἴΆ ΠΟΥ 
τῆς 70οὐ ἀπιὰ σαν ἴῃ ἴυτη---ογραηβ οὗ δο- 
εἰν! γ ἀπά ἱπιε!!ρεηςε---α8 ἀἰβοϊδἰ πηηρ᾽ 
ἐπεὶς ραγί 'ἴπ ἴῃς θοάγ, δεσαιβα ἴΠεῪ πᾶνε 
ποῖ [Π8 ρονγεῖβ οὗ {πε λαμά δηὰ δγέ: δῇ 
ἰτααρα οἵ ᾿εαίουβ οἵ ἀϊθβοουταρεά (οσ. 
ΟΠ τι βείδηβ, ἐπηα]ουβ οὗ ἔπε βῃϊηίπρ δἰ 8 
οἵ τιεὶτν [εἰοννβ. [πὶ δας οαβε ἰξ 18 ἴῃς 
Ιονν ες θὰ Κίμάτοά οτραπη ἐμαὶ ἀεβροηᾶβ, 
ῥάανς ἀ ῥαγίε φιανι εἰνεϊ ἔρια ἰοφηδης 
(Βᾳ.): εἰ ΨΕΙ, 21. --οΟὑὖκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 
σώματος, “1 δπὶ ποῖ οὗἉ ἴδε Ὁοάγ ""--ποῖ 
8 τῆεῖς ρατγιϊἶνε ἐχργεβδβίοη ; ἰξ βίρῃϊῆεβ 
ἀεῤέπάεηοε (ῥεηπάφης αὖ: εὕ. 4]. [{,. το, 
Τίς. ἱ. το, εἴς. ; τ., Ρ. 461), πεπος 
ἀεγίυεα ςἑαΐμς οὐ ὁλαγαρίεγ.---- ῬΑᾺ] σοη- 
ἐταάϊοιθ, ἱπ ἰάδεπίσαὶ ἔδυσηβ, {πὸ 5861 
ἀϊθραταρέτπεπε οἵ τς ὕψοὸ οπαρτίηςά 
τπεηρεσβ : οὐ παρὰ τοῦτο κιτιλ. πηυϑὲ 
Ῥε τεδά 88 ἃ βίδιεγηεηῖ---"  ἴξ 18. ποῖ [Ππότα- 
ἴοτε ποῖ οἵ {πε δοάν᾽ (ΕΑΟΝ., Βρᾳ., Με., 
Ηπ., Ηΐ, ἙΕά., ΕἸ., Βι., 5π..}; ποῖ ἃ 
αδϑιίοη (Α.Ν., Ον., ΒΖ., Εβί., ΠΝ, ΑἹ. 
ἃ4.), ννμῖοῃ νου ]ᾶ τεαπίγε μὴ ἰπϑίεδα οὗἉ 

οὐ---οἼ9 ἴε ἴοτ τμ18 τεαβοπ ποῖ οἵ (ἃς 
ϑοάγ }᾽" Εοὸτ παρὰ Ψ»] ἢ δος, οὗ γεασοπ 
(αἴοηρ οὗ ἐλι5), 8ες Ῥατ]8. : “ἴῃ δοοογάαπος 
ψυῖτἢ 1Π15,᾽᾽ υἱΖ., ἐπα ἀἰδοϊαί ππιεν [51 ταδᾶς 
(Ξο Μσ., ἤη., ΗΙ,, Εν., ΕΙ., Ετ.---ἰδῤῥίογαης 
ϑδογίεηι 5168}. ὙΠῸ ἴοοϊ οσ δἂῦ Ὧοεβ ποῖ 
8ανεσ 15εἰ} ἔσοτη (πῃ ς ον ὉΥ ἀϊδιϊρσυ ϑῃ- 

ΑΒΡα. ϑοῖτ. ΝΥ Η. ἐκέ., ἘΞΝ., ΕἸ., Ν βεῖς. 
ὌΡΟΚΙΡ. 80 Τίβοδ,, ΝΥ. Η. πιαγρ. 

ἰπρ ᾿ἴδ6} ἔγοτι παπᾶ οἵ ους; [8 ρει 8 
διρυτηθηὶ (ἐὰν εἴπῃ κ-τ.λ.} ᾿Ιεαναβ ἰξ μετα 
ἰτ ννα8. αά,, Εἅ., ἀπά οἴπετγβ, [ε88. ΔΡΕΪΥ 
τεῖεσ τοῦτο ποὶ ἴο ἴδε βαγίνιρ' οἵ τῃε ἴοοί, 
εἴς., θὰϊ τὸ {πε γαεέ ἐπαῖ ἴξ ἰβ ποῖ μδηᾶ, 
εἴς. Εὸσ ἄουδ]ε οὐ, οὔ, 2 Ὑμε585. [1]. 9. 

γε. 17 Ἔχροβίυϊδίεβ ἴῃ ἴῃς νεΐπ οὗ νν. 
15 ἢ ντῆ τποϑὲ πο ὄχαὶὶ πα οτγάεσ οὗ 
εἰι8. (εἰτπεσ 248 ροββϑεββίηρ ἴὲ ἐπεσηβεῖνεβϑ 
οἵ δηνγίηρ ἰξ ἰπ {πεῖσ πεῖ ρῃθουτβ) ἰοὸ τῆς 
ςοπίετηρί οὗ οἴπεγβ ; τὰς ἀεβριβεά ἔπης- 
τίοῃ ἰβ δ5 πεεάξι! 45 ἴῆς δάτηϊγεά ἴοὸ τῆδκα 
ὉΡ τῆς Ὀοάγ : “11 11 ἴῃς Ὀοάν (νγεγ6) Ἔγε, 
ψΠοτε τῆς πεατίπρ ὃ 1 41] (ννεγε) πεατίηρ, 
Ψ πεῖς πε 5ηπε]πρ' ἢ" ὙΠῸ 86 η865 δζὰ 
βεῖ ἰπ ογάοτσ οἵ ἀϊρηϊν ; ἴῃς οἂτ υνῖϑῆ 68 ἴὸ 
Ὁς (δε ἐγε (τ6), θὰξ ποπ [18 ἱπάϊβρεπβαῦὶα 
βεινίοε οἴ ἀξαγίπρ ψου]ὰ Ὀς υπἀἰβοπατγρεά ; 
80 ἰἢς ποβϑὲ πιὶρῃὶ ἀδβῖγε ργοτγηοίίοη τὸ 
ἴτε ταηκ οὗ 8η δᾶσ, Ἰεανίπρ' (δε Ὀοάγ 1π1- 
Ροϊδης ἰὸ 5ηηε, Τῆς ἀϊβοοηπίεπι οὗἩ ἐπε 
Ἰονγεῖ τηθσηθειβ δηᾶ πα βοοσζηία! ηε88 οὗ 
τῆς ΕΙΡΏΕΓ τὲ δἰϊκε 5'ρῃβ οἵ ἃ βει ῆϑ8 
ἱπάϊν!ἀυα! 5 πι, ἰηἀϊ ἤεγεης ἰο ἴῃς ννεϊΐασα οὗ 
τῆς Ὀοάν εὐροϊεδβίαβεϊο.-- ἦν (ο}. νετ. 9) ἰβ 
υπάετϑίοοά ἢετε.-- -Ἢ ὄσφρησις ἰδ “τε 
8688 Οὗ 5116]] "---Ῥ,ἀοὲ οὐογ, Ὀπι οἀογαΐμς 

(νἘ.). ᾿ 
Ψεσ. 18. “Βυΐ ποὺ (λγρυπιοηίδίινα 

γῶν, "45 [Πἰπρβ αὐε᾽: βεὰὲ ν. 11) Θοά. μδ8 
Δρροϊπιεά {πὸ τῃεσηθοσβ, εαοἢ βίηρὶβ πα 
οἵ ἔπεσ, ἱπ ἑἰῆς Ὀοάγν δ Ης ν]εά." 1᾿ 
ἰ8 Οοά᾽ 5 τοι! (πδὶ μ45 ταηρβᾶ πε ρῇῃγϑῖσαὶ 
οτρδηβ---ὴά ὈΥ δηδίορυ ἴπ6 τποτηθεσβ οὗ 
τῆς ΟΒυτο---ἶη Ἐπεὶσ βανοσαὶ ρίδοεβ δηά 
οἰἴἶοεβ (οἷ ἰ. τσ, 11. 5). Ὀἰβϑαι βϑέδοιίοη 
ἢ οπε᾿Β ρασίίϊοιιϊατ σμαγίβπι, οὐ οοη- 
τεσηρί ἔοσ {παὶ οἵ αποίπογ, ἰ8 ἀἰβίουδι ον 
τονασάβ Ηἶνι δηὰ ἀϊβίγυβε οἵ ΗΒ νν15- 
ἄοτη. Ὑπὶβ 8 Ρδι]8 μδέΐρεα γαξο: ὦ 
ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ κιτιλ.; Εοτα. ἰχ. 20.--- 
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᾿ τ, 10. εἰ δὲ ἦν τὰ 1 πάντα ἕν ἢ μέλος, "ποῦ τὸ σῶμα ; 20. ἥ νῦν 2 " δὲ 
ἴ. δ, ἵν. 9, πολλὰ μὲν 8 ἢ μέλη, ἕν δὲ σῶμα. 

21. Οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς ὁ εἰπεῖν τῇ χειρί, ““"Χρείαν σου οὐκ χ. 361 
{πε ἰπ "ἔχω." ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσί, “" Χρείαν μῶν οὐκ "ἔχω -" 

Αοιβι!. 45,22, ἀλλὰ " πολλῷ " μᾶλλον 

σα Ὁ 4 Οον. {ϊϊ. 0,1 

Ε΄, Υἱ. 15. 

1 Οπι. τὰ ()) ΒΟ, 17; ἴυδοῃ., Ττ., ΝΗ. 
2 γυγι ΟΡ; 866 νοζ. 18. 

Ξ0ν»". μεν (})) ΒΌ, 73, Δπρ. 

τὰ “δοκοῦντα μέλη τοῦ “ σώματος 

: τ; οπι. ν. 9 Β΄., ΡΗΪ,. ἱ, 43, 1, χὰ; Μίι. νἱ. 30; ΜΙ χ. 48; 1κ. χνιϊϊ, 30. 
ς [ἢ ἤγϑί βεηβε, 2 ΟΟσ, χ. ο; ἄαὶ. ἰΐ. 2, 6,9; Μί. χνίΐ. 25, εἰς. Ἐοσ βεοοπᾶ, βεε ἰϊϊ. 18, [ Θόδ νυν, τὰ 

ὀγαεκεέ. 

80 Ὗ.Η. ἐκέ. ; ΤιΆοῆπι., Ττ. δγαοσκεὶς, 

4ο οφθαλμος: 841] ἀπος. δαϊ Κ, ἀηά πιᾶπῪ πιίπαβος, 
Ομ. δὲ ΑΟΘΡ, 17, 37, 5γ1558. ἕορ. (Αἰεχ. δπά ἰαΐε ννεβίδσῃ) ;  ΒΌΚΙ,, νᾷᾳ. 

τείαίπ. 

Ἐοσ τίθημι ἴῃ τιϊά, νοῖςα, οὗ, νεσ. 28 δπά 
οἴδασ ρατῖβ. ; ἴῃς ἕδηιϑε τεέδτβ (με Ὀϊνῖπε 
Δρροἰπιπιεηὶ σοπδεϊεαείπρ' της θοάγ ἐο Ραβὲ 
Εἰπιε βεπετσαιν --τ πᾶ5 δεῖ ταίμογ ἴπδη 
“βεῖ", ΤΕ ῥτγεῆχεά ἕν εἰηρίες ομέ τμε 
ἰηάϊνίάα! ἔος ἴῃς Ὀϊνίπε τεραγά, ἀϊβεσὶ- 
δυϊοά ὉΥ ἕκαστον; εδοῇ! ἱπὶῦ ὈΥ ἰἴ86 1 
[888 ἰΐ5 ρατί δβϑίρῃβα ὃν αοά.---ἠθέλησεν 
βρη ῆςθβ ἀειεγγηπίηρ τσίϊ, δ8 βούλεται 
(τα, ποίε) ἀϊβογισαϊπδεϊηρ σλοῖοδ. 

Ὗν. τὸ, 20 τεΐεασβε {πε ἀοοίγίπε οὗ 
ΥΥ. 12-14, ΠΟῪ νἱν αν {Ππϑίταιε ὉΥ νν. 
15 ΕἾ, υἱκ., παῖ ἃ »ιαρή οί υαγὶείν οὗ 
ογραης 15 ἰῃἀ!Βρεηβαῦ]8 ἔοσ τε εχἰβίεποα 
οὗ τῆς Οδυτοῦ, ΕἾσδε 1ἴπῸὸ ῥτϊμοίρίε ἴ5 
φηρρεείεα ΌὉΥ ἃ τιεϊογι αὶ απεβιίοη, τ (86 
βίγαίη οὗ νεσ. 17: “Βυῖ 18 411 γγεσὲ οὔς 
πχετηρὲσ, ὕπεγε (γετε) {πὸ Ὀοάν ὃ" 8:- 
ςοηάϊν, ἰξ 15 αϑέγηιεά, ἢ τανε σοποα- 
ϑίνθπαββ : “Βὰξ 45 ἴῃς σϑβε βίδαπάβ (νῦν 
δῆ---Μαην νριορεδεγς, γεέ οπς δοάνγ ᾽".--- 
Πολλὰ μέλη, ἕν δὲ σῶμα 511πὴ85 ὑρ (Πα 
ὙΓΠῸ]6 Ἐχροβιείοπ ἱπ ἃ οοηοῖβα δρίρτασα, 
ὙΠΙοἢ νγαβ ρου ρ8 αἰτεδὰν ργονεγοίδὶ (οὐ, 
ἰχ. 24).---ὀστὶν Πατάϊγ πεεάβ ἴο δε βὺΡ- 
Ρ᾿ἸΙεἃ. ΟΥ, ἴογ ἴδ6 τπουρμῖ, χ. 17, ἀπά 
Πποίδβ Οὔ νυν. 12, 14 αῦονε. 

841. ΤῊΣ Μύυτῦυαι, ΒΕΡΕΝΡΕΝΟΕ ΟΕ 
ΤῊΕΞ ΒΟΡΥΒ ΜΕΜΒΕΕΒ, χίϊ. 21-31α. Μυ!- 
βοσπλῖν, ἴὲ μα5 Ῥεθη δῆμόν, 15. οὗ {πὲ 
εββθῆςε οἴογρδηῖς 11ξ6. Βαξ (6 νδγι ΟΒῚῪ 
δηδοννεά πιοιῆρεσβ, θεΐηρ πεεάξα! τὸ {πὰ 
Ῥοάγ, ἅτ σοπβεαιεηεν μόσδ5 547} ἐο δαοῖ 
οὐξιεν.---ῃοβε ἐπδὶ βεεσω “γ Δ Κοσ "᾿ βοπλθ- 
εἴτπεβ ἔπε τόσα 80 Ὃ: ἢ), 16 ἐπα 1688 
δΒοπουτεά ἢν 4 ἀϊρηϊν οὗἩ {πεὶγ οὐνη; 
1π18 411 {πε τηεπιθεγβ σμεγίβῃ πηπίμαὶ τγα- 
βρεοὲ δπᾶ {εἰ!ονν-ἔβεϊπρ (23-26). ΤῊ8 
Ποϊάβ ροοά οὗ {μὲ Οδυτοῦ, ψ’ [18 
πυτηδτγοιιβ ρσταεβ οὗ ρεγβοπαὶ σδ]]Πηρ δηά 
ἐπάοντηοπέ (27 ἢ). Νὸ οπε οπδγίβτη Ὀ6- 
Ιοπρϑβ ἴο 411 ΟἸ τι βείδπϑ (29 8). Τἤοια 18 
Ἄοδοῖςα δἀπὰ ρυγροβε ἱπ Οοά᾽8 ἀϊβιγι θατῖνα 

ΔΡΡοϊπίπιεπίβ, νι ΐο ἢ ἰεᾶνα, πιογθονασ, 
ΤΟΟτὴ ἴοι πηϑη 8 ρείβοῃδὶ αῇοτ, ψνγὲ 
Βῃου!ᾶ ἀεβίτε ἑὰς δέξὲ οἵ Ηϊβ8 ρἱἣβ (31). 

Μεγ. 21 Ῥειβοῃϊῆββ αρϑὶπ 86 ρῃγδίοαὶ 
τεΡειβ8, ἴῃ ἰῃ6 ἔβῃϊοη οὗ νν. 1ς ἢ: 
ἔπεσε [πὸ ἱπέεσίογ ἀϊβραγαρϑά ἰΐβεῖ τ 85 
1ΠΟῸΡΉ τ ἡγεσα πὸ ρατί οὗ ἐπε θοάν αδἱ 
411; Ὠετθ [πε βιυραγίοσ ἀϊβρασαραβ [5 ἔε]- 
Ἰονν, δἤεοϊπρ' ἱπάερεπάεποθ. “Ἴδε ὄγε 
(πιῖρμς νῖϑῃ (ο 54Υ Ὀυδ) σαπποῖ 58 Ὁ ἴο 
{δε αηά, 1 μᾶνε πο πεεᾶ οἵ ἐπεεὶ οἵγ ἐπε 
πεδά ἴῃ ἴση ἰο {πὸ ἔδει, 1 ἤανε πὸ ποεᾶ 
οὔ γγου 1 ὙΠα 6} ἀπά ἀεαά ἅτε ἱπιαρὶ πεᾶ 
Ἰοοκίῃρ ΒΌΡΘγΟΙ ΠΟΥ ν οπ ἐμεῖς σοπι- 
Ῥαῃπίοηβ ; ἴῃ νν. 15. ἔ, [ἢε δαγ' ἀπά ὕοοΐ 
᾿γὰ 1168 ρατί οἵ ἀϊβοοηϊεπίεά τίνα β...--οὐ 
ύναται---ἃ πΊοτα] δπᾶ ρῥτγαςίϊοδὶ ἱπηροβ- 

5.811 (οὐ ΧΟ 21): δὲ ὄνεῖυ ἴυτη ἐπε αγα 
ψνδηΐβ ἰῃς παπᾶ, οἵ ἔπε μεδά 15 οη ἐδ 
[οοί, ἱπ οτάεσ ἰο τεδοῦ 115 σπάβ  [ὴ6 Κβαπ 
Ἔυε δηᾶ βομοπιπρ πεδὰ οὗ ἴπ6 ῥαγαϊγέϊο 
πονβαῖ ἃ ρίοίατε οὗ ἱτηροίεησε! Τ8ε 
ἔδτηουβ Κογήδῃ ἔδυϊς οὗ ἐΐλε Βεὶΐν απά ἐπε 
Μενιδενς ἰβ τεςδ!!εὰ Ὁ τμ6 Αροβεῖε' 8 
Δροΐοριιθβ. ὙΒοσα 18 ΠΟ βιοἢ τΠίηρ ἴῃ ἐπε 
ῬὨγβίοδὶ, πος ἴῃ ἰῃ8 βοοίδὶ, ἔδοτιίς δ8 ἰπ- 
ἀερεηάεηοε.---πάλιν (οὐ [1|.. 20, 2 Οοτ. χ. 
7, Κοτμ. χν. 10), υἱοῖδοῖηε (Ηπ.), ταῖποσ 
ἴπδη ἑέεγμηι (Ν 6.) οὐ γμγϑηι (ΒΖ.), δᾶ- 
ἄτιοαβ δποῖμοτ ἱπβίδηςα οὗ ἔπε βαπὶε Κίὶπά 
88 ἴπ6 ἔογπιοσ. 

γν. 22-244. ““Οἡ {πε σοπίγαγυ " (ἀλλά), 
ἰηβίεδά οὗ {πε τῆογε ρονγεσα! δηὰ ἀϊρηὶ- 
Βεᾶ (23) Ὀοά!ν ραγίβ ἀϊβρεηβίηρ τ ἐπα 
ΒΌΓΤΩΡΙΕΙ (21), ἰξ 18. “τα πιογα᾽" ἐπα 
ο84868 (πδί {π686 ᾿δεΐεσ---" τς ψεδ κατ "ΟΣ 
“1ε88 ΒΟΠΟΌΓΑΡΙΕ 845 (ΠΕΥ πιδὺ βθασὰ ἴα 
Ὀε᾽ (τὰ δοκοῦντα . .. ἀσθενέστερα 
ὑπάρχειν)---““Δτε παϑοαββδσυ" ἱπ ἐπαπὶ- 
Βεῖνεβ (22), δῃὰ ἰγοδίβα υνἹ ἢ “ ποτα δραπ- 
ἄδλιηιϊ ποπουγ᾽ ἴῃ οὐζ οἂῖε οὗ ἴῃε θοάγ. 
ΒΥ πολλῷ μᾶλλον ἴοΓ, ΡΙαίο, Ῥλεαάο, 
8ο Ε,, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον), »εκἱέο ῥοέἑηα 
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" ἀσθενέστερα 

" ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις 'τιμὴν ἢ περισσοτέραν "" περι- ἔτος ἰχ. 
τίθεμεν - καὶ τὰ "ἀσχήμονα ἡμῶν " εὐσχημοσύνην " περισσοτέραν ι 

"χρείαν " ἔχει - ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς 
“συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ " ὑστερουμένῳ ἢ περισσοτέραν δοὺς 

ἔχει, 24. τὰ δὲ " εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ 
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ὑπάρχειν "ἀναγκαῖά ἐστι" 23. καὶ ἃ “ δοκοῦμεν 5 8ες ἱ. 27. 
ἔ 8εε νἱϊ. 26. 

τ Ά 
24, ἴϊ. 24: 
τις. {π1.14; 
ΗξεΒ. νἱϊ:. 
3:1 Αοἴβχ. 
24, χἰ ΐ.46. 
8εε ἰν. το. 

ἱ τιμήν, 25. ἵνα μὴ ἡ “ σχίσμα 3 ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ "ὑπὲρ ἱ Ἐδία. ἱ. 20. 
ἀλλήλων " μεριμνῶσι τὰ “ μέλη - 26. καὶ " εἴτε Σ πάσχει ἕν μέλος, 

ΤΆ, ἶν. 4; 1 Τίπι. ν᾿ τ7, νἱ. τ; 2 Τίπι. ἰΐ. δὸ ζ; τ Ῥεῖ. 111. γ. 
ἨΦ6Ὁ. νὶ. 17, νἱῖϊ. 15; 9 ἐἶπλεβ ἴῃ 66. 
χχν]ϊ. 48; ΒυΓὴ 11. 3. -σις, τ Ρεί, {11,.4. 
χνὶ. 15, Υἱΐ, 36. 

Ρϑεεὶ. 7. 4 ὅεεΐ. το. σϑεε νὶϊ. 32. 

1 ΙῺ (ῃῖβ βεπεε, Μί. χχνίϊ. “8, ΜΙκ. χν. 17; 
τῇ ΝΎ. λὶ.; Ὅδαῖ. χχὶν, α; οἵ. , Βοπι. ἱ. 27; 

ἃ ΝΟΥ. λείς; ἴῃ Ρίδιο, Χεω. 66 νἱῖ Στ ρας δεν τ τ 
ΜΠ νπερ, ΝΟΥ. ἀν Ρα. χχχνὶϊ, 1:8. 

ἙἘὸσ τιμή.» 

Ἐοηι. ἴχ. 
21, χίΐ. το, 
ΧΙ. 7}Σ 

Κ Οοηεραγ,, χν. το; 2 Οὐχ. ἴΐ. β.} 8; 
ο΄. Μι. χχὶ. 33, 

των, 866 ΥἹί. 35; τονως, χὶν, 40, οΗδεΡ. ἱν. 4. 
.8 8εε ᾿ϊΐ, 44. 

ἔυστερουντι, ΟΌΘ ΚΙ; εἰς.---ὟΝ εβίθσῃ ἀπά ϑυγίδη, 

ἤσχισματα, Σὰ ΠΟΙ, ἀὔονε 30 τηΐπαβοο.---γδβίειπ, 80. Τίβοβ.8, ΤΊορ. μιαγξι; 
οἴμοι εἀά, σχισμα: ο΄, ἱ. το, χί. 18. 

δ ειτι ἵ ΒΑ, 5βοχλε ἰδίξ, νᾷ. (δέ οὐ φμὶα), Αταρσβι, (ὙΝ δβίεγη). 
Ἑδνουτα: 

(Β2.) οσ α ἠονηογὶ (Ἐν.), ἴῃς ροβίτίοπ οὗ 
ΜΕΥ. 21 ἴδ ΤΊΟΓΘ ἔπᾶπ περαιϊνεᾶ; πε ἴη- 
ἔεγῖου πλθηηεσβ ἅτε ποῖ τρεγεὶν βῃίεϊ δά 
ἔτοτα οοπίεσηρί, θυ: συδγάεα ἢ ἐχοερ- 
ἘΟΏΔΙ τεβρεοῖ. ΒῪ πε ""γεα κεῖ ᾿"᾿ ἀπά 
“ΕἸ ΡΠΟΌΪετ "ἢ ρατίβ Ῥὶ οδπποὶ πεᾶπ {πε 
μαπάς οὐ γεεέ βροκεὴ οἵ ἵπ νεσ. 21, ἴοσ 
ἔπεβε ἅγε βίσοηρ πὰ ὑβιδ]ν υὑποονετεά 
(5εε περιτίθεμεν, 23); Ὀιιῖ πηοπΊθειβ ἴῃ 
Δρρεάγαποε αυΐε βυθογάϊπαϊβ δηὰ δείυ- 
ΑΙΪν ἔδεε ]ε---ὐὴΖ., [πε πόσα ἀοἰςαῖς νἱτ] 
Οἴρδη8. Ατηοηρϑβὲ ἔμεβε {πῸὸὶ ἀσχήμονα 
Βίρην ἀεβηϊ εἶν τὰ αἰδοῖα, σε ἐη- 
μοπεξέα σεπέ (Ν4.); ο΄. εν. χνὶ. 15, τὴν 
᾿ἀσχημοσύνην.---ἸὩς ἀσθενέστερα τπά 
ἀτιμότερα, [πε ““σογλραγδίίνε Υ ὑγΘΑΚ 
διὰ “1εευ]ε" (εογιῤβαγαΐξέυμς πιο ΐδηδ, 
ΒΕ.), ἀτὲ ννἱάβ οαϊθβρογίεβ. δρρ ἰσδῦὶς ἴὸ 
τῆς δατὴς τηθηθεγβ ἴτοηὶ αἰ, ροϊπῖβ οὗ 
νίεν. ᾿γεαληέ55, ἴῃ ἴῃ οαβ6, 4.5΄.. οὗ ἴῃς 
Βοαγῖ, 1β σοπιρεηβαῖϊθά ὈῪ πεεάξαϊπϑϑβ; 
ἱρηοδὶϊέν, ἀθ ἴῃ τς νίδοεγα, Ὁγν σαγεξα 
τεπάδποβ βμονῃ ἴπ ἀτηρ]ε οἱ Πἰπρ--ο γα 
Ρυξ ἀθουΐ ἔμασὰ (οἰοίμε ἔποπὶ 18} ἃ ποτα 
αρυπάδηι Βοπουτ᾽" (ἔογ ἔπε υ8ς οὗ τιμή, 
ε΄. ἐξουσία 'π χί. το). ΤΕ πη ϑδερεϊηεος 
({πάδοεπου) δἰϊδομίηρ ἰο ςεσίδίη ογρᾶπϑ, 
Αἰνναγβ συδγάεά ἔγτου βίρῃϊ, “ Ὀσῖπρϑ ὑν]Π 
ἰτ (ἔχει, ο. εν. χ. 35) ἃ πιοσὲ αρυπάδηι 
Β6αηλ  π655᾽". Αραϊηδὶ πιοδὲ ογητηθηῖξ, 
((ά., 4.5.» (ἴπῖκ5 ΟὨΪΥ οὗ “168 βοίῃβ ἀξ 18 
τοϊϊεῖις ̓" ἢ), ΕΔ, πιαϊπίδίηβ μα εὐσχημο- 
σύνη (23) Π48 4 »ιογαΐ βεηδε, Ἰοοκίπρ' δ6- 
γοπά ἐπε βοπουὺς οὔ αῤῥατγεῖ; “΄1΄ῃε ρτεαίεγ 
του  ἴπε885 τεϊδίεβ σταῖμοσ ἴο ξαποίίοη ᾽". 
15 δὴν οδῖσε πῆογε σεβροηβίθὶα ἔπᾶπ (μδὶ 
οἵ ρᾶτεπίμποοά, δηγεμίηρ πῖοσα ββοσεά 
ἐπδῃ ἐπε πιοίπετ᾿β γοπὶρ δηᾶ τροίμετγ' 5 
Ὀχεαβιὲ ὃ (ς΄. [υὑκὸ χὶ, 27; αἰδο Ηδρ. χιϊὶ. 

Ὁγ ἰξ5 ἀϊδϑίδεποα ἔγοτα ἐπε ρδτ]. εἰτε. Α ομλτβ δορθίδμεσ. 
50 1δοδπι., Τταρ- 

4).--τὰ δὲ εὐσχήμονα κιτ.λ.: “Βυϊ οὖ 
ΒΕΘΠΉΪΥ ραγίβ "--ἤθδά δπὰ ἕαςε, 4.5. (ἐζε 
ἀμπιαη ζαος αἰυΐηε)---" ἤανε πὸ παρᾶ," 
τῃεῖς ἀϊβεϊηοιῖοπ θεΐηρ σοπϑρίουουβ ; 568 
χὶ, 7α, ψθεσα ἘΠΐ5 νἱςι]6, θὰς αἷδο τηογϑὶ, 
εεὐσχημοσύνη ἰ5 ταϊδεά ἰο ἰξ8 Βίρῃαβι 
δταάε, ἙΕτοπὶ 1818 ἰαχὶ Βρ. ἰηζειτθά τῆς 
ἱπιρίευ οὗ ῥαΐελες !---Οἡ ὑπάρχειν, 5ες 
ποίε ἴο χί. 7; δοκέω [45 ἰπ νν. 22 ἔ, ἰΐ5 
ὉΜῸ τηδαηϊπρ5--- ΠΟ -Ῥεσβοηαὶ ἀπά ρεῖ- 
βοπαὶ---οὔ ςδόηε πὰ σηῤῥοςε; κε ρεεέκίπὰς 
δηά 1] ἐλίηπλ, ἀαττὰ., ἀπ κδη ἀπά ἀδηζεη. 

νν. 240, 25. “Βιυὲξ αοά οςοπιροιηάᾶεά 
(συν-εκέρασεν, »πὐχεά ἐορείλεν; ΝΕ. εοη- 
ἐενιῤῥεγαυΐ) (ῃ Ὀοάγ.᾽" Ὑπε δββεγίίοη οὗ 
Οοά"ς τυογκριαηοδέῤ ἴὰ τῆλε βιγυσίαγα οὗ 
{π6 Ρμγϑίοαὶ ογρᾶπβ (ἐγ. 5: Ψ 88 ὩδΟα8- 
ΒΔΓ, ἤδη ΤΊΔΠΥ (Ὠΐη ΚΟΓΒ Δ πστηεά [π6 ον] 
οὗ πηδῖτεσ ἀπά γεραγάεά ρῃγϑιςαὶ δρρείϊε5 
88 ἀερταδῖίηρ (οἷ. τ Τίπι. ἵν. 3, Οὐ]. ἢ. 
23; 4150 νἱ. 13, 18 ΗΕ. αὔονε). ὙΠ15 δο- 
σουηΐβ ἴοσ ἴπε δάνεγβαϊνε ἀλλά---“ ΝΥ 
θυ: Ρ, τασῖν -εὐξ [ῃοβὲ ῆὸ 
δᾶνν ποϊμίηρ Ὀὰὲ ἀτιμία πὰ οσύ 
ἴπ νἱῖδὶ ὈΟαΙΙν στ είν εν ΓΑ χῚ Θεὸς 
συνεκέρασεν, ο΄, 5. οχχχῖχ. 13-16 (γβετα 
188 ννοτὴρ ἰβ “ οἀ᾽ 5 ἰδϑογδίοσυ,᾽" Ὁὲε- 
1250), Ἐσο]. χί, 5, ]οῦ χ. 8:-:ι:. Ἑά, 
τεδὰβ (Π6 δϑϑαγίίοῃ 85 ἀϊγεοϊθά δραϊπβι 
ΡὨΠοΟΒοραΥ ; “μετα Αὐίβίουϊς βαγβ " μᾶ- 
ἴαγε,᾽ Ρ βᾶγβ ' αοά᾽"᾽.---τῷ ὑστερουμένῳ 
περισσοτέραν δοὺς τιμήν, "10 τ1π6 ρατί 
ὙΠΟ Βα ετβ ἰδοκ (οῥης ῥαδεηέϊ, Ον.: οἵ, 
ποῖα, ἱ. 7) πανίπρ αββϑίρπεα τόσα δϑυῃ- 
ἄδπὶ βοπουγ᾽"; 80 πδὲ ἔπε μυσπδη ἰη- 
Βεϊποὶ γεβρεοεϊπρ' ἐπ ἱβιποῦίεσ ογρᾶπβ οὗ 
{πε Βοάνγ (νετ. 23) 18 {πε τεῆδχ οὔ ἃ Ὀϊνίῃε 
ογάϊπαηοε : οὔ, χί. 14 {., ἴο {π6 κε εἴεοι..--- 
"Ὑβδείμογε πᾶ ποῦθε ἀϊνίβίοη (σχίσμα: 
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ΜΕ δ: υἱΠ να συμπάσχει πάντα τὰ μέλη - "εἴτε " δοξάζεται ἐν! μέλος, " συγ- 
υΜηι 
λιπῶν 
0δ].ν 2 
σος. ἐἰϊ. 

χαίρει πάντα τὰ μέλη. 27. ὑμεῖς δέ ἐστε “ σῶμα “' Χριστοῦ, καὶ 

ἀμέλη "ἐκ “μέρους3. 28. καὶ "οὖς μὲν "ἔθετο ὁ "Θεὸς ἐν τῇ 

το; Κοπι. ἐκκλησίᾳ " πρῶτον “ ἀποστόλους, " δεύτερον ᾿ προφήτας, " τρίτον 
Υἱϊ]. 30, χὶ. 
13: εν, 4 διδασκάλους, 
χνηἕ. γ; 
1. ἰν. 15. 
ΟἿ. νὶ. χο; λ.1. οἵ δοάγ. 
τᾶ ἢἴ,; σαι, χίΐ, 4 ἢ. 

γΥ ϑεενετ8. Ζϑεενεσ, 18. α ϑεεὶ. 2. 

“. «Ἔπειτα Οὗ ειτα (ειτεν), χν. 4611 
ς ΡῚ., δες ἱνι9θ. ἀΡριί 

ν χἰϊὶ, 6; ῬΆ. ἢ, τγ{.; ΓΚ. ἰ. 58, χν. 6, 9. 
χ χἰξί, οἵ., 12; 1 Κίηρϑβ χχίἱΐ, 26. ἀπο μερ., Εοτα. χί. 25, εἴς. ; μερος τι, Χὶ. τᾶ, 

ἱ Ἐατιεβὶ ἱπβίδηςσς οἵ ἡ ἐεκκλ, αὐξοίὶ., ἴῃ ξυργα-Ἰοσδὶ βεῆβε; 
το". ἘρΡΏ. ἱ. 22, εἴς. ; ΟΟΙ. ἱ. 18, εἰς. ; Μι. χνὶ. 18, χνἱϊξ. 1γ. 
80, χχϊΐ. 25 ἐ. (τρετος), 38; [Κ. χίχ, τό, τϑ; εν. ἵν. 7 (τριτ.), εἰς. ; δευτ. « «. 

ΤΆ. ἰν. τό ἢ; ᾿ Τί. ἰΠ. το; Η 6. νἱϊ. 4; [45. 11. 1γ; Μἱμο, ἐν. δ. 
.. ἔπι, χῖν. 20, 32; ἘΡΒ. 1, 20, δ], 5, ἵν. τα ; Αςῖδ χί. 27, χἰἰΐ. σ, χν. 32. 

" ἔπειτα “δυνάμεις, " εἶτα 5 " χαρίσματα "ἰαμάτων, 

νψ ἘΡΆ. ἱν. 18, ν. 30. Οἡ νυν. 

Ὁ πρ... «δεντ., Ηεῦ. χ. οἱ Μὶ. χχί. 48, 
τριτι 1. αἰ!. 38, πρωτ- 

ἘΡὶῚ,, 
ἐπ (ῃἷβ βεηβε, ἘΡΏ. ἵν. ττ (τ ἀποστ., προφ.); 2 Τίπι. ἶν. 3; Ηερ. ν΄. 14; [88. 111,1; Ατὲκ χἰϊί, τ (γι 
προφ). ἔϑεενεσιῖο εἰ 8ξεε νεσ, 9. 

Ἰονι. εν ΓΑΒ, Τάτ, 80 {δε οτἶε. εἀά. 
ἥμελους, Ὀ", Ιατέ, νρ΄. (γεερεῦγα 6 πεσιδνο), βυτΡρ., ἀπ τηδην ΕἾ, (ουκ εἶπεν μελη 

εκ μελων, αλλα μελη πολλα εκ μελους ενος " μελος γαρ ἢ κεφαλη τον ὁλου σωματος: 
ϑενεγίδῃ; ἰῃ Οαἰθμα). Α Ἄοδβασγασιοσίβειο νΝ αβίεση νδγιαπέ, 

ϑέπειτα, 411 υπος. Ρυΐ ΚΙ, Ὠ6, ΗΙἹ]., Αὔγῦ. ογίξ, 

866 Ρ4τ:Ἶ8β.) ἰῃ τῆς Ὀοάγ ""---ἰ(ἢς τηδηϊξεδία- 
οπ οὗ {86 ᾿εδίουθυ οὐ βοογῃ ἄερίοιεά ἴῃ 
νν. τό δαῃά 21, πο πᾶνε {πεῖὶγ σουηΐεσ- 
Ῥαγί δἱ ργεβεπί ἴπ {π6 οσ. Ομυτγοῦ (ἴ. 
10 ἢ, ἵν. 6, εἴς.).---Τ Πεὲ ορροϑβίτε βίαίς οὗ 
ταΐπρβ (ἀλλά), 50 ἀεϑβίγδθ!ς ἴῃ τῆς 5ρ ταδὶ 
οτβδη βπΊ, 5 τε ἰβεά Ὀν Ὠῖνὶπε γέ ἴῃ τῆς 
παίατγαϊ :, “οὐ ἰεπιρετεὰ τῃ6 Ὀοάγ ἴο- 
δείμεγ" ἴῃ 115 ψᾶν, “τπλὲ, . . {δα 
τΛΕΠΊθε 5 ταϊρῃΐ πᾶνε ἴμῈ βαπὶς 80]1οἰ- 
τυᾶάς ἕο οπὲ δηοίμεγ᾽", Τῆς Ῥδγβίοδὶ 
τηοηθεῖβ ἅτε οδ]ρεά, Ὁν (ἢς δἰγαςσίωτε οὗ 
{πὸ ἔταζηβ, ἰο σᾶτς ἴοσ οῆς δηοίῖμοσ; ἰῃς 
δαηᾷᾶ ἰ5. 258 δηχίουβ ἴο συδγά τῆς εγς οσ 
186 διοπηδοῖ, ἴο πεῖρ (Ὡς σους οἵ {πε 
ἴοοί, δ8 ἴο βεγνα 1561; (8 δυβ ἰ5 γίςῃ- 
ΠΊΔΗ ἴοι δνθῖυ οἴμποὺ ογρᾶη; βδϑοῇ ἔξεϊβ 
115 ονγῃ υιϑεΐαϊ πε88 Δηπα Ομ οσβμῈ8 115 ἔα - 
Ιοννβ; 411 ““βανα {π6 βαπγα σᾶγα,᾽" βίπος 
1παὺ μᾶνε δε βαπι ἰηίεγεβί---π δὶ οὐ "τῆς 
οπε 'δοάν"". Τῃῖβ ϑοοίδέας γεόνιδγοΥ 
τήδκαβ ἔπε ρῃγϑίῖσαὶ οτάεσ ὈοῸῃ ἃ ρδγαῦϊε 
οἵ διᾶ ἃ Ρ4518 ἔοσ (δε βρίγίπα]. Ἐογ τὸ 
αὐτό, οἵ. . το, 2 Οοτ. χΙδὶ, τσ, ῬΆ]]. 1ϊ.. 2, 
εἴς.---μεριμνῶσιν (5εε 65Ρ. νἱΐ. 32 ἢ-,, ἔοτ 
τη 5 5Βπῃαάς οὗ πιβδῃΐϊηρ) 15. ἴπ ὑγ. 80]., οὗ 
καδίέμαϊ ἔδειῖηρ; ἴῃ ῬΙ., ἄεβρίϊε πϑυῖ. 
ΒΌ δ] 6εί, βίποα ἔπε μέλη πᾶνε Ὀθαπ ἱπάᾶϊ- 
νἱ ἄτι} ν Ρεγβοηιῆβα (15 ἔν, 21). 

Ψετ. 26 ἐΠπδέγαίεβ [ἢ πη56 ΗΠ 5} 80] οὶ- 
τυαᾶς οὗ ἔπε ῬοΑΙΥ ογρδηβ; (6 πογνοῦβ 
σοπμποχίοῃ τηαῖεβ ἰξ ἃ ψεσὶίρ!ς συμπά- 
θεια (συμπάσχει). Ρίαίο ΔΡΡΙ1.5 {πε 
βδᾶπῖε δπαίορυ ἴὸ {π6 ϑίβία ἴῃ ἃ βευϊκίηρ' 
Ρᾶββᾶρα ἱῃ ἢὶβ8 Ῥοϊιἐρσιδ, 4620 ; Βες αἷβο 
Οτη., αα ἰοι.---δοξάζεται (ρ]ογὶ βοαΐμτ, 
Ον.; ποῖ γίογίαέμγ, Ν 5.) βὸεβ Ὀδεγοῃά 
ΠΕΣΝΟῸΒ βυσηρδίῃυ ; “δόξα ἴ5 τηοτε ἐπδη 
εὐεξία" (Εά.) : ἔος δοξάζω, δρρ!ϊςἅ το τῆς 

ῥοΐπκὲ ὁ υἱδτσ----"ἤγονε (τι 

δοάᾶγ, εὖ. χν. 40 ., ῬΏΪ). 111. 2:. Οπ), 
ΒΔΥ5 ἤποῖν, “"" ἤδη τῆς μεδά ἰβ οσοννπεά, 
ἴδε ψῃοῖε τῆλ ἔεεϊβ ᾿8ε1 ρἹοτῆδᾶ; 
ψΒθη τῃς ταουτῃ βρθακβ, {πε εγεβ ἰδ ΡΒ 
Δπᾶ δἵς Ἀ]1εὰ τ ν᾽ δάπεββ᾽". 

Ψεσ. 27. Τῆς ἤρυτε οὗ ἐλε δοάν, ἃε- 
γοϊορεά ἔτοπι νεσ. σ4 ἴὸ 26 ἢ ἄς Πθοτα- 
τίοη δπά οοπιρ᾽εἴεπεββ, ἴδ ποὺν ἀρρὶεά ἴπ 
ἄειδ!! το τπ6ὸ Ομυγοῖ, μαῖα τΠδ 58πὶδ 
βοϊ ἀαγίεν οὗ πηαπί οὶ ρατίβ δπᾶ ρονψεσβ 
οδιίδίηβ (4 81): “Νονν γοῦ γε (ὑμεῖς δέ 
ἐστε) 4 δοάγν οἵ (ἰπ τεϊδιίίοη το) ΟΠ σῖβε, 
Δηὰ τέγη θεῦβ ΒΝ ΓΔ ΠΥ "᾿---βολσοοῖν “ἢ ἐλε 
Ῥοάν οὗ ΟΠμτῖβε" δβρεοβοδιν (Ε].), 45 ἰξ 
Ῥ. πιρῃβε πᾶνε υυτίείθη εἰ σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ (45 ἴῃ ΒρΉ. ἱν. 12, εἴς.); {πῖ5 
[ᾶ85 ποίῖ γεῖ Ῥεσοσῖα (ῃς τεσορηϊβεά εἰπ|6 
οὗ ([ὰς ΟΒυσοῖ (βεα ποίς οῃἡ 12 δϑονε); 
ΠΟΥ ἰβ (π6 δπαγίῆτοιβ σῶμα ἴο ὃς τεδά 
ἀϊδβιγ δαξίνεῖν, 85 ἘπΠου ΡἪ ἐπε Οοσγ. Ομ υγομ 
ψοτα Τπουρμς οὗ 28 οπα διηοηβϑί ἸΏΔΠΥ 
σώματα. Ρ, ἰ5 ἱπίεγρτειηρ, 5 ρΑταῦ]6: 
ἴδε Οοσ. δζς, ἴῃ ἔμεῖσ σείδτιοη ἰο Ὁ γίβε, 
ψν παῖ τπ6 Βοάγ ἰβ ἴο ἴδε τῃδῃ.---Χριστοῦ 
15. Ἀπαγίῃγοιβ ὉΥῪ σοττεϊδείοπ (ε, ποές οπ 
Θεοῦ σοφίαν, ἱϊ. 7).---ἐκ μέρους εἰρπὶῆεδβ 
{πε ῥαγέα! Ὦν οοπίγαβι, Ποὲ 45 ἴῃ χῖ, 9 
ἢ ἐμὰς ῥεγήεοέ, θὰὲ ὉΠ ἐπε τυλοῖδ 
(ροἀν)---ῥαγεϊομ ἐν (ΡΝ ἐκ οὗ ἐΐε 

80 δοοογάϊηρ' 
το) (ἂς ῥαγέ (Α]οετεα το εἀςΠ) ""; 868 νεσ. 
τας ς΄. αἷοο μερίζομαι ἴῃ νἱῖ. 17, εἴς. ; 
ΒΙ ΤΊ] Ατῖν, ἐκ μέτρου ἴπ Ἰομπ 1. 34, ἐξ 
ἰσότητος ἴῃ 2 Οογ. υἱϊ!. 13. 

Ψέεγ. 28 εχρουπᾶς ἰῃς μέλη ἐκ μέρους. 
-- οὗς μὲν (ο΄. 8 8.) 5ῃου!ά Βὲ [ο]]ονγεά ΒΥ 
οὖς δέ; θαι πρῶτον ἱπίεγνεπίπρ' βυιρρεϑέβ 
δεύτερον, τρίτον ἰπ {πε 8εαιιε]---“ 1ηϑτεδά 
οὗ ἃ πιοῦσα δηυπηεγαίίοη Ῥ, Ῥσείειβ ἂἃπ ἃζ- 



27.---31 ἃ. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ϑος 
"ἀντιλήψεις, ' κυβερνήσεις, "γένη "γλωσσῶν. 209. μὴ πάντες ἢ Ν.Τ. κι]; 
“ἀπόστολοι ; μὴ πάντες ἁ προφῆται ; μὴ πάντες " διδάσκαλοι; 
μὴ πάντες “δυνάμεις ; 30. μὴ πάντες " χαρίσματα ἔχουσιν "ἰαμά- 
τῶν; μὴ πάντες "γλώσσαις "λαλοῦσι; μὴ πάντες ' διερμηνεύουσι ; 
315. "᾿ ζηλοῦτε δὲ τὰ " χαρίσματα τὰ " κρείττονα. 

Χί. 14, χχὶν. 6. -τῆης 
εὶς ἰχ. 36: 1. χχίν. 27; 5 Μεςς. ; “τῆς, 
“τῆς, 8εε χὶἷν, 12. ϑόνταυ 

μειζονα, ΑΒΟ, χ7, 37, 67"", οοά, ἅτ. 

Αείδ χχνίϊ. τσ; ον. χυ ϊὶ. 1. 
χῖν. 28. 

Ὦ μειζονα, χἰ δὶ, 13, χὶν. 4; 745. ἰν. 6; Μι, χχίϊί, 1γ, το. 

ῬεΕ, χχὶ. 
40; 5 τγιχὶ. 
Σὰ; ἃ 
Μαςς,ν 
10. “λαμ- 
βανεσθαι, 
Αείδ χχ. 

Κϑὲεενεγ. το; χἕδὶ, σ," ἃ 
τῷ ἴῃ ἐμῖ5 δεηδς, χίν. ἱ, 30; 5. "10: 

(οὗ νᾳ.), πιδην ὅτ. ΕἾ. 
κρειττονα (Ὁ(,, κρεισσονα) 18 ὙΥ εδίεγῃ ἀπά ϑ'γιίδῃ, 

τδηροιηθηΐ ἴῃ ογάο οὗἉ γβηϊ᾽ (ΥΥτ., ΡΡ. 
710 ); πὰ 818 τηοάς οἵ ἀϊδεϊποιίοη ἴῃ 
ἴυγη δῖνεβ ρίαος ἴο ἔπειτα, Δὲ ἔπε Ροΐπὶ 
ψΒεγα ἢ δυνάμεις Δρπίγαοί οδέεροτίαβ 
(45 ἴῃ 8 ἢ.) ἂγἪ βυδβεϊξυϊε ἕος ἰῃς οοη- 
οτεῖε---ἃ Βεγκῖπρ' ἰπβέαπος οὗ Ῥ. 5 πῃ δ ΠΥ 
οὔ βιγϊε; με ἴδϑὲ ῆσες οὗ τῆς βογίδβ σὲ 
ἀρρβηδεᾶ δβδυῃάει σαν .-- -ΤῊς πίπς ἔϊπο- 
Ἐοη5 οὗ νν. 8 ἢ, ἅτε τερίδοεᾶ ὃν εἰρλέ, 
ὙΏΪΟΙ τῆᾶν Ὅ6 ἴδυ5 οἰδβοίβεά : (1) (ὥσθα 
ἐεαολίηρ᾽ οτἄετβ, (1) ἵννο κί πᾶβ οὗ μεῤγαδι- 
ἰρμς, ἀπιὰ (3) ἔνο οὗ αὐνεϊνδέγαξέυε ἔπης- 
τἴοηβ, ἢ (4) ἴπεῸ οὴς ποίδθ]ςα δοςέαέϊο 
εἷς, ΤὙῆτεα ἅτε ἰϑαπεῖςαὶ ἴῃ δδοῖ 11βὲ 
-τ-οὶξ., δυνάμεις, χαρίσματα ἰαμάτων, 
Δηᾶ γένη γλωσσῶν, ἰαἰκίπρ τησοῃ (δα 
Βᾶτγης ροβιτἴοπ ἴῃ ῬΟΓὮ ἐπυτηεγαίϊοπβ (8ες 
{πῈ δδι!οσ ποῖς8). ὙΒῈ ἀῤοΞέϊες, ῥγοῤῥείς, 
ἐδαοΐόγς (ταρεά ἴῃ οτἄεγ οὗ (86 ὑηῤονί- 
ποθ, ταῖμο ἴδῃ τῆς δβπίιν οὗ τμεὶς 
ἀ Υετελιοχθισῖβο διηοηρβὲ ἴπογη ἴδ τοσγά 
67 ιυἱδάοπι, ῥνοῤίέογ, ἀτιὰ τοογά ὁ ἔποτο- 
αρε---ἰ  τ[86 ΑΡοβίίεβ ̓᾿ ροββεββίηρ ἃ τί οἢ 

τηδάβυῦς ΟὗὨ τῆν ρσἷῆβ; (ῃεβε ἴῆγες Ὑ}1]] 
ὃς οχραπάεᾷ ἱπίο ([ἢς βῸυε οὗ Ἐρῇ. ἰν. 11. 
ὙἼΠΕε ἑρμηνία γλωσσῶν (10), οτηϊ(ἰεἀ Αἱ 
τῖ5 ροϊπέ, ἀρρεᾶγβ 'π ἐπε βεαιιεὶ (30) ; απὰ 
τῃς διάκρισις πνευμάτων (10) 18 (Δ [Εἰν 
υπάεγβίοοά 85 ἔμα οοτηραηίοη οὗ προφη- 

- τεία, Ψῃ1]ς ἴῃς πίστις οὗ νετ. 9 Ρεγνδάββ 
Οἴπεῖ ομδγίβπηβ. Νοιίῃίηρ ἰ8 γα! ννδηΐ- 
ἱπρ' πεσε {πα θεϊοπρεὰ ἐο {86 χαρίσματα 
οὔ ὃ 39, ψνῃ11]ς ἀντιλήμψεις ἀπὰ κυβερνή- 
σεις -- “ Βεϊρίηρβ, δονεγηίηρβ "--εησίςἢ 
δε ργενίουβ οδίδίοσυε ; “μεἰρίηρϑ᾽" 
βίαπάβ ἱπὰ δρί σοηπεχίοη ἱέὰ “ μ6δ]- 
ἰηρ5᾽. Ὑβεῖνο δά ἀβά οβῆσεβ βδεοᾶτης ἴῃς 
βρεοῖαὶ ξυποίίζοπμβ οἵ πε διάκονος. δηὰ 
ἐπίσκοπος οὗἩ ἃ βογιενδδαὶ ἰαίεγ {ἰπ|Ὲ 
(ΡΒ11. ἴ. χα; φῇ Εοπι. χίϊ. 7 8).--Ἦρηο ἔσαος 
88 γεῖ δρρεδῖβ οὗ ἀεβπίες σπυγοῖ ογρδη- 
ἰβαϊΐοπ δὲ Οοσ.; δυΐ ([π6 ομαγίβηβ πεσε 
ἱπιτοάυσεα νγεσα παοεββάσυ ἴὸ ἴς εαπὶρ- 
ταεηΐ οὗ δε ΟἸ γι βείδπ ϑοοϊείγ, δηᾶ ἴῃς 
Δρροϊηίσηεῃς οὗ οβῆσοτβ σμαγρά Ψἱ {Ποὶγ 
βυβίεσηδεϊς θχεγοῖβε ψγᾷὰ8 οὔἷΪν ἃ υδβίίοῃ 
οὗἉ εἶπε (8εε Ἱηπέγοά,, οΒ8Ρ. 1.» Ρ. 732; ἰΐ. 2. 

4). Α ὄ58οτὲ οὗ υποίῆςϊα] ἀντίλημψις ἀπὰ 
κυβέρνησις ἰδ αϑδίρπεὰ ἴο ϑιίορμαπδβ 
δηά Πῖβ ΤἈΆΠΊΠΪΥ ἴῃ χνὶ. τς ἐς ΤΉδβς νυ]. 
πουῃ8, ἔτοπὶ ἀντιλαμβάνομαι «πὰ κυβερ- 
γάω, τῆεδῃ ὈΥῪ δἰ πιο ορΎ ἐαλίηρ ποιά οὗ 
(ἐο ῥοίδ) δηὰ ςἐξεγίτρ', ῥῥϊοίϊηρ, τεβρεῦ- 
Πνεῖγ. ΤΒΟ Βρυτγαῖίνε 56 οὗ {πε ἰαέξεσ ἰ 
ταῖς Ουϊδίἀε οὗ ἠ Ροείγυ; 850. κυβέρνησις 
πολίων ἴῃ Ῥιηᾶατ, Ῥγέξ,, κι, χχ2, δῃηὰ ἰπ 
{π6 πεν ἀϊδοονεσεά Βδοσηγ ας, χίϊὶ., 
152. “ αονογηγηθηῖ᾽᾽" οὗ ἐμ ΟΠυτοῖ ἰπ- 
ΡῈ ἃ βμδγε οὗ τὰς ““ψογὰ οἵ υυϊβάοσι" 
πὰ “κηονϊεάρο᾽" (8); βεα τ Τίπι. ν, 17, 
.2 Τίπι, ἴ1. 2, -Τ ξ, 1. 0.---ΕἊΙ ἔθετο ὁ 
Θεός, οὐ. νεῖ. χϑ: “σά ἀρροϊπιεὰ (βεὶ 
ἴοι ἐπλτηδεῖῃ ἐκ ἐκδ οκωγολ".---ταθδπϊηρ, 
ἐλκὲ ἐμεϊσε Οὐγίσέίαη δοοίσέν, νοὶ τ 41} [15 
ΚΔ ρΟβίϊεβ᾽" δηὰ ἴῃς γεβὲέ. Πα εατίϊεϑί 
ΝΎ. εχασηρίς οὗ ἐκκλησία ἴπ ἰϊβ δοὺ- 
παθηΐοδὶ βθῆβε; 866 δονγανοσ Μαᾳίίξ, χγὶ. 
18, δηὰ ποῖς ου ἱ. 2 αῇονε. 

Ὗν. 29, 30. [πῃ (Πἰ5 βίγίῃρ οἵ σβοίοτὶ- 
ΤΑ] υβείοῃβ Ῥ, γεοδριϊυ]δΐεβ οὔσας τῦογα 
τς ἙΟμαγίβσηβ, ἵπ {π6 ἰδθγταβ οὗ νεῖ. 28. 
Ης δάδβ πον (ὁ (δε γλώσσαις λαλεῖν 
ἰ:5 σου] Θπλ πίδγΥ διερμηνεύειν (8εε το, 
δῃά χίν. 13, εἴο.: διὰ ἴῃ {Π|5 νὉ, ἱτ)- 
Ροτίβ ἐγαηδία 0}; απ οταῖίβ ἀντιλήμ- 
ψεῖς ἀπά κυβερνήσεις, ἔοτ [π65ὲ ξπποίίοῃβ 
μά ποῖ (δκεὴ δγισυϊδις βῆαρε δἱ Οοσ.: 
τῆς εἰββξ αζὲ ἔδυβ τεάδυσεά ἰοὺ ϑςέϑέη. 
Τῆς 5ίτεβ8 οὗ {πεβς ἱπίετγορδίίοηβ γοβϑίβ 
οὐ [88 βενθὴ {{π|ὲ8 γτερεαίεἁ αἱ; ἰδὲ 
ΠΑΝ ἰδβομεσ, ἤθδίθσ, δπᾶ ἰἢς σεβῖ, 
ἋΠΠ]1 δαςἢ ςοηίεπίεαϊν Ηἷβ μέρος ἱπ {πε 
οοτηπιοη οϑ]τἢ οὗ σταςς, πνϊέουε ἔγεηςἢ- 
ἱπρ ὕροῦ οὐ δηνγίπρ (δε ργεγοραῖνε οὗ 
δποίμοῦ ; “ ποπ οπγηΐα ροββυπ8 ΟΠ 65 ̓᾽; 
Τὺ ὃγΥ δὲ ἀϊνιδίοπ οἵ ἱάροῦς ἰῃς ἴῆοὶ- 
ΠΟΥ οὗ (δε γος θοάγ οὗ ΟἸτῖβε νν1}] Ὀς 
βεουτεὰ δηά ἃ11] Οπυσοῦ ἑπποιίοηβ ἄυν 
ἀϊβοπατγροά.---δυνάμεις τιᾶν ὃς ποπι. (ΒΡ.» 
Ηξ,, Ηη., ΑἹ., Βι., αἅ., Ε].), ἰπ ἐμε νεῖῃ 
οἵ ἴδε ἰοστεροίηρ αυδβίὶοβ --- “δῖε 41] 
Ῥονεσβ ὁ" (ο΄. χν. 24, ἔοπι. νι}. 38, εἴο., 
ἔογιβε ρεσβοπι ποδίίοη--ρρ εἀ εἰβαννμεγε, 
Βονγανεσ, ἰο σηῤῥεγηαίμγαὶ Ῥοννεῖβ); δυΐῖ 



8ο6 

Ὁ 2 Οοτ.ὶ. 8, 
7: ν. 17; 

Ἐοπὶ. νἱῖ. ἐὰν ταῖς "γλώσσαις τῶν " ἀνθρώπων "λαλῶ καὶ τῶν 
13; ΘΔ]. ἱ. 
13. 

Ρ ϑεεῖν. 17. 
ἃ 8:6 ἐν. 9. 
Ὁ χίϊ, 30, χῖν. ῥαϑείνι; ΜΙ χνΐ. 17; Αοίβ {ϊ,.4 δ΄. χ. 46, χίχ, 6 (και προφητ.). 

χίὶΐ, 8, χχ δ, ο, χχνιὶ. 23 ἔ. ; εν. ν. 4, τι, εἴς, ; Με, ἱ. 10, εἴς, χανἧϊ. ΕΊΣ 
ἷ. χ3 ἔ,, εἰς. ἀ νογ. ττ; 2 Οογ. χίϊΐ. αὶ, 
76τ. χχνὶϊ. 42; ηχος, Αοίβ ἰΐ, 4; κ, χχὶ, 25. 
ν. 38; 7οβξὮ. νἱ. 20. , 

{8688 “ Ῥοννγεσβ᾽᾽" ἅτε ἴῃ νυν. 28 δηὰ 8 ἢ, 50 
ἀεοϊάεαν βεραγαῖθά ἔτοπὶ ἴδε ἐδξαρλίηρ' 
δηὰ δββοοίαϊεδ Β ἴῃς ἀδαϊέπρ ρἰ 5, 
{πὲ δυνάμεις ΔρραδΙβ ἴο Ἰοοῖκ ἔογναγά, 
δηᾶ ἴο ὃς οὐ]. (ρτοβρεοεϊνε γ) ἴο ἔχουσιν 
αἷοπρ ἰΒ χαρίσματα ἰαμάτων: “ἄο 
αἰ! ροβββββ ροίνεσβ ἣὺ αἱΐ ρτσβ- ὴβ οὗ 
ΒΘδΙπρβὺ᾽" (50 ΒΖ., Μτ., Εά.). Εὸγ 
ϑύναμιν ἔχω, δες ἔδν. 11. 8; αἷἶδο Τὰκς 
ἶχ. τ, Αοίβ 1, 8, Μαίι. χῖν. 2. 

Ψετ. 314 σοισεοίβ ἴῃς ἱπέδσεπος ΨὩΪΟΣ 
δὴ ἱπάοϊεπι παίυσε οὔ Ψψεαᾶῖ ἱπάρπχεπι 
ταῖρι ἅγανν ἔγοπι νν. 290 ἔ,, βυρροβίησ 
αι αοά᾽β βονεγείρῃ οτγάϊπδιίοη βιρεῖ- 
βεάεβ τηδηβ εἴοτί. Οὐ 5ιγίνπρ' [85 ἃ 
Ῥατί ἰο ρἷδυ, δοπρ στ 'σοά᾽β Ῥεβίον.- 
ταθηῖ, ἴῃ βρίγίτ4] δοσυϊβίτἰοπβ; ἤδῆςα 
186 οοπίγαβιίνε δέ. “Βαϊ (ἴογ 411 180) 
86 Ζεαίοιιβ αἴξ ἴῃ ργεαΐξγ δἰ 8." ἋᾺ 
ταδῇ πιυβί ποί, ἐ.9΄., Ὀε σοπίεηΐϊ ἴο κ΄ Βρεακ 
τ ἰοηρυςβ᾽" ΒῈη ἢα πιῖρῃς κ ρτγο- 
ῬΒεβυ " (χίν. σ ..), ποῦ ἴο νοῦς πείγαοϊεβ 
ἤδη θεβῖἀς {πὲ πα σηὶρῃϊ ἰεδοῦ ἱπ ἐπα 
“ποτὰ οὗ τυϊδάοπι ".--ζηλόω (5εςε ρΔ115.) 
ἰταρ 165. ἴπ 115 ροοᾶ βεῆβε δὴ αἀγάεηπέ, ἴῃ 
[15 θαὰ 86ηβε (χ|11. 4) δὴ φρημίοιις ραγβαϊε. 
Τὰς σγεαΐεγ (μείζονα) εἰ 8 ἀγα {ποβς ἰπ- 
εὐ πβίσδ!ν στεδίεσ, οσ τῆοσγε Ὀεπεβοίαὶ (χίν. 
8)---οπα! Ἰο ἢ 5 ἀδιΑΠῪ οοἰποίάεηϊ, 

8.42. ΤῊΞΕ ΝΑΥ ΤΟ ΟΗΕΊΒΤΙΑΝ ἘΜ’- 
ΝΈΝΟΕ, χίϊ. 318- χη], 3. ΟΔτγείαγ δπὰ 
Ἰππιϊηουβίν ῬΑ] Π85 βεὲ ἔοσιῃ πε τηδηὶ- 
[οϊάπεββ οὔ ἴᾷε Ηοῖν ϑρίγιι'8 β Π8. (παῖ 
οοπίτίρυϊς το σοπηπιοη [ἰΐα οὗ τπ6 ΟΒυτοῖ. 
ΑἿΙ ατα Ἀδοσββαγυ, αἱΐ Ποπουγαῦϊς ἰπ ἐμεὶσγ 
Ῥτοροσ υ86; αἰΐ αἵςῊε οὗ ἀοά'β ογάϊηδείουῃ. 
ϑοπῖα οὗ πε ομαγίϑτηβ ατθ, ΒΟΎΤΘΝΟΣ, τοσα 
ἀεβίγαθ!ς ἐπδη οἴμειβΌ Βυΐ [ζ {πεβε 
“ ρτθδῖοσ  σἰδβ δὲ βουρδίς ἰῃ 86. ἢβἢ 
ἐπιυϊαιίοη (45 ἴπε ζηλοῦτε οἵ νεῖ. 316, 
τα κθη Υ ἰέβεῖξ, ταῖρμε βυρρεβι), (πεῖς ἴσας 
Ῥύγροβα πὰ δ᾽εββίπρ ννἹ}} θῈ πιϊββεά; 
δἰδιβ οὐ σγαθε (χαρίσματα) ἃτε ποί ἴον 
ταεη δοϊυδίε ὃν (πΠ6 ζῆλος οὗ ρατίν 5ρίσῖς 
δηὰ ᾿απιδίτοη (7. 4. ἔ,, {{ϊ.0 3; 2 Ὅονσ. χίϊ. 
20, 8]. ν. 2ο). ΔΝ ΏΠΕ ἐποουγαρίπρ ἴῃς 
Οοσ. ἰο βεθῖκ ἴδασγρεγ βρίγιειιδὶ βόνγεσδ, ἴῃς 
ἈΡ. πγυϑὲ “ Ὀεβϑἀδβ ροίπέ οὐἱν ᾽" [86 “'τνᾶγ"" 
ἴο τϊβ ἐπά (318), πε δ  ἴο εβοᾶρε ἔπε 
Ῥεσί]β Ὀεβδίτηρ {Ππεὶγ ῥγορτεββ (4 8.) δηὰ 
ἴο υγίπ ἐπ ροὰὶ οὗ τῇς ΟὨἸτγιβείδη 118 
(8-13). Τουε ἰδ τε βαΐῃ ἴο ρονεσ 'π πε 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥῪΣ ἃ 

ε Μί. νἱ. δ; εν. χνὶϊϊ. τ; αεη. ἶν. 22. 
ε Ν.Τ. κ,].; τ ΟΒσγοα. χἱϊΐὶ. 8, εἰς. ; Ῥα. οἷ. 5. 

ΧΙ]. 318.--Χ]]Π]. 

316. Καὶ ἔτι " καθ᾽ "ὑπερβολὴν ἢ ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. ΧΙΠ]Ι. 1. 
8Δὸ ἀγγέλων 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, ὁ γέγονα "χαλκὸς “ἠχῶν ἢ ἐκύμβαλον "ἀλαλάζον- 

ο Αοἰδ νἱΐ. 38, νυἱϊῖ, “6, 
οἷς. 1, , τα, ἘΣ Η͂.; Ζεςὶ, 

Ν͵ΤΎΩΣ 
ἃ ΜΚ. 

ΟΒυτοῖ ; 411] Ἰονεῖεβ Δ 1π|68, Ἵπάονυν- 
πλεηΐβ, βδοσί ςθβ ὅγε, ἔγοπιὶ ἴπ6 ΟΠ γβεϊδπ 
Ροΐπὶ οὗ νΐἷενν, Βί ΡΥ ροοά γον ποίλϊηρ' 

(1-3). 
γες. 31:6. Καὶ ἔτι κιτιλ. (ε΄. ἔτι τε 

καί, [πΚε χίν. 26)----Απὰ Βεβι468 "᾿---ὐάβ 
ἴο (δε εχμοτγίδιίου ἰσδὲ ρίνεπ (31α) ἂπ 
ἱπάϊοδεϊοπ οὗἩἉ ῳ{π6 τὰν ἴὸ σδΥΥῪ ἰὲ οὐ; 
πε ζῆλος ψὨϊοΝ αἰτὴβ δὲ {πε μείζονα 
χαρίσματα πγιδβὲ ὃε ἐπᾶὶ οὗ ἀγάπη. ΤῊϊΒ 
οἴδυβε ἱπιγοάυσεβ ἃπά ρτορευΐυ δείοηρβ 
ἴο οὗ. χἰϊὶ, (ΥΝ.11.). καθ᾽ ὑπερβολήν (βεε 
ΡΑγὶ8.)} 15 βυιρογίδεινε, ποῖ σοπιραᾶσ.; Ρ. ἴδ 
ποῖ Ροϊπείηρ ουὔἱ “ἃ 076 Ἔχ ]οπὲ ΨΨΑΥ "ἢ 
πᾶπη τπαὶ οὗ δββϑεκίπρ δηᾶὰ υβίηρ ἴῃς 
ΤΠ γίβσηβ οὗ οἢ. χίϊ, (νι δυο ἃ τηδδη- 
ἱπρ δε βμουϊά πανε ψτίκιεη Ἔτι δέ: οὗ, 
Τακε χχίν. 41, εἴο), Ῥὰὲ κα φωῤεγ-όχ- 
οεἰϊεηὲ νὰν" (μπε υοἷς τομυεγαϊηονιδης 
ἐχοεὶϊοηίς, Οἀ.} ἴο ψίη {ποτὶ (οἷ, νἱ. 1 ὃ, 
170. ἵν. 7). Δείκνυμι 8 “το Ροΐπε οὐ" 
45 νγτῃ (ἢ ς ἤπρετ. 

Ψψεῖ. σ. ΤΙ τῦαν Ψ11 Ὀ6 ἀδβογίδεά ἱπ 
νν. 4-7ῷ, Ὁυι ἢγδι [18 πεοσϑϑὶέγ τηυβὲ δὲ 
Ρτγονβὰ : {π1|8 18 βῆοννῃ δὺ ἴδε ἔνε ρατσῖ. 
Ὠγροΐμεβεβ οὗ νυν. σ ἢ, --- τεβρεςείηρ 
ἐοήρηός, ῥγοῤῆέσν, ἐποτοϊσαρε, πὰ ἀ6- 
υοΐΐονι ΟΥ ροράς οΟΥ ὁ ῥέγϑοη. Τὰς ἔτϑί 
ΒΌΡΡοΒιἐἴοη ἰδῖκοβ ἃρ τῆς οἤμαγίϑπιὶ ἰδϑὲ 
ταεπιοηδά (χίϊ, 30) πὰ πηοβὲ ναϊυεὰ δἱ 
Οογ.: ἐὰν τ. γλώσσαις. . . λαλῶ, 
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω (ἰοτπι οὗ ρῥτοῦδῦϊε 
ΒΥροιμεβίβ8--ο0 ῬτοΡ. αἱ Οοσ), “αἴ νὰ 
τῆς ἰοηριεβ οὗ πῖδῃ 1 ΡῈ βρεδκίηρ', δπὰ 
οὗ αηρεΐβ, δας δπὶ νἱθουῦς ἷονε,᾽"---ἶπ ἐμαὶ 
ολδε, “1 πᾶνε Ὀεοοπῖε ἃ βουπᾶϊπρ Ὁγαβ5 
ΟΥ ἃ οἰδηρίηρ οὙτηρα]ὶ "--ὶ μᾶνς ραϊηςεὰ 
ὃν τῃϊ5 δἀπιίγεὰ επάοινπιεπὶ ἴπ6 ροννεσ οὗ 
ταλκίπρ 50 ρεμοΐ ϑϑηβεῖσος ποὶδ (οΐ, χὶν. 
6-ἼΙ, 23,274.) ὙΝΊ ἴονς ἱπ πε βρεδίκοσ, 
δἷβ γλωσσολαλία ψουϊὰ Ῥὲ Κερὶ νη 
τὰς θουπάβ οἱ «ἀϊβοδίίοη (χίν. 6, 12-10, 
27), ἀπὰ ψουά ροββεβθ ἃ ἰοπὲ δηΐ 
Ῥδίμοβ ἕασ ἀϊβεγεπὶ ἔγοπὶ (μδὲὶ ἀθβοσί θεά, 
-- Τόοηρθες οὗ νιοη" ἄσεβ ποῖ βρη 
7ογείρε ἰαπρμαρες (8ο Οτ., Ηΐ, ΑἹ. 

- ΤὨΪΟΓΒΟΒ), βυο 25 ἅτε βυρροβεᾶ ἴο ᾶνε 
Ῥεδη βροόοίκδπῃ οὐ δες Ὧδυ οὗ Ῥεπίθβοοβε 
(δεε ποῖε οχ χίΐ. τοὺ); ΠΥ ἃτα, ἱπ τι ῖβ 
ΏΟἷΪς οοπίεχε, δοβίδεῖς δηᾶ ἱπαγιϊοαϊαΐς 
ἔοττηβ οὗ βρεδθςῇ, βυ ἢ 85 “' τθη " ἄο βογῆε- 
«εἴπιεβ ἐχεγοῖβε 1 “ το Ή68 οὗ Δη 6618." (καὶ 



1--3. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ αὶ 897 
Σ1 1 ἂ ἔ Ν ω᾽8 κ ,᾿ ϑκκ τὰ ᾿ 

2. καὶ ἐὰν} ἔ ω οπροφήτεια! ξ. 1 8εε χίΐ. το. Χι Ρ' φη ν και εἰδῶ ὰ μυστήρια πάντα καί; ἘΠΡΙγ: ΤῈ 

πᾶσαν τὴν "' γνῶσιν, καὶ 1 ἐὰν! " ἔχω πᾶσαν τὴν " πίστιν ὥστε μυστ. πιὰ 
" ὄρη "" μεθιστάνειν,2 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, Ρ οὐδέν ὃ εἶμι. 4. καὶ ἱ ἴοτη, αὶ. 

ἐὰν 1 «ψωμίσω πάντα τὰ "ὑπάρχοντά μοὺ, καὶ 1 ἐὰν "παραδῶ τὸ ἔο,ἿΝ 3 

σῶμά μου ἵνα " καυθήσωμαι,6 ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν 8 " ὠφελοῦμαι. Οὐ ρα; 
Η δ ε Ἢ ἽΞ Ἰὰ 

15εεΐ. 5. τῷ οχῃ. χἷν, 22; 1 ΤίπΊ, ἱ. το; Αςίβ χίν. Ὁ; [485. ἱΐ, 1, 18; ΜΙ, χνὶϊ. 20, χχὶ. 21; ΜΙ. ἵν. 40, χὶ. 22. π ἴδ. ὕ1ΐν, το. ο (ΟἹ. ἱ. 13; ΓΚ χνΐ, 4Ὁ Αἰ χἑϊὶ, 2, χίχ. 26. 86ε νἱΐ. το. Εοπ. 
χὶϊ. 20 (Ῥτον, χχν. 21); ΝΌΩΡ. χὶ, 4, 18, εἴς. ; «(ον, 70. χἰϊ, 26 ἢ, τ Ηερ. τ τ, Ατῖς τ “Α ἀπο 
ἕπῃ Μι,; 8 τἰπγεβ ἴῃ 1, 5 ΟΓ. Αςἰβ χν, 26. ἘῸσ 1ἴκε βεῆβε, 2 (οσ, ἱν. 11; Εσῃη. ἵν. 25, απὰᾶ Ῥαγβ.; Ὅτ. 1. 28, ἰἱκαυχησ., Βεε ῖ. 29. ἃ ΜΙκ, ν. 26; Μι. χνὶ. 26; Ῥτον. χ. 2. ΟἹ. χὶν. δ, ἀτιὰ ρατὶβ. 

1 Οὗ τῆς 4 ἰπβίδηςεϑ οἵ και εαν (1. Ε.), καν ἰ5 ρίνεη ἰῃ (1) ὃ ΑΟ, 17; ἰπ (2) δγ ΑΒ, 
17; ἴῃ (3) ὉΥ ΑΒΟ, 17; ἴῃ (4) ΒῪν ΑΌ. ΑἹ., Νν.Ἡ. τεδά καν ζ)) τ δ ὲ Ἴδεοι., 
ΕἸ., Νεβεῖα δάμετε ἴο και ἐαν; [,Δοῇγτ. ἀπά ΤΙ. νᾶτγ. ΑΠῚ εαν, καὶ εαν ἰ8 ποτα 
ΚΕΙ͂ : 86Ὲ νἱΐ, 28, χίϊ. 15 ἢ. ; ΜΚ. {1,24 1.; [κ. χνὶ!, 3.2. Νονῇδσα εἶδα 'β καν ψδ]] 
δἰἰεβίεά ἴῃ βιιοἢ σοππεχίοῃ. 

2μεθισταναι (9), ΤΙ ΒΌΏΩΕ, 17. 80 ΓΖδομπι,, Ττ., Τίβοι., ΕἸ., ΝΈβεα. 
μεθιστανειν, ΑΟΚΙ, εἰς. () ΑἸεχαπάτίδη δπὰ ϑυγίη),---ῖῃα τῶτοῦ ἔοστα ἢ θα ταγω 

[οττὴβ οὗ ιστημι Δπἃ σοτηροιιπάβ τε ποῖ ἰπτεααεηε ἰπ Ρ, θέε Ὗντγ., ῬΡ. 94, τοῦ. 
δουθεν (1): 411 ποη-Ὑνεβίεγῃ ὑπος,, δοςερίεα ὃγ οτἶξ. εἀά. ; 580 ϑέβρβεηβ (1550). 
ουθεν (2): Σὲ Α, 1γ. Τίδοϊ, δάορίβ {815 ἱπ δοίά, 8εὲ ΨνῚ., Ρ. 48, 

“κανχησωμαι, δ ΑΒ, 17, (0ρ. 56ῃ., Ηΐετ. (οὐ «ἰνεἰἐϊἐμἀΐτιόηι τονδὶ, φμα αῤμά 
Ονγάεος “ ἀγάφαπι᾽" δἰ “ βίον " μπὰ ἰϊξέογας ῥαγίς αἰτέϊηρτίέμν, αῤμα ποξίγος 
ἜΥΎΟΥ ἱποίσυϊέ, δεά εἰ αῤμά ἄγίξεος ἐχεμῥίαγία τεπὲ ἀϊυεγσα). 1 οῆπι., ΒΨ. πιανρ., 
δηὰ ΚΝ... δάορι (Π18 τεϑδάϊηρ, δραίηβε οἵμπεγ εἀά, ϑ8ὲεε Νοίε οἵ δε ἰαϑι-παιηεά, 
νΟ]. 1]... ΡΡ. 11 ἢ, ψβεγε Οἴεπι. Εοπι., Οἴεπι. ΑἹ., Οτ., ἂγα οἰαἰπιβᾷ οῃ {18 βἰάδ. 

καυθησομαι, 6], (-ὧμαι, ΟΚ), Ἰαξί, νε΄. βγτυῖγ,, ἀπά τῇς ΡῈ] κ οὗ ΕἾ. ---ϑυδρίοἰουιδὶν 
κε 4 ννεβίεσμῃ εσηεπάδιίοη. 

ΟΥ̓ ἴτε οἰΐηιαχ: “γε, ατιὰ οὗ δηρεῖβ] "}) 
ἀεβογίθεβ {Π18 τηγϑιὶς υἱέεταπος δἱ [5 
δίρμεβε (ο΄. λαλεῖ Θεῷ, χίν. 2)---ὦ τηοᾶς 
οἵ ἐχργεβϑίοῃ δῦονε [15 ννοτ]ἃ. Ῥοβϑβϑίδὶν 
Ῥ, δββοοίαϊεά ἐπε βαρεγπαίιγαὶ γλῶσσαι, 
ὉΥ ψΒΐοΣ ἢδ τνὰ8 ὨιπΊ56} ἀϊδεϊηρυϊβῃεὰ 
(χίν. 18), ννῖτῃ τηε ἄρρητα ῥήματα πεατὰ 
ὉΥ ἷπὶ “ἴῃ ρῬαγδάϊβε᾽᾿ (2 Οοσ. χίϊ. 4); 
ο΄. τὴε. ““βοπβ᾽" (Εεν. χίν. 2 () ψΒο ἢ 
ΟὨΪΥ ““(δοβε τεάβετηβά ομέ οὐ τῇς βαγί "" 
υπάειβίαπά. Ὑπε ΚΑΡΌΙΒ με]ὰ Η ἐδγσισ τὸ 
ὃε (πε Ιαησύαρε οὗ πε δηρεῖβ.--- χαλκὸς 
ἀεποίεβ δὴν ἰηβίγυσηεπε οὗ Ὀγδββ; κύμ- 
αλον, [πε΄ Ῥατγίϊουϊας Ἰουὰ δηὰ 5111} 

ἱπβίσγυπιεηὶ ὑπο τῃεὲ βουηά οἵ δε 
“ΟΏΡΌ6Β᾽᾽᾽ τεβεπ]εὰ, 

ψετσ. 2. Ῥγοῤῥδον ἴῃ ἴἰ8 ννἱάεϑὶ ταηρε, 
απὰ Μαξἐλ αἱ 18 αἴτηοβὲ βιγείο---ἰῃ ἴπο8α 
Ἰδοκίης ἴονε, οι ἀπιουπὶ ῖὁ ““πο- 
ταίηρ Γ᾽" (ἐὰν) εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα 
κιτιλ., “ἸΣῚ Κπον 41} ἴπε τηγβίθγιεβ (οὗ 
τενεϊδιίοη) ἀπά 11} [Ὡς κπον]εάρε (γεϊδιηρ 
1παγοίο),᾽ ἐχρ αἰ πϑ καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν 
ὉῪ βίδείηρ {πε βοῖιγοα, Οἱ τεβοῖγοθϑ, ἔγο ΠῚ 
ΨΏΙΟΏ “Ῥτορῆεου " 15 ἄγανγῃ : πᾶσαν τ΄. 
γνῶσιν (αἰίδομεά Ξοπιεννμαῖ ννκυνδσά νυ 
ἴο εἰδῶ), οοπιρί πεά τ τ᾿ μυστ.» Ροδβὶ(δ5 
8 ταεηίδὶ ρύαβρ οἵ ἴπε σοπίεηίβ οἵ σϑνεΐδ- 
τίου δάάεά ἰο ἐπε βιυρεγπαίαγαὶ ἱπδῖρῃϊ 
γνΒΙοἢ ἀΐδοονετδ ἔπεπὶ (δεε ποΐεβ θη λόγος 

ΜΟΙ, Π, 

8:66 ῃοῖς θεΐον,. 

γνώσεως ἀπά προφητεία, χὶΐ. 8. 6), 45 
4.6. ἴὰ ἔπε οαβε οὗ ]ραίαμ. Ἠπ. βιρρ!ϊεβ 
ἔχω, ἰπϑίεδά οὗἩ (ἢ6 πεᾶγεῦ εἰδῶ, Ὀεΐοτε 
τ. γνῶσιν (ςΓ. νυἱῖϊ. 1, το), τοαάϊπρ “11 
πᾶνε 411 Κηονίεάρε᾽ 45 4 βεοοηΐ, ἀΪ5- 
εἰηοι δδϑυπιρείου [ΟΠ] οννίηρ οη “ΠῚ Κπονν 
41] ταγϑίθσίεβ," οὐ δοοουηΐὶ οὗ τῆς ἴη- 
σοηρτυν οὗ ΡΙΟΡἤεΟΥ ἂἀπὰ Κπον]εάρε ; 
Ῥυΐϊ {πε ροΐηϊ οὗἉ Ρ.᾽8 ἐχέγεηις δι ρροβίτἴοπ 
11ε8 ἴπ 1818 υπυβαδὶ σοτηδ᾽ πδίοη---ῆς 
ἱπίε!εςὲ οὗ 4 ῬΗΠ]ΟΒΟΡΠασ ἰοϊπεᾶ ἰοὸ {πῈ 
ἱπδρίγατίοη οὗ ἃ βεεσ.--- οι μνστήρια, 566 
ποῖς οἡ ἰΐ. 1.-πίστιν (βεες οΐίβ οἡ χίϊ. 
9) ὥστε μεθιστάνειν ὄρη---Δῃ Δ]1πἰδίοῃ τὸ 
τπ8 Ὠγρεγθοῖῖςδ] βαγίπρβ οὗ [εϑυ5 σά γέηι 
(Μαῖι. χνῖϊ. 20, χχί, 21 ; 8ε6 ποίεβ ἰῃ νοΐ. 
1}; ἴῃ ἴδε Ῥσ. (οοπείπυιοιβ) ἰηῇ.----" το τε- 
τονε τηουηϊδίη δέζεσ τηουηίδίη᾽ (Εἀ.). 
ΝΥ Βδίενεσς αοά πᾶν Ῥὲ ῥ᾽ εαβεᾶ ἴο δοζοχη- 
ῬΠΒΏ ΓΠΤΟυΡΉ βυοῦ ἃ πιδη (οἷ, 111. 9), δέ 
18 Ρευβοηδῖ τνοσγί!εβ8. Οἡ (ἢ6 ἔογτῃ 
οὐθέν, βεε τ., Ῥ. 48; ἔοτ τπ6 τπουρδί, 
Φ. 11. τ8, 2 Οοτ. χίϊ. τσ, 68]. νἱ. 3. 
ει. 3. Τῆς βυρροδιείοηβ οἵ ἴδῃεβε 

τἄγεε νν. σόνεσ ἴἤγεα ῥείποῖρα] ἔοτπιβ οὗ 
δοινν ἴῃ {πῈ ΟΠΌΓγΟΙ---μ6 Βρίοσαβ, υἱξ., 
οὐ εηῤεγπαίΐηγαὶ πιαπὶ ἐξέα οΉ,, (νη ως τῇ 
ἐυβηόπεε," οὗ πιαέογίαὶ αἰά (3); ἰονεῖθββ 
τε ΨΠῸ βῆονν σοηβρίοιιο5 ΡΟΥΨΕΙ ἰπ 
τ1πε8ὲ βενεαὶ τεβρεοίβ, ἰη ἰμε ἢτγδθι ἰη- 

57 
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Εογ δοίᾷ, 
οἱ. 2 (ον. 
νί.6; 
Εοπι. ἰΐ. 4; 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

4. Ἡ ἀγάπη "μακροθυμεῖ, 

ἡ ἀγάπη 1 οὐ " περπερεύεται " οὐ " φυσιοῦται, Ξ. οὐκ " ἀσχημονεῖ" οὐ 

ΧΠῚ, 

ἡ" χρηστεύεται: ἡ ἀγάπη οὐ " ζηλοῖ, 

δ]. ν. 92." ζῃτεῖ ἢ τὰ 3 " ἑαυτῆς, οὐ “ παροξύνεται" οὐ “ λογίζεται " τὸ " κακόν, 
μακροθ,, τ 
Τπιν. τ41 6. 
Ηδ5. νὶ. 

ΖΝ 
χνἱϊξ. 26, 

οὐ ἐ χαίρει “ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ " συγχαίρει δὲ " τῇ " ἀληθείᾳ: 7. 
ἘΠ πάντα ' στέγει, πάντα πιστεύει - πάντα ἐλπίζει, πάντα ἢ" ὑπομένει. ἐ Μὶ. 

οὶ [ωκὶ χνῖῖ, 7: Ῥζον, χῖχ. τι. «μια, τὸ ἐἶπιεβ ἴῃ Ῥ.; ς ἰῃ οἰδεῖ Ερρ.; -μως, Αςἰβ χχνὶ. 3. ΨΗ., 
ἴῃ ας. 

ΥΗ.1. 8εε ποῖς δεϊονν. 
Αεοἴϑ χν. 39; Ηςθ. χ. 24. 
ἦν. 1, ΨΥ. ΣΙ Ὀείονν. 

2 86εε ἵν. 6. 
χ [ἢ τ }8 8βεῆβε, Αοἰϑ νἱϊ, ο, χνΐϊ. 5; Ἧι. ἷν, 2. ἈΠ: ἴῃ χίϊ, 31, εἰς, ; αἸΗ,, φαίη ἐῃ ΟΔ]. ἐν. τγξ 

ἃ ὅεε νἱϊ. 36. 
ἃ ἴῃ {πῖ8 βεῆβε (δςι.), 

ἐ Εἶνε εἰπιςβ ἰη ἤοτῃ.; [0. χνὶϊὶ. 23: 3 [0.11.0 
Αεἰβ χν. 31; κ᾿. 14; Μι. χνἧϊϊ. 13; Ῥγον. χχὶν. 19. ᾿ 
τότε ἴῃ Ῥ.; Ἡξςδ. χ. 26; [45.ν. το; 1: Ῥεῖ, ἱ, 22; 2 Ῥεῖ, ἵ, 12, ἴΐ. 2; [0. ῥαϑϑέηι. 

Ὁ 5εε χ. 24. ς Αεἴβ χνΐϊ, τ6. -σμος, 
οπῃ. ἷν. 6, 8 (Ρ6. χχχὶ. 2); 2 ὕοτ. ν. το; ἀἷΠ, ἴῃ 

ἔχνΐ. 1γ; 2 Οος. νἱΐ, 131 
ἢ ἴῃ τη βεῶδδ, 16 {ἰπηδα 

1 8ὲεὲ ἰχ. 12. 
Ε 8εε χίΐ, 26. 

κΥΝ Ὦ δες., σαι. νἱ τ. 24; 2 Τίαι. ἴ, το (παντα); Ηςθ. χ. 32, χίϊ. 2 ἴ.; 748. ἱ. σ2; ΥΝνἱβά. χνὶ. 22. 

λον». ἡ αἀγαπη (ὃ) Β, 17, ἀηᾶ ἃ ἔενν οἵδε τηΐπη., ὅὶ νβ. σορ., δπά ἃ πυτῆθεσ οὗ 
Ἐξ 8.0 νΝν.Η., τι, ; Νεβεῖε δγαεκζείς. Τίβοῦ, τεδάς ἢ ἀγάπη τπτίςθ, Ῥαϊ δἰίδομαβ 
τῆ ϑεοοπᾶ ἰοὸ χρηστ., ἀπά {Π6 τὨϊτά το ζηλοι. 

3 τὸ μη εαυτῆς : Β, ΟΪεπι. Τδε Ῥεβὲ οοάδά. πιὰν σοπέαίῃ ἃ νἱοίοιιβ τεδάϊηρ. 

βίδποθ δία Ξομηᾶ εἰρη νίηρ ποιπέπρ; ἴῃ 
τς βεσοπᾶ, {παῪ ἄγε ποπίηρ; ἴῃ δὲ 
τπϊτά, ἴμεν γαΐμ ποίλπέπρ. Ὑμοβα ν ῃῸ 
τηδκα βδογιῆςοβ τὸ θεπεῆϊς οἴπατβ τυῤέλομέ 
ἴουε, τῶῦβὲ πᾶν βοῖῆε πίἀάεη 5ε. ἤβἢ 
τεοοήρεηβε ἴπαΐὶ πον οουηὶ προ; δυϊ 
τον ΜΗ] ομδαΐ ἐμετηβεῖνεβ.---ἐδὰν ψωμίσω 
κιτιλι, “ἸΙΕῚ βδουϊά ἄοϊε οὖ 411 τὴν 
Ρτορεγῖν ". Ὑε νῦῇ. (ἀεγίνεά ἔγοσῃ ψωμός 
--ψωμίον, Ἰοῦπ χίϊ!, 26 ἢ--τὰ δὲέ οΥ 
ἐγτηιδ) ταῖκαβ δος, οὗ ῥέγϑο" ἴῃ ἔοπι. χί!, 
20 (ΧΧ), μετα οὗ ἐλέηρ---ὈοῈἢ ταρα]αγ: 
“ΘΙ ἀϊδισίθαετο ἴῃ οἷδοβ Ῥδιρεσγαπι᾽" 
(ν5.), “51 ᾿πδυπιαπὶ αἰεηάϊβ Ἔρεηΐβ" 
(Β2.).--- Πε βαογείβςε οἵ ῥγοῤεγέν τῖβεβ ἴο 
[15 οἰϊπταχ ἴῃ μας οὗ δοάηϊγν [{ε: ε΄. 10Ὁ 
τς 4 ἢ, θη. ἐϊϊ, )δ, (4]. 11, 20, εἴς. ; οΠη 
ΧΟ ΘΙ, χν. 13.--- Βαΐῖ ἱπ εἰτῆεγ σαβα, δα 
πγῥοϊπεςὶ, τὰς ἀενοιίοῃ ἰβ νἱἰἰεὰ ὈῪ ἰἐ5 
τηοτῖνε--Ὗἶνα καυχήσωμαι, “ΒΔ 1 πιδᾶὺ 
τῆλ ἃ δοαβί᾽ (οὐ. Μαῖὶ. νἱ. αὶ 8..); 1 ἰδ 
Ῥτοπιρίεά ὈῪ δπιοιείοη, ποῖ Ιονθ. 80 ἴδε 
βε  Εἰπηπιοϊδίοσ ἰογίεϊ 5. της ἐπὰ ἢἣς βεεῖβ ; 
δῖ5 β]οσιγίπρ Ῥεοοπιεβ κενοδοξία ((4]. ν. 
26, ΒΗΪ]. 11. 3; οὗ. ]οδη ν. 44). οὐδὲν ὠφε- 
λοῦμαι 5ἰρηΐβεβ ἰο55 οὗ βπϑπαὶ θεπεῆϊς (27. 
ΑΔ]. ν. 2, οι. 11. 25, [υυΚὲ ᾿χ. 25). ἘΠῚ5 
δπῖῖγα ἐσαΐη οὗ βυρροβίξίοη Ρ. Ρυΐβ ἰπ {πε 
1ϑ8ὲ ρεῖβ., 80 δνοϊἀΐϊηρ τ6 ἀρρεάγδῆςε οὗ 
σαηβυσε: οὗ, ἔοσ ἴῃ6 μϑης ἰοημεμαϊ, χὶν. 
14-τ0, νἱΠ].. 13, 'χ. 26 [.---καυθήσωμαι ἰ5 4 
δτατητηδίίοαὶ »ποημϑέγμηι, --ὰ τεδάϊηρ [δὲ 
οαπποῖ ψγ}6}1 θὲ ἐχρ᾽ αἱ ηβᾶ Ἴχοερὶ 45 ἃ οού- 
τυριίοη οἴ καυχήσωμαι; ἴἴ ννᾶ8 ἕανουτγεά ὈῪ 
τπ6 τοῦρῃι οἵ τῆς ΟὨ τ βείδη τηατινγάοσηβ, 
δηᾶ ρεσῆδρβ ὃν ἴδε ἱπβπεπος οὗ Όδη. ἐἰΐ, 
28. π,, αἁ., Εά., ΕἸ., ἀπιοηρϑὶ οί εῖςαὶ 
σοσημηδηΐῖ., δῖα ἴῃ ἕδνοιγ οἵ τῆς Τ.Κ., 
ψ ΒΟ ἰϑ βαρροτγίεά ὃγ πε βίοσγυν, το ἴῃ 
]οβερῆυβ (Β. ., νἱΐ, 8. 7), οὗ ἃ Βυάάῃίει 

ζαϊοῖσ νμὸ ἀθουῦς (Πΐ5 ἐἰπης ἱπηπιοίδιεά Πἰπη- 
ΒῈΙ ἔν ἔτε αἱ Αἰδεηβ. 

8.43. ΤῊΣ ΟΥΑΓΙΤΙΕΒ ΟΕ ΟΗΕΚΙΒΤΙΑΝ 
ΓΟΨΕ, χὶϊ!, 4-:3. ἘΠΕ ρῥγανίουβ νν. ἤᾶνα 
Ἰαδειβεά {πε καθ᾽ ὑπερβολὴν οἵ χίϊ. 31. 
ὙΠα ᾿οξείαδε παπΊδη ἔλου!εἶεβ. οὗ τπδῃ ὅτα 
β6ϑῇ ἴὸ δ6 {τυδίγαία που ἰονε; ὈῪ ἰΐ5 
δἰά δἷοπε ᾶτα ἴδεν ὑσοιρῆι το τπεῖγ ρσορεγ 
ἜΧΟΘ Ιθηος δηᾶ ᾿πδῖ ἃ58εὲ. Βαϊ {Π|5 “γᾶν 
οὗ Ομτίβιίαη δειαίπσηθηξ πα5 511} τὸ θὲ 
“ Δεβογιρεᾶ," δηᾶάδ τὰ ρτοπιῖβα οὗ χίὶϊ. 
310 (]ΠΠ16ὦ. 980 ψμ}16 νν. 1-3 πᾶνε 
Ῥτονεὰ τς πδοσσσίέν, [μ6 τεϑῖ οὔ πε οπδρ. 
Βῆονβ πε παέηγε απ ἃ τοογκίηρ οὗ τῃε ἴη- 
ἀϊβρεηβαθὶε ἀγάπη. ΤΕ Οὐοσ. τηᾶν Ξε 
π᾿ 18 ἀεβογίριίοπ ἴπ6 πλίσγοσ οὐ τνμαΐ 
παν οὐρδὶ το θὲ δπά δγε ποῖ; {ΠῈῪ ὙΨ}}} 
Ἰεᾶστῃ πονν ΟΠ ἀϊθἢ ἀτα τῃ6 βαρεγίοσί 65 
οὐ ΜΟΙ {πεν ρίμπιε ἐπεπίβεῖνεβ. (α) 
Τῆς δεμανίοκν οἵ Τίονε 8 ἀο ἰπϑαϊθα ἴῃ 
βέεθη Ἔχαυΐϊβίεε ἀρμοτίβπιβ (4-7); (Ὁ) 118 
ῥεγνιαμδηδέ, ἴῃ σοπίγαϑὲ ὑνἱτῃ {πε ἰγαηϑί- 
ἴοτυ πᾶ ρατῖϊαὶ ομαγαοίεσ οὐ ἔπε ρεῖζσεά 
χαρίσματα (8-13). 

νυ. 4-7. ἴπ νν. 1-3 ῬδᾺ}᾽5 υξέεγαποα 
Ῥαρᾶῃμ ἴο τῖϑε ἢ ἐπε εἱενδίϊοη οὗἩ Πῖ5 
τπεπιε ἱπίο τμῈ Ηεδταῖς τηγεη πὶ (οῦβογνα 
τδε τεουσγεηΐ ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, ἀπά 16 
τερεαϊεά οὐδέν) ννὩΐοἢ τπᾶτκβ ἰδ ποτα 
ἰτηραββίοηεά ρᾷββᾶρεβ (ϑ5εε 4.6., Βοπι, 
νῖμ, 31. Ε΄, Ερῃ. ἱ. 8 δι; οὔ ἃ 5Π|816Σ 
5016, ἐϊϊ. 22 ἢ, αῦονε). Ηδετσε {15 στ γεμπι 
ἀοπηϊηδίεβ ἴῃς βίγσυσίζυγε οὗὨ Β15 βεπέεποαβ : 
1Π6ν τὰπ ἱπ βενεῃ σουρ]εῖβ, διταηρεὰ 5 
ὁπό (αῆτγα.), ζομν (περ.), ἀπᾶ ἕτυο (Αβ,. 
νγ56-1πὲ5, νὰ τῆς βυδ͵εςι (ἡ ἀγάπη 
τερβϑαϊβα δὲ {πε μεαὰ οὔ πε 2πά [ϊπ6. 
ΤὮε νεγ. νῃΙςἢ οἴοβεβ τπε τηϊάϊς, ἰοαρετν 
τηονδίηδηΐ ὈεροπΊεΒ ἃ ἰγίρίεί, πηδκίπρ ἃ 
Ῥαιδε ἰπ 16 ομαπὶ ὃν ἴδε δπεϊεπαίιςαὶ 
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8. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε “ἐκπίπτει 1. 5“ εἴτε δὲ 2 δι προφητεῖαι,} 1 πέπτει, 
" , καταργηθήσονται 5: “ εἴτε “ γλῶσσαι, " παύσονται - Ὁ εἴτε 3 γνῶ- 

19. τὰ οπα. ἴχ, 6; Αςἰϑ χὶι. γ' 785, ἷ. ΣΙ 
566 11]. 22. προφητ., δες ΧΙΪ, 10, 
Ἐχοά. ἰχ. 33 ἢ ᾳ ϑεεῖ. 5. 

ἱπιπτει, ΑΒΟ, 17, 6γ"". 

Οὐ ῥεγξοηϑ, δεὲ χ, 8, 
ἃ 8εαὶ, 28. 

οὗ ἐπίηβϑ, 
κ. χν!. 
ΓΙῸ: 

" Κιίηρβ {|. 
τὰ Κοπι, χἰΐ, 6. Ἐὸτ ειτε, εἰτε, 

Ο 8:6 χίϊ. τα, Ρ [πε μία βεηβα, Αοίβ χχυι; 

ἐκπίπτει, δ εβίδιῃ δπά ϑγγίδη, 
3 Οπι. δε Ο Ὁ" ΟΚΡ, [αἴξ. νξᾷ. οορ. Ὑτ. ὀγαοξείς. Ἐδααυΐτοά ἰο εἴἶεοἑ ἐγαπϑίεἰοπ 

ποηὶ ἢ ἀγαπη ; ΘΔ 51:}ν ἀγτορρβά ὃν οσοργίϑε δίξε εἰτε. 
ὃ προφητεια, καταργηθησεται (Ὁ) : Β Α (-εια, -σονται). 80 ΝΗ. »ιαγρ. 

τερειοη οὗὨἨ ἴδε. βεοοηᾶ οἶαβθο. ΤΠ 
Ρδῖ. ἔμεη τϑαάβ 85 ἔο!]οννΒ :--- 

“Ἴμονα δυῆετϑ ἰοπρ, Ξμονγβ κί πη655. 
Τ1ονεὲ εηνὶςβ ποῖ, πηϑῖκο5 πὸ 86  {-ἀΐβρίαν; 

- [53 ποξρυβεά ὑρ, θεπανεβ ποῖ υπβεοτγηἶΐγ; 
56 6.5 ποὶ ἢεσ δἀνδπίαραο, 18 ποῖ Ἄςπιθίττογεὰ; 
Ἱπιρυΐεβ ποὶ εν], τε]οῖσςβ ποῖ δὲ ψυγοῦξ. 

Ὅς 5μᾶτεβ 'π τῆς [ον οἵ ἰδς τγυϊῃ. 
ΑΙἹΙ εὐΐπισβ δῃς το εταίςβ, 411} (Ὠΐη σῷ 886 Ὀεϊϊενεβ; 
ΑἹΙ ἐΐπρϑβ 88ς Βορεβ ἕοσ, 11 (μΐπρβ8 ΒΒ ἐπάυσγεβ." 

ὙΠΕ ἤτϑβε 1ἴπ6 Βα ρρ[εβ ἴπ6 βδηθσγαὶ {πδπλα, 
ἀεβηίΐηρ {πΠ6 ἔψο [υπάδπηεπίαὶ ὄχοα!]δη- 
οἷεβ οὗ ἴονϑ---ποσ ρδίίϊεποα ἑονγψαγάβ ον], 
δηά Κίπαν δοινιεν τη σοοά, ἴῃ πε περα- 
εἶνε πιονετησπῖ, ἴὰ6 ἢτβέ Πα] πο5. βεῖ 
ἔογίἢ Γονε᾽ 5 αὐέϊέμ---ἴταα ἔτοσηῃ ᾿εαίουιβυ, 
δἰστοβδηςε (οὗ. ἵν. 66), ανατῖςβ, στυάρε- 
θεαγίηρσ; ὙΏ16 [8 βεοοηᾶ τηδιηθεῦ ἴῃ 
ὁδοῦ οδ88 βεῖβ ἔοσίῃ πεῖ ἐδριῤε7---ταοάεϑβί, 
τεβηεά ἱπ ἔβα! πρ, ρδσαῦ]α, πανίπρ ΠδΓ 
ἾοΥ ἱπ βοοάπεββ. Τμ6 {πἰγᾷ τηονεπιεηΐ 
τανογίβ οὸ ἔπε ορεηΐηρ' ποίε, οη ϑνῃϊοῃ ἰΐ 
ἀαβοδηίβ. --- ΕῸΓ {πε ἱπάϊνίπ4] τνοτάβ : 
μακροθυμέω ἰ5 ἐο δέ ἰοηρ-ἑεηιῤῥεγεα (ἰοπρ- 
απὶηπιῖδ ἐπέ, Ἐτ.)---τῶι ομδτγδςιεσγίιβις οὐ αοά 
(Βοπι. 1ϊ. 4, εἰς.)---οραιίδης ἰονναγάβ ἰῃ- 
Ἰατίουβ οσ ὑσονοκίῃρ ῥῤόγϑοης; [88 ἰη- 
οἰυάεβ οὗ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ 
κακόν, πάντα στέγει; ᾿ὙΠεταδ5 ὑπομένει, 
αἰοβίπρ' τε 115ῖ, β'βιηἰῆθβ ραίίθῃηος ἰῃ τα- 
βρεοῖ οὗ δάνετβε δηὰ δῇθ|ιοιινα δὐγοιέι- 
δέαμοος; ἴπα ἔνο ἀπιΐς ἴῃ ΟΟΪ, ἱ. 1α: 8686 
Ὑτεπς;, 57). 8 111].-τχρηστεύεται---ἃ νῦ. 
ῬδσθΔΡΒ5 οὗ Ρδ1}᾿5 σοἰπίπρ---ῤίαγς {6 ῥαγὲ 
ΟΓ α χρηστός (δέμὲρη15), ὁπ 6 ΨὙ00 τβηᾶθιβ 
δταοίουϑβ, νγ611-ἀϊβροβεᾶ βεσνίος ἴο οἴμδγβ 
{Ττεηοῖ, 57γ,.., 8 [χ|Π};: Ῥ δϑβδβοοίδίββ 
μακροθυμία ἀπὰ χρηστότης ταρϑδίβα!ν 
(5εε ρδ:]5.).---οὐ ζηλοῖ 4υα}1ῆε8 {πε ζη- 
λοῦτε οὗ χίϊ. 31: ἀϊγεοϊοά τοννατάβ εἰρῃς 
οδ)εοίς, ζῆλος 18 Ια ]ε ἀπιθϊείοπ ; ἀϊ- 
τοοεά ἰοιννατάβ ῥέγξβορς, ἰζ ἰ5. Ῥ486 θῆνυ; 
ἄἀεβῖτα ἔοσ βαρ θμοῖθβ πχδηϊεβί ἴῃ οἴ Πετβ 
δου! βεἰτχυ]αία ποῦ 111-ν ἢ} Ὀὰϊ αὐἀπιίτί 
Ιονε.--- πὲ νΌ. περπερεύεται (ρατ). ἴῃ 
ἔοτπη ἴο χρηστεύεται) ΟσουΓΒ ΟΠΪΥ ἰπ 
Ματς. Απίοη., ν., 5 θαδίἀεβ, γπθγα ἰΐ 8 
τοπάογεά οσέσπέαγε 56 (1πεὲ Ν. ῥέγῤεγανι 
56 ασὶξ τεϑῖβ οὔ σαϊβέδ κῃ σεβεπι] πο Ε): ἐσ 

βλοῖν οπεσοὶ} ΟΠ": πέρπερος, υϑεά Ὀγ ῬοΙγ- 
δίιβ δηά Βρίοίβειβ, βἰρῃηιῆθββ ὀγαρρσαγί, 
δοασέξεϊ (Ξεε απὶ., 5.ν.), [185 ΞΕ η56 ἤδγα.-- 
Ηδς Ψδο ἰ5. δηυΐοιις (ζλ.) οὗ βυρετίοσί ἐν 
ἴῃ Οἵ οΥ5 [5 σοπητη ΠΥ οϑέθηέαίΐοιι {περπ') 
οὗὨ βυρετίογί εν δβϑϑυπηθά ἴῃ Πἰπηβο, ἀπά 
αγγοραι (φυσ΄.) ἰοννατβ ἱπξογίοσβ. ϑυςὴ 
φυσιοῦσθαι ἰ5. ἃ τηδτῖς οὗ Ῥαά ταβίε--τᾶ 
»ιογαὶ ἱπάδοεηον, ἴτοτη ΜΠ Τνονα ἰβ οἰθασ 
(οὐκ ἀσχημονεῖ: 566 ρά4Γ15.) ; 516 Πα5 ἐπ 
ἰηδέϊμος ἔοσ τῃ6 βεαιλυ; Πονα ἱτηρατίβ 8 
ἀε!σδον ΟΥ̓ ξεε Ὡρ Ὀεγοπά τΠὲ γα ]εβ οἵ 
ῬΟΙ᾿τεπε55.---Πε ἀῦβεποα οἵ ῤγίάε ἰβ τπε 
δυγάδη οὗ {πῈ ἐν ο ἔοσταηεσ οὔ ἴπ6 περῖϊνα 
σουρ]εδῖβ, τπῸὸ αὔβεθηςε οὗ ργεεά οἵ τῆ8 
ὕνο Ἰαϊίεγ. ΕῸτσ οὐ ζητεῖ κιτ.λ., οὐ, ρατῖϑβ. ; 
2 Ὅον. χὶϊ, 13 ΕἾ. βυρρ εβ ἃ ἥπε ἱΠΠυβίτα- 
τἴίοη ἰπ ἐμ6 ψτίτεσ. Θ Ιἤβῃπεββ βεπεγαῖεβ 
τ8ε ἐγγέέα δὲ ἐὲν ἀδηϊεὰ ςοποετηΐηρ Πνονα ἴῃ 
οὐ παροξύνεται; ἱπίεπτ οα Οπο᾿Β ονῃ 
δἀναπίαρε, οὁπε 15 ἱποεββαπίν δηρετεά ἰοὸ 
ἢπά τπ6 Ψψοτά δἱ οσοββ ραγροβεβ ΙΓ 
Βίτῃ. Ἐχοερί ΗδθΌ. χ. 24, [Π6 ΟΠΙΥ οἴπεῖ 
Ν.Έ. ραγίβ8. (Αςῖβ χν. 39, χνὶϊ. Ἂ6) δϑοσὶδε 
ἐο Ῥ, λἰνιδεῖ τὴς παροξυσμὸς νν»Βΐο ἢ πα 
ὯΟνν ΟΠ ἀδΙΏΠΒ ; 88 ἴῃ ἴΠ6 οδβα οἵ ζῆλος 
(566 ἰἰϊΐ, 3), ἴΠπετὲ 1ῖβΒ ἃ θα δηά ἃ ροοά 
ἐχασῤεγαΐίοη ; ΔΏΒετ παν ὃ6 ὨΟΙν, [που ΡΉ 
ΤΟΠΙΠΊΟΗΪΥ ἃ 5β'π. ΤῸ “ γεϊοῖοε δὶ ἱπί ψαΐεν, "ἢ 
ΨΜΏΘΩ 5βθοίηρ ἴξ ἰῃ Οἴπαίβ, 18 ἃ 81:5 οὗ 
ἄεξερ ἀεραβεπιεπὶ (Εοπι, ἱ. 32); ἴνονε, ου 
ἔπε σοπίγατυ, βπᾶβ μεσ ἰου ἴῃ {Π6 Ἰογ οὗ 
“τῆς Ὑτυτῃ " (ρετβοηϊβεᾶ: οὐ Κοηλ. νἱ!. 
22, Ῥ5. ἰχχχν. 1ὸ ἔ., 3 [μη 8, 12)---ϑῇῆς 
ταὐοῖοββ ἱπ πὶ ργοργεββ δπά νἱπάϊοδιίοη 
οὔ {πε αοβρεῖ, ψν οι ἰβ “16 τγυτῃ ᾿᾽ οὗ 
αοά (οΥ, ῬΗ]]. ἱ. 7, ΤΟ]. ἱ. 3-6; 3 ]οππ 4): 
ἀδικία ἀπά ἀλήϑεια τε 51: 0}1}|4τὶν σοη- 
ἰταϑίεά ἴῃ 2 Τμ6585. ἰΐ. Σο, 12.--ἼΠα ἔουτγ 
πάντα οἰδυβεβ ἔοσπι ἃ οἰ δϑγαιβ: [ἢ ἤγβέ 
πὰ ἐουτίῃ τοϊδιίηρ τὸ τ[μ6 Ὀεαγίηρ οἵ 1], 
1π6 βεοοπά δπά {πϊγά ἴο Ὄχρεοϊίίοη οὗ 
Βοοά ἰπ οἴπετῖβ; ἔπ ἢγβδί ῥβϑὶγ Ῥεϊοπρ' τὸ 
168 ῥγεβεηΐ, ἴῃ ἰαϑὲ το {πε ἔπιῖυγα Εὸγ 
στέγει, 5εα Ῥδτ8.; ΒΖ. δπά ἃ ἴδνν οἵμεῖβ 
ταπάδσ πὰ οἴαυϑε “ οτηηΐα ἐερὲξ,᾽" ἴῃ δο- 
οοτάαποε νι πε ταάϊοαὶ βδεηβε οὗ ἴῃ8 
νΌ.; δυῖ σεν (ΝΕ.) ἰδ 115. Ῥαυ!πα, ἀπά 
Ὗ5ο ρῥγενδίεπί οἱ. βεη5ε.---Πίστις ἀρρβᾶΐβ 
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φ ΟΙ, χὶϊ. 4). 
. 566 χὶ. 4. σον 
15... Ὲ 

18ε δάϊ.ν 
δες ἰΐ. 6; 
οὔ ἐπῆηρς, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

τ ἐκ " μέρους " καταργηθήσεται. 

ΧΙ, 

" καταργηθήσεται" 9. "ἐκ " μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ " ἐκ 

Ἐοτ Σ μέρους "προφητεύομεν το. ὅταν δὲ ἔλθῃ "τὸ ᾿ τέλειον, τότε ἷ τὸ 

11. ὅτε ἤμην " νήπιος, ὡς “ νήπιος 

ἘΠ ΤΝ ἐλάλουν,2 ὡς “ νήπιος “ ἐφρόνουν,Σ ὡς “νήπιος “ ἐλογιζόμην 3 ὅτε 

ἴχοατ; 788, δὲ 3." γέγονα ἢ ἀνήρ, " κατήργηκα τὰ τοῦ "νηπίου. 12. " βλέπομεν 
1. 4, 17,25; 
1. ἵν. χϑ, 

τ 566 {ΠΠ. Σ. ν ΑΡδ8., Ν.Τ. δι}. 158. χἰΐν, σϑ, 
Σ Ῥεῖ, ν. 12; 10. χὶ. 5ο, Αδδ., Βεγε οὔἱἹυ. 
δὶ. ἷν. 1-5; Ἐρῆ. ἵν. 13. 

᾿" ἴἢ (818 ξεῆδε, ὃ ἰΐπηεβ τῆοσςε ἰῃ Ρ.; Ηδςρ. χὶ, το; 
ΣΧ ὅες ΨΌΓΟΣ. 

2. Οοτ. χ. γ, χἰΐ. 6; Εοπι, νἱΐ, 23, νἱϊΐ, 24 {.; ΗςὉ. ἱἷ. ο, (1, το; 188, ἱ, 
Υ ἴῃ σοπιγδβί νυ ἢ νηπιος, οἵ, χίν. 20; 

42; Αςίβ ἱ. ο, ἰχ. 8; Με, νἱ. 4, νἱΐ. 3, χίϊί, 13, εἴς,, χν. 31; [ἱκ. χ, 23 ἔ,, εἰς. 

τοι. τοτε 411 ὑπςο. δὰ ὈΟΚΊ,. 

Ξελαλουν ὡς νηπιος, εφρονουν ὡς νηπ., ἐλογιζομην ὡς γνηπ. 
(ἴῃ τ8ῖ5. ογάετ) : Μ ΑΒ, τ7. 

5 ον". ὃ ε ΑΒ", 6γ"". 

το θθᾶγ ἴῃ 8]. ν. 22 ἴπε πιεδηίηρ οἵ ζαΐέλ 
ἦπι πιδη θε]οιρίηρ ἴο πιστεύει Πεῖε. Ηοῤέ 
δηϊτηαίαβ δηᾶ '5 που γι δα ὃν δμἀηγαηοέ: 
ὑπομένει (5εδέηεέ, ποῖ ῥα), ἰῃς δοῦνε 
Ῥαϊίεησε οὗ {πε βίου -Πεατγίεα βοϊάϊεγ; δες 
Ττοηςῖ, ὅγη»., 8 111.) δηὰ Ν, Τ, ραγὶβ. 

ψεῖ. 8. Ἰιονς, ἔδαιῖ Ὀθαγβ, δἷβδο ομέ- 
τοεαγς ἐυεγγέλίηρ : “Ἴ.ονε Ὥενεσ [δ 161} ", 
Τὶ πίπτει ἀεποίεβ “ (Ὰ}Π1πρ᾽ ἰπ (δς 
βθῆβε οὗ οεββαίίοπ, ἀγορρίηρ ουέ οὗ ἐχ- 
ἰβδίβῃςς (οΐ, χ. 8, 1ὰκε χνι, σ7), ποὶ πλοσαὶ 
[αϊϊυτε [45 ἴπ χ, 12, εἴς.), ἰ5 πιδηϊδϑ ἴτοῦι 
{δὲ ρασὶ, οἴδυβεβ δῃὰ ἔγοπι νεσ. 13. ΤῈ 
Οδδγίδτηβ οὐ οὔ. χίϊ. δηά χίν, δῖ Ὀ6- 
βίοννεά οὐ ἐδπε τῦαν απιὰ βεσνε {δε ναυ- 
ξατίηρ ΟΒυσοῦ, Πα Ὺ οεαδε Ἑδοῦ οὗ {μθπὶ 
αἱ ἃ ἀεϊεγγηϊπαά ροίης ; θὰὲ {πε ΝΥ οὗ 
1μονε ᾿εδάς ἱπάεβηϊεῖν θεγοπᾶ ἱππεῖ; 
οὐ διασφάλλεται, ἀλλ᾽ ἀεὶ μένει βεβαία 
καὶ ἀκίνητος (ΤΠά.). --- ““ Ῥτορεβυίηρβ, 
τοῆριιθβ, ἀπά Κπονθᾶρε ".--δου!ε5. ἰη- 
βρίγεά, δοβίβεις, ἰπε 6! ] θοῦ 4]--ταγα τῃ6 ἑῆγεα 
τΥρίοϑὶ ἔοτσηβ οἱ Οἢτίβείδη εἐχρτγεββίοῃ, 
ἼΠε δροϊιείοη οὗ Ῥγορβεοίεβ ἀπ Κπον- 
ἸΙεάρε ἰβ Ἔχρίαίπεά ἴῃ νν. 9 ἢ, δ8 1π6 
ΒιΡετβεάϊηρ οὗ ἴῃ ῥαγίί] ὃν τε ρεσίεοι ; 
αν “Ψ1] 6 ἄοπε αὐδᾶν Ὀγ 4 οοτῃ- 
Ῥἰείεσ γεδ δαίοη οἵ τε οὈ]εοῖβ πεν βεεῖ, 
--νἴΖ., ὃν ἐμέμἑοη ἴαῖο ἴμ6 πονν ἰδάδῃ 
τηϊηρ5 οἵ αοὐ δηά οὗ πιδη (χῖν. 24 ζ.), απὰ 
ὈΥ δάεαιεαίε εογιῤγελεηδίοη οὗ ἴῃς τ ηρ5 
τενεαϊεᾶ (5εε ποΐς οἡ 12). Οὔτε Τόοηριεβ 
τ 15. δἰ πρΙν βαιά {πας “παν Ψν1]] δέοῤ 
(παύσονται), μανίπρ “Κα οἴμεγ τηϊγαοῖεβ 
δι ἰαΙηροσαγυ δἰ σηϊδοθηος (οΐ, χῖν, 22); 
ηοΐ ρἰνίπρ Ρΐδοθ ἴο δὴν πίρβεσ ἀενεῖορ- 
ταθηΐ οὗ {π6 {πιὸ Κιηᾶ, {πὸν ἰαρβὲ δά 
τεστηϊπαῖς (ἀσοίμεμέ, Β6.). 

γν. 9, το: τϑάϑοῃπϑ ΨὮΥ Ῥγοῤἧήεογ διὰ 
Κηοιτοϊδάρε τῆῦβὲ 6 δρο ϊ βῃεά. Ὑδουρἢ 
δτηοπρβί πε μείζονα (χίϊ, 31) ἀπ τίςἢ ἴῃ 
οὐἀϊδορίίοη (χῖν. 6), [6βδ6 ομδγίβαηβ ἃτὰ 
Ρδσίίαὶ ἴῃ βοορε, δῃὰ {πεσείοσε ἱεπηροσαγυ : 
[88 ἐταρτηεπίαγυ σῖνεβ ρίαοα ἴο ἐπε οοση- 

ΑΙΙ οἶς, εἀά, 

Ηδτε δὲ νγνεδκεηβ {μ6 δπεεμοϑῖβι ΟΥ̓, ποίς 8 δρονς. 

Ῥίείε.---ἐκ μέρους (5εε ποίε, χίΐ. 27, ἀπά 
ῬΑ115.): οοπιηρ οὕ ἃ ῥαγέ, οὐοὐ Κκπονεάρςε 
δηᾶ ργορῃεβυΐπρ' σα ᾿ἰπηϊεὰ Ὀν ἐπε 1ἰπ|ϊτ- 
ἱπρ οοῃάϊκίοπβ οὗ ἐπεὶ οτὶ ρίπ, ΕῸσ πε 
οοηϑβοίουβ. ἱτηρεγίεοιίοη οὗ Ῥγοῤάδογν, οἴ. 
σ Ῥεῖοσ ἱ. τὸ ἢ. ἢ {π15 ἴαχὲ πα8 βοπὶῈ Ῥεδτγ- 
ἵπρ οὔ {πε τηυοῖ-ἀἰϊβουθββααᾶ “ ἱπαύγαηοῦ 
οὗ ϑοείρίυσε.---ταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, 
τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται, “Βυὲ 
ψ Ώδη [Π6Γα σοτηε8 ἐδέ ῥέγἤεοι {{πἰ|ς-ργοτυη, 
τπαΐμγέ ; 866 ποῖβ οἡ 1ϊ. 6), {π6 “ἴῃ Ρατζε' 
ΜΠ θῈ δροϊἰδῃεὰ ": οὐ Ἐρῃ. ἵν. 13 ἢ, 
ΨΜΏΘΓα τέλειος 15 οοπίγαβίε τ νήπιος 
ἃ58 πεῖε ; αἷβδο ῬΗΪ. 111. χὰ ΗΕ. Τῇὶδ 
τελείωσις ἰ5 Ὀτοιρδς αροῦὲ δὲ ἐπε πα- 
ρουσία---ἰ ““σοπιεβ." νὰ {δε ΙΓοσγά 
ἴσοπὶ ἤδάνεη (χν. 47; οὐ. τ Τβεββ. ἱ. στο, 
δῃηᾶ 1, 7 δϑονε); {παῖ οὗ ΕΡΏ. ἱν. 15 βοπγε 
Ψ δὲ δαυϊΐοσ. 

ψγεῖ. τα {Ππβίγαϊεβ της ἀροϊ πίοι οὗἩ τῆς 
Ῥαγίαὶ ὃν τῆς φϑιβει {Ὠχοῦ ἴδε ἰγαηδβὶ- 
τίου ἔτοσὰ ἐδδ οἰ ἐο ἐδια τεαη--τῦτι Βρεεοῦ 
(ἐλάλουν), ἱπ ἀϊδροδί(οπ ἀπά δἰτῃὰ (ἐφρό- 
γουν), Δηα ἴῃ τηδη(8] δοεϊνὶἐν (ἐλογιζόμην). 
ὙΠε58ε ἴῆγεα ροϊηΐβ οἵ ἀπ, σα μαγάϊν δὲ 
ἰἀεπεϊδεά νὰ ἴῃς γλῶσσαι, προφητεία, 
δῃᾶ γνῶσις ταδρεοιϊναὶν ; ΓΠΟῸΡΉ “5ρβακε 
85 ἃ Ὁ ῦε᾽" τῇλυ δἰϊπάθ ἴο (6 οὔ] 5 ἢ. 
ἔοπιάμεβθβ οὗ {πε ὕοσ. ἔοσ γλωσσολαλία 
(ο΄. χῖν. τ8 1), ἀπά ““ἴο γϑδβοη ᾿᾿ ἰβ τῆς 
ἀϊδεϊηοοη οὗ γνῶσις. Οπ πε ἰαίΐει- ασ. 
τϊά. ἔοστὴ ἥμην;, 5εε Ντ., ΡΡ. 95 ἴ.---ὅταν 
ὙΠ 50]. ἰδ τῆς τολδη οἵ ἔαϊαγε σοπείη- 
δέεθον, ὅτε νυ ἰπά. (Π6 τολέη οὗ ραϑβὲ οὐ 
Ῥτεβεηΐ ἔδοϊ.---ὅτε γέγονα ἀνὴρ κατήρ- 
γήκα κιτιλι: “πον μὲ (σι 4940) 1 ἢανε 
Ῥεοοπῆβ ἃ τῆδῃ (υἱγ γασίμα ϑηπι οἴ, 
ἀνὴρ τέλειος ἰπ ἘΡΉ. ἱν. 12), 1 Πᾶνε 
Δ0ο]Π|5Ππεἀ 1Π6 {πἰηρ8 οὔ {πε σμΠἀ ̓ς, Θυσα 
15 1πε κατάργησις ννΕΪΟΣ ῬΙοΟΡΠεον ἀπά 
Κιον]εάρε (ϑοτιρίυσα ἀηᾶ ΤὭΘΟΙΪΟρΡυ), 85 
δῖ ργεβεηΐ Κπόννη, τασδὲ πάεγρο του ἢ 
{πε δρργοδοπίπρ “σενεϊδιίίοη" (1. 7). 
“«Νόοη ἀϊοῖς, θμνρε αδοϊευὲ ῥμογλα, ασίπες 
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γὰρ ' "ἄρτι δι᾿ " ἐσόπτρου ἐν " αἰνίγματι, " τότε δὲ “ὁ πρόσωπον “ πρὸς λ. 5:ε ἶν. 13 
“᾿ πρόσωπον - " ἄρτι γινώσκω " ἐκ "μέρους, "τότε δὲ " ἐπιγνώσομαι 

αρτι... 
τοτε, 2 
ΤΆ, ἱἰ. γῇ, καθὼς καὶ " ἐπεγνώσθην. 13. νυνὶ "δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, Ὁ [85.}. 3: 

τὰ τρία ταῦτα - " μείζων δὲ τούτων ἣ ἀγάπη. 

Ὀεΐονν. 
30. τ4.; ΝυπιΡ. χίϊ, 8; α͵8ο 2 Οοσ. 111. 18. 
ΤΑΒῺΥ ἴἰπια8 πῃ ὅγι. αὦ. δηᾶ Αςἰ8., Εδσ [ἴῃς δηξίι., οὐ νἱῖ. 2 ἢ; Ολ]. ἵν. 9. 

Ε ὅεε χίϊ. 381, Εοτ σοσηρᾶσ. Ψ] πάντων, χν. το; Μί. χί ἢ. 32; 1, ἰσ. 46. 

ς ΝΟΥ͂. λ.1.; ΝΌΠΙΡ, χὶϊ. 8; δΐτ. χχχῖχ, 3. 

Ν ἰβά. νἱῇῖ 
26; 5 γ, 
ἐν ΣΙ, 
ες ποίς 

: ἀν. κμ.1.; αδη, χχχὶϊ. 3.0... Οἵ, 2 10. τὰ; 
ἃ χὶν. 37, χνὶ. 18; 8 ἐ1π|68 τῆογα 5 δὲ, 4 Ῥεῖ. ἰδ. 2ι; 

{ϑ8εςε χίΐ. 18 

1 Ὁ6, Ἰδεξϊ, νρ.» 1ναῖε, ΕἾ, ὁπ, γαρ. 

δμηι υἱῦ. ΗΠ ετὴβ ἤθη δῆετγίι νεγὶ βεά νϑῖ 
ΠΕΙΠΣ πὰ εἰς εϑὲ ἰῃ δηΐπια εἰ 6δο- 
οἰεβία᾽ 8.).--ἰγσέγονα δηὰ κα' κα, 
ἴῃ Ρί, οἵ αὐτάϊηρ' Φι Μὴ ; ἴοσ Ἀξλο τ, 
1. 28 ἀπά ρδτίϑβ. 

Μετ. 12 ἤρτιτεβ ἰπ ἀποίθοσ ΨΥ {μὲ 
οοπίγαϑε θθίννθθη ἐπὲ ργεβεης ραγέδὶ ἀπά 
ἐπε σοπλίπρ ρεσίεοι Ομγίβιίδη βιδίς, ἴῃ 
τεβρεοὶ πε κα δεν οὗ ἀποτοϊσάρε: ἰτ 18 
ἴδε αἰ δ, Ὀεένγεεπ ἀϊβοεγησηθπε Ὁγ ὕσόῖεη 
τεβεχίου δηᾶᾷ ὉΥ ἱσητηεάϊδιε ἱπειϊπίοη. 
“ἘῸΓ ψὰ 866 ΠΟΥ ἕπτοιιρἢ ἃ πιΐσγοσ, ἴῃ 
(με [1}1ϑῃἴΐοῃ οὗ 4 τίἀάϊε; θπὲ {πε ἕδος 
ἴο ἴαςε.᾽"-- βλέπω, 45 ἀϊΞϑεϊηρυϊδηεα ἔτοτη 
ὁράω, ροϊπὲβ ἴο {πε ἔχοι δηά πιδηποσ οὗ 
δέδὴηρ ταῖμεν ἴπᾶπ ἴπε οὈ͵εοὶ βθαη (568 
ΡΑτΙ5.). Οη ἄρτι, 5εε ποίε ἰο ἵν. χα; ἰΐ 
ἴαβίθεπβ οὐ ἴπε ἐηρηδάϊαές Ῥσγαβθηῖ,---ϑι᾿ 
ἐσόπτρου, ““ὉΥ πιεᾶηβ οὗ 4 τηΐτγου "": 
δποίδηϊ τηϊτγοσβ πηδάε οὗ Ὀυγηϊβηθαά πγείδ] 
πτὰ βρβοΐδ!ν οἵ Οοσ.--πνγεσε Ροοσ τα- 
Βεοίοσβ ; ἐπε ατὲ οἵ βἰνετίηρ ρδϑβ υγᾶβ 
ἀϊδοονεσεά ἴῃ {π6 131} σεηίυτυ.---ἔσοπο 
τρον Ξ- κάτοπτρον (2 ὕογ. 111. 18), οΥὗ 
ἔνοπτρον (ς!. (τ.}; ποὶ διόπτρα, Ξῤέοι- 
ἴαγέε, τ 6 Ξϑπιὶ-ἐγαηβραύεης τοἡπάοτυ οἵ ταῖς 
(δε ἰαῤὶς εῤεσμίαγὶς οὗ ἴμε δηςίεη!8), ἃ8 
β8όπλα ἢανε εχρίἰπαά {πε ἴεσα. ΟΥ̓ Ῥϊΐο, 
ε Τεραΐ., 8 21, “ΑΒ ὉΥ ἃ πλΐστοσ, {88 
τααβοῦ ἀἰβοθσηβ ἱπιαρεὲβ οἵ αοά δοϊϊπρ 
πὰ τηβίκίηρ με ννου] ἃ ἀπά δάπιιπἰβιεγίπρ 
ἴπ6 υππϊνεῖβε᾽᾽; αδἷἰβδο Ρίαίο᾽ 5 οεϊεργαίεά 
τεργεβεπίδίίοη (Κεῤμδ., νἱῖ., 514) οὗ {πε 
ΜΟΙ οὗ βεπϑε 85 ἃ γαίῃ οἵ βῃδάονβ 
ἱπηαρίηρ 6 σεαὶ. Μσ., ΗἙ,, αά., ΑἹ., ΕἸ, 
αἄοριὶ ἔπε Ιοςαὶ βεηβὲ οὗ διά, “ ἐλγοιρὰ ἃ 
τχίγτοσ,"" ἴῃ Δ] ϑίοπ το {πε ἀρρεᾶσβηςβ οὗ 
{πὲ ἱπχαρεά οὈ͵εοι 48 δελίμα ἴῃ τεβεςίοσ : 
Ῥυῖ 1 15 ἐπε εὐηρεηδδδ, ποῖ ἴῃς ἀϊβρίδοο- 
ταεηΐ, οὗ με ἱπιασε {παῖ Ρ. 15 τῃϊηκὶπρ' οἵ, 
πτϑυςβ ἃ βίρῃι οὗ τς ᾿ϊνίης τϑα 168, 
ἷπ ὈΠιτσεᾶ τγεῆεχίομβ, ργεβεηῖβ ὑπὲπὶ ἐν 
αἰνίγματι, ἐπέρνα ίοα ἴν ---- ἴῃ ({πε 5αρε 
οὗ 4 τί 4ἅ1ε " ταῖμιον [μδῃ ἃ {1]1 ἱπες Πρ ῖρ ]ς 
νίενν. Ὠϊνίπε τενεϊδιίίοηυ ορεπβ ἅΡ ἔγεβϑῃ 
ταγϑβίεγίεβ ; δάναποεά Κπονϊεάρε ταΐβεβ 
ναβίεσ ῥτοῦίεπιβ. ΝΠ οὐγ ἀεξεοιϊνα 
εατίγ ρόνγεσβ, ἐΠ18 18 ἱπενιδ Ὁ] 6.---πρόσ- 
ὡπὸν πρὸς πρόσωπον, Ηεν. ῥαηῖηι ᾿εἰ- 
ῥαηῖνη (5εε ρΡϑ:β.), Ψγ "ἃ τεσαϊπίβοεπος οὗ 

Ναπι. χίΐ. 8, στόμα κατὰ στόμα... καὶ οὐ 
δι’ αἰνιγμάτων (τεξδττίπρ ἴο {π6 σοηνεσβε οὗ 
αοἄ ν»ἢ Μοβε8): ἐπα “ ἕδος ᾽" ἐο ῃῖοῃ 
ΟὟΓΒ ὙΜ11 θὲ τυτπαά, ἰ5Β ασοά᾽ς. Οοά ἰ5 ἴμ6 
ἰδοῖς Οὐ]. οὗ νεγ. τ), ψῃϊς ἢ ἱπίεγργεῖβ τμ8 
ἀθονε ἤριγο: “Νον" 1 Κπον (γινώσκω, 
ἃ ἰξαγμεγὶς Κκπονϊεᾶρε: β6ε ἱ, 21, εἴς. ; 
Τφοπίγαϑί οἶδα, 2 ἀὔονε πᾶ [ΐ. 11) ρατ- 
1141} γ; Βαϊ ἔμ πη 1 5841} Κπονν-νν αἱ] (ἐπι- 
γνώσομαι), 45 αἶδο 1 νγαβ ψε!]-Κποννῃ "", 
(σά [45 ἔογπχεά ἃ ρεγΐεοξ ἀρργεπεηβίοῃ 
οὗ τῇς Ῥεϊϊενίπρ 5οὰ] (ν]1. 3); Ηε ροβ- 
865565 δὴ ἱπηησάϊαίε, {11}, απὰ ἱηΐοσγοβίεά 
ἀϊδοαγησηεηὶ οὗ 118 σοπάϊεοη5 (Ε πὶ. νἱϊ!. 
27, εἰς,); 115 ἕαϊυτα Κπον]εάρα νν 11} τηδσῃ, 
ἴῃ 8016 βεη8ε, Ηΐ5 ργεβεπί Κπου]εᾶρε οἵ 
τ, {πὸ βεαγομίηρ εῇξοι οἵ νυ βῖομ 1Ὲ Πα 
τε] ἰϑεά (( 4]. ἱν. 9, εἴς.). 

ει. 13. νυνὶ δὲ μένει κιτ.λ.---ῆπαὶ 
ςοποϊυβίου. οὗἩ ἴῃε πηδίξασ, μένει ϑείπρ 
ΔΆΕΠατῖςδ] ἰο πίπτει κιτιλ. οὗ {πε ἴοτε- 
ξοίϊηρ: “Βιυξ 48 11 15 (γέρε αἩ ἐθη), [μ6τα 
Δοϊᾶεβ ἔλ ἢ, πόρε, ἰονε---ηθβε ἴσα "ἢ 
{πεν βίαυ; [πε οἴδμεγβ ρ888 (8 Ε.). Ἐδίτῃ 
δηᾶ Ηορε ἅτε εἰεπχεπίβ οὐ δε ρεγίεςι απὰ 
Ῥετπιαπεηΐ ϑίδίε ; παν οὐ͵δοίβ οὗ {γιβὶ 
Δηάᾶ ἀεβῖσε ᾿ν}}} σοπλε ἰῃΐο βίρῃε ἴῃ πὲ 
νυϊδεπίπρ νἰβίοηβ οὗ ἔμε 11{π εἴεσῃδὶ. Βιὲΐ 
Ἰνονε, δοῖμ πον πᾶ {μεη, βιγραββαβ 115 
Ποσηραπίοηβ, Ὀεΐηρ με σμαγαςίεσ οὗ αοὰ 
(νι1]..3,1 ]οδπ ἵν. 8, 16); ἰπ μόνε 18 1πῈ 
δυϊίοη οὗ ΕδΙΈΠ᾽ 5. οἤοσίβ (Ὁ 4], ν. 6) ἀπά 
Ηορε᾿Β δηιοἱραιίοπβ; 1ξ δἴοπε σῖνεβϑ ὑνοσίῃ 
ἴο Ἔνεσυ πυπῆδῃ Ροννοσ (1-3). Τπε ρορυΐδῦ 
ἱπιεσργείαιτίοη, βίηςε (πλ., ἢδ5 τεδὰ νυνὶ 
85 ἐδρεῤῥογαὶ ᾿πδιεδά οὗ Ἰορίοαὶ, ἰἀεπεϊ ἐγίηρ 
ἰς νὰ δε ἄρτι οὗ νεῖ. 12, Δ5. ἱπου ρἢ [π6 
ΑΡ. πιδαπί πὲ γ0γ ἐλε ῥγεδεπὲ Ἑδιτῃ ἀπά 
Ηορε “αὐἱάε" ν τ να, δας Ιονα 
δἴοπε ““δοϊδεβ᾿ ἴογ ὄνεσ.0. Βυΐ Ῥ, ρυΐβ 
τῆς ἴῃτεα ὁπ {πε βᾶτηδ ἐοοιίηρ 'ἰπ γεβρεοῖ. 
οὗ ἐπάυιτίπρπεβδ8---" ἐλδδς ἴῆγες ᾽ ἷπ οοπ 
Ῥατίϑοι! νυ τη οἴμοι ἴπτεε οὐ νεσ. 8-- 
Ῥοϊπιεάϊν δάϊπρ Εδιτῃ ἀπά Ηορε ἰοὸ 9ϑπατα 
πᾶ βιυρροτὶ ἴπ6 “δϑϊάϊπρ'" οὗ Τνονα; 
““ἴονε 18 φυξαΐεν Δτλο Ρ' ἴ{Π|6858,᾿ ποξ πιο 
Ιαϑείηρ.---Εον μείζων νἹἢ ρατείεῖνε σδη., 
ο΄. Μαῖι. χχιϊϊ. 11, ἀπά δεῈὲ ΝΎ. ρ. 303. 
ογ ἴπε ργερηδηῖ, δὐβοίπις μένει, οὐ, [1]. 

14,1 Ἰοδη 11, 6, 2 ]οδη Δ. 
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ιν Εοχη, ἰχ. 
30, χὶΐ, 13, 
χὶν, τὸ ἢ 
ΡΗ. Π|. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΙΝ. 

ΧΙΝ. 1. "Διώκετε τὴν ἀγάπην" " ζηλοῦτε δὲ τὰ " πνευματικά, 

μᾶλλον δὲ ἵνα ἧ προφητεύητε. 2. ὃ γὰρ “λαλῶν “ γλώσσῃ, οὐκ 
2, : Υ ’᾿ Ὄ Η 8.1. Ὁ Εν ὦ 55. .} " “ ε , ἘΩΕ ΟΝ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ τῷ ἱ Θεῷ οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, ὅ πνεύματι 

νΨΟΙ5; 
188. 1. τ δὲ λαλεῖ 
5ΐτι χχν. 
8. 

»8εε χίϊ. 31. οϑ6ε χὶϊ, 1. 
16. ἱ 

ἃ 866 χὶ. 4. 
Ὁ 8566 ἱΐ, 7. 

ἃ ὅεε χἰϊὶ, σ᾿ 

Ἀμυστήρια- 3. ὁ δὲ ὅ᾿ προφητεύων, ἦ ἀνθρώποις λαλεῖ 

ἴϑεεῖ. 25. { νν τ41.; Αεἰα χνὶϊΐ. 

1 νι, τῳ {πε ῥγϑ- ϑυτίδη προ. 

8 44. ΤῊΕΒ ΟἸΕΊΒ ΟΕ ΤΟΝΟῦΕΒ ΑΝΡ 
ΟΕ ῬΕΟΡΗΕΟΥ, χὶν. 1-6. ὙΠῈ ἀϊρτεββίοη 
προῃ ἡ ἀγάπη [65 ποῖ ἀϊνετίεά τ15 ἔτοπὶ 
(Π6 βυδ᾽εςς οἵ [15 Πῖν. ; Ιονα 45 5ῃοννῃ 
τε αν (χίϊ, 318) π᾿ νοῦ 41] τὰ πνευ- 
ματικά (χίϊ. 1, χῖν. 1) ἅτε ἰο δε βοιυρῆί, 
1πε δηἰπηδεϊηρ ῥτϊποῖρς δηᾶ αἱξεσίοσ αἰπὶ 
τπαὶ 5ῃου!α ρόνετῃ {πεὶγ ἐχασοῖβαε Βαΐ 
πε ῥτϊποίρίβ οὐ ἴον βαρ] 68, ἔπτέμογ, ἃ 
οτἱἑδσίοη Ὁ ΜΜίοἢ {π6 ολΑτβγηβ ἀτα ἴο ὃς 
τεϊαιίνεῖν βϑεϊπιαίβά ----ἐλεῖν τι56 ἐπ εαϊβοα- 
οι (3 Πδ,, 12, το, 26). Ὑπὰ5 Ρ. δ ἸΙεπρτῃ 
ΔΏΒΨΕΙΒ {πε αυδϑέίοη δάἀἀγεββεά τὸ ἢΪπΠῚ 
ἴτοπὶ Οοσ. ἃ8 ἴο (Π6 ψνοσίῃ οὗ [πΠ6 βενεγαδὶ 
“ἐφρίτίτααὶ ροινεγβ,᾽ δηᾶ ἴῃ ρδτγιϊοιασ 45 
το ἔμε τεϊδεϊνε ναῖε οὐ Τοηριεβ ἀπά 
Ῥτορδβεβυίηρ. Ηδ μὰβ ἰδά ὰἃρ τὸ {πῖ8 
ΔΙΒΜΕΟΙ ὉΥ [8 οχροβίτίοη οὗ ἔπε σεηοσδὶ 
Ομ τι βείδη ἐγατβ θεδτίηρ ἀροη ἴδε πηδίζοσ 
--υἱΖ. (με οβῆσε οΓὙ {πε Ηοὶν ϑρίγιξ δ ἐμ8 
ἀϊδιγίθαίοσ οὗ σοὐ᾽β ρἱβ8. (χ|ϊ. 3-11), πε 
οτρϑηΐο πίσσα οὗ {πὸ ΟΠυτοῦ (12-31), απὰ 
186 βονεγείρῃμεν οὗ ἴονε ἴῃ (88 ΟΠ γιβείδπ 
11ξ6 (χι11.). 

ψεῖ. 1. κῬυτγβϑια ἴονε "---ἰοϊϊονν ἰπ- 
ἰδηεν τμἰς καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδόν (χίϊ. 
318: 8ε6ὲ ποίε): διώκω (5εΕ ΡΔ115.: Γ. 
ἱπιρτ.) βρηῖῆαβ ἴὸ ργοβεουΐε ἴο ἰΐ5 ροαὶ 
(χ 11. 13) ἃ οουτθα οἡ ΨΏΪΟῆ οπ6 δᾶ8 
ἐπίεγεά, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, “Ὀυς 
(οοηεϊπαε 10) οονεὲ ἐπα βρίτίευδι (6 115) "ἢ : 
Ῥ, ταβϑαπιεβ χίϊ. 31 (βεε. ποίβ, δἷβο οῃ 
χὶϊ, τ). Ιζονα ἰβ εχδὶἐβά πὶ ἐπε ἱπίεσεβί οὗ 
Ἐμε ομαγίβμπῃβ, ποί ἰο ἐμεῖν ἀϊβραταρεπιθηῖ; 
ἴι ἰβ ποῖ ἴο δε ρισβαεά ὃν ἐοσρειίηρ 
δνοσυτῃΐπρ οἶδε, θυ ορεπβ ἐπε ἔστε ΨΥ ἴοὸ 
Θνδγυξίηρ εἶδα ᾿ “ Θεοίδπλ πὶ οΠατίαίετη, 
αῇάεοίαία Βρί τί ει 118" (Ον.).----ς Βπε ταίποσ 
(ἴπ ῥσεΐδσεπος ἴἰο οἰπεγ ρἱἢβ) ἐπδὲ γοὺ 
ΠΊΔΥ ῬΤΟΡΒΘβΥ᾽": {Π|5 15 οὨἰεἴαπιοηρβί “ ἐπα 
δτθδίεσ ΟΠΑσΙ5Π15᾿ Οἱ χὶΐ. 31. Ῥεσβαρβ 
(6 ὕογ. μά δβκεά βρεο ἤσαν ὑνῃϊοῃ οἵ 

- ἴῃς ἔνο, Τοπραεβ οὐ Ῥγορῆξου, νγὰ5 ἴο ὃ8 
Ῥτεξεισεά, ἵνα προφητεύητε (ο΄. θέλω 
“ον μᾶλλον ἵνα, 5) ἀϊῆεις ἴτοπὶ τὸ 
προφητεύειν ὮΝ πιακίηρ [π6 οδ͵εοὶ ἀϊ5- 
απο δὴ αἶρε; ἴῃ βιτινίηρ δἴεσ ἴπῸ 
ὉΠ Αγίβγαβ, ῬσΟρῇεου ἰδ ο ΡῈ βεῖ δίρμεβε 
ἈΠ4 τὸ σοπίγοὶ ἐπε τεβέ. Ἐογ δε υ88ὲ οὗ 
ἵνα, οἵ. ποίε οῃ ἵ. 1ο, Αῖϑο Βπι., ΡΡ. 235 ἢν, 

Ὗν. 2, 3. Τπε τεᾶβοὴ ἔου ῥτείδστί 

Ῥτγορῆεου, οπ {πα ῥείποίρεβ ἰαἰᾷ ἄονγη, 
5. ἴπαι οπε᾽5 ξε!οννβ τερεῖνε ἢ0 Ῥεπεῆί 
ποῖ ἰδὲ Τοηριαβ: ὄχοερὲ Οοά, “πὸ 
Ομδ θδῦβ᾽ {πὸ ἰδίξεγ---ἶ,σ. ἤθᾶτβ ὑπ ᾶσγ- 
βίδηάδϊηρὶν (ο΄. ἘΡὮ. ἱ. 13, ἷν. 20, εἴς.), 
Ὑδετῖε ψνᾶ5 δομμά δηουρὮ ἴῃ ἐπε ρίοββο- 
1411 (χιϊ1. 1), Ρᾷς πὸ βεπβε (23). πνεύματι 
δὲ λαλεῖ κιτ.λ., “Ὅσε ἴπ 5Βριγὶε Πα ἰβ βρθακ- 
ἰπρ' πιγϑίεσίεβ ""; δὲ ροϊπιβ ἃ σοηΐϊγαβί ἴὸ 
με οὐδεὶς. .. ἀκούει: {πετε ἰ5. βοτπθ- 
ταΐηρ ψνογίἢ Πεατίηρ---ἄξαρ (πἰπρ5 στηυσΐ- 
τοτβά ὃν ἔμοβε χυϊνεσίπρ 1105, ἐμαξ βῃου]ά 
ῬῈ ταιομδιν ϑροκεη. Εὸὶ μυστήριον, 
866 ποίε οὐ ἰϊ. 7, ἀπά Οσ. σὺ." 7175: 7} 
ἶπ ϑοτίρίυτς 18 [πε οοτγγαϊαίε οἵ γευσία- 
ἔΐοη; Ὦδτα ἰξ βίορβ 9ῃποῖΐ οἵ ἀϊβοίοβιυγε, 
ταπία] ἰχίηρ ἔπε Οματοι, ννΐοῃ Πεδτβ δηά 
᾿ιβᾶχβ ποῖ. πνεύματι, ἄαΐ. οὗ ΤΏΔΠΏΕΙ ΟΥ 
ἰπϑίγ, τε τ τὰς δρίγις,᾿ Ῥας ψπουῖ 
186 “υαπδετδίδηάιπρ᾽" (νοῦς; 14 ἢ, ; οὔ, 
ποίβ ἴο χίϊ, 8).---ο Βαϊ με ννῸ Ρτορμαβίεβ 
ἄοες Ἑῥδαξ ἐο πιερ---οὐϊβοδίίοη ἀπά δχ- 
Βοτίδειοθπ δηᾶ οοπιοτί.᾽" παράκλησις 
Δηὰ παραμυθία τε ἀἰδίϊπος ἔγοτα οἶκο- 
δομή: ρῥτορπείϊο βρθθοῖ βεῖνθϑθ ἴοσ (α) 
“ἐἘπ6 ξαγέπος ὩρὈυϊάϊηρ οὗἩ τπ6 ΟἸτιβεῖδα 
116, (δ) ῃε φεἰπιυϊδίοη οὗ ἐπα ΟΠγίβείδῃ 
Μ111, (6) ἰδ Ξιγεηριπεπίπρ οὔ ἐπ ΟΠ γι βείδη 
βρίτιε " (Ηξ). παραμυθία 485 τεῖ, ἰοὸ 
ΒΟΙΤΟΥ, ΟΥ ἔδδι (5εε ρϑτῖβ.); παράκλησις 
(τ σςοπιπιοηδτ) ἴο ἅἁπίν; οἰκοδομή, ἱπ 
{πὸ νἱάδϑὲ βεῆβο, ἰο Κπον]εᾶρε δηά οδδτ- 
ϑοίοσ ἂπά {π6 ρτόρτιεββ οἵ ἴπ6 Οδυτοῖ: 
τΠῖ5 Ιαϑὲ βίαπἀβ δἷοπβ 'π ἔΠ6 ββεημεὶ. 
γε. 4. “ΗἜ ἰζδὲ βρϑβᾶκβ ψἱ 4 

τοηρια εὐϊῆεβ Ὠἰπιβα, θὰὲ ἢ ἔπαὶ ῥτο- 
Ῥἤεβίαβ εἀϊῆεβ ἃ οπυσοῦ (4556 πΊ}]ν) "--- 
Ὡοΐ οὔ Ὀμὲ τλϑην ρείβοηβ, ποῖ ΔΙΠΊΒΕΙ 
δυξ 4 ψνβοίς σοπηπλιηϊίν, ΤὍὙμε ἱπῃ- 
Ῥτγεββίοῃ τοϑάε οὐ ἴδ6 γλωσσολαλῶν ὈΥῪ 
Ὧ15. υαξέεσαποα, βίποθ ἰξ νὰ ἀεϊϊνετεά ἱπ 
8. ταρίυτε ἂπά σἱβους οἴδασ σοποερεϊομ 
(12 1), τῆσδε ἤανε Ῥδβεη νάρια; Ῥαΐ ἰξ 
Ῥονγαγ αν σοπβγπθδά Ηἷβ (811, βίπος ἴἰ 
Ἰεῖ δὴ αδ᾽άϊηρ βεῆβε οὗ ροξβεββϑίοη ὈΥ͂ 
ἐπε 5ρίτίε οἵ ἀοά (οΥ, 2 ὅογ. χίϊ, 1-1ο). 
Ους ἀεεραβι ἔδεϊϊηρβ ἔγεαιθπεῖν απίεσ ἐπα 
ταἰηα Ῥοῖονν {π6 βυτίδοε σοπβοϊ 5658. 
ει. 5. Νοιν τ βιδηδίπρ {Π6 ἄρον 

ἄτανθαςκ, Π6 ΤόΟηρτιβ5 ἅτε ἃ τϑαὶ δηά 
ἀεβίγα δε οματίβπι; {πε θείέευ 15 ὑσγείεστϑά 



:--Ὁ. 

' οἰκοδομὴν καὶ ἢ παράκλησιν καὶ ᾿ παραμυθίαν. 
"γλώσσῃ ἑαυτὸν "᾿ οἰκοδομεῖ, ὁ δὲ Ὧ προφητεύων " ἐκκλησίαν 

5. θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς "λαλεῖν " γλώσσαις, μᾶλλον 
δὲ ἵνα “προφητεύητε: " μείζων γὰρ] ὁ ἀ προφητεύων ἢ ὁ "λαλῶν 
“γλώσσαις, " ἐκτὸς " εἰ μὴ “ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία ' οἰκοδομὴν 

" οἰκοδομεῖ. 

λάβῃ. 6. "νῦνι 3 τ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν 

"λαλῶν, "τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ὃ ἐν' ἀποκαλύψει 
ἢ ἐν " γνώσει, ἢ ἐν “" προφητείᾳ ἢ ἐν 4 " διδαχῇ ; 
Τ ΝΎ. λιὶ.; ὙΝ δᾶ, χίχ. 12. -ἰον, ΡΒ], ἐΐ τ; -εισθαι, τ ΤΆ. ἰΐ. ττν 

ἰῆγουβ, 5ες χί, 18, 
Σ᾿ ὅεε χίϊ. 18, 

1; 18. ᾿ἰ. 14. 
γγ νεσ. 26: τ χίϊ, 29. διδαχη. 

ο ϑεεχίϊ. 31. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ααὶ 

, ᾿ς, Ἐ Χν, 2; τ Τίπι ν. 19. ΕῸΓΣ ἐκτος, οἵ. νἱ. 18. 
8 Μι. χνί. 26; ΜΙκ. νἱϊϊ. 36; αἴβο χίϊί. 35; Εοτῇ. {ϊ. 25; (αἱ. Ἀὶ ΟΓ. χν. 32: ἵξοχη. 1]. 

ἐ 8ες ἰ. 7. Α08., νεσ. 26; (αἱ. ἱϊ. 4; ἜΡΆ. ἴ. 17, [1|..35.  8εε . 5. 
0. Βοπι. νἱ. 17, χνΐ, 17; 2 Ἧι ἐς 

9, το; ἑδγῖςο ἰῃ Κδν.; 4. ἐἶπλεβ ἰπ Αςίβ; 11 ἰῷ 66. 
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. ὧν ἦ γν, τῶν 86; 4. ὁ "λαλῶν πὴ τ 
8, χίΐ. το, 
ΧΙ, το; 
Εοπι. χίν. 
19, χν. 2; 
Ερῆ. ἱν. 
12, τό, 20. 
5ξε νεσ. ἃ, 

»" - . ΄ Εἰ μὰς πὸ 
ἔλθω πρὸς ὑμᾶς " γλώσσαις κ ὩΣ δ 

ἦς τῆτίςς 
ἱπ Ηεδ.; 
6 ἐΐπηεβ 
ἴῃ {κ., 
Αείβ. 

π Νάγυβε, ΔΏ8τ- 
4 8: χίϊ. 30, 

τῇ 8:6 υἱῖϊι σ᾿. 

ν 8:ε χίΐ. τον 
ἴπ|. ἦν. 2: 9; Ηερ. νἱ. 2, χί!. ο; 4 70. 

1 δε» ΑΒΡ, οορ. γαρ, Π6ΚΙ, εἰς., ἰδέξ. νῷ. βγττ. (ὑνεβίοιῃ απὰ ϑγτίδη). 
ϑγυν 84]1 ργε- ϑυτίδη πῆςο. 

8 Οπι. ἡ (ἢτβι) ὅδ, 17, 67" ", οορ. 

ΟἿ χιϊ. τ8. 

4 Οπῃ. ἐν ([45:) 9 Πετι εν 80 Τίβος. ; Ὑτ. ὀχαορζείς. 

ἴο ἐλέ ροοὰ : “Ὑεἰ 1 ψουϊὰ ἢανε γου 81] 
Βρεαὶ σε τοηστιε5,---θυῖ ταέθεσ πὶ γοιὰ 
τηῖρ᾿ς ργορεδυ." μᾶλλον ἵνα προφη- 
τεύητε ἰ8 τερεδιεὰ ἔγοπι νεσ. σα: Ψψμδὲ μα 
ΑΡ. δι45. Π15 τοαδσβ ῥγαείεσ, 6 ῥγεῖεγβ 
ἔοτ τῆετη---ποῖ ἴοὸ (ἢς ἐχοϊυβίοη οἵ ἐμὲ 
Τοηρυεδβ, ἴοσ ἐπε ἔννο σὲ 8 πιῖρμε Ὀὲ μεϊὰ 
δὲ οπςε (6, 18), Ῥυξ 45 Ἰοοκὶπρ δεγοηὰ 
ἐπε πὶ.---θέλω ἵνα οσσυτβ βενεγαὶ {Ππ|Ὲ8 ἴῃ 
πε αοβρεῖβ υνἱίμουξ δὴν τηαγκαά (εἰς 
ἔοτος (Μδῖξ. νἱῖ. 12, Μαζκ νὶ, 25, ἷχ. 30, 
7οδη χνὶϊ. 24), Ὀὰμξ ομἷν Πεσα ἱπ Ρ.: 118 
βιυβεϊειείοη ἕοσ {πε ἱπξ, (λαλεῖν) οὔ {πε οο- 
οτγάϊπαϊε οἷδιιβε 18 β'ρηιβοδηῖ.--- Μογα- 
ΟΥΟΙ Ὧθ6 ΨἼΟ ῥγορἤεβίεβ ἰ5 στεδίοσ πη 
μα Ψῇο βρεακβ ψι ἢ τοηριε8᾽"---διϊδομεά 
ὉΥ ἴδε ραγί. δὲ ψίετε οὴς ἐχρεοίεά γάρ 
(1.Ε.); Ρ. 15 ποῖ ᾿πιϑειγίηρ, λὲς οτον ὕτα- 
ἔδγθεηοα ι8ὲ βιαϊεά, θὰ ρἰνίπρ ἃ ἔυγί Ποῖ 
Τεᾶβου ΨὮΥ ἐὺς ον. βῃουὰ οονεῖ Ῥτο- 
ΡΏΘΟΥ τπῆοσα μᾶῃ Τοηριδβ: ἴῃ πιδὶπ 
τϑᾶβοη 1165 ἴῃ {πε εγηΐπθηΐ βου θββ οὗ 
115. ομδγίβτη (2-4); Ῥεβίἀεβ ἐμὲ (δέ), [8 
ΡΟββεβϑβοσ 'ἰ8 ἃ “"δυβδίεσ᾽᾿ ρβεύβοῃ (μείζων : 
τ΄ χὶϊ. 31) “τῆδη τπ6 βρβαῖκεσ ὑ ἢ τοπριιε8 
--εχοαρὶ ἵπ ἴῃς οᾶδε τπδὲ ἢδ ἱπίβγργείβ 
(μῖβ εοβεδεὶς αττογαπςε), ἔμπας τπε ΟΠυγοα 
ΤΩΔΥ δεῖ εὐϊβοκίίοη". ὙπῈ μόνε ἴο 
ἰπίδγργει οηῤεγαααεά το ἴμε ρ]οββο δία 
(δεε 13, 26 ἢ'., χίϊ. 10) Ραΐβ 16 τυγϑες 
ΒΡΘΆΚΕΟΙ οὐ ἃ ἴενεῖ Ὑἱτῃ {πε ρσορῆδε: 
βτδὲ “τμεετῖηρ τηγϑίεγιεβ" (2) δῃηᾶ {πεῃ 
ταρκίηρ ἐδετη ρἰδίῃ ἰὸ 88 Ὠξάγειβ, δε 
ΒΟσοΙΊΡ ἰθῃ68 ἴθ ἔνοὸ δοῖβ ἡγηδί {πε ῥτο- 
Ῥδεῖ ἄοεβ ἰῃ οπα. ἐκτὸς εἰ μὴ 5 ἃ Ῥαι]πε 
Ῥίεοπαβγη (566 ρβτϑβ.), οοπβίβιίηρ' οἵ ἐκτὸς 
εἰ (σχοσῥέ 17) ἀπά εἰ μή (μηπέδ55) τὰῃ 
τορεῖμπεῦ; “ν᾽ ἢ τ ῖβ ἐχσοεριίοη,---Ό 685 

ΒΕ ἱπίεσργει " (νντ., Ρ. 756). Ἐὸγ εἰ νι 
50].» ἴῃ ἀϊδειποιίοη ἔτοπι ἐάν, 5ες ντ., ρΡ. 
368; ἰξ “ΤΟΡγαβεηΐβ ἴπᾶὶ ἴῃς ἐναπὶ ν1}]} 
ἄεοϊάᾷε {πε ροΐπε" (ΕἸ... Τὸ βαρρὶνγ τις 
ψ ἢ διερμην.», βυρροβίπρ αποέλεν ἰπίοσ- 
ῬΙδίεσ πιδαηΐ, 8 Ὀπρυδηηγηδίϊοαὶ ; [πὰ 
ἐάεμεδέν ΟἹ βρεᾶκεγ δηὰ ἱπεεγργείεσ 15 πα 
δβϑθηῖαὶ ροϊηῖ, ΗδἊ ἱπέεγργεῖβ υνἱῆ τῆς 
ΕΧΡΓΕ5Β ἱπέεπείοη ἐπί τε ΟΠ υγοἢ τᾶν Ὀς 
εὐϊδεά (ἵνα . . . οἰκοδομὴν λάβῃ). 

ψεῖ. 6. μαι ἴδε Αρ. 85 βαϊὰ ἰουςἢ- 
ἱπρ τε οττεγίοη οὗ σαῤβεαέίομ, ἣξ ΔρΡΡ]1Ὲ5 
ἴο πὶ οννῃ ἀρρσοδοῃίηρ νυἱϑδῖε (ἵν. τᾶ ἢ, 
χνὶ. 5 8): “Βυῖ δὲ τῆς ργδϑεηΐ Εἶτη6, 
Ὁγοίμετσβ," ---νῦν δέ, ἐσηιῤῥογαΐ, ἃ5. ἴῃι ν. ΤΙ, 
εἰς. ; ποὶ ἰορίοσαϊ, Δ8 ἴῃ νἷϊ. 14, ΧΙ, 13, 
εἰς. (5ες ΗΕ, ἀραίηβὲ σηοβέ ἱπίδγρτζεῖεβ). 
1 15 ἐὰδ οἰἑμαίίοπ αὐ Οογ. ᾿νὨϊομ ρῖνεβ 
Ροΐῃε το {Π15 τεῦ, : ψῇδε περ οουά τῆς 
ἈΡ. Ὀτίπρ' ἴο ἢΪ8 τεδάειβ 'π τπεὶγ ἰγου] ἃ 
βίδίε, 17 ἢθ ὑνεγα ἰο οὔεσ τπθπὶ ποι μίπρ 
Ῥυξ σοηἔιβοά πιυξέετῖπρβ ἀπά γανΐίηρβὺ 
(ο΄. 7-1τὴ-ττᾶη ἀρρεαὶ ἴο σοπιπιοη 56 π88. 
--Τε Βυροίδιεβεβ ἅτε ρδ1]. (εχρσεϑϑίηρ 
ΌΥ ἐὰν δοίια] Ῥοββί δΠ1ν, οὐ. 18; ποῖ 
τῇδε οοποοίνδθιγ) --- ἢ βεοοηδ {π6 
περδένε οἵ ἰῃς ἤτβε: “11 βῃου!ὰ σοτης 
το γοῦ βρεακίπρ ψ ἢ τοηριιθ5, νυ βεγεῖῃ 
Β[41}1 ῥτγοῆϊ γου--ἰῦ 1 ἀο ποῖ βρεᾶξκ ἱπ 
(α νὰν οὔ τενεϊδιίο οσ Κπον]εᾶρε, οἵ 
Ῥιορμοδυίηρ οὐ τ(εδοίηρ ὃ" [Ιπ {πε ἔου 
ἢ οἴαυδεβ, ἴῃς βεοομὰ ραΐγ τηδίομεβ {88 
ἤτβε: ταναϊδείομ οοπλαβ τπγουρἢ ἴῃ 6 Ῥτο- 
Ῥῇδῖ, Κηονίεάρε τπὩτοῦρῃ πὲ τεβομεῦ 
(ς. χὶϊ. 8, το, 28, εἰς). Ἐογ ἔρχομαι 
ΜΙ Ρίρ. οὗ πε ἐλαγαοίον οὐ ξαῤαρῖν Δ 
ὙνὩϊο ἢ ὁπε Οοπιεβ---" ἃ (πλαγα)ὴ βραδίκογ 
ὐἱτἢ τοπριιδ5,᾽" ὑπδῦ]ε ἴοὸ ἱπιεγργαῖ (βες 5) 
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χ ΟΔι. 111. 

15: ]0. 
η. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΙΝ, 

Ὅμως τὰ "ἄψυχα "φωνὴν ᾿ διδόντα, " εἴτε ἢ αὐλὸς " εἴτε 
χἰὶ, 44; 4. ὁ κιθάρα, ἐὰν ὅ διαστολὴν τοῖς "φθόγγοις μὴ " δῷ, πῶς γνωσθήσεται 
Μαος. χν. 
5. 

Υ ΝΟΥ. λ,ὶ. 
Δ 18ά. 
χἰ ΐ. 17, 
χὶν. 20. 

: Μι. χχῖν. 

τὸ ᾿αὐλούμενον ἢ τὸ ᾿κιθαριζόμενον; 8. καὶ γὰρ ἐὰν “ ἄδηλον 
᾿εφωνὴν] Ὁ σάλπιγξϊ "δῷ, τίς ' παρασκευάσεται εἰς πόλεμον ; 9. 

οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ " εὔσημον λόγον " δῶτε, 
49; ἴξᾶά. πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ; ἔσεσθε γὰρ εἰς ' ἀέρα λαλοῦντες. 
αἰ ἰΐ. το, 
χω δι- τ 
δουσα θορυβον, Ἑυτῖρ., Ηἐδ., 1003. 
8, χίν. 2, χν. 2; αεη. ἵν. 21, εἴς, 
4}; Ν 1βά. χίχ. 18, 
6. Ἡ Μῖι. χχὶν. 31; εν. ἱ, το, νἱ; 
χ το; 76Γ. χὶϊ, 5. 

ἃ ὅ8εε {ἰϊ. 22. 
ἃ Ἔσοπι. 111, 22, χ. 12; Ἐχοά. νἱϊὶ, 23. 

{Μι, χὶ. 17, ανλ.; κιθαρ, εν, χὶν. 2; 158. χχίϊΐ, τό. 
11,13; Εχοά. χίχ. 16, 19. 566 χν, 52. 

Κ Ν.Τ. Ἀ.1,} Ῥα, ἰχχχ, 3, ὅ8:ε ποὶς δεΐονν, 

ΝΎ. λ ὶ, ; -λητης, ΜΙ, ἰχ, 23. ς Εεν. ἱ. 
« Εοπ;. χ. 18 (Ῥᾳ. χν!, 
ἔ 1{κ. χὶ, 4. 86ε ἰχ. 
 Οοτ. ἰχ. « ἴ.; Αεἰβ 

1.8εε ἰχ. 26. 

λσαλπιγξ φωνην, ΑΡ. 80 Τίβοῃ., ΚΝ. Η, ἐχέ,, Ν βεῖς. 
φων. σαλπ.: ΒΟΘΚΙ, 80 Τὰ, ΑἹ., ΜΗ. »ιαγρι, ΕἸ, 

-ο΄. Αοίβ χῖχ. τ8, Μαζί, χὶ. 18 (., Μαδγκ ἴ. 
30, [κε ΧΙ, 7. 
8 45. ὈΤΤΈΚΑΝΟΕ ὈΒΕΜΕΒ5 ΜΙΤΗΟΤ 

ΟἸΕΑΒ ΘΕΝΒΕ, χίν. 7-13. Ρ. δᾶβ5 ἰπδ5ῖ 
αϑικεὰ ψῆδί [Π6 Οοσγ. νψουά τὨϊπῖκ οὗὨἨ Πῖτ,, 
1 ἴῃ πεῖν ργεβεηῖ πθεὰ Ὧθ σαπλα ἐχῃ!ἰῖ- 
ἴῃρ ἰβ ροννεσ 85 ἃ βρθᾶαῖεγν τ ΤΟπρίιεβ, 
Ῥυῖ ψίπουΐ ἃ ννογά οὗ ργορμείὶς ἱπβρίγα- 
ἕοπ οὐ ἶβε εδομίηρ ἴο οὔεσ. ϑυςῇ 
ΒΡΕΘΟΒ Ψουά ῬῈὲ ἃ πιοοίκεν ἴο {πε 
Πεδγεῖβ. ΤηΐϊβΒ Ποῖάβ ροοὰ οὗ βουπά 
απίνογβα ν, νμεπ σοπδίἀδγεά 85 ἃ ππεᾶῃβ 
οἵ οοπηπιυηϊοβιίοη.--ἰη {πὸ σδδε, 4.5΄., οὗ 
11{6|685 ἰπδίσαμηδηίβ, {πὸ ἤυϊε ἀπᾶ ἵγτὲ 
ἉῈῈ τπεὶς τιοάδυϊαιεἃ ποίΐεβ, οσ ἐπα τῇ ]]1- 
τᾶτν ἐπιπῖρθε ΨΠ 15 νατιεα 5'ΡΉ 418 (7 .); 
80 ΨΥ ἱῈ ατεϊσυ]αῖε βρεεοῇ, ἰπ 118 πυπηθδοτ- 
1658 ἀϊα!εοῖβ. ΤῸ {π6 ἱπϑίγαοίεα δῦ ἜανεσΥ 
5Υ118 016 σαττῖθϑ ἃ πλεδῃ Ωρ ; το (πε ἔογεί τοῦ 
ἰξ ἰ5 σφ Ρετβῃ (το ζ.). [πὶ 845 υβεῖεβϑ ἃτα 
τῆς Τοηριεβ ἱπ (π6 Οπυγοῦ υἱπουξ ἰπ- 
τογργεΐϊδίου (9, 12 ἴ.). 

νεῖ. 7. Ὅμως τὰ ἄψυχα, “Ουἷπ εἰ 
ἱπδηΐγαδ " (Ον.); δβ ἴῃ 6]. 111, τς, {πε 
Ῥᾶτί, δπιρῃαβίβεβ [Π6 ννοσά ἱπιπιθαϊδίθὶν 
[ο]]οννίπρ, ποῖ φωνὴν διδόντα (“ τῃΠου ἢ 
εἰνὶπρ βοιπά}) ἰπ οοπίγταβε ἴοὸ ἐὰν δια- 
στολὴν . ... μὴ δῷ (80 ποννενεῖ Υντ., ὅπ.» 
Μτ., 81πι.: “γεῖ ὑπ|ε85 {ΠῈῪ ρῖνα ἃ ἀϊ8- 
εἰποιίίοη, εἰς.᾽). ὙΠπὲ δγρυσιεπίὶ 8 ἃ 
νηπονὶ αὐ ν»ιαζις5, ἴτοτα ἀβαά ἰπβίγιμλθηβ 
το ᾿ἱνίπρ' Βρεεοῃ: “Ὑεῖ Ἴνβὴ ἴῃ (6 σᾶβε 
οὗ 11{π|655 τη ρ5 (τὰ ἄψυχα, ρεπετῖο αγί.) 
ψ Πεη ΠΟῪ εἶνε βουπά, π|685 {ΠῈῪ σῖνε 
ἃ ἀϊβεϊποιίοη ἴῃ ἐπεῖγ ποίθβ ᾽" (50 Ηξ,, Εά,, 
αἁ,, ΕἸ.).--τφθόγγος ἀεποίεβ ἃ πιεαβυγεά, 
ΒδΙτΊΟη ΟἿΒ βοιπάᾶ, ψΠεῖμεσ οἵ νοῖσα 
(Εοτι. χ. 18) οἵ ἰπβίπιπιεηῖ; 866 ΡΙδίο, 
Τίηι. 80 ---διαστολὴ ἰδ τείεττεά ὃν 1.144,, 
πὰ ὃγ Εν. αὦ ἰοο., ἰο ἴῃ6 ῥατ5ε Ὀείνγεεῃ 
ῃοίεβ; ΒΥ τοϑὲ οἴδειβ (δέζεγ Ρ]δῖο, 
Ῥμὴϊοδ., χ͵7Ὸ ; οἵ. Οες. αὦ ἴος.) ἴο τδς ἐπ- 
ἐεγυαὶ (Ξ-: διάστημα) οἵ ἀϊδεϊποίΐοπ οὗἉ 
ῬΙΓΟΙ ; Ῥοββίὶγ (80 ν., ΕἸ.) 11 ἱποίυδεβ 

ῬοΙΒ ἴῃ υἀπέεομπῖσαὶ [βῃίοη---νῃδίθνεγ 
ἴῃ ἔδοι ἀϊδβείπρυβηθβ ἐς φθόγγοι.---πῶς 
γνωσθήσεται κιτιλι; “ον Ψ] τῃδὲ 
ΨΜΆΪΟΙ ἰβ θεὶπρ ρἱρεᾶ ογ μαγρβᾶ δὲ ἀΐβ- 
ςεγπεὰ ὃ '΄-προν ΜΠ] ἢ αἷν θὲ πηδάς ουΐ, 
1 τὴς ποίεβ στὰπ σοηξιβοαϊν ἱπίο ὁπα 
Δηοίμο ὃ Τῆς ἄουρίε δεί,, τὸ αὐλ. . . . 
τὸ κιθαρ., δεραταῖθβ ἴῆ8 ἘΨῸ βογίβ οὗ 
πιυβὶς, ὙΤΠ5 σοπιρατγίβοῃ δε Ἀρρ]165 ἴὸ 
ἱἐπαγεϊομίαίε γλωσσολαλία, πο ἴο Τοτεΐρῃ 
ἰδηρυδραβ. 
γε ει. 8. Τὸ {με ῤὲῤε ἀπὰ λαγῤ, αἄοττ- 

τηθηΐβ οὗ ρεᾶςα, Ρ. δά ἀβ ἴογ ζυγίμεσ 111.8- 
ἐγατίοη (καὶ γάρ) {πΠ6 Ὑναῦῖ κα ἐγηρεῤεέ, 
ΤΠΪβ γα άογ ἰηβίγυτηθηΐ ΠΙΓ 1568 ἃ 5ίγοηΡ(οΥ 
ΦΧΆΤΩΡΙΟ : ναι βίρ᾽ 418 οσδῃ δὲ σίνεπ ὉΥῪ 
15 βίταρίε ποίε, ρὑσγονί δὰ ἔπαγε 15. δῇ 
υπδεγβίαπάϊπρ θείννεεπ ἰσυσηρεῖεσ ἂπά 
ΠΕΆΓΟΙΒ; “ἀπῖ8β (26 σαηΐιβ δἰΐὰβ δὰ 
4118 νοσδῖ τα} 165 ᾽ (Β6.). ὙνιμουΣ βυςῃ 
Δρτεεγηεηῖ, ογ ΜΙ ἃ ννανετίπρ, πα! διίηος 
βουπά, ἐῃε ἰουάεδε Ὀ]αϑὲ υξίοτβ ποιμίπα 
ἴο Ρυγροβε: “Ἐογ 18 τῆς ἐγτυσηραῖ δἰβὸ 
δἰνέβ δῃ υποεγίδίπ νοΐσα, ΠΟ Ὑ]1 ργε- 
Ῥᾶτε ἴογ ὑδίε)" ον ἀϊδβαβίτουβ, δὲ 
16 οτεῖςα] πχοτηθπί, ἴο ἄουθὲ ννμεΐπογ ἴῃ 6 
ἐγαιπιρεῖ δου πβ Αἄνδηοσε οὐ Ἐείγεδε! 

ψεσ. 9 επίοσοθβ {πὸ ὑννοζοϊά 1Π1υϑίγαϊτίοη 
οὗ νν. 7 1.: “80 4180 ἴπ γοῦγ οἂβε (οὕτως 
καὶ ὑμεῖς), [{ τπτουρἢ τὰς ἰοπρτδ γοῦ ἄο 
ποῖ ρῖνε ἃ ννοσᾷ οὔ οἷεαῖ βρη ποδίίοη 
(εὔσημον λόγον), πονν Ψ11 {πᾶὶ ὑναῖο ἢ 15 
Βροίκβη ὃε ἀϊβοεγπεά ὃ ""---εὔς-σημος (ἔτοπι 
εὖ ἀηὰ σῆμα, ἃ εἰρη) ἱπιρ|1ε5. α ρισαμὴπρ' 
ἱπ 6 νοτά, πὰ ἃ ριδαπίπρ' ροοά ἐο πιακδ 
ομέ; ο΄. ϑορβοοῖββ, ἀπέρ., τοοφ, 1021.--- 
“πὥς γνωσθήσεται κιτιλ. ; ἰδ ἀπ Εοἢ0 ἴτοπῇ 
νεγ. 7; δπὰ “πε ἴοπρτιε " (διὰ τῆς γλώσ- 
σης: οἷ 11], 5, νἱ, 4, νἱϊ, 17), 45 [πῈ τπθδπβ8 
οὗ Πυΐπρ' Βρεεοῇ, ἰδ τπσαδι Ὀεΐοσε ἴπε ἐὰν 
ἴῃ επιρἤδίῖς σοπίγαδε ἴὸ “τηε [{ξ6|655"᾿ 
Ῥίρε, εἰς, Ρ, ἄοεβ ποῖ παγαΐογα γαῖδσ ἴῃ 
1818 βοεπίθβηοε (45 Ἐδί., αἀ., Εά, ψουϊὰ 
δανε 11) ἰο ἔπε βυρετγπαίυσαὶ Τοηρυς 



γπτιτιλ. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 9ος 

10. τοσαῦτα, "᾿ εἰ "᾿ τύχοι, " γένη φωνῶν ἐστιν ' ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν πι χν- 37 
αὐτῶν 2 “ἄφωνον. 11. ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ 3 τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, 

οηΪϊν, ἴῃ 
ΝΣ 
4. χνὶ. 6, 

ἔσομαι τῷ λαλοῦντι 4 βάρβαρος, καὶ ὁ λαλῶν "ἐν ὁ ἐμοὶ βάρβαρος - ζύχον. 
12. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ "ζηλωταί ἔστε "πνευμάτων, πρὸς τὴν 

βεπβε; οἵ, χίϊΐ. 2. 
ἱ. τα; ΟΟἹ. 1], τα; Αοἰδ χχνίϊί, 2, 4. 
Τῆς, 11. τ4: τ Ῥεῖ, Εἰ. 13; 

λεισιν: 811] ππος. Ῥὰϊ ΚΙ,. 

Ρ ΝΟΥ, λ.1, ἰπ τηῖβ βεηβε; ΝατΡ. νἱ, 41; Ρ]αὶ., Ογαί,, 3948, εἰς. 
τ ΟἹ. νὶ. 2; ἔοπι. χὶ. 25 (). 8ὲες τ. Ρ. 481. 

ἴουσ {{π265 ἴῃ 1.1, ἀπά Αοἰβ; οἵ. -οω, χίξ, 36. 

8εε χίΐ. 
10. 

ΟΗ! ἴῃ 
τιῖβ 

ᾳ Εοζ. 
5 64]. ἱ. σ4; 

τ ΡΊ., 5ες χἰΐ. το, 

2Όνι. ανυτῶν 41] ρτα- ϑυτίδῃ ὑπος, 
5 Ἰδω, Ὁγ ἰϊδοΐβη;, ΑὨ"Ἷ,, 17, 46. Ὁ, γινωσκω. 

4 ὁπι. εν 6, 6γ"", ἰἸαΐξ, νβ. βυγυῖσ. σορ. 

(εἰβενμεγε, τιοσεονεσ, εχργεββεά ὈῪ (6 
ἀπαγίλγοις γλῶσσα: οἰπεχννῖβε μετα), ἔοσ 
ἴε 15 ρσεοίβεϊν ἢἰβ οδ᾽εοείοῃ ἴο ἐπ|5 οματίϑπὶ 
{πᾶὶ ἰξ ρίνεβ ἂπ ἄσημον ἱπείεδά οὗ ἃ 
εὕσημον λόγον (1:6, 19, 23); πε πιεδῃβ ἴο 
ΒΑΥ: ΑΒ ἱπαηϊσηδίθ ἰπβίγυσηθηῖβ ὈῪ ἅτε 
τηοάυϊαιίοη, ἀπὰ ὉΥ ἴπε χε πιεδηΐπρ 
αἰιδοπεά ἐο ἐμεῖγ ποίεβ, Ὀθδοοτθ Ἔχργαβ- 
δἶνα, 80 ἰξ ἰβ ἰὴ ἃ Βίρμεσ ἄεργε υντῃ τς 
Βυπιαη ἰοηριε; ἰΐἰ8 νοσδῦϊεβ σοῆνευ 8 
τηβδηίηρ ᾽αδὲ ἴῃ 80 δι 45 ἴΠεὺ δῖε ογάεσαά, 
δτεϊουϊδέε, αηἃ ςοηϊοττλε δ το υβαρο᾽᾿. Νον 
τηἷβ 5 παι {πε Οοτ. (]οββοίδιία εὐ πο: 
“ρου γοῦ Ψ|Π ὃε (οἴμεγινίβε) βρβακίηρ 
ἱπίο ἐπε αἱγ᾽"---ἶμε ἰββιια οὐ υπϊπιεγργείβα 
Τοηριε-βρεακίηρ (φῇ. 2, 17, εἰς.).---εἰς 
ἀέρα λαλεῖν, ἃ ρΡτονεΣ Ὁ 2] εχρτεββίοη (ο ἶχ. 
26) ἔον ἱπεβεςίιδ) βρεβοῖ, {κε οἷ “ (41Κ- 
ἴπρ' ἴο 26 νυνῖηά "; ἰη ῬΏΠο, ἀερομνθεῖν. 

γεσγ. το. ϑρεακίηρ οἵ νοὺδὶ υἱΐθγαποθ, 
πε Αρ. ἰ5 τεπηϊπἀεὰ οὗ τς τεμἰ ἐμάς οὗ 
πυπιδη ἀϊδ]εοῖβ; 115 ϑυσρεϑίβ ἃ ἔπγίπεῦ 
Ῥσοοῦ οὗ δἷβ οοπιεπίίοῃ, ἴπδὲ {ποσα τιμβί 
Ὀε ἃ βειε]εά δηὰ ννε!]-ουβεγνεά σοπηδχίοῃ 
θείννεαδῃ βοιπᾶ δηά βεῆβε. “"ἔνεσ 80 
ταν Κίπάβ οἵ νοΐςεβ, ἰξ τῇδ Ἵἤδηςε, 
εχίβε ἴῃ {πε ψοσὶά.""-πη εἰ τύχοι (ἰ ἐΐ 
ὁπομία παῤ Ξε τυχόν, χνὶ. 6), ννϊοἢ τα- 
τῆονεβ 81] κηόννη [ἰτηΐτ ἔγοπι ἴῃ τοσαῦτα, 
δε6 ποίε οἵ Ε]. Ἐοσ ἴπ8 δπδσγίῃγοιιβ ἐν 
κόσμῳ, “Γ΄. 2 Οοτ. ν. το; “ἴῃ [Πε «τσογία " 
τ βρβετα 50 νίάε.---καὶ οὐδὲν (:6. τῶν 
γενῶν) ἄφωνον, “᾿Δηᾶ ποπε (οἵ {πεπὶ) 
γοΐςθ 655 ̓ ᾿ : ποῖ ἰδυϊοίοροιβ, θαϊ δββεσγί- 
ἰπρ' ἔοσ Ἴνεσυ “ Κίηα οἵ νοῖοε "᾿ {πε τεδὶ 
πδῖυτε οὗ ἃ νοΐῖςβ, υἱζ., ἔπαὶ ἐξ γιξαπς 
ϑσογιεέϊηρ᾽ ἐο Ξοπισδοάν ; “Ὁ ]πὶ βεπυβ 
νοσυπὶ νοοΐβ Ἔχρεσβ᾽᾿ (Ἐ5:.); “δυσιπα 
ἴδῆσυιθ πεβδὲ πὲ ποητίδπριε "; [δε 
Οτεεῖκβ ἴονε ἔμπεβε ραγαάοχιοδὶ Ἐχρσβϑ- 
ΓΟ τΩΑ βίος ἀβίωτος, χάρις ἄχαρις 
(αἅ., Ηπ.). Ὑῆε ΝΕ. δπὰ ΒΖ. ταΐββ ἴῃς 
Ροΐπε ἴῃ τεηἀδοσίηρ, “ ΙΗ] εδὲ πηαέιπι "". 

Ψψεῖ. τ᾿. “1 ἴπεπ 1 Κηον ποῖ {Π6 
παεαπΐηρ οὗ τε νοΐος " (τὴν δύναμιν τῆς 
φωνῆς, υἱπηι οὐ υἱγέμέεηι υοσὶ5)---ἴοτ Ἔν ΘΓῪ 
νοΐςβ λας ἃ τηδαπίηρ (τοῦ); οἡ [πὶ8 νϑὺν 

Ῥοββίθ!ε Πυροιμαβὶβ, “1 8:81] θὲ ἃ θατ- 
Ὀατίαπ ἰο {πε βρεᾶβίεγ, απὰ τΠ6 βρεαίκεσ ἃ 
Ῥαγϑδσίδη ἴῃ σαϊδιίοη ἴὸ πη" (ἐν ἐμοί, οἵ, 
Μαῖι, χχί. 42, πιὰ ρεῦῃδρβ ἴΐ. 6 δϑονε), 
ΟΥ “ἴῃ ΤῊΥ Θαγ". Βυ (5 {ΠΠπβεγαείοπ οἱ 
186 ἔα ἘΠῚΕΥ οὗ {πε απ πιογργεῖεὰ Τόοηριεβ, 
Ῥδὰ] ἱπιρ οἰ εἰν ἀϊβεῖ συ βῃμαβ ἔπετὰ ἔτοσῃ 
παίμγαὶ! ἰοτείρη ἰδηριαρεβ; ἔπεσε ἰ8 ἃ 
μετάβασις εἰς ἄλλο γένος 'π {πε οοπη- 
Ρατίβοῃ, 7υϑὲ 28 ἵπ (πε ρῥγενίοιιβ σοπὶ- 
Ῥατγίβοῃ ψγ ἢ Πᾶτρ ἀπά ἱγσυπηρεῖ; πα ἄοεβ 
ποὶ οογῤαγέ [Ὠϊηρ85 ἰάδητῖοαὶ. ὙΠε βεοοηᾶ 
ἤρυτε βοεβ θενοπὰ ἐμὲ ἢτγβι; βίποε {πε 
ἔοτεΐση βρεεοῆ, {πὸ 1Πε πηγϑβίεσίουβ γλῶσ- 
σαι (2), την ἰάε ἃ ρσεοίουβ τηξαπίηρ, δηὰ 
ἰδ ἴμ6 τῶογε ργονοκίηρ' οῃ ἴῃδί δοσοιηΐ, 85 
πε τερεαϊεά βάρβαρος ἱπεϊπιαίεδβ. 

γεζ. 12. οὕτως καὶ ὑμεῖς 18 ρατὶ. [0 
νεῖ. 9; ὕῖ {πε δρρ ἰοδιίοη 18 ποὺν ἑυγηδά 
ἰπίο δῃ εχῃογίδίίοη. Ρ, ἰεᾶνεβ ἐπε ἰδϑὶ 
σοτηρατίβοη ἰο βρεᾶκ ἴοσ ἰ15361ξ, δη ἃ ῃαβίεῃβ 
ἴο δπίοτος δῖ ἰεββοῃ: “50 δἷβο ψ ἢ 
Ὑουγβαῖνεβ; βίποε γοὰ ἅτε οονείεβ οἱ 
Βρίτἰῖϊβ (ζηλωταί ἐστε πνευμάτων), 56εΚ 
{παῖ γοῦ τῖᾶν δϑουπά (1 ἐπεπα) νἱἢ ἃ 
νίενν ἴο ἴπε εἀϊένίπρ οὗ (πὸ ομυτγοὶ "-- 
ΟΥ “ἴον τῇς εἀϊέγίηρ οἵὗἩ πε σμυγοι βθὲκ 
({π6π|}, ἐπδὲ γου πᾶν δοουπὰ (ἐπατείη) ᾽". 
ΤΠ Ιδίξεν τοπάσσίηρ, ργεξεσγεά Ὀν Ὅν. 
Με., ΑἹ., Ηξ,, ὅ1)., 15. ἴσῃδσ τὸ ἴῃς ογάδσ 
οὗ τε νψογάβ, δπά στερζσοάυσεβ [Π6 6πὶ- 
μαβὶβ οἵ πρὸς τὴν οἰκοδομ. τῆς ἐκκλ. 
ητεῖτε 85 ἰΐϊ8 οὔΐεοι βυρρ!ίεά Ὀεΐοτε- 
δαπᾶ ἱπ ἴπῸ ργενίουβ οἴδιιβε, δπά ἵνα 
(περισσεύητε) θεδτβ ἰξ5 ογάϊπαγυ βεῆβε 848 
ςοη]. οὗ ῥμγῥοσε. ϑρίτγιτυδὶ ρόννεσβ ἅτε 
ἱπάεεάἃ ἐο δὲ σοερμΐ (οῇ. τ, χίϊ. 31), 
Ῥτονἀβά ἐμαὶ ἔπε Ὅε βοιρᾷι ἔογ {πὲ 
τεϊρίουβ ργοδβείπρ οὗ οἴμεσβ, τοὐέδ α υἱεῖ 
ἐο αϑομμά ἐμ βεγυΐοε ἴο ἴδε ΟΠυσοδ, 
Τῆς ἵνα οἴδιδβε ἰΒ ἘΠ μαι]. ἰο πρὸς τ΄. 
οἰκοδομήν (ςγ. νἱῖ. 35, 2 Τίπι. ἰ1|. 16); 
ε΄. Ἰομπ χ. το, ἀπά οἴδεσ ρδγίβ. ἔογ περισ- 
σεύω.---ζηλωταί, «εαϊοίς, ἐπ ἐλιμδίαςἐς αὐίεν 
ορίγἱ ἐς (Εν.),-τβεὰ ρεγῆδρβ νυ ἃ του ἢ 
οὗ ἰγοῦν (Ηπη.). ὙΠε Οοσ. πᾶνε αἰγεδάγ 
4.6 δα βεγη 688 ἴῃ δὲ Ρ. οογηπιθηαβ ἴῃ νεσ. αὶ 



9οό ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΙΝ. 

ἃ βεο νεῖ δ." οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε, ἵνα “ περισσεύητε - 13. διόπερ) 
ν ὅ:ε ν]]!. 

Ν δεε χπὶ, ὁ “λαλῶν " γλώσσῃ " προσευχέσθω "ἵνα " διερμηνεύῃ." 
χινα, ῬΒΠ, 

ἴ.9; Οο].ἱ. 

Ἢν 

14. ᾿ξὰν γὰρ2 προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ "πνεῦμά μου προσεύχεται 
, ἷν. 3; 2 ὲ νοῦ 5ἃ ν,( νοἦν ἢ ᾿ , 3 ΠΕΡΙ ὁ δὲ νοῦς μου "ἄκαρπός ἐστι. 1ς. ὃ" τί ἢ οὖν " ἐστι; προσεύξομαι 

ἵπ. τῇ ΜΙ, τῷ “ πνεύματι, προσεύξομαι 3 δὲ καὶ ὁ τῷ “ νοΐ 
χχὶν. 20; 
Μκ. χὶν. 
5; ὁπως, Αοἰπ νἱϊϊ. 15. Υ 8:ε χίϊ, 30. 
ὑδδ 2; Με, χίϊΐ, 22; [6ζὶ 11. 6; ὙΝ 184, χν. 4. 

ἀδῖ,, νεσ, 4; Εοπι. νἱ]}. 15: Οἱ, 111, 3, ν. στό, 25; σ Ῥεῖ. ἐϊϊ, 18, ἱν. 6. 

“ψαλῶ τῷ “ πνεύματι, 

Ζ͵]ϑὅεε ἰΐ, σσ. ΔΈΡΠΟν, τα; Τίς, 1ἰϊ, 14; 4 Ῥεῖ, 1, 8. 
Ὁ ες. 46; Αοἰβ χχὶ, 22ὦ.:. ς ϑεε ἰΐ, 11. [πβίγυπι, 

ἃ Βοπι. νἱΐ. 25. ε Εοπα, 
χνυ, ο(Ρ5. χνὶΐ. 40); Ἐρῆ. ν. τὸ; 88. ν. χ8; Ῥ85. ῥαθδίη, 

1διο, 411 πος. θαΐ ἐφ ΚΙ, 

3 Οτἵη. γαρ (ἢ) ΒΟ, 17, β8. Ηξεηος 1,δοῆπι, ἀπ ΥΝ.Η. ὀγαεκεῖ. 

5 προσενξωμαι (νίςε), ΑΠ6Ρ, 46; δ᾿, -ωμαι, -ομαι. 

4 Οπ. και ΟΚΡ, αἴξ. νε΄. 58Π.--- δβίεγη ναγίδηϊ. 

δῖ 11 15 ποί ργοπιρίεά ὃν {πε Ὀεβί τηοζίνεϑ, 
πος ἀϊγεοιεά το ἐπε πηοϑὲ ὑβεῖι! επᾶ : {Π15 
Ψογὰ ννᾶβ σοϊησηοη δηοηρβί γαακβ 85 
ἀεβοσι δίηρ ἐπε ἀγἄεης νοίδιὶεβ οὔ ἃ βοποοὶ 
ΟΓ ῬΔΓΕΥ, ΟΥ ἔποβε εδίουβ ἔοσ ἐπε Βοποὺγ 
οἵ βοπὴς ραγιίσυϊας τηδβίεσ (ο, Οἱ. ἱ. 
14).---πνεύματα ἀϊεια, βοιηενῃδί ἔτοτῃ 
τὰ πνευματικά (τ), 5δἰρη γίηρ ποῖ “δα 
ἀτοιστὶ βρ᾽ γε δὶ " Ρόννεῖβ, ας πρσσση 
Ὄγοός ΘΘΏΕΓΑΙΪΥ (5εε χίὶ, το, διακρίσεις 
πνευμάτων, τ Ἰοΐη ἱν. 1, δῃηὰ (πε νγδγη- 
ἱπρ' οὗ χίΐ, 3; οὐ με ῃοίεβ); “τς Οογ. 
βουρμξ βιρετηδέσσαὶ απάἀοντσηεηΐβ, ΠῸ 
τηδῖίεσ ψνμδὲ ἐπεῖὶς πδίασα τηΐρῃς ὈῈ᾿ 
(Εἀ.)-ταᾶῖ δὴν ταῖβ, πεν ᾿πουρθὶ ἴοο 
ππ||6 οὗ ἐδε ἴγσὰβ βουζτοβ πὰ υ56 οὗ {π6 
οἰμδιίβσηβ, θα. ἴοο το δηᾶ ἴοο Ἂπὶὰ- 
Ἰουϑὶν οὗ ἐπεῖγ οαςννασὰ ἱτηργεβδίοη πὰ 
Ῥγαδβίρε (8βεε πνευμάτων, 32).---ΕνεΙ]πρ 
( ὲς ῥμαμὶ. Απρεὶ. μι. Π)ἀπιομοίορὶε, ῬΡ. 40 
1) ᾿πέετβ ἔτοπι {π|5 ραβϑβαρε, δίοηρ ἢ 
Εεν. χχί!, 6, ἔπε σοηοβρήοη οἵδ πμηιδεν 
οὗ Ὠϊνῖπε “ βρίγι 8" πὶ πῇδῪ Ροββεβ85 
ταθῃ; Ῥαϊ ἢε Ὄνεγργεββαβ ἴΠ6 ἴυγη οὗ ἃ 
βίη ρ]ε ρῆγδβε, 'ἰπ οοπιγδάϊοιίοη ἴο ἴΠ6 σοη- 
ταχὲ, νος Κποννβ ΟΥΪΥ “πε οπε δηά ἐπα 
56 -ϑατα Θριτε ̓̓  48 ἔτοστῃη αοά (χῖϊ. 11). 
ες. 13. ““ὙΝΒεγείοσε (βίποα ἴΠ 5 ΟὨΪΥ͂ 

οδπ {πε γλώσσαις λαλῶν ᾿εὐπν [ῃς 
σἤυτοῦ) εἰ δἷπὶ ψῇο βρεβδῖκβ "ἢ 8 
τοηριια ὑσᾶν [μὲ πε πιϑΥ Ἰηίεγργαι ᾽᾽ : οί, 
νεῖ. 5. [τ ἀρρϑᾶγϑ πὲ (ἢ βρεᾶκεσ ψἱΣ 
Τοηριδβ ἰπ βοπιε ἰπβίδηοαβ σου] γεοδί!, 
Οἱ τϑοονεσυ, δὲ ἢ6 δὰ υἱίετεὰ ἴπ 15 
ἰγαποθ- οβίαϑυ, 80 85 [0 τεπάδγ ἰξ ἱπίο 
ταιῖοηδὶ βρεεοῖ. ΤΕ ἴῆτεε νῦ5. ἃγε 27.» 
ταρυϊδεηρ οὐττοπὶ ρτοσδάμτε.--- Ὡς ἵνα 
οἴδιβε, δέξεγ προσευχέσθω, ρἶνεβ ἴῃ ῥπγ- 
ῥογέ οἵ ἰῃε ργαγεῖ, 85 ἴῃ ΡὮΪ], 1. 9; οἷ ἱ. 
10 ἅῦονε, χνί. 12; [χπκε ἴχ. 40, εἰς, Με.» 
ΕἸ., δρᾶ οἴβεγβ, ργεῖδσ ἴο Ῥογσσονν γλώσσῃ 
ἔγουιλ (ἢῈ παχὲ νϑσ., δπᾶ σγϑηᾶδγ ἰδυβ: 
“1μ6ὲ πἰπὶ {παῖ βρεακβ (ἢ ἃ τοπρπ 6) 

ῬΓΔῪ (Ἐγαν), ἴθ ογἄθγ τπδὲ ἢ πῖᾶν 
Ἰῃΐογργει "; Ῥαΐ (Π15 βίγαίηβ ἴδε οοη- 
βίγυςτίοη, δὰ γλώσσῃ δρρεδῖβ ἴο δὲ 
δἀάδεά ἰπ νεῖ. 14 υδὲ θεσδιβε ἐπε νὉ. 
προσεύχομαι δὰ ποῖ Ὀεεη 50 ὑπάετ- 
βίοοά δείογα. 

8 46. ΤῊΕ ΝΟΥΣ ΤΗΕΞ ΝΕΞΡΕῸ ΑἸΡῪ 
ΟΕ ΤῊΞ ΠΝΕΥ͂ΜΑ, χίν. 14-20. ἴῃ 8 44 
{πε ΑΡ. μᾶ8 ἰπϑίβεεα οἡ σά βεαέΐοη 5 ἴῃς 
επὰ δπά τηδκ οἵ αοά᾽β ρἰεῖβ ἰοὸ Ηἰβ 
ΟΒυτοῇ, δπὰ ἰπ 8 45 οὐ ἐμέθι πρὶ δὶ ἐν 85 
ἃ οςοηάϊίοη πεοδϑϑασν ἰμεγείο. Νον ἴδε 
[δου ΠΥ οἱὗἉ ἱπιε!!ρεπος 15 ἐπε νοῦς ; δηά 
ΜῈ δῖα 88 ὑτουρμε ἴο 8εῈὲ ἐδμδὶ ἴοσ ἃ 
Ρτοβίδοίε οοπάσπος οὐ ψουβῆϊρ, ἀπά ἴῸσ ἃ 
58η6 δηὰ βοιπηᾶ Οπυγοῦ 11{π (14, 17 ἢ, 
23), ([Ὡε υπάετοιδηάδίηρ πηαβὲ θὲ ἴπ ἐχεγ- 
οἶδε : ἰξ 18. ἃ νεῃίοὶα ἱπάϊβρεηβδθὶε (14 ἢ.) 
ἴο {πε εἐπεγρίεβ οὗ ἴῃς βρίσίι. Οπ τπῖβ 
Ῥοΐπε Ρ. 18 δ οπὲ νν ἢ ἔπε τηθη οὗ αὐποβὶβ 
δι Οοτ. ; δε ἀϊδοουπίεδηοαθβ 211] αβϑαταρ- 
τίοηβ τηδᾶε ἴπ {πε ἤδηηε οἵ ""ἴμε ϑρίτιε 
τπδι οἥεηά δρδϊῃβδὲ βοῦεγ ἡυπᾶάρτηθης (20). 
ΤᾺ ραββᾶρε, ἰπ ἃ βεπβε, σοππίεγδίδποθβ 
ἰ. 18-1, 5; 1 βῆοννβ ον ἕασ (ἢς Αρ. ἰ5 
ἔτοτη ρργονίηρ ἃ δ᾽πὰ ἰδηδίϊοῖβτη Οσ 
ἰγγδείοηδὶ ταυβεϊοίβση, ὑγμθη ἢθ ἜΧδ]Π15 86 
ΟΘοβρεῖ δὲ {πῈὸ ὄἐχρεῆβε οὗ “τῆς ννϊβάοπη 
οἵ τῆς ννοτϊ ἃ ", 

ψετῖ. 14. Τῆς Τοηρτιο Π85 Ῥεβη πηδσκεὰ 
Οὐδ 45 δὴ ἱπέετίοσ οματίβπι, θεοαῦβε ἴξ 
ἐοες ποὲ φαΐέν οἰδεγς ; 11 15 1ε58 ἀββίγα]8 
Αἶϑο θεοδιβα ἐέ ἄοός ποὲ ἐμγῃ ἐο αὐοροτιπὲ 
ἐδδ τιαηἧς οτυη ἱμέοι ἔρόηοε; “ἸΓῚ ῬΤΑΥ 
ψἰτἢ ἃ ἰοπραα, ΠΊΥ ϑριτξ ργάγϑ, Ὀαΐ τῶν 
υπἀεοτβίδπάιπρ (νοῦς) 15 ἀπέστη] ᾽ς, ΤΕΣ 
ἱπιτοάποίοσυ γάρ (5ε6 ἵχί!. ποίε) ββεσηβ 
μαγάϊν πεεάεά; 1ξ βεπυΐπα, ᾿ξ διΐβομεβ 
τ ϊβ νεῖ. ἴο νεῖ. 13, 8ἃ5 δίνιπρ ἃ δυσί ῃεσ 
τεᾶβϑοῦ ΨὮΥ ἴπΠ6 γλωσσολαλῶν 5ῃου]ά 
ἀεβῖγε ἴο ἱηιεγργεί---ὐίζ., ἐπδὲ 5. οννῃ 
ταϊηἃ πδὺ ραγίδκε ἐτυ ξεν ἴπ Β15 ΡΓΆυ 6 ϑ. 
ΙΏ ΔὴΥ οᾶξδθ, ἰδ οοηδίἀεγαιίίοη παγα 



13-.18. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ α θῇ 

"ψαλῶ δὲ καὶ τῷ “ νοί. - τό. ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς 2 τῷ ὃ “ πνεύματι, ἴ 5: χ. 6. 
ὁ " ἀναπληρῶν τὸν ἢ τόπον τοῦ "ἰδιώτου πῶς " ἐρεῖ " τὸ " ἀμὴν ' ἐπὶ τῇ 
σῇ “" εὐχαριστίᾳ, 

ἦπι ἐῃῖ8 βεπββ, ϑίγ' χίϊ, τῷ; οὐ τ, χίν. 9 ἔ, 
ποίῖε Ρεΐον. 
19. 

ἡ ϑεεΐ. 21. Ο ϑ8εεὲ νυἱΐ. 37. 
νἱϊὶ. Σ᾿ 8 8εε χἰ τὶ. χ, 

᾿ ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδε; 17. σὺ μὲν γὰρ 
“καλῶς " εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ “ ὁ “ ἕτερος 4 οὐκ " οἰκοδομεῖται. 
Ῥεὐχαριστὼ τῷ Θεῷ μου, πάντων ὑμῶν "γλώσσαις δ "λαλῶν. πὰ 

Ε Ῥτεοίβεϊ υ 
(85, 
ΒΙΌΙ. λ.,, 
88:8 χνΐ. 
1 
Ἐσυπά ἴῃ 

1τ8. Τοβορὰ. 

ῬΒΐΙο. 
ΒΝ.Τ. λιὶ. 

ἱ ψεγ. 23 ἔ. ; 2 Οοσ, χὶ. 6; Αςίϑβ ἶν. 13; Ῥτγον. νἱ, 8. 568 
ἵ 2 Οογ, ἱ. 20; λέγ. αμην, Ἐδν. ν. 14, εἴς, 

ὯΔ 12 {Ἰπ|ε8 ἵπ Ρ.; Αςἴβ χχίν, 3; εν. ἵν. 9, νἱΐ, 12 ; -τος, (οἱ. 11], 15; -τεω, ῥασεΐν ἐπ Ῥ. 
Ῥϑεεὶ. 4, δῃὰ τὰ ἄρονε. Αὐβοὶ., ξεὲ χὶ. 24 ἰ 

Ἰ 2 Οον. χἰϊΐ. δ ; Ηδθδ. νι α; Αςίβ χὶ. 

ᾳ ϑεε ἰν. δ. τ ϑὲεὲ 

1 Οπι. δε (ἢ) Βα, 46. 1,Δοῆπι. οπι.; Τε. απὰ ὙΝ.Η. ὀγαοκεί. 
Ξενλογῃ ς» 41} ὑπος, μὰς ΟΚΙ,. 
δ εν πνεύματι ()): δ ΒΌΡ, 73, σορ. 588, ὝΨΗ. ὀγαοξεί, 

πνευματι (ὃ), δ᾿ "Α6, 17,1Αϊξ. νᾳ. 5γεγ. 80 Τί βοῖ,, Ττ., ὟΝ. Η, ἐχέ,, ἘΝ. Νεβιε. 
τῷ πνευματι;: ΚΙ, εἰς,, ΟἸτ., ΤΙ άτι.----β ἴῃ ναοῦ, 15. 

“εταιρος, (α, 5ΥΓ50Ε..---δῇὴ ΟὈνίοιιϑ ἰϊαοΐβπι; βες Μί, χί, τό, 
δ ηι. μου 811 ρσε- ϑυγίδῃ ννἱπεββαβ. 

ὁ γλωσσῃ (9), ΑΒ Ο, τ7, ΙΔξτ. νρ. 80 1 δοΐῆπι., Ττ., Τίβοι., ὙΝ.Η. 3 αΥρ.ν. Ν βία 
ποΡρειπαρ5 Ῥογγοννεά ἔτοπι νν. 13 απὰ το () ὙΝ βκίεγη). 

γλωσσαις (9), ΒΚΤ;Ρ, εἰς., Ξορ. 5γῖτ, 80 ΥΝ.Η. ἐχι. 
Ἴλαλ ὦ, 411 ἀπο. θὰ ΚΙ... ὙΠε ρίρ. ἃ σταπιπηδίϊςαὶ Ἔεπιθηἀδιίοη. 

Ῥσοιρῆς 'ἴπ ΟρεηΒ ἃ πὲνν ροϊπί οὗἉ νίαν. 
“ἘΠε ἡγπΐέ οὗ [88 βρθᾶκοσ 15 Ἰοππᾶ ἱπ ἴῃ 6 
Ῥτοῆῖὶ οἵ πὲ πεάγεγ"" (Τῇά.).---" Τῇ 
γοῦς ἰ5. ΠΕΓΘ, 45 ἀἰϊβιϊηρι  βηεά ἔτοτη 88 
πνεῦμα, ἴῃς τεῆξοϊίνε ἀπά 580-οδ]]εἀ ἀϊ5- 
οὐγεοῖνε ἔδοιν, ῥαγ5 ἐμέεϊ δοϊέυα, τῃ8 
Βυτηαη πνεῦμα φηαίδητι5 σορίαί εἰ ἐπ- 
ἐδ ρὲ" (ΕἸ.}: βεεὲ Βεοκ᾽β Βιδὶ. Ῥεγολο- 
ἴορ», οὐ 1,αἰάϊανν᾽5 Βὲδ. Ποοίγίηε οἱ Μαπ, 
φιυυ.; ἀπὰ οὗ, ποίεβ οἡ ἱ. το, ἰϊ, τό ἀρονβε; 
αἶξο οη Εσπ,. νἱΐ. 23, 25. Καἰϊρίοιι ἔεε]- 
ἴηρ8 δπὰ δοινιεἰε8-τργανεσ ἴπ σῃίδῇ (ΡΏ]]. 
111, 3, Εοπι. ἱ. 9, εἰς.)---ἰακε {πεῖν τγἰβε ἰπ 
{πε βρίσις ; πουπηδὶϊν, {πῸῪ ρ8855 πραγ 
ἱπῖο οοπορρίίοη δηᾶ Ἐχργεββίοη τΠΓΟῸΡ Ἢ 
{πε ἰητεῖ!εςι. 

Ψεῖ. 15. [{ἰ5 τδς ρΡατγί οὗ ποις ἴο βῆδσγε 
ἴῃ ἀπά αἰὰά {με δχεγοίβεβ οὔ ῥμένρια: 
“Υἢαἱ ἰ5 ([Πε σα86) ἐπεπ 1 ν"}} ῥγᾶν 
ὙΠ 186 ϑρίγίε; θ.Ὲ 1 1] αἰβὸ ὑσὰν ἢ 
πε υπάδτγϑίαπάϊηρ : 1 Ψν1}] εἰπρ ν᾿ τπ6 
ϑρίγιε; ΒΜΕῚ Ψ0|1 αἰβὸ βὶπρ' ἢ ἐΠ6 ἀη- 
ἀετβιαπάϊπηρ ᾿ς. --τί οὖν ἐστιν; “Ηον 
ἔπεθη βίδπἀβ ἰδῆς πηδίίετ ν᾽" (᾿ πα ἐΥρΡῸ 
ἐπε Ν.)}: οπε οὗ τς ᾿ἰνεῖγ Ρρῆγαβθθβ οὗ 
ἄχεεκ ἀϊαίορσαε ; ἴὲ “ ς4115 διτεπείοη, να 
Βοσηδ {{πι|6 αἱ δογιεγ, ἴο με ἀρϑδοί οὗ τυ βαῖ 
Βα8 7.8ὲ θεεπ βαϊὰ " (Ε|.).- --ψάλλω ἀε- 
ποϊεά, ἤτϑε, ῥίαγέπρ' οἡ ϑἐγίηπρς, [με σἱηρ- 
ἐπρ' ἴο βυςο δοοοτηραηίϊπιθηῖ ; ΕΡΏ. ν. τὸ 
ἀἰϊξειηρ αῖθμθβ τπἰβ νΌ. ἔτοπὶ ᾷδω. ἙἘά. 
{πίη τῃδὲ ἱπϑιγυτηεπίδιϊομ ἰ5 ἱπιρ] θὰ ; 
πη1ε585 ἑοτάδθη, ατ. ΟΠ γίβεϊδηβ νγουἹά θὲ 
διγα ἴο δγᾶσα (πεῖς βοηρβ ὙἱΓ πλιυβίο, 
ΤΒτοΟρΡ [15 ΟΧΧ ὑ56, 68ρ. ἰπ {πε {{|Ὲ 

Ψαλμοί, ἐ λέϊπηι (Ε160.}, τῆς ννογὰ σᾶπιε τὸ 
βίσηϊν ἐπε οἰηρσίμρ οὗ ῥγαΐδε ἰο Οοα; Ὀυϊ 
ἴῃ6 σοππεχίοη ἱπάϊοαίεβ ἃ ἴαγρεγ τεῖ, 
ἴδῃ το {πε βίπρίηρ οἵ ἰῃς ΟὐΤ. ῬβαὶπΊ8, 
ἱξτ ἱποϊπἀεα {Π6 “ ἱπχρτγον  βεα ρϑαΐπιβ μι οῃ 
ΜΕΙΕ βυηρ ἴῃ {πΠ6 (Ἰ]Οβ5014 11, αηὰ Ἵουά 
ΟΠΪν ὈῈ πιαᾶδ ἐπίβ!] Πρ 016 Ὁγ ἱπίεγργεία- 
Ἐοη᾽" (Μτ.). ᾿ἙἘοβίβεις πεΐεγαποε σορὰ- 
ΤΏΟΠΙΥ [4115 ἱπίο 4 κΚίπά οἵ οἤαπί οἵ 
τῃαρβοάυ, τυἱίμους δτιϊου]αῖς νογάβ. 

ες. τ6. ““8΄ποε ἰἢ του 1685 (( οὔ) 
ἰπ βρί γί"): πνευματι, ἀπδτγίδτοιιϑ---" ἴῃ 
φῤίγιἐ᾽" ομἷν υνϊϊθους ἀπάἀετγβιδηάϊηρ ; οἵ, 
ἐὰν προσεύχ. γλώσσῃ, νετ. τ4.---Εὐλογέω 
(ο΄. χ. τ6, Μαῖίξ. χίν. 19) ἰβ υϑεά εἰ]ρεῖ- 
οΔΙγ, οἱ ῥγαΐδε ἰο αοά, ἴἰκε εὐχαριστέω 
(17, χί. 24); ἰξ θεδγβ σεΐ, ἰο {πε γογηὲι, ἃ8 
εὖχ. ἴο {πε »παέέεγ οἵ {παηκβρίνίπρ ; Ρο5- 
βίρ!ν Ρ. αἰϊαάεβ ἰο πε βοϊεπιπ δεῖ οὔ 
Ῥταῖβε δὲ πε Επομδγῖβε, {Π|5 εἰ] ρβὶβ δαΐη, 
Ῥεοιας το Ὀ]εββίηρ δὲ »ηδαΐς.---ἐπεί Ὁ 
ν. το, νἱϊ. 14) Ὧ645 115. “ἀδ04] σδιι54] δπὰ 
τεϊτοβρεοίίνα ἕογος, ἱπιγοάυοίηρ ἔπ αἱτο- 
πδῖᾶνε" (ΕἸ.; 50 φηαηάοφιϊάφηι, ΒΖ.; 
αἰϊοφμΐ, Ον.).---ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον 
τοῦ ἰδιώτου, πῶς ἐρεῖ κιτιλι.; “δε 80 
6115 τῆς τοβιτίοη οὗ ἴμ6 πηϊδατποᾶ, ἤονν 
Ψ1Π πε βὰν {πῈ ΑπΊεη δὲ ἣν ἴπδηκδ- 
δἰνὶηρ ἡ" Ρ, ἄοεβ ποῖ πεγε βρεᾶὰκ οὗ ὁ 
ἰδιώτης εἰπηρίν (ο΄, 24), ἃ5 πιεαπὶπηρ οπα 
ἀπνεῖβεά ἰπ ΟΠ τιβείαπιν ; ποῦ σά [15 
Μοτσά, δἱ 50 δαιὶν ἃ ἀδία, βἰρηιέν (6 ἰαν 
ΟΠ τι βιΐδη βρεοϊῆοδ!ν (45 ἴῃς ΕΓ. πιοβεν 
τεδά (Ὁ); [πε τηδη βιιρροβεὰ “" λοίἀς ἐδ ῥίαοε 
οὔοπε υπνεγβεά ᾿᾿ ἴῃ {Π6 πηαίίεγ ἰῃ αιαϑιίου 



9οϑ8ϑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ α ΧΙν. 

ϑ9ε χ! τδὲ χορ, ἀλλ᾽ " ἐν "ἐκκλησίᾳ ἣ θέλω πέντε λόγους διὰ 1 τοῦ “ νοός ' μου ΑἾβὸ νεζγ. 4 
Δθονε. 

Ὁ θελω ἢ 
(»ιαίο), ή 
Ν.Τ, ψι; γλώσσῃ. 
4 Μδος, 
Σὶν. 42. 
“Α Τοπὶ- 

λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους ἵ κατηχήσω, "ἢ “μυρίους λόγους ἐν 
20. ἀδελφοί, μὴ "παιδία γίνεσθε ταῖς " φρεσίν - ἀλλὰ 

"κακίᾳτῇ "" νπιάζετε, ταῖς δὲ 7 φρεσὶ ὃ τέλειοι γίνεσθε. 

πιοα ἔοστηυ]α " ἷπ οἱ. Οτ., τι, Ρ. 302. ΟΛΤΚ. χν, 7, χνὶ!, 2; Με. χνῆϊ, 9. ΝΌπιρ. χχίϊ, 6; ΤῸ. {Π, 
6, εἰς, ΟΕΧΧ, ν Εοπι. ἱϊ. 18; 6]. νὶ. 6; 

ἃ Η...; βεὲ χἱϊὶ, ασ; ἰὰ Ηοπῖοσ, νηπιαχεύω. 

᾿ ΤᾺ. ἰν 4; Αὐδιβ χν ΐ, 25, Χχΐ. 21, 24. 
χ Ια ΠΠκὸ βεπβε, Μι, χὶ. τ6. 8ες νηπίος, {ἰϊ, 6, χἰϊί, τα, Ν 

Ψ 8εε ἷν. 15. 

ἴσῳ νοι μου: Δ84]] υπςο. Ῥυϊ ΚΙ... Οὗ νετ. 15. 

Βεΐηρ δὴ ἰδιώτης γλώσσῃ (ο΄, 2 Ὅοτ. χί. 
6): Τμά, τὴρθον Ῥαγαρῆγαβεβ ὉῪ ἀμύη- 
τος, μη αίεά, ἴῃ οἱ. ατ., ἰδιώτης 
ΤΏΘΔἢ8 8 ῤγίυαίε ῥέγξοηι ἴῃ ἀἰδεϊποίίοη ἔγοση 
186 ϑίαίε δπᾶ [5 οδῆςεσβ, ἔπεπὶ  ἰαγριαῃ 
88 ἀἰβε συ βηθα ἔγοπιὶ [Π6 δχρεγί οὐ ῥσο- 
ξεββίοπδὶ πη, ΤΠ ρίρ. ἀναπληρῶν, Μ||- 
Ἰηρ' μ (566 ρατ:ἴ5.), τεργεβεηΐβ με ἰδιώτης 
88 ἃ ΠΕΟΘββασΥ σοτηρ]επηθηΐ οὗ πε γλωσ- 
σολαλῶν (χίϊ, 36). Ηη. ἀπά οἴΐιοτβ ἱπδίβὲ 
οπ ἴδε [ἰΐεσαὶ (106 41) βεπβε οὗ τόπος, ἂ5 
εαυϊνα!εηΐ ἰο ἕδρα ποὶ τάξις, Ξυρροκίηρσ 
ἰδὲ πε ἰδιώται οοουρίεά ἃ Ξεραταίε ρατί 
Οὗ [πε 4556 ΠΊΌ ]Υ τοῦτ; δαΐ (Π18 ἰβ βυγεῖν 
ἴο ρῥτγε-ἀδίε ᾿ἰδίε υ5ᾶρ8.---Ὑὴὲ απίτεά 
“Ατηθη ̓᾿ 5εδὶβ πε {πδηκβρίνίηρ ρῥγο- 
πουηοεά ὃν ἃ βἰπρὶε νοῖςε, πχακίηρ ἴξ {πε 
Αςὲ οὗἩ πῃ Ομυτγοῖὶ---" ἐλε Απγεπ,᾽" βίπος 
τηῖβ νγὰ5 ἴμε ἔδτλ ]γ ἔοσσα αἶα ἴα κῃ ονὲγ 
ἔτοῃπι ΘΥΠπαρόρια ὑνοσβῃὶρ ; οὐ 2 Ὅος. ἱ. 
18 Εἴ, Οπ [15 δος! εβἰδβεῖςδὶ 56, 566 ΕἸ. αὐ 
ἰοο., πὰ Ἀϊεί. οΥ Ολγίδέαη Απεφ. συυ.- 
ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν -- τὴς οὐδεὶς 
ἀκούει οὗ νεῖ. 2. ΕἸ. οὔὈδεῖνεβ, “" ΕἸΟΠῚ 
1Π15 νετ. ἰξ ννουᾶ βεεῖι (0 ἕο ονν ἐμδὲ αἱ 
Ιεαβϑὲ βοπιβ ρογίίοηβ οἵ βαῦὶν ΟὨγιβιίδη 
ὙΟΥΒἢΪΡ όσα ἐχίειροσε ᾿᾿. ἱπάεεά, ἰἰ 18 
Ρἰαίη πὲ Ἔχίθπιρογα υἱΐεσαποα ργεναὶεᾶ 
ἴῃ {πε Οογ. σδυτγοῇ (ο, τ4 {.). 

ψεςσ. 17. “ Ἐογίμοιυ πἀεεά ρίναβι ἤδη κβ 
νν6 11" ---ἀπηγα οἷν, ἤπεὶγν (καλῶς : οὐ. Γυκε 
Χχ, 30, [Δπ|65 ἴϊ. 190): ψογάβ ἰόρἐγερεδηΐ 
ἐγοπίφιιες ((ἃ.).---εὐχαριστεῖς κεεὐλογεῖς 
(16: 566 ποῖβ, αἷβο οχ ἱ. 4).---ὁ ἕτερος, 
ἐ.6., [16 ἰδιώτης οἵ νετ. 16 5101 168, 85 'π 
ἷν. 6, χ. 29; ἴμε ργοῃ. ἃ ἀϊβείηςξ οὐ ενθῃ 
ΟΡροβίίε ρεσβοη. Ρ, εβείπιδίεβ ἴπε ἄδνο- 
οηβ οὗ {πε Ομυγοῖ ὈῪ 4 βρί ἰδ! πῈ}}}- 
(ατίδπ βίαπάασά; [ἢς δοβίγας εν εδυυϊ 
ἰδ δυδοτάϊηδιεά το {Π6 ῥγδςισα!ν βαϊἔν- 
ἴηρ: {πε Πκ ἐεβὲ ἰβ δρρ!!εᾶ ἐο ἃ ἀ{Π, 
τηδίζογ ἰῇ χ. 23, 33. 

νν. 18, το. Αραίη (οὔ. 6, ἱν. 6, ἰχ.) 
ἴῃε ΑΡ. υϑε8 ἀὐρεϑϑὶ ἴοσ δῇ ἰπϑίδπος ἴῃ 
Ῥοΐης. Ἐνξῃ αἱ Οοσ., ψῆδσγα {π15 ομδγβπὶ 
ψΜὰ8 Δριπάδηϊς, ἢ0 οὔθ “'5ρεακβ υνἱτἢ 
Τοηρῖιθ8 ἢ {πιατῖς ἐπε Ὁ]. γλώσσαις) 50 
ἰδγβεὶν ἃ5 Ῥ, ἄοεβ οῃ οσοδβίοῃ; ἴδ ἔγοτι 
τΕἰπικίπρ Πρ Εν οὗἩ ἐμὰς οἰτ, Β6 “" τπδηκβ 

Υ Ν.Τ. λι1. Ῥτοὸν χυἹ. 2. 2 8εε ν. 8, 
Ὁ 56εἰ. 6; ἔοτ δε οοπίσαβέ, 111, αν 

(ον ἐμαὶ Πα δχοαβῖὶβ ἰῃ ἴΐ, 2 ὕοσ, ν, 13 
Δηὰ χίϊ. 1-4 5ῆον ἰδὲ Ῥ. ψᾺ5 τίς ἴῃ 
δοδβίβδιις ἐχρεσίθησεβ ἢ οἷ δ]. ἰΐ. 2, Αοίβ 
ἶχ. 12, χνΐ, 9, χχίΐ, 17, χχνῖϊ, 23 ἔ,, δἴο. τς 
ΤΕ οπιίβϑίοη οὐ ὅτι δἴζεγ εὐχαριστῶ 5 
ἐχοθρίϊοηδι, Ῥὰϊ βοδγοθῖν ἱσγερπίαγ; ἰὲ 
Ῥεϊοηρβ ἴο σοηνογβαιοηδὶ ᾿ἰνε]ηεββ, δηὰ 
ΟὐουΓβ ΟσοδβίομαϊΥ δέϊεσ ἃ πυθε οὗ 
188 υεγδα ἀδοίαγαμαὶ ἴπ οἱ. ατ. : εὐ. ποῖε 
ΟΠ δοκῶ κιτιλ,, ἵν. 9; ἀπά 5εὲ ἧντ., Ρ. 
683. Τε Νᾷ., οπχϊττηρ μᾶλλον, τεδάβ 
οπιμίμη υδείγμηι ἰἰτσμα ἰοχίον, ταακὶπρ Ῥ. 
1πδὴκ αοἀ (παῖ μα οουά βρεδὶκς ἴω δὐΘσῪ 
τοῆριθ υδεα «δἱ Οογι; ]ΙΈγοσηθ, ἰπ δΐβ 
Νοίεβ, γείδσβ ἴπΠ6ὸ μᾶλλον ἐο ἐλδ οὐδεν 
Αῤῥ., 15 ᾿πουρῃ Ῥ. εοχυμεά ἱπ Βεΐπρ ἃ 
Ῥαίξεν ᾿ἰπρυΐϊβὲ τΏΔη δπν οὗ πε Ὑψεῖνε! 
-π-ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ κιτιλι: “Ῥυ ἰη 
ΟΠυΓΟ  -ΔΒΒΟΙΤΩΌΙΥ (ο, ποῖα οὐ νεῖ. 4}1 
ψουἱα (ταί 6:) υἱΐογ ἔνε Ψψοσγάβ Ψ ἘΠ τὴν 
πηδετβίδηδίηρ, [Π8Ὲ 1 τρις ἱπάδεά ἰη- 
βίσαςς ΟἴΠαΙῖβ, ἤδη ἴδπ ἐποιβαπά τγογάᾶβ 
ἴῃ ἃ ἴοπριε!"---ἀἀλλλὰ σοπιγαάϊςοῖΒ ἐπα 
βϑαπληρ' ἱπιρ]οαιοπ οὗ νεσ. 18---“ δας ἕο 
41 {παι : οὔς πιῖρῃς μανε βξυρροβεά ἴπδὶ 
Ῥ. ννου]ᾶ τηδκα πὰ ςοἢ οὗ 4 ρόννογ ἰῃ ψμϊοῃ 
Ὧθ δχοβῖὶβ; οὔ [πε σοηῃίσαγυ, 6 ριιβ 
αϑἰ4β δπᾶ ργεΐεσβ ἴο υ8ὲ δνεγσυ- δυ βρβεςξ, 
85 Ὀείηρ' εἶς ῬΙΟΥὁ δεγυϊολαδίς; εἴ. ἴοτ ἴΠ6 
βεηζίγαθηϊ, ἴχ. 10-23, 2 ΟΟΥ. ἴ, 24, ἷν. 5, 
12, 15, Χὶ. 7, ΧΙ. 9,. 1 Τἢ688. 11, 6 ἢ, 
νι δῖ5 Τόοηρας Ρ. ταὶρμξ βρεακ ἴῃ 530]1- 
μᾶς, “το Ὠϊπιθε!  δηᾶ τὸ σά" (2, 28, 2 
τ, ν. 13}; διπιοηρδὲ ἢϊ8 Ὀγείσγεη, Ηἷδ 
Οἠα πουρῆξ 15, πον δεδὲ τὸ δ 6]Ρ δπάᾶ 
θεπεῆες ἐλέν".--- Ἐς νοῦς ἱπ σοηίγαϑε ΨΙ ΓΝ 
πνεῦμα, 8εε ποία Οἢ νεγ. 14; ἴοσ [18 ἅε- 
οἰδηβίοῃ, οἷ ἴ. το.-οκατηχέω (5Ξεε Ρ4:Ἶ8.} 
ἀϊβει ποτὶ διδάσκω 45 ἰΐ σοῃποίεβ, 
ὈΒΌΔΙῪ αἱ ἰθαδϑί, ογαὶ ἱτηραγίδιίοη (“αἱ 
Αἰϊοβ υοῦς ἱμεέλέμανι,," ΒΖ.)}, ἱποϊπάϊησ 
Ποῖα ΡιΌρἤεου οὐ ἀοοίτίπε (6). θη 
θέλω . .. ἤ, ἀϊθβρεηβίηρ ψΙΠ μᾶλλον, 
8εῈ ρδτΐβ. ; »ιαΐέηε . . . 4μάμι, ΒΖ. Ἐογ 
ἔπε τδίογίοϑὶ μυρίους, οὕ. ἵν. 15. 

Ψψεγ. 2ο. Ῥ. 85 ἀγριιεά {86 βΌΡεσ σιν 
ΟΥ̓́ ΕΘΙ ΠΡ ῚΌ]6 σρεεοῃ, 88 ἃ τηδῃ οἵ ργδοιϊ- 
08] 56η88 ; ἢ8 ΠηΔΠΥ ἀρρϑαὶβ ἴο πε ρβοοά 
86η86 οὗ ΒΒ γεδάδβ: “" Βγείξσε, ΡῈ ποῖ 



190-22. 

21. Ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται, ““Ὅτι ἐν “ ἑτερογλώσσοις 1 καὶ ἐμ βεα ασνειι 
ἀ . ΄ ῷ , ΝΥ “ ΧΕΙ; 
χείλεσιν " ἑτέροις 3 λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, ' καὶ οὐδ᾽ 1 οὕτως “ εἰσα- 

κούσονταί μου, λέγει Κύριος ", 
' 

χν. 8 (158. χχῖχ. 13). 
χί. 28. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 

΄« Ρ 3 σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ ἢ τοῖς " ἀπίστοις - 

8 Ηερ.ν. 7; Μι, νἱ, 7; ὕυἱκ. ἴ. 13: Αοίβ χ, 31; Πδυῖϊ. ἱ, 43. 

909 

ἙἘ; Ρε, 
οχίτίςς 

ὰ ομῆν πότε (Α4υ}]4). 

22. ὥστε αἱ "γλῶσσαι ᾿ἔωεἰς ἀ Κοπ'. ἢ. 
δὲ 13; Ηεδ. 

ΧΙΙ. 15:1 

ἡ “ Ρει. τὰ 
᾿ το; Μι. ς ΟἹ. Αείβ 1ϊ, 4; Εχοά, χχχ. 9. Ἐὸοτ βϑῆ. ἐτερων, 7. 4 Οον, νἱϊί. 8, ἔϑεςε 

δ 866 Χχίϊ, το, ἱ ἰα 1κὲ δϑῆβε, Εοτη, ἵν. 11; δν, χίξ 1, 3, χν. τ᾿ Με, χχίν, 30; 1, 11, τα, 34, εἰς σημ., Οεἢ. ἰχ. 13; 88. 
χῖχ. 20, ἵν. 13; ΕΖεῖς. χχ, 12. Κ 86ε νὶ, 6. 

Ἰετεραις γλωσσαις : Ὁ ἰΔῖξ, γε. (ἐγ αἰδὲς Πρ πμὶς δἰ Ἰαδὲϊς αἰ 6) ἀπὰ 1,ἀεε, ΕΓ, 
Ξετερων: ΣΙΑΒ, 17, 6γ"", 73. 

ΠΣ άγεη ἴῃ τη " (5ες ρδτγὶ8.)---- ἴῃ Ἰυάρ- 
ταὶ" (Εά.), “τς τεαβοηΐῃρ ρονγεσ οα 
[15 τεῆεοιϊνα πὰ ἀϊβογιπηϊηδεϊηρ 5ἰάε᾽" 
(Ε1)); φρένες ἀϊῆετα ἔγοτῃ νοῦς πιο ἃ5 
φρόνιμος ἴτοπὶ σοφός (566 ποίεβ ἴο ἷν. 
10, χ. Σ5). Ετηυ]αίϊίοη δηᾶ ἴονε οἵ ἀϊ5- 
Ρἷαν ἵνεγε Ῥεϊγαγίπρ' (Π|5 ΟΠγοἢ ἰηῖο ἃ 
ΟΣ βῆ πμθϑθ πΠ6 νεῖν ορροβίϊε οὗ {πδὲ 
Ὁτοδά ἱπιε]ρεποε ἀπᾶ βη]ρβεεητηλεπε οα 
ΨΨΏΙΟΙ 1ξ ΡΙσπιεὰ [1561 (1, 5, ἵν. το, νιϊοσ, 
Χ. 15, εἴσ.). “1 15 οῃαγδοίεσίβεϊς οὗ τῇς 
Ομ ἃ τὸ ῥγεῖοσ τῆς δηγιβῖπρ ἴο ἐπε τιβεῖι!], 
ἴδε 5ῃϊηϊπρ' ἴο {πε 5014 ((.ἃ.). ΤΗΐβ ἰ5 
ἃ Κεδη στερτοοῦ, βοξιεπεά, πονγένεσ, Ὀγ ἴμ68 
Κιπάϊν ἀδελφοί (““5ιδνεπὶ νἱίπι παρεῖ,᾽ 
Β5:).--- γίνεσθε, “ὍΘ ἴῃ εοἴεοις,᾽"" ““5ῃον 
γουτγβεῖνεβ᾽"; οἷ. χί. , εἴς. “"Ἰῃ τηδ]ῖςα, 
δόνενεσ, δε δαδές (οὶ {π6 θά} 6); Ῥαϊ ἰπ 
ταϊη ἃ 5ῃονν γουγβεῖνεβ {111- στοινη (πγεη) ᾿", 
--Έογ {δε ἴογοε οὗ ἔμε επάϊηρ 'ἰπ νηπι- 
άζω, ς΄. πνρρ-άζω, ἐο γεδάεη, Μαῖϊ, χνί. 
2; ἴδε νῇὉ. ἰ5 Ραβεά οη νήπιος, 4 κΚὶπά οἵ 
Βυρετ δεῖνα ἰο παιδίον--“ Ῥε (ποίῖ Βογίβῃ, 
δὰ: δοίπ411ν) οὨ 158’ (ΕᾺ.}, οὐ “ ἐη- 
ξαπέϊϊε, ἴῃ τααϊῖσς ᾿ς. Ἐττγ [ἢ 6 ἀπε Πεϑἰ5 οὗ 
τέλειος ( ΞΞ ἀνήρ) Δηά νήπιος, ες ἰΐ, δ, 
χίϊ!, 9 ἢ, δηᾶ ραγὶβ. Εοσ κακία, ο΄, ποῖε 
ὁπ ν. 8: Ῥ, ἀεβίάεγαίββ ἔς αἥ[δεέίοτ οὗ 
πε {|||6 σμ Πἃ (5εε ἘΡΏ. ἵν. 32 ἢ, ἴοσ (δ 8 
φυδίτεῖε. Ορρ. ἴο κακία), 45 [εϑι15 (1 
Μδῖι. χνυὶϊ!. σ 8.) 115. σὐρηῤ ον πὰ ἄπμηε- 
δίοηο5ς. ἃ, ἐχοεὶ!θητ]}ν ράγαρηγαβαβ ἐμ ἰ5 
να. : “51 νοῦβ νοῦ]δζ δΐγε ἀεβ βηΐδηΐϊβ, 
ἃ Ια Ῥοππε πεῖγε, ρουσνὰ αυ6 οα δοὶϊ 
αυδηὶ ἃ 14 πιδ]ϊςε; τηδῖβ, φυδηὶ ἃ 1"1π|ε]- 
1ισθῆςβ, ἀνᾶης8Ζ ἄθ ΡΪ1185 δῇ ρἷυβ νεσβ ἰὰ 
τηδίαγιτέ σοταρ δία ̓᾿, 

847. ΤῊΕ ὅΤΈΑΝΟΕ ΤΟναῦξΒ ἂν Οο- 
ΘΟΑΒΙΟΝ ΟΕ ὌΝΒΕΙΙΕΡ, χὶν. 21-25. ὙΤΠα 
ΑΡ. [45 βίγίνεη ἴο νγεᾶπ ἔπε Οογ. ἔτοτι 
τιεὶγ Ομ ά βἢ δἀπιγαείοη οὐ τπεῈὸ Τοηρυαβ 
Ὁ 5μονίηρ ον υπηδάϊἐγίηρ ἸΠΟῪ ἅτε ἴῃ 
σοταρασίβοη ἢ Ῥγορῆεου. Τῆς ϑοτῖρ- 
ἕατα αυοΐαά ἴο οοηῆττη 8 ἀγριπιεηΐ (21) 
Δβοσῖθεβ ἴο {815 Κίπὰ οὗ πιδηϊξεβίδιίοη ἃ 
ῥιηίδυε ςματαοῖεσ. ΤΗτουρῃ δη δε 
νοῖσε ἴῃς Ἰογὰ βρεακβ ἴο ἴμοβε τεξιβίης 

80 σεῖς. εἀά, 

ἴο ἢδᾶγ, Υ ΨΆΥ οὗ “ βίρῃ ἴο {πῸ ὑπ- 
Βεϊἰενίηρ " (22). ὙΠεβα δρποσπιδὶ τἰΐοτ- 
ΔΏς65. Ὡθἰζπο ἰηδίγασς ἐῆε ΟΒΌΓΟΙ ποτ 
ςοηνετὶ {π6 νου. Τμε πποοηνεσγίεά ες 
ἴῃ {π6πὰ {πε βυτηρίοτηβ οἱ πιαώτδος (23). 
ῬΓΟΡΏΕΟΥ Πα5 δη εβεοι ἴδ ἀϊδδγεπε; 1ἰ 
ΒΕΆΓΟμΕΒ ἄνευ πεᾶγί, ἀπά σοιωρεὶβ (ἢς 
τηοϑὲ ργεϊιϊοθά το δοκπον!εάρε {πὸ ργα- 
ἌΜΕ (οά ἴῃ ἐπε ΟὨγίβείδη ἃ 5ϑΘ ΡΥ 
ὩΑΝ ον» 
νεῖ. 2:. Ταΐβ ΟΟΤ. οἰϊαιίοη ἰς δά- 

ἀυσεᾶ ποῖ ὈΥ ψγὺ οὗἨ ϑοτχίρίιγαὶ ργοοῦ, 
Ῥυϊζ 'π δοίεσχη αββενεσαίίοῃ οἵ ψνῇῃδί Ρ, μαβ 
ἱπειμηαίεά, ἰο δὶβ γεδάεγβ' βυγργίβα, τὰ - 
βρεοίίῃξ {πε ἱπξεγίογιεν οὔ τῆς (]οββοϊαϊία ; 
φῇ. τὰς πιᾶππετ οὗ χυοίδείοη ἴῃ ἱ, το, ἰϊ. 9, 
11, το. ὙΠα ρᾶββαρε οὗ [βαϊδἢ τενβ8]5 ἃ 
Ρτϊποῖρίς δρρὶ γίηρ ἴο 811] βιιο τηοάεβ οἱ 
ΒΡθεοἢ οἡ (οὐ β ρατί, ΤῊ {|6 ὁ νόμος 
]ενῖβῃ ἀϑᾶρα εχίεπάεά ἰὸ ϑογίρίυγα 
δι ἴάτρε; βεὲ οπι. 1, το, ]ομη χ, 34. 
Ρ. 5ῃοννβ πεγὲ 85 Ἰηδερεηάδηςε οὗ {π6Ὸ 
ΤΧΧῚ τῇς βτβὶ οἰδυβε, ὅτι... τούτῳ, 
ἔο!ονν8 τἴπ6 Ηεῦὃ., οηἷν τυγηΐηρ' πα ῥγο- 
ἢιδι᾽8 {πἰγά ρεζβοῦ (“ Ηδ νυν} βρεᾶῖ "" 

ἰπῖο {με ἢσβί, ἔδτβ ἀρρτορτίδεϊηρ {με 
ννοτάβ ἰοὸ αοά (λέγει Κύριος); Οτίρεη᾽ 5 
Ηεχαρὶα δηά Ααυ114᾽ 5 ασ. νεγβίοη τὰπ ἴῃ 
Αἰπχοδῖ ἴπὰ 5β8ηΊ6 ἰθγῃ8 (Ε].). Ῥδῃ]5 
βαοοπά οἴἶδυδε, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακού- 
σονταί μον, ἰ5 δαξεά οη! ἴῃε ἰαϊίεγ οἰδιιβα 
Οἱ νεσ. 12 (ἰγαπβίαίεά ργεοίβεϊιυ ἴῃ ἰῆς 
τ ΧΧ, καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν), ὕαϊ 
ν ἢ ἃ πον ἴυγη οὗ τηεαηΐηρ ἀγανγῃ ἴτοτὰ 
(π6 ρεπεγαὶ οοηπίοχι : Ὡς οὔθ 85. ἰγγεὶε- 
νδηΐ τῇς ἴογσηογ ρατὶ οἵ νεσ. 12. ΤῈ 
οἱ ρῖπΑ] ἰ8 ἐμεγείοσε σοηἀδβηβεά, δηά βοσηε- 
δὲ δάαδρίεά, Ηΐ, δπά ἙἘά, ἀΐβουββ δἱ 
Ἰεηρτῃ τε Ῥαδυ]πο ἀρρ]ἱοβίίοη οὗ ἰϑαίαἢ᾿ 8 
τπουρδῖ, Αοοοτγάϊηρ' ἰο {πε ἴσας ἱπίεγργε- 
ἰαϊίοη οὗὁὨ 184. χχνί!. 9 ΗΕ. (Ξεεὲ. ὕμευπε, 
ΒεΙζβοῦ, οὐ ὈΣΠσλαπη αὐ ἴἰος.), ἴμα 
ἀτυηκεη ᾿βγδο εβ ἅγα πηοοκίηρ ἱπ τποῖτγ 
ΟΌρ5 ἔπε ἱεδοπίηρ οὗ αοά τπτουρῇ Ηΐ5 
Ῥτορῃεί, 45 ᾿πουρῇ ἴῈ νγαγα οἠἱν βϊ ἴογ 
Δῃ ἱπίδης βοδοοὶ ; ἰπ ἀῆρεγ ἰπογοΐοσε Ηα 
(Ὠτεδίθηβ ἰο ψίνε Ηἰβ ἰεϑβδοῦβ [μου ΒὮ 
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ἰ 8ες χϊο το. 1 προφητεία οὐ ἢ τοῖς " ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. τῇ ὅς χἱ.χο. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΙΝ, 

23. ἐὰν 

ἢ Ἄοπι, χνΐ. οὖν Ὦ συνέλθῃ 1 "ἡ " ἐκκλησία "ὅλη " ἐπὶ τὸ ἢ αὐτὸ καὶ πάντες 
231) Αεἰῖβ 

22. 
ν, αα, αν, Β γλώσσαις 5. ἢ λαλῶσιν,2 εἰσέλθωσι δὲ “ἰδιῶται ἢ " ἄπιστοι, οὐκ 

ο τς νοῦ, ἐροῦσιν ὅτι " μαίνεσθε ; 24. ἐὰν δὲ πάντες “ προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ 
10. 

Ρ Αοιβ χἱϊ, δέ τις " ἄπιστος ἢ "ἰδιώτης, 
15, ΧΧΥ;. 
241.}. 0. ᾿ ᾿ 
χ, 20; 16Γ. χχαχυΐ. 46; Ὑγἰβά, χίν. “8. 4 ὅ8ὅὲεε χὶ. 5. 
70. 111,20, νἱϊ, 46, χνΐἱ. 8, εἰσ, : “γμος, 4 Τίτα, ἰἴ:, 16. 

᾿ ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, " ἀνακρίνεται 

ΤΈΡΒ. γ΄ 11, 13; ἄνε {ἰπηε8 ἵπ Ραβίϊ,: 
8 ὅεε 1. τ4. 

Δ ελθῃ: Βαξη. σὺν ΘΑΒ1Υ Ἰοβὶ ἴῃ οσεροίπρ' ουν. 
λλαλωσιν γλωσσαις (ἰπ [818 οτάεσ) : 411 υποο. ας ὈΚῚ.. αἱ Ὧδ5 λαλησωσιν. 

Ὁ ρυῖΐβ παντες ἰΔ4581. 

πε 1ρ85 οὗ ξογσείθῃ σοπαμθγοσβ (11), '2 
ψνῆοβα βρβεοῦ {πὲ ἀεβρίβειβ οὗ [πε τη]ά, 
Ρἰαϊπ τφαςῃίηρ οὗ Ηἰβ βεγνδηῖβ (12) 5881] 
ῬΑἰΠΓΆΠΥ 5Ρ61}1] ουΐ {πεῖν ταῖη. Τῆς ὅτι 
(11) 15. ρατὶ οἵ ἐπε οἰϊδιίίοη : “ Εογ 'ἰπ τζβῃ 
οὗ αἴϊεπ ἰοπραβ δπᾶ ἰπ ἴΐρ8 οὗ αἱΐεπβ 1 
ΜΠ ϑρεακ τὸ 15 ρεορῖε; δηὰᾶ ποῖ Ἄνθη 
15 ΜΙ] {πε Πεδσκεη το τε, βαῖτ ἐπα 
ΙΤοτᾶ᾽,. αοάἄ βροκε ἴο ἰβγϑ6ὶ τὩτου ἢ 
{πε δίταηρε Αββυτίαπ ἰοῆραε ἱπ γείγί δι- 
ἕο, ποῖ “το σοπᾶγτα {πεῖγ ἔδίτ δὰϊ ἰὸ 
σοπδυτητηδία Ὑμεῖσ ἀπρεϊεῖ, ΤΏς Ο]ο8- 
8011 τηδὺ βεῖνε ἃ 5ἰ πὲ τ θα πομοῖν 
Ράτροβε ἱπ τπεὲ Ομυσοῦ. Τ᾽ ΔηδΙΟΡῪ 
ἄοεβ ποῖ βυῃρροτῖ, ΔΠΥ τῆοσα ἴμδπ ἐπαΐ οἵ 
νν. 10 ἔ, (5εε ποί68), ἴπ6 ποίίοῃ ἔπδὶ τς 
Τοηρυθβ. οὐ Οογϊπιῃ ψγασα ἔογαῖρη 8η- 
δυδρεβ.---οΟἰσακούω, ἐο ἅξαγ «οὐ ἦε αἐέενα 
ἐΐοηι, οῇεοί, Βῃατεβ με τηεδηΐπρ οὗ ὗπα- 
κούω (οδε(ϊο) ἱπ τῇς ΤΙ ΧΧ δηά ἴῃ οἱ. ατ. 

ψετσ. 22. Τῇε τεᾶὶ ροϊπί οὗ ἴπ6 ἄθονε 
οἰϊδτίοη ἔτοσῃ ἰβϑίδῃ σοσηθβ ουξ 'π ὥστε αἱ 
γλῶσσαι εἰς σημεῖόν κιτιλ., ““Απά 50 
188 τοπρῖιεβ ᾶἅτὰ ἔοσ 4 ϑβίρτι ποῖ ἴὸ ἴδε 
Ρεϊϊενίπρ, θὰξ τὸ ἐβε ὑπθε]ΐενοσβ "᾿ το, 
τὸ ““1ἢοϑε ψῆο Ψ1] ποῖ Πεδσ,᾽" νο μαᾶν- 
ἴῃ ταὐδοϊδά οἵμε πιοάεβ οὗ ἱπβεέγαοιοη 
βπάᾶ πδῖσ προ] οὕ οοπῆττηεά, δηᾶ ἐνεη 
υβεεά (238), Ὀγ [818 ῬΡμεποσλθποη. Ὑδῖ8 
Ἱπιεγρτείδεουι (οὐ Μϑίξ. χνὶ. 4; δπᾶ ἴου 
εἰς σημεῖον ἰπ τῆς ᾿υάϊςοῖα] 5εηβ6, 15. νἱῖ. 
18) 15 ἀϊοιαίεά ὃ {πε Ἰορίςδὶ σοηπεχίοῃ 
οὗ νν. 21, 22, ΜΟΙ ἔογθιάβ τπ6 τπουραὶ 
οἵ α εο"τυϊπείηρ απ δαυΐπρ᾽ σἰρη, τελὰ ἱπίο 
1Π|8 ραββᾶρε ὈῪ Ὅτω, δηᾶ χύδην οἴμεῖβ. 
Ῥ, ἀεβίγεβ ἴο ψιθηοῇ ταῖμεῦ [ἤδη βεπχα- 
λῖε τἴ86 Οοι. δγτάουγ ἔογσ Τοηρπαβ.--- 
ἡ δὲ προφητεία κ-τιλ.. “ὙΨΠ116 ΡτΟΡ ΠΟΥ 
ου ἴδε οἵμεσ δαπάᾶ᾽" (δέ) βεσνεβ {πὸ ὁρ- 
Ῥοβίϊε ρυγροβε---ἰξ “ (18 ἔοσ ἃ β'βπ) ποῖ ἴο 
τπ6 ὑπθοϊΐενετβ, Βαϊ τὸ ἔπε δεϊενίηρ ᾿ς. οἱ 
πιστεύοντες ἱπΊρ᾽ἰε5 ἴῃς δοῖ σοπιϊπυεά 
ἰηῖο 4 μαρῖς (οἷ ἱ. 21); οἱ ἄπιστοι, τῃε 
ἀεϊεγηγίπαῖς οπδγδοῖεσ. ΕῸΣ ὥστε ψ 1 ἢ 
ἰηά., 8εεὲ ποίβ οἡ 1. 7 

ψετ. 23 βμονν8 {πε ἀϊβαβίγοιιβ5 ἰτῆρτεβ- 
βίοπ ψψἰς ἢ {πε ἐχεγοῖβε οὗ ἴδε Τοηζαεβ, 

οατεϊθα τὸ [8 111} ἐχίεπί, πιαδὲ ταακε προσ 
πιεη Οὐδ ἀε---ἃ ταβ]ε ἐπὶ ΤΟ]Πονν5. (οὖν) 
ἔτοσα {π6 δἰογεβαι ἃ ἱπίεηίϊοη οὐ ἐπε βἰτὶ 
(22) : “1 τε ἐμε εητίτε Ομυσος 5μουϊᾶ 
ἈΒΒΘΙΏΌΙΕ ἰορείῃεσ δπᾶὰ 411] 5πουἹᾶ δε. 
βρεδκίηρ ψ ἢ τοηραεβ, δας ἔπεγα βμουά 
Εηΐδσ πηἰ πδίγισιθα ῬΕΓΒΟΏΒ ΟΥ ὈΠΡΘΙἴθνεγβ, 
ΜΠ πεν ποῖ βᾶὺ παῖ γος αγέ πιαᾶ }"" 
1 τῃ6 Τοηριτιοβ ᾶτθ, 45 τοδηυ Οοτγ. τπίπῖ, 
τῆς Πίρμεβὲ τηδηϊξεβιδιίοη οὗ ἐπε ϑρί τε, 
ἔπεη το δανα ἔς ψ ποῖα Ομυτοῖ βίτααϊ- 
᾿ΔηθουβΥ 50 βρεδκίηρ ψουά θὲ {πὲ ηδ 
ῥίως εἰγα οἵ Βριττα8] ρόνγεῦ; Ὀαΐ, ἱπ 
ἕλοι, τῆς Οπυτοῦ ψουᾶ τπεπ σαβεπυθῖς 
ποιμίπρ 50 τηυοῇ 45 ἃ σοπρτερδϑίίοη οὗ 
Ἰυπαῖοβ! Α γεάώμοίίο αὦ αδειγίμηι ἴον 
{Ππ6 ἔαπδέϊοαὶ σονεΐειβ οὔ Τοηριεβ.---Τ Πα 
ἰδιῶται (μετε ὑπαυδ!βεά: οἴπετγννῖβα ἴῃ 
16; οἵ. ποῖθ) τὲ ρεῖβοπβ “ηπασψμαϊμἐδα 
τοῦτ Ολτὶσἐαηπέν (αἸτορεῖδμεσ υπἰηϊεατοα) 
πὰ τερεϊνίηρ, ἐμεῖς ἤσβὲ ἱπηργεδδίοι Οἱ ἴξ 
ἴπ τῖ8 νὰν, ψνἤοσεαβ {πε ἄπιστοι ἀτα 
ταϊεσίοσβ οὗ {πε ἐδ. ὙΠὲ ἱπιργεβϑίοη 
τηδάε ὑρο εἰξμοσ ραγίυ Ψ1}1 θὲ {πε βδπια. 
ὙὩς εἤεοι μετα ἱπηιαρίπεά ἰβ δἰτορεῖπεσ 
αι, ἔγοση τμδὶ οὗ {πὲ Ῥδυ οἵ Ῥεπίεοοβε, 
μη {π6 “Οἴμοι ἰοηρτιεβ᾽᾽ βροκε ἰη- 
τε] ΠΡ Ί ΟΙΥ ἕο ἐδοβε ταὶ ρὶ ουβῖν βυβοερι θα 
ἀἃτωοηρβί πος δεϊενεῖβ (Αοῖβ ἴϊ. τὰ ἢ). 
Τῶε ἱσηρυίαιίοι οὗἩ »ιαη 55 ἴτοτὰ τηβη οἵ 
ἴῃς νου Ῥ. δασηθβι ὶ ἀερσγεσαῖεβ (Ασίβ 
χχνΐ. 24 ἴ.).---Ε. τεηᾶετϑ ἰδιῶται ““5ερατ- 
Αἰἰβίβ ""--οπδιίδομαά Ομ γϑείδηβ; δὰς ἢ 15 
ἱπτεγρσείΐδιίοη νγαηΐβ ἰεχίσαὶ βυρροσί, δηὰ 
15. οαΐ οὗ Κεερὶπρ' ΕΠ νατ. τ6: αἀϊᾶ δην 
ΒΌΓΘΙ οἴ455 οἵ ΟΠ τι βιίδηβ ἔἤεη ἐχίβεν 

γν. 24, 25. Ηον ἀϊῆϊ. (δέ) ἀπά πον 
δΙεββεά {μὲ τεβαΐς, “1 411 5Βῃουϊά θὲ ρτο- 
Ῥῃεβυίηρ δηὰ ἔμεσε β5ῃου!ᾶ εδηΐεσ βοῖπα 
ὙΠΌΕΙΙανΟΥ ΟΥ̓ ΒΊΓΔΠΡΘΙ ἴο ΟἸ γί βεία πεν 
(ἰδιώτης : 5εε Ῥτενίοιιβ ποῖε), με ἰβ σοῆ- 
νἱοϊεά ὈΥ 411, ῃῈ ἰβ βεδιοῃεά ὃν δ]], τῃε 
βεοζεῖ {πίηρβ οὗ μὶβ μεατὲ θεζοσὴς πιαπί- 
ἤεβε; πᾶ 50 με Ψ]1 [411] οὐ. ἢῖβ ἔϑδος δπὰ 
ΜΟσβἢρ σά, τεροσγεϊπρ' ταὶ νετν αοὰ 
ἰ8 αἴποῦρ γου }) ὍΠ15 Ὀτίπρβ οὐΐ ἔννο 
ξυσίμεῖ ποία οἵ επχίπθηςε ἴῃ πε οπατίβπι οὗ 



23---26. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΟΙἿἹ 
ε Ζ, ὑπὸ πάντων: 25. καὶ 1 οὕτω! "τὰ "κρυπτὰ τῆς "καρδίας αὐτοῦ ἐ ϑες ἵν. 5. 
“φανερὰ “ γίνεται - καὶ " οὕτω " πεσὼν " ἐπὶ ᾿ πρόσωπον “ προσκυνή- 
σει τῷ Θεῷ, " ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς 1 " ὄντως 2 ἐν ὑμῖν ἐστι. 

26. "Τί " οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν " συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν 
“ψαλμὸν ἔχει, ἃ διδαχὴν ἔχει, “γλῶσσαν ὁ ἔχει, ἦ ἀποκάλυψιν ὁ ἔχει, Ὁ χνΐ!. 

, ΧΧ 

καρδ., 1 
Ρεί, 111... 

ἃ ὅ5εξ χί.Σ 
ν ϑεεχὶ. τὅ; 

ΕΓ, 21 
δῦονςε. 

τς 

χ Η.}. ἴὰ Ῥ., Ὑλὶὰ Αςὶδ χχῖν. 1:. ΓΣπρΗς 66 
ο. ἰ.  ἴ. ; 66. δηὰ Αείξ, ῥαεείηι; αεα. χῖν. 13. 2 6κ]. 
. ἀ4.88δε νεῖ. 15. δ 9εε χὶ. 18, ς ΕρΡΆ. ν. 19; Οοἱ. 

ἁ 8ὅεε νεῖ. 

1 οπι. καὶ οντω 81] ργε- ϑυτίδῃ υγἔπεββεβ, ἱποϊυάϊηρ νρ. 

ξοντως ο Θεος (ἰη ([ἰ5 ογἄετ): 41 ργε- ϑυτίδῃ ὑπος, 
Τίβοῦ., δι ποὲ οἵπετ εἀά, : ργορδοὶν ἃ γεβίεσῃ δισοσ : [π6 ὁ εαϑῖϊν ἰοβὲ θεξνεαη ς 
Δηά θ ἴπ πποῖα] βοσίρέ. 

Οὔ. οὐ 6: εο 

ΞΟηιιυμὼν ΝΥ ΑΒ, 17, οορ. 80 οτἶξ. εδ, Ονίουιβ ρτατησηδεῖοαὶ δα δϊείοη. 
αποκαλυψιν. -. γλωσσαν ([1η εἴ5 οτάετ) : 411 ἀπος, δὰ: 1... Κὶ ἀπά πιδῆν 

τηΐηπ. οπι. γλωσσ. εχει, ἃ ἴενν ςορίεβ ὁπ. αποκαλ, εχει, ὈγῪ ποπηοδοϊεϊδυΐοη. 

ἘΓΟΡΗΘΟΥ ψψΒεη οοπηρατεᾶ ψ ἢ ΤοΟΏρτεβ: 
τὴ Τα ἔοστλεγ εἀϊῆεβ {πε Ομυτοῦ (3 81); 
2) ἰδ διωρίουβ ἃ τηδῃ᾿ 5 γαϊϊοπαὶ ῬΟΎΨΕῚΒ 
14-10); (3) 1 σάῃ 6 εχεγοϊβεά βαΐεὶν ὃν 
ἐμὲ τοποῖὶς Οκπγοῖ, ἀπᾶ (4) ἰο ἐῖε οοπυεν- 
δίοπ Οὗ οἴηπογσ. Ὑθδι “811 8ῃουὰ 
“ἐ ῬσορΠοβυ " 15 ἃ ρᾶτί οὗ ἴῃς Μεδβίδπίο 
ἰάεδὶ, πε δαγπεβὲ οὐ ὙψΕ]οἢ ὑγὰ8 βίνεη ἴῃ 
ἔπε ἄεβοεπὲ οὗ (πε ϑρίτιε δὲ Ῥεπίεοοβε: 
866 Νυπ,. χὶ. 23-20, [06] 11. 28, Ασοίβ. 11. 
4. 15 ἢι; τῆε βρεακίπρ οἵ Ῥεπηίδοοβὶ 
Ῥείεσ ἑάεπεξβες νντἢ ργορμεβγίηρ,, ψγβεγε- 
85 Ῥ. ἐπιρῃδίϊοα!ν ἀφεέΐηρμίδλές τὰς Οοτ. 
(Ἰοββοϊαὶία ἐπεγοΐτοπη. Ῥσόορῆθου ἰβ δΔῃ 
ἱηβρίγεά υἱΐεγάπος ρῥγοσεεάϊηρ ἴοση ἃ 
βιιρεγηδίυγαὶ ἱπεπεοη, νΐϊσἢ Ρεπείσαίεβ 
“δ {Π|η68 οὗ ἴμε τηδη,᾽" ““(ῆς βεογείβ οὗ 

᾿ δῚ5 Πεδτῖ,᾽ πὸ 1685 ἴπδῃ “τῆς τηΐηρβ οὗ 
αοά᾽" (1. το 4}: τε ἰρμς οὗἩ ποασί- 
βεδγοῃίηρ Κπον]εᾶρε δηὰ βρεθεῖ, ργοςσθϑά- 
ἱπδ ἔτοπὶ Ἔνθεν Ῥεϊϊενεσ, 15 σοποεοηίγαίεά 
ΟἿ ἴδε πηροηνετίεα πλδῃ 85 ἢ6 δηΐευβ [86 
Δϑβοπθν. Ηἱ5 οοπβοίεηος ἰ5 ὑσοβρεά οῃ 
41] 5ἰ4εβ ; πε ἰβ ρἰετοεὰ δπᾶ ονευνμεϊταθά 
ΜΓ {πε 5επβε οὗ ἢΪ5 βίῃ (ον. Ἰοῃπ ἱν. 20, 
4150 ἱ. 48, νἱϊ3, 9, Αςίβ νῇϊ. τῷ ἢ',, χχίν. 
25). ΤῊΐΒ ἔοτη οὗ Ῥιορῆεου δϊάεβ ἴπ 
τῆα ΟΠυτοῦ, 45 [6 πογτηδὶ ἰπβίσιπιεπί ἔοσ 
“ἐ ροηνϊοτἶπρ' τμ6 νου] οἵ βίῃ ᾽᾿ (Τοβη χνί. 
8 5); ἴι Βεϊοηρβ ροίεητδιν τὸ ““8}}" 
ΟὨ τι βείδηβ, απ 15 'π ἕδος {πὸ τεδοίΐοη οὗ 
τε ϑρίτῖτ οὗ ΟὨτῖβε ἰπ ἔμεσγα ὑροη ἴῃς ὑπ- 
ταρεπεγδίε (ες. ]ομη χχ. 22 ἢ.) ; ἐλέγχεται 
ἰδ ἴπ6 ργεοῖβε ψοζὰά οἵ ]οῆπ χνὶ. 8.-- 
᾿Ανακρίνω (δεε [ἰΐ. 14 ἀπά ρματ]β.) ἄε- 
ποΐεβ ποῖ ἐο ἡκάρε, Ὀὰϊ ἐο ῥμέ οη ἐγίαϊ, 
ἐο οἱγὲ 7καϊεία!ν. Αοὰἁ αἴοπε, ἐβγουρῈ 
ΟὨτῖβε, ἴα τῆς πάρε οὗ “τε πεαγί β 
Βεοσεῖβ᾽ ('ν. 5, Κοπι. ἰΐϊ. 16); δαΐ τῆς 
(οά-ἰδυρβε ννοτά οὗ πηδη [ἄσοννΒ ἃ βεᾶγοι- 

πρὶ Ἰΐρμε ἱπῖο ἴμεβ8 γσεζεββεβ. [ἢ νεῖ. 24 
{πε ἄπιστος ρτεςσεάεβ {δε ἰδιώτης (7, 23), 
βίηοβ ἴῃ Πὶβ οᾶβε πε διγεβιίηρ εἴδοι οὗ 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ 18 ἴπ6 πῖοσε βἰρῃδὶ.---προσ- 
κυνήσει ἀπ ὄντως ὁ Θεὸς κιτιλ. ὅτε ἃ 
τεσηϊηΐβοθηοα οὗ 15. χἷν. 14, ξο!]οννίηρ ἴῃς 
Ηεῦ. ἴχῖ. ταῖμποι {πᾶπ ἴῃς υΧΧ (οὐ. ποῖα 
οὔ “2:1ὴ.--ἀπ-αγγέλλων, “τακὶπρ νγοτά 
ἈΥΑΥ,᾽" γοῤογέϊηρ,, ῥγοοϊαϊηεῖπρ αδγοαά (ς΄. 
ῬΑ1]5.),. 15 ἀϊδυδιπρ τπῸ ἱπιρτεβϑίοη πα 
Ὧδ5 τερεϊνεᾶ (οΥ ]ομπ ἰν. 20).---ὄντως 
(σευόέγα, Ον.), γεαϊϊν, ἐπ υενγν ἀεεά---ςοπ- 
τγαάϊοῖβ ἀεηϊδὶα οὗ οὐδ ᾿νοικίπρ ἴῃ 
ΟὨ γιβείδηϊεν, βιοη 45 {πὸ ἄπιστος Ὠΐτη- 
561} ἔοστηθεὶν δᾶ τηδάε.---πεσών (δοτ. 
Ῥίρ., οὗἩ δῇ δοὶ ᾿εδάϊηρ ἃρ ἴο {παὶ οὗ 
Ῥτιηοῖραὶ νὉ. δηᾶ ξογπιηρ ρατὶ οἵ {πε 
5816 τηονθτηθ 1) ἰπάϊοαϊεβ ἴπ6 ῥσγοβῖγα- 
τίοῃ οὗ ἃ 501] βιιάδεη!ν ονεγρονγεγεᾶ ὃν 
ἴμς Ὀϊνίπα ργεβεποθ. Τὸ Ἴοπνιῆςε τηθῃ 
τμαῖ ““ οἄ [5 'π τῆς πιίάβε οὐ μεσ" 15. τπ6 
{γ16 Βυσσα585 οὗ ἴπ6 ΟΒυσοῦ. 

8 48. ΘΕΙΕ-ΟΟΝΤΕΟΙ, ΙΝ ΒΕΙΙσιουΒ 
ἘΧΕΈΒΟΙΒΕΒ, χῖν. 26-33. ΤΠς ἐπαυίΐγυ οὗ 
τῃς Οοτ, 45 ἴο ψῃθῖμεσ Τοηριεβ οσ Ρτο- 
ῬΠΕΟΥ ἰβ ἐπε ομαγίβση ποτε ἴο θὲ Ἴονείϊεά 
15 πον ἀϊβροβεά οἵ. Ρ, βιρρ᾽επιεπίβ πὶ5 
ἌΠΒΜΕΙ ὈΥ οἰνίηρ ἴῃ ἴῃ ἔνγο αϑὲ ρᾶγᾶ- 
διαΡἢ5 οὗ (5 σπδρ. σετγίαίῃ ἀϊσγεοιίοηβ οὗ 
ἃ ΠΊΟΓΕ βΈΠΕΣΔΙ ρεατὶπρ γαϊδιϊνε ἴο τς 
ςοπάιπος οἵ ΟΠυτο πηεεξίηρβ, νυνὶ σῇ αγίβα 
ποσὰ ἴπε ψΨ 8016 ἐεδοῃίηρ οἵ ΟΠ}. χί.-χῖν.: 
8εε τῆς [πίγοά. το Ὀῖν. ἵν. 

Ψει. 26. τί οὖν ἐστίν (ο΄. 15), ἀδελφοί; 
ΦΉσον {μδη βίδπάβ {πε σᾶβα, Ὀγοῖμευβ ὃ ̓ 
οὖν ἰΒ ΨιάεἸν τεβιπιρεῖνε, ἐακίπρ ἱπ τς 
ὙγΠ0]6 βίδίς οὗ ἴπ6 ογ. Ομυγο 45. πον 
τενίενψεά, νἱἢ 65ρ. γαῖ. το 115 δρυπάδποα 
οἵ οματγίβπιβ, ἀπιοηρδὶ ΜΌΘΟΝ ΤΟπριιεβ 
πὰ ῬΙΌΟΡΒΕΟΥ ἅτε οοπδρίουουβ; ἐὐααῖρα.- 
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ὰ3 τας ἡ ἑρμηνείαν 1 ἔχει" πάντα ᾿ πρὸς “" οἰκοδομὴν γενέσθω.2 27. ἢ εἴτε 
10. χἱ.3; γλώσσῃ τις λαλεῖ, 'κατὰ δύο ἢ " τὸ ἢ πλεῖστον τρεῖς καὶ 'Ψ ἀνὰ 

80 ανα, [μἱκ. ἰχ. 3, Χ. ἩΜΙΘπα Ἷϊ. 6. 

ἱ μέρος, καὶ “εἷς " διερμηνευέτω" 28. ἐὰν δὲ μὴ ἢ " διερμηνευτής," 

1 πριν 41. 
ΚΎΒΕε ρῆγδβο, ἡ... ; πλειστος, Μί. χὶ. 20, χχὶ. 8; ΜΚ. ἵν. 1:. 

Σ Ὧσ, διερμην[εῖιαν ; ΑὮΙ;, -ἰαν ἴοτ -εἰαν, ἃ ΟοτηπΊοη ἰ[Δοΐβση. 

γινέσθω: 41] υποο., ἀπά 411 θαι ἃ ἔδνν τλΐπη. 
3. ερμηνευτης : Β, »γἱεἢ 6 (νΒΙο αι ΒπΣ ο). 
διερμηνευτης: ΑΌΡις ΚΙ, εἰς.» Οἱ 

ποη υιϑίταῖα " (Τίβοἢ.). 

ον ταῦβί ὁποα ποῖα 6 ἰπβίβίδα ὁπ 88 
186 {τα αἰτὰ οὗ {πεπὶ 4]].---ὅταν συνέρ- 
χησθε, “ὙΨΠΕπβΌδνοσ γι! ἀ55Θ ΠΡ ]ς " (οὐ. 
χὶ. 18 8.): πετε ῥγ.; {πε ἀογ. οὗ νβῖ. 23 
τείξετγαά ἴο ραγίίουϊας οσοΑβΙ οΏ8.---΄ ΕΔΟΒ 
[85 ἃ ρϑβαὶπὶ (10 βἰηρ)--τᾶ τεδοπίπρ, ἃ 
τενεϊδιϊοη (το ἱπιρατί)---α ἴοπριια, δῃ ἰπ- 
τετργείδιίομ (το ρίνε)." ὙΠα βυςοαββίοπ 
οἵ πε οδ]εςῖβ οὗ ἔχει ρετῆδρβ γεῆβοίβ ἴῃ 8 
οτάεσ σοπηπΊ ον ρυτδθᾶ πὶ ἐπε ΟΒυτοῦ 
πχεεϊϊηρβ. Εὸγ ἕκαστος, ο΄, ἱ. 12, εἴς. : 
ἐνεν ὕοτγ. ΟὨγίβιίϊαη δᾶβ [ἰβ ἐδουϊεν ; 
{πόσα ἰβ πὸ ἰδοῖκ οὔ ρὶ 8 ἔου υἱέεγαποα οσ 
τεδάϊπαβϑ ἴο 56 ἰπεπι; οὗ ἷ. 5, 4180 ἷν. 
68, Ταΐβ Ἔχυθεγαηςε πιδᾶς πε αἰ που] ; 
411 ψναπίεᾷ ἴο 5ρεαῖκ δῖ οποε--ὐνοση θη 85 
ὙΨῈ11 5 πχδπ (34); ἔχει; ἐπὶ ῥγονιῤέμ παδεέ 
(Μτ.)----ἰ  ᾿τεγαΐαπι, εἰεραηίθγ Ἔχρσίπης ἀϊ- 
νἰβάση ἀοπογαπι σορίατῃ " (Β6.). ΤΒὲ 
ψαλμὸς τηῖραι θεὲ 8π οτὶ ρ'πδ] βοηρ (ΠΟ ΡῈ 
ποῖ ομαπιβά πηϊπιεΠρὶθῖν, ἐν γλώσσῃ--- 
ἐδια ἰδίζεσ ἰ5 επυτηεγαίεᾶ ἀϊβείποιν : 868 
ποίες οἡ Ψψαλῶ, 15), οὐ δὴ ΟΟΤ, Ῥβδὶπὶ 
ΟΠ τι βείδηϊν ἱπεδγρτείε (56ς ρϑγβ.) ; βἰπλὶ- 
Ἰατὶν ῬῃΠο, 6 Μέδα Οοπέ., ὃ το, ἀββοσὶὃ- 
ἵπρ τὴ6 Ὑπετγαρειῖε, ὁ ἀναστὰς ὑμῶν 
ὕμνον ᾷϑει εἰς τ. Θεόν, ἢ καινὸν αὐτὸς 
πεποιηκώς, ἢ ἀρχαῖόν τινα τῶν πάλαι 
ποιητῶν. Εὸτ Ν.Τ. Ρβ41π15, 5686 ΓῸ| 136 ἴ., 
11., ξν. ἱν. Σὰ, ν. 9 ἢ, 12 ἴ, χν. 3 ἴ.-π- 
διδαχὴ δηὰ ἀποκάλυψις (5εε 6 αδονε; 
χίϊ. )ῇ 3), πὲ ἐνὸ ᾿εδάϊπρ ἔοσπιβ οὗ 
ΑἸ γι βείδη δἀϊβοδίίοη. Βεβίάς ἔπε γλῶσσα 
8 5δεῖ {6 σοπ)ρΙεπιεηίδτν ἑρμηνία, ὉῪ 
ΨΒΙοΙ ἴτ 5. ἀπ ΠΠ|5εὰ ἔογ τπῈ ΟΠυτοῖ : ο΄, 
χὶϊ, το, 30; πᾶ νν. 1-1ὸ ῤαδδὲρε.---πάντα 
πρὸς τὴν οἰκοδομὴν γινέσθω (ρτ. ἱπιρν.), 
ἜἼμεἴ ἐνεγυπίηρ θὲ οαιτίεἃ οἡ ΜΒ ἃ 
νἷενν ἴο εὐϊβοδίίοη᾽". 

νν. 27, 28. ὙΠ τηαχίπι πρὸς τ. οἶκο- 
δομὴν κιτιλ. 5 ἀρρεὖ το Τοηρτεβ ἀπά 
Ῥτορῆεου, 885 τῆς νὸ τηδὶπ οοτηρείηρ 
δ᾽ : “ἍΝ Πεῖ εν ΔΩ ὁπῈ βρεᾶκβ ἢ ἃ 
ἴοπρτε (1εἰ μετὰ βρθακ : 56. λαλείτωσαν) 
το ἴπ6 πυσρεγ οὗ ἵνο (κατὰ δύο), οὐ δί 
(88 πλόβι [χες ᾽" (δὲ ὁπε στῃεεξϊ ρ)--- αὶ 

80 Τυδοῆτα,, Ττ., ὟΝ... »ιαγρ. 
τ, ΕΠ1Π4]., εἰς. ; “Κνοχ δρυά δητίαυοβ ασδεοον 

Ῥεῖ Ὀίποβ, δὺς δά ῥ᾽ υγίπιιπι ἰεγποβ "ἢ 
ΒΖ.).---καὶ ἀνὰ μέρος, “ἀπά ἰπ ἴυχη,᾽ 
τάφμε υἱεὶϊδοῖνι (Ον.)---ποῖ 411 σοηδιβεάϊν 
βρεδκὶπρ αἴ ὁποα. Ἐά, ἱπρεπίουβίυ τβῆ- 
ἄετβ ἴῃε κατὰ Δπὰ ἀνὰ οἴδιιδε8 “Ὁ ἔνγο 
ΟἹ δῖ τποβῖ ἴἤγεα ἰορείμοι, ἀπ ἰπ ἕυσπβ "" 
(αποὶρμοπδ!ν), δ5 Ἰπουρῇ τπῸ Τοπριθ5 
οουἹά ΡῈ σοτηδίπεα ἴῃ  ἀπδέ-ττ της Ρα- 
εἰπηΐπρ οἵ Οματγοῇ τηυδῖς πᾷ δπερποπαὶ 
βίπρὶπρ ἀπιοηρϑὲ ΟἩ τί βείαπβ "ἢ: Ῥαΐ {πὶβ 
ἄοεϑ ποῖ σοπῃροτῖ ννἱἢ ἐπε εοβέδεϊς πδίασα 
οὗ πὸ (Ἰ]οββο  ]ϊα; τηογθονεσ, ἔπ βεπβα 
τππ8 ρίνθη ἴο ἴδε βεοοπᾷ οἴδιιϑε ὑνουἹᾶ δ6 
Ῥτοραοσὶν ἐχργεββεά ὃν ἐν μέρει, ποῖ ἀνὰ 
μέρος (Ηπ.).-- Απά εξ οπὲε ρείϑοῃ ἰῃ- 
τεῦρτεο ἢ: ψΒεῖμογ οπα οὗ τῃ6 γλωσ- 
σολαλοῦντες (13),0Γ ΒΟΙΏΘΟΠΕ εἾ5ε ρτεδεπὲ 
(ἄλλος, χίϊ. 10); {π6 υ8εὲ οὗ βενεσδὶ ἴη- 
ἰαιργεῖειβ δὲ πὸ βᾶπιῈὲ πιεαιὶπρ πηϊσῆς 
οὐοαβίοη ἄεϊαν οὐ οοπδιβίοη. “1 πον- 
Ἔνεῦ ἔπαγε θῈ πὸ ἱπίεγργείεσ (ργεβεηῖ), δὲ 
δἰπὶ ({πῈ βρεακεσγ ἢ τπῈ ΤοηρΕ) Κεαρ 
5βίίεπος ἰπ ἴπ6 Οδυγοῇ, Ραε εἰ Ηἰπὶ τα] τὸ 
πἰπλβεὶῖ δπὰ τὸ αοᾶ᾽: ὉΠ᾿655 ἢ15 αἱέεσ- 
ἃποα οδῇ δα ἰταηβίδιεά, ἣθ ἡχυβὲ τοῖγδὶπ 
ἴῃ ῬυδΙῖο, ἀπά θὲ σοπίεπις ἴο Ἐπ]ου ἢ ἷ5 
οἰατίβση ἰῃ βοϊ ἄς ἀπά ἰπ βεογεῖ σοῆνοσβα 
ψἢ αοά (οἷ 2 8); τις ἱπϑίγαυσειοπ τὸ 
ἐβρεδκ ἐπ πἰὶς δεαγέ, γοἱδοϊοοοῖν " (50 
Οπλ., Ἐβει., ΗΕ) ψουά θὲ σοπίγασυ ἴὸ 
λαλεῖν, δηὰ ἱπάεεά ο {πε παίυσε οὗ ἃ 
ἐοηρμε. “ἢ ἴοι οἱ. παρῇ, 51} ἴοΣ αὐεὶξ; 
φΚ Ταῖκε ν. 17; 1Παα ἴχ, 688 " (Εά.). 

γν. 29,30. προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς 
κιτολι: “Βυΐϊ ἴῃ ἴτε οδδε οὗ ργορῇῆβίβ, 
εξ ἔννο οἵ [Ὦγεε βρεᾶῖ, δπὰᾶ 1εῖ {π6 οἵπιϑῖβ 
ἀΐϊβοεγη᾽" (ἰμάϊοεπέ, Ν 6.). 1π ἔοτσα μἰβ 
δβεπίεηςε νᾶσίθβ ΠῸπὶ (Π6 ρϑτὶ. οἴδιιβε τὰ - 
βρεοϊίπρ {πε Τοηριεβ (27); 5εῈ τ.» ἢ. 
7οο, οὐ ἴπε τεάπεπον οὗ ογαέϊο υαγίαΐα 
ἴῃ Ῥ., ἄυς ἴο δῖ5. νἱνδοί(ν δῃηὰἃ οοηνοσβα- 
ἘΙΟΠΔ] ταθάογα ; {πὸ δηδγίῃγουβ προφῆται 
ἰ8 4υδϑι-Πυροιμεῖῖοαὶ, ἴθ σοπίγαβε (ἢ 
γλώσσῃ τις λαλεῖ---ποῖ “(Π6 ῥτορδείβ,᾽" 
ας “᾿ βυρροβίπρ {πε (πε βρεᾶδκεῖβ) ὃς 
ῥιορβοῖβ, εξ ἴποπὶ βρεδῖκ, εἴς." ὉὍῆε 
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“ σιγάτω " ἐν " ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ Θεῷ. 20. “ προ- 9 Ἄσπι, χν, μὲ Ἧ ᾿ 25; 5ὶχ 
φῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι 1 " διακρινέτωσαν - {{π|5 ἴῃ ᾿ὰ δὲ ἄλλ Ὡ τ " Ν 1. ἀπά 
39. ἐὰν δὲ ἄλλῳ " ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος " σιγάτω" 321. ΑΙ: ΞῸᾺ 

«δδηβε Ο᾽ 
δύνασθε γὰρ "καθ᾽ "ἕνα πάντες “προφητεύειν, ἵνα πάντες " μανθάνωσι Ξυδῆεοι, ᾿ -- 

566 εν καὶ πάντες “παρακαλῶνται " 32. καὶ " πνεύματα 5 4" προφητῶν Β. 787. ᾿ 
Ρ 866 χὶ, 18. ᾿ 58ε χἵΐ, 20. τ 88ε νΐ. 5. 8. 8εε ἰΐ, το. { 8εε νεσ, 27. ΒῸσ καθ' ενα, αὐὰ ΕΡΗ. ν. 33:0. χχὶ. 25: φ; ἱ ΧΠν.4; ἧι. χῖν, το; 70. νἱϊ!, ο. υ 8εε Χὶ. 5. ν Αδ5ο!., δαὶ. ἧ, 3" πῶ ἧι, ἐξ ὮΣ Ὑΐπο ἘΣ 

Μι. χί. 29; 10. νῖ, 4.5. 
{8ῖβ δεῆβε.  χ Κεν. χχίϊ. 6. 

ν Ἐτεαυεπὲ [πτουρπουῦς Ρ,; 
πνευματα, 868 χὶΐ. το. 

ἴῃ Αςἰβ τγεῖγ; ἴπ 66. οπὶν 1,1. ἢ, τ8 

1 Οζα, οι αλλοι Ὁ ΟΙ,--τ-δὴ ὀχαπιρὶς οὗ ὙΝ εβίδγη [ἰοεηβα. 

ὅπνευμα, 6, 6γ"", ἰδεῖ. (τοῦ »6.), βγγβοδ., Ερίρῃ,, [αἵξ, ΒΕ, 

ΠΌΠΟΙ ἴΟ ῬΤΟΡΠΕΒΥ δὲ δὴν πηεξειϊηρ ἴὰ 
Πσαϊϊτεὰ το ““ὕνοὸ οὐ ἴπγες,᾽᾿ κε τπαᾶῖ οὗ 
πε ΤΟπριιε-5ρεακεῖθ; ἔπε σοπάϊτοη ἀνὰ 
μέρος (27) 5 βεἰξαν!άδης, μετ εὐἀϊῆςα- 
τίοπ 8 σοηβοίουβὶυ ἱπίθηάδεὰ (3, εἰς.). 
“ΦὙἜΠΕ οἴδμεσβ" αὶ (ῃε οἴμεγ ῥγοῤῥεές 
τεβδεηΐ, ὯΟ ψγαγε οοπιρείεπί (0 βρεδκ 
31}; ἔπεβα δίϊεῃηϊς Ῥσορῇῃείβ ΤΏΔΥ ἘπΊρΡΙοΥ 
Ἐδοζηβεῖνεβ ἴθ {Π6 πεοαββασυ “ ἀϊβοεγη- 
ταεηΐ οὗ βρίσ (8 ̓ (5ες χίΐὶ. το)---διακρινέ- 
τωσεν, δοιίηρ 45 οὐ εἶοβ οἵ {πε σενείϊδιίομβ 
Εἴνεη τὩγου ἢ (πεῖν Ὀσείῃσεπ, ΤΠε ρόννοσβ 
οἵ προφητεία δηά διάκρισις ἀρρεδῖ ἴοὸ 
βανε Ὀδθη ἐτεαυθην ςοπιδίπεά, [κα 
{πο86 οὗἉ Δγίϊδί δπα δγί- σις, 115 ποιςεὰ 
τπδὲ ἴῃ τπε ἱάαοϊξ 4 ςοπίγατν ἰηβίγαο- 
τίοη ἴο {π|5 (Δηά ἴο 1 ΤΠ655. ν. 20 {) ἰδ 
δίνει: πάντα προφήτην λαλοῦντα ἐν 
πνεύματι οὐπειράσετεοὐδὲ διακρινεῖτε.--- 
Τῆε Δρονε σερυϊδέϊοη ἱτρ 1165 ρσθ-γγαηρε- 
πιεηξ δηηοηρδὶ ἴπε βρεβῖεγβ ; Ὀὰϊ τπ|8 
πλαϑὲ ἢοῖ πἰπᾶεγ {πε ἔτεε πιονεσηεξηΐ οὗ 
{πε ϑρίσιε; 1 ἃ σοπητηυπίςαίίοη ὃς τηδᾶς 
ἐλ ἐξῥογε ἴὸ ἃ εἰϊεπε ργορπεῖ, {πε 
ΒΡΘΔΚΟῚ 5ῃουϊά ρῖνε τννᾶν ἴὸ Πίπι: “Βαϊ ἷξ 
δηυτὶηρ δε τενεαϊεά ἰο δποίποσ βεαίεά ̓" 
(πε ῥσορμεβίεσ ϑσέσοα, 45 ἰῇ ϑυπαρόρτε 
τοδάϊηρ δπᾶὰ εχπογίδείοα : ̓ακε ἵν. 1, 
Αοἱβ χἱ!. σδ), “1εῖ τῇς ἢτχδί θῈ δ] ες". 
σιγάτω ἄοεβ ποί σοπιτηδηᾷ (45 σιγησάτω 
ταὶρ ῃῇ) δὴ ἐηπβέαπέ ᾿εββαίίοη ἢ; “βοῖης 
τοκε νου ῥργοθϑθν 6 βίνεμ, ὈῪ πιο- 
τοι οσγ βεβίωσε, (παὲ δΔη ἀποκάλυψις Πδά 
Ῥεδη νουο ϑαεά ἴο ἀποίμεσ οὗ (π6ὸ προ- 
φῆται; ῃῖϊ5 ψουϊά 6 ἃ δἰρῃ ἴο (πε 
ΒΡΕΔΚΕΙ ἴο οἷοβε ἢἰβ δἀάγεββ, ἀπά ἰο ἰεῖ 
τπ6 πον ΠΙυπι πε βυςσοεεᾶ τὸ Πἰπὶ᾿" 
(ΕἸ... Ἐνεη ἱπδρίγεά ρσορμεῖβ πιϊρ πὶ 
Βρ6δκ ἴοο ἰοπρ απὰ γεχυῖγε ἰο Ὀε βίορρεά! 

Ψεσ. 31:1. ΒΥ εφοποίην οἱ ἐΐπγε, βνεσυ 
οπα ΨῆΟ π885 ἴπε ργορπείϊο β τ πᾶν Ἔχοῦ- 
οἶδα 1 ἴῃ τὰγῃ ; 50 {πὸ ΟΠυσοΣ νν}]] επΐου, 
ἴῃ νατίειν οὗ Ἄχποσίβείοη, ἐπα Ὁ1]1] θεπεῆὶ 
οὗ ἴδε ρόνγεῖβ οὗ πε ϑριτξ οοπέετγεδ ὁπ 
811 [5 πιθτΊΡεΓΒ : “ ΕῸΣ γοῦ οδη (πὶ {815 
Ὑγ3}) 411 Ῥγορῆεβυ οὴς ὃὉγ οἠς (καθ᾽ ἕνα: 

οἰηρμαεϊηι, Ον.), ἴῃ οτάοσ (πδὲ 811 τᾶν 
ἰεάσῃ πὰ 811 την θὲ εποουγαρεά᾽", ϑίγεββ 
11ε5 ου ἔδμε σερεαιεά πάντες ((, χί!. τ2 [.): 
Ἰεῖ δυδν Ῥτορμεὶ σαὶ Ηἷβ τὰγῆ, ἀπ δούς 
Πεδγασ Ψ1]1 γεςεῖνε δεπεῆς (οὐ, 266) ; ἐνεῃ 
ἵξ τπὲ Ομυγοι πηεπιρεῖβ μεσε 81] ρτο- 
Ῥδείβ, 45 Ῥδὺϊ] ἱπιαρίπεά ἴῃ νεσ. 24, απὰ 
τπίηκθ ἀββίγαὉ]ε (1-5), ὉῪ ἄπε δισαηρε- 
τπιεηΐ, δηα 56] βυρργεββίοη ου ἴπὲ ρατί οἵ 
18ε εἱοαυεηῖ, 411 τῖσαι δ6 μεαλσά. 

γετ. 32. ὙΠε πιαχίτη πνεύματα προφη- 
τῶν σροθήτοις ὑποτάσσεται, ἰ5 σου ρ!εὰ 
ΒΥ καὶ ἴο νεσ. 31 ὑπάεγ ἐπα σαρίτηθη οἵ 
γάρ; ἰξ εἶνε ἴῃς φηδ)ξοξίνε, Δ5 νεῖ. 31 
τπ6 πιδίῃ οδ[εοέδυε, τελβοι ΨὮΥ πε ῥτο- 
Ῥἢοῖβ μου ἃ ΞΘ πλϊ ἴο στερυ]διίοη. “ ον 
οΔη1 Ῥεοπασεν ἐο ογῆεν δ'" οπε οἵ 1πεπὶ 
τοῖσί δ; πον τεβίγαϊπ [με Θρίγι 8 
οοῦσβε ἰῶ τὴς ὃ" Τῆς ΑΡ. τερίϊεβ: “ ((οσ) 
αἶβο {Π6 δβρί γι [8 οὐ [8 ργορμεῖβ αγὲ βὉ- 
͵εοῖ ἴο {π6 Ρσορῇεῖβ᾽᾽" ; τη15 Ὀϊνίης ρξὶ ἰ5 
Ῥαυΐ υηᾶάδγ {π6 σοπίσοὶ ἀπᾶ σεβροπϑιθ: Υ 
οὗ 1ῃ6 Ῥοββθββοι β Ὑν}}1, (πδὲ 11 τῆν θὲ 
εχεσοϊβεά τ ἀϊβογειίοη ἀπ ὉσοίμευΥ 
Ἰονε, ἔοσ 115 ἀρροϊπίεὰ εηάβ. Απ μηγνὶν 
ῥγοῤῥεῖ 15 ᾿πογείογε πὸ σεπυΐπε ρσορδεῖ; 
δε ἴδοκβ οὴς οὗ {πε πδοεββδγν πιᾶγκβ οὗ 
τπς Ηοἱγ ϑΡιγ 5 ἱπάννε]ηρ (δες 33, 37). 
ΤΠῖβ. Κι οὗ βυδἠεςείοῃ οουἹὰ πατγάϊν ὃς 
αϑοσίδεά το {πε εσβίδιϊς (]οββοίδα. Οὐ 
τῆς. Ρ]. πνεύματα, εἰρηϊ γίηρ τηδηϊοἱά 
[ογτὴϑ οἵ ἀἰβιίγσί δαϊτίοπβ (χὶϊ. 4, τα) οὗ {πε 
ΘρίΒ ρόψεσ, 5βεὲ6ὲ οί οὔ χίὶΐ, 1ο.-- 
ὑποτάσσεται ἰ8Β ἴῃς γΓ. οὗ ἃ βεπεσαδαῖ 
{τ : “4 Οποῖηῖς Ῥγεβθης" (Βῃ., ὃ 12); 
Φ΄. 111. χ3, 2 Οοσ. ἰχ. 7. 

Ψψεσ. 33. Τῆε δρορδίπερτη οἵ νεῖ. 32 
ΘΧΕΟΠΊΡΙΙἤε5 ἀπε πηΐνειβαὶ ρεϊποίρίες οἱ 
ογᾶοσ ἰηῃ αοα᾽β ψνοτκβ; εὖ τὰς ἀεάποιοι 
ἅτανῃ ἴῃ χί. 3. Οοάβ γρἱδε οἵ πε 
ϑρίγιε βυρηη 8 (56 τὸ τς τερείνογ᾽β 
1, Ὠσουρ ἢ ἡ Βοβε ἀϊγεοιίοπ 115 Ἔχεσοῖβε 
8 Ὀγουρς ἰηίο τεριϊαίεά δηά εὐϊγίηρ 
υ86: “Ἐογ αοὰ ἰ5β ποὶ (Α οὐ) οὗ ἀϊδογάδε 
(ον σεῥοηὶς, Ον.), θὰ οὗ ρεᾶςε". Τὸ 
Βαρροβε ἴδδι αοά ἱπβρίγεβ Ηΐδ ὑσορμεῖβ 

γΟΙ. 11. 58 
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χνὶ, 16. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἡ Χιν, 

ἃ προφήταις " ὑποτάσσεται" 33. οὐ γάρ ἐστιν "ἀκαταστασίας ὁ 
15 εἶπρςα α Θεὸς ἀλλ᾽ " εἰρήνης, ὡς ἐν "ἢ πάσαις ταῖς " ἐκκλησίαις “ τῶν " ἁγίων.1 
Βεβὶάεβ ἴῃ 
Ρ.; τιγίςσς 
ἴῃ 1κ. 

34.3 Αἱ γυναῖκες ὑμῶν " ἐν ταῖς ἐκκλησίαις " σιγάτωσαν " οὐ γὰρ 

ίσνενματα ἃ ἐπιτέτραπται 4 αὐταῖς λαλεῖν ἀλλὰ 7 ὑποτάσσεσθαι," καθὼς καὶ 
νποτασσ., 

. 40}: 
ουσ ἀχχ. ἰπ Ηεθ.; οἣς ἴῃ [48.; βῖχ ἰῃ τ Ῥεῖ. 
Ρτον, χχὶ. 8: Τοῦ. ἱν, 13. -τος, [48, ἰ, 8. 
ι ΤῊ. ν. 23; Ηεθ. χἱϊ!. Δο; 4 ΤῊ. {ἰ{], τό (ὁ κυρ. τ. ειρ.). 

Ζ 2 Οοτ. νἱ. 5, χὶΐ, 250; 1, χχὶ, οἵ; [45. 11], 16; 
ἃ 2 Οοτ. χίϊὶ, τι ; Κοπι. χν. 433, χνί, 20; ῬΩΪ, ἱν. ο; 

Ὁ 8:6 νί!. 17. οϑεενΐ,.:, ἀ Ιτηρεῖβ. 
ΡΆ58., Αςἰβ χχνΐ. 1, χχν!, τ6, 56ς αἰβο χνΐ. γ; τ: Τίηι. ἱΐ, 12, Αςίς χχὶ. 39. 

ΔΝ ὈΥ [15 ρυποίπδίίοη ἀἰδεῖπ εν δεέαοαβ ὡς « « « αἀγιων [ο νεῖ, 33, 80 ΟἾτ, ἀπά 
ἘΠ ; 50 δἷ5ο {πε οτίξ, εδά., Ἔεχο, Τίβοι., νν εἶββ, ΝΥ. Η. ριαγρ.. 8ϑεε ποῖβ βεΐον. 

3 )Ὰ δπά βενεγαδὶ 1,ϑεἰη δα ποσίειεβ σεδᾶ νν. 34, 35 αἴϊεσ 40. 

ϑόημι υμὼων ΑΒ, 17, νρ. σο0ρ., Οτ., Μοίοη., ΟΥΡ. 

επιτρέπεται, 81] υποο. δὰϊ ΚΙ,. 

δυποτασσεσθωσαν; ΑΒ, 17, 73, 5υτβοι. σορ. Ὀ48π)., Μοίοῃ, 
νυποτασσεσθαι; Π6ΚΙ,, ἰδίϊ. νρ.---ἃ νγεβίεση ετπεπἀαιίοη. 

ἴο 5ρ6δῖκ ὑψὸ οὐ ἔῆγεε δὲ ἃ {ἶπχθ, ἴοὸ σῦδκθ 
ἃ ἴαπλαΐε ἴῃ 6 ΟΠυγοῦ ἀπά τεξαβε σοη- 
το], νγουἹᾶ θὲ ἴο ΒΈρροββ Ηἰπὶ Ππ6 δυῖΐμογ 
οὗ οςοηδιΞίοη, οὗ ςῆδοβ ἰηϑίεδα οἵ σοβῃοβ. 
--ἀκαταστασία (5εε ρ4τ:15.) ἰ5 ἃ ννοτὰ οὗ 
188 ΤΧΧ δηά ᾿δίεγ ασ., ἀεηοιίηρ οἶν!! 
ἀϊβογάεσς οἵ πιυτίην ; ἴξ τεσ ]]5 τῃς σχίσ- 
ματα δπά ἔριδες οὗ '. τὸ ἔ., χί, 18 ἔ,, το 
ΜΙΝ δηχυϊαδιίοη ἰπ ἔς ἀϊβρὶαν οὗ βρί τί τ] 
Ῥονγεῖβ 586Π15 ἴο βᾶνε οοπισ θαςεά.--. Α 8 
1 ἰδ ἰπ 411 τἘμ6 ΟΒυγομεβ οὗ [πε βαϊπιβ᾽": 
ἴῃ δνϊάεποα οὗ 6 ““ρεδοε᾿᾽ νῃίοῃ αοὰ 
σοπέεσβ οἡ Βιιπηδπ βοοίείγ, Ρ. οϑη ροίῃξ ἴὸ 
18ε σοπάμποι οἵὗὁἨ ΟΠυτΟΙ τηεξειίπρβ ἰπ 41] 
οἴδμεσ Οτβείδη οοταηγπηϊτε8---α ἔεδίασα 
ῬΙΌΡΕΙ ἴο “4556 }1}0165 οὐ" ἐδε σαϊμές ". 
Ηετε ἰβ ἃ ἔπδὶ δπά βοϊθπιη γεάβοῦ ΨΥ 
1π6 ῥτορῃείβ οἵ Οογ. ββουϊά ργδϑοιίβα 
ΘΙ ποοπίσοὶ ἀπὰ τασίμα] ἀεέδγεποε : οὔ. 
χὶ. 16; 480 ἱ. 2ὺ, δπά ποίε; χνί. 1.-- 
Οπ τὰς σοππεχίοπ οὗ πε ὡς οἴἶαιδε, 566 
Ἑά. ον ΕἸ. ΜΝ. Η. δείδοι ἰξ τὸ νεσ. 31, τὲ - 
βατάϊηρ νν. 32, 334 85 ἃ ραγεπίῃεβίβ; Ῥαϊ 
Ἐπὶ Ὀύθακβ ἐπ6 σοπεηαν οὗ νν. 31) 
32; ΠῸΓ ἄοεβ ἰξΐ ἀρρεᾶτ τπαΐί “411 {πε 
Οἤατομο5᾽, παά {πε βυρεταθυπάδησε οὗ 
Ῥτορβεῖβ ἐμαὶ πεοεββιιδιεα Π6 γαϑίγ ΠΟ ἢ8 
ἱπιροβεδ ἴῃ νν. 290-31. Ομοι ἰβδάϊπρ' 
εἀϊῖοτβ (ΤΊ βοι., Με., Ηπ., Ηξ,, Βε,, 6ἀ.) 
1πκ [15 φαδιβοδείοη το ἐμε ΤΟ] οννίπρ σοη- 
ταχῖ; Βαξ ἰξ σοπιεβ ἰπ οἰ απ] 1} ν Βαΐογα {πε 
ἴσαρν. οἵ νεῖ. 34, δῃᾷ {πε γαρει πο οὗ ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις 15 Ρατιου]Ατῖν αννκυνατά. 
Οπ τδε οἴμεγ μαπά, ἔπε σεῖ, (ο εἶχε Ἄἐχασὰρὶβ 
οὗἩ {π6 οἴμε σμαγομεβ ἀρργορτίδιευ οοη- 
οἰσάεβ τπ6 Αροβιίεβ ἀρρεϑὶβ οπ ἴδε 
ψοΙρ μεν βυδ]θοι, οὐ υπίνετβαὶ ἱπίοσαβί, 
ψ ΒΙσἢ δ45 οσσυρίεά Βίτα [πτουρβουῦς ἘΠ|8 
οδδρίοτ. Ἔτς; 

8.40. ΕἼΝΑΙ, ΓΝΒΤΚΌΟΤΙΟΝΒῸΝ ΟΗΌΒΟΗ 
ΟἈΕΡΕΕ, χὶν. 34-40. [πη νν. 34 Η. Ρ. τε- 

ἴαγπϑ ἴο {Π6 τηδίίοσ Ψ ϊ ἢ ἢε ἤσβε ἰουο με 
ροη ἰη ταργονίαρ ἴῃς ἀἰδογάεσν ματι 
116 δὲ ὕοζ., υὲζ., 1Π6 ἱγγερι]αν θα μανίουσ 
οἵ ςεγίδίη ΟἘγίβείαα ὑνοπιθῃ {χί, 2-16) : 
{Βεγα ἰξ ννὰβ ἐμεῖς ἀγέςς, ποὺ ἴὲ ἰ8 παῖς 
ἐοηρμέ (μᾶς Β6 Ὀγίθῆν γεργονεβ. ν. 37 
ἔ,, σατο, νεῖ {πε ἰη)αποιίοπβ οὗ Ὠΐν. 
ΙΝ. δἱ ἰατρε, οοπηπιεηᾶ {πεῖς τεσορηίείοη 
885 ἃ ἴεβὲ οὔ ἐπθὸ πίρῃῃ ρτγεϊεηβίουβ (Ὸ 
βρί γί] ἱπβίρῃς τηδάβ δἱ ὕοσ. Ψεγ, 30 
τεοδρίευϊδίθβ Ῥ801}}8 ἀε]ίνεσαποε οα {86 
νεχεὰ φιυεϑιίίοη οὗ Τοηρυθβ υεγσς Ῥτο- 
Ῥᾷεον. Με. 40 δάβ {πε ἤπαϊ πηδχίγη οὗ 
ῥγοῤγίσέν απ ογάθγ,---ἃ ταὴε οὗ δἀτηϊηΐβ- 
{ἀγαιίοπ 88 οουρτγαβεηβῖνα ἀπά ἱπιρογίδηϊς 
88 {πε πάντα πρὸς οἰκοδομὴν οἵ νετ. 26. 

Ψψεγ. 34. Αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλη- 
σίαις σιγάτωσαν: “εἰ ψοπεη (τ. 
δεπετὶς τί.) Κεὲρ 5ίΐεποε 'π ἐδε σβυσγοῃ 
Ἀ5ΒΘΙΊΌΠ165, ἔοτ ἰς ἰβ ποῖ δου {πε πὶ ἴὸ 
ΒρΡεαΚ ἢ"; εὖ, τ Τίηι. ἰϊ. 12, μετα {πε 
“ἐβρεδκίηρ ̓ οὗἉ [5 ραββαρε ἰ5 ἀεῆπεᾶ 5 
“δοίην, ΟΥἠ υβὶπρ δυΐποιιν ονεῦ ἃ 
τηδῃ ᾿ς. ὙΠ6 οοπίγδάιοίίοη Ὀείννεεπ [Π15 
νεῖο δπὰ ἐπε ἰδηρυάαρε οὗ χί. 5, ὙΠ ἢ 
ἈΒΒΌ165 ἐπα ψοπλαπ “Ργαν ᾽᾿ δηδ “ρτὸ- 
ῬΏεΒΥ ἷἰπ ρα μεγίπρβ οὗἨ ΟΒγιβιίδπβ δπὰᾶ 
ἴογ 45. {πεῖς ἀοΐπρ' 50. “ψἰΠ πποονογαᾶ 
Βεδά,᾽ 15 τοὶ ενθά Ὁγ διρροβίηρ (α) ἰπδΐ 
ἴπ χί, 5 Ῥ. τείειβ (0 ῤῥγίυαίξ ραϊπεγίπρε 
(5ο Ον., ΒΕ., Με., Βε., Εν., ΕἸ.), οὐ τιθαῃ8 
ΒΡεοίβολ!ν αὐ πον (ΗΠ), 8116 ἤεγα 
βρεακίπρ' ἐν ἐκκλησίᾳ 15 ἐοτἀἄεη (35); 
Βαϊ {παῖ 18 ποι μίηρ' ἴπ οἢ. χί. ἕο ἱπά!σαΐα 
τη ϊ5 ἀϊδεϊποίίοπ, νυ ἢ ἐχ ἀγῥ. 15 νἱτ4] ἴο 
τε πιαίξεσ ; τηογεονϑῦ, δὲ {Π15 βασὶν ἀδίε, 
δε ἀϊδεϊποτίοη Βεῖνγεεῃ ρυΡ]ῖς δηᾷ ργῖνδεα 
ΟὨτιβάδῃ τηεεξπρβ-- τη ολμγοῖ οὐ μοιι5δ 
ποννὰβ νεγῪ ἱπιρογίεοι ιν ἀενεϊορεᾶ. Οἵ 
(δ), τῆς ἰηβίδηοεβ δάἀπιτεά ἴῃ χὶ. 5. γαῖα 
ἐχοοῥέϊομαϊ, “οὗ 14 ἔετησηε 86 βεπίϊσγαϊς 
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ὁ νόμος λέγει. 43.5.1 εἰ δέ τι 

14; ΟΟΙ. ἱ. 25; 
ϑ5γη. αα. δῃὰ Αεἰε. δὲ Χ. 11. 
ἷ. χ ()). Ὁ ὅες ἱξ. χ5. Ξ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΘΙ Σ 

μαθεῖν 2. θέλουσιν, " ἐν “ οἴκῳ τοὺς 5. 398 χί. 34 
ἰδίους ἄνδρας Ἢἐ ά ξ αἰσχρὸ ἐν 5: δὲν εὑ 
τῷ Ρ ΨῸΡ τῶσαν" ὅ αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν 3 ἃ ἐν 
βενλησίς λαλεῖν. ι36. ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ ' λόγος τοῦ ' Θεοῦ ἐξῆλθεν; 

[1 “- ϑ, ἊΝ σι ἢ εἰς ἐμᾶς μόνους " κατήντησεν; 37. εἴ τις ᾿ δοκεῖ "' προφήτης 
εἶναι ἢ " πνευματικός, " ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν, " ὅτι τοῦ ὃ 

20 (58. 
͵χν. 1); ἴῃ 
σα. ἔτεᾳ. 

ἔ 568 χί. 6. 
Ὦ 58εὲ χί, χϑ, 
ἱ 4 Οὐν. ἱΐ. 

17, ἵν. 2; 
οτη. ἶχ. 

6; ΡΆΪ]. ἱ. τ ΤΆ. ἴϊ, τ8; τ Τίτα, ἵν. 5; α Τίπ,, ἴ΄. ο; Τίς. ἰἱ, 5; ἱ ἷ ; ἷ 
τὲ 5: ὅτ {9 ἰε, Δϊ, 5; ὁσσαβίοῃαι ἴῃ οἱμβεσ Ερρ.; ἔτβη. ἱπ 

Ὁ 5 Οοτ. ἱ, 14, χίϊΐ, 5; Αςί8 {ϊ. το, ἐν. 13. Εογ νῬ., Βεὲ χἰϊί, χῶ, 
Τὴ ὅ8ε χίϊΐ, 28; βίηρ. ἰῆυδ, Αςίβ χχί, το; Τίι. 

1 Π6 πὰ βενεζαὶ ἵνδιίη δυςμοσγίεἶεβ τεδὰ γν. 34, 35 δἔϊεσ 40. 
5 μαθειν: ΟΒΌΘΚΙ,, εἰς, 80 411 εἀά, ἐχοερὲ ὟΝ. Η., σνῇο ρὰϊ βαάνθανειν () ἴῃ ἐπέ., [ο]]ονν πρὶ ἐς ̓Α2, 17, ἀπά ἃ ἔξυν οἴπεσ πιίππ. υψίεῃ ατερ. Νγβδ,, ἀπά μαθ, ἴῃ νιᾶγρ. 
ξγυναικι: ΑΒ, 17, 73, ν5., Πορ. δαβπῖι. 

λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ (ἰπ τῃϊβ ογάδτ) : ΑΒ, 17. 
ΟἿ, δηὰ ἃ ἴενν οἴπεῖβ, εν ἐεκκλησιαις (ο΄. νεῖ. 34). 
δ νι. του 81] Ὀπὲ ἃ ἴεν πχίπη, ; οὔ, νἱϊ. το. 

Ῥιεβϑέβε ἀξ ἀόππασ Ἔβϑοσ ἃ ὑπ ἔϊδῃ εχίτα- 
ογάϊπαίγε ἀθ 1 Εβρτῖε " (64.}: θὰ: πᾶσα 
γυνή (ΧΙ. 5) Βυ ρ σεβίβ ἔγεαθηΐ οσούσγεηςα. 
(6) Ηπ. βαρροβεβ ῥαγίϊεϊῥαίίον ἐπ ἐδιε δο- 
σέαέϊο πιαηι εσέαέίοτις ἸΤοτϊἀἄςη, ἃ5 Ἐπου ΡῊ 
γλώσσῃ νετε υπάετεοίοοά νὴ λαλεῖν. 
(ὦ) Ἑά. ἐπίπκϑβ ἐδε ἰδοῖς ῤεγηιϊδδσίον οἵ χί, 
5 δεγε τυϊέΠαάγατυη, οπ ταδίαγεσ σοπβίἄθγα- 
τίου. Βαυΐ (6), ἴῃ νίενν οὗ τπεὲ ννογάβ ἐμαὶ 
[οΙ]ονν, “ας ες {πεῶὶ δέ σμδήεο" δηὰ 
“μον ψψαηΐ ἐο ἰδαγη " (ςοπίταβίθα υν τῇ 
λαλεῖν Ὁγ δέ), ἀῃἃ οἡ φοτηραγίβοι νυν] πε 
τῆοσα Ἔχρίϊοις ἰδησπαρε οὔτ Τίτμ. ἰϊ. 12, 
ἴῃ νῖενν τηοόγθονοσ οὗ ἔπε ργίποῖρε δϑῆγτηβὰ 
ἴῃ οὗ. χί, 3 ἢ,, ἴΕ ἀρρεδσβ ρσοῦρδῦϊε τῃδὶ 
Ῥ, ἰ5 (Ὠϊηκίηρ οὐ Ολωγολ-σαοπίηρ ἀπά 
αμίπογίἑαξὴυε ἀἰγδοίίοη ἃ5. ἃ τὸϊβ ὑηᾶὶ ἴοσς 
Ψοτηεη.---ὁποτασσέσθωσαν ἰ5 {πε Κεγ- 
ποίς οὗ Ῥαυ]5 ἀοςίγίπε οὐ {δε βυδ)εςι 
(οὗ. αἰδο ἘρΡἢ. ν. 22 ἢ., εἰς.). ὙΤμὶβ οοπι- 
τολπά οδηποί ἔαισὶν Ὅς βεῖ δϑὶἄβ δ5. ἃ 
ει ρόσγαγυ σορυ]δίίοη ἄπε το {με βίαϊε οὗ 
δῃοίεηε βοοίείν, [Ὁ πε Αρ. νναβ τὶρβί, 
ἔδοτε 15 ἃ ὑποτάσσεσθαι ὙΨΏΐΟΙ [1ε5 ἴπ 
{με παίυγε οὗ ἐπ βεχεβ δπά ἴπε ρίδη οὗ 
οτεδείοη ; Ὀυὲ ἐμπὶβ πλυβὲ θῈ υπάετβίοοα 
τ (ἢ τεςο]εςξίοη οὗ ψμαὶ Οὐγίςέαπ 
ϑηδ᾽δοίίοτ 15 (βε6ε δ]. ν. 13ὅ, Ερῇ. ν. 
22 Πϊ.; α͵50 ποίεε οῃ χί, 3 δῦονε).--- παῖ 
ἐεΠ 6 ἰᾶνν Βαυβ᾽ Μὰ5 δυϊἀθηεν ἴῃ ῬΑᾺ]᾽Β 
ταὶπᾶ γε πε ρτουπάεά Ηἰ5 ἀοοίσίης ἴῃ 
οὗ. χί. οὐ {πε Ο.Τ. βίοσυ οὗ πε σγεαδίίοη 
οὗ Μδῃ δπά ννοζιδῃῆ. Εοσ 7ενν 8} βεηῖῖ- 
πιδπΐ ἴῃ {με πιδίίοσ, βεα Ν εἰβιείη δά ἴοε., 
ἰίηρα, ϑγηκαρ., Ρ. 724; ϑοβδίίρεη, Ηον., 
Ῥ- 658. ον ατ. ἐβεϊίηρ, οὔ. ϑορᾷ., 47ακ, 
203, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει (Εά4.); 
ἴον Ἐδεὶγ Ομυτγος σγυ]ε, Οορϑέ. Αῤοϑσί., 11]. 
6, Οονιε. Οαγίπαρ., ἵν. οο (ᾳυοιεᾶ ὃν Ἐ].). 

γεσ. 35. εἰ δέ τι θέλουσιν μανθάνειν: 
“Βα: ἰἔ πεν απ τὸ ἱσαγη βοσμείμίπε " 

-ὶξ τπῖ8. 18. τπε τηοῖϊνε ἐμπαὲ ρτοτηρίβ 
ἔδεπὶ ἴο βρεαῖ. Τϊβ ρ]θα ξυγηϊθηθθ δῃ 
Θχοῖβα, οοῃδίϑίαπεέ ἡ (πῈ βυρπιβείοη 
Θη)οϊπεά, ἴοτ νϑοπλεπ ταἰϊβίπσ ἐπεὶγ νοΐςεβ 
ἴπ {με Ουγοι πιεϑιϊηρϑ; Ῥὰς Ἔνθη 80 Ρ. 
ἀεργεοδίεϑ {πε ΠΠΡασῖγ. Αβ Ῥεΐψεεῃ μαν- 
θάνειν πὰ μαθεῖν αἴϊετ θέλω ἀπά {δε Ι{κε, 
ΕἸ. τῆι ἀϊδείηρ αἰβῃεβ: “’ν Βεπ δἰϊεηιίοη 
18 ἀϊτεοιεᾷ το {π6 Ῥσοσεάυγε οἵ ἔπε δοϊίοη 
Βρθοϊῆβα, τε ρσ. ἰβ φοτησηοηὶν υβεᾶ; 
ψ ἤθη ΒΙΤΠΡῚΥ ἴο δε δοίίοη ἰΐβ6 1, ἐπε δοσ." 
--ἴη δι ἀἀϊπρ {86 Οοσ. ὑγοπλεη οὐ επααυϊγίπρ' 
τηϊπᾶβ το “"δβξκ δ δοπὶς οἵ {πεῖς οὐγῃ 
Βυβοδηάβ,᾽᾽ Ῥ. 5 Ἰαγίπρ ἄοννπ 2 βξπειαὶ 
τα]ε, ποῖ ἀϊβροβίπρ οὗ 81] οαβεβ ἐμαῖ πιῖρδς 
Ατβε ; βίηοα [ἢς ἴσηρν. οἵ νεσ. 35 δάπιὶῖβ 
οὗ εἐχοβρίίοηβ, 80 τῆδυ πὶ οἵ νεσ, 34: 
ἴλε υἱίεγαποεβ οἵ Ῥεηΐθβοοβί (Αςῖβ ἰϊ. 4) 
Ρτοοεεάεά ἔτοπι “4]1,᾽" Ὀοΐῃ τπλεη δπὰ 
ψνούάθη (7. 18 [); {μεῖεὲ ἰβ δἷβο {πε 
ποίδθ]ε ᾿πβίαποθ οἵ ῬΠ1Πρ᾽ 5“ ἴουγ ἀδπρῇ- 
[6γβ ϑνῃΐοῃ ἀϊά ργορμαϑυ " (Αςἴβ. χχί. 9). 
Ατ Οοῦ. ἔμετα νγὰ8 ἃ ἀϊβροβίξίοῃ ἴο ρυΐ 
τῇδ ἀπά νὑγόσηθη Οἢ δῃ 6418] [οοιπρ ἴῃ 
ΡΌΡΙΟ βρεακίπρ ἀπᾶ Ομυγοι Ιεάθσβῃρ ; 
ἐπῖβ 15 βεϊρτλδιζεά 45 αἰσχρὸν (έγῤέ, 1π- 
ποπερέμπι; οὔ, χὶ. 6, 13 Π.}; [τ ββοςῖβ 
τασδὶ] ἔδε ἴπρ. Εοτ ἐν ἐκκλησίᾳ, 5εε χὶ. 18. 

ες. 36, Τῇ Αρ. δάἀάς ἐπε δυϊπογίἐν 
οὗ Ομείβεδη ὑϑαρὲ ἴο {παι οὗἩ παίιγαὶ ἰπ- 
βείπος (φῦ. τῃς σοππεοχίοη οὗ χί. 14 δπά 
16), ἴῃ ἃ ἴοῃς οὗ ἱπάϊρπδης ῥγοίεβι : “"ΟΥ 
(18 1) ἔτοπι γος ({π41) τῃε ννογὰ οἵ ἀοά 
ψεπηΐ οἱ ὃ οἵ ἴὸ γον ομἷν ἀϊά 1ὲ τϑδο ὃ ̓  
-τἰνσνν ΚΝεαας ῥτίπλνὶ, ἤεαὰς 5011 εβεῖβ 
ΟἩ τι βείδπι " ἐξ. ΤΒε Οος. δοίεᾶ νυ ἢ- 
οὐκ ἐπιπκίπρ οὗ δΔπὺ Ῥπΐ ἐπαπιβεῖνεβ, 85 
τπουρ ἐπεν ψνεγα ἴμς οὐς ΟΠυτγος ἰπ {πε 
ννοτῖά, οσ τπιῖραΐ δεῖ ἔπε ἐαϑπίοη ἴο 4]1} {πε 
τεβί (βεε ποίεε οχ ἱ. 2 ; 450 33 ἀῦονε, δῃά 
χὶ. 16). Ἐογ {δε 86} β Ποἴε που οἱ τμῖ8 
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τσϑανα "Κυρίου εἰσὶν 1 Ῥέντολαί 1: 48. εἰ δέ τις “ ἀγνοεῖ, “ ἀγνοείτω." 

(ὡς κ ἢ 30. Ὥστε, ἀδελφοί,2 "ζηλοῦτε τὸ ᾿ προφητεύειν, καὶ τὸ "λαλεῖν 

“Ὁ ἧ., γλώσσαις ὃ "μὴ “κωλύετε 40. πάντα δ " εὐσχημόνως καὶ κατὰ 

᾿ τ ασ.,  Τάξιν γινέσθω. 
(Ρ488.); 
ὁπ. ἰδ, 4ν νἱ, 3, ν]ϊ. 1, χ. 3; 4]. ἱ, 22 (ρ455.) ; ̓ Τίπι. ἱ, 13. 86εεῈ αἴξο χ. 1. δ'χ {ἰπ|εὲ5 ἴῃ ΝΥ, Βεβίββ 

(δες εβῃ. 2 Ῥεῖ, 1ϊ. 12), Βῖτσι ν, 15. τ ϑεε χὶϊ, 31. 8 ϑεέ χὶ. 5. ἴϑ8ες ΧΙ, 1, ἃ ΜΙ. Χίχ, 14, 
εἰς. Εοτγ κωλ. ἴῃ Ρ,., Εοπι, ἱ, 13; 1 ΤῊ, ἰΐ. 16; 1 Τί πὶ. ἵν, 3. Υ Εσοχῃ. χίϊί. 13; τ᾿ ΤῈ, ἱν. 12; “μων, 
86 χίΐ. 24; -οσυνη, Χὶΐ. 23. Ψ ΟΟΪ, 11. 5; Εκ. ἱ. 8; ἦε. ν. 6, εἰς. ; 100 χχχνῖτἱ, 12. Οοπίγαδβί 
ατακτος, τως. 1 ὙἼΒ.ν, 14; 2 ΤῊ, {ϊ, 6, 11. ΟἿ. χν. 23. 

Ἰεστιν ἐντολη: ΑΒ, 17, οοΡ., Αὑρ. (ὅς, ἐντ. ἐστι). Ὠ"Ο, 14, Οἵσ., ΗἸ!., 
Απλρτϑβέ., ἐστιν 5ἰ ΠΊΡΙΥ (ὙΝ εβέεσπ) ; 80 ΤΊβοῃ. εἰσιν ἐντολαι: ϑυτίδῃ ἐπιθπἀβειοπ, 

Ξαγνοειταῖι (9): ΝΑ 6, Ογ., ἰχἴξ. νβ., Ασπὰρ., Αστηδτϑβί., ΗἼ]. ; 80 [080 π|.» 
Ττ, νιαγρ., ΤΊΒοῃ., ΥΝ.Η. ἐπέ, ἘΞΝ. ὑπανρ., Νεβῖῖα. Ῥοββίθίν ἃ ϑγεβίεσπ οοσγυρίίοη, 

αγνοειτω (3) : ἡ ΟΑΞΒΌΒς, εἰς. ; τεϊαίηεα ὃν Ὑτ. ἐκέ,, ἘΝ. ἐχέ., ΝΝ.Ἡ. πνιαγρ. 8εὲ 
ποία θεΐονν. 

δαδελφοι μου; ΑΒ", 67", βυτγ. ὁορ. Οἵη. μου ϑγεβίεσγῃ δπὰ ϑυτίδῃ. 
4 ἐν γλωσσαις : ΒΗ 6, Τςορ., Ττ. γιαγρ. 

ὕτολαλειν μη κωλνυετε γλωσσαῖις (ἴῃ [15 ογάετ) : ΦΑΒΡ, 1:7, 73--οοη- 
ξοττηεᾶ Ὁν Ννεβίεσῃ δπὰ ϑιυτίδῃ εἀᾷ, ἴο 8114] οτάεσ. 

ὅπαντα δε: 81} υποο. Ὀυΐ ΚΙ, 

σδυτοῖ, οἷ, ἷν. 6 ἢϊ., ν. 2. Οπ καταντάω 
εἰς, 566 χ. 11.----ἢ 1πΠΚ8 {818 νεσ. στ πα 
[οσεροίηρ, “Οὐ (1 ψῃΔῈ 1 πᾶνε βαἰά 15 
ποῖ ΒΒ! επ|), εἴο. "ἢ 

γν. 37, 38. ἃ γράφω ὑμῖν, ἰπ {6 
δροάοβίβ, ἱποίιάεβ, Ὀεβίἄε ἐπε ἰαδὲ ρᾶτγ- 
εἰσυ αν (34 8.), (λ6. οἴπεσ ἱπβιγυσείοπβ οὗ 
1815 Ἐρ. ; προφήτης αηὰ πνευματικὸς ἱπ 
1ῃ8 ῥτοίαβίβ σε 81} 6δβρ. (π6 ἀϊγεοίϊΐοπβ οὗ 
ΤΠ Ὦ. χὶϊ.-χῖν, ; οὔ χί, 4, χὶϊ. σ, χίν. 1.-- 
δοκεῖ, 45 ἴῃ ||. χ8 (5εε ποίε), 15 ῥμέαέ, 
οὐδὲ υἱάεέμγ (ποὶ νἱάφέμν αἴοπε, Νᾳ.), ἄε- 
ποιίηρ' 86]1-εβεἰτηδίοα. Ὑπε ἰειτῃ πνεὺυ- 
ματικὸς ᾿ποπἀε5 ἐνεσν οπς επάονγε ἢ 
ἃ 5ρεοΐδὶ γιῆ οἵ ἴπε ϑρίγιε ; οὐ τμ8 Ρ]. 
πνεύματα, νεῖ. 12. Ηΐ. ἀπηὰ Ἦπ. (πίπκ 
δοόνανεσ ἐμαξ τῆς ἀϊδ᾽ υποῖῖνε ἢ παστοννβ 
ἴῃε τεῖ, οὗ “ βριίσγίξυδὶ,᾽"" ὃν σοπίγαϑε νι ἢ 
“ῥγορπεῖ,᾽" το ἔπε βεῆβε οὗ “"" βρεακεσ τ ἢ 
τοηριεβ"; δῖ {Π|8 15. ἃ πεεάϊεββ ἰηξεσ- 
ἐποα ἔγοσῃ πὸ ρατῖ. ; (ῆ8. ΑΡ. τῆεβπβ "ἃ 
Ῥτορπεί, οὐ ἃ πδῃ οὗ ἐῃ6 ϑρίγιε (1π ἀπ 
56}58) ". ὙΠε δάϊ. πνευματικός (1 τηᾶϑ86. : 
866 ΡΔ1]5.) γαῖδβ ποῖ ἴο Βρίτἰτ18] ῥοτυδῦς 
(τὰ πνευματικά, χίΐ. τ, εἰς.), δὰξ το 
βρίγιι δ] ολαγαοίεν {τε ὃ κατὰ πνεῦμα, ἐν 
πνεύματι, Ἐοπι. νἱϊ1.)}, ἡ ἢ ρῖνεβ ἰπ- 
βίσμι π᾿ πηδίίετβ οὗ γενεϊδιίοη (εΐ, ]ο μη 
νἱϊ, 17, νἱ11. 31. 8). ὙΝΏΠε τῃμε ἔσυςε “Ῥσο- 
Ρδει," Βανίηρ' ἃ Κίπᾶάγεά ἱπβρίσατίοπ (,. 
20), 11] ““Κπονν ψγῈ 11 οὗ τῆς {πϊπρϑ᾽" {πε 
ΑΡ. “τίεεβ, πδὲ ἔμεν ἃτε ἃ οοτητηδπάγηεπε 
οὗ (ῃ8 1 οτά ̓" (Κυρίον ἐστὶν ἐντολή; ““δΔτε 
ψγμδὲ ἐλέ 1, ογά σοτητηδπάβ ᾽᾿; οὔ. 1ϊ. το-τῦ, 
νἱ!. 40, ἀπά ποίεβ, 2 Οοσ, χἰϊὶ, 3), δ ῖβ 
ΔΌΣ Ὀεϊοηρβ ἴο “ἔπε βρί γί] "" ρβεπεσ- 

Αγ, ΒΟ “)υάρε 411 ἐπὶ πρδ"" (11. 15); 
. θείπρ “οὗ ἀοά,᾽ πὲ μεδαγ Ηἰβ νοΐσε 1ῃ 
οἴδεῖβ (οὐ Ἰομ πὶ νι], 42 ἔ,, εἰς. ἢ τ Τοδπ 1, 
20, ἵν. 6). Ὑπὲ “1 οσά " ἰβ ΟΠ σίβε, ἐπα 
Ἠεδά οἵ {π6 Οβυτγοῖ, ψνῆο “" ρίνεβ σογη- 
τηλπάπχεπε ἴο Ηἰβ ΑΡροβείεβ"" (οὔ, νἱϊ. το, 
25, ΧΙ. 23, ΧΙΪ. 3) εἴο. ; Μδίξ, χχνῇ!. 20, εἴς.), 
-Ἴὸος ἐπι-γινωσκέτω, οὔ, χἰ ̓ ΐ, 12--- 7α1- 
Τα δίχιβ δρποβοδαι᾽" (Ἐ5:.); Π6 Ῥσ. ᾿τῆρν. 
855 ἔογ ἃ οοπεπυεάᾶ δοκπονεάρτηεπε οὗ 
ΟἸὨσῖβ᾽ 5 δυιποσίεν ἴῃ ΕΠ 15. ΡΟΒΕΙΕ.--τ Βυε 1 
ΔΠῪ οπε ἰβ ἱρπογαπί (ο 815), ἀσ ἐς ἡρπογεα " 
(ἀγνοεῖται)---ἃ τεϊτ υτίοπ ἴῃ Κὶπά, ὙΠε 
Ρτοΐξεββοσς οὗ Ὠϊνίης Κπονϊθᾶρε νῆο ἄοεβ 
ποί ἀϊβοετπ Ῥ80}᾽ 8 ἰπβρίγαιϊίομ, ὑγοόνεβ ἢϊ8 
ἰσῃογαπςε; ἢὶ5 σμαγδοίθσ 845 “ ὑσορῆεε᾽" 
ΟΥ̓ “ Βρ᾽τι 4] 5 ποΐῖ σεςορηίβεά, βίποε 
ἢε ἄοεβ ποί γεοορπίβε ἔπε Αροβέϊε᾽β σβασ- 
δοίεγ; τύ. Μαῖιξ, χ. 14 ἔν, 41, Ἰοῆπ χί. 
20, ἔοσ {ϊ8 οτίζασίοπ 48 ἰαἱἃ ἄοννπ ὉῪ 
Ομ γίβε; {πε Αρ. Τοῇπ δββιιτηεβ ἰξ ἴῃ σ ἵν. 
6.---ἀγοεῖται, 15 ῬΓ. ἱπ ἴδπ56, ἐρΉΟΥαΤΗΥ 
(ποι ἑσπογαδέξην, Ν 5.), Δῃττηϊηρ ἀπ αοξιαὶ 
τεὐεοείοη---5ς, ὃν ἐπε Τιογῶ, ΝΟ 5805 ἴο 
ΒΙΟὮ ἀδβρίβειβ οὔ Ηἰβ βεσναπίβ, "1 Κπονν 
γου ποι (οἷ, νἱϊ!. 3; 2 Τ πα, ἰΐ. το; Ἰοῆη 
ν. 42, εἴς.); δὰ ὃ) Ηἰς ΑῤοΞέϊε ἴοο, ψῇο 
οάπποῖ δοκηον]εᾶρε ἔογ {8 ]Πονν-βεσναηῖβ 
τῆθη Ψ|Ο τερυάϊδία 1Π6 1 ογά᾽ 5 δυςπουν 
ἴπ Βῖπὶ (οὗ, 3 Ἰομη 9 ἢ). ΟὨγίβε ξοσείοϊά 
{παῖ Ηξε ψοιἹᾶ πᾶνε ἴο ἀΐβοννῃ “ΤΔΏΥ 
Ψ0}80 Βδά ῥγοῤπεείεα ᾽" ἴθ ΗΒ παπῖε (Με. 
νἱϊ, 22 ἢ). 1 ἀγνοείτω Ῥε τεαᾶ (5: ρτε- 
ξειτεά ὃν Μσ., Βι., Εν., αἅ., ψ πῇ ἘΝ, 
{χι), τῆς ἱπιρν. ἰβ ῥεγηηδοίυδ, 45. ἴπμ ΥἱἹῖ, 
15: “601 βυδεαις Ἰρπογαης5 γε παιδη- 



ΧΥΝ. τ1---2. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ α 917 
Χν. τ. "γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ δ εὐαγγέλιον ὃ δ εὐηγγελισά- ξ ὅθ χἰὶ, 3, 

μὴν ὑμῖν, "' ὃ ᾿ καὶ " παρελάβετε, ἅ ἐν ᾧ " καὶ Ἅ ἑστήκατε, 2. δι᾽ οὗ 
καὶ " σώζξεσθε - τίνι λόγῳ " εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ ' κατέχετε, "ἐκτὸς 

Αεἰϑ χἰϊὶ. 32. ς ὅ6ε χί. 23. 
8ες ἷ. 18; αἴδο, θεβῖἀς ρίρὶ, υ86, Ηθ}. ν. γ, 

ἔ ϑ8εε χὶ. 2. Ε΄ ὅεε χίν. 5. 

ἄοβ εβϑὲ οοπβεο᾽ (Επ51:.)---ὰ σουηβεὶ οὗ 
ἰεβραΐσ; οοῃπέγαβὲ 2 Τί. ἰΐ. 24 
νν. 39, 40 τεβϑίδίς ἐῃς δάνϊςς οὗ ψνεστ. σα 

ἴῃ ἐπ6 Ἰρπε οὗ τπ6 βυδβεαιεηὶ ἀϊδβοιιββίοη, 
τηοάεγαϊϊηρ (δε ΟΠυΓΟἢ 5 Ζοαὶ ἴος ἄε- 
τηοηδβίγαεϊνε σμαγίβγηβ ὉῪ ἰπδί βείηρ οὐ {δε 
ΒΘΟΠΪ ΠΕ55 απ ρσοοά οτάοσ ψῆϊο Παά 
Ρδβη νἱοἰαίεά ὃν {πεῖς υπτοβίγαϊπεα ὄχοσ- 
οἶδε (26-33). ““Απὰά 80, ΠιΥ ὑγοίμεζβ, 
ςονεῖ 0 Ῥγορῇεϑυ ": ζηλοῦτε, οὔ, χίϊ. 31; 
τὸ προφητεύειν τερίαςε5 Ὀγ [μος τερυΐατ 
πῇ. ἐθε {ε]ῖς ἵνα προφητεύητε οὗ νεῖ. 
(δεε ποίε).---καὶ τὸ χαλεῖν μὴ κωλύετε 
γλώσσαις, “᾿Απὰ (ῃ6 5ρεακίηρ ψ 
ἰοηρσεθβ ὧἄο ποῖ πίπάεγ᾽" ; [158 15. ἴο θ6 
αἰϊοιυεά ἴῃ τἰὰ6 Ομυτγοῖ, Ὀὰὲ ποὶ δησουσ- 
Ἀρσεά [1κ Ῥτορῆεου, οὗ σουγβα υἱτ τῃς 
ῥτονῖβο ἐπδὲ πὸ Τοηριθ ἢ88 [18 ἱπίογ- 
Ῥτείεσ (13, 28). Ἐον ὥστε 1} ἵτπαρν., 
866 ἷν. 5, εἰς,---πάντα δὲ γινέσθω: ““Βυΐ 
1εὲ 811 (ηϊπρϑ θὲ οαγείεά οὐ, εἴ." : π6 δὲ 
δἰίδοθαβ [Ππ|5 σαυξίοη Βρθοία!ν το νογ. 30; 
ΖΕ] ἴοσ Ῥγσορῆεου δπά ρεσγπιίββίοη οὗ 
ΑἸοββοίαίία τασβὲ θὲ συαγάδβα ὃν (6 οὔ- 
βεσνδῆοα δὲ 41] ροϊπίβ οὗ ἀδοογμμε ἀηᾶ 
ἀἱδοιῥ]έηδ,---εὐσχημόνως (Ξεε Ῥατῖβ., ἀπά 
ποίε οἡ νἱ]ΐ. 35), ἀοηεσέες (Ν 6.) οσ ἀδοδημΐεν ; 
Νοσίῃ. Επρ. πιφηϑδεξην (οὗ. ἘΡΉ. ἵν. 1, 
ν. 4, πὰ 33 ἀρονε)---α βογέ οὗ “" δι ίῖςδὶ 
δηπδηοεηεηΐ οἵ {88 τῆοστς πιεομδηΐοδὶ 
κατὰ τάξιν" (Ε]1.). Οπ {πε ἰατίετ Ἔἐχρτεβ- 
βίοπ, ορρ. οἵ ἀτάκτως, οὗ, 2 ὙΠ ε58. {ἰϊ1. 
6 ἴ., αἰδο χὶ. 348 δῦονε: {με Οογ, ννουἹά 
ἱπίεγρσεῖ ἰς Ὁ. Ῥ.᾿5 Ῥγενίοιιβ ἱηβίγαςι0η5--- 
μἰ5 παραδόσεις, ἐντολαί, ὁδοὶ ἐν Χριστῷ 
-π-απά ἰῃοβὲ σίνεῃ ἴῃ (15 ΕΡ.--εὐσχη- 
μόνως ἀεπιδηάδ 4 τίρῃε ΟἸτγίβιϊδη ἐαϑέδ 
απὰ ἀεῤογένιεπέ, κατὰ τάξιν 4 5ίτίοι 
ΟΠ τιβϑεΐδη »εοέποά απὰ γε οὗ ῥγοοσάηγε. 

ῬΙΨΊΒΙΟΝ Κ΄. : ΤῊΞ ΒΕΒΟΒΕΕΟΤΙΟΝ ΟΡ 
ΤῊΣ ΒορυΥ, ΟἨᾺΑρΡ. χν. ϑοπία τη ΓΒ 
οὔ πε ὅογ. Ομαγο ἀεηϊεα {Π6 ταβυσγαο- 
τίοη οὗ (δε ἀεαά (12), σοπλρδὶ πρὶ ἴμε Αρ. 
ἴο δηΐεσ οἡ ἃ βυϑβίεγηδίίο ἀείεπος δηὰ ὃχ- 
Ῥοβίείοῃ οὗ μῖϑ ΟἸτίβείδι ἀοοίσίπε, Τα 
αιεδιίοπ τνᾶβ ποὶ γαϊβεά ἱπ (Ὡς Ομυτγοι 
1, εἴΐεγ; ποῦ ἄοεβ Ραυΐ ἱπάϊοδίε [ῃς βοῦγος 
οὗ μιἷ5. ἰηϊογπγχαιΐοπ ; {πὲ ορἰπίοη οὗ 88 
τινὲς ψψΜὰ5 ΟρΘΠΪΥ εχργεββεά, δηδ νναβ 
ἀουθε 858 πιδέζεσ οὗ σοπιπηοῃ ταροτί ( 
ν. τ). Ὑβεὶγ ροβίτίοῃ νγὰβ ἱποοσυρδίο]ς 
ἢ ΟὨἸ τι ϑείαηιν; ἰε Τφοπιίγανεηςά, ἰπ- 

ἃ ἄοχῃ. ν. 2; ΟοἹ. ἦν. χ2; 70. νἱΐί, 44; οἵ, ᾳ Οοτ, ἱ. 24. 
νἱ!. 25; τ Ῥεῖ. ὦ (β: λα 

δε ἱ. 17. 
Ιῃ δῖβ 
ςοΟΠΒίζ,, 

2 Ὁος. χὶ. 
Ίκ. . 
19, ἰΐ. τὸ; 

᾿ οι, 
ΗΠ 21, ἐν, χ8; 7υἀ8 23; Αςίβ χχνίϊ. 20, 

ξεγοπεῖδ!ν, [ῃς ψγῃοἱς νεγίἐν δπά βξανίηρ 
γγοσί ἢ οὗἩ τῆς (ο5ρεὶῖ (1 ἢ, 13-19). ϑυοα 
βοερεἰςίδπι πα} ῆεὰ τῆς ἔα ἀπά ορα 
οὗἩ ἴπε Ομυγοῇ (11) 85 εἴεοίυδί!γ 848 τῆς 
Ῥαγίγ-ἀϊνὶϑίοῃβ ἀββίγογαά ἰξβ ἴονε. ὙΝΉΪς 
δίδπαϊηρ ἀρατέ ἔτοπιὶ {π6 ργασεῖοαὶ δπὰ 
Ῥογβοηδὶ εθεῖοαε ροη ΜΕΘ πε ἘΡ. 
ἴσγηβ (ἀπά δοσογάϊηρν τγεβεγνεᾶ ο ἐπε 
1451), (18 ἀοοίτί 8] σοπίγονεσβυ μᾶ8 ἔνγο 
ἱπιροσίδηξ Ῥοΐπίβ οὔ σοππεχίοη «Ἱἱ τ 
18επ, ἱγίπρ (1) ἱπ ἐπε αϊβενόνηοες 
Οὗ οῤίπἰο ῥταναίεπε δὲ Οοσ, ᾿(οῦ. 12, 
λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες, ΜῊ ἵνα τὸ 
αὐτὸ λέγητε πάντες, ἰ. 10), ἀπά (2) ἰπ 
ἐλε Ἰαχὲέν ο »ιογαὶ σεηέϊνιδηὶ ββοοϊδιβά 
ψ Οὐοσ. ππΡεϊϊεῦ (ο΄, 32 Πἶ. ᾿νι ν. 2, 
νἱ. 8 ἔι, νἱϊΐ, το, χ, 14, 21 ἴ., χὶ. 21, 29 81. 
ΤὨΐδβ ἰδίτος ἰγαῖὲ ἰάεπεῖῆεβ [6 ἀοαθεετβ οὗ 
τῆς δβυτγγεοίίοη ἢ ἐπε πλεη πὸ [π5εϊ- 
Βεὰ απιϊποπιίδη ἰεπάβποίθββ ὉῪ ἐπε 88- 
Βυτιρίοη οὗ βυρεσίοσ “ Κηονϊεάρε᾽" (566 
ποίεβ οἡ νἱ. 12 δηὰ υἱῖϊϊ. σ, εἴς.) ; δβξεςι- 
ἴῃρ “πε νι βάοπι οὗἩ {π]5 νγου]ά,᾽" {ΠῈῪ 
ὈΠμεγβῃςά ες τοοϊεὰ ρῥγελαάϊος οὗ ατεεΐς 
οὐΐξαυτα, ἀραίπδε {πε ἰᾶθα οὗ ἃ Ὀοάϊ]ν σα- 
ἀεπιρίίοη (5ες [πἰγοά., Ῥ. 732). ΤῸ πιξη, 
οὗ {π18 νγαν οὗἁὨ ἐπἰηκίηρ ἐπε Ἐπ δυγγεοιίοη 
ΔΒ ἃ ΤΟΪΪῪ ὄνεη σπογε ἴμδη ἴῃς Οτοββ; 
βοπια οὗ ἴβοβε ψῆο παᾷ ονεγοοπιε ἐπα 
Ἰδῖίογ οἴδηοε, 511} Ξευτη 1 εἀ δ (ῃς ἔοσστηδσ. 
Ὀπρεϊϊεῦ ἴθ {πὸ Ἐεβυτγγεοϊΐοη ννὰ5 βστα 
ἴο δὲ ὀχοϊ(εὰ τνπεγονοσ ἔπε αοβρεῖ βρσεϑά 
διιοηρβὶ οὐποςίεά ατεεκβ; ἐπε Αρ. ἔδεϊβ 
ἀπὲ δ τηδὲ ρτάρρὶα ὈοΙ ἀν νι 118 
ἀππου εν δὲ 18 ἢγδὲ ἀρρβάζαπος ἴῃ ἴδ 8 
ΟΒυτοῖ ; πα ρυῖ8 ἰογίῃ "5 ἔα]1 βίσεηρτῃ 
ἴο σοηαπδσ ἰξ δά ἴο σοπιπιεηὰ ἔπε ὑγτῃ 
τὲ 88 ἱπηρυρηεά ἴο (δς ἱπίε!]ρσεης 
Οοτ πε Πΐδη8.---ϑοθρίῖοβ 48 {παν ἀγα ἰπ τα- 
ξετὰ ἴἰο {με ρεπεῖαὶ ἀοοίσίπε, [ῃς τινὲς ἀο 
ποῖ χιεδίϊοπ [6 Ρεσβοπαὶ γεβυγγθοιίίοη οὗ 
7εθὺ8 ΟΠ γίϑε (4 οἰτουτμηδίαπος οὗ ρτεαὶ 
δροίοσειίς. ναῖε); πα ΑΡροβεῖε᾽β γεξυϊα- 
ἐίοῃ 5ίαγίβ ἔοπὶ {πὲ δββυιπιρίίοη οὗ {Π|5 
οδτάϊπαὶ ἔαοί. ὙΠΟ ΨΜ|1 ποῖ δάπιῖξ {πε 
τεοονεσυ οὗ (86 Ὀοάν 48 ἃ ραγί οἵ τῆ8 
ΑἸ τίβιίαπ βαϊνδίίοη ; {παν τεΐεοὶ ἴξ 45 ἃ 
Ῥτίηοῖρίε, ἀπά 4 ἴανν οἵ ἴῃς Κίηράοπι οὗ 
αοά. Ιὲ ννὰβ ργοῦδθϊν πεῖ ἐπαὶ ΟἸγίβε 
τί βίης ἴτοτι ἐπε ἀεδᾶ νγᾶβ ἃ υπίηιε, 5βυπ- 
ὈΟΙΙο4] οσουτταπος, Ὀτίηρίηρ ἀρουῦὲ ἴοσ θ6- 
Πενεγβ 'π Ηἰπι ἃ γεἀδειηρίίοη νυ ΠΟΙν βρίτὶ- 
τι], ἃ [1{ογὰ] δηᾷ ἔμ} 46 ἵνεγαποα ἔτοτη (πα 



οι ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ Χν. 

Ὁ Κρ απ εἰ μὴ " εἰκῇ ἐπιστεύσατε; 3. ἢ παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ' ἐν '" πρώτοις, 
εἶνιατ. ἢ ὃ ἢ καὶ “ παρέλαβον, ὅτι " Χριστὸς " ἀπέθανεν " ὑπὲρ τῶν " ἁμαρτιῶν 
οἷ, ἱἰ, 18; 

ΡῬχον. 
Χαν!. 25. ἰ 8εε ἰϊΐ. 5. ΕΚ 8εε χί. 2. ΤΝΑΥ, μὶ.; επ. χχχίϊ, Δ. τῇ Ἐοπὶ, ἰχ. 24; Οαϊ, 
δἰ, τοῦς ἘΠ. ὁ, τα Βοιοϊὶ, 8. 112... ἢ 8: νἱϊὶ. σα, ο Θ(ϊ. ἰ. 4; Ηεδῦ., 4 εἰπιοα ; ζεῖ, χὶν. 
22. ΟΥ. περι αμαρτ., Βοτα. νἱϊΐ, 3, εἴς 

βεβῇ δπηά {πε ννοτϊά οὗ σηδίξεσ.--- 40] 8 πὸ ταβυγγθοιίίοη οὗ [6818 ΟἾγίϑε ἰ8. Ἰορὶ- 
ἀτρυπιθηΐ ἰβ ἱπ ΜῸ Ῥατγίβ : (4) νν, 1-34, τὑδ]ν ἴο ἀδϑίγου {πε {πεογαπι, “" ὙΠεσα 5 
ςοποογηΐηρ᾽ ἐλε οογέαϊμέν ; (Β) νν. 35-57, π0 τεβυτσγεοιίοῃ οὗ (Ὡς ἀεαἀ᾽" (12). Θῖκ 
ςοποοτγηΐηρ ἐλε μαέμγε οἵ ἴῃ Καβυτγγθοίίοπ. “βυασσεβδῖνε ἀρρδᾶίαηςοβ οὐ ἐπε Κἰβεη Οπα 
Τὸ εβεδθ 88 115. σετγίαϊ πεν (4), Ρ. Ῥερίπβ τὲ επυπηθγαῖθά--ῆς ἤγϑε πχδᾶθ ἰο Καρῆαβ, 
Ἐγ (α) τε μιεαγβίηρ ἐδ ᾿ιἰδέογίοαὶ ευϊάδηος οἱ πᾶ ἴμ6 1δϑὲ ἰο Ῥδι] Εἰ πι861Ὲ---[5-0}; ἔδε 
ΟὨγίβε β ῬοάΠν τεβυγγεοιϊίοη, ννῃῖο παᾷ [151 [5 ποῖ ἱπιεπάεά 45 εχῃαιϑβεϊνα, θα ἰῃ- 
Ῥδβῃ ργεδοπεά ὃν ̓ἰπιβεὶ ἐν πρώτοις ἀπά οἸτιᾶεβ (πε παπη88 πιοϑὲ ργογηϊπεπε ἵπ ἐπ 
80 τεςεϊνεά ὈΥ [πε τεδάειβ (1-11); (6) πὲ Ομυτγοῖ, (πε ννϊέπαββαβ ΨΨΠΟβε ταβΕ ΩΟΩΥ 
5πονβ 1πδὲ ἐ0 ἄδην ἐδιε γεσηγυδοίιον οὗ ἐδε νιουἹὰ Ὀς θ58ὲ Κποννῇ δπά τηοβὲ δοοδββ- 
ἀεαᾶ ἐς ἰο ἀδη} Ολγίδξ᾽ 5 γεσμγγεοίζονι, θὰ 1016. Τῆς Αρ. ἄνγε 8 ὁπ ἐῃε αϑίοπβῃϊηρ 
80 ἴ0 ἀδοίατε πε (οβρεὶ υνεπεββ αϊβε τον ἐμαὶ νγὰ5 ἰπ {818 ννᾶν νουοπβαξοα 
δηῃᾶ [5 βαϊνδείομ {ΠΠυδῖνε (122-10); ἂπὰ τὸ Βίτυβεὶῇ (9 ζ.), ᾿πβίβίησ ἥπαϊν, οὐ τῆς 
ἐατέμογ, (6) ἐμὲ ἐπ γέδωι ΟἾγὶδὶ ἰδ ἐπε ἀπθτοίεπ ἀρτεεσηθηὶ οἵ ἴῃς Αροβίοϊς 
γεί- ἐγμΐί οἵ ἃ στθαὶ παγνεϑέ, ψῆοβε ἴη- ρῥσεδομίπρ ἀπά οὗ ἐπθὸ Ομυγο 5 ἔδιτῃ ἱπ 
Αἰ εσῖῃ, εηΐ Οἱ τερδγά το 115 βιιργεπιεῖν ἱπηρογίδηϊ ἐνεπὶ 
ἘΠ ΕΙπράοτι Ὁ 200-28]; ε (τ). 

ΟΟΥ͂ΣΙ ἘΠ Ῥατὲ ΟΣ {πε οα86 ὃῪ ροϊπεπρ ἴὸ νν.1,2. “Νον 1 ρῖνε γοῦ ἴο Κποῖν, 
ἐῆς ῤγαοίίεαϊ γεσμῖές οὗ βαξέλ οΥ πηδεῖῖς Ὁτοῖμοτβ᾽᾽" (οὔ, χὶϊ. 3, ἴοτ γνωρίζω) ; Ῥααπὶ 
ἡη α γεέμγε γϑϑεγυδοίϊοη (20-34). (Β) πε νντίτεβ, ννίτῃ ἃ ἰουοῇ οἵ ὈΙδπιε, 45 που ρἢ 
παίυτο οὗἨ ἁ{πῈ τεβυγγεοίίοη Ὀθάν ἴβ (4) ἐφγογηεῖτιρ' ἴῃς Οοσ, οὗ νγβαὶ της βίαρ!β οὗ 
Πμείγαίεα ὃν πε ἀϊβεγθηος Ὀεΐνγεεπη ἐδέ 15 τηεϑβᾶρε Ππαά ὕεεπ, τπᾶξ οἡ ψὨϊοΝ 

“με αιό Πρ Οα ΣΠπητῚ ΕΟ τπε ΞΟ ΕΥ̓͂ πε΄ τμεῖγ ψμοὶς ΟἨτιϑεϊαπίεν ἰδ ΒαΠῈ (οΐ, α 
ἘΠΟΪΕΒ5 νϑιίεῖν οἱ ΠΙΊΔΊΕΙΙΔΙ [ΟΓΠΊ5, 1πΠ- Οὔ. χίϊ!. 5, Εοτλ. νἱ. 3)---ὐὲξ., “ 1π6 ροσάᾶ 
“ἜΡΠΈΕΤ ΙΝ ἘπΙ ΙΕ στσαπτετης ἀπ ΤΉ τῆς παννβ ϑν 1 ἢ, οα ἔπε οης παπᾶ, “1 ρτο- 

ἘΑΨΘΠΙΥ ᾿ Ἢ ἕο π- οΪαϊπχεά ἰο γοὺ (ἴο σορπαίε ποὺπ ἀπά 
ειβίαπα ΠΟ ἵποῖε τύ ὕε ἃ [πέτα νῦ., ΕἸ ρμδϑιϑίηρ ἰῃς δεηφβέ οὗ [5 ΠΕΨ5, 

τ σαν ΟΥ̓ κα ΠΊΡΠΕΣ Ὅτε ἘΠΑπ' ἴΠῈ ργεβεηΐ ο΄. ἰχ. τϑ, εἰς.), ΗΓ ἢ 4150,᾽" οα ἐπε οἵας 
ἀτηδη ἰταπὶε (35-43). (9) 15. ἀϊῆετ-ὀ παπᾶ, “γου τβοεϊνεά ; ἰῃ ΜΙ οἢ αἶβδοὸ νοῦ 

δῆοε βεῖννθεπ ἴπῸ σῶμα πνευματικὸν 5ίαπά [81 (οὔ. 1. 6, χὶ. 2), {πτου 5 ὙΠ Ι ἢ 
ἀπά {πε σῶμα ψυχικὸν Ῥεὶπρ' ῥτεπιίβεά, δῖβο γου γε βείΐπρ' βανβά᾽", 8. τι βίπηϊ- 
ἰξ 15 ἀτρυεά ἐπαὶ οὐγ ἱπνεβίίζηῃασα νυν Ιατῖν σοηίγαβίβ (ῃς ςοστεβροπᾶάδης ρδτί οὗ 
πε Ἰογπιεσ ἴ5. 8ἃ8 ΠΕΟΘΒΒΘΙΥ ἃ οο,δό-, ῬτΟΟΪαἰ π]οτθ Πα γθοθίνεγϑ ἴπ ἀἰςεβείη σ᾽ ἐΠπ6 

-χίσπεε Ὁ ὅπ Ῥεϊσηση τὸ ΤΙΣΙ ας ΟΣ βανίηρ ἔδοίβ (οὐ. χὶ. 23). ὙΠε τῆτες τεΐδ- 
-Ἔξεξετξε. απτα τος τοῖτες ἴε ἃ τοῖς τίνο οἴδιιβεβ ἀδβογῖρε {πὸ ἱποερείοπ, σοπ- 

-- Ξε σθεῖσε ΟἹ οἷἷἱζ τοΙ 6 5 τὸ Δάδτη (44-40). {ἰπυᾶποε, ἀπά ρτορτεββϑῖνε Ῥαπαῆΐβ οὗ ἐπε 
() ἘΟΕΙ͂Σ Σ ἐβῖ5 ἱτδηβξοσσρδξίου, ;ν ἐδ ΤᾺΪῈΠ οὗ {15 Ομυτοῖ.---σώζεσθε Δϑῆττα5 ἃ 
υἱοίογν οὐεν ἀξαΐ ἀπά 5'γι τυ δοῃίενθά, ργθβεπῖ, σοπεϊπιιοιβ βαϊνδίίοη (γ, Εοπι. 
ὉΔῚ ἘΠΕ ῬΓΟΙΠΙΞΕ ΟἹ (σοα ἴῃ ΘΟΙῚ 6 νἱϊ. 24, ΕΡΏ. 1, 8); ὃδὰξ ““βαϊναιίοη,» 
ἽΠΗΠΕ ΓΕ νὴ Ραὰ], αἰνναγβ ἰοοκβ οἡ ἰὸ {πὸ ἔπέασα 
Δ (εξ ννοσκ οὔ Ηἰἴἰβ βογναπέ ἴδεε ἄοῦη. ν. 0.1 ἽΠδεββιν. ὃ πων 
τ αππ στ αν τ στε (εξ εαεεετόμες τοππεσείοπ. οἱ τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην 
πάη. ἀοοιτπαι επϑαγ; ἴῃ τηρίμοά δπᾶά ὑμῖν; 15 ἀϊξῇου!ε ἰο βεῖζε: Τπὲε ἔψο ἴη- 
ταί παπτεπτατισε- -τπατχοῖοι τὸ 5 ΔΙΣ τ΄ τοτργείδείοηβ οὔ ἐπε ἘΝ, ἐπέ, ἀπὰ ηιαγρ. 
ταῖς ἜΡ. τὸ τς ποπιαπος- Ἦπ, Εἰὴν ες (αἴξο Α.Ν)0), ατὲ ἔοβε σογιτηοην δάἀδριεά: 

Τα ηεἶβ 115 ἘΠΕῚ Ὑ ἀβαίηβε {πε δείασηρίβ (α) πιακίηρ ἐπς τίνι λόγῳ ἀερεπάδθηε ου 
ὉΣ Ο]επιθη πα ἐπε Ἰλυϊοῇ ΘοΠΟΟ] ἴο τηᾶκε γνωρίζω, 45 ἀρροβίτἱνε το τὸ εὐαγγέλιον 
Οὐ ἱπιεγροϊδεομβ ἀπ σοπίγα οι Ἰλπ δε “1 τήδκα Κποίνῃ ἔπε σοοᾶ πεν... 

-ἰ Ἐξσ. ΤῊΣ ἘΧΕΤΕ ἙΟΝΕΕΠΝΙτος παι ςτ 5 ψ ᾿πᾶὶ Ψψοσά 1 ρτγεδοπμεά, εἰς," (80 
ἘΕΒΟΚΕΕΟΥΙΟΝ, χν. 1-ῖ. Τῆς ἄουρε Βρ., Ηη., Εά)); (Ὁ) ρτεῆχίπρ τε οἰαῦβε, 
Ομ δε ΑΡ. σοπηδαὶβ βίσίκεβ δὲ τῆς ψ ἢ δη ἱπνεγβίοη οὗ ἐπε ποστηδὶ οτάεσ, ἴο 
ξαπάλπιεπεαὶ, ρτοραέῖνε ἕδος οὗ 8 αοβραὶ. δε Ὡυροιπειῖςαὶ εἰ κατέχετε, νν 1 Οἢ βιδίθβ 
Ης πιιβὲ τπεγοίοσε ρὸ Ῥδοῖς ἰοὸ ἐπε Ῥ6ὲ-ὀ {πε ςοπάϊείοη οἵ σώζεσθε, ““(γοῦ ἅτε 
δ᾽ππίηρ, ἀπά γθαββετὶ πε “ ἢτγβὲ τπὶπρβ᾽ βανεά), ἱἢ Πρ μΒοῖϊά ἴαϑε Ὁν ννῆδε ψοτγά 
δε μδά τδιρῃι δὲ Οοσ, (1-4); ἴο ββίδθ] θη. Ι ρῥγεδοπαά (1) ἰο γου" (ΒΖ., Μτ., Ἐν., 



3-,5: 

ἡμῶν Ῥ κατὰ τὰς Ῥγραφάς 4. καὶ ὅτ 
2.5 ᾿ 5 

τῇ "τρίτῃ ' "ἡμέρς,1 " κατὰ τὰς ἢ γραφ 
16; 14 ἐχχ. ἰη 6. δηὰ Αςίβ. 
εἴς. ; ἰῃ (2), ΡΒ. χν. τὸ, 5. χχν, 7 ἔ., {Π|]|.0 ἢ, 
νἱ, 4 (συνεταφημεν) ; Με, νἱϊϊ, 21 (ι ; Τκ, χνὶ, 
ΒεΕ νἷ. 14. ΕῸΓ ρῇ. Ρ458., ουϊβίάς (ἢΐ8 “ἢ: 2 
1ο, χανΐ, ΟΣ, χχν!ΐ, 40, 63 ; [οἷς ΧΙ, 32, χχῖν. 7, 2 
τό: εν. χὶ. το, χἰϊΐ. τ, ς ; ἔσεᾳ. ἰῃ Αςι8; Με, χν, 3} 

ἸτῊ ἡμέρᾳ τῇ τρ 

Θά., Βι., ΕἸ., 8πι., Ὗντ., Βπι.). ὙΠετε 
ἅτε σοηνίποίηρ' ΟΡ) εοίίοη5 τὸ ὈΟΊΉ νίεννβ, 
δἀναπορά ὃγ Με. δπά ΕἸ. αραϊηϑβὶ (α), απὰ 
ὃν ΕΑ. αηά Ηη. δραίΐπβι (Ὁ): δεβίάβ ἐπε 
Πατβὴ ἱηνεγβίοη ἴξ γεχυΐίγεβ, (6) Ἰεανεβ τπ8 
ἱπέθσγορ'. τίνι ({πε ἰηβίαπςββ οὗ τίς ἔοσ ὃς, 
ἢ ἔχω, αἀάδυςεὰ πη Βπη.᾿5 Ογαριηιαῦ ἃτὰ 
ποῖ γεδὶγ ρατ].)}, δηα τπῈ βυρϑιϊειξίοη οὗ 
λόγος ἔοτ εὐαγγέλιον, ἀπεχρίαἰπεά, Ῥτε- 
ξεγτίηρ ἱπεγείοτε σοηβιγαοιϊίοη (4), πὲ 
ἴεε!5 ἐπδὲ αἱ τΠ15 ἀϊβίδηςε τῃε τίνι λόγῳ 
οἴδυβε ῥγϑοι σα! ἀεῖδομεβ ἰἴ56 1 Ότα 
γνωρίζω (Η ἢ); ἴδε ἈΡ. τεβίδίεβ τὸ εὐαγ- 
γέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν ἴῃ τῆς 
αἰιετεάᾶ βπᾶρε οἵ ἃ ελαϊϊηρε ἰο ἐῤε 
ἩΟΡΊΟΥ͂ πῇ απ οἵ Ἠϊ8 τεαάεγβ---8π 
ἱπίεγγορδίίοη ῥτοτηρίεά ὃν τΠ6 τηϊβρίνίπ 
ἘΧχργεββεά ἀϊγεοι!Υ δἰζεσνναγάβ ἴῃ εἰ κατέ- 
χεέτε: “Τ1η νῆα ψοτά (1 451) ἀϊά 1 ρσγβδςῖ 
(10) το γου ὃ---ἰγου Ψ1} ταπιθιθετ) 1 γοῦ 
τα πο ἀϊπηρ (11) ἔαϑε [----η]} 6558 γοιι δε] ονεὰ 
ἰάν} ὍὙΠε λόγος ἰ5“" τε τσογὰ οἵ πε 
Βοβρεὶ᾽" (Αςῖβ χν. 7; οἵ. ἘρΡΆ. ἰ. 13, ΟἹ]. 
ἷ, 5}, “ἔπε βίογυ οὔ εἶϊε Ἵσγοββ,᾽" εἰς, (1, 17), 
85 ἰοϊά ὉΥ Ῥ.---φίὸ βέγηιοπε (ΒΖ.}} τοὶ 
φμα γαΐίομε (Ν .)}; πὸῦ σμὸ ῥαείο (Ἐτ., 
ν.). ὕδη [1 δὲ {παὲ πε ὕοσ. ἤδνε ἰδὲ {18 
50} οὐ ἀϊὰά {πεν Ῥεϊϊενε ἴ εἰκῇ---ποῖ 
ἐγμδέγα, ἴῃ ναΐῃ (50 Ν.» ἀπὰ πιοβῖ οἴ πεῖβ, 
48 ᾽π ΘΑ]. 111,4), ατίη ἐπε σοπηποη ο]. 56 πβ8 
οἵ εἰκῇ, ἐξνιέγε (ε΄. ἔοτα. χιΠ!. 4, ΟΟΪ. 1, 
18), ᾿δεά ἰδεοῖν, αὐ γανάονι, ννϊτποαῦϊ βογίουβ 
ΔΡΡγεπεπβίοῃ, νἱῖπουξ γε δ] βίπρ' ἐπ6 ἔβοῖβ 
ἱηνοϊνεά. ΤὙῆπε βεϊοοηιγαάϊοιϊτοπ οἵ {πε 
τινὲς (12) 5ῆονγθ ἰευΐέγ οἵ δε]ϊεῖ, Ἐοτ 
ἐκτὸς εἰ μὴ, 5εε χίν. 5. 

Ὗν. 3, 4 ἄπδνγεγ {πε αυεβιίοη ρυΐ ἴῃ 
ΨψΕγ, 2, τε Πέοσγηϊπρ τε τελάδεβ : κ ΕῸΓ 1 
ἄε!!νεγεᾶ ἰοὸ γου αἀπιοηρδὲ ἴπδ ἤγϑί [ΠΙη Ρ 8, 
τπαὲ ννηο 1 α͵βοὸ γεςεῖνεά ᾽".---καὶ επ᾿- 
Ῥαβίβεβ {πὸ ἰδεπε τ οὗ ἐπε παραδοθὲν 
δηά παραλημφθέν, ἰηνοίνεά ἴπ τπ6 σπατ- 
δοῖεγ οἵ ἃ “ 1Ἀ1Π}}] δίενναγά ᾽" (1ν. σ ἔ., οὔ. 
]Ἰοῆπ χνίϊ. 8, εἰς). σιν ἰπεβα πηαϊίειβ 
μαὰ ὕεεπ τεςεϊνεά--- ὙΠ ΙΠοσ Υ ἀϊτγεοὶ 
τενεϊδιίοη (((4]. '. 12) ΟΥ σου ρἢ οἵα 
ςοηεγ δαΐοτυ σμδπηεὶβ (ο΄, ποῖα ὁπ χί. 23 
ΔΌονε)---ἶἰβ ἱγγείενδηΐ.---ἐν πρώτοις, ἐπ 
ῥγίνεὶς, ἰὴ ἐπί ε (οὐ, τ Τίπι. ἱ. 15 1). Ὑῆς 
[Ὠΐπρβ ἔπ ἀεϊνετεᾶ γε “παι ΟἸσίβι 
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22; Αοἰβ ἰΐ. 29, ν. δ, ο ἔ. ; 66ῃ. χχιϊῖ, 
Τί. 1. 8; ΜΚ. νἱ. 14. 
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ι ᾿ ἐτάφη, καὶ ὅτι " ἐγήγερται Ρ755. ἢ. 8, 
ραφαι, 

“δ, ὶ εὦ μ ἃ ΟΊ. ἷ, ἃς ἄς " 5. καὶ ὅτι "ὥφθη " Κηφᾷ, ΕΣ 
᾿ " Ῥεῖ. ἐπ. 

Βοσγ σείεναπς ἰῃ (1): Ῥβ. χχί., [βᾶ. 1Π|,, Ζεςῃ, χἰτὶ, 7, Ῥδη. ἰχ. 24, 
Ηοϑ. νί. 2; ]οῃδὴ ἱ. 17 (Ξε Μι. χἱϊ, 40), εἴς. 4 Κοπι. 

τ ν. 13 ἢ; 
. 8 Μι. χιΐ, 40, χνὶϊ. 23, χα. 

,1ο8ὴ ἴϊ, το...  ΕἸΠπ (δἰ ἰδηβε, τ Τίπ. {ἰΠ, 
Κι ἔτι, χχὶΐ, 43, χχὶν, 34. Ομ ἶχι τ, αϑεεῖΐχ. 5. 

1,46; 

τῇ: Δ ΑΒΌ, 17, 37. 

ἀϊεὰ ἴοσ οὺγ βἰπβ δοοογάϊηρ ἴο τῆς ϑοτγίρ- 
ἔστεβ, δηὰ ἴἢδι Ηξ ννᾶβ5 Ῥυτγίεᾶ, ἀπά (πὶ 
Ἤς Παβ Ῥξβη ταῖβεῖ οὐ {πε΄ {πιτα σάν" 

-ἀπετητες πρῶτο, τὴς ἧπι σι πὶ ον 
πρώτιστα (οὗ. 2 Οοτ. ν. 14 ἔ., Κοπι. ἵν. 25, 
1 ὙΠΕΒ58. ἵν. 14, εἴς.); ἔπε βεςοπά ἰβ πε 
Ππκ Ῥείννεβη ἐπεπὶ, 5: 54] 15ἰπρ' δὲ οπσα πε 
ΠΟΠΊΡΙδίΘΠ688 οὗ [16 ἀβατῇ ἀπ ἴΠ6 γϑδ! "εν 
οὗ τη6 γεβυγγεσιίίοη (ολ, Εοπη. νἱ. 4, χ. 7): 
ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται ἰ5 ἃ ποτα 
νἱνί ἃ ἀπά οἰγουπιβίδηε14] εχργεββίοη ἴογ ὅτι 
ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν (12, εἰς.).---Τε ὕνο 
οἰϊεέεβε ἔαςι8 Ρ. δπᾶ ἴπε οἰπεγ ἀροβίοιἷς 
ῬΙΕΔΟΠΕΙΒ (11) ἡνεγε δοσαβιίοπιβά ἴο νεσί ἔν, 
Ὀοτῃ βερδγδίεῖν ἀπά ᾿οΐμεγ, ἔτοσα ἐπε ΟἹ ἃ 
Τεβίδτπεηϊ, κατὰ τὰς γραφάς (Αοἰβ χηΐ, 
32 ΠῚ, χν]!. 3, χχυΐ, 22 ἔ., Κοπῃ. 1, 2 1), 
δἴτεγ [ἢ ΠΊΔΠΠΕΓ οὗ [εβι5 (Κα χχῖϊ. 37, 
χχίν, 25 Π., ]οππ 1[Π|, 14). Βαῖ ἴ τνα5 1Π6 
“αείς ἰῃαὶ ορεηεά τπεῖγ ἐγεβ ἰὸ πε πιεδη- 
ἵπρ οὔ τῆς ϑοτίρίαγεβ σοποεγπεά (οί. ̓ οἤπ 
1ΐ, 22, χχ. 90).. Ὑπε ἀεαίῃ δπᾷ Ὀυτίβ] ἃτα 
Δἰῆτηεά ἴῃ {πε ΟΡ, 45 ΠΙβίοτγίοαὶ δνθηΐβι 
ἘΠῈ ΤΕ ΌΓΓΘΟΤΘΩ 15 Ρὰς ]Ὲ ΕἸ ΡΠΔ 515 ἱπίο 
πε ἐπ ἴδηβδ, δἃ5 8Δη δι πη Οναῖ (ε7. 

τΎΖ,ΎΣ, 20) -Ξ- ἐγερθεὶς... οὐκέτι ἅπο- 
θνήσκει (Κοπη. νἱ. ο; οὐ ΗδΡ. νἱῖ, 25).-- 
“ἘὸῸγσ Οὔτ 5ἰη 8, 566 ρϑγ[5.----" Ῥγοὸ ρεοσδί!δ 
ποϑιγ5 Δρο εη 15" (Β5.). “Ῥ. ςου!ά ποῖ 
Ββανε βαϊᾷά ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν [Γ 
ΟἸ τίθει 5 ἄεαδιῃ ὑνεσα ΟΠΪΥ ἀπ ἘχαπΊρίε οὗ 
Βα] άἀθηϊαί, ποὶ Ῥεζδυβα ὑπὲρ τασϑὲ θὲ 
γτεηάεσγεά "ἰπβιεδά οὔ᾽ (ἐπ ἰοεο)}, Ὁὰὶ θ6- 
σϑυβε ἴπε γαῖ, ἰὸ οἱη ἵηνοῖνεβ ἢ ὑπὲρ 
1ῆε ποιίοη οἵ ἐχρίβιίοη " (Εά.)}; οὐ. {πε 
ἐχοεϊϊεπὲ ποίε οὗ Μτ. ; 5εὲ ἔπε Ἔχροβίτοη 
οἵ ἴπε τγεϊδείοη οἵ (ῃγίβε'β ἀεαίῃ ἴὸ πηδη᾿ 5 
βίη ἴῃ 2 Οοσ. ν. 18 Πϊ., Εοπι. 111,23 Π,, ν. δ- 
Ιτ, Δ]. 111, τὸ δι, νυ τ ποίδ5 1η [Π15 ΟΟπΊπι. 
σα ἴσεο. ; αἰδονετγ. 56 θείονν, ἀπά ποῖβ. Τῆς 
ἀεδηϊτίοη οπ ἐπε ἐμίγα ἀαν ἰμάϊοαιεβ παι 
“ἴῃ Ηἰ5 οαβ τοβδίοσδίίοη ἰο [τς επϑιυς, 
Πδίοδα οὐ τῆς σοττυρίίοι οὗ ἴπε σοῦ ΐ 
ἢ 5εῖβ τὴ οἴπεγινιϑε δίζασ {Π15 τηΐογν ν᾽ 
. 7]εβδὺ8 ἀρρεαῖβ ἴοὸ ἤᾶνὲ βδὲη 8 

οτρίυσαῖ πεοαββίν ἱπ ἴπὲ "' τὨϊγά ἄδν "ἢ 
(τὐκε χχίν. 46). 

Μετ. 5. καὶ ὅτι ὥφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς 
δώδεκα: 580 τοιοῖ οὗ (πὰ ευΐάεηεε Ῥ. 
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ν Αοίε νἱ. 5; 1 νὴ τ δῶ 8. εὐ τὸ εἶτα 1 “τοῖς “δώδεκα 6. 
ὑνγθηΐν 
ἔπιον ̓ ἢ κ Ν "πη 

ἢ οἵ. αν; ο΄ τινὲς δὲ καὶ 
Τὰ 

ν ΜΚ. χὶν. 
ἣν 8ες 

το, Ρ. 313. ᾿ 
Ζ ἸῺ [δ βεηβα, ΡΏ]]. ἱ. 45; [οδη χχὶ, 22 ἢ. 
(τ παντων) ; Νυπι. ΧΧΧΊ. 2. 

Ἰεπειτα (3), ΝΑ, 17, 37, 46. 
εἰτα, ΒΌΟΚΕΡ, μετα ταυτα: Ὁ". 
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χ Εοια. νἱ, το; ἨδΌ. νἱΐ, 27, ἰχ. 12, Χ, το. 866 ποῖε θείου. 
᾿ ἃ 8εε ἷν, 13. δ 5εε 

Ἐοτ αα)., βες νεσ. 26. ἃ Β 60]. κα... ὅες ποῖς δεῖονν. 

Χν, 

ἔπειτα "ὥφθη “ ἐπάνω πεντακοσίοις 
ἀδελφοῖς "ἐφάπαξ, ἐξ ὧν "οἱ " πλείους 8 " μένουσιν " ἕως " ἄρτι, 

" ἐκοιμήθησαν - 7. ἔπειτα ᾿ὥφθη ᾿Ιακώβῳ, εἶτα 5 

τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν: 8. “ἔσχατον δὲ “ πάντων, Ἥ ὡσπερεὶ τῷ 

Υ 8:ε 'χ. το. 
νἱΐ, 30. ς Αἄν,, ΜΚ, χἰϊΐ. 22 

80 Τίβοῃ,, Ττ., ἀπά ὟΝ. Η. μιαγρ. 

2 νδεκα, 6, ἰαΐϊ. νρ., ἂδπά 1 αέι, ΕἙ,,---ὦ ομασγδοίογίβιεϊς νν Ἔβδίεγη εππεπάαιίοη. 

ὄκλειονες, ῥΙα-ϑυτίδη πηςς. 

4 Ὁ πι. καὶ Ρῥγα- ϑυγίδη ὑποο. ἀπά νϑγα8. 

δειτα, Ὦ, Ογτ. 

ὁ ἔπειτα (9), δ ΑΟΚ, σ7, 46. 80 Τίβοξ., [ςδηι., Ττ., ΝΗ. »ιαγρ. 
εἰτα, ΝΕ ΒΌΠΡ, εἰς, ΟἹ ποῖβ 2. 

βίδίεβ ἃ5 μανίπρ Ὀξθη ἔογγηδὶν ἀεἸϊνετεά 
το ἐπε Οοτγ. αἱοπρ στ τῆς ἔαοίβ διἰξεβιεᾶ ; 
ἴον ἔμεβε ἔνο οἰδυβεβ ἃτὲ ὑπάργ ἐπα 
τερίπιοπ οἵ παρέδωκα (νετ. 3. Τῆς 
πιδηίξοϊὰ τεβμηοπν ψᾶ5 ἀείαι εὖ υνἱ ἢ 
ΤΆΟΤΘ οἵ 655 ἔπϊπ685 αἱ ἀν εἰτηθβ; Ὁὰῖ 
Ρ. 56επι8 αἰνναυβ [0 δᾶνε γεϊδίεά ὑμπῤγέηιἐδ 
1π6 υνἱέπεββ οἵ Κερῇῆδβ δπὰ τε Ἵ ψεῖνα, 
Βεβίάβ ἰῃς γανεϊδιίοη τὸ Πἰπιβεὶ (8). ΤὩς 
1νοτὰ᾽β πιδηϊϊεβιαίίοη ἕο Ῥεῖεγ (οὴ ἰῃε 
ἔοττα Κεέῤκας, βεὲ ἱ. 12) ὑγεσεάβά παῖ 
δἴνεη ἴο τῆς Ῥοάγν οὗ ἐπε Αροβιίῖεβ ({πκα 
χχίν. 34). Ῥείοτγ᾽ 5 ενϊάεποα, 85 ἔπ8 υνιῖπε 55 
οἔ Ρεπίδοοβι δηά ἀπόστολος τ΄ περιτομῆς, 
ννὰ8 Οὗ ῥδὶπιαᾶγν ἱτηρογίδης, ΑἸ Ευχο 
εἰς μαρτυρίαν (Τ᾿ μἅ.), ε5ρΡ. ἴῃ νίενν οὗ {πὸ 
εοηδόηδμς ἴο Ὧδε ἀββογίεα ἴῃ νεγὶ αὶ (εἶ, ἱ. 
12).---ὥὄἦφθη νι ἄδι., αῤῥεαγεὰ (458. 
δοζ., ἰῇ τεβεχίνε βεῆβε: 566 Βῃ)., ΡΡ. 52, 
187), ἰ5 υϑεὰ οὗ ἐχοεριἰοηδὶ, βῃρεγηδίαγαιὶ 
ΔΡΡρθατδᾶποεβ (5εβ6 ρατγ5.). “ὙΠα ὑψεῖνε,᾽" 
{πε σο]]ε ρα οὗ πε ΑΡρ., ψίϊπους εχαοὶ τὸ- 
βατὰ ἴο ἡυτηθεῦ: δοίθδ!ν ἐδη, ὑγαπεπρ 
7υάδϑ ΙΞοατῖοι, αηᾶ ὙΠοσπλδΒ ἀρβεηΐ οα (ῃς 
δτϑβὶ ππεεϊϊηρ. 08 Βρε 8 ΚΒ οἡ {πὶ5 οσσα- 
βίοη οὗ “τ86 εἴενεη (ἢ Νν δβίεση τεδάϊηρ 
Βεγε) δπὰ ποβα τ (ογα,᾽" χχίν. 33; 
Ῥδυΐ οἰϊεβ. πε οβῆςϊα] υγἱΐμεββεβ. 

ψει. 6 οατγῖεβ ἔογνναγά ὥφθη ἱπίο ἃ πεν 
βεπίδηςεα, ἱπδερεηάεηι οὗ παρέδωκα . . . 
ὅτι: τῆς ἴουτ τεπηαϊηίηρ πηδηϊ ξεβίδιοη 5 
Ῥ. τεςϊεβ υνϊεπους ἱπάϊοδεϊπρ νυ μεῖπεγ οσ 
ποῖ ἵπεν ἐογπιεά ἃ ρϑᾶγί οὗ ἢὶβ οτί ρίπαὶ 
ςοτητηπηϊοδεϊοτ.---ἔπειτα (ο, 23, 46, χίὶϊ. 
28) ὥφθη κιτιλ.: “Αἴετ ε δ (άπ ε) Ης 
Δρρεατεά ἰο ἀρονε (ἐπάνω, ο΄. Ματκ χίν. 
5) ἄνα πυπάτεά Ὀτείῆγεη οτος ἔογ 411" 
(τνιεὶ, ΒΖ.). Νονβεσγα εἶδε δα5 ἐφάπαξ 
με πιεδαπίηρ οἰρπμὶ, αὐ οπος (80  .ν, δηὰ 
τιοβὲ ἱπίεγργείεγβ, ἴῃ νἱοϊδιίοη οὗ πϑαρε). 
ΤΗΐβ γγὰβ τῆς ουἱπλϊπαῖπρ τηδηϊεβίδτοη 

οὗ {π6 τίββη [}εβ15, πιδάς δὲ (ἣες βρεποσγαῖ 
ραϊπετίηρ ἰο νος Ηἰ5 Ὀτείῆγεπ μεσα 
ἰηνίτεἀ Ὀγ Ηΐπ ἐπ ἃ δοάγ, ἃ5 ἰξ ἰ5 τεϊδιεά 
ἴῃ Μαῖιξ. χχνῖ!. 7, το, Μαῖκ χνὶ. 7; πε 
Δρρθᾶγδῃςοβ ἴο “{π6 οἴδνθη ᾽᾿ ἀδθδοσί θεά ἴῃ 
Μαίι. χχνι. τ δῖ, 18 τεοοσάεά δβ5 (πε 
56 4161 ἴο {15 Βῃ ΠΙΠΊΟΠ5, ἀπ ἱπιρῖϊε5. ἐπε 
Ῥτέβεησα οὗ ἃ ἴδγρεγ Ἀ55ΕΓΊΪν (8εε 6βρ. 
ἴ8ς ψοτγάβ οἱ δὲ ἐδίστασαν ἱῃ νεῖ. 17), 
ΒΟἢ ἃ5 Ρ. δἰυάθβ ἴο; ἴῃς ργεαῖ σπαγρα 
οἵ Μαῖι. χχνῖϊ. τ8 ἢ., οἱοβίηρ ἴῃς ΕἸγϑι 
(οβρεὶῖ, σοσγεϑροηάβ Ὀγ 15 ἱπηροτίδηςε ἴο 
τηἰ5 ἐφάπαξ.---, ντιῖεβ ἃ αυδγίεσ οὗ ἃ 
ςεπέυγυ δέϊεγ ἰπε ενεπί; 8 ἐο]]οννεῖβ 
οὗ ]εθ0β ψγαγε τποβῖῖν γοῦυηρ ἴῃ ἀρα ἴος 
““(Βς πιδ]οτιεν ᾿" (οἱ πλείονες) (ο πᾶνε 
Ὁεδη 581} αἱἵνε. Οη ἕως ἄρτι, 5εε ἰν. 13. 

γεν. ). “Αἴτεσ ἐμαῖ, Ηε δρρεαγεὰ ἴο 
]δταεβ᾽""-τσο. Ἄανιες, ἐπε δγοίμεν οὗ ἐδὲ 
Τιογά, 45 εἰβενῆεσγε ἴῃ Ρ. (Ὁ ἱ. 1. 1ο, ἰἴ. 9, 
12), ἱηοϊυἀεά ἰπ (ῃς ἀδελφοὶ τ. Κυρίον οἵ 
Ἶχ. 5 ᾶῦονε (8εε ποίε) ; αββοοϊδίε νυ ε Ρ. 
ἷπ Αοἰβ χν. 13, χχὶ. 18 (5βεε ποίεβϑ). ΤΠα 
τηδηϊεβιδιίοη ἰο }ἀτη65---ΟὨἱν πιεπίϊοπεὰ 
Βεγε---ἰῆς σμϊεῖ οὗἨ ουγ 1νογβ Τογπιεσὶν 
ἀπε]! ανίπρ Ὀτοίποτβ (οι νἱϊ, 5), ἐχ- 
ΡΙαΐπβ ἔπε ῥγεβεῆος οὗ “Ηἰβ Ὀγοίμετβ "" 
διλοηρδβὲ [ἢ 120 ἀϊδοῖρ᾽εβ δὲ ]εγυβ. (Αςἰ5 
ἷ, 14) δῃὰ ]απιεβ᾽ βυρβεασθης ἰεαεγβῃῖρ 
ἴῃ τῆς τηοΐίπεγ σἤυγοῃ. Η!5 ΒΙρ ἢ ροβιείοη 
αἱ ἴῃς εἰπε οὗ τίεπρ ἀοοουηίβ ἔοσ ἢ ΐβ 
οἰξδείου ἴῃ [815 ρ'αςβ. Ῥδὺ] πιαᾶε δοαᾳυδίη- 
ἰᾶποα ΨΙ [4 Π|68 88 ννῈ]} 28 Ῥεΐεσ οῃ ἰδ 
Ετβὲ νἱβίς ἰοὸ τπεῈὸ [εγὰβ. Ομυγοῃ (( Δ]. 1. 
18 [)). ὙΒς ψεῖ-Κπονγῃ βίοσν ἀρουΐ {πα 
τηδειϊίηρ οὗ 1εϑβ ἢ 4π|6ὲ5 ἰοϊὰ ὃν 
7εγοσιε ()ὲ υἱγὶς ἐΠπεδέγ., 2) ἰταρ!ῖεβ δῃ 
Εδι] εν ἄφίς ἔοσ τ15 ἔμαπ Ῥϑὺ 5 παγγαῖϊνα 
τἀτηῖι8. οἵ, βίηπος ἔπειτα 5ἰρηῖῆε. βιυςςε8- 
Βίοῃ ἴῃ ἐΐηδ; βυσςοββϑίοη οὗ γαπᾷ σδπποὶ 
ὃς. ἱπίεηάεά.---“Αἴζες παῖ, ἴο δὶ] τῆὰ 
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᾿ἐκτρώματι, "ὥφθη κἀμοί. 9. ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ “ἐλάχιστος τῶν Νιτὶ μα; 
ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ 5 ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ὃ ἐδίωξα β. τ σοΣ 
Ξ; ᾿ ἐ, Ρεζ- 

τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ' Θεοῦ - το. ἢ χάριτι δὲ " Θεοῦ εἰμι ὅ εἶμι, καὶ 50π5, Μι. 
1 5 ὡ ψ.10, χχν. 

ἡ ᾿'χάρις αὐτοῦ ἡ 1 'εἰς ἐμὲ οὐ "' κενὴ 2 "ἐγενήθη, ἀλλὰ "περισσότερον 49, 45 
ά ο , Ὶ , Η » κ “.κ ἰοὲ ἘΡΒ. πάντων “ ἐκοπίασα - οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλ᾽ ἡ χάρις τοῦ " Θεοῦ ἡ ὃ σὺν ἱμεδῃ 5ε8 

αἶξο ἵν. 3, 

αὔονς. 2 ὅοτ. [{ 5; 4 Τίπι. ἴϊ, α ἀπά Με. {Πν τὰ (ΝΠ ἴΏΓ); Ἐχ. ἵν. τὸς δ αι Ἷν ἢ 49; ῬΒΪ], {{|. 6; Αεἰς ἴχ, 4 (., χχί, 4,71 χχνῖ. ττ, 14 ἔν ; εν. αἰ, 13; Με, ν᾿ τὸ Η., οἷς, Ἷ ἐν 3, γα 886ε ΐ.4. ΙἸἸΡεῖ. ἴ. το οὐ, 4 (ος. ἴχ. 8; Εσοῃ;, ν, 15. τὰ ι ΤῊ, ἴι. 1, 111, 5 (εἰς κενον). 
ΒΕΕῈ ψΕσ. Σ4. ἢ Αάν,, ΜΚ, νἱΐ, Ξ6; ΗεΡ. νί, 17, νἱΐ, 15. Ἐρτ σοπηρ. δάϊ., 8ες χἰϊ. 23. 
6,12; ῬΆ. ἴΠ, τ6; Αςἰβ χχ. 35; Μι. νἱ. 28; Ρβᾶ. οχχνΐ, 1. ἘῸγ κοπος, 86ς {ϊϊ, 8. 

Ἑοτκενος, 
ο Ἐοπ!. χνΐ, 

1 τι. ἡ 6, ἰδἵς. νεσββ. ἀπά Εἰ.---ργαίϊα 47μ5 ἐρι νῖδ. 
3 πτωχη οὐκ ἐγενηθη : Πα (γεγονεν), βοπγε 1Διϊ., Ατηρ., Αταρσβί. (φάκῤεν, ἐρεηα). 

᾿ Ο»ι. ἡ δ ΒΡ "6, ἰαΐξ. νρ. 80 οτίξ, οἀά,, εχο. ΚΝ... "παγρ. ΟἿ. ποῖε σ᾿ 

ΔΡΟΒΕΪ65᾽᾿: ἴῃ {Π18. ἔοστιδὶ εἐπυπχθγδίίοη, 
ἀπόστολοις ὕεδτβ [15 βίσοίαβὲ βεπβα, απὰ 
σουϊά παγάϊν ἱποίαἄξ [4π|ὲ8 (5εῈ Αςίβ ἱ. 
13 ἴ; 86 15 ποΐ σεγίδί ΠΥ 50 βιγὶεά ἰπ 
68]. ἱ. 190). Ῥδὰ] ννᾶ58, ρτεβυσωδΌϊυ, αὐγᾶτα 
οὐ ἐπε αῦβεποε οὗ Τ ποπιδβ οη με οσσαβίοῃ 
οὗ νεῖ. 5, ἀπά δῖ5 σοῃηδεηαεηΐ βοεριεϊς 8πὶ 
(Τομη χχ. 24 Π1); πε ἐπεγείοτε βδγβ5 ἀΪ5- 
εἰπεῖν ἐμαὶ αἰ ραγεοιραιεά ἰπ ἐῃἷβ Ἰδίζεσ 
δίσῃις, ψΠῖοἢ οοἰποίἄεβ ἱπ ροΐπι οὗ {ἰπι6 
ΜΙ Αςίϑ 1. 6-12, ποῖ ]οῆπ χχ. 26. Τῆς 
υνἱέπεβ5 οὗ [πε ΕἾσβε Αρρ. ἴο ἰδῆς γτϑβύσγεο- 
Εἶοη νν85 σοπιρὶθίε δπά υηαπ]18εἅ. 

ψει. 8. ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ 
τῷ ἐκτρώματι: “Βυὲ 1458: οὗὨ 41], 5. ἴΐ 
ψνετα ἰο ἔπ δδοσίϊοη (4 ογεϑίυσε 50 ὑπβὲ 
Δη 50 τεριυ]βίνε), ΗἜ δρρεαγεᾶ αἷβοὸ ἐόο 
»ι6".--ἔσχατον (Δἀν.) πιάντων πγᾶτκβ {πε 
ςοποϊυ βίο οὗ ἃ ἰοπρ βεγίεββ ; οὗ ἵν. 9, αϑο 
Ματὰκ χίϊ, 22.---ὡσπερεί, ἃ τεαιεπὲ οἱ. 
ςοπ͵υποείοῃ, “’ποηηΪὮ1] πλϊεἰραι-τττεί δὲ [Ὁ Σ 
φιακὶ]: ἄοσεὶ ποῃ ἄξθεσε πος πἰπλῖΠὶ 
Ῥτεστηΐ, . ., Ασιϊσυϊυβ νὶπὶ παῦεὶ (τῷ 
ἐκτρώματι). Ουοά ἱπίετ ᾿ἰθεγοβ εβί ἀθοῦ- 
15, ἱπαυῖς, ἰὰ ἐρὸ 511πὶ 'π ἀροϑβίο β. ..... 
ὕστ «αδοτίβ ποῦ εϑδὲ ἀΐρημβ ὨυπΊᾶπο 
ποιηΐπα, 815 δροβίοϊιιβ. περὶ 86 ἀϊρηιπὶ 
ΦΡροβίοὶ! δρρεϊϊδίίοπε " (Βᾳ.; 5ἰ πιεῖν 
Εϑξι., Με., ΑἹἱ., Εά., 5πι.); ἔκτρωμα πεεά 
ποὶ δὲ ρῥιεββεάᾶ Ὀεγοημᾶ ἰῃἷς ρυγαῖίνα 
δηὰ ἀεβοτρίννε τηεαπίπρ. Ἡοννενεσ, Ον., 
αςσ., Βι., αἅ., ἀπᾶ πῆᾶπν ἤπά ἴῃ {6 
Ρῆγαβα δὴ ἱπάϊοδεϊοπ οἵ ἐὰς τμάάση- 
πέϑ5 αμπᾶ υἱοίσμος οἵ Ῥαυ]5 Ὀἰσίῃ ἱπίο 
ΟΠ γῖβε; πη. δπὰ ἘΠ]. βεὲ ρίςϊυγεά ἴῃ ἴδ, 
ποτα ἀρρτγορτίδίεϊν, ἐὰδ μηγίῤε δίγεν οὗ 
ὧπῈ ἌΠΟ νγὰ8 οπμδηρβά δὲ ἃ βίζοϊε ἔτοῃ[ 
{πε ρεγβεοιῖοσ ἱπίο {πε Αροϑβεῖε, ἰηβίεδά 
οἵ πιαϊυτί δ᾽ ΠΟΙΤΩΔΙΪῪ ἔοσ Ὧ18 ὑνοτκ,---“ Ρ, 
ἀεβογῖθαβ δἰ πηβε] ἢ τπ5 ἵπ σοπίταβι ψ ἢ 
ἐοβε 0, Βδη [6805 ἀρρεαγαά ἴο {π6ηι, 
ψετε δἰγεδάγ Ὀγοίμεῖβ ογ δροβέῖεβ, δἰγεδάγυ 
Ῥοτῃ 845 αοάδβ ἍἽμιϊάγεη ἱπίο (6 [ἴθ οὗ 
(αἰ ἐπ ΟὨτῖβε" (Η.). ὅ81|, δρεὶν βυξ- 

δεδβίβ παξ τὸ ἔκτρωμα νγὰ5 οπε οὗ (πὸ 
ἰῃϑιείπρ ἜριΠεῖβ ἤππρ δὲ Ῥαὰΐ ὃν {πε 
7υάαϊδεβ ; ἰπ ἐποὶγ εγεβ ἢ6 ννᾶβ ἃ τοίγα ολ 
Μίϑορεδεγι. ἩἨς δάοριὶβ ἴπε εἰε16---τις ἐῃ 6 
Δθοτίίοπ, 85 ΠΕ ν 0411 πλε᾿᾿᾿--τᾶη ἃ ρῖνεβ ἰΐ 
Ἁ ἄξερετ πιεδπίηρ. ΗΠ5 ἴον βίδέιιστα τυ 
δᾶνε βυρρεβίεά {πὰ ἰδιπε: οἷ 2 ὅοτ. χ. 
10, ἀπά Αεέα Ραμ εἰ ΤΑδοίαε, 3. Απ 
αδογίδοη ἰδ ἃ Ἰἰν!ηρ, δεπυῖπε οδβρτίηρ. 

Δεῖ. 9. ὁ ἐλάχιστος ςοτταεβροπᾶβ ἰὸ 
ἔσχατον πάντων (8); ““1πε εα5ι" ῥτο- 
ῬΕΙ͂ οοπιεβ “Ϊαβι ": οὖ Ἐρῃ. ἰἰ, 8, 
ΜΟΙ δημδηςεβ (Π|8 Ἔχργεββίοη; αἰβο α 
Τίτι. ἰ. 15.---ὸἜς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι 
κιτιλ., “ὙΠΟ δΔπὶ ποὶ ἢϊ ἰοὸ θ6δγ ἐπε παπιε 
οὗ ἀροϑβί]ε "".---ὀῥκανὸς ({1ι. γεαολίηρ ὠῤ ἴο, 
λἱηγείομεηα), 5 ἀϊβεϊηρυϊϑῃεά ἔτοπι ἄξιον 
(ῳογέλν : χνὶ, 4), ἀδποῖεβ αάεφνμαεςν, φονι- 
ῥείεποε ἴοτ οβῆςε οὐ ψνοσκ (οἷ. 2 Οος. [ἰἰϊ. 
5); {πε ννογάϑ ἃσὲ ἱπίεγομδηραδθῖα “Κ νπετς 
{πα σαρϑοί(ν ἴο δοῖ σοπβίβίβ ἰπ ἃ σεγίδίη 
τάοταὶ σοπάϊεϊοπ οἵ τηϊπά δηᾶ πεατι" 
(Εά.: ο΄ Μδῖε, [, σα, δηὰᾶ [ομπ ᾿. 27).--- 
διότι (ῤγοῤῥίενεα φμοά͵ Β:.) ἐδίωξα κιτ.λ,, 
“Ῥαρᾶιδε 1 ρεϊβεουϊεά ἰῃ6 ΟΠυτγοῖ οὗ 
(οά"--α τεπιοῖβα ΨὨΟ παναν ἰεῖε ἐμ ς 
ΑΡ. (ο΄. (Δ. ᾿. 13, τ Τίπι. ἱ. 13 Αἰ., Αςῖ5 
χχνϊ. 9 ἢ); [ῃε ῥῬγοτγηίπεηςε οὗ ἐπ|5 ἔδει 
ἰῃ [κε᾽᾿5 παγγδαῖῖνε 18 ἃ βίρῃ οἵ Ρδι]5 
Βαπά,. Τῆς Οδμυτοῦ οἵ [εγι8., ννμπαΐενεσ 
ορροϑβιίοη ἰο ἰπλβε] παρ ας ργοςσεεᾶ ἴτοπι 
τ, 85 αἰννᾶνβ ἴο Ῥδὺΐ “16 σμυτγοῃ οἵ 
αοά᾽" ((14]. ἱ. 13, 22): οὐ 15 ρῆσαβε, 
866 ποίδ ἰὸ ἷ, 2. ΕῸΓ καλέομαι, ἰπ {Πὶ5 
86Π86, ο΄, Εοπῃ. ἷχ. 25. ἔν, Ηδεῦ. 11. τι. 
ΤῊ18 νεζ. ἐχρίδίπβ μον Ῥ, 18. “πε δῦοσγ- 
εἴοη "᾿ διηοηρ [πε ΑΡρ.; ἴῃ στεβρεοί οὗ ἀἷς 
ἀτυαγβοληόδς, ἀπὰ ἐπε πηγίῤεηεδς ΟἹ δὶς 
δίγεές ἱπίο Αροβείεβῃϊρ. 

ει. το. “οὐδ ρσίδοε," νυν πο τηακε8 
Ῥδὺϊ νδὲ ἣε ἐς (βεε ἷχ. α ἔν : τπ6 ἄουδ]ς 
εἰμὶ 5 τιν ἀβϑεγίίνε- τὶ ἀπὶ δι 1 
νον 8πὶ᾽, 15 {πε γαυομ, υἱέετῖν ἀπάο- 
βεινοά, (δέ βυπιπηοπεὰ 5840] οὗ Τλγϑιβ 
π---.- . . -...-.-. ς.. τ 
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Ὧτεε 5 ἐμοί. τι. "εἴτε οὖν ῖ ἐγὼ 

τ 566 ἢ. 5. οὕτως " ἐπιστεύσατε. 
(νεσγ. 2 
ἈΡονε). 

5 56ς ἱ. 23. 
ἐ Με. χνυἱϊ. 

9, χἷν. 2, 
εἴς, (απο 
τι νεκρ.)} ΜΚ, νὶ. τα; [Κι ἰχ. γ; 10. ἰϊ, 22, χἱΐ, τ, 9, 17, 

γ ἴῃ Ρ, εἰβενῆετγς. 
νὸ εἰπε; Ηερν. νἱ. 2; τ Ρεὶ. ἱ, 3; ΜΙ. χχίΐ. )1; [Κ, χχ. 35. 

ἱ, 2τ; Ηεδ. χί. το; 8 Ἔχχ. ἴω Κοχα.; 
14, ἷν, 9. νν Εσοπι. ἱ. 4; ἰπ Αοῖς ἡ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ ἃ Χν. 

» εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω “᾽ κηρύσσομεν καὶ 

12. Εἰ δὲ "" Χριστὸς '" κηρύσσεται ὅτι " ἐκ "νεκρῶν " ἐγήγερται, 
" πῶς λέγουσί τινες 3 ἐν ὑμῖν 5 ὅτι “ ἀνάστασις “ νεκρῶν οὐκ ἔστιν ; 

χχΐί. 14; Αςίκ 11]. 15, ἵν. το, χὶ ΐ. 420; τ Ῥεῖ. 
υ δὲς γε, 4. ν Εσπι. νὶ. 2 ; ΟΔ,, ἰΐ. 

10». ἡ δ" ΒΌ "6, ἰαίξ, νρ. 80 οτἶξ, δἀδά,, ἐχς, ΝΗ, "παγρ. ΟἿ. ποῖδ σ (ρ. 921). 

ξΞενυμιν τινες: ΑΒΕ, 17. 

ἔτοπι {πε ἐοσεσιοϑέ γαηὶς οἵ {με ρεγβεουξοῦβ 
το {Π6 ἔογεπιοβέ γδηκ δηιοηρβί (ἢ βεγσνδηῖβ 
Οὗ τῆς Τοτγὰ 71εβυ5: οὐ τ Τίπ,, 1. 14, ΕΡΏ. 
1], 8, ἰἰ,. 7, 4]. 1. 13 ἢ, Ὑδε ρτϑοβ οὗ 
ΑΡοβΕἊβῃ!ρ ἱπιρ 165 τῆς απίεςεάεηϊς ρταοα 

"οἱ ἰοτρίνεμεβϑ ἀπά δάοριίοῃ.---καὶ ἡ χάρις 
αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ κιτιὰ., ΓΑΠᾺ Ηΐβ στᾶσα 
ἔδαί ννᾶβ δχίεηδεά (07 ννεηΐ ουἱ) ππίο της, 
845 ποῖ ρτονεά νδίη ": οὔ {πε επιρμδεῖς 
ἐμοὶ οὗ ἘρΏ. [1], 8; ς τερϑδίβα ατί. 
τλτκβ η|6 845 {π6 βίρῃμαδαὶ οδήεςς οὗ {π]8 
δτᾶςο; ἔογ χάρις εἰς, ο΄. τ Ῥείετ ἱ. 1ο.--- 
κενή (2,7. 14) πιεδηβ ποῖ υοἱά ὁ γεέϑπῖς 
(ἐμαί ἰβ ματαία, 17), Ὀπι υοἱά οὐ γεαϊϊέν : 
Ῥαδι! 5 Αροβείδβῃΐρ ννὰ8 πὸ ἐἰτα]δτ οβῆςα, 
ὯῸ πΊλεγα δεπενοΐεπος ἰονναγάβ δῃ τἢ- 
ΜΟΣΙΩΥ πιδη ; {πε ἔδνοιγ ὑγσοιρῃξ ΙΕ ἴξ 
Ὁ ἰαδομν ααϊίς 45 εχίγδογάϊπασν ---- ὩΔῪ, 
δυῖ (ἀλλ᾽) ποτε δϑυηάδπεν ἔπδη ἔμ εΥ 
811 ἀϊὰ 1 Ιαδουτ᾽".--κοπιάω σοηποίεβ 4ζ- 
ἐγίίοη, ῥαϊημὶ οὐ ἐχμαπμοίηρ ἰοἱΐ; 8εὲ 
ποίε οὔ κόπος, ἰἰϊ. 8. 50 (παῖ, ἰ( 1451 
Δπὰ 16δβι δὲ {π6 ουαΐξδεί, δη ἃ σοηβρι ΟΠ ΟἸΒΙΥ͂ 
ἀπῆϊ ἴοσ Αροβι εβῃΐρ, ἐπ ἐχεομίΐοη Ῥ. τοοῖ 
1ῆ6 ῥσδγηΐεσ ρίαςε: βε6 2 (οσ. χ. 13-1τ, 
χὶ. 23, χὶϊ, τα ἢϊ., Εοπ,. χν. 15-21.--οἀὑτῶν 
πάντων, ΡτεΒατηΔΌΪΥ, »|ογ6 ἐπα αἱΐ ἐδ 
γεδέ ἱορείἠεγ: ὉΥ Ἦϊβ5 βίηρίε Ιαθουγβ Ρὶ 
δά δχιεπάεά ἰἣἢες Κίπράοση οἵ ΟἾτσίβε 
ονεῖ ἃ τερίοη ψἱάεγ τῃ8η 411 [με Ὑνγεῖνα 
πᾶ ἱγανεγβεά ἂρ (ο {μὶ5 ἀδίε.---Ετοπι ἴῃ 6 
ἄεριἢῃ οἵ Ῥδὰ]}8 536] -ἀραβεπίθηΐ ἃ ΠΕ 
Ρυιὰθ ἰβ τεδάν ἴο βρτγίῃρ, να ϊο ἰβ σοσ- 
τεςιεα ἱπβίδπεν Ὁ ἰῃς ννοτάβ, οὐκ ἐγὼ 

[ δέ - άρις τοῦ ἢ σὺν ἐμοί: 
“ΟΕ, Βοννανεγ, Ὁυς (Π6 στᾶσα οὗ ὅσοι 
(ννογ κί πρὴ) νυν πιε᾿"᾿--τ 15 γα! ν νγουρμς 
{π6 ννοτΐς ; 1 ννὯ5 [15 ἱπβίγυπιεηί, 8.66 [{]. 
7, χα Β, ἘΠ 1ἰπῚ ΡΠ], 20, 
(οἱ. ἱ. 29; δηά ἴογ ἐπε ἔσγῃ οἵ εχργεδ- 
βίου, (ΤΑΙ. 11. 20. Ξ Ξ 
στ Ὗ ει. τα Ὀγθαῖβ ΟΥ̓ τς σοτηρατγίβοη ὃ6' 
Ὀνεθη Πἰπι561 δηὰ {π6 οἵπογ Αρρ., ἱπίο 
ψΠΙοἢ ῬΑ] νγ45 θείῃρ ἄγαννη, Ὁ 512 ἃΡ 
{Πε βἰδίεπχεπὶ οὗ δος δπὰ ενϊάεπος Ἴοη- 
ςογπίηρ ΟἸγῖβι᾽ 5 τεβυγγεσίίοη: “ Βαμα 
{πη ἰξ ψεσε 1 (8 [) ογ ἐμπεν (Κερμδβ, (πὲ 
Ὑνεῖνς, ἴῃς ἔγβι ἀἴβοῖρ!εβ, [8 Π|65: 5 8..), 

50 ΜῈ Ῥτοοϊδὶ πὶ (3 (.), ἀπὰ 50 γοῦ δεϊϊενεά 
(2). Ἐὸοτγ εἴτε; εἴτε; ρἰνίηρ; αἰξογηδίϊναβ 
᾿πάϊβεγεπε ποπὶ (6 ροὶπε οὗ νίενν 48- 
Βυπιεά, οὐ, 111. 22, χ. 31, εἰς.---οὕτως [5 
επηρμδίίο: ἱπ (6 εββοπίῖαὶ πιδίίογβ οὗ 
νν. 1-4 δῃ {π6 ογαςΐδὶ ροὶπί οἵ τῃ6 τε- 
Βυγγαςιίοη οὗ [εβιι8, ἔπεσα 5 ποῖ (πε ἰεαβὲ 
νδτιδίίοη ἱπ [π6 διυιΠογιζδίννα ἐθβε πΊοην : 
Ῥείεγ, 1165, Ῥδυ]--- αι ϑαίβπι, Απείοςῇ, 
Οοτίητῃ---ῖα ἴῃ ραγίδοι δοσογά, ργεδοῖ- 
ἵπρ, δεϊϊανίηρ, νι οπα πιὶπὰ ἀπά οπα 
ταοῦίῃ, ἐπὶ ἐπε ογαςὶ πεά [6815 τοβε ἔγτοσῃ 
{πε ἀεδά.---Οἡ κηρύσσω, 566 ποίε ἴο 
23.---  Π15 οἴοβεβ [ἢ οαβε οὐ ἔς ρτουπᾶ 
οὗ ἐεβειπιοπυ. 

51. ΙΕ ΟΗΈΕΙΒΤ 15 ΝΟΥ ΕΙΒΕΝ ἢ χν. 
12.10.0 ῬΑῸ] Ππ485 ἱπίγεποπθά ἢἷβ οὐνῃ 
Ῥοβίτίοπ ; ἢδ δάνδῃςεβ ἴὸ ἀετηο δῇ ἰδέ 
οὗ δι ορροπεηΐῖβ, Ηἰβ περδίϊνε ἄε- 
τηοηβιίγαίίοη, ἰακίπρ (6 ἔογηχ οὗ ἃ ἅε- 
βίγυςεῖνε Πγροιίπείϊοαὶ 5υ]]ΟρΊβπι, μ85 ἔνο 
ὈΓΔΉσμΕΒ: ἢε ἀεάμπςεβ (α), ἱπ νυν. 13-15, 
ἴτοπὶ {π6 (βαρροβεά) ποη-εχίβέεποςε οὗ τῃ8 
ἴλεϊ οὗ ταβυγγαςίίοη, ἐλ γαϊδὶέν οὗ λὲ 
“ατἔι (κενὴ ἡ πίστις) Δοσοτάεα το ἰξ, ἀπά 
ΟΥ̓ ἐλε τοϊέτιε55ός αἰτεβιϊηρ ἰε; (δ), ἴῃ νν. 
17-το, ἔτοστὰ {86 ποῃ-Θχίβέεηςα οὗ (πε ἔδοϊ, 
ἐλε μηγεα ἐν οΥ ἐδε ἐβεοίς ἀετὶνεὰ ἴτοτη ἴξ 
(ματαία ἡ πίστις). Ατε ἐπε βοερίίςβ δὲ 

ὉΓ. Ῥγεραγεάᾶ (ὁ δβῆγῃι ἐπδὲ (ῃ8 ΑΡΡ. ἅγα 
Ἴϊατϑ ἢ ἀπά ἰδὲ {πε πεν [1Ξθο αηὰ ορεβ οὗ 
τπεῖγ ε]Πονν- ΟἸ τι βιίαπβ ἀγα δῃ 1ΠΠπβίοη ὃ 
[π᾿ διραίηρ {μεθα ἔννο ροϊπέβ, Ῥ. ργεβϑεβ 
οπ {πε ἱπηριρηειβ ἔννῖσε νοῦ (13, 16), 
εἰδὲ {πεὶγ ρθπεγαὶ ἄεηΐδὶ Ἰορίσδ!ν δηὰ ἴπ 
Ρτίποῖρ!ε ἐχοϊυάεβ Οὐγίϑέ᾽5 ταϑυγγεοείοη, 

Ψετ. 12. δὲ ςοπίταϑίβ υυἱ ἢ (πς δϑῆγπιδ- 
εἴοη οἵ 411] ΟἩτγίβείδηβ (11) {6 ςοπίγα- 
ἀϊςίοτυ ἀοργηᾶ οἵ τινὲς ἐν ὑμῖν. Ἐὸτ {πεῖν 
ΒΆκε Ῥ. πιδάβ {πε γεῆεαγβαὶ οὗ νν. ἵ ἢ. 
ἜΒ8 1 ΟἸγίβε ἰβ ργεαςπεά, (0 τνἱἢ) (ἢδὲ 
Ηε ἰ5 ταϊβεὰ ἔτγοπι {πε ἀεαά ""΄-πποῖ “1 15 
Ῥτγεδομεά ἐπὶ Οἢτσίβι, εἰς. (6 Ῥγεδοῆ- 
ἴπρ οὗ ΟἸσίβε ἐξ π6 ργεδοῃίηρ ΟΣ Η ἐς γεϑη7- 
γεοίΐοη ; ἐγηγερμένος ἀπά ἐστανρωμένος 
(5εε 1. 23 ἅν, 11. 2) 4γθ, θοίἢ οὗ ἴμεπὶ, ργε- 
ἀϊςδίεβ ἱπβερδιδθϊε ἔτοπιὶ Χριστός (εἶ. 
Ἐπ. ἵν. 24 ἔ., νἹ}], 34, Χ. 9, 2 Οοτ. ν. 15: 

, 
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13. εἰϊ δὲ "ἀνάστασις “νεκρῶν οὐκ ἔστιν,! οὐδὲ “Χριστὸς "ἐγήγερται" Σ 
14. εἰ δὲ “Χριστὸς οὐκ “ἐγήγερται, Ἶ κενὸν ἄρα 3 τὸ ᾽ κήρυγμα ἡμῶν, 
“κενὴ δὲ ὃ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν “- τ΄. " 
μάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι " ἐμαρτυρήσαμεν "κατὰ τοῦ “ Θεοῦ ὅτι 
“ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ “ ἤγειρεν εἴπερ ὅ ἄρα “ νεκροὶ οὐκ ἐγεί- 

60. ΟΠ. Αοἰβ νἱ. 13, μαρτ. ψευδεις ; -ρειν, ΜΙκ. χ, το: τρια, 
Μι. χχνΐ. 62; αἰβὸ ΜΚ. χίν. 56 2, Ἐν νῦ., 2 Οοσ. 
1 Τίπι. ν, το, νἱ, 13; ἴῃ Αοἰδ ἀαπὰ ΗςὉ. ἔτεα. ἰπ Με. ἀπὰς, οπδο Φβοῖ; εν, 4 εχχ,; 

ς ΟΛ Ἀεὶ ἵν. 26, νἱ. 13; Με. χίϊ, 32. οὗ ]ο. ῥαςϑέρ. 
26: ΓΚ, νἱῖ, 22, χ. 37; 10. Υ. 21 ; Αςίἰβ χχνί. 8. 
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8εε νεσ 
Ιο; αἷ89 
Ψψεγ. 58; 

Ῥῆνον. 
6; (οἱ. ἰϊ, 
8; 45. ἰἰ, 
20; Αςἰβ 

εὑρισκόμεθα δὲ καὶ " ψευδο- 

ν. 25. 
Υ ὅ8εε 1. 21. 
Ζ δδε ἐν, ᾿ 
ἃ Μι. χχνί. 

6Ὲ μι. χν, 10. ὈΝ.Τ.}λ... ο᾿ καταμαρτ., 
νΠ]. 3; Εσηλ. {Π|, 21, χ, 2; (δ]. ἱν. τ: οἱ. ἵν. 13; 

Α, ὍΒρ, πὰ Ερρ. 
ἀ 8εε νἱ. τ4. ΟΛ Μι. χ. 8, ΕΣ Μκ. τη 

ΤΕ, στ βανεγαὶ πλΐηη,, οση. εἰ 9 9. ἐστιν, ἴῃς ΓΟΡΥ 5ι᾽ 5 εγε βκίρρίπρ ἔτοῃῃ νδσ. 
12 τὸ νεζ, 136. 
ἀυρ σαξεά οἴδιιθεβ οἵ ἘΠπὶβ οοπίεχε, 

Ξαρα καὶ (ἢ) : ΑΕΓ ΚΡ, βοπις 25 πιΐππ. 
(δγαεζεῖ); ὙΤτ. ἀπά ΝΗ. »παγρ. 8686 γδσ. 18. 

3 Οπι. ὃε Ρτε-ϑγτίδῃ ὑπος, ἀπ νοσββ. 

ἐμῶν (): ΒΏ", 17, 6γ"", βαἢι. δαβπι., Ογτ.- Ηἴοσ., Ἐρίρε., Βαξ, 

ϑενθσαῖ βοῇ οἰ ββίοπβ οσσατ, ἰῃ ἱπηιροτίδηϊ δποίθης ςορίεβ, ἱπ τῆς 

80. Τίβοῃ., ΓιΑσῆτη., ἀπά Νεβεῖα 

-νἰἔηε 5585 ἔδυ, δαὶ 
νατίεά, απὰ. ἔοττηΐηρ ἃ βίγοηρ' βτοιρ. 80 ὟὟ.Ἡ. ἐχέ. ἀπὰ ΚΝ. »παγρ. 

σμων, 85 ἴῃ 41] Οἰπε υγπαββαβ, ΕΟΥ͂. 
Ὗετ. 1τἰ 5ρεδΚβ ἴοσγ πιστις υμων. 

τείαἰπβ ἱπ ἐκέ., ὙΥ. Ἡ. τεϊεραὶβ ἰο "παγρ. 

ὃ εἰπὲρ . « « ἐγείρονται οῃγά. Ὁ Ὁ, 43, 54}. δάβτη. βυγβοῖ. ; βοηδ ἰαιξ. οοάά, 
εἰ . « « ἐγείρονται οῃηᾶ. Ὁ Ρ,, 1723, ἀηᾷ ἔνο οἰ εἴ οοἀά, οὔνρ. ϑ8εε ποίε σ ἄβονδ. 

Αςὶβ χνΐϊ. σϑ8, τ Ῥεΐεσγ 1. σϑ, 21, εἰς.). 
Ἐοτ ἴδε ρέ. ἐγήγερται, 5εε νΕΓ, 4.---ἸΓ ἘΠ15 
ἰδ 50, “ον (15 ἴὲ {π41}) ἀπιοηρβϑὲ γον 
ΒΟΠῚΘ Βαγὲ"--ὰαὶἝ ογυΐπρ σοπίγαϊοειοπ, 
{πὶ ΟΠ γῖδὲ 15 ργεδομεά 845 τίβεπ δηά 15 
580 δε]]ονεὰ ὃν {πε τεδάθγβ, ἀπά γεῖ βοπγε 
οἵ {πδῆὶ βαὺ, ᾿Ανάστασις νεκρῶν οὐκ΄ 
ἔστιν, “ὙΠΕτΕ 15. πὸ (βυοἢ; ἐπΐπρ 85 8) ́ 
τεβυσσγεοιίοη οἵ ἀδαά (πηεη)} " (ς΄. τ1πὲ 
ταοάεση ἀορτηδ, 
Ῥεη ᾽,--ἃ βιυννεερίηρ ἀδηΐδὶ οἵ δηγείπρ' οὔ" 
πε Κὶπά, ὙΠπε ἀοοιγίπε οἵ ἔπε ϑαάδυσεεβ 
(Αςιβ χχίϊ. 8); οζ., ἔοτ ἴῆε ἀτεεῖκβ, ουξ οὗ 
ΠΟΙ ΠΕ1658 ρᾶγὶβ., ΖἘ ΒΟ Ύ 108, Επερ η.., 630,." 
ἅπαξ θανόντος οὔτις ἐστ᾽ ἀνάστασις. 
--ἼΠῈ ἄδηίειβ ἅτε “ βοπΊε ᾿᾿ (ποΐ πιδῆγ), 
φμίάαηι, φμος μποριίπανε ποὶο (Μτ.: Ε" Ὦ 
οτ. χ. 2, εἴοσ., 64]. 1. 2): "ψεσα {ΠῈῪ 
1π6 “ἔενν νγῖβε τπεπ᾿ οὗ ἱ. χ6}᾽" (Εά.). 
Ὑμεῖς τηαχίπι δεϊοηρεά ἰο {πε οὐτταπίὶ 
“ἐ νυϊβάοτση οὐἉ 115 ἀρ (1. 20, 171. το (.). 
--πῶς, οὗ δυτρτίδεά εἐχροβευϊδίΐομ, 45 ἴῃ 
641. ἐΐ. σᾳ; ἴοτ {πε διρῃαβίβ ου ἐν ὑμῖν, 
ο΄. Ἰομη χὶν. 9, πῶς σὺ λέγεις ; 

γέεσ. 13 ὀρροβεβ (δὲ) {πε ἐπεϑὶβ οὗ {δε 
τινὲς Ὁν ἃ 50] 0 ρἼ5πι ἰπ {πε »οάης ἰοἑΐδης 
-τ-ι βυδιαίο ρέπεγε, [το] ]Πὺγ εἰ δρεςίεβ "ἢ 
(6 τ.) : [Ε Ῥοάτγ τεβυγγεσίίοη 18. ῥ47 56 ἱπι- 
ῬΟΒΒΙΡΙΘ, {πα ἐλεγε ἰς πὸ γίδϑη ΟἸγὴδὶ (50 
Βρ., Μτ., ΑἹ., ΒΕ, ἙΕά,, ΕἸ., εἰς.)}; ἐπε 
δὈβίγασε πρίνεβαὶ περδεϊννε οἵ {πε ἀβηΐεγβ 
νεῦ. τ6 νν1}} γταβίδίε ἱπ {πε σοπογείθε. Ηπ. 
δηὰ (ἁ. (ϑοπχαινμδὲ δἰ τι τὶν Οτῃ., Ον.) 
ΒοΙά, οἡ δα οἵποῦ παηά, {παὶ Ῥ. 15. πιδῖ- 
ἴηρ οὐξ {πε ἐββεπεῖαὶ σοππεχίοη δείννεεπ 

“ Μίγαοϊεβ. πένεσ Π8Ρ-- ΕΠ ϑόριοαι. 

Ολιγὶβε"κ5 τἰβδίηρ' ἀπά ἔπδὲ οὔ ἐὰε Ολγίςέϊαμ 
ἀφαά---ἶἰθ ΜΈΪΟΙ σαδεὲ ἢς βῃουϊά ἤδανε 
Ὑτιτεη ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν; ἢς 
ΒΡΘΔ ΚΒ οὗ “1ῃε ἀεδά ἐπ Ολγίςε" ἤτϑβὲ ἴῃ 
νεσ. 18. ἢη. δηᾷ Οά. {ιβεῖν οὔβεγνε 
ἐβαέ ἐδ τινὲς ταῖρας Βᾶνε αἰϊονεοά δμιουε, 
τεβυττεςξίοπ ἃ5. ἂἃπ εχοορείοπ; δι ἐπε 
7 Ἰρὲ Φ ΘΑΟΓΡ οτβύπιςοι ἰς τλρε δῖ ἔς 
ορίοαϊν ὑνεῖο 5ἱ 4: ἕῆς. οἷ ϑοί πές 

ἜΤΕΪ ἀσπίδι οὗ δοάδιγ. τεβυσσεο.., 
εἴδη ῥτθοϊμάεβ τῆς. ταίδίηβ, ὯΡ οὗ ]εβ58 
ΟΠτῖβε; ὁἡ {πε οἵβεῖ παπᾶ, 16 17 15 τίβδη, 
{πε ἀχίοπη ᾿Ανάστασις οὐκ ἔστιν [8 Δ18: 
Ῥτονεᾶ, ἘΠῸ ὅρ6}} οἱ ἀφαΐῃ [5 ὕγοίκεπ, δπ 
ὈἸειβἐἷβ τἰβίπρ οαττῖεβ ὙΠ [ἐ ἘπΠδὲ ΟΓ 
ἐπόβο ψπὸ ἀγὲ τἼπ ὉΝτβΕ ἡ [185 20.23,1 
ὙΒεββ. ἵν. τᾷ; φῇ, Ἰοβη χί. 25, Ηςῦ, 1], τ5). 

νυν. 14, 15. ΤῊὴΘ ᾿ρ] οἷ αἰπτπιδέῖνε 
ςοποϊπϑβίοπι [δὲ ἱπιϊπιδέεὰ Ῥ, υν1]} ἀδναῖορ 
αἰϊεγινατάβ. ΗἨδ πδ8 ἢἤγβε (0 ρυβῃ 6 
ὈΡΡοβίηρ δχίοζη ἴο βιγέπεῦ σοπβθαιἝποαβ. 
(1) ἰδ τπὲ δος ἰ5 ὑπέγιθβ, ἐλε ἐδοέϊ Ὴ ἐς 
πμηπέγμό---.“ Βαϊ 1 ΟΠ σίβε ἰβ ποὶ ταϊβεά, ναῖῃ 
τπεγεΐογε ἴβ οὔγ Ῥγοοϊαπηδίϊοη, ναὶπ α͵βὸ 
γουγ ἰδ ἢ ᾽".---κενός (5εε ποίε οπ οὐ κενή, 
1ο; πὰ οῇ κενόω, ἱ, 17, εἴς.) 5ἰρηϊῆεβ 
φνοΐά, μηδεδείαπίαὶ (ἡπαηὴς, Κ 6.)-ττα δοῖ- 
ἰοτῦ υνγϊῖπεββ, ἃ μοίϊοτυ Ὀφϊϊεῖ, νη 11Ὲ μά- 
ταιος (17; 5δεὲ ρϑιῖβ.) ἷβ ““ναΐπ"" 858 
ἱπεβεοίπαϊ, ζγιϑἐγαίε. Ἐοτ κήρνγμα, βεε 
ποῖα οὐ ἴ. 21; ου ἰἰ8 ἀϊδεϊηςιο ἴτοπι 
λόγος (2), 5εε ἴϊ. 4: ἡμῶν ἱποίπιὯ65 Ρ. ἀπὰ 
Βῖ5 σο!]δᾶρτε5 (χα). Εοτ ἄρα, 5εε ν. 10.---- 

“ ΐ 9866 ἰ8 ετηρίυ," ἀεοίατίπρ ἃ 
τπΐηρ ἰδὲ ἰΒ ποῖ, “τῆ ἔδί ἢ [8.8 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ χν. 924 
« ὅ8:ε ἰἰΐ, 26. 
[10. νἱἱ, Ζιν 

24, ἰχ. 34. 

ΕἸ ἦν ἐστὲ “ἐν ταῖς “ ἁμαρτίαις ὑμῶν" 18. ἄ ὶ οἱ τὸ θέ τὲ ἰδ. Ολιῖ. ς ᾿ἁμαρτιαις ὑμῶ . ἄρα καὶ οἱ "΄' κοιμηθέντες “" ἐν 

ρονταιἷ" τό. εἰϊ γὰρ δ νεκροὶ οὐκ " ἐγείρονται,1 οὐδὲ " Χριστὸς "ἐγήγερ- 

ται" χ7. εἰ δὲ "Χριστὸς οὐκ " ἐγήγερται, "ματαία ἡ πίστις ὑμῶν," ἔτι ὃ 

1 εὐπὲρ « « « ἐγείρονται οπγά. Ὁν Π, 43, 58ἢ. θ45π). Βυτβολ. ; βοπης δι. σοά. 
εἰ « « « ἐγειρονται οπγχά, ὃν Ῥ, 123, Δπᾶ ἔψο οἢϊεξ ςοἀά, οἵ νΡ. 8:6 ποῖς 3 δῦονε. 

3 1ῃ8. ἐστιν ()): ΒΌ". [,Δοΐπι. αηὰ ΝΥ. Η. ὀγαεκοί. Τί οτὶ ρίπαὶ, βαβϑιν ἀτορρβά ἱπ 
νίεν οἵ νεὺ, 14. 

5 καὶ ετι : Ὁ ̓Α, 31, 58ἢ. θᾶδβπι. βυυβοδ.; νρ., σάλπς σηῖπι. 
τιετι, ἃ ε (ᾳμία ἀλη). 

οτι ετι, 37, 43, Τετσί. 

οταρίν," Ὀυϊάϊηρ οἡ {πε τπΐηρ πὶ ἰδ Ὀουηᾶά ἴο ταῖβε ἔγοπιὶ ἴῃς ἀδθδα.---εἴπερ 
ποῖ; Ῥγεδοῃίηρ' δπᾶ [δ ἢ πᾶνε πὸ φεπαῖπε ἄρα, Ξἱ υἱάεϊίοεξ (ΒΖ.), δεῤῥοΞῖηρ 0 δὲ 
σοπίεηῖ; ἴῃς οΒρεὶ 15 δνδουδίεά οὗ 411] ϑτηγέ; 56ε νἱϊϊ. 5; δπᾶ ν. τὸ, ἔοσ ἄρα. 
τοδ] ἴν.---Ἔοτ (6 οπμδιδοίογ οἵ Ρ. ἀπὰ πἰβ οσ. 16 τεβίδίεβ {πεῈὲ Ροβίεἰου οὗ {πὸ 
[ΕἸ]ονν-υν τ βϑεβ [Π|5 σοποϊιϑίοη 885 ἃ τινές (13; 56Ὲ ποίε), ἴῃ ογάευ ἴὸ ὑγεββ ἰξ 
Βεσίοιιβ δβρεοῖ: ““Ὗε ἅγε ἔουπὰ πιοτα-ὀ ἰοὸ ἀποίῃεσ, ενεῇ τῆοτγε ἱῃιοϊεγα ας σοης]α- 
ονεσ (το Ρε) ἔαϊβε υν ϊπεββεβ οὗ αοἀ’"--- βίοη : (1) νν. 14, 15 ργονεά ἐΐξ τοὐέμδϑ5 
πιῆ ΠΟ πᾶνε ρίνεῃ ἱγίηρ' (εβεηοην, ὠρμέγμς, 16 ἴῃς ἕαοϊ ἰβ πητγϑδὶ; Ω νν. 17, 
δηά {παῖ ἀρουϊ σα, “τε ννοσϑὲ βοτὲ οἵ 18 Ἴοποῖμάς ἐλε εεεῖς ππγεαὶ, 1 ἴῃς ἴαοὶ 

1 Εἰίλες. Ης. τόδε ἔτοπὶ 1πε ρτᾶνς, ΟΥ̓ γγ6.. ἰδ σοπέΓατΥ ἴο Ἔχροζίθπος [[. 30, νἱ, 11); 
1ἰε ἃ ἰπ αθβττηίηρ τ᾿ 

Ῥατῖβ.), ποῖ ἀς θεὸ (Εσ., ΒΖ., ΑἹ., ΕἰἸ., 
Α.Ν.)}; τὴε [αἰβεβοοά (τ. ἅ»}.) ψουἹά 
Βανε τυγοηρεά Αοὰ, 85, 6.5.» πε Δβοτγιρείοη 
οὗ πηῖγαοθβ τὸ αοά ἐγαάιϊισεβ Ηΐπὶ ἴῃ {δε 
ἐγεβ οἵ Ἀεἰϑβιβ.---ἤγειρε τὸν Χριστόν, 
“ἢς. Μεββίδῃ," ψῇοπι “δοσοσάϊηβ ἴο 
1ῃς ϑοείραγαβ "᾿ (3 ἢ; οὔ Τυκε χχίν, 46, 
Δοίβ χν!ΐ, 3,) χχυΐ, 22 ἔν, οἷο.) Οοά ννᾶβ8 

σοηϑοίουβηςβϑβ οὗ [δἰβ τεδάειβ (οῇ, 20): 
“ΥΥς ατα σὰς υνἱπεβϑεβ, γοὰ ἅτε σε- 
ἀδεπγεᾶ Ῥεϊΐενειβ ; οὐ οι δοσοιηΐβ ἰξ 
58. σοτίδίη τθᾶὶ ΟἸγίϑε ἢδ8 σίβεη, -ταπὰᾶ 
ἐδεγείοσε ἐμαὶ ἴμοτς 8 ἃ τεϑυγγοοιίοη οὗ 
1τῆ6 ἀεαά᾽".---ΑΟἰ ζυσῖ μεσ πηίβεγαϊε σοηβα- 
αἀυδηςσε οὗἔἩ ἐπε ποραίϊνε ἀορπια Ἔπηεγρε8 
ἔτοπι ἴῃ ἰαβί : ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ... 
ἀπώλοντο. “ἼΒεη 4150 ἔποϑε {πὲ ψεσα 
Ιαϊά ἰο 5316εἠρΡ ἴῃ ΟΒγίϑὲ ρεγιβῃβα  ""- 
ῥεγίομδα (ρίρΡ. ἀπά ν. Ῥοΐῃ δογ) ψβθη 
ψγ͵6 ἰαϊά {δεπὶ ἴο τεβί, δαπὰ στ (δα 



16---2ο. 

ἘΣ Χριστῷ ᾿ἀπώλοντο - 19. εἰ ἐν τῇ 
Η͂ Ἵ οἱ , ἐσμὲν 1 ἐν Χριστῷ 1 μόνον, " ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. ΚΡ 

20. Νυνὶ δὲ " Χριστὸς " ἐγήγερτα 

1) 

ραν; 
ἦεν Χριστῳ ηλπικοτεξ ἐσμε 

; 70. ν. 45. ἡ Βεν. {Π 17: ἕοτ ςὐπὶ 

“ Ῥογβῃϊηρ ̓ ν μΙο ἢ Ὀαῖδ|15 τμοβς “ γεῖ 
ἴῃ {πεῖν δἰ πβ᾽᾿ (οὔ, ἱ. 18, νἱ 1], σσ, Ἐπ. 11, 
12, Υἱ. 23, εἴς. ; αἷδο Ἰοῆῃ νἱῖϊ. 21, 24). 
Τῶν ἡγεσα “ρυϊ το 5]εαρ ἐπ Ομ γὶςε" (οἵ. 
1: Ὑιεββ. ἷν. 14), 45 ἔπε βθῆβε οἵ Ηἰβ 
Ρίεβεποα ἀπά ἴῃς Ῥζοτηΐβεβ οἱ Ηἰβ βοβρεῖ 
τυτποά {πεῖς ἀδαιῃ ἱπίο βίεερ (]1οὉππ χί. 
χ, εἰς.). Τῆς ματαιότης οἱ Ὀεΐῃρ [υἱ1εὰ 
ἴο 5βῖδς ΜΆεῃ ΤΑΠΙΠΡ πο υἱέες συϊπ] 
ὝΠΕΡ ἱπουρῶς “ἐπε βιίηρ οὐ ἀδβδίῃ" 
ἀτανπ (56), ἀπά ἴα ἄοννῃ ἰο τεϑὶ ὑῃ- 
ἐγου ]6α : ογιεῚ]γ ἀδςοεῖνεά  Ἐὸσ {πε ἀπ- 
αοἰδβϑίοαὶ ροβίτοη οὗ ἄρα, 5Ξεε ΝΥτ., Ῥ. 600. 

έεσ. 19 Ἔἔχργεββεβ ίηε ἱπβπὶϊε ὈΙςἜγπ 885 
ΟἵὗἤἁἨ δυο ἢ ἃ ἀεσερίίοα. [π|πε τἰρξ οτάε 
οἵ ψοτάβ Ὧδε {ΧῈ], ποίε), μόνον 5 αἰιδομεὰ 
ἴο ἠλπικότες (εΥ. Τὺκε χχίν. 21): “1 ἴῃ 
{8 [Ὁ ψεὲ ὅανε ομῖν δαὰ ἀοῤε ἰπ 
ΟΠ γῖβε "-τῆο ῥγθβεηὶ ἀεϊίνεταηος ἔτοπι 

τίβειδπ8. ἢν! 

τείης τό {ατατε ἱπῃοτίϊα, 

ὉΠῚπαἴε γα 10. - 
-ῆκεῦ" ΕἸ τι ἐπε κοσά ἰς. 30 ἢ, ἵν. 
ισ ἢ; Ηεῦ. χ. 32-46, 1ὺκὲ χνὶϊ!. 22, 
εἰς.). ἠλπικότες ἐσμὲν -- ἠλπίκαμεν (1 
Τίπι. ἵν. 10), Ψ 1 βίσεδβ ἰδἰἃ οἡ ἴδε 
δοίυδ! οοπάϊπιίοπ οὗ ἴῆοβεα πὸ πᾶνε 
ζοιτηεᾶ {ηῖβ ἔμεῖ]ε ἤορα. ἐν Χριστῷ 
Ῥοϊπὶβ ἴο Οἢτῖβί 85 ἴπε ργομηα οἵ ΟὨτιβιίδῃ 
πόρε (οὔ. ῬΏΠ]. ἴἴ, 10). ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ 
Ὀτίπρβ ἰο τηϊπὰ 411 ἴπαὶ τῆς ΟἸ τ βιίαπ 
ἔοτίει5 ἤθγε ἀπὰ πονν---Ἰοβίηρ' "15 {π᾿} 
ἴον ἰδες ναΐῃ ργοπιῖδε οὗ δηοίπεσ, Ἰεἰεϊη σ᾽ 
δλιῖἢ ρὸ 'ἱπ σταβρίηρ αἵ ἃ ἰαποϊεἷ ἤεανβῃ ; 
ηὸ Ψψοπάεε τῆ ννογὶ ἃ ρἱ τε 5. υ81--ΕΖ, σά 
ἴοος. Δ ΒετΒ Ψ0611 [ῃ6 σεπβιγα ραδβεᾶ οσα 
{πε ΑΡ.ν 45 που ρῇ ἢὰ ταδάς ἴπε6 οσί ἢ 
οἵ δοοάπεβ8 ἀερεπά οχ [5 ἔπίαγε τειναγά : 
(1) ΕΒ. ἄοεβ ποῖ βαὺ “ΜῈ ἅγε τῆογε τοογίξ- 
ἴε55."--α σοοὰ τηᾶπ ΤῆΔῪ Ὅδ ΝΟΥ “ ΡΙτ- 
4Ὁ]ς,᾽" απὰ 411 (ῃς ποτε Ὀβοδιιβα οὗ [18 
ΨΟΣΏ ; (2) οὐ Ῥαυΐβ Πυροίῃεβὶβ (17), 
ΤΟΓΑΙ οΟἸδσδοῖοσ ἰ8 υὑπάετγηγχϊπεδ, ψν 8116 
ξαΐαγα ΠΑΡΡίπεββ ἰ8 ἀεβίγογεᾶ, Ὁν ἀβηϊδὶ 
οἵ τὰς Εεβυγγθοϊίοη. 

8 52. ΤῊΞΒ ΕἸΚΒΤΕΕΌΙΤ ΟΕ ΤῊΕ ΕΕ- 
ΒΟΌΚΕΒΕΟΤΙΟΝ ΑΝ ΤῊΕ ΗΆΑΒΝΕΒΤΊ, χν. 20- 
)8. Ῥαυΐ πα8 ργονεὰ ἴῃς δοιιδ] τ οὗ 
ΟὨτίβιβ ρείβοηδὶ τεβυγγερίὶ 
8 ἀπὲ ἢ ὌΠ ΓΙ] τεϑεϊ πο η, ε 

"15}» “Δηὰ ὉΥ ἵπε εχρεγισηδηζα 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 

ἿΈΡΒ. 1. 12; 4 Κίηψε χν]ῖ. 5; οἱ. ελπις, εἰς, 4 Οοτ. ἱ, το, 

ΟΠ, Υἱ11. 23, χί, τ6, χνΐ. ς ; 4 ΤῊ. ἰἰ. 13 (ἢ); 748. 1. 18; Εὶ 

ἘΣ 

Σζωῇ ταύτῃ ᾿ ἠλπικότες 11 56 νἱτ. 

Ἢ]. ἱ. δος: 
7κ5.ἵν. τῳ 
ι Ρει. εἰΐ, 
τὸ (Ρ5α. 

ἱ χχχιϊὶ, 
τι Ρί.,  Οοτ. ἱ, το: τ: Τίπι. ἵν. 10, 
868 ΧΙΪΐ, 13, Οϑεενν. ς4 πη 12. 
εν. χίν. 4; Εχοά, χχίξί. το, εἰς. 

. ᾿ ᾿ 
ι “ἐκ νεκρῶν, ἢ ἀπαρχὴ τῶν 

Ῥαγ. 1 πάντων, 

ν (ἴῃ (Εἰ8 ογάεσ) : 411 ρσα- ϑυγίαῃ ὑποο, 

ταῖν οὗὨ 115 εῇεοῖβ (17). [Ιἢ νοῦ. ζΖοα ἢ 
τ ἐπεγεΐοτε αιπττπε- ἰ πποοη ἡ ἸοΠΑΠ1ν, Πᾶν. 
Ὧρ ὀνοσζίμγοννη ἴπε ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΔΒΒΕΓΠΟη 

βισπο δε ἘΞ Πανεσ βϑίδπαάβ 8]οῸπα ; 
“Ἤξετοσπιβ “4 Ὀοάν ᾽" ὙΠ “τηαπΥ πιετη- 
ετβ " (χίϊ. 12); Ηε ἴ5 “" Βυβίδοσῃ δηλοπρ 
ΙΔΔΠΥ ὑτγοίμειβ " (ἔσοηι. νἱῖϊ. 20, (ΟἹ. ἴ. 
18, ]οδπ χν. 5, εἰς.). Ηἰἴ5 σγἰβίπρ' βῃονν8 
τι Ῥοά!ν τ᾿ εἰρη 15 ΡΟβϑιῦϊθ ἢ πᾶν, 
1ΕῚ5 ἡεευτέα δίς ἴοτ τῆο56 ὯΟ τὸ ἴῃ 
τὸ, 2οῦ, 23). ἴπ {ππῆ, ἐπε υπίνοιβαὶ 
τεαετηρίίοη Ο 15. 8 ρβορίβ ἔγοπῃη {πὸ 

(24-28 {υταρἢ οἵ Οοὐ 5 Κίπράοτη 
ΑΡ. δὺς δάνδηςεβ ἴτοτη ἴδε ἐχραγίπησπίδὶ 
(8 51) ἴο ἴμ6 {πεοϊορίςδὶ ῥγοοῦ οὗ δίβ 
τπϑόσεπι, τπποἢ 85 ἰη ΟΠ. Κ. 1-ΙἼΙ, 12-21. 
γε. 2ο. Νυνὶ δέ (7. χίΐ. 18) πιαῖκβ 

186 Ἰορίςα! ροίης Ῥ. 45 τεδοπεά ὃγ ἴδε 
γεάμοίο αὐ ἱνιῤῥοκοίδίϊς οἵ ἴῃς περαίϊνε 
Ῥτοροβίείοπμ διϊδοκεά ἰπ νεσ. 12. ΟἨ εῖβι 
45 Ὀξδθη γδϊβεᾶ; {πογείοτε ἔπαγε ἰδ ἃ 
τεβιιγγεοϊίοη οἵ ἴπε ἀεδά (12- 18): ““πονν ᾽" 
ἐπε στουπά ἰ5 οἰεαγεὰ δηά τἢε ἔουπάδείοπμ 
Ἰαϊὰ ἔογ {πε ἀεοϊαγαϊίοη {πὶ ἐὴς Ολιγίϑέΐαπ 
ἀεαά :ςμαὶ! γἱδε ἐπ Ηΐνι-τ  ΟἸτγῖδε Πδ8 
Ῥεδη τγαϊβεὰ ἤτοτὶ πὸ ἀδαᾶ, α Μγείξγωϊξ 
ΟΥ̓ ἐμενι ἐπα λαῦες ζαϊϊεη ατίσεῤ"); Ἠς 
δα5 σίβϑῃ ἰῃ τὨϊ Αοίει ἀπά ΡΌΓΡΟΒα, 
ὯΟ τεπηδὶη δίοπα {π Σ 
οτγ "((α.).---ἀπαρχὴ τῶν κεκοι γων 

ἔτσι ἐανε ἕξρῖς οἴ. Ἰομη τῷ " δ 
Μαδῖι. χχνῖϊ. 52) -- ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ 
τῶν νεκρῶν ἀπά πρωτότοκος τῶν νεκρῶν 
(Όοἱ. ἱ. 18, εν, ἷ. 5).-- τὰ. ἀπά Βγ. δῖἊς 
ΒΏΌΓΕΙΥ τρῃῖ ἴῃ βεείπρ πεσα δὴ δ᾽] βίοη 
τὸ ἴῃς βγβϑὲ αγνεβί-δῃεαῦ (ἀπαρχὴν του 
θερισμοῦ ὑμῶν, [,εν. χχίϊ!, το: οὔ. ἱπ 
1π|8 οοηποχίοπ Μαῖξ. χίΐϊ. 390 ἢ. ψντἢ 
]οπη ν. δ ἔ. απὰ εν. χίν. τᾳ 1.) οὔ τῆς 
Ῥδββονεσ, ΜΜΟῆ ννὰ8 ῥγδβεηϊεῖ ἱπ {πε 
ϑαποίσασυ οὐ ἴπε τοι Νίφαη, ῥγοῦϑοὶν 
ἀπε ἄδγ οὗ τηε τεβιιγγεοίίοη οὐ [6508 ; Ἐπ|8 
41] υβίοπ 15 'π {πε Ἐδβίεγ βίγαίπ οὗ ν. 6 ἢ, 
(Ξες ποῖε8). Τπε ἤτβὲ τῖρε βἰιεαῦ 18. ἅπ 
εδηθβδὶ ἀπὰ βδτΏΡΙα ατνεβέ, σης 
ἘΕῸ ἀπα ἼΔΙΩ τ 
Ὁ]. πΟΤΏ. νὶ. 10 {} ἴῃ Δηιοιρδίιοη οὗ ἴῃς 

τεβί. Τῆς Κεξυτγεοϊίΐοη πα5 βεριη. 
γυν. Στ, 22. ὀχρίαίη (δε ἰἀςπεϊποαίίοη οὗ 



926 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ χν, 

4 8ὅεε νἱῖ. 4 κεκοιμημένων ἐγένετο. 21. " ἐπειδὴ γὰρ δι᾿ ἀνθρώπου ὁ 5 θάνατος, 
9. 

Ι ὅθι ἈΤῚ ) 3 , , , . δας, .-“ -" ἀ 
ἐ  Ξδ ὐκᾶὶ δι ἀυθηίπαυ, ἀνεσναδες ἀβέρον ὧν . ὥσπερ γὰρ τῇ τῷ 

ἡ ΤΠ ἢ Αϑὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, ᾿οὕτω "καὶ “ἐν τῷ Χριστῷ πάντες 
Ὁ το ν , -, “ . » κανῷ π,,,7 ΟΡ 
ε ἑ ΓΝ ζωοποιηθήσονται" 23. ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι " ἀπαρχὴ 

αΔ!. ἱν. 
29; 7.5, , “6; 10. ν. 21, 26. ἃ νἱΐ. χ4; 5 Οοζ. νυ. τ: Οἱϊ. ἰΐ, τ7: ΕΡΆ. ἱ. 4, 10 χὰ; Αοίδ ἶν. 4. 

ν Εοπι. ἷν. 17, Υἱἶ, αὰ ; ]0, ν, 21; 4 ΚΙ, ν. γ. πΝ.Τ. λ...; τ Κι. ἱν, το; 4 Κὶ, χχὶτὶ, 13. 8εε -ξις, 
χὶν 40. 5 

1 πηι. ἐγένετο 8411 ργε- ϑυγίδῃ υνἱῖπεββαδ, 3 0 πι. ο ῬΔΑΒΌ" Κ, 17, 6γ."" 

16 τίβεῃ ΟἸγίβε ἢ τμοβε βἰεερίηρ ἰοὸ ]οῆη ν. 28 ἔ,, Αςίβ χχίν. 15): 848 Βὲ, 
ἴῃ ἀδαίῃ, ψαϊοῖ τνᾶ5 δββυπιεά ὃν {με βαυϑ, [πε δῦβεποε οἵ ἄνθρωποι [εἾ15 ἀραίπδὲ 
νψοτά ἀπαρχή. [Ιἰ ταβϑίβ οῃ πε ἴδοι (μαὶ βυςῦ σϑῖ. τὸ πε γος (οοπίγαϑὲ Εοση. ν. 12, 
Ομεῖβε 18 {πεὲ δπιϊγρε οὔ Αἄδπα, πὲ 18), αἶβο ἐπε υ8ὲ οὗ ζωοποιέω (Ξεε Ῥεΐον). 
ταεάϊατῃ οὗ [1ξ8 ἕο {με τᾶσεὲ 88 Αὐδα ψνὰ8 Τῆς ροῖϊπε ἴ5 ἔπδὶ δ ἀεαιξι ἰῇ 411 ᾿ββεβ 18 
οἱ ἀεξδίῃ. 18 ῬΑΓὶ. 15 Γεϑπιεα ἴῃ νυ, ᾿ Ἵ 80 1{{6 ἰῃ 411] οα5688 15 
46 ἢ, ΨΏδτα 11 ἰβ ΔρρΙεᾶ τὸ ἐλδ παὐκγέ ργομπάφα ἐπ Ολγὶδέ (οὐ, Ἰοδη νἱὶ. 53, χί. 
ΟΓ ἐδπε γεεμγγεοίΐο δοάγ, 4ἃ5 ἴετε ἰο ἐπε 25 ἐπε οὔς, πὸ 118 
ἩΠΕΤΟΥΤΙΠΤΥ Ο ἐπε γεσιγγέρέϊοη, ὙΏεβε νι ϊίπουϊ {πε οἵπεγ (Αυρ,, Βρ., ΗΜ, Ἐά., 
ἔννὸ ρῬᾶβϑᾶρεβ ἔοσπη ἴπε σοιηρίεσπεης οὗ Ἠπ., Βι.). πάντες -- οἷ πολλοί (οπι. ν. 
Εοπι. ν. σ2-21; ἴῃ δι ῃ658185 οὗ Αἀδπὶ 18 {), δβ βεῖ ἴῃ σοηίγαδὶ ΨΙ ὁ εἷς 
ἀπά Ομσίβε--ννῆο τεργεβεηῖ γεσῖ,, ἐγέεῥα5ς5, ἄνθρωπος.---Ζωοποίεω 5 πάττονγεῖ ἴῃ ἐχ- 
ἀφαξᾳ ἀτπιὰ εῤὶγὶξ, γἱρμἠδοισηξες, 1 6 τα- ιτεπβίοη ἔπη ἐγείρω (20), βίπςς ἐπε ᾿δέζες 
βραϑςείνε!γ---ἰβ {πὰ8 δχίεπάθαἃ νοῦ (ῃς ΔΡρΙΪεβ 9 βδνυβξιῦ οτς ταϊβεά ἔσοπὶ πὸ 
δηεῖσα σᾶσεοσ οὗ ἴπ6 τὰος νἱοννεὰ 8485 ἃ γρσᾶνε (15 ἔ., 35); γι ἄεσ ἴῃ ἱπιεπϑίοῃ, 85 ἃ 
Ὠἰδίοσυ οὗ ἰπ δπά τεἄεπιροη.--- ἘοΥ ἱπιρογίβ ποῖ ἔπ τπεγε ταϊβίηρ οἵ ἔς βοᾶν, 
βίηοε (Ὡτουρῃ πιᾶπ (1Πετα 158) ἄεαίῃ, δι γεβίογαίίοῃ ἴο “" 11ξε ᾽᾽ ἴπ ἔπε ἔ]] βεπβε 
τῆγουρ πιδη αἷβο (πθτα 15) ἃ γεβυσσεοοη οὗ [πὸ ἴεγηὶ (ΗΕ, ; οὐ, 45, Ἀοπι. νἱ. 8, νἹῖϊ, 
οὗ τὴ6 ἀεδά᾽": δι’ ἀνθρώπου, “του σἰ; ]οῆπ ν. 21, νἱ. 63),--ὴ ἀνάστασιν 
ἃ τδηῃ (4μα τηδῃ)'᾿'---ἰἤγοισῖ ἅμμιαπ ζωῆς (]οπη ν. 20). Α ἤσπὶ δπὰ ὑγοβδά 
"πεαης οἵ γισάϊαϊοη. Ἐστ ἐπειδὴ, φμαπο- ὍΔ515 15 πονν βΒῃονπ ἴο δχίβι ἔοσ ἔπε βο ά- 
φηΐάφνι (Όν.), 8ε6 1, 21 ἅν; {πε ἔτβε ἕαλοξ δίγ θεθνεεη ΟἸσῖϑε δπᾶὰ ἐπε Βοῖγ ἄβδά 
πβοδβϑιιδιεά δπά βῃαρεά ἴπε βεοοπά : »παη' (οἱ κεκοιμημένοι) αἢἰτπλεά π᾿ νετ, 20. 
νγὰ5 ἴΠ6 σμδηηεὶ σοηνεγίηρ ἄεαίῃ ἰοὸ ἢἰ8 Ψύεγ. 22. Βυϊ ἀπαρχὴ ἱτηρ]165 4172 7- 
κἰπὰ (Εοτα. ν. 12), ἰβσουρῃ [Π6 βϑαῖῖε ὁπο ἰπ δρτεδηηεηΐ, ἐΡτ τ ἢ ἴῃ οτάεδσ 
σμδηπαὶ ἐπῈ οουπέθεγ οὐττεπί τσβὲ ἤον δοηρ 1] ὉΠ ἰπ παίατε ἀπά ἀείεγ- 
(Εοπι. ν. 15, εἰς.).--- ἰβ ροεβ ἄξερεσ πηϊηΐπρ ργϊποῖρὶς, ξηςε πε δά δεᾶ αυ4]1- 
ἴα ἀπαρχή; ΟὨτῖδὲ 5 (δε ἀρχή, ἴπε βοδίίοη, ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι, 
τ οἱ ἃ τι Ἰομοῖδε. κτλ: “Βυϊ βοῇ ἴῃ 85. Ῥσορεσ σϑηῖ--- 
οἷν 1. χ8).---ἰς Ταγομρα ταδη "" ἱπηρ]ϊε8. ΟἾ γε (45) Βγδεσαϊς ; ἐπογεαῖτεσ, δὲ ΗΒ 

παι Ῥεῖ 15 ποῖ, 45 ρῃΠΠ]ΟΒορΏΥ βὰΡ- οοπιίηρ, [πε (ρεορ ε) οὗ σῃσῖβε"", τάγμα 
Ροββά, ἃ Ιανν οὗ Ἀπὶτε δείπρ οἵ ἃ πεοβββί νυ βίρῃιῆθβ ἃ τα] τατν αἱυϊοίοη (εἴ. χῖν. 40). 
οἵ ἔαιε ; ἴξ 1ἴβ δῇ βνεπὶ οὗ ἰιἰβίογυ, ἃ οδΐα-Ἢἠ Ὑπεσα ἅτε ἔννο τάγματα (ς΄. Μαίί. χίϊ, 
ταῖν Ὀσουρσῃς ὉγῪ τῆδη προη ὨἰπΊβε 1 ἀπ 8) οΥ̓́(Π6 τεϑυτγγεςίίου μοβὲ; [ἢς Οαρίδίη 
Τἂρᾶ ἷ ἀρχηγός, Ηεῦ. 11. το; οὗ, ἀπαρχὴ 
Ξ--ῶὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ κιτιλ.: “ΕῸΙ Δϑονε), ἰπ ΗΒ 80] ]}]}ἀτῪ βοῦν; δπὰ ἴῃς 
ἦπϑὲ 45 ἰπ ἰῇ Δάδπι 411] ἄϊε, βδὸ αἷβο ἰῶ τεβὲ οὗ {πεὲ διῆγ ποὺ βἰεερίηρ, ἴὸ γίδ8 
ἔπε ΟὨγίβι 411 νν1}} Ὀς πιδάβ αἰΐνε ", ὙΠπὲ δἱ Ηἰδβ ἰγτυπιρεῖβ βϑουπὰ (52, τ ΤΏΕ88. ἵν. 
οτεβοίηρ ἀουδὶε δι ἀνθρώπον ορεπβ τ6).---ἶἰς ἰβ ἱποοηρτιοιβ ἴο τηῖε ἃ [Ὠϊγά 
ουξ ἱπίο “τε (τεργεβεπίδιϊνε) Αἄδτη τάγμα ουϊ οἵ τὸ τέλος (νετ. 24) 45 ΒΕ. 
δπᾶά ΟἸτίβε"--ἴῃε παίιγαὶ ἀπά βρίσιιυδὶ, δηὰ Μσ. ψουἹᾶ ἄορ, ραγαρῆγαβίπρ {π|8. 88 
ΕΔΤΈΠΪΥ ἀπ πεᾶνεηυ σουπίεγρατίβ (45 8..), “τ(ἢς ἰαϑέ φοὶ (οὐ ἴῃ τβϑβαγγεςιιοη),᾽"--- 
τῆς ἔψο ἴγρεβ δηὰ ἰουπάεγβ οὗ Πυτηδηϊεν, στὲς., [ῃς γεβυσγεςείοη οὐ ποη- ΟἸἠγιδεΐαη5. 
Ραγ]]εἰεά δ ὥσπερ - . - καὶ οὕτως (οὐ, Τλεὶγ ἱπεγοδυσ(ίοη 18 ἱτγείθνδηι : ῬᾺ [88 
Ἐοπλ. ν. 12 81.).--- Πε βέγεδδ οὔ τ1ῃ6 σούη- ρτγονεά {πε τεβϑυγγεοίίοη οὐ Οἢγίβε, δπά 18 
Ρατγίβϑοη ἄοεϑβ ποῖ 116 οη πάντες; 45 [Πουρῇ ποῖν πιδκίηρ οαὲ τπαὶ ἐπ σεβυγγεςίίοη οὗ 
πὸ Αρ.- ἘπΈΔτε Ἐδ 580 ἕπδξ ἐ ἀΠ [τη6η}}»᾿ Η!δ5 βἰεερίπρ οπεβ 15 θοιπάᾶ ἃρ ψ] ΗΙ5 
ΨΠΠ τιβε Ἰῃ τῖϑὲ 45. οεγίδιηἷν 45 ον. Ολγίδέ αμᾶὰ Ολγίφέϊαης δὲ (πὲ 

σ᾿ ἀϊξ τα Αάδπὶ (50, στῇ ναγίδθοηβ, Οἵ. ραγίϊοϊραπίβ ἴῃ ἴδ6 τεβυσγεσίίοη οὗὨ {{ξπ. 
Οπι., Ον., Μι,, 6ἅ., 5πι., ΕἸ.» τϑξεσγίηξφ ἔπειτα, ορρ. οὗ πρῶτον (ς7. 46) ἱπιρ[᾿εὰ 
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Χριστός, ἐπειτα " οἱ " Χριστοῦ 1 “ ἐν τῇ " παρουσίᾳ αὐτοῦ 1: 24. ἔοτ ξει. 

τ (ομϑβίσ.. "εἶτα τὸ "τέλος, ὅταν ἢ παραδῷ ὃ τὴν “ βασιλείαν τῷ ὁ Θεῷ καὶ ἘΠ τὰ, " ᾿ ὴὴ λ Υ τ ΤΆ. ἢ, πατρί, ὅταν "καταργήσῃ πᾶσαν "Ἢ ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ᾿ ἐξουσίαν καὶ 19, ἐπ. 13, 
γ. 23:1 

ἼΠε ποῦ ἔτεα, τε (88 τεί. Οἵ. χνί. 17. Ζ 5ἰηρῖε, ἐπ ἐεπιρ. βεῆβε, [88.ἱ. τς; ΜΙ, ΝΒ Στ 25; ΓΚ. νἱϊ!, 12 ; 70. χἐϊί, 5, χῖχ, 27, ΧΧ. 27. ΔιΡεῖ. ἱν. ); ΙΝ χχὶν. δ, 14. δὶς ἱ, 8. »Ο, Μι. χί. 27; [ἱκ. ἵν. δ. ς δὲὲ ἐν. 206, ΑΒβ., Αὔίβ χχ' 25: 1, χἱΐ, 32, χὶχ, 165; Βεν, ἱ, 6, ν, τὸ. ἃ 2 Οοτ. ἱ. 3, χὶ. 31; Εοχῃ. αν. 6; Οδί, ἱ, 4: ἘΡΆ. ἱ. 5, ἐἶϊΐ. 4; Οὐ]. ἢ. 31 τ Ῥεῖ, ἱ. 3; Κεν. ἱ. δ. εϑ8εε 1.28. ΖΑΙ͂Ι ἴπτεε, ἘΡΒ. ἱ, 21. ἀρχ. δηὰ εξουσ., ἘΡΗ. Εἴ, το, νἱ, 12:1 ΟΟΙ. 1. τ, ἰΐ. το, 15; Τίϊ. 11. τ΄ ἀρχ. πὰ ὃνν., Εοη,. νἱϊϊ. 38, εξουσ. ἀπὰ δυν. Ρει. ἐἷ, 22; Ἐεν, χν]ΐ. 13. 

τον Χριστον; 41] τ. Μ55, Τδε εδιῖν Ρεϊηϊεά ἰεχίβ οπιά. τον Ὁγ Ἔττοσ, 
5 1π5. ἐλπίσαντες (οι ἐν τῇ παρουσιᾳ αντου ελπισαντες): Ο, ν»ἱ ἢ βενεγαί δίς. ςοάά, 

ΗΙΙ., Απιϑγϑί,,---αῖβο φπὶ ἐγ αἀυδηέι ε)μς ογεαϊἀεγμνιὲ; ἰηαβίδποεβ οὗ ΝΥ Ἔβίδιῃ ᾿οθηβδ. 
ἧπαραδιδῳ ()), ΒΚ ΑΏΡ, 6γ"", Οὗ παραδιδοι (}), ΒΑ. ; 80 [νἀοῇσῃ. ἐχέ, δπά 

Τι. ἐχέ,, Νεβεῖε, ΕΝ, 8ὲες ΥΥς., Ῥ. 360; Βπι., Ρ. 46. 

ἰπ ἀπαρχὴ, 15 ἀεῆπεά ὃγ ἐν τῇ παρουσίᾳ. ραΐυτα, εἰς.""---Τ πε εἰπε τῷ Θεῷ καὶ 
ϑοπια διΐδοῃ τῆς Ἰδιίεσ ρῆγαϑε ἴο οἱ τοῦ πατρί, “τὸ Ηἰπὶ νν 8ο ἰ5 αοὐ ἀπά Εδίδπεσ," 
Χριστοῦ; γεξεττίπρ ἴξ τὸ ἐδε 53γς: δάνεπι ; σοοπίδίηβ ἔπε γϑᾶβοη ἴογ ἐῖβ παράδοσις: 
Ῥυ Ὁ δ παρουσία ἴῃ ἐπε ἀπε τϑῦνες 5. ΟἸτίβ 5 οὴς δἰπὶ Ψᾶ5 ἰὼ ρ]οσί ἔν ἐμε 
ΤρΏηε5. Η!5 Φ ζογηηρ. ἴδε 15 Εδίπει {ππκὲ πὶ 40, Π ἵν. 31, νῖ. 38, 
ποξῃίηρ ἴο ἐχοϊυάε Ὁ. 1, βαϊπέβ (βεε χ. 4; χνῖϊ. 4, εἴς.) ; {π18 ἐπὰ νγαβ γεδςμεὰ ρτγοχί- 
ΗΕ6Ρ. χί. 26, 40, ]οῇη ἱ, 11), ποῦ ενεῃ ἔδεε τηδίεϊυ δὶ ἐῃε ουοββ ([ομη χίχ. 30), πᾶ 
τσ μίεοιιβ μεδίμεπ (Αςίβ χ, 35, Μϑιί, χχν. 80 ὈΠΠΏΔΙΕΙΥ ΟΝ ὋΣ ΓΌΤΙ 
32, 34, ]οἤη χ. 16), ἔτοπι (Ὡς τάγμα οἵ πανὶπρ“Ξαδάπεα 41] ἐπῖπρβ ἰο Ηἰπη56 1" 
ΒοΒ6 ΨΏΟ δῖα ΟἈγίϑι 8 ̓̓. ἽΤΡΕΙ πῖν 21), ἰΒ δῖε ἴὸ Ῥτεβεηὶ τὸ δε 
γε, 24. εἶτα τὸ τέλος : “ ΤΑδη (15) τεαῖὶπιὶ ἀοπιίπαιεά ὃν Ηἰβ ψ}]] 

ἔδε επά'᾿---Ἔς., "δὲ Ηἰ5 ςοπχίηρ᾽", ΟἸ τσ Β δηὰ δ] εὦ τε 
δάνεηϊ, διίεπδεά υνϊτ (με τεβυσγεοιίίοη “Μβξε. νἱ. 9 
οὗ Ηἰβ τεάεεπηεὰ ἴὸ εἴεγπδὶ [ἰξὲ, σοῦ-ὀ Ο γίβε᾽ ταῦθ! ὅδε ἐμὰ ἰπευδυζαίίου, οὗ 
οἰαάεβ (Ὡε νου] ἀ᾽8 ᾿ἰδέοσυ ; ἔπεπ “τς Οοά᾽ς εἴεγπαῖ Κίπράοπι: παραδιδῷ 
ατνεβε" ΨΨΏΪΟΣ 8 "τῆς επὰ οὐ ἴῃε ποξ ςοπποῖδ ἢ ΠΥΡῚ Βὶπρ (5εα 
ψοτἹ " (Μ δεῖ. χί τ, 30 ἢ, 40; ο΄. εν. χίν, “ΤοΒη χνῆ. τοὶ; ἰΐ 8 [ι5ὲ ἔπε γεπἀδγίηρ το 

οἰδιβαβ: “ψΠ6η Ης υἱεῖ ἀβ ἂρ τπε κΚίπρ- ἐλε γεῖ; οἷ ἀπ (Άοπι. ν, 21; 
ἄοπι ἰο Ηἰβ αοάἁ «πᾶ Ἑδίμεγ, ψῇεη Ηἐ ἐ7. ]οδη νυνὶ. 37 .). Αἱ δε συντέλεια 
88 ΔΡο]] βμεά ἐνετυ σε ἀπά Ἔνεσυ δυῖμο- “ἴδε ἴἤγοπε οὗ αοά δηὰ οὗ ἐπε 1.8110,᾿} 
τἰϊν ἀπά ρονεγ". Ὑὴε ἔψο νθ8. ἀεποίς “ἴδε Κίηράοπι οἵ ΟἸγίβε ἀπά οἵ ἀοάᾶ," 
ἀϊδβείποι, ας σοππεοιεά ἀπά ςοτῃρίεπιεη- 5115 τῇς Ν.Τ. Ὠογίζοπ (Ερἢ. ν. 5, μεν. 
(ΔΤῪ ἃοίβ. παραδιδῷ (1πε τεδάϊπρ παρα- χί, 15, χχίΐ. 3).---ἀρχὴν, ἐξουσίαν κ-τιλ., 
διδοῖ ἰ5 50]., ποὲ ορῖ, : Βπι.ν Ρ. 46) ἰδ ῥγ. βΒῃου]ά ποί δὲ 1᾿πηϊταα (νν τ ἘῈ βΈπετα!ν, 
Β0]., δ ριίγίηρ ἃ ργοσεεάϊηρ, σοητίηρεης Εδι,, Εά., αά., ΕἸ.» 5π|.; Ἐνετίίηρ, Ρακη, 
ἴῃ 115 ἄδίε δηὰ πάππε οὗ οσουγγεηςε, «Ἅηρείοὶ, π.5.τὸ., Ῥ. 44, ἴα νῖενν οὗἩ ΕΡᾺ. ἱ. 
Ῥυξ σοηουγγεης ἢ εἶτα, Ὁ ςῃ ἀραὶπθ 21, νῖ. 12, ΟΟ]. 11, 15, εἴς.) ἰο αηρεϊς 
τεδβίβ ἸΡΟὴ ἐν τ. παρουσίᾳ. ὙΠε ἀ07. 50}. ῥοτυός, οἵ ἀξηιοτς; ποῖ (415 ὉΥ Ον., ατ.: 
καταργήσῃ (1.4ι. γεέμγμηι ἐααοέμρ) βῖβ- οὔ, ἰϊ. 6) ἴο δαγέλὶν γμίεγε: πᾶσαν... 
πα ΐβεβ ἂπ ἐνεπ Ἰγΐπρ Ῥεμίπά ἐπε παρα- πᾶσαν... . (Ξες πάντας τοὺς ἐχθροὺς, 25; 
διδῷ ἀπά ὃν ἰ(8 πδίυτε δηξεοβάδηιϊ ἐμετεῖο, πάντα ὑπέταξεν, 27; 450 Κοπχι. νἱϊί. 37- 
--ρῆθη Ηλδ 584]1] ὕἢανε ἄοπε ανδὺ, 309) ἐπιῦγασεβ αἱΐ ἔοτοαεβ ορρυρηδπί ἴὸ 
εἴς. "; ΕΥΕΓΥ͂ Ορροβίπρ ἔοτςε δ88 θεεη Ἃἀοά (Βρ., ὕτ., Ηπ,, Ηἰ,, Βι.), ὁη βαγίἢ οσ 
ἀεβιγογεά, ἐΐδη ( Ἡτῖβε [γβ δὲ ἴῃς Ἐδίμετβ δδονε ἴζ, ψμείμασ ἴμεν εχοτγοῖβε ῥγίμοεϊν 
τὶ ἫΝ πίπκᾶστης ὙΓΟ ΠΗ Ὑγάσε (πο- ταν (ἀρχὴν) οτ »ιογαὶ αμέλογὶἐγ (ἐξον- 
ἔνατον : 50 ΝΜ Ε., Α:δάϊπρ παραδῷ) τερ- σίαν) ο᾽ αοέΐυε ῥοιυεῦ (δύναμιν). ΘΔ. 
ἢσπι, εἴς,, οὰπὶ Ἔνδοιεσίς οπιπεπὶ ὑγὶποῖ- 8 ἃ βασιλεὺς Ἀπιοηρϑὶ {πε8ε (οπι, ν. 
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ἢ ὅ8εε ἵν. 8. 
ἱ 5 ἱ, ,6. Ὁ κα 2. Κ᾿, ἃ... . , ΉΡΎΨΕ 4 5 Ἐ»ε εἶχιι ; πάντας τοὺς " ἐχθροὺς 2 ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ " 26.5 ἔσχατος ἐχθρὸς 

ἸΒΡΊΝ 35: καταργεῖται ὁ θάνατος. 27. “' πάντα" γὰρ “ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 

Σιαβ πε πόδας αὐτοῦ "3 ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι 4 ““' πάντα ὑποτέτακται" (" δῆλον 
Ῥ 8, νἱϊ!, 6. . 
Ιὼ κα σσππεχίση, ἘΡΒ. ἱ. 22 ; ῬΈΕΙ]. 11}, 21; ΗδΡ. ἐϊ. Β; σ Ῥεῖ, 11. 22; βες χίν. 32. τῇ (δὶ, {{}. σσ. 

Ε ϑεο νι 5, ἐδύναμιν" 25, ἐδεῖ γὰρ αὐτὸν " βασιλεύειν ' ἄχρις ' οὗ ἂν! " θῇ 

λον". ἂν 81} ργ- ϑυσίδη οοάᾶᾷ. ΟἿ χὶ. 26. 
3Ἰηβοζί αὐτον ΑΟ,, 17, 58}. Τορ. 5υτσβςῖ, 

5. δ", 17, οπλ. ἐσχατος . «- - πόδας αὐτον (26, 274), ὈΥ 5ἰκὶρρίπρ' ἔτοτη 8 ποδας 
αυτου οὗ νεῖ. 25. 866 ποίεβ οῃ νν. 13-16., 

4 Ο»"- οτι ()) Β ἃ ε, νξ.» Δηᾶ βενεσαὰὶ ΕἸ. Ιᾶρπι, ὀγαοκείς; ὙΝ. Ἡ. οἵα. ἱπ γιαγρ, 

14); πᾷ θεῃϊπαὰ ἄθαιῃ ϑαίαπ (Ηερ. 11, τασὶς οὐκ ἔστιν οἵ Οοτ. ΡΒΠΟΒΟΡΩΥ; ἔπε 
14 1, “τὴ8. ῥγίποα᾿᾿ ἀπά “ροά οἵ {ῃἰ τινὲς οὗὨ νΕΓ, 12 58γ, “ὙΠΕΓΕ 8 Ὡ0 σεϑιγ- 
ΨΟΣΙά " (2 Οογ. ἵν. 4, ]οῃπ χίν. 30). Οπἱ τεοιίοη ""; Ρ. γτερίῖεβ, “" ὙΠογε ἰβ ἴο θὲ πὸ 
καταργέω, 5Ξεε ποίε ἴο ἱ. 28. ἀδαίλμ᾽". ὙΠε ἄορπια οὔ ἀπε] εἴ Πα5 δ θη 

γεζ. 25 βυβίαϊπϑ πε γτεργαδθηϊδίίομ οὗ οἽοηδιϊεά ἐη γασὲ Ὁ ΟἸ γίβι᾽ Β Βοά]γ γαϑὰτ- 
τὴ τέλος ἰπδὲ ρίνθη Ὀγ ργορμειὶς ννογὰβ τγεςείοη (13 3.); ἐγ ἐχῤῥογίσηοο, Ὁν {πῸ βανίηρ, 
οὗ ϑοτγίρευτα (τοῦ. 3 {): “Ἔοτ ΗἨδ τησβὶ εἴδεςϊ ἐπεγεοῦ ἴῃ ΟἸ σι βεῖδπβ (17); ἀπά ποὺν 
πεεάβ γεῖρῃ, ὑπὶ] Ἠδ μα8 ρυΐ 41] τη6 ἤἥπα!ν ἐπ ῥγέρμοῤῥ[ῖδ, ὉῪ ἰδ ςοπεγαγίθῖν τὸ 
ἐπεπιῖαβ ἀπ άθγπεαῖῃ Ηἰβ ἔδει ἡ, Νοι ἘΠ] (ῃ6 ρύτροβαε απ βοορε οἵ γϑἀθσηρείοη 
δυδγν ΘΕ οὗ αοά ἰ5 ναῃηαιϊβηῃεᾶ σαπ ἢ Ἡπαᾶξ π5 ΡΌΘΙ τῇ τῆς ἀεδίῃ 
ΟὨ τίβι 5 εχίβείηρ κίπράοιηι τεδς [15 εηᾶ, οἵ Πεαίῃῆ. Ηοίππαπη πιακοβ τὸ τέλος 
Ρ, 15 ταϊπκίπρ οὔ (μ6 ουϊπιϊπαίίοπ, ποῖ 6 “Ἴπ ψΕΙῖ. 24 Δδάνειῃϊα! ἴὸ νεῖ. 26 (“δὲ 

ββαίίοπ, οἱ (γι᾿ 5 Κίηρβῃὶρ (δεε ποίς ἰδϑί," οἷ 1 Ῥείεσγ 11. 8), νι ἐπ6 ὅταν 
-Ξ τος, ΡΣ πέδον τς αθιο. οἷαυιβεβ ἂ5 ἰϊ8 ἀεβηϊείοηβ ἀπᾶ ἐπ γὰρ 

1ὴ6 ταχὲ οὗ {π6Ὸ Ῥβαιπηγίβι, 85 16 (ὁ βᾶν: οἴδυβε ραγεηιπεῖῖςα!: “μεη βηπαϊν, νυ μεπ 
“Ετυέγγ οπε οἵ [λα ἔοββ ρσοϑβϑογίθεά ἰπ τῇς εἰς,, ἤδη εἰς, (ἴογ εἴς.), ἃ5. ἰαδέ δπετν 
Μεββϑίδῃ ΒΒ. ομαγίεσ τῆσδ βυρπλ, Ὀεΐοτε ἀδδίῃ 5 δρο βμθα᾽"γ, Ηἰΐ5 σοπϑίσυοιίοη 
Ηδε οδη ργεβεηῖ ἴο Ηἰβ Ἐδέμπεγ ἃ ρεγίεοε 8 ἴοο δγιἰῆςϊαὶ] το θὲ βυβίαϊπθα; δὰ: δα 
Κίπράοπι᾽᾿; 566 Ρᾶ1]8., ἕοσ οἴμεγ δρρίϊοα-ὀ 8668 τί μεν τπδὲ (ἢ18. νεγ. 15 π6 οἰϊπηαχ 
τἰοηβ οὗ τῃϊ5 σαγάϊπαὶ ΟὐἿ', ἀϊοίυπι.---Οη. οἵ {πε ΑΡροβεῖβ᾽βΒ ἀτριιπηθηῖ. 
δεῖ, 5εε ποῖβ ἴο νἱϊϊ!. 2.--ἄχρις οὗ---ταά!- νν. 27, 28 δε ἃ ϑυρρίεπιεπέ ἰο νυν. 
ΟΠ “ὉΡ ἴο,᾿ ταῖβαγ ἴπδπη ““ἀπῈ}]}, (ἢ6 20-26.{ ὙΏΕΥ τααϊῆγση, ἴῃ ἢὸνν οτγάβ οὗ 
εἶτηβ δι) ΜΒ ΊΟἢ "πίη Ἰδίϑγ ατ. ἰδ κεβ 50]. ϑοσιρίαγεα, [Π6 τη] τηϊταά ἀοσηϊηίοη 85- 
οἵ ζαΐαγα οοπεϊηρεπου ἀἰβρεηβίηρ ἢ ἄν βιρπεά τὸ Οἢτβι (25-27α), ἰπ ογάεσ ἴο γα- 
(νντ., Ρ. 371)--- Ὑὴς ψογάβ οὗ ῬΒ. οχ. ᾶτὲ αββεσγί σὥοσε ἱπῃργαϑβίνειυ ἐπε {τ ἢ ἐπα 
ἔγϑοῖν δάἀαρίεά: θῇ ρεῖβ ἰξβ. βυδήεοις ἔτοσῦ οἠ]ν Ἰῃσουρῇ Ηἰβ Δ βοΐ νοοῦν σαπ ἐπα 
αὐτόν, νὶζ. ΟλγὶΞέ-ττποι αο4, 45 ἰτηροτιεᾷ κΚίηράογ οἵ αοᾶ δὲ σοπδιυπητηαίθᾶ (246, 
Ὀγ Εβι., ΒΖ., Βρ., Ηἰ,, αἅ., το 5 τθεὲ 286). ὙΠ ορεπίπρ γὰρ δἄάτιοεβ, ὈῪ γᾶν 
ΡΞς,; 1 ἰβ ρϑ1ὶ]. ἴπ τεηβε-οοπβίγιοιϊίοη ἰο οὗ σοπιπηεηΐ, ἃ Ργτορῆξον Ρβ1]. ἴο ἔπδὲ 
καταργήσῃ (24, 8εε ποίε). οἰξεὰά ἴῃ νεῖ. 25 δπὰ βρεοι ποῦν ἀρρίϊεά 

γει. 26. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ἴπ νεῖ. 26.Ἡ ῬβΑίτῃ νἱϊϊ, ργοσγηβεά ἰο τηδπ 
ὃ θάνατος: ““(Α5) ἰαδὲ ἐπεπιν ἄεδίἢ ἰ8 σοπιρίεῖε γὰ]α ονεσ Πἰβ ἀοπηαίπ (οὕ, Ἠεδ. 
ΔΡοΙἰβμεά "--οῖϊπ οἴμοσ υνογᾶβ, “18. δ0ο]- ἴΐ. 5 Η.); δβ μιαρ ΟἾγίβε ἤεγε βίαπαβ ἔοσίῃ 
ἰϑῃεά ἰαδέ ἀπιοηρ ἴπεβεὲ ἘπαπΊΐεβ "᾽,.--- {πε οοππίετίγρε οὗ Αἄδτὴ (21 ἢ) Ψῇο 
ἔσχατος ἰ5Β (δε επιρῃδιὶς ρατί οὔ ἴῃς ἤογζεϊεεά ουἷγ εβέδέε, ννἱπηΐπρ' ἕογ Ἡ πιβε 
Ργαάϊοαϊε ; δηᾷ καταργ. (5εε ἱ. 28) 15 ἱπ δπᾶ Ηἰβ ονῃ ἴδε ἀε]νεγαποα ἔτοση ἀθϑίῃ 
Ῥτ. ἴθββ, οἵ ψῆδέ ἴἰβ ἴσὰ πον ἰῃ αοα δ (Ηεῦ. 11. 9, 14 1.) ὙΠ ἢ 566415 Ηἰδβ σοη- 
ἀειετηνπαδίίοη, ἱπ ἴῃς ἤχεά Βιισςεββίοπ οΥὗἩἨ ἀυεδὲ δπᾶ βεῖβ “811 {πίηρβ ὑπᾶθγ Ηἰβ 
τπΐπρβ (φῦ. ἰϊϊν 13). Ῥεδίῃ ροτβοηϊβεά, ἴβεῖ ". Βμέ (δὲ... δέ) "δὶ Ἰεςτίοη 
85 ἴῃ νῈσ. 55, 1538. χχν. 8, εν. χχ. 14. [ἢ ΞΕ ἐεῖπαδ ἐς σαμεξια δο τεασεδονν, 
αἰ δῃθτηῖεβ τησδὲ θ6 βυλάιπεά, αηὰ ἄεδιῃ ὁ τσ  Ἐ Ξσνετει ΠῚ πος ΠΡΟ 
ἴξ [πὲ τὸ [1], τπεπ τ τῆε ἐπᾶ ἢ (24) ςαηποῖ Ηἰἴβ πρδίβ; οἡ πε σοπίγ 1 ὦ 

ΠΕ τιϑὲ πα5 ἀθνεγα 185. ονῃ τηδᾶπε ἕο ἐπεῖτ ρεγίεοιϊ γεδ᾽ ἰβαίιοη. 
ἴβ με ρυγροτε οὐ τῆς ἔνο ὅταν δαπίβῃοαϑ, 

ΒΟΘΡΙζγα.-- -Τῆϊβν τῖττα - ἐπε Ξεδοπα ΟἹ ΨΕΪΘΗ τερεδτξ ὈΪΠΕΓ 
πσιςξς Κατάργεῖται ὁ θάνατος ἰ5 {πε “ὝΒΥ, 4{πετ ἘΠΕ Ἱπέεγροββά δῇ λον ὅτι  οἷᾶπιδα, 
Ομ γίβείαπ οουπέοτ-Ροβίτίοη ἐο ἔμ ᾿Ανάσ.Ὑγπαττίτε τΤΕΕ μᾶ5 λππουποοά, τότε αὐτὸς 



25--28. 

"ὅτι "ἐκτὸς τοῦ ᾿ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ ' πάντα), 28. ὅταν] δὲ ᾿ ὑποταγῇ 
αὐτῷ τὰ πάντα,. τότε καὶ 5 αὐτὸς ὁ υἱὸς ' ὑποταγήσεται τῷ ' ὑποτά- 
ξαντι αὐτῷ τὰ ' πάντα, ἵνα " ἢ ὁ Θεὸς τὰ ὃ "ἢ πάντα " ἐν » πᾶσιν. 

ὁ ΟΟἱ. ἰδ. τα ; Ηετοά., ἐἰ1., 157, παντα ν ἐν τοις Βαβυλωνιοισι Ζωπυρος (Α1.). 
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Ὡ ἴῃ τἢΐς 
8εῆδα, 
Αοἰϑ χχνΐ. 
22:1 188. 
χχνὶ. 13. 
Ο΄. νὶἱ. τϑ, 
δηά χὶν. 5. 

Ρ 566 χΣἱΐ. 6. 

᾿οταν . - « πάντα οπιά. Ὀγ δ δ", ἀη ἃ ἔενν οἴβεῖϑβ, βἰκι ρρίπρ ἔτοτι τ. πάντα οἔνεσ. 
᾿ Οπ. και ΒΗ, 17, 6γ"", ἰδ. νξ. 1λοδη. δὰ ΝΗ. δγαελεέ; Ττ. οπιϊίβ. 
δ Ονι". τα ΑΒΌ ", σ7. 80 1καοδπ., Τι., ΥΝ.Η., Νεβέῖβ. Τίβος. τεϊαΐπα, 

ὁ υἱὸς Γαγηἰδΐηρ {πεῖς σοτηπιοη ἀροάοβὶβ 
(τ΄. 54); 580 ΗΝ, ἘΝ. πιατγρ., δἴξγ πε Κ ς. 
δηὰ [,Αἱ. ἱηξεγργείεσβ Ὑῆα ἴνο νν. πε 
τεδ δ5 0]: “ ΕῸΓ “ 411] -Ὠϊηρβ ἀϊά Ης 
Ῥὰξ ἴῃ βυ)εςιίου υπάετ Ηἰβ ἔδεε᾽. Βαυΐ 
θη Ηδ ΠΒδίἢ καϊά, " ΑἹ] επίηρβ δῖα 
τους ἰο 5ι]εοίίοπ (πιδη ἔεβε!υ, νυν ἱἘΒ 
ἴῃς ἐχοερίίοῃ οἵ Ηΐπὶ τμδὲ Ραξ 411 ἐπὶπρβ 
π᾿ βυδ᾽δοιϊίοη το Ηἰπ|)---γθα, ννμθπ 4]] 
ταΐηρϑ ἤανε θεσοπιε βυρ]εοί ἰο Ηΐπι, (θη 
5841] (4150) (Ὡς ϑοὴ Ηπ|ϑ61 Ῥεσοτης βυῦ- 
Ἶεοε το Ηἰπιὶ ἐμαὶ τηδάς βυθ͵εςι το Ηἰ πη 41] 
τπΐπρβ, ἴὸ ἐμε δπὰ {πὶ (ἀοά πιᾶν ὃς 4}1 
ἴῃ 411, -Οοά ἴα τῆς ἰαοῖς βυδ]εος οὔ 
ὑπέταξεν, 45 ΞρΡ]ἰεὦ ὃ. (Ὠς [λτϊϊϊαγ 5, 
δηὰ ὕσουρσῆέ ουὐ ΒῪ {ΠῸ Ρέρβ8. ἰπ νν. 27ὅ, 
28δ᾽; Ὁυϊ Ολγίδέ 15 βυδΊεοι ἴο εἴπῃ---ποὶ 
Οοά βρεαϊκίπρ ἱπ ὅ6σ., οσ δὲ τῆς επά οἵ 
186 ννοτγίἃ (80 Μι,, Εά., ΕἸ., εἴς.), ποῦ ἡ 
γραφή (Ὁ..Ὑν., ἀπὰ οἰπετβ), θοὸν ῥγοῤίεία 
(Β6.). ““ΑἹὶ] ἐπίπρβ ἀγεὲ κυδάπεά {18 8ε 
Ἰογῆι! δηπουηοεπηεηὶ ὃν ἐπε ϑοη παῖ (μα 
δταπᾶ ρὑγοπηῖδε γεοοσγάβα ἰη ἴῃς δι} Ῥβαὶπὶ 
5 ξ]8]164 ; “1ῃ6 ὑπέταξεν οὗ αοἄ αϑέττηβ 
ἔπε ρύτροβε, {πε ὑποτέτακται οὗἩ ΟἾτῖδε 
Αἰίεδβίβ 115 δοσοτηρ] 5ῃπιεηι᾽" (Ηξ,, Ηπ.). 
Τυβ ὅταν εἴπῃ ἰ5 5ἰτηυ!:αηεουβ υνἱμ 
ὅταν καταργήσῃ (24) ἀπᾶ ὅταν θῇ ὑπὸ τ. 
πόδας (25): ΟἾτῖδε ργοοϊδίπιβ ἔῃ νἱοίοσυ 
δὲ δὲ δομιίενεά ; Ηε τερογὶβ ἐπδῖ, υυἱτἢ 
πε δϑοϊϊτίοη οὗ ἀδδίμ, ΗΒ σοπηηλβϑίοη 18 
εηάδεά τη {π6 ἰγανδ1]} οἵ Ηἰ5 501] βδιϊβ- 
βεά. ΒῸΣ δηιοὶραίοσυ βαγίηρβ οἵ Ηἱβ, 
εἰνίηρ δῇ εασηαϑὶ οὗ {μἰ5 οσσοινηίηρ Ψψοσγά, 
566 Μδῖι. χὶ, 27, χχνὶ. 18, Το 111. 35.-- 
ὅταν ὑποταγῇ κ-τ.λ. (28) τεαββιιπιεβ ΟὉ- 
εοείνεϊν, δ5 τηδίζεσ οὗ ἕλοι, ψμαὶ ννὰβ8 
δίνεη β ]εςείνεϊν ἰπ ὅταν εἴπῃ κιτ΄λ. 5 
ἐς νεγάϊοι οἵ ΟἾγίδβὲ ὑροὴ Ηΐβ ον 
βηΐϊδῃεᾶ νγοτῖς. ὙΠποθς γῆ τεδά δῆλον 
ὅτι κιτιλ. 45 ἃ ργίποῖραὶ βεπίεησε, ἴῃς 
ἀροάοβίβ ἰο (ῃς ἢγβὶ ὅταν οεἴδιιδε (ΑΟΥ͂., 
Μ:,, ΕἸ., εἴς,), Ὀογγονν ἔγοσα ἴῃς ρσγοίαβίβ 
πάντα ὑποτέτακται---τηοτε 5ἰγίοεϊν ὗπο- 
τετάξεται οἵΥ (ὈΥ Ζευρτηα) ἔσται, «ἴοι 
186 νἱγίυα!ν βαϊ. εἴπῃ (, 288, 548); 1τῃϊ18, 
Βονγανοσ, τηλιεβ ἃ ἢαϊτίηρ βεπίεηος : 
“Βυὲ ψμεη Ηε [( 4] 54γ8, " ΑἹ! τπΐπρ8 
μᾶνε Ῥεεη τηδάς βυῦδ)θοι, ἰξ ἰδ ενϊάθηι 
[πὲ ἐμῖ8 νν1}} Ὁς, ογ ἔπδὶ 41} τπΐηρβ ψ"}]} 

ΥΟΙ,. 11. 

Ὀς 50 δ]εοῖε 4} νυ τῆς ἐχοθρίίοη οὗ Ηΐπι, 
εἴς," --πῶη δῇηγτηδιίίοπ οὗ αυΐεε βυιϊδβίἀϊαγν 
ἰτηροτίδηςβ, ου ΨΨΐο ἢ τμε Ὑυγίεθγ μα8 πὸ 
πεδὰ τὸ ἄννεὶϊ. Ὑπὲ ποη-ἰποϊυδίοῃ οἵ 
αοά ἴῃ τμε οαἴεροσυ οὗ "τπίηρα βυδ- 
)εοιεά" ἰ5 ταίμετ ἃ βεϊ-ονίάεης δββυσζωρ- 
(ἴοη πιδᾶὰβς ὉΥ {πε γᾶν, ἀπά βεγνίηβ ἴο 
Ῥγδαρᾶγα ἔος ἀπά ἰῆἤγον ἱπίο σβὶ ἰδοῦ τῆς τϑαὶ 
ΔΡοάοβίβ, “"1πὸπ 58.411 με ϑοῃ Ηἰπιβοῖ 
αἶδο ὕβοοσηε βυδ]εςί, εἴς.,᾽" το ννῃιςἢ ΒοΙΗ 
ἴὰς ὅταν οἴδιιδεβ ργεββ ἔογννατά, Τῆς 
ἅν]. υδς οἵ δῆλον ὅτι (ρετίιδρβ δείϊες 
νττεπ δηλονότι -- δηλαδή), βἰρηϊέγίην 
παμ [25 Π]ν οὐ ἐο τυὶϊέ (πῖπε ἀμδίο, Ν .), 18 
[Ἀταλ]ϊαν ἴθ Αἰεὶς ατ.; πὸ οἴμεασ οεγίδίπ 
ἰπβίδηςβ ὁσουζβ 'ἰπ {πε ΝΎ. ὙΠ6 γοιηασκ 
πὲ Ηε Ψῇο γανε ἀοτηϊηΐοπ ἰ5 ποὶ Ηϊτα- 
561 μπᾶδὺ ἴϊ, ταβοσνθβ Ὀβμϊπᾶ ἴῃς Μεβϑὶ- 
δηὶς τοῖρῃ ἔπε δὐβοίαϊε βυργοπιαου οἵ 
αοά, ἰο ννῃϊοι ΟὨγῖβε ννἢ}} οσοπέοσσῃ δὲ ἐμ 8 
Ἰεπιυμᾶς οὗ ΗΙΐ5 Κίπρβῃίρ.---τὰ πάντα 
ἀππὶ τξ ἴο “ἴδε υπίνογβε ") ρδίμεϑβ 
ἴηίο ἃ ἰοίδ!ν ἰῃς πάντα οἰπεγινῖβα 
βεραταῖς δηὰ ἀϊνεγβε: οὐ, (οἱ. 1. 17, τὰ 
πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν.---ὑποταγή- 
σεται (πιϊά. ἴῃ ἕοτος, [κ᾿ τῃ8 2πὰ δοσ. 
Ῥᾶ58. ἰπ Εοπὶ. χ. 3, ἰῃ σοπδίβίεπου ὑυ ἢ 
τὰς ᾿Ἰηϊἰδεῖνς βογεὰ ἰο ΟΠγῖβι ξπγουρῃ- 
οὐ) μα5 οἴδῃ ὕδβῃ δὌχραίπεά ανᾶγ, (ὁ 
ἀνοϊὰ Ατίδῃ οἵ 54 θ 6] 1] δὴ ᾿ἰπέεγεποαβ ἔσοτι 
ἴδε ἰεχῖ; [ δῆῖγπιβ ἤο οὐδεσ βυδ)εοιίοη 
οὗ (με ὅοῃ ἴμᾶπ ἰβ ἱπνοϊνε ἴῃ ϑοηβαὶρ 
(8εε ῃοῖς οὔ 24). Τΐβ ἱπιρ]ϊδ5 πο ἰῃ- 
ἑεσίοσι ἐν οὗ παίυγε, ἢ δχίγιβίοη ἵἴτοτη 
Ῥοναγ, Ῥαξ (πὸ ἔτεα βυθπιϊββίοη οὗ ἴονε 
(αὐτὸς ὁ νίός, “τε ὅοη οὗ Ηἰβ οννῃ 
δοροιὰ 9} βυδίδος Ηἰπ|56 1 -τῆος ἴῃ 
Ἕάάϊπος 10, Το τπ΄ αἰδειποίοι ὙΌΣ ἐπε 
ἄντα), Μοῦ 15 ἰἢς δββαπος οὗ (δε Η]1αϊ 
Βρί γί: (παὶ δοϊυδιεὰ Οἢσγίδε ἔτοπι ἢγβέ ἴἰὸ 
58 (27. Ἰολη νἱϊ. 20, χίΐὶ. 27, εἰς.). 
ὙΝν»δδίβοανεσ Εἰοῖν Ης μϑίῃβ ἰβ ἁενοιεά 
ἴο ἴΠε βογυ δηὰ ρονγεσ οὗ {εξ Ἐδίῃεν 
(Τομη χνῖϊ. 2, εἰς.), ὑῇο βουῆεβ Ηἰπὶ 
ἵπ ἴὰτπ (]}0 πη αν. 5; ῬὨ]]. ἰΐ, ἡ 6... 
ὑποταγήσεται 5ρεῖῖ8 {πε οἰοβίπρ ψογὰ 
οὗ Οῃσίβι᾽β πιίδδίοῃ, δ8β ᾿δοὺ ἥκω τοῦ 
ποιῆσαι τὸ θέλημά σου νν88 ἴ(5 ορεπὶπρ 
νοτὰ (Ηεῦ. χ. 7).-τπΠοΡ ἰβ βαστᾷ ἴο βαὺ 
Βείμεγ ἵνα ὁ Θεὸς κιτολ, 8 ἀερεπάςηϊ 

50 » 
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20. “Ἐπεὶ "τί " ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ῖ ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, 

"γεκροὶ οὐκ ᾿ ἐγείρονται ', ἥτί " καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ 
ἼᾺΣΣ .., 8 σὰ Ἐπ , . . ΜΡ τῶν 3 νεκρῶν 3; 30. "τί " καὶ ἡμεῖς " κινδυνεύομεν “ πᾶσαν “ὥραν; 

ἶν. 30, ν᾿ 
31; Ηοε. ἰχ. 5. δϑεεν. τ.  56εε νοΐ. 15. 

Σ ΊΚ. υῇϊ. 243 (ΑΌ8. κα Βετο); 188. χχυΐϊἱ]. 18: 7ΟΌ ΔῈ ἱ, 4; -νος, 4 Οοσγ, 37, 
ΓΗ͂ ΧΥϊϊΐ, 42,26; ἴ,εν. χνὶ, 5, Οὐ. Ἐπ, νἱ!ῖ. 3; 

ν Αείε χίχ.Ὶ υ ετο απὰ βου). νἱϊ,. (ἢ οηΐγ. 
. 86. ὙΝΟγ. λ.ν; 

ΣΎ ΔοΒπν,, ΤΊβοΒ,, ΑἹ., ΚΝ. Η,, ΕἸ., Ν βεῖβ, απ οἴβεγβ, ρίδςε ἴδε ἐπέεγγορ. βῖστι αὐέεν 
γεκρῶων, δ.(Δοῃίπρ εἰ ολως κιτιλ. ἴο (Ὡς [οἸ]ονίηρ βεπίεποα Τα, Ρυΐδ ἰδ 8 ΖΔ: 
Ῥδοῖκ 45 βαπτιζομενοι. ὅ8ες ποίς Ῥεΐονυν. 
Ξανυτων, 811] ἀπος. Ραΐ ΠΟΙ,. 

οὐ ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται (30 τηοβί σοτη- 
τηθπίς.) ογ οἢ τ. ὑποτάξαντι (50 Ηΐ,, ἀπά 
Βοηηβ Οἰδεῖβ). ΤῊΐβ βοϊεηπ σοποϊ υβίοῃ 
τποβὲ Εν δἰίδομεβ ἴο (ῃς ρτίης. νῦ.; ἱξ 
Ἔχργαββεβ (ῃς Ιουγδ] ῥηγῥοςε οἵ ἐπε ὅοη ἴῃ 
ΗΙβ 561 ϑυ δ] εσείοη, ψῆοβε βυρπιββίοη 
ἜΧΉΪΟΙ 5. μα ὉΠΙΓ οΟΥ̓͂ τῆς αοάπεδὰ (εἴ. 
ὉΒη χ. 30-36, χνὶϊ. 23), απιὰ σοπϑιϊτυταβ 
ἰϊδ6 1 {πὲ ἔοουβ δπὰ υπϊπρ Ὀοπᾶ οὗ ἃ 
πηΐνοιβα ἱπ νοῦ οὐ 111 ἰβ ὄνεγυ- 
ψθοτε τερηδηΐ δηὰ Ηἰβ θεΐπρ δνεσυίθγε 
Ἰσυσιδηεηΐ.--τᾶσιν πεμέεν, ἴἴκε πάντα. 
8 53. ΤῊΕ ΕΡΕΕΟΤ ΟΕ ὈΝΒΕΙΛΕΕ ΙΝ 

ΤῊΞ ἘΕΒΟΚΕΕΟΤΙΟΝ, χν. 209-34. ΤῸ 
ΟἸἸηςἢ ἐπα δεριπιθηΐ ἔοσ {πε ἐγσατῃ δηά {με 
παοδβϑὶν οὗ τὴς ΟΠ τ βιίδῃ σεβυγγεοοη 
δηὰ ἰὸ Ὀτὶπρ ἰξ Βοτλα ἴο με γϑδάδθγβ, {Π6 
ΑΡ. Ροϊπίβ ουὐ ον ἔχε ΟὨτγίβείαη ἄδ- 

ἷ τπδὲ Ὅ6, Βιςἢ 45 15 ὙΠ ΠῈΒ5 ἴῃ 
5 -ττδόξβε δαρίϊδεά ἔογ ἴΠῈ ἀεδα " ἀπά ἴπ ἢϊ Ὄ 

Ὁ ἀδιΐν Παζαγάβ, 11 ἀεαίῃ επαβ ἃ, 

γε 30 (τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν ;) Ῥ, 
αϑϑοοίαίες ᾿ὐπιδοὶ τοῦ ἐπε αείΐϊοη οὗ 
“ἼΠοβ6 Ῥαρι5εά ἔοσ ἴῃ ἀδαά,᾽" ἱπάϊςαιπρ 
δὲ ἴμεν δἂπὰ πε δὲ επραρεβά οἡ ἴδε 
βᾶσῃς ὑβῆδ (ἴογ καὶ ἡμεῖς αϑδοοίατίῃ 
“ἦν Ὲ Ὁ ὙὙἱΓ Ραγβοηδ δἰογεπιεπιίοηεά, ἐ 
2 Ὅος. ἰν. 13, δ]. 11. 16, ἱν. 3, ΕΡΉ. 1ἴ. 3, 
εἴς.). Ταΐβ Ἰαβδὶ ςοπβίἀδγαίίοπ ἜἼχοϊυδβ 
ἴῃ6 ἱπιεγργείβδείιοη, δὲ ργεβεπὲ ν άεῖν 
δἀορίεὰ (Απιδτεί., Αηβεὶπι, ατοῖ., Μσ., 
Ηοϊβίδη, ΑἹ., Ηη., Βι., ΕἸ,, 8π|.), ἔπε Ῥ, 
Δ]υὯδ5 ἴο 4 ὑγδοίίος {πθὴ (1 ἰδ οοη- 
Ἰεοιυτεά) ἴπ νορς δἱ Οοσ.,ρ ψνῃϊοἢ δχ- 
Ιδεδά πιυοῖ ἰδίες διποπρβὲ {μ6 Ὠογειῖοδὶ 
Οεσίπεπίδηβ ἀπά Μαγοϊοηϊίεβ {εξ σι. 
αὐ ἴος. ἰὰ Οτατηογ δ Οαίόπα; Ἰετί., δὲ 
Ἀδτωνν. Οαγμὶς, 48, αἄυ. Μαγε., ν., το; 
ἘΡΙρῃ., Ηκαν., χχνυϊιἱ., 6), υἱα., μα: οὗ ῃς 
υἱοαγίομ5 δαῤέξδηι οἵ |ἰνίπρ ΟἸ τι βείαπβ 88 
Ῥτοχίαβ ἴοι γεϊδίΐνεβ οἵ ἐγ επβ ἀγὶπρ ὑἢ- 
Ὀαρεδεά, ὙΝΊ δυοῦ ἃ ργοοεεάϊηρ Ρ. οουϊὰ 

129-31]; Ῥτέξεπε ἐπίσγίπεπε ψοΠὰ ἴπεη. τοὶ πᾶνε ἰἀεπείβεά Εἰπιβεὶέ, ὄνεῖ δὰρ- 
. ἀρρει πε Ἰπελεδι Κοοὰ (56). ΤῊς ἐπεξε, Ῥοκίπρ παι τ᾿ Ἔχίβιεα δὲ ἐμῖβ εἶτ πὶ ἐδ Ὲ 

τη ἐπε ἔπξατε Π’ῸῈ 18 δἰγεδν Οδυγοῦ (οὗ ψῃϊσῃ ἰΠεγα 15 πὸ δνϊάεποα), 
Ῥαίμ ΠΥ ἀρράτεπε ἱπ {πε τεϊαχεᾶ ΠΣ πὰ (παἱ με μα υδεά ἰξ ὈγΥ ἂν οἵ ἀγρε- 

“τ ἴδπε ΟΣ ἃ τοτίαίη ρᾶτί οὗ ἕῃε Οος. Ὁ υσοῦ περρεέμη: σα μονήν δα, ΑἸ ἀΡΡΕΑΙ ἴο ΒΕ 

ἦν, 29, 3.0. Τδεγα δἀγὲ σεγίαίη Τοπάϊ- 
εἰομβ οὗ ἱπιεγργείδιίου Ῥεδγίηρ οὐ (δς 
δεῆβε οὗ ἴδε πιο ἀϊδουββεά δχργεββίοῃ 
οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν ΨΏΙΟΒ 
Ῥαγ οὐνλ 8 ἰᾶγρε πυπρεῖ οὗ δἰζεπιρίεὰ 
εχρ δηδίϊοηβ : (α) οἱ βαπτιζόμενοι, ι1π|688 
οἰπεγννῖβε ἀεβπεά, σαπ ΟὨΪν πεᾶπ ἐδ γ6- 
εὐῤῥίεη ἐς οΓΓ Ολγίδίίαη δαῤέίδηι, ἴῃ [18 νν)611- 
υπάδετβίοοα 5εη86 48 Π6 τίτε οὗ ἰηϊἰδεΐοη. 
ἱπίο ἰς ΟὨτίβείδη βίϑδίες δἀπιϊπίβιεσεᾶ 
ὑροῦ σοηξεββίομ οἵ δίῃ (1. σ3 ἢ. χίϊ, 13, 
Εοαλ. νἱ. 3 ζ., αα]. 11, 27, εἴς.)}. (δ) 
ὑπὲρ τῶν νεκρῶν (ποί ὑπὲρ νεκρῶν, “ΟἹ 
ὈεΠ81 οἵ ἀεδᾶά βείβοῃβ᾽" 25 βυοῃ; οἷ 12, 
εἴς.) ροὶπῖβ ἴοὸ α ςῤεεΐβε εἷαςς οὗ “ἐδε 
ἀεαά᾽" ἱπιατεβιεᾶ ἰῃ ἴῃς Ῥαριίβτι οὗ ἴῃς 
Ἡἰνὶ τι --- τευ σι ὈΪῪ ἴο “186 (ΟὨΠτίβιϊδἢ) 
ἀςξαᾶ᾽"" οἵ {πὸ 1δδὲ 8, δῃηιὰ ργορδθϊυ το ἴῃοβα 
διχοηρβί ἵπετη ΨΨὯΟ ννεγα σοηπεοίεά ψ]τἢ 
“πὸ Ὀαρεϊδεά᾽ ἴῃ ααεδείοα. (ε) [π ἔο!- 
ἰοννίπρ Ὁρ νετ. 29 ΜΙ πῸὸὶ ᾿νογᾶβ οὗ 

ἃ Ββιρεγβιίουβ οῤης οῤογαΐμη ουὰ Πᾶνα 
Ἰαϊά τῃ6 ΑΡ. ορβῃ ἴο ἃ ἀαγηαρίῃρ τεϊογί, 
Αἀ. ᾿υδεῖγ δδβκβ, " Α ᾳυοὶ εἷς βεγνὶ οδ 
τοςέἀέ ἀξ πιαυναῖβε Ἰορίχυς εἰ ἄβ Ῥοθπς 
Οἱ ἀουίευδε ὃ " ὙΠὶ8 οδ]εσίίοῃ ἰς 118 1658 
ΦΟτΟΙΡΙν δραϊηβε (86 νίαν, ἰδίου βδυρ- 
βεβιεά, ἐμαὶ Ρ. δ18ἀ68 (0 :0»»6 ῥγαρέϊεε οἵ 
τη δος ἐμἐδοηανν δαῤέιδνε οὐεεγυσά ἐπ ἐκε 
Ῥαραη νενϑέεγέες, ππιάϊπρ ἴπτ15 4 ψἱτπ δ βα 
το ἴμε Ἐεβυγγεοίίοη ἴῃ ἴπ6 πεαίπεῃ σοπ- 
βοίεηςς, καὶ ἡμεῖς αἀὐάϊηηρ ἱπεγεῖο (δ 8 
ΟὨ τι βιϊδη Ῥγδοῖίοαὶ ἰδβειπιοην; δας οοη- 
ἀϊοη (α) ἴοτβ ἐπὶβ δοϊυξιου. Αβ ΕἸ. 
αἀτηΐ5, οοπάϊείοη (δ) Αἷδο Ῥεδγβ βίγοη ᾽ν 
ραϊηβί {86 ργενδαίθης βχροβι(ίοη. (δ 
τοοόσεονεσ περδῦνεβ {πε ἰάθα οὐ πὶ, ἀπά 
δε τ. Ἐξ, πιδϊπιαϊπεᾶ Ὁγ Ἐβί. απά Ἐν. 
(5εε {πε ἱπρεπίουβ Αἀαϊέ. Νοέε οἵ ἴῃς 
Ἰαϊζεγ), ἐμαὶ ὑπὲρ τῶν νεκρῶν τηξδΏ8, 45 
ΤὮρ. ρυΐϊβ ἴτ, ὑπὲρ ἀναστάσεως, ἐπὶ 
προσδοκίᾳ ἀναστάσεως: [{ Ῥ, πιεαπέ 
1Π|5, ΨὮΥ ἀϊά πε ποῖ βὰν ἰὃ ὙὍμ6 [οἱ- 
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31. "καθ᾽ κ ἡμέραν ἀποθνήσκω, " νὴ τὴν "ὑμετέραν 1 " καύχησιν 2 ἣν ποτ. χί. 
"ἔχω "ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν 32. εἰ δ κατὰ ἢ ἄνθρωπον 

ἈΑείε; Μι. χχνὶ. 45. 
ΧΥ, 4. 8:5 ποίε Ῥεΐον, 
ἔξ, το; 48. ἵν. τό. 

ημέτεραν: Α, ἀπά τλδῃΥ τηΐππ,, Οἵ, 
ΕἸζΖενίτ. 

5Ἴπερ. αδελῷφοι ΑΒΚΡ, δπᾶ 15 πηίπῃ., βαβ, σοῦ. νᾷ. 
Οπιά. Ὁγ πε Ὑγεβίετη δπά ϑυτίδη ςοάά. 

Ἰοννίηρ ὑπὲρ αὐτῶν ἱπάϊςαιεβ ἐπαὶ ὈῪ 
ὑπὲρ τῶν νεκρῶν ἄεβηϊιε (ἀε44) ῥέγεονῖς 
ἅτε τηξαπί, ἘΔ. ποιίοεβ νϑἱτπ ἀρρτονδὶ 
π6 τεπάεγίπρ' οἵ Ἰοῆπ Ἑἄνναγάς (Οδτηβ., 
1602), Ψῃο βιρροβεά (μδβϑεὲ “ δαριϊΖεά᾽᾽" 
ἴο δ τπεῃ εοπυεγίσα τὸ ΟΒτιβεϊδηϊςν ὃν 
ἐκε Ἀεγοῖδηε οὗ ἐΐκε πιαγέγγε; βοτλενμδι 
δἰσλ]ασῖγ, αἀ. ΤὨΐβ ροϊπίβ ἰπ τῃς τίει 
ἀϊτεοιίοπ, Ῥὰς τηΐββεβ ἰῃς ἔἴοτος οἵ ὑπέρ 
(οπ δεκαὶ οΥ; ποῖ διά, οπκ ἀεεομηὲ οὔ), 
δηά πδιίονβ ἴῃε τεῖ. οἵ τῶν νεκρῶν (οὕ. 
18, 20, 23); ἴπεζε ἰδ 20 ἰηἀοδιίοη ἰπ ἐδ 6 
Ἔρ. οὗ »ιαγέγγάοπις δὲ Οὐοτ. (βες, οὐ ἔπε 
ὉΟΠΊΓΑΓΥ, ἱν. ο ζ.). Ρ, 8 τεξετσίηρ ταί ῃεῦ 
ἰο ἃ το σοπηοηοτ, ἰηδεεἃ ἃ ποτπιαὶ 
ἐχροσίεπος, παι ἴῃς ἀδδίῃ οἵ ΟὨγίβεῖδπβ 
Ἰεδλᾶς ἰὸ ἴδε σοηνογβίοῃ οὗ βυγνίνογβ, νν8ο 
ἴπ ἴμε ἤτβὲ ᾿Ἰηβίδησς “ ἔοσ {πε βδῖςς οὗ ἴῃς 
ἀεαά"" (πεῖς θεϊονεά ἀεαα), απᾶ ἱπ τῇς 
Βορε οὗ τευπίοη, ἔσσῃ (ο ΟἘτῖδί---σὶ σ., 
μετ 4 ἁνίπρ πιοῖμοτ ὑσὶϑ ΒῸῚ βοὸῦ ὧν 
πες ἀρρεδὶ, "Μεεὶ πὲ ἱπ βεάνεῃ]᾽ 
ϑυσῇ ἀρρεδὶβ, ἀπά {πεῖν γεαυεηξ κα! υἵδσν 
εἤεοι, κῖνε βἰτοηρ δπά τους ίηρ᾽ εὐϊάεηος 
οἵ ζαϊέξ ἰπ ἐπέ γεοηγγεοέΐον ; βοτας τεοεπὶ 
εχδσαρὶε οἵ {πε Κι πᾶ πᾶν πᾶνε βιρρεβιεά 
τδῖβ τεῖ. Ῥδὰϊ ἀεβϑίρπδίεβ βίο σοηνδγῖβ 
αἰ δαῤίασα ἴον ἴῃε ἀεαάᾶ,᾽" Ξἰποας Βαριίβσι 
8.815 πε πενν Ὀεϊΐενεῖ ἀπ ςοτγηγοῖτβ Ὠΐτὰ 
ἰο ἴῃς ΟΒτίβεϊδη [{{π (5ες Ὡοῖς, χίϊ. 13) 
ΜΈ 411 115 ἸΙοββεβ δηὰ δαζαγὰβ (εζ, 30). 
Τῶς δορε οὗ ἔπΐατε δεββεάηςβββ, αἰγίπρ 
ἱξβειῦ τ ἢ ἔδταν δηεοιίοηβ ἀπά ἐτίθηά- 
Βῃΐρ, ψὰ8 πε οὗ ἴΐε πιοβὲ ρουνεγξαὶ 
ξαςΐοτβ ἰῃ με δαυὶν βρτεδά οἵ Οἢσιβείδπίυ. 
Με. οδήεςἐβ ἰο 118 νίεν (εχροιπάεά Ὀγ 
Κὔπιετ) παῖ τ. νεκρῶν πεεᾶβ. ἀεῆηίτίοη 
ἘΥῪ συγγενῶν καὶ φίλων, οἵ (δες [ἰἱκς, ἴο 
Ὅδᾶτ ΒΈΟἢ ταεάπιηρ ; δὰ ἴο ἐδ. οὗἁ ἴεδε 
βαπτιζόμενοι ἰδοβε ψ8ο Βαᾶ ἔδυ ἴη- 
βυεποεά Πίχῃ νου]Ἱά ὃς “ ἐλε ἀεαὰ ", ΤΈε 
οὔδοιτε ραββαρε ᾿λ8, προῦ {Πϊ8 ἐχρίδπδ- 
οι, ἃ ἰᾶγγε, δϑϊάϊηρ ἱπιρογὶ βυΐεαθὶς ἴὸ 
τῆς Βοϊεπηπ δηᾶ εἱεναίεά οοπίεχε ἴῃ ννῃϊοα 
ἰϊ ϑέαπᾶς ; τε υγογάβ γενδαὶ ἃ σοπηπιιπί ἢ 
ἴῃ ΟΠγῖβε ϑεῖψεεπ ἴδε ᾿ἰνίηρ δἀπὰ ἅε- 
φατιεά (οἵ. Βοπι. χίν. 9), ἴο ΨῃοΒ πε 
δορε οὗ τς τεβυσγεοιίίοη είνοβ ν᾽ τιν 
τηὰ ψοχίς (οὐ τ ΤΒεδα. ν. το, 2 ΤΠ 688. ἱ1. 

Υ ΝΎ. λ.1.; Θεπ, χη, το ἔ, 

"μα, Βεε ν. 6; -αομαι, δεε ὶ, 20. 

28; ἰδτίος 
ἰπ Ηεῦ.; 
πὐρΣ ἴΏ 

ἢ χ, εοά 
Σ “- ΟΕ]. ζοτι., Ἐοσῶ. χί. 31; Βοὸ ἡμετ., Εοπι. 

Δ Ἄοτῃ. αν. 17, Ἐὸσ ἴ86 ποῦῃ, στα. {ἰϊ. 27,; δ εχχ. ἴω α ὅσσ. 1 ΤῊ. 
Ὁ 8εε ἐἰΐ. 3, κοἁ ὔοῖς δεῖσν. 

Τδάτι. 80 ϑίερῃεηβ δικὰ Βεσα, αὶ οι 

ΒΥΤΙ. 

1).---Ἔστ ἐπεί, ονιος οἱλιεντοῖςο, εἶδε (α"δο- 
φμΐη, ΝΕ. Θετηι. 4α Ξςομϑῖ), βεὲ ποῖς θα 
ν. 1ο.--τί ποιήσουσιν; (βες {ΧΧ ρατῖ5.) 
ἰπᾶϊςαίεβ πὶ ἐπε Βορα οὐ ΨῃΙοΝ ἐμοβα 
Ῥαρτβπη8 σγεϑβὲ νν1}} ὃς βει ἰδ ά, υυἱέπου! ἃ 
τεβατγεοιίοι ; ἴξ Ψ}1}} Βεῖγαν ἔμδπὶ {(Εοπι. 
ν. 5).--εἰ ὅλως νεκροὶ κ,ιτιλ.; “1ἸΓ δῇ- 
Βοί πεῖν (ονερΐίηο, Ψ 5.: 566 ποίδβ, ν. 1οὴ 
ἄἀεδὰ πιδῃ ἂτεὲ ποῖ γαϊβεᾶ᾽"" (1πῈ αχίοπι οὗ 
[6 ὈΠΌΘΙ Εν ετθ, 12, 15, τὴ πἀπέο! 5. {πα 
αβϑιπιρίίοη ἰηνοϊνεᾶ ἴῃ ἐπεὶ 45 ἴδε ρτο- 
[455 οὗ τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν; 
ΜΠΙΟΒ ταρθαίβ, τ ἐπιρμδϑὶβ οη ἔδα 
ΡῬιοποῦῃ, [6 ἔοσστλεσ ααεβείοη--- ὙΝΏΥ 
ἱπάεξεἀ τε πεν Ῥαριϊβεά γ0γ ἐΐεηι 2" 
μον οδῇ ἐκὲν Ὀς ἱπιεγεβιδὰ 'π {πε δαρ- 
εἴἰδτη οὗἩ βυγνίνοσβ, 1 ΠΕῪ Βᾶνε ρεγίβιιδά 
(18)} Οπ {πῖβ δϑββιπιριίοα, Ἴοηνεγίδ 
ψοῦ ἃ πᾶνε Ὀδοπ μαϊπεᾶ ρου γαΐδε κοῤες 
(ο΄. το), 48 τε }] 28 υ τὰ .2αἴδε ἐεϑει οῊν 
(15).--- Ὦν Αἷδο τος τὰπ ἢαζατά 
ἔνοσν Βουτ } "᾿--- τος σοπβεαυεηὶ οἵ εἰ 
γεκροὶ οὐκ ἐγείρονται : "'΄Οὖγ σϑδε (ἐμαὶ 
οὗ τῆς ΑΡρ. δπᾶ οἵπεσ πιββίοηδγιεβ, Ὁγαν- 
ἴῃρ ἄδαιῃ υπορδβί πρὶν: 566 ΣΣ; ἵν. 9 ἢ, 
Δ Ὅοτ. ἰν. τὸ ἢ, χι. 23 ἢ; ]Ἰοΐπ χν. 
χϑ8-χνὶ. 22) ἰδ ρϑτιῖ. το {πεῖγβ ; 848 ἴπευ, ἴῃ 
Ἰονε ἔον ἴδε ἄεδᾶ ψνῇοπὶ ἴμεν πορς ἴὸ 
τηδεὶ δρϑίῃ, Κα ὑρ ἔμε οσσοββ οὗ ΟἨγιβιίδη 
ῥτοξεββίοω, δὸ τγξ ἴῃ {πε βάτηδ δορε ἴδε 
ΒουΣΙγ ρεγι!", 

γν. 31, 324. [π πο 5116 81 )Ἰεοραγάν ἄο 
Ρ. απᾶ δῖβ ςοτηταᾶεβ βίδηδ; ἔοσ πίβ. ρατί 
ἢς ἄεοίϊατγες, “" Παῖϊν 1 αὶ ἀγίπρ; τὴῦ [τς 
ἂἱ Ἐρἢεβαβ μᾶ5 Ῥεθη ἔπδιὶ οἵ ἃ οοπιραίδης 
τ ἢ ἃ Βεαδβίβ ἴῃ [δε δγεπ-- ον τολαΐ 
ἐπά, ἰξ τμδτα 18 πὸ ταϑυττεςιίοη ὃ" ὙΠ 
καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκω ε΄. 2 (ον. ἰν. το, 
χὶ. 23, Εοπι. νἱϊ!. 36; τεζεγγίηρ' ἰο δὲδ 
Ῥγεβεπὶ “ δ]! ςοπ ἱπ Αβῖα,᾽" Ῥ. ττίτεβ ἴῃ 
ἃ Ὅος. ἱ. 8 ἢ, “ὙΥε πᾶνε δδά ἐδε βεη- 
ἴδῆος οὗ ἀσδιῃ ἰπ ουτβεῖνεβ᾽". Εᾶ. βοΐεηβ 
{δε εχργεββίοα ἱπίο “ βεϊ ἄεηΐδὶ, ἀνίπρ 
ἴο 5Βε] ἢ απά τῇς τψου]ά": δείζετ ὧν,., 
“ ΟὨβΙάδοσς δϑβϑίἀυιΐβ τηογερυβ ααοίίάϊε ""; 
δηά 6ά., “Νοῖ ἃ ἄδν, ποσ δῃ ποι οὗ με 
ἄδγ, ψμθα ἴδεν ταῖρμὶ ποί ὄχρεςῖ ἴο ὃς 
βεϊζεὰ δπὰά ἰεὰ ουἍν ἴο εχεσυίο ".---Ρ, 
δὰ μοῖ εξ ἴῃ τπῖβ εχίσοσης Ῥεσὶ! δἱ 
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5Η|| κο6 « ἐβηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ, “ὁ 
Βοίε 
Ῥοΐον. 

ἃ 76. ἐϊ. 14, 

1δὲ ΤῸ ἷν. 6, χἰϊί, 3. ε ἴκ6. χχίϊ. 13. χν. 8; 6}. Χῖν. «3. 2 

ἘΡΉΉ Ὑ Ν, ποτ: τς τ 

Οοσ. (8ες Αοίφ χυ]. ο (), ἀπά [8 τοαάθγβ 
πυὶρ δὲ ταϊηὶς τς ἀεβογιριίοη ονεγάγαννῃ ἃ 
80 ἢς δχοϊβίτηβ, νὴ τ᾿ ὑμετέραν καύχησιν 
κιτολι: "“"Ὑἴεα, ὉΥ ἴῃς ρ]ογυίηρ ονογ γοῦ, 
Ῥχγοίδβεγβ, ΟΣ 1 Βανε ἴπ ΟὨείβι [6δὺ5 
οὐ Ἰοτά 1" οὐ. ἴῃ ῥγοίϊεδίβ οἵ 2 Οοσ. ἱ. 
18, 23, χί. 1ὸ ἔ,, 31, οπι. ἴχ. . Ηε ρτο- 
ἰεβίδ ὃν 15 καύχησις 45 ὈῪ ἵπαὶ ΨΏΙΟΝ 
ἰ8 ἀεαγδββὲ ἰο Ὠίπι; ο΄. ἱ. 4 Η(,, ἵν. 14, 2 
Οος. νἱϊ. 3, 14 Εἰ, ; Βιπλ ιν ἴῃ Σ Ὑμ655. 
τ, το ἢ, 2 Τβεββ. ἴ. 4, ΡΏΠ. ἵν. σ, εἴς. 
Ἐοτ τῃἷ8 τᾶσε 86 οὗ τῆς ὑῥγοη., οὖ χὶ. 
24, τ᾿ ἐμὴν ἀνάμνησιν («πὰ ποίε), 2 οτ. 
ἷχ. 3. (- ναί) “ἰἰἢ δος. οὗ δάϊιτα- 
εἴοη, 8 οἱ. Ἰάϊοτη.--- ῬΑ }}᾽8. “ ρ]ογγίηρ᾽" Β6 
“Πο]8 ἐπ᾿ ΟἸτῖβε 7658 οὐγ ᾿νογά ̓" (οὔ. 
'.. 7)ν ἰε ἰδ ἕω πε ΘΕΌ ΕΣ Γ 
καύχημα εἰς ἡμέραν Χ. 11. 11, τ6; οἵ. 
11. ΧῸΣ 3 8. ἘΣ ἐνεῖ τ ὙἢεΒβ8. ἰΐ. στο, ΟἹ]. 
ἰ. 4, δἴς.).-λλ Ὶ  ἴπ τη6 τῆδηποσ οὗ τηθη 1 
Βᾶνα ουρς τ νἀ Βεδβίβ ἰη ΕΡἤδδβυβ, 
αι ἰδ (δε ρῥτοῆϊ ν᾽" κατὰ ἄνθρωπον 
Ῥεδγβ ἰῇς βέγεβδβ, “"δυιγωδηϊ8-- βρὲ νἱζδ 
Ρτδβεπεῖβ ἀπηίαχαι᾽" (ΒΡ. : οἵ, 111..3. 6; 
βεεκίπρ ἴδε τεννατ 8---αρρίαυβε, πλόπου, 
εἰς.--ἴος ψο ἢ τῆεη τιῖβὶς ἐμεῖς ᾿νε. 
Ιηβιίθαά οὗ [μεβς, Ῥ. δαγῃβ ρονεγίν δηά 
ἰηΐδτων (ἰν. ο Ηϊ., ῬΏΪ. 1..7 ἢ); 16 τδογα 
'8 πο ὁ ἄδν οἵ ΟὨτίβι "᾿ ἤδη Εἷς “ βίουυ- 
ἴηρ᾽" ΜΠ] θὲ τϑα]βεά, ἢς μδ5 ὕδδπ ὃε- 
οοϊεὰ (οἷ. 19 δπὰ ποῖς, ΡΗΪ}. 111, 14, 2 
Τίπι ἵν. 8; Μαῖί. χίχ. 27 Ε΄. [χυκὲ χῖν. 14, 
χχὶϊ. 28 Η..).--ὄφελος (ἴοπι ὀφέλλω, ἐο 
ἐμογεαβε; πεδεῖν δύῃ. Ψ ἢ μισθός, [1]. 
8, εἴς. ; οὐ κέρδος, ΡΗ]]. 1. 21) 5ἰρηϊῆεβ 
ἴδε σοπδεφυςηὶ δἀναπίαρε δοοτγιίηρ ἴο Ρ. 
ἔτοσα β ἄρῃι; ἔπαι ἴὲ Ὀτίπρβ ῥγεβεπὶ 
ΤΟΓΑΙ Ὀδηδῆὶ ἰβ ουνίουβ, Ῥὰς ἐπὶ5 ἴ5 ποῖ 
18 Ροΐπε (οὔ, ἰχ. 24-27; 5εεὲ Εά. «ὦ ἴοε., 
τουοπίπρ τῆς ἀϊ, οὗ ραρδὴ δηὰ Ομγίβιίδη 
τηογα] γ). --- ἐθηριομάχησα ἰδ ΡΓΟΌΔΌΪ 
βρμγαίευε, ὨΟῸ ΡῈ ΘΟ. ΚΝ εἰσϑδοκετ(  ῤῥοςέ. 
Ζεϊξαϊέεγἧ, ῬΡ. 325 ἔ.), Μεσίβεγε (Ολγέςεϊ- 
απὲέν ἐπ ἐλε Αῤοςί, Αρε, Ῥρ. 280 .)), τι 
8οῖλθ οἱάδγ Ἔχροβίίοσβ, δε ἰξ ἐδαὶ Ρ, μαά 
Ὀεθη δοίμα!ν ἃ θηριομάχος ἴῃ ἰῃς ἘρδΠε- 
βἰδπ ιπρῃϊηεαίτε, ἀδβρίτες δἰβ Εοπιδη 
οἰεἰσεηβμῖρ, Βυξ πὸ βυςο ἢ ἐχρεγίεηςε ἰ8 
τεοογάεα 1π ἴδε 11βὲ οὗ ῃῖβ ψοξβ ἰῷ 2 Οὐογ. 
χί. ; πλούθονοσ ἴδ ἀρρεᾶτβ ἴτοσῃ Αοὶβ χίχ. 
31-40 τπδὲ Ῥ, μιά ἔτιο 45 ἰπ Πίρἢ αυδτίοιβ 
δἵ ἔρῃ., ψῇο ννουά πᾶνε ργενεηίϊεά τῃϊ5 
ουίγαρε 17 διζοσηρίεά, Ἱρπδεϊυβ (σα Κορε., 
ν.; Π αὐ ϑηιγγῆο, ἵν.) ἈΡΡ 165 ἴῃς ἤξιιτγε 
ἴο δἰ ρυδτάβ, Ῥογγονίηρ ἴξ ὑσγοῦ- 
ΔὉΪν ἔτοσι ἐπὶ ρίαδοθο. Τῇε τροίδρδογ ἱὰ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΥν. 

τί μοι τὸ “ὄφελος ; αἱ "νεκροὶ οὐκ 

" ἐγείρονται, “φάγωμεν καὶ πίωμεν, “αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν. 

ἐ Αάν., }κ5. ἐν. 13; Δοὶδ χχὶϊὶ, 20, χχαν. 42; 1.Κ. χἱϊ, )δ, 

ἱπ ἴῃς διτδίη οὗ ἱν. ο (8βες τοίε); οἷ. αἷβο 
Ῥ8. χχίϊ. 12, τό, εἴο, δπά {δε δὲ οἵ 
θηρίον ἰῃ τῆς Εδν.---ἸῺ νἱενν οὗ (π18 δϑὲ 
ΡΔΙ]. δπὰ οἵ 2 Τίγῃ. ἱν, σ7, Κυθηζκεῖ ἴῃ 
818 Βεϊέγᾶρε, Υ., ππᾶβ ἴῃς “νὰ Βεαϑε᾽" 
οὗ Ραυ]᾽5 βίγιισ ρ]ε ἴῃ ἐλε ]ρεῤεγίαϊ Ῥοτῦόγ, 
ψΒῖοΒ Κ' {Π1π8 τν85 δἰγεδάν 50 ἀεβδίσπδιςα 
κἴ τΒ6 βεοσεῖ ἰδηρταρε οὐ ΟἸ τι βεϊδῃβ " (οἵ, 
2 ΤΏΕΒδ. ἰΐ. αὶ ἢ). Βυῖ ποιπίηρ ἴπ Αοἰβ 
χῖχ. ἰηάἀςαίεβ σοπῆϊοι οα Ῥ.᾽5 ῥραγέ τ τῆ 
1πε τηδρίβιγαῖεβ οἵ Ἐρῆ. (ἀπά 1,Κ. Πδρίι- 
ὉΔ}}ν ἔτασαβ ΨΠῊ οᾶτα ἢϊ85 γοϊδίϊοηβ νυν Ἱἢ 
Εογηδη δυιβουῖε 65); 1 νγαβ8 ἐλὲ εἰέγ-νιοῦ, 
ἰπβιϊραϊθᾷ ὈῪ τπὸ βῃγίπε-σπδκετβ, ψΨὩΙΟὮ 
αἰϊαοκεά Πίπι; Ὀεῖογε τῆς τἷοὲ ἢ παὰ 
Ῥεδη Ῥγόραῦὶν ἰπ ἄδηρεσ οὗἉ δϑϑαϑϑι πδίϊοπ 
ἔτοσι 1818 αυατίετ, ἃ5 ν7Ὲ}} 85 ἔγοχη “ἐπε 
Αδβίδη Ϊεννβ," ψηὸ δεῖ ὕροὸπ τη δἔεεσ- 
γα β ἴῃ ΘΙι Βα] 6πὶ (Αςίβ χχὶὶ 27 ἢ). 
Βι. οὔδβετνεβ (ἢς οἱϊπηαχ : κινδυνεύω, 
ἀποθνήσκω, θηριομαχῶ. 

γες. 32ὁ βίδιϊεβ ἰῇ ννογάβ οὐ ϑογίρίασε 
1886. ἀεδβρδγδιίίἼοη ἰδὲ ἐηβῦεβ ΠΡῸΠ ἴο85 
οὗἉ ΚΑΙ ἴῃ ἃ ταΐυτε ΠΠξπ|τ “ 17 ([π6) ἀδαά 
ἃτε ποῖ ταἰϊβϑεά (ες ϑαάδάυπσεδη ἀορπια 
τεροδίεᾶ ἃ οἰχέλ {τἰπιδ), "Ἰμδὲ 8 δἂὲ ἀπά 
ἀτίηκ, ἔογ ἰο-πιοῖῖοὸν ΨψῈ αϊα ᾿" εἰ 
γεκροὶ κιτολ. 8 τί ΒΕ δείδομβεά ὃν {πε 
εν ατ. δηά πλοβὲ πλοάδσῃ σοσητηεηῖίί. 
ἴο 1π6 [Ο]]οννίηρ οἴδυβε. Ῥδ1] 5 ποῖ 
ἅτανίηρ λὲς οτῦπ σοποϊπβίοη ἴῃ ἔπαθα 
ψογάβ, ἤοσ βυσρεβεπρ {παὶ ἐπε τεβασγεο- 
πίοι ΒΌΡΡΙ 65. ἐπε ΟἿΪν τηοῖΐνε ἀραϊηδί ἃ 
Β6Ώ51181 {Π{π|Ὶ Ῥαϊ με Ροϊπίβ οπὲ (εγ, 33 2) 
τῆς ραΐεηι ἔγαϊε οὗ ἐπ6 ἀπθα] 6} τη ατ|65- 
του. ὙΪβ ἰβ [δὲ τολαΐ πῖέπ τοῖγέ σαγἱη 
Οἱ 81] 5ἰ4εβ; [8 'νογάβ συοίεά νοῖσβ ἐπα 
ταοταὶ τε ϊ βββπθβθ Ὀγεά Ὁν ἴοββ οὗ ἢορα 
ϑεγοπὰ ἀεαίῃ, ὅτ. δηά Εοτζη. ᾿{τεγδίαγε 
ἴδοσὰ ΜΠ Θχδσῆρ]εβ οὐ {μπ|8 δρίσὶε (5εα 
Ὑν τβά. ἱ1. 6; Ηετοά,, 11., 78, ΤΉυς,, [ἴ., 53, 
πὰ οἵδπετ στεβῖ, δυσηϊβμθα ὃν Ἐά. αὐ ἴος.}; 
ἱπάεοά Ῥα0}5 ΟΟΤ. οἰξβιίοη πηὶρμξ μαννα 
Βεγνδὰ ἴογ {πε δχίοσω οἵ ρορυϊδσ Ἐρίσυτ- 
οδηΐβση. Η πη. ἀθβογῖθεβ ἀποίεπε ἅτ ηκίηρ- 
ΟΌΡΒ, ταοοπον ἀϊδοονεταά, οτπαπιεηίεά 
Ὑ βκεϊείοπ ἤρυγεβ ψτεδιῃ δὰ ἴῃ τοβεβ 
δηὰ παπιοά δέει ἕαπηοῦβ ΡΗΪΟΒΟΡΕσΒ, 
Ῥοεῖβ, ἀπά ρμουττηδπάβ, τυ τηοξίοεβ δί- 
ἱδοῆεά βυςῇ 45 ἴβεβε: τὸ τέλος ἡδονή, 
τέρπε ζῶν σεαυτόν, σκηνὴ βίος, τοῦτ᾽ 
ἄνθρωπος (νντἰ(επ ονεῖ ἃ βἰκεϊείοῃ μοϊά- 
ἱπρ' 4 5011), ζῶν μετάλαβε τὸ γὰρ αὔριον 
ἄδηλόν ἐστιν. Οὗ, οὐ οἾνῃ πιίβεγα 8 
δάλρε, "Α 5πογί "ἴξ ἀπά ἃ πλεῖτυ οὔς 

νυν. 33, 34 ἀεῖϊνες Ῥδ}᾽5 Ἰυάρταθπε 
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33. "μὴ "πλανᾶσθε" “φθείρουσιν ' ἤθη " χρήσθ᾽ 1 ' ὁμιλίαι κακαί". ΕΡΘΥΣ 9, 
ὅες 11]. 17. 

34: " ἐκνήψατε " δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, " ἀγνωσίαν γὰρ " Θεοῦ ΤᾺ: 
τινες ἔχουσι " πρὸς "ἢ ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω.3 

35. “᾿Αλλ᾽ “ ἐρεῖ ὅτις, “Πῶς "ἐγείρονται οἱ "νεκροί; "ποίῳ δὲ 

(ο7. 1ες. χχΐν. 2); 
ὑδοίες ἴῃ Ρ. ᾿ 
4411 Κὶ. χχυ. 37; [0εὶ 1. 5, ανανηφω. 
ανΐ. 20. ο Οὐικᾶ, χἰϊὶ. τ. 

τ 8ὲεε γεσ. 15. 
ε ἀγνωσ,, τ Ῥεῖ, ἴα 

5 Κοπι. ἐϊϊ. 47; [88, ἷν. 14; 1: Ρεῖ. 

26. 
ΚΕῖνε- 

ὍγΒετο ἐπ 
ΝΟΥ. οἵ 

Βοσα. ἱΐ. 4; ἘΡΆ. ἱν. εἰς. ν ΧΙ, 4.1 «' Ι τῆς ΒΡ ΤΟ ΡΥ Ὁ ἜΡΩΣ ΔΘ ΒΗ ὐλανμεύννενς ΤᾺ ΣΕ νὰν Κρ ενοῦλει ο τς εἰεῖνι τῷ ΝΙΤ. 1]. αεπ. ἐχ, 
πα ΎΒ. 11. τὸ; Τίς, ἢ τὰ; σ Ῥεῖ. 11, 43: ΣΚ,, χχΐϊΐ, κα; Ὅξαξ, 

δ᾽ 10} χχχν. 16. 8εε νἱ. ᾿ ἢ 
ας, ἐΐ, 20; εν. {ϊ. ἊΣ ὑποτεν ἴω ααἷ ὡρὰ τῳ 

ἴχρηστα, 81] ὑπος,, πιδΩΥ τηΐπῃ., ἀπά Ὡξασὶγ 411 ΕΠ, Ριϊηϊεά Χρησθ᾽ ἴοσ βᾶχκς οὗ 
τηείτα. Ἐδδά, ἀουρεῖοββ, υἱεῖ εἰἸδίοη οὗ δε α. 

ἥλαλω, ΝΝΒΌΡ. λεγω, ΑΟΙ, εἰς. Α εᾳ. νατίβείοιι ; οἷ, νἱ. ς. 

προη δες διτυδίίοη: ἴῃς ἀϊδθεϊεῦ ἰὼ (ῃς 
Ἐσϑβυτγγεοιίοη ἀεοίατεά ἴῃ τς Οοτ. ΟΒυτοῦ 
18 οὔ ρίεσς υγἱτἢ [5 ἴον οἰ ΐοβ (111, σ Ν᾽, 
ἷν. 18-ν, 2) ἀπά [ἰ5 Ὠεδίμθη ἰῃεϊπιχδοῖεβ 
(ν111, το, χ. 14-22, 2 Ὅοσ. ν. 14- 1], 1); ἴξ 
ξρείηρβ πὶ ἀγνωσία Θεοῦ, ἔτοπι ἃ ἔεο ]ς 
τα]! σίους οοπϑοϊουβηςββ.---μὴ πλανᾶσθε 
(ες ρμασίβ.), "" Βε ποῖ τι βὶςὰ (ϑφεάδυοςά) ": 
τῆς βεάυοιίοη ἰαν ἴῃ ἔῃ Ξρεοίουβ βθῇ:ο- 
ΒΟΡὮΥ υπᾶάεσ ψΕΙΟἢ βοερίϊοαί τεπεῖβ ὑγεσα 
δάναποςά, ςοηςεδϊίηρ πεῖς ἀςπηοτγα δἰ ρ᾽ 
τεηάεηου. Τὰς ᾿ἴπε ἴδε Αρ. αυοίεβ (ἢ 
ογάϊπαγυ βεπασίαβ οὗ με ἀϊδίοριιε ἴῃ πε 
Ατεῖο ἅγατηα : χρηστά, 80 τογίἐέεη ἴῃ τὰς 
Ῥεβὲ οορίεβ, γὙὰ5 Ῥσοῦδον γεαά χρήσθ᾽, 
ννι., Ηπ.) ἰβ δειγίδυϊιεά ἰο Μεπδηᾶεσ 
(322 8.0.), οὗ τὰς Νενν Οοπιεάν δηὰᾶ δὴ 
Ἐρίσυτεαπ, Ὁ Τετί. απὰ Ηϊΐετσ., ἐο]ονγεά 
ὉΥ πιοβί οἴμοσθ. Βαϊ 18 νγᾶδ ἃ ργονεσρίαὶ 
βποτηέ, απᾶ ῬγοῦδΥ οὐγτεηὶ ἰοηρ Ὀεέοτς 
Μεηδηάεδσ. ὁμιλίαι Ῥεδτβ ἴῃε πᾶγγονγεγ 
βεηβξε οὗ οοποεγεαΐξίοης (ΑΝ. ; εοἰϊοφμία, 
ΨΕ.), οὐ ἰδε ψἱάεσ βεῆδςε, πῖοσὲ δεϊηρ 
Βεῖε, οἵ ἐπέργεομγεε, εοᾳῥαμοησκὴῤς 
(Κ.Ν.. --- ἐκνήψατε δικαίως κιτιλ. αν 
32ὖ, χὶ. 21; δπά ρατιΐβ. ἴος ἐκνήφω): 
ΦΒουθε ἊΡ ἴο βοξεπεββ ἰπ γἱρβίδουβ 
ζαϑῃίϊοῃ, ἀπά ςοᾶβε ἴο βίῃ " (δε ἅτει ἱτηρν. 
15. ΩΟΥ., Οὗ ἃ 5ἰπρὶε τδοξίοη; ἑῆς φεοοηὰ 
7 οὗ ἃ οοιγβε οὗ δοιϊοῃ)---ᾶ βίδγιϊ προ 
ΟΔ]}, ἰο πιδη ἔα! θη 45 1ἔ ἱπίο ἃ ἀσπηκεη 
5βῖδερ ὑπάεσ {δε βεάυςεϊοης οἵ 5επβυ δ θπι 
δηὰ Ὠεδίμεπ βοοίειυ δηά ἴῃς ἔππιεβ οὗἉ 
ἱπεδι]δοίυαὶ ρείάς. δικαίως εἰρηίΐῆεβ τπς 
"απ οἵ ἴῃς αννακίηρ ; ἴὲ 18 γίρκέ τῆς 
Οοσ. βδοιᾶ γτουβε ἐπεηηβεῖνεβ ἴτοπὶ 5861 - 
ἀοϊυδίοι ; Ρ. 8584115 πεῖς σοηβοίεῃος.--- 
ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινες (ε΄, τ2) ἔχουσιν, 
τ“ ἘῸς βοζγὴς ὅανς (γηδ πίη) ἃπ Ἰρτπόσάηος 
οἵ αοἀ᾽" (οΥ, ἔδε υεςε οὗ ἔχω ἴῃ 31, νι, α, 
Ἔχ. ἱν. 2, Υ. 1, τεβρεοιίηρ βέαίες οὗ 
εἶπα); τ8 18. δαβετίβ, θεγοπά τὸν Θεὸν 
ἀγνοοῦσιν, ἃ οἰαταοιετίδιίο, ἃ Ρετγβίβίεπε 
ςοπάϊεϊοι, ἐπ νος ἴμ6 Οοτ. τινὲς βῆατε 
τ τὰς Βελίμεη (χιϊ, 2, όσα. ἱ. τὸ δ'., 
εἰς.).--ππρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ, “1 5 

(1) ἴον ἃ βίιαπηε ἰο γσα," οἐμεγυνῖβε ἐπαπ 
ἴῃ ἷν. 14. “Ἰρπογᾶπος οἵ Θοᾶ᾽" ἰβξ ἃ 
ἄξερει εὐἱ!ἱ ἴπαπ {πε ἱηρταιίτυάς τονγατά 
ἴδε Αρ. νυβίομ ἢς σεηβυγεά φατϊεσ ; (μῖ8 
ΟΔῃ ΟΠΙΥ ὈῈ τεπιεαϊεά ὉῪ ἃ ἐβογου ἢ ἰω- 
ννατὰ τοδοιίου.--" λά ῥυάοτγεπ) νορὶβ ἴω- 
συκοπάστη ἀϊςο ᾽" (Ὁ ν.)., ὙΒδὲ ἔμεδς νεῖβε 
Οοσ. ἐῃου!ά Ὁς ἰαχεά υνἱεξ “ ἱρπογαηςε," 
δῃᾶ “οΓ Οοά" οὐ ἴδε κηονϊεάρε οὗ 
ΨΒοπὶ ἴπεῪ βαιίετεά ἐμπεπιδοῖνεβ αρονς αἱ] 
(νἱἢ, σ, 4), ννὰβ Βυγη δαηρ ἱπάεεά, 
8 “44. ΤῊΣ ΜΑΝΝΕΚ ΟΡ ΤῊΣ ΒΕδυη- 

ΒΕΟΤΙΟΝ, χν. 35-424. ὟΥε δπίεσ οἡ ἰδῆς 
βεζοπά ρατγὶ οὐ τῆς Αροβεε'᾽ς διριτπεηὶ 
τουςδίπρ ἴδε Ἀεβυτγγεςοη : 8ες ἴῃς δηδῖγ- 
εἰ5, Ιπέγοά. το Ὀῖν. ἡ. Ης διᾶ5 δείδ] βηῃθά 
τὰς τγυτῃ οὗ {π6 ἀοοίγιῃς δπὰ {με σεγίδί πεν 
οὔτε ἐνεπί, ἀλη ργοσδεάβ ςοηβεαιεπεὶν ἴῸ 
5εἰ ἕοσίἢ ἐλε πιαηηεν Οὗ ἐΐς οσομγγεηεε απ 
ἐδς κπαίηγε οὗ ἐλ πετὸ δοάγ ἴο ὃε αββυπιεά. 
Ῥ. Βαβ βε}}} ἴῃ νίενν δε ὑπρεϊϊενὶπρ 
“βοπῖς," δηά ρυγβυςβ ἴῃς ἀϊλ᾽ εοῖοα] ἀπά 
δροϊορεῖίο νεΐῃ οὗ τὰς ἔογεροίῃρ Ἴσοπίεχί. 
ΤΒε ἀεπίετε ἔουπά ἴῃ ἐλε ἱπεοοηποείυα δὲ ἐγ 
6 ἐλε ῥγοιες5 (35) ἃ ἔασίμεσ ἀπά, ἰπ ἐμεῖς 
εγες, ἀεοϊβῖνε οδ᾽ δοϊίοι δρδίηςι τῆς γα! "ν 
οὗ ἴδε ἔδοί, [π νἱπάϊςαξπρ δί5 ἀοοίτίπε 
ἀροῦ 15 εἰάς, Ρ, πεγεΐογε οοπῆτστηβ [18 
ἐστ ; Ὡς ἴσᾶσεβ 15 δπδίορίεβ ἰπ παίμγε, 
Δηά [ἰ5 Βασπιοην νἱ (ῃς οτάετ οἵ ὈὨϊνῖπα 
τενεϊδιίοη ; δπὰ (με ἤγβε Βα] οὗ μἰβ ρταπά 
ἀτρυπιδηΐ ΟυΪπιϊπδίεδ ἴῃ ἴῃς βεοοπά, ὅ8ες 
Ἑαννατάβ᾽ βΌ ες Ἀπαὶγθῖβ οὖ νν. 35-44. 

γες. 35. ᾿Αλλὰ ἐρεῖ τις: (15 ἔοτπὶ οὗἉ 
ἱπεετοουθοι Ὀεϊοηρβ το 71 ννῖβῃ ἀϊα! σεῖς 
(3 ῬΑτῖ5.); οὗ. σεῦ. σῷ, αἰβοὸ ἐρεῖς μοι, 
Οὔ. ἰχ, τῷ, ἀπά τῆς ἔαγη τ Ῥδυϊης 

ομαϊίεηρε, τί οὖν ἐροῦμεν ;--“ ον ἅτε 
τῆς ἀεαὰά ταϊβεά παρὸ ὙΝΊΉ ννμδὲ δοτί οἵ 
(ποίῳ δέ) Ὀοάγ πιογεόνοσ ἄο {πεν σοπιο ἢ "ἢ 
τοῖνο ἀϊειίησε αυεδείοπβ. δὲ τοῖσδε ἰη- 
ἀεεά ἰηίτοάπος ἐπε βατὴς χυεϑίίοῃ ἴῃ Ὧη 
αἰϊετεά ἔοτγα (Μτ., Βι., ΕἸ., 51ι.}, θὰς τῇς 
νῦε. ἀπά {πε ἱπίεγγ. ργοῦβ. ἅτε Ὀοίῃ ἀϊ- 
ἔετεηῖ. Ὑπὲε ἤτβι (οὗ, Ιμαϊκς ἰ, 34, 1οππ 
ἰΠς 9, Υἱ. 52, Ηδρ. 11. 3,1 Ϊοδη 111. χ7) 
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σπείρεις, ἀλλὰ “ γυμνὸν " κόκκον, 7 εἰ " τύχοι “" σίτου ἤ τινος " τῶν 

τος. "λοιπῶν" 38, ὁ δὲ Θεὸς αὐτῷ 2 δίδωσι 2 σῶμα ἢ καθὼς " ἠθέλησε, 
χὶ,, χεΐ, 
(τεῖ. το Ρ. 
Αἰπιβοῖῇ ; Βοσα. 11. 20; ΕΡὮ. ν᾿. 17; σ Ῥοῖ. ἐϊ. 15. 
υϑᾶρθ. Ἐσοτγ ςοπιπιοη α8ς, Βεὲ 8 ὦοτ. ν. 3, εἰς, 
χὶν. το. 

Ξαᾳῴφρων, 41} ὑπος, Ὀπὶ ΚΙ,. 

ὉΒεονοῖ. 322, ν τ 7ο. χὶϊ, 24. 

Ζ ΤᾺ ΊΕκα οοπηεχίου, λ4ϊ. χἰϊ!. 45, 80 ἔ.; Μίς ἵν. 418. μ 

ν» Η... ἰδ τίς 
ἔν, χα. 91, χνὶὶ, 2ο. χ 70. χὲΐ. 24. κοκ. γ 8εε 

αϑεενὶΐ, 12, χὶ. 34. Ὁ 8066 χἱΐ. τ8, 

ξδιδωσιν αντῳ: ΑΒΡ, 17---οδίεῖ ργε- ϑγτίδη δπὰ ποη- ΥΥ εβίεγη νη ΐθεβδεβ. 

ἱπᾶτηδίες ἐὰ ἐνιῤοσοὶ δέ ἐέγ οὗ ἐκ ἐδέπρ, 
πᾶ ἰβ ἀπβνγοεά ἴπ νὸς. 36; τὰς ἸΔδείεσ, 
ἐλκε ἱποομοείναδι έν οὗ ἐπε νιαμηεν, δῃ- 
βυγεσεά ἰῷ νν. 37 ἢ. (βο ὕπι., Ον., Ὠ.Ν., 
ΗΣ., ΕΔ... ΤΒε βοθρίΐοβ δάναπος {δΒεὶγ 
βεςοηά συεβέοη (0 ᾿υδιιἔν ἐπε ἢτϑῖ : {εΥ 
88Υ, “Ἴδε τεβυγγεοιίοη Ρ, ῥγεᾶσῃες ἰβ 
Αρβυτά ; δον 

ΤΙΒΙΤ -τξ 

ε ν᾿ τὸ ἰορίοαὶ! Ῥτ., 38 οοποεσποᾶ 
ὙΠ βεηςΓΑὶ ἱγαΐῃς (οὐ. 26) ; “ δοείο τεὶ 
ἀεοϊαταίαυς ρβδαὺὰς βιρηϊβοδίίοης ἰει- 
Ῥογὶβ" (Εσ.).---ἔρχονται (“}, ]ομη ν. 20; 
1 ὙΏοΩβ. ἵν. 14, ὁ Θεὸς ἄξει) ρταρῃι αν 
τερτεβεηῖβ ἴδς αἰ ἤσουν οὗ ΟὈ]εοίοτε : 
ΦΟΆΡΙΒΑΣ ΛΕ κα ἔα ον Θανενόνανα 
“ὄξω τοτσῖρ ΟΝ Ἰπο μόρας ἐδ 
᾿ Ἐξ. 36. ἄφρων (ορροείϊε οἵ φρόνιμοι, 
ἵν, 1ὸ, χ. 15) ἴᾶχεβ ἴῃς ργορουπάδσ οὗ 
ἴεβε φασδιίοηβ ποῖ νἱτἢ πιογαὶ οὈ]αυΐεγ, 
Ῥυϊ ἩῈΠ ταςπίδὶ βιυρίἀϊεν (5ες ρδσὶβ.). 
ναπείηρ ἴδε δὶ. (οἷ. ἴνυκς χῖϊ, 2ο), ἴδε 
ποτὰ 18 δῃ δϑϑεγίίοῃ γί εγ ἴπδῃ δὴ εἐχ- 
οἰαπηαιίοη : “Ἱπβοηβὲ αὺς ἴα 65, (οἱ αυΐ 
τε στοίς δὶ βαρεῖ (6ἀ.). ϑοπὶς διίδςβ 
σὺ 85 ευδ]εοὶ ἰο ἄφρων, Ὀυΐ {π|5 τνεάκοῦ5 
1τδς 14}., δηά [ἢ ῥσγοη. ἰ5 γεαυίγεᾶ το σῖνε 
ἅἄπς εὐλρμαβὶβ ἴο ὃ σπείρεις [Ὁ] ονπν. 
νι ἃ {π||πεὶ βεπβα, ἰῃς αυσβιίίοπετ πιὶρδς 

ἷ Ε͵Υ {της με βονγβ ἢ18 
φατάδη-ρῖοῖ, Βς Δ58016 6. Ρτίποιρὶς 

τῷ ΤΈΡΑΤΑ ἱ δ τηδίοιιξ. ᾿ 
ψίς., δαὶ ἀεαίμ ᾿ς ἐπε ἐγαημδιίίοη 10 ὦ 
ΜΥΙΜΕΥ 6--- αἴ ννῶ:ς, 

πβόονναϑέ, ἰ5΄ ποι σηϑαᾶς δι 
ἜΓΕ πῶς ἐγείρονται ς Ὦγ τεῖ. το 

-- δεαπαῖορυ οἔπδευγε. Ῥ. ἄοεβ ποὶ Ὄχρ δίῃ, 
ΔΩ τῆῦοτγα ἴμ8π [εβ88, δε »ποάπς σῤέγαμα! 
οὔεπε Εεβυγγεοῦοη ; νγῆδί Βα βου 15 (δὶ 
δε στιυβίεσυ γαῖβεβ ΠῸ ὑγα)υάϊος ἀραίπδι ῃς 
ταδὶ τγ, ἴογ τὰς βᾶπης τηγβίεγυ ἰ5 ψγαρροά 
Ὁ ἴῃ Ἔν νερείδιίη  βεςά.---ἀγείρονται 
ἴῃ ἴδε φυεδιίομ ἰ8 βυδαεκυιεὰ Ὁ ζώο- 
ποιεῖται ἰπ ἐς λῆδινες (Βεε ῃοίς οὔ 22; 
ο΄. οἴβεγ ρατῖβ,), βίπος 1 15 ζε τΒδΐ γἰβεβ 

{κε ἱσαρ!:οδίίοη, δας δηοίδμεσ δρρ ϊοβεΐου, 
ἴῃ Ἰοδη χιΐ, 23 ἢ. 

γν. 37, 38 τὭΔκε Δ ΕΓ ἰο ἴδε δεςοπά 
Ῥγαποὴ οὗ δε φυεβίίοπ οὗ νεσ. 35, ὈῪ ἴδε 
δἰὰ οἵ (δε βᾶπις ργοϊοιιπᾶ δπδίορυ.--- καὶ 
ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον 
σπκείρεις, “"Απὰ ψμδὲ ἴμοὺ βονγεβί---ἢος 
1μς Ῥοάγ δαὶ ν7}1 οοσὴς ἴο δὲ ἄοβε ἔποὺ 
κου ",. [τ 18 τε οδ]εοὶ οὗ ἐδε βουψεγ (ὸ 
τοδὶ δα ἃ πον Ξοιότης ἴῃ Ὧϊδ κεφ. 1 δὴν 
ους ἱπίεγτγυρίεά πη ΨΈΠ {π6 αασβιίοη, 
ὙΥ̓ΒΑι βογί οἵα ὑθοάν οδῃ [δς ρτδίῃ ἰδκε 
(δλὲ γοὺ ἄγορ ἰῷ (ς βασίβΒἐ ἰο στοῦ ῦ" 
τὰς ϑονγεσ νου ἀϊβυλῖθα Εἴτη 25 ἃ ἴοοΐ; 
Ὦς δλ8 56ν ἴῃ [δῖ5 ολϑε “τὰς βοάν δαί 
ἷδ ἴο Ὀε". Νονν ἴδς δοίπδη εν οὔτε ἰονγοῦ 
τεβυττεοίίοη νἸπα!σϑίοβ ἐπε οΟπος δ ΠΥ Ξ 15: 

τηοτεὶν ἃ δαΐατε ςεγίαϊπίν (ἐλαΐ «λαϊ! δε; 
φιοά γμέμγωηι οἱέ, Ν4.), Ὀὰϊ ἃ ποτιγδὶ 
Ῥζοςεββ (ογέῤμγηνι, ΒΖ.: φμοά παβεδίῃγ, 
Όν., Βρ.).---ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, ““Ὀυξ ἃ 
πακεὰ σταίη ᾿᾿--αποϊοιμεά τὶ Δ’Υ Ῥοάγ, 
ὙΓΔΟΌΩΡ ἰῃς ἀρρεάγδπος δπᾶ [υγηιβῃϊπ 
οὗ 18 ζ 2 ὍΌογ. ν. 3, ἐ ἐνοι, 
γνμνοί).--ΕοΣ εἰ τύχοι (“1 [ βῃου!ά 
οἴδηςς, οὗ γῆ εαὶ᾽}, ξες ἢοίς οἢ χίν. σο: 
τῆς ἀὐμα οὗ βταίῃ 15. 11 }-τοσ οὗὨἩ δὴγ 
οὗ τε τεβὲ (οὗ {πε βεεάβ)", ὙΤδς ρτδὶπ 
οὔ ψμοδὶ ρξῖνεβ ἴο (ἢε ΕΥ̓ ΠῸ πῆογα ρζο- 
ταῖβς οὗ ἴλε Ῥοάγν το βρυίπρ' ἔγοπι ἰξ ἴῃ δη ἃ 
διαὶη οὗ βδηά.--ὁ δὲ Θεὸς δίδηᾶδ ἴῃ ορ- 
Ῥοδίείου το σὺ ὃ σπείρεις---αοὐ ἐπε δ. 
Εἶνε: τεβροηάδίηρ τὸ ἔπε βονγεγ' ἐγ θεῖα! 
οὶ. “Βυι ἀοὰ ρῖνεβ αὶ ἃ Ῥοάν, δοοοσά- 
πῃ ἃ5 Ης υ1]1εἀ᾽" (ἠθέλησεν)---ποῖ “28 
Ηε υἱ]15 ᾿ (λοσοτάϊηρ' το Ηἰδ οσποῖος οσς 
πκῖη 6), θὰ ἴῃ δοοογάδπος ὑνἱτ Ηἰς ραβδὶ 
ἄεοτες ἰπ σγεδιίοπ, ὃν νυ ΐοἢ ἐπε ργοραρα- 

ΠΩ͂ Ὁ ἙΑΤῈΠ ψγ5 ἀείετσηϊπεῖ 
ἔσις ἐπ Ῥερίπηΐη ἴδε ἴα ἢ; ἕου τῇς 

σνδον ο΄. ποῖα οἱ χίϊ. χϑ). Τὸ αἱΐϊερε δπ 
ἐπι ροδβ ὈἱΠἸν ἴῃ {με οαβα ἰδ ἴο ἱτηρυρῃ δε 
ον δηά σεβοῦυτοοβ οἵ ἴῃς Οτοδίοσ (εἶ. 
Αςίς χχνΐ. 8), τηδηϊεβίεα ἴῃ Πἰ8 νοῦν νῶν 
Ἔνεσν βρτὶπρ-ς. Ὑπε Ὀἰνίπε Ψ»1} 5 
τὰς εθϊοίθης ἤσχὰβ Ρεΐψεεη βοεά ἂπά οὐἱ οὗ τῃε ἁγίηρ βεςᾶ, κηά (ἣς δδυττες- 

ΒΓ ΕΠ νττ  το τ τ δὴ (τ΄. χιϊ. 6).--- Απά (Ης γρίνεβ) ἴο 
ὩΣ ἜΒΕΒ ἰῃς βᾶπις ἄρυτε ὙΠ ἰῃς εαοῖ οὗ {με βεδράς αὶ Ὀοάν οὗ ἰξδ οὐγῷ 
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καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων τὸ] “ ἴδιον σῶμα. 30. οὐ πᾶσα σὰρξ “ Ὗξετ. 5. 
ἡ αὐτὴ σάρξ - ἀλλὰ “ ἄλλη ἃ μὲν σὰρξ 3 ἀνθρώπων, ἃ ἄλλη “ δὲ σὰρξ ὃ ἘΝ 
" κτηνῶν," “ ἄλλη 4 δὲ «ἰχθύων, “ἄλλη ὁ δὲ δ “πτηνῶν. 40. καὶ χἰκἢς, 
σώματα " ἐπουράνια, καὶ σώματα 5' ἐπίγεια - ἀλλ᾽ Σ ἑτέρα " μὲν ἡ ἰνίον, 

χα, ἵΐ, το; 
20, ἰϊ. τό; Αςἰξ χχνὶϊὶ, 39; 70. χ. τᾶ. ἃ Ῥῆχσαεε, Ν. τ. λ.}. ΘΙ Κ. χ. 34; Αεῖα αι ἐὸν. ΧΥΪΣΪ. 13; ΝΌΠΙΡ. χχ. 4, εἰς, ἘΝ.Τ, κ.1.; 100 ν. γ. Ῥτοκε ἔοι 
Ροείϊςαϊ ἱπ οἱ. ατ, Ῥτεα. ἴω 66.; ἐλ], εξ ἘΝ " ρα τ Ἀν Ισς ΕΝ προ ήρον πον Ἵμῇ Ἶ τὸ ἢνε ἐ ΒΡ Ἔρδ.: 2 Τὴ ἦν, 18; βἰχ ἐΐπιβε ἰῶ Ηςβ.; Με, χν ϊί. 35. ΟΛΈρΒ. ἱ. ; Μι. νὶ. ο, εἰς. Ὅσων α . ἀξ, το ; 148. ἢ. 15. ΟἹ. ΚΤ με ἔρεέσο οἱ ἀπεΐμη,, Δι}. [5 ἮΓΤΙ Ἐρὲ ἐτερορι κος απρ του Τ᾽ ὑκΛτὶ τὴς γης, Ερι το, εἰς, 

1 0». τὸ 411 ὑτε- ϑυτίδη οοάδά. 

3 Οπι, σα ρ 41] ττπος., Δη ἃ νοΙῪ τῆδην τηΐπη. 
5 Οπὶ. σαρξ (Ὀεἴοτε κτηνων) : {πε ὙΝ εβίεγη τυϊΐπαββεβ. 
Ἄκτήνους, νεβίεγσηῃ. Κὶ, 37, 47, οὔ. (ἢϊβ οἰδιβε δορείβεσ, βκίρρὶ 

του ἢ Βοιποοξεϊευΐοη. ἊΨ ἔ ὙΞΉΡΡΙΝΕ, Ο στῆοεο, 
δπτηνων... «ἀἰχθνων (ἴπ {πῖ5 ογάετ) : 411 τηςο, δὰ: ΟΚΙ, ; 17, οορ. νᾷ. ϑυτβοῦ, 
41η5. σαρᾷ (δείοτε πτηνων) 411 ἀπος. δὰ: ΑΚΙΡ. Μεγ. 30οὐ, ςοττεσιεά, τεδάβ: 

ἄλλα ἀλλη μὲν ἀνθρωπων, αλλη δὲ σαρξ κτηνων, αλλη δὲ σαρὲ πτήνων, αλλη 
δειχθυων. 

(ἴδιον) ". Τηΐδ δάἀδεά οἴδυδε τηεεῖβ ἰς γετ, 406. Τῆς ροβϑβί! εν οὔ ἃ διΐυτα 
ἤπετ ροΐπι οὔ τμῈ βεοοπά αιεβείοη οἵ νετ0 Ῥοάν πηϊσηαρίπαθ!ν ἀἱηι. ἔγοπι ἐπε ργεβεης 
35; σά ν»}} ἢπά ἃ μᾷ Ῥοάν ἔοσ πιδπ᾿β 18 ἰῃηἀδοδιβά ἴῃ {πε σοπίγαβε βιιρρεβίεἃ ὃν 
τεἀεοτηςα πδίυτε, Δ8 πε ἄοεβ ἴοσ εδοῦ οἵ τῃς ἀἱἘἔ[ιι γερίονις οἵ ἰῆς χοὸς “ Βοάϊεβ 
τδς πυπΊθετίεββ βεαβ νἱνιπεά ἱπ ἴῃς 801]. δἷβο ἤεανεη)ν μετα ἃτθ, δπά δοάϊεβ 
“ον ππίπίο ἰροπὶ ἰο {πῖπκ, 45 (ῃἢς δατῖην", Τῆς σὰρξ οὗὨ νεῖ. 30 ἰ8 πονν 
Ῥῃαγίβεεβ ἀϊά, ἐπδὲ {πε βαπὶε Ῥοάυν ἱμαὶ ἀτορρεά, ἴον ἴξ Ῥεΐοπρβ οηῖν τὸ ἔμε σῶμα 
γγΑβ δυτίεα πιυδὶ Ῥε τεβιογεά, ἰΓ 1μετς ἰΒ ἐπίγειον. αὶ ἄοεβ. Ῥ, τηεᾶη ὃγ ἢἰβ 
ἴο ὃς ἃ τεβυγγεοϊίοπ ἱ Ενεσυ νν ἢ θαῖ-ϑῖα 1 Κ σώματα ἐπουράνια) Τῇε ρτενίουβ σοη- 
οοπιίγαάϊοι5 ἐῃεε 1 (Μτ:.) τοχί δηάᾶ {Π6Ὸ ἴδποσ οὗ ἔπε ἀτραπτεπε [εδὰ 

ψεσ. 39. Τῆς ταδὶ οἵ (ἢς ὃ βοεβ ἴο ᾿ 
βυδίδίη νετ, 385, 5Βῃοννίησ {πε ἱπεχμαυβε ες 
ψνδιϊεῖυ οἵ ογτραηῖς ἔοιπιβ ἱπ (6 Ὠινίη, 58 Β{{4δ]6 ἴο ἔπ6ὶ σοπά!- 
ἜςΟΙι ἴοῃ 45 ἱἰπε σώματα ἐπίγεια τε ἴον τπ6 

Πἴἶε ἴτ οΙομε8. ΤῆϊΒ ἱ ΤᾺ ΠΕΕ Ἰυϑὲ. 6π τρά 
τρδηπεβὶ, ἰὸ δερίη ὙΠ, ἴη ἐπε νᾶτίε. (80 ἥῆτ., Ὀ.ὟΝ., ΑἹ., ΕἸ. 5π|.); πιογξονδσ 
ἔγρεβ οἱ ἘΠΕΞΙ πε: οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ σῶμα ἰ5 πονεῖ ὑδεά εἰβεννβεγε ἴῃ ΒΙΡ. τ.» 
αὐτὴ σάρξ, “.ΑΧ]} ἤεβῃ 15 ποὶ ἔπε βᾶπὶς ἀπά γδγοὶν ἰπ οἱ. ατ., οὗ ἱπογραηίς θοάϊεβ, 
ΒΈ5 ἢ "--οῖὶπ τ1πῈ Ζοοϊορίοαὶ σθαὶπὶ ἴποστα ἰδ Οη ἴδε οἵἴμεσ μδπά, νεσ. 41 'π σοπποχίοῃ 
ΠῸ πη τόσσα, θυς ἐπ 1655 αἰ Πεγεηιαιίοη. νι νος. 4οὗ Βιγοηρν βυρρεβίβ [Π6 σε, 
(Εά. πιαῖκεβ πᾶσα σὰρξ ρτεάϊςαιε--- Ὡς. γιοοη, εἴς., δ5 {με “"ἤβανθηὶν Ῥοά 65" ἰπ 
ϑαῖὴς βθβὴ ἰβ ποῖ 8}} ἤδβῃ,᾽" ἱ,6., ρῃγβί-ὀ δυ]᾽5 πλιά (5ο Βρ., Ηξ, Ηη., Εά,, Βι., 
(81 Δβϑί πη] είοη πηεδηβ αἰ βετεηπεδεοη--- ἀΟἀ., πᾶ τηοφὲ πιοάεγπβ). Τῆς ἔογπιοι 
Βειτίπρ ουἱ οὗ ἐπε βεπίεπος ἃ ρῆγυβιοϊορὶ- οοπδίἀεγαιίοηβ ργεροπάσγαϊε, Ἔβρ. ψγῆεπ 
04] ἰάδα οὔβουγε ἰῃ ἰδεῖ αἀπὰ ποὶ γε ψε ἢπᾶ Ρ, ἰη νν. 47 ἢ. (5εε ποί65) γεβαπη- 
τεϊεναπιὶ ἰο {π6 ςοηίεχι). [πεϊεαᾶ οἵ γι, ἱπρ' ἰπ8 βατης σοπίγαβ ἰῇ ἰδῆς δηςΠ 6518 
εαἰξῖς, δίνας, βελέες, νπῖμ ἀπεῖγ Ππείδσο- Ὀαῖννεαη “πες δατίῃν τῆδη ̓  πὰ “τῆς 
Βέπεουβ πδίυγεβ, δείηρ ἰοάρεά ἰπ τῃὲ Ὠεάνεηὶν ". δὰ] 15 ἐπι πκίηρ οὗἉ ἐλε σίσδῃ 
Βᾶτηβ κἰπὰ οὗ ςογρογείϊυ, {πεῖς ἔγαπὶς ἀπά Ολγὶσέ ψνποπὶ ἢς δά βεεη, πιοσς ἐῆδη οὗ 
οτρᾶῃ8 νΆγΥ ἱΓῃ {πεῖς ἱπποῖ σοηβεϊϊα τοῦ (Πς ἀηρε]5, 5 βυρρὶ γίηρ ἴδε ἴγρε οὗ {πε 
Δη πεεάβ. 1 αοά οδη ἥπά ἃ ὑοάν ἔος σῶμα ἐπουράνιον ; εὐ. ΡΏΙ]. 111. 20 ξ, Ο6π|., 
δεαϑι απὰ ἤξῃ, ἴῃ ἐπε Ίονγεῖ τάπρέ, πὸ [εξ ΗΠ ρεπίεά, Ἡοϊβίεη, Ενεγιίηρ (Πὲς ῥαπὶ, 

ἼπΕπ ΤΣ παν Ὁ ποτε πτ τε ΣΤΡ ΤΕΓ Ἥπρεἰοἱοεὶς μιδῖσ., ῬΡ. 46 [΄) ςοπιθὶπα 
προ, ΤᾺΣ τηδῃ ᾿τητποτίαϊ Π0 [855 ἔπᾶῃ ἴοσ {Π6 δῦονε ἱπίεγργείβιϊίοπβ Ὁν δἰἰγι αι Πρ 

ΤῊΣ Ἰποτία} 1-Ξ- κτῆνος “(ἔστι κτάσματῦ, το Ρ. τῆς δε! εἴ οΥὁἨ ῬΒΐΟ ἀπά τμς [εν 5ἢ 
Ἔποῖπρ Δ Εε 88 Ῥεδϑίβ οἵ ῥῤηηγολαβε ἴῃ ταγϑίϊοβ {πὲ [Π6 βἴδτβ ἀγα δηἰτηδίεα, δπά 

τῆς ἢτβι ᾿πβίδηςς, ἰ5 Δρρ!!εά το ἔουτ-οοε ὦ ἅτε ἰοὸ θὲ [1Δςπιϊ βεάν ἢ ἴῃς Ο. Τὶ  Δπρεῖβ,᾽" 
Ῥεδϑβίβ δὲ ἰαγρε: οὔ. αεη. ἱ. 25 ., '. 256. 48 Ὁγ πε πεαίβεη υυἱτἢ πεῖς κοάβ, ΤῊ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ οἝό χν 

ΕὝμὰκ ἴα α τῶν Κ ἐπουρανίων ' δόξα, " ἑτέρα " δὲ ἡ τῶν δ΄ ἐπιγείων. 41. ἄλλη 

ἤν ἐπὶ δόξα "ἡλίου, καὶ ἄλλη ' δόξα "᾿ σελήνης, καὶ ἄλλη ' δόξα " ἀστέρων " 
Ἐχ: χνὶ. οἰ τ, ι ἀστὴρ γὰρ " ἀστέρος " διαφέρει ἐν Ἰδόξῃ. 4246. οὕτω καὶ ἡ " ἀνα. 
“" αῦονε. 

πὶ Αςἰβ ἱἰ. 
40; Μι. 
χχῖν. 3. ᾿ 

στασις τῶν " νεκρῶν. 

428. “Σπείρεται ἐν "φθορᾷ, "ἐγείρεται ἐν “ἀφθαρσίᾳ: 43. 
ΤᾺ, χχΐ. 4 σπείρεται ἐν " ἀτιμίᾳ, "ἐγείρεται ἐν ' δόξῃ “ σπείρεται ἐν " ἀσθενείᾳ, 
25; 4εχχ. 
ἱπ εν. 

α 7υάε 15 (ἅ6.); Με. ἱϊ, ἔουγ εἴπιες, χχῖν, 9; 14 ἐχχ. ἰπ εν. 
(Τπεοά.). Οὐ, οχι. ἱϊ, χ8, εἰς. ; αἴδο ἵν. γ δῦογε. 

γεν. 5ο; Βοπι. νἱξῖ, ἂσ ἢ 64]. νἱ. 8; (ο], ἰϊ, 42 ;  Ρεΐ, ἵ. 4, 1, χὰ, 1] 
τ Εοπι, ἱΐ, γ; ἘΡδ. νἱ, 14; 2 Τίπι. ἱ, το; 15 ἀ. ἰΣ, 43, Υἱ. 18 ἢ. υ 8εε χὶ. 14. 

διηίξεῃ., 4 ος, χίΐ, ο ἵ,, χῖῖ, 4 1., Ηερ, χὶ, 34. 

ποίΐοῃ '8 ψαπεπρ ἴῃ ΒΙὈΙΪσ4] βυρροτγί. 

Ὁ ἴῃ (δὲ υἐς, (Δ]. ἱν. τ; Ὅλη, νἱϊ. 5 
8:8 γεσ. 1Ὦ. ᾳνετ. 36; βδεὲ ποίς θείου, 

]οπδὰ 1ϊ. 7. 5 ϑὲες νί. 14. 
Υ ϑὲεε ἱϊ. 3; δηὰ ἔου 

βἷχ ννογάβ ; οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν 
Ῥ, αββογῖβ παι πεῖς ἃσγς “"Ὀοάϊε8᾽" ἴογ γεκρῶν, “80 ἱπάεεά 15 ἴῃε τεβυγγεσίίοῃ οὗ 
αυεμὶν Ὀειηρδ, Πιδὲ 285 ἵπεῖς ἅτ ἴον ἰῃς ἀδδά", [Ιἐ ἴδ δἃ8 ῥοςοίδίς 45 ἴδμαϊ 

Ὁ (7: 20}; ἴῃς δάϊ. ἐπουράνια δὰρ- ρ]απίβ οὐ ΠΟΙ αἱ Ε,, ἔογπὶ που! βῃοος 
Ρ᾽ϊεβ ἔπ ποιότης ἀεβί ἀεταίεά ἴῃ νοῦ. 35. ἔτοπιὶ ἴῃς βεβᾶ βονῃ ὉΥ γοῦυγ ονῃ παηά; 
ΤΏς πανὶ δηᾶ βαγίην Ὀοάϊαβ, δἰϊκε δπὰ ἰῃς γοόγηι οἵ καῇ τίβεῃ Ὀοάν υνἱ}} θὲ 
85 Ὀεΐπρ “Ῥοάϊεβ,᾽ ἅτε ἔαγ ἀ18, ἸῺ “ἐβ!οσγ᾽᾽. ἀετετγηϊπεά ὃν αοά, πὸ βηάδ ἃ βυϊίαδα 
π-ἀλλὰ ἑτέρα κιτιλ. ἰγάνοῖβεβ ἴῃς τηΐβ- ΟΥρΆΠΪβπὶ ἔῸΓ ΟΥΕΙΥ ἴγρε οὗ βαγίμϊν 1186, 
τακθη ἰμέδγθπος ἃς 10 τῇς ἰάδεπιςν οὗ δηά Ἵδῃ ἀο 850 ἐαιδ!ν ἔοσ ἐνετν ἴγρε πᾶ 
πϑίυσα ἰὼ ἴδε ψοὸ Κίπᾶάβ οὗ ογραηΐβπι, ρτδάβ οὗ πεᾶνεπηὶν 1ϊΐς, ἴῃ ἃ τερίοῃ Ἰνῆαγα, 
ψΒϊοῦ ταϊρς θὲ ΒΑβΕΪΥ ἄγαννῃ ἔγοση νεῖ. ἃ5 βυπ, τῇοοῃ, Δη4 5βἴαγβ πίρῃεν βῇονν, 
γρδ: “Βυϊ (ῃε ρίογυ οὗ {π6 μεανϑη]εβ τῆς υπίνετβαὶ βρίςπάουγ ἰδ σταάιιαϊεα δηὰᾶ 
ἷβ ἱπάεεἀ οπα (βἰοσυ), ἀπά με (ρου) οἵ νατγίςα Ἰωβηΐϊιεϊυ. 
ἴῃς. φαγί εβ ἀποῖμετ᾽". --ἑτέρα (ο7, ποῖε 8 55. ΤῊΣ ΕἸΚΒῚ ΑΓΑΜ ΑΝ ΤῊΕΚ 
οἡ χὶϊ. 8 3.) ἱπυρ!εβ ἃ αἰ, «νϊάδσ, οσ δὲ [ΑδΥ, χν. 42ὅ-40ώ. Τῆς Αρ. δᾶβ8 ποὺ 
1εαϑὲ πλοσα βα]εηΐ, ἰδδὴ παῖ σοπηοίδά Ὁν τοπιονθά ἃ ργϊογὶ οδ)εςιοηβ, αηπὰ Ὀσουρῶς 
{86 ἄλλη οὗ νν. 39 ἀπά 41; Ψποτα ἔπε ἰδ ἔμπϑοσυ οὗ ὈοάΠν ταϑυσγγοοιίοη υνἱπίπ 
ὕῸ ἂτὲ ἀϊβείπρυ βηςᾶ ἴῃ οἱ. Οτ., ἄλλος τῃε ᾿ἴπεθ οὔ πδίυγαὶ! δπδίορυ απᾶ ρῥτο- 
τλατκε ἃ ρεπεγῖο, ἕτερος ἃ βρεοίῆς ΑΗ, 
Ηον υἱεειῖγ αἱ, νναὰβ {πὸ ρίογυ οὗ {δε 
τίβεη [οσγά, γῇο ἀρρεατγεά το Ρ. (Αςίβ χχνΐ. 
13), ἔσται δαί οὗ ἀτν φατίηϊγ ῬΡοϊεηίδίς 1 

γεσ. 41. Ἐνδῃ δηοηρβὶ ἴπεὸ σωματα 
ἐπουράνια ἴδετε ἅτε νσίειεβ, 88 86 

ἔννο νν1}}} ἀππετ ἂς ἐπε ἀξαυδηῖγ τσ πεεάς 
γόνε ἐπὲ ἐαγίπὶγ. ὁ βοε8 οὐ ἴὸ 

. ΒᾶΣ5 [15 8515 δηά 

ΒΑΡΠΠΥ οὗἩ τεαβοη. Ης [88 δί ἰῃς βᾶτωης 
εἴπις ἰατροὶ ἐχρουηάςα ἴξ, ἱπείπηαεϊηρ (α) 
{μαι ἐλε ῥγεξεπέ 5, ἴῃ βοπῖα βεῆβο, ἐκφ 
τόξα ὁ ἐπε ἢ δοα ῃ6 

ἀταοηρβὲ (π6 ἐπίγεια (30), δυο 25 ἅτε 58ΟῪ δαὶ {π|8 αἱ 
ἱπάϊοδιεά ὃν τῇς ἀϊῆϊ. οἵ ἀβρεοῖ ἴῃ τῆς 
ν᾽βὶ 0] 6 οοἰεβιῖαὶ οὔ]εςίε: “ὙΒογα 18. μα 
ξἴοτυ οὗ βυῃ, ἀπά δποῖμεσ βίοσυ οὗ τηοοῃ, 
Δλῃὰ Δποίδπεσ ρίογυ οὗ βίαιϑβ---ἔοσ βίδγ αι ῆοτ5 
ἔγοπι βία ἴῃ ρίογυ ". ὙΥὯΠςῸ {μεβε ἰαηλίη- 
οὐ οτὸβ ἅτε ποῖ ἴο δὲ ἑάφηέβεά ἢ {με 
“Ἠεδνθηΐν Ὀοάϊοβ" οὗἩἨ νογ. 40 (δες. ποίε), 
ἴδεν βεγνς [0 βυτδοίβε ἴῃς ἀϊνογβιυ οὗ 
βίοτυ ἀπιοηρβέ τμεηι; 411 τε ρ]οτγίουβ, 
δυὲ ἴῃ ἄερτεςβ.---ἄλλη, 45 ἴῃ νοσ. 30 (οοη- 
τταϑὲ 40), ἱπάϊςαϊοβ ἀϊῆ-. τ ἰη τῆς βαπὶς 
οτἄεσ. Ὑπε ἔγεχυθηΐ βυταροῖ!ς δββοςῖδ- 
τἰἴοη οὗ βὺπ αδπὰ βίατε ψ Οοά, ἐλε 
απρεῖς, ἐπε γἱρλέεοις, απὰ υἱ ἐΐὰδ ρίονὶ- 
βεά Ὥδριις, ταὰν δοοουηΐ ἔογ {με αβηάεες 
τγδηβιτοη ἔγοπὶ νοσ. 4οὗ (βρη γίηρ 2εγ- 
5095) ἴο 4Σ. τόση (δε ἀϊδιϊποιίίοπ 5 πιδηΐ- 
ἔεβε δηνία πε σοσαπιοη ρίοτυ οὗ {με νι ξὶ]ς 
βεδάνθῃδ νγῈ πᾶν σοη]͵δοΐιγα οοσσβροπάϊηρ 
ἀϊβεϊποιίοπβ ἴπ τῆς μεανεηΐν π|6]]ΠἸσεῆσςβ 
ληά ἴῃ {πε Ὀοάϊεβ ἀρρτορτγίαϊς ἴο {Ππ6π|. 
ει. 426 βιισβ ὉΡ ννῆδὶ πᾶ8 δεδη δά- 

ναποδά ἴῃ νν. 36-41, ἀπά ρῥγδϑβεπίβ ἴξ ἴῃ 

Ῥαίζεγῃ ἴῃ (πε ἀϊῖ, θεῦψοθη ἐλς ῥγὶηιλέλυς 
Αἀα»: απ ἐΐπε ρίἰονὶ βεά ΟἸγίσέ, ψὯο ατε 
σοπίγαβίςα ἴῃ σοπάϊείοη (42Ὁ, 43), ἰῃ παίατα 
(44 81), απὰ ἴῃ οτἱρίη (47 5..). 

νν. 42δ,43. Σπείρεται ἐν φθορᾷ. .. 
ἐν ἀτιμίᾳ... ἐν ἀσθενείᾳ: “Τῆς 5ον- 
ἰπδ 15 ἰῷ σοτγαρίοι (ροτβ μα] 6 πῈ 55)... 
ἴῃ ἀϊδμῃοποῦγ.. .. ἰῷ νοΆκη655, ΙῈ 15 
θεῖον, ἢ Ον., Υντ. (ρ. 656), ἀπά Ηπ., 
ἴο τορατά σπείρεται Δηά ἐγείρεται 25 ἐν- 
2εγξοπμαῖ, βἴησε πὸ βυ]εςέ [8 δ ρρ] ἃ; ἔμα 
νὉΒ., ἰξτίος τερεδίεα τνῖτἢ τα ρμαβίβ, ἀγα 
σοηίταβίεἃ ἰῇ ἰάδα ἴῃς δης μι δβὶ8 1165 
Ῥεύννεθη ἴνο ΟΡΡ. βίαροβ οἔ βείηρ (οὔ, ἕοσ 
6. πιοᾶς οὗ εἐχργοββίοη, [υὸ χίὶ. 48). 
σπείρεται τος8115, Δη ἃ ΔΡρ]168 ἴῃ ἕῃε πιοβὲ 
δεποσαὶ γᾶν, ἴῃς ὃ σπείρεις ἀπ σπέρματα 
οὗ νν. 36 ἢ. Τὸ ἱπίεγργει (μῖβ νῦ. 28 
ρυτίηρ τῇς δοῖ οὗ δωγίαὶί {“ νεσθυπι 
ΔΙΊΟΘΠἰΒβι ΠΊΣΩ ῬΓῸ δδρυϊίυγα," ΒΕ.; 80 
σπι., ατ., Μσ., Βι,, ΕἸ., απὰ πιᾶπν ΟἾΠ6 15) 
σοηῆιδεβ {πὸ ΔπδορῪ (ἐπε “ βονῖπρ' "ἢ 15 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀϊβείη στ βμδα ἔγοπι [6 “ ἁγίπα 



41-..45. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 937 
"ἐγείρεται “ ἐν " " δυνάμει - 44. “σπείρεται σῶμα "ψυχικόν, "ἐγεί- τ 89ε ἵν. 50. 
ρεται σῶμα “πνευματικόν. 

Χ 8568 ἴϊΐ, 14. 
ἔστι σῶμα "ψυχικόν, καὶ 2 ἔστι 20 8εε [Π. το, 

Ζ Μι. 1. 
σῶμα ὃ “πνευματικόν: 4ς. "οὕτω καὶ "γέγραπται, ““" Ἐγένετο ὁ Τὰ ΤΗἬἩ 
πρῶτος ἄνθρωπος “ ̓Αδὰμ " εἰς ψυχὴν ζῶσαν" 

Αἱ 
Αοἰἷς χιϊὶ, 
47; δῃὰ ἐχ, 
1ᾷ ἀρονε. 

ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ 

ἃ Οεη. ἰϊ. γ; Εοηι. χί. ο; σ Ῥεῖ, ἰΐ, γ; Με. χχὶ, 42 δῃά Αείδ ΐν. αὶ (Ῥε. οχνΐϊ. 51); Αςίδ νυ, 36; 1.Κ. χίτὶ, σῷ. 

ει ἐστιν: 81] ργε- ϑυγίδπ οοάά., ἀπά 1] ατιςίξης υεσββ. Ἔχο. 5Ύττ. 
Ξεστιν και; 41] υπος, Βαϊ ΚΙ,. 50 νι. σωμαᾳ ὑιε- ϑγείδη οοάά. 
4 ΒΚ, δηά βενεσαὶ τηΐπη., Ἵσα. ἄνθρωπος. 

οἵ τῆς βεεά, 36), δηιὰ [δτβ υν τι ἐν ἀσθενείᾳ 
(4 5:οκ τηδπ, ποί ἃ ζογρβε, ἰ5 οδί]εὰ τσεακ), 
πὰ ψἹτ ψνχικὸν ἰΏ νεῖ. 44; ε΄. αἶδο νν. 
50-54, ΨΏεΙς ἡ φθορά, τὸ φθαρτόν, τὸ 

τὸν τοῦτο ἃτε ἰάἀδηϊβεά ἢ (ἢ 
ἰστηρ ἡμεῖς. Οὐ ῥγέσεηε [ἴ{ε 1 ἴῃε βεεά- 
ἔπις ((αΐ. νἱ. 7 [{}, δῃὰ οὖσ “"πιοτίαδὶ 
Ῥοάϊες᾽ (βοπι. νυἱῖ!. το {.) δὲ ἰπ' ἑῆς 
δοιτηῖπα] βίδίς, οοποϊπδϊηρ υνἱῃ ἀδαῖῃ 
(36), ουε οὗἩ ψν πίοι ἃ ν᾿» ΠΟΙ] ἀ 8, οτρδηΐίβγα 
111 βργίηρ. ὙΤῊς διίείρυϊεβ. φθορά (, 
δουλεία τ. φθορᾶς, Κου,. νἱϊϊ, 21), ἀτιμία 
(ο΄. ῬΏ1]. {11,21}, ἀσθενεία ( 2 Ὅον. χίϊ!, 
4)---ϑυτηγηθὰ ὑρ ἰπ ἔπε θνητὰ σώματα οὗ 
Εοπι. νἱϊ. τὶ ἀπὰ μορφὴ δούλον οὗἩ ΡΒΪ]. 
ἰΐ, 7-τᾶτα ἴποβε (μδὶ Ῥ. ἰ5 ψοπΐ το ἀβοσίδε 
ἴο πηᾶπ᾿5 δοίιδὶ ρῆγϑβίᾳυς, ἰπ ςοπίταβι 
ψἱτἢ τΠε ἀφθαρσία, δόξα, δύναμις οἵ ἴῃς 
Ῥοβί-σεβυσσθοιίοη βίδίε: ὅςς 2 Οοσ. ἵν. 7, 
1ο, τό, ν. 1, 4, οχω. ἱ. 4, υἱϊϊ. 18-23. 
Ταυκ, ΤῈ νατίειγ ἱπ ἀδία!!, Εθξ. (“ πηοτί- 
[ῸΣ ΟΟΓΡῚΒ πιὰ 8 ἀπές ταθγίετη πιίβοσί 
εἰ ἐοοάϊιδείθυς οὕὔποχίυπι, βυβοϊ τα δ᾽ ἘῸΣ 
ἰάετι οογρὺβ οπιηΐὶ εχ ρατίς ρἱογίοβυπι᾽᾽", 
Ον., ΗΞ, Ηη., Εὰ. Θά. τεΐετβ ἰῃς ἰἄγθθ- 
[οἱά σπείρεται ἴο {πε ἔδτες πιοσηεηῖβ οὗ 
διειγίαὶ, πιογέαὶ 1ὲξε, απὰ δέγίκ τεβρεςανεϊγ ; 
νδπ Ησηροὶ ἰἀεηεβεα ἰὰ γε ῥγοογεαΐίον, 
αυΐϊίε υπϑ 8 0]ν. 

ψεῖ. 4. “ἼΔεῖε 15 δονγῃ ἃ ὑβυοβὶς 
Ῥοάγ; ἔδεε ἰ5 ταϊβεὰ ἃ βρίγίίαδὶ θοάγ." 
ΤῊΪβ ἀϊσευτη ρσουπάβ ἴδε πε μεβίς πῃ- 
[ο!άεά ἰπ νν. 42 ἔ. προη ἰϊδ ργορος δϑϑδὶξ; 
τς ἀϊι. 156 ποῖ ἃ πιδιίες οἵ οοπάϊοῃ 
τηδγεῖν, δαὶ οὗ οονϑέϊέμέοη, (Οοιταριίοι, 
ἀἰϊβῃοπουτ, ἔθ] εποβα ἄγε, ἰῃ στοαὶ ρασῖ, 
Ρεηδὶ ἱπβίςείοπβ (ἔπι. ν. 12 81.), βἰρηδ!δ- 
ἰῃρ τοὶ ἃ παίασγαδὶ ἀείσοι, Ῥυΐ ἃ ροβίτἷνα 
βυδ)]εσίίοη ἰο ἐπε ροννεῖ οἵ βίῃ ζρερ: 
τῆδῦ, μοννενευ, ἰβ Ἔββοηια!ν ψυχὴ πηᾶοτ 
ἴδε ργεβεηῖΐ ογάεσ (45), ἀπ Π18 Ὀοάν τπεγε- 
ἴοτε ἰβ εββεηείδ!ν ψυχικὸν 45 ἀείετγιί θά 
ἘῪ δδὲ ογάεσ (οὔ. νἱ. 13, δπά ὔοίς; Οοί. 
1ϊ. 20 δ'., Μαῖιί. χχίϊ, 30, εἰς,), θείηρ δειδά 
ἴο ἀπά εχργεββῖνε οὗ τῆς “" 800] ψνβεγεὶπ 
ἢῖβ βαγίηἷν Ῥείηρ σεηῖγαβ ; 866 {πε ποῖς 
οη Ψψυχικός, [ϊ. 14. ΤΒουρ ἱπαάεαπαίε, 
“ὁ πδίυγαὶ 15 τῆς Ῥεβὲ ἀνδιϊδθϊε γεη οσίη δ 
οὗ ἐπῖ5 δά]. ; ἴ1 ᾿πάϊςαίεβ τῆς πιουϊάϊη σ᾽ 

οὗ πιδη᾿ 5 δοὰν ὉῪ ἐξβ εηνγοησπεης δηὰ ἰδ 
δἀλριδιίοη ἴὸ εχίβεϊπρ ἐαποείοηβ ; {δα 
βαίηε δον ἰβ χοϊκὸν ἴῃ τεβρεοῖ οὗ {8 
τηδίοτί δ] (47).--- ψυχικὸν ἴΒ ΟὨΪῪ τεἰατίνεῖν 
ἃ (οτα οὗ ἀϊδραταρεπιεπε; ἔπε “ Ῥϑυςδίς 
Ῥοάν" μᾶβ ἰπ ἰξ (ῃς πιακίηπρ οἱ ἐδε 
“ἐ Βρ γι]; “116. δάδριαϊίξοη ἴοσ ἴδε 
Ῥτεβεΐ ϑοσνῖοα οὔ ἔπε 50] 18 ἰῃς ςοισίν 
οὗ ἴξ, ἐμαὶ 15 τῆς ἱπί τα] βίερ ἰπ 115 αἀὐδρία- 
τίου ἔογ ἴδε διΐοσε ὑδὲ5 οὗ δε εἊρίτί[. Απ 
οτρδηίβπι δεϊεά τὸ δὲ ἴμε βεᾶὶ οὗ τηἱηά, 
ἴο ἔχργεββ οτηοίίοη, ἰο οδστύ οαέ ἐῃς ὃ6- 
Βεδίδ οἵ Ψ"]]], 18 ἴῃ ργοςςβ85 οἵ δείπρ' δἀδριθά 
ἴον ἃ 5111] ποῦϊεσ πιϊπίβέγυ " (ΕΔ.) : “πα τμδὶ 
δον ἴο (πε ϑρίγιε (1π ἔμιε πδίτιγαὶ Ὀοάυ), 
Ψ] τεὰρ οὗἩ τῆς ϑρίγίιε (1π τῆς βρίγιτυδῖ 
Βοάγ),᾽" 64]. νὶ, 8..--- ΙΓ δοτε 18 ἃ Ρβυομὶς 
δοάγ, ἔδεσε 18 δ͵83ο ἃ βρί γί τυ]: ἃ ἔγαῃγβ 
βαϊϊεά (ὁ τπηλη᾿ 5 φασίν [πὶ ἀγραεβ ἃ 
ἔταζας βαϊς το δ΄5 ἤδανεη)ν [ἰἔς, δοσογά- 
πρὶ ἴο ἔδε ρῥγίηςίρὶς οἵ νεῖ. 386 (.". ἰᾷς 
ἍΤ τ ποτα ονγες ἴοὸ δίρπει ἴῃ Μαῖίέ, 
νἱ. 30); ἀπὰ τε σῶμα πν- [1ε5, ἰῃ βοῦς 
ΧΑ Θονα υΒῚΝ Βιίάάεη ἴῃ ἴδε σῶμα ψ.» 
ἴο δε πηίοϊδεὰ ἔγοπι ἰξ ππάθγ “τς υὑπὶ- 
νεῖξαὶ ἰᾶὰνν οὐ ῥσορτεββ᾽" (ΕἘλ.).---ἔστιν 
“-Ὸ Βεᾶσβ ετηρμαδὶβ ἐπ ϑλοῦ οἴδιυθε; 
πὶ ἴῃς γαεέ οὗ βεῦβε Ῥ, ἃγριιεβ ἴο {πε 

“μεὶ οἵ ἴλιι 8. Οὔβεενε ἰχεῖ. ποίεβϑ 1:- 3, 
Ὕετ, 45 Ρυΐβ ἱπίο νψογὰβ οὗ ϑοσίρίαγε 

ἴδε ἱανν οὗ ἀενεϊορτηεηὶ δϑηγγηςά, ἐπετε- 
ὃν δβονυίηρ ᾿ἐ5. ἀρτεστησηΐ γε τῃς ρίδῃ 
οὗ οτεβίίοῃ δληά [ἐς γε βαϊου ἴῃ {με ἔννὸ 
βυςσοορεῖνε πολάδβ οἵ ἴῃς γᾶςς. ἱπίο ἢΐ5 
οἰξαιίοη οὗ αςη. ἰϊ.) (Χ Χ) Ρ. ἱπιτοάμποεβ 
πρῶτος δἀηδ ἁἀυρίϊςλίεξ ἄνθρωπος ὃγ 
᾿Αδάμ (λα’ αἀὐᾶπι), ἴο ῥγαραγα ἕοσ διὶ5. δῃ- 
εἰςμεεϊςαὶ δά άϊείοη ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς 
πνεῦμα ζωοποιοῦν. Οπ (ἢ ῥτϊποίρὶε οὗ 
νεσ. 448, ἴῃς Αἄδιι ογεαίεά δ5 ψυχὴ ννῶβ 
(δε ογυᾶὰς Ῥερίπηίηρ οἱ δυπιαπίτν ((πς 
Ρεεά, ψυχὴ ζῶσα ἰ5 ξῃλτεά ὉγΥ Α. ΨῈ 
τᾶς αηῴπαΐς, αεη. ἴ. 20, 24)---α “"ἢσγβι "" 
τεαυϊσίηρ ἃ “145ι᾽" δ8 δὶς Ἄοογιρίειηεηΐϊ 
δηᾶ εχρίδηδοη, ὕες ἔψὸ ἴγρθβ ἀϊῆεσ 
Βεγε ποὶ 45 ἕῃς δἰπ- οπιπιἰ ἐπ ρ δηᾶ 5βἰη- 
ΔΌΟΙϑῃΐπρ (οι. ν. 12 8), θὰ 85 {86 
τυ πηεπίατΥ δηὰ δβηϊβμεά πιᾶπ τεβρεο- 
νεῖν, υἱτη τμεὶγ Ρῃγβίαιας ἴο πιδίοῆ. --τ 
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46. ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ ἢ πνευματικὸν 
910. 11. 35, ἀλλὰ τὸ "ψυχικόν, ἔπειτα τὸ ἢ πνευματικόν - 47. ὃ πρῶτος ἄνθρω- 
ΓΝ 

ἃ Η.1].; ᾽θα 
πὸς “ἐκ "γῆς, ᾿ χοϊκός" ὁ 

Ῥείονν 
22, χ. 18, αὶ 18; 10. ἷ. 32, χὶΐ. “8; Αςῖα ἰΐ. 4. Ἀεὶ 

98 Ὅσοι, ν᾿ ὡς; Θκἱ]. ἱ, 8; 1 ΤὮ, ἱ. το; 2 Ῥοί. ἱ. 18; ἔγοᾳ. ἴῃ εν, : 
το Οπτ,, 76. εἰ, 13, εἰς,» νἱ, 31 Α΄, 

δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος; “ ἐξ 

Μι, χχνίπ. 4; 1ωκ. δ]. 

τον. ονριος δ ΒΟΠ"6, 17, 6γ"", ἰδίξ, νῷ. οορ., πιδὴν ΕἾ. 
1η8. ο Κυριος δ ΟΑΌΙΟ ΚΙΡ, δπᾶ 5γιτ, Τοτί. σεπβυγεβ (ἢ τεδάϊηρὶ ἰῃ Μεΐοη. 

Αἢ ἱπβίδηςε οἵ με ϑυγίδη γτεδάϊη ρβ ἕο] οννεᾶ Ὁγ ΑΔ, ἌἼνβὴ ἴῃ Ραμ]. 

Αδὰμ ἰΒ τερεδιεά ἴῃ (ἢς βεοοηά οἶδιιϑε ὈῪ 
ΨΨΆΑΥ Οὐ πγαϊπιαϊηΐηρ' 6 Πυπηδηϊεν οὐ ΟΠ τῖβὲ 
πὰ Ηἰβ ρεπειὶς τοϊδιίοπ το {με ργοίορίδϑβὲ 
(εΓ ἴνυκε ὶ, 23-38), Ἐββεπίδὶ 45 ἔπε στουηά 
οὗ ουγ ὈοάΠΥ τεἰδιϊοηβῃΐρ ἴο Ηἰπι (48 “.; 
ο΄. Ἠεϑ. τ, τ4 81.- -ῸἘῸ6 εἶπες οὐὁἨ ΟὨ τί φι᾿ 8 
γενέσθαι εἰς πν. ζωοπ.; ἰπ νἱονν οὗ ἴδε 
οοπίαχί δπᾶ 6βρ. οὗ νν. 42 8., οδῃ οπῖν 
Ὀς Ηἰς γεσηγγεοίίοπ ἤγονι ἐκ ργαυε (Επι., 
ατ., Με., Ηῃ., Ηξ,, ΕἸ.), ψΒΙο ἢ Βυρρ 165 
τῆ6 Βίηρε οὗ Ῥαυ}}5 νος ἀγρυσγηδπί (οὐ, 
Εσοτα. 1. 4, νἱἷ. 4 Β΄., χ. 9, εἴς.)}; ποῖ ἐλε 
ἱπεαγπαϊίοη (ΤῊρ., Βε., Βαυσ, Εά.), ἴον 
Ηἰς ρτε-γεβυσγεοίίοη ον νὰβ ἃ σῶ 
ψυχικόν (Εοτη. νἱϊϊ. 3, εἴς. ; 2 Οὐοσ. χη. 
4, ῬΒΪΠ. ἴ1.. 7, οἷς). ΒΥ τίβίπρ' ἔγοῃῃ δε 
ἀεδά, ΟὨτῖβϑὲ ἐγενήθη εἰς πνεῦμα---Ηε επ- 
ταγβᾶ οἡ δε βρίγίιπαὶ δηὰ υἹεϊτηαίε ἔοστα οὗ 
Βυπίδη Ἔχίβίεηςε; δηά δ (6 φδιὴς {ἰπλ6, 
ἐγενήθη εἰς πν. ζωοποιοῦν---ΗΕς εηϊετεά 
1Π15 βίαϊε 8ο ἃ5 ἴο σοτησηθπίοαία ἰὲ ἰο Η!ς 
ξεΊ]οννβ : οὔ. γν. 2.-23, Οὐϊ. ἱ. 8, εν. ἱ. 
5; αἶδο ἔσῃ, νυἱϊὶ, τὸ ἔ., 2 Οοσ. ἱν. σα; 
]οΒη νὶ. 33, χὶ, 25, χίν. το, εἴς. Τῆς 
δοξίοῃ οὗ 7εδβεδ ἴπ “" δγεδεβίηρ "" σροη Ηἰ8 
ἀϊβεῖρίεβ 16 Ης βαϊά, “" Κδοεῖνε ἰῃς 
Ηοὶν ϑριτε᾽ (Ἰοδῃ χχ. 22 ζ.)), δυτηο βεᾶ 
τς νἱτ8|Π|5ἴηρ᾽ τεϊδεϊοηβῃϊρ γβίοΒ δὲ (δΐ8 
Ἔροοὺῦ Ης δεβυσηθδάᾶ ἰοννδγάς τηδηκίπαᾶ; 
1815 δοὶ γαίδεά ἴο ἃ πίρμεν ροίδηου (86 
οτὶ ίηδὶ “ Ὀγεδεβίηρ᾽" οἵ αοὐ ὃγ ΨΒΙΟΒ 
τῶλη “ὈεοΆτας ἃ ἰἰνίπρ δου! ". “Βρίτις 
ἷς Πῆετρονγεσ, μανίηρ ἴῃς στουηᾶ οἱ ἰΐς 
Ὑἱ Δ τ ἴῃ ἱεβοῖ, νυ ς τῃς βοὺ] μα8 ΟΠΙΥ 
ἃ κυῦεοῖ δηὰ ςοηάϊιἰοηεα [16 ; 5ρίγιε 
νἱ Δ |1565 (δαὶ νοι ἰβ ουϊδίάς οὗὨ ἰδεῖ εξ, 
8ΒΟῸΪ εβ48 ἰἰ ἰπμάϊν ἀπ] 1186 νὰ πὶ ἐπα 
Βρδετε τιδεκεὰ οὐκ Ὁγ [18 εὐνγοσηεης "" 
(Ηἢ); φ΄. 7οΒη 1{ϊ,. 34, ἵν. 14, ν. 25 ἴ,; 
ΗΦὉ. νἱῖ. 2ς.---ὁ ἔσχατος ἄνθρωπος τες 8115 
186 δοίη αὶ πες, λα’ αἀὐᾶπε κα’ αελάγδη, 
εἴνεη ἰο δε Μεκξβίδῃ (Ν ενε δλαΐονε, χ. 9): 
Ομείδε ἴθ ποῖ, μβονγενεσ, ἐΐὰε ἰαΐεῦ οἵ 
βεοοηᾶ, δαὶ ἐΐε ἰαςὲ, 186 ὅπαὶ Αάδπι. 
Τς ἔσο Αἄαπις οἵ ῬΏΪο, θαβεᾶ ου [8 
ἀυρ!!οαίς πατγαϊϊνε οὔ αδη. ἰ., ἰ.---ἶῃα 
ἰάδαὶ “"' τηδῇ δἔϊεσ {π6 ἱπιᾶρε οἵ αοά " δπὰά 
τὰς δοίῃδὶ "τήδη οὗ (δε ἀπβὲ οὔτμε φαγί "" 
-ου τ τ ΒῖςοΒ Ῥβοίάδετεν ἀπά οἴμοῖβ ἰάεη- 
ἐγ Ρδυ}5 πρῶτος ληά ἔσχατος, χοϊκὸς 

δηὰ ἐπουράνιος ᾿Αδάμ, ἀτε ποὶ ἰο δὲ 
ξουπά δοτα. Βὸγ (α) ῬΒΠΟ’ 5 3 γε ἴδ ῬδῈ}}8 
ἰασέ; (δὴ) δοέᾷ Ῥαι]" 5 Αἄδηιβ ἅτ δαπ ΠΥ 
ςοηογεία; (6) {πὸ ταϑυτγθοιίοη οὗ ΟἸγίβε 
ἀϊδεπρυϊβηεβ {πεῖν τεβρεοιίναε ρεσίοάβ, ἃ 
οεβίβ [ῃε σοποερεϊοη οὗ ψμῖο 18 ξογεῖρπ 
ἴο ῬΏΠΟ᾽ 5 ̓πεο]ορυ ; (4) τηόγθονεσ, ἄδη. 
ἷ, 26 ἰβ τεξεισεᾶ ἴῃ χί' 7 αδονς ἰο ἐδε 
ἀὐδέογίοαϊ, ποῖ τὰς ἰάδαϊὶ, Εἶγεε Μδη. 

ει. 46 ταῖρῃε βᾶνε θεεπ ὄχργαβδῖ' 
αἰτηεᾶ αἱ ἴῃς Ῥῃϊοηίδη δχαρεβίβ; ἷὲ 
ΔΙπττηβ ἃ ἀενεϊορπιεπὶ ἔτοτι ἴουγεσ ἰὸ 
Βίρῃμεν, οτλ ἴμ6 ἀϊδβρεπβδέοη οἵ ψυχὴ 
ἴο {μαι οὗ πνεῦμα, τ[ῃς ρτεςῖδε Ορρ. οὗ (μδὲ 
εχίγδοϊθἃ ἔσγοπηῃ ὅεη. ἱ., ἴ. ὈῪ Ρῃϊο. 
(ἀλλ᾽ οὐ) “Ναγ, Ῥὰξ τοὶ ἢτγβί ἰβ {πε 
δρίγιισαί, δυς πὸ ρβυςμίο--ταὔϊεσ ἐμδί 
(ἔπειτα : οὐ. 23) τμε Ξρίτίειαὶ ", Ῥ. βίδίεβ 
ἃ βεηθγαὶ ἰαὰνν (σῶμα 15 ποῖ ο θὲ υπᾶρτ- 
βιοοά ἢ (ἃς 4ά75.)}: ἔθς ψυχικὸν 28 
βισῃ ἀετηαηάβ (Π6 πνευματικὸν (ο ἔο!]ονν 
ἰξ (44); [8δῪ βυσοεεά 1η {ῃ15 ογάδγ, ποῖ 
τ8ς τονοσβα ““ἼΏς Αρ. ἄοεβ ποῖ βῆδγε 
{ες ποιίοῃ, ἰοπρ τεραγάθδά ἃς ογίποάοχ, 
ταὶ Βυπιαπῖεν γ45 ογεδίβαά ἴῃ ἃ βίαϊξ οὗ 
τῆοταὶ δηᾶ ρηγοϊοαὶ ρετγίεοϊίοπ, .., ἴπ- 
ἀερεηάεηςν οὗ τὰς ἘΔ], ἐμεγε παῦκὶ μαννα 
Ῥδδῆ ῥγορῖεββ ἔγοτη δὴ ἱπίεγιου βίδίς, {π6 
Ρβυοδῖς, τνμίοα Βς Ῥοβίὶβ 85 πιδη᾿ 5 ροϊπί 
οἵ ἀερατίυτε, ἰο ἃ δΒεροτιίοσ βίδίθ, ἕῃς 
βρίσίτυαὶ, ἔογεβεβεθπ ἂἀπὰ ἀείεγπιίπεά 85 
τλᾶτιΒ ΚΔ] ἔγοσι ἰῃς ἔτι " ((ἅ. σα ἴσος. : 
866 (88 ΨΒοΙς ρϑδββαρε). 

νυν. 47-40 ἄταν δποίπος οοπίγαβι δὲ- 
ἔνγθθη ἴΠ6 ἴννο “πλθη,᾽ (γρεδ οὗ ἴς ἔνο 
ΟΓΕΆ5 οὗ Βυτηδηίγ, νὨΙΟΝ 15 δυρρεβίεά ὃν 
(6 ψογᾶβ χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς (αῤλᾶνγ 
τι κα αἀαηιᾶ}) οἵ αεη. 1. 2. ὙΒ6 ἢτβε 
δ ἐκ γῆς, χοῖκός (ἐεγγεπμα, Ὗ5.; ταοτα 
1ποσα ν, ῥμίυεγόμς, ΒΖ.}; ἔπε βεςοπά 'β 
ἐξ οὐρανοῦ (οπι. ὁ Κύριος). ὙΒε ἴοτηιοι 
ἀρ Πμεῖβ, ἀπά Ὁ δηξῃμεβϑὶβ (πὸ ἰδἰΐεσ, 
Ῥοίΐηϊ ἴο δοάέϊν οτἱρίῃ ἀπά βυδβίδπος (οὐ. 
40, αἷβο 2 ὥοτσ. ἵν. 7, ἐν ὀστρακίνοις 
σκεύεσιν), θὰᾳ( σοπποίς δε τνῇο]α αι} 
οὔ τῆ [π|6 ἔῃ ἀείετγπιη6ά.---Ἴ 6 Ἔχρταβ- 
βίο ἐξ οὐρανοῦ ( εαἷο, ΒΖ.; ποὶ ἀε 
εαἶἷο, Ν .) μαβ ᾿Ἰεὰ ἰο ἂς ἰάδεπείγίηρ οὗἉ 
{πε δεύτερος ἄνθρ. ν»ἱΒ ἐλε ἱποαγηαΐε 
Ομ σῖβε (8εε Εά.), ἰο (86 σοηδιδίοη οὗ 
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“Φ᾽.» 5. 2,.« - Ἢ 

οὐρανοῦ. 48. ἰοἷος ὁ “χοϊκός, “τοιοῦτοι καὶ οἱ ὁ χοϊκοί - καὶ {15 (δἷς 
οἷος ὁ “ ἐπουράνιος, ΄ τοιοῦτοι καὶ οἱ Σ ἐπουράνιοι " 40. καὶ καθὼς ΣΝ 

" ἐφορέσαμεν τὴν " εἰκόνα τοῦ ὁ χοϊκοῦ, ἢ φορέσομεν ᾿ καὶ τὴν ' εἰκόνα τον ἘΞ 

τοῦ " ἐπουρανίου. 8 ἜΜΕΝ 
50. Τοῦτο δέ 2 Κ φημι, ἀδελφοί, ὅτι ' σὰρξ καὶ ' αἷμα " βασιλείαν ΡΣ ἘΝ 

"Θεοῦ "κληρονομῆσαι οὐ " δύνανται, ὃ οὐδὲ ἡ "φθορὰ τὴν ᾿ ἀφθαρσίαν ἢ Τρ λὴ 
ι 

ΠΕΡ Δ κεῖ ῆο τ τὴ πος. αὶ ἔσο δῖι κι μα εὐλο τς δε λιν οε τον τρί ως, 
πὶ 866 νἱ. 9 (νὴ κληρονομ.). 

Ἰφορέσωμεν, 81] ὑπος, θὰὲ Β, νὰ 46, ἀπά τπλᾶτν ταΐπη. 

Ὦ δυναται, ἴοτ {π6 σοτηρουπά 5ιὶ, πὰ 5ἴηγ. νδ., ε΄, ᾿ ἐπε ργδά, ργεοεᾶεςβ. ΝΎ, λ.}. ἔοσ ξυςἢ ἃ οοηϑέγ. αὐ ἘΠ Σ 'π τι σεδοῖ τ ἜΣΑΝ ΣΝ Νὴ 0, 8εε υεσ. 42. 

ὟΝ. Η. τειαίῃ -ομεν 
ἴῃ πεαγρ., ἘΝ. ἀπὰ ὟΝ εἰςβ ἴπ ἐπέ., τεξεττίηρ -ωμὲν ἴο σιαγρ.; οἴει οτίξ. εἀά., τωμεν- 

3γαρ, 6, Τεεῖ, 

Ῥδα] 5 ἀγρυσλεης (ο΄. οῖε οἡ 45). ΤῊϊ5 
ΡῬῶγαβε 15 βυρρεβέθεἃ Ὀν {86 δηειπειοαὶ 
ἐκ γῆς: ἴδε ἔοττη οὗ εχίβίεηος ἴῃ νυν] ἢ 
ἐς τίβεπ [εϑ5 ἀρρβατοά νγᾷ8 βυρετ- 
[εἰτοβίσίαὶ ἀπ ρηδυπιδίῖς (ς. 2 Οοτ. ν. 
4); ἴξ Ροββεββεά ἃ [1 δηᾷὰ διἰσὶ δαῖε 5. ἰπὰ- 
Ῥασίεά “ ἔγοστῃ μοᾶυθῃ "᾿---ν λη ἱπιγηεάϊδις 
ἀπά βονετείξῃ δοὶ οὗ αοἄ (Εοαι. ἱ. 4, νἱ. 
4. 2 Οος. χίϊὶ. 4, ΕΡΏ. 1. τὸ , 1 Ρεῖες ἱ. 
21, εἴς.). ΤὨΏΙϊΒ ἰτδηβέοστηδιίίου οὗ {δε 
Ῥοάν οὗ [εδιι νγᾶβ [οτεβῃδάονεά ὃν Ηἰ5 
Ὑταηβῆρυτδείου, απ ἃ σοπβυσηπιδίε ἴῃ Ἠΐβ 
᾿ΑϑοἊπβίοη ; Ῥ. σε  ἰβεά ἰξ νι τῆς τοδὶ 
Ρονεγία! εἴδεςὶ ἴῃ {με τενεϊδίίοη ἴο Ὠίτα- 
86} οὗ ἰδε τίβεῃ Ὁ; στῖβὲ "' ἴτοπὶ δεᾶνοῃ ".. 
Τμε ρίογίουβ. σμβαηρε αἐϊέεέεά, ἱπάεςά, 
186 οτἱ βίῃ οἵ Ομ γίβε᾽β ρεσβοηδεῖυ, ὕὰξ 1 
ββου!ά ποῖ θὲ σοηἔιβε τυ (δαὶ οτγίρὶπ 
(Εοπι. ἱ. 4; οί Μαῖι. χνὶϊ. 5). τόσα Ηϊδ5 
τεβυτγεοϊίοθ οηνναγάβ, ΟὨ γε Ὀδοδτης ἴῸ 
δυπιᾶπ απ ἴμῈ ἄνθρωπος ἐπουράνιος 
(Άοπι. νἱ. ο ἔ., εν. ἱ. 17 8.), ῇο ννὰβ 
ἐΆκεη Ῥσενϊ οὐδ Ὺ ἴογ ἃ θνητὸς Δηά χοϊκὸς. 
ἩΚς οἵδε πιεη.--- Βδας, Ῥβείάετεσ, Βεγ- 
βοβῖαρ (Ν.Τ΄. Τ᾽ ἀεοϊορυ), ϑτη., αῃὰ οἴμετς, 
866 ἰῃ ἑῆς ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ ἐΐε ῥγε- 
εαἰσέερέ Ολγίςέ, οπλ ΤΠ ῸῪ ἰάδητῖν 
ῬΏΣο᾽ 8 ἰάςα] οἵ "' βδανεη]ν πηᾶπ᾽ οἵ ἄεη. 
ἱ, 26 (βεε ποῖς οῃ 45 δῦονε); οὐ [μἷβ ἰη- 
τεχργείδιίοη δῃ ςηεῖτς ΟἩ τ βίοορυ ἰ5 θδβεά 
--ἴἰὰε ἐθεοῦν τπδλὲὶ ΟὨτῖβὲ ἴθ Ὧ15 ῥτε-ίη- 
σατπαῖς δίδίε τγᾶβ δἰ ΊΡΙῪ τὰς ὕὕγηπεμσολ, 
(Ὡς Ῥχγοιϊοίγρε οἵ μυτηδηϊν, Ἵχί βεπρ 1Π88, 
εἰζμοῦ ἴθ ἕαοῖ οὐ ἴῃ με Πϊνίπε ἰάφα, Ἰἢ 
αοά ἔτοτα εἰεγηϊ νυ, ἀπά δείηρ ἰῇ [ἢ ϊ8 
βεηβε ἴϑε Εἰεσῆδὶ θοη. ουδεϊεββ με 
“: βεροηά τηδῃ 15 ἰάςα}}ν ἤτβι ἀπά τενεβ]8 
τῆς ἔτὰς ἐπά δπά ἰγρε οὗ δυτηδηϊίν, ἀπά 
τηῖ8 σοποερίίοη ἰ8, 80 ἔασ, ἃ Ἶυϑὶ ἱπίεσεπος 
πο αι] ἰελοπῖίπρ. Βυὶ ψῇδὲ Ρ. 
δοίυϑ!ν βεῖβ ἔοσίῃ ἰβ ἴῃς Ὠἰϑίοτϊ αὶ τγεϊα- 
ἴοι οὗ ἔπεα ἴννο Αἄδπιβ ἱπ ἴδε ἀσνεϊορ- 
παξηξ οὗ τηδηκίπά, (πῃ γίβε βυςοςεάϊης πὰ 

δδνναται, ΒΡ, 73, ΟΥτ. 

ἀἰθρίδοὶπρ οὖσ ἤγβε ἔδίμες (46, 8ες ποίῖς; 
49), ὙΒετεδθ ἴῃς Βαιγίαπ {0τπδηβοῦ 5 
δηϊεοεάεης τὸ {0εῈ ἐασίθ!]γ Αάλτῃ. 

Τῆς ἄρον χοϊκὸς ἀπά ἐπουράνιος μανε 
ΒΕνΕΓΑΪΪΥ {πεῖς οορίεβ ἴῃ χοϊκοὶ ἀπά 
ἐπουράνιοι (48). [5 {818 ἃ ρυτεῖν 2ἀγεἐ- 
εαἱ ἀϊπιϊποίοη, δεΐννεθη ρτε- απ ροδῖ- 
τεβιγγεςίίου βίαϊοβ οὗ τῆς βδηια πδεη (ζῇ, 
44) ὃ οσ 'β ἔμεγε ἃ »ιογαὶ ςοπποίβιίοῃ ἱπ|- 
ἰὸν ἃ5 ΗΙ. πὰ Εά. ξιρρεβεῦ Τῆς 
Δ(ΙΕΥ 8εετὴ5 ἰΠκοὶν, ἜβΡ. οὐ σοτηραγίβοη 
οἵ ῬΒΠ], Π|. χ8 ἢ, ΟΟο]. 1. 1-4, Εοπι. 
Υἱ. 4, ἀπά ἴπ τγαπβιείοη ἰο ἰμς ἐχδοσία- 
τίοῃ οὗ νεῖ. 49ὅ. ΤΒοβε ψνο ἃτὰὲ ἴο δε 
ἜΒεανθη " ἰπ Ῥοάν Βειθαῖῖει αἰγεδάν 
ἐέφῖς ἴῃ Ποάνθην ρΐδοςβ᾽" (ΕΡΏ. ἰϊ. 6), 
Ψ ες ἴποβε ἅτε “ ελσίυ ̓ ἷπ Ἔνεγυ βοπβο 
ἐγ βοβο ἤθβῃ μαι κοὺ]Ἱ ἰὸ 5Ξἰ{,᾽"" οἱ τὰ 
ἐπίγεια φρονοῦντες. --- Αἀπλϊτηρ [δε 
Ἰλιξεὶ βδοορε οἵ νεσ. 48, νγεὲ δοςερὶ τῆς 
Ξ'σοΡΙΥ δἰϊεβίεά Βοσίδίοσυ φορέσωμεν οὗ 
νεῖ. 40: "1μεὶ υ5 γγεᾶζ αἰδο τῇς ἱπιᾶρε οὗ 
τὰς Ἡξάνεηὶγ Οης", Τῆς εἰκὼν επὶ- 
Βγϑσςβ ἐπε οπίίγε "' τηδῃ "--ποῖ ἰδς Ὀοαγ 
αἴοης, ἴῃς σχῆμα ληά σκεῦος ἀνθρώπου 
(ΡΒ11. 11. 7,2 Οος, ἵν. 7, 1 ΤΒεββ. ἵν. 4)-- 
ἴπ Αάλπι δηά ΟἸσίβε τεβρεοῦνεϊυ ((ἥ. χὶ. 
ἡ“, 2 Ὅονς. ἴῃ, 18, Εοπλ. υἱϊ], 20, ΟΟἱ. 1, 15 
(1, το); δηὰ νὰ δἂσὲ Ἴχβογίεά ἰο “ραξ ὁπ 
ΟἸσίβε᾽" (Εοτα, χῖϊὶ. σ4, (δὶ. 1ἰϊ. 27), γϑαὶ- 
ἰδίην τμδλὲ το γεᾶσ Η!Σ ποσὰ] {κα η685 μετα 
οδετίος νῖτἢ [ὁ δε ψεδτῖηρ οὗ Ηΐ8 Ῥοά ν 
ΠΠΚοπε88 Βοσοδίοσ: δες νν. 20-23, Κοπη. 
ὙΠ, ΣΙ} 1 [Ἐπ 1]. 2 ἔ. 

ξ.6. ΝΙΟΤΟΚΥ ΟΝΕΚ ὈΚΑΤΗ, χν. 50-58, 
ΤὮε βεοοηά ρατί οὗ ἔμε ἀγρυπγεηΐ οἱ τΠ|5 
σμαρίεγ μδ5 πον τελομεά ἴῃς βδτης ρἰδί- 
ἔοστῃ 25 ἴδε ἥτε (εὐ. δξᾷ 51 δλῃὰ 54). ΤῈς 
Ἐεβυττεοιίίοη οὗ ἴἰῆε Βοάᾶν, ἴξὲ 88 ὕδεῃ 
ΒΒοννῃ, 5 Ἅπ εϑβεπίίαὶ ραγὶ οὗ ἔς Ὀϊνίπα 
νου] -ρἷαπ ἀηᾶά παοαββαγυ ἰὸ τῆς Ὁ]Η]- 
ταςηὶ οὗ (οά᾽Β Κίπράοπι {πτουρ ΟἸτίβι 
(2ο-27); δπᾶ ἐδε ἱγαπδέοττηδύοη οἵ ἴῃς 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 9490 χν. 

888 ἼΩΝ "᾿ κληρονομεῖ.} κι. ἰδοὺ ὃ μυστήριον ὑμῖν λέγω πάντες μὲν 2 οὐ ἢ 

"τ πάντες δὲ " ἀλλαγησόμεθα,Σ 52. ἐν "ἀτόμῳ, ἐν 
40) ; Οκἱϊ. 
ἦν, ο; Ηοδ. ἰ. χα (Ῥε. εἰ. 56); Αεἰπ νἱ. 14; [χεν. χχνυϊὶ. 33. ε ΒΙ5]. λ... 

1 κληρονομησει: ΟΠ 6, νᾷ. ΞοΡ. 5γττ. Ξ0κ"ι. μεν ΒΟ" Ὦ". 
ξπαντες ον κοιμηθῃσομεθα παντες δε αλλαγησομεθα (845 ἰπ 

ΤΑΕ., οτὰ, ΟὨΪΥ μεν): ΒΌΡ ΚΙ, εἴς., σοΡ. βυτγ., Οσ., Ουσ., ὅτεξ.- Ν β8., Οὔτ. 
τάτγι, 80 Τίβοῃ., Ττ. ἐχί., ΑἹ., ΕΝ,, Υν.Η., ΕἸ., Νεβες, 

παντες κοιμηθησομεθα οὐ παντες δε αλλαγησομεϑα: δέ(Α)ΟΟ, 17, Οτ. οοἄά. 
ταεητϊοπεᾶ ὉΥ Ἡΐεγ. ἀπ Ὁ Απρ. 80 Τδοῖπι, ἀπά Ττὶ ππαγρ. Α" τεδλάξ παντες 
κοιμηθ. οἱ πάντες κιτιλ., Αἰϊεγννατάβ Ἴογγεςζίηρ οἱ ἰὸ ου, Ὀπὲ ἔπεπ ἰηφεγίίπρ ον 
Ῥείοσες κοιμηθ. δ5 ψΨεῖ!. 

παντες αναστησομεθα ον παντες δε αλλαγ.: Ὠ", ἅ ε ἢ, νρ. (ογιρε5 φμίάτηι γέσμγ- 
βένεμς [οἵ γεβη ρΊΠΗ5], Ξεά ΠΟΉ οπῖτιές ἐπενρεμέα δέμεμ 7); ἰατι. ςοὰά, τη οπεϊοηςᾶ Ὁγ Ηΐδτ,, 
ὉῪ Αὑξ. ἀπά Ῥεΐδρ., ΗΠ, Ηἴεσ. ψυσῖτεβ (Εῤ. 110) : “" Οὐξετιεῖ5 απο 5εηβα ἀϊσεατη 51 εἰ 
ἀαοπιοάο ἴῃ τ δά Οοσ. ἐρ. δαὶ δροβί. 9ἷξ ἱερεηάπτι: Ονεπες φμϊάεηι ἀογηιίδημιες, τιοη. 
απμέερηι οπῖπές ἱπημηίαδίνεμν, ἀὰὶ Ἰυχία αιεᾶςπι Ἔχογηρίατσία : Νοηπ ογπηές ἀογηνίεηιμϑ, 
ογιμες αμέε ὠπηιεξα δίνην; αἰτυτίαας ἐπὶπὶ ἴῃ τεθοὶβ οοὐά, ἱπνεηϊίατ ,, ὙΠ 
Ῥαίγιβτίς δυιπογίεϊεβ ἔτοσω πε 3γτὰ το τῆς βίῃ: σεπίυγυ βιοοα ἴῃ ἄουθε 85 ἴο τῆς ἵγὰς 
τεδάϊπρ, ἀπ τῆς ατ. Μ55. τμθπ ῥγεϑεπίεά ρτεδξ ςοηπιβίοθ. [Ιηΐγίπϑὶς σοπβίάεσα- 
Εἰοπ5 ᾶτε ἀεοϊβίνε ἴῃ ἔανουσ οὗ ἐπε Τ. Ε., ἴπ δἀοριίηρ ψμῖοῃ τῆς ϑγτίδη εἄάᾶ, Ξῃονγεά 
Ἔχςο]εηξ ἡπάρτηεπι, Τὰς πηυβαδὶ ροβιεῖοπ οὗ ον (αἴετ παντες), ἀπά ἐπε [δες ἐμλὶ ον 
κοιμηθησ. ΔρροδΥ 0 Ἔχργεββ δὴ δηιοιρδίίοη {μαὶ ἔς οἵ ἔπ] πιεπί, ἰοᾶ το πε 
δῃϊτπρ οὗ ἴῃς ον. αἀναστησόμεθα [5 4 ὈοϊΪά Ψεδίοτη Ῥαγαρῆγαβθ. Τῆς τεδάϊηρ 
οἵ Β δπά ἐμε ΤΕ. δἴομε δρτεθβ ν Ῥαι]᾽5 διεπδίίοη (οὔ τ ΤᾺ. ἵν. 15), δῃᾶ νφίθῃ 
τς ἵεθοσ οὗ {μ18 ραβϑδαᾶρε. 8ες ποίς θεῖον. Ἐρτ 111 τεχίυδὶ ενίάθπος δηὰ ἀϊ8- 
οὐβοίοῃ, 5ες Τίβο. δ, αὐ ἰος., αἷϑδο ὟΝ. Η., νοὶ. 1ἷ., ἢ. 118. 

βδτίϊν ἱπίο ἔς πεδνεηῖυ, οἵ {πε ρβυςπῖς 
ἱπίο δε ρπευτγηδεὶς Τοσγὰ οἵ Βείῃρ, ἰβ. ἴῶ- 
νοϊνεὰ ἢ δε ρῥζεβεπὶ οοηβεςαμοη οὗ 
τῖηρβ δηά δοσογάβ νυν {πε Ἰἰπες οὗ ἀε- 
νεϊορηιεπῖ ἰσβοςδῦ]ε ἴῃ πδίυτε ἀπά γανεῖδ- 
ἄοπ (36-490). [πῃ 4 νογά, Ῥ. Ββοϊάβ τῇς 
Ομ γί βειδη ταϑαγγεοίίοπ ἰο δα ρτουηάδά ἴῃ 
ἔδεε ρεΐβοῃ δηά τηϊββίοῃ οἵ Οἤσὶβί, 45 ξς 
8 οὔ {πε οὔς βαπά [δε ὅοπ οἵ αοᾶ ἀπά 
τηεάϊδίοτιιαὶ ἢ εδά οὗ Ηἰβ κιηράοχῃι (24-28), 
δηᾶ οἡ 16 οἵπεν παπᾶ ἐπε ϑεςοπά Αἄδγλ 
δῃά ΕἸτϑίδογη οἱ ἃ βρίσίταδὶ Βυπηδηῖϊν (22 
ξ.,.45-40). Ης διπάβ {δε ΚαΥ ἴο (818 στεᾶί 
ΠΟΠΊΓΟΨΕΙΒΥ, 88 ἴο 80 ΓΠΔΗΥ͂ Οἴπεῖβ, ἴπ (δα 
ΒΌΡΓΟΤΊΔΟΥ Οἱ ΟἾγίδί, (6 ““οης 1οτγᾶ, 
τὨτουρ ψΒοτὰ ἀγα 411 {δίπρβ ἀπά νγεὲ 
Τπγοῦρῃ Ηἰπα" (νἱϊ. 6). Ιξ ταπιδίπβ ἔοσγ 
Βἰπι ΟΠΪΥ ἴο βίδιε ἴῃς ὑγδοῖῖοδὶ σοποϊ βίῃ 
οὗἨ τῃ15 τεδβοῃΐηρ (50), ἴο ἀεβογίθε οὔσ 
δητοϊραιθα ἐγαπϑέοστπδίίοη ἀπά νἱοέοσυ 
ονει ἄεδιῃ (51-57), ἀπά ἴο ὑσρε δἰ5 τεδάεγβ 
ἴῃ [815 σοππάεξηπος ἴο Δοοοιρ 58 ὑν σι ΕΣ 
ἐπεῖγ 111π᾿ 5 ὑνογκ (58). 

Ψψεσγ. δο. Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί (5εε 
ποίε, νἱΐ. 20) ἱπέγοάτιοεβ, νυν ἱ ἢ 4 ρᾶσδβε, 8ῃ 
ἐπιρἤ δες τοαβϑεγίίοη οἵ ἔπε σι ]ὴρ που ρ δι 
οὗ ἔδε ῥτγενίουβ 8--ἰπδὶ οὔ (πες ορρο- 
Βι[ἰοη Ὀείννεεη {π6 ρβυοῃίς Ῥοάν οἵ ἴῃς 
Εἰγϑὶ Αάδπὶ ἀπά {πε βριγιααὶ ϑοάν οὗ {δε 
Βεοοηᾶ; τηδηϊξεβεῖν ἐπε ἔογπιοσ ἰβ ἀπῆΐὶ 
ἴον αοά᾽β πεᾶνθεηὶυ ἱίηρἀοπι---- ἢ τας 
Ἰδεΐεσ, ἰξ [5 δββιιπηεὰ (48; οὔ. 1ὰὰκς χχ, 

34 ἢ, ᾿ ]οἤπ 1. 2 4}, ννὲ τηῦβὲ ὃς οἱοιπεᾶ 
ἴο εηίαγ ἐμδὲ ἀϊνίῃεσ τεϑῖτα; “ ΕἸ εβἢ δηά 
ὈΙοοά σαπηοί ἱπμοσιὶ οά᾽β ἰἰηράοπι; ποῖ 
ἰπάεδεδ ἄοιῃ οοττυρίίοπι (ρδι βμβ [ΘΠ 655) 
ἰηδεσῖς ἱποογγαρείοη {{πιρϑτίβμβ 16 685) "". 
ΤΕ βεςοπᾶ δββεγίίοη Ἔχρ ]οδίεβ ἕῃς ἤγϑε: 
σὰρξ κι. αἷμα -- φθορά (ε΄. 42, ἀπ ποίε), 
Βίπος ἄδοδυ 18 ᾿Ἰηβεσθηΐῖ ἴθ οὐγ ῬΟΑΙΠῪ 
παίυστο; ὁ ἔξω ἄνθρωπος διαφθείρεται 
(4 Οοτ. ἐν. τό; ἘΕῚ Κοχλ. νἱῖϊ!. τὸ {). 
“ΕἸ ε5} "18. ἐῆς τηδίίεσ δηᾷά “ δ]οοά ᾽"" τῆς 
εββεηος δπά πές: να ῖο]6 οὗ τηδη᾿β ὑγεβεπί 
οοτροτοῖυ. Ναίμγε ἴοι ἀβ εἴεγπαὶ [146 
ἰπ πὶ φαγί ἄγαββ (ςῦ. ποῖς οἡ 46). 
“ἸΏΒ τε" Ροϊπίβ τὸ (ἃς Κἰπρᾷσπι ἃ5 {πε 
γίρκέ οἵ ἴδε βοὴβ οἵ ἀοά (Εοπι. νἱϊ. σ7, 
εἰο.; οὗ. Μαῖϊ. χχν. 34), Ὀπὶ ἃ πεγίίαρε 
πητοδ δεὰ ἀυτίηρ (88 “Ῥοπάδρε οἵ σοτ- 
τορτοι ᾿ (ϑεε Εοχη. νἱϊ!, 21 8.). Αποίδε, 
Ῥαὰΐξ τεπχονεδθὶς, ἀ 154 011 γ οὗἩ “ Πεβῇ δηά 
ΒΙοοά᾽ ἀρρϑᾶτβ ἴη Μαίξ. χνΐ. 17. 

γν. 51, 52. Ταῖβ Ῥοάϊγ οὔδπρςε, ἰη- 
ἀϊξβρεμεδῦὶς ἴῃ νίενν οὗ τπῸ ἱποοπιρδε ΠΕ 
7.81 διβτγηςά, 18 τῆς οδήεςί οἵ ἃ πηοπιεπέοιιβ 
γευεϊαέίομ οοτατπιππιοδίεά ἰοὸ Ε., ἕο ΨΜΕΙΟΒ 
Β6 “8115 οἷσγ εἄγῆδϑεὲ δείεπεο : “Ἴνο, 1 
1611 γοῦ ἃ τηγβίευ " Οἡ μυστήριον, 
8εε ποίε ἴο ἴϊ. τ. Ῥ. ὃς ἄετηοη- 
βισδεηρ ἐδς ἀἰσέογίεα! γαεέ οἵ ΟἾσῖδι 5 
ταβυσγεοεῖοπ (1-11); δ ἴδδη γέαροηρα 
ὕροη ἰξ, ἴπ 118. Βεδγίηρβ ὁπ γεϊ βίου πὰ 
πβίατο (12-49) ; πον ες δ ἀβ α πεῖν ςῤδοὶβο 
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"ῥιπῇ 1 ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ᾿ σάλπιγγι - ᾿ σαλπίσει γάρ, καὶ " ΒἰδΙ. λ,}, 
οἱ "νεκροὶ " ἐγερθήσονται 3 ̓ ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς " ἀλλαγησόμεθα. 
53: "δεῖ γὰρ τὸ "φθαρτὸν τοῦτο ὃ ἐνδύσασθαι » ἀφθαρσίαν καὶ τὸ 

Κεν. ἴδῃ ἐἶσηθδβ.0 χ 566 γεὲσ. 15. 

1 "6, 6γ"", δηά βοῖὰς οἴδβεγβ, τεδά 

τ ξ Υ 8εε ἶχ. 25. 
31 Ἄογα. χιϊδ, τα, τᾷ ; ἘΡΏ. ἵν. 4.4, νἱ. αι ; ΟΟΪ]. 11}. τὸ ; Ῥε, ςχχχί, 9. 

Ἑαπς. 1ῤΆ. 
ΤΡ. 885; 
τεζειν.}8ε, 

Υ 5εεχίν. 8. 
ν Μι. νἱ. ὡς; 

Ζ 88εε Υἱ 1]. 2. Β 2 Οος. νυ. ἃ ὅὲεε ἰχ. 25. 

ροπῃ. Ηΐοτι : “εν ριπῃ 5βίνε ἐν ροπῃ 
ον, αἰγυσπλααε Θπίπι Ἰερί τσ, δὲ ποδίσὶ ἐπέεγργείδεὶ βαπὶ ἐπ ὑποπιδηΐο οἰ ἴῃ ἐοέμ 

φομὶὶ"". 

3 ἀναστήσονται, ΑὉ6Ρ, 

γευείαἰϊοθ ἴὸ «τονα Ὠἷς ἰεδοδίηρ. ἴπ 
ἀοίπρ 50, Ῥ. σῇ! ]εηρεβ Π΄8 ὁρροῃθηΐξ ἴῃ 
{πε τῖρδὲ οὗ Βῖ5 ἱπβριγδείοῃ δηᾶ δυςπουίευ, 
μἰπετίο ἱπ ἴῃς δδοκρτουηά ἴῃ τη ϊ5 σπᾶρ. 
γε. 1:5 οπὶυ νἱπάϊςαιϊεὰ ἢϊ5 μοριεϑέγ. 

Ἰῃ ψεσ. διὸ ἀλλαγησόμεθα (τεαυϊτεά 
ΌΥ 50 πᾶ τερεαδίεὰ ἴῃ 52) δθδῖβ (δε 
ΒέγΕΒ5 ; ἴο ἰξ {π6 ἢτβὶ πάντες (τεϊ[εταϊεά 
ΨΜΙῈΉ ἘΠῚ Ρ 4515) Ἰοοῖκβ ογυναγά ; οὐ κοιμη- 
θησόμεθα ἰ5 ρδτεπίμειίοδ! : “ὟνῈ 5881] 
41}} --- ποῖ βίεςρ, δῬυΐ --- γα 58.481} 411 δὲ 
ομδηρεά᾽". σσω ἰ5 ἱπέεγργείεἃ ὃν 
ἐνδύομαι οἵ νετ. 53 ἀπά μετασχηματίζω 
ΟἹ ῬΏΪΠ, 1, 21. ΑΒ τηῦοῖ 45 ἴο βδυὺ: 
“Οὖυ Ρεσιβῆδ 16 θ65} απὰ Ῥὶοοά, νεῖμεν 
1Βτου ἢ ἀεί οἵ ποῖ, πλσϑὲ ὑπάεγρο ἃ 
σἤδηρε". Ὑδδῖ βισῃ ἃ Ἵοἤβδηρε ἰ5 ἰπὴ- 
Ῥεηάϊηρ; ἔογ ἴδε ἀδαά ἴπ ΟΠ τίβε 18 εν ἄεπε 
ἴτούα ἰῃς ἰοτεροίπρ δγρυστηεηΐ (5εε εδρ. 
22 ἴ., 36, 42 [); Ῥ. δἀάβ το μῖἰ5 {πε ἄε- 
οἰαταϊίου (δαὶ τς σἤδηρε ψ] ὃ απὶ- 
νεῖβαδὶ, 1μδὲ 1ὲ τοῦ ἱ ἐχέσπα ἐὸ ἑποσε  οἷπρ 
Μμδη ἐπα [,δβδὲ Ὑτγυπιρεῖ βουπᾶβ (52), 
δτηοηρββὶ Βοηι δε ἔπε μορεά ἐπαΐ π ΠΥ 
οὗ ἐπε ῥγεβεπί βεηεσγαίίοῃ ψουἹά Βε ἔουπά: 
ε7. . 7; αἶδο τ Τεββ. ἵν. 15 Εΐ., ψβεγε 
τῆς 1π|κε 15 αϑβττηβά ἐν λόγῳ Κυρίον. ΤῊ Ϊ5 
δΒορε ἀϊοιδίεβ [Ὡς ἱπεειἸεοίε οὐ κοιμη- 
θησόμεθα, νοι ἀϊδευγθβ τὰς ρτατηπηαῦ 
Οὗ 186 βεπίεπος δηὰ πϑοβββϑίίδίεβ {πε οοη- 
ἐταδῖϊνε δὲ Διίβομβεῦ ἰο ἐπε τερεαίεά 
πάντες (5εε ἔχι]. ηοίε ; Οσ., Ρ. 695; 50 
ΕἸ. «ὦ ἰοε.).. ὙὝΠΕτῖς 18 πὸ πεεᾶ ἴο βὺρ- 
Ῥοϑβε ἃ (γα]εσείοῃ οἵ οὐ (48 1 ἴον οὐ πάντες, 
οἵ οὐ μὲν πάντες κοιμηθησ.), ΠΟΙ ΔΠΥ͂ 
αἰ, Βεῦψεεη ἐδε βεηβε οὗ ἀλλαγησ. ἱπ νν. 
51 Ἀπη4 52: {πε σεγίδι πίν οἵ σῆδηρε ἴῃ αἱἱ 
ὙΠῸ 5848} “1πδοτῖξ ἱποοσγυρείοη ̓" 156. ἄδ- 
οἷατεά (51), ἀπά (ες δββγαπος 5 σίνεῃ. 
δαὶ ψὮ]ς 1815 σπδηρε ἰδκοβ ρίδος ἱπ 
“ῆς ἀεαά" ψῆο δῖε “σγδίβεᾶ ἱποοῦ- 
ΤΌΡΕΡΙς,᾽" δὲ (δες βαπὶῈὲ ἔπης “πψε ᾿" (δε 
αβϑυτηθά [ἰν]} 5) 514}} ἀπάειρο ἃ οοτ- 
τεβροπάϊπρ σβδηρε (52; ε΄, 2 Οοτ. ν. 2 8... 
ὙὝΒυ5 ἴῃ “ 411" δείίενεσβ, υπεῖμει βίεερ- 
ἴῃ οἵ νναϊκίιπρ ψνπεπθ ΟὨγβι᾽5 ἐγυτηρεῖ 
βοιπᾶβ, τῆς παοεββασυ ἀενείορπηεπί ΨΨ]] 
δε εἴεςιεά (53 1)).---ἰ πε οσ! σαὶ ταοπιοπς 
ἰδ ἀεβπεὰ ὃν (τες νἱνϊά ρβσαβεβ : ἐν 

ἀτόμῳ (οἰ. ατ., ἐν ἀκαρεῖ), ἐν ῥιπῇ ὀφ- 
θαλμοῦ (ἐπ ἐσέ οὐ, ν 6.; δὶ α Αρδελτω 
ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι---ἰἢς ἤτοε ὕνο 
ἀεβοσιδίηρ ἐξέ ἐρπισίαπέαπεομδηξες, πὰ ἴῃ 
14δὲ (νι 4]]Πβίοῃ ρεσπαρβ ἰο (τς βαγίπρ 
οὗ Μϑῖι. χχῖν. 31: οὔ τὶ Ὑ688. ἰν. τ6) ἐΐξ 
φοἰοριπ βπαϊδέν οἵ ἴῃς ἰγαηβϑίοσπηαϊίοῃ. 
ΤῊΝ ἰογπιοῦ ἰάδα 'β ει ρμδβίχθά, ροββί δ], 
ἴο Ρῥσεοιυάβ (ἢε ἔβα οὗ ἃ βίονν ραϊπῆι) 
Ῥιοσθββι ὙἼῆὲ σαλπιγξ νγὰβ πὸ ψδῖ- 
τπαπιρεῖ, πδ6α ἴον βίριηδὶβ απ ςοτηπηδπάβ 
(τ΄. ἐν κελεύσματι, τ ὙΒε55. ἷν. 16); ἀπά 
σαλπίσει (:ε. ὁ σαλπιγκτής) 15 ἱπάεξ. ἴῃ 
βυδ)εςί, δοσογάϊπρ᾽ ἴο τ] ἔαγν ἰάϊοσγα (εὐ, 
Χεη., Απαδ., 1., 11., 17). 1 ὙΠεββ. ἵν. 
ἰδεπεῆεβ ἐπ “ ἐσυσαρεῖ᾽" ἢ ἐπε “ ἀτοῖ- 
ΔηΡ 615 νοῖσε᾿᾽; δὴν δυο ἀεβογίρείοη ἰ5 
οὗ οουτβε ρυταίϊνε. 

νν. 52, 53. ΤΠε πεοαββιυ ἴῸΓ οἤδηρε, 
περδενεϊυ ἀξοίϊατεά ἴῃ νεσ. 50, 18 πονν σε - 
δἰητιηεὰ ροβιεἰνεῖν, 88 ἃ πεοεβϑὶἐν ἱγίπρ ἰῃ 
με παίῃσε δά το δείοηβ οἵ ἴπ6 οῃμαπρεᾶ: 
“ΕἘῸγ {15 σοσγιρ ΙΕ (ρευῖ βῆ] ε) 15 δουπά 
(δεῖ: οὗ. χὶ. 19) ἴο Ρὰξ οπ ἱποοιγαρίϊοη 
({πιρουιβῃδθ ἐπ 655), δηᾶ 815 πιοτίδὶ τὸ ρὰΐ 
ΟΠ ἱπηπΊοτί ΠΥ". ὙὍΒε ἄουδ]ε τοῦτο 
ΒΡΘΔΚΒ5, 45 ἴῃ 2 Οοσ. ν. 2, οχλ, υἱῖ. 24, 
ουι οὗ Ρ.᾽5 ραϊ πῆμ] 5ε1 :σοπβοίουβηςβδ : τ 
2 Ὅοτ. ἷν. το, 64]. νἱ. 17.--τὸ θνητὸν 
δηὰ τὸ φθαρτόν (εοπογείε, οὗ ες πδοαδβ- 
δἰῖγ: ἡ φθορά, 5ο, αδείγαοέ, οἵ φσεηετγαὶ 
Ῥεϊποὶρ 6) τεϊδίθ, 85 ἴῃ νν. 42 ἢ., τὸ ἐλε 
ῥγεξεηΐ, ἰξυίηρ δοάν οἵ {με ἡμεῖς, ποῖ ἴο 
πε ἀεδά οάν ἀεροβίιεἂ ἴῃ {με ρτᾶνε. 
Τῆς αἰογεβαίὶα “ σἤδηρε᾽" ἰδ πον ταρτγε- 
ϑεηϊδάᾶ 85 δὴ ἐπμυδεέϊέμγε (ἐνδύσασθαι) 
ψ ἢ ἱποογγαυρίίοι πᾶ ἱπιπιοσγίδ!γ ; τῆς 
ἄνο ἰάθαβ δες δαϊυβιεά ἵπ 2 Οού. ν. 4, 
μεῖς ἴὶ 8 οοποεϊνεά ἔπαὶ τῃς {ἰνίηρ 
Ὁ εἰ βείδη ν"}} “" Ῥαξ ὁ ᾽πε ἤδνν, βρί τί] 
Ῥοάγ ““ονοτ᾽" (ἐπ-ενδύσασθαι) Πῖβ ξατίμν 
ἔάτὴς, ΠΟ 01 ἐθεπ 6 “δὐδοιρεά"" 
{καταποθῇ) ὉΥ 1ἰ. 

γεῖ. 54. Ὑπὶ5 οἰοιδίηρ οὗ (δε βαϊπὲβ 
ὙΠ ῈΒ ἱπιηηογίδ!ν Γα 116 ἃ ποῖδδὶς ΟΟΤ. 
ψΨνογά σεβρεοῖζίπρ {πὸ ὉδΥ οὗἩ {πε Ἰμογά: 
τ“ ἼΠδη 1} 86 Ὀτουρῆς ἴο ρᾶ55 ἴδε ψογά 
ἴδιαι 5 τι τίεη, Θεαέλ μας δέει ςτοα]]οτσεα 
τ (κατεπόθη, ἴπε νὉ. δλάορίεά ἴῃ 2 Οογ. 
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Ὁ 4 Οογ. ἵν. 9 θγῃτὸν τοῦτο " ἐνδύσασθαι “ ἀθανασίαν" 54. "ὅταν δὲ ' τὸ "φθαρτὸν 
τιν αἰ 

ἔοπι, γι. τοῦτο 
14, νἱϊί, 
ΙΣ. 

ἀ: Ὑίπι, νἱ, ᾿ ΠΑ ΩΣ δὴ 
τό; ὙΝ ἰδ. ὁ θάνατος ἢ εἰς ἢ νῖκος ", 
ψἱἢ, 13, 
εἴς, 

ενέεν. δ, 
χνὶ. 4; 2 
Οον. χίϊ. το; (ὁ. Εἰ}. 4; ᾿ ΤῊ. ν᾿. 3; [κ. ν᾿ 95; 10. υἱἱΐ, ᾿δ, 

" ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ; τὸ "θνητὸν τοῦτο ἢ" ἐνδύσηται 

ι ἀθανασίαν, ἦ " τότε ' γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, “““ Κατεπόθη 
55. ποῦ σου, θάνατε, τὸ ' κέντρον ὃ; ποῦ 

σου, ᾷδη," τὸ " νῖκος 5; 56. τὸ δὲ ἱ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία, 

Ε Μι. ν, τδ; ΜΚ. χὲ, 23. Εἶπε. 
χχν. 8 (ξες ποία Ὀεΐον) ; ἰῃ (δὲδ δεῦδβε, 2 (οζ. Υ. 4, δἷβο ἰΐ. γ; Μι. χχὶϊὶ, δες ; Ηςθβ. χἱ. 29; τ Ῥεῖ. νυ. 
8; Βαὰν χίϊ. 16. Β 

1ο. 
τ, χίΐ, δοὸ; 2 ΚΙ. ἰΐ. «6; ]οὉ χχχνὶ. 7. ἱ Ηοκ. χἱϊ. τῴ; Αςίς χχνὶ. 14; εν, 

ΣΦ ΟἾΜ, οορ. νᾷ., ἀπὰ βενεσαὶ ΕἾ,, οτυ. τὸ φθαρτον . . - και, ταἀυοίηρ [ῃς ἴννο 
οταν οἶδιιβεβ ἴο ὁπε-τοταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο κιτιλ. Ε οπι. δε οπεῖσε ἀουδὶς 
οταν οἴἶδιιβε, βκίρρίηρ γοση αθανασιαν 'ἱπ νεγ. 53 ἴο αθανασῖιαν ἴῃ να. 54. 

3 τὴν αθανασιαν: δΝΑΙ, 17; 501 ἰπ νετ, 53. 

δγικος.. .«« κεντρον (1π (μΐβ οτάει):  ΒΟΙΜ, σ7, οορ. νᾷ. (Β 51: νεικος, νν. 

54 1... 
ἐθανατε ἐσίοδ: ἐλ ΒΟΌΟΙ, 6γ"", “ΟΡ. νξ.» μιᾷ πλὴν ΕἾ; ᾳδη ἴῃ Ηοβεᾶ, 

ν. 4 45 δδονεὴ μηέο υἱείονν 1" ὅταν, 
τὰ [5 ἀουῦ!ε οἴδυβε, τοοα}}18 τς ἀουδ]ς 

ὅταν οἵ νεῖ. 24 ἀπά οὗ νν. 27 ἴ. (5εε 
ὨΟΙ68), ννῃ]οἢ τα ρατ]. ο ἐᾶοῖ οἴ μεσ δπά 
ἰο {Πῖ8, ΑΠ1Κε τπιαυκίπρ ἐπε στεδῖ “ἤθη, 
τῆ δροοῦ οὗἉ 8 σοηϑβιιπιπιδίίοη. ΤῊς ἄε- 
βιγιοιίοη οὗὁἩἨἉ ἴδε “1δϑὲ δΠΘγΩΥ ̓ βεοῦγοβ 
ΦΌΒΟΙ α “ νἱοίοσν ̓᾿ ἴογ Ομγῖδε ἀπά Ηϊΐβ 
οὐ. Ρδὰὺ] σοττεοῖβ (πε ΤΧΧ ἰχί. οὗ 188. 
χχν, 8, ΨΕϊσοἢ πτακαβ Πεδίῃ ἔμ νἱςῖοτ,"--- 
κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας; ἢε ΔρΡεδιβ 
ἴο πᾶνε τϑδᾶὰ 86 Ηβρ. ραβϑίνεϊν ὁμίϊα', 
ἴος Μαββογειῖῖίς δία": Ὑδβεοάοιϊοπ᾽ 5 
ἀγδῃϑιδιίοθ 8 ἰἄδπεςαὶ τὰ Ῥα] 8. 
ἰαμδέσαον (ον ευεν) ἷξ οἴϊεη τεπάδγεά εἰς 
γῖκος (ἰΔῖες ατ. ἔογῃ οἵ νίκη) ὉΥ ἴῃς 
1 ΧΧ, δοοογάϊηρ το ἐδς Ασγαπγαῖς βεῆβα οὗ 
186 που ; ἰῖ5 Ηεθ. βεῆβεὲ ἱπιρ! 65. ἃ βηδὶ] 
δηᾶ πἀπαυδ] θεά ονετγίητον οὗ τς Κίπρ οὗ 
Τείτοῖβ, δπᾶᾷ ἐπεγείοτε δάτηϊβ οὔ Ρ.᾽5 
ΔΡρΡ ἰςαιίοπ. “ΤῊΪΒ 15 ἐπε ἔδγίμοβὲ σθδοῦ- 
ἰῃξ οὗ 411 ΟἿ. ρσορῃδοίεβ ; ἰξ Ὁθᾶτβ 811.- 
βίου ἰο ἄεη. {π.᾽ (ὈΠΙπλάπη ; 866 αἶβο 
ΠΤ ἱζβοῖ, οὐ ἰῃς Ιβαἰδηῖς ἰχῖ.), λῃά τε- 
νεσβαβ ἴῃς ἄοοπι ἔπεα ργεοπουποεά. 

νιν. 55-57. Αἱ 1815 οἰίπιαχ Ρ. Ὀτεδκς 
ἱπῖο ἃ ϑοῃρ' οὗ εἰσπηρῇ ονοῦ Ὠεδίῃ, ἴῃ τΒς 
βίσαίῃ οἵ Ηοβεδ᾽β γἀρίυγοιιβ δης οἱ ρδιίοη 
οὗ Ιβγδθ 18 γεβυτσγεοίίου ἔγοπη παῖ οηδὶ 
ἄεαλιῃ. [Μδῃν ἱπιίεγργείεγβ, ποννενοῖ, ρας 
Ἐδε ορρ. βεῆβε οὔ Ηοβ. χἱϊἹ. 14, 35 βου ρΡὮ 
αοἀ νεῖε βυτητηοηίηρ Πεαῖῃ δηά τὰς 
τανε ἴο ΡΥ 41} ἐμεὶγ ἔογοεβ ἔοτ [βγϑε]᾽ 5 
πη μΙδιίοη, ἀπά (μι ἰ8 δοοογάς στ ἴῃς 
Ρτορμ εἰ Β σοηΐεχε; δαΐϊ νἱοϊεηὶ ΑΙ τεγα τη 5 
Οὗ τηοοά ἃζε ομαγδοίεσγίβιίς οὐ Ηοβεα: 566 
Νονδοῖκ αὐ ἰοε. ἰὰι Ἡαπάξκονι. σ. Α4.Τ., 
4150 Οτε 8 Μέηπον Ῥγοῤκείς, ον ΟΒεγης 
ἴῃ 6.8.5. Τῆε ραββαρε μδ5 δε Ηδδσα- 

ἰδεῖς 1Π| οὐ Ῥαα]Β ποσε ἐχαϊ τε ρᾷββαρεβὶ 
φ΄ χῖϊὶ. 4. 8΄., ἀπά ρδγὶβ. ἔπεσε ποίεά, 

“Ὑ͵Βεῖς, Ο Πεδίδ, ἰδ ἰὰγ υἱοίογυ ἢ 
Ἄν Βεσε, Ο Ῥ δίῃ, 15 Εν εἰπε 

[δε βίιγεησίδ Νὸον δα 5βιίϊηρ οἵ θεαί ἰὰ 5ΐη, απὰ 
οἵ δίῃ 8 τῆς [νυ ; 

Βει το ἀοά δὲ ἰμδῆκχβ, ψ8ο είνεβ ἴο υδ {δα 
Οἴο! 
Τἠτουα σαν 1ωοτά Τουα Ομτῖδι 1" 

Ρ. τρεὶν δάδλριβ [ῃς ννογάβ οἵ Ηοβεβ, τε - 
Ῥεαίίπρ θάνατε ἰπ (ΠΞ δεοοπά [ἰπε, μετα 
Ἠοβεα νψτῖϊοβ ον δὶ (ΤΧΧ ᾷδη), βίπεες 
ἀεαΐὰ ἰβΒ τῇς πέσον δ Ρασβυαβ ἑπγουρἢ- 
ουἱ (Εἅ. ποίεβ {μαὶ ἄδης πενεῖ οσσιτβ ἴῃ 
Ῥαυβ Ἐρρ.); δηὰ δα βυρϑεκυαϊζεβ 5υη. 
ἕεττηϑ ἴοσ εδοὶ οὔ [Ὡς οἵμεῖ που ηβ 10 δ5υϊξ 
δι5 οὐγῃ νεΐη, νῖκος Ὀεϊηρ ἰαὶςθῃ ὉΡ ἔγοπα 
νεῖ. 54, Δπά κέντρον ργαρβϑιίπρ ἕο ἴπ6 
τδβουρῃι οὗ νεῖ. 56.---τὸ δὲ κέντρον κιτιλ. 
τδγονβ ἱπίο δῇ ερίρτατη ἰἢς ἀοςίσίπε οὗ 
Εοῃλ. ἱν.-νἱ1ϊ, ἀπὰ (Ἅ]. 111. τεβρεςεῖπρ ἴῃς 
ἰπίεγ- τοδίϊοπβ οὗ ϑίπ, αν, ἀπᾶ Πεδίῃ: 
“Μοτῖβ δουϊευπι αὰο ραπραΐς ποῦ Ὠδδεὶ 
Ὠἶβὶ ρεσοδίμπι; εξ παῖς δουΐεο [εχ νἱπὶ 
τιοσίεγαση δά" (Ον). δὲη ρῖνεβ 
ἴο ἄεαδίῃ, 45 ψ]Ὗὲ πιογία]ϊβ8 πον ἰΐ, ἰ(5 
ῬοϊρηδποΥ, 115 ρεπδὶ ομαγαοῖοσ δηα μυπιὶ- 
Ἰδείηρ᾽ ἔοσηλ, 8 ἐπα Ἔπεσε “ θοημάαρε οὗ 
ςοτγαρίίοη ᾿᾿ τῃδι δἰίδοδεβ ἴο ἱξ: 5εὲ εβρ. 
Εοπὶ, ν. 12, 17, Υἱ. ΣΟ, 23, Υἱΐ. 24, νἱῖς. 
10, 20 Κ[., Ηςδ. ἱϊ. τ4 ἢ Αρασὶ ἔτοτῃ βίῃ, 
Οὐγ ῥγοβεηΐ ὈΟαΙΪΥ εχίβίεηος πηυβὲ πᾶνε 
τειτηϊπαίεά πὶ {86 σουτβα οὗ παΐατα (44- 
46); δαῖ τε σῆδηρε ψουά πᾶνε θεαπ 
εῇεςιεά ἱπ ἃ ἔλγ αἰ. αν, ἱέμοιε {πα 
Βοσῖοῦ ἂπά δηριβη οὗ ἀἰββοϊ τοι ---8 ἴπ- 
ἀεεά ἐξ ν}} Ὅς ἔογ {με τεάβεπιδᾶ ψμῸ 
βανε {με μαρρίῃμεββ ἴο δὲ αἷΐνε δἱ ἴπ6 
ϑεοουά Αἄνεπε (δεα 51 ἔ., δπὰ ματΐβ.). 
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ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος - ς7. τῷ δὲ Θεῷ "χάρις τῷ " 86ς κ. 30. 
διδόντι ἡμῖν τὸ " νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 58. 
Ὥστε, 'ἕ ἀδελφοί μου ' ἀγαπητοί, " ἑδραῖοι γίνεσθε, " ἀμετακίνητοι, 

Ὁ 1 Αδέοσγτ οὗ 
δάάγεβεα, 
λει]. ἴὰ Ῥ, 
7.8. ἱ. τό, 
χορ, ἱὲ, “περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Ῥ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ τ ϑρο νῇ. 

“ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι " κενὸς ἐν Κυρίῳ. 

ἴῃ {πε σοππερςείοη, 2 Οοσ, νἱϊϊ, 4, γ, ἰχ. 8; Κογα. χνυ. 13; ΡΒ]. 
Ῥ χνὶ. το; ΡΒΙ!, ἱϊ, 30; ο", Εοπι. χίν. 20 (τ. ἐργ. τ. Θ.). 

ον ἴδοβε ν8ο “ [311] 25]6Ὲρ ἴῃ ΟἸτίβε᾽" 
(18, 2ο; Σ Τ8ε88. ἵν. 14), ἀβδίῃ, νι ]6 ἰς 
ἰβ 511 ἀδαΐξ διὰ παίυγα!ν ἴδαγεᾶ (οὐ 
θέλομεν ἐκδύσασθαι, 2 (οτ. ν. 4), ἰς 
τοῦδε οὗ 115 “ βείη σ᾿" (οὐ τ ]οῇπ ἵν. 18; 
αἰδο Ἰομη ν. 24, νἱϊϊ. 51 ἢ, χί. 25 ἔ,, 2 
Τίπ,. 1, το; εν. χχ. 6), υὲς., 16 βεπβὲε οὗ 
δύ ἀπ ἀσεδά οὗ ἰυάρτηεηι---" τατηείβί 
δάπυς ποὸ5 ρυηρίί, πο ἰδπίθη ἰείδιϊξεσ, 
αυΐα ταΐυβαη) δϑὲ εἾ18 δουπιθη, πὸ ἴῃ 
Δ ΐπλε8 να ]1α Ῥεπείγει "" (Ον.).---κέντρον 
15 δέξῃ (15 ἴῃ εν. ἴχ, το), ποῖ ροσά (45 
ἴῃ Αςἴ8 χχνὶ. χ4); Πεδίῃ ἰβ ρβεγβοηϊῆβά δ5 
8 νΕΠΟΠΊΟΙΙ5 ογαδίισα, ἱπῆϊοείη ρ’ Ροϊβοηβά 
ἀπὰ ἴδια ψουπάβ, Ηδγε Ὀβδίῃ σε βηβ 
ἙΠγουΡἢ Θίη, 45 ἰῃ Κοπι ν. 17; Βοπῖ. ν. 
21 Ρίοΐυτεβ 510 τγεϊβηίπρ ἰπ Ὀδδίὰ : τῃς 
δἴξος (ὩτουρᾺ με σαυβε, ἴῃς σᾶυβε ἰπ 
(ἢς εἤεοι.---ὙΏ1Π|ε Πεδὶ ἢ σεῖς ἔγοπι ϑίπ 
115. δέΐηιρ', ϑῖπ ἴῃ ἴυτῃ τϑρεῖνεβ ἔγοση ἐδα 
1ιᾶνν ἰῖ8 ῥοῖσεῦ. ἡ δύναμις τῆς ἁμαρτίας 
ὁ νόμος σοπάξηϑεβ ἰπίο δἰχ γοτάβ Ῥαυ]"5 
τοδοῆϊηρ οη ἔπε τεϊδείοῃ οὗ ϑῖπ ἴο ἴ,ἂνν 
(58ε6 Βοχ. ἵν. 15, ν. 20, νὶ. 14, νἱϊ, ; ΑΔ]. 
ἀϊ, τό, [1|.,) ἦν. 2χι-ν, 4)---ἰῃς νίενν, θαβεᾶ 
ΟΠ ὯΪ5 ἐχρεσίεηςε 85 4 Ῥῃαγίββε, ἐπδὲ τῇς 
ἴὰνν οἵ αοά, ἱπιροδίηρ' Οῃ 5:1] τηδη ἱτὴ- 
ῬοΒβδβίθίε γαῖ πϑοβββαγυ (ϑββ, ῥγογηϊβίῃρ 
58 ̓ νδίίοη ΡΟη ἔθσιηβ ἣς σδπ πανασ δ]8] 
δηὰ ἐπγεαϊθηίηρ ἀεί ὑρορ ποη-[18]- 
τηδξηΐ, ἰη δἤεςι ἐχαβρεγαίεβ δῖ5 βίῃ δπᾶ 
ἵπνοῖναβ Εἰπὶ ἰῃ μορεὶββ8 ραΐε; ἡ ἅμαρ- 
τία. .. διὰ τ. ἐντολῆς... με ἀπέκ- 
τεινεν (Κοσ,. νἱϊ, 11).--- ε ἐχοϊαπιδιίοη 
οὗ τοϊιεῖ, “ὙΠδηκΚβ δε το ἀοά, εἰς.,᾽ ἰΒ 
Ῥτθοίβεϊυ μαζὶ. ἐο σι. νἱϊ. 254, νἱϊϊ. χα ἔ.-- 
ΤᾺς Βα θναγ' 5 “ νἱοίοΥν ̓ Ιἴδ5. ἴῃ ἀεἰνετ- 
δΔῃοα Ὠχοῦ ΡὮ ΟὨγίβε'β ὑγσορι ἰδίου ἀεδίμ 
(Εοπι. {ἰ. 23 ἢ; οὐ ἱ. 17 ἢ, 30, νἱ. αἱ 
ρονε) ἔγοτσηι. τὴ6 οοηάεπχηϑίίοη οὗὨἨ ἁ ἴδε 
1,λν, δηὰ ἐπεγεῦυ ὅοπὶ “ἴδε ρονεῖ οὗ 
ϑἴη," δηά {ποσεῦν ἔγουχ ἰῃς Ὀἰτίεσμθϑβ οὗ 
Βεδίῃ. ἴὰνν, δη, δηὰ Πθδίῃ όσα θουπᾶ 
ἱπίο ἃ ἔἤγπι Ἵδαίῃ, οπἱν ἀϊββοϊ ρθε ὉῪ 
“δ νγοσγά οὗ τῆς ογοββ----Οαοά᾽ 5 ῥοῖσεῦ ἴὸ 
186 βανεᾶ᾽" (1. σδ; οὗ, οπι. 1. τό ,, νἱι, 
ι 8. Τμὺβ τε Αρ. ἢπαῖϊν [ἰπῖκβ δῖ5 
ἁἀοοίτίπε οὗ ἐμ Βοάϊ!νγ Ἐδϑυγγθοίίοη δηά 
Τιδηβίοσγημδείοη οὗ ΟἈγιβείδη ἴο ἢϊ8 μη ἀδ- 
ΤΑΘΏΪΔ] ἰεδοίηρ 45 ἴο ]υδιβοδίίοη δπά 
(88 Εογρίνεπεββ οὗ ϑ1π8; ἢ. χν. ἰβ ἃ μαζί 

Ν᾿ ΟΝ . 
οὶ. ἐ. 2: 

ο 8.6 υἱῖ! ἢ; 
1 : Οοι. 1. 7; τ ΤΆ. εἰ, τα, ἐν. τ, το. ἱ,ο; 

4ᾳ 8εε ἰϊΐ. 8. τ 866 νεσ. τὸ. 

οὔ ἴδε λόγος τ. σταυροῦ νοῦ ΔΣ΄οπε Ῥ. 
Ῥτοοϊαἴτιβ δὲ Οοσ. ([ϊ. χ ()).---αοά “ φένες 
ἔο 1:5 1ῃ6 νἱοΐοτν,᾽" ΟΠ ἔοσ ὰβ ΌγΥ “οὖ 
Τνοτὰ 78βὺβ ΟΠ σίβε,᾿" ψΒΊ ἢ οἰμεγνῖβα 5ίπ, 
Βίγοηρτπεηεά (ἰπβέεδά οὗ Ῥεὶπρ Ὀσοκεπη) 
ὈΥ {πε ἴμὰνν, ῃδά ρίνεῃ ἴο Πδδίῃ, ΤΒἊ 
ῬΓ. ΡΙΡ. τῷ διδόντι τὸ νῖκος ἀ5βεγίβ. τῆς 
ἐχρεγίεποε οὗ γεἀειηριίοη (ο, ἱ. 2, νἱ. το; 
2 Ὅοτ. ν. 21, χἰϊ, 5, Βοπ,. ν. αὶ ἔ,, ΕρΆΒ. ἱ. 
7) ; 5ἰπι]αγῖν ὑπερνικῶμεν, Εοτη. υἱῖ!, 37, 
ἄξοϊατεβ με σοπείῃουδ ἐσίαταρῃ οὗ αἱ : 
ἴος τῃς βεπιίπηεηξ, οὗ. Ἐοπι. ν. 2.11.1 
ΤΏεβ8. ν᾿ 16 Εῖ., ΡΉϊ]. ἵν. 4, 1 Ῥεῖεσ ἴ. 3-9. 

γέγ. 56 ἰβ5 βεῖ αβϑίἀἜ ὃγ 8π|., ἀπά ΟἹεσχθπ 
(Οἱε Ἐϊιπεϊεολκεὶε ἃ, βαμὶ, Βν., αα ἴος.), 
δἴϊεγ βεγαδίσηδηῃ ἂἀπὰ Ψ ιτοσ, 28 ἃ “'" πηδ- 
δἶπ8] ποίς "" οὗ βοτης βαγὶν Ῥαυϊπίβε, οὔ 
ἴῃς ρτουπά ἐδας ἴξ ἴΒ ουξ οἵ Κεερίπρ' νυ ἱἢ 
{με ἰγτγῖςδ!] βίγαίη οὐ ῆς ραββᾶρε, απὰ υἱτῃ 
ἴῃς ἀθβεηος οὗ ἴῃς δηϊί-ἰβραὶ ροϊεπιῖὶς 
ἔτοτὰ [818 ἘΡ. Βυε ἴῆε ἰάδθαϑβ οἵ ἐῃῖ5 νβϑσ. 
811 ἐμ οοπιεπιρογαευ βοτΣ. απ ΘΑ]. ἘΡΡ., 
Δηἃ 2Δ.ε Ὀρρεγπιοϑὲ ἔμδγα ἴῃ Ῥδυ]᾽5 πἰρμθβὶ 
τροοάβ (5ες Εοπλ. υἱ]ϊ. 31 ΄., 2 Οοσ. ν. 13- 
21); ἴδεν ἃγε Ἴχργεβϑεά γῆ δ οτἱὶρίη- 
ΔΗ δηά Ῥταρηδηὶ ἔογοε πηπλ βέα ΚΔΡΙῪ 
Ῥαυϊίπθ, δηᾶ ἴῃ ἃ σαγεμπλῖοδὶ, ἰσηα ρίηλ- 
εἶνε ἔσσῃ οὗ ἐχργεββίοῃ Βαττηοπίβίπρ υνἱτἢ 
τῃς οοπίεχῖ, ἴπ επῖβ Ερ., νυ " ΚποννΒ 
ποίμίηρ Ὀὰυϊ [εβ15 ΟὨτίβε αηὰ Ηΐπὶ οταοί- 
Βεά," τῇς Αρ. ναβ δουπᾶ το [ἰπὶς δἰ8 
1βεοϊορν οὗ τε Ἐεβυγγεοιίοη ἴο ἐπε ἄοο- 
ἰγίῃς οὗ βαϊναιίου ὃ ἰῇς Οτγοβε: 86ς νν. 
17 ἔν, ἴῃ Ρτοοῦ τῃδε ἐῃε λόγος τῆς ἀνα- 
στάσεως [5 οπε, ἰπ Ῥδαϊ5 ταϊη, ψὶτ τὰς 
λόγος τοῦ σταυροῦ. 

γεν. 58 ὑγίεῆν αἴγεοῖβ τῇς ρσγενίουβ 
ἐεδομίπρ ἀραίηβι [ῃς ἀπβεῖ!επλθπὶ σαυδεὰ 
Ὀγ ον. ἀουδίδ. Ταΐδ ἀπηροεϊϊοἴ ννᾶβ ἰαχϑά 
ἴῃ νν. 32 ἢ. νυν βεπδυδιίθαη δηά ἱρηοτ- 
δηςς οὗ αοά; ἰἰ58 ἐπεγναίίηρ εὔεεέ ὁπ 
Ολγίσεαη ᾿φογὰ ἰδ ἤδσα ἰπάϊοαίεά, Ἐὸς 
ὥστε υνἱτἢ ἱταρν., οὐ. [1]. 21, ἵν. 5, εἰς, 
--έδραῖοι γίνεσθε, “δον γουτβεῖνββ 
βἰεδάζαβι ᾽": βες ποῖς οἡ νὶΐ. 23, αἷβο χ. 
32, χί, ας ἴος {πὸ δά]., βεεὲ ραγὶβ, ἴῃ Ὁοἱ. 
'. 23 ἴδε οοπιδίπαίίοη ἑδραῖοι, ἀμετα- 
κίνητοι (΄" ποί-ἰο-θε-πιονεά ᾽) ἰ5. αἰπιοβέ 
ἰΔεπείσα!ν τερϑαϊεὰ; δἰ πλ] εν ἴπ Ατίβ- 
τοις, Νὲς. Εἰᾷ.,11., ἵν., 3, τὸ βεβαίως καὶ 
ἀμετακινήτως ἔχειν ἰΒ βρεςῆξ 48 ἃ ςοῃ- 
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ΔΗ... 
Ὁ ϑεενΐ.1, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Χνι. 

ΧΥῚ. τ. Περὶ δὲ τῆς "λογίας 1 τῆς εἰς " τοὺς " ἁγίους " "ὥσπερ 

ἐπ ποίε ἃ διέταξα " ταῖς " ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 
ε ϑεε χυ, 22. 
ἃ 966 νἱὲ, 17. 

ΤΆ, ἐξ, χᾳᾷ; κὸν. ἱ. 

τ λογειας ()) : 
ἀϊείίου οὗ 811] τίρμε δηάᾶ νἱσέπουβ ἀοίηρ. 
-περισσεύοντες κιτιλ, αἀἀθ (ῃε ροβίτνα 
το ἐς οσεροίπρ περδῖϊνε β4ε οὗ ἴῃς ἰη- 
ἡυπολίοη : “ δρουπᾶϊπρ (ονετῆονίπρ: δες 
ῬΔ1}5.) ἰῃ (6 νου οὗ {πε 1, οτά αἰνναυβ ᾽". 
τ᾿ ἔργον τ. Κυρίον («ο΄ ἰχ. τ; ΟΟΪ. 111. 23 
ἔξ, Μβῖι. χχί. 28, Ματζῖίς χὶϊῖ, 34) 15. “δε 
ψοσὶς " ΜΜὨΙοΒ {πε Τοτά Ὁ ῥγεβογῖθες, 
Ψ811: “τὰς ψοσὶς οὗ οά " (οχη. χίν. 20: 
ς. ϊ.. ο ἀθονε) ἰ5. “πὲ ψοσκ "᾿ ΕΒ οἢ 
“(οἄ᾽" ἄοεβ : ςοπίγαϑβί χίϊ. 5 δῃὰᾶ 6 δρονε. 
-  Κηονῖπρ (845 γοιι 40) {πὶ γόους [01] 15 
ποῖ οταρὶν ἴῃ ἴῃς Πμοτά." εἰδότες ἱπιρ1 165 
αϑβϑυσεά κπονϊεᾶρε, Βυ ἢ 85 Βρεὶπρ5 ἔγοπι 
ἴῃς ςοπβτγπιδίίοη οὐ ἴδ ἢ σίνεη ἴθ {Π15 
οὔᾶρ. Οπ κόπος, 566 ποίς ἴο 11}. 8; δηά 
Οῃ κενός, νεσ. 14: [ῃς “1011 15 “ δπηρίν " 
ΜΙΝ 15 βρεηΐ οἡ ΠΠυβίοη ; “66 π᾿ εϑὲ Ρ88 
Ιὰ ὰπς δοιινίεέ ἀ᾽ ἀρραζαῖ, βοσογιρ!!α ἀδηβ5 
Ι6 πέαδπξ, σοσηπης 51 δοῦνεης ἰε ἔγανδιὶ] 
τοστα δίχα, σδ15 15 βέσίειιχ ἰαθεῦτ, δοςοπ- 
ΡΙΪ ἄδληβ 14 βρῃὲσε ἄε 1᾽ ἔζδγῃεῖε γέδ!τέ " 
(44.}; Βεποε ἴδε ῥσ. ἐστὶν ταῖμεογ ἴπδῃ 
ἔσται.---ν Κνρίῳ: ἰπ τΠῈ ΒρΒετε Οὗ Οἢ σι βι᾿ 5 
δας ποτίν, ψτουρθς ἀπάεγ ΗΙ5 Ππεδάβῃϊρ, 
ΨΨΏΪΟΝ ΞΌΡΡΙε5 ἐπα Ὀαβῖ5 οὗ ἃ}1 ΟἩ τί βείδῃ 
τεϊδιίίομβ δηᾶ' ἀσέίοβ; οὔ. νεσ. 36, ἷν. 17, 
νυν. 22, εἴς. 

ὈΙνΊΒΙΟΝ ΝΊ. ΒύβΙΝΕ58, ΝΈΨ5, ΑΝῸ 
ΟΘΈΒΕΤΙΝαΒ, χνὶ. ὙΒε ΑΡ. π45 ἀεϊνεγεά 
Βἷδθ πιὶηά ἴο τῆς Οογ. ροπ (Π6 αιεδίίοῃβ 
ΜΕϊςἢ ῥσοσηρίεα τΠ|5 στεαὶ ΕΡ. Ηδ μαά 
τεβοσνοά ἰο ἰδῆς ἰαβδὲ πε ρζοίουπά δηά 
ΒΟΙε πίη Ῥγοδίετα οὗ πὸ Εὐτυτε Τ1ῖε, ἴῃ 
18 ἀτεαϊπηεηϊ οὐ ψῃϊοῃ τπε οοηςεῖς οὗ 
ἰῃξε ες ἀπὰ τπε πιο] ἰενίεν {παὶ 5ρο!]εᾶ 
(85 ροννεγξὰϊ ατεεῖς Ομυτοῦ ἐουπά {πεῖς 
τηοβϑὶ ομαγδοίεσίβιϊς ἘἼχρσεββίοη. ΤῸ (ἢς 
ἀεΐεποε δαπά Ἴχροβίκοῃ οἵ πες Ομ τι βιίδη 
Βορς οὗ {πε Ἐεβυττεοιίοη οὗ ἴδε Βοάγ Ρ. 
[μᾶ5 ἀεδνοιίβά ἴπ σμδρΡ. χν. 81] δἰβ ρονγεσβ 
οἵ ἀϊαϊεοιὶς απ οὗ ἐπεοϊορίςδὶ σοηβίγιο- 
τίοη, Ὀτίηρίπρ' ἷβ ἀτριπιεηὶ το (ἴῃς ρ]ογί- 
οὐβ σοποϊπβδίου ἱἢ ΠΙΘΗ, 'π ἃ σδ, ἴῃς 
τπουρῃι οὗ {πε ἘΡ. ουϊπιίπαίεβ. Ηε ἢδ8 
185 οαιτίεά δ΄ῖβΒ τεδάξιβ ἴδ δυύγᾶὺ ἔτοπὶ 
1πε Οοζγ. δἰπιόβρῃεσε οὗ ᾿εδίουβυ ἂδπά 
ἀεραῖε, οὗ βεηβυδίιν δηα βοοίβὶ σοστρ- 
τίοη, ἱπέεοείπρ {πεῖς ΟΒυτςῇ, ἴο 5εαὶ {μετὰ 
ἷπ ἴῃς μεανθηΐν ρίδοεβ ἴῃ ΟΠ σῖδε [6βυ85. 
ὙΒετε τετηδίη ἃ ἔενν πιδίίοσβ οὐ Ῥείβοῃδὶ 
ἱπιεγεϑῖ, το ὃς ἀϊβροβεά οὗ ἴῃ ἔνψο οσγ ἴῆσες 
Ῥαταρταρῃβ--οοποογπίηρ ἐβε οοἰ σοίίονι ΚΟΥ͂ 

ἜΣ 17; ἴοτ γῇ. ἐπ ἰΙοθδὶ τδε, γοσ' το; 3 Οοε, νἱϊδ, σ 2 Οδὶ. ἱ, ὁ (τ. Γαλ.), 2:1; 1 

Βθοτθο βῃάᾷ], 

ἐγμδαίομ (1-4), μἷς οτοπὶ ἀπά Τίπιοίγ"ς 
τηἰεπαά δα υἱϑιΐς, αὐτὰ ἐπε ἑπυϊέαϊίον ἀφο πα 
ὃν Αῤῥοϊϊος (5-12). ὙΠεδε σὲ ἐο ον 
ὈΥ δη επεγρειὶς βπαὶ ἐχκογίαίϊξοτ, ἰμῖο 
ΜΒΙΟΣ ἰδ ονεὲπ ἃ οοηπσπδαξίοη ὁ 
ϑέεῤπμαμας ἀπὰ οἴμεγ Οοσ. πον στ Ῥ, 
(13-18), ἀπά Ὀγ ἐΐε ἐῤὶεἰοίαγγ Ξαϊμέα ΐογι5 
ΜΝ ὮΏΪςἢ ἀγα [1] ἀπά δηϊπιαίεά, α Ψψοσζά οἱ 
δευεγε τυαγπίηρ Ὀεὶπρ αδἰίδομεά ἰοὸ ἢῖβ 
ονῃ αὐεοίἑοπαίε ργεείϊηρ απὰ αμέοργαῤἧ 
εἱρπαΐμγε (109-24). 

8 57. ΟΟΝΟΕΒΈΝΙΝΟ ΥΗῈ ΟΟΣΓΈΕΟΤΙΟΝ, 
χνὶ. 1-4.᾿ Ὀυτίηρ πῖ5 Τῆϊτά Μιββίομασυ 
]Τουγπεν Ρ. νγαϑ5 σο!]εοτίηρ᾽ πιοπαν ἴογ πα 
τε]ῖεῦ οὗ ἔμε Ομ γί βιίδπ ροοσ 'π [εγιβαίεγη. 
Ὑνο σΠΑρ5. ἱπ ἴῃς πιίἀάϊε οἵ 2 Οοσ. ᾶτὲ 
ἀενοίεὰ ἰο ἐπῖὶ5 Ὀυβίηεδβ, οι, 845. ἴἴ 
βεεπηβ, ῃδἃ πιονεά βίον υ ἴπ (Πε ἱπέογναὶ 
Ὀεύψεαπ ἴδε ὑνὸ ΕΡΡ. Τδα ςοἸ!εοείοπ 
διδά ὕεεη βεῖ οὐ ἴοοϊ βοῖῆε ἰἴτηβ ἀρῸ ἴῃ 
Οαϊαιία (1); ἱπ Μαοεάοπία ἴὲ πδά Ὀεθη 
ΨΆΣΓΩΪΥ δίκα ὑὰρ (2 Οοσ. νἱῖϊ. {.); ἔτοπὰ 
Αοἷβ χχ. 4 ψε ἰδασῇ δδὲ “"" Αβίδπβ᾽" αἷβὸ 
(ἔτοπὶ Ερμβεβυβ δπᾶ ἐπε πεῖρῃρουτῃοοά) 
δοςοπηραπίεά Ρ, ἰπ (δε ἀερυϊαιίοῃ νν Ὡς ἢ 
ςοηνεγεᾶ ἰδς Οεηιςε οἤεγίηρ ἰο ἔπε 
ταοίμεγ Οδυσοῖ. Α {{{π|6 Ἰδΐεγ, ἱπ ψ τι πρ 
το οπιε (χν. 25-32), (δε ΑΡ. τϑίδιβ (ὸ 
τς οο!εςίίοπ, ΙΒ ρτεδὶ βαειβέδοιίομ, 45 
ςοτηρϊειςά. Ἐνετν ργονίπος οὐ ἔπε Ῥδυ πα 
τηϊβδίοῃ Ἄρρεαῖβ ἴὸ πᾶνε αδἰἀεά ἱπ (ἢϊ5 
οδματιν, ψ ΐσῃ, ψ Β1Π|Ὸ 1 τε! ανεᾶ ἃ ἀ5- 
ἐτεββίῃρ πεδᾶ, ψγὰ5 ρτοτωρίεα αἷβὸ ὉῪ 
Ῥδυ]᾽5 ψᾶστῃ ἴονε ἔοσ 85 ρεορίς (Εοση. ἴχ. 
3)ν Δη ὉΥ Ὠἰ5 ἀεβῖγε ἴο ἱηϊξ ἰορεῖμεγ (ῃς 
αδηῖε δηὰ [ον 8} βεοίίοηβ οὗ ἴδε 
ΟΒυτοῦ, ἀπά ἴὸ ῥγονε ἴο ἴπε ἰδέζεγ {με 
σὰς αι ἢ ἀπά Ὁσοϊμπειμοοᾶ οἵ ἴῃς Ἵοη- 
νοτίβ ἔτοση πεαϊμοπίβγη (2 Οοσ. ἴχ. 11-14). 
Ρ. μὰ δίκα μαζὶ ἰῃ ἃ 8: πη1]8σ ταὶς ῦ βεπὶ 
ἔἴτοπὶ Απεϊοοῃ τῆϑπΥ γεδῖδ Ὀεΐοσε (Αοῖ5 
χὶ. 4); απᾶ ἴῃ τῆς Οοηπίεσεηος οὗ ]ογυδ., 
ΨΏε τῃε ἀϊγεςείοη οὗἩ [ῃς ΘΟ Ὁ πές τηϊβϑίοη 
νγ85 σοτησζηϊεἃ το ίπι, (6 δεδάξ οὗ τῆς 
7υάκαπ Οδυτγοῇ 1αἰὰ οὐ δῖπι {πε ἱπίυπο- 
ἴΐοη το “τϑιηθρεῦ ἴπε ροοσ" ((]. 1. 
το). Ἑοτεΐξῃ [ενν8 ὑνεῖα δοουβίογιβά, 85 
8 δοί οὗ ρῥίεςυ, ἴο τρί᾽ θπῖβῃ ἔμε ροοτ- 
ξαπᾶς οἵ τῆς τηοῖβμεγ εἴν. Τῆς ΟὨτί βιίαπ 
σοπιπηηἶν οὗ [εγυβ. δυβετγεά ἔγοτὰ σπτοηῖο 
Ῥονετῖυ. ἍΝΗμ Π|||6 παῖσγα! οὐ σοπι- 
τπετοία! ψνθδ , ἴῃς οὐτν Πνεὰ ταδὶ πΙΥ ἀροπ 
118. τε! ρίουβ οπαγδοίοι- τοῦ τμς δίίγαο- 
τίοπβ οὔ με Τεπῖρίε ἀπὰ με Ἐδαβίβ 
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2. ἑκατὰ "μίαν " σαββάτων 1 ἕκαστος ὑμῶν ' παρ᾽ ᾿ ἑαυτῷ τιθέτω, ! Ὀίδετίδ., 
Ἐθησαυρίζων ὅ,τι ἂν 3 

4; {κ. χχῖν. στ; [0. χχ. 1, 19. 
παρα, οἵ. 4 Τίτα. ἵν. 13; Τὶς, χίχ, γ, δἴο. 
ψί, τὸ 2. ἢ 1ἰς, χιὶ. σι; 4 ΚΙ. χχ, σ7. 

Κα Οοε. χὶϊ, τᾷ; Βόχῃ. 
1 Εοπι. ἱ. τὸ 

866 χὶν, 
εὐοδῶται 5: ἵνα μή, "ὅταν ἔλθω, " τότε 27, τν. 31. 

ξ ἈΠ Χχ. 7; 
Ὁ [ἢ (δῖβ βεηβε, Μ|ς, χνΐ. ο; 1Κ. αν ϊ. τὰ. ἱ Μι. ΣΟΙ 

ἱϊ, 5; [8κ. ν᾿ 3; 2 Ῥεῖ. ἐϊ1. γ; Μὲ. 
; 310. 2; αεῃ. χαχῖχ. 3, 23. 85 τὰ ϑ8ες ὌΜΡΝ 

ἴσαββατου, 411 ὑπος, δυῖ δὰ" (σαββατω), ΞΕ ΚΙΜ. 

Ξεαν (ὃ), ΒΙΜ. 80 ΥΝν.Η., τη ογγαΐν. 

τῃγοηρεά ὃν [εν ἔγοτη πε ν8 016 ννοσ]ά ̓  
δηά ἰῃῈὰ Ναζάσεηθβ, ΨΏ1ΠῈ βυβετὶπρ 
ποτα ἔπε ἱπέδεηβδε δίροίσυ οὐ {πεῖγ σοηι- 
ῬΑιγιοίβ ἱπ οἰπεσ ψγαυ8, ψουὰ δπά ἰΐ 
65Ρ. αἰ Πῆσυἱε ἴο ραγίϊοίραίς ἴῃ ερρου- 
τηδηΐβ οΘοπηξοίεα Ὁ τε]ϊρίοη. σἱ ΤΠ 685. 
11, χ4 ἱπεἰπηαίε5 ἐπι τπς ᾿υἄσεαπ Ομυτομεβ 
Βδά τεοθηιν ὑπάδγροηε βενεῖα ρεσβε- 
ουἰίοη. ; 

γεγ. σ᾿. “Βαϊ δρουΐ ἰῃς οο]]εςιίοι 
ἐπα (15 τηδἄε) ἔος ἐδιε βδαΐπιβ᾽" (τῆς εἰς τ᾿ 
ἁγίους). ὙΏ15 οἶδπιδα ταῖρι δὲ οοπβίγαεά 
8485 ϑυθοτγάϊπαίς (ὁ [μ6 [ΟἹ] ονίηρ ὡς 
διέταξα; ἰξ τελάβ πιοῦεῈ πδίυγα! ἢν 45 ὦ 
ἀεέαελιεά ἐξέϊς το ἴμ6 ρᾶτ.---ἰἡἀϊοδείηρ' (15, 
ΒΕΘΙΪΏΡΊΥ, 85 ἀποίμοσ ἰορὶς οὗ πε ΟΒυτο 
Ιμεξίεσ : νἱΐϊ. αὶ νἱϊῖ. σ, χὶΐ, τ). Ὑπὲ βὰὉ- 
Ἶεοῖ 15 δ υδδά το 88 οπε ἰῃ ψβίοι τῃς 
Οοτ, ψψεσε δἰτεδάνυ ἱπιεγεβιεά (Ξεα 2 Ο(οσ. 
ἰχ. 2).---λογία (πιοτα σοττεοι!ν 5ρΡΕε1: λογεία) 
Ξε οἱ. ατ. συλλογή, οΓ ἔρανος (εἶπδ-“0η- 
ἐτυθοκίν εἰβεννπεγε ἱπ Ῥαὰὶ χάρις (3), 
εὐλογία (2 Οοτ. ἱχ. 5), λειτουργία (2 Οοτ. 
ἶχ, 12), κοινωνία (Εοπ. χν. 26). ΤΊ {πὲ 
οἴδες ἄγ [15 τννογά σουηϊεά 485 ἃ λ.,. ἴῃ 
(τ. [πἰογαίυσο; δυὲ ἐπ Ἐργυρίίδῃ ὅτ. 
Ῥδρυτὶ διγπὶβῃ ἱπβίδποαβ οὗ 1 85 ἃ Ῥιιβὶ- 
Π655 ἴογπὶ, ἀεποίίηρ,, δίοηρ ἢ λογεύω 
(τοπλ ψνϊομ 1ὲ 5ῃουᾶ δὲ ἀδγίνεα), ἐλέ 
οοἰϊδούῥηρ οΥὙ νιον εἰϊμαν 'ἱπ τῆς νὰν οὗ 
ἱπηροϑίβ ΟΓὁ νοϊπηίΑΓΥ δϑβεβϑιηθηΐβ.: 568 
Ῥεἰβδιιδηη᾿β Βὲἐδεϊςἐμάΐεη, ΡΡ. 40 Ε',, Ηη. 
ἴῃ Μεγετβ Κοριπιεηέαγ αὐ ἴος.-- πε Οοτς. 
υπδειβίαπα ἔτοπὶ ῥγονίουβ σοτηγηυπίοδ- 
εἰοπβ ψγῆο δίς στηδδηΐ Ὺ “ἴμε βδίπίβ᾽᾽" 
(7. Ἄοπι. χν. 31): Ηΐ επἰπῖκβ ἐμαὶ {πὰ 
ΟἸ τί βείδῃϑβ οὗ [Ἔγαβ. ἅτε δὸ οδ᾽Ἱεά δγ εηρεῖρ:- 
ἐπεε, Ὀὰϊ βυςἢ ἃ ἀἰπεϊποιίοπ 18 υη- Ῥαυ]ης 
(641. "1, 28); ταῖδμιοσ, ἰᾷς ἴδοϊ ἴπδὲ τῆ 
οΟἸΙςοϊίοπ ἰδ τιδᾶάς ἴοσς τῆς ϑβαΐγές σοπι- 
ταεπᾶβ ἰξ ἰο βαίπιβ (1, 2: οἷ 2 Οοσ. ἴχ, 12 
8). οι πλϊπί δέγυ 18 ρασζί οὗ “τῆς νοῦς 
οὔτδε [οτὰ ᾿" ἰῃ ψΒίοἢ τπς Οοσ., ἃ τοηϊδηΐ 
δδο, ψεγε δἰάάεη ο “ Δρουπά᾽" (χν. 58). 
--ὥσπερ διέταξα κιτιλ.: “70 δῖ 451 ρανε 
οτάοσ ἰο {ἰδ6 ΟΒυτγοῦδβ οὗ Οδἰαιία, 8ὸ 4150 
ἄο γομ οὶ ", ὙΒΐ5 ἀϊτεοείου ψγὰ5. δἰπῦ 
δίνβη ὉΥῪ Ῥ. Ῥεγβοη δ ν ΟἹ 15 [αβὲ νἱβὶϊ ἴο 
(.4]. αἱ δε ουΐϑοῖ οἔτμε ΤὨΪγά Μιβϑίοπαγυ 
Τουτπεν (Αοιβ χνἱϊ!. 23), τῆοτς τμᾶπ ὑνὸ 
γϑατβ δεΐοσε, ος [Ὠτοῦυρα ἰδἰῖεσ οσ πιθδ- 

γΟΙ. 11. 

5 ενοδωθῃ, .ΑΟΙΚΜ, εἰς. 

ΒΕΏΡΕΙΒ ἴγοπη ἘΡΠΕβαΒ δὲ ἃ ἰδίας εἶστηβ. 
ὙΠ15 τεξ. {δἰ γν ἱπιρ! 165. τπδὲ ἐμε ἀτγᾶηρε- 
τηθηΐ τπηδάβ ἢδὰ θέθη βιισσαββέωϊ ἴῃ δ. ; 
ἴῃς Ὀαβίπεββ δεΐῃρ' οοπηρίεἰε ἃ (ποτε βοπιδ 
ἘΠΕ ἀρο, ἴπε Αρ. πιδκεβ πὸ ορβεγνδξίοῃ 
ἀΡοη ἴδ ἴπ {πε δχίδπε Ερ. το τῆς Οδἱ]., 
ΜΈΙΟΙ νγὰ5. ῬγοῦδθΙν οοπίετηρογασυ Ὑνἱ ἢ 
1 δηά 2 Οος. (ϑεβ 1νῖ., 7ηπέγοά. το 641.). 
Οη ἴδε αυεβιίίοη 48 ἴο {πε ῥαγέ οὗὨ “ 6Δ]- 
(ἴα " ἱηϊεπάςδά, 566ὲ 1πὲγοά. ἴο ΘΔ]. ἱπ 
{818 Οοσημ., δηᾶ ποῖδϑ οὐ {π6: γείδνυδηϊ 
ῬΆ556Ρ68 ἴπ Δοΐβ, 
ει. 2 τϑβεαῖβεβ {πεῸ6 σὰϊβε γεν οὐ ΒΙ Υ 

Ιαϊά ἄοννῃ ἴογ ααἰδεία : “"Οπ ὄνεῖν ἢσϑί 
(αν) οὗ (με νγεεκ [εξ εδοῦ οὔ γοὺ ὃὉγ Πἰπι- 
861 {-Ξ δὲ ΒοπΊδ) ἰδὺ ἀρ, πιδκίηρ ἃ βἴογε 
(οὗ 1), νμαίενοσ πε τῇδ δε ργοβροεσεὰ 
ἰη ","-ομίαν σαββατου--- εελᾶά «παύδαΐᾷ 
οΥ͂ δασἠτπαδδαέ)ι---ἀσοοτάϊπρ ἰο Ηεῦτονν 
ἰάϊοπι (Ξεε ραγὶβ.) ἔοσ ἔπε ἄδινβ οὔ πα ννθεῖς, 
186 ἴεττι κυριακὴ ἡμέρα (εν. ἰ. το) ποὶ 
Ῥεΐπρ γεῖ οσυγγεηΐ, ἡνἢ116 ἔῃ Βεδίμεη πᾶπλα 
(ἀΐσς 5οἿ15) ἰβ ανοϊδεὰ. Τα εατίϊεβὶ τηεη- 
τίοπ οὗ {π15 ΟΒτίβειαπ ἄδυ, βοὶπρ ἴο βᾷουν 
1μαι ἴῃς Εἴγθε δύ, ποῖ ἔπε ϑαῦθδίι, νγὰβ5 
αἰτεδάν [με ϑδςοτεά δν οὗ ἴπεὸ Οδυτοι 
(υ΄. Αςῖβ χχ. 7), ἀρρτορτίαϊς ἐμεγείογε ἴοσ 
ἀεεάβ οἵ ομαγίευ Ὧ Μαδῖὶ. χἱϊ. 12).---πταρ᾽ 
ἑαυτῷ, ἀαῤ«ὰ 54, εἶξε ἱμὶ (δεε Ρδ:|5).-- 
θησαυρίζων, “τλακίηρ ἃ ἰτδάϑαγα," ἄδ- 
βοσίδεβ εδοὴ Πουβαμοϊάθ “ ρδυϊδεῖπι σι- 
ΤΑΌΪατ 8114 ὲπὶ ἔδοίεηβ᾽ (6τ.), {11 δὲ τῃς 
επά [ῃς δοουπγυϊαιεά βίογε βδῃουϊά μὲ ραίά 
ονεῖ.---εὐοδῶται (ἔτοτη εὖ δηά ὁδός, ἐο Ξεπά 
τοοῖ! ομ ομδ᾽ 5 ταν) 18 Ὁτ. 507.» νει ἂν οὗὨ 
ΠοπείπρεποΥ δηᾶ ὅ, τι ἱπ δος. οἵ Βρεοϊῆοᾶ- 
εἴἰοη : ΔΩΥ ΠῈπ|Π βυρεγῆυν τἢδι Ῥχγονὶ- 
ἄεπος παῖρῃς ἴῆγον ἴῃ ἃ Οογ. ΟΠ τί βείαπ᾽ 5 
ΨΥ, Ὧς σουἹά Ραΐ ἱπίο {Π15 βαογεᾶ ποατγά 
(τ. 2 Οον. νἱϊϊ. 12). Μϑην ἱπ {π|8 Ομύγοῃ. 
Μετ βίανεβ, ψποὰὲ γαρε8 οὐ βίδιθα ἰη- 
οοπιε. Τῆς ΝΕ. τεπάεγβ, “" αυοά δὶ Ὀδπα 
ΡΙδουετίς," δ ἐπουρῃ τοδάϊπρ ὅ, τι ἐὰν 
εὐδοκῇ; δἀηά Βρ. ὙτοΟ ΡΥ, ΟΝ ΘΟΠῚ- 
τιοάυπι δἰς ".-οΐνα μή, ὅταν ἔλθω, τότε 
κιτιλι: κἴδδὲ πδγα ταν τοί δεῈ, πε 
Ι οοπα, σοἸεοἰίοπβ σοίηρ ὁπ {π6η᾽. Ῥ, 
ψουά ἀνοϊά {πε ἀπβθοπλ ποθ ἀπά ἐπα 
ἀἰῆσυϊεν οὗ ταἰβῖπρ' ἴπ6 πιοπον βυδάδηϊν, 
αἱ (ἰς Ι48ὲ πιοτηεηΐ ; ἃπά πε υνίβῃῆεβ 'νῇεη 
ἢ σοπΊεβ ἴο δὲ ἔτες ἴο ἀενοῖς ἰμγβεὶῖ (Ὸ 
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5 Δἰφοὶ, δ λογίαι γίνωνται. 3, ὅταν δὲ " παραγένωμαι, οὖς ἐὰν "δοκιμάσητε,1 
τα} Αοῖρ » δι᾿ ἐπιστολῶν ' τούτους πέμψω “" ἀπενεγκεῖν τὴν ᾽ χάριν ὑμῶν εἰς 
Ὑικαξ.5ι, Ἱερουσαλήμ " 4. ἐὰν δὲ ἡ 3 " ἄξιον 3 τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ 
ιν) πορεύσονται. 

ΟἾπΣ Πς Κ, ᾿Ελεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν " διέλθω, Μακεδονίαν 
βεηθς, 8 γὰρ ᾿διέρχομαι" 6. “πρὸς ὕμᾶς δὲ "τυχὸν “ παραμενῶ,Σ ἢ καὶ ὁ 
Ὁος. νἱ!. ἡ Ξ ἿΞ » 
8; βου παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με "προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι " 

82:1 Τῇ. 
8,4. ΟἹ. Μϊ, τῷ Ῥ- Οὐτ. ΧΟ τς; 2 ΤΆ. ἰἰ, 4, 16, 1]. χα. ᾳ εν. χνί!. 3, χχί. το; Αοίδ χίχ. 12. 
ΤᾺ, χνὶ. 22: Μίζ, χν... τη (δῖα βεῃβς, 4 Οοσ. ΨΗΙ. 6΄.10. κ5. 1 σεη, οὐ ἐλέγρ, Ἐοτη. ἷ. 3211 
Τίσι, ἱ. χ5, ἵν. 9, Υ. τϑ, Υἱο Σ ἢ 1ἱ Ἔχχ, ἴῃ [.Κ. καὰ Αςίε ; Με ἐϊ. δ, Ηετε οὐἱν τνἱἢ ἐπέ, ; οὐ. 1υἱκ. χχῖν 
ἔν ἔϑεε χ.Ι.  Β1Ὁ]. κ.}.; οἱ. Ἰάΐοτα ; οἱ. χἷν. το. Υ καταμενω, Αςίβὶ. 13; παραμενω, 
ῬὮΒΠ, ἃ 25; Ηδεθ. νἱϊ. 43; 7.85.1, 25; 6ς8. χ] έν, 33. ν Τίς, 111. 12; Αοίβ χχνῖϊ, 12, χχνϊὶ. τσ. 

χα Οος, ἑ. τό; Εοχα, χν. «4; Τίς, 1]. 3; ς 10. 6 ; Αςίδ χνυ. 8, χχ.' 38, χχὶ. 5. 

1 ΔΟΒη,., Τίβοι., Ττ,, ΝΝ.Η., ἘΝ. νιανρ., ῥίαοε ἐπε οονερια αὐέον δι᾽ επισ- 
τολῆην, αἰϊδοῃίηρ (δἰβ δάϊαποι ἰο δοκιμασητε: ξες ποία Ῥεΐον. 

3ᾳαξιον ῃ: ΟΑΒΟΙΜΡ, ϑ8ὸ0 οτἴξι. εἀά,, εχο. ΤΊβοΝ. ὶ 

δκαταμέενω ()): ΒΜ, 6γ"". 80 ΥΝ.Η. δηά Ὑγεἶβ8 : παραμ. Ἰοοῖβ {|Κε δῃ δβϑίπηῖ- 
ἰλοη ἴο παραχειμασω ; {πε δίτοηρος καταμένω 16 ᾿πέσ ποῖον διιίηρ, ΌῪ οοπίγαβὲ 
σἱ ἐν παρόδῳ: 566 ποίε Ῥεΐον. 

40»:. και (ὃ) ΒΜ; ἿΝ.Η. ἐκί.--τκαι ἰῃ ἡπανᾷ. 

Βίρῆες γηδίζεγβ (οὐ, Αςἰδ νἱ. 2)----" πῆς δ11α 
Δρεηδ᾽" (Β5.) 

γν. 3,4. ὙΠε Οος. δτε ἴο σῆοοβς ἅἄεΐε- 
ξαῖεβ ἴὸ Ῥεᾶσ ἐμεῖς Ῥουπίυ, νμο ΨΗ] ἰτᾶνεῖ 
ἴο ]6γὰβ. ψ τ Ῥ., 1{ (818 Ῥς ἀεεπιδά δὲ. 
Αοίβ χχ. χ-4 βῆονβ (παῖ ἴῃ {π6 ενεπὶ ἃ 
Ιᾶτρε πυτῆρεγ οὗ τεργεβεπίδεινεβ οὗ ὕεη- 
Ἐς ΟΒυτοῖῆς5 νογαροά νι Ῥ,, ἀουθε} 855 
οὐ {Π18 σοτηπηοι πτπὸ τὸν ἐπιστολῶν 
πΊΔΥ αυ 811 ν οἰἐπεγ δοκιμάσητε (ΒΣ., Ον., 
Ἐεὶ, ΑΥ̓͂. δηὰ ΚΥ͂. ἐχί., Εά.) οσ. πέμψω 
(ΕΝ. τρᾶγρ., στ ατ. ἘΠ, δηά τηοβὲ 
τηοάεσηβ). Βεῖῃρ' σβόβεη ὃγῃ {Πε Οος., τῇς 
ἀεϊεραίεβ βυγαῖὶν τῆσβὲ μᾶνα οτεάςπίϊαϊβ 
δον ἐΐδηι (ε7. 2. Οοτ. 11. σ, ἀπά Αςίβ χν., 
ἴοτ βυςῖ ἰεἰίετβ ραββίηρ ἔγογση ΟἸυγοῦ ἴο 
ΟΒασοῖ ; δἷβο σ ΟἸἹεσω. σα Οογίπί.). Αἵ 
τῆς βαπης {ἰπ)6, 45. Ῥ, ἰ8β ἀϊγεοιίηρ (ἢς 
ψνῆοϊα Ὀυβίηδδα, δ νν1]} ““βεηα᾽" [πὲ ἄδ- 
Ῥυξίεβ δηά ἰηϊγοάπος τπ θη δἱ [ογβ. Οἡ 
δοκιμάζω, βες ποίε ἴο [11], 13.---ἐδὰν δὲ 
ἄξιον ἡ κιτ΄λ., “Βαϊ 17 τε Ὀ6 ψοσίἢ 816 
ἰδὲ 1 5μοιϊᾷ ἰούγηδυ ἴοο, ἔμεν 8041] 
Ἰοῦσμαυ νἱἢ πὲ ᾽᾿-τὰ Ὠἰπί {πᾶς Ρ. τννου]ά 
ΟὨΪΥ ἰδκε ρᾶγῖ ἴῃ ῥγαβεπίηρ' {ΠπΠ6 οΟ]]εο- 
ἔοη 1 τς σμαγαοίεσγ οὗ τῆς διά βεηΐ πηδάς 
ἰε ογεάϊιδθιε; οἰδβεγνγίβε (πῃ ἀείεραίεβ 
τασδὶ ΡῸ δἷοπε; ἢ Ψ}] τοὶ δββοοϊδίς 
Εἰτηβ6 1 ἱΠ ἃ γιδαη μεν. ὙΠε ἰπῇ. 
([ῃ σεη. ςδ8ε), τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, ἅ6- 
Ρεημάβ ου ἄξιον---““ΜΟτΙὮΥ οὗ τὴν ροϊπρ,᾽" 
ἐξ κἱ ἀϊριπμπι ἔπεσε τὲ δὲ ἐρὸ δαπὶ᾽" (Ν6.); 
ἴε σαπ παγάϊν θὲ βοξεηδά ἱπίο “"{ἴ ἴὲ ὃς 
τρις (βεε ΠΥ ΟἹ ὯΠῪ ρῥτοιιπά: 85 ἰἴπ 2 
ΤΉδ55. ἷ. 3, ψθεσε ἄξιον ἰ5 ἀπαηιδ[1ῆε4) 
(μαι 1 βου ρο᾽ (Εά.)---ἃἂβ (πουρῇ 

δες ΑΡ. ἀεργεοδίεά δείπρ οδιίγυδῖνε; ἢς 
16 φυδγάϊπρ Ὁ15 βε! ἔγεβρεοί, θείῃ ρ' βοδγοεῖν 
βύτε οὗἩ 186 1ΙΡοτγα εν οὗ ἔπε Οοσ. “ }π5ίϑ 
επεἰπιδείο 8αϊ ποῦ εδὲ βιρεγρίδ"" (Β}.). 

8.58. ΝΊΒΙΤΒ ΤΟ ΟΟΕΙΝΤΗ, χνὶ. 5-12. 
ὙΏς διγδηρεπιεηίβ ἔοσ ἰῃς ΟοΙ]δοτίου πανα 
Ἰεά Ῥ, το βρεαξ οὗ δίβ ἀρργοδοδίῃρ νἱβὶξ 
το Οοσ., απὰ μα Ἴχρίδίπβ τῆοσε ἀθβηϊ εν 
δ΄5 ΡΙδηβ ἰῃ [815 τθβρεοῖ (5.0). Τωμοίλν' 5 
σοτηΐηρ, ἐδουρἢ ποῖ οεγίδίη, τῆδὺ 6 
Ἰοοκεά ἔογ βρεεάϊνυ; δπά ἰῃς Αρ., τε 
ΒΟΙΊ6 Βοϊοἰειάς, Δ9 5 ἔοσ ῃἰπὶ σοηϑίἀδγαία 
ἀγθαίτηθης (το 4). Ἁῤοϊϊος ἰβ ποὲ οοζηΐπρ' 
ἂί ῥγεβοπί, 25 {πε Οοσ. βεεπὶ ἴο πᾶνε ἄ6- 
εἰγεὰ δηὰ δ Ῥδὺϊ μαά ὑτρεὰ προη Βίτη; 
86 γγείεσβ ἰο νγδῖξ π8Ὲ} οἰτουτηδίδηοεβ 
ὯΥῈ πῆοσα ἕλνοιγαῦϊα (12). 

γν. 5,6. “ΒυΐΓ 1 ν}] σοτηε ἕο γοιι, 
ΨΏδη 1 πᾶνε βοῆς ἑπτοιρ ἢ Μασεάοηϊδ." 
ὙΤΒῈ ΑΡ. νυτίτεβ ἔγου ΕΡἤεβιβ βοῖης εἰσπης 
Ῥείοτς Ῥεπίδοοβε (8), ργοῦδθὶν δείοσε 
Ἑδβίεσ (ν. 8; βεεὲ ῃοίθ); δε ἱπίεπάβ ἴο 
ἔτάνοῖβαε Μαοοάοηϊα ου δὶβ ψγδὺ (διέρ- 
χομαι, τερεδίεά ψ ἢ Ἔπιρῃδβ8, γα ρῸ ΔΤ Ὺ 
ἄεηοίεβ ἴῃ δε Αςίβ απ ἐυαηρ εἰ οέϊς ἰΟΉ7 Σ 
866 χί, 6, χνΐ. 6, χχ, 25, εἰς.), οοτηρί ἐπ᾽ 
τῆς Ψοτκ οὗ Η15 τηϊββίοη, ἔμ δα 50 δΌΓΙΡΕΪΥ 
τεγῃηϊηδίεᾷ (Αςί(β χνυΐ. ἢ). ὙΠῚ8 ἰδϑῖς ἢ] 
τεαυῖγε οοηδβίδγαῦϊε εἰπιθ (1: οσουρίεά ἐπα 
ΤΟΙ ὮΒ Οὗ διιπηπηεῦ πα δυΐζασηη, ἀυτίηρ 
ΜΏΐοἢ (π6 Αρ. ρεπείγαίβδά δεγοπά Μδο. 
ἱπίο ΠΙγεῖα; Εοχῃ. χν. 10), 580 {πδὲ Ῥ. 
εἐχρεοίβ ἕο 8εὲ Οοσ. ποὶ πιυσῇ δεΐοτα 
Μἱηίεσ (6). Ηε δάδβ ἐπογείοσε ἴῃ ἐχ- 
Ρἱαπαϊίϊοη, “ΕἘὸγ 1 δπὶ ροίηρ (Ὡσοιρη 
Μδςοεάοηϊα (ἐγαυει δηρ οὐ πε τερίοῃ: 
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Ἴ- ᾽ οὗ "θέλω γὰρ μᾶς " ἄρτι ἐν " παρόδῳ ἰδεῖν - ἐλπίζω δὲ1 Χρόνον Υ 89: χ. 56. 
τινὰ "" ἐπιμεῖναι “ πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος " ἐπιτρέπῃ.2 8." ἐπιμενῶ " Ν'Τ. Ἁ. 

3 . δι 
᾿ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τῆς " Πεντηκοστῆς - 9. ἐθύρα γάρ μοι “ἀνέῳγε χχανῖ, 

ες , 
ᾧ Ὁ μεγάλη καὶ " ἐνεργής,Σ καὶ " ἀντικείμενοι πολλοί. το. ἐὰν δὲ ἔλθῃ Ὁ ἴδ εν 

Τιμόθεος, ( ' βλέπετε ἵνα " ἀφόβως “ γένηται " πρὸς ὑμᾶς" τὸ γὰρ ὅμν τ 
δεῖς 

ῬΕΪ. ἱ. 44; Αςὲα εἰς εἰπιοα. 866 11, 3: αἴδο χα ΤΆ, ΠΣ ὡς; ; ΡΟΝ ἃ 5:8 χῖν. 8. 9 Αείε ἱϊ, τ, χχ. 16: τοῦ ἤν ΤΣ ἘΝ παρὰ ὙΠῸ Σ" Ἣν ἐρετες ὦ ΣῈ ν, 27; Ἐεν. 11], δ, 20, ἵν. τ; 18. χίν. σ. ἘῸ; θυρα (Ά8κᾳ.), πεῖς, χὶὶ!, 64; 10. χ. ο; οϑ. ἰΐ. δ. οι ἐδε νῦ., 2 Οογ. νἱ. τσ ; Εοσα, ἢ, 13; αν. ον Μι. νἱΐ, γ ἴ,, εἰς. ΠῚ ἐϊτα 6; ΗδΡ. ἵν, 14; “γειν τγῆμα, 8εε χίϊ. 6; -γεια, ἘΡΏ. ἱ, τῷ, εἰς. Ἐ ὅαϊ, ν. 17; ΡΒΪ!. ἱ, ο8; 4 ΤΆ. 1, 4; τ Τίπι. ἱ, τον ; ωκο, χιῖῖ, τ, χχὶ. σ6: Ζεςι, ἱἰὶ. χα. ϑ8εεὶ. 246. ΜΙ Ἧ 
ἅτ; ]0άο τα; γε; Ῥιονυ. ὶ, 453: ὙΝ δά, ανὶ!. 4. μον τ ἐς 

ΈΡΒΗ; 

Δ γαρ; 411 πος. Ῥαξ ΚΙ,, ἀπά 41} ἀπο. νεσββ. δπὲ εγτρ. ἴδ, 

Ξεπιτρεψῃ, ΜΑΒΟΜ (Ρ «-Ψει); “πῃ, ὙΝεδίειῃ ἀπά ϑγείδπ, 
8 ἐγαργης, βοτπε ἰδίέ. δηὰ νρ., συξάδης ; τὸ εχίδως ασ. οοάά, 
4 Τειμοθεος, ἃ ἔλνουτίίο ἰϊδοίθη) οἵ Β"Ὦ". 

Ρτ., Οὗἁ Ἰσασωΐπεπέ ρυγροβε); Βαϊ στ γοῦ 
ὈΔΑΡΙΥ Ι 111 δοϊάς (καταμενῶ, 48 ἰπ ΑοίΒ 
ἵν 13, 56 πΙῆεβ, ὈῪ οοηίσαϑβὲ ἴο διέρχομαι, 
Ἀδεῤὶτιρ' ἐο (ον. Ἰμβιεαὰ οἵ ἐουτίηρ Γπσου ΡὮ 
Ἐμ6 ῥγονίποα), ογτ[Ὄνεη] ρεπὰ [6 ψἱηΐοῖ ἢ. 
Ῥδυΐ υν1}1 εἶπιθ Π15 νἱβιε, 15 ροβϑιῦ]6, 80 28 
(0 παῖε 5 υνἱπίετ- συδγίεγ ἰπ Οοσ.; ἴῃ 
ΔΗΩΥ͂ ζᾶ56, δη Πα δτγγῖνεϑ, μὲ Ψ111} ρῖνα 
ἔδα Οοτ, {με {1} βεηεῆς οὗ μἷβ ρσεϑεῆςα. 
Ης ἀϊά 50 βίδυ ἔοσ ἕῆγεε τηοη!ῃ8 (Αοί5 χχ. 
3). Ἐὸοτ πρὸς, ἐπ οομύενεε τοϊίμ, Βεὲ νν. 
7, 1, 11, 3, πὰ ρϑ:]5.---τυχὸν (4ος. 408. 
Οὗ ποιυξ, ρΡίρ.) ΞξΞ εἰ τύχοι (Ξεε ρ41].)--- 
ἈΠΟΙδΠοι οὗ ἐπα οἱ. ἰάϊοπι5β οοηπῆπεά ἴο ἐπ 
ἘΡ. ; ἴεἸηἀϊσαἕαβ ἔπε πποεγίδίπίν οὗ Βυτηδῃ 
Ῥίδηβ, ἀπά 15 ῥίουιϑίυ τερίδοεα Ὁγ ἐὰν ὃ 
Κύρ. ἐπιτρέψῃ ἴῃ νετ, 7.-ῚῈ 1ῃ15 ρίδη Ρ. 
[485 ἃ δυστίπος δίπι, νο 6 τηθητοηΒ ἴο 
δον ͵5 ἀερεπάδηοε οὐ δε Οοσ.: “πῃ 
οτάες ἐμαὶ γον τῶδυ βεπὰ τῆς ἰογναγά, 
ΠΕΓΈΒΟΟΝΕΙ ἵ ΠΊΔΥ ΡῸ "--ἶ,δ. ῬτΟΡΔΡΙΥ, 
Ἐπουρῃ ποῖ οσετγίαίηϊν, ἰο [6γτ8. (4); οὗ. 
ΨΟΙ. 11, 2 Ὅοσ. ἱ. σό, Εοπὶ χν. 24. ἴἰ 
"νου Πεὶρ Ῥ., ψῇοβε ἱπῆσγγη 65 σεαυῖγεά 
{θην αἰταπείοηβ, ἴο μανε ἃ βοοά ""βεπᾶ- 
Οἵ '" οἡ διἷ5 Ἰεανίπρ Ευγορθ. ἃ βεπεγοιβ 
“ἐροἸ εσείοι ἔογ ἔπε βαίϊηιβ᾽" ψουἹάᾶ ὃὈς 8 
ψεΐσοτης {ππ (1, 4). 

Ψψεῖ. 7. “ἙἘοσὶ νψουϊά ποξ βε6 γοῦ ποῦ, 
ἴῃ ρββδίπρ ; ἴοσ (γὰρ) 1 ορε ἴο βίδυ βοπιε 
Ἰεηρίδ οὗ {ἰπι6 ἡ δὸν τινὰ) ψἱἘ γου, 1Γ 
ἴδε Ιμοτά ρεγτγῖξ,᾽"" Ῥ. οουἹά δανε οτοββεὰ 
ῬΥ 8εᾶ δπὰ ἐδκεη Οοσ. οη μὲς ταν ἴο Μδος. 
(,. 2 Οος. 1. σϑ 1); τε Οοσγ. μὰ τε- 
αιυεβίεά Π[5 βρεεάυ σοπχίπρ, ΜΕΝ τρις 
δανε Ὀδεῃ 50 διγαηρεά. Βιῖΐ βυςῇ ἃ νιδβὶϊ 
οουἱά οπὶν πᾶνε θεέ ἐν παρόδῳ (εχρίαἰη- 
ἰῃρ ἴῃς ἄρτι), “ἴπ τὴ ψψαυ-δν,᾽ 48 πε 
ΒΌΤΩΠΙΘΙ τηυδὲ δα ἀενοιεά ἴο Μᾷδο. ; 818 
βγὶηρ υἱβί: νου ποὲ θὲ οὗ βεγνίςε ; ἔμεσα 
[5 τυ ἰὸ Ὀ6 ἄοῃς δὲ Οοσ, (χί. 34, εἴο'), 

ἀπά πγβεπ [86 ΑΡρ. ἄοεξ οοσῆς ἢς σηδαπβ 
ἴο βέδυ ""δοσὴς εἶσι. Ηἰ8 γδοεπὲ ββοτί 
υἱβῖε δὰ θεδῃ ὙΟΥΥ υπϑαι βέδοίοσυ (568 
Τπίγοά,, ΤΏΡ. 11.).---Εον ἄρτι, 5:6 ποίε 
Οπ ἵν. ΣΧ; [ξ 15 ἴῃ ἰδοῖξ σοπίγαϑι ἢ {πα 
ἔπτυτε, 88 ἴῃ χίϊΐ. σ2Ζ. Εοσ ἐπιμεῖναι, “το 
ΒΙΔΥ οη᾽ (1η ε1π16)---αἀἰδεϊρτι με ἴτοτι 
καταμένω, “ἴο δἰᾶγ ἤχεάϊγ" (1π ῥρίαος οσ 
οσοηάπίοη : δ), βες ραγίβ.---ἐὰν ὁ Κύρ. 
κιτιλ., ξες Ραᾶτΐβ., 4ἴ5ο ἴο ἵν. το,---ῤία δοη- 
ἀἰέῖο (Β5.}: Ῥαυ}8 Ρδη8 ὃδνε ὕεεη τε- 
εδίεάϊν ονετσυ δά (Αοίβ χνΐ. δ ἔ. ; τ ΤΠ 658. 

1. 1τ8). Ης βανβ “1 ἐμὸ [νοσὰ ῥεγηιὶέ,"" 
Ἐπίπκιηρ οὗ Ηἰβ νἱδ!ς 88 ἃ ρίδαβυτε; ὃδυϊ 
ΜΕ τΒς Ιμοτγὰ τοῦ ἱ],}" ἴῃ ἐπα ρδγὶ. οἴδυιβε, 
ἶν. 18 ἔ,, νἱεννηρ 1ξ 88 ἃ ραϊηξυ! ἀυίΐν. 

γν. 8,9. κΒαυὲ 1 οἵδ ου ἴῃ Ἐρῇδϑυβ 
ὑπῈ}] [Βς Ῥεηΐεςοβέ "--τῆς πεντηκοστῆς 
(ἡμέρας), "τς Βέίεῖμ ἄαν᾽ ἔτοπιὶ {πε 
τοὶ Νίβαη ἴῃ ἴῃς Ῥάαββονδοσ Εδαβϑὲ (36ε 
Ρᾶ115.).. ΤΠΐβ βυρραβίβ {παὶ Ρ. 18 νυνὶ ρ᾽ 
ποΐ γεῦυ ἰοῃρ Ῥείοσε ὙΥμἰϊϑαπεάς; ν. 6 
Β΄. ̓ πάϊ!οαιεά ἃ ἀδέε ἔοτ {πε Ερ. ἱπηπιβάϊδεθ! 
δηϊεοδάεης ἕο Εδβίεσ. Ψεσ. 9 δχρίϑίῃβ 
ΜἘΥ ἴδε ΑΡ. πῦυδὲ τοπηαΐῃ αἱ ΕΡῇ. βοπὶὲ 
ἐπὶ Ιοηρετ, αἰ πουρἢ τεααϊτεά δὲ Οοσ.: 
ΜΟΥ ἃ ἄοος 18 ὀρεῃ ἴο πιθ, ρτεαΐ δηά 
εἤεςίυδ!, απ (ἔπεσε ἅγε) πηδῖγ δάνει- 
βατίςβ". ὙΤΐβ θύρα ἴ5 ἀεῆπεαά ἴῃ ΟΟΪ. ἵν. 
3 (οὐ. 2 Οος. 11, Χ2) 848 ἃ θύρα τοῦ λόγου--- 
ἃ ἄοοσ ορϑῆ ἴο ἴδε ῤγέαφλδν ; ἴῃ Αοίβ χίν. 
27 ἰξ ἰβ βεδξῆ ἔγοπὶ ἴδε οἰποῖ 5ἰ4ε, 5 θύρα 
πίστεως---α ἄοοτ ἴοτ {δε ἐπίγαποε οὗ ἐπ 
Ῥεϊϊενίπρ ἈφαγεΥ; 866 Ῥϑγῖβ. ἔογ Κιπάτγεὰ 
ΔΡΡΙΙσαιοπβ οὔ τς ἤρυγε. ὙΠῸ ἄοοτ ἰ5 
μεγάλη ἱπ τεβρεοῖ οἵ [15 τοΐάξη ἀπά {πὰ 
τερίοῃ ἱπίο ῃ]οἢ ἱζορεπβ, ἐνεργής ἴῃ τα- 
βρεοὶ οὔ πε ἐμήμεπος μαϊηεα ὉΥ δπίογίης 
1ϊ.---ὠἀἀντικείμενοι πολλοί (7. χν. 32): Δῃ 
δἀάϊείομαὶ τεάβοη ἔογ ποί τεϊγεαείηρ ; οἴ, 
ῬΒΪ1. ἱ, 28. ὙΠα6 ἐευγιθ]6 σοι (Βδὲ 5ῃο τ Υ 
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ἰ8εε χνυ. 

8, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΥῚ. 

ἱ ἔργον ' Κυρίου " ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ!" 11. μή τις οὖν αὐτὸν 
πὸ Αοιν χῇ!. α ἐξουθενήσῃ - " προπέμψατε δὲ αὐτὸν “ ἐν " εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός 

41(ΗΔδ8.:. 

5); 10. Π1. με - Ῥἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 
21, νἱ. 28, 

ἶχ. 4; Μι. τοῦ ἀδελφοῦ - 3 πολλὰ 2 "παρεκάλεσα αὐτὸν 
ΧΧΥΪ. τὸ ; 

12. Περὶ δὲ ᾿Απολλὼ 

"ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς 

ΒΒ. ΧΙ τ μετὰ τῶν ἀδελφῶν. καὶ "πάντως οὐκ "ἦν "θέλημα “ἵνα νῦν 
πῃ 8εε ἷ. 28. 
οϑες υἹ!. 15. ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν “ εὐκαιρήσῃ. 
Ρ 8:εε χί. 33. 
ῃ Αἀν., νεῖ. 

το; Εοηι. χνΐ. 6, 12, χν. 22 (τα π. 
ἐ Μι. χν τ. σ4. αο, νἱ, 30 (. 
Υ Αοίβ χνἱΐ, ζὶ ; ΜΚ, νἱ. 31. ρος, 

χχίϊ, 6, 

1 καγω: ΜΑΘΚΕΡ, δηά βοπῖε σηΐῃη. : 80 τηοβί οτἷξ, εἀά, 
εὙω (5'τρ]|}): ΒΜ. 50. Η. ἐπέ. 
ΤὮε ᾿αϑὲ τεδάϊπρ θεδὲ δοοουπίβ ἴοσ {π6 οἴμεῖβ. 

ἐ 118. 111. 4 1 ἴδ εἰπιεβ ἐπ Μ],, 
"ἢ θελω «να, Μι. νἱϊ. τὰ ; ΜΙ, νἱ, 25, Χ. 351 [Κ. νἱ. 31; 10. χνῖϊ. 24. 

Ἐς". ἱν, 6; ΜΙμ, νἱ. 21; τρως, 4 ὙΤἶπι, ἵν, 2; ΜΙ, χῖν, αἰ; τρια, ἴω, 

τ ϑεεὶ. το, 5 ὅεε Υ, τὸ. 

και ἐγω : Π6, εἴς, 

ΠῚ ἀρρδβᾶσβ ἴο ὃς Νϑαέγαὶι ; καγω 
Αἰεχαπάτίδη, καὶ ἐγω νγεβίετῃ ἀπά ϑυτίαη. ΤΏ δα ρἢ 8815 σίνεη ὉΥ καὶ ἰ8 ΒΟΔΤΟΕΙ͂Υ ἴῃ 
Κεερίηρ Βεσε, ἘΠΕ 1Ε 15 ρευ ΘΟΕ βαΔ]6 ἴῃ νἱΐ. 8 ἀηά χ, 33 (Ὁ ΒΊΟἢ πᾶν πᾶνε βυρρεδίθά 
καγω ἴο οσοργίϑίβ Π6τ6), δῃὰ ἴῃ 2 Ὅοςσ. χί. 12; οὔ. 64]. ἵν. 12. 

3 "6, νἱτι σογγεβροηάϊηρ ἰδές. ἀπά βοπλε ἀπο. οοάά. οὗἉ νρ., ῥγϑίδςε {πἰβ οἴδαβε 
νἶτἢ δηλω ὑμῖν οτι (πολλα κ.τιλ.)---δὴ εχ. οἵ ΝΥ δβίεσῃ Ἰίσθηβε. 

αἰεσνατᾶβ ἄτονε Ῥδὰ] ἔγτοτι ἘΡΏ. νεγ βεά 
Ἐηἷ5 βίδίετηεης (Αςῖβ χίχ). Ἐνδηρο]βηι 
Βουτίβμεβ υπᾶάεσ ἥσσος ορροβίτίοη ; “ ϑβδρε 
Ῥοπυπὶ εἰ, οοπίγα ἃ, ταδὶ απὶ βγη] να]άδ 
νἱρεηι᾽ (Βρ.). 

Ὗν. το, 11. ἐὰν (ποῖ ὅταν) δὲ ἔλθῃ 
Τιμόθεος : “Βα 1 ΤΙπιοίῃ οοσης""---ῖβ 
οοτηΐηρ ἰβ ποῖ οσγέαϊη. Ηξ δπᾶ Εγδβίιβ 
Βαανα θεεη Ῥείοσε {ῃϊ5 βεπί ἰοὸ Μαοεδοηϊα 
(Δεῖβ χίχ. 21 )) ἴῷ δάνδηςε οἵ Ῥ., ψτα 
Ἰπβέσι 0 Π5 ἴο ΡῸ ἔοσιυνατγά ἰο Ὅοσ, (ἵν. 17 
ΔΌονε); ἢς πιρῃς θὲ ἐχρεοίθα τὸ γίνε 
ϑους [πε βᾶπια ἐϊπιε 85 [ῃ15 Ἰείίεσ. Βυῖΐ 
Ἰοοδὶ οἰτουτηβίδποαβ, ΟσΣὨ ὄενβῇ ἔδε σεροζί 
οὗ 186 υῃδϊεηάϊν δἰ οὐ [Ὡς Οοσ. 
[Ἐάν ταῖρβε ἀείδίη μἰπὶ ἱπ Μας. Ηε ἰβ 
ουηᾶ ἴῃ Μᾶδς. ἢ Ρ. ψ᾿Βδη βοῖῆε τη οπίῃ5 
δίας 2 ὥου. 18 ντιείδ : ἔθεσθ 15 ὯῸ 6χ- 
ΡΙΙοῖς τοῖς ἴῃ ἕδδὲ Ἐρ. ἴο ΤΙπΊΟΙΠγ᾽5. ῥσα- 
86ποε δὲ Οοσ. ἰπ τὰς ἱπίογναὶ ; Ὀὰϊ Τιξηδ᾽ 
νἱβί! ἀπᾶ τεροζὲ δὲ ἰδυρεῖν ἰπ ενίάεποα. 
Ἑδᾶ, 5αγϑ, “1ῃ ροΐπί οἔὗ ἔδοϊ πε (Τ΄πι.) ἀϊά 
ποῖ σοτης ᾽᾽ (ς΄. 1.(., ξξομγμαὶ οὐ ϑας. αμά 
ΟἹ. Ρ δ οίορν, ἴϊ., τοῦ ΒΞ. ; αἰ5ο Ἐ].). Βπὶ 
Ἐ815 αβϑοσίίοη 15 ἴοο ροβίεϊνθ. [ἢ ἷν. 17 
ἅΡονς Ῥ. δππουποεᾶ ΤίΙπ,.᾿ 5 οοπιίηρ ἀ6- 
Βπηίζεῖγ δηά Ἰαἰά βἔγεββ ὕὑροὴ ἰ{. ΤΊπι. 
Βῆαδτγβϑβ ἰπ ἰῆς Αἀάτεββ οὗ 2 Οοσ., δπὰ {πὸ 
ἕλος {παὲ ἢδ 15 αββοοϊδίε ὃν {πε Αρ. ψἱΒ 
Βἰτηβοι ἴῃ ἴῃς βἰρηϊβοδης “νε" οἵὗὨ νἱϊ. 
2 ἢ. (οἵ. 1ϊ. 5-11) Ῥοΐηξβ (ο μῖ5. θείηρ ἴῃ- 
νοϊνεά ἴῃ βοπὶθ ΨΆΥ ἴῃ ἴῃς “ ρτί εἴ ΒΙΟΣ 
Ῥ. μαά βυβετεά ἴτοπὶ ὕοσ. βυ ρβθαυ ΠΕ 
ἴο {δε ττπρ οὗ τ Οοσ. ΜΈσΥ Ροβ- 
Β'}]γ Τὴνιοέ}) “νὰ ἰῃς ἀδικηθεὶς οἵ 2 
Οονς. νυἱῖ. σ2, ἴθ νἤοβε ρεσβοη, βεεκίῃρ᾽ 45 
δε ἀϊά το σαττν ουξ (ἢ ἀϊτεοϊίΐοπβ οὖ 
Οὐος. ἱν. 17, Ῥαὺὰὶ μαᾶὰ ὕεεη ἰηβυϊεά ὈῪ 

βουῆβ ῥσογηϊπεηΐ Οοσ, ΟὨγίβείδη (ὁ ἀδική- 
σας).---Ἰῇ ῃῖ5. δοίυδ!ν Βαρρεπεά, πὸ 
ΔΡΡτβμεηβίοηβ ὄἼχργεββεά παῖε δου {πε 
τγεδίτηθηὶ Τίτῃ. τηϊρῃς τερεῖνε, ρτονεᾶ 
οπῖγ (οο νγε]1-ουπάεα; “5ες (10 16) {πᾶὶ 
ψιβουΐ ἔδατ μα τῆδυ Ὀ6 ΨὮ γοι (οτ 
μοϊά εοηυεγσε τοὐίδ γοι; γένηται πρὸς 
ὑμᾶς, 566 ἰϊ. 3, ἀπ ράᾶτῖβ.) .... κ1εἴ πὸ 
οὔς ἤδη βεῖ ᾿ἰπὶ δ παυρθε", ὙΠεβς 
Μοσάβ ροῖϊηϊ ἰὸ Τἰπιοίγ 5 ἀπ ἄθηοε, 45 
611 45 ἴο δἰβ οοτηραζγαῖϊνε ὑυ θ : Β6ΘῚ 
Τίτα. ἱν. χ2, δῃηὰ (πε νεῖῃ οὗ εἐχῃογίδείοῃ 
ἴῃ 2 Τίτι. ἰϊ. 1-13 δηά 111. χο-ἶν. τ8, Τίτη. 
νγ85 .᾿8Β σοτῃρ]εηθηΐ, ἃ5 Μοίδηομίμοη 
ΨΜ45 [ατΠετ᾽ 8---σεπίϊε, αβεςεοηαία, βεμάϊ- 
οὐδ, Ὀὰΐ ποί οὗ τοδιυιδὲ οσ τηδβου]ης οδαγ- 
δοῖετ. Ὑμε ἰεπιροῦ οὗ ἔπε Οοσ. ΟΒυσοῖ 
νου] θῈ ῬΘου ΠΑσῖν ἰγγίηρ δηὰ ἀϊβοουταρ- 
ἴῃ ἴο Βίπλ. Ῥαὰ] Βορεβ ἐπαῖ τεραγὰ ἴοσ 
Βίπι Ψ|] πᾶνε βοῆς τεβίσαιϊπίηρ δἴξεος 
ὑροπ {πε Οοτ.---τὸ γὰρ ἔργον Κυρίον (ε΄. 
χν. 58) κιτιλ᾿ ἰάδπεῆες ΤίτηοὮΥ ἴῃ τῆς 
βίτοηρεϑβῖ ΜΑΥ υν ἢ ΡᾺ ΠΙτηβε : ο ἦν. χ7, 
ῬΆΙ], 11. 20; β πλεῖν τεβρεοῦηρ ΤΊϊι5, 
ἴῃ 2 Ὅοτ. νυἱϊ. 23. Ἐὸογ ἐξουθενέω, 5Ξ6ες 
ῬᾶτΊ5.--“ Βαξ βεπά Ηΐτη ξοσινατά ἐπ ῥξαοε" 
---͵ΙΟσ 11 Τίτῃ. δἰζοιηρίβ {με ἰδϑῖ ἱπάϊοδίςα 
ἴῃ 'ν. 17, ἃ τυρίζαγα 18 ΝΕΓῪ ΡΟΒΒ18 16, ΒΌΟΒ 
848, ὙΦ ΡΑΊΠΕΙ ἔτοπὶ 2 Οὐσ, ἰϊ. αηὰ «ἢ,, 
δοίυα! επϑυεά.---Ετοπὶ (πα [Ο]]ονίη, 
ΨΜογάβ, "Ἐμὲ Ὧξ πΊΔΥ οοῖης ἰο ΠΊ6, ἔοσ 
Δ πὶ Αυγα τ ρ’ Ὠΐπη,᾽" 1Ε ἀρρεᾶτβ ἐμαί Ρ, δχ- 
Ῥεςίβ Τίσι Β τείυση Ὀδίογα με ἰεᾶνεβ ΕΡἢ.: 
ςξ,, ἴον με νῇ., χί. 33.-ῖὴὶ 18 ἀουδεῆι 
ὙΠείμοσ μετὰ τῶν ἀδελφῶν 48}1ῆἢε5 ἐπς 
ΒΕ] 6οί-- τ. 1 ἔδε Ὀγείβσεη ""--ποβα 
οὗ νν. 12-18, (ῆε Οογ. Ὀγεΐμγθη πον ἴῃ 
ἘΡΆ. δπὰ ἱπιεγεβίεά ἴῃ Τίπι 8 διισοδββ δὲ 



αι --τό. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 949 

13. “Γρηγορεῖτε, "στήκετε ἐν τῇ πίστει - " ἀνδρίζεσθε,: "κρα- τα Σ τ Δ πὴ 
ταιοῦσθε" 14. "πάντα "ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ " γινέσθω. 
δὲ ὅμᾶς, ἀδελφοί---- οἴδατε τὴν "οἰκίαν Στεφανᾶ,2 “ὅτι ἐστὶν ᾿ἀπαρχὴ 

ἢ διακονίαν τοῖς ᾿ ἁγίοις “ ἔταξαν ἑαυτοὺς--- 
16. “ἵνα καὶ ὑμεῖς " ὑποτάσσησθε ᾿' τοῖς ' τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ. 

ΝῚ 
τῆς ᾿Αχαΐας καὶ “ εἰς 

Ἐοτα. χῖν. 4; αἱ. ν. α ; ΡΒ], 1, αγἶν. χα: τ ὙΒ. 11, Β; « ΤῈ. ἢ, τὲ 70. νὴ, 
᾿χ ἘρΏ. ἐπ χα; ΓΚ, ἱ, 8ο, {, 40: ΝΘΒ, ἢ, 18. ταῖος, α Ἐς ἀξ τὲ ΟΒὮ. ἱ. 6. 

-.- δὴ0ιθεεῖχ 15. οϑεεὶ, τὸ; γὙεγ. 12. 
ε ῬΕΪ]. ἱν. 22; 10. ἱν. “3; αεῃ, 1. 8. 

χῖν. 32. 

118. και Α0, ςοΡ. νξ. αυγβεῖ. 

18εε ν. 5. 

“Υνι 6 
το; Αοἰβ 
ΧΟ 11 
Ῥεῖ. ν. 8; 
τὨσίος ἴῃ 
Βεν.; 
14 Ἔχχ. ἴῃ 
ϑυγη. 6. 
[π ἐδ18 
ΒεΠΒε, 

15. “Παρακαλῶ 

«Ἱ. ..1.; 
ἃ Τορΐβ σοηβέγ, οἵ πας, 

ἃ 866 ἰἰϊ. 20; τί οιδα, 4 Οος, χἰΐ. 3 δ; α ΤῊ, ἴ. 1. 
866 χν. 20. 

ἄκι. Ἐὸγ νΌ., Εογλ. χἱϊὶ, α ; Αοἰδ χν. δ; Με. υἱξξ, ο, οίς. 
Κ Λοῖβ χἰϊὶ, 48; τ΄ 4 Μαςς, νἱ. 2:, ἃ 

Β 866 ἘῸΝ ἰ 5εε νἱ. 1. ἊΣ 8ὲὲ 

3 Στεφανα και Φορτουνατου : δ. δῃι!ᾶ δοαλε ταΐπη,, νυ. (οἱ άεβὲ οοάά.), ςορ., Πδιι.. 
Αὔῦτθὶ. ΟἽ δἀᾶ και Αχαΐκου Ὀεβίά 68. 

Ὁος., 8ο ἂζε ἀεί αυίπρ ἐμεῖτ τθίυσῃ ἀη1] 
Ὡς Ὁτίπρϑ Πίβ τεροτί (βο Ηξ,, αἀ.); ογ (Βς 
Οδ]εοι--τοεῖ ἀνναὶξ Ὠῖτα ψ ΠῈ {- ἀπά) τς 
Ὁτοίῆγεπ," ἐ.6. ἔμοβα, ἱποίυὐϊηρ Ῥοβϑβί δ Υ 
ἙἘτσαβίῃβ, ῃομὶ Ρ. Ἴχρεοῖὶβ ἴο δεῖνα δί 
ἘρΒ. ἔτοτῃ Οος. αἴοηρ τα Τίσι. (50 τηοβί 
ἱπίογρσγείεσβ). ΤῊ τοΐεναπου οὔτῃς νψοσγάβ 
οἱ τῆς ἰδίίες σοπβίγυοιίοη ἰβ ηοΐ οὈνίουβ. 
Οπ {δα ἴοισηδσ νίαν, “μα Ὀγείδσγθη " οὗ 
νυ. 11 ἃπὰ 12 8τε ἴδε β8π)ε, δείῃρ ἴδ6 
ἀερυϊίθβ ψῆο μαὰ Ῥτουρῃξ ονεοῦ ἴῃς 
Οοτ. Οδυτοῖ νειοῦ τὸ Ρ., δπὰ ΨὴΟ δα 
ον ἀνναϊτπρ Τί πι᾿β τείασῃ αΐοσα ΒΘΥ 
Ἐπαπιβεῖναϑ τοίσση ποθ. ὙΠΪΒ Ὠἰηῖβ δῃ 
αἀάϊιϊοπα! τεαϑοσ Ὧν με Οοζ. ββοι]ᾶ 
ὙΠ Ὴ 411 βρεθά βεπὰ ΤἰπιοίδΥ ὕδοκ ἴὸ 
ῬΔῸΪ ““ἴπ ρεβοθ", 

Ψψει. 12. Τα τῆϑηποσ ἱπ ψΒῖομ (δα 
οἴαυδε Περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ ἰ8 
Ἰοοβεῖν ργεῆχεά τὸ τῇς βίαϊοσηεπε οὗ 
1Π|5 νεσ. (“Νον δϑουξ Αροῖοβ {μὲ 
Ῥγοίμοσ᾽"--- βαρρεβίβ {παῖ ΑΡο οβ᾽ οοσὴ- 
ἵπρ' μβαά ϑεεη τπθπιϊοηςᾶ ἰπ τπ6 ΟὨυτοΒ 
1μείξεῦ : οὐ ναγ. σ, νἱϊ. σ, εἴς, Ἐεβρεοῦηρ 
Αβοϊϊος, 5εε ποῖεϑ ἴο ἷ. 12, δηᾶ Αοίβ χυ!!, 
24 ἢ.---Οοπείἀετῖπρ [88 ννᾶγ ἵπ νμῖςἢ ΑΡ. 
Βαᾶᾷ θεδη τηδάε 4 τἰναὶ ἴο Ῥ, ἴῃ Ὅοσ., ἴΐ 
ϑῆοννβ τα παπίτα Ὑ οα ῬΑ} βὰς ἴοὸ ἄε- 
εἶτε δ᾽5 τείυγπ, απᾶ ἃ πηοάεβε θ᾽ ἰσαοῦ οα 
τῆς 5ἰάε οὗ Αροϊἱοβ ἴο ἀβοϊίηα ἴπε τεααεβῖ: 
καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα κ-.τιλ.» 
“Απᾶ πέτα ψγ88 20 Ψ)] δὲ 411} (1 ννῶβ 
αἰτορσείμει ςοπίγασυ τὸ ᾿ἰβ νν11}} παῖ Βς 
8δου]ά οοπια πον "".--εὐκαιρέω (5εε Ρατ5.) 
ἀδποίεβ “ἴο δανε ροοᾶ ορροτίιπηϊν "᾿.. 
ΤΠε Ῥγεβεπὶ ἔεγπιεπί δὲ Οοσ. δἤογάβ πὸ 
καιρὸς ἴον ΑΡΟΙΙοΒ' οοπιίηρ. ΕῸς πάντως, 
«πὰ θέλημα ἵνα, 5ε6 ρᾶτ]8. ᾿ 

859. Οονουῦρινο ἩΟΜΙΡΥ, χνΐ. 13-18. 
Αςςοοτάϊπρ τὸ πε Αροβεῖθβ νγοπΐ, δὲ ἴῃς 

επὰ οἵ ἰ5 ἰεξῖεγ ἢς βδίμεγβ ρ ἴπε Ὀυτάδη 

οἵ δἰ5 πιεββᾶρε ἱπίο ἃ βἰπρὶες Ἴσοποῖβε 

πὰ εξεἰσσίης ἐχβοσίδίοη (13 1). γγαίο"- 

)μῖμεϑς, εἰεαάξαΞέπεςς, πιαπῖν υἱρομν, αθονα 
811 Ολνίβεϊαη ἰουε, ψγατα ἴῃε αυδ]τεῖαβ ἱπ 
ΜΏΙΟΣ τΠἰ8 ΟΠυσο νὰ5 ἰδοκίπρ. ὙΠεῖς 
“ἼἸονθ᾿ παν ψουϊά αν ἃ ραγίίουϊαι 
ΤΡΡοτγίπηϊν οἵ βῃοννίπρ' το τῆς ἔλγαν οὗ 
ϑίερμαπδαβ, ὴο πιδᾶά ὕξθῃ ἔοσετποδέ ἴῃ 
ψΟΥΚ5 οὗ Ὀεπενοΐδβηος (15 ζ); ἔογ 81. ἰ5 
ΠΟΥ τεϊυγηΐηρ ποῖα ἴῃ σμᾶγρα οἱ {Π]15 
Ερ. ν"ἱτῃ δ15 ὑνο σοπηραηίοπϑβ, δἴτοσ ΠΟῪ 
δδὰ ϑτουρμε {με Ἰεϊίεσ οὗ τῇ σπυγσῃ τὸ 
Ῥ, αδπᾶ οδμεογεάᾶ δΐτη ὃν {πεῖν βοοίβευ. 
ΤΒε ἀερυίϊδιίοι δ85 ἄοης ἃ {πιεῖν ρυδῆς 
Βευνίοβ ἴῃ πε Ὀεβὲ βρισίε ; {μεῖγ ΚΙ πάν 
οβῆςεβ σασβί θὲ ἄσ]γ δοκπονϊεάσεά (17 1.). 

γν. 13,14. Γρηγορεῖτε, στήκετε δέ- 
Ἰοηξ (Ο ἃ οἶδ88 οὗ νῦ8. ρεσυ]αγ ἴὸ ἰδἴοσ 
Οτ.---ρσαβαπίβ θαβαᾶ οὐ οἷάδι ρεγίδοϊβ: 
με ἔοττπεσ ἴτοπὶ ἐγρήγορα (ἐγείρω), τῃς 
Ἰδείθγ ἔγοπι ἕστηκα (ἴστημι). ὙΤὴὲ ἢτεὶ 
χμοσγίδεϊοῃ τεοα}]5 χν. 33 ἢ, (π6 βεοοπά 
ἷν. 17, χ. 12, χν. 2, 11 ἢ.---ἠἀνδρίζεσθε, 
ΚΡΙΑΥ ἴπῈ τϑδη,᾽" υὐνὶϊογ ἀρὶἐε (Ν6.), 
δὐάβ δὴ δοῖδνε εἰδσηεπὶ ἴο ἴδε ραβϑῖνε 
δηᾶ ἀεξεηβῖνα διετυάε ἱτηρ!εὦ ἱπ ἰπς 
Ῥτενίουβ ἱπιρνβ.; ἰξ Ἰοοκβ ὅ8οῖκ ἴο χἱϊί. τὶ 
ἃπὰ χίν. 20 (τεϊδιϊπρ' ἰο τῇς ρίοςεοίαϊξα), 
Ὅυϊ ἐχποσίβ ἱπ σεπαγαὶ ἴο πε σουταρθοιβ 
Ῥτοβθουξίοπ οὗ τπε ΟΝ γι βείδπ ἰξε Ὁγ τμα 
Οογ., ψῆο ψετε επξεεδιεξά ὃν ςοπίδοι 
ψνἱἢ Πεδίμοπ βοοίεςν (χ., 2 ὕοσ. νὶ. ἵἱ 
8). ΤΠῖβ ψοτγά ἰβ οοϊηγηοπ ἰπ οἱ. ὅτ᾿; 
ψ τ Μδος. ἴϊ. 64, ἰσχύσατε κ. ἀνδρίζεσθε 

τῷ νόμῳ, αἴ5ο [πε Ηοπιετῖς ἀνέρες ἐστέ. 
--κραταιοῦσθε επ]οΐπθ. πα πΠΕῚ] δος ν!γ, 
ἴῃ 118 πηοϑὲ επεσρειὶς ἔοτση (565 ῬΔΟΝ 
κράτος, ἔγοπ) ννΠϊοἷι, {ΠγΟῸΡῊ κραταιός 
(1: Ῥείεσ ν. 6), τπ6 νῦ. [5 ἀεγινεά (ς]. ατ. 
κρατύνω),5: 5168 Ξεῤεγίον ῥοτσεν, για ςἐ εν 
(8εε ΟἹ. ἰ. 11,1 Τίπι. νὶ. τ6) ; “ὃς [ποΐ 
ΤΩΘΙΘΟΙ͂Υ δίσοπ ρα, 11] πιῖρ λέγ". ὙΠα ἴσους 
ἰπῖρνβ. οἵ νϑσ. 13 ᾶγε ἀϊγεσίεά γεβρεοιίνεϊν 
αρϑϊπβί ἴῃς ἀδεά δοσηεσς, βολίθησεος, ἐκ] - 
ἐδήμεσς, απὰ ηιογαὶ οηεγυαίίΐοθ οὗ τ86 



οζο ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΥῚ, 

ὙΝΉΝΑ Υἱ ἢ συνεργοῦντι καὶ " κοπιῶντι. 17. " Χαίρω δὲ " ἐπὶ τῇ " παρουσίᾳ 
γν ἕδο, Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου ' καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ " ὑμῶν 3 " ὑστέρημα 

κε αν!, οὗτοι ὃ " ἀνεπλήρωσαν - 18. " ἀνέπαυσαν γὰρ 4 τὸ ἐμὸν " πνεῦμα καὶ 20:1 
δω.». .Ἱ , ΕῚ ΕΜ τὸ ὑμῶν. " ἐπιγινώσκετε οὖν ἱ τοὺς ' τοιούτους. 

ΧΙΙΟΙ., 

“γος, 8ες {{. 9. Ὦ θὲς χν, 10. 
2 Μδος, νἱϊ, 12, χν, 2:. ΟἿ, χν. 13. 
ῬΒΪΙ. 1ἴ, 30; 60]. 1, 24:1 
1818 δηεῖτῃν ῬΆΠ, 11, 90.» ὁὅὃϑῦὅ1{ Δ Οος. νἱΐ, 1 
χὶ, 29, χἰϊ. 43; Κεν. ἵν. 8, χὶν. σΐ. υ ἕ 
σ ΤΆ. ν. 18. ᾿ 

ἐφορτουνατον, 41] υπός. αὶ ΚΜΡ; 

Ξυμέτερον, 81] υπος, δὰ ΑΚΙ, 
ϑουτοι, Δ ΒΟΚΙ;Ρ. 

4 8. και 6, ἰδεξ. νᾳ., Απιδγβῖ, 

οτος πὸ Β.---“ ΑἹ] γοὺς ἀοίηρβ, ἰεῖ 
{πεπὶ θὲ ἄοπε (οτ οαττὶ δά οῃ : γινέσθω) 
π᾿ ἴονε ""--τειϊεγαέεβ πε ἄρρεδὶ οὗ Ἵοδβῇ. 
νἱ 1, ἀπά χί. τουομίπρ τῆς ταάϊοαὶ ἔδα!ε 
οὗ (π158 Ομυτοῖ ; 566 αἶβο ἴϊ, 3, ἷν. 6, νἱ. 
1-8, χὶ. 21 ἔ., Χὶϊ. 21, ϑίο. 

Ὗν. 15, τὸ υγρβὲ ραγιίσυϊαν ἰπβέαποεβ οὗ 
τὰς αϑονε ἐν ἀγάπῃ γινέσϑω. Τῆς ἵνα 
οἴδυβε οὗ νδῖ. 16 18 σοπιρὶ θη θπίασυ ἰὸ 
παρακαλῶ (5εε ποίξε οῃ ἱ. 10), ἀπά ἰ5 818- 
Ῥεπάδά ἰο τηδῖία τοόόσὴ ἔοσ ἔπε Ἴχρίαηδίοσυ 
οἴδατε . . . ἑαυτοὺς: “γου κηπονν {παῖ 
τῆς Βουβεβοῖά οἵ ϑίερβαπαβ ἰβ ἰῃς ὅτγβι- 
πυϊς οὗ Αομαΐα, ἀπᾶ ἐμαὶ ἔμεν βεῖ {πεπ- 
ΒΕΙν65 ἔοσ σωηϊηϊβιίθσίηρ ἴο {πε βαϊπίβ.᾽᾽",-π 
τὴν οἰκίαν κιτιλ., δοο. ὈΥ δἰίγδοιίοη (Ὸ 
οἴδατε, δΔοοοτάϊηρ' ἴο {π6 ψγ611-Κποννῃ τ. 
ἀϑαρε ΨΙΓΒ νῦβ. οὗἩ (Ὠἰ5 οἶαβ5 (Ὁ τ., Ρ. 
81). ὙΒετε ΨΜετγε βατῖῖεσ ἱπάϊνἄυα! οοπη- 
νετίβ πη Αομαῖα (βεε Αοίβ χνῖϊ. 34), θαϊ 
ψ ἢ 1815 ἔδπνν τῆς αοβρεῖ ἰοοῖς τοοῖ ἰπ 
ἴῃς ρζγονίποε απά [δ βατηδβί ἀρρεασζεά οὗ 
τῆς βυρβεχαεπὲ ἱηραιπετγίηρ : οὗ. στα. 
χνῖ. 5; αἷ8ο ἴ. τό αονς, δπά ποίεὲ. Τῇ 
81. ἔδτοῖν τηυβί πᾶνα θεθη οὗ ἱπάδβρεπάδθης 
τλδδηβ; ἔογ ἔταξαν ἑαυτοὺς (ἐΐεν αγγαγεά 
οΥ αῤῥοϊηἐεα ἐπενιδεῖυε5---ταλὰς (Ὠϊ5 πεῖς 
Ὁυιδίη 655) ᾿τ ρ]1ε5 ἃ βυβίεγχβίίο Ἰαγίπρ οὐκ 
οὗ [πϑάβεῖνεβ ἔοσ βεσνίςε, Βῃοἢ 88 ἰδ Ροβ- 
8186 οπῖν ἴο ἴμοβε ἔγεε ἰο ἄϊβροβε, ἃ5 πεν 
οἔοο56, οὗ ἐμεῖς ρεσβοηβ ἀπά ἐπεῖσ εἶπα; 
866 115 Ἰάϊοπι ἴῃ Ρ]δίο, Εδῤ., 1ϊ.,) 3710. 
--οΎὙΠε βαἰπβ ᾽" σδῃ Πατσάϊυ θὲ {π6 ἴδγιβ. 
Βαϊῃι5 οὗ νδῖ. ἱ, βίπος εἰς διακονίαν ἰδ 
αυϊία ρεΈπογαδὶι, δηᾷ τς ἰαϑὲ ννοσάβ οὗ νϑζ. 
16 ἱπιρὶν ν»μαπίγοϊά ΟἸ τ βείφη ἸΑθουγ; (86 
Ρταβοπί σοτηπ)ϊββίοη οἵ 51, ἰο ἘΡΆ. ἴδ δ 
ἰῃβίαπος οὗ “' βεγσνίοες ἕο {πε βαὶπιδβ᾽".--ῦ, 
“ ΟΧΉΟΓίΒ "ἢ ἢἶδ “ταί γε... (Πδὲ γοῦ 
αἶδβο (1π τθίασπη ἴον ἐμεῖς βαγνῖίος ἴο γου) 
ΒΌΡτηΙς γουγβεῖναβ ἴὉ ΒΌΟΝ ἂἃΒ ἴπ6ϑ8ε (τ᾽ 
τοιούτοις, ταξεττίπρ' (ο ἐπ6 ἱπίεγροϊδιθα 
οἴδατε κιτιλ.), δἀηὰ ἰο δνεγζυ οἷς {μδὶ 

ο 866 χἰξὶ, 6. 
Υ͂ 3. “] ὕμεέτερον, δεῈ ΧΥ. 31. 

Β. 111, το; [ἱ.. χχὶ, 4. 7υάρ. ἀνπν Ιο. -εω, δες. 7. 

ΡΊΩ τ8ῖ6 υδ6,2 Οος. νἱΐ, 6 ἢ. ; ῬΆΪΪ, 1. 26, 11. 1Ζ; 
τ 4 Οογ. νἱϊί. 1.3 ἔ., ἰχ, 12, χὶ, οἱ 

5 ϑεε χίν, 16; ἰπ 
ἢ ῬΒαπι, 7,30; ΜΙ, χὶ, 28; τ ΟὮτγου, χχίϊ. 9, 18. -σις, Μι. 
66 χΐν, 15. Υ 2 Οοε. νὶ. 9; Παυί. ἱ. 17, χχχί δ, 9. Οὐ 

ἄντοιγ ΑΠΟ6Μ, νἱεἢ νᾷ. δγττ. ; Βὸ 1,δοδηλ., Τι, ραγρ. 

5δγεϑβ ἰῇ {86 νγοσὶς ἀπᾶ ἰδρβοιγβ᾽", Ὑπεβα 
Ῥειβοηβ ἀϊά τοὶ Ἴοοπδβείίαϊε ἃ δοάγ οἵ 
ΟΒυτοῦ οἰῆρετῖθ; ψε πὰ πὸ ἔγαδαβ ἃ5 γεῖ 
οὔ δη οἵῆοϊαι ογάεσ ἰπ Ἐπ ομυσοῖ οὗ σοζ.: 
τὰς ΑΡ. εη͵οΐπβ βροπίβδπεουβ βγη ββίοῃ 
ἴο {π86 ἀϊγεοιίοη οὗ ἔποβε δϑῖβ δηὰ ἀϊ5- 
Ροββά ἰὸ ἰεδᾶ ἴῃ σοοά ψοσκβ. ΤῈ ρτρ. 
ἴῃ συν-εργοῦντι τεΐετΒ ποί ἴο 8, Ξρεοίβο- 
ΑἸΠΥ, 5111} 1685 τὸ Ῥ., Ῥᾳϊ σεπεγαῖν ἴο δο- 
οῤεγαϊίυε ἸαῦουΣ ἴῃ τῃ6 ΟΠπυτοῖ, Ψμΐ]Ὲ 
κοπιῶντι ἱτηρ]168 Ιδρουγ οατγίςα ἰο τῆς 
Ροΐπξ οὗἉ ἐοΐΐ οἵ σε βεγῖπρ (Ξεε ποίε θῇ 
κόπος, [1]. 8; 450 χν. 58). ἴογαὶ δπᾶ 
Βατά ψνοσκ ἴῃ τῆς οαῦβε οἵ ΟἸγίβὲ βϑσπ5 
ΜΙ ΠΠἜπΡ ταβρθοῖ δπᾶ ἀείδσεποα ἱπ (δε 
ΟΒυσοῖ: ἣν 1 ΤΒεβ8. ν, 12 ἴ. 

νυ. 1ῦ, 18. “Βυὲ 1 τα͵οῖσε δὲ {π6 
Ῥτέβεπος (07 σοπηϊηρ) οὗ ϑίερμδπδϑβ, δπάᾶ 
Ἑοτιυπαΐαβ, ἀπά Αοπαῖοιβ.᾽) ΤΗδ 5έ1685 
᾿νἱρ οὔ παρουσίᾳ εχρίαϊη ἴδε ἱηΐῖτο- 
ἀυοίοτυ δέ: ““Οοῦι τασδὶ βῆουν τεβρεοῖ ἴο 
ΒΌΘΙ τδῃ, θη πεῪ το δοσλα; Ὀας1 
ἃτλ ρἷ'δὰ παὶ ἰυϑὲ πον {ΠΕῪ ἅτ ἀεγέ᾽", 
-ΕΕοτιυπαίαβ {1υ8ῖ. παπλε, ἀπά σοπιπιοη) 
Δηᾶ Αομαΐσυβ ((τ.,) ἀπά τατγθ) ἅτε ὅϑἴ6- 
Ῥμδηδβ᾽ σοπιραπίοπβ ἰπ (ἢ ἀεραίαίίοι ; 
τῆς ἰἴγες Ψ11 βρϑεά!ν τείυση ἰο ὕοσ. 
δϑίπος Ῥ, ἐδβ οοπητηθπᾶβ Ἐμ6τὴ δὲ ἴῃε 
επά οὗ δὶ Ἐρ., ντίτίεπ ἰπ ΤΕΡΙῪ ἴο {πῸ 
1, διζος {πον μδά ὑσουρῃς ἔγοπὶ Οὐοσ., ρθγ- 
μδρΡ8 ἴπδὺ ἡψεσς (0 θὲ 118 ὈβΆΓοτΒ 4180.-- 
Οη ϑδέεῤῥαμας, βεε '. τ6. ὙΒὲ ἔνο Ἰδίξεσ 
ΠΔΠΊ65 ἅτε 4150 ἀ.11. 1π Ν. Τ᾿; ἃ Εογίμηπαΐμδ 
ἌΡΡδδιβ ἰπ ΟἹεπιεπίβ [ἰδὲ οὐ δηλββαγίεβ 
ἔτοπι Ἐοπι. ἰο Οοσ. (αὦ ον. ὃ 65). Ἑά. 
ΒΌΡΡΟΞΒΕΒ 41] (ἥτεθ το θὲ σίαυες (4ολαῖΐομδ, 
αἱ ᾿εαβῖ, ταβειη]εβ ἃ 5ἰᾶνε- τη), δηᾶ 
ἰάεπεῖβεβ τμεπὶ νἱτἢ οἱ τ. Χλοῆς οὗ. τα; 
Βαϊ [Π15 ἄοεβ ποὲ οοτηροτὲ ψψίεῃ (ἢ Ροβί- 
εἴοῃ ρίνεῃ ἴο ϑίερμδπαβ ἰπ νν. 15 ἔ.; 
Βες, ξυσίμοσ, ποίε οἡ ἷ. 11.--τἰ“1 τε]οῖσα 
αἱ τλεῖς ργεβεηςε), θεοαυβε {πῸ (07 πιγ) 
Ιδοῖς οἵ γοῦι ἐμεβε μανε ἅ11εά ρ ". ὑμέ- 



17-.-.20. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 991. 
10. “᾿Ασπάζονται ὑμᾶς] αἱ "ἐκκλησίαι τῆς "᾿Ασίας" τ" ἀσπάζονται 2. Εἰεΐε οἱ 

ὑμᾶς " ἐν Υ Κυρίῳ "πολλὰ ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα,2 σὺν "τῇ ν᾽ κατ᾽ 
" οἶκον αὐτῶν " ἐκκλησίᾳ “- 20. " ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 

Ἐρρ., εχς. Ῥεῖ. 1ο., 1υἅς. 
ψεσ. 12. 

Χ ὅ6ε νεσ, 1. 
ἃ οῃι. χνΐ. 5; ΟΟΪ. ἷν. 15; ΡΏΣ. 8. 

Δ ΟΡ, δβυυθοδ. ἴῃ8. πασαι. 

ΡΞ Ερρ., 
ἐχς. Οδϊ., 
Ερπ. 1 
δηΐς 

δ οὖν οὗ οἰδεῖ 
Υ ἔοπι. χνὶ. 4 δ᾽. ; πεεὲ νἱΐ. 22 αδονε, εἰς΄ὐΌἩ ζϑεε 
δ Αείε ἐϊ. 46, ν. 42; ο΄. ἐν φικῳ, χὶ, 34. δὔονε. 

Ξασπαζεται, ΟΌΚΡ, ασπαζονται: ΒΟΙΜ, εἰς. 
Πρισκα, ᾿Ξ ΒΜΡ, 17, νᾷ. (Ὀεβὲ οοάά.) οορ. 86ε ποῖε δεΐον. 
ο Ὀ6, ἰδεῖ. νᾳ., ΟἸεῖι,, Ῥεῖδρ. δδὰ παρ᾽ οις και ξενιζομαι 

ἅΠ Ἀἃποίεηΐ ρἴοββ, ςοηιγδάϊςείηρσ ἰἢς απὸ Φιλιππων οὗ [ῃς 

τερον τεργεβεπίβ ἔβα οδ[εοίέυε σεη. (ς. 
χν. 31): ἴΠ6 ῥγεβθηος οὗ ἐπε γε ΠΝ 
Ῥ, οουἱά ποΐ παῖε ὰΡ δπν ἰδοῖ ἴῃ Οοσ., 
δαΐ ἱξ τηδᾶάς ἂρ ἴο Ῥ. ἴογ ἐΐδε αδϑόηος οὗ 
ἐλ ΟΟΥ̓., ΒΌΡΡ᾽ γἱπρ Εἴτα, τργεβεηϊδείνεῖν, 
ὙἸὉ ἐμεῖς ἀεβίγεὰ βοοίείγ. ΕἸ. δηᾶ οεβεῖβ 
τεδὰ {πε ΡΟβδ, ρσοῃ. ςμδ᾽ϑοέξυ εἶν ----"ἐ νὨδὶ 
γοῦ ἡγεσε ἰδοϊκιηρ ἰπ ({.4., γοῦν ψδηΐ οὗ 
Δ00688) ἰοννατάβ πιε᾽᾿: (818 σοηβίγ. ἰδ 
οοπβίβεεπε ψἱἢ ἐμ πβαρε οὐ ὑστέρημα (βες 
Ῥατ]15.)}; ὃαὲ ἴδε ἔογπιδγ βυυΐίβ Βεϊίεγ ἰῃς 
Δπ ἢ ς58 το παρουσία (Εά.), ἀπά ῬΔυ1᾿8 
ἤπιε οουγίεδυ.--ἰ ἘῸΣ {πεν το γεβῃμθα σΩΥ 
ΒΡ τ]1---ηά γουγθ." ἀναπαύω (56ε ρατ|5.) 
ἀδβουῖθεβ (ἢ ταβε} εἴἴδος οὐ ἔβην 
οοῦνοτβα δηα βυτηραίῃγ. Ῥδὺϊ δάἀβ καὶ 
ὑμῶν, τεα] δίηρ' ἐμαὶ ἔπι6 οοπηΐοτέ οἵ μαζὶ 
τερεῖνεά Ὦν ΠἰΠΊΒΕΙΣ "111 τεαοὲ ἀρὸπ δἰ8 
Ἐρίεη ἀβ δὲ Οοσ. : ἐς. Οοσ. νν1}} Ὀὲ ομβεεγεά 
ἴο Κπονν τ8δὲ ἐμεῖγ {εν Ρ, ἰῇ (δα 
Ρείβοπβ οὗ 8., Ε., ἀπά Α., 888 80 βτεβ!ν 
οὔςεγεᾶ Ὠίτη ἂἱ ἃ εἴπῃς οἵ ᾿νεατίηεββ δῃά 
Βεᾶνυ εταἱ (ε7. 2 Οος. 13. 3, νυἱΐ. 3). 
ες. :ϑὸ τερεδίβ ἴῃ ἀποῖπεγ ἴοστλ δὲ 

δάνίος οὗ νεῖ. 16: “Αςκπονϊεάρσε (κποὺν 
ΜΜῈ]}}} {πεπ βυο πηθὴ 45 {πε86 ᾽., ΕῸΓ 
τοὺς τοιούτους, Βεα ρᾶτῖβ., Δη νεσ. τἱῦ. 
-ἐπιγινώσκω (5εε ΡΔ41|5.} ἀεποῖεβ βίον 
αερομγαΐε ἀποιοίεαρε, οὗ Ῥουβο 5 οἵ {πίη Ρ 8: 
Ῥυξ Κπονϊεάρσε οἵ ρεγβοῃδὶ αυδ 168 1π|- 
ΡΙἴε8 οογγεβροπάϊηρ γεραγά ἰο ἀπά ἐγεαί- 
νεδηέ οὕ ἴχοβε ὑν8ο ῬΟββεββ βιιοἢ υδ] 68 : 
ο΄. τ᾿ ὙΠεββ. ν. σ2 ἢ, 
. ὅο. ΕἾΝΑΙ, ΟΕΕΕΤΙΝΟΒ, χνΐ. 10-24. 

ΤὨε ἘρΡ. οἷοβεβ νὴ Ὦ ἴπσαα ΡΟ] βαϊυϊα- 
εἰοηβ ἔγοπι {πε ΟὨ γί βεῖαπβ βυσγουπάϊπρ Ρ. 
αἱ Ερβεβιβ ἰο ἐμεῖς Ὀσγείἤγε δὲ Οογ. (το, 
20α), [Ο]]οννεα ὈΥ ἃ τεαιιεβέ ἴο [πὸ Ἰδίϊασ, 
ΒΏΟΝ 245 ρρεβδῖβ δεβίἀεβ ἰπ ᾿ Τεβ58., 2 
Οοσ., Εοπι., απ ῬΗ])., ἰο “"βαϊυς οὔμα 
ΔΠΟΙΠΕΣ "ἴῃ ἴοκεπ οὗ Ὀγοίμεσίν υπίοπ, 
δηὰ οὗ σοτηπχαπίοη ψἸ ἔμοβα νῆῸ ποὸνν 
βεπᾶ ἐπεὶγ στεοιίίηρβ (2οδδ. ὙΠΟ ἰεἰίεσ 18 
ἴπεῃ βεαϊεἃ τι τῆς υυτίτεγ᾽ Βα Ρογβοπδὶ 
ΒΔΙαςδι]οπ (21-24) ροπποᾶὰ Ὁ δὶβ οὐνῃ 
Βαηᾷ, απὰ βίαπιρεά ὑνἢ ἃ ομαγδοιεγίβεῖς 
ἄουθ]ς τηοέίο ρεομϊαγ το τϊδ ΕΡ., Ὡς ἢ 

(αῤμά φμος εἰ κοεῤίῥον)--- 
ϑυδδβοσγίρείοη. 

ἜΧΡΓαββεΒ 8 ΒΊΡΊΟΣΩΘ ρεσὶ] ἀπ βαργεπις 
ςοῃδβοϊδείοῃ οὗ με ΟἸ τί βείαπ οδ]]πρ (22). 

γν. 19, 2οα. Τῆγδε βυοςαβδῖνε οἰδιιβεβ, 
Βελάβά ὃν ἀσπαζομαι: “ὙὝΒετε 5βαίαϊε 
γοῦ ἴ8ε ΟΠυσοεβ οὗ Αβία. ὙΒογε βαϊ υτειῃ 
γοῦ ἴῃ ἴῃε 1οσὰ δρυπάδηε Ααυΐα δπὰ 
Ῥχίβοα, στὰ τῆς ἀββετα ΡΥ (ομυτο ἢ) δὲ 
{μεῖς βουβε, ὙΒαγα βαϊαϊα γοῦ 411 ἐμ 
δγείῆσθη". Ὅς ρ]. Ἔχργεββίοη, αἱ ἐκ- 
κλησίαι τῆς ᾿Ασίας, δΔοοοτάβ. ννἱτἢ νπδὲ 
ἌΡΡεδδτβ εἴβεύνῃδσγε 88 ἰὸ ἐπε βεπείδὶ ἀϊξ- 
αβίοῃ οὗ ἴπε αοβρεὶ ἴῃ ἴῃς ῥγονίποβ οὗ 
᾿Αβίβ ἀυγίηρ Ῥδ}]}8 ἴἄγες γεᾶγβ᾽ πιίη θυ 
8ἱ Ερῆ. (Αςιβ χίχ. το, 26; (οἱ. ἱ. 6, 1ἴ. Σ, 
ἶν. 13, 16), ἀπά 88 ἰο {πε Βοϊ! ἀατίεν οἵ {πε 
᾿Αβίδη Ομυσοπεβ ραϊμεγεᾶ τουπά Ἐρἢ., τὸ 
ψ Ὡς οο]]εςείνεϊγ τὰς Ἐενεϊδιίοη οὗ [ομπ, 
δηᾶ ῥγοῦδοϊν ἰῃς (80-411ε4) Ερ. το {πε 
Ἐρδεβίδπβ, ψψεῖε δάάγεββεά. ἍΝ Ή16 Ῥ, 
διδά ποΐ Ρεγβοῃϑ]ν νἱ διε 411 ἔμιεβε σοτι- 
ΤΑυΠΙἰ68 (( οἱ. 11. 1), Βὲ ψψγὰβ ἵἱπ ἰουοἢ 
τ ἐπεπὶ πὰ κπὸν ἐμεῖς πλπὰ ἰονγατᾶ8 
{πεῖς Ὀγείμγεη ἴῃ ἄσεεςθ ἢ εβίτίπρ ἃ 
τῖογα σδίμοῖτο ἔδεϊπρ ἰὴ ἴδε Οογ. ΟΒυσος 
(Ξεε ποίε οῃ ἱ. 2), Ρ. πλᾶῖκεβ ἴῃς σηοβὲ οὗ 
πεβε Ομυγοῦ ρτεειπρβ.--ΤῊῆς βεςοπά 
Βαϊ υἱδιίοη 845 ἃ ποΐς οὗ ρεγβοῃδὶ ψψαγγητῃ, 
85 ἴῃς ἢτβί οὗ οδΐδμοϊς Ὀγεδάςῃ: ἀπ. ἀπά 
Ῥτίβοδ “"βεηᾶ πιο ρτεεῖπρ᾽" (πολλά-- 
ζ΄. τ2, εἴο.---ἶπ τεαυαδίβ δηἃ νυ ἰβῃεβ, ἴπη- 
ΡΙΙε8Β 2γέφμοηο} ΟἹ ἐπέεσσιν, οΥἨὨ δοί᾿); 
δηὰ “ἴῃ {πε 1ογά ᾿-π-πποῖ 48 ἃ πιδίίεσ οὗ 
οτγάϊπατν ἐτεπἀβῃϊρ, Ὀπὲ ἰπ τε ψγᾶν οὗ 
Ἰονε δηά βεγνίος ἴο Ομγῖβε, ΤῊ ψογίῃυ 
Ραΐγ επἰεσίαϊπεά πε Αρ. ἰπ ὕογ. πε Πα 
ἔγβι οαπὴηθ ἔπεσα (Αοῖβ χυ]. Σ 8); οἡ 
βοπὶς οσοδβίοη (ρεγῆαρβ ἀδουῦς ἘΠ15 εἶπιε 
αἱ ἘΡἢ.) ἴπὲν τιβκαά {ποὶγ ᾿νεβ ἔοσ 8 
(οι. χνΐ. 4). Τον μιδα πονν τηϊρταιε 
το ΕΡΒ,, ψνμδγα ΠΕΡ τεᾶρρεδσ βοῦλα νϑαῖβ 
Ιαἴεγ ἰῃ 2 Τίσῃ. ἵν. 10; 566 ποίςβ οἡ βοῃ). 
χνὶ. 3 ἢν, ἰοῦ τηεὶγ ἔμσίῃε Πἰδβίοσυ. 
ΤΒείος {ποῖγ παπῖεβ ἤρυγε ἰπ ἴῃς Αοίδ, 
Δηοᾶ ἰἰγίος ἱπ ἴδε ΕΡρ. --- Ῥγίδοα ἢγϑεὲ 
(“ Ῥτίβο:}1α᾽" οπὶν ἵἱπ Ας(8) ἔουγ εἰπχεδὶ 
δες Ηοσε β Ῥγοίερονι. ἐο Κοηι. απά ΕΡῤᾺ., 
ΡΡ. 12 ἢ, ϑαηά.- Ηεδάϊδια, Κορεαμς, ρῃ. 
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“4Οου ἰῇ. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν “ φιλήματι " ἁγίῳ. 
12; 

ΤὩ. ν.26; 
χ Ῥεῖ, ν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ ΧΥῚ, 

21. Ὁ “ ἀσπασμὸς, 

χτί. το: τἀ γῇ 5 ἐμῇ δ᾽ χειρί, ΠΑΥΛΟΥ 42. “5 εἴ τις "οὐ ὃ φιλεῖ τὸν Ὁ Κύριον 

14. φιλημα Ὀεδίάες, [ἰς, ΥἹῖ, 45, χχὶ!. 48; Ῥτον. χχυϊ!. 6; Οδηί. ἱ, ς. ΟΣ ἴπ (δία βοῦβ, Μι. χχνὶ. 
48, εἰς. ; καταφιλεω, Ας(Β χχ. 37; 5 ΕΧΧ. ἰπ 66. 
Μι. χχἰϊὶ, γ; [μἱς, ἱ, 20, εἴς. 

Ε 8:ε νἱῖ. 9. 80. χχί. 15 6. ΟἹ. ποῖς ὁ δϑονο., 

418 Β.., αἶδο Εοπῃ. αὐ ἴος. αῦονε, οἡ ἐδε 
οοπἰεοξυτεβ δββοοϊδίεδ ὑἱτι {818 δάγ᾽Β 
πᾶπια. Ὑᾶ8ε νΌ. ἰ5 βίηρ.» [6 ἔννο βεπάϊηρ 
οπ6 ρτεεείηρ.--ΤῊὴθ. “εροϊεβία δὲ {πεῖγ 
Βοιβε᾽" οδῃ Βοδγοεῖυ πηεᾶη ἴπε ψῃοΐα 
Ερᾷῃ. Οβυγοῦ, Ὀπὲ βοπὶα πεῖρῃρουτίη 
Ρατὶ οὗ ἴξ δοουβίοτηεα ἰο ραίπεγ, ποτὲ 
ΟΥ 1688 ἔοσγηδιν, δὲ Δαυ δ᾽ 5 Ὠοβρίεαῦὶς 
Βεασίῃ, ΙΓ Ρ. Ἰοάρσεά νι Α.. (8εε ἐχεὶ. 
ποί6), 88 ες μΒαά ἄοπε ἱπ Οοσ., πε ἤοιιβε 
ννουά θὲ ἃ τεπάεζσνουβ ἕο ΕΡπεβίδῃ 
ΑἸ σι βείδπβ : οὔ. Εοσγῃ. χνΐὶ. 5, ΟΟ]. ἷν. 15, 
ῬΗΙ]6πι. 2, Αοίβ χιϊ. 12.--ο ἀδελφοὶ πάν- 
τες οοτηρτίῖϑε πε ψμοἷε Ῥοάν οὗ ΕΡΒεβίαπ 
δεϊϊενογβ, ἴῃ ἀϊβεϊποιίοη ἔτοπὶ ἘΠΕ 5πη8] δ 
οἰστοῖς οὗ Ααιυϊα᾽5β βουβε, δηᾶ ἔἤοπι ἔδε 
τηδ85 οὗ [86 φιεῖς παθεωι ὕπι 

γει. ζοῦ. ἐν φιλήματι ἁγίῳ -- ἐν φιλή- 
ματι ἀγάπης (τ Ρεῖετ ν. 14). ὙΒΐ5 ΗΘ, 
ουδβίοηι οὗ [πε βαογεά [κίββ τς τεϊαίπεᾶ, δὲ 
Οοπητηυηΐοη, ὃν ἔπε ατεεῖ απὰ Ἑαδβίεσγῃ 
ΟΒυγοῖαβ; ἰξ ἀϊεά οὐξ ἴῃ 86 γεβὲ ἔτοτὶ 
1π6 τϑ1ἢ. οοπί,, ξεν μανίπρ Ῥεεὴ ἐπα 
βυδήεοε οὗ τϑηῦ ΟὐποΙ] ας 1ἰπαϊδείοπβ, 
οοςαϑίοπεά ὃγ ἰΐ5 αῦαδβε ἴῃ ἴῃς ἀςξοϊίης οὗἉ 
ΟὨτίβειαπ 5ἰτηρ οἷν. ἁγίῳ Ὁγ ροβί- 
εἰοη ἰβ ῥγεάϊοδείνε---“ἷπ ἃ ἰκίββ ἔπδὶ [8 
μοῖγ ". 8εε Ασί. Κὐδο ἴῃ δ οὶ. οὐ Ο"γὶ5- 
ἑαπ Απέϊφμλεῖδα. 

Νν. 21-24. ῬΔυ]᾿8 δυϊορτδρῇ δβαϊιΐα- 
εἴοπ, νναΐοἢ δα παηςαΐεβ ἰῃς Ἰεἰίαι (ζ, 2 
ΎΠεβ8β. 1ϊϊ. 17), ἱποίυἀθθ [ἢ ς ἐῤέϊσ οὗ τη 
δτεβεϊπρ (21), ἔμ ἄουδ!ε πιοέέο (22), δῃὰ 
ἔδιε ργεοέϊηρ᾽ Ῥτορετ---ἰπ πννο ννῖβῃ 68 (23 4.). 

Ψετγ. 21. ὁ ἀσπασμὸς τ. ἐμῇ χειρί,--- 
ΠΑΥΛΟΥ: “(ὃς 5α]τοπ, νΠ τὴν οὐ 
Βαηᾶ,--οὔ ΡΑΌ ,".-- Παύλου ἀρροξεὰ ἰο 
τῇ ἐμῇ, απὰ ᾿Ἰπβοτι θεὰ υἱτμ ἐδε ἀϊβεϊποτίοη 
οἵ ἃ Ῥείβοπδὶ βἰρῃηδίυσε. ὍὉρ ἴο 8ϊ8 
Ροΐπε, τῆς ΕΡ. νγὰβ ργεβατηδ ον τε τεη ὉΥ͂ 
Δηοίμες μαπά (οὐ. Εοχα. χνΐ. 22). 

γν. 22, 23. ὙΠ ρεπ ἴῃ δαηά, Ρδὰ] 
τοῦδέ πβεάβ ρῖνε Ἴχργεββίοῃ, ἴῃ ἔνο ψογάβ, 
το ἔδε ρεηί-ρ ἔεεηρ ἀπάεν νὩϊοἢ ἢ μ85 
νυτιτεη---ἃ δ 5641 Ὀυγηῖ ὑροπ {(δΠ6 ᾶ5ὲ 
Ἰεαῦ οὗ ἴῃς [ιεἰίοσ; οἢ. νί. 12-17 οὗ Δ]. 
οσοαρίεβ ἃ {πε Ρίασς 'π ἔπαὲ ΕΡ. Τϑς 
βϑηςπιοπί, οσ τοῖο, οὗ ἴῃς ἀσπασμὸς 
[οττὴβ ἔννο οἰδιι585 : (α) “ 1{ δὴν οπς ἴονεβ 
ῃοΐῖ ἴδε Ιοτά, ἰδὲ Βίτη Ἐς ἀπδίμεπηδ ᾽".-- 
οὐ (ἰπβιεδά ο μή) ἱπ Πγροίῃεεϊςδ! οἰδιιβ685 
ΠΊΔῪ ταδί ὑροῦ {πε νὉ., οοπϑιιεπείηρ, ἴῈ ἃ 
περϑῖνα ἰεττη--τδς., " ἀσέες τηε [υοτά ᾿᾿ (50 
Εά,: φ΄. νὶῖ, 9, χί. 6, χν. 13; δηά Εοῃλ. 

6 (4. νἱ. στ ; ΡΒ). 10. 
ἃ Οοἱ. ἱν. 18; « ΤᾺ. ἢ, 17. ΤΒς πουπ Ὀςεδίάεα. 

ξ4 Τίπε. ἰἱ, το; Μι. χνΐ. 24; εν. χὶν, 1. 

νἱϊ, 2ο, βεσε οὐ θέλω -- ποἷο); Ὀυὲ νντ, 
(ρρ. 599-602) τ ρμεῖν ἀϊβεῖ συ βηεβ δυο 
ἰηβίδποεβ 85.118 8ηά ἴχ. 2 (οὐ ποίδ) ἔγοπ μα 
ἃὍονε ο485 οὗ σοοπιριπδιόῃβ, Δοσουπεϊπηρ' 
ἔοτ ἴῃς οὐ δ5 σοπιγαάϊοίογυ ἰο βοπηθ ἰδοῖξ 
ἈΒβεσί!οη---ἰ ὁ 1 ΔΎ ὁπ 6 068 πο ἴονε {π 
Τνοτά" (45 δε ουρῇέ, οὐ ργείεπάβ, ο ἀο) : 
ἴξ [8 ἃ ϑῤωηγίοης ἴονα ἐῃδξ ἰ5 ἀοουτβεά--τα 
οοἱά, ἔαϊϑε Βεαγὲ ψμῖοθ, Κπονίηρ ἐδ 
1μοτὰ, ἄοεβ ποὲ σεν Ἰονε Η τὰ (οὕ. νὴϊ. 
χα Β᾿, χί, σ ἢ), Τδε ἀδεὲ οὗ φιλέω ἴοι 
ἀγαπάω (οπὶν ἴπ ΤΊξ, [1]. 15 εἰβενβαγε ἱπ 
Ρ: φῇ. ιε ἱπίετοβαπρα ἱπ ]οῃη χχί. 15 
ΗΠ.) [5 ποείσεδδ!ε: ἔον ἐῃς ἀϊβεϊποιίοη, βε8 
απι., 5.0. φιλέω; Οτ., 5.0. ἀγαπάω: 
Ὑτεηοῦ, ΝΟ, ὅγη., 8. τΖ.--οὐ φιλεῖ 
ΒΕΓ Κε8 ἃ ἄδβερ ποίε οἵ δοοιβαίίοῃ ; ἴξ 15 ἃ 
οδδγρα οὗ ᾿δαγέϊδ55᾽,455---υτηδη αβεοείοι 
ἴο ἴῃ6 Μδβίεσ ἰβ υνδπείηρ', 0 β8ὺ ποιίπρ 
Οὗ Βίρβεγ ἔξεϊπρ, 45. τ [πὍδ5 ἀπὰ ἢἰ5 
«γαϊίοσ Κἰβ8 (5εε. Με., χχνί. 47 2); ρεγῆδρβ 
ἐν φιλήματι ἰυδὲ ἀθόνε βιιρρεβίεα ἐη 15 
φιλεῖ.---ΡΑ.]᾽5. οὐτθα οὐ (ἢς 1 ογά' 5 ἔαίβα 
Ἰονεῖβ γβοδὶ]ο χί!. 3 (Ξες ποίε οῃ ἀνάθεμα): 
ἴῃς Ππαίοτβ οὗ 71εβὰ8 ουϊδίάε [ῃ6 ΟΠυτοῖ, 
ἱηβρίγεά ὃν ϑαίδη, 981] Ηἰπι “"" ἀπδέμεπηα "" 
ἰπδίεδά οὗ “"Ἰνογά ᾿᾿; δπά ἐποβαὲ ψῆο δον, 
ἔμ Κπδε ἴο Ηἰπὶ ν τι ἃ ἐεϊρπεᾶ πεατὲ ᾶσὲ 
ἐδπογηβοῖνεβ ἀπδίμβπλδ---ἰἢ!5 ογν ἃ τείογε 
ἴο {παῖ.---ἥτω ἕο ἔστω (5εε Υτ., Ρ. 85) 
Ρτενδῖ]β 'π Ν. Τ' ; [{15 σοσησηοη ἴῃ ᾿δέδσ ατ. 

(δ) Τα βεοοπά οἴδυιβε οὔ ἔπε πχοέίο, 
Μαρὰν ἀθά, '5 Αταπιαΐο ἰχαπϑ!εγαϊεα ἱπίο 
ατ. ; ἔπε οσρίπαὶ οδηποῖ δε αυΐξε σεται ΠΙΥ 
τεβίοσεά.---Μαρὰν, [ἐ 8 ΤΑ τ οοτίδίπ, τὸ- 
Ῥτεβεηῖβ Μαγάη (ϑυτγῖδη) οσ Μαγαπ᾽α 
(Ατατααῖος : τῆς βη8] ᾽α οὗ ἐπε βυϑχεά 
ποὰπ δανίηρ σοαϊεβοεά υνἱε ἴῃ 6 ἰπϊεῖαὶ 
᾽α οὗ (ῃς νῦ.), ἀπά ἀθα ἰῃς μέ. ῬεΔ] οὗ 
᾿αέπα᾽, ἰο τοπθ. Βυϊ ἰδ 5 ἀουδεῖι] 
ΜΠ οῖΒεσ σέλα’ 15 ΒΓ ΟΕ γ ῥακέ-τι  οὐγ Τυοσά 
δίῃ σοσπηε᾽" (ΒΟ πὶ. δπᾶ δε δποίβηίβ, 
νυ ἐπε ϑυτίας Ψ σα; απ Καυϊζβος ἴπ 
δίβ αγαρ»ρη, ἃ. Β1δ.- Αγνανιᾶϊσοκοη, ΡΡ. 12 
ἀπά 174; 5εὲ δἷβο ΕἸεἰ 4 8 Οὐξμρε Νογυΐο., 
11|., ΡΡ. 110 ζ.); οὐ ψ μϑίέδμεσ ἔπ ρὲ, ΞΒῃουᾶ 
Ὁε΄ τεπάεγεᾷ ῥῤγοϊεῤέίςαϊ ν---“ Οὐ Ἰνοτὰ 
οοτηείῃ," “Ψ]1 οοτης," “18. αἱ δαπᾶ,᾽" 
αἴτοσ [Π6 τηδηποῖ οὗ ῬΏΪ], ἱν, 5, 1 ὙΤἢ655, 
ἶν. 14 Ηΐ., [πι65 ν. 7 Εἷ., Εδν. 1. 7, 111. τσ, 
χχί!. 20οὅ. Ἴδα ᾿δείεγ βεπβεὲ δοοοσάβ νυ ἢ 
ἴῃε οοπίοχι, νὰ ἐπε βίγαίη οὗ οἢ. χν.» 
δηᾶ νἡτῇ τη Ν.Τ. διιίεαάε ἰοννατὰβ ΟἿΣ 
Ινμοτά᾽» τεΐίυγῃ : 86εε 1. 7, χί, 26, τ 1685. ἴς 



21---23. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἃ 953 

᾿Ιησοῦν ' Χριστόν, ' ἤτω " ἀνάθεμα - ' Μαρὰν ἀθα.2 23. Ἢ " χάρις [Ἀπ Ὑ τα; 

τοῦ "" Κυρίου ὃ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 4 "᾿ μεθ᾽ ὑμῶν. ἡ ̓ ἀγάπη "μου μετὰ 
ἀμήν.δ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

8. εἰϊὶ, 
ΕΣ 
δος, χ, 

41. 
κ ὃεε χίϊ, .. 

Πρὸς Κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπὸ φιλίππων διὰ Στεφανᾶ καὶ ΤΕ “{ώ.; 866 
ηοῖα 

Φουρτουνάτου καὶ ᾿Αχαϊκοῦ καὶ Τιμοθέου.“ 

χνΐ. 20, 24; 64]. νἱ. 18; ῬΆΪ], ἵν. 23; τ ΤῊ. ν. 28; 2 ΤῊ. {Πΐ, 18; ΡΏχτΩ, 24: ἄδν, χχὶ 
Ώ 508). ἔξα., ῬΗΪ!. ἱ. 9; Οοἱ, πὲ, ΕἸΣ ἘΣ μεθ᾽ υμ., 2 Οοτ. νἱϊϊ, ο; Αςίδ χν. 11. 

θεῖον. 
τὰ 2 (οτ. χὶϊὶ, 

13; Εοῃι. 
ἴῆουΐ 

ι ΤᾺ. ἐπ, δ᾽; 2 ΤΗ. ἱ, 3: ῬΏπι. 5,7; εν. ἴΐ, 4,10; Μί. χχίν. 14;]ο. χν. οἵ. Η.1. ἔοσ ἐπί ἔοσζα οἵ ψίβῃ  ῳ,. 4 Οον. χἱϊ. 15. 

οπι. ἴησουν Χριστον ΓΆΑΒΟΡΜ, 17. 
ἡμῶν ἴο Κυριον. ἰησ. χρ. 5 ἃ ννεβίεσῃ δπὰ ϑυτίαπη δά ἀϊείομ, 

ΚΡ, βυτβοβ., Ψἱοιοτίπ., Ρεῖασ, δὰά 
Τῆς δἃσπλ. νεῦβ., ὁπ 

ςοά. οἵ νξ., ἀηὰ ἃ ίενν Εἴ., αἀά Ιησουν ΔἸοπε. 

3 Θοπια δά. στὶς μαραναθα 85 ἃ εἶπρὶε ψογά, 

5 ΑἘΡ, ΠΊΔΩΥ͂ πλΐηη., ΟΡ. ΒΥτβοΒ., βονεγαὶ ΕἸ., ἰπβ. μων. 

4 Οηι. χῆεστον ΝΒ, 17, 73,» οδεβε νρ. ρο., Τβάει. 
Τιλοῆτη. ἀπᾶ ἘΝ. νΠο τεϊδίη Χρ. 

80 {δε οτἷξ, εἀά,, εχς. 

δ». ἀμὴν ΒΕΜ, 17. 80 81] οσίε. οὐ, ; Οὔ 1,δοῇπ, ὀγαολείς. Α Ἰἰτατρίοα! 
αἀάιείου. 

ὁ ΎΠΕ ϑυδβοτίρείοη, 88 'π οἵμεν Ἐρρ., νατίεβ τῖσοῃ ἴῃ ἔοστη. ΑΒΟ" τεδά προς 
Κορινθιους ἅ, 45 αἱ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴπ6 ἘΡ, ὙὍΠε τεςεἰϊνεά ϑυθδογ., ἄτα ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴο ἃ τηϊβυπάετδίαπάϊπε, 
ϑυγίδη πος. ΚΙ... Β 

το, δεἴο. 80 τηοϑβὲ πηοάἄεγπβ. Βίο κεῖ, αἅ., 
Δηὰ ἃ ἴεν οἴδειβ, ννου]ά τεδᾶ Μαγαη᾽ α 
ἐπα", ταακίηρ ἰῇς νῦ. ἐμηεῤυ. --- " Οὐ 
Τιοτά, Ο οοπιε 1 ""---ἰη Κεερίπρ τ ἱἢ Βεν. 
χχῖ, 20; δυΐϊ (8 ἰ5 χυεδέοπαδίς ἴῃ 
ΒΊΆΑΤΩΤΛΩΥ, ἃπὰ 685 ἀρρτοργίδίβ:υ Τδὲ 
Θχοϊαγηδίίοη, {κὸ ᾿Αββα (Εοπι, νυἱϊΐῖ, 15, 
4]. ἵν. 6) ἀπά ᾿αμήν, τννᾶ8δ ΡγοΟΡΔΟΪν 
σϑυρσδί ὕΡ ὉΥ Οαπε|6 ΟΠ γι βεϊαπβ ἔτοπι [ἢ 6 
βγβδὲ ὑσεδσθγθ, Ῥγῆ0 ἴπ πηοπηθπίβ οὗ γτὰρ- 
ἴατε ὨδίιγαΙν τενεγιεὰ ἰο ἱπεῖγ στροῖπεῦ 
ἰοπσιε; εὖ, ἘΔ, αὐ ἰος. ϑιοὮ βαϊΐθηι απὰ 
τηγϑιῖς ρῶγαβαβ πιρθς βαῖνε 88 ννδίοῃ- 
νγοσάβ, ΟΓυ οὔ οσοδβίοῃ 45 ρᾶϑββινογάβ, 
διγοηρϑὲ ἔπε εαγὶν ΟἩγίβεῖαπβ. ἴπ δ ἰἀαομέ, 
χ. 6, Μαρὰν ἀθὰ 5ίαπάβ 45 τς «ο]οβίπρ᾽ 
οττηυἶα οὗ τῇς ῬΠπαηκβρίνιπρ Ῥγάγεῖ δἱ 
τῆς Ἐπιοματῖδι, ἀρρατεπεν ἰῃ (μ6 βεπβε οὗ 
χὶ. 26 αῦονε. Ἐογ οἰδδζ ἱπιεγργείδείοηβ, 
Πυχηεῖουῦβ απ οξεη ἴδποί δι, δες πα 
ἄϊρεβι ἱἰπ Μι.-π. «ὦ ἴοο., αἷδο Ν. 
Βοϊπιίάε ἱπ τὰς ζοιγηαὶ οΥ ΒΙδὶ. 1,ἱέεν., 
1804, ἷ.» ἴ1., 50 ἢ, 

νν. 23,24. Ηλνίπρ υἱίετεά [Π6 ρτεδὶ 
Μαιο ννοτὰ οἵ ἴῃς νγαϊτἰπρ Ομυτοῖ, Ῥαὰὶ 
85 οηἷν ἰο δάά πἰβ ρεγβοηδὶ δεημϑάϊοέϊοη 
μῤοη ἐλε γεαάεγε: (1) ἴῃ δὶβ ανουγί(ε 
Ῥῆσαβε οἵ ἔλγενειῖ, ἀδβίτίηρ τμοπὶ Ολγίϑες 

οἵ νεσ. 5 (Μακεδονιαν γαρ διερχομαι), ἀρρβαῖβ ἤγβὲ ἱπ {πὲ 
Ῥ δηά ἃ ἔενν οἴμειβ πᾶνε, ποσε οογγεοεῖν, ἐεγραφη απο Εφεσου. 

δγαρα---ἃ ΠΕ εἐχραπηάεᾶ ἰη 2 Οογ. ἱπίο 
ἴῃς Ὑτηϊασίδη ὈΪεββίπρ οὗ σῇ, χίϊ. 13; 
(2) ἱπ τμ6 ξαιγέπες υγίβα, ρεου ας ἐο 1818 
Ἐρ. δηά διείηρ πῃ νἱενν οὗἩ τς ἔγεαιεπὲ 
ΘΟΠΒυΓαβ οὗ {86 Ἰεξξοτ, ἡυοἢ πηῖρς βεαπὶ 
ἴο ἱπάϊςαϊς 4᾽Ἰἐπαείοη οα ἐπε νυτίξαγ᾽ 8 ρατὶ 
(ψ.. ἵν. χα 1., 2. Οοζ. χί. χζ, χίἱ. σα; ( 8]. 
ἵν. τ6 8..)---ο Μγ ἰοῦυε 6 ΨΩ γου 411] ἱπ 
Ομ γῖβε 1εβ5. ΜδπῪ Ὅοσγ, Ομ τ βιίδηβ 
ταηρεὰ {μεπιβεῖνεβ ὑπάεγ οἴμεῖ ἰεδάθβ, 
ΤΑΔΩΥ Οτἰἰοἰϑεά ἀπὰ ορροβεὰ ἰἢς Αρ., 
ΒοηΣ πε 885 Ὀεεπ ΟὈρεὰ ἴο (Πτεαίεη 
τυ τῆς “το ̓̓  (1ν. 21); πενεγίμεῖεββ ἢς 
ἀεβίγεβ 8'8 ἴονε ἰὸ “" 8]1,""---πὰ ἐπδὲ δ ά- 
ἱπρῖγ, “τοῖμ γοὺ 41], ἐπ ΟἈνὶδέ ὕἔεϑιις,," 
ΨῸ ἰβ ἐπε Ὀαβὶβ απὰ δοπὰ οἵ ἴονε 
ἀταοηρβδὲ Ηΐβ Ρβεορὶε. Μζε., ἢπ., Βι. 
τεδά τῆς 1αϑὲ βεπίεπος 285. ἃ βετ Υρ ποῦς 
Ἱαεί, ποὶ ἃ ννῖβῃ, υπάετδιδηάίπρ ἐστὶν 
ἰπϑίεδά οἵἉ εἴη--- ΜῪΥ ἴονε ἰ8 ψΠ ἢ γοῦ, 
εἰς." ; δυῖ {πὶ8 ἀδϑίγουβ ἴῃς ρασγα  ε ἰ5ηι 
νυ τ νετ. 23 (βεε Ε].). Ὑε βεπίδηος εχ- 
ῬΙΈΒ868Β. δηῃ ἀεῤίγαϊίοπ ταῖμετ {πᾶη ἂη 
δοίμα!εγ. Ῥδι}᾽8 “ἴονε ἴῃ Οσίβε [6518 ᾽" 
8. ποῖ, βέγί εἶν βρεακίηρ, το ἐκ ἰπο5ε νῃο 
ἑἼἸονς ποί (δε Τιοσά " (21), ποῦ ψνῖεἢ ἴμ 88 
ΨῺΟ “ ἀεβίγου ἴῃς τεγηρὶς οὗ αοά"" (1, 
17)» ποῖ γι τἢς οσυἱρτῖξ οὗ ν, 1-5. 

ΡΕΙΝΤΕ. ΙΝ ΘΕΚΒΑΤ ΒΕΙ͂ΤΑΙΝ ΒΥ 

ΤῊῈ ΑΒΕΒΘΒῈΝ ΟὈΝΙΝΕΒΈΆΒΙΤΥ ΡΚΕΞΒ 

ΝΟΙ, Π. 6ο" 
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ὈϊοἠἶΖθα! ὃν Μὶογοβοῖ δ 



ὈϊοΙΖθαὶ δγ ΜΙογοβο θὰ 






